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مـختلف جامعات ومـعاهد البالد تدعو الى
اعـالن الـعـام الـدراسي 2018-2019 سـنـة
عـدم رسـوب من اجـل انـقـاذ مسـتـقـبل االف
ـادة او مـادت ـرقـنـة قـيـودهم  الـطـلـبـة ا
واعـطاءهم حق حتميلها للموسم الدراسي

احلالي). 
ــنــحـة من جــهــة اخــرى  أعــلـنـت رئـاســة ا
الـتركـيـة عن فتح بـاب التـسجـيل واستالم
الــطـلـبـات لــلـمـنــحـة الـتـركــيـة لـعـام 2020
ـــقـــدمـــة لـــلـــطالب األجـــانب وتـــبـــدأ من ا
اجلـمعة 10 كـانون الـثاني اجلاري ولـغاية

قبل. 20 شباط ا
ـــنــــحـــة فـي بـــيـــان أن وذكــــرت رئـــاســــة ا
(الـتسـجيل لـلمـنحـة يشـمل جميـع البرامج
ــاجــســتــيـر ــيــة الــلــيــســانس وا األكــاد

والدكتوراه).
تـقـدم حتـميل ونـوهت أنه (يـجب عـلى ا
ـطـلـوبة من سـتـندات ا جـمـيع الـوثائـق وا
خالل نـظام التقد مشيرة إلى أنه لن يتم
ـرسـلة ـقـدمـة يدويـا أو ا قـبـول الـطـلبـات ا

عبر البريد).
نح ـنـحة الـتركـية من أهم بـرامج ا وتـعد ا
الــدراسـيــة حـول الــعـالم فــهي تـســتـهـدف
ـولــة من قـبل الــطالب األجـانب حــصـرا 
الـدولـة الـتـركـيـة بـشـكل كـامل حـيث تـشمل

راتــبـا شـهــريـا بـاإلضــافـة إلى الــعـديـد من
ـنــحـة ال ــيــزات األخـرى. وأهم مــيــزات ا ا
تقدم للمنحة شهادات توفل يـشترط على ا
أو أيـــلــتس وال شـــهــادات إتـــقــانه لـــلــغــة
الـتــركـيـة فـبـمـجــرد حـصـول الـطـالب عـلى
ـنحة تـقدم له الدولة عـاما كامال مـجانيا ا

لدراسة اللغة التركية.
نـحـة على ـقـبـول في ا ويـحـصل الـطالب ا
تــذاكــر سـفــر مـدفــوعــة من قـبـل احلـكــومـة
الـتركية من البلد الذي يقيم فيه إلى تركيا
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عــقــدت هــيــئــة الــرأي في وزارة الــتــعــلــيم
ـــاضي  اجـــتــمـــاعــا الـــعــالـي اخلــمـــيس ا
اسـتـثنـائـيا بـرئاسـة وزيـر التـعـليم الـعالي
قـصي الـسـهيـل وتقـرر اسـتـئنـاف الـدراسة
في اجلــامـعـات الــتي انـقــطع طـلـبــتـهـا عن
الــدوام خالل الــفــتــرة الــســابــقــة بــدءا من
كـــانــون الــثـــاني اجلــاري واســـتــنــادا الى
ـعايـير الـتـعلـيمـات والـضوابط الـنافـذة وا
عمول الـعلمية للوزارة وشـروط الرصانة ا
نظـمات الـدولية ذات الـصلة بـها من قـبل ا
ـوجب الـتـقـو اجلـامـعي الـبـديل الذي و
ســـتـــصــــدره الـــوزارة خالل وقت الحق إذ
سـيشكل هذا التوقيت نـقطة انطالق علمية
جــديـدة لــلـطــلـبــة وجـامــعـاتــنـا الــعـراقــيـة
ـا يـضـمن اكـمـال احلـكــومـيـة واألهـلـيـة و
مـتطلبـات السنة الـدراسية احلالـية حفاظا
عـلى مـصـلحـة الـطـلبـة ومـسـتقـبـلـهم وعدم

خسارة العام الدراسي احلالي.
ودعت جلــنـة الــتــعـلــيم الـعــالي الـنــيـابــيـة
الـســهـيل الى عـد الـعـام الـدراسي الـسـابق
عاهد.وقال سـنة عدم رسوب للجـامعات وا
رئـيس اللجنة غـيداء كمبش في بيان امس
(تـلـقـيـنا مـنـاشـدات من مـئات الـطـلـبة ومن
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ومن تــركــيــا إلى بــلــده عـنــد انــتــهــاء مـدة
دراسته.

ويـحق للطالب احلصـول على  إقامة طالب
مــدفـوعــة من الــدولـة الــتـركــيـة طــوال مـدة

دراسته في تركيا.
وتـوفر الـدولة التـركية مـساكن مجـانية مع
ـقـبـولـ في مــصـاريف الـسـكن لــلـطـلـبــة ا

نحة الدراسية. ا
ـنــحـة الــتــركـيــة الــطـالب راتــبـا وتــمـنـح ا
شــــهــــريـــا 700 لــــيــــرة تـــركــــيـــة لــــطالب
الــــبـــكــــالـــوريـــوس و950 لــــيــــرة لـــطالب
ــــاجــــســــتــــيــــر و 1400لــــيــــرة لــــطالب ا
الــدكـتــوراه كـمـا تــمـنح الــبـاحث الــعـلـمي

