
اأعلن��ت وزارة التخطيط، الثالثاء، ح�صول العراق على 
منح��ة مببلغ 86 ملي��ون يورو الإع��ادة اال�صتقرار يف 
املناطق املح��ررة، م�صرية اىل ان املنحة �صرتكز على 
م�صاري��ع البن��ى التحتية م��ن خالل متوي��ل نحو 15 

م�رشوعا يف هذه املناطق.
وق��ال وزي��ر التخطي��ط والتع��اون االمنائ��ي �صلمان 
اجلميل��ي يف بي��ان ، اإن "الع��راق وق��ع م��ع االحت��اد 
االورب��ي على اإتفاقي��ة مالية لتموي��ل عمليات اإعادة 
اال�صتق��رار يف املناطق املحررة مبنح��ة اأوربية تبلغ 
نح��و 86 ملي��ون ي��ورو"، مبينًا اأن املنح��ة تعد جزءا 
من ا�صرتاتيجية االحت��اد االوربي يف العراق و�صوريا 
وكذل��ك ا�صرتاتيجي��ة الق�ص��اء عل��ى داع���ش به��دف 
تطبي��ع واقع احلياة يف تلك املناطق واإعادة تاأهيلها 

لالإ�رشاع يف عودة النازحني اليها.
واأ�ص��اف اجلميل��ي، اأن االتفاقية املالي��ة مع االحتاد 
االوربي �صرتكز على م�صاريع البنى التحتية والتي من 
املتوق��ع اأن يتم متويل نحو 15 م�رشوعا يف املناطق 
املح��ررة، كم��ا �صيت��م توف��ري فر���ش عم��ل لل�صب��اب 
العاطل��ني ع��ن العم��ل م��ن خ��الل منحه��م القرو�ش 
ال�صغرية لتمكينهم من اإقامة م�صاريع �صغرية وكذلك 
ملن��ع التنظيم��ات االرهابي��ة من جتني��د �صباب جدد 
مل�صلحتها. واأ�ص��ار اجلميلي اىل اأن االتفاقية �صتكون 
مل��دة 72 �صه��را بداأت من ي��وم توقيعها م��ع االحتاد 
االورب��ي، الفت��ا النظ��ر اىل ان الربنام��ج االمنائ��ي 
ل��الأمم املتحدة هو الذي �صيت��وىل تنفيذ مفردات هذه 
االتفاقي��ة بطريقة االدارة غ��ري املبا�رشة مع االحتاد 

االوربي واحلكومة العراقية.

يف ح��ني اأك��دت وزارة الهج��رة واملهجرين جتاوز 
اأعداد النازح��ني من حمافظة نينوى ال�صمالية منذ 
بدء العمليات الع�صكري��ة لتحريرها يف 17 اأكتوبر 

املا�صي 120 األف نازح.
فقد اأعلنت بعثة االأمم املتحدة يف العراق "يونامي" 
واالحت��اد  بغ��داد  يف  اليوني�صك��و  مكت��ب  توقي��ع 
االأوروبي اتفاقية لدعم التعليم االأ�صا�صي والثانوي 
للنازحني والالجئني االأطفال وال�صباب يف العراق، 
حي��ث خّلف ال���رشاع يف العراق مئ��ات االآالف من 
االأطف��ال وال�صب��اب غري القادرين عل��ى نيل فر�ش 
التعلي��م اجليد وو�صَع م�صتقبله��م يف خطر. ينطبق 
هذا االأمر ب�صفة خا�صة على الفئات االأكرث �صعًفا، 
مب��ا يف ذل��ك النازح��ون داخلًي��ا والعائ��دون اإىل 
دياره��م والالجئ��ون، يف وقت تت�ص��ارع فيه اأزمة 

