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بغداد - وعد الشمري:
ب��دا رئيس مجل��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي بجولة اقليمية تش��مل 
اربع��ة بل��دان يتباح��ث معها في 
مختلف القضايا املشتركة اهمها 
واالس��تثمار  االره��اب  مكافح��ة 
واالقتص��اد، فيم��ا يؤك��د مص��در 
س��يدخل  الع��راق  ان  حكوم��ي 
املباحث��ات م��ع تل��ك ال��دول بروح 
املنتص��ر  في مع��ارك ضد تنظيم 
داع��ش واعادة الس��يطرة االحتادية 

على املناطق املتنازع عليها.
وقال مصدر حكومي الى "الصباح 
اجلدي��د"، ان "رئي��س ال��وزراء حيدر 
العبادي بدا بزيارة اقليمية تتضمن 

اربع دول في املنطقة".
واض��اف املص��در ان "بداي��ة جولة 
العب��ادي م��ن الس��عودية حي��ث 
الزيارة خصصت للبحث في اجمللس 

التنسيقي العراقي- السعودي".
ولفت ال��ى ان "اجمللس سيتراس��ه 
س��لمان  العراق��ي  اجلان��ب  م��ن 
اجلميل��ي وزير التخطي��ط، وماجد 
القصب��ي عن اجلانب الس��عودي"، 
مردف��اً أن "العبادي اصطحب معه 
ف��ي جولته عدداً كبي��راً من الوزراء 
واملستشارين وهذا يعكس اهمية 
الزي��ارة وض��رورة أن حتق��ق نتائ��ج 

ايجابية يلمسها اجلانبني قريباً".
واشاد املصدر ب� "دور الدبلوماسية 
العراقي��ة في تعزي��ز العالقات مع 
اجلانب الس��عودي فهناك اتصاالت 
متكررة بني مسؤولي البلدين وخير 
دليل على هذا االنفتاح بدا الرحالت 
اجلوية من الرياض إل��ى بغداد بعد 

انقطاع استمر لسنوات طويلة".
واوضح ان "لدى احلكومة العراقية 
انفتاح كبير الس��يما على صعيد 
العربي��ة  واملنطق��ة  اخللي��ج  دول 
التواص��ل  ادام��ة  إل��ى  وتس��عى 
واالبتع��اد عن جميع ان��واع العزلة 
الت��ي عاش��تها البالد خ��الل املدة 

املاضية".
واستطرد املصدر ان "جولة العبادي 
ستش��مل ايضا اململك��ة االردنية 
مص��ر  وجمهوري��ة  الهاش��ميك 
اضافة الى تركيا حيث ستتضمن 
مس��ؤولي  م��ع  مهم��ة  لق��اءات 
تل��ك ال��دول للبحث ف��ي القضايا 
مكافح��ة  الس��ما  املش��تركة 
االره��اب ومتابع��ة مص��ادر متويله 
وجتنيد املقاتل��ني وتبادل املعلومات 
االس��تخبارية فض��الً ع��ن امللفات 
العراقية  والتسهيالت  االقتصادية 

املمنوحة للمستثمرين".
وزاد ان "العراق مهتم بهذه اجلولة 

ليس خلصوصية امللفات فحس��ب، 
امنا كونه خرج منتصرا من املعارك 

ضد تنظيم داعش االرهابي".

واكد املصدر ان "الع��راق عاد بقوة 
بع��د ان ح��رر اراضيه م��ن تنظيم 
داعش وفرض س��يطرة السلطات 

االحتادية في املناطق املتنازع عليها 
وفق��ا للدس��تور وجميعها عوامل 
تؤيد قوته وقدرته على املش��اركة 

ف��ي صن��اع الق��رار ف��ي املنطقة 
برمتها".

تتمة ص3

العبادي يبدأ جولة إقليمية إلى
السعودية واألردن ومصر وتركيا

العراق يدخل مباحثات أمنية واقتصادية مع المنطقة بروح المنتصر

حيدر العبادي يبدأ جولة مباحثات إقليمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
جددت الواليات املتحدة األميركية، 
التزامه��ا بوح��دة الع��راق واعتبار 
إقليم كردس��تان "جزءا ال يتجزأ" 
من��ه، فيما دعت جمي��ع األطراف 
إلى الدخول في حوار على أس��اس 
الدس��تور العراقي، بحسب عرض 
قدمه رئي��س الوزراء حيدر العبادي 

ووافقت عليه حكومة اإلقليم.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة األميركية 
ف��ي بيان اطلعت علي��ه "الصباح 

اجلديد"، "ما تزال الواليات املتحدة 
ملتزم��ة بع��راق موحد ومس��تقر 
ودميقراطي وفيدرالي، وملتزمة جتاه 
حكومة إقليم كردستان بوصفها 
جزءا ال يتجزأ من الوطن"، مؤكدة 
بالق��ول "س��نواصل العم��ل مع 
مس��ؤولني من احلكوم��ة املركزية 
واإلقليمي��ة للح��د م��ن التوترات 
املصادم��ات  م��ن  املزي��د  وجتن��ب 

وتشجيع احلوار".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
التفتيش��ية  املف��ارز  متكن��ت 
الع��ام  املفت��ش  مبكت��ب  اخلاص��ة 
ل��وزارة الداخلية في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة بغ��داد من ضب��ط 224 
دع��وى قضائية مخفي��ة في ثالثة 
مراك��ز ش��رطة ببغداد م��ن دون أن 
تسجلها في سجالتها األساس أو 
تتخذ بش��أنها االجراءات القانونية 

املناسبة.
تلق��ت  للمفتش��ية  بي��ان  وذك��ر 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه انه 
" مت��ت عمليات الضب��ط بناًء على 

توجيه��ات املفت��ش الع��ام ل��وزارة 
الداخلية محمد مهدي مصطفى 
مبتابعة األوراق التحقيقية في مراكز 
الش��رطة، ك��ون قضاياه��ا تتعلق 

بحياة املواطنني وحقوقهم."
واض��اف "وبن��اًء عل��ى ذل��ك نفذت 
مف��ارز تفتي��ش مديري��ة ش��رطة 
محافظة بغداد جوالت تفتيش��ية 
ببغ��داد،  الش��رطة  مراك��ز  عل��ى 
شملت مركز شرطة املنتظر التابع 
ملديري��ة ش��رطة الص��در الثاني��ة، 

ومركز شرطة الزعفرانية.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن املتحدث باسم رئيس الوزراء، 
س��عد احلديثي، إن ش��روط بغداد 
للتفاوض مع أربي��ل، هي التأكيد 
على وحدة البالد والدستور واحترام 

سيادة احلكومة االحتادية.
وقال احلديثي في تصريح صحفي 
ل��ه، تابعت��ه "الصب��اح اجلدي��د"، 
ان"املفاوضات مع االقليم ستكون 
مش��روطة بالتأكي��د، على وحدة 

البالد والدستور".
واضاف قائال، ان من بني الش��روط 
كذلك، احت��رام س��يادة احلكومة 
املناف��ذ احلدودية  االحتادي��ة عل��ى 
الس��يادية  والث��روات  واملط��ارات 

واالجه��زة  البيش��مركة  وق��وات 
االمني��ة الكردية وف��رض القانون 
في املناطق املتنازع عليها ومنع اي 
سلوك منافي للدس��تور من قبل 

االقليم".
ع��ن  ان"احلدي��ث  قائ��ال،  وتاب��ع 
تع��د  ل��م  ونتائج��ه  االس��تفتاء 
موضح��ا  مطلق��ا"،  مطروح��ة 
ان"احلكوم��ة اس��تندت الى القرار 
القضائي ببطالن االستفتاء فضال 
ع��ن ق��رار البرمل��ان باتخ��اذ جميع 
اخلط��وات لفرض س��لطة الدولة 
االحتادية وبالفعل متكنت من الغاء 

االستفتاء بنحو عملي.
تتمة ص3

ضبط 224 دعوى قضائية مخفية 
في عدد من مراكز الشرطة ببغداد

بغداد تضع شروطًا جديدًة
للتفاوض مع أربيل

أميركا تجدد التزامها بوحدة 
العراق وتدعو للحوار استنادًا 

لـ"عرض" قدمه العبادي

"األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام"
3 ترحب باإلسهامات الدولية قيادي في االتحاد الوطني يدعو إلى إلغاء

2مؤسسة رئاسة اإلقليم واعتماد النظام البرلماني 

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، 
أمس الس��بت، إلى الشروع بوضع 
حل��ول "عاجلة ومقنع��ة" لتجاوز 
األزمة الراهنة في املناطق املتنازع 
"التهدي��دات"  ووق��ف  عليه��ا، 
و"االعت��داءات"،  العس��كرية 
مؤك��دا ضرورة اللجوء حلوار يحقق 
"تفاهم��ا عميق��ا" ويضمن وحدة 

وسيادة العراق.
وقال معص��وم في كلم��ة ألقاها 
خ��الل حفل أقي��م في بغ��داد يوم 
أمس مبناس��بة الذكرى الس��نوية 

لتأسيس اجمللس األعلى اإلسالمي، 
وتابعته��ا "الصب��اح اجلدي��د"، " ال 
بد أن اش��دد بهذه املناس��بة على 
األهمي��ة املطلق��ة للح��وار ل��درء 
والتش��ظي  التفرق��ة  مخاط��ر 
واالحتراب والسيما في هذه الفترة 
واملقترنة  اخلط��ورة،  االس��تثنائية 
بان��دالع خالف��ات عميق��ة وأبرزها 
األزمة الناجتة عن استفتاء الشهر 

املاضي في إقليم كردستان".
وأض��اف معص��وم " لق��د ح��رص 
الرئي��س الراح��ل مام ج��الل دائما 
عل��ى اس��تذكار مقول��ة ش��هيد 

احملراب الش��هيرة “نع��م لالختالف 
وكال للخالف”، ع��ادا أنها تقتضي 
التص��ارح  األط��راف  جمي��ع  م��ن 
واالتف��اق  للتصال��ح،  كأس��اس 
الثاب��ت عل��ى االلتزام بالدس��تور 
وحامي��ة  جامع��ة  كمرجعي��ة 
للتفاهم��ات واالتفاقات واملبادرات، 
كما أنها ضامنة للقدرة على بناء 
وطن للجمي��ع بدون متيي��ز، وعلى 
تفعي��ل مكاس��ب التعددي��ة في 
إطار الوحدة العراقية، مبا تتضمنه 
من جتسيد للمعاني الدميقراطية، 
ومب��ا تتيح��ه من تنوع ف��ي األفكار 

دون  م��ن  وال��رؤى  والطموح��ات 
احلض على التش��احن والتالس��ن 

والفرقة".
وتاب��ع أن " ه��ذه املب��ادئ حتتف��ظ 
بأهميتها احليوية وبقوة مضاعفة 
اليوم، بينما نحن منر مبرحلة شديدة 
فاالستمرار  والتعقيد،  احلساسية 
في احل��وار ب��ني األط��راف اخملتلفة 
الوصول  وتكثيَف��ه واحلرص عل��ى 
إلى تفاهمات حقيقية على اساس 
االلتزام التام بالدستور تهدف الى 
حماية حقوق اجلميع دون استثناء.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة، أمس السبت، 
عن انط��الق أعمال مع��رض بغداد 
داعي��ة  ال���44،  بدورت��ه  الدول��ي 
الش��ركات والدول إلى االس��تثمار 
في جمي��ع القطاعات بالتعاون مع 
القطاعني العام واخلاص العراقيني.

وقال وزي��ر التجارة وكالة س��لمان 
اجلميل��ي خ��الل افتتاح��ه املعرض 
الذي حضرته "الصباح اجلديد"، إن 
"بغ��داد احتضنت الي��وم فعاليات 
ال��دورة 44 ملع��رض بغ��داد الدولي 

حتت شعار )حررنا أرضنا وبتعاونكم 
نبنيه��ا( مبش��اركة 18 دول��ة و400 
ش��ركة محلي��ة وعربي��ة ودولي��ة 

بغداد".
وأض��اف اجلميل��ي أن "املعرض ميثل 
بواب��ة وترجم��ة حقيق��ة لتوطيد 
ب��ني  والتع��اون  الصداق��ة  أواص��ر 
العراق ومحيطه الدولي واإلقليمي 
والعرب��ي"، مبين��ا أن "تزامن إقامة 
املعرض مع حترير املناطق املغتصبة 
م��ن أراض��ي الوط��ن بالكام��ل هو 
رس��الة واضح��ة وحقيقي��ة ب��ان 

العراق مستعد للتعاون في مجال 
االس��تثمار واالعمار وتعزيز عالقاته 
بش��راكات حقيقية وبن��اءة تصب 
في صال��ح لتلبية حاج��ات العراق 
في جوان��ب كثيرة وفق سياس��ات 

اقتصادية مدروسة".
وأش��ار اجلميل��ي إل��ى أن "حض��ور 
ال��دول والش��ركات بنح��و متمي��ز 
هو إش��ارة واضح��ة للتحدي ودافع 
معن��وي خ��اص كونه��ا تزامن مع 
انتصارات حترير أراضينا من داعش"، 
داعيا الشركات والدول إلى "إقامة 

مش��اريع اس��تثمارية مع شركات 
القط��اع الع��ام واخل��اص العراقي 
للمس��اهمة ف��ي إع��ادة االعم��ار 

والبناء".
وأوض��ح أن "اقامة ال��دورة تأتي في 
اطار اجله��ود احلثيثة الت��ي تبذلها 
التع��اون  جس��ور  مل��د  احلكوم��ة 
والتب��ادل العلمي والثقافي مع دول 
العالم وانطالق��ا من رغبتها اجلادة 
لتحقيق نهضة ش��املة في البالد 

وعلى شتى االصعدة".
تفصيالت ص7

رئيس الجمهورية يدعو إلى "تفاهمات عميقة" بين بغداد وأربيل
انطالق أعمال معرض بغداد الدولي

بمشاركة 18 دولًة و400 شركة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مكتب املفتش العام لوزارة 
الداخلية، عن اكتشاف 261 حالة 
فس��اد إداري ومالي ف��ي مفاصل 
ودوائ��ر ال��وزارة خالل ش��هر أيلول 
املنصرم، مؤكداً رصد 317 وثيقة 

مزورة.
املفت��ش  ملكت��ب  بي��ان  وذك��ر 
الع��ام تلق��ت "الصب��اح اجلديد" 
نس��خة منه، إن "املفارز واللجان 
العاملة  والتدقيقية  التفتيشية 
ف��ي مكتب املفتش الع��ام لوزارة 
الداخلي��ة، متكن��ت خالل ش��هر 
أيلول املنص��رم من الع��ام اجلاري 
2017، م��ن اكتش��اف 261 حالة 
فس��اد اداري ومالي ف��ي مفاصل 
ودوائ��ر ال��وزارة وإع��ادت وأوص��ت 
بإع��ادة أكثر من 80 ملي��ون دينار 

الى خزينة الدولة".
واضاف، أن "جلان ومفارز مديريتي 
تفتيش بغ��داد واحملافظات فضالً 
عن مف��ارز مديرية الرصد وتقييم 

 261 رص��د  م��ن  متكن��ت  األداء 
حال��ة فس��اد اداري ومال��ي ف��ي 
مفاص��ل ال��وزارة خالل الش��هر، 

كانت مؤش��رات الفس��اد اإلداري 
املكتش��فة متمثلة ب� 166 حالة 
اس��تغالل  حال��ة   37 و  اهم��ال، 

س��وء  حال��ة   12 و  وظيف��ي، 
استخدام للس��لطة، و10 حاالت 
تزوي��ر، و 3 مخالف��ات ضبطي��ة، 

وحالة تعسف واحدة، فيما كانت 
مؤشرات الفس��اد املالي متمثلة 
ب��� 16 حالة هدر بامل��ال العام، و 8 
حاالت رش��وة، و 7 حاالت اختالس، 

وحالة سرقة واحدة فقط".
التدقي��ق  "مديري��ة  أن  وب��ني، 
املالي��ة في مفتش��ية  والرقاب��ة 
الش��هر  الداخلي��ة متكنت خالل 
م��ن إع��ادة )3,849,900( دينار إلى 
خزين��ة الدول��ة، وأوص��ت بإعادة 
)69,863,000( دينار أخرى، ومنعت 
من الهدر مبلغاً قدره )9,201,200( 
دين��ار، وتابع��ت تنفي��ذ 70 عقداً 
ضمن مشاريع اخلطة التشغيلية 
لل��وزارة، و 21 عق��داً آخ��ر ضمن 

مشاريع خطتها االستثمارية".
التدقي��ق  "مديري��ة  أن  واوض��ح، 
رأيه��ا  بّين��ت  املالي��ة  والرقاب��ة 
خالل ش��هر أيلول ف��ي 65 قضية 
معروض��ة عليه��ا م��ن مديريتي 

تفتيش بغداد واحملافظات.
تتمة ص3

"الداخلية" تكشف عن 261 حالة فساد
ورصد 317 وثيقًة مزورًة في الوزارة

متابعة

البرلمان يصّوت على تنسيب قضاة في مراكز االقتراع

مبنى وزارة الداخلية

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  قي��ادة  أعلن��ت 
الس��بت  أم��س   ، املش��تركة 
،ع��ن ف��رض كامل س��يطرتها 
عل��ى الت��ون كوب��ري بالكامل 
التاب��ع الى محافظ��ة كركوك 

، كاش��فة عن ، انها ستنش��ر 
فوجني م��ن اجليش العراقي في 
مناطق شمال شرقي احملافظة 
بالقرب من س��يطرة جمجمال 
التابع��ة للس��ليمانية ، وفيما 
يخ��ص عملي��ات االنب��ار ف��أن 

اجتمع��ت  األمني��ة  القي��ادات 
لتحديد ساعة الصفر القتحام 
اخلاضع��ة  املناط��ق  جمي��ع 
لس��يطرة داعش ف��ي قضائي 

راوه والقائم". 
العملي��ات  قي��ادة  وقال��ت 

املش��تركة في بي��ان لها تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ على 
نسخة منه ان "قطعات جهاز 
والش��رطة  اإلرهاب  مكافح��ة 
االحتادية واحلشد الشعبي تعيد 
انتشارها وتفرض األمن والنظام  

في ناحية التون كوبري التابعة 
حملافظة كرك��وك واملدينة حتت 

سيطرة قواتنا االحتادية االن". 
مص��در  كش��ف  جانب��ه  م��ن 
العمليات  قيادة  عس��كري في 
املش��تركة أمس الس��بت ، بان 

املش��تركة ستنشر  العمليات 
فوجني م��ن اجليش العراقي في 
مناطق ش��مال شرقي كركوك 
بالقرب من س��يطرة جمجمال 

التابعة للسليمانية. 
تتمة ص3

انتشار فوجين من الجيش العراقي قرب سيطرة جمجمال التابعة للسليمانية
بعد فرض السيطرة على التون كوبري في كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:
ص��وت مجل��س الن��واب، أم��س 
يقض��ي  ق��رار  عل��ى  الس��بت، 
بتنسيب قضاة في مراكز االقتراع 
لإلش��راف عل��ى التصويت والعد 
والف��رز لضم��ان س��ير العملية 

االنتخابية.
وق��ال مصدر برملان��ي في تصريح 
الن��واب  "مجل��س  إن  صحف��ي، 
املنعقدة  صوت خ��الل جلس��ته 

اليوم على قرار يقضي بأن ينسب 
مجل��س القضاء األعل��ى قضاة 
في مراكز االقتراع لإلشراف على 
والفرز لضمان  والع��د  التصويت 

سير العملية االنتخابية".
وكان مجل��س الن��واب عق��د في 
وق��ت س��ابق من امس الس��بت، 
جلس��ته االعتيادي��ة ال���27 من 
الفصل التشريعي احلالي برئاسة 
سليم اجلبوري وحضور 168 نائبا.

يذكر ان رئاس��ة مجل��س النواب 
ق��د عرض��ت، ارب��ع قوائ��م على 
اعض��اء البرملان بش��أن مفوضية 
فيم��ا  للتصوي��ت،  االنتخاب��ات 
أك��د االم��ني الع��ام لتجمع كفا 
النائ��ب رحيم الدراج��ي، ان فكرة 
التقس��يم ملرش��حي مفوضي��ة 
ارب��ع مجاميع  ال��ى  االنتخاب��ات 
هي محاولة "اس��تغفال" بعض 

النواب.

متابعة الصباح الجديد:
وق��ع الرئي��س األميرك��ي دونال��د 
ترامب أمرا تنفيذيا، يساعد سالح 
اجلو عل��ى حل مش��كلة النقص 

احلاد في عدد الطيارين.
وقال املتحدث باس��م وزارة الدفاع 
غ��اري  "البنتاغ��ون"،  األميركي��ة 
روس، إن س��الح اجل��و يفتقر حاليا 

إلى 1500 طيار. 
وأض��اف روس أن��ه م��ن املتوقع أن 
يس��مح وزير الدفاع لقائد القوات 
اجلوية باستدعاء قرابة 1000 طيار 
متقاعدي��ن مل��دة تصل ال��ى ثالث 

سنوات.
ويس��مح الق��رار اجلدي��د بتعديل 
إعالن الطوارئ الذي يتيح لس��الح 
اجلو استدعاء الطيارين املتقاعدين، 

طبقا ل�"أسوشيتد برس".
ووفق��ا للقان��ون احلال��ي، ال يجوز 
أكثر  اس��تدعاء  اجلوي��ة  للق��وات 
من 25 طي��ارا، لكن األم��ر اجلديد 
س��يلغي ه��ذا الس��قف للقوات 
اجلوي��ة، فضال عن ف��روع أخرى من 

اجليش.
وكان سالح اجلو األميركي كشف 
في أغس��طس املاضي ع��ن وجود 

عج��ز كبي��ر ف��ي ع��دد الطيارين، 
مطلقا مبادرة "العودة االختيارية 

للواجب" للطيارين املتقاعدين.
وم��ع نهاي��ة الس��نة املالي��ة في 
س��بتمبر 2016، كان لدى س��الح 
اجلو األميرك��ي 1555 طيارا فقط، 
في مؤشر على نقص في الطيارين 

لدى هذا اجلهاز احليوي باجليش.
يأتي هذا الق��رار بالتزامن مع توتر 
بني الواليات املتحدة وحلفائها من 
جهة وكوريا الش��مالية من جهة 
أخ��رى بس��بب البرام��ج النووي��ة 

والصاروخية لبيونغ يانغ.

ترامب يعّدل قانون الطوارئ
الستدعاء طيارين متقاعدين
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

في مؤش��ر جديد على عمق األزمة 
والعزل��ة الت��ي يعاني منه��ا رئيس 
املنتهية واليته مس��عود  اإلقلي��م 
بارزان��ي، بعد الفش��ل الكبير الذي 
مني��ت به سياس��اته وإصراره على 
إجراء االس��تفتاء، وجه بارزاني نداء 
ال��ى اجملتم��ع الدول��ي، طال��ب فيه 
أن يق��ف العال��م ضد ما اس��ماها 
وتهجير  والتج��اوزات  باالعت��داءات 
املواطن��ن التي متارس��ها احلكومة 

العراقية ضد اإلقليم.  
وبينما كان شعب كردستان يتوقع 
ان يق��دم بارزاني ال��ذي يقف وحيدا 
استقالته من منصبه، الذي يشغله 
بنحو غير قانون��ي، بعد انتهاء مدة 
واليت��ه الرابعة في 18 م��ن أب عام 
2015، بعد التراجع واالنسحاب غير 
في  البيش��مركة  لق��وات  املدروس 
معارك كركوك، ما ادى الى سقوط 
عش��رات الش��هداء بن صفوفها، 
جراء تعنت بارزان��ي بصفته القائد 
العام للقوات املسلحة في االقليم، 
وفشله في توقيع اتفاق مسبق مع 
احلكوم��ة االحتادية على املش��اركة 
ف��ي إدارة املناطق املتنازع عليها، إال 
ان��ه وعوضا ع��ن تقدمي اس��تقالته 
واحلف��اظ عل��ى م��ا تبقى م��ن ماء 
وجهه بات يكي��ل التهم بالعمالة 
واخليانة جلناح من االحت��اد الوطني، 
بالتآمر لتسليم محافظة كركوك 

من دون قتال للقوات العراقية.
كم��ا ودعا عض��و اجملل��س القيادي 
ف��ي االحت��اد الوطني الكردس��تاني 
اري��ز عبد اهلل الى الغاء مؤسس��ة 
رئاسة االقليم من االساس، وتوزيع 
صالحيات رئيس االقليم على برملان 
ورئاس��ة حكومة االقلي��م، وحتويل 

نظام احلكم إلى برملاني.
واضاف عبد اهلل في تصريح تابعته 
الصباح اجلدي��د، انه وبهدف اخلروج 
من املأزق الراهن على برملان االقليم، 
ان يعقد جلس��ة مبش��اركة جميع 
االطراف لتش��كيل حكوم��ة إنقاذ 
وطن��ي تأخ��ذ عل��ى عاتقه��ا ادارة 
البالد  جميع مفاصل ومؤسس��ات 
حل��ن إج��راء االنتخاب��ات البرملانية 

املقبلة في االقليم.

وبعد ان اكملت القوات العراقية اول 
امس اجلمعة عملياتها العسكرية 
في اطار إعادة انتش��ارها مبحافظة 
كرك��وك، بالس��يطرة عل��ى ناحية 
التون كوب��ري، اكد عض��و مجلس 
النواب عن محافظة كركوك ريبوار 
طه ضرورة ان تشارك جميع القوى 
السياس��ية واملكون��ات بتس��مية 
حكوم��ة محلية جدي��دة حملافظة 
كرك��وك وان تنتخب م��ن قبل ابناء 

املدينة بنحو شرعي.
واضاف ط��ه في تصري��ح للصباح 
اجلدي��د، ان االحت��اد الوطن��ي أج��رى 
حوارا مفتوحاً م��ع جميع املكونات 
في محافظ��ة كرك��وك، التي قال 
انه��ا اب��دت اس��تعدادها للتع��اون 
احلكوم��ة  لتش��كيل  والتنس��يق 
اجلدي��دة، واختي��ار احملاف��ظ ورئيس 
مجل��س احملافظ��ة خ��الل جلس��ة 
جملل��س احملافظة الذي توقع ان تكون 

قريبة.
واضاف ان االحتاد حت��دث مع اجلبهة 

القائمة  واالخوة ف��ي  التركماني��ة 
العربي��ة مبجلس احملافظة واحلوارات 
مس��تمرة للوصول الى اتفاق لبناء 
احلكوم��ة احمللي��ة في كرك��وك، مبا 
يصب في مصلحة جميع املكونات، 
األخط��اء  تك��رار  ع��دم  ويضم��ن 

السابقة.  
وحول موع��د البدء بحوار مع بغداد 
اش��ار ريبوار ط��ه الى ان��ه لم يتم 
حل��د االن حتدي��د موعد لزي��ارة وفد 
كردس��تاني مش��ترك ال��ى بغداد، 
متوقعا ان تبدأ األطراف السياسية 
لتسمية  بالتباحث  الكردس��تانية 
وف��د ي��زور بغ��داد قريبا، ملناقش��ة 
والس��بل  املش��كالت  آلية معاجلة 
التع��اون الدارة  بتحقيق  الكفيل��ة 

املناطق املتنازع لها.
األميركية  اخلارجي��ة  وزارة  وكان��ت 
قد عبرت ع��ن قلقها م��ن التقارير 
التي ذكرت حصول اش��تباكات بن 
قوات البيش��مركة واجليش العرقي 
بالق��رب م��ن بل��دة الت��ون كوبري، 

مطالبة جميع األط��راف إلى وقف 
جمي��ع أعمال العن��ف والتحركات 
االس��تفزازية، وتنس��يق أنشطتها 

الستعادة الهدوء.
وحثت املتحدث الرسمي للخارجية 
االميركية هيذر نويرت في بيان اول 
ام��س اجلمع��ة احلكوم��ة املركزية 
عل��ى تهدئة الوضع م��ن خالل احلد 
م��ن حت��ركات الق��وات االحتادية في 
املناطق املتن��ازع وحصرها إلى تلك 
الت��ي يتم التنس��يق بش��أنها مع 

حكومة إقليم كردستان.
وطالب��ت جميع األط��راف بالدخول 
في ح��وار، على أس��اس الدس��تور 
العراق��ي، وذل��ك بحس��ب ع��رض 
رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي 
الذي وافقت علي��ه حكومة إقليم 
كردس��تان بنحو معل��ن، مؤكدة ان 
الوالي��ات املتح��دة ملتزم��ة بعراق 
ودميقراط��ي  ومس��تقر  موح��د 
وفيدرال��ي، وملتزم��ة  جتاه حكومة 
إقلي��م كردس��تان بوصفها جزءا ال 

يتجزأ م��ن الوطن، معلن��ة العمل 
مع املسؤولن من احلكومة املركزية 
واإلقليمي��ة للح��د م��ن التوت��رات 
املصادم��ات  م��ن  املزي��د  وجتن��ب 

وتشجيع احلوار.
وكان باف��ل طالبان��ي النجل االكبر 
الس��ابق جالل  العراق��ي  للرئي��س 
طالبان��ي ق��د ع��ّد امس الس��بت، 
ف��ي  كردس��تان  اس��تفتاء  إج��راء 
اخلامس والعش��رين من شهر ايلول 
مبين��اً   ، فادح��اً«  »خط��أ  املاض��ي 
انه كان االج��در بالقي��ادة الكردية 
القبول باملقت��رح األميركي بتأجيل 

االستفتاء لسنتن.
وذك��ر طالباني في تصريح صحفي 
ان »لدي��ه وثائ��ق تؤك��د ان ثماني��ة 
وثالث��ن قيادي��ا في االحت��اد الوطني 
من أصل خمسن، وقعوا على عودة 
اجلي��ش العراق��ي الى قاع��دة »كي 
وان« لتصب��ح منطق��ة مش��تركة 
للق��وات االميركي��ة والبريطاني��ة 
وبقي��ة أعض��اء التحال��ف الدولي 

وجزء من اجليش العراقي.
كان  االتف��اق  »ه��ذا  ان  واض��اف، 
الوحيد الذي وق��ع عليه والذي كان 
س��يقف حائال دون وق��وع األحداث 
األخيرة ف��ي مدينة كرك��وك، لكن 
القي��ادة الكردية اثبت��ت مرة أخرى 
عدم قدرته��ا على اتخ��اذ القرارات 

الصحيحة«، حسب تعبيره.
األفض��ل  م��ن  كان  ان��ه  وأوض��ح 
قب��ول املقت��رح األميرك��ي بتأجيل 
على  االس��تفتاء لعامن، مش��دداً 
ض��رورة احلوار والتف��اوض مع بغداد 
واجملتم��ع الدول��ي، واحملافظ��ة على 
الوح��دة الكردي��ة في ه��ذا الظرف 

العصيب.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد 
رحبت ببيان وزارة اخلارجية األميركية 
حول ما يجري ف��ي املناطق املتنازع 
عليها، وطالبت بحلحلة املشكالت 
عب��ر إجراء ح��وار مع بغداد بأس��رع 
وقت وف��ي اطار الدس��تور العراقي 

من دون أية شروط مسبقة.

قيادي في االتحاد الوطني يدعو إلى إلغاء مؤسسة
رئاسة اإلقليم واعتماد النظام البرلماني 

بارزاني يفقد جميع أوراقه السياسية والتفاوضية

كشف التصويت االخير حول قانون االنتخابات داخل 
قبة مجلس النواب عن تنازع كبير بن االحزاب والكتل 
لتش��ريع قوانن تقترب كثيرا من ارادات هذه االحزاب 
ومصاحلها ورغبتها في تكريس البقاء ملمثليها داخل 
الس��لطات الثالث ويبعث هذا التنازع برسائل كثيرة  
موجهة  الى جمهور الناخبن في العراق في مقدمتها 
ان النخب السياسية غير مستعدة لتغيير فلسفتها 
واجتاهاتها التي اوصلتها الى مقاعد الس��لطة برغم 
اخل��راب الكبير ال��ذي انتجته هذه الفلس��فة وان اية 
ارادات تس��تهدف التغيي��ر واالص��الح عليه��ا اجتياز 
طريق طويل وموانع كثيرة اجتهدت االحزاب احلاكمة 
ف��ي تضمينه��ا داحل بن��ود القوانن التي ش��رعتها 
خالل السنوات املنصرمة وفي الوقت نفسه كشفت 
طريقة التصوي��ت على قانون) س��انت ليغو( املعدل 
ع��ن تعاهد وتضام��ن وتكافل داخل الكت��ل الكبيرة 
على ابقاء آليات احتساب االصوات مبا يخدم ويضمن 
مصاحله��ا ومن املؤكد ان هذه املعطيات ترس��خ لدى 
الرأي العام  قناعات بان هناك اصرار وعناد على ادخال 
العملية السياس��ية ف��ي نفق التأزمي واس��تبعاد أية 
محاوالت لالقتراب من معالم التغيير التي ينش��دها 
مالي��ن العراقين مم��ا انعكس عل��ى ردود فعل كبيرة 
متثل��ت بحملة اعالمية واس��عة تفاعل معها مالين 
املدونن على شبكات التواصل االجتماعي عبرت عن 
رفض وس��خط ش��رائح مختلفة ملاجرى في مجلس 
الن��واب خالل اليوم��ن املاضين وفي الوقت نفس��ه 
اتاح هذا احلدث الفرصة للتيارات املناوئة مليول احزاب 
الس��لطة للقيام ينش��اطات معارضة متثلت بدعوة 
زعيم التيار الص��دري مقتدى الصدر للتظاهر ورفض 
ه��ذه التوجه��ات داخل الس��لطة التش��ريعية التي 
وصفه��ا الصدر بانها امالءات تري��د من ورائها جهات 
متنف��ذة مواجهة دعوات االص��الح والتغيير ويبدو ان 
االيام املقبلة ستش��هد حراكا سياس��يا معارضا ملا 
تريده االحزاب والكت��ل الكبيرة ورفض معاودة وتكرار 
واستنساخ املشهد االنتخابي خالل الدورات السابقة 
وتوظيف الثغرات في بنود وآليات احتس��اب االصوات 
لكس��ب االصوات حيث عبر عدد من اعضاء مجلس 
النواب الذين رفضوا التصويت على قانون االنتخابات 
عن س��عيهم الع��ادة التصويت على الفق��رات التي 
تتيح جني للكتل الكبيرة االستئثار باملقاعد او اعادة 
التصويت عل��ى القانون مبجمله ورفضه برمته ..وفي 
كل االحوال ماتزال ارادة اجلمه��ور املتمثلة بتطلعات 
العراقين نحو االصالح والتغيير  مغيبة في توجهات 
ومش��اريع االح��زاب والكت��ل السياس��ية ويريد لها 
املتحمس��ون للفوز باملقاعد ان تكون خلف ظهورهم 
فيم��ا نريدها نحن ان تكون ف��وق امليول واالجتاهات مبا 

ينهي مشاهد التأزمي في العراق .

التعاهد على التأزيم !

سايمون هندرسون*

ف��ي حزيران/يونيو املاضي، منح العاهل 
الس��عودي املل��ك س��لمان، أح��د أكبر 
رؤس��اء دول اخللي��ج العربي س��ناً، ابنه 
املفض��ل محمد بن س��لمان لقب ولي 
العه��د. وكان األمي��ر، البالغ من العمر 
32 عاماً، الش��خص الثالث من العائلة 
املالكة الذي يحصل عل��ى هذا اللقب 
منذ اعت��الء امللك س��لمان العرش في 
ع��ام 2015، لكن��ه يُعتب��ر عل��ى نطاق 
واس��ع خي��ار وال��ده احلقيق��ي ليكون 
امللك التالي. وقد يك��ون ملوعد وظروف 
حصول ذل��ك تبعات مهمة بالنس��بة 
للسعودية، والعالم اإلسالمي األوسع، 

وسوق النفط الدولي.
وال يضع قانون اخلالفة السعودي نظاماً 
صارم��اً حلق البكوري��ة - بل ينص فقط 
عل��ى انتق��ال احلكم إلى أبن��اء وأحفاد 
مؤسس البالد، عبد العزيز )ابن سعود(. 
ويس��مح ه��ذا املرس��وم الفضف��اض 
إل��ى  ش��قيق  م��ن  اخلالف��ة  بانتق��ال 
ش��قيقه، مما يوّلد مش��كلًة لم تنفك 
تكبر م��ع كل عملية انتقال - وقد كان 
أبن��اء ابن س��عود يعتل��ون العرش في 
أعم��ار متقدمة ويعيش��ون ملدة أطول 
وهم ف��ي س��دة احلك��م، وف��ي نهاية 
املطاف يس��تنزفون قدراتهم اجلسدية 
والعقلي��ة في القيادة )الحظ الرس��م 
البياني أدناه(. وقد يؤدي توّلي محمد بن 
س��لمان العرش إلى حل هذه املشكلة 

خالل السنوات القادمة.
ويحم��ل امللك س��لمان لقب��ن آخرين 
أيضاً، وهم��ا خادم احلرمن الش��ريفن 
ورئيس الوزراء، مما يوّسع نطاق احتماالت 
نقل املسؤوليات إلى محمد بن سلمان. 
وقد تتبلور السيناريوهات احملتملة على 

النحو اآلتي:
تخّل��ي س��لمان وانتق��ال احلك��م إلى 
محمد بن س��لمان. ال يعتب��ر »التنازل« 
على األرجح خياراً مفضالً في اململكة. 
وقد متّ اللجوء إليه في املرة األخيرة عام 
1964 عندما اضطر امللك س��عود الذي 
أس��رف ف��ي التبذي��ر إلى التن��ازل بعد 
توت��رات دامت س��ت س��نوات مع أخيه 
غير الش��قيق فيصل، الذي حل محله. 
وف��ي اآلون��ة األخي��رة، في ع��ام 2013، 
تخّل��ى أمير قط��ر حم��د آل ثاني البنه 
متي��م لكنه احتف��ظ بنف��وذ كبير إلى 
جانب لقبه الرس��مي »األمي��ر الوالد«. 
ونظراً إلى العالقة العدائية والضغائن 
بن الرياض وقطر، تنعدم فرص سلمان 
لتقلي��د من��وذج »امللك الوال��د«، غير أن 
حقبة مختلفة م��ن التاريخ  قد جتعل 

التنازل الكامل أكثر قبوالً.
في عام 1902، قاد ابن سعود )الذي كان 
في الثانية والعش��رين فقط من عمره 
في ذلك الوقت( مجموعة من املقاتلن 
م��ن املنف��ى الس��تعادة قري��ة أجداده 
»الدرعي��ة« الواقعة في وس��ط اجلزيرة 
العربي��ة. ورداً عل��ى ذلك، تن��ازل والده 
عب��د الرحمن عن قيادة بيت آل س��عود 
إليه. واليوم، يُقال إن امللك س��لمان يرى 
ش��خصية ابن س��عود في جنل��ه، وقد 
نقلت صحيفة »وول س��تريت جورنال« 
أنه س��بق أن أعّد ش��ريط فيديو يعلن 
في��ه أن محم��د بن س��لمان س��يكون 

ملكاً.
تعين س��لمان حملم��د بن س��لمان في 
منصب رئيس الوزراء. في الوقت الراهن، 
يش��غل امللك منص��ب رئيس ال��وزراء، 
ف��ي حن يش��غل ولي العه��د منصب 
نائب رئيس ال��وزراء. غير أن االجتماعات 
األس��بوعية جمللس الوزراء التي يرأسها 
رئي��س ال��وزراء، ال تعّد اللق��اءات األهم 

التخاذ الق��رارات في البالد، بل يضطلع 
الش��ؤون  »مجل��س  املهم��ة  به��ذه 
الس��عودي«  واألمني��ة  السياس��ية 
االقتصادي��ة  الش��ؤون  و«مجل��س 
والتنمية«، وهما هيئتان متّ تأسيسهما 
في عام 2015، ويرأسهما حالياً محمد 
بن س��لمان. ومن الناحية اإلدارية، ميكن 
الق��ول بأن تعين األمير محمد رئيس��اً 
لل��وزراء ق��د يكون أكث��ر تنظيم��اً من 
الترتي��ب احلال��ي. ولكن هذه املس��ألة 
قد تكون حساس��ة: فقد دخل فيصل 
وامللك س��عود في ش��ّد احلبال من أجل 
الس��يطرة البيروقراطي��ة قب��ل إرتقاء 
األول الع��رش، لذل��ك يج��ب أن يك��ون 
س��لمان راغباً حقاً بالتخل��ي عن هذه 
املهم��ة إذا كان هذا التقس��يم لألدوار 

سينجح اليوم.