3000 ليرة.
وتــقـدم الــدولــة لـلــطـالب تــأمــيـنــا صـحــيـا

مجانيا طوال فترة الدراسة.
ـنـحـة على ـقبـولـون با ويـحـصل الـطلـبـة ا

سنة لدراسة اللغة التركية مجانا.
ـنـحـة ـقـبــول بـا وتــقـدم الـدولـة لـلــطـالب ا
ــواصـالت بــســعــر مــدعـوم بــطــاقــة نــقل ا

مخفض.
ـنـحة وجـمـيع االخـتصـاصـات مـوجودة بـا
عــدا تــخـصص طب األســنــان بـالــدراسـات

العليا.
ـــنـــحـــة مـــفـــتـــوحـــة لــــكل طـــالب راغب وا
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انـتهت األزمـة االيرانـية األمـريكـية وعـادت االمور الى طـبيـعتهـا وكل شيء عـلى ما يـرام بحـسب تعـبير
ترامب وحصـل الرد وال نريـد التـصعيـد على حـد قول وزير اخلـارجيـة االيراني ظـريف وأدركت جميع
كن له بطـنة التي انطوت عـليها األزمة وكل عرف حـجمه وخياراته وما  األطراف الرسـائل الظاهرة وا
أن يخسـره ويربحه فيـما اذا خرجت األزمـة عن السيطـرة واتضحت  احلـيرة التي كانـت عليهـا حكومة
ـهدي والضعف الكبير الذي كانت عـليه بحيث تعذر عليها تصريف األعمـال التي يقودها السيد عبد ا
ـكن اتخـاذه فالتـزمت الصـمت حيـال ما يجـري او تكـرار ما يـردده اآلخرون او نقل الـوثوق بـأي قرار 
ــتـأزمـة  وأفــرزت األزمـة انـقــسـامــا حـادا في مـواقـف الـرأي الـعــام الـعـراقي الـرسـائـل بـ األطـراف ا
والشركاء في الـعملية السـياسية ازاء ما يـجب أن يكون عليه موقف الـعراق حفاظا على سـيادته وتأمينا
صاحله  . وبعيدا عن طرفي األزمة ايران وأمريكا فان األزمة بالنسبة للعراق يفترض أن تكون مفترق
فاصل ب مـرحلت يُـعاد في ضوئه تقـييم معطـيات الواقع وتشخـيص مواضع اخللل واخـتيار البدائل
نـاسـبة لـلمـسـتقـبل بـخاصـة وان ارتـباط الـعراق بـطـرفي األزمة مـازال قـائمـا اذ أكـدت األزمة بـاألدلة ا
والوقـائع ان الـعـراق عـبارة عن مـجـمـوعة دويـالت تقـودهـا أطـراف ترتـبط بـشـكل او بـآخر بـقـوى دولـية
واقـفهـا وسلـوكها دفـعتـها األزمة صـراحة الى ابـتالع الدولـة ووضع احلكـومة خلف الـظهـر فانـفردت 
بـناء عـلى تقـييـمـات ذاتيـة وخبـرات محـدودة وضغـوطات مـن هذا الـطرف األجـنبي او ذاك ولم تـأبه بأي
حـال لـلـمـصـلـحـة الـوطـنـيــة كـمـا كـشـفت األزمـة ان أي من هـذه األطـراف أقـوى من الـدولـة ويـقع خـارج
سيـطـرة احلكـومـة بل تخـشى احلـكـومة مـواجـهته ان ارتـكب فـعال آثمـا ومـا أكثـر األفـعال اآلثـمـة بحق
ـان اللذين ائـتمنـهما الـشعب عـلى مصيـره ومصاحله لم يـكونا الـعراق والعـراقيـ . ان احلكومـة والبر
وازنة ب ـقدورهمـا ا ـسؤوليـة وكادت انفعـاالتهمـا أن تذهب بالـعراقيـ للكارثـة فلم يكن  ـستوى ا
ـصالح بـالتـأكيـد ان أي وطني غـيور ال يـرضى بوجـود قوات أجـنبـية في بالده لـكن الواقع ـباديء وا ا
عـاقبـة العـراق اقتـصاديا يقـول ان خروجـها  بـطريـقة غـير وديـة من شأنـه استفـزاز األمريـكان ودفـعهـم 
ستـوى الدولي والحـظنا وتـهديده عـسكـريا وال يخـتلف اثـنان عـلى القدرات الـتأثـيرية األمـريكـية عـلى ا
عسكـرات وهو تهديد التلويح بـالعقوبـات وتعليق الـعمليـات ضد داعش والتذرع بـالتركيـز على حمايـة ا
واضح بأن احلـكـومـة العـراقـيـة لن حتـصل علـى مسـاعـدتـهم في حال الـتـعـرض لـتهـديـد ارهـابي والكل
يـعرف تـمامـا من هي اجلـهات الـواقفـة وراء التـنـظيـمات االرهـابيـة والدعـم غيـر احملدود الـذي حتظى به
ا ؤكـد ان التـهديدات والـعقـوبات سـتكون مـتزامـنة  أساة ثـانيـة فذلك ديدنـهم ومن ا ـا يكـررون ا ور
يـتعـذر عـلى أي حكـومـة تغـطيـة نـفقـات الـتصـدي لعـمـليـات الغـدر وااليـفاء بـالـتزامـاتهـا ازاء احـتيـاجات
الداخل كمـا حصل عند احتالل داعش للمحافـظات الغربية ويومها كـانت خزينة الدولة خاوية وأسعار
دى نفعلـون ان داعش وأخواتها أدوات في استراتـيجية شامـلة وبعيدة ا النفط مـتراجعة وقد تنـاسى ا
ن يـصفون أنفـسهم باحلـلفاء: بأن ـكن تفعـليهـا وتخفيـضها بـحسب احلاجة فال تـصدقوا مـا يقوله 
قدور احلـكومة وضعه موضع لها نـهاية . من قرارات األزمـة حصر السالح بـيد الدولة والـسؤال هل 
ـسـلـحون فـيـمـا اذا دعتـهم احلـكـومـة لذلك وهـل لهـا الـقـدرة واالرادة على الـتـنـفيـذ وهل سـيـسـتجـيب ا
مواجهتـهم اذا رفضوا تسـليم أسلحتـهم بخاصة وانـهم يبررون وجوده بـالتصدي للـتنظيـمات االرهابية
الـتي عـجـزت الـدولـة في يوم مـا عن مـواجـهـتـهـا وانه قد يـسـتـخـدم عـامل ضـغط علـى القـوات االجـنـبـية
ــبـررات ولـكـن من يـضـمن ـكن االســتـهـانــة بـهـذه ا ـوجــودة في الـبالد اذا اقــتـضت الـضــرورة ? ال  ا
االسـتخـدام الرشـيد لـهذا الـسالح في األزمات احملـليـة وأال تتـحول جـهاته الى أدوات تـدير من خـاللها
قـوى دولـيـة واقـليـمـيـة أزماتـهـا عـلى أرضنـا كـمـا حصل فـي هذه األزمـة وكـيف تـعالج احلـكـومـة حاالت
االحراج التـي ستقع بها في حال اندالع مواجهـات ب القوات األجنبية وهذه األطراف ?
ـنـفـلت أبـرز مـشـكالتـنــا مـنـذ سـنـوات االحـتالل االولى وغـالـبـا مـا . ان الــسالح ا
ـشروعـة فال أظن للـحكـومة احلـالية شـروعة وغـير ا اسـتخـدم لفـرض االرادات ا
ـعـتـادة الـقـدرة عـلى حـصره واحلـكـومات الـالحقـة الـتي تـتـشـكل وفق اآللـيـات ا
ا بيدها فال سبيل لهذا الهدف الكبير سوى اعادة صياغة العملية السياسية 
دخل من ساحة التحرير.   دنية وا ؤسسات ويرسّخ مفاهيمها ا يعزز دولة ا
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األمـــريـــكـــيـــة ألن وجـــودهـــا في الـــعـــراق
ـتحدثة بـاسم اخلارجية مناسب. وقالت ا
مـورجــان أورتـاجــوس في بــيـان (بــيـد أن
ثــمــة حـاجــة لــلــحــوار بــ احلــكــومــتـ
األمريـكـيـة والـعـراقـية لـيس فـيـمـا يـتـعلق
الية باألمن فحسب لكن بـشأن شراكتـنا ا

