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فـي غـــضــــون ذلك وقع قــــائـــد قـــوات
حـرس احلــدود الـفـريق الــركن حـامـد
عبـدالله احلـسيـني اتفـاقيـة مع ايران
ستـوى التعاون احلدودي لالرتقاء 
بـ الــبـلـدين. وأشـار احلــسـيـني في
تـــصـــريح عـــلـى هـــامش االجـــتـــمــاع
احلــــــدودي الـــــــســــــابع أمـس الى ان
(الـعراق تـربـطه حـدود بـطول  3االف
و 600 كــيــلــومــتــر مع ست دول وان
أطـــولــــهـــا هي مع ايـــران لـــذا فـــان ,
الـعـالقـات احلـدوديــة مـعـهــا مـهـمـة),
مبينا ان (هناك استقرارا امنيا جيدا
في حــدود الـــبــلــدين) ,مــشـــددا عــلى
(ضـرورة تعـزيـز الـعالقـات احلـدودية
واستـمراريـة االجتـماعـات الثـنائـية),
واوضـح احلــســـيـــني ان (مـــواجـــهــة
حتـركات االرهـابـيـ واخملـربـ على
احلـــدود تــــعـــد من احملـــاور األخـــرى
لالتـــفــاق احلــدودي وكــذلـك الــســعي
لـلـتـعاون لـلـحـد من تـهـريب االسـلـحة
ـشـروبـات الـكـحـولـيـة وامـثـالـهـا), وا
مـؤكـدا (اسـتعـداد الـعـراق السـتـقـبال
زوار االربــعـيــنــيـة)  ,مـنــوهـا الى ان
(إفــتـتــاح مــنـفــذ خـســروي احلـدودي
ا سيقـلل الزحـام على مـنفذ مـهران 

يساعد في انسابية توافد الزوار).

Í—U−² « ‰œU³² «Ë œËb(« 5 Q²  5²O UHð≈ ÊUFÒ uð œ«bGÐË Ê«dNÞ

wKz«u « ”U³Ž s ;« b³Ž

بغداد

 WOłu uO³ «Ë W¹ËUOLOJ « W ö «Ë wMÞu « s _« g UMð WOMÒI² «

 …—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI «

ـاضــيه تــصــعــيـدا شــهــدت االيــام ا
خـطـيـرا ب حـمـاس واسـرائـيل اثر
اطالق حــــمــــاس لـــصــــواريخ عــــلى
مــسـتــعــمـرهــةســيـدروت اعــقــبـتــهـا
هـــجــمــات واســعه الســـرائــيل عــلى
قطـاع غزه وجـاء هذا الـتصـعيد فى
الوقت الذى حتـدثت فيه االنباء عن
مـفـاوضـات بـ حـمـاس واسـرائـيل
برعـاية مـصرية لـعقد اتـفاق للـهدنة
ــده خــمـس ســنــوات وهــو مــااثــار
غـــــضب فـــــتح وراى ان مـــــثـل هــــذا
االتفاق خيانة للقضية الفلسطينية
وفى ظـل تـــــلـك الـــــتـــــطـــــورات ادلى
الـسـفـيـر حــازم ابـو شـنب الـقـيـادى
بــحــركــة فــتح بــحــديـث لـ (الــزمـان)
بطـبعتـها الدولـية تنـاول فيه وجهة

نظره ازاء تلك التطورات: 
{ مـاهى حقـيقـة االنباء الـتى ترددت عن
ــدة خـمس خــطـة مــصــريـة لــعـقــد هــدنـة 
سـنـوات بـ اسـرائـيل وحـركـة حـماس ?
وهل تـــرى ان هـــنــــاك ارتـــبـــاط بـــ تـــلك
اخلـــطه وصـــفـــقـه الـــقـــرن الـــتى يـــجـــرى

