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عـــدت الـــنـــاشـــطـــة في حـــقــوق
االنــــســـان سـالمـــة اخلــــفـــاجي
البـرامج التي نفـذت في العراق
لتطويـر واقع االطفال لم حتقق
ــــنـــشـــودة وعـــلى اهـــدافـــهـــا ا
احلــكـومـة تـوفــيـر الـدعم الالزم
لتـلك الشـريحة لـضمـان قيادات
مسـتقـبلـية لـلبالد  فيـما اكدت
ــــتـــــحــــدة مــــنـــــظــــمـــــة اال ا
الـيــونـســيف ان عـدم الــتـكــافـؤ
االقـتـصـادي يـؤثـر عـلى عـمـلـية
تــعـــلــيم االطــفـــال في الــعــراق.
وقــالت اخلــفـــاجي لـ (الــزمــان)
امس ان (الــتـقـريـر الـذي اعـدته
منظمة اليونسيف اشار الى ان
نـسـبة االطـفـال الذي يـلـتحـقون
بــالـدارســة االولـيــة في الـعـراق
ــئـــة نــصف يــصل الى  92 بـــا
ـدارس هــؤالء يـتــسـربــون من ا
بـسـبب عـدم اسـتـطـاعـة اسـرهم
ـصاريـف كونـهم ضمن تـأم ا
خـط الـــــفـــــقـــــر) واضـــــافت ان
(الـــبـــرامج الــــتي وضـــعـــتـــهـــا
احلـكـومـات الـسـابـقـة لـتـطـويـر
واقع الـطـفل الـعراقـي لم تضف
اســهــامـات جــديــدة ولم تــغــيـر
شــيــئــا  مــلــمــوســا عــلى ارض
الــواقع  لــذا عـــلى احلـــكــومــة
تـوفـيـر الـدعم الالزم لـهؤالء من
خالل تـــنــفـــيــذ خـــطط وبــرامج
تـسـتـثـمـر االطـفـال وتـشـجـعـهم
ــواهب لـضـمـان عــلى حتـفـيـز ا
ـسـتـقـبل) قــيـادات فـاعـلـة في ا
واوضـــــــحـت اخلـــــــفـــــــاجي ان
(االهـــتـــمــام يـــجب ان يـــتـــمــثل
بتـوفيـر مدارس وضـمان جودة
التعلـيم وانشاء متـاحف علمية
ـدارس لــتـحـفــيـز قـدرة خـارج ا
االطـفـال عـلى التـفـكـير والـقـيام
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طــالب نــواب احملـــور الــوطــني
زعيم الـتيـار الصـدري بالـكشف
تورط عن اسماء الفاسدين ا
ـنـاصب  وقال بــبـيع وشــراء ا
مــصـــدر في تـــصـــريح امس ان
(نواب احملور يـطالبـون الصدر
ـتورط بتـحديـد الفـاسدين وا
بــــعـــــمــــلـــــيــــات بـــــيع وشــــراء
نـاصب). الى ذلك اكـد اجملمع ا
الفـقهي العـراقي لكـبار العـلماء
ــشــروع االصالح. وقـال دعــمه 
مكتب الصدر في بيان امس ان
(الـــصــــدر اســـتــــقـــبـل وفـــد من
اجملــمع الـفــقـهي جلــامع اإلمـام
أبي حــــنـــيــــفـــة في احلــــنـــانـــة
بالنـجف والذين اعلن عن دعمه
ــشــروع اإلصالح الــذي الــتــام 
يــرعــاه الــصـدر) الفــتـا الى أن
(الوفد أكد ان اجملمع يضع يده
بيد الـصدر في محاربـة الفساد
فسدين) عادين اياه (حامالً وا
ــبـارك) ــشـروع ا لـلــواء هـذا ا
ولــفـت الى أن (الــلــقـــاء تــنــاول
احلــــديـث عن كـل مـــــا يـــــخــــدم
الـعـراق والــعـراقـيــ وتـوطـيـد
أواصـــر الــــوحـــدة اإلسالمـــيـــة
والـوطـنيـة بـ جـميع مـكـونات
الشعب ونبذ كل أشكال التفرقة
والـــعـــنف والـــتــطـــرف). ووجه
حتــــالف الــــقــــرار رســـالــــة الى
رئــيس مــجــلس الــوزراء عــادل
ـــهـــدي بــشـــان الــوضع عـــبــد ا
ـوصل .  فيـمـا قام االمـني في ا
رئــيس اركــان اجلــيش الــفـريق

ي االول الــركن عــثــمـان الــغــا
وصل على رأس فريق بزيارة ا
من كــبـار ضـبــاط وزارة الـدفـاع
لـــلــوقـــوف عـــلى واقع الـــوضع

