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بغداد - وعد الشمري:
أكدت كتلة احلكمة النيابية، أمس 
االثنــن، أن قراراهــا بالتحول إلى 
املعارضة جــاء نتيجة امتعاضها 
أداء احلكومة، مبينة أن نسب  من 
اجناز البرنامج الــوزاري لم تتخط 
%3 لغاية اآلن، فيما أشارت إلى أن 
قوى سياســية سوف تلتحق بها 

خالل األيام املقبلة.
وقال النائب عــن الكتلة محمود 
مال طالل في حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "قــرار اللجــوء إلى 
املعارضــة السياســية لم يتخذ 
جــاء  أمنــا  مســتعجل،  بنحــو 
التحضيــر له منذ فترة ليســت 

بالقليلة".
وأضاف مــالل طالل، أن "دراســة 
بهدف  العراق  للواقــع  إجراؤها  مت 
التي  احللول  أفضــل  إلى  الوصول 
تقــود العملية السياســية إلى 
األمــام بغية تقــدمي اخلدمات إلى 

املواطن العراقي".
وأشــار، إلــى أن "كتلــة احلكمة 
كانت تراقب عمــل احلكومة منذ 
تشكيلها قبل نحو ثمانية أشهر 
وبنحو دقيق من أجل الوصول إلى 

اخليار املناسب".

وأوضح مال طالل، أن "تلك الدراسة 
أن احلكومة غير قادرة  إلى  أفضت 
لغايــة اآلن على املضي في تنفيذ 
برنامجها الــذي صوت عليه ممثلو 

الشعب في مجلس النواب".
ولفــت، إلى أن "عمليــة التحول 
إلى املعارضة أمر طبيعي في دول 
العالــم املتطورة مــن أجل تقومي 
األداء احلكومي ومعاجلة اي انحراف 
يحصل فيه وهو ما أردنا أن ننقله 
إلــى التجربة العراقيــة وكنا أول 

املبادرين به".
ونــوه مالل طالل، إلــى أن "عملنا 
هو  املقبلة  املرحلة  خالل  سيكون 
ولسنا  السياسية  العملية  لبناء 
بصدد هــدم احلكومة كما يدعي 
البعــض، ألننا اليوم نســعى إلى 
تصحيح املسار وليس الرجوع إلى 

املربع األول".
وزاد عضو تيار احلكمة، أن "أخطاًء 
صدرت من وزارة في حكومة عادل 
عبــد املهدي وكذلك مســؤولن 
في الهيئات املســتقلة يتمتعون 
بغطــاء ونفوذ سياســي كان من 
غير املمكن محاســبتهم من دون 

وجود معارضة قوية".
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سوء األداء الحكومي يدفع الحكمة
وقوى سياسية أخرى الى المعارضة بغية االصالح

كتلة احلكمة النيابية

a

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قــال وزيــر الطاقة الســعودي 
خالــد الفالح أمــس االثنن إن 
من املهم جدا لالقتصاد العاملي 
اإلبقــاء علــى ممرات الشــحن 
مفتوحــة للنفــط وغيــره من 
إمدادات الطاقــة، بعد الهجوم 
على ناقالت في الشرق األوسط 

األسبوع املاضي.
وذكــر الفالح أن جميــع الدول 
يجب أن تتعاون في هذه املسألة 
اإلمــدادات.  اســتقرار  لضمان 
ولم يحــدد الوزيــر أي خطوات 
ملموســة يجــري اتخاذها بعد 
أضرارا  أحلقــت  التي  الهجمات 

بناقلتي نفط في 13 حزيران.
وأضــاف أنــه يتوقــع أن جتتمع 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبك( وغيرهــا من املنتجن مبن 

األول  األسبوع  في  روسيا  فيهم 
من متــوز لبحث متديــد العمل 

باتفاق خفض إنتاج النفط.
وأشــار إلى أن أوبك تتجه صوب 

التوافق على متديد االتفاق.

وقــال الفالح إن منو الطلب على 
النزاعات  برغم  النفط متاســك 
التجاريــة التــي تســببت في 
املاليــة،  األســواق  اضطــراب 
الطلــب  يتجــاوز  أن  متوقعــا 

100 مليون برميل يوميا  العاملي 
هذا العام.

الى ذلك، أظهرت بيانات رسمية 
أمس، أن صادرات السعودية من 
النفط اخلام ارتفعت في نيسان 

إلى 7.177 مليــون برميل يوميا 
7.141 مليــون برميل يوميا  من 

في آذار.
وتقدم الرياض وغيرها من الدول 
األعضــاء في منظمــة البلدان 
املصدرة للبتــرول )أوبك( بيانات 
الصادرات الشــهرية إلى مبادرة 
البيانــات املشــتركة )جــودي( 
موقعها  علــى  تنشــرها  التي 

اإللكتروني.
في الســياق، نفــى وزير النفط 
اإليراني بيجن زنغنه أمس االثنن 
بنشــوب  أفادت  التي  التقاريــر 
الرئيس  وبــن  بينــه  خالفــات 
اإليراني حســن روحاني، مضيفا 
أنــه لن يتخلى عــن مهامه مع 
قدرته  بشأن  االنتقادات  تصاعد 
على بيع النفــط اإليراني برغم 

العقوبات األميركية.
وكان مشرع إيراني قال األسبوع 
املاضي إن مشــادة نشــبت بن 
زنغنــه وروحاني خــالل اجتماع 

جمللس الوزراء.
ونقــل املوقــع اإلخبــاري لوزارة 
اإلنترنت  علــى  اإليرانية  النفط 
)شانا( عن زنغنه قوله: ”لم تكن 
الســيد  لدي أي مشــكلة مع 
روحانــي... ال أعلــم من يعطي 

املشرعن مثل هذه األخبار“.
على مســتوى أســعار النفط، 
ارتفعت هــذه، أمس، بعدما قال 
مايك  األميركي  اخلارجيــة  وزير 
بومبيو إن واشــنطن ســتتخذ 
جميع اإلجراءات الالزمة لضمان 
أمن املالحة في الشرق األوسط، 
مع تصاعد التوترات عقب هجوم 

على ناقالت األسبوع املاضي.
خلــام  اآلجلــة  العقــود  وزادت 
القياس العاملي برنت 14 ســنتا 
62.15 دوالر للبرميل، بعدما  إلى 
صعدت في وقت سابق نحو 0.4 
باملئــة. وكان اخلام قد صعد 1.1 

باملئة يوم اجلمعة.
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تقريـر

الفالح: نمو الطلب على النفط متماسك رغم
النزاعات التجارية واضطراب األسواق المالية 

وزير النفط اإليراني ينفي أي خالف مع روحاني

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحضور وزيــر املوارد املائية د . جمال 
العادلي والسفيرين االمريكي ماثيو 
تولر وااليطالي باسكوينو جرت في 
موقع سد املوصل مراسيم تسليم 
وتســلم عقد التأهيــل والصيانة 
السس الســد من شــركة تريفي 
للمالكات  وتســليمه  االيطاليــة 
العراقيــة  والهندســية  الفنيــة 

املؤهلة  املشــروع  فــي  العاملــة 
لتسلم وتنفيذ العمل .

والقى الوزير كلمة باملناســبة قال 
فيها ان ســد املوصل يعد من اكبر 
لتنمية  العراق  انشأه  الذي  السدود 
املائية وأحد ركائــز االدارة  مــوارده 
املتكاملة لتلك املــوارد ، وان الوزارة 
تعاقدت مع شركة تريفي االيطالية 
الرائــدة فــي اعمــال التحشــية 

فيلــق  االستشــاري  وباشــراف 
تأهيل  لغرض  االمريكي  املهندسن 
املنفذ الســفلي في ســد املوصل 
اجلارية  التحشــية  اعمال  وحتسن 
على اسســه مــن تاريخ انشــاءه 

باستعمال التكنولوجيا احلديثة .
واضــاف الوزير ان الشــركة قامت 
وعملي  علمــي  برنامــج  بوضــع 
متكامــل لتطويــر العاملن على 

فنيــي  مــن  التحشــية  اعمــال 
ومهندســي املشــروع ، مؤكدا ان 
اسس السد اثبتت كفاءتها بشكل 
واستطاع  السنة  واضح خالل هذه 
الســد ان يخــزن وميــرر املوجــات 
الفيضانية االخيــرة بكفاءة عالية 
واخلزين املائي احلالي في بحيرة السد 

اكثر من 9 مليارات  متر مكعب..
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف عضو جلنة النفط والطاقة 
البرملانيــة همــام التميمي، أمس 
االثنــن، عن حتقيق شــركة نفط 
التصدير  كميــات  زيــادة  البصرة 
مــن النفط اخلام بواقــع 150 ألف 
إلى  احلكومة  داعيــاً  يومياً،  برميل 
بذل جهود استثنائية حلماية ثروات 

البلد من الفاسدين.

وقال التميمي في تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، إن "شــركة 
نفــط البصــرة وبجهــود وطنية 
وبالتعاون مع شركة اكسون موبيل 
النفط  كميات  زيادة  اســتطاعت 
من حقل غرب القرنة/ 1 بواقع 150 
ألف برميل يومياً ليصبح 600 ألف 
برميــل يومياً بعد أن كان 450 ألف 
برميــل يومياً"، مبينــاً أن "75-70 

% من واردات البلــد املالية هي من 
شــركة نفط البصرة وهذه الزيادة 
وإضافياً  واضحاً  دعماً  ســتعطي 

لواردات البلد للمرحلة املقبلة".
وأضاف التميمــي، أن "هذه اجلهود 
وبظروف قاسية وحتت درجات حرارة 
مرتفعة بحاجة إلى وقفة جادة من 
احلكومة لضمان عدم إضاعة تلك 
التضحيات واجلهود وأن تكون هناك 

جهود اســتثنائية حلمايــة ثروات 
البلد من الفاسدين"، داعياً مجلس 
مكافحة الفساد إلى "العمل بقوة 
لضرب الفاســدين وحماية جهود 
تطوير  على  العاملــن  وتضحيات 
للنهوض  اخملتلفة  العمل  قطاعات 
بالواقــع اخلدمي للبلد بالشــكل 

األفضل".
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الموارد المائية تتسلم مهمة تاهيل
وصيانة اسس سد الموصل من تريفي االيطالية

الطاقة النيابية: انتـاج نفـط البصـرة
يبلـغ 600 الـف برميـل يوميـا

مخزونه الحالي اكثر من 9 مليار متر مكعب من الماءبعد زيادة قدرها 150 الف بالجهد الوطني

ايران تعتزم تجاوز المسموح به من مخزون 
4اليورانيوم المخصب نهايات هذا الشهر االتحاد يسلم الديمقراطي ورقة جديدة باربع نقاط 

2تعقد تشكيل الحكومة في حال عدم االتفاق

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
من املقرر ان يــزور أمير الكويت 
صباح األحمد اجلابر الصباح يوم 
العراقية  العاصمة  األربعاء  غد 

بغداد في زيارة رسمية.
ونقــل موقع "روســيا اليوم"، 
عراقي  دبلوماسي  مسؤول  عن 
أن "أمير الكويت ســيزور بغداد 
يوم غد األربعاء في زيارة يلتقي 
اجلمهوريــة  رؤســاء  خاللهــا 
أن  مبيناً  والنــواب"،  والــوزراء 

وطهــران  واشــنطن  "أزمــة 
ســتكون حاضرة فــي امللفات 
مع  األمير  سٌيناقشــها"  التي 

املسؤولن العراقين.
وفي وقت ســابق قال نائب وزیر 
اخلارجیة الكویتــي، خالد اجلار 
اهلل، إن هنــاك توافقــا كویتيا 
عراقيــا على حــل العدید من 
إطار  فــي  العالقة،  القضایــا 
بیـــن  املتمیـــزة  العالقــات 

البلدین.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التركمانية  اجلبهــة  رئيس  دعا 
النائــب ارشــد الصاحلي، امس 
عبد  الــوزراء  رئيــس  االثنــن، 
األعلى  اجمللس  إلغاء  إلى  املهدي 
ملكافحة الفســاد بعــد عودة 
املــدان جنم  محافــظ كركوك 
الدين كرمي الــى أربيل، مبينا أن 
عودة كــرمي جاءت ضمن صفقة 

سياسية.
وقــال الصاحلــي فــي تصريح 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد، 
عبد  عــادل  الوزراء  "رئيــس  إن 
املهدي مطالــب باصدار موقف 
رســمي وإلغاء مجلس الفساد 
االموال  اســترداد  ودائرة  االعلى 
باخلارج  املطلوبن  واألشــخاص 

فــي النزاهة بعد فشــلها في 
محاسبة جنم الدين كرمي املتهم 
بأكثر من 55 قضية بتهمة من 
االمنية  القــوات  مقاتلة  بينها 
وتهريب  واالنفصــال  والتمــرد 

النفط والفساد".
رئيس  "اســتقبال  ان  واوضــح 
نيجرفــان  كردســتان  اقليــم 
البارزانــي لكرمي فــي اربيل هو 
االحتادية  للسلطة  واضح  حتدي 

وكافة االطراف السياسية".
واشــار الى ان "عــودة كرمي الى 
حكم كركوك يعد حلما ال ميكن 
حتقيقــه كون االحتــاد الوطني 
اول الرافضــن لعودتــه، فضال 
وجميع  والعرب  التركمــان  عن 

االطراف األخرى".

بغداد - الصباح الجديد:
االنتخابات،  مفوضيــة  اعلنــت 
املقبل  20 نيســان  االثنن، حتديد 
موعدا الجــراء انتخابات مجالس 

احملافظات.
املفوضن  وقال عضــو مجلــس 
الرديني امــس:"مت االتفاق  حــازم 
الـ20 نيســان املقبل  على حتديد 

موعدا الجــراء انتخابات مجالس 
احملافظات".

يذكــر ان اجتماعا ضــم أعضاء 
املفوضيــة ورئيس مجلس النواب 
ناقش موعد  احللبوســي،  محمد 
اجراء انتخابات مجالس احملافظات، 
وأفضى الى حتديد املوعد املشــار 

اليه.

أمير الكويت يزور بغداد غدًا 
وترجيح بمناقشة أزمة

طهران - واشنطن

الصالحي يعد حرية نجم الدين كريم 
صفقة سياسية ويطالب

عبد المهدي بحل مجلس الفساد 

20 نيسان المقبل انتخابات
مجالس المحافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:
الثقافة، تسليم  وزارة  أعلنت 
الوطنية/  والوثائق  الكتب  دار 
للوثائــق،  الوطنــي  املركــز 
الوجبــة األولى مــن الوثائق 
للمالية  وزيــر  بــأول  اخلاصة 
فــي العهد امللكــي بالعراق 
}ساسون حسقيل{ واملتعلقة 
الدولــة وذلك  دائرة  بأصــول 
بعــد اســتحصال املوافقات 

األصولية لتسلمها.
وذكــر بيــان للــوزارة تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه 
ان "املركز تسلم القسم األول 
من تلك الوثائق, السيما تلك 
التي لم تتضرر طيلة احلقبة 
وتضمنت  املاضيــة  الزمنية 
عناوينهــا }حجــز األمــوال, 
اإليجارات في عقارات الدولة{ 
إضافة ملوضوعات التي تخص 

عمل الدولة العراقية".
ولفــت البيان الــى ان "هذه 
بقانون  اخلطــوة تأتي عمــالً 
الوثائــق  واســترداد  حفــظ 

 2016 لســنة   37 املرقــم 
القاضــي بالتواصل مع دوائر 
كافة  الدولــة  ومؤسســات 
التي  الوثائق  ترحيــل  لغرض 
بحوزتهــا إلــى دار الكتــب 
ذلك  ملوجبات  امتثاالً  والوثائق 

القانون".
الوثائق  هذه  "تشــكل  وتابع 
تاريخياً وثقافياً جديداً  منفذاً 
من شــأنه تعزيــز معلومات 
الدارسن والباحثن واملهتمن 
يضفي  ومبا  الثقافي,  بالشأن 
على تلك احلقبة ضوءاً جديداً 
شريحة  لعموم  متاحاً  يكون 
التاريــخ  مــع  املتواصلــن 
واملوروث الثقافي للعراق خالل 

تلك الفترة".
}ساســون  ان  الــى  يشــار 
حسقيل{ }17 مارس اذار 1860 
– 31 أغسطس آب 1932{ أول 
وزير مالية للعراق في العصر 
املالية  وزارة  واستلم  احلديث، 

العراقية سنة 1921.
تتمة ص2

"الثقافة" تودع دار الكتب وثائق 
ساسون حسقيل اول وزير مالية 

نسب انجاز البرنامج الوزاري لم تتجاوز 3 % لغاية اآلن

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف البنك املركزي العراقي، أمس 
االثنن، عــن كمية الكتلة النقدية 
الى  العراقية، مشيرا  البنوك  خارج 

انها اكثر من 39 ترليون دينار.
وقال البنك في احصائية رســمية 

له، إن "كمية العملة خارج البنوك 
بلغت خالل كانــون الثاني من عام 
2019 بـ 39 ترليون و796 مليار و700 

مليون دينار".
وأضاف ان "هذه الكمية انخفضت 
عن شــهر كانــون االول مــن عام 

2018 الــذي بلغت فيــه 40 ترليون 
و498مليار و67 مليون دينار".

وذكــر البنــك ان "اعلى مســتوى 
البنوك خالل  خارج  العملة  لكمية 
املاضية كانت في  الثالث ســنوات 
شــهر كانون االول عام 2016 حيث 

بلغــت 42 ترليــون و75 مليار دينار، 
في حن بلغت اقل مستوى لكمية 
العملــة خــالل كانت في شــهر 
شباط من عام 2004 والتي بلغت 5 

ترليونات و431 مليون دينار".
املصارف  بتزويــد  اســتمراره  وأكد 

بالفئات الصغيــرة من العملة عن 
االرصدة  من  املبالغ  ســحب  طريق 
اخلاصــة باملصــارف املوجــودة في 

البنك املركزي.
في الســياق، أظهرت بيانات البنك 
قيمة  ارتفــاع  العراقــي  املركــزي 

املزاد  في  األجنبية  العملة  مبيعات 
إلــى 165.83 مليــون دوالر، مقارنة 
مببيعات مزاد يــوم اخلميس املاضي؛ 
والبالغــة 133.4 مليون دوالر، بزيادة 

قيمتها 32.43 مليون دوالر.
تتمة ص2

البنك المركزي: نحو 40 ترليون دينار حجم الكتلة النقدية خارج المصارف
ارتفاع عدد المستفيدين من مبادرته الترليون دينار لدعم المشاريع الصغيرة 

تعد اهم األوراق الرتباطها بتأسيس البالد



شؤون عراقية

ان الشــخصية القانونية تزول بوفاة الشخص الطبيعي 
وهذا مــا أوردته املــادة 34ف1 مدني )-1 تبدأ شــخصية 
االنســان بتمام والدته حيا وتنتهي مبوته( لذا فاذا اقيمت 
دعوى باسم شخص متوفى او في مواجهة شخص ميت 
تكون اخلصومة منعدمة وبالتالــي ينعدم احلكم الصادر 
فيها فال يحوز حجية االمر املقضي فيه فإذا توفي اخلصم 
بعــد اقامة الدعــوى فان ذلك يؤدي الــى وقف  اخلصومة 

وانقطاعها حلني حضور من ينوب عن املتوفى من ورثته.
 والقضــاء العراقي يفرق بني وفاة اخلصم قبل رفع الدعوى  
وبعدها حيث ان وفاة الشــخص قبل اقامة الدعوى يؤدي 
الى عدم توجه اخلصومة النتفاء احــد اركانها وهو طرف 
اخلصومــة، اما وفاة اخلصم بعد رفــع الدعوى فانه يكون 
توفى بعد نشــوء املركز القانوني للخصــم وينتقل الى 
الورثــة لذا فــان اخلصومــة التنقضي وامنا تســتمر في 
مواجهة الورثة وهذا مااشــارت اليه املــادة 84 مرافعات 
بقولها )ينقطع الســير في الدعوى بحكم القانون بوفاة 
احد اخلصوم( وتســتأنف احملكمة الســير في الدعوى اذا 

حضر اجللسة وارث املتوفى.
 وفي بعــض االحيان تتخذ احملكمة قرارها بتأجيل املرافعة 
ويطلب اخلصم التوسط لدى محكمة االحوال الشخصية 
الســتصدار القسام الشــرعي للمتوفى بغية السير في 
الدعوى وهنا نشير الى املادة 5 مرافعات مدنية التي اشارت 
الى انــه ) يصح ان يكون احد الورثــة خصما في الدعوى 
التي تقام على امليت او له  ولكن اخلصم في عني من اعيان 

التركة هو الوارث احلائز لتلك العني(.
 وهنا البد من التفريق بني شــخصية املتوفى وبني الوارث 
الن التركة منفصلة عن اشخاص الورثة واموالهم اخلاصة 
حيث وكما هو معروف شــرعا وقانونا انه ال تركة اال بعد 
ســداد الديون مبعنى ان الدائنــني يتقاضون حقوقهم من 
التركة قبل انتقالها الى الورثة لــذا يجب اقامة الدعوى 
اضافة الى تركة مورثهم اذا كان احلق يتعلق بتركة املتوفى 
حتى يكون التنفيذ على أموال املورث ال على أموال الوريث 
الن شــخصية الوريث ليس امتدادا لشخصية املورث وان 
موت املورث بال تركة هو سبب من اسباب انقضاء االلتزام 
واذا توفي اخلصم دون ان يكون له وارث فان امواله تؤول الى 
خزينة الدولة ووزيــر املالية اضافة لوظيفته يكون خصما 
قانونيا فــي الدعوى املقامة على تركــة  اخلصم املتوفى 
وكذلك احلال اذا حكم على شــخص باالعــدام وصادرت 
الدولة امواله املنقولة وغير املنقولة فان وزير املالية إضافة 
لوظيفتــه يكون هو اخلصم القانوني اال انه يجب ان تكون 
وزارة املاليــة قد وضعت يدها علــى امواله املصادرة حتى 
ميكن خصومتها اخيرا فانــه تنقطع اخلصومة لوفاة أحد 
أطرافها وذلك بغض النظر عن موقعه القانوني سواء كان 
مدعي أو مدعى عليه وســواء كان طرف أصلي أو متدخل 
أو مختصم وتنقطع اخلصومة لوفاة أحد أطرافها ولو لم 

يكن طرفا فيها كالولي الذي ينوب عن القاصر.

