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النخـالة وتدقـيق الساعـات االضافية
طاحن). للموظف العامل في ا
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واضــــــــــــاف انــه ( كــــــــــــذلـك خـالل
االجتماع توجيه مدراء فروع الرقابة
ــتــابــعــة االســمــاء احملــجــوبــة عن
احلـصة الـتـمـوينـيـة ومـطابـقـتـها مع
ـركـزيـة في دائـرة قـاعـدة الـبـيـانـات ا
ـتــابــعـة  اضــافـة الى الــتـخــطــيط وا
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مـتــابـعـة حــاالت الـوفـيــات والـشـطب
واستحداث والغـاء الوكالت وتاشير
اخملـالـفـات واالســتـمـاع الى شـكـاوى
ــواطــنــ ومــطــابــقــة عــدد االفــراد ا
والــــعــــوائـل مع فــــروع الـــــتــــمــــوين

والغذائية والتصنيع).  
من جانبه اكد معـاون مديرعام دائرة
ـالــيـة شــاكـر الــرقـابــة الـتــجـاريــة وا
سـعــدي ان (االجـتـمـاع نــاقش ايـضـا
متابعـة عملية اخلـزن في السايلوات
وجـرد الشـركـات اخملـالفـة لـلـضوابط
والتعليمات الـتي نصت عليها دائرة
تـــســـجـــيل الــــشـــركـــات في الـــوزارة
ـــــواطــــنــــ فــــضـالعن جتـــــهــــيــــز ا
والــــــنـــــازحــــــ فـي احملـــــافــــــظـــــات
بـاحلـصص الـتــمـويـنـيـة اضـافـة الى
التـاكيـد بضـرورة االسراع في تـقد
الـكـشـوفـات والـتـقـاريـر اخلـاصـة عن
اجلوالت الرقابية للمطاحن والوكالء
والــــســـــايــــلـــــوات من اجـل اتــــخــــاذ

االجراءات الالزمة).
مشـيرا الى ان (االجـتمـاع تناول اهم
عـوقات التي تواجه عمل شاكل وا ا
فـــروع الــــرقــــابــــة في احملــــافــــظـــات
ــــنـــاســـبـــة ومـــنـــاقــــشـــة احلـــلـــول ا
ـقـتـرحـات الـتي تـسـهم في تـقـيـيم وا
االداء الــــرقــــابـي). واعـــلــــنـت دائـــرة
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من االن وصاعدا علينـا ان ال  نخدع إنفسـنا بقدرتنـا  أنهاء احملاصصة
ـا كان وما سـبـبـته  من تـأخـر وفسـاد ونـكـسـات ألن لو ال احملـاصـصـة 
ـشـاكل الـتي تـصـادفـنـا مـنـذ 2003 حتـى االن وقد هـنـاك حل جلـمـيع ا
ألن من دونـهـا قد تكـون ايـضـا عالجـا نـاجحـا ألدارة احلـكم في الـعـراق
يكون االنهيار لـلنظام السياسـي وهذا ما يحرص السيـاسيون على بقائه

لضمان وجودهم في السلطة وأمتيازاتها!
وكـلـما ظـهـرت أزمـة وحـاولت جـهـة مـا إن تـفـرض رؤيـتـهـا حتـى لو كـانت
مـحقـة انـبـرت جـهـات أخرى مـنـافـسـة لـها تـقف ضـدهـا وتـعـطل اقـرارها
وتتطـور االزمة حـتى يتم دعـوة رؤوساء الـكتل السـياسـية الى االجـتماع

رادفة للمحاصصة. ويتفقون على ما يسمى (التوافق) وهي الكلمة ا
وقف الصعوبـة التي واجهت اجلمـيع في موقف يـخصان االنتـخابات ا
فـروض ان تكون االول كان في إختـيار مـفوضـية االنتـخابـات وهي من ا
هيئـة مسـتقلـة لو كـنا نعـيش في حيـاة طبيـعيـة ولكن اصر الـقائـمون على
ـثـلـهـا احلل والـعـقـد ان تـكـون تـوافـقـيـة  لـكل جـهـة سـيـاسـيـة شـخص 
ـنشار ترشحه وجتـبر االخـرين على الـتصـويت اليه واال نضـع العقـدة با

