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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مجلــس القضــاء األعلى، 
نتائج  إلغــاء  ان  الثالثــاء،  امس 
االنتخابــات ليس من صالحياته، 
داعيــا مــن يدعــي التزوير في 

النتائج الى تقدمي األدلة.
وقــال اجمللس فــي بيــان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه، 
إن "اختصاص الهيئة القضائية 
لالنتخابات يتحدد بنص املادة )8( 
من قانــون مفوضية االنتخابات 
رقم )11( لسنة 2007 وملخصه 
في حال عدم قناعة من شــارك 
التي  بالنتيجة  االنتخابــات  في 
حصل عليها يقدم شــكوى الى 
يصدر  الــذي  املفوضني  مجلس 
قراره اما ســلباً او ايجاباً حسب 
صاحب  يقدمهــا  التــي  االدلة 
الشــكوى فاذا لم يقتنع مقدم 
من  الصــادر  بالقرار  الشــكوى 
مجلس املفوضني يطعن به امام 
لالنتخابات  القضائيــة  الهيئة 
مبوجــب املادة )8( املذكــورة انفاً 
وتبــت الهيئــة القضائية بهذا 
يخص  فــردي  بشــكل  الطعن 
فقط  الشكوى  صاحب  الطاعن 
خالل مدة 10 ايام من تاريخ احالة 
الطعن اليها وهي اما تؤيد القرار 
تنقضه حســب  او  به  املطعون 
الوقائــع واالدلة التــي يقدمها 
الطاعــن وهــذا االســلوب في 
االنتخابات  نتائج  على  االعتراض 
هو االســلوب الوحيد الذي نص 
عليه قانون مفوضية االنتخابات 

رقــم 11 لســنة 2007 وال ميكن 
تخطيه الى اســلوب اخر لعدم 
وجود سند قانوني يستند عليه 

القضاء في ذلك".
وأضــاف "عليــه ال يوجــد نص 
الصالحية  يعطــي  القانون  في 

للهيئــة القضائية اتخــاذ قرار 
عام بالغاء نتائج معينة ســواء 
بالشكل  ام خارجه  العراق  داخل 
الذي يطالب بــه البعض كما ال 
يوجــد نص فــي القانون يعطي 
الصالحيــة للهيئــة القضائية 

الطلــب مــن املفوضيــة اعادة 
احتساب نسبة معينة من نتائج 

االنتخابات".
وتابــع "كما معلــوم للكافة ان 
اســتناداً  قراراته  يصدر  القضاء 
الى نصــوص في القانون جتيز له 

اصدار القــرار باجتاه معني وبدون 
هذه النصوص ال ميكن اتخاذ قرار 
مطلق بنــاًء على معلومات يتم 
تداولها في وسائل االعالم او جملرد 

ترضية لرغبة معينة.
تتمة ص3

على أدعياء التزوير تقديم األدلة
والغاء نتائج االنتخابات ليس من صالحياتنا

مبنى السلطة القضائية االحتادية

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت وزارة اخلارجيــة، أمــس 
الثالثاء، علمها املســبق بإنشاء 
اليســو وموعــد دخوله  ســد 
للخدمــة، مؤكــدة أن العــراق 
سجل اعتراضات على االجراءات 
التركية السيما املتعلقة بكمية 
االطالقات املائيــة، الفتة إلى أن 
امالء هذا السد قد يستغرق نحو 
18 شــهراً ، وأن هذه املدة سوف 
تؤثر ســلبياً على ملف الزراعة، 
وهذا في وقت اعلن خالله سفير 
تركيــا في العراق ان ملء ســد 
اليسو سيستغرق اقل من سنة 
واحــدة، فيما نفى وجــود اتفاق 
مســبق مع العراق بشأن حتديد 

نسب املياه في دجلة.  

اخلارجية  باســم  املتحدث  وقال 
أحمد محجوب فــي حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، إن "السلطات 
التركية ابلغتنا في اكثر من مرة 
بعزمها انشــاء سد اليسو على 

نهر دجلة".
وتابــع ان "العــراق كان موقفه 
التركيــة  لالجــراءات  رافضــاً 
في موعد امالء الســد ونســب 
االطالقــات كونهــا ال تخضــع 
التفاقية تنظيم املياه لعام 1997 
خصوصاً في البند السابع الذي 
يلزم دول املنبع بعدم االضرار بدول 
بالسياسية  يتعلق  املصب فيما 

املائية واستخدامها".
اجلانب  "منح  بأن  وافاد محجوب 
التركي، العراق )90( مترا مكعب 

في الثانية هو قليل جداً، قياساً 
واجلفاف  الشــحة  على سنوات 
التي تكون كمياتها االقل )140( 

مترا مكعبا".
وبني أن "بغداد ليس لديها حتفظ 
على بناء الســد وتعلم مبواعيد 
االعتراض  بامكانها  لكن  امالئه، 
على نســبة امليــاه التي تصلنا 

منه".
"العراق  ان  وأوضــح محجــوب 
طالب بتأجيل امالء الســد كون 
العمليــة تســتغرق مــن )-15 
18( شــهراً وهي مــدة طويلة، 
بالنظر إلى موسم اجلفاف الذي 
نعيشه وهذا سوف يعرضنا إلى 

مشكالت تخص ملف الزراعة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قدم زعيم التيار الصدري مقتدى 
ثالثة  الثالثــاء،  أمــس  الصــدر، 

مقترحات حلل "االزمة املائية".
على  تغريــدة  في  الصــدر  وقال 
حســابه الشــخصي في موقع 
"الصباح  عليها  اطلعت  "تويتر"، 
اجلديد"، "أقترح ما يلي حلل األزمة 
املائية، تقــدمي دعوة من قبل وزارة 
اخلارجيــة أو الــوزارات اخملتصــة 

الجتماع )دول احلوض( بأسرع وقت 
ممكن ملناقشة األزمة املائية".

كمــا اقتــرح الصدر "اإلســراع 
العراقيــة  الــوزارات  باجتمــاع 
اخملتصة بهذه األزمة لوضع احللول 
الناجعة لها، على أن ينبثق منها 
ملعرفة  مختصــة  دائمية  جلنــة 
لألمن  احللــول  ووضع  األســباب 

املائي".
الثالث للصدر، فجاء  أما االقتراح 

فيه، "تخصيص مبالغ مالية من 
قبل احلكومــة العراقية للوزارات 
اخملتصة عموماً ووزارة املوارد املائية 

خصوصاً ملواجهة األزمة املائية".
وكان الصــدر قد اعطــى، األحد 
املاضــي  3 ايار احلالــي، احلكومة 
"فرصة بضعة ايام" إلنهاء أزمتي 
املاء والكهرباء في العراق، وتعهد 

"بارجاع احلق".
تتمة ص3

بغداد – الصباح الجديد:
ناقش االمني العــام جمللس الوزراء 
مهدي العالق مــع البنك الدولي، 

سبل النهوض بقطاع اإلسكان.
وذكرت االمانــة العامة في بيان” 
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة 
منــه ، ان العالق تــرأس اجتماعا 
اإلقليمــي ملكتب  املدير  حضــره 
الشرق األوسط في البنك الدولي 
اخلاص  واملمثل  ساروج كومار جاه 

لبعثة البنك الدولي في العراق يارا 
سالم، ملواصلة مناقشة الفقرات 
التي مت تداولها فــي االجتماعات 
الســابقة ، بشأن مســألة متويل 
قطاع اإلسكان بشــكل عام في 
جميع محافظــات العراق، وإعادة 
في  الســكنية  املناطق  تأهيــل 

املناطق احملررة بشكل خاص.
وشــدد  على ضرورة التنسيق بني 
اخملتصة  العراقيــة  املؤسســات 

والبنــك الدولــي لدعــم قطاع 
املناطق  عدد  وتوســيع  االسكان، 
املناطــق  بتأهيــل  املشــمولة 
املناطــق  لتشــمل  الســكنية 
الريفيــة واحلضريــة فــي جميع 
الى  الفتاً  العراقيــة،  احملافظــات 
أهميــة األخذ بنظر االعتبار البدء 
باألعمال  تضــرراً  األكثر  باملناطق 

اإلرهابية.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف مكتــب حتقيــق هيئة 
النزاهــة فــي الديوانيــة، أمس 
الثالثــاء، عن ضبــط كتب متليك 
الديوانية جملموعة  أراض في  قطع 
"بحجة كونهم  األشــخاص  من 
من شريحة السجناء السياسيني 
وذوي الشهداء" مما سبب هدرا في 
املال العــام بأكثر مــن 12 مليار 

دينار.
وقــال املكتب فــي بيــان تلقت 
نســخة  اجلديــد"  "الصبــاح 

منــه، إن "فريــق عمــل حتقيقي 
تابعا لــه قام بعــد االنتقال إلى 
مديريتــي البلديات والتســجيل 
السجناء  ومؤسســتي  العقاري 
فــي  والشــهداء  السياســيني 
احملافظة، بضبــط كتب التمليك 
العقاري  التســجيل  مديرية  في 

مبوجب مذكرة قضائية".
وأشــار املكتب، إلــى "قيام جلنة 
في مجلس محافظــة الديوانية 
أرض  قطعــة   115 بتخصيــص 
ســكنية وفــي مواقــع متميزة 

فــي مركز احملافظــة جملموعة من 
األشــخاص بحجــة كونهم من 
وذوي  السياســيني  الســجناء 
شمولهم  عدم  رغم  الشــهداء، 

بقانوني املؤسستني النافذين".
وتابــع، أن "التحقيقــات األولية 
إهمال  وجود حــاالت  إلــى  قادت 
بلدية  قبــل مديرية  وتقصير من 
الديوانية لعدم إبطال قيود قطع 
للبلدية، على  وإعادتهــا  األراضي 
الرغم مــن ورود كتابني إليها من 
مؤسستي الســجناء والشهداء 

في احملافظة يتضمنان األســماء 
منحهم  قــرارات  إلغــاء  مت  التي 
األراضي وطلب ســحبها كونهم 
أو ذوي  ليســوا مــن الســجناء 
الشهداء، إضافة إلى عدم اتخاذها 
اإلجراءات القانونية بحق اخملالفني، 
كمــا توصلت التحقيقــات إلى 
قيام ذوي األشــخاص الذين ادعوا 
أنهم شهداء بتقاضي منح مالية 
مؤسســة  من  تقاعدية  وحقوق 

الشهداء".
تتمة ص3

هدر أكثر من 12 مليار دينار في الديوانية بعقود تمليك مزورة

الخارجية: نرفض حجم اإلطالقات المائية 
والعراق يحتاج ضعفها تقريبًا

الصدر يقدم ثالثة مقترحات
لحل األزمة المائية

في اجتماع ضم أمانة الوزراء..البنك 
الدولي يتعهد بدعم قّطاع اإلسكان

برلمان اإلقليم يعدّ مشروع قانون حول إنشاء 
السدود وإدارة المياه في كردستان

إقامة أول مؤتمر للعيش المشترك 
وبناء السالم في قره قوش 23

مجلس القضاء األعلى يقول كلمته ويحسم الجدل:

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:

الثاني خالل  امللك عبد اهلل  حذر 
لقاء مع ممثلني عن وسائل اإلعالم 
التي  االحتجاجــات  نتائــج  من 
أســبوع.  منذ  البالد  تعيشــها 
وقــال: "يقــف األردن اليوم أمام 
مفترق طرق: إما اخلروج من األزمة 
أو  وتوفير حياة كرمية لشــعبنا، 
باجملهول،  اهلل،  ال سمح  الدخول، 
لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن 

ذاهبون."
وعزا امللك عبد اهلل ما تعيشــه 
االقتصادية  الظرفيــة  إلى  بالده 
والسياســية التي تعيشها دول 
اجلوار قائال إن "األردن واجه ظرفا 
اقتصاديا وإقليميــا غير متوقع، 
وال توجــد أي خطة قــادرة على 
التعامــل بفعالية وســرعة مع 

هذا التحدي".
وأشار إلى انخفاض "املساعدات 

حتمل  برغــم  لــألردن  الدوليــة 
اســتضافة  عــبء  اململكــة 

الالجئني السوريني."
يســتورد  الذي  األردن  ويعتمــد 
النفطية  احتياجاتــه  معظــم 
من اخلــارج، بشــكل كبير على 
خصوصا  اخلارجية  املســاعدات 
من الواليات املتحدة ودول اخلليج.
وتلقى العاهل األردني خالل األيام 
القليلة املاضية اتصاالت هاتفية 
األمير  السعودي  العهد  ولي  من 
محمــد بن ســلمان وولي عهد 
أبوظبي الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان واســتقبل نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء الكويتي أنس 
الصالح. وتناولــت احملادثات على 

األرجح األزمة األردنية.
وبحسب األمم املتحدة، هناك نحو 
630 ألف الجئ سوري مسجلني 
في األردن، بينمــا تقول اململكة 
إنها تســتضيف نحو 1,4 مليون 
الجئ منذ اندالع النزاع في سوريا 

في آذار/مارس 2011. وتقول عمان 
إن كلفة استضافة هؤالء جتاوزت 

عشرة مليارات دوالر.

أن  إلى  األردنــي  العاهل  وأشــار 
احمليطة  اإلقليميــة  "األوضــاع 
بــاألردن، مــن انقطــاع الغــاز 

املصري الــذي كلفنــا أكثر من 
مليار   5,6( دينــار  مليارات  أربعة 
األسواق  مع  احلدود  وإغالق  دوالر)، 

إشارة  )في  للمملكة،  الرئيسية 
والعراق(،والكلفة  ســوريا  إلــى 
لتأمــني  والكبيــرة  اإلضافيــة 
حدودنا، كانت وما زالت الســبب 
االقتصادي  للوضــع  الرئيســي 

الصعب الذي نواجهه."
احلالية هي  االحتجاجات  وحركة 
األكبــر منذ نهايــة العام 2011 
الدعم  احلكومة  رفعــت  عندما 

عن املشتقات النفطية.
وشهدت العاصمة األردنية عمان 
ومدن متفرقة مــن البالد موجة 
جديــدة من االحتجاجــات ليلة 
امس االول االثنني، على الرغم من 
تقدمي رئيس الــوزراء هاني امللقي 
الســتقالته وتكليف عمر الرزاز 

بتشكيل حكومة جديدة.
وتتواصــل االحتجاجــات منــذ 
حوالى أسبوع ضد ارتفاع األسعار 
االقتطاعات  مــن  يزيد  وقانــون 
تشــمل  الدخل  على  الضريبية 

الرواتب الصغيرة.

تقريـر

الملك يحّذر من "المجهول" واالحتجاجات مستمرة في األردن
على الرغم من استقالة الملقي

امللك عبد اهلل الثاني

تقرير

وكاالت ـ الصباح الجديد:
طلبــت اإلدارة األميركيــة من 
املنتجــني  وبعــض  الريــاض، 
البلدان  منظمــة  في  اآلخرين 
زيادة  "أوبك"،  للبترول  املُصدرة 
إنتــاج النفــط بنحــو مليون 
برميــل يومًيا، وفق مــا أوردته 

وكالة بلومبيرغ األميركية.
تزامًنا  األميركي،  الطلب  ويأتي 
اخلام  النفط  أسعار  مع صعود 
للبرميل خالل  دوالرًا   80 فــوق 
وقت ســابق من آيــار املاضي، 
ثاني  تشرين  منذ  األولى  للمرة 

عام 2014.
وبحسب مصادر لـ "بلومبيرغ"، 
املعتاد  غير  فمن  الثالثاء،  أمس 
زيــادة  واشــنطن  تطلــب  أن 
محددة فــي اإلنتاج، وليس من 
الواضح كيف مت إرسال الطلب 

على وجه التحديد.
وقالــت مصــادر الوكالــة، إن 
في  نوقش  األميركــي  الطلب 
اجتماع لــوزراء النفط العرب، 

في  اجلــاري  األســبوع  مطلع 
مدينة الكويت.

وبــدأ األعضــاء فــي "أوبك" 
بقيادة  مســتقلون  ومنتجون 
خفض   ،2017 مطلع  روســيا، 
1.8 مليون برميل  اإلنتاج بنحو 
يومًيا، علــى أن ينتهي االتفاق 

في ديسمبر/ كانون أول 2018.
والسعودية،  روســيا  وناقشت 
إمكانيــة  املاضــي،  الشــهر 
تخفيــف القيود علــى اتفاق 
خفض إنتاج النفط بني "أوبك" 
ومنتجــني آخرين مســتقلني، 

وعبرا عن استعدادهما لذلك.
جاء ذلــك، بعد ضغط أميركي 
عبــر تدوينة لرئيــس الواليات 
ترامــب،  دونالــد  املتحــدة 
فــي نيســان املاضــي، انتقد 
"أوبك"  منظمــة  دول  خاللها 
وخفضهم لإلنتاج، ما أدى إلى 
ارتفاع األســعار، والذي وصفه 

حينها بـ"املصطنع".
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الواليات المتحدة تطلب من 
"أوبك" زيادة إنتاج النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت احملكمــة االحتاديــة، 
أمــس الثالثاء، ان ســبب عدم 
مصادقتها على اسماء الفائزين 
بعــدم  يتمثــل  باالنتخابــات، 
وصول هذه األســماء اليها من 

هذا  ســاعة  حتى  املفوضيــة 
التصريح.

وقال املتحدث الرســمي باسم 
احملكمــة إياس الســاموك في 
تصريــح صحفي إن "اســماء 
الفائزيــن لعضويــة مجلــس 

إلى  بعــد  تصل  لــم  النــواب 
احملكمة االحتادية العليا".

واضاف "مبجــرد وصول القوائم 
املستقلة  العليا  املفوضية  من 
لالنتخابات بعد ما تبت الهيئة 
املشكلة  لالنتخابات  القضائية 

في محكمــة التمييز االحتادية 
املقدمة على  االعتراضــات  في 
سير اجراءات االنتخابات العامة 
ســتجري املصادقة عليها بعد 

التدقيق".
وأكــد رئيــس كتلــة اجلماعة 

أحمد  الكردستانية  االسالمية 
حاجي رشيد، في 31 ايار املاضي، 
أن احملكمــة االحتادية لن تصادق 
على نتائــج االنتخابات املعلنة 
االعتراضــات  حســـم  حتــى 

عليها.

االتحادية: أسماء الفائزين باالنتخابات لم تصلنا لنصادق عليها

بغداد ـ الصباح الجديد:
امس  الســالم،  ســرايا  اعلنت 
الثالثاء، قتل 13 داعشــيا خالل 
عملية بدر الكبرى التي انطلقت 
بالتعاون مع اجليش العراقي في 
ذراع دجلــة ومناطق تقســيم 
والصبيحات  جروب  وألبو  الثرثار 

واحلديدي مبحافظة االنبار.
وذكــر بيان للمكتــب االعالمي 
"الصباح  تلقت  السالم  لسرايا 
اجلديد" نســخة منه، ان "سرايا 
الســالم خاضت معارك عنيفة 

مع داعش االرهابي ضمن عملية 
بدر الكبرى املشاركة مع اجليش 

العراقي وقتلت 13 داعشيا".
واشــار الى ان "القــوات كبدت 
الدواعــش خســائر جســيمة 
بالعدة والعــدد في مناطق ذراع 
جلــة وتقســيم الثرثــار والبو 
جــروب والصبيحــات واحلديدي 

مبحافظة االنبار".
اوكان مســؤول اعــالم ســرايا 
الســالم مهند العــزاوي، اعلن 
"بدر  عمليــة  انطــالق  أمــس 

غرب  مناطــق  فــي  الكبــرى" 
سامراء.

وقــال العــزاوي فــي تصريــح 
صحفي، ان "قوة مشــتركة من 
اجليش العراقي وســرايا السالم 
بعملية عسكرية في  باشــرت 
ذراع دجلــة واملناطق تقســيم 
والصبيحات  جروب  والبو  الثرثار 
عناصــر  ملالحقــة  واحلديــدي، 

وجيوب تنظيم داعش".
واضاف ان "العملية اطلق عليها 
اســم بدر الكبرى"، مشيرا الى 

انها "جاءت بعد معارك طاحنة 
مع تنظيم داعش امس االول".

يذكــر ان عنصرين من احلشــد 
الشعبي قتال امس االول االثنني، 
واصيب اربعة اخرون باشتباكات 
مع تنظيم "داعش" في منطقة 

الفرحاتية جنوب غربي سامراء.
وكان مصدر امنــي قد أفاد في 
وقت سابق بوقوع اشتباكات بني 
في  ومسلحني  الشعبي  احلشد 

جزيرة سامراء.
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قتل 13 من عناصر داعش بعد انطالق
عملية "بدر الكبرى" غرب سامراء

ملء اليسو حسب السفير التركي ببغداد يستغرق أقل من سنة



لهب عطا عبد الوهاب*

برغم ما شــاب االنتخابات التشريعية 
األخيــرة التي جــرت في 12/أيــار مايو 
املاضي من عــزوف الناخب العراقي عن 
إذ لم تزد نسبتها  املشــاركة الفاعلة 
عن 44.5 % مقابل أكثــر من 60 % في 
اإلنتخابات السابقة . بيد أن اإلنتخابات 
األخيرة أفرزت الكثير من املســتجدات 
لعل من أبرزها السقوط املدوي لرؤوس 
كبيرة منها الهزمية التي حلقت برئيس 
مجلس النواب احلالي د. سليم اجلبوري , 
كما فشل رئيس مجلس النواب األسبق 
محمود املشــهداني مــن بلوغ العتبة 
اإلنتخابيــة املطلوبــة . وتضم قائمة 
معروفة  أســماء  الطويلة  اخلاســرين 
منها : مشعان اجلبوري , موفق الربيعي 
) مستشــار األمن القومي السابق ( , 
الشــيخ همام حمــودي ) النائب األول 
لرئيس مجلس النواب ( , عباس البياتي 
حســن   , اخملضرم  التركماني  النائــب 
العلوي اإلعالمي املعروف ) رئيس التحرير 
السابق جمللة ألف باء ( . ووزير التخطيط 
احلالي سلمان اجلميلي . وضمت قائمة 
اخلاسرين كذلك السيدة حنان الفتالوي 
واآلنسة ميسون الدملوجي مقررة جلنة 

الثقافة في اجمللس . 
التي شــهدتها  البارزة  احملطــات  ومن 
فوز  احلالية  التشــريعية  االنتخابــات 
مرشح التكنوقراط د. محمد على زيني 
مبقعد عن التحالف املدني الدميقراطي 
ومبيزانية متواضعة مقابل املاليني التي 
أنفقهــا البعــض دون طائــل  د. زيني 
احلاصل على شــهادة الدكتــوراه في 
الهندســة من اجلامعــات البريطانية 
والــذي عاش جــل حياته فــي اخلارج ) 
اململكــة املتحدة ( كان قــد بدأ حياته 
العمليــة موظفاً في شــركة النفط 
الوطنيــة العراقيــة وتوج مســيرته 
دراسات  في مركز  املهنية مستشــاراً 
الطاقة الدولية CGES في لندن ) 1991 
– 2016 ( والــذي كان يديــر في حينها 
الشيخ  السابق  السعودي  البترول  وزير 
الــذي طبقت  اليماني  أحمــد زكــي 
شهرته اآلفاق . ويعد د. زيني اليوم احد 
ابرز املرشــحني لشــغل منصب وزارة 

النفط في احلكومة القادمة .
بيــد ان املفارقة األبرز فــي االنتخابات 
رئيس  بفوز  جتلت  العراقية  التشريعية 
الوزراء الســابق نــوري املالكي ) 2006 
– 2014 ( بالعــدد األكبــر مــن أصوات 
الناخبني بعــد ان حصل على  102ألف 
صــوت , يليه في املرتبــة الثانية هادي 

العامري مســؤول تنظيــم بدر ورئيس 
حتالف الفتح املقــرب من إيران عند 58 
ألف صوت . وحصل رئيس الوزراء احلالي 
د. العبادي على 43 ألف صوت أما رئيس 
الوزراء الســابق د. إياد عالوي ) 2004 – 
2005 ( رئيــس حتالف القائمة الوطنية 
العراقية فلم تتجــاوز عدد أصواته 19 
ألف صوت وهــو عدد قليل جداً مقارنة 
باألصوات التــي حصدها في انتخابات 
عام 2010 والتي جتاوزت 400 ألف صوت 

.
وفي احملصلة النهائية مت التجديد لــ 95 
نائباً فقط مــن مجموع 329 نائب هم 
عدد أعضاء مجلس النواب العراقي مع 

دخول 234 نائبا جديدا قبة البرملان .
ومتثل هذه األرقام مؤشراً على أن الناخب 
العراقي ســأم الوجوه القدمية الغارقة 
, وأن باستطاعته ثانياً  في الفساد أوالً 
التغيير من خالل صناديق اإلقتراع برغم 
ماشــابها من خروقات في العديد من 
احملطات اإلنتخابية ســواء داخل العراق 

أو خارجها .
ويتطلــع املراقبــون إلــى اإلنتهاء من 
املصادقــة النهائيــة للنتائج من قبل 
احملكمــة القضائيــة العليــا لتبــدأ 
بعدها العملية الدســتورية املاروثونية 
بالدوران , إذ على مجلس النواب اجلديد 

إختيار رئيــس اجلمهورية خالل 15 يوما 
مــن إنعقــاده , علــى أن يكلف رئيس 
اجلمهورية حســب الدستور ) املادة 76 
( الكتلة البرملانية األكبر عدداً تشكيل 
احلكومة . وتفيد آخر التســريبات إلى 
والدة حتالف داخل البرملان يحظى بدعم 
رجل الدين الشــيعي الســيد مقتدى 
الصــدر ) حتالــف ســائرون ( , وحتالف 
النصــر ) العبــادي ( , واحلكمة ) عمار 
احلكيم ( , والقرار ) أســامة النجيفي ( 
باإلضافة  الرئيسيني  الكرديني  واحلزبني 
إلى احزاب أخــرى صغيرة ميكنها جمع 
أكثــر مــن 166 مقعــداً ) 50 % + 1 ( 

املطلوبة لتشكيل احلكومة .
هذا ومتيل الكفة بشــكل كبير إلعادة 
تكليــف الدكتــور العبادي تشــكيل 
احلكومــة القادمة , وال غــرو في ذلك , 
إذ يحســب له إجنازه األكبر في القضاء 
علــى تنظيــم داعش اإلرهابــي . كما 
يتمتــع الرجل بتأييــد اقليمي و دولي 

كبيرين مايجعله مقبوالً للجميع .
إال أن والدة احلكومة العتيدة ستستغرق 
بعض الوقت إذ لن ترى النور قبل نهاية 
شهر متوز أو مطلع شهر آب في أحسن 

األحوال . 

