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ي ســــبب تــــراجع عــــزا اكــــاد
مـسـتــوى الـتـعـلــيم في الـعـراق
الى نــــــــكــــــــســــــــات احلـــــــروب
والـتــدخالت الـســيـاسـيــة الـتي
تـــؤثــر فـي تــطـــويــر الـــبــحــوث
ـنـاهج اضـافـة الى اخلـاصـة بـا
ــنح الـــشــهــادات الـــتــســاهـل 
وتـــفــشي ظـــاهــرة اجلـــامــعــات
االهــلـــيــة في االونـــة االخــيــرة
ي داعـيـا وزارة الــتـعـلــيم الـعـا
والــبــحث الــعـلــمي الى اصالح
نــظــام الـــتــعــلــيم وابــعــاده عن
دائــرة الــتــنـافـس الــسـيــاسي .
ي مـحـسن عـبـود وقـال االكــاد
لـ(الـــزمـــان) امس ان (مـــا جـــاء
ي ـؤشر جـودة التـعـليم الـعا
الــصــادر عـن مــنــتــدى دافــوس

يـــؤكـــد تـــراجـع الـــســـيـــاســـات
عتمـدة في البلدان التعـليميـة ا
الـــــعــــــربــــــيـــــة) واضــــــاف انه
(تاريخـياً كان مـستوى الـتعليم
في الــعـــراق األفـــضل بــ دول
الـعــالم لــكن نــكـســات احلـروب
واحلــــــــصـــــــار واالجــــــــنـــــــدات
اخلـــارجـــيـــة أوقـــفت مـــســـيــرة
الـتقـدم ودفعتـها نـحو الـتراجع
بـــعــد عــام 2003) مـــبــيــنــا ان
ــتـعــاقــبـة دأبت (احلــكـومــات ا
ــعـايـيـر اجلـودة عــلى الـعـبث 
والـتـساهل في مـنح الـشـهادات
العلمـية واهمال بـحوث تطوير
ـيــة فـضال عن ــنـاهج االكــاد ا
تفـشي ظاهرة الـدكاك األهـلية
ستوى التي تسببت  بتراجع ا
من خـالل مــنـــحــهـــا االعــتــراف
لـعـدد كـبـيـر من تـلـك الـكـلـيات)

واوضح عبـود ان (هناك نـقصا
الية كبيرا في الـتخصيـصات ا
لـقـطاعي الـتـربيـة والتـعـليم في
موازنـات الدولة خالل الـعقدين
ـاضـيـ والـتي لم تـتـجاوز 4 ا
ئـة من موازنة حـجمها 108 با
تـريـلـيـون ديــنـار مـقـارنـة بـدول
اجلوار) واشـار الى ان (نـظـام
الــتــعــلــيم يــعــاني من الــفــسـاد
ـــــالي واالداري والــــتـــــخــــلف ا
ـــعــرفـي وحتــكـــمه ســيـــاقــات ا
رجــعــيــة ونُــظم بــيــروقــراطــيـة
جتـــــاوزتـــــهـــــا ابـــــسـط الــــدول
االقـلـيـمـيــة بـعـقـود من الـزمن)
مؤكدا ان (العراق يفتقر ألبسط
مـعــايـيــر اجلـودة في الــتـعــلـيم
نـظرا لـوجود أبـنيـة متـهالـكة ال
تـواكب احلـداثـة وكـذلك انـعدام
االبـتــكـار بـســبب غـيــاب الـدعم

واحلــوافـز اضــافـة الـى تـدهـور
بـيئـة االقتـصـاد الكـلي في دولة
أصـبـحـت مـسـتهـلـكـة وال تـنـتج
الورق وال حتى قلم الرصاص)
وتـابع عـبـود ان (تدنـي الوضع
الـــصـــحي وتـــراجع الــتـــعـــلــيم
األساسي واجلامـعي والتدريب
فضال عن انـخفـاض مسـتويات
كـفـاءة أسـواق الـسـلع و الـعـمل
ـــال والـــتـــخــــلف في أســـواق ا
وضــــــــــعـف اجلـــــــــاهــــــــــزيـــــــــة
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وانـــعــدام
االســتـقاللــيــة في الــسـيــاسـات
الـتعـلـيـمـيـة نـتـيـجـة الـتدخالت
الــســيــاسـيــة أربــكت الــتــعــلـيم
وأحلـــــــقت بـه الــــــضــــــرر خالل
ـاضـية) الفـتا الى الـسـنـوات ا
ان (هـذه الـعـوامل تـشـكل فـئات
مـــهــمــة وحـــاســمـــة في مــجــال

