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بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا زعي��م التي��ار الص��دري 
الص��در،  مقت��دى  الس��يد 
ام��س االثنني، اجملتم��ع الدولي 
ال��ى التوحد م��ن اج��ل انهاء 
"الهجم��ة االرهابية املقيتة"، 
الفتا الى ان الطائفية "احرقت 

االخضر واليابس".
وقال الصدر في رد على سؤال 
ورده من مجموع��ة من اهالي 
سوريا، وتضمن )ال يخفى على 
س��ماحتكم ما متر ب��ه مدننا 
في سوريا من دمار وويالت، وقد 
الحظن��ا باالون��ة االخي��رة من 
للمدنيني  املباش��ر  استهداف 
النس��اء  وخصوص��اً  الع��زل 
واالطف��ال م��ن قب��ل التطرف 
املمنه��ج فم��ا هو  واالره��اب 

تعليقك��م على تلك االفعال(، 
وتلقت السومرية نيوز، نسخة 
منه إن "االره��اب ال دين له وال 

قل��ب ل��ه وال ضمير ل��ه... امنا 
هم مس��خ منزوع��وا الرحمة 

والقلب واالنسانية والدين".

واضاف الص��در ان "االرهابيني 
يس��تهدفون كل االدي��ان ب��ال 
تفرق��ة وكل االق��وام ب��ال رادع 
وال واع��ز ق��د حجب��ت عنهم 
والنفحات  االلهي��ة  الرحم��ة 
الرحمانية فهم ليس كاالنعام 
بل كالوحوش الضارية التي ال 
عق��ل له��ا وال هم لها س��وى 

االنقضاض على الفريسة".
وتاب��ع الصدر، "يظن��ون انهم 
س��اء  أال  صنع��اً  يحس��نون 
لعن��ة  أال  يصنع��ون...  م��ا 
اهلل عليه��م وعل��ى فكره��م 
افعالهم  وعقيدته��م وعل��ى 
فهم قوم فاسقون"، موضحا 
"تباً لهم وألسيادهم )الثالوث 

املشؤوم(".
تتمة ص3

مقتدى الصدر

الصدر يدعو الى التعاون إلنهاء
الطائفية التي أحرقت "األخضر واليابس"

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد مصدر امن��ي في محافظة 
األنبار، ام��س االثنني، بأن تنظيم 
"داعش" فخخ أجزاء من الطريق 
الدول��ي الس��ريع ش��رق الرطبة 

غربي احملافظة.
وقال املصدر في حديث صحفي، 
إن "تنظي��م داع��ش ق��ام امس، 
بتفخي��خ أج��زاء م��ن الطري��ق 
الدولي الس��ريع في منطقة ال� 
)310كم  الرطبة  80كيلو ش��رق 

غرب الرمادي(".
"الوض��ع  أن   ، املص��در  وأض��اف 

األمن��ي داخ��ل مدين��ة الرطب��ة 
حت��ت س��يطرة الق��وات األمنية 
والعش��ائر ول��م يح��دث أي خرق 
امني ف��ي املدينة". وفي س��ياق 

آخر 
أفاد مصدر أمن��ي في محافظة 
نينوى،ام��س االثن��ني، ب��أن ق��وة 
م��ن  ح��ررت مجموع��ة  أمني��ة 
األطف��ال كان��وا محتجزين لدى 
تنظيم "داعش" في اجلانب االمين 
ب املوصل، مش��يرًا ال��ى وفاة احد 
نتيجة عمليات تعذيب  االطفال 

مارسته عناصر التنظيم.  

وقال املصدر في حديث صحفي، 
إن "القوات األمنية قامت بإطالق 
سراح مجموعة من األطفال في 
أط��راف منطقة الزجنيل��ي بأمين 
املوص��ل كان��ت ق��د احتجزتهم 

عصابات داعش اإلرهابية".
وأكد املصدر إن "القوات العراقية 
احملتجزين  األطف��ال  ق��د ح��ررت 
وأنق��ذت ثالث��ة منه��م بع��د ان 
قيدته��م تلك العصاب��ات حتى 
توفي طفل من جراء تعذيب تلك 

العصابات".
وأوضح املص��در أن "التحقيقات 

األولي��ة م��ع األطف��ال الناج��ني 
أفادت بأن أسباب احتجازهم من 
قبل عصاب��ات داع��ش اإلرهابية 
جاءت بسبب مخالفتهم لألوامر 
الش��رعية الت��ي تصدره��ا تلك 

العصابات".
م��ن جه��ة أخ��رى أعلن احلش��د 
الشعبي،امس االثنني، عن إحباط 
محاولة تسلل ل�"داعش" ومقتل 
انتحاريني ش��مالي صالح  أربعة 
اإلرهابي��ني  أن  الدي��ن، موضح��اً 
حاولوا الدخول الى قضاء بيجي.
تتمة ص3

داعش يفخخ أجزاًء من الطريق الدولي السريع شرق الرطبة

ماكرون ولوبان يتصدران الجولة 
الثانية في االنتخابات الفرنسية

متابعة الصباح الجديد: 
بدأت امس االثن��ني معركة الدورة 
الثاني��ة من االنتخابات الرئاس��ية 
الفرنس��ية ب��ني إميانوي��ل ماكرون 
اليم��ني  وزعيم��ة  ألوروب��ا  املؤي��د 
املتط��رف ماري��ن لوب��ن املعادي��ة 
للعومل��ة، مرش��حان عل��ى طرفي 
نقي��ض ال يجم��ع بينهما س��وى 
تأكي��د كل منهم��ا أن��ه يجس��د 

القطيعة مع "نظام السلطة".
في ختام حمل��ة انتخابية حافلة 
باملفاجآت اس��تمرت عدة أش��هر، 
تصدر الوس��طي إميانويل ماكرون 
)39 عام��ا( نتائ��ج ال��دورة األول��ى 
ام��س االول األحد حاصدا 23,86% 
م��ن األصوات، فيم��ا حلت زعيمة 

الوطني��ة ماري��ن  اجلبه��ة  ح��زب 
لوب��ن )48 عاما( في املرتبة الثانية 
م��ن   21,43% عل��ى  بحصوله��ا 
األصوات، محققة نتيجة تاريخية 
له��ذا احل��زب وصلت إلى س��بعة 
ماليني صوت، بحسب نتائج شبه 

نهائية.
أنص��ار  عل��ى  الف��رح  وس��يطر 
املرش��حني لقص��ر اإلليزي��ه عند 
ص��دور النتائج وق��ال كانتان، وهو 
ش��اب مؤيد ملاك��رون "إننا نعيش 
حلظ��ة تاريخية مع مرش��ح خارج 
أخيرا ع��ن نظام احلزبني، مرش��ح 
السياس��ية،  الطبق��ة  س��يجدد 

وهذا نبأ سار ألوروبا".
تفصيالت ص6

»الصباح الجديد« في 
مهرجان الطفل بالشارقة

بغداد - وعد الشمري:
اعلن��ت وزارة النقل، أمس االثنني، 
اعادة احلياة إل��ى االجواء العراقية 
بداي��ة من ي��وم اخلمي��س املقبل، 
الدولي��ة  الطائ��رات  أن  مؤك��دة 
س��تمر من فوق البالد بعد توقف 
اس��تمر نح��و 3 س��نوات نتيجة 
تنظيم  واحتالل  االمن��ي  التدهور 
فيما  احملافظ��ات،  لبع��ض  داعش 
أش��ارت إلى أن املنج��ز اجلديد جاء 
حصيل��ة اجتماع��ات عقدت مع 
مبلف  املعنية  الدولي��ة  املنظمات 

الطيران.
للوزارة  الرس��مي  وقال املتح��دث 
س��الم موس��ى إن "الع��ام 2014 
وبع��د س��يطرة تنظي��م داع��ش 
االرهابي على بعض املناطق جعل 
بإحدى املنظمات الدولية تصّنف 
االجواء العراقية بأنها خطرة على 
اثرها لم متر الطائرات الدولية من 

فوق البالد".
وتاب��ع موس��ى ف��ي حدي��ث م��ع 
أن "جه��وداً  "الصب��اح اجلدي��د"، 
الع��ام  الس��يما  بذل��ت  كبي��رة 
االخير الذي ش��هد حراكاً للوزارة 
على ش��تى االصعدة بالتنس��يق 
مع اجله��ات الدولي��ة لتجاوز هذا 

املنع".
ولفت إلى أن "اجتماعات عقدتها 
ال��وزارة مع االحت��اد العاملي للنقل 
للطيران  الدولية  واملنظمة  اجلوي 
املدن��ي وجميعه��ا ج��اء بنتائ��ج 

ايجابية".
أن "اجله��ود  إل��ى  ون��وه موس��ى 
اس��فرت عن ق��رار باع��ادة افتتاح 
املم��رات اجلوي��ة العراقي��ة أم��ام 
الطائ��رات امل��ارة ف��وق الب��الد في 
نهاية االسبوع اجلاري وحتديداً يوم 

27 من الشهر".
وأك��د أن "املدة املاضية ش��هدت 
ايضاً حراكاً على املستوى الداخلي 
من خ��الل تهيئة طواقم وظيفية 
وتدريبه��ا على نظام متطور بديالً 
عن نظام سابق انتهى منذ العام 

."2013
كما افاد املتحدث الرسمي للوزارة 
بأن "حوارات ايض��اً اجرتها الوزارة 
م��ع دول اجل��وار م��ن اج��ل تهيئة 

املمرات والعمل عليها مجدداً".
وش��دد عل��ى أن "جمي��ع املمرات 
اجلوية العراقية املعتمدة رس��مياً 
س��تكون جاهزة االس��بوع املقبل 

أمام الطائرات".
تتمة ص3

العراق ينجح بإعادة افتتاح ممراته الجوية أمام 
الطائرات المدنية بعد انقطاع لثالث سنوات

جانب من مطار بغداد الدولي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئي��س ال��وزراء حي��در العبادي، 
الدول��ي  الدع��م  أهمي��ة اس��تمرار 
عل��ى  النهائ��ي  للقض��اء  للع��راق 
"اإلره��اب"، مش��يراً إل��ى أن القوات 
العراقي��ة ف��ي املراحل األخي��رة من 
حتري��ر مدين��ة املوصل من س��يطرة 

تنظيم "داعش".
وق��ال العبادي ف��ي بيان ص��در على 
هامش اس��تقباله نظيره االسترالي 
مالكوم تيرنبول ف��ي بغداد، اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، إن "قواتنا 
وف��ي  االنتص��ارات  حتق��ق  البطل��ة 
املراح��ل األخيرة للقضاء على داعش 

وش��هدت األيام األخيرة حترير العديد 
من األحياء في املوصل".

وش��دد العبادي على "أهمية الدعم 
الدول��ي للعراق واس��تمراره للقضاء 
النهائ��ي عل��ى اإلره��اب"، مبينا أن 
"قواتن��ا في الوقت الذي حترر املناطق 
فإنه��ا قام��ت بتأمني زي��ارة مليونية 
في بغداد مبناسبة استشهاد اإلمام 

موسى بن جعفر".
من جانبه بارك تيرنبول، وفقا للبيان، 
"التق��دم الكبير الذي حت��رزه القوات 
"إعجاب��ه  ع��ن  معرب��اً  العراقي��ة" 

بقتالها".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن النائب هيثم اجلبوري، عن تقدمي 
مقترح قانون اللغاء االس��تقطاعات 
م��ن روات��ب املوظف��ني واملتقاعدي��ن 
لزي��ادة اس��عار بي��ع النف��ط وحجم 
االيرادات املالية، مبيناً ان هذا املقترح 
مت حتويله للجنة املالية لغرض تقدميه 

للقراءة االولى في البرملان.
وقال اجلبوري في بي��ان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" "قدمن��ا مقترح 
قان��ون اللغ��اء االس��تقطاعات م��ن 
روات��ب املوظفني واملتقاعدي��ن لزيادة 
اس��عار بيع النف��ط العراق��ي وزيادة 
حج��م االيرادات املالية مبا يعوض فرق 
االس��تقطاعات"، مبيناً انه "مت عرض 
املقت��رح على رئاس��ة اجمللس حيث مت 

حتويله للجنة املالي��ة لغرض تقدميه 
للقراءة االولى".

واض��اف اجلب��وري ان "هنال��ك ن��ص 
دس��توري يؤكد ان االعفاء واجلباية ال 
تصدر اال بقان��ون فمعنى ذلك اننا ال 
نحت��اج موافقة احلكوم��ة على هذا 
املقت��رح"، مش��يراً الى "وج��ود فقرة 
دس��تورية تذك��ر ان الدول��ة تتكفل 
الفرد بينما نرى بتطبيق االستقطاع 
ب��أن الفرد يكفل الدول��ة وهذا مناف 

لالعراف والقيم الدستورية".
يذكر ان مجلس النواب قد صوت في 
30 تش��رين الثان��ي على اس��تقطاع 
رواتب املوظفني واملتقاعدين بنس��بة 
%3.8 ضم��ن موازن��ة الع��ام احلال��ي 

.2017

العبادي يستقبل نظيره 
األسترالي ويؤكد أهمية 

استمرار الدعم الدولي للعراق

تقديم مقترح للبرلمان بإلغاء 
االستقطاعات من الرواتب

مقتل العشرات من اإلرهابيين وتدمير 
مضافات في الموصل القديمة

أعياد "سرى صال" تهدي بعشيقة 
دفقة قوية لتضج بالحياة مجددًا 23

بنشاطاتها  الش��ارقة  عرفت 
املهرجاني��ة الثقافي��ة املتعددة 
على مدى اش��هر الس��نة..  في 
19 ابريل/ افتتح صاحب السمو 
الش��يخ الدكت��ور س��لطان بن 
محمد القاسمي، عضو اجمللس 
األعلى حاكم الش��ارقة، الدورة 
التاسعة من مهرجان الشارقة 
القرائ��ي للطف��ل، الت��ي تق��ام 
فعالياته��ا ف��ي مركز إكس��بو 
الش��ارقة، خالل املدة ما بني 19 
إل��ى 29 م��ن ابريل اجل��اري حتت 

شعار  »اكتشف عن قرب«. 
الغاية من املهرجان هي متكني 
األطف��ال على ط��رح مبادراتها 

ومش��اريعها م��ن خ��الل أربعة 
مح��اور، ه��ي برنام��ج »العالج 
بالق��راءة« ال��ذي يس��عى إل��ى 
عالج األطف��ال نفس��ياً وذهنياً 
ع��ن طري��ق الكت��ب وبإش��راف 

أخصائيني في هذا اجملال.
تفصيالت موسعة ص13



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اك��دت حكوم��ة اقليم كردس��تان 
دعمها للعودة الطوعية للمهجرين 
والنازح��ن ع��ن محافظ��ة املوصل 
وغيرها من املدن التي احتلها داعش 
الى االقليم مطالبة باعتماد خطط 
وبرامج مش��تركة بن بغداد واربيل 
لضمان االمن واالستقرار في املدينة 

بعد حتريرها من داعش. 
وق��ال وزي��ر الداخلية ف��ي حكومة 
اقلي��م كردس��تان ك��رمي س��نجاري 
ف��ي كلم��ة القاه��ا خ��ال املؤمت��ر 
الدول��ي للهج��رة والنازح��ن، الذي 
ب��دأ اعماله ف��ي اربيل ي��وم االربعاء 
ويس��تمر على مدار يومن، ان اقليم 
كردس��تان احتضن من��ذ عام 2014 
ولغاي��ة االن اكث��ر من ملي��ون 800 
ال��ف نازح م��ن جميع م��دن العراق، 
بق��ي منهم حل��د االن ملي��ون و300 
الف نازح ف��ي االقليم، قدمت لهم 
حكوم��ة االقليم وما زال��ت جميع 
انواع الدعم واملس��اعدات املطلوبة، 
لتدارك االوضاع املعيشية الصعبة 
التي يعانون منها برغم املش��كات 
التي  املالي��ة  واالزم��ة  االقتصادي��ة 
كانت حكومة االقليم تعاني منها.

وتاب��ع س��نجاري ف��ي املؤمت��ر الذي 
نظمت��ه منظمة الهج��رة الدولية 
جامعت��ي  م��ع  بالتع��اون   )IOM(
كردستان وجورج تاون، عن استيائه 
من تنص��ل احلكوم��ة العراقية من 
حتم��ل مس��ؤولياتها جت��اه النازحن 
من العراق وسوريا الى مدن االقليم 
تقوم بدورها في توفير طروف العيش 
الك��رمي واملس��اعدة املطلوبة لهم، 
ما ادى الى حتمي��ل حكومة االقليم 

اعباء اقتصادية وادارية كثيرة.
مش��كات  ان  س��نجاري  واض��اف 
النازحن متشعبة وحتمل كثيراً من 
اجلوان��ب السياس��ية واالجتماعية 
واالدارية، ل��ذا »نحن نعتقد بان احد 
اه��م املعاجل��ات تكمن ف��ي العمل 
املش��ترك على االس��راع ف��ي تأمن 
عودة طوعية للنازحن الى مناطق، 
موضحاً »ان االقلي��م يؤيد عودتهم 

وال يؤي��د بقاءه��م او هجرتهم الى 
خ��ارج الب��اد، ل��ذا ف��ان ع��ودة هذا 
العدد الهائل م��ن النازحن يتطلب 
عب��ر  واالتف��اق  العوام��ل  تهيئ��ة 
تفاهم��ات مش��تركة ب��ن جمي��ع 
القوى السياس��ية، وبناء الثقة بن 
املكون��ات وضم��ان اس��س العيش 
بينجمي��ع  والتفاه��م  املش��ترك 
ومنع  والتصدي  واملكونات،  االطراف 
الث��ارات وبن��اء الثقة ب��ن املكونات 

وضمان االمن واالستقرار.
واضاف س��نجاري »ان��ه حلد وبرغم 
م��ن جهودن��ا به��ذا االط��ار اال انه 
ل��م يحص��ل أي تقدم باجت��اه اعادة 
النازحن وانهاء العراقيل واملعوقات 
عودته��م،  طري��ق  تعت��رض  الت��ي 
مطالباً ببناء اس��تراتيجية وخطة 
وبغ��داد  االقلي��م  ب��ن  مش��تركة 
النازحن،  الدولي الع��ادة  واجملتم��ع 

مب��ا يحف��ظ حقوقه��م والعي��ش 
الك��رمي، مطالب��اً باس��تمرار احلوار 
وبغ��داد  االقلي��م  ب��ن حكومت��ي 
واجملتمع الدولي الدارة املناطق احملررة 
واحلف��اظ عل��ى س��امة املواطنن 
فيه��ا، داعي��اً املؤسس��ات الدولية 
لتحدي��د او ارس��ال  ممثل��ن عنه��ا 
ف��ي االقليم للتعاون م��ع حكومة 
االقليم لتهيئ��ة البرامج املطلوبة 
واالس��راع ف��ي ع��ودة النازحن الى 
مناطقهم التي تقع حتت س��يطرة 

حكومة االقليم.
وش��هد املؤمت��ر ال��ذي ش��ارك فيه 
اكادميي��ون وممثل��ون ع��ن املنظمات 
اخملتصة بشؤون الهجرة والاجئن، 
املناظ��رات  م��ن  العدي��د  اقام��ة 
واجللس��ات احلواري��ة، التي طرحت 
السبل الكفيلة مبعاجلة مشكات 
النازح��ن واع��ادة توطينه��م ف��ي 

املناطق التي نزحوا عنها. 
ابن��اء  م��ن  اآلالف  مئ��ات  وكان 
محافظ��ة نين��وى قد نح��وا عقب 
بدء معارك حترير املدينة من تنظيم 
داع��ش، حيث جل��أت أع��داد كبيرة 
ال��ى مخيمات هيأتها وزارة الهجرة 
واملهجري��ن العراقي��ة ف��ي اقلي��م 
كردس��تان، فيم��ا م��ا ت��زال موجة 
النزوح مس��تمرة وس��ط اش��تداد 
املعارك في القس��م االمي��ن مبدينة 

املوصل.
ب��دوره ق��ال محافظ نين��وى نوفل 
حم��ادي ان هناك اتفاقاً سياس��ياً 
م��ع اقليم كردس��تان بش��أن إدارة 
محافظة نينوى بع��د دحر تنظيم 
داع��ش، مضيف��اً » ان لقاءن��ا م��ع 
رئيس االقليم مسعود بارزاني كان 
على اساس االتفاق املبرم بيننا وبن 
االقلي��م، مبيناً عدم وجود اي اتفاق 

م��ع بغداد بش��أن مصير محافظة 
نينوى بعد داعش.

وبينما عبر عن اس��فه لعدم وجود 
اتفاق بن حكومة اقليم كردستان 
إدارة  عل��ى  االحتادي��ة  واحلكوم��ة 
احملافظة ف��ي مرحلة مابعد داعش، 
ح��ذّرت األمم املتحدة م��ن تداعيات 
النقص احل��اد في امل��واد الغذائية، 
ومياه الش��رب النقية لألطفال في 

اجلانب الغربي من مدينة املوصل.
وق��ال املتحدث باس��م األمن العام 
ل��ألمم املتح��دة اس��تيفان دوغريك، 
خ��ال مؤمتر صحفي مبق��ر املنظمة 
الدولي��ة بنيوي��ورك، إن طرق االمداد 
الرئيسة للمواد الغذائية واملياه إلى 
غربي املوصل متوقفة منذ نوفمبر/
تش��رين األول 2016، وما يزال وصول 

عمال اإلغاثة متعثرًا إلي حد كبير.
وأوض��ح املس��ؤول األمم��ي أن��ه »في 

املي��اه  ف��ي  املزم��ن  النق��ص  ظ��ل 
النقي��ة، يضطر الكثي��ر من الناس 
إلى اللجوء إلى املي��اه غير املعاجلة، 
ويشعر العاملون في اجملال اإلنساني 
بالقلق إزاء تزايد عدد حاالت اإلصابة 
باإلس��هال ب��ن األطف��ال النازحن 

الذين يفرون من غربي املوصل«.
أن  احملتم��ل  »م��ن  دوغري��ك  وأردف 
تتفاقم حاالت النقص هذه بس��بب 
هجمات داعش األخيرة على محطة 
معاجل��ة املي��اه ب��ادوش، وه��ي أكبر 
محطة معاجلة تعمل في املوصل«. 
واملهجري��ن  الهج��رة  وزارة  وكان��ت 
العراقي��ة ق��د اعلن��ت ارتف��اع عدد 
النازح��ن من اجلان��ب الغربي ملدينة 
املوص��ل إلى 320 ألف��ا، منذ انطاق 
تنظي��م  م��ن  اس��تعادته  عملي��ة 
»داع��ش« اإلرهاب��ي ف��ي 19 فبراير/

شباط املاضي. 

حكومة اإلقليم تطالب بحوار جدي مع بغداد 
إلدارة المناطق المحررة من »داعش«

أكدت وجود مليون و300 ألف نازح في كردستان 
عبدالزهرة محمد الهنداوي

 
ف��ي كثير م��ن االحي��ان تنش��غل وس��ائل االعام  
ومواق��ع التواص��ل االجتماعي ، بخب��ر يتحدث عن 
اصابة  فنان��ة اميركية او هندية بانزالق في رقبتها 
نتيجة تعثرها على املس��رح ما ادى إلى س��قوطها 
ف��ي احضان اجلمه��ور !! او ان العب ن��ادي .....  – وال 
اريد ان اذكر االس��م لكي ال اتعرض لهجوم كاسح 
م��ن قبل انص��ار هذا الن��ادي او  ذاك بع��د ان وصل 
مستوى اخلاف بن مشجعي االندية االسبانية من 
العراقين إلى ان يقتل االخ اخاه او الصديق صديقه 
!!- .. في حن اننا جند الصمت س��يد املشهد اذا ما 
س��قط جنم من جنوم العراق في شتى اجملاالت سواء 
ف��ي العل��م او االدب او الف��ن او الرياض��ة ، وان جاد 
البع��ض  على ه��ذا النجم فرمبا بع��دد من كلمات 
التعزي��ة متتنع الكثير م��ن قنواتن��ا الفضائية من 

االشارة اليها ألسباب مجهولة !! 
ق��د تكون الش��هرة التي وصل اليه��ا الاعبون في 
االندي��ة االس��بانية او املمثل��ون االميركي��ون ،هي 
س��بب هذا االهتمام الش��عبي واإلعامي بهم في 
حن ان الكثير من علمائنا الكبار بنتاجهم العلمي 
هم غي��ر معروفن اعامياً ألننا بصراحة ال جنيد فن 
التروي��ج إلبداعن��ا ومبدعينا  كما يفع��ل االخرون 
.. ولذل��ك عندم��ا يغّيب املوت احداً م��ن جنومنا  لن 
يلتف��ت او يهت��م له اح��د ..  وع��دم االهتمام هذا 
اليقتص��ر عل��ى غير املعروف��ن اعامي��ا ، بل حتى 
النجوم عندما يغيبون ، ميرون مثل نسمة هواء غير 
محسوس��ة ... وبعد ان ميوتوا بزم��ن رمبا يتذكرهم 
احد من خ��ال مقال في صحيفة غي��ر مقروءة  او 
برنامج في قناة فضائية غير مش��اهدة !! .. وهكذا 
يأف��ل الكثير م��ن املبدعن بصم��ت ، كما افل جنم 
االستاذ الدكتور ظافر حسن رشيد رئيس جمعية  
االحصائي��ن العراقي��ة ، ال��ذي يحم��ل اختصاصاً 
يع��د من االختصاص��ات النادرة  فه��و حاصل على 
ش��هادة الدكتوراه في االحصاء الرياضي / تصميم 
جت��ارب  من جامعة  فرجينيا الفنية الرس��مية  في 
الوالي��ات املتحدة االميركية عام 1984 .. ولو اردنا ان 
نستعرض س��يرة هذا العالم العراقي الكبير فرمبا 
نحت��اج  إلى صفح��ات متعددة لإلحاط��ة مبنتجه 
العلمي ، فقد اس��هم في االشراف على العشرات 
من رسائل املاجستير والدكتوراه ودّرس في العديد 
من اجلامعات العراقية وتخرج من حتت يديه الكثير 
من الطلب��ة الذين يش��غلون الي��وم مراكز مهمة 
في العلم والدرس وش��ارك في الكثير من املؤمترات 
اإلحصائي��ة والعلمية في ش��تى دول العالم فهو 
من االسماء املعروفة على املستوى العربي السيما 
ب��ن االحصائين العرب، وكتب املئ��ات من البحوث 
والدراس��ات والتقارير وأصدر كتبا ع��دة في مجال 
اختصاصه بعضها مت اعتماده منهجاً تدريسياً في 

كليات االدارة واالقتصاد. 
وهن��ا لس��ت بص��دد اس��تعراض الس��يرة الذاتية 
للدكتور ظافر حس��ن رشيد الذي كان يشغل قبل 
وفات��ه املفاجئة منصب رئيس قس��م االحصاء في 
كلي��ة االدارة واالقتص��اد  بجامع��ة بغ��داد ، فهذه 
الكلمات لن تزيد من رصيده الكبير ش��يئاً .. ولكن 
اردت االش��ارة إلى  اننا ينبغي ان نهتم بعلمائنا في 
حياتهم وبعد مماتهم ، فهم البناة احلقيقيون للبلد 
الس��يما اولئك الذين يحمل��ون اختصاصات نادرة.. 
رحل الدكتور ظافر حسن الذي عرفته قبل 4 اعوام 
فق��ط ولم يبادر احد الس��تذكاره ، حتى  التلفزيون 
الرسمي للدولة احجم عن نشر أي خبر عن رحيله 
ألس��باب مجهولة !! .. رح��م اهلل الفقيد الدكتور 
ظافر حس��ن ، وان غيابه هذا الشك  سيترك جرًحا 

عميقاً في نفوس طلبته وزمائه ومريديه .

ظافر حسين 
الراحل بصمت

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

ف��ي تقرير نش��رته مجلة البوليس��ي 
اش��ارت فيه كاتب��ة الصفحة » هيلن 
روب » ال��ى ان »  تدخ��ل اجليش املصري 
بقوة، في احلي��اة االقتصادية في مصر،  
اصبح أمرًا ال ُمراء فيه، وال يستطيع أن 
ينكره أحد، إال من تكل��ل بالهوى، ورمبا 
اخلاف ي��دور حول مقدار حصة اقتصاد 

اجليش من جملة االقتصاد املصري.« 
وفي تس��اؤل طرحت��ه روب حول ماهية 
تأثي��ر اقتصاد املؤسس��ة العس��كرية 
عل��ى االقتص��اد املص��ري ؟ بين��ت ان » 
الصورة األولى من تدخل اجليش املصري 
في احلياة االقتصادية، في عهد محمد 
علي، حينم��ا منح قي��ادات اجليش من 
املصرين بعض املس��احات من األراضي 
لوالئه��م  ضمانً��ا  وذل��ك  الزراعي��ة، 
وانصياعه��م ألهدافه التوس��عية. لم 
يكن للجيش املصري دور بارز أو مؤثر في 
احلياة االقتصادية حتى قيام ثورة 1952، 
وابتداًء م��ن هذه اللحظ��ة ومنذ تولي 
جم��ال عبدالناصر س��دة احلكم، خلع 
العديد من القيادات بزاتهم العسكرية 
واس��تبدلوا بها ثيابًا مدنية لينخرطوا 

في احلياة اإلدارية واالقتصادية املدنية.« 
وبرغ��م غي��اب الش��فافية حس��ب ما 
طرحته الكاتبة  حول األرقام احلقيقية 
حلجم الش��راكة العسكرية في مصر، 
حيث أنه وفًقا ملؤشر مكافحة الفساد 
في قطاع الدفاع في الش��رق األوس��ط 
وشمال أفريقيا، والذي أصدرته منظمة 
الش��فافية الدولية في شهر سبتمبر 
من الع��ام 2015، فقد جاء ترتيب مصر 
من ب��ن ال��دول الت��ي تواج��ه مخاطر 
الفس��اد في قطاع الدفاع في تصنيف 
»ح��رج« وه��و التصني��ف األس��وأ في 
املؤش��ر، كم��ا يقول التقري��ر عن مصر 
»أن ميزانية الدفاع التي تقدر بنحو 4.4 
مليار دوالر تعد س��رًا من أس��رار الدولة 
وال تتواف��ر ه��ذه امليزاني��ة ب��أي صيغة 
م��ن الصي��غ للجمه��ور أو للس��لطة 

التشريعية. » 
وبين��ت روب ان«  للجيش املصري قانونًا 
س��مح  من��ذ ع��ام 1979 باالحتف��اظ 
بحس��ابات مصرفية جتارية خاصة به، 
كم��ا أن ميزانيته مس��تقلة عن بقية 
احلكومة، وأنه يس��يطر على جزء كبير 
من االقتصاد م��ن خال أعماله, وبرغم 
الغموض الذي يكتنف احلجم احلقيقي 
لألنشطة االقتصادية للجيش املصري 
النعدام منظومة الش��فافية والرقابة 

واملس��اءلة، إال أن��ه بالنظ��ر إلى حجم 
األصول الصناعية والتجارية واخلدمية 
التابعة للجيش والتي ال مثيل لها في 
أي كي��ان مص��ري آخر، فإن��ه قد ذهبت 
بعض التقدي��رات إلى أن حصة القوات 

املس��لحة من االقتصاد املص��ري تبلغ 
%40 ف��ي األق��ل، فيما تش��ير تقديرات 

أخرى إلى أنها أقل من هذه النسبة.« 
وبين��ت الكاتب��ة أن »  حص��ة اقتصاد 
اجليش م��ن الناجت احملل��ي اإلجمالي في 

مصر، ال تتجاوز %18 في الوقت الراهن. 
بفرض دقة هذا الرق��م، فإن ذلك يعني 
أن اقتصاد اجليش يس��هم ب���60 مليار 
دوالر تقريًب��ا في الن��اجت احمللي اإلجمالي 
ملص��ر البال��غ 330 ملي��ار دوالر للع��ام 

2015 وفًق��ا لبيانات البن��ك الدولي، مما 
األربع��ة  االقتصادي��ة  األذرع  أن  يعن��ي 
للجيش املصري قامت بإنتاج ما قيمته 
60 مليار دوالر في العام 2015، ما يعني 
أن بقي��ة القوى الفاعل��ة في االقتصاد 
وقط��اع  اخل��اص  كالقط��اع  املص��ري 
األعمال احلكومي قام بإنتاج ما قيمته 

270 مليار دوالر من العام نفسه.« 
وبين��ت ان��ه«  فيم��ا ل��و كان إجمالي 
اإليرادات الضريبي��ة في املوازنة العامة 
املصرية للعام املالي 2016/2015 بلغت 
362 ملي��ار جنيه، وإذا كانت أنش��طة 
اجليش االقتصادية معفاة من الضرائب 
ومتطلب��ات الترخي��ص التج��اري وفًقا 
للم��ادة 47 م��ن قانون ضريب��ة الدخل 
لع��ام 2005 كما ينص قانون اإلعفاءات 
اجلمركية لعام 1986 على إعفاء واردات 
وزارة الدفاع ووزارة الدولة لإلنتاج احلربي 
م��ن أي ضريب��ة. وبالتالي ف��إن إجمالي 
اإلي��رادات الضريبي��ة مصدره��ا القوى 
االقتصادي��ة كالقطاع اخل��اص والعام، 
وال تش��ارك فيه��ا أنش��طة الش��ركة 
العس��كرية بحك��م إعفائها من ذلك، 
وعند احتس��اب قيم��ة الضرائب التي 
كان من املفترض أن تُورَّد للخزانة العامة 
للدولة من ِقبل اقتصاد اجليش بالنسبة 
إلى حجم مش��اركته ف��ي الناجت احمللي 

اإلجمال��ي، يتضح أن الرق��م التقريبي 
هو 65 مليار جنيه ُحرمت منها اخلزانة 
العامة للدولة بس��بب امتياز واحد من 
امتي��ازات اقتصاد اجلي��ش وهو اإلعفاء 

الضريبي واجلمركي ألنشطته.« 
واختتم��ت روب تقريرها بالقول ان » 65  
مليار جنيه ف��ي العام 2015 كان ميكن 
به��ذا اإلي��راد الع��ام أن يت��م تخفيض 
عجز املوازن��ة املتوقع في الع��ام املالي 
احلال��ي والبال��غ 320 ملي��ار جني��ه، أي 
تخفيضه بنس��بة %20 تقريًبا. أو كان 
ميك��ن ض��خ ه��ذا املبل��غ ف��ي ميزانية 
التعليم املهترئة لترتفع بنس��بة 62% 
إلى النس��بة املوجودة حالًيا في موازنة 
العام املالي احلالي، أو ضخها في قطاع 
الصحة املتدهور ليرتفع بنسبة 132% 
إلى ميزانيته املوج��ودة حالياً، أو ضمه 
إلى قطاع اإلس��كان واملرافق اجملتمعية 
لتحس��ن البنية التحتية األساس��ية 
الت��ي تعان��ي م��ن التده��ور الش��ديد 
واالس��هام في حل مش��كلة اإلسكان 
املتفاقم��ة في مص��ر، لترتفع نس��بة 
ميزانية اإلسكان واملرافق اجملتمعية في 
املوازن��ة العامة احلالي��ة إلى %127 من 

نسبتها احلالية.« 

* عن موقع مجلة الفورين بوليسي 

مع غياب الشفافية واألرقام الحقيقية لحجم الشراكة

ماذا خسر االقتصاد المصري بانخراط الجيش فيه؟

كان مئات اآلالف من 
ابناء محافظة نينوى قد 
نحوا عقب بدء معارك 
تحرير المدينة من تنظيم 
داعش، حيث لجأت أعداد 
كبيرة الى مخيمات 
هيأتها وزارة الهجرة 
والمهجرين العراقية في 
اقليم كردستان

أحد مخيمات النازحني في اإلقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت خلية اإلعام احلربي، مقتل 
العشرات من »اإلرهابين« وتدمير 
عدد من املضاف��ات بضربات جوية 
عل��ى منطقتي املوص��ل القدمية 

وحي الرفاعي.
وقال��ت اخللي��ة في بي��ان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد«، إن »طيران 
اجلي��ش وجه، عدة ضرب��ات دقيقة 
على مواق��ع داع��ش االرهابي في 

منطقت��ي املوص��ل القدمية وحي 
الرفاع��ي ضم��ن الس��احل األمين 

ملدينة املوصل«.
»الضرب��ات  أن  اخللي��ة،  وأضاف��ت 
العش��رات  قت��ل  ع��ن  اس��فرت 

م��ن االرهابي��ن وتدمير ع��دد من 
صهريج��ن  وح��رق  املضاف��ات 
محمل��ن بالوقود وتدمير عجلتن 
وشفل ومعاجلة احادية وحرق ثاث 

دراجات نارية«.

العراقي��ة  الق��وات  وتخ��وض 
عس��كرية  عملي��ات  املش��تركة 
واس��عة النطاق الستعادة مدينة 
املوص��ل م��ن تنظي��م »داع��ش«، 
فيم��ا أعلن القائد الع��ام للقوات 

املس��لحة حيدر العبادي، في )19 
شباط 2017(، عن انطاق صفحة 
جدي��دة م��ن عملي��ات »قادم��ون 
ي��ا نين��وى« لتحرير اجلان��ب األمين 

للمدينة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
رفع��ت النائب��ة عن كتل��ة االحرار 
ماج��دة التميمي, أم��س االثنن , 
ش��كوى الى رئيس فريق املساعدة 
االنتخابية ملكتب االمم املتحدة في 
العراق لتأش��ير اخلل��ل احلاصل في 

عمل مفوضية االنتخابات.
وقال��ت التميم��ي ف��ي صفحتها 
عل��ى موقع التواص��ل االجتماعي 
ش��كوى  تق��دمي  »مت  )فيس��بوك( 
بجمي��ع الوثائق التي توش��ر وجود 
ملفات فس��اد في عمل املفوضية 

وقدمت هذه الشكوى أمساالثنن 
رئي��س فري��ق  ارأي��ن(  )أمي��ر  ال��ى 
املس��اعدة االنتخابي��ة ملكتب االمم 

املتحدة في العراق«.
وذك��رت التميم��ي في الش��كوى 
املقدمة ان »ما توفرت لدينا من أدلة 

وأس��انيد التي اثبتت عدم حيادية 
وتزويرها  واس��تقالها  املفوضي��ة 
لانتخاب��ات فض��ا عن فس��ادها 
واالداري وع��دم تطبيقه��ا  املال��ي 
ملعايير االمم املتحدة في الكثير من 
اجراءتها, عليه اطالبكم بدور اكبر 

في مراقبة أداءها«.
وأش��ارت التميم��ي ال��ى ان »بقاء 
هذه املفوضية املبنية على أساس 
احملاصصة يعني مزيداً من التراجع 
عل��ى جمي��ع الصع��د اقتصادي��اً 
وأمني��اً وخدمي��اً النه��ا وقانونه��ا 

يسمحان بوصول نسبة كبيرة ممن 
ال ميتلك��ون الكف��اءة والنزاهة الى 
البرمل��ان ومجال��س احملافظات ومن 
احلكومية  املناص��ب  ثم الش��غال 
لينعكس س��لباً عل��ى أداء الدولة 

برمتها«.