* اقتصادي عراقي

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينما اعلنت ايران بانها ستســتمر 
نهر  في اطــالق مناســيب ميــاه 
الــزاب الصغير، في خطــوة منها 
لتبديــد اخملاوف وطمأنــة املواطنني 
في كردســتان من حصولهم على 
كميــات امليــاه املطلوبــة للزراعة 
وتوفير ميــاه الشــرب، قالت جلنة 
الزراعــة في برملان كردســتان انها 
اعدت مشــروع قانون حول انشــاء 
الســدود وادارة امليــاه فــي اقليم 

كردستان.
وقال خلف أحمد عضو جلنة الزراعة 
في برملان كردســتان، ان هناك فراغاً 
املائية في  ادارة املــوارد  فــي  كبيراً 
اقليم كردســتان، لــذا قامت جلنة 
الزراعة بإعداد مشروع قانون تنظيم 
وادارة امليــاه في اقليم كردســتان، 
وجرت القراءة االولى ملشروع القانون 

من قبل برملان كردستان.
تابعته  تصريح  فــي  احمد  واضاف 
الصباح اجلديد، ان برملان االقليم رأى 
القانون  هذا  تشــريع  الضروري  من 
الذي عرض علــى اخملتصني في ادارة 
املياه، وســيتم وضــع القانون امام 
اجللســات  خالل  كردســتان  برملان 

املقبلة للمصادقة عليه.
واشــار الــى ان القانــون يتضمن 
تشــكيل مجلس اعلى الدارة املياه 
الســطحية واجلوفية املوجودة في 
اقليم كردســتان والروافد واجلداول 
التي تصــب في انهــر االقليم من 

اخلارج.
ومواطنون  ناشطون  نظم  ذلك  الى 
فــي الســليمانية، احتجاجا على 
قطع ايــران تدفق ميــاه نهر الزاب 
الى اقليم كردستان، وطالبوا بعدم 
اســتعمال ورقــة املياه »كســالح 

سياسي« ضد العراق واالقليم.
وقــال املتحدث باســم املتظاهرين 
رجن عطــا خالل مؤمتــر صحفي إنه 
في حال اســتعمال إيران ورقة املياه 
والعراق  ضــد شــعب كردســتان 
الى مشــكالت  فان ذلك ســيؤدي 
بيئية في املنطقة، مشــيرا الى أن 
قطع املياه ســينعكس سلبا على 
واالجتماعية  االقتصاديــة  االوضاع 
للمواطنني، كما أنها لن تســتفيد 

من عملية قطع املياه«.
وأضــاف عطا ان إقليم كردســتان 
املاضية  الســنوات  خــالل  التــزم 
بإحترام عالقات اجليرة، ولم يتسبب 
بأية مشكالت إليران، فضال عن فتح 
البضائع  تدفق  أمام  االقليم  أسواق 

االيرانية، مشــيرا الــى أنه من حق 
على  احلفــاظ  كردســتان  اقليــم 

حقوقه املائية والبيئية.
بدأت  قد  االقليــم  حكومة  وكانت 
اتصــاالت مكثفة مــع اجلمهورية 
االسالمية االيرانية ملعاجلة مشكلة 
تدفق نهر الزاب الصغير في منطقة 
بشــدر، واجرى قوباد طالباني نائب 
رئيس حكومة اإلقليم ووزير الزراعة 
ريباز حمالن،  وكالــة  املائية  واملوارد 
اتصاالت مع القنصــل اإليراني في 
املعنية  واجلهات  كردســتان  اقليم 
حلل مشــكلة تدفق مياه نهر الزاب 
ايــران  طمأنــت  الصغير.بدورهــا 
املواطنني فــي االقليم عبر التأكيد 
على استمرار اجلمهورية االسالمية 
نهر  مياه  مناسيب  باطالق  االيرانية 

الزاب الصغير.
وقــال القنصل االيرانــي العام في 
االقليــم ســعد اهلل مســعوديان 

مشــترك  صحفي  مؤمتــر  خــالل 
عقد مع رئيــس مجلس محافظة 
السليمانية آزاد محمد امني مبدينة 
الســليمانية، ان طهران تعد املياه 
موضوعاً انســانيا وال تــرى اي فرق 
بني املواطنني في اقليم كردســتان 

وكرماشان.
وبينما اعلن عن تشكيل جلنة عليا 
مشتركة للمياه، اشار الى ان اللجنة 
املوضوع  مبتابعة  املشتركة ستقوم 
السليمانية،  محافظة  مجلس  مع 
وان ايران ستستمر باطالق مناسيب 

مياه الزاب الصغير.
بدوره قــال ناظم عمر ممثل حكومة 
اقليم كردســتان لدى ايران ان على 
اقليم كردســتان معاجلة مشكلة 
املياه مع اجلمهورية االســالمية عن 

طريق احلكومة االحتادية.
واضــاف عمــر ان مشــكلة املياه 
ليســت محصورة بــني اجلمهورية 

االســالمية واالقليم فقط، بل هي 
كذلك مشــكلة بني العراق وايران، 
لذا على حكومة اقليم كردســتان 
معاجلــة هذه املشــكلة عن طريق 
للقوانني  ووفقاً  االحتاديــة  احلكومة 
الدوليــة. واضاف عمــر »في العام 
قامت  نفســه  الوقت  وفي  املاضي 
بقطــع  االســالمية  اجلمهوريــة 
الزاب الصغير،  منســوب مياه نهر 
ولكــي ال حتدث هذه املشــكلة كل 
عام على حكومة اقليم كردســتان 
معاجلــة هذه املشــكلة بشــكل 
جذري. واشــار الى انه عندما قامت 
اجلمهوريــة االســالمية االيرانيــة 
بوضع حجر االســاس للسدود كان 
على اقليم كردستان الشعور بهذه 

املشكلة وايجاد احلل السريع لها.
وعلى صعيــد ذي صلة قال رمضان 
حمزة وهو مهندس يعمل في ســد 
املوصل منذ عام 1985، ان انخفاض 

منسوب مياه ســد املوصل بنسبة 
%43 مقارنة بعام 2017 املاضي بات 
مصدر قلق اجلميع اآلن، وفيما توجه 
االتهامات لتركيا بتقليل اإلطالقات 
املائيــة مللء ســد إليســو، تؤكد 
أنقرة أنها ســبق وأعلمت احلكومة 
العراقية باملشــروع.  وطال اجلفاف 
بســد  احمليطة  الزراعية  األراضــي 
املوصل بســبب انخفاض منسوب 
املياه، حيث تشير إلى انحساره من 
7 إلى 4 مليــارات متر مكعب خالل 
ســنة واحدة. واضاف رمضان حمزة 
في تصريــح ملوقع روداو إن انخفاض 
املياه يشــكل خطراً علــى البيئة 
واملياه اجلوفيــة حتى في محافظة 
دهــوك، مبيناً أن الســبب الرئيس 
يعود إلى تأســيس سد إليسو في 
تركيــا وتخصيص اإلطالقات املائية 
لنهر دجلة من أجل ملء الســد، ما 
أدى إلى تقليل تدفق مياه النهر في 

أن السبب  إلى  العراق. وأشار حمزة 
الثاني يتعلق بعدم وضوح سياسة 
احلكومــة العراقية حيــال حماية 
انخفاض نســبة  املائية، مع  املوارد 
املياه في ســد املوصل بنسبة 50% 

مقارنة بالعام املاضي.
من جانبه، قال املزارع، حميد بشــير 
إلى أن معدل اخلســارة املالية لكل 
فالح يقدر مبا ال يقل عن مليون دينار 
أنه »خالل موسم  هذا العام، مبيناً 
احلصــاد العام املاضــي كانت املياه 
كثيرة لدرجــة أنها فاضت وأغرقت 

محاصيلنا«.
وتابــع رمضان حمــزة أن انخفاض 
منســوب ســد املوصل يتســبب 
بأضرار فادحــة في محافظة دهوك 
خاصة بعد منتصف شــهر حزيران 
املياه  اســتهالك  يزداد  حيث  اجلاري 
العراق  في وســط  املزروعــات  لري 

وجنوبه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
باآلثار  املعنية  اطلقت منظمــة »أورمي« 
الثالثاء، مبادرة  امــس  العراقي،  والتراث 
إلعداد خطــة ادارة مســتدامة خاصة 
بحمايــة وتطويــر موقــع أور األثــري، 
اســتعداداً الجتماع جلنة التراث العاملي 
املنامة فــي حزيران  »اليونســكو« في 

اجلاري.
وقالــت املنظمة في بيان صحفي تلقت 
انها  منــه،  نســخة  اجلديد«  »الصباح 
اختارت اســم »أورمي« وهو االسم القدمي 
ملبادرة  »كعنــوان  االثريــة،  أور  ملدينــة 

مجتمــع مدني جديدة تشــرك أطرافاً 
أكادمييــة ومعمارية عراقيــة وإيطالية، 
هدفها إقناع اجلهــات العراقية اخملتصة 
بإقرار خطــة إدارة عامــة ملوقع مدينة 
أور األثــري، تراعي حمايــة املوقع وإدارته 

وتطويره بشكل مستدام«.
وبينــت ان املبادرة »تقتــرح تطوير هذه 
اخلطــة من خــالل مختصــني عراقيني 
املتخصصة  االيطاليــة  اجلامعــة  ومع 
)السبينسا( ومكتب املعماري اخلبير بآثار 
العراق كارلــو ليوباردي، مع حتمل املبادرة 
كلفة إكمــال اخلطة وتقدميها للجهات 

العراقية املعنية ملراجعتها وإقرارها«.
واضافت »كذلــك في حال إقــرار هذه 
باملســاهمة  املبــادرة  تتعهد  اخلطــة 
بالبحــث عــن ممولــني لتنفيذها على 
االرض باالســتعانة باخلبــراء مــن ذوي 

االختصاص«.
واشــارت املنظمــة الى ان »هــذا يأتي 
)أورمي( ملساعدة  ضمن مســاعي مبادرة 
الســلطات العراقيــة علــى تطبيــق 
متطلبات اليونســكو التــي أدرجت أور 
ضمن برنامج )أهوار جنوب العراق: ملجأ 
للتنوع البيولوجي والطبيعي وأرث مدن 

بالد ما بني النهرين(«.
واوضحت ان »برنامج االهوار الذي تبنته 
اليونســكو، كبيــر وواســع ومختلط، 
يتضمــن أربعــة مواقــع طبيعية هي: 
االهوار الوسطى - ميسان وذي قار، هور 
احلويزة - ميســان، هور احلمار الشــرقي 
- البصرة، وهور احلمــار الغربي - ذي قار. 
مضاف لها ثالثة مواقع ثقافية هي: أور، 

أوروك، وأريدو«.
وتابعت املنظمة ان »مبادرة )أورمي( تُعنى 
بإحدى هذه املدن وهي مدينة أور، وتقترح 
إشراك اجملتمع املدني احمللي في الناصرية 

في احلوار حول اســتدامة املوقع، وحول 
له، وكذلك  إدارة مستدامة  وضع خطة 
املســاهمة بصياغة مشــروع عالمات 
للمدينة يتضمن عالمات حماية وإرشاد 
وداللة تكون جزء من اخلطة العامة إلدارة 

املوقع«.
ويحدد قرار اليونســكو اخلــاص بإدراج 
االهــوار »COM 8B.16 40«، متطلبــات 
خاصــة باملواقع الثقافيــة، ويطلب من 
احلكومــة العراقيــة تنفيذهــا بدعم 
التــراث  ومركــز   »IUCN،ICOMOS«
العاملي. وأحد هذه املتطلبات هي »وضع 

مفصلة  طريق  خريطة  مفصلة/  خطة 
تضمن احلفــاظ على املمتلــكات على 

أساس مستدام«.
)أورمي(  »مبــادرة  ان  املنظمــة  وذكــرت 
تخطط لزيارة الناصريــة والتباحث مع 
الوطنيني هناك على  واخلبراء  اآلثار  دائرة 
األهوار  هامش مســاهمتها مبهرجــان 
الذي تعقده عدد من املنظمات العراقية 
وبضمنها جمعية حمــاة دجلة، ومركز 
مشحوفنا الثقافي، للفترة من ١٩ - ٢١ 

حزيران اجلاري«.
وبينــت ان »ندوة متخصصة ســتعقد 

حول املوضــوع في صباح يــوم ٢٠ من 
حزيران فــي مجلس محافظــة ذي قار 
بعنــوان )ندوة حلماية موقــع أور االثري( 

ستشهد نقاشاً بشأن مقترح املبادرة«.
واشارت الى ان املبادرة »تعتزم إرسال وفد 
حلضور االجتماع املقبــل للدورة الثانية 
واألربعني للجنــة التراث العاملي التابعة 
لليونســكو واملؤمل انعقاده في املنامة 
للفترة من ٢٤ حزيــران لغاية ٧ من متوز 
املقبل، واملتوقع له أن يشــهد نقاشــاً 
بشــأن تطــورات ممتلك األهــوار ضمن 

مواقع عراقية أخرى«.

بمشاركة جامعة إيطالية متخصصة

منظمة »أوريم« العراقية تطلق مبادرة لحماية وتطوير موقع أور األثري

شؤون عراقية2
طالب بتشكيل مجلس أعلى إلدارة المياه 

برلمان اإلقليم يعّد مشروع قانون حول إنشاء 
السدود وإدارة المياه في كردستان

د. علي شمخي 

لطاملا ارتبط االداء السياســي للمنظومة احلاكمة 
بحركــة الــرأي العــام واجتاهاته وتظهــر جتليات 
التفاعل بني الطرفني وتبرز واضحة ومكشوفة عند 
االزمات وغني عن القول ان النجاحات التي حتققها 
هذه املنظومــة تنعكس بالتأكيد على املســارات 
ميكن  وبالتالي  واالمنيــة  واالجتماعية  االفتصادية 
القول ان عالقة السياســي باجملتمع ميكن تقييمها 
تبعا لقدرة املســؤول في اي موقع من السلطة في 
التفاعل مع الرأي العام ومن بني االخفاقات الكبيرة 
في التجربة السياسية العراقية هو هذا االنقطاع 
الطويل مع الشــارع العراقي وحركتــه واجتاهاته 
وفشــل الكثير من النخب السياسية في التعرف 
العميــق على هموم الشــارع وعــدم التناغم مع 
انفعاالته وبات مــن املتعذر معاجلة التقاطعات بني 
املواطن واملســؤول في ظل الفشل الذي تكرره فرق 
الدعم احلكومي واالدارات املؤسســاتية في التركيز 
على اهم انشغاالت الشارع العراقي ورصد االيجابي 
منها والسلبي وفقدان االمانة والصدق في نقلها الى 
املرؤوسني وخالل اكثر من ازمة او مشكلة كشفت 
الوقائــع تباعدا كبيرا بني ما يطمــح اليه املواطن 
العراقي وبني مايخطط له املسؤول او مايقرره ولرمبا 
يصح القول ان الكثير من السياسيني الذين تقلدوا 
زمام املسؤولية اثبتوا فشلهم في استقراء الكثير 
من املســارات التي ميكن ان يتجه اليها الرأي العام 
..هذا الفشــل وهذا االخفاق هو اليــوم ميثل ثغرة 
كبيرة ينفذ من ورائها متصيدون ينتمون الى جهات 
داخلية وخارجية مهمتهم شحن الشارع  العراقي 
باملزيد من املتناقضات وحتريف وتشــويه الكثير من 
احلقائــق وتوظيف مواقع التواصــل االجتماعي مبا 
يخدمها ويخدم مجموعــات اقليمية ودولية تريد 
املزيد من التعقيد والتشــويش وصــوال الى تنفيذ 
اهــداف وغايات محددة تخــدم مصاحلها ومن هنا 
فان مســؤولية ضبط ايقاع حركة الشارع وطمأنة 
الــرأي العام العراقي يحتاج الــى تعمق في الوعي 
السياسي عامة وااللتزام ياملصالح الوطنية خاصة 
وهي مســؤولية برأينا تقع على عاتق الطرفني على 
النخب احلاكمة واالدارات املؤسساتية وعلى املواطن 
العراقــي في الوقت نفســه ونعتقد بان ممارســة 
الشــفافية من قبل احلكومة فــي عرض برامجها 
وخططها والتعريف بها امام اجلمهور والتمســك 
باليات قانونية وتقريب الكفاءات وابعاد الفاشــلني 
وعدم السماح باالنتهاكات واملزايدات على حساب 
املصالح العامة مبا يؤدي الى انتشار الفساد كفيل 
بطمأنة اجلمهور وباملقابل فان وعي املواطن العراقي 
بالتحديــات التي يواجهها العراق دولة ووطنا وعدم 
تأثره بالدعايات املشــبوهة ووضع ثقته بالسياسي 
الكفوء واملقتدر وتشــجيعه على خلــق املبادرات 
رأيا  ومســاهمته في احلمالت اجلماعية سيشكل 
عاما ضاغطا يزيد من كفة النجاح في جتاوز االزمات 
ويخفــف من االرتباك واالحتقان والتشــويش على 
االداء احلكومي واليســمح مبرور اجنــدات مريضة 

تستهدف اضعاف الدولة برمتها .

رأي عام ضاغط !

تقـرير

جديد االنتخابات التشريعية العراقية 

جلسة سابقة لبرملان االقليم )أرشيف(

كانت حكومة االقليم 
قد بدأت اتصاالت 
مكثفة مع الجمهورية 
االسالمية االيرانية 
لمعالجة مشكلة تدفق 
نهر الزاب الصغير 
في منطقة بشدر، 
واجرى قوباد طالباني 
نائب رئيس حكومة 
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت دائرة اإلصــاح العراقية التابعة لوزارة 
العدل، اإلفراج عن 518 نزياً خال شــهر آيار 
106 نزالء مشــمولني بالعفو  املاضي بينهم 

العام.
وذكر بيان للــوزارة تلقت "الصبــاح اجلديد" 
نسخة منه، ان “العدد الكلي للمفرج عنهم 
من ســجون الوزارة خــال الشــهر املاضي 
بلغ 518 نزياً من ســجون الــوزارة في بغداد 
واحملافظــات بينهم 106 مشــمولني بالعفو 
العام، و62 من النساء و456 من الرجال، وافرج 

عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم”.
وأضــاف البيــان أن “دائرة االصــاح قطعت 
اشــواطاً كبيــرة في مجال عمليــات اطاق 
االرشــفة  نظام  تطبيقهــا  مــع  الســراح 
االلكترونية والذي يتيح امكانية حتديد النزالء 
القضائية ويســهم  املنتهيــة احكامهــم 
بحســم ملفاتهم وفقــاً للمــدة القانونية 

احملددة إلطاق السراح”.
يذكر ان عدد املطلق ســراحهم بقانون العفو 
العام قد بلغ )7643( نزياً منذ شهر 11/2016 

ولغاية 31/5/2018.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت مفتشية وزارة الداخلية، أمس الثاثاء، 
عن 142 حالة فساد إداري ومالي في الوزارة في 

الشهر املاضي ببغداد.
وقالت املفتشــية فــي بيان تلقــت "الصباح 
اجلديد" نســخة منه، إن " جلان ومفارز مديرية 
تفتيش بغداد في مكتــب املفتش العام لوزارة 
الداخلية متكنت من اكتشاف 142 حالة فساد 
اداري ومالي في دوائر ومفاصــل الوزارة ببغداد 
خال شهر آيار املنصرم من العام اجلاري 2018، 
والتدقيقية  التفتيشية  جاءت نتيجة للجهود 

التي نفذتها املديرية خال الشهر املاضي".
واضافت ان "مديرية تفتيــش بغداد ذكرت في 
تقريرها لشهر آيار املنصرم أن مكاتبها وجلانها 
العاملــة في مديريــات ودوائر الــوزارة ببغداد 
متكنت خال الشــهر من اكتشاف 125 حالة 

فساد اداري و 17 حالة فساد مالي".
وبنّي التقرير بحسب البيان أن "مؤشرات الفساد 
االداري املكتشفة توزعت بني 83 حالة اهمال، و 
19 حالة تزوير، و 16 حالة استغال وظيفي، و5 
حاالت سوء استخدام للسلطة، وحالة تعسف 

واحدة ومثلها مخالفات ضبطية".

518 سجينا أطلق 
سراحهم خالل آيار 

المنصرم بينهم نساء

142 حالة فساد في 
الداخلية خالل الشهر 

الماضي

على أدعياء التزوير تقدمي األدلة
والغاء نتائج االنتخابات ليس من 

صالحياتنا
مع االشــارة الى ان مجلــس النواب هو 
من شــرع قانون تعديل قانون انتخابات 
مجلس النواب رقم ) 45( لســنة 2003 
حيث نصت املادة )5( مــن هذا التعديل 
علــى الغاء املــادة )38( وان يتــم اجراء 
عملية الفــرز والعد باســتخدام جهاز 
تســريع النتائج االلكتروني وبذلك فقد 
الغى مجلس النواب مبوجب هذا التعديل 

عملية العد والفرز اليدوي ".
اما بخصــوص ادعاءات التزويــر أكد ان 
"املادة )8( الفقرة اوالً من قانون مفوضية 
االنتخابــات رقــم 11 لســنة 2007 قد 
نصت على ) الســلطة احلصرية ( جمللس 
املفوضــني بخصوص احالــة اية قضية 
جنائية الى الســلطات اخملتصة اذا وجد 
دليل على ســوء تصرف بنزاهة العملية 
االنتخابية لذا يجب على اجلميع احترام 
هذا النــص القانوني وتطبيقه بدقة وال 

يجوز ألي جهة كانت مخالفته".
وتابع "اما في حالة وجود شكوى بالتزوير 
تنســب الى مجلس املفوضني فان ذلك 
يســتلزم مراجعة من يدعــي ذلك الى 
محكمة التحقيق اخملتصة لتقدمي االدلة 
التي تثبت وجود التزوير ونسبته الى من 
قام به وعند ذلك يتخــذ القضاء القرار 
املناســب بحق من ارتكب جرمية التزوير 
وفق احكام قانون العقوبات التي تعاقب 
اما بالســجن او احلبس بحق من ارتكب 

هذه اجلرمية".
واوضح ان "عدد الشــكاوى املقدمة الى 

مجلس املفوضــني بخصوص االعتراض 
على نتائج االنتخابات بلغ )1881( شكوى 
اما الطعون على القــرارات الصادرة في 
تلك الشــكاوى التي وصلت الى الهيئة 
بلغت   2018/6/4 يــوم  لغاية  القضائية 
)1221( سوف حتسم خال املدة القانونية 
البالغة )10( ايام من تأريخ احالتها على 

الهيئة القضائية".
وبــني "اما بخصــوص بقيــة الطعون 
املتبقية فان الهيئــة القضائية بانتظار 
اليها من مجلــس املفوضني  احالتهــا 
لتحسم ضمن املدة القانونية أي 10 ايام 
حسب نص املادة )8( الفقرة سادساً من 

قانون مفوضية االنتخابات".
من جانبها اســتثمرت املفوضية العليا 
األعلى  القضاء  بيان مجلس  لانتخابات 
واجتزأت منه فقــرات تصب جميعا في 
صالح ســير العملية االنتخابية ومنها 
" عليــه ال يوجد نص في القانون يعطي 
قرار  اتخاذ  القضائية  للهيئة  الصاحية 
عام بالغــاء نتائج معينة ســواء داخل 
العراق ام خارجه بالشــكل الذي يطالب 
به البعض كما ال يوجد نص في القانون 
يعطــي الصاحية للهيئــة القضائية 
الطلب مــن املفوضية اعادة احتســاب 
نســبة معينة من نتائــج االنتخابات"، 
والفقرة اخلاصة بأن البرملان هو الذي الغى 
اليدوي بقانون تعديل قانون  والفرز  العد 
انتخابــات مجلس النــواب الرقم ) 45( 
لســنة 2013 والذي نصت املادة )5( منه 
على اجراء عملية الفرز والعد باستخدام 

جهاز تسريع النتائج االلكتروني 

اخلارجية: نرفض حجم اإلطالقات 
املائية والعراق يحتاج ضعفها تقريبا

وزاد أن "محــاوالت ســعى اليها العراق 
خــال مفاوضات العــام املاضي بتدوين 
فــي محاضر  املائية  االطاقــات  حجم 
اجتماعات اللجــان الفنية، لكن اجلانب 

التركي رفض ذلك".
الرسمي لوزارة اخلارجية  وشدد املتحدث 
على "حرص العراق في القيام مبفاوضات 
مــع تركيا تنطلــق من مبــدأ املصالح 
املشــتركة وحق الســيادة من اجل بناء 

عاقة رصينة".
وزاد أن "تركيا ليست عضواً في اتفاقية 
املياه لكي تتعهد بااللتزام بها، وحاولت 
التملص من عضوية اللجان واملعاهدات 
الدولية مــن أجل ادارة ملــف املياه من 
طرف واحد، وهذا امــر مجحف، والعراق 
بهذا  االعتراضــات  العديد من  ســجل 

الصدد".
بـ"محاولة  انقــرة  محجــوب  وأتهــم 
فــي خطابها  اســتخدام مصطلحات 
كأنها توحي للرأي العــام بأن نهر دجلة 

تركي عابر للحدود".
واضاف أن "تعريــف نهري الفرات ودجلة 
هما دوليان عابران للحــدود، ومن ثم أن 
للعراق حصة الشــراكة فيهما مع كل 

من تركيا وسوريا".
ويرى محجوب  ان ال مناص من "الذهاب 
إلى املعاهــدات الدولية من أجل تنظيم 

العاقة املائية بني العراق وتركيا"، 
من جانبــه، ذكر اخلبير السياســي جنم 
"الصباح  إلــى  حديــث  فــي  القصاب 
اجلديد"، أن "أن دول اجلوار بدأت منذ العام 

2006 بحــرب املياه ضد العراق، واشــار 
اليها العديد من املتابعني للشأن الدولي 
لكن احلكومــات املتعاقبة لم تأبه لتلك 

اخملاوف".
واضاف القصاب أن "نســبة مياه دجلة 
نتيجة لهذا الســد سوف تنخفض إلى 
%50 فــي حــني أن العــراق يعتمد على 
الزراعة وتوليد الطاقــة من خال نهري 

دجلة والفرات".
ونّوه إلــى "قدرة العراق خلــق رأي دولي 
ضد تركيــا، او الذهاب إلى مجلس االمن 
الدولــي، أو االعتماد على ملف العاقات 
االقتصاديــة والتبــادل التجــاري فــي 

الضغط ملنع اضرار سد اليسو".
ويجد القصاب أن "اجلانب التركي يسعى 
من خال الســد إلــى الضغط من أجل 
اخراج عناصــر حزب العمال الدميقراطي 
الكردســتاني مــن محافظــات اقليم 
كردستان واحلصول على النفط العراقي 
بأســعار رمزية اســوة بالثمن املباع إلى 

االردن وبعض البلدان العربية".
وطالب القصاب "الدبلوماسية العراقية 
بأن تتحرك ســريعاً وتذهــب إلى تركيا 
وبقيــة دول العالم من أجــل الضغط 

وحفظ حقوقنا املائية".
وجتدر اإلشــارة إلى أن ســد إليســو مت 
افتتاحه في شــباط املاضــي، وبدأ ملء 
خزانه املائي منذ آذار املاضي، وأقيم السد 
على نهر دجلة بالقرب من قرية إليســو 
وعلى طول احلــدود من محافظة ماردين 

وشرناق في تركيا.
وفي السياق، كشــفت تركيا، امس، ان 
خزانات سد اليسو ستمتلئ في اقل من 

ســنة، فيما نفت وجود اتفاق مع العراق 
بشأن حتديد نسب املياه في نهر دجلة.