واالقتصادية والدبلوماسية). 
ـــقــابــلــة مع فــوكس وقــال تــرامب خالل ا
نيـوز إنه إذا أراد العـراق مـغادرة الـقوات
األمريكـية فسـنقول له �عليكـم أن تدفعوا
لــنــا األمــوال الــتي دفــعــنــاهــا). وأضــاف
(أعــتــقـد أنــهـم ســيـوافــقــون عــلى الــدفع.
وبغيـر ذلك سنـبقى هـناك). وقـال بومـبيو
لــلـصــحــفــيــ إن وفــدا من حــلف شــمـال
األطــلـــسي في واشـــنــطن يـــوم اجلــمـــعــة
همة في العراق وخطة ناقشة مستقبل ا

نطقة).  (لتقاسم العبء في ا
ومن ناحية أخـرى قالت وزارة اخلارجية
إن بومـبـيو نـاقش مـسألـة إيـران مع وزير
اخلــارجـيــة الــكــنــدي فـرانــســوا-فــيــلـيب
شـامـبـ فـضال عـن (فـرصـة تـوسـيع قـوة
احللف في الـعراق وتـقـاسم العبء بـشكل

متناسب). 
وبدأ أحدث تـصعيـد للحـرب بالوكـالة ب
ـقتل قـاسم سلـيماني البلـدين الغـر 
قائد فيـلق القدس الـتابع للـحرس الثوري
اإليـراني في ضــربـة جـويــة أمـريــكـيـة في
بغداد في الثالث من ينـاير كانون الثاني.
وردت إيـــــران يـــــوم األربـــــعـــــاء بـــــإطالق
صــــواريخ عــــلى قــــوات أمــــريــــكــــيــــة في
الــعــراق.وامـتــنـع اجلـانــبــان عن تــأجــيج
الصراع بعد ذلك لكن التوتر ما زال يخيم
ـنطـقة إذ يـهدد الـقادة الـعسـكريون على ا

