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ـنح اخلـبـراء ــقـبل  تـشـرين الـثـاني ا
مهلة في تقد تقريرهم).

الى ذلك كــشـفت مــصــادر في مــجـلس
ـفوضيـة انتخـابات اقليم فوض  ا
كــــــردســــــتـــــان عـن تــــــقــــــدم احلـــــزب
قراطي الكردستاني بفارق مريح الد
على منافسه االحتاد الوطني بعد فرز
ئة من اصوات انتخابات نحو 85 با
ـــان االقـــلـــيم الـــتي جـــرت االحـــد بـــر

اضي. ا
ـقراطي ـصـادر فان (الـد  وبحـسب ا
الـكــردســتــاني حـصـل عـلى 559 الف
صوت واالحتاد الوطنـي الكردستاني
على 268 الف صوت وحـركـة تـغـيـير
عـــلى 168 الف صـــوت واجلــــمـــاعـــة
االسالمية الـكردستانـية على 99 الف
صـوت فـيـمـا نـال اجلـيل اجلـديـد117
الف صــوت ونــحــو االصالح 74 الف
صوت وقـائمـة العـصر نـحو 16 الف
ـئـة من صـوت بـعــد فـرز نـحـو 85 بـا
ـعـلـومـات  فـان هذه اصـوات.ووفق ا
النسبة مـن اصوات االطراف ال تشمل
اصــــوات االقــــتــــراع اخلــــاص.وكــــان
اسـمــاعــيل خــورمـالـي مـقــرر مــجـلس
فـوضـ قـد قال في وقـت سابق انه ا
مع اعـالن الــــنــــتــــائج الــــنــــهــــائــــيــــة
لالنتـخابـات سـيتم االعالن عن نـتائج
التـصويت اخلـاص.وبـحسب الـنسـبة
ـــفـــرزة من االصـــوات  يـــكـــون عــدد ا
ــقــراطي 43 و االحتـاد مــقــاعــد الــد
الوطني 20 مقعداً وتغيير 13 مقعداً

واجليـل اجلـديد 9 مقـاعـد واجلـمـاعة
االسالمـيـة من 7او 8 مـقـاعــد ونـحـو
االصالح  6مـقـاعــد والـعــصـر مــقـعـد

واحد). 
واعــــلن االحتــــاد الــــوطـــنـي امس عن
رفضه ألي اتفاق سـياسي يفضي الى
تــغــيــيــر نــتـــائج االنــتــخــابــات.وقــال
سـتشار الـقانـوني لالحتاد الـوطني ا
سمكو اسعد خالل مؤتمر صحفي في
الــســلــيـــمــانــيــة ان حـــزبه (يــحــتــرم
الــتــنــافس الــســـيــاسي الــشــريف في
مرحلتي االنتخـابات واحلكم وملتزم
بـهـذا االمـر أيــضـا).وأضـاف انه( يـتم
التـداول حـديث عن وجـود اتـفـاق ب
اطـراف سيـاسـيـة عـلى تـغـيـيـر نـتائج
االنتـخـابات في الـسـليـمـانيـة لـصالح
ـثـل هـذا امر جـهـة واحـدة وال وجود 
واالحتـاد الـوطـني يـرفض مـثل هـكـذا

اتفاقات)
.من جــهـــتــهــا اكــدت بـــعــثــة االحتــاد
األوربي شــــفــــافـــيــــة االنــــتـــخــــابـــات

انية التي شهدها اإلقليم. البر
وقال البعثة في بيان امس ان (إجراء
هـذه االنـتخـابـات أمـر مـهم ألنـه يـوفر
لـلـنـاخــبـ في االقـلـيم فــرصـة مـهـمـة
ـقــراطــيـة) ـمــارســة حـقــوقــهم الــد
مــؤكـــدة ان(االحتــاد األوربي ســـيــظل
ا في شريكـاً وداعماً قـوياً للـعراق  
ذلك إقـلــيم كــردسـتــان  ويـتــطـلع إلى
الـعـمل مع احلـكـومـة اجلـديـدة إلقـلـيم

كردستان).

دعوى وزير الـنفط/ اضـافة لوظـيفته
ــــدعي عـــلــــيه وزيـــر بـــطــــلب الـــزام ا
الـــثـــروات الـــطــبـــيـــعـــيـــة في اقـــلـــيم
كردسـتان/ اضـافة لـوظـيفـته بتـنفـيذ
ما جـاء بـأحـكـام الدسـتـور والـقـوان
الـنـافــذة ذات الـصـلــة وتـســلـيم كـامل
نتج في االقليم إلى االنتاج النفـطي ا

