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بغداد - وعد الشمري
أكدت قائمة سائرون، أمس االحد، 
عزمها على مترير الوزارات الشاغرة 
خالل املهلة التي ســبق أن أعلن 
عنها زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر حلسم امللف، الفتة إلى ان 
التصويت سوف يسبقها  عملية 
رئيــس مجلس  اجتمــاع يعقده 
الوزراء عادل عبد املهدي مع رئيس 
احللبوسي  النواب محمد  مجلس 
وزعماء الكتل السياسية لالتفاق 

النهائي على اسماء املرشحني.
وقــال النائب عــن الكتلة قصي 
الياسري في حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "ضعفــاً كبيراً تعاني 
منــه احلكومة؛ بســبب الوزارات 
التي مــا زالت شــاغرة، ولم يتم 

االتفاق عليها لغاية اآلن".
وأضاف الياســري، أن "املسؤولية 
مشــتركة بني الكتل السياسية 
التــي لــم تتنــازل عّمــا تعده 
استحقاقها االنتخابي، واستمرت 

على نهج احملاصصة".
وأشــار، إلى أن "رئيــس احلكومة 
الوزر  يتحمل  املهــدي،  عادل عبد 
االكبر من هذه االزمة؛ ألنه خضع 
إلرادات الكتل، ولم يؤد واجبه على 

أمت وجه".
ولفت الياســري، إلــى أن "حتالف 
الوزارات  لتمرير  يســعى  سائرون 
املتبقيــة جميعها خــالل املهلة 
التــي اعلــن عنها زعيــم التيار 

الصدري مقتدى الصدر".
وبنّي النائب عن ســائرون، أن "عبد 
املهدي بات ملزمــاً مبا اماله على 
نفســه بأنه ســيقدم املرشحني 
ونأمل  اقصى،  خالل اسبوع كحد 

منه االلتزام بذلك".
ولفــت، إلى أن "عــدداً كبيراً من 
تداول اسمائهم  يتم  املرشــحني 
لم  لكننا  االعــالم،  وســائل  في 

نطلع على اي منها رسمياً".
وأورد الياسري، أن "كتالً استغلت 
هي  وقدمت  السياســية  احلراك 
االخرى مرشحني لكن جرى رفض 
القســم منهم؛ كــون ال تنطبق 

عليه الشروط املطلوبة".
وأكد، أن "اجتماعاً ســوف يعقد 
بني رئيــس مجلس النواب محمد 
الوزراء  مجلس  ورئيس  احللبوسي 
وقادة الكتل السياســية لالتفاق 
على االسماء النهائية التي سوف 

تعرض للتصويت".
تتمة ص2

رئيس الحكومة يتحمل الوزر االكبر من األزمة 
ألنه خضع إلرادات الكتل ولم يؤد واجبه 

عادل عبد املهدي

a

الصباح الجديد ـ متابعة: 

قــال الرئيس األميركــي دونالد 
ترامــب امــس األحــد، إنه لم 
يلغ األمــر بضرب إيــران، لكنه 
املرحلة  فــي  تنفيــذه  أوقــف 
احلالية، وفيما كشــفت مصادر 
وافق  انه  أميركية  استخباراتية 
على هجمات إلكترونية شنتها 
إلى  أدت  الدفاع األميركية،  وزارة 
تعطيل أنظمة حتكم إلكترونية 
إيرانية إلطــالق الصواريخ، حذر 
مستشــار األمــن القومي في 
البيت األبيض جون بولتون، ايران 
األميركي  التعقــل  تعد  ان  من 

ضعفا.
وكتب ترامب على حســابه في 
موقــع التواصــل االجتماعــي 
)تويتــر(: "لــم أتراجع عن ضرب 
إيران، كما يقولون بشــكل غير 

صحيح، لكنني أوقفت التنفيذ 
فقط في هذه املرحلة".

وكان ترامــب أكــد اول امــس 
العسكري  العمل  أن  الســبت، 
ضد إيران ما زال خيارا مطروحاً، 

بعــد ان كانت تناولت وســائل 
تراجعه في  العاميــة  االعــالم 
الدقائــق األخيــرة عــن ضربة 
للــرد على  بها،  امر  انتقاميــة 
اســقاط ايران طائــرة أميركية 

مسيرة.
وفي وقت الحق، كشفت مصادر 
موافقة  أميركية  استخباراتية 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
على هجمات إلكترونية شنتها 

إلى  أدت  الدفاع األميركية،  وزارة 
تعطيل أنظمة حتكم إلكترونية 

إيرانية إلطالق الصواريخ.
"واشــنطن  صحيفة  ونقلــت 
بوست" األميركية عن مصادرها 
قولها إنه وفقا ملعلوماتهم، فإن 
الهجوم الذي شنه فريق القيادة 
الســيبرانية األميركي مســاء 
إعداده  مت  قــد  املاضي،  اخلميس 

"أسابيع، إن لم يكن أشهرا".
البنتاغون  إن  الصحيفة  وقالت 
اقترح على ترامب شن العملية 
اإللكترونية بعــد الهجوم على 
ناقلتي النفط في خليج عمان، 
الذي نسبته واشنطن لطهران.

الهجوم  أن  املصــادر  وأوضحت 
بالتنســيق  جرى  اإللكترونــي 
للقوات  املركزيــة  القيــادة  مع 
املسلحة األميركية، ضد أنظمة 
فيلق  بهــا  يتحكم  كمبيوتــر 

احلرس الثوري اإليراني.
تتمة ص2

تقريـر

بولتون يحذر إيران من عد "التعقل" األميركي "ضعفا"
ويرجح صدور عقوبات جديدة عليها اليوم

ترامب لم يتراجع عن ضربها وهجمات سيبرانية ضد أنظمتها الصاروخية

أكد عضــو مجلس النواب عن 
أن  آراس حبيب كــرمي،  بغــداد 
إرسال أسماء  تأخير  مسؤولية 
مرشحي باقي الكابينة الوزراية 
يتحملهــا اجلميع، مترقباً وعد 
هذا  األسماء  بإرسال  احلكومة 

االسبوع.
وقــال حبيــب، إن “اإلعالن عن 
الوزاريــة  احلقائــب  حســم 
الشاغرة هذا األسبوع أمر مهم 
احلكومة مهامها  تــؤدي  لكي 

بصورة صحيحة ومسؤولة”.
وأضــاف أن “هذا اليعــد إجنازاً 
في الواقع ألننا تأخرنا شــهور 
طويلــة ألســباب الميكن جتاوز 
احملاصصــة منهــا. املثل يقول 
أن تأتي متأخــرا  أفضل من أن 
ال تأتــي. وأقول  بــكل صراحة 
املثــل الينطبق على  أن هــذا 
الميكــن  إستحقاقدســتوري 

التهاون به أياً كانت األسباب”.
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بغداد - الصباح الجديد:
أكد خبراء في الشأن الدستوري، 
أمس االحــدـ أن اخلروج من ازمة 
في  والفقهــاء  اخلبــراء  وجــود 
احملكمــة االحتاديــة العليا يكون 
بوضعهــم في دائــرة مفوضني 
عن  استشــارية  تقارير  يقدمون 
دعاوى الطعن، الفتني إلى ضرورة 
الشــعب  مكونات  جميع  متثيل 

العراقــي فيها، فيمــا افادوا بأن 
حتول  لعــدم  االمثل  احلــل  ذلك 

احملكمة إلى مجلس ديني.
وقــال اخلبير محمد الشــريف، 
العراقي  الدســتور  "وصــف  إن 
بأنها  العليا  االحتادية  للمحكمة 
باي شــكل  هيئة قضائية، مينع 
من االشــكال وجود غير القضاة 

فيها".

"اخلروج  ان  الشــريف،  واضــاف 
من أزمة النص الدســتوري الذي 
يتحدث عن تكوين احملكمة بأنها 
من قضــاة وعناوين اخــرى غير 
دائرة  بتشــكيل  يكون  قضائية 

مفوضني للفقهاء واخلبراء".
الدائرة  "تلــك  ان  إلــى  وأشــار 
االداري  التكويــن  ضمــن  تكون 
للمحكمــة وال يرتقى اعضاؤها، 

منصة  واخلبــراء،  الفقهاء  وهم 
القضاء".

"مهمــة  ان  الشــريف،  وبــني 
املفوضني حتدد على سبيل احلصر 
ويشــتركون في اختصاص واحد 
للمحكمــة االحتادية العليا وهو 
التشريعات  دستورية  في  النظر 

واالنظمة النافذة".
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النائب آراس حبيب : ننتظر استكمال
الكابينة الوزارية هذا االسبوع خبراء قانونيون: الحل األمثل الزمة فقهاء المحكمة 

االتحادية..جعلهم "مفوضين استشاريين"

لفتوا الى ضرورة تمثيلهم كل المكونات وعدم تهميش غير المسلمين

جون بولتون

بغداد ـ الصباح الجديد:
الــنــواب  مـجـلـس  يـسـتـعـد 
الــوزراء  رئـيـــس  السـتـضـافـة 
عـــادل عبد املـهـــدي، قبل نهاية 
الـثـانـــي  التشــريعي  الفصــل 
ملناقشة مـــا تـــم انـجـــازه في 
البرنامج احلكومي، فـي مـا يتعلق 
الـخـاصـــة  املتلكئة  باملشــاريع 

بـالـخـدمـات.
البرنامج  وقـال عضو جلنة متابعة 
فهمي،  رائــد  النيابية،  احلكومــي 
فــي تصريح صحفــي امس االحد 
ان "اللجنــة مســتمرة في تقييم 
البرنامج احلكومي فـضـــال عـــن 
مـــن  وردت  الـتـــي  التقييمــات 
سيما  النواب،  مشاهدات  خـــالل 
ان البرنامــج احلكومي يحتوي على 
امللفات  لبعــض  زمنية  توقيتــات 
التي يجــب ان تتحقق"، كاشــفا 
عن "اســتضافة رئيس عبد املهدي 
ملناقشة تلك املســائل قبل نهاية 

الفصل التشريعي الثاني".
"يــوجــد  فـهـمـــي  واضــــاف 
انــطــبــاع عـــام لــدى البرملان 

ان بعــض االمــور لــم تنجــز في 
البرنامج احلكومــي مبقابل اجنازات 
أخــرى"، مشــيرا الــى ان "ما اجنز 
محدود قياســا مبــا ورد بالبرنامج 
احلكومي مثل البطالة التي بقيت 
تثبيت  من  بالرغم  عالية  نســبها 
العقود، كمــا ان ملف اخلدمات لم 

يكن باملستوى املطلوب".
ولفــت الــى ان "الكهربــاء لــم 
االنتاج لكن  زيادة  تتحسن في ظل 
التوزيع يواجه كثيرا من املشكالت 
وايضــا موضــوع اســتكمال بناء 
واملــــــدارس،  املستشــفيات 
بـاملـجـمـل فــان هـنـاك امـــوراً 
الى نقاش، ال ســيما  كثيرة حتتاج 
ان املوازنــة خصصت الكثير مـــن 
املـشـاريـع  النـجـــاز  االمــــوال 
املتلكئة فضال عن اموال خصصت 

العمار املدارس".
وافاد فهمي بان "االمـــوال لم تعد 
عائقا امام اجناز املشــاريع لـــذلك 
املتلكئة  عــن  االســتفهام  يجب 

منها«.
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
النيابية  احلكمــة  كتلــة  عللت 
املعارضة سحب فقرة استكمال 
الكابينة الوزارية من جلسة امس 
األول السبت، بعدم قدرة احلكومة 

على جتاوز احملاصصة.
الساري  فالح  الكتلة  رئيس  وقال 
بيان، تلقت "الصباح اجلديد"  في 
نســخة منه امس:" كما توقعنا 
لم يكن هنــاك توافق على ادراج 
فقرة الشواغر الوزارية في اجللسة 
"، منوها الــى" تثبيت مالحظات 
على ان احملاصصة هي الســائدة 

في جو تشكيل احلكومة".
وأضــاف ان" احلكومــة لم تكن 
قادرة على تقدمي األسماء وعذرها 
بســبب عدم حســم اجــراءات 
املســاءلة والعدالــة والنزاهــة 
والتحقــق مــن بعــض الوثائق 

واإلجــراءات الثانوية والتي حالت 
دون وصــول األســماء الــى قبة 

البرملان".
الســاري" نحــن نعتقد  وتابــع 
محاصصة  هنــاك  مازالت  انــه 
ولم  الوزارية  احلقائــب  توزيع  في 
يتــم اختيــار الــوزراء الكفوئني 
ادارة  والتكنوقراط والقادرين على 
ملف  وأبرزها  املهمــة،  امللفــات 
الوضــع األمنــي وتراجعه وعدم 
وضوح اخلطط األمنية واالمكانية 

في تتبع اإلرهاب". 
النيابية  ان" احلكمة  الى  وأشــار 
املعارضة تتطلع الى تقدمي أسماء 
قادرة ان تنهض بالواقع األمني؛ لذا 
ننتظر هذه األســماء وسنتحقق 
من كيفيــة وصولهــا ومن هي 

اجلهات التي تقف خلفها".
تتمة ص2

مجلس النواب يعتزم " االستفهام 
" من عبد المهدي عن التلكؤ في 

برنامجه الحكومي

الحكمة تعلل عدم استكمال 
الكابينة الوزارية بالمحاصصة 

وغياب "القدرة" على تجاوزها

فيما اكدت عزمها حسم الوزارات الشاغرة خالل مهلة الصدر..سائرون:

بغداد ـ الصباح الجديد:
واالعمار  االصــالح  حتالــف  اصدر 
تقييما لألداء احلكومي للفترة من 
25 تشــرين االول 2018 ولغاية 22 
حزيران 2019، تضمن 14 مالحظة 
في  التهــاون  بينها  من  ســلبية 
مكافحة الفساد و التراجع األمني 
في املناطق احملررة وانتشار السالح.
بيــان، تلقت  التقييم عبر  وجــاء 
"الصباح اجلديد" نسخة منه، قال 
فيه إنه "ال يخفــى على احد من 
احلالية تشكلت وفقا  ان احلكومة 

لتوافق حتالف اإلصالح واالعمار مع 
حتالــف البناء بعدما لم يحســم 
موضــوع الكتلــة النيابية االكثر 
عددا"، مبينــا أن "حتالف االصالح 
خول رئيس مجلس الوزراء املكلف 
فريقه  اختيــار  صالحية  حينئــذ 
الــوزاري دون قيد او شــرط اال ما 
يفرضه القانون من قيود وشــروط 

في املرشح".
واشــار التحالف الى "منح رئيس 
لتنفيذ  الكافي  الوقــت  احلكومة 
الــذي صوت  برنامجــه احلكومي 

 /25 بتاريخ  النــواب  عليه مجلس 
10/ 2018، وبعــد مــرور ســبعة 
اشــهر من عمر احلكومة يسجل 
حتالف االصالح واالعمار مالحظات 
احلكومــة  اداء  علــى  حقيقيــة 
برنامجهــا  بتنفيــذ  وااللتــزام 
اتخــاذ خطوات  بعدم  احلكومــي 
حقيقيــة عملية فــي مكافحة 
الفســاد بل ان املؤشــرات االولية 
تشــير الى تنامي هــذه الظاهرة 
االمني  والتراجع  الفتاكة  اخلطيرة 
في املناطق احملررة وخصوصا نينوى , 

ديالى , كركوك , حزام بغداد ، وعدم 
من  للحد  حقيقية  اجراءات  اتخاذ 
السالح  وانتشار  العامة  الفوضى 
خارج اطــار القانون والســلطة ، 
اخلدمي  االداء  الى ضعــف  اضافة 
وخصوصا فــي القطاعات احليوية 

بالنسبة للمواطن .
وتتضمــن املالحظــات ايضا عدم 
القيام بخطــوات جدية في اعادة 
اعمار املناطق احملررة وارتفاع نسبة 
البطالة وانتشار ااملراض اجملتمعية 
واالنتحار   – كاخملــدرات  الفتاكــة 

وغيــاب الشــراكة احلقيقية في 
اتخاذ القــرار واقتصــار احلكومة 
على التشــاور مع بعض االطراف 
اســتكمال  وعــدم  السياســية 
مشاريع القوانني االساسية والتي 
نص عليها الدســتور واســتمرار 
االداريــة  االمــراض  واســتفحال 
كالبيروقراطية وغيرها وعدم اتخاذ 
في  العمل  النهاء  عملية  خطوات 

قوانني املرحلة االنتقالية .
في  التســاهل  تضمنــت  كمــا 
الكابينــة  اســتكمال  موضــوع 

احلكومية وعدم جــراء التعديالت 
الوزاريــة بحق الــوزراء الذين ثبت 
عدم اهليتهــم الفنية والقانونية 
وعــدم اتخــاذ اجــراءات كافيــة 
لدعــم املنتــج الوطنــي وضبط 
اغراق الســوق بالبضائع االجنبية 
حقيقية  اجــراءات  اتخــاذ  وعدم 
في انهاء عســكرة املــدن وخروج 
وعدم  خارجها  املســلحة  القوات 
اتخاذ اجراءات جــادة لتنفيذ املواد 
الدستورية في تنظيم العالقة بني 

املركز واالقليم.