االمني في احملافظة
وقـال الــتـحـالف في بـيـان امس
(نـحن أمــام مـسـؤولــيـة كــبـيـرة
لـيس ألحد اغـفـالهـا أو الـتقـليل
من خـطـورتـهـا فـمـا يـحـدث في
ـــوصـل يـــدق جــــرس االنـــذار ا
ويـــســــتـــنـــهض فـي كل وطـــني
جــــذوة الــــعــــمل والــــتــــصــــدي
لألخـطـار الــكـامـنــة الـتي تـهـدد
الـــعــراق بـــأجـــمــعه) واضــاف
(نـقـولـهـا بـأسف شـديـد إنـنا لم
نـشهـد معـاجلة جـدية لألسـباب
التي أدت إلى ظـهور داعش في
أعقاب الـنصر الـذي حتقق ضد
اإلرهــاب وفـي أعــقـــاب حتــريــر
ـدن والـقـصـبـات من شروره) ا
تبعة في مبينا ان (األسـاليب ا
الـتــعــامل مع نـيــنــوى مـا زالت
تــكـرر نــفــســهـا ومــا زال تــعـدد
األجـــهــزة األمـــنــيــة وانـــتــشــار
الـفــسـاد في بـعـض مـفـاصــلـهـا
تـهــدد وحــدة الـعــمل والــتـوجه
وتـنال من الـهـدف الذي يـنـبغي
أن يتحقق) الفتا الى ان (فشل
وإخـفاق احلـكومـة احمللـية فـقد
أصبح أكبر من أن يسوغ حتت
أيـة حــجــة أو ظــرف) عــلى حـد
تــعـــبـــيــر الـــبـــيـــان . وتــابع ان
(إالخـفــاق تــضـمـن عـدم تــقـد
اخلدمـات و بنى حتـتيـة مدمرة
ــة و مـــافـــيـــات فـــســـاد وجـــر
مـــنـــتـــشــــرة واســـتـــيالء غـــيـــر
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صــوت مـــجـــلس الـــنـــواب عــلى
صـيــغــة قــرار تــتــضــمن ايــقـاف
قرارات احلكـومة السـابقة خالل
مـــدة تــصــريف االعــمــال وتــلــزم
رئـيس الـوزراء وفـريـقه الوزاري
بــأعـادة الـنـظـر بــشـأنـهـا . وقـال
بـيـان امـس ان (مـجـلس الـنـواب
عـقــد جـلــسـته بــرئـاســة مـحــمـد
احلــلــبـوسي صــوت فــيـهــا عـلى
صـيــغــة قــرار يــتــضــمن ايــقـاف
جميع قرارات احلكومة السابقة
خالل مـــدة تـــصـــريف االعـــمـــال
وعـلى رئيس الـوزارء عـادل عـبد
ـهـدي وفـريـقه الـوزاري اتـخـاذ ا
مـا يــلـزم بـشــأنـهـا) واضاف ان
(اجلـــلــســـة شـــهــدت تـــضـــيــيف
ــركـــزي عــلي مــحـــافظ الــبـــنك ا
نـاقشة العالق ومـجلس االدارة 
لالجــابـة عن بـعض الــتـسـاؤالت
الــتي طــرحـهــا بـعض الــنـواب)
وتـابع ان (اجلـلـسـة تـأخـرت عن
انـعـقــادهـا بـسـبب خـروج نـواب

حتـــــــالـف احملــــــور الـــــــوطـــــــني
احــتـجــاجـا عــلى تـغــريـدة زعـيم
الـتيـار الـصدري مـقـتدى الـصدر

بشأن بيع وشراء الوزارات). 
من جــانــبه  وجه احلـــلــبــوسي
نافذ بتضييف رئيـسي هيئتي ا
ـنـاقـشة والـكمـارك احلـدوديـت 

مــوضــوع الــنــقــاط الــكــمــركــيــة
ــســتـحــدثــة.  وقـال مــصـدر ان ا
(احلـــلــبــوسي وجه بــتــضــيــيف
ـنـافـذ احلـدوديـة رئـيس هـيـئـة ا
كــاظم الــعــقـابـي ورئـيس هــيــئـة
الـــكـــمـــارك ايـــضـــا مـــنـــذر اســد
ـــنـــاقـــشــة مـــوضـــوع الـــنـــقــاط