وقــال الســفير التركي فــاحت يلدز لدى 
بغــداد في مؤمتر صحافي عقده في مقر 
السفارة، إن "هناك من يسّوق ويروج بأن 
ملء اخلزان سيســتمر الكثر من خمس 
ســنوات وهو غيــر صحيــح"، مبينا أن 
"السد ســيتم امائه في اقل من سنة 

واحدة".
وأضاف أن "ما تناقلتــه مواقع التواصل 
االجتماعي من جفــاف بنهر دجلة يعود 
الى ملء الســد هو كام غير صحيح"، 
مؤكداً أن "اجراءاتنا ليســت كيفية من 
جانب واحد وامنا هي مشــتركة باعتبار 

املياه هي جلميع الدول املتشاطئة".
واشار يلدز الى ان "تركيا لم تتفق لغاية 
االن مع اجلانب العراقي بشــأن نســب 
االطاقات اخلاصــة باملياه في نهر دجلة، 
اال انه مت االتفاق على الكميات املطلوبة 
فقط"، الفتــا الى ان "خزن املياه دائما ما 
يكون في فصلي الربيــع واخلريف اال انه 
بسبب طلب احلكومة العراقية مت تاجيله 

الى هذه الفترة".
ويعتبر ســد اليسو الذي بدأت تركيا في 
بنائــه في اب من العــام 2006 من اكبر 
الســدود التي أقيمت علــى نهر دجلة 
ويســتطيع خزن كمية مــن املياه تقدر 
بـــ)11,40 ( مليــار متر مكعــب وتبلغ 

مساحة بحيرة السد حوالي 300 كم2.

الصدر يقدم ثالثة مقترحات
حلل األزمة املائية

وبدأت آثار ملء سد اليسو التركي تظهر 

علــى نهر دجلــة في العاصمــة بغداد 
بانخفاض  الشــمالية،  املوصل  ومدينة 
مناســيب املياه إلى حد كبيــر، وهو ما 
أثار رعب املواطنني من جفاف ســيضرب 

مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.
ويؤكد خبراء علــى أن جفاف نهر دجلة 
العراق،  ســيعود مبخاطر كارثية علــى 
خاصة في قطــاع الزراعة وكذلك تلوث 

مياه الشرب.
ويرى وزير املوارد املائية حســن اجلنابي، أن 
الضرر األكبر لسد أليســو على العراق 
ســيكون في املوســم املقبل، مبينا أن 
العراق ســيعمل على إجراء اتفاقية مع 
اجلانب التركي ملساعدته وتزويده بحصة 

مائية كافية.
وتوصل العراق إلى اتفاق في شهر كانون 
الثاني 2018، مع اجلانــب التركي، ينص 
على تأجيل ملء سد أليسو لغاية شهر 

حزيران احلالي.
وقــال حينها وزير خارجيــة تركيا مولود 
جاويــش أوغلو، "أوفينــا بوعدنا للعراق 
وتفاعلنا مع طلبه فقررنا جتميد العمل 
بسد أليسو حتى شهر حزيران، وسنزيد 
حجــم اإلطاقــات املائية مــن 60 مترا 
مكعبــا في الثانية إلى 90، ولن نـــقدم 
العراق،  أي إجــراء يضر مبصلحــة  على 
وســنعمل علــى زيادة عدد الشــركات 

التركية العاملة في العراق".

في اجتماع ضم أمانة الوزراء..البنك 
الدولي يتعهد بدعم قّطاع اإلسكان

من جانبه أكد كومــار أن البنك الدولي 
ســيدعم هذا القطاع فنيــاً ومالياً من 

خال خبرائه، ومن خال التنسيق العالي 
العراقيــة، وأن أعضاء  مع املؤسســات 
الدولي متحفزين لاســتجابة  البنــك 

الفورية ألي مطلب عراقي بهذا الصدد.

هدر أكثر من 12 مليار دينار في 
الديوانية بعقود متليك مزورة

وأكد املكتــب، " جــرى تنظيم محضر 
ضبط أصولي باألوليــات، وعرض األوراق 
التحقيقية على قاضي التحقيق اخملتص 
الذي أصدر قــرارا بضبط كتب التمليك 
كافة التي مت على أساسها نقل ملكية 
األشخاص  إلى  السكنية  األراضي  قطع 
املتهمني فــي هذه القضية، وإفراد دعوى 

مستقلة بحق كل منهم".

قتل 13 من عناصر داعش بعد انطالق
عملية "بدر الكبرى" غرب سامراء

وقال املصــدر إن "اشــتباكات اندلعت، 
بني احلشــد الشــعبي ومســلحني في 
جزيرة ســامراء"، مــن دون ذكر املزيد من 

التفاصيل.
وأعلــن القائد العام للقوات املســلحة 
حيدر العبادي، في )9 كانون االول 2017(، 

حترير أرض العراق بالكامل من "داعش".

الواليات املتحدة تطلب من "أوبك" 
زيادة إنتاج النفط

ومن املتوقع أن تدفع العقوبات األميركية 
املرتقبة على طهــران، ثالث أكبر منتج 
في "أوبــك"، الى خفض صادرات األخيرة 
في الســوق العاملية، وهــي التي تنتج 

يوميا نحو 3.8 مايني برميل.

تتمات ص1

بغداد – انفجار ناسفة 
ذكــر مصــدر امنــي في الشــرطة 
العراقيــة امس الثاثــاء ان اثنني من 
املدنيني اصيبا بانفجار عبوة ناســفة 

شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناســفة كانت 
موضوعــة بالقــرب مــن منطقــة 
انفجرت،  التاجــي  بقضــاء  صناعية 
عصــر يوم امس االول ، ما اســفر عن 
اصابة مدنيني اثنني بجروح مختلفة" 
، مضيفا أن "قوة أمنية طوقت مكان 
احلادث ومنعت االقتراب منه، فيما نقل 
اجلريحان إلى مستشفى قريب لتلقي 

العاج".

ديالى – اعتقال مطلوبني 
اعلن املتحدث باســم قيادة شــرطة 
غالب عطية  العقيد  ديالى  محافظة 
امــس الثاثــاء اعتقــال 12 مطلوبا 

بقضايــا "ارهابيــة" وجنائيــة داخل 
احملافظة. 

وقــال العقيــد العطيــة إن "دوريات 
ومفــارز اقســام مكافحــة االجرام 
وقســم شــرطة املقداديــة وجلوالء 
اعتقلت 12 مطلوبــا بقضايا ارهابية 
وجنائية خال املمارســات االمنية في 
عمليــات تنفيذ االوامــر القضائية"، 
الفتا الــى " اتخاذ االجراءات القانونية 

بحقهم لعرضهم على القضاء".

بابل – جهد استخباري 
شدد مدير شرطة بابل اللواء احلقوقي 
علي حسن مهدي كوة الزغيبي امس 
اجلهد  تفعيل  الثاثاء علــى ضــرورة 
االســتخباري والتنســيق مــع بقية 
باحملافظة  العاملــة  االمنية  االجهزة 

ملنع حدوث أي خرق أمني. 
َه باتخاذ  وذكر اللواء الزغيبي انــه وَجَّ
التدابيــر املطلوبة ملنع حدوث أي خرق 

أمني ضمن قاطع املسؤولية من خال 
تشــديد تفعيل اجلهد االســتخباري 
مع بقيــة االجهزة االمنيــة العاملة 
باحملافظة واالنتشار الفعال للقطعات 

ومراقبة األهداف املهمة .

الديوانية – عمليات دهم 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
الثاثاء،  امــس  الديوانية  محافظــة 
ان مفــرز امنية القــت بعملية دهم 
وتفتيــش القبــض على ســتة من 
مبواد  القضائية  للســلطة  املطلوبني 

قانونية مختلفة.
وقال املصدر ان "مفارز ودوريات مركزي 
شــرطة التحدي، واإلســكان، نفذت 
حملــة دهــم واســعة للبحث عن 
القاء  اوامر  تنفيذ  ومتابعة  املطلوبني، 
القبض الصادرة من القضاء، ومتكنت 
من القــاء القبض علــى 6 متهمني 
قانونية  مبــواد  للقضــاء  مطلوبــني 

مختلفة" ، مشيرة الى "التحقيق مع 
املعتقلني في التهم املســندة اليهم 

متهيدا الحالتهم الى القضاء".

صالح الدين ـ تدمير شفل 
وصهريجني لداعش

اعلن مركــز اإلعام األمني، عن تدمير 
شفل لـ"داعش" وصهريجني محملني 

بالوقود في محافظة صاح الدين. 
وقال املركز إن "قوة خاصة من احلشد 
الشعبي في محور صاح الدين نفذت 
لتفتيش منطقة شرق  امنية  عملية 
حقــول عاس، باســناد مــن طيران 

اجليش".
وبني أن القوة متكنت خال العملية من 
"تدمير شــفل مدرع لعصابات داعش 
ومهيئني  بالقود  وصهريجني محملني 
العبوات  للتهريب، فضا عن عدد من 
الناسفة ومضافتني ومواد لوجستية 
بداخلها"، مشــيرا الى "تدمير الطرق 

اخلاصة بالتهريب".

النجف – القبض على مطلوبني 
اكد مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظــة النجــف االشــرف امس 
الثاثاء ان مفرزة امنية القت القبض 
املطلوبــني صدرت بحقهم  اثنني من 

مذكرات قبض قضائية. 
وبينت املديرية ان قســم السيطرات 
والطرق اخلارجيــة القى القبض على 

مطلوب في سيطرة ام عباسيات 
التابعة الى مديرية مكافحة اإلرهاب، 
فيما  متكنت سيطرة النجف - كفل 
من القبض على مطلــوب على وفق 
املادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

ذي قار – عمليات استباقية 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظة ذي قار امس الثاثاء ان قيادة 
خطط  ناقشــت  الرافدين  عمليــات 

تنفيــذ عمليات اســتباقية وتفعيل 
الدور االستخباري في احملافظة .

عمليات  "قيــادة  أن  املصــدر  وذكــر 
الرافدين عقدت في مقرها في مدينة 
قائد  ترأســه  أمني  مؤمتــر  الناصرية 
العمليات اللــواء علي ابراهيم دبعون 
نوقش فيه ابرز اخلطط األمنية املتخذة 
وأهم التحديات األمنية بغية تذليلها 
إضافة إلى مناقشــة أهــم االجنازات 
والنشاطات التي حتققت ضمن قاطع 
املســؤولية واخلاصة في حفظ األمن 

في قاطع املسؤولية".

نينوى – انفجار عبوة 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
بأن خمســة  الثاثاء  نينــوى امــس 
عبوة محلية  بإنفجار  اصيبوا  مدنيني 
الصنع في الساحل االيسر من مدينة 

املوصل.
وقال املصدر  إن "شــخصا ترك كيساً 

فيه عبوة محليــة الصنع قرب مرآب 
الشمال في الســاحل االيسر وسط 
نينوى انفجرت، صباح يوم امس ما ادى 

الى اصابة خمسة مدنيني بجروح".

البصرة – اعتقال مطلوب  
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
الشــرطة  ان  الثاثاء  امــس  البصرة 
القــت القبض علــى متهم مطلوب 

بارتكاب جرمية قتل.
 وجــاء ذلك من خــال اجلهود احلثيثة 
واملستمرة التي تبذلها املفارز االمنية 
اإلجرامية  العصابــات  محاربــة  في 

واخلارجني عن القانون. 
وافــاد املصدر ان مفارز مركز شــرطة 
خور الزبير متكنت مــن القاء القبض 
بارتكاب  قضائيا  متهم مطلوب  على 
اإلجــراءات  واتخــذت  قتــل  جرميــة 
القضاء  الى  وإحالته  القانونية بحقه 

لينال جزاءه العادل.

انفجار عبوة قرب منطقة صناعية شمالي بغداد * اعتقال 12 مطلوبا بقضايا "إرهابية" في ديالى
حملة دهم تسفر عن اعتقال 6 مطلوبين بالديوانية * إعداد خطط لعمليات استباقية في ذي قار

الملف األمني

نينوى ـ الصباح الجديد:

أجنبيــة  شــخصيات  مبشــاركة 
بناء  فــي  فاعلة  وعراقية  وعربيــة 
اجملتمعــي  والتماســك  الســام 
أقامت منظمة  والعيش املشــترك 
UN PONTE PER  اإليطالية املؤمتر 
بني  مّد اجلســور  اخلتامي ملشــروع 
من  املمّول  نينوى  سهل  مجتمعات 
وتنفيذ منظمة  األملانيــة  احلكومة 
UPP وشــراكة كّل مــن منظمــة 
الرســل الصغار واملنظمة األيزيدية 
للتوثيــق ومنظمــة داك لتنميــة 
املــرأة, في دار ماربولــس للخدمات 
الكنســية – قضاء احلمدانية – قره 
قوش، حتت شــعار "معــاً من أجل 
الســلمي " ومبشــاركة  التغييــر 
ثقافات  تّضــم جميع  لوحة كبيرة 
إنطلقت  نينوى  مجتمعات ســهل 
فعاليات املؤمتر اخلتامي ملشــروع مّد 
اجلسور بني مجتمعات سهل نينوى.

بدأ املؤمتر بالترحيب باحلضور وبعدها 
الوقــوف دقيقة صمــت على أرواح 
والعراق مع عزف  اإلنسانية  شهداء 
للنشيد الوطني العراقي, إستمرت 
للدكتورة  كلمــة  في  الفعاليــات 
مارتينــا بينكاتي رئيســة منظمة 
UPP  فــي العالم ومن ثــّم تلتها 
كلمة املنظمــة املانحة GIZ  التي 
السيدة كارا  املنظمة  قرأتها ممّثلة 
وبعدها عزف لفريق موســيقي من 
بغديــدى ، وبعــد ذلك عــرض رؤية 
وجتربــة اخلبيــر الدولي فــي مجال 
تعزيز بناء الســام فادي أبي العّام 
ومن ثــم تلتها فترة إســتراحة مع 
إفتتاح معرض "ربوع نينوى ... سام 
الــذي ضّم ثاثــة مكونات  دائم " 
من املســيحيني واأليزيديني والعرب 
املســلمني ومنهم الفنان والنحات 
ثابت ميخائيل بتــق والفنان حاجي 
خدر البعشــيقي والفنــان د.خلف 

محمود.
بعــد  أعمالــه  املؤمتــر  إســتأنف 
فيديوهــات  بعــرض  اإلســتراحة 
حول املشــروع منــذ بدايته وحتى 
إنتهــاء فعالياتــه وفيديو آخر حول 
مت  وبعدها  املشروع  من  املستفيدين 
توزيع جوائز مســابقة أفضل قصة 
ومقــال واقعيني عــن التعايش في 
نينــوى للفائزين فــي املراتب األولى 
وقد طبــع هذا الكتاب حتت إســم 

"السام أوسع من احلرب" وبعد ذلك 
مت عرض أغنيــة مّد لي يداً من إنتاج 
منظمة الرســل الصغــار ومن ثّم 
قراءة قصيدة عن الســام للشاعر 

زهير بردى.
بعــد فترة الغداء تقّســم املؤمترون 
إلى خمــس قاعات حلضــور خمس 
محاضرات منها "املرأة والســام – 
سوزان ســفر , التغيير الدميوغرافي 
– خالص إيشــوع , دور الشباب في 
تعزيــز الســام – د.خليل شــكري 
هّياس , دور اإلعام في تعزيز السام 
– خضر دوملي , دور األمن واإلستقرار 
في بناء الســام – حسام عبداهلل 
( وناقــش املؤمتــرون ملّخصا يضّم 
جميع الطروحــات والتحديات التي 
في  التعايش  ديناميكيــة  تواجــه 
سهل نينوى ، وأُختتم املؤمتر من قبل 
مدير  شابه  ميخائيل  رائد  الســيد 
مشــروع مد اجلسور بني مجتمعات 
القطري  واملمثــل  نينــوى  ســهل 
بقراءة  اإليطاليــة    UPP ملنظمــة 
وثيقة العيش املشترك التي سيتم 
إرســالها جلميع املؤمترين لتوقيعها 

ونّصت هذه الوثيقة على ما يلي:
نحــن مجموعــة من الناشــطني 
واملؤسسات احلكومية  االجتماعيني 
وغير احلكومية ومن شــتى اطياف 
ســهل نينوى, انطاقا من قناعتنا 
بأن تعزيــز العيش املشــترك فيما 
بيننا هو الســبيل الوحيد ملواجهة 
والثقافية  االجتماعية  املشــكات 
والدينية التي باتت تشــكل تهديدا 
املترابط منذ  للنســيج اجملتمعــي 
مئات الســنني في هذه البقعة من 
اثر  والــذي تصدع  احلبيــب.  العراق 
الهجــوم الدموي الذي قــام به ما 
وارتكابــه ألفظع  يســمى بداعش 
اجلرائم بحق املواطنني االبرياء, نعلن 

للجميع اننا نلتزم بالتالي:
1_العمــل الدؤوب على هدم جدران 
واحلقد  واليــأس  واخلاف  االســاءة 
الوفاق  والكراهيــة ومــد جســور 
واملغفرة والتســامح والرجاء واحملبة 
والسام بني شتى اطياف ومكونات 

سهل نينوى.
احلقــوق  جميــع  احتــرام   _2
والدينية  والثقافيــة  االجتماعيــة 

الفردية واجلماعية وجلميع الشرائح 
االجتماعية في هذه املنطقة

3_ نبــذ العنف بجميع اشــكاله 
على  القائمة  واملواقــف  واالفــكار 
على  واحلث  والعنصريــة  التمييــز 
الكراهية ونشــر ثقافة التســامح 

وقبول االخر.
4_ اعتماد احلوار العقاني حلل جميع 
مجتمعنا  تواجــه  التي  النزاعــات 
ولتنظيم العاقة بني شتى املكونات 

االجتماعية وتطويرها وحمايتها.
خــال  مــن  الدولــة  حــض   _5
تطبيق  اخملتلفة على  مؤسســاتها 
بشــكل  ابنائها  ورعاية  قوانينهــا 
متســاٍو من دون اي متييــز. واعتماد 
الوظيفة  فــي  الفرص  تكافؤ  مبدأ 

العامة.
6_مطالبــة الدولــة بالتعويــض 
على املتضرريــن والعمل على اعادة 
وكشــف  واخملتطفني  اخملتطفــات 
مصيــر املفقوديــن وأعــادة جميع 

املهجرين ورعاية معوقي احلرب.
7_ العمــل على تفعيــل دور املرأة 
والشــباب فــي شــتى مســارات 

التماســك  وتعزيز  الســام  بنــاء 
التشديد على  وبالتالي  االجتماعي, 
لهم  العمل  فــرص  توفيــر  ضرورة 
لتأســيس  املطلوبة  احلوافز  وتقدمي 
تتناسب  التي  االنتاجية  املشــاريع 
واقتصادنا احمللي مما يعزز جتذرنا بهذه 

االرض ويحد من الهجرة.
االعام  دور  اهمية  التأكيد على   _8
في  االجتماعي  التواصل  ووســائل 
تكويــن رأي عــام حاضــن لثقافة 
املواطنة وحقوق االنسان والتسامح 

والتعايش السلمي.
اعتبــار االســتقرار االمني هو   _9
شــرط واجب حتقيقــه للنجاح في 
وهو مسؤولية  السام  بناء  مسيرة 
مشتركة بني املواطن وشتى اجلهات 
االمنيــة الســاهرة على ســامة 

املواطن وامن الوطن.
التزامنا  نعلن  ادنــاه  املوقعون  نحن 
بالنقاط املشــار اليها اعاه, ونعمل 
لتحفيز  جامعــة  وطنيــة  بــأرادة 
االخرين على االلتزام بها, وان ال نحيد 
اخلافات  درجة  بلغــت  مهما  عنها 
السياسية. ولن يكون سهل نينوى 

احلضاري  العراقي  االمنــوذج  ذلك  اال 
في التعايش الســلمي بني شــتى 
مكوناته, امنوذجا حاضناً لكل ابنائه 
احلر  ولعيشــهم  لعزتهم  وحافظاً 

والكرمي.
وبعدها مت توزيع ورود طبيعية وداخل 
كل وردة رســالة ســام يُشــترط 
من املؤمترين نشــرها حتت هاشتاك 
#معا_نبني_السام " ليتم الترويج 

ملفاهيم السام.
املؤمتــر شــخصيات أجنبية  حضر 
ودينية وعســكرية وفاعلني في بناء 

السام من داخل العراق وخارجه .
بــأّن مشــروع مّد  بالذكر  وجديــر 
فــي مجتمعات ســهل  اجلســور 
املنظمة  بتنفيذ وإشراف من  نينوى 
اإليطالية )جســر إلى UPP( بتمويل 
من الوكالة األملانية للتعاون الدولي 
للتعاون  االحتادية  الــوزارة  نيابة عن 
االقتصــادي والتنميــة فــي أملانيا  
)GIZ( وتنفيــذ كّل مــن املنظمــة 
األيزيدية للتوثيق ومنظمة الرســل 
ومنظمة  والتنيمة  لإلغاثة  الصغار 

داك للمرأة األيزيدية.

 UN أقامت منظمة 
  PONTE PER
اإليطالية المؤتمر 
الختامي لمشروع مدّ 
الجسور بين مجتمعات 
سهل نينوى المموّل 
من الحكومة األلمانية 
 UPP وتنفيذ منظمة
وشراكة كّل من منظمة 
الرسل الصغار والمنظمة 
األيزيدية للتوثيق 
ومنظمة داك لتنمية 
المرأة, في دار ماربولس 
للخدمات الكنسية

إقامة أول مؤتمر للعيش المشترك وبناء السالم في قره قوش
ممثلون عن مجتمعات سهل نينوى يوّقعون وثيقة من 9 نقاط
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

اهابــت امانــة بغــداد بجميع 
وتقنــن  ترشــيد  املواطنــن 
إســتهالك املــاء الصافي وعدم 

التجاوز على اخلطوط الناقلة .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
في بيان لهــا حصلت »الصباح 
اجلديــد« على نســخة منه ان 
» امانــة بغداد تهيــب  بجميع 
ترشــيد  الى ضرورة  املواطنــن 
وتقنن إســتعمال املاء الصافي 
وجتنب  الفعلية  للحاجــة  وفقاً 
احلدائق  هدره الغــراض ســقي 
الســيارات  وغســل  املنزليــة 
الشحة  حلصول  منعاً  والشوارع 

في بعض املناطق ».
واضافت ان » هناك نسبة كبيرة 
مــن املــاء املنتج تهدر بســبب 
وسوء  االســتهالك  حجم  زيادة 
علــى  والتجــاوز  االســتعمال 
الناقلة  واخلطــوط  الشــبكات 
واملزارع  احلدائق  ســقي  الغراض 
ومــلء احواض تربية االســماك 
الى جانب اســتعمال املضخات 
الكبيرة في املواقع غير املرخصة 
لغســل الســيارات يضاف الى 
ذلــك الهدر احلاصل فــي املنازل 
 ، التجاريــة  واحملــال  واملصانــع 
مؤكدة ان جميع مشاريع االمانة 
تعمل بكامل طاقاتها االنتاجية 

خلدمة جميع مناطق العاصمة.
امانــة   « ان  املديريــة  وبينــت 
بغــداد تدعــو املواطنن وجميع 
املؤسسات واملنظمات احلكومية 
وغيــر احلكوميــة ومنظمــات 
اجملتمع املدني الى اشاعة ثقافة 
احملافظــة على املاء مــن الهدر 
وتقنن  وطنيــة  ثــروة  بوصفه 
للحاجــة  وفقــاً  اســتعماله 
ظاهرة  مــن  واحلــد  الفعليــة 
االســراف غير املســوغ السيما 

مع حلول موســم الصيف وقلة 
منسوب نهر دجلة« . 

كما دعت أمانــة بغداد املواطنن 
إلــى ترشــيد اســتعمال املــاء 
فــي  هــدره  وجتنــب  الصافــي 
ســقي احلدائق املنزلية وغســل 
السيارات والشــوارع، فيما بينت 
أن نســبة كبيرة مــن املاء املنتج 
تهدر بســبب زيادة االســتهالك 
على  والتجاوز  االستعمال  وسوء 
الناقلة،  واخلطــوط  الشــبكات 
أكدت أن جميع مشاريعها تعمل 

بكامل طاقاتها االنتاجية.
وأضافــت املديريــة، أن »هنــاك 

نسبة كبيرة من املاء املنتج تهدر 
االستهالك  حجم  زيادة  بســبب 
على  والتجاوز  االستعمال  وسوء 
الشــبكات واخلطــوط الناقلــة 
ألغراض ســقي احلدائــق واملزارع 
وملء أحــواض تربية األســماك 
املضخات  اســتعمال  جانب  إلى 
املرخصة  املواقع غير  الكبيرة في 
لغســل الســيارات، يضاف إلى 
ذلك الهــدر احلاصل فــي املنازل 
واملصانع واحملال التجارية«, مؤكدة 
أن »جميع مشاريع األمانة تعمل 
االنتاجية خلدمة  بكامل طاقاتها 

جميع مناطق العاصمة«.

