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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
، أم��س اجلمعة ، ع��ن حترير حي 
مشيرفة الثالثة واجلزء الشمالي 
م��ن ح��ي مش��يرفة الثانية في 
اجلانب األمين م��ن مدينة املوصل 
، مشيرة الى ان ، القوات األمنية 
الكنيس��ة  باقتح��ام   ش��رعت 
والهرمات شمال الساحل األمين 

للمدينة . 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العملي��ات املش��تركة العمي��د 
الرك��ن يحيى رس��ول في حديث 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  خ��اص 
اجلدي��د‘‘ إن " قطع��ات الفرق��ة 
املدرع��ة التاس��عة ح��ررت حي 
وفرض��ت  الثالث��ة  مش��يرفة 
السيطرة على مشروع تصفية 

مياه مشيرفة". 
وأضاف أن" تلك القطعات حررت 
اجلزء الشمالي من حي مشيرفة 
الثاني��ة في الس��احل األمين من 

مدينة املوصل". 
وبني إن" القوات األمنية شرعت 
الكنيس��ة  ح��اوي  باقتح��ام  
والهرمات شمال الساحل األمين 
ملدينة املوصل"، مشيرًا ان"طيران 
اجلي��ش يق��وم بأس��ناد عمليات 
التحري��ر م��ن خالل اس��تهداف 

مواقع عصابات داعش". 
"طائ��رات  إن  رس��ول  وأوض��ح 

القوة اجلوية اس��تهدفت مقرات 
القي��ادة و الس��يطرة لداعش و 
قتل العش��رات منه��م وفجرت 
العديد من العج��الت املفخخة 
في مناطق ش��مال س��احل امين 

املوصل". 
من جهته كشف الناطق باسم 
فرق��ة ال��رد الس��ريع اإلعالم��ي 
مصطفى حمي��د إن "قوات الرد 
الس��ريع تخوض معارك شرسة 
في حي الهرم��ات باجلانب األمين 
م��ن املوصل ض��د تنظيم داعش 

اإلرهابي". 
لصحيف��ة  حمي��د  وأض��اف 
‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ إن "قوات الرد 
الس��ريع م��ا تزال مس��تمرة في 
تقدمه��ا وه��ي تخ��وض معارك 
شرس��ة في حي الهرمات باجتاه 

مستشفى في احلي". 
الشرطة  قطعات  واس��تهدفت 
 ، اجلمع��ة  أم��س   ، االحتادي��ة 
مايسمى مبقر السفر لعصابات 
داع��ش اإلرهابي��ة ف��ي املدين��ة 
القدمي��ة باجلان��ب األمي��ن ملدينة 

املوصل. 
وق��ال قائ��د الش��رطة االحتادية 
الفريق رائد شاكر جودت في بيان 
له حصل��ت" صحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ على نس��خة من��ه، إن 
"قطعات الش��رطة االحتادية في 
محور جنوب غرب املدينة القدمية 

اس��تهدفت ماتس��مى مق��رات 
الس��فر واألمني��ة ف��ي الزجنيلي 
وقتلت القي��ادي اإلرهابي املدعو 

املكنى  "حسن جمعة حس��ن" 
"باب��ي ولي��د" و7 م��ن حماي��ات 

املبنى.

قي��ادة  أعلن��ت  جانبه��ا  وم��ن 
الشرطة االحتادية ، أمس اجلمعة 
، بأن قواتها حررت قرية حسونة 

ومعمل غ��از نينوى، ف��ي اجلانب 
األمين ملدينة  املوصل. 

تتمة ص3

القّوات المشتركة تقتحم منطقة "حاوي
الكنيسة" وحي "الهرمات" في أيمن الموصل

بإسناد كثيف من طيران الجيش 

قوات الشرطة االحتادية في املدينة القدمية باجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم 
ونوابه ن��وري املالكي واي��اد عالوي 
وأس��امة النجيفي، وج��وب إجراء 
االنتخاب��ات البرملاني��ة املقبلة في 
موعدها الدس��توري املس��توجب، 
فيما ش��ددوا على ضرورة احلفاظ 
العراق  عل��ى س��يادة واس��تقالل 
ورف��ض التدخ��الت اخلارجي��ة في 

شؤونه. 
وقال��ت رئاس��ة اجلمهوري��ة ف��ي 
بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصب��اح 
اجلديد"، إن "رئيس اجلمهورية فؤاد 

معصوم اجتمع، في قصر السالم 
ببغداد م��ع نواب رئيس اجلمهورية 
نوري املالكي واياد عالوي وأس��امة 
النجيفي وبحث معهم التطورات 

السياسية واألمنية".
"االجتم��اع  أن  البي��ان،  وأض��اف 
أكد عل��ى لزوم إج��راء االنتخابات 
البرملاني��ة املقبل��ة ف��ي موعدها 
الدس��توري املستوجب، وأشار إلى 
ض��رورة تركيز اهتم��ام خاص على 
توفير املتطلبات القانونية واآلليات 

التنفيذية لضمان حتقيق ذلك".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وج��ه 
املس��لحة حيدر العبادي، بإرسال 
املزيد من القوات العسكرية الى 

احلدود العراقية السورية.
وقال��ت خلية االع��الم احلربي في 
بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصب��اح 
االمني��ة  "قواتن��ا  إن  اجلدي��د"، 
البطلة تواصل مطاردة االرهابيني 
ف��ي غرب��ي االنب��ار، وق��د وج��ه 
القائ��د العام للقوات املس��لحة 
بارس��ال املزي��د م��ن التعزي��زات 
لدحر االرهابيني ال��ى حدودنا مع 

سوريا".
"العب��ادي  أن  اخللي��ة،  واضاف��ت 
حي��ا املقاتلني الش��جعان الذين 

ص��دوا الهج��وم االرهاب��ي الذي 
تعرض��ت ل��ه ي��وم ام��س احدى 
الرباي��ا ف��ي منطق��ة الص��كار، 
العالي��ة  مبعنوياته��م  واش��اد 
وصم��ود االبطال الذي��ن حتلوا به 
ولم ميكنوا العدو من حتقيق خرق 

ملواضعهم".
وتابعت اخللي��ة، أن "العبادي اكد 
ان ه��ؤالء املقاتل��ني اثبت��وا انهم 
الش��جعان والوطنيون واسكتوا 
االبواق التي تنشر شائعات داعش 
والتي اسهمت وكان لها اليد في 
سقوط احملافظة في وقت سابق، 
ولن نس��مح لهم الي��وم بتكرار 

املشهد السابق مهما حاولوا.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
إقلي��م  حكوم��ة  رئي��س  دع��ا 
كردس��تان نيجرف��ان البارزان��ي، 
اجله��ات املعني��ة باإلقلي��م الى 
التعام��ل احلضاري مع الس��ياح 
العراقيني خالل إستقبالهم في 
كردستان، فيما أكد أن السياح 
القادمني من احملافظات العراقية 
أن  واليج��وز  لوطنه��م  يأت��ون 

يشعروا بأنهم في بلد آخر.
وقال البارزاني في كلمه له خالل 
إفتتاح معرض الش��رق األوسط 

وتابعت��ه  ب أربي��ل  الس��ياحي 
"عل��ى  ان  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
اجله��ات املعني��ة واملؤسس��ات 
األمني��ة  والق��وات  الس��ياحية 
إلقليم كردس��تان ف��ي املطارات 
اإلقلي��م  بي���ن  والس��يطرات 
ان  األخ��رى،  العراقية  واملناط��ق 
تتعام��ل حضارياً م�ع الس��ياح 
العراقي��ني خ��الل اس��تقبالهم 
التس��هيالت  كاف��ة  وتق��دمي 

له�م".
تفصيالت ص2

معصوم ونّوابه يؤكدون وجوب إجراء 
االنتخابات البرلمانية في موعدها

العبادي يوّجه بإرسال المزيد من 
التعزيزات إلى الحدود العراقية 

السورية

حكومة اإلقليم تؤكد ضرورة تقديم 
جميع التسهيالت للسياح العراقيين

الشرطة االتحادية تستعيد السيطرة
على 3 قرى وتحاصر منطقة الهرمات

فوضى عارمة بصفوف داعش بالموصل 
وهرب محتمل لعائالتهم مع النازحين 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
لرئي��س  اإلعالم��ي  املكت��ب  اعل��ن 
مجلس الوزراء حي��در العبادي امس 
اجلمع��ة ع��ن ع��دم وج��ود اتفاقات 
م��ع أي بلد ومنه��ا الواليات املتحدة 
االميركية عل��ى إبقاء قوات مقاتلة 
على األراض��ي العراقية بعد مرحلة 

القضاء على تنظيم داعش.
وق��ال املكتب في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د"، ان "وكاالت أنباء 
دولية ومحلي��ة تداولت مؤخراً خبراً 
مفاده ان العراق قد اتفق مع الواليات 
املتحدة األميركي��ة على بقاء قوات 

أميركي��ة ف��ي العراق للفت��رة التي 
تلي حتقيق النصر العس��كري على 

داعش".
وأوض��ح املكتب "نح��ن نؤكد بعدم 
وجود ق��وات مقاتل��ة ِمن أي��ة دولة 
على االراض��ي العراقي��ة حتى يتم 
البح��ث ف��ي بقائها م��ن عدمه  بل 
يوجد مدربني ومستش��ارين وخبراء 

من عدد من الدول".

وتابع املكتب في بيانه ان "احلكومة 
العراقي��ة ل��م تتف��ق مع أي��ة دولة 
بصدد دورها العس��كري مع العراق 

ملرحلة مابعد النصر احلاس��م على 
االٍرهاب".

وكان��ت كالة االسوش��يتد برس قد 
أف��ادت يوم ام��س ب��أن االدارتني في 
بغ��داد وواش��نطن متفقت��ان على 
ان وج��ود قوات اميركي��ة على املدى 

البعيد مهم لضمان أمن العراق
وأضافت الوكالة نقال عن مصدرين 
احده��م اميركي واألخ��ر عراقي أن 
رئيس ال��وزراء حيدر العب��ادي وإدارة 
يجري��ان  ترام��ب  دونال��د  الرئي��س 
مباحثات البقاء ق��وات اميركية في 

العراق بعد دحر تنظيم داعش.

وكانت القوات األميركية قد غادرت 
الع��راق في أواخ��ر ع��ام 2011 بعد 
ثمان��ي س��نوات م��ن االحت��الل في 
أعق��اب اس��قاط النظ��ام العراقي 

السابق.
ع��ادت  األميركي��ة  الق��وات  لك��ن 
تدريجي��ا إل��ى العراق بع��د اجتياح 
تنظيم داعش ش��مال وغ��رب البالد 
في صيف 2014 حيث تساند القوات 

العراقية في احلرب ضد التنظيم.
وتشير التقديرات إلى أن أربعة آالف 
جندي أميركي في األقل ينتش��رون 

في العراق.

بغداد - وعد الشمري:
كشفت جلنة السياحة في مجلس 
الن��واب، ام��س اجلمعة، ع��ن انهاء 
جميع اخلالفات بخصوص آثار بابل، 
مؤك��دة تش��كيل فريق مش��ترك 
ب��ني احلكومت��ني احمللي��ة واالحتادية 
ادراجها ضمن  الستكمال مشروع 
الئح��ة التراث العاملي خالل س��تة 
اشهر، فيما حتدثت بالتفصيل عن 
ابرز املعرقالت التي مت حلها مؤخراً.

وقال مق��رر اللجنة إياد الش��مري 

في حديث مع "الصباح اجلديد"، إن 
"جهوداً بذلت خ��الل املدة املاضية 
لتجاوز املشكالت التي كانت ترافق 
مشروع ادراج آثار بابل ضمن الئحة 

التراث العاملي".
وتابع الش��مري أن "جلنة السياحة 
واالث��ار اخذت عل��ى عاتقه��ا هذا 
ب��ني  التنس��يق  وتبن��ت  املل��ف 
احلكومت��ني احمللي��ة واالحتادي��ة من 
خالل التع��اون بني، اللجان اخملتصة 
في احملافظ��ة ودائرة االث��ار التابعة 

إلى وزارة الثقافة العراقية".
وأش��ار إلى أن "التنس��يق اس��فر 
ع��ن تش��كيل فري��ق حت��ت عنوان 
)مستقبل بابل(، يعمل على خطة 
ألجل عرض املوضوع على منظمة 
قرار  واحلص��ول عل��ى  اليونس��كو 

بشأنه".
وكش��ف مق��رر جلن��ة الس��ياحة 
الفري��ق  "حتدي��د  ع��ن  النيابي��ة 
س��قفاً زمنياً مدته س��تة اش��هر 
النهاء عمل��ه"، متوقعاً أن "يصدر 

الق��رار الدولي لضم اث��ار بابل إلى 
الئحة الت��راث العاملي مطلع العام 

املقبل".
مت  الت��ي  "املش��كالت  أن  وأورد 
اللجن��ة كانت  تس��ويتها بجهود 
عل��ى اربع��ة مح��اور، االول يتعلق 
باالنب��وب النفطي اس��فل املدينة 
االثري��ة حي��ث وجهن��ا كتاب��اً إلى 
وزارة النفط بض��رورة رفعه وتغيير 
مساره وحصلنا على وعود بذلك".
تتمة ص3

مكتب العبادي ينفي وجود اتفاق مع أميركا على بقاء قّواتها في العراق
جهود عراقية حثيثة إلدراج آثار بابل على الئحة التراث العالمي

مع تشكيل فريق مشترك ينهي أعماله خالل ستة أشهر

ترجمة : سناء علي 
ف��ي ع��دة تقارير نش��رها ع��دد من 
اخملتص��ن للش��أن السياس��ي في 
مجل��ة » بوليتيك��و » األميركي��ة 
أشاروا فيها الى ان » االجتماع األول 
بن دونالد ترام��ب ونظيره الصيني 
شي جن بينغ، عدوه حترك مهم من 
قبل الرئيس األميركي ترامب، ميكن 
ان يس��هم بتطور العالق��ات، وفي 
الع��ام الفائت بدأ ترام��ب في اثناء 
حملته الرئاس��ية متجهاً نحو نزاع 
مع الصن، الت��ي اتهمها بالتالعب 
بأسواق العملة والغش في التجارة 
لس��رقة وظائ��ف األميركين، االمر 
الذي أثار مخاوف العديد من اجلهات 
والدول، التي حذرت من حدوث حرب 
جتاري��ة كبي��رة بس��بب تصريحات 
ترامب ال��ذي خف��ف لهجته حيال 

الصن بعد انتخابه.« 
وترام��ب،  وع��دت محادث��ات ش��ي 
الت��ي ج��اءت  اراء اخلب��راء  حس��ب 
مبناس��بة الذك��رى ال���45 لتطبيع 
العالق��ات الثنائي��ة، نقطة إنطالق 
البلدي��ن.  ب��ن  للعالق��ة  جدي��دة 

التي  وس��اعدت احملادثات املعمق��ة 
دامت 7 ساعات خالل زيارة شي التي 
اس��تغرقت يومن على بلورة عالقة 

عمل س��ليمة ومودة شخصية بن 
الزعيم��ن. ومن قبي��ل املصادفة أن 
كال الزعيم��ن اس��تعمال كلم��ة » 

جيدة« لوص��ف محادثاتهما. وأكد 
ش��ي عل��ى تعمي��ق التفاه��م بن 
بعضهم��ا البع��ض وتعزي��ز الثقة 

املتبادل��ة، في حن ق��ال ترامب إنه« 
مت تكوي��ن نواي��ا حس��نة وصداق��ة 

هائلن«.
وف��ي هذا الش��أن  ب��ن اخلب��راء ان  
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب 
ف��ي  الهائ��ل«  بالتق��دم  أش��اد   «
العالقات بن واش��نطن وبكن بعد 
محادثاته م��ع الرئيس الصيني في 
فلوري��دا، وقال الرج��الن إنهما عززا 
املودة الش��خصية بينهما. وأوضح 
ترامب من دون الدخول في تفاصيل 
»أحرزنا تقدماً هائال في عالقاتنا مع 
»أعتقد حقيقة  الصن«، مضيف��اً 
أننا أحرزنا تقدم��ا«، واصفاً العالقة 
»اس��تثنائية«.ورد  بأنه��ا  الثنائي��ة 
ش��ي ش��اكراً الرئي��س االميرك��ي 
»الس��تعداداته املمتازة واستقباله 
الدافئ« مؤكداً ان »هذا اللقاء كان 
مميزًا وتبعات��ه مهمة جداً للعالقات 
بن الص��ن والواليات املتحدة«. ولم 
يتطرق الرئيس الصيني الى فحوى 
»احملادثات املطولة ف��ي العمق« مع 

ترامب.
تفصيالت ص2

الصين وأميركا في ظل الصراع اإلعالمي والمصالح السرية
تقريـر

جانب من لقاء دونالد ترامب مع شي جني بينغ

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر محلي في محافظة 
نينوى، بأن تنظيم "داعش" أصدر 
"مذكرات قبض" بحق العشرات 
م��ن عناص��ره بس��بب هربه��م 
من املع��ارك في احملافظ��ة باجتاه 

األراضي السورية.
وقال املصدر في حديث صحفي، 
األم��ن  دي��وان  يس��مى  "م��ا  إن 
بنين��وى  داع��ش  تنظي��م  ف��ي 
قب��ض  إلق��اء  مذك��رات  أص��در 
بح��ق العش��رات م��ن عناص��ره 

بع��د فرارهم م��ن املع��ارك التي 
تشهدها احملافظة باجتاه األراضي 
"األوام��ر  أن  مبين��اً  الس��ورية"، 
تضمن��ت الس��جن ش��هرين مع 
90 جل��دة ملن يع��ود الى صفوف 
التنظي��م بعد فراره، واإلعدام ملن 

يلقى القبض عليه وهو هارب".
أن "معظ��م   ، املص��در  وأض��اف 
ح��االت الهرب وقعت ف��ي أحياء 
)17 مت��وز، العريبي، الف��اروق( في 
املوصل"،  ملدينة  األمين  الس��احل 
موضًحا أن "الكثيرين من عناصر 

التنظيم غير العراقيني عادوا الى 
بلدانهم، ما أدى الى نقص أعداد 
املقاتلني لديه، السيما مع توقف 
تواف��د املقاتلني م��ن اخلارج بنحو 

نهائي تقريبا".
وف��ي س��ياق آخ��ر أعلن��ت قيادة 

عملي��ات قادم��ون يا نين��وى، عن 
حترير حي مشيرفة الثالثة واجلزء 
الش��مالي م��ن ح��ي مش��يرفة 
الثاني��ة ف��ي اجلان��ب األمي��ن من 

مدينة املوصل.
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"داعش" يصدر "مذكرات قبض" بحق عناصره الهاربين من نينوى

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الناجية االيزيدية وسفيرة 
النوايا احلس��نة لدى مكتب االمم 
املتحدة ناديا م��راد امس اجلمعة 
ع��ن تقدميه��ا عدة مطال��ب الى 
االعتراف  ابرزها  الفاتي��كان  دولة 
اي��دي  عل��ى  االيزيدي��ني  بإب��ادة 
عناص��ر تنظيم داع��ش، وكذلك 
انشاء مناطق آمنة لالقليات في 

العراق.
وكانت مراد قد وصلت, برفقة كل 
من تورالك دينهان واحمد خديدة 

من فريق ي��زدا ف��ي بريطانيا الى 
دول��ة الفاتي��كان االربعاء املاضي 
من اج��ل اللقاء باملس��ؤولني في 
دول��ة الفاتيكان وعلى رأس��هم 
البابا فرنس��يس وذلك ملناقش��ة 
ع��ام  بنح��و  االقلي��ات  قضي��ة 

والقضية االيزيدية بنحو خاص. 
وذكر بيان صادر عن منظمة "يزدا" 
انه شارك اللقاء كل من سفيرة 
بريطاني��ا لدى دول��ة الفاتيكان , 
سالي اوكسفورد , ووزير خارجية 

الفاتيكان , ,باول كاركوها.

وأض��اف انه مت احلديث عن مجمل 
القضاي��ا املتعلق��ة بااليزيدي��ني 
واالقيلي��ات في العراق كانش��اء 
منطقة أمن��ة حتت حماية دولية 
وايجاد س��بل لتحرير اخملتطفات 
تنظيم  عناصر  وجلب  االيزيديات 
داعش الى العدالة , والطلب من 
دول��ة الفاتيكان االعت��راف بابادة 
االيزيدية الى جانب وضع الالجئني 
والنازحني والتعاون املش��ترك بني 

ابناء االقليات في العراق .
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الفاتيكان يعلن دعمه إلنشاء
مناطق آمنة لألقليات في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة امل��وارد املائية، عن 
فتح البوابات وارتفاع منسوب 
املاء إلى ٣٢١ متراً بسد املوصل، 
دجل��ة  مناس��يب  ان  مبين��ة 
س��ترتفع قليال خالل االسبوع 

املقبل.
وقال وزير املوارد حس��ن اجلنابي 
في بيان اطلعت عليه "الصباح 

اجلديد" ان "الوزارة قامت بفتح 
بوابة املس��يل املائي في س��د 
املوصل والتي لم تفتح منذ ما 
يقارب 12 عام��اً، بعد ان مت رفع 
منسوب املاء إلى ٣٢١ متراً فوق 
مس��توى سطح البحر بعد ان 

كان محددا ب� 319 مترا".
واضاف اجلنابي ان "التش��غيل 
يأت��ي لتجربة س��المة بوابات 

اخلمس��ة  املائ��ي  املس��يل 
وتش��غيل قناة املس��يل املائي 
اس��تقرار  وفح��ص  نفس��ها 
وفعالي��ة  الس��د  وس��المة 
الصيان��ة  ف��ي  املعاجل��ات 

والتشغيل املستمرة".
واشار اجلنابي ان "سد املوصل 

آمن ويعمل بكفائة عالية".
تتمة ص3

فتح بوابات سد الموصل وارتفاع منسوب الماء إلى ٣٢١ مترًا
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

ف��ي مؤش��ر جدي��د عل��ى س��عي 
حكومة االقليم واملعنيني بتطوير 
قطاع الس��ياحة واالس��تثمار في 
االقليم واستقطاب رؤوس االموال 
فعالي��ات  انطلق��ت  والزائري��ن، 
معرض الشرق األوسط للسياحة 
2017، اخلمي��س، 4 أي��ار مبحافظة 
أربي��ل، تزامن��اً مع انط��اق اعمال 
ملتق��ى املط��ارات املدني��ة احمللية 
وشركات الشحن اجلوي والسياحة 
ف��ي مدينة الس��ليمانية، واللذين 
يتضمن��ان العديد م��ن الفعاليات 
والثقافي��ة  الفني��ة  واملهرجان��ات 

وتستمر لعدة أيام.
رئيس حكوم��ة إقليم كردس��تان 
نيجيرف��ان بارزان��ي ال��ذي افتت��ح 
معرض الشرق األوسط للسياحة 
املق��ام ف��ي اربيل، بدعم م��ن وزارة 
البلديات والس��ياحة بالتعاون مع 
الهيئ��ة العام��ة للس��ياحة ف��ي 
اإلقلي��م، طال��ب اجله��ات املعنية 
في اقليم كردس��تان »املؤسسات 
والدوائر الس��ياحية وق��وات االمن 
ف��ي املطارات وبواب��ات الدخول بني 
اقليم كردستان والعراق على وجه 
خاص، ان يتعاملوا بأفضل وجه مع 
السياح املقبلني من وسط وجنوب 
اس��تقبالهم  اثن��اء  ف��ي  الب��اد، 
يقدم��وا  وان  معه��م  والتعام��ل 
لهم جميع التعاون والتس��هيات 

املطلوبة. 
بارزان��ي اض��اف »حكوم��ة اقليم 
اهمي��ة  ال��ى  تنظ��ر  كردس��تان  
القطاع السياحي كمصدر لتأمني 
االيرادات، وايجاد فرص عمل«، معلناً 
ارتف��اع عدد الس��ياح ال��ى مليون 
وس��تمئة الف س��ائح خ��ال عام 
2016 مقارن��ة بالع��ام 2015 الذي 
كان سبعمئة واثنني وثمانني الفاً، 
داعياً رجال االعمال ورؤوس االموال 
والقطاع اخلاص االجنبي واحمللي الى 
استغال دعم وتسهيات حكومة 
اقليم كردس��تان، وان يس��تفيدوا 
م��ن كل ه��ذه اجلوان��ب والف��رص 
املوجودة لبناء قطاع س��ياحي في 

كردستان.
الش��رق  مع��رض  ويش��هد  ه��ذا 
االوسط للسياحة املقام في اربيل 
الذي يس��تمر ملدة ثاثة ايام اقامة 
العديد من الفعاليات الفلكلورية 

تتخللها تقدمي الفقرات املوسيقية 
والدب��كات الكردي��ة، اضاف��ة الى 
تق��دمي ع��روض فني��ة والعديد من 

املسرحيات والفنون التشكيلية.
وبه��دف  الس��ليمانية  وف��ي 
استقطاب اكبر عدد من السائحني 
وال��زوار من ش��تى مناط��ق العراق 
وتهيئ��ة مس��تلزمات الراحة لهم 
في مدن االقليم، اعلن مدير مطار 
املهن��دس  الدول��ي  الس��ليمانية 
طاه��ر عبد اهلل عن تق��دمي جميع 
للسائحني  املطلوبة  التس��هيات 
القادمني من وسط وجنوب الباد، 
نافياً وض��ع أية عراقيل او معوقات 
املواطن��ني  واقام��ة  دخ��ول  ام��ام 
من جمي��ع انحاء الب��اد الى مدن 

ومحافظات االقليم.
واض��اف عب��د اهلل ف��ي تصري��ح 
للصب��اح اجلديد خال مش��اركته 
في اعمال ملتقى املطارات املدنية 
احمللي��ة وش��ركات الش��حن اجلوي 
والس��ياحة الذي اقي��م على مدار 
يومي االربعاء واخلميس املنصرمني 

في فن��دق غراند مليني��وم مبدينة 
السليمانية، ان مطار السليمانية 
كمؤسس��ة خدمي��ة مهمة اخذ 
عل��ى عاتقه تنظيم ه��ذا امللتقى 
كبداية الع��ادة العاقة والتواصل 
بني جميع املطارات والشركات، في 
بادرة للبدء باعادة املدن التي تضررت 
م��ن االره��اب، ال��ذي ض��رب الباد 
خال العام��ني املنصرمني، وبهدف 
تش��جيع االس��تثمار واستقطاب 
رؤوس االم��وال وتش��جيع احلرك��ة 

السياحية في االقليم.
واشار مدير مطار السليمانية الى 
ان املواطن العراقي ينبغي ان يقدر 
املس��ؤولية الكبيرة التي تقع على 
عاتق االجه��زة االمنية في احلفاظ 
على االمن واالستقرار في االقليم، 
داعياً املواطن��ني بالتوجه الى مدن 
االقليم عب��ر املنافذ البرية واجلوية 
لتق��دمي جميع  اس��تعداده  معلناً 

التسهيات املطلوبة. 
بدوره كش��ف صاح��ب مجموعة 
ش��ركات ف��اروق القابض��ة رج��ل 

االعمال فاروق ما مصطفى خال 
مش��اركته في ندوة نقاش��ية في 
اطار فعاليات ملتقى السليمانية، 
ع��ن وض��ع حج��ر االس��اس لبناء 
مدينة سياحية في منتجع دوكان 
مبحافظ��ة الس��ليمانية، مبيناً ان 
افتت��اح مط��ار الس��ليمانية كان 
مبنزلة حل��م، وهو اآلن موضع فخر 
و اعت��زاز لاقليم والعراق، ش��اكرًا 
الرئي��س م��ام جال عل��ى موقفه 
وتقدمي��ه الدعم واملس��اعدة لبناء 

هذا املطار في املدينة. 
واضاف ف��اروق مصطفى رس��ول، 
ان املط��ارات قدم��ت الكثي��ر م��ن 
التسهيات لهم كرجال أعمال، ما 
يسهم في تسريع وتيرة أعمالهم 
واجناز مش��اريعهم، اضافة الى انه 
يلعب دوراً كبيراً في تطوير الثقافة 

والفن والسياسة على حد سواء.
واردف م��ا مصطفى انه س��يضع 
خال الش��هر اجلاري حجر االساس 
ملدينة سياحية كبيرة في منتجع 
دوكان غربي محافظة السليمانية، 

موضحاً ان املدينة تتضمن فندقاً، 
ومش��روع معبر هوائ��ي )تلفريك(، 
و4 آالف وحدة س��كنية، فضا عن 
العديد من اخلدمات التي ستوفرها 
واحداً  ليصب��ح  للس��ياح،  املدينة 
م��ن اجمل املواقع الس��ياحية في 

الشرق األوسط واكثرها متيزًا.
وكان وزي��ر النق��ل العراقي كاظم 
فنجان احلمامي قد افتتح األربعاء 
املنص��رم اعمال ملتق��ى املطارات 
املدنية احمللية وش��ركات الش��حن 
مدين��ة  ف��ي  والس��ياحة  اجل��وي 
الس��ليمانية، بحض��ور وزير النقل 
ف��ي حكوم��ة اقلي��م كردس��تان 
مولود ب��اوه مراد وم��دراء املطارات 
احمللي��ة، ومش��اركة أكث��ر من 60 

شركة محلية وأجنبية. 
وق��ال احلمام��ي، عل��ى وف��ق بيان 
لوزارة النقل إن امللتقى »س��يدعم 
خط��وات الوزارة ف��ي افتتاح مطار 
مدن��ي في كل محافظ��ة«، معرباً 
ع��ن س��عادته بحجم املش��اركة 
الواس��عة، مؤك��داً أن هذا امللتقى 

سيسهم بتطوير النقل اجلوي في 
جميع املطارات العراقية. 

من جهته ق��ال مدير معاون مطار 
البص��رة الدول��ي املهن��دس عب��د 
االمير غ��امن عبد اهلل ف��ي تصريح 
للصب��اح اجلديد الت��ي جتولت في 
اروق��ة املع��رض، ان مؤمت��ر ملتقى 
املط��ارات الذي عق��د برعاية وزيري 
واالقلي��م،  الع��راق  ف��ي  النق��ل 
مبحافظة الس��ليمانية يهدف الى 
حتقي��ق اكب��ر ق��در من التنس��يق 
والتعاون بني املس��ؤولني والعاملني 
في مطارات العراق حلل املشكات 
والعراقي��ل وتب��ادل اخلب��رات، وقال 
لق��د وضعن��ا االس��س املطلوب��ة 
لعقد املؤمترات والزي��ارات املتناوبة 
بني مس��ؤولي املطارات في جميع 
انح��اء الب��اد، واض��اف عب��د اهلل 
ان ال��وزارة س��تعمل عل��ى تطوير 
مطار البصرة ليص��ل الى مصاف 
املط��ارات الدولية وتطوير القدرات 
وامكان��ات العاملني فيه، لتحقيق 

افضل اخلدمات للمسافرين.  

رئيس حكومة اإلقليم يدعو األجهزة األمنية
إلى تسهيل دخول السائحين من وسط وجنوب البالد  

أعلن ارتفاع أعداد السائحين إلى مليون و600 ألف خالل 2016 د. علي شمخي

يدخل الع��راق مرحل��ة جديدة وجيش��ه وقواته 
االمنية تقترب من ازاحة  تنظيم داعش االرهابي 
ودحر عصاباته االجرامية خارج احلدود وس��يكون 
من املناس��ب التفكير باحلفاظ على مكتسبات 
هذه املرحلة وعدم التفريط بنتائجها السياسية 
واالمنية واالقتصادية وق��ي مقدمة االهتمامات 
التي البد من التركي��ز عليها هو حتصني املناطق 
احمل��ررة واحليلولة دون ع��ودة االره��اب اليها وهذا 
يتطلب تعاوناً وتنس��يقاً امنياً وعسكرياً داخلياً 
وخارجي��اً ففي الداخ��ل البد ان تك��ون احلكومة 
العراقي��ة قد اس��توعبت الدرس جي��ًدا وابصرت 
مكامن الضعف االمني والعسكري الذي تسبب 
بس��قوط ثاث م��دن عراقي��ة وزع��زع االمن في 
محافظ��ات أخرى مبا فيه��ا العاصمة بغداد ومن 
ثم ف��ان أي خطط جديدة حلف��ظ االمن في هذه 
املناط��ق يج��ب ان ينطلق من وع��ي جديد ويتبع 
اس��اليب جدي��دة الميك��ن فيها تخط��ي او جتاوز 

حاجات وتطلعات سكان هذه املدن.
ام��ا على الصعيد اخلارجي فق��د ادرك العراقيون 
بكل توجهاتهم استحالة تأمني احلدود العراقية 
الغربية احملاذية لس��وريا واالردن والس��عودية من 
دون حتقيق االس��تقرار واالمن في سوريا وحسم 

النزاع الداخلي فيها.
وتتأك��د ه��ذه احلقيق��ة االمني��ة م��ع تصاع��د 
الهجم��ات عل��ى النق��اط العس��كرية للقوات 
العراقية في القائم وطريبيل ومدن حدودية أخرى 
حيث يتخ��ذ تنظيم داعش من العمق الس��وري 
ف��ي منطق��ة البو كم��ال واملدن االخ��رى احملاذية 
ملدينة الرقة قاعدة انطاق لشن الهجمات على 
امل��دن العراقية اجملاورة لس��وريا وبات من االولوية 
اي��اء ه��ذا الفراغ االمن��ي الكبير ال��ذي يتطلب 
تواج��داً عس��كرياً وامني��اً كبي��راً يوازي س��عة 
احل��دود العراقية مع س��وريا واالردن والس��عودية 
والميكن للعراق حالي��اً تأمني مثل هذه القوة من 
دون االس��تعانة بدع��م دولي يتمثل مب��ا تقدمه 
الواليات املتحدة االميركية من اس��ناد وتوظيف 
االمكانات  املتط��ورة تقنياً  التي متتلكها وتقدمي 
دعم لوجس��تي يتمثل باالجهزة واملعدات وحتى 
باف��راد من قوات النخبة ملس��ك احل��دود ومنع أي 

اختراقات مقبلة.
واذا متك��ن الع��راق من احلصول عل��ى هذا الدعم 
وحتقي��ق النج��اح امام ه��ذه التحدي��ات االمنية 
الكبيرة فسينعكس هذا النجاح بالتأكيد على 
اجلوان��ب االقتصادي��ة واملالي��ة واالجتماعي��ة مبا 
ينش��ط حركة التجارة في احملافظ��ات العراقية 
عام��ة واملدن احملررة خاصة واليختلف اثنان من ان 
االس��تقرار السياسي واالمني في أي مجتمعات 
شرط اساسي لتحقيق التنمية وتنشيط حركة 
امل��ال والتج��ارة وانه��اء التوت��رات والتطلع نحو 

الرفاهية واالزدهار .

ثمار التحرير

تقـرير

ترجمة : سناء علي * 

في عدة تقارير نش��رها ع��دد من اخملتصني 
للشأن السياس��ي في مجلة » بوليتيكو 
» األميركية أشاروا فيها الى ان » االجتماع 
األول ب��ني دونال��د ترامب ونظي��ره الصيني 
ش��ي جني بينغ، عدوه حترك مهم من قبل 
الرئيس األميركي ترامب، ميكن ان يس��هم 
بتط��ور العاق��ات، وفي الع��ام الفائت بدأ 
ترامب في اثناء حملته الرئاس��ية متجهاً 
نحو نزاع مع الصني، التي اتهمها بالتاعب 
بأسواق العملة والغش في التجارة لسرقة 
وظائف األميركيني، االمر الذي أثار مخاوف 
العديد من اجلهات والدول، التي حذرت من 
حدوث حرب جتارية كبيرة بسبب تصريحات 
ترامب ال��ذي خفف لهجت��ه حيال الصني 

بعد انتخابه.« 
وعدت محادثات ش��ي وترامب، حسب اراء 
اخلبراء التي جاءت مبناس��بة الذكرى ال�45 
لتطبيع العاق��ات الثنائية، نقطة إنطاق 
جدي��دة للعاقة ب��ني البلدين. وس��اعدت 
احملادث��ات املعمق��ة التي دامت 7 س��اعات 
خال زيارة شي التي استغرقت يومني على 
بلورة عاقة عمل سليمة ومودة شخصية 
بني الزعيمني. ومن قبي��ل املصادفة أن كا 
الزعيمني استعما كلمة » جيدة« لوصف 
محادثاتهم��ا. وأك��د ش��ي عل��ى تعمي��ق 
التفاه��م بني بعضهم��ا البع��ض وتعزيز 
الثق��ة املتبادلة، في حني قال ترامب إنه« مت 

تكوين نوايا حسنة وصداقة هائلني«.