ـستـحدثـة). بدوره  الـكمـركيـة ا
اكـد الـنــائب عن حتـالف الـنـصـر
فــيــصل الـعــيـســاوي تـردد عــبـد
ـهدي فـي تقـد االسـمـاء التي ا
ـــا تــبـــقى مـن كــابـــيـــنــته لـــديه 
الـوزاريـة الـى مـجـلس الـنـواب .
وقــال الــعـيــســاوي في تــصـريح
امس إن (هـنـاك غـمـوضـا كـبـيـرا
بــرؤيـة تـشــكـيل احلــكـومـة وهي
الــتـي خـــلــقـت تــلـك الــتـــأويالت
والــــتـــقـــاطــــعـــات بــــ الـــقـــوى
الـــســـيـــاســــيـــة وتـــركت اجملـــال
لـلـتـكـهـنـات كي تـكـون مـسـتـمـرة
بشأن كل مـوقف وحادثة). ورأى
الــنــائب مــحـــمــد الــكــربــولي ان
الــــتــــراشق بــــاتــــهــــامـــات بــــيع
الوزارات سياسة جديدة لتمرير

مرشح بعينهم.
الى ذلـك الــتــقى رئـــيس حتــالف
االصالح واالعمـار عمـار احلكيم
رئــيـسي حتــالف الـقــرار اسـامـة
الـنـجــيـفي واجلــبـهــة الـوطــنـيـة
ــطـلك كل عـلى لـلــحـوار صـالح ا
حـدة لبـحث مـستـجـدات الوضع

السـيـاسي . وقال بـيان امس ان
(احلــكــيم بــحث مـع الــنــجــيــفي
ـطـلك كل عـلى حـدة تـطـورات وا
ـشــهــد الــسـيــاسي ومــأســسـة ا
حتـــــالـف االصالح واالعـــــمــــار)
وشـــدد احلــكـــيم عـــلى (ضــرورة
استكمـال مأسسة الـتحالف عبر
ـهـام واالدوار حتـديــد وتـوزيع ا
فـــضال عـن تـــشـــكـــيل الـــلـــجـــان
الـــداخــلـــيــة لـــتـــنــســـيق الــرؤى
وتـــــوحــــــيــــــدهــــــا في مــــــجـــــال
مـؤكدا الـتـشـريـعـات والـرقـابـة) 
(دعم احلــــكــــومـــة فـي حتـــقــــيق
خططها التنـموية كما ندعو الى
استـكمـال الكـابيـنة احلـكومـية)
مــطـــالــبـــا (بــتـــقــد اخلـــدمــات
وفــــرص الــــعـــمـل ومـــكــــافــــحـــة
الــفـســاد). في غــضـون ذلك ردت
احملكمة االحتادية الـعليا طعون
سـبــعــة مـرشــحــ النـتــخــابـات
تـحدث مجـلس الـنواب.  وقـال ا
الــرسـمي بــأسم احملـكــمـة إيـاس
الـــســـامـــوك في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان)  امـس إن (احملـــكـــمــة

عقدت جلستـها برئاسة القاضي
مـــــــدحـت احملـــــــمـــــــود وكـــــــانت
مـخــصـصــة لـلــنــظـر في طــعـون
اقامها سبعة مرشح يطالبون
فــيـهــا بــاســتــبــعـاد فــائــزين في
انــتـخــابــات مــجــلـس الــنـواب)
واضـاف أن (احملــكـمــة ردت تـلك
الطـعـون الن النـظر فـيهـا اصبح

خارج اختصاصها).
ـدعـ ولـفت الى انه ( ابالغ ا
صادقـة على نتائج بان عملـية ا
االنتـخابـات قد تـمت من قبـلها)
وتــابع انه (بــإمـكـانــهم الــلـجـوء
ــنــصـوص إلى طــريق الــطــعن ا
ادة  52 من الدستور عليه في ا
والـــــتي تـــــنص عـــــلى ان يـــــبت
مـــجــــلس الــــنـــواب فـي صـــحـــة
عـضـويــة أعـضـائه خالل ثالثـ
يــــومـــــاً من تــــاريـخ تــــســــجــــيل
االعـــتــراض بـــأغـــلـــبــيـــة ثـــلــثي
أعضـائه ليـجوز الـطعن في قرار
اجملـــلس أمـــام احملــكـــمــة  خالل
ثـالثـــــــ يـــــــومـــــــاً مـن تـــــــاريخ

صــدوره).
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تـعـمل احلـكـومـة األفـغـانـيـة عـلى
ــسـؤولـة عن حتـديــد اجلـمــاعـة ا
تفـجير انـتحـاري أسفـر عن مقتل
ما ال يقل عن  55 شخصـا كانوا
ـنـاسـبة يـشاركـون في احـتـفال 
ـــولـــد الـــنـــبـــوي الـــشـــريف في ا
الـعـاصـمــة كـابـول وذلك بـعـد أن
نفـت حركـة طالـبـان مسـؤولـيتـها