االعداد لها ?
- نـحن نـسـعى الى حـيـاه مـسـتـقرة
وامــنه لــقــطـاع غــزة بــعــيـدا عن اي
مـــنــــفـــصــــات من جـــانـب االحـــتالل
االسـرائـيـلى وهـو امــر تـسـعى الـيه
مـنـظـمـة الـتـحـريـر وكـافـة الفـصـائل
الــفـلــسـطــيـنــيـة ولــكن اخلــطه الـتى
كـــــشــــفت عـــــنــــهــــا وســـــائل االعالم
االســرائــيــلــيـة عـن عـقــد هــدنــة بـ
حـمــاس واسـرائـيل تـدخل فى اطـار
عـمل غـيـر وطـنى ويـنـاهـض اهداف
الـشـعب الـفـلـسـطـيـنى وان كـان هذا
االمـــر لــيس بـــجـــديــد عـــلى حـــركــة
حـمــاس والـتى عــقـدت فى الــسـابق
اتـــفــاقـــات لــلـــتــنـــســيق االمـــنى مع
ـشـاركـون اســرائـيل واالن يـســعى ا
ــفــاوضــات تــعــمـيـق هـذا فى تــلك ا

فى حـال تقـاعده بـسبب ظـروفه الصـحية
فما هي رؤيتك ?

ــقــراطي ومن - نــحـن مــجــتــمـع د
حق اي شــــخص الــــتــــرشح لــــهـــذا
ا لـم يخـالف الـقـوان ـنـصب طـا ا

الفلسطينية .
{ بـعد وصـول العـملـيـة السـلمـية
لـطــريق مـســدود مـاهي الــبـدائل

طروحة امامكم ? ا
- نـــحن نــخــوض فى هــذا
ـــوضــــوع مــــنـــذ فــــتـــرة ا
وليس االن بعد ان فهمنا
ـوقف االمـريكي مـبـكـرا ا
ــــــنـــــاهـض حلــــــقـــــوق ا
الــشــعب الــفــلــســطـيــني
وبــــالــــتـــــالي نــــخــــوض
ـقـاومـة الـشـعـبـيـة مـنـذ ا
عام ونـصف ومن يريد ان

يلحق بنا سهال .
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ـسـتـقـلة ـفوضـيـة غـيـر ا سـيل من االنـتـقادات واالتـهـامـات واجـهـتـهـا ا
لالنـتـخـابـات بـعـد إعالن نــتـائج االنـتـخـابـات الـتي جـرت في  12 أيار
اضي سواء من السياسي الذين شـاركوا في االنتخابات واتهموها ا
ـصـادرة أصـواتـهم وبــيـعـهـا الى سـيـاســيـ آخـرين أم من مـراقـبـ
راقبوا الـعمـلية االنـتخـابية أم من مـنظـمات رقابـية شـعبيـة ونقـابية ومن
ي لــلــعـراق ومـن كـتل ــبـعــوث أأل إعالمــيـ مــســتــقـلــ وحــتى من ا
ــفـوضــيـة وسـوء وأحـزاب ســيـاسـيــة عـديــدة كل هـؤالء انــتـقـدوا أداء ا
ـشـاركة إدارتـهـا للـعـمـلـيـة االنـتـخـابـات واتـهمـوهـا بـعـدم احلـيـاديـة وبـا
بعمـليـات تزوير كـبيرة وحـتى عمـليات بـيع مراكـز انتخـابيـة لسيـاسي
ـفـوضـية لـنـتـائج االنـتخـابـات قـامت الـدنـيا ولم فاسـدين وبـعـد إعالن ا
توقعة وعمليات التزوير التي أكدها عدد من تقعد بسبب النتائج غير ا
ـشـاركة في االنـتـخابـات غـير السـيـاسيـ عـبـر الفـضـائيـات و نـسبـة ا
احلقيـقيـة وعلى اثر هـذه األحداث عـقد مجـلس النـواب جلسـة مفـتوحة
ـفوضـية وإنـاطة اتخـذ فيـهـا جمـلة من الـقـرارات أهمـها جتـمـيد عـمل ا
ـفوضيـة لقـضاة مـستـقل كـما قـرر اجمللس إعـادة العـد والفرز عمل ا
ـشـكـلـة من الـقـــــــــضـاة الـيـدوي عـلى ان تـقـوم به الـلـجـنـة اجلـديـدة ا
ـفـوضـيـة والـنـظر في اتـهـامـات الـتـزوير وتـشكـيل جلـنـة لـتـدقيـق عمل ا
وحدث نوع من الــــــتفاؤل لــــدى الشعب العــــراقي ولدى العديد من
الكـتل واألحـزاب و الـسـيـاسـي الـذين صـودرت أصـواتـهم وتـعـرضوا
نـتدبـ ستنـصفهم للظـلم بسـبب عملـيات التـزوير وان جلـنة القـضاة ا
وسـتـظـهـر احلـقـائـق وحـجم الـتـزويـر الـذي رافق الـعــمـلـيـة االنـتـخـابـيـة
وستعيد لكل ذي حق حقه وانتظر الشعب واألحزاب والكتل السياسية
نتائج عملية العد والفرز اليدوي الذي كنا واثق من انه لن يغير شيئا