اإليرانيون بشن مزيد من الهجمات.
رجعية وندد آية الله علي الـسيستـاني ا
الـديــنـيــة الـعــلـيــا لـشــيـعــة الـعــراق يـوم
ــواجــهــة الــعــســكــريــة بـ اجلــمــعــة بــا
ـــتــحـــدة وإيـــران عــلى أرض الــواليـــات ا
الــعــراق وقــال إنــهــا تــهــدد بــجــر الــبــلــد
ومـــنــطـــقـــة الـــشـــرق األوسط إلـى صــراع
أكـبــر.وقـال الــسـيــســتـاني إن الــهـجــمـات
تبـادلة بـ اجلانـب داخل الـعراق هذا ا
الـشــهـر تــنم عن جتـاهـل صـارخ لــسـيـادة
العراق مـضيـفا أن شعب الـعراق يـتحمل
اخلسارة األكبر من الصراع ب واشنطن
وطهـران.وأضاف الـسيـستـاني في خطـبة
ثل عنـه في مدينة اجلمعة الـتي ألقاهـا 
كربالء أن سلسلة الهجمات تنتهك سيادة

صارف االهلية  لكن واطن من مساهمي ا عاناة مالي ا نعترف ان الصحافة مقصّرة  في التطرق 
هذا التقصير  ان شاء الله سنعوضه الحقا  حيث اتفق اعالميون في الصحف والتلفزيون واالذاعات
نطق االنـساني ان جند أسراً عـديدة  فاضلة  غلق مـنذ سنوات   فـليس من ا لف ا  على فتح  هـذا ا
تـعانـي حالـيا شـغف الـعيش  في حـ  انهـا  وضـعت امواال  في مـصارف مـجـازة  رسمـياّ  آمال في
صـارف اصبـحت بـسعـر صمـونة ارباح مـنـاسبـة تغـنيـها  عـن العـوز  فحـصدت تـرابـا ( اسهم بـعض ا
ـالية الفصلية للمصارف االهلية واحدة او اقل ) !.. وشخصـياً  اطلعتُ مؤخرا على تفاصيل البيانات ا
ـصارف.. ـستُ من  ادعـاءات خسـارة عدد كـبـير من تـلك ا لـلربع الـثـالث من عام  ? 2019فـهـالني مـا 
تحد  االقلـيم  دجلة والفرات  القابض  ,االسـتثمار  اجلنوب االسالمي  الشرق االوسط ومنـها  ( ا
 زيـن الـعــراق  الــدولي االسالمي  اخلــلــيج  االئــتــمـان  جــيــهــان  الـعــطــاء االسالمي  الــشــمـال 
ـفـترض يـقول  انـهـا حقـقت ارباحـا مـجزيـة من نافـذة بـيع وشراء الـعمـلة كـوردستـان)  مع ان الواقع  ا
ـصـارف الى ـركـزي الـعـراقي الـزم مـشـكـورا  جـمـيع مـدقـقي حـسـابـات ا االجـنـبـيـة  ورغم ان الـبـنك ا
ـصارف سـاهمـون عـلى حركـة ارباح ا ضـرورة تدقـيق تلك االربـاح  من مـبدأ الـشفـافيـة  حـتى يطـلع ا
صـارف تعلن عن خـسارة غير التي اودعوا اسـهمهم فـيها  لكن  في واقع االمـر  جند ان الكـثير من ا
مبررة  دون وجـود جهة  رادعة حتقق  في ادعاء اخلـسارة  فمن االمانة الشرعـية واالنسانية ضرورة
ـاليـة  وسوق ـصارف اخلـاسرة .. فـهل ستـتخـذ هيـئة االوراق ا الـكشف عن هـذه احلالـة  ومحـاسبـة ا
صارف االهلية الى سكـتها السابقة   و هنا نطالب بوقفة الـية اجراءات  تعيد قطار ا العراق لألوراق ا
صارف  ناقـشة ما آل اليه مسار تلك ا ال واالقتصاد   مسؤولـة جتسدها  مؤتمرات متخـصصة في ا
صارف  100فـلس ( مصـرف الشرق االوسط ) و 60فـلسـا (مصرف فلـقد اصـبح سعـر سهم بـعض ا