ـا حتـديـد مــسـتـوى الــتـطـور 
جـعل الـعـراق من الـبـلدان االقل
اهتـمامـاً بالـتعـليم اذا مـا قارنا
ــعــدالت االســتــثــمــار في ذلك 
الـــتــربــيــة والــتـــعــلــيم في دول
اخلــلــيج الـعــربي و أوربــا ومـا
تنتهجه تـلك الدول من سياقات
متـطورة يتـراوح معدل انـفاقها
ــــــئـــــــة من ب  23 – 13 بـــــــا
ـوازنة إجـمـالي تخـصـيصـات ا
الـــعــامــة فـــضال عن الـــتــحــلي
دروس بـاحلـكمـة والـتخـطـيط ا
في االنفاق) ومضى بالقول ان
اليـة للموارد (التخـصيصـات ا
البشرية مـتدنية في ح تدعم
الكــــات ــــتــــقــــدمــــة ا الــــدول ا
الـتــدريـســيــة وجـودة الــبـرامج
الـتــعـلـيـمــيـة و انـتـقــاء بـحـوثـا
ؤسسات فيها نوعية ما جعل ا
 تـنــافس احلـواضــر الـثــقـافــيـة
الكالسيكية مثل بغداد ودمشق
والــقـاهــرة و بـيــروت حـتى أن
مـعـدالت الـتـوأمــة بـيـنـهـا وبـ
ــيــة قـد أرقى اجلــامـعــات الــعـا
ارتــفع وهي في تــصــاعــد عــلى
ؤسسات والبرامج) مستوى ا
مــعــربــا عـن امــله بــأن (تــســهم
الـــقـــرارات األخـــيـــرة لـــلـــوزيــر
اجلـــديـــد قــصـي الــســـهـــيل في
اصالح الـتــعــلــيم وابــعـاده عن
دائـرة الـتنـافس الـسيـاسي كـما
نـأمل أن تـنـعـكس بـشكـل سريع
عــلى مـؤشـرات حتــسـ جـودة

التعليم اجلامعي). 
وكــشف مـؤشـر جـودة الـتـعـلـيم

ي الــصـــادر عن دافــوس الــعـــا
تــــدنـي تـــرتــــيـب أغـــلـب الـــدول
الـــعـــربـــيـــة في مـــجـــال جـــودة
الــتــعـلــيم من بــيــنـهــا الــعـراق.
رتـبـة االولى على وجـاءت في ا
مــســتــوى الـعــلم  ســنــغــافـورة
وتــلــتــهــا ســويــســرا وبــعــدهــا
ــرتــبــة الــثــالــثـة فـنــلــنــدا في ا
وقطـــر رابعاً  وحلت الواليات
ـــــتــــحــــدة االمــــريـــــكــــيــــة في ا
ــــرتـــــبــــة  18 مـــــســــبـــــوقــــة ا
ارك ومتـبوعة بالسويد بالدا
ـرتبة انـيا في ا فـيمـا صنفـت أ
الـعـشرين  وجـاءت فـرنـسا في
ـــرتـــبـــة   22 والــــيـــابـــان في ا
رتبة  31 متبوعة بأستراليا ا
رتـبة 47 وحـلت اسبـانيـا في ا
ـرتـبـة 95 وجــاءت تـركـيــا في ا
وتـعـد دولـة قـطـر االولى عـربـيا
يا  تليها االمارات والرابعة عا
رتبـة العاشـرة ولبنان في في ا
ــرتــبــة  25 ثم الــبــحــرين في ا
رتـبة رتـبة  33 واالردن في ا ا
ــيـــا والــســعــوديــة في  45 عــا
رتـبة  54 من ب  140 دولة ا
شـمـلـهـا مـؤشـر اجلودة  فـيـما
ـــرتــبــة 139 احـــتــلت مـــصــر ا
ــركـز قـبل االخـيـر . وقـد وهـو ا
ـــؤشــــر كالً من لــــيـــبـــيـــا عـــد ا
والــســودان وسـوريــا والــعـراق
والــيـمن والــصـومــال دوال غـيـر
مصنفه النها دول التتوفر فيها
أبـــسط مـــعـــايـــيــر اجلـــوده فى

التعليم .
ويـــســتـــنــد تـــرتــيـب الــدول في
ـية إلى تـقريـر التـنـافسـية الـعا
ي الذي مؤشـر التنافـسية الـعا
ـنـتـدى ويـتم احـتـسـاب حـدده ا
ـؤشر عن طـريق جمع درجات ا
الــبـيــانــات الــعـامــة واخلــاصـة
ــتـــعــلـــقـــة بــنـــحــو  12 فـــئــة ا
أسـاســيـة. وتـمــثل سـنــغـافـورة
وذج جتربة فذة لـنهضة أمة
فـفي أقل من  50 عـامـا حتـولت
مـن جــزيــرة فــقــيــرة يــقــطــنــهـا
غـالـبـيـة أمــيـة من الـسـكـان إلى
دولة صنـاعية متقـدمة تضاهي
مسـتويات معـيشتـها نظـيراتها
في الــدول الــصــنـاعــيــة االكــثـر