محمد بن س��لمان يصبح الوصي على 
العرش. وفقاً لوكالة األنباء السعودية 
»واس«، عندما يسافر سلمان إلى اخلارج، 
كما فع��ل عندما توجه إلى موس��كو 
في وقت سابق من هذا الشهر، »ينيب« 
محمد بن سلمان »إلدارة شؤون الدولة 
ورعاي��ة مصالح الش��عب خ��الل فترة 
غيابه«. وتبرز نسخة عن خيار - الوصاية 
- هذا في حاالت املرض أو العالج الطبي 
الطوي��ل في اخلارج. وم��ع ذلك، ميكن أن 
تكون الوصاي��ة املطّولة مثيرة للجدل. 
فبع��د إصاب��ة املل��ك فه��د بجلط��ة 
دماغية ش��ديدة في أواخر عام 1995، متّ 
تعين ولي العهد األمير عبداهلل وصياً 
على العرش، لكنه ش��غل هذا املنصب 
ألس��ابيع قليل��ة فقط - عل��ى ما يبدو 
ألن إخوته األش��قاء النافذين )سلطان 

وناي��ف، وس��لمان( حرصوا عل��ى عدم 
الس��ماح لعبد اهلل بالتمتع بالسلطة 
املطلق��ة. وعل��ى الرغ��م م��ن احلال��ة 
الصحية السيئة للملك بعد ذلك، لم 
يتولَّ عب��داهلل الصالحيات الرس��مية 
الكاملة إلى ح��ن اعتالئه العرش عام 

.2005
وف��اة س��لمان. بصفت��ه ولي��اً للعهد، 
س��يصبح محم��د ب��ن س��لمان ملكاً 
ش��رط أن يقّر كبار أفراد بيت آل سعود، 
الذين يجب أن يبايعوه، بقيادته. غير أن 
االنشقاقات داخل العائلة املالكة التي 
متّ تداولها قد تدفع ببعض الشخصيات 
إلى حتدي سلطته اجلديدة. وعندما قرر 
العاه��ل الس��عودي تعي��ن محمد بن 
س��لمان ولياً للعهد قبل أربعة أشهر، 
صّوت ثالثة من األمراء األربعة والثالثن 

ف��ي »هيئ��ة البيع��ة« ض��ده. ووفق��اً 
لصحيف��ة »نيويورك تامي��ز«، لم يتخَل 
س��لفه، محمد بن نايف، عن الدور ولم 
يعل��ن والءه حملم��د بن س��لمان إال بعد 
حرمانه من الن��وم واألدوية؛ وترّدد أنه ال 
يزال مس��جوناً في قص��ره حتى اليوم. 
ويب��رز خص��م محتمل آخ��ر هو متعب 
ب��ن عبداهلل، ابن امللك الس��ابق ورئيس 
ل  »احلرس الوطني«، وهذا األخير يش��كّ
قوة عس��كرية كبيرة في حال نش��وب 

نزاع على اخلالفة.
وفي حال وفاة امللك، س��يتمكن محمد 
بن س��لمان م��ن املن��اورة لتذليل هذه 
العقبات العائلية من خالل اختيار ولي 
عه��د جديد بعناي��ة، وهو ح��ق يتمتع 
ب��ه امللك. ولكن في الوق��ت احلالي، لم 
تتض��ح بعد هوية ول��ي العهد. وكحل 
بدي��ل، بإمكانه أن يؤخ��ر ذلك التعين، 
كم��ا فعل امللك فيصل في س��تينيات 
الق��رن املاضي قب��ل أن يس��مي األمير 
خال��د ف��ي نهاي��ة املطاف. وف��ي وقت 
س��ابق من ه��ذا الع��ام، س��عى امللك 
إل��ى احلد من معارض��ة العائلة املالكة 
لتعين جنله ولياً للعهد من خالل تغيير 
قانون اخلالف��ة في اململك��ة؛ فالقانون 
اجلديد يجعل أبناء محمد بن س��لمان 
اليافع��ن غي��ر مؤهلن له��ذا اللقب. 
كما أن األمير خالد، ش��قيق محمد بن 
سلمان وسفير اململكة لدى واشنطن، 

غير مؤهل أيضاً.

التداعيات السياسية
بغض النظ��ر عن العقب��ات الداخلية، 
يب��دو أن عملية تس��ليم الع��رش إلى 
محم��د بن س��لمان أصبحت راس��خة 
أساس��اً، ويتمث��ل الس��ؤال الرئيس��ي 
في موعد إمتام ذل��ك. ورغم أن األعمال 
الداخلي��ة لبي��ت آل س��عود هي عامل 

احلك��م النهائ��ي، فق��د تك��ون عوامل 
السياس��ة الداخلية واخلارجية مهمة 
أيضاً. فطموحات ول��ي العهد إلحداث 
تغييرات اقتصادية واجتماعية، املصورة 
ضمن مشروعه »الرؤية 2030«، واإلعالن 
مؤخ��راً عن الس��ماح للنس��اء بقيادة 
الس��يارات، يعززان مكانته وش��عبيته 
في الوقت الراهن. لكن كيفية التعامل 
م��ع عوامل خارجية عل��ى غرار الطريق 
املس��دود ال��ذي وصلت إلي��ه احلرب في 
اليمن والتوترات ب��ن دول اخلليج وقطر 
ومجموعة من املش��اكل م��ع إيران، قد 

ترسم بدورها معالم عملية اخلالفة. 
لدى الواليات املتحدة مخاوف سیاسیة 
متع��ددة تتركز ف��ي موض��وع اخلالفة، 
ولکنه��ا ال متلك س��بالً كثي��رة للتأثير 
على سياس��ات البالط امللكي. فغالباً 
ما يصعب فهم طريقة تفكير العائلة 
املالك��ة، حيث أن القرارات الس��عودية 
املاضية اتس��مت باحل��ذر والتوافق في 
اآلراء، لك��ن أي��اً م��ن هات��ن اخلاصيتن 
ال تنطب��ق عل��ى ش��خصية محمد بن 
س��لمان. وال تزال بيروقراطية واشنطن 
حتاول تقبل مس��ألة إنه��اء دور محمد 
بن ناي��ف ال��ذي كان محاوراً أساس��ياً 
ف��ي قضاي��ا مكافحة اإلره��اب عندما 
كان وزيراً للداخلي��ة وولياً للعهد. وفي 
الوق��ت احلال��ي، يب��دو أن أكب��ر مناصر 
حملم��د بن س��لمان هو والده، مما يش��ير 
إل��ى ضرورة اتخ��اذ اخلط��وات النهائية 
األساس��ية عل��ى صعي��د الترقية - ال 
س��يما اس��تخدام ق��وة الع��رش لصّد 
املعارض��ة والتصدي��ق عل��ى الترتي��ب 

اجلديد - عاجالً وليس آجالً.

*س��اميون هندرس��ون هو زميل »بيكر« 
ومدير برنامج اخلليج وسياسة الطاقة 

في معهد واشنطن.

انتقال العرش السعودي: لماذا، ماذا ومتى؟
تقـرير

قوات اجليش وسط كركوك

كانت وزارة الخارجية 
األميركية قد عبرت عن 
قلقها من التقارير التي 
ذكرت حصول اشتباكات 
بين قوات البيشمركة 
والجيش العرقي بالقرب 
من بلدة التون كوبري، 
مطالبة جميع األطراف 
إلى وقف جميع أعمال 
العنف والتحركات 
االستفزازية، وتنسيق 
أنشطتها الستعادة 
الهدوء
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د.علي شمخي 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��س  الرافدي��ن،  مص��رف  دع��ا 
السبت، املواطنن ملراجعة فروعه 
اس��تعدادا  بياناته��م  لتحدي��ث 

لتطبيق النظام االلكتروني.
وقال املكت��ب اإلعالمي للمصرف 
في بيان له تلقت "الصباح اجلديد" 
"اس��تعدادا  ان��ه  من��ه  نس��خة 

االلكترون��ي  النظ��ام  لتطبي��ق 
املصرف��ي بدال من النظام الورقي، 
املواطن��ن  عل��ى  يتوج��ب  فان��ه 
وكاف��ة زبائنه الى مراجعة فروعه 
ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات لغ��رض 
واس��تكمال  بياناته��م  حتدي��ث 
املستمسكات الضرورية املتعلقة 

بهم".

واضاف ان "هذه اخلطوة وصلت الى 
مراح��ل متقدمة القتن��اء النظام 
ومغ��ادرة  املصرف��ي  االلكترون��ي 
التعامل الورقي وادخال العمليات 
االلكتروني��ة ف��ي إجن��از معامالت 
املواطنن"، مش��يرا ال��ى ان "هذا 
النظام يتسنى للزبون االستفادة 
منه في التسهيالت التي يوفرها 

املصرف من خالل أمتتة العمليات 
وتبسيط اإلجراءات".

يذك��ر ان الية املص��ارف العراقية 
ما زالت بعيدة ع��ن عمل النظام 
اغلبها  والت��ي  العاملي  املصرف��ي 
م��ا زال��ت تس��تخدم االوراق ف��ي 
تعامالته��ا ب��دال م��ن العملي��ات 

االلكترونية.

متابعة الصباح الجديد:
طالب��ت حكوم��ة بغ��داد، امس 
الس��بت، األردن رس��مياً بإعف��اء 
املواطنن والشاحنات والسيارات 
العراقية املتواج��دة على أراضي 
اململك��ة من��ذ أكثر م��ن عامن، 
من الرس��وم والغرام��ات املترتبة 

عليها ك�«بدل أرضيات«. 

وقال��ت الس��فيرة العراقية لدى 
األردن صفية الس��هيل، بحسب 
»العربي اجلديد«، إن »عدداً كبيراً 
من الش��احنات العراقي��ة يقدر 
بح��دود 300 ش��احنة، م��ا ت��زال 
جاثم��ة في األردن منذ اش��تعال 
العراقي��ة  باملناط��ق  األح��داث 
احلدودي��ة م��ع األردن، حي��ث لم 

بس���بب  الع���ودة  تس��تطع 
س��يطرة تنظيم داع���ش عل�ى 
أراض غ��رب العراق، قب��ل أن يتم 
حتريرها من قبل القوات العراقية 

مؤخرا«.
ه��ذه  »عل��ى  ان��ه  وأضاف��ت 
الشاحنات ترتبت رسوم وغرامات 
للجان��ب األردني منذ ذلك الوقت 

وال يس��تطيع أصحابها دفعها، 
إضاف��ة إلى تعطله��ا طول هذه 

الفترة عن العمل«. 
وأش��ارت الى إنه »متت مخاطبة 
احلكوم��ة األردني��ة إلعف��اء هذه 
الش��احنات من املطالبات املالية 
املترتب��ة عليه��ا والس��ماح لها 

بالعودة إلى العراق«.

"الرافدين" يدعو المواطنين لمراجعة 
فروعه لتحديث بياناتهم 

بغداد تطالب عّمان بإعفاء العراقيين
المتواجدين في األردن من الضرائب



بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س الس��بت ب��أن ش��خصني اصيبا 
بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة 

بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه  إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة بالقرب من مبنى مدرس��ة 
ف��ي منطقة الش��عب ش��مالي بغداد 
انفجرت، مس��اء ي��وم امس ما أس��فر 
عن اصابة ش��خصني بجروح متفاوتة" 
، مضيف��ا أن "قوة أمني��ة قامت بنقل 
املصابني الى مستش��فى قريب لتلقي 

العالج . 

ديالى – اعتقال مطلوبني 
أفاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 

ديالى امس الس��بت، بإعتقال متهمني 
إثنني بقتل شرطي في قضاء بعقوبة.

وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "قوة أمنية متكنت من إعتقال 
ش��خصني متهمني بقتل ش��رطي في 
وقت سابق في احدى مناطق احملافظة"، 
مبينا أن "عملية اعتقال املتهمني متت 
في مدينة بعقوبة" ، مضيفا ان "القوة 
االمني��ة اعتقل��ت املتهمني بن��اء على 
معلومات ومتابعة استخبارية دقيقة"، 
مشيراً إلى أنه "قد مت نقلهما إلى مركز 
أمني للتحقيق وس��يتم احالتهم إلى 
مرك��ز آخر إلكمال اإلج��راءات املطلوبة 

بحقهما".

كركوك – قذائف هاون 
كشف املتحدث الرسمي باسم احلشد 
الشعبي محور الشمال علي احلسيني 

امس السبت عن مقتل واصابة مدنيني 
بقص��ف بقذائ��ف اله��اون "م��ن قبل 
البيش��مركة" اس��تهدف ناحية التون 

كوبري شمالي كركوك.
وقال املتحدث الرس��مي احلس��يني  إن 
"بيشمركة البارزاني قصفت بعشرات 
قذائف الهاون أحياء ناحية التون كوبري، 
)٢٥ كم شمالي كركوك("، موضحا أن 
"ه��ذه القذائف س��قطت على االحياء 
وتسبب عنها استشهاد وجرح عدد من 

املدنيني".

صالح الدين – اشتباك مسلح 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س الس��بت ان قوات 
تعرض��ا  احبط��ت  الش��عبي  احلش��د 
االرهابية ش��مالي  داع��ش  لعصاب��ات 

احملافظة .

رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكش��ف عن اس��مه ان "اللواء 33 في 
احلش��د الش��عبي متك��ن م��ن احباط 
تعرض لداعش االجرامي ش��مال صالح 
الدين باجتاه جنوب غرب صحراء نينوى", 
الفت��ا الى ان "ق��وات الل��واء قتلت احد 
الدواع��ش بعد ان حاول تفجير نفس��ه 
عل��ى قطعاتن��ا" ، مضيف��ا ان "ق��وات 
احلشد عززت تواجدها في هذه املنطقة 
وش��رعت بعملي��ة ده��م وتفتيش عن 

الدواعش املتسللني". 

االنبار – قصف جوي
اك��د مصدر امن��ي في قي��ادة عمليات 
األنبار امس الس��بت، بأن سبع عجالت 
لتنظي��م "داعش" دمرت ج��راء قصف 
غرب��ي  الرطب��ة  صح��راء  ف��ي  ج��وي 

احملافظة.

وقال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "طيران اجليش املروحي متكن 
من قصف سبع عجالت لتنظيم داعش 
في صح��راء وادي القذف جنوب الرطبة 
)310ك��م غ��رب الرم��ادي(، م��ا أس��فر 
ع��ن تدميره��ا بالكامل وقت��ل عدد من 
عناص��ر التنظيم بداخله��ا" ، مضيفا 
أن "العملي��ة مت��ت لدى القي��ام مبهمة 
اس��تطالع للمناطق الصحراء الغربية 
بحث��ا عن عناصر م��ن داعش مختبئني 

في عمق الوديان الصحراوية الوعرة".

كربالء – عمليات استباقية 
أعلنت قيادة ش��رطة محافظة كربالء 
امس الس��بت، عن إلق��اء القبض على 
عدد م��ن املطلوبني للقض��اء على وفق 
مواد جنائية متنوعة وبعمليات تفتيش 
اس��تباقية ف��ي عموم أنح��اء احملافظة 

خالل الساعات القليلة املاضية.
وق��ال املتح��دث باس��م القي��ادة عالء 
الغامني إن "اجهزتنا االمنية متكنت من 
القاء القبض عل��ى 15 متهماً بقضايا 
جنائي��ة مختلفة، على وف��ق مذكرات 

قبض اصولية من احملاكم اخملتصة".

ذي قار – عمليات دهم 
فاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
ذي ق��ار ام��س الس��بت ، ب��أن االجهزة 
االمني��ة متكن��ت من القب��ض على 17 
متهماً خ��الل ال���24 س��اعة املاضية، 

بينهم جتار مخدرات.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "االجهزة االمنية املنتش��رة 
ف��ي عم��وم مناط��ق احملافظ��ة متكنت 
م��ن القبض عل��ى 17 متهم��اً مطلوباً 
للقضاء بقضايا جنائية مختلفة ابرزها 

التهديد بالقتل"، مضيفا
ان��ه "من بني املقبوض عليهم اثنني من 
جتار اخمل��درات، مت ضب��ط بحوزتهم 765 
غرام من مادة الكريس��تال، اضافة إلى 

أربعة قوارير تعاطي"

البصرة – هجوم مسلح 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البصرة امس الس��بت مبقتل ش��خص 
وإصاب��ة آخرين بجروح جراء مش��اجرة 
مس��لحة حدث��ت ف��ي إح��دى املناطق 

الواقعة ضمن مركز احملافظة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه إن "مشاجرة مسلحة حدثت 
في منطقة خمس��ميل الواقعة ضمن 
مركز احملافظة بني أفراد من عش��يرتني، 
وتخلله��ا إطالق نار أس��فر ع��ن مقتل 

شخص وإصابة آخرين بجروح".

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الشعب شمالي بغداد * استهداف "التون كوبري" بقذائف الهاون شمالي كركوك
استهداف رتل إرهابي للسيارات غربي الرمادي * قتلى وجرحى في نزاع عشائري مسلح وسط البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلن رئيس االدارة االنتخابية في املفوضية العليا 
املس��تقلة لالنتخابات محس��ن املوسوي، امس 
الس��بت، عن املباش��رة صباح هذا الي��وم بتوزيع 
بطاق��ة الناخ��ب االلكتروني��ة ف��ي محافظات 

الفرات االوسط. 
وقال املوس��وي في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه، إن "املفوضية باش��رت صباح هذا 
اليوم بتوزي��ع بطاقات الناخ��ب االلكترونية في 
محافظ��ات باب��ل وكرب��الء املقدس��ة والنجف 
االش��رف والديوانية كمرحل��ة اولى ووفقا خلطة 
التوزيع التي وضعتها وس��يتم توزيع البطاقات 
املذكورة عل��ى احملافظات االخرى تباعا وحس��ب 

اجلدول الزمني املعد لذلك".
واضاف البي��ان ان "املفوضية العليا املس��تقلة 
لالنتخاب��ات تس��ير بخططه��ا الت��ي وضعتها 

استعدادا لالستحقاقات االنتخابية املقبلة". 
ودعا املوس��وي "الناخبني في تلك احملافظات الى 
مراجعة مراكز التوزيع املنتش��رة فيها لتس��لم 
بطاقاتهم االلكترونية التي تعتبر الركيزة االولى 

في املشاركة في االنتخابات املقبلة".
ويذكر ان مفوضية االنتخابات باشرت بحملتها 
الناخ��ب  بطاق��ة  بتوزي��ع  اخلاص��ة  االعالمي��ة 

االلكترونية قبل عدة ايام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدى وزير اخلارجية، إبراهيم اجلعفري، امس الس��بت، 
دعم العراق الكامل ملش��روع القرار الذي تزمع اليابان 
طرح��ه ف��ي األمم املتح��دة بش��أن احلد من الس��الح 

النووي.
وذكر بيان ل��وزارة اخلارجية تلق��ت "الصباح اجلديد" 
نس��خة من��ه، إن "وزي��ر اخلارجية إبراهي��م اجلعفري 
اس��تقبل، اليوم، س��فير اليابان لدى بغ��داد، فوميو 
إيواي، وج��رى في اللقاء بحث القضاي��ا الدولية ذات 
االهتمام املش��ترك، ومناقشة مش��روع القرار الذي 
تزمع اليابان طرحه ف��ي األمم املتحدة بخصوص احلد 

من السالح النووي".
وقال اجلعفري، بحس��ب البيان، إن "الشعب العراقي 
تعرض للسالح الكيمياوي في حلبجة، وراح على إثره 
آالف املواطنني الكرد ضحية جرائم صدام"، مش��ددا 
عل��ى ضرورة "ان تتعاون كل دول العالم ملنع انتش��ار 

األسلحة احملظورة".
وأع��رب اجلعفري ع��ن "دعم العراق الكامل ملش��روع 
الق��رار ال��ذي تزمع الياب��ان طرحه ف��ي األمم املتحدة 
بخص��وص احلد من الس��الح الن��ووي"، مبين��ا "أننا 
سنبذل أقصى اجلهود في دعم هذا القرار ألنه يتعلق 

بحماية اإلنسان، واألرض من الدمار".

البدء بتوزيع بطاقة 
الناخب اإللكترونية

العراق يدعم مشروع ياباني 
للحد من السالح النووي

الملف األمني

العبادي يبدأ جولة إقليمية إلى
السعودية واألردن ومصر وتركيا

من جانبه، ي��رى النائب عن دول��ة القانون 
جاس��م محم��د جعف��ر ف��ي تصريحات 
صحفي��ة ان "جول��ة س��تمنح العب��ادي 
املضي مبش��روع للتقارب بني الس��عودية 
وايران والعمل على س��حب بذور التفرقة 
واالحتق��ان، اضاف��ة ال��ى تبن��ى التهدئة 

والتوافق بني دول املنطقة"
واض��اف جعفر ان "العب��ادي جنح بصمته 
وهدوئه في ادارة العراق وبس��ط س��يادته 

ومتكن من ازاحة داعش"
ولف��ت الى ان "احلكوم��ة جنحت ايضا في 
ادارة املفص��ل االقتص��ادي بامتياز"، مبينا 
ان "لق��اءات الري��اض  ممك��ن أن تفض��ي 
اليجاد العالقة الثنائية النموذجية العراق 

والسعودي".
وفيما ش��دد جعفر على أن "ه��ذه الزيارة 
ستساهم في تقوية العالقات االقتصادية 
واالمنية وال س��يما فيما يخص االعمار"، 
يلمس ان "تغييراً بدأ يطرأ في السياسية 
الس��عودية ح��ول التعامل م��ع االقليات 

واحلريات وغيرها".

انتشار فوجني من اجليش العراقي 
قرب سيطرة جمجمال التابعة 

للسليمانية
وقال املصدر في حدي��ث خاص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن "العمليات املشتركة 
ف��ي كركوك أبلغ��ت بافي��ل طالباني بأن 
فوجني من اجليش سينتشران في مناطق 
قريب��ة م��ن جمجم��ال ش��مال ش��رقي 

كركوك". 
وأض��اف املص��در ال��ذي لم يكش��ف عن 
أس��مه أن��ه "بع��د ه��ذا التبلي��غ ب��دأت 

تنفيذ  باالنس��حاب وسيتم  البيشمركة 
االنتش��ار في هذه املنطق��ة بنحو كامل 

خالل 48 ساعة". 
وتابع أن "املنطقة تش��هد حاليا تعزيزات 
عس��كرية لالس��تقرار في النقاط التي مت 
حتديده��ا ضمن حركة الق��وات االحتادية"، 
الفتا ال��ى أنه "ال توجد أي أوامر صادرة من 

القيادات العليا بالدخول ألربيل". 
من جهته��ا أعلنت خلية اإلع��الم احلربي 
، أم��س الس��بت ، ب��أن ق��وة م��ن اجليش 
سيطرت على ناحيتي زمار وعني زاله و44 

بئرا نفطية شمال غربي نينوى.
وقالت اخللية في بيان لها تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه، إن "قطعات 
الفرق��ة اخلامس��ة عش��رة م��ن اجلي��ش 
العراق��ي أحكمت الس��يطرة على ناحية 
زمار وع��ني زاله بالكامل التابعتني لقضاء 

تلعفر شمال غربي نينوى". 
وأضافت "كما متت السيطرة على حقول 
نفط بطمه وعني زال��ه وعلى جميع اآلبار 

البالغة مجموعها 44 بئرا نفطية". 
وفي س��ياق منفص��ل أفاد قائ��د عمليات 
االنبار كاظ��م الفهداوي ، أمس الس��بت 
، بأن مع��اون قائ��د العمليات املش��تركة 
اجتمع مع عدد م��ن القيادات االمنية في 
محافظ��ة األنبار لتحديد س��اعة الصفر 

لتحرير قضائي راوه والقائم. 
لصحيفة‘‘الصب��اح  الفه��داوي  وق��ال 
العملي��ات  قائ��د  مع��اون  إن"  اجلدي��د‘‘  
املشتركة الفريق عبد االمير يار اهلل وصل 
الى قاعدة عني األس��د وأجرى فور وصوله 
اجتماع��ا في مقر الفرقة الس��ابعة ضم 
قائد عمليات اجلزيرة اللواء الركن قاس��م 
احملمدي والفريق رش��يد فليح قائد حشد 
االنب��ار والل��واء ه��ادي رزيج قائد ش��رطة 

االنبار وقائد الفرقة السابعة اللواء الركن 
نوم��ان الزوبع��ي وعددا آخر م��ن القيادات 
األمني��ة لتحديد س��اعة الصفر القتحام 
جميع املناطق اخلاضعة لس��يطرة داعش 

في القاطع الغربي". 
وأض��اف أن" االجتم��اع جاء بع��د االنتهاء 
من جميع االس��تعدادات للشروع بحملة 
أمنية واس��عة النط��اق لتحري��ر القاطع 
الغرب��ي للمحافظة، مبين��ا إن" االجتماع 
تناول توزيع املهام القتالية على الوحدات 

العسكرية بحضور قادتها. 
من جانبه أعلن املتحدث باس��م احلش��د 
العش��ائري ف��ي االنبار غس��ان العيثاوي ، 
أمس الس��بت ، عن جهوزية قوات احلشد 
الش��عبي ف��ي احملافظة للمش��اركة في 

عملية حترير القاطع الغربي لها . 
وقال العيثاوي لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن" قوات احلش��د الشعبي أكملت جميع 
استعداداتها للمشاركة في عملية حترير 
قضائ��ي راوه والقائ��م غرب��ي االنب��ار وان 
القي��ادات األمنية بانتظار س��اعة الصفر 
القتحام معاقل مجرمي داعش وهزميتهم 
بات��ت قريبة بعد االنتص��ارات الكبيرة في 

املوصل واحلويجة وعنه". 
وأضاف ان" قوات احلش��د الشعبي سوف 
تش��ارك في عملية حترير املناطق الغربية 
جنبا الى جنب مع القطعات العس��كرية 
، مبين��ا إن" معنويات املقاتلني عالية وهم 
على استعداد تام للمشاركة في املعركة 
النهائية ضد عصابات داعش اإلرهابية ". 
ال��ى ذل��ك اف��اد مص��در امني ف��ي قيادة 
ش��رطة محافظ��ة االنبار، أمس الس��بت 
، بان عصاب��ات داع��ش اإلجرامية أقدمت 
عل��ى إعدام ثالث��ة من اب��رز عناصرها في 
أثن��اء محاولتهم الهرب من قضاء القائم 

غرب��ي االنبار باجت��اه منطقة الب��و كمال 
السورية .

 وقال املص��در لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن" عصاب��ات داع��ش اإلجرامي��ة أعدمت 
رمي��ا بالرصاص في إحدى س��احات قضاء 
القائم غربي االنبار ثالثة من ابرز عناصرها 
اإلجرامية على خلفية محاولتهم الهرب 
بصحبة أس��رهم إلى منطقة البو كمال 
السورية بالتزامن مع استعدادات القوات 

األمنية اقتحام قضاء القائم ". 

أميركا جتدد التزامها بوحدة العراق 
وتدعو للحوار استناداً لـ"عرض" قدمه 

العبادي
وأضاف��ت أن��ه "ينبغ��ي جلمي��ع األطراف 
الدخول في حوار اآلن على أساس الدستور 
العراقي، وذلك بحسب عرض رئيس الوزراء 
حي��در العبادي الذي وافقت عليه حكومة 

إقليم كردستان بنحو معلن".
وتابعت الوزارة "أننا ما زلنا مصممني على 
إنهاء القتال ضد داعش في العراق، وندعو 
احلكومة العراقية إلى مضاعفة جهودها 
مع التحالف الدولي حت��ى يتم إجناز هذه 

املهمة".
وكانت حكومة إقليم كردس��تان أعلنت، 
ي��وم اخلمي��س املاض��ي، ترحيبه��ا بدعوة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي إلجراء حوار بني 
بغداد وأربيل ملعاجلة املش��كالت على وفق 
الدس��تور، داعيًة اجملتمع الدولي إلى تقدمي 

املساندة للجانبني.

بغداد تضع شروطاً جديدًة
للتفاوض مع أربيل

م��ن خ��الل عمليات ف��رض األم��ن والغاء 
جميع امتيازات االقليم السيادية".

وش��دد احلديثي، ان"العمليات العسكرية 
احلالية ليس��ت اغالق��ا البواب احل��وار مع 

اربيل"، بحسب تعبيره.

ضبط 224 دعوى قضائية مخفية في 
عدد من مراكز الشرطة ببغداد

ومرك��ز ش��رطة الرش��اد التاب��ع ملديري��ة 
شرطة بغداد اجلديدة".

وتابع "وقد اكتش��فت املفارز التفتيشية 
103 دع��اوى قضائي��ة في مركز ش��رطة 
الس��جل  ف��ي  غي��ر مس��جلة  املنتظ��ر 
األس��اس للمركز ومخفية حتت أحد أسرة 
املركز، كما اكتش��فت 92 دعوى قضائية 
اخ��رى في مرك��ز ش��رطة الزعفرانية لم 
يتم تسجيلها أيضاً في السجل األساس 
ومخفية، فضالً عن ذلك ضبطت أيضاً 29 
دعوى قضائية في مركز ش��رطة الرشاد، 
حيث نظمت املفارز محاضر ضبط اصولية 
وس��لمت الدعاوى الى مدراء املراكز بغية 

اتخاذ االجراءات القانونية بصددها".

رئيس اجلمهورية يدعو إلى "تفاهمات 
عميقة" بني بغداد وأربيل

واحترامهم كشركاء متساوين في الوطن 
وفي بناء املس��تقبل ال ال��ى حتجيمهم أو 
تركيعه��م بأي ش��كل كان، ه��و الضمان 
الفعل��ي الوحي��د للتوص��ل ال��ى حل��ول 
ملموسة وعاجلة تكُفل جتاوز هذه االزمة، 
والتوجه للعمل معا على حتقيق االهداف 
واالخطاء،  النواقص  املش��تركة، ومعاجلة 
مهما كانت ش��دة االخت��الف في وجهات 

النظر واملواقف".
وأش��ار معص��وم إل��ى أن "ه��ذا التوج��ه 
يس��توجب الش��روع ف��ورا بوض��ع حلول 
عاجل��ة وعادلة ومقنع��ة للجميع تهدف 

ال��ى جت��اوز االزم��ة الراهن��ة ف��ي املناطق 
املتنازع عليها الس��يما وق��ف التهديدات 
العس��كرية وحفظ حياة املدنيني وإيقاف 
التج��اوزات واالعتداءات وطمأنة املواطنني 
باحلرص عل��ى حمايته��م ورعايتهم على 
وج��ه املس��اواة م��ع كاف��ة العراقيني دون 
أدنى انتق��اص من حقوقهم الدس��تورية 

وكرامتهم".
 وأردف قائ��ال: "لنمن��ح احل��وار كل فرص��ة 
وطاقة م��ن أجل تفاهم عمي��ق يؤدي إلى 
ضم��ن ازده��ار وانتص��ار الع��راق ووحدته 
وسيادته، واننا على ثقة تامة بقدرة شعبنا 
على جتاوز ه��ذه االزمة واخلروج منها اقوى 
ش��كيمة واعمق وحدة واش��د عزما على 
املض��ي قدم��ا ملعاجلة مش��كالته احلالية 
الدميقراطي  وتطوير نظام��ه السياس��ي 
وحماية دس��توره وبناء مستقبله املشرق، 
وه��و ما ندع��و جمي��ع أبناء ش��عبنا الى 

العمل من اجله".

"الداخلية" تكشف عن 261 حالة 
فساد ورصد 317 وثيقًة مزورًة في الوزارة

وبّينت رأيها ب� 52 مجلساً حتقيقياً أيضا، 
فيما بل��غ مجموع العقود الت��ي دققتها 
املديري��ة خالل الش��هر 11 عق��داً"، الفتاً 
إل��ى أن "مديري��ة الرص��د وتقيي��م األداء 
تلقت خالل الش��هر 97 إخب��اراً عن حاالت 
فس��اد اداري ومالي وارهاب، حيث بلغ عدد 
االخبارات ال��واردة للمديري��ة حول قضايا 
تتعلق بالفس��اد االداري 72 اخب��اراً، فيما 
كان��ت البالغات ال��واردة عن قضايا تخص 
الفس��اد املال��ي 21 بالغ��اً، و4 بالغات عن 

قضايا ارهاب".
وتابع، أن "قس��م كش��ف املصالح املالية 
في املديرية متكن من ارسال 320 استمارة 

كش��ف مصالح مالية الى هيئة النزاهة، 
ونظ��م 547 اس��تمارة س��لوك وظيف��ي 

خاصة باملوظفني املدنيني في الوزارة".
وفيما يخص نشاطات مديرية التحقيقات 
والقانونية ذكر البيان، أن "مجموعة اجملالس 
التحقيقي��ة الت��ي كان��ت تعم��ل عليها 
شعبة التحقيق االداري التابعة للمديرية 
خالل الش��هر بلغ��ت 99 مجلس��اً أجنزت 
منه��ا خالل الش��هر 80 مجلس��اً وبلغت 
نس��بة االجن��از %80"، مبين��اً أن "مجموع 
اجملالس التحقيقية التي فتحتها املديرية 
خالل عام 2017 بلغت 427 مجلس��اً، اجنز 
منها 212، فيما مت��ت املصادقة على 108 
مجالس منها، وأحالت املديرية 54 متهماً 
في تلك اجملالس ال��ى احملاكم اخملتصة عبر 
دوائ��ر املتهمني، وأحالت 4 قضايا الى هيأة 
النزاه��ة، وأغلقت 22 مجلس��اً حتقيقياً، 
وقض��ت بتوجي��ه 18 عقوب��ة انضباطية 
بحق متهم��ني في 18 مجل��س حتقيقي، 
وفرضت اج��راءات ادارية عل��ى 3 مجالس 

أخرى".
واستطرد، أن "قسم النزاهة التابع ملديرية 
التحقيقات والقانونية في املفتشية متكن 
خالل ش��هر أيلول فقط من تدقيق 1248 
وثيقة دراسية، اكتشف منها 317 وثيقة 
م��زورة"، ملمح��اً إل��ى أن "مديرية حقوق 
اإلنس��ان نفذت خالل الشهر 114 نشاطاً 
تفتيش��ياً، بلغ ع��دد املواقف الت��ي زارتها 
جلان املفتشية 50 موقفاً، ومتكنت من زيارة 
60 تشكيالً من تشكيالت الوزارة للوقوف 
على مدى مراعاتها ملعايير حقوق اإلنسان، 
ونفذت 4 زيارات ملنظمات ومؤسسات من 
خ��ارج الوزارة، وألقت م��الكات املديرية 34 
محاضرة تثقيفية عل��ى مأموري املواقف 

واملوقوفني خالل الشهر".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد: 

رحب��ت دائ��رة األمم املتح��دة لألعمال 
املتعلقة باأللغام باالسهامات املالية 
التي تقدمه��ا احلكومات  والعيني��ة 
وال��دول واملنظم��ات الدولي��ة الت��ي 
من شأنها ان تس��هل العودة االمنة 
للنازحني العراقيني الى املناطق احملررة 

حديثا . 
وقد رحبت الدائرة باس��هامة جديدة 
قدرها 500 ألف يورو قدمتها حكومة 
إيطاليا ألنش��طة دائرة األمم املتحدة 
لألعمال املتعلقة باأللغام لعام 2017 
ف��ي العراق ، وسيس��ّهل هذا الدعُم 
وصوَل الش��ركاء في اجملال اإلنساني 
إلى املناطق التي متت حتريرها من من 
داعش، كما يساعد في عملية حتقيق 
النازحني  االستقرار، ويس��مح بعودة 

العراقيني بأمان إلى مجتمعاتهم.
وقد أّدى الصراع مع داعش في العراق 
إلى تلّوث معقد وشامل في األخطار 
املنفلقة، وشّرد أكثر من ثالثة ماليني 
ش��خص منذ عام 2014 ، ومتّثل املواد 
واخمللف��ات املنفلقة خطرا كبيرا على 
األف��راد الذي��ن يحاولون الع��ودة إلى 
مجتمعاته��م وعل��ى العامل��ني في 
اجملال اإلنس��اني وحتقيق االس��تقرار، 
وكذلك على أولئك الذين يعيش��ون 

في املناطق احملّررة حديثا.
إّن إزال��ة أخطار املتفجرات من البنية 
التحتي��ة خطوة أولى حاس��مة قبل 
أن ميك��ن إلع��ادة التأهي��ل أن تبدأ ، و 
قد أجنزت دائ��رة األمم املتحدة لألعمال 
املتعلقة باأللغام وش��ركاؤها مؤّخرا 
مسحا وتطهيرا ألحد املستشفيات 
الرئيسة في شرق املوصل ، اذ مت إزالة 
اخملاطر املنفلقة من هذه املناطق ، مما 

أتاح بدَء أعمال إعادة التأهيل. 
ومب��ا أن املستش��فى يخ��دم كم��زّود 
رئيس لرعاية األموم��ة واألطفال في 
املنطق��ة، يق��ّدر أن 500 أل��ف امرأة 
وفتاة وفتى ورجل سيس��تفيدون من 
خدم��ات الرعاية الصحية احملّس��نة 
نتيج��ة إلع��ادة تأهيل املستش��فى. 
كما قامت دائرة األمم املتحدة لألعمال 
املتعلقة باأللغام والشركاء املنفذين 

بتطهي��ر العدي��د م��ن امل��دارس في 
القي��ارة، احملاط��ة بخ��ط دفاعي من 
العبوات الناس��فة املبتك��رة، إضافة 
إل��ى عب��وة ناس��فة مبتك��رة عن��د 
البواب��ة، وواحدة في اخملزن وواحدة في 
مكت��ب مدير املدرس��ة ، كم��ا مت اآلن 
تطهير املدرس��ة وإعادة فتحها امام 

الطالب.
وس��وف تواص��ل دائ��رة األمم املتحدة 
لألعم��ال املتعلقة باأللغ��ام، بفضل 
مؤخ��را  قدمت��ه  ال��ذي  اإلس��هام 
حكومة إيطاليا، االضطالَع بأنشطة 
خطوة أولى حاس��مة، مث��ل تطهير 
املستش��فيات واملدارس من األخطار 
املنفلقة، ودع��م و متكني االهالي من 

العودة إلى مجتمعات أكثر أمنا.
ان التهديدات الناجم��ة عن مخاطر 
املتفجرات تدمي األزمات اإلنس��انية؛ و 
لذلك ف��إن احلاجة تدع��و إلى العمل 

ف��ي مجال األلغام أكث��ر من أي وقت 
مض��ى. إن حكوم��ة إيطاليا ملتزمة 
باألعمال املتعلقة باأللغام في العراق 
ألنه��ا تنقذ األرواح وتس��ّه�ل إيصال 
املساعدة اإلنس��انية وحتمي املدنيني 
الع��ودة الطوعي��ة للنازحني  وتدعم 

والالجئني. 
وقال الس��فير االيطالي املعتمد لدى 
الع��راق ماركو كارنيل��وس "إن متويل 
ب��الده لدائ��رة األمم املتح��دة لألعمال 
املتعلق��ة باأللغام من أجل أنش��طة 
إزالة األلغام ه��و دليل ملموس على 
التزام طويل األمد بتحقيق االستقرار 
في العراق" ، فيما ق��ال املدير االقدم 
لبرنام��ج دارة االمم املتح��دة لالعمال 
املتعلق��ة بااللغ��ام ف��ي الع��راق ان 
املنظم��ة تلقت اس��هامة س��خية 
م��ن حكوم��ة إيطالي��ا ف��ي متك��ني 
دائرة األمم املتح��دة لألعمال املتعلقة 

باأللغام من إزالة العبوات الناس��فة 
والذخائ��ر غير املنفلق��ة في املناطق 
املستعادة، و س��وف تسهم إسهاما 
كبيرا في العودة اآلمنة للمجتمعات 

النازحة." 
عل��ى صعيد متص��ل تقول دراس��ة 
للهجرة  الدولية  املنظم��ة  وضعتها 
انه بس��بب وض��ع العراقي��ني الهش 
في البل��دان املضيفة والنمط املُدني 
للنزوح العراقي، من الصعب احلصول 
على إحصائيات رسمية دقيقة حول 
األع��داد. في األردن، ت��راوح التقديرات 
ب��ني 450 الفا و750 الف��ا، فيما تراوح 
ف��ي لبن��ان ب��ني 20 الف��ا و50 الف��ا. 
ويجعل توزع العراقيني في املدن ومنط 
اس��تيطانهم في البل��دان املضيفة 
يجع��ل م��ن الصع��ب أيًض��ا جم��ع 
املعلومات حول أوضاعهم النفسية 
واجتماعي��ة وتأمني املس��اعدة لهم 

، وتع��د املعام��الت اإلداري��ة املتعلقة 
بالنزوح والوضع غير احملدد للعراقيني 
من األسباب األساسية التي تسهم 
في االنزع��اج النفس��ي والتوتر لدى 

اجملتمعات العراقية النازحة".
كذل��ك م��ن الصعب عل��ى العائالت 
العراقي��ة احلص��ول عل��ى اخلدم��ات 
الصحية، غالًبا بسبب ارتفاع تكلفة 
غي��ر  املنظم��ات  وتغط��ي  الع��الج. 
احلكومية ومؤسسات البر واإلحسان 
%24 م��ن احل��االت الت��ي حتت��اج الى 
استش��ارات تخصصية. وتس��تفيد 
العائ��الت العراقي��ة ف��ي لبن��ان من 
خدمات عامة مقدمة، إما الى اجملتمع 
ككل، مبا في��ه اجملتم��ع اللبناني، أما 

مصممة خصيًصا لهم".
ف��ي  واق��ع  ال��ى  الدراس��ة  وتلف��ت 
اجملتمعات العراقية احمللية. "هناك يتم 
التغاضي عن األلم النفسي، علًما أنه 

ليس حالة مرضّية. وهو ليس مقبوال 
على الصعيد االجتماع��ي، بل غالبا 
ما يُنظر إليه على الصعيد الروحاني. 
ويتم استشارة أختصاصي فحسب 
عندم��ا يترتب ع��ن األلم النفس��ي 
والوظيف��ة  الس��لوك  ف��ي  اخت��الل 
للوصم��ة  ونتيج��ة  االجتماعي��ة. 
النفس��ية،  باالضطرابات  املتعلق��ة 
تكون نسبة اإلحالة على اختصاصيي 
الصحة النفسية متدنية، نظرًا الى 
النفس��ية  الصحة  ارتباط مفه��وم 
الوظيف��ة  ف��ي  واالخت��الل  بامل��رض 
االجتماعية. وفيما العالج التقليدي 
ش��ائع في اجملتمع الريفي في العراق، 
من غير املستطاع بالنسبة للنازحني 
العراقيني االس��تعانة بهذا النوع من 
اخلدمات نظرًا لرفض هؤالء املعاجلني 
مغادرة العراق بس��بب دورهم الديني 

واالجتماعي".