املو�صل اجلارية يف هذا االجتاه.
ويه��دف برنام��ج االحت��اد االأوروب��ي واليوني�صكو 
اجلدي��د اإىل �صمان احل�صول على التعليم االبتدائي 
املناط��ق  يف  ال�صامل��ة  اجل��ودة  ذي  والثان��وي 
املت���رشرة من االأزمات يف الع��راق.. حيث �صيكفل 
100 األ��ف ن��ازح والجئ من االأطف��ال وال�صباب، 
موا�صل��ة  اأو  لب��دء  املدر�ص��ة  اإىل  الع��ودة  فر�ص��ة 
تعليمه��م بع��د انقطاعه��م عن��ه ب�صب��ب ال���رشاع. 
و�صيقوم الربنامج برب��ط جهود اليوني�صكو القائمة 
اأ�ص��اًل يف ه��ذا املج��ال ل�صم��ان فر���ش التعلي��م 
للنازحني والالجئني، كم��ا �صيدعم تطوير القدرات 
ح��االت  يف  التعلي��م  واإدارة  لتخطي��ط  الوطني��ة 
الط��وارئ يف الع��راق وبطريق��ة اأك��رث فعالية ويف 

املواقيت املنا�صبة.
وق��د اأك��د وكي��ل وزي��ر الرتبي��ة والتعلي��م العراقي 
عو���ش �صالح حمم��د اأنه من ال���رشوري والعاجل 
اإع��ادة التعليم ذي اجل��ودة العالية اإىل مئات اآالف 
االأطف��ال وال�صب��اب والنازح��ني، الذي��ن تعّر�ص��وا 
الع��راق..  يف  داع���ش  وج��ود  نتيج��ة  لل�صدم��ات، 

وق��ال اإن التعلي��م ال ميك��ن اأن ينتظ��ر.. فاحلكومة 
العراقي��ة تتطلع ُقدًما اإىل العمل جنًبا اإىل جنب مع 
اليوني�صك��و واالحتاد االأوروبي و�رشكائها لتحقيق 
بيئ��ة تعليمية اآمن��ة و�صمان ج��ودة التعليم جليل 

ال�صباب يف البالد.
مكت��ب  مدي��رة  اأك�صتاه��اوزن  لوي��ز  وبح�ص��ب 
اليوني�صكو للعراق، فاإن هذه ال�رشاكة اجلديدة تعزز 
م��ن التزام��ات اليوني�صكو امل�صرتكة لع��دم ترك اأي 
طفل بال تعليم، وو�ص��ع حق احل�صول على التعليم 
يف قلب عملية االإعمار والتنمية يف البالد. و�صددت 
عل��ى اأن توف��ري التعلي��م لالأطف��ال وال�صب��اب ه��و 

املفت��اح لبن��اء م�صتقبل اأف�صل يق��وم على املعرفة 
والقيم واملهارات امل�صرتكة.

م��ن جهته، قال �صفري االحتاد االأوروبي اإىل العراق 
باتري��ك �صيمونت: نح��ن نرى لالأ�صف عل��ى اأ�صا�ش 
يوم��ي م��ا يتعّر�ش ل��ه الع��راق من حتدي��ات هذه 
املب��ادرة، وعلى حد �صواء زماًن��ا ومكاًنا، بالن�صبة 
اإىل التعلي��م تع��ّد حاج��ة ملح��ة يف �ص��وء حرك��ة 
ال�ص��كان، وم��ا ينت��ج عنها م��ن اآث��ار و�صغوطات، 
ونح��ن عل��ى ثق��ة ب��اأن اليوني�صك��و و�رشكاءه��ا، 
وبالتعاون مع ال�صلط��ات العراقية، قادرة على �صد 
الثغ��رات يف ه��ذا الوق��ت احلرج و�صم��ان ا�صتدامة 

��ا ل��كل  التعلي��م عل��ى ق��دم امل�ص��اواة نوًع��ا وكمًّ
العراقيني.

م��ن جانبه��ا، اأعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجري��ن 
جت��اوز اأعداد النازح��ني من حمافظ��ة نينوى منذ 
بدء العمليات الع�صكري��ة لتحريرها يف 17 اأكتوبر 

املا�صي ال� 120 األًفا.
وق��ال وزي��ر الهج��رة واملهجري��ن جا�ص��م حمم��د 
اجل��اف يف ت�رشيح �صح��ايف اإن اأع��داد النازحني 
يف خميمات ال��وزارة منذ انط��الق عمليات حترير 
نين��وى و�صل��ت اإىل 120680 نازح��ًا. واأ�ص��اف 
توا�ص��ل  لل��وزارة  التابع��ة  امليداني��ة  الف��رق  اأن 