يذكــر ان آثار ملء ســد اليســو 
التركي بدأت تظهــر خالل االيام 
املاضيــة تظهر علــى نهر دجلة 
فــي العاصمــة بغــداد ومدينة 
املوصــل الشــمالية، بانخفاض 
مناســيب املياه إلى حــد كبير، 
وهو مــا أثار رعــب املواطنن من 
جفــاف ســيضرب مناطقهــم 

ومحاصيلهم الزراعية.
العراقين  اخلبــراء  وكان عدد من 
اكــدوا في تصريحــات صحفية 
لهــم أن جفاف نهــر دجلة بعد 
بدء العمل بتعبئة سد »إليسو« 
التركي ســتعود مبخاطر كارثية 

على العــراق خاصة فــي قطاع 
مياه  تلــوث  وكذلــك  الزراعــة 

الشرب.
قالــت عضو مركز  ناحيتها،  من 
الدولــي  للتحكيــم  جنيــف 
مزاحــم  أســيل  والتجــاري 
العيساوي إن »احلكومة العراقية 
األمر  تكــن تضع حســابات  لم 
أن كل  أولوياتها، حيــث  ضمــن 
دولــة تبحث عــن مصاحلها وهو 
ما فعلته تركيا«، مشــيرة الى ان 
»عدم حساب األضرار املستقبلية 

أدى إلى الوضع الراهن«.
وتابعــت أن »األمر يتطلب تكوين 

خلية حل لألزمــة تقوم بعملية 
للحلول  اللجوء  وميكن  التفاوض، 
الدبلوماســية، وأخــرى تتعلــق 
التركية«،  للمنتجات  باملقاطعة 
الفتة الى ان »الشــعب العراقي 
املاضية  الســنوات  الذي حتمــل 
وأن يبحث  األزمة  أن يجتاز  ميكنه 
عــن حلول جــادة وســريعة مع 
استمرار الضغط على احلكومة« 
، وطالبت بـ«ضــرورة اتباع الطرق 
أن معاهدة  الدبلوماسية، خاصة 
جنيف تضمن للعراق حصته في 
القضية ســيكون  النهر وتدويل 

في صالح العراق«.

حّذرت من الهدر في سقي الحدائق وغسل السيارات

أمانة بغداد تدعو الى ترشيد استهالك الماء الصافي وعدم التجاوز على الخطوط الناقلة 

دعت أمانة بغداد 
الى إشاعة ثقافة 

المحافظة على الماء 
من الهدر بوصفه 

ثروة وطنية وتقنين 
استعماله وفقًا 

للحاجة الفعلية والحد 
من ظاهرة اإلسراف 
غير المسوغ السيما 

مع حلول موسم 
الصيف

التجاوز ات  على اخلطوط الناقلة
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االتصاالت تجّهز شركات 
النفط العالمية في 

العراق بخدمات االنترنت
بغداد - الصباح الجديد:

قامــت الشــركة العامة خلدمات الشــبكة 
وزارة  الدوليــة للمعلومات إحدى تشــكيالت 
اإلتصاالت بتزويد الشــركات العاملية العاملة 
في قطاع النفط والطاقة بالعراق ) شل - بوك 
اويل - بتروناس املاليزية - ســيونك الصينية ( 

بخدماتها .
ويجــري جتهيز هذه الشــركات بحــزم أنترنت 
عالية الســرعة إضافة إلى انشــاء شــبكة 
أنترنــت داخلية )انترانت( ، وذلــك بعد اإلنتهاء 
من إجراءات توقيع العقود بن األطراف املعنية ، 
وتأتي هذه اخلطوة ملا ملسته تلك الشركات من 
جودة اخلدمات املقدمة والتي متتاز  باالســتقرار 

والثبات .
من ناحية أخرى تواصل الشركة العامة خلدمات 
الشبكة الدولية للمعلومات ومن خالل جميع 
أقســامها املوزعة في عمــوم احملافظات برفد 
جميع املؤسســات احلكومية بخدمة األنترنت 
وتكنولوجيــا املعلومــات علــى وفــق أحدث 

التقنيات في العالم  . 

تأهيل الوحدتين 
الثالثة والرابعة 

لمحطة الدورة الحرارية

تعاون عراقي مصري إلنشاء 
مستشفى لسرطان األطفال 

بغداد - الصباح الجديد:
اطلع وكيل الوزارة لشؤون االنتاج املهندس عادل 
كاظم جريان على سير العمل في محطة الدورة 
احلراريــة للوقوف على أعمــال تأهيل الوحدتن 
الثالثة والرابعة، متهيداً اادخالهما للعمل لتعزيز 
القدرة االنتاجية ملنظومة الكهرباء الوطنية، مع 
تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية سيما مع 

ارتفاع درجات احلرارة وتنامي االستهالك.
وعقــد وكيل الــوزارة اجتماعاً فنيــاً مع خبراء 
من جمهورية روســيا االحتادية في مبنى احملطة 
للوقوف على مستلزمات تأهيل الوحدتن الثالثة 
والرابعــة للمحطة واإلســراع بإجنــاز األعمال 
واختصــار الوقــت لتعزيز املنظومــة االنتاجية 

للوزارة . 
يذكــر ان الطاقة االنتاجيــة ملنظومة الكهرباء 
جتاوزت )15( الف ميــكاواط مع العمل املتواصل 
نهاراً وليالً ملالكات الــوزارة من اجل زيادة االنتاج 
وادخــال وحدات اضافيــة خالل االيــام القريبة 
املقبلة، بوقت شــهدت العاصمة بغداد جتهيزاً 
بلغ)3800( ميــكاواط ومن املؤمل أن يتزايد خالل 

االيام املقبلة. 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث مديــر عام دائرة التخطيــط وتنمية املوارد 
فــي وزارة الصحة والبيئة الدكتور علي حســن 
التميمي مع وفد مؤسســة مستشفى سرطان 
االطفــال في مصر باستشــاري نظم املعلومات 
الطبيــة املهنــدس هيثم عــالم فكرة انشــاء 
مستشفى لسرطان االطفال في العراق على غرار 
مستشفى ســرطان االطفال في مصر بالتعاون 

مع اجلانب املصري.
وافاد املدير العام انه استعرض مع وفد املؤسسة 
الطــرق واالســاليب احلديثــة املتبعة فــي ادارة 
املستشفى من خالل استعمال التقنيات احلديثة 
في تكنولوجيا املعلومــات والتعامل االلكتروني 
في اغلب مفاصل العمل داخل املستشفى ، الفتا 
الى طرح مجموعة من التساؤالت واالستفسارات 
حول آلية وطريقة انشــاء وادارة املستشفى من 
الناحية االدارية والفنية والتقنية والتكنولوجية.

واضــاف املدير العام انــه اطلع من قبــل الوفد 
املصري على جتربة املؤسســة في تدريب املالكات 
الطبية والصحية والتمريضية واالدارية ومالكات 
تكنولوجيــا املعلومات فــي التعامل االلكتروني 
بدال عن التعامل الورقي وايضا مناقشــة اخلطط 
والبرامج القريبة املدى والبعيدة املدى املتبعة في 

ادارة املستشفى.
وقد اثنى وفد املؤسســة املصريــة على الفكرة 
في انشاء مثل هذه املستشــفى في العراق من 
خالل البوابة االولى وهي دائرة التخطيط وتنمية 
املوارد بعد طرحها على اصحاب القرار في الدولة 

العراقية ووزارة الصحة.
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بغداد - الصباح الجديد:

تواصل شــركة ديالى العامة أحدى 
واملعادن  وزارة الصناعة  تشــكيالت 
جتهيز كهرباء الفرات األوسط بآالف 

املقاييس الكهربائية .
املهندس  الشــركة  وقال مدير عام 
عبــد الرســول محمد عــارف في 
تصريحــات صحفية ان الشــركة 
وقعت عقــدا مع املديريــة العامة 
لتوزيــع كهربــاء الفرات األوســط 
وجتهيزها بـ )24( الفا و300 مقياس 
 ، االطوار  متعــدد  كهروميكانيكي 
الشركة أجنزت تصليح  ان  مضيفا« 
اجنبي  منشــأ  ذات  قــدرة  محولة 
ســعة MVA 12.5 الــى الشــركة 

معمل  العراقية/  لالسمنت  العامة 
اســمنت الكوفة  بعد اجناز عملية 

تصليحها .
من جهة أخرى افصــح املدير العام 
عن مشــاركة وفد من الشركة في 
مؤمتر ومعرض كلية الهندســة في 
جامعة ديالى تلبية للدعوة املوجهة 
للشركة من عمادة كلية الهندسة 
مؤكــدا« علــى ان التواصــل مــع 
جامعة  وخاصة  الوطنية  اجلامعات 
الشــركة  خطوات  اهم  يعد  ديالى 
ومعاجلة  اإلنتاج  وحتسن  تطوير  في 
املشــكالت الفنية التي قد تصادف 

العملية اإلنتاجية في الشركة .
على صعيد متصل اجنزت الشــركة 
املشاريع  وتنفيذ  للتصميم  العامة 
التابعة لــوزارة الصناعــة واملعادن 

اعمال مشــروع شــركة ابن الوليد 
العامة  الشــركة  لصالح  اجلديــد 

للصناعات الهيدروليكية.
وقال املهندس حســن حسن جواد 
مديرعــام الشــركة ان الشــركة 
تسعى جاهدة لتنفيذ املشروع بعد 
تبليط الشــوارع من قبــل اللجنة 
اخلاصة باجلهة املســتفيدة ، بيد ان 
املشــتركة  اللجنة  بن  جار  العمل 
من ممثلي الشركة والشركة العامة 
للصناعات الهيدروليكية لتســلم 
العمل نهائيــا ، الذي تضمن اعماال 
ومدنية  وميكانيكيــة  كهربائيــة 
منهــا بناية االســتعالمات واجلدار 
الكونكريتــي اضافــة الــى اعمال 
التســوية وحــدل التربــة وتنفيذ 
باملوقع  اخلاصــة  اجملــاري  منظومة 

)1000( كي  مبولدة ســعة  وجتهيزه 
في اي ، كما تواصل الشــركة ايضاً 
اعمالها في مشروع محطة كهرباء 
ســبع قصورالثانوية من حيث صب 
اجلدار الناري واكمال فرش السبيس 
االرضيــة الداخليــة واخلارجية مع 
والبورك  اجلــص  باعمال  املباشــرة 
االجناز  نسبة  وان  الداخلية  للجدران 

وصلت 75%.
في ســياق اخــر تفقد مديــر عام 
الشركة مواقع العمل التي تنفذها  
في محطات الكهرباء في محافظة 
بغداد منها محطة شــرق الرصافة 
ومحطة كهرباء الشــعب ومحطة 
الشــعلة ومحطة كهرباء  كهرباء 
مراحل  علــى  لالطالع  الصابئــات 

العمل فيها.

تقرير

»ديالى« تواصل تجهيز كهرباء الفرات األوسط بآالف المقاييس الكهربائية 

كركوك - الصباح الجديد:
افتتــح وزيــر التعليــم العالــي 
عبد  الدكتــور  العلمي  والبحــث 
الرزاق العيســى عــددا من االبنية 
العلميــة اجلديدة في  واخملتبــرات 

جامعة كركوك .
واجتمع الوزير في مســتهل زيارته 
مــع أعضــاء مجلــس اجلامعــة 
ورئيســها الدكتور عباس حســن 
تقي وثمــن موقفهم في احتضان 
النازحــن وتوفير مناخات  الطلبة 
علميــة وظــروف مالئمــة تراعي 
على  واالنســانية  العلمية  احلالة 

حد سواء.
العالي  التعليم  وزيــر  افتتح  كما 
املبنى اجلديد لكلية التربية للعلوم 
في  مختبراتها  من  وعددا  الصرفة 
والفيزياء  احليــاة  علــوم  مجاالت 
لهذه  دعمه  مؤكدا   ، واحلاســبات 

املفاصــل املهمــة التــي تعطي 
زخما باجتاه مســاحات اجلودة التي 
املتقدمة  تتنافس علــى مواقعها 

اجلامعات العراقية.
وفي هذا الصدد شــارك العيسى 
من  وعــددا  وطلبتهــا  اجلامعــة 
اســاتذتها احتفالهــم بافتتــاح 
ألوان  حمــل  الذي  النصــر  نصب 
العلــم العراقي تعبيرا عن التآخي 
اختــزال هوية  اللذيــن  والســالم 

محافظة كركوك. 
وتفقــد وزيــر التعليــم مواقــع 
االمتحانــات النهائية التي يؤديها 
اختصاصاتهم  بشــتى  الطلبــة 
واســتمع الى مالحظاتهم واطلع 
على اجواء اخلدمات واملســتلزمات 
االمتحانيــة داعيا الــى مزيد من 
لطاقم  ومعربا عن شكره  الرعاية 
اجلامعة من التدريسين واملوظفن 

في بلورة وتوفير البيئة االمتحانية 
املناسبة.

وجتــول الوزير في مبنى األقســام 
الداخلية في اجلامعة التي حتتضن 
املئــات من الطلبــة القادمن من 
معربا  اخملتلفة  العراقية  احملافظات 
في الوقت نفسه عن تفاؤله بالروح 
الوطنيــة وثقافــة التعايش التي 
تواجدهم  عبــر  الطلبة  يترجمها 
التالحم  املشــترك وبلورة صــورة 

العراقي .
بعد ذلك أعلن وزير التعليم العالي 
في مؤمتــر صحفي عن توفير مليار 
دينــار و350 مليونــا الســتكمال 
البنى واخملتبرات واملشاريع املتوقفة 
فيما سجل رئيس جامعة كركوك 
تقي شكره  عباس حسن  الدكتور 
على دعم اجلامعة والنهوض ببناها 
التحتية مبا يخدم اجملتمع العراقي . 

بغداد - الصباح الجديد:
لتجارة  العامــة  الشــركة  أعلنت 
وزارة  تشــكيالت  احــدى  احلبــوب 
التجارة امس الثالثاء انطالق املوسم 

التسويقي في محافظة نينوى 
واوضــح مدير عام الشــركة نعيم 
املكصوصــي علــى اهمية احلنطة 
في حتقيق االمــن الغذائي ، مطالبا 
لعودة  اجلــاد  العمل  علــى  اجلميع 
نينوى بسلة الغذاء العراقي ولتكون 
احلنطــة املوصلية في املقدمة كما 
ونوعا ، مثمنا جهــود وزارة التجارة 

ذللت  التي  عبر شركة جتارة احلبوب 
كل املعوقات من اجــل فتح املراكز 
التسويقية والول مرة بعد التحرير .

واشــار املدير العام ان سايلو بازوايا 
تســلم اول الكميــات التي جتاوزت 
195 الفــا و980 طنا مــن احلنطة 

درجة اولى .
وفي ســياق اخــر اكد املــدر العام 
جتهيز  الشــركة  مواقع  مواصلــة 
املطاحــن باخللطــات املقــررة من 
التجهيز  في  وبانســيابية  احلنطة 
اضافــة الــى تســلمها الكميات 

واملسوقن  الفالحن  من  املســوقة 
وكميات احلنطة املستوردة الواصلة 

من ميناء ام قصر .
واشار مدير عام الشركة ان شركته 
باشــرت بتوزيع دفعــة جديدة من 
من محصول  الفالحن  مستحقات 
بعد   2018 احلالي  للموسم  احلنطة 
حتويــل مبلغ 194 مليــار دينار حلال 
وصول اشــعارات الصــرف للدفعة 
الثانية ، اذ باشــرت مواقع الشركة 
بصرف املستحقات ملسوقي احلنطة 

وحسب اسبقية التوزيع . 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت دائــرة التخطيــط واملتابعة 
في يوزارة التجــارة عن اصدار جملة 
مــن التعليمات الى فــروع التموين 
واملتعلقة باجنــاز معامالت املواطنن 
فــي النقل والشــطر والتســجيل 
بانسيابية ومبا يسهل سرعة تسلم 

واجناز وتدقيق املعامالت بدقة .
واوضــح مدير عــام الدائــرة ابتهال 
هاشــم صابط  ان هــذه التعليمات 
واالجراءات جاءت مــن خالل املتابعة 
لفروع  املســتمرة  والزيارات  امليدانية 

التمويــن حلــرص الدائــرة على رفع 
ولتســهيل  املواطنن  عــن  املعاناة 
املدير  واشارت  االجراءات.  وتبســيط 
العام الى ان من تلك التعليمات هي 
ان يبدأ تســلم معامالت )الشــطر 
والنقل( من -1 20  من كل شهر ، اما 
معامالت رفع احلجب واطالق البطاقة 
وتغيير  اخلظا  وتصحيــح  التموينية 
املعامالت  مــن  وغيرها  االســرة  رب 
الى نهاية الشهر   21 بتاريخ  ستروج 
فضال عن تســلم معامالت شطب 
حصة املتوفن من بداية كل شــهر 

الى نهايته حيث تقوم فروع التموين 
بالنقل  اخلاصة  االســتمارات  بختم 
والشطر باخلتم احلراري او بختم مدير 
الفرع قبل تسليمها الى املواطن بعد 
التأكد من كونه رب االســرة او احد 
افراد العائلة . ووجهــت املدير العام  
فــروع التموين كافة بضــرورة وضع 
اللوحــات التعريفية داخــل الفروع 
التي تعرف املواطن بتواريخ تســليم 
وتســلم  املعامالت مع التأكيد على 
ان عمليات الشطر والنقل مستمرة 

على مدار السنة .

تعليمات لتبسيط اإلجراءات الخاصة بالتموينية  انطالق الموسم التسويقي لمحاصيل الحبوب 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث الوكيل االقدم لوزارة العمل 
املهندس  االجتماعية  والشــؤون 
فالــح العامري مــع وفد منظمة 
التي  النشــاطات  اليونيســيف 
بدائرة  اخلاصة  املنظمــة  تنفذها 
اصالح االحــداث من ناحية تأهيل 
املساعدات  وتقدمي  االصالح  مراكز 
اكانوا  ســواء  لالحداث  القانونية 

محكومن او موقوفن. 
خــالل  االقــدم  الوكيــل  وقــال 
ان  املنظمــة  وفــد  اســتقباله 
تواصــل  علــى  اليونيســيف 
مســتمر مع الوزارة لتنفيذ بعض 
ومن  باالطفال  اخلاصة  النشاطات 
وذلك من خالل  االحداث  ضمنهم 
في  لالصالح  مراكــز  ثالثة  تأهيل 

الشاجلية والكرادة والطوبجي. 
واضاف ان املنظمة لديها نشاطات 

يتعلــق مبتابعة ملف  اخرى فيما 
اطفــال الدواعش من االجانب من 
خالل التنســيق مع عائالتهم عن 
الى  الســفارات الرجاعهم  طريق 
بلدانهــم، الفتا الــى ان املنظمة 
واستحصلت  عمل  فريق  شكلت 
القضاء  موافقــات من مجلــس 
االعلى ووزارة اخلارجية والسفارات 

ملتابعة هذا امللف. 
واكد الوكيل االقدم اهمية العمل 
علــى تأهيــل بعض الــدور ومن 
ضمنهــا دار الرحمــة ومخاطبة 
لتزويد  والدفاع  الداخليــة  وزارتي 
الوزارة باالعداد احلقيقية لالطفال 
اماكن  في  ايوائهم  بغية  االجانب 
املنظمات  والتنســيق مع  خاصة 
 ، بلدانهم  الى  الرجاعهم  الدولية 
الفتا الى ان هذا امللف هو رســالة 
اجلانب  انســانية تختلــف عــن 

االمني. 
وتطرق االجتماع ايضا الى مناقشة 
خطة اليونيسيف للسنوات االربع 
تتضمنه من نشاطات  وما  املقبلة 
خاصة بوزارة العمل ومنها التأكيد 
على ادراج ملــف االطفال االجانب 
الدعم  تقــدمي  عــن  فضال  فيــه، 

النفسي واالجتماعي. 
مــن جانبهــا ابدت اليونيســيف 
معاجلة  في  للتعاون  اســتعدادها 
ملف االطفال االجانب الذين ترسل 
دولهــم طلبا بجلبهــم من خالل 
الضغط عليها عن طريق مكاتبها 
املنتشرة في العالم بالتنسيق مع 
منظمة الصليب االحمر ، واكدت ان 
فريقها يعمــل مع احملاكم اخملتصة 
للنظر في قضايا احملكومن منهم 
الســفارات الرسال  مع  والتنسيق 

االحداث الى عائالتهم . 

وزير التعليم يفتتح أبنية ومختبرات 
جديدة في جامعة كركوك 

العمل تبحث مع اليونيسيف 
تأهيل دائرة إصالح األحداث
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت طهران أنها ســتبلغ الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية التابعة لالمم املتحدة بدء عملية 
زيادة قدرة تخصيب اليورانيوم، في ظل مخاوف 
من انهيار االتفاق النووي املبرم مع الدول الكبرى 
العام 2015 بعد انسحاب الواليات املتحدة منه 

الشهر املاضي.
الذرية  الطاقــة  باســم منظمة  الناطق  وقال 
اإليرانية لوكالة »أنباء الطلبة« بهروز كمالوندي، 
إن »طهران ســتبلغ الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية التابعة لــأمم املتحدة اليوم، ببدء عملية 
لزيادة قدرة اجلمهورية اإلسالمية على تخصيب 
إيران في رسالة  اليورانيوم«. وأضاف »ســتعلن 
ستســلم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أن عملية زيادة القدرة على إنتاج سادس فلوريد 

اليورانيوم بدأت امس الثالثاء«.
وأفــاد بأن إيــران لديهــا القدرة على اإلســراع 
بإنتاج أجهزة الطرد املركزي التي تســتخدم في 
تخصيب اليورانيوم. وســادس فلوريد اليورانيوم 
هو املادة اخلام املســتعملة فــي أجهزة الطرد 

املركزي.
وكان املرشــد اإليراني آية اهلل علي خامنئي ذكر 
الالزمة  بالقيام باالســتعدادات  أنه أمــر  أمس 
لزيادة تخصيب اليورانيوم، في حال انهار االتفاق 

النووي املبرم مع الدول الكبرى العام 2015.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت القيــادة العامــة للجيــش الليبي أن 
وحداتها ســيطرت أمس االول االثنني على أكثر 
من %75 من مدينة درنة شــرق البــالد، وتطارد 

حاليا فلول »اإلرهابيني« داخل املدينة.
ولفت املتحدث باســم القيادة العامة للجيش 
الليبي، العميــد أحمد املســماري خالل مؤمتر 
صحفــي فــي مدينة بنغــازي إلــى أن »غرفة 
عمليات الكرامة« التي تشــرف على العمليات 
العســكرية في درنة طلبت من سكان املدينة 
االبتعاد عن مناطق االشتباكات لتسهيل عمل 

القوات املسلحة.
وأشــار املسماري إلى أن ســكان املدينة »رحبوا 
بوحدات اجليش التي دخلت أحياء املدينة وقدموا 

كل التسهيالت جلنود اجليش الليبي«.
ونقل املتحدث العســكري أيضا عن بيان للواء 
ركن عبد الســالم احلاســي آمر غرفة عمليات 
بأنهم وأمالكهم  درنة  الكرامة تأكيده »ألهالي 
حتت حماية القوات املســلحة العربية الليبية 
التي لم ولن تســتهدف املواقع املدنية وعليهم 

البقاء في ممتلكاتهم آمنني«.
اإلعــالم احلربي التابع للجيــش الوطني الليبي 
بقيادة املشــير خليفة حفتر، كان نشر مقاطع 
فيديو تظهر دخول وحــدات من اجليش إلى عدد 
من أحياء مدينة درنة، إضافة إلى مشاهد ألنفاق 
ســرية أقامتها اجلماعات املتطرفة التي كانت 
تســيطر على املدينة، عثر داخلهــا على ذخائر 

متنوعة.

طهران تعلن بدء 
زيادة قدرة تخصيب 

اليورانيوم

الجيش الليبي يسيطر 
على  75 % من مدينة درنة

متابعة ـ الصباح الجديد :

في تطور مّثل تعزيزاً للنفوذ التركي 
شــمال ســورية، جنحت أنقرة في 
احلصــول على موافقة واشــنطن 
علــى »خريطــة طريــق« تضمن 
لها الســيطرة على مدينة منبج 
)شــمال ســورية( بعد انســحاب 
القوات الكرديــة منها. تزامن ذلك 
والروس  النظام  قوات  انسحاب  مع 
من مدينــة تل رفعــت لتحل بدالً 

منها القوات التركية.
والتقى وزير اخلارجية التركي مولود 
جتاويــش أوغلو، نظيــره األميركي 
بومبيو في واشــنطن أمس  مايك 
االول االثنــني ، قبل أن يعلن اجلانبان 
إقرارهما خريطة  بيان مشترك  في 
طريق ملنبج، والتزامهما املشــترك 

تنفيذها. 
وأوضح البيان أن الوزيرين »ناقشــا 
أيضاً مستقبل التعاون في سورية 
اتخاذها  يتعــني  التــي  واخلطوات 
لضمــان االســتقرار واألمــن في 
»عقد  علــى  اتفقا  كمــا  منبج«، 
مزيد من االجتماعات حلل املشاكل 

احلالية بينهما«. 
وأكــد البيــان أن أميــركا وتركيا 
شــمال  حلف  فــي  »العضويــن 
األطلســي )ناتو( مــا زاال ملتزمني 
معاجلة مخاوفهما املشتركة بروح 
أوغلو  وكان  احللفاء«.  بني  الشراكة 
وصــف قبل لقائه بومبيو حســم 
ملــف منبج بـ »نقطــة حتول في 

عالقات البلدين«.
كشــفت  تركية  مصــادر  وكانت 
»خريطة  تفاصيل  املاضي  األسبوع 
الطريــق« في شــأن التعاطي مع 
ملــف منبــج، وتنص علــى تولي 
املســلحة  القــوات  من  عناصــر 
واألميركية  التركية  واالستخبارات 
مراقبــة املدينــة قبل صــوغ آلية 
إدارة  وتشــكيل  مشتركة  مراقبة 
محلية في غضون 60 يوماً، وإنشاء 
مجلسنْي، محلي وعسكري، يوفران 
اخلدمــات واألمــن للمدينــة، وفق 

التوزيع العرقي للسكان.
وجاءت تصريحات أوغلو لتؤكد هذه 
املعلومات، إذ أشــار إلى أن القوات 
»ســتعمل  واألميركية  التركيــة 
على تأمــني منبج في إطار خريطة 
طريق... وأنقرة ستنسق مع أميركا 
لتشــكيل إدارة محلية لها«. وزاد: 
يتعلق  تاريخ محــدد، وهذا  »هناك 
نتحدث  ميدانّياً.  املنفذة  باخلطوات 
هنا عن مــدة أقل من 6 أشــهر«، 
قبــل أن يلــّوح بتنفيــذ »خريطة 
طريق منبج فــي مناطق أخرى في 
ســورية«، في إشــارة ضمنية إلى 

ســورية  »قوات  ســيطرة  مناطق 
الدميوقراطيــة« )قســد(. وأشــار 
تســلُّم مقاتالت  االتفاق على  إلى 
أميركية من طراز »إف 35-« في 21 
الشــهر اجلاري »كما كان مخطًطا 
له. ليــس هناك أي تغييــر«. وقال: 
»عّبرنــا عن رفضنا لغــة التهديد 
املســتخدمة فــي الكونغرس في 

شأن تسليم الصفقة«.
وفــي أنقرة، قــال الناطق باســم 
احلكومــة التركية بكر بــوزداج إن 
تركيــا والواليات املتحــدة »اتفقتا 
زمنــي  وجــدول  وســيلة  علــى 
النســحاب املســلحني األكراد من 
منبج«. ورأى أن لبالده »احلق في شن 
األكراد في  املسلحني  عمليات ضد 
منطقة قنديل شــمال العراق في 
أي وقــت إذا اقتضت احلاجة«، فيما 
أفادت مصادر ديبلوماســية تركية 
تناولت كذلك تسليم  احملادثات  بأن 
الداعية فتح اهلل غولن املقيم في 

الواليات املتحدة.
املشــترك جمللس  الرئيــس  وأكــد 
ســورية الدميقراطية رياض درار أن 
»اجلانــب األميركي تعهــد حماية 
منطقة منبج وشرق الفرات من أي 

تدخل خارجي واســتمرار الشراكة 
معنا في محاربة اإلرهاب«. 