تمّثل المواد 
والمخلفات 
المنفلقة خطرًا 
كبيرًا على 
األفراد الذين 
يحاولون العودة 
إلى مجتمعاتهم 
وعلى العاملين 
في المجال 
اإلنساني وتحقيق 
االستقرار 

جانب من حمالت رفع األلغام في العراق

لتسهيل العودة اآلمنة للنازحين العراقيين إلى المناطق المحررة حديثًا

"األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام"
 ترحب باإلسهامات الدولية
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ستكون له مردودات اقتصادية وطنية مهمة للدولة 

محليات 4

سامي حسن:

وق��ع العراق ممثال ب��وزارة التعليم 
والتكنولوجيا  والعل��وم  العال��ي 
بترون��اس  ش��ركة  م��ع  عق��دا 
النفطي��ة املاليزي��ة لتولي إتالف 
اخمللفات النفطي��ة ) الكيمياوية 
والبايولوجية ( ، الفتا الى ان مثل 
هذا »االجناز« ستكون له مردودات 
ومهم��ة  وطني��ة  اقتصادي��ة 

للدولة.
واوضح وزير التعليم العالي عبد 
الرزاق العيس��ى في كلمة له في 
حف��ل توقيع العقد مع ش��ركة 
»بتروناس« في قاعة الفرات بفندق 
باب��ل ي��وم اخلمي��س أن »احلفاظ 
على البيئة العراقية مس��ؤولية 
وطنية كبرى قد ال يتحسس��ها 
يش��خص  وال  العراقي��ن  غي��ر 
مخاطرها غير أبناء هذا الوطن«، 
مش��يرا الى أن »الدخول الى هذا 
املضم��ار هدف��ه وض��ع محددات 
العراقية فضال  البيئة  لس��المة 
عن اس��تثمار الطاقات البشرية 
والفنية املتوافرة في مؤسس��ات 

العلوم والتكنولوجيا«. 
واك��د الوزير في كلمت��ه ان مثل 
هذا »االجناز« ستكون له مردودات 
اقتصادية وطنية ومهمة للدولة 
، الفتا الى إن »ه��ذه اخلطوة تعد 
األول��ى م��ن نوعها عل��ى صعيد 
العراقية  احلكومية  املؤسس��ات 
الت��ي متتل��ك اخلب��رات على مدى 
س��تضطلع  حي��ث   ، عام��ا   50
بهذه املهمة دائرة معاجلة وإتالف 
اخمللفات الكيمياوية والبايولوجية 
في وزارة التعليم العالي والعلوم 
والتكنولوجي��ا« ولتك��ون نقل��ة 
نوعي��ة بالغة االهمي��ة من دائرة 

االستهالك الى دائرة االنتاج . 
وأض��اف العيس��ى، أن »احلف��اظ 
على البيئة العراقية مس��ؤولية 
وطنية كبرى قد ال يتحسس��ها 
يش��خص  وال  العراقي��ن  غي��ر 

مخاطرها غير أبناء هذا الوطن«، 
مش��يرا الى أن »الدخول الى هذا 
املضم��ار هدف��ه وض��ع محددات 
العراقية فضال  البيئة  لس��المة 
عن اس��تثمار الطاقات البشرية 
والفنية املتوافرة في مؤسس��ات 

العلوم والتكنولوجيا«. 
وتاب��ع العيس��ى، ان »توقيع هذا 
العقد وتنفيذه من خبراء عراقين 
بالتأكيد  متخصصن سيسهم 
في رفع مستوى السالمة البيئية 
في العراق والسيما ان آليات إتالف 
اخمللفات النفطية س��يكون على 
وف��ق املعايير العاملي��ة املعتمدة 
دولي��ا«، الفت��ا ال��ى أن »مثل هذا 
م��ردودات  ل��ه  س��تكون  االجن��از 

اقتصادية وطنية ومهمة للدولة 
ف��ي هذا الظرف احلرج وس��يتيح 
االنتقال من منطقة  ملؤسساتنا 
االستهالك الى س��احات اإلنتاج 
واالبداع الذي سيدر موارد ليست 
الدولة  بالقليل��ة لدعم موازن��ة 

االحتادية«.
واع��رب الوزي��ر عن امل��ه ان حتذو 
ش��ركات اخ��رى ح��ذو » بتروناس 
» اذ س��يتم التوقي��ع معها على 
اتفاق��ات مماثل��ة ملعاجل��ة التلوث 
ف��ي عمليات احلفر واالس��تخراج 
للحف��اظ عل��ى البيئ��ة ، الفت��ا 
الى س��عي ال��وزارة الى التخلص 
من امل��واد الكيمياوي��ة وامللوثات 
املنتش��رة ف��ي البيئ��ة العراقية 

النظام الس��ابق  الت��ي خلفه��ا 
والعمل على معاجلتها على وفق 
الطرق العلمية من خالل اخلبرات 
والكفاءات الت��ي ميتلكها اخلبراء 

العراقيون في هذا اجملال .
م��ن جانبه اعلن مدي��ر عام دائرة 
اتالف اخمللفات النفطية في وزارة 
العل��وم والتكنولوجيا » للصباح 
اجلدي��د« ان االتفاقية التي وقعت 
مع شركة بتروناس املاليزية يتم 
مبوجبه��ا اتالف اخمللف��ات الناجتة 
ع��ن عم��ل الش��ركة املذك��ورة 
في حف��ر االب��ار النفطي��ة التي 
يصاحبها استعمال املواد اخلطرة 
املش��عة  وامل��واد  الكيمياوي��ة   «
» وغيره��ا م��ن امل��واد الت��ي تؤثر 

تأثيرا مباش��را على تلوث البيئة ، 
ولذلك فان العراق ومن خالل وزارة 
التعليم والعل��وم والتكنولوجيا 
س��عت والول م��رة ال��ى تنظيف 

البيئة العراقية من التلوث .
واوضح املدير العام ان اول معمل 
لالت��الف يضم 4 مح��ارق ملعاجلة 
اخمللفات انش��ئ ف��ي احد احلقول 

النفطية مبحافظة البصرة .
كم��ا حت��دث » للصب��اح اجلديد« 
الدكت��ور ف��راس ياس��ن محمد 
من دائرة اتالف امل��واد اخلطرة في 
وزارة التعلي��م العال��ي والعل��وم 
والتكنولوجيا فقال اننا ننتعامل 
م��ع مخلفات املعام��ل واملصانع 
العاملة  النفطي��ة  والش��ركات 

العراقية  في جمي��ع احملافظ��ات 
للتخلص من اخمللفات الكيمياوية 
والبايولوجي��ة واحلد م��ن تأثيرها 

على البيئة .
الدكت��ور محم��د ف��ي  واض��اف 
معرض حديثه ان االتفاقية التي 
مت التوقي��ع عليه��ا م��ع ش��ركة 
بتروناس النفطية املاليزية ودائرة 
اتالف املواد اخلط��رة يتم مبوجبها 
ات��الف اخمللف��ات الناجتة عن عمل 
الش��ركة في عمليات حفر االبار 
النفطية واتالفه��ا يتم ذلك من 
ش��قن االول مقابل مبالغ مالية 
يع��ود نفعه��ا للدول��ة العراقية 
والشق الثاني تنظيف البيئة من 

هذه املواد والتخلص منها . 

العراق يوّقع عقدًا مع »بتروناس» تتولى إتالف المخلفات النفطية 

 يعد الحفاظ على 
البيئة العراقية 

مسؤولية وطنية 
كبرى قد ال 

يتحسسها غير 
العراقيين وال 

يشخص مخاطرها 
غير أبناء هذا الوطن 

جانب من حفل توقيع العراق لعقد إتالف اخمللفات النفطية مع شركة بتروناس

الصناعة تنّظم 
ورشة عمل عن برنامج 
الحوكمة اإللكترونية

حسين حسن*
برعاي��ة وزير الصناع��ة واملع��ادن املهندس 
محمد شياع السوداني نظم قسم شؤون 
املواطنن في وزارة الصناعة واملعادن ورشة 
عمل اخلاصة ببرنامج احلوكمة االلكترونية 
وبالتنس��يق والتعاون م��ع املديرية العامة 
للتنمية الصناعي��ة واالمانة العامة جمللس 
الوزارء بحضور وكيل الوزارة االداري االستاذ 
مكي عجي��ب الديري والس��يدة مدير عام 
الدائرة االدارية واملوارد البش��رية في الوزارة 
دي��ار خلي��ل عب��داهلل وممثلن م��ن االمانة 
العام��ة جمللس الوزراء وكاف��ة وزارات الدولة 
ومقر  وزارة الصناعة واملعادن والتشكيالت 

التابعة لها. 
وق��ال الوكيل خ��الل الورش��ة ان احلوكمة 
االلكتروني��ة يع��د نظام��ا م��ن االنظم��ة 
العاملي��ة  املهمة التي من الواجب تطبيقه 
في العراق اس��وة بالدول املتقدمة ومغادرة 
نظام التعامل الورقي الذي كان سائدا منذ 
زمن طويل في الدول النامية  غير املتحضرة 
تكنولوجياً وكان يتس��م بالطابع النمطي 
الق��دمي الذي يفتقر الى عال��م التكنلوجيا 
الطلب��ات  احلديث��ة  م��ن حي��ث تنظي��م 
واملعامالت التي يتم ترويجها بن املؤسسة 

الواحدة او بن املؤسسات االخرى.
م��ن جانبه ق��ال املهن��دس محم��د كامل 
محمد مدير برنام��ج احلكومة االلكترونية 
ف��ي االمان��ة العامة جمللس ال��وزراء, ان هذه 
الورش��ة خاصة بتعريف وتدقيق العاملن 
في برنامج احلكوم��ة االلكترونية في وزارة 
الصناع��ة واملع��ادن وتش��كيالتها وكذلك 
العامل��ن ف��ي وزارات ومؤسس��ات الدولة 
االخرى الذي��ن حضرو هذه الورش��ة, مبيناً 
ان هذا النظام يعد برنامجا يش��مل تداول 
طلب��ات املواطن��ن وهو جزء م��ن احلكومة 
العراقي��ة وان ه��ذا البرنام��ج دخ��ل حي��ز 
التنفيذ منذ عام )2014( وان االمانة العامة 
جملل��س ال��وزراء ماضي��ة في تطبيق��ه  في 
جميع مؤسسات الدولة لتسهيل االجراءت 

الروتينية املتبعة واختصار الوقت. 

*اعالم الصناعة 

العراق يشارك في 
اجتماع هيئات الطيران 
المدني بالشرق األوسط 

بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك العراق ممثال بس��لطة الطيران املدني 
العراق��ي في االجتماع الرابع لرؤس��اء هيئات 
ومدراء عموم الطيران املدني بالشرق االوسط 
املنعقد في العاصمة العمانية ) مس��قط ( 
 Fanj (      بحض��ور مديرة املنظم��ة الدولية

 . ) Liu
وقال مدير عام سلطة الطيران املدني العراقي 
املهندس حس��ن محس��ن ان هذا االجتماع 
يعد فرصة جيدة امام مدراء وهيئات الطيران 
املدني في الش��رق االوس��ط لتالق��ح االفكار 
والرؤى العلمية والعملية ومناقش��ة السبل 
الكفيلة للتعاون والتنسيق فيما بينها ومن 
اجل خل��ق آلية عمل مش��تركة ألكتس��اب 
اخلبرات وامله��ارات مبا يخص مج��ال الطيران 

املدني وآفاقه الواسعة.
واض��اف املدي��ر الع��ام ان س��لطة الطي��ران 
املدني العراق��ي وبالنظر للزيارات املس��تمرة 
والتوجيهات املدروسة لوزير النقل تعمل على 
االنفت��اح والتواصل مع العال��م اخلارجي من 
خالل مشاركتها في العديد من االجتماعات 
واملؤمترات الدولي��ة اخلاصة بالطي��ران املدني 
والت��ي من ش��أنها تعزي��ز دوره��ا وحضورها 

امليداني والفاعل  .
وبن رئيس الوفد العراقي في مس��قط مدير 
الس��المة اجلوية في س��لطة الطيران املدني 
العراق��ي احم��د طعيم��ة ان ه��ذا االجتماع 
عقد ملناقش��ة ابرز املشاريع للشرق االوسط 
بحثا الفضل السبل لسالمة الطيران املدني 
والتركيز مباشرة على تطوير مجال الطيران 
والتع��اون اإلقليمي لنجاح��ه من اجل حتقيق 
جميع األهداف االس��تراتيجية التي وضعتها 

االيكاو.
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منى خضير عباس*

سعت الهيئة العامة للمياه اجلوفية 
الى اس��تغالل الطاقة الشمس��ية 
ف��ي توفي��ر املي��اه ف��ي الس��نوات 
السابقة وقد حققت هذه التجربة 
جناحاً كبيراً في تش��غيل منظومات 
للمواطن��ن  خدم��ة  لالب��ار  ال��ري 
وانتقاء ماهو احدث واصلح ملواكبة 

التطوراملستمر في هذا اجملال  .
وق��د س��اعدت ه��ذه الطاق��ة على 
الكهربائي��ة  بالطاق��ة  االقتص��اد 
والتقليل من الكل��ف العالية التي 
كان��ت تصرف ف��ي الوق��ود والزيوت 
والصيانة كما اكد املصدر االعالمي 
بتطوي��ر  قام��ت  اذ   ، الهيئ��ة  ف��ي 
الكفاءات املهنية من خالل تدريبها 
ف��ي العديد م��ن املراك��ز التدريبية 
اخلاصة بتطوير طواقم الضخ لالبار 

واملوزعة  الشمس��ية  باملنظوم��ات 
على اغلب محافظاتنا . 

وقدرت نس��بة جناح هذه التجربة ب� 
%90 او اكثر ومن مميزات اس��تعمال 
هذه الطاق��ة تكون عطالتها قليلة 
ج��داً حي��ث ان االلواح الشمس��ية 
مضمونة ملدة 25 سنة واملنظومات 
االخ��رى التق��ل عن 5 س��نوات على 
عك��س التقني��ات االخ��رى حيث ان 
التكنولوجي��ا اس��همت في  ه��ذه 
احلفاظ على اقتصاد بلدنا والتقليل 
من الضوض��اء وتل��وث البيئة الذي 
كانت تس��ببه املولدات الكهربائية 
اضافة الى الترش��يد في استهالك 

الطاقة الكهربائية .
ان استغالل الطاقة الشمسية في 
منظوم��ات الضخ لالبار يعد خطوة 
كبي��رة وتقني��ة عالي��ة قام��ت بها 
الهيئة العامة للمي��اه اجلوفية في 
العراق ، اذ اس��همت ف��ي النهوض 

والتطور ف��ي مجاالت متع��ددة وان 
الشمس��ية  الطاق��ة  اس��تغالل 
ه��ذه  تش��غيل  ف��ي  وتس��خيرها 
املنظومات يساعد في احلصول على 
مياه وفيرة وبيئة نظيفة خالية من 

التلوث .
 ونظراً للنجاح الفائق لهذه التجربة 
قام��ت الهيئ��ة باس��تعمال ه��ذه 
املنظوم��ات الت��ي تعم��ل بالطاقة 
الشمس��ية في عدد من االبار التي 
مت اجنازها في مشروع املياه البديلة ) 
الساقي ( في محافظة كربالء والذي 
يهدف الى تالفي انقطاع او انخفاض 
مناسيب املياه في نهر الفرات وتأمن 
االحتياجات االساسية من املياه في 
احلاالت الطارئة التي قد تتعرض لها 
احملافظة ، حيث ان اخلطة املرسومة 
من قبل الهيئ��ة ه����و جتهيز هذه 
االبار ب)20 ( طاقم ضخ شمسي ومت 
خالل س��ير العمل في هذا املشروع 

يعم��ل  ض��خ  طاق��م   )11( نص��ب 
بالطاق��ة الشمس��ية اضاف��ة الى 

جتهيز )19( طاقم ضخ اخرى .
ان بلدنا يحتاج الى الكفاءات اجلديدة 
والتكنولوجي��ا احلديثة  والتقني��ات 
التى تسهم في النهوض باملستوى 
االقتصادي له اضافة الى رفع كفاءة 
العاملن فيه من اجل توفير س��بل 
الراح��ة للمواطن��ن من خالل س��د 
االحتياج��ات اآلني��ة في ه��ذا اجملال 
وه��ذا ماقامت ب��ه الهيئ��ة العامة 
للمي��اه اجلوفية من خالل س��عيها 
في توفي��ر كميات كبي��رة من املياه 
تغطي االحتياجات املنزلية اليومية 
للمواطنن في القرى واملناطق التي 
تعاني من شحة املياه بعد معاجلتها 
اضافة ال��ى ارواء احليوانات وس��قي 

االراضي الزراعية.

*اعالم الهيئة 

تقرير

استغالل الطاقة الشمسية في مشروع المياه البديلة )الساقي( 
قدرت نسبة نجاح هذه التجربة بـ 90 %

استغالل الطاقة الشمسية

بغداد - الصباح الجديد:
تواص��ل الهيئة العامة للس��دود 
س��د  مش��روع  أدارة   / واخلزان��ات 
حمرين تأهي��ل وتصليح  محطة 
االس��الة التابعة للحي السكني 
ف��ي املش��روع بهدف تأم��ن مياه 
السكني هناك  الشرب للمجمع 
، وتضم��ن العمل تصنيع وش��راء 
بورد وسيركت عدد)2( وقطع حلام 

االنبوب الرئيس املتضرر 
وعلى صعيد متصل أجنزت مديرية 
صيانة مش��اريع ال��ري والبزل في 
باب��ل تنظي��ف ج��دول القاس��م 
به��دف تأم��ن احلص��ص املائي��ة 

وأيصالها لذنائب اجلدول ز تضمن 
العمل ازالة االوس��اخ والترسبات 
الى  اضافة  املتراكم��ة  الطيني��ة 
اجن��از تنظي��ف )  4ك��م .ط( م��ن 
اجلدول من نبات الش��مبالن حيث 
أس��تعملت االلي��ات املتخصصة 

واالليات الساندة لها.
من جانبها واصلت مديرية املوارد 
املائية في املثن��ى اعمالها بتعزيز 
مبضخت��ن  الصاف��ي  محط��ة 
كهربائيت��ن ف��ي قض��اء اخلض��ر 
ومضخة دي��زل ف��ي محطة نهر 
ال��وركاء به��دف  الس��والم ف��ي 
االس��تمرار بض��خ املي��اه وتأم��ن 

الزراعية  املائية لالراضي  احلصص 
املستفيدة .

كم��ا عقد ت مديرية املوارد املائية 
في بابل اجتماعها الدوري لرؤساء 
االقس��ام ومدراء الش��عب بهدف 
مناقشة اخلطة الزراعية للموسم 
الش��توي املقبل وتوزيع��ات املياه 
احملافظ��ات)  ب��ن  احلل��ة  لش��ط 
 ، والس��ماوة(  الديواني��ة,   , باب��ل 
كم��ا تضم��ن االجتم��اع متابعة 
اعم��ال ازالة التج��اوزات من على 
اعمال  واجل��داول ومواصلة  االنهر 
التطهيرات وايج��اد احللول الجناح 

خطة املوسم الشتوي املقبل .

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث مدير ع��ام الش��ركة العامة 
لتج��ارة امل��واد االنش��اية ف��ي وزارة 
التجارة مع امللحق التجاري االيراني 
الش��ركات  اصح��اب  م��ن  وع��دد 
االيراني��ة س��بل تعزيز التع��اون بن 
اجلانبن واسهام الشركات اإليرانية 
املصنعة واملنتجة للمواد اإلنشائية 
بتل��ك  العراقي��ة  الس��وق  برف��د 

املنتجات .
واوضح مدير عام الشركة زهير احمد 
س��لمان لقد مت خ��الل اللقاء بحث 
س��بل التعاون بن اجلان��ب العراقي 
واإليراني واسهام الشركات اإليرانية 

املصنعة واملنتجة للمواد اإلنشائية 
ف��ي رفد الس��وق العراقي��ة بأحدث 
موديالت مواد البناء للمشاركة في 
حملة االعمار والبناء الذي يشهده 

بلدنا العزيز .
واض��اف املدي��ر الع��ام ان ش��ركته 
تس��عى للعمل والتعاون مع اجلانب 
البن��اء  م��واد  الس��تيراد  االيران��ي 
م��ن املصان��ع والش��ركات االيرانية 
الرصينة وذات الس��معة اجليدة في 
هذا اجمل��ال واملطابق��ة للمواصفات 
التي تعتمدها الش��ركة وباس��عار 
بالس��وق احمللية  تنافس��ية مقارنة 
للمواط��ن  ج��ذب  مح��ل  لتك��ون 

العراقي .
م��ن جانب��ه اك��د امللح��ق التجاري 
االيران��ي ان امل��واد االنش��ائية التي 
والش��ركات  املعام��ل  تنتجه��ا 
االيراني��ة متت��از بكونه��ا ذات رصانة 
ومتان��ة ومقبولية دولية واقليمية ، 
مشيراً الى ان 30 دولة تستورد املواد 
االنش��ائية من املعامل والش��ركات 
االيراني��ة التي تتعامل مب��واد البناء 
مثل ش��ركة ) مي بد في محافظة 
يزد ( املتخصصة بانتاج السيراميك 
والكاش��ي اضافة الى مواد صحية 
ذات ج��ودة عالي��ة تصدر الى ش��رق 

اوروبا . 

»الموارد المائية« تواصل تأهيل 
محطة اإلسالة في سد حمرين 

العراق يبحث تنشيط استيراد 
المواد اإلنشائية من إيران 

بغداد - الصباح الجديد:
تس��عى دائرة التدري��ب املهني في 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة 
بالتع��اون مع وكالة " كويكا " الى 
انشاء مركز تدريب املدربن وتطوير 

املهارات املتقدمة.
 وقال مدير عام دائرة التدريب املهني 
املهن��دس ص��ادق خزع��ل ان ابواب 
الدائرة مفتوحة امام املؤسس��ات 
التدريبي��ة لتطوي��ر مالكاتها وفي 
املس��تقبل س��يتم انش��اء مركز 
لتدري��ب املدربن وتطوي��ر املهارات 
وكالة  ومتويل  املتقدمة مبس��اعدة 

كويكا.
واضاف املدير العام ان قسم تدريب 
املدرب��ن في دائ��رة التدريب املهني 
أقام الدورة العشرين اخلاصة بطرق 
مل��دة   )TOT( التدري��ب  واس��اليب 
اربعة ايام  ش��ارك فيه��ا 18 مدرباً 
من وزارة التربي��ة على قاعة املركز 

العراقي الكوري.
واكد املدير الع��ام ان العراق ميتلك 
م��وارد بش��رية هائل��ة بحاجة الى 
توجيهها باالجت��اه الصحيح وذلك 
ال يت��م اال عن طريق تدريب وتطوير 
العاملن في املؤسس��ات  مهارات 

التدريبية ، مضيفاً ان املؤسس��ات 
التدريبي��ة تعان��ي من انع��زال عن 
س��وق العم��ل وانه م��ن الضروري 
دراس��ة حاجة سوق العمل وحتديد 
املؤسس��ات  لتغذي��ة  املؤش��رات 
التدريبية للحصول على مخرجات 

مالئمة لسوق العمل.  
يذك��ر ان دائرة التدريب املهني احد 
تش��كيالت وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة تعم��ل عل��ى تنفيذ 
برامج بناء وتطوير قدرات العاملن 
ومدربي التعليم والتدريب التقني 

واملهني.

من جانب اخر اجرى املركز الوطني 
للصحة والس��المة املهنية التابع 
لوزارة العمل والشؤون االجتماعية 
)1024( فحص��ا مختبريا للعاملن 
املرك��ز م��ن ش��تى  ال��ى  احملال��ن 

االنشطة االقتصادية.
وق��ال مدير ع��ام املرك��ز عمار عبد 
الواحد ان املركز اعد تقريرا فصليا 
الفح��وص  تضم��ن   2017 لع��ام 
الت��ي اجري��ت للعامل��ن احملال��ن 
من االنش��طة االقتصادي��ة كافة 
التابعة لش��تى قطاع��ات العمل 
وقد بلغت )5406( فحوص سريرية 

وفس��لجية حسب طبيعة العمل 
والتعرض مللوثات العمل.

ان  امل��ركك  ع��ام  مدي��ر  واض��اف 
الفحوص ش��ملت )فح��ص الرئة 
القلب  والنظر وتخطيط  والسمع 
واللياقة  وال��وزن  الط��ول  وقي��اس 
النفس��ية(،  والصح��ة  البدني��ة 
مشيرا الى ان اجراء هذه الفحوص 
يتم خ��الل مدد زمنية محددة وفي 
ضوئها يت��م تغيير طبيعة العمل 
في ح��ال اكتش��اف تأثير س��لبي 
لبيئ��ة العمل عل��ى العامل الذي 
مت فحص��ه م��ن قب��ل جلن��ة تغيير 

طبيعة العمل املشكلة في املركز، 
إذ منحت اللجن��ة )11( قرارا خالل 

تلك املدة.
في س��ياق آخر، اوضح عبد الواحد 
ان قس��م الس��المة املهني��ة في 
املرك��ز اقام دورة تدريبية عن التنبؤ 
باخملاطر في مواقع العمل ملنسوبي 
تن��اول  باب��ل  بطاري��ات  معم��ل 
احلاضرون فيها مواضيع عن التنبؤ 
مبخاط��ر العمل وخاص��ة مخاطر 
م��ادة الرص��اص، فضال ع��ن تقومي 
اخملاطر ودور مس��ؤول السالمة في 

مواقع العمل.

»العمل» و«كويكا« تخططان إلنشاء مركز لتطوير مهارات العاملين
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بغداد - الصباح الجديد:

كش��ف مدير قس��م القروض ودعم 
املشاريع الصغيرة في دائرة التشغيل 
العم��ل  ل��وزارة  التابع��ة  والق��روض 
والش��ؤون االجتماعية عاطف احمد 
عبد االمي��ر انواع القروض املنفذة في 
االجتماعية  والش��ؤون  العم��ل  وزارة 
ق��روض  وه��ي  االق��راض  وتعليم��ات 
صن��دوق دع��م املش��اريع الصغي��رة، 
الوطني��ة  االس��تراتيجية  وق��روض 
للتخفيف من الفقر وقروض التأهيل 

اجملتمعي .
واش��ار مدير قس��م الق��روض الى ان 
املبال��غ املدفوعة لكل م��ن برنامجي 
الصندوق واالس��تراتيجية تتراوح بني 
)3�8( مالي��ني دين��ار ف��ي ح��ني بلغت 
قروض التأهيل 3 مالي��ني دينار ، الفتا 
ال��ى ان الدائ��رة بص��دد زي��ادة املبلغ 
املمن��وح لغاي��ة 5 ماليني دين��ار بعد 
القانوني��ة،  املوافق��ات  اس��تحصال 

موضحا ع��دم وجود فوائ��د للقروض 
واعف��اء املقت��رض م��ن الضرائب، مع 
احتس��اب مبال��غ للخدم��ات االدارية 
بنس��بة %3 لبرنام��ج الصندوق و1% 

لبرنامج االستراتيجية.
واض��اف عبد االمي��ر ان الوزارة فتحت 
باب التقدمي للتسجيل على القروض 
لس��كنة محافظات نينوى، وقد جرى 
التق��دمي للتنافس من اج��ل احلصول 
على القروض في الش��هرين املاضيني 
، الفتا الى انه مت تخصيص مبلغ )24( 
مليار دينار للمحافظ��ة لتغطية )3( 
االف مقت��رض يت��م قب��ول طلباتهم 
بع��د التق��دمي للتس��جيل كباحثني 
عن العم��ل واحلصول عل��ى البطاقة 
االستش��ارية ليكونوا ضم��ن قاعدة 

بيانات دائرة التشغيل والقروض.
وبني مدير القسم ان املبالغ املصروفة 
مت  للصن��دوق  ملي��اراً   )234( بلغ��ت 
اس��ترداد )59( ملي��ار دين��ار منها وان 
بل��غ  املص��روف م��ن االس��تراتيجية 
)86( ملي��ار دينار وبذلك تكون نس��بة 

االسترداد الى الصندوق )%78( لشهر 
آب، في حني ان نس��بة االس��ترداد الى 
الصندوق للس��تة اش��هر االولى من 

العام احلالي بلغت )95%(.
وفيما يخص دور الوزارات وتعاونها مع 
وزارة العم��ل اكد عب��د االمير ان وزارة 

التخطي��ط تقوم بتخصي��ص املبلغ 
االس��تراتيجية  لبرنام��ج  الس��نوي 
الفق��ر،  م��ن  للتخفي��ف  الوطني��ة 

كم��ا ان برنامج الش��ابة املاهرة ينفذ 
بالتعاون مع وزارة الش��باب والرياضة 
، اذ يتم ادخال مجموعة من الشابات 
ضمن دورات تدريبية ومنحهن قروضاً، 
مش��يرا الى توزي��ع )100( قرض خاص 
بهذا املشروع، وان الدائرة بصدد منح 
قروض ل� 250 أخري��ات ضمن الوجبة 
22 ، الفت��ا ال��ى ان وزارة املالي��ة ه��ي 
املس��ؤولة عن اط��الق التخصيصات 
االس��تراتيجية  لبرنام��ج  املالي��ة 

الوطنية للتخفيف من الفقر.
املتح��دث  اخ��ر ذك��ر  عل��ى صعي��د 
باس��م احلماية االجتماعية في وزارة 
العم��ل عمار منع��م ان دائرة احلماية 
اج��راءات  اس��تكملت  االجتماعي��ة 
اس��تحداث ف��رق الدع��م النفس��ي 
بالتنس��يق مع  وذل��ك  واالجتماع��ي 
وزارة الصحة ومن خالل عمل الباحث 
االجتماعي على وفق منهج متكامل 
ترفع فيه التقارير واحلاالت الى وحدات 
الدع��م النفس��ي ف��ي وزارة الصحة 
ومن خالل قس��م البحث االجتماعي 

في الدائرة العامة الذي يتولى عملية 
االش��راف على احلاالت وبالتواصل مع 
اقسام احلماية االجتماعية في بغداد 

واحملافظات. 
النفس��ي  الدع��م  ف��رق  ان  يذك��ر 
تس��تهدف اع��ادة ادم��اج املعنف��ني 
باجملتم��ع وخاصة أولئ��ك الذين كانوا 
النزاع��ات  مناط��ق  ف��ي  يس��كنون 

املسلحة. 
الى ذلك قال منعم ان قس��م احلماية 
االجتماعي��ة  في ذي ق��ار اختتم دورة 
في مج��ال بناء الق��درات مخصصة 
ضم��ن  االجتماعي��ني  للباحث��ني 
اخلط��ة املوضوعة من قس��م البحث 
االجتماع��ي ف��ي الدائ��رة العامة من 
خالل التنس��يق مع فريق املدربني في 
مجاالت اخلبرات االجتماعية ، مضيفا 
ان املنهاج موض��وع من قبل منظمة 
havois الهولندي��ة وبامتياز من االحتاد 

االوروب��ي ، مش��يرا ال��ى وجود خطط 
إلقامة دورة مشابهة في اقسام اخرى 

وبالتعاون مع املنظمات الساندة. 

لدعم المشاريع الصغيرة والتخفيف من الفقر 
تقرير

وزارة العمل تخصص 24 مليار دينار للمقترضين في نينوى

تخصص 24 مليار دينار للمقترضني في نينوى

البصرة  سعدي علي السند:

أقام قس��م الدراس��ات اللغوية 
دراس��ات  مرك��ز  ف��ي  واألدبي��ة 
العربي حلقة  واخللي��ج  البصرة 
نقاشية بعنوان )اضطراب عسر 
الق��راءة عن��د تالمي��ذ امل��دارس 
االبتدائي��ة ( ، للدكتورة إش��راق 

سامي .
الباحثة أكدت في بداية حديثها 
يشكل هذا االضطراب نوعاً من 
اخلاصة  التعليمية  الصعوب��ات 
بتعل��م القراءة والكتابة ويطلق 
أو  )الديسلكيس��يا(  علي��ه 
عس��ر القراءة ، مضيفة اّن هذا 
االضطراب ال يعد مؤش��راً على 
اعاق��ة معينة أو غب��اء وضعف 
قدرة الدماغ ، ب��ل على العكس 
غالب��اً م��ا يص��اب ب��ه األطفال 
وق��درة  مرتف��ع  ذكاء  مبس��توى 
عقلية متميزة ، لكن مش��كلة 
الق��راءة والكتاب��ة ترتبط معها 
أيضاً مش��كالت أخرى والكتابة 
ترتب��ط معها أيضاً مش��كالت 
اخرى مثل كتاب��ة األرقام والعد 

ورمبا معرفة الوقت واالجتاهات .
وأضاف��ت الباحث��ة ان موض��وع 
عس��ر القراءة يحتاج الى بحوث 
أكادميي��ة مختصة وال��ى تعاون 
مع مديرية التربية وبحث سبل 
معاجلة هذا النوع من الصعوبات 
الدراس��ية اعتماداً على مناهج 

علمية وتربوية حديثة.
وق��د خرجت احللقة النقاش��ية 
بتوصي��ات عدي��دة مث��ل إقامة 
ورش��ات عمل ون��دوات والدعوة 
ال��ى تأس��يس جمعي��ة عراقية 
أغن��ت  وق��د   ، للدسلكيس��يا 
موض��وع  احلض��ور  مداخ��الت 
املفاهيم  بالعديد م��ن  احللق��ة 

واملعلومات املهمة .

حلقة نقاشية عن مناهج 
احلداثة

واقام قسم الدراسات التاريخية 
البص��رة  دراس��ات  مرك��ز  ف��ي 

واخلليج العربي حلقة نقاش��ية 
بعن��وان : مناه��ج احلداثة وآفاق 
لألس��تاذ   ، التاريخ��ي  البح��ث 
الدكت��ور عل��ي غامن جثي��ر وأدار 
داود  فراق��د  الدكت��ورة  احللق��ة 

سلمان . 
وقد اوضح احملاضر بأن الدراس��ة 
حت��اول أن تضع أسس��ا لكيفية 
اإلف��ادة م��ن طروح��ات مناهج 
احلداثة واس��تثمارها في تطوير 
البحث التاريخي الذي يعاني من 
س��يادة الس��ردية على دراساته 
واملراوح��ة ف��ي مكانه��ا برغ��م 

التقدم العلمي . 
وأك��د ان ذل��ك يع��ود لضع��ف 
التأس��يس املعرف��ي للباحث��ني 
واقتصار قراءاتهم على البحوث 
التخصصية من دون توسيع دائرة 

معارفه��م باجتاه االط��الع على 
ومعطياتها  االلس��نية  الث��ورة 
ومعرف��ة كيفي��ة االف��ادة م��ن 
طروحاتها في تعميق وعينا في 
التاري��خ م��ن اج��ل االنعتاق من 
س��يطرة االيديولوجيات النافذة 
الت��ي ابق��ت البح��ث التاريخي 
مجرد مطي��ة توظفها لتحقيق 
أهدافه��ا ، فض��ال عن س��يطرة 
االنتم��اءات العرقي��ة واملذهبية 
عل��ى عقلي��ة الباحث��ني الت��ي 
حتكم��ت مبس��لماتها وأفكارها 
الدراسات  بهم فكانت  القبلية 
عب��ارة ع��ن اجوبة جاه��زة تتبع 
توجه��ه االيديولوج��ي ، وخالية 
في الوقت ذات��ه من روح البحث 
العلم��ي القائم على التس��اؤل 
والش��ك  والنق��د  العمي��ق 

والتغطي��ة الش��املة واملعاجلة 
املوضوعي��ة للموضوع��ات بدال 
من التح��زب والتعصب لروايات 

معينة والتحامل على غيرها . 
وأضاف��ت الباحثة ان اش��كالية 
البح��ث التاريخ��ي ال تكمن في 
امل��ادة التي اصبح من الس��هل 
الوص��ول اليه��ا ، بل ف��ي أدوات 
الباح��ث ، أي منهج��ه في قراءة 
امل��ادة التاريخي��ة ومعاجلته��ا ، 
ل��ذا افادت الدراس��ة م��ن أفكار 
دي سوس��ور وتصورات��ه ، وم��ن 
السميائية  املدرستني  طروحات 
والتأويلي��ة ف��ي موضوعات ذات 
أهمية كبيرة كاخلطاب الكامن 
واالح��داث  النص��وص  خل��ف 
ف��ي  املوضوعي��ة  وإش��كالية 
وقدم��ت   ، التاريخ��ي  البح��ث 

أمثل��ة متنوع��ة لكيفية تبيئة 
ه��ذه الطروح��ات عل��ى التاريخ 

االسالمي .