وفي هذا الش��أن  ب��ني اخلب��راء ان  الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترامب » أش��اد بالتقدم 
الهائل« في العاقات بني واش��نطن وبكني 
بع��د محادثاته م��ع الرئي��س الصيني في 
فلوري��دا، وقال الرج��ان إنهما ع��ززا املودة 
الشخصية بينهما. وأوضح ترامب من دون 
الدخول في تفاصي��ل »أحرزنا تقدماً هائا 
في عاقاتنا مع الص��ني«، مضيفاً »أعتقد 
حقيقة أننا أحرزنا تقدما«، واصفاً العاقة 
ش��ي  »اس��تثنائية«.ورد  بأنه��ا  الثنائي��ة 
ش��اكراً الرئيس االميركي »الس��تعداداته 
املمت��ازة واس��تقباله الدافئ« مؤك��داً ان 
»هذا اللق��اء كان مميزًا وتبعاته مهمة جداً 
للعاق��ات بني الصني والوالي��ات املتحدة«. 
ولم يتط��رق الرئيس الصين��ي الى فحوى 
»احملادثات املطولة ف��ي العمق« مع ترامب، 
مكتفياً باالش��ارة الى انها ادت الى »كثير 
م��ن املواقف املتش��ابهة، خصوص��اً تعزيز 

الصداقة والثقة« بني البلدين.« 
ال��ى جانب ذل��ك بني اخلب��راء ان »   الرئيس 
األميركي دونالد ترامب ضغط على الرئيس 
الصيني شي جني بينغ من أجل فعل املزيد 
لكبح البرنامج النووي لكوريا الش��مالية 
واملس��اعدة ف��ي تقلي��ل العج��ز التجاري 
األميرك��ي م��ع بكني ف��ي محادث��ات على 
الرغ��م من تخلي��ه عن اخلط��اب املناهض 
للصني في أثناء حملته االنتخابية. وحتدث 
ترامب علناً عن إح��راز تقدم في مجموعة 
م��ن القضاي��ا ف��ي أول قم��ة ب��ني الصني 
والوالي��ات املتح��دة مثلما فع��ل عدد من 
مس��اعديه لكنهم لم يقدم��وا تفاصيل 

تذك��ر بخاف اتف��اق الصني عل��ى العمل 
املش��ترك لتضيي��ق هوة اخلاف��ات وإيجاد 

أرضية مشتركة للتعاون.« 
وفي ح��ني اختتم الزعيمان قم��ة فلوريدا، 
التي طغ��ت عليها الضرب��ات الصاروخية 
األميركي��ة على س��وريا، انضم ش��ي إلى 

ترامب ف��ي التأكيد على ال��روح اإليجابية 
لاجتماعات م��ع جتاهل اخلافات العميقة 
الت��ي تس��ببت في احت��كاكات ب��ني أكبر 
اقتصادي��ن ف��ي العال��م. وأصر مس��اعدو 
ترام��ب عل��ى أن��ه الت��زم بتعه��ده بإثارة 
التجاري��ة  املمارس��ات  بش��أن  مخاوف��ه 

الصينية وأش��اروا إلى إحراز بعض التقدم 
بينم��ا وافق ش��ي على خط��ة مدتها 100 
ي��وم إلج��راء محادث��ات جتارية ته��دف إلى 
تعزيز الصادرات األميركية وتقليل الفائض 

التجاري الصيني مع الواليات املتحدة.
كما اكد اخلبراء انه » وبعد قمة فلوريدا قال 

وزي��ر اخلارجية األميركي ريكس تيلرس��ون 
أيضاً إن ش��ي وافق على زي��ادة التعاون في 
كبح البرام��ج النووية والصاروخية لكوريا 
الش��مالية عل��ى الرغم من أن��ه لم يقدم 
أي صيغ��ة جدي��دة ملواجه��ة موقف بيوجن 
ياجن. وخال احلملة االنتخابية تعهد ترامب 
بوقف ما وصفه بس��رقة الصني للوظائف 
األميركية. وساعد كثير من العمال ترامب 
على حتقيق الفوز غير املتوقع في انتخابات 
الثامن من نوفمبر تش��رين الثاني ويتعرض 
ترامب لضغ��وط من أجل الوفاء بتعهداته 

لهم.« 
ال��ى جانب ذل��ك ب��ني اخلب��راء إن«  الصني 
ب��دأت تنفيذ حمل��ة تودد لاحت��اد األوروبي 
منذ تولى الرئي��س األميركي دونالد ترامب 
منصبه فغي��رت موقفها م��ن املفاوضات 
التجارية وأحملت إلى توثيق التعاون في عدد 
من القضايا األخرى. ويش��عر دبلوماسيون 
أوروبيون في بروكس��ل وبك��ني بإحلاح أكبر 
من جانب الصني إليجاد حلفاء مستعدين 
للدف��اع عن العوملة وس��ط مخاوف من أن 
يعم��ل ترامب على تقويضها بسياس��ات 
احلماي��ة التي يتبعها حتت ش��عار »أميركا 

أوال«.
كم��ا بينوا ان »ترامب يدف��ع الصني وأوروبا 
معا« مس��تنداً في ذلك للدع��م الصيني 
للتج��ارة ومكافحة التغي��ر املناخي واألمم 
املتح��دة وغيرها من اجملاالت التي يس��عى 
الرئي��س األميركي اجلدي��د لتحويل االجتاه 
فيها. وقال أربعة دبلوماس��يني ومسؤولني 
كب��ار في االحتاد األوروب��ي على صلة وثيقة 

باجلان��ب الصيني إنهم ي��رون أيضاً فرصة 
األعم��ال  قضاي��ا  ف��ي  انفراج��ة  حل��دوث 
التي تس��ير ببطء منذ س��نوات مب��ا فيها 
إب��رام معاه��دة خاص��ة لزي��ادة التدفقات 

االستثمارية.
على صعيد متصل بني اخلبراء ان »  الرئيس 
األميرك��ي، دونال��د ترام��ب، وق��ع قرارَيْ��ن 
تنفيذي��ني اس��تهدفا العج��ز التجاري في 
الواليات املتحدة،. ويشمل قرارٌ منها دراسة 
تبحث في أس��باب العجز من خال حتديد 
الضرائب غي��ر املدفوعة واخملالفات التجارة 
اخلارجية. ويشرع اآلخر في مراجعة العجز 
التج��اري األميرك��ي وقوانين��ه التي يقول 
ترام��ب إنها أض��رت بالعمال ف��ي الواليات 
املتحدة. ويقول مس��ؤولون ف��ي احلكومة 
األميركية إن بكني ليست هي محور قرارَْي 
ترامب، لكن الصني تعد أكبر مصدر لعجز 

التجارة األميركي.« 
موضحني ان » الرئيس ترامب،قال في أثناء 
توقيع��ه القراري��ن أمام الصحفي��ني »إننا 
بصدد التعامل مع هذه الصفقات التجارية 
الس��يئة«. وق��ال ويلبر روس، وزي��ر التجارة 
األميركي، وهو يستعرض القرارين، إن »تلك 
اإلج��راءات صيغت ليعلم اجلمي��ع أن هذا 
رئيس يخطو خط��وة أخرى لإليفاء بوعوده 
التي قطعها في حملته االنتخابية«. وكان 
الرئيس األميرك��ي خصص جزءاً كبيرًا من 
حملته االنتخابية ملهاجمة العجز التجاري 

األميركي وصفقات التجارة اخلارجية.« 

* عن مجلة )بوليتيكو األميركية ( 

مع ازدياد المخاوف العالمية من نشوب حرب تجارية

الصين وأميركا في ظل الصراع اإلعالمي والمصالح السرية

نيجيرفان بارزاني: على 
المؤسسات والدوائر 
السياحية وقوات األمن 
في المطارات وبوابات 
الدخول بين إقليم 
كردستان والعراق على 
وجه خاص، أن يتعاملوا 
بأفضل وجه مع السياح 
المقبلين من وسط 
وجنوب البالد، في أثناء 
استقبالهم والتعامل 
معهم وأن يقدموا 
لهم جميع التعاون 
والتسهيالت المطلوبة

إحدى سيطرات دخول اإلقليم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الش��رطة  ق��وات  قائ��د  أعل��ن 
االحتادية،ام��س اجلمع��ة، أن قواته 
استعادت الس��يطرة على 3 قرى 
وحاصرت منطقة الهرمات شمال 
غرب��ي املوص��ل، فيم��ا اش��ار الى 
اس��تهداف ماتس��مى ب�"مقرات 

السفر واالمنية في الزجنيلي".
وق��ال الفري��ق رائد ش��اكر جودت 

في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
الش��رطة  إن "قطعات  اجلدي��د"، 
االحتادي��ة في محور ش��مال غرب 
املوصل حررت، اليوم، 5كم2 مربع 
 3 عل��ى  الس��يطرة  واس��تعادت 
قرى وقتل��ت 23 ارهابيا"، مبينا ان 
الهرمات  "القوات حتاصر منطقة 
وتقترب مسافة 4كم من مناطق 

اجلسر اخلامس".

"قطع��ات  أن  ج��ودت،  واض��اف 
الشرطة االحتادية في محور جنوب 
غرب املدينة القدمية اس��تهدفت 
ماتسمى مقرات السفر واالمنية 
ف��ي الزجنيل��ي وقتل��ت القي��ادي 
االرهاب��ي حس��ن جمعة حس��ن، 
املكنى بابي ولي��د و7 من حمايات 

املبنى".
العراقي��ة  الق��وات  وتخ��وض 

عس��كرية  عملي��ات  املش��تركة 
واس��عة النطاق الستعادة مدينة 

املوصل من تنظيم "داعش".
يذك��ر أن القائ��د الع��ام للق��وات 
املس��لحة حي��در العب��ادي أعلن، 
في )19 شباط 2017(، عن انطاق 
صفح��ة جدي��دة م��ن عملي��ات 
"قادمون يا نينوى" لتحرير اجلانب 

األمين للمدينة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التحال���ف  رئي���س  بح���ث 
الوطن��ي عم��ار احلكي��م م��ع 
ممثل األم��ني العام لألمم املتحدة 
ل��دى العراق ي��ان كوبتش ملف 
ومرحل��ة  الوطني��ة  التس��وية 
داع��ش  عصاب��ات  مابع��د 

االرهابية.
وذك��ر بي��ان ملكتب��ه اطلع��ت 

علي��ه »الصب��اح اجلدي��د« ان« 
احلكيم اس��تقبل ي��ان كوبتش 
، وبحث مع��ه تطورات األوضاع 
األمنية والسياسية في العراق 
ومرحلة ما بعد عصابات داعش 
االرهابي��ة عطف��ا عل��ى ق��رب 
حس��م الصفحة العس��كرية 
فضا عن بحث ملف التسوية 
الوطنية التي طرحها التحالف 

طري��ق  كخارط��ة  الوطن��ي 
إلنه��اء أزمات الع��راق األمني�ة 

والسياسية«.
ونوه احلكيم بحسب البيان الى 
ان » املرحل��ة القادم��ة مرحلة 
القوائم الوطنية التي تش��كل 
حكوم��ة غالبية وطني��ة ، وان 
اجلمي��ع أم��ام فرص��ة إلحداث 
تغيير جذري ايجابي في الواقع 

، حي��ث تق��ع عل��ى  العراق��ي 
اجلميع مسؤولية إطاق رسائل 

التطمني«.
ودع��ا األمم املتحدة ال��ى » دعم 
الع��راق وح��ث اجملتم��ع الدولي 
مس��ؤولياته  حتم��ل  عل��ى 
اإلنسانية واألخاقية جتاه املدن 
احمل��ررة وم�دن املضح��ني الذين 

حرروها«.

الشرطة االتحادية تستعيد السيطرة
على 3 قرى وتحاصر منطقة الهرمات

الحكيم وكوبتش يبحثان ملف التسوية
ومرحلة ما بعد داعش



بغداد – استهداف دورية 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س اجلمعة، ب��أن ثالثة 
عناصر من الشرطة اصيبوا بانفجار 
عبوة ناس��فة اس��تهدفت دوريتهم 

جنوبي العاصمة.
وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة عل��ى جان��ب الطريق في 
منطق��ة ع��رب جبور جنوب��ي بغداد 
انفجرت، صباح يوم امس مستهدفة 
دوري��ة للش��رطة ما ادى ال��ى اصابة 

ثالثة من عناصرها".

ديالى – عملية نوعية 
اعل��ن قائد عملي��ات دجل��ة الفريق 
الرك��ن مزهر الع��زاوي امس اجلمعة، 
ع��ن اعتق��ال اثن��ني م��ن املطلوبني 
للقض��اء بتهم��ة االره��اب بعملية 

نوعية جرت قرب ب عقوبة. 

امني��ة  "ق��وة  إن  الع��زاوي   وق��ال 
مش��تركة اعتقلت، فج��ر يوم امس 
اثنني من املطلوب��ني للقضاء بتهمة 
االره��اب بعملي��ة نوعية ج��رت قرب 

بعقوبة".

كركوك – ضربة جوية 
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س اجلمعة مبقت��ل ما ال 
يقل عن 20 قناصا في تنظيم داعش 
بضربت��ني جويتني نفذتهما املقاتالت 

احلربية العراقية.
وق��ال املص��در االمن��ي انه اس��تناداً 
االس��تخبارات  وكال��ة  ملعلوم��ات 
والتحقيق��ات االحتادية وجهه طيران 
القوة اجلوية ضربتني جويتني أسفرتا 
عن تدمير مخزن لألسلحة واالعتدة 
بالكام��ل تابع لتنظي��م داعش ووكر 
للقناصني وقتل 20 قناصا ارهابيا في 

قضاء احلويجة غربي كركوك .     

بابل – عملية ارهابية 
كشف الناطق باسم وزارة الداخلية 
العمي��د س��عد مع��ن ع��ن إحباط 
عملية إرهابية الستهداف أبراج نقل 
الطاقة الكهربائية بعبوات ناس��فة 

شمالي محافظة بابل.
وق��ال العميد معن  إن "مفارز وكالة 
االس��تخبارات والتحقيقات االحتادية 
الطاقة،  مديرية استخبارات شرطة 
أحبطت عملية ارهابية الس��تهداف 
ابراج نقل الطاقة الكهربائية شمال 

محافظة بابل".
واشار العميد معن الى أن "العملية 
متت بعد ورود معلومات اس��تخبارية 
ع��ن وجود عبوات ناس��فة موضوعة 
حت��ت اب��راج نق��ل الطاق��ة، انتقلت 
املفارز وبعد التأكد مت استدعاء خبراء 

املتفجرات ورفعها من دون اضرار".

االنبار – عملية امنية 
اكد قائد عمليات االنبار اللواء الركن 
محم��ود الفالح��ي ام��س اجلمع��ة، 
تدمير عجل��ة وقتل من فيها وتدمير 
محطة وقود لتنظي��م "داعش" في 

الصحراء الغربية من احملافظة.
وق��ال الل��واء الرك��ن الفالح��ي إن��ه 
"قاد قوة مش��تركة مكونة من لواء 
مغاوي��ر عمليات االنب��ار وفوجني من 
حماي��ة الطرق اخلارجية في ش��رطة 
األنب��ار لتطهير أجزاء م��ن الصحراء 
الغربية في ش��مال منطقة ال�160 

كلم غربي الرمادي".

كربالء – ضبط اسلحة 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظة بابل امس اجلمعة بضبط 
أس��لحة  ومخ��ازن  تدري��ب  موق��ع 
وعتاد تابع��ة لتنظيم "داعش" غرب 

محافظة كربالء.

واض��اف املص��در االمني ال��ذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه إن "احلشد 
الش��عبي/ اللواء 13 كش��ف موقعا 
تدريبيا ومخازن عت��اد تابعة لداعش 
في منطقة وادي امحوفة على طريق 
الصگار )150 كم( غرب كربالء باجتاه 

قضاء النخيب".

ميسان – ضبط اسلحة 
 أعلن قائد شرطة محافظة ميسان 
موه��ي  ن��زار  العمي��د  املنش��آت  و 
ألس��اعدي عن تنفي��ذ عملية أمنية  
أس��فرت عن  ضبط أسلحة واعتده 

في مناطق متفرقة باحملافظة
 وق��ال قائ��د الش��رطة ف��ي تصريح 
جلريدة"الصب��اح اجلدي��د" ان مف��ارز 
أقس��ام وأفواج الطوارئ التابعة إلى 
شرطة ميس��ان بالتعاون مع القوى 
الس��اندة متكنت من ضبط أسلحة 
واعت��ده مختلفة األن��واع و اإلحجام  

في مناطق متفرقة باحملافظة
واش��ار املصدر إلى أن��ة مت ضبط )21( 
بندقية ن��وع كالش��نكوف و3 بنادق 
صي��د ومخ��ازن بندقي��ة ع��دد )25(  
واعتده مختلفة األنواع مابني خفيف 
و متوس��ط وصاروخ قاذفة مختلف 
األن��واع )16( ماب��ني درع و أش��خاص  
وحش��وات ص��اروخ قاذفة ع��دد )10( 

وهاون عيار) 80 ( ملم عدد )10( . 

نينوى – اشتباكات مسلحة 
اك��د قائد ق��وات الش��رطة االحتادية 
ام��س ، اجلمعة، أن قواته اس��تعادت 
الس��يطرة عل��ى 3 ق��رى وحاص��رت 
الهرم��ات ش��مال غرب��ي  منطق��ة 
املوصل، فيما اش��ار الى اس��تهداف 
ماتسمى ب�"مقرات السفر واالمنية 

في الزجنيلي".
وق��ال الفريق رائد ش��اكر ج��ودت إن 
"قطع��ات الش��رطة االحتادي��ة ف��ي 

محور ش��مال غ��رب املوص��ل حررت، 
اس��تعادت الس��يطرة عل��ى 3 قرى 

وقتلت 23 ارهابيا. 

البصرة – نزاع مسلح 
ش��رطة  ف��ي  عي��ان  ش��هود  اف��اد 
محافظة البص��رة امس اجلمعة بأن 
نزاعاً عش��ائرياً مس��لحاً اندلع عند 
منتصف الليل في منطقة التميمية 
الواقعة ضمن مركز احملافظة وتخلله 
إطالق نار كثيف باألسلحة اخلفيفة، 
ثم متخض تدخل القوات األمنية عن 

وقف اطالق النار.
وقال الش��هود  إن "اطالق نار كثيف 
حص��ل عن��د منتص��ف اللي��ل في 
منطقة التميمية الواقعة في مركز 
مدينة البصرة من ج��راء اندالع نزاع 
مس��لح بني أف��راد من عش��يرتني"، 
مبينني أن "النزاع تسبب بشل حركة 

املشاة والسيارت داخل املنطقة".

استهداف دورية للشرطة في عرب جبور جنوبي بغداد * الطيران يقتل 20 إرهابيًا في الحويجة غربي كركوك
إحباط عملية الستهداف أبراج نقل الطاقة شمالي بابل * تدمير محطة وقود لتنظيم "داعش" غربي الرمادي

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدر مصرف الرش��يد، تعليمات بش��أن احلصول 
على س��لفة للمتقاعدين، فيما نفى وجود شرط 
ان يحم��ل الكفي��ل بطاق��ة الك��ي كارد بتل��ك 

التعليمات.
وق��ال املصرف في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د" ان "التعليمات اخلاصة لطالبي س��لفة 
املتقاعدي��ن تتضم��ن ان يك��ون الكفي��ل موظفا 
حكومي��ا على املالك الدائ��م ولديه خدمة خمس 
سنوات وراتبه يغطي القسط مع الفائدة"، مبينا 
ان "يك��ون املتقاعد من حامل��ي بطاقة كي كارد 

مصرف الرشيد".
وشدد املصرف على "تسهيل معامالت املتقاعدين 
واجراءات منح الس��لفة"، مشيرا الى انه "بخالف 
ذلك سيتحمل املوظف املصرفي مسؤولية عرقلة 

اجراء اي خدمة للمواطنني".
ونفى املصرف "شرط وجود بطاقة ذكية للكفيل 

في هذه السلفة".
يذك��ر ان مص��رف الرش��يد اطلق في ع��ام 2016، 
س��لفة للمتقاعدين مقداره��ا ثالثة ماليني كحد 

اعلى وبكفالة موظف.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن قس��م الرص��د الزلزالي في الهيئ��ة العامة 
لالن��واء اجلوي��ة، عن تس��جيل هزة ارضي��ة بقوة 4 
درج��ات على مقي��اس ريختر في نين��وى، مبينا ان 

السكان شعروا بها.
وقالت مديرة القسم هدى عباس حميد في حديث 
صحفي، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة 
ارضية فجر اليوم، ش��مال شرق املوصل في نينوى 
وحتديدا ١٠ كم جنوب قضاء الشيخان"، مبينة ان 

"قوة الهزة بلغت 4 درجات على مقياس ريختر".
واضافت حميد ان "سكان القضاء شعروا بشكل 
خفيف بالهزة"، مش��يرة الى انه "ل��م تردنا اخبار 

عن وجود اضرار مادية او بشرية".
يُش��ار إلى أن الهّزة األرضي��ة أو الزلزال هي ظاهرة 
طبيعية عبارة عن إهتزاز أو سلسلة من االهتزازات 
االرجتاجي��ة ل��ألرض والن��اجت عن حرك��ة الصفائح 
الصخرية ويس��مى مرك��ز الزلزال "الب��ؤرة"، يتبع 
بارت��دادات تدعى أمواج��اً زلزالية، وه��ذا يعود إلى 
تكس��ر الصخور وإزاحتها بسبب تراكم إجهادات 
داخلي��ة نتيجة ملؤث��رات جيولوجي��ة ينجم عنها 

حترك الصفائح األرضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزي��ر العم��ل والش��ؤون االجتماعية محمد 
شياع الس��وداني، انه مت حتديد املس��تحقني لراتب 
الرعاي��ة للذي��ن يقل دخله��م عن 129 ال��ف دينار، 
مش��يرا ال��ى ان القانون القدمي ل��م يوفر معلومات 

صحيحة عن املستفيدين احلقيقني.
وقال السوداني في برنامج متلفز تابعته "الصباح 
اجلدي��د" ان "الوزارة تعم��ل حاليا بقان��ون احلماية 
اجلديد للمس��تفيدين براتب الرعاي��ة االجتماعية 
ال��ذي يعتمد على مس��توى خط الفق��ر بعد كان 
يعم��ل وف��ق ش��بكة احلماي��ة االجتماعي��ة الذي 
كان االس��تهداف فئ��وي ول��م يوفر بش��كل دقيق 

املستفيدين احلقيقيني".
واضاف الس��وداني ان "القانون اجلديد هو اس��لوب 
عاملي متبع ال��ذي يعتمد توظيف املبالغ في املكان 
الصحي��ح للفقراء املس��تحقني فع��ال"، مبينا ان 
"ال��وزارة ح��ددت وف��ق القانون املس��تحقني لراتب 
الرعاي��ة االجتماعية ممن تقل دخل العائلة عن 129 
الف دينار". واشار السوداني الى ان "كثير من الناس 
ف��ي ظل القانون القدمي مس��تحقني لراتب الرعاية 
االجتماعية في حني هم غير مش��مولني ،في حني 
نسبة كبيرة من غير املستحقني مشمولني براتب 

الرعاية االجتماعية ".
وأعل��ن وزي��ر العم��ل والش��ؤون االجتماعية خالل 
مؤمتر صحافي عقده في محافظة البصرة في )22 
كانون األول 2016( أن الوزارة قطعت ش��وطا مهما 
في تنفيذ قانون احلماية االجتماعية رقم 11 لسنة 
2014، حيث قامت بتنقية شبكة املستفيدين، ومت 
اس��تبعاد غير املس��تحقني الذين كانوا يحصلون 

على رواتب شهرية.

تعليمات جديدة بشأن 
سلفة المتقاعدين

هزة أرضية بقوة
4 درجات في نينوى

العمل تحدد راتبًا للذين 
يقل دخلهم عن 129 

ألف دينار

الملف األمني

القّوات املشتركة تقتحم منطقة 
"حاوي الكنيسة" وحي "الهرمات" 

في أمين املوصل
وقالت القي��ادة في بي��ان لها تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
الس��ريع  ال��رد  "قطع��ات  إن  من��ه 
احتادي��ة  ش��رطة  اآللي��ة  والفرق��ة 
تقدمت م��ن احملور الش��مال الغربي 
ملدينة املوصل ف��ي منطقة أحليلة 

باجتاه الهرامات". 
وأضاف��ت أن "الق��وات ح��ررت قرية 

حسونة ومعمل غاز نينوى". 
ال��ى ذلك أعلن قائد قوات الش��رطة 
االحتادي��ة ، أمس اجلمع��ة ، أن قواته 
اس��تعادت الس��يطرة عل��ى 3 قرى 
الهرمات ش��مال  وحاصرت منطقة 
غرب��ي املوص��ل، فيم��ا أش��ار إل��ى 
اس��تهداف ما تس��مى ب��� ”مقرات 

السفر واألمنية في الزجنيلي”. 
وذك��ر الفري��ق رائ��د ش��اكر ج��ودت 
في بي��ان تلقت صحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘  نس��خة من��ه، إن " قطعات 
الش��رطة االحتادية في محور شمال 
غ��رب املوص��ل ح��ررت 5ك��م2 مربع 
واس��تعادت الس��يطرة على 3 قرى 
وقتلت 23 إرهابيا”، مبيناً ان “القوات 
حتاص��ر منطق��ة الهرم��ات وتقترب 
مس��افة 4كم م��ن مناطق اجلس��ر 

اخلامس”. 
الش��رطة  “قطع��ات  أن  وأض��اف 
االحتادي��ة ف��ي مح��ور جن��وب غرب 
املدينة القدمية استهدفت ماتسمى 
مقرات السفر واألمنية في الزجنيلي 
وقتل��ت القي��ادي اإلرهاب��ي حس��ن 
جمعة حس��ن، املكنى بابي وليد و7 

من حمايات املبنى".

"داعش" يصدر "مذكرات قبض" 
بحق عناصره الهاربني من نينوى

وق��ال قائد العملي��ات الفريق الركن 
عبد األمير رش��يد ي��ار اهلل في بيان 
اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد"، إن 
"قطعات الفرقة املدرعة التاس��عة 
حررت حي مشيرفة الثالثة وفرضت 
السيطرة على مشروع تصفية مياه 

مشيرفة".
وأض��اف ي��ار اهلل أن تل��ك القطعات 
"ح��ررت اجل��زء الش��مالي م��ن حي 
مش��يرفة الثانية في الساحل األمين 

من مدينة املوصل".
وكان يار اهلل أعل��ن، عن بدء اقتحام 
ش��مال الس��احل األمين م��ن مدينة 

املوصل.
من جهة أخرى افاد مصدر محلي في 
محافظة نين��وى، بان احد ابرز خبراء 
تفخيخ الس��يارات ف��ي تلعفر غرب 
املوص��ل قتل مع ثالثة م��ن معاونيه 
بانفجار س��يارة اثناء تفخيخها في 

ورشة بأطراف القضاء.
وق��ال املص��در في حدي��ث صحفي، 
ان "اب��و يوس��ف احللب��ي اح��د اب��رز 
خبراء تفخيخ الس��يارات في قضاء 
تلعف��ر غرب املوصل، قت��ل مع ثالثة 
م��ن معاوني��ه بانفجار س��يارة اثناء 
بأط��راف  ورش��ة  ف��ي  تفخيخه��ا 

القضاء".
واض��اف املصدر ، ان "احللبي س��وري 
اجلنس��ية ويلق��ب ايض��ا باملهندس 
وهو ف��ي العق�د الراب��ع من عمره"، 
مش��ي�راً ال�ى ان��ه "يع�د م�ن اه�م 
تنظي���م  ف��ي  التفخي���خ  خب��راء 

داع�ش".

معصوم ونّوابه يؤكدون وجوب 
إجراء االنتخابات البرملانية في 

موعدها
مبين��اً أن "االجتماع أكد على س��بل 
فرض هيبة الدولة بنحو تام من خالل 
االلتزام بالدس��تور والقوانني وتطبيق 
أحكامه��ا مب��ا يكف��ل تعزي��ز األمن 

واالستقرار".
وب��ني، أن "االجتم��اع حي��ا انتصارات 
قواتن��ا املس��لحة في معرك��ة حترير 
املوص��ل واحلرب على اإلرهاب، وش��دد 
عل��ى ض��رورة توفي��ر كل الضمانات 
حلماية املدني��ني والنازحني"، موضحاً 
أن االجتم��اع "بح��ث س��بل حش��د 
الدولي  الطاق��ات الوطنية والدع��م 
إلعادة استقرار وإعمار املناطق احملررة، 
وأشار إلى أهمية تعزيز وحدة الصف 

الوطني والعمل املشترك".
واختت��م البي��ان بالق��ول، إن "ش��دد 
االجتم��اع على ض��رورة احلفاظ على 
س��يادة واس��تقالل الع��راق ورف��ض 
التدخ��الت اخلارجي��ة ف��ي ش��ؤونه، 
وأك��د على عدم الدخول في صراعات 
إقليمية ومب��ا يضمن صيانة املصالح 

الوطنية العليا للبالد".

العبادي يوّجه بإرسال املزيد من 
التعزيزات إلى احلدود العراقية 

السورية
الدواع��ش  االرهابي��ون  وس��يالقي 
مصيره��م احملت��وم عل��ى ي��د قواتنا 
البطل��ة وابناء ش��عبنا ف��ي املناطق 

احملررة".
العراقي��ة  الق��وات  أن  إل��ى  يش��ار 
املشتركة تعلن بني احلني واحلني اآلخر 
عن صد هجم��ات لتنظي��م "داعش 

عل��ى املقار األمنية والعس��كرية في 
محافظ��ة األنب��ار م��ن قب��ل اجليش 

وحرس احلدود.

جهود عراقية حثيثة إلدراج آثار 
بابل على الئحة التراث العاملي

ولف��ت الش��مري إلى أن "املش��كلة 
فقد  بالتج��اوزات،  تعلق��ت  الثاني��ة 
ج��رى االتفاق عل��ى حتدي��د املنطقة 
االثرية بش��كل واضح، كما مت تسوية 
املش��كلة الثالثة املتمثل��ة باملنتجع 
الس��ياحي بني احلكومت��ني االحتادية 

واحمللية".
أم��ا املش��كلة الرابعة، رد الش��مري 
أن "وج��ود مرقد عم��ران بن علي كان 
واح��داً م��ن املعرق��الت، لك��ن اتفاقاً 
حص��ل بضم��ه إل��ى املدين��ة االثرية 
لوجود ملس��ات فنية عليه، وملا يتمتع 
به من ارث، عل��ى أن تتولى دائرة االثار 
اع��ادة تأهيله كونه يحتاج إلى بعض 

االصالحات في مبناه".
وأكم��ل الش��مري بالق��ول إن "وجود 
آثار باب��ل على الئحة الت��راث العاملي 
ل��ه اهمي��ة كبي��رة عل��ى الصعي��د 
الثقاف��ي للعراق، ونح��ن نتطلع إلى 
هذا االستحقاق بوصفه وطنياً وعلى 

اجلميع دعم جهودنا".
بدوره، ذكر رئيس اللجنة علي شريف 
املالك��ي ف��ي تصريح إل��ى "الصباح 
اجلدي��د"، إن "اجتماع��اً عق��د مؤخراً 
مع ممثلني عن مجلس محافظة بابل 
الغ��رض من��ه التعامل م��ع االثار في 

املدينة".
وأضاف املالكي أن "النقاشات انصبت 
للمدين��ة  املش��تركة  االدارة  عل��ى 
من قب��ل مجلس احملافظ��ة واللجنة 

الوزارية املعنية باالمر".
ولفت إلى أن "اللجنة النيابية اجرت 
ايضاً زيارة ميدانية إلى املدينة االثرية 
ووقف��ت عل��ى وجهات نظ��ر اجلهات 
املدين��ة  مل��ف  العالق��ة ح��ول  ذات 
االثرية واظهاره��ا بنحو متكامل في 

اليونسكو وللعام باسره".
وأكد املالك��ي "حرص مجلس النواب 
عل��ى التعاطي بايجابي��ة على ملف 
املش��روع  بابل، وض��رورة اس��تكمال 
اخل��اص ب��ادارة االث��ار ضم��ن الئح��ة 

التراث".
يشار إلى أن ناشطني اطلقوا حمالت 
متع��ددة خالل امل��دة املاضية الغرض 
منه��ا اعادة احلي��اة إل��ى مدينة بابل 

القدمية واالهتمام بها.

فتح بوابات سد املوصل وارتفاع 
منسوب املاء إلى ٣٢١ متراً

دجل��ة  "مناس��يب  ان  ال��ى  الفت��ا   ،
سترتفع قليال خالل اسبوع املقبل".

ب��دأت مش��كلة س��د املوص��ل بعد 
 1986 ع��ام  إنش��ائه  م��ن  االنته��اء 
عندما بدأت عمليات تقوية األس��س 
عب��ر التحش��ية ع��ن طري��ق احلقن 
بالكونكري��ت وبنح��و يومي بس��بب 
ت��آكل األرضي��ة التي أنش��ئ عليها 
والتي تعد غير صاحلة إلنشاء السدود 
عليه��ا، وتعد عملية التحش��ية هي 
التي مكنت من احملافظة على جسم 
الس��د واملنش��آت امللحقة به لغاية 

اآلن.
وكان الع��راق ق��د وق��ع ف��ي كان��ون 
الثاني 2016 عقداً مع ش��ركة تريفي 

االيطالية لصيانة سد املوصل.
وانش��أ س��د املوصل من قبل شركة 

أملانية إيطالية مش��تركة، على بعد 
30 كم ش��مال غ��رب مدينة املوصل. 
،فيم��ا ق��درت الش��ركة عمر الس��د 
بنحو 80 عاماً وتق��ع مدينة املوصل، 
مركز محافظة نينوى، على مس��افة 
50 كم الى الش��مال م��ن العاصمة 

بغداد.
يذكر ان سد املوصل يقع على مجرى 
نهر دجل��ة ، وانتهت أعمال إنش��ائه 
عام 1986م، ويبلغ طوله 3.2 كيلومتر 
وارتفاع��ه 131 متراً، ويعد أكبر س��د 
في العراق ورابع أكبر سد في منطقة 

الشرق األوسط.

الفاتيكان يعلن دعمه إلنشاء
مناطق آمنة لألقليات في العراق

من جهته اكد البابا فرانسيس دعمه 
لقضية االيزيديني واالقليات االخرى , 
اضاف��ة الى ذل��ك اكد وزي��ر خارجية 
دولة الفاتي��كان , باول كاركوها , عن 
دعم بلده لاليزيديني واالقليات االخرى 

في شتى اجملاالت .
من جهتها قالت مراد انه "خالل هذه 
املس��اعدة  تقيد  االجتماعات طلبت 
لاليزيديني الذي��ن مازالوا مقبعني في 
سجون تنظيم داعش , وتقدمي الدعم 
ومناقش��ة  املس��تضعفة,  لالقليات 
اقام��ة مناط��ق أمن��ة القلي��ات في 
العراق , وتس��ليط الضوء على راهن 
االقلي��ات والتحديات التي تواجههم 

وخاصة الضحايا والنازحني ".
بين��ت انه��ا اش��ارت ال��ى  حملته��ا 
الدولية لتقدمي عناصر تنظيم داعش 
الى العدالة من خالل ) االمم املتحدة , 
احملكمة اجلنائية الدولية , واالقتراحات 

املقدمة من قبل برملانات الدول ( .