تطورا .
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اتـفق رئـيس اجلمـهـوريـة برهم
صــالـح والـعــاهـل االردني عــبـد
الـله بن احلـس عـلى ان يـكون
كال الـبــلـدين مـرتــكـزا لـتــثـبـيت
دعــــائم الــــسالم واالســـتــــقـــرار
عربـياً واقلـيميـاً النهاء االزمات
ـنـطـقـة. وقـال الـتي تـعـيـشـهـا ا
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(اجلــانــبــ اســتــعـرضــا عــمق
العالقات التاريـخية التي تربط
الــــــعــــــراق واالردن وضـــــرورة
ا العمل من اجل االرتقاء بها 
يــخـــدم تــطــلـــعــات الــشـــعــبــ
) واضاف ان (الـلقاء الشـقيقـ
ـــلــفــات ذات نــاقش عـــددا من ا
ــشــتــرك لــتــعــزيــز االهــتــمــام ا
الـــــعالقـــــات الـــــســـــيـــــاســـــيــــة
واالقـتــصــاديـة وتــوســيع آفـاق
ـا يــضـمن حتــقـيق الـتــعـاون 
ـتـبـادلـة) مـؤكـدا ان ـصـالح ا ا
(الـطــرفـ اتـفــقـا عـلى تــثـبـيت
دعــــائم الــــسالم واالســـتــــقـــرار
عـربــيـاً واقــلـيــمـيــاً وان تـكـون
بـغداد وعـمـان مرتـكـزاً اساسـياً
لـتـعـزيز الـعالقـات بـ االشـقاء
ومــنـطــلـقــاً حلــوار جـاد وبــنّـاء
النـهـاء االزمـات الـتي تـشـهـدهـا
ـنـطـقـة). كـمـا اسـتـقبـل رئيس ا
هـدي ملك الوزراء عـادل عبـد ا
االردن ونـاقـشـا مـلـفـات عدة من
بينها توطيد العالقات الثنائية
في اجملـاالت اخملـتلـفـة. والـتقى
رئـــــــــــيـس حتــــــــــالـف االصـالح
واالعــمــار عــمـار احلــكــيم مــلك
االردن فـي اطــار الــزيــارة الــتي
يـقــوم بـهــا الى بـغــداد. وجـرت
مراسم اسـتقـبال رسمـية لـلملك
في مــطـار بـغــداد الـدولي وسط
حفـاوة بالـغة وتـرحيب كـبيرين
بـوصـفـهـا الـزيـارة الـثـانـيـة من
نوعهـا خالل عشر سـنوات بعد

. 2003 
في غــــــضـــــون ذلك وصـل امس
االثــــنـــــ وزيــــر اخلــــارجــــيــــة
الــفـرنـسي  جــان ايف لـودريـان
الـــــــــذي اعــــــــلـن عـن دعـم بالده
لــلــعــراق وتــخــصــيص قــرضــا
بـــنـــحــو  430 مــلـــيـــون يــورو
ــدن احملــررة . إلعــادة إعــمــار ا
وقـــال بـــيــــان رئـــاسي امس ان
(صــــالح الــــتــــقى بــــلــــودريـــان
واســــتـــــعــــرض دور الـــــعــــراق
احملـوري في مـحـاربـة الـتـطرف
واالرهــاب وجتــفــيـف مــنــابــعه

وسـعـيه اجلـاد لتـرسـيخ الـسلم
ــنــطــقــة). من واالســتــقـــرار بــا
جــانــبه جــدد لـودريــان (حـرص
بالده عـــــلـى اســـــتـــــمـــــرار دعم
الـعـراق في اجملـاالت كـافـة كـمـا
وجـه دعــــــــوة من الــــــــرئــــــــيس
الــفــرنــسي الى صــالح لــزيــارة
ــهــدي بــاريـس). وثــمن عــبـــد ا
مـوقف فـرنـسـا بــالـغـاء الـديـون
ترتـبة على العـراق عبر نادي ا
ـــكــتب بـــاريس . ونـــقل بــيـــان 
رئـــــــــــيـس الـــــــــــوزراء امـس ان
هـدي ناقش مع لـودريان (عبـدا
تـــوســيع افـــاق الــتـــعــاون بــ
ـهـدي الـبـلــدين). وطـرح عـبــد ا
(مـــقــتـــرح دراســـة تــوأمـــة بــ
مـديـنـتي بـاريس وبـغـداد حـيث
رحب اجلــــانب الــــفـــرنــــسي به
ووعد بدراسـته). من جهته اكد
لـودريـان ان (هـدف الـزيـارة هو
العالن  دعـمـنـا الـكـامـل لـلـعراق
وحلـكومـته وسنـواصل وقوفـنا
ـساند في الـبناء بـعد مـوقفـنا ا
ـة داعش ودعم القوات في هز
العـراقية) واضـاف ان (العراق
اصـــبح العــــبـــا اســـاســــيـــا في
االسـتــقـرار وســيـاســته قـائــمـة
عـــلى الـــنـــأي عن الـــصـــراعــات
وحـــــــفظ ســـــــيــــــادتـه وقــــــراره
الـــوطــني). فـــيــمــا دعـــا رئــيس
مـــــجــــلس الـــــنــــواب مــــحــــمــــد
احلـلـبـوسي إلى االسـتـفادة من
اخلـبـرات الـفرنـسـيـة في مـجال
ـدن.وقــال مـكــتـبه  في إعـمــار ا