خصومة المتوفى
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السليمانيةـ  عباس كاريزي:

عقد رئيس الوزراء املكلف بتشكيل 
حكومــة االقليم مســرور بارزاني 
سلسلة من اللقاءات واالجتماعات، 
امس  الســليمانية  محافظة  في 
االثنني، في اطار مسعاه الستكمال 
كابينتــه الوزارية خالل املدة احملددة 

لها وفقا للقانون.  
وقــال مســرور بارزاني فــي مؤمتر 
املكتب  صحفي عقده مــع عضو 
السياســي لالحتــاد الوطني عماد 
احمد عقــب اجتمــاع، انه طالب 
االحتاد بتســليمه االسماء والسير 
للمناصــب  ملرشــحيه  الذاتيــة 

الوزارية في حكومة االقليم.
واضاف انه يأمل، في ان يتمكن من 
تقدمي االســماء خالل االســبوعني 
املقبلني للمصادقة عليها من قبل 

برملان كردستان.
املكتب  قــال عضــو  جانبه  مــن 
السياســي لالحتــاد الوطني عماد 
احمد، ان االحتاد متمســك بتنفيذ 
التي وقعها  الســابقة  االتفاقيات 

مع احلزب الدميقراطي.
واوضــح احمد، ان االحتــاد الوطني 
شــريك رئيســي فــي ادارة اقليم 
وان حــل مشــكالت  كردســتان، 
املناطق الكردستانية خارج االقليم 
وكركوك يتطلب مشــاركة جميع 
في  امله  عــن  االطــراف، معربــا 
تتمكن من  تشكيل حكومة قوية 
التي  واالزمات  املشــكالت  معاجلة 

تواجه املواطنني في االقليم.
وكان وفد احلزب الدميقراطي برئاسة 
مسرور بارزاني قد وصل صباح امس 
االثنني الى مبنى املكتب السياسي 
مدينــة  فــي  الوطنــي  لالحتــاد 
السليمانية، اعقبها بزيارة املكتب 
السياســي للحزب االشتراكي في 

كردستان، وحركة التغيير.
مصدر سياســي مطلــع ذكر في 
حديث للصباح اجلديد، ان وفد االحتاد 
الوطني ســلم احلزب الدميقراطي، 
ورقــة جديدة تتضمــن اربع نقاط، 
»اذا لــم يتفق احلزبــان عليها، فان 
اجلديدة  احلكومة  تشكيل  مسألة 

في كردستان ستتعقد«.
وقال املصدر، ان »وفد االحتاد الوطني 
سلم خالل االجتماع ورقة الى وفد 
الدميقراطــي تتضمــن اربع نقاط، 
االولــى، املطالبة بالبــدء بتطبيع 
االوضــاع فــي كركوك والســعي 
لها  لتســمية محافــظ جديــد 
بلتزامن مع اعمــال تكليف رئيس 

حكومة القليم.
واضــاف املصدر ان مرشــح االحتاد 
الوطنــي جاهــز للمنصب ويجب 
خالل تشــكيل احلكومة، ان يعقد 
جلسة  كركوك  محافظة  مجلس 
للتصويت على تســمية محافظ 
جديد لكركوك عــن حصة االحتاد 

الوطني.
التي  الثانية  النقطــة  امــا  وتابع 
تتضمنهــا الورقــة هــي موافقة 
يحصــل  ان  علــى  الدميقراطــي 

االحتاد علــى منصب وزيــر العدل 
فــي احلكومة االحتادية، وتســليم 
الكردستانية  للكتل  املرشح  اسم 
يتســنى  لكي  النواب  في مجلس 
التصويت عليه مع مرشحي وزارتي 

الدفاع والداخلية في اجمللس.
والنقطــة الثالثــة، هي مســألة 
االحتاد  الن  احلقيقيــة،  الشــراكة 
الوطني يتوقع ان يجد في املناصب 
احملددة لــه قليلة ويطالب بعدد من 

املناصب االخرى.
مسألة  الرابعة،  النقطة  وتتضمن 
الشــراكة احلقيقيــة في مجاالت 
ووجود  واخلدمات  واحلكومة  النفط 
والوزراء  للنــواب  كاملة  صالحيات 

والوكالء برتبة وزير.
واوضح املصدر، انه »اذا لم يتوصل 
الى  االحتاد الوطني مع الدميقراطي 
اتفاق حول هذه النقاط، فان االحتاد 
احلكومة  في  يشــارك  لن  الوطني 

واحتمال  كردستان  القليم  اجلديدة 
ترك مناصبه شاغرة.

من جانبــه رفض رئيــس حكومة 
بارزاني في  املكلف مسرور  االقليم 
مؤمتر صحفي عقده مع ســكرتير 
الكردســتاني  االشــتراكي  احلزب 
محمد حاجي محمود، ان يتم ربط 
مسألة تطبيع االوضاع في كركوك 
بتشــكيل حكومة االقليم، واشار 
الــى ان قضية كركــوك واملناطق 
املتنازع عليها تهــم اجلميع وعلى 
الكردســتانية،  واالحــزاب  القوى 
ان تعمل على معاجلة املشــكالت 

فيها.
واشار املصدر، الى ان االحتاد الوطني 
لم يســلم خالل االجتماع اسماء 
مرشــحيه لبارزاني االبن كما كان 
على حلحلة  اصــراره  وجدد  يأمل، 
االوضاع في كركــوك بالتزامن مع 
خطوات تشكيل حكومة االقليم. 

واوضــح، ان االحتاد لــن يدخل في 
حوارات تشــكيل الكابينة اجلديدة 
دون التأكد مــن معاجلة االزمة في 
كركوك وحسم مســألة تسمية 

محافظ جديدة يكون من حصته.
وبــني أن االجتماعات بــني بارزاني 
واالحتــاد الوطني وحركــة التغيير 
كانــت ذات طابع تشــاوري،  حيث 
املكلف من  الــوزراء  رئيــس  طلب 
تلك األطراف تقدمي الســير الذاتية 
واملناصــب  الــوزارات  ملرشــحي 
احلكومية، على أســاس االتفاقات 

املبرمة مسبقاً.
وبدأ رئيس الوزراء املكلف بتشكيل 
احلكمة اجلديــدة في االقليم أمس 
االول األحد خالل محادثات تشكيل 
الكابينة احلكومية، باجتماع عقده 
فــي اربيل مع املكتب السياســي 

للحزب الدميقراطي.
وتركز زيارة ولقاءات رئيس احلكومة 

املكلــف مع االحتــاد والتغيير على 
نقطتني، األولى عرض برنامج عمل 
حكومتــه املزمع تشــكيلها على 
تلك األحزاب، واالستماع إلى برامج 
عمل األطــراف التي يجتمع معها 
الثانية،  والنقطة  بينها،  للتنسيق 
هي مطالبة األطراف السياســية 
اإلسراع بتقدمي أسماء مرشحيهم 

للحقائب الوزارية.
وكلــف رئيس إالقليــم نيجيرفان 
بارزاني، في 12 مــن حزيران اجلاري، 
ابن عمه مســرور بارزاني بتشكيل 
احلكومة  فــي  اجلديدة  الكابينــة 
كردســتان،  إلقليــم  التاســعة 
رئيس  ينهي  بــأن  القانون  ويقضي 
30 يوماً من  الوزراء املكلف خــالل 
احلكومة  تشــكيل  تكليفه  تاريخ 
وعرضهــا علــى برملان كردســتان 

للمصادقة عليها.

بينما يأمل مسرور بارزاني بتقديم مرشحيها خالل اسبوعين

االتحاد يسلم الديمقراطي ورقة جديدة باربع نقاط 
تعقد تشكيل الحكومة في حال عدم االتفاق

مسرور بارزاني

عضو المكتب 
السياسي لالتحاد 
الوطني عماد احمد: 
ان االتحاد شريك 
رئيسي في ادارة اقليم 
كردستان، وان حل 
مشكالت المناطق 
الكردستانية خارج 
االقليم وكركوك 
يتطلب مشاركة جميع 
االطراف

سوء األداء احلكومي يدفع 
احلكمة وقوى سياسية أخرى 

الى املعارضة بغية االصالح
الكتل السياسية  أن »تباين  ورأى، 
فــي اآلراء لن يأتي بنتيجة من دون 
وتصحيحها  األخطــاء  معرفــة 
يكون  وذلك  الدستورية  بالوسائل 

من خالل املعارضة«.
إن  بالقــول  وأكمــل مال طــالل 
»احلكومة لم تتقدم خطوة واحدة 
إلى األمام وهو أمر ال يتحمله عبد 
املهــدي فقط بل جميــع القوى 
السياســية املشاركة في عملية 

تشكيل الوزارة«. 
 من جانبه، أفــاد النائب األخر عن 
الكتلة حســن فدعم، بــأن »تيار 
احلكمــة هــو الكيــان األول في 
نفسه  أعلن  الذي  النواب  مجلس 

معارضاً بشكل واضح«.
وتابــع فدعــم، في تصريــح إلى 
»الصباح اجلديــد«، أن »معارضتنا 
الرقابة على األداء  ستكون بهدف 
احلكومي وال تهدف إلى إســقاط 
النظام السياسي وشن حرب على 

الفساد«.
وزاد، أن »الدفــاع ســيكون خالل 
املرحلــة املقبلــة عن الشــعب 
العراقــي بالدرجــة األولــى وعن 

منهاجنا السياسي«.

»العمليــة  أن  فدعــم،  ويجــد 
اليوم  فعليــاً  بدأت  السياســية 
بالتعافــي بوجــود مــواالة مــع 
احلكومة وكتل أخرى معارضة، وال 
يكون اجلميع مشارك في احلكم«.

وأورد، أن »تيــار احلكمــة لم يلجأ 
إلى املعارضة في بداية تشــكيل 
وجود شــعارات  مــع  احلكومــة 
نهاية  رنانة ســمعنا عنها مــع 
تكنوقراط  بــوزارات  االنتخابــات 

وتقدمي اخلدمات«.
ولفت فدعم، إلــى أن »كتلتنا لو 
ذهبت في وقت سابق إلى املعارضة 
بأننا  انتقــادات  إلــى  لتعرضنــا 
الشــخص  واختيار  االصالح  ضد 

املناسب في املكان املناسب«.
وكشــف فدعم، أن »نسب تنفيذ 
تتجاوز  لــم  البرنامــج احلكومي 
لغاية اآلن %3 كمــا أن التوقيتات 
الزمنيــة التــي وضعــت لن يتم 

االلتزام بها«.
وذهــب، إلى أن »مهلة مناســبة 
واليوم  للحكومــة  إعطاؤهــا  مت 
إلى  للتحول  ضرورة  أمام  أصبحنا 
املعارضة ومــن املمكن أن تلتحق 

بنا كتل أخرى«.
ومضى فدعم، إلى أن »أي منصب 
لم نحصــل عليه فــي احلكومة 
احلالية وأعلنا رفضنا عن تســلم 

أي وزارة وهــذا دليل بأننا ملتزمون 
مبنهج اإلصالح«.

يشــار إلى كتلــة احلكمة كانت 
قد ســلمت رئيس مجلس النواب 
رسمياً  كتاباً  احللبوســي  محمد 
يتضمــن حتولها إلــى املعارضة، 
وانها لــم تطالب باي من مناصب 
االســتحقاق  بدعوى  احلكومــة 

االنتخابي 

البنك املركزي: نحو 40 ترليون 
دينار حجم الكتلة النقدية 

خارج املصارف
وبلغ ســعر الصــرف 1190 ديناراً 
لــكل دوالر، وفقــاً لبيانات البنك 
املركزي، في املزاد املنعقد مبشاركة 
31 مصرفاً، وشــركة حتويل مالي 

واحدة.
وذكــر املركــزي، أن إجمالي البيع 

الكلي بلغ 193.41 مليون دوالر.
املباعة  املبالغ  وأوضح، أن حجــم 
اخلارج  في  املصارف  أرصدة  لتعزيز 
مليون   164.63 قيمتهــا  بلغــت 
دوالر، في حــني بلغ إجمالي النقد 

املبيع 1.2 مليون دوالر.
وفي مزاد اخلميس املاضي، أظهرت 
العراقي  املركــزي  البنك  بيانــات 
العملة  مبيعــات  قيمة  ارتفــاع 
األجنبية إلــى 133.4 مليون دوالر، 

األربعاء؛  يوم  مقارنة مببيعات مزاد 
والبالغة 102.26 مليون دوالر.

وأمس أيضاً، كشف البنك املركزي 
عن ارتفاع عدد املســتفيدين من 
مبادرة الترليون دينار اخلاصة بدعم 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وقــال البنك في بيــان له: »نعلن 
املستفيدين  ارتفاع كبير في عدد 
من مبــادرة الواحد ترليــون دينار 
املشــاريع  لدعم  خّصصها  التي 
الصغيــرة واملتوســطة، وهو أمر 
يؤشــر إلى جنــاح ملحــوظ في 
إطالق  على  الشــباب  تشــجيع 
اخلاّصة  االستثمارية  مشاريعهم 
والتــي تتــوّزع علــى مختلــف 

القطاعات«.
وأوضح البنــك، أن »مبادرة الواحد 
املشــروعات  لتمويــل  ترليــون 
الصغيرة واملتوســطة هي مبادرة 
اطلقها ومولها في نهاية ســنة 
2015، تهدف الى تشجيع الشباب 
على االســتثمار فــي القطاعات 
والتجارية  والصناعيــة  الزراعية 
واخلدمية، عن طريق قروض تتراوح 
ما بني الـــ )5 إلى 50( مليون دينار 
استثناءات  أن هناك  عراقي، علماً 
إلى  يصــل  القرض  مبلــغ  جتعل 
حدود الـــ )100( مليون دينار، وهي 
استثناءات تتعلق بجدوى املشروع 

وقدرتــه علــى تشــغيل االيدي 
العاملة«.

الطاقة النيابية: انتـاج نفـط 
البصـرة  يبلـغ 600 الـف برميـل 

يوميـا
ووقعــت وزارة النفــط، فــي 29 
تشرين األول من عام 2010، عقداً 
مــع شــركة »اكســون موبيل« 
»شــل«  ومجموعة  األميركيــة 
البريطانيــة الهولنديــة بتطوير 
حقل غرب القرنــة املرحلة األولى 

ضمن جولة التراخيص األولى.
وأفتتح أمس األثنني وحدة انتاجية 
جديدة في حقل نفط غرب القرنة 

1 مبحافظة البصرة.
نيابي  بحضــور  االفتتــاح  وجرى 
وحكومي لوحدة انتاجية )Iot( في 
حقل غــرب القرنة 1 بطاقة انتاج 

105 براميل يومياً.

املوارد املائية تتسلم مهمة 
تاهيل وصيانة اسس سد 
املوصل من تريفي االيطالية

وهو دليل اكيد على ان سد املوصل 
في حالة جيدة جدا وأمنة .

ثــم تلت كلمــة الوزيــر عدد من 
الكلمــات للســفير االمريكــي 
االيطالــي ومدير عام  والســفير 

واخلزانات  للسدود  العامة  الهيئة 
وممثل شــركة تريفــي االيطالية 
وممثل االستشاري فيلق املهندسني 
االمريكــي ، بعدها اجــرى الوزير 
واحلضــور جولــة شــملت اجزاء 
على  لالطالع  الســد  ومنشــآت 
حالة الســد واالعمال اجلارية من 
والهندسية  الفنية  املالكات  قبل 
واخلاصة  املشــروع  العاملــة في 

بادارة وتاهيل وصيانة السد .

الفالح: منو الطلب على النفط 
متماسك رغم النزاعات 

التجارية واضطراب األسواق 
املالية 

وارتفعت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوسيط األميركي ثالثة 
للبرميل،  دوالر   52.54 إلى  سنتات 
متخليــة عن بعض مكاســبها 
املبكرة. وكانت قد زادت 0.4 باملئة 

في اجللسة السابقة.
وقفزت األسعار نحو 4.5 باملئة يوم 
اخلميس، بعد الهجوم على ناقلتي 

نفط قرب إيران ومضيق هرمز.
أيضــا  األســعار  يدعــم  وممــا 
التعليقــات التي أدلــى بها وزير 
الفالح  خالد  الســعودي  الطاقة 
مطلع األسبوع احلالي، وقال فيها 
إن من املرجــح أن جتتمع أوبك في 

األســبوع األول من متــوز، آمال بأن 
تتوصــل إلــى اتفاق علــى متديد 

تخفيضات إنتاج النفط.

»الثقافة« تودع دار الكتب وثائق 
ساسون حسقيل اول وزير 

مالية 
وينتمي ساسون إلى عائلة يهودية 
بغدادية برزت واشتهرت بالتجارة، 
حيث كان والده مــن رجال الدين 
املتفقهني في الشريعة املوسوية.
وولد ساسون في بغداد عام 1860 
ولم يــزل بيته علــى ضفاف نهر 
دجلــة قائما في منطقة شــارع 
النهــر قرب جســر مود ســابقا 

وأسمه جسر األحرار حاليا.
دون  قضى ساســون حياته عازبا 
أن يتــزوج، ومات وهــو أعزب، وقد 
جمــع مكتبــه فخمة تعــدَّ من 
أكبــر املكتبات الشــخصية في 
بغــداد، وكانــت غنيــة مبختلف 
والتركية  العربية  باللغات  الكتب 
واألملانية،  والفرنسية  واإلنكليزية 
وقد اســتولت احلكومة العراقية 
عــام 1970 وأودعت ضمن مكتبة 
العراقي، ضمــت كتباً  املتحــف 
مختلفــة وبلغات عديــدة منها 
واألملانية  واإلنكليزيــة  اإليطالية 

والتركية واإلسبانية والعربية.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – هجوم مسلح 
أفاد مصدر امني في الشرطة العراقي 
امــس االثنني، بأن مدنيــا قتل بهجوم 
مســلح باســلحة كامتة فــي قضاء 

التاجي شمالي العاصمة بغداد .
وقال املصدر إن »مســلحني مجهولني 
فتحوا، ظهر يوم امس نيران اسلحتهم 
الكامتــة باجتــاه مدني ضمــن قضاء 
ما  بغداد،  العاصمة  التاجي، شــمالي 
اسفر عن مقتله في احلال« ، مضيفا أن 
»قوة امنية فرضت طوقا على منطقة 
احلادث، وفتحت حتقيقا في مالبساته«، 
الى »نقل اجلثة لدائرة الطب  مشــيرا 

العدلي«. 

ديالى – خلية ارهابية 
أعلَن قائد شــرطة ديالى اللواء فيصل 

كاظم العبادي أمــس االثنني االطاحة 
بأخطر خلية لعصابات داعش االرهابية 
تنفــذ جرائمها بني العاصمــة بغداد 

واحملافظة.
وقال اللواء العبادي بعد ورود معلومات 
دقيقة عن وجــود خلية  اســتخبارية 
ارهابيــة وباعتراف احــد املوقوفني في 
ديالى مت تشــكيل فريق امني مختص 
مــن قبــل االســتخبارات ومكافحة 
االرهاب بالتنســيق مع عمليات بغداد 
ومركز العمليات املشــتركة في بغداد 
ومت اســتدراجهم عن طريــق املوقوف 
بأخبارهــم بجلب بعــض املعدات من 
بغداد ألحدى املضافات في ناحية بهرز«. 

كركوك – قيادات ارهابية 
ذكر مصــدر امني في قيادة شــرطة 
محافظة كركــوك امس االثنني ان قوة 

اســتخبارية القت القبض على 4 من 
قيادات داعش االرهابي في احملافظة .

وذكر املصدر ان » جهودا اســتخباراتية 
وكالــة  مــن  ميدانيــة،  ومتابعــة 
القبض  القاء  االستخبارات متكنت من 
على ٤ مــن قيادات عصابــات داعش، 
كان لهم دور فــي التخطيط والتنفيذ 
األمنية   قواتنا  إرهابية ضــد  لعمليات 
خالل عمليات حترير نينوى«، مضيفا ان« 
العملية القبض جاءت وفقا العترافات 
القبض  امللقــى  اإلجرامية  العناصــر 
عليهم من قبل اســتخبارات الشرطة 

االحتادية في محافظة كركوك«.

بابل – قذائف هاون 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
بابــل امــس االثنــني أن قذيفتي هاون 
ســقطتا في احدى املناطق شــمالي 

احملافظة.
وقال املصدر إن »قذيفتي هاون سقطتا 
فجر يوم امس في منطقــة ابو لوكه 
الواقعــة شــمالي محافظــة بابل« ، 
مضيفــا أن »القذيفتني لــم تخلفان 

خسائر مادية او بشرية«.

صالح الدين – ضبط اسلحة 
كشــف مصــدر امنــي فــي مديرية 
االســتخبارات العسكرية امس االثنني 
عن ضبط أسلحة واعتدة داخل مضافة 
لتنظيــم داعش في جزيــرة مكحول 

التابعة حملافظة صالح الدين.
وذكر املصــدر االمني ان »قوة من مفارز 
مديرية االســتخبارات العسكرية في 
قيــادة عمليات صالح الديــن بالتعاون 
مع الفــوج األول لواء ٩١الفرقة ١٤ وأثر 
معلومات اســتخبارية دقيقة داهمت 

إحــدى املضافات في قريــة البوجليب 
بجزيرة مكحول فــي محافظة صالح 
الديــن« ، مضيفــا ان »املضافة ضبط 
بداخلها ١٧ عبوة متنوعة و١١ شريحة 
موبايل و٨ مســاطر تفجير و٢ موبايل 
إضافــة الى معمل لتصنيــع العبوات 
ومفكرة تضم أسماء الدواعش«، مبينا 
انه »تكفلت املفارز الهندسية التابعة 

للقيادة بتفجير املواد موقعيا«.

االنبار – احباط تسلل 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبــار امــس االثنني ان مفــارز امنية 
متكنــت من احبــاط محاولة تســلل 
لعناصــر داعش عبر احلــدود العراقية 

السورية.
وقال املصدر االمنــي ان »قوة من اللواء 
313 و 314، احبطــت محاولة تســلل 

لعناصــر داعش في منطقــة املدرات 
احملاذيــة لعمليات شــرق االنبار، امس 
السبت« ، وتابع ان »القوة نصبت كمينا 
خارج قاطع املســؤولية، مســتهدفة 
من  تتكون  والتي  املتســللة،  اجملموعة 
ســتة زوارق حتمل عددا مــن العناصر 
االرهابية، حيــث مت التصدي للمحاولة 
باالسلحة املتوسطة والثقيلة مما اسفر 

عن اصابات مباشرة في صفوفهم«.