وال نصوت على من ترشحونهم مهما كانت النتائج!
ـوقف الـثـاني اخلـطـيـر كــان نـزاع االرادات بـ تـأجـيل االنـتـخـابـات او ا
رة اصبحت االزمة اصعب التمسك بإجرائها في موعدها 5/12 هذه ا
بحـيث كـلـمـا كان هـنـاك تـصويت ال يـكـمل الـنـصاب! والـسـبب هـو وقوف
الـسنـة والـكـرد الى جـانب الـتـأجـيل بـينـمـا الـتـحـالف الـشـيعـي مع اجراء
االنتخابات في موعدهـا! وعندما جرى التصويـت على تأجيل االنتخابات
انسـحب الـتـحالـف الشـيـعي لـيفـشل الـتـصويـت بعـدم اكـتـمال الـنـصاب
ـرسل من قبل وحيـنمـا طـرح التـصويـت على حتـديد مـوعـد االنتـخابـات ا
احلكومة انسحـبت كتلة  احتاد القـوى واالحزاب الكردية ما عـدا التغيير
شكـلة لـكال االجتاه هـناك دعم من خارج ليفـشل التصـويت ايضـا! وا
ـأزق ارسـلت ـوافـقـهـم! ولـلـخـروج من ا الـعـراق يـدفـعـهم الـى الـتـمـسك 
ــا إنــهـا دســتـوريــة فــقـد اعــطت رأيـا االزمـة الى احملــكــمـة االحتــاديـة و
ـواعـيد الـدسـتـورية واجـراء االنـتـخـابات في دستـوريـا بـالـزام اجلمـيع بـا

موعدها 2018/5/12.. هل انتهت االزمة? 
ـركب ال يسـير من كال فإن من سـقطت كـلمـتهم يـريدون مـا يرضـيهم وا
دون موافـقـتهم وتـوافـقهم بـحيـث يبـدو الوضـع ليس فـيه خـاسر او فـائز
لذلـك  اضافـة مـجـمـوعـة من الـشروط عـلى عـاتق احلـكـومـة ان تـوفـرها
ونــحن ال نـظن بـإن احلـكـومـة حـتى يـتم إجـراء االنـتــخـابـات في مـوعـدهـا
قادرة على تنفيـذ الشروط خاصة فيـما يخص(توفير الـبيئة االمنة إلجراء
شكلة  دفعها وعودة النازح الى مناطـقهم)! وبذلك فإن ا االنتخبات 
ا الى االمام وليس حلهـا نهائيا! ولـو ال احملاصصة والتـوافق ب الكتل 
ان عـلى أجـراء االنتـخابت في مـوعـدها (بـشروط)  التـصويت فـي البـر
وعلى الـشـعب العـراق بـدال من ان يـشتم احملـاصـصة ان يـقـدسهـا ألنـها

الــوحــيــدة الــقــادرة عــلى أنــهــاء االزمــات بــ الــكــتل
الـسـيـاسـيـة الـتي لـو أسـتـمـر اخلالف بـيـنـهـا سوف
تنعكس على الشارع الـعراقي ويدفع  الثمن الباهظ
ـــســـكـــ ولــــنـــرفع شـــعــــار (تـــعـــيش شـــعـــبــــنـــا ا

احملاصصة)!

ـبتـعـثـ الذين نـشـروا خـمسـة بـحوث ا
علـمـية فـأكثـر وتقـد شـهادات تـقديـرية
ـقـيـمـ في لـلـتـدريــسـيـ  الـعـراقـيـ ا

تحدة ). ملكة ا ا
وأقـامت جـامـعـة بـابل نـدوة عـلـمـيـة عن
ـتـجــددة وآفـــاق اسـتـعمـالـها الـطاقـــة ا
شاركة عدد من تدريسي فــي العــراق 
اجلـامـعـة وطـلـبـتـهـا.واضـاف الـبـيان ان
شـارك شـرحـوا  آليـة عمل مـنظـومة (ا
اخلاليـا الـشـمـسـيـة واألجـزاء الـرئـيـسة
ــتـمـثــلـة بـاأللـواح الــتي تـتـكــون مـنـهـا ا
الــشــمـســيـة والــبــطـاريــات والــعـواكس
وتوضيح عمل األلواح الشمسية وكيفية
حتويل الطـاقة الشمـسية إلى كهـربائية
واالسـتــعـمـال األمــثل لـلـبــطـاريـات الـتي
تــعـمل عــلى خـزن الـطــاقـة الــكـهـربــائـيـة
ـنـتـجـة من األلـواح الـشـمـسـيـة لـغرض ا
استعـمالهـا في أوقات اللـيل أو الظروف

الئمة). اجلوية غير ا
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واوضـخ الـــبــيـــان انـه ( اســـتـــعــراض
أنــواع عـمل الــعـاكس الــكـهـربــائي الـذي
ــــنـــتـج من األلـــواح يـــحــــول الـــتــــيـــار ا
الـشــمـسـيـة مـن تـيـار مـسـتــمـر إلى تـيـار
متناوب لكي يتم اإلفادة منه في جتهيز
ــطــلــوب وتــوضــيح ــرفـق بــالـتــيــار ا ا
الطرق الـرئيسة اخلـاصة بربط مـنظومة