وزارة النفط االحتادية).
 وأضاف أن (اجللـسة شهـدت حضور
ــدعي جــمـــيع األطـــراف وهم وكـالء ا
دعى وزير الـنفط االحتـادي ووكـيل ا
عـلـيه وزيــر الـثـروات الــطـبـيــعـيـة في
اإلقـلــيم ووكالء األشـخــاص الـثــالـثـة
رئـــيس مـــجـــلس الـــوزراء االحتــادي
ـــالـــيـــة االحتــادي ورئـــيس ووزيــر ا
مجـلس الـوزراء في اقـليم كـردسـتان/

إضافة إلى وظائفهم). 
ونــوه إلى (انـــتــخـــاب ثالثـــة خــبــراء
ـتـضمـن اجلوانب لتـقـد تـقـريـرهم ا
الفـنيـة في مـوضوع الـدعوى بـعد أن
جــــرى تـــــرشــــيـــــحــــهـم من نـــــقــــابــــة
االقــتـصــاديــ الــعــراقـيــ ونــقــابـة
ـهـنـدس اجليـولـوجـي وجـمـعـية ا

 .( العراقي
ولــــفت إلى ان (احملــــكــــمــــة أكـــدت أن
موضوع اخلبـراء يعتمـد على اخلبرة
ـتخـصـصـة دون الـنـظر الشـخـصـيـة ا

إلى اي اعتبارات اخرى). 
وذكر أن (تـكلـيف اخلـبراء وحتـليـفهم
الـيـمـ ســيـكـون في  9تـشـرين االول
رافـعة يوم 6 اجلاري فيـما سـتكـون ا
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فــاز الـطــبــيب الـكــونـغــولي ديــنـيس
مــوكـــويــغـي والــشـــابـــة األيــزيـــديــة
الــعــراقــيــة نــاديــا مــراد الــضــحــيــة
الـســابـقـة لــتـنـظـيـم داعش اجلـمـعـة
ــا بــجـــائـــزة نــوبـل لــلـــسالم تـــكـــر
جلــهــودهــمــا في مــكــافــحــة الــعــنف
ـسـتـخدم »سالح حرب« اجلنـسي ا
في الــنــزاعـات. ونــاديــا مـراد فــقـدت
امــهـا وسـنــة من اشـقــائـهــا عـلى يـد
داعش ح اسـتـباحـوا قريـتهـا قرب

وصل عام 2014. سنجار با
 ويــجـــســـد مــوكـــويـــغي الـــطـــبــيب
النـسائي الـبالغ من الـعمر 63 عاما
ونــاديـــا مــراد وهي فـي اخلــامــســة
والـــعـــشــــرين وكــــانت من ســــبـــايـــا
ـتـطـرف قضـيـة تـتـخطى الـتـنظـيم ا
إطار النزاعات احمللـية لتأخذ أبعادا
ـيـة وهـو مـا تـشـهـد عـلـيه حـركة عـا
(مي تـــو)  الـــتـي أحـــدثـت ثـــورة في
الــعـالم مـنــذ سـنــة بـعـد الــكـشف عن
اعتداءات جنسـية ارتكبهـا مشاهير.
ـتحـدثـة باسم جلـنـة نوبل وأعلـنت ا
النـروجـية بـيـريت رايس أندرسن أن
اجلائـزة تكـرم جهـودهمـا لوضع حد
السـتخـدام الـعـنف اجلـنـسي كسالح

حرب.
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ــــتــــحــــدثـــة إن (ديـــنــــيس وقــــالت ا
مــوكـويــغي كــرس حـيــاته بـكــامـلــهـا
للـدفاع عن ضـحايـا العنـف اجلنسي
في زمن احلرب. والفـائزة مـعه ناديا
مراد شاهـدة تروي التـجاوزات التي

ارتكبت بحقها وحق أخريات).
ويـبلّـغ موكـويـغي اجلـمـعة نـبـأ نـيله
جائزة نوبل وهو في غرفة العمليات
في عــيــادته في بــانـزي حــيث تــلـقى
واطنون اخلبر بالبهجة مثلما هي ا
احلـال فـي سـائـر أنــحـاء جـمــهـوريـة

وقراطية. الكونغو الد
ـوقع الـرسمي  وقـال الطـبـيب عـبـر ا
جلائزة نـوبل (علـمت بالنـبأ وأنا في
غـرفـة الـعـمـلـيـات عـنـدمـا بـدأ الـناس
كنني أن أرى في فجأة بالصياح). 