مقتل العشرات من اإلرهابيين وتدمير مضافات في الموصل القديمة

التميمي تشكو الى األمم المتحدة عن »خلل عمل« مفوضية االنتخابات
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بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االثنني بأن ثالثة أش��خاص أصيبوا 
بانفج��ار عبوة ناس��فة جنوب ش��رقي 

بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت، 
مساء يوم امس بالقرب من محال جتارية 
مبنطقة جس��ر ديالى القدمي، ما أس��فر 

عن إصابة ثالثة أشخاص بجروح".
وأضاف املص��در االمني الذي طلب عدم 
الكش��ف عن اس��مه، أن "ق��وة امنية 
نقلت املصابني الى مستشفى قريب". 

ديالى – سقوط قذائف 
اعل��ن مس��ؤول محلي ف��ي محافظة 
ديال��ى ام��س االثن��ني عن س��قوط أربع 
قذائ��ف هاون على قرية زراعية ش��مال 

شرق ب عقوبة.
وق��ال رئيس اللجنة األمنية في مجلس 
ناحية أبي صي��دا عواد الربيعي إن "أربع 
قذائف هاون سقطت فجر يوم امس  في 
محيط قرية ابو كرمة الواقعة ش��مال 
ناحية ابي صيدا )30 كم ش��مال ش��رق 

بعقوبة(، من دون اية اصابات بشرية".
أن  االمني��ة  اللجن��ة  رئي��س  وأض��اف 
"الهاونات انطلقت من جيوب عصابات 
داعش االرهابية املتمركزة في بس��اتني 
اخمليس��ة واملناطق القريبة منها"، الفتا 
ال��ى أن "مف��ارز اجلي��ش ب��دأت مبعاجلة 

بعض االهداف بالرد عليها". 

صالح الدين – محاولة تسلل
كشف مصدر امني في احلشد الشعبي 
امس االثنني، عن إحباط محاولة تسلل 
ل�"داع��ش" ومقت��ل أربع��ة انتحاري��ني 

شمالي محافظة صالح الدين، موضحا 
أن اإلرهابي��ني حاولوا الدخول الى قضاء 

بيجي.
وق��ال املص��در االمني إن قوات احلش��د 
الشعبي اللواء 29 وبناء على معلومات 
استخبارية دقيقة متكنت من محاصرة 
وقت��ل أربعة انتحاري��ني تابعني لتنظيم 
داع��ش اإلجرام��ي ق��رب قض��اء بيجي 

شمالي محافظة صالح الدين".
وأض��اف املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه أن "اإلرهابيني كانوا يرومون 
الدخ��ول الى قضاء بيجي واس��تهداف 
القطعات العسكرية املتواجدة هناك". 

االنبار – اشتباك مسلح 
اك��د آمر فوج صقور الصحراء باحلش��د 
العش��ائري في األنبار ش��اكر الريشاوي 
امس االثنني مقتل عنصرين من "داعش" 

واسر اثنني آخرين عربيي اجلنسية غربي 
قضاء الرطبة.

وقال الريش��اوي إن "قوة من فوج صقور 
الصحراء باحلش��د العشائري اشتبكت 
مع عناصر تنظي��م داعش في منطقة 
الكيل��و 25 ضمن قض��اء الرطبة، غربي 
محافظ��ة األنبار"، مبين��ا أن "اثنني من 
أبناء العشائر بالفوج قتال وأصيب اثنني 

آخرين بجروح".

الديوانية – عملية دهم 
افاد قائد ش��رطة محافظ��ة الديوانية 
العميد فرقد زغير مجهول امس االثنني 
ان��ه وبناء عل��ى العديد من الش��كاوى 
الت��ي وردت م��ن قب��ل املواطن��ني القت 
مفارز قس��م مكافحة اإلجرام بالتعاون 
مع دوريات شرطة النجدة القبض على 
أح��د األش��خاص في منطق��ة العروبة 

الثالثة.
ان  مجه��ول  الهعمكي��د  واوض��ح 
املتهم يقوم بتخريب وتش��ويه عجالت 
املواطنني التي بلغت مايقارب 45 عجلة 
مستعمال أساليب مختلفة وذلك بعد 

مراقبته ورصد حتركاته .

ميسان – اعتقال مطلوبني 
اعل��ن قائد ش��رطة محافظة ميس��ان 
واملنش��آت امس االثن��ني ان مفارز امنية 
الق��ت القبض على ع��دد من  املتهمني 
مطلوب��ني للقض��اء عل��ى وف��ق م��واد 
قانونية مختلفة خالل تنفيذ العمليات 
االس��تباقية وأوامر القب��ض القضائية 
الص��ادرة من القض��اء اس��تمرت على 
مدى سبعة أيام حيث توفرت معلومات 

دقيقة عن محل تواجد املطلوبني
وأكد قائد الشرطة نزار موهي ألساعدي 

ان أقس��ام شرطة ميس��ان متكنت من 
إلق��اء القب��ض على عدد م��ن املتهمني 
على وفق قضايا تتعل��ق بجرائم القتل 
والسرقات والتهديد فضال عن مطلوب 
عل��ى وف��ق امل��ادة الرابع��ة م��ن قانون 

مكافحة االرهاب.

نينوى – حترير مختطفة 
كش��ف مصدر امني في وزارة الداخلية 
امس االثنني عن حترير فت��اة إيزيدية في 
منطق��ة املوص��ل اجلدي��دة مبحافظ��ة 

نينوى.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه إن "أبط��ال ف��وج ط��وارئ 
الشرطة الثامن في شرطة نينوى وبناء 
عل��ى معلوم��ات اس��تخبارية متكن��وا، 
اليوم، من حترير فتاة إيزيدية في منطقة 
املوصل اجلدي��دة في اجلانب األمين ملدينة 

املوص��ل". الفتا الى أن "الفتاة متواجدة 
حاليا في مقر قيادة الشرطة" 

البصرة – عملية امنية 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
البصرة ام��س االثنني ان رجال ش��رطة 
ش��عبة س��رقة الس��يارات التاب��ع الى 
قس��م مكافح��ة اجلرائ��م متكن��وا من 
القاء القبض على متهم مطلوب بعدة 
قضايا كسر زجاج السيارات وسرقة ما 

بداخلها .
واوضح املصدر الذي رفض الكشف عن 
اس��مه ان املته��م يقوم ايضا بس��رقة 
حقائب نس��ائية واالش��تراك في جرمية 
س��رقة حقيبة احد املواطنات ودهسها 
في منطق��ة اجلبيلة خلف س��وق تاميز 
س��كوير حي��ث مت��ت احالت��ه للقضاء 

للتحقيق معه . 

انفجار ناسفة قرب محال تجارية شرقي بغداد * سقوط قذائف هاون على قرية زراعية شمالي ديالى
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام 
حمودي، أمس االثنني، عن تشكيل جلان ملتابعة 
تنفي��ذ مقررات ح��وار بغداد التربوي، مش��دداً 
على وج��وب تفعي��ل التوصيات الت��ي جاءت 
باختت��ام املؤمتر وم��ا تضمنتها من "أس��س" 
للنهوض بواقع العملية التربوية والتعليمية 

في البلد. 
وقال مكت��ب حمودي في بي��ان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، "جرى تشكيل جلنة موسعة 
ملتابعة كل ما أقره مؤمت��ر حوار بغداد التربوي 
من توصي��ات"، مبين��ا أن "اللجان املش��كلة 
س��تتولى ووض��ع آلي��ات العمل ف��ي املرحلة 
القادمة مب��ا يكفل تنفيذ التوصيات والوصول 
الى األه��داف املرجوة من املؤمت��ر، بالتعاون مع 
املؤسس��ات احلكومية ذات العالق��ة واألمانة 
العام��ة ل مجل��س ال��وزراء ونقاب��ة املعلم��ني 
ومؤسس��ة بهجة الباق��ر التي تبن��ت إقامة 

املؤمتر". 
ض��اف، أن "حمودي قام بتس��مية جل��ان منها 
ملراجعة الفلس��فة التربوية، وأخرى لصياغة 
مقترح مشروع قانون إلعداد املناهج الدراسية، 
وجلنة لوضع أس��س املش��روع الوطني اخليري 
لبن��اء وتأهيل املدارس وغيره��ا ملتابعة حقوق 
املعلم عب��ر قانون��ي حماية املعل��م واخلدمة 
التربوية، فضال لالمتيازات األخرى التي تتطلب 

التنسيق مع اجلهات املعنية". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع��ت هيئ��ة االن��واء اجلوية، ان تش��هد البالد 
امطار خفيفة وتصاعد غبار وانخفاض بدرجات 
احلرارة، مش��يرة الى ان الرياح س��تكون شمالية 

غربية معتدلة الى نشطة السرعة.
وقالت الهيئة في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان "البالد س��تتاثر بأمت��داد منخفض 
ج��وي من تركي��ا ليك��ون الطقس ف��ي املناطق 
كاف��ة غائم جزئي الى غائم مع تس��اقط زخات 
مطر خفيفة في اماكن متفرقة من البالد تكون 

رعدية احيانا" .
واضاف��ت الهيئ��ة ان "املنخفض اجل��وي املذكور 
س��ابقا سينحس��ر تأثيره لتقدم امتداد مرتفع 
جوي من البحر املتوس��ط ليك��ون الطقس في 
املناط��ق كاف��ة غائ��م جزئ��ي مغبر م��ع فرصة 
لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة 
م��ن املنطقة اجلنوبية واالقس��ام الش��رقية من 
الب��الد يتحول تدريجيا الى صحو"، مش��يرة الى 
ان "درجات احلرارة س��تنخفض ع��دة درجات في 
املنطقت��ني الش��مالية والوس��طى وقلي��ال في 

املنطقة اجلنوبية عن اليوم السابق".
وتابع��ت الهيئة ان "الرياح س��تكون ش��مالية 
غربي��ة معتدلة الى نش��طة الس��رعة )30-40( 
كم/س وتشتد الى اكثر من )50(كم/س مسببة 
تصاع��د الغب��ار وفرصة حلدوث عواص��ف ترابية 
،مبينة ان مدى الرؤية )8-6( كم وفي الغبار )2-4( 

كم وفي العواصف ترابية اقل من )1000(متر".
وش��هدت مناطق الع��راق خالل موس��م الربيع 
احلالي تس��اقط امط��ار متوس��طة وغزيرة، في 
حني لم يش��هد موس��م الشتاء تس��اقط مثل 

هذه االمطار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه مص��رف الرافدي��ن وزارات ودوائ��ر الدول��ة 
املش��مولة بس��لفة العش��ر رواتب تزوي��د فروع 
املصرف في بغداد واحملافظات بأسماء موظفيها 
الذي��ن تقدموا بطلب��ات منحهم الس��لفة مع 

كافة مستمسكاتهم.
ودعا املكتب االعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" "املوظف��ني الى عدم 
مراجعة الفروع اخملصصة لغرض صرف السلفة 
اال بع��د االتص��ال مبمثله��م بال��وزارة او الدائ��رة 

املعنية".
وأش��ار ال��ى ان "املصرف ق��ام بتوزيع االس��تمارة 
اجملانية على دوائر الدول��ة لغرض ملئ املعلومات 

املتعلقة بطالب السلفة".
وطال��ب املص��رف بع��ض الدوائ��ر الذي��ن تق��دم 
موظفيها بطلب الس��لفة عن طريق االستمارة 
االلكترونية ارسال اسماءهم عن طريق االقراص 
املدمج��ة الى ف��روع املصرف لغرض اس��تكمال 

منحهم السلفة".

حمودي يدعو لتفعيل 
توصيات حوار بغداد

أمطار خفيفة وانخفاض 
بدرجات الحرارة

تعليمات جديدة حول 
صرف سلفة العشر رواتب

الملف األمني

العراق ينجح بإعادة افتتاح 
ممراته اجلوية أمام الطائرات 
املدنية بعد انقطاع لثالث 

سنوات
إن  بالق��ول  موس��ى  وأكم��ل 
"عوائد اقتصادية كبيرة ستعود 
على الب��الد جراء اع��ادة افتتاح 
اجوائه، وأن عدد الرحالت س��واء 
العراقية  املطارات  الهابطة في 
أو املارة فوق االجواء سيصل إلى 
50 رحلة يوم��اً ومبعدل أكثر من 

."100%
اخلبي��ر  اش��اد  جانب��ه،  م��ن 
االقتص��ادي محمد رش��يد في 
تعليق إلى "الصباح اجلديد"، ب� 
"جهود وزارة النقل على صعيد 
اعادة احلياة إلى االجواء العراقية 

بعد قطيعة ملدة ثالثة اعوام".

وتاب��ع رش��يد أن "الق��رار ميكن 
درجه على صعيد الدعم الدولي 
للعراق بع��د جناحه في معاركه 
ضد تنظيم داعش االرهاي وقرب 

حترير جميع املناطق".
وأكد أن "مرور الطائرات االجنبية 
فوق العراق ونزولها في مطاراته 
بطريق��ه )ترانزيت( س��يدر على 
املوازنة مبالغ جيدة ونحن اليوم 
بامس احلاج��ة إلى موارد جديدة 
تواج��ه ازم��ة انخفاض اس��عار 

النفط".
ومضى رش��يد إل��ى أن "العراق 
بات��ت لدي��ه صفح��ة جدي��دة 
م��ن العالقات الدولي��ة ميكن أن 
يتم االف��ادة منها عل��ى جميع 
اجملاالت منها النق��ل اجلوي وهو 
ام��ر يحس��ب حلكوم��ة حي��در 

العبادي".
يش��ار إل��ى أن تنظي��م داع��ش 
االرهابي س��يطر عل��ى العديد 
م��ن مناط��ق العراق ف��ي العام 
2014 وادى ذل��ك إلى اضرار على 
ش��تى االصعدة من بينها ملف 

الطيران الدولي.

العبادي يستقبل نظيره 
األسترالي ويؤكد أهمية 

استمرار الدعم الدولي للعراق
وأك��د تيرنبول "اس��تمرار دعم 
مج��االت  ف��ي  للع��راق  ب��الده 
للقضاء على  واإلسناد  التدريب 
ب�"القي��ادة  مش��يداً  داع��ش"، 
احلكيمة للعبادي التي اسهمت 

بدحر اإلرهاب".
ويسعى العراق إلى متتني عالقاته 

مع دول العالم وحتديداً محيطه 
اإلقليمي، الس��يما وهو يخوض 
معركة محتدم��ة ضد تنظيم 
"داع��ش"، إذ أك��د العب��ادي في 
أكثر من مناس��بة حرص العراق 
على بن��اء عالقات حس��ن جوار 

مع الدول احمليطة.

داعش يفخخ أجزاًء من 
الطريق الدولي السريع شرق 

الرطبة
وق��ال إع��الم احلش��د ف��ي بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
الش��عبي  احلش��د  ق��وات  إن 
اللواء 29 وبن��اء على معلومات 
دقيقة متكنت من  اس��تخبارية 
محاص��رة وقتل أربعة انتحاريني 
تابعني لتنظيم داعش اإلجرامي 

قرب قضاء بيجي ش��مال صالح 
الدين".

وأض��اف، أن "اإلرهابي��ني كان��وا 
يروم��ون الدخ��ول ال��ى قض��اء 
القطعات  واس��تهداف  بيج��ي 

العسكرية املتواجدة هناك".

الصدر يدعو الى التعاون 
إلنهاء الطائفية التي أحرقت 

"األخضر واليابس"
واك��د الص��در "ونس��أل اهلل ان 
مين عل��ى بلداننا اجمع باخلالص 
منهم والسيما س��وريا احلبيبة 
وعراقنا احلبيب والبحرين الصابرة 
وباكس��تان  اجلريح��ة  واليم��ن 
املظلومة وافغانس��تان اجملاهدة 
وكل ش��بر م��ن ه��ذه االرض"، 
الفت��ا ال��ى ان "اجلمي��ع اكتووا 

يؤازره��م  م��ن  حت��ى  بناره��م 
باخلف��اء، فاحلمد هلل الذي جعل 
بأسهم بينهم اللهم فاخرجنا 
من بينهم ساملني غامنني ليعود 
االعتدال والس��الم واالنس��انية 
لربوع العال��م لُتعبد خير عبادة 

وتطاع خير طاعة".
ودعا الص��در اجملتمع الدولي الى 
"التوح��د م��ن اجل انه��اء هذه 
املقيت��ة،  االرهابي��ة  الهجم��ة 
وعلى اجلميع التع��اون من اجل 
احرقت  الت��ي  الطائفية  انه��اء 
والت��ي هم  والياب��س  االخض��ر 
لالره��اب"،  الكب��رى  احلاضن��ة 
مش��ددا على ان "تظافر اجلهود 
سينتج ال محالة تعزيز السالم 
وابع��اد االرهاب واال ف��ات اآلوان 

وضاعت الفرص".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

الول مرة ومنذ 3 س��نوات، تضج 
بل��دة بعش��يقة وقرية  ش��وارع 
بحزان��ي اجمل��اورة باحلي��اة بنح��و 
آالف  بض��ع  ان  حي��ث  صاخ��ب، 
م��ن االهال��ي ق��د تواف��دوا على 
املنطقتني لالحتف��ال بعيد رأس 
الس��نة االيزيدية "َس��رى صال" 
، وكان الس��يارات جتوب الشوارع 
باالزقة  يتجول��ون  االطفال  فيما 
والساحات ويرتدون مالبس جديدة 
ويحملون بيضاً مسلوقاً وملوناً، 
في ح��ني الش��باب م��ن الذكور 
واالناث فقد كانوا يحملون باقات 
حمراً من ازهار ش��قائق النعمان، 
ويوزعونها على االهل واالصدقاء، 
وكان��ت اص��وات الزرن��ة والطبل 
تش��ير الى وجود دبكات شعبية 

هنا او هناك.
منظر اخلراب والدمار في البلدتني 
اللتني مت حتريرهما في السابع من 
تشرين الثاني املاضي بدأ ينحسر 
تدريجي��اً بفع��ل جه��ود بلدي��ة 
بعش��يقة، فيما بادر العش��رات 
من الش��باب بحم��الت تطوعية 
مس��تمرة منذ اكثر من شهرين 
حمل��و آث��ار داع��ش وش��عاراته من 
املنازل واملؤسس��ات  على جدران 
احلكومي��ة، ورس��م ص��ور تعب��ر 
عن ارادة احلياة والتمس��ك بقيم 

السالم والتآخي.
ق��رب اعل��ى تل��ة او رابي��ة ببلدة 
الشيخ  )رابية  واملسماة  بحزاني، 
حس��ن( جتم��ع املئات م��ن اهالي 
البلدتني )بعشيقة وبحزاني( منذ 
صب��اح يوم الثالث��اء � قبل العيد 
بيوم واح��د � ثم بعد مضي عدة 
ساعات اصبحت اجلموع باآلالف، 
ش��بابية  مواك��ب  وانطلق��ت 
باالزي��اء الش��عبية والتقليدي��ة 
وه��م يحملون الش��موع قادمني 
من مزار )شيخو بكر( في اقصى 
غرب بلدة بحزاني، والذي هو قيد 
االعمار حالياً من قبل متطوعني 

الى  املواكب  ايزيدي��ني، ووصل��ت 
حي��ث  حس��ن  الش��يخ  رابي��ة 
املئات من العائ��الت التي تصدح 
اصواتها بالفرح، فيما الزغاريد ال 

تكاد تنقطع.
واختلط��ت  املواك��ب  تواف��دت 
ارتفع صوت  ث��م  باملتجمهري��ن، 
الطبل والزرنا ايذاناً بالبدء بدبكة 
ش��عبية تقليدية وسط اصوات 
من الفرح، وانوار الشموع ورائحة 

البخور.
تق��ول الناش��طة االيزيدية نازك 
ش��مدين الى "الصب��اح اجلديد" 
ان "اهال��ي بعش��يقة وبحزان��ي 
مص��ّرون متاماً على اع��ادة احلياة 
ملناطقهم برغ��م اخلراب واعمال 
احلرق والنهب التي طالت معظم 

البي��وت، وبرغ��م الن��زوح ال��ذي 
اس��تمر حلد االن سنتني و ثمانية 

اشهر ونيف".
في اثناء االحتفال، كان بامكاننا 
سماع صوت قصف عنيف جًدا، 
وكان الص��وت قادماً م��ن اجلانب 
االمي��ن م��ن مدينة املوص��ل التي 
ال يبع��د س��احلها االيس��ر ع��ن 
بعش��يقة اكث��ر م��ن 17 كل��م، 
حيث تدور اشتباكات بني القوات 
وعناص��ر  املش��تركة  العراقي��ة 
تنظي��م داع��ش، علم��اً ان صوت 
لطائ��رات حربية  كان  القص��ف 
التي كان هدير محركاتها ال يكاد 

يتوقف.
 وتابعت ش��مدين "ما نراه اليوم 
من هذه االحتفاالت هو نتاج عمل 

تطوعي ش��بابي من العش��رات 
من ابناء املنطقة، الذين اسهموا 
بنح��و جدي في ازال��ة آثار داعش 
من الش��وارع كما اس��هموا في 
رف��ع االنق��اض وازالة االعش��اب 
وصب��غ االرصف��ة وغي��ر ذلك من 
االعم��ال التي منح��ت املنطقة 
دفق��ة قوية في س��بيل ان تعود 

الى سكة احلياة الطبيعية".
برغم ان البلدتني شبه مهجورتني 
وال يقطنهم��ا حالياً س��وى نحو 
100 عائل��ة م��ن اص��ل 26 ال��ف 
نسمة قبل اجتياح داعش لها، اال 
انه في يوم رأس السنة االيزيدية 
كان ميكن��ك ان تش��تري كل م��ا 
حتتاج��ه، والعدي��د م��ن اصحاب 
احمل��ال فتح��وا ابوابه��م، حي��ث 

ميكنك ش��راء اخلض��ار والفواكه 
واللحوم،  والس��جائر واحللوي��ات 
الروحي��ة  املش��روبات  وحت��ى 

وغيرها.
نازك شمدين  الناشطة  واشارت 
الى ان "االحتفال اليوم هو رسالة 
الى داعش والى كل اعداء السالم، 
ونق��ول له��م بان��ه بامكانك��م 
تعطيل احلياة لس��نة او س��نتني 
او اكث��ر بقليل، لك��ن ال ميكنكم 
االستمرار بذلك الى االبد، ونحن 
اليوم اتينا من املناطق التي ننزح 
فيها لالحتفال به��ذا العيد، بل 
هنال��ك العدي��د م��ن املغترب��ني 
االيزيديني ف��ي اوروبا واميركا من 
الذين خططوا للقدوم الى البالد 
في ه��ذه املدة بهدف املش��اركة 

باعياد رأس السنة االيزيدية".
و "س��رى صال" هو االس��م الذمي 
يطلقه االيزيديون على عيد رأس 
السنة، وهي كلمة كردية تعني 

)رأس السنة(.
ويقوم االيزيديون بس��لق كميات 
كبيرة من بيض الدجاج ويلونونه 
بش��تى االل��وان، كم��ا يقوم��ون 
بتعليق باقات من شقائق النعمان 
ويلصقونها  ابواب منازلهم  فوق 
بلبخة من الطني ال��ذي يلونونه 

ايضاً بقشور البيض امللونة.
النارية  وم��ع فرقع��ات االلع��اب 
مع مغيب الش��مس، غادرنا بلدة 
بعشيقة التي كان الثوب الربيع 
يغطيها بكامل جبالها وروابيها 

وسهولها.

منظر الخراب والدمار 
في البلدتين اللتين تم 
تحريرهما في السابع من 
تشرين الثاني الماضي 
بدأ ينحسر تدريجيًا بفعل 
جهود بلدية بعشيقة، 
فيما بادر العشرات من 
الشباب بحمالت تطوعية 
مستمرة منذ اكثر من 
شهرين لمحو آثار داعش 
وشعاراته من على جدران 
المنازل والمؤسسات 
الحكومية

جانب من االحتفاالت بأعياد سرى صال

احتفاالت شعبية عفوية ألول مرة منذ 3 سنوات

أعياد "َسرى صال" تهدي بعشيقة دفقة قوية لتضج بالحياة مجددًا
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير الهجرة واملهجرين جاسم 
محم��د اجلاف، عودة أكث��ر من 122 
ألف ن��ازح الى مناطقهم احملررة في 

محافظة نينوى.
وق��ال اجلاف في بي��ان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، إن "اعداد العائدين 
م��ن اخمليم��ات ف��ي جن��وب املوصل 
وش��رقه الى مناطقه��م احملررة في 
محافظة نينوى بلغ نحو )122.137( 

نازح"، موضحاً أن "مخيمات ش��رق 
املوصل وجنوبه شهدت عودة دفعة 
جديدة من النازحني الى مناطقهم 
خالل اليوم��ني املاضيني وصلت الى 

نحو )2.063(".
وأضاف اجلاف، أن "تلك املناطق التي 
ش��هدت عودة النازح��ني هي احياء 
)السالم، سومر، كوكجلي، الوحدة، 
االنتص��ار، الرش��يدية، رجم احلديد، 
فلسطني، اخلضراء، املأمون، الزهور، 

وناحيت��ي  الفيصلي��ة  الكرام��ة، 
القي��ارة والش��ورة(، والت��ي حررتها 
القوات األمنية من قبضة عصابات 

داعش االجرامية في احملافظة".
خصص��ت  "ال��وزارة  أن  وتاب��ع، 
حافالت بالتنس��يق مع وزارة النقل 
إلعادتهم الى مناطقهم، فضال عن 
ش��احنات حمل بالتعاون مع قيادة 
العمليات املشتركة لنقل أثاث تلك 

العوائل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
النف��ط، ف��ي  صع��دت أس��عار 
األس��واق العاملي��ة، امس االثنني، 
بع��د بيان��ات أظه��رت انخفاض 
إيرادات النفط في ليبيا بنس��بة 
%90 خالل الع��ام املاضي مقارنة 
بالع��ام 2012، إضافة إلى تلويح 

بتمديد اتفاق فيينا. 
وذكر موقع "روس��يا الي��وم"، أن 
سعر برميل النفط اخلام العاملي 
ارتفع  "برن��ت"  مزي��ج  القي��اس 
مبقدار 44 سنتاً أو بنسبة 0.84% 

ليبل��غ 52.87 دوالراً، فيم��ا ارتفع 
س��عر برميل النف��ط األمريكي 
أي  س��نتا   42 مبق��دار  اخلفي��ف 
بنس��بة %0.85 ليت��داول بنح��و 

0382 دوالراً.
ج��اء ذل��ك بعد أن ق��ال محافظ 
املصرف املركزي الليبي، إن إيرادات 
ليبي��ا م��ن النف��ط انخفض��ت 
%90 ب��ني 2012 والع��ام املاض��ي 
م��ن 53.3 ملي��ار دوالر في 2012 
إل��ى 4.8 ملي��ار دوالر ف��ي 2016، 
متأث��رة بالصراع وح��االت تعطل 

إنتاج النفط واخلالف السياس��ي 
وهبوط أسعار اخلام.

م��ن جانبه، ص��رح وزي��ر النفط 
اإليران��ي بيغ��ن زنغن��ه، لوكالة 
"ش��انا" احمللية، أن ال��دول داخل 
"أوبك" وخارجها، ترسل إشارات 
إيجابية على متديد اتفاق بش��أن 
خفض إنتاج النفط، مؤكداً دعم 

طهران ألي قرار بهذا الشأن.
وكان النف��ط اخل��ام أغل��ق ف��ي 
جلس��ة اجلمعة على هبوط حاد 

جتاوز ال�2%.

عودة أكثر من 122 ألف نازح
إلى مناطقهم المحررة في نينوى

النفط ينتعش بعد هبوط حاد تجاوز الـ 2 %



سعاد التميمي

 ناقش��ت وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة 
الدكتورة عديلة حمود حس��ن مع 
الدكت��ور ح��ازم اجلميل��ي الوكي��ل 
اخلاص��ة  االلي��ات  لل��وزارة  الفن��ي 
بتس��لم الوزارة ملستش��فى برطلة 
م��ن  س��ريرا   50 س��عة  امليدان��ي 
االميركية  بورس  منظمة سامورتن 
بعد انتهاء فترة تش��غيلها من قبل 
املنظمة وتقدميها اخلدمات الطبية 
والعالجية الكثر من 1300 ش��خص 

من النازحن واملقاتلن .
 وج��رى خ��الل اللقاء ال��ذي حضره 
الدكت��ور هيث��م املياح��ي املنس��ق 
الع��ام بن منظم��ات اجملتمع املدني 
الدولي��ة واحلكوم��ة والتاكيد على 
املستش��فى  اس��تمرارية  اهمي��ة 
بتق��دمي خدماته��ا الصحية ورفدها 
باحتياجاته��ا من امل��الكات الطبية 
واالدوي��ة  الكف��وءة  والصحي��ة 
واملس��تلزمات الطبي��ة ، كما تناول 
الت��ي  املش��اريع  متابع��ة  اللق��اء 
س��يتم تنفيذه��ا ضم��ن اتفاقي��ة 
القرض االملاني العادة اعمار وتاهيل 

املؤسس��ات الصحية ف��ي املناطق 
احملررة . 

واكدت الدكتورة عديلة حمود على 
ال��دور احملوري ال��ذي يؤدي��ه مجلس 
الن��واب ف��ي اس��ناد جهود ال��وزارة 
لالرتقاء باداء املؤسس��ات الصحية 

في عموم البالد.
 واش��ارت خ��الل لقائه��ا الدكت��ور 
بيستون زنكنة عضو جلنة اخلدمات 
النيابية الى الدور الكبير للس��لطة 
بالواقع  االرتق��اء  ف��ي  التش��ريعية 
الصح��ي م��ن خ��الل س��ن واق��رار 
وتش��ريع القوانن التي من ش��انها 
منح الوزارة املرونة والنس��يابية في 
تنفيذ خططه��ا وبرامجها الرامية 
الصحية  باخلدم��ات  االرتق��اء  ال��ى 
ال��ى  مثل��ى  بص��ورة  وايصاله��ا 

املواطنن.
 وج��رى خالل اللقاء تق��دمي التهنئة 
ثق��ة  واملب��اركات ملناس��بة جتدي��د 
مجلس الن��واب بادائها ومناقش��ة 
ب��اداء  لالرتق��اء  ال��وزارة  جه��ود 
املؤسس��ات الصحية في محافظة 
احتياجاته��ا من  وتلبي��ة  كرك��وك 
الطبي��ة  واملس��تلزمات  االدوي��ة 
واملالكات الطبية والصحية الكفؤة 

ودعم مراكز غس��ل الكلى والكلية 
الصناعية.

عل��ى مصعي��د اخ��ر حت��ت ش��عار 
)مستقبل الطب في البحث العلمي 

بابل املاض��ي .. احلاضر..املس��تقبل( 
افتتح الوكيل االداري لوزارة الصحة 

نياب��ة ع��ن وزي��رة الصح��ة والبيئة 
الدكت��ورة عديل��ة حم��ود حس��ن 
املؤمتر الطبي الدولي الثاني في بابل 
بحض��ور ممثلن عن مجل��س النواب 
العراقي واحلكومة احمللية بش��قيها 
التنفي��ذي والتش��ريعي ومدير عام 
دائرة صحة بابل الدكتور نورس عبد 
ال��رزاق الكس��بي وامل��دراء العامن 
لدوائر الصحة واملؤسسات الصحية 
في بغ��داد واحملافظ��ات ودوائر مركز 

الوزارة وعدد من وسائل االعالم .
والق��ى العريبي كلم��ة تبن حرص  
الوزارة وس��عيها باالرتقاء باخلدمات 
املقدم��ة  والصحي��ة  الطبي��ة 
الب��الد  عم��وم  ف��ي  للمواطن��ن 
وتش��جيعها الستقطاب الكفاءات 
وتش��جيعها  واحتضانهم  الطبية 
املتواص��ل ل��كل اخلب��رات واملهارات 
ل��دى مالكاتنا الطبية والصحية مبا 

يواكب الدول املتقدمة 
 وف��ي نهاي��ة املؤمت��ر ك��رم الدكت��ور 
العريبي عدد من ضيوف املؤمتر الطبي 
الدولي الثاني والشخصيات املشاركة 
فيه تثمينا لدورها وجهودها املبذولة 
لدع��م العملي��ة الصحية ف��ي بابل 
وشمل التكرمي عددا من الشخصيات 

واألطب��اء  والعلمي��ة  االكادميي��ة 
واملتقاعدي��ن ال��ذي افن��وا حياته��م 
بخدم��ة املرض��ى ومن ب��ن املكرمن 
)الس��يدة عض��و البرمل��ان الدكت��ورة 
حن��ان الفتالوي عضو جلن��ة الصحة 
النيابي��ة الس��ت من��ال املس��لماوي 
والس��يد محافظ بابل صادق مدلول 
الس��لطاني ورئيس مجلس احملافظة 
علوان,وع��دد  حم��زة  رع��د  الس��يد 
م��ن اعض��اء مجل��س احملافظ��ة كل 
م��ن الدكتور حي��در اجلنابي واس��عد 
املس��لماوي وعقي��ل الربيع��ي وزينب 
احلسيني واسعد عبد حراب ورئيسة 
جلن��ة الصح��ة الدكتورة هب��ة القرة 
غولي والس��يد حسن كمونة كريدي 
واملهن��دس ثائ��ر عب��اس مدي��ر دائرة 
املش��اريع و الدكت��ور احس��ان جعفر 
احمد مدي��ر دائرة الصح��ة العامة و 
الدكتور فائز عبدالش��هيد معاومندير 
دائرة االم��ور الفنية في وزارة الصحة 
و البيئة ورئيس جامعة بابل الدكتور 
والدكتور مش��تاق  البغ��دادي  ع��ادل 
وتوت عمي��د كلية الط��ب والدكتور 
امن العجيلي عميد كلية التمريض 
وعدد من االطباء املتقاعدين من دائرة 

صحة بابل .

بعد أن نخر كل مؤسسات وقّطاعات الدولة العراقية 
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متابعة الصباح الجديد:

أك��د وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس 
الس��وداني أن الصناع��ة واحدة 
من أهم املؤسسات والقطاعات 
الت��ي كان��ت ضحية للفس��اد 
اإلداري واملال��ي الذي اصاب ونخر 
كل مؤسسات وقطاعات الدولة 

العراقية . 
وأشار الس��وداني في تصريحات 
صحفي��ة إل��ى عدم وض��ع رؤية 
واضحة ف��ي أثن��اء االنتقال من 
هيمن��ة الدول��ة املركزي��ة على 
كمح��رك  الصناع��ي  القط��اع 
للوض��ع االقتصادي ف��ي العراق 
إلى االنفتاح نحو اقتصاد السوق 
بعد عام 2003 في ظل االحتياج 
الكبير واملتعدد للشعب وحتسن 
الوضع املعيشي للمواطن األمر 
الذي أدى إلى ظه��ور طبقة من 
بع��ض التجار املس��تفيدين من 
انفت��اح األس��واق العراقية أمام 
ش��تى دول العال��م الذين قاموا 
بإغراق الس��وق احمللية بالس��لع 

والبضائع املستوردة والرديئة .
ولفت الوزير إلى أن هؤالء التجار 
أصبحت لهم واجهات سياسية 
وإعالمي��ة داعمة لهم ، وانه في 
الوق��ت نفس��ه هناك أس��لوب 
إدارة مؤسس��ات  احملاصصة في 
الدولة أتاح للجهة السياس��ية 
أن تسيطر على هذه املؤسسات 
والقيام بعمليات نهب وسيطرة 
عل��ى مقدرات هذه املؤسس��ات 
وجتني��د كل مافيه��ا م��ن موارد 
خلدمة اجلهة السياس��ية األمر 
الذي س��بب ض��ررا كبي��را بكل 

مقومات العمل املهني . 
واوضح الس��وداني بان الصناعة 
كانت تلبي حاجة الس��وق وكل 
ب��  البلد وتس��هم  مايحتاج��ه 

القوم��ي  الدخ��ل  م��ن   )16%(
لغاية موازن��ة عام 1997 ، مبينا 
الفاش��لة  اإلدارات  بع��ض  ب��أن 
التي توال��ت عليها  والفاس��دة 
والق��رارات اخلاطئة التي اتخذت 
وعدم وضع رؤية س��ليمة وسوء 
التخطي��ط في االس��تفادة من 
واس��تثمار  احلكوم��ي  الدع��م 
للوزارة  التي خصص��ت  املبال��غ 
االس��تثمارية  املوازن��ة  ضم��ن 
والبالغ��ة )3( تريليونات و )444( 

مليار دينار طيلة العشر سنوات 
املاضية إل��ى جانب عدم تفعيل 
قوان��ن حماية املنت��ج الوطني 
واملس��تهلك وقان��ون التعرف��ة 
الكمركي��ة برغ��م إقراره��ا عام 
2010 من األس��باب الت��ي أثرت 
سلبا على أداء املعامل واملصانع 

والشركات الصناعية . 
بالق��ول  الس��وداني  واض��اف 
ان��ه وبعد تولي��ه مه��ام الوزارة 
واملباش��رة بالتدقي��ق في عقود 

وعق��ود  االس��تثمارية  اخلط��ة 
املش��اركة مت تأش��ير العديد من 
اخملالف��ات مااضط��ره إلى تقدمي 
طلب إلى هيأة النزاهة إلرس��ال 
فريق متخصص لتدقيق امللفات 
التي مت تأش��يرها والتوجيه إلى 
كل املس��ؤولن والدوائر املعنية 
في الوزارة للتعاون والتجاوب مع 
فريق النزاهة بتزويده بأي معلومة 
يحتاجها والعمل مس��تمر منذ 
ثالثة أش��هر ومبتابعة مباش��رة 

من قبله ، مفصح��ا في الوقت 
نفس��ه عن اتخاذ قرارات بإنهاء 
)41( عقد مشاركة كوجبة أولى 
بعد تش��خيص مخالفات فيها 
والعمل عل��ى حتديثها وعرضها 
لالس��تثمار م��ن جدي��د بهدف 
عاملي��ة  ش��ركات  اس��تقطاب 
رصينة وج��ادة ومتمكن��ة فنيا 
ومالي��ا وهذا ماحص��ل بالفعل 
ف��ي بع��ض العق��ود الت��ي لم 
يفصح عنه��ا لتفويت الفرصة 

أمام الفاسدين واملفسدين . 
وتطرق وزير الصناعة واملعادن إلى 
ملف الصناع��ات احلربية والرؤى 
التي تبناها لتحويل 14 ش��ركة 
من ش��ركات ال��وزارة إلى رابحة 
العراقية  بالصناع��ة  والنهوض 
اإلعالم��ي  املرك��ز  س��يتناولها 
تتابعي��ا الطالع الرأي العام على 
أهم وآخر املس��تجدات احلاصلة 
على الس��احة الصناعية خالل 

املرحلة احلالية واملستقبلية .