من النتائج ألنه اقتصر على أعداد محددة من الصناديق.
ال كمـا أراد مـجـلس الـنواب في قـراره بـشـمول كـل الصـنـاديق بـإعادة
ـنتدب بـعمليـة الفرو والعد هم باشرت جلـنة القضاة ا العد اليدوي ,ا
الـيـدوي ألعـداد مـحــدودة من صـنـاديق االقـتـراع فـي كل مـحـافـظـة من
الـتي فـيــهـا إشـكـاالت وبــعـد أيـام من الــعـمل واالنـتـظــار عـلى أحـر من
ــتـبـصـر والـعـارف ــفـاجـئـة الـتي لم تــفـاجئ الـعـراقي ا اجلـمـر كـانت ا
ـاهيـة الـعـمـلـيـة الـسيـاسـيـة في الـعـراق وكـيف تـدار ومن يـديـرها من
خلف الكواليس حيث أظهرت نتـائج العد والفرو اليدوي الذي قامت به
نـتــــــــدبـ ان نـتائج  13محـافـظـة مـطـابـقة 100% جلنـة الـقـضـاة ا
ونـتــائـــــــــج  احملـافــظـات الــبـاقــيـة مــطـابــقـة بـنــسـبــة فـاقت الـ 90%
وتفاجئ الشـعب العراقــــــي بهـذه النـــــــتـائج كما تفــــــــاجئت الكتل
واألحزاب التي طالــــــبت بالعد اليدوي لكل صناديق االقتراع وهددت

باللجوء الى الطعن بهذه النتائج .
ــنـتــدبـ يــجب إعــادة االعـتــبـار وفي ضــوء  نـتــائج  جلــنـة الــقـضــاة ا
سـتقـلة) لالنـتخـابات وشـكرهـا على جـهودهـا في اجناز للـمفـوضيـة (ا
عمـلـيـة االنتـخـابـات بنـجـاح بـاهر! وبـالـنـتائج  احلـقـيـقيـة الـتي أعـلنـتـها

نتدب !  وأيدتها جلنة القضاة ا
وان كل االتهامات التي وجهت للـمفوضية باطـلة ومحض افتراء فالذي
زور النتـائج هو الـشعب والذي احـرق صناديـق االقتراع في الـرصافة
هو الـشعب والـذي دمر مـعدات وأجـهـزة التـصويت هـو الشـعب والذي
باع مـــــــراكز االقـتراع في اخلـارج وزور نتـائجـها هـو الشـعب فعالم
ــــــــستـقلة يـا أبنـاء شــــــعبـنا ويا أيـها األحزاب فـوضيـة ا تظلـمون ا
والكـتل وتـريدون الـطـعن حـتى بعـمل جلـنة الـقـضاة ونــــــــقـول لكم ان
طعونكم ال جتـدي نفعـا فالعمـــــــــلية االنـتخابيـة  هكذا يـراد لها سواء
ــفـوضــــــــــيـة أو جلــنـة الــقـضــاة وسـتـرد الــطـعــون ويـتم قـامت بــهـا ا
ـصـــــــادقـة عـلى نـتـائج االنـتـخـابات  (وتـريـد أرنب أخـذ أرنـبـا تـريد ا