نينوى – ضربة جوية 
افــاد مصدر في خليــة اإلعالم األمني 
»إرهابياً«   16 مبقتــل  االثنــني،  امــس 
في  الدولي  التحالف  لطائرات  بقصف 
الكصــب« مبحافظة  »وادي  منطقــة 

نينوى.
وقال املصدر في اخلليــة إن »١٦ إرهابياً 
ُقتلــوا داخــل نفق فــي وادي الكصب 

بضربة جوية لطيران التحالف الدولي« 
، وأضافت اخللية فــي بيانها، أن ذلك مت 
»وفقــاً ملعلومات اســتخبارية لقيادة 

عمليات نينوى«.

البصرة – نفي انذار 
نفت قيــادة عمليات البصــرة، االثنني، 
بشــكل قاطع دخول قواتهــا األمنية 
بحالــة أنــذار، فيمــا اشــارت الى ان 
التي عثــر عليها  »داعش  منشــورات 
فــي البصرة لن تشــكل تهديدا امنيا 

للمحافظة.
وقالت القيادة في بيان: »ننفي وبشكل 
قاطع دخــول القوات األمنيــة بحالة 
أنذار ضمن قاطع املسؤولية بعد وجود 
منشــورات تابعة ل داعش في قضاء ابو 
اخلصيب«، مبينة ان »هذه املنشورات ال 
تشكل أي تهديد أمني على احملافظة«.

مقتل مدني باسلحة كاتمة في التاجي شمالي بغداد * االطاحة بأخطر خلية ارهابية تنفذ جرائمها بين بغداد وديالى 
 احباط محاولة تسلل ارهابي عبر الحدود العراقية السورية * مقتل 16 »إرهابيًا« بقصف لطائرات التحالف الدولي في نينوى

القاضي عماد عبد اهلل
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بغداد _ الصباح الجديد :

لتجارة  العامة  الشركة  اعلنت 
التجــارة  وزارة  فــي  احلبــوب 
تســويق  حملة  اســتمرار  عن 
محصــول احلنطة فــي مواقع 
و  )االنبار  ومحافظــات  بغــداد 
وكركوك  الديــن  وصالح  ديالى 

ونينوى ( .
وقال مدير عام الشــركة نعيم 
وزير  ان قــرار  محيســن جبــر 
هاشم  الدكتور محمد  التجارة 
العانــي اخلاص بإيقاف تســلم 
احلنطة احمللية من الفالحني في 
شملها  التي  التسع  احملافظات 
االيقاف هي البصرة و ذي قار ) عدا 
الدهيمي  مركز تســويق مطار 
وميســان ) عدا مركز تســويق 
مطار البتيرة( واملثنى والديوانية 
وواسط والنجف وكربالء وبابل ) 
عدا ســايلو احللة اجلديد ومركز 
املراديــة( دخــل حيز  تســويق 
التنفيــذ مت خاللها اغالق املراكز 
التسويقية ابوابها .واشار املدير 
العام الى ان املراكز التسويقية 
بدأت  التســع  احملافظــات  في 
موســمها التســويقي منــذ 
منتصف شــهر نيسان املاضي 
بتقدمي موسم تسويقي  ومتيزت 
متميــز بالكميــات املســوقة 
كما ونوعــا ، مبينا بان اجمالي 
املسوقة  احمللية  كميات احلنطة 
جتــاوزت املليونني و778 الف طن 

من احلنطة بأنواعها.
وقــال املدير العــام اما اجمالي 
في  تســلمت  التي  الكميــات 
احملافظات التســع التي توقفت 
التسلم فتجاوزت كمياتها  عن 
)١٦٦٤( مليونــا و664 الف طن 
من احلنطــة بأنواعهــا ، والتي 
واســط  محافظة  تصدرتهــا 
بكميــة )٩٢٩( الفــا و512 طنا 

تلتهــا محافظة بابــل بكمية 
)٢٣٦( الف طن ومحافظة ذي قار 
الناصرية مجتمعة مع الرفاعي 
)٢١٢٨٣٥( الــف طن وميســان 
)٢٠٣٥٨٣( الف طــن والديوانية 
والنجف  طــن  الف   )١٨٦١٠٧  (
 )٦٦٤٠٧( واملثنى  طن   )١٥٨٧٦٠(
الف طــن وكربالء )٤٦٤٩٢( الف 
طــن والبصــرة ) ٤٠٤٦٦( الف 
طــن ، كما ان كميــات احلنطة 
املســوقة حملافظة نينوى بلغت 

)٤١،٦٦٠( الف طن .

وحسب  التوقعات  واشارت  هذا 
بــان  الزراعــة  وزارة  تقديــرات 
الكميــات التي ستســوق الى 
نينوى سوف لن تقل عن الـ800 

الف طن.
علــى صعيــد متصــل قامت 
باملتابعــة  املكلفــة  اللجنــة 
العملية  ســير  على  واالشراف 
بزيارة   2019 لعام  التســويقية 
في  التسويقية  املراكز  من  عدد 
الرقابة  بابل وفــرع  محافظــة 
واملاليــة في احملافظة  التجارية 

فضال عن القيام بزيارات ميدانية 
لسايلو احللة.

دائرة تطوير  واوضح مدير عــام 
القطــاع اخلــاص ريــاض فاخر 
الهاشمي بانه مت زيارة فرع جتارة 
واالطالع  احملافظــة  في  احلبوب 
على سيرالعمل وااللية املتبعة 
التسويقية  احملاصيل  لتســلم 
لهــذا العام ومناقشــة اخلطة 
احللول  ايجــاد  وســبل  املتبعة 
لتالفي املعوقات التي قد حتصل 

في اثناء احلملة التسويقية .

الى  الهاشــمي  اســتمع  وقد 
فــي  املتواجديــن  املســوقني 
صومعة احللــة اجلديدة واجملمع 
اخملزنــي في املراديــة بخصوص 
االمور املتعلقة بالتسويق حيث 
بني املزارعني ارتياحهم للعملية 
العام لكونها  التسويقية لهذا 
ابداء  تختلف عن سابقاتها مع 
قبل  مــن  التســهيالت  جميع 
في  املشــتركة  املالكات  جميع 

عملية التسويق.
وكانــت وزارة التجارة قد اعلنت 

عن مشــاركة اكثر مــن )١٧٥( 
عجلة تابعة السطول الشركة 
الغذائية  املــواد  العامة لتجارة 
فــي مناقلــة احلنطــة احمللية 
العامة  الشركة  خملازن  املسوقة 

لتجارة احلبوب.
قاسم  الشركة  عام  مدير  وقال 
حمود منصور ان اسهام اسطول 
للمشــاركة في  الغذائية  نقل 
حملصول  التســويقية  احلملــة 
محافظات  وجلميــع  احلنطــة 

العراق.

التجارة تواصل حملة التسويق في مواقع بغداد 
واالنبار وديالى وصالح الدين وكركوك ونينوى

بعد ايقافها في تسع محافظات  

المراكز التسويقية 
في المحافظات التسع 
تميزت بتقديم موسم 

متميز بالكميات 
المسوقة كما ونوعا 

وان اجمالي كميات 
الحنطة المحلية 

المسوقة تجاوزت 
المليونين و778 الف 

طن من الحنطة 
بأنواعها

الثالثاء 18 حزيران 2019 العدد )4196(

Tue.18 Jun. 2019 issue )4196(

بغداد _ الصباح الجديد :

اكــد الوكيــل الفنــي االقدم لــوزارة 
االتصاالت الدكتــور  امير البياتي خالل 
حضــوره املؤمتر الدولــي الثالث لنظم 
اجليو  والتقنيات  اجلغرافيــة  املعلومات 
فضائية الذي انعقد في مركز النهرين 
للدراسات الفضائية التابع ملستشارية 
األمــن الوطنــي والذي حمل شــعار ) 
اجليومعلوماتية احلل األمثل ملســتقبل 
أمن ومســتدام ( ان لــوزارة االتصاالت 
دورا مهما في تنفيذ مشــروع احلوكمة 
االلكترونية الذي تشــرف عليه اللجنة 

العليا للحوكمة االلكترونية .
وأضاف الوكيل ان الوزارة اجنزت مشروع 
ربط جميع الوزارات العراقية مبقر االمانة 
الوزراء بشبكة حكومية  العامة جمللس 
مؤمنة تستعمل للتطبيقات احلكومية 
، ويتــم العمل حاليا الســتكمال ربط 
جميع املؤسســات احلكومية في بغداد 
الســريع  التناقل  لتأمني  واحملافظــات 

واآلمن للبيانات بني اجلهات احلكومية.
 وبــني البياتــي ان الــوزارة وضعت في 
البنى  اولوياتهــا املضــي في تطويــر 
التحتية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومــات باالعتمــاد علــى احــدث 
التقنيــات العاملية والربط مع الكابالت 
البحريــة العاملية ، اضافــة الى الربط 
بشبكات الكابالت البرية االقليمية عن 

طريق املنافذ احلدودية ، 
وأشــار البياتي الــى ان وزارة االتصاالت 
متتلك شــبكة الكابل الضوئي ، اضافة 
الى الوصالت املايكرووية التي متثل احد 
حلول نقل البيانات ، سيما في املناطق 
التي يصعب مد الكابل الضوئي فيها، 
ومت تنفيذ عدد من مشــاريع شــبكات 
 FTTH الـــ  بتقنية  الضوئــي  النفــاذ 
اخلدمات  مــن  تقــدم مجموعة  والتي 
املتكاملة للمواطنني.  كما لفت البياتي 
الــى ان الوزارة اجنزت مشــروع االنترنت 
الالســلكي الثابت بتقنية LTE لتقدمي 
اخلدمــات احلكومية من خالل نصب 87 
محطة بــث في عموم العــراق ، منها 

30 محطة  فــي بغداد و57 محطة في 
احملافظــات ، والعمل مســتمر لنصب 

محطات جديدة في احملافظات احملررة.
 الفتا الى ان الوزارة تعمل ضمن مشروع 
احلوكمة االلكترونيــة على بناء مراكز 
البيانــات ومراكز لتطويــر البرامجيات 
آمنة الستضافة  مراكز محلية  لتوفير 
وخزن جميع البيانات واستضافة املواقع 
وجميع  االلكتروني  والبريد  األلكترونية 
املعامالت  بترويج  املتعلقة  التطبيقات 
االلكترونية وخــزن الوثائق االلكترونية، 
وكذلك تقدمي خدمات البرامج واالنظمة 
الفنيــة والتحاســبية والتطبيقــات 
اخلاصة  ملحقاتها  وجميع  االلكترونية 
بتكنولوجيا املعلومات.  واشــار البياتي 
الــى ان وزارة االتصــاالت تســعى الى 
اعتماد نظم املعلومــات اجلغرافية من 
خالل تأسيس شــعبة نظم املعلومات 
وتشكيالتها  الوزارة  مقر  في  اجلغرافية 
،  حيث ســيتم اعداد اخلرائط الرقمية 
وقواعــد البيانــات والوثائــق الرقمية 
املرتبطة بها. وجمع وبناء وإدارة ومعاجلة 

وحتليــل البيانــات املتعلقــة بالبنــى 
التحتيــة الوطنية لالتصاالت من خالل 
وتصحيح  اجلغرافية  املعلومــات  نظم 
املسارات الســابقة في حالة وجود أي 
اخطــاء، وادارة البيانــات املكانية وبناء 
نظــام لــالدارة والســيطرة على هذه 
البيانات وتطويرها بشــكل مســتمر. 
 وســيتم نشــر البيانــات واملعلومات 
الرقمية داخل بوابــة العراق اجلغرافية 
التابعــة ملستشــارية االمــن الوطني 
/ مركــز النهريــن على وفــق تصنيف 
البيانات )سري ، شــبه سري ، علني ( ، 
وكذلك سيتم العمل على الربط بوابة 
العــراق اجلغرافية خالل عام 2019، كما 
تعمل الــوزارة على بناء موارد بشــرية 
اجلغرافية  املعلومــات  بنظم  مختصة 
مــن موظفي الوزارة وتشــكيالتها في 
بغــداد واحملافظــات من خالل اشــراك 
املوظفني في الدورات التدريبية اخملتصة 
والعمــل على ادخال نظــم املعلومات 
اجلغرافيــة الى املقــررات العلمية في 

معهد االتصاالت. 

تقرير

االتصاالت تنجز مشروع ربط جميع وزارات الدولة بالحوكمة االلكترونية

بينهم )76( مشمواًل بالعفو العام

بغداد _ الصباح الجديد :
عقد وزير النقل املهندس عبد 
اهلل لعيبــي باهض اجتماعا 
موســعا مــع جلنــة خاصة 
ملناقشــة امكانيــة تفعيل 
التعــاون بــني وزارة النقــل 
واجلانــب الصيني لوضع الية 
رســم خارطة طريــق احلزام 
)طريق  االســيوي  االقتصادي 

احلرير( .
االجتماع  خالل  الوزير  وناقش 
باجراءات  االســراع  امكانية 
بنك  الــى  العراق  انضمــام 
للبنى  االســيوي  االستثمار 
بفتح  يعنى  الــذي  التحتية 
القــروض للــدول االعضــاء 
لتمويل تنفيذ مشاريع الطرق 
واملطارات  واملوانئ  واجلســور 
والســكك احلديد ،على طول 

طريق احلرير اجلديد .
الى  نســعى  لعيبي  واضاف 
العراقي  التعاون  إلية  تطبيق 
مع الصــني عبر الشــركات 
الصينية  والسفارة  الصينية 
التحتية  بالبنى  وتعريفهــم 
لالســتثمار  واملعلنة  احلالية 
املتوفرة  االمكانيــات  وبيان   ،
جلذب مشــروع طريــق احلرير 

نحو العراق واشــراكه باكثر 
من قطاع ليشــمل السكك 
واملوانــئ والنقــل البحــري 

والبري .
يذكــر ان امتام انشــاء ميناء 
الفــاو الكبيــر لــه مــردود 
اقتصادي عظيــم ملا ميتلكه 
مــن موقع اســتراتيجي مميز 
العربي،  اخلليــج  على  مطل 
من خالل األستثمار  باسلوب 
الشــراكة ، الفتــاً الى ، فتح 
الدول  بــني  مالحية  خطوط 
الــدول  وخاصــة  العربيــة 

املنظمة للمبادرة .
الوزير مع السفير  كما بحث 
الصينــي  زانگ تــاو ،والوفد 
املرافــق له في ديــوان الوزارة 
انضمام العــراق ملبادرة احلزام 
الهميــة  نظــراً  والطريــق 
موقعها االقتصادي والتجاري. 
 بني وزير النقــل خالل اللقاء  
ان العراق يسعى بشكل جاد 
لالنضمام الى املبادرة الدولية 
كونها تهدف الى تقارب الرؤى 
بني الدول املشاركة ،سيما ان 
جغرافي  مبوقــع  ميتاز  العراق 

مهم  مييزه عن بقية الدول 
حيــث يربــط بــني البحــر 

العربي  املتوســط واخلليــج 
مما يســهمل عمليــة تنقل 
بني  واملســافرين  البضائــع 

الشرق والغرب .
واضــاف الوزيــر ان البرنامج 
يــؤ كد  اجلديــد  احلكومــي 
على  االنفتاح  ضــرورة   على 
وخصوصاً  العالم  دول  جميع 
فــي مجــال االســتثمارات 
االقتصاديــة  واإلنشــاءات 
النقل  تخــص  التي  الكبرى 
في  تســهم  والتي  والتجارة 
تعزيز اقتصاد البلد وسمعته 
مــن جانبه اكد الســفير ان 
العــراق جــزء ال يتجــزأ من 
والطريــق،  احلــزام  مبــادرة 
موضحا،  ان املبــادرة متاحة 
جلميع دول العالم، اضافة الى 
ان احلكومة الصينية تتحرك 
الدول  العوملة جلعل كل  نحو 

تتجه نحو املبادرة . 
يذكــر ان  احلكومة العراقية 
وقعــت مع اجلانــب الصيني 
نهايــة عــام ٢٠١٥ اتفاقيات 
ومذكرات للتعاون االقتصادي 
احلزام  بناء  في  وللمشــاركة 
احلرير  لطريــق  االقتصــادي 

البري والبحري .

بغداد _ الصباح الجديد :
العامة  الــزوراء  شــركة  بحثت 
للصناعات  العامــة  والشــركة 
واإللكترونيــة  الكهربائيــة 
الصناعة  وزارة  إلــى  التابعتــني 
العقد  تفعيــل  آليات  واملعــادن 
املبــرم بينهما واخلــاص بتجهيز 
االخيرة مبحطة كهربائية ســعة 

)20( ميكاواطا . 
وقــال مصدر مخــول أن وفد من 
شركة الزوراء العامة ضم مديرها 
التخطيط  ومدير  ومعاونه  العام 
والدراســات قام بزيــارة الى مقر 
الشــركة العامــة للصناعــات 
الكهربائيــة وااللكترونيــة جرى 

خاللهــا عقد اجتماع مشــترك 
مــع مدير عــام األخيــرة ومدير 
التخطيــط واملتابعــة وعدد من 
املســؤولني فيها بحضــور ممثل 
للتباحث  األملانية  كونز  شــركة 
املبرم  العقد  تفعيــل  بخصوص 
 2013 الشــركتني في عــام  بني 
محطة  وتنفيذ  جتهيز  واملتضمن 
كهربائية ســعة )٢٠( ميكاواطا 
في موقع العز التابع الى الشركة 
الكهربائية  للصناعــات  العامة 
واإللكترونية. واشــار املصدر الى 
ان اجلانبني اتفقا على استحصال 
الدوائر  مــن  األصولية  املوافقات 
الصناعــة  وزارة  فــي  املعنيــة 

حلاجة  التأييــد  بشــأن  واملعادن 
احملطة بطاقتها العقدية وتفعيل 
العقد والبحث عن الية لتمويله 
لتوقيع ملحق عقد  وذلك متهيدا 
جديــد يتم فيه حتديــد توقيتات 
االجناز واسلوب الدفع وامور اخرى 

يتم االتفاق عليها بني الطرفني. 
بالذكر ان شــركتي  من اجلديــر 
والصناعــات  العامــة  الــزوراء 
حترصان  وااللكترونية  الكهربائية 
دائمــا علــى مواصلــة التعاون 
واالجتماعات  اللقــاءات  وعقــد 
املشــتركة من اجل االسهام في 
وحتقيق  الوطنية  الصناعة  تعزيز 

التكامل االقتصادي.

بغداد _ الصباح الجديد :
اإلعاقــة  ذوي  رعايــة  دعــت هيئــة 
واالحتياجــات اخلاصة في وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية املستفيدين من 
العســكريني  من  املتفرغ  املعني  راتب 
واملدنيني الذين تسلموا الدفعة األولى 
لالشــهر )كانون الثاني وشباط واذار( 
واحملافظات  2019 في بغــداد  من عام 
الى مراجعة اقســام الهيئة لتسلم 
االســتمارة اخلاصة بإصــدار البطاقة 
الذكية »املاســتر كارد ».  وقال النائب 

االداري لهيئــة رعاية ذوي االعاقة علي 
جعفر احللو ان أســماء املســتفيدين 
املتفرغ سيتم نشرها  راتب املعني  من 
بواقع ٢٠٠ اســم يوميــا على موقع 
التواصل  االلكتروني وصفحات  الوزارة 
والصفحة  للوزارة  العائدة  االجتماعي 
الرســمية للهيئة على وفــق تواريخ 
مثبتــة وان راتب املعني املتفرغ لن يتم 
صرفــه ألي مســتفيد ما لــم يراجع 
للحصــول على بطاقة املاســتر كارد 
خالل التوقيتات املعلنة وحسب قوائم 

االســماء التي ستنشر تباعا . واضاف 
انــه ســيتم العمل  النائــب االداري 
بااللية نفســها في أقســام الهيئة 
في احملافظات وكل قســم ســيحدد 
أعداد املراجعني مع نشــر أســمائهم 
اخلاصة  الفيســبوك  صفحــة  فــي 
بكل قســم ، مؤكدا ان احلضور يكون 
مســتصحبا  فقط  للمعني  حصــرا 
معه املستمسكات األصلية واملصورة 
للمعني فقط وال تســلم االســتمارة 
لصاحب  اال  كارد  باملاســتر  اخلاصــة 

العالقــة حتديــدا، داعيا الــى االلتزام 
باألسماء املعلنة وحسب التسلسالت 
واملواعيــد املنشــورة.  مــن جانــب 
والشــؤون  العمل  وزير  اجتمـــع  اخر 
االجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان 
بناشطني وممثلني عن منظمات اجملتمع 
املدني املهتمة بشؤون االشخاص ذوي 
مشكالتهم  الى  لالســتماع  االعاقة 
ومطالبهم . وأكد عبد الزمان ســعي 
الــوزارة الــى حتقيــق مطالــب ذوي 
اإلعاقة لتمكينهم اقتصادياً ونفسياً 

وعلمياً، مضيفــاً ان الوزارة تعمل من 
خالل مشــروع اصدقاء على التواصل 
الصلة  ذات  املســتمر مــع اجلهــات 
لتحقيق متطلباتهم وحقوقهم التي 
كفلها لهم القانون، مشيراً الى توفير 
فرص عمــل لذوي االعاقــة من خالل 
اقامة مشــروع يدار من قبلهم فضال 
عن سعي الوزارة الى تسهيل اجراءات 
معامالتهــم عن طريق انشــاء مركز 
الدوائر  مراجعة  عناء  لتجنيبهم  بريد 

التي تكبدهم جهداً وماالً.

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلنت دائرة اإلصالح العراقية التابعة 
لوزارة العدل عن موقفها الشــهري 
اخلاص بعدد املطلق سراحهم لشهر 

ايار املاضي.
وقال بيان صادر عن الوزارة تســلمت 
منه  نســخة  اجلديــد«  »الصبــاح 
ان العــدد الكلــي للمفــرج عنهم 
من ســجون الــوزارة خالل الشــهر 
املاضــي بلغ )657( نزيالً من ســجون 
الوزارة في بغــداد واحملافظات بينهم 
)76( مشــموالً بالعفــو العام، و)81( 
مــن النســاء و)576( مــن الرجال مت 

فترات  انتهــاء  بعد  عنهــم  االفراج 
محكومياتهم.