أن  وكشــف مصــادر سياســية 
بأفكارهم  »أخبرونــا  األميركيــني 
حول االتفــاق مع اجلانــب التركي 
)حــول منبج(، لكننــا لم نحصل 
الفتاً  التفاصيل«،  علــى  اآلن  حتى 
إلى أن »اجلانــب األميركي يعلم أن 
عدم حماية مناطق شــرق الفرات 
ومنبج يعني خروجهم من املنطقة 

مبا يحمله من تداعيات سلبية«. 
وأوضــح أن »الهدف من االتفاق هو 
حتييد إمكان شــن هجوم عسكري 
تركي على منبــج كما حصل في 
االتصال  »قنــوات  وزاد:  عفريــن«. 
مفتوحــة مــع اجلانــب األميركي 
لنقــل أي اعتراضات على تصرفات 
األوضاع«، مشــدداً  توّتر  تركية قد 
بتكرار عملية  السماح  على »عدم 
عفريــن«. وقال:« األميــركان كانوا 
صريحــني معنــا، ونقــّدر أن لهم 
حساباتهم للتعاون مع تركيا وعدم 

حدوث تصادم بني قوات الدولتني«.
وعلى رغــم تأكيده أن »إدارة منبج، 
من  العســكري  منبج  ومجلــس 
على  يعترض  لــم  املنطقة«،  أبناء 

»إشراك أبناء املدينة ممن قد يعودون 
إليها في إدارة األمور في املنطقة«. 
»التفاوض  على  الســوريني  وحّض 
في ما بينهم ملنع تركيا من حتقيق 
والشــرق  الشــمال  في  أطماعها 

وإحباط مشاريع التقسيم«.
إلى ذلك، أبلغت سورية أمس االول  
لبنــان أنهــا تريد عــودة الالجئني 
إعادة  عمليــة  فــي  للمســاعدة 
اإلعمــار، بعدما عّبــرت بيروت عن 
قلقها من أن قانونــاً جديداً إلعادة 
بناء املناطق املدمرة قد يثنيهم عن 

العودة إلى ديارهم.
يســتضيف  الــذي  لبنــان  وكان 
مليون الجئ ســوري مسجل لدى 
األمم املتحــدة، كتــب للحكومــة 
السورية الشــهر املاضي في شأن 
»القانون الرقم 10« الذي تخشــى 
الالجئني  مبساعدة  تُعنى  منظمات 
وحقوقهــم، أن يؤدي إلــى فقدان 

الالجئني ممتلكاتهم في البالد.
وسّلم الســفير السوري في لبنان 
علــي عبد الكرمي علي رســالة من 
وزير خارجيــة بالده وليد املعلم إلى 
وزير اخلارجية في احلكومة اللبنانية 
باســيل  جبران  واليتها  املنتهيــة 

أمس. وقال علــي للصحافيني بعد 
لقائه باســيل، إن الرســالة جاءت 
رداً على أســئلة طرحها باسيل، و 
بأن ســورية بحاجة  »حتمل تأكيداً 
وحريصــة علــى كل أبنائها وعلى 

عودتهم«.
وفي غضــون ذلك قتــل 11 مدنياً 
على األقل، بينهم خمســة أطفال 
في غــارات اســتهدفت قرية حتت 
سيطرة تنظيم » داعش«في شمال 
شرقي سورية، وفق ما أعلن املرصد 
الســوري حلقــوق االنســان امس 

الثالثاء.
وأعلــن املرصــد تنفيــذ التحالف 
الدولــي بقيــادة أميركيــة لهذه 
الضربات، في اطــار دعمه لهجوم 
الدميوقراطية«  تشنه«قوات سورية 
في ريف احلســكة اجلنوبي، من دون 

توفر أي تأكير من التحالف.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن 
»اســتهدفت طائرات حربية تابعة 
للتحالــف الدولي فجر أمس، قرية 
احلســكة  ريف  في  الواقعة  اجلزاع 
اجلنوبي، ما تسبب مبقتل 11 مدنياً 
بينهم خمســة أطفال، مت سحب 
اســتمرار  نتيجة  اليــوم  جثثهم 

القصف«.
ارتفــاع حصيلة  املرصــد  ورجــح 
القتلى »لوجــود جرحى في حاالت 
زالوا حتت  مــا  ومفقودين  خطــرة 

أنقاض الدمار«.
وأكــد عبد الرحمــن »قصف جوي 
كثيــف للتحالــف منــذ أمــس، 
يستهدف مناطق سيطرة التنظيم 
في ريف احلسكة اجلنوبي«، مشيراً 
وفرنســية  أميركية  أن »قوات  الى 
تشــارك  التحالف  من  وايطاليــة 
برياً في املواجهــات التي تخوضها 
قــوات ســورية الدميوقراطية ضد 

التنظيم«.
على  التحالف  غــارات  وتســببت 
املنطقة ذاتها منذ مطلع الشــهر 
بينهم  14 مدنيــاً،  اجلاري، مبقتــل 
اربعة اطفال على االقل، بحســب 

املرصد.
من جهتهــا، أعلنــت منظمة »ار 
وورز« غيــر احلكوميــة التي حتصي 
الضحايــا املدنيني في كل عمليات 
أن ما  العالم،  القصف اجلوي فــي 
ال يقل عن ســتة آالف و259 مدنياً 
قتلوا نتيجــة قصف التحالف في 

البلدين.

بموافقة أميركية تحت مسمى خريطة طريق

تركيا تعزز نفوذها في منبج الشمال السوري

مصادر تركية 
كشفت األسبوع 

الماضي تفاصيل 
»خريطة الطريق« 
في شأن التعاطي 

مع ملف منبج، 
وتنص على 

تولي عناصر من 
القوات المسلحة 

واالستخبارات 
التركية واألميركية 

مراقبة المدينة

االربعاء 6 حزيران 2018 العدد )3953(

Wed. 6 Jun. 2018 issue )3953(

متابعة ـ الصباح الجديد:

بينامني  الوزراء اإلسرائيلي  رئيس  واصل 
نتانياهو امس الثالثاء مساعيه الرامية 
إلــى حشــد دعــم موحد ضــد إيران، 
في باريــس احملطة الثانيــة من جولته 
األوروبية التي استهلها من برلني امس 
الرئيس  أن يؤكد  االول االثنني، ويتوقــع 
الفرنســي إميانويل ماكــرون لنتانياهو 
على ضرورة احلفاظ على االتفاق النووي 
اإليراني. مــن جهتها دعــت جمعيات 
مساندة للفلســطينيني إلى التظاهر 
فــي مــدن فرنســا الكبــرى للتنديد 

باستقبال نتانياهو.
هذا ووصــل رئيس الوزراء اإلســرائيلي 
بنيامــني نتانياهــو امــس الثالثاء إلى 
باريــس في احملطــة الثانيــة من جولة 
أوروبية يقوم بها بعد ثالثة أسابيع على 
مواجهات دامية في غزة، من أجل حشد 

الدعم ضد إيران.
ومن املتوقع أن تشــهد الزيــارة تأكيد 
الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكرون 
على  احلفاظ  علــى ضــرورة  لنتانياهو 
االتفاق النــووي اإليراني الذي يشــكل 
رغم »ثغراتــه« بــرأي األوروبيني احلاجز 
الوحيد ملنع انتشــار األسلحة النووية 

في املنطقة.

ومن املتوقــع مرة جديدة أن يقر ماكرون 
ثالث لقاء  اللذان يعقــدان  ونتانياهــو 
بينهمــا في باريــس منذ متــوز 2017، 
باخلالفــات في وجهات النظــر بينهما 
حول سبل إعادة االستقرار إلى املنطقة، 
رغم أنهمــا يتشــاطران التقييم ذاته 

للمخاطر.
وحدد نتانياهو هدفه منــذ اليوم األول 
مــن جولته االثنــني في برلــني إذ حذر 
املستشــارة أنغيال ميركل بــأن بالدها 
الالجئني  ستشــهد موجة جديدة من 
الســوريني فــي حــال عدم اتخــاذ أي 
خطوات الحتواء نفوذ طهران املتزايد في 

الشرق األوسط.

*وجهات نظر »متباينة«
ويؤكــد نتانياهو أن االتفاق لن مينع إيران 
من حيازة القنبلة الذرية بل يســاعدها 
من خــالل دعم اقتصادهــا على متويل 
املنطقة  في  التوســعية  سياســتها 
مبا يشمل ســوريا ولبنان والعراق على 
حساب أمن إسرائيل، وهو ما يلتقي مع 

املوقف األميركي.
»إننا  الفرنســية  الرئاســة  وأعلنــت 
نتقاسم التشــخيص ذاته بأن الوجود 
العســكري إليــران أو جملموعات موالية 
خطرا  يشــكل  ســوريا  فــي  إليــران 

مستدميا«.

لكن باريس تدعو إلى استكمال االتفاق 
املوقع من خالل إجراء مفاوضات جديدة 
البالستية  أنشــطتها  إيران بشأن  مع 
ونفوذهــا اإلقليمــي، في حــني تدعو 

إســرائيل إلى نهج يقوم على املواجهة 
إلرغام طهران على معاودة التفاوض في 

االتفاق النووي.
ورأى الباحث فــي معهد »اآلفاق واألمن 

فــي أوروبا« في باريــس دافيد خلفة أن 
»هدف نتانياهو هو اخلــروج من العزلة 
مع واشــنطن« و«إرغام األوروبيني على 
األقــل على تعزيز االتفــاق القائم« من 

خالل تضمينــه إذا أمكن عقوبات ضد 
إيران.

وقال إن إســرائيل تعول على وسيلتي 
ضغــط هما التهديد بفــرض عقوبات 
أمريكيــة علــى الشــركات األوروبية 
املتعاملــة مع إيران، وهــي عقوبات لم 
تدخل بعد حيز التنفيذ، واحملور األمريكي 

اإلسرائيلي السعودي.

*تظاهرات ضد نتانياهو
ويطغــى امللــف اإليراني علــى النزاع 
اإلســرائيلي الفلســطيني الــذي لم 
يعد يتصــدر االهتمامــات بالرغم من 
محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  أن 
عباس ســيزور باريس قريبا وأن ماكرون 
يعتزم بــدوره زيارة إســرائيل واألراضي 

الفلسطينية قبل نهاية العام.
مــن جانبها دعــت جمعيــات مؤيدة 
للفلســطينيني إلى التظاهر في املدن 

الفرنسية الكبرى ضد زيارة نتانياهو.
كمــا اعتبرت ثــالث نقابات فرنســية 
للصحافيني أنه »من غيــر املقبول »أن 

يستقبله ماكرون.
وكان الرئيس الفرنســي حض نتانياهو 
فــي كانــون األول 2017 علــى القيام 
بـ«خطوات« جتاه الفلســطينيني لكن 
عملية الســالم تبدو متعثرة أكثر من 
أي وقت مضى منذ أن اعترفت واشنطن 

ونقلت  إلســرائيل  عاصمــة  بالقدس 
سفارتها في إسرائيل إليها.

وندد ماكــرون بـ«أعمــال العنف التي 
تقوم بها القوات املسلحة اإلسرائيلية« 
مشددا في الوقت نفسه على »متسكه 
بأمن إســرائيل«، وهو موقــف اعتبرت 
الدولــة العبريــة أنه ينم عــن نظرة 
تبسيطية وينطوي على مراعاة لليسار 

الفرنسي.

*تعاون ثنائي
ويعتــزم املســؤوالن اغتنام »املوســم 
الثقافي املشترك اإلسرائيلي الفرنسي 
مبناســبة  الثالثاء  امس  افتتحه  »الذي 
الذكــرى الســبعني لقيام إســرائيل، 
لتســليط األضواء على مــا يجمع بني 

البلدين.
وقــال دافيــد خلفــة بهــذا الصــدد 
إن »ماكــرون يعتمــد نهجــا شــديد 
البراغماتية، مع نية في فصل موضوع 
النزاع اإلســرائيلي الفلســطيني عن 
إلى  الثنائي«، مشــيرا  التعــاون  ملف 
اهتمام الرئيس بنموذج »األمة الناشئة 

»اإلسرائيلية.
كما افتتح ماكــرون ونتانياهو معرضا 
اإلســرائيلية  التكنولوجية  لالبتكارات 
فــي متحــف »غــران باليه«)القصــر 

الكبير(.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
القبض  األميركية  الســلطات  ألقت 
على ضابط ســابق في وكالة اخملابرات 
جتسســه  في  لالشــتباه  األميركية 

لصالح الصني.
وألقــت املباحــث الفيدرالية القبض 
على رون روكويل هانسن أثناء التوجه 

إلى مطار سياتل للسفر إلى الصني.
وقالــت وزارة العــدل األميركيــة إن 

هانســن متهــم بالعمالــة لصالح 
الصني ونقــل معلومات عــن الدفاع 
الوطني إلى الصني مقابل مبالغ مالية 

وصلت إلى 800 ألف دوالر.
هذا ولم يعلق املتهــم على ما حدث 
حتــى اآلن في حني وصــف جون دميرز، 
املزعومة  املمارســات  العــام،  احملامي 
املنســوبة إلى هانســن بأنها »خيانة 
زمالئه  إلــى  وإســاءة  األمــة  ألمــن 

السابقني في اخملابرات«.
ومن جانبه، وصف املدعي العام لوالية 
يوتا األميركية، محل إقامة هانســن، 
االتهامــات التي وجهــت إلى ضابط 

اخملابرات السابق بأنها »مزعجة جدا«.
وميثل هانسن، الذي أُلقي القبض عليه 
السبت املاضي، أمام محكمة سياتل 
في وقت الحق ليواجه قائمة اتهامات 
تتضمــن 15 تهمة تشــير إلى جمع 

وتسليم معلومات عن الدفاع الوطني 
ملساعدة حكومة أجنبية.

كمــا يواجه تهمــة العمالة للصني، 
وتهريب مبالــغ كبيرة من املال، وإجراء 
من  بضائع  وتهريــب  نقدية،  تعامالت 

الواليات املتحدة.
العســكرية  اخملابرات  وكالــة  وقالت 
إن هانســن يتحــدث لغتــي املندرين 
بــدأت  وأنهــا  والروســية بطالقــة، 

التعامل معــه لتولي القضايا املدنية 
عــام 2006. وتتولــى الوكالة األعمال 
اخملابراتية اخلاصة بالشــؤون الدفاعية 
الدفــاع  وزارة  وتتبــع  والعســكرية 

األميركية.
وقالت وزارة العدل األميركية إن املتهم 
أطلع على »أسرار عليا« لسنوات عدة، 
وأنه كان يســافر بانتظام إلى الصني 

في الفترة من 2013 إلى 2017.

وأشارت إلى أن هانسن حاول أكثر من 
مرة احلصــول على معلومات ســرية 
تخص الدولة بعــد أن توقف التعاون 
بينه وبني مخابرات الدفاع، ما أثار انتباه 

السلطات إلى ممارساته.
ويُعد هانســن احللقــة األحدث على 
اإلطالق في مسلســل الكشــف عن 
ضباط مخابرات أمريكيني يتجسسون 

لصالح الصني.

وألقت الســلطات القبض على جيري 
شانغ، ضابط سابق في وكالة اخملابرات 
املركزيــة األميركية، في وقت ســابق 
من الشهر اجلاري، بتهمة التآمر جلمع 

وتسليم معلومات إلى الصني.
كمــا يُحاكم كيفن مالــوري، ضابط 
اخملابرات املركزية السابق، في واليــــة 
فرجينيـــا بتهمـــة بيــع معلومات 

للصني.

 فرنسا ثاني محطات نتنياهو األوروبية 
سعيا لتشكيل جبهة موحدة ضد إيران

تقـرير

اعتقال ضابط مخابرات أميركي سابق متهم بالعمالة للصين، وتهريب مبالغ 



7 اقتصاد

أعلنت مجموعة »بيجو ستروين« تعليق أنشطة 
مشاريعها املشتركة في إيران، تنفيذا للعقوبات 
األميركية املفروضة على طهران بعد انسحابها 

من االتفاق النووي املبرم معها.
وقالت الشــركة في بيــان إنها »بــدأت تعليق 
أنشطة مشــروعاتها املشتركة إلتزاما بالقانون 

األميركي بحلول السادس من آب«.
وأضاف البيان: »بدعم من احلكومة الفرنســية، 
تعمل مجموعة بيجو ســتروين مع الســلطات 

األميركية من أجل بحث تقدمي إعفاء«.
وأشارت اجملموعة إلى أن تعليق األنشطة ال يغير 
التوجــه املالي احلالي للمجموعــة، مضيفة أن 
أنشــطتها في إيران متثل أقل من واحد باملئة من 

إيراداتها، حسب ما نقلت »رويترز«.
يذكــر أن اجملموعة باعت العــام املاضي 444600 
ســيارة في إيران التي تشــكل ســوقها األولى 
أمام الصني )382800 ســيارة( واململكة املتحدة 
)279100( وإيطاليــا )265200( وأملانيا )257800(. 

وفقا لفرانس برس.

أعلن رئيــس مجلــس ادارة مجموعة »توتال« 
النفطيــة الفرنســية باتريــك بويانيه خالل 
اجلمعيــة العامة للمســاهمني في اجملموعة 
في باريــس، ان إمكانية احلصــول على إعفاء 
من الســلطات األميركية »ضئيل جداً« حتى 
تتمكن من مواصلة مشروعها الغازي الضخم 

في إيران.
وينــص اتفاق مبرم في متــوز 2017 قيمته 4.8 
بليون دوالر، على أن متلــك توتال 50,1 في املئة 
من الكونســورتيوم الذي يتولى تطوير املرحلة 
11 من »حقل فارس اجلنوبي«، تليها الشــركة 
الصينية الوطنية للنفط »ســي أن بي سي« 
)30 في املئة من احلصص( واإليرانية »بتروبارس« 
)19,9(. لكــن العمالق الفرنســي حذر من أنه 
ســيضع حداً ملشروعه في إيران إذا لم يحصل 
على اســتثناء من السلطات األميركية بدعم 

من فرنسا واالحتاد األوروبي.

أعلــن الرئيــس التنفيــذي لشــركة الطاقة 
احلكومية ســوناطراك أن اجلزائر عينت مكتب 
بروفوســت  األميركي كورتيس موليه-  احملاماة 
كولــت آنــد موســلي ومستشــارين آخرين 
للمساعدة في وضع قانون جديد للطاقة يهدف 

إلى جذب استثمارات هناك حاجة شديدة لها.
ويحاول البلد العضو فــي أوبك، وهو أيضا من 
بني كبار مــوردي الغاز ألوروبا، جــذب املزيد من 
االســتثمارات األجنبية. لكن الشركات حتجم 
وتشتكي من البيروقراطية والشروط القاسية.

وقــال عبــد املؤمن ولــد قدور فــي تصريحات 
للصحفيني إن اجلزائر تعمــل على وضع قانون 
جديد، لكــن لم يتضــح بعد متى ســتكون 
مســتعدة، إذ هناك عدة أطــراف منخرطة في 

املوضوع.

بيجو

توتال

سوناطراك

شركات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلــن البنك املركــزي العراقي 
املدفوعــات  إنطــالق مجلــس 
الوطني، فــي حني اكد محافظ 
أن  العالق  البنك علي محســن 
اجمللس لم ينطلــق إال بعد توفر 
البنية  لبناء  القاعدة االساسية 
والقانونية  الفنيــة  التحتيــة 

لنظم املدفوعات في العراق.
بيــان صحافي،  البنك في  وقال 
إن »محافــظ البنــك املركــزي 
العراقــي تــرأس االجتماع االول 
جمللس املدفوعــات الوطني الذي 
البنك  فــي عضويتــه  يضــم 
واملصــارف  العراقــي  املركــزي 
احلكوميــة ورابطــة املصــارف 
اخلاصة العراقية وشركات الدفع 
االلكترونــي وممثلني عن االجهزة 
االمنية وســوق العــراق لألوراق 
املالية وهيئــة االعالم واالتصال 

ووزارة املالية«.
وأضاف البنك، أنه »مت استضافة 
ممثــل مــن البنــك الدولي في 
االجتماع والــذي بني أن مجلس 
الوطنــي خطــوة  املدفوعــات 
 40% وان هناك  متقدمة، خاصة 
من البنــوك املركزية في العالم 
قد أسست مجالس للمدفوعات 
في دولها«، متوقعا أن »يســهم 
بدعم  الدولية  مشاركاته  خالل 

انظمة املدفوعات في العراق«.
وتابع البنك في بيانه، أن »اعضاء 
اعماله،  انطــالق  باركوا  اجمللس 
متوقعــني ان يســهم في دعم 
مشــاريع الدفع االلكتروني من 
خالل رســم ستراتيجية وطنية 
العقبات  وتذليــل  للمدفوعات 
التي تواجه عمل املســتفيدين 

من هذه االنظمة«.
من جهتــه، أكد محافظ البنك 
افتتاح  في  العالق  علي محسن 
بحســب  املدعوعات،  مجلــس 
اجمللس  أهمية هذا  البيان، »على 
لبناء عالقة وطيدة بني اصحاب 
املالي  القطــاع  مــع  املصلحة 

واملصرفي«.
ولفت الى أن »اجمللس لم ينطلق 

إال بعد توفر القاعدة االساسية 
لبنــاء البنية التحتيــة الفنية 
والقانونية لنظم املدفوعات في 

العراق«.
أن »اجمللس سيكون  العالق،  وبني 
الدليل الذي يقيم ويراقب نظم 
مشــاركة  خالل  من  املدفوعات 
الرؤى واملقترحات من قبل اعضاء 

اجمللس«.

تراجعت  آخــر،  صعيــد  علــى 
العراقي  املركزي  البنك  مبيعات 
أمس  األجنبيــة،  العملــة  من 
الثالثاء، إلــى 115.4 مليون دوالر، 
في مقابــل 130.57 مليون دوالر 
مبــزاد يوم االثنــني ، وبواقع 15.2 

مليون دوالر.
وأوضح املركزي، في بيان، أن سعر 
الصــرف بلغ 1190 دينــاراً لكل 

دوالر، في املزاد املنعقد مبشاركة 
32 مصرفاً، وشركة واحدة فقط 

للتحويل املالي.
ونوه البنك بأن تلك املبيعات هي 
نتائج مزاد غــداً )اليوم( األربعاء، 
موضحاً أن إجمالي البيع الكلي 

بلغ 155.31 مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املباعة لتعزيز 
أرصدة املصارف في اخلارج 113.6 

مليون دوالر، في حني ُقدر إجمالي 
مليون   41.71 بنحو  املباع  النقد 

دوالر.
أن  البيان،  فــي  املركزي،  وأوضح 
بيــع املبالــغ احملولة حلســابات 
املصارف في اخلارج يكون بسعر 
1190 ديناراً لكل دوالر، أما البيع 
النقــدي فســيكون بالســعر 

نفسه.

البنك المركزي يطلق مجلس المدفوعات الوطني
بعضوية المصارف الحكومية وتشكيالت مالية وأجهزة أمنية

محافظ البنك 
المركزي العراقي 
ترأس االجتماع االول 
لمجلس المدفوعات 
الوطني الذي يضم في 
عضويته البنك المركزي 
العراقي والمصارف 
الحكومية ورابطة 
المصارف الخاصة 
العراقية وشركات الدفع 
االلكتروني وممثلين عن 
االجهزة االمنية وسوق 
العراق لألوراق المالية 
وهيئة االعالم واالتصال 
ووزارة المالية

جانب من االجتماع
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متابعة الصباح الجديد:

بدأ العراق وإيران مبادلة النفط اخلام، 
في صفقة تعزز مصالح طهران لدى 
أهم حليف عربي لهــا في مواجهة 
الضغــوط املتنامية من واشــنطن، 
وفقاً للموقع اإلخبــاري لوزارة النفط 
الصفقة،  ومبوجب  )شــانا(.  اإليرانية 
يُنقــل اخلام من حقــول كركوك في 
وستستعمل  إيران.  إلى  الشــاحنات 
طهــران النفــط فــي مصافيهــا، 
وستســلم كميــة مماثلة مــن اخلام 
إلى املوانئ اجلنوبيــة في العراق على 

اخلليج.
وبعد مســاعدة العــراق على إحباط 
مســاعي األكراد لالســتقالل العام 
املاضي، هيأت إيران العضو في »أوبك«، 
نفســها للســيطرة على صــادرات 
النفــط من حقل كركــوك. واتفقت 
بغــداد للمرة األولى علــى نقل اخلام 
من محافظة كركوك، التي استعادت 
السيطرة عليها من األكراد، إلى إيران، 
إذ سيستعمل في تغذية مصفاة في 
مدينة كرمانشــاه. ويُرجح أن يسبب 
االتفــاق قلقاً من محاولــة الهيمنة 
على الشرق األوســط، وهو ما تنفيه 

طهران.
وأشار »شــانا« الى أن كميات تتراوح 
بني 30 ألف برميل يومياً و60 ألفاً من 
خام كركوك، سُتنقل في الشاحنات 

إلى دره شهر في جنوب غربي إيران. 
لبناء خط  وإيــران  العــراق  ويخطط 
مــن كركوك،  النفط  ينقــل  أنابيب 
لتفادي اســتخدام الشاحنات. وتتيح 
اســتئناف  للعراق  املبادلــة  صفقة 
التي توقفت  مبيعات خام كركــوك، 
العراقية  القــوات  اســتعادة  منــذ 
الســيطرة على احلقول النفطية من 

األكراد في تشرين األول 2017.