بـــيـــان امس ان (احلـــلـــبـــوسي
ولـودريــان بـحــثـا الـتــعـاون مع
اجملــتــمع الــدولي  ومن ضــمـنه
فـــــرنـــــســـــا  فـي اجملــــاالت ذات
ــشـــتــرك ومـــنــهــا االهــتـــمــام ا
مـحاربـة اإلرهـاب والتـنـظيـمات
ـتـطـرفـة). وأشـاد احلـلـبوسي ا
بـ(الــــدور الــــفــــرنـــسـي في دعم
ــــلف الــــنــــازحــــ الــــعــــراق 

ـبلغ 430 وتـخصـيص قـرض 
دن مليون يورو إلعادة إعمار ا
ـســاهــمـة في احملــررة وكــذلك ا

وصل). إعمار جامعة ا
 وغادر لودريان الى اربيل ومن
ثم  يــعــود الى الــنــجف الــيــوم
الثالثـاء  بحسـب وثيقـة اعلنت
عنهـا اخلارجية الـعراقية. وفي
ســـيــــاق مـــتـــصل كـــشف وزيـــر
اخلـــارجــيـــة االيــراني مـــحــمــد
جواد ظـريف عن زيارة مـرتقـبة
لــلــرئــيس حـــسن روحــاني الى

العراق . 
وقـال ظـريف في تـصـريح امس
ان (روحــاني ســيــزور الــعــراق
قـبلة). وجرت خالل االسابيع ا
ــهــدي مـــحــادثــات بــ عـــبــد ا
وظريف خالل لقائمها امس في
بغداد بشأن تطوير العالقة ب

البلدين.
 وتـــــشــــهــــد بـــــغــــداد حــــراكــــا
دبلومـاسيا واسـعا خالل االيام
ـــاضـــيـــة بـــعـــد زيـــارة وزيـــر ا
اخلارجية االمريكي الى العراق

. سؤول ولقاء عددا من ا
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اصدرت مـحكـمة جـنايات واسط
ــؤبـد بــحق حـكــمــاً بــالــســجن ا
مــدان ارتــكب مــا تــســمى الــدكـة
الـعـشائـريـة في احملـافـظـة. وقال
بــيــان جملــلس الــقــضــاء األعــلى
تلـقته (الزمـان) امس ان (الهـيئة
االولى في مـــحــكـــمــة جـــنــايــات
واسط نــظـــرت بــقـــضــيـــة مــدان
ة الـدكة الـعشـائرية ارتكب جـر
واســتـهـدف خـاللـهـا مــنـزل احـد
ـــواطــنــ بــاطالق الــعــيــارات ا
الـنـاريــة من بـنـدقـيـة  في قـضـاء
الـكـوت) وأضــاف ان (احملـكــمـة
ــــتــــحــــصــــلـــة وجــــدت االدلــــة ا
تهم ضبوطات كافية إلدانة ا وا
ـادة الـرابـعـة اوال وفق احـكــام ا
ــادة الـثـانــيـة اوال من وبــداللـة ا
قانـون مكـافحـة االرهاب رقم 13
لـسـنـة 2005 ). وافـتــتح رئـيس
اجملــــلس فـــــائق زيــــدان قــــاعــــة
حــمـورابي فـي رئـاســة مـحــكـمـة

اسـتـئنـاف الـرصـافـة االحتـادية.
وقــال الـبــيـان ان (زيـدان افــتـتح
قـــاعـــة حـــمــــورابي في رئـــاســـة
اســتـئــنـاف الـرصــافـة بــحـضـور
نـقــيب احملـامــ ورئـيس احتـاد
احلقـوقيـ العـراقيـ وعدد من
.( وظـف القـضـاة واحملامـ وا
وأكدت احملكمة االحتادية العليا
دســتــوريـة مــادة جتـيــز لـعــضـو
مجلس النواب مخاطبة اجلهات
ـــارســة الــرســـمــيـــة في اطــار 
ـتـحـدث الـرسمي مـهـامه. وقال ا
لـلـمــحـكـمـة إيـاس الـسـامـوك في
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس إن
(احملكمة االحتادية العليا عندما
نـــظــرت دعـــوى الـــطـــعن بـــعــدم
دســتـوريــة مـواد في قــانـون رقم
 13 لسنة  2018 كانت احداها
ــــادة 15) واضـــــاف ان (تــــلك ا
ــادة اجـازت لـلــعـضــو مـجـلس ا
الــــنـــواب اجــــراء اخملـــاطــــبـــات
الـــرســــمـــيـــة مـع اجلـــهـــات ذات
ــــارســـته الـــعـالقـــة فـي اطـــار 

