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ـتـحدة في اعـربت بـعثـة األ ا
العراق يونامي عن خيبة أملها
رأة الـعراقـية من عـدم تمـثيـل ا
ـنـاصب الـقـياديـة الـعـلـيا في ا
فــيـــمــا حــقق الــعــراق مــنــجــزا
جـديـدا بـعد حـصـول مـديـر عام
مـصــرف الـرافــدين خـولــة عـبـد
ــرتــبـة اجلــبـار االســدي عــلى ا
ي اخلامسـة ضمن تصـنيف عا
من ب مئة سيدة اعمال االكثر

نفوذا في الشرق االوسط. 
وقــال بـيــان لــلـمــصـرف تــلــقـته
(الـــــزمــــان) امـس ان (االســــدي
ـرتبـة اخلامـسة حـصلت عـلى ا
من ب مئـة امرأة االكثـر نفوذا
في الــــعـــــالم الــــعــــربـي ضــــمن
تــــصـــنــــيف مــــجــــلـــة فــــوربس

االمريكية).
 واضـاف ان (اجملـلـة افـادت في
تقريرها بأن االختيار وقع على
ـعـايـير سـيـدات االعـمـال وفـقـا 
مـــحـــددة تـــمــــثـــلت بـــأيـــرادات
الـشركـات التـي تقـودهن وكذلك
تـلـكـنـها مـقـدار اخلـبـرة التـي 
ــو شـركــاتــهن فــضال عن فـي 
بـادرات االخرى التي تـقودها ا
تـــلـك الــنـــســـاء في الـــســـنــوات
ــاضــيــة). وتــســلــمت الــثالث ا
االســــدي مـــــهــــام مــــديــــر عــــام
صرف ورئيس مجلس ادارته ا
فـي حــــزيـــران 2016 بــــعــــد ان
شـغــلت مــنـصب مــعـاون مــديـر
عــام مــصــرف الــرشــيــد  كــمــا
حصـلت على جـائزة التـميز في
االدارة وااللـــتـــزام وذلك ضـــمن
فـــعــالـــيـــات جــوائـــز الـــتــمـــيــز
ــصـرفي عـام 2017 واالجنـاز ا
الــذي نـــظـــمه االحتـــاد الــدولي
لـلـمـصـرفـي الـعـرب بـاالضـافة
الـى احـــرازه جلــــائــــزة افــــضل
ا تميزت رئيس تنفيـذي عربي 
ـالـيـة بـه في قـطـاع اخلـدمــات ا
مـن بـــــ ثـالث مــــــرشــــــحـــــات

اخـــريـــات . واحـــدثت االســـدي
تــطــورا مـلــحــوظـا فـي عـمــلــهـا
خالل تسلم ادارة الرافدين عبر
شاريع منح القروض لتمويل ا
ـتوسطة باالضافة الصغيرة وا
الـى تــســـهــيل عـــمــلــيـــات مــنح
الـــقــروض لـــلــراغــبـــ بــشــراء
وحـــدات ســكـــنــيـــة في مـــجــمع
بـسـمــايـة االسـتـثــمـاري وكـذلك
اطالق ســـــلف لــــلــــمــــوظــــفــــ
تقاعدين وتطوير واقع حال وا
ــصــرف فـي تـوطــ الــرواتب ا
وادخــال احــدث الـــبــرمــجــيــات
تــمـــهــيــدا لــتـــطــبــيـق الــنــظــام

صرفي.  ا
من جـهــة اخـرى اعــربت بـعــثـة
ــــتــــحــــدة في الــــعــــراق األ ا
يـونــامي عن خــيـبــة أمـلــهـا من
ـناصب ـرأة في ا عـدم تـمثـيل ا
الـعـلـيا في الـعـراق. وقـال بـيان
ـمـثل اخلاص امس ان (نـائب ا
تـحدة في لألم الـعـام لأل ا
الــعـراق ألـيس وولــبـول ألـتـقت
بـالـنـائبـة آال طـالـباني وبـحـثـتا
عـمـليـة تـشـكيل احلـكـومة ودور
ناصب القيادية)  النساء في ا
مـشــيـرا الى ان (الــلـقــاء نـاقش
ــــتـــــحــــدة مع تــــعـــــاون األ ا
مــجـلس الــنـواب ودعــمـهـا له و
الســــيـــمــــا إنـــشــــاء الـــتــــجـــمع
ـاني النسـائي واألولويات البر
توسطة التشريـعية القريـبة وا
األجل فــضـالً عن بــنـــاء قــدرات
ــنــتــخــبــ اجلــدد) الــنــواب ا
وشددت وولبول على ( ضرورة
أن يـكــون لــلـمــرأة صــوت قـوي
داخـل مــــجــــلس الــــنــــواب وأن
ـــؤهالت تـــتـــســـلم  الـــنـــســاء ا
رئــاســـة أو عــضــويــة الــلــجــان
انيـة الرئيسة) معربة عن البر
رأة (خـيـبـة أمـلـها السـتـبـعـاد ا