روت لــــوكـــالــــة فـــرانس بــــرس قـــبل
ســـنــــتـــ أول شيء قـــامـــوا به هـــو

إرغامنا على اعتناق اإلسالم. 
وبـــعــد ذلك فــعـــلــوا بــنــا مــا أرادوا.
والفـتاة الـتي قتل سـتة من أشـقائـها
ووالدتـهـا بـأيدي تـنـظيم داعش هي
ــتــحـدة مــنـذ 2016 ســفـيــرة األ ا
لــكـرامــة ضــحـايــا اإلجتـار بــالـبــشـر
وتـنشط مـن أجل قضـيـة األيـزيـدي

داعيـة إلى تصنـيف االضطـهاد الذي
تعرضوا له على أنه (إبادة).
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تـقـول في كـتـابـهـا (الـفـتـاة األخـيـرة)
لــــيـس من الــــســــهل أبــــدا أن أســـرد
قــصــتي. في كل مــرة أحتــدث فــيــهـا
أسـترجع مـآسـيـها وألنـهـا قـصة من
صـــمــيم الـــواقع فــهـي أفــضل سالح
لدى ضـد اإلرهاب أعـتـزم استـخدامه
حــتى يـتـم وضع هـؤالء اإلرهــابــيـ
داخل قــفص احملــاكــمـة .«وفي ردود
الـــفــعل رحّـب األمــ الــعـــام حلــلف
شـمـال األطلـسي يـنس سـتـولـتـنـبرغ
بـ«جــهــود ال تــكل من أجل تــســلــيط
الـضـوء عــلى أفـظع اجلـرائم ووضع
حـــد لـــهـــا ..بـــدورهـــا وصـــفت األ

تحدة اجلائزة بأنها (رائعة.) ا
ـانيـة أنغيال ـستـشارة األ وأشادت ا
مـيــركل بـ(صــرخـة انــســانــيـة وسط
بـحـسب ــكن تـخــيـلــهـا)  فــظـائع ال 

تحدث باسمها.  ا
ــنح رحب قـــادة الــعــالم اجلـــمــعــة 
للطبيب جائزة نوبل للسالم  2018 
الـــكــونــغــولـي ديــنــيس مـــوكــويــغي
والــنــاشـطــة االيــزيــديـة نــاديــا مـراد
ـا لعمـلهمـا في مكافـحة العنف تكر
اجلنسي خالل النزاعات في مختلف

انحاء العالم. 
ـــتـــحـــدث بـــاسم احلـــكـــومــة قــال ا
الــكـــونــغــولـــيــة المـــبــيـــر مــنــدي ان
(احلـكــومـة تـهــنئ الـدكـتــور ديـنـيس
موكـويـغي علـى العـمل بـالغ األهمـية
ـغـتـصـبات) الـذي قـام به (لـلـنـسـاء ا
حــتى لــو انــنـا غــالــبـا مــا كــنــا عـلى

خالف).

ومـوكـويـغي أول كـونـغـولي يـحـصل
على جائزة نوبل.

ــتــحــدة اعـــتــبــرت مــفـــوضــة اال ا
الـسـامـيــة حلـقـوق االنـسـان مـيـشـيل
بــاشــلـيـه ان الـفــائــزين يــسـتــحــقـان

بجدارة هذه اجلائزة.
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وقالت (من الصعب تصور شخص
يــســتــحــقـان الــفــوز بــجــائــزة نـوبل
للسالم أكثر من نـاديا مراد ودينيس
موكويـغي. هذا اعتـراف بعمل هذين
ثابرين في الناشطـ الشجاعـ وا
مكافحـة العنف اجلنـسي واستخدام

االغتصاب كســـــــــــالح في احلرب).
هنـأ رئيس اجمللـس االوروبي دونالد
توسك الفائزين قائال إنه »يكن لهما
بـــالغ االحـــتـــرام عــــلى الـــشـــجـــاعـــة
والـتـعـاطف واالنــسـانـيـة الـتي عـبـرا

عنها خالل نضالهما اليومي.«
ــتـحـدثـة بـاسم ومن جـهــتـهـا قـالت ا
ـفوضـيـة االوروبيـة نـاتـاشا بـيـرتو ا
(أود أن أقدم أحـر الـتهـاني لـلفـائزين
بـــجـــائــزة نـــوبل لـــلـــسالم ديـــنــيس
مـوكويـغي ونـاديـا مـراد عن عمـلـهـما
الـنـبـيل في انـهـاء اسـتـخـدام الـعـنف

اجلنسي كسالح حرب).
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قــررت احملــكــمــة االحتـــاديــة الــعــلــيــا
انـتـخـاب ثالثـة خـبـراء لـتـقـد تـقـرير
بـــخـــصـــوص دعــوى الـــطـــعـن بـــعــدم
دستـوريـة استـخـراج اقـليم كـردسـتان
الــــنــــفط من االراضــــيـه وتــــصــــديـــره
ـرافــعـة الى مـبــاشـرة فــيـمــا أجــلت ا

قبل.  السادس من الشهر ا
ــتـحــدث الـرســمي لـلــمـحــكـمـة وقـال ا
إيــاس الـــســامـــوك في بـــيــان تـــلـــقــته
(الزمـان) امس إن (احملكـمة االحتـادية
الــعـلــيــا عــقـدت جــلــســتـهــا بــرئــاسـة
الــقـاضـي مــدحت احملــمــود وحــضـور
الـقـضـاة االعـضــاء كـافـة ونـظـرت في
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وجــوه الــعــديــد من الــنـســاء إلى أي
ـهن. كـان مـدى هن سـعــيـدات لـتـكـر