حلقة نقاشية عن اآلثار 
االقتصادية للنزوح السكاني

وأقام قسم الدراسات االقتصادية 
في مركز دراسات البصرة واخلليج 
العرب��ي حلقة نقاش��ية بعنوان ) 
اآلثار االقتصادية للنزوح السكاني 
في العراق ، األس��باب واملعاجلات ( 
لألس��تاذ الدكتور هيثم عبد اهلل 
س��لمان ، وتق��دمي رئي��س قس��م 
الدراسات االقتصادية أ.م. باسمة 

كزار حسن .. 
وقد أش��ار احملاضر الى وج��ود آثار 
اقتصادية سلبية لظاهرة النزوح 
أدت الى تدهور االقتصاد العراقي 

خصوص��اً بع��د دخ��ول االره��اب 
الداعش��ي الى املوص��ل واملناطق 
الغربي��ة في حزيران ع��ام 2014 ، 
وأكد بأن القطاع الزراعي من أكثر 
القطاعات االقتصادية التي تأثرت 
بالن��زوح ، فقد تض��اءل وانعكس 
سلباً على بقية القطاعات ، وبناًء 
على ه��ذه النتائج توصل الباحث 
منه��ا  التوصي��ات  بع��ض  ال��ى 
ضرورة رب��ط مخرج��ات التعليم 
مع االحتياج��ات الفعلية احملدودة 
ال��ى  النف��ط  عائ��دات  وتوجي��ه 
كالزراعة  االقتصادية  األنش��طة 
للمس��اعدة  وغيرها  والصناع��ة 
ف��ي حتري��ك االقتص��اد العراق��ي 
خللق فرص عمل جديدة للشباب 
م��ن النازح��ني واحلد م��ن موجات 

النزوح.

أقامها مركز دراسات البصرة والخليج العربي بجامعة البصرة

ثالث حلقات نقاشية عن عسر القراءة ومناهج الحداثة والنزوح السكاني 

يشكل اضطراب 
عسر القراءة عند 
تالميذ المدارس 
االبتدائية نوعًا من 
الصعوبات التعليمية 
الخاصة بتعلم القراءة 
والكتابة ويطلق عليه 
)الديسلكيسيا(

الدكتورة اشراق سامي تلقي بحثها عن اضطراب عسر القراءة عند التالميذ

النفط تجهز المواطنين 
بالوقود بالبطاقة الجديدة

اعالم النفط 
اعلنت وزارة النفط عن ايقاف جتهيز النفط االبيض 
م��ن خالل البطاق��ة الوقودي��ة الس��ابقة واعتماد 

التجهيز على وفق البطاقة اجلديدة .
واكد مدير عام ش��ركة توزيع املنتج��ات النفطية 
املهندس كاظم مس��ير ان منافذ التجهيز باشرت 
بتوزي��ع م��ادة النفط االبي��ض عل��ى املواطنني في 
بغداد بدءا من يوم اجلمعة املاضي باعتماد البطاقة 
الوقودية اجلديدة التي حتمل الرقم )7(  بكمية )50( 

لترا للعائلة الواحدة .
وش��ددت وزارة النفط عل��ى وكالء امل��واد الغذائية 
في بغ��داد  بض��رورة تس��لم البطاق��ات الوقودية 
اجلديدة وتوزيعها على املواطنني بهدف االسراع في 
احلصول عل��ى حصصهم من مادة  النفط االبيض 

والتخفيف من معاناتهم .  

مركز تأهيل المعوقين 
في ميسان  يستقبل 
المراجعين للفحص 

»التعدينية« تبدأ بالتشغيل 
التجريبي لمشروع اللباد 

البوليمري االسفلتي

ميسان - خاص:
 يقوم مركز تأهيل املعوقني في دائرة صحة ميسان 
مرك��ز تأهي��ل املعوق��ني مبقابل��ة وفح��ص مئ��ات 
املعوقني من أهالي احملافظة ممن تتوفر فيه ش��روط 
الع��وق الصادرة م��ن قب��ل وزارة الصح��ة والبيئة 
لغ��رض أكم��ال الفحوص��ات واالج��راءات االدارية 
وأحالتهم الى اللجنة الطبية الدائمية في صحة 
ميسان لش��مولهم في جلنة تس��جيل السيارات 
بالتنسيق مع مديرية مرور ميسان ملنحهم لوحات 

التسجيل .
واك��د مدير املركز التقني مصطفى جواد ش��امخ 
» للصب��اح اجلديد« بان العمل مس��تمر  على مدار 
س��اعات الي��وم لطيل��ة أي��ام الش��هر االعتيادية 
بأس��تقبال أكث��ر م��ن )100( مراجٍع يومي��اً اضافة 
الى فح��ص املعوقني من ه��م بحاجٍة ال��ى تبديل 
االط��راف الصناعي��ة م��ن قب��ل مرك��ز االط��راف 
واملساند الصناعية ناهيك عن صرف العشرات من 
املعينات الطبية لهم لغرض مس��اعدتهم مبزاولة 
اعماله��م اليومية ولتخفيف الضغط النفس��ي 
واملصاري��ف الباهظة التي تره��ق كاهلهم خدمٍة 
لهم ولغرضاالرتقاء مبستوى اخلدمات الطبية على 

وفق املعايير العاملية. 

اعالم الصناعة 
اعلنت الش��ركة العامة للصناعات التعدينية احدى 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن عن البدء بالتشغيل 
التجريبي ملش��روع اللب��اد البوليمري االس��فلتي في 
محافظ��ة البصرة واملنفذ من قبل الش��ركة العامة 
للتصمي��م وتنفي��ذ املش��اريع وبحض��ور مدي��ر عام 
الش��ركة املهندس علي حسني علوان وعضو مجلس 
محافظة البص��رة رئيس جلنة الصناعة انوار االجودي 
ومؤيد جبر ممثال عن مكتب مستش��ار الوزارة لشؤون 

التنمية .
وق��ال مدي��ر مرك��ز االع��الم والعالق��ات العام��ة في 
ال��وزارة عبدالواحد علوان الش��مري ان هذا املش��روع 
مت انش��اؤه النتاج اللباد مبواصف��ات عالية وفريدة من 
نوعه��ا كمنت��ج نهائي حي��ث ان املصن��ع ينتج هذه 
املادة بقياس��ات عاملية غير متوفرة باالس��واق احمللية 
تصل الى )4( ملم الس��تعماله كطبقة عازلة مانعة 
للرطوب��ة في االبنية وحلماية انابيب النفط ، مش��يرا 
ال��ى ان املش��روع يتكون من خ��ط انتاج��ي متكامل 
صين��ي املنش��أ يس��تعمل البوليس��تر واالس��فلت 
والبوليمر وكاربونات الكالس��يوم كمواد اولية النتاج 
اللب��اد كمنتج نهائي بس��مك )2 ، 3 ، 4( ملم بقياس 
ثاب��ت وب��اوزان مختلفة وبطاقة س��نوية تقدر مبليون 

و500 الف متر مربع .
واوضح الشمري بأن املشروع نفذ على وفق التصاميم 
االساس��ية املعتمدة على مساحة قدرها )2000( متر 
مربع مكون��ة من الغرفة االنتاجي��ة ومخازن عدد )2( 
وبناية ل��الدارة حتتوي على ثالث غ��رف ومختبر اضافة 

الى اخلدمات اخلارجية .

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت الشركة العامة لتصنيع 
احلبوب في وزارة التجارة امكانية 
توفير احلبوب املطلوبة لتشغيل 
بكام��ل  احلكومي��ة  املطاح��ن 

طاقاتها املتاحة.
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة 
املهندس طه ياسني عباس خالل 
اجتماع تداولي ضم شركة جتارة 
احلب��وب ودائرة الرقاب��ة التجارية 
ان  التج��ارة  وزارة  ف��ي  واملالي��ة 
االجتماع تناول اهم املش��كالت 
واملعوقات التي حت��ول دون توفير 
احلبوب  م��ن  املق��ررة  الكمي��ات 
للمطاح��ن احلكومي��ة حس��ب 
مخصصها الش��هري بناء على 
املتاح��ة  الطاق��ات  معطي��ات 
والكمي��ات املنتجة خ��الل فترة 

االنتاج.
وق��ال املدي��ر الع��ام ان االجتماع 
اوص��ى بتذليل جمي��ع العقبات 
التي حت��ول دون جتهي��ز املطاحن 
احلكومي��ة بحصصه��ا املق��ررة 

الزمني��ة  الفت��رة  وحس��ب 
والتجهي��ز  لالنت��اج  احمل��ددة 
فض��ال ع��ن مناقش��ة املواضيع 
التس��ويقية والرقابية املتعلقة 
بعم��ل املطاح��ن بص��ورة عامة 
واملقترح��ات املطروح��ة من قبل 

اجلهات املشتركة باالجتماع.
من جانب اخر اش��ار ياس��ني الى 
ان فرع الش��ركة في ديالى عقد 
الوح��دات  ملس��ؤولي  اجتماع��ا 
الرقابي��ة والفنية بالف��رع وادارة 
احلكومي��ة  ديال��ى  مطحن��ة 
ملناقش��ة آليات االنتاج والتوزيع 
ودور اللجان الرقابية في متابعة 
عملية االنتاج والتجهيز ونوعية 
ال��ى  وامل��وزع  املنت��ج  الطح��ني 
العائ��الت حي��ث مت التأكيد على 
تكثي��ف الزي��ارات التفتيش��ية 
لوكالء الطحني وسحب النماذج 
للفح��ص اخملتبري واج��راء جتارب 
اخلبازة املوقعية او في مختبرات 

الفرع .
ولفت املدير العام الى ان اللجان 

الرقابي��ة في الف��رع نفذت عدة 
العامل��ة  للمطاح��ن  زي��ارات 
والوكالء تخللها سحب لنماذج 
م��ن االنتاج وعين��ات من احلبوب 
الغ��راض  بالطح��ن  الداخل��ة 
ومتابع��ة  مختبري��ا  فحصه��ا 
جتهي��ز العائ��الت بالطح��ني في 
قواطع التموين ضمن احملافظة . 
على صعيد متص��ل اعلن مدير 
ع��ام الش��ركة ع��ن قي��ام جلنة 
مش��تركة م��ن وح��دات الرقابة 
والس��يطرة النوعية بزيارة لعدد 
لغ��رض  الطح��ني  وكالء  م��ن 
س��حب مناذج من الطحني اجملهز 
لغرض الفح��ص البايلوجي في 
محافظ��ة الديواني��ة ، موضحا 
قام��ت  املش��تركة  اللجن��ة  ان 
بس��حب من��اذج م��ن الطح��ني 
اجملهز ف��ي محافظ��ة الديوانية 
لغرض الفحص اخملتبري والتأكد 
امل��وزع  الطح��ني  م��ن س��المة 
ال��ى املواطن��ني ضم��ن احلص��ة 

التموينية.

بغداد - الصباح الجديد:
اختتم��ت دائرة الغابات والتصحر 
والبحوث الزراعي��ة  بالتعاون مع 
للتنمي��ة  األغص��ان  مؤسس��ة 
مؤمتره��ا  والبيئي��ة  الزراعي��ة 
العلم��ي األول ملكافحة التصحر 
واملنعقد في مركز الوزارة بحضور 
الوزراء للشؤون  رئاسة  مستشار 
الالمي  الدكت��ور عل��ي  البيئي��ة 
والوكي��ل الفن��ي ل��وزارة الزراعة 
الدكت��ور مهدي ضمد القيس��ي 
الدكتور  لل��وزارة  اإلداري  والوكيل 
وع��دد  اجلب��وري  س��هر  مه��دي 
م��ن امل��دراء العامني في ال��وزارة 

والباحثني .
وذك��ر قس��م العالق��ات واإلعالم 
املؤمت��ر  إن  الدول��ي  والتع��اون 
بجلس��ته األخي��رة تن��اول عرض 
بينه��ا  م��ن  ودراس��ات  بح��وث 
مايتعل��ق بتحديد املناطق اجلافة 
في العراق واثر الوضع األمني في 
التصحر ومراقب��ة تغيير الغطاء 
النباتي الطبيع��ي في محافظة 

أخرى  وبح��وث  ومواضيع  نين��وى 
ذات صلة مبوضوع التصحر

ق��راءة   مت  املؤمت��ر  نهاي��ة  وف��ي 
التوصي��ات عل��ى احلض��ور حيث 
تضمنت إنش��اء صن��دوق وطني 
التصح��ر  مكافح��ة  لتموي��ل 
وتوحي��د جه��ود الباحث��ني ف��ي 
واالهتم��ام  الدول��ة  مؤسس��ات 
ببرام��ج حتدي��د األراض��ي املتأثرة 
بالتصحر باس��تعمال الوس��ائل 
احلديثة والقيام بحمالت تشجير 
واس��تعمال طرق الري املناس��بة 
والتنس��يق مع دول اجل��وار وحث 
املواطنني على عدم التجاوز على 

األراضي الزراعية .
وكان وزي��ر الزراعة افتت��ح املؤمتر 
بكلمة أكد فيها ض��رورة تالحم 
اجلهود ملكافحة ظاهرة التصحر، 
مش��يرا إلى مشاريع الوزارة بهذا 
الص��دد، معرجا على مش��اركة 
العراق في احملافل الدولية وآخرها 
املنعق��د ف��ي جمهوري��ة الصني 
الش��عبية ، الفت��ا إل��ى حص��ول 

الع��راق عل��ى رئاس��ة مجموعة 
ال��دول والبال��غ عدده��ا 86 دولة 
وتبني املؤمتر جلميع املشاريع التي 

قدمها العراق في املؤمتر .
وارجع الوزير أسباب التصحر لعدة 
اإلرهابية  الهجم��ات  عوامل منها 
للدواعش وتدهور األراضي الزراعية 

أبان احتاللها من قبلهم .
وتاب��ع املؤمت��ر ع��رض العدي��د من 
البحوث واحملاض��رات منها دور دائرة 
البحوث الزراعية في تقدمي تقانات 
جدي��دة للحد من تده��ور األراضي 
ومحاضرة  املي��اه  ومعاجلة ش��حة 
بعن��وان مكافح��ة التصح��ر ب��ني 
التحدي والطم��وح واثر تغير مناخ 
العراق في تكرار الظواهر الغبارية 
كم��ا قدم��ت دراس��ة ح��ول تاثير 
مخاط��ر اجلفاف والتوزي��ع املكاني 
لنوعي��ة ت��رب االهوار واس��تخدام 
تقانات االستش��عار و التحس��س 
النائ��ي وتقيي��م ظ��روف اجلف��اف 
حملافظة واس��ط واثر الري مبياه نهر 

ديالى في تدهور التربة الزراعية .

التجارة تسعى الى توفير الحبوب للمطاحن 
الحكومية حسب طاقاتها المتاحة

الزراعة تختتم مؤتمرها العلمي
 األول لمكافحة التصّحر

تضمنت التوصيات إنشاء صندوق وطني لتمويلها الفرق التفتيشية تطلع على نوعية الطحين المجهز للوكالء



بروكسل ـ وكاالت: 

أعل��ن الرئي��س الفرنس��ي، إميانوي��ل 
ماك��رون أم��س اجلمعة، أنَّ��ه يتوجب 
على بريطانيا قبول فاتورة اخلروج من 
االحتاد األوروبي الت��ي تُقدر على األقل 
بنح��و 40 مليار ي��ورو لب��دء احملادثات 
التجاري��ة م��ع االحت��اد، فيم��ا علَّ��ق 
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب على 
تقرير حول ارتفاع مستوى اجلرائم في 
بريطانيا، رابًط��ا بني اململكة املتحدة 
وانتشار »اإلرهاب اإلسالمي املتطرف« 
في تغريدٍة له ق��ال فيها »ليس األمر 
على م��ا يرام، وال ب��د أن جنعل أميركا 

آمنة!«.
ج��اء ذلك بالتزامن مع رفض رئيس��ة 
الوزراء البريطانية، تريزا ماي، استبعاد 
أن تدف��ع بالدها مبلًغ��ا إجمالًيا أكثر 

من هذه الفاتورة.
وق��ال الرئي��س الفرنس��ي إنَّ ع��رض 
رئيس��ة الوزراء احلالي مببلغ 20 مليار 
ي��ورو ليس »حالً وس��طًيا«، وإنه على 
بريطاني��ا أن »تب��ذل جه��ودًا مالي��ة 

أساسية« للتقدم في احملادثات. 

وأض��اف ماك��رون: »نحت��اج للقي��ام 
بالكثير من اجلهود«. وتابع بالقول: »قد 
ميكنني القول إننا نبتعد من التوصل 
إلى االلتزام��ات املالية الضرورية قبل 
أن نبدأ املرحلة الثانية. نحن لم نصل 

إلى نصف الطريق«.
وكان��ت رئيس��ة ال��وزراء البريطانية 
قد أص��رت على أنَّ حجم »التس��وية 
الكلي��ة والنهائي��ة« ل��ن يُعلن عنه 
حتى االنتهاء من االتفاق بشأن كافة 
مح��اور اتف��اق »البريكس��ت«. بي��د 
أنَّه، عندما ُس��ئلت م��ا إذا كان األمر 
س��ينتهي بأن تدفع اململكة »الكثير 
م��ن األم��وال« أكثر مما ه��و معروض، 
حتى لو كان أكثر من 60 مليار، املبلغ 
التي تدور حوله الشائعات بأّنه املبلغ 
املس��تهدف لالحت��اد، قال��ت رئيس��ة 
ال��وزراء إنَّ البريكس��ت س��تتم وفًقا 
لاللتزام��ات املالية لبريطاني��ا »جنًبا 
إلى جن��ب« مع بدء احلديث حول قمة 

االحتاد في كانون األول.
 وتأم��ل م��اي ف��ي أن يك��ون اجتماع 
مجلس االحت��اد األوروبي املقبل، املقرر 
خالل شهرين، املوعد احملدد ليقدم قادة 
دول االحتاد أخيرًا إشارة بدء مفاوضات 

االتفاق التجاري.

وكان��ت املستش��ارة األملاني��ة، أجنيال 
ميركل، طالبت للمرة األولى بأن يضع 
كال الطرفني أرضية مشتركة إلجراء 
املفاوضات، بينما قال دونالد تاس��ك، 

رئيس االحتاد األوروب��ي، إنَّ احلديث عن 
أزم��ة بش��أن العملي��ة كان »مبال��غ 

فيه«. 
وقال��ت مي��ركل إنَّ إح��راز تق��دم في 

كانون األول »يعتمد بقدرٍ كبير »على 
اململكة املتحدة، مضيفًة أنَّ »موضوع 
القضي��ة  ه��و  املالي��ة  االلتزام��ات 
املُهيمنة في هذا الصدد«.  وبش��كٍل 

حاسم، أعلنت أيًضا أنَّ »على اجلانبني 
التح��رك« وقالت »أفهم أن الكرة في 
يد بريطانيا لكن في نفس الوقت أرى 

أنه معنا أيًضا«.
واتفق قادة دول االحت��اد ال�27 األخرين 
أمس، على البدء في محادثاٍت في ما 
بينهم حول موقفهم من اتفاٍق جتاري 
كي تبدأ احملادثات مع اململكة املتحدة 
بس��رعة، إذ قدم��وا إش��ارة البدء في 
كانون األول. وأص��دروا بيان عبروا فيه 
عن رغبٍة للتقدم في احملادثات التجارية 
»بأس��رع وقٍت ممكن«، لكنهم أشاروا 
إلى أنَّ بريطاني��ا لم تبِد »التزاًما قويًا 

وواقعًيا« حول فاتورة البريكست.
وف��ي غض��ون ذل��ك علَّ��ق الرئي��س 
األميرك��ي دونالد ترام��ب على تقرير 
ح��ول ارتف��اع مس��توى اجلرائ��م في 
بريطانيا، رابًط��ا بني اململكة املتحدة 
وانتشار »اإلرهاب اإلسالمي املتطرف« 
في تغريدٍة له ق��ال فيها »ليس األمر 
على م��ا يرام، وال ب��د أن جنعل أميركا 

آمنة!«.
وأضاف ترامب، في تغريدة امس االول 
اجلمعة: »وفًقا لتقريٍر »ترتفع معدالت 
اجلرائم في اململكة املتحدة بنس��بة 
%13 وسط انتشار اإلرهاب اإلسالمي 

املتط��رف. وليس األمر على ما يرام، ال 
بد أن جنعل أميركا آمنة!«.

وجاء التعلي��ق بعد إصدار إحصائيات 
رس��مية ام��س االول اجلمعة أظهرت 
زي��ادة قدرها %13 ف��ي جرائم العنف 
ف��ي كال من إجنلت��را وويل��ز، بإجمالي 
جرائ��م وصلت إل��ى 5.2 مليون جرمية 
هذا العام من نهاي��ة حزيران.  وترجع 
األرقام في الغالب إلى زيادة في جرائم 

اجلنس والطعن.
بي��د أنَّ معلوم��ات ترامب ق��د تكون 
مأخوذة من جانب أخر من اإلحصائيات، 
والتي تُظهر »زيادة أساس��ية« قدرها 
%59، في عدد محاوالت جرائم القتل 
املس��جلة، والت��ي كانت ف��ي نتيجة 
عل��ى  باإلره��اب.  متعلق��ة  جرائ��م 
الرغم من أنَّ جرائم العنف ترجع في 
األس��اس إلى زيادة حادة ف��ي اجلرائم 
املرتبط��ة بعملي��ات الطع��ن، والتي 
كانت نس��بتها أكثر م��ن %26 والتي 
ترتبط بنشطات العصابات أكثر من 

ارتباطها باإلرهاب.
 وش��هدت اململك��ة املتح��دة العام 
املاض��ي نح��و 37 ألف جرمي��ة تتعلق 
باألس��لحة احل��ادة، إذ ٌقت��ل نحو 214 

رجاًل وامرأة طعًنا في إجنلترا وويلز. 

شؤون عربية ودولية6

ميونيخ ـ أ ب ف:
اعلنت الشرطة االملانية ان اربعة اشخاص اصيبوا 
بجروح »طفيفة« بعدما هاجمهم رجل بس��كني 
صباح امس الس��بت في ميونيخ )جنوب(، بدون ان 

تتمكن من اعطاء تفاصيل عن دوافع املهاجم.
وكتبت ش��رطة ميونيخ على حسابها على تويتر 

انه لم تسجل »اي جروح قاتلة« لدى الضحايا.
وقال ناطق باس��م شرطة ميونيخ لوكالة فرانس 
برس ان اربعة اش��خاص اصيبوا بجروح طفيفة« 

بطعنات سكني.
واوضحت متحدثة اخرى باسم الشرطة ان الرجل 
هاجم عددا من املارة في خمسة مواقع في محيط 

منطقة روزنهامير بالتس شرق وسط املدينة.
من جه��ة اخرى، اعلنت الش��رطة عل��ى تويتر ان 
املهاجم »ما زال فارا«، داعية الس��كان الى البقاء 

في بيوتهم.
وذكرت الش��رطة احمللية ان الرجل االربعيني، هرب 
عل��ى »دراج��ة هوائية س��وداء« ويرت��دي »بنطاال 
رماديا« وس��ترة رياضية. واضافت انه يحمل ايضا 

»حقيبة ظهر« وبساطا عازال خاصا باخمليمات.
واكدت الش��رطة »نبحث عن منفذ الهجوم بكل 
قوات الشرطة املتوفرة«. وقالت ان اسباب الهجوم 

غير معروفة حاليا.

مدريد ـ بي بي سي:
يجتمع أعضاء احلكومة املركزية في مدريد لبحث 
إجراءات فرض احلكم املباشر على إقليم كتالونيا 
ال��ذي نظم قب��ل نح��و ثالث أس��ابيع اس��تفتاء 
لالس��تقالل اعتبرت��ه احملكم��ة الدس��تورية غير 

قانوني.
ورفض رئيس حكومة كتالونيا، كارلس بوجدميون، 
التخلي عن نتائج االستفتاء قائال إنه »مفوض من 

قبل شعب كتالونيا«.
وتستعد حكومة مدريد في اجتماع جمللس الوزراء 
تفعيل املادة 155 من الدس��تور، ويعني ذلك فرض 
احلكم املباشر على كتالونيا في حالة اندالع أزمة 
ب��ني احلكومة املركزية في مدريد واحلكومة احمللية 
وبالتال��ي إلغاء االس��تقالل الذاتي املوس��ع الذي 

يتمتع به اإلقليم حاليا.
ويس��كن في كتالوني��ا نحو 7.5 مليون ش��خص 
وتتمت��ع حاليا بحك��م ذاتي موس��ع من حكومة 
مدريد مب��ا في ذلك الس��يطرة على السياس��ات 

اخلاصة بها، والتعليم، والعناية الصحية.

انقرة ـ وكاالت:
بحث الرئيس الروس��ي، فالدميير بوتني، هاتفيا، مع 
نظي��ره الترك��ي، رجب طي��ب أردوغ��ان، التطورات 
األخيرة في ملف األزمة السورية، فيما قيما إيجابيا 

التعاون بني اجلانبني في إطار عملية أستانا.
وجاء ف��ي بيان صدر ع��ن الكرملني به��ذا الصدد: 
»مت، خ��الل التب��ادل املفص��ل لآلراء ح��ول القضية 
الس��ورية، إعطاء تقييم إيجابي للعمل املشترك 
ف��ي إطار عملية أس��تانا، والذي جتس��د في إقامة 
مناط��ق خفض التصعيد ف��ي اجلمهورية العربية 

السورية«.
وتط��رق الزعيم��ان، حس��ب الكرملني، إل��ى »آفاق 
عق��د االجتم��اع ال�7 حول س��وريا ف��ي العاصمة 
الكازاخستانية ) أواخر شهر أكتوبر )تشرين األول( 

عام 2017«.
وأض��اف البي��ان أن احملادث��ة الهاتفي��ة ب��ني بوتني 
وأردوغ��ان ش��ملت »اجلوان��ب العملية للتنس��يق 
الالح��ق للجه��ود الرامية إلى تس��وية الوضع في 

سوريا«.
وش��دد الكرملني عل��ى أن كال الطرفني »أعربا عن 
االرتياح من احلالة الراهنة لتطور التعاون الروسي 

التركي في مختلف اجملاالت«.

إصابة أربعة أشخاص 
بجروح طفيفة بعد هجوم 

بسكين في ميونيخ 

توقعات بفرض حكومة 
مدريد الحكم المباشر 

على كتالونيا 

بوتين وأردوغان يبحثان 
األزمة السورية

متابعة ـ الصباح الجديد :

ناقش وزراء داخلية مجموعة الدول 
وفرنسا  )بريطانيا وكندا  الس��بع، 
وأملاني��ا وإيطاليا واليابان والواليات 
املتحدة(، في اجتم��اع عقدوه في 
جزيرة أس��كيا اإليطالية، وس��ائل 
مواجه��ة أح��د أكب��ر التهديدات 
ف��ي  واملتمث��ل  للغ��رب،  األمني��ة 
العودة احملتملة ملقاتلني أجانب إلى 
أوروبا بعد سقوط معاقل تنظيم 

»داعش« في سورية والعراق.
وتوجه عشرات اآلالف من مواطني 
دول غربي��ة إلى ه��ذه املعاقل بني 
عام��ي 2014 و2016، قبل أن يعود 
بعضهم ويشنوا هجمات أوقعت 

عشرات القتلى.
وفيم��ا يُعتب��ر منع التس��لل إلى 
أوروبا عبر طري��ق الهجرة البحرية 
من ليبيا إحدى أهم هذه الوسائل، 
وه��و م��ا أك��ده وزي��ر الداخلي��ة 
وعد  مارك��و مينيت��ي،  اإليطال��ي 
االحت��اد األوروب��ي بتخصيص مزيد 
من األموال للجه��ود التي تبذلها 
إيطالي��ا م��ع ليبيا م��ن أجل احلد 
م��ن تدف��ق املهاجرين إل��ى القارة 

العجوز.
وعلى هامش قمة االحتاد املنعقدة 
في بروكس��يل، ق��ال رئيس اجمللس 
األوروب��ي دونال��د تاس��ك: اتفقت 
الدول ال�27 على منح رئيس الوزراء 
اإليطالي باول��و جينتيلوني، دعماً 
أكبر لعمله مع السلطات الليبية، 
علماً أن إيطاليا لعبت دوراً رئيس��اً 
في تدري��ب قوات خفر الس��واحل 
الليبية على وقف تهريب البش��ر 
عبر مياهها اإلقليمية، ومتويل إبرام 
حكومة الوف��اق الليبية املدعومة 
م��ن األمم املتحدة، صفق��ات مثيرة 
للج��دل م��ع ميليش��يات ليبي��ة 

لوقف انطالق مراكب املهاجرين. 
وش��دد تاس��ك على أن األوروبيني 

ميلك��ون فرص��ة حقيقي��ة إلغالق 
الرئيسي للمهاجرين غير  الطريق 
الش��رعيني عبر املتوسط انطالقاً 
من ليبي��ا، والذين أكدت منظمات 
دولية عدة تراجع عددهم بنس��بة 

20 في املئة هذه السنة.
إل��ى ذل��ك، أعل��ن تاس��ك أن قادة 
االحتاد قرروا تقدمي أموال كافية إلى 
ش��مال أفريقيا، ف��ي إطار صندوق 
قب��ل  تأس��س  ال��ذي  االس��تثمار 
عامني للمس��اعدة ف��ي تنميتها 
االقتصادية. لكن رئيس املفوضية 
األوروبي��ة جان كل��ود يونكر انتقد 

مج��دداً ال��دول األعض��اء التي لم 
تس��اهم في الصن��دوق األفريقي. 
وقال: دفعت دول أعضاء 175 مليون 

يورو حتى اآلن، وهذا غير كاٍف.
وناقش��ت مجموعة السبع أيضاً 
املتطرف��ني  مواطنيه��ا  مصي��ر 
العائدي��ن م��ن جبه��ات القت��ال، 
ملن��ع تش��كيلهم أخط��اراً أمنية 
في الس��جون، واجلوانب القانونية 
حملاكمتهم، في ظل تساؤالت حول 
ن��وع األدل��ة ضدهم واجله��ة التي 
جمعتها، وإذا كان ميكن استخدام 

هذه األدلة في محاكم داخلية.

وعل��ى هام��ش االجتم��اع، وقعت 
الواليات املتح��دة وإيطاليا مذكرة 
قواع��د  لتب��ادل  تقني��ة  تفاه��م 
بيانات بصمات اليد حملاولة كشف 
املتطرفني احملتملني الذين يتخفون 

في هيئة طالبي جلوء. 
وفي جلس��ة عمل ثاني��ة، اتفقت 
دول اجملموع��ة مع ممثل��ي عمالقة 
العالم،  في  التكنولوجيا  شركات 
مثل »غوغل« و »فايسبوك«، على 
إزال��ة احملتوى املتطرف من اإلنترنت 

خالل ساعتني من نشره.
وقال القائم بأعمال وزير الداخلية 

يتح��رك  دوك:  إيل��ني  األميرك��ي 
أعداؤنا بس��رعة عل��ى تويتر على 
أن  إل��ى  املث��ال، ونحت��اج  س��بيل 

نوجههم بالسرعة ذاتها.
اإليطالي  الداخلي��ة  وزي��ر  ووصف 
مينيتي، االتفاق بأنه »خطوة أولى 
نحو حتالف كبير باسم احلرية في 
مواجهة الدور امله��م الذي يلعبه 
اإلنترن��ت ف��ي جتني��د املتطرف��ني 
داع��ش  عالق��ة  إن  إذ  وتدريبه��م، 
باإلنترن��ت مث��ل عالقة الس��مك 

باملياه«.
أما وزيرة الداخلية البريطانية أمبر 

رود، فشددت على ضرورة أن تتحرك 
الشركات في ش��كل أسرع، ليس 
فق��ط إلزالة احملت��وى املتطرف، بل 
أيضاً ملنع نش��ره أص��الً. وأوضحت 
رود أن لندن ستعدل القوانني إلدانة 
م��ن يتابع��ون ويش��اهدون احملتوى 
املتط��رف على اإلنترنت بالس��جن 
فترات قد تصل إلى 15 سنة. لكن 
جوليان ريتش��اردز، اخلبير في مركز 
جامعة باكنغهام لدراسات األمن 
واالس��تخبارات، اس��تبعد أن حتذو 
بقية دول مجموعة الس��بع حذو 

بريطانيا في هذا اجملال.

بحثوا مصير مواطنيها المتطرفين العائدين من جبهات القتال في سوريا والعراق

وزراء داخلية مجموعة الدول السبع يناقشون
 سبل مواجهة التهديدات األمنية للغرب

وعد االتحاد 
األوروبي بتخصيص 

مزيد من األموال 
للجهود التي تبذلها 

إيطاليا مع ليبيا من 
أجل الحد من تدفق 

المهاجرين إلى 
القارة العجوز

مجموعة وزراء الدول السبعة

تقـرير
إحصائيات رسمية تكشف زيادة 13 % بجرائم العنف في إنجلترا وويلز

قادة أوروبا يبدون رغبة في عقد محادثات تجارية مع بريطانيا بأسرع وقٍت ممكن
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القاهرة ـ بي بي سي 
قالت الس��لطات املصري��ة إن 53 
ش��خصا من ق��وات األم��ن قتلوا 
في اش��تباكات مع مسلحني في 

منطقة الصحراء الغربية.
الن��ار عل��ى  وأطل��ق املس��لحون 
الق��وات ، الت��ي تضم أف��رادا من 
اجليش والش��رطة، أثناء مداهمة 
مخبأه��م بالق��رب م��ن الواحات 
البحرية، إلى اجلن��وب الغربي من 
العاصمة القاهرة، حسبما أوضح 

بيان وزارة الداخلية.

وتتواص��ل املداهم��ات وعملي��ات 
الصحراوية  للمناطق  التمشيط 
الهج��وم  م��ن مس��رح  بالق��رب 
بالتع��اون ب��ني قوات م��ن اجليش 
مدعومة بالطي��ران احلربي وقوات 
التابع��ة  اخلاص��ة  العملي��ات 
للشرطة في العملية قرب الكيلو 

١٣٥ بطريق الواحات باجليزة.
وقال��ت الداخلي��ة ف��ي بي��ان عن 
احلادث إن »معلومات وردت لقطاع 
األمن الوطني تفيد باتخاذ بعض 
العناصر التي وصفتها باإلرهابية 

للمنطق��ة املتاخمة للكيلو 135 
بطريق الواح��ات بعمق الصحراء 

مكاناً الختبائها«.
وأض��اف البي��ان أنه ح��ال اقتراب 
العناصر  تلك  القوات واستشعار 
بها قامت بإط��الق األعيرة النارية 
الق��وات  قام��ت  حي��ث  جتاهه��ا 

مببادلتها إطالق النيران.
وأوضح مص��در ب��وزارة الداخلية 
أن القتل��ى ه��م 35 مجن��دا، و18 
عملي��ات  ضب��اط   10( ضابط��ا 
خاصة، و7 ضباط باألمن الوطني، 

وضابط باملباحث(.
كما قت��ل ف��ي االش��تباكات 15 
مس��لحا، ل��م يعرف بع��د اجلهة 
الت��ي ينتم��ون إليه��ا، ولكن في 
اآلونة ش��نت جماعة تطلق على 
نفسها اس��م »حسم« عددا من 

الهجمات ضد قوات األمن.
املصري��ة  الس��لطات  وتص��ف 
»حس��م« بأنه��ا جن��اح مس��لح 
جلماع��ة اإلخوان املس��لمني، وهو 

اتهام تنفيه اجلماعة.
وثم��ة اعتق��اد ب��أن ق��وات األمن 

الغربية  الصح��راء  حترك��ت ف��ي 
بش��أن  معلوم��ات  وردت  بعدم��ا 
وجود مخبأ محتمل للمس��لحني 
هناك. لكن بحسب مصدر أمني، 
تعرض رتل القوات لهجوم ش��نه 
املس��لحون باس��تخدام قذائ��ف 

صاروخية وعبوات ناسفة.
وما زاد الوضع سوءا أن املسلحني 
كانوا عل��ى دراية جيدة باملنطقة، 
بينما لم يتمكن قائد القوات من 
طلب تعزيزات برية أو جوية بسبب 
رداءة االتص��االت ف��ي الصح��راء، 

بحسب املصدر.
وُقت��ل املئ��ات م��ن أف��راد اجليش 
والش��رطة ف��ي هجم��ات خ��الل 
السنوات األخيرة، أعلن مسلحون 
تابعون لتنظيم الدولة اإلسالمية 

مسؤوليتهم عن كثير منها.
وأعلن��ت الس��لطات ف��ي مص��ر 
الش��هر احلال��ي حال��ة الط��وارئ 
حال��ة  انقض��اء  بع��د  مج��ددا 
الطوارئ التي فرضت منذ العاشر 
من نيس��ان املاضي واس��تمرت 6 

أشهر.

القدس ـ أ ب ف :
االس��رائيلي  اجلي��ش  اس��تهدف 
امس الس��بت مراب��ض مدفعية 
تابعة للنظام السوري بعد تعرض 
املناط��ق الت��ي تس��يطر عليه��ا 
اسرائيل في اجلوالن احملتل الطالق 
نار من اجلانب السوري، مهددا برد 

اعنف في املستقبل.
ويس��يطر النظام الس��وري على 

قسم فقط من االراضي السورية 
ف��ي اجلوالن احملتل، فيما تس��يطر 
فصائل معارض��ة على بقية هذه 
االراضي احداه��ا موالية لتنظيم 

داعش .
اال ان اجليش االس��رائيلي هدد بان 
رده سيس��تهدف اجليش السوري، 
بغض النظر عن اجلهة املس��ؤولة 
عن اط��الق الن��ار او عم��ا اذا كان 

االمر متعمدا ام غير متعمد.
واعل��ن اجليش االس��رائيلي انه مت 
اط��الق خم��س مقذوف��ات عل��ى 
شمال اجلوالن من اجلانب السوري 
م��ن الهضب��ة، ب��دون تس��جيل 

سقوط ضحايا او اضرار.
وقال اجليش االس��رائيلي »ردا على 
ن��ار اس��تهدف اس��رائيل،  اطالق 
قص��ف اجليش االس��رائيلي ثالثة 

مراب��ض مدفعية تابع��ة للنظام 
السوري في مرتفعات اجلوالن«.

واض��اف اجلي��ش االس��رائيلي »اي 
تكرار )حلوادث مماثلة( في املستقبل 
س��يضطر اجليش االسرائيلي الى 
رد اعن��ف«، مضيفا ان��ه »يحمل 
النظ��ام الس��وري مس��ؤولية اي 

عدوان ينطلق من اراضيه«.
اال ان قيادة اجليش السوري اصدرت 

بيانا، من جهتها، اشارت فيه الى 
وقوع »اعتداء« على احد مواقعها 
في ري��ف القنيطرة »م��ا أدى إلى 

وقوع خسائر مادية«.
الس��وري  اجلي��ش  قي��ادة  وج��دد 
»حتذيرها م��ن التداعيات اخلطيرة 
ملثل هذه األعمال العدوانية وحتّمل 
إس��رائيل كام��ل املس��ؤولية عن 
النتائج املترتب��ة على ذلك بغض 

النظر ع��ن الذرائ��ع الواهية التي 
أصبح��ت مفضوح��ة ومعروف��ة 

للجميع«.
تف��ادي  ال��ى  اس��رائيل  وس��عت 
االنخراط بشكل مباشر في احلرب 
املستمرة منذ  الس��ورية  االهلية 
ست سنوات، علما ان جيشها يرد 
دوما على اطالق الن��ار من اجلانب 

السوري.