إدارة  بيانــات  الــى ذلــك، أظهــرت 
معلومات الطاقة األميركية األسبوع 
املاضــي، أن إنتــاج النفــط اخلام في 
الواليات املتحدة ارتفع في آذار املاضي 
إلى 10.47 مليــون برميل يوميا، وهو 

مستوى قياسي شهري«.
هيوز« خلدمات  »بيكر  وأعلنت شركة 
الطاقة، أن شــركات احلفر األميركية 
أضافت منصتي حفــر نفطيتني في 
األســبوع املنتهي فــي األول من هذا 
الشــهر، ليصل عددها اإلجمالي إلى 
861 وهو أعلى مستوى منذ آذار 2015. 
وهذه املرة الثامنة في تسعة أسابيع 

التي يرتفع فيها عدد منصات احلفر.
ولفتــت وكالــة األنبــاء الكويتيــة 
الرســمية )كونا(، الــى أن وزراء نفط 
اســتمرار  إلى  احلاجة  »أكــدوا  عرب 
واملنتجني  »أوبك«  أعضاء  بني  التعاون 

اآلخرين لتحقيق توازن في السوق«.
في  رســمياً  وتعقد »أوبك« اجتماعاً 
22 من هذا الشــهر لوضع سياســة 
اإلنتــاج. ويُتوقع أن توافــق علي زيادة 
قلق  وسط  الســوق،  لتهدئة  اإلنتاج 
وإيران،  حول اإلمــدادات من فنزويــال 
وإبداء واشــنطن قلقها مــن ارتفاع 
أســعار النفط أكثر من الالزم، وفقاً 
ملصادر مطلعة في املنظمة الشــهر 

املاضي.
وفــي نشــاط الشــركات، وقعــت 
مجموعة »قطر للبتــرول« اململوكة 
من احلكومة القطرية، اتفاقاً لشــراء 
حصــة 30 فــي املئــة من أســهم 
شركتني تابعتني لـ »إكسون موبيل«، 
احملروقات  الستكشاف  حقوقاً  متلكان 

في األرجنتني.
وقــال الرئيــس التنفيذي لـــ »قطر 
الكعبي  بن شــريده  للبترول« سعد 
اجملموعة »يسعدنا  بيان نشــرته  في 
أن نصل إلى هذا االتفاق مع شــركة 
»إكسون موبيل« التي يجمعنا معها 

الناجحة،  تاريخ طويل من الشراكات 
وأن نســاهم في تطوير املــوارد غير 
التقليديــة حلوض فــاكا مويرتا في 
األرجنتــني«. واعتبــر أن »أهمية هذا 
احلدث تتمثل بكونه االســتثمار األول 
لقطر للبتــرول فــي األرجنتني، وهو 
األول الدولي أيضاً املهم لنا في موارد 

النفط والغاز غير التقليدية«.
وأشــار النائب األول لرئيس »إكسون 
موبيل« أندرو ســوايغر، إلى أن االتفاق 
»يؤكد التزامنا تطوير موارد األرجنتني 
لدعــم اإلنتاج احمللي للنفــط والغاز 

الطبيعي«.
في الشــأن ذاته، ذكرت وكالة األنباء 
اجلزائريــة أن وزيــر الطاقة مصطفى 
قيتوني قال إن بالده تتوقع بقاء أسعار 
النفط اخلام العاملية بني 75 و80 دوالرا 
للبرميل بعد اجتماع منظمة البلدان 

املصدرة للبترول )أوبك( هذا الشهر.
يرد على ســؤال بشأن  وكان قيتوني 
تراجع محتمل في أسعار النفط جراء 
إمكان التعاون بني السعودية وروسيا 
لزيــادة اإلنتاج وتعويــض النقص في 
اإلمدادات مــن فنزويال وتهدئة اخملاوف 
بشــأن أثر العقوبات األميركية على 

إيران.
الوكالة عــن قيتوني قوله  ونقلــت 
”هناك مشاكل جيوسياسية ببعض 
املناطــق املنتجة للبتــرول... ال يوجد 
مشكل على األسعار التي تتراوح ما 

بني 75 و80 دوالرا“.
ارتفعت أســعار النفط أمس الثالثاء 
بفعل توقعات بأن مخزونات اخلام في 
تنخفض لكن  رمبــا  املتحدة  الواليات 
زيــادة اإلنتاج األميركي واخملاوف من أن 
أوبك رمبا تزيد اإلنتاج تواصل الضغط 

على معنويات املستثمرين.
القياس  العقود اآلجلة خلام  وارتفعت 
العاملي برنت 25 سنتا مبا يعادل 0.33 
باملئة إلى 75.53 دوالر للبرميل بعد أن 

انخفضت اثنني باملئة إلى 75.29 دوالر 
عند التسوية يوم االثنني.

وارتفع خام غرب تكســاس الوسيط 
األميركي 44 سنتا أو 0.68 باملئة إلى 
65.19 دوالر للبرميل. وأغلق العقد في 
اجللسة السابقة منخفضا 1.6 باملئة 

إلى 64.75 دوالر.
ومن املقــرر أن جتتمع منظمة البلدان 
)أوبك( في فيينا في  املصدرة للبترول 
22 حزيــران التخاذ قرار بشــأن ما إذا 
كانــت املنظمة وعدد مــن املنتجني 
خارجها، مبا في ذلك روسيا، سيزيدون 
اخملاوف بشــأن نقص  لتهدئة  اإلنتاج 
محتمــل في اإلمــدادات مــن إيران 

وفنزويال.
وفي مطلع األسبوع، اتفق وزراء نفط 
عرب من أوبــك وخارجها على احلاجة 
إلى استمرار التعاون لتحقيق التوازن 
في اإلمــدادات العاملية وفقا ملا ذكرته 

وكالة األنباء الكويتية.
العاملية  النفــط  إمدادات  وتشــهد 
شحا في ظل تخفيضات اإلنتاج التي 
تقودهــا أوبك والتي بــدأت في أوائل 

.2017
ومن املتوقــع أن تكون مخزونات اخلام 
أكبر مستهلك  املتحدة،  الواليات  في 
للنفط في العالم، قد انخفضت نحو 
2.5 مليــون برميل في املتوســط في 
األسبوع املنتهي في األول من حزيران 
وفقا خلمســة محللني اســتطلعت 
البيانات  آراءهم قبل صــدور  رويتــرز 

الرسمية األميركية.
لكن زيادة إنتاج النفط اخلام األميركي 
تضــع أيضــا ضغوطا على أســعار 

النفط.
وفــي آذار، زاد إنتــاج النفــط اخلــام 
األميركــي إلــى 10.47 مليون برميل 
يوميا وهو أعلى مســتوى مســجل 
إدارة  وفقــا للتقرير الشــهري مــن 

معلومات الطاقة األميركية.

تقـرير

الجزائر تتوقع استقرار سعر الخام بين 75 و80 دوالرًا للبرميل

إيران تستعمل نفط كركوك
في مصافيها

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت هيئة املنافــذ احلدودية أن 
متنع  املوانئ  في  موجودة  "مافيات" 
التجار من استالم بضائعهم "من 
دون موافقتها"، في حني بينت أنها 
"ستراقب" منفذ طريبيل من خالل 

ربطه بنظام الكتروني مع بغداد.
وقال رئيس هيئــة املنافذ احلدودية 
كاظــم العقابي في بيان صحافي، 
إن هيئتــه "إحالــت 297 مخالفة 
املنافذ خالل شــهري  للقضاء في 
العام"،  الثاني وشباط لهذا  كانون 
موضحا أن "منٌذ أول يوم مباشــرة 

هيئــة املنافذ في املوانــئ مت احالة 
حاويتــني داخله للعــراق للقضاء 
وعلى اثرهــا مت االضــراب من قبل 

التجار".
وأضــاف العقابي، أن "عدد احلاويات 
التي مت اخراجها من املوانئ اكثر من 
ثالثة االف حاويــة كونها مطابقة 
والقانــون"،  الســالمة  لشــروط 
مشيرا الى أن "أجور اخلدمات التي 
الهيئة هي  مت طرحها مــن قبــل 
فرص جاذبة لالستثمار بعد االعالن 
عنها في هيئة االســتثمار وجميع 
االيــرادات تذهب ل خزينــة الدولة/ 

وزارة املالية وليس للهيئة".
وتابع العقابي، أن "جميع االجراءات 
املطبقــة االن في منفــذي ميناء 
ام قصــر الشــمالي واجلنوبي هي 
نفسها تطبق على املنافذ البرية"، 
الفتا الــى أن "املافيات املوجودة في 
املوانــئ متنــع التجار من اســتالم 

بضائعهم من دون موافقتهم".
وأكد رئيس هيئة املنافذ "سوف مننع 
دخول اي شخص للمنافذ البحرية 
ال ميلك وكالــة اخراج جمركي غير 
مرخصة رســمياً والتي تصدر من 

الهيئة العامة للجمارك".

لندن ـ رويترز:
استقرت أسعار الذهب من دون تغير 
يذكر أمــس الثالثاء بعد أن أغلقت 
منخفضــة في اجللســات الثالث 
إلى  اجتاه املستثمرين  السابقة مع 
تنامي  األصول عالية اخملاطر وسط 
احتماالت رفع الفائدة األميركية إثر 

بيانات اقتصادية قوية.
للذهــب  الفــوري  الســعر  وكان 
دوالر   1291.51 عنــد  مســتقرا 
لألوقيــة )األونصــة(. ونزلت عقود 
الذهب األميركية اآلجلة 0.1 باملئة 

إلى 1295.60 دوالر لألوقية.

املتعاملني  كبيــر  لوجن  رونالد  وقال 
لدى لي تشــيوجن لتــداول الذهب 
في هــوجن كوجن ”ال يوجــد اهتمام 
باألسهم  األكبر  االهتمام  بالذهب. 
والناس يكسبون املال هناك، لذا ال 
أحد يرغب في تداول الذهب حاليا.“

األســهم  مؤشــرات  وكانــت 
األميركية الرئيسة الثالثة ارتفعت 
االثنــني ليغلــق ناســداك عنــد 
مستوى قياسي مرتفع مع مراهنة 
النمو  اســتمرار  على  املستثمرين 

االقتصادي القوي.
وارتفع مؤشــر الدوالر، الذي يقيس 

قوة العملــة األميركية في مقابل 
رئيسة،  من ســت عمالت  ســلة 
0.1 باملئة إلــى 94.067. وزاد الدوالر 
ينات مســجال   110 إلى  األميركي 

أعلى مستوياته منذ 24 أيار.
وقــال ايــه.ان.زد في مذكــرة ”قوة 
الدوالر األميركي في الفترة األخيرة 
وســط بيانــات اقتصاديــة قوية 
أبقت على طلب املستثمرين )على 

الذهب( ضعيفا.“
فــي  باملئــة   0.1 الفضــة  وزادت 
املعامــالت الفورية إلى 16.38 دوالر 

لألوقية.

المنافذ الحدودية: مافيات الموانئ
تمنع التجار من استالم بضائعهم 

استقرار الذهب عند
1296 دوالرًا لألوقية
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تشكيل

ترجماتاصدارات

قراءة

مــع معاصرة الفن البولونــي، الذي كان 
أثره شاخصاً في بداية جتربته، وفي هذه 
املعادلة )القلقة( منح مهر الدين، بحذر 
تتوازن  أعماله مسحة شخصية  شديد 
مع رؤيته وطروحاتــه التي حتمل قيمة ) 
فنية وإنسانية( معاصرة، مثلما كان لها 
صوتها وصورتها، في املشهد التشكيلي 
احمللــي، أو العربي فيما بعــد.. رغم أنها 
قد أتخذت صيغ تكنيكيــة عديدة، في 
ملمس وصــور منجزه اإلبداعــي، إال أن 
وعامله  )اإلنسان(  هو  األساس  موضوعها 
الغريب، املتناقــض، واملرير حد احلنظل!.، 

فقد كان اجلــو العام واحمليط اإلجتماعي، 
والسياسي، املزدحم بالتناقضات احليوية، 
الديــن، وخصوصاً  الذي ولد فيــه مهر 
فــي مدينتــه، البصرة )مواليــد 1938( 
أنعكس  الــذي  العميق  أثــره  وترعرعه، 
التعبيرية  أعمالــه  باكورة  على مجمل 
األولى، إذ بدأ رســاماً تشخيصياً، يتمتع 
بقوة التخطيط، ال ســيما وأنه قد درس 
الرســم األكادميي على يد األستاذ فائق 
حســن، كما درس فن النحــت، على يد 
النحات جواد ســليم، خالل مدة دراسته 
في معهد الفنون اجلميلة ببغداد )تخرج 
1958(، وكان رسم )اإلنسان( كرمز  سنة 
موضوعــي، بكامل أعضائه البشــرية، 
يبني عليه  وصفاته، محــوراً أساســياً 

مفردات لوحاته.
باملســحة  تلــك األعمــال  وأتســمت 
)الفيكورونيفيــة = األكادميية املعاصرة( 
مستخدماً فن الكوالج، من املواد األولية 
اخملتلفــة، التي تخــدم رؤيتــه، كالرمل 
واجلبس ونشــارة اخلشــب وقطع احلديد 
الصغيــرة.. فضــالً عــن مادتــي الزيت 
واألكرليك.. مما يعطي نبضاً حسياً خاصاً 

مللمس ورؤية اللوحة نفسها.
بعد ذلك، أخذ مهر الدين، يركز إهتمامه 
برســم أجزاء معينة من أعضاء جسم 
اإلنســان وبحركات متنوعة، مقســماً 
ســطح اللوحة إلى أجــزاء عديدة، وكل 
جزء يضــم مفردة مســتقلة برمزيتها 
ومضمونهــا، لكنها تلتقــي أخيراً في 
صلب وثيمة موضوع اللوحة نفســها.. 
العامل  روحيــة  بعدما يضفــي عليها 
النفسي املؤثر، مستفيداً من إمكانياته 
وسيطرته، في تقنية التخطيط )باألسود 
واألبيض( أو بأقالم ملونة، مع إستخدامه 
كذلك، كــوالج، من صــور فوتوغرافية، 
وقصاصات صحف.. إلخ، مقتربة إلى حد 
ما إلى لغة تصميم البوستر السياسي، 
مادامت السياسة هي التي تسيطر على 
اإلنسان وأعضائه وأفكاره، وحتى التفنن 

في طريقة قتل اإلنسان ونفيه.
وفي هذه الهيمنة السياســية والصراع 
اإلنساني، حتى في داخله، وحلظات الذعر 

واخلوف عند مشاهدة أو سماع املأساة.. 
تتولد عناصر اإلحتجاج الكثيفة، مثلما 
تتفاعــل عوامل اإلبداع في اإلســتلهام 

والتقدمي.
وفــي هذه الصيغ الفنية التي أشــتغل 
عليها مهر الدين، كان هذا اإلجتاه مبثابة 
مترده علــى القانــون الســائد واملألوف 
في منجز التصوير الفنــي، الذي قدمه 
في معرضه الشــخصي الثالث ســنة 
1978، حتــت عنوان )غريب هــذا العالم( 
هذا املعرض الي يعــد اإلنعطافة احلادة 
واملهمــة، في مســيرة الفنــان محمد 
مهر الدين، وتأسيس رسم هوية إبداعه 

املعاصر.
يستدرك الفنان والناقد شاكر حسن آل 
ســعيد: وحملمد مهر الدين في كل ذلك، 
وســائله اخلاصة التكوينية واملضمونية 
والشــكلية معاَ، إذ ليس هناك موضوع 
يتســرب اليأس إلى نفوسنا في إدراكها 
وإدراك تطورهــا املصيري فهو من ناحية 
ما يؤمن بوحدة الكائن البشري املفضل، 
إذ قلما رســم موضوعاً لــم يطرح فيه 
قضية اإلنســان، بلحمه ودمه، وهو في 
ذروة موقفه النضالي، إن هذا الرجل الذي 
يبدو لنا مهمشــاً وهــو يلتصق مبلمس 
اللوحة التصويرية، الميكــن أن يكون إال 

أو  متماسكاً مهماً، هرســته الطبيعة 
قوى البطش والتعسف في نظمها.

وتتعمق رؤية مهر الدين، بعدئذ بسطح 
لوحته ذات الهم اإلنساني الصارخ، مثلما 
الشفاف،  الفني  ويترسخ نهجه  يتعمق 
من خــالل النظريات واملفاهيم الرياضية 
والهندســية، وقــد فرضت اإلشــارات 
هنا  اخملتزلة،  الرمزيــة  لغتها  التجريدية 
أرقام حسابية وعالمات وأسهم  وهناك، 
وكتابــات مجهولــة، و.. و..، وكان الفراغ 
أو فضاء اللوحة يتســع لكل هذا الكم 
الهائــل من هذه )الطالســم( املعاصرة، 
أمام إنسان مازال يبحث عن لقمة عيش 
أو فســحة من األمل املفقود أو حتى من 

يتعاطف معه.
 في سنة 2014،  أقام مهر الدين، معرضا 
شــخصياً في قاعــة االورفلي في عمان 
حتت بعنوان )حرب قذرة( ضم 40  مشهداً 
إحتجاجياً ملا خلفــه اإلحتالل االمريكي 

في  العراق.

محطات مهمة في مسيرة مهر الدين:
- ســنة 1982، منــح جائزة شــرف في 

معرض بغداد العاملي للملصقات.
- ســنة 1986، حصــل علــى اجلائــزة 
الفضة للرسم في بينالة أنقرة الدولي 

األول.
- ســنة 1988، حصــل علــى اجلائــزة 
الذهبية للرســم في مهرجــان بغداد 

العاملي الثاني للفن التشكيلي.
- ســنة 1993، حصــل علــى ميدالية 
شرف مع شــهادة تقديرية في بينالة 

بنغالدش اآلسيوي السادس.
- ســنة 1998، منــح اجلائــزة الوطنية 

إلبداع في بغداد.
- ســنة 2011، صدر عن جتربــة الفنان 
محمد مهر الديــن كتابان، األول نقدي 
حمل عنــوان »آراء حــول جتربة الفنان 
محمد مهر الدين التشكيلية« من عام 
1967 إلــى عــام 2010، والثاني بعنوان 
»انشغاالت محمد مهر الدين« من عام 
1957 إلى عام 2011، وضم صوراً لـ 200 

لوحة من أعماله الفنية.

علي إبراهـيم الدليمي *
     

أستذكرت احلركة التشكيلية في العراق، 
رحيــل الفنان الكبيــر، الفنــان الكبير 
محمد مهر الدين، )2015/4/23( في إحدى 
مستشــفيات عمان، بعدما هجر الوطن 
سنة 2006، بســبب الوضع املتدهور في 
الذي جلبه اإلحتالل االمريكي من  العراق 

سنة 2003.
ويعــد الفنــان محمد مهــر الدين، إحد 
أهم القامات الشــامخات في املشــهد 
التشــكيلي العراقي والعربــي والعاملي، 
الواضحة  األمثلــة  أقطــاب  أحــد  وهو 
التشــكيلي  الفن  ملعاصرة  والرصينــة، 
احلديــث في العــراق.. فمنــذ أن وقع مع 
زمالئه اخلمســة املؤسسني لبيان )الرؤية 
اجلديدة( عــام 1969، والفنان محمد مهر 
الدين، متمســك بتأصيل وتأثيث مالمح 
صــورة جتربتــه الفنية الشــخصية في 
مفهوم إســتلهام وطرح نصوص أفكاره 
الفني  منجزه  سطوح  على  التشكيلية، 
املتباين، ال ســيما وأن مبــادئ أو أهداف 
البيــان تنص على اإلســتفادة من جتارب 
البلــدان، التي درســوا فيهــا، فضالً عن 
إســتلهامهم التــراث العربــي، وبلورته 
برؤية معاصرة، وبأســلوب خاص.. ومبا أن 
مهــر الدين قد درس الرســم والكرافيك 
في أكادميية الفنون اجلميلة في وارشــو 
)ماجستير ســنة 1966(، فقد كان لزاماً 
عليه أن يستجيب ويتفاعل لدعوة البيان.

فبعد عودته إلى العراق من الدراســة في 
بولونيا، أستمد صياغة جتربته اجلديدة من 
بعض تأثيرات أســاتذته البولونيني، ولعل 
أبرزهم: سامبورســكي، ولينشتاين،  من 
وكويزدي، حيث أستفزوا أحاسيسه، وكان 
هذا األثر واضحــاً جداً في معرضه الثاني 
في بغداد، سنة 1976، ومنذ ذلك الوقت، 
كان يبحــث ويجري عــدة صياغات فنية 
متجددة فــي هوية إســلوبه، وفي فهم 

وهضم الفن املعاصر.
لقد جمــع مهر الدين، ســمات وعناصر 
التــراث احمللي، ومصير اإلنســان اجملهول، 

4،مزمور5، نون، ســبعة أقدام حتت سطح 
ســقف  حتــت  متاهــة،  القمر،دهقــان، 
افتراضية،رهان  واحد،أصل احلكاية،صــالت 
الكالب الضالة، شــتيمة، آلهة الشمس، 
ســؤال، املشــهد األخير، صفاقــة، هموم 
وطن، كابوس، مســار، مؤامرة، املرآة، لعنة 
مورفيوس، سفر األحالم، الواعظ، برق، قلق، 
أثر، مشــاعر صدئة، عــدوى، جوع، ضحك 
أشــبه بالبكاء، الطابور، ديوان املظالم، أبو 

نواس،موت مؤجل، عّش، حسبان، أشباح.
وقد كتبت د.سناء الّشعالن األديبة األردنية 
ذات األصــول الفلســطينية مقّدمة هذه 
التقدمي  نّيــة  اجملموعة حتت عنــوان “على 
وذّمة امللتّقي : مزامير عّباس داخل حســن 

ومســاحات األلــم اليومــّي ” حيث قالت 
فيها :” ال نســتطيع أن ندخــل إلى عوالم 
يومّية”  القصصّيــة” مزاميــر  اجملموعــة 
لألديــب العراقــّي عّباس داخل حســن إالّ 
املثقلة  الطاغّية  اإلنســانّية  من مساحة 
بحيــاة تعــّج بتفاصيــل األلــم والعجز 
واخليبــة واالنكســارات،ومتتح مــن ذاكرة 
تفيض باحلسرة على أزمان مسروقة ووطن 
منهوب على أيــدي الّلصوص،والتفّجع من 
دروب ملعونة ســرقته من وطنه وشعبه 
وذكرياته،كما ســرقت األزمان اجلميلة من 
في  العراق،ولفظته هنــاك بعيداً  وطنــه 
والوحدة  واحلزن  البــرد  األرض حيث  منافي 

واحلنني إلى وطن بعيد وأزمان ال تعود.

 
عن دار أمل اجلديدة السورية صدرت الطبعة 
األولى للعام 2018 من اجملموعة القصصّية 
” مزاميــر يومّية ” لألديــب والناقد العراقي 
عباس داخل حسن،التي كتب في مطلعها 
:” لم يُخلق بعد من يفّك مغاليق الوجود،كّل 
ما هو مطلوب مّنا أغنيــة من القلب لكّل 

الفصول”.
وهــذه اجملموعــة القصصّية تقــع في 59 
صفحــة مــن القطــع الصغير،وتتكــّون 
اجملموعــة القصصيــة املهــداة إلــى كّل 
ســبهان  شــاكر  الكاتب:إياد  صديقي  من 
القصيرة  القصص  ورزاق داخل حســن من 
التاليــة: مزمور 1،مزمور2،مزمــور 3،مزمور 

متواصــل وعميق في اجملتمــع وفي قناعاته 
ووعيه للحقيقــة. وهو فعل ثقافي قبل كل 
شــيء. والكتاب يبحث في هذا الفعل، وفي 
شــرعيته، وفي الوسائل التي متلكها الرواية 

للمشاركة فيه.
كما يبحث الكتاب في اإلنسان الذي سيتولى 
عملية التوعيــة الثقافية التي تضطلع بها 

الرواية، أي الروائي املثقف الذي يحمل الهّم 
األخالقي، ويوظف كتاباته في خدمة قضايا 
مجتمعه، ولديه الشــعور باملســؤولية عن 

اآلخرين كجزء من إنسانية اإلنسان.
إنه كتاب ال غنى عنه لكل مثقف، وخصوصاً 
وعلم  والفلســفة  بالســرديات  للمهتّمني 

االجتماع ونّقاد الرواية ودارسيها وكّتابها.

 
صدر حديثــا عن دار الفارابي كتــاب »الرواية 
والقيــم« للكاتــب لطيف زيتونــي، يبحث 
الكتاب فــي عالقة الرواية بالقيم، أي بالدفاع 
عن القيــم اإلنســانية ونشــرها ومتكينها 
من جهة، والثــورة على القيــم املضادة من 
جهة أخــرى. وهــذا الفعل هو فعــل تغيير 

متيز بها الى حد انــه يدعي بأن له قرينا 
يقوم أحيانا بالقتال نيابة عنه.