االصالح واالعمار: 14 نقطة سلبية في أداء حكومة عبد المهدي 
من بينها التراجع األمني في المناطق المحررة وانتشار السالح

يتقدم رئيس التحرير اسماعيل زاير 
واسرة "الصباح الجديد" باحر التهاني 
والتبريكات الى رئيس تحرير الزميلة 

جريدة "الدستور" باسم الشيخ واسرتها 
لمناسبة ايقادها الشمعة السابعة 

عشر على طريق الموقف البناء والكلمة 
الرصينة.  نتمنى لهم جميعا المزيد 

من التقدم والنجاح في مسيرة اإلعالم 
الوطني الحر وتعزيز دور المؤسسات 

الديمقراطية وحرية التعبير .

)تهنئة(



شؤون عراقية

الفســاد بأبســط تعريفاته، هو مخالفة أحــكام القانون 
واالضرار باملال العــام، لصالح فرد أو جهــة معينة، ويقوم 
بالفســاد موظف او مجموعة موظفــن، يخرقون القانون، 
ويكبــدون الدولة أمواال تذهب خالفا ملا هو مقرر لها. وقانون 
هيأة النزاهة، ذكر على ســبيل احلصر األفعال واملمارســات 
التــي تعد صورة من صور الفســاد، كالرشــوة واالختالس 
والسرقة وغيرها.. وهذا النمط من الفساد، وضع املشرع لها 
عالجا وهو أما احلبس أو السجن أو الغرامة، وحسب طبيعة 
كل فعل، وتتولى هيــأة النزاهة، والرقابــة املالية، واالدعاء 
العام، محاربــة تلك الظاهرة، من خالل االجراءات املنصوص 
عليهــا في القانــون. وبرغم وجود مجموعــة من االجهزة 
الرقابية التي تتولى مكافحة الفساد وآخرها اجمللس االعلى 
ملكافحة الفســاد، اال ان ســرقة املال العام والتعدي على 

مصالح الدولة، مازال مستمرا.. 
الطريق اجلديد الذي سلكه الفاسدون مؤخرا والذي ال يوجد 
نص قانونــي يجرمه، لكنه في جوهره فســاد مقنع بقناع 
قانوني، وهذا الطريق ابتكرته االحزاب والكتل الساعية الى 
كســب مزيد من االمتيازات واملوارد على حساب املال العام، 
وهذا الطريق يتمثل بتشــريع قوانن تثقــل كاهل الدولة، 
ومتنح امتيازات مالية كبيرة لفئات محددة، من دون أن تقدم 
تلك الفئات أية خدمات للدولة.. ففي الوقت الذي يفترض أن 
تســتغل احلكومة ومجلس النواب، االيرادات املالية الكبيرة 
املتحققة من شــتى املصادر، خصوصا النفــط، في تلبية 
احتياجــات املواطن، او دعم البنــى التحتية، كبناء املدارس 
واملستشفيات وتأهيل املصانع، يتم تخصيص مبالغ مالية 
طائلة الى فئات وشــرائح تسكن في خارج البالد، او تسكن 
في الداخل، لكنها تقوم بتحويل تلــك األموال الى اخلارج.. 
في حن ثمة شــرائح اجتماعية تعانــي من الفقر واحلاجة، 
وال متلك اي راتب او مورد مالي يساعدهم على التغلب على 
مصاعــب احلياة. فإلــى جانب املبالغ املمنوحــة الى بعض 
الهيئات املستقلة التي متنح رواتب للمتضررين من النظام 
السابق، ومحتجزي رفحاء، صوت البرملان مؤخرا على اعتبار 
ان النواب الذين مت اســتبدالهم بقرار من احملكمة االحتادية، 
انهم يســتحقون جميع احلقوق التي متنــح للنواب الذين 
احتفظوا مبقاعدهم، فمجــرد أن يقوم النائب بتأدية اليمن 
الدســتورية، يســتحق أن مينح حقوقا متنــح للنواب الذين 
يبقون دورة انتخابية كاملة، وبرغم ان عملية التصويت متت 

أمام وسائل االعالم، اال ان البرملان نفى األمر.. 
ان موازنة الدولة، برغم تعدد مواردها، وقدرتها على استيعاب 
جميع النفقــات اال انها لن تصمد طويال أمام االحجار التي 
ترمى عليها يوميا، حيث أنها ســتغرق يوما في بحر الرواتب 
اخلاصــة، وعندها ال يجد املواطن دينــارا واحدا يخصص له، 
حيث ســتذهب كل املوازنة الى رواتب ومخصصات ألعضاء 
الســلطتن التشــريعية والتنفيذية احلالين والسابقن، 
اضافة الى ذلك، كثرة االقتراض اخلارجي من جهات متعددة، 
وعدم وجود آليات حقيقية لســداد تلك القروض او االعتماد 
على املوارد الداخليــة للدولة في دعم املوازنة.. ان املنظومة 
القانونية والتشــريعية، بحاجة الى جهد جديد، ملكافحة 
الفساد بواسطة القانون، ولعل الشعب هو اجلهة الوحيدة 

القادرة على مواجهة هذا النوع من الفساد.

الفساد بالقانون

سالم مكي

2

السليمانيةـ  عباس كاريزي:
 

التي غابت عن  التظاهرات  عادت 
اقليم كردســتان  شــوارع مدن 
منذ سنوات الى الظهور مجددا، 
بعد ان شهدت اغلب محافظات 
االالف من  اقليم كردستان جتمع 
احتجاجا  النهائية  املراحل  طلبة 
علــى كثرة االخطــاء الواردة في 

اسئلة العام احلالي.
بالتجمع  الطلبــة  مئــات  وقام 
برملان كردســتان  امــام مبنــى 
مبحافظة اربيل ومديريات التربية 
الســليمانية  محافظتــي  في 
ودهوك باحراق كتبهم الدراسية 
احتجاجا  االمتحانات،  واســئلة 
على االخطاء الكثيرة التي وردت 
في االســئلة وصعوبة اســئلة 
العام  لهذا  النهائية  االمتحانات 
والتــي ادت الى تدنــي درجاتهم 

بنحو الفت.
وخرج املئات من طلبة الســادس 
الى  واالدبي  العلمــي  بفرعيــه 
الشارع مبحافظة اربيل احتجاجا 
على االخطاء الكثيرة التي وردت 
في اســئلة امتحانات السادس، 
بتقدمي  التربيــة  وزيــر  مطالبن 

استقالته من منصبه.
وقال الطالب رهند ازاد الذي احرق 
كتبه واالسئلة امام مبنى برملان 
كردستان مبحافظة اربيل، » انني 
الى  احيلها  لكــي  الكتب  احرق 
رماد كمــا احالــت وزارة التربية 
احالمنا الى رمــاد، وقال مخاطبا 
ووزير  كردســتان  برملــان  اعضاء 
التربية »هل تفعلــون ذلك الننا 
فقــراء، مــا ذنب الطالــب الذي 
قضــى 12 عاما مــن عمره في 
السعي والقراءة ان يذهب جهده 

سدى وان يعامل بهذا االسلوب.
وتابــع، »ال نعرف الــى اين نلجأ 
ولم نشــتِك حالنا بعد ان فقدنا 
االمل بان تعالج وزارة التربية هذه 
االخطــاء والكوارث في اســئلة 
االمتحانات، واشار الى ان تسجيل 
كل هــذه االخطــاء واملالحظات 
على اســئلة االمتحانات في اي 
بلد يحتــرم العلم والتربية لكان 
وزير التربية قد اعلن اســتقالته 

فضال عن استقالة احلكومة«. 

بدوره قــال محمد اســعد وهو 
طالــب فــي الصف الســادس 
العلمــي بإعداديــة احمد خاني 
مبحافظة الســليمانية للصباح 
اجلديــد، في اثناء حرقه اســئلة 
العشــرات  برفقة  االمتحانــات 
االســئلة  هذه  ان  اصدقائه،  من 
تســببت باهدار مستقبلي الذي 
السنوات  خالل  لبنائه  ســعيت 

السابقة.
واضاف ما هو ذنبي وذنب اصدقائي 
فــي ان تضع جلنــة االمتحانات 
اســئلة من خارج املنهــج وملاذا 
منحونا كتبا اذا كانوا يعرفون بان 

األسئلة ستأتي من خارجها. 
بوزير  االتصــال  حاولنا  واضــاف 
التربيــة اال انهــم منعونــا من 
احلديث معــه وطردونا من مبنى 
الــوزارة بعد ان قررنــا االحتجاج 

على الظلم الذي حلق بالطلبة.
ســتعلق  التظاهرات  ان  واضاف 
وزارة  24 ســاعة، مطالبــاَ  ملدة 
االعــالن عن  بتأجيــل  التربيــة 

النتائج  والغاء  االمتحانات  نتائج 
االمتحانات  واعــادة  الســابقة، 
النظر  العــادة  جلنة  وتشــكيل 
وتعويض  الســابقة  باألســئلة 
اجلهــات  ومحاســبة  الطلبــة 
التــي وضعت االســئلة العامة 
وبخالفه  النهائية،  لالمتحانــات 
قال ان التظاهرات ستستمر في 

جميع انحاء االقليم.
ان اجلهــات اخملتصــة  واضــاف، 
اشرت على عشرات االخطاء في 
اســئلة اللغة العربية والكردية 
والرياضيــات والكيميــاء، فضال 
العديد من االســئلة  ورود  عــن 
التي ليس لهــا وجود في املنهج 
الدراسي او الكتب التي درسناها 
ما ميلي علــى وزارة التربية اعادة 

النظر في اسئلة االمتحانات.  
مــن جهتهــا قالــت ســميرة 
محمد وهي والــدة احدى طلبة 
الســادس العلمــي فــي اربيل 
لوســائل االعالم، انا شاركت في 
التظاهــرة والتجمع الذي نظمه 

الطلبة اميانا منــي بحقهم في 
اعادة النظر باالســئلة النهائية 
التي متثل ظلمــا كبيرا للطلبة 
وتهــدر جهــود ســنوات مــن 
للحصول  وســهرهم  تعبهــم 
على الدرجات التي تتناســب مع 

مستواهم العلمي«. 
وفي دهوك جتمــع مئات الطلبة 
امام مبنــى مديرية التربية وقال 
في  ســنبقى  اننا  عنهــم  ممثل 
اماكننا ولــن نبارحها حلن جتاوب 
وزيــر التربية مع مطالب الطلبة 

املغدورين. 
في حكومة  التربية  وزارة  وكانت 
االقليم قد اقــرت بوجود اخطاء 
االمتحانات  اســئلة  فــي  وردت 
ووعدت بتعويــض الطلبة بعدة 
درجــات عن االخطاء واالســئلة 
التــي يقول الطلبــة انها جاءت 
خــارج املنهج الذي درســوه، اال 
انها رفضت في الوقت ذاته اعادة 
االمتحانات في الدروس التي وردت 
بها اخطاء الطلبــة  انها قالت 

بــان تلك اال بدورهــم اكد خبراء 
االســئلة  وضع  الية  ان  تربويون، 
فيهــا  وردت  التــي  واالخطــاء 
تهدف الى منــع حصول الطلبة 
على الدرجــات املطلوبة لدخول 

اجلامعات واملعاهد احلكومية.
في غضون ذلــك جتمع املئات من 
اخلريجــن االوائل فــي جامعات 
ومعاهــد االقليــم امــام مبنى 
اربيل،  مبحافظة  كردستان  برملان 
االيفاء  االقليم  حكومة  وطالبوا 
بوعودها السابقة بتعين االوائل 
مــن اخلريجن على مــالك دوائر 

حكومة االقليم.
وقــدم اخلريجــون االوائل مذكرة 
والتعليم  التربيــة  جلنــة  الــى 
في برملــان كردســتان مطالبن 
واالستفادة  التعين  في  بحقهم 
في  العلمية  امكاناتهــم  مــن 
املعنيــة بحكومة  املؤسســات 

االقليم.
الطلبة  ممثلة  ياسن  جاوان  وقال 
االوائل نحن من الطلبة اخلريجن 

األوائــل للعام الدراســي 16-15 
التعليم  وزارة  ان منحتنــا  وبعد 
كتابا  العلمي  والبحــث  العالي 
رســميا للتعين، اال ان حكومة 
الطلبات  تلــك  جتاهلت  االقليم 
ولم متنحنا حقنا في التعين حلد 

االن.
واضافت »املنا كان ان يتم تعيينا 
احلكومية  ومعاهــد  كليات  في 
كمعيديــن وان يســمح لنا بان 
املاجستير  دراســة  باعداد  نقوم 
والدكتــوراه، اال اننا حلد اآلن وملدة 
ثــالث ســنوات لم نتلق ســوى 
الوعود التي لــم تدخل حلد االن 

حيز التنفيذ«.
بدورهم قــال اعضــاء في جلنة 
التربيــة والتعليــم فــي برملان 
كردستان، ان اخلريجن لهم احلق 
في احلصول على فرصة للتعين، 
املعنية  اجلهــات  مبفاحتة  ووعدوا 
الى حكومة  مذكرتهــم  وتقدمي 

االقليم.