الطاقة الشمسية). 
ــشـاريع في ونـاقــشت دائـرة األعــمـار وا

الوزارة برنـامج مايكـروسوفت بروجكت
وتــطـــبــيـــقـــاته عـــلى مــشـــاريع اخلـــطــة
االســتـثــمـاريــة ضـمن ورشــة عـمل لــهـذا
الــغـرض .ونــقل الــبـيــان عن  مـديــر عـام
الـقول  إن (الـهدف الدائـرة إيهـاب ناجي
مـن هــــــذه الـــــورشــــــة هــــــو تــــــوظــــــيف
ــتـــطــورة في ادارة الــتـــكــنـــولــوجـــيـــا ا
ا يـنسجم مع أهميـة عمليات شاريع  ا
ــتــابــعــة والــتــنــفـيــذ في الـتــخــطــيط وا
الوزارة) ,واضـاف أن (مـشــاريع اخلـطـة
ـهندس االستثمـارية تطويـر إمكانات ا
قـيـم الـعامـلـ في مشـاريع الوزارة ا
ــا يــضـمن اخــتــصـار الــوقت واجلــهـد
ـبـذولــ بـهـدف الـوصــول الى تـسـلـيم ا
ـشاريع ضـمن التوقـيتـات الزمـنية تلك ا
احملــددة). واشــار الـبــيــان ان ( الــورشـة
تـضـمـنت مـنـاقـشـة ثالثـة مـحـاور تـنـاول
احملــور من بــيــنـــهــا مــقـــدمــة عــامــة عن
الـبرنـامج والـيـات اسـتـعـماله ودوره في
ــــهــــارات في مــــجـــال ادارة تـــطــــويــــر ا
شـاريع  وأهـميـة الـبرنـامج في اصدار ا
الــتـقـاريــر الـيـومـيــة واالسـبـوعــيـة الـتي
ـشروع وصوال توضح تـقدم الـعمل في ا

ا مخطط له). الى إكماله طبقا 
وتـــابـع ان ( الــــورشـــة نــــاقــــشت كــــذلك
تــطـبــيـقــا عـمـلــيـا عن آلــيـات اســتـخـدام
البرنامج وكـيفيـة استثمـار ما يقدمه من
معلومـات في تصحيح االنـحرافات التي

حتصل أثناء سير ).

واضاف أن (تاجيل االنتخابات يراد
فـوضية به مضاعـفة تـخصيـصات ا
الى ضعـفـ وتغـييـر جـميع االلـيات
الـتي اعـتـمدت مـن اوراق وصنـاديق
ـوعـد الجـراء انــتـخـابــات مـدمـجــة 
ــان واحـــد). مــشـــيــرا الى ان (الـــبــر
ناقض نفسه ح صوت سابقا على
ـوعد واحـد  اما دمج االنتـخـابات 
حــالـــيـــا يــبـــحث عـن فــصـــلـــهــا الى

.( موعدين مختلف
 وصــادق رئـيس اجلــمــهـوريــة فـؤاد
مـــعــــصــــوم عــــلى الــــتـــعــــديل االول

للقانون. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(معصـوم صادق على الـتعديل االول
لـلـقانـون اسـتـنادا الـى احكـام الـبـند
ادة 61 والـبـنــد ثـالـثـا من اوال من ا

ادة  37من الدستور).  ا
ونفت جامـعة االنبـار موضوع سعي
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عـدت الـلـجــنـة الـقـانـونـيـة الـنـيـابـيـة
قانون االنتـخابات الـذي صوت عليه
ـان مجحـفا وترسـيخا لـسيطرة البر
االحــزاب عــلى الــوضع ,فــيــمــا اكــد
ـرجع الـديــني جـواد اخلـالـصي ان ا
الــقـانــون حـاجــة امــريـكــيـة ال تــلـبي

ارادة الشعب في التغيير .
 وقـــال رئـــيـس الـــلـــجـــنــــة مـــحـــسن
الـــــســــعــــدون لـ (الــــزمــــان) امس ان
(قـــانـــون االنـــتـــخــــــــابـــات رقم 45 
ـان لـــســنـة 2013 الــذي اقــره الــبــر
بـحـاجـة الى الـكـثـيـر من الـتـعـديالت
حـيـث قـدم اعـضــاء اجملـلس طــلـبـات
ــان مـنــهــا عـدم عــدة لــرئــاسـة الــبــر
زدوجي اجلنسية  التشرح السماح 
لالنـــتــخـــابــات وكــذلـك مــنع رؤســاء
الهيئات والـوكالء ايضا من الترشح
اال بـــعــــد تـــقــــد االســـتــــقــــالـــة من

نصب). ا
الفـتا الـى ان (القـانـون الـقـد ينص
ــرشح من حـــمــلــة عـــلى ان يــكـــون ا