وأكد البيان: ان دائرة االصالح قطعت 
اشــواطاً كبيرة في مجــال عمليات 
نظام  تطبيقها  مع  الســراح  اطالق 
االرشــفة االلكترونيــة والذي يتيح 
املنتهية  النــزالء  امكانيــة حتديــد 
ويســهم  القضائيــة  احكامهــم 
للمدة  وفقــاً  ملفاتهــم  بحســم 

القانونية احملددة إلطالق السراح.
يذكر ان عدد املطلق سراحهم بقانون 
العفو العام قد بلغ )8531( نزيالً منذ 

شهر 2016/11 ولغاية 2019/5/31.

وزير النقل يبحث االنضمام
 الى خارطة طريق الحرير

الزوراء تجهز االلكترونية بمحطة 
كهربائية سعة 20 ميكاواطا

اإلعاقة تدعو المستفيدين إلى مراجعتها لتسلم استمارة إصدار البطاقة الذكية

العدل : اإلفراج عن )657( نزيال 
خالل شهر أيار الماضي

بغداد _ الصباح الجديد :
اكــد وزير الزراعــة الدكتور صالح احلســني ان 
حرائق بعــض املســاحات املزروعــة باحملاصيل 
االســتراتيجية لــن تؤثر على االرتفــاع الكبير 
بنســب االنتاج ، اذ متت زراعة اكثر من 12 مليون 
دومن من محاصيل احلبوب حسب اخلطة الزراعية 

وبزيادة جتاوزت ال100 %  عن خطة العام املاضي.
واوضح الوزير ان ما مت حرقه يشكل نسبا ضئيلة 
جدا قياســا بالكميات التــي زرعت ، حيث يتم 
تســويق تلك احملاصيل الى مخازن وزارة التجارة ، 
مشيرا الى تسليم مستحقات الفالحني بشكل 
فوري عند تسليمهم لتلك احملاصيل ، وهذا يعد 
اجنازا كبيرا يحدث ألول مــرة ولم يتحقق خالل 
السنوات الســابقة ، في حني ان بعض وسائل 
االعالم ركزت على موضوع احلرائق ولم تركز على 
اجلانب املشرق والذي هو ارتفاع نسب االنتاج ومد 
يد العون للفالحني وتســليمهم ملستحقاتهم 
بأسرع وقت ، فضال عن رفدهم باألسمدة والبذور 

واملكننة الزراعية احلديثة واملرشات . 
ولفت الوزير الى انه قد مت تشــكيل جلان رفيعة 
املســتوى وبرئاسته شــخصيا ملتابعة موضوع 
احلرائــق وجلــان فرعية اخــرى فــي احملافظات ، 
لتطويق هــذه احلاالت والتي حدثت وألســباب 
مختلفة منهــا عرضية ومنها متعمدة لبعض 

ضعاف النفوس واخرى بسبب االهمال . 

بغداد _ الصباح الجديد :
ترأس وزير االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العامــة بنَكــني ريكاني اجتماعــاً لبحث آلية 
االلكترونيــة لقطاعات  اجلباية  تطبيق نظــام 
)املاء، اجملــاري، البلديات( فــي احملافظات كافة ، 
ومناقشــة دراســة اجلدوى االقتصادية ملشروع 
نظام البرمجي املتكامل املقدم من قبل مصرف 

اجلنوب االسالمي .
واكد الوزير علــى ضرورة تطبيق نظام البرمجي 
املتكامل بهدف تقليل الوقت واجلهد عند اعداد 
البيانات التي تخص املشتركني وتقليل احلد من 
التالعب واالخطاء في املعامالت والفواتير وتوفير 
قاعدة بيانــات مركزية ونوعية في كل املديريات 
اضافة الى اجنــاز املعامالت بشــكل الكتروني 
اضافة الى الورقي والغــاء صيغة التخمني غير 

الدقيق .

وزير الزراعة: المساحات 
المحروقة من الحنطة ال 

تؤثر على نسب االنتاج

تطبيق نظام الجباية 
االلكترونية للماء 

والمجاري والبلديات  
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
صرح مبعوث الرئيس االميركــي دونالد ترامب الى 
الشــرق االوســط جيســون غرينبالت امس االول 
األحد أن كشف خطة الســالم التي يعدها البيت 
األبيض لتسوية النزاع بني اسرائيل والفلسطينيني 
قد يتم في تشــرين الثاني املقبــل بعد االنتخابات 
االسرائيلية. وكان أرجىء اإلعالن عن خطة السالم 
األميركية لتســوية النزاع مرات عدة. وهي تواجه 
تشــكيكا فــي فرص توصــل الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب إلى ما أســماء »االتفاق األخير«. وقال 
غرينبالت في مؤمتر فــي نيويورك نظمته صحيفة 
»جيروزاليم بوســت« االســرائيلية »نناقش حاليا 
تأجيال محتمال إلى الســادس من تشــرين الثاني. 
ســيكون من املنطقي انتظار تشــكيل حكومة 
)اســرائيلية( جديدة، لذلك علينــا االنتظار حتى 
السادس من تشــرين الثاني على األرجح«.وأضاف 
»لكننا ســنقرر ذلك بعد )مؤمتــر( البحرين« حيث 
تعقد ورشــة عمــل اقتصادية تنظمهــا الواليات 
املتحدة حول الشــق االقتصادي من خطة السالم.
وتابع غرينبالت في تسجيل فيديو لهذه الندوة وضع 
على االنترنت »ليس سرا أن االنتخابات االسرائيلية 
غيرت املعطيات. لو لم تكن هناك انتخابات جديدة 
لقدمنا اخلطة خــالل الصيف«.وذكر غرينبالت بأن 
إدارة ترامــب أرجأت من قبل عــرض اخلطة الى ما 
بعد شــهر رمضان الذي انتهى أوائل حزيران ، وإلى 
ما بعد تشكيل حكومة اسرائيلية بعد االنتخابات 
التشريعية التي جرت في التاسع من نيسان.لكن 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو لم ينجح 
في تشكيل ائتالف حكومي مع أحزاب اليمني التي 
فازت في االنتخابات. وقد فضل حل البرملان والدعوة 
إلى انتخابات جديدة ســتجرى في 17 أيلول. لكن 
تشــكيل حكومة جديدة سيستغرق أسابيع بعد 
ذلك على األرجح.مــن جهة أخرى، أيــد غرينبالت 
تصريحــات كان أدلى بها ســفير الواليات املتحدة 
في اســرائيل ديفيد فريدمان الذي رأى أن اسرائيل 
»متلك حق« ضم »أجزاء« من الضفة الغربية احملتلة، 
كما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست. وقال »أدعم 

تعليقاته«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
لقي ثمان  أشخاص مصرعهم امس االثنني، بعد غرق 
زورق يقل مهاجرين قبالة ســاحل غرب تركيا، بينما مت 
إنقــاذ 31 آخرين. وذكرت وكالــة »األناضول« التركية، 
أن خفر الســواحل بدأ عمليات بحث وإنقاذ للوصول 
إلى مستقلي الزورق، الذي غرق قبالة ساحل منطقة 
بودروم في إقليم موغال. وأكدت أن العمليات التي قام 
بها زورقــان وفريق غوص وطائــرة هليكوبتر من خفر 
الســواحل التركي، أســفرت عن انتشال 8 جثث من 
الزورق، الــذي كان يقل 40 مهاجــرا. وكثيرا ما يتخذ 
املهاجرون غير الشرعيني من تركيا نقطة انطالق عن 
طريق البحر إلى الدول األعضاء في االحتاد األوروبي، وقد 
تقلصت أعداد املهاجرين بشــكل ملحوظ بعد اتفاق 

بني تركيا واالحتاد األوروبي سنة 2016.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
وجهت نيابة مكافحة الفســاد اتهامات 
للرئيس الرئيس الســوداني السابق عمر 

البشير امس االول األحد.
وذكر شــاهد من رويترز أن البشــير الذي 
ظهر للمــرة األولــى بعــد اإلطاحة به 
في نيســان املقبل، كان يرتــدي املالبس 
األبيض  اجللباب  التقليدية،  الســودانية 
والعمامة، واقتيد في ســيارة تويوتا الند 
كروزر إلى مكتــب النيابة في العاصمة 

اخلرطوم.
وبدا البشــير إلى حد بعيــد مثلما كان 
قبل اعتقاله وســار برشاقة من السيارة 
إلى املبنى وابتسم وحتدث للحراس الذين 
يقتادونــه. وبعــد دقائق خــرج متجهم 

الوجه بعد توجيه املدعني اتهامات له.
وقال عــالء الدين عبــد اهلل وكيل نيابة 
مكافحــة الفســاد والتحقيقات املالية 

”النيابة اســتدعت اليوم املتهم الرئيس 
الســابق ووجهــت له تهم حيــازة املال 
األجنبــي واســتالم هدايا بصــورة غير 

رسمية وأبلغته بحقه في االستئناف“.
وســتمثل محاكمته اختبارا ملدى جدية 
اجمللس العســكري في محاولة محو إرثه 
من احلكم املســتبد علــى مدى 30 عاما 
والذي اتسم بعنف واسع النطاق وانهيار 

اقتصادي وانفصال جنوب السودان.
ووجهت للبشير الشهر املاضي اتهامات 
بالتحريض على قتــل احملتجني والضلوع 
فيه، ويريــد املدعون كذلك اســتجوابه 
بشأن مزاعم غسل أموال ومتويل اإلرهاب.

وكان النائــب العام الســوداني قال يوم 
السبت إن 41 مسؤوال ســابقا من إدارة 
البشير يخضعون لالستجواب في مزاعم 

متعلقة بالكسب غير املشروع.
وأطــاح اجليــش بالبشــير واعتقله في 

11 أبريل نيســان بعد 16 أســبوعا من 
االحتجاجات علــى حكمه. وهو محتجز 
في ســجن في خرطوم بحري في اجلهة 
املقابلة من وســط العاصمة عبر النيل 

األزرق.
لكن على الرغم مــن اإلطاحة به ال يزال 
الســودان يواجه شــلال جــراء مواجهة 
سياســية بني اجمللس العسكري وحتالف 
من احملتجــني وأحــزاب املعارضــة التي 
تطالب بإدارة يقودها مدنيون خالل انتقال 

مزمع للدميقراطية.
وانهــارت احملادثــات بني اجلانبني بشــأن 
تقاسم الســلطة وزاد التوتر في الثالث 
من يونيو حزيــران عندما اقتحمت قوات 
األمــن مخيــم االعتصام فــي اخلرطوم 
الذي كان وســيلة ضغط علــى احلكام 

العسكريني لتسليم السلطة.
ويقــول احملتجــون إن عــدد قتلــى فض 

الصحة  وزارة  بينما تقول   128 االعتصام 
إنهم 61.

وقال محققون عسكريون السبت املاضي 
إن ضباطــا حكوميني من مختلف الرتب 
أنهم مسؤولون عن فض االعتصام  تبني 

دون موافقة.
وفــي حديثــه للصحفيني فــي القصر 
الرئاســي، قــال نائــب رئيــس اجمللــس 
العسكري محمد حمدان دقلو يوم األحد 
إن اجمللــس مســتعد لقبول مرشــحني 
لكبار املناصــب احلكومية التي اقترحها 

التحالف.
وأضاف »إحنــا أصال ما مختلفني، والثورة 
اجمليدة دي إحنا شركاء فيها، وهما بيقولوا 
حكومة تكنوقــراط، وإحنا كمان بنقول 
حكومــة تكنوقــراط.. إحنــا على طول 
موافقــني، اخلالف فني... إحنا مشــكلتنا 

اآلن اجمللس التشريعي غير املنتخب«.

الصباح الجديدـ  وكاالت :
الفرنســي  الرئيــس  افتتــح 
إميانويــل ماكــرون صباح امس 
اإلثنني معرض لوبورجيه الثالث 
اجلوية،  للصناعات  واخلمســني 
فــي يومــه األول الــذي يجري 
الطموح  املشــروع  شعار  حتت 
الذي متثله املقاتلة الفرنســية 
ويتوقع  املســتقبلية.  األملانية 
ان ينشــغل املهنيون في قطاع 
الصناعــات اجلويــة فــي هذا 
اللقاء الكبير للقطاع، بقضايا 
امللح  الوضــع  بينهــا  أخــرى 
للمنــاخ وأزمة طائــرات بوينغ 
»737 ماكس«. ووصل  الرائــدة 
ماكــرون إلــى لوبورجيه على 
منت طائرة جديــدة لنقل املؤن 
تابعة لســالح اجلو الفرنســي 

من نوع :ايــه 330 ام ار تي تي«، 
أن يحضر عرضــا جويا.  قبــل 
وبعــد ذلك ســيحضر الرئيس 
الفرنسي مراسم إزاحة الستار 
في  تندرج  لطائرة  مجسم  عن 
القتال  »نظام  مشــروع  صلب 
)سكاف(،  املســتقبلي«  اجلوي 
اجليــوش  وزيرتــي  بحضــور 
بارلــي  فلورانــس  الفرنســي 
فان  أورســوال  األملانية  والدفاع 
االسبانية  ونظيرتهما  ليني  دير 
مارغاريتــا روبليس. وســتوقع 
ذلك  بعــد  الثــالث  الوزيــرات 
بحضــور رئيس الدولــة اتفاقا 
بني  العالقات  »ينظــم  إطــارا 
الدول الثالث ملشــروع سكاف« 
الــذي يهــدف إلى اســتبدال 
احلالية،  ويورفايتر  رافال  طائرات 

بحلول 2040 كما قالت مصادر 
فــي محيــط بارلــي. ويكرس 
توقيــع النص دخــول انضمام 

اسبانيا رسميا إلى املشروع.
وقــال إيريــك تابييــه رئيــس 
إدارة مجموعة داســو  مجلس 
»داســو  اجلويــة  للصناعــات 
التيتنفذ مشروع  افياســيون« 
إيرباص،  بالتعاون مع  »سكاف« 
لشــبكة التلفزيون »سينيوز« 
إن »اســبانيا ســتنضم إلــى 

فرنسا وأملانيا اليوم«.
وأضــاف »إنها خطــوة مهمة 
ألن دول أوروبــا متيل إلى شــراء 
املنتجــات األميركيــة. نحــن 
نقترح طائرة أوروبية لألوروبيني، 
التكنولوجيا  عــن  مســتقلة 

األميركية«.

ترجيحات بإعالن خطة السالم 
بين اسرائيل والفلسطينيين 

في تشرين2 المقبل

غرق زورق يقل مهاجرين 
قبالة السواحل التركية 

ومصرع 8 منهم

نيابة مكافحة الفساد في السودان توجه تهما 
للبشير بالكسب غير المشروع

ماكرون يفتتح معرض لوبورجيه الثالث 
والخمسين للصناعات الجوية

متابعة ـ الصباح الجديد :

اإليرانيــة  املنظمــة  أعلنــت 
للطاقة الذريــة امس اإلثنني أن 
اخملصب  اليورانيوم  احتياطــات 
التي  احلدود  إيران ستتجاوز  لدى 
ينص عليها االتفاق الدولي حول 
البرنامج النــووي اإليراني املوقع 
فــي 2015، اعتبارا من الســابع 
الشــهر،  هذا  من  والعشــرين 
اخلارجية  وزيــر  اعتبــر  وفيمــا 
األميركــي مايــك بومبيــو ان 
الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا 
نفط اخلميس املاضي في خليج 
عمان، »حتديا دوليا«، حذر نظيره 
البريطانــي  جيرميــي هانت من 

خطورة التصعيد في اخلليج.
الناطق  بهــروز كمالوندي  وقال 
باســم املنظمــة فــي مؤمتــر 
اإليراني  التلفزيون  بثه  صحافي 
العكسي  العد  بدأ   « مباشــرة 
لتجــاوز ال300 كلــغ خملزونــات 
اليورانيوم اخملصب، وخالل عشرة 
أيام أي في 27 حزيران ، سنتجاوز 

هذه احلدود«.
وكانت ايران أعلنت في 8 ايار انها 
قــررت وقف االلتــزام باثنني من 
التعهدات التي قطعتها مبوجب 
االتفاق النــووي املبرم مع القوى 
الكبــرى عــام 2015 بخصوص 
البندان  وكان  النووي.  برنامجها 
يحــددان احتياطــي اليورانيوم 
اخملصــب ب300 كلغ واحتياطي 

املياه الثقيلة ب 130 طنا.
واعطت ايران في التاريخ نفسه، 
الدول التــي ال تزال موقعة على 
60 يوما لاللتفاف  االتفاق مهلة 
على العقوبــات االميركية التي 
أعادت واشــنطن فرضها عليها 
بعد قرار الرئيــس دونالد ترامب 
االنســحاب من جانب واحد من 

االتفاق في ايار 2018.
وهددت ايران في حال عدم تلبية 
مطالبها خالل مهلة الســتني 
آخرين من  بنديــن  بتجاوز  يوما، 
بشأن  قطعتها  التي  تعهداتها 

برنامجها النووي.
وابرم االتفاق النووي في فيينا في 
ايــران والدول  2015 بني  14 متوز 

في  العضوية  الدائمــة  اخلمس 
مجلس االمــن الدولي )الواليات 
املتحدة والصني وروسيا وفرنسا 
وبريطانيــا( الى جانب املانيا، ومبا 
انهاء ســنوات مــن عزلة  أتاح 
ايران ورفع قســم من العقوبات 
كانت  التي  الدولية  االقتصادية 
مفروضة عليهــا، مقابل التزام 
أنشــطتها  من  باحلد  طهــران 
ســعيها  عدم  لضمان  النووية 

المتالك سالح ذري.
وفيمــا يســتمر التصعيد بني 
اميركا وايران، اعتبر وزير اخلارجية 
األميركــي مايــك بومبيــو أن 
ناقلَتي  استهدف  الذي  الهجوم 
ُعمان يشــّكل  نفط في خليج 
ضمان  متعهداً  دوليــاً«،  »حتدياً 

هرمز،  مضيق  عبر  املالحة  حرية 
غير ان نظيره البريطاني جيرميي 
هانت حــذر من »خطــر كبير« 

للتصعيد في اخلليج.
لدى  أن  إلــى  بومبيــو  وأشــار 
األميركية  االستخبارات  أجهزة 
على  كثيرة«  وأدلــة  »معطيات 
بالهجــوم على  تورط طهــران 
»ما  أن  النفط، معتبــراً  ناقلَتي 
حدث ال لبــس فيــه«. وأضاف: 
»كانــت تلك هجمات شــّنتها 
إيــران علــى املالحــة التجارية 
وحرية املالحة، بنية واضحة ملنع 

املرور عبر مضيق« هرمز.
وتابع: »ســنضمن حرية املالحة 
إنه حتّد دولي مهم  عبر املضيق. 
للعالم بأسره. والواليات املتحدة 

ســتعمل التخاذ كل اإلجراءات 
وغيرها،  الديبلوماسية  الالزمة، 
لتحقيــق هذا الهدف«. وأشــار 
إلــى أن الرئيس األميركي دونالد 
»ضغط  سياسة  ينتهج  ترامب 
اقتصادي« علــى إيران، مكرراً أن 

واشنطن »ال تريد حرباً«.
أما هانت فنّبه إلى »خطر كبير« 
للتصعيد في اخلليج. وأضاف أن 
لندن تعتبر أن »من شبه املؤكد« 
أن طهران تقف وراء الهجوم، وزاد: 
»لدينا حتليل أجهزة استخباراتنا 
ولدينا أشــرطة فيديو ملا حدث. 
رأينــا أدلة. ال نعتقــد بأن هناك 

جهة أخرى فعلت ذلك«.
وأضــاف: »كل طــرف في هذه 
اخلصومــة يعتقد بــأن الطرف 

حــرب،  إلــى  يســعى  اآلخــر 
وندعوهمــا إلى خفــض التوتر. 
حتدثت مع الرئيس ترامب وواضح 
أن  تريد  املتحدة  الواليات  أن  لدّي 
ينتهي هذا األمر عبر مفاوضات«.
وتابــع: »علــى إيــران أن توقف 
الستقرار  املزعزعة  نشــاطاتها 
املنطقــة، في لبنــان عبر حزب 
اهلل وفي اليمن من حيث تُطلق 
الســعودية، وفي  صواريخ على 
على  احلّل  يكمــن  وهنا  اخلليج. 

املدى البعيد«.
وكانت اخلارجية اإليرانية أعلنت 
الســبت اســتدعاء الســفير 
البريطاني في لندن روب ماكير، 
مشــيرة إلــى أن مدير قســم 
الوزارة  األوروبية فــي  الشــؤون 

بشــدة  »احتج  برمياني  محمود 
على مواقف احلكومة البريطانية 
إليران«.  واملعادية  املقبولــة  غير 
لطهران  هانت  اتهامات  ووصف 
ُعمان  بحــر  هجــوم  بتنفيــذ 
بأنهــا »كاذبة«، ونــّدد بلندن لـ 
واملتسّرع«  األعمى  »اصطفافها 

مع املواقف األميركية.
إلى  استدعاءه  نفى  ماكير  لكن 
الوزارة، وكتب على »تويتر«: »أمر 
مثيــر لالهتمام وخبــر )جديد( 
إلّي. طلبُت اجتماعاً  بالنســبة 
عاجالً مع وزارة اخلارجية باألمس 
ومت ذلك. لم تتم أي استدعاءات. 
بالطبع، لو مت استدعائي رسمياً 
جميع  يفعل  كما  سأستجيب، 

السفراء«.

أميركا تتعهد ضمان حرية المالحة عبر مضيق هرمز

ايران تعتزم تجاوز المسموح به من مخزون 
اليورانيوم المخصب نهايات هذا الشهر

اعتبر وزير الخارجية 
األميركي مايك 

بومبيو أن الهجوم 
الذي استهدف 

ناقلتَي نفط في 
خليج عُمان يشّكل 

»تحديًا دوليًا«، 
متعهدًا ضمان 

حرية المالحة عبر 
مضيق هرمز

الثالثاء 18 حزيران 2019 العدد )4196(
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بومبيو يتعهد ضمان املالحة عبر هرمز

صورة من مظاهرات االحتجاج ضد انتشار االسلحة النووية

شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد :

أكــد معهــد أبحاث الســالم في 
امس  تقرير نشر  ســتوكهولم في 
اإلثنني أن عدد الــرؤوس النووية في 
العالم ســجل انخفاضا من جديد 
الدول  لكن  املنصرمة،  السنة  خالل 
تولي  الــذري  الســالح  متتلك  التي 
األســلحة  لهذه  متزايدة«  »أهمية 

وتقوم بتحديث ترسانتها.
وتفيد التقديــرات األخيرة للمعهد 
إنه في بدايــة 2019 كانت الواليات 
املتحدة وروســيا وبريطانيا وفرنسا 
والصني والهند وباكستان واسرائيل 
وكوريا الشــمالية متتلك حوالى 13 
ألفا و865 راسا نوويا، أي أقل بحوالى 
600 عمــا كان بحوزتهــا في بداية 
2018. لكن في الوقت نفسه تقوم 

هذه الدول بتحديث ترسانتها.
برنامج  مديــر  كايل  شــانون  وقال 
مراقبة األسلحة النووية في املعهد، 
التقرير، إن  الذي ســاهم في إعداد 
»العالــم بــات لديه عــدد أقل من 

األسلحة )النووية(، لكنها أحدث«.