طالبوا وزير التربية بحكومة االقليم تقديم استقالته من منصبه

طلبة المراحل المنتهية يحرقون كتبهم احتجاجا 
على االخطاء الكثيرة في اسئلة االمتحانات

جانب من التظاهرة

قام مئات الطلبة بالتجمع 
امام مبنى برلمان 
كردستان بمحافظة 
اربيل ومديريات التربية 
في محافظتي السليمانية 
ودهوك باحراق كتبهم 
الدراسية واسئلة 
االمتحانات، احتجاجا على 
االخطاء الكثيرة التي 
وردت في االسئلة وصعوبة 
اسئلة االمتحانات النهائية 
لهذا العام والتي ادت الى 
تدني درجاتهم بنحو الفت

رئيس احلكومة يتحمل الوزر االكبر 
من األزمة ألنه خضع إلرادات الكتل 

ولم يؤد واجبه 
وأكمــل الياســري بالقول، إن »فشــل 
عبد املهــدي في تقدمي االســماء خالل 
املهلة احملددة ســوف يجعلنا نلجأ إلى 
الوسائل الدستورية حملاسبته من خالل 

االختصاصات التشريعية«.
من جانبه، ذكر النائب االخر عن الكتلة 
رائــد فهمي في تصريــح إلى »الصباح 
اجلديــد«، أن »رئيــس احلكومــة يعــّد 
املسؤول التنفيذي االول في الدولة وهو 

من يتولى تقدمي املرشحن لوزارته«.
وأضــاف فهمي أن »عبــد املهدي عليه 
أن يتحمل املســؤولية كاملــة ويقدم 
الكتل  امــالءات  املرشــحن بعيداً عن 
السياســية ويرمي الكــرة في ملعب 
مجلس النواب وال ينتظر أكثر من الوقت 

الذي مضى«.
وبن، أن »وصول اســماء املرشحن إلى 
مجلس النواب يعني عبــد املهدي اجنز 
التزامــه، وتبقى مســؤولية التصويت 

على عاتق النواب«.
وأوضح فهمي، ان »رفض مجلس النواب 
ألي مرشح ســيضع الكتل السياسية 
حينهــا على احملــك، امــا احلديث عن 
الضغوط فهي مستمرة وتشمل جميع 

احلكومات السابقة والالحقة ويجب اال 
تكون ذريعة لتأخير احلقائب الشــاغرة 

بأي حجة كانت«.
وكان زعيــم التيــار الصــدري، مقتدى 
الصدر، قد طلب يوم االثنن املاضي من 
جميع الكتل السياســية حسم ملف 
الكابينة الوزارية، وتفويض رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي، خالل مهلة عشــرة 

أيام، تنتهي اخلميس املقبل.

مجلس النواب يعتزم » االستفهام 
» من عبد املهدي عن التلكؤ في 

برنامجه احلكومي
»البرملــان ســيتطرق خالل  ان  مبينــا 
الـــــوزراء  رئيس  ملبادرة  االســتضافة 
بتوزيع االراضي التي اطلقها بالرغم من 
وجود اجنازات في محافظة البصرة بعدد 
القطع التي افرزت ولكن بقية احملافظات 

لم يردنا عنها أي اجناز«.

احلكمة تعلل عدم استكمال 
الكابينة الوزارية باحملاصصة وغياب 

»القدرة« على جتاوزها
وبن رئيــس كتلــة احلكمــة النيابية 
املعارضة ان« األسماء املرشحة للوزارات 
الشاغرة لم تكن معلومة حلد اللحظة، 
وكالعادة يقوم رئيس احلكومة مبفاجئتنا 

دون  ليدرج األســماء  التصويــت؛  بيوم 
ان نتحقــق من صحــة املعلومات التي 
تؤكد إمكانية هذه الشــخصيات على 
القيادة«، مطالبــا عبد املهدي » بتأمن 
بـ48  اجللســة  األســماء قبل موعــد 

ساعة«.
وكشــف ان جلســة غــد الثالثــاء » 
الكابينــة  الســتكمال  ســتخصص 
الوزارية، وان لم تستكمل سنذهب الى 
األسبوع املقبل«، الفتا الى« اننا سنتابع 
ونراقب األســماء وكيفية وصولها وهل 
انها فعال جاءت من اختيارات شخصيات 
كفؤة وقادرة على النهوض بالواقع كما 
وعدنا رئيس البرملــان ام انها جاءت وفق 
املتنفذة في  السياســية  للكتل  توزيع 

تشكيل احلكومة«.

خبراء قانونيون: احلل األمثل الزمة 
فقهاء احملكمة االحتادية..جعلهم 

»مفوضني استشاريني«
ولفت، إلى ان »الدعــوى، وقبل أن تنظر 
من هيئــة احملكمة، تعرض علــى دائرة 
املفوضــن لكي تدققهــا ملعرفة اذا ما 
كان محل الطعن ينطوي على مخالفة 
العدالــة وحقوق  أو مبادئ  للشــريعة 

االنسان«.
يتولــون تقدمي  ان »املفوضن  وأوضــح، 

تقرير استشــاري ميثل نتيجة دراستهم 
للدعــوى، على أن يتــرك القول الفصل 
للقضاة، وهو ما استقرت عليه االعراف 

القضائية لعمل اخلبراء«.
وأكد الشــريف، أن »باســتحداث دائرة 
املفوضن سوف نطبق النص الدستوري 
الذي يتحــدث عن تكوين احملكمة، بنحو 
نضمن مــن خالله عدم اقحــام اخلبراء 
والفقهاء في منصة القضاء، وابعادهم 
املناطة  االخــرى  االختصاصــات  عــن 
املصادقة  مثل  العليا  االحتادية  باحملكمة 
علــى نتائــج االنتخابــات، والنظر في 
االتهامات املوجهة إلى رئيس اجلمهورية 
ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والفصل 
فــي املنازعــات فــي ما بــن احلكومة 

االحتادية واالدارات احمللية واالقاليم«.
وشــدد على ضــرورة »ان ميثــل جميع 
دائرة  فــي  العراقي  الشــعب  مكونات 
املفوضــن خلبــراء الشــريعة وفقهاء 
لتجاوز  االمثل  الســبيل  كونه  القانون 
مخــاوف املكونــات غير املســلمة من 

التهميش«.
وجدد الشــريف رفضه، لـ »وجود اخلبراء 
والفقهاء في منصة القضاء، ومنحهم 
صالحية التصويت على القرار القضائي 
كونه سيحول احملكمة إلى مجلس ديني، 
وال سبيل لتجاوز االزمة سوى بوضعهم 

ضمن التكوين االداري للمحكمة اسوة 
ببقية املوظفن«.

مــن جانبها شــددت اســتاذة القانون 
علــى  الواســطي  مهــا  الدســتوري 
مســاندتها »مقتــرح تشــكيل دائرة 
املفوضــن للخروج من ازمــة الفقهاء 

واخلبراء«.
وتقــول الواســطي، إن »هــذا املقترح 
ســبق أن تبناه بعض اخملتصن بالشأن 
الدســتوري وجنده السبيل االمثل لعدم 
حتويــل احملكمة االعلى فــي العراق إلى 

مجلس ديني«.
وبينت، أن »مخاوف غير املسلمن يجب 
أن تأخذ علــى محمل اجلــد، وأن وجود 
املقترحة ســتضمن متثيلهم  الدائــرة 

فيها، وبهذا نؤمن اخلروج من االزمة«.
وتفّضل الواسطي، »االبقاء على القانون 
النافذ وعدم ســن تشريع مشوه يخرج 

القضاء الدستوري عن محتواه«.
يشــار إلى ان مجلس النواب يســعى 
حاليــاً إلقــرار قانون احملكمــة االحتادية 
العليا وســط اعتراضات واســعة من 

منظمات اجملتمع املدني.
 

النائب آراس حبيب : ننتظر 
استكمال الكابينة الوزارية هذا 

االسبوع

وتابع أن “األســباب لم تعد خافية على 
أحد مبن في ذلك املرجعية التي وصفت 
التزاحم على املواقع بـ )التكالب(. ننتظر 
هــذا األســبوع طبقاً لوعــد احلكومة 
بإرسال األســماء مع أن اجلميع يتحمل 

مسؤولية التأخير”.

بولتون يحذر إيران من عد »التعقل« 
األميركي »ضعفا« ويرجح صدور 

عقوبات جديدة عليها اليوم
األبيض  البيــت  رفــض  مــن جانبــه، 
والقيــادة الســيبرانية التعليــق على 
هذه البيانات، في الوقت نفســه، قالت 
املمثلة الرســمية لوزارة الدفاع، إليسا 
ســميث: »كجزء من سياســتنا وأمن 
العمليــات، نحن ال نناقــش العمليات 
وأنشطة اخملابرات وخططنا في الفضاء 

اإللكتروني«.
بوست«،  »واشــنطن  لصحيفة  ووفقا 
في  الســيبراني  النشــاط  تهديد  فإن 
إذ  الســنوات القليلة املاضية قــد منا، 
يحاول اخملترقــون اإليرانيون الدخول إلى 
أنظمة الكمبيوتر املوجودة على ســفن 

البحرية األميركية في اخلليج«.
وكانت ذكرت شبكة »ABC« األميركية 
اول أمس السبت، أن املتسللن اإليرانين 
زادوا بشــكل كبير من عــدد الهجمات 

اإللكترونية ضد الســلطات األميركية 
ومنشآت البنية التحتية.

وفي الســياق، حــذر مستشــار األمن 
القومــي في البيت األبيض جون بولتون 
طهران امس األحد من إســاءة تفسير 
قرار الرئيــس األميركــي دونالد ترامب 
بإلغاء الضربة االنتقامية على إيران في 

اللحظة األخيرة على أنه »ضعف«.
وقــال بولتون قبــل اجتماعه مع رئيس 
نتانياهو  بنيامــن  اإلســرائيلي  الوزراء 
فــي القدس »يجب أال تخطــئ إيران أو 
أي جهة أخرى معاديــة باعتبار التعقل 

وضبط النفس األميركين ضعفا«، 
وأشار بولتون الذي يزور إسرائيل حلضور 
اجتماع ثالثي مقرر منذ وقت مع نظيريه 
اإلســرائيلي مئير بن شــبات و الروسي 
نيكوالي باتروشــيف، إلــى أن الظروف 
احلالية فــي املنطقة جتعــل محادثاتنا 

تأتي في الوقت املناسب«.
وفرضت واشــنطن سلســلة عقوبات 
على طهران بعد انســحاب ترامب من 
االتفاق النووي التاريخي بن إيران والقوى 
الكبرى العام املاضي، فيما تعتزم فرض 
عقوبات جديــدة ضدها اليــوم، اذ قال 
بولتــون »نتوقع اإلعالن عــن العقوبات 
اجلديدة التي أشار الرئيس إليها اإلثنن، 

ترقبوا«.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر أمني في الشــرطة العراقية 
امس األحد، ان عبوة ناسفة انفجرت في 
منطقة الشــرطة الرابعة جنوب غربي 

بغداد دون وقوع خسائر بشرية.
وقال املصدر إن »عبوة ناســفة انفجرت، 
ظهر يــوم امس في منطقة الشــرطة 
الرابعة جنوب غربــي بغداد«، مضيفا أن 
»االنفجار لم يســفر عن وقوع خســائر 

بشرية«.

ديالى – اطالق نار 
افاد مصــدر امنــي في قيادة شــرطة 
محافظــة ديالى امس االحــد باعتقال 
عجلة  يســتقلون  مســلحن  خمسة 
اطلقوا النــار على املدنيــن في مدينة 

بعقوبة.

وقــال املصدر ان »قوة امنية من قســم 
شــرطة بعقوبة ومفارز النجدة ودوريات 
فــوج طــوارئ ديالــى الســابع ومفارز 
االســتخبارات ومكافحة ارهــاب ديالى 
متكنت من القاء القبض على خمســة 
مســلحن يســتقلون ســيارتهم بعد 
واصابة  املواطنــن  النــار على  فتحهم 
ثالثة مدنــن بجروح طفيفــة في حي 
االوقاف مبنطقة التحرير«، مضيفا انه »مت 
تطويق مكان احلادث وإلقاء القبض على 
املسلحن خالل دقائق بعد وقوع احلادث«. 

كركوك – عملية امنية 
اعلن مصــدر في خلية اإلعــالم االمني 
امــس االحد عن قيام مفــرزة امنية في 
مديرية االســتخبارات بعد عملية رصد 
إرهابي  إلقاء القبض على  اســفرت عن 
متهم بنقل عائالت من تنظيم »داعش« 

في عدد من مناطق محافظة كركوك.
وذكــر املصــدر ان »قــوة مــن وكالــة 
االســتخبارات ألقــت القبــض علــى 
أحــد االرهابين فــي محافظة كركوك 
واملطلوب على وفق احكام املادة 4/ ارهاب 
والذي يعمل علــى نقل عائالت عصابات 
داعش وهو من املطلوبن للقوات االمنية 

ألشتراكه بعدة عمليات ارهابية«.

صالح الدين – اعتقال ارهابيني
اعلن مصــدر في خلية اإلعــالم االمني 
امس االحــد، القاء القبــض على 3 من 
عناصر عصابــات داعــش االرهابية في 

مدينة سامراء.
وذكر املصدر انه »بجهود اســتخباراتية 
ومتابعــة ميدانيــة، متكنــت قــوة من 
وكالة االســتخبارات مــن اعتقال ثالثة 
من عناصــر عصابات داعش االرهابي في 

مدينة ســامراء« ، مضيفا ان »املعتقلن 
مطلوبن بقضايــا إرهابية، واعترفوا من 
خالل التحقيق معهــم من قبل مديرية 
اســتخبارات الشــرطة االحتادية بأنهم 
يعملون في نصره مايســمى )عسكري 
قاطع ســامراء( ، حيث اتخذت اإلجراءات 

القانونية املطلوبة اصوليا«.

االنبار – مؤمتر امني 
كشــف مصدر امنــي فــي محافظة 
االنبــار امس االحد عقد فــي مقر فرقة 
املشاة الســابعة مؤمترا أمنيا تناول عددا 
من القضايا األمنيــة واخلدمية وكيفية 
مالحقة اخلاليا النائمة ومالحقة الفارين 
من الدواعــش اإلرهابين لــي الصحراء 
والتركيــز علــى اجلانب االســتخباراتي 
وكيفيــة تقــدمي املعلومة التــي تخدم 
إلقــاء القبض على  القوات األمنية في 

املطلوبن للقانون«.
وأضــاف« املصــدر ان املؤمتــر اتفق على 
إن األمــن يأتي بالدرجة األســاس وتقدمي 
مصلحة البلد فوق املصالح الشخصية 
والعمل معــاً حملاربة فكر داعش املتطرف 
وترســيخ روح احملبة والوئام بن املواطنن 

ورجال األمن«.

ذي قار – عملية استباقية 
اكد مصدر امني في شــرطة محافظة 
ذي قــار امس االحد ان قــوة أمنية القت 
بعملية استباقية القبض على مطلوب 

بقضايا التعاون مع االرهابين .
بناء علــى معلومات  انه  وذكر املصــدر 
اســتخبارية دقيقة ومن خــالل املتابعة 
والتفتيــش متكنت ســيطرة تل اللحم 
جنــوب ذي قــار مــن القبــض بعملية 
اســتباقية على متهم أنبــاري مطلوب 

بقضايــا التعــاون مع عصابــات داعش 
انــه »اتخذت بحقه  اإلرهابية«، مضيفا 
املطلوبة  القانونيــة  اإلجــراءات  جميع 
وأحيل الى جهة الطلب متهيدا حملاكمته 

.«

نينوى – حترير مختطفة 
كشــف الناطق باســم وزارة الداخلية 
امس االحد عن حترير فتاة وإلقاء القبض 

على خاطفها في مدينة املوصل.
وقال الناطق باســم الوزارة اللواء سعد 
معن إن »مكتب مكافحة جرمية اخلطف 
التابــع ملديريــة مكافحة إجــرام قيادة 
املعلومات  جمــع  وبعد  نينوى  شــرطة 
الدقيقــة واملتابعة املســتمرة متكن من 
أيام  حترير فتاة مختطفة بعد خمســة 
من إختطافها وكانت محتجزة داخل دار 
في اجلانب االمين ملدينة املوصل« ، مضيفا 

أن »اجملرم الذي قام بإختطافها هرب عند 
دخول عناصر الشــرطة، وقد مت مطاردته 
والقبض عليه في منطقة ) حي املالية ( 

في اجلانب األيسر ملدينة املوصل«.