السوداني يؤكد أن الصناعة كانت ضحية للفساد المالي واالداري 

 أكد وزير الصناعة 
عدم وضع رؤية 

واضحة خالل مدة 
االنتقال من هيمنة 

الدولة المركزية 
على القطاع 

الصناعي كمحرك 
للوضع االقتصادي 

لالنفتاح نحو اقتصاد 
السوق بعد عام 

2003

املهندس محمد شياع السوداني

هيئة الحج تعلن 
تمديد موسم العمرة 
حتى شهر شوال المقبل

وزير النقل يّطلع على 
برامج التدريب في 

أكاديمية طيران صربيا 

النفط تنفي تجهيز 
الحكومة السورية 

بمادة النفط األسود 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت الهيئ��ة العليا للحج والعم��رة عن متديد 
موس��م العمرة حتى نهاية شهر ش��وال ، داعية 
املواطن��ن الراغب��ن بالتس��جيل ال��ى مراجع��ة 
مكاتبها وشركات العمرة اجملازة من قبلها حصرا.

واكد رئيس الهيئة الشيخ الدكتور خالد العطية 
في بيان تس��لمت » الصباح اجلديد« نس��خة منه 
على » متديد موس��م العمرة احلالي ليشمل شهر 
ش��وال ، مبينا ان هذه الس��ابقة ستتيح الفرصة 
امام اكبر عدد من املواطنن الراغبن بأداء مناسك 

العمرة املفردة لهذا العام ».
ودعا العطية »املواطنن الراغبن بالتسجيل على 
العمرة لش��هر شوال الى مراجعة مكاتب الهيئة 
في بغداد واحملافظات والش��ركات اجملازة من قبلها 

حصرا واختيار البرامج املناسبة لهم«.

بغداد - الصباح الجديد:
اطل��ع وزير النفط كاظم فنج��ان احلمامي والوفد 
املراف��ق له عل��ى برامج عم��ل أكادميي��ة الطيران 
)SAA( في مدينة فرش��اتس الصربي��ة وهي أكبر 
وأق��دم كلي��ة جوي��ة صربي��ة للطيران لدراس��ة 
الواق��ع الفعل��ي من اج��ل ايجاد فرص مناس��بة 
وباسعار زهيدة لدراسة الطيران للشباب العراقي 
وتدريب املالك اجلوي العراقي للحصول على اجازة 
بالطي��ران اخل��اص )PPL( واج��ازة طي��ار خط نقل 

....)F/ATPL(جوي
وتع��د االكادميي��ة ه��ي ف��رع ألكبر مؤسس��ة في 
جمهوريتي صربيا واجلبل األسود لتدريب الطيارين 
واخلدمات اجلوي��ةSMATSA ، بعد ذل��ك قام بزيارة 
فرعه��ا في ف��ي مطار نيكوال تيس��ال ف��ي بلغراد 
واطل��ع عل��ى خدم��ات الس��يطرة اجلوي��ة وغرف 
عمليات الس��ابلة اجلوية لكل م��ن صربيا واجلبل 
االس��ود والطيران العالي للبوسنة والهرسك في 

هذا املطار.

اعالم الوزارة 
تداولت بعض وس��ائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماع��ي وثيق��ة ص��ادرة من ش��ركة توزيع 
املنتج��ات النفطي��ة ح��ول جتهي��ز اجلمهورية 

السورية مبادة »النفط األسود« .
واوضحت الوزارة في بيان لها تسلمت » الصباح 
اجلديد« نس��خة منه بأنها تتلقى العشرات من 
طلبات التجهيز من الش��ركات واألفراد للمادة 
املذك��ورة وتخض��ع جمي��ع عملي��ات التجهيز 
الى اس��تحصال املوافق��ات األصولية على وفق 

الضوابط والقوانن والتعليمات النافذة .
وفي ما يخص املوضوع أعاله أبدت شركة توزيع 
املنتجات النفطية ع��دم ممانعتها من التجهيز 
عندما مت��ت مفاحتتها من قب��ل األمانة العامة 
جملل��س ال��وزراء ووزارة املالي��ة - ق��در تعلق األمر 
بالشركة - وحسب اإلجراءات الروتينية املتبعة 

بهذا الشأن .
علماً ب��أن ش��ركة توزي��ع املنتج��ات النفطية 
لم تق��م بتجهيز املادة املذك��ورة حلد اآلن لعدم 
اس��تكمال اإلج��راءات والتعاق��دات واملوافقات 
األصولية التي يُش��ترط  توفرها في هذا الشأن 
ومنها موافق��ة األمانة العامة جملل��س الوزراء ، 
وعليه فإن وزارة النفط اعتذرت للجهات املعنية 

عن جتهيزها للكمية املطلوبة أعاله.

تقرير

وزيرة الصحة تبحث تسخير القرض األلماني إلعمار المناطق المحررة
بعد تسّلمها مستشفى برطلة الميداني

جانب من اللقاء

اعالم المحافظة 
ش��ارك محافظ واسط املهندس 
مال��ك خل��ف وادي ف��ي اعم��ال 
الن��دوة البحثي��ة املوس��عة التي 
النواب  نظمه��ا مكتب مجل��س 
في واسط وبالتعاون مع احملافظة 
ومجلسها املوقر وجامعة واسط 
وهيئة االس��تثمار ف��ي احملافظة، 
وحتت ش��عار ) ه��ور الدمل��ج واقع 
بائس ..ومستقبل واعد( وبحضور 
عددا من اعض��اء البرملان العراقي 
واعضاء مجلس احملافظة والنائب 
االول للمحاف��ظ ومعاونيه االداري 
والزراعي وش��ؤون اخلدمات واملالي 
وعددا من الشخصيات الرسمية 
واالكادميي��ة والفالحي��ة ، وجمعا 

من ابناء واسط .
وقال ال��وادي في كلم��ة له خالل 
الندوة ، ان الس��لطة احمللية ممثلة 
الن��واب واعضاء  باعضاء مجلس 
مجلس احملافظ��ة وديوان احملافظة 
وهيئة االستثمار واجلهات املعنية 
، تقف اليوم ومن خالل هذه الندوة 
لتطلق صيحة عالية امام اجلميع 
اس��تثمار  تداعي��ات  ملاش��هدته 
مس��طح ه��ور الدمل��ج والبالغة 
)110 دومن(  مس��احته اكث��ر م��ن 

والذي يحوي ثروة حيوانية مهمة 
ومس��تغل م��ن قب��ل مس��تثمر 
وبعقد قيمته زهيدة و باسناد من 

قبل بعض اجلهات.
واش��ار ال��وادي ال��ى ان " ممثل��ي 
يتطلع��ون  احمللي��ة  الس��لطة 
الي��وم للخ��روج بتوصي��ات هامة 
ترف��ع ال��ى الس��لطات املركزي��ة 
بالتدخل لتوجيه  القرار  واصحاب 
الوزارة حلس��م املوضوع عبر اعادة 
اس��تثمار ه��ذا املس��طح املائ��ي 

واعتباره كاح��دى مصادرالتمويل 
للمحافظ��ة ،ومبايلب��ي طموحات 
ابناء احملافظ��ة الذين لطاملا كانت 
لهم مطالبات كثيرة بهذا الشان 

ولكن دون اية جدوى ".
وعلى الصعيد نفسه ، فقد عقد 
مومتر صحفي مشترك للسلطة 
احمللية مت��ت خالله اخلروج بالعديد 
م��ن التوصيات الهام��ة املطالبة 
بحل سريع ملسالة حسم مسالة 

استثمار هور الدملج .

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح��ت االتص��االت مش��اريع 
الكاب��ل الضوئي اممولة من قبل 
الياب��ان على وف��ق االتفاق املبرم 
مع احلكومة اليابانية على منح 
العراق بعض القروض امليس��رة 
لبن��اء ع��دة مش��اريع تس��هم 
التحتية لش��تى  البنى  بتطوير 

اجملاالت .
واش��اد وزي��ر االتصاالت حس��ن 
كاظم الراش��د بال��دور الياباني 
ومس��اعدته الش��عب العراقي 
للنهوض بالواق��ع اخلدمي وذلك  
خالل االحتفالي��ة التي اقامتها 
وزارة االتصاالت الفتتاح مشروع 
شبكات الكابل الضوئي املمول 
يابانيا الذي يقدم  150 الف خط 
ضوئ��ي ببغ��داد بواق��ع 75 الف 
خط ف��ي الرصاف��ة ومثلها في 
الك��رخ ومتتد خدماته��ا ملناطق 
واملام��ون  والكاظمي��ة  البي��اع 
ف��ي الك��رخ ومناطق الش��عب 

فلس��طن  وش��ارع  والبلدي��ات 
ومناطق ش��رق القناة ويوفر الى 
املواطنن ع��دة خدمات  من��ازل 
 ) Voice (  فالى جانب االتص��ال
فهن��اك خدم��ات مضافة منها 
االنترنت فائق الس��رعة  وخدمة 
القن��وات التلفزويونية وااللعاب 
وتطبيقات احلكومة االلكترونية 
وفي مج��ال الصح��ة والتعليم 

االلكتروني وغيرها
مراح���ل  ب���دأت  وق���د  ه��ذا 
ع��ام  من���ذ  املش��روع  تنفي���ذ 
2015 بالتع���اون م��ع ش��رك�ة 
لالستش��ارات  كوي��ا  نيب���ون 
ويدخ�����ل ضم��ن  التقني����ة 
استراتيجي��ة وزارة االت��صاالت 
والش��رك��ة العامة لالتصاالت 
الرام�ي��ة ال��ى بن��اء منظومات 
الش��بكات  م��ن  متكامل��ة 
الهاتفية الضوئية بعموم البالد 
مل��ا توف��ره من خدم��ات متعددة 
تصل  والتطبيق��ات  الوس��ائط 

ل��كل منزل تش��مل نحو خمس 
وثالثن محلة وحيا س��كنيا في 
الك��رخ وم��ا يقرب من عش��رين 
ف��ي  س��كنيا  وحي��ا  محل��ة 

الرصافة
ويندرج هذا املشروع ال��ى جان�ب 
بنف����س  اخ����رى  مش��اري��ع 
الغ��رض كان��ت ق��د اكتمل��ت 
التس��ويق  وبدات فيه��ا مراحل 
م��ن قبل ش��ركات فني��ة عالية 
املس��توى  في الرصافة ش��ركة 
IQ وفي الكرخ ش��ركة سكوب 
سكاي وبسعات مقبولة وبذلك 
تصل مش��اريع النف��اذ الضوئي 
الغلب مناط��ق البالد وخصوصا 
العاصم��ة بغداد الت��ي غطتها 
م����ن  متكامل����ة  ش��بكات 
الكاب����الت الضوئي��ة تق����در 
لتق��دمي  الكيلومت��رات  ب��االف 
للمواط��ن  متقدم��ة  خدم��ات 
دائ�م��ا  يتطل����ع  ال����ذي 

لالح�دث.

محافظ واسط يشارك في الندوة البحثية 
االتصـاالت تفتتـح مشاريـعحول مسألة هور الدلمج وتداعيات استثماره

 شبكـات النفـاذ الضوئـي 

تم تمويلها من قبل الحكومة اليابانية 
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بتكنولوجيا نظيفة وصديقة للبيئة 

كربالء - الصباح الجديد: 

جنح باح��ث من جامع��ة كربالء من 
االيبوكسي بتكنولوجيا  إنتاج مادة 
صديقة للبيئة من مخلفات مصانع 
ال��ورق ، ميت��از بالص��الدة واملقاوم��ة 
الكيميائية العاليتني وكلفة انتاجه 

املنخفضة.
وق��ال الدكتور رحم��ن طعمة هيول 
التدريس��ي ف��ي كلي��ة العل��وم ان 
ه��ذا االكتش��اف يهدف ال��ى حتويل  
اخمللفات الصناعية الى مواد مفيدة 
صناعياً والتخلص من التلوث البيئي 
يستعمل ملعاجلة اخلرسانة والترميم 
اخلرسانية  الش��قوق  والعزل وحقن 
وفي عمليات صيانة اجلس��ور، مبيناً 
ان مصانع الورق يتخلف عنها سائل 
اس��ود كن��اجت عرضي يحت��وي على 
نس��بة عالية من اللكن��ني ويطرح 
هذا الس��ائل الى اخل��ارج كفضالت 
ملوث��ة للبيئ��ة. واض��اف الدكت��ور 
طعم��ة ان��ه مت االس��تفادة من هذه 
اخمللفات باس��تخالص مادة اللكنني 

الكبريتي��ك  حام��ض  باس��تعمال 
املس��تخلص من  اللكن��ني  وحتوي��ر 
الس��ائل األس��ود ال��ى م��ادة مرنة 
س��هلة اإلذابة باملذيب��ات العضوية 

بتفاعلها مع االثيلني كاليكول .
واكد انه مت انتاج راتنج االيبوكس��ي 
بتكنولوجي��ا عراقي��ة م��ن اللكنني 
احملور ومت تعيني مكافئ االيبوكس��ي 
الناجت  وكان قيمت��ه 13.8مول /غرام 
؛ واوض��ح ان��ه ومت تش��خيص الناجت 
باس��تعمال تقني��ة األش��عة حت��ت 
احلم��راء ثم انت��اج املص��ب األميني 
مبفاعل��ة  االيبوكس��ي  لراتنج��ات 

اللكنني احملور مع االيثانول أمني .
ولف��ت ال��ى ان��ه مت دراس��ة عملية 
التصلب لاليبوكسي اجلديد املصلب 
املس��عر  تقنية  باس��تعمال  اجلديد 
احلراري واثبتت النتائج كفاءة عالية 
بااليبوكس��ي  مقترن��ة  للتصل��ب 
واطئة.وب��ني  وبكلف��ة  املس��تورد 
الباحث ان اإليبوكس��ي أح��د أنواع 
اللدائ��ن املتصلب��ة باحل��رارة مؤلف 
من مركب��ني هما أس��اس ومصلب 
وهو مادة ش��ديدة االلتصاق ومقاوم 

لالحتكاك وامل��واد الكيماوية، حيث 
تتش��كل طبقة عازلة عند جفافها 
، مش��يرا الى ان راتنج اإليبوكس��ي 

ينتم��ي إل��ى مجموع��ة الراتنجات 
املتصلبة باحلرارة حي��ث تتميز هذه 
الراتنج��ات بع��دم إمكاني��ة إع��ادة 

تش��كيلها باحلرارة بعد حتولها إلى 
مادة صلبة نتيجة لتكون سالس��ل 
بوليميري��ة طويل��ة متش��ابكة مع 

بعضه��ا وه��و م��ا يس��مى بالربط 
التشابكي .

ويتميز راتنج اإليبوكس��ي بالصالدة 
واملقاوم��ة الكيميائي��ة العاليت��ني 
نس��بياً إضافة إلى ذل��ك ميتلك هذا 
الراتن��ج قابلية التص��اٍق نوعٍي عاٍل 
بس��بب التركي��ب الكيميائي لهذا 
الراتن��ج واملتمث��ل ف��ي مجموع��ة 
اإليث��رات والهيدروكس��يل واجملاميع 
متان��ًة  تعطي��ه  الت��ي  القطبي��ة 
والتصاقاً عالياً ، ويستعمل ملعاجلة 
اخلرس��انة والترمي��م والعزل وحقن 
الشقوق اخلرسانية  والى ذلك نشر 
الباحث والتدريسي في كلية الطب 
في جامعة كربالء الدكتور عبد الرزاق 
خل��ف حس��ن بحثاً عن اس��تعمال 
الغشاء املشيمي لإلنسان في عالج 
املستعصية  الناسور  امراض  بعض 

في موقع سبرنكر العاملي. 
واك��د الدكتور عبد ال��رزاق ان نتائج 
اس��تعمال  جن��اح  اثبت��ت  البح��ث 
الغش��اء املش��يمي لإلنس��ان م��ع 
ش��بكة صناعية في عالج الناسور 
بني املهبل واملس��تقيم بع��د اجراء 

عملي��ة جراحية حت��ت تخدير العام 
بترقي��ع هذا الناس��ور باس��تعمال 
الغشاء املشيمي وامكانية تطبيقه 
واالس��تفادة منه مس��تقبالً ، مبيناً 
ان الغش��اء املش��يمي، أو م��ا يعرف 
بالغش��اء األمينوس��ي يحتوي على 
العش��رات من املركبات البيولوجية 
النش��طة للغاي��ة، املس��ؤولة ع��ن 
حماية اجلس��م من البيئة اخلارجية، 
فضالً عن اس��تعمال مستخرجات 
للبكتيري��ا  كمض��ادات  املش��يمة 
املقاوم��ة  وزي��ادة  والفيروس��ات 
للعوام��ل البيئية الض��ارة وتطبيع 
والتجميل  البيوكيميائي��ة،  االوضع 
الطبي.وعن اهمية البحث وس��بب 
اختياره للنش��ر في موقع س��برنكر 

العاملي .
واوضح عبد الرزاق ان البحث يعد من 
البحوث الرائ��دة واالصيلة في اجملال 
الطبي كون هذا النوع من النواسير 
يعد من احلاالت اخلاصة املستعصية 
واملتعبة للجراح واملريض، فضالً عن 
امكاني��ة تطبيق��ه واحلص��ول على 

نتائج علمية كثيرة.

تقرير

جامعة كربالء تنجح بإنتاج اإليبوكسي من مخلفات الورق  

جامعة كربالء

البصرة - سعدي علي السند:

أجواء من البش��ائر والتف��اؤل واحملبة 
س��ادت كرنفال الفرح الذي شهدته 
قاع��ة نقابة األطباء في البصرة التي 
احتضن��ت احتفالية تخ��رج الدفعة 
األول��ى م��ن طلب��ة كلي��ة البص��رة 
للعلوم والتكنلوجيا التي تأسس��ت 
ف��ي الع��ام الدراس��ي 2013 – 2014 
وأك��دت حضوره��ا كص��رح حضاري 
متطور أس��هم بأعداد جيل متسلح 
بالعلم واملعرفة واألم��ل كنظيراتها 
الكليات التي تتوج املسيرة العلمية 

في البصرة .

ارادتنا كانت أقوى من الظروف 
الصعبة

واس��تهلت األحتفالي��ة بت��الوة آيات 
من كتاب اهلل العزيز وعزف النش��يد 
الفاحت��ة  س��ورة  وق��راءة  الوطن��ي 
عل��ى ارواح ش��هداء الع��راق امليامني 
األوفياء حضرها عدد من املس��ؤولني 
ف��ي احلكوم��ة احمللي��ة ف��ي البصرة 
ومن جامع��ة البصرة ودوائ��ر الدولة 
ومنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي وعائالت 

اخلريجني .
بعدها القى عمي��د الكلية الدكتور 
محمد الردين��ي الذي اكد انه بفضل 
م��ن اهلل وتوفيق��ه حتتف��ي كليتن��ا 
بتخ��رج الدفع��ة األول��ى م��ن طالب 
قسم هندسة املعلومات واألتصاالت 
وقس��م ادارة األعمال حيث يعد هذا 
اجنازا كبي��را إلدارة الكلي��ة من جهة 
وألبنائنا الطالب والطالبات من جهة 
أخ��رى والذي��ن بذل��وا جه��ودا كبيرة 
خالل الس��نوات األربع وهم يواجهون 
واجهناه��ا  صعب��ة  ظروف��ا  معن��ا 
جميع��ا صامدي��ن ش��امخني اذ كنا 
عل��ى يقني بأننا س��ائرون ف��ي طريق 
مكتظ بالشوك والعقبات لكن ارادة 

اجلميع كانت أق��وى وكانت النتيجة 
انن��ا احتفلنا اليوم بثمرة تلك اجلهود 

وحان وقت التخرج.
واش��ار عمي��د الكلية ايض��ا الى أن 
الكلي��ة  تقدمه��ا  الت��ي  الدراس��ة 
تواكب التقدم في الهندسة العاملية 
ادارة  فن��ون  ال��ى  اضاف��ة  والعربي��ة 
األعم��ال اذ تضم الكلي��ة نخبة من 
األس��اتذة األكفاء من ذوي اخلبرة في 

التعليم األكادميي وان كليتنا تسعى 
احلديثة في  التخصص��ات  لتش��مل 
العلوم الهندسية والطبية مبا يضمن 
التوجه��ات العاملي��ة التي تنس��جم 

وحاجات العراق املستقبلية .

جهود كبيرة أوصلتنا ملرحلة 
التخرج

وف��ي الكلم��ة الت��ي ألقاه��ا ممث��ل 

طلب��ة الكلية الطال��ب محمد كرمي 
ق��ال فيها ان��ه البد من الق��ول بهذه 
املناس��بة املفرح��ة ان أب��واب عميد 
الكلية ومالكها التدريس��ي واالداري 
كانت مفتوح��ة دائما ام��ام الطلبة 
لألس��تماع الى مايطرحونه من اجل 
الدكتور  ومنه��م  العلمية  املس��يرة 
العمي��د ال��ذي كان هم��ه وش��غله 
الش��اغل ان تكون النتاجات البحثية 

والعلمية ب��ني اي��دي طلبتهم وكان 
مس��تمعا بكل ماللكلمة من معنى 
لكل مقترح سديد من شأنه التطور 
والتق��دم وكذل��ك لرئي��س مجل��س 
ادارة الكلي��ة الدكت��ور جعفر كامل 
املنص��وري الذي كان واح��دا منا فهو 
الطال��ب واملربي واألخ الس��اعي نحو 
الوسائل التي توفر للطالب احتياجاته 
ومتطلباته إضافة الى جهود معاوني 

واألداريني وغيرهم  العميد واألساتذة 
وقد وقفوا جميعا ودعموا واسس��وا 
واعط��وا كل مالديهم من جهود من 
اجل حتقي��ق متطلبات ه��ذا الصرح 
منذ حلظة التأسيس والدراسة وكل 
ه��ذه املواقف املفرح��ة جعلتنا نقف 
اليوم مرتدين ثياب التخرج ومحملني 
بالعل��م واملعرف��ة وحامل��ني الوف��اء 

لنعطي مما تعلمنا للوطن العزيز.

 قدمت كلية البصرة 
للعلوم والتكنولوجيا 
دراسة لتواكب 
التقدم في الهندسة 
العالمية والعربية 
فضاًل عن فنون ادارة 
األعمال من خالل 
نخبة من األساتذة 
األكفاء من ذوي 
الخبرة في التعليم 
األكاديمي

جانب من حفل تخرج الدفعة األولى من طلبة كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا

أطلقت عليها تسمية دورة البناء واالرتقاء

كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج الدفعة األولى من طلبتها
انطالق حملة جديدة إلزالة 

التجاوزات في بغداد 

الشعبية تفتتح 
ردهات في األجنحة 

الخاصة ببابل وكربالء

التجارة تبحث إمكانية 
تشغيل المطاحن في 

مناطق الموصل المحررة 

بغداد - الصباح الجديد:
واصلت امانة بغداد حمالتها إلزالة التجاوزات احلاصلة 
على االرصفة والشوارع والس��احات واالمالك العامة 

للحفاظ على نظافة وجمالية العاصمة.
وذك��رت مديري��ة العالقات واالع��الم ان« دائ��رة بلدية 
الكاظمي��ة بالتع��اون م��ع مديرية احلراس��ات واألمن 
في امانة بغداد وبالتنس��يق م��ع قيادة عمليات بغداد 
نفذت حملة الزال��ة التجاوزات احلاصلة على االرصفة 
والش��وارع في عدد من احملال ش��ملت احمل��ال التجارية 
واالكش��اك واملطاع��م والتج��اوزات البنائي��ة وازال��ة 
اللوحات االعالنية املروجة للس��لع  واخلدمات بطريقة 

عشوائية ».
واضافت أن » دائرة بلدية الغدير نفذت حملة واس��عة 
أزال��ت خالله��ا التج��اوزات احلاصل��ة ضم��ن احمللتني 
)716و706( مبنطق��ة الغدير وقرب س��احة ميس��لون 
شملت إزالة أكشاك الباعة اجلوالني ومسقفات احملال 

التجارية ومواقع لبيع الفواكه واخلضر ».
وبين��ت ان » دائ��رة بلدية مرك��ز الكرخ نف��ذت حملة 
واس��عة مبنطقة الرحماني��ة ازالت خالله��ا عدداً من 
االكشاك ومسقفات احملال التجارية وعدداً  من عربات 
الباعة اجلوالني في شارع الشيخ معروف ومواقع لبيع 

املواد االنشائية مبنطقة الفحامة  ».

بغداد - زينب الحسني:  
افتتح��ت دائرة العي��ادات الطبية الش��عبية عدد من 
رده��ات األجنحة اخلاصة في دائ��رة صحة بابل وصحة 

كربالء بعد توفر جميع الشروط املطلوبة لذلك .
وقال معاون مدير عام الدائرة للشؤون الفنية الدكتور 
ش��هاب احمد جاس��م  ان��ه اس��تنادا الى بي��ان وزارة 
الصح��ة دائ��رة التخطيط وتنمي��ة امل��وارد تقرر فتح 
اجلناح اخلاص في مستش��فى االم��ام الصادق )ع( في 
دائرة صحة بابل وبس��عة 33 سريرا بعد اكتمال كافة 
االج��راءات الالزمة لفتح��ه وجتهيزه بأح��دث االجهزة 

واملستلزمات الطبية الضرورية .
واضاف الدكتور جاس��م ان الدائ��رة قررت ايضا افتتاح 
اجلناح اخلاص في مستش��فى احلسينية العام ضمن 
دائ��رة صح��ة كرب��الء لتوفر كاف��ة الش��روط اخلاصة 
بفتح��ه ، مبين��اً إن ارتب��اط األجنحة اخلاص��ة بدائرة 
العيادات الطبية الش��عبية مت مبوجب التعديل الثاني 
رقم 49 لسنة 2008 الذي اجري على قانون الدائرة رقم 
89 لس��نة 1986 ونص على معاملة األجنحة اخلاصة 
في املستشفيات احلكومية معاملة العيادات الطبية 

الشعبية وشمولها بأحكام هذا القانون .

بغداد - الصباح الجديد:  
بحث��ت وزارة التج��ارة امكاني��ة تش��غيل مطاحن 
املوصل احملررة لعملية انتاج وجتهيز الطحني ملواطني 

احملافظة بعد اجراء التشغيل التجريبي لها . 
جاء ذلك خالل اجتماع خلية ادارة االزمات املدنية في 
رئاس��ة الوزراء الذي عقد ف��ي مخيم حمام العليل  
برئاسة الفريق باسم الطائي رئيس الفريق املشترك 
الغاثة نازحي نينوى وبحضور املدراء العامني للدوائر 
اخلدمية في الوزارات الس��اندة للقوات االمنية في 

املوصل . 
وق��ال مع��اون مدير ع��ام تصنيع احلب��وب املهندس 
جاس��م محمد العام��ري انه جرى خ��الل االجتماع 
كذلك التوجيه بامكانية جتهي��ز العائالت النازحة 
م��ن اجلان��ب االمين ال��ى ق��رى الس��المية والنمرود 
ف��ي محافظة املوص��ل اضافة ال��ى امكانية توفير 
مولدات كهربائية خمليمات اغاثة وايواء النازحني مع 

حلول موسم الصيف. 

منى خضير عباس *
اطل��ع رئيس ديوان الوقف الش��يعي 
الس��يد ع��الء املوس��وي على س��ير 
العمل في مرك��ز خدمة الزائرين في 
دائرة إحياء الشعائر احلسينية مبدينة 
الكاظمية املقدس��ة مبناسبة حلول 
ذكرى ش��هادة س��ابع اقمارائمة اهل 
البيت  االمام ابي احلس��ن موسى بن 

جعفر الكاظم )ع( .
وتفق��د رئيس الدي��وان مركز اخلدمة 
املركزي في شارع االمام علي بالقرب 
م��ن الصح��ن الكاظم��ي الش��ريف 
ومراك��ز توزي��ع مي��اه الش��رب ومادة 
الثل��ج ومرك��ز إصدار هوي��ة الطفل 
الزائ��ر ، حي��ث اثن��ى عل��ى اداء فريق 
العم��ل ف��ي دائ��رة إحياء  الش��عائر 
احلسينية ومس��توى تقدمي اخلدمات  
املقدم  لزائري االمامني الكاظمني )ع( 
خالل اي��ام الزيارة الرجبي��ة املباركة ، 

داعيا ابناءه م��ن موظفي دائرة إحياء 
الشعائر احلسينية الى بذل املزيد من 
اجلهود إلعالء شعائر دين اهلل احلنيف 
واه��ل بيته الطيبني امليامني ش��اكرا 
جهوده��م املباركة ف��ي خدمة زائري 

االمامني اجلوادين )ع( .
كم��ا ش��ارك وف��د الوق��ف اجلعفري 
الش��عائر  جلن��ة  )ممثلي��ة  الكويت��ي 
الديني��ة ( وبالتعاون م��ع دائرة إحياء 
الشعائر احلسينة في خدمة الزائرين 
ف��ي اثناء مراس��يم الزي��ارة املليونية  
لشهادة سابع احلجج االطهار االمام 

موسى بن جعفر الكاظم )ع( .
اذ اقام وفد الوقف اجلفري الكويتي 
مقره بالتعاون والتنس��يق الكامل 
مع دائرة إحياء الش��عائر احلسينية 
بالق��رب م��ن الصح��ن الش��ريف 
لإلمام��ني الكاظم��ني اجلوادين )ع( 
متكون��ا م��ن 40 ف��ردا م��ن خدمة 

االم��ام الكاظ��م )ع( تول��وا تق��دمي 
اخلدمات ووجب��ات الطعام للزائرين 
وعل��ى م��دار اليوم ، حي��ث توزعت 
مه��ام الوف��د اجلعف��ري الكويت��ي  
في طب��خ وجب��ات الطع��ام فيما 
تول��ى فريق العمل ف��ي دائرة إحياء 
الش��عائر احلس��ينية مهمة توزيع 

وجبات الطعام على الزائرين .
م��ن جانبه ش��كر الوف��د اجلعفري 
الكويت��ي ممثلي��ة جلن��ة الش��عائر 
الوق��ف  دي��وان  رئاس��ة  الديني��ة 
الشيعي ممثلة برئيس الديوان ومدير 
عام دائرة إحياء الشعائر احلسينية 
رائد داوود مشيهد وفريق العمل في 
دائرة إحياء الشعائر احلسينية على  
التس��هيالت التي قدم��ت للوفد ، 
داعيا الى مزي��د التواصل والتعاون 
املش��ترك خالل الزي��ارات املليونية 

ومناسبات اهل البيت )ع(   

حسين حسن *
العامة  ال��زوراء  اعلن��ت ش��ركة 
احدى تش��كيالت وزارة الصناعة 
واملع��ادن عن س��عيها الى تطوير 
الواح ومنظومات  انتاج  مش��روع 
الطاقة الشمس��ية وتطبيقاتها 
املتع��ددة  االس��تعماالت  ذات 

االغراض.
وقال مصدر مخول في الش��ركة 
ملركز االعالم والعالقات العامة في 
الوزارة ، ان الشركة لديها القدرة 
على تطويرمش��روع انت��اج الواح 
الشمس��ية  الطاقة  ومنظومات 
وتطبيقاتها حيث سعت جاهدة 
باملض��ي قدما نح��و االفضل من 
حيث االنتاج كم��ا ونوعا لتحفيز 
هذا النشاط مبا يواكب التطورات 
والتكنولوجيا  احلديث��ة  العلمية 
املتط��ورة وان االهتمام بهذا اجملال 

يرج��ع الى ع��دة ام��ور منه��ا ان 
الشمس��ية ه��ي طاقة  الطاقة 
نظيف��ة  صديق��ة للبيئ��ة وغير 
خاضع��ة للنض��وب والحتتاج الى 
اية ن��وع من الصيان��ة فضال عن 
توفرها طيلة س��اعات النهار من 
خالل شروق الش��مس في جميع 

انحاء العراق .
وبني املصدر ان بلدنا بامس احلاجة 
له��ذا الن��وع م��ن الطاق��ة  التي 
للطاقة  واملناس��ب  البدي��ل  تعد 
الكهربائية الكالسيكية السيما 
وانه يعاني النقص احلاصل فيها ، 
الفتا الى ان الشركة متتلك خطاً 
انتاجي��اً متكامال يش��مل جتميع 
وفحص الواح الطاقة الشمسية 
بقدرات شتى منها )90 ,120 ,150 
,180 ,240 ( واط��ا فضال عن توفر 
االلواح بش��تى  مختب��ر لفحص 

احجامها ، عادا اياه اجلهة الوحيدة 
في العراق لفحص االلواح واخلاليا 
للب��الد  الداخل��ة  الشمس��ية 
باعتم��اد اجلهاز املركزي للتقييس 
والس��يطرة النوعية السيما وان 
جميع ال��وزارات واملنافذ احلدودية 
تعتمد مختبرات الشركة كجهة 

فاحصة.
واك��د املص��در على ان الش��ركة 
اخرى  ان��واع  لتصنيع  مس��تعدة 
من االل��واح ويكون ذلك حس��ب 
طل��ب وحاج��ة الزب��ون وخاص��ة 
بعد تنصيب وتش��غيل املعمل ذو 
املنش��أ االيطالي باي��دي مالكات 
الش��ركة الهندس��ية والعلمية 
الذي اعد لهذا الغرض وانه حاليا 

يعمل بكفاءة عالية.

*اعالم الصناعة 

رئيس الوقف الشيعي يّطلع
 على برامج مركز خدمة الزائرين 

الزوراء تطور مشروع إنتاج ألواح 
ومنظومات الطاقة الشمسية 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة التج��ارة املباش��رة 
املش��مولني  املواطنني  بتجهي��ز 
مبش��روع البيئ��ة التجريبية في 
ناحي��ة احلري��ة ف��ي محافظ��ة 

النج��ف باملفردات الغذائية وعن 
طريق البطاقة الذكية

دائ��رة  ع��ام  مدي��رة  واوضح��ت 
وزارة  واملتابعة ف��ي  التخطي��ط 
التجارة ابتهال هاشم ان الوزارة 

مس��تمرة في متابع��ة وتدقيق 
العم��ل بااللي��ات املتبع��ة ف��ي 
مش��روع اصالح نظ��ام البطاقة 
التمويني��ة الت��ي تش��رف عليه 
جلن��ة عالية املس��توى باش��راف 

ال��وزراء  االمان��ة العام��ة جمللس 
وتقيمه ليتسنى لنا العمل في 
املس��تقبل القري��ب ف��ي جميع 
اجله��ود  تكلل��ت  اذا  احملافظ��ات 

باجناحة ليخدم ابناء شعبنا.

واش��ارت هاش��م ال��ى ان امل��واد 
الت��ي توزع ف��ي مش��روع البيئة 
التجريبي��ة من خالل وكالء املواد 
الغذائي��ة ه��ي الس��كر وزي��ت 
الطع��ام والرز ويتم فحصها عن 

طريق جهاز التقييس والسيطرة 
النوعية في وزارة التخطيط اما 
مادة الطحني فس��يتم توزيعها 
عبر الش��ركة العام��ة لتصنيع 

احلبوب.

تسعى إلى إعمام تجربة تجهيز الحصة التموينية بالبطاقة الذكية
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صنعاء  ـ أ ب ف:
قت��ل 5 عناصر من تنظي��م »القاع��دة«، إضافة 
إل��ى 3 مدنيني، بغارة جوية نفذتها طائرة من دون 
طيار أمريكية في محافظة شبوة جنوب شرقي 

اليمن.
ونقل��ت وكالة »فران��س برس« عن مس��ؤول في 
أجهزة األمن اليمنية قوله اليوم األحد إن الضربة 
استهدفت سيارة كانت تقل خمسة من عناصر 

»القاعدة« في منطقة الصعيد بشبوة.
كما أودت الغارة بحي��اة ثالثة مدنيني هرعوا إلى 
السيارة املس��تهدفة في أثناء إطالق صاروخ ثان 

عليها.
وتكثفت الهجمات على املس��لحني اإلسالميني 
املتطرفني ف��ي اليمن من��ذ تولي دونال��د ترامب 

رئاسة الواليات املتحدة.
أف��ادت صحيف��ة »نيوي��ورك تامي��ز« ف��ي مارس/

آذار املاض��ي بأن إدارة ترامب منح��ت وزارة الدفاع 
الض��وء األخضر لتنفيذ غ��ارات جوية أو عمليات 
كومن��دوس في اليم��ن، من دون طل��ب موافقة 

مسبقة من البيت األبيض.

الدوحة ـ وكاالت: 
بح��ث أمير قطر، متيم بن حم��د آل ثاني، مع وزير 
اخلارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمانوف، 
فرص توسيع دائرة املشاركني في عملية أستانا 
اخلاصة بالتسوية السورية، مبا في ذلك انضمام 

الدوحة.
وجاءت هذه املباحثات خالل اس��تقبال أمير قطر 
الوزير الكازاخستاني في العاصمة الدوحة، حيث 
بح��ث اجلانبان »باهتمام كبير«، حس��ب ما  جاء 
في بيان صدر عن وزارة اخلارجية الكازاخستانية، 
»القضاي��ا امللحة لألجندة الدولي��ة، مبا في ذلك 
الوضع في س��وريا، وس��ير عملية أستانا وفرص 
توسيع تش��كيلة األطراف املش��اركة فيها عن 

طريق ضم دول عربية، مبا في ذلك قطر«.
كم��ا تطرق متيم بن حمد وعب��د الرحمانوف إلى 
»تنسيق اجلهود الدولية الرامية ملكافحة اإلرهاب 
والتصدي إليديولوجيات التطرف، مش��ددَين في 

هذا السياق على أهمية احلوار بني احلضارات«.