االأماك��ن  وتهيئ��ة  النازح��ة  للعوائ��ل  ا�صتقباله��ا 
املنا�صب��ة الإيوائه��ا، ف�صاًل عن توزي��ع امل�صاعدات 

واالحتياجات ال�رشورية لها.
واأ�صارت ال��وزارة اىل اأن اأعداد االأ�رش النازحة التي 
ت�صك��ن خميم��ات ال��وزارة واملنظم��ات الدولية يف 
حمافظات البالد بلغت 94.217 األف اأ�رشة نازحة 
يف 177 خميًم��ا، حي��ث اإن ه��ذه االأ���رش النازح��ة 
ت�صك��ن املخمي��ات واملجمعات الكرفاني��ة التابعة 

لوزارة الهجرة واملهجرين واملنظمات الدولية.
من جهته، اأكد ع�صو اللجنة العليا الإغاثة النازحني 
اأن  رئي���ش جلن��ة الهج��رة يف الربمل��ان العراق��ي 
االأو�صاع االإن�صانية لهوؤالء النازحني �صعبة للغاية 
ب�صبب الربد واالأمطار ونق�ش اخلدمات.. حمذًرا من 
اأن��ه اإن مل يح�صل حت��رك �رشيع من جميع اجلهات، 
�صواء احلكومي��ة اأو املنظمات االإغاثي��ة الدولية اأو 
املحلي��ة، ف�صتح�ص��ل كارث��ة للنازح��ني. وتتوق��ع 
االأمم املتح��دة نزوح م��ا ي�صل اإىل مليون مدين من 
اأ�ص��ل 1.5 ملي��ون �صخ���ش يقطن��ون يف املو�صل، 
و�ص��ط حتذيرات من كارثة قد تواجه اأهايل املدينة 
يف خميم��ات الن��زوح. يذك��ر اأن الق��وات العراقي��ة 
امل�صرتك��ة ومب�صان��دة ط��ريان اجلي���ش والتحال��ف 
ال��دويل توا�صل منذ 17 من �صه��ر اأكتوبر املا�صي 
عملية ا�صتعادة املو�ص��ل من قب�صة تنظيم داع�ش، 
وذل��ك بعد اإعالن العبادي فج��ر ذلك اليوم انطالق 
عملي��ة حترير نين��وى وعا�صمته��ا املو�صل، وهي 
ث��اين اأكرب مدن العراق بع��د العا�صمة بغداد، واأكرب 
مدين��ة تقع حالًي��ا يف قب�صة التنظي��م يف العراق، 
وكان��ت اأوىل املدن التي �صيط��ر عليها التنظيم يف 
�صي��ف ع��ام 2014 قب��ل اأن يجتاح �صم��ال البالد 
وغربه��ا.  ومتكن��ت الق��وات العراقي��ة م��ن حتري��ر 
مناط��ق وا�صع��ة من حمافظة نين��وى، ومتكنت من 
التوغ��ل يف االأحياء ال�رشقية للمو�صل �صمن خطط 
و�صعت ال�صتعادة ال�صيطرة عليها قبل حلول نهاية 
العام احلايل 2016، لكّن ق��ادة ع�صكريني اأ�صاروا 

اأخرًيا اإىل اأن معركتها قد تطول �صهرين اآخرين.

86 مليون يورو إلعادة االستقرار في المناطق المحررة

فبعد ازمة الب�رشة و�صف النائب عن كتلة االحرار 
النيابية غزوان ال�صباين، الت�رشيحات التي اطلقها 
ن��واب ع��ن دول��ة القانون جت��اه املحتج��ني على 
وجود زعيم االئت��الف نوري املالكي يف املناطق 
اجلنوبي��ة ب���” اال�صوات الن�صاز” على حد تعبريه، 
يف ح��ني ا�ص��ار اىل وج��ود “ان�صقاق وت�ص��ٍظ فيما 

ي�صمى دولة القانون “.
وق��ال ال�صب��اين ان ” اال�ص��وات  ال متث��ل اجلمهور 
ال�صيا�ص��ي ، بل ه��ي حزبية وهن��اك ان�صقاق وا�صع 