تحد ) !! ا
ـركـزي  يوفـر لـلـمـصارف االهـلـيـة الـدوالر االمريـكي بـسـعر  1190ديـنارا  ـعروف  ان الـبـنك ا من ا
ـصارف االهـلية مـساهـمة مـنه  في كبح ارتـفاعه في االسـواق احمللـية  ومن بـاب استقـرار الديـنار  وا
صارف االهـلية التي ـا ال يزيد على  1200دينـار للدوالر الواحـد  فلو كـان معدل شراء احـد ا تـبيعه 
بـينت بـيانـاتها عن عـجزهـا وخسارتـها  هـو بحـدود خمسـة مالي دوالر يـوميـا  ( والرقم اعلى من ذلك
بـكـثـيـر  لـكـني ثـبـته بـحده دون االدنـى )  اي حوالي  1200ملـيـون دوالر سـنـويـا  وبـافـتـراض ان هذا
ـستـلم من نـافذة الـبـنك  بسـعـر مخـفض هو  ? 1195اي بـربح ـصـرف ( اخلسـران ) باع  الـدوالر ا ا
خمـسة دنـانير لـلدوالر  فـإن ربحه الـسنـوي يكـون بحدود  6مـليـارات دينار فـاين تذهـب هذه االرباح ?
ـصرف االهلي او وطـبعـا  هذه االرقـام هي اقل من القـليل  وقـد ذكرتـها لـلمـقارنـة  فكـيف يعـلن هذا ا
ـسك ??  لكن  ال مـسك بعد ساهم ا ذاك  انه "خسران"  دون مـحاسبة من احـد  والضحيـة هو ا
ركزي العراقي واطن اصبح امانة في ضمير االعالم . انا على قناعة تامة  ان ادارة البنك ا اليوم  فـا
ا عرف عـنها من جدية في حماية اموال العراق  وقد جنحت بذلك في ظروف عصيبة مر بها الوطن  
ـصارف االهـلية  تـرنو اليه االن  وكـلها  وفازت بجـدارة في االمتحـان  لكن عـيون عوائل مـساهمي ا
صـارف االهـلـية بـاألسـماء  من رجاء  بـاتـخـاذ اجراء حـازم  واصـدار بيـان بـاألرباح الـتي حـقـقتـهـا ا
سـاهـم بـهذه احلـقائق   فال نافـذة الـعمـلة االجـنبـيـة   وكشف الـنقـاب عن ذلك  حـتى يعـلم صغـار ا
صارف االهلية  اظن ان ضميرا حياً  يرضى بوجود حالة مأساوية تتمثل بالذي تعيشه اروقة بعض ا
صـارف بقيمة  9مالي دينار  ـواطن انه اشترى  3ماليـ سهم من اسهم احد ا فقـد حدثني احد ا
اضي  تلك االسهم للبيع  فوجد قيمـة السهم كان ثالثة دنانير .. ولظرف خاص به  عرض االسبوع ا
ـصارف االهلية ..وما انـها  تساوي  180الف دينـار فقط  فهل من اجراء لوقف تـدهور اسعار اسهم ا
ئات من مودعي ومـالكي اسهم  مصـارف  كانت لها طنه ـصارف اخلاصة يسـأل ا دام احلديث عن ا
ورنة هي ( الوركـاء  البصرة الـدولي  دجلة والفرات ) وغـيرهم  عن مصير امـوالهم .. فالباب ال زالت
ـصارف مـوصـده  امام مـعـرفة ذلـك رغم مرور سـنـوات طـوال على مـعـانـاتهم . ومـا دام احلـديث عن ا
اضي االهلـية  اشيـر الى  بيـان ( مضحك  مـبكي )  اصـدره مصرف الـشرق االوسط   االسـبوع ا
ـناقـشة وفـيه يعـلن ان الـهيـئة الـعامـة ستـعقـد اجـتمـاعا في اربـيل يوم الـسبت  25من الـشهـر احلالي  
صرف هـم من سكنة ـتراكم فـيه خالل سنتي  2017و  .. 2018بربـكم .. هل كل مسـاهمي ا الـعجز ا
ـصـرف  كي يـشـاركه فـيه اكـبـر عـدد من ـنـطق عـقـده في بـغـداد  حـيث مـركـز ا اربـيـل ? الم يـكن من ا
الك احلقـيقـيون لـلمـصرف سـاهمـون هم ا سـاهمـ  وال يقـتـصر عـلى النـخبـة ومن بيـدهم االمر.. فـا ا
جـموعهم لـهم احلق الوحيـد في وضع سياسـاته العـامة واحلصول مهمـا صغرت مـساهمـاتهم  وهم 
الية الـدورية بكل شفافـية ووضوح  لذلك من الضروري ان اليـة وغير ا عـلومات ا على ا
كان سهل الـوصول اليه وال يـشكل  عبئـاً ماليا تعقـد اجتماعـات الهيئـة العامـة 
سؤول عن العجز في هذا من حيث الـسفر واالقامة الخ.. ويكبر التساؤل : من ا
ــســاهم في حــدوثه .. فــمن الــقــراءات االولــيــة ان هـذا ــصــرف ? ومــا ذنب ا ا
صـرف  ( الذي كـان في يـوم ما كـبـيرا)  ادعى انه عـانى خـسارة في االشـهر ا

اضية  بلغت مليارا و 718مليونا !! التسعة ا

لـسنوات طويلـة خلدمة مشاريعـها الفئوية
والـشخـصية الـضيقـة دون حق او تصريح

قانوني او شرعي).  
وأضـاف أنه (نـظراً لـتقـد الـديوان جـميع
ـستنـدات والوثائق الـرسميـة واألصولية ا
الــتي تــثــبت أحــقــيــته في ادارة وعــائــديـة
ــســجل بــاسم جــامـع الــرحــمن الــكــبــيــر ا
وهــويـة ديـوان الــوقف الـشــيـعي بـالــعـقـار
ـــرقم لـــلـــقـــطـــعــة (5272/7 الـــداوودي / ا
ـاً ـسـاحـة تـقـدر ب 160 دو ــنـصـور و ا
و 12اولك و 43.38م/ خــــيــــري) .. قـــررت
رئـاســة مـحـكـمـة اسـتــئـنـاف بـغـداد الـكـرخ
االحتــاديــة/ مـحــكــمـة بــداءة الــكـرخ وفــقـا
لـقـرارهـا بـالـعدد /4791ب/ 2019الـصـادر
في 2020/1/8 وبـــعـــد اطالعـــهـــا الــدقـــيق
وتــمـحـيـصـهــا لـكـافـة األصـول الــقـانـونـيـة
الـــرســمــيـــة الــتي قـــدمــهـــا ديــوان الــوقف
الـشـيـعي السـتـرداد مـلـكـيـة الـعـقـار (جـامع
الـرحمن الكـبير) الى عـهدته بعـد اغتصابه
ألكــثــر من  16عــامــا مــضت من قــبل حـزب
الــفــضـيــلـة االسـالمي وادارته واســتـغالله
بـــــشــــكـل فــــردي دون وجـه حق قـــــانــــوني