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

داع��ش  تنظي��م  صف��وف  تس��ود 
االرهابي فوضى عارمة بعد الهجوم 
املباغت عل��ى مواقعهم في اجلناح 
الغرب��ي ملدين��ة املوص��ل، فيما دعا 
نشطاء موصليون الى توزيع العلم 
العراقي على س��كان االحياء احملررة 
لرفعه��ا احتف��اال بخالصه��م من 
ابش��ع تنظي��م متطرف اس��تباح 

مدينتهم.
وق��ال مص��در امني عراق��ي مطلع 
في محافظة نين��وى الى "الصباح 
اجلدي��د" ان "فوض��ى عارم��ة تدّب 
بصفوف تنظيم داعش االرهابي في 
االحياء الغربية مبدينة املوصل بعد 
الهجوم املباغت على معاقلهم في 
اقصى اجل��زء الغربي من الس��احل 

االمين من املدينة".
واضاف "بعدم��ا كانت هذه االحياء 
مناط��ق له��رب عناص��ر التنظيم 
لتجمعه��م  ومكان��اً  املتط��رف، 
و جتم��ع عائالته��م، بات��ت مكان��اً 
لله��رب والفوضى وت��رك املقتنيات 
واملسروقات، التي يسمونها غنائم، 
علماً ان القوات االمنية عثرت على 
عش��رات العجالت املدنية ومولدات 
الكهرب��اء، الت��ي اغلبه��ا تعود الى 
االتص��االت  ش��ركات  و  مواطن��ني 

بالهواتف النقالة".
ان  ال��ى  بالق��ول  املص��در  واش��ار 
"عائ��الت الدواعش تس��عى للهرب 
الهاربني  املدني��ني  واالندس��اس مع 
م��ن تلك االحي��اء، وخاصة حيي 17 
مت��وز واالقتصاديني، علم��اً ان داعش 
اذا  اال  املدني��ني  به��رب  يس��مح  ال 
كان يس��عى لتهريب و دّس عائالته 
بينه��م، ومت رص��د ذل��ك باكث��ر من 
حال��ة في ايس��ر املوصل، ويس��عى 

لتطبيقها بامين املدينة".
و تاب��ع بالق��ول "نحن ن��درك جيًدا 
ان عائ��الت من داعش مندس��ة بني 
االهالي عندما تصلنا دفعات كبيرة 

من املدنيني من دون وجود أي قصف 
بالهاون��ات عليه��م او وجود قناص 
االهال��ي  ان  حي��ث  يس��تهدفهم، 
االبرياء يطالبوننا بالتدقيق االمني، 
برغم انهم يعانون من جوع وعطش 

حقيقي".
"قواع��د  ان  ال��ى  املص��در  ولف��ت 
البيانات لدى االجهزة االمنية حتتاج 
الى التحديث، خاصة ان الكثير من 
املدني��ني يش��يرون ويكش��فون عن 
عناصر منتمية للتنظيم االرهابي، 
في ح��ني اس��ماء م��ن يتهمونهم 
بقواع��د  متواج��دة  غي��ر  بذل��ك 

البيان��ات، وس��بب ذل��ك ان بع��ض 
البيان��ات قدمي��ة وال تتناس��ب م��ع 
الفترة الزمنية لس��يطرة التنظيم 

االرهابي على املدينة".
وكان��ت قيادة عملي��ات "قادمون يا 
نينوى"، قد اعلنت اخلميس، انطالق 
عملي��ات حتري��ر مناط��ق ش��مالي 
اجلان��ب الغربي م��ن مدينة املوصل 

)شمال(.
وانطلق��ت العملي��ات حت��ت غطاء 
ج��وي للتحال��ف الدول��ي بقي��ادة 
اجل��و  وس��الح  املتح��دة،  الوالي��ات 

العراقي.

موصليون يدعون
لتوزيع العلم العراقي

بتوزيع  ناش��طون موصليون  طالب 
العلم العراقي على س��كان مدينة 
املوصل استعداداً لالحتفال بتحرير 
داع��ش  تنظي��م  م��ن  مدينته��م 

االرهابي.
وق��ال الناش��ط املدن��ي املوصل��ي 
محم��د فاضل احليال��ي في حديثه 
الى "الصباح اجلديد" ان "الكثيرين 
من اهالي مدين��ة املوصل، وخاصة 
في االحياء احملررة بش��طري املدينة 
يطالب��ون بتوفي��ر العل��م العراقي 

استعداداً لرفعه على منازلهم مع 
االعالن الرسمي عن حترير املدينة"

واضاف "ال ميكن املزايدة على وطنية 
اهال��ي مدينة املوص��ل التي اخذت 
عل��ى حني غرة ومت اس��تباحتها من 
قبل اشرس تنظيم ارهابي، وان اهل 
املوص��ل اس��توعبوا ال��درس جيًدا، 
وال ميكن ان يس��محوا ألي عصابات 
متطرفة بالس��يطرة على مقدرات 

مدينتهم".
ون��وه احليالي ال��ى ان "رف��ع العلم 
العراق��ي فوق بي��وت اهالي املوصل 
ف��ي اثن��اء االع��الن الرس��مي ع��ن 

حتريره��ا الكام��ل هو رس��الة لكل 
من راه��ن على اس��تمرار االحتقان 
الطائف��ي، وفي الوقت نفس��ه هو 
دعوة للتآخي والتس��امح بني شتى 
مكون��ات الش��عب العراق��ي، م��ع 
ضرورة توزيع السلطات بنحو عادل 

بني شتى املكونات".
وسقطت مدينة املوصل بيد تنظيم 
االرهاب��ي منتصف ش��هر  داع��ش 
حزي��ران 2014، فيما ب��دأت القوات 
العراقي��ة محاولة اس��تعادتها في 
تش��رين االول م��ن الع��ام املاض��ي 

.2016

فوضى عارمة تدبّ 
بصفوف تنظيم 
داعش اإلرهابي 
في األحياء الغربية 
بمدينة الموصل بعد 
الهجوم المباغت 
على معاقلهم 
في أقصى الجزء 
الغربي من الساحل 
األيمن من المدينة

القوات املشتركة تقترب من حسم املعركة في اجلانب األمين

مطالبات بتوزيع العلم العراقي لرفعه على بيوت المواطنين بعد تحرير الجانب األيمن

فوضى عارمة بصفوف داعش بالموصل وهرب محتمل لعائالتهم مع النازحين
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اعالم المحافظة 
واس��ط  افتت��ح مع��اون محاف��ظ 
اإلداري��ة حي��در جاس��م  للش��ؤون 
محم��د فعاليات املعرض الس��نوي 
مبناس��بة أس��بوع الطف��ل األصم 
الذي اقي��م برعاية مديري��ة العمل 
والشؤون االجتماعية / قسم شؤون 
اخلاص��ة  االحتياج��ات  ذوي  رعاي��ة 
للع��وق  األم��ل  معه��د  وبإش��راف 
البدني وحتت ش��عار) لغة االش��ارة 
وسيلة مس��اعدة مهمة للتواصل 
مع االص��م ( وبحضور مدير الرعاية 
االجتماعي��ة ف��ي واس��ط محم��د 
عاشور ومدير قسم ذوي االحتياجات 

اخلاصة جاسم اجلعيفري.
وتضم��ن املعرض نتاج��ات متنوعة 
م��ن ابداعات طالب��ات معهد االمل 

للعوق البدن��ي والتي تضمنت اهم 
االعمال اليدوية واملنزلية واسهامات 

املشرفات في املعهد.
وعلى الصعيد نفسه افتتح املعاون 
االداري للمحاف��ظ فعاليات معرض 

للع��وق  الرج��اء  معه��د  نتاج��ات 
العقل��ي اخل��اص بعم��ل اللوح��ات 
الفني��ة والنتاج��ات اليدوي��ة ،الذي 
اقامت��ه ادارة املعه��د وعل��ى قاعة 

املعهد ،وبتنفيذ املشرفات عليه .

 متابعة - الصباح الجديد:

تعك��س املؤش��رات التي س��جلها 
العراقي��ات،  االعالمي��ات  منت��دى 
لالنته��اكات الت��ي تعرض��ت له��ا 
للفت��رة  الع��راق  ف��ي  االعالمي��ات 
املمتدة من ايار 2016 إلى ايار 2017، 
مدى التضييق والعنف الذي مورس 

ضدهن .
وق��د س��جل تقري��ر للمنت��دى عن 
مقت��َل واصاب��ة وتهدي��د وتعنيف 
ع��ام  خ��الل  اعالمي��ة  ام��رأة   11
واح��د فق��ط، ومن خ��الل مراجعة 
االحصائيات، فان النسبة في حالة 
تزايد، اضافة الى ما ورد الى منتدى 
االعالميات العراقيات من حاالت لم 
يت��م االعالن عنه��ا، احتراما لرغبة 
الصحفية املتقدمة باالستش��ارة، 
وتق��دمي املس��اعدة القانوني��ة لها، 
السيما ما يتعلق بحاالت التحرش 

واالبتزاز.
الت��ي  اب��رز احل��االت  ادن��اه  ون��درج 
س��جلت ومت االعالن عنها في العام 
املاضي وحتدي��دا بتاريخ 2016/6/18   

تعرض��ت مقدم��ة البرام��ج تقوى 
حي��در، ال��ى االعت��داء بالضرب من 
قب��ل عالء محس��ن مدي��ر البرامج 
في املؤسس��ة التي تعم��ل فيها ، 
وإصابة الصحفية أروى عبد الكرمي 
التميم��ي عند االس��تعداد ملعركة 
 .2016/7/1 حتري��ر املوص��ل بتاري��خ 
وبع��د نح��و 20 يوم��ا مت االعت��داء 
عل��ى الصحفي��ة ن��ور العل��ي من 
قب��ل موظف��ن ف��ي اس��تعالمات 
الديوانية  محافظ��ة  مستش��فى 

بسبب تغطيتها لتظاهرة.
وبتاري��خ  نفس��ه  الع��ام  وف��ي 
االعالمي��ة  تعرض��ت   2016/10/6
س��حر عب��د الك��رمي عوف��ي، ال��ى 
االعتداء بالضرب من قبل مدير قناة 

النهار في بغداد. 
 وفي أواخ��ر الع��ام 2016/11/25 مت 
االعت��داء عل��ى منزل هدي��ل علي 
احلس��ون م��ن قب��ل مجهولن بعد 
حتطي��م كامي��رات املراقب��ة ، وبعد 
نح��و ش��هر »12/26« مت اختط��اف 
الصحفية افراح شوقي من منزلها 
في منطقة الس��يدية ببغداد، من 
قب��ل عناصر مجهول��ة، ومت اإلفراج 

عنها بعد اسبوع على اختطافها.  
وبتاريخ 2017/1/30 تعرضت مذيعة 
في ش��بكة االعالم العراقي حلملة 
تشهير وإساءة، عبر مواقع التواصل 
االجتماع��ي ، وفي منتصف ش��هر 
شباط تعرضت الصحفية اجلزائرية 
)س��ميرة مواقي( الى اصابة بالرأس 
العملي��ات  تغطيته��ا  اثن��اء  ف��ي 
العسكرية في املوصل ، وفي 2-25 
اعلن ع��ن مقتل االعالمية ش��يفا 
كردي في إحدى ق��رى املوصل خالل 
عملي��ات التحري��ر هن��اك وبعدها 
بنحو شهر قتلت الصحفية ريهام 
عماد س��ليمان احملالوي، في منزلها 
العاصمة  مبنطقة االعظمية ف��ي 

بغداد في ظروف غامضة.
منع��ت   2017/4/16 وبتاري��خ 
االعالمية هبة الس��وداني، مراسلة 
قناة العراقي��ة اإلخبارية، من دخول 
مجلس النواب والقيام مبهام عملها 
بأمر من النائب فائق الشيخ علي. 

اضافة ال��ى ما ذك��ره التقرير فقد 
س��جل الع��ام املاض��ي مضايقات 
وتهديد ومنع عدد من املؤسس��ات 
والصحفي��ن ف��ي اثن��اء اداء مهام 

عمله��م، وبال��ذات اب��ان تغطي��ة 
التظاهرات ف��ي محافظات العراق 
واقلي��م كردس��تان، وح��دوث أكثر 
من 20 حال��ة اعتداء وتهديد ألفراد، 
وغلق مؤسس��ات تعمل في مجال 
االعالم، وقت��ل 18 صحفيا وبالذات 
خ��الل عمليات حتري��ر املوصل، وهذا 
دليل على ان حرية االعالم والتعبير 
في العراق، شهدت تقويضا واضحا 
من قبل اجلهات املس��ؤولة، والبيئة 

األخطر امنيا واعالميا. 
االعالمي��ات  منت��دى  ويس��تثمر 
العراقي��ات ذك��رى الي��وم العامل��ي 
حلري��ة الصحافة ليطالب احلكومة 
آمن��ة  بيئ��ة  بتوفي��ر  العراقي��ة 
للصحفي��ن، وبالتحدي��د النس��اء 
ح��االت  م��ن  واحل��د  الصحفي��ات، 
االنته��اكات الت��ي يتعرض��ن له��ا 
على اساس النوع االجتماعي، كما 
يطال��ب بالتعجيل بإق��رار القوانن 
الضامن��ة حلرية الصحاف��ة، والتي 
وتقاض��ي  االنته��اكات،  م��ن  حت��د 
واالنته��اكات،  اجلرائ��م،  مرتكب��ي 
وتؤسس ملنظومة اعالمية رصينة، 

حتفظ حقوق العاملن فيها. 

دعت المؤسسات الحكومية لتطبيق القانون 
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بغداد - الصباح الجديد:

اك��د رئي��س هيئ��ة رعاي��ة ذوي 
اخلاصة  واالحتياج��ات  االعاق��ة 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ف��ي 
اصغ��ر  القاض��ي  االجتماعي��ة 
عبد الرزاق املوسوي على اهمية 
التوصيات  االعتب��ار  االخذ بعن 
التي تناوله��ا التقرير االممي من 
خالل اعداد قاعدة بيانات حديثة 
بالتعاون مع جميع املؤسس��ات 
املعني��ة بواق��ع ذوي االعاقة في 

العراق .
واوضح رئيس الهيئة ان التقرير 
جم��ع  عل��ى  ايض��ا  اش��تمل 
املعلوم��ات م��ن خ��الل الزيارات 
بالتعاون مع منظمات  امليدانية 
اجملتمع املدني التي لها دور فعال 
ف��ي تأش��ير البيان��ات التي من 
ش��أنها اظه��ار بع��ض احلقائق 

لالستفادة منها في هذا اجملال.
جاء ذلك خالل ترؤس��ه اجتماعا 
)التعلي��م  وزارات  ممثل��ي  م��ع 
العال��ي،  والع��دل ، والصح��ة ، 
والتربي��ة ، والنق��ل ، والهج��رة 
واملهجرين ، واالعمار واالس��كان 
، والتخطي��ط ، فض��ال عن ممثل 
وزارة العم��ل( ، إذ متت مناقش��ة 
تقرير االمم املتحدة بعثة ) يونامي 
( بخص��وص حقوق االش��خاص 
من ذوي االعاقة والتوصيات التي 

وردت فيه واملوجهة الى العراق.
واض��اف رئي��س الهيئ��ة ان هذا 
االجتماع جاء بعد دعوة من وزارة 
التوصيات  ملناقش��ة  اخلارجي��ة 
الت��ي خرج به��ا التقري��ر االممي 
حول االشخاص من ذوي االعاقة 
الذي صدر في عام 2016 متناوال 
جمل��ة م��ن االحص��اءات الت��ي 
تخلله��ا التقرير املذكور انفا مع 
وج��ود املالحظات الس��لبية في 
التقرير برغم عدم وجود بعضها 
امن��ا هي متثل منطلق��ا حقيقيا 

للحص��ول على الدع��م الدولي 
في ملف حقوق االنسان وحتديدا 

لالشخاص من ذوي االعاقة. 
ولفت رئيس الهيئة الى ان العراق 
امام اس��تحقاق دول��ي في عام 
2018 والبد م��ن  اعداد االجابات 
الدقيقة وعرضه��ا على اجملتمع 
االهتمام  الس��تقطاب  الدول��ي 
ح��ول  االعاق��ة  ذوي  بحق��وق 
العالم ، مؤكدا تواصل احلوار مع 
بتقرير  املعنية للخروج  االطراف 
يجي��ب على جميع التس��اؤالت 

االممية. 
واش��ار رئيس الهيئة الى ضرورة 
البن��اء م��ع جمي��ع  التنس��يق 

االط��راف من خالل وضع اخلطط 
الناجعة وتأشير نقاط الضعف 
الت��ي مت تس��ليط  والس��لبيات 
الض��وء عليها في التقرير االممي 
على وفق ما منصوص بالقوانن 
ومنه��ا قان��ون رقم 38 لس��نة  
2013 وم��ا تضمنه من امتيازات 
كفيلة بتغيير واقع ذوي االعاقة 
ف��ي العراق والتأكي��د على جتاوز 
مف��ردة الرعاي��ة كونه��ا المتثل 
وضعهم كاشخاص لهم حقوق 
في اجملتمع وخصوصا بعد تأكيد 
املق��ررات الدولية مل��ن ال تنطبق 
عليه��م صف��ة املري��ض احملتاج 

للرعاية.

وجرت خالل االجتماع مناقش��ة 
وط��رح األفكار ملمثل��ي الوزارات 
مع االتفاق على اس��تمرار عقد 
اللق��اءات الع��داد تقرير مفصل 
يتالءم مع طبيعة التقرير االممي 
وتأش��ير جميع النقاط التي من 
ش��أنها القاء الض��وء على واقع 
ذوي االعاق��ة ف��ي الع��راق ويأتي 
ذل��ك م��ن خ��الل تش��كيل فرق 
اعالمية للتعامل مع قضايا ذوي 
االعاق��ة وتوضيح الص��ورة امام 
اجملتم��ع الدولي ع��ن آلية عمل 
اجلهات املعنية بذوي االعاقة في 

العراق.
على صعيد متصل ناقش رئيس 

الهيئ��ة مع اعضاء مجلس ادارة 
الهيئ��ة ض��رورة التنس��يق بن 
احلكومية  واملؤسس��ات  الهيئة 
 )38( رق��م  قان��ون  لتفعي��ل 
وتطبيقه لتقدمي افضل اخلدمات 
التي تص��ب ف��ي مصلحة فئة 
واالحتياج��ات  االعاق��ة  ذوي 
اخلاص��ة ، مؤكدا اهمية رس��م 
خريطة طريق س��ليمة لتحديد 
الفئة   مشكالت ومعوقات هذه 
وضرورة معاجلتها للحصول على 
كافة  وامتيازاته��م  حقوقه��م 

التي كفلها لهم القانون .
واشار الى اهمية ترتيب لقاءات 
الش��أن  اصحاب  مع  مس��تمرة 

وتعاون  ممثلي الهيئة في الوزارات 
املش��مولة بتطبيق قانون هيئة 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  رعاي��ة 
رقم )38( لس��نة 2013 من اجل 
تذليل املعوقات وحصولهم على 
حقوقهم وامتيازاتهم على وفق 

السياقات القانونية .
يذك��ر ان مجل��س ادارة الهيئ��ة 
يضم نائبن وممثلن عن الوزارات 
وم��ن  احلكومي��ة  واملؤسس��ات 
االشخاص ذوي االعاقة  ويناقش 
اجملل��س عب��ر عق��ده اجتماعات 
القضاي��ا  ملناقش��ة  دوري��ة 
واملش��كالت التي تخ��ص عمل 

الهيئة. 

العمل تناقش مؤشرات التقرير األممي عن واقع ذوي اإلعاقة في العراق

 اشتمل التقرير 
األممي على جمع 

المعلومات بالتعاون 
مع منظمات 

المجتمع المدني التي 
لها دور فعال في 
تأشير البيانات التي 
من شأنها إظهار 

بعض الحقائق 
لالستفادة منها في 

هذا المجال 

جانب من االجتماع

العراق يبحث مع 
إيران سبل تفعيل 

االستثمارات المشتركة

إنجاز إعادة إعمار 
جسري الضلوعية 

في صالح الدين

اإلعمار تعلن شمول 
اإلجراء اليوميين في 
التعيين على المالك

اعالم الصناعة 
بحث وزي��ر الصناعة واملع��ادن املهندس محمد 
ش��ياع الس��وداني في مكتبه مبقر ال��وزارة مع 
محمد س��عيدي كي��ا رئيس مؤسس��ة )بنياد( 
للمستضعفن والوفد املرافق له بحضور نائب 
السفير االيراني لدى بغداد تفعيل فرص التعاون 

وسبل تدعيم االستثمارات بن اجلانبن.
واك��د الوزير خ��الل اللقاء على عم��ق العالقات 
االس��تراتيجية الت��ي ترب��ط البلدي��ن ورغب��ة 
احلكومة العراقية بتعزيز التعاون املش��ترك مع 
ايران ف��ي جميع اجملاالت وعلى ش��تى االصعدة 
مب��ا ينعك��س ايجابا عل��ى مس��توى العالقات 
االقتصادي��ة بن اجلانبن ، داعي��ا اجلانب االيراني 
الى االستفادة من الفرص واملزايا املتوفرة القامة 
ش��راكات ناجح��ة وتنفي��ذ مش��اريع انتاجية 
واستثمارية مشتركة تسهم في تبادل اخلبرات 
ونقل التقنيات احلديثة وتعود باملنفعة لصالح 

البلدين اجلارين .

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت وزير االعمار واالس��كان والبديات العامة 
د. املهندس��ة آن نافع اوسي اجناز مشروع إعادة 
اعمار جس��ري الضلوعية الصغير والكبير في 
محافظة صالح الدين بتمويل من قرض البنك 

الدولي آلعادة اعمار املناطق احملررة. 
وذكرت الوزيرة ان املش��روع نفذ من قبل شركة 
الفاوالهندس��ية العامة وبأشراف دائرة الطرق 
واجلس��ور التابعتن للوزارة ، مبينًة ان مالكاتنا 
اجنزت هذا املشروع باقل من املدة احملددة لالجناز.

وتابع��ت املهندس��ة اوس��ي ان ه��ذا املش��روع 
يع��د من املش��اريع املهم��ة التي  تس��هم في 
اع��ادة اخلدمات الى املناط��ق احملررة لكون هذين 
اجلسرين هما املنفذ الرئيس لقضاء الضلوعية 
، مشيرًة الى ان االيام املقبلة ستشهد عملية 

افتتاح اجلسرين.
يذكر ان االعمال تضمنت رفع االنقاض والغوارق 
م��ن قع��ر النه��ر والقي��ام بتصني��ع  )6( روافد 
حديدية للجسرين بطول )33( م للرافد الواحد 
وارتف��اع )2،11(م و نصبها على بدنة اجلس��رين 
والقي��ام باالعمال اخلش��بية واحلديدية واعمال 
الص��ب ثم القي��ام باعم��ال تبليط اجلس��رين 
وش��مل العم��ل ايضا م��د القابل��وات واعمدة 
الكهرب��اء لغرض انارة اجلس��رين وم��د الكيبل 
الضوئ��ي وصب املماش��ي اجلانبية للجس��رين 

واعمال نصب احملجر.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت وزيرة االعمار واالسكان والبلديات العامة د. 
املهندس��ة آن نافع اوسي ان مجلس الوزراء صوت 
عل��ى الطلب ال��ذي تقدمت ب��ه الوزارة لش��مول 
االجراء اليومين في الدوائر اخلدمية بالتعين على 

املالك الدائم.
 وق��ال ان االجراء اليومين في مديريات املاء واجملاري 
والبلديات س��يتم ش��مولهم بالتعين وحس��ب 
الدرجات الشاغرة اسوة بأصحاب العقود وسيتم 
تعيينهم حس��ب الضوابط التي اعدتها اللجنة 
املش��كلة لهذا الغرض كسنوات اخلدمة واحلاجة 

الى التخصص وغيرها. 
واضافت املهندسة اوس��ي ان هذا التصويت يعد 
جناحاً لس��عينا الدؤوب في انصاف هذه الشريحة 

التي خدمت الوزارة بأصعب الظروف.

تقرير

»منتدى اإلعالميات« يصدر تقريرا عن مقتل ومضايقة الصحفيات العراقيات  
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

منتدى اإلعالميات العراقيات

جانب من حفل افتتاح املعرض السنوي ألسبوع الطفل األصم

بغداد - الصباح الجديد:
باشرت الشركة العامة لالسمنت 
وزارة  ش��ركات  إح��دى  العراقي��ة 
الصناعة واملعادن بانتاج كلنكر آبار 
النفط صنف G بعد اكمال اعمال 
صيانة الفرن الثاني وبجهود ذاتية 
من قبل املالكات الفنية في معمل 

اسمنت بابل التابع للشركة .
وقال مدير عام الش��ركة املهندس 
ناص��ر إدري��س املدني ف��ي تصريح 
للمرك��ز االعالم��ي في ال��وزارة ان 
الش��ركة إس��تطاعت م��ن خالل 
معم��ل  ف��ي  مالكاته��ا  خب��رات 
اس��منت بابل من إنتاج االسمنت 
اخلاص بآبار النف��ط صنف G الذي 

االس��منت  منتج��ات  أح��د  يع��د 
غي��ر النمطية ومبواصف��ات عاملية 
الفحوص��ات  جلمي��ع  مطابق��ة 
ومتطلبات مواصفة معهد النفط 

األميركي )API( املعتمدة دولياً .
ولف��ت مدي��ر ع��ام الش��ركة الى 
ان   نتائ��ج الفح��ص أظهرت زيادة 
 )G( نس��بة قوة اإلنضغاط لصنف
ومطابقت��ه للمواصف��ات العاملية 
، مؤكدا على أن الش��ركة تس��عى 
وزارات  إحتياج��ات  لتلبي��ة  دائم��اً 
الدولة وش��ركات البناء واملواطنن 
االس��منت  أن��واع  جمي��ع  م��ن 
ومبواصفات عالية اجلودة وبأس��عار 
مناس��بة ال تتجاوز )90( الف دينار 

للطن الواحد.
يذكر ان الشركة العامة لالسمنت 
العراقية لديها )18( معمال موزعة 
ف��ي جمي��ع أنحاء الع��راق منتجة 
النمطي  االس��منت  أن��واع  جلميع 
والعادي واملقاوم  واألبيض املتوقف 
حالي��اً بس��بب أعم��ال التخري��ب 
نتيج��ة  املعم��ل  اصاب��ت  الت��ي 
احلرب م��ع كيان داع��ش اإلرهابي ، 
والش��ركة تس��عى إلنت��اج وتوفير 
بقية املنتجات غي��ر النمطية من 
الهندس��ية  مبالكاتها  االس��منت 
وكان  التراكمي��ة  وخبراته��م 
آخرها إنتاج اس��منت خاص باآلبار 

النفطية. 

معاون محافظ واسط يفتتح فعاليات 
المعرض السنوي للطفل األصم

بعد نجاح اختبار شروط الفحص المختبري 

العراقيـة تباشـر بإنتـاج اسمنـت
  G آبـار النفـط صنـف 

ايمان سالم / هدى فرحان*
ت��رأس وزير الصناعة واملع��ادن وكالة 
املهن��دس محمد ش��ياع الس��وداني 
اجتماع��ا موس��عا لبح��ث ومتابعة 
االجراءات املتخذة بخصوص موضوع 

توزي��ع قط��ع االراض��ي وتخصي��ص 
وبن��اء وح��دات س��كنية للموظفن 
واملعوق��ات  املش��كالت  ومناقش��ة 
الت��ي حتيط باجناز ه��ذا امللف واحللول 
املقترح��ة بخص��وص ذل��ك . واك��د 

الوزي��ر خ��الل االجتماع ال��ذي حضره 
مدراء االقس��ام القانونية واملوظفن 
املس��ؤولن ع��ن مل��ف توزي��ع قطع 
االراض��ي وبن��اء الوحدات الس��كنية 
ملنتسبي الش��ركات العامة التابعة 

لل��وزارة ووكيل ال��وزارة االداري ومدير 
عام دائ��رة الش��ؤون االداري��ة واملوارد 
البشرية ومدير عام الدائرة القانونية 
في ال��وزارة عل��ى ان تخصيص قطع 
اراض ووح��دات س��كنية للموظفن 

يعد من املواضيع املهمة والتي حتضى 
باالولوية في عمل احلكومة احلالية .

احلكومت��ن  ان  ال��ى  الوزي��ر  واش��ار 
الس��ابقة واحلالية اتخ��ذت عدد من 
الق��رارات انطالقا م��ن مبدأ حل ازمة 

السكن كواحدة من املشكالت التي 
تواجهه��ا والتي س��ببت الكثير من 

املشكالت في العائلة العراقية.

*اعالم الصناعة

وزير الصناعة يبحث بناء وحدات سكنية لموظفي الشركات
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متابعة الصباح الجديد:

بحث��ت امان��ة بغ��داد ومديرية 
امل��رور العام��ة اهم املش��كالت 
التي تعوق حركة الس��ير واملرور 
ف��ي العاصم��ة بغداد والس��بل 

الكفيلة حللها«.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان« اللجن��ة املرورية املش��تركة 
عقدت اجتماعا جديدا برئاس��ة 
وكي��ل امان��ة بغ��داد للش��ؤون 
البلدي��ة ك��رمي عزي��ز البخات��ي 
قاطعي  م��رور  ممثل��ي  بحض��ور 
الك��رخ والرصاف��ة وممث��ل قيادة 
عملي��ات بغ��داد وممثل��ي دوائ��ر 
التصاميم واملشاريع واحلراسات 
واالع��الم  والعالق��ات  واالم��ن 
ملناقش��ة ع��دد م��ن القضاي��ا 

املطروحة على جدول اعماله«.
واضاف��ت ان« االجتم��اع ناق��ش 
إع��ادة هيكلي��ة عم��ل اللجنة 
الق��رارات  وحص��ر  املش��تركة 
املهمة باملديرين العامني املعنيني 
ف��ي اللجنة لغرض اعطاء حرية 
وسرعة اكثر في تنفيذ القرارات 
التي تصب في خدمة املواطنني 
وتسهيل حركة انسيابية السير 
في جانب��ي الكرخ والرصافة من 

العاصمة بغداد ».
ناقش��ت  اللجنة  ان«  واوضحت 
عدداً من املقترحات بشأن التقرير 
املقدم من قبل دائرة التصاميم 
بشأن مول احلارثية تقاطع )شارع 
الكندي – شارع دمشق( ملعاجلة 
الزحام امل��روري احلاصل في ذلك 
 ، التقاط��ع وانه��اء املش��كلة« 
الفت��ة الى ان« اللجنة ناقش��ت 
ايجاد حلول مناس��بة ملش��كلة 
الزحام��ات املروري��ة احلاصلة في 
بعض الش��وارع التجارية وذلك 
عبر التنسيق مع قيادة عمليات 

بغداد ومديرية املرور العامة«.
عل��ى صعي��د متص��ل نف��ذت 
امانة بغداد بالتنسيق مع قيادة 
عملي��ات بغداد حملة واس��عة 
الزالة التج��اوزات احلاصلة على 

الش��وارع الرئيس��ة والساحات 
الت��ي ش��وهت منظر  العام��ة 

وجمالية العاصمة بغداد.       
العالق��ات  مديري��ة  وذك��رت 
واالع��الم ان« دائ��رة بلدية بغداد 
اجلديدة قام��ت بإزالة )3( مواقع 
لغسل السيارات متجاوزة على 
ش��بكات امل��اء الصاف��ي وإزالة 
مواق��ع لبيع االغنام و)23( لوحة 
اعالنية و)12( مسقفا وعددا من 
عربات الباعة اجلوالني وازالة عدد 
من ال��دور املتج��اوزة في مرحلة 

بنائها األولي«.   
واضاف��ت ان« دائرة بلدية الصدر 

الثاني��ة قامت بإزال��ة عدد كبير 
م��ن التج��اوزات  ش��ملت رف��ع 
االكش��اك واللوح��ات االعالنية 
الت��ي نصبت بصورة عش��وائية 
وعدداً من عربات الباعة اجلوالني 

 .«
وبين��ت ان » دائ��رة بلدي��ة مركز 
الك��رخ نف��ذت حملة واس��عة 
الزالة جميع التجاوزات احلاصلة 
اجلغرافية شملت  رقعها  ضمن 
ازالة االكشاك ومسقفات احملال 
وازال��ة  والصناعي��ة  التجاري��ة 
التجاوزات في منطقة الصاحلية 
االستنس��اخ  اكش��اك  وازال��ة 

وعرب��ات الباع��ة اجلوال��ني قرب 
مرآب العالوي«.      

ال��ى ذل��ك نف��ذت أمان��ة بغداد 
حمل��ة خدمي��ة جدي��دة ضمن 
قاطع بلدية مركز الكرخ شملت 
أعمال النظافة والزراعة وتأهيل 
الطرق وش��بكات تصريف مياه 

اجملاري واألمطار.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان« م��الكات دائ��رة بلدية مركز 
الك��رخ قامت بحملة واس��عة 
تضمنت رفع النفايات وتنظيف 
الش��وارع الرئيس��ة والفرعي��ة 
الوس��طية  اجل��زرات  وغس��ل 

ورف��ع االخش��اب حمل��ال النجارة 
املتجاوزي��ن عل��ى االرصف��ة في 
ش��ارع حيف��ا رافقته��ا حمالت 
توعي��ة بني املواطن��ني حتث على 
النظافة واإللت��زام مبواعيد رمي 

النفايات«.
وأضاف��ت ان« قس��م اجمل��اري قام 
تصري��ف  مش��بكات  بتنظي��ف 
مي��اه الصرف الصح��ي واالمطار 
الرئيس��ة  اخلط��وط  وتس��ليك 
والفرعية وإدامة احملطات وتعويض 
 ، املفق��ودة  املنه��والت  اغطي��ة 
مبين��ة ان« قس��م الط��رق ق��ام 
بأعمال طالء الكتل الكونكريتية 

وج��دران اعم��دة الضغ��ط وأزال 
لوافت االعالنات كما قام بإصالح 
القال��ب اجلانبي املتضرر لش��ارع 
جمال عب��د الناصر في الصاحلية 
والكتابات العش��وائية املرسومة 
على اجلدران وتهيئتها لرسوم ذات 
مضام��ني للتوعي��ة وترقيع عدد 
م��ن الش��وارع الفرعي��ة وصيانة 
احلف��ر واملطبات ونص��ب مطبات 
صناعية في الشوارع القريبة من 
امل��دارس ورياض االطف��ال » ، كما 
قام قسم الزراعة بإدامة حديقة 
االش��جار  عبر تش��ذيب  املتحف 

وقص الثيل.  

ناقشت أمانة بغداد 
إعادة هيكلية عمل 
اللجنة المشتركة 
وحصر القرارات 
المهمة بالمديرين 
العامين إلعطاء 
حرية وسرعة في 
تنفيذها لتسهيل 
حركة انسيابية السير 
في جانبي الكرخ 
والرصافة

ازدحام مروري في بغداد

بحضور ممثلي قاطعي الكرخ والرصافة وعمليات بغداد

أمانة بغداد تبحث معالجة المشكالت التي تعوق حركة السير والمرور  
»اإللكترونية« تجّهز 

مصفى القّيارة بالمواد 
الكهربائية المتنوعة  

اإلنشائية تطلق بيع القرميد 
المعدني بأسعار تنافسية 

ايمان سالم*
تعاقدت الشركة العامة لألنطمة االلكترونية 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة واملع��ادن مع 
ش��ركة مصاف��ي الش��مال لتجهي��ز مصفى 

القيارة مبواد كهربائية متنوعة .
وقال مدير عام الشركة يوسف محمد جاسم 
ف��ي تصريح ملرك��ز االعالم والعالق��ات العامة 
ف��ي ال��وزارة ان هذه امل��واد  تتضم��ن مضخم 
ق��درة وبدالة داخلية وحقيبة ع��دة الكترونية 
متكاملة فيما يقوم قسم االتصاالت بتجهيز 
والالس��لكية  الس��لكية  االنترني��ت  خدم��ة 
واالنظم��ة املايكروي��ة والليزري��ة ونصب وربط 
القابلوات الضوئية ومنظوم��ات االنذار املبكر 
واجهزة كش��ف املتفجرات الثابتة واملتحركة 
ومنظومة تتبع املركب��ات باالقمار الصناعية ) 

.) GPS
واض��اف املدير العام ان الش��ركة ابرمت عقودا 
اخرى مع عدد من الوزارات لغرض جتهيزها مبواد 
كهربائية متنوعة ومن مناش��ئ عاملية رصينه 
منه��ا وزارة التربية وش��ركة التأمني الوطنية 
واخملتبر املركزي التابع الى وزارة الصحة ، مشيرا 
الى ان هذا النش��اط يعد من املهام االساسية 
لقسم التسويق الذي يقوم بتلبية احتياجات 

اجلهات الطالبة واعداد دراسات السوق .