البصرة – نزاع مسلح 
أفاد مصدر أمني فــي محافظة البصرة 
امــس االحد بإصابــة ثالثة أشــخاص 
مبشــاجرة باألسلحة اخلفيفة قرب مرآب 

اجلنابي وسط احملافظة.
اندلعت مع  إن »مشــاجرة  وقال املصدر 
السيارات في  صاحب محل لكهربائيات 
منطقة اجلنابي وسط محافظة البصرة، 
ما أسفر عن اصابة ثالثة اشخاص بجروح 
ناري  بواسطة ســكاكن وتبعها اطالق 
بشــكل عشــوائي«، مضيفا أن »إطالق 
النار احلق أضراراً بالسيارات املوجودة قرب 

مكان املشاجرة«.

انفجار عبوة في الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد * اعتقال 5 مسلحين اطلقوا النار على المدنيين في بعقوبة
مفرزة امنية تعتقل ثالثة ارهابيين في مدينة سامراء * إصابة 3 أشخاص بمشاجرة باألسلحة الخفيفة وسط البصرة
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بغداد _ الصباح الجديد :

والبحث  العالي  التعليم  وزير  اصدر 
الســهيل  قصي  الدكتور  العلمي 
الطلبة  حــاالت  ملعاجلــة  قــرارات 
بشكل جذري قبل الشروع بتطبيق 
نظام املقررات للســنة الدراســية 

املقبلة 2020/2019.
وتضمنت القرارات التي أصدرها وزير 
املعاجلات  اعتمــاد  العالي  التعليم 
جملالــس الكليات منــح الطلبة )5( 
درجات كحد اعلى بشــكل مطلق 
توزع على مواد الدورين األول والثاني 
او احدهمــا وتتــم املعاجلة من دون 
الرجوع للــوزارة او اجلامعة على ان 
يتم مصادقة نتائج املراحل املنتهية 

من قبل رئيس اجلامعة.
كمــا تضمنت القرارات الســماح 
للطالب الراســب بنصــف املواد او 
اكثر فــي امتحانات الدور األول بأداء 
امتحانــات الدور الثانــي في املواد 
التي رســب فيها، مع مراعاة ما ورد 
في املــادة )20( من التعليمات انفا ، 
اما اذا عد الطالب راسبا في اي من 
الدورين االول والثاني يعيد الســنة 
دواما وامتحانا في املواد الدراســية 
التي رســب فيها فقط، وال يطالب 
باملواد التي حصل فيها على تقدير 
مقبول مع مراعاة ما ورد في احكام 

املادة 18 من التعليمات ذاتها.
وتضمنــت القرارات ايضــا ان يتم 
اية  النهائية في  الدرجة  جبر كسر 
مادة دراسية إلى اقرب عدد صحيح 
مثــا ) 49،5 تصبح 50 درجة و49،4 
تصبــح 49( ، وان يكون تنفيذ املادة 
9 من التعليمــات االمتحانية رقم 
134 لســنة 2000 املعدلة بأن يعد 
اية  في  بالغياب  الراســب  الطالب 
مادة دراسية راسبا في صفه )حيث 
انه اليحق له أن يــؤدي االمتحانات 
النهائيــة بدوريها بتلــك املادة وال 
يحق له النجاح بالعبور الى السنة 
الدراســية االعلــى(، ويســمح له 
باكمــال الســنة الدراســية واداء 
االخرى،  املــواد  فــي  االمتحانــات 
كما يعد الطالــب الغائب عن اداء 
او  واحدة  مبادة  النهائية  االمتحانات 
اكثر راســبا في االمتحــان وال يعد 
راسبا في الغياب ويحق له املشاركة 

في امتحان الدور الثاني بعد تقدميه 
لعذر مشــروع يقره مجلس الكلية 
التعليمات  )10( مــن  املادة  إلحكام 

االمتحانية.
وال حتتسب ســنة الرسوب للطلبة 
املعدل ترشــيحهم ضمن السقف 
الزمني لدراســتهم فــي الكلية / 
املعهــد التي مت ترشــيحهم اليها 
ويحتســب ســقف زمنــي جديد 
للطلبــة مــع بــدء ســنة تعديل 
حتتســب  ال  وكذلــك  الترشــيح 
ســنة التأجيــل ضمــن ســنوات 
عليها  املنصــوص  الثاث  التأجيل 
فــي التعليمات النافذة ، وتشــمل 
مــواد العبور مبا جــاء باملادة 13 من 
التعليمــات االمتحانيــة رقم 134 
لســنة 2000 وتنزل )10( درجات من 

احتســاب  عند  النهائية  الدرجــة 
املعدل التراكمــي ويعامل الطالب 
معاملة الطالــب الناجح في الدور 
الثاني ، علــى ان يعتمد الدور الذي 
أكمل به الطالب متطلبات الدراسة 
لتحديــد دور التخــرج وعليه يعد 
الطالب من خريجي الدور الثاني في 
حالة اجتيازه ملواد املقاصة العلمية 
او العبور في الــدور الثاني حتى وان 
كان قد اجتاز مواد املرحلة املنتهية 

بنجاح من الدور االول .
وزارة  اصــدرت  متصل  صعيد  على 
التعليم العالــي والبحث العلمي، 
ضوابــط التعيــن علــى الدرجات 
عن  الناجتة  الشــاغرة  الوظيفيــة 
حركــة املاك لعدد مــن اجلامعات 
للعــام 2019. وقــال مديــر عــام 

الوزارة  واالدارية في  القانوية  الدائرة 
املعموري،  حســن  ضمير  الدكتور 
إن وزيــر التعليم وافــق على اعان 
الدرجــات الشــاغرة فــي عدد من 
التشــكيات اجلامعيــة، مؤكــدا 
االعان عن هذه الدرجات ســيكون 
عبــر املوقع االلكترونــي للجامعة 
من قبل جلنة التعيينات املشــكلة 
لهذا الغرض واستنادا الى تعليمات 
تنفيذ املوازنة لســنة 2019 وما ورد 
بالتعليمات رقــم )4( الواردة بالقرار 
والتعليمــات   2018 )226( لســنة 
رقم)375(  بالقــرار  الاحقة  رقم)8( 
لســنة 2018 وآخرهــا التعليمات 
رقم)10( لسنة 2018 الواردة بالقرار 
رقــم)403( لســنة 2018 علــى أن 
تراعى النسب املنصوص عليها في 

القوانن والتعليمات والضوابط.
واضــاف ان التعين ســيكون على 
الدرجات الوظيفية الشاغرة الناجتة 
عن حركة املاك ضمن التشــكيل 
التي نتجت عنه الدرجة في القضاء 
أو الناحيــة اســتناداً إلى تعليمات 
الوزراء على  العامة جمللــس  األمانة 
ان يؤخذ بنظر االعتبار درجات إعادة 

التعين من ضمنها.
وتابــع ان التشــكيات التي تتوفر 
لديها درجــات وظيفية هي جامعة 
الوسطى،  التقنية  واجلامعة  بغداد، 
اجلنوبيــة،  التقنيــة  واجلامعــة 
وجامعــة  الفلوجــة،  وجامعــة 
املوصل، وجامعــة تكريت، وجامعة 
البصــرة للنفط والغــاز، وجامعة 
جابر بــن حيان الطبيــة، وجامعة 

النهرين، وجامعة ابن سينا للعلوم 
وجامعة  والصيدالنيــة،  الطبيــة 
واســط،وجامعة بابــل، وجامعــة 
املســتنصرية،  واجلامعة  كربــاء، 
الشــمالية،  التقنيــة  واجلامعــة 
وجامعة الفرات األوســط التقنية، 
البصرة،  نينــوى، وجامعة  وجامعة 
الكرخ  وجامعة  العراقية،  واجلامعة 
للعلــوم، واجلامعــة التكنولوجية، 
وجامعة ســومر، وجامعــة املثنى، 
وجامعــة  القادســية،  وجامعــة 
تكنولوجيــا  وجامعــة  الكوفــة، 
واجمللس  واالتصــاالت،  املعلومــات 
العراقــي لاختصاصــات الطبية، 
ومركز البحوث النفســية، و مركز 
بحوث الســرطان والوراثة الطبية، 

والهيئة العراقية للحاسبات. 

وزير التعليم يصدر قرارات لمعالجة
 حاالت الطلبة بشكل جذري

قبل الشروع بتطبيق نظام المقررات للسنة الدراسية المقبلة

 اصدر وزير التعليم 
قرارات باعتماد 

المعالجات لمجالس 
الكليات بمنح 

الطلبة )5( درجات 
كحد اعلى بشكل 
مطلق توزع على 

مواد الدورين األول 
والثاني او احدهما

مبنى وزارة التعليم العالي 
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العمل والمركز الدولي لتطوير 
سياسات الهجرة يتفقان على 

تعزيز الشراكة بينهما

وزير االعمار يبحث مشروع 
تحلية ماء البحر في البصرة 

مع شركة TLFالنمساوية

الموارد المائية تجري 
الرصد الدقيق لسدي 

دوكان ودربندخان

بغداد _ الصباح الجديد :
عقدت دائرة العمل والتدريــب املهني في وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية اجتماعاً مع ممثلي املركز الدولي 
لتطوير سياســات الهجرة )icmpd( ملناقشــة مذكرة 
تفاهــم تهدف الى توطيد العاقات وتعزيز الشــراكة 
بن الطرفــن لتطوير سياســات الهجــرة من خال 
تعزيز القوانن والسياســات واالنظمــة املعتمدة في 
العراق املتعلقة باملهاجرين العائدين الى العراق وسبل 

املساعدة بدمجهم في اجملتمع. 
وقال معــاون مدير عام دائرة العمــل والتدريب املهني 
رائد جبار باهض ان الــوزارة ترحب بالبرامج التي تقدم 
املســاعدة لاجئن العائدين للوطــن والعاطلن عن 
العمل من خال فتح دورات تدريبية واســتقدام اخلبراء 
مــع االجهزة املطلوبة لدعم وبناء قدرات املدربن الذين 
يدربون العاطلن فضا عن تطوير وبناء قدرات العاملن 
في قســم االجانــب التابع للدائرة لتوعيــة الوافدين 
االجانب بقانون العمل العراقي وقضايا االجتار بالبشــر 
، الفتــا الى ضرورة اجراء تعديات على مذكرة التفاهم 
املزمع توقيعها بن اجلانب العراقي و)icmpd( وعرضها 

بشكلها النهائي امام  الوزير للمصادقة عليها. 
على صعيد اخر شـــارك وزير العمل في اجتماع وزراء 
العمل لدول آســيا واحمليط الهادي على هامش اعمال 
الدورة الـ)١٠٨( ملؤمتر العمل الدولي املقامة في جنيف. 
وتنــاول االجتماع الدور البــارز للتكنولوجيا وما حتدثُه 
من حتوالت جذرية تؤثر على مستقبل العمل للوصول 
الى التنمية املستدامة ولكي تعيش شعوب املنطقة 
برفاهية فضاً عن مناقشــة برامــج التعاون اإلمنائي 
في املنطقة العربية واســاليب العمل الائق فيها في 
ظل التحديــات االقتصادية واالجتماعية التي تعانيها 
املنطقة فضــًا عن انعدام املســاواة وازدياد نســبة 

البطالة، اذ وصلت الى نحو ٢٨% من نسبة السكان. 
مــن جهتها اعربَــت مدير املكتــب اإلقليمي ملنظمة 
العمل الدولية في بيروت عن رغبتِها في افتتاح مكتب 
للمنظمــة بالعــراق ، فيما ابدى عبدالزمــان ترحيبُه 
بافتتاح املكتب ملا له من دور كبير في التعاون املشترك 
بن الــدول مبا يوفر اُســس العمل الائق فــي العراق 

والبلدان االخرى.

بغداد _ الصباح الجديد :
تــرأس وزير االعمار واالســكان والبلديان واالشــغال 
العامــة بنَكــن ريكاني اجتماعا مع ممثلي شــركة 
TLFالنمســاوية االستشــارية واملتخصصة باعداد 
اخلدمات االستشــارية ملشــروع حتلية ماء البحر في 
البصــرة. وقدمت الشــركة املتخصصة  محافظة 
عرضاً توضيحياً للخطوات التي مت اجنازها خال املدة 
الســابقة من تاريخ توقيع العقد ولغاية االن وكذلك 
التوقيتات الزمنية الجناز الدراســة كاملة وحســب 
مدة العقد االصلية للمرحلة االولى وطريقة التنفيذ 
على ارض الواقع. وابدى الوزير ماحظاته وتوجيهاته 
بضرورة االسراع بتهيئة وثائق عقد التنفيذ واستغال 
الزمن في اختيارالشــركات العاملية املعروفة في هذا 
اجملال وتوجيه دعوات التنفيذ لها مستقبا مع ضرورة 

تنفيذ املشروع مبرحلة واحدة. 

بغداد _ الصباح الجديد :
اجرت املــاكات املســاحية التابعة للهيئــة العامة 
للمســاحة وبالتنســيق مع الهيئة العامة للسدود 
واخلزانات وادارة مشــروع سدي دوكان ودربندخان اعمال 
الرصــد الدقيق للســدين بهدف التأكد من ســامة 
الســدود وامكانيتهــا من خــزن املياه بعــد الهزات 
االرضيــة االخيرة وموجات االمطــار والفيضانات التي 
اجتاحت البــاد في االونة االخيرة .فقد مت اســتعمال 
االجهزة املتخصصة والتي شملت جهاز تثبيت املوقع 
التفصيلي DGPS وجهاز مناســيب )الفل( كما اجرت 
الفرق املساحية اعمال املســح الطوبوغرافي والرصد 
للمقاطع العرضية للقناة الفيضانية )سامراء- ثرثار( 
في محافظتي صاح الدين واالنبار وبأستعمال اجهزة 
توتل ستيشن وســبر االعماق وجهاز قياس املناسيب 

اضافة الى جهاز GPS املاحي.
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بغداد _ الصباح الجديد :

اعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح 
الوزراء  مجلــس  تصويت  عــن  الدليمي 
على رؤية الــوزارة في اســتئناف تنفيذ 
عدد من املشــاريع املســتمرة واملتوقفة 
في محافظة بغداد، واملشــاريع املطلوب 
ادراجها ضمن اخلطة االستثمارية وخطة 

تنمية األقاليم للعام احلالي .
الدليمــي موافقة  واكد الدكتــور نوري 
مجلــس الوزراء علــى رؤية الــوزارة في 
تطوير  في مشــاريع  العمل  اســتئناف 
قناة اجليش، واخلط الشــمالي الشــرقي 
)خط اخلنســاء(، ومحطــة الرفع ووحدة 
املعاجلــة على نهــر ديالى ومــا يتبعها 
من ُكلف اســتماك األراضــي املطلوبة 
إلنشــاء محطتــي الرفــع واملعاجلة من 
التخصيصات الســنوية لبرنامج تنمية 

األقاليم.
واوضــح الوزير ان مجلس الــوزراء صوت 
ايضا على ما ورد في محضر اجتماع وزارة 
التخطيط مع أمانة بغداد حول مشاريع 
ومنها  واملتلكئــة،  املســتمرة  األمانــة 

مشروع انشاء معملن لفرز النفايات في 
جانبي الكرخ والرصافــة، وزيادة الكلفة 
التخمينيــة ملشــروع تبليط واكســاء 
السكنية  واحملات  الرئيســة  الشــوارع 
ملدينة بغداد )الفرز اجلديد( بنســبة 25%، 
ومناقلة مبلغ 95 مليار دينار للمشــاريع 