غزاال أخذ أرنبا) .
ـثل الـعراقي  الن الـعـملـيـة السـيـاسيـة في الـعـراق يريـدها كمـا يـقول ا
األمريكان هكـذا  يريدون بقـاء نفس األحزاب ونفس الـوجوه وستشكل
نـاصب ووفق الـتوافـقات ـقـبلـة وفق احملاصـصـة وتقـاسم ا احلكـومة ا
ـهـمة في ـنـاصب ا وسـيعـود الـفـاشـلـون والفـاسـدون لـيـهـيمـنـوا عـلى ا
احلكـومة والـدولة وليـذهب الشـعب الـعراقي ومـطالبـه وتظاهـراته ودماء
يريـدونهـا األمريـكان فوضـى وفساد شهـدائه التي سـالت الى اجلحـيم
وسرقـات  ومـيـلـيـشيـات وقـتال واغـتـيـاالت وجـرائم وتهـمـيـشـا وإقـصاء
وتهـجيـر وصراعـا طائـفيـا وظلـما وجـورا وفقـرا وجوعا  وتـدميـر للـقيم
باد اإلنـسانيـة واالجتمـاعية بل وتـدمير اإلنـسان العـراقي  وغياب وا
يـريدون عـراقاً ضـعيـفاً مـفكـكاً القـانــــــــــون والـنظـام و غيـاب الدولـة 

مسلوب اإلرادة والسيادة  منهوب الثروات .

حازم ابو شنب 
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كثـيرا مـا يحـدث جـدل حاد بـ الطـالب وابـيه وبقـية افـراد االسرة عن
ــا الشك فــيه ان االب حــريص عــلى ولـده مــسـتــقــبل ابــنه الــطــالب و
ويتـمـنى له كل اخلـير مـثـلـما يـراه ولـكن الـطالب يـكـون احـيانـا مـحدود
القدرة وقلـيل التجـارب الن حياته سـتبدأ بعـد اجتيـاز مراحل الدراسة
ولهـذا جنـد كـثيـر من االسـر لـديهـا ابـنـاء يتـوجـهـون الى اجلـامعـة بـعد
الـثــانـويــة  مـنــهم من حــدد االخـتــصـاص الــذي يـريــده ويــسـمح له به
مـجمـوع الـدرجـات الـدراسـيـة التي حـصل عـلـيـهـا. وقـرر وعـزم وتوكل
على الله. وبـقيت امامه قـضية الـقبول اجلامـعي. ومنهم من لـم يستطع
بسـهـولـة ان يحـدد اي اخـتصـاص يـخـتار والى ايـة كـلـية يـتـوجه. وقد
ـقررات يعـود سـبب الـتردد الى عـدم الـقـدرة على احلـكم عـلى نـوعيـة ا
التي سيدرسها او امكانية احلصول على وظيفة مناسبة بعد التخرج.
وبعض اولئك االبناء قد حدد االختصاص الذي يرغبه ولكنه اليستطيع
االلتـحـاق بالـكـليـة الـتي تقـدمه الن االسـرة تـقف حائال بـيـنه وب ذلك
االختصاص فاالبـاء يريدون البنهم أو البـنتهم اختصـاصا معينـا بينما

اليرغب الطالب في دراسة ذلك االختصاص.
شـكلة عند بـعض االسر في بداية كل عام دراسي. ومع وتتكرر هذه ا
كل فوج او دفـعـة جـديدة تـتـوجه الى اجلـامـعة. فـيـعـاني االبنـاء كـثـيرا
وبعضهم تخف مـعاناته بعد حـ ولكن بعضـهم ايضا تستـمر معاناته
ح يـتوجه لـدراسـة تخـصص اليرغـبه ومن ثم اليـستـطـيع النـجاح في
سـتـوى الـذي يـرضـيه ويـرضي ذويه. وكـثـير من ـطـلـوبـة بـا قـررات ا ا
هـؤالء الـطـلـبـة نـراهم يـغـيـرون اخـتـصـاصـهم بـعـد مـدة  او يـضـطرون

قررات او من اجلامعة ككل. لالنسحاب من بعض ا
فـمـا الـذي يـدفع االبـاء الى الـضـغط عـلى االبـنـاء الخـتـيـار اخـتـصـاص