»مقتل 53 من قّوات األمن« المصرية في اشتباكات مع مسلحين

إسرائيل تستهدف المدفعية السورية في الجوالن بعد تعّرضها إلطالق نار 

ارتفاع نسبة اجلرائم في لندن



7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

انطلقت يوم امس السبت فعاليات 
معرض بغداد الدولي بدورته الـ44، 
ــن ومن  ــتمر حتى الثالث ــي تس الت
ــاركة 18 دولة  ــاري مبش ــهر اجل الش
و400 شركة محلية وعربية ودولية 
ــلمان  ــر التجارة وكالة س وقال وزي
ــالل افتتاحه املعرض إن  اجلميلي خ
ــات الدورة  ــداد احتضنت فعالي »بغ
44 ملعرض بغداد الدولي حتت شعار 
ــم نبنيها(  ــا أرضنا وبتعاونك )حررن
ــى  إل ــدول  وال ــركات  الش ــا  داعي  ،
ــع القطاعات  ــتثمار في جمي االس
ــام  الع ــن  القطاع ــع  ــاون م بالتع

واخلاص في البالد .
ــي أن »املعرض ميثل  ــاف اجلميل وأض
ــة لتوطيد  ــة حقيق ــة وترجم بواب
ــن  ب ــاون  والتع ــة  الصداق ــر  أواص
العراق ومحيطه الدولي واإلقليمي 
ــا أن »تزامن إقامة  ــي«، مبين والعرب
املعرض مع حترير املناطق املغتصبة 
ــل هو  ــن بالكام ــي الوط ــن أراض م
ــان  ب ــة  ــة وحقيقي ــالة واضح رس
العراق مستعد للتعاون في مجال 
ــتثمار واالعمار وتعزيز عالقاته  االس
ــاءة تصب  ــراكات حقيقية وبن بش
في صالح لتلبية حاجات العراق في 
ــات  جوانب كثيرة على وفق سياس

اقتصادية مدروسة«.
ــار وزير التجارة وكالة  اجلميلي  وأش
ــركات  ــى أن »حضور الدول والش إل
ــارة واضحة  ــكل متميز هو إش بش
للتحدي ودافع معنوي خاص كونها 
ــارات حترير أراضينا  ــن مع انتص تزام
من داعش«، داعيا الشركات والدول 
ــتثمارية  ــاريع اس ــى »إقامة مش إل
ــركات القطاع العام واخلاص  مع ش
ــادة  ــي إع ــاهمة ف ــي للمس العراق

االعمار والبناء«.
ــدورة  ــة ال ــر أن »اقام ــح الوزي وأوض
ــود احلثيثة التي  تاتي في اطار اجله
تبذلها احلكومة ملد جسور التعاون 
ــادل العلمي والثقافي مع دول  والتب

ــن رغبتها اجلادة  العالم وانطالقا م
ــاملة في البالد  لتحقيق نهضة ش
وعلى مختلف االصعدة«، الفتا إلى 
ــن اهم الركائز  ــوزارة واحدة م أن »ال
ــة  ــي اقام ــة ف ــة اخملتص االقتصادي
عالقات اقتصادية متميزة واحملافظة 
ــدة التعاون مع دول العالم  على وح
والدولي  االقليمي  الصعيدين  على 
من جهة اضافة الى مراقبة احلركة 
ــل  ــن اج ــا م ــا ونوع ــة كم التجاري
ــات للمواطن  ــل اخلدم ــدمي افض تق

العراقي«.
ــرول  ــر البت ــن وزي ــه اعل ــن جانب م
ــس  ام ــح  الفال ــد  خال ــعودي  الس
ــبت، ان حجم التبادل التجاري  الس

مع العراق بلغ 170 مليار ريال ، فيما 
ــن البلدين  ــى ان التعاون ب ــار ال اش
ــمل مجاالت عدة تتيح  ميكن ان يش

مضاعفة حجم التبادل.
ــوره حفل  ــال الفالح خالل حض وق
ــداد  ــرض بغ ــات مع ــاح فعالي افتت
ــا ركزت عليه  ــي انه »ضمن م الدول
ــة  ــو تنمي ــعودية ه ــة الس اململك
ــادرات  ــتثمارات والص ــع االس وتنوي
وتطوير املنتجات السعودية بحيث 
ــعارها  واس ــي جودتها  ف ــي  تضاه
ــة ودعم  ــة املماثل ــلع االجنبي الس
ان  ــا  مبين ــة«،  الوطني ــركات  الش
ــن  ب ــاري  التج ــادل  التب ــم  »حج
ــعودية بلغ  ــة الس ــراق واململك الع

ــملت  ــث ش ــال حي ري ــار  ملي  170
الصادارت السعودية للعراق املعادن 
ــات واملنتجات الغذائية  وااللكتروني

وغيرها من املنتجات االخرى«.
ــعودي  ــرول الس ــر البت ــاف وزي واض
ــة  العربي ــة  واململك ــراق  »الع ان 
السعودية يربطهما روابط تاريخية 
ال  ــة  واقتصادي ــة  ثقافي ــة  متين
ــع كال البلدين  ــي واليوم يجم تنته
ــد  ــتقبل واع ــو مس ــات نح توجه
ــتثمار  الوطنية واس القدرات  لبناء 
ــراكات الثنائية  ــوارد واقامة الش امل
والتجارية والصناعية وغيرها لبناء 
ــوع لكال البلدين  اقتصاد قوي ومتن

الشقيقن«.

ــعودي لقد »اثبت  ــع الوزير الس وتاب
التعاون بن البلدين وتعزيز العالقات 
ــر لكليهما  ــر كثي ــد بخي ــه يع بان
ــاون في  والتع ــيق  التنس ــة  وخاص
ــث ادى ذلك  ــة حي ــوق البترولي الس
ــتقرار نتيجة  ــن واالس نحو التحس
ــك«  ــة »اوب ــل منظم ــاون داخ التع
ــرى املنتجة للبترول  وتعاون دول اخ
ــاون العراق  ــد تع ــا ومن املوك معه
ــزز للجهود«،  ــيكون مع الكامل س
ــاون بن البلدين  ــا الى ان »التع الفت
ــدة  ــاالت ع ــمل مج ان تش ــن  ميك
ــم التجاري  ــة حج ــح مضاعف تتي
ــن البلدين وخاصة خدمات قطاع  ب
ــل  ــى نق ــة ال ــاز اضاف ــت والغ الزي

ــة وتوفير احللول  الطاقة الكهربائي
اخملتلفة  ــروعات  للمش ــة  التمويلي
في العراق سواء كانت حكومية او 

مصارف للقطاع اخلاص«.
واكد وزير البترول السعودي الفالح 
ــركة سعودية  ان »مشاركة 60 ش
من القطاع اخلاص في املعرض وهو 
ــرص اململكة وحرص  ــل على ح دلي
ــة لدعم  ــاص باململك ــاع اخل القط
ــراق«، موضحا ان  ــع الع ــاون م التع
ــواهد  ــداد هو احد ش ــرض بغ »مع
ــراق اجلديد نحو االزدهار  انطالق الع
ــزز عالقاته بالعالم  والنمو التي تع
ــراكلت  ــرص بش ف ــم بخلق  وترس

اقليمية وعاملية مميزة«

أجنحة متميزة لـ 400 شركة محلية وعربية ودولية 

انطالق فعاليات معرض بغداد الدولي
بدورته الـ44 بمشاركة 18 دولة 

تزامن انطالق 
معرض بغداد 
الدولي مع تحرير 
المناطق المغتصبة 
من أراضي الوطن 
بالكامل كرسالة 
واضحة وحقيقية 
بان العراق مستعد 
للتعاون في مجال 
االستثمار واإلعمار

معرض بغداد الدولي

نيويورك ـ رويترز:
ارتفعت أسعار النفط قليال يوم امس في تعامالت 
ــة بدعم من  ــبوع مرتفع ــة لتختتم األس متقلب
ــبب  ــوط احلاد في صادرات اخلام العراقية بس الهب
ــد ضغوط من  ــتان بع ــرات في إقليم كردس التوت

ضعف بيانات الطلب.
ــوية العقود األمريكية اآلجلة  وارتفع اخلام في تس
ــادل 0.4 باملئة، إلى 51.47 دوالر  ــنتا، أو ما يع 18 س
ــنتا، أو 0.9  ــل بينما ارتفع خام برنت 52 س للبرمي

باملئة، إلى 57.75 دوالر للبرميل.
وانخفض عدد منصات احلفر األمريكية لألسبوع 
ــة تراجع في  ــي مواصال موج ــى التوال الثالث عل
ــهرين حسبما  ــتمرة منذ ش ــطة احلفر مس أنش
ــركة بيكر هيوز املتخصصة في خدمات  قالت ش

الطاقة.

نيويورك ـ رويترز:
ــهر يوم  ــب يومي في ش حقق الدوالر أكبر مكس
ــبوعية للمرة اخلامسة  ــجل زيادة أس اجلمعة وس
ــز مالي  ــط آمال في تعزي ــابيع وس ــتة أس في س
ــدم الذي أحرز على  ــاد األمريكي بعد التق لالقتص
ــزز إقبال  ــالح الضريبي مما ع ــة اإلص ــد خط صعي

املستثمرين على اخملاطرة.
ــهر أمام  ــتوى في ثالثة أش وبلغ الدوالر أعلى مس
ــتوى  العملة اليابانية عند 113.56 ين وأعلى مس
ــهر أمام الفرنك السويسري عند  في خمسة أش

0.9858 فرنك.
ــة ميزانية  ــة الكوجنرس على خط ــت موافق وأزال
ــن أمام  ــة م ــة مهم ــة 2018 عقب ــنة املالي للس
اجلمهورين مبا يسمح لهم باملضي قدما في حزمة 

تخفيضات ضريبية دون دعم الدميقراطين.

أنقرة ـ وكاالت :
ــن ارتفاع صادراتها  ــبت، ع اعلنت تركيا امس الس
ــيرة الى ان  ــراق، مش ــى الع ــوم الدجاج ال ــن حل م
ــي تعد اكبر  ــاج تذهب الى الصن الت ــل الدج ارج

مستهلك لها.
ــب املعطيات  ــة االناضول انه »بحس وذكرت وكال
ــس املصدرين االتراك فإن حجم  التي اعلنها مجل
ــبة 49  ــر زاد الى العراق بنس ــوم الطي ــادرات حل ص
باملئة في االشهر التسعة االولى من العام احلالي 
ــها من العام املاضي«،  2017 مقارنة بالفترة نفس
مبينة ان »حجم هذه الصادرات بلغت 238 مليون 

دوالر«.
ــن، غمان غديك  ــركة غديك للدواج وقال مدير ش
ــادرات تركيا  ــد الوجهة األكبر لص ــراق يع إن »الع
ــتحوذ على 63 في املئة  من حلوم الطير، حيث يس
من الصادرات«، مبينا ان »أرجل الدجاج تذهب الى 

الصن التي تعد اكبر مستهلك لها«.
ــا زال يعتمد على دول اجلوار في  ــر ان العراق م يذك
ــد حاجته احمللية منها،  استيراد حلوم الدجاج لس
ــتيراد حلوم الدجاج منها  وابرز الدول التي يتم اس

هي تركيا وايران.

ارتفاع أسعار النفط 
العالمية بسبب 

توترات الشرق األوسط

الدوالر يرتفع أمام عمالت 
المالذ اآلمن بعد تمهيد 

الطريق إلصالح ضريبي

تركيا تعلن ارتفاع 
صادراتها من لحوم
 الدجاج إلى العراق
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واشنطن ـ ا ف  ب:

ــيوخ األميركي بفارق  مرر مجلس الش
ــام  للع ــة  الفدرالي ــة  امليزاني ــل  ضئي
ــال أمام اإلصالح  ــح اجمل 2018، ما يفس
ــذي طرحه  ــي املثير للجدل ال الضريب
الرئيس دونالد ترامب ويتضمن خفضا 

للضرائب بقيمة 1,5 ترليون دوالر.
ــوري الذي مت  ــراء اجلمه ــكل االج ويش
ــاس حزبي، بادرة رمزية.  متريره على أس
ــه يتضمن تعليمات  لكن األهم هو أن
ــب بتمرير  ــزب ترام ــمح حل خاصة تس
ــة التاريخية عير  ــات الضريبي اإلصالح

تصويت بسيط لألغلبية.
ــة اجلمهورية في  ــم االكثري ــال زعي وق
ــي ميتش  ــيوخ االميرك ــس الش مجل
ماكونيل مباشرة بعد عملية التصويت 
ــاركن فيها  ــن املش ــم 51 م ــي دع الت
ــل 49 »عبر هذه امليزانية،  االجراء مقاب
ــاعدات  ــق ايصال املس ــن على طري نح
وعائالتهم  األميركيون  يحتاجها  التي 
التي حتملت اعباء قانون الضرائب غير 

العادل ملدة طويلة جدا«.
ــى أنه  ــت عل ــب بالتصوي ــاد ترام وأش
ــدم في  ــق تق ــة لتحقي ــوة هام »خط
ــة  ــريعية الداعم ــدة اإلدارة التش أجن
ــى أنها  ــيرا إل ــو والوظائف« مش للنم
ــالق العنان  ــام إط ــح الطريق أم »تفت
ــي عبر  ــاد األميرك ــات االقتص إلمكاني

إصالح الضرائب وخفضها«.
ــهر على دخوله  ــعة أش ومع مرور تس
معترك الرئاسة، تشكل مناورة ترامب 
ــر فرصة لديه  ــف الضريبي آخ في املل
إلنقاذ ركائز أجندته التشريعية للعام 

.2017
ــون الرعاية  ــله في إلغاء قان وبعد فش
ــلفه باراك  ــذي وضعه س ــة ال الصحي
أوباما، بات تبني اإلصالحات الضريبية 
ــوى  ــة قص ــام أولوي ــة الع ــل نهاي قب
بالنسبة للجمهورين الذين يهيمنون 

على الكونغرس.
وتولى ترامب منصبه في كانون الثاني/

ــرا على أن اإلصالح الضريبي  يناير مص
ــن  املواطن ــد  ويفي ــاد  االقتص ــزز  يع
ــن ، وقال من البيت  األميركين العادي
ــد أن لدينا  ــة، أعتق ــض »بصراح األبي
األصوات من أجل خفض الضرائب وهو 
ــاف »يجري  ــا« ، وأض ــيجري قريب ما س
ــن بإمكاننا  ــد لك ــكل جي عملنا بش
القيام بأمر مذهل للغاية إذا متكنا من 

خفض الضرائب«.
ــات املثيرة  ــم التعامل مع اإلصالح ويت
ــدل عبر خطوات عدة، انطالقا من  للج
ــيس  ــت اخلميس على قرار لتأس تصوي

إطار ميزانية العام 2018.
ــمح  تس ــة  مقارب ــراء  االج ــن  ويتضم
ــتخدام عملية  ــيوخ باس ــس الش جملل
ــريع اإلصالح  تعرف بـ«املصاحلة« لتس
ــى أغلبية  ــر احتياجه إل ــي عب الضريب

ــيوخ الذي  ــي مجلس الش ــيطة ف بس
ــدال من الـ60 الذين  يضم مئة عضو ب

يتطلبهم مترير تشريعات كبيرة.
ويعني ذلك أنه مع سيطرة اجلمهورين 

ــيوخ،  على 52 من مقاعد مجلس الش
ــن  م ــا  دعم ــات  اإلصالح ــاج  حتت ــن  ل
ــال كان هناك  الدميوقراطين إال في ح
ــن في صفوف  ــر من معارضن اثن أكث

اجلمهورين.
وتقوم اإلصالحات التي مت وضع إطارها 
ــض معدل  ــي على خف ــهر املاض الش
ــركات من 35 إلى  ــب على الش الضرائ

ــب على  ــض الضرائ ــة، وتخفي 20 باملئ
ــرائح، إضافة إلى  ــل ملعظم الش الدخ
ــات لتعديل  ــرات واالقتطاع ــد الثغ س
ــون الضريبي الذي قال ترامب انه  القان

»متقادم«.
ــاب املداخيل األعلى  ــهد أصح وسيش
ــة ارتفاع  ــكلون واحدا باملئ ــن يش الذي
ــاع الضريبي  ــم بعد االقتط مداخيله
ــام 2018، فيما  ــة ع ــبة 8,5 باملئ بنس
ــن في املراتب  ــيحصل الـ95 املدرج س
األدنى من سلم توزيع الدخل على زيادة 
ــة و1,2،  ــبتها بن 0,5 باملئ ــراوح نس تت
ــينتر«  ــي س ــب »تاكس بوليس بحس
ــع  ــب( التاب ــات الضرائ ــز سياس )مرك
ــن«  انستيتيوش »بروكينغز  ــدي  ملعه

و«أوربان انستيتيوت«.
ــات  اإلصالح أن  ــى  إل ــز  املرك ــير  ويش
ــتكلف 2,4 ترليون دوالر على شكل  س
ــارتها خالل  ــدات فدرالية تتم خس عائ
العقد األول من بدء تطبيقها، ما يثير 

تساؤالت بشأن كيفية متويلها.
ويصر اجلمهوريون املؤيدون لإلصالحات 
ــة  الضريبي ــات  التخفيض أن  ــى  عل
ــر دفع  ــز الضخم عب ــتغطي العج س
ــيؤدي  ــة النمو االقتصادي، ما س عجل
إلى عائدات ضريبية مستقبلية ، إال أن 
الدميوقراطين نددوا بشدة بالتغييرات 
معتبرين أنها تقدم لألغنياء 1,5 ترليون 
ــاروا  ــق من فضة ، وأش ــى طب دوالر عل
ــتخفض التمويل  ــى أنها س كذلك إل

ــالت والبنى التحتية  للتعليم واملواص
ــر من  ــكل كبي ــتقتطع بش ــا س فيم
البرامج الفدرالية الصحية للمسنن 

والفقراء والعجزة.
ــذر زعيم األقلية  ــياق، ح وفي هذا الس
ــيوخ  ــي مجلس الش ــة ف الدميوقراطي
ــذه امليزانية  ــومر من أن »ه ــاك ش تش
ــوء  ــي الض ــة تعط ــيئة والرجعي الس
ــن برنامجي  ــات م ــر لالقتطاع األخض
ــف  لتخفي ــد+  و+ميدكاي ــر+  +ميدكي
ــرى  ــركات الكب ــى الش ــب عل الضرائ
واألميركين األكثر ثراء،« في إشارة إلى 
ــن الصحي العام لكل  برنامجي التأم

من املسنن والفقراء.
ــناتور بيرني  ــف الس ــه، وص ــن جهت م
ــروع«  بـ«امل ــة  امليزاني ــرار  ق ــاندرز  س
و«القاسي للغاية« ، ويخشى البعض 
ــض الضرائب الدين  ــن أن يراكم خف م
ــي، إال أن ترامب دعا اجلمهورين  الوطن
ــف موحد بعدما رفض  إلى اتخاذ موق
ــروع  ــزب دعم مش ــاء احل ــض أعض بع
ــى تفكيك  ــد يؤدي إل ــون الذي ق القان
ــة الصحية الذي  معظم قانون الرعاي

وضعه أوباما.
ــتيفن  ــة االميركي س ــر اخلزان ــا وزي أم
ــل في  ــذر من أن الفش ــن فح منوتش
إقرار اإلصالحات الضريبية سيؤدي إلى 
انهيار أسواق األسهم األميركية التي 
ــية عدة مرات خالل  بلغت أرقاما قياس

األسابيع األخيرة

تقـرير

مجلس الشيوخ األميركي يّقر الميزانية الفيدرالية
 للعام 2018 في أول خطوة نحو اإلصالح الضريبي

مجلس الشيوخ األميركي

العواصم ـ رويترز:
ــية  ــركة الطاقة الروس اتفقت ش
ــنفت« على تولي  ــة »روس العمالق
السيطرة على خط أنابيب النفط 
الرئيسي في كردستان العراق لتعزز 
ــي املنطقة  ــا الرئيس ف ــر دوره أكث

شبه املستقلة.
وتأتي اخلطوة في إطار ما يبدو أنها 
ــع نطاقاً للرئيس  استراتيجية أوس
ــوذ  النف ــز  لتعزي ــن  بوت ــر  فالدميي
ــكو  ملوس واالقتصادي  ــي  السياس
ــط ووسط أزمة  ــرق األوس في الش

ــتان مع احلكومة  في عالقة كردس
ــا أجرى  ــداد بعدم ــة في بغ املركزي
ــى االنفصال  ــتفتاء عل اإلقليم اس

الشهر املاضي.
ــنفت« أن حصتها في  وقالت »روس
ــروع قد تصل إلى 60 في املئة،  املش
في حن ستحتفظ مجموعة »كيه 
أي آر« املشغل احلالي خلط األنابيب 
ــي املئة ، فيما قالت مصادر  بـ 40 ف
ــن  ــة، أن م ــى الصفق ــة عل مطلع
املتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات 
»روسنفت« في املشروع حوالى 1.8 

بليون دوالر.
وكانت بغداد هددت قبل أيام بإعادة 
ــدادات  ــن إم ــزء كبير م ــه ج توجي
ــب قدمي  ــط أنابي ــوب خ ــط ص النف
ــنوات  ــن العمل منذ س متوقف ع
ــيد إقليم كردستان  عدة بعدما ش
ــه لنقل  ــة اخلاصة ب ــه التحتي بنيت
ــان التركي  ــاء جيه ــى مين اخلام إل
ــترو  ــط ، ومش ــى البحر املتوس عل
ــيون هناك »فيتول«  النفط الرئيس
ــو« و »جلينكور« وانضمت  و »بتراك
ــة  اآلون ــي  ف ــا  إليه ــنفت«  »روس

التنفيذي  ــس  الرئي وكان  ــرة.  األخي
ــن  ــور سيتش ــنفت« إيغ ـــ »روس ل
ــلطات  الس ــى  عل أن  ــس  أم ــال  ق
تسوية خالفاتهما  وبغداد  الكردية 

بنفسيهما.
ــد العراق وإيران وتركيا بفرض  وتعه
ــتان في أعقاب  العزلة على كردس
ــهر املاضي. ويشير  ــتفتاء الش اس
ذلك إلى قطع خطوط النقل اجلوي 
والعالقات املصرفية وإعادة تشغيل 
ــدمي إلى تركيا حلرمان  خط أنابيب ق
ــرادات  ــزء كبير من إي ــن ج ــل م أربي

النفط.
ــي  ف ــنفت«  »روس ــتثمر  وستس
توسعة خط أنابيب أربيل املستقل 
ــتهدفته تهديدات بغداد،  الذي اس
على أمل زيادة سعته مبقدار الثلث 
ــف برميل يومياً، ويعادل  إلى 950 أل
ــي املئة من  ــد ف ــى واح ــك حوال ذل

إجمالي املعروض العاملي.
ــنفت« على 60  ــتحواذ »روس وباس
في املئة في املشروع، تصبح شركة 
ــاهماً  ــية مس ــية رئيس نفط روس
مسيطراً من الناحية العملية في 

الكردي.  ــط  للنف التحتية  ــة  البني
وسيمنح ذلك أربيل شعوراً باألمان 
في الوقت الذي تواجه ضغوطاً غير 

مسبوقة من جيرانها.
ــنفت« بالفعل على  واتفقت »روس
استثمار 400 مليون دوالر في خمس 

رقع نفطية في كردستان العراق.
وسبق أن أقرضت الشركة كردستان 
ــات  ــان مبيع ــون دوالر بضم 1.2 بلي
نفطية وتسعى إلى مساعدة أربيل 
ــين  ــاء خطي أنابيب رئيس على بن

لنقل النفط والغاز. 

تسعى إلى تعزيز دورها الرئيس في المنطقة 

شركة الطاقة الروسية العمالقة تسيطر على خط أنابيب نفط كردستان
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ك��ر األم��ن العام للمؤمت��ر الوطن��ي العراق��ي املهندس 
آراس حبي��ب ك��رمي اجلمع��ة 2017/10/13، أن األرقام التي 
كش��فتها وزارة الهجرة، مؤخراً ع��ن بلوغ أعداد النازحن 
أكث��ر من ملي��ون و 140 الف و388 نازح بن س��نة 2016 
– 2017 منذ بدء عملي��ات التحرير يبن حجم ما إرتكبه 

اإلرهاب من جرائم بحق العراقين.
مضيف��اً أن “مع أن عملية إعادة كل هذه األعداد تتطلب 
إج��راءات إس��تثنائية وعالية الهمة فإن ع��زاء العراقين 
جميع��اً وليس فقط أبن��اء املناطق املنكوب��ة يكمن في 
الهزائ��م الت��ي حلقت به��ذا التنظيم اإلرهاب��ي على يد 

أبنائنا في اجليش والشرطة واحلشد الشعبي”.
وتابع الس��يد حبيب “في املقابل فإن ماحصل يُبن أيضاً 

طبيع��ة التحدي الذي يتعن علينا مواجهته بش��جاعة 
وه��و العمل عل��ى توفي��ر احل��دود املعقولة م��ن البنية 
التحتية م��ن أجل إعادة النازحن إلى مناطق س��كنهم 
ألنها إحدى أبرز السبل الكفيلة بهزمية اإلرهاب إلى األبد، 
مش��يراً إلى أن “األمر نفس��ه يتطلب من اجملتمع الدولي 
أخ��ذ دوره الفاعل في عملية إع��ادة إعمار مامت تدميره ملا 
يتطلب��ه ذلك من أموال وجهود وطاقات تعجز عنها دول، 

ال دولة واحدة مهما كانت إمكانياتها .
فيما غّرد األمن العام على حس��ابه الرس��مي في تويتر 
تغريدة جاء فيها “أكثر من مليون نازح خالل سنة واحدة 
يكشف للعالم أجمع حجم اجلرمية التي اقترفها اإلرهاب 

بحق العراقين

تس��اءل األمن العام للمؤمتر الوطني العراقي املهندس 
آراس حبيب كرمي، الثالثاء 2017/10/11 ، عن أسباب تردي 
اخلدمات في محافظة البصرة في الوقت الذي تساهم 
في��ه احملافظة بالدخ��ل الوطني مبا يزيد عل��ى 80% من 

واردات إنتاج النفط.
وق��ال املهن��دس حبي��ب في منش��ور له على حس��ابه 
الرس��مي في فيسبوك “أقرأ وأسمع وأشاهد كثيراً عن 
البصرة لكن لألس��ف مبا ال يس��ر إن كان على مستوى 
اخلدمات أو النزاعات العش��ائرية أو التل��وث البيئي وما 
يرتبط به من أمراض في مقدمتها الس��رطان، مضيفاً 
أن “ألن البصرة تختلف فإن هذه الظواهر وسواها يجب 
أن تك��ون بعيدة متام��اً عن هذه املدينة املين��اء، واملدينة 

املعطاء باخليرات واإلبداع في كل امليادين منذ نشأتها”.
وتابع األمن العام “ألن كثيراً ما يرتبط الكالم عن البصرة 
مبن ميثلها من نواب ومس��ؤولن ف��ي البرملان واحلكومة 
فإنن��ي أرى أن البص��رة بال��ذات مدين��ة كل العراقين”، 
مش��يراً إلى أن “ه��ي املدينة املفتاح .وه��و مايؤهلها أن 
تك��ون العاصمة الثانية للبالد، فضالً عما تس��اهم به 
في الدخ��ل الوطني مبا يزيد عل��ى 80% من الواردات من 
إنتاج النفط. ولعل الس��ؤال الذي أطرحه هنا ويطرحه 
غيري وبخاصة كل عراق��ي من خارج محافظة البصرة 
هو “ماذا قدمنا لها نحن مقابل ما قدمته لنا هي؟” فإذا 
متكّنا من اإلجابة عن هذا السؤال سيتغير واقع البصرة 

في اليوم التالي”.

األمين العام: عدد النازحين ُيبين حجم ما ارتكبه ااٍلرهاب بالعراقيين
وعلى المجتمع الدولي مساعدة العراق في اعادة اإلعمار

المهندس حبيب: لو قدمنا للبصرة ما قدمتُه لنا 
فالواقع سيتغير في اليوم التالي

تواصل

أكد األمن الع��ام للمؤمتر الوطني العراقي 
كرمي،األربع��اء  حبي��ب  آراس  املهن��دس 
2017/10/18، عل��ى أهمية احلوار املس��تند 
على مب��دأ املواطنة املتس��اوية خاصًة في 

الظروف التي نعيشها .
وق��ال املهندس حبيب في منش��ور له على 
حس��ابه الرسمي في فيسبوك “على مدى 
تاريخ طويل بعضه مضرج بالدم جّربنا كل 
أشكال املواجهات الس��لمية والعسكرية 
حتى وجدنا أنفسنا في مواجهة عدو واحد 
أراد أن يفترسنا وميزقنا وينتهك حرماتنا هو 
اإلره��اب الظالمي والذي ب��ات يحاربه معنا 

العالم أجمع”.
مبين��اً أن “املناطق التي متك��ن من الوصول 
إليه��ا وزَّع ه��ذا العدو إرهاب��ه بعدالة على 
واملس��لمن  والتركم��ان  والك��رد  الع��رب 
واملس��يحين واأليزيدين والشبك والسنة 
والبيشمركة  والش��يعة، اجليش واحلش��د 
تقاس��موا املواقع القتالية حيث إختلطت 

دماؤهم وروت تربة إسمها العراق”.
وأضاف األمن العام “اليوم، الفرصة متاحة 
أكث��ر من أي وق��ت مضى حلوار الش��جعان 
الذي يس��تند على بند واحد ه��و املواطنة 
املتس��اوية، فمن العب��ث أن نفرِّط مبا حتقق 
م��ن منج��زات ومكاس��ب بع��د س��قوط 
الدكتاتورية ح��ن كان اجلميع يحلم بعراق 
دميقراط��ي فيدرال��ي موح��د، الفت��اً إلى أن 
“م��ا زالت ممكنات حتقيق ذل��ك قائمة، ليس 

أمامنا س��وى احلوار ثم احلوار حتى وإن طال 
أمده لكن املهم أن تكون مخرجاته واقعية 
وعملي��ة وبن��ت الواق��ع والظ��روف احمللية 

واإلقليمية والدولية.

فيما غّرد األمن العام على حسابه الرسمي 
في تويتر تغريدة جاء فيها 

 “كثيرا ما تكون األزمات س��بيالً حللول أكثر 
واقعية حن حتضر اإلرادة لدى كل االطراف”

تزامن��اً مع ص��دور نتائ��ج القب��ول املركزي 
لطلب��ة اإلعدادية، ذكر األمن العام للمؤمتر 
الوطن��ي العراق��ي املهن��دس آراس حبيب 
ك��رمي ، اإلثن��ن 2017/10/16 ،أن “أمر مفرح 
أن تس��تقبل جامعاتن��ا ومعاهدن��ا أكث��ر 
م��ن 150 ألف طالب وطالب��ة في مختلف 
احلق��ول وامليادين ممن أنه��وا مراحل التربية 
ليس��تأنفوا حياتهم نحو التعليم النوعي 
والعال��ي، مبين��اً أن “األم��ران مترابطان من 

حيث املدخالت واخملرجات”.
وأضاف الس��يد حبيب في منشوراً له على 
حس��ابه الرس��مي في فيس��بوك “حتى ال 
تصط��ف طوابي��ر اخلريجن بإنتظ��ار دورها 
ف��ي التوظي��ف احلكومي فالبد م��ن وقفة 
ج��ادة للتعامل م��ع هذه األع��داد وكيفية 
إس��تيعابها في ميادين العمل واإلنتاج عبر 
تأم��ن ف��رص عم��ل ال بالتعي��ن احلكومي 
وال��ذي ه��و ف��ي كثير م��ن األحي��ان مجرد 
بطالة مقّنع��ة، مؤكداً على ضرورة مغادرة 
األس��اليب التي س��ادت من حق��ب احلكم 

الشمولي والدولة الريعية”.
“طبق��اً  حديث��ه  الع��ام  األم��ن  وأختت��م 
للمؤش��رات العاملية فإنه ل��م يعد بإمكان 
النفط إعالة اجملتم��ع. بل بات األمر مرتبطاً 
بتنمي��ة قطاع��ات الزراع��ة و الصناع��ة و 
التجارة و الس��ياحة . ولدينا لكل حقل من 
هذه احلق��ول الطاقات والق��درات والعقول 
املنتجة لذلك نحتاج إلى خطط ورؤى وإرادة 

تنفيذ”.
أما على حس��اب تويتر اخلاص باألمن العام 
فق��د غّرد املهندس آراس حبيب كرمي اإلثنن 
2017/10/16، تغري��دة جاء فيها “قبول 150 

ألف طال��ب ف��ي اجلامع��ات واملعاهد رقم 
يحتاج خلُط��ٍط وبرامج للتعامل معه حتى 
ال تصطف طوابير اخلريجن كل أربع سنن 

تنتظر دورها في التوظيف

األمين العام : ليس أمامنا سوى الحوار وأدعو لعدم التفريط 
باإلنجازات و  الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى لحوار الشجعان

األمين العام : قبول 150 ألف طالب في الجامعات والمعاهد
رقم يحتاج لُخطٍط وبرامج للتعامل معه للحد من بطالة الخريجين

نش��ر األمن العام للمؤمتر الوطني العراقي 
الس��بت   ، ك��رمي  حبي��ب  آراس  املهن��دس 
حس��ابه  عل��ى  منش��وراً   ،  2017/10/14
الرسمي في فيسبوك جاء فيه “حن أبكت 
الشابة األيزيدية العراقية نادية مراد العالم 
في مجلس األمن بعد سرد قصتها وزميالٍت 
لها مع اإلرهاب بدا للجميع أن هذا التنظيم 
أو قوميته��م  لدينه��م  أناس��اً  إس��تهدف 

فقط.
لكن ما روته سيدة عراقية )من إنتماء ديني 
وعرقي مختلف هي وزوجها( وتسكن ناحية 
العل��م مبحافظة صالح الدي��ن لقناة بي بي 
س��ي أم��ر ال ميكن تخيله حت��ى لدى أعظم 
كّت��اب الرواي��ة ومخرجي أف��الم الرعب في 

السينما العاملية.
كانت السيدة تتحدث عن مشاهد ُمخيفة 
وإغتص��اب  تعذي��ب  ملمارس��ات  حقيقي��ة 
لعش��رات النس��اء بصرف النظر عن الدين 

أوالقومية أو املذهب لم يقوم بها بشر منذ 
تاريخ اإلنسانية.

لكن هذا ماحصل، وهو م��ا أدَّى في النهاية 
إلى شحن اإلرادة الوطنية ضد هؤالء اجملرمن 
الذين ل��م يعد لهم مكان ف��ي أرض العراق 
حي��ث يحاصره��م أبطالن��ا ف��ي الصحارى 

متهيداً لطردهم الى األبد.
وأضاف األمن العام مؤكداً على إن “اإلرهاب 
وأهل��ه إلى زواٍل قريب . لك��ن املرأة العراقية 
ستبقى ش��امخة وأبية وعفيفة وهي تذود 
ع��ن بيته��ا ووطنها وتن��ال إحت��رام العالم 

أجمع
فيما غّرد األمن العام على حسابه الرسمي 
في تويتر تغريدة جاء فيها ” حديث السيدة 
العراقية لقناة بي بي سي وهي تروي توحش 
اإلرهابي��ن ومعاناة الش��ابة األيزيدية نادية 
مراد يظه��ر حجم إجرام اإلره��اب وتعنيفه 

للمرأة

األمين العام: ستبقى المرأة العراقية
شامخة وأبية وهي تنال احترام العالم أجمع

برعاية األمني العام للمؤمتر الوطني العراقي 
املهن��دس آراس حبي��ب كرمي، وم��ن تنظيم 
جلن��ة امل��رأة ف��ي املؤمت��ر ممثل��ًة باإلعالمية 
ن��وال املوس��وي، ُعق��دت مس��اء اخلميس 
2017/10/19 ، ندوة أطباء العراق حتت شعار 
“مع��اً لعراٍق ُمعافى من مرض الس��رطان”، 

على قاعة املتنبي في نادي الصيد ببغداد.
حضر الن��دوة باإلضافة إل��ى نقيب األطباء 
العراقي��ني الدكت��ور عبد األمير محس��ن ، 
عدداً من األطباء اخملتصني بأمراض السرطان 
واجلراحة العامة و عدد من املعنيني بشؤون 
البيئ��ة ومنظمات اجملتمع املدن��ي املهتمة 

مبرضى السرطان
أفُتتح��ت الن��دوة بكلم��ة للمهندس آراس 
حبي��ب قائ��الً “أدعوكم لإلهتم��ام باجلانب 
النس��وي وما تعانيه من تبع��ات إصابتهن 
مبرض الس��رطان ،مبيناً أن الدراسات تشير 
إل��ى أن العديد من النس��اء املصابات مبرض 
الس��رطان ال يخب��رن أزواجه��ن وخصوصاً 
عند إصابتهن مبرض سرطان الثدي، بالتالي 
فه��ذا يؤدي إلى آفات إجتماعية ومش��اكل 

إنسانية حقيقة داخل األسرة العراقية”.
وأض��اف األمني العام”عل��ى الرجل أن يكون 
ف��ي موقع متفهم ملا تعاني منه ش��ريكته 
في احلياة وأن يحاول مس��اعدتها للخالص 

من هذا املرض اخلبيث”.
و أختتم السيد حبيب حديثه “بأن طريقة 
األكل والعي��ش اخلاطئة غالباً ما تكون هي 
املسبب الرئيس في أمراض السرطان وهذا 

ما نعاني منه اليوم
وتل��ى الكلم��ة ن��دوة حوارية ب��إدارة نقيب 
عبداألمي��ر  الدكت��ور  العراقي��ني  األطب��اء 
محسن والدكتور جواد الديواني إضافًة إلى 
الدكت��ورة رواء اجلنابي. والتي إس��تعرضت 
فيه��ا اللجنة أب��رز األس��باب املؤدية ملرض 
السرطان وأسباب إنتشاره و آلية الكشف 
عنه مبك��رة وإمكانية عالجه، كما فتحت 
اللجن��ة باب احلوار والنق��اش مع احلاضرين 

في ما يخص املرض
و تخلل��ت الن��دوة عرض��اً ألف��الم توعوية، 
حت��ذر من مخاط��ر هذا املرض عل��ى اجملتمع 

العراقي.
جدي��راً بالذك��ر أن األم��ني الع��ام للمؤمت��ر 
الوطني العراقي املهندس آراس حبيب كرمي 
قد تبرع وفي وقت سابق ملستشفى سرطان 
األطفال في محافظة البصرة بأدوية جتاوزت 

قيمتها 200 مليون دينار عراقي

تحت شعار »معًا لعراٍق ُمعافى من السرطان«
المهندس آراس حبيب يرعى ندوة أطباء العراق في بغداد

ذكر األم��ن الع��ام للمؤمت��ر الوطني 
العراق��ي املهن��دس آراس حبيب كرمي 
الدس��تور  أن   ،2017/10/17 ،الثالث��اء 
هو العق��د اإلجتماعي األس��مى بن 
املواطنن ف��ي دولة واح��دة، مبيناً أن 
ه��و الوثيق��ة واجبة اإللت��زام ألنه أبو 
القوانن والضامن األول واألخير حلقوق 

اجلميع.
و أضاف السيد حبيب “قد يكون لكل 
القوى السياس��ية م��ن كل األطراف 
واألطي��اف مالحظات على الدس��تور 
وهو أم��ر طبيع��ي فهو ف��ي النهاية 
ليس نصاً مَنزالً من الس��ماء. كما أنه 
قاب��ل للتعديل في أي وق��ت طاملا هو 
منتج بشري، مشيراً أن “من أجل ذلك 
فإننا كعراقين مازال��ت أمامنا فرصاً 
ثمينة ف��ي أن نتوافق عل��ى بناء دولة 
املواطن��ة التي يش��عر فيه��ا اجلميع 
باألم��ن واألمان واملس��اواة. فما منلكه 

من موارد تكفينا جميعاً وتفيض”.
وتاب��ع األمن الع��ام “واجبن��ا تفعيل 
قدرات الفرد العراقي وطاقاته وربطها 
بعجلة النمو واإلنتاج بشكل صحيح 
مس��تفيدين م��ن ثرواتنا بعي��داً عن 
اإلختالف في وجهات النظر بشأن هذه 
القضي��ة أو تلك وذلك للعمل باإلجتاه 
الصحي��ح، والذي س��لكته قبلنا أمماً 
وش��عوباً وجدت بعد فت��رة أن كل ما 

كان لديها من خالفات بات من املاضي 
ألنها إمتلكت ناصية املستقبل

وغ��ّرد األم��ن الع��ام عل��ى حس��ابه 
الرس��مي في تويتر تغري��دة جاء فيها 

” نستعيد هذه األيام ذكرى التصويت 
عل��ى أول دس��تور دائ��م تواف��ق عليه 
عالية  وبنس��بة  العراقي��ون طواعية 

جداً”.