اجلديدة ضمن اخلطة االستثمارية.
الفتاً الى مصادقة الوزارة خال شهر أيار 
املاضي على خطة تنمية األقاليم للعام 
احلالي ومناقلــة التخصيصات املطلوبة 

ملشروع تصفية مياه مجاري البوعيثة.  
على صعيد متصل بحث وزير التخطيط 
مع »ماثيو تولر« السفير األميركي اجلديد 
لدى العراق والوفد املرافق له سبل تعزيز 

العاقات املشتركة.
وفي مســتهل اللقاء هنأ الدكتور نوري 
توليه مهام  السفير ملناســبة  الدليمي 
عمله اجلديــد ، متمنياً اســتمرار تعزيز 
العاقــات مبا يخــدم مصالــح البلدين، 
ومثمناً في ذات الوقت الدعم الذي قدمته 
الواليات املتحدة للعراق ، سيما في ملفي 
األمن وإعادة االســتقرار للمناطق احملررة. 
وشــهد اللقاء بحــث اهم احملــاور التي 
تضمنتها رؤية وزارة التخطيط لتحقيق 
التنمية املســتدامة في العراق، والفرص 

االســتثمارية التي ميكن ان يشــارك بها 
القطاع األميركي اخلــاص، وزيادة فاعلية 
الدعــم األميركي للعراق فــي قطاعات 
الصحة والتعليم والبنى التحتية وتوفير 
فرص العمل، ســيما فــي املناطق احملررة 

وفي مقدمتها محافظة نينوى.
من جانبه اشــاد الســفير »تولر« برؤية 
الوزارة  قدمتها  التي  املستدامة  التنمية 
لعــراق 2030، مؤكداً حــرص باده على 
تقدمي ســبل الدعم للحكومة العراقية 
في شــتى اجملاالت، مبينا رغبة الشركات 
األميركية للعمل بنحو واسع في العراق، 
ووفقا للخريطة االستثمارية التي حتددها 

احلكومة العراقية. 
كما بحــث الوزير الربيعــي مع روهصار 
بكجان وزير التجارة التركي والوفد املرافق 
لها ســبل تعزيز العاقات املشتركة مبا 

يخدم مصالح البلدين.
وأكد الدكتور نوري الدليمي خال اللقاء 
الــذي حضره فاحت يلدز الســفير التركي 
لدى العراق، اهمية توقيع مذكرة تفاهم 
مشــتركة لتنظيــم عمليــة الفحص 
املتبــادل للســلع والبضائع بــن اجلهاز 
املركــزي للتقييس والســيطرة النوعية 
التركي، مبــا يحقق  العراقــي ونظيــره 

املصالح املشتركة.
واشــار الوزيــر  الــى حجــم الفــرص 
االســتثمارية التي اســهم في وجودها 
الذي  والسياسي  االقتصادي  االســتقرار 
يشــهده العراق، والــذي ميكن من خاله 
بــن بغداد  اقتصادي فّعال  خلق منــاخ 
وانقرة، الفتاً بذلك الى مشاريع الكهرباء 
ومشاريع البنى التحتية في عموم العراق، 
في  واالعمار  االســتقرار  إعادة  ومشاريع 
املناطق احملررة، ومطــار املوصل، والطريق 
البري الدولي املزمع انشــاؤه انطاقاً من 

الفاو الى تركيا وأوروبا.
ولفت الوزير الى توجه الوزارة نحو تفعيل 
وريــادة القطاع اخلاص، ملــا له من أهمية 
اخلاص  القطاعن  بــن  التجــارة  لتعزيز 
التركي والعراقي من خال حتويل خطوط 
اإلنتاج داخل العراق، وبالتالي توفير املزيد 

من فرص العمل.
مــن جانبها اكدت الســيدة » بكجان«، 
حرص تركيا على تقــدمي كل انوع الدعم 
للحكومــة العراقيــة، وتعزيــز قطاعي 
االقتصاد واالســتثمار، مشيرة بذلك الى 
استعداد الشركات التركية لاسهام في 
جهود إعادة االســتقرار واالعمار، وتنفيذ 

شتى املشاريع االستثمارية في العراق. 

تقرير

وزير التخطيط يعلن استئناف تنفيذ عدد من المشاريع المتوقفة في بغداد
تخصيص 95 مليار دينار للمشاريع الجديدة في العاصمة

 كاظم العبيدي
تلعب شركة نفط ذي قار دورا رياديا 
فــي دعــم املؤسســات احلكومية 
وقــد  االجتماعيــة،  واملنظمــات 
افتتاح  اسهمت بشكل مباشر في 
وســوق  الشــطرة  مكاتب جوازات 
الشيوخ والرفاعي من خال احلضور 
املباشــر للمديــر العام علــي وارد 
وتقدمي الدعــم املادي واملعنوي لهذه 
املكاتب التي لها مســاس مباشــر 

بخدمة املواطنن.
ويأتــي دعــم املدير العام لشــركة 
نفــط ذي قار علــي وارد حمود اميانا 
منه بالتواصل الّبناء مع كل شرائح 
الكبير  الدعم  ، حيث قــدم  اجملتمع 
للمستشــفيات واملدارس وانشــاء 
الطــرق واملاعــب الرياضية اضافة 
الى تكرمي عائات الشــهداء وااليتام 

واملتعففة.
وقــال وارد في تصريح صحفي خال 
الشــطرة  جوازات  مكتــب  افتتاح 
اننا مســرورون حيث نــرى املواطن 
في احملافظــة فرحاً بهذا االجناز الذي 

الدوائر  لهذه  املراجعن  يسهل على 
الكثير مــن املتاعب مبراجعة مكتب 
واحد في مركز ذي قــار مما يعرقل او 
يأخر صرف اجلــواز لهم وكما يعلم 
اجلميع ان اجلواز اصبح وثيقة مهمة 
والطالب  واملسافر  املريض  للمواطن 

وغيرهم.

  وحضــر االفتتاح اعضــاء مجلس 
احملافظة  مجلــس  ورئيس  النــواب 
وممثلن عــن وزارة الداخلية /مديرية 
مدير  واللــواء  العامــة  اجلنســية 
عام شــرطة ذي قار ومسؤولن من 
قضائي الشــطرة والرفاعي وجموع 

غفيرة من املواطنن.

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن تقرير صــدر عن ديوان الرقابة 
املالية االحتادي إن الغاية من صيانة 
احلفاظ على  االروائية هي  املشاريع 
منظومات الري والبزل باحلالة التي 
نفذت مبوجبها حيث ان التشــغيل 
واالستغال طويل األمد ألي منشأ 
مــن دون صيانــة يجعلــه عرضة 
متفاوتة  وبدرجات  والتقادم  للتلف 
حســب نــوع التشــغيل وخدمة 

وخبرة العاملن عليه  .
املشاريع  صيانة  التقرير  وكشــف 
املوارد  لــوزارة  التابعــة  االروائيــة 
 2011/1/1( مــن  للفتــرة  املائيــة 
ولغايــة 2017/12/31(  بخروج عدد 
اخلدمة  االروائيــة عن  القنوات  من 
تأمــن حصصها  بســبب عــدم 
املائية والبالغ عددهــا )14( قناة  ، 
كما لم يتــم جتهيز بعض احملطات 
باملولدات لضمــان عملها في حال 
انقطاع التيار الكهربائي وباألخص 
محطات البزل كــون توقفها يؤدي 
) جتمع االطيــان في املمصات  الى 

اخلاصة باملضخــات وهبوط كفاءة 
املضخة ( .

املضخات  وجود عطل  التقرير  وبّن 
األخــرى لــذات احملطــة بســبب 
لتعويــض  املســتمر  تشــغيلها 
النقــص احلاصل من جــراء توقف 
وتراكــم   ، العاطلــة  املضخــات 
األســنة في عدد من  الترســبات 
 ، )املويلحــة  الضــخ  محطــات 
بزل    ، واجلديدة  القدمية  الكرغولية 
بالتلوث  تأثرها  نتيجة  الراشــدية( 
الناجــم عن تصريف ميــاه اجملاري 
الثقيلــة ، ولعــدم معاجلــة ذلك 
ادى الى تلف األجــزاء امليكانيكية 

والكهربائية لتلك املضخات .
كما أشار التقرير الى وجود العديد 
من التجاوزات على األنهر الرئيسة 
محافظات  عمــوم  وفي  والفرعية 
العراق واملتمثلة مبد األنابيب ونصب 
الري  منافــذ  وتكســير  املضخات 
وتوسيعها بشكل عشوائي اذ بلغ 
عدد تلك التجــاوزات )2052( جتاوزا 
، منهــا   جتاوز احملافظــات )صاح 

الدين ، بابل، ذي قار، ميسان ، االنبار( 
املوسم   الزراعية خال  اخلطة  على 
 )2017-2011( للســنوات  الشتوي 
وتســببت هذه التجاوزات بحرمان 
من  الزراعية  األراضــي  من  العديد 
املياه  األمــر الذي يتطلــب توفير 
لهذه  أضافيــة  مائيــة  حصــص 
املســاحات وبالتالــي التأثير على 
احلصص املقــررة لألراضي الزراعية 
األخرى . وقد أوصى التقرير  بضرورة 
املتوقفة وإجراء  إصاح املضخــات 
الصيانــة الدوريــة املطلوبــة من 
املالية  التخصيصات  توفيــر  خال 
ونقل احملطات التــي انتفت احلاجة 
الى مواقع اخرى  من اســتعمالها 
حتتاجها واستبدال احملطات القدمية 
بعض  وجتهيــز  حديثة  مبحطــات 
احملطات باملولــدات لضمان عملها 
في حال انقطاع التيار الكهربائي ، 
كما أشــار التقرير الى ضرورة إزالة 
التجاوزات على منافذ الري وتطبيق 
رادعة  وعقوبات  قانونيــة  إجراءات 

بحق املتجاوزين.

شركة نفط ذي قار تسهم 
في افتتاح مكتب جوازات الرفاعي

الرقابة المالية تعلن عدم إيصال المياه 
لألراضي الزراعية باألوقات والكميات المطلوبة

مشروع متوقف في بغداد
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متابعة ـ الصباح الجديد :

يعتــزم جاريد كوشــنر، صهــر الرئيس 
األمريكي ترامب، عرض خطة »الســام 
من أجل االزدهار« في مؤمتر دولي بالبحرين 

غدا الثاثاء واألربعاء الذي يليه.
 وقال كوشــنر، وهو مهندس املشــروع 
لرويترز إنه ينبغي للزعماء الفلسطينيني 
دراســة اخلطة، وأضاف »تلك ســتكون 
لديهــم  كانــت  إذا  القــرن«  »فرصــة 

الشجاعة لالتزام بها«.
وال تتطرق اخلطة إلى الشــق السياسي 
الفلســطيني،  اإلســرائيلي  النزاع  من 
متفاديــة ذكــر أي اتفاق سياســي بني 
الطرفني. وتؤكد إدارة ترامب أنه ســيتم 
الكشف عن اجلانب السياسي من اخلطة 
الحقا هذه السنة، رمبا في تشرين الثاني 
بعــد االنتخابات املرتقبة في إســرائيل 

وتشكيل احلكومة اجلديدة.

تفاصيل الشق االقتصادي
وتدعو اخلطة في شقها االقتصادي، إلى 
استثمارات ضخمة من أجل حتسني إنتاج 
الكهرباء وإمدادات مياه الشرب ومعاجلة 
األراضي  فــي  الصحي  الصــرف  ميــاه 
الفلســطينية في ظل تــردي اخلدمات 

األساسية.
وفي قطاع غــزة تنص اخلطة على هبات 
وقــروض بفوائــد متدنيــة بقيمة 590 
مليــون دوالر لتحديــث محطــة إنتاج 
واســتحداث عشرات  غزة  في  الكهرباء 
آالف الوظائف. كما تلحظ اخلطة جهودا 
كبرى لدمج االقتصاد الفلســطيني مع 
اقتصادات الدول العربية اجملاورة، إمنا ليس 

مع إسرائيل.
وستستخدم هبات تصل إلى 900 مليون 
البضائع  شحن  محطات  لتحسني  دوالر 
وشــق طرقات خاصة للحــد من الوقت 
الذي تستغرقه عمليات الشحن التجاري 
وتتضمن  كلفتها.  وخفــض  احلدود  عبر 
اخلطة شــق طرقات حديثة مع إمكانية 
إقامة خط للســكك احلديــد يربط بني 
الضفة الغربية وقطاع غزة، في محاولة 
لاســتجابة ملطالبــة الفلســطينيني 

بإقامة دولة متواصلة جغرافيا.
وترصد اخلطة 500 مليون دوالر من الهبات 
إلقامة جامعة جديدة ذات مستوى عاملي 
في الضفــة الغربية أو فــي قطاع غزة. 
كما تنص على تخصيص 30 مليون دوالر 
إلعداد النساء بهدف رفع حصتهن ضمن 

القوى العاملة من 20 إلى 35 %.
وتهدف بصورة عامة إلى زيادة متوســط 
العمــر املتوقع مــن 74 إلــى 80 عاما. 
وتركز أيضا على القطاع الســياحي مع 
تخصيــص 1.5 مليــار دوالر من القروض 
املتدنيــة الفوائد و500 مليــون دوالر من 

الســياحية  املواقع  لتطويــر  الهبــات 
األراضــي  فــي  للســياحة  والترويــج 

الفلسطينية.
األراضــي  أن  إلــى  اخلطــة  وتشــير 
الفلسطينية تضم بعض املواقع األكثر 
قدسية للديانة املسيحية، وترى أنه من 
املمكن تعزيز الســياحة فيها باجتذاب 
عشــرات آالف الســياح اإلضافيني كل 
ســنة، وال ســيما من خال تشــجيع 
الســياح على زيادة محطة إضافية إلى 

رحلتهم.
للســلطة  ضمنــي  انتقــاد  وفــي 

الفلســطينية، تنــص اخلطــة على أن 
يتولى مصرف إمنائي متعدد األطراف إدارة 
األموال ملنع الفســاد وضمان الشفافية. 
وتدعو اخلطة بالتوافــق مع رأي الواليات 
املتحدة وصندوق النقد الدولي، القتصاد 
سوق يضمن حماية أفضل حلقوق امللكية 
النمو«.  و«تشــريعات ضريبية تشــجع 
كما تخصــص اخلطة 30 مليــون دوالر 
من الهبات إلنشــاء قاعدة بيانات حديثة 

لتسجيل صكوك امللكية العقارية.
مضيعة هائلة للوقت وجرمية تاريخية

وعلى الرغم مــن كل ما يوحي بأنه مغر 

لقبــول هذه اخلطــة اال ان افتقارها الى 
االفق السياســي، أثار رفضــا ليس من 
الفلســطينيني فحسب ولكن أيضا في 
الدول العربية التي تسعى إسرائيل إلى 

إقامة عاقات طبيعية معها.
الفلســطينية  الســلطة  وقاطعــت 
االجتمــاع ولم يوجــه البيــت األبيض 
وقالت  اإلســرائيلية.  للحكومة  الدعوة 
مبنظمة  البارزة  املسؤولة  حنان عشراوي 
التحرير الفلسطينية إن خطط كوشنر 
كلهــا مجرد »وعــود نظرية« مشــيرة 
إلى أن احلل السياســي فقــط هو الذي 