سباق جديد إلى التسلح؟
الســنوات  في  االنخفاض  ســجل 
الواليات  فــي  األخيــرة خصوصــا 
املتحــدة وروســيا اللتني تشــكل 
ترسانتيهما أكثر من تسعني باملئة 

من األسلحة النووية في العالم.
وينفــذ البلدان بذلــك التزاماتهما 
مبوجــب اتفاقية ســتارت )معاهدة 
خفض األســلحة االســتراتيجية( 
اجلديــدة التــي وقعاها فــي 2010 
وتنص على ســقف لعــدد الرؤوس 
القدمية  الــرؤوس  وإتالف  العمالنية 

التي تعود إلى زمن احلرب الباردة.
اجلديدة  املعاهدة  انتهــاء  قرب  ومع 
الصاحلــة لعشــر ســنوات، صرح 
الرئيس الروســي فالدميير بوتني في 
أنه في غياب معاهدة  بداية حزيران 
جديدة »لن تكــون هناك أي أداة حتد 
من السابق إلى التسلح، مع إرسال 

أسلحة إلى الفضاء مثال«.
وحذر مــن أنه »فــوق رأس كل منا 
ستنتصب أســلحة نووية«، مشيرا 
إلى أنه »حتــى اآلن ال أحد يتفاوض 

معنا«.
ويثيــر غياب املفاوضــات أيضا قلق 
للرئيس  الدميوقراطيــني  اخلصــوم 

األميركي دونالد ترامب أيضا.
وقــد دعــا ثمانيــة مــن أعضــاء 
الكونغرس ترامب في رسالة مطلع 
حزيران إلى »عدم ارتكاب خطأ فادح 
وأمن«  االســتراتيجي  لالســتقرار 

البــالد، ألنــه إذا انتهــت االتفاقية 
»فستكون روســيا قادرة على زيادة 
حجم ترسانتها النووية بسرعة، ما 
لتوسيع  املتحدة  الواليات  سيضطر 
لترســانتها  مجد«  وغيــر  مكلف 

النووية.
»منظمة  األبحــاث  مركــز  وقــال 
)ارم كونترول  مراقبــة األســلحة« 
اسوسييشــن( إن الواليات املتحدة 
6550 رأســا نووية وروســيا  متتلك 

.6850
خرامتشيكني  الكسندر  اخلبير  قال 
للتحليل  الروســي  املعهــد  مــن 
السياســي والعسكري »في الواقع 
احلالــي، ليــس هنــاك أي أمل في 

التوصل إلى أي اتفاق جديد«.

»أهمية متزايدة« 
يحتفــل العام املقبــل بذكرى مرور 
خمســني عاما علــى معاهدة احلد 
من انتشار األســلحة النووية التي 
تعد حجر االســاس للنظام النووي 

العاملي.
النووية  وتراجــع عــدد األســلحة 
بشــكل كبير منذ أن بلغ ذروته )70 
الفا( في منتصــف ثمانينات القرن 

املاضي.
لكن كايل أشــار إلى وجود توجهات 
كثيرة مقلقة مثل تكدس األسلحة 
النووية على جانبي احلدود بني الهند 
وباكســتان ما يزيد من خطر حتول 
أي نزاع بأســلحة تقليدية إلى حرب 

نووية.
توجها  أيضــا  هنــاك  أن  وأضــاف 
إلى إعطــاء »أولويــة متزايدة« إلى 
األســلحة النووية مع تبدل املبادئ 

فــي  وخصوصــا  االســتراتيجية 
دورا  تولي  التــي  املتحدة  الواليــات 
أكبر لهذه األســلحة في عملياتها 
العســكرية واملناقشات حول األمن 

القومي.
وقال كايل »أعتقد أن التوجه يبتعد 
عما كنا عليه قبل خمس ســنوات 
عندمــا كانــت األســلحة النووية 

تهمش في العالم«.
ودعــا األمــني العام الســابق لألمم 
املتحــدة بــان كــي مــون مؤخرا 
إلــى »اجلدية« في  النووية  القــوى 
نزع األســلحة، مشــيرا إلى »خطر 
حقيقي جــدا« لوصــول عقود من 
العمــل للمراقبــة الدوليــة لهذه 
األســلحة إلى طريق مسدود، بعد 
انســحاب الواليــات املتحــدة من 

االتفاق النووي اإليراني.
النتكاسة  اجلديدة  اجلهود  وواجهت 
أخرى هذا العام عندما علقت روسيا 
في  مشــاركتها  املتحدة  والواليات 
معاهدة احلد من األســلحة النووية 
التي تتعلق باألســلحة املتوسطة 
كلــم(  و5500   500 )بــني  املــدى 
وتبادلتا  الباردة،  احلرب  املوقعة خالل 

االتهامات بانتهاكها.

تقرير

األسلحة النووية في العالم باتت اقل لكنها صارت أحدث
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
شبه مؤسس »هواوي« شــركته بطائرة تضررت 
بشــدة، وقال إن اإليرادات ستكون أقل مبقدار 30 

مليار دوالر عن التوقعات خالل العامني املقبلني.
وقــال رن تشــنغ في، امــس االثنني، إن شــركة 
االتصاالت الصينية العمالقة ستخفض قدرتها، 
مضيفا »التحــركات األميركية لتقييد أعمالها 

لن متنعنا«.
ووضعــت الواليات املتحدة هــواوي في »القائمة 
الســوداء«، مما يعني أن الشركات األميركية التي 
ترغب في بيع قطع غيار لهواوي ســتحتاج إلى 

موافقة وزارة التجارة األميركية.
وأرجعت واشــنطن ذلك إلى مــا تصفه مبخاوف 

تتعلق باألمن القومي.
وكان رن تشنغ في، قد قال في ذلك الوقت إن هذه 
القيود« رمبا تبطئ ولكن بشــكل طفيف فقط« 

منو الشركة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع الدوالر األميركي االثنني إلى أعلى مستوى 
له خالل أسبوعني بعد أن دفعت بيانات اقتصادية 
قوية املســتثمرين األسبوع املاضي إلعادة تقييم 
مــا إذا كان مجلس االحتياطــي االحتادي »البنك 
املركزي األميركي« ســيتبني سياســات تيسير 
نقدي خالل اجتماع جلنة السياسات النقدية هذا 

األسبوع كما هو متوقع.
وكانت حركة التــداول أكثر هدوءا في أســواق 
العملة األوســع نطاقا، مع إحجــام املتعاملني 
عن تكويــن مراكز كبيرة قبــل اجتماع مجلس 
لواضعــي  واجتمــاع  االحتــادي،  االحتياطــي 
السياسيات بالبنك املركزي األوروبي في البرتغال، 

وقرار بنك إجنلترا بشأن الفائدة يوم اخلميس.
وقلصــت املعدالت القوية ملبيعــات التجزئة في 
الواليــات املتحــدة اجلمعة فرص خفض ســعر 
الفائدة هذا األســبوع وقادت الــدوالر للصعود، 
برغــم التوقعــات بــأن يتــرك رئيــس مجلس 
االحتياطــي االحتادي جيروم بــاول الباب مفتوحا 
أمام احتمال خفض الفائدة في املســتقبل، وفق 

ما نقلت »رويترز«.
واستقر مؤشــر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
األميركية أمام ســلة من العمالت األخرى، عند 
مســتوى 97.569 قريبا من أعلى مستوى وصل 
إليه خالل أســبوعني في وقت سابق من اجللسة، 
ولم يطــرأ تغير يذكر على اليورو عند مســتوى 

1.1209 دوالر.
وبقي الدوالر ثابتا عند مستوى 108.60 أمام الني 
الياباني بعد ارتفاعه بنســبة 0.15 في املئة يوم 

اجلمعة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
واصلت أســعار الذهــب انخفاضهــا، أمس 
االثنني، بعدما نزلت من أعلى مســتوى في 14 

شهرا في اجللسة السابقة.
وهبط الذهب في املعامــالت الفورية 0.2 في 
)األونصة(  1338.86 دوالر لألوقيــة  إلــى  املئة 
بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، بعدما 
بلغ أعلى مســتوى منذ 11 نيسان 2018، عند 

1358.04 دوالر اجلمعة، على وفق »رويترز«.
ونزل الذهــب في املعامالت اآلجلة في الواليات 
املتحدة 0.2 في املئة، إلى 1343.90 دوالر لألوقية. 
وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة خالل 
اجتماع مجلــس االحتياطي االحتادي يومي 18 
و19 حزيــران إلى 21.7 في املئــة من 28.3 في 
املئة اخلميس، في أعقاب صدور بيانات التجزئة 

القوية، بحسب مجموعة »سي.إم.إي«.
وقال محللون إن قوة الــدوالر تضعف جاذبية 
الذهــب، إذ يقبع مؤشــر الدوالر قــرب أعلى 
مستوى في أسبوعني، أمس االثنني، بدعم من 

بيانات مبيعات التجزئة القوية.

هواوي: خسارتنا 
30 مليار دوالر

أعلى مستوى للدوالر 
في أسبوعين

الذهب يواصل خسائره

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت محافظة ذي قار صرفها 
دينار من  80 مليــار  اكثر مــن 
املسوقة  احلنطة  مســتحقات 
ان  مبينا  احملافظــة،  لفالحــي 
احلنطة املسوقة بلغت أكثر من 

205 الف طن.
وقــال نائــب احملافــظ عــادل 
ذي  “محافظــة  إن  الدخيلــي، 
انتهت من تســويق جميع  قار 
محصــول احلنطــة بعموم ذي 
205 الف  قار بتسويق اكثر من 

طن”.
وأضــاف أن “احملافظة باشــرت 
بصرف املســتحقات للفالحني 
مشيرا  حنطتهم”،  املســوقة 
الى انه “جرى صرف ما يقرب من 

80 مليار دينار”.
وأوضح ان “املبالغ املسوقة توازي 
%70 من مستحقات الفالحني”، 
مبينــا ان “الـــ%30 األخرى في 

طور إكمال الصكوك”.
رئيس  اعلن  ذاته،  الصعيد  على 
االنبار  في مجلس  الزراعة  جلنة 
فرحان محمــد الدليمي، أمس 
االثنني، تســويق احملافظة اكثر 
من 140 الف طن من محصول 

احلنطة في عموم مدنها.
وقــال الدليمــي، إن “مزارعــي 
محافظة االنبار قاموا بتسويق 
اكثــر مــن 140 الــف طن من 
محصول احلنطة معظمها من 
الدرجة االولى من دون تسجيل 
احملاصيل  فــي  زراعية  امــراض 
الزراعيــة بعد توفيــر املبيدات 
التــي  الزراعيــة  واالســمدة 
أســهمت في انتعــاش الواقع 

الزراعي في عموم مدن االنبار”.
الغربية  “املناطــق  ان  واضــاف 

شهدت عمليات تسويق كبيرة 
للمــرة االولــى بعد اســتقرار 
االوضاع االمنية وعودة املزارعني 
الى مزاولة اعمالهم عموم مدن 

االنبار”.
ان  القول،  الدليمي  الى  ومضى 
“اجلهات املعنيــة تتوقع اكتفاء 
االنبــار من محصــول احلنطة 
احملافظات  الى  الفائض  وتصدير 
العراقيــة االخرى فــي خطوة 

تعد هــي االولى من نوعها منذ 
اعوام”.

واشار إلى أن “عمليات التسويق 
التي  “االنباء  نافيا  مســتمرة”، 
حتدثــت عــن انتهــاء عمليات 
التســويق حملصول احلنطة في 

االنبار“.
وكانــت مصادر مــن احملافظة 
250 دومنــا من  أكــدت انقــاذ 

احملاصيل الزراعية من احلرق.

وقال مصدر أمني إن قوات قاطع 
عمليات األنبار متكنت من انقاذ 
(250( دومناً من احملاصيل الزراعية 
وذلــك بالســيطرة على حريق 
قبــل عصابات  )مفتعــل( من 
داعــش اإلرهابيــة للمحاصيل 
البطيخة  الزراعيــة مبنطقــة 
جنــوب قضــاء القائــم غربي 

االنبار«.
معلومات  ورود  »بعــد  وأضاف: 

مؤكدة بقيــام عصابات داعش 
جرى  الزراعية  احملاصيــل  بحرق 
فريق عمل  تشكيل  الفور  على 
مشــترك إلطفاء احلريق«، الفتا 
الى انــه »مت العمل على إخماد 
 7 احلريق والذي كانت مساحته 

دومنات زراعية«.
احلريق  وتابع: »تال عملية إخماد 
للمناطــق  مشــترك  تأمــني 

الزراعية اخلاصة باملواطنني«.

»املســاحات  أن  البيان،  وأضاف 
احملترقــة بلغــت ٨٧٦٧ دومنــاً، 
واملســاحات التي جرى انقاذها 

بلغت ١٤٣٨٩٠ دومنا«.
وشهدت مزارع احلنطة والشعير 
ونينوى  ديالــى  محافظات  في 
وصالح الديــن واألنبار وكركوك 
املاضية،  الفترة  خالل  والنجف، 
حرائق غامضــة التهمت مئات 

الدوامن.

األنبار تسّوق 140 ألف طن من المحصول 

ذي قار تصرف 80 مليار دينار من مستحقات فالحي الحنطة

اعلن رئيس لجنة 
الزراعة في مجلس 
االنبار فرحان محمد 
الدليمي، أمس 
االثنين، تسويق 
المحافظة اكثر من 
140 الف طن من 
محصول الحنطة في 
عموم مدنها

أحد احلقول الزراعية 

الصباح الجديد ـ وكاالت:

»اإليكونوميســت«  ذكــرت مجلة 
الثــروة  صناديــق  أن  البريطانيــة 
الســيادية في العالم لديها أصول 
تبلغ قيمتها 8 تريليونات دوالر، أكثر 
من ربعها تســتحوذ عليه أربع دول 

خليجية.
وأضافــت اجمللة في تقرير نشــرته، 
أمــس االثنني، أن الــدول اخلليجية 
األربع هي الكويت وقطر والسعودية 
واإلمــارات، الغنيــة مبــوارد النفط 

والغاز.
وأشــارت إلى أن الســعودية متتلك 
أكبــر الصناديــق الســيادية ميال 
للمخاطــرة، وأصبحــت راعيا غير 
بأميركا،  السيليكون  لوادي  متوقع 
مع وجــود حصص كبيــرة لها في 
شــركات مثل »تيســال« و«لوسيد 
الســيارات  لتصنيــع  موتــورز«، 

الكهربائية.
وعن قطر قالت اجمللة، إنها تستخدم 
صندوقها السيادي كعامل مساعد 
تعداد  مقابل  وفي  للدبلوماســية، 
ســكانها القليل فإنها متلك ثالث 
أكبــر احتياطي للغاز فــي العالم، 
لذلــك فإنها ال تشــعر بكثير من 
على  االستثمار  عوائد  بشأن  القلق 

املدى القصير.
وعــن تفاصيــل صناديــق الــدول 
اخلليجية األربع، أظهرت البيانات أن 
بقيمة  أصوال  يدير  اإلمارات  صندوق 
1.202 تريليــون دوالر، فيمــا تديــر 
مليار   592 بقيمــة  أصوال  الكويت 

دوالر.
أمــا صندوق االســتثمارات العامة 
بقيمة  أصوال  فيمتلك  الســعودي 
320 مليار دوالر، في حني ميتلك جهاز 
 320 قطر لالســتثمار أصوال بنحو 

مليار دوالر.
وصناديــق الثــروة الســيادية هي 
اســتثمارية  هيئــات  أو  صناديــق 
متلكهــا الدول، وال تنــدرج ضمنها  
األجنبي،  النقــد  من  االحتياطيات 
التــي تديرهــا البنــوك املركزيــة 
للدولــة،  اململوكــة  والشــركات 
ملعاشــات  احلكومية  والصناديــق 

تقاعد املوظفني.
على صعيد آخر، أطلق مركز دراسات 
روســي فــي نهاية العــام املاضي 
مشــروعا يهدف جلذب استثمارات 
الدول اإلســالمية، مبا في ذلك  من 
في  الزراعي  القطــاع  إلى  العربية، 
روســيا، وذلك عبر إصدار ســندات 

إسالمية »صكوك«.
وقال مدير معهد القانون والتنمية 
- Skolkovo أليكسي إيفانوف، في 

املشــروع،  إن   ،RTلـ مقابلة خاصة 
الذي يطلق عليه اســم »اجلســر 
الزراعي املالي« )أغروفني موســت(، 
إمدادات مســتقرة  لتوطيد  يهدف 

من احلبوب، وال ســيما القمح، من 
روسيا إلى الدول اإلسالمية، مبا في 

ذلك بلدان اخلليج.
وتوقــع اخلبير، أن يجذب املشــروع 

وملدى  القــادم  العــام  مــن  ابتداء 
 10 بنحو  أعوام متويال يقدر  خمسة 
مليــارات دوالر، مضيفــا أن األموال 
التي سيتم جمعها من خالل إصدار 

ســندات »صكوك« ستســتخدم 
لتنمية مشــاريع احلبوب في روسيا 
لتعزيز  لوجستية  مسارات  وتطوير 
الصــادرات الروســية منهــا. وعن 
أهمية املشروع، يقول اخلبير إن األمن 
الغذائي بــات أولوية لــدى الكثير 
اخلليجية،  العالــم، ومنها  دول  من 
إحدى  الغذائي  االستقرار  تعد  التي 

الستراتيجيات املهمة.
وتابع إيفانــوف، أن الدول اخلليجية 
حتتــاج لكميــات كبيرة مــن املواد 
الغذائية، مبا فــي ذلك احلبوب، وعّد 
املــواد الغذائية صمــام أمان  هذه 
في منطقــة اخلليج، إذ أنها تضمن 

حتقيق االستقرار.
تتمتــع  روســيا  أن  إلــى  وأشــار 
الزراعي،  بإمكانيات هائلة في اجملال 
املتوسطة  الشــركات  دعم  وميكن 
والصغيــرة العاملــة فــي مجال 
احلبــوب عبر توفيــر التمويل الالزم 
ألنشــطتها عبر إصدار الســندات 

اإلسالمية.
وأضاف، أن املشــروع يهــدف لزيادة 
الروسية على مدى  صادرات القمح 
الســنوات اخلمس املقبلة بواقع 50 
مليون طنا، أي مبعدل 10 ماليني طن 

سنويا.
منتجــي  أن  إيفانــوف،  ويــرى 
ومســتهلكي املــواد الغذائية في 

العالم يهتمــون في تأمني إمدادات 
مســتقرة من املــواد الغذائية في 
ســوق تتحكم بها 4 – 5 شركات، 
خطط  مع  تتعارض  املساعي  وهذه 
إلحداث  يتطلعون  الذين  املضاربني، 

توترات جلني املزيد من األرباح.
ويؤمن اخلبير أن الدول اإلسالمية من 
الزراعية  »الصكوك«  شرائها  خالل 
ســتكون قادرة على ضمــان توفير 

إمدادات مستقرة من احلبوب.
كذلك يعتقد، أن املشــروع سيفتح 
أســواقا جديدة للحبوب الروســية 
فــي منطقــة اخلليج، الفتــا إلى أن 
رؤية جديــدة بدأت تتكون في العالم 
اإلســالمي تقوم على أساس ضرورة 
تأمني األمة اإلســالمية بالغذاء الذي 

حتتاجه.
الغنيــة باخلليج  الدول  أن  وأضــاف، 
تظهر رغبة في تقدمي مساعدة للدول 
اليمن، عن طريق توفير  احملتاجة مثل 

إمدادات من احلبوب والقمح لها.
يذكر أن روسيا تصدرت خالل األعوام 
املاضية قائمة مصــدري القمح في 
العالــم، متقدمــة علــى دول مثل 
الواليــات املتحدة وكنــدا، ويتوقع أن 
يبلــغ محصول احلبوب خــالل العام 
احلالي مســتوى قياســيا عند 118 
مليــون طن، بزيادة نســبتها %5 عن 

العام املاضي.

تقـرير

4 دول خليجية تستحوذ على ربع حجم الصناديق السيادية في العالم
مشروع روسي لجذب استثمارات من الدول اإلسالمية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يعتــزم رجــال أعمــال أميركيون 
اغتنام جلســات عامــة تنظمها 
اإلدارة األميركيــة اعتبارا من امس 
اإلثنــني، لالحتجــاج علــى دفعة 
جديدة من الرســوم اجلمركية قد 
تفرضها واشــنطن على املنتجات 

املستوردة من الصني.
األميركية  الشــركات  وســتقوم 
خالل هذه االجتماعات العامة التي 
تستمر ســبعة أيام في واشنطن، 
بالتحذير مــن عواقب وخيمة ملثل 
هذا اإلجراء، مثل تسريح موظفني 

وتكبد أرباح فائتة وخسارة حصص 
من السوق.