مــهــامه وحــددت مــدة لـالجــابـة
عليها). واشار إلى ان (احملكمة
االحتــاديــة الـــعــلـــيــا وجــدت أن
طعون بعدم دستوريتها ادة ا ا
ال تــخــرج فـي مــضــمـــونــهــا عن
مــسـالـة تـنــظـيـمـة ولــيس فـيـهـا
مــخــالــفـــة الحــكــام الــدســتــور).
واعــلـــنت هـــيــئـــة الــنـــزاهــة عن
اعــتـقــال امـرأة تـمــارس عـمــلـيـة
ـوطن النصب واالحـيال على ا
فـي بـغــداد. وقــالت الــهــيــئـة في
بـيـان امـس انه ( ضـبط امـرأة
تـــمـــارس عــــمـــلـــيـــات الـــنـــصب
واطن والتي واالحتيال على ا
كـانت تـتـعـهـد بتـعـيـيـنـات كـاذبة
في احــدى مــؤسـســات الــدولـة)
ـتـهـمـة نـشـرت على مـبـيـنا ان (ا
حــســابــهــا في مــوقع الــتـواصل
االجــتــمــاعي إعالنــاً لــلــتــعــيــ
بــإحـدى الــوزارات مـقــابل مــبـلغ
مــالي)  مـــشــيـــر الى انه (بـــعــد
ــوضـوع عــلى اجلـهـات عـرض ا
تـهـمة الـقضـائـية قـررت ضـبط ا

ـشهود) وتابع الـبيان باجلرم ا
ــتـهـمـة ضــبـطت مـتــلـبـسـة ان (ا
ـشــهـود وهي تــسـتـلم بــاجلـرم ا
ـال في احـد مـناطق مـبـلغـا من ا
بــغـداد وان دائــرة الـتــحـقــيـقـات
الـتــابـعـة لـلـهـيـئـة قـامت بـفـرض
الـعـقـوبـات الـقانـونـيـة بـحـقـها).
فــــيــــمـــا أعــــلن مــــكــــتب انــــقـــاذ
اخملـــتـــطـــفــــ االيـــزيـــديـــ في
مـــحــافـــظـــة دهـــوك عن حتـــريــر
عـائــلـتـ ايـزيــديـتـ من أهـالي
قـضـاء سـنجـار بـعـد إخـتـطـافهم
مـنــذ أكـثـر مـن أربع سـنـوات من
قبل داعش. وقـال حـس قـائدي
ــكـتب في بـيـان امس ان مـديـر ا
(العـائلـة االولى تتـكون من اربع
أفـــراد هم ام واوالدهـــا الـــثالثــة
والــثـانــيـة مـن تـتــكـون من ثالث
( أفــراد هم ام وأوالدهـا االثــنـ
مــــشـــيــــرا الـى انه ( حتــــريـــر
مـجـمـوعـة اخـرى من االيـزيـدي
اخملـــتــطـــفــ في ســـوريــا خالل
الـــعــــام اجلـــاري كـــمــــا وصـــلت

اضي فتـات ايزيدت السبت ا
الـى اقـــيــــلم كــــردســــتـــان بــــعـــد
حتريـرهمـا من قبـضة االرهاب)
مـؤكـدا ان (هــذا يـعـد حتـد وامل
كــبــيـر الهــالي اخملــتــطـفــ بـأن
اجلـهـود حثـيـثـة إلنـقـاذ اآلخرين
من قـــبـــضـــة االرهـــابــيـــ بـــكل
داعــيـا ــتــاحــة)  اإلمــكــانــيــات ا
جــمــيع اجلــهــات الى (الــتــحـرك
إلنـــقــاذ اخملـــتــطـــفـــ الــبـــاقــ
وعــــددهم اكــــثـــر مـن ثالثـــة الف

مختطف ومختطفة). 
وأعـلــنت مـديـريــة اسـايش غـرب
السـليمـانيـة عن اعتـقال ارهابي
ينـتـمي لداعش في قـرية بـحدود

احملافظة.
ـتـحـدث باسـم االسايش  وقـال ا
ان (قـــــــــوات اســـــــــايـش غــــــــرب
الـــســـلـــيــمـــانـــيـــة وبـــعــد جـــمع
مـعـلومـات ومـتـابعـة تـمـكنت من
اعــتــقـال مــســلح هــارب بـداعش
ــلـقب بــابـو عــبـيــدة في احـدى ا
الــــقـــرى بــــالـــقــــرب من قــــضـــاء

جمجمال) مبينا ان (الهارب 
تدريـبه وتاهـيله في الـسابق من
قـبل داعش واســتـلم الـعـديـد من
سـؤولـيات وشـارك في غـالبـية ا
احلـــــــروب فـي احلـــــــويــــــــجـــــــة
والـعبـاسي وبـعد انـتـهاء داعش
توجه الى قـرى حدود جـمجـمال

لالختباء فيها). 