الــــشـــــهـــــادة االعـــــداديـــــة اال انه 
الـــتــصــويت عــلـى اعــتــمــاد شــهــادة
البكـالوريوس بـاالضافة الى اعـتماد
نـظـام 1.6 الـذي يــسـاعـد عــلى بـقـاء
ســـيــطــرة االحـــزاب الــكــبـــيــرة عــلى
الـــوضـع دون اجـــراء تـــغـــيـــيـــرات),
واوضـح الــســـعـــدون ان (احملـــكـــمــة
ـــــدة االحتــــــاديـــــة اصــــــدرت خالل ا
ــاضـيــة  قـرارا يــنص عـلى اعــطـاء ا
مـقـعـد اخـر لـلـمـكـون االيـزيـدي نـظرا
لــلـتــضــحـيــات الـتـي قـدمــوهـا خالل
سيطرة داعش على مـدنهم باالضافة

الى ان مجلس الـوزارء اقترح مـقعدا
لالرمن لكـن مجـلس الـنواب لم يـأخذ
بـذلك سـوى الـتــعـديالت الـست الـتي

اضيفت الى القانون). 
فيمـا رأى رئيس كتـلة احلل النـيابية
ـان ارتكب مـحمـد الـكـربولي أن الـبـر
خطأ بإقـراره قانونا يـشترط حصول
ـواطن عـلى شـهادة الـبـكـالـوريوس ا

للترشيح في االنتخابات .
 ÊU*d³ « QDš

وقال الـكربـولي في تـصريح امس ان
ــان اخـطــأ حـيــنـمــا اقـر شـرط (الــبـر
ــــواطـن عــــلى شــــهــــادة حــــصــــول ا
البكالوريوس) ,متهما بعض رؤساء
الـكـتل الـسـيـاسـيـة بـ(الـتـدخل إلقـرار
النص الذي يـشير إلى احـتساب تلك
الشـهـادة  في التـرشـيح لالنـتخـابات

وذلك بسبب التنافس االنتخابي). 
بــدوره كــشف رئــيس كــتــلــة الــدعـوة
النيابية علي البديري عن وجود كتل
لم  يـــســمـــهـــا تــســـعى الـى تــأجـــيل

االنتخابات احمللية. 
وقـال الـبـديـري في تـصـريح امس إن
(هناك بـعض القوى الـسياسـية التي
افــــلـــــست من مـــــحــــاوالت تـــــأجــــيل
ــانـــيــة بــذرائع االنــتــخـــابــات الــبـــر
مخـتلـفة ركـزت جهـودها علـى تأجيل

احمللية لستة اشهر اخرى).
الفــتــا الى ان (تــلك االطــراف ايـقــنت
ـان انــهـا لن تــكـون مـوجــودة بـالــبـر
ــؤامــرات ــقــبل  ,فــبـــدأت حتــوك ا ا
لــتـحـقــيق مـكــاسب سـيــاسـيـة بــغـيـة
الــبـقــاء ضــمن احلـكــومــات احملـلــيـة

قبلة) على حد تعبيره.   ا

األطراف لضـمان سالمة االنـتخابات
ونـزاهــتــهـا) ,مــؤكــداً أن (الــعــمـلــيـة
الـســيـاسـيـة في الـعــراق مـهـمّـة لـدى
اجملـتـمع الـدولي). وبـشـأن اخـر دعـا
رئـــيـس اإلدارة االنــــتــــخـــابــــيــــة في
مفوضية االنتـخابات رياض البدران
الــنـــاخــبـــ في احملــافـــظــات كـــافــة
بــاســتـثــنــاء مـحــافــظـة نــيــنـوى إلى
مـراجــعـة مـراكـز الـتــسـجـيل لـغـرض

تسلم بطاقاتهم االلكترونية.
وقـــال الـــبـــدران في بـــيـــان امس  إن
(جـــمــيع الــنــاخـــبــ الــذين حــدثــوا
مـعــلــومــاتــهم بــايـومــتــريــا عــلــيـهم
مـراجــعـة مـراكـز الـتــسـجـيل لـغـرض
شاركتهم استالم البطـاقات تمهيـدا 

في االستحقاقات االنتخابية).
وتابع ان (عدد النـاخب الذين يحق
ـشـاركـة في االنـتـخـابـات اكـثر لـهم ا

من 24 مليون ناخب). 

علي البديري

واشارت الى ان (يـوم الـسبت من كل
قـر الدائرة اسبـوع هو دوام رسـمي 
وفروعـها وذلـك التاحـة الفـرصه امام
ـــواطـــنـــ الســــتالم بـــطــــاقـــاتـــهم ا

اجلديدة لعامي 2017- 2018).
ــفـــتـش الــعـــام في واعـــلـن مــكـــتـب ا
الوزارة عن صدور حكم قضائي على
موظفـ في الشركة الـعامة لـتصنيع
احلـــبــوب بــاحلـــبس الــشـــديــد ثالث
سـنوات بـتـهـمـة االخـتالس. واضاف
مــــفـــتش عـــام الـــوزارة مـــؤيـــد عـــلي
الـــســـاعــدي انـه (من خالل اجلـــهــود