نقرأ في الروايــة احداثا مرت بها مدينة 
يافــا فــي اثنــاء االحتــالل العثماني، 
والصراع الذي قام بني الشــعب وقوات 
»اجلندرمة«، كذلك احلــرب اخلفية التي 
تكون سدا  كي  االنكشــاريني  ميارسها 
منيعا يحول دون تنفيذ اإلصالحات التي 
كانت مقررة من قبل الســلطان سليم 
الثالث، وخاصــة اذا ما علمنا ان من بني 
تلك اإلصالحات هو رغبة السلطان ببناء 
جيش يحل بدال عن اجليش االنكشــاري، 
الذي عاث فسادا في البلد واشاع الفنت 
لتكون وسيلة الهاء للشعب والسلطة 

في ان.
صورة أخرى من صور الرواية تتمثل بفترة 
احتالل جيش نابليون ملدينة يافا واحلصار 
الذي فرضه على مدينة عكا، وما تبعها 
مــن مجازر واحداث دمويــة، بعد ان قرر 
األهالي املقاومة من اجل طرد االحتالل، 

واســفرت تلك االحداث عن موت املئات، 
وقــد قتلوا بطــرق عديــدة، اجتمعت 
ببشاعتها وقســوتها، وتركت جثثهم 
في الشــوارع، مما أدى الى تفشي مرض 

الطاعون.
وتذكر الرواية ان الفرنســيني حني قرروا 
االنســحاب أخلوا مواقعهــم وأغرقوا 
أسلحتهم الثقيلة في البحر وتخلصوا 
من جنودهم املرضى بالطاعون بحقنهم 
بجرعات كبيرة من االفيون وحملوا عددا 
كبيــرا من اجلرحــى في رحلــة العودة 

الشاقة الى مصر.
هذه رواية رجل يخرج من اســاطير يافا 
وبحرهــا واســوارها من حكايــا الوالة 
واحلرملك  واإلنكشــارية  والســالطني 
واجلواري والغواية ودسائس القصور. هذا 
ما كتبه الناشــر » دار الشروق/ عمان » 
على ظهر الكتــاب، مضيفا: كانت يافا 
الشرق  ونافذة  املتوســط،  البحر  لؤلؤة 
على الغرب، وكان الرجل »يوسف« لؤلؤة 

املدينــة وقمرها وفتى ذلــك الزمن، في 
روحه فن ورسم وخطوط عشق وغواية 
وفي جسده نار وطاقة وقرين، رجل يسير 
بحثــا عــن احلقيقة واحلكمة واســرار 

احليــاة، ويتنقــل عبر األمكنــة مثقال 
باحلكايات والنزوات واملغامرات حامال يافا 
ايقونة تنوعها وانينها وعبقرية مكانها 

وتوحش حكامها وغزاتها.

راكــب الريح صدر عن دار الشــروق في 
عمان، بلغ عدد صفحــات الكتاب 344، 
وصدرت الطبعة األولى منها عام 2016.
يحيى يخلــف كاتب فلســطيني من 
مواليد عام 1944. ُعنّي وزيراً للثقافة في 
السلطة الفلســطينية من عام 2003 

حتى 2006. 
شــغل بضعــة مناصب أخــرى وترأس 
وفد فلســطني في العديد من املؤمترات 
الثقافية العربية، ومؤمترات اليونسكو. 

 يقيــم حالياً في مدينــة رام اهلل، وهو 
متفرغ للكتابة.

 أصــدر مجموعات قصصيــة وروايات 
ترجم بعضها إلى لغات عدة. 

من أبــرز رواياته: »جنران حتــت الصفر«، 
الريح«،  وراء  و«بحيــرة  اجملانني«،  و«تفاح 
و«ماء السماء«، و«جنة ونار«. وقد وصلت 
روايتــه »ماء الســماء« إلــى القائمة 
عام  العربية  البوكــر  جلائــزة  الطويلة 

.2009

أحالم يوسف
 

والذي  اليافــاوي،  يوســف  الريح،  راكب 
أطلق عليه البعض لقب يوســف الذي 
يركب الريح. وأطلــق عليه الرواة وعازفو 
الربــاب، لقب راكب الريــح. اما في قرى 
اخلليل، فقد أضافــوا كلمة »صندالوي«، 

فصار »راكب الريح صندالوي«.
رواية راكب الريــح للروائي يحيى خلف، 
تأخذ القارئ الى أجواء تشبه الى حد كبير 
ببعض تفاصيلها أجواء مسلســل حرمي 
واملؤامرات،  الدســائس  حيث  السلطان، 
والنسوة اللواتي ُسبني من بلدانهن ليتم 
تصنيفهن فيما بعد حسب اهواء ورغبة 

الوالة.
في حكاية راكب الريح جند ان هناك حملات 
شــفيفة جتمع البطل يوســف بالنبي 
الشكل  الصديق، حيث جمال  يوســف 
التي  الفتنة، والشجاعة  الذي يصل حد 

إستذكار رائد اللوحة العراقية 
المعاصرة.. محمد مهر الدين

” مزامير يومّية” لألديب عباس داخل حسن

أحبِك*
الرواية والقيم جديد دار الفارابي

راكب الريح..جولة روائية بيافا

محمد مهر الدين

منذ أن وقع مع زمالئه 
الخمسة المؤسسين لبيان 

)الرؤية الجديدة( عام 1969، 
والفنان محمد مهر الدين، 

متمسك بتأصيل وتأثيث 
مالمح صورة تجربته الفنية 

الشخصية في مفهوم 
إستلهام وطرح نصوص 
أفكاره التشكيلية، على 

سطوح منجزه الفني 
المتباين، ال سيما وأن مبادئ 

أو أهداف البيان تنص على 
اإلستفادة من تجارب البلدان، 

التي درسوا فيها

ترجمة : حسين علي خضير

أُحبِك
أحبُِّك من أوِل ساعٍة

ومن أوِل وهلٍة
التقينا فيها فجاءًة.

أحبِك
وأحترُق شوقا ألجلِك،

وفي روحي
كالٌم ال ينتهي

كيف لي أن أُسّمَي غرامَي هذا؟
أهو فرَحًة؟ أم عذاٌب؟ أم صراع؟!

ال نهايَة لُه ما دُمُت أحيا
أحيا لِك وحَدِك

 -------------------
* للشاعر الروسي قسطنطني 

دميترييفيتش باملونت )1867 – 1942(
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بغداد ت الصباح الجديد:
صدر عن قســم االعالم في اللجنة 
الباراملبيــة الوطنية العراقية العدد 
17 مــن مجلة باراملبياد املتخصصة 
برياضة متحدي االعاقة.. وقال مدير 
الباراملبية  قسم االعالم في اللجنة 
هشــام الســلمان الذي يرأس حترير 
العديد  العدد اجلديد واكب  ان  اجمللة 
من القضايا واملواضيع الساخنة في 
والرياضية  الباراملبية  اللجنة  رياضة 

العراقية بصورة عامة.
ان  اجمللة ســلطت االضواء  واضاف 
العراقية في بطولة  املشاركة  على 
املغــرب الدولية بكرة الســلة التي 

تقام في مراكش نهاية الشهر اجلاري 
االجتماعات  فضال عــن سلســلة 
املتواصلــة التــي جتريهــا اللجنة 
الباراملبية للمشــاركني من مدربني 
والعبــني واداريني فــي دورة االلعاب 
االسيوية في جاكارتا التي جتري في 

اندونيسيا تشرين االول املقبل.
واشــار الســلمان الــى ان العدد 
اجلديد تضمــن تقاريرا مفصلة عن 
انتخابات احتــاد كرة القدم العراقي 
واضواء حول بطولــة كاس العالم 
فضال عــن بوســتر العــدد لهذا 
الكاملة  املواعيد  املتضمن  الشهر 

للمونديال الروسي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االحتاد  املســابقات في  حددت جلنة 
العراقــي لكرة القدم، يــوم االحد 
الفني  املؤمتر  املقبل، موعدا إلنعقاد 
التصفيات  الى  املتأهلة  الـ8  للفرق 
املؤدية الى الدوري املمتاز في القاعة 
الرئيســية لالحتــاد عند الســاعة 

الواحدة ظهرا.

ودعت جلنة املسابقات جميع االندية 
املتأهلة الــى ان تبعث مبمثل عنها 
من اجل احلضور فــي املؤمتر الفني، 
والدفاع  الصناعــة  مــن  كل  وهي 
املدني واجليــش واخلطوط والصليخ 
العــدل  وشــباب  واملهندســني 
واالتصاالت، وســيتم خــالل املؤمتر 
وآلية  املنافســات  انطــالق  موعد 

صعــود الفرق االولــى املتأهلة الى 
التصفيات النهائية للدوري املمتاز.

من جانب اخر، دعت جلنة املسابقات 
حلضور  كافــة  البغدادية  االنديــة 
املؤمتر الفني للفئــات العمرية يوم 
االثنني املقبل في الســاعة الواحدة 
ظهرا، ولــكل الفئات )االشــبال – 

الناشئني – الشباب(.
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العواصم ـ وكاالت:

مــن  الفرنســي،  املنتخــب  يعــد 
املرشحني حلصد لقب مونديال روسيا 
هذا الصيف، في ظل املواهب املميزة 
التي تضمهمــا قائمته، مثل كيليان 
مبابي وأنطــوان جريزمان وبول بوجبا 

وغيرهم.
تقــدر القيمة التســويقية ملنتخب 
فرنسا بنحو مليار يورو، ويحتل املركز 
الفيفا،  تصنيف  في  عامليا  الســابع 
و%69.6 مــن قوامــه يلعبــون خارج 
الدوري الفرنســي، بينما متوســط 

أعمار جنوم الديوك 26 سنة.
التتويــج بلقــب كأس العالم 1998 
ويــورو 1984و 2000 وكأس القــارات 
2001 و2003 أبــرز إجنــازات املنتخب 
املنتخــب  الفرنسي.ســيواجه 
الفرنســي فــي افتتــاح مشــواره 
 16 في  أســتراليا  الثانية،  باجملموعة 
حزيــران ثم بيــرو فــي 21 من نفس 
مبواجهة  مبارياته  ويختتم  الشــهر، 

الدمنارك في 26 من هذا الشهر.
جنــم املنتخب الفرنســي الســابق 
واملتــوج بلقــب كأس العالم 1998 
ويورو 2000 مع الديوك، يشــرف على 
املنتخــب منذ 8 متوز مــن عام 2012 

بعقد حتى 2020.
وجنــح ديشــامب في قيادة فرنســا 
لنهائي يورو 2016 على أرضها، لكنه 
خسر اللقب أمام البرتغال بهدف في 
الوقت القاتل، بالرغم من املســتوى 
عاما  الـــ49  للديوك.صاحب  اجليــد 
73 مباراة  الفرنسي في  املنتخب  قاد 
حيــث حقق االنتصار فــي 45 منها، 
وتعادل في 13 مباراة وخســر 15 مرة، 
ويفضل اللعــب بطريقة 4-3-3، في 
ظل تواجد مهاجمــني مميزين أبرزهم 

بالطبع مبابي ودميبلي وجريزمان.
النجم  أنطــوان جريزمان، هــو  يعد 
األول حاليــا فــي صفــوف املنتخب 
الفرنســي، الذي يقدم مستوى رائع 
مع فريقه أتلتيكو مدريد اإلســباني.
ويعول ديشــامب، وكذلــك اجلمهور 
الفرنســي، على جنم أتلتيكو مدريد، 
املتوج مؤخرا بلقــب الدوري األوروبي، 
في قيادة املنتخب إلى اجملد في روسيا.
بوجبا  بول  وبخالف جريزمان، هنــاك 
وجنولو كانتي وكيليان مبابي وهوجو 
لوريس، الذين يعتبــرون من العناصر 
املنتخــب  بصفــوف  األساســية 

الفرنسي.

جنح ديديه ديشامب، في إقناع لوكاس 
مدريد  أتلتيكــو  مدافع  هيرنانديــز، 
إسبانيا  على حساب  فرنسا  بتمثيل 
ديشــامب،  املاضية.وضم  الفترة  في 
لوكاس، لقائمة روسيا بعد املستوى 
أتلتيكو  رفقة  الـ22  لصاحب  الثابت 

مدريد.
يغيــب كرمي بنزميا عن املشــاركة مع 
املنتخــب الفرنســي فــي العامني 
األخيريــن بقــرار فنــي مــن ديديه 
ديشــامب، بعــد واقعــة الفيديــو 
الشــهير لزميله السابق في الديوك 
ديشــامب  فالبوينا.ورفــض  ماتيــو 
كل محاوالت بنزميا مــن أجل العودة 
للمنتخــب الفرنســي، وصمم على 
استبعاده من مونديال روسيا.وبخالف 
كرمي بنزميــا، هناك كل أدريــان رابيو، 
العب باريس سان جيرمان، وألكسندر 
الكازيت، مهاجم آرســنال اإلجنليزي، 
مانشســتر  مدافع  البورت،  وإمييريك 
كوندوجبيــا،  وجيفــري  ســيتي، 
بال  يشــغل  فالنسيا.ســؤال  العب 
اجلماهير:هل يكــون جريزمان« زيدان 
اجلديــد« في مونديال روســيا؟تعول 
اجلماهيــر الفرنســية كثيــرا على 
جريزمان من أجل قيــادة الديوك إلى 

اللقب الثاني في كأس العالم، وتأمل 
في ســيره على خطى مثله األعلى 
املنتحب  قاد  الــذي  زيدان،  الدين  زين 
جريزمان  1998.وســيجيب  للقــب 
على السؤال الســابق، من خالل ما 

سيقدمه في املونديال الروسي.
من جانبه، يسعى املنتخب األسترالي 
مونديال  في  التوقعات  كل  لكســر 
روســيا، بعد صعــوده الصعب على 
حساب ســوريا في امللحق اآلسيوي 
أن يتخطى عقبة هندوراس في  قبل 
امللحق اخلتامي املؤهل لكأس العالم.
وتأمل اجلماهير األسترالية في قيادة 
املدرب اخملضــرم بيرت فــان مارفيك 
منتخــب بالدها، إلــى دور الـ16 رغم  
صعوبة اجملموعة لوجود وحش كاسر 
مثل فرنسا ومنتخبني صعبي املراس 

مثل الدمنارك وبيرو
للمنتخب  التسويقية  القيمة  تقدر 
األســترالي بـ48 مليون يورو، ويحتل 
املركز الـ40 في آخر تصنيف صدر عن 

االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.
مــن  العبــا   21 املنتخــب  وميلــك 
األسترالي  الدوري  خارج  تشــكيلته 
مبعدل %80 مبتوسط أعمار يصل إلى 

28 سنة.

من 
أبــرز 
ت  ا ز جنا إ
ملنتخــب  ا
لي  ا ســتر أل ا
الفــوز بكأس أمم آســيا 2015 
بعدما حقق كأس أوقيانوسيا 
4 مــرات 1980 و1996 و2000 
الوصول  له  وســبق  و2004، 
إلى املونديــال 4 مرات أعوام 

1974 و2006 و2010 و2014.
املنتخــب  وســيواجه 
األسترالي، نظيره الفرنسي 

للمجموعة  االفتتاحيــة  املباراة  في 
الثالثة في 16 حزيران ثم الدمنارك 21 
حزيران وأخيرا بيرو 26 من ذات الشهر.

تولــى الهولندي فــان مارفيك قيادة 
يناير/  25 األســترالي فــي  املنتخب 

كانــون الثاني املاضي بعد شــهرين 
مــن الرحيل عــن تدريــب املنتخب 
الســعودي الذي قاده لنهائيات كأس 
إدارة االحتاد  العالــم خلالفاتــه مــع 
رحيل  ذلــك عقب  اململكة.وجاء  في 
السابق  املدرب  بوســتيكوجلو  أجني 
باستقالته في  الذي تقدم  ألستراليا 

تشرين الثاني املاضي
املــدرب صاحب الـــ66 عاما يفضل 
طريقــة 4-2-3-1 التــي لعــب بها 
مباراتــني مــع املنتخب األســترالي 
وديــا ضد النرويج وخســر 4-1 وضد 
بالتعادل  انتهى  اللقاء  في  كولومبيا 

السلبي في آذار املاضي.
ويحلم مارفيك بقيادة أســتراليا إلى 
إجناز خــالل بطولة كأس العالم رغم 
اإلمكانيات احملدودة، مقارنة بتشكيلة 
في  معه  املتواجدة  الثالث  املنتخبات 
مارفيك على خبراته  اجملموعة.ويعول 
الكبيرة فــي املونديال، إذ ســبق له 
قيادة هولندا لنهائي مونديال جنوب 

أفريقيا 2010.
ارتــكاز  محــور  العــب 
اإلجنليــزي،  هيديرســفيلد 
آرون مــوي يعتبر األفضل 
في اجليــل احلالي داخل 
اإلســترالي. املنتخب 

صاحــب الـ27 عاما 
موســما  قــدم 
مــع  رائعــا 
هيديرســفيلد 
بعدما سجل 4 
وصنع  أهداف 
في  مثلهــا 
مبــاراة   38

مبختلــف 

املسابقــة.
ل  يعــو و
مارفيك كثيــرا على موي 
أســتراليا  دفاعــات  تنظيم  فــي 
وإفســاد هجوم اخلصوم في كأس 
مــــوي،  آرون  بخــالف  العالــم. 
برايتون ماتيو  يعتــــبر حـــارس 
ريــان مــن الركائز األساســية 
للمنتخب األسترالي خاصة أنه 
قدم موســًما جيًدا مع فريقه 

اإلجنليزي.

فرنسا تعول على جريزمان ومبابي.. وأستراليا على خبرة مارفيك ومهارة موي
أضواء على منتخبات مونديال روسيا 2018

العبو املنتخب االسترالي
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اليوم .. مباراتان في افتتاح 
الجولة 30 لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت جلنة املســابقات باالحتــاد املركزي لكرة 
القدم مواعيد جديدة ملباريــات اجلولة الـ30 من 

الدوري املمتاز. 
وقال مدير اللجنة، شهاب أحمد، في تصريحات 
صحفيــة »اجلولــة ســتنطلق اليــوم األربعاء 
مبواجهتني، األولــى جتمع زاخو بأمانة بغداد، على 
ملعــب دالل، فيما يســتضيف ملعــب  كربالء 
الدولي، مواجهة صاحــب األرض، مع الصناعات 

 الكهربائية«. 
وتابع: »سيشــهد يــوم غٍد اخلميــس، إقامة 4 
مباريــات، حيث يحــل الزوراء ضيًفــا على نفط 
 الوســط مبلعب النجف، ويغادر النفط ملواجهة 
البحري، على ملعب الزبير، ويســتضيف ملعب 
الديوانية  ونفط ميســان، ويحتضن  عفك لقاء 
ملعب الشــعب الدولــي مباراة القــوة اجلوية 

والكهرباء«. 
وأشار إلى أن اجلولة، ستختتم يوم اجلمعة بإقامة 
3 مواجهات، جتمع األولى الشرطة بالنجف،  على 
ملعب األخيــر، بينما يســتضيف ملعب الزبير 
ديربي البصرة، بني نفط اجلنوب وامليناء، قبل لقاء 

احلدود والسماوة، مبلعب التاجي. 

الناشئة يالقي 
الكرخ تجريبيا

نفط الوسط يقيل 
عماد محمد

بغداد ـ الصباح الجديد:
يضيف ملعب الكرخ، في الساعة 10 من مساء 
يوم غــٍد اخلميس ، مباراة فريقي الكرخ ومنتخب 
الناشــئني حتت 16 ســنة بكرة القــدم، املباراة 
حتضيرية للفريق املضيف لالدوار التأهيلية املؤدية 
إلى دوري االضواء، كما هــي ضمن برنامج اعداد 
املنتخب الوطني لفئة الناشئني للمشاركة في 
نهائيات آسيا التي ستقام في ماليزيا للمدة من 

20 أيلول ولغاية 7 تشرين األول املقبلني.
ويستعد منتخب الناشــئني للنهائيات القارية 
التي ســيلعب بضمنها في اجملموعــة الرابعة، 
حيث يســتهل شــوطه االول بلقــاء املنتخب 
االفغاني يوم 22 أيلول، ويواجه أســتراليا في 25 
منه، ويختتم مباريات فــي دور اجملموعات عندما 
يالعــب املنتخب الكــوري اجلنوبي يــوم 28 من 

الشهر نفسه.
ويبدو طموح منتخبنا يتجدد في االحتفاظ بلقب 
قارة آســيا والتأهل إلى مونديــال كأس العالم 
حتت 17 ســنة الذي ســيقام في بيرو 2019، اذ 
يؤدي تدريبات منتظمة في مالعب كلية التربية 
البدنيــة وعلــوم الرياضة فــي اجلادرية وملعب 
الراحل علي حسني شهاب في املدينة الشبابية 
بإشــراف مالكه التدريبي املؤلف من علي هادي 
ومســاعديه احمد جمعة وشاكر محمد صبار، 

ومدرب حراس املرمى علي حسني مشربت.
وســبق ملنتخبنا الوطني لفئة الناشئني ان احرز 
كاس أمم آسيا بنســختها السابقة التي اقيمت 
في الهنــد، بعد فوزه في املبــاراة النهائية على 

نظيره اإليراني بفارق ركالت اجلزاء الترجيحية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوســط إقالة 
املدرب عمــاد محمد من منصبــه، بعد النتائج 

املتواضعة في األدوار األخيرة من الدوري.
وقال عضو الهيئة اإلدارية للنادي أحمد هاشــم 
في تصريحــات صحفية إن اإلدارة قــررت إقالة 
املدرب عماد محمد من منصبه ومساعده حيدر 
جبار، بعد التعادالت الثالثة مع أندية الشــرطة 
ونفط اجلنــوب وامليناء، وأهدر عــددًا من النقاط 

التي تسببت بتراجع الفريق في الئحة الدوري.
وأشــار إلى أن هناك عددًا من األسماء املطروحة 
من داخــل احملافظة، واألقرب إلــى املهمة املدرب 
ماجد جنم، الفتا إلى أن إدارة النادي تســعى إنقاذ 
املوسم احلالي للخروج بأقل اخلسائر هذا املوسم.
يشار إلى أن نفط الوســط يحتل املركز التاسع 

برصيد 38 نقطة.

هاشيما - ميثم الحسني*

العــراق  شــباب  منتخــب  يواصــل 
بالعــاب القــوى حتضيراتــه لبطولة 
اســيا ينســختها الثامنة عشر التي 
ســتنطلق يوم غد اخلميس في مدينة 
هاشــيما فــي اليابان ، حيــث اجرى 
الفريــق مرانــه اليومي  فــي امللعب 
الثانوي ، حتت اشــراف خمسة مدربني 
خملتلف الفعاليات التي سيشــارك من 
خاللها العراق في البطولة ، وقد جتاوز 
املنتخب العراقي ارهاق السفر الطويل 
من بغداد الى طوكيو ، وباشر تدريباته 

بأنتظام .
البعثة  مــع  االســتطالع  هذا  اجرينا 
للوقوف  اليابان  املتواجدة في  العراقية 
على مــدى جاهزيتهم: اذ وصف رئيس 
االحتاد العراقــي الدكتور طالب فيصل 
رياضيني  العراق في تسعة  مشــاركو 
، هــو حتــدي حقيقي للظــروف التي 
يواجههــا االحتاد ، حيــث نراهن دائما 

على ثقتنا بالعبينا وقــدرات املدربني ، 
املتواصل لتحضير منتخباتنا  وسعينا 

للبطولة العربية والقارية.
واشــار الى ان االحتــاد اصر على وصول 
الوفد الــى اليابان قبل خمســة ايام 
واقامة معسكر قصير يسبق البطولة 
، من اجل التاقلم على االجواء اليابانية 
، وكذلــك جتنب الســفر املتاخر ، النه 
يرهق الرياضيني ويسبب لهم مشاكل 
اليابان  الــى  وبالتالي وصلن   ، بدنيــة 
في الثلني من الشــهر اجلاري والفريق 

يواصل حتضيراته بشكل منظم .
واوضح ان بطولة اسيا محك حقيقي 
وصعب جــدا على العبينــا ، حيث ان  
املستويات للبطولة عالية جدا وهناك 
تطــور واضــح لالعبي الــدول االخرى 
، لكننــا نعــول على بعــض اخلامات 
الواعدة لتحقيــق نتائج مميزة وكذلك 
حتقيق ارقام تاهيليــة لبطولة العالم 

التي ستقام في فنلندة.
املدرب حيدر املنصــور قال ان البطولة 
تشهد مشاركة واسعة من املنتخبات 

االســيوية ، وهناك ارقام مميزة لبعض 
الالعبني ، ما يؤكد ان املنافسة ستكون 
محتدمة بــني الالعبني والالعبات على 

جدول االوسمة,
الطويلة مــن بغداد  الرحلــة  ان  وبني 
الى طوكيو اســتغرقت 25 ساعة مع 
علينا  فوتت  وبالتالي  االنتظار  ساعات 
وحدتني تدريبيتني ، وسعينا لرفع اجلهد 
واالرهاق من العبيــه ، ومن ثم حتضير 
الالعبــني بدنيــا ومعنويــا للبطولة ، 
موضحا ان الالعب الذي يشــرف على 
تدريبه حســن ســعد بجاهزية جيدة 
ومعنويــات طيبــة ، ونتمنى ان نحقق 

نتائج تلبي الطموحات.
العراقي دائما  ان املنتخب  الى  واشــار 
ما يفاجــأ املنتخبات االخــرى ، ومنني 
النفس بان تشــهد املشــاركة حتقيق 
ارقام تاهيلية لبطولة العالم ، وكذلك 
املنافسة  على جدول االوسمة ، فبعض 
رياضيينا مؤهلني رقميا لتحقيق نتائج 

مميزة .
اما الالعبــة مرمي عبد احلميــد والتي 

ستشــارك في الوثب العالي ، قالت ان 
اكبر املعانات هو اختالف نوعية الطعام 
، باالضافة الى طول الرحلة اجلوية من 
بغداد الى اليابان ، اال اننا جتاوزنا وبفترة 
قصيرة ارهاق السفر وسنكون بأفضل 

حال للبطولة.
واوضحــت ان اول االهــداف هو حتقيق 
الرقم التاهيلي لبطولة العالم ،ومكن 
ثم املنافسة بقوة على حتقيق االوسمة 
امللونــة، الفتــة ان املنتخــب العراقي 
للشــباب بحاجة الى خبرة  ، ملقارعة 
جنوم اســيا ، مع اننا نتســلح بالرغبة 
العالية لتحقيق نتائج متميزة ، سيما 
بعد ان اغلب الدول اعلنت مشاركتها 

في البطولة وبكامل جنومهم.
من  اليوميــة  التدريبــات  ان  وبينــت 
خالل املعســكر منحتنــا فرصة اكبر 
، ومايهمني  للمنافسة على االوسمة 
ان اخطــف الرقم التاهيلــي لبطولة 

العالم.