يحــل الصراع. وكانــت حركة »حماس« 
أكثر وضوحا بالقول »فلســطني ليست 

للبيع«.
ومواطنون  بــارزون  معلقون  واســتنكر 
عاديون مقترحات كوشنر بعبارات مماثلة 
بشــكل الفت لانتباه مثــل »مضيعة 
هائلــة للوقت« و«فاشــلة« و«مصيرها 

الفشل منذ البداية«.
وقال احمللل املصري جمــال فهمي »هذه 
اخلطة هي مــن بنات أفكار سماســرة 
العقارات ال الساسة. حتى الدول العربية 
التي تُوصــف بأنها معتدلــة غير قادرة 
على التعبيــر علنا عن دعمهــا«. وقال 
ســركيس نعوم املعلق بجريــدة النهار 
اللبنانية »هذه اخلطة االقتصادية، مثلها 
مثــل غيرها، لن تنجح ألنها با أســاس 

سياسي«.
وقال عزام الهنيدي نائــب املراقب العام 
األردن،  املســلمني فــي  اإلخوان  جلماعة 
الباد،  الرئيسية في  املعارضة  التي متثل 
إن اخلطة االقتصادية متثل بيع فلسطني 
حتت راية االزدهار مقابل السام دون إعادة 
األرض وإن دول اخلليــج العربيــة تتحمل 
اجلزء األكبر من األموال، مشــيرا إلى أنها 

صفقة بأموال عربية.
وكانــت جماعــة حزب اهلل الشــيعية 
اللبنانية قد وصفت في الســابق اخلطة 

بأنها »جرمية تاريخية« يجب وقفها.
اخلطــة  أن  عــرب  محللــون  ويعتقــد 
لشــراء  محاولــة  متثــل  االقتصاديــة 
معارضة االحتال اإلســرائيلي لألراضي 
مليارات  قيمتها  برشــوة  الفلسطينية 
الدوالرات للدول اجملاورة التي تســتضيف 
مايني الاجئني الفلســطينيني من أجل 
دمجهم. وقال صفوان املصري، األســتاذ 
»جــزء كبير من  بجامعــة كولومبيــا 
اخلمسني مليار دوالر سيذهب إلى الدول 
اجملاورة لتوطني الاجئني الفلســطينيني 
في تلك البلدان«. وبعد قيام إسرائيل في 
عام 1948، استوعب األردن وسوريا ولبنان 
وتشير  الفلسطينيني.  الاجئني  معظم 
بعــض التقديرات إلــى أن عددهم يصل 
اآلن إلى نحو خمسة مايني. وقال مهند 
احلاج علي، وهو زميل في مركز كارنيجي 
للشــرق األوســط في بيروت »أرى أنها 
ستفشل فشا ذريعا بينما تفيد خصوم 

الواليات املتحدة في املنطقة« في إشارة 
إلى إيران.

»ال ضير من االستماع«
وستشارك دول اخلليج العربية املتحالفة 
مــع الواليــات املتحــدة، مبا فــي ذلك 
السعودية واإلمارات، إلى جانب مسؤولني 
مــن مصــر واألردن واملغرب فــي مؤمتر 

البحرين، ولن يحضر لبنان والعراق.
للحلفاء  الســعودية  أكدت  جانبها  من 
العــرب أنها لــن تؤيد أي شــيء ال يلبي 
املطالب األساسية للفلسطينيني. وقال 
علي الشهابي، رئيس املؤسسة العربية 
التي تدعم السياســات الســعودية، إن 
الســلطة الفلســطينية مخطئة في 
رفــض اخلطة. وأضاف فــي تغريدة على 
تويتــر »يجــب أن تقبلهــا وتعمل على 
وصول املنافع لشــعبها ثم متضي قدما 
بقوة في العمل الســلمي... للبحث عن 

احلقوق السياسية«.
وانتقــد رجل األعمــال اإلماراتــي البارز 
خلف أحمد احلبتور رفض الفلسطينيني 
الذهــاب إلــى البحريــن، قائــا »هذه 
املقاربــة... قصيــرة النظر فــي أفضل 
األحوال، وانهزامية في أســوأها«. وكتب 
»ال ضير من االســتماع إلــى الطروحات 

م على طاولة البحث«. التي سُتقدَّ
وحتى في اخلليج، ال تلقى خطة كوشنر 
دعمــا يذكر. ووصفها ماجــد األنصاري، 
في  السياســي  االجتماع  علم  أســتاذ 
جامعــة قطــر، بأنها مضحكــة وغير 
الكويتي ميثم  الباحــث  وتوقع  واقعية. 
الشــخص أن تكــون واشــنطن غيــر 
قــادرة علــى تنفيــذ اخلطة مــن خال 
الدبلوماســية وقد يتعني عليها فرضها 
)ترامب( إســرائيل  وقال »أعطى  بالقوة. 
القدس واجلوالن، وفي كل يوم يقدم لهم 

هدايا على حساب العرب«.
اإلماراتي  السياسية  العلوم  أستاذ  وقال 
عبد اخلالق عبد اهلل إن للفلســطينيني 

احلق في رفض خطة كوشنر
وأضاف »ستواجه دول اخلليج صعوبة في 
ستواجه  الفلســطينيني.  على  فرضها 
صعوبة في إقناع الفلســطينيني... هذا 
ليس ما يتوقعه الناس بعد ســنوات من 

الصراع والكفاح«.

افتقارها الى البعد السياسي يجترح فشلها المستقبلي

رفـض عربـي واسـع يسبـق انـعقـاد مؤتمـر 
»صفـقـة القـرن« لسـالم فلسطيـنـي مـزعـوم

قال المحلل المصري جمال 
فهمي )هذه الخطة هي 
من بنات أفكار سماسرة 

العقارات ال الساسة. 
حتى الدول العربية التي 

تُوصف بأنها معتدلة غير 
قادرة على التعبير علنا عن 

دعمها(. وقال سركيس 
نعوم المعلق بجريدة 
النهار اللبنانية )هذه 

الخطة االقتصادية، مثلها 
مثل غيرها، لن تنجح ألنها 
بال أساس سياسي(، فيما 
قال آخرون انها )جريمة 

تاريخية( و)مضيعة هائلة 
للوقت( وان )مصيرها 

الفشل الذريع
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في مطلع العام احلالي، أعلنت شركة فورد 
 GT500 عن بنائها سيارة موستانغ شيلبي
جديدة، من شــأنها أن تكون أقوى ســيارة 

بنيت في مصنع الشركة على اإلطالق.
اليــوم، بــات إعــالن شــركة الســيارات 
األميركيــة أكثر وضوحــاً، بعد أن صرحت 
الشركة أن طراز السيارة لعام 2020، والتي 
ستطرح للبيع في اخلريف، ستتميز مبحرك 

8 أسطوانات بقوة 760 حصاناً.
مبحرك كهذا، ستستطيع السيارة الوصول 
إلى ســرعة 96.5 كيلومتراً في الســاعة 
في غضون 3.5 ثانية، ما سيجعلها »أقوى 
ســيارة فــورد قانونية فــي الطرقات على 

اإلطالق«، وفقاً ملا قالته الشركة.
ولم تصرح فورد بعد عن ســعر الســيارة 
اجلديدة، ولكن يبدأ ســعر سيارة موستانغ 
من طراز العام 2019 من 59,140 دوالراً، إال أن 
هذا سعر ســيارة GT350، والتي تصل قوة 

محركها إلى 662 حصان.
وتتمتع شــركة فورد بعالقة معقدة ولكن 
مثمرة مع شركة شــيلبي أميركيان التي 
تتخــذ من الس فيغاس مقــراً لها. وكانت 
قد صنعت ســيارات شــيلبي موســتانغ 
في البداية من قبل شــيلبي، وباستخدام 
سيارات موستانغ من شركة فورد. وال تزال 
شــيلبي اليوم تقوم بتحويالت أداء من هذا 

النوع.
يُذكــر أنه هناك حالياً ســيارات شــيلبي 
موستانغ، مثل ســوبر سنيك، تتمتع بقوة 
أكثر مــن 700 حصــان، إال أن هذه اجلديدة 
ستكون أقوى سيارة على اإلطالق تنتجها 

شركة فورد بنفسها.

قال متحدث باسم شــركة إكسون موبيل 
االقتصادية  نورجنزليــف  داجنــز  لصحيفة 
اليوميــة إن الشــركة تــدرس بيــع جميع 
احلصــص التي متتلكها فــي حقول النفط 

والغاز قبالة ساحل النرويج.
وقبــل عامني باعــت الشــركة األميركية 
الكبرى، وهي أكبر شــركة نفط في العالم، 
التي تشــرف على تشــغيلها في  األصول 
املنطقة لكنها احتفظت بحصص في أكثر 

من 20 حقال أخر.
ونقلــت الصحيفة عن خبير في القطاع لم 
تســمه قوله إن قيمة األصــول تقدر مبا بني 

ثالثة وأربعة مليارات دوالر.
وفي عــام 2017 بلغ صافي إنتاج إكســون 
موبيــل من احلقول قبالة ســواحل النرويج 
170 ألف برميل من املكافيء النفطي يوميا.
ولم يتسن االتصال باملتحدث باسم إكسون 

موبيل في النرويج على الفور للتعقيب.

قالت نيســان اليابانية إنها ستمنح ممثلي 
شــريكتها في التحالف رينــو مقاعد في 
جلان مهمة مبجلس إدارتها، منهية نزاعا بني 

شركتي صناعة السيارات.
وقالت نيسان إنها ستمنح الرئيس التنفيذي 
لرينــو تيري بوالر مقعدا فــي جلنة التدقيق 
مبجلس إدارتها وســتعطي جــان دومينيك 
ســينار رئيس مجلس إدارة رينو مقعدا في 
جلنة الترشــيح بها. كما ســيتولى سينار 

منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة.
يأتي التحرك بعد أن طلب ســينار التمثيل 
في جلان فــي مقابل املوافقــة على إصالح 
يخص هيكل احلوكمة دفع الشراكة املمتدة 

منذ عشرين عاما إلى أزمة.
وقالت رينو في بيــان »مجموعة رينو ترحب 
بقرار نيسان منح ممثلي رينو مقعدا في جلان 
مجلس إدارة رينو، األمر الذي ســُيعرض على 
االجتماع العام للمساهمني في 25 حزيران«.
وتابعــت: »االتفاق الذي جــرى التوصل إليه 
بشأن حضور رينو في هيكل احلوكمة اجلديد 
لنيســان يؤكد روح احلوار واالحترام املتبادل 

املوجودة داخل التحالف«.
وانهــارت محادثات اندماج بــني رينو وفيات 

كرايسلر هذا الشهر.
ومتلك احلكومة الفرنســية حصة نسبتها 
%15 في رينو، بينما متلك رينو نفسها 43.4% 

في نيسان.

فورد

إكسون موبيل

نيسان

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة االعمار واالســكان، 
املســاكن  ان  االحــد،  أمــس 
%16 من  تتجــاوز  العشــوائية 
مجموع املســاكن فــي العراق، 
مشــيرة الى وجود عجز سكني 
في العــراق بواقع مليونني و500 

الف وحدة.
وقال وكيل وزارة االعمار استبرق 
ابراهيم الشــوك، فــي تصريح 
صحافي، ان »هناك 3687 جتمعا 
عشــوائيا على مســتوى البالد 
اقليــم كردســتان، وبعدد  عدا 
مســاكن يبلــغ 521 الف و947 
مسكنا اي بنســبة تتجاوز 16 
في  املساكن  مجموع  من  باملئة 

البالد«.
وأضــاف ان »عدد ســكان هذه 
املســاكن يبلــغ ثالثــة ماليني 
292 الف نســمة، وحتتل بغداد 
والبصرة املراكز االولى باعدادها«.

ان  القول،  الى  الشــوك  ومضى 
»ظاهرة السكن العشوائي غدت 
اقتصادية  ابعاد  ذات  مشــكلة 
الوزارة  وبالتالي فان  واجتماعية، 
وضعت عددا من املعاجلات منها 
او  العشوائيات  مستوى  حتسني 
جتديدها على اســاس كل حالة 

على حدة«.
واوضح ان »لدى الوزارة دراســة 
موسعة بشــأن قطاع السكن 
والتحديات التي تواجهه وكذلك 
حلوله ومعاجلاته«، مشــيرا الى 
ان »الــوزارة عملــت على وضع 
لالسكان  الوطنية  السياســة 
لالعــوام 2010  2016 وحتديثها 

لالعوام 2018  2022«.
وأكــد وكيــل الــوزارة اعــداد 
اعمــار  إعــادة  ســتراتيجية 
املســاكن املدمرة في احملافظات 
الى جانب  االرهاب،  املتضررة من 
وضع خطــط للحــد والقضاء 
على السكن العشوائي وانشاء 
مشــروع املدن اجلديــدة ووضع 
الوطني  البرنامج  طريق  خارطة 

لزيــادة وصيانة ومراقبة الرصيد 
السكني في البالد.

النائــب عالء  قــال  ذلــك،  الى 
الربيعي، إن  أزمة الســكن في 
البــالد أنتجــت 3 آالف منطقة 

عشوائية في العراق.
وأضاف أن »مجلس النواب ناقش 
واحد مــن اهــم املواضيع التي 
والدولة  املواطــن  منهــا  عاني 
العراقية، وهو موضوع السكن«.

ولفت إلــى أن »املادة 30 أوالً من 
الدستور تؤكد أنه يكفل العيش 
الكــرمي وتوفير الســكن املالئم 
للمواطــن العراقــي«، مبيناً أن 
»أزمة السكن لم حتل منذ أكثر 
من عشــرين ســنة ولم تبحث 

بصــورة حقيقية، وال توجد رؤية 
للدولة العراقية«.

وتابــع، أن »البرملان ناقش األزمة 
التــي أنتجــت 3 آالف منطقة 
عشوائية في العراق، منها 1022 
في بغــداد، و700 فــي البصرة، 
و300 في كركــوك، وكذلك في 

بقية احملافظة«. 
سابقة  إحصاءات  نتائج  وكانت 
لــوزارة التخطيــط بالتعــاون 
املتحــدة  األمم  برنامــج  مــع 
البشــرية  للمســتوطنات 
)الهبيتــات(، أكــدت أن نحو 13 
% مــن ســكان العــراق الذين 
35 مليون  بنحــو  يقدر عددهم 

يعيشون في العشوائيات”.

ولم تشــمل اإلحصاءات سكان 
كردســتان  إقليم  محافظــات 
اســتثنت  كذلــك  الثــالث، 
محافظــات )نينــوى، واألنبــار، 
وصــالح الدين( بســبب النزوح 
املضطربة  األمنيــة  واألوضــاع 
هي  تســببت  والتي  وقتــذاك، 
األخــرى بأزمة ســكن “كارثية” 
كما يصفها مراقبون، إذ انهارت 
البنى التحتية بســبب املعارك 
اإلرهابي،  “داعــش”  تنظيم  ضد 

مع ازدياد عدد السكان.
وأكــد املتحــدث باســم وزارة 
التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، 
في وقت سابق أن “عدد اجملمعات 
املدن  عمــوم  في  العشــوائية 

3700 مجمع  يبلــغ  العراقيــة 
عشوائي”.