محسن عبود 
u‰∫ ملك االردن خالل مراسم وصوله بغداد امس Ë
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ــــقـــراطي حــــدد احلـــزبــــان الـــد
الـكـردسـتــاني واالحتـاد الـوطـني
الـــكــردســتـــاني مــوعــد تـــشــكــيل
احلـــكــومــة اجلـــديــدة في اقـــلــيم

كردستان.
وعقـد اجتـماع امس االثـن ب
ـكـتـبـ الـسـيـاسـيـ لـلـحـزب ا
بـاشـراف كــوسـرت رسـول نـائب
االمــ الـعــام لالحتــاد الــوطـني
ونيجيرفان بارزاني نائب رئيس

قراطي.  احلزب الد
ـتـحـدثان وبـعد االجـتـمـاع عـقد ا
ــــقــــراطي بـــــاسم احلــــزب الـــــد
محمود محمد واالحتاد الوطني
سـعـدي بـيـره مـؤتـمـرا صـحـفـيـا
مشـتـركا سـلطـا فـيه الضـوء على

ما بحثه االجتماع.
ــؤتــمـر ان وقــال مــحــمــد خالل ا
(اجلــانــبـ أكــدا في االجــتــمـاع
ضـــرورة االســــراع بــــتــــشــــكــــيل
احلـكــومـة اجلــديـدة في االقــلـيم
مـــضــيــفــا ان (اجلـــانــبــ حــددا

مـوعـدا لتـشـكـيل احلـكـومة).  من
جـانــبه قـال بــيـره ان (اجلــانـبـ
سـائل الـتي كانت بحـثـا جمـيع ا
تــتــطــلب الــنــقــاش كــمــا وجـرى
احلديث عن االطـراف السـياسـية
ــــــشـــــاركــــــة في الـــــتـي قـــــررت ا
احلــكــومــة).  وشــدد بــيــره عــلى
(ضرورة ان يـكـون هنـاك بـرنامج
ســيــاسي بــ االحتــاد الــوطــني

ـــقــــراطي الدارة االزمـــات والــــد
ـستـقـبل).  وشدد شـاكل في ا وا
بـــيـــره عـــلى ان (مـــا يـــجـــري في
كـركوك من مـظـاهـر عسـكـرية هي
ضد الـكـورد مؤكـدا انه ال يـوجد
حراك عـسـكـري في مديـنـة اخرى
مـثل مـا هـو مـوجـود في كـركـوك
ـــدن االخــــرى تـــشــــهـــد رغـم ان ا
عـمـلـيـات ارهـابـيـة ضـعف مـا في
كركـوك). وفـيمـا يتـعـلق بالـعالقة
مع بـــغـــداد اشــار بـــيــره الى ان
ــقـراطـي واالحتـاد (تــقــارب الــد
ــصــلــحــة الــوطــنـي لــيس فــقط 
ـســتـقـبل ـا هـو مــفـيـد  الـكــرد ا
ـتـحدثـان على العـراق).  وشدد ا
(ضـرورة ان يـكـون لـلـكـرد مـوقف
مــوحــد وحــزمــة مــطـالـب واحـدة
فـــيــمـــا يــتــعـــلق بــكـــركــوك حلل
ـديـنـة). يـذكر ان مـشـكالت هـذه ا
االجـتمـاع كـان مـخصـصـا لـبحث
خــطـــوات تـــشـــكـــيل احلـــكـــومــة
اجلـديـدة واألوضـاع في كـركـوك
والــــعالقـــــات بــــ كــــردســــتــــان