* املنسق اإلعالمي الحتاد ألعاب القوى

يواصل تحضيراته لبطولة اسيا

»شباب العاب القوى« يسعى لتحقيق عددًا من االرقام التاهيلية لسباقات العالم

تقرير

حسني علي كرم .. العب فعالية العشاري بالعاب القوى

جريزمان

غالف العدد

بغداد ـ عدي صبار*
يتأهــب منتخبنــا الشــبابي بكرة 
الصاالت ، للدخول في بطولة كرواتيا 
التــي حتتضنها  الدولية للشــباب، 
العاصمة "زغرب" للمدة من العاشر 
ولغايــة الثامن عشــر مــن حزيران 
منتخبات  ثمانية  مبشــاركة  اجلاري، 
، قســمت إلى مجموعتــني، األولى 
البلــد املضيــف كرواتيا و   ( ضمت 
بولنــدا وصربيــا إلى جانــب العراق 
( فــي ما تالفــت اجملموعــة الثانية 
مــن ) هنغاريا، فنلندا، ســلوفينيا، 
الكويت (.. وتأتي هــذه البطولة في 
ألوملبياد  املكثفة  التحضيــرات  إطار 
األرجنتني، التي تنطلق منافســاتها 

في العاشر من تشرين األول املقبل.
رئيس جلنة كرة الصاالت يحيى زغير 
ذكــر أن كل اجلهود منصبــه حاليآ 
إلعداد منتخب شــباب العراق لكرة 
الصاالت لبطولة األرجنتني، والسعي 
اجلاد للظهور مبظهر يليق مبا حتقق من 
إجنازات علــى صعيد القارة الصفراء، 
خصوصآ إن العراق هو املمثل الوحيد 
للعرب في هذه األوملبياد على صعيد 

كرة الصاالت.
وفي ذات الســياق قــال املدير الفني 
للمنتخــب "علــي طالــب محمد 

التأهل  " منــذ ان خطفنا بطاقــة 
إلــى "بوينــس ايرس" عزمنــا االمر 
على تشــكيل منتخب قــوي يكون 
الفرق  ومجاراة  املنافســة  على  قادر 
العاملية املشاركة ، "واضاف" وضعنا 
منهاج استعدادي متكامل ، يتضمن 
فــي معســكرات خارجية  الدخول 
منتخبات  دولية من  مباريات  وخوض 
قوية ، من اجل زيادة اخلبرة واالحتكاك 
القــوة  مكامــن  علــى  والوقــوف 
والضعــف داخل الفريــق لتعضيد 

اإليجابيات وتصحيح السلبيات .
"واشــار" طالــب إن املشــاركة في 
بطولة كرواتيــا الدولية ، هي فرصة 
كبيرة طاملا انتظرناهــا ، ألن اللعب 
مع الفرق األوربيــة له جانب ايجابي 
، يتمخــض في تســويق لعبة كرة 
الصاالت العراقيــة واإلطالع على ما 
وصلت إليه مــن قبل منتخبات أوربا 
، بعــد أن أصبحت وبوقت قياســي 
رقمآ صعبآ في قارة آسيا ، "ولفت " 
على الرغم من انعدام البنى التحتية 
وخلو العراق من قاعة خاصة باللعبة 
كرة الصاالت ، إال اننا نسعى للتغلب 
على هذه املشــكلة الصعبة وإيجاد 
البدائل لها من خالل خوض مباريات 
خارجيــة والدخول في معســكرات 

خارجيــة ، واجلانــب اآلخر هــو زيادة 
االنسجام والتفاهم بني اجلميع ورفع 
درجة اجلاهزية الفنيــة والبدنية ومبا 
الرسمية  املنافسات  يؤهلهم خلوض 

القادمة.
من جانبــة أكد عقيل عبــد الزهرة 
مديــر املنتخب ، عــن إكتمال كافة 
اإلجــراءات اإلداريــة اخلاصة ببطولة 
كرواتيا ، "مبينآ" إن اللجنة األوملبية 
مع  وبالتعاون  العراقيــة  الوطنيــة 
األحتاد العراقــي املركزي لكرة القدم 
، اخذت علــى عاتقهــا تطبيق كل 
فقــرات املنهــاج التدريبــي الــذي 
وضعة اجلهــاز الفني ، بغية الوصول 
باملنتخب إلــى اجلاهزية التامة، قبل 

خوض أوملبياد األرجنتني.
ومبوجب اجلدول الذي أرسلته اللجنة 
منتخب  سيلعب  للبطولة  املنظمة 
الشــباب اولى مبارياتــه مع نظيره 
الكرواتــي ضمن اجلولــة األولى من 
الدور األول حلســاب اجملموعة االولى، 
في ما ســيلتقي في مباراته الثانية 
مــع املنتخــب البولنــدي ويختتم 
منتخب الشــباب مشواره مبواجهة 

املنتخب الصربي.

* إعالم احتاد الكرة

»بارالمبياد« تطلق عددها الـ 17«الصاالت« يواجه كرواتيا وبولندا وصربيا

األحد.. المؤتمر الفني لتاهيلي بغداد



فريال حسين

تــروى عن الرئيــس األمريكي جورج واشــنطن 
حكايات كثيرة تشير إلى مدى احترامه للمواعيد 
والتزامــه الدقيــق بهــا، فعندما دعــا أعضاء 
الكوجنرس لتناول العشاء معه ووصلوا متأخرين 
فوجئــوا بأن الرئيــس على وشــك االنتهاء من 
وجبته وترك الطاولــة، وقال لضيوفه املذهولني 
"نحــن هنا نكون في املوعد احملــدد، وطاهيتي ال 
تســأل عما إذا كان املدعوون قد وصلوا، ولكن ما 

إذا كانت ساعة تناول الطعام قد حانت". 
وعندمــا وصل وزير خارجيتــه متأخراً عن موعد 
االجتمــاع وألقــى باللوم على ســاعته، أجابه 
واشــنطن بهدوء: "يجب أن حتصل على ساعة 

أخرى".
عدم االلتزام باملوعد شكل من أشكال السرقة، 
عدا أنــه فعل أناني، ألن من يخــل مبوعده يضع 
حاجاته فــوق حاجات اآلخرين، ومن يتأخر دقيقة 
ليفعل ما يريد لنفسه يكون قد أخذ دقيقة من 

الشخص الذي ينتظره.
أجد نفســي دائماً في مواقف ال أحسد عليها 
باملواعيد، فظــروف احلياة كثيراً  نتيجة االخالل 
ما جتبرني على التعامل مع أشــخاص ال يعيرون 
أية أهميــة أو اعتبارا للمواعيــد، فيتأخرون عن 
الدوام، وإن تأخروا ال يعتــذرون، وحتى لو اعتذروا 

فان االعتذار يأتي متأخراً. 
وكثيراً ما أتساءل عندما يتأخر الشخص املعني 
عن املوعد: ملاذا؟ هل يتقصــد اهانتي؟ هل يريد 
أن يدفعني للشــعور بأنني أقل منه قيمة؟ هل 
يســتهني مبا أقدم له من تضحيات حتى لو بدت 
بســيطة كأن اســتيقظ مبكرة، أو أتخلى عن 
مشاهدة مسلســل تلفزيوني أتابعه بشغف؟ 
وهذا ينطبق بالتأكيد على الرجال والنساء على 

حد سواء. 
ال يدرك كثيرون فــي مجتمعاتنا العربية أهمية 
االلتزام باملواعيد والوفاء بها حتى وهم يضربونها 
باليوم والساعة،  أوقاتها  بأنفســهم، ويحددون 
لذلك نراهم يخســرون الكثير من فرص احلياة، 
ويفشــلون في حتقيق احلد األدنى مــن النجاح 
الشــخصي أو املهني، على عكــس ما يحصل 
في أماكن أخرى حيث السياســات الصارمة في 

التعامل مع الوقت، وحيث الدقة في املواعيد.
نتأخــر عن موعــد الوصول إلى املطــار فنفقد 
الطائرة. نتأخر عن موعــد االجتماع فنجهل ما 
دار فيه. نتأخــر عن موعد احملاضرة فيضيع علينا 
جــزء مهم منها. نتأخر عن موعد العرض الفني 
فيفوتنا جانب كبير مــن املتعة والفائدة. نتأخر 
عن مواعدينا فننزعــج ونحرج أصدقاءنا، ونكون 
عرضة للتوتــر، وقد يؤدي بنا ضيــق الوقت إلى 
ارتكاب املغامرات واخملالفــات على الطريق، وإلى 

حوادث سير مميتة. 
هل نتوقع من أولئك الذين ال يحترمون الوقت في 
التزاماتهم العاديــة أن يحترموا املبادئ والقيم 

الدينية واألخالقية؟ شخصياً، ال أعتقد ذلك. 
عندما نحترم الوقت، نحترم أنفسنا أوالً..

احترام الموعد.. 
احترام الذات

مستمرة  اخلالفات  تزال  ما 
العامليــة  النجمــة  بــني 
جاكســون  جانيــت 
وطليقها القطري وســام 
املانــع، وفــي جديدها، ما 
بأن   ET موقــع  كشــفه 
ابدى عدم موافقته  األخير 
علــى االتفاقيــة اخلاصة 
بقضية احلضانة، بســبب 
ابنه  رؤية  عدم قدرته على 

"عيسى" مبفرده.
واشــار املوقع الى ان املانع 
في  بإبنه  يلتقــي  الــذي 
حضــور املربية اخلاصة به، 
قرر ان يخل بتلك االتفاقية 
التي يراها غير عادلة، عالوة 
على ذلك عدم شعوره بانه 

الوقت  علــى  يحصل  لم 
واحلديث  الكافي للجلوس 
مع ابنــه البالغ من العمر 

عاماً واحداً.
ان جانيت جاكسون  يذكر 
املانع  وسام  عن  انفصلت 
من  ســنوات  خمس  بعد 
الزواج، ولدميها طفل وحيد 

يدعى "عيسى".

بعدما مت تداول خبر يفيد 
التونســية  الفنانــة  أن 
أداء  من  لطيفة محرومة 
العمــرة أو زيــارة املدينة 
رمضان،  شهر  في  املنورة 
من  ممنوعة  ألنهــا  وذلك 
ها هي  السعودية،  دخول 
توّضح حقيقة  لطيفــة 
هــذا األمــر، إذ علقــت 
على  األخيرة  اآلونــة  في 
اخلاصة  صفحاتها  إحدى 
عبــر مواقــع التواصــل 
"لكل  قائلة:  االجتماعي 
كالمي  حتريف  يحاول  من 
ببرنامج مجموعة إنسان، 
أقول، لم امنع من العمرة 
ألني لم اطلــب ذلك من 

ابدا،  سعودية  سفارة  اي 
وذلك خلوفي تكرار موقف 
قبل سبع سنوات،  حدث 
عندما ذهبت إلحياء عرس 
بفيزا زيارة من الســفارة 
الســعودية فــي بيروت 
..البــد أن يعــرف اجلميع 
اني عاشــقه للسعودية 

حكومة وشعبا".

غاب الفنان ســعد جملرد 
عن جلســة محاكمته 
التــي انعقــدت صباح 
أمس في احملكمة العليا 
اكتفت  حيــث  باريس، 
هيئــة دفاعــه احلضور 

بالنيابة عنه.
وأّجــل القضــاء النظر 
في ملف سعد جملرد الى 
اجلاري،  حزيــران   18 يوم 
بعدمــا طالــب دفاعه 
املشــتكية  الفتاة  من 
 15 قدره  مادي  بتعويض 

ألف يــورو، اي ما يعادل 
مئة  وخمس  ألــف   17
ألــف دوالر أميركي عن 
تسببت  الذي  التشهير 

به ملوكلـه.

جانيت جاكسون

سعد لمجرد

لطيفة

أخبــارهــــــــــم

كريم النجار
يعد الفنــان العراقــي ارمني االصل 
الفنانني القالئل  جون نقاشــيان من 
الذين يحملون همــا ذاتياً وكونياً في 
آن واحد. ومع أن النقد الفني العراقي 
لــم ينصفــه أو يشــر إلــى منجزه 
وفرادتــه، لكنه بقي يتمتــع بقابلية 
فذة على املؤالفة وتنشــيط الذاكرة 
ليصهرها  أصابها عطب طارئ  كلما 
بالنتيجــة في بوتقــة اجلمع، ويطل 
علينا بني فترات زمنية متباعدة بعض 
الشئ، ليقربنا كثيرا من سفوح هذه 

الذاكرة وخطوطها الشائكة.
درس ومــارس فن الرســم منذ وقت 
القرن  خمســينات  "منتصف  مبكر 
املاضــي" ويصنف من اجليــل الثاني 
العراقية، حيث  التشــكيلية  للريادة 
شــكل مع الفنــان أرداش كاكافيان 
ثنائيــاً يدنو مــن الغرائبية وســحر 
اخليــال التصويري في تنــاول الثيمة 
واالشــتغال على الســطح اجلمالي 
تولدت  االولى  رسوماته  ومنذ  للوحة. 
لديه النزعة الفطرية، أو التلقائية في 
رسم األشكال، وكأن الطفل الكامن 
فيــه هو مــن يخط تلك االشــكال 
ويحيطها بهــاالت نورانية تارة.. وتارة 
لتسبح  شخوصه  أجساد  ميط  أخرى 
كأرواح  اللوحة  ســطح  على  عائمة 
مســحورة قادمة من زاويــة بعيدة، 
أشبه باالجساد احمللقة لشاغال رغم 

واقعيتها.
الشــكل اإلنســاني هــو الســمة 
الطاغية في مجمل أعمال نقاشيان، 
وشــخوصه هم من عايشهم وحمل 
واألم  كـــاألب  بعضهــم  ســمات 
والشــعراء ومن عامــة الناس، حتى 
حني تشــتط فرشــاته وتغور بعيدا 
في الرســم التجريدي احلــر وبراعته 
في تقــدمي تفاصيل جديدة فيه، لكن 
حنينــه يغلب دائما لرســم حركات 
البشر وسكناتهم، إمياءاتهم الشاردة 
وهواجس اخلوف في نفوسهم، وكأنه 
ممثل يتعقب حركات اآلخرين ويدونها 
بخطــوط واضحة وغيــر منضبطة 
بســيٍل لونــي منقــاد نحــو تخوم 
هالمية لســبر عالم البشــر اخلفي 

واملستعصي الولوج بداخله.
مــن هنا تكمــن فرادتــه ليس على 
صعيــد الرســم العراقــي، بل على 

وجرأته  العربــي  التشــكيل  صعيد 
كونه فنانا يغوص في أعماق السؤال 
اإلنساني ويفرد له اهتماماً خاصاً دون 
الوقــوع في التزويق الشــكلي، كأنه 
يعيش الهاجس اليومي بكل جتلياته، 
ســواء حني كان صامتــا وبعيدا عن 
دائرة العالقات الفنية التي مســخت 
الفنية  واملؤسسات  الدولة  تدخل  أثر 
لصالح الهامشي من الفن وترسيخه 
خلدمة أغــراض الســلطة وثقافتها 
الشــمولية داخــل العــراق، حتــى 
مغادرتــه بلده منتصف تســعينات 
انكلترا  إلى  واالرحتــال  املاضي،  القرن 
الفن فيها إضافة  دراسة  التي أكمل 
إلى املانيا الغربية بداية الســتينات، 
وأحيانــاً  كثيرة تغلــب روح الطفل 
املتخفية حتــى مبالمحه لتالمس أثر 
الواقع دون رتــوش أو تزويقات تضعه 
كمــا هو على ســطح اللوحة، كأنه 
يهمس لنا: هــذا عاملكم هل لكم أن 

تتنصلوا من هوسه وفوضاه.
أقام الفنــان عدة معــارض في مقر 
احلالي في مدينة ماجنســتر،  إقامته 
حيــث عــرض خاللهمــا مجموعة 

كبيرة من أعماله املشــغولة حديثاً، 
ومن أعماله تلك التي يجســد فيها 
صديقه الشاعر الراحل حسني مردان 
فــي مقطع نصفي، يقتــرب بها حد 
شــخصية  من  والعرفان  التماهــي 
الشاعر املتمردة والعابثة، حيث تهبط 
األلوان وتتشابك مع اخلطوط القلقة 
من أعلى لتشــكل عند كتلة الرأس 
تكوينا مشــغوال بعناية وحساسية 
فائقة بعيون متســائلة تتأمل املكان 
وفــم مفتوح على صــدى كلمة في 
جملة منفلتة. وتدريجيا بعد أن يجتاز 
عتبة الرأس تهدأ فورة اللون واخلطوط 
إال نتــف من بقع شــفافة متتثل مع 
روح الشــاعر في موازنة تعبيرية متثل 
صراعه ومكنون نفسه املتمرد والوديع 

في ذات الوقت.
وفــي لوحة أخرى يصــور فيها والده 
بنظرة ســاهمة يكمن إشعاع غريب 
في عينيــه، ويتشــكل الوجه الذي 
يأخذ مســاحة اللوحــة كاملة على 
شــكل دوائر وكتل لونية ميتزج فيها 
واألحمر وخطوط  األزرق  األصفر مــع 
سوداء تشكل مبنحنياتها براءة الوجه 

والهالة التي حتوط بالرأس.
 في هــذا الوجه ثمة غرائبية واضحة 
وعمق خفي حيث تكمن في العينني 
وتكوينهما اجملــرد ذكريات تتقافز عبر 
النظرة الوادعة، وثمة تلقائية تعبيرية 
تتخفــى حتتها ذكريــات جمعية من 

زمن أراد أن يبقيه ثابتاً.
ولد الفنان جون نقاشــيان في بغداد 

عام 1938.
درس الرســم فــي املانيــا الغربيــة 

وانكلترا.
أقــام معرضــه االول فــي ارلنكن في 
املانيا عام 1961، وشــارك طوال العقد 
الســتيني في معــارض جماعية في 
مختلف بلــدان أوروبا.. ومــن ثم أقام 
معرضني شــخصيني عــام 1968 في 
وتواصلت معارضه  لندن وماجنســتر.. 
في العــراق أعــوام 1975 وعام 1980 
ومعرضــني فــي االردن عامــي 1996 
و1999.، ومن ثم عرضت والزالت تعرض 
أعماله في العديد من الغاليريهات في 
لندن وبعض املدن البريطانية، كما أقام 

معرضني شخصيني في الصني.
مقيم حاليا في مدينة ماجنستر- 

سحر الطفولة في شخصية
 وأعمال جون نقاشيان الفنية

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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أحد أعمال جون نقاشيان

الصباح الجديد - وكاالت:
كشف الفنان محمد رياض أنه 
الفعل  ردود  العديد من  تلقى 
اإليجابيــة، والتــي فاقــت 
تقدميه  عن  بكثير  توقعاته 
العجاتي  حلمي  شخصية 
الدرامي  الســياق  ضمــن 
ملسلسل "رحيم" الذي يتم 

عرضه حاليا بالقنوات الفضائية.
 وأشــار إلى انه للمرة األولى يقدم 
أكشــن بهذا الشــكل الذي ظهر 
فيه خالل أحداث املسلســل، وذلك 
الذي كتبة  نظرا لقوة الســيناريو 
إسماعيل  محمد  السيناريســت 

أمني.
املسلســل عرَّضة  أن  رياض  وأعلن 

لإلرهــاق الشــديد نظــرًا لقيامة 
بتنفيــذ العديــد مــن مشــاهد 
والتي  بنفسه،  واملطاردات  األكشن 
كانت في مناطق ضيقة وحتتاج إلي 

مجهود بدني كبير.
بالتأكيد  ريــاض تصريحه  واختتم 
على أن كل التعب الذي شــعر به 
خالل التصويــر، اختفي وزال مبجرد 

عرض املسلســل، وتلقــي العديد 
من اإلشــادات عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، والتي تشــيد بتقدميه 

لشخصية حلمي العجاتي.
ويشــار إلى أن مسلســل "رحيم" 
يخــوض بــه النجم ياســر جالل 
ويشارك  احلالي،  الرمضاني  السباق 
معه فــي البطولــة النجمة نور، 

وطارق عبد العزيز، ودنيا عبد العزيز، 
ودينا، وإيهــاب فهمى، وصبري فواز، 
وحسن حسني، وســامى مغاوري، 
وســحر رامي، ومنى فــاروق، وتونى 
ماهر، وكرمي ســرور، وإسالم شوقي، 
تأليف محمد  وياسمني غيث، ومن 
إســماعيل أمني، وإخــراج محمد 

سالمة.

محمد رياض: مسلسل "رحيم" تطلب مني مجهودا بدنيا أرهقني

الصباح الجديد - وكاالت:
غوتشــي  التجارية  العالمــة  قدمت 
عرضا ليس تقليديا لألزياء ، اذ اختارت 
ان يكون مــكان العــرض، مقبرة في 

جنوب فرنسا.
وقد أحدثــت بعض العالمات التجارية 
بعض االثارة بعرض إحدى مجموعتها 
علــى املنصة قبــل خمســة أعوام، 
فاندلع فيما بعد سباق بني العديد من 
اذ تتنافس األسماء الكبيرة  العالمات، 
اآلن للتغلب على بعضها البعض في 
أماكن غريبة وبعــروض غير تقليدية، 
فقّدمــت العالمة التجارية غوتشــي  
عــرض أزياء فــي مقبــرة آرل الرومية 
اجلميلــة، وتصدر عرضها كل العروض 

األخرى.
وثلجا  مشتعال،  لهبا  العرض  وتضمن 
جافــا، و114 عارضــا، كان عدد منهم 
هواة، اذ ظن أحدهــم ويدعى، هاريس 
ريد، طالب في ســنترال سانت مارتن، 
بأن النيران اشــتعلت فــي الكيمونو 

اخلــاص بــه، وتضمن العــرض حفلة 
خاصة للنجم إلتون جون فكان عرضا 

مكلفا.
ومتثلــت غرابة العــرض في مجموعة 
من املظاهر غريبة األطوار مثل فستان 
أبيض من الريش، وبشــعر مســتعار، 
مع حذاء رياضــي، والتنانير املطبوعة، 
والسترات الشيفون املطرزة مع تيجان 

أوراق الغار املذهبة، والسترات الصوفية 
اجلوارب  مــع  املتضخمــة،  احملبوكــة 
ذات اللــون الوردي النيــون، والنظارات 
الشمسية البيجلز واألوشحة احلريرية 
املطبوعة بأســلوب لورانس أوف أرابيا، 
وظهــر علــى املنصــة مجموعة من 
الشباب النحاف وهم يسيرون مرتدين 

فساتني متضخمة.

م عرض أزياء  "غوتشي" ُتنظِّ
في مقبرة بجنوب فرنسا

رجل السم يحصن نفسه ضد الكوبرا
الصباح الجديد - وكاالت:

أصبــح فليبيني يبلغ من العمر 31 
عاًما، محصًنا ضد ســموم أفعى 
مع  تعايشــه  نتيجة  الكوبــرا، 
األفاعي ملدة طويلة، بشكل حير 

األطباء.
 وأكد األطباء أن "الرجل البالغ 
مــن العمــر 31 عاًمــا أصبح 
بعد  الســموم  ضد  محصًنــا 
التعامــل مــع الثعابــني ملدة 
طويلــة، إذ يــدع جــو فرناندو 
الكوبرا تلدغه مرة كل أســبوع 
كطريقة  قوتــه،  على  للحفاظ 
للسم  جســمه  مقاومة  لتعزيز 

القاتل".
وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية: 
بدأ "جو" الذي يُطلق عليه اسم "رجل 
السم"، يتتبع الثعابني كهواية عندما 
كان فــي الـ14 من عمــره، ومنذ ذلك 
احلني أُصيــب مبئات مــن اللدغات 
ودخل املستشــفى، كما كاد 

ميوت خمس مرات.
مــن  جــو  وقــال 

"كاجايان دو آورو" فــي الفلبني: "عادة 
مــا أتعرض للدغ من دون قصد، ولكني 
أصبحت ُمحصًنا بسبب ذلك، وأتعرض 
للدغ بنحو متكرر لتكون مناعتي أقوى 
بكثير، فأنا أحب األفاعي، وأريد أن تتم 
توعية النــاس مبا أفعلــه بهوايتي، إذ 
للثعابني دور في النظام البيئي وحياتنا 

أيًضا".
وعلى الرغم مــن غرابــة الهواية، إال 
أنها أتاحت لــه فرصة العمل في وزارة 
البيئة واملــوارد الطبيعية في الفلبني، 
للمســاعدة فــي إنقــاذ الثعابني في 

البالد.
كبيرة  وهي  ســرفانتس  إلينور  وقالت 
العلمية في قسم  البحوث  أخصائيي 
املناعــة فــي معهد األبحــاث للطب 
االستوائي: "اكتشــفنا أن جو يحتوي 
بالفعل على أجســام مضادة لســم 
الكوبــرا، ولكن لســنا متأكدين بعد، 
بشأن إلى أي مدى ميكن لدمه أن يقاوم 
السم، فتلك تعد املرة األولى التي جند 
فيها شخًصا يستطيع فعل ذلك ويتم 

اختبار دمه".

الصباح الجديد - وكاالت:
مواقــع  رواد  تناقــل 
صــــــل  ا لتــــو ا
االجتماعي، مقطعا 
مصورا يُظهر تسلم 
سعودية  سيدة  أول 
في  قيــادة  رخصــة 
بعد  وذلك  اململكــة، 
أن اســتبدلت رخصة 
الدولــيــة  قيادتـهــا 

بالرخصة احمللية التي بدأت الســلطات 
منحها للنساء.

وتظهر سيدة سعودية في الفيديو، أمام 
عدسات املصورين، وهي تتسلم رخصتها 

للقيادة من وحدة مرور في اململكة.
وقد بدأت اإلدارة العامة للمرور، استبدال 
اململكة  املعتمــدة في  الدولية  الرخص 
واخلاصــة بالنســاء برخص ســعودية، 
واخلاص  احملدد  للموعد  اســتعدادا  وذلك 
بالســماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو، 

حسب وكالة األنباء السعودية "واس".
وبعــد التأكد من صحــة الرخصة التي 
مت تقدميهــا عبر "بوابة رخصــة القيادة 
مدى  وتقييم  اإللكترونية"،  الســعودية 
قدرة من يرغنب باستبدالها على القيادة 

من خالل إجراء اختبار عملي.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من اإلجراءات 
التــي تقوم بهــا اإلدارة العامــة للمرور 
اســتعدادا لتطبيق قرار السماح للمرأة 

بقيادة السيارة هذا الشهر.

أول سعودية تتسلم رخصة قيادة 
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