برلين ـ أ ب ف: 
اكد االردن واملانيا امس اإلثنني ان »ال حال عسكريا« 
لألزمة في س��وريا، داعيني الى التنسيق مع روسيا 
للتوصل الى حل سياسي لهذه األزمة التي دخلت 

عامها السابع.
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة األردني أمي��ن الصفدي خالل 
مؤمتر صحافي مشترك مع نظيره األملاني سيغمار 
غابري��ل ف��ي عم��ان ان »ال ح��ال عس��كريا لألزمة 

السورية، ال بد من حل سلمي«.
واضاف »ال بد من ايجاد حل سلمي، روسيا موجودة 
وكلن��ا نعي ان ال حل بدون روس��يا وال بد من احلوار 

معها للتوصل الى هذا احلل«.
وأك��د ان »اس��تمرار الص��راع واس��تمرار القت��ال 
ضحيت��ه الش��عب الس��وري«، داعيا ال��ى العمل 
»م��ع الواليات املتحدة واوروبا وروس��يا اليجاد احلل 

السياسي«.
وصعد االردن في االسبوعني األخيرين لهجته جتاه 
النظام السوري خصوصا مع اتهام دمشق لعمان 
بالضلوع في مخطط لتحرك عسكري في جنوب 

سوريا.
وق��ال وزير اخلارجي��ة األملان��ي، بحس��ب الترجمة 
الفورية الى العربية، »نحن بحاجة الى حل سلمي 
لألزمة الس��ورية«، مضيفا »رغ��م صعوبة الوضع 

نحن بحاجة روسيا للتوصل الى حل في سوريا«.
وأكد ان »روسيا يجب ان تكون معنا ال علينا فهي 
الدول��ة الوحي��دة الت��ي تس��تطيع الضغط على 

احلكم في سوريا«.

األردن وألمانيا يؤّكدان أن »ال 
حاًل عسكريًا« لألزمة في سوريا

مقتل 5 من عناصر »القاعدة« و3 
مدنيين بغارة أميركية في اليمن

أمير قطر يدرس انضمام بالده 
لعملية أستانا حول سوريا

متابعة الصباح الجديد: 

ب��دأت امس االثنني معرك��ة الدورة 
الثانية م��ن االنتخابات الرئاس��ية 
الفرنسية بني إميانويل ماكرون املؤيد 
ألوروب��ا وزعيم��ة اليم��ني املتطرف 
للعومل��ة،  املعادي��ة  لوب��ن  ماري��ن 
مرش��حان عل��ى طرف��ي نقيض ال 
يجم��ع بينهم��ا س��وى تأكيد كل 
منهم��ا أنه يجس��د القطيعة مع 

»نظام السلطة«.
في خت��ام حمل��ة انتخابية حافلة 
أش��هر،  اس��تمرت عدة  باملفاجآت 
تصدر الوس��طي إميانوي��ل ماكرون 
)39 عاما( نتائج الدورة األولى امس 
االول األح��د حاص��دا %23,86 م��ن 
األصوات، فيما حل��ت زعيمة حزب 
اجلبه��ة الوطنية ماري��ن لوبن )48 
عاما( في املرتبة الثانية بحصولها 
على %21,43 من األصوات، محققة 
نتيجة تاريخية لهذا احلزب وصلت 
إلى س��بعة ماليني صوت، بحسب 

نتائج شبه نهائية.
أنص��ار  عل��ى  الف��رح  وس��يطر 
املرش��حني لقص��ر اإلليزي��ه عن��د 
ص��دور النتائ��ج وقال كانت��ان، وهو 
ش��اب مؤيد ملاك��رون »إنن��ا نعيش 
حلظ��ة تاريخية مع مرش��ح خارج 
أخي��را عن نظ��ام احلزبني، مرش��ح 
سيجدد الطبقة السياسية، وهذا 

نبأ سار ألوروبا«.
من جهته، قال الناش��ط في حزب 
اجلبهة الوطنية ألدريك إيفيزار في 
إينان-بومون، معقل مارين لوبن في 
شمال فرنسا، »مضت سنوات وأنا 
أنتظر ذلك، سنوات وهم يحقروننا 
وينعتونن��ا بالنازي��ني، لك��ن الناس 

أبصروا احلقيقة أخيرا«.
وأفضت اجلولة األولى التي شهدت 
مشاركة كثيفة ناهزت %80 وسط 
تدابير أمنية مش��ددة على خلفية 
اخملاط��ر اإلرهابية، إلى خروج احلزبني 
اليمين��ي  الكبيري��ن  التقليدي��ني 
واليساري من السباق، للمرة األولى 
منذ قيام اجلمهورية اخلامسة عام 

.1958
فقد س��جل احملافظ فرنسوا فيون 
هزمي��ة مذل��ة بعدما وجه��ت إليه 
التهمة في قضية وظائف وهمية 
انعكس��ت عل��ى حملت��ه، وح��ل 
ف��ي املرتب��ة الثالث��ة م��ع 19,94% 
م��ن األصوات، متنافس��ا مع زعيم 
ل��وك  ج��ان  الراديكال��ي  اليس��ار 
ميالنش��ون. أم��ا االش��تراكي بنوا 
آم��ون، فوص��ف بنفس��ه نتيجته 
بأنه��ا »كارثة«، إذ لم يجمع س��وى 

%6,35 من األصوات.

الصح��ف  عناوي��ن  وعكس��ت 
الفرنس��ية ام��س االثن��ني صدمة 
راس��مة  األول��ى  ال��دورة  ه��ذه 
التحدي��ات املقبل��ة، فكتب��ت »لو 
»الضرب��ة  اليميني��ة  فيغ��ارو« 
القاضي��ة لليم��ني«، فيما نش��رت 
عل��ى  اليس��ارية  »ليبيراس��يون« 
صفحتها األولى صورة ماكرون مع 
عنوان »على مس��افة عتب��ة«. أما 
»لومانيتيه« الش��يوعية، فاختارت 
نش��ر صورة ملارين لوب��ن تعترضها 

كلمة »أبدا«.
ويب��دو إميانويل ماك��رون في موقع 
جيد للفوز في الدورة الثانية بعدما 
دع��ا القس��م األكبر م��ن الطبقة 
السياس��ية الفرنس��ية سواء من 
اليمني أو من اليسار إلى »تشكيل 
س��د« بوجه اليمني املتطرف، كما 
أعل��ن فرنس��وا في��ون وبن��وا آمون 

أنهما سيصوتان لصاحله.
واليت��ه  املنتهي��ة  الرئي��س  وهن��أ 
فرنس��وا هوالند الذي لم يترش��ح 
لوالية ثانية، في س��ابقة أخرى في 
هذه االنتخابات اخلارجة عن األمناط 
املعروف��ة حتى اآلن، وزيره الس��ابق 
م��ن  اس��تقال  ال��ذي  لالقتص��اد 
احلكوم��ة في آب 2016 لتأس��يس 
حركت��ه »إلى األمام« واالنطالق في 
الس��باق الرئاس��ي، محددا موقعه 

»ال من اليمني وال من اليسار«.
أنص��اره  أم��ام  ماك��رون  وأك��د 
املتجمع��ني في جن��وب باريس أنه 
س��يحمل »صوت األمل« لفرنس��ا 

و«ألوروب��ا«، مؤك��دا عزم��ه على أن 
يك��ون »رئيس الوطنيني في مواجه 
املرش��ح  القوميني«. وحظي  خطر 
املؤي��د لالحتاد األوروب��ي بدعم كبير 
من رئيس املفوضي��ة األوروبية جان 
كلود يونكر وحكومة املستش��ارة 

األملانية أنغيال ميركل.
من جهته��ا، قالت لوبن إن »الرهان 
الكبي��ر في ه��ذه االنتخاب��ات هو 
العوملة العش��وائية التي تش��كل 
خط��را عل��ى حضارتن��ا«. وأضافت 
متوجه��ة إل��ى أنصاره��ا »إم��ا أن 
نكم��ل عل��ى طريق اإلزال��ة التامة 
للضوابط، وإما أن تختاروا فرنسا«، 
طارحة نفسها على أنها »مرشحة 

الشعب«.
وتدع��و لوبن إلى اخل��روج من اليورو 
وتعتزم في حال فوزها طرح مسألة 
انتماء فرنس��ا إلى االحت��اد األوروبي 

في استفتاء شعبي.
بحس��ب  ماك��رون  وسيباش��ر 
أوس��اطه »محادث��ات سياس��ية« 
تش��مل مفاوضات مع قس��م من 
اليم��ني واليس��ار، لضمان احلصول 
عل��ى دعم واس��ع والتحضير على 

األرجح حلكومة انفتاح.
فف��ي ظ��ل االنتخابات الرئاس��ية، 
ستش��كل االنتخابات التشريعية 
املق��ررة ف��ي 11 و18 حزي��ران دورة 

ثالثة حاسمة.
وتش��ير اس��تطالعات الرأي إلى أن 
ماكرون س��يهزم لوب��ان في اجلولة 

الثانية املقررة يوم 7 أيار

فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسي 
أن مرشح الوسط، إميانويل ماكرون، 
حص��ل عل��ى 23.82 ف��ي املئة من 
األصوات، بينما حصلت مرش��حة 
أقص��ى اليمني، ماري��ن لوبان، على 
21.58 في املئ��ة، وذلك بعد فرز 46 

مليون من أصوات الناخبني.
وأش��ارت كل اس��تطالعات ال��رأي 
عند اخلروج من مكاتب االقتراع إلى 
أن ماك��رون ولوب��ان يتقدمان بقية 
املرش��حني، لك��ن الف��ارق بينهما 

ضئيل.
وبتجاوزه��ا عتبة 6.8 مليون صوت، 
وهو ما حصلت عليه قوائم حزبها 
في االنتخابات احمللية س��نة 2015، 
تكون مارين لوبان قد حطمت رقما 
تاريخيا لألصوات املساندة  قياسيا 

حلزبها، اجلبهة الوطنية.
وج��اء ف��ي املرتبة الثالثة، حس��ب 
النتائ��ج اجلزئي��ة، مرش��ح اليمني، 
فرانسوا فيون، وفي املرتبة الرابعة، 
مرش��ح أقصى اليس��ار، جون لوك 
ميلونش��ون، لكن الف��ارق بينهما 
ضئيل جدا، حيث حصل األول على 
19.96 في املئة والثاني على 19.49 

في املئة من األصوات.
وأغلقت مراكز االقتراع أبوابها في 
االنتخابات الرئاسية الفرنسية في 
الساعة السادسة من امس االثنني 

بتوقيت غرينتش .
ف��ي ه��ذه  الفائ��ز  يك��ن  ومهم��ا 
االنتخابات، فإنها سجلت قطيعة 
مع املش��هد االنتخابي الذي كانت 

األح��زاب االش��تراكية وأحزاب ميني 
الوسط تسيطر عليه.

وتتزع��م لوب��ان املتش��ككني ف��ي 
ج��دوى البق��اء في االحت��اد األوروبي 
ومناهض��ة  احلالي��ة  بالصيغ��ة 
الهجرة لكنه��ا حاولت التخفيف 
من لهجة حزبها، اجلبهة الوطنية، 

جتاه بعض القضايا املطروحة.
أم��ا ماك��رون، فقد تقل��د منصب 
وزير االقتصاد حتت رئاسة فرانسوا 
هوالند لكن��ه لم يكن بدا نائبا في 

البرملان.
وقال��ت موف��دة بي بي س��ي عربي 
إلى فرنس��ا، حن��ان عبد ال��رازق، إن 
املرشح اليميني فرانسوا فيون أقر 
باخلسارة قائال إنه سيصوت ملاكرون 
ف��ي اجلولة الثانية ودعا أنصاره إلى 

القيام بذلك.
وواجه املرشحان منافسة قوية من 
مرشح ميني الوسط فرانسوا فيون 
)احلزب اجلمهوري( ومرش��ح اليسار 

املتطرف، جان لوك ميلينشون.
وقال��ت قناة ت��ي إف1/أر ت��ي إل إن 
ماك��رون ولوبان حص��ال على نتائج 

متقاربة جدا في اجلولة األولى.
وف��ي أول��ى ردود الفع��ل األوروبية، 
املستشارة  باس��م  املتحدث  أعرب 
األملانية، أنغيال ميركل، عن متنياتها 
بالفوز ملاكرون وأشاد مبوقفه املؤيد 

لالحتاد األوروبي.
وتلقى ماك��رون التهاني من رئيس 
األوروبي��ة، ج��ون كلود  املفوضي��ة 
يونك��ر، وم��ن مس��ؤولة الش��ؤون 

األوروب��ي،  االحت��اد  ف��ي  اخلارجي��ة 
فيديريكا موغريني.

وتلق��ت لوب��ان أيض��ا تهان��ي من 
رئي��س جلنة الش��وؤن اخلارجية في 
الغرفة الس��فلى للبرملان الروسي، 
الذي  كوساتش��يف،  كونستانتني 
ق��ال إن »ماري��ن لوب��ان ه��ي األمل 

الوحيد في التغيير«.
وف��ي الش��أن ذات��ه س��جل اليورو 
االرتفاع األكبر منذ خمس��ة أشهر 
بع��د اجلول��ة األولى م��ن انتخابات 

الرئاسة الفرنسية.
وخشي املس��تثمرون من أن يتفوق 
مرش��ح أقصى اليس��ار، جون لوك 
ميلونش��ون، على ماكرون، وهو ما 
كان سيدفع الناخبني لالختيار من 
بني اثنني من املرشحني املتشككني 

جتاه االحتاد األوروبي.
وكان الي��ورو ق��د ارتفع إل��ى أعلى 
مس��توى له منذ منتصف تشرين 
الثاني، كما ارتفع مؤش��ر كاك 40 
الفرنس��ي بنس��بة أربعة في املئة 

في التعامالت الصباحية.
وق��ال أوكتافي��و مارين��زي، الرئيس 
أوبيم��اس  لش��ركة  التنفي��ذي 
لالستش��ارات املالي��ة ف��ي باريس، 
مطمئن��ا  س��يكون  »ماك��رون  إن 
لألس��واق، في ظل تعهده بخفض 
الضرائب على الشركات، وتخفيف 
العبء اإلداري على الش��ركات. إنه 

ميثل االستمرارية.«
وتتفق مع هذا الرأي كاثلني بروكس، 
مدي��رة األبحاث بش��ركة »س��يتي 
إندك��س« ف��ي لندن، التي أش��ارت 
إل��ى أن النتيج��ة كان��ت إيجابي��ة 

لسببني.
وقال��ت: »أوال، ماكرون هو مرش��ح 
وسطي مستقر سياس��يا، تقريبا 
مثل أوبام��ا في الوالي��ات املتحدة. 
ويعتب��ر ش��خصا جدي��را بالثق��ة. 
وثانيا، فإنه يس��اعد على ترس��يخ 
مس��تقبل االحتاد األوروب��ي واليورو، 

الذي تريد مارين لوبان أن تهدمه.«
ومع بدء ظه��ور النتائج امس االول 
األح��د، قفز الي��ورو بنس��بة اثنني 
في املئة مقاب��ل الدوالر ليصل إلى 
1.09395 دوالر، وهو أعلى مس��توى 
له منذ العاش��ر من تشرين الثاني، 
أي بعد يوم واحد من نتائج انتخابات 
الرئاسة األمريكية، قبل أن يتراجع 
قلي��ال في وق��ت الحق ليص��ل إلى 

1.0850 دوالر.
ميي��ل  ال��ذي  ال��ني،  مقاب��ل  وف��ي 
املستثمرون إلى اللجوء إليه عندما 
يرون مس��تويات عالية من اخملاطر، 
قفز اليورو بنس��بة ثالث��ة في املئة 
ليتداول عند أعلى مس��توى له في 
خمس��ة أس��ابيع، قب��ل أن يتراجع 

قليال ليصل إلى 119.50 ين.

كابول ـ رويترز:
قال مكتب الرئيس األفغاني أش��رف 
عب��د الغني إن��ه قبل ام��س  االثنني 
اس��تقالة وزير الدف��اع ورئيس أركان 
اجلي��ش بع��د مقت��ل أكثر م��ن 140 
جنديا األس��بوع املاض��ي في هجوم 
ش��نته حرك��ة طالبان عل��ى قاعدة 

عسكرية خلف أكبر عدد من القتلى 
على اإلطالق.

وجاء ف��ي تغريدة للقصر الرئاس��ي 
عبر حسابه على تويتر »استقال وزير 
الدفاع عبد اهلل حبيبي ورئيس أركان 
اجليش قدم ش��اه ش��اهيم وتس��ري 

االستقالة على الفور«.

وقال ش��اه حس��ني مرتضوي القائم 
بأعمال املتحدث باس��م عبد الغني 
لرويترز إن استقالة املسؤولني جاءت 
بسبب هجوم على قاعدة عسكرية 
كبي��رة ي��وم اجلمع��ة مبدين��ة م��زار 

الشريف الشمالية.
وف��ي إخف��اق أمن��ي جس��يم ق��ال 

مسؤولون إن نحو عشرة من مقاتلي 
ال��زي العس��كري  طالب��ان يرت��دون 
ويقودون مركبات عس��كرية ش��قوا 
طريقهم إل��ى القاعدة وفتحوا النار 
عل��ى اجلن��ود واجملندين اجل��دد بينما 
كان��وا يتناول��ون الطع��ام ويغادرون 

مسجدا بعد صالة اجلمعة.

اس��تخدموا  املهاجم��ني  إن  وقال��وا 
واألس��لحة  الصاروخي��ة  القذائ��ف 

اآللية والسترات االنتحارية.
وجتمع��ت مجموع��ة صغي��رة امس 
االثن��ني م��ن احملتج��ني أم��ام القصر 
للمطالب��ة  كاب��ول  ف��ي  الرئاس��ي 
باستقالة كبار املس��ؤولني في وزارة 

الدفاع بسبب الهجوم.
ويأت��ي الهجوم وما أعقب��ه من هزة 
في هيكل القيادة العس��كرية فيما 
يتأهب اجلي��ش األفغاني ملا يتوقع أن 
يكون عاما من القتال الش��رس ضد 
مس��لحي طالبان الذين يس��يطرون 
على أكثر من 40 في املئة من البالد.

استقالة وزير الدفاع األفغاني ورئيس أركان الجيش
بعد مقتل أكثر من 140 جنديًا

مرّشحان على طرفي نقيض يتنافسان على قصر األليزيه

ماكرون ولوبان يتصدران الجولة الثانية في االنتخابات الفرنسية

سيطر الفرح على أنصار 
المرشحين لقصر اإلليزيه 

عند صدور النتائج وقال 
كانتان، وهو شاب مؤيد 

لماكرون »إننا نعيش 
لحظة تاريخية مع مرشح 

خارج أخيرا عن نظام 
الحزبين، مرشح سيجدد 

الطبقة السياسية، وهذا نبأ 
سار ألوروبا«

إميانويل ماكرون

تقـرير

القاهرة ـ وكاالت: 

أعلن��ت وزارة الدف��اع املصري��ة ع��ن 
انطالق تدريبات عس��كرية مشتركة 
جتريه��ا في مياه البحر األحمر القوات 
والوالي��ات  التابع��ة ملص��ر  البحري��ة 
املتحدة مبراقبة عدد من الدول احلليفة 

ومنها السعودية.
وجاء في بيان صدر ع��ن الوزارة، امس 
االول األحد، بهذا الصدد: »اس��تمرارا 
خلط��ة التدريب��ات املش��تركة الت��ي 
تنفذه��ا القوات املس��لحة مع الدول 
الصديق��ة والش��قيقة لتعزي��ز آفاق 
التع��اون العس��كري وتب��ادل اخلبرات 
النظ��م  ألح��دث  وفق��ا  التدريبي��ة 
القتالي��ة، انطلقت فعاليات التدريب 
البحري املش��ترك املص��ري األميركي 
»حتية النسر2017« الذى جتريه وحدات 

من القوات البحرية لكال البلدين«.
وأش��ارت ال��وزارة ف��ي بيانه��ا إلى أن 
التدريب س��وف يس��تمر »لع��دة أيام 
بالبح��ر  اإلقليمي��ة  املي��اه  بنط��اق 
األحمر«، مضيفة أنه يجري مبشاركة 
كل من السعودية واإلمارات والبحرين 

وباكستان والكويت وإيطاليا، بصفة 
مراقبني.

وتشمل هذه التدريبات، كما أوضحت 
»تنظي��م  املصري��ة،  الدف��اع  وزارة 
العدي��د م��ن األنش��طة، منه��ا قيام 
اجلانبني بتخطي��ط وإدارة أعمال قتال 
مش��تركة نه��ارا وليال بالتع��اون مع 
القوات اجلوية لتأمني منطقة بحرية 
والتدريب  اخملتلف��ة،  التهدي��دات  ضد 
على أعم��ال املعاونة بالبحث واإلنقاذ 
بالبحر، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش 
به��ا  املش��تبه  الس��فن  واقتح��ام 
مبش��اركة عدد من الوحدات والقطع 
البحرية وعناص��ر من القوات اخلاصة 

البحرية من اجلانبني«.
وق��ال البيان املص��ري إن هذه املناورات 
تأت��ي »في إط��ار دعم ركائ��ز التعاون 
املشترك بني القوات املسلحة املصرية 
واألمريكي��ة، والتع��رف عل��ى أح��دث 
النظ��م وأس��اليب القت��ال البح��ري 
وتعظيم االستفادة املشتركة للقوات 
املش��اركة في التدريب، الذى يعكس 
عم��ق عالق��ات الش��راكة والتع��اون 
االستراتيجي لكال البلدين الصديقني 

في العديد من اجملاالت«.

وجت��ري ه��ذا التدري��ب في ظ��ل تقارب 
ملحوظ ب��ني مصر والوالي��ات املتحدة 
انطل��ق بعد تول��ي الرئي��س األمريكي 
احلال��ي، دونال��د ترام��ب، منصب��ه في 
20نيس��ان 2017، وتوجته زيارة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي للواليات املتحدة 
في مطلع الش��هر اجلاري، وذلك بعد أن 
توت��رت العالقات ب��ني البلدين في عهد 

الرئيس السابق، باراك أوباما.
خ��الل  والسيس��ي  ترام��ب  واتف��ق 
محادثاتهم��ا في البي��ت األبيض على 
تعزي��ز التع��اون الثنائ��ي ف��ي مج��ال 

مكافحة اإلرهاب والتطرف.
واستمرارا لتعزيز العالقات بني البلدين، 
ق��ام وزي��ر الدف��اع األمريك��ي، جيمس 
ماتي��س، األس��بوع املاضي، بزي��ارة إلى 
مص��ر لبح��ث س��بل تعزي��ز التع��اون 
العس��كري ب��ني البلدي��ن ومكافح��ة 

اإلرهاب.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أن ه��ذا التدريب 
العس��كري هو األول ال��ذي جتريه مصر 
والوالي��ات املتح��دة منذ الع��ام 2009، 
عندم��ا نفذت��ا وآلخ��ر م��رة من��اورات 
»النجم الس��اطع« املش��تركة الدورية 
التي كانت جتري س��ابقا بش��كل دوري 

في كل سنتني.
وف��ي الع��ام 2011 أعلنت الس��لطات 
املصري��ة واألمريكي��ة عن إلغ��اء إجراء 
ه��ذه التدريب��ات بس��بب االضطرابات 
السياس��ية الت��ي أعقب��ت اإلطاح��ة 
بالرئي��س حس��ني مبارك، فيم��ا ألغى 
الرئيس األمريكي، ب��اراك أوباما، الدورة 
التالية ف��ي الع��ام 2013 على خلفية 
محم��د  الرئي��س  بحك��م  اإلطاح��ة 

مرسي.
وقام��ت إدارة أوبام��ا بتجمي��د برام��ج 
عس��كرية ف��ي مص��ر، منها من��اورات 
»النجم الس��اطع«، وإرس��ال أس��لحة 
ومعدات عس��كرية إلى الب��الد قبل أن 
تع��اود واش��نطن ف��ي الفت��رة األخيرة 
حربي��ة  ومركب��ات  طائ��رات  إرس��ال 

للقاهرة.
وفي شباط املاضي، أكد قائد القيادة 
املركزية العسكرية األمريكية، اجلنرال 
جوزيف فوتيل، في تصريحات نقلتها 
وس��ائل إع��الم محلي��ة مصري��ة، أن 
واشنطن أعادت العالقات العسكرية 
العس��كرية  واملس��اعدات  مع مصر، 
إليه��ا، إلى مس��تواها الس��ابق )قبل 

عام 2013(.

بمراقبة عدد من الدول ومنها السعودية

انطالق أول مناورات عسكرية مشتركة مصرية ـ أميركية في البحر األحمر

املناورات العسكرية املصرية ـ األميركية
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت ش��ركة نفط ميس��ان، أمس 
االثن��ن، عن بدء تنفي��ذ اكبر مجمع 
ملعاجل��ة النف��ط بطاق��ة 400 ألف 
برمي��ل يومياً ضمن حق��ل احللفاية، 
مبين��ا ان املش��روع س��يقوم بع��زل 
الغ��از عن النفط اخل��ام وتنقيته من 
املركبات الكيميائي��ة واملاء ليصبح 

جاهزا للتصدير.
وقال مدير عام ش��ركة نفط ميسان 
املهندس عدنان نوش��ي ساجت في 
بي��ان صحافي، إن »مش��روع معاجلة 
النفط ميثل انط��اق املرحلة الثالثة 
واألخي��رة من تطوير حق��ل احللفاية 
يومي��ا  برمي��ل  ال��ف   200 بطاق��ة 
للوصول إلى انتاج الذروة من النفط 
البال��غ 400 أل��ف يرمي��ل يوميا من 

النفط ضمن املراحل االربعة«.
وأضاف ان��ه »مت أحالة املش��روع إلى 
الت��ي  الصيني��ة   CPECC ش��ركة 
نفذت مجم��ع املعاجلة األول والثاني 
في مراح��ل التطوير الس��ابقة وقد 
وصلت بعض املعدات اخلاصة باجملمع 
للب��دء بتنفي��ذ املش��روع فعليا في 

الفترة القريبة املقبلة«.
ومضى نوشي الى القول، ان »مشروع 
مجم��ع املعاجلة الثالث يتكون من 4 
ضفاف عازلة ونصب مبادالت حرارية 
وعازالت و4 خزانات كبيرة س��عة 30 
أل��ف مت��ر مكعب وإنش��اء خطوط 
مث��ل  األغ��راض  مختلف��ة  جري��ان 
النفط والغاز وامل��اء ونصب محطة 
تولي��د للطاق��ة الكهربائية خاصة 

باملشروع«.
وتابع أن »الفائدة من اجملمع هو لعزل 
الغ��از عن النفط اخل��ام وتنقيته من 

املركبات الكيميائي��ة واملاء ليصبح 
جاهزا للتصدير« .

الى ذل��ك، اعلنت جلنة النفط والغاز 
في مجل��س محافظ��ة البصرة عن 
 )lpg( ازدياد انتاج مادة الغاز الس��ائل
لتصل الى اكثر من 6 آالف طن يومياً 
بعد افتتاح مجموعة من املش��اريع 
اخلاصة بإنتاج هذه املادة حيث فاقت 
كميات االنت��اج حاجة الباد الكلية 

والتي ال تتجاوز 4500 طن يومياً.
وقال رئي��س اللجن��ة احلقوقي علي 
ش��داد الفارس، ان »امل��ادة الفائضة 
بتخزينه��ا  النف��ط  وزارة  تق��وم 
وتصديرها الى خارج العراق عن طريق 
موانئ البص��رة ضمن مجموعة من 
الشحنات املتتالية مما يوفر مردودات 
مالية اضافية لرفد االقتصاد الوطني 

وتعزيز موازنة البلد االحتادية«.

وبن ان »املشاريع املتزايدة في قطاع 
النف��ط والغ��از وانته��اج سياس��ة 
االستثمار االمثل ملادة الغاز من قبل 
وزارة النفط ستسهم بتوفير كميات 
كبيرة من الغاز الس��ائل ومكثفات 
الغاز وبعض االنواع االخرى استعدادا 
لزيادة الكميات املصدرة بعد اكتفاء 
حاجة البلد منه��ا، اضافة الى خلق 
فرص عمل جدي��دة، وحتريك القطاع 

اخلاص احمللي، وحتقيق االكتفاء الذاتي 
من مشتقات النفط والغاز«.

في الش��أن ذاته، قالت مصادر جتارية 
أم��س االثن��ن إن ش��ركة تس��ويق 
النف��ط )س��ومو( أخطرت مش��تري 
األج��ل الطوي��ل أنه��ا تعت��زم بي��ع 
مليون��ي برمي��ل م��ن خ��ام البصرة 
اخلفي��ف حتمي��ل حزيران ع��ن طريق 

عطاء ببورصة دبي للطاقة.

وأوضح��ت املص��ادر أنه��ا س��تكون 
امل��رة األولى على اإلط��اق التي يباع 
فيه��ا خام البصرة عب��ر بورصة دبي 

للطاقة.
وأضاف��ت أن الش��حنة ذات وجه��ة 
ثابت��ة إل��ى آس��يا وإنه ل��ن تُقبل أي 
ع��روض ال تتضمن عاوة فوق س��عر 
البيع الرسمي خلام البصرة اخلفيف 

في حزيران.

»المركزي« يحدد فائدة 5 % لسندات المقاولين

واشنطن تجدد عقوباتها االقتصادية على موسكو

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كش��ف البنك املرك��زي العراقي ان 
نسبة الفائدة ملستحقات املقاولن 
الت��ي  الوطني��ة  الس��ندات  ف��ي 
س��يمنحها نيابه ع��ن وزارة املالية 

س��تكون %5، مؤكداً انه لن يتحمل 
اي خطأ في مستحقات املقاولن.

وقال البن��ك في بي��ان صحافي، إن 
العراقي س��يقوم  املركزي  »البن��ك 
نيابة ع��ن وزارة املالية كوكيل مالي 

بصرف مستحقات املقاولن املتأخرة 
بعد أن يتم إجناز ديوان الرقابة املالية 

االحتادي تدقيق تلك املستحقات«.
وأضاف أن »فائدة السندات ستكون 
%5 سنويا ومدة االس��تحقاق ثاث 

سنوات«.
وذك��ر البن��ك املركزي ف��ي بيانه، أن 
»وزارة التخطي��ط س��تقوم بإعداد 
قوائم بأسماء املقاولن املستحقن 
واملبالغ املس��تحقة لهم وارسالها 

الى وزارة املالية بعد أن يتم توقيعها 
وختمها من قبل الوزارتن«.

ولف��ت إل��ى أن »دوره ه��و تس��ليم 
الس��ندات ال��ى املقاولن وحس��ب 
ال��ى  اس��تنادا  اس��تحقاقاتهم 

القوائم التي ترد من الوزارتن املالية 
البن��ك  يتحم��ل  وال  والتخطي��ط 
مس��ؤولية  اي  العراق��ي  املرك��زي 
املس��تحقة  املبال��غ  صح��ة  ع��ن 

للمقاولن«.

متابعة الصباح الجديد:
أك��د وزي��ر اخلارجي��ة األميركي، 
ريكس تيلرس��ون، خ��ال اتصال 
هاتفي م��ع الرئي��س األوكراني، 
بيت��رو بوروش��ينكو، أن عقوبات 
باده ضد روسيا ستبقى سارية 

املفعول.
وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
م��ارك  األميركي��ة،  اخلارجي��ة 
اخلارجي��ة  وزي��ر  »اتص��ل  تون��ر: 
تيلرس��ون  ريك��س  األميرك��ي، 
اليوم )امس(، بالرئيس األوكراني، 
لبح��ث  بوروش��ينكو،  بيت��رو 
إلى موس��كو،  زيارت��ه األخي��رة 
مش��يرا إل��ى أن��ه بالرغ��م من 
ك��ون الواليات املتح��دة مهتمة 
بتحس��ن العاقات مع روس��يا، 

إال أن تصرفات روس��يا في شرق 
أمام  أوكراني��ا تش��كل عوائ��ق 
ذل��ك، مؤك��دا أهمية اس��تمرار 
أوكرانيا بإحراز تقدم في عمليات 

اإلصاح ومحاربة الفساد«.
االتصال،  تيلرسون، خال  وشدد 
عل��ى الت��زام الوالي��ات املتحدة 
القوي بس��يادة وسامة أراضي 
أوكراني��ا، وأن العقوبات لن ترفع 
إل��ى أن تعي��د موس��كو ش��به 
جزيرة القرم إل��ى كييف، وتنفذ 
مبوج��ب  التزاماته��ا  بالكام��ل 

اتفاقات مينسك«.
وأش��ار تونر إلى اتفاق تيلرسون 
الهام  الدور  وبوروش��ينكو حول 
املراقب��ة  بعث��ة  تلعب��ه  ال��ذي 
اخلاصة ملنظم��ة األمن والتعاون 

ف��ي أوكراني��ا، وأن عل��ى جميع 
األطراف، تنفيذ اتفاق مينسك.

يذك��ر أن العاق��ات بن روس��يا 
والدول الغربية، مبا فيها الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي، ساءت، 
على خلفية األزم��ة األوكرانية، 
حيث فرض��ت دول االحتاد األوربي 
عقوبات ضد أشخاص وقطاعات 
كامل��ة من االقتصاد الروس��ي. 
وردت روس��يا عليه��ا بعقوب��ات 
جوابية متثلت بحظر توريد املواد 
الغذائية من الدول التي فرضت 

عقوبات عليها.
وواش��نطن  بروكس��ل  وتته��م 
الن��زاع  ف��ي  بالتدخ��ل  روس��يا 
ش��رق أوكرانيا، األمر الذي نفته 
موس��كو أكثر من مرة، مؤكدة 

أنه��ا ليس��ت طرفا ف��ي النزاع 
األوكراني.

ف��ي ش��أن آخ��ر، قالت رئيس��ة 
البن��ك املركزي إلفي��را نابيؤلينا 
إن تراج��ع مع��دل التضخم في 
الباد يفس��ح اجملال أمام خفض 
تدريجي لسعر الفائدة الرئيس.

وتظهر بيانات املركزي الروس��ي 
أن مع��دل التضخ��م الس��نوي 
بل��غ بحل��ول 17 نيس��ان اجلاري 
نس��بة %4.1، لذلك من املتوقع 
أن يخفض املركزي خال اجتماع 
مجلس إدارته في 28 من الشهر 
اجل��اري س��عر الفائ��دة الرئيس 

بنسبة 0.25% - 0.5%.
الروس��ي  املرك��زي  ويس��تهدف 
التضخم في  الوص��ول مبع��دل 

الباد إلى مستوى %4، واملستوى 
احلال��ي قريب من ه��دف املركزي 
الروس��ي. وللمقارن��ة فق��د بلغ 
مع��دل التضخم الس��نوي في 

آذار نسبة 4.1%.
ويبل��غ س��عر الفائ��دة اآلن في 
%9.75 بعدم��ا خفضه  روس��يا 
0.25 نقط��ة  املرك��زي بنس��بة 
مئوي��ة خ��ال اجتم��اع مجلس 

إدارته الشهر املاضي. 
وفي 2016، خفض املركزي سعر 
الفائ��دة مرت��ن، آخرهم��ا ف��ي 
أيلول عندها قرر تقليص س��عر 
الفائدة بواقع 0.5 نقطة مئوية، 

إلى مستوى 10%.
على صعيد متص��ل، بدأ الروبل 
ارتفاع  عل��ى  األس��بوع  تداوالت 

أمام الدوالر، بفعل صعود أسعار 
النفط في األسواق العاملية.

ومنا س��عر صرف الروب��ل مقابل 
الدوالر مبقدار 40 كوبيكا ليصل 
س��عر الدوالر الواح��د إلى نحو 

56.04 روبل.
مقاب��ل  تراج��ع  الروب��ل  لك��ن 
العملة األوروبية »اليورو« مبقدار 
27 كوبيكا لتداول اليورو الواحد 

بسعر 60.84 روبل.
وجاء ه��ذا االرتف��اع بعد صعود 
أس��عار النف��ط ف��ي األس��واق 
العاملية وس��ط تف��اؤل بتمديد 
اتف��اق فيين��ا بن كب��ار منتجي 
النفط املستقلن واألعضاء في 
»أوب��ك«، القاضي بخفض إنتاج 

النفط اخلام.

»سومو« تعتزم بيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف عبر بورصة دبي

العراق يستعد لتصدير الغاز من حقول البصرة وميسان

تم إحالة المشروع 
 CPECC إلى شركة
الصينية التي نفذت 
مجمع المعالجة األول 
والثاني في مراحل 
التطوير السابقة وقد 
وصلت بعض المعدات 
الخاصة بالمجمع للبدء 
بتنفيذ المشروع فعليا 
في الفترة القريبة 
المقبلة

إحدى محطات الغاز في العراق

سنغافورة ـ رويترز:
عوض��ت أس��عار النف��ط أم��س االثن��ن بعض 
اخلس��ائر الكبيرة التي تكبدتها األسبوع املاضي 
مدفوع��ة بتوقعات بأن متدد أوب��ك اتفاق خفض 
اإلنت��اج ليس��ري ف��ي ع��ام 2017 بالكامل لكن 
الزيادة املس��تمرة في أنش��طة احلف��ر بالواليات 

املتحدة حدت من املكاسب.
وزادت أس��عار العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوسيط األميركي 32 سنتا أو 0.64 في املئة إلى 
49.84 دوالر للبرمي��ل لكنها تظل دون مس��توى 

50 دوالرا الذي نزلت عنه يوم اجلمعة.
وزادت أسعار العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
مزيج برنت 35 س��نتا أو 0.67 في املئة إلى 52.31 
دوالر للبرمي��ل. وهبطت أس��عار النف��ط كثيرا 
األسبوع املاضي بفعل ارتفاع إمدادات اخلام برغم 
تعه��د منظمة البلدان املص��درة للبترول )أوبك( 
وبع��ض املنتجن اآلخرين بخف��ض اإلنتاج بنحو 
1.8 مليون برميل يوميا ملدة س��تة أشهر اعتبارا 

من األول من كانون الثاني لدعم السوق.