حتَت ش��مس الع��راق ، ال مكاَن للُص��دف ، بل إنَّ 
لكلِّ حادٍث حكمة تكش��ف لن��ا حقيقة كانت 
عّنا غائبة ، وهذا الذي جرى معي في احلادث الذي 
الً بجراحاٍت جتاوزت حدَّ اجلسد  خرجُت منه محمَّ
لتش��مل الروح التي فاق��ت ُمصيبتها ُمصيبة 
ت  الكسور الشديدة واجللطة الدماغّية التي أملَّ

بي .
فم��ا جرى في اجلس��د ميكن صالح��ُه والتعايش 
مع��ُه ، إالَّ أن م��ا ألَّ��م بال��روح يبقى حاض��راً ما 
َحييت ، فبعدما تَّغنيت بحِب العراق وش��عبه ، 
وبعدما تفنَّنت برس��م مالم��ح احلُب البريء في 
زم��ن احلصار ، وجدُت نفس��ي وحيداً على قارعة 
الطريق ، عاجزاً عن املش��ي وال��كالم والتعبير ، 
ُمخاطب��اً روحي التي أحمله��ا بكلماِت أُغنيتي 

التي غنّيتها قبل سنن ) املن راجعة ( !! .
على إمتداد 7 س��نن عجاف ، وّجهُت سلس��لة 
من املُناش��دات املُص��وَّرة والنصّي��ة للحكومة 
العراقّي��ة واجله��ات املعنّي��ة بالف��ن والفنان��ن 
بض��رورة اإللتف��ات والنظ��ر حلالتي املأس��اوّية ، 
والتي تخّلى عني فيه��ا حتى األخ و القريب ، إالّ 
أن ُمناشداتي لم جُتدي نفعاً ، حالي كحال اآلالف 
م��ن العراقين الذي��ن خانت بهم ُس��فن الدنيا 

ورمتهم على سواحل احلطام .
هت لي الدعوة للقاِء شخصيٍة  وفي يوم ما ، وجِّ
لم أس��مع بها م��ن قبل ، كنُت أظنَّها كس��ائر 
الشخصيات واألسماء التي إعتدُت على سماع 
ني كان خائباً هذه  أسمائها منذ سنن ؛ إالّ أن ظَّ
املرة ، فاللقاء الذي جمعني باألمن العام للمؤمتر 

الوطن��ّي العراقّي ” آراس حبي��ب كرمي ” لم يكن 
لق��اًء عابراً ؛ فعُن املس��ؤولّية الت��ي تعامل بها 
عبة،  ” آراس حبي��ب ” مع حالتي املعيش��ّية الصَّ
��الً باخلير زاهراً  أثبتت ل��ي إن العراق ما زال محمَّ
باألمل على الرغم من كّل املش��اكل والفضائع 

التي جرت وما تزال على أرضه .
ف��ل ” آراس حبي��ب ” بتوفير الس��كن املالئم  تكَّ
لي في العاصمة بغداد ، لينتش��لني من الواقع 
املرير الذي عش��تُه على إمتداد سنوات ، وختاماً 
ال أج��د كلمة تعبِّر عن ش��كري وإمتناني لهذه 
الشخصّية العراقّية الرائدة ، التي تُقّدم منطق 
اإلنس��انّية عل��ى أي منط��ق آخ��ر ، وتنظر بعن 
الع��راق ال بعن الطائفة والدي��ن ، فهذه قصتي 

مع ” آراس حبيب ” .

الوطن��ي  للمؤمت��ر  الع��ام  األم��ن  لف��ت 
العراقي املهن��دس آراس حبيب كرمي، اإلثنن 
إل��ى  ينظ��ر  البع��ض  أن  إل��ى   ،2017/10/9
التنمية املستدامة على أنها مجرد شعارات 
غير قابلة للتطبيق، مؤكداً أن البعض اآلخر 

يجهل معناها.

وقال السيد حبيب “عن طريق العمل اجلّدي 
واملمارسة الدائمة ميكن أن نتقدم، ما نحتاج 
إليه هي اخلطوة األولى التي تختزل مسافة 
األلف ميل”.مؤكداً حديثه بفيديو نشره على 
قناته الرس��مية في يوتيوب ذاكراً “الفيديو 
التالي يش��رح أه��داف ومقوم��ات التنمية 

املستدامة والتي هي في صلب مشروعنا”.
فيما غّرد األمن العام على حسابه الرسمي 
ف��ي تويت��ر تغري��دة ج��اء فيه��ا “بتطبي��ق 
منظومة التنمية املستدامة نبني مجتمعاً 
يتمت��ع ب��كل مواصف��ات املس��تقبل قيماً 

وإنتاجاً وعدالة”.

األمين العام:الدستور هو الضامن األول واألخير لجميع 
الفنان ياسر البصري: هذه قصتي مع آراس حبيبالعراقيين وهو قابل للتعديل طالما أنه منتج بشري

المهندس حبيب يؤكد على أهمية التنمية
المستدامة ويشرح أهدافها

في حديٍث أجراه المكتب اإلعالمّي للمؤتمر الوطنّي العراقّي
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وتختل��ف درجات وعيه��م وانحداراتهم 
»البح��ارة«  م��ن  كان��وا  وان  الطبقي��ة 
الذين امتهنوا رك��وب البحار واحمليطات. 
وخالص��ة »رحل��ة الدوقة آن��ا« تبدأ في 
املهم��ة احلقيقي��ة كم��ا ه��و ملموس 
ايصالها ش��حنة م��ن الس��الح املهرب 
ال��ى احد طالبيه ف��ي االرجنتني إلحداث 
انقالب عس��كري وتس��لم السلطة في 

ب��الده، والتي لم تنج��ح -الدوقة آنا- في 
مهمتها هذه: 

ش��ّقت الس��فينة الش��راعية اجملي��دة 
»الدوقة آنا« واجملّهزة بثالث َصوارٍ، طريقها 
ف��ي بحر تتالطم أمواج��ه بعنف. كانت 
مزّودة باثنني وعش��رين ش��راًعا منتفًخا 
يتوّهج حتت ش��مس زاهية. كانت تخّط 
س��يرها باجت��اه جزي��رة صغي��رة تتراءى 

ا.... للناظر قممها العالية جدًّ
واضح أّن الس��فينة الشراعية البائسة 
لم يكن قد ناله��ا التجديد كثيرًا برغم 
الس��نني التي س��لختها. وعلي��ه، فلم 
يكن باإلم��كان أن نطلق عليها حتى وال 

تسمية »عجوز«
وللقارئ ان يس��أل من اي��ن ابتدأت رحلة 
-الدوقة آنا- وال��ى اين تتجه بحمولتها، 
صحيح ان اش��ارات املؤلف تشير بطرف 
بخف��ي ال��ى ذل��ك ولكن��ه ظ��ل غائماً 
طيلة الرحل��ة التي اكتنفها الكثير من 
املصاعب والتضحيات التي لّونت اشرعة 
الس��فينة وصواريه��ا بدم��اء بحارته��ا 
املغدوري��ن.  وعل��ى امت��داد الرحلة التي 
جتاوزت الش��هرين، جرت احداث بني افراد 
طاقمها تنذر بالشؤم والقلق من املصير 
اجملهول. وقد استطاع مؤلف -الدوقة آنا- 
»جيان مريان« من صياغة مشاهد مثيرة 
جتلب انتباه القارئ وتشده الى متابعتها 
بإدخاله اجواء السحر واخلرافة الى متنه 
الروائ��ي ال��ذي اض��اف متعة وتش��ويقاً 

جملريات الرحلة والرواية معاً: 
كانت حت��وم فوق رؤوس البّح��ارة الثالثة، 
ثالثة طيور صغيرة بعض الشيء تشبه 
إلى حد ما طيور السنونو، وإن كانت اكبر 
بقليل. اثن��ان منها بنية الّل��ون والثالث 

أبيض كلًيا. 
كان م��ا يزال أمام املبت��دئ بعض الوقت 
ليقول: »تًبا، لم أرَ مثلهن من قبل أبداً«/ 

الرواية ص16

وتأخ��ذ االح��داث منحًى صراعي��اً داخل 
الس��فينة اذ تفق��د بص��ورة مفاجئ��ة 

وغرائبي��ة العديد من بحارته��ا، من دون 
معرف��ة م��ن يق��ف وراء ه��ذه االفع��ال 
اجلرمي��ة الت��ي تصع��د االح��داث وتثير 
الكثي��ر م��ن التكهن��ات واالس��ئلة عن 
املصائر املتوقعة، وهل ستنجح -الدوقة 
آن��ا- في الوص��ول الى هدفه��ا النهائي 
واف��راغ حمولتها من األس��لحة املهربة 
برغم التكتم التشديد على موجوداتها 

املمنوعة: 
شحنة صناديق القبعات في بالبارايسو 

قبعات؟ اجل 
 وه��ذه الصناديق االخ��رى ؟ كانت حتتوي 

على اسلحة، 
اسلحة شحنها مساعد القبطان على 
منت املركب في نانتس. كان سهالً عليه، 
ألنه كان يدير عملية الش��حن بنفسه، 
والبد انه اقنع املرتابني على انها موجودة 
بترخي��ص م��ن مجهز الس��فينة وحتت 
ضمان��ة غوري��و الس��اذج ال��ذي يتفاخر 
بقيادته ألول م��رة. كان مؤمالً ان يجبروا 
املالزم على اخلروج لرؤية اصدقائه، جاهالً 
الس��بب احلقيقي لذلك اخل��روج. ولو ان 
العملية سارت كما خططها، لكان احد 
جنراالت االنقالبات قد تس��لم اسلحة... 

اسلحة يدفع عنها ماالً كثيراً...
وهكذا تفش��ل -الدوقة آن��ا- في حتقيق 
ما جاءت من اجله، مكتفية بخس��ارات 
الغريبة.  الفجائعية  بحارتها وميتاتهم 
وتنتهي احداث الرواية املش��وقة مبا اراده 
له��ا املؤلف »جي��ان مريان« وم��ا ترجمه 
لن��ا »حس��ني نهاب��ة«. لك��ن اس��ئلتنا 
ه��ذه  مفتت��ح  ف��ي  اطلقناه��ا  الت��ي 
املقالة االنطباعي��ة تظل تنتظر اجابات 

حاسمة...
وفي اخلتام : 

 امتنى ان يواصل املترجم »حسني نهابة« 
دأبه في تق��دمي عيون االدب االندلس��ي/
االسباني فهو من القادرين على امتاعنا 
مبا هو جديد وشائق... واحّرض مبحبة على 
قراءة رواية »رحلة الدوقة آنا« ففيها من 

املتعة الكثير.

شكر حاجم الصالحي
 

م��ا الذي اراد أن يقوله مؤلف رواية »رحلة 
الدوق��ة ان��ا« م��ن خ��الل س��رده لوقائع 
متش��ابكة تقترب من اخلي��ال الذي يثير 
العدي��د م��ن االس��ئلة ع��ن تفاصيله��ا 
امللتبس��ة واحداثه��ا العجائبي��ة؟ ثم ما 
الذي دفع الش��اعر »حس��ني نهابة« الى 
ترجمتها وتقدميها للق��ارئ العربي، اهي 
رغبته الش��خصية ف��ي اش��هار عاملها 
املُتخي��ل وجعل��ه ف��ي متناول الق��راءة؟ 
ولن��ا ان نس��أل من ه��و مؤلفه��ا »جيان 
مريان«، جنس��يته، لغت��ه، منجزه االدبي 
قبله��ا وبعده��ا، ومتى كتبه��ا وبأي لغة 
وما ه��ي اآلراء النقدية الت��ي قيلت فيها 
زمن صدورها وما تاله؟ كل هذه االس��ئلة 
حتتاج الى اجابات مقنعة وش��افية لكي 
نكون على بينة مما نقرأ. اعرف ش��خصياً 
ان »حس��ني نهاب��ة« املتخص��ص باللغة 
االس��بانية وآدابه��ا يحم��ل البكلوريوس 
فيها، وله اكثر من كت��اب مترجم عنها، 
وما يش��فع له اقدامه عل��ى منجزه هذا 
-كم��ا يتضح- حبه الفاضح لإلس��بانية 
لغ��ًة حي��ًة ومعرف��ة اكادميي��ة بفنونها 
وقواعدها، اضافة الى ما يشده كمواطن 
مبدع عرب��ي الى ذلك التراث االندلس��ي 
الذي تركه االجداد بعد فضيحة عبد اهلل 
الصغير وبكاء االمير على ملكه املُضاع.  
فالوش��يجة )العرقية( ممتدة وتسري في 
دماء »حسني نهابة« والكثير من املبدعني 
العرب الذي��ن ترجموا وكتبوا عن امجادنا 
العربية الغاب��رة هناك. و«رحل��ة الدوقة 
آن��ا« بفصولها املتع��ددة تقدم كش��فاً 
حلياة مجتمع عاش على متنها، وس��نرى 
ذلك من خ��الل ما جرى من وقائع واحداث 
غرائبية وميت��ات مجاني��ة مجهولة لم 
يعرف اسبابها والشخوص الذين يقفون 
وراءها، فهي -الدوقة آنا- مجتمع مصغر 
يضم شرائح من البشر تتقاطع افكارهم 

الواقع  آخراً ، و بالتالي التدمير املمنهج 
للذات اإلنس��انية التي يتش��وق س��الم 
مكي للتغني بها وس��ط حرائق العالم 
و مالهي الناس ، من هنا اقتربت او كادت 
تقت��رب  نصوص��ه  من حاف��ات اجلنون و 

الهوس و املراهنة على عالم خائب
2 - في مستهل نصوصه أول ما يفعله 
سالم مكي ان يصدر أحالمه في نداءات 
متتالي��ة في ) احالم قي��د النهار ص11( 
هذه النداءات تكش��ف ع��ن نفاد صبر و 
تب��رم تض��ع عامله في زاوي��ة معتمة من 

االحساس الفجائعي 
يا جرحاً ينزف احلسرات 

يا عمراً  يغط في وجع عميق
يا حناجر طفت بسيول الصدى البعيد 

يا صمتي البليغ 
املتوحش ح��د الضوض��اء ، املوحش حد 

اجلوع 
يا أناي  املرهفة 

من فرط االرحتال 
و لع��ل مي��ل س��الم مكي ال��ى االطالة 
في نصوص��ه بن��اء عل��ى محاولته في 
االستغراق النفس��ي الى التحتانية من 
ذاته التي تعيش أزمة الكينونة املفرطة 

و  بالوحش��ة  املبك��ر  االحس��اس  ف��ي 
الوحدانية و اضمحالل الرؤية اإلنسانية  
و بالتالي طغيان الش��يء حيث  تتحول 
كل أزم��ة  الى أخيلة  و رغبات كما في ) 

قهقهات  حزينة  ص 17(
ذات ضياء بعيد 

هوت اشرعة القارب 
و استحال الضباب أملاً  يتدلى 

مثل حبال الروح الشفافة 
و الت��ردد ب��ني ذات س��الم مك��ي  الت��ي 
تتعلق باألحالم  و ب��ني ما ميكن ان يكون 
العال��م  بدميوم��ة  املبك��ر  االحس��اس 
املترامي ف��ي العتمة هو ك)ضوء الظالم 
ص 48 ( خدع��ة كبيرة و أخطاء ال تغتفر 
إزاء عال��م مهجور و ظ��ل داجن  ال ميكن 

ترميمه او إصالحه
ليس لي ان اترك ظلي 

يراود خطأه 
ليس لي ان اترك جنمي 

نائماً في عشه حتى الصباح 
ليس لي ان احزم انفاسي 

على منت جسد  لم يذق مرارة السرير
نحن نتساءل مع س��الم مكي عن ) نهر 
األم��ل  ص 51 (  اي��ن هو ؟ بي��د ان قراءة 

الن��ص تظهر ان ال أمل في احلقائب ، و ال 
أم��ل في الفوضى ، فمن أين يأتينا األمل 
و ه��ذه  الذاك��رة  تنام  عل��ى ضفة امل 

كاذب 

وحيداً اوزع احلقائب 
على الباصات و الزمن 

استل همس املسافرين من فم اجلدران 
ألنسج غابات من الفوضى 

وحيدة  تنام ذاكرتي 
إال مع احلزن و الالجدوى    

الى هنا يظل سالم مكي متأهباً للقفز 
إم��ا ال��ى أم��ام و إم��ا الى اخلل��ف و كال 
القفزتني هما عبارة  عن جنون نتش��وي  
او له��و اناركي يتمثل  في  اللهو باخلراب  
و ) شراع من الريح ص ص92 ( هو خالصة 
كل عم��ق االحس��اس بالفجيع��ة التي 
يتحسسها س��الم مكي حينما يواجه 

فجائعه املفرطة  باالناركية 
اري��د ان اطه��و اصابعي ف��ي مقالة اهلل 

الكئيبة 
او ادخن الطريق  املؤدي إليه 

اريد ان تتلون احشائي بالدخان 
حت��ى يضح��ك املس��عفون من ش��دة 

السعال 
ع��ن  االس��ئلة   خراطي��م  تتوق��ف   و 

التدخل 
اريد ان اتكور كأنثى قنفذ تنتظر ليلتها 

االولى 
1 -  اللهو باخلراب  سالم مكي الناشر 
الطبع��ة    2016 بي��وت  الفاراب��ي  دار 

االولى 

عبد الغفار العطوي
 

في اللهو باخلراب )1(
1 - ما االحس��اس ؟ و في أي اجتاه ميكن ان 
نراه كي يشكل معضلة ؟؟ هذا ما ميكننا 
ان نعرفه في اجملموعة الشعرية  للشاعر 
العراقي سالم مكي التي تبتدئ باإلهداء   
إحساس��اً أولياً مباغتاً بتوالي الفجيعة 
، كأمن��ا ) االهداء ( االيقون��ة  املترامية في 
فض��اءات  النص��وص ، تش��كل ملمح��اً 

ضارياً في االحساس  املأساوي بالوجود:
الى االزقة املبللة بأنني أبي 

الى من يقيم في جسده الرطب 
ال��ى االمس ال��ذي قضم عمر ام��ي الخ.. 
في استرس��ال فاج��ع و حزين كي نفهم 
االس��س النفس��ية الت��ي بن��ا الش��اعر 
إحساسه بالفجيعة  عليها التي تبوأت 
مقاعد الرؤى و هي تتغنى باخلراب النيروني 
، التله��ي باخل��راب و الزه��و بالفجيعة و 
اإليغ��ال في عال��م إناركي  لذي��ذ  ال ميت 
س��وى لإلحس��اس  الفجائعي بصلة ، و 
ميك��ن التكهن بخراب ال��روح اوال و خراب 

معرض األهوار واملناط��ق األثرية جلنوبي العراق 
لتعزيز الرؤي��ة الفنية ملوضوع األهوار ووضعها 
لليونس��كو،  العامل��ي  الت��راث  الئح��ة  عل��ى 
يج��ب على املؤسس��ات األخ��رى أن تقوم مبثل 
ه��ذه الفعالي��ة، ألنها ضمن متابع��ة اجلهات 
الرس��مية اخلارجية والس��يما اليونسكو في 
كيفي��ة التعامل مع املناط��ق األثرية، يجب أن 
تس��جل لهذه املناطق مزيداً من االهتمام من 
اجلانب الرس��مي بل ومن اجل الدعاية وكذلك 
في الترويج من خالل املعارض ووس��ائل اإلعالم 

والزيارات امليدانية..«.

 الفن��ان س��عد نعم��ة ت��دث ب��دوره ع��ن هذا 
املع��رض قائال:« إن املعرض محاولة لتس��ليط 
الضوء عل��ى إدراج األهوار ضمن التراث العاملي 
لليونس��كو، وألهمية هذا املكس��ب الوطني 
قمت بتصوير األهوار واآلثار بأسلوب فني حتى 
يستطيع املتلقي أن يشاهد روعة املكان، مبيناً 
إن املعرض ضم أربعني صورة تشمل واقع احلياة 
في األه��وار..«. أخيراً أكد الفنان س��عد نعمة 
على إمكانية نقل املع��رض إلى جهات داعمة 
مللف األهوار ضمن التراث العاملي لليونس��كو 

بجهود وزارة الثقافة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

بحض��ور وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار فرياد 
روان��دزي، وع��دد كبير من املثقف��ني واملهتمني 
بالش��أن الثقافي العراق��ي، مت افتتاح املعرض 
الفوتوغراف��ي اخل��اص باالهوار، للفنان س��عد 
نعم��ة، الذي حمل عنوان ) االه��وار جنة عدن( 
على قاع��ة دائرة الفنون التش��كيلية، وحتدث 
وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار األس��تاذ فرياد 
بكلم��ة في افتت��اح املع��رض:« يأت��ي افتتاح 

األكثر مبيعاً للنس��خ الورقي��ة واإللكترونية 
في األس��بوع األخير فجاءت النتائج كالتالى: 
تص��در كت��اب »قت��ل إجنلت��را« لبي��ل أوريلي 
ومارتني دوجارد القائمة لألس��بوع الثاني على 
التوال��ي، وجاء كتاب »قضينا ثماني س��نوات 
في الس��لطة« لتانهيس��ي كوتس في املركز 

الثاني.
وحل كتاب »ماذا حدث«؟ لهيالري كلينتون في 
املركز الثالث، فيما جاء كتاب »احلالة اخلطيرة 

لدونالد ترامب« في املركز الرابع.
وفي املركز اخلامس واألخير في قائمة نيويورك 
تامي��ز ألعلى مبيع��ات الكتب، اس��تمر كتاب 
»عل��م الطبيعة الفلكي��ة ألناس في عجلة« 
لنيل دي ج��راس وذلك لألس��بوع الثاني على 

التوالي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

على مس��توى األعمال األدبية، تصدرت رواية 
»األصل« للكاتب دان براون قائمة نيويورك تاميز 
ألعل��ى مبيعات الكتب في األس��بوع األخير، 
فيم��ا جاءت اجملموعة الش��عرية »الش��مس 

وأزهارها » لروبي كاور في املركز الثاني.
وثالثة، حلت رواية »مفاتن نائمة« لس��تيفن 
كينج واوين كينج، كما احتل ستيفن كينج 
املرك��ز الرابع بروايت��ه »آت«، فيما اس��تمرت 
رواية »املس��ألة الكوبية« لنيلسون دمييل في 
املركز اخلامس واألخير في قائمة نيويورك تاميز 

لألسبوع الثاني على التوالي.
أما على مستوى األعمال غير األدبية للكتب 

رحلة الدوقة آنا.. رواية التفصيالت المثيرة

سالم مكي اإلحساس المبّكر بالفجيعة

غالف الرواية

اعرف شخصيًا ان »حسين نهابة« 
المتخصص باللغة االسبانية 
وآدابها يحمل البكلوريوس 

فيها، وله اكثر من كتاب مترجم 
عنها، وما يشفع له اقدامه 

على منجزه هذا -كما يتضح- 
حبه الفاضح لإلسبانية لغًة حيًة 

ومعرفة اكاديمية بفنونها 
وقواعدها، اضافة الى ما يشده 

كمواطن مبدع عربي الى ذلك 
التراث االندلسي الذي تركه االجداد 

بعد فضيحة عبد اهلل الصغير 
وبكاء االمير على ملكه المُضاع.  

فالوشيجة )العرقية( ممتدة 
وتسري في دماء »حسين نهابة« 

والكثير من المبدعين العرب 
الذين ترجموا وكتبوا عن امجادنا 

العربية الغابرة هناك.

قصص قصيرة جدًا

علي السباعي

معلم
اعمُل مديراً ملدرس��ٍة ابتدائي��ٍة عريقٍة... 
برغ��م كونٍنا نعي��ُش في الق��رن احلادي 
والعش��رين أال أن أدواتنا كان���ت بدائيًة 
بس��ب��ب انقط��اِع التي��ارِ الكهربائ��ي 
املس��تم��ر جلأَنا إلى اس��تعمال صفارِة 
معل��ِم الرياضِة بدَل اس��تعمال اجلرِس 
الكهربائ��ي ... وضعن����ا جدوالً لك��ِل 
يوٍم يصف�ُر فيه مع��لٌم أو معلم��ٌة ...

لفت انتباهي احُد املعلمني كلما تُطلق 
ُصّفارُة الذهاِب إلى الدرس يهُب من 

جلس��ت��ِه بينن��ا ويذه��ُب ُمس��رِعاً ... 
وفي مراِت أخرى يظُل جالس��اً حتى وان 
انطلق����ت الصف��ارُة مدوي��ًة وبقوة ... 
مألني الفضول ... سألُت اَحد املعلمني 

عن ِس��ر ِتصرف ه��ذا املعل��م القدير ... 
جاءني  اجلواب  صاعقا :« إذا كانت 

الصفارة تطلقها إحدى املعلماُت يْهرَُع 
املعلُم بشغٍف ليأخَذ الُصفارَة ويضُعها 

في فمِه يتذوُقها ... ميتُصها.

زواج
أعم����ُل جناراً أماَم إعدادي��ٍة للبن��اِت ... 
انتمي ألس��رٍة فقيرٍة ... أم�ي ُمَطلََقٌة ... 

أب��ي متزوٌج من أخرى ... أعيُش في َكنِف 
جدي ألم��ي . أحببُت طالبًة جميلًة جداً 
.....  اتفقن��ا أنا وحبيبت��ي على الزواِج ... 
رف��َض أهلُها طلب��ي ... طلب��ْت مني أن 

ً أستعنَي مِبُدرِّسة قريبَة جدا
 منه��ا ... َح�دثُْته��ا ملس��اعدتِنا وإقناِع 
أهلِه��ا بال��زواِج ...            قال��ت لي من 

دون مقدم�ات :
» أنا جاه��زٌة ... عندي بيٌت باس��م�ي ... 

وذهب ...
 ل�َِم  ال تتقدم خِلْطَبتي ؟ » . 

وافقت فوراً وتزوجُت املَُدّرسة. 

قذيفة
كان مع��ي جن��دٌي إب��ان ح���رب ثماني 

السن��وات ف�ي جب���هِة القت���اِل ،
لم يكن مقاتالً شرس�اً ، ك��ان عازَف عودٍ 
موه���وباً ، ُمبدع���اً، ال يجيُد القتاَل... 
ف��ي أثن��اَء املع����ارِك الطاحن�����ِة وما 
أكثرَها وفي أثناَء اش��تدادِ القصِف كان 
يعزُف لنا نح��ُن إخوانَه املقاتلي�ن أجمَل 
األحلان ، يضرُب عل��ى عودِه بال تع����ٍب 
، مبتع��ٍة وإب��داٍع أب��داً ال يكررُ نفَس��ه ... 
أُعل������َن وق���ُف إط������الِق النارِ في 
1988/8/8 راَح يدن��دن فرح��اً بانتهائِها.. 
وإذا بقذيف�����ٍة إيراني��ٍة تس��قُط على 

موِضع���ه وهو يعُزف ... تقتٌله.

استجداء
... ف���ي  أتس��كُع تس��كع���اً معرفياً 

أح��ِد شوارِع الن��اصرية ...
الناصري���ة الت���ي ه���ي أش��د خراباً 

م���ن واس��ط القدمية ... 
واجهتن��ي ش��ابٌة متعبٌة ... تس��تجدي 

امل����ارة بكفني مقطوعتني.

صبي أسمر وحمائم بيض
ش����اٌب رافدين��ٌي ياف����ٌع حال�����ٌم ... 
َطم��وٌح ،جلَ��ب أَول أي�����ام التح��ري��ر 
إل���ى  حمام�����ٍة  مئ������ة  خم��س 
س��اح���ة الف�����ردوس ، ليح���اك��ي 

ساح��َة 
باري�����س بطيورِه���ا  ف������ي  النصرِ 

الت�ي متألُه��ا حي������اًة وهدي���الً ،
م��أل الف��ردوَس بيماماتِ��ه البيض التي 
حتل���ق س��عيدًة مطرزًة س��م�اء بغداد 
باحلري��ة ، جاء ثاني أي��ام االحت�الل ليجد 

ثالث مئة
وخمس��ني حمامًة ق�د اختفت ... سأل 

ودم��ُوعه ِملُء مآقيه :-
من سرَق طيورَ السالم  ؟

أجاب�َ��ه صٌب اس��مُر صغي���ر يلهو في 
الف���ردوس  :-

- رجاُل الشرطة.

معلم
)األهوار »جنة عدن( عنوان لمعرض فوتوغرافي

على قاعة وزارة الثقافة للفنان سعد نعمة

رواية األصل تتصدر قائمة نيويورك تايمز ألعلى المبيعات

غالف اجملموعة الشعرية



جنس��يتي »عراقية » وبشهادتها 
أبصمت على دس��تور البالد.. جواز 
س��فري » عراقي«  به سافرت الى 
بالد الدنيا.. بطاقتي الشخصية » 
عراقية » أضعها بجيبي وأتفقدها 
ب��ن ح��ن وح��ن آخ��ر خوف��ا من 
ضياعها. ألنها وثيقة إنتماء.. نعم، 
أنا عراقي بالوثائق ولكن بال إنتماء..

أعي��ش م��ا وراء حدود الع��راق في 
منطقة تسمى ) املتنازع عليها(!.

واملنازع��ة ليس��ت ب��ن الوالي��ات 
املتحدة وروس��يا، وال بن إس��رائيل 
ومصر، وال بن الهند والباكستان، 
بل بن من وقعوا جميعا على عقد 

وحدة العراق إسمه ) دستور( !.
هذا الدس��تور نص على أن احلكم 
ف��ي الع��راق، دميقراط��ي تع��ددي 
برملان��ي.. ولك��ن ف��ي منطقت��ي، 

احلكم دكتاتوري قمعي تس��لطي 
رئاسي !.

الدس��تور يقول ب��أن النفط ملك 
للش��عب، ولك��ن ف��ي منطقت��ي 
أصبح نفطنا ملكا لعائلة الرئيس 

وأبنائه وأحفاده !.
الدس��تور يقول بأن العراق إحتادي، 
هن��اك  منطقت��ي  ف��ي  ولك��ن 
س��يطرات تفصل بن شرقستان 
كردستان عن غربستان كردستان 

.!
أجرينا اإلستفتاء لفصل كردستان 
عن العراق ، ولكنه تس��بب بفصل 
نصف كردستان عن ربع كردستان 

.!
أفقدن��ا الدكتاتور الك��ردي هويتنا 
قومجي��ة،  بش��عارات  الوطني��ة 
مكاس��بنا  جمي��ع  فخس��رنا 

وحقوقنا الوطنية !.
تل��ك  نس��تعيد  لك��ي  األوان  آن 
الهوية وذلك اإلنتماء. فاإلستفتاء 
أصبح من املاضي كما قال السيد 
العب��ادي، وتبن للش��عب الكردي 
بأن��ه كان مج��رد خدع��ة ح��اول 
بارزاني ومرتزقته من خاللها تثبيت 
وترسيخ سلطته الدكتاتورية الى 
األبد.. واآلن حان الوقت لنسأل: ماذا 
نفعل لك��ي ال تع��ود الدكتاتورية 
الى كردس��تان مرة أخرى ؟. اجلواب، 
هو أعتق��ادي بأن اجل��زء األكبر من 
املسؤولية تقع على عاتق السلطة 
اإلحتادية، وعليها أن تس��رع بإتخاذ 

اخلطوات التالية :
إنتخاب��ات  بتنظي��م  اإلس��راع   -
برملانية ورئاس��ية جدي��دة بإقليم 
االنتخابات  مع  بالتزامن  كردستان 

إش��راف  حت��ت  وذل��ك  العراقي��ة، 
العلي��ا  اإلنتخاب��ات  مفوضي��ة 
وبالتع��اون  بالع��راق  املس��تقلة 
م��ع مفوضية كردس��تان لضمان 
شفافيتها وعدم حصول التزويرات 
التي إعتدنا عليه��ا من قبل حزب 

البارزاني.
- وق��ف جمي��ع أوج��ه التعام��ل 
احلالي��ة  اإلقلي��م  حكوم��ة  م��ع 
بقي��ادة نيجيرف��ان البارزان��ي الى 
ح��ن تش��كيل حكوم��ة جدي��دة 
خ��ارج س��لطة البارزاني��ن ودعاة 

اإلنفصال.
- يجب التفريق بن اجلهات والقوى 
السياس��ية التي تس��عى لتمزيق 
الع��راق، وب��ن اجله��ات الت��ي تريد 

التعايش ضمن العراق.
- يجب محاكم��ة كل الذين دعوا 

الى إنفصال اإلقلي��م عن العراق ، 
املس��روقة من  أموالهم  ومصادرة 
ثروات الشعب وإعادة توزيعها على 
املواطنن الذين جترعوا معاناة قطع 
أقوات أطفالهم طوال الس��نوات 

املاضية.
- م��ن املعيب ج��دا أن يطلق على 
إقليم كردس��تان الع��راق توصيف 
» ش��مالي الع��راق« ألن الدس��تور 
العراق��ي يع��د املنطق��ة إقليم��ا 
لكردس��تان، وأن الش��عب الكردي 
ناض��ل لثماني��ة عقود م��ن خالل 
لتثبي��ت ه��ذه  ث��ورات متعاقب��ة 
فال  الع��راق،  بدس��تور  التس��مية 
يحق ألي كان أن يصف كردس��تان 
بش��مالي العراق، بل يجب إحترام 
مشاعر الش��عب الكردي واإللتزام 
بنص��وص الدس��تور والتخلي عن 

التوصيف��ات العنصري��ة احلاق��دة 
ألنها تثير اإلشمئزاز وتزيد الشحن 

القومي.
- يج��ب على األجه��زة اإلحتادية أن 
تع��ود ال��ى محافظات كردس��تان 
وتتع��اون مع األجه��زة واملنظمات 
والهيئ��ات الرديف��ة لك��ي يك��ون 
هناك تنس��يق وإش��راف ومراقبة 
من الهيئات اإلحتادي��ة ) مفوضية 
اإلنس��ان،  حق��وق  اإلنتخاب��ات، 
النزاه��ة، الرقابة املالي��ة ، اإلعالم 
عل��ى  الثقافي��ة(  واملنظم��ات 
الهيئات الفرعية، ويجب أن تتعاون 
العراقية مع  القضائي��ة  اجله��ات 
بكردس��تان  القضائية  الس��لطة 
من أجل إنقاذ قضاء كردستان من 
حتت هيمنة األحزاب السياس��ية، 
والعم��ل بجدي��ة من أج��ل تأمن 

إس��تقاللية القضاء ليكون جهازا 
فعاال في مراقبة مؤسسات احلكم 
بكردس��تان وليس جهازا مكرس��ا 

خلدمة أهداف األحزاب.
إن الوضع املرتبك احلالي يحتاج الى 
حلول عاجل��ة وال��ى ضمانات من 
الس��لطة اإلحتادية بصدق نواياها 
ومضيها نحو إجراء تغيير حقيقي 
في األوضاع املزرية بإقليم كردستان 
بعد عودة الس��لطة الدس��تورية 
لكي يقتنع املواطن الكردي بأنه مت 
طي صفح��ة الدكتاتورية والقمع 
الس��لطوي وأصبح هن��اك فرصة 
لبن��اء دميقراطي��ة حقيقي��ة ف��ي 
اإلقلي��م بعيدا عن أي��دي البارزاني 

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

ّ
ّ

شيرزاد شيخاني

روبرت جيه شيلر

كاتب كردي

أستاذ االقتصاد في 
جامعة ييل

كان الفائ��ز بجائزة نوبل التذكارية 
في عل��وم االقتص��اد ه��ذا العام، 
ريتشارد ثالر من جامعة شيكاغو، 
اختيارا مثيرا للجدال. فمن املعروف 
عن ثالر أنه كان طوال حياته يالحق 
)وحقل��ه  الس��لوكي  االقتص��اد 
الفرعي، التمويل السلوكي(، الذي 
يعنى بدراسة االقتصاد )والتمويل( 
من منظور سيكولوجي )نفسي(. 
ويرى بعض العاملن في املهنة أن 
مجرد اعتب��ار البحوث النفس��ية 
جزءا من االقتصاد كان سببا كافيا 

لتوليد العداء لسنوات.
 أم��ا أنا ف��ال أرى الرأي نفس��ه. بل 
أجد أنه من الرائع أن يُختار ثالر من 
ِقَبل مؤسس��ة نوبل. لقد ُمِنَحت 
جائ��زة نوبل ف��ي عل��وم االقتصاد 
بالفع��ل لعدد من العلم��اء الذين 
أنه��م  عل��ى  تصنيفه��م  ميك��ن 
خبراء في االقتصاد الس��لوكي، مبا 
في ذل��ك جورج أكيرل��وف، وروبرت 
فوج��ل، وداني��ل كانيم��ان، وإلينور 
أوس��تروم، وأنا شخصيا. وبإضافة 
ثالر، أصبحنا منثل اآلن ما يقرب من 

%6 م��ن كل جوائ��ز نوبل في علوم 
االقتصاد التي ُمِنَحت حتى اآلن.