*اعالم الصناعة 

بغداد - الصباح لجديد: 
أعلنت الش��ركة العامة لتجارة املواد اإلنشائية عن 
إط��الق بيع م��ادة القرميد املعدني بش��تى األحجام 
واألش��كال بعد التعاقد برسم التصريف مع مكتب 
باه��ر حس��ن عبد الوكي��ل احلصري لش��ركة طيف 
جند الس��عودية لتجهيز وتنفي��ذ القرميد الفخاري 

واملعدني.
وقال مدير قس��م التس��ويق نزار عبد اهلل بديوي أنه 
مت البدء بتوريد مادة القرميد وبأس��عار تنافسية في 
4 ف��روع ف��ي محافظ��ات ) بغداد. البص��رة. النجف. 
كرب��الء ( كمرحل��ة أولى بغي��ة التع��رف على مدى 
إقبال املواطنني على التبضع لهذه املادة ورواجها في 
األس��واق احمللية كونها مادة حاصلة على ش��هادات 

من مناشىء عاملية.
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باريس ـ أ ب ف:
رش��ق متظاه��رون غاضبون ام��س االول اخلميس 
املرشحة اليمينية املتطرفة لالنتخابات الرئاسية 
الفرنس��ية ماري��ن لوب��ن بالبي��ض خ��الل إحدى 
محط��ات حملته��ا قب��ل ثالثة أي��ام م��ن الدورة 

الثانية.
وجتم��ع نحو 50 ش��خصا ل��دى وص��ول لوبن إلى 
شركة مالحة في بلدة دول دي بريتاني )غرب(، حيث 

رشقوها بالبيض هاتفني »فليخرج الفاشيون«.
وال تعد منطقة بريتاني الواقعة في غرب فرنس��ا 
م��ن معاقل اجلبه��ة الوطنية، احل��زب الذي تقوده 
لوبن، اذ لم متنحها أكثر من 15 باملئة من األصوات 
في الدورة األولى من االنتخابات التي جرت في 23 

نيسان.
أما منافسها الوسطي اميانويل ماكرون )39 عاما( 

فحصل على 29 باملئة من األصوات في املنطقة.
وتأت��ي الزيارة غداة مناظ��رة تلفزيونية حامية بني 
املرشحني رأى نحو ثلثي متابعيها أن ماكرون كان 

أكثر اقناعا خاللها.
 

باريس ـ وكاالت:
أص��در زعماء املس��لمني واليهود والبروتس��تانت 
بفرنس��ا، بيانا مش��تركا يدعون في��ه للتصويت 
ملرش��ح الوس��ط إميانويل ماكرون، ضد مرش��حة 
»اجلبه��ة الوطنية« ماري��ن لوبان قب��ل 3 ايام من 

االختيار احلاسم.
ووق��ع عل��ى البيان ال��ذي صدر عص��ر  أمس االول 
اخلميس، ممثل الكنيس��ة البروتستانتية فرانسوا 
كالفرول��ي، ورئي��س اجملل��س الفرنس��ي للديان��ة 
اإلس��المية أنور كبيبش، وكبير احلاخامات اليهود 
ف��ي فرنس��ا حايي��م كورس��يا، إال أن الكنيس��ة 
الكاثوليكي��ة الت��ي تعتبر األكبر في فرنس��ا لم 

تشترك في التوقيع على البيان.
ودع��ا البيان جميع الناخبني الفرنس��يني للتوجه 
لصناديق االقتراع في اجلولة الثانية من االنتخابات 
الرئاسية التي جترى بعد غد األحد، لدعم ماكرون 
الذي »ميثل فرنسا السخية، املتسامحة، املنفتحة 

على العالم، في مواجهة اليمني املتطرف«.
وأض��اف البيان »ن��درك أن مناصبن��ا توجب علينا 
احلياد السياس��ي، إال أنه وباعتبارنا، قبل أي شيء 
آخ��ر، مواطن��ني مس��ؤولني، ندعو إل��ى التصويت 

لصالح إميانويل ماكرون يوم األحد«.
وقال رئيس مؤمتر األس��اقفة في فرنس��ا جورجس 
بونتيير، في بيان امس االول اخلميس، إن الكنيسة 
الكاثوليكي��ة ل��ن تؤي��د مرش��حا معين��ا ف��ي 

االنتخابات احلالية.

عمان ـ وكاالت:
لقي 4 أش��خاص على األق��ل مصرعهم وأصيب 
آخرون، امس االول اخلميس، من جراء انفجار سيارة 
مفخخة في مخيم الركبان على احلدود السورية 

مع األردن.
وأف��ادت صحيفة الغ��د األردنية ف��ي تغريدة على 
موق��ع التواص��ل االجتماع��ي »تويتر«، بس��قوط 
قتلى وجرحى بتفجير في العمق الس��وري مبخيم 
الركب��ان. وذكرت الصحيفة األردني��ة أن التفجير 
وق��ع قرب س��وق للماش��ية على أط��راف مخيم 
الركب��ان، مش��يرة إلى أنه أعق��ب االنفجار إطالق 

كثيف للنار.
ه��ذا وق��د أف��اد نش��طاء عل��ى مواق��ع التواصل 
االجتماعي بس��قوط قتل��ى جراء انفج��ار دراجة 
نارية مفخخة قرب س��يارة تع��ود إلحد الفصائل 

املسلحة في مخيم الركبان احلدودي مع سوريا.

انفجار سيارة مفخخة في مخيم الركبان 
على الحدود السورية األردنية

متظاهرون غاضبون يرشقون 
مارين لوبن بالبيض

زعماء المسلمين واليهود 
والبروتستانت بفرنسا ينحازون لماكرون

متابعة الصباح الجديد:

وقع��ت روس��يا وإي��ران الداعمت��ان 
للنظ��ام الس��وري وتركي��ا املؤي��دة 
للمعارضة مذكرة تنص على إقامة 
»مناطق لتخفي��ف التصعيد« في 
س��وريا، بن��اء عل��ى خط��ة قدمها 
الكرملني س��عيا لتعزيز وقف هش 

إلطالق النار.
إال أن فصائ��ل املعارضة املش��اركة 
ف��ي محادثات أس��تانا حيث وقعت 
املذك��رة، عب��رت ع��ن حتفظها على 
احلكوم��ة  أيدت��ه  ال��ذي  االتف��اق 

السورية.
ووقع الوثيقة رؤس��اء وف��ود البلدان 
الثالث��ة الراعية ملفاوضات الس��الم 
اجلاري��ة في أس��تانا بكازاخس��تان، 
بحسب صحافي وكالة فرانس برس 

في املكان.
ولك��ن أح��د أعضاء وف��د الفصائل 
املعارض��ة غ��ادر القاع��ة احتجاجا 

على توقيع ايران.
وقال املتحدث باس��م وفد الفصائل 
املعارضة اسامة ابو زيد »نحن لسنا 
طرفا فيه، هو اتفاق بني الدول الثالث. 
وبالتأكيد ال ميكن ان نقبل بان تكون 

)ايران( ضامنا في االتفاق«.
واحلكومة السورية ووفود الفصائل 
املعارضة ليس��وا بني املوقعني على 

الوثيقة.
»مناط��ق  إقام��ة  خط��ة  وته��دف 
لتخفيف التصعيد« التي يسوقها 
الكرمل��ني إلى »تهدئ��ة أكبر ووقف 
األعمال العدائية،« بحسب الرئيس 

الروسي فالدميير بوتني.
وقال وزير اخلارجية الكازاخس��تاني 
إن  الرحمن��وف  عب��د  خي��رات 
أس��تانا  »املش��اركني في محادثات 
أعادوا النظر خالل اليومني املاضيني 
في تطبيق اتفاق وق��ف إطالق النار 
ووقف األعمال العدائية،« في إشارة 
إلى اتفاق هدنة هش رعته موسكو 

وأنقرة في كانون األول.

وأض��اف »نتيجة ذلك، اتفقت الدول 
الضامنة على توقيع مذكرة إلقامة 
مناط��ق لتخفي��ف التصعي��د في 

سوريا«.
ودعت مسودة االقتراح الروسي إلى 
إقامة »مناطق لتخفيف التصعيد« 
املعارض��ة  فصائ��ل  معاق��ل  ف��ي 
املسلحة في محافظة ادلب )شمال 
غرب(، وأج��زاء من محافظة حمص 
ف��ي الوس��ط، إضافة إل��ى مناطق 
في اجلنوب وفي الغوطة الش��رقية 
التي تس��يطر عليها املعارضة قرب 

دمشق.
وبحس��ب الوثيقة، س��يتم العمل 
في »مناط��ق تخفي��ف التصعيد« 
على »ضبط االعم��ال القتالية بني 
االط��راف املتنازعة« و«تهيئة ظروف 

العودة اآلمن��ة والطوعية لالجئني« 
اإلغاث��ة  مل��واد  الف��وري  وااليص��ال 

واملساعدات الطبية.
إال أن��ه لم تتضح بع��د هوية الدول 
التي ستشرف على املناطق اآلمنة. 
وف��ي ه��ذا الس��ياق، ق��ال الرئيس 
الروس��ي فالدميي��ر بوت��ني األربع��اء 
منفصل��ة  محادث��ات  إن  املاض��ي 
ستجري ملناقشة أساليب اإلشراف 

على املناطق املقترحة.
م��ن جهت��ه، اعتبر أبو زي��د في بيان 
ان »تس��مية مناطق تخفيف التوتر 
بح��د ذاتها تثير اش��كاليات« وأصر 
على أن فصائ��ل املعارضة لن تقبل 
أي اتف��اق ال يتضم��ن احلف��اظ على 
»وحدة االراضي الس��ورية« وضرورة 
أن يش��مل أي اتف��اق لوق��ف إطالق 

النار جميع االراضي، مضيفا »نؤكد 
عدم قبولنا الستثناء اي منطقة«.

ب�«ضمان��ات  كذل��ك  وطال��ب 
ملموس��ة بالتزام الدولة الضامنة 
للنظام ب��اي اتفاق او تعهد« مؤكدا 
ان أي اتف��اق يجب ان »يحت��رم ارادة 
الشعب الس��وري بتحقيق االنتقال 

السياسي احلقيقي«.
وف��ي وقت س��ابق أعلن��ت فصائل 
املس��لحة  الس��ورية  املعارض��ة 
ام��س االول اخلميس ع��ودة ممثليها 
للمش��اركة ف��ي احملادث��ات بعدم��ا 
علقوها االربع��اء املاضي  احتجاجا 
اس��تهدفت  جوي��ة  غ��ارات  عل��ى 

مدنيني.
وبع��د لق��اءات أجراه��ا م��ع نظيرة 
الترك��ي رج��ب طي��ب اردوغ��ان في 

الرئي��س  ق��ال  سوتش��ي،  مدين��ة 
الروس��ي فالدميير بوتني إنه س��يتم 
ف��رض حظ��ر ج��وي ف��وق املناط��ق 
املقترح��ة في ح��ال توق��ف القتال 

على األرض بشكل كامل.
وتنسجم اخلطة الروسية مع دعوات 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب 

إلقامة مناطق آمنة في سوريا.
وق��ال بوت��ني األربع��اء املاض��ي إنه 
»بحس��ب ما اعتقد« ف��إن الرئيس 
األميركي دعم الفكرة بشكل كبير 
خالل محادثة هاتفية بينهما جرت 

الثالثاء.
أما اردوغان فاعتب��ر في تصريحات 
نشرت امس االول اخلميس أن خطة 
موس��كو هذه ستس��اهم في حل 
النزاع املستمر منذ ستة أعوام في 

سوريا بنسبة 50 باملئة.
م��ن جهته��ا، ذكرت وكال��ة األنباء 
أن  »س��انا«  الرس��مية  الس��ورية 
دمش��ق تدع��م خط��ة حليفته��ا 

موسكو.
وش��كر رئيس وفد النظام السوري 
إلى أستانا، بشار اجلعفري، »جهود 
كازاخس��تان وروسيا وإيران في هذا 
اإلجن��از املهم الذي سيس��اعد في 
فت��ح الباب أمام احلل السياس��ي« 

لألزمة في سوريا.
ودعا روس��يا واي��ران، وفقا ملا نقلته 
عنه »س��انا«، إلى »بحث تفاصيل 
املذكرة الروس��ية مع دمش��ق في 
أس��رع وقت ممكن«. وأس��فر النزاع 
السوري املستمر منذ آذار 2011 عن 

أكثر من 320 ألف قتيل.

واشنطن ـ رويترز:
قال وزير اخلارجية الس��عودي عادل 
اجلبي��ر إن زي��ارة الرئي��س األميركي 
دونال��د ترام��ب املق��ررة للمملكة 
الوالي��ات  ب��ني  التع��اون  س��تعزز 
املتح��دة وال��دول اإلس��المية ف��ي 

سبيل مكافحة االرهاب.
للصحفيني من  تصريح��ات  وف��ي 
واش��نطن امس االول اخلميس بعد 
إع��الن اإلدارة األميركي��ة أن ترامب 
إس��رائيل  وكذلك  الرياض  س��يزور 
هذا الشهر قال اجلبير إن فرص جناح 

ترامب في التوصل التفاق سالم بني 
إسرائيل والفلسطينيني جيدة ألنه 

يتبع نهجا »جديدا«.
وس��تكون اململكة أول دولة يزورها 
ترامب ف��ي أولى جوالت��ه اخلارجية 
منذ تولي الرئاسة. وتشير اخلطوة 

إلى ع��زم اإلدارة تعزي��ز العالقة مع 
حليف كبير بالشرق األوسط حيث 
تق��ود الواليات املتح��دة حتالفا ضد 

تنظيم داعش.
ووص��ف اجلبير زي��ارة ترامب املقررة 
بأنها تاريخية وقال إنها ستش��مل 

قمة ثنائي��ة واجتماعا م��ع زعماء 
خليجيني عرب ولقاء آخر مع زعماء 

دول عربية وإسالمية.
وق��ال »إنها رس��الة واضحة وقوية 
ب��أن الوالي��ات املتح��دة ال حتمل أي 
نوايا س��يئة« جتاه العال��م العربي 

وتاب��ع »كم��ا تض��ع  واإلس��المي. 
ح��دا لتص��ور أن الوالي��ات املتحدة 
مناهض��ة لإلس��الم ، إنها رس��الة 
واضحة للغاي��ة للعالم بأنه ميكن 
للوالي��ات املتحدة وال��دول العربية 

واإلسالمية تكوين شراكة«.

عدن ـ أ ب ف:
ن��دد آالف اليمني��ني اجلنوبيني امس 
االول اخلمي��س ف��ي ع��دن بق��رارات 
أصدره��ا الرئيس عبد رب��ه منصور 
ه��ادي وخصوص��ا إقالت��ه محافظ 
املدينة، مطالبني االخير بتش��كيل 
»قيادة سياس��ية لتمثيل اجلنوب«، 
ف��ي وق��ت يس��تمر النزاع ف��ي هذا 

البلد.

وأعلن آالف املتظاهرين الذين قدموا 
م��ن م��دن جنوبي��ة ع��دة تأييدهم 
للمحاف��ظ عي��دروس الزبيدي الذي 
أقيل ف��ي 27 نيس��ان ولوزير الدولة 

هاني بن بريك الذي أقيل بدوره.
وفوض املتظاهرون في بيان الزبيدي 
»إع��الن قي��ادة سياس��ية وطني��ة 
)برئاس��ته( إلدارة ومتثي��ل اجلن��وب«، 
وأيدوا إعط��اءه »كامل الصالحيات 

التخاذ ما يلزم من االجراءات لتنفيذ 
بنود هذا اإلعالن«.

ورفض الزبي��دي وبن بريك قرار هادي 
بإقالتهما، وهم��ا قريبان من احلراك 
اجلنوبي واالم��ارات العربية املتحدة 
الت��ي تش��ارك بق��وة ف��ي حتال��ف 
عس��كري تق��وده الس��عودية ف��ي 

اليمن دعما لهادي.
وادى الرجالن دورا رئيس��يا في تأمني 

عدن الت��ي اعلنت عاصم��ة موقتة 
لليمن بعد ط��رد املتمردين احلوثيني 

منها.
عل��ى  »احلقائ��ق  ان  البي��ان  واك��د 
األرض أثبتت عمق متانة الش��راكة 
واحل��راك  اجلنوبي��ة  املقاوم��ة  ب��ني 
اجلنوب��ي وق��وات التحال��ف العربي 
بقيادة اململكة العربية الس��عودية 
واإلم��ارات العربية املتح��دة ، إلجناز 

األهداف املشتركة للتحالف العربي 
لصد خطر املد اإليراني التوسعي«.

وقالت مصادر سياسية في عدن ان 
»قرار اإلقالة يأت��ي في إطار الصراع 
ب��ني الرئي��س ه��ادي وحلف��اء دولة 
وخصوص��ا  األرض  عل��ى  اإلم��ارات 
ف��ي مدن جنوب اليم��ن التي لعبت 
ابوظب��ي دورا ب��ارزا ف��ي اس��تعادة 

السيطرة عليها«.

ونقلت وكالة األنباء اليمنية »سبأ« 
االربع��اء عن مص��در رئاس��ي انه متّ 
»تش��كيل جلن��ة ميني��ة س��عودية 
إماراتي��ة، تتولى التنس��يق في إدارة 
التط��ورات اليمني��ة«، ف��ي خطوة 
وصفه��ا البع��ض بأنه��ا »ترضي��ة 
لإلمارات العربية املتحدة، وقد يكون 
من ش��أنها وضع بعض القيود على 

قرارات الرئيس اليمني«

السعودية : زيارة ترامب ستعزز التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب

آالف الجنوبيين ينددون بقرارات أصدرها الرئيس اليمني

بناًء على خطة قدمتها موسكو سعيا لتعزيز وقف إطالق النار

اتفاق روسي تركي إيراني على إقامة »مناطق لتخفيف التصعيد« في سوريا

بحسب الوثيقة، سيتم 
العمل في »مناطق 

تخفيف التصعيد« على 
»ضبط االعمال القتالية 
بين االطراف المتنازعة« 
و«تهيئة ظروف العودة 

اآلمنة والطوعية لالجئين« 
وااليصال الفوري لمواد 

اإلغاثة والمساعدات 
الطبية

تقـرير

الجزائر ـ وكاالت:

بدأت مراكز االقتراع اخلاصة باالنتخابات 
التش��ريعية ف��ي اجلزائر، ف��رز األصوات 
داخل اللجان، وذلك عقب إغالق أبوابها، 
ام��س االول اخلمي��س، وس��ط مخاوف 
من نس��بة مش��اركة هزيل��ة ميكن أن 
تؤثر عل��ى مصداقية االنتخابات. وأدلى 
الناخبون اجلزائريون بأصواتهم، الختيار 
أعضاء البرمل��ان، وعددهم 462، من بني 
12 ألف مرشح ميثلون 57 حزبًا وقوائم 

حرة.
اجلزائ��ري عبدالعزي��ز  الرئي��س  وأدل��ى 
بوتفليقة، امس االول اخلميس، بصوته 
في االنتخابات التش��ريعية، وهو على 
كرسي متحرك، يتنقل بواسطته منذ 
إصابت��ه بجلط��ة دماغية ف��ي 2013. 
وص��ّوت بوتفليقة ف��ي مكتب االقتراع 
في مدرسة البشير اإلبراهيمي، في حي 
األبيار في وس��ط العاصم��ة اجلزائرية، 
وكان برفقة ش��قيقيه الس��عيد الذي 
يشغل أيضا منصب مستشاره، وعبد 
الرحي��م، املوظف الس��امي ف��ي وزارة 

التكوين املهني.
وسجل حتالف حركة »مجتمع السلم«، 
أكب��ر تنظيم إلخ��وان اجلزائ��ر وجبهة 
التغيير، الت��ي يقودها الوزير الس��ابق 
عب��د اجملي��د مناص��رة، س��تة جت��اوزات 

خطي��رة منذ انطالق عملي��ة االقتراع. 
ودع��ا التحال��ف، في بيان، الس��لطات 
العمومية إل��ى التدخل العاجل إلنقاذ 
العملي��ة االنتخابية التي بدأت بهدوء، 
لكنه��ا عرف��ت تش��ويًها خطي��رًا في 
نهايتها، وهو ما قد يرهن مصداقيتها.

وم��ن أب��رز التج��اوزات التي س��جلها 
التحال��ف، التصوي��ت اجلماعي مكان 
الناخبني لصالح قوائ��م حزب الرئيس 
اجلزائري، واس��تخدام الوكاالت بشكل 
غي��ر قانون��ي أكث��ر م��ن م��رة. وانتقد 
التحال��ف ط��رد ممثلي بع��ض األحزاب 
املراقبني للعملي��ة، واالعتداء بالضرب 
عل��ى ممثلي األح��زاب السياس��ية من 
طرف جه��ات معلومة محاول��ة تزوير 

إرادة املواطنني بشكل فوضوي.
وكشف رئيس الهيئة العليا املستقلة 
ملراقب��ة االنتخاب��ات ف��ي اجلزائ��ر، عبد 
الوه��اب دربال أن هيئته تس��لمت 358 
إخطارًا على املس��توى الوطني، تتعلق 
في مجملها  باإلج��راءات التنظيمية. 
وأوض��ح دربال أنه مت حويل 16 منها إلى 

النواب، لتأخذ العدالة مجراها.
وافتتحت مكات��ب االقتراع لالنتخابات 
التش��ريعية ف��ي اجلزائ��ر، ام��س االول 
اخلمي��س، مبش��اركة 23 ملي��ون ناخب 
الختيار 462 نائًبا، من 12 ألف مرش��ح 
إلى اجمللس الش��عبي الوطني، الختيار 
ممثليهم في اجمللس الش��عبي الوطني 

»الغرف��ة البرملانية األول��ى«، وذلك في 
من��ذ  تش��ريعية،  انتخاب��ات  س��ادس 
انتهاج اجلزائر التعددية احلزبية، وسط 
مخ��اوف من ع��زوف عن املش��اركة، إذ 
يبقى هاجس املشاركة الرهان احلقيقي 

لهذه العملية.
ولع��ل م��ا مي��ز انتخاب��ات الراب��ع من 

أي��ار 2017 أنه��ا جت��ري ألول م��رة، حتت 
أعني هيئ��ة وطنية مس��تقلة ملراقبة 
االنتخاب��ات، الت��ي قدمتها الس��لطة 
على أنه��ا أحد الضمانات األساس��ية 
لتنظيم اس��تحقاقات شفافة ونزيهة 
حسب اخلطاب الرسمي. وأبانت احلملة 
االنتخابي��ة الت��ي انطلق��ت التاس��ع 

م��ن ش��باط عزوًف��ا رهيًب��ا، وال مباالة 
من قب��ل املواطنني، لك��ن اإلدارة ممثلة 
ف��ي وزارة الداخلي��ة واجلماعات احمللية، 
أكدت أنها ستنس��حب على الساعة 
الثامن��ة صباًحا من ي��وم االقتراع كما 
س��يمنع والة اجلمهوري��ة االقتراب من 
مراكز ومكات��ب التصويت، وذلك لترك 

اجلزائريني يصوتون بكل حرية وشفافية، 
وقدمت الس��لطة ضمانً��ا ثالًثا يتمثل 
في انتخاب األس��الك النظامية خارج 

الثكنات.
ويبق��ى الره��ان األكب��ر ال��ذي يخيف 
األح��زاب السياس��ية في تش��ريعيات 
الرابع أيار نس��بة املش��اركة، خاصة أن 
هذه االنتخاب��ات صاحبتها الكثير من 
االنتق��ادات بداية من كش��ف األحزاب 
ع��ن نوعي��ة مرش��حيها، وص��وال إلى 
خطاب��ات األح��زاب وبرامجه��ا نهاي��ة 
بحمالت املقاطعة التي قادها ش��باب 

على مواقع التواصل االجتماعي.
وكش��ف وزير داخلية اجلزائ��ر نور الدين 
بدوي، أن نسبة املشاركة على املستوى 
الوطني بلغت 15.58 في املائة. وقال إن 
أهمية  تكتس��ي  البرملانية  االنتخابات 
بالغ��ة، داعًيا املواطنني إلى مش��اركة 
قوي��ة فيه��ا، مؤك��ًدا أن »االنتخاب��ات 
تشكل ردًا قويًا في كل من يشكك في 

حلمة وتكاتف الشعب اجلزائري«.
وُس��جلت أعلى نس��بة مش��اركة في 
محافظات اجلنوب اجلزائري, حيث بلغت 
نسبة املش��اركة في محافظة تندوف 
أقص��ى جن��وب اجلزائ��ر 32,07 باملائة ، 
بينم��ا بلغ��ت مبحافظة إلي��زي جنوب 
اجلزائ��ر عل��ى احل��دود مع ليبي��ا 28,61 
باملائ��ة, تلتها محافظة تسمس��يلت 
بنس��بة 27 باملائة، فيما ُسجلت أدنى 

نس��بة مئوية مبحافظة بجاية التابعة 
ملنطق��ة القبائل ش��رق اجلزائ��ر, حيث 
بلغت نس��بة املشاركة في االنتخابات 
البرملانية فيها 8.24 باملائة فيما بلغت 
نسبة املش��اركة في محافظة البويرة 
شرق اجلزائر 9,33 باملائة, وشهدت هذه 
احملافظ��ة صب��اح الي��وم اخلميس, عدة 
أحداث حال��ت دون انطالقها في بعض 

املراكز.
وج��اءت أدن��ى نس��بة مش��اركة ف��ي 
القبائ��ل،  منطق��ة  ف��ي  االنتخاب��ات 
وبلغت النس��بة حس��ب التصريحات 
التي كش��ف عنها وزير داخلية اجلزائر 
ورئيس الهيئة العليا املستقلة ملراقبة 
االنتخابات، في محافظة تيزي وزو 7.37 
في املائة في وقت بلغ عدد املس��جلني 
675479 ناخب. وبلغ��ت في محافظة 
بجاي��ة 8.24 ف��ي املائة، وبلغ��ت 9.33 
في املائة ف��ي محافظ��ة البويرة التي 
شهدت احتجاجات عارمة منذ انطالق 

عملية االقتراع.
وتعتبر منطق��ة القبائل، مبحافظاتها 
معي��ارًا  والبوي��رة،  وبجاي��ة  وزو  تي��زي 
اس��تجابة  م��دى  لقي��اس  حقيقًي��ا 
الناخبني لنداء التصويت الذي أطلقت 
األحزاب السياسية والسلطة معا منذ 
شهر تقريبا، وأيضا امتحان يثبت مدى 
جناعة احلكوم��ة اجلزائرية ف��ي تطويق 

االنفصالني داخل هذه املناطق.

وسط مخاوف من تأثيرات »المشاركة الهزيلة«

انتهاء التصويت في االنتخابات البرلمانية الجزائرية وبدء الفرز عقب إغالق أبواب اللجان
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

كشف وزير املالية وكالة عبد الرزاق 
العيسى عن اطالق العراق بالتعاون 
مع ممثلي البن��ك الدولي في بغداد 
مشروع اصالح وحتديث نظم االدارة 

املالية للدولة.
ونقل بيان للوزارة عن العيسى قوله 
خالل االجتماع الذي عقده مع ممثلي 
البنك الدولي برئاسة املمثل اخلاص 
للبنك روبير بو جودة والوفد املرافق 
له، إن »ه��ذه اخلط��وة املهمة تأتي 
استنادا الى االتفاق مع ممثلي البنك 
الدولي خالل اجتماعات الربيع التي 

عقد مؤخرا في واشنطن«.
واش��ار العيس��ى إلى هذا املشروع 
يتضم��ن مح��اور اساس��ية منها 
املتكام��ل  النظ��ام  نح��و  االجت��اه 
ملعلوم��ات االدارة املالية وحوس��بة 
عملي��ات االدارة املالي��ة العامة من 
اع��داد وتنفي��ذ املوازن��ة ف��ي وزارة 
املالي��ة وال��وزارات االخ��رى ووحدات 

الصرف كافة”.
وأك��د العيس��ى ان »م��ن اولوي��ات 
املش��روع ه��و تطوي��ر االس��تثمار 

احلكومي للدولة«.
ويبحث الع��راق في حتدي��د اآلليات 
التي س��يتخذها لتحس��ن وضعه 

املالي، ففي االسبوع املاضي 
ناقش ممثل��ون عن القط��اع اخلاص 
العراق��ي مع وفد من صندوق النقد 
الدولي، موافق��ة األخير على تقدمي 
قرض للعراق لتسديد املستحقات 
واجملهزي��ن  للمقاول��ن  املتأخ��رة 
والفالح��ن العراقين، وس��بل حل 
ه��ذه املش��كلة، نظراً إل��ى أهمية 

ذلك في استقرار االقتصاد.
وس��أل نائب رئيس صن��دوق النقد 
الدول��ي للش��رق األوس��ط وآس��يا 

كرس��تيان جوز ف��ي االجتماع الذي 
ُعقد في بغداد عن االحتماالت التي 
تزيد ايرادات الدول��ة، ومنها تفعيل 
الضرائ��ب وتل��ك املفروض��ة عل��ى 
املنتجات غير النفطية، مشيراً إلى 
أن »الرسوم اجلمركية كانت تتراوح 
ب��ن 5 و10 في املئ��ة«، معتبراً أنها 
»ليست الطريقة الصحيحة التي 

جُتمع فيها اإليرادات اجلمركية«. 
وش��دد على ض��رورة »تغيي��ر هذه 
الطريقة لتصل الى 30 في املئة«. 

وقال إن »أسرع املكاسب واإليرادات 
ينت��ج من تنظيم وح��دة التكليف 

الضريبي، وهذه حتقق إيرادات كبيرة 
اذ تف��رض عل��ى ش��ريحة التج��ار 

الكبار«.
ودعا جوز إلى »جتميد التوظيف إلى 
حن تطوير اإلدارة، ألن ارتفاع نسبة 
املوظف��ن في اخلدم��ة املدنية كان 
وسيلة إلرضاء البعض وتوظيفهم 
من دون النظر الى الكفاءة، وسيؤدي 
هذا النظام إل��ى حدوث عجز خالل 

السنوات العشر املقبلة«. 
ولفت إلى »مشكلة ضعف القطاع 
املصرفي وأهمية تعزيز األعمال من 
خالل هيكلة مصرف��ي »الرافدين« 

وفت��ح  احلكومي��ن،  و»الرش��يد« 
املصارف  أم��ام  واس��عة  مس��احة 
اخلاص��ة م��ع ض��رورة تق��ومي نقاط 
الضعف ووضع األسس الصحيحة 
ملكافحة تبييض األم��وال، إذ ميكن 
اللجوء الى هيئة النزاهة ومنظمات 

متخصصة«. 
والح��ظ »التقدم احملق��ق من جانب 
دي��وان الرقاب��ة املالي��ة ف��ي تدقيق 

املعامالت غير املدققة«.
ابراهيم  وأوضح اخلبير االقتص��ادي 
البغدادي في مداخلة، أن العراق »بدأ 
يجبي التعرفة اجلمركية التي زادت 

مواردها في بعض املنافذ اجلمركية 
إل��ى أكث��ر م��ن 30 ضعف��اً، كم��ا 
ارتفعت جباية الكهرباء 20 ضعفاً، 
وأحال��ت وزارة الكهرباء جباية أجور 
الطاقة الكهربائية على ش��ركات 
مبوجب عقود استثمار، وبدأت تظهر 

النتائج اإليجابية«.
وأكد أن »دفع املستحقات سيحرك 
عجل��ة الس��وق ويعال��ج ضع��ف 
الس��يولة النقدي��ة في األس��واق، 
التي أّثرت في مس��توى دخل الفرد 

واألعمال الصغيرة«.
املقاول��ن  احت��اد  رئي��س  وطال��ب 

العراقين علي س��نافي، ب� »إطالق 
املس��تحقات املتأخ��رة للمعامالت 
املدقق��ة من جان��ب دي��وان الرقابة 

املالية«. 
وق��ال إن »احتاد املقاول��ن يضم ٣٤ 
ألف مقاول، ويحصل جزء كبير من 
معاناته��م في مرحلة االحتس��اب 
الضريب��ي، ألن مبالغ االس��تقطاع 
الضريبي محجوزة لدى احملافظات«. 
االقتصادي��ة  الباحث��ة  واعتب��رت 
لبنى الش��مري، أن »إصالح القطاع 
املصرفي بوابة لدخول االستثمارات 

املتنوعة إلى العراق«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حّذر البن��ك الدولي في توصية إلى 
احلكوم��ة املغربية اجلدي��دة، من أن 
االقتصاد املغربي ال يؤّمن فرص عمل 
كافية، مشيراً إلى أن االستثمارات 
الت��ي يص��ب معظمها ف��ي البنى 
التحتية والطاق��ات املتجددة تترك 
أث��راً على املدى البعي��د، ما يؤثر في 

فئة واسعة من السكان. 
واعتب��ر أن املغرب ال يؤمن ما يكفي 
من فرص العمل برغم االستثمارات 
الكبي��رة املقّدرة ب���31 في املئة من 
الن��اجت ومع��دالت النمو الت��ي تزيد 
عل��ى 4 ف��ي املئ��ة. ويدخل س��وق 

العم��ل س��نوياً 350 أل��ف طال��ب 
عمل إضاف��ي غالبيتهم من حملة 
الش��هادات اجلامعي��ة وال يحص��ل 
مناس��بة،  وظيفة  عل��ى  نصفهم 
في حن يُصّنف نصفهم اآلخر في 

خانة العاطلن من العمل.
وأش��ار البنك الدولي في التوصية، 
إلى أن ج��ّل االس��تثمارات املغربية 
العام��ة يركز على البن��ى التحتية 
واملش��اريع  املتج��ددة  والطاق��ات 
املُهيكلة والطرق السريعة واملوانئ 
واملطارات والقطارات، وهي مجاالت 
مهمة للتنمية وتس��تقطب موارد 
مالية ضخمة، لكن نتائجها تكون 

بعيدة املدى، ما يجع��ل ثمار النمو 
أقل انعكاساً على فئة واسعة من 

السكان.
ورأى البن��ك أن االس��تثمارات ف��ي 
املغ��رب تزي��د عل��ى مثيلته��ا في 
وفرنس��ا  وتونس  إس��بانيا ومص��ر 
وإيطالي��ا  والبرتغ��ال  واملكس��يك 
وتركيا والبرازيل. وهي الثالثة عاملياً 
وراء الص��ن وكوري��ا اجلنوبي��ة في 
معدالت االس��تثمار قياس��اً للناجت 
اإلجمالي، لكنها في املقابل ال تؤّمن 
ديناميكية مماثلة في سوق العمل، 
إذ تظ��ل نس��بة البطال��ة مرتفعة 
ل��دى الش��باب اجلامعي��ن تُقدرها 

املندوبية الس��امية في التخطيط 
بنس��بة 22.5 في املئة ضمن الفئة 
العمرية من 15 إلى 25 سنة، وتُقّدر 
ب���13.5 في املئة ف��ي الفئة من 25 
إلى 34 س��نة، وتتجاوز 30 في املئة 

لدى النساء.
وأفاد التقرير ب��أن االقتصاد املغربي 
كان ف��ي س��تينات الق��رن املاضي، 
يش��به اقتص��اد كوري��ا اجلنوبي��ة 
الت��ي راهن��ت على ج��ودة التعليم 
والصادرات، وأصب��ح الدخل الفردي 
فيها يس��اوي عش��ر م��رات نظيره 
التكنولوجي��ا  بفض��ل  املغرب��ي 
احلديثة والبحث العلمي، الفتاً إلى 

أن املغرب في س��عيه إلى أن يصبح 
دولة صاعدة رائ��دة أفريقياً، يحتاج 
إلى زيادة الوظائف بنحو 12 نقطة 
بحلول ع��ام 2040، ليك��ون معدل 
العم��ل جملموع الس��كان يزيد على 
55 في املئة في مقابل 43 في املئة 

حالياً. 
وتنمو سوق الوظائف املغربية نحو 
1 ف��ي املئة س��نوياً، وحتت��اج 2 في 
املئة من الفئة النشيطة لتقليص 
معدالت البطالة واالس��تجابة إلى 

األجيال املقبلة من طالبي العمل.
ونص��ح البن��ك الدول��ي بتوس��يع 
مش��اركة القطاع اخلاص في توفير 

الوظائف وحتس��ن من��اخ األعمال 
جللب استثمارات أجنبية، والتحّول 
إلى قاعدة صناعي��ة دولية بالنظر 
إلى املوقع اجلغرافي والتجربة احمللية 
في كف��اءة الي��د العامل��ة. وتوقع 
أن يبلغ س��كان امل��دن 72 في املئة 
من مجموع الس��كان ف��ي املغرب 
خالل الس��نوات ال���25 املقبلة، ما 
يُش��كل حتدياً هائالً أم��ام االقتصاد 
املغرب��ي ال��ذي علي��ه التأقل��م مع 
م��دن ضخم��ة واس��تهالك كبي��ر 
للموارد وكثافة س��كانية متعلمة 
وإمكان��ات س��انحة لزي��ادة اإلنتاج 

وغزو األسواق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كان منتظ��راً أن ميرر مجل��س النواب 
املص��ري قان��ون االس��تثمار اجلدي��د، 
وس��ط اعتراضات قوية من احلكومة 
بعد إدخال عدد من التغييرات اجلذرية 

عليه.
ويعب��ر اقتصادي��ون أن ص��دور قانون 
اجلديد سيشكل خطوة  االس��تثمار 
ضرورية للقضاء عل��ى البيروقراطية 
تراخيص  وتس��هيل احلص��ول عل��ى 

ج��اذب  من��اخ  وتوفي��ر  املش��اريع 
وانته��ت  األجنبي��ة.  لالس��تثمارات 
اللجنة االقتصادية في مجلس النواب 
األحد املاض��ي من إدخ��ال التغييرات 
على مشروع القانون اجلديد، وأرسلته 
إلى احلكومة الثالثاء، أي في اليوم ذاته 
الذي عرض فيه على اجللسة العامة 
للبرملان الذي ميثل رجال األعمال نحو 

15 في املئة من أعضائه.
وواف��ق البرمل��ان ف��ي ش��كل مبدئي 

على مش��روع القانون من دون انتظار 
التعديالت.  تعلي��ق احلكوم��ة عل��ى 
وانتقد مس��ؤول حكومي رفيع أمس 
س��رعة إج��راء التغيي��رات. وقال في 
تصري��ح، طالب��اً عدم الكش��ف عن 
اس��مه: »التغيرات التي حدثت على 
القان��ون جذري��ة، ولم يدرِ به��ا أحد، 
وم��ن غير املعق��ول أن تنتهي اللجنة 
االقتصادي��ة م��ن القانون ي��وم األحد 

وتريد متريره بعد يومن«. 