? مع
شكلـة يجد ان اولئك االباء يتصرفون هذا ان الذي يبحث في اعماق ا

النوع من التصرف بناء على خلفيات معينة.
فـأما انـهم يـعـتـقـدون ان ابـنـهم او ابـنـتهـم في سن قـاصـرة التسـمح له

باالختيار الذكي والواعي.
واما انـهم يـعـتـقـدون ان مسـتـقـبل ذلك الـتـخـصص افضـل وعلى االبن
ضرورة االستجابة النهم يعتقدون انهم يرون اشياء اليراها ابناؤهم.
وامـا انـهم كــانـوا في االصل يــرغـبـون في حتــقـيق بـعض الــطـمـوحـات
والتي لم تسمح لـهم ظروفهم بـها ومن ثم يريـدون ان يحققـها ابناؤهم
بدال منـهم او النهم يريـدون ان ال يكـون ابنهم يـقل شأنا عن ابن فالن
او بنت فـالن مهـمـا اخـتلـفت رغـبـة االبنـاء او مـهـمـا اختـلـفت قـدراتهم
عـاناة الـشـديدة الـتي يعـانـيهـا اولئك احلقـيقـيـة. وتكـون النـتـيجـة تلـك ا
االبـنـاء الذيـن اليسـتـطـيـعـون مـخـالـفـة االهل وال يـسـتـطـيعـون في نـفس
ـا يـنـعـكس تــأثـيـره عـلـيـهم وعـلى الـوقت االسـتـجـابـة لــهم عن رضـا 
دراستهم وعلى وضعهم النفسي. فاذا كان من حق االباء ان يوجهوا
وينـصـحوا ويـرشدوا فـهل من حـقهـم هم وحدهم ان يـقـرروا مصـير

ابنائهم..?!
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ؤتمر الصحفي ركزي خالل ا dLðR∫ مدير العمليات في البنك ا

االتفـاق حتى تـثبت حـماس لكل من
امـريـكـا واسـرائـيل انـها اهـم شريك
نطقـة وهذا يخالف تماما لهم فى ا
ـساعى الـوطـنيـة التـى تنـطلق من ا
احلــــقــــوق الــــوطــــنــــيــــة لـــلــــشــــعب
الـفــلـسـطـيـنى بـاعــتـبـار ان مـنـظـمـة
ـمثل الـتـحـرير الـفـلـسـطـيـنـيـة هى ا
الــــشــــرعى والــــوحــــيــــد لــــلــــشــــعب

الفلسطينى.
{ هـل تــرى ان هــذا االتــفــاق هــو بــدايـة
لـتـنـفـيذ فـكـرة الـوطـن البـديـل الـذى جرى

احلديث عنه في اطار صفقة القرن ?
- بـعـيـدا عن اتـفــاق الـوطن الـبـديل
فـاننـا نخـشى ان يـتم تطـوير اتـفاق
الــهـدنه لــيـصــبح اتـفـاقــا سـيــاسـيـا
يــفــصل قــطــاع غــزة عن فــلــســطــ
خـــصـــوصـــا ان الـــقـــائـــمـــ عـــلـــيه
اليـــظـــهـــرون حــــرصـــا عـــلى وحـــدة

التراب الفلسطينى .
{ تـــرددت انـــبـــاء عن وجـــود اتـــصــاالت
قـطريـه لعـقـد اتـفـاق لـتـبـادل االسـرى ب
اسـرائـيل وحـركة حـمـاس الفـشـال الدور
ـصرى فى هذا اجملال فـما مدى صحة ا

ذلك ?
- هـنــاك ايــادى غـيــر فــلـســطــيـنــيـة
تسعى ان يكون لها دورا فى قضية
فــلـــســطـــ النــهـــا تــبـــحث عن دور
اقــلــيــمى لــذلك نــعــيب عــلى حــركــة
حـمــاس سـمــاحـهــا بـتــدخل اطـراف
خــارجــيــة لــتـــحــقــيق اهــداف غــيــر

وطنية.
{ ومـاهى رؤيتك لصـدور قانون الـقومية
الــيــهـــوديــة فى هــذا الــتـــوقــيت ? ومــاهى