واحلكومة االحتادية.
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تـوقـعت الـهـيـئـة الـعـامة لـالنواء
اجلـــويــــة والـــرصــــد الــــزلـــزالي
الـتابـعـة لـوزارة النـقل اسـتـمرار
تــســـاقط االمــطـــار مــدن شـــمــال
وجــنــوب الــبالد وانــعــدام مــدى
الـرؤيـة صـبـاح الـيـوم الـثالثـاء 
مشيرة الى ان الطقس في مدينة
بــغـداد يــكــون صـحــوا ودرجـات
احلرارة مـقـاربة لـلـيوم الـسابق.
وقال بيان للهيئة امس ان (حالة
ــنـطــقـة الــوسـطى الــطـقس في ا
يكون صحـو مع قطع من الغيوم
ودرجات احلـرارة مـقاربـة للـيوم
الــسـابق وحــركـة الــريـاح تــكـون
جـنــوبـيــة شــرقـيــة خـفــيــفـة الى
معتدلة الـسرعة تتراوح من -91
 41 كـيــلـومـتـر بــالـسـاعـة ومـدى
الـرؤيـة من 8-41  كـيــلـومــتـرا)
مشـيـرا الى ان (الطـقس سيـكون
غائما جزئيا الى غائم مصحوب
ـنـطـقـتـ بـتـســاقط امـطـار في ا

الـشمـالـيـة واجلنـوبـيـة ودرجات
احلــرارة تــنـخــفض احــيــانـا عن
اليـوم السـابق اما حـركة الـرياح
ستـكون جـنوبـية شـرقيـة خفـيفة
الى معـتدلة الـسرعـة تتراوح من
 41-91 كــيــلــومــتــر بــالــســاعــة
ومـدى الــرؤيـة شـمــاال يـكـون من
  6-8 كـيلـومـتر وجـنـوبا من 8-
41  كـيــلـومـتــرا). وحـذر مـنـبىء
ــــواطــــنـــ مـن تـــوخي جـــوي ا
احلـــذر بــســبب انــعــدام الــرؤيــة
ناطق. صباح اليـوم في بعض ا
وكتب صادق عـطية في صـفحته
عـلى فـيـسـبـوك امس (مـتوقع ان
تـنـعـدم الـرؤيـة بـسـبب الـضـباب
في مدن ميـسان وواسط وشمال
الـــبـــصــرة ومـــنــاطـق من دهــوك
وتــتــحــسن قـــبل ظــهــر الــيــوم).
وتسبـبت عاصفـة ثلجـية ضربت
ـقـتل سـبـعـة واليـات أمـريــكـيـة 
أشخاص وانـقطاع الـكهرباء عن
ـنـاطق.وشـهـدت واليات بـعض ا
كـنـســاس ونـبـراسـكـا ومـيـزوري

وإلــيـــنــوي وإنـــديـــانــا تـــســاقط
الــثـلــوج يـومـي الـســبت واألحـد
ــاضـيـ والــتي غـطـت الـطـرق ا
وتــســبــبـت في تــعــطـــيل حــركــة
ــنــاطق كــمـا ــرور في بــعض ا ا
وتــســاقـطت ايــضــا في مــنـطــقـة
واشــنـطن الـكــبـرى الـتـي تـشـمل
الــعــاصــمـة وواليــتي مــيــريالنـد

وفـيـرجـيـنـيـا حـيث بـلغ ارتـفـاع
الـثلـوج إلى  25 سـنتـيـمـترا في
ـــنـــاطق.وأعـــلن حـــاكم بـــعـض ا
فــيــرجــيــنـا رالف نــورثــام حــالـة
الطـوار إلتاحة اجملـال للـسكان
لـلـتعـامل مع الـعـاصـفـة.وضربت
الـعـاصـفـة بـشـدة واليـة مـيزوري
بـــثــــلـــوج بـــلــــغت بـــ 30 -48

نـاطق احمليـطة سنـتيـمتـرا في ا
دن سانت لـويس وجيـفرسون
سيتي وكولـومبيا  ولقي سبعة
أشـخاص عـلى األقل حـتـفهم في
حوادث مـرتـبطـة بسـوء األحوال
اجلـويـة في كـنـسـاس ومـيـزوري
بينهم امرأة وابنـتها البالغة من
العـمر  14 عامـا ورجل يـبلغ من
العمر  62 عاما انزلقت شاحنته
الـصـغــيـرة واصـطـدمت بـحـاجـز
إســمــنــتي.وقــالت شــرطــة واليـة
إلــيــنــوي إنــهــا (تــلــقت بالغــات
بـــأكـــثـــر من مـــئـــة حـــادث خالل
الــعـاصــفـة). وفي مــيـزوري اكـد
مسؤولون إن (الكهرباء انقطعت
عن نحو  12 ألف منـزل وشـركة
نـطقة احملـيطة في كولـومبيـا وا
بها.وواجه العمال صعوبات في
ـنطقة التخلـص من الثلوج في ا
احمليـطة بـاستـاد أروهيـد بوالية
كــنــسـاس الــتي شــهـدت مــبـاراة
مــهـمــة في مــسـابــقـة كــرة الـقـدم