وشرعي). 
وقـال ان (احملـكمـة وبعـد نـظرهـا في تقـرير
ؤرخ في 2019/12/22 اخلـبير القضائي ا
تبـادلة ب والـلوائح اجلوابـية والدفـوع ا

طــرفي الــدعـوى أصــدرت قــرارهـا بــبـطالن
ــدعـى عـلــيـه/ حــزب الــفــضــيــلـة تــبــلــيغ ا
االسـالمي وادارتـه وادعــــاءاته الـــــزائــــفــــة
والــراهــنـة بــأحـقــيــته في مــلـكــيــة اجلـامع
لـحقة ساحـات واألراضي ا ومـتعـلقـاته وا
بـه وعــدت احملـــكـــمــة  –وفـــقـــا لـــقـــرارهــا
وحــكــمــهـا الــقــضــائي- اســتــمالك احلـزب
دة من  2003/4/9 لـغـاية لـلـجـامع طيـلـة ا
2019/11/17 اقــــــــامـــــــة الـــــــدعــــــــوى في 
(اسـتـمالكا بـالغـصب) وقيـدت ذلك كواقـعة
مــاديــة انــصــبت عــلى مــال عــائــد لــلــدولـة
وحتـديـدا الى ديـوان الوقف الـشـيعي وانه
جتــاوز وابــاحـة غــيــر قـانــونــيـة وإشــغـاالً

وتعديا غير مشروع). 
o(« XO³¦ð

واوضـح أن (احملكـمـة ضـمـنت فـي قـرارها
ـثل) لـديـوان اعـاله تـثـبـيت احلق بـ(اجــر ا
الـوقف الـشـيـعي وألـزمت حزب الـفـضـيـلة
ادة االسالمـي وفـقـا لـلـفقـرة الـثـانـيـة مـن ا
12 مـن قـــــانـــــون ادارة األوقـــــاف رقم 64 
ادة  14مـن قانون ـعدلـة با لـسنة  1996 ا
40 لــسـنـة 1999قــانـون الــتـعـديـل الـثـامن
لــقـانــون ادارة األوقـاف لــسـنـة 1966الــتي
ثل على نصت على “احلـكم بضعف اجر ا
ــتـجـاوز عــلى األراضي الـوقــفـيــة وعـلـيه ا
ألــزمت احملـكــمـة احلــزب بـدفع مــبـلغ قـدره
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قصي السهيل

313 مــلــيـار و580 مــلــيـون ديــنــار عـراقي
كـــتــعــويـض عن اشــغـــال الــعــقـــار (جــامع
الـرحمن الكبير للمدة من 2003/4/9 لغاية

اقامة الدعوى في 2019/11/17).
ولــفت  الـى انه (في الــوقت الــذي اكــد فـيه
ديـوان الوقف الشيعي ان عدم التواني او
االســـتـــهـــانـــة بــاســـتـــعـــادة كـــامل االمالك
واألوقـاف الـعـائـدة له بعـدهـا أمـواال عـامة
ذات مـلكيـة للشـعب العراقي والـتزاما منه
ـرجـعــيـة الـديــنـيـة الــعـلـيـا بــتـوجـيـهــات ا
بــالـصـدد فــان الـديـوان شــخص وهن تـلك
االتهامات واإلداعاءات التي جاء بها حزب
الــفـضــيـلـة اإلسالمـي وضـعـفــهـا وربــطـهـا
الـزائف مـع قـضـايـا اخـرى ونـؤكـد مـجددا
ان الـتــصـرف الـقـانـوني والـسـلـيم من قـبل
الـديـوان لـلعـقـار سـيضـمن تـوفـير  20الف
وظـيـفة لـلـشبـاب الـعراقـي ضـمن مـشروع
االســــتـــثـــمــــار اجلـــديـــد الراضـي اجلـــامع
صـلى وتنـفيذ الـعشرات بـاستـثناء بـاحة ا
ـــشـــاريـع احلـــيـــويـــة كـــاجلـــامـــعــات من ا
ـدعـومـة ـتـنـزهـات ومـراكـز الـتـسـويق ا وا
ومـجـمـعـات سـكنـيـة فـضال عن اسـتـمراره
بـنهجه الوطني باحلفاظ على سائر اوقاف
وأمالك وأمـوال الديـوان وفقـا للـقسم الذي
ألـزمت ادارة الديوان به نـفسهـا في حماية

كامل احلقوق العامة).
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رفـضت واشـنـطن اجلـمـعـة طـلـبـا عـراقـيـا
لإلعـداد لــســحب قـواتــهــا وسط تـصــاعـد
تـحدة وإيـران بعد التوتـر ب الـواليات ا
مقتل قائد إيراني كبير في هجوم أمريكي
في بــغـداد وقــالت إنــهــا تــدرس تــوسـيع
وجـود حـلف شـمـال األطـلـسي هـنـاك.وفي
محـاولـة لـتكـثـيف الـضـغط على خـصـمـها
تحـدة عقوبات اللدود فرضت الـواليات ا
إضـافــيـة عــلى إيــران ردا عـلى مــهـاجــمـة
طهران قوات أمـريكيـة في العراق انـتقاما