لندن ـ رويترز:
ارتف��ع الي��ورو وانخفض الن أم��س االثنن بعدما 
أس��فرت اجلول��ة األولى م��ن انتخابات الرئاس��ة 
الفرنسية عن مؤشرات تتماشى مع استطاعات 
الرأي لتهدئ مخاوف س��وق العم��ات من حدوث 
صدم��ة سياس��ية أخرى ف��ي اجلول��ة الثانية من 

االنتخابات التي تُعقد الشهر املقبل.
وكان اليورو زاد اثنن باملئة بعدما أظهرت املؤشرات 
األولية تقدم مرشح تيار الوسط إميانويل ماكرون 
كما توقعت استطاعات الرأي على مدى أسابيع. 
ماك��رون  أن  نفس��ها  االس��تطاعات  وأظه��رت 
سيتغلب على مارين لوبان بنحو 30 نقطة مئوية 
بعد أسبوعن وسيس��مح هذا للمستثمرين ممن 
حتوطوا أو تخلوا عن حيازاتهم من أصول منطقة 

اليورو بإعادة الشراء.
لكن العملة األوروبية املوحدة قلصت مكاسبها 
الحق��ا لترتف��ع واح��دا باملئ��ة فق��ط في آس��يا 

والتعامات األوروبية املبكرة.
وبعد نحو 12 س��اعة م��ن انته��اء التصويت في 
االنتخابات الرئاس��ية بفرنس��ا، ارتفع اليورو 1.04 
باملئة من مستوى إغاقه يوم اجلمعة في نيويورك 
ليجرى تداوله عند 1.0837 دوالر. وتقدم اليورو 1.2 
باملئة مقابل اجلنيه االسترليني إلى 84.37 بنس. 

برنت عند 52.31 دوالرًا

اليورو يرتفع والين 
ينخفض

طوكيو ـ رويترز: 
المس مؤش��ر »نيك��ي« لألس��هم اليابانية أعلى 
مس��توياته في نحو ثاثة أس��ابيع أم��س اإلثنن 
مع حتس��ن ش��هية املس��تثمرين للمخاطرة بعد 
اقت��راب مرش��ح الوس��ط إميانوي��ل ماك��رون من 
مقعد الرئاسة الفرنس��ية بعد اجلولة األولى من 

االنتخابات التي أجريت في األول من أمس.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي 1.4 في املئة ليغلق 
عند 18875.88 نقطة بعدما صعد في وقت سابق 
إلى 18910.33 نقطة وهو أعلى مس��توى له منذ 

اخلامس من نيسان.
وزادت أس��هم ش��ركات التصدير بعدما س��جل 
ال��ن، وهو من امل��اذات اآلمنة، هبوطاً ح��اداً أمام 
الدوالر بفعل نتائج اجلول��ة األولى من االنتخابات 

الفرنسية. 
وارتفع��ت أس��هم الش��ركات املرتبط��ة بقطاع 
الدفاع أيضاً في ظل اس��تمرار التوترات املرتبطة 

بكوريا الشمالية.
وتقدم مؤش��ر »توبكس« األوسع نطاقاً واحداً في 
املئ��ة إلى 1503.19 نقطة، في حن ارتفع مؤش��ر 
»جي بي أكس نيكي« 400 بنس��بة 0.95 في املئة 

لينهي أمس عند 13447.69 نقطة.

»نيكي« يرتفع بفعل 
االنتخابات الفرنسية

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

توافد وزراء سياحة عرب وأجانب و2600 
ع��ارض م��ن 150 دولة، إل��ى دبي أمس 
للمشاركة في سوق السفر العربية، 
الت��ي حتتضن للم��رة األول��ى املنتدى 
ال��وزاري ملنظم��ة الس��ياحة العاملية، 
واالجتم��اع الثان��ي واألربع��ن للجنة 
العاملية للش��رق  الس��ياحة  منظمة 
األوس��ط، في وقت تتجه معظم دول 
املنطقة إلى االعتماد على الس��ياحة 

كمصدر مهم للدخل والتوظيف.
وكان رئيس منظمة السياحة العربية 
بندر آل فهيد، أك��د أخيراً أن »القطاع 
السياحي يساهم في توظيف عشرة 
ماين ش��خص في املنطقة العربية، 
م��ا يش��كل نح��و 12 ف��ي املئ��ة من 

إجمالي الوظائف في املنطقة.
وأضاف أن »القطاع يساهم في توفير 
وظائف مباش��رة وغير مباش��رة تصل 
إل��ى 277 ملي��ون وظيفة عاملي��اً، في 
قطاع��ات تعتمد على نحو أساس��ي 

على السياحة والطيران«.
االس��تقرار  ع��دم  حال��ة  وبرغ��م 
االقتصادي في معظ��م دول املنطقة، 

رّجحت منظمة الس��ياحة العربية أن 
يتجاوز إجمالي االستثمار في القطاع 
السياحي في املنطقة إلى 323 بليون 
دوالر نهاية عام 2020، فيما س��يصل 
عدد الزائرين إلى املنطقة العربية إلى 
195 ملي��ون، ما يزيد مبعدل ثاث مرات 

على العدد احلالي حتى 2030.
وأكدت مص��ادر من القطاع أن العالم 
ش��هد خال عام 2016 أكثر من 1.17 
بليون س��ائح، في حن لم تستقطب 
املنطقة العربية س��وى م��ا يقارب 72 
مليون س��ائح، م��ا دع��ا دول املنطقة 
إلى ضخ اس��تثمارات لتطوير وتنمية 
الت��ي  البيني��ة  العربي��ة  الس��ياحة 
أصبحت املاذ األكث��ر أمناً ومردوداً، ما 
يعطي أهمية مللتقى السوق العربية 
في دورته احلالية، ال سيما أنه يحتضن 
كاً م��ن »املنت��دى ال��وزاري ملنظم��ة 
السياحة العاملية« و»االجتماع الثاني 
واألربع��ن للجنة منظمة الس��ياحة 

العاملية للشرق األوسط«.
وقال وزير االقتصاد اإلماراتي س��لطان 
بن س��عيد املنص��وري أن »الس��ياحة 
تعّد أحد أبرز القطاعات غير النفطية 
التي حتظى باهتمام القيادة الرشيدة، 
وتتب��وأ مكان��ة متقدمة ف��ي أولويات 

التنموي��ة  االقتصادي��ة  السياس��ة 
للدولة، إذ تس��اهم بصورة حيوية في 
تنوي��ع القاعدة االقتصادية وتوس��يع 
نطاق مصادر الدخ��ل وتعزيز مقومات 
االستدامة، متهيداً إلرساء دعائم قوية 

ملرحلة ما بعد النفط«.
وأكد أن اس��تضافة اإلمارات فاعليتي 
الس��ياحة  ال��وزاري ملنظمة  املنت��دى 
املنظم��ة  جلن��ة  واجتم��اع  العاملي��ة 
للشرق األوسط، على هامش فاعليات 
ملتقى سوق السفر العربية، تعكس 
حرص الدولة على تعزيز مكانتها على 
خريطة الس��ياحة العاملي��ة، ودعمها 
اجله��ود العاملي��ة لترس��يخ مفاهيم 
السياحة املستدامة ومتكن دورها في 
حتقيق اإلمناء واالزدهار محلياً وإقليمياً 

وعاملياً«. 
وأك��د املنظم��ون أن املنت��دى ال��وزاري 
يُلقي الضوء على مساهمة السياحة 
في النمو والتنوع االقتصادي الشامل 
الش��رق  منطق��ة  ف��ي  واملس��تدام 
األوس��ط وش��مال أفريقيا، وذلك في 
إطار االحتفال مببادرة الس��نة الدولية 
للس��ياحة املس��تدامة ف��ي س��بيل 
التنمية، التي أطلقته��ا األمم املتحدة 
دور  لتعزي��ز   ،2016 األول  ف��ي كان��ون 

القطاع الس��ياحي في حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة 2030 في مختلف 

بلدان العالم.
املنت��دى  فاعلي��ات  ف��ي  وسيش��ارك 
عدد من كبار املتحدث��ن، أبرزهم وزراء 
الس��ياحة ف��ي كّل من مص��ر واألردن 
القط��اع  وكاء  م��ن  وع��دد  ولبن��ان، 
بع��ض  ف��ي  الس��ياحي ومس��ؤوليه 
الدول العربي��ة، واألمن العام ملنظمة 
الس��ياحة العاملي��ة طال��ب الرفاعي. 
كما يش��ارك ممثلون عن أبرز منش��آت 
القط��اع اخل��اص املرتبط��ة مبج��االت 

السياحة والسفر.
وف��ي س��ياق متصل، ق��ال مدي��ر أول 
املعرض سيمون بريس أن »من الواضح 
أن مش��روع إكس��بو دب��ي 2020 يقود 
مسيرة النمو في جميع أنحاء املدينة 
التي تهدف إلى اس��تكمال 160 ألف 
غرف��ة فندقية ف��ي الوقت املناس��ب 
للترحيب بخمسة ماين زائر إضافي 
خال فت��رة املعرض الذي ميتد لس��تة 
أش��هر. ومع ذل��ك، فإن دول��ة اإلمارات 
ودول مجلس التع��اون اخلليجي ككل 
تتطل��ع نح��و تعزيز قطاع الس��ياحة 
كركيزة لتنويع اقتصاداتها بعيداً من 

النفط والغاز«.

شّكل نحو 12 % من اإلجمالي في المنطقة

قّطاع السياحة يوّظف 10 ماليين عربي

الثاثاء 25 نيسان 2017 العدد )3679(

Tue. 25 Apr. 2017 issue )3679(

رئيس منظمة السياحة العربية بندر آل فهيد



آفاق 8

أليسون بارجتر
عرض: مروة صبحي منتصر

مع فوز جماعة »اإلخوان املسلمني« في 
االنتخابات الرئاسية والبرملانية املصرية 
عقب ثورة اخلامس والعشرين من يناير 
أساس��ي  كالع��ب  وظهوره��ا   ،2011
على الساحة السياس��ية الوليدة في 
ليبي��ا عقب اإلطاح��ة بالعقيد »معمر 
القذاف��ي«، وتول��ي حرك��ة »النهضة« 
التونسية السلطة على رأس حكومة 
ائتالفي��ة في أعق��اب ثورة الياس��مني؛ 
بدا املش��هد في املنطق��ة كما لو أنها 
على مش��ارف عص��ر إس��المي جديد، 
حي��ث جاء تيار »اإلس��الم السياس��ي« 
إلى املقدمة بعد أكثر من ثمانية عقود 
من العمل في الظل. واألكثر أهمية أن 
ذل��ك التغيير قد جاء من خالل صناديق 
االقتراع، ولكن سرعان ما حتول مساره، 
ليشهد اإلس��الميون ردة أعادتهم إلى 
نقطة أس��وأ مما كانوا عليه قبل ثورات 

»الربيع العربي«.
وفي هذا اإلطار، يسلط كتاب »أليسون 
بارجت��ر«، الباحث��ة املتخصص��ة ف��ي 
شؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
واحل��ركات اإلس��المية، الض��وء عل��ى 
التقلبات الدراماتيكية الذي ش��هدها 
تيار »اإلسالم السياسي« عقب اإلطاحة 
بجماعة »اإلخوان املسلمني« في مصر 
بعد الثالثني من يونيو 2013، وضعفها 
ف��ي ليبيا عق��ب محاولتها الفاش��لة 
لتأمني مكانتها في النظام السياسي 
في مرحلة ما بع��د »القذافي«، وتضرر 
مصداقي��ة حركة »النهض��ة« وتراجع 

شعبيتها في تونس.
تناق��ش املؤلف��ة ف��ي كتابه��ا كي��ف 
أصبحت جماعة »اإلخوان املس��لمني« 
العًبا رئيًس��ا في مرحل��ة ما بعد ثورات 
»الربيع العربي« التي شهدت اضطرابات 
إقليمي��ة غي��ر مس��بوقة، وكي��ف لم 
تتمكن من احلفاظ على مكاسبها في 
مواجهة التحديات السياسية املتزايدة 

بدول الثورات العربية.

عوامل السقوط
في تناوله��ا لعوامل س��قوط جماعة 
»اإلخوان املس��لمني« أش��ارت أليسون 

النه��ج  تنته��ج  اجلماع��ة  أن  إل��ى 
التدريجي في العمل السياسي وليس 
الث��وري الراديكالي، األمر الذي يُعد أحد 
األس��باب التي تُفسر عدم استعدادها 
وعدم كفاءتها لتولي الس��لطة عقب 
الربي��ع العرب��ي. وف��ي ذل��ك، تس��لط 
الض��وء على كي��ف أن اجلماعة بعد أن 
كانت ف��ي صف��وف املعارض��ة لعقود 
ل��م تكن مس��تعدة لتولي الس��لطة، 
حيث افتق��رت إلى البرامج االقتصادية 
للقي��ادة  املطلوب��ة  والسياس��ية 
السياس��ية. وقدمت املؤلفة عددًا من 
العوامل التي اس��همت في السقوط 
الس��ريع جلماعة »اإلخوان املس��لمني« 
في دول الث��ورات العربية بعد فترة من 

الصعود املؤقت، والتي تتمثل في:
جت��ادل  السياس��ية:  األس��باب  أوال- 
أليس��ون بأن فش��ل جماع��ة »اإلخوان 
املس��لمني« في ع��دد من ال��دول التي 
صعدت فيه��ا عقب »الربي��ع العربي« 
يرجع إلى أس��باب سياسية أكثر منها 
دينية؛ نتيجة نقص اخلبرة السياسية، 
وقص��ور فهمه��ا للواق��ع السياس��ي 
املتغي��ر. حي��ث كش��فت املش��كالت 
التنظيمي��ة ع��ن ضعفه��ا وافتقارها 
للرؤية السياس��ية الواضحة. كما أدى 
سوء قراءة الوضع السياسي، وتركيزها 
على الهيمنة السياسية بنحو سريع، 
إلى وقوعها في مجموعة من األخطاء 

التكتيكية.
وتُضيف املؤلفة أن اجلماعة لم تستطع 
أن ترقى إلى وظيفة احلكم، أو أن تعمل 
كقوة سياسية حديثة ومعاصرة، حيث 
لم تكن معتادًة على البحث عن مؤيدين 
خ��ارج نطاق قاعدته��ا التقليدية، وهو 
م��ا يُعد أحد القصور األساس��ية التي 
واجهتها بعد توليها أو مشاركتها في 
الس��لطة بعدد من ال��دول العربية في 
أعقاب موجات الث��ورات التي اجتاحت 

عددًا من دول املنطقة.
ثانًيا- األسباب التنظيمية: ترى املؤلفة 
أن املص��در األساس��ي لق��وة جماع��ة 
اإلخوان املس��لمني املتمثل ف��ي القوة 
التنظيمية وقدرات احلشد، والذي مكن 
مرشحها الرئاس��ي في مصر الدكتور 
محمد مرسي من الفوز في االنتخابات 
الرئاس��ية ع��ام 2012؛ كان -في الوقت 
ذات��ه- نقط��ة ضعف أساس��ية، حيث 

جعله��ا تغف��ل ض��رورة العم��ل م��ع 
الفواعل السياس��ية األخرى، وذلك ما 
س��رع من س��قوطها. فق��د أوهمتها 
تلك القوة التنظيمية التي تتمتع بها 
عندما تولت السلطة أنها ليست بها 
حاجة للتنس��يق السياسي مع القوى 
السياس��ية األخرى، ول��ذا عملت على 

السيطرة على مفاصل الدولة.
ثالًثا- األسباب الفكرية واأليديولوجية: 
اإلخ��وان  جماع��ة  أن  أليس��ون  ت��رى 
املسلمني اتسمت بالضحالة الفكرية 
املب��ادئ  وس��طحية  واأليديولوجي��ة 
األساسية التي ترسخت في عقيدتها 
من��ذ إنش��ائها، والنه��ج »االنته��ازي« 
التضحي��ة  ف��ي  الش��ديدة  والرغب��ة 
بأيديولوجيتها من أجل نصر سياس��ي 

قصير امل��دى. كما أنه��ا تفتقر للقدرة 
على املرونة والق��درة على التكيف مع 

املتغيرات في الواقع السياسي.
وتضي��ف املؤلف��ة، أن اجلماع��ة عق��ب 
توليه��ا الس��لطة في عدد م��ن الدول 
العربي��ة عقب ث��ورات »الربيع العربي« 
انكش��فت ضحالته��ا األيديولوجي��ة، 
حيث اكتش��فت قطاع��ات جماهيرية 
عريضة الهوة الواس��عة بني خطابهم 
الواقعية ألعضاء  والتصرف��ات  الديني 
اجلماع��ة بع��د توليهم الس��لطة، وأن 
ادعاءه��م دوًم��ا بأنه��م ليس��وا طالب 
س��لطة ق��د كش��ف ع��ن حتايله��م 

السياسي واالجتماعي.
تتوق��ع أليس��ون أن براجماتية جماعة 
باالعتدال  واالدعاء  املسلمني«  »اإلخوان 

واالجتماعية،  السياسية  أجندتها  في 
س��يؤدي إل��ى ظه��ور جماع��ات أكث��ر 
محافظة من السلفيني، والذين عدتهم 
��ا للتغيير في  الكاتب��ة مص��درًا مهمًّ
املنطقة ستكون له تداعيات سياسية 
كبيرة. وتضيف أن اجلماعات السلفية 
ظهرت لي��س في فت��رات القمع ولكن 
مع منح املزيد من احلريات السياس��ية 

عقب الربيع العربي.
ول��ذا، ت��رى أنه م��ن املهم تتبع املس��ار 
السياسي لتلك اجلماعات في السنوات 
املقبل��ة؛ نظ��رًا إل��ى أنها ل��م تتعرض 
للمصي��ر ال��ذي تعرض��ت ل��ه جماعة 
»اإلخوان املس��لمني« بعد س��قوطها، 
وتتوقع أن تكون منافًسا قويًّا للجماعة 
ف��ي الفترة املقبلة بالدول التي حققت 

فيها اجلماعة فشال ملحوًظا.

سقوط اإلخوان وأزمة اإلسالم 
السياسي

يرب��ط كثي��رون ب��ني س��قوط جماعة 
تي��ار  ونهاي��ة  املس��لمني«  »اإلخ��وان 
»اإلسالم السياسي«، حيث يرون أن عزل 
اإلخوان املسلمني من احلكم في مصر، 
أدى إلى س��قوط اإلسالميني في الدول 
العربية األخ��رى، ودخولهم في متاهة 
االضمح��الل بنح��و عام. لك��ن املؤلفة 
ترى أنه من الس��ابق ألوانه اجلزم بذلك؛ 
ألن اإلخوان املس��لمني قد تولوا احلكم 
في مصر في مرحلة انتقالية فوضوية 
ومفاجئ��ة ف��ي منطقة كان��ت تتميز 
باالس��تقرار لعقود. كم��ا أن الربط بني 
س��قوط جماعة »اإلخوان املس��لمني« 
ونهاي��ة »اإلس��الم السياس��ي« يقصر 
اإلسالميني على حزب »احلرية والعدالة« 

الذي لم يتم إنشاؤه إال بعد 2011.
وترى املؤلفة أن هذا الربط مختزل وغير 
صحيح؛ ألن س��قوط جماعة »اإلخوان 
املس��لمني« في مص��ر ال يعن��ي أنهم 
ل��م يس��تمروا ف��ي دول عربي��ة أخرى. 
فعل��ى س��بيل املث��ال، برغ��م إضعاف 
حرك��ة »النهضة« في تون��س، إال أنها 
ظلت فاعال قويًّا في اجملالني السياس��ي 

واالجتماعي.
وتؤك��د أن اإلخفاق��ات الت��ي مت��ر به��ا 
جماع��ة »اإلخوان املس��لمني« في عدد 
م��ن دول الربي��ع العربي بع��د فترة من 
الصعود القصير، ال يعني نهايتها؛ ألن 
اإلسالميني عموًما، واإلخوان املسلمني 
خصوًص��ا، ه��م أوال وقب��ل كل ش��يء 
حركة اجتماعية، حي��ث تبنت التغيير 
االجتماعي أساًسا للتغيير السياسي 
وش��رًطا ل��ه، وأن قوته��م ق��د جت��ذرت 
اجتماعيًّ��ا قبل أن تتجذر سياس��يًّا، ما 
يجعل نهاية تيار »اإلسالم السياسي« 

أمرًا مستحيال.

شروط العودة
وضعت املؤلفة مجموعة من الشروط 
الت��ي متك��ن اجلماع��ة من الع��ودة إلى 
الس��احة السياس��ة مجددًا بعد فترة 

من التراجع، والتي تتمثل في:
أوال- اإلصالح من الداخ��ل: على الرغم 
من اس��تمرار متتع اجلماعة بالدعم بني 

قاعدتها التقليدية، والتي س��تدعمها 
بغض النظر ع��ن اخليارات الت��ي تُقِدم 
اجلماعة عليها، إال أنها حتتاج إلى إيجاد 
طريق��ة لإلصالح م��ن الداخ��ل، والذي 
يعني الذه��اب ألبعد من الكالم املعتاد 
ع��ن املش��اركة ف��ي املراجع��ات، حيث 
يتطل��ب ذلك إع��ادة التفكي��ر في ماذا 
يُقص��د ب�«اإلخ��وان املس��لمني«، وماذا 

متثله اللحظة الراهنة لهم.
وتُش��ير إل��ى أن اجلماعة بع��د الضربة 
القوية التي تعرضت لها ما زال اخلالف 
داخلها ي��دور ح��ول التغيي��ر القيادي، 
ورف��ض الفردية، واملؤسس��ية وتعديل 
بالرؤي��ة  يتعل��ق  م��ا  لك��ن  الالئح��ة، 
واملنهاجي��ة م��ا زال غائًبا ع��ن النقاش 
الداخل��ي. كم��ا أن اجلماع��ة ال متتل��ك 
خط��ة واضحة املعالم ح��ول إمكانية 
التعايش مع مؤسسات الدولة القائمة 

ومشكالتها وتعقيداتها.
ووفًق��ا للمؤلف��ة ل��ن يك��ون اإلصالح 
جماع��ة  ألن  س��هال؛  أم��رًا  الداخل��ي 
»اإلخوان املس��لمني« مث��ل العديد من 
الكيانات الس��لطوية، لم تكن جماعة 
م��ن قبل متي��ل إل��ى املراجع��ة الذاتية 
أو اإلص��الح. وع��الوًة على ذل��ك، فإن أي 
محاولة لتنفيذ أي إصالح جاد في مثل 
تل��ك البيئ��ة املضطربة ف��ي منطقة 
الش��رق األوس��ط مهم��ة صعب��ة في 

أحسن األحوال، وفًقا ألليسون.
ثانًي��ا- إجراءات اس��تعادة الثق��ة: ترى 
املؤلف��ة أن عل��ى اإلخ��وان اتخ��اذ عددٍ 
م��ن اإلج��راءات الس��تعادة الثقة على 
املس��توى اجلماهيري والسياسي، مثل 
بن��اء حتالف��ات سياس��ية تق��وم على 
مطالب وشعارات وبرامج عامة تتجاوز 

ثنائية املدني/الديني.
وتخلص أليس��ون بارجتر ف��ي مؤلفها 
إل��ى أن��ه إذا كان اإلس��الم السياس��ي 
لم ينته، ف��إن ذلك ال يُنك��ر أن جماعة 
»اإلخوان املسلمني« قد واجهت صفعة 
قوية، بس��بب نق��ص اخلب��رة والفهم 
لبع��ض اجلوانب السياس��ية والدينية، 
الرؤية السياس��ية واملشكالت  ونقص 
التنظيمي��ة، مم��ا أدى إلى فش��لها في 
التعامل بص��ورة إيجابي��ة وفعالة مع 
الس��لطة عندما حكمت في عدد من 

دول الربيع العربي. 

برلين ـ جاسم محمد

املاني��ا ودول االحتاد االوروب��ي كانت على 
موعد م��ع نتائج تصوي��ت االتراك على 
حت��ول تركيا ال��ى النظام الرئاس��ي يوم 
17 ابري��ل 2017، برغم ان النتائج جائت 
االوروبية.  والتقديرات  التوقعات  حسب 
هذه التوقعات متاشت مع تقارير مراقبو 
منظمة األمن والتعاون في أوروبا ملراقبة 
االس��تفتاء على التعديالت الدستورية  
بتاكيده��م وجود الكثيرم��ن اخملالفات.  
وج��اء ف��ي التقري��ر املبدئ��ي للبعثة أن 
استفتاء السادس عشر من أبريل2017 
مت في ظل ظ��روف غير عادلة وان حريات 
أساس��ية تعرض��ت للتقيي��د في ظل 
حال��ة الطوارئ. يذك��ر ان تركيا اعلنت، 
فوز معس��كر »نع��م« في االس��تفتاء 
على التعديالت الدستورية حول تطبيق 

نظام رئاسي وفقا لنتائج مؤقتة.
والتكم��ن اهمي��ة نتائ��ج االس��تفتاء، 
بالعالق��ات ماب��ني تركي��ا واملاني��ا ودول 
االحتاد االوروبي ب��ل، في العالقة املركبة 
مع مزدوجي اجلنس��ية م��ن االتراك في 
املاني��ا، وكيفي��ة التعام��ل معهم وفق 
الدس��تور االملاني. جتدر اإلش��ارة إلى أن 
63,1 % م��ن أف��راد اجلالي��ة التركية في 
أملانيا الذين يحق لهم االنتخاب صوتوا 
لصال��ح التعدي��الت الدس��تورية التي 
متن��ح أدروغان صالحيات موس��عة، في 
حني صوت لصال��ح هذه التعديالت في 

تركيا 51,2 في املائة من األتراك. 

وكان »ج��وكاي صوف��و أوغل��و« رئي��س 
اجلالي��ة التركية في أملانيا قد أعرب عن 
قلقه إزاء تصوي��ت غالبية أفراد اجلالية 
لصال��ح التعديالت املثي��رة للجدل في 
الدس��تور التركي. هذه النتائج س��وف 
التنعك��س على العالقات السياس��ية 
ب��ني الطرف��ني بل س��وف تتع��دى ذلك 
لتصل ال��ى حد اعادة النظ��ر بالقوانني 
داخ��ل  اجلنس��ية   مبزدوج��ي  اخلاص��ة 
الدس��تور االملاني.  وهذا مادفع رئيس��ة 
كلت��ة حزب اليس��ار في البوندس��تاغ، 
»سارة فاغنكنيشت« مبطالبة احلكومة 
توضيح موقفها، إلى جانب الدميقراطية 
ام ديكتاتوري��ة أردوغان، وه��ذا مايعقد 
مشهد العالقات بني البلدين. اما رئيس 
حزب اخلض��ر األملان��ي املع��ارض »جتيم 
أوزدمير« فطالب اجلالية التركية بإبداء 

املزيد من الوالء للدستور األملاني.

سخط املانيا
قال وزير اخلارجية »سيغمار غابرييل« إن 

املوضوع في متناول يد تركيا، والقرارات 
ليس أمامها وق��ت طويل على اإلطالق، 
واالنضم��ام لي��س ممكنا عل��ى أية حال 
في الوق��ت احلالي واضاف على تركيا ان 
أال تنآى بنفس��ها عن أوروبا، وأكد على 
اخلط األحمر للحكوم��ة األملانية والذي 
يتعني عنده وقف مفاوضات االنضمام، 
ويتمث��ل هذا اخل��ط في إع��ادة تطبيق 
عقوب��ة اإلعدام ف��ي تركي��ا..)..(. وقالت 
ميركل إن احلكومة تنتظر من احلكومة 
التركية بعد احلملة االنتخابية ، السعي 
اآلن إلى حوار قائم على االحترام مع كل 

القوى السياسية وفي اجملتمع.  .
وبرغم  حتفظ ميركل على تصريحاتها، 
التي باتت منطي��ة وومملة ازاء تصريحات 
اردوغان التي خرجت عن دائرة السياقات 
الدبلوماس��ية والعالقات ب��ني البلدين، 
فقد جائت تصريحات الساس��ة االملان 
ه��ذه امل��رة، اكثر س��خطا، وه��و مالم 
تعه��ده املانيا من قبل في مواقفها ازاء 

مجمل القضايا الدولية. 
وترى »يوليا كلوكنر« مس��اعدة رئيسة 

االحتاد املس��يحي الدميقراطي من خالل 
املعطي��ات الت��ي ظهرت في إس��تفتاء 
تركيا أنه لم يعد هناك مجال النضمام 
أنق��رة إلى اإلحت��اد األوروب��ي و أن »أبواب 
انضم��ام تركي��ا لالحت��اد األوروب��ي اآلن 
مغلقة متاما. كما أن املس��اعدات التي 
حتص��ل عليه��ا تركيا في إط��ار مرحلة 
م��ا قب��ل اإلنضمام ق��د ولَّ��ت«. وكامنا 
املاني��ا ودول اوروب��ا كانت��ا عل��ى موعد 
مع االس��تفتاء الترك��ي لوضع حد الى 
امللفات العالقة م��ع تركيا ابرزها ملف 
االتفاق االوروبي التركي وملف مناقشة 

دخول تركيا الى االحتاد االوروبي.
وق��د وصف رئي��س حزب اخلض��ر »جتيم 
أوزدمير« يوم إس��تفتاء تركيا بأنه »يوم 
أس��ود لتركيا«، عادًا أن نتائ��ج اإلقتراع 
أظهرت إنقساما في البلد حيث صوت 
حوالي 50 % لصالح الدميقراطية وضد 
الدكتاتوري��ة، مضيف��ا »نحن نقف إلى 
جان��ب هؤالء«. ودعت أكالوديا روث نائبة 
رئيس حزب اخلضر إلى مراجعة شاملة 

للعالقات مع تركيا.

النتائج
�  ان  حكومة اردوغان اغلقت بنفس��ها 
ملف مناقشة دخول تركيا الى عضوية 
االحت��اد االوروب��ي، بنتيج��ة االس��تفتاء 
ه��ذا ال��ذي مين��ح الرئي��س الكثير من 
الصالحي��ات غير الدميقراطي��ة، واعادة 
عقوبة االع��دام في تركيا، والتي تعدها 

اوروبا خطا احمر.
� ان صفقات السالح االملانية واالوروبية 
ال��ى تركيا بات��ت في موض��ع مراجعة، 
وهن��اك ضغوطات كبيرة م��ن االحزاب 
املعارضة والرأي العام في اوروبا، تطالب 
احلكوم��ات االوروبي��ة، بع��دم تس��ليح 
خاص��ة  بالس��الح  اردوغ��ان  حكوم��ة 

االسلحة االستراتيجية املتطورة.
� التواج��د االملان��ي ورمب��ا االوروب��ي في 
تركي��ا، قاع��دة »اجنرليك«، ب��ات مهددا 
اردوغ��ان، وكثي��را  ويخض��ع ملس��اومة 
ماشهد الكثير من العراقيل بينها منع 
اردوغان الى اعضاء ف��ي البرملان االملاني 
وفي احلكومة االملانية بزيارة قواتها في 

قاعدة »اجنرليك«.

� س��وف تتصاعد االصوات داخل املانيا 
للمطالب��ة باخراج تركيا م��ن »الناتو«، 
مابعد هذا االس��تفتاء، وهذا يعني بان 
النات��و ودول اوروب��ا س��وف تبح��ث عن 
قواعد جديدة ف��ي دول املنطقة خاصة 
اجمل��اور ال��ى تركي��ا، التقارير ذك��رت بأن 
كردستان العراق واملناطق التي يسيطر 
عليها االكراد في سوريا باتت مرشحة 

لكي تكون بديلة عن قاعدة  اجنرليك.
�  االتفاق االوروبي التركي حول الالجئني 
املوقع مطل��ع عام 2016، بات في حكم 
امللغ��ي وعف��ى علي��ه الده��ر، في ظل 

خطط وسياسات اوروبية جديدة.
� العالق��ات السياس��ية ماب��ني تركيا 
واملانيا من جانب ودول االحتاد االوروبي من 
جانب اخر سوف تشهد تدهورا اكثر، وان 
اردوغان سوف يستمر بتصعيد خطابه 
السياسي ضدها واتهامها ب«النازية« 
�  برغ��م ح��رص دول اوروب��ا، باالحتفاظ 
بتركي��ا، دول��ة ج��ارة الى االحت��اد وليس 
ش��ريكا، ف��ان حكومة اردوغان س��وف 
تتجه اكثر نحو موس��كو، وهذا مايعد 

نقط��ة ضعف دول اوروبا ورمبا تكون وراء 
حتفظ بع��ض  زعم��اء اوروب��ا، من عدم 
توضي��ح مواقفهم احلقيقية، خوفا من 
اندف��اع تركيا اكثر الى موس��كو، وهذا 

مابات متوقعا.
� ان حكوم��ة اردوغان س��وف تس��تغل 
اجلالية التركية في املانيا واوروبا لتنفيذ 
مصاحله��ا، التي تكمن احراج دول اوروبا 
مبوقفه��ا م��ن االح��زاب املعارض��ة الى 
اردوغان، ابرزها جماعة »غولن« وكذلك 
اجلماع��ات الكردي��ة التركي��ة املوجودة 
في اوروبا. تكمن اس��تغالل انقرة لورقة 
اجلالي��ات التركية ف��ي اوروبا، حتش��يد 
املس��يرات والتجمعات، وهذا مايسبب 
ص��داع رأس ال��ى اوروبا، م��ع احتماالت 
تصعي��د اخلالف��ات التركي��ة � التركية 
عل��ى اراضي اوروب��ا رمبا تص��ل الى حد 
التصفيات املس��لحة، وه��ذا ما التريده 
املاني��ا ودول االحتاد، النه��ا الحتتاج مزيدا 
م��ن حالة ان��ذار والتاهب ف��ي مواجهة 
تهدي��دات امنه��ا القوم��ي ال��ى جانب 
تهدي��دات اليمني املتط��رف واجلماعات 

االسالموية والفاشية.
�  تق��ارب حكومة اردوغان مع جماعات 
اس��المية متطرف��ة منه��ا جماع��ات 
م��ن  املتطرف��ة،  والس��لفية  االخ��وان 
ش��أنها تعم��ل على زعزع��ة االمن في 
املاني��ا واوروب��ا، وهذا ما اكدت��ه اجهزة 
االستخبارات االملانية في تقارير سابقة 

من عام 2016.
� من املرج��ح ان تتجه حكومة اردوغان 
نحو العمل السري االستخباراتي داخل 
املاني��ا واوروبا، وتنش��ط اس��تخباراتياً 
من خالل ش��بكة عمالء س��ريني، تقدر 
بعش��رات االالف، حتت غطاء منظمات 
اس��المية او جمعي��ات وفق��اً لتقاري��ر 
االس��تخبارات االملانية، وس��وف يندفع 
اردوغان في هذا املس��ار اكثر، كونه بات 
على يقني بانه خس��ر االتف��اق االوروبي 
ومل��ف مناقش��ة عضوي��ة تركي��ا في 
االحت��اد، وتقرب��ه من موس��كو س��وف 

يشجعه على اداء هذا الدور اكثر.

التوصيات
ماحتتاجه املاني��ا ودول اوروبا في الوقت 
احلاض��ر، ه��و مراجع��ة موقفه��ا م��ن 
اجلالي��ات التركية هن��ا، وان تكون اكثر 
تقرب��ا لها من خالل عق��د االجتماعات 
وحض��ور املنتديات للجالي��ات التركية 
لتخفي��ض تأثي��ر اجلمعي��ات واملراك��ز 
الت��ي تروج الى حكوم��ة اردوغان ابرزها 
جمعي��ة »ديبيت« ف��ي املانيا التي متثل 
ذراع دعي��ة قوي ال��ى اردوغ��ان، وابتعاد 
املانيا عن سياسات التهميش وصناعة 
الكراهي��ة، التي تتغذى عليها حكومة 
اردوغان وتصريحات��ه. ويجدر باحلكومة 
االملانية حتدي��دا واوروبا مراجعة  قوانني 
حم��ل اجلنس��ية املزدوجة ف��ي قضية 
االت��راك، لتخفي��ض تاثي��رات حكومة 
اردوغ��ان املتوقعة عليها ومس��اومتها 
بخضوعه��م الى القوان��ني والعقوبات 
التركية غير الدميقراطية خالل زيارتهم 
ال��ى تركيا، يذكر بان القوانني في اوروبا، 
تطلب م��ن مزدوجي اجلنس��ية خاصة 
البالغني حتديد موقفهم من جنس��ية 
البل��د االم، كونه��ا ال تس��تطيع توفير 
احلماي��ة له��م ف��ي ح��ال الس��فر الى 
الدولة االم، اال اذا تنازل عنها. العالقات 
االوروبي��ة م��ع تركي��ا س��وف تش��هد 
تدهوراً اكث��ر  وكانها وصلت الى طريق 

مسدود.