ناصب العليا).  عن ا
وتــطــالب الــنــســاء في الــعـراق
بــــــفــــــسـح اجملـــــال امــــــامــــــهن
وتـمـكــيـنــهن من تـبــوء حـقـائب

وزارية او مناصب قيـادية عليا
مــهـــمــة بـــشــكل يـــتــنـــاسب مع
قدراتـهن التي اصبـحت نتافس
الــــرجـــال في احلــــصـــول عـــلى
ــانـيــة من اجل دفع مـقــاعــد بـر
الـتـهـمـيش عن الـنـسـاء وتـأم
مــشــاركـتــهن الــفــعـلــيــة ولـيس
الـــشــــكـــلــــيـــة في تــــشـــكــــيـــلـــة
ـــمــــثل احلـــكــــومــــات. وكــــان ا
اخلـــاص لالمــــ الـــعـــام لأل
تحدة في العراق يان كوبيش ا
ـــفــاوضــات الــتي قـــد انــتــقــد ا
يــجــريــهــا الـســيــاســيــون عـلى
رأة . تشكيل احلكومة بغياب ا
وقـال كــوبـيش خالل االجـتـمـاع

االســتــشــاري لــتــطــويــر خــطــة
الـعـمل الـوطـنــيـة لـتـنـفـيـذ قـرار
مــــجـــلس األمن  1325 بـــشـــأن
ــــــــرأة واألمـن والــــــــسـالم في ا
الــعـراق والــذي حـضــره األمـ
الــعــام جملـلـس الــوزراء مــهـدي
الــعالق واالمـ الـعــام لـرئـيس
الفريق األعـلى للمـرأة في إقليم
كردسـتان يـخشـان زنكـنة (نحن
ـرأة نـدين الـعـنف واضـطـهـاد ا
الــــــنــــــاشــــــطــــــة فـي اجملـــــاالت
الــســيـــاســيــة واالجــتـــمــاعــيــة
وحـيـنـمـا يـتم تـوفـيـر احلـمـايـة
واألمـــان لـــلـــمـــرأة ســـيـــاســـيــا
ـكن للـعـراق بان واجـتـماعـيـا 

يـقـول بـأنه احـرز تـقـدمـا حلـظة
ــسـاواة بــ الــرجل حتــقـيـق ا

رأة). وا
واضـاف ان (القـوى السـياسـية
الـتـي تـتــفــاوض عـلى تــشــكـيل
احلـكــومـة تـفـعل ذلك في غـيـاب
رأة) مـتــسـائال (مـتى يـظـهـر ا
القادة الـسياسيـون نية صادقة
لـــــتــــحــــقــــيـق الــــوعــــود الــــتي
يــطـلـقــونـهــا لـتـنــفـيـذ وتــعـزيـز
ـرأة كــونـهــا جـزء من حـقــوق ا
ـــقــراطـي لــكل اســـتـــحــقـــاق د
الـعراقـي وبهـذا يعـملـون على
ــتــسـاوي تــعــزيــز الــتــمــثــيـل ا