وإن كانت بعــض الصناعات مثل 
من  اســتفادت  واالملنيوم  الصلب 
السياسة التجارية التي ينتهجها 
الرئيــس األميركــي دونالد ترامب 
الرســوم اجلمركية  وتدعم بشدة 
املشددة التي فرضها، فإن القسم 
األكبــر من هذا القطــاع  يطالبه 
بعدم املســاس بــواردات املنتجات 
في  الشــركات  عليها  تعول  التي 

إنتاجها.
الرسوم اجلمركية  وفي حال دخول 

ترامب  يلوح  التي  اجلديدة  املشددة 
بفرضها علــى 300 مليار دوالر من 
البضائــع الصينية حيــز التنفيذ 
املفاوضــات مع بكني  تعثــر  بعد 
في أيــار، فــإن ذلك ســيعني أن 
العقوبات ستشمل جميع السلع 
املتحدة  الواليات  التي تســتوردها 
وقيمتها  الصــني كل ســنة  من 
اإلجمالية أكثر من 500 مليار دوالر.
وحذرت مئات الشركات األميركية 
مــن ضمنهــا عمالقــا التوزيــع 
"تارغــت" و"ووملارت"، في رســالة 
وجهتها اخلميس إلــى ترامب، بأن 

هذه الدفعة اجلديدة من الرســوم 
اجلمركيــة قــد تكلــف الواليات 
املتحــدة مليونــي وظيفــة وحتد 
الداخلي  النــاجت  من منــو إجمالي 

األميركي مبقدار نقطة مئوية.
وفرضت واشنطن حتى اآلن رسوما 
أكثر  علــى  مشــددة  جمركيــة 
مــن 250 مليار دوالر مــن الواردات 
الصينيــة، لكن ذلك لــم يؤد بعد 
إلى زيادة تذكر في أســعار السلع 

االستهالكية.
ويــرى اخلبير في مركز الدراســات 
ويليام  والدوليــة  االســتراتيجية 

اجلمركيــة  الرســوم  أن  راينــش 
اجلديــدة قد يكون لهــا تأثير أكبر 

على املستهلكني.
وقال متحدثــا لوكالة فرانس برس 
"خالفا للمرة السابقة، أعتقد أنه 
رد فعل سلبي حاد  سيكون هناك 
من الرأي العام" مضيفا "إذا دخلت 
هذه التدابير حيز التنفيذ في متوز، 
جدا  ســريعة  زيادات  ســتحصل 
ألســعار الكثير من املنتجات، في 
وقت يقدم الناس على مشــتريات 

نهاية الصيف".
في  األميركــي  الرئيــس  ويأمــل 

إلى تســوية خالل لقائه  التوصل 
جينبينغ  شــي  الصيني  نظيــره 
فــي نهاية حزيران فــي إطار قمة 

العشرين في اليابان.
لكن وزير التجــارة ويلبور روس حد 
من اآلمال في إيجــاد حل إذ أعلن 
األحــد فــي باريس أن الرئيســني 
سيتفقان "في أفضل األحوال على 

استئناف احملادثات".
وقــال فــي مقابلــة أجرتها معه 
جورنال:  ســتريت  وول  صحيفــة 
الرئاسي  املستوى  يبحثا على  "لن 

تفاصيل تطبيق اتفاق جتاري".

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اإلحصاء  معهــد  بيانات  أظهــرت 
التركــي أمــس االثنــني أن معدل 
البطالة فــي تركيا تراجع إلى 14.1 
باملئة في الفترة بني شباط ونيسان، 
منخفضة من أعلى مستوياتها في 

نحو عشر سنوات.
وأشارت البيانات إلى أن البطالة في 
تراجعت  الزراعية  غيــر  القطاعات 

إلى 16.1 باملئة في الفترة ذاتها.
وفــي األشــهر الثالثة مــن كانون 

الثاني إلــى آذار، بلغ معدل البطالة 
باملئــة بينما وصلت نســبة   14.7
البطالة في القطاعات غير الزراعية 

إلى 16.9 باملئة.
إلى  تركيا  وخفضت موديز تصنيف 
(B1( بــدال مــن )Ba3( وأبقت على 
نظرة مستقبلية ســلبية، وكانت 
التصنيف  خفضــت  قــد  موديــز 
االئتمانــى الســيادى لتركيــا إلى 
(Ba3( من )Ba2( فى أغســطس آب 

من العام املاضى.

وانهيار االقتصاد التركي حتدثت عنه 
صحيفة »زمان« التابعة للمعارضة 
التركية أكثر من مرة، إذ قالت إنه مع 
تراجع  بعد  التركي  االقتصاد  تدهور 
قيمة العملة احمللية زاد االجتاه نحو 
بيــع الفيالت والقصــور التاريخية 
بعد  الثمــن  باهظــة  والعقــارات 
تدنى أســعارها بالنسبة لألجانب، 
مؤكدة  أن االقتصاد التركى سجل 
تراجعا كبيرًا خــالل الربع األول من 
العام احلالى وصل إلى %2.6 مقارنة 

بالفترة نفسها من العام السابق.
ووصــل االنكمــاش إلــى قطــاع 
اإلنشــاءات بنسبة %10.9، فى حني 
بنسبة  الصناعي  القطاع  انكمش 
%4.3 كما سجل التراجع فى قطاع 
اخلدمات بنســبة وصلــت إلى 4%، 
وأكدت الصحيفة أن إجمالى الناجت 
القومى التركي تراجع بنسبة 2.6% 
خــالل الربع األول مــن العام احلالي 
مقارنة بالفترة نفســها من العام 
الســابق، فى حني تراجعت القيمة 

قترب  مبا  الصناعة  لقطاع  املضافة 
اإلنشاءات  %4.3، وكذلك قطاع  من 

بنسبة 10.9%.
أنقــرة األقل  فضاًل عن ذلــك تعد 
املرتبة  محتلــة  للكفــاءات،  جذبا 
األخيرة في دراســة أجريت بشــأن 
مدى جاذبية الــدول الـ36 األعضاء 
فى منظمــة التعــاون االقتصادى 
حول  مــن  للكفــاءات  والتنميــة 
العالم، مشــيرة أنه خالل الدراسة 
التعاون  أجرتهــا منظمــة  التــى 

تركيا  احتلت  والتنمية،  االقتصادى 
املرتبــة األخيرة ضمن الــدول التى 
تتوجه إليها الكفاءات من أصحاب 
فى  الراغبــني  العالــى  التعليــم 

الهجرة.
واعترضت تركيا علــى قيام وكالة 
للتصنيــف  الدوليــة  »موديــز« 
تركيا  تصنيف  بخفــض  االئتماني 
إلى »عالي اخملاطر«، معتبرة أن القرار 
موضوعية  بشــأن  شــكوكاً  يثير 

وحيادية الوكالة.

رجال أعمال أميركيون يعتزمون االحتجاج على تشديد الرسوم الجمركية

تراجع البطالة في تركيا إلى 14.1 % 



7 الثالثاء 18 حزيران 2019 العدد )4196(اعالن

Tue 18 Jun 2019 issue )4196(



ثقافة8 الثالثاء 18 حزيران 2019 العدد )4196(

Tue. 18 Jun. 2019 issue )4196)

دراسة

اشكاالت الهوية، وال تنتهي عند تخوم 
االرهاب الوحشــي املقيــت الذي عانى 
منــه العراقيون وذاقوا ويالته. تأخذ هذه 
االحداث منحى يشــعرك بان – امُلاَطب 
اجلمهور  االطفال-وليس  ريــاض  تالميذ 
الواسع العريض الذي ينتظر من الدراما 
ماهو اكبر من تطلعات قاسم املالك ذي 
التاريخ الفني اجلميل العالق في ذهنية 
املتلقي العراقي، ولن نتساءل هنا عن دور 
الرقابة الفنية والفكرية الن املسلسل – 
قناة  انتاج  -من  العرضحاجلي  مسلسل 
غير حكومية ال تخضع حملددات وضوابط 
الرغم  على  الرســمي.  الدرامي  االنتاج 
من هذا، كان على مثــل هذه القنوات، 
ان تعمل علــى نوع من الضوابط يكبح 
جماح التأليف السيء والرؤيا االخراجية 
للنقد  واضــح  بغياب  الناضجــة،  غير 

املنهجــي واملوضوعي الــالذع لنكوص 
الدراما التي ظهــرت بهذه الصورة غير 
احملببة !! ولم تشــفع لها املقدمة، او – 
بأداء  العراقي  حامت  بصوت  التتر-املمزوج 

مميز وجميل. 
ان واحــدة من مبررات الغرابة التي ظهر 
الرؤيا  عليها هذا املسلســل، هي عدم 
باملقارنة مع االعمال العربية واخلليجية، 
بل وحتــى االعمال العراقيــة الدرامية 
الناضجة. ومثال على ذلك »حتت موسى 
احلــالق« او مسلســل »النســر وعيون 
املدينة«، وصوال الى مسلســل »غرباء« 
القرن  تســعينيات  فــي  عــرض  الذي 
املاضي، هــذه االعمال، البد لها ان تكون 
منوذجــا دراميا يحتذى بــه، ال ان تنحدر 
الدراما الى الصورة النمطية البسيطة 
وغير اجملدية والتي تؤسس خلطاب درامي 
غير مســؤول وغير منضبط وغير نافع 

باحملصلة النهائية. 
فهل يعقل ان نختــزل الدراما العراقية 
اقزام( ومالبس مشــوهة  )تنطيــط  بـ 
وحــوارات تعمــل علــى تتفيــه فكرة 
الدراما وجدواها ونســاء تبــرز مفاتنها 
بال معنى؟؟. مستحضرين  وغناء وطرب 
في ذلك تشــويه كلمــات ارث االغنية 
العراقية بأداء مشــوه وغير جميل من 
قبل الشخصيات التي ادى ادوارها باسم 
البغدادي واحسان دعدوش بطريقة نشاز 
تثير صورة البالهة أكثر من اثارتها لصورة 
االبداع الفني االصيل. االغنية العراقية 
التي لفت تطورها انظار املتلقي العربي 
لعقود طويلة، وقد نتج عنها فضاء فني 
عميــق اجلذور على مســتوى الكلمات 
واالحلان واالداء. لقد فشل املسلسل في 
ان يقترب من املعاجلــة الفنية ألغنيات 
التراث مثلما عمل عليه في أحد االفالم 
املصريــة الفنان املصري محمد ســعد 
مــن خالل فيلمــه املعــروف »اللمبي« 
وهــو يحور واحدة من اغنيات الســيدة 
ام كلثوم »حــب ايه«، مبعاجلة فنية تثير 
االعجاب وتشــير الى نوع من مزج الفن 
الشــائع  واســتثمار  بالدعابة  االصيل 
من موســيقى الطرب الى مشهد من 

مشاهد الضرورات الفنية التي حتتاجها 
الدراما في ذلك الفلــم. فمالذي فعله 
البغدادي حيال  وباسم  احسان دعدوش 
االرث املوســيقي والغنائــي العراقــي 
الرفيع، غير التهدمي مبعــاول غير واعية 
التراث وقيمة احلفاظ عليه  لقيمة هذا 

واالرتقاء به؟؟ 
إذ يطرأ ســؤال هنا عن مدى امكانيات 

اســتثمار االمــوال فــي مثــل هــذه 
املسلسالت، مقارنة مبا تصرفه القنوات 
الفضائيــة االخرى – املصرية واخلليجية 
– علــى الرغم من شــحة انتاج الدراما 
الدولة عــن تعزيز  العراقيــة وعــزوف 
واقعها بأعمال كبرى او مشاريع درامية 
مدروســة وناضجة ومفيدة. وبتقديري 
الشــخصي البســيط ان هذا االمر ال 

ميكن ان يكون سببا رئيسا في السعي 
التي  التلفزيونيــة  الدرامــا  لتشــويه 
تنتظرها العائلــة العراقية بفارغ صبر 

في كل عام. 
ومن اجلدير بالذكــر، ان متابعة ميدانية 
قمنــا بها مــن خالل مواقــع التواصل 
االجتماعي وموقــع – يوتيوب-تفيد بان 
أكثــر من %90 من املشــاهدين ترى في 
هــذا املسلســل تراجعــا ونكوصا في 
الدراما الوطنيــة -الدراما العراقية ذات 
التاريخ املتوهــج والالمع-، والغريب في 
هذا املوضوع، ان مؤلف – العرضحاجلي-
يفيــد بعد عرض املسلســل ألكثر من 
برنامــج تلفزيوني، ان الدافع إلنتاج مثل 
انتاجه،  او من محرضات  هذا املسلسل 
هو اعجابه الشــخصي بأعمال عربية 
كان لهــا االثــر في تكوينــه وحتريضه 
للدراما  والتمثيل  والكتابة  االنتاج  على 
التلفزيونية. الرؤية الفنية ملسلســالت 
راســخة ومهمــة – عربيــة على وجه 
امللك  وافالم:  مسلسالت  التحديد-مثل 
فــاروق، وظهــور االســالم وغيرها من 
االعمال. فهل يعقل ان التاثر ينتج مثل 

هذا التراجع الدرامي؟؟ 
هــل يعقــل ان يكــون هــدف الدراما 
العراقية خارج هموم وتطلعات املتلقي 
يرزح حتــت وطأة االرهاب  الذي  العراقي 
والفوضــى السياســية والفكرية في 
بلد ميتد تاريخه آلالف الســنني، وميتلك 
موروثــا ال يضاهيه ســوى بعض قليل 
من حضــارات كان متفوقا عليها حلقب 

تاريخية طويلة؟؟ 
ال عالقــة للكوميديــا مبــا حــدث في 
مسلســل العرضحاجلــي، وال عالقــة 
لفنــون التلفزيون باحلشــو الذي جرى 
زجــه في هــذه اخللطة التــي تنتظم 
حتت عنوان املسلســل التلفزيوني. انها 
ثقافة االســتهالك غيــر املنضبط في 
ثقافتنا وفنوننا، وهي بحاجة ماسة الى 
فحصها وتسليط الضوء على ظواهرها 

السلبية وااليجابية على حد سواء. 

نورس السيالوي

تنطلق الدرامــا التلفزيونيــة عادة، من 
الذي يتلخص بهموم  االهتمام اجملتمعي 
بعينها، غالبا ما تكون معاصرة وحيوية 
وتشــتغل في وجدان وعقل وروح الناس. 
وخالصة القــول في هــذا املضمار انها 
تضــع املتلقــي احمللي اوال فــي صميم 
يأتــي املتلقي االخر  توجهها. ومــن ثم 
البعيد عن خارطــة توجهها، وصوال الى 
القيم الفنية والتقنية للدراما، اســوق 
هذه املقدمة للحديث عن اهمية وموقع 
رؤيتنا  العرضحاجلي-فــي   – مسلســل 
االجتماعية وتلقينا لها بوصفها واحدة 
مــن االعمال الســنوية التــي تنتجها 

التلفزيونات في رمضان. 
وقد شاهد املتابعون في العراق – جلهم 
من العوائل العراقية-حلقات مسلسل » 
وايقاعه  املتكررة  بأحداثه  العرضحاجلي« 
الباهت، فــي رؤية بســيطة تعزز فكرة 
البطل املثالي الذي يشــط عــن الواقع 
وصوال الى الطفل الــذي يتنبأ باألحداث 
القادمــة دون ان يراها!!، هذه وغيرها من 
االفكار املتشــائمة التي لم يجد قاسم 
املالك، مؤلف العمل بديال عنها لقناعته 
الكالسيكية القدمية بان الدراما العراقية 
تســتوعب املشــاهد الدرامية حتى وان 
كانت حشــوا زائدا وفاقــدا للقيمة. أما 
موضــوع زج قصــار القامــة » الصورة 
القزميــة املفتعلة« لعــدد من املمثلني 
ألغــراض غيــر منطقية في مشــاهد 
املسلسل، تشــي بان االفتعال يستدرج 
الكوميديا ألغراض السخرية من املتلقي 
نفســه، وبالتالي يفشــل املشهد الذي 
يغّرد خارج سرب املوضوعية الدرامية إن 

صح التعبير. 
فمنــذ احللقــة الثالثة من املسلســل، 
تأخــذ االحــداث منحى ســاذجا وكان 
العراقي بصورته  العقل  يخاطب  املؤلف 
وكأنه  العميقــة.  وغيــر  املســتهلكة 
مجتمــع غير معني بهمــوم وتطلعات 
اجتماعيــة ذات جــدل واســع، تبدأ من 

الدراما الباردة.. العرضحالجي أنموذجا 

اصدارمتابعات

قراءة

ليلى عبداهلل
 

من املتداول ان يعبــر عنوان الرواية او القصة 
بشكل من االشكال عن مضمونها وذلك عبر 
ادراج املكان الــذي تدور فيه احداث القصة أو 
عن طريق ذكر بطل احلكايــة، مثاال عن ذلك 
عنوان بعض قصص ســتيفان زفايغ كالعب 
الشطرجن أو مانديل بائع الكتب القدمية، هنا 
يدرج الكاتب بطلــه منذ التواصل االول بينه 
و بــني القارئ. أما في قصته اربع و عشــرون 
ساعة من حياة امرأة فقد اشار الى عنصرين 
مهمني و هما ان البطل في القصة ستكون 
امرأة و ان اربع و عشرين ساعة هو الزمن الذي 

ستدور فيه احداث الرواية.  
أما أن يأتي العنوان في شــكل ســؤال فهذا 
بعيد كل البعد عن املتداول و املتعارف عليه, 
فالصيغة اإلنشائية التي يفتتح بها الكاتب 
روايته يكــون وقعها مختلفا عــن العناوين 
االخبارية. بهذه الصيغة أراد ســتيفان زفايغ 
أن يعنون قصته فاختار لها ســؤاال يحيل به 
القارئ منذ البداية إلى املزيد من طرح االسلة 
على غرار مــن الذي فعلها؟ و مــاذا فعل؟ و 
كيف فعل؟, كل هذه األســلة من شأنها ان 
تدفع القارئ نحــو القصة التي ال تتعدى 46 
صفحة حتى يبحث عن إجابة  »هل فعلها؟« 

و عن األسئلة التي توالدت في ذهنه. 
لم يشــكل العنوان فقط السبب الرئيسي 

لالستغراب لدى القارئ, فالصورة التي كانت 
على الغالف عــززت االندهاش فمن النادر ان 
جتد صورة حيوان علــى غالف رواية أو قصة, 
اما في هذا العمل تصدر وجه الكلب الغالف. 
 تنطلــق احــداث القصة بشــكل روتيني 
, يتمطط أحيانــا أمام دقــة الوصف التي 
يغدقنــا بها ســتيفان زفايغ, تــدور احداث 
القصــة في الريف االجنليزي اين قرر عجوزان 
قضاء ما تبقى لهما من الســنني في مكان 
ناء بعيدا عــن ضوضاء املدينة. لم تدم عزلة 
الزوجني كثيرا فخالل فترة ليست بالطويلة 
انتقل للعيش بجوارهما زوجان شابان. كانت 
االحــداث في اجلزء االول من القصة تســير 
بشــكل طبيعي , ال شيء ميكنه ان يساعد 
القارئ علــى ايجاد اجابات لألســئلة التى 
خاجلته عند قراءة عنوان القصة , لكن حدثا 
ما سيغير مجرى القصة عندما يقرر اجليران 
و الزوجة مســاعدة الزوج الشــاب و لفت 
اهتمامه بجلب حيــوان اليف يرعاه و يهتم 

به.
قلُب دخــول بونتــو الكلب الصغير ســير 
احــداث القصة فبات هو املهيمــن ,البارز و 
محــور اهتمام الزوج  فالــدالل املفرط الذي 
اغدقه عليه  جعله مع مرور األشــهر كلبا 
عنيدا , متغطرســا و ال مبال يستبيح كل 
ما يصادفه متأكدا أنــه لن يتم عقابه.لكن 
أمرا ما حدث جعل صاحبه يتغير من ناحيته 
فتم تهميشــه بل و إلغاؤه بشكل مفاجئ 

الكبرياء  و  الغطرسة  تلك  انقلبت  ساعتها 
الى حيرة اوال و اســتعطافا طلبا لتفســير 
ما يحدث » أرجوِك أخبريني ما ســبب تغير 
ســيدي و اآلخريــن جتاهي؟« ثــم طغيان و 

استبداد عندما عجز عن فهم السبب.
ركز ســتيفان زفايــغ عند وصفــه للكلب 
بونتو على اجلانــب العاطفي و التغيير الذي 
انتابه مبجرد ان احــس ان خطرا يهدد وجوده 
و مكانتــه فــي البيت فأصبحت املشــاعر 
هي التــي تتحكم في ردة فعله , مشــاعر 
تنسب عادة لإلنســان لكن زفايغ متكن من 
نســبها حليوان حيث جعلنا نتعاطف معه 
احيانا و نكرهــه عندما نقتــرب من ايجاد 
اجابة لعنوان القصة. فمشــاعر الغضب و 
الدهشــة املغلفة بالغيرة املؤدية في االخير 
الى التخطيط و االنتقام عبر ارتكاب جرمية 
ذهبت ضحيتها تلك الطفلة التي سقطت 

في النهر بشكل غامض. 
البس زفايغ ذلك احليوان ثوبا انسانيا عندما 
نسب له هذه املشاعر و هذا السلوك فأبدع 
فــي ايصال ما يجول في ذهنــه من افكار و 
مشــاعر من خالل نظراته و حركة جسمه 
فقط. انطالقا من هذه القصة كشــف لنا 
الكاتــب عــن الرابط الذي ميكــن ان يجمع 
احليواني باإلنســاني و كيف ميكن حليوان ان 

يكتسب صفات انسانية بحتة. 
تلت هــذه القصة قصة ثانية قصيرة جاءت 
حتت عنــوان ليبوريال لم تتعــد 38 صفحة 

تدور احداثها حــول خادمة في العقد الرابع 
من عمرها انتقلت من احد ارياف النمســا 
الى بيت في املدينة لتعمل كطاهية هناك. 
كانت شــديدة القبح ذات تقاسيم قاسية 
تفتقر ألي مالمح انثوية لم تتلق في حياتها 
اي اهتمــام مــن اي شــخص كان , الى ان 
انقلبت حياتها عندما عشقت سيدها فلم 
تعد خادمته فحســب بل اصبحت تسعى 
على راحتــه و خدمته مثل ما يخدم الكلب 
الوفي سيده فتخلت تدريجيا عن انسانيتها 
تاركة املكان للحيوان الذي يسكنها ليطفوا 

على السطح. 
عنصــران جمعــا هاتني القصتــني أولهما 
عمليــة القتل غيــر املعلنة عنهــا و التي 
تفهم غالبا من خالل سياق األحداث , ففي 
كلتا القصتني ال يصرح زفايغ بشكل علني 
عن مرتكــب اجلرمية بل يتــرك اجملال ألحدى 
و  التحليل  بعمليــة  لتقوم  الشــخصيات 

االستنتاج.
ثانيهما الرابط اجلامع بني ماهو أنســاني و 
حيواني في كال العملني, رغم أنهما عكس 
بعضهما البعض ففي االولى عالقة الكلب 
الذي اكتسب صفات انسانية بسيده الذي 
يسعى إلرضائه بشتى الطرق و الثانية عالقة 
املرأة التي ترضخ لسيدها و كأنها كلب تريد 
رضاه , هذه العالقــة ماهي إال مواجهة بني 

اإلنسان و حقيقته الباطنة.  