اإلره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واإلستخبارات

استفتاء تركيا.. يوم أسود في العالقات األوروبية التركية
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دأب املشرعون باختالف مشاربهم 
عل��ى  والسياس��ية  الفكري��ة 
ايج��اد معايير مهم��ة إزاء صياغة 
لتك��ون  القانوني��ة  التش��ريعات 
املس��ؤولية  ف��ي حتدي��د  اساس��اً 
املدني��ة واجلزائي��ة، ويع��د معي��ار 
السن القانوني من املعايير املهمة 
الذي على اساسه ابتنت النصوص 
القانوني��ة احكامها وه��و مرحلة 
عمرية حس��ابية لم ت��أت من فراغ 
وامنا ضمن اسس معتمدة مرتبطة 
االجتماع��ي  والنظ��ام  بالبيئ��ة 
ولذل��ك اختل��ف املش��رعون ف��ي 
حتديد الس��ن العمري للمسؤولية 
وبالتالي االهلي��ة املطلوبة للقيام 

بالتصرفات القانونية.
فاملش��رع العراقي نص على حتديد 
س��ن الرشد وهو الس��ن القانوني 
في امل��ادة )106( من القانون املدني 
رقم )40( لسنة 1950 املعدل )سن 
الرشد هي ثماني عشر سنة كاملة 
( واملادة )93( منه عدت كل شخص 
اه��ال للتعاقد مالم يق��رر القانون 
عدم اهليته او يحد منها والصغير 

املأذون في التصرفات الداخلة حتت 
االذن مبنزل��ة البال��غ س��ن الرش��د 
حس��ب امل��ادة )99( واح��كام االذن 
حس��ب املادة )98( مدني اشترطت 
: ان يكون من قبل الولي وبترخيص 
م��ن احملكمة ويس��لم م��ال مقدر 
على س��بيل التجربة ف��ي العمل 
التج��اري باذن مطلق او مقيد على 
ان يكون الصغي��ر املميز قد اكمل 
اخلامس��ة عش��رة من العمر. كما 
أن للمحكم��ة إص��دار اإلذن عن��د 
امتناع الولي عن االذن املادة )1/101 

( مدني. 
ان م��ا مت ذكره هي ص��ور للحماية 
الصغير  بتأهيل  اخلاصة  القانونية 
املميز الذي اكمل اخلامسة عشرة 
واصب��ح عل��ى ابواب مرحلة س��ن 
الرش��د وهذا التأهيل ه��و املرحلة 
األخي��رة للقاص��ر الذي س��بقتها 
مراح��ل متع��ددة تبتدئ من س��ن 
التمييز سبع س��نوات كاملة )97 
/2( وع��د تصرفات الصغير غير مميز 
باطل��ة امل��ادة )96 ( وحت��ى مرحلة 
الصغي��ر املميز ما قبل بلوغ س��ن 

الرش��د، ان هذه املرحل��ة العمرية 
محكومة بأط��ر احلماية القانونية 
لتصرف��ات القاص��ر الت��ي تنصب 
على حتقي��ق املصلحة املطلقة له 
ووقايته م��ن الضرر عبر خلق وضع 
قانون��ي س��اند وداع��م ملصلح��ة 
الصغي��ر كل ذل��ك ضم��ن أهلية 
معين��ة، فاألهلية : ه��ي صالحية 
الش��خص ليكون له حقوق وعليه 
إل��ى  تنقس��م  وه��ي  التزام��ات، 
أهلي��ة وجوب وأهلي��ة أداء، ويعرف 
الفقه��اء أهلي��ة الوج��وب ) أنه��ا 
صالحية الشخص لوجوب احلقوق 
املش��روعة ل��ه وعليه ( أم��ا أهلية 
األداء فه��ي )صالحي��ة الش��خص 
الس��تعمال احلق��وق الت��ي يتمتع 
به��ا( وبه��ذا فه��ي تختل��ف ع��ن 
أهلي��ة الوجوب، ألن أهلية الوجوب 
ه��ي لثب��وت احلق��وق ل��ه وعليه، 
أم��ا أهلي��ة األداء فه��ي صالحيته 
الس��تعمال احلق��وق الت��ي يتمتع 
بها.و املس��ؤولية تقترن بتصرفات 
البالغ سن الرشد وهو املبدأ العام 
مبعنى -كما ذكرن��ا- صالحيته في 

اج��راء التصرفات جميعها س��واء 
اكانت نافعة ام ض��ارة او دائرة بني 
النف��ع والض��رر، اال ان قانون رعاية 
القاصرين رقم )78 ( لس��نة 1980 
قد ج��اء ف��ي امل��ادة )3/ أوالً/ أ( في 
الش��ق الثاني من��ه بحالة جديدة 
وهي كم��ا جاء بالنص )… ويعد من 
أكمل اخلامس��ة عشرة وتزوج بإذن 
من احملكمة كامل األهلية..( وعليه 
فان من اكمل خمس��ة عشر عاما 
وت��زوج باذن احملكم��ة يصبح كامل 
االهلية اس��تثناًء من معيار السن 
القانوني سن الرشد احملدد بإكمال 
الثامنة عش��رة م��ن العمر ويكون 
مبواجهة املسؤولية املدنية وخارجا 
للقاصر  القانوني��ة  احلماي��ة  ع��ن 
وال تنطب��ق علي��ه اح��كام قان��ون 
رعاية القاصري��ن وان منحته جواز 
االهلي��ة الكاملة الت��ي يتمتع بها 
اقرانه البالغني س��ن الرشد طبقا 
للقان��ون املدني، بي��د ان ما ذكرناه 
لم يجد ف��ي التطبي��ق القضائي 
اختط��ت  فق��د  واضح��اً  طريق��ا 
رؤي��ة جدي��دة  التميي��ز  محاك��م 

متماهية بني احلصول على احلماية 
القانونية الكامل��ة لتصرفات من 
أكمل اخلامس��ة عشرة وتزوج بأذن 
احملكم��ة واملس��ؤولية املدنية التي 
مت اختصاره��ا بالقضاي��ا اخلاص��ة 
باألحوال الشخصية مثاله ما جاء 
بالقرار التمييزي حملكمة استئناف 
بغداد/الرصافة بصفتها التمييزية 
واملرق��م 1609 /ه���.أ./ 2000 ف��ي 
ال��ذي قض��ى في��ه )….   2000/9/6
أن املميز )آ( في اخلامس��ة عش��رة 
من عم��ره يعد بالغ��اً فيما يتعلق 
باألح��وال الش��خصية، أم��ا فيما 
يتعلق بالقضاي��ا املالية والتجارية 

فإنه يعد ما زال قاصراً …(.
ون��رى أن ه��ذه الرؤية وه��ي محل 
تقدي��ر ل��م تك��ن تطبيق��ا لرؤية 
ومخالف��ة  الواضح��ة  املش��رع 
لنص��وص القوان��ني الناف��ذة وهي 
اجتهاد في م��ورد النص الذي كان 
فقان��ون رعاية  وواضح��اً  صريح��اً 
القاصري��ن الصادر ع��ام 1980 هو 
قانون خاص للقانون املدني العام و 
الص��ادر عام 1950 وطبقا للقاعدة 

القانوني��ة )اخل��اص يقي��د الع��ام( 
تك��ون االهلي��ة الكامل��ة للقاصر 
الذي اكمل اخلامس��ة عشر وتزوج 
بأذن احملكمة في التصرفات جميعا 
مبا فيه��ا التصرف��ات الدائ��رة بني 
النفع والض��رر والتصرفات الضارة 
هذا م��ن جانب ومن جان��ب اخر ان 
ما ذهبت اليه رؤية القرار التمييزي 
التأهي��ل  مرحل��ة  م��ع  يتع��ارض 
اخلاصة بالتصرف��ات احملكومة بأذن 
احملكم��ة مبق��دار مع��ني م��ن املال 
وبترخيص من الولي وبدونه احيانا 
في االعمال التجارية اضافة الى ان 
اعتباره بالغا في ما يتعلق بقضايا 
األحوال الشخصية ال يقيه فهناك 
محض��ا  ض��ررا  ض��ارة  تصرف��ات 
املرتبطة  املالية  اجلوان��ب  متعلقة 
باألحوال الشخصية مثالها مقدار 
اخملالعة في الطالق اخللعي والتنازل 
ع��ن االث��اث الزوجي��ة والهبات بني 
الزوجني وذلك ال يستقيم مع رؤية 
الت��ي حافظت  التميي��زي  الق��رار 
على مظلة احلماية القانونية على 

حساب املسؤولية املدنية.

ان مناقش��ة ن��ص امل��ادة ورؤيتن��ا 
اليها ومالحظاتنا عليها باعتبارها 
القانوني��ة  للحماي��ة  انته��اكا 
للقاص��ر املتزوج الذي اكمل س��ن 
اخلامسة عشرة ش��يء والتطبيق 
القانوني للنص شيء اخر، ونرى ان 
املش��رع في صياغة هذه املادة كان 
متأثراً باالتفاقي��ة الدولية اخلاصة 
الدنيا  والس��ن  بالرضا  بالتوصي��ة 
وتس��جيل عقد ال��زواج عام 1965 
والتي تضمنت هذه التوصية ثالثة 
مب��ادئ أهمها ما أورده املبدأ الثاني 
الذي حدد س��ن اخلامس��ة عشرة 
س��نا دنيا للزواج ول��م يتطرق إلى 

جنس املتزوج.
ف��ي  الكامل��ة  األهلي��ة  رؤي��ة  إن 
املطلق��ة  القانوني��ة  التصرف��ات 
للقاصر ال��ذي تزوج ب��أذن احملكمة 
هي اق��رب للتطبيق القانوني ونرى 
إما أن يكون هناك تدخل تشريعي 
للقاصر  القانونية  احلماي��ة  إلعادة 
املت��زوج او ان تك��ون هن��اك رؤي��ة 
جدي��دة تطبيقي��ة قضائية تعده 

مبواجهة املسؤولية املدنية.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

ناصر عمران

روبرت سكيدلسكي

قاضي عراقي

أستاذ فخري في 
االقتصاد السياسي 

في جامعة 
وارويك وزميل 

في األكاديمية 
البريطانية.

من الواضح أن الكلمة األخيرة لم 
تُعَط بعد بشأن هجوم األسلحة 
الكيماوي��ة عل��ى خان ش��يخون 
ف��ي محافظة ادلب بس��وريا يوم 
4 ابريل/نيس��ان والذي أسفر عن 
مصرع 85 ش��خصا وإصابة 555 
آخري��ن. لك��ن هناك ث��الث نقاط 
تتعلق باملس��ؤولية عن الهجوم، 
املتحدة العس��كري  الواليات  ورد 
عليها، وتأثير األحداث على مسار 

احلرب األهلية السورية.
تك��ذب،  احلكوم��ات  بداي��ة، كل 
ليس بنحو عف��وي، ولكن عندما 
يناس��بها فع��ل ذل��ك، وتعتق��د 
أنها ميك��ن أن تفلت من العقاب. 
هذا افتراض قبل أي جهد إلثبات 
احلقيقة بش��أن ما ح��دث. هناك 
نقط��ة انط��الق جي��دة وه��ي أن 
احلكوم��ات الدميقراطي��ة تكذب 
أقل من النظم االستبدادية، ألنها 
أقل عرضة لإلف��الت من العقاب. 
ل��ذا يفضل املرء حدي��ث الرئيس 
الروس��ي فالدميير بوت��ني على ما 
يقول��ه الرئيس الس��وري بش��ار 

الرئيس األميركي  األسد وحديث 
دونالد ترامب على بوتني.

وبحس��ب األس��د، ف��إن املذبحة 
كان��ت »تلفيقا«. عل��ى النقيض 
من ذلك، اعت��رف بوتني بأن اجملزرة 
وقع��ت، لكنه يدع��ي أن مخزون 
األس��لحة الكيميائي��ة كان في 
األراض��ي الت��ي يس��يطر عليها 
املتمردون وأطلقوها إما عن عمد، 
لتشويه س��معة النظام، أو عن 
طري��ق اخلط��أ بس��بب القصف 
احلكوم��ي. وأخي��را، تش��ير إدارة 
ترام��ب إلى أدل��ة قاطعة على أن 
الهج��وم كان مخططا من قبل 
الثالثة  حكومة األس��د. ويدع��و 
إل��ى إج��راء حتقي��ق »موضوعي« 
ف��ي الظروف احمليط��ة »باحلدث«، 
لكنهم ال يوافقون على ما ميكن 

عده »موضوعيا«.
على الرغم من أن أدلة ترامب لم 
يتم الكش��ف عنه��ا، أعتقد أنه 
م��ن املرجح أنه كان هناك هجوم 
غاز الس��ارين وأن��ه كان بأمر من 
نظ��ام األس��د. لكن األم��ر ليس 

مؤكدا. وعلى افتراض أن األس��د 
عقالني، فإن املكاسب العسكرية 
الثانوية نسبيا من تسميم بعض 
املتمردين )وأيضا املدنيني( س��وف 
تكون أق��ل بنحو كبير من التأثير 
احملتمل على ال��رأي العام الدولي، 
واحل��رج حللفائ��ه ال��روس، وخطر 
إث��ارة ردة فعل أميركي��ة. وعالوة 
عل��ى ذل��ك، لتبري��ر غ��زو العراق 
في ع��ام 2003، قدم��ت الواليات 
املتح��دة )واململكة املتحدة( أدلة 
»قاطعة« على أن صدام حس��ني 
كان ميتلك أس��لحة دمار شامل، 
والت��ي تبني أنها كاذب��ة. وقد أدى 
تنامي »الدولة األمنية« إلى تقوية 
قدرة احلكومات الدميقراطية على 

االبتعاد عن األكاذيب.
النقطة الثانية هي الكشف عن 
عدم اس��تقرار ترامب النفس��ي. 
إن هدف��ه كرئي��س، كم��ا يعل��ن 
باس��تمرار، هو إص��الح االقتصاد 
االميركي، وليس ليكون ش��رطيا 
على العال��م. وح��ذر أوباما مرارا 
من الدخول في حرب في س��وريا. 

لكنه فع��ل ذل��ك بالتحديد من 
خالل إطالق 59 صاروخ توماهوك 
على قاع��دة جوية س��ورية بعد 
ثالثة أيام من مجزرة خان شيخون. 
رمبا قد شعر باألس��ى عندما رأى 
صور القتلى وموت األطفال على 
شاش��ة التلفزيون، كما مت اإلبالغ 
عنه على نطاق واسع؛ لكن األدلة 
املرئية على ارتكاب األسد جلرائم 

كانت متاحة منذ فترة طويلة.
عاطفي��ا  فعل��ه  رد  كان  س��واء 
بالفع��ل، أو بعد اإلحب��اط  الذي 
ش��عر به بسبب فش��ل مبادراته 
السياس��ية احمللي��ة، التي تهدف 
إلى تخويف كوريا الش��مالية، أو 
خليط م��ن الثالثة، ف��إن موقفه 
يتوافق م��ع ما وصف��ه الطبيب 
النفسي واحلائز على جائزة نوبل 
دانيال كانيمان بنظام التفكير 1: 
امليل إلى االستجابة بنحو متهور 
ملش��كالت معق��دة عندم��ا يتم 
إجراء م��داوالت أكثر حذرا )نظام 

التفكير 2(.
إن اندف��اع ترام��ب هو ش��يء من 

الكوابي��س، لي��س فق��ط ألن��ه 
يجعل��ه قاب��ل لالس��تغالل م��ن 
قبل أولئك الذين لديهم أجندات 
أكثر تداوال، ولكن أيضا ألنه يقود 

الكثير من اللعب القاتلة.
عل��ى النقيض م��ن رد النظام 1 
لهج��وم الس��ارين م��ع رد فع��ل 
رئيس جون كينيدي ومستشاريه 
لوضع نيكيتا خروتشوف صواريخ 

نووية في كوبا. 
النقط��ة الثالثة ه��ي أن تصريح 
وزي��ر اخلارجي��ة االميركي ريكس 
تيلرسون في موسكو بأن »عهد 
أسرة األس��د يقترب من نهايته« 
ال معنى له. ومن بني ال 16 مليون 
س��وري الذين ما زالوا في سوريا، 
يعيش ٪65.5 منهم في األراضي 
التي تسيطر عليها احلكومة. إال 
إذا كانت لدى تيلرس��ون سياسة 
خفي��ة إلزالة األس��د ع��ن طريق 
االغتي��ال أو االنقالب، فإن اإلصرار 
على مغادرته كش��رط للتسوية 
السياسية في س��وريا سيطيل 
احل��رب األهلية: واملزيد من الدعم 

املسلح للمعارضة سيعني املزيد 
من الدعم الروسي للنظام.

وفي كلتا احلالتني، فإن سياس��ة 
الواليات املتح��دة، بقدر ما لديها 
ببس��اطة  واحدة، هي  سياس��ة 
سياس��ة ح��رب، ال ح��دود له��ا 
وكم��ا  حتص��ى.  ال  وعواقبه��ا 
ق��ال املعه��د الدولي للدراس��ات 
بع��د  بوقاح��ة  اإلس��تراتيجية 
أن  ب��دا  »إذا  توماه��وك:  هج��وم 
ترامب في طريق��ه للتوصل إلى 
ت��وازن مناس��ب في السياس��ة 
العام��ة، ف��اٍن اندفاع��ه، وجهله 
وطبيعت��ه  الدولي��ة،  بالش��ؤون 
غير املنتظم��ة، والتآلف األصلي، 
وتنظي��م » املعامالت » رمبا يعوق 
التحام »عقيدة ترامب« املميزة«.

إن السياس��ة اخلارجية احلكيمة 
تختل��ف متام��ا عن االس��تجابة 
»النس��بية« حلدث مع��ني، ألنها 
تنطوي عل��ى حتديد الغايات التي 
من املفترض أن تخدمها الوسائل 
اخملت��ارة. وبعب��ارة أخ��رى، تتطلب 
تفكي��را  اخلارجي��ة  السياس��ة 

اس��تراتيجيا. ول��م يظهر ترامب 
أي دلي��ل عل��ى ذلك؛ ف��ي الواقع، 
فاٍن مخاطر سياس��ته املندفعة 
تتس��بب ف��ي مش��كالت أكب��ر 
لسوريا، حيث س��تنهار الواليات 
وروس��يا على  وبريطانيا  املتحدة 

إثرها.
في ع��ام 1903، كت��ب طالب في 
جامع��ة كامبردج، ج��ون ماينارد 
كين��ز، مق��اال ع��ن الفيلس��وف 
احملافظ إدموند ب��ورك، الذي يبدو 
كأنه لؤلؤة من احلكمة في وقتنا 
احلاضر. وقال كين��ز: »إضافة إلى 
اخملاط��ر الت��ي ينط��وي عليها أي 
أس��لوب عني��ف م��ن التق��دم،« 
هن��اك فكرة غالبا م��ا حتتاج إلى 
التركي��ز: لي��س كافي��ا أن تكون 
احلالة التي نس��عى إلى تعزيزها 
أفضل من احلالة التي س��بقتها؛ 
يج��ب أن تك��ون أفضل مب��ا فيه 
الكفاي��ة للتعوي��ض عن ش��رور 

املرحلة االنتقالية«.

سياسة حرب ترامب في سوريا
PROJECT
SYNDICATE

االنتخابات الرئاسية الفرنسية

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

لقّرائي املعذرة لهذه املعابثة، وهذا اللعب بالوقت الثمني، 
واعتمد على رحابة صدرهم ليتحملوني، هذه املرة، جلوجاً 
وبريئاً واطرش��اً بالزفة، واستدرجهم الى استراحة حسن 
النية، ووس��ادة االحالم الوردية، وانصحهم بوجوب الثقة 
العمياء باملس��تقبل، واالميان الفط��ري باحلتميات وبانه ال 
يصح إال الصحيح في نهاية املطاف، وليدّس��وا ارجلهم 
بامل��اء الفات��ر كلم��ا داهمتهم الش��ائعات عن الفس��اد 
وسوء س��يرة الرؤوس الفاسدة التي اخذت منا كل شيء 

باستثناء خيبة االمل. 
اق��ول، س��اكون مف��رط الطيبة، ه��ذه املرة، لك��ي ادعو 
الساسة املتنفذين من اصحاب احلكومات داخل احلكومة، 
ثم مجلس النواب، الى اصدار قانون مينع »كبار املوظفني« 
من تعي��ني اقاربهم )م��ن الدرجة الرابع��ة( موظفني في 
املراف��ق الت��ي يديرونه��ا، ويتضم��ن القانون، ف��ي مواده 
الفرعية التدقيق في ملفات وش��هادات وكفاءات و)طرق 
تعيني( اقارب املس��ؤولني )من الدرج��ة الرابعة( ممن عينوا 
في وظائف ومواقع مهمة في فترة بعد صعود املس��ؤول 

الكبير الى منصبه. 
وطبًعا، فان حس��ن الظن والبراءة هنا يتطلبان االفتراض 
ب��ان ثمة ف��ي احلكومة، او ابناء عمومته��ا، من يضع اهلل 
بني عينيه فيمس��ك هذا االقتراح الطي��ب ويهرع به الى 
االستش��ارية القانوني��ة، الت��ي س��تفرح له��ذه املبادرة 
وحتولها الى فقرة على طاولة البحث، ثم، لتصبح قانوناً، 
والقانون اج��راءات، واالجراءات الى ف��رص عمل الصحاب 
الكف��اءات ممن لي��س لديهم اقارب )م��ن الدرجة الرابعة( 

يحلون ويربطون. 
وس��أعترف هنا، بأن الذي دعاني الى هذه املغامرة البريئة 
مبناش��دة اصحاب احل��ل والربط إص��الح ماكن��ة الدولة 
)دولتهم( بادخال دماء جديدة من الكفاءات العراقية التي 
ال متلك »واس��طات« ه��و معلومات جديدة نش��رت على 
صفحات التواصل االجتماعي  عن مناذج صارخة ملوظفني 
عراقي��ني مرموق��ني ال كفاءة لهم س��وى عالق��ة الرحم 
مبسؤولني كبار، وقد افزعتني املعلومات التي اوردها، وحرت 
في تفسير واقعة تقرب من اخليال، إذْ يخاطب دبلوماسي 
من املعينني بالواسطة مراسال صحفياً بالقول »اذا اردت 
معلوم��ات عما يجري ف��ي العراق فعلي��ك ان تذهب الى 
هن��اك.. نحن ليس لدينا معلوم��ات« وصار هذا التصريح 
نكت��ة يتداولها كل من ه��ب ودب،  وص��ارت الدولة التي 

بعثته مندوباً عنها موضوًعا للشفقة. 
الس��ذاجة بع��د ذلك تقتض��ي ان يص��دق الس��اذج بأن 
اصحاب الش��أن س��يذكرون له هذا اجلهد النبيل، ويكون 
الس��اذج مث��ل بطل قصة ش��عبية كان قد اش��ترى من 
الس��وق س��مكة وحمل معها من البائ��ع وصفة بطهو 
شهي، وقبل ان يصل بها الى منزله اختطفها هر، فصار 
الس��اذج يضحك من الهر قائال: خذه��ا، لكن من اين لك 

بالوصفة.. وللقصة رّباط، طبعا. 
 ***********
الشافعي 

/«إذا ذكرت لكم ما ال تقبله عقولكم فال تقبلوه«.

تعالوا نثرثر 



ثقافة10

ناجح المعموري
هذه قصة أخرى لسركون بولص فيها 
مواق��ف حياتي��ة وذاتية ، األش��خاص 
فيه��ا مث��ل غيره��م عرف��وا الهزائ��م 
متك��ررة  بأنه��ا  ويب��دو   ، واخلس��ارات 
باس��تمرار وهذا ما عرفه كل من أدمون 
/ وصديقه / وصاحب املقهى الذي كان 
أكثر تصريحاً بخس��ارته وهزميته ، ألنه 
أنتحب باكياً وس��ط املقهى ورآه روادها 
وال ميكن حصول بكاء / ونش��يج حزين 
بال س��بب ، وظل القهواتي كتوماً على 
حالته وأس��بابه ولم يقل إال ما يش��ير 
إلى عدم وجود ش��يء جوهري سبب له 
البكاء ] .... ذه��ب نحو صاحب املقهى 
ونظ��ر إليه بوجه محاي��د ، لم أكن أرى 
وجه الرجل ، بل مؤخرة رأس��ه . وسأله 

أدمون :
- عمي ، هل أنت بحاجة ....

وتردد : إذا كانت عندك أي مشكلة 
ضح��ك الرجل ضحكة يائس��ة مليئة 
بالكبرياء الش��عبية ، وقال مازحاً وهو 

يشرق بدموعه  الشريفة:
- ال . ال وداعتك 

وأخذ يكرر كلمته بكآبة :
- ال وداعتك . ل وداعتك /ص120

صاح��ب املقه��ى مندحر واإلحس��اس 
باخلس��ران كبير ،وليس في املعقول أن 
ينتحب رجل وس��ط حشد من الرجال ، 
لكنه لم يصرح بالسبب أو يبح باخلفي 
. وحتول صاحب املقه��ى نظيراً متماثالً 
ألدم��ون ال��ذي بكى في ليلة س��ابقة ، 
وقبيل الصباح ، هو لم يقل بالس��بب 
، ولكن املعتقد بأن اإلحساس باملطاردة 
الوجودي��ة / املالحق��ة واإلحب��اط ، رمبا 
تكرر الفشل في حياة ، سعى أن تكون 
جديدة ، إال إنها ظهرت أكثر س��وءاً مما 

كان عليه في مدينته السابقة .
 - ال أدري لم هربت على كل حال .

- من البيت ؟
إلى هذه املدينة  القذرة .

وردّد بضع��ف : -  ه��ذه املدين��ة القذرة 
جداً / ص118 .

ل��م يش��عر باألم��ان واالطمئن��ان في 
مدينة جاء إليها ، تاركاً بيته ومدينته ، 
وما حصل له تعبير عن احملنة اإلنسانية 
املعاش��ة . وحاول التم��رد على مكانه 
بالتح��ول إل��ى مكان آخ��ر ولكنه وجد 

املدينة قذرة ، ال بل قذرة جداً .
***

اس��تهالل القصة كاش��ف ع��ن حالة 

القلق التي كان يعيشها ) أدمون( الذي 
» حترك حتت غطاءه ، وفجأة ينهض من 
فوقه ويرتدي مالبس��ه ويخرج ، أسمع 
ص��وت خروج��ه ، وباب يغل��ق » ص117 
وظل صديقه يتصنت خلطواته أسفل 
الناف��ذة ، ومن اخل��ارج تتدف��ق أصوات 
ضعيف��ة ال تلب��ث أن تتمي��ز : مط��ر / 
ص17 ، الناف��ذة ف��ي اس��تهالل ه��ذه 
القص��ة وس��يط لالس��تماع خلطوات 
صديقه ال��ذي كان هارباً من الس��كن 
في وق��ت متأخر من اللي��ل ، ولم تكن 
للمراقب��ة  االس��تهالل  ف��ي  الناف��ذة 
واالط��الع نحو اخلارج ، لك��ن القاص ال 
يستغني عن النافذة كوسيلة مباشرة 
ملراقب��ة الفض��اء اخلارج��ي . وتتح��ول 
الناف��ذة / الواجه��ة الزجاجي��ة بدي��الً 
ع��ن النافذة التي تك��ررت في قصصه 
في حلظ��ات القل��ق والتأزم النفس��ي 
واإلحس��اس بالوحدة ، على الرغم من 
وجود مشارك في املكان كما في قصة 
) العالق��ة ( واضط��رار الفت��اة ملراقبة 
اخلارج من النافذة بسبب تأخر والديها 
عندما كان يوس��ف معها في الغرفة 

العلوي��ة حامالً لها رس��الة خاصة من 
صديقه ف��ؤاد ، خطيب الفتاة . وعبرت 
الواجهة الزجاجية للمقهى عن حالة 
أكث��ر وضوح��اً ، عان��ى منه��ا صاحب 
املقهى وهذا ما كشفت عنه تفاصيل 

س�ردية.
غادر أدمون إلى اخلارج واملطر يتساقط ، 
ألنه لم يس��تطع النوم ، لكنه عاد مرة 
ثاني��ة إلى الغرفة ودار حوار س��ريع بني 
أدمون وصديقه الذي عرف بقلقه وقال 

له :- لقد تأخرت : 
- لي��س هن��اك  م��ا تتأخ��ر عن��ه . هل 

ستسافر ؟
- ال – ش��هق – تأخ��رت طيل��ة حياتي / 
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كشف آخر أكثر تعبيراً عن األزمة التي 
يعيش��ها أدمون ، قلق وج��ودي وقناعة 
بالفشل، ألنه اعترف صراحة بأنه تأخر 

طيلة حياته.
وتدخل القاص س��ركون بولص لرسم 
صورة واضحة ع��ن التماهي بني أدمون 
والطبيعة طرف مهم في التماهي مع 
احلال��ة الذاتية ولي��س – املطر – ظاهرة 

طبيعية وإمنا هو فعل تناظري .
- الس��اعة الثالثة . ل��م يأتك النوم إال 

اآلن .
وتب��ّدت ثنائي��ة األزمة الت��ي وقع حتت 
ضغطه��ا ، والثنائي��ة ه��ي : الفش��ل 
ال��ذي واجهه أدمون ف��ي حياته كلها ، 
وباإلضافة إل��ى مترده عن البيت وهروبه 
إلى مدينة أخرى وهي مدينة قذرة . ويبدو 
بأن الصديق راغب ف��ي مغادرة الغرفة 
فج��راً ، وفي متام الثالث��ة صباحاً لذا » 
وعلى حني غرة نهضت ، وانس��للت من 
السرير ، عرفت أنه يشتمني بصمت ... 
ولكن أدمون شتمه مرة ثانية وبصمت 
حتى نام . وأول ش��يء فعله أدمون بعد 
غس��ل وجهه ه��و النظر م��ن النافذة  

وانزعج ملا رأى.
ولم يكتف بذلك بل فتح النافذة ونظر 
للخارج وكأن��ه يريد اس��تعادة التوازن 
النفس��ي املفق��ود عب��ر استنش��اقه 
اله��واء. لك��ن االثن��ني واجه��ا خطافاً 
وسط املقهى ،هذا الطائر الذي نسجت 
عنه اجلماعات عدداً من األس��اطير ذات 
املعن��ى املقدس . واخلط��اف طائر هارب 

من مكان خارجي إل��ى مكان آخر أكثر 
دفئاً وهو دال رم��زي على أدمون الهارب 
من بيته ومدينته ، لكن جاء إلى مدينة 
قذرة كما قال . والتناظر باملعنى واحدة 
م��ن خصائ��ص س��ركون بول��ص ف��ي 
قصصه . واخلطاف زاحف وس��ريع جداً 
. لك��ن الراوي لم ي��ره ثانية في املقهى 
واعتق��د بأنه غ��ادر نحو مقه��ى آخر ، 
ودخ��ول اخلطاف للمقه��ى صدفة وهو 
كثي��راً ما يبتعد ع��ن األماكن العامة ، 
ولكن قصدية سركون من أجل التناظر 
الذي ذكرته سابقاً أوجده وسط املقهى 
، ه��ذا جان��ب فن��ي واألم��ر الثاني كان 
للخط��اف دور الح��ق في ه��ذه القصة 
ولم يش��ر له  القاص إال بعد دخولهما 
للمقه��ى } كان طائر في هذا النوع قد 
بنا لعائلته عش��اً ذات مرة في مرحاض 
عام. لم مييز احليوان املس��كني املقدس 
مكان��ه. أو أنه لم يك��ن هناك اختالف 

بالنسبة له.
وكان يغن��ي وه��و يطير بنش��اط فوق 
فوهة املرح��اض كما أتذك��ر. ولكن ال. 

إلى نهر ، إلى نهر.

هذه العنونة واح��دة من مفردات مفهمة االصالح 
بشكله العام او بوصفه مطلبا وطنيا يراد منه ان 
يطال كل الصعد. لكننا نضعه احيانا في مقدمة 
األولوي��ات باعتبار ان اخللل أي خلل و في أي مفصل 
هو حتصيل حاصل فكرة خاطئة ثقافيا او منحرفة 
عن مقصد الص��واب، ثمة اكثر من جدل على هذا 
الصعي��د: ج��دل البنى، التحت��ي اوال ام الفوقي؟ و 
بالطبع هناك م��دارس فكرية معروفة عاجلت و ما 
زال��ت تعالج هذا املنحى خاصة في حياة اجلماعات 
و الدول التي ال تريد ان تنهي مشكالتها مرة واحدة 
من خالل مراجع��ة منظومة افكاره��ا و عقائدها 
ب��ل هي تب��ذل جهدا زائ��ال و غير مج��دي للتبرير و 
تدوي��ر األزمة بعد طالء عناوينها او تغيير وصفها و 
رموزها لكن جوهرها واحد .. على الصعيد الثقافي 
) التقني ( او احلرفي حتديدا و اقصد فضاء ممارس��ة 
الفعالي��ات االدبي��ة و الفنية الت��ي غالبا ما نطلق 
عليها تعبير ) مش��هد ( ينشأ املنحى ذاته و هو ما 
ميكن ان أس��ميه ) تدوير الفراغ( !  إعادة املس��تعاد، 
رمبا يحص��ل هذا لتلبي��ة اغراض اعالمي��ة تتقدم 
على املقصد الثقاف��ي بل و حتى ايدلوجية ناعمة 
يخض��ع لها املثقف بقصد او دون قصد .. رمبا ايضا 
ان تركيبة العمل املؤسس��ي لدينا ليست بالعمق 
ال��ذي نتوخاه ، هي بن��ت االيديلوجيا السياس��ية 
املنفعلة مبتواليات الربح السريع و الغلبة و الترويج 
، كل ه��ذا ال يخ��دم التأس��يس الثقاف��ي و اليتيح 
مج��اال لألس��ئلة العميق��ة او املكاش��فات التي 
تتطلب اس��ترخاء مؤقتا خارج حلبة النزاع اليومي 
.. انا أبحث هن��ا عن ظاهرة الكره العام للتحليل ! 
و االنسياق الس��هل وراء اإلبتسار و اختزال احلاالت 
دون التورط في فتح و معاينة مدياتها، هذا املنحى 
ليس ثقافيا باملرة الن املثقف تفصيلي، ال تش��غله 
الش��جرة عن ان ي��رى الغابة كله��ا ، ولكي نقترب 
اكثر من التش��خيص لنش��رْ الى م��ا نحضره من 
فعاليات هنا او هناك ، املؤس��ف انها جتمعات ذات 
طاب��ع اجتماع��ي و احيانا تزجية للوق��ت و الفراغ 
ملمارس��ة هواية ! االمر ال يخلو م��ن فائدة و الناس 
احرار في ممارسة هواياتهم شرط عدم خلط االوراق 
و االعت��داء عل��ى العناوين  من خ��الل ادعاء يافطة 
ال يلّبيه��ا الواقفون حتتها ..يحصل الكثير من هذا 
اخللط في منابر الشعر حيث ال شعر سوى هواجس 
و نرجسيات حاملة ال تنتظم في سياق فني وال لغة 
و ال ايقاع  ورمبا في الس��رد بدرجة ما خاصة بعد ان 
سادت موجة استس��هال لفن القص و الرواية في 
اعقاب الظروف التي م��رت في العراق اذ يبدو االمر 
و كأن هذا النوع من الس��رد يتغ��ذى على قناة من 

قنوات الفوضى العامة في البلد!

اإلصالح الثقافي

قراءةجمال جاسم أمين 

كتابة

)2-1(

قبض��ة الرواية احملكمة عل��ى ذوق املتلقي, 
ث��م انحرف بع��د ذلك إل��ى الغموض األمر 
الذي جعل منه فن��ا للنخبة فنا ال يتلقاه 
اال من ميتلك األدوات لفك جميع ش��فراته 
أوال ث��م تذوق��ه ..فبني غم��وض يتجه حتو 
الرمزي��ة وآخر يتج��ه نحو ف��رادة التجربة 
ابتعد الش��عر عن اجلمهور أصبح املتلقي 
مياال إل��ى الرواية فهو يجد نفس��ه فيها 
يج��د جتربت��ه وكأن��ه ه��و م��ن يبح��ر في 
أحداثها سيما وهو تزداد يوما بعد يوم قربا 
من اجملتم��ع لتكون مجتمع��ا مصغرا بني 

دفتي كتاب.
أم��ا دور النش��ر وهي حلق��ة الوصل بني 
املنت��ج واملتلقي فقد أصبحت تبحث عن 
امل��ردود امل��ادي وهي بهذا تك��ون خاضعة 
أيض��ا لس��لطة املتلق��ي لتلب��ي رغبته 
ف��ي م��ا يود ه��و أن يق��رأ, راكب��ة املوجة 
الت��ي تعم العص��ر حس��ب التغيير في 
البني��ة اجملتمعي��ة ....حت��ى املؤسس��ات 
الرس��مية التي يفترض ان تكون حاكمة 

على الثقافة انحرفت عن مس��ار الشعر 
...وفي احلقيقة ال ميكن لي أن أخفي قلقا 
يس��اورني منذ زمن عن خضوع املنظومة 
الثقافي��ة العربي��ة لهجم��ة م��ا تهدف 
لإلطاحة بالشعر خططت أوال النحرافه 
ع��ن الوضوح ث��م تخليه عن تل��ك الروح 
التي تتوهج باحلماس واملشاعر اإلنسانية 
اجلياش��ة  لتأسر الروح والسمع, هذا أوال 
ثانيا وهو األهم ذوق املتلقي الذي شهدت 
الس��احة األدبي��ة الكثي��ر م��ن احملاوالت 
النتشاله وإعادته ملغازلة الشعر من خالل 
القصي��دة االلكترونية مث��ال  دون جدوى 
, ويب��دو إن الفوضى التي تعم الس��احة 
والنشر املتعثر الذي لم يعد مهتما مبادة 
املنش��ور  فضال ع��ن اجملام��الت النقدية 
التي كس��رت أقالمها لتتحول إلى فرش 
لتلمي��ع الكاتب واملكت��وب ال يقل دورها 
عن دور النش��ر في تأخر الشعر وضحالة 
مادته كل هذا ت��رك املتلقي مرتبكا أمام 
الش��عر, أمام هذا الكم الذي ال يعرف له 

اس��ما يتوافق واملوروث املتراكم في ذهن 
املتلقي 

وإذا ما أردنا للش��عر أن يتعافى ويعود الى 
س��ابق عهده من األلق واحلضور فالبد من 
االنتب��اه إلى امور عدة أولها فرض الرقابة 
على املنش��ور فليس م��ن املمكن ألي فرد 
أن ينشر مادة حتت مسمى فني ما دون ان 
متثله جملرد كونه ميتلك ثمن ما ينشر ورمبا 
يس��تهني بعضهم بصدور كت��اب هنا او 
هن��اك من هذا النوع دون أن يدرك عواقبه 
الوخيم��ة عل��ى الس��احة االدبي��ة التي 
تكون بالنهاي��ة ذائقة الفرد , هذا يحيلنا 
على س��بب آخر للميل نح��و الرواية رمبا 
لكونها فنا واضحا وفيا لنوعه وجنس��ه 
غير متقلب , كم��ا أن الصالونات األدبية 
والهيئات الثقافية والقنوات املس��موعة 
واملرئية يجب أن متد يدها لهذا األمير الذي 
أصب��ح هائما ب��ال إمارة ..وكأن��ه يحاكي 
أميره األول منذ العص��ر اجلاهلي يتمثله 

وهو هائم على وجهه ليسترد ملكه ....