عن الهجوم.
ومن ب الضحايا رجال دين من
منـاطق مخـتلـفة من الـبالد كانوا
يلـبون دعـوة من مجـلس العـلماء
ـــولــد األفـــغـــاني لالحـــتـــفــال بـــا

النبوي الثالثاء.
ــســؤولــ عن وبــدون مــعــرفــة ا
الـهـجـوم فـلن يـتـضح مـا إذا كـان
الـهـدف مـنـه هـو مـجـرد تـقـويض
حـكـومـة الـرئيـس أشرف غـني أم
أنه يـأتي في إطـار استـراتـيـجـية
إلبــقــاء الــضــغط عــلى حــكـومــته
وحــلــفـائــهــا الـغــربــيـ في وقت
يسعون فيه إلجراء محادثات مع
حــركـــة طــالــبــان إلنــهــاء احلــرب

ستمرة منذ  17عاما. ا
وقــال مـســؤول أمـني كــبـيــر كـان
مــــوجـــودا في مـــوقـع الـــهـــجـــوم
صـــبــاح الــيــوم األربـــعــاء جلــمع

األدلــة اجلــنــائــيــة ”حـتى اآلن ال
كن نعـرف أي جماعـة متـشددة 
أن تـكـون مـسـؤولـة عن الـهـجوم.
راحل األولى.“ التحقيقات في ا
ويـتـألف مــجـلس الـعـلـمـاء وهـو
أكـــبــــر مـــؤســــســـة ديــــنــــيـــة في
أفغـانسـتان من رجـال دين سنة
لـكن لم يـتـضح بـعـد مـا إذا كانت

للهجوم أبعاد طائفية.
وســــبق أن اســـتـــهــــدفت حـــركـــة
طــــالــــبــــان وتـــنــــظــــيـم الــــدولـــة
اإلسـالمــيــة وهـــمــا جــمـــاعــتــان
ســـنـــيـــتـــان أيــــضـــا رجـــال دين

مؤيدين للحكومة.
ــرة ســارعت حــركــة لــكن هــذه ا
طالبان لنفي تورطها في الهجوم
ونـددت به. والـتـقى قـادة بـحـركة
ــــاضي طــــالــــبــــان األســـــبــــوع ا
ـبعـوث األمريـكي اخلاص إلى با
اي خـلـيل زاد في أفـغـانـسـتـان ز
مــكــتـب احلــركــة الــســيــاسي في
قـطـر وذلك في مــسـعى لـتـمـهـيـد
الـطـريق أمـام مـحـادثات الـسالم.
وكـان االجـتـمــاع الـذي عـقـد عـلى
مـدى ثـالثـة أيــام هـو الــثـاني من
نــــوعـه في غـــــضــــون الـــــشــــهــــر

نـصـرم. وأعلن خـلـيل زاد مهـلة ا
تـنــتـهي في  20 أبـريـل نـيــسـان
إلنـهـاء احلــرب ويـتـزامن ذلك مع
موعـد إجراء انـتخـابات الـرئاسة
األفـغــانـيــة لـكن الــوضع األمـني
ازداد تـدهــورا مـنــذ إنـهــاء حـلف
شمال األطلسي عملـياته القتالية
فـي الـــبالد بـــشـــكل رســـمي عـــام

2014.
ـاضـيـة وخالل األيـام الـقــلـيـلـة ا
أغضب الرئيس األمـريكي دونالد
ترامب باكستان التي تقع بجوار
أفـغـانسـتـان وتـشـتـبه اخملـابرات
األفـــغــانــيــة وقـــادة عــســكــريــون
غربيون بـأنها توفـر دعما حلركة

طالبان منذ فترة طويلة.
وقـــال تــرامـب مــطـــلع األســـبــوع
خالل مــقــابـلــة إن بــاكـســتـان ”ال
تــــفـــــعل أي شيء “لـــــلــــواليــــات
ـتـحـدة عـلى الـرغم من تـلـقـيـهـا ا
ــلـيـارات مـســاعـدات أمـريــكـيـة 
الــــــــــــدوالرات وأشــــــــــــار إلـى أن
الـســلـطـات الـبـاكـســتـانـيـة كـانت
ــكــان زعــيم تــنـظــيم عــلى عــلم 
الـقــاعـدة أسـامــة بن الدن قـبل أن
تــقــتــله الــقــوات األمــريــكــيــة في

مداهمة بباكستان عام .2011
وقــــال مــــســــؤولــــون طــــبــــيــــون
وحكومـيون في وقت مبـكر اليوم