والشمولية).
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تــــــراجــــــعـت صــــــادرات اخلــــــام
اإليراني أكـثر في األسـبوع األول
من تـشــرين األول اجلـاري وفـقـا
لـــبـــيـــانــات الـــنـــاقالت ومـــصــدر
بــالـقـطــاع مـتـأثــرة بـالـعــقـوبـات
األمريكية الوشيكة وملقية بتحد
في وجه مــنـتــجي أوبك اآلخـرين
الـراغـبـ فـي تـعـويض الـنـقص.
وأظــهــرت بــيــانـات رفــيــنــيــتـيف
أيــــكــــون أن إيــــران صـــدرت 1.1
مـلـيـون بـرمـيل يـومـيـا من اخلـام
في األيـــام الــســبــعــة تــلك. وقــال
مـــصـــدر بـــالـــصـــنـــاعـــة يـــرصــد
الـصــادرات إن شـحـنــات تـشـرين
األول أقـل من مـــلــــيـــون بــــرمـــيل
ــقــارنــة يــومــيــا حــتى اآلن. وبــا
كــانـت الــصــادرات  2.5مــلـــيــون
بـــرمـــيل يـــومـــيـــا عـــلى األقل في
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رأى اخلبير القانوني طارق حرب
عدم وجـود اي مـسوغ قـانوني او
دســـتــوري لـــوضع اسـم مــحـــافظ
ركزي على العملة النقدية البنك ا
بــرغم ســمـاح الــقــانــون بــأصـدار
الـعـمـلـة وتـطـويـرهـا فـيـمـا سوغ
الـبــنك اجــراءه بـتــوثــيق مـرحــلـة
االصــــــدار وانــــــســـــــجــــــامــــــا مع
الـتــوجــهـات احلــديــثـة  في وقت
طــالب عـدد مـن الـنــواب بــأيــقـاف
الــتـــداول والــتــعـــامل بــالـــعــمــلــة
اجلـديـدة حلـ مـعـرفـة االسـبـاب.
وقــــال حـــــرب لـ (الـــــزمــــان) امس
(لـــــيس اي ســـــنـــــد قــــانـــــوني او
دســـتــوري لـــوضع اسـم مــحـــافظ
البـنك عـلى العـمـلة الـنـقديـة برغم
سمـاح القـانـون بتـطويـر واصدار
العـمـلة) واضاف انه (ومـنـذ عام
 1932 الــــســــنـــة الــــتـي انـــتــــهى
التعامل بالعمـلة الهندية واصدار
ـعــدنـيـة في الـعــمـلـة الــورقـيــة وا
الـــعـــراق لم يـــضع اسم مـــحـــافظ
ـدة ـتــعـاقــبـ من تــلك ا الـبــنك ا
طـالب وحـتى االن). من جــانـبه   
اخلبير االقتـصادي لؤي اخلطيب
بـــــاتالف الــــعـــــمــــلـــــة اجلــــديــــدة
وتصـحيح خـطأهـا الفـادح. وعلق
اخلــطـــيب عــلـى مــوقع الـــتــوصل
االجتـماعي الـفـيبـسوك ان (الـبنك
اصـــدر بـــيـــانـــاً بـــشـــأن اإلصــدار

اجلــديــد لــلــعــمـلــة بــتــوقــيع اسم
احملـافظ بــالــوكـالــة عـلي مــحـسن
اســمــاعــيل في ســابــقــة خــطــيـرة
تعارف ومخالفة لكل الـسياقات ا
يـاً وعراقـيـاً باسـتثـناء علـيهـا عـا
االنـظــمـة الـدكــتـاتـوريــة) بـحـسب
قوله ولـفت الى ان (الـدوالر عـلى
ــثــال يُــوَقع بــالــعــنــوان ســبــيل ا
الوظيفي لسكرتير اخلزانة وأم
الـــصـــنـــدوق دون ذكـــر االســـمـــاء
وكــــذلك هــــو احلــــال لـــلــــبــــاونـــد
االسـتــرلــيـنـي الـذي يــوقــعه امـ
الـصــنـدوق بـالــعـنـوان الــوظـيـفي

دون ذكر االسم ايضا).
الى ذلك دعا الـنـائب فائق الـشيخ
عـلي مـجـلس الـنـواب إلى إصـدار
قــرار يــقــضي بــإيــقــاف الــتــداول

والتعامل بالعملة اجلديدة. 
وقـال الـشـيخ عـلي في تـدويـنـة له
ـــوقع عـــلـى حـــســـابـه اخلـــاص 
تويـتر (دعوة اجملـلس إلى إصدار
قـرار بـإيـقـاف الـتـداول والـتـعـامل
بالعملة اجلديدة). ورد البنك على
التـصريـحات الـتي انتـقدت وضع
اسم احملــافظ عـلى الــعــمـلــة بـأنه
اجـراء لـتــوثـيق مــرحـلـة االصـدار
ضمن التـوجهات احلـديثة.  وقال
الـــبــــنك في بــــيـــان امـس انه (من
ــهــام األســاســيـة لــعــمل الــبــنك ا
ــادة ــنــصــوص عــلــيــهــا في ا وا
الرابـعة من قـانونه رقم 56 لسـنة
عدل وهـو اصدار العـملة 2014 ا