نهى جعفر
ه��ل تقهق��ر الش��عر لصال��ح القص��ة 

والرواية..؟
هل س��قطت إمارته لتنهض على رفاتها 
مملك��ة األوعية الس��ردية التي اتس��عت 

لتقلبات العصر؟
هل أصبح املتلقي متكاسال عن استقبال 
االنفعال اجلمالي داخل قواعد وأطر حتكم 

الكلمة بوزن أو قافية أو إيقاع داخلي؟
الفوض��ى التي يعيش��ها العص��ر ... هل 
أخضع��ت األدب للمس��تويات الثقافي��ة 

للفرد واملؤسسة؟
أيكون اجتاه الشعر للغموض ردة فعل ضد 

املتلقي ليثبت انه أدب للنخبة..؟
ال ميكن أن نتحدث بتفس��ير مقنع للعنوان 
دون أن نغ��وص في أعماق تلك التس��اؤالت 
أعاله.. فقد جت��اوز النثر تلك اخلطى اخلجلة 
التي كان يس��ير بها إلى جانب الش��عر في 
مدة زمنية أقرت للش��عر بالس��لطان على 
جمي��ع األجن��اس األدبي��ة األخ��رى وإن كان 
اإلنس��ان من��ذ القدم قد ع��اش ارتباطا مع 
احلكاي��ة  التي عب��رت عن اخلي��ال مرة وعن 
الواق��ع مرة أخ��رى فلم تك��ن لتحتل تلك 
املكان��ة التي تفرد بها الش��عر فبقي النثر 
فنا مغم��ورا إلى جانبه إل��ى ان تزين بحلة 
القص��ة القصي��رة والرواية ليص��در صوتا 
مدوي��ا من احلض��ور على الس��احة األدبية 
مس��جال أعل��ى األرق��ام ب��ني إحصائي��ات 
املطبوع واملقروء, انحرفت الرواية مبوضوعها 
عن التس��لية بوصفه غرضا أساس��يا لها 
من��ذ والدته��ا ..لتصبح فنا إنس��انيا هادفا 
يعب��ر عن مش��كالت عص��ره ..وع��اء نثريا 
مس��توعبا لتقلبات اجملتمع وباألخص تلك 
التقلب��ات التي خضع له��ا الوطن العربي 
بعد احلرب العاملية الثانية, أعيد بناء اجملتمع 
وأعي��د معه ال��ذوق األدبي ,من��ذ إطاللتها 
األولى على الس��احة جاءت لتتناول الواقع 
االجتماعي ومشكالته كونها تعتمد على 
مس��احة تعبيرية ممت��دة ال تتقيد بتعقيد 
لفظي أو موسيقي , خضع الشعر لذائقة 
املتلقي فخلع ثوبه الق��دمي واجته للتجديد 
في الش��كل واملضم��ون لكنه ل��م يزعزع 

الشعر والنثر بين سلطة التلّقي ومتطلبات العصر

سركون بولص

لم يشعر باألمان 
واالطمئنان في مدينة 
جاء إليها ، تاركًا بيته 
ومدينته ، وما حصل 
له تعبير عن المحنة 
اإلنسانية المعاشة . 
وحاول التمرد على مكانه 
بالتحول إلى مكان آخر 
ولكنه وجد المدينة قذرة 
، ال بل قذرة جدا

سركون بولص

يقظة باردة كالماء

تونس ـ رويترز:
فازت رواية )جه��اد ناعم( للكاتب محمد 
عيس��ى املؤدب بجائ��زة الكومار الذهبي 
إح��دى أب��رز اجلوائ��ز األدبي��ة ف��ي تونس 
وقيمتها 10 آالف دين��ار )نحو أربعة آالف 

دوالر(. 
جاء اإلعالن عن فوز )جهاد ناعم( الصادرة 
ع��ن دار زينب للنش��ر يوم الس��بت خالل 
حفل توزيع اجلائ��زة والتي تقدم لألعمال 

الصادرة بالعربية والفرنسية.
وتتناول الرواية رحلة هجرة غير ش��رعية 
بطلها نض��ال فتح اهلل الذي يتجه بحرا 
إلى إيطاليا برفقة شبان من تونس وليبيا 
واملغ��رب واجلزائ��ر والس��نغال. وتتعرض 
الرواية لقضايا من بينها العنف واإلرهاب 

والفساد.
وتش��كلت جلنة 

التحكيم من مسعودة بن بوبكر ونزيهة 
اخلليفي ورضا الكافي ومحمد محجوب 

واملنصف الوهايبي.
وقال��ت جلن��ة التحكيم في مس��وغات 
من��ح اجلائ��زة »تذهب اجلائ��زة إلى )جهاد 
ناع��م( الت��ي جم��ع فيه��ا كاتبه��ا بني 
جمالي��ة الكتاب��ة ودقة املعم��ار الروائي 
وث��راء املواضي��ع وكثاف��ة األح��داث م��ع 
القدرة على التخيل وعمق الرؤية الفنية 
والفلسفية التي تتنزل في مرارة الراهن 

بأزماته ومآسيه.«
ومنحت جلنة التحكيم جائزتها اخلاصة 
عن األعم��ال الص��ادرة بالعربي��ة لرواية 
)سفير القلب( للكاتبة أمينة رزيق فيما 
ذهبت »جائزة االكتشاف« لرواية )حمدان 

والزمان( للكاتب احلبيب بن محرز.
وف��ي فئ��ة األعم��ال الص��ادرة باللغ��ة 
الكومار  جائزة  تقاسم  الفرنسية 
هب��ي  لذ ا
م��ن  يا
ع��ي  ملنا ا
بش��ير  و

قربوج.
منح��ت  و

جلن��ة 
لتحكي��م  ا
ته��ا  ئز جا
ص��ة  خلا ا
الفئة  له��ذه 
إلى  مناصفة 
أحمد محفوظ 
ر  جلب��ا و
فيم��ا  نق��اش 
»جائزة  ذهب��ت 
 » ف كتش��ا ال ا
بن  جميلة  إل��ى 

مصطفى.  
جائزة  تأسس��ت 
الذهبي  الكوم��ار 
التونسية  للرواية 
تدعمه��ا  الت��ي 
تأمين��ات  ش��ركة 
إشراف  حتت  كومار 
وزارة الثقاف��ة ع��ام 
1997 وه��ي حتظ��ى 
باحت��رام كبي��ر ف��ي 
األدب��ي  الوس��ط 

التونسي.

رواية )جهاد ناعم( تفوز بجائزة 
الكومار الذهبي في تونس

لوحة للفنان رافع الناصري
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بنش��اطاتها  الش��ارقة  عرف��ت 
املتع��ددة  الثقافي��ة  املهرجاني��ة 
عل��ى م��دى اش��هر الس��نة..  في 
19 ابري��ل/ افتتح صاحب الس��مو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاس��مي، عض��و اجملل��س األعلى 
حاكم الش��ارقة، الدورة التاس��عة 
م��ن مهرج��ان الش��ارقة القرائ��ي 
للطف��ل، التي تق��ام فعالياتها في 
مركز إكس��بو الشارقة، خالل املدة 
م��ا بني 19 إلى 29 م��ن ابريل اجلاري 

حتت شعار  »اكتشف عن قرب«. 
الغاية م��ن املهرج��ان هي متكني 
مبادراته��ا  ط��رح  عل��ى  األطف��ال 
ومشاريعها من خالل أربعة محاور، 
هي برنامج »العالج بالقراءة« الذي 
يس��عى إلى عالج األطفال نفسياً 
وذهنياً عن طريق الكتب وبإش��راف 
أخصائيني في هذا اجمل��ال، وبرنامج 
»الكت��اب الصام��ت« ال��ذي يهدف 
إلى متك��ني األطفال مم��ن يتحدثون 
بلغ��ات مختلف��ة أن يكون��وا جزءاً 
من مكتب��ات مجتمعاتهم من دون 
االلتفات إلى قدراتهم القرائية بلغة 
البلد املضي��ف، وبرنامج »املكتبات 
املتضررة« والت��ي تأتي بهدف إعادة 
خلق بيئة تتس��م بالسالم واألمان 
لألطفال ضم��ن املكتبات املتضررة 
نتيجة الصراعات أو الكوارث وخلق 
أجواء تدعم حرية التفكير واإلبداع، 
إضافة إل��ى برنامج »كتب األطفال 
ذوي اإلعاق��ة البصري��ة« الذي يوفر 
مواداً أدبية شّيقة ومنتقاة لألطفال 

املكفوفني وضعاف البصر.
يتضم��ن املهرجان  أكثر من ألفي  
فعالية ثقافية وتعليمية وترفيهية 
وفنية ومبش��اركة نحو مئة وعشر  
دور نش��ر، قادم��ون م��ن  15 دولة.. 
وهو واحد م��ن الفعاليات الثقافية 
التي تطلقها امارة الشارقة حتفيزاً 
منه��ا لألطفال على الق��راءة، بعد 
غزو التكنولوجيا التي تس��تقطب 
والكبير  الطف��ل  وانش��غال  انتباه 

على السواء.«.
وستتوزع فعاليات هذه الدورة على 
عدة برامج، منها البرنامج الثقافي 
70 فعالي��ة، وبرنام��ج الطه��ي 28 
فعالية، إضافة إلى فعاليات مقهى 
التواصل االجتماعي والتي تتضمن 
الكت��اب  ومع��رض  فعالي��ة.   11

للطف��ل كان م��ن اب��رز الفعاليات  
للمهرجان شاركت فيه دول عديدة، 
تأتي دولة اإلم��ارات تأتي في صدارة 
الدول املش��اركة ف��ي املهرجان من 

حي��ث عدد دور النش��ر، تليها لبنان 
ومص��ر إل��ى جانب مش��اركات من 
أستراليا، وكندا، والهند، ودول أخرى 
عديدة. اقتصرت مش��اركة العراق 

عل��ى معرض لكت��ب االطفال لدار 
البراق لثقافة االطفال. ومش��اركة 
الرسام على املندالوي ببضع لوحات 
ضم��ن معرض الش��ارقة لرس��وم 

كتب الطفل، م��ن ضمن املهرجان، 
والذي شارك فيه ما يقارب ثالثمئة 
عمال فنيا قام برسمها العديد من 
الفنانني ينتمون إلى 31 دولة عربية 

وأجنبية، متيزت األعمال املش��اركة 
بقيم��ة فني��ة عالي��ة تعتمد على 
خب��رات الفنان��ني ف��ي ه��ذا اجملال 
وعلى براعتهم في ابتكار الرس��وم 

التي متك��ن من ج��ذب الطفل إلى 
عال��م الق��راءة بطريق��ة سلس��ة 
تتماش��ى وقدرات الطفل الفكرية 

والثقافية. 
وسيس��تضيف املهرج��ان أيض��ا 
معرضاً للديناصورات يعد األضخم 
من نوعه في دولة اإلمارات العربية 
املتح��دة، وس��يقام بالتع��اون م��ع 
متحف التاريخ الطبيعي باململكة 
الكثير من  املتح��دة، وس��يتضمن 
النم��اذج واملعلوم��ات ع��ن عال��م 
تعليم��ٍي  بأس��لوٍب  الديناص��ورات 
مبس��ط موج��ه للصغ��ار والكبار 

على حد السواء. 
الش��ارقة  مهرج��ان  ويحتف��ي 
القرائ��ي للطفل ف��ي دورته احلالية 
بروح االكتش��اف من خالل ش��عاره 
»اكتشف عن قرب«، الذي ال يقتصر 
على العلوم، وإمنا يشمل كل جتربة 
ملهمة تشكل مصدراً لالكتشاف، 
مب��ا في ذلك الكتب، وما تفتحه من 
فضاءات ال حدود لها، على عوالم ال 
ندرك جميع تفاصيلها، لتدفع إلى 
البح��ث عن إجابات لألس��ئلة التي 
تدور في عقول الصغار والكبار عبر 

القراءة.
وحسب القسم االعالمي ان هذا 
مهرجان الش��ارقة القرائي للطفل 
ه��ذا الع��ام ميت��د عل��ى مس��احة 
2304 مت��راً مربع��اً ويتضمن 2093 
فعالية ثقافي��ة، وفنية، وترفيهية، 
وتعليمي��ة، إل��ى جانب مش��اركة 
123 عارضاً، وحضور 179 ضيفاً من 
مختلف دول العال��م، تتوزع عليها 

العديد من األجنحة والفعاليات.
ويش��ارك في املهرجان عدد كبير 
من املؤلفني، واإلعالميني، والفنانني، 
واألجانب،  العرب  التربويني،  واخلبراء 
م��ن أبرزهم الفنان��ة املصرية حنان 
ت��رك، رئيس��ة حترير مجل��ة »نونة« 
الكويت��ي  واإلعالم��ي  لألطف��ال، 
غازي حس��ني، والكات��ب واإلعالمي 
الُعمان��ي محمد الهنائي، والكاتب 
اللبنان��ي حس��ن خلي��ل عبد اهلل، 
ف��رح،  أم��ل  املصري��ة  والكاتب��ة 
والكاتبة ف��ي »نيويورك تاميز« جايل 
واملؤلف كوامي  والش��اعر  فورمان، 
إليكس��اندر مؤلف رواية »هو قال، 
هي قالت« ومص��ور كتب األطفال 

الشهير كوركي بول.

اكث��ر م��ا ميي��ز املهرجان ه��و همة 
الشباب االماراتي وحضورهم املكثف 
وجهدهم الواضح في اجناح املهرجان. 
من هؤالء الشباب رئيس هيئة الشارقة 
للكتاب، الس��يد احمد العامري مدير 
مهرجان الش��ارقة القرائ��ي  للطفل 
واملس��ؤول االول عن املهرجان وتنظيم 
فعالياته ونشاطاته. والذي له حضور 
ومشاركات في اكثر املعارض الدولية 
للكت��اب الت��ي م��ن خالله��ا حت��اول 
الشارقة تعزيز عالقاتها الثقافية مع 

الدول االخرى. 
ف��ي حوار س��ريع مع الس��يد احمد 
العام��ري ف��ي م��ا يخ��ص املهرج��ان 
استقبلنا بابتسامة ودودة في مكتبه 
ف��ي املع��رض وحدثنا ع��ن اول اهداف 

املهرجان:
 »املهرج��ان ه��و بداي��ة يق��ام بنحو 
س��نوي بتوجيه��ات صاحب الس��مو 
الش��يخ الدكتور س��لطان بن محمد 
القاسمي، عضو اجمللس األعلى لالحتاد 
حاكم الشارقة، و رعاية قرينته سمو 
الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، 
رئيس اجمللس األعلى لش��ؤون األس��رة 
في إمارة الشارقة.  الغاية منه لتعزيز 
ح��ب القراءة ل��دى الطفل وترس��يخ 

حب الكتاب خاصة ف��ي هذه املرحلة 
الت��ي اس��تقطبت التكنولوجيا كل 
اهتمامه��م«. فاملهرجان على س��عة 
املساحة التي يقام عليها وملدة عشرة 

ايام  ومبش��اركات عديدة لدول العالم 
العربي والعالم متيز بحسن التنظيم 
وسالسة وانس��يابية سير الفعاليات 
من مس��رحيات ون��دوات وورش عمل 
النش��اطات  ال��ى  اضاف��ة  متع��ددة 

واملعارض الفنية والعلمية 
»في معرض الكتاب املتخصص في 
ادب الطفل هناك مش��اركة من 312 
دار نش��ر من ش��تى دول العالم« كان 
إلمارة الش��ارقة ولبنان احلصة االكبر 
تليه��ا مص��ر وبقي��ة ال��دول العربية 

واالجنبية.
عرفت الش��ارقة بتنوع مهرجاناتها 
الثقافية وتن��وع الفعاليات في داخل 
املهرج��ان وع��ن ه��ذا املهرج��ان قال 
العامري »هناك 2093 فعالية حرصنا 
على تنوعها بني العلم والفن ..فهناك 
ورش��ات في علم الفيزياء والرياضيات 
منه��ا كما رأي��ت مجس��مات وصور 
وافالم لتوضح عم��ل الدماغ واحلواس 
اخلمس��ة بوس��ائل علمية ومشوقة 
حتفز الطفل على حب العلم ..اضافة 
الى الفعاليات الفنية من مسرحيات 
الق��راءة  لتعزي��ز  كله��ا  ورقص��ات  
والتواص��ل االجتماعي  والتعرف على 

ثقافات العالم«.

كذل��ك م��ن مي��زات ه��ذا املهرجان 
مع��رض رس��ومات االطف��ال وال��ذي 
شارك فيه العديد من فناني العالم.. 
وض��ح لنا الس��يد العام��ري »من بني 
300 مش��اركة انتقينا تس��عون فنان 
فق��ط ميثلون تس��عة وعش��رون دولة 
وحرصن��ا عل��ى اقامة منافس��ة بني 
الفنان��ني وتق��دمي جوائز قيم��ة ليعزز 
اهتمامهم بهذا الفن املهم الذي فيه 
بن��اء الطفل وتنمية خياله وترس��يخ 

حب القراءة وحب الكتاب في ذهنه«.
للكت��اب  الش��ارقة  هيئ��ة  وع��ن 
املنظم��ة للمهرجان ق��ال »ان الهيئة 
متكونة من عدة اجزاء تتوزع مهامها 
ب��ني مع��ارض الكت��اب س��واء اقامة 
تلك املع��ارض او املش��اركة باملعارض 
الدولية.. وش��ركة التوزيع اضافة الى 
الكت��اب واملؤلف��ني االماراتيني  دع��م 
من خالل مش��اركاتهم ف��ي املعارض 
فهن��اك  الكت��ب  وترجم��ة  الدولي��ة 
اكثر من ثالث��ني معرضاً للكتاب حول 
العال��م« فهن��اك مع��رض للكت��اب 

سيكون في نوفمبر.
اضاف��ة الى مهامه��م املتعددة في 
مج��ال الكت��اب هناك تع��اون بينهم 
وبني ايام التراث من خالل مشاركتهم 

مبخطوط��ات عاملي��ة عرض��ت هناك ، 
اي��ام التراث كان مهرج��ان آخر للتراث 
والفلكلور االماراتي الشارقي. اختتم 
ي��وم 22 نيس��ان. وهناك مش��اركات 
له��م في معارض الكتاب في البرازيل 
وباريس وغيرها. واجناح تلك املهرجانات 
يتم بالتعاون مع ادارة املتاحف والسيد 
عبد اهلل العويس رئيس دائرة الثقافة 
واالعالم في الش��ارقة، والس��يد عبد 
العزيز مس��لم رئيس معهد الشارقة 

للتراث.
قال س��عادة أحمد العام��ري، رئيس 
هيئ��ة الش��ارقة للكت��اب: »نس��عى 
باس��تمرار إل��ى مد جس��ور التواصل 
احلض��اري واملعرف��ي ب��ني ش��تى دول 
العال��م، متاش��ياً م��ع رؤي��ة صاح��ب 
الس��مو الش��يخ الدكت��ور س��لطان 
بن محم��د القاس��مي، عضو اجمللس 

األعلى حاكم الشارقة«.
تعت��د إمارة الش��ارقة م��ن االماكن 
الثري��ة ثقافي��اً ف��ي العال��م، حي��ث 
البالغ��ة  أراضيه��ا  ضم��ن  حتتض��ن 
مس��احتها 2,590 كم مرب��ع ما يزيد 
على 20 متحفاً تضم تشكيالت ممّيزة 
من األعم��ال الفنية والتحف الثمينة 

القدمية واحلديثة. 

13 تحقيقات

»الصباح الجديد« في مهرجان الطفل بالشارقة

مهرجان الشارقة القرائي للطفل يفتتح دورته التاسعة

جانب من املهرجان
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ابتسام الطاهر- مندوبة »الصباح الجديد« في الشارقة :

 وّج��ه صاح��ب الس��مو الش��يخ 
محم��د  ب��ن  س��لطان  الدكت��ور 
القاس��مي، عض��و اجملل��س األعلى 
حاكم الشارقة باقتناء كتب بقيمة 
2.5 ملي��ون دره��م، من دور النش��ر 
املش��اركة في الدورة التاس��عة من 
مهرجان الش��ارقة القرائي للطفل، 
لتعزيز احملتوى املعرفي ملكتبات إمارة 
الش��ارقة بنحو عام، ورف��د مكتبة 
الطفل باإلمارة بأح��دث اإلصدارات 
رؤي��ة  م��ع  بنح��و خ��اص، متاش��ياً 

الشارقة الثقافية والتنموية. 
وبه��ذه املناس��بة أوضح س��عادة 
أحم��د ب��ن ركاض العام��ري رئيس 
هيئ��ة الش��ارقة للكت��اب، أن ه��ذا 
الدع��م ملهرجان الش��ارقة القرائي 
والناش��رين املشاركني به،  للطفل، 
ليس باألمر املس��تغرب من صاحب 
الس��مو حاكم الشارقة فقد عّودنا 
سموه على هذه التوجيهات سنوياً، 
حي��ث يج��د س��موه ف��ي املهرجان 
فرص��ة لتفعي��ل احل��راك الثقافي، 

وتعزيز صناعة املعرفة العربية، وفي 
الوقت نفسه تدعيم احملتوى املعرفي 
واملؤسس��ات  للمراف��ق  والفك��ري 
والتعليمي��ة خدمة لكل  الثقافية 

من يقيم على أرض الشارقة.
وأك��د س��عادة أحم��د العام��ري 
رئيس هيئ��ة الش��ارقة للكتاب، أن 
توجيه��ات صاحب الس��مو حاكم 
الش��ارقة بتخصي��ص 2.5 ملي��ون 
دره��م لش��راء واقتن��اء كت��ب من 
املهرجان، يأتي في س��ياق منظومة 

متكاملة ك��ّرس دعائمها س��موه، 
من��ذ اللحظ��ة الت��ي تبن��ى فيها 
تأسيس مشروع الشارقة الثقافي، 
ورؤيتها احلضارية، حيث ظل سموه 
يؤكد أن الثقافة فعل واسع تتكامل 
فيه��ا أدوار املؤسس��ات، والهيئات، 
واألف��راد لتحق��ق مس��اعيها ف��ي 
بناء أجي��ال ومجتمعات مس��لحة 
عل��ى  وق��ادرة  والعل��م،  باملعرف��ة 
النه��وض مبس��تقبل بالدها، وحتمل 

مسؤولياته.

سلطان القاسمي يوّجه باقتناء الكتب من مهرجان الشارقة

اح��دى السيد أحمد العامري ونجاح المهرجان القرائي للطفل كان��ت  احملاض��رة  ه��ذه 
الفعاليات االدبية املميزة التي حفل 
بها املهرج��ان القرائ��ي للطفل في 
الش��ارقة، فقد اس��تضاف عدد من 
الكت��اب املتخصصني ف��ي الكتابة 
للطفل. منهم من بريطانيا الكاتبة 
س��وابنا هددوك احلائ��زة على جائزة 
ومن استراليا فران ليساك. وصاحبة 
اكث��ر الكت��ب مبيعاً ف��ي الكويت، 
الكاتبة املتخصص��ة بأدب االطفال 
الكت��اب  ه��ؤالء  بط��ي.  لطيف��ة 
ش��اركوا في محاضرة للحديث عن 
تأثي��ر الت��راث العربي وم��ا تركه لنا 
من قص��ص خيالية مثل البس��اط 
الس��حري وع��الء الدين والس��ندباد 
وغيره��ا م��ن الكتب الت��ي اثرت في 
الكبار والصغ��ار واثرت عاملنا االدبي، 
وكي��ف ملثل ذل��ك اخلي��ال ان يؤثر او 

يشكل املستقبل؟
تضمنت احملاضرة التي استمع لها 
الصغار والكبار قراءة لبعض املقاطع 
من القصص فقرأت فران ليساك من 
كتابها املصور )سامبسون وحماره) 
وكيف ه��و واحلمار الذي يدعى دوفي 
انقذ اكثر من ثالثمائة رجل في احدى 
املع��ارك.. وكيف اثرت هذه القصص 

في االطفال في استراليا.
"االس��اطير والقصص من املاضي 
تس��اعد االطفال على االطالع على 
املاض��ي وكي��ف ان العوال��م تتغير 

والزمن يتغي��ر ولكن البد من احترام 
ما يحتاجه االنس��ان في كل مرحلة 
من احلب واحلرية واالمان"، هذا بعض 
م��ا ذكرت��ه الكاتب��ة ليس��اك. هذه 
املتطلب��ات ال تتغير ب��ل يتم االصرار 
عليه��ا على وف��ق ثقاف��ات اجملتمع 

وتطوره السياسي واالقتصادي. 
بط��ي  لطيف��ة  الكاتب��ة  ام��ا 
فتحدث��ت عن جتربتها الش��خصية 
م��ع الفولكل��ور والقص��ص الت��ي 
كانت مولعة  ف��ي قراءتها لتصبح 
الكتاب��ة للطفل.  متخصصة ف��ي 
ونشرت اولى كتبها املصورة برسوم 
تس��تقطب االطفال لقراءة القصة 
ف��ي ع��ام 2013. قصته��ا املعنونة 
)بدون قبعة) عن فتاة كسرت بعض 
القيود االجتماعية، رش��حت للفوز 
بجائ��زة اتص��االت للكت��اب العربي 

اخملصص للطفل لعام 2015.
الكاتب��ة س��وابنا ه��ادوك حك��ت 
كيف ان االس��اطير وقصص التاريخ 
لألبطال اخلالدين تع��د املغذي االول  
خلي��ال الطفل وتفت��ح افاقهم على 
ثقافات العال��م "الطفل منذ ايامه 
االولى مولع باألسئلة، وال توجد بلد 
بعينها فري��دة في ذلك ل��ذا افضل 
وس��يلة للتعرف على ثقافات اآلخر 
وحياته��م من خ��الل القصص وادب 
االطف��ال ومن خالل زراعة حب اآلخر 

وحب السالم ليشمل اجلميع..".

اس��تضافهم  الذي��ن  الكت��اب  م��ن 
املهرج��ان )نبيل ف��اروق )الكات��ب املصري 
املعروف. أشتهر باألدب البوليسي واخليال 
العلمي. صدرت ل��ه مجموعة كبيرة من 
القصص عن املؤسس��ة العربية احلديثة 
في ش��كل كتب جيب. قّدم عدة سالسل 
قصصية من أش��هرها ملف املس��تقبل، 
ورجل املس��تحيل، وكوكتيل 2000. القت 
قصصه جناحاً كبي��راً في العالم العربي، 
خاصة عند الشباب واملراهقني. حتدث في 
الندوة ع��ن اخليال العلمي في االدب »البد 
ان يس��تند ال��ى قاع��دة علمي��ة وكذلك 
على اس��س احلياة. ف��كل اخملترعات التي 
نس��تعملها الي��وم كتحصي��ل حاص��ل 
بدايتها كانت فكرة خيالية مثل التلفون 
والرادي��و والتلفزي��ون واملوبايل وملحقاته 
وغيرها..فقد نشرت قصة في الثمانينيات 
عن طفلة ترس��ل صورتها عب��ر التلفون، 
وانتقدت على ذلك..في حني اليوم ترس��ل 

الصور بسرعة وسهولة عبر املوبايالت«

بدأ نبيل ف��اروق مح��اوالت الكتابة في 
املدرس��ة اإلعدادية. وانض��م إلى جماعة 
الصحافة والتصوير والتمثيل املس��رحي 
ف��ي املدرس��ة الثانوية. قب��ل تخرجه من 
كلي��ة الط��ب بع��ام واح��د حص��ل على 
جائ��زة من قصر ثقاف��ة طنطا عن قصة 
»النب��وءة«، وذلك في ع��ام 1979م، والتي 
أصبح��ت فيما بع��د القص��ة األولى في 

سلسلة كوكتيل 2000.
بداية التحول اجلذري في مس��يرة نبيل 
ف��اروق األدبية كانت في عام 1984 عندما 
اشترك مبس��ابقة لدى املؤسسة العربية 
احلديث��ة بجمهوري��ة مص��ر العربية وفاز 
بجائزته��ا عن قصته أش��عة املوت والتي 
نش��رت في الع��ام التال��ي كأول عدد من 

سلسلة ملف املستقبل.
في تلك الفترة أيًضا، كانت عالقة نبيل 
فاروق بإدارة اخملاب��رات املصرية قد توطدت 
بنح��و م��ا، ممّا س��مح له مبقابل��ة ضابط 
مخابرات مصري، اس��توحى واقتبس منه 

ش��خصية »أدهم صبري« في سلس��لة 
رجل املس��تحيل التي عرفت جناًحا كبيراً 

في العالم العربي.
ف��ي ش��هر أكتوبر م��ن ع��ام 1998، فاز 
الدكت��ور نبيل ف��اروق باجلائ��زة األولى في 
مهرج��ان ذكرى ح��رب أكتوب��ر عن قصة 
»جاس��وس س��يناء: أصغر جاسوس في 
العال��م«. ومؤخ��رًا، قام قس��م دراس��ات 
الش��رق األوس��ط ف��ي جامع��ة فرجينيا 
األميركية بإنش��اء موق��ع خاص للدكتور 

نبيل فاروق.
نبي��ل ف��اروق يكت��ب صفحت��ني بنحو 
شهري مبجلة الش��باب القومية )مملوكة 
ملؤسس��ة األهرام الصحفي��ة احلكومية) 
منذ أكثر من 10 سنوات كما يكتب بنحو 
)املصرية- الدس��تور  أس��بوعي بجري��دة 

مس��تقلة-ليبرالية) اإلصدار الثاني، على 
الرغ��م أنه كان مادة للنق��د املمتزج نوعا 
بالس��خرية بأحد أعداد جريدة الدس��تور 
اإلصدار األول في حقبة تسعينيات القرن 

العشرين.
له مش��اركات مثيرة لالهتمام في أكثر 
من مجلة ودورية عربية، نذكر منها مجلة 
)األس��رة العصري��ة) ومجل��ة )الش��باب) 
وملحق )صبي��ان وبنات) ال��ذي يصدر مع 
صحيف��ة )أخبار اليوم)، ومجلة )باس��م). 
وتتنوع هذه املش��اركات ما ب��ني احللقات 
املسلسلة خلفايا عالم اخملابرات وقصصه 
احلقيقي��ة، وصوالً إلى املق��االت العلمية 
بش��تى مجاالتها. له كذلك روايات منها 
)ظ��ل االرض) ورواي��ة )الثورة) وسلس��لة 

قصص ساخرة. 
عقب ف��وز دكتور نبي��ل ف��اروق بجائزة 
اخلي��ال  أدب  ف��ي  التش��جيعية  الدول��ة 
العلمي قام بعمل أول مس��ابقة في ادب 
اخليال العلمي باس��م )مس��ابقة دكتور 
نبيل ف��اروق ألدب اخلي��ال العلمي) وحتى 
االن قامت املسابقة بإخراج مواهب شابة 
عديدة فى مج��ال أدب اخليال العلمي في 
مواسمها األربع كما يسهم دكتور نبيل 

ف��اروق أيض��ا في نش��ر األعم��ال الفائزة 
بسلس��ة )كوكتيل 2000) كمس��اهمة 

بسيطة منه في تقدميهم لعالم االدب.
»من الضروري جداً تشجيع الطفل على 
اخلي��ال وتنميته منذ الصغر، فالطفل هو 
مستقبل التطور التكنلوجي، كلما وسع 
خياله اعطى فرصة لالبتكار.. فنحن منذ 
ازمان نس��تورد االبتكارات ولم نضف لها 
ش��يئاً، ماعدا مح��اوالت فردية في مجال 
الط��ب او غي��ره.. ل��ذا البد م��ن االهتمام 
بتنمي��ة ح��س التخي��ل  لألطف��ال ه��ذا 

يعطيه فرصة لالبتكار«.
تطرق لبع��ض الكت��اب الغربيني الذين 
ابدع��وا مبجال ادب اخلي��ال العلمي منهم 
مؤل��ف ش��ارلوك هوملز ال��ذي طغت تلك 
الرواي��ة عل��ى كل اعمال��ه حت��ى ظ��ن 
البع��ض ان تل��ك الش��خصية حقيقية. 
من بني املداخالت كان هناك س��ؤال حول 
بن��اء الرواية في ادب اخلي��ال العلمي وهل 

يختلف عنه في الروايات االدبية االخرى.
ما تأثير التأريخ واألساطير 

والحقيقة على أدب األطفال؟

الخيال العلمي هو بوابة لالبتكار

أحمد العامري

جانب من احملاضرة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��ندت جلنة احلكام في احتاد الكرة 
اآلس��يوي، إدارة مباراة فريقي اجلزيرة 
الت��ي  القط��ري  وخلوي��ا  اإلمارات��ي 
س��تجرى في الس��اعة 7 من مساء 
اليوم الثالثاء ضمن اجلولة اخلامسة 
ملباري��ات اجملموع��ة الثاني��ة ل��دوري 
أبطال آس��يا التي يضيفها اس��تاد 
محم��د بن زاي��د ف��ي ن��ادي اجلزيرة 
التحكيم��ي  لطاقمن��ا  اإلمارات��ي، 
الدول��ي »نخب��ة آس��يا« املؤلف من 
علي صب��اح للوس��ط ومس��اعداه 
أمير داود وحيدر عبد احلسن واحلكم 
الراب��ع الطاجيكس��تاني نصر اهلل 
كبي��روف ومقوم احلكام الس��عودي 

يوسف مرزا.
وس��بق للفريق القطري ان فاز على 
نظي��ره اإلماراتي بثالثية نظيفة في 
اللقاء األول، ويقف خلويا باملركز االول 
ف��ي اجملموعة وله 8 نق��اط، في حني 
ميلك أس��تقالل خوزستان اإليراني 7 
نقاط، ث��م الفتح الس��عودي وله 5 

نقاط، واخيراً اجلزيرة بنقطة واحدة.
يشار إلى ان طاقمنا الدولي نفسه، 

ق��اد مؤخ��راً مب��اراة فريق��ي العني 
التي  الس��عودي  واألهلي  اإلمارات��ي 
جرت في اس��تاد ه��زاع ب��ن زياد في 
ن��ادي العني ضم��ن اجلول��ة الرابعة 
للمجموع��ة الثالثة في دوري أبطال 
آس��يا وانته��ت بالتع��ادل 2�2.وقال 
احلكم الدولي علي صباح في حديث 
ل� »الصب��اح اجلديد« م��ن اإلمارات، 

انه س��عيد باملهمات التي يسندها 
إلي��ه احتاد الك��رة القاري مبش��اركة 
زمالئه أمير داود وحيدر عبد احلس��ن، 
مش��يراً إلى ان االحتاد اآلسيوي لكرة 
الق��دم يثق بقدرات قضاة التحكيم 
العراقي��ني الذين أك��دوا حضورهم 
الفن��ي املتميز وقاموا بادارة املباريات 

بتفوق.

حذام يوسف طاهر
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الجمهور الرياضي العراقي 
وحفلة فوز الفرق األجنبية

ب��ني مدة وم��دة أخرى وبع��د كل مباراة ب��ني فريقي 
ريال مدريد وبرش��لونة، ينقس��م اجلمهور الرياضي 
العراقي الى فريقني، بني مش��جعني، ومس��تنكرين 
لهذا احلماس في التش��جيع للفرق أجنبية ! ، وعلى 
مدار أس��بوع تش��تعل مواقع التواصل االجتماعي، 
مبناكف��ات ب��ني جمه��ور املش��جعني) الريال��ي ���� 
البرش��لوني(، وكل بطريقته، من صور كاريكاتيرية 
لنج��وم الفريقني، الى ص��ور واضح العم��ل عليها 
ببرنامج الفوتوشوب، تتضمن سخرية هذا اجلمهور 
عل��ى ذاك، وهك��ذا، لتنتق��ل حمى التش��جيع الى 
االصدقاء الذي��ن ليس لهم عالقة مبوضوع الرياضة، 
ومنه��م م��ن هام على وجه��ه بعد خس��ارة الريال، 
خجال م��ن مواجهة جمه��ور اخلصم البرش��لوني، 
بل ان جمهور النس��اء انضم ه��و اآلخر الى جمهور 
املش��جعني، لتكتم��ل احللق��ة بجمه��ور األطفال، 

متأثرين بآبائهم من )الرياليني والبرشلونيني(.
مؤخ��راً تبني إن العراقيني ميلكون م��ن خفة الدم ما 
يتفوقون به على أشقائنا املصريني، فكل يوم تنتشر 
ش��تى املنش��ورات، التي تخلق حكايات وقصص ال 
تخطر على بال الش��عب اإلسباني الرياضي، وأبرزها 
صور لبكاء جنوم الفريقني البارزين  منهم )ميسي(، 
وتتواصل الفعاليات الس��اخرة من الفريق اخلاس��ر 
الى عم��ل فيديوات، وأغاني حتمل معها فكاهة غير 

بعيدة عن جمهور املالعب.
في احد األحياء الش��عبية، عمد ش��بابها الرياضي 
إل��ى كتابة الفتة عريضة وبخ��ط محترف، تتضمن 
كلمات ش��كر وتقدير للفرق االس��بانية الش��هيرة 
) الريال وبرش��لونة( ، وعند س��ؤالهم عن س��ر هذا 
التش��جيع الذي دخل على اجلمهور العراقي مؤخرًا، 
بادر احد الش��باب بقوله : » ملينا من فرقنا بالدوري 
احمللي ، وماكو لعب زين ! » ، وينضم عدد من أصدقائه 
ليؤكدوا ان حماس العراقيني للفرق األجنبية ال يكمن 
فقط في تواضع مس��توى الفرق الرياضية العراقية 
بل يرجع أيضاً الى املس��تويات املميزة باللعب داخل 
املالعب االجنبية، وأيض��اً الفضل في هذا يعود الى 
»السوشل ميديا«، والقنوات الفضائية التي تغطي 

جميع تفاصيل املباراة ) ما قبل وما بعد(.
يبقى اجلمهور الرياضي العراقي يثبت يوًما بعد يوم 
آخ��ر نبل روحه الرياضية، وع��دم حتيزه للفرق احمللية، 
ب��ل هو يش��جع اللع��ب النظيف واملمي��ز، والالعب 

املبتكر لكل إبداع رياضي.