األربــعــاء إن عـدد الــقــتــلى جـراء
هـجـوم أمس الــثالثـاء قـد يـرتـفع
بــــســــهــــولــــة نــــظــــرا ألن أغــــلب
ـصـابـ وعـددهم  80شـخـصـا ا

يعانون من جروح بالغة.
وقــال مــحــقـقــون إن االنــتــحـاري
تــــســــلل إلـى قـــاعــــة الــــوالئم في
الطابق األول من مبـنى كبير يقع
بـالــقـرب من مــطـار كــابـول وكـان

يتجمع به نحو  200شخص.
وتـــســبب االنـــفــجــار في تـــنــاثــر
أشالء بشـريـة على األرضـية كـما
تــنــاثـــرت مــصــاحف حــول قــطع

األثاث احملترقة.
وقال سيـد عثـمان وهو رجل دين
جــــــاء مـن ضــــــواحـي كــــــابــــــول
لـلــمـشـاركـة فـي االحـتـفـال ”كـنت
أتلو آيـات من القـرآن قرب مدخل
ـزدحــمـة عــنـدمـا قــاعـة الــوالئم ا
وقع انـــفـــجــار مـــدو. كـــان أشــبه

بالبركان.“
وكـافـح أطـبـاء في مــسـتـشــفـيـات
حــكــومــيــة وخــاصــة في كــابــول
ــصــابـ الــذين حلــقت ــداواة ا
بــهـم إصــابــات بــالــغــة ويــعــاني
العـديـد مـنهم من حـروق يـصعب

معها التعرف على مالمحهم.
وقال طـبيب جـراح في مسـتشفى

كابول ”الوضع مروع حقا.“
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ـقراطي يـبـحث رئـيس احلزب الـد
مـــســعـــود الــبــارزانـي الــذي يــزور
بــغــداد حـالــيــا مـلــفــات سـيــاســيـة
واسـتكمـال الكابـينة احلـكومية مع
ستشار الـرئاسات الثالث . وقـال ا
ـكـتـبه كـفـاح مـحـمود إن اإلعـالمي 
(الــبـارزاني وصل الى بـغـداد امس
االربـعاء وسيـلتقي عـددا من القادة
وزعـماء الكتل والرئاسات الثالث).
وكــان  مـصـدر قــد كـشف عن سـبب
زيـارة الـبارزاني الـى بغـداد . وقال
فـي تــصــريح امـس ان (الــبــارزاني
يـــــنـــــاقش في بـــــغـــــداد االوضــــاع
الــسـيــاسـيــة وتــشـكــيل الـكــابـيــنـة
ـسـؤولـ الــوزاريـة بـعـد لـقــائه بـا
عــلى راســهم رؤسـاء اجلــمـهــوريـة
بــرهم صـالـح والـوزراء عــادل عـبـد
ان محمد احللبوسي ـهدي والبر ا
اضــــــافــــــة الى رؤســــــاء الــــــكــــــتل
الـسـياسـية) الفـتا الـى ان (الزيارة
تأتي ايضا بهدف دعم حكومة عبد
ـــهــــدي). في غـــضـــون ذلك شـــدد ا
صـــالح عـــلى ضـــرورة تــوفـــيــر كل
إمـكانـات الجناح النـشاط الـتجاري
ـا يعزز االقتصاد الوطني ويدعم

االنـتاج. وقالت رئـاسة اجلمـهورية
فـي بيـان امس ان (صـالح اسـتـقبل
رئـيـس غـرفـة جتـارة بـغـداد جـعـفـر
رســــــول احلـــــمـــــدانـي وعـــــدداً من
اعـضـاء الغـرفـة وناقش الـلـقاء اهم
ـعوقـات التي تـواجه عمل الـغرفة ا
وآلـيـة تـطـويـر عـمـلـهـا) مـبـيـنـا ان
(الــلـقــاء شــهـد ايــضـا كــيـفــيـة دعم
ة مـبادرة صالح في  األحياء القد
فـي الــعــاصــمــة بـــغــداد عن طــريق
الــقــطــاع اخلــاص) وشــدد صــالح

بـــحـــسب الـــبــيـــان عـــلى (ضــرورة
تـــوفـــيـــر كـل إالمـــكـــانـــات الجنــاح
ـــا يــعــزز الـــنــشــاط الـــتــجــاري و
االقـتـصـاد الـوطـني ويـدعم االنـتاج
ـواطـن كـمـا يـيـسـر احتـيـاجـات ا
ويـساعد التجـار العراقي على ان
يـكــونـوا مـسـهـمـ فــاعـلـ بـبـنـاء