الك مكتبه  الرقابيـة والتفـتيشيـة 
الكشف عن حاالت التالعب والتزوير
ـوظـفــان بـاخـتالس الـذي قــام بـهــا ا
كــمــيـات من مــنــتــوج زيت الــغـاز في
اخملــازن الـتــابـعــة لـلــشـركــة الـعــامـة

لتصنيع احلبوب).
واضــاف  انه (بــعــد تــلك االجــراءات
ـوضـوع الى الـتـحـقيق تـمت احـالة ا
االداري ومن ثم استكملت االجراءات
الــقـانـونـيــة والـتـحــقـيـقـيــة وأحـيـلت
القضيـة الى هيئة  الـنزاهة واحملاكم
اخملــتــصــة حــيث اصــدرت مــحــكــمـة
جنايـات الرصـافة اخملتـصة بقـضايا
دة النزاهة احلـكم باحلبس الـشديد 

 .( وظف ثالث سنوات على ا

ـتـابـعـة بـالـوزارة عن الـتـخـطــيط وا
الــغـاء 14 وكــالـة غــذائــيـة وطــحـ
ـاضي خالل شـهـر تـشـرين الـثـاني ا
بـسبب مـخـالـفـة وكالئهـا لـلـضوابط
والتعـليـمات. ونقل الـبيـان عن مدير
عـام الــدائـرة ابــتـهـال هــاشم صـابط
الـــقــول ان (الـــدائــرة  قـــامت وخالل
نح 4 وكاالت وتدوير الشهر ذاته 
 وكـــــــــاالت5 وكــــــــــالــــــــــة ودمـج 27
واســتـحــداث وكـالــة واحــدة وقـامت
للشـهر ذاته بتـسجيل 25763 طفال
حــديــثي الــوالده وتــســجــيـل جــديـد
 اطــفـال فــضال عن 4فـرد و 25500
ـقـبلـ الى فروع نقل 40 فردا من ا
الـــتــــمـــوين بـــاالضـــافـــة الى شـــطب
 افرادا واطـفاال من الـبطـاقة67522
التـمويـنيـة بسـبب الوفـاة او السـفر

او اسباب اخرى).
 U UDÐ VDý

وشـــــددت صــــابط (عـــــلى الــــدوائــــر
احلــكـومــيـة وغــيـر احلــكـومــيـة ذات
ـواطـنـ كـافـة بـضرورة الـعالقـة وا
ــتــوفــ ــســافــريـن وا االبالغ عـن ا
ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة
الـــتـــمــويـــنـــيـــة حـــسب الـــضـــوابط
ـعـمول بـهـا اخلاصه والـتعـلـيمـات ا

بذلك).

 ‰œUŽ ¡ULOý ≠œ«bGÐ

قـــررت  دائــرة الــرقـــابــة الــتـــجــاريــة
ـالــيـة الـتــابـعـة  لــوزارة الـتـجـارة وا
تــكــثــيف االجـراءات الــرقــابــيــة عـلى
ـــطــــاحن والــــســــايـــلــــوات ووكالء ا

التموينية في بغداد واحملافظات.
 وقــال  مـــديــر عــام الــدائــرة حــســ
دراء فرحـان خالل ترؤسه اجـتمـاعا 
فــروع الـرقــابــة الـتــجــاريـة في بــيـان

تلـقتـه (الزمـان) امس  ان (االجتـماع
شــدد عــلى ضــرورة تــشــكــيـل جلـان
تابعة االنـتاج والتجهيز في دورية 
ــطـــاحن االهـــلـــيـــة واحلــكـــومـــيــة ا
ومتابعة الفـحص اخملتبري وتاشير
اخملـالـفـات ورفع الـتـقـاريـر اخلـاصة
ـــعــــنـــيــــة التـــخـــاذ الى اجلـــهــــات ا
االجراءات الالزمة فـضالعن متـابعة
محاضر التثم اخلاصة ببيع مادة
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عنـدمـا تدخـلت روسـيـا في احلرب الـدائـرة في سوريـا اواخـر عام 2016
اوضحنـا بان الـتدخل الـروسي سيـؤدي الى اجراء مـفاوضات سالم الن
روسيـا تعـلم جـيدا ان اطـالـة امد احلـرب سوف لن يـكـون في صاحلـها .
وفــعال جــربت روســيــا الــعـديــد مـن احملـاوالت الجــراء تــســويــة ســلــمــيـة
لــلـصــراعــات الــدائــرة هــنــاك دون جـدوى . حــيـث ان الالعــبـ فـي هـذه
السـاحة اليـرغبـون بـاحللـول السـلمـيـة على الـطريـقـة الروسـية بـالرغم من
طالبات برحيل الرئيس السوري بشار االسد . وقد تعذر على انحسار ا
ـتـنـاقـضـة بـ االطـراف الـطـامـعـة فـيـها . الـروس جـمع وجـهـات الـنـظـر ا
صالح صالح االيرانية ومعـها حزب الله اللبنـاني تختلف جذريا عن ا فا
ـصـالح الـسعـوديـة واالمـريـكـية الـتركـيـة ومـعـهـا الـقطـريـة . اضـافـة الى ا
ـسـاعـدة وتـسـلـيح الـفـصـائل ـا قـامت امـريـكـا  وكـذلك االسـرائـيـلـيـة.  و
وقراطـية  التي سلـحة وتشـكيل (قسـد) اي قوات سوريـا الد الكرديـة ا
تضم في اغلـبها عنـاصر كرديـة توجست تـركيا خيـفة منـها  وقد حذرت
االمريكان منذ البداية من عبور هذه القوات الى غرب الفرات  ولكن بعد
ـتــحـدة عـن مـشــروعـهــا بـانــشـاء قــوة حـدوديـة ان اعـلــنت الـــــــواليــات ا