عالقته بصفقة القرن ?
- قـانون الـقومـية الـيهـودية مـرتبط
بــاتـــفـــاق الـــتـــهــدئـــة بـــ حـــمــاس
واســرائـيل النه يـســعى الى تـعـزيـز
وجــود فــكــرة الــدولــة الــديــنــيــة فى
ـوافـقـة ـنـطـقـة ونــخـشى ان تـتم ا ا
عـــــلى اقــــامـه دولــــة يــــهـــــوديــــة فى
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ــركـــزي الــعــراقي أن اعـــلن الــبـــنك ا
الـتعـامل مع ايـران بـالدوالر مـحـظور
ومــتـوقف مـنــذ مـدة ضــمن عـمــلـيـات
تــبـــادل الــتـــجــارة اخلـــارجــيـــة بــ
الـبـلـدين. وقـال مديـر عـام الـعـمـلـيات
ـالــيـة في الــبـنك مـحــمـود داغـر في ا
تـصـريح امس إن (الـتـعـامل بـالدوالر
مع ايــران مـحــظــور مـنــذ زمن بـعــيـد
ولــيس االن ولم يــتــعــامل الــبــنك او
ـصـرفيـة فـي العـراق مع ـنـظـومـة ا ا
ايران بـالدوالر ضـمن عـملـيات تـبادل
الــتـجــارة اخلـارجــيـة) ,الفـتـا الى ان
ـصـارف الـعـراقـيـة تخـضع (جـمـيع ا
ـكـتب لـرقـابــة صـارمـة كـمـا تــخـضع 
غـــســـيل االمــوال وجـــهـــات رقــابـــيــة
مختـلفة) ,واضاف داغر ان (ايران ال
تسـتفيـد  من التـعامل بـعمـلة الدوالر
النها منذ زمن بعيد مرتبة تعامالتها
عـلى اسـاس عــمالت اخـرى وخـاصـة
انـخــفـاض الـيــورو وبــالـتــالي فـأن  ,
العملة االيرانية الـتومان بشكل كبير
يجعل تعـاملها بـالدوالر مكلـفا بشكل

اكبر). 
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ووقعت ايران مع بغداد مذكرة تفاهم
جتارية لتـنميـة األنشطة االقـتصادية
بـــ اجلــانــبــ تــتــضــمن تــصــديــر
األسالك والـــقــابــلــوات. ونــقل بــيــان

امس عن مدير عام األحياء الصناعية
في محافظة كهكـيلوية بوير احمد إن
(شـركـة سيم افـشـان اإليـرانـيـة وقعت
مــذكــرة تــفـاهـم جتـاريــة مع اجلــانب
ـعرض الكـبير العراقي عـلى هامش ا
لــلــمـنــجــزات الـصــنـاعــيــة اإليـرانــيـة
لـــتـــصـــديـــر األسالك والـــقـــابـــلـــوات
لـلـعـراق) ,مـوضـحــا ان (الـفـا و 200
شـركة صـغـيـرة ومتـوسـطـة من إيران
ومـــخــتــلـف دول الــعــالـم تــشــارك في
ـنجزات عـرض الكبـير لـلتعـريف با ا
ـعـرض). الـصـنـاعـيـة خالل انـشـطـة ا
سـتـشـار الـتـجاري من جـهته  ,اكـد ا
االيـراني في بـغـداد نـاصـر بـهروز ان
عــمــلـيــة االسـتــيــراد والـتــصــديـر مع
الـــعـــراق مـــســـتـــمــرة عـــبـــر جـــمـــيع
الفتا الى ان بالده عـازمة على نافـذ ا
تـــوســـيـع حـــضـــورهــــا في الـــســـوق
الـــعـــراقي. وقـــال بـــهـــروز ان (ايــران
عــازمـة عــلى تـوســيع حـضــورهـا في
ــــا يـــتالءم مع الــــســـوق الـــعـــراقي 
مـــصــالـح الــبـــلــدين) ,واشــار الى ان
(الـتـجارة تـسـيـر بـشـكل طـبـيعي وان
عمـليـة التـصديـر واالستيـراد تتم عن
ـنـافـذ احلـدوديـة بـ طـريق جـمـيع ا