وأض��اف: »رئي��س ال��وزراء ل��م يعلم 
بالتغيرات الت��ي أدخلت على القانون 
وال وزارة التجارة والصناعة وال املال وال 
االتصاالت وال اإلس��كان، ال ميكن مترير 

القانون من دون معرفة احلكومة«.
احلكوم��ة  اعتراض��ات  وتش��مل 
عل��ى التعدي��الت الت��ي أضافته��ا 
اللجنة االقتصادي��ة، عودة املناطق 
احل��رة اخلاصة وزيادة نس��ب احلوافز 
االس��تثمارية وحصر والية األراضي 

بوزارة االستثمار فقط. ولكن رئيس 
اللجن��ة االقتصادي��ة ف��ي مجلس 
الن��واب عمرو غالب ق��ال: »اللجنة 
تقاربت في أج��زاء خالفية مما عرض 
عليها م��ع أعضاء احلكومة، ومصر 
القان��ون وس��يعرض على  تنتظ��ر 
اجللس��ة العام��ة ونأم��ل املوافقة 
املع��روض، فكثر  بالش��كل  علي��ه 
مص��ر  ف��ي  االس��تثمار  يري��دون 

ويطالبون بضمانات وحوافز«.

القان��ون اجلدي��د بعض  ويتضم��ن 
احلوافز للمستثمرين، منها خصم 
70 في املئة من الكلفة االستثمارية 
للمش��روع من الضرائب للمشاريع 
القائمة ف��ي األماكن األكثر حاجة 
للتنمي��ة و50 ف��ي املئ��ة للمناطق 
الت��ي ال حتتاج تنمية. ولكن اللجنة 
االقتصادي��ة، وبعد مناقش��ات مع 
املزايا  احلكومة، خفض��ت  أعض��اء 

لتراوح بن 30 و50 في املئة.

المغرب: إجراءات لمعالجة البطالة

مصر: مخاض عسير لقانون االستثمار

تطوير االستثمار الحكومي أبرز محاوره

إطالق مشروع إلصالح اإلدارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي

ناقش ممثلون عن القطاع 
الخاص العراقي مع وفد 
من صندوق النقد الدولي، 
موافقة األخير على تقديم 
قرض للعراق لتسديد 
المستحقات المتأخرة 
للمقاولين والمجهزين 
والفالحين العراقيين، 
وسبل حل هذه المشكلة، 
نظرًا إلى أهمية ذلك في 
استقرار االقتصاد

مبنى البنك الدولي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضت أس��عار النفط، أمس اجلمعة، إلى أدنى 
مس��توى لها خالل 5 أش��هر بفع��ل مخاوف من 

استمرار تخمة املعروض.
وأف��ادت وكال��ة »رويترز« ب��أن مزيج برن��ت العاملي 
انخفض بنسبة 3 في املئة ليصبح دون 47 دوالرا، 
مسجال أدنى مستوى له منذ 30 نوفمبر املاضي.

وف��ي الس��ياق ذاته، انخفض خام غرب تكس��اس 
الوس��يط األميركي في العقود اآلجلة أكثر من 3 
في املئة في التعامالت املبكرة لينزل عن 44 دوالرا 
للبرميل، مسجال أدنى مستوياته منذ 14 نوفمبر 

املاضي، وكان اخلام هبط 4 في املئة اخلميس.
لكن اخلامن قلصا خس��ائرهما وبحلول الساعة 
10:07 بتوقيت غرينتش، إذ جرى تداولهما بالقرب 

من مستويات إغالق اخلميس.

ميالنو ـ رويترز:
تراجعت األس��هم األوروبية ف��ي التعامالت املبكرة 
أمس اجلمع��ة متأثرة بانخفاض أس��عار النفط وإن 
كانت املؤش��رات الرئيس��ية في املنطقة متاسكت 
قرب مس��تويات قياس��ية مرتفعة بعد أسبوع من 
املكاس��ب التي دعمها انحس��ار اخملاوف السياسية 
ونتائج أعم��ال قوية وبيانات إيجابي��ة عن االقتصاد 

الكلي.
وكان مؤشر قطاع النفط والغاز أكبر اخلاسرين على 
مس��توى القطاعات إذ نزل 0.9 باملئة مع اس��تمرار 
انخفاض أس��عار اخلام وس��ط مخ��اوف من تخمة 
املعروض العاملي بددت جميع مكاسب األسعار التي 

حتققت منذ حترك أوبك خلفض اإلنتاج.
وتصدرت أس��هم بي.ب��ي وتوتال ورويال داتش ش��ل 
قائمة األس��هم اخلاس��رة في أوروبا لتدفع املؤش��ر 
س��توكس 600 لألس��هم األوروبية لالنخفاض 0.3 
باملئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، بينما 
تراجع املؤش��ر فايننش��ال تامي��ز 100 البريطاني 0.2 
باملئة. وانخفض املؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 باملئة 
قبل جولة اإلعادة في انتخابات الرئاس��ة الفرنسية 
يوم األحد املقبل والتي يتنافس فيها مرشح الوسط 
إميانويل ماكرون أمام مرشحة اليمن املتطرف مارين 

لوبان.
وصع��د س��هم بيرس��ون 14 باملئ��ة بعدم��ا قالت 
الش��ركة املتخصصة ف��ي خدم��ات التعليم إنها 
س��تخفض التكاليف مجددا وتدرس بيع أنش��طة 

أميركية في أحدث محاولة إلعادة الهيكلة.

لندن ـ رويترز:
ارتف��ع اجلنيه االس��ترليني أمس اجلمع��ة مدعوما 
ببيان��ات متفائل��ة بش��كل عام ص��درت على مدى 
األس��بوع ودفعته صوب مس��تويات قياس��ية قرب 
1.2950 دوالر م��ع فوز حزب احملافظ��ن الذي تنتمي 
إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأكثر من 100 مقعد 

في االنتخابات احمللية.
وصعد االس��ترليني نحو ثالثة باملئة منذ إعالن ماي 
املفاجئ قبل أسبوعن عن انتخابات برملانية مبكرة 
فيما اعتبرته الس��وق خطوة س��تعزز مركزها في 
محادث��ات اخلروج من االحتاد األوروبي خالل األش��هر 

الثمانية عشر املقبلة.
وبحل��ول الس��اعة 0824 بتوقيت جرينت��ش ارتفع 
االس��ترليني نحو 0.1 باملئة أمام العملة األميركية 

إلى 1.2935 دوالر.
وزاد االس��ترليني 0.2 باملئة أم��ام العملة األوروبية 

املوحدة إلى 84.82 بنس لليورو.
ملدي��ري  ماركت/س��ي.آي.بي.إس  مؤش��ر  وارتف��ع 
املش��تريات في قط��اع اخلدم��ات البريطان��ي، وهو 
مؤشر يحظى مبتابعة وثيقة على أداء القطاع الذي 
يهيم��ن على الناجت االقتص��اد البريطاني، إلى أعلى 
مس��توياته في أربعة أش��هر عند 55.8 نقطة في 
نيس��ان متجاوزا جميع توقعات خبراء االقتصاد في 

استطالع أجرته رويترز.

أدنى مستوى للنفط 
في 5 أشهر

تراجع األسهم 
األوروبية

بيانات تجارية ترفع 
اإلسترليني

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

قال ثالثة من مندوبي أوبك إن املنتجن 
من داخل املنظمة وخارجها من املرجح 
أن مي��ددوا اتفاقه��م اخل��اص بتقيي��د 
اإلم��دادات ملا بعد موع��د انتهائه في 
حزيران، للمس��اعدة في التخلص من 
تخمة املعروض، بيد أنهم اس��تبعدوا 
احتم��ال تبني خط��وات إضافية مثل 
تخفي��ض اإلنت��اج بأكثر م��ن احلجم 

املتفق عليه.
وكان��ت منظم��ة البل��دان املص��درة 
للبت��رول )أوب��ك( وروس��يا ومنتج��ون 
آخرون اتفقوا في البداية على خفض 
اإلنت��اج مبقدار 1.8 مليون برميل يومياً 
ملدة س��تة أش��هر بدأت في األول من 

يناير لدعم السوق.
الى ذل��ك، ق��ال محافظ الس��عودية 
لدى منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوب��ك( أمس اجلمعة إن هناك إجماعا 
يتبلور بن أعض��اء املنظمة واملنتجن 

املس��تقلن املش��اركن ف��ي االتف��اق 
العامل��ي عل��ى خف��ض إنت��اج اخل��ام 
بخصوص ض��رورة متدي��د االتفاق بعد 

حزيران للتخلص من تخمة املعروض.
وكانت أوبك وروس��يا ومنتجون آخرون 
اتفقوا على خف��ض اإلنتاج بواقع 1.8 
مليون برميل يوميا ملدة س��تة أشهر 

اعتبارا من األول من كانون الثاني.
لكن ف��ي ح��ن زادت أس��عار النفط، 
ظلت اخملزون��ات مرتفعة ويزي��د إنتاج 
الدول التي لم تتفق على اخلفض ومن 
بينها الوالي��ات املتحدة مما يبقي على 
سعر اخلام دون مستوى 60 دوالرا الذي 

تود السعودية وغيرها الوصول إليه.
وقال محافظ الس��عودية ل��دى أوبك 
أديب األعمى »ثم��ة إجماع يتبلور بن 
ال��دول املش��اركة )في االتف��اق( على 
ضرورة متديد اتف��اق اإلنتاج الذي جرى 

التوصل إليه العام املاضي«.
وأضاف »بناء على بيانات، يوجد اقتناع 
متزايد بأن التمديد ملدة س��تة أش��هر 
قد يك��ون ضروريا إلعادة الت��وازن إلى 

الس��وق، لك��ن فترة التمديد ليس��ت 
مؤكدة حتى اآلن«.

وم��ن املق��رر اتخ��اذ ق��رار نهائي حن 
يجتم��ع وزراء دول أوب��ك ف��ي 25 أيار. 
وستجتمع املنظمة أيضا مع املنتجن 
املس��تقلن ف��ي فيين��ا ف��ي اخلامس 

والعشرين من أيار.
وكان األعمى يتحدث عبر الهاتف من 
فيين��ا حي��ث يحض��ر اجتماعا جمللس 
محافظ��ي أوبك مع نظرائه من الدول 
الثالث عش��رة األعضاء في املنظمة، 

التي تشكل ثلث اإلنتاج العاملي.
االجتماع��ات  ه��ذه  مث��ل  وتش��هد 
مش��اورات غير رسمية لكنها تتطرق 
ق��رارات  تتخ��ذ  وال  اإلداري��ة  لألم��ور 

بخصوص سياسة املنظمة.
وق��ال األعمى إن��ه رافق وزي��ر الطاقة 
الس��عودي خال��د الفال��ح األس��بوع 
املاض��ي ف��ي زي��ارة لبع��ض املنتجن 
اتف��اق  ف��ي  املش��اركن  املس��تقلن 
اخلفض حيث »أبدوا جميعا التزامهم 
باالتف��اق«. وأض��اف أن م��ن املنتظر أن 

يزور الفالح املزيد من الدول األس��بوع 
املقبل.

وأش��ار محافظ الس��عودية في أوبك 
إل��ى أن االلت��زام بتخفيض��ات اإلنتاج 
يزي��د كل ش��هر ووصل إل��ى 98 باملئة 
ف��ي آذار. وتزيد هذه النس��بة عن تلك 
التي حققته��ا أوبك خالل آخر خفض 

لإلنتاج في 2009.
وذك��ر األعمى أن الفالح حتدث مع وزير 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم 
اخلمي��س لبح��ث وضع س��وق النفط 
واجتماعهم��ا املزمع ف��ي بكن والذي 

ينعقد في غضون عشرة أيام.
وأض��اف »عبر الوزيران ع��ن ارتياحهما 
للعوام��ل األساس��ية ف��ي الس��وق، 
وه��و ما يؤكده االنخف��اض التدريجي 
للمخزون��ات العاملي��ة، واتفق��ا عل��ى 
ض��رورة مواصل��ة العمل م��ع جميع 
املش��اركن لتوجي��ه أس��واق النفط 

صوب استعادة التوازن«.
كان نوفاك قال إن روسيا متيل لتمديد 
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آفاق 8

د.علي عبد داود الزكي

 ان وزارة التربي��ة تبذل جه��وداً كبيرة 
لغ��رض توفي��ر مس��لتزمات التربي��ة 
والتعليم وتهيئة املدارس واملؤسسات 
التربوي��ة ولكن برغ��م كل ذلك مازال 
التعليم املدرسي يعاني الكثير. حيث 
يوج��د نقص هائ��ل في ع��دد املدارس 
ونقص كبير في اخلدمات واملستلزمات 
والكتب. كما ان املؤسس��ات التربوية 
بنح��و ع��ام تعاني من تأثي��رات بعض 
القيم اجملتمعية السلبية التي تفرض 
رؤى ضيق��ة غالبا ما ت��ؤدي الى تراجع 
وبظل  والتعلي��م،  التربي��ة  مس��توى 
ضع��ف الدول��ة وضعف املؤسس��ات 
االمنية التي واجبها حماية االنس��ان 
وحفظ كرامته وحقوقه طغت بعض 
الظواهر الس��لبية ف��ي اجملتمع والتي 
الق��ت بظاللها على كل مؤسس��ات 
وزارة  مؤسس��ات  وبضمنه��ا  البل��د 
التربي��ة  وزارة  سياس��ة  ان  التربي��ة. 
املعتم��دة حالي��اً حتم��ل اولي��اء امور 
الطلبة عبئ��اً كبيراً من املس��ؤوليات 
واملتابع��ة.  التعلي��م  ف��ي  الصعب��ة 
حقيقة ان مسالة التعليم في مدارس 
وزارة التربي��ة بنحو عام ال تعتمد على 
املؤسسة فقط وامنا نستطيع القول 
ان نس��بة اكث��ر م��ن %50 م��ن مهام 
التدريس والتعليم واملتابعة يتحملها 
اولي��اء ام��ور الطلب��ة. حي��ث انه��م 
برغ��م كل همومهم ومس��ؤولياتها 
ف��ي حياتهم اليومي��ة فانهم يوفرون 
الكثي��ر م��ن الوقت البنائه��م لغرض 
وتدريس��هم وسد  واجباتهم  متابعة 
الثغ��رات فيما يخ��ص تعليمهم في 
املؤسس��ة التربوية. ان اغلب االمهات 
واالب��اء يعملون عل��ى متابعة تدريس 
ابناءه��م ويقوموا في املن��زل باداء دور 
جميع مدرس��ي املواد الدراسية الذين 
يدرسون ابناءهم في املدرسة. نتسآل 
هنا أي دولة م��ن دول العالم املتحضر 
يصرف فيه��ا االباء واالمه��ات الكثير 
م��ن وق��ت راحته��م لغ��رض تدريس 
ابنائه��م ومتابع��ة تنفي��ذ الواجبات 
؟!! ه��ذا التس��اؤل يج��ب ان تنتبه له 
وزارة التربية وتعد دراس��ة شاملة في 
رؤيتها ورس��التها وهدفها من تطبيق 
املنه��ج التربوي والتعليم��ي املعتمد 
محلي��ا، وان يت��م تقييم ه��ذا املنهج 
م��ن قب��ل خب��راء تربوي��ني مختصني 
م��ن دول متعددة س��بقتنا في مجال 
التربية والتعليم مثل اليابان وفنلندا 
والدمنارك. صحي��ح ان كل اولياء امور 
املس��تحيل الجل  يعمل��ون  الطلب��ة 
ابناءهم والجل اكمال دراسة ابنائهم 
وتفوقه��م لك��ن ه��ذا على حس��اب 
وقتهم وراحتهم البدنية والنفس��ية. 
ان ل��م يس��تطع اولياء ام��ور الطلبة 
توفير الوق��ت البنائهم فانه��م غالباً 
م��ا يقومون بصرف االم��وال لتكليف 
مدرس��ني خصوصيني لغ��رض تدريس 
ابنائهم خارج وقت املدرس��ة. نتساءل 
هنا مل��اذا اغلب ابنائن��ا الطلبة الذين 
ياخذون دروس��اً خصوصية يتحس��ن 
درجاتهم؟!!  او تتحس��ن  مس��تواهم 
اي��ن يكمن اخلل��ل؟! هل ف��ي املناهج 
املعتمدة؟ ام هناك اسباب أخرى؟! وهل 
س��يضيع مس��تقبل الطلبة الذين ال 

يتمكن اولياء امورهم من تدريس��هم 
في املنزل وغي��ر متمكنني مادياً لدفع 

تكاليف التدريس اخلصوصي.
 ان مناه��ج اغل��ب امل��دارس العراقي��ة 
التابعة لوزارة التربي��ة باللغة العربية 
اس��تثناء منها مادتي اللغة االجنليزية 
والفرنسية، وفي بداية العالم الدراسي 
احلالي برغم االزمة االقتصادية التي مير 
بها البلد قامت وزارة التربية باستبدال 
مناهج م��دارس املتميزي��ن في مرحلة 
االول متوسط لتكون باللغة االجنليزية 
ل��كل امل��واد العلمي��ة وال نع��رف مل��اذا 
ال��وزارة لم تقوم باس��تبدال لغة دروس 
االجتماعيات من العربية الى االجنليزية 
ايض��ا!! كتبنا في وقت س��ابق مقاالت 
عديدة عب��رت عن رؤيتنا بنحو مختصر 
عن املناهج الدراس��ية ملراحل التعليم 
املدرس��ي اخملتلفة. لذا سنترك موضوع 
املناهج هنا وس��نركز على عرض بعض 
سلبيات استبدال لغة املواد الدراسية 
العلمي��ة ف��ي الصف االول املتوس��ط 
مل��دارس املتميزي��ن م��ن العربي��ة ال��ى 
االجنليزي��ة. يج��ب ان يتم دراس��ة آلية 
حتدي��د املناه��ج التربوي��ة والتعليمية 
بنحو يتناس��ب مع امكاني��ات الطلبة 
واعماره��م ويتناس��ب م��ع الهدف من 
وضعه��ا. كما يجب ان ال تكون املناهج 
مس��تهلكة لوق��ت الطلبة بحيث ميل 
الطال��ب م��ن املدرس��ة والتعل��م، وان 
تنتبه الوزارة لتنفي��ذ املناهج التربوية 
والتعليمية بنحو صحيح وس��ليم وان 
ال يكون التدريس اخلصوصي هو البديل 
االفضل ع��ن التدريس في قاعة الدرس 
الرسمية، واال فان ذلك ينبيء بالتراجع 
التدري��س  م��ن  والتح��ول  التدريج��ي 
احلكومي الى التدريس االهلي واخلاص.

 بداية العام الدراس��ي احلالي ومنذ اول 
ش��هر الحظنا ان املناهج اجلديدة التي 
صدرت باللغة االجنليزية اصبحت عبئاً 
كبي��راً على الطلب��ة وادت ال��ى تراجع 
مستواهم بنحو ملفت للنظر واصبح 
هؤالء الطلب��ة املتميزون الذي��ن عبروا 
مرحل��ة االبتدائي��ة بتف��وق كبير ميرون 
مبرحلة صعبة ادت الى تراجع مس��توى 
الكثير منهم. عندما كنت اتابع دراسة 
ابن��ي ف��ي املدرس��ة ف��ي بداي��ة العام 
الدراس��ي التقيت باحد االصدقاء وهو 
مهندس وكان يراجع املدرس��ة ملتابعة 
سير دراسته ابنه ايضا، كان يشكو من 
املناهج اجلديدة وقال لي بانه ليس لديه 
الوقت الكافي في البيت لغرض تدريس 
ابنه الذي مت قبوله في مدرسة املتميزين 
وقال ؛؛عبارة اما جنلس نحن نقرا ونفسر 
البنائن��ا او نصرف امواال ف��ي التدريس 
اخلصوص��ي؛؛ وه��ذا كله على حس��اب 
وقتنا وراحتنا وعلى حساب راحة ابنائنا 
وق��ام بعد مرور اول ش��هر بتحويل ابنه 
م��ن مدرس��ة املتميزي��ن الى مدرس��ة 
اخ��رى. كم��ا الحظن��ا معان��اة الكثير 
من اولي��اء ام��ور الطلبة م��ع ابناءهم 
بس��بب ليس املناهج االجنليزية فقط ، 
وامنا حتول منه��ج الدروس العلمية الى 
منهج تعل��م لغة انكليزي��ة بالدرجة 
االول��ى م��ن قبل بع��ض التدريس��يني.  
كلن��ا درس��نا اللغ��ة االجنليزي��ة خالل 
س��ابقا  اخملتلف��ة  دراس��تنا  مراح��ل 
والحظنا بأن اغلب االسئلة االمتحانية 
كانت بنم��ط  ؛؛االختي��ارات؛؛ أي توضع 
مجموعة من االس��ئلة وحتدد لها عدة 

اجوبة، ليقوم الطال��ب باختيار اجلواب 
الصحي��ح وهذا هو االس��لوب العلمي 
الصحيح والفعال في وضع االس��ئلة، 
ففي كثير من االحيان��ا فان اجلواب عن 
اي س��ؤال س��واء كان تعريفاً او تعليال 
او غير ذلك يعتمد على فهم الس��ؤال 
بدق��ة واالجاب��ة عنه ق��د تعتمد على 
كلمة اوعبارة فاذا نس��ي الطالب هذه 
الكلمة اوالعب��ارة التي هي اصال بلغة 
غير لغته فانه سيخسر السؤال ليس 
النه ال يعرف اجلواب وامنا نسي كلمة او 
عبارة ال يكتم��ل املعنى اال بها. لذا فان 
وضع اسئلة االختيارات مهمة جدا في 
تس��هيل تذكر الطلبة مل��ا مت مذاكرته. 
اود ان اش��ير هنا الى انني كتربوي ولدي 
خب��رة طويلة ف��ي التدري��س اجلامعي 
ولدي خبرة في حتديد مستويات الطلبة 
بكل س��هولة باالختب��ارات التحريرية 

والش��فوية، عندما كنت اقوم بتدريس 
ابن��ي ) طال��ب ف��ي االول متوس��ط - 
مدرسة متميزيني( احدى املواد العلمية 
لهذه الس��نة الحظت صراحة حتس��ن 
مس��تواه في اللغ��ة االجنليزي��ة بنحو 
كبير ليس بسبب التدريس في املدرسة 
وامنا التحس��ن ناجت عن التدريس املنزلي 
ال��ذي نقوم به بالدرج��ة االولى. عندما 
رأي��ت درجت��ه باحد االمتحان��ات كانت 
متدني��ة  صرف��ت الكثي��ر م��ن الوقت 
معه ف��ي التدريس قبل االمتحان وكان 
تقدي��ري ل��ه بانه ف��ي اس��وء االحوال 
ل��و كان التقيي��م صحيح��ا وس��ليما 
س��يحصل على درج��ة ال تقل عن 80% 
ولكن تفاجئت بان��ه حصل على درجة 
%50 عندما كنت احاول اعرف الس��بب 
من ابني تب��ني لي وج��ود عقبة اخلجل 
والرهبة الزائدة من االساتذة وهذا خلل 

يحت��اج الى ع��الج من قبل املؤسس��ة 
التربوي��ة. حيث ان املؤسس��ة التربوية 
ل��م تعم��ل عل��ى تش��جيع الطلب��ة 
ومنحهم ما يكفي من الثقة بالنفس 
للتعبير عن انفسهم وعن ارادتهم وعن 
حقوقهم لكي يصبحوا اكثر شجاعة 
وال يخجلوا من الس��ؤال واالستفسار. 
ان اغلب الطلبة يفضل الصمت وعدم 
الس��ؤال واالستفسار لكي ال يحصلوا 
عل��ى توبيخ او اح��راج ام��ام زمالئهم. 
كم��ا ان اغل��ب االستفس��ارات عن اي 
س��ؤال تكون باعادة قراءة نص السؤال 
باللغ��ة االجنليزية فقط دون تفس��يره. 
احيان��ا كلم��ة واح��دة ف��ي س��ؤال ال 
يفهمها  الطالب قد تضيع عليه فهم 
الس��ؤال كله. كم��ا الحظت في بعض 
مناذج االس��ئلة وج��ود اس��ئلة صعبة 
جدا وليست مبس��توى طالب صف اول 

متوس��ط، ونتعجب من الوزارة اعتمدة 
هكذا منه��ج باللغة االجنليزية بالرغم 
من ان اغلب االستاذة غير متمكنني من 
اللغة االجنليزية بنح��و كبير واغلبهم 
يستعمل القاموس عند وضع االسئلة 
والتصحي��ح. عندما ذهابي للمدرس��ة 
مؤخ��راً الستفس��ر عن مس��توى ابني 
واس��باب تدني بعض درجات��ه حملني 
احد االس��اتذة املس��ؤولية وطلب مني 
ان اصرف وقتاً وجه��داً اكثر في تدريس 
ابني تبس��مت بوجه��ه واخفيت عنه 
رايي فهو ش��رقي وليس من السهولة 
ان يتقب��ل االنتقاد، ف��ان هذا املدرس لن 
يتقب��ل رأي��ي ان قل��ت ل��ه ان واجبكم 
تدريس ابن��ي وليس واجب��ي، ان واجبي 
يحتم علي��ه ان اوفر له اجلو الدراس��ي 
املناس��ب واتابع سير دراس��ته. هنا اذن 
تب��رز نقطة مهم��ة وهي ام��ا ان ادرس 
ابني او اوفر له تدريس��ا خصوصيا. لذا 
على ال��وزارة ان تنتبه لنق��اط جوهرية 
في حماية القيم التربوية وحفظ هيبة 
مؤسستها التربوية وترصينها وحفظ 
كرامة الطلبة لكي نحصل على اجيال 
م��ن الصاحلني الذين يعت��زون بقيمهم 
ووطنهم ومؤسس��تهم التربوية التي 
تخرجوا منها. كما يجب على املؤسسة 
التربوي��ة ان تنظ��ر بتقيي��م مس��توى 
التدريس��يني ليس فق��ط العلمي وامنا 
االخالقي والتربوي واالنساني والنفسي 
لك��ي ال تق��ع املؤسس��ة التربوية في 
اخط��اء يصعب اصالحها. برغم كل ما 
ذكرته من سلبيات الحظت ايضا وجود 
اس��اتذة تربويني افاضل في العديد من 
املدارس لديهم خبرة كبيرة في التعامل 
م��ع املناه��ج والطلب��ة.  برغ��م اننا ال 
نتفق مع تغيير لغة املنهج لالنكليزية 
لكنن��ا نتعام��ل مع االم��ر الواقع ونورد 
النقاط التالي��ة كمقترحات للمعاجلة 
والتصحيح  لتجنب حدوث الكثير من 

االخطاء:
1. لغ��رض معاجلة أي خلل قد يحصل 
نقت��رح ان تق��وم وزارة التربية باصدار 
تعليم��ات خاص��ة توضح فيه��ا آلية 
وض��ع االس��ئلة االمتحاني��ة للدروس 
التي تدرس باللغ��ة االجنليزية وتفرض 
االس��ئلة  م��ن   70% نس��بة  وض��ع 
اخت��ر  او  وخط��ا  )ص��ح  اختي��ارات 
اجل��واب الصحيح(.  ونس��بة %30 من 
االسئلة ش��رح او مسائل او مبرهنات 
واش��تقاقات باللغة االجنليزية وال مينع 
قب��ول االجاب��ة االضطراري��ة باللغ��ة 
العربية في التفس��ير والش��رح لكي 
ال يضيع الس��ؤال على الطالب. حيث 
ان املطلوب هو الفهم العلمي للدرس 
وليس الهدف اللغة فقط. كما نقترح 
الس��ماح للطالب بادخ��ال القاموس 
معه عند ادائه امتحان املواد الدراسية 

العلمية. 
2. لغ��رض التخل��ص م��ن الكثير من 
املش��كالت الت��ي قد تتعل��ق بقضايا 
ان  نقت��رح  ش��خصية  او  نفس��ية 
تعم��ل ال��وزارة على اص��دار تعليمات 
لكل مديريات التربي��ة لتوجيه ادارات 
املدارس بتش��كيل جلان من تدريسيي 
املدرسة املتخصصني لوضع االسئلة 
االمتحاني��ة وتصحيح اجوبة الطلبة 
الع��ام  خ��الل  االمتحان��ات  وجلمي��ع 
الدراس��ي الواحد، ويك��ون احلد االدنى 
العضاء اي جلنة )2( لكل مادة دراسية. 

وان يك��ون حتدي��د درج��ة الطالب في 
الس��عي من قبل ه��ذه اللجنة وليس 
من قبل استاذ واحد لكي نتخلص من 

الكثير من الشكوك واالشكاليات.
3. نقترح الغاء درس اللغة الفرنس��ية 
الطلبة  ع��ن  والتخفي��ف  الش��كلي 
تدري��س  ف��ي  س��اعاته  واس��تغالل 

االساسيات التي يحتاجها الطالب.
4. نقت��رح اص��دار تعليم��ات لغ��رض 
تش��كيل جلن��ة تربوي��ة علمي��ة ف��ي 
كل مدرس��ة تتال��ف م��ن ع��دد م��ن 
اخلب��رة  ذوي  التربوي��ن  التدريس��يني 
امل��درس  مدي��ر  وبرئاس��ة  الطويل��ة 
ملتابع��ة س��يرة العملي��ة التربية في 
املدرس��ة ومعاجلة االشكاليات وشرح 
والتعليم��ات  التوجيه��ات  وتفس��ير 
الوزاري��ة النافذة لبقية التدريس��يني 

في املدرسة.
5. نقترح اصدار تعليمات في تشكيل 
جلنة اشراف تربوي تتألف من عدد من 
اولياء ام��ور الطلبة في اجتماع يجرى 
معه��م  ف��ي بداي��ة العام الدراس��ي 
ويكون لهم دور فعلي في طرح وجهات 
النظ��ر ح��ول املناهج واالش��كاليات 
ومناقشتها في املدرسة وفي مديرية 
التربي��ة وان يكون له��م حضور فعال 
في التدخل في مواجهة اي مشكالت 
تخص الطلبة خالل العام الدراس��ي.
بخص��وص  ق��رار  أي  يتخ��ذ  ال  وان 
مش��كالت الطلب��ة من دون اش��راك 
هذه اللجنة.وان أي زيارة للمدرسة من 
قبل املش��رفيني التربويني يتم فيها او 
بعدها مباش��رة اجراء لقاء املش��رفني 

التربويني مع هذه اللجنة.
6. نقت��رح اص��دار كتي��ب توجيه��ي 
مختص��ر لكل منتس��بي املؤسس��ة 
االول:  فصل��ه  يتضم��ن  التربوي��ة 
الرؤي��ة والرس��الة واله��دف للمنهج 
يتضم��ن  كم��ا  املعتم��د،  الترب��وي 
الي��ة واس��لوب التعامل م��ع الهيئة 
التدريس��ية والطلب��ة ، وتوض��ح فيه 
كل توجيه��ات وتعليمات املؤسس��ة 
التربوي��ة، وان يوضح فيه بدقة ما هي 
حق��وق وواجبات التدريس��ي، وفصله 
الثان��ي يتضمن: آلية وضع االس��ئلة 
ام��ا  الدرج��ات،  وتوزي��ع  االمتحاني��ة 
فصل��ه الثال��ث فيتضمن:التعليمات 
االمتحانية والية املراقبات االمتحانية 
الس��ليم  التربوي  التعامل  واس��لوب 
لتفادي اي اش��كاليات في اثناء س��ير 

االمتحانات.
   يج��ب ان نع��رف ان النهوض بالواقع 
التربوي ف��ي بلدنا لي��س واجب فقط 
وزارة التربي��ة وامنا واجب تش��مل فيه 
كل املؤسس��ات الفكري��ة والثقافية 
واالجتماعي��ة  واالعالمي��ة  والديني��ة 
احمللية والت��ي يج��ب ان تنهض بفكر 
اجملتمع لينس��جم مع الرؤية التربوية 
م��ن  يب��رز  م��ا  وحتدي��د  الصحيح��ة 
س��لبيات واش��كاليات ومناقش��تها 
بواقعية وطرح الرؤى واحللول بايجابية 
للنهوض باملؤسسة التربوية في بلدنا 

العزيز.
 عل��ى وفق رؤيتن��ا املتواضع��ة حددنا 
حل��وال  وطرحن��ا  وانتقدن��ا  نقاط��ا 
ومقترح��ات نتمنى ان تنظ��ر بها وزارة 
التربي��ة وتتخ��ذ الق��رارت املناس��بة 

لذلك.