وت�صظ مبا ي�صمى دولة القانون وحزب الدعوة”.
ميكنه��ا  ال  الت�رشيح��ات  “ه��ذه  ان   ، وا�ص��اف 
ا�ص��كات اال�ص��وات املحق��ة ،التي خرج��ت مطالبة 
باحلق��وق املغت�صبة، نتيج��ة ال�صيا�ص��ات الفردية 
،وان ال�صارع العراقي ال ينبغي ان يقاَبل مبثل هذه 

التخر�صات”.
يق��ول النائ��ب الك��ردي �ص��وان ال��داودي ، ان كال 
من زعيم��ي ائتالف دولة القان��ون نوري املالكي 
يح��اوالن  ال�ص��در  مقت��دى  ال�ص��دري  والتي��ار 

“الهيمنة” على القرار ال�صيا�صي.
وق��ال ، ان “الع��راق ي�صه��د اأزم��ة قي��ادة ا�صاب��ت 
خمتلف��ة،  باأ�ص��كال  الثالث��ة  الرئي�صي��ة  مكونات��ه 
�صتت�ص��ع بعاج��ل االيام، ع��اداً اأن “ال�صيع��ة الذين 
كانوا يف ال�صابق يناق�صون كل الق�صايا ال�صيا�صية 
يف اإط��ار التحال��ف الوطن��ي ويتخ��ذون القرارات 
املطلوب��ة ب�صدده��ا، انق�صم��وا اإىل ثالث��ة تيارات 
متباين��ة، اأوله��ا ائتالف دول��ة القان��ون، برئا�صة 
نوري املالكي، ال��ذي ي�صعى لقيادة القرار ال�صيعي 

عن طريق االأغلبية الربملانية”.
واأ�صاف النائب ع��ن االحتاد الوطني الكرد�صتاين، 
اأن “التي��ار الث��اين، هو االأح��رار ال�صيعي العروبي، 
بقي��ادة مقتدى ال�ص��در، الذي يعتم��د على حتريك 
ال�ص��ارع”، مبينًا اأن “التيار الثال��ث ي�صم كاًل من 
كتل��ة املواط��ن ويقودها عمار احلكي��م، عن طريق 
املجل���ش االأعلى االإ�صالمي، وه��ادي العامري عن 
طري��ق منظم��ة بدر، وعب��د احل�ص��ني املو�صوي،عن 
املرج��ع حمم��د  يقوده��ا  الت��ي  الف�صيل��ة،  كتل��ة 
اليعقوب��ي، وي�صعى ه��ذا التي��ار اإىل اتخاذ مواقف 
و�صطية بني التيارين ال�صابقني، ويوؤمن بالد�صتور 

وال�رشاك��ة الوطني��ة و�صي��ادة القان��ون وي��رى اأن 
العملي��ة ال�صيا�صية العراقية ل��ن يكتب لها النجاح 

بدون الكرد وال�صنة”.
لق��د مّي��ز ال�ص��در نف�ص��ه ع��ن غ��ريه م��ن الزعماء 
ال�صيا�صي��ني ال�صيع��ة باأن��ه قاوم االحت��الل ودخل 
املعتق��الت االأمريكي��ة م��ع عدد من ق��ادة حركته 
وتي��اره، بينهم ه��ادي الدراجي وقي���ش اخلزعلي. 
وله��ذا ظل ال�ص��در يف نظر اتباع��ه االحق بزعامة 
“ال�صيع��ة” ع��ن غريه خ�صو�ص��ا يف مقابل حزب 
الدع��وة ،فيم��ا ي�صتن��د املالك��ي اىل حتالف��ه م��ع 
رئي���ش منظمة ب��در ه��ادي العامري ال��ذي ي�صكل 
ق��وة �صيا�صية  واختّط له طريق��ا متميزا يف قيادة 
احل�صد ال�صعب��ي بانتظار املو�ص��م االنتخابي الذي 
يبدو اأنه مبكر جدا النتخابات العام 2018 والتي 
ج احتماالت تاأجيلها بح�صب معطيات احلراك  ت��روَّ