البـلدين والتـوجد ايـة مشـاكل هناك),
وتـــابع انـه (خالل االشـــهـــر االربـــعــة
االخيـرة  تـصـدير  2.7ملـيار دوالر
مـن الــســـلع االيــرانـــيــة الـي الــعــراق
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ـعـاهـد احلـكومـيـة واالهـلـية وا
فـي الـــــعــــــام الـــــدراسي  2018ـ

. 2019
وقــــال الــــوزيــــر عــــبــــد الــــرزاق

الـعيـسى في بـيان امس انه (

تـــخـــصـــيص قـــرابــة  200 الف
مــقــعــد دراسـي لــقــبـــول طــلــبــة
ـــرحــلــة االولـى في الــكـــلــيــات ا
ـعـاهـد احلـكومـيـة واالهـلـية وا
فـي الـــــعــــــام الـــــدراسي  2018ـ
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خصصت وزارة التعليم العالي
والــبـــحث الــعــلـــمي  نــحــو200
الف مــــقـــعــــد دراسي لـــطــــلـــبـــة
ـــرحــلــة االولـى في الــكـــلــيــات ا
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واالنــســانــيــة مــقــارنــة بــالــعــام
ـــاضي). فـــيـــمـــا بـــحث وكـــيل ا
الــوزارة لـــلــشـــؤون الــعـــلــمـــيــة
والعالقـات الدولـية سالم حسن
خـوشــنــاو مع وفـد مـن جـامــعـة
عـــبــادان الـــطـــبـــيــة اإليـــرانـــيــة
تـــوســــيع مـــجــــاالت الـــتـــعـــاون

ي . العلمي واألكاد
ونقل البيان عن  خوشناو قوله
ان (الـــــــوزارة حتـــــــرص عــــــــلى
تـوسـيع آفـاق الـتـعـاون الـعـلمي
ي مـع مــــــخـــــــتــــــلف واألكـــــــاد
ـيـة الـرصـيـنـة اجلـامـعـات الـعــا
ومـــــــنـــــــهــــــا اإليـــــــرانــــــيـــــــة في
التخصصات الطبية فضال عن
بـحث تــسـهــيل إجـراءات قــبـول
الطلبة العراقي في اجلامعات

اإليرانية).
مـن جــهـتـه أبــدى وفـد اإليــراني
اسـتــعــداد اجلــامــعــة لــتــنــفــيـذ
بـرامج تــعـاون مـشــتـركـة بــغـيـة
ـشـاركـة في تــعـزيـز الـتـفـاعل وا
ـؤتــمـرات والـورش والـنـدوات ا
ــتــخــصــصــة الــتي تــنــظم في ا

البلدين).
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ونـــاقـــشت كـــلــيـــة الـــتــقـــنـــيــات
الـصـحـيـة والطـبـيـة- بـغداد في
اجلــامــعــة الــتـقــنــيــة الــوسـطى
مفهوم األمن الوطني والسالمة

الـكــيــمــيــاويــة والـبــيــولــوجــيـة
شاركة واإلشعاعية والنووية 
.وتــابع مـــخــتـــصــ وبـــاحــثـــ
الـبـيـان ان (الـنـدوة الـتي عـقدت
CBRN بــالـتـعـاون مع مـنـظـمـة
الـوزاريـة تضـمـنت تـقـد شرح
عن عـمل الـفـريق الـوطـنـي الذي
تـــــشــــكل فـي الــــوزارة بـــــغــــيــــة
الــوصـول الى خــطـة مــتــكـامــلـة
واجهة التهديدات الناجمة من
ــزدوج لــلــمــواد االســتـــعــمــال ا
ــــــــــعــــــــــدات فـي اجملــــــــــاالت وا
الـكــيــمــيــاويــة والـبــيــولــوجــيـة
واإلشــــعـــاعــــيــــة والـــنــــوويـــة),
شارك ناقشوا واضاف ان ( ا
ايضا نشاطات واجنازات فريق
 CBRN مــســتــعــرضــة نـدوات
وورش الـعـمـل الـتي اقـيـمت عن
ــزدوج لـــلـــمــواد اســتـــعـــمـــال ا
عـدات فضال عن ورش عمل وا
بـيـولـوجـية مـتـخـصـصـة باألمن
واألمــــان احلــــيــــوي فــــضال عن
منـاقشـة إدارة اخملاطـر وأهمـية
صــيــاغــة خـــطــة عــمـل وطــنــيــة
ــواد ــنع انـــتــشــار ا خــاصـــة 
الكـيمـياويـة واإلشعـاعيـة ونشر
واد ـعـلـومـات ذات الـصـلـة بـا ا
والـــنـــفـــايـــات الــــكـــيـــمـــيـــاويـــة
والــبــيــولــوجــيــة واإلشــعــاعــيـة