قتل اجلنرال قاسم سليماني.
ويتحـمل العراق فـيمـا يبدو عبء تـصاعد
الـعــنف نــظـرا ألنـه الـســاحـة الــرئــيـســيـة
لــلـمــواجــهــة الــعــسـكــريــة بــ الــواليـات

تحدة وجارته إيران.  ا
ويــواجـه زعــمـــاؤه مــأزقـــا ألن واشـــنــطن
وطـهــران حـلــيــفـتــان رئـيــسـيــتـان أيــضـا
للحكـومة العراقـية ويتنـازعان على فرض

النفوذ هناك.
وقال الرئـيس األمريـكي دونالـد ترامب إن
ــهـــاجــمــة إيــران خــطـــطت عــلـى األرجح 
تحدة في بغداد وكانت سفارة الواليات ا
تهدف إلى مهاجمة أربع سفارات أمريكية
عـنــدمـا قـتــلت ضـربــة أمـريـكــيـة بــطـائـرة
مسيرة سليماني.وقال ترامب في مقتطف
من مــقـــابــلـــة مع مــحـــطــة فــوكـس نــيــوز
التلفزيونية (سنـبلغكم بأنها على األرجح

كانت السفارة في بغداد).
5ÐËbM  ‰UÝ—«

ــكـــنــني أن أكــشـف عن أنــني وأضــاف (
ـا كـانـت أربع سـفـارات). أعـتـقــد أنـهــا ر
وقال بيـان من مكتب رئـيس الوزراء عادل
ـهـدي إنه قــدم طـلـبه خالل اتـصـال عـبـد ا
مع وزيـــر اخلـــارجـــيــــة األمـــريـــكي مـــايك
ـا يـتمـاشى مع بومـبـيـو يـوم اخلـمـيس 
ـــان الــعـــراقي األســبــوع تــصــويـت الــبــر

اضي. ا
ـهدي طـلب من وأضاف الـبـيـان أن عـبـد ا
بـومــبـيــو (إرســال مـنــدوبـ إلى الــعـراق
لوضع آليات تـطبيق قرار مـجلس النواب

باالنسحاب اآلمن للقوات من العراق). 
وتابع البيـان (هناك قوات أمـريكية تدخل
لـلـعــراق ومـســيّـرات أمــريـكـيــة حتـلق في
سمـائه بدون إذن من احلـكـومة الـعراقـية

وإن هذا مخالف لالتفاقات النافذة). 
وقالت وزارة اخلـارجيـة األمـريكـية إن أي
وفد أمـريكي لن يـناقش انـسحـاب القوات
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كالم أبيض

بــالــتــقــد ومن جــمــيع دول الــعـالـم. امـا
نحة فهي شروط القبول في ا

بـالنـسـبة لـطالب البـكالـوريوس فـيجب أال
يـتـجـاوز عـمـر الـطـالب  21عـامـا وأال يـقل
ـئــة وأال يـقل مــجـمــوع الـطـالب عن 70 بــا
مجموع الطالب الراغب في دراسة طب عن

ئة وأال يكون تركي اجلنسية. 90 با
اجـستيـر فيجب أن أمـا بالـنسبـة لطالب ا
تقدم 30 عاما وأن يكون ال يـتجاوز عمر ا
مـعـدل درجـة الـبـكـالـوريـوس ال يـقل عم 75

ئة و أال يكون تركي اجلنسية. با
وبــالـنـسـبــة لـطالب الـدكــتـوراه فـيـجب أال
يـتـجاوز عـمر الـطالب 35 عـاما وأن يـكون
ـاجسـتيـر ال يقل ـاستـر أو ا مـعـدل درجة ا

ئة وأال يكون تركي اجلنسية. عن 75 با
ـنحة التركية ـكن للطالب التقد إلى ا و
مـن خالل الـــرابط الـــتــالـي ومن ثم إتـــبــاع

التعليمات:
https://turkiyeburslari.gov.tr/

ويـذكر أنه في العام  2019وحده تقدم إلى
ـنـحـة الـتـركـيـة أكـثـر من  146ألـف طالب ا
مـن أكـثر 167 بــلـدا حـول الـعـالم ويـدرس
فـي تـركــيــا حــالـيــا نــحـو  178ألـف طـالب
أجنبي يتلقى  17ألف منهم منحا من قبل

الدولة التركية

العراق مـضيـفا أنه ال يتـع الـسماح ألي
قوى أجنبيـة بتحديد مـصير العراق.وقال
ثل الـسيسـتاني �إن التـعامل بـأسلوب
غـالـبـة من قـبل األطراف اخملـتـلـفـة التي ا
لك كل منهـا جانباً من الـقوة والنفوذ...
ســـــيــــــؤدي إلى اســــــتـــــحــــــكـــــام األزمـــــة
واســــتــــعـــــصــــائــــهــــا عـــــلى احلل.�قـــال
الـــســــيـــســـتــــاني (إن مـــا وقـع في األيـــام
األخيرة من اعتـداءات خطيرة وانـتهاكات
متكـررة للـسيـادة العـراقيـة... هو جزء من
تداعـيـات األزمـة الراهـنـة). وأضـاف (كفى
الـــشـــعب مـــا عـــانـــاه من حـــروب ومـــحن
وشدائد على مختـلف الصعد طوال عقود
من الزمن في ظل األنظمة الـسابقة وحتى
النظـام الراهن... ينـبغي أن يكـون العراق
سيد نفسه يحكمه أبناؤه وال دور للغرباء