لهب عطا عبدالوهاب* 

م��رت قب��ل اي��ام الذكرى السادس��ة 
 ١٩٤١ ماي��س  الح��داث  والس��بعون 
املعروفة بحركة رشيد عالي الكيالني، 
الضب��اط  م��ن  ره��ط  متك��ن  حي��ث 
املغامري��ن، العق��داء االربعة واملش��ار 
اليه��م كذلك ب� “املربع الذهبي” وهم 
صالح الدين الصباغ، فهمي س��عيد، 
محم��د س��لمان وكامل ش��بيب، من 
اس��قاط احلكومة الشرعية التي كان 
يراس��ها الفريق طه الهاشمي واجبار 
اعضاءه��ا واركان النظام  على الهرب 
ال��ى البص��رة )االمير عبداالل��ه، نوري 
السعيد، جميل املدفعي ...الخ( واعالن 
ما يع��رف ب� “حكومة االنقاذ الوطني” 
برئاس��ة الكيالني . وكان��ت من اولى 
اخلط��وات التي اتخذتها دعوة مجلس 
االمة )البرمل��ان( لالنعقاد، حيث صوت 
اجمللس باالجم��اع على اقال��ة الوصي 
على العرش وتنصيب الشريف شرف 
)وال��د رئي��س ال��وزراء االردن��ي الحق��ا 
املتوفي  الش��ريف عبداحلميد ش��رف 

عام ١٩٨٠( وصيا على العرش مكانه.
الق��ت احلركة الوطنية قبوال ش��عبيا 
مناوئ��ة  حرك��ة  باعتباره��ا  عارم��ا  
لالنكلي��ز م��ن دون ادراك لتداعياته��ا 

اخلطيرة.
كان��ت ات��ون احل��رب العاملي��ة الثانية 

اواره��ا  ت��زال  م��ا   )١٩٤٥  �  ١٩٣٩(
مش��تعلة على كافة جبهات القتال. 
انح��از زعماء احلركة الملاني��ا الهتلرية 
� دول احمل��ور � ف��ي ظنه��م ان املاني��ا 
النازي��ة التي دغدغت مش��اعر العرب 
باعالنه��ا الوقوف الى جانب الش��عب 
الفلس��طيني في مطالبه املشروعة 
بوطن بعد اس��تقبالها بحفاوة بالغة 
ملفتي القدس الش��يخ امني احلسيني 
� وهوالع��ب فاعل في حركة الكيالني 
� ه��ي ف��ي طريقها لتحقي��ق النصر 
املؤزر على “احللفاء” بعد ان غزت املانيا 

روسيا في حزيران ١٩٤١.
اال ان حس��ابات “احلق��ل” ل��م تتطابق 
مع حس��ابات “البيدر” بإنتصار احللفاء 

الكاسح في نهاية املطاف.
كانت احلركة الوطنية تعترض بشدة 
عل��ى اح��د بن��ود املعاه��دة العراقية 
والت��ي   ١٩٣٠ لع��ام  البريطاني��ة   �
تس��مح مبرور القطعات العس��كرية 
البريطانية عب��ر اراضيها في طريقها 
الى الهند. استش��اط االنكليز غضبا 
لذلك وقاموا باحتالل البالد من جديد 
� معركة س��ن الذب��ان � ودك الطيران 
احلربي البريطاني العاصمة بغداد بعد 
ان كان الع��راق قد متكن بجهود رجاله 
من الرعي��ل االول � امللك فيصل االول 
� من نيل اس��قالله بع��د انتهاء فترة 
االنتداب البريطاني وقبوله عضوا في 

عصبة االمم عام ١٩٣٣.
انه��ارت حركة مايس بعد ش��هر من 

اندالعها وهرب زعماءها الى ايران وعاد 
الوص��ي، االمي��ر عبداالله ال��ى البالد. 
القي القبض الحقا على زعماء احلركة 
م��ن الضب��اط وس��يقوا ال��ى احملاكم 

العسكرية التي قضت باعدامهم.
اعلنت االحكام العرفية في البالد حلني 
وضعت احلرب العاملي��ة الثانية اوزارها 
وتش��كيل حكومة توفيق الس��ويدي 

ع��ام ١٩٤٦ التي اخذت عل��ى عاتقها 
صيان��ة احلريات العامة واالحتكام الى 

املواد الدستورية )القانون االساسي(
جاء اعدام »العقداء االربعة« نذير شؤم 

ليدق اول اس��فني في نع��ش  النظام 
اذ تس��ببت في خلق نقمة كبيرة بني 
صفوف ضباط اجليش )الضباط االحرار 
الحقا( ليبلغ االس��تياء اوجه صبيحة 
١٤ مت��وز ١٩٥٨, ح��ني اطي��ح بالعائلة 
املالكة في مجزرة قصر الرحاب إيذانا 

بوالدة النظام اجلمهوري.
هن��اك م��ن يحم��ل االمي��ر عبداالله 
املس��ؤلية ملا آلت اليه االمور، ال سيما 
في قس��وة تعامله مع ضباط احلركة، 
خالفا للنهج الذي س��ار عليه العاهل 
االردني امللك الراحل حس��ني بن طالل 
في تعامل��ه مع املتآمري��ن )حركة ابو 
نوار الفاشلة( اذ بعد ان حكم عليهم 
ليتم  باالع��دام خفف��ت احكامه��م 
اطالق سراحهم الحقا ولينقلبوا الى 
اش��د املدافعني ع��ن النظ��ام امللكي 

الهاشمي.
ان اته��ام االمير عبداالله ب��� »اللؤم« 
كم��ا ينعت��ه خصوم��ه ه��و تعميم 
عط��ا  االس��تاذ  يحدثن��ا  فضف��اض، 
اخل��اص  الس��كرتير  عبدالوه��اب، 
للمغف��ور ل��ه املل��ك فيص��ل الثاني 
واالمير عبداالله )انظر كتابه املوسوم: 
االمير عبداالله، صورة قلمية، الصادر 
ع��ن املؤسس��ة العربي��ة للدراس��ات 
والنشر، عمان ٢٠١٧( عن لقاء جمعه 
باالمي��ر عبداالل��ه في واش��نطن عام 
١٩٥٢ � اثناء الزيارة الرس��مية للملك 
واالمير الى الواليات املتحدة � اذ سأله 
االمير � كان عط��ا عبدالوهاب يعمل 

في حينه في املندوبية الدائمة للعراق 
ف��ي االمم املتحدة � كي��ف تنظرون لي 
انتم الش��باب؟ فاجابه »نحن الشباب 
نعتب��رك لئيم��ا! فاعت��دل االمير في 
مجلس��ه مجيب��ا: ان��ا لئي��م؟ كيف 
هذا وان��ا اعدت للخدم��ة العديد من 
رجال رش��يد عالي الكيالني � موسى 
الذي  الكيالني  الشابندر)وزير خارجية 
عني س��فيرا في امريكا( علي محمود 
الش��يخ علي , ومحم��د علي محمود 
ومحمد حس��ن سلمان. حرام عليكم 

يا معشر الشباب!
لم يك��ن النظام امللك��ي الذي دام ٣٧ 
عام��ا )١٩٢١ – ١٩٥٨(  مثالي��ا بيد انه 
كان يحم��ل في طياته ن��واة لنهضة 
اقتصادية � اتفاقي��ة مناصفة االرباح 
م��ع ش��ركات النف��ط االحتكاري��ة � 
ونهضة عمراني��ة � مجلس االعمار � 
ونهضة علمية )نظام البعثات للخارج 
من دون النظ��ر الى اخللفية الطائفية 
او االثنية او القومية للمتقدم(، يعززه 
نظام مؤسسي مع استقالل القضاء 
املش��هود ل��ه بالنزاه��ة، وينظ��ر اليه 
الي��وم ، اي النظام امللكي بعد الويالت 
التي حل��ت بالبالد بان��ه كان »العصر 

الذهبي« واقلها سوءا على االطالق.
درس في التاريخ علنا نتعظ من عبره.

* اقتصادي عراقي

وزارة التربية.. مدارس المتميزين واللغة اإلنجليزية

أحداث مايس ١٩٤١ تحت المجهر.. وقفة للتأمل والمراجعة

لغرض معالجة أي خلل قد يحصل نقترح ان تقوم 
وزارة التربية باصدار تعليمات خاصة توضح 

فيها آلية وضع االسئلة االمتحانية للدروس التي 
تدرس باللغة االنجليزية وتفرض وضع نسبة 70% 
من االسئلة اختيارات )صح وخطا او اختر الجواب 

الصحيح(
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شريط ملون
تنفيذ أكبر مدينة ألعاب
مائية مغلقة في البالد

أعلن��ت امانة بغداد عن حتقيق نس��ب اجناز متقدمة في تنفيذ 
أكب��ر مدينة ألعاب مائية مغلقة في العراق مبنطقة زيونة عن 

طريق االستثمار.
 وذك��رت مديري��ة العالقات واالعالم ان” قس��م االس��تثمار في 
أمانة بغداد يشرف على اعمال تنفيذ أكبر مدينة ألعاب مائية 
مغلقة ف��ي العراق الذي تعمل على تنفيذه احدى الش��ركات 

االستثمارية محققة نسبة اجناز بلغت أكثر من )40%(.
واضاف��ت ان “ املش��روع الذي يت��م تنفيذه ف��ي منطقة زيونة 
يحتوي على مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي تستعمل 
ألول مرة في العاصمة ويتم تنفيذها على وفق تصاميم عاملية 
وباالعتماد على الشركات الرصينة املتخصصة في هذا اجملال.

وبين��ت ان “ أمانة بغ��داد تطمح الى زي��ادة األماكن الترفيهية 
في العاصمة باالعتماد على الش��ركات االستثمارية والقطاع 

اخلاص عبر تفعيل حركة االستثمار “. 
ويذكر أن أمانة بغداد أعلنت مؤخراً عن خريطتها االستثمارية 
االولى التي ضمت )32( فرصة استثمارية تنوعت بني القطاعات 
الس��كنية والتجارية والترفيهية والصحية والتربوية وغيرها 

من الفعاليات املهمة التي حتتاجها العاصمة “.                    

“العمل” تعتزم إعداد قاموس
موحد بلغة االشارة للصم والبكم

 تعت��زم دائ��رة رعاي��ة ذوي االحتياج��ات اخلاصة التابع��ة لوزارة 
العمل والشؤون االجتماعية اعداد قاموس موحد متطور بلغة 
االشارة للصم والبكم على وفق منهج جديد يتضمن اسلوباً 
متطوراً يوازي الدول املتقدمة في التعامل مع هذه الش��ريحة. 
وقال��ت مدير عام الدائرة الدكت��ورة عبير مهدي اجللبي: ان عزم 
الوزارة على اعداد هذا القاموس يأتي ضمن مهامها في رس��م 
سياساتها على وفق املادة 45 من القانون رقم 21 اخلاص بأعداد 

منهج متطور ملعاهد الصم والبكم. 
وبين��ت: انها وجهت ادارات املعاهد املتخصصة برعاية وتعليم 
الص��م والبكم بتق��دمي مقترح��ات متعددة بنم��اذج من لغة 
االش��ارة ألعداد قاموس معتمد موحد يضم��ن منهجاً جديداً 
للغة االش��ارة والذي سيعمم على املعاهد احلكومية واالهلية 

كافة.
 

وزير النفط يرعى مدرسة
الموهوبين في البصرة

اوعز وزير النفط جبار علي حس��ني اللعيبي الى ش��ركة توزيع 
املنتوج��ات النفطية بتقدمي الدعم الى مدرس��ة املوهوبني في 

محافظة البصرة.
وذك��ر بيان صدر ع��ن مكتب وزي��ر النفط: ان االخي��ر اوعز الى 
شركة املنتوجات النفطية بتقدمي الدعم الكامل الى مدرسة 
املوهوبني في محافظة البصرة للسهام في توفير بيئة علمية 
تس��هم بالتعم��ق العلم��ي واس��تثمار ذلك لصال��ح اجملتمع 

والوطن.
وتع��د م��درس��ة امل���وهوب��ني في البص����رة واح���دة من 
ستة م��دارس ف��ي العراق، وهي االولى في املنطقة اجلنوبية، 

تأسست عام 2007.
وأك��د وزير النفط: ان مدرس��ة املوهوبني مش��روع وطني يرعى 
الطلب��ة الذين ميتلك��ون قدرات علمية وفكرية وهذا املش��روع 
يج��ب ان يدعم تربوي��اً واقتصادي��اً واجتماعياً نظ��را ألهميته 
ليحقق االهداف التي اس��توجبت ايجاده الفت��ا الى ان مدارس 

املوهوبني تخرج علماء املستقبل.
وآفاد اللعيبي: ان دعمنا ملدرسة املوهوبني في البصرة يعني لنا 
الكثير اذ يعني اننا ماضون على طريق البناء واألبداع والتواصل 

العلمي ألعداد جيل نفخر به جميعاً على طريق بناء الوطن.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

نظم االحتاد العام لألدباء والكتاب 
في الع��راق نادي الش��عر، ملتقى 
»جواهريون« للش��عراء الش��باب، 
الدورة الثانية، التي سميت باسم 
الشاعر الراحل عبد األمير جرص، 
مبشاركة )80( شاعراً وناقداً شاباً، 
بحس��ب ما ذكرت الشاعرة راوية 
الشاعر رئيس��ة نادي الشعر في 

االحتاد العام لألدباء والكتاب.
اجلدي��دة  ال��دورة  إط��الق  ويأت��ي 
للش��اعر  اس��تذكاراً  للملتق��ى 
الراحل عب��د األمير ج��رص، الذي 
توفى مبكراً، مغترباً في كندا، عن 
عمر يناه��ز) 38( عاماً، ولكنه ترك 
بصمته اخلاصة في قصيدة النثر 
التسعينية ، فهو صاحب” قصائد 
ضد الريح” و “ أحزان وطنية” ، “ولد 
في بغ��داد 1965، تخرج في كلية 
اآلداب ،جامعة بغداد، عاش فقيراً، 
في تل��ك املرحل��ة القاس��ية من 
حي��اة العراقيني في تس��عينيات 
احلص��ار، فاخت��ط الطري��ق الذي 
س��ار به عديد الش��عراء والكتاب 
والفنانني، أال وهو الهجرة، مغادراً 
العراق إلى األردن على أمل احلصول 
على فرص��ة جلوء ف��ي أوروبا، عبر 
األمم  مفوضي��ة  ف��ي  التس��جيل 
املتحدة لالجئني, وحتقق له بذلك 

بالهجرة إلى كندا”. 

الع��ام لألدب��اء  االحت��اد  ان  يذك��ر 
ن��ادي   – الع��راق  ف��ي  والكت��اب 
الشعر، نظم الدورة األولى مللتقى 

الش��باب  للش��عراء  “جواهريون” 
الن��ورس(،  حبي��ب  الراح��ل  )دورة 
في العام املاضي، مبش��اركة )41( 

شاعراً وش��اعرة شابة ومن شتى 
محافظ��ات الع��راق، ث��م القى د. 
ناجح حمود رئيس االحتاد ، وكلمة 

راوي��ة  للدكت��ورة  الش��عر  ن��ادي 
الشاعر، هذا واشترك في املهرجان 
50 ش��اعراً من ش��تى محافظات 

الع��راق هم » من محافظة بغداد 
آالء ع��ادل ون��ورس اجلاب��ري وزي��د 
القريشي وحسني اخملزومي وعدي 
السراي وعلي اصالن وسيف كرمي، 
ومن النجف حسن مجيد وسالم 
جليل وإس��ماعيل احلسيني، ومن 
املوص��ل جمي��ل اجلمال وس��رمد 
سليم وس��عد ش��فان وإبراهيم 
املاس وسعد محمد وهناء أحمد، 
ومن الس��ماوة صالح رحيم وزين 
الناصرية  وم��ن  الطائي  العابدين 
العل��ي  وواج��دة  ص��ادق مجب��ل 
ومياني عبد الس��تار وعب��اس ثائر 
احلس��ناوي وحس��ني هلي��ل، ومن 
واس��ط غ��امن العيس��اوي وعل��ي 
ثاب��ت ومن ديال��ى باس��م احلربي 
ومصطف��ى اخلي��اط وم��ن صالح 
الدين بسام عبد احلكيم ومحمد 
حس��ن محم��د ومحم��د ناظم، 
ومن كركوك حس��ن القره غولي 
ومحمد اخلطاط، ومن كربالء وائل 
الس��لطان وس��جاد عبد احلميد، 
ومن الديوانية امجد رحيم وفرقان 
كاظ��م ومصطف��ى أم��ني، ومن 
بابل أحمد ضياء وعباس حس��ني 
وعل��ي ذرب وعم��ار الصلف، ومن 
ميس��ان س��راج محمد ومرتضى 
مريود واحمد الفهد، ومن البصرة 
سجاد السلمي وعلي نفل وأحمد 
كاظم خضير وجبرائيل الس��امر 
وزي��ن العابدي��ن يونس وأحس��ان 

املدني.

من شتى محافظات البالد

50 شاعرًا في ملتقى »جواهريون« بدورة الراحل عبد األمير جرص

جانب من  امللتقى

لقطة

بطاقة شخصية

ضفاف دجلة »عدسة: زياد متي«

 يك��وس كازانتزاكي��س كات��ب و 
فيلسوف يوناني اشتهر بروايته » 
زوربا اليوناني » التي تعد أعظم ما 
أبدع ، أشتهر عاملًيا بعد عام 1964 
حيث أنتج فيل��م » زوربا اليوناني 
» للمخرج ماي��كل كاكويانيس و 

املأخوذ عن روايته .
جتددت ش��هرته ع��ام 1988 حيث 
أنتج فيلم » اإلغواء األخر للمسيح 
» للمخرج مارتن سكورس��يس و 

هو مأخوذ عن رواية لٌه أيًضا
عندما ول��د كازانتزاكيس في عام 
1883 ف��ي هيراكلي��ون، ل��م تكن 
كريت قد انضمت بعد إلى الدولة 
اليوناني��ة احلديثة، )التي أنش��ئت 
ع��ام 1832( ,وكانت م��ا تزال حتت 

حكم اإلمبراطورية العثمانية.
 س��نة 1902 درس كازانتزاكي��س 
القانون في جامعة أثينا، ثم ذهب 
إلى باريس في عام 1907 لدراس��ة 
الفلسفة, هنا س��قط حتت تأثير 
عن��وان  وكان  برغس��ون,  هن��ري 
,«فريدري��ش   1909 ل��ه  أطروح��ة 

احل��ق  فلس��فة  عل��ى  نيتش��ه 
والدولة.« 

ول��دى عودت��ه إل��ى اليون��ان، بدأ 
الفلس��فة,  األعمال في  ترجم��ة 
ف��ي ع��ام 1914 التق��ى اجنيلوس 
مًع��ا  س��افروا   . س��يكيليانوس 
مل��دة عام��ني ف��ي األماك��ن التي 
ازدهرت فيه��ا الثقاف��ة اليونانية 
تأثر  و  األرثوذكس��ية،  املس��يحية 
إلى حد كبير باحلماس��ة الوطنية 

ليسكيليانوس .
ف��ي أواخر ع��ام 1957، بالرغم من 
معانات��ه من س��رطان الدم، ذهب 
في رحل��ة إلى الص��ني واليابان, و 
س��قط مريًضا في رحل��ة عودته، 
ثم مت نقل��ه إلى فرايب��ورغ، أملانيا، 

حيث توفي. 
و ه��و مدف��ون على اجل��دار احمليط 
مبدينة هيراكليون بالقرب من بوابة 
خانيا، ألن الكنيسة األرثوذكسية 
رفضت دفنه في مقبرة, و مكتوب 
عل��ى قب��ره » ال آم��ل في ش��يء, 
ال أخش��ى ش��يًئا, أن��ا حراختيرت 

الذكرى خلمس��ني لوفاته كفكرة 
القيمة  عالي��ة  الي��ورو  لعم��الت 
, عمل��ة كازانتزاكي��س اليونان��ي 
التذكاربة ذات قيمة العشرة يورو 
ُس��َكت في 2007 , حي��ث يظهر 
في إحدي وجه��ي العملة صورتة 
و عل��ى الوجة اآلخر م��ن العملة 
الش��عار الوطن��ي اليونان��ي م��ع 

توقيعة
بالرغم من  أنتقاده الدائم لألديان 
إال أن��ه لم يكن ينتقد رجال الدين 
كأفراد، وإمنا ينتقد استعمال الدين 
كغط��اء للتهرب من املس��ؤولية 

ال. والعمل الفعَّ
كان يكوس كازانتزاكيس��في آخر 
أيام��ه يطلب م��ن ربِّ��ه أن ميدَّ في 
عمره عش��ر س��نوات أَُخر ليكمل 
أعمال��ه و«يف��رغ نفس��ه«، توفي 
في 26 تش��رين األول س��نة 1957 
ف��ي أملانيا عن عمر 74 عاًما، ونُِقَل 
جثمانُه إلى أثينا. ولكن الكنيسة 
األرثوذكس��ية منع��ت تش��ييعه 

هناك، فُنِقَل إلى كريت .
��َص ل��ه متح��ٌف صغير في  ُخصِّ
جزيرت��ه كري��ت فارف��اري ميرتيا، 
واحتوى هذا املتحف على أشيائه 
قيِّم��ة  الش��خصية ومجموع��ة 
من اخملطوطات والرس��ائل، إضافة 
لكتب��ه،  األولي��ة  النس��خ  إل��ى 
وصور ومق��االت ُكِتَبْت عن حياته 

وأعماله. 

يكوس كازانتزاكيس

كازانتزاكيس

بغداد ـ الصباح الجديد: 
عق��دت اللجنة العلي��ا لتقييم 
وزارة  ف��ي  االبداعي��ة  االعم��ال 
التج��ارة اجتماعاً لها ناقش��ت 
فيه متابعة االعم��ال االبداعية 
واالبت��كارات واالختراع��ات ف��ي 
ومب��ا  ال��وزارة  وش��ركات  دوائ��ر 
ينسجم مع قرار مجلس الوزراء 
في جلسته االعتيادية اخلمسني 

في2016/12/20.
أكد ذلك وليد املوس��وي الوكيل 
االقدم لوزارة التجارة ورئيس جلنة 
االعم��ال االبداعي��ة ف��ي الوزارة 

واض��اف ان اللجن��ة تتكون من 
االدارات العامة في مركز الوزارة 
ومعاون��ي امل��دراء العام��ني في 
الشركات واالقسام ذات العالقة 
وهذه اللجن��ة مكلفة بالبحث 
عن املبدع��ني واخملترعني وتقييم 
اعمالهم مبا يسهم في االرتقاء 
بالعمل االبداعي وحتسني االنتاج 
ف��ي االختصاصات  ونوع��اً  كما 
العلمية والصناعي��ة والزراعية 
الفك��ري  والعم��ل  واخلدم��ات 
ف��ي  وغيره��ا  والفن��ون  واآلداب 

ميادين العمل العام.

ب��ان ش��روطاً وضوابط  مضيفاً 
وضعت لتحديد العمل االبداعي 
واالبتكار اهمها ان يكون العمل 
للتطبي��ق ويؤدي  قابالً  مبتك��راً 
ال��ى زيادة في االنتاج او حتس��ني 
نوعيته كذل��ك ادخال انظمة أو 
اساليب وسياقات عمل جديدة 
ومتط��ورة ت��ؤدي ال��ى االرتق��اء 
باألداء وتط��ور االنتاج كماً ونوعاً 
او تخف��ض الكل��ف او تقل��ص 

الزمن.
واش��ار املوس��وي بأن الضوابط 
والش��روط تعتم��د ايض��اً ف��ي 

العمل االبداعي املس��اهمة في 
رف��ع مكانة العراق ف��ي ميادين 
والفكر  والتكنولوجي��ا  العل��م 
والرياض��ة  والفن��ون  واآلداب 
االم��ن  حف��ظ  ف��ي  ويس��هم 
وس��المة الوط��ن عل��ى اراضيه 
وحماي��ة مواطني��ه فض��الً عن 

التوصل الى سر صناعي.
مش��يراً الى ان اللجنة ستقوم 
بتوزيع استمارات لتقييم العمل 
االمانة  والت��ي اعدتها  االبداعي 
العام��ة جملل��س ال��وزراء لغرض 
الوزارية  عرضها عل��ى اللجن��ة 

ثم رفعها ال��ى اللجنة املركزية 
املش��كلة ف��ي مجلس ال��وزراء 
علمي��ة  اختصاص��ات  وتض��م 

واكادميية وثقافية ومهنية.
وش��دد املوس��وي ب��أن مجل��س 
ال��وزراء خص��ص من��ح مالي��ة 
لصاح��ب العمل االبداعي يحدد 
مقداره��ا بق��رار م��ن مجل��س 
ال��وزراء وبن��اء على اقت��راح من 
م��ن  ويص��رف  اخملت��ص  الوزي��ر 
اجلهة املستفيدة كذلك حددت 
الشروط منح نسب مالية تصل 
ال��ى %5 من الوف��ورات التي يتم 

حتقيقها ت��وزع منه��ا %50 الى 
و50%  اإلبداعي  العم��ل  صاحب 
ال��ى اجله��ة املس��تفيدة فيم��ا 
خولت هيئة الرأي ف��ي الوزارات 
واجله��ات غير املرتبط��ة بالوزارة 
النظ��ر ف��ي االعم��ال االبداعية 
غي��ر املنصوص عليه��ا في قرار 

مجلس الوزراء.
مش��دداً عل��ى تعمي��م فك��رة 
واالختراعات  االبت��كارات  تطوير 
عل��ى جمي��ع م��الكات ال��وزارة 
بهدف خل��ق بيئة متطورة تقوم 

على االبداع.

لجنة لتقييم األعمال اإلبداعية تتولى متابعة اإلنجازات اإلبداعية واالختراعات واالبتكارات
لخلق بيئة عمل متطورة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: مهارات��ك ف��ي مجال عمل��ك تفتح 
أمامك فرص��اً كثيرة ومهمة ل��م تكن حتلم 
بها عاطفياً: يعّرفك صديق إلى ش��خص من 
اجلن��س اآلخر بغي��ة بدء عالق��ة جدية معه، 

وتسير األمور كما يجب

مهني��اً: وازن ب��ني دخل��ك ومصروفك حتى ال 
تفاجأ وترزح حتت الديون التي تثقل كاهلك  

عاطفي��اً: أمام��ك فرص��ة عظيم��ة لت��ذّوق 
الس��عادة الغرامية مع ش��خص كنت حتلم 

بلقائه منذ زمن

مهنياً: تنج��ح في تنفيذ عم��ل كبير طلبه 
منك أرباب العمل وتكون عند حس��ن ظنهم 
وآماله��م عاطفي��اً: ابتع��اد الش��ريك عنك 
بس��بب س��فره يش��عرك بالكثير من احلزن 

والوحدة والشوق

مهنياً: تعود عليك مش��اريعك باملردود املادي 
الكبير وتكون حافزاً لتوس��يع مجال عملك 
واس��تثماراتك عاطفياً: مفاج��أة تزيدك ثقة 
بالش��ريك وتعلق��اً ب��ه وتفّكر ف��ي االرتباط 

سريعاً بعدما كنت تؤّجله باستمرار

مهني��اً: ترّقب خروج روحك املغامرة لتعويض 
ما فاتك من الوقت، وال س��يما أن في داخلك 
ق��وة ال ميكن إيقافها أب��داً عاطفياً: ال تخلط 
ب��ني العم��ل وب��ني عالقت��ك بالش��ريك فهو 

بحاجة إلى وجودك بقربه ليشعر بحبك له

مهنياً: يصلك مبلغ من املال عن طريق ميراث 
يساعدك على االنطالق في أحد مشاريعك 

عاطفي��اً: ح��ان الوق��ت للتخلي ع��ن حبيب 
س��ابق وبدء عالقة جديدة على أساس صلب 

ومتني يجعل احلب عميق

مهني��اً: راقب طريقة إس��رافك للمال وراجع 
موازنتك قبل أن تص��ل إلى اإلفالس عاطفياً: 
أصِغ إلى ما يقوله لك الش��ريك لتتمكن من 
معرفة حقيقة مشاعره التي يخفيها عنك 

والتي تقول انه يحبك كثيرا

مهني��اً: رغب��ة صادقة من قبل��ك جتاه بعض 
املتضّررين م��ن تصرفاتك، وهذا يتطلب منك 
ج��رأة الفتة عاطفي��اً: إذا ش��عرت برغبة في 
تطوير عالقتك بالش��ريك، ب��ادر إلى التكلم 

معه في املوضوع اليوم قبل الغد

مهني��اً: صفق��ة مالي��ة جدي��دة ل��م تك��ن 
تتوقعه��ا تعود علي��ك بالكثير م��ن األموال 
والنج��اح عاطفي��اً: يك��ون للح��وار الصريح 
بينك وبني الشريك مفعول إيجابي في إجناح 

العالقة بينكما

مهني��اً: إذا ل��م تقتنع بوجهة نظ��ر الزمالء، 
ال تواف��ق على اقتراحاتهم وحاول أن تش��رح 
األس��باب املوجب��ة لذل��ك عاطفياً: تش��هد 
عالقتك بالش��ريك تغّي��رات جذرية في األيام 

املقبلة وقد توصلك إلى الزواج

مهني��اً: حتّم��ل مس��ؤولية األخط��اء الت��ي 
ارتكبته��ا واعمل على تصحيحها قبل فوات 
األوان عاطفياً: ال حتاول لوم الش��ريك بسبب 
انزعاجه من��ك، فأنت كنت تغيب عنه طويالً 

في املدة األخيرة

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – لُقب ب� »ذو القرنني« 

2 – جي��ش عظي��م – ش��اعر 
أموي

أس��م   - أوروب��ي   نه��ر   –  3  
موصول

 4 – أغنية ألم كلثوم 
 5 – وقوداً للنار – يشاهد 

أقص��ى  خلي��ج   – أدرك   –  6  
شمالي أفريقيا 

 7 – مكان اللهو والتس��لية – 
من املهن اإلنسانية 
 8 – حرف جر – صان 
 9 – طليق – احلسن .

1 – من مش��اهير فالس��فة 
اليونان

2 - مدين��ة فرنس��ية – جرو 
الضبع

3 – الوح��دة والتجمع – 4 – 
فيلسوف يوناني -  يدوس 5 

– ارتدى – لإلستدراك
6 – عكس فشل – عكسها  

ال يباح 
ف��ي  بل��دة   – جوه��ر   –  7
فلس��طني جنوبي القدس -  

8 – غزال – جاهل 
 9 – كتاب لكارل ماركس .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنياً: ارس��م أهداف��ك جيداً وق��وِّ عزميتك 
للوصول إل��ى حتقيق طموحات��ك بعد طول 
انتظ��ار عاطفي��اً: ال تدع احلّب الذي تش��عر 
ب��ه جتاه الش��ريك يتحّول إلى حقد بس��بب 

املشاكل بينكما



ثقافة10

د. عبد العظيم السلطاني
كثرت التكّهنات حول مستقبل الشعر، 
وحول التاري��خ التقريبّي النقراضه. وأكبر 
الظ��ن أّن انقراض��ه النهائ��ي املُفت��رَض، 
س��يبقى مرتبطا بتاريخ انقراض اإلنسان 
نفسه. فالشعر س��يكون موجودا حيث 
وجد اإلنس��ان على ه��ذا الكوكب، كائنا 
ل��ه عاطف��ة، وله موق��ف، وفي نفس��ه 
فس��حة م��ن ت��وق دائ��م إل��ى التعبي��ر 
اجلمال��ي املكثف من خ��ال اللغة. وعلى 
هذا األس��اس س��يبقى نبض الشعر في 
احلياة على الرغم من كل التحديات التي 
أفرزته��ا  التح��ّوالت التي حّل��ت بالواقع 
الثقافي ونظرته للنص��وص ))النبيلة(( – 
وفي مقدمتها الش��عر- م��ن حيث تاريخ 
تعاليها، ودرجة توقيرها. وكّل ما يواجهه 
الش��عر من حتّديات س��يتعلق: بش��كله 
الفن��ي وكيفّي��ات صياغت��ه، وبطريق��ة 
تعاملنا مع��ه وبنظرتنا إلي��ه، وبطبيعة 
املوضوعات الت��ي نزجه فيها، وبالوظيفة 
الت��ي يُراد ل��ه أن يؤديه��ا. وق��د يكون ما 
يُنشر من ش��عر رديء مصدرا ينّفر الناس 
من الش��عر ...ال��خ. وهذه كّله��ا حتديات 
تواجه الشعر، لكنها ال تهّدد روح الشعر 
وجوهر وجوده. بل تهّدد أشكاله املألوفة، 
وقد ُتيت أو حُتيي أو تُبدع أشكاال جديدة. 
وقد تؤدي إلى بعض االبتعاد عن الش��عر، 
أو تراج��ع دوره، في مجتمع معّي ومرحلة 

معينة، تطول أو تقصر.  
       ومثلما توجد حتديات تواجه الش��عر 
فهنال��ك حتدي��ات تواج��ه درس الش��عر، 
ومنها ما يتعلق بدقة إنتاج املصطلحات 
ودق��ة اس��تعمالها دالة عل��ى املفاهيم. 
فاملصطلح��ات مفاتيح الفه��م، وأنواره 
الكاشفة، وبغياب دقتها تستمر العتمة 
ويس��تمر التخّبط. ومن أبس��ط ش��روط 
وج��ود املصطل��ح، قدرت��ه عل��ى الداللة 
بدقة، واشتراك أذهان املتلقي في فهمه، 

على نحو واحد محّدد. 
***   ***   ***

مصطل��ح ))الش��عر احلر(( واح��د من أبرز 
األمثل��ة الدال��ة عل��ى واقع االرجت��ال في 
إنتاج املصطلحات واستعمالها، في درس 
شعرنا احلديث. وهو مثال على ما ميكن أن 
يؤديه استعمال املصطلح غير الصحيح، 
من تشويش داللي وعشوائية في الفهم. 
فهذا املصطلح كثير الدوران في املدونات 
التي تدرس الش��عر العرب��ي احلديث. وهو 
يش��ير اليوم بش��كل مباش��ر إل��ى تلك 
التجربة الش��عرية التي كس��رت حاجزا 
اس��تمر وجوده أكثر من ألف وخمسمائة 
عام في الثقافة العربية. فكانت قصيدة 
التفعيلة عام 1947، مسجلة باسم نازك 

والسياب، ألّنهما نشرا قصيدة التفعيلة 
بف��ارق زمني بس��يط ال يكاد يذك��ر، وإن 
كانت هي األسبق مبدة أسبوعي. واستمر 
إلصاق املصطلح بكل جتربة شعرية حذت 
حذوهم��ا ف��ي االقتصار عل��ى التفعيلة 

ُمحدّدا وحيدا. 
      كتب أكثر من كاتب ومنذ وقت مبّكر 
عن إش��كالية مصطلح ))الش��عر احلر(( 
وتاريخه ف��ي الغرب وتاري��خ حضوره في 
الثقافة العربية من��ذ الثاثينات، وكتبوا 
ف��ي دالل��ة املصطل��ح وخل��ل التصاقه 
بقصي��دة التفعيل��ة ليك��ون داال عليها، 
وعلى أي نوع ه��و ينطبق حقا، فهو أقرب 
في داللته على قصيدة النثر...الخ. ولعل 
في طليعتهم جبرا إبراهيم جبرا، وآخرون 

منهم  طراد الكبيسي.
     إّن تصّف��ح اجملّل��دات األربع��ة جملل��ة 
أّن  بج��اء  يش��رح  وحده��ا،  ))أبول��و(( 
مصطلح  ))الشعر احلر(( كان حاضرا في 
ثاثينات القرن العش��رين، وكان داال على 
ش��كل شعري آخر غير ش��عر التفعيلة. 
ففي بداي��ات الثاثينات حي كنَت تقول: 
))الش��عر احلر((، ينص��رف الذهن إلى ذلك 
الن��وع من الش��عر الذي دع��ا إليه أحمد 
زكي أبو ش��ادي ومارس كتابته في بعض 
النص��وص ذات النفس املس��رحي. بل إّنه 

استعمل مصطلح ))الشعر احلر(( عنوانا 
ملق��ال قصير، يرد ب��ه على أولئ��ك الذين 
انتقصوا من هذا الش��عر الذي أذاعه في 
مجلة أبولو التي يرأس حتريرها، وجاء فيه 
: ))إن روح الش��عر احلر free verse  إمنا هو 
التعبير الطليق الفطري كأمنا النظُم غيُر 
نظم ألنه يساوق الطبيعة الكامية التي 
ال تدعو الى التقي��د مبقاييس معينة من 
الكام، وهكذا جند أن الش��عر احلر يجمع 
أوزان��ا وقوافَي مختلفة حس��ب طبيعة 
املوقف ومناسباته فتجيء طبيعية ال أثر 
للتكلف فيها(( )مجلة: أبولو، ع10/مج2/
يوني��ة 1934/ص1229( . فعنده مصطلح 
))الش��عر احلر(( يُطلق على الش��عر الذي 
ال يلت��زم ف��ي القصيدة الواح��دة بوحدة 
القافية وال يلتزم بوحدة الوزن. فيغّير في 
القواف��ي وميزج بينها، ومي��زج بي البحور. 
لتكون فكرة املزج جوهره وأساس��ه. لذا 
ه��و ميّثل حلظة تطورّي��ة، جاءت الحقة ملا 
يُعرف ب� ))الشعر املرسل((، الذي لم يكن 
يطمح ألكثر من كسر وحدة القافية في 
القصيدة. وفي مقال آخر قال أبو ش��ادي 
مشيرا إلى جتربتي في الكتابة الشعرية: 
))وقد قام عبد الرحمن شكري كما قمنا 
م��ن قبل بنظم الش��عر املرس��ل، وأخيرا 
بنظم الش��عر احلر(( )مجل��ة: أبولو، ع2/

مج2/اكتوبر 1933/ص90(. 
     فالش��عر العرب��ي املنظ��وم احلدي��ث 
بَحَث عن اجلدي��د في بعض أطوار وجوده. 
فهنالك شعر كسر وحدة القافية، وكان 
مصطلحه ))الش��عر املرس��ل((. وهنالك 
ش��عر كس��ر وحدة القافية مثلما كسر 
وحدة الوزن ف��ي القصيدة الواحدة، وكان 
مصطلح��ه الدال عليه: ))الش��عر احلر((. 
ث��م تدّرجت الغاية ومنا طم��وح التجديد، 
فكانت قصيدة التفعيلة، التي تخّلصت 
م��ن حتمي��ة القافية وحتمي��ة وحدتها، 
وتخّلص��ت من حتمي��ة ع��دد التفاعيل 
ف��ي البيت الواحد، ليكون البيت س��طرا 
ش��عريا جوهره االلتزام بوجود التفعيلة، 
ال بعددها املقنن عروضي��ا. لذا فهو كيان 
بخصوصي��ة، ق��د ال يش��به س��ابقه أو 

الحقه من األسطر. 
وكان يُفت��رض به��ذه التجرب��ة املغاي��رة 
لتجربة أبي ش��ادي وغيره، أن تأخذ اسما 
جديدا غي��ر ))الش��عر احل��ر((. لُيميَّز هذا 
الش��عر اجلديد عن نوع الش��عر الس��ابق 
له. ألتها بهذه التس��مية ستبدو وكأّنها 
النس��خة الثانية من الشعر احلر السابق 
لها. ف��ي حي ه��ي جتربة مس��تقلة من 
حيث الش��كل والغاي��ة. وكان يُفترض أن 
يولد لها مصطلح نابع من رحم التجربة 

نفس��ها، ال أن يُستعار لها مصطلح دال 
على جتربة أخرى سابقة.