دن والبالد). وإعمار ا
 بـدوره  دعــا رئـيس ائـتالف دولـة
الكي الى ضرورة الـقانون نـوري ا
االهــــتــــمـــــام بــــعالقــــات الــــعــــراق
الكي في اخلـارجيـة. وقال مكـتب ا
ــالــكي بــحث مع بــيــان امـس ان (ا
وزير اخلارجية محمد علي احلكيم
مـــــــــســــــــتـــــــــجـــــــــدات األوضــــــــاع
كـمـا  التـطـرق أيـضا الـسـيـاسيـة
إلى مسار العالقات اخلارجية على
ـستوى االقـليمي والدولي) وأكد ا
ـالكي (ضرورة االهتـمام بعالقات ا
الـــعـــراق اخلـــارجــيـــة ومـــعـــاجلــة
الـتحديات التي تعترض تطويرها
فـضال عن الـسـبل الكـفـيلـة بـتعـزيز
مكانة العراق في احملافل الدولية)
مـشـددا عـلى (تعـزيـز الـدعم الدولي

إلعمار البالد).
 مـن جـانب اخـر دعـا زعـيم ائـتالف
الـــوطــنــيـــة الــعـــراقى إيــاد عالوى

روســيــا إلى اســتــثـمــار عالقــاتــهـا
ودورهــا فى الــشــرق األوسط لـدعم
األمـن واالســـتــــقــــرار فى الــــعـــراق
نطقة. وقال وتـهدئة األوضاع فى ا
فـى بـيــان  امس ان (عالوي الــتـقى
ـبعـوث الرئيس الـروسى لشؤون
الــشـرق األوسط وشــمـال إفـريــقـيـا
مــيـــخــائــيل بــوجــدانــوف والــوفــد
ــــرافـق له وبـــــحــــثــــا تــــطــــورات ا
ــنــطــقــة وتــنـســيق األوضــاع فى ا
اجلـــهــــود فى مـــجــــال مـــكـــافـــحـــة

اإلرهاب).
واشــاد عالوي بـ (عــمـق الـعـالقـات
الــتــاريـــخــيــة بــحــكم اجلــغــرافــيــا
الــســيــاســيــة الــتى تــربط الــعـراق
وروســيــا) مـــشــيــرا إلى (أهــمــيــة
اسـتثـمار تلك الـعالقات لالسـتفادة
مـن اخلبـرات والـتـجـارب الـروسـية
فـى كــافــة اجملــاالت وتـــطــويــر أفق
ــشــتــرك) وأضــاف أن الــتــعــاون ا
(روســـيــا بـــلــد مـــهم وعـــلى عالقــة
جــــــيــــــدة مـع الــــــعــــــراق والـــــدول
اإلسـالمية قـبل وبعد تـفكك االحتاد
) مــــؤكـــدا (جنـــاح الــــســـوفــــيـــتي
جتـربتـها السـياسـية واالقتـصادية
فـى مـجــاالت مــهــمــة مـثـل حتـقــيق

صاحلة الوطنية).  ا
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واشـــار الى ان (الــوزارة ثـــمــنت
ــــبــــذولـــــة من قــــبل اجلــــهــــود ا
دارس بشكل شارك إلظـهار ا ا
يــلــيق بـابــنـائــهم بــهـدف اكــمـال
مشـوارهم الـعلـمي). كمـا اجنزت
ديـرية العـامة لـتربيـة محـافظة ا
نــيـــنــوى تـــأهـــيل وتــرمـــيم ست
مدارس في نـاحيـة زمار الـتابـعة
لـلــمـحــافـظــة  اســتـعــداداً مـنــهـا
ألســتـــيـــعــاب اعـــداد الـــتالمـــيــذ
ـقــاعـد ــلــتـحــقــ  والـطــلــبـة ا
الــدراسـة لـلــعـام احلـالي بــعـدمـا
اجــبـــروا عــلـى تــركـــهــا بـــســبب
ــــــديــــــنــــــة من قــــــبل احــــــتالل ا
الـعـصـابـات االرهـابـيـة. واضاف
الـبـيـان ان  (جلـنـة من مـهنـدسي
ــدرســـيــة في تــربــيــة االبــنــيــة ا
احملـافـظــة قـامت  بـإعـادة اعـمـار
فري اخملتلطة مدارس اعدادية ا
ومـــدرســـة مـــفـــري اخملـــتـــلـــطـــة
ومدرسـة زمار لـلبـن بـاإلضافة
الى مــدرســتي بــيـعــة الــرضـوان
للبنـ والعال اخملتلـطة وثانوية
حـكنـة لـلـبنـ وان هـذه اجلـهود
تــــأتـي من اجل اعــــادة احلــــيـــاة

التربوية في عموم احملافظة).