أنمار مردان
إلى / أخــي عـادل 

أقرأ
هكذا أنت أبيُض

تلتصُق كُل العصافير على جرفّيَك 
تثقُب النهر َ لتشوه شهوة َ الغرق ِ 

تَزرُع أحاديَث املارة ِعلى مرفأ شاحب ٍ 
وتعود ُ مغامراً 

تقُف نِداً للقبر ِ
وال تعرف ما لون النوم في عيون املوتى؟ ..

كنُت واثقا ً وأنت تَلمع ُ  
إن الصالة َ على جسدَك آلة عود

وأقصوصة 
كنَت محارباً حني سحبت الليل من بدعته ِ 

وبصقته ُمثل خبر ٍ حزين ...
ملاذا لم تقل لي 

إن جثمانك حياة ٌ قادمة ٌ 
ولعب أطفال ٍ ال يقرأون طعم املرايا 
كنُت حينها رسمت ُ وجَعَك منارة ً 

وروجت لبضاعة اهلل في خلقه ِ ...
أعرُفك َ حني غادرتنا 

استوطنْت فضاء فكرك زيجات السماء 
وحني تركَت قبرك يستحم ُ حتت مظلٍة

لم تروِ لنا 
كيف نقلَت موسيقى النجوم وسيلة دعاء؟

حتى شرايني الصيف ِ أنت وحدك 
للرصيف املنحي   ً استنشقتها لتحجز تذكرة 

بآخر بسمة بزغتها
وأنت تصطحب ُ أوردة املالئكة رفيقا ...

وأعرفك 
تركتني محنطاً بالهذيان 

أشم ُ إرثك الغائب مقتبساً ظلي 
كأني دون وجه 

أمتلىء حني تلسعني األرض بالرغبات 
رغم أني فارع ُ الهواء ِ 

وأنت تقدَّ املشنقة 
على فرحة أبي 

وتشعل ُ قباَب الهلِع
على وجع أمي العتيق ...

وأعرفك 
أنك صياغٌة أخرى 

ومحنة ٌ ال تدير وجهها الى اخللف 
التراتيل ُ مخاضك األخير  

أنك حلظة ُ جتمع الشفق في علب السماء 
أنك فارس ُ أحالم أي فتاة ٍ حتلم بالشرف رئة ثوب

أنك وقت ُ فراغ من ال وقت له 
وأعرفك 

حني نفخَت أيامك في حفرة ٍ 
ارتعشَت بكارًة لغربة ِ اللقاء ,

ارتديَت القمر فترة غموض 
حاربَت النوم بباقة نعاس ٍ بارد 

وُمَت وأنت على قيد احلياة ...

يـــــــــــــــــــــــــــــــــا أخي 
املساُس برؤوس ِ املوتى تابوٌت مخضر ُ 

لم يصل اليباس ُ إلى غبارِِه 
ولم يتعهد بالفوضى كحريق 

والصدق ُ في حضرتِِه 
كاهن ٌ خرف ٌ 

ومقصلة ٌ
وعناء ٌ رقيق 

ومعركة ٌ مخصبة ٌ 
وخيٌط ضفيرة ٍ يزاول العهر في لوحة ٍ ال تشترى 

وال توضع على الطرقات سبيال ...
يــــــــــــــــــــــــــــا أخي 

املطاولة ُ في خداع ِ الغيم ِ 
مطٌر باهت ٌ 

وزفير ُ خطوة ٍ من يشهقها 
ال أضمن له العودة إلى هذا التوتر ِ الرجيم 

وعبارة ٌ مكتوبة ٌ بخٍط أحمر 
املــــــــوت ُ نـــــــطق مفقـــــود 
وصـــــورة ُ استفهـــام غامـــضة ...

إلى هنا .... قل لي 
كم أمنية ٍ عمرك اآلن؟

كم سنبلة ٍ تدور في نبض ِ حصادك؟
كم ضحكة ٍ في صدرِك إلى اآلن ال تعرف طريق 

النجاة؟
قل لي كيف عطرك اآلن؟

وأنت ذاهب ٌ إلى اهلل حاملا .... 

 
عــن دار الدرويــش للنشــر والترجمــة، 
بلغاريا، صدرت للكاتب عبد  بلوفديف ـــ 
الرضا صالح محمد روايــة )الكواز ورحلة 
التيه( ، يقول في غالف الرواية اخللفي :« ما 
نحــن اال كائنات تدور في افالك هذا الكون 
الالمتناهــي املبهم وما نحن اال اســارى 
في مســاراته ودوراته وازمانــه، وكما هو 
معروف ان جميــع املوجودات مصيرها آيل 
الى الفناء، اال الذاكــرة فإنها تبقى تعوم 
فــي اثيرها االزلي وتصارع بني االزمان : زمن 
مضى بحلوه ومره، وآخر نعيشــه حاضرا 
وغيره ات مستقبال، وفيها نكون قد قطعنا 
دهرا بلمحة بصر كالنسمة العابرة، ووفرنا 
كما هائال من مخرون الفكر واالحداث، وقد 

حضي الزمن املاضي بالنصيب االوفى، وما 
للحاضر من وليد احلدث غير حلظات ويبقى 

املستقبل مجهوال ال نتبنأ عنه شيئا«.
الكاتــب روائــي وفنان تشــكيلي، عضو 
احتــاد ادباء وكتاب العــراق، عضو جمعية 
السرد  نادي  رئيس  العراقيني،  التشكيليني 
فــي احتــاد ادباء ميســان، مــن اصداراته 
)الفخار واخلزف .. كتاب فني/ عناصر الفن 
االســالمي .. كتاب فني/ كــرة الصوف .. 
مجموعة قصصية/ ســقوط االجنحة .. 
 .. الروايات  مجموعة قصصية/ وفي حقل 
اضغاث مدينة، بعد رحيل الصمت .. ثالثية 
اللوحة الفارغة  .. سبايا دولة اخلرافة خازن 
املقبرة .. مخطوط، حصــل على عدد من 

اجلوائز االدبية والفنية.

  
صــدر عن مطبعــة )حوض الفــرات( في 
النجف رباعية روايات قصيرة جدا   لألديب   
حميد احلريــزي، تضمن أربــع روايات هي: 
-روايــة ارض الزعفــران، القداحة احلمراء، 

املقايضــة، اجملهول(( مع دراســات نقدية 
حولهــا   للناقد واملترجــم احمد فاضل 
والناقد ســلمان العلــوان والناقد جمعه 
والناقــدة عزة  الســويد،  عبد اهلل مــن 

اخلزرجي من تونس.

ثنائية الحيوان و اإلنسان في هل فعلها؟ لستيفان زفايغ

الكواز ورحلة التيه رواية جديدة للكاتب عبد الرضا صالح محمدلن تزرع االرض مثلك يوما ما 

أربع روايات قصيرة من حوض الفرات

امللصق الدعائي للمسلسل

قد شاهد المتابعون في العراق – 
جلهم من العوائل العراقية-حلقات 

مسلسل » العرضحالجي« بأحداثه 
المتكررة وايقاعه الباهت، في رؤية 

بسيطة تعزز فكرة البطل المثالي 
الذي يشط عن الواقع وصوال الى 

الطفل الذي يتنبأ باألحداث القادمة 
دون ان يراها!!، هذه وغيرها من 
االفكار المتشائمة التي لم يجد 

قاسم المالك، مؤلف العمل بديال 
عنها لقناعته الكالسيكية القديمة 

بان الدراما العراقية تستوعب 
المشاهد الدرامية حتى وان كانت 

حشوا زائدا وفاقدا للقيمة

غالف الكتاب
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تكنلوجيا

متابعة الصباح الجديد: 
مع تصاعد درجات احلرارة صيفاً 
تصبح مكيفــات الهواء ضرورة 
ملحــة فــي املكاتــب واملنازل، 
بوجه خاطئ  استعمالها   لكن 
وجتاهل صيانتهــا دورياً ال يخلو 

من متاعب صحية.
واملكوث فــي أماكن باردة طويالً 
يعطي شعوراً بالراحة للجسم 
ويحفز على العمل او االسترخاء، 
اول ضريبة  البــرد  نــزالت  لكن 
الستعمالِه في املنزل. وأكثر من 
هذا ميكن أن يصاب الشــخص 
اجلالــس في غرفة مبــردة بتيار 
هوائي مــن املكيف بأمراض لم 

يدرس اخلبراء تطورها حتى اآلن.
ومــن املهــم مراعــاة القواعد 
الرئيسة العامة عند العمل في 

مكتب مكيف.
أوال، يجــب أال يتدفق تيار الهواء 
على  مباشرة  املكيف  من  البارد 
أال تقل  ثانيا، يجب  الشــخص، 
درجة حرارة الغرفة عن 18 درجة 
مئوية، ويفضل أن تتراوح بني 18 

و24 درجة مئوية.
البرد  أمراض  ليســت  وبالطبع 
ملكيفات  الوحيــدة  الســلبية 
الهواء. فعلى أســطح مختلف 
االثــاث واألجهــزة مبــا فيهــا 
الغبــار  يتراكــم  املكيفــات 
تراكم مســببات  يعنــي  الذي 
من  املكيفات  أن  أي  احلساسية. 
هــذه الناحية تشــكل خطورة 

على الصحة أيًضا.

كما أنــه إذا لم يتــم تنظيف 
املرشــحات في الوقت املناسب 
املتراكمة  والقــذارة  الغبار  من 
فإنها تتحول إلى حاضنة للغبار 
ومســببات احلساســية. أي أن 
املكيفات التي ال تنظف تصبح 

مصدر خطورة على الصحة.
باحثون في جامعة  واكتشــف 
لويزيانا ثمانية أنواع من الفطور 
فــي مكيفات الســيارات، ومن 
املعــروف أن املكيفــات كثيــراً 
ممرضة  جراثيم  علــى  حتتوي  ما 

رئوية،  التهابات  أن تسبب  ميكن 
خاصة للمسنني والذين لديهم 
اســتعداد لهــذه االلتهابــات 
بأمــراض  إصابتهــم  نتيجــة 

تنفسية مزمنة.
بشدة  املبردة  األجواء  وتســبب 

يقدرهــا  ال  قــد  قشــعريرة 
مما  األجواء،  هــذه  في  القابعون 
يجعــل املعرضــني للمكيفات 
أكثر عرضــة لإلصابة بالصداع 

والزكام واإلنفلونزا.
الطويل  التعرض  يســبب  كما 

للهــواء املبرد صناعيــاً فقدان 
اجللــد لرطوبتــه الطبيعية، مما 
يوجــب علــى املرء اســتعمال 
أن  أراد  إن  اجللديــة  املرطبــات 
يتجنب جفاف وخشونة بشرته.

الحــظ اخملتصون فــي كندا أن 
الوفيات الناجمة عن حرارة اجلو 
املرتفعــة بني املســنني، كانت 
أعلى نســبيا لدى الذين أمضوا 
معظم أوقاتهم في أجواء مبردة 
باملكيفات، وذلك ألن أجسامهم 
أصبحت غير قادرة على التكيف 
مــع تبدل درجــة احلــرارة عند 
خروجهــم من اجلو البــارد إلى 
أجــواء احلرارة املســتعرة خارج 

البيت أو املكتب.
إذا كان املــرء مصاباً باألســاس 
مبرض مزمن، مثــل الربو أو غيره 
مــن األمــراض التحسســية، 
أو ارتفــاع الضغــط، أو التهاب 
املفاصل أو األعصــاب أو العني، 
فليتوقــع ترديــاً فــي حالتــه 
الصحية من جراء التبريد، وزيادة 
فــي مصاعب الســيطرة على 

مرضه باألدوية.
أن  للمكيفات  عموما ال ميكــن 
حتل محــل تهوية الغــرف. ألن 
املكيف يعمل على تدوير الهواء، 
في حــني تعمــل التهوية على 
تغيير الهواء فــي الغرفة وطرد 
املواد الضارة. لذلك كلما تكررت 
أفضل  التهويــة، كانت  عملية 
لصحــة العاملني في املكتب أو 

في املنزل.

سلبيات ندفع اثمانها مضاعفة حين نلوذ بالمكيفات من الحر

متابعة الصباح الجديد : 

خلــص باحثــون إلــى أن نوعاً من 
األســماك املداريــة يظهــر تغيراً 
ســلوكياً فــي حاالت الفــراق عن 
الشريك يشــبه تفاعل البشر في 
أوضاع كهذه، باالســتناد إلى جتربة 
تتيح قياس مســتوى »التشــاؤم« 

لدى احليوان.
وســمكة الُبلطــي املرقطة التي 
»اماتيليانا  باســم  علميــاً  تعرف 
واحداً  تعتمد شــريكاً  ســيكيا«، 
وطويلة  مستقرة  ثنائيات  وتشكل 
األمــد. ويبني الشــريكان عشــاً 
ويهتمــان بنحو منســق بالبيوض 

وتربية صغارها.
وقال فرنســوا- كزافييه دوشــوم- 
مونشارمون األستاذ في سلوكيات 
بورغونيه  احليوانــات في جامعــة 
في ديجون )فرنســا( »للوقوف على 
العاطفي لهذه األســماك  الوضع 
بطريقة موضوعية من دون إســناد 

خصائص بشرية في التحليل، جلأنا 
إلى اختبار االنحياز املعرفي«.

وبفضل هذا االختبار الذي استعمل 
للمرة األولى على أســماك، توصل 
الباحثــون إلــى أن األنثــى عندما 
تكون منفصلة عن شريكها تصير 

»متشائمة«.
وقال دوشــوم- مونشــارمون أحد 
معدي الدراســة التي نشــرت في 
مجلة »بروســيدينغز أوف ذي رويال 
سوســاييتي بي«، »هــذا أول دليل 
على وجود تعلق عاطفي بالشريك 

لدى نوع آخر غير النوع البشري”.
وأوضح هــذا الباحث فــي املعهد 
العلمي  للبحث  الفرنسي  الوطني 
الــذي يعمل منذ عشــر ســنوات 
تقريباً على هذا النوع من األسماك، 
الطيور  لدى  العاطفــي  التعلق  أن 
وهــي تكتفي عادة بشــريك واحد 
خالفاً لألســماك عموماً، لم يُدرس 

بعد.
وإلجراء التجربة، لقن علماء األحياء 
األســماك فتح علب صغيرة برفع 

الغطاء بفمها.
ومن ثم علموها التمييز بني العلب 

والعلب  دودة شــهية  التي حتــوي 
اخلالية بفضــل لون الغطاء )أبيض 

او أسود(. 
ووضعت العلب على يســار احلوض 

أو ميينه. في حني كانت األســماك 
تســرع باجتــاه العلبــة التي حتوي 
الدودة كانت تنتظر دقائق قبل فتح 

العلبة اخلالية.
وبدأ االختبــار عندما اقترح عليهم 
مع غطاء  مبهمة«  »علبة  العلماء 
رمادي وهو لون وســيط بني األبيض 

واألسود.
وقال الباحث »األســماك املتفائلة 
ستظن أنها حتوي الطعام وسترفع 
الغطــاء بســرعة نســبياً. أمــا 
أنها  منها فســتظن  املتشــائمة 

خالية وستتقدم ببطء نحوها«.
ومن أجــل اختبار التعلق العاطفي 
لهذه احليوانات فصـــل العلمـــاء 
وأوضـح  األزواج.  بيـــن  ذلـك  بعـد 
العالـــم »تبيـــن لنـــا أن هـــذا 
األمـر يزيـد مـــن تشـاؤم األنثـى« 

وبسرعـة كبيـرة.
 فكانت األنثى حتتاج إلى وقت أطول 
بكثير لالهتمام بالعلبة ذات الغطاء 
الرمادي مقارنة مع سرعتها عندما 
يكون شريكها موجوداً في احلوض.

وبعد 48 ساعة وضع الذكر مجدداً 
فيه  تتواجــد  الــذي  احلــوض  في 
شريكته من أجل احلفاظ على رفاه 

األسماك.
وأجــرى الفريق بعد ذلــك االختبار 
نفسه على الذكور. وكانت النتائج 

األولى مماثلة.
معرفة  يريد  الباحثــني  فريق  وكان 
مــدة خيبة األمــل العاطفية لدى 
هــذه األســماك الصغيــرة التي 
تعيش في امليــاه العذبة خصوصاً 
في أميركا الوســطى. لكن العالم 
قال »علينا في هــذه احلالة فصل 
يطرح  وهذا  طويلــة  لفترة  األزواج 

مشكالت أخالقية«.
العاطفي،  تعلقهــا  جانــب  وإلى 
تبدر عن هذه السمكة أيضاً طباع 
حادة فهي حريصة على الدفاع عن 
منطقتهــا وال حتبذ كثيــراً اقتراب 
أنواع أخرى عندمــا يكون حوضها 
صغيراً وتعادي الصيد العشــوائي.

من  السمكية حالياً  الثروة  وتعاني 
عدة أخطار حتدق بها.

تقـرير

دراسة تظهر أول دليل على وجود تعلق عاطفي بالشريك لدى نوع من الحيوانات البحرية 
االسماك.. تتشاءم من الخيبات العاطفية

تكنلوجيا

تقنية التعرف على الوجه للعثور 
على المفقودين في الصين

اعلنــت وزارة الشــؤون املدنية فــي الصني عن 
اســتعمال تكنولوجيا التعرف علــى الوجه في 

البحث عن األشخاص املفقودين.
وذكــرت الوزارة أنــه ” في 2018، بدأت منشــآت 
خدمة املشردين في البالد تستعمل نظام التعرف 
على الوجه، الذي قام بـ 201198 عملية خالل هذا 
العام، حيث جرى حتديد 6493 شــخصاً مفقوداً، 
وتتعاون أيضاً مع تطبيق لألخبار احمللية إلرســال 
األشخاص  املستهدفة عن معلومات  اإلشعارات 

املفقودين للمستعملني بناء على مواقعهم. 
وأرســلت معلومــات عن نحو 36889 شــخصاً 
مفقوداً منذ 2016، ما ســاعد فــي العثور على 

7456 شخصاً ».
وكان هناك في الصني 34805  أشخاص مشردين 
ومؤسسات  للمشــردين  مالجئ  في  يعيشــون 
اجتماعية أخرى حتى نهايــة مايو العام املاضي، 
مبا يقل بنحو 30 في املائة عن العدد املسجل في 

نهاية 2017.

ضوء الهواتف الذكية يعجل 
شيخوخة الجلد

يخترق الضوء األزرق املنبعث من شاشات الهواتف 
الذكيــة طبقات اجللد ويســبب عمليات مدمرة 

تؤدي في النهاية إلى شيخوخة اجللد.
 The Sun فقــد نشــر اخلبــراء فــي صحيفــة
البريطانية نداء يطلبون فيه التخلي عن التقاط 
صور “ســيلفي” وعــدم قضاء وقــت طويل في 

التحديق بشاشة الهاتف الذكي. 
وتقول اخلبيرة سوزان مايو، “الضوء األزرق املنبعث 
الذكية يسبب شيخوخة  الهواتف  من شاشات 
اجللد أســرع مما كان يعتقد ســابقا”.ووفقا لها، 
يخترق الضوء األزرق اجللد ويســبب نشوء حمض 
الكوالجني  بروتينــات  وكذلــك  الهيالورونيــك، 
البشرة  التي تعتمد نعومة ومرونة  وإيالســتني، 
علــى تركيزها. فتحــت تأثير الضــوء تضطرب 
عملية تركيب هذه املواد، ألن طبقة اجللد “األدمة” 

تصبح رقيقة وهشة.
ويشير اخلبراء، إلى أن ما يقارب من %25 من الناس 
في عمر 18-34 عاما يستعملون الهواتف الذكية 
سبع ســاعات في اليوم. وهذا وفقا لهم يتطلب 
اتخاذ تدابير إضافية حلماية اجللد من الشيخوخة 
املبكرة. وقبل كل شيء يعتقدون بضرورة احلفاظ 
على مستوى جدي لفيتامني С الذي يتميز بكونه 
مضاداً قوياً لألكســدة، وقادراً على حتييد جميع 

املكونات الضارة للجلد.

منصة مملة تساعد على النوم
انطلقت أخيراً منصة البث Napflix التي تساعد 
على النوم من خالل بث محتوًى يبعث على امللل 

والرغبة في النوم. 
وتهدف هذه اخلدمة إلى تهدئة املشــاهدين من 
خالل »الرتابة والتكرار«، وتقدم مجموعة مختارة 
من مقاطــع الفيديو األقل إثــارة لالهتمام على 

اإلنترنت.
ميكن ملشاهد أن يتابع أصنافاً متعددة من املقاطع 
التي تتراوح بني األشــرطة الوثائقيــة والرياضة 
واحلياة  الفيديو  وألعــاب  والتعليم  واملوســيقى 
وتتضمن  واألديان،  االســترخاء  ومقاطع  اليومية 
مقاطع حصرية من اإلنتاجات األصلية للشركة.

وكانت وكالة »فرانس برس« قد نقلت عن فيكتور 
غوتيريز دي تينا، أحد مؤسســي »نابفليكس«، أن 
»الفكرة تتلخص في صنع ترفيه ممل«، »قد تكون 
تلك األشــياء التي تذكرنا بطفولتنا، مثل دروس 
ما بعد الغــداء واملسلســالت التلفزيونية التي 
شاهدناها بعد الوجبات، وتلك التي لن تخسروها 

إذا منتم«.
وتشــير الدراســات إلى أن نحو30 فــي املئة من 
البالغني يعانون من مشــكالت في النوم. ويلجأ 
هــؤالء إلى طرق عدة للحصول على قســط من 
الراحة، متتد من االستماع إلى املوسيقى إلى عد 

اخلراف.
وكان لصنــاع الفيديو منذ اليــوم األول طموح 
ليتوســعوا على الصعيد العاملي، يقول دي تينا 
ملوقع »ذا صن« »إســبانيا هي مقرنا، ونحن نأخذ 
املنصة حول العالم من إيطاليا إلى أملانيا وفرنسا، 
البرازيل،  روســيا، كولومبيــا،  ببلجيــكا،  مروراً 
اليابان،  بيــرو،  املكســيك، تشــيلي،  األرجنتني، 
ودول  األميركية، كندا، أستراليا  املتحدة  الواليات 

أخرى... نحن نأخذ القيلولة إلى مستوى أعلى«.