مؤثراً فعالً.
عـالج مـوكـويغـي نحـو خـمـسـ ألـفا
من ضــحــايـا جــرائم االغــتــصـاب من
نـسـاء وأطـفــال وحـتى رضع عـمـرهم
بـضـعـة أشـهـر في مـسـتـشـفى بـانزي
الذي أسـسه عام  1999 في بوكـافو
في شـــرق جـــمــهـــوريـــة الـــكـــونـــغــو

قراطية.  الد
ومـــوكــويـــغي (الــرجـل الــذي يــداوي
جـراح الـنـسـاء) وفق مـا وصفـه فيـلم
وثائـقي مـخصص له أول كـونـغولي
يـــحــصـل عــلى جـــائــزة نـــوبل وهــو
يـعــتـبـر أن أعــمـال الـعــنف اجلـنـسي

(سالح دمار شامل).
وهــنــأت احلــكـــومــة الــكــونـــغــولــيــة
موكويغي على الرغم من (اخلالفات)
مـعه بـسبـب انتـقـاده نـظـام الـرئيس

جوزف كابيال.  
وفي تـصـريح لــوكـالـة فـرانس بـرس
ـــتــــحـــدث بـــاسـم احلـــكـــومـــة قـــال ا
الــكـــونــغـــولــيـــة المــبـــيــر مـــنــدي ان
(احلــكـومـة تــهـنئ الــدكـتــور ديـنـيس
مـوكويـغي عـلى الـعمل بـالغ األهـمـية
ـغـتـصـبـات) الـذي قـام به (لـلـنـسـاء ا
حــتى لــو انــنــا غــالـبــا مــا كــنــا عـلى

خالف).
أمـا الـفـائــزة الـثـانـيـة بـجـائـزة نـوبل
للسالم نـاديا مراد فـقد كانت ضـحية
لهذه الفظاعـات التي يحاول الطبيب

إصالح نتائجها. 
وانـتـصـرت نـاديـا مـراد أول عـراقـية
تنال اجلائـزة على أسوأ احملن التي
عاشها أيـزيديو الـعراق حتى صارت
متحدثة بارزة دفـاعاً عن تلك األقلية.
تــغـيـرت حــيـاة مــراد عـنـدمــا اجـتـاح
تــنـظــيم داعش  قــريـتــهـا كــوجـو في
إقليم سنجار في آب  2014 فخطفت
وحتولت عـلى غـرار اآلالف من نـساء
وأبـنــاء ديـانـتــهـا إلى سـبــايـا وظـلت
ــــوصل مـــعـــقل ثـالثـــة أشـــهـــر في ا
الـتنـظـيم حيـنـهـا قبل أن تـتـمكن من

الفرار. 

قــــال االمـــ الـــعـــام حلـــلف شـــمـــال
االطـــلـــسي يـــنـس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ
تواصلة (أشكركمـا على جهودكمـا ا
الشــــاعــــة الـــــنــــور ووقـف اجلــــرائم
ـظــلـمـة: الــعـنف اجلــنـسي كـسالح ا

حرب).
ـتحدث باسم أعلن ستيـفن شيبرت ا
ــانــيــة انــغــيال ــســتــشـــــــــــارة اال ا
ــــتـــازان مـــيــــركل هــــمـــا فــــائـــزان 
باجلـائزة يـطلـقان صـرخة انـسانـية
وسط الــهـول الــذي ال يــوصف الـذي
يــرتــكــبه أشــخــاص بــحق بــعـضــهم