والنووية).

2019 وان الـوزارة اعـدت خـطة
الســتـــيــعــاب مـــخــرجــات وزارة
ـــخــــتـــلف الـــتــــربـــيــــة كـــافــــة 
الـــتــخـــصـــصــات الـــتــطـــبـــيــقي
واالحـــــيـــــائي والـــــفـــــرع االدبي
عالوة عــــلى الــــتـــخــــصــــصـــات
ــهـنــيـة الــتـجــارة والـصــنـاعـة ا
عـاهد لـقـبولـهم في الـكلـيـات وا
ــرحــلــة االولـى لــلــعــام ضــمـن ا
2019 الــــــــــــــــــــدراســي  2018ـ 
ختـلف التخـصصات العـلمية
واالنـــســـانــــيـــة ولـــلـــدراســـتـــ
ـــســائـــيــة في الــصـــبــاحـــيــة وا
الـكـلــيـات احلـكـومــيـة واالهـلـيـة
حسب الـطاقة االسـتيعابـية لكل

قسم).
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واضـــاف ان (الــــعـــام الـــدراسي
ــاضي  2017ـ  2018  فــيه ا
قبول  185 الف طالب وطالبة).
مـشيـرا الى ان (الـعـام الدراسي
 2018 ـ  2019خــــــــــصــــــــــصت
الـــوزارة فـــيه قـــرابـــة  200الف
مــــقــــعــــد دراسـي الســــتــــقــــبـــال
مـــخـــرجـــات وزارة الـــتـــربـــيــة),
وأشـار الــعـيـسي الى ان( الـعـام
ـقـبـل يـشـهـد اضـافة الـدراسي ا
قــرابـة الــفي مــقــعــد دراسي في
ــخــتــلف الــدراســات الــعــلــيــا 
الـــتــــخـــصـــصــــات الـــعـــلــــمـــيـــة

فــلـسـطــ مـقـابل الــسـمـاح بــاقـامـة
دولة دينية فـى غزة وهذا مانرفضه
رفضـا كـامال فـنـحن نـريـد فـلـسـط
ــقـراطـيـة حـره عــربـيه مـســتـقـلـة د
يــعــيش فـــيــهــا اجلــمـــيع عــلى قــدم
سـاواة وتتـاح فيـها حلـرية الراى ا
والـــعــــبــــادة ولــــيس مـن مـــنــــطــــلق
عـنـصـريـا او ديـنـيـا كمـا يـحـدث فى

الكيانات الدينية .
{ ومــاهي خـــطــطـــكم لــلـــتــصـــدى لــهــذا

شروع ? ا
شروع قاومة هذا ا - نحن نسعى 
مـن مــــنـــــطـــــلق رفـض الــــطـــــرح من
اساسه ومن ثم تعزيز طرح افكارنا
التى يـجمع عـليـها اجملـتمع الدولى
والــــعـــمـل عـــلـى اقــــامـــة كــــيــــانـــات
ؤثرة وحتالفات مع الدول والكتل ا
على الساحة الـدولية الجهاض تلك
ـشبـوهة وتـعـزيز حـقوق الـصـفقـة ا

الشعب الفلسطينى .
{ فى ظل اجلــــهــــود الــــرامـــيــــة النــــهـــاء
االنـقسـام الفـلسـطـينى هل تـرى ان االمر
يـــتـــطـــلب اجـــراء انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيــة

وتشريعية مبكرة ?
- هـــــــــذا االمــــــــر
طـــــرحـــــنـــــاه
ونــــســـعى
لتـحقـيقه