لـ 5بـنـايات مـدرسـيـة مـوزعة في
مــنـاطق مــخـتـلــفـة من مـحــافـظـة
بابل مـوضـحة أن هـذه اخلـطوة
ـشروع الـوطني تنـضوي حتت ا
الـــذي اطــــلـــقــــتهُ الــــوزارة خالل
اضي مدرستُنا االعوام القليلة ا

بيتُنا. 
وتـابع الـبــيـان ان (ثـانـويـة بـابل
لــلـبـنــ إعـادت تـأهــيل سـاحـات
ــدرســة و تــنــظــيــفـهــا من قــبل ا
الـطـلـبـة بـالـتـنـسـيق مع مـديـريـة
بـــلــديــة احلــلــة  وايــضــاً قــامت
مدرسة العلياء االبـتدائية للبن
ـدرسيـة لـها بـتأهـيل احلـديقـة ا
ـدرسـة مـردفـاً بـتــرمـيم الـسـطح 
الـرشـيـد االبـتـدائـيـة لـلـبـنـات في
نــاحــيــة االســكـنــدريــة) كــاشــفـاً
ـشـكل من (بـقـيـام فـريق الـعـمل ا
حرفي للـمدرسة ذات الصواري
االبتدائـية لـلبنـ بتبـليط اجلزء
الــثـاني من الــسـاحــة الـداخــلـيـة
للمـدرسة ببالطات  –الشتـايكر-
هـذا و صــبغ وتـأهــيل مـدرسـة
الــشـــروق االبــتــدائــيــة من خالل
الشراكـة اجملتـمعيـة وتبرع مالك

درسة). ا
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حددت وزارة الـتـربيـة الـضوابط
الـــوزاريــــة اخلـــاصــــة بـــقــــبـــول
الـتالمـيـذ والـطـلـبـة في الـدراسـة
ــسـائــيـة فـيــمـا حــددت اعـمـار ا
الــذين يــســمح لــهم بــالــدوام في

دارس للعام اجلاري. تلك ا
وقـــال بــــيــــان امس انـه (يـــقــــبل
الـطـالب في الـدراسـة االبـتـدائـية
ـسـائــيـة من كـان تـولـده 2002 ا
فـمـا فـوق لـلـذكـور و 2000 فـما
فوق لإلنـاث ويقـبل في الدراسة
ــســائــيــة مـن كـان ــتــوســطــة ا ا
1999فـما فـوق لـلـذكور و1997
فـمـا فـوق لإلنـاث كـمـا يـقـبل في
سـائـية من الـدراسة اإلعـداديـة ا
كــان تـــولــدهُ  1994 فــمـــا فــوف
لــــلــــذكـــور و 1992 فــــمــــا فـــوق
لإلناث) واضـاف انه (في حـالـة
عـدم السـماح لـلـتالميـذ والـطلـبة
ــــراحل كــــافــــة الــــدوام في فـي ا
ـســائـيـة فــبـإمــكـانـهم ــدارس ا ا
الـتقـد لالمـتحـانـات اخلارجـية
للـعام احلـالي). واعلـنت الوزارة
عن اكمـال عمـليـة ترميـم وتأهيل
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الــشـــرعي عــلـى أراض وتــدخل
نافذ احلدودية سافر في عمل ا
كن أن تصبح وبطالة واسعة 
بيـئة منـاسبـة ألي عمل إرهابي
فـــضـال عن غـــيــــاب أو تـــلــــكـــؤ
احلــكـومـة االحتـاديـة واحملـلـيـة
في االســتـجـابـة ألبـسط حـقـوق
واطن ومنها احلصول على ا
وثــائق رســـمــيـــة يــحـــتــاجـــهــا
ـواطن فـي حـيــاته الــيـومــيـة) ا
عـلـى حـد قــوله .  مــوضــحـاً أن
(كل ذلك ســبب حــالــة خــطــيـرة
قــــوامـــهـــا فــــقـــدان األمل وهـــو
مؤشر شديـد االيحاء إلى ما آل
إلـيه الوضع في نـيـنوى) واكد
كن أن البيان ان (هذه احلالة 
تـفـسـر حـالـة الـنـزوح الـعـكـسي
والهـجرة إلى مخـيمـات النزوح
بـدال من أن نـشـهـد انـتـهـاء هذه
ـهدي اخمليـمات) داعيـا  عـبد ا
الـى (اطالق تــــخــــصــــيــــصـــات
احملـــــافــــظـــــة وضــــمـــــان عــــدم
اســــتــــغالل سالح الــــدولــــة في
االعــــــتـــــــداء عـــــــلى الـــــــنــــــاس
وابــــتــــزازهم) مــــشــــددا عــــلى
ضـــرورة (حتــــصـــ اجملـــتـــمع
وبـنـاء الـثـقـة ومـواجـهـة داعش
الــــتـي بـــــدأت في الـــــعـــــمل في
منطقة اجلزيرة ومناطق أخرى
فـأي انـهــيـار  سـيـكــون تـأثـيـره
كـبـيــرا عـلى الـعــراق كـله) عـلى
ي حد زعم  الـبيـان. وزار الغا
عــــــلـى رأس وفــــــد من كــــــبــــــار
الـضــبـاط في الـوزارة لـلـوقـوف
عـــلى واقع الــوضـع االمــني في