بغداد  “العاصمــة  أن  وأضــاف 
العراقية  املدن  جاءت في صدارة 
بواقع 1002 منطقة عشــوائية 
ونينوى  البصرة  محافظة  تليها 
أن  مبيناً  700 عشــوائية”،  بـــ 
“محافظتــي كربــالء والنجف 
اقل احملافظات بواقع 98 منطقة 

عشوائية”.
كمــا كانت جلنــة اخلدمات في 
قد  بغــداد  مجلــس محافظة 
املاضي،  شــباط  في  كشــف، 
عن وجود أكثــر من ألف مجمع 
ســكني متجاوز في بغداد أثرت 
التصاميم  على  كبير  بشــكل 

األساسية للعاصمة. 
مشــكلة  أّن  مراقبــون  ويــرى 
العشــوائيات بات من الصعوبة 
باإلمكان السيطرة عليها، لوجود 
جهات وأحزاب مســتفيدة ماديًا 
منها، إذ إن ملف العشوائيات لم 
يعد حكرًا على العوائل املتعففة 
والتي لم جتد سكنا لها، بل بات 
امللف يضم أحزابا عدة من أحزاب 
الســلطة، بعد أن استولت هذه 
األحزاب على كثيــر من األراضي 
العاصمة،  مركــز  وحــول  داخل 
واســتصدار  وبيعها  وتقطيعها 
سندات ملكية لها، من دون أن متر 
بالدوائــر املعنية بتخطيط املدن 

وامانة العاصمة.

16 % نسبة التجاوز في عموم البالد

بغداد والبصرة تحتالن المراكز األولى في السكن العشوائي

هناك 3687 تجمعا 
عشوائيا على مستوى 
البالد عدا اقليم 
كردستان، وبعدد 
مساكن يبلغ 521 
الف و947 مسكنا 
اي بنسبة تتجاوز 16 
بالمئة من مجموع 
المساكن في البالد

السكن العشوائي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــادت وكالة أنباء الصــني اجلديدة 
)شــينخوا( أمس األحــد أن الرئيس 
الصيني شــي جني بينغ سيشارك 
في قمــة مجموعة العشــرين في 
اليابان األسبوع املقبل، في أول تأكيد 

رسمي حلضوره،
وســط تصميم قادة "آسيان" على 
الدفع بأكبــر اتفاق جتاري في العالم 

قدما.
وتُعقــد قمة مجموعة العشــرين 
في مدينة أوســاكا فــي الفترة من 
27 إلى 29 حزيــران إذ من املتوقع أن 
يجتمع الرئيسني الصيني شي جني 
بينغ واألميركــي دونالد ترامب. ولم 
من  مزيدا  الرســمية  الوكالة  تذكر 

التفصيالت.

وقد يكون اجتماع شــي مع ترامب 
محوريــا إلعادة مفاوضــات التجارة 
بني الواليــات املتحــدة والصني إلى 
مســارها ووقف التصعيد في احلرب 

التجارية بينهما.
وقالــت وزارة التجــارة الصينية إن 
مســؤولني كبارا صينيني وأميركيني 
التجارية  احملادثــات  سيســتأنفون 
البلدين؛  رئيســي  رغبــة  على  بناء 
لكن بكني تأمل أن تخلق واشــنطن 

الظروف الضرورية للحوار.
وانهــارت املفاوضــات الرامية إلبرام 
املاضي  الشــهر  اتفاق شــامل في 
أميركيون  مســؤولون  اتهم  بعدما 
الصني بالتنصل مــن التزامات جرى 
االتفاق عليها في وقت ســابق. لكن 
بني  املفاوضــات جتددت  إنعاش  آمال 

الرئيــس األميركــي دونالــد ترمب 
جينبينغ،  شــي  الصيني  ونظيــره 
ســيجتمعان  أنهما  على  والتأكيد 

خالل قمة العشرين في اليابان.
وقال املمثل التجاري األميركي روبرت 
اليتهايزر إنه ســيتحدث هاتفيا مع 
ليو هي نائــب رئيس الوزراء الصيني 
وكبيــر املفاوضــني فــي احملادثــات 
التجارية »فــي غضون اليوم ونصف 

اليوم املقبلني«.
وقال غاو فنغ املتحدث باســم وزارة 
التجــارة الصينيــة للصحافيــني: 
»سيتواصل رئيســا فريقي التجارة 
ولكنه  الرئيسني«.  تعليمات  مبوجب 

لم يذكر املزيد من التفصيالت. 
وأضــاف: »نأمل أن تخلــق )الواليات 
الضرورية  واألجواء  الظروف  املتحدة( 

حلل املشــكالت عبــر احلــوار على 
الصني  لكــن  املســاواة«.  أســاس 
الرئيســة  الثالثة  اخلالفات  إن  قالت 
ال تــزال قائمــة، مبا في ذلــك إلغاء 
جميع الرســوم اجلمركية اإلضافية. 
ويختلــف اجلانبــان أيضــا بشــأن 
على  وكذلك  التجارية،  املشــتريات 
وجود نص »متوازن« ألي اتفاق جتاري. 
إنها لن تتفاوض على  وقالت الصني 

هذه البنود الثالثة.
في السياق، افتتح أمس قادة رابطة 
دول جنوب شــرق آســيا "آســيان" 
قمتهم في عاصمة تايالند بانكوك، 
اتفاق  بأكبر  الدفــع  مصممني على 
جتاري في العالم قدما، وســط نزاع 

جتاري محتدم بني واشنطن وبكني.
كما مــن املتوقــع أن تناقش القمة 

التي تنعقد برئاسة تايالند، اخلالفات 
في بحر الصــني اجلنوبي واضطهاد 
وتلوث  الروهينغا  للمسلمني  ميامنار 
وســتحتل  بالبالســتيك.  البحــار 
التجارة احليز األكبر من جدول أعمال 
القمة إذ يحرص قادة "آسيان" على 
تســريع توقيع اتفاق جتــاري صاغته 
الصني، يشــمل قرابة نصف سكان 
املعروف  االتفــاق  العالم. ويشــمل 
االقتصاديــة  "الشــراكة  باتفــاق 
اإلقليمية الشــاملة"، جميع الدول 
العشــر في رابطة "آسيان" إضافة 
إلى الهند واليابــان وكوريا اجلنوبية 

وأستراليا ونيوزيلندا.
آلية للصــني لوضع  االتفــاق  ويعد 
قواعــد التجارة في منطقة آســيا 
انسحاب  أعقاب  في  الهادئ  واحمليط 

الرئيس األميركــي دونالد ترامب من 
"اتفاق الشراكة عبر احمليط الهادئ"، 
الذي كان سيصبح أكبر اتفاق جتاري 
في العالم، بعــد أن وصفه بـ"قاتل 

الوظائف" األميركية.
وظل التقدم بشأن االتفاق اجلديد في 
األشهر القليلة املاضية يراوح مكانه 
مع تخوف الهند من أن تغرق السلع 
الصينية الرخيصة سوق االستهالك 
الضخم فيها، كما أثارت أســتراليا 
تدابير  نقــص  مخاوف  ونيوزيلنــدا 

احلماية اخلاصة بالعمل والبيئة.
وكثيرا ما تواجه "آســيان" انتقادات 
بأنها منبــر ضعيف غالبا ما تتغلب 
فيــه اللياقــة الدبلوماســية على 
التحــرك الفعــال حلل املشــكالت 

امللحة.

بغداد  الصباح الجديد:
أعلن البنك املركــزي العراقي، أمس 
شركة  بتأســيس  شــروعه  االحد، 
باملصارف  اخلاصة  التكافلي  التأمني 
االسالمية بالتعاون مع ديوان التأمني 
وبــرأس مال قــدره 15 مليــار دينار 
مبشاركة جميع املصارف االسالمية.

وذكر بيان للبنــك، ان »البنك أصدر 

ضوابط التكافل اخلاصة بالشــركة 
طبقا ملعايير مجلس اخلدمات املالية 
اإلســالمية IFSB وهيئة احملاســبة 
املاليــة  للمؤسســات  واملراجعــة 

.»AAOIFI اإلسالمية
وعــّد املركــزي أن »شــركة التأمني 
الستراتيجي  الهدف  متثل  التكافلي 
الســتراتيجية  للخطــة  الثانــي 

الشــاملة لهذا البنك فــي تطوير 
الصناعــة املصرفيــة االســالمية 
وتعامالتهــا، للفتــرة بــني 2016 – 

.»2020
وشــدد البنك على ان »هذه اخلطوة 
ستمهد النتقاله اخيرة نحو اسواق 
رأس املال االسالمية من خالل اصدار 
استكماال  االستثمار  صكوك  قانون 

حللقــات االقتصــاد االســالمي في 
العراق«.

الشــركة  ان »هذه  الــى  وأشــار 
خاضعــة لقانون تنظيــم أعمال 
التأمني رقم 10 لعام 2005 وقانون 
املصارف االسالمية رقم 43 لسنة 

 .»2015
البنك  بيانات  أظهرت  السياق،  في 

املركــزي ارتفــاع قيمــة مبيعات 
العملة األجنبية بشــكل طفيف 
فــي املــزاد املنعقد أمــس األحد، 
دوالر، مقارنة  204.69 مليــون  إلى 
املاضي؛  يوم اخلميس  مببيعات مزاد 
والبالغة 204.43 مليون دوالر، بزيادة 

قيمتها 260 ألف دوالر.
وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل 

املركزي،  البنك  لبيانات  وفقاً  دوالر، 
 34 املنعقد مبشــاركة  املــزاد  في 
مصرفاً، إضافة إلى شــركة حتويل 

مالي واحدة.
وأضاف املركــزي، أن املبيعات املنفذة 
هــي نتائج يوم غدا )اليــوم( االثنني، 
مبينا أن إجمالي البيــع الكلي بلغ 

232.41 مليون دوالر.

الرئيس الصيني في قمة العشرين للحّد من األزمة مع واشنطن

المركزي: 15 مليار دينار لتأسيس »التأمين التكافلي االسالمي«

التجارة تحتل الحيز األكبر من جدول أعمال قمة »آسيان« 

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــال النائــب االول حملافــظ النجف، 
هاشــم الكرعاوي إن كميــات املياه 
الواردة إلى محافظة النجف االشرف، 
كبيرة وتبشــر مبوســم زراعي ناجح 

ومميز.
جاء ذلــك خــالل تــرؤس الكرعاوي 
الزراعي  الــدوري للمجلس  االجتماع 
االعلى وبحضور جميع اعضائه والذي 
جرت فيه مناقشة عدة محاور مهمة 

تخص الواقع الزراعي للمحافظة. 
االجتماع  ناقــش  البيان،  وبحســب 
موقــف األســمدة الــواردة حملافظة 
النجــف واخلاصة بزراعــة محصول 
الــرز للموســم الصيفــي، إذ بــني 
الكرعــاوي انه جرى تأمــني الكمية 
بالكامل واجملهزة من الشركة العامة 
مخازن  إلــى  الزراعية  للتجهيــزات 
الشركة في النجف وهي قيد التوزيع 

الى االخوه الفالحني .
ومبا يخص  حملة التطهيرات اخلاصة 
باالنهــر الفرعيــة، وجــه الكرعاوي 
مديريــة املوارد املائيــة ودائرة صيانة 
إلى  بتوجيه احلفارات  الري  مشــاريع 

أي مــكان داخل احملافظة والســرعة 
املمكنة على ان يجري إيصال املاء إلى 
ذنائب األنهــار وكذلك إلى نهاية نهر 
املوارد  وبالتنسيق بني مديرية  جحات 

املائية والدوائر األخرى.
الزراعية  العقــود  جتديد  وبخصوص 
اوعــز النائــب االول بتشــكيل جلنة 
مشتركة من مديرية الزراعة والبلدية 
وأخــذ تعهدات خاصة باالســتغالل 
الزراعــي للمتعاقديــن ضمن حدود 

البلدية.
وأشــار الكرعاوي الى ضرورة التوصل 
حللول ناجحة ملعاجلة بعض املشاكل 
التي تواجه الفالحني واملزارعني والتي 
حتول دون زراعتهم لهذا املوســم في 
االخرى،  واملناطق  العباسية  منطقة 
مؤكداً بأن كميات امليــاه الواردة إلى 
محافظــة النجــف كبيرة وتبشــر 

مبوسم زراعي ناجح ومميز.
ودعا الكرعاوي "املزارعني الى استثمار 
وفرة املياه مع وجود التســهيالت من 
واجلمعيات  الدوائر  في  اخوانهم  قبل 
املعنية ليكون موســم زراعي ناجح 

ومميز عن املواسم السابقة".

النجف تعد بموسم زراعي متميز 
مع ارتفاع الخزين المائي للمحافظة
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رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Mon. 24 Jun . 2019 issue (4200( االثنني 24 حزيران 2019 العدد ASSABAH ALJADEED

تعزيـة
يتقــدم رئيس حترير واســرة 
بالتعزية  اجلديــد  الصبــاح 
القلبيــة الى الســيد هاني 
والدكتــور محمد علــي زاير 
لوفاة خالهمــا املرحوم علي 
صالــح غالي اخلزاعــي والى 
اهلل  تغمــده  الفقيد  اســرة 
ونسأله  الواســعة  برحمته 
تعالى ان يلهم ذويه ومحبيه 
الصبر والسلوان وانا هلل وانا 

اليه راجعون.

حسين الصدر 

احتفاالت ودالالت
--1

يشهد العراق احلبيب االحتفاء بذكريات 
عزيزة غالية عليه جاءت متزامنه هذا 

العام 
فقــد احتفــى العراقيــون بالذكــرى 
اخلامســة لفتــوى املرجعيــة العليا 
 /  6  /  13 فــي  الكفائــي  بالدفــاع 
الكبير في  األثــر  2014والتي كان لها 
دحر االرهاب واالرهابيني، اذ ســرعان ما 
النداء  ملبني  االبطال  حشود  انطلقت 
املقدس، ومسارعني الى سوح املواجهة 
الساخنة للتكفيريني اجملرمني األوغاد . 
لقد طرزت دماء الشــهداء األبرار تراب 
العراق بعد أْن دّنسه االرهابيون األوغاد.

--2
وحــني نحتفــي بالفتــوى التاريخية 
للمرجعيــة الدينية العليــا فالبد ان 
نقرن ذلك باالشــارة واالشــادة بالدور 
الرائد للحشــد الشعبي املبارك حيث 
كان الرقم الصعب في معادالت القوى 
، واســتطاع بفضل اهلل وتوفيقه – اّن 
ينجز الفتــح املبني مع ســائر قواتنا 
األخرى من اجليش والشــرطة واحلشد 

العشائري .
--3

وميــر قــرن ونصف علــى اصــدار أول 
صحيفة فــي العراق ) في 1869/6/15)  

وهذا عيد  الصحافة العراقية.
أعزائنــا الصحافيني  اذ نهنــئ  ونحن 
د الثناء على  العراقيني بعيدهم ، جنــدّ
مواقفهم الوطنية وجهودهم اخمللصة 
التنوير والتغيير والتوعية ضارعني  في 
اليه سبحانه ان يجعلهم في طليعة 
والشــعب  الدين  خلدمــة  العاملــني 

والوطن .
--4

الكبيرة على  ولالحتفــاالت دالالتهــا 
أنَّ العراق اليوم بدأ يســتعيد عافيته 

وينفض عن نفسه الغبار ...
لقد برز الدور املتميــز للعراق –واحلمد 
هلل- على كل الصعد محليا واقليميا 
ودوليــا، وهو ماض في طريقه الى بلوغ 

موقعه العالي حتت الشمس .
نســأله تعالى ان يجعل ايــام العراق 
كلهــا حافلــة بالعطــاء ومضيئــة 

باالجنازات.