لكن م��ا ي��زال كثيرون ف��ي عالَم 
االقتص��اد والتموي��ل يعتقدون أن 
أفض��ل طريقة لوصف الس��لوك 
البش��ري ه��و جتنب ِعل��م النفس 
وإخضاع السلوك البشري بدال من 
ذلك لنماذج احللول احلسابية املثلى 
بن أف��راد منفصل��ن وأنانين إلى 
أقص��ى احلدود، مع مراع��اة القيود 
الت��ي تفرضها امليزاني��ة. بطبيعة 
احل��ال، ليس كل أه��ل االقتصاد، أو 
حت��ى أغلبيته��م، يعتنق��ون هذا 
ال��رأي، كم��ا يتضح م��ن حقيقة 
مفادها أن كالً من ثالر وأنا انُتِخبنا 
لرئاس��ة  متتالي��ة  ف��ي س��نوات 
اجلمعي��ة االقتصادي��ة األميركية، 
وه��ي الهيئ��ة املهنية الرئيس��ية 
لالقتصادين في الواليات املتحدة. 
ولكن العديد من زمالئنا يعتنقونه 

بال أدنى شك.
التقيت ثالر أول مرة في عام 1982، 
عندم��ا كان أس��تاذا ف��ي جامعة 
كورنيل. كن��ت أزور كورنيل لفترة 

وجي��زة، وخرج��ت معه ف��ي نزهة 
طويل��ة عل��ى األق��دام عب��ر احلرم 
اجلامعي، لنكتشف خالل املسيرة 
أننا نتقاسم أفكارا وأهدافا بحثية 
متماثلة. وعلى مدار 25 عاما، بدءا 
من عام 1991، اشتركنا في تنظيم 
سلس��لة من املؤمت��رات األكادميية 
ح��ول االقتص��اد الس��لوكي، حتت 
رعاي��ة املكتب الوطن��ي األميركي 

للبحوث االقتصادية.
ولكن على مدار كل هذه السنوات 
نش��أت خصومات �� بل وحتى ما 
ميكن ع��ده روح��ا عدائية ���� جتاه 
أجندتن��ا البحثي��ة. حت��ى أن ثالر 
أخبرن��ي ذات ي��وم أن ميرتون ميلر، 
ال��ذي ف��از بجائزة نوبل ف��ي علوم 
االقتص��اد ع��ام 1990 )وتوفي في 
ع��ام 2000(، ما كان حت��ى لينظر 
إلي��ه في عينيه عندم��ا مير به في 

ردهات جامعة شيكاغو.
وقد فس��ر ميلر منطق��ه )وإن لم 
يكن سلوكه( في مقال يُسَتشَهد 
به على نطاق واس��ع والذي نُِش��ر 
»العقالني��ة  بعن��وان   1986 ع��ام 

الس��لوكية ف��ي التموي��ل«. ف��ي 
الن��اس  ب��أن  ميل��ر  أق��ر  مقال��ه، 
يقعون في بع��ض األحيان ضحايا 
لعل��م النف��س، لكنه أص��ر على 
أن القص��ص التي ت��دور حول مثل 
ه��ذه األخطاء »غير ذات ِصلة على 
اإلطالق تقريبا« بالتمويل. ويقتبس 
املعجب��ون ب��ه على نطاق واس��ع 
اجلملة اخلتامية من اس��تعراضه: 
باس��تخالص  نكتف��ي  »وكونن��ا 
املوجز من كل ه��ذه القصص في 
بن��اء مناذجنا ال يرجع إلى كون هذه 
القص��ص غير مثيرة لالهتمام، بل 
ألنها رمب��ا تكون مثي��رة لالهتمام 
أكثر مما ينبغ��ي، فتصرف انتباهنا 
بالتالي عن قوى السوق املتغلغلة 
تك��ون مص��در  أن  ينبغ��ي  الت��ي 

اهتمامنا األساسي«.
 الواقع أن ستيفن أ. روس من معهد 
للتكنولوجي��ا،  ماساتشوس��تس 
��ر مال��ي آخ��ر كان من  وه��و ُمَنظِّ
املرج��ح أن يفوز بجائ��زة نوبل في 
املس��تقبل إلى أن توفي فجأة في 
مارس/آذار، ساق حججا مماثلة. ففي 

كتاب��ه الصادر ع��ام 2005 بعنوان 
»التمويل النيوكالس��يكي«، جتنب 
هو أيضا علم النفس، مفضال بناء 
»منهجية مالية باعتبارها نتيجة 
ضمنية لغي��اب املراجحة«. بعبارة 
أخ��رى، ميكنن��ا أن نتعل��م الكثير 
ح��ول س��لوك الن��اس م��ن مجرد 
مالحظة مفادها أن األوراق من فئة 
عش��رة دوالرات ليست متناثرة في 
كل مكان عل��ى األرصفة العامة. 
ومهما بلغ بعض الناس من تعقيد 
نفسي، فبوسع املرء أن يراهن على 
أنهم ل��ن يتورعوا عن التقاط املال 

مبجرد رصدهم له.
م كل م��ن ميل��ر وروس  لق��د َق��دَّ
مساهمات رائعة للنظرية املالية. 
ولك��ن النتائج الت��ي توصال إليها 
ليس��ت الوص��ف الوحي��د ال��ذي 
ينبغ��ي أن يثي��ر اهتمامن��ا للقوى 
ثال��ر  وكان  واملالي��ة،  االقتصادي��ة 
مس��اهما رئيس��يا ف��ي برنام��ج 
البح��وث الس��لوكية ال��ذي أثبت 

هذا.
على س��بيل املثال، ف��ي عام 1981 

م ثالر وس��انتا كالرا من جامعة  َقدَّ
هيرش شيفرين »نظرية اقتصادية 
في ضب��ط النفس«، والتي وصفت 
الظواهر االقتصادية في ما يتصل 
بعج��ز الناس عن الس��يطرة على 
دوافعه��م. م��ن املؤك��د أن الناس 
ال يواجه��ون مش��كلة ف��ي حتفيز 
أنفس��هم اللتقاط ورق��ة من فئة 
عشرة دوالرات رمبا تصادفهم على 
الرصي��ف. ف��ال ينطوي مث��ل هذا 
احلدث عل��ى قضية ضبط النفس. 
ولكنهم سيجدون صعوبة كبيرة 
ف��ي مقاوم��ة الداف��ع إلنفاقه��ا. 
ونتيجة لهذا، مييل الناس إلى ادخار 

أقل القليل لسنوات تقاعدهم.
يحتاج أهل االقتص��اد إلى معرفة 
مث��ل هذه األخط��اء التي يرتكبها 
الناس مرارا وتك��رارا. وخالل حياته 
املهني��ة الطويل��ة، التي ش��ملت 
بينارت��زي  ش��لومو  م��ع  العم��ل 
وغيره في جامع��ة كاليفورنيا في 
ل��وس أجنليس، اقترح ثال��ر اآلليات 
الكفيل��ة، عل��ى ح��د تعبي��ره هو 
وكاس سونش��تاين م��ن جامع��ة 

هارف��ارد ف��ي كتابهم��ا »الوكزة«، 
بتغيي��ر »بني��ة االختي��ار« له��ذه 
الق��رارات. ومن املمكن حتى متكن 
نفس األشخاص الذين يعانون من 
مش��كالت في ضب��ط النفس من 

اتخاذ قرارات أفضل.
إن حتس��ن س��لوك االدخ��ار ل��دى 
الن��اس ليس مس��ألة صغي��رة أو 
عدمية األهمي��ة. بل إنه إلى حد ما 
مس��ألة حياة أو موت، فهو يحدد 
ما إذا كنا قادرين على حتقيق اإلجناز 

والرضا في احلياة.
وقد أظهر ثالر في أعماله البحثية 
كيفية تركيز التحقيق االقتصادي 
بنحو أكثر حس��ما على مشاكل 
حقيقية ومهم��ة. وكان برنامجه 
البحثي حانيا وقائما على أس��اس 
مت��ن، وق��د أنش��أ مس��ارا بحثيا 
واملهندس��ن  الباحث��ن  لش��باب 
االجتماعي��ن وال��ذي كان مبنزل��ة 
البداي��ة لث��ورة علمي��ة حقيقية 
ودائم��ة. واحل��ق أنن��ي أعج��ز عن 
التعبي��ر عن م��دى س��روري له �� 

وللمهنة.

مفاجأة أخرى من نوبل لالقتصاد
PROJECT
SYNDICATE

حظر الفيسبوك

أتفهم كثيراً اهتمام اجلمهور ووسائل اإلعالم مبتابعة ما 
يصدر من احملاكم العراقية من أحكام وقرارات الس��يما 
إذا ما تعلق األمر بجرمية متس املصالح العليا للمجتمع 
الن اجلمهور يحتاج الى اشباع شعوره بالعدالة ويبحث 
ع��ن االطمئنان مبا يصدر من القض��اء من أحكام بانها 
عادلة واحملاكم بوصفها املؤسس��ات التي اسند اليها 
دور تطبيق القانون والفصل في املنازعات حالها حال أي 
مؤسس��ة ال ميكن ان تكون بعيدة عن الرقابة الرسمية 

واجلماهيرية.
 لك��ن وملا متتلك��ه االحكام القضائي��ة من خصوصية 
فان التش��ريعات في جميع البل��دان جعلت مراجعتها 
تتم م��ن قبل محاكم اعلى من احملكم��ة التي أصدرت 
احلكم او القرار س��واء بطريق االس��تئناف او التمييز او 
بأي طريق من طرق الطعن املرسومة قانونا الن القضاة 
في محاكم التمييز واالس��تئناف ميتلك��ون من اخلبرة 
والدراية واألدوات الفكرية والقانونية ما يجعلهم اهال 
ملراجعة القرارات واالحكام وإصدار القرارات مبصادقتها 
او نقضها وتصوي��ب اجراءات املرافعة او احملاكمة، لكن 
يح��دث في كثي��ر من االحي��ان ان تقوم بعض وس��ائل 
االعالم بتن��اول القضايا او االح��كام القضائية بالنقد 
والتشكيك او ان يكون ذلك من قبل مستعملي مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي م��ن املواطن��ن االعتيادين هذا 
التناول يؤدي الى خلق اجواء ضاغطة على عمل القضاة 
واحملاكم وبيئة غي��ر مالئمة للعمل القضائي من خالل 
تألي��ب وحتريض ال��رأي العام على الس��لطة االهم في 
كل دولة وهي الس��لطة القضائية سيما وان من يقوم 
مبناقش��ة ونقد قرارات احملاكم س��واء في وسال االعالم 
او مواقع التواص��ل االجتماعي في اغلب االحيان يكون 
ممن ال ميتلك خبرة في اص��ول املرافعات واحملاكمات ولم 
يطلع على االدلة التي قدمت في احملاكمة ومس��تندات 
الدعوى التي تكون سببا للحكم كذلك فانه في اغلب 
االحيان ال يكون ممن حضر جلس��ات احملاكمة واس��تمع 

الى اقوال ودفوع اطرافها وتالوة محاضرها.
 كذلك فان اغلب من يتولى عملية نقد احكام احملاكم 
في البرامج التلفزيونية ومواق��ع التواصل االجتماعي 
يكون مم��ن ال ميتلك األدوات القانوني��ة التي تؤهله ملثل 
ه��ذه املراجعة وملثل ذلك النقد ما ينش��أ عن ذلك بناء 
رأي عام ال يس��تند ال��ى احلقيقة وال ال��ى ادلة الدعوى 
ومس��تنداتها يدف��ع الى التش��كيك بق��رارات احملاكم 
واملس��اس بهيب��ة القض��اء واس��تقالله وخل��ق بيئة 
مضغوط��ة اجتماعي��ا وإعالميا تؤثر س��لبا على عمل 
القض��اة واحملاكم على ان ما ذكرت��ه ال يعني عدم جواز 
تن��اول اخبار القرارات واالحكام على مس��توى وس��ائل 
اإلعالم، الن ذلك يعد حقا من حقوق النشر والصحافة 
وح��ق اجلمه��ور باملعرف��ة والدراي��ة لكن ه��ذا التناول 
االعالمي واخلب��ري يفترض ان يقتصر على اس��تعراض 
م��ا صدر من احملاكم من اح��كام وفقرات حكمية وان ال 
ميتد ملناقش��ة هذه األحكام واملساس بها الن مراجعة 
أح��كام وق��رارات احملاكم وكما اس��لفت يجب ان يكون 
ذل��ك على وفق الطرق املرس��ومة في قان��ون املرافعات 
املدني��ة وقانون اص��ول احملاكمات اجلزائية اس��تئنافا او 
متيي��زا او بأي طريق آخر للطعن الس��يما وان من ميتلك 
ح��ق الطعن مبوج��ب القانون يس��تطيع اللج��وء اليه 
لنق��ض احلكم بدال من تناول األح��كام إعالميا ونقدها 
من قبل بعض االشخاص الذين ال ميتلكون دراية وادوات 

بالشؤون القانونية.

مراجعة أحكام القضاء

القاضي إياد محسن ضمد
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العواصم ـ وكاالت:
هالي��ب  س��يمونا  تخ��وض 
منافس��ات البطول��ة اخلتامية 
العاملي��ة  الرابط��ة  ملوس��م 
لالعبات التن��س احملترفات التي 
تق��ام ف��ي س��نغافورة الي��وم 
األحد، كمصنف��ة أولى بعدما 
أنهت الالعبة الرومانية املوسم 
احلال��ي ف��ي ص��دارة الترتي��ب 

للوصول للبطولة.
تكرميها، تس��لمت  وكجزء من 
س��يارة  مفاتي��ح  الالعب��ة 
ب��ورش 911 كاري��را أول أم��س.. 
الصدارة  على  هاليب  وحصلت 
بعدم��ا حقق��ت 5.675 نقطة 
م��ن 17 بطول��ة ش��اركت بها، 
وه��و اجملموع ال��ذي مكنها من 
التفوق على اإلس��بانية جاربني 
موجوروزا املصنفة الثانية على 
العالم، وبطلة بطولة وميبلدون 

بفارق 40 نقطة.
يدربها  التي  وحصلت هالي��ب، 
دارين كاهيل، على  األس��ترالي 
صدارة التصنيف العاملي في 9 
البطولة  أول وستلعب  تشرين 
للم��رة  للموس��م  اخلتامي��ة 

الرابعة.
وأوقعته��ا القرعة في اجملموعة 
احلمراء، حيث س��تتنافس أمام 
وكارول��ني  س��فيتولينا  إلين��ا 
فوزنياكي، فيما تلتقي كارولني 
جارس��يا موجوروزا مع كارولينا 
ويليامز  وفين��وس  بليس��كوفا 

ويلينا أوستابينكو في اجملموعة 
البيضاء.

وحقق��ت هالي��ب 44 انتص��ارا 
هذا املوسم مقابل اخلسارة في 
15 مب��اراة، حيث فازت ببطولة 
آي��ار  ف��ي  لألس��اتذة  مدري��د 
وحصلت على املركز الثاني في 

روما وسينسيناتي وبكني.
وقال��ت هاليب: "كان موس��ما 
اس��تثنائيا بالنس��بة ل��ي هذا 
تتويج��ي  يت��م  وأن  الع��ام، 
التأه��ل  بس��باق  بالفائ��زة 
لبطولة سنغافورة حلظة فخر 
بالنسبة لي".. وأضافت :"أمتنى 
أن أض��ع املس��توى اجلي��د الذي 
أوصلني لصدارة التصنيف في 
نهائيات البطولة اخلتامية، وأن 
أقدم أفض��ل أداء ل��ي في هذه 

البطولة".
من جانب اخ��ر، تنتظر فينوس 
وليامز، فرصة للثأر خلس��ارتها 
أم��ام  وميبل��دون  نهائ��ي  ف��ي 
تنطل��ق  عندم��ا  موج��وروزا، 
ملوس��م  اخلتامي��ة  البطول��ة 
تن��س الس��يدات، مبش��اركة 8 
القرعة  العبات، بعدما وضعت 
األمريكي��ة اخملضرمة  الالعب��ة 
في نف��س اجملموعة مع الالعبة 

اإلسبانية.
املصنف��ة  موج��وروزا،  وف��ازت 
الثانية عامليا، على منافس��تها 
البالغ��ة من العمر  األمريكية، 
و0-6،   5-7 بنتيج��ة  37 عام��ا، 
في يوليو/متوز املاضي، لتحصل 
على ثاني ألقابها في البطوالت 

األربع الكبرى.

العواصم ـ وكاالت:
اختار زوار موقع االحتاد األوروبي لكرة 
القدم »يويفا« املصري محمد صالح، 
الع��ب ليفرب��ول اإلجنلي��زي، جلائ��زة 
أفضل العب في اجلول��ة الثالثة من 

بطولة دوري أبطال اوربا.
واحتل محمد صالح املركز األول في 
االستفتاء، بنسبة %51 من األصوات، 
ويأتي وراءه العب بشكتاش، سينك 
توس��ان، الذي حصل على %34 وجاء 
خلفهما كوينس��ي بروميس، العب 
بعد  الروس��ي  س��بارتاك موس��كو 

حصوله على 7%.
التاريخ��ي  اله��داف  أن  الالف��ت 
ببرش��لونة، ليوني��ل ميس��ي، ج��اء 
ف��ي املركز الرابع بنس��بة %3 فقط، 
يلي��ه مهاج��م مانشس��تر يونايتد، 
 ،2% بنس��بة  راش��فورد  مارك��وس 
وهي النس��بة نفس��ها التي حصل 

عليها هداف ري��ال مدريد التاريخي، 
البرتغالي كريس��تيانو رونالدو.. ولم 
يحق��ق البلجيك��ي إيدي��ن ه��ازارد، 
والبرازيلي  ألعاب تشيلس��ي،  صانع 
نيمار دا س��يلفا، العب باريس س��ان 
جيرمان الفرنس��ي، سوى %1 فقط 

من األصوات.
وس��جل ص��الح هدف��ني خ��الل فوز 
الس��لوفيني،  ليفربول على ماريبور 
بس��باعية نظيفة، كما حصل على 
جائزة أفضل العب في اجلولة األولى 

بعد تسجيله هدًفا أمام إشبيلية.
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ريودي جانيرو ـ وكاالت:

اس��تدعى أدينور ليوناردو باتش��ي 
البرازي��ل جميع  »تيت��ي«، م��درب 
العبيه األساس��يني، على رأسهم 
وجابريي��ل  س��يلفا،  دا  نيم��ار 
كوتيني��و؛  وفيلي��ب  خيس��وس، 
مواجهت��ني  خل��وض  اس��تعدادًا 
وديتني الشهر املقبل، أمام اليابان، 
وإجنلترا.. وكشف تيتي، عن قائمة 
للمواجهت��ني  العًب��ا   25 تض��م 
املقبلتني، التي لم تش��هد تواجد 

أي العب جديد.
اليابان  مع  »السيليساو«  ويلتقي 
ي��وم 10 تش��رين الثان��ي املقب��ل 
مبدين��ة لي��ل الفرنس��ية، قبل أن 
يواجه بعدها ب�4 أي��ام إجنلترا في 

العاصمة البريطانية لندن.
كان املنتخ��ب البرازيل��ي، صاحب 
الرقم القياسي في الفوز باملونديال 
)5 م��رات(، حجز مقع��ده بالفعل 
في املوندي��ال الروس��ي منذ فترة 
طويل��ة، وأنهى تصفي��ات أمريكا 

اجلنوبية، متصدرًا وبجدارة.
وجاءت القائمة على النحو التالي: 
)روما(،  أليس��ون  املرمى:  حلراس��ة 
كاس��يو )كورينثيان��ز(، إديرس��ون 

)مانشستر سيتي(.
س��اندرو  أليك��س  وللدف��اع: 
)يوفنتوس(، دان��ي ألفيس، وتياجو 
)باري��س  وماركيني��وس  س��يلفا، 
س��ان جيرمان(، دانيلو )مانشستر 
س��يتي(، مارس��يلو )ريال مدريد(، 
ج��واو  )موناك��و(،  جيميرس��ون 

ميراندا )إنتر ميالن(.
اما في خط الوس��ط: كاسيميرو 
)ري��ال مدريد(، دييج��و )فالمنجو(، 
سيتي(،  )مانشس��تر  فيرناندينيو 
جيوليان��و )فنربخش��ه(، باولينيو 

كوتيني��و  فيليب��ي  )برش��لونة(، 
)بكني  أوجوستو  ريناتو  )ليفربول(، 

جوان(، ويليان )تشيلسي(.
دييج��و س��وزا  الهج��وم:  وخل��ط 
كوس��تا  دوج��الس  )س��بورت(، 
فيرميني��و  روبرت��و  )يوفنت��وس(، 
خيس��وس  جابريي��ل  )ليفرب��ول(، 
)باريس  نيمار  )مانشستر سيتي(، 
تايس��ون )شاختار  سان جيرمان(، 

دونيتسك(.

كم��ا، يواج��ه املنتخ��ب البرازيلي 
آذار   23 ف��ي  الروس��ي  نظي��ره 
مبوس��كو، ف��ي إط��ار حتضيرات��ه 

لكأس العالم 2018.
ووفقا مل��ا أعلنه االحت��اد البرازيلي 
لك��رة الق��دم، ف��إن ه��ذه املباراة 
س��تكون الرابع��ة للكن��اري قبل 
خوض غمار نهائيات كأس العالم، 
بع��د مواجه��ات الياب��ان وإجنلترا 

وأملانيا.

وبرغم االتفاق على موعد ومدينة 
املباراة، لكن لم يتم اختيار امللعب 
الذي سيس��تضيف اللقاء.. وقال 
ادو  البرازيل��ي  املنتخ��ب  منس��ق 
جاس��بر في بي��ان االحت��اد: »نعتبر 
أنه من الضروري اإلحس��اس مبناخ 
روس��يا ومش��جعيها ومالعبه��ا 

قبل املونديال«.
وس��تكون ه��ذه املب��اراة األخي��رة 
للمنتخ��ب البرازيل��ي قبل نش��ر 

 2018 العال��م  لك��أس  قائمت��ه 
مب��اراة  أول  وس��تقام  بروس��يا.. 
البرازيل��ي  للمنتخ��ب  حتضيري��ة 
في 10 تش��رين الثاني املقبل أمام 

اليابان في مدينة ليل الفرنسية.
وس��يواجه بعده��ا بأربع��ة أي��ام 
لن��دن،  ف��ي  اإلجنلي��زي  املنتخ��ب 
ويس��تكمل حتضيراته في ش��هر 
آذار املقب��ل بلق��اء منتخبي أملانيا 

وروسيا.

إلى ذلك، كش��فت وس��ائل إعالم 
محلية، أن أندية الدرجة األولى في 
تقريرا ملنتخب  البرازيل، س��تقدم 
املتأهل��ة  الف��رق  الس��امبا، ع��ن 
ملونديال روسيا، وذلك عقب االتفاق 
الذي توصل إليه احتاد الكرة احمللي 

مع األندية.
وكشف موقع »جلوبو إسبورتي«، 
أن الفكرة طرح��ت من قبل مركز 
البحث والتحلي��ل، عضو اللجنة 
واملنوط  البرازيلي  باالحت��اد  الفنية 
أداء خص��وم »الكناري«  بتحلي��ل 
والالعبني الذي يتم اختيارهم من 

قبل املدير الفني تيتي.
ويهدف االحت��اد البرازيلي من خالل 
هذه التقارير، ملنح الفرصة حملللي 
األندية، بع��رض عملهم بطريقة 
نظ��ر  وجه��ات  وتق��دمي  مغاي��رة، 
مختلف��ة عن تلك الت��ي يقدمها 
أعضاء الطاقم الفني للس��امبا.. 
ومن بني املنتخبات املش��اركة في 
املوندي��ال، باإلضاف��ة لتل��ك التي 
س��تنتظر حجز بطاقتها انتظارا 
جلول��ة امللحق، س��يتم اس��تثناء 
الث��الث  الالتيني��ة  املنتخب��ات 
الت��ي تأهل��ت بالفع��ل )أوروجواي 
حي��ث  وكولومبي��ا(،  واألرجنت��ني 
يحتف��ظ االحت��اد بتقارير س��ابقة 
له��ا، بع��د أن التق��ى معه��ا في 

التصفيات القارية.
وسيحدث نفس األمر مع منتخب 
بيرو، ح��ال تخطيه مرحلة امللحق 
أم��ام ممث��ل منطق��ة األوقيانوس 
منتص��ف الش��هر املقب��ل.. ومن 
فري��ق،  كل  يعك��ف  أن  املنتظ��ر 
على دراس��ة املنتخبات املنافسة 

للبرازيل في كأس العالم.
العال��م  ك��أس  قرع��ة  أن  يذك��ر 
س��تقام مطلع كان��ون أول املقبل 

بالعاصمة الروسية موسكو.

األندية المحلية تشارك في تحليل خصوم »راقصي السامبا«

»تيتي« يستدعي نجوم البرازيل لمواجهتي اليابان وإنجلترا

حتضيرات البرازيل للمونديال متواصلة

محمد صالح

هاليب

زيوريخ ـ وكاالت:
وجه االحتاد الدولي لك��رة القدم »الفيفا«، خطابًا 
للنادي الصفاقسي، يعلمه فيه بضرورة دفع 200 
ألف يورو، لفريق أش��انتي كوتوك��و الغاني، وهي 
قيمة مس��تحقات األخير من بيع العبه السابق، 

ستيفان نياركو.
وسيكون أمام النادي التونسي فرصة للطعن في 

هذا القرار، قبل مرور 21 يوًما.
وكان نياركو ق��د وقع في أيلول 2016، عقدا مدته 
3 مواس��م، مع الصفاقس��ي، قادما من أش��انتي 
كوتوكو.. وبذلك تتواصل املش��اكل املالية لفريق 
عاصم��ة اجلن��وب، الذي عاقب��ه الفيف��ا من قبل 

باحلرمان من التعاقدات، طيلة عام 2017.
كما طال��ب االحتاد التونس��ي لكرة الق��دم، إدارة 
الصفاقس��ي، بس��داد 258 ألف دينار، حتت عنوان 
»املنحة الدولي��ة«، لتفريطها في 3 العبني ألندية 
أجنبي��ة، وهم: فخ��ر الدين بن يوس��ف، وفرجاني 
ساس��ي، مليتز الفرنس��ي، وعلي معل��ول، لألهلي 
املصري، وقد أيدت القرار جلنة االس��تئناف، الثالثاء 

املاضي.

ميونيخ ـ وكاالت:
م��ّدد بوروس��يا دورمتون��د األملان��ي عقد حارس��ه 
السويس��ري روم��ان بورك��ي حت��ى 2021، برغ��م 
االنتق��ادات التي يتع��رض لها راهنا، بحس��ب ما 
ذكر متصدر البوندس��ليغا.. وأقر احل��ارس البديل 
في املنتخب السويس��ري، والذي كان من املقرر أن 
ينتهي عق��ده في 2019، »أنا س��عيد جدا للثقة 
التي منحن��ي إياها بوروس��يا دورمتون��د، في فترة 

صعبة بالنسبة إلي«.
بدوره، قال املدير الرياضي ميكايل تسورك: »رومان 
يناسب بوروس��يا دورمتوند متاما، رياضيا وإنسانيا. 
نحب طريقة لعبه، نرى فيه إمكانية تطّور كبيرة، 
ونحن مقتنعون بأنه س��يؤكد م��ن جديد وبثبات 

)القيمة( التي ميلكها«.
وستس��اعد هذه اخلطوة احل��ارس البالغ 26 عاما 
للوق��وف مج��ددا على قدمي��ه، بع��د االنتقادات 
العنيف��ة التي طالته في مباراتيه األخيرتني. فقد 
قام في مواجهة أبويل نيقوسيا القبرصي الثالثاء 
ف��ي دوري أبط��ال أوروب��ا بتمرير ك��رة إلى اخلصم 
كلفته هدفاً حاسماً )1-1(، بينما خرج متأخرا من 
مرماه في املباراة ض��د اليبزيغ )2-3( ضمن الدوري 
احمللي، عندما تلقى الهدف الثاني.. وانضم بوركي 

في صيف 2015 إلى دورمتوند قادما من فرايبورغ.

الفيفا يثقل كاهل 
الصفاقسي

دورتموند يمّدد عقد 
حارسه بوركي حتى 2021

3:30 عصرًا

5:15 عصرًا

4:00 عصرًا

6:00 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

إيفرتون ـ أرسنال

سيلتا فيجو ـ أتليتكو مدريد

ميالن ـ جنوى

هوتسبيرز ـ ليفربول

الريال ـ إيبار

أودينيزي ـ يوفنتوس

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

العواصم ـ وكاالت:
حصل النيوزيالندي بريندون هارتلي، 
عل��ى عقوبة ثقيل��ة عند االنطالق 
حتى قبل أن يقود الس��يارة في أول 
س��باق له في فورموال 1 في جائزة 

أميركا الكبرى.
ونزل الس��ائق، 27 عاًم��ا، الذي حل 
بدالً من الفرنسي بيير جاسلي في 
فريق تورو روسو للحلبة في حصة 
التجارب احل��رة األول��ى، وهو يعلم 
أنَّه سيتراجع 25 مركزًا على األقل 

عن��د االنطالق، يوم األحد؛ بس��بب 
تغييرات في وح��دة الطاقة.. وقال 
فرانز توس��ت رئيس الفريق، إنَّ قرار 
اجراء تغييرات ف��ي مكونات وحدة 
الطاقة، اتخذ قبل إعالن أن هارتلي 
بدي��الً  س��يصبح س��ائًقا مؤقًت��ا 

جلاسلي.
أخ��رى  مبهم��ة  جاس��لي  ويق��وم 
ف��ي التوقي��ت ذات��ه ف��ي الياب��ان؛ 
حي��ث يس��عى للف��وز م��ع فري��ق 
موج��ني هون��دا بس��باق حاس��م 

ضمن سلس��لة س��باقات فورموال 
اليابانية في س��وزوكا قبل أن يعود 
للمش��اركة في آخ��ر 3 جوالت من 

موسم فورموال 1.
وس��يضيف هارتلي، الفائز بسباق 
لومان 24 ساعة للتحمل هذا العام 
اسمه إلى س��ائقني من نيوزيالندا، 
نافسوا في فورموال 1، كان آخرهم 
مايك ثاكويل في 1984.. وكان أجنح 
هؤالء الس��ائقني داني هيلم بطل 

العالم 1967 مع بروس مكالرين.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن االحتاد األملاني، أن السلطات 
ألزمته بدف��ع 19.2 مليون يورو، 
قيم��ة ضرائب متأخرة تعود إلى 
مدفوع��ات مثيرة للج��دل، في 
كأس العال��م 2006، لكنه أكد 
أنه س��يطعن على ق��رار هيئة 

الضرائب في فرانكفورت.
وقال��ت مصلح��ة الضرائب، إن 

املدفوعات الت��ي بلغت قيمتها 
6.7 مليون يورو من االحتاد األملاني 
للعبة، إلى االحتاد الدولي )فيفا( 
ف��ي 2005، ل��م يت��م اإلفصاح 

عنها.
وتسبب هذا األمر في حتقيقات 
واس��عة النطاق، خالل العامني 
أن  مزاع��م  بش��أن  املاضي��ني، 
اس��تخدمت  األم��وال  ه��ذه 

لش��راء أصوات لصالح تنظيم 
 ..2006 العال��م  ك��أس  أملاني��ا 
اللجنة  رئيس  بيكنب��اور،  ونفى 
 ،2006 املنظمة لك��أس العالم 
بشدة كل هذه املزاعم.. وبرغم 
تبرئة االحتاد األملان��ي له، يواجه 
الس��ابق، حتقيقا  أملاني��ا  قائ��د 
جنائيا في سويسرا بشأن هذه 

املدفوعات.

مدريد ـ وكاالت:
أعل��ن ري��ال مدريد تع��ّرض احلارس 
ناف��اس  كيل��ور  الكوس��تاريكي 
لإلصاب��ة ف��ي العضل��ة الضامة 

لساقه اليمنى.
ولم يحدد النادي ف��ي البيان الذي 
نش��ره عبر موقعه الرس��مي مدة 
غي��اب نافاس ع��ن املالع��ب، لكن 

تقاري��ر صحافية مقرب��ة من ريال 
مدري��د ذك��رت أنه م��ن املنتظر أن 
تكون مدة غيابه عن املالعب لفترة 

تتراوح بني 10 أيام إلى 15 يوماً.

اإلصابة تبعد نافاس عن صفوف ريال مدريد

هارتلي يحصل على عقوبة ثقيلة 
في سباقه األول بفورموال 1

إلزام االتحاد األلماني بتسديد ضرائب 
متأخرة تخص مونديال 2006

صالح يكرر إنجازه األوروبي بفارق 
كبير عن ميسي ورونالدو

هاليب تتسلم مفاتيح »بورش 911 كاريرا« 
وتلعب في المجموعة الحمراء بسنغافورة



 بغداد ـ العالقات واإلعالم:
الرياضي  أجريت شعبة النش��اط 
في كلية اإلمام الكاظم )ع( قرعة 
بطول��ة لبي��ك ي��ا عراق املوس��وم 
اجلديد، بحض��ور اللجنة املُنِظمة 
وممثلي الفرق الرياضية املش��اركة، 

اخلميس، 2017/10/19.
 وقدم مس��ؤول ش��عبة النشاط 
الرياضي األستاذ علي كوير شرحاً 
مفصالً عن البطولة قبل س��حب 
القرعة، بعدها مت تقس��يم الفرق 
أرب��ع مجموعات  على  املش��اركة 
. ضمت اجملموعة األولى  : أقس��ام 
)القانون والش��ريعة و التاريخ( أما 
اجملموعة الثانية شملت : )العلوم 
سياسية وعربي ومالية واملصرفية 
( أم��ا الثالثة مجموع��ة : )اإلعالم 

والهندس��ة والفكر اإلس��المي( و 
الرابعة : ) علوم القرآن و اإلجنليزي 
و املوظف��ن ( ب��دوره أكد منس��ق 
البطول��ة عدن��ان منه��ل ان تلك 
النش��اطات تن��درج ضمن خطط 
شعبة النشاط الرياضي السنوي 

خدم��ًة لطلبة الكلي��ة . يُذكر أن 
البطولة الكروية خلماس��ي الكرة 
م��ن البط��والت الرياضي��ة الت��ي 
حرصت كلية اإلم��ام الكاظم )ع( 
إقامتها لتعزيز اجلوانب التي تهم 

الطلبة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقى احلك��م الدول��ي للتايكواندو 
والكوركي،  البومس��ي  بفعاليت��ي 
ري��اض نعي��م، دع��وة للمش��اركة 
في إدارة ن��زاالت البطول��ة العربية 
س��تجرى  الت��ي  العس��كرية 
منافساتها في تونس للمدة من 19 
ولغاية 25 من ش��هر تشرين الثاني 

املقبل.
وقال احلكم الدولي، رياض نعيم، انه 
تلقى دعوة إلدارة املنافسات العربية 
العس��كرية، طامحاً إلى تس��جيل 
النج��اح الكبير في احملف��ل العربي، 
مضيفاً إلى انه عاد في املدة االخيرة 
من تونس بعد مش��اركته في إدارة 
بطول��ة دولية، حاز فيها على جائزة 
أفضل حكم لفعاليتي البومس��ي 

والكوركي القتاليتن.
ان��ه حص��ل عل��ى  وتاب��ع، نعي��م، 
الدول��ي بفعالية  التحكيم  ش��ارة 

البومسي بعد مش��اركته في دورة 
دولي��ة اقيم��ت ف��ي س��احل العام 
2016، على نفقته اخلاص، فيما نال 
ش��ارة حتكيم الكوركي ف��ي العام 

احلالي 2017.
وذك��ر ان لدي��ه مش��اركة س��ابقة 
ف��ي بطول��ة العال��م العس��كرية 
الت��ي اقيم��ت في الع��ام 2008 في 
كوريا اجلنوبية، حيث اش��ترك فيها 

املنتخب العسكري العراقي ايضاً.
واشاد احلكم الدولي، باالنفتاح الذي 
شهده واقع التحكيم العراقي بعد 
احلص��ول على ش��هادات التحكيم 
الدولية لع��دد من احلكام العراقين 
العامل��ن، مم��ا يس��هم ف��ي ني��ل 
الدعوات ملشاركتهم في البطوالت 

اخلارجية.
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عبطان يوّجه بإعادة تأهيل 
وصيانة قبر عمو بابا

3 مباريات تحضيرية 
لكربالء في بغداد

الكهرباء يضم 
مصطفى علي

بغداد ـ قسم اإلعالم:
وجه وزير الش��باب والرياضة عبد احلسن عبطان، الدوائر 
اخملتص��ة في الوزارة باع��ادة تاهيل وصيانة قب��ر عمو بابا 

الواقع قرب ملعب الشعب الدولي.
وب��ن عبط��ان ان ال��وزارة حريصة على االهتم��ام بالرموز 
الرياضية، واستذكار القامات الكبيرة التي رحلت وتركت 
بصمات مؤثرة في سفر الرياضة العراقية، ومنهم شيخ 

املدربن عمو بابا.
واضاف ان مالكات وزارة الشباب والرياضة ستعيد تاهيل 
القب��ر واملناط��ق احمليط��ة به حت��ى يكون بحل��ة جميلة 
تعكس املكانة املميزة للراح��ل الذي حقق اجنازات كبيرة 

للعراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مدرب فريق كربالء الكروي س��الم ع��ودة ان الفريق 
سيدخل مبعسكر تدريبي في العاصمة بغداد وسيخوض 
في االس��بوع املقبل ثالث مباريات ودية حتضيرا للموسم 

املقبل.
وقال عودة في تصريحات صحفية ان الفريق سيعس��كر 
ف��ي العاصم��ة بغداد لفترة اس��بوع واح��د، ويجري ثالث 
مباريات االولى س��تكون مع فريق املهندسن من الدرجة 
االول��ى يوم غ��ٍد االثنن ، فيم��ا يكون اللق��اء الثاني ضد 
الطلب��ة يوم االربع��اء، وس��يختتم الفري��ق مبارياته مع 
الس��ماوة يوم اجلمعة املقبل.. وب��ن ان النادي مير بظروف 
قاس��ية وخصوصاً الوض��ع املادي الذي يق��ف عائق كبير 
ام��ام طموحات عديدة ، مش��يراً الى ان ال��كادر التدريبي 
والالعبن س��يبذلون جهود كبيرة من اجل اظهار العميد 

الكربالئي بأجمل صورة في الدوري املمتاز .
واش��ار ال��ى ان واقع ح��ال الن��ادي يفرض نفس��ه وعلينا 
التعام��ل بواقعية كجهاز تدريبي ، تعاقدنا مع مجموعة 
م��ن الالعبن وفق امكاني��ات النادي املال��ي ، وذات الوقت 
نض��ع ثقتن��ا بهم كالعب��ن ش��باب قادرين عل��ى حتمل 

املسؤولية.
يشار الى ان ادارة نادي كربالء وضعت ثقتها باملدرب سالم 

عودة احد ابناء النادي ومثله في عدة مواسم سابقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي الكهرباء، مع العب منتخب 
الشباب الس��ابق، مصطفى علي، قادًما من النفط على 
س��بيل اإلعارة، كم��ا جددت تعاقدها م��ع احلارس محمد 

كاظم، ملوسمن مقبلن.
وق��ال م��درب الكهرب��اء، عب��اس عطية، ف��ي تصريحات 
صحفي��ة إن »مصطفى علي مكس��ب حقيقي للفريق، 
ولدي��ه إمكاني��ات جي��دة، حيث س��بق أن أش��رفت على 

تدريبه، أيام منتخب الشباب«.
وأض��اف امل��درب أن اجله��از الفن��ي عل��ى قناع��ة تام��ة 
بالتعاق��دات، التي أبرمها النادي، وم��ن املمكن أن يواصل 

الفريق نتائجه اجليدة.
وأوض��ح أن فريقه س��يغادر، االثن��ن املقبل، إل��ى مدينة 
أنطالي��ا التركية، للدخول في معس��كر تدريبي، ملدة 10 
أيام، حتضيرا للموس��م املقبل، حيث سيخوض الكهرباء 

خالله مباراتن وديتن أو ثالث.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تش��اطر أس��رة حترير صحيفة »الصباح اجلدي��د«، احزان 
عض��و الهيئة اإلداري��ة لن��ادي الصناع��ة الرياضي، كرمي 
زام��ل، مبصاب آس��رته اجللل، حيث ودعت اس��رته 11 فرداً 
اث��ر احتراق س��يارة تقلهم على الطري��ق الدولي املتوجه 
حملافظة النجف، مس��اء ليلة اخلميس عل��ى اجلمعة.. انا 

هلل وانا إليه راجعون.