     مثلم��ا كان مصطلح ))الش��عر احلر(( 
غير دقيق في داللته على جتربة أبي شادي 
أو غيره، فهو ،أيضا، غير دقيق في الداللة 
عل��ى جتربة نازك والس��ياب وَمن تبعهم. 
فكلمة ))حر(( يقابلها ))مقّيد((، وأن يكون 
الش��عر حّرا يعني أّنه يرفض أي قيد. وإن 
ه��و أبقى عل��ى أّي قيد فح��رّي بأن يكون 
املصطلح على هذا النحو: ))الش��عر احلر 
املنق��وص((. واعتمادهم عل��ى التفعيلة 
صيغة ف��ي جوهر وجود النص الش��عري 
يعني أّنه ما زال مقّيدا وليس حّرا. لذا فهو 
))شعر التفعيلة((، وليس ))الشعر احلر((. 
وحري بالش��عر املنثور أن يس��تحوذ على 
مصطلح ))الشعر احلر((، وحري بقصيدة 
النث��ر أن تنتمي إليه. فهي ح��ّرة من كل 
صيغ الوزن والقافية. ومثل هذا الكام كان 
وما يزال يق��ول به أكثر من كاتب وباحث، 
ومنهم من أشرت إليهم آنفا. ولكن على 
الرغم من كل هذا م��ازال هذا املصطلح 
حاض��را وبكّل ما يثيره من إش��كالية في 
االستعمال. ألننا مستظلون بظل ثقافة 
االجن��رار، وعدم التدقيق. لذا مازالت كتبنا 
تعج مبصطلح ))الش��عر احل��ر(( داال على 
قصي��دة التفعيلة، وما زلنا متورطي في 
تسمية أخرى خاطئة وهي قصيدة النثر، 
كي منّيزها عن الش��عر احل��ر. فكيف هي 
قصيدة وف��ي الوقت عينه هي نثر؟! وملاذا 
ال تكون تسميتها ))قصيدة حّرة((؟! وملاذا 
ال يس��مى هذا النوع من الشعر ))الشعر 
احلر((؟!. فهذا املصطلح لم يولد في رحم 
جترب��ة ش��عر التفعيلة ليك��ون داال على 
ه��ذا النوع من الش��عر. ه��ذا أوال. وثانيا: 
هو مصطلح غير دقي��ق في داللته، على 
جتربة الش��عر في نهاي��ة األربعينات لدى 
نازك والس��ياب، مثلما لم يكن دقيقا في 
داللته على جتربة أبي ش��ادي الس��ابقة. 
املصطل��ح  ه��ذا  اس��تعمال  إّن  وثالث��ا: 
ميكن أن يؤدي إلى تش��ويش الفهم، حي 
يستعمل معرفيا، في درس التأريخ األدبي، 
حي يتن��اول جتربة تطور الش��عر العربي 
احلدي��ث. فه��و- أي املصطل��ح - لم يعد 
داال الدالل��ة نفس��ها في أذه��ان املتلقي 
جميعا. ألّنه أصبح لدينا مصطلح واحد 
ه��و ))الش��عر احل��ر(( ويدل عل��ى جتربتي 
ش��عريتي مختلفتي. ل��ذا هو مصطلح 
عشوائي لم يخضع لتخطيط أو تدقيق. 
واستمرار وجوده في درسنا األدبي بداللته 
اخلطأ تعبير عن سلطة الثقافة وقدرتها 
على احلماي��ة. فمازالت ثقافة االجنرار وراء 
الشائع واملُشاع حتميه وترفده باحلياة. وما 
زالت تلك الثقافة تش��ّوش على األصوات 
املعترضة علي��ه، وتُعيق طموحها في أن 
تكون هي الصوت السائد، وغيرها شاذ ال 

يُعتد به. 

ال أفهم كيف تدار هذه اللعبة : أبطال في ساحة 
خاس��رة ! و فائزون  وس��ط خراب شاسع ! ملهاة 
وصراع صبي��ان .. تصويت! ترش��يحات، في االيام 
االخيرة كنت احد املراقبي لترشح احد اصدقائي 
املبدعي جلائزة عربي��ة ال أفهم لغزها ابدا وال من 
يقف وراءه��ا وال كيف تدار، ال اع��رف نوع و قيمة 
املعيار الذي يحكمها لكني اعرف تاما ان اجلوائز 

االدبية الرصينة تنطلق من مظلتي حصرا : 
1. مؤسسة اكادميية ذات اعراف و تقاليد راسخة  
ينبغ��ي ان ال يطالها الش��ك او الوه��ن وهو االمر 
الذي نفتقده في الغال��ب حيث صار من املعروف 
ان مؤسس��اتنا االكادميي��ة تأتي في ذي��ل  قوائم 
التصني��ف عامليا بل رمبا ال تذكر باملرة ما يعني ان 
مث��ل هذه االكادميية ال تصل��ح ان تكون معيارا او 
حاضنا ألي��ة جائزة يفخر بها مب��دع أصيل أفنى 
عم��ره من اجل رس��الته الثقافي��ة  وبالتالي فان 
ه��ذه القناة الت��ي ينبغي ان تك��ون فعالة صارت 

تالفة وال يعول عليها.
2. مؤسس��ات ثقافية رصينة تستند الى ممارسة 
نقدية فعالة وذات معايير مشهود لها وهو االمر 
ال��ذي نفتقده ايضا اذ ان اغلب هذه املؤسس��ات 
عربي��ا مرتبطة بأجن��دة الس��لطات التي حتكم 
بلدانها فهي ليس��ت مستقلة اوال وال ذات عمق 
نق��دي و ثقافي رصي حيث ال تخف��ى أزمة انتاج 
املعرف��ة النقدي��ة لدينا و تش��وهاتها التي باتت 

واضحة .
اذن م��ن اي��ن تأت��ي اجلائ��زة ؟ من تصويت يش��به 
تصويت اجلمهور على االغاني؟ ام من غرف سرية 
ال نع��رف ما الذي يدور فيها؟ و الس��ؤال االعمق : 
ه��ل ينبغي للمبدع ان يضع رهان منجزه وس��ط 
هذه املتاهة وما ال��ذي يجنيه؟ بالطبع انا ال ادعو 
ال��ى زهدي��ة العزل��ة املطلقة بل من ح��ق املبدع 
ان يرى و يس��مع صدى ابداعه س��واء في االعام 
و املناب��ر و حتى اجلوائز لكن ادع��و الى الوضوح و 
الرصانة .. الى عدم الوقوع في فخاخ االعام الفج 
و املزاي��دات التي نحدث في الغالب على حس��اب 
جه��د رصي جائزت��ه االكيدة تكم��ن في رصانته 
وقوة مشروعه ، وقبل ان نتحدث عن اجلوائز علينا 
ان نث��ق بنوع املعايير الس��ائدة و اصالة املش��هد 
الثقافي الذي نخوض فيه هل ميتلك من العافية 
م��ا يكفي لاعتبار و الركون لش��هادته ؟ بالطبع 
لي��س من الس��هل جتزئة االمور في مش��هد عام 
ينخره فساد شامل كي نتحدث اخيرا عن ) بطل 
( في ساحة خاسرة ! او ) فائز ( وسط خراب ! هذا 
الكام يدخل في باب التوصيف و ليس التشاؤم ، 
التش��اؤم عطل بينما نحن ما نزال نسعى ، حتى 
الكتاب��ة عن التش��اؤم ه��ي حديث ف��ي األمل  و 
ألجل��ه ، نحن على الطريق ما دمنا نتس��اءل ولن 
نكف ، الس��ؤال أي س��ؤال بحث ف��ي الصميم و 

ليس جزافا ابدا.

ضجيج الجوائز..!

كتابةجمال جاسم أمين 

حسي بوزّيان. وقد شمل هذا املعرض صورا 
توثيقّية للّدورات الّسابقة، فيما يشير إلى 
أّن امللتقى وإن كان موسوما بالّدورة الّثانية، 
فهو يح��اول أن يك��ون امت��دادًا لعقود من 
العمل الّس��ابق. ولكّن الفكرة تطّورت في 
ما يبدو لتس��ير نحو أفق أبعد ممّا اس��تلزم 
اس��تخراج اجلدي��د من الق��دمي، إميانًا مبا في 
الق��دمي من أهّمّية وطراف��ة، وما في اجلديد 

من وعود أخر. 
ل��م ميّر الي��وم االّول للملتقى من دون عرض 
موس��يقي جمع بي املوس��يقى الّتونسّية 
واملصرّي��ة واخلليجّي��ة. وحض��رت الفن��ون 
األخرى في ملتقى الّشعراء الّطلبة العرب، 
ال بوصفها وقًفا للكام أو مراوحة عرضّية 
مثلما اعتدنا في محافل األدب. هناك رؤية 
عّب��ر عنها املش��رفون عل��ى امللتقى، وعلى 
رأس��هم املس��رحّي عماد املّي، الذي رّدد في 
املصدح مّرات: »أنا لس��ُت ش��اعرًا. لكّنني 
أحّب الّشعر وأحياه في املسرح«. هذه الّرؤية 
جتّلت مث��ًا من خال عرض مس��رحّي قّدم 
ف��ي اليوم الّثاني: »حّب ومس��رح« وتضّمن 
نصوًصا شعرّية تّت تأّديتها على »الركح«. 
إّنها رؤية بدت واضحة عند صعود الّش��اعر 
املص��رّي الّضي��ف جم��ال القّص��اص إل��ى 
»الركح« وتفاعله ارجت��االً مع املمّثلي، وفي 
حي��رة اجلمهور أمام ذلك وتس��اؤله إن كان 
مخّطًطا ل��ه أم ال. يتجّلى جانٌب مهم من 
هذه الّرؤية في هذه الّرغبة في جعل الّشعر 
حديقًة للفنون وكس��ر حواجز بي الفّناني 
واملثّقف��ي الذين اعتادوا عل��ى اجللوس في 

حلقات ضّيقة حتت أسوار عالية.
 

أجيال شعريّة وحساسّيات مختلفة
دُع��ي إل��ى الّتظاه��رة ع��دد من الّش��عراء 
ش��عرّية  وأجي��ال  أقط��ار  إل��ى  املنتم��ي 
وحساسّيات أدبّية متنّوعة. ولذلك أثره في 
فعالّي��ات امللتقى. ش��اركت كّل من مصر، 
س��لطنة عّم��ان، موريتانيا، الّس��ودان بي 

مش��اركي وضيوف، كما كانت الس��نغال 
حاضرة من خال مش��اركة أحمد امبو في 

املسابقة الّشعرّية.
فم��ن جم��ال القّص��اص، الّش��اعر املصرّي 
وأح��د أبرز عناص��ر جيل الّس��بعينيات في 
مصر، إلى الّشاعرة املصرّية غادة نبيل، إلى 
حافظ محفوظ من جي��ل الثمانينيات في 
تونس، وإلى ش��عراء األلفّية الثالثة محّمد 
الناص��ر املوله��ي، أحمد ش��اكر ب��ن ضّية، 
ناظ��م بن إبراهيم وصابر العبس��ي، وصوال 
إل��ى املنص��ف املزغّن��ي، تنّوع��ت الّتجارب 
لة في  والّلقاءات. لكّنها كان��ت ثرّية ومؤهِّ
معظمها لتفاعل ّما بدا بعض منه في أّيام 
الّدورة، وأحسب أّن البعض اآلخر يستكمل 

في القراءات واملقاالت والّنصوص.
مثل ه��ذا التن��ّوع حكم نص��وص الّطلبة 
كبي��ر  بوف��اء  حمل��وا  الذي��ن  املش��اركي 
الّثقافّية واالجتماعّية  سمات محاضنهم 
وخصوصّياتها. وتضّمنت املس��ابقة ثاثي 
قصيدة، وف��َد ثلثها من خارج تونس. حضر 
نظ��ام الّش��طرين والقصي��دة الّتفعيل��ة 
اة ف��ي غير دّقة  وقصائد البيت احلّر املس��مّ
قصائد نث��ر. ولكّن الّلجنة اش��تغلت على 
قراءة الّنصوص وف��ق مقترحاتها اجلمالّية. 
وانته��ى بها األم��ر إلى إع��ان اجلوائز على 
الّنحو اآلتي: الّريش��ة الّذهبّية لس��يف بن 
س��عيد بن خلف��ان احلارثّي م��ن عمان عن 
قصيدته »أسئلة«، الّريشة الفّضّية لسوار 
غاب��ري من تون��س عن قصيدته��ا »رحيل« 
والّريش��ة البرونزّية حملّمد عبد الودود أبغش 

من موريتانيا عن قصيدته »نشيد احلبور.
وم��ع اختتام امللتقى في مس��رح احلمامات 
املشرف على البحر األبيض املتوّسط، يظّل 
الّرهان مفتوًحا جلعل العاصمة الّتونس��ّية 
وجه��ة للّطلبة املبدعي م��ن مختلف دول 

العالم.

*نقال عن موقع ضفة ثالثة

خالد الريسوني
قب��ل أن يتح��ّول جوزيه س��اراماغو )1922-

2010( في الثمانينات إلى الروائي البرتغالي 
األكث��ر ق��راءة وإث��ارة لإلعجاب ب��ي القراء 
ف��ي العالم رمب��ا، وقبل أن ين��ال نوبل لآلداب 
ويتحّول إلى اس��م تتد شهرته على نطاق 
واس��ع، عرف حلقات ما قبل تاريخ الشهرة. 
فقد كان صحافياً وشاعراً وكاتباً مسرحياً. 
ل��و لم يكتب الرواية هل كان س��يتم تداول 
اسمه كش��اعر؟ وهل سيتذكر أحد ديوانيه 
الشعريي “القصائد املمكنة” الصادر سنة 

1966، و”الفرح احتماالً” سنة 1972؟
جوزيه ساراماغو نفسه أثار هذه القضية في 
مقدمة أول إعادة إصدار للطبعة البرتغالية 
ألش��عاره، حيث يق��ول: “وقد يتس��اءل املرء 
م��ا إذا كانت هذه األش��عار )كلمة ن��ادراً ما 
تستعمل اليوم، لكن جد مناسبة بالنسبة 
لهذه احلالة( تس��تحق أن تنال فرصة ثانية، 
أو إذا كانت هذه الفرصة عن طريق املصادفة 
سوف تلى بسبب إثباتات املؤلف في مجال 
التخّيل الس��ردي”. وبعبارة أخرى، يتس��اءل 
الكاتب البرتغالي هل نحن أمام اس��تحقاق 
شعري يفرض نفسه أم إزاء ظاهرة بسيطة 
ومتواترة لاس��تفادة من شهرة االسم على 
مستوى النش��ر لتس��ويق منتوج ما، فهل 
القصائد حتتفظ لنفسها بقيمة مستقلة 

شعرياً؟
يب��دو أن س��اراماغو بانعطافت��ه التاريخية 
نح��و الرواية ونحو الش��هرة التي أكس��به 
إياها عالم اخليال الس��ردي، نسي أنه شاعر 
ف��ي العمق، ولوال الش��اعر فيه مل��ا كان رمبا 
الروائ��ي املمي��ز، وش��اهد ذلك لي��س فقط 
ش��عره ولك��ن أيض��اً صفحات كثي��رة من 
رواياته من أمثال رائعته “سنة موت ريكاردو 
ريس” ومن ممارس��اته في احلياة العامة مثل 
زيارت��ه إلقليم تش��ياباس ولقائه مع القائد 
الع��ام النتفاضة الفاحي ماركوس، وزيارته 
لرام اهلل لفك حصار اجليش اإلسرائيلي عن 
“املقاطع��ة”، ثم أخيراً ه��ذه القصائد التي 
تش��ي بعمق الرؤية وبحساس��ية مختلفة 
جت��اه األش��ياء والكلم��ات. إن ف��ي قصائ��د 
ساراماغو دقة وحساسية وقصدية عميقة 
ونب��رة وإيقاع��اً ال يس��تطيع أن يخطئه��ا 
قارئ الش��عر، وهي قصائد عايشت مرحلة 

دقيقة من تاريخ البرتغال، السنوات األخيرة 
لديكتاتورية ساالزار، ولكنها ال تتجاوزها ألن 
الشاعر حينها سيتوقف عن كتابة الشعر 
وس��يتجه تدريجياً إلى كتابة الرواية. يقول 
س��اراماغو في إحدى قصائ��د الديوان، تلك 
املعنونة ب�: “األي��ادي النظيفة”: “عن حركة 
القت��ل بكلتا اليدي��ن/ طريقة عج��ن اخلبز 
ليست مختلفة )يا له من جيد هذا التقّدم، 
ي��ا له��ا م��ن راح��ة: زّر على اليم��ي يعطي 
اخلبز، وبزّر اليس��ار، بس��هولة، أطلق، دون أن 
أرى، القنبل��ة الطائرة، وأصيب العدو(”. لكن 
قصائد س��اراماغو، مثل يومياته ومقاالته، 
تهّم بدرج��ة أكبر املتخصص��ي واملهتمي 
بأدبه وعش��اق كتاباته، فه��ي ترضي بعضاً 
من ظم��أ املنبهرين بقدرة ه��ذا الكاتب في 
احلك��ي وبش��خصيته ككاتب يحت��رم إلى 
أبعد احلدود معنى االلتزام األخاقي بقضايا 
اإلنس��ان الكبرى، وألن ساراماغو ملّا اختار أن 
يك��ون روائي��اً انتقل في الش��عر إلى مرتبة 
ثانية وهذا ليس شأنه وحده، لقد حدث مع 
خورخ��ي لوي��س بورخيس وخولي��و كورتاثار 
وروبيرتو بوالنيو وخوس��يه إميليو باش��يكو 
وخوس��يه ليثام��ا ليم��ا ومانوي��ل ريف��اس 
وأندري��س طرابييو… فَهْج��ُر جنس أدبي يتم 
دائم��اً لصالح آخ��ر وقّلما يخلق ق��ّراء جدداً 
ألنه يرس��خ الكاتب أو الش��اعر هنا ويزيحه 

هناك.

جوزيه ساراماغو شاعرًا

أشرف القرقني

انعقدت في املركز اجلامعّي للفنون الّدرامّية 
واألنش��طة الّثقافّية في تون��س العاصمة، 
ال��ّدورة الّثاني��ة مللتق��ى الّش��عراء الّطلبة 
العرب، خال األّيام الّثاثة األخيرة من ش��هر 
ال��دورة:  إبريل/نيس��ان. وكان عن��وان ه��ذه 
»رهانات الّش��عر بي ما هو كائ��ٌن وما يجُب 

أن يكون. 
وتّثل ه��ذه الّتظاهرة الّثقافّي��ة املمّيزة من 
ب��ي أنش��طة املراك��ز الثقافّي��ة اجلامعّية 
الّتونس��ّية، اس��تئناًفا مللتقى أدب��ّي انطلق 
ببادرة م��ن نادي اخلميس األدب��ّي منذ 1992. 
وقد كان هذا امللتقى وطنيًّا، امتّد لس��نوات 
طويلة، وس��اهم في ظهور أصوات إبداعّية 
تونسّية عديدة. لكّنه توّقف خال السنوات 
األخي��رة الّتالية للّث��ورة. مقاب��ل ذلك، كان 
هناك حرص على إعادة الّتظاهرة وتطويرها 
من خال فتحها على سياق املشهد العربّي. 
كما أّن جلنة الّتنظيم قد طرحت، س��واء في 
املناب��ر اإلعامّية أم أثن��اء الفعالّيات، فكرة 
اش��تغالها عل��ى حتويل امللتق��ى الحقا إلى 

نشاط أفريقّي ومن ثّم عاملي.
تأّسست برمجة امللتقى على ثاث أنشطة 
رئيس��ة، وه��ي أش��غال ورش��ة مس��ابقة 
الش��عر الت��ي تكّون��ت جلن��ة حتكيمها من 
األس��تاذ الّدكتور فتحي الّنصري، املسرحّي 
محّم��د ش��عبان وكات��ب ه��ذه الس��طور، 
الّضي��وف  للّش��عراء  الّش��عرّية  الق��راءات 
تونس��ّيي وأجان��ب م��ن دول عربّي��ة أخرى، 
وكذلك الّس��هرات التنش��يطّية والعروض 

الّسينمائّية واملسرحّية.

الّشعر حديقة للفنون
استهّل اليوم األّول مبعرض للفّن الّتشكيلي 
والتصوي��ر الفوتوغراف��ي متّ إجن��ازه من قبل 
الّطلب��ة الّناش��طي ف��ي املرك��ز اجلامع��ّي 

ملتقى الّشعراء الطلبة العرب 
في دورته الثانية بتونس*

الثقافة والمصطلحات العشوائية في درس الشعر

جبرا ابراهيم جبرا احمد زكي ابو شادي
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ساراماغو

لم يمرّ اليوم االوّل للملتقى 
من دون عرض موسيقي جمع 

بين الموسيقى التّونسيّة 
والمصريّة والخليجيّة. 

وحضرت الفنون األخرى في 
ملتقى الشّعراء الّطلبة العرب، 

ال بوصفها وقًفا للكالم أو 
مراوحة عرضيّة مثلما اعتدنا 

في محافل األدب



بغداد ـ الصباح الجديد:
��ى االحت��اد املركزي لك��رة القدم،  تلقَّ
ع��ددًا م��ن الس��ير الذاتي��ة ملدربني 
أجان��ب، أب��دوا رغبته��م ف��ي قيادة 
منتخب أسود الرافدين، خالل الفترة 
املقبل��ة، مع فتح قن��وات اتصال مع 

املدرب الهولندي رود كرول.
وقال حسني اخلرساني، عضو املكتب 
اإلعالمي الحتاد الكرة، في تصريحات 
صحفي��ة إن "االحت��اد فت��ح قن��وات 
االتص��ال م��ع الهولن��دي رود كرول، 
بعد فشل املفاوضات مع كالديرون؛ 
لعدم االتفاق عل��ى القيمة املالية.. 
وأش��ار اخلرس��اني، إل��ى أن "االحتاد، 
التزم بتوصيات جلنة املنتخبات، التي 
رش��حت بالترتي��ب رود ك��رول، بعد 

كالديرون".
وب��نيَّ "جلن��ة املنتخبات، س��تناقش 
س��ير ذاتية لعدد م��ن املدربني، أبدوا 
رغبتهم في قيادة املنتخب"، مشيرًا 
إلى أن بعض ه��ؤالء املدربني ميلكون 
س��يرة ذاتية جيدة، مثل اإلس��باني 
ملدرب��ني  باإلضاف��ة  كاني��دا،  راؤول 

برازيليني، وآخرين من صربيا.
وأوضح أن "اللجنة ستخرج بتوصيات 
جدي��دة، ح��ال تعث��ر املفاوضات مع 
الهولندي كرول، وسترش��ح أسماء 

أخرى ملفاوضتها".
من جهة اخرى، طالب وزارة الشباب 
والرياض��ة، االحت��اد االس��يوي لك��رة 
الك��رة  ملمثل��ي  الس��ماح  الق��دم 
العراقية الزوراء والقوة اجلوية خوض 
مباراتهما في ال��دور نصف النهائي 
في كاس االحتاد االسيوي في مالعب 

بغداد وكربالء والبصرة.
واك��د وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلسني عبطان في تصريح ل�)قسم 

ان  احلكوم��ي(  واالتص��ال  االع��الم 
مش��روعية الطلب العراق��ي يتعزز 
بعد بلوغ ال��زوراء واجلوية الى نصف 
نهائ��ي كاس االحتاد االس��يوي 2017 
ع��ن منطقة غرب اس��يا. وان الوزارة 
على اس��تعداد كامل لتلبية جميع 
متطلب��ات االحت��اد االس��يوي واجناح 
احل��دث الق��اري، ومب��ا يؤك��د ق��درة 
البط��والت  تنظي��م  عل��ى  الع��راق 

واالستحقاقات االسيوية.
واوض��ح عبط��ان ان ال��زوراء واجلوية 
على امت االستعداد خلوض مباراتهما 
في نصف النهائي امام جماهيرهما 
لتكون فاحتة خير لتنظيم البطوالت 
مس��تقبال.. وب��ني الوزي��ر ان مالعب 
جاه��زة  والبص��رة  وكرب��الء  بغ��داد 
الستضافة هذه املباراة ووفق املعايير 
الدولي��ة التي تتطلبه��ا اقامة مثل 

هكذا مباريات.
م��ن جان��ب اخ��ر، تس��تكمل اليوم 
السبت مباريات اجلولة العاشرة من 
املرحلة الثانية ل��دوري الكرة املمتاز 
باقام��ة مباراتني، االول��ى في ملعب 
الش��عب الدولي بني فريق��ي الزوراء 
وامليناء، فيم��ا جتمع املب��اراة الثانية 
فريق��ي اجلوية والنج��ف في ملعب 

االول.

بغداد  ـ رحيم الدراجي*
عقد االمني الع��ام للجنة االوملبية 
عل��ي  حس��ني  حي��در  الوطني��ة 
اجتماعا مطوال مع ممثلي االحتادات 
الرياضية االربعة التي حصلت على 
مقاعد للمشاركة في دورة االلعاب 
االوملبي��ة للش��باب الت��ي تقام في 
العاصمة االرجنتينية بوينس إيرس 
مطل��ع ش��هر تش��رين االول العام 

املقبل.
وطالب االمني العام احتادات الرماية 
واملالكمة واملبارزة والفروسية مبزيد 
من العمل لغرض اعداد الرياضيني 

بالشكل االمثل ملثل هكذا محفل 
كبير وهم املالكم س��جاد علي في 
وزن 75 كغم والرامية فاطمة عباس 
في فعالية 10 م هوائي والفارس��ة 
ان ش��اء اهلل س��عد حميد، واملبارز 
س��يتم اختي��اره م��ن ب��ني االثنني، 
وهم مهدي رحيم وحس��ن وس��ام 

بفعالية السيف العربي.
واك��د علي : ان االع��داد والتحضير 
االوملبي��ة  االلع��اب  ل��دورة  املبك��ر 
للشباب س��يتم على وفق التقارير 
الفنية املقدمة لتلك االحتادات التي 
الداخلية  املعس��كرات  وضع  تتيح 

واخلارجية. مبينا: ان االجتماع خلص 
الى تشكيل ورشة عمل مشتركة 
ملتابعة اعداد الرياضيني الذي نأمل 
ان يكون حضورهم مش��رفا ويليق 

بسمعة الرياضة العراقية .
هذا وحض��ر االجتم��اع رئيس احتاد 
املبارزة زياد حس��ن وامني س��ر احتاد 
املالكمة عبد الرضا علي وممثل احتاد 
الرماية رحيم الشويلي إضافة الى 
مدير العالقات الدولية في اللجنة 

االوملبية هيثم عبد احلميد.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ كريمة الركابي*
تتحرر..بسواعد  )املوصل  حتت ش��عار 
االبط��ال( افتتح��ت مديري��ة ش��باب 
الش��عبة  الص��در  مدين��ة  ورياض��ة 
الرياضي��ة بطولة مؤسس��ات مدينة 
الص��در بكرة الق��دم. اقيم��ت مباراة 
االفتت��اح على ملعب منتدى ش��باب 
جميل��ة بني فريق��ي امل��رور والصحة 

ف��از فريق امل��رور 5-3 فيم��ا فاز اجمللس 
البلدي على فريق احلراس��ات بنتيجة 
5-0 والتربي��ة على معمل الس��كائر 
2-1 حضر املباراة حكمت عطية مدير 
النش��اط الرياضي في تربية الرصافة 
الثالثة واس��عد عبداهلل مدير منتدى 
ش��باب جميلة.  ادار املب��اراة الطاقم 
التحكيمي علي عيسى وجواد هليل 

وفي الي��وم التالي على التوالي خاض 
فري��ق مديرية ش��باب ورياضة مدينة 
الصدر وفري��ق البيت الثقافي مباراته 
على ملع��ب جميل��ة وانته��ت بفوز 
البيت الثقافي بنتيج��ة ٤-١ وقد ادار 

املباراة احلكم جبار عبداحلسن.

* إعالم شباب الصدر

ميثم عادل*
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سيدة إيطاليا 
وملك مدريد!!

اتضح��ت معالم مب��اراة نهائي )الش��امبيونز 
ليج( األوروب��ي، واصرارنا على رؤية الواقع بنحو 
واض��ح لن يجعلنا نتخ��ذ رأي اخر قبل مباراتي 
االياب اال اذا كان��ت )براغماتية( كرة القدم لها 

الرأي احلاسم.
)الس��يدة العج��وز( إجت��از مب��اراة الذهاب مع 
املناف��س الفرنس��ي )موناكو( بفوز مس��تحق 
وامللك��ي  نظيف��ني  بهدف��ني  الدي��ار  خ��ارج 
حطم صرامة )س��يميوني( وكتيب��ة )الروخي 
بالنك��وس( بثالثية ، الفريقان اس��تحقا الفوز 
بج��دارة، )امليرنغي( كان أمضى عزمية، ش��ديد 
احلذر واحليطة، متمس��كاً بنام��وس االنتصار، 
فعندم��ا س��نحت ل��ه ف��رص التس��جيل لم 
يب��اِل بخصم��ه العنيد ولم يت��ردد في االخالل 
بواجبات الضيافة وفي ع��ق حقوقها وانتهاك 
ش��باك )جان اوبالك(  ودفاعاته بهاتريك هدافه 
األسطوري )كريس��تيانو رونالدو(، وكان لعظم 
خبرته ومعرفته بطبيعة هذه البطولة ادرك ان 
حسمها في الذهاب سيجعل من مباراة االياب 

حتصيل حاصل .
)البيانكوني��ري( همت��ه، حنكة حارس��ه وقوة 
دفاع��ه كفري��ق إيطال��ي عتيد أهلت��ه لفهم 
ماحتل��ى ب��ه )موناكو( م��ن الطم��وح، ليوقف 
مغامرت��ه األوروبي��ة بهدفني صاعق��ني بأقدام 
هدافه االرجنتيني )غونزال��و هيغواين( لتغرب 
ش��مس أم��ارة )ش��اطئ الريفيي��را( ويجهض 
حلمها وتنقضي مباراة الذهاب مبدامع احلسرة 
وفس��حة ضيقة لرد االعتبار كون مباراة االياب 
س��تقام على )اس��تاد يوفنتوس( الذي يتس��ع 

ألكثر من 41 الف متفرج.    
ملع��ب )األلفية( في )كاردي��ف( عاصمة )ويلز( 
مي��د يديه الحتض��ان الفريقني األق��رب لنهائي 
)الش��امبيونز ليج( )ملك مدريد الريال وسيدة 
إيطالي��ا اليوفي( وسيش��هد اخلس��ارة االولى 
ألحدهما في دوري االبطال هذا املوسم. لكنها 

ستكون خسارة مكلفة جداً.