تضــــــم 30000 مقاتل من قوات سورية حليفة .
توقـعت تـركـيا اعـطـاء االكراد في سـوريـا حـكمـا ذاتـيا لـهم عـلى حـدودها
ـتد من شـرق الفـرات الى غربـها . ولـذلك بادرت تـركيا اجلنـوبيـة  وقد 
ـنع وصـول البـيـدة اي اكراد سـوريا الى التـدخل الـعسـكـري في عفـرين 
ـتوسط وبـالـتالي والـ حلـزب العـمال الـكـردي التـركي)  الى الـبحـر ا (ا
احـتـمـال تـشـكـيل دويـلـة كـرديـة هـناك  وقـد سـاهـمـت قوات مـسـلـحـة من
اجلـيش الـسـوري احلـر في الـهـجوم عـلـى عفـريـن حتت قـصف الـدبـابات
والـطـائــرات الـتـركـيــة وبـالـرغم مـن ان لـلـروس عالقــات جـيـدة مع اكـراد
ـا لها من سوريا اال انـهم فضلـوا التعـاون مع تركيـا على حسـاب الكرد 
ـنـطــقـة ورغـبــة روسـيـا فـي كـسب تــركـيـا عــلى حـسـاب ثـقل واضح فـي ا
امـريـكــا الـتي كـانت الــصـديق الـتــقـلـيـدي لـالتـراك طـوال سـنــ طـويـلـة .
خصوصا وانـها عضو فـاعل في حلف شمـال االطلسي . . ونتـيجة لذلك
انسحبت الـوحدات العسـكرية الروسـية من منطـقة العملـيات في عفرين .
وبذلك يكون الـروس قد تخلـوا عن اكراد سوريا  لـصالح االتراك كما ان
اليران مصـلحة هي االخـرى في ضرب االكراد في عـفرين لهـدف مشابه
الهداف تـركـيـا وهي عـدم الـسـمـاح الي كيـان كـردي لـلـوجـود في سـوريا
مستـقبال . وبـالرغم من ان النـظام الـسوري كان قـد هدد الـقوات التـركية
من الـدخـول لالراضـي الـسـوريـة اال ان هـنــاك شـبه اتـفــاق ضـمـني عـلى
ـفيـدة . اما تايـيـد هذا الـتدخـل من اجل احلفـاظ عـلى ماسـمي بـسوريـا ا
ـتحـدة االمـريكـيـة فيـبـدو انهـا التـمانـع من التـدخل الـتركي في الواليـات ا
عفرين ولـكنهـا تتجـنب الصدام مع االتـراك في شرق الفـرات وهو اجملال
احلـيوي االمـريـكي في سـوريـا . كـمـا ان امـريكـا اليـهـمـهـا وجـود او عدم
وجـود كــيــان مـســتــقل لــلـكــرد في ســوريـا وانــهــا تـفــضل احلــفــاظ عـلى
مصاحلـها هـناك بدال من رعـاية مـصالح االكراد وهي عـلى استـعداد تام
للـتـخـلي عـنـهم في اي حلـظـة كـما حـدث مع اكـراد الـعـراق الـذين راهـنوا
واقف على مـساعدة االمـريكـان لهم . عـندمـا اسائـوا فهم الـسيـاسات وا