بغداد ـ قسم اإلعالم:

اك��د وزير الش��باب والرياضة عبد 
ض��رورة  عل��ى  عبط��ان  احلس��ني 
التعاون املستمر في مجال القيادة 
والتخطيط االستراتيجي في ادارة 

مؤسسات الدولة.
 وقال عبطان خالل استقباله، في 
مكتبه مدير معه��د االمم املتحدة 
للتدري��ب والبح��وث ف��ي مدين��ة 
ميهوك��و  الياباني��ة  هيروش��يما 
الش��باب  وزارة  ان  كوماموت��و، 
والرياضة مس��تعدة لفتح جميع 
افاق التعاون م��ع املعهد من اجل 
اقام��ة دورات ومش��اريع مختصة 
في اجلان��ب القي��ادي والتخطيط 
مؤسس��ات  ألدارة  االس��تراتيجي 

الدولة.
 واض��اف اننا نس��عى ال��ى ايجاد 
مدربني كفؤي��ن لزجهم في دورات 
تدريبية في مؤسس��ات الوزارة او 
وخ��ارج العراق لك��ي يتمكنوا من 
نق��ل جتربتهم في جان��ب القيادة 
واالدارة جلميع املوظفني او شريحة 
الشباب سواء كانوا في اجلامعات 
ومنظمات  الرياضية  واملؤسسات 

اجملتمع املدني.
 من جانبه عبرت مدير معهد االمم 
املتح��دة ميهوك��و كوماموتو عن 
ش��كرها وتقديرها ملا قدمته وزارة 
الشباب والرياضة من تعاون كبير 
من خالل فتح جميع مؤسساتها 
ام��ام املعه��د القام��ة ع��دد م��ن 
التدريبي��ة  واملش��اريع  ال��دورات 
والبحثية..  وفي ختام اللقاء قدم 
عبط��ان درع الوزارة للوفد الضيف 

تثمينا للجهود الت��ي يبذلها في 
خدمة الشباب والرياضة.

 من جانب اخر، اطلع وزير الشباب 
والرياض��ة عب��د احلس��ني عبطان 
النهائي��ة  التحضي��رات  عل��ى 
الفتت��اح ملع��ب ميس��ان الدولي 
30 الف متفرج، وذلك خالل زيارته 

الى امللعب ملش��اهدة اخر مراحل 
العم��ل قب��ل االجناز الرس��مي، اذ 
جتول في منش��آت امللعب مشيدا 
بدور مهندس��ي الوزارة وسعيهم 

اجلاد الجناز العمل بافضل صورة.
كما جتول الوزير في مدينة العمارة 
مركز محافظة ميس��ان، وشارك 

املواطنني حياته��م اليومية خالل 
زيارته الى اس��واق مدينة االصالة 
الطيبني  باهلها  العام��رة  والكرم 
الذين يشيدون بدور وزارة الشباب 
والرياضة والوزير عبطان في اكمال 
ملعب ميسان الدولي ووضعه في 
احملافظة..  رياضيي وشباب  خدمة 

ورح��ب مواطن��و ميس��ان بقدوم 
الوزير، شاكرين اهتمامه ومتابعته 
املس��تمرة الجن��از ملعب ميس��ان 

وبقية املنشآت التابعة للوزارة.
كما، حضر وزير الشباب والرياضة 
نهائ��ي  عبط��ان،  احلس��ني  عب��د 
بطول��ة كأس الع��راق ملنتخب��ات 

احملافظات باملبارزة التي اقيمت في 
املدارس التخصصي��ة في املدينة 

الشبابية.
واشاد الوزير في كلمة له مبستوى 
البطول��ة والالعب��ني حيث اكد ان 
وزارة الش��باب والرياضة افتتحت 
امل��دارس التخصصي��ة لتنظي��م 
البطوالت ورعاية مواهب الشباب، 
مبين��ا ان امل��دارس التخصصي��ة 
في جمي��ع الرياض��ات تعتبر مدن 
ومجه��زة  متكامل��ة  رياضي��ة 
واملس��تلزمات  االجه��زة  باح��دث 
الت��ي يحتاجها الرياضيني لتمنية 
مواهبه��م، وان ال��وزارة س��تقدم 
الدعم جلمي��ع الرياضيني وبجميع 
االلعاب والسيما االلعاب الفردية.

 واضاف الوزير ان وزارة الشباب هي 
الراع��ي احلكومي االول للش��باب 
والرياض��ة، وم��ن واجبه��ا اقام��ة 
البطوالت ودعم مواهب الش��باب 
لتنمية قدراتهم وهو ما ينعكس 
ايجابيا على مشاركاتهم الدولية 
كم��ا ح��دث ف��ي اوملبياد ري��و دي 
جاني��رو حي��ث حص��ل الرياضيني 
اوس��مة  ع��دة  عل��ى  العراقي��ني 
س��اهمت برفع اسم العراق عاليا 

في احملافل الدولية.
 من جانب��ه اش��اد القائمون على 
احملافظات  ومنتخب��ات  البطول��ة 
وحرص��ه  الوزي��ر  ورعاي��ة  بدع��م 
على احلضور ف��ي النهائي وتتويج 
الفائزي��ن ما ميث��ل دعم��ا معنويا 
كبي��را له��م، مؤكدي��ن ان جهود 
الوزي��ر املبذولة لتطوي��ر الرياضة 
وبنح��و  انعكس��ت  العراقي��ة 
كبير على واقع جمي��ع الرياضات 

ومبختلف الفئات.

تّطلع على التحضيرات النهائية الفتتاح ملعب ميسان الدولي 

»الشباب والرياضة« تفتح آفاق التعاون مع معهد التدريب والبحوث في هيروشيما

جانب من لقاء الوزير مع ميهوكو كوماموتو
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»البرغوث« يكسر رقم األسطورة دي ستيافانو في الكالسيكو

مدريد ـ وكاالت:

حس��م النج��م األرجنتين��ي ليونيل 
ميس��ي موقعة الكالسيكو بإحرازه 
ه��دف الف��وز لفريقه برش��لونة في 
الدقيق��ة األخي��رة داخ��ل مرمى ريال 
الكتالون��ي  الفري��ق  ليف��وز  مدري��د 
بنتيج��ة 3-2 مس��اءأمس األول ف��ي 
اجلول��ة الثالثة والثالثني م��ن الدوري 
وارتق��ى  الق��دم..  لك��رة  اإلس��باني 
برش��لونة للصدارة بفارق املواجهات 
املباش��رة عن ريال مدريد، حيث ميلك 
الفريق��ان 75 نقط��ة ل��كل منهم��ا 
علما ب��أن للملكي مباراة مؤجلة مع 

سيلتا فيجو.
مهاج��م  ميس��ي  ليوني��ل  وحق��ق 
رقًما قياس��ًيا  اإلس��باني  برش��لونة 
بتس��جيله هدف��ني في مرم��ى ريال 
مدريد خالل املباراة التي انتهت بفوز 
الفري��ق الكتالون��ي بثالث��ة أه��داف 
مقاب��ل هدف��ني مبلع��ب س��انتياجو 

بيرنابيو في اجلولة 33 من الليجا.
وبات ميسي بهذه الثنائية أكثر العب 

يس��جل في مباري��ات الكالس��يكو 
ببطول��ة ال��دوري، رافًع��ا رصيده إلى 
16 هدًفا، ليكس��ر الرق��م الذي كان 
يتس��اوى به مع ألفريدو دي ستيفانو 
أسطورة نادي ريال مدريد.كما سجل 
النجم األرجنتيني 5 أهداف في كأس 
الس��وبر اإلس��باني، وهدف��ني بدوري 

أبطال أوروبا.
وسبق مليس��ي أن كسر رقم ألفريدو 
دي س��تيفانو عندم��ا كان اله��داف 
كل  ف��ي  للكالس��يكو  التاريخ��ي 
البط��والت برصي��د 18 هدًف��ا، وعزز 
صدارته بعدما رفع رصيده اإلجمالي 

إلى 23 هدًفا.
ويأتي خلف ميسي ودي ستيفانو في 
الكالس��يكو ببطولة  قائمة هدافي 
ال��دوري، كل م��ن س��يزار ألفاريز جنم 
برش��لونة 12 هدًفا، راؤول جونزاليس 
قائد ري��ال مدريد األس��بق 11 هدًفا، 
لفرانسيس��كو خينتو  أه��داف  و10 
أس��طورة الريال ثم النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو 8 أهداف.
إلى ذلك، حتدث الفرنس��ي زين الدين 
زيدان، مدرب ريال مدريد، بعد خسارة 

فريقه أمام برش��لونة في كالسيكو 
العال��م، وه��ي اخلس��ارة االول��ى له 
كم��درب ف��ي 3 مباريات كالس��يكو 

خاضها كمدرب لريال مدريد.
وقال زيدان في مؤمتره الصحفي الذي 
نش��رته  صحيفة »ماركا« اإلسبانية 
:«ال ميكن أن نكون سعداء لقد فعلنا 
الكثير خالل املب��اراة وأضعنا العديد 
من الف��رص، عندما ال تقت��ل املباراة 
فإن هذا ما س��يحدث، نشعر بخيبة 
أمل من النتيجة، ولكن عندما تكون 
النتيجة 2-2 ولدي��ك العب منقوص 
فإن��ك تفق��د التركيز«.وع��ن الهدف 
الثالث مليسي في املباراة :«لقد ظننا 
أننا نستطيع تسجيل الهدف الثالث 
ف��ي املب��اراة، ولك��ن الك��رة قطعت 
وأصبحت في م��كان آخر، ال يجب أن 
نفكر فيما حدث، م��ا زال الكثير في 
ال��دوري وعلين��ا أن نفكر ف��ي املباراة 

القادمة«.
أم��ا عن ليونيل ميس��ي فق��ال :«إنه 
الع��ب يصن��ع الفرق، س��جل هدفني 
اليوم لفريقه وساهم في فوزهم، لم 
نس��يطر عليه في بعض اللحظات، 

وعندما ال تفعل هذا فإنه يؤذيك«.
وعن التحكيم ق��ال :«ال أريد احلديث 
ع��ن احل��كام، أن��ا أتقب��ل م��ا حدث، 
وخالصة القول هي أننا نشعر بخيبة 
أمل للخسارة اليوم، اخلسارة لن تغير 
ش��يء كل ش��يء ما زال ف��ي أيدينا، 
نش��عر بخيبة أمل ألننا لم نستحق 
اخلس��ارة ».وتابع :«ما حدث اليوم لن 
يغير ش��يء، لعبنا أمام خصم كبير 
وال زال كل ش��ئ مت��اح أمامنا، علينا 
اآلن التفكي��ر ف��ي املب��اراة القادمة، 

دعونا نكون إيجابيني حتى النهاية«.
وواص��ل :«كان لدينا فرصة توس��يع 
الفارق ، ما حدث لن يقرر ما سيحدث 
في الليج��ا، بالطبع كان من األفضل 
لنا أن نفوز«.وع��ن إصابة جاريث بيل 
قال :«لس��ت نادًما على إشراكه في 
املباراة لقد كان بخير، لكنني أش��عر 
بخيبة أمل عندم��ا حتدث هذه األمور 
وال تس��تطيع الس��يطرة عليه��ا«.. 
واختت��م :«كان يج��ب علينا أن نقتل 
املباراة ، وهذا ما س��نحاول فعله في 
املباري��ات املقبلة لن��ا، يجب أن نكون 

أكثر فعالية«.

تقرير

ميسي يصعق ريال مدريد في الوقت القاتل ويشعل الليجا

ميسي يلوح بقميصه للجماهير

مفكرة الصباح الجديد

تشيلسي ـ ساوثهامتون

أتليتكو مدريد ـ فياريال

9:45 مساًء

10:30 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

بغداد ـ الصباح الجديد:
االحت��اد  مق��ر  ف��ي  اجلمع��ة  ج��رت 
اآلس��يوي لك��رة الق��دم بالعاصمة 
املاليزي��ة كواالملب��ور س��حب قرعة 
تصفي��ات بطولة آس��يا للناش��ئني 
حتت 16 عاماً 2018.. وأوقعت القرعة 
املنتخ��ب العراق��ي حام��ل اللق��ب 
ضم��ن اجملموعة الرابع��ة إلى جانب 

الهند وفلسطني ونيبال.
ويشارك في التصفيات 45 منتخباً، 

منطقت��ني  عل��ى  تقس��يمها  مت 
جغرافيت��ني: غرب��ي آس��يا )الغ��رب 
 23 وتض��م  واجلن��وب(  والوس��ط 
)الش��رق  آس��يا  وش��رق  منتخب��اً، 
وآسيان( وتضم 22 منتخباً، وبحيث 
جرى تقسيم الفرق في كل منطقة 
عل��ى 5 مجموع��ات. ويتأه��ل إل��ى 
النهائي��ات صاحب املرك��ز األول في 
كل مجموع��ة، إل��ى جان��ب أفضل 
خمسة منتخبات حتصل على املركز 

الثاني في اجملموعات العش��ر، وجتري 
التصفيات خ��الل الفترة من 16 إلى 
25 أيل��ول املقبل.. وعل��ى جانب آخر، 
أس��فرت قرعة تصفيات كأس آسيا 
لفئة الشباب عن وقوع شباب العراق 
الثالثة. وجاءت مجموعة  باجملموعة 
العراق في هذه البطولة متوازنة الى 
جانب قطر ولبنان وافغانستان علما 
ان التصفيات تبدا يوم 2017-10-31 

وتنتهي يوم 2017-11-8 .

بغداد ـ الصباح الجديد:
حق��ق فريق اجلوية ف��وزاً مهماً على 
فري��ق نفط اجلن��وب بثالث��ة أهداف 
من دون رد مس��اء ام��س في ملعب 
الشعب الدولي ضمن مباراة مؤجلة 
لدوري الكرة املمتاز، وسجل االهداف 
واس��امة  )هدفني(  عم��اد محس��ن 
علي، وبالفوز رفع اجلوية رصيده إلى 

49 نقطة باملركز اخلامس.
م��ن جانب اخر، قدم��ت صباح أمس 
اإلدارة املؤقتة لن��ادي امليناء الطاقم 
التدريب��ي اجلدي��د املؤلف م��ن غازي 
فه��د ومنير جابر وعامر عبد الوهاب 
ف��ي مؤمتر صحف��ي أقيم ف��ي مقر 
الن��ادي.. وقال املدرب غ��ازي فهد في 
تصريح��ات خاصة صحفية«س��بق 

وأن عملت مع املين��اء بفترة قصبرة 
ج��دا، الميكن أن احكم على التجربة 

األولى لقصر فترتها«.
وأض��اف: »لكن احل��ال اآلن مختلف، 
الفريق مقنع ومن األندية املنافس��ة 
على املراكز األولى وبالتالي الشك أن 
جتربة املوسم احلالي سيكون الوضع 

مختلفا«.

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
 ق��ال رئي��س االحت��اد العراق��ي 
للمب��ارزة على الكراس��ي علي 
الع��راق  منتخ��ب  ان   : حمي��د 
أم��س  ي��وم  دخ��ل  باللعب��ة 
خارجي��اً  تدريبي��اً  معس��كراً 
ف��ي العاصم��ة االردني��ة عمان 
استعداداً لبطولة كأس العالم 
التي تق��ام في هولن��دا للمدة 

من احلادي عشر وحتى اخلامس 
عشر من شهر أيار املقبل.

وأض��اف حمي��د: ان املعس��كر 
التدريب��ي ج��اء عل��ى هام��ش 
العراق��ي  املنتخ��ب  تواج��د 
باملب��ارزة عل��ى الكراس��ي في 
عم��ان للحصول على تأش��يرة 
الدخول الى االراضي الهولندية 
ويس��تمر املعس��كر التدريب��ي 

حتى العاش��ر م��ن ش��هر أيار 
املقبل.

و أش��ار الى : ان الوفد العراقي 
يض��م س��عد محم��د رئيس��اً 
للوفد ورحيم فالح مدرباً وكرمي 
هل��ول مدرباً مس��اعداً أضافة 
ال��ى ثالثة العب��ني ه��م: عمار 
ه��ادي وزي��ن العابدي��ن غي��الن 

وحيدر علي.

مجموعتان سهلة للناشئين ومتوازنة للشباب آسيويًا

الجوية يفوز بثالثية.. وفهد يقود الميناء

صفارة علي صباح تضبط مواجهة الجزيرة ولخويا قاريًا

مبارزة الكراسي« تعسكر في األردن 
بغداد ـ فالح خابط* 

الديواني��ة  منتخ��ب  يلتق��ي 
منتخ��ب  نظي��ره  للنس��اء 
خوزس��تان االيران��ي ف��ي لعبة 
الكاب��ادي ف��ي منتصف ش��هر 
ايار املقبل ويع��د هذا اللقاء هو 
االول على املس��توى الدولي في 

العراق .
وق��ال امني س��ر جلن��ة الكابادي 

املركزي حمي��د نعمه احلمداني 
ان ه��ذه املبادرة في اقامة مباراة 
دولية ودية ستساهم في تبادل 
اخلب��رات واالحتكاك م��ع الفرق 
اخلارجي��ة و انه��ا تأت��ي ضم��ن 
املساهمه الفعليه لرفع احلظر 

.
اجله��ود  ان  احلمدان��ي  وأض��اف 
التي تبذل من قبل وزير الشباب 

والرياض��ة في مل��ف رفع احلظر 
املفروض على الرياضة العراقية 
تتحتم علينا اقامة مباراة على 
املستوى الدولي إليصال رسالة 
جلمي��ع العال��م ب��أن الرياض��ة 
ت��رى  ان  تس��تحق  العراقي��ة 
ابطالها يلعبون على مالعبهم، 
وب��ني ان اللجن��ة الفرعي��ة في 
الديواني��ة س��يتكفل بجمي��ع 

الدول��ي  اللق��اء  متطلب��ات 
وعل��ى نفقته اخلاص��ة من امور 
تنظيمية ولوجس��تية من اجل 

جناح هذه املباراة الدولية .
مؤك��دا ان اقام��ة مث��ل ه��ذه 
اللقاءات على املس��توى الدولي 
تأت��ي اس��تعدادا ألقامه بطولة 
دولي��ة رباعي��ه عل��ى املالع��ب 
العراقي��ة في االش��هر القليلة 

املقبلة مبش��اركة افضل الفرق 
العاملي��ة ف��ي اللعبه م��ن اجل 
تطويرها ف��ي الع��راق واحلفاظ 
عل��ى النتائج الت��ي حتققت في 
اح��راز ش��باب وش��ابات العراق 

على املركز الثالث في آسيا .

* املنس��ق اإلعالم��ي للجن��ة 
الكابادي 

»نساء الديوانية« يالقي نظيره »خوزستان« اإليراني 

علي صباح
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

يخ��وض الفنان الس��وري 
أمي��ن زي��دان جول��ة عمل 
في ع��دد م��ن احملافظات 
لع��رض  الس��ورية، 
مس��رحيته "اختط��اف"  
بع��د عش��رين يوم��اً من 
العاصمة  ف��ي  عرضه��ا 

دمشق.
ع��ن  زي��دان  وكش��ف 
مواعيد العرض، مش��يراً 
إلى أن العرض في حمص 
سيكون في األول والثاني 
مس��رح  ف��ي  أي��ار  م��ن 
الثقاف��ة، وفي الرابع منه 
املس��رح  خش��بة  عل��ى 

القوم��ي بطرط��وس، ثم 
أخيراً  املس��رحية  تعرض 
في السادس والسابع من 
الش��هر املقبل في املركز 
الثقاف��ي ف��ي الالذقي��ة، 
العروض في  وتبدأ جميع 

السادسة مساًء.

خال��د  النج��م  يواص��ل 
فيلمه  وأبط��ال  س��ليم، 
اجلدي��د "اتنني في واحد"، 
الفيلم  مش��اهد  تصوير 
في ديكور قسم الشرطة 
بإح��دى الفيالت مبنطقة 
أكتوب��ر،  م��ن  الس��ادس 
وذلك بع��د انتهاء إجازات 

األعياد، وشم النسيم.
يجسد خالد سليم خالل 
أحداث الفيلم شخصية 
"ح��ازم"، وه��و ش��خص 
انطوائ��ي وخجول لدرجة 
متنعه م��ن التح��دث مع 
اجلن��س اآلخر، حتى حتدث 

له مش��كلة كبيرة يجد 
نفس��ه متورط��ا فيه��ا، 
فيتغير بنسبة 180 درجة، 
أما لطف��ي لبيب فيقدم 
ش��خصيه "عصام" وهو 
ش��خصية محوري��ة فى 

األحداث.

نفت الفنانة ميس حمدان 
وج��ود أي تش��ابه م��ا بني 
فك��رة برنامجه��ا اجلدي��د 
"املس��امح لئي��م" واملُقرر 
الب��دء ف��ي العم��ل عليه 
خالل الفت��رة املقبلة، وبني 
كرمي"،  "املس��امح  برنامج 
الذي سبق وقدمه اإلعالمي 
قرداحي،  اللبنان��ي ج��ورج 
مؤكدة عل��ى أن برنامجها 
كومي��دي، وال عالق��ة لها 
باحلاالت اإلنسانية. وأعربت 
س��عادتها  ع��ن  مي��س 
النش��اط  بحالة  البالغ��ة 
الفني التي تعيشها خالل 
األي��ام اجلارية، باملش��اركة 

في مسلسلني وهما "ذئاب 
في ال��وادي" و"طاقة نور"، 
إلى جانب تقدميها برنامج 
خالل شهر رمضان املقبل، 
مؤك��دة على أنها ال تبخل 
باجمله��ود،  نفس��ها  عل��ى 
مادام أن م��ا يُعرض عليها 

مناسب ومختلف.

ايمن زيدان

ميس حمدان

خالد سليم

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - عبد العليم البناء: 
تكث��ف جلن��ة إدارة املهرجان��ات 
والبرام��ج الثقافي��ة والتراثي��ة، 
استعداداتها متهيداً لإلعالن عن 
الفائز بلقب "أمير الشعراء" في 
موسمه الس��ابع، من بني ستة  
ش��عراء متكنوا من الوصول الى 
املرحل��ة األخي��رة وه��م من كل 
من الس��عودية، ومصر، والعراق، 
وموريتاني��ا،  ُعم��ان،  وس��لطنة 
الثالث��اء  الي��وم  مس��اء  وذل��ك 
الراح��ة  ف��ي مس��رح ش��اطئ 
بالعاصم��ة اإلماراتي��ة، بحضور 
حش��د من كبار الش��خصيات، 
وجن��وم الش��عر، ورم��وز الفك��ر 
والثقافة واإلعالم من داخل دولة 

اإلمارات وخارجها.
اجلمه��ور العراقي مطالب اليوم 
بالتصويت البنة الشعر العراقي 
أفي��اء أمني  الش��اعرة  االصي��ل 
الت��ي حتم��ل الرق��م )2( ضم��ن 

املتنافسني الستة، في منافسة 
حامي��ة كان��ت فيها افي��اء اول 
شاعرة عراقية تصل الى املرحلة 
النهائي��ة ف��ي مس��ابقة امي��ر 
ابوظب��ي، حيث  ف��ي  الش��عراء 
كانت جلنة التحكيم قد منحت 
أعلى درجاتها في احللقة املاضية 
)املرحل��ة قبل األخيرة( للش��اعر 
الس��عودي إي��اد احلكم��ي، الذي 
حصل على 28 درجة من أصل 30 
درجة، تاله الشاعر املصري حسن 
عام��ر ب���26 درجة، ثم الش��اعر 
ب�24  السعودي طارق الصميلي 
درجة، وتبعته الشاعرة العراقية 
أفي��اء أمني بحصوله��ا على 22 
درجة، ثم الشاعر الُعماني ناصر 
الغساني ب�20 درجة، وحل أخيراً 
الش��اعر املوريتاني شيخنا ُعمر 

بحصوله على 12 درجة.
وخ��الل احللقة املاضية متّ ش��رح 
آلية تنافس الش��عراء الس��تة، 

حيث منحته��م جلنة التحكيم 
30 درجة خالل احللقة التاس��عة 
و30 درج��ة ُمخّصص��ة للحلقة 
العاش��رة )النهائي��ة( 25 أبريل، 
تصوي��ت  نس��بة  وس��تكون 

اجلمه��ور %40، ليخرج الش��اعر 
األقل مجموعاً من املنافسة مع 
بداية حلق��ة الغد، ويبقى فقط 
يتنافسون من  خمسة ش��عراء 
خالل درجات اللجن��ة، وتصويت 

اجلمه��ور على املراكز اخلمس��ة 
األولى.

املهرجانات  إدارة  وتنظ��م جلن��ة 
والبرام��ج الثقافي��ة والتراثي��ة 
وبرنام��ج  بأبوظب��ي مس��ابقة، 
"أمي��ر الش��عراء"، ويت��م نق��ل 
املنافس��ات على الهواء مباشرة 
عبر قناة اإلم��ارات وقناة بينونة، 
ف��ي  التحكي��م  جلن��ة  وتض��م 
عضويتها كال من د.علي بن متيم 
من اإلمارات، ود.صالح فضل من 
مص��ر، ود.عبداملل��ك مرتاض من 

اجلزائر. 
ويُِعد البرنامج اإلعالمي الشاعر 
اإلمارات��ي املع��روف ع��ارف عمر، 
اإلعالمي��ة  م��ن  كل  ويُقّدم��ه 
د.نادي��ن  اللبناني��ة  والش��اعرة 
األسعد، واملذيع اإلماراتي املتألق 

محمد اجلنيبي.
تبل��غ قيم��ة اجلوائ��ز للفائزي��ن 
باملراكز اخلمسة األولى 2100000 

دره��م إماراتي "نح��و 600 ألف 
دوالر أميرك��ي". إضافة إلى بردة 
الشعر التي متثل اإلرث التاريخي 
للعرب، واخلامت ال��ذي يرمز للقب 
اإلم��ارة، و تبل��غ القيم��ة املادية 
جلائزة الفائ��ز املركز األول وبلقب 
"أمير الش��عراء" ملي��ون درهم 
إمارات��ي. فيما يحص��ل صاحب 
املركز الثاني على 500 ألف درهم 
الثالث  املركز  إماراتي، ولصاحب 
300 أل��ف دره��م إمارات��ي، أم��ا 
جائزة صاحب املركز الرابع فهي 
200 أل��ف درهم إمارات��ي، وتبلغ 
جائ��زة صاح��ب املرك��ز اخلامس 
100 أل��ف دره��م إمارات��ي، هذا 
إضافة إلى تكفل إدارة املسابقة 
بإص��دار دواوين ش��عرية مقروءة 
ومس��موعة للفائزين، واستمرار 
التواص��ل معه��م والتعاون في 
تنظي��م األمس��يات الش��عرية 

لهم.

ستة شعراء منهم العراقية أفياء في منافسات أمير الشعراء

لقطة من منافسات أمير الشعراء

الشارقة - الصباح الجديد:
من��ذ 2012 وبرعاي��ة س��مو الش��يخ س��لطان ب��ن محمد 
القاس��مي، انطلق معرض الشارقة لرس��وم الطفل. الذي 
يقام في كل عام مرافقا  للمهرجان.  ويشارك فيه رسامون 
من كل اقطار العالم من االختصاصيني في رسم اللوحات، 
والص��ور املصاحب��ة لقصص االطفال، او الكت��ب العلمية، 
واخليالية املوجهة لهم. وهناك منافس��ة وجوائز توزع على 

الفائزين من املشاركني سنويا. 
متيز عرض هذا العام بتنوع االعمال، واس��تقطابها جلمهور 
الكب��ار والصغ��ار. وكانت هناك مش��اركة ببض��ع لوحات 
للفنان العراقي علي مندالوي.و في حديث مع مدير املهرجان 
الس��يد احمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب يقول 
"ان عدد الرسامني الذين بعثوا برسوماتهم للمشاركة في 
املعرض لهذا العام، كان اكثر من 300، فكان البد من انتقاء 
مجموعة منهم. فانتقينا أعماالً لتس��عني فنانا فقط من 

29 دولة".
وكان للفنانني من اسبانيا وايطاليا حضور مكثف، فاجلائزة 
االول��ى و قيمته��ا 8000 دوالر ف��از به��ا الفن��ان االس��باني 
اليخاندرو غاليندو، والثانية كانت من نصيب ماركو س��وما 
من ايطالي��ا، اما الثالثة فكانت ألس��تر غارس��يا كوريتس 
من اس��بانيا ايضا. وكانت هناك جوائز تش��جيعية فاز بها 
كل من هاني صالح من مصر، اس��تالي ميزا من املكسيك، 

وكريستينا بروبان من ايطاليا.

الشارقة - ابتسام الطاهر:
ش��ارك الش��اعر العراقي قاس��م س��عودي في مهرجان 
الش��ارقة القرائي للطف��ل، بقصصه الت��ي عرضت في 
مع��رض الكتاب ألدب الطف��ل، وكان له جلس��ة لتوقيع 
كتب��ه للصغار ف��ي اروقة املهرجان ف��ي املقهى الثقافي، 
ويقول سعودي: ان اهتمامي بأدب الطفل، برغم صعوبته، 
فه��و محاولة لالقتراب م��ن االمل واجلمال، ف��زت بجائزة 
الش��ارقة ألدب الطفل عام 2009، وهذا ما شجعني على 

املواصلة".
يذكر أن قاس��م سعودي، هو ش��اعر وإعالمي من العراق، 
وصاحب مش��روع "تعال نكتب في بغداد" لتعليم طالب 
املدارس االبتدائية كتابة القصة القصيرة للطفل 2016، 
وحاصل على املركز الثالث بجائزة الشارقة لإلبداع العربي 
بال��دورة 12 ب��أدب الطف��ل ع��ن مجموعت��ه القصصية 
"حكاي��ات الدره��م ال��ذي كان يغني" والت��ي صدرت عن 
دائرة الثقافة واإلعالم في الش��ارقة ع��ام 2010، وصدرت 
طبعته��ا الرابعة عن دار الهده��د اإلماراتية عام 2016، و 
صدرت له مجموعة قصصية لألطفال بعنوان "الفراشة 
التي تعشق الطيران"، عن دار العالم العربي في اإلمارات 

2015، و"اإلوزة التي تصطاد النجوم" عام 2016.

الصباح الجديد - وكاالت:
أصبح��ت الزراف��ة أبريل مش��روعا مدرا للم��ال حلديقة حيوان 
صغيرة ف��ي منطقة ريفية، بعيدا عن نيويورك احلضرية، وذلك 
بفضل حملها ووالدتها التي بثت مباش��رة على "فيس��بوك"، 
مما أثار إعجاب املش��اهدين في أنح��اء العالم. أصحاب حديقة 
احلي��وان "أنيم��ال أدفينتش��ر ب��ارك" يرفض��ون التصري��ح عن 
ارباحه��م من جمي��ع املش��اريع املتعلقة بأبري��ل، ولكن خبراء 

في حمالت  االختصاصيني  اإلنترنت التس��ويق 
املتداولة يقدرون بتحفظ األرباح 

مبئ��ات اآلالف من ال��دوالرات. 
وفقا ألسوشيتد برس.

وتش��مل تلك املش��اريع 
برعاي��ة  مباش��ر  ب��ث 
ش��ركة "توي��ز آر أس"، 
فان��د  "غ��و  وحمل��ة 
مي" "ق��م بتمويلي"، 
ورسائل نصية مالية، 
وخط تصنيع مالبس، 
وبيع قمصان وقبعات 

ودمى.

معرض رسوم
 كتب األطفال

قاسم سعودي يوّقع 
مجموعة من كتبه 

الخاصة باألطفال

"زرافة الفيسبوك" 
تدر أمواال طائلة

الصباح الجديد - وكاالت:
متتلك النجمة العاملية بينلوبي 
ك��روز جدول عم��ل مزدحم هذا 
العام، حيث انته��ت من تصوير 
 ،"Escobar" دوره��ا ف��ي فيل��م
وتق��وم االن بالعمل ف��ي املراحل 

 ،"post production"���االخيرة من ال
والذي س��يطرح بدور الس��ينما في 
النص��ف الثاني من هذا العام، وتدور 
أحداثه حول صحفية تتطرق لعالقة 
عاطفية مع تاجر مخ��درات، وتضم 
األح��داث جرعة كبي��رة م��ن اإلثارة 

والتش��ويق، ويشارك بينلوبي أحداث 
الفيل��م كل م��ن خافير ب��ردمي، وبيتر 

سارسجارد.
أيضا س��يعرض لبينلوبي كروز هذا 
 Murder on the Orient" العام فيلم
Express"، وال��ذي س��يعرض ب��دور 

السينما 22 نوفمبر املقبل، وهو من 
 ،"th Century Fox 20" إنت��اج وتوزيع
ويش��ارك بينلوب��ي بطول��ة الفيلم 
عدد كبي��ر من جنوم هوليوود أبرزهم، 
جوني ديب، وأوليفيا كوملان، ودي��زي 

ريدل�ي.

بينلوبي كروز تنتظر عرض فيلمين في العام 2017

بغداد - رجاء حميد:  
م��ن  كبي��ر  جماهي��ري  بحض��ور 
إعالميني ومثقفني ش��هد ش��ارع 
املتنب��ي ي��وم اجلمعة 14 نيس��ان 
2017 حف��ل توقي��ع كتاب ش��يخ 
الصحافة محس��ن حس��ني )صور 
م��ن املاض��ي البعيد س��تون عاما 
من الصحافة( خ��الل زيارة قصيرة 
لبغ��داد قادما م��ن لبن��ان، وألقى 
الكات��ب والصحافي ش��امل عبد 
الق��ادر كلمة بهذه املناس��بة جاء 

فيها   
"محسن حس��ني من الصحفيني 
اخملضرم��ني أط��ال اهلل ف��ي عمره، 
نتمن��ى ل��ه الراح��ة الكامل��ة في 
بيروت التي اتخذها اآلن مس��تقرا 
له، أنا عاصرت ولي الشرف األستاذ 
أب��و عالء ف��ي مجلة أل��ف باء منذ 
ع��ام 1991 حت��ى أن غلقها احملتل 
2003 وكان  الغ��ازي ف��ي نيس��ان 
الرج��ل بإمكاناته الكبيرة بوصفه 
صحفيا في وكال��ة األنباء ومعاون 

مدير عام ثم مستشارا في مجلة 
ألف ب��اء، وكان محط أنظار جميع 
العاملني في التحرير، وكنا ننصت 
ل��ه وملالحظاته التي كل��ن يبديها 
حول كل عدد يصدر ,وكان صاحب 
مبادرات ف��ي الثمانيني��ات عندما 
كان األستاذ كامل الشرقي رئيسا 
للتحرير، أقام مس��ابقات للصيد، 
ومس��ابقات كثيرة أشرك اجلمهور 
ف��ي مجلة ألف ب��اء، ومنحها دفق 
جماهيري ش��عبي، وس��اعد على 

زيادة املطبوع آنذاك، 
وضم الكتاب ثالثة عش��ر قس��ما 
ابت��داء بتاري��خ ح��كام الع��راق ما 
االس��تعمار  ث��م  امللكي��ة،  قب��ل 
الث��ورات في  وان��دالع  البريطان��ي 
تل��ك احلقب��ة )ث��ورة املش��خاب 1، 
2معركة الرارجني��ة، وصوال للعهد 
امللكي، وعه��د الزعيم عبد الكرمي 
قاس��م ,يعقبه عبد السالم عارف، 
وبعده عبد الس��الم عارف، وصدام 

حسي�ن.

الصباح الجديد - وكاالت:
التي  ظه��رت هي��الري كلينت��ون 
جتنب��ت األضواء بع��د هزميتها في 
انتخاب��ات الرئاس��ة األميركية 
ف��ي نوفمب��ر تش��رين الثان��ي، 
بص��ورة مفاجئ��ة ف��ي مهرجان 
تريبيكا الس��ينمائي في نيويورك 
كعض��و جلن��ة ملناقش��ة الصيد 

اجلائر لألفيال.
وجاءت مش��اركة كلينت��ون بعد 
الوثائقي  للفيل��م  األول  الع��رض 
للواقع االفتراضي "ذا بروتيكتورز: 
ووك إن راجنرز شوز"، الذي أخرجته 
كاثري��ن بيجل��و. ويتي��ح الفيلم 
ال��ذي تبل��غ مدت��ه ثمان��ي دقائق 
للمش��اهدين جتربة م��ا هو عليه 
احلال عند العم��ل كحارس غابة، 
يحاول إنقاذ األفيال في جمهورية 
الكوجنو الدميقراطية. وقالت عن 
جتارة العاج العاملية "يجب علينا 

القضاء على هذه السوق".
وهذا الظهور العام غير املتوقع 

ف��ي يوم األرضن، أحد املش��اركات 
العام��ة األخي��رة لكلينت��ون، في 
أعق��اب مدة صمت بعد خس��ارة 
انتخابات  الدميقراطية  املرش��حة 

الرئاسة لصالح دونالد ترامب.
وقالت كلينتون إنها بدأت التركيز 
على "الذبح املروع" لألفيال عندما 
كانت وزيرة للخارجية، وس��اعدت 
فيم��ا بع��د ف��ي إط��الق مب��ادرة 
مكافحة الصيد اجلائر في مبادرة 
كلينت��ون العاملية غي��ر الربحية، 

التي أطلقتها عائلتها.
وقالت كلينتون إن التهريب أيضا 
يق��دم دعم��ا مالي��ا للجماع��ات 
املتطرف��ة املتش��ددة، إضافة إلى 

تعريض عدد األفيال للخطر.
وف��ي ح��ني أن الص��ني ه��ي أكبر 
سوق لتجارة العاج غير القانوني، 
تأتي الواليات املتح��دة في املرتبة 
الثانية، مما يتطلب من األميركيني 
االضطالع بدور رائد في مكافحة 

القتل اجلائر للفيلة.

بغداد والمتنبي يحتفالن 
بشيخ الصحفيين محسن حسين

هيالري كلينتون تظهر في 
مهرجان تريبيكا السينمائي

متابعة- احالم يوسف:
حينم��ا تس��ير في ش��وارع 
بيروت،  اللبنانية  العاصم��ة 
جت��د ان هن��اك لوحات��ا ف��ي 
وباكثر من  ش��وارع عدي��دة 
منطق��ة، ق��د كت��ب عليها 
جمل��ة "االبيض م��ا بيغطي 
الزائر  االغتصاب"، وقد يستغرب 
اجلملة وغايتها، لك��ن حينما يعرف 
س��بب تعليق تلك الالفتات، فسيقف 
جنبا الى جنب معهم ليعلن تضامنه 

االنساني، مع حملة تهدف الى اعطاء 
كل ذي حق حقه من العقاب والثواب.

وكان��ت احلمل��ة الت��ي حملت ش��عار 
"األبيض ما بيغط��ي االغتصاب" حتت 
إش��راف منظمة "أبع��اد"، وترمي الى 
إلغاء امل��ادة 522 من قان��ون العقوبات 
اللبنان��ي، الذي يس��قط العقوبة عن 
املغتصب ف��ي حال تزوج من الضحية. 
وقد بدأت املس��اعي لتلك احلملة منذ 
أش��هر ع��دة، كان أبرزه��ا حملة على 

مواقع التواصل االجتماعي.

ناشطون يعلقون فساتين زفاف مشنوقة في لبنان
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