األمريكية.
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عادت سيـدة روسيـة إلى احلياة
وتى بعد أن وضعت في ثالجة ا
لبـعض الـوقت قـبل أن تـنقل إلى
ـــركــزة حــيث قـــسم الــعـــنــايــة ا
تـوفـيت مـرة ثانـيـة. وقـبل نـقـلـها
ــسـتـشــفى كـانت الــسـيـدة إلى ا
الــبــالـغــة من الــعــمـر  62 عــامـا
تشـارك أقاربهـا حفلـة عائـلية في
بـلــدة فـاسـيــلـيـفـكــا عـنـدمـا الحظ
أفراد العائلة أنها فارقت احلياة.
واتصـلت العائـلة بـالشـرطة التي
ـنزل وأكـدت حـالة حضـرت إلى ا
الـوفــاة ووثـقــتـهـا ثم نــقـلت إلى
شرحة حيث وضعت في ثالجة ا

وتى. ا
وبـعـد مدة حـضـر أحـد الـعـامـل
ــشــرحــة لـيــضع فـي أصـبع في ا
قـدمـهـا ورقة تـتـضـمن مـعـلـومات
عنـهـا عنـدمـا الحظ أنهـا مازالت
عــلى قــيــد احلــيــاة وأنــهــا بـدأت

تعاني من هبوط حاد في درجات
احلـــــرارة األمـــــر الـــــذي أدى إلى
وفاتها). وأوضح فريق اإلسعاف
رأة حـصلت على أنه (لو كـانت ا
ـنـاسـبة أول الـرعايـة الـصـحـية ا
شـرحة مرة ولم يـتم نقـلهـا إلى ا
ــرأة عـلى قـيـد مـبــاشـرة لـظـلت ا
احلــــيـــاة). وشــــرعت الــــشـــرطـــة
احملـلـيـة بـالـتـحـقـيق في احلـادث
عادة الـشرطي الـذي وثق وفاتـها
أول مـــرة انــتــهك الـــبــروتــوكــول
عمول بها بعدم وخرق القواعد ا
االتصال بقسم اإلسعاف واكتفى
رأة علـى عاتقه) بتـوثيق وفـاة ا
مـــشـــيــرة إلـى أنه (طـــلب إرســال
ــــشـــــرحــــة من دون ـــــرأة إلى ا ا

وثائق كافية).
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أعـلن وزير اخلارجـية التـركي مولود
تــشــاووش أوغــلـو أن فــكــرة إنــشـاء
ـــنـــطـــقـــة الـــعـــازلـــة عـــلـى احلــدود ا
الـسوريـة التـركـية بـادر بـها الـرئيس
الـتركـي رجب طيب أردوغـان وليس
ـتــحـدة. وقـال أوغـلـو في الـواليـات ا
مـؤتـمــر صـحــفي امس االثـنـ إن
الشـركاء االستراتيجي ال يتحدثون
عـبـر مـواقع الــتـواصل االجـتـمـاعي
مــؤكـــدا أن تــصـــريـــحــات الـــرئــيس
تـرامب وتهديده لتركيا خاطئة. وقال
(نـدرك أن تـرامب يـعـيش صـعـوبـات
ويــتــعـرض لــلــضـغــوط وتــصــريـحه
األخـيـر مــوجه لـلــداخل األمـريـكي)
مـتابعا (أكدنا مرارا أننا لن نخضع
لــــلـــتـــهـــديـــدات وتـــصــــريح تـــرامب
خـاطئ). وأضـاف: (إنـشــاء مـنـطـقـة
عــازلـــة في ســـوريـــا لــيـــست فـــكــرة
ـتحـدة وأردوغان هو من الـواليات ا

اقترح سابقا أنشاء منطقة آمنة).
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تـــتــحـــرك. وعــلـى الــفـــور اتــصل
الــعـامـل بـقــسم اإلســعـاف بــأحـد
ــســتــشــفـيــات الــقــريــبــة حـيث ا
أمضـى فريق اإلسـعـاف نـحو 40

دقيقة في محاولة إنعاشها.
وقال الطبيب ميـخائيل دانيلوف
ــرأة تـــعــاني من إنه (تـــبــ أن ا
حالـة بـرد شـديد جـراء وجـودها
ــــــــوتى) وقــــــــالت في ثـالجـــــــة ا
صحيفة انه ( على الفور نقلها
إلى مــســتــشــفى بــيــلــوغــورسك
حــيث نــقـلـت إلى قـسـم الـعــنــايـة
ركـزة لكن األطـباء لم يـتمـكنوا ا
من إنــقـاذهــا فـأعــلن عن وفـاتــهـا

مجددا).
ـنطقة وقالت دائرة الـصحة في ا
ـرأة وصـلت وهي في بـيـان إن (ا

نتخب الوطني خالل مباريات كأس اسيا 2019 في دولة االمارات Q”∫ عراقيون يؤازرون ا

تحدة بعد عاصفة اجتاحتها ≈ÕUO²ł∫ الثلوج تغطي مدن الواليات ا