متابعة الصباح الجديد : 
تذهب دراســة حديثة صدرت عن 
جامعة كندية إلى أّن أغلب املعادن 
الثمينة في األرض، ومنها الذهب 
والبالتني والتيتانيوم والبلوتونيوم، 
تساقطت على كوكبنا األزرق بعد 
انفجار ثقب أســود أطلقوا عليه 

اسم “كوالبسر”، مبعنى املنهار.
اخلــامت الذهبي الــذي يزين أصابع 
كثير من الناس، وإطارات النظارات 
الثمينــة القويــة وخفيفة الوزن 
والتي  التيتانيوم،  مــن  املصنوعة 
باهظة،  مببالــغ  الناس  يبتاعهــا 
تصنع  التــي  الدقيقة  واألجــزاء 
منها مركبات الفضاء والطائرات، 
مصدرهــا انفجــار كونــي وهي 
ثمينة  معــادن  مجــرد  ليســت 

مستخرجة من أعماق األر ض.
هــذه النتائــج قد تغيــر فهمنا 
وفهم العلماء الذين تساءلوا عن 
الثمينة  مصدر املكونات املعدنية 
النــادرة فــي األرض، خصوصاً أّن 
العناصــر الكبــرى الشــهيرة ال 
فاخلشب  املكونات،  تلك  تشــابه 
الناجت عن األشجار والورق الناجت عن 
والنحاس  واحلديد  األشــجار،  ورق 
والرصــاص والفضــة فــي جوف 
األرض، مــع عشــرات العناصــر 
األخــرى، تختلــف فــي تركيبها 
الذري جذرياً عــن املعادن الثمينة 
التي تتحدث عنها الدراسة، التي 
والتي  غويلف  جامعة  عن  صدرت 
نشــرت على صفحة “ســاينس 

ديلي” األميريكية .
وكشــف فيها أّن املعادن املشــار 
إليهــا تناثــرت متســاقطة من 
هائــل مغرق في  انفجــار كوني 
عــن مجموعتنا  الزمني  البعــد 

الشمسية.
الدراســة اجلديــدة تذهــب إلى 
أن ما نســبته 80 فــي املئة من 
املعادن الثقيلــة تقريباً في األرض 
تســاقطت هي ايضــاً منصهرة 

بنحــو نافوري علــى كوكبنا في 
مرحلــة التكويــن. لكــّن الفرق 
الزمني كبير بني هذا التســاقط 
والتســاقط الــذي نتجــت عنه 

معادن ثمينة.
 وتتحدث الدراسة عن جنوم يفوق 
وزن  مرة  بثالثــني  ووزنها  حجمها 
شمسنا، وهي النجمة الكبرى في 
نعيش  التي  الشمسية  اجملموعة 
البروفســور  أكد  كمــا  ضمنها، 
دانيــال زيغل، قائــد فريق البحث 

الثالثي الذي أجرى الدراسة.
وباســتعمال  البحــث،  فريــق 
تقيــس  )أجهــزة  مطيافــات 
اخلــواص الضوئية عبــر املوجات 
املغناطيســية(، جنح في محاكاة 
ديناميكيــة الثقــوب الســوداء 
عن  نتجت  والتــي  املتســاقطة، 
أفقدت  متراكمة  فائقــة  جاذبية 
النجــوم قدرتها على الطواف في 
الفضــاء الكونــي، فتحولت إلى 
ثقوب ســود وتفجرت متساقطة 

على الكون.
وتتفق الدراسة مع نظرية سابقة 
مفادهــا أن كل العناصر املوجودة 
فــي الطبيعة تكونــت عبر ردود 
فعــل نوويــة فــي جنــوم بعيدة 
الهائلة  التفجيرات  قوى  وطردتها 

لتتحول إلى تفجيرات متساقطة 
طويلة العهد. 

وقــد يفســر هــذا اســتعمال 
فــي  والبلوتونيــوم  اليورانيــوم 
على  عــالوة  النووية،  املفاعــالت 
املوجودة  الغريبة  الكيماوية  املواد 
التي  اإللكترونيات  مكونــات  في 
نســتخدمها كل يــوم بجنــون، 
ومنها الهواتــف الذكية وأجهزة 
التلفاز الذكية واحلواســيب على 
اختالف أنواعها، عالوة على ما لم 
يّطلع عليها املســتهلك بعد في 
عالم الذكاء الصناعي والرقميات 

ونتائجها الباهرة.
أن  زيغــل  البروفســور  ويشــرح 
الكوني  التســاقط  تكرارية  عدم 
يســتعاض عنه بإنتــاج أجيال ال 
نهاية لها مــن العناصر الثقيلة، 
كما أن املتساقطات تنتج ومضات 

مكثفة من أشعة غاما.
ويأمل الفريق أّن معدات األشــعة 
ضمن  املوجــودة  احلمــراء  حتــت 
باسم  املعروف  الفضاء  تلسكوب 
“جيمــس ويب”، واملؤمــل إطالقه 
بإمكانها  2021، ســيكون  عــام 
الصادرة  اإلشعاع  مصادر  متابعة 
عن معادن متساقطة في مجرات 

كبرى بعيدة عن مجرتنا.

متابعة الصباح الجديد: 
يؤكد اخلبراء أنهم ابتكروا طريقة 
رخيصــة ملكافحــة الصلع عند 
الرجــال. ووفقاً لهــم، قد تصبح 
اخلــالص احلقيقــي للرجــال من 

الصلع.
وقد درس خبراء إحدى املؤسسات 
العلميــة األملانية إمكانية تقوية 
الرجال  وتخليص  الشعر  بصيالت 
من مشــكلة الصلــع. الطريقة 
فريدة  اخلبــراء  اكتشــفها  التي 
ورخيصــة فــي الوقت نفســه , 
ويؤكد اخلبراء أنها ناجعة وفعالة.

خصائص  الباحثــون  درس  كمــا 
القهــوة، واتضح لهــم أنها قد 

الشــعر  في جذور  تتوغل عميقاً 
وحتييــد التستوســتيرون الــذي 
وظهور  الشــعر  فقدان  يســبب 

الصلع.
ووضــع الباحثون مصــل القهوة 
والشعر البشري في أنبوبة اختبار 
والحظــوا ســرعة منو الشــعر. 
القهوة حتطم احلاجز وتساعد على 
منو الشعر كما تؤثر في العضالت 

احمليطة ببصيالت الشعر.
ولتحســني منــو الشــعر ووقف 
الكافيني  وضع  ميكن  تســاقطه، 
على بصيالت الشــعر، حيث تبني 
تساقط  أوقفت  الطريقة  هذه  أن 
بنسبة  الصلع(  )عملية  الشــعر 

20 %. وأن شرب القهوة ال يعطي 
النتائج نفســها ، ألنــه من أجل 
ذلك يجب تناول أكثر من 50 كوبا 

من القهوة في اليوم.
كما يجب األخذ باالعتبار احتمال 
وجود حساســية مــن الكافيني، 
لذلــك ينصــح األطبــاء عــدم 
اســتعمال الكافيــني الطبيعي، 
هــذه  الصناعــي.  مثيلــه  بــل 
الطريقــة فعالة في حــال بقاء 
إذا  ألنه  الشــعر حيــة،  بصيالت 
كانت البصيــالت ميتة فلن ينفع 
أي مادة أخرى. لذلك  الكافيني وال 
يجب اســتعمال القهوة في فترة 

تساقط الشعر.

متابعة الصباح الجديد: 
إلى معجون  النــاس  يلجأ بعض 
تنظيف األســنان حــني يصابون 
بحــروق، فيقومــون بدهنه، ظنا 
األلم،  أنــه ســيخفف  منهــم 
لكنهم ال يــدرون أن هذا “العالج 
املفترض” من شــأنه أن يؤدي إلى 

تبعات صحية خطيرة.
مؤخرا،  ماليــزي،  طبيب  ونشــر 
صــورة امــرأة وضعــت معجون 
األســنان، بعد إصابتهــا بحروق، 
ملضاعفــات  يدهــا  فتعرضــت 
خطيرة، وأصبحت منتفخة بنحو 
إلى تعفن  كبير، وتطورت حالتها 

وتهيج.
عارفني،  الطبيب، كامارول  ونصح 
بعدم استعمال معجون األسنان، 
قائــال إن املكونات التي يضمها ال 
تســاعد على تهدئة األلم، حتى 
املنتج  إلــى هذا  اللجوء  وإن كان 
أمرا شــائعا في كثيــر من بلدان 

العالم.
وأضاف أن بعض احلاالت التي تأتي 

إلى املستشفى، استعملت أشياًء 
أخرى غريبة ألجل عالج احلروق مثل 

البيض والطحني والزيت.
وبحسب ما نقلت صحيفة “صن” 
الذي  الشــخص  فإن  البريطانية، 
إلى  يلجأ  أن  يصاب بحروق عليــه 
ماء بــارد تتراوح حرارته بني 15 و20 

درجة، حتى يخفف األلم.
أمــا إذا كان احلريق كبيــرا، أي أنه 
فإن  والثالثة،  الثانية  الدرجتني  من 
اجلدير بالشخص املصاب أن يقصد 

املستشفى ألجل العالج بناء على 
توجيهات الطبيب.

الذين  األشــخاص  الطبيب  وحذر 
يصابون بحــروق، من إزالة الطفح 
الذي يكبر فــوق اجللد، ألن ذلك قد 
يؤدي إلــى مضاعفات غير مرغوب 

فيها.
يتعرضون  مــن  األطباء،  ويوصــي 
حلريق، بأن يســارعوا إلى إزالة كل 
ثوب أو إكسسوار محيط باملنطقة 

املصابة.

معادن األرض الثمينة تساقطت 
على كوكبنا من السماء

خبراء: القهوة تكافح الصلع

معجون االسنان ال يعالج 
الحروق وال تهديء االلم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني  املركــز  قاعــة  حتتضن 
الرياضيــة  املوهبــة  لرعايــة 
باملالكمة في املدينة الشــبابية 
الدورة  الثالثــاء  اليــوم  صبــاح 
ينظمها  التي  الدولية  التدريبية 
احتاد اللعبــة املركزي لـ 27 مدربا 
للحصول على شــهادة التدريب 
الدوليــة فئــة star/1 ، ويحاضر 
فيها اخلبير التونســي مكرم بن 

محمد القرامي.
وقال عضو احتاد املالكمة املركزي 
الدكتــور إيالف ربيــع، وهو مدير 
الــدورة التدريبية التــي تنطلق 
اليــوم، في حديث لـــ »الصباح 
اجلديد«: سيشــارك فــي الدورة 
التدريبيــة 27 مدربــا من بغداد 
غامن  »احمــد  وهم  واحملافظــات 

وحســن  احمد  الكــرمي  وعبــد 
وجليل  كلــف  وعباس  جخيــم 
كتــاب وعزام عبــد الرضا واجود 
حافظ وصالح سمور ورياض كرمي 
ومصطفى مهدي وحســن عبد 
الرضا والدكتور عبد اجلليل جبار 
والدكتور محمــد قصي محمد 
وخالــد عبد الرضــا وعمار واحد 
ورياض منصور وعبد الهادي عزيز 
وعلي رحمن وعبد الرحمن فاضل 
وعلي عبد الرضــا ونبيل جيهان 
وانور جاســم  وهاشــم محمد 
وفارس عبد السالم وعلي جاسم 
وحسن  قاســم  وقصي  محمد 

رحيم«.
التدريبيــة  الــدورة  واوضــح ان 
تعد فرصــة جديــدة للمالكات 
التدريبيــة العاملة فــي تدريب 

املالكمة لتطوير قدراتهم الفنية 
واالطــالع على احدث اســاليب 
التدريب احلديثة باشــراف اخلبير 
املعتمد دوليا، التونسي القرامي، 
الذي سبق له االشراف على دورة 
للمدربن فئة star/2، اقيمت في 

بغداد ايضا.
مؤكــدا ان احتــاد اللعبة املركزي 
يجد في قدرات اخلبير التونســي 
القرامي االماكانية الكبيرة التي 
املدربن  تعزيز مقدرة  تسهم في 
من  ميلكه  ملــا  نظرا  العراقيــن 
خبرات واســعة في مجال اقامة 
املتطورة في  التدريبيــة  الدورات 
عالم الفن النبيل والتي يعتمدها 
احتاد املالكمة الدولي، موضحا ان 
هنالك تفاهمــا كبيرا بن احتاده 

وبن اخلبير التونسي.

بغداد ـ فالح الناصر:

قال املــدرب ولي كــرمي ان مباريات 
بطولة كأس كوبــا أميركا اجلارية 
تشــهد  البرازيل،  فــي  احداثهــا 
منافسة مثيرة ين جميع املنتخبات 
الـ12، حيــث اكدت املباريات االولى 
للمســابقة، ان اجلميع ميلك االرادة 

واالصرار على حتقيق النجاح.
واضــاف: من الصعــب ان نتكهن 

بطالً  ســيتوج  الذي  بالفريــق 
للنسخة احلالية، حيث افتتح 

البرازيل  املضيــف  البلــد 
املشاركة بفوز ثالثي برغم 
غياب جنمــه نيمار، فيما 
ضرب أوروجواي باالربعة 
اإلكــوادور،   شــباك 
فيما متكــن كولومبيا 
املنتخب  ايقــاف  من 
واجباره  االرجنتينــي 
بهدفن  الهزمية  على 
هذه  جميع  نظيفن، 
ان  تؤكــد  النتائــج 
من  عاليــة  درجــة 
ستشهدها  االثارة 

املباريات املقبلة.
بنتيجة   ، واشــاد 
القطري  املنتخب 
باول ظهور رسمي 
فــي البطولة أول 
وانتزاعــه  امــس 
التعــادل  نقطــة 
مــن البارجــواي 2 

ـ 2، مبينــا ان مشــاركة املنتخب 
العربي هي تأريخية، ويعد قطر أول 
منتخب عربي يشارك في اليطولة 
اخلاصة بدول أميركا اجلنوبية، لذلك 
بالعبيه  آســيا  بطل  احتكاك  فان 

الشباب وعقيلة مدربه الاإلسباني 
العنابي  دفع  في  تسهم  سانشيز، 
إل امــام فــي رحلــة حتضيراتــه 
للمشاركة في التصفيات املزدوجة 
آلســيا وكاس العالم بنســختها 

2022 التي ســيضيفها  املقبلــة 
املنتخب العربي الشقيق.

ودعا كرمي، اجلميع إلى االســتفادة 
من مباريــات بطولة كوبا اميركا، 
الكبير  بالتنافــس  تتميــز  النها 

واملثيــر واللعــب املنظــم وعدم 
االميركية  للفرق  بالنسبة  اليأس 
اجلنوبية، حيــث هنالك طموحات 
كبيــرة جلميع الفرق املشــاركة، 
النســختن  في  اللقب  ان  بدليل 
نصيــب  مــن  كان  الســابقتن 
منتخب تشيلي الذي ال ميكل جنوم 
األرجنتن  ما تضمه صفوف  بقدر 
املنتخبات  مــن  وغيرها  والبرازيل 
التــي تعد في مقدمــة دول قارة 

اميركا اجلنوبية.
واوضح املدرب ولي كرمي، انه اشرف 
على فريق نــادي حلبجة في دوري 
كردستان باملوســم السابق، وهو 
حاليا في السليمانية لديه جولة 
مــن املفاوضات لتســلم مهمة 
تدريب احد األندية التي تلعب في 
إجناز  االقليم بهــدف حتقيق  دوري 

جديد.
وعن منافسات الدوري املمتاز، قال 
: اعتقد ان فريق نادي الشرطة هو 
االبرز للتتويج بلقــب دوري الكرة 
املمتاز، وميلك فارق كبير من النقاط 
فريق  منافســيه  اقرب  وبن  بينه 
بالعبن  يتميز  والقيثــارة  اجلوية، 
للمنتخبــات  يلعبــون  مؤثريــن 
بقيادة  محترفة  واسماء  الوطنية 
املدرب املونتجيري بونيشــيا، وفي 
احلقيقة فأن بطــل الدوري الزوراء 
النقاط  افتقد  بظروف صعبة،  مير 
كما  حظوظه،  وتراجعت  الكثيرة 
انب اجلوية نزف نقاط في املباريات 
االخيرة اسهمت في توسيع فارق 

النقاط مع املتصدر القيثارة.

يرجح كفة الشرطة للفوز بلقب الدوري الممتاز

ولي كريم: كأس كوبا أميركا حافلة باإلثارة
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شباب الصاالت يالقي 
اليابان في ربع نهائي آسيا

هادي يقود الطلبة

غدًا.. 4 لقاءات في 
الجولة 13 لممتاز الكرة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعب منتخب الشباب بكرة الصاالت في الساعة 
12 ونصف من ظهــر اليوم الثالثاء مباراته املهمة 
ضمن ربع نهائي نهائيات آسيا اجلارية احداثها في 
مدينة تبريز اإليرانية عندما يالقي منتخب اليابان 

بطل اجملموعة الثالثة.
بلغ منتخب شباب العراق، الدور الثاني من بطولة 
آســيا لكرة الصاالت املقامة مبدينة تبريز اإليرانية 
رغم الهزمية األحد، أمام أندونيســيا )1-2(.. وجاء 
املنتخــب العراقي فــي املركز الثانــي باجملموعة 
الرابعــة، خلف أندونيســيا التي تصــدرت.وكان 
املنتخب العراقي، فاز على تايوان في املباراة األولى 

(5-2( ليضمن تأهله عن اجملموعة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قدمت الهيئــة اإلدارية لنادي الطلبة ، شــكرها 
وتقديرها للجهاز الفني للفريق الطالبي، واملكون 
من ثائر أحمد ومهدي كاظم وفوزي عبد الســادة، 
ملا قدموه بالفترة الســابقة.. وقررت اإلدارة إسناد 
املهمة للمدرب علي هــادي، ليتولى منصب املدير 
الفنــي، ويســاعده كل مــن حمزة هــادي مدربًا 
البدنية  مســاعًدا وعباس لعيبي مدربًا للياقــة 

وعماد هاشم مدربًا حلراس املرمى.
فيما أعلنت اإلدارة، أن قرار تســمية اجلهاز الفني 
اجلديد ملا تبقى من املوســم احلالــي وإعداد فريق 
للموســم الكروي للموسم املقبل بهدف حتسن 
مستوى النتائج ودخول املوسم اجلديد بشخصية 

أقوى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتح فريقا أمانة بغداد واربيل يوم أمس اجلولة 
13 مــن املرحلة الثانية لدوري الكرة املمتاز، وفاز 
املضيف أمانة بغداد بهدفــن من دون رد، وجاء 
الهدفــامن بامضاء الالعــب مصطفى كرمي في 
الدقيقتن 41و 85.. وتتواصــل يوم غد االربعاء 
مباريات اجلولة باقامة 4 لقــاءات، ففي ملعب 
الكرخ يلتقي الكرخ وضيفه اجلوية، وفي ملعب 
التاجــي جترى مبــاراة الصناعــات الكهربائية 
والزوراء وفي ملعب النجــف يضيف أهل الدار 
فريق الديوانيــة، وفي ملعب الفيحاء مبحافظة 
البصرة جترى مباراة امليناء وفريق احلسن، وتقام 
يــوم اخلميس 3 مباريات، فــي ملعب الصناعة 
النفط ونفــط اجلنوب وفــي ملعب  يتواجــه 
التاجي تقام مباراة احلدود والشرطة وفي ملعب 

الفيحاء يلعب البحري ونفط ميسان.
وتختتــم يوم اجلمعــة مباريات اجلولــة باجراء 
مباراتي الســماوة والطلبة فــي ملعب األول، 

والكهرباء ونفط الوسط في ملعب التاجي.

كونتينيو يقود البرازيل للفوز في لقاء االفتتاح امام بوليفيا

د. إيالف ربيع

A المجموعة

اليابان

B المجموعة C المجموعة
البرازيل

فنزويال
بوليفيا

بيرو

األرجنتين

الباراجواي
كولومبيا

قطر تشيلي

األوروجواي

اإلكوادور

في بطولة كوبا أميركا

أوروجواي تكتسح اإلكوادور.. وقطر تنتزع تعادال ثمينا من باراجواي
ريودي جانيرو ـ وكاالت:

اســتهل منتخب أوروجواي، مشواره 
في كوبا أميركا، بفــوز كبير عريض 
علــى نظيره اإلكــوادور، بنتيجة )4-

0(، فــي اجلولــة األولى مــن مرحلة 
اجملموعات باملسابقة.

أحرز نيكوالس لوديرو هدف أوروجواي 
إدينسون  وضاعف   ،6 بالدقيقة  األول 
)33(، فيما ســجل  النتيجة  كافاني 
لويس ســواريز ثالث األهــداف )44(، 
قبــل أن يختتم أرتــورو مينا، مدافع 
الهدف  بتسجيله  النتيجة  اإلكوادور 
)80(..وحصد  باخلطأ في مرماه  الرابع 
أوروجواي أول 3 نقــاط في اجملموعة، 
ليتصدر اجملموعة الثالثة، فيما يتذيل 
منتخب اإلكوادور الترتيب، في انتظار 
مباراة تشيلي واليابان، املقرر لها فدر 

اليوم االثنن.
وذكرت شــبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
أن كافاني ســجل أولــى أهدافه في 
بطولة كوبا أميركا برفقة أوروجواي، 
فــي مباراتــه رقــم 11، موضحًة أن 
الهدف جاء بعد التسديدة السابعة 
له بن اخلشبات الثالث في املسابقة.

أوروجــواي متكــن من  أن  وأضافــت 
تســجيل 3 أهداف في بطولة كوبا 
أميركا بالشــوط األول، للمرة األولى 
منذ عام 1959 ضد األرجنتن..وقالت 
الشــبكة إلى أن أوروجــواي في عام 
1959، فاز في تلك املباراة بنتيجة )5-

0( على راقصي التاجنو.
وأحرز نيكوالس لوديرو، كافاني ولويس 
ســواريز، أهداف أوروجواي الثالثة في 
الشوط األول من املباراة املقامة حالًيا 

على ملعب جوفيرنادور ماجاليس.
إلى ذلــك، تعادل املنتخــب القطري 
بالبطولة، وذلك  األولــى  في مباراته 
مع منتخــب باراجواي بنتيجة )2-2(، 
مســاء األحد على ملعب »ماراكانا«، 
ضمن منافســات اجملموعــة الثانية.

وأحرز أوســكