
ب��ل �نه يكاد يك��ون �أول موؤمت��ر تربوي نوعي 
ظ��رف  ويف  �لأهمي��ة،  ه��ذه  مبث��ل  يحظ��ى 
��ض��تثنائي يعي�ض��ه �لعر�ق، و��ض��تطاع بف�ض��ل 
وزير �لرتبي��ة �لدكتور حممد �قبال، �ن ي�ض��لط 
�لأ�ض��و�ء عل��ى موؤمتر يعن��ى مب�ض��قبل �جيال 
�لرتبية و�لتعليم، ويحدد مالمح �ضرت�تيجيتها 
وبنائه��ا �مل�ض��تقبلي، وينطل��ق به��ا �ىل حيث 
�آفاقه��ا �لرحب��ة، و�أد�ئه��ا وعطائه��ا �ملتق��دم 
على كل �أ�ض��عدة �لتطور و�لبناء، و��ض��تطاعت 
�لتح�ض��ر�ت �لت��ي هياأه��ا مكتب��ه �لإعالمي 
�خلا�ص �ن ت�ض��هم باجناح �عمال��ه ومقرر�ته، 
وت�ض��في عليها، قناديل من �ل�ضعاع، ت�ضيء 
درب �حلاملني بركوب وت�ض��لق ذرى �ملجد يف 

�أبهى �ضوره.
وكان للكلم��ة �لقيم��ة �لت��ي �فتتح بها �ل�ض��يد 
وزي��ر �لرتبية �لدكتور حممد �قبال �ل�ض��يديل 
�لآخري��ن، عل��ى  �ل��ذي حف��ز  �لكب��ر  �لوق��ع 
�إ�ض��فاء �ل�ض��يغة �لعلمي��ة م��ع �لتاأكي��د على 
بناء �ل�ضخ�ض��ية �لعر�قي��ة �لو�عية �لو�ثقة من 
نف�ض��ها وم��ن قدرته��ا على �ض��نع �مل�ض��تقبل 
�مل�رشق، بالرغم من كل �لتحديات �لتي تقف 
بوج��ه تطلعات �لعر�قي��ني و�أجيالهم، وكانت 
م�ض��امني �ملوؤمتر فر�ض��ة لإثبات عر�ص تلك 
�ملنج��ز�ت �لتي تفخر وز�رة �لرتبية ووزيرها 
�ل�ض��تاذ حمم��د �قب��ال ب��اأن يك��ون ه��و ر�ئد 
�نطالقته��ا �لو�ع��دة �لو�ثقة من نف�ض��ها، باأن 
من ي�ض��د �لرح��ال �ىل عباب �ملج��د ل بد و�ن 
يعانق �ض��مو�ص �لتاألق و�لب��د�ع، حتى تفخر 
�لجي��ال باأن ه��ذه �ملوؤ�ض�ض��ة �لعريقة، وز�رة 
�لرتبية، هي م�ض��نع �لفكر و�لعلم و�ملمار�ضة 
و�لبد�ع، وهي مدر�ضة تنمي �لقدر�ت �لفردية 
و�جلماعية لطلبتها �لع��ز�ء، وترتفع مبكانة 
�أ�ضاتذتها �ىل حيث �لكفاءة �مل�ضهودة و�لبناء 
�لنوعي �أفقيا وعاموديا، لتكتمل �ل�ضرت�تيجية 
�لرتبوية وتعط��ي ثمارها، وهي ر�فعة �لر�أ�ص 
م��ن �ن �لزرع �لأخ�رش �لذي مالأ �حلياة بهجة 
وحب��ور� حتول �ىل حديق��ة غناء من �ملعرفة، 
يغرتف منها �ضباب �لعر�ق و�أجياله ما ي�ضبع 

نهمهم �ىل حي��ث �لآمال �مل�رشوع��ة و�لأماين 
�جلميلة.

لقد �أكد �ل�ضيد وزير �لرتبية يف كلمته �ن �ملوؤمتر 
�نعقد يف وقٍت ي�ض��هد فيه �لعر�ق حتديات غر 
م�ضبوقة ول�ضيما �لأمنية منها و�لقت�ضادية، 
م�ض��ر� �ىل �ن خط��ر د�ع���ص من جهٍة �أف�ض��ى 
�إىل ن��زوح مئ��ات �لآلف م��ن �لطلب��ة وتهديد 
م�ض��تقبلهم �لعلمي، و�لأزمة �لقت�ضادية �لتي 
�أوجب��ت علينا تقلي��ل �لإنف��اق �حلكومي على 
�لرتبي��ة م��ن جه��ة �أخ��رى؛ فاأ�ض��حت �لأزمة 
دة يف �لوقِت نف�ض��ِه، وو�ض��ط ذلك  بة وُمَعقَّ مركَّ
كلِّ��ه تتع��اىل �لأ�ض��و�ت منادي��ة بالإ�ض��الح 
و�لتغير نحو �لأف�ض��ل، وذل��ك متاأٍت من كون 
�لرتبية ت�ض��كل �أحد مفا�ضل �حلياة �ملهمة يف 
�ملجتم��ع، فهي جزء م��ن منظوم��ة جمتمعية 
كربى ت�ضمل �ملجتمع كّله �ضيا�ضيا و�قت�ضاديا 
و�جتماعيا، ومن َثمَّ ل ميكن عزل �أي �إ�ض��الح 

للرتبية عن �لتوجه �ل�ضيا�ضي للدولة من جهة، 
و�لو�ق��ع �لقت�ض��ادي �ل��ذي تعي�ض��ه من جهة 

�أخرى.
وي�ض��يف.. لق��د كان �ل��دور �لكبر �ل��ذي تقوم 
ب��ه وز�رة �لرّتبي��ة وحتّمله��ا �أعب��اَء ج�ض��يمة 
�أنه��ا  عل��ى  كب��رة،  لتحّدي��اٍت  ومو�جهته��ا 
��ض��تطاعت بف�ض��ل �هلل وجهود �ملخل�ضني من 
�بناء �لع��ر�ق �لغيارى ومنت�ض��بي �ل��وز�رة �أن 
تت�ض��دى جللِّ ذل��ك وكانت ر�ئ��دة يف معاجلة 
�لأزمات و�لتحديات وو�ض��ع �حللول �لناجعة 
له��ا فوف��رت �لتعلي��م لأكرث من ملي��ون متعلم 
ن��ازح يف د�خل �لع��ر�ق وخارج��ه، و�فتتحت 
مديري��ات للرتبية يف �قليم كرد�ض��تان �لعر�ق 
�ملناط��ق  يف  �لأ�ضا�ض��ّية  للمديري��ات  نظ��رة 
و�ملدن �لتي ترزح حتت �ض��يطرة تنظيم د�ع�ص 
�لإرهابّي و�فتتحت �أكرث من خم�ضمائة مدر�ضة 
ل�ض��تقبال تالميذ تلك �ملناط��ق وطلبتها، ومل 

تغف��ل وز�رتن��ا ت�ض��حيات مقاتيلن��ا �لأبطال 
من �حل�ض��د �ل�ض��عبي و�لع�ض��ائري �لذين وقفو� 
يف �ض��وح �جله��اد و�لدفاع عن �لوط��ن فذلَّلت 
�أم��ام  حائ��ال  تق��ف  �لت��ي  كّله��ا  �ملعوق��ات 
�إكمالهم م�ضرتهم �لدر��ضية و�أد�ء �متحاناتهم 

�لنهائّية.
ورك��زت كلم��ة �ل�ض��يد �لوزي��ر عل��ى �إنَّ بن��اء 
�لإن�ض��ان و�لعمل على حتقي��ق روؤية �لدولة يف 
بناء �ل�ضخ�ضية �لعاملية من �أولويات �لوز�رة، 
وحتقي��ق �أهد�فه��ا وطموحاته��ا يف بناء تلك 
ا حتقيق �لنجاح فهو م�ض��اعدة  �ل�ضخ�ض��ية، �أمَّ
�لأف��ر�د يف �أن يكون��و� فاعل��ني وموؤثري��ن يف 
�حلي��اة، و�أن يكون��و� قادة قادري��ن على بناء 

�لوطن و�إعادة �إعماره.
و��ض��ار �لوزي��ر حمم��د �قبال �ىل �ن �لإ�ض��الح 
�لرتب��وي يع��د ��ض��تجابة �حلا���رش لتح��ولت 
يف  �لع��ر�ق  �ضي�ض��هدها  وعظيم��ة  كب��رة 

�مل�ض��تقبل.. "و�أح�ض��ُب: �أنَّ �مل�ض��تقبل �لذهب��ي 
�لرتبي��ة  و�أم��ام  خلفن��ا،  ولي���ص  �أمامن��ا 
�لي��وم ع���رش ذهب��ي تفر�ض��ه مهّم��ات كبرة 
وم�ض��وؤوليات ل ُي�ض��تهاُن بها وحت��ّدده حاجة 
�لع��ر�ق �إىل �لتعاي���ص �ل�ض��لمي ونب��ذ �لتطرف 
و�ملحب��ة  �لأخ��وة  روح  و��ض��اعة  و�لإره��اب 
و�ل�ضالم… حّقا: �أف�ضل م�رشوع هو �لرتبية". 
موؤك��د� �أن �لروؤية �مل�ض��تقبلية لل��وز�رة تتجلى 
نا نعي�ص يف عامل د�ئم  يف �ن �جلمي��ع يدرك �أنَّ
�لتغي��ر، وعليه فاملو�كب��ة و�ملو�ءمة تفر�ص 
�جل��ري �رشيع��ا للح��اق مب��ا ين�ض��جُم طبيع��ة 

�ملجتمع �لعر�قي.
وبن��اء على ما تقدَّم �أو�ض��ح �ل�ض��يد �لوزير �نه 
لُب��دَّ من قفزة نوعية لتحقيق �لتطور و�لتقدم، 
وتنمية �ملو�هب �لكامنة لدى �لأفر�د وحت�ضني 
نوعي��ة �لتعلي��م لي���ص بو�ض��فه حق �لإن�ض��ان 
�إىل  �لو�ج��ب يدعون��ا  ب��ل  �لعر�ق��ي فح�ض��ب، 
حماي��ة ذلك �حلق و�حلفاظ عليه، لفتا �ىل �ن 
�لوز�رة ت�ض��ع �جلانب �لت�رشيع��ي يف مقدمة 
�لروؤي��ة �مل�ض��تقبلية لعتقاده��ا �أنَّ �جلان��ب 
�لد�ض��توري و�لقان��وين ه��و �لأ�ض��ا�ص و�لق��وة 
�لذي ي�ضتند �ليها �ل�ضالح و�لتطور و�لتغير 
نح��و �لف�ض��ل. ل��ذك ب��د�أت �ل��وز�رة باإع��ادة 
�لنظر بالقو�نني و�لأنظمة �خلا�ض��ة بالرتبية 
و�لبحث عن �ضيغ و��ضاليب تطور عملها نحو 

�لف�ضل.
ويوؤكد خمت�ض��ون ب�ض��وؤون �لرتبي��ة و�لتعليم 
�ن �ملوؤمت��ر �لنوع��ي �لول هذ� لوز�رة �لرتبية 
�ض��هادة تقدير لل�ض��يد وزي��ر �لرتبي��ة �لدكتور 
عالم��ات  م��ن  ح�ض��د  باأن��ه  �قب��ال  حمم��د 
�لنج��اح و�لتاأل��ق، م��ا مينحه ق��در� كبر� من 
�لثق��ة و�لقدرة على �لتمي��ز و�لبد�ع، لتتحول 
�ل��وز�رة �ىل ور�ض��ة عم��ل ت�ض��اعد عل��ى بناء 
�أجي��ال مت�ض��لحة بالعل��م و�لنفت��اح �لفكري 
و�ل�ضافات �لنوعية، بال�ضتفادة من خرب�ت 
دول �لع��امل �ملتم��دن يف جم��الت �لرتبي��ة 
�ملوؤمت��ر�ت  كل  يف  و�مل�ض��اركة  و�لتعلي��م، 
وحلق��ات �لبحث �لعلمي �لتي تغني م�ض��ار�ت 
�لرتبية وت�ض��هم بتطورها نحو �لف�ض��ل، وهو 
م��ا كان ه��دف ه��ذه �ل��وز�رة عل��ى �أكرث من 

�ضعيد.

البيشمركة: حررنا 40 % من مناطق الموصل وسنشارك بتحرير مركزها

 دعا رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حيدر �لعبادي، يوم �ل�ض��بت، 
�ىل ع��دم جع��ل �ل��دورة �لنتخابي��ة �ض��احة لل���رش�ع 
�ل�ضيا�ض��ي و�ملتاجرة بدم��اء �لعر�قيني.وقال �لعبادي 
�لأول ملنج��ز�ت  �لنوع��ي  �ملوؤمت��ر  خ��الل  كلمت��ه  يف 
وز�رة �لرتبي��ة: �ن “�حل��رب �لإرهابي��ة �لت��ي تعر���ص 
له��ا �لعر�ق ترتك �آثارها �ل�ض��لبية عل��ى �لطلبة و�لو�قع 
�لرتب��وي ب�ض��ورة عامة، لذل��ك هنالك حاجة �أ�ضا�ض��ية 
لإ�ضالح �لو�قع �لتعليمي و�جليل ب�ضورة عامة”، لفتا 
�ىل �ن “�حلرب �لتي نخو�ض��ها �ض��د ع�ض��ابات د�ع�ص 
�لإرهابي��ة هي ح��رب عل��ى �لتخلف و�جله��ل و�لتغلب 
فيه��ا يك��ون م��ن خ��الل ��ض��الح �لنظ��ام �لتعليم��ي”.
و�أ�ض��اف “من غر �ملمكن تاأجيل �لقتال مع ع�ضابات 
د�ع���ص �لإرهابي��ة يف جبه��ات �لقت��ال، لن قتالنا مع 

�جلماع��ات �لإرهابي��ة قت��ال وجودي يه��دف �ىل ربح 
�حلرب �ض��د �جلهل و�لتخلف، من خ��الل �خلروج بجيل 
يوؤم��ن بالتعاي�ص �ل�ض��لمي بعيد� ع��ن �لظالميني �لذين 
يحاولون قتل �لمة”.و�ضدد على �رشورة “�إعادة نظام 
�لتعلي��م �ىل �ملناطق �ملحررة لتتمكن هذه �ملناطق من 
بن��اء جمتمع �ض��حيح يعي ���رشورة �لعل��م”، لفتا �ىل 
“رف���ص �غلب �لعو�ئ��ل �لنازحة �لع��ودة �ىل مناطقها 
�ملح��ررة نتيج��ة عدم ع��ودة �لتعلي��م و�ملد�ر���ص �ليها 
م��ن جديد”.وب��ني �ن “�لعر�ق يو�جه �ض��عوبات كبرة 
عل��ى �مل�ض��توى �لأمن��ي و�مل��ايل و�لقت�ض��ادي، و�ن 
عل��ى �جلميع �ملكافح��ة لتوفر فر���ص �لعمل وحتقيق 
�لقت�ض��اد بالتز�من مع �لنت�ضار�ت �لتي نحققها على 
د�ع�ص �ضد �لإرهاب”، م�ض��دد� على “�رشورة �ن يكون 
��ض��الح �لنظام �لرتبوي �أ�ضا�ض��يا يف عملية �لإ�ض��الح 
�لت��ي مت�ض��ي فيها �حلكوم��ة من خالل ��ض��الح �لعمل 

�ملوؤ�ض�ضاتي ب�ضكل عام و�إ�ضالح �لتناق�ضات �لخرى”.
ودع��ا رئي���ص جمل�ص �ل��وزر�ء �ىل �ن “ل تك��ون �لدورة 
�لنتخابي��ة �ض��احة لل���رش�ع �ل�ضيا�ض��ي، لأن��ه من غر 
�لو�قع��ي �ن تخو�ص �لقو�ت �لأمنية حربا يف �ض��احات 
�لقت��ال و�جلبهات”، موؤك��د� �نه “ل يحق لحد �ن يرفع 
�ض��عار �لإ�ضالح و�ض��لوكه �ضد �ل�ض��الح، �و �ن يطالب 
بتغير �لفا�ض��دين وتكون موؤ�ض�ض��ته فا�ضدة”.و��ضتدرك 
�لعب��ادي “ل يح��ق لحد �ملتاج��رة بدم��اء �لعر�قيني، 
و�إننا نرى �لبع�ص ي�ض��در ن��د�ء�ت و�د�نات للجميع �ل 
�نه ل يدين �لإرهاب”، م�ضر� �ىل �نه “طالب �ل�ضيا�ضيني 
مبهل��ة للخال���ص من ع�ض��ابات د�ع���ص �لإرهابية من 
�جلان��ب �لع�ض��كري، و�ن �لع��ام �حل��ايل �ضي�ض��هد نهاية 
د�ع���ص م��ن �جلان��ب �لع�ض��كري ويبق��ى وج��ود د�ع�ص 
�لإرهاب��ي �ل��ذي تعاين من��ه جميع �ل��دول يف �لعامل”.
و�أو�ض��ح �ن “�لع��ر�ق تكات��ف مع جمموع��ة كبرة من 

�ل��دول للتخل�ص من �لإرهاب، �ل �ن هنالك دول د�عمه 
له و�ن �جلماعات �لإرهابية تقتل �لدول ذ�تها”، مبينا 
�ن “ع�ضابات د�ع�ص �لإرهابية �دعت �لدفاع عن �أبناء 
�ل�ض��نة يف �ملحافظات �لتي �ضيطرت عليها �ل �ن �أبناء 
�ل�ض��نة هجرو� وقتل��و� على �يدي �جلماع��ات �لإرهابية 
ذ�تهم”.ودعا �لعبادي �ىل “م�ض��احلة جمتمعية �ضاملة 
و�لبتعاد عن خو�ص �حلروب بالنيابية كما ح�ضل يف 
زم��ن �لنظام �لبائ��د”، موؤكد� على “���رشورة �ن يكون 
��ض��الح �لنظام �لرتب��وي �للبن��ة �لأ�ضا�ض��ية يف عملية 
�لرتب��وي  �لإ�ض��الح �ملجتمع��ي، و�لرتق��اء بالنظ��ام 
وم�ض��اعدة �لطلبة �لنازحني”.و�كد �ن “�ملعلم و�لطالب 
ل يقل��ون �أهمي��ة ع��ن �ملقاتل يف �ض��وح �لقت��ال، و�ننا 
وعدنا �ن هذ� �لعام �ض��يكون عام �لنت�ض��ار �لع�ض��كري 
عل��ى ع�ض��ابات د�ع���ص �لإرهابي��ة، وكل فا�ض��د حاول 

�إعادة �لعر�ق �ىل �لور�ء”.
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العبادي يرفض أن تكون الدورة االنتخابية ساحة للصراع السياسي والمتاجرة بدماء العراقيين
الجبوري يدعو إلى تحقيق االستقرار في األنبار

االتحاد األوروبي يعلن دعما ثنائيا للعراق

العيساوي: إدراج حل مجلس األنبار على 
جدول أعمال البرلمان

 �أعل��ن �لأم��ني �لعام ل��وز�رة �لبي�ض��مركة جبار 
�لي��اور، �ن �لق��و�ت �لكردي��ة حررت م��ا يقارب 
%40 من �ملناطق �ملحتلة يف مدينة �ملو�ضل، 
موؤك��د� �ن �لبي�ض��مركة �ضت�ض��ارك بتحرير مركز 

�ملو�ضل بالتفاق مع �حلكومة �لحتادية.
وقال �لياور يف ت�رشيح له، �ن "بع�ص و�ض��ائل 
�لإع��الم ن�رشت ت�رشيح��ا لوزير �لدف��اع خالد 
�لعبي��دي باخلط��اأ، حي��ث مل يقل �نه لن ي�ض��مح 
مب�ضاركة �لبي�ضمركة بعمليات حترير �ملو�ضل"، 
مو�ض��حا �ن "وزي��ر �لدفاع قال �ن �لبي�ض��مركة 
�ضيا�ض��ية حت��اول  وهن��اك جه��ات  �ضت�ض��ارك، 
من��ع ذلك خوفا من بقائها د�خل �ملو�ض��ل بعد 

حتريرها".
"�لبي�ض��مركة مل ول��ن تبق��ى د�خ��ل  وب��ني، �ن 
�ملو�ض��ل بع��د حتريره��ا، �ذ �ضت�ض��ارك �لق��و�ت 
�لحتادي��ة وتدعمها يف �قتح��ام مركز �ملدينة 
ثم تن�ض��حب بعد حتريره��ا كما فعلت يف حترير 
باق��ي �لأر��ض��ي �لعر�قي��ة"، موؤك��د� �ن "قو�ت 
�لبي�ض��مركة حررت %40 من �ملناطق �ملحتلة 
يف �ملو�ض��ل وهناك تن�ض��يق ع��ال مع �حلكومة 

�لحتادية".
ونقلت �لوكالت عن وزير �لدفاع خالد �لعبيدي 
قوله بعدم �مكانية م�ض��اركة قو�ت �لبي�ض��مركة 
�لكردي��ة يف معرك��ة حتري��ر مدين��ة �ملو�ض��ل، 
موؤك��د� �ن �حلكوم��ة �لحتادي��ة لن ت�ض��مح لهم 

حتى باأن ي�ضاركو� يف حترير �ملدينة.

جهد  يف  بامل�ضاركة  �لع�ضائر  �بناء  �جلبوري،  �ضليم  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  طالب   
�لم�ضاك بالأر�ص وب�ضط �لأمن فيها مع �لقو�ت �لع�ضكرية و�لأمنية.

وذكر بيان ملكتب رئي�ص �لربملان يوم �لحد: �ن "�جلبوري �كد خالل كلمة �لقاها عند 
ح�ضوره وقائع �ملوؤمتر �ملركزي ل�ضيوخ ونخب ومنظمات �ملجتمع �ملدين يف �لنبار، 
�لنازحني  �ل�ضتقر�ر و�لإعمار و�لتعجيل بعودة  �ل�ضلم �لجتماعي ودعم  لإعالن وثيقة 
و�أن هذ� �للقاء يعرب عن مقدرة د�ئمة وعزمية قوية وثبات فريد يوؤكد �ن �لإر�دة �لنبارية 
�لتي نتجت عن مرحلة  تتقدم �ىل �لمام وفق خطة منظمة تعمل على ردم �مل�ضافات 
�ملو�جهة ومتنحنا �لقناعة باأن هذه �ملحافظة �ضت�ضتعيد عافيتها وقدرتها على �لبناء 
بالإعمار  و�لبدء فعليا وجديا  �لنازحني  باإعادة  للتعجيل  د�عيا  و�لتنمية عما قريب"، 
ل  �لتي  �ل�رشورية  �خلدمية  �ملوؤ�ض�ضات  تاأهيل  و�إعادة  �لنقا�ص  رفع  طريق  عن  ولو 
غنى للمو�طن عنها.و�ردف �جلبوري قائال �ننا “ندرك �ن �لبع�ص من �هلنا ف�ضل نهج 
�لتغا�ضي و�مل�ضاحلة على روح �لنتقام و�لثاأر، تغليبا للم�ضلحة �لعامة وتاأكيد� ملبد�أ 
�مل�ضاحلة �ملجتمعية، حتى قرر �هلنا يف �لنبار �ن يتحول من �لنظرية �ىل �لتطبيق، 

دون �ضجيج �و �رباك”.