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد ـ فالح الناصر:

واكبت »الصباح اجلديد« استئناف 
دوري الك��رة الش��اطئية عصر أول 
أم��س اخلمي��س ف��ي ملع��ب نادي 
اجليش الرياض��ي، فقد قدمت جلنة 
الكرة الشاطئية في االحتاد املركزي، 
شكرها الدارة ومنتس��بي ومدربي 
نادي اجليش الرياضي على تضييف 
املنافس��ات في ملعب النادي لعدم 
جاهزي��ة ملعب اللجنة  خلف مقر 
احت��اد الك��رة املرك��زي، وذك��ر نائب 
رئيس جلنة الكرة الش��اطئية، علي 
حم��دان، ان��ه وبالنيابة ع��ن جلنته 
واحتاد الكرة، يقدم الشكر واالمتنان 
لن��ادي اجلي��ش الرياض��ي وموقفه 
الذي يؤكد مدى احلرص الذي يوليه 
في س��بيل تطوير وتق��دم الرياضة 
العراقية بصورة عامة ولعبة الكرة 
الشاطئية خصوصاً، منوهاً إلى ان 
التع��اون يعزز العالق��ات الرياضية 
ب��ني اللجنة ون��ادي اجليش وكذلك 

األندية االخرى.
وق��ال ان ع��ودة اس��تئناف ال��دوري 
يسهم في تقدم املس��يرة، وحالياً 
ب��دأت الف��رق تتناف��س بينها بعد 
توزيعها ب��ني مجموعتني، مبيناً ان 
جلنته تعمل على تفعيل النش��اط 
احملل��ي واقام��ة بطول��ة اجلمهورية 
بعد اختت��ام ال��دوري املمتاز، حيث 
تش��ارك ف��ي بطول��ة اجلمهوري��ة 
أب��رز ف��رق احملافظات الت��ي تتصدر 

املنافسات.
من جانبه، قال م��درب نادي اجليش 
الرياض��ي، عل��ي صاب��ر، ان فريق��ه 
تش��كل املوسم الس��ابق ويشرف 
علي��ه حالياً برفقة املدرب الش��اب 
ك��رار عل��ي صاب��ر، وم��درب حراس 
املرم��ى قيصر جوب��ي،  ويضم نحو 
15 العباً، مبينا ان الفريق اش��ترك 
في منافس��ات املوس��م الس��ابق، 

وبعد طلب امل��الك التدريبي لالدارة 
بشان تشييد ملعباً نظامياً خاص 
وس��ارع  املوافق��ة  مت��ت  بالفري��ق، 
اجلمي��ع للعمل باش��راف مباش��ر 
م��ن االدارة الت��ي ق��ررت تخصيص 
قطع��ة ارض مجاورة مللعب الفريق 
الك��روي االول، اذ مت تصميم��ه على 
وف��ق املواصف��ات الدولي��ة اخلاصة 
بالك��رة الش��اطئية مبس��احة 37 
متراً مع مس��احات اخرى للمدربني 
ومقاعد لالعبني االحتياط واحلكام 
ومن��ازع الالعب��ني، في ح��ني مت رش 

االرض مبادة الزميج اخملصص للكرة 
الشاطئية مبواصفات متميزة، ومن 
املؤمل ان يتم تش��ييد مدرجات في 
املرحل��ة الثانية للعم��ل، مبيناً ان 
ابواب النادي مفتوحة امام اللجنة 
ونش��اطاتها، وان تضيي��ف ملعب 
النادي ملباريات ال��دوري املمتاز يأتي 
في اط��ار التعاون والعم��ل يداً بيد 

من أجل النجاح.
كم��ا اش��ار، صاب��ر، إل��ى ان فريقه 
اختتم مؤخراً معس��كره التدريبي 
في أذربيج��ان واجرى في��ه وحدات 

تدريبي��ة ومبارات��ني وديت��ني ام��ام 
منتخ��ب البلد املضي��ف الذي يعد 
من أفضل املتقدم��ة باللعبة على 
صعي��د ق��ارة أوروبا، فخس��ر اولى 
املبارات��ني بهدف��ني له��دف واح��د 
االذربيجاني،  اجلانب  اشادة  وكسب 
للمنتخ��ب  قوي��اً  ن��داً  وكان 
االذربيجاني، فيما خس��ر ايضا في 
املباراة التدريبية الثانية التي جرت 
من اربعة اش��واط باربع��ة اهداف 

مقابل ثالثة أهداف لفريق اجليش.
هذا واسفرت مباراة األفتتاح حلساب 

اجملموع��ة االول��ى عص��ر أول امس 
اخلمي��س، عن ف��وز فري��ق املصافي 
على فريق السياحة بثمانية أهداف 
مقابل اربعة أهداف للسياحة، وادار 
املؤلف  التحكيمي  الطاقم  املباراة 
م��ن الدولي أحمد عب��اس ومحمد 
عدن��ان حكم درج��ة أول��ى ومؤيد 
س��عد حكم درجة ثانية، باش��راف 
مسؤول قس��م احلكام في اللجنة 

عباس عبد الرحمن.
ف��ي حني، اش��ار املنس��ق اإلعالمي 
ف��ي  الش��اطئية  الك��رة  للجن��ة 

االحتاد املرك��زي، أثير الش��ويلي، ان 
جلنت��ه قررت اس��تئناف دوري الكرة 
بغ��داد  للمجموع��ة  الش��اطئية 
للموسم 2016 / 2017 الذي سبق 
أن انطل��ق الدوري في ش��هر كانون 
االول لك��ن بس��بب س��وء االحوال 
اجلوي��ة وتس��اقط االمط��ار ق��ررت 
اللجن��ة تأجيل��ه، حي��ث يضي��ف 
اجلي��ش جمي��ع مباري��ات  ملع��ب 
الدوري باج��راء مباراتني ف��ي اليوم 
الواحد االولى عند الساعة الثالثة 
والنصف عص��راً وتعقبه��ا املباراة 

الثانية عند الساعة اخلامسة.
وق��ال الش��ويلي ان مبارات��ي اليوم 
السبت س��تكون حلساب اجملموعة 
الثاني��ة، س��يتقابل فريقي اجليش 
املباراة  الكهربائية في  والصناعات 
الزعيم  يواج��ه  والنج��دة  االول��ى، 
ف��ي املب��اراة الثاني��ة ويبق��ى فريق 
الس��الم ف��ي االنتظ��ار، وتس��تمر 
غ��ٍد  ي��وم  يتب��ارى  اذ  املنافس��ات 
االحد فري��ق املهندس��ني مع فريق 
الدف��اع املدني وتعقبه��ا مواجهة 
بني فريقي الس��ياحة وب��در العراق 
ويبق��ى املصافي ف��ي االنتظار، اما 
منافس��ات يوم بعد غ��ٍد االثنني اذ 
سيكون الس��الم مبواجهة النجدة 
والزعيم يقابل الصناعات، واجليش 
في االنتظار، وس��يلتقي بدر العراق 
فريق املصافي،  واملهندسني يواجه 
السياحة يوم الثالثاء ويبقى الدفاع 

املدني في االنتظار.
واض��اف ان القرع��ة اوقع��ت ف��ي 
اجملموع��ة االولى كل م��ن املصافي 
بطل النس��خة املاضية والسياحة 
واملهندس��ني والدف��اع املدني وبدر 
الثاني��ة  ضم��ت  فيم��ا  الع��راق، 
اجليش والنجدة والزعيم والس��الم 
الكهربائية، وسيتاهل  والصناعات 
فريق��ني م��ن كل مجموع��ة ال��ى 
التصفيات النهائية التي س��تقام 

منافساتها في محافظة البصرة.

»الصباح الجديد« تواكب استئناف دوري الكرة الشاطئية

ملعب نادي الجيش مسرحًا لمنافسات بين 10 أندية 

كرول

جانب من مباراة املصافي والسياحة التي ضّيفها ملعب اجليش علي صابر

علي حمدان
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وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة لدى اإلتحاد الدولي لكرة القدم

بغداد ـ علية عزم*

اختتم��ت أول أم��س، عل��ى قاع��ة 
املركز الوطني للكرة الطائرة الدورة 
وتنظي��م  ادارة   ( ف��ي  التعريفي��ة 
املالعب واملباريات وفق��اً للمعايير و 
املواصفات املعتمدة من قبل االحتاد 
الدولي لكرة القدم )FIFA( بأشراف 
احملاضر واخلبي��ر الدولي أ.د. ش��امل 
كام��ل وبالتعاون مع قس��م اجلودة 
والرياضة وبحضور  الش��باب  بوزارة 
مدي��ر ع��ام دائ��رة ش��ؤون االقاليم 
واحملافظ��ات طال��ب جابر املوس��وي 

ومالكاته.
 وق��ال ش��امل كام��ل ف��ي تصريح 
االقالي��م  ش��ؤون  دائ��رة  الع��الم 
واحملافظات وبعد التشاور مع سوالف 
حس��ن معاون مدير الدائرة: ان هذه 
الدورة محلي��ة والبرنامج التأهيلي 
مستمر، إذ سيجري استكماله في 
حزيران املقبل مع حضور خبير دولي 
اخر مخت��ص في تنظي��م املباريات 
والبروتوك��والت اخلاصة باس��تقبال 
الوف��ود الدولي��ة و اقامتها وكذلك 
مراس��م توديعه��ا ومايرتبط بذلك 
من امور، وس��يتولى توضيح وشرح 
العدي��د م��ن اجلوان��ب املهم��ة في 

مرحلة تأهيل املالكات العاملة في 
هذا احملور والتي لم يس��مح الوقت 

بتناولها في تلك الدورة.
 وِفي معرض رده على س��ؤال اعالم 
الدائرة عن امل��دى املطلوب ملطابقة 
املواصف��ات الدولي��ة عل��ى املالعب 
؟، اج��اب ان هن��اك س��قفاً للحدود 
واملس��تويات املطل��وب توافرها في 
املالع��ب ويفت��رض ان الين��زل ه��ذا 
الس��قف الى احلدود الدنيا املقبولة 
في املالعب على وفق املعايير الدولية 
، ومن أهمه��ا قضايا ترقيم املالعب 
و توف��ر نظ��ام الط��وارىء وإطف��اء 
احلرائق وشاش��ة العرض فضالً عن 
أم��ور تنظيمية اخرى مهمة ، و هذا 
الش��يء مدعاة احترام وعمل لدينا 
كجه��ات رياضي��ة كونه��ا تص��ب 
الرياض��ة العراقية  ف��ي مصلح��ة 
وس��معتها العريق��ة ف��ي تنظيم 
البط��والت واملباري��ات القارية وكما 
مع��روف ل��دى األوس��اط الرياضية 

الدولية ، وللعراق.
وأك��د ش��امل كام��ل بأننا ق��ادرون 
وماض��ون في حتقيق م��ا هو أفضل 
من خ��الل العمل عل��ى جتاوز بعض 
واإلط��الع على  التنظيمية  األم��ور 
جت��ارب اآلخرين وخصوصاً أننا منتلك 
مالعب دولي فاخ��رة تؤهلنا للعمل 

في مصاف الدول املتقدمة كملعب 
املدينة الرياضية في البصرة وملعب 
كربالء واملالعب األخ��رى قيد اإلجناز، 
وه��ذا مانعمل على جتاوزه من خالل 

التأهيلي الذي اس��تهل  البرنام��ج 
بإقامة هذه الدورة.

ومن جه��ة أخ��رى أوضح س��والف 
حس��ن بأن برامجنا مس��تمرة من 

أجل النهوض بواقع رياضتنا وتأهيل 
مالكاتنا فض��ال عن حتقيق ماتصبو 
اليه وزارة الش��باب والرياضة، وأكد 
على ضرورة تطبي��ق برنامج الدورة 

أع��اله بش��كل عمل��ي إس��تعداداً 
للدورة التطويرية اآلسيوية املقبلة.

وأوعز بأن املشاركني في تلك الدورة 
نواة النطالق��ة جديدة  س��يكونون 
ف��ي إط��ار تنظي��م العم��ل اإلداري 
الرياضي�ة  والفني في مؤسساتن�ا 
وف��ي خت��ام ال���دورة قدم��ت دائرة 
شؤون االقاليم واحملافظات شكرها 
املش��اركني  والس��ادة  للمحاضرين 
وجمي��ع م��ن س��اهم ف���ي اجن��اح 

الدورة.
من جهتها قالت مدير قسم اجلودة 
يس��رى حمي��د عباس الع��الم دائرة 
شؤون األقاليم واحملافظات بحسب 
توجيه��ات وزير الش��باب والرياضة 
عبد احلس��ني عبطان بتنظيم فريق 
مركزي في ال��وزارة لتطبيق معايير 
اجل��ودة ف��ي إدارة املالع��ب العراقية 
بشكل عام كجزء من تقومي العمل 
اذ الميكن الوصول الى حتسني العمل 
دون التقومي ، مشيرة الى ان املالعب 
ت��دور بني عمليت��ني العملية االولى 
تطبي��ق مواصفات اجل��ودة والثانية 
تطبيق معايير الفيف��ا و بني هاتني 
العمليات  دائ��رة  العمليت��ني توجد 
واملنش��ات  واالداري��ة  التنظيمي��ة 
الرياضي��ة التي تق��ام وتنظم فيها 
الفعاليات التي حتتاج الى املوصفات 

القياس��ية والت��ي مت توضيحها في 
الدورة.

وتابع��ت ان اجلوان��ب االمنية تطبق 
أيض��اً ف��ي املالعب والبع��ض منها 
حتت��اج الى تخصيص مال��ي واالخر 
باالمكان تطبيقه بس��هولة مبا هو 
واملستلزمات  املالكات  متيس��ر من 
املوج��ودة ، معلنة ان معايير الفيفا 
والت��ي مت طرحه��ا ثاني اي��ام الدورة 
م��ن قبل أ. د. ش��امل كامل محمد 
ه��ي جزء م��ن معايير اجل��ودة ومتى 
ما طبقت فاجل��زء االكبر من اجلودة 

يكون قد طبق .
وم��ا نري��د ان نص��ل اليه ه��و ان اي 
عملي��ة اذا ب��دأت بثقافة ثم حتولت 
الى س��لوك فتطبيق دائم، سنصل 
عندئ��ذ ال��ى مرحل��ة االجن��از الذي 
نطمح الي��ه ، وان الغالبية العامة 
من املش��اركني ف��ي ال��دورة إزدادت 
رغبته��م في حتس��ني وتش��خيص 
حاالت عدة يطمحون الى معاجلتها 
ولديهم احلافز باالشتراك في دورات 
تطويرية مماثلة لتحسني الواقع في 
الرياضية  املنش��آت  وتنظي��م  ادارة 

بالعراق.

االقالي��م  دائ��رة ش��ؤون  إع��الم   *
واحملافظات

تقرير

شؤون األقاليم والمحافظات تنظم دورة في إدارة وتنظيم المالعب والمباريات

املشاركون في الدورة »عدسة: عباس كردي«

مفكرة الصباح الجديد

مان سيتي ـ باالس

برشلونة ـ فياريال

ليستر سيتي ـ واتفورد

غرناطة ـ ريال مدريد

أتليتكو مدريد ـ إيبار

يوفنتوس ـ تورينو

2:30 ظهرًا

7:30 مساًء

5:00 عصرًا

9:45 مساًء

5:15 عصرًا

9:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

الهولندي كرول مرشحًا لتدريب الوطني
»األولميبة« تناقش المشاركة في ألعاب األرجنتين

»شباب الصدر« تفتتح بطولة 
للمؤسسات دعمًا لتحرير الموصل

مطالبات بإقامة لقاء الجوية والزوراء »اآلسيوي« في العراق
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فن التفريط

جمال جصاني

ال ح��دود للفن��ون والعل��وم الت��ي عرفته��ا اجملتمعات 
البش��رية، وهي ف��ي طريقها نح��و التط��ور واالزدهار 
تواص��ل إبداع املزيد منها، إذ يرافق مثل هذه احليوية منو 
مضطردا ملس��توى العيش واألمن واالستقرار، وهذا ما 
عرفناه ال من البلدان التي ش��هدت الث��ورات العلمية 
والقيمي��ة في العصر احلديث وحس��ب، بل فيما عرف 
عن س��كان هذا الوطن القدمي قبل آالف السنني، حيث 
باكورة الفنون والعلوم الت��ي دونتها رقمهم الطينية. 
مث��ل هذا النش��اط واالهتم��ام حتول الى ن��وع آخر من 
الفنون يختلف متاماً وذلك اإلرث املشرق في الريادة ببناء 
احلضارات البشرية؛ وهو ما ميكن أن نطلق عليه ب� )فن 
التفريط( وهو مزيج من الفزعات والدقالت القادرة على 
حتوي��ل أفضل الفرص والثروات واملواهب الى سلس��لة 
م��ن النكبات واخليبات، م��ن دون أن تترك أثراً في وجدان 
وعق��ول وذاكرة املولع��ني مبثل هذه الهواي��ات القاتلة. 
ه��ذا "الفن" حت��ول بعد عقود م��ن الهزائ��م واخليبات 
احلضاري��ة، منذ صيروة "جمهورية اخلوف" على أنقاض 
اجلمهورية األولى، حتى يومنا هذا بعد اس��تئصال ذلك 
الورم السرطاني؛ الى ما يشبه الطقوس التي متارسها 
اجلموع بش��كل ال إرادي. بعد سلس��لة احلروب العابثة 
)الداخلية منها واخلارجية( ٌسحقت بشكل ال مثيل له 
الكثير من املهن التقليدية وتالش��ت تدريجياً املهارات 
في ش��تى احلقول، ليزيدها بؤس��اً ما راف��ق "الفوضى 
اخلالقة" من اس��تباحة واسعة وش��املة لبضائع دول 
اجل��وار وما بعدها للس��وق العراقية الفاقدة ألبس��ط 
أش��كال احلماية أم��ام مثل ه��ذه احلمالت الشرس��ة 

واملنظمة.
م��ن الصع��ب العثور على بلد اكتس��حته لعن��ة الهدر 
والتفريط، ميك��ن أن يقارن مع ما حصل لدينا من كوارث، 
إذ حتولت نعمة املوارد الطبيعية وعلى رأسها احتياطات 
النفط والغاز؛ الى لعنة بيد قوافل القوارض التي تلقفت 
مقالي��د األمور فيه طوال أكثر من نصف قرن من تأريخنا 
احلديث. لم تردعنا التجربة املريرة ملا عش��ناه جميعاً مع 
سياس��ات ومغامرات النظام املباد، عندما أهدر موازنات 
تكفي إلعادة بناء بلدان ومدن جديدة، ومستويات للعيش 
الئقة بكل مستلزماتها املادية والقيمية، على مغامراته 
وحروب��ه العابث��ة؛ لنج��د أنفس��نا مجدداً نخ��وض في 
مستنقعاتها اآلسنة، وما مثال داعش حزيران العام 2014 
وما حلق بنا من خسائر بشرية ومادية إال مثال واضح على 
ذلك، إذ تقدر احلس��ابات األولية لألض��رار املادية مبا يقارب 
املئة مليار دوالر، وهذا املبلغ وحده مبقدوره إحداث نهضة 
علمي��ة واقتصادية واجتماعي��ة إن وضع حتت تصرف أيادٍ 
وعقول غير ملوثة بالش��راهة وضيق األفق. التحدي الذي 
يواجهنا اليوم ال ينحصر في األرقام الفلكية من الثروات 
البش��رية واملادي��ة التي أهدرت وحس��ب بل ف��ي ملفها 
املفت��وح على املزي��د منها، حيث املعطيات ال تؤش��ر الى 
نهاية قريبة لهذه احللقات املميتة من االس��تنزاف، كما 
أن احلديث عن مش��اريع للتنمية واالس��تقرار بعد حسم 
املعركة العس��كرية مع داعش، لن يختلف مصيرها عن 
س��ابقاتها، من دون االلتفات لهذا اخللل البنيوي املتربص 
بكل أنواع املوازن��ات واألجيال اجلديدة م��ن الديون، والتي 
قارب��ت املئ��ة ملي��ار دوالر بوقت قياس��ي. م��ع مثل هذه 
الطق��وس والتقاليد في الهدر الش��امل، ومع مثل هذه 
املواق��ف الال مس��ؤولة من الثروات ال ميك��ن انتظار والدة 

عراق جديد ومعافى من حتت أنقاض كل هذا اخلراب..  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

حققت املغنية البريطانية 
أديل جناحاً ملموس��اً فنياً، 
ومادياً، الع��ام املاضي بعد 
أن جمعت 40 مليون جنيه 
بع��د جول��ة  إس��ترليني، 
ومبيع��ات  عاملي��ة  فني��ة 

ألبومها.
صحيفة  قائمة  وبحسب 
فقد  لألثرياء،  تاميز  صنداي 
رفعت مغنية البوب ثروتها 
م��ن 85 مليون��ا إل��ى 125 
اس��ترليني،  جنيه  مليون 
م��ا يعن��ي أنه��ا أصبحت 
أغن��ى مغنية منف��ردة، ال 

تنتمي إلى فريق غنائي.

وبرغم كل هذه األموال إال 
أن أدي��ل جاءت ف��ي املركز 
19، ضم��ن قائم��ة أغن��ى 
املوس��يقيني في بريطانيا 
معه��ا  وج��اء  وأيرلن��دا، 
ف��ي املركز نفس��ه املغني 

وعازف الغيتار براين ماي.

املصرية  املمثلة  إنضمت 
لبطول��ة  الب��ارودي  رمي 
مسلس��ل طع��م الدنيا، 
ال��ذي يُع��رض حاليا عبر 
قن��وات احلي��اة املصري��ة، 
ال��ى  ببطولت��ه  ويق��وم 
زين، وعال  جانبها س��امو 
غامن. وأكدت البارودي أنها 
تعاق��دت عل��ى بطولة 5 
حكايات، حيث إن العمل 
منفصل��ة،  حلقات��ه 
ويناق��ش كل  ومتصل��ة، 
حكاية م��ن حكاياته في 

3 حلقات.
تصوي��ر  ب��دأت  وق��د 
مشاهدها فيه، وذلك في 
حيث  "أحمس"،  استديو 
إن احلكاي��ة األول��ى، التي 

س��تبدأ تصويره��ا حتمل 
عنوان "الفتوة".

أخ��رى،  ناحي��ة  م��ن 
تستكمل البارودي تصوير 
مسلسل  في  مشاهدها 
الذي تطل من  "الدولي"، 
خالله على جمهورها في 
املوسم الرمضاني املقبل، 
ويشاركها بطولته باسم 

سمرة.

خالل حف��ل لقاء الطاقة 
اإلغترابية في بيروت، كّرم 
وزي��ر اخلارجي��ة اللبنانية 
جب��ران باس��يل، الفن��ان 
عاصي احلالني الذي شارك 
صورتني من احلفل، مبدياً 
باألمر  العارمة  س��عادته 
وعل��ق :"ش��رفني تك��رمي 
اللبنانية  اخلارجي��ة  وزارة 
م��ن قب��ل معال��ي وزي��ر 
باس��يل،  جبران  اخلارجية 
ف��ي حفل مؤمت��ر الطاقة 
االغترابية اللبنانية، حتية 

وزير  الى معال��ي  كبي��رة 
اخلارجي��ة جبران باس��يل 
على اجملهود الكبير إلجناح 
مؤمتر الطاق��ة االغترابية 

اللبناني".

أديل

عاصي الحالني

ريم بارودي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكر التقرير الس��نوي ملكتب التحكيم املستقل، أن أحد 
الطلب��ة في جامعة بريطانية اخت��رع "طريقة عبقرية" 

للغش في االمتحان.
ووفقا ألحدث تقرير س��نوي صادر ع��ن مكتب التحكيم 
املس��تقل )أوي��ا(، فإنه ج��رى توقيف طالب ف��ي القانون، 
وبحوزت��ه 24 صفحة حتتوي على "مالحظات غير مصرح 
به��ا" مكتوبة بحبر ال يرى إال باس��تعمال األش��عة فوق 

البنفسجية.
وقالت صحيفة "تلغ��راف" البريطانية، إن الطالب كتب 
"املالحظات غير املرئية" في كتاب التشريع القانوني الذي 
جلبه معه إلى قاعة االمتحان. ويعتقد أن الطالب متكن 
من تهريب ضوء األش��عة فوق البنفسجية إلى القاعة، 

من أجل إظهار وكشف "املالحظات غير املرئية".
وكشف تقرير "أويا" أن استعمال "احلبر غير املرئي"، بات 
أحدث وسيلة يس��تعملها الطالب للغش واالحتيال في 
امتحاناتهم، مضيفا "تلقى مكتب التحكيم املس��تقل 
الع��ام املاضي 66 ش��كاية حول الغش ف��ي االمتحانات، 
وجرى إيقاف مئات الطلبة متلبسني بالغش داخل قاعات 
االمتحان ". وذكر لورد س��توري، املتحدث باسم التعليم 
الليبرال��ي الدميقراطي في مجلس اللوردات، أن اجلامعات 
تدرك أن عمليات الغش في االمتحان "مشكلة متزايدة" 

وتؤثر على مصداقية املؤسسة.

توقيف طالب غش في 
االمتحان بطريقة "مبتكرة"

الشارقة - ابتسام يوسف:
في اروقة مهرجان الش��ارقة القرائي 
للطف��ل، وعلى مقاع��د أحد املقاهي 
هناك، نهض��ت لتحييني وتتس��اءل 
اين التقتني من قبل! ابتس��مت لها 
وفي ذهني الس��ؤال نفس��ه، جلسنا 
واخذتنا ش��جون الع��راق، حيث اروقة 
الذكري��ات املتداخل��ة، رمب��ا ه��و حب 
الع��راق ال��ذي كان باديا عل��ى كلينا، 
فلي��س أجمل م��ن العراق اب��اً يقرب 
كل غريب لغريب، انها الس��يدة منى 
الشيخ، استاذة جامعية، تنقلت بني 
موان��ئ الغربة، وترك��ت في كل منها 
ذكرى، في الس��بعينيات كانت تدرس 
في جامعة املستنصرية، لكنها مثل 
الكثي��ر من العراقي��ني اضطرت لبيع 
بعض ممتلكاته��ا، وتنضم مع زوجها 

وبناتها ملوكب املغتربني.
تكت��ب لألطف��ال، وله��ا قصص في 
مع��رض دائ��رة الثقاف��ة واالعالم في 
الش��ارقة، املش��اركة ف��ي مهرج��ان 
الش��ارقة القرائ��ي للطف��ل. كذلك 
لها نش��اط كمديرة لبعض الندوات 

الت��ي اقيمت ف��ي املقه��ى الثقافي 
للمهرجان. 

س��ألتها عن اخبار اجلالي��ة العراقية 
ف��ي االم��ارات بنح��و عام والش��ارقة 

بنحو خاص فقالت:
"البد ان يكون للمقيم جتارة، او عمل، 
ليحصل على اإلقامة، والتي عليه ان 
يدفع مبلغا س��نويا لتجديدها، بنحو 
ع��ام هن��اك نش��اطات ومش��اركات 
للعراقيني في اجملاالت الفنية واألدبية، 

والقليل في اجملاالت التجارية."

 ح��ول كتابت��ك لألطف��ال، كي��ف 
اكتش��فت تل��ك املوهب��ة، ونح��ن 
نعرف ان الكتاب��ة لألطفال صعبة، 
وتتطل��ب ح��ذرا وحيط��ة، وكذلك 
املوهبة في كيفية تعزيز اخليال لدى 

الطفل؟
حقا الكتاب��ة للطفل تتطلب قدرات 
الس��تيعاب م��ا يفك��ر ب��ه الطفل، 
وجتن��ب اس��لوب النصيح��ة واألم��ر، 
وحبي للطف��ل، وانطالقا م��ن امياني 
ب��أن االطفال عنصر مهم في اجملتمع، 

وه��م الفئ��ة األكبر في��ه، ولكونهم 
رج��ال املس��تقبل، ب��ات حرّي��ا بنا ان 
نحتضنه��م ونرعاه��م، ونهيئ لهم 
االجواء الس��ليمة كي ينش��أوا كما 
نريد له��م، أصحاء عقليا وفكريا، وان 

نحصنهم بثقافة مناسبة.
ثم اشارت الشيخ الى بعض النقاط 

الت��ي الب��د ان يلت��زم بها م��ن يفكر 
بالكتاب��ة لألطف��ال: وألن ه��ذا اللون 
م��ن األدب يتس��م بصف��ات ال حتظى 
بها كتب الكبار، ولكي ينجح االديب 
واملع��د لكت��ب األطف��ال، علي��ه اوال 
ان يل��م باملراحل العمري��ة لألطفال، 
فهن��اك ثالث مراحل للطفولة االولى 

ما ب��ني 3-5 س��نوات، وه��ذه مرحلة 
ما قبل املدرس��ة، الثاني��ة ما بني 7-5 
والت��ي س��ميت  والثالث��ة  س��نوات، 
بالطفولة املتأخ��رة 7-10، وهناك من 
املرب��ني من قالوا ان امت��داد الطفولة 

املتأخرة حتى سن 15.
النقط��ة األخ��رى ه��ي مراع��اة بيئة 
الطف��ل. واتباع االس��لوب الس��هل، 
واخلال��ي م��ن التعقي��دات اللغوي��ة، 
فالطفل مي��ل من االطال��ة، والتكرار، 
واالستعارات، والتزويق اللفظي، وايضا 
هناك عنصر مهم لتش��ويق الطفل، 
وهو ش��كل الكتاب، حب��ذا لو يكون 
ش��كل الكتاب على هيئ��ة لعبة، او 
سيارة، أو أي شكل يستهويه الطفل 
من الفئة العمرية االولى بنحو خاص، 
اضاف��ة الى الرس��وم واألل��وان، لينال 
الكت��اب اعج��اب الطف��ل، فالطفل 

احيانا يقرأ الصورة قبل الكلمة.
وال ننس��ى االهتمام باللغة واملفردات 
التي يل��م بها الطفل، وم��ن املألوفة 
اللغوي��ة  احلصيل��ة  م��ن  أي  لدي��ه، 
للطف��ل نفس��ه، وطبع��ا جتنب عدم 

الن  املباش��ر(،  )الوع��ظ  اس��تعمال 
االطفال ال يستسيغون ذلك، لذا البد 
ان يلم الكات��ب بعلم نفس األطفال، 
وان يعيش واقعهم، ويتعرف عليهم، 

وان يحبهم بصدق.
وااله��م م��ن كل ما ذك��رت، ان يعرف 
وم��ا  الطف��ل،  يحب��ه  م��ا  الكات��ب 
يس��تهويه م��ن معلوم��ات وهوايات. 
ففي عام 1950 س��أل ُكتاب االطفال 
الروائي الكبير )مكسيم غوركي( ماذا 
نكت��ب لألطفال؟ أجابه��م باختصار: 
أسألوا االطفال أنفسهم. فاألطفال 
من الوعي واالدراك أحيانا، ما ميكنهم 
م��ن اختي��ار كتبهم احملبب��ة لديهم، 
وكثي��را ما يعرضون عما ال يعجبهم، 
واالمر طبعا يتم حتت أشراف العائلة 

واملربي. 
وباختصار ان صفة االبداع عند كاتب 
األطفال، ال تتوقف عند س��مة النص 
االدب��ي وح��ده، وامن��ا س��مة اإلخراج، 
والتصمي��م، والتلوين، والصور، كلها 
تس��هم ف��ي انت��اج كت��اب أفض��ل 

لألطفال".

الكاتبة منى الشيخ تتحدث عن صفات اإلبداع لدى كاتب قصص األطفال

األميركي��ة  املغني��ة  قال��ت   
الشهيرة مايلي س��ايرس إنها 
تبتعد ع��ن تعاط��ي املاريجوانا، 
وش��رب اخلم��ر، وارت��داء املالبس 
بص��ورة  وس��تخرج  الفاضح��ة، 
يتعام��ل معه��ا  جدي��دة، حت��ى 
اجلمه��ور مبزيد م��ن اجلدي��ة، بعد 
أن وصف��ت بأنه��ا إح��دى الفتيات 
الس��يئات ف��ي عال��م موس��يقى 

البوب.

وف��ي مقابل��ة معها نش��رتها مجلة 
بيلب��ورد ف��ي وق��ت متأخ��ر م��ن يوم 
األربع��اء قالت جنمة ديزني الس��ابقة 
البالغ��ة من العمر 24 عاما، إنها تريد 
أن تك��ون "واضح��ة ودقيق��ة إلى حد 
بعيد" وأن تركز على مجموعة جديدة 
م��ن األغاني تعيدها إل��ى جذورها في 

موسيقى الريف "كانتري".
وقالت "لم أدخن املاريجوانا منذ ثالثة 
أسابيع، وهي أطول مدة لي من دونها، 
أن��ا ال أتعاطى مخدرات، أنا ال أش��رب، 
أنا نظيفة متاما في الوقت احلالي، لم 

يكن ذلك إال شيئا أردت أن أفعله".
أغني��ة منفردة  وس��تطلق س��ايرس 
 11 ف��ي  )ماليب��و(  بعن��وان  جدي��دة 
مايو أي��ار. وقالت بيلب��ورد إنها أغنية 
رومانسية، اس��تلهمتها سايرس من 
ليام هيمس��ورث  املمث��ل  خطيبه��ا 
الذي ع��ادت إليه الع��ام املاضي، بعد 

انفصالهما في عام 2013.
وذكرت اجمللة أن ألبوم سايرس اجلديد، 
س��يضم أغنية للمرشحة الرئاسية 
الس��ابقة بالواليات املتح��دة هيالري 
للنس��اء  أخ��رى  وأغني��ة  كلينت��ون، 

العامالت.
وس��تكون س��ايرس أحد احل��كام في 
برنامج )ذا فويس( الكتش��اف املواهب 
الغنائي��ة هذا الع��ام، وتطرقت خالل 
املقابلة للسياس��ة، إذ قالت إنها تود 
التواصل مع معجبيها من احملافظني.

وقال��ت "أح��ب أن أحت��دث م��ع من ال 
يتفقون معي في الرأي، لكن ال أعتقد 
أن بإمكاني فعل هذا بطريقة عنيفة. 
ال أعتقد أن هؤالء الناس سيستمعون 
إلي، وأنا ارتدي مالبس غير محتشمة 

أليس كذلك؟

مايلي سايرس تستعد لتغيير 
نمط حياتها بالكامل

الصباح الجديد - وكاالت:

بغداد - وداد إبراهيم: 
انتهت االس��تعدادات إلقام��ة مهرجان 
اخلط العربي والزخرفة االسالمية املزمع 
اقامته يوم االثنني املقبل 2017/5/8 في 
قس��م املع��ارض، الطاب��ق االرضي من 

مبنى وزارة الثقافة في شارع حيفا. 
أعلن ذلك حس��ني موحي مدير املعارض 
وقال: بلغ عدد األعمال املشاركة الى 227 
عم��ال فنيا في اخلط العرب��ي والزخرفة 
املش��اركني  ع��دد  وبل��غ  اإلس��المية، 
213 مش��اركا، ومن محافظ��ات، بابل، 
ومتيزت  وواس��ط،  وديال��ى،  والناصري��ة، 
االعمال بأنها مشاركات جديدة، وهناك 
مش��اركة لطلب��ة، وأس��اتذة معه��د 

الفنون اجلميلة القسم الصباحي. 
وقال موحي: مت رفض 67 عمال كونها غير 

صاحلة للعرض، وال تصل الى مس��توى 
املهرج��ان، الذي يع��د من النش��اطات 
املهمة، ضمن الفعاليات السنوية التي 

تقام في دائرة الفنون التشكيلية.
وأكد موحي على ضرورة حضور الفنانني 
املش��اركني يوم الع��رض ألهمية تواجد 

الفنان قرب عمله.
دائرة الفنون التش��كيلية اعطت لهذا 
الف��ن االهمية املس��تحقة م��ن خالل 
إقامة املهرجان��ات، واملعارض، واحتضان 
معارض جمعي��ة اخلطاطني العراقيني، 
مل��ا لهذا الف��ن من أهمية ف��ي احلفاظ 
على كتابة اللغ��ة العربية، وقد عرفت 
مدينتي بغداد، والكوفة، بأس��ماء تعد 
رائدة في هذا الفن أمثال، هاشم محمد 

البغدادي، وصادق الدوري، واخرين.

د. عدنان الس��راج رئيس املركز 
العراقي للتنمية اإلعالمية:

الصب��اح  لصحيف��ة  نب��ارك 
اجلدي��د الغ��راء م��رور ١٤ عاما 
عل��ى والدتها، وباس��مي 
املركز  مالك  وباس��م 
للتنمية  العراق��ي 
نبارك  اإلعالمي��ة، 
صحيفة  ألس��رة 
اجلديد  الصب��اح 
ذكرى تأسيسها، 
ئي��س  لر و
االستاذ  التحرير 
الرائ��ع واملتمي��ز 
عيل  س��ما ا

زاير لق��وة ارادته، وتصميم��ه العالي 
وكل  والتف��وق،  النج��اح،  الس��تمرار 
التقدير ملالك الصحيفة الغراء، والذي 
يقف على رأس��هم الزمي��ل الصديق 
رياض عبد الكرمي، وبقية املالك الفني، 
والصحفي، واإلداري، واملالي، وغيرهم، 
متمن��ني له��م املزي��د م��ن التق��دم 
والعطاء خدمة للعراق وشعبه، وكل 

عام واسرة الصباح اجلديد بكل خير.

ديوان الرقابة املالية االحتادي:
الشمعة  ايقادكم  مبناسبة  نهنئكم 
الرابعة عش��رة لصحيفتك��م الغراء 
متمنني لكم االزدهار واملضي في قول 

كلمة احلق ملصلحة عراقنا احلبيب.

227 عمال مشاركا 
في مهرجان الخط والزخرفة

تهاني "للصباح الجديد" بمناسبة 
مرور 14 عاما على تأسيسها

تايبه - رويترز:
م��ن  عش��رات  احتف��ل   
وورز(  أفالم )س��تار  عشاق 
ف��ي  النج��وم(  )ح��رب  أو 
تايب��ه بالذك��رى األربعني 
إلطالق سلس��لة األفالم 
وتدفق��وا  الش��هيرة، 
عل��ى وس��ط العاصمة 
مرتدي��ن  التايواني��ة، 

إلى  احملببة  مالبس شخصياتها 
قلوبهم.

وتنظم فعاليات على مس��توى 
العال��م، احتف��اال بفيلم اخليال 
العلمي منها احلفالت التنكرية 

ومسابقات اجلري.
وف��ي العاصم��ة التايواني��ة لم 
يذهب احملتفل��ون إلى أعمالهم، 
الكاميرات  أم��ام  لالس��تعراض 

اللتق��اط ص��ور له��م مبالب��س 
شخصيات األفالم، عند عدد من 

املعالم السياحية في املدينة.
االتصاالت  إختصاصي��ة  وقالت 
إين��ي تس��ينج )40 عام��ا( وهي 
ترت��دي مالبس ش��خصية دارث 
فيدر "أحببت س��تار وورز منذ أن 

كنت صغيرة".
وق��ال ماكوتو تس��اي )32 عاما( 

وهو مخرج س��ينمائي، ويشارك 
ف��ي تنظيم االحتفال "ش��عب 
تايوان يحب األفالم، وهم يحبون 
أفالم اخليال العلمي. وهم عشاق 

لستار وورز منذ زمن بعيد".
وحتل هذا العام الذكرى األربعون 
الذي  األصل��ي،  الفيلم  لع��رض 
لوكاس  وأخرجه ج��ورج  كتب��ه 

عام 1977.

عشاق أفالم )ستار وورز( يحتفلون بالذكرى األربعين إلطالقها
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