نطقة  فوقعوا في خطأ االستفتاء القاتل.   االمريكية في ا
ـنـطـقة االمـنـة في شـمال ان االمريـكـان قـد عرضـوا عـلى تـركيـا مـقـترح ا
سـوريا بـعـمق 30 كـيلـومـتـرا كـبـديل عن الـتـوسع بـالـعمـلـيـات الـعـسـكـرية
ا تـمـتد بـعـد ذلك الى منـبج . كل ذلك من اجل الـتوصل التـركيـة الـتي ر
الى تفاهمات قد حتـد من سوء العالقات ب اجلانـب االمريكي والتركي
ــقـتــرح قــد يـرضي االتــراك ولــكـنه ـســلح . وهــذا ا  وجتـنـب الـصــدام ا
اليــرضي الــنــظــام الــســوري الـــذي يــحــاول الــوصــول الى كل االراضي
السوريـة  ولكن ذلك يـبدو مسـتحـيال حيث يتـعذر عـليه الـسيطـرة مجددا
على مناطق واسعة مثل اجلوالن وشرق الفرات وجنوب شرق سوريا اي

ا ادلب وغيرها .  ثلث السوري االردني العراقي ور ا
قبورة في سوريا قد توزعت ان تركة مايسمى بدولة اخلالفة االسالمية ا
تـحـاربة احلـالـية . ومـاكـانت من تقـسـيمـات وحدود داخل ب االطـراف ا
االراضي الـسـوريـة قـد تـغـيـرت الى حـدود جـديـدة وهي بـاسـتـمـرار نـحو
ــتـنـافــسـة عـلى االرض حــتى اصـبـحت الـتـغــيـر حـسب مــصـالح الـدول ا
ة قـد انتهت الـى االبد ولكن ال تـحركـة . فحـدود سوريـا القـد كالـرمال ا
فيدة ستقبل القـريب اين ستكون حدود سوريا ا احد يعلم االن وال في ا

وحدود النفوذ االمريكي او الروسي داخلها . 
اما الـنفـوذ االيراني فـان االمريـكان يـعملـون علـى قضم االرض الـسورية
من نـاحيـة الـشـرق لـغـلق احلـدود الـعراقـيـة الـسـوريـة امـام ايـران . وغلق
احلدود السورية االردنية امام التطرف االسالمي ايا كان اسمه النصرة
او القـاعدة او مـاينـشـأ مسـتقـبال من حركـات مـشبـوهة . وسـيتم احلـفاظ
ن سـتكون فيـدة بحـدودها اجملـهولة . والنـعلم  على مايـسمى  بـسوريـا ا
ـطـاف . ولكـنـنـا نعـلم بـالـتأكـيـد انهـا سـوف لن تـكون مفـيـدة في خـاتمـة ا

غلوب على امره  مفيدة للشعب السوري ا

ـسـؤولـيـاتهـا جتـاه احـتـضـان الـطـلـبة
النازح من مدنهم وجـامعاتهم وتوفير
الــعــوامل الــتي كــفــلت اســتـمــرارهم في

الدراسة بجامعات وكليات أخرى).
واوضح العيسى ان ( أن التعليم 
العـالي في العراق يـشكل مـحورا رئـيسا
ودعـامـة قـويـة في بـنـاء دولـة مـتـحـضرة
تـقوم مـؤسـسـاتهـا عـلى نـتائج الـبـحوث
والدراسات العـلميـة وان الوزارة عملت
طبـقا لـسيـاسة االنـفتـاح على مـؤسسات
الــــدولـــة الــــعــــراقــــيـــة بــــهــــدف إجنـــاح
ـوائـمة مع سـوق الـعمل إسـتراتـيـجيـة ا
السـتثـمـار الطـاقـات والـكفـاءات في بـناء

العراق اجلديد).
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وكـانت كـلـيــة لـنـدن اجلـامـعـة (يـو . سي
.ال. ) قــد ضـيـفـت الـعــيـسى حــيث الـقى
محـاضرة عن الـتعـليم الـعالي ومـسيرته
في الـعـراق  اكـد خاللـهـا مـضي الـوزارة
في تـطـبـيق مـشـاريـعـهـا اإلسـتـراتـيـجـية
الـرامــيـة إلى حتــديث إدارة اجلــامـعـات
ـنـاهـج الـدراسـيـة والـبــحث الـعـلـمي وا
واحلــوكــمــة االلــكــتــرونــيـة واإلفــادة من
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دعــا وزيـــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
العـلمي عـبد الـرزاق العـيسى مـؤسسات
ــعــنــيــة بــالــتــربــيــة اجملــتــمع الــدولي ا
والــتــعـــلــيم إلى تــقــد الــدعم الــعــلــمي
ي لـلمـؤسـسـات اجلـامـعـية في واألكـاد

العراق.
وقال الـعيـسى في بيـان تلـقته (الـزمان )
نتدى امس  خالل مشاركته في أعـمال ا
ـتـحـدة ـمـلـكــة ا ي لـلــتـعـلـيم فـي ا الــعـا
الـــبـــريـــطــــانـــيـــة إن اجملـــتــــمع الـــدولي
ؤسـساته التـعلـيميـة مدعـو إلى تقد
ي الى اجلامعات الدعم العلمي واألكاد
الـــعــراقــيــة والســيـــمــا تــلك احملــررة من
عــصــابــات داعش  وتــوفــيــر مــقــومــات
الـبـيـئـة احلاضـنـة لـلـتـجـارب واخلـبرات
ـية وتـطبـيق نـتائـجـها عـلى الواقع العـا