البعض.
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حـ اجلسُ حتت مقص حالقي  الـسيد خالد احلـربي  فأن احلديث الذي
يـجري ب زبـائنه  يـنصب  معـظمه  على الـرياضة  عـداي ..كوني  امثل
ـستـمع  ال غيـر  رغم  قنـاعتـهم  بأنـني كصـحفـي  ال بد ان اكون دور ا
عال  مـلـمـا بـالريـاضـة  السـيـمـا كـرة القـدم الـتي تـشـكل عـنـدهم الـقـدح ا
مـحليـا وعربيـا ودوليا  واسـماء الالعبـ  تتداول بـينهم  بـيسر وسالمة 
وجـهـاز الـتـلفـزيـون الـذي يـأخـذ حـيزا بـارزا في مـحـله  ال يـعـرف قـنوات 
سـوى الرياضية ..  هذه احلالة  جعلتـني منذ مدة  متابعا جيدا  لبرامج
الـريـاضــة في الـفـضـائـيــات الـعـراقـيـة  لـيس جملــاراة حالقي الـعـزيـز  بل
يـحدوني االمل في معرفة الواقع الريـاضي  السيما احمللي منه  فخرجت
بـانــطـبـاع ال يـســر .. ووجـدتُ ان الـوضع الــسـيـاسي عــنـدنـا  بـضــبـابـتـيه
ـعروفة  اهون بكثيـر من السوداوية التي تلف مفـاصل الرياضة العراقية ا
... وعـلى مدى اشهـر  شاهدتُ عشـرات من اسبوعـيات ويوميـات الفقرات
الـرياضية في الـتلفزيون  فـلمستُ  ان السـواد االعظم من  تلك البرامج 
يـقـلـد احـدها اآلخـر  وقـد اسـتـمـعت آلراء كثـيـرة من الـضـيـوف ومـسؤولي
الـرياضـة   فالحظـت انهم  يـشرقـون ويغـربون بـأقوال وتـناقـضات  تـهدم
رء الى كـيل االتهـامـات التي يـوجـهونـها بـنـيان الـرياضـة  وحـ يسـتمـع ا
لـبعـضهم الـبعـض   فأنه يـشعـر بالـغثـيان  وقـد تصل تـلك االتهـامات الى
ـسؤولـ في وزارة الـرياضـة والشـباب والـلجـنة حـد كسـر الـعظم لـبعض ا
ـعـروفـة  ـبــيـة واحتـاد كــرة الـقـدم واالحتــادات االخـرى  والـنــوادي ا االو
واالسماء  الرياضية البارزة.. وينعكس ذلك بالتأكيد على الالعب .. حيث
تـخف الهـمة عنـدهم  ويقل االبداع .. السـيمـا ان خارطة مـوقع العراق في
تـصـنـيـفـات االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم ( الـفـيـفـا ) حالـيـاً  مـخـجل .. بل
ـنـتـخب الـوطــني بـكـرة الـقـدم عـلى كـرسي شـديـد اخلـجـل  وهـو جـلـوس ا
ـغــرب ومــصـر ـيــا والــعــاشـر عــربــيـا  بــعــد تـونـس وا ــركـز الـ  89عــا ا
واجلـزائـر والـسعـوديـة وسـوريا ولـبـنـان واإلمارات وعـمـان..  ان احلوارات
نـضبط  يـشجع ـتشـنجـة التي تـعج بهـا الفـضائـيات  والـصراخ  غـير ا ا
شجع  وظاهرة تسعى إلى دقّ عـلى الضغينة والفتنة ب الـرياضي وا
نـاقوس اخلـطر في وسط نـقي  ألنهـا تذكي روح  الـتعـصب لهـذه اجلهة 
او تـلك  واظنـها  ان اسـتمـرت  ستـتحـول  إلى ظاهـرة يصـعب السـيطرة
عـلـيـهـا ال سـمح الـله .  لـقـد نـسى او تـنـاسى  مـن يحـلـون  ضـيـوفـا عـلى
الــبـرامج الــريــاضـيــة   ان الــريـاضــة  تــكـسـب اإلنـســان خــصـاالً رائــعـة
ثـابرة والـنشاط كـالصـبر والـتحـمل والثـقة في الـنفس وقـوة اإلرادة وا
والـقـيادة وقـيم الـتنـافس الـشريف والـتـعاون والـتـخطـيط واإليـثار  وهي
تـعلم اإلنـسان احتـرام القـوان والقـواعد واألنـظمة  ألن مـعظم الـرياضات
عـنـيون الى لـهـا قوانـ وقـواعد ثـابـتة يـجب االلـتزام بـهـا.. فهل  يـسـعى ا
تـعـزيـز دور ثـقـافـة احلـوار في االعالم  وحتـويـله إلى مـشـروع وطـني يُـعنى
بـتضافر اجلـهود وتكاتـفها لـتسهيل سـبل نشر هذه الـثقافة والـقضاء على
الــتــعــصب الــريــاضـي وبث روح احملــبــة واأللــفــة في الــقــطــاع الــشــبــابي
ـا يـخــدم مـصـلـحـة الـوطن  من خالل مـنـاقـشـة عـدة مـحـاور والـريـاضي 
أهـمـهـا اخلط الـفـاصل بـ احلـيـاديـة والـتـعـصب الـريـاضي
ولـغة الـتعصـب ب اجلمـهور واإلعالم الـرياضي .. ما
اجـمل ايـامك ايـها الـرائع الـكـبيـر مـؤيد الـبـدري رائد
الـسلم الرياضي وجامع الكل فـي حديقة احملبة التي

انتجت ارقى االزهار في كل االلعاب الرياضية...  