ـواد 32 وادارتـهـا وكـمـا أوردت ا
و33 من ذات الـقـانـون بـأن يـكـون
البـنك وحـده دون غـيره احلق في
اصـدار الـعمـلـة الـنـقـديـة الـورقـية
ـعــدنــيـة لــغـرض تــداولــهـا في وا
الـعراق) مبـيـنـا ان (لـلـبنك احلق
ــوجب الــلــوائح الــتــنــظــيــمــيـة
بـتحـديـد فـئـات العـمالت الـنـقـدية
ـعـدنـيـة ومـقـايـيـسـها الـورقـية وا
وأشـكـالـهـا ومـادتـهـا ومـحـتـواهـا
ووزنها وتصميمها وغير ذلك من
الـسـمـات األخـرى اخلـاصـة بـهـا)
وتابع البيـان ان (األوراق النقدية
في مـخـتـلـف الـدول حتـتـوي عـلى
تـــوقــيـع ســلـــطـــة اإلصـــدار وهــو

ركـزي التي  دأب محـافظ البـنك ا
بـــعـــضـــهـــا عـــلى وضع تـــواقـــيع
مــحــافــظــيـــهــا عــلى تــلك األوراق
بصيغ مـختـلفة  فمنـها من يضع
توقـيع احملافظ إزاء اسـمه ومنـها
من يـــضع الـــتـــوقـــيع بـــدون اسم
ومنهـا من يضع رسم االسم بخط
يد احملـافظ بـصيـغـة جتمع االسم
بتوقيـع ذي دالله خاصة باألوراق
الــنــقــديــة) مــؤكــدا انه (من هــذه
األمـثـلــة الـعـمــلـة الـعـراقــيـة الـتي
صدرت عام 1932 كمـا وقع بذات
الصيغة مـحافظ البنك عام 1964
وسـارت عـلى هـذا الـنـهج الـبـنوك
ــصـريــة والـســعـوديـة ـركــزيـة ا ا

واالماراتـية واللـبنـانيـة والتـركية
وغــيــرهـا) مــوضــحـا ان (الــبــنك
اتـخذ قـرارا بـإدراج اسم احملـافظ
عــنـــد إعـــادة طـــبع او اصــدار أي
ورقة نـقديـة انسـجامـاً مع ما ورد
ومع احـــدث الـــتـــوجـــهـــات الـــتي
وجــدت في الــتــوقــيع وحــده عـدم
الــداللـة الــتي تــقــتـضــيــهـا كــلــمـة
احملــافظ عــلـى الــورقــة الــنــقــديــة
والســيــمـا ان جلــنــة الــعــمـلــة في
عـنـيـة بـاألمـر قـد اتـخذت الـبنـك ا
هــذا الـــقــرار مـــنــذ اشـــهــر وفـــقــاً
لـالعــــتـــــبـــــارات الــــقـــــانــــونـــــيــــة
مارسات والتنظـيميـة والفنيـة وا

الدولية). 
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قـــتـل شــابـــان بـــعـــد اطـالق الـــنــار
عـليهما من قبل مسلح مجهول
ـــديـــنــة في مـــنـــطـــقــة الـــســـاعي 
الـبـصـرة. وقـال مـصدر امـني امس
ان (شـــابــ قُــتال من جــراء اطالق
الــنـار عـلـيـهـمـا مـن قـبل مـسـلـحـ
مـجـهـولـ لـدى مـرورهـمـا بـالـقرب
مـن نــهـــر اخلـــنـــدق فـي مـــنـــطـــقــة
الــسـاعي مــا أدى إلى مـقــتـلــهـمـا)
واضـاف ان (القوات األمنية فتحت
حتـــقــيــقــاً فـي االعــتــداء لـــلــكــشف
مالبـساته وحتديد هوية مرتكبيه).
ولــقت قــوة أمــنــيــة الـقــبض عــلى
قيادي في تنظيم داعش في  مدينة
ـوصل. وقـال بيـان لوزارة الـدفاع ا
امـس ان (مـــــــفـــــــارز مـــــــديـــــــريــــــة
االسـتخبارات العسكرية في الفرقة
 20 وبـعــمـلـيـة نـوعـيـة نـفـذت وفق
مــعــلــومـات اســتــخــبـاريــة دقــيــقـة
تـمكـنت من إلقـاء القـبض على احد
ــهــمـــ في الــقــيــارة االرهـــابــ ا