احملافظة. 

ستشفى ÃöŽ∫ جرحى اعتداء افغانستان خالل تلقيهم العالج في ا

بتـجارب معـينة وبـنفس الوقت
نـســتــطـيـع ان نـضــمن جــذبـهم
لـلــتـعـلـيم وعـدم تـركه في اسـوأ
احلـاالت) داعــيــة الـى (ايــجـاد
مـعـاجلـات حـقــيـقـيـة ايـضـا في
رفع مـسـتوى الـعـوائل الفـقـيرة
وتوفير فـرص عمل يسهم برفع
ـــســتـــوى االقـــتــصـــادي لــرب ا

االسـرة حـتى يتـمـكن من انـفاق
مــصـــاريف اطــفـــاله خالل مــدة

التعليم). 
وحـــذرت مــنــظــمـــة  الــطــفــولــة
يـونيـسف  من أن عـدم الـتكـافؤ
االقـتـصـادي يـؤثـر بـشـكل كـبـير
عـلى عـملـيـة تـعلـيم األطـفال في
الــعـراق الـذي مــزقـته احلـروب
مـطــالـبــة  احلـكــومـة بــضـرورة
ـزيــد من األمـوال عـلى إنــفـاق ا
ـثل قـطــاع الـتــعــلـيم. و افــاد 
يــونــيـــسف في الــعــراق بــيــتــر
هــوكـيـنــز في تـصـريح امس ان

ـنظـمـة اعدت دراسـة  شـملت (ا
أكــــثــــر من   20 ألف عــــائــــلـــة
ئة توصلت  إلى  نحو   90 با
من األطــــفــــال الـــعــــراقــــيـــ ال
يـــســتــطــيـــعــون الــوصــول إلى
الـتـعــلـيم في مـرحـلــة الـطـفـولـة
ـــــبــــكـــــرة بــــســـــبب الـــــوضع ا
االجـتـماعي واالقـتـصـادي الذي
يـخـلق فـجوة كـبـيـرة بـ الذين
ـــــدارس يـــــتـــــخــــــرجـــــون من ا
الـثــانـويــة   و تـصل نــسـبــتـهم
ــئـة األكــثــر ثـراء إلى  73 في ا
ــئـة فـقط مـقــارنـة مع  23 في ا

من الطالب ضـمن مسـتوى خط
الـفــقـر) واشــار الى أن (الـبالد
بحاجـة إلى سبعة االف و 500
مـــــدرســــــة من أجـل حتـــــســـــ
مبـيـنا الـوصول إلى الـتـعـليم) 
إن (األمـــر مــتـــعـــلـق بـــالـــنــزاع
واالنـهـيار االقـتـصـادي ونقص
االستثمـارات على مدى االعوام
ــاضــيـــة والســيــمـــا عــنــدمــا  ا
تـتـراجع النـوعـية فـإن األطـفال
أنفسهم يتـسربون من الفصول
الدراسية) وأضاف هوكينز أن
ـتنـامية بـ الفـقير (الفـجوة  ا

والـغني تـثيـر النـزاعات وتـضر
باألطفال والعراق) مشددا على
(احلـكومـة العـراقـية زيـادة عدد
دارس األطفال الـذي يرتادون ا
و تـعزيـز إنـفاقـها عـلى الـتعـليم
الــــذي يــــعـــــد واحــــدا من أدنى
ـنـطــقـة بـنــسـبـة ـعــدالت في ا ا
ئة فقط من إجمالي 5 7 في ا
اإلنــــفــــاق) وحـث هــــوكــــيــــنـــز
ــــســـــؤولــــ  قــــائـال (أيــــهــــا ا
الــوزراءاســتـثــمــروا فـي هـؤالء
األطـــفـــال األكـــثـــر احـــتـــيـــاجــا

للتعليم).