فـارة الــعـراقـيـة بـالــقـاهـرة بـحـضـور
الــســفــيـر حــبــيب الــصــدر وعـدد من
ؤتمر ان  وفى بدايـة ا أعضاء البـر
أشـــــــاد الــــــصــــــدر
ـان بــرئــيس الــبــر
ومـهـنـيـته الـعـالـية
وعد إختـياره لهذا
نصب خطوة فى ا
الطـريق الـصـحيح
بـــاعـــتـــبـــاره أحـــد
الـقـيــادات الـشـابـة
ـــــــكن أن الـــــــتـى 
تــلــعب دورا بــارزا
فى تــقــدم الــعــراق
فى إطــار سـيــاسـة
ضخ دمـاء جــديـدة
تــقــود الـعــراق فى
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عـــقــد مـــحــمــد احلـــلــبـــوسي رئــيس
ـان مــؤتـمـرا صـحـفـيـا فى مـقـر الـبـر

ا
ل

س

ان فى محـاربة الـفساد عن دور البـر
والــذي يـعــد أخـطــر الـقــضـايــا الـتى
يواجههـا العراق قـال احللبوسي أن
واجهة ان سـيصدر تشريـعات  البر
سئول كما الفساد مهما كان موقع ا
سـيـكـون لـه دوره الـرقـابي عـلى أداء
احلكومة لتوفير اخلدمات األساسية

للمواطن . 
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وعن عـالقــة الــعـــراق مع إيــران قــال
(أننا سـوف نتـعاون مع دول اجلوار
والــتى لــهـا حــدود مــشـتــركــة مـعــنـا
وسـوف نـكون نـقـطـة إلـتقـاء الـفـرقاء
وليس سـاحـة لتـصفـيـة اخلصـومات
كــمـا لن نــقـبـل بـتــدخل أى طـرف فى

شؤوننا . 
ياه مع تركيا والعالقات وعن أزمة ا

معها قال احللبوسي (أننا طلبنا من
اجلـامـعـة الــعـربـيـة الـتـدخل فى هـذا
ياه لف لتوفير حصة العراق من ا ا
وأضاف أننا نرفض تدخل تركيا فى
األراضي العراقية كما لن نسمح بأن
يـكـون الـعـراق سـاحـة لإلعـتداء عـلى

األخرين).
وعن تــأخــر إعــمــار الــعــراق قــال أن
ـتـتــالـيــة الـتى خــاضـهـا (احلــروب ا
ــلف ولــكــنــنــا الــعــراق أثــرت هــذا ا
نــطــلب مــســاعــدة األشــقــاء فـى هـذا
لف ألن الـعراق خـاض معـركة ضد ا
اإلرهـاب نـيـابة عـن العـالم كـله) وعن
دور الـشـبـاب الـعـراقي فى الـتـجـربـة
وقراطية قال أن) أولوياتنا هى الد
ــلف ضخ دمــاء جــديــدة ســواء فى ا
التنفـيذي أو التشـريعي ألننا نواجه

رحلـة القـادمة . ثم اكد احلـلبوسي ا
فى كـلـمته أن عـروبـة الـعـراق لـيست
ــرحـلــة الـقــادمـة مــحل نـقــاش وأن ا
ســـوف تـــشــهـــد مــزيـــداً من تـــعــاون
الـعــراق مع أشـقـائه الــعـرب ودفـاعه
عن قــضـايــاه وعــلى رأسـهــا قـضــيـة
فـلــسـطـ الــتى سـوف تـظـل قـضـيـة
الــعــرب األولـى وهــو مــا أكــده خالل
لقائه مع األم العـام جلامعة الدول
العـربيـة  وأضاف أن الـعراق سوف
ـرحـلـة الـقادمـة دورا فى يـلـعب فى ا
حل مـشـاكـل دول اجلـوار ولن يـكـون
ساحة للحرب أو تـصفية احلسابات

السياسية.
 ثم بدأ احللـبوسي بعـد ذلك اإلجابة

. على أسئلة الصحفي
وفى معرض إجابته لسؤال (الزمان)
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حتـديات حـقـيقـيـة تتـطـلب دور فاعل
ئة للشباب وألن هناك من 50-60 با
كما ـان من الشباب  من أعضاء البر
أن الــشـبـاب يــتـصــدر األن الـســلـطـة
الرابعـة وسوف يكـون لهم دور فاعل

فى احلكومة).
وعن الـعالقــات مع مـصــر قـال (أنـنـا
ـصري على سـئول ا اتفقـنا مع ا
تـــعـــزيـــز الــعـالقـــات االقـــتـــصـــاديــة
واستقدام شركـات مصرية فى مجال
اإلعــمــار كــمـا اتــفــقت خالل زيــارتي
ـــصـــري عـــلى تـــبـــادل ـــان ا لـــلـــبـــر
الــزيـــارات لــتــفــعــيل الــعالقــات بــ
ـان فى اجلـانــبـ وهـنـاك دور لــلـبـر
ــصــادقــة عــلى تــفــعــيل الــعـالقـات ا
االقــتــصــاديــة فــضال عــلى تــســهــيل