الــتــابــعــة لـلــمــوصل مــنــدســا بـ
الــنــازحـ في إحــدى اخملـيــمـات)
وأضــــاف ان (االرهـــابي هـــو والـــد
الــــقــــيـــادي فـي داعش الــــذي كـــان
يــــشــــغل مــــنــــصب والـي جــــنـــوب
لـقب بـ أبـو طالـوتوهو ـوصل وا ا
ـوجب مـذكـرة مـطــلـوب لـلـقـضـاء 
ــادة  1/ 4 إرهـــاب). قـــبض وفـق ا

انـــدلـــعت الـــنـــيـــران فـي  مـــدرســة
إبـتـدائـيـة بـسـبب تـمـاس كـهـربائي
فـي مــــحــــافــــظــــة ذي قــــار.وقــــالت
مـصـادر محـلـية ان (مـدرسـة بثـيـنة
اإلبـتدائية احتـرقت بقضاء الدواية
وان احلـريق تسبب بـإضرار مادية
درسـة وغـرفة جـسـيـمة فـي إدارة ا
)  مشيرا الى ان علم إستراحة ا

(فـرق اإلطفاء أخمدت احلريق  وان
األضـــرار كـــانـت مـــاديـــة فـــقط ولم
تـــســـجل أي إصـــابـــات بـــشـــريــة).
واســـتــشــهـــد وأصــيب أربـــعــة من
قــوات اجلـيش واحلــشـد الــشـعـبي
بـــتــعــرض لــعـــصــابــات داعش في
قـــضــاء هــيت الـــتــابع  مـــحــافــظــة
األنـــبـــار. وقـــال مـــصـــدر أمـــني أن

(عـــصـــابـــات داعش اعـــتــدت عـــلى
مـنـطقـة  مابـ السـهـيلـية ونـويعم
غـرب القضـاء  أسفر عن اسـتشهاد
اثــــنـــ من اجلــــيش ومـــقــــاتل من
احلـــشـــد واصـــابـــة آخـــر). فـــيـــمــا
الحـقـة أنــطـلـقت عــمـلـيــة أمـنـيــة 
خـاليـا عـنـاصـر داعـش بـاحملـافـظـة
ومـــنــاطق اجلـــزيــرة. وقـــال مــركــز
اإلعـالم األمـــــــنـي فـي بـــــــيـــــــان انه
(بــإشــراف الـقــائـد الــعــام لـلــقـوات
ـسلـحة وتخـطيط ومـتابعـة قيادة ا
ـشـتـركـة تنـفـذ قـيـادتا الـعـمـلـيات ا
عـمليـات االنبار واجلـزيرة عمـليات
ـالحـقــة بــقــايـا تــعــقب وتــفــتـيش 
ـنهـزمـة وتـأم عـصـابـات داعش ا
ــنــاطق) وأضــاف ان (هــذه تـــلك ا
الــعــمــلــيـة تــأتي بــإســنــاد طــيـران
اجلــيش والـقـوة اجلــويـة وطـيـران
الــــتـــــحــــالف الــــدولـي). وأتــــلــــفت
وعـاجلت القـوات األمنـية اكـثر من
 80 عــــبــــوة نــــاســــفــــة في قــــاطع
عــمــلـيــات نــيــنـوى. وقــال الــنـاطق
بـاسم مـركز اإلعالم األمـني الـعمـيد

يـــحــيى رســول فـي بــيــان امس ان
(الــــقــــوات األمــــنــــيــــة فـي قــــيـــادة
الـعـمـلـيـات نـفـذت واجـبـا في قـريـة
الـوائلـية نتج عـنه العـثور على 70
عــبــوة نــاسـفــة وقــد  إتالفــهـا)
واضــاف (كـمــا عـثــرت الـقــوة عـلى
عـبوة ناسفة و 5 أخـرى الصقة و3
خــرائط إلـكـتــرونـيـة تــسـتـخـدم في
الــعــبـوات الالصــقـة) مــشــيـرا الى
(إلـقاء القبض على مـطلوب اثن
في نــاحـيـة الــقـيـارة فـيــمـا عـثـرت
الــقــوات األمــنــيــة عــلى  6عــبــوات
نــاسـفـة وقـنـبــرتي هـاون عـيـار 82
مـلم فـي قـرية الـسـالم الـتابـعـة إلى