في قراراته). 
ويـكـافح الـعـراق لـلـتعـافـي بـعد عـقـود من

احلـرب والـعـقـوبــات والـصـراع الـطـائـفي
ـتحدة شمـلت غزوين قـادتهـما الـواليات ا
وصــعــود وانــهــيــار تــنـظــيــمـي الــقــاعـدة

وداعش. 
W¹dJ Ž bŽ«u

وفي صالة اجلـمـعـة في طـهـران قـال رجل
ــصــالح األمــريــكـيــة في دين إيــراني إن ا
أنـحــاء الــعـالـم صـارت مــهــددة اآلن.وقـال
محـمـد جواد حـاج عـلي أكبـري لـلمـصـل
ـهـيـمن ـسـاجـد (هـذا الــنـظـام ا في أحـد ا
ـلك الـعـديـد من الــقـواعـد الـعـسـكـريـة...
ـنـطـقـة من اآلن فـصـاعدا لن خاصـة في ا
ـثـابـة مـيـزة لـهم). تـكـون هـذه الـقـواعــد 
وكــثـفـت طـهــران مــنــذ مــقــتل ســلــيـمــاني
ــطـــالــبـــة بــرحـــيل الـــقــوات دعــواتـــهـــا ا
األمريكية من العراق. وقال الزعيم األعلى
اإليــراني عــلـي خــامــنــئـي إن الــضــربــات
االنتقامـية اإليرانـية ليست كـافية مـضيفا

أن إنهاء الـوجود العـسكـري األمريكي في
نطقة هو الهدف الرئيسي. ا

وقال منتقـدون إن مقتل سلـيماني تصرف
طائش.لـكن بـومـبيـو قـال يوم اجلـمـعة إن
واشـنــطن لـديــهـا مــعـلــومـات مــحـددة عن
تـهـديـد إيــراني وشـيك يـشــمل الـسـفـارات
األمريكية مضيـفا (أرواح أمريكي كانت

في خطر). 
وفي إطار آخر أنشطته في العراق شجع
ـوالـيـة سـلـيـمـانـي الـفـصـائل الـعــراقـيـة ا
إليران على إخـماد احتـجاجات الـعراقي
ستمرة منذ شـهور والتي تعارض نفوذ ا
الـقـوى األجــنـبــيـة في بالدهـم مـثل إيـران
تـحدة.وخرج مـتظاهرون إلى والواليات ا
الـشـوارع في مــدن عـراقـيـة يــوم اجلـمـعـة
عازمـ على مـواصـلة احـتـجاجـاتهم رغم
انصـراف االنتـبـاه إلى خطـر الصـراع ب

تحدة وإيران. الواليات ا
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يـــقــيم مــركــز الــنـــهــرين لــلــدراســات
االستراتيجية ورشـة بعنوان (تفعيل

برنامج االعالم االقتصادي). 
وقالت بـطاقـة دعوة تـلقـتهـا (الزمان)
امس ان (قسم الدراسات االقتصادية
في مـركــز الـنـهـرين ســيـقـيم الـورشـة
يــوم االربـــعــاء  22كـــانـــون الــثـــاني
ــركـز يــقع اجلــاري) واضــافت ان (ا
فـي شــارع الــكــنــدي مـــجــاور مــبــنى
مجلس القضاء االعـلى بساعة بغداد

فـي الــســاعــة الــعـــاشــرة صــبــاحــا).
وتتضـمن الورشة مـحاور عدة ,وقال
اخلــبــيــر االقــتــصــادي مــاجــد جـواد
االمـــيــر ان (احملـــور االول يــتـــضــمن
حــــقـــيـــبـــة في االعالم االقـــتـــصـــادي
ـعادن والـثـاني لـوزارة الـصـنـاعـة وا
بـــــعـــــنـــــوان تـــــفـــــعـــــيـل دور االعالم
االقــتـصــادي فـيــمـا ســيـكــون احملـور
الــثـالث بـعــنـوان مــلـفــات في الـشـأن
االقـتــصـادي تـقـدمـهــا شـبـكـة االعالم

العراقي). 
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أصـدر ديوان الوقف الشيـعي  بياناً بشأن
قـرار الـقـضـاء البت بـإعـادة جـامع الـرحمن
الـكبير إلى الديـوان.وذكر الديوان في بيان
امس انـه (اسـتــنــادا لــلــرسـالــة الــوطــنــيـة
والـديـنـيـة واالخالقـيـة الـتي يـرتـكـز عـلـيـها
ديـــوان الـــوقـف الـــشـــيـــعي في وظـــيـــفـــته

الــشــرعــيــة بــحــمــايــة احلــقــوق واألوقـاف
ـثبتـة في سجالته كعـائدات وأمالك عامة ا
وأصـيـلة .. يـنـطلق ديـوان الوقـف الشـيعي
ــضي قـدمـا بـاجتـاه تـامـ كـامل تـلك في ا
األوقـــاف واألمالك الـــشــرعـــيــة فـــضال عن
اسـتعادة مـا جتاوزت علـيه بعض األحزاب
واإلرادات الــســـيــاســيــة الــتـي ســخــرتــهــا