 �أكد �لحتاد �لوروبي ��ضتعد�ده لتقدمي �لدعم �ىل �لعر�ق يف عملية �عادة �ل�ضتقر�ر للمناطق 
�ملحررة من قب�ضة د�ع�ص.و�أعرب رئي�ص وفد �لحتاد �لوروبي �ىل �لعر�ق �لوزير �ملفو�ص 
�لوزر�ء  رئي�ص  لقائه  �ضتيالندي�ص خالل  كر�ضتو�ص  �لزمات  و�د�رة  �لن�ضانية  للم�ضاعد�ت 
�ملو�ضل  معركة  يف  �لن�رش  “حتقيق  �ىل  �لحتاد  دول  تتطلع  عن  �لعبادي  حيدر  �لعر�قي 
من �جل �عادة �لمن و�ل�ضتقر�ر فيها”.وقال �ضتيالندي�ص �ن جناح موؤمتر و��ضنطن لدعم 
�لر�ص  على  )د�ع�ص(  حماربة  يف  �لعر�ق  يوؤديه  �لذي  �لكبر  للدور  تاأكيد�  “كان  �لعر�ق 
و�نهاء خطرها �ىل حد كبر”.من جهته �كد �لعبادي حر�ص حكومته على تاأمني �حلاجات 
زيادة  �ملانحة مع  �لدول  تعاظم دور  للنازحني مثمنا  �لنية  �لأ�ضا�ضية وتقدمي �خلدمات 
�ملناطق �ملحررة ومع قرب حترير مدينة �ملو�ضل.كما �كد حر�ص �حلكومة على �للتز�م 
باملو�ثيق �لدولية و�لقو�نني �ل�ضائدة ل�ضمان �حرت�م حقوق �لن�ضان وعدم �لتدخل ب�ضوؤون 
ملكونات  �لكرمي  �لعي�ص  ت�ضمن  جمتمعية  م�ضاحلة  لتحقيق  �ل�ضعي  عن  ف�ضال  �لق�ضاء 
قد  �لعر�ق  خا�ص.وكان  ب�ضكل  منها  �ملحررة  و�ملناطق  كافة  �ملحافظات  يف  �ملجتمع 
دعا �ملجتمع �لدويل لدعمه يف �حتو�ء �زمة نازحني كبرة متوقعة مع دخول �جلي�ص �ىل 

�ملو�ضل �لتي ت�ضم نحو مليوين مو�طن.

جمل�ص  رئا�ضة  مو�فقة  عن  �لعي�ضاوي،  بركات  ر�جع  �لأنبار  حمافظة  جمل�ص  ع�ضو  �أعلن 
�لنو�ب على �إدر�ج مو�ضوع حل جمل�ص �ملحافظة على جدول �عمال �لربملان خالل جل�ضته 
جمل�ص  يف  ع�ضو�   11“ �إن  �ل�ضبت:  يوم  له  �ضحفي  ت�رشيح  يف  �لعي�ضاوي  �ملقبلة.وقال 
�ملحافظة  جمل�ص  حل  مناق�ضة  لغر�ص  �لنو�ب  جمل�ص  �ىل  بطلب  تقدمو�  �لنبار  حمافظة 
على خلفية �لتدخالت �خلارجية و�لد�خلية يف عمله”، مبينا �أن “�لربملان و�فق على �إدر�ج 
�ملو�ضوع يف جدول �عمال جل�ضته �ملقبلة”.و�أ�ضاف �لعي�ضاوي، �أن “�طر�فا �ضيا�ضية عدة 
�أبرزهم رئي�ص موؤمتر �ضحوة �لعر�ق �أحمد �بو ري�ضة، ورئي�ص �ئتالف �لوفاء لالنبار قا�ضم 
�أن  �إىل  م�ضر�  �ضيا�ضية”،  و�جند�ت  مكا�ضب  لتحقيق  �ملجل�ص  بعمل  يتدخلون  �لفهد�وي 

“�ملو�طن �لأنباري هو �ضحية هذه �لتدخالت”.

بغداد - خاص

التربية ومستقبل األجيال

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 انطالقة واعدة مفعمة بالأمل 
والتفاوؤل بامل�ستقبل، كان 

العالمة املتميزة التي خرج بها 
املوؤمتر الرتبوي النوعي الول 

يوم ال�سبت الثاين والع�سرين 
من متوز 2016، الذي خ�سته 

الرئا�سات الثالث بح�سور متميز 
وعلى اأعلى امل�ستويات، كان على 

راأ�سهم رئي�س جمل�س الوزراء 
الدكتور حيدر العبادي ورئي�س 
جمل�س النواب �سليم اجلبوري 
والدكتور فوؤاد مع�سوم رئي�س 
اجلمهورية وم�سوؤولني رفيعني 

يف الدولة والربملان وال�سلك 
الدبلوما�سي.

تحليل  سياسي