العراقي).
وأضـاف أن (الـوزارة قـد خـطت أشـواطا
طـــويـــلـــة نـــحـــو تـــنـــفـــيـــذ بـــرامـــجـــهـــا
اإلســتــراتــيـجــيــة الـرامــيــة إلى تــرصـ
الـعـمـلــيـة الـتـدريـسـيـة وحتـسـ جـودة
مــخــرجــات اجلـــامــعــات عـــبــر االلــتــزام

بــرامج الـــتــوأمـــة وابــتـــعــاث الـــطــلـــبــة
الــعـراقــيـ مـن الـتــخـصــصـات الــنـادرة
والعـلوم احلـديثة) ,مشـيرا الى ( أهـمية
تـطويـر مسـتـويات الـتـعاون الـعـلمي مع
ية وتوفيـر إمكانات نقل اجلامعات العـا
اخلــبـرات والــتـجـارب الــتـطــبـيــقـيـة إلى
وأضاف الـبــيـئـة الـعـراقــيـة اجلـامـعـيـة),
الـعـيـسـى ان ( الـوزارة أطـلـقت عـددا من
ــعـايــيـر الــوطـنــيـة لــتـحــسـ اجلـودة ا
ي في الـتعـليم احلـكومي واألداء األكاد
واألهــلـي فــضال عن تــعـــديل الــقــوانــ
ـا يــســهم في تــرصـ والــتــعـلــيــمــات 
مــقـومــات اخلـروج بـعــمـلــيـة تـعــلـيــمـيـة

وطنية متكاملة).
ـــكــان فــتح واوضح أن (مـن األهــمــيــة 
ية آفاق جديدة لتعـزيز العالقات األكاد
ـتطـورة في مجال والثـقافيـة مع الدول ا
الـبحث الـعـلـمي للـمـسـاهمـة في تـنـشيط
علوماتي وإتمام بحوث عملية التبادل ا
عـلـمـية مـشـتـركـة تـتوفـر فـيـهـا مـؤشرات

استثمارها في الواقع العراقي).
واشار البيان انه (في ختام اجللسة كرم
العيـسى مجمـوعة من الطـلبة الـعراقي
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عـــدد مـن الـــنـــواب احلـــصـــول عـــلى
شــهـــادات مــســتـــعــجـــلــة لـــلــدخــول
بـاالنــتـخـابـات. وقــالت اجلـامـعـة في
بـيـان امس (نــنـفي مـا أوردته بـعض
واقع من تـلفـيقـات ادعت فيـها بأن ا
عــدداً مـن أعــضــاء مــجــلس الــنــواب
يـتواصـلـون مع اجلـامـعة لـلـحـصول
على شهادات مستـعجلة للدخول في

االنتخابات). 
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في غــضـــون ذلك اكــد اخلــالــصي ان
الــعــراق بــحــاجــة الى قــرار شــعــبي
يرفض فـيه الـسيـطـرة على مـقدراته.
وقــال اخلـــالــصي في بـــيــان تــلــقــته
(الـزمــان) امس ان (الـعـراق بــحـاجـة
الى قرار شـعبـي لتـكون االنـتخـابات
عــراقـــيــة خـــالـــصــة ولـــيس حـــاجــة
امريـكية مـحسـومة فيـها االصوات),
الفتا الى ان (االمريـكان وضعوا هذا

الــقـانــون حـتى يــبـقـى الـوضع حتت
سيطرتهم).  

عـــلى صـــعـــيـــد مـــتــصـل أبــدت األ
تـحـدة إستـعدادهـا لـضمـان سالمة ا

ونزاهة االنتخابات في العراق .
 وقـال بـيـان لـوزارة اخلـارجيـة امس
ان (الـــوزيـــر إبـــراهـــيـم اجلـــعـــفـــري
اســتــقــبل نــائب األمــ الــعــام لأل
ــتـــحـــدة لــلـــشــؤون الـــســـيــاســـيــة ا
مـــيــروسالف يـــنــجــا  وبـــحــثــا  دور
ـدة ــنــظــمــة بــدعم الــعـراق خـالل ا ا
نظمة الى قبلـة). ودعا اجلعفـري ا ا
انح (تكثيف اجلـهود في مؤتمَـر ا
وحثّ دول الــعـالم عــلى دعم الــعـراق
في مرحلـة البـناء واإلعمـار). مشددا
ـنظـمة في على ان (يـكون دور بـناء ا

قبلة).  االنتخابات ا
من جانبه أعـرب ينجـا عن (استعداد
ــنــظـــمــة  لـــلــتــنـــســيق مـع جــمــيع ا

محمد الكربولي
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