نـــاحــيــة حـــمــام الــعـــلــيل وقــد 
ــضــبــوطــة ـــواد ا الـــتــعــامل مع ا
أصـوليـاً). وأفاد مـصدر امـني  بأن
حـــريـــقـــا انـــدلع وسط مـــخـــزن في
ـــصـــدر في كــــربالء.وقـــال وقــــال ا
تــصـريح  إن (حـريـقــا انـدلع بـاحـد
نـطقة قـنطرة فـروشات  مـخازن ا
الـــسالم فـي احملــافـــظـــة وان  فــرق
دني عملت عل اخماده).  الدفاع ا
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نـيسـان قـبل أن يـسـحب الـرئيس
ـتـحدة دونالـد تـرامب الـواليات ا
في أيــــــــار مـن اتـــــــفـــــــاق 2015
الـنـووي مع إيـران ويـعـيـد فرض
العقـوبات. ويقل الـرقم أيضا عن
مـسـتـوى شـحـنـات أيـلـول الـبـالغ

 1.6 مليون برميل يوميا.
ـــوقع الـــرســـمي لـــوزيــر ونـــقل ا
النفط اإليـرانيـة امس االثن عن
وزير النفط بيجن زنغنه قوله إن
دعاوى ولي العهد السعودي بأن
الرياض تستطيع تعويض غياب
نــــفط طـــهـــران عـن الـــســـوق هي
ـوقع إلى زنـغنه (هراء) ونـسب ا
قـــوله إن (تـــصــريـــحــات األمـــيــر
ــكن أن مــحــمــد بن ســلــمــان ال 
تـــرضي إال الـــرئـــيس األمـــريـــكي
دونـــالـــد تـــرامب. ال أحـــد غـــيــره
كن أن سيصدقـه. نفط إيران ال 

تعوضه السعودية).
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الـطــبــيـة) واضـاف الــعــيـسى أن
ـــقـــبــولـــ في (عـــدد الـــطــلـــبـــة ا
اجلـامـعـات الـتــقـنـيـة بـلغ 30706
توزعوا  بواقع  25245 طالبا في
ـعــاهـد و 5461 في الـكــلــيـات) ا
مـؤكــدا ان (الـوزارة  سـتــقف بـكل
جـديــة إلســعـاف طــمـوح الــطـلــبـة
وحتقيق طموحـاتهم على وفق ما
كنة يتوفـر لديهـا من معاجلـات 
ـــســـتـــوى الـــعـــمـــلـــيــة ال تـــخل 
الــتــعــلــيـمــيــة). ومن جــانـب اخـر
وافق وزير الـتـربيـة مـحمـد إقـبال
عـــلى اســـتــضـــافـــة الــطـــلـــبــة من
ـسـائـيـة إلى الـنـهـاريـة ـدارس ا ا

 ÊU e  ≠ œ«bGÐ

أعــلــنت وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
والـبـحث الـعــلـمي عن قـبـول 130
الــفـا و 927 طـالــبــا وطــالــبـة في
ـركزي اجلامـعات ضـمن القـبول ا
لــلـســنــة الــدراســيـة 2019/2018
وقال الوزيـر عبد الرزاق الـعيسى
في مـؤتــمــر صـحــفي خالل إعالن
نتائج الـقبـول امس انه ( قبول
 130الـفـا و 927 طـالـبــا وطـالـبـة
في اجلـــامــعـــات ضــمـن الــقـــبــول
ركزي للسنة الدراسية  اجلارية ا
فــقــد  قــبــول  127 ألــفـا و169
عاهد ضمن طالبا في الكلـيات وا
ــركــزي و2401 قــنــاة الــقــبــول ا
باشر طالبا ضمن قنـاة القبول ا
فـيـمـا  قـبـول  1224 طـالـبـا في
اجلـامـعــة الـتـكـنــولـوجـيـة و133
طالـبا في قـناة الـنخـبة) وأضاف
ــقــبــولـ من أن (عــدد الـطــلــبـة ا
خــريـــجي الــفـــرع االحــيـــائي بــلغ
  56659 طالبا وطـالبة فـيما بلغ
ـقبـول من خـريجي الـفرع عدد ا
التطبيقي  28844 طالبا وطالبة
و قــبـول  41661 من خــريـجي
الفـرع األدبي) مشـيرا الى (قـبول
 4828 طـالـبــا ضـمن قــنـاة قـبـول
ذوي الــــــــــــشـــــــــــهـــــــــــداء  فـي كـل