صر) . واطن العراقي  دخول ا محمد احللبوسي

اذا لم أتـساءل مع نفـسي أحيانـا : أين هو اخللل في الـعملـية التـربوية ? و
ربي قـادرا على العطـاء كما كـان عليه من قبل ? وهـل لم يعد التـلميذ يـعد ا
علومـات كما كـان سلفه من الـتالميذ ?وهل بات يـستوعب الـدرس ويتلقـى ا

الرقيب غائبا عن احلضور ?
احلق أن مـقــومـات الـعـمـلــيـة الـتـربــويـة بـدأت تـنـهـج نـهـجـا فـيـه الـكـثـيـر من
ـعوقات .. وها أنـا أرى الكثيـر من الصبيـة الصغار الـذين يتلقـون التعليم ا
ـدارس االبتـدائيـة وكأنهم ال يـستـوعبـون الدرس فهـما وكـأنهم تـعطلت في ا
بـهم طـاقـاتـهم لالدراك  فـهم ال يـجيـدون الـتـحـدث بـلـغة سـلـيـمـة خـالـية من
رحـلة االبـتدائـية ولـسان حـالهم يـقول أن األخـطاء حـتى بعـد أن يـجتـازوا ا
ـعـلـومـات الـتي تـلـقـوهـا لم تـنـفـذ الى عـقـولـهم . وأتـساءل مـع نـفسـي مرة ا
ـــنــهج الــدراسـي الــذي بــات يــتـــيــمــا من أخــرى تــرى أيـن اخلــلل ? أهــو ا
ـعـلم الـذي لم يـعد يـعـرف كـيف يـأخـذ بـيد ـعـلـومـات ? أهو تـقـصـيـر من ا ا
ـعـرفـة ? أم أن هذا الـنـاشئ الى مـا هـو أفـضل في أي الطـرق الى كـسب ا
ـعلم نفسه لم تعـد لديه القدرة على الـعطاء وأنه قد شغـل بأمور بعيدة عن ا

مهنته بعد أن كان باألمس القريب منصاعا لواجبه ال يتعداه !
ـرحـلـة أتـرى عقـلـه قد أصـابه واذا عـدنـا الى الـتـلـمـيـذ الـصـغـيـر في هـذه ا
ــعـلـومــات كـمـا كــان سـلـفه من اخلـدر وأنه فــقـد الـقــدرة عـلى اسـتــيـعـاب ا
الـتالمـيـذ رغـم مـا تـتـوفـر له من تـقـنـيـات حــديـثـة يـفـتـرض أن تـفـتح له بـابـا
ـدرســة ذاتــهـا .. في هــيــئـتــهـا لــلـمــعـرفــة أوسع ! أم تــرى أن اخلـلـل في ا
وتـكوينهـا وموقعـها وادارتها ونـظامها وكـثافة أعـداد التالميذ في صـفوفها
ومن مـعـوقات أخـرى . أيكـون اخلـلل في األجواء الـعامـة الـتي تظـلل الوطن
ـا فـيـها من فـوضى وارهـاب وفـقدان أمن هـي التي تـفـعل مـفعـولـهـا حتى

على مسيرة العملية التربوية .
أقـول ان هذه العـوامل مجتـمعة وغـيرها من عـوامل متعـددة كثيـرة قد لعبت
ستـوى العلمي والفكري لـلتالميذ الصغار في دورهـا في هذا التردي في ا
مـرحـلتـهم االبـتـدائيـة والـتي يـفتـرض أن يـكونـواعـلى قـدرة عالـيـة من الـفهم

راحل القادمة . حتى يكملوا مشوارهم في ا
وهــا أنـا ذا أنــظـر الـى األمـر نــظـرة مــوضــوعـيــة فـأقــول أن غــيـاب الــثـواب
ـدرسـة ومـا يـفـقده الـبـيت قـبـل ذلك .. ان الـثواب والـعـقـاب هـو مـا تـفـقـده ا
يـعطيك جرعة من األمل للمضي في الطـريق الصحيح  كما أن العقاب هو
حتـذيـر من الــوقـوع في األخـطـاء وأنه لـيس كـمـا يــتـراءى لـلـبـعض انـتـقـامـا