Husseinalsadr2011@yahoo.com

رمي  الفنانــة  تُصــوِّر 
مشــاهدها  مصطفى 
في فيلــم "والد رزق 2" 
للنجــم أحمــد عز في 
أكتوبــر"   6" مدينــة 
باحلزام األخضر، اخلميس 
بينها  املشــاهد  وجتمع 
وبني عــز وبقيــة فريق 
طارق  اخملرج  مع  العمل، 
العريــان، إذ تظهر خالل 
األحداث كضيفة شرف 
في  مشــاهد  بأربعــة 
أبطاله،  بجانب  الفيلم 
جديــدة  بشــخصية 
ــح  ويُرشَّ ومختلفــة. 
2 -عودة أسود  "والد رزق 
فــي  للعــرض  األرض" 
األضحى  عيد  موســم 
في  ويشــارك  املقبــل، 

بطولتــه أحمــد عــز، 
وعمرو يوســف، وأحمد 
الفيشاوي، وأحمد داوود، 
ونسرين  الصاوي  وخالد 
أمــني، وعــدد كبير من 
النجوم كضيوف شرف 
علــى رأســهم غــادة 
عادل وإياد نصار وباسم 
صالح  تأليف  ســمرة. 
اجلهينــي وإخراج طارق 

العريان.

الفنــان محمد  أعــرب 
ســعادته  عــن  فــراج 
باملشــاركة فــي فيلم 
ضمن  املعروض  "املمر"، 
الســينمائي  املوســم 
من  ويجســد  اجلــاري، 
جنــدي  دور  خاللــه 
صعيدي شارك في حرب 
دت  مهَّ التي  االستنزاف 
أكتوبر/  النتصارات حرب 
1973.وقال  األول  تشرين 
فرَّاج "آخر إنتاج معروف 
في  كان  احلربية  لألفالم 
نهايــة الثمانينيات من 
خــالل فيلــم "الطريق 
حتدث  والذي  إيالت"،  إلى 
عن واحــدة من بطوالت 
البحرية املصرية، وبعده 
تلق  لم  أفالًمــا  ُقدمت 
رواًجا"، مضيًفا "ال ميكن 

أن تغيب الســينما عن 
اجليش املصري ببطوالته 
وشــخصياته؛  وتاريخه 
لــم  ســنة،   30 ملــدة 
يظهر من عبــاءة الفن 
ث  يتحدَّ عمــل  املصري 
عــن اجليــش املصــري 
نعرف  ال  التي  وبطوالته 
عنها الكثيــر، يجب أن 
نرى الشــخصيات التي 
ولتعود  بروحها  ت  ضحَّ

أرض مصر".

ريم مصطفى

محمد فراج

أخبــارهــــــــــم

البصرة - سعدي السند:
شــهد قصر الثقافة فــي البصرة 
أحلى كرنفاالت الطفولة، مشاركة 
أكثر من 40 طفال في ورشة تعليم 
فــن الفخار واخلزف والتي تشــرف 
عليهــا اخلزافة ســمية البغدادي 
بالتعاون مع مركــز ثقافة الطفل 

التابع لقصر الثقافة في البصرة.
اسابيع  لثالثة  الورشــة  تســتمر 
وبثالث جلسات في االسبوع لأليام 

األحد والثالثاء واخلميس.
بشــرح  الفنانة ســمية  وبــدأت 
الورشــة، وعن  نبذة مختصرة عن 
جماليات فن الفخار واخلزف، وبنحو 
مبسط ليتعرف األطفال على هذا 
النوع من الفنون اجلميلة. ووضعت 
بعدها الطني اخلــاص بفن الفخار 
أمام األطفال، والذي يجري شــراؤه 
من بغداد، مبواصفات خاصة، وقامت 
بأجــراء جتارب مبســطة أمامهم 

لكيفية التعامل مع الطني.
 راح بعدهــا األطفال يتعاملون مع 
الطني وبدأ كل واحد منهم يصنع 
ما يحب بإشــراف املدربة، وتعامل 
السمك  صناعة  مع  األطفال  أكثر 
وبعدة اشــكال، وقد يكون للبيئة 
تأثير على الشــكل الــذي اختاره 
بالفخار، حيث  لتجسيده  األطفال 
عرفت البصــرة مبوانئهــا وثروتها 

السمكية. 
يذكر ان صناعة الفخار من الفنون 
املعروفة في أغلب البلدان وأقدمها، 
اذ اســتعمل اإلنسان قدمياً األقداح 

املصنوعــة مــن الطــني والقدور، 
وتوجـــد مناذج عديــدة من الفخار 
واخلـزف بقيمـــة فنيـة وتاريخيـة 
استعملـــه  فقـــد  عاليـــة، 
كتاباتهـــم،  فـــي  اآلشوريـــون 

وكذلـك البابليـون.
البغدادي  ســمية  اخلزافة  الفنانة 

من  تخرجت  البصــرة،  مواليد  من 
معهد الفنون اجلميلة في البصرة 
قسم الفخار لعام 1986 وحصلت 
على شهادة البكلوريوس من كلية 
الفنون اجلميلــة عام 2014 بعد أن 
أعقبت  التــي  الســنوات  أمضت 
تخرجهــا مــن املعهد مبمارســة 

التدريس والعمل الوظيفي القريب 
وأقامــت عدة  مــن تخصصهــا، 
معارض شــخصية ومشتركة في 
فن الفخار، كما أقامت دورات وورش 
عمــل، وتعمل في الوقــت احلالي 
مشرفة في املديرية العامة لتربية 

البصرة.

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأت شرطة لوس أجنلوس حالة من 
النطاق،  واســع  األمني  االستنفار 
بعد ســرقة واحد من أشهر متاثيل 
هوليوود، هــو متثال جنمــة اإلغراء 

الشهيرة، مارلني مونرو.
نيوز"  "فوكس  شــبكة  ونشــرت 
الســرقة  كواليــس  األميركيــة 
مونرو،  مارلــني  لتمثال  الصادمــة 
الذي مت تشييده عام 1994 لوقفتها 

الشهيرة.
األميركية عن  الشــبكة  ونقلــت 
إن  قولهــم  أمنيــني،  مســؤولني 
واقعة الســرقة تلــك، واحدة من 
التاريخ، خاصة  السرقات في  أغرب 
وأن التمثال البرونــزي "غير القابل 

للصــدأ" طوله أكثــر من طابقني 
تقريبا.

أوفاريل، عضو مجلس  وقال ميتش 

مدينة لوس أجنلوس إن شــاهدا رأى 
شخصا يتســلق البرج املوجود في 
ويقطع  هوليوود  في  الشهرة  جادة 

التمثال مبنشار.
ولكن األغــرب أن كاميرات املراقبة 
لم تســجل أي حركة غريبة حول 
اختفى  فجــأة  ولكــن  التمثــال، 

التمثال.
شخصا  املراقبة  كاميرات  ولقطت 
ما يقفز على املبنى، لكن لم يظهر 
وهو يقطع متثال مارلني مونرو أو أي 
شيء، ثم شــوهد بعدها وفي يده 

حقيبة للظهر.
إنها  أجنلوس  لوس  وقالت شــرطة 
رفعت بصمات األصابع حول قاعدة 
"نســاء  برج  من  وبالقرب  التمثال، 
لتمثال  املالصــق  األربع"  هوليــود 
مارلــني مونرو، ومــن املؤمل ان يتم 

الكشف عن اسم السارق قريبا.

سرقة غامضة لتمثال مارلين مونرو

قصر الثقافة يحتضن ورشة 
لفن الفخار والخزف في البصرة

جانب من الورشة

الصباح الجديد - وكاالت:
هند  الّتونســّية،  الّنجمة  أعلنــت 
افتتاح قاعة ســينما  صبري، عــن 
"قابــس"  مدينــة  فــي  جديــدة 
الّتونسّية، وذلك بعد جفاف ثقافّي، 

دام 20 عاًما. 
وأوضحت هند صبري، أّن املهرجانات 
الّســينمائّية أصبحت أمــرًا حيويًا 
الّداخلّية  املناطق  لسّكان  بالّنسبة 

فــي تونس، في ظــّل معاناتهم من 
الّتهميش.

تلفزيونّية  مقابلة  في  هند،  وتابعت 
لها ببرنامج "كالم في الفن"، الذي 
يُعرض عبر فضائية "العربية"، أّنها 
"دعمت فكرة وعــد اجلمهور بقاعة 
ســينما وأوفينا بوعدنــا" ألّنه من 
الّظلــم أاّل يكون لديهم نافذة على 

العالم. 

وأّكــدت هند صبري، أّنها مؤمنة بأّن 
الّشــعوب،  تغّير  التي  الّثقافة، هي 
مضيًفــة، أّن انطالقتها الفنّية في 
مصر، جاءت من خالل عرض، قّدمته 
لها اخملرجة املصرّية، إيناس الدغيدي، 
لالشــتراك فــي فيلــم "مذكرات 
مراهقــة"، الفًتة، إلــى أّن اعمالها 
اجبرتها علــى التنقل ما بني تونس 

ومصر. 

ونّوهت، إلى أّنه من الّسهل صناعة 
"جنم"، مبعنى الّنجومية الّســريعة، 
لكــّن االســتمرارّية، واحلفاظ على 
الّتواجد، هو األصعــب. وحتّدثت عن 
مرض غرور الّشــهرة، مشددًة، على 
أّن كّل من ميّر حتــت األضواء، يُصاب 
بالغــرور، حتى لــو كان ذلك لوهلة، 
وأّنهــا ال تصّدق مــن ينفي ذلك عن 

نفسه. 

يحظى  مــن  أّن  إلى  وأشــارت، 
بالّشــهرة، يشــعر أّنــه ليس 
بحاجــة ألْن يســتمع إلى رأي 
مــن حولــه، وهذا مــرض من 
إلى  الّنجومّيــة، الفتة،  أمراض 
أّن اســتماعها للمقّربني منها، 
هو مــا أنقذها من مرض الغرور، 
مصـــدر  بأنهــم  ووصفتهــم 

قّوتهـا. 

هند صبري: اوفينا بوعدنا للجمهور بقاعة سينما جديدة

الصباح الجديد-وكاالت:
متكــن الشــاب األفغانــي، رحمة 
اهلل قشــقرزادة، مــن أكل ثماني 
بطيخات كبيرة خــالل 30 دقيقة، 
يتــراوح وزنها ما بــني 25، إلى 32 
كلغــم فــي مســابقة نظمتها 
تهدف ملساعدة  جامعة كوهاندزه 
بيع منتوجاتهم من  املزارعني على 

البطيخ.
وقال أفشني أميق، مدير اجلامعة، أن 
هذه املبادرة لتشــجيع الناس على 
زارعوها  البطيخ بعدما تضرر  أكل 
جراء قلــة اإلقبال عليهــا وتدني 

أسعارها بنحو كبير.
وشــارك في املســابقة نحو 200 
شــخص، توزعوا بني نساء ورجال، 
ابتكار  على  النســاء  وتنافســت 
أشــكال بديعــة لتشــجيع أكل 
إلى  الرجال  انقسم  البطيخ، فيما 
20 فريقا تنافســوا في مســابقة 

تناول أكل الفاكهة احلمراء.

واحدة  طاولة  حول  الرجال  وتواجه 
وأمــام كل واحــد منهــم ثماني 

بطيخات كان عليه أكلها.
املســابقة، وهو  الفائــز في  وقال 
طالــب فــي الســنة الثانية في 
حكومي  موظف  وابــن  االقتصاد، 
رفيــع، بعد إعالن فــوزه: لم أتناول 
هذه الكمية مــن البطيخ األحمر 
الناس كانوا  في حياتي. وأضاف أن 

يهتفون باســمه، مؤكدا أنه سار 
على مهل إلى منزلــه بعد انتهاء 

املسابقة.
ونصــح رحمــة اهلل قشــقرزادة 
الناس بــأكل البطيــخ نظرا إلى 
فوائده الكبيرة جــدا، مضيفا أنه 
سيشــارك في مســابقة للبصل 
ألن أســعاره منخفضة جدا، نظرا 

لوفرة محصوله هذا العام.

الصباح الجديد - وكاالت:
"سامسونغ"  شركة  تستعد 
الكوريــة اجلنوبية، لتســويق 
للطي،  القابل  الفريد  هاتفها 
"غالكســي فولد"، وذلك بعد 
تأجيل طرحه في األسواق منذ 

شهر نيسان/ أبريل.
من  تنفيــذي  مديــر  وأعلــن 
داخل الشــركة، أنها أصبحت 
فــي  لطرحــه  مســتعدة 
األســواق، وذلك بعــد متكنها 
من إصالح جميع عيوبه، التي 
كانت ســببا في تأجيل توفره 

للمستهلكني.
وقال كيم سيونغ تشول، نائب 
"سامســونغ  شــركة  رئيس 
ديســبالي"، إن الهاتف أصبح 
جاهــزا للطرح في األســواق، 
معظــم  حــل  مت  أن  بعــد 
بشاشة  اخلاصة  املشــكالت 

"ذا  صحيفة  بحسب  العرض، 
كوريا هيرالد". ولكن لم حتدد 
هاتف  لطرح  محــددا  موعدا 
"غالكســي فولد" خالل املدة 

املقبلة.
وكانت شــركة "سامسونغ" 
لإللكترونيات قررت في شــهر 
أبريل، أن تسحب جميع عينات 
الهاتــف "غالكســي فولد" 
مراجعني  علــى  وزعتها  التي 
لتجربتهــا بعــد أن أرهقــت 
الشــركة صفعــة تلقتهــا 
سمعتها بتأجيل موعد إطالق 

أول هواتفها القابلة للطي.
وبــدال مــن تلقي اإلشــادات 
قبــل إطالق الهاتــف، في 26 
بالواليــات  نيســان،  أبريــل/ 
الشــركة  ابتليت  املتحــدة، 
برصــد  اجلنوبيــة  الكوريــة 
عيوب من مراسلي صفحات 

التكنولوجيا تضمنت كسورا 
فــي  ووميضــا  وانتفاخــات 
الشاشات بعد يوم واحد فقط 

من استعمال العينات.
وتخطط "سامســونغ" لبيع 
مليــون جهــاز "غالكســي 
فولد" هــذا العام أي ما يعادل 
أقــل من نصف فــي املئة من 

291.3 مليــون جهــاز 
هاتف ذكي باعتها 

عام  الشــركة 
.2018

أفغاني يأكل ثماني 
بطيخات خالل 30 دقيقة

"سامسونغ" تستعد
 لطرح غالكسي فولد

بغداد ـ فالح الناصر:
ضيفــت قاعــة الثقافــة للجميع، 
جلسة نقدية لرواية "منفى الزرازير" 
للكاتب خالد الــوادي، بحضور جمع 

من املثقفني والنقاد ووسائل اإلعالم.

 اســتعرض الــوادي الصعوبات التي 
واجهته في اثناء كتابة الرواية، معاتباً 
بشدة جميع املسؤولني في العراق عن 
الثقافة، وعدم تبنيهم لروايته، وحتمل 
جزء من مصاريف طباعتها وتوزيعها، 

انه يسعى في رواياته املقبلة  مؤكداً 
ان يختار دور النشر خارج العراق لتبني 
نتاجــه، بعد الغنب الــذي اصابه في 
كتابة روايته التي جند نفسه ووقته 

وانعزل عن العالم لترى النور.

ساعتني  لنحو  اســتمرت  اجللســة 
شهدت مداخالت من احلاضرين الذين 
اشــادوا باجلهد الذي بذلــه الكاتب، 
موضحني النقاط التي اســهمت في 
اغنــاء الكاتب لروايتــه بالعديد من 

املواقــف التــي حتمل 
بعداً في كيفية الصمود 

وحتمل  والصبــر  والبقــاء 
الهموم، لتضاف إلى منجزات 

الوسط الثقافي واألدبي.

جلسة نقدية لرواية "منفى الزرازير"
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