الـــتــخـــصـــصــات وخـــارج خـــطــة
الــقــبــول) واوضح الــعــيــسى أن
قبـول ضمن قناة (عدد الطلـبة ا
ــركــزي في اجملــمــوعـة الــقـبــول ا
الطبية بلغ   6655 طالبا مقارنة
اضي الذي  فـيه قبول بالعـام ا
 5042 ) وتابع ان (أعداد الطلبة
ئة احلاصل على معدل  100 با
 بلغ   1158طالبا  فـيما بلغ عدد
الطلـبة الذين حـصلوا عـلى معدل
ب  100 – 95 أحــد عــشــر ألــفــا
وثالثمـئـة وسـبع وعشـرين طـالـبا
ــــا تـــــطــــلب زيـــــادة الــــطــــاقــــة
االستيعـابية في كلـيات اجملموعة
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جدد الرئيـس التركي رجب طيب
ـتـابـعـته مـلف اوردغـان الـقـول 
اخــتــفـاء الــصــحـفي الــســعـودي
جمـال خـاشقـجي وقال امس ان
(خاشقجي دخل قنصلية بالده).
وطــالـب اوردغــان (الــقــنــصــلــيـة
بــايــضــاح ســبب عــدم مــغــادرته
الـقنـصـليـة) فـيمـا ذكـر تلـفـزيون
(إن.تي.في) التركي امس االثن
أن انــقــرة طــلـبـت الـســمــاح لــهـا
بـتفـتـيش القـنـصلـيـة السـعـودية
بحثا عن خاشقجي اخملتفي منذ

اضي.  األسبوع ا
وقــال مــســؤولــون أتــراك مـطــلع
األســـبـــوع إنــهم يـــعــتـــقــدون أن
خاشـقجـي قتل داخل الـقنـصلـية

في اسطنبول.
وقال أردوغان إنه يتابع القضية
بـــنــفــسه. وقـــال مــســؤول تــركي
امس االثنـ إن تركـيا اسـتدعت
الـســفـيـر الـســعـودي مـرة أخـرى
يــــــــوم األحـــــــــد وطــــــــلـب مــــــــنه
دبــلــومـاســيـون أتــراك أن يــعـمل
بتـنسـيق كامل معـهم بشـأن هذه

القضية.
وقــــال مـــصــــدران تــــركــــيـــان إن
الــسـلـطــات الـتـركــيـة تـعــتـقـد أن
الــصـــحــفي الـــســعـــودي جــمــال
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خـاشــقـجي قـتل داخل قــنـصـلـيـة
بالده في اســطــنــبــول األســبـوع
ـصدران ـاضي فـيـمـا وصـفه ا ا
نـتقد بارز تعـمد  باالستـهداف ا

ملكة.  حلكام ا
وخـالل مــســيــرتـه الــصــحــفــيــة
أجــــرى خــــاشــــقــــجي عــــددا من
ـــقــــابالت مـع زعـــيم تــــنــــظـــيم ا
الـــقــــاعـــدة أســــامــــة بن الدن في
أفــغــانـســتـان والــســودان وعـمل
مـرت رئـيـسا لـتـحريـر صـحيـفة
الــــوطن الــــســــعــــوديــــة. حــــظي
ــتــابــعــة واســعــة خــاشــقــجي 
بــفـــضل ظـــهـــوره عـــلى قـــنــوات

التلفزيون العربية.
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قبل بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية واالعالمية والعامة. متاز للموسم ا ركزي لكرة السلة مساء امس االثن قرعة البطولة التنشيطية والدوري ا اجرى االحتاد العراقي ا
rOKÝ ÊUD×  ∫d¹uBð                                                              .شاركة البس الرسمية للفرق ا وشهدت القرعة مجموعة من الفعاليات اخملتلفة بضمنها استعراض ا

خولة عبد اجلبار االسدي 

جمال خاشقجي 

ـــكــتب وفــقـــاً لـــلــشـــروط. وقــال ا
اإلعالمي لــــلـــوزارة في بـــيـــان إن
(اقــبـــال وافق عـــلى اســـتــضـــافــة
ـسائـية الى دارس ا الطـلبـة من ا
دارس الـنـهـاريـة وفقـا لـلـشروط ا
الــــتي حــــددت في قــــرار الـــوزارة
ــوافق ولــغــايــة يــوم اخلــمــيس ا
قـبل) الـثالـث من تـشريـن ثانـي ا
وأضــاف الــبــيــان أن (من شــروط
االســـتـــضـــافـــة هي عـــدم جتـــاوز
أعمارهم السن النظامي للمدارس
الـنـظـامــيـة وعـدم وجـود مـدرسـة
مسائـية ضمن الـرقعة اجلـغرافية