وقسوة ..انه في الواقع تصحيح للخطوات حينما تنحرف عن الطريق .
وان مـا يسـرنا حـقـا أن نرى تالمـيذ في عـمر الـزهـور يحـملـون عقـوال فيـها
صـدى للمعرفـة تكون بداية لـصفحات أكثـر اشراقا في القادم من األيام ..
كـما يسرنا أن يتـحلى هؤالء التالميـذ بسلوك بعيـد عن االنحراف يوفر لهم
حـياة آمنة مطمئنـة . ونحن ندرك تماما أن التربـية تسبق التعليم في ارساء
ـستعـصيـة .. لذا يكـون لزاما قـواعد مـجتمع خـال من العـيوب واألمراض ا
ـدرسة نـهجـا تربـويا تـعلـيمـيا حـتى تكـون لفـلذات أكـبادنا عـليـنا أن تـنهج ا
ـتـهم ليـكـونوا ـدرسـة حصـانـة تشـد ازرهم وتـقـوي عز الـذين يـلتـحـقون بـا
رجـاال فـيـمـا بـعد يـحـمـلـون مـسـؤوليـة بـنـاء وطن قـوي مـعـافى تـرفـرف عـليه
طاف أقول أنه قبل أكثر رايـات اخلير والتقدم . وفي آخر ا
من نـصف قـرن من الـزمن كـانت للـمـعـلم أمـانة يـؤديـها
حق أداء نـحـو تالمـذته الـصـغار فـي تلـقـيـنـهم الدرس
أحـسن تلق .. وأنه حقا يستحق أن نقول عنه (كاد

علم أن يكون رسوال ) . ا
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قررت وزارة التجارة تأجيل موعد
ـعـرض إقــامـة الــدورة الـســنـويــة 
بـــغــداد الــدولـي الى الــعـــاشــر من
ــــقــــبل وذلك تـــشــــرين الــــثــــاني ا
لـتـزامـنه مع الـزيـارة االربـعـيـنـيـة
واكــدت تـلــقــيـهــا عــروضـا القــامـة
مشـاريع استـثماريـة مخـتلـفة على

عرض.  أرض ا
وقـال مــديـر عـام الــشـركـة الــعـامـة
لـلــمـعـارض هـاشـم الـسـوداني في
تصريح صحـفي امس ان (الشركة
قـررت تأجـيل مـوعـد اقـامـة الدورة
ـعــرض بـغـداد الـدولي الـســنـويـة 
بـسـبب تـزامــنه مع اقـامـة شـعـائـر
الزيارة االربعيـنية لالمام احلس
عــــلـــيـه الـــسـالم مـــشــــيـــرا الى ان
ــوعـد اجلــديـد ســيــكـون من 10 (ا
ــقــبل). الى 19 تــشــرين الــثــاني ا
واشـــار الى ان (الـــشـــركـــة تــلـــقت
عـروضــا كـبــيـرة وكــثـيـرة من دول
عربـية وأجـنبـية وشـركات مـحلـية
وعــربــيـــة واجــنــبـــيــة مــخـــتــلــفــة

قبلة). للمشاركة في الدورة ا
الفـــتــــا الـى ان (مــــعـــظـم قــــاعـــات
ــعـرض قــد  حـجــزهــا من قـبل ا
الــــدول والــــشــــركــــات الــــراغــــبـــة
ــعــرض). وأكــد ــشــاركــة فـي ا بـــا
عـرض طلـبات السـوداني (تلـقي ا
للمشاركة من دول عـربية واجنبية
تـــــــشـــــــارك الول مـــــــرة في دورات

ـعــرض وهـذا مـؤشـر جــيـد عـلى ا
رغـبـة هـذه الـدول في فـتح خـطوط
واقـــــــامـــــــة عالقـــــــات جتـــــــاريــــــة

واقتصادية مع العراق). 
وكشف عن (تـلـقي الشـركـة العـديد
من طــلــبــات االســتــثــمــار من قــبل
مــســـتــثــمـــرين مـــحــلـــيــ وعــرب
واجـانب تـتـضــمن تـنـفـيـذ واقـامـة
ــهـــمــة عــلى ــشـــاريع ا عـــدد من ا
ـــعــرض مـــنــهــا افـــتــتــاح ارض ا
مـصـارف ومـوالت جتـاريـة وسوق
كـبــيـرة لـبــيع الـذهب ومـســتـشـفى
مــتــكــامل يـقــدم جــمــيع اخلــدمـات
الصحية للمواطن مزود باجهزة
حــديــثــة ومــتــطـورة ,اضـافــة الى
ــــــشـــــــاريع اقـــــــامــــــة عـــــــدد مـن ا

الترفيهية). 
واكـــد ان (الــــشـــركـــة ركـــزت عـــلى
ـهـمـة ـشــاريع الـسـتــراتـيـجـيــة ا ا
التي تـدر االموال للـخزيـنة الـعامة
وتــعـــود بــالــفـــائــدة عـــلى الـــبــلــد

واطن). وا
مــؤكـــداً ان (الــشـــركــة بـــانــتـــظــار
ـوافـقـات الــرسـمـيـة من حـصــول ا
امـانـة بـغــداد لـلـشـروع في تـنـفـيـذ
همة شاريع الستراتيجية ا هذه ا
بــعـــد الـــتـــأكــد من مـــطـــابــقـــتـــهــا
لــلــتــصــامــيم الــعــمــرانــيــة ومـدى
اســتــيــعــاب اخلـدمــات لــهــا لــيـتم
اصـــدار االجـــازة االســـتــثـــمـــاريــة

اخلاصة بشأنها).
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