خالص العزاء
 لـ »كريم زامل«

بغداد  ـ الصباح الجديد:

 عق��دت الهيئ��ة االداري��ة لالحت��اد 
العراقي لالعالم الرياضي، اجتماعها 
الدوري يوم اخلميس املوافق 10-19-
2017 ف��ي مق��ر االحت��اد ف��ي نقابة 
الصحفي��ن العراقي��ن ، برئاس��ة 
الزميل خالد جاسم وحضور الزمالء 
محمد خلف وعدنان لفتة ود. موفق 
عبدالوه��اب وع��ادل العتابي، فيما 
تغيب الزميل كاظم الطائي بسبب 
س��فره ال��ى خ��ارج البل��د. وناقش 
اجملتمع��ون املواضيع املطروحة على 
ج��دول األعم��ال وأتخ��اذ الق��رارات 

الالزمة بشأنها وكما يلي:
أوال: يتق��دم احتادنا بجزيل الش��كر 
واالمتن��ان والتقدي��ر ال��ى نقابتن��ا 
االم نقاب��ة الصحفي��ن العراقين، 
وخصوصا ش��خص السيد النقيب 
االس��تاذ مؤيد الالمي ملس��اهمتها 
في تسديد اش��تراك وديون سابقة 
مترتبة عل��ى العراق من قبل االحتاد 
الدول��ي للصحاف��ة الرياضية وهو 
موق��ف لي��س باجلديد م��ع الدعم 
الكبير والرعاية املتميزة التي حتظى 
به��ا األس��رة األعالمي��ة الرياضية 
العراقي��ة م��ن قبل الس��يد نقيب 
الصحفي��ن العراقي��ن كما يجدد 
االحت��اد التهاني والتبري��كات احلارة 
للزميل اياد الصاحلي ملناس��بة فوزه 
بعضوية املكت��ب التنفيذي لالحتاد 
االس��يوي للصحاف��ة الرياضية، اذ 
جاء ترشيح االحتاد للزميل الصاحلي 
وم��امت  التوقع��ات  م��ع  متوافق��ا 
الترتي��ب له من تنس��يق واتصاالت 
مع األش��قاء واألصدق��اء في الدول 
األعض��اء بضم��ان مقع��د للعراق 
وف��ق احلس��بة األنتخابي��ة وحتقيق 
فوز كبير لبلدن��ا العزيز، كما يثمن 
احتادنا بشكل خاص متثيله املشرف 
م��ن خ��الل الزمي��ل ح��ازم محمد 
نقي��ب  الس��يد  مستش��ار  عل��ي 
الصحفي��ن العراقين ومستش��ار 
العالقات اخلارجية ف��ي احتادنا ، في 
اجتماعات االحتاد االسيوي، واجلهود 
الكبي��رة الت��ي بذلها قب��ل انعقاد 
تلك االجتماعات وخاللها ، اذ سافر 
الوفد العراقي قبل بدء االجتماعات 
واحلجز ف��ي الفن��دق اخملصص قبل 
يوم��ن وعل��ى حس��ابهم اخل��اص، 
العربي��ة  الوف��ود  م��ع  للتنس��يق 
واالس��يوية للحص��ول عل��ى أعلى 
االصوات للزمي��ل الصاحلي وتثبيت 

التوافق��ات املس��بقة وفعال مت ذلك 
بنجاح س��احق، والبد م��ن التاكيد 
عل��ى ان الزمي��ل محم��د حم��دي 
كان ق��د س��افر م��ع الوف��د ايض��ا 
وب��ذل جه��ودا مش��كورة، علما أن 
جمي��ع اعضاء الوفد س��افروا على 
حس��ابهم اخل��اص من خ��الل دفع 
أثم��ان التذاك��ر الباهظة من بغداد 
عبر الدوحة الى اسالم اباد والعودة 
، ولم يس��هم االحتاد بدفع أي مبلغ 
أو حتمل أي��ة نفقات للزمالء أعضاء 
الوف��د ,  كما يقدم احتادنا الش��كر 
واألمتن��ان للزمي��ل عل��ي النعيمي 
املقيم في ايطاليا ملوقفه الرائع في 
ايص��ال مبالغ الدي��ون املترتبة على 
العراق الى االحتاد الدولي بالس��رعة 
املطلوب��ة، ويود االحت��اد ان يؤكد بان 
الترش��يح ال��ى انتخاب��ات االحت��اد 
االس��يوي جاءت بن��اءا على الطلب 
ال��ذي تقدم به الزميل اياد الصاحلي 
وافق��ت  الت��ي  االداري��ة  للهيئ��ة 
باالجم��اع عل��ى ترش��يحه ، وكان 
الوحي��د من بن الزم��الء في االحتاد 
والهيئ��ة العامة قد تق��دم بطلب 
الترش��يح مع تأكي��ده التنازل عن 
الطلب في حالة وجود أي زميل اخر 
ميتلك الرغبة في ترش��يح نفس��ه 
، فيم��ا ج��اءت  تس��مية الزمي��ل 
ح��ازم محمد علي ممث��ال لالحتاد في 

املؤمت��ر االنتخابي االس��يوي مبوجب 
موافق��ة الزمالء في الهيئة االدارية 
واعتذارهم عن السفر باألضافة الى 
أن الزميل حازم  قد عن مبوجب أمر 
اداري موقع من قبل الس��يد نقيب 
مس��وؤال  العراقي��ن  الصحفي��ن 
عن العالق��ات اخلارجي��ة احتادنا مع 
منصبه االستش��اري ف��ي النقابة 
وهو األمر االداري الذي تضمن أسماء 
االدارية  الهيئ��ة  أعض��اء  ومناصب 
وقد  واللجنة االستش��ارية  الحتادنا 
أدى واجب��ه على أمت ص��ورة. وعندما 
نذكر ه��ذه التفاصيل فألن البعض 
التشويش  الش��ديد  حاول لألسف 
وخل��ط األوراق لغاي��ات معروف��ة , 
كم��ا ن��ود التذكي��ر هنا وللس��بب 
األخي��ر نفس��ه أن الع��راق هو أحد 
الدول املؤسس��ة لالحتاد االس��يوي 
للصحاف��ة الرياضية في عام 1978 
ف��ي بانك��وك خ��الل دورة األلع��اب 
االس��يوية الت��ي ج��رت ف��ي تايلند 
وأنتخ��ب خاللها الرائ��د الصحفي 
الرائ��د املرح��وم ضياء حس��ن نائبا 
لرئي��س االحتاد والذي أس��تمر بهذا 
املنص��ب حت��ى عام 1990 بس��بب 
احت��الل الكويت ونقل مق��ر االحتاد 
االس��يوي الى كوريا اجلنوبية حيث 
ظل��ت عضوية الع��راق معلقة مع 
غياب تام عن أنشطة وفعاليات هذا 

االحتاد حتى ع��ام 2010 عندما نقل 
املقر الى الكوي��ت مرة أخرى وجرت 
انتخابات في الكويت نفس��ها فاز 
فيها الزميل خالد جاسم بعضوية 
املكتب التنفيذي لالحتاد االس��يوي 
حتى ع��ام 2014 ثم جرت انتخابات 
جدي��دة ف��ي البحري��ن بع��د ع��ام 
واحد س��حب خاللها الزميل خالد 
جاس��م باألضافة ال��ى ممثلي االردن 
وس��وريا ولبنان الترشيح إحتجاجا 
نتيج��ة لعبة جرت ف��ي الكواليس 
م��ن قبل بعض ال��دول األعضاء مع 
أن املش��اكل واخلالفات قد عصفت 
باالحت��اد االس��يوي بعد مرور س��نة 
واحدة م��ن انتخاب��ه وأدت الى حل 

مكتبه التنفيذي.
ثاني��ا: واص��ل االحتاد نقاش��اته في 
اختيار االفضل للموس��م  موضوع 
الكروي 2016 - 2017، ومتابعاته ملا 
وصل اليه احلال واالستعداد االمثل 
القام��ة االحتفالي��ة اخلاصة بذلك 
بع��د زيارة أربعينية االمام احلس��ن 

)ع(.
ثالثا: مت التاكيد على أهمية االنتهاء 
من النظام الداخلي لالحتاد بشكل 
نهائ��ي، اذ س��يتم توزيع  مس��ودة 
النظ��ام الداخلي عل��ى الزمالء في 
اللجنة االستشارية وهم االساتذة 
س��عدون ج��واد ود. ه��ادي عبداهلل 

وغازي الش��ايع وعلي رياح وحسام 
الناصر  ابراهي��م  حس��ن ومحم��د 
لبيان املالحظ��ات والتعديالت التي 
يرونه��ا مناس��بة وتنس��جم م��ع 
املتغي��رات اجلدي��دة ، واعادته��ا الى 
االحت��اد لتت��م مناقش��تها واقرارها 
بع��د اط��الع الهيئة العام��ة على 
مسودة النظام الداخلي التي سبق 
وأن نوقش��ت ومت إح��داث تعدي��الت 
عليه��ا بع��د األجتم��اع الس��نوي 
للهيئ��ة العامة وال��ذي عقد أواخر 

عام 2014 علما.
رابع��ا: اثن��اء اقام��ة دورة االلع��اب 
االسيوية اخلامسة داخل الصاالت، 
ف��ي تركمانس��تان التق��ى الكابنت 
رعد حمودي رئيس اللجنة االوملبية 
الوطنية العراقية بعدد من الزمالء 
االعالمين الرياضين العرب وبينهم 
رئيس وعدد من األعض��اء في  نادي 
االع��الم الرياض��ي العامل��ي، وتبادل 
معه��م أطراف احلدي��ث بخصوص 
الرياض��ي العراق��ي ووجه  االع��الم 
الدعوة لهم لزيارة العراق حيث القت 
الترحيب  العراقية  األوملبية  الدعوة 
الكبير من الزمالء االعالمين العرب 
مؤكدين بان الزيارة الى العراق وفتح 
افاق للتعاون في مختلف الس��بل 
االعالمية والرياضية س��تكون باذن 
اهلل الزي��ارة االول��ى للوف��د املؤلف 

من 25 ش��خصا وقبل زيارة البلدان 
العربي��ة االخ��رى، وس��يتم حتدي��د 
موعد الزيارة بع��د ان تبنت اللجنة 
االوملبي��ة زي��ارة الوف��د بالتنس��يق 
والتعاون مع االحتاد العراقي لالعالم 

الرياضي.
خامسا: يتقدم احتادنا بأحر التهاني 
والتبريكات ال��ى اللجنة الباراملبية 
العراقية ملناسبة الذكرى اخلامسة 
عش��ر لتأسيس��ها حي��ث ان هذه 
ال��والدة امليمونة ارتبطت منذ االيام 
االول��ى باجنازات باهرة على مختلف 
االصع��دة، وتواصلت االجن��ازات من 
خالل املش��اركة بعدد م��ن الدورات 
والدولي��ة  واالس��يوية  العربي��ة 
والباراملبية، التي ش��هدت تصاعدا 
ملحوظ��ا ف��ي النتائ��ج ومختلف 
االوسمة خصوصا من دورة باراملبية 
ال��ى اخ��رى، ويح��رص احتادن��ا على 
توثيق عرى الصداق��ة والتعاون مع 
اخوتن��ا ف��ي الباراملبي��ة م��ن خالل 
البروتوك��ول املوقع ب��ن الطرفن ، 
متمنن النصر املؤزر البطالها على 

مختلف االصعدة.
سادس��ا: يبقى االحتاد وفيا للزمالء 
انضمامه��م  مهم��ة  وتس��هيل 
للهيئ��ة العام��ة فقد تق��رر قبول 
الزم��الء التالية اس��ماؤهم أعضاء 
في الهيئ��ة العامة وه��م كال من: 
رائ��د محمد، وعلي درع��م الربيعي، 
العيداني،  عبدالق��ادر  ومصطف��ى 
وعم��ار عبدالواحد، وش��اكر حميد 
ابراهيم، وعبدالقادر  راضي، وعدنان 

فاضل. 
س��ابعا: ناقش االحتاد طلب الزميل 
ميث��م احلس��ني ح��ول ترش��يحه 
لعضوي��ة اي جلن��ة من جل��ان االحتاد 
االسيوي للصحافة الرياضية ، ويود 
االحتاد أن يؤك��د للزمالء في الهيئة 
العام��ة بان��ه لم تصلن��ا حتى االن 
أي رس��الة او كتاب رس��مي األمانة 
العام��ة لالحتاد املذك��ور بخصوص 
ونوعيتها ومسمياتها  اللجان  عدد 
وعدد املرشحن لعضويتها وسوف 
يعل��ن احتادنا ح��ال ابالغه رس��ميا 
من االحتاد االس��يوي به��ذه اللجان 
بفت��ح ب��اب الترش��يح لعضويتها 
أم��ام الزمالء ف��ي الهيئ��ة العامة 
وتق��دمي طلباته��م للترش��يح الى 
احتادن��ا، من خالل جلنة مختصة في 
الترش��يح  لدراس��ة طلبات  االحتاد 
واملفاضل��ة ب��ن الزم��الء على وفق 
ضوابط محددة.. وأغلق احملضر بعد 

حتديد موعد االجتماع املقبل.

كاشفًا آلية ترشيح بعثة وفدنا في انتخابات تنفيذي اآلسيوي
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جانب من جتمع صحفي رياضي سابق

اجتماع النشاط الرياضي

بغداد ـ فالح خابط*

اختتمت عل��ى قاعة املرح��وم اعالن 
عبد احلس��ن ف��ي مدين��ة الديوانية 
منافس��ات املرحلة الثانية للبطولة 
التنشيطية الثالثية ملنتخبات بغداد 

والديوانية والبصرة .
وقال حميد نعمه احلمداني امن سر 
احت��اد الكابادي العراق��ي ان البطولة 
اختصرت عل��ى منتخبات احملافظات 
الث��الث لظهورهم مبس��توى متميز 
مبنافس��ات دوري املوس��م املاضي ومت 
الس��ماح بإضافة بعض الالعبن من 
الفرق التي لم تشترك في البطولة.

وأض��اف احلمداني ان ه��ذه البطولة 
نظم��ت إلعط��اء الفرص��ة لالعبن 
املوهوبن والتعرف على مس��تواهم 
امام انظار الكادر التدريبي للمنتخب 

الوطني واختيار التش��كيل املناسب 
للبطولة االس��يوية املزم��ع اقامتها 
ف��ي اي��ران منتصف الش��هر املقبل 
ونتمن��ى ان يكون��وا الالعب��ن عل��ى 
فانيل��ة  الرت��داء  املس��ؤولية  ق��در 
الوط��ن ومتثيله خير متثيل في احملافل 

الدولية.
مبين��ا ان املرحلة االولى من البطولة 
متكن فريق منتخب البصرة من احراز 
لقبها وج��اء الديوانية ثانيا والبصرة 
ثالثا فيما شهدت منافسات املرحلة 
الثاني��ة من البطولة   نفس الترتيب 
اعاله حيث متكن منتخب البصرة من 
الفوز في املرحل��ة الثانية والديوانية 

ثانيا وبغداد ثالثا .
مش��يرا ان املرحلة الثالث��ة واألخيرة 
س��تكون في بغداد احلبيبة في قاعة 
التايكاون��دو في اجملم��ع الرياضي في 
مق��ر وزارة الش��باب والرياض��ة ب��ن 

والديوانية  البص��رة  فريقا منتخ��ب 
يوم االربعاء املقبل الس��اعة الثانية 
بعد الظهر ومتت دعوة وزير الش��باب 
والرياض��ة و رئيس اللجن��ة االوملبية 
التنفي��ذي وجلنة  واعض��اء املكت��ب 
اخلبراء في اللجنة االوملبية وستجري 
املباراة النهائية بحضور رئيس االحتاد 
االس��يوي للعب��ة و امن س��ر االحتاد 
الدولي للعبة وعدد من الشخصيات 
الرياضة وعش��اق اللعب��ة وعدد من 

وسائل االعالم اخملتلفة .
من جهة اخرى قال عبد احلسن كرمي 
رئي��س جلنة احلكام في احتاد الكابادي 
ان االحتاد االسيوي وجه دعوة رسمية 
حل��كام عراقي��ن لتحكي��م نهائيات 
اي��ران  اس��يا املزم��ع اقامته��ا ف��ي 

منتصف الشهر املقبل .
وأض��اف ك��رمي ان دعوة ث��الث حكام 
من الع��راق وهم عبد احلس��ن كرمي 

ومقاتل البدر وحس��ام مس��لم هي 
اضافة كبيرة الحتاد الكابادي العراقي 
وذل��ك لش��جاعة احلك��م العراق��ي 
ونزاهته والظهور مبس��توى جيد في 
بطولة اسيا للش��باب العام املاضي  
فضال عن ان اللعبة أخذت باالنتشار 
الواسع في اغلب محافظات العراق 
وهناك مس��ابقات محلية على مدار 
الس��نة مما يعط��ي للحك��م دافعا 
معنوي��ا املش��اركة ف��ي النهائي��ات 

االسيوية .
مطالب��ا اصحاب الق��رار في اللجنة 
االحت��اد رس��ميا  باعتم��اد  االوملبي��ة 
لكث��رة مش��اركاته اخلارجي��ة وذلك 
لرف��ع معنوي��ات الالعب��ن وحتقي��ق 
النتائج اجليدة في البطولة االسيوية 

وبطولة العالم املقبلتن.

* املنسق اإلعالمي للعبة

بغداد تضّيف المرحلة األخيرة.. األربعاء 

البصرة يتوج بلقب »الثالثية التنشيطية« لمنتخبات العراق برياضة الكابادي

تقرير

منافسات الكابادي

االتحاد العراقي لإلعالم الرياضي يناقش مسيرة عمله ويضم زمالًء جدد

النشاط الرياضي يجري 
قرعة بطولة لبيك يا عراق 

رياض نعيم يقود منافسات البطولة 
العربية العسكرية بالبومسي والكوركي

رياض نعيم

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذك��ر م��درب ك��رة االتص��االت اجلديد، 
ولي كرمي ان��ه اختار مالك��ه التدريبي 
املس��اعد املؤل��ف م��ن هيث��م متعب 

وم��درب ح��راس املرمى حي��در عليوي 
للعم��ل مع��ه ف��ي تدريب فري��ق كرة 
االتصاالت ابتداء من يوم الثالثاء املقبل 
باول وحدة تدريبية حتضيراً للموس��م 

الك��روي 2018/2017 اخل��اص باندي��ة 
الدرجة االول��ى البغ��دادي. وقدم ولي 
كرمي ش��كره إلى إدارة نادي االتصاالت 
النها وضعت به الثقة لقيادة فريقها 

استعداداً للموسم املقبل، ساعياً إلى 
بناء فريق يليق بالنادي واهتمام ادارته، 
موضح��أً ان الطموح الكبي��ر يتمثل 
ف��ي قي��ادة الفريق إل��ى دوري االضواء. 

وبن انه اس��تفاد من رحالته السابقة 
ف��ي تدريب أندية الش��مال ف��ي دوري 
الدرجة االولى التي منحته ثقة كبيرة 
في العمل بالنس��وات االخيرة، بعد ان 

ش��د رحاله صوب الشمال حيث وجد 
الفرص��ة، برغ��م انه عمل م��ع أندية 
الكرخ وكركوك ف��ي دوري الكبار قبل 

مواسم.

ولي كريم مدربًا لكرة االتصاالت



شكر وثناء 
للصباح الجديد

العام��ة  العالق��ات  قس��م  تق��دم 
واالع��الم في كلي��ة االم��ام الكاظم 
للعلوم اإلس��المية اجلامعة بالشكر 
والثناء الى صحيفة الصباح اجلديد، 
ملتابعتها نشاطات الكلية، وتغطية 
اخباره��ا عل��ى صفحاته��ا. متمنني 
متمثل��ة  اجلدي��د  الصب��اح  ألس��رة 
برئي��س حتريرها الس��يد إس��ماعيل 
املوفقية  واإلداري��ني،  زاي��ر، واحملرري��ن، 

والنجاحات املتواصلة.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سلطة القانون ال تتجزأ

جمال جصاني

م��ا حص��ل مؤخ��راً في كرك��وك واملناط��ق التي س��ودنها 
الدس��تور بعبارته غي��ر املوفقة )املتنازع عليه��ا( من فرض 
لس��لطة القانون، يعد خطوة نوعية على طريق إعادة بناء 
هيب��ة ما يفترض أنها دول��ة احتادية ودميقراطية، وجدت كي 
تنه��ض به��ذا الوطن املنكوب م��ن بني أنقاض م��ا خلفته 
أبش��ع جترب��ة توليتارية عرفه��ا تاريخ املنطق��ة احلديث. ال 
يتناطح كبش��ان عل��ى حقيقة م��ا أحلقته بنا سياس��ات 
القوى والكتل واجلماعات التي تلقفت "األمانة التاريخية" 
بع��د اس��تئصال النظ��ام املباد ربي��ع الع��ام 2003، عندما 
اعتم��دت نظام احملاصصة على أس��اس "الهويات القاتلة" 
أساس��اً لنظامها السياسي، والذي تقاسمت على أساس 
"الغنيم��ة التاريخي��ة" وأس��اب النظ��ام الس��ابق وفق��اً 
ملعايي��ره املش��ؤومة، والذي انتهى بعد أكث��ر من عقد على 
"التغيير" بس��قوط أكثر م��ن ثلث األراض��ي العراقية بيد 
أبشع العصابات اإلجرامية والوحشية التي عرفها التاريخ 
)داع��ش(. البعض وجد بتلك االنتكاس��ة وال��ردة احلضارية، 
فرصة لرس��م خرائط جيوسياس��ية جديدة لعراق ما بعد 
حزيران من العام 2014، منتهزاً حالة االنهيار والهشاش��ة 
التي ظهرت عليها قوات الدولة الفتية العسكرية واألمنية، 
ليفرض سطوته الفئوية كبديل عن مؤسسات الدولة. هذا 
النفوذ املتعاظم لقوى ما قبل الدولة، ال ينحصر في القوى 
التي فرضت نفس��ها على ما يطلق عليه )املناطق املتنازع 
عليه��ا( بل انتش��ر الى جميع امل��دن والقصب��ات العراقية 
م��ن الف��او لزاخو، حيث بس��طت اجلماعات املس��لحة غير 
النظامية )العش��ائرية والشعبوية( سطوتها على غالبية 

تلك املناطق ولم تستثن العاصمة بغداد من ذلك النفوذ.
في اخلط��اب األخير لرئي��س مجلس ال��وزراء الدكتور حيدر 
العبادي بع��د التطورات األخيرة في كرك��وك، ميكن تلمس 
منحى آخر مغاير ملا حصل بعد حزيران 2014، حيث يعكس 
اخلطاب انحيازاً ملش��روع الدولة باملعنى احلديث لها، ال كما 
كان سابقاً؛ مشوشاً وتلفيقياً، وقد وضعت االنتصارات التي 
اجترحها العراقيون جميعاً ض��د رأس رمح اإلرهاب العاملي 
)داع��ش( بصمته��ا الواضحة عل��ى ذلك اخلط��اب الوطني 
واحلض��اري واملت��وازن. ومن أج��ل مواصلة الس��ير على هذا 
الطري��ق وتعزيز املصداقية في التعاطي مع ما يواجهنا من 
مخاطر وحتديات؛ على ممثلي س��لطة الدولة والقانون جتنب 
الوق��وع مبطب الكيل مبكيالني ف��ي التعاطي مع مثل هذه 
التحديات لهيبتها، ألن ذلك سيعصف بكل ما حققته من 

مكتسبات وثقة.
إن مهم��ة فرض س��لطة القان��ون ال ميكن أن تتج��زأ، وهي 
منظومة متراص��ة ومتكاملة من اخلط��وات واحللقات غير 
املنفصلة ع��ن بعضها البعض، وه��ي بالتأكيد لن تنتصر 
لفئ��ة أو "مك��ون" م��ا على حس��اب اآلخرين، كم��ا أنها ال 
ميك��ن أن تعتم��د غير فلس��فة الدولة احلديث��ة ومدوناتها 
ومؤسس��اتها، هذا الش��رط الذي س��يحتاج الى املزيد من 
القرارات الش��جاعة واملس��ؤولة من قبل السلطات العليا 
في الدولة االحتادية، والتي س��تتطلب بدورها وجود ماكات 
مؤمنة وواعية ملثل ه��ذه التوجهات، كي تتحول اإلمكانية 
الى واقع، يعيد للدولة مصداقيتها وهيبتها التي انتهكت 
طوياً من ساالت اللصوص. مثل هذه التحوالت والتطلعات 
املش��روعة س��تواجه بحمات مضادة واس��عة وشرسة، ال 
س��يما وأن ق��وى وكتل التش��رذم الوطني م��ا زالت تقبض 
على املفاصل احليوية للدولة واجملتمع، ولن تتخلى بسهولة 
عما قضمته من مواقع وامتيازات في ش��تى مجاالت احلياة 
املادي��ة واملعنوي��ة، لكن قدرن��ا جميعاً س��يكون في نهاية 
املطاف مع مش��روع الدولة احلديث وبرام��ج التنمية ال مع 

اللصوص والقتلة واملشعوذين...

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

انتشر عبر مواقع التواصل 
اإلجتماعي فيديو نادر جداً 
للنج��م التركي كيفانش 
تاتليتوغ، وزميله وتولغهان 
سايشمان، حيث بديا فيه 
وهما في بداي��ة بحثهما 
عن الشهرة، حيث شاركا 
في "كاستينغ" كعارضي 
ف��ي  للمش��اركة  أزي��اء، 
التركية  الفنان��ة  كلي��ب 

بولنت أرسوي.
الفيدي��و مت تصوي��ره عام 
1998، وبدا فيه كيفانش 

وزميل��ه  تاتليت��وغ، 
سايش��مان،  وتولغه��ان 
الى  بالش��كل  مختلفان 
ح��د كبي��ر على م��ا هما 

عليه اآلن.

يس��تعد املمث��ل املصري 
لتصوير  يوس��ف  عم��رو 
الرمضان��ي  مسلس��له 
2018، مسلسل "طايع" 

للمخرج عمرو سامة.
إم��ام  رام��ي  وينتظ��ر 
وه��و اح��د أبن��اء الفنان 
"الزعي��م"  الكومي��دي 
ع��ادل ام��ام، وه��و منتج 
املسلس��ل، ع��ودة عمرو 
يوسف من فرنسا، وعودة 
س��امة  عم��رو  اخمل��رج 
املتح��دة  الوالي��ات  م��ن 
األميركية، من أجل عقد 
جلس��ات عم��ل، لاتفاق 

عل��ى التفاصيل، واختيار 
املش��اركني  األبط��ال 

بالعمل.
مسلسل "طايع" تأليف 
وإخ��راج  دي��اب،  محم��د 
وإنت��اج  عم��رو س��امة، 

رامي إمام.

تش��ارك النجم��ة ماري��ا 
أغني��ة  كاري ف��ي غن��اء 
الرس��وم املتحركة  فيلم 

.The Star
ويشارك في غناء األغنية 
كل م��ن فيفث هارموني، 
بالرين��ي،  وكيلس��يا 
وجيس��ي جيم��س ديكر، 

ويوالندا آدمز.
الفيلم حول  تدور أحداث 
ولكن��ه  صغي��ر،  حم��ار 
ش��جاع، ه��و وأصدق��اؤه 
يصبح��ون  احليوان��ات 
األبط��ال اجملهول��ني لعيد 

املياد األول.
االغنية س��تطرح كاملًة 
في الس��ابع والعش��رين 
م��ن الش��هر اجل��اري، أما 
الفيلم فسيطرح في دور 

العرض األميركية في 17 
تشرين الثاني/نوفمبر.

تيموث��ي  إخراج  العم��ل 
س��يمون  تأليف  ريكارت، 
ش��يريدان،  وت��وم  م��ور 
ويتأل��ف طاق��م العم��ل 
من كريس��تني شينويث، 
وفين��ج  ليف��ي،  وزكاري 
مايكل  وكيج��ان  رامي��ز، 
كاي، وكريس��توفر بامر، 

وجينا رودريجز.

كيفانش تاتليتوغ

ماريا كاري

عمرو يوسف

أخبــارهــــــــــم

سناء سليم: الفن العراقي يحتاج إلى دعم حكومي لينهض من جديد
طالبت بـ "غربلة" الوسط وإبعاد الطارئين 

بغداد ـ فالح الناصر:
تعود بداياتها ف��ي عالم التمثيل، 
إل��ى الع��ام 1968، حي��ث كان��ت 
من مؤسس��ات الفرق��ة القومية 
للتمثيل، ش��قت طريقها بنجاح، 
بع��د تقدمه��ا لاختب��ار م��ن بني 
اس��ماء كثي��رة، ثقتها أس��همت 
ف��ي نيلها فرصة اثب��ات جدارتها، 
فت��م قبوله��ا ف��ي س��لك الفن، 
اش��تركت في العديد من االعمال 
ونالت  واملس��رحية،  التلفزيوني��ة 
العدي��د م��ن اجلوائ��ز التقديري��ة، 
عطاؤه��ا الفني ل��م يقتصر على 
العم��ل احملل��ي، فق��د كان��ت لها 

حصة من األعمال في اخلارج.
الت��ي  س��ليم،  س��ناء  الفنان��ة، 
ابتع��دت ف��ي الس��نوات االخيرة، 
اس��وة بالعدي��د م��ن أه��ل الفن، 
كان��ت لدينا معها ه��ذه الوقفة، 
س��ألناها عن اسباب ابتعادها عن 

الساحة، فقالت: 

� كثيرة هي األس��باب، لكن االهم 
ه��و قل��ة االنتاج، بس��بب ش��ح 
امل��ال، مم��ا يجعل العم��ل ينحصر 
رؤي��ة  بحس��ب  )كروب��ات(  ف��ي 
املنتج واخملرج، وقبل س��نوات قلة، 
اش��تركت بأحد االعم��ال، لكن مت 
فيما بعد مصادرة حقوق العاملني 

فيه.

* ه��ل جتدي��ن ان هن��اك توجه��ا 
حكومي��ا لدعم االنت��اج الفني 

في العام املقبل 2018؟
� كن��ت ضم��ن الفنان��ني الذي��ن 
تش��رفوا بلقاء دول��ة رئيس الوزراء 
ومت  العب��ادي،  حي��در  الدكت��ور 
مناقش��ة العدي��د م��ن القضايا 
التي حتتاج إلى تفعيل ودعم، وفي 
مقدمتها اجلانب املالي الذي يرتكز 
علي��ه العمل، ووعدتن��ا احلكومة 

خيراً.

 *كيف تصفني واقع الفن ؟
� عاج��ز، ويعاني كثي��را، ويتطلب 
املس��اعدة واملس��اندة احلكومي��ة 
بالدرجة االس��اس، الن االس��عاف 
الصحيح، يس��هم في استعادته 
للروح، والوقوف من جديد ليتحدى 

الزمن، وسينهض من جديد حتماً.
كم��ا ان وس��طنا الفن��ي يعان��ي 
دخ��ول الغرب��اء والطارئ��ني، الذين 
يحتاج��ون إلى غربل��ة، ووضعهم 
حت��ت االختب��ار، م��ن أج��ل اختيار 
االفضل بحسب الكفاءة، واملقدرة 

ف��ي التمثي��ل، ش��ريطة املتابعة، 
والعمل على تق��دمي النص اجليد، 
اخل��دش  ع��ن  بعي��داً  والنظي��ف 
والكام اجل��ارح. وكما في الدراما، 
فان املسرح هو ايضا يشهد وجود 
ك��م هائ��ل م��ن الطارئ��ني، لكن 
باجلهد والنضال س��يعود املسرح 
دوره  إل��ى  واملنضب��ط  العائل��ي، 

املتميز الفعال.

* ه��ل تتذكرين أفض��ل دور قمت 
بتأديت��ه، او لنق��ل األق��رب ال��ى 

قلبك؟
� نع��م، كان ف��ي مسلس��ل حتت 
موس احل��اق، حي��ث قدم��ت دور 
)جنل��ة( وه��و ال��ذي وضعني حتت 
األضواء، واكسبني حب اجلمهور، 
واش��ادة املس��ؤولني ع��ن الدراما 
العراقية، اعتز بهذا العمل كثيراً.

 * لو اعددن��ا مقارنة بني املاضي 

واحلاض��ر عل��ى صعي��د الدراما 
كيف ميكن ان تقيمني النتيجة؟
� ال ميك��ن ان نق��ارن ب��ني املاض��ي 
اجلميل الذهبي، وم��ا يقدم اليوم 
م��ن أعمال، كما ان العاقات التي 
ترب��ط بيننا فيما مض��ى، أفضل 
بكثير من الوقت احلالي، حيث كان 
اجلمي��ع يعمل بنفس الش��خص 
الواح��د، هدفه النج��اح، من دون 

التفكير باملصلحة الشخصية.

* ما هي امنيتك اليوم؟
� ان يعود املس��رح مزهواً، كما في 
السابق، يقدم اعمال حتترم الذوق 
الع��ام، الن تأري��خ الع��راق حاف��ل 
باملسرحيات واالعمال الرائعة التي 

لم ولن تغادر ذاكرة املتابعني.

* م��ا ه��ي هواياتك األخ��رى عدا 
التمثيل؟

� املطالعة، وقراءة الصحف.

الفنانة سناء سليم

الصباح الجديد - وكاالت:
أصال��ة  الس��ورية  الفنان��ة  أك��دت 
نصري أن الهجوم الذي يشنه بعض 
الفنانني الس��وريني ضدها بني احلني 
واحل��ني اآلخ��ر، م��ا ه��و إال محاول��ة 
إلرض��اء م��ن ه��و أكبر منه��م على 
مس��توى املركز، ولتعبئ��ة أوقاتهم، 
واخلروج إلى العلن للفت االنتباه من 
خال تل��ك التصريح��ات التي باتت 

فلكلورية.

 وقال��ت: ح��ني تراهم ف��ي دائ��رة الفراغ، 
يهاجم��ون أصال��ة، وال يترك��ون صفة إال 
ويقوم��ون بإلصاقه��ا به��ا، ألن العنوان 
أساس��اً رن��ان، وه��و الوطني��ة، وال أدري 
م��اذا فع��ل ه��ؤالء لوطنه��م غي��ر تلك 
التصريح��ات؟ من يحب وطن��ه عليه أن 
يحب ش��عبه قبل أي شعارات أخرى، من 
شأنها أن تتحول إلى اناشيد مملة ال تقدم 

للبلد شيئا، وال تؤخر.
وأوضح��ت نصري في حديث لها في احد 

املواقع الفني��ة، أنها لم تتجَن على أحد، 
بل حتدثت في املاضي بلغة احلق، واملنطق، 
واحلقيق��ة، ورمب��ا أن تلك املس��ألة أثارت 
اس��تهجان من يحاضرون باحلريات، التي 
وصفتها بالس��جينة، وقالت: "حريتهم 
معلبة، أما أنا فحرة، وال أحد يفرض علّي 
ماذا أقول، وكيف أعبر عن رأيي، الش��عب 
ميوت، والناس مشردون، وفي املقابل هناك 
من يتف��رغ ملهاجمة أصالة نصري، أليس 

األمر باملضحك املبكي؟

أصالة تفتح النار على فناني سوريا 

بغداد - الصباح الجديد:
أق��ام البي��ت الثقاف��ي ف��ي بغ��داد 
اجلدي��دة، أصبوحة عن ف��ن التطريز، 
أستضاف فيها مبدع الدار العراقية 
لألزي��اء، وش��يخ الطرازي��ن حس��ني 

كطيف علوان.
بدأت األصبوحة، التي أدارها اإلعامي 
الس��يرة  بس��رد  الع��اق،  عقي��ل 
ب��ه،  احملتف��ى  للط��راز  الش��خصية 
وبداياته في ممارس��ة فن التطريز في 
سبعينيات القرن املاضي، واشتراكه 
ف��ي جمي��ع ع��روض ال��دار العراقية 
وخارج��ه،  الع��راق  داخ��ل  لألزي��اء، 
ومشاركته في ثمانية دورات ملهرجان 
واس��هاماته مبهرجان  الدول��ي،  بابل 
الثمانيني��ات،  ف��ي  الدول��ي  بغ��داد 
بغ��داد  فعالي��ات  ف��ي  ومش��اركته 

عاصمة الثقافة العربية عام 2013.
وحت��دث حس��ني كطيف عل��وان عن 
بداياته ف��ي فن التطري��ز، واملعوقات 
ال��دار  الت��ي اكتنف��ت عمل��ه ف��ي 
العراقية لألزي��اء، وأهم احملطات التي 
مر به��ا طيل��ة رحلته م��ع التطريز، 

التي قاربت على األربعني عاما.
كم��ا تخلل��ت االصبوح��ة مداخات 
وأس��ئلة وجهها احلضور للمحتفى 
به عن االختافات ب��ني عمل األمس، 
واليوم ف��ي مجال التطري��ز عموما، 

وفي الدار العراقية لألزياء خصوصا.
وف��ي اخلت��ام قدم��ت مدي��رة البيت 
الثقاف��ي فخري��ة جاس��م محم��د، 
ش��هادة تقديري��ة للط��راز حس��ني 
كطي��ف علوان، تثمينا ل��دوره املميز 

في رحلته مع هذا الفن املميز.

واسط - الصباح الجديد:
أقام��ت دائرة الدراس��ات والبحوث 
ف��ي الهيئة العامة لآلث��ار والتراث 
بوزارة الثقافة والس��ياحة واالثار، 
تورين��و  مرك��ز  م��ع  وبالتع��اون 
االيطال��ي للبح��وث والتنقيبات 
اآلثاري��ة، دورة تدريبي��ة حقلي��ة 
لع��دد من منقب��ي االثار، ضمن 
)ايدو(  االوروبي  االحتاد  مش��روع 
الذي يضم فعالي��ات متعددة، 
ته��دف ال��ى اظه��ار حض��ارة 
عمقه��ا  وتأكي��د  الع��راق، 
التاريخي، ونشر الوعي الثقافي 

واملعرفي .
اعلن ذل��ك مدير ع��ام دائرة 
والبحوث  الدراسات 
طاه��ر  قاس��م 
 ، ني ا د لس��و ا
مش��يرا ال��ى 
برنام��ج  ان 
ة  ر و ل��د ا
س��ينتقل 

باملتدرب��ني 

م��ن مقاع��د التدريب ال��ى املواقع 
امليداني��ة االثارية للتدريب العملي، 
البعث��ة  خب��راء  م��ع  والتطبي��ق 
الفائ��دة  لتحقي��ق  االيطالي��ة 
القص��وى م��ن اقام��ة مث��ل هذه 
ال��ذي يرتق��ي  ال��دورات، وبالنح��و 
فيه��ا،  املش��اركني  اداء  مبس��توى 
ويط��ور م��ن قدراته��م التنقيبية، 
الفت��ا الى ان هذه الدورة تأتي ضمن 
مش��روع االحتاد االوروبي)ايدو( الذي 
يعمل في رقعة جغرافية تش��مل 
مناط��ق وس��ط، وجن��وب الع��راق، 
في محافظ��ات )بغ��داد، والنجف، 

والديوانية، وواسط(.
يش��ار ال��ى ان محاض��رات ال��دورة 
يقدمها البروفيسور كارلو ليبوس، 
اس��تاذ حض��ارات اس��يا القدمي��ة 
ف��ي جامع��ة تورينو، ورئي��س بعثة 
التنقي��ب االثاري��ة االيطالي��ة في 
موقع تال البقرات االثري، يشاركه 
فيه��ا عدد من اخلب��راء في مجاالت 
متع��ددة كالهندس��ة املعماري��ة، 

واالختصاصات االثارية االخرى.

استضافة وتكريم شيخ 
الطرازين في الدار العراقية

إقامة دورة تدريبية في 
موقع تالل البقرات األثري

الصباح الجديد-وكاالت:
مت بيع رس��م تخطيط��ي بيد الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب لناطح��ة 
الس��حاب "إمباير س��تيت" في مزاد 

مقابل 16 ألف دوالر.
إن  "جولي��ان"  امل��زادات  دار  وقال��ت 
اللوح��ة، التي يبلغ حجمها 12 بوصة 

في 9 بوصات، وجتس��د ناطحة الس��حاب 
الش��هيرة الكائنة ف��ي مدين��ة نيويورك، 
رس��مها ترامب م��ن أجل م��زاد خيري في 
فلوري��دا، خ��ال افتت��اح ن��ادي "ماراالغو" 

اخلاص التابع له عام 1995.
وأضاف��ت أن اللوح��ة بيعت للم��رة األولى 
بأق��ل م��ن 100 دوالر، وبلغ س��عرها ما بني 

8 آالف إل��ى 12 أل��ف دوالر ف��ي م��زاد أقيم 
ف��ي لوس أجنليس عل��ى اإلنترنت. ولم يتم 

الكشف عن اسم املشتري.
وقال��ت دار املزادات إن ج��زءا من مبلغ البيع 
س��وف يذهب إلى "دبلي��و إتش دي دي - إف 
إم" وهي محطة إذاعية حكومية في والية 

كونيتيكت.

رسمة ترامب تباع في مزاد بآالف الدوالرات
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