لسكن الطالب).
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) أ ف ب) - يــــعـــــاني { لــــنــــدن
اجلنـود الـبريـطـانيـون مـزيداً من
حـــاالت االضــــطــــراب مــــا بــــعـــد
الصـدمـة خـصوصـاً أولـئك الذين
قاتـلوا فـي العـراق وأفغـانسـتان
. بـحــسب دراســة نُـشــرت اإلثـنـ
وأظــهــرت نـتــائج هــذه الــدراسـة
الــتي نـــشــرتـــهــا مـــجــلـــة الــطب
الـنـفـسي الـبـريـطـانـيـة "بـريتـيش
جـــورنـــال اوف ســـايـــكـــايـــتـــري"
ــئـة من اإلثـنـ أن حـوالى 6 بــا
العـناصر احلـاليـ أو السـابق
في اجلــيش كــانــوا يــعـانــون من
اضـــطــرابــات إجــهـــاديــة الحــقــة
لــــلـــصـــدمــــة خالل عـــامي 2014
و ?2016أي أكـــثــر بـــنـــقــطـــتــ
ـمتـدة ب مئـويـت من الـفتـرة ا
عــــامي  2004و .2006ولــــوحظ
هـــذا االرتــفــاع خـــصــوصــا لــدى

قــــــدامى احملـــــاربــــــ الـــــذين 
نشرهم في الـعراق وأفغـانستان.
فقد بلغ معدّل اضطرابات ما بعد
الصـدمة احملـتـمل لدى احملـارب
القدامى الذين خدموا في مناطق

ئة ئة مقارنة بـ5 با النزاع 9 با
لــلــمــحــاربــ الــقــدامى الــذي لم
ـناطـق. وب يـذهـبـوا إلى هـذه ا
اجلـنــود احلـالــيـ يـبــلغ مـعـدّل
احتمال االصابـة باضطرابات ما
ــئـة ?وهي بــعــد الــصــدمـة 5 بــا
ـعـدل الـسـائد نـسـبـة قريـبـة من ا
لـدى الـسـكــان عـامـة. ونـقل بـيـان
جلــامـعــة "كـيــنـغــز كـولــيـدج" عن
الـدكـتور شـارون سـتـيـفـليـنك من
مـــعـــهــــد عـــلـم الـــنـــفـس والـــطب
النفـسي وعلم األعـصاب قوله إن
"لـلمـرة األولى الحـظـنـا أن خـطر
االصــابـــة بــاضــطــراب إجــهــادي
الحق لــلــصـدمــة لــدى احملــاربـ
الـــقـــدامى الـــذيـن وُزّعـــوا أثـــنــاء
نــزاعــات كـان أعــلى بــكــثــيـر من
اخلطـر الذي يـتعـرض له اجلنود
الـــذين ال يـــزالــون في اخلـــدمــة".
وتــــشـــيـــر هـــذه الـــدراســـة الـــتي
أجــراهـا مــركـز أبــحـاث الــصـحـة
العسكـرية في كينـغز كوليدج في
لــــنــــدن إلـى أن بــــ احملــــاربـــ
القدامى الذين نُشروا في العراق

وأفغانستان أولئك الذين قاتلوا
ــئــة هم األكــثــر عــرضــة: "17 بــا
حتـدثـوا عن عـوارض تـشـيـر إلى
احـتـمال االصـابـة بـاضـطـراب ما
ــئـة بــعـد الــصـدمــة مــقـابل 6 بـا
ألولئك الذين شغلوا وظائف دعم
مــــثل الــــطــــبــــابــــة واخلــــدمــــات
اللـوجسـتيـة وطواقم الـطائرات".
وبحـسب البـاحثـ أحد أسـباب
انتـشـار االضطـرابـات االجهـادية
الالحقـة للـصدمـة لدى احملـارب
الـــــقــــدامـى بــــشـــــكـل أكــــبـــــر من
انتشـارها لـدى اجلنود احلـالي
هو أن اجلـنود الـذي يعـانون من
اضـرابات نـفـسـيـة أكثـر احـتـماالً
أن يتركوا اجليش. وتـستند هذه
اخلالصـات الـتي نُـشـرت اإلثـنـ
ـرحــلـة الـثــالـثـة من دراسـة إلى ا
مــهـمــة أجـراهــا مـركــز األبـحـاث
بدأت عام  2003وموّلـتها وزارة
الدفاع. ومن أصل  8093مشاركاً
ــرحـلــة الـثــالــثـة من شــمــلـتــهم ا
ـئة  توزيـعهم الدراسة 62 با

في العراق أو أفغانستان.
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