ال�صيا�صي ال�صيعي.
فاأم��ام كل املعطيات التي يطرح ال�صدر نف�صه من 
خالله��ا له��ذه الزعام��ة، يجد ن��وري املالك��ي اأنه 
االأقدر واالأكفاأ ل�صالح ال�صيعة ل�صعاراته وم�رشوعه 
ال�صيا�ص��ي وي�صعر الرج��ل باأنه يق��ود حزبا �صيعيا 

لدي��ه املرون��ة للتعامل م��ع وقائع الع��راق حمليا 
واإقليمي��ا، وق��ادر عل��ى اللع��ب يف العالقة ما بني 
طه��ران االأيديولوجي��ة واأمريكا املحتل��ة وما بعد 

املحتلة.
كم��ا يج��د املالك��ي نف�ص��ه اأنه ق��ادر عل��ى تكوين 
حتالف��ات �صيا�صي��ة ين�صئه��ا ه��و من ب��ني العرب 
ال�صن��ة واالأك��راد. ففي الوق��ت الذي ي���رشب بقوة 
عل��ى زعامات �صني��ة مثل ط��ارق الها�صمي ورافع 
العي�ص��اوي وحتى اأثيل النجيفي كما ي�صع م�صعود 
الب��ارزاين يف خانة اخل�صوم، فاإن��ه يقيم عالقات 
وثيقة م��ع االحتاد الوطني ال��ذي تتقا�صم زعامته 

مع حكومة اقليم كرد�صتان. 
املالك��ي يعتقد اأنه ق��ادر على بن��اء ترتيب ج�ديد 
الطائفي��ة  املحا�ص�ص��ة  ثواب��ت  ع��ن  يخ��رج  ال 
ولك��ن بطريق��ة “االأغلبية ال�صيا�صي��ة” التي جتمع 
فريق��ا م��ن املكون��ات العربي��ة ال�صني��ة والكردية 
الدع��وة،  والرتكماني��ة بقيادت��ه كرئي���ش حل��زب 
والتعام��ل املرن مع قوى احل�ص��د ال�صعبي اجلديدة 
حي��ث يعتق��د اأن هو وراء والدت��ه، اأي اإعادة اإنتاج 

قيادة احلكم.
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بغداد_متابعة

من سيحظى بزعامة الشارع السياسي الشيعي في العراق ؟ القانونية النيابية تقترح مساواة رواتب 
الموظفين ولجان نيابية تعيق إقراره

المحكمة االتحادية ترفض طعن زيباري 
بإقالته من قبل البرلمان

العراق والكويت يوقعان اتفاقيات ثنائية 
لتعزيز التعاون بين البلدين 

بغداد_متابعة: ك�صف ع�صو اللجنة القانونية النيابية، حممود احل�صن، الثالثاء، عن 
مقرتح يق�صي بامل�صاواة يف رواتب املوظفني �صمن قانون اخلدمة املدنية، موؤكدا 
انه ار�صل اىل جمل�ش النواب ومل يتم ت�رشيعه ب�صبب اخلالفات بني اللجان النيابية.
وقال احل�صن، يف ت�رشيح له، ان " من اهم امل�صائل التي حتقق العدالة االجتماعية 
دوائر  يف  املوظفون  يتقا�صاها  التي  الرواتب  بني  م�صاواة  هناك  تكون  ان  هو 
الدولة كافة ". وا�صاف احل�صن، ان هناك موظفني يحملون موؤهالت معينة ولهم 
خدمة معينة يتقا�صون خم�صة ا�صعاف ما يتقا�صونه اقرانهم يف الدوائر االخرى 
خريج  راتب  يكون  اأن  املعقول  من  لي�ش  اأنه  عاداً   ، ذاتهما  واملوؤهل  وباخلدمة 
ابتدائية يعمل يف رئا�صة اجلمهورية اعلى من راتب املوظف احلا�صل على �صهادة 

الدكتوراه يف وزارة ال�صناعة والزراعة ب�صبب املخ�ص�صات.
واكد ، لقد حاولنا ب�صكل او باآخر ت�صمني م�صاواة الرواتب من حيث الراتب اال�صمي 
الذي يحتوي على ن�ش، يكون  واملخ�ص�صات يف م�رشوع قانون اخلدمة املدنية 

مبوجبه اأن ت�صع احلكومة جدوال برواتب املوظفني وار�صاله اىل جمل�ش النواب.

على  املقدم  الطعن  الثالثاء،  العليا،  االحتادية  املحكمة  رف�صت  بغداد_متابعة: 
الر�صمي  املتحدث  وقال  زيباري.  ال�صابق هو�صيار  املالية  وزير  اقالة  د�صتورية  عدم 
لل�صلطة الق�صائية االحتادية القا�صي عبد ال�صتار بريقدار يف بيان له ، اإن "املحكمة 
االحتادية العليا نظرت دعوى الطعن بعدم د�صتورية اقالة وزير املالية بعد ا�صتجوابه 
ال�صبعة  مدة  اأن  حكمها  يف  اأو�صحت  املحكمة  اأن  واأ�صاف  النواب".  جمل�ش  داخل 
تقدمي  بني  ما  املدة  تخ�ش  الد�صتور  من  )61/�صابعا/ج(  املادة  يف  املذكورة  ايام 
تهيئة  من  الوزير  متكني  لغر�ش  فعاًل  اال�صتجواب  واقامة  وقبوله،  اال�صتجواب  طلب 
اإىل  اأن هذه املدة ال تن�رشف  ا�صار اىل  ان احلكم  واأو�صح بريقدار،  واأدلتها.  االجوبة 
عملية تكوين القناعة لدى اع�صاء جمل�ش النواب باأجوبة امل�صتوجب بل اأن الت�صويت 
باالإقالة من عدمه يكون وفق روؤية اع�صاء املجل�ش ب�رشف النظر عن املدة ما بني 
انتهاء اال�صتجواب و�صدور قرار املجل�ش باالقالة ، الفتًا النظر اىل اأن املحكمة قررت 
الكرد�صتاين،  الدميقراطي  احلزب  عن  النائبة  عدت  حني  يف  ال�صبب.  لهذا  الدعوى  رد 
باقالة وزير  لها  املقدم  الطعن  برد  قرار املحكمة االحتادية اخلا�ش  ا�صواق اجلاف، 
املالية هو�صيار زيباري، بانه ملزم جلميع االطراف، معربة عن مت�صكها بعدم وجود 

فقرة يف الد�صتور جتيز للربملان الت�صويت ب�صكل �رشي.

بغداد_متابعة: اكد �صفري دولة الكويت لدى العراق �صامل غ�صاب الزمانان ،الثالثاء،  
ان اللجنة الوزارية العليا الكويتية - العراقية �صتوقع عددا من االتفاقيات الثنائية 
ت�رشيح  يف  الزمانان  وقال  ال�صقيقني.  البلدين  بني  التعاون  لتعزيز  املهمة 
العالقات  ل�صوؤون  العراقية  اخلارجية  وزارة  وكيل  مع  اجتماعه  عقب  �صحفي 
جارية  اال�صتعدادات  ان  الربزجني،  عمر  القانونية  وال�صوؤون  االطراف  املتعددة 
وكانت  اجلاري.  ال�صهر  اواخر  تعقد  ان  املرجح  من  اللجنة حيث  اجتماعات  لعقد 
اللجنة الوزارية العليا اجتمعت اخر مرة يف الكويت يف 23 كانون االول /دي�صمرب 
العقبات وحلحلة  البلدين على جتاوز جميع  االتفاق بني  العام املا�صي ومت  من 
امللفات العالقة خالل ال�صنوات املا�صية بني البلدين. وعقد البلدان خم�ش جوالت 
من اجتماعات اللجنة الوزارية العليا بالتناوب بني عا�صمتي البلدين، ا�صفر عنها 

ابرام العديد من االتفاقيات الثنائية يف خمتلف القطاعات.

بغداد_متابعة

اتفاق بين اليونيسكو واالتحاد األوروبي إلعادة نازحي العراق إلى مقاعد الدراسة

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأُعلن يف بغداد , الثالثاء, 
التو�صل اإىل اتفاق بني 

اليوني�صكو واالحتاد 
االأوروبي الإعادة 100 األف 

نازح والجئ من االأطفال 
وال�صباب يف مناطق االأزمات 

يف العراق اإىل مقاعد الدرا�صة 
ملوا�صلة تعليمهم بعد انقطاع 

ب�صبب ال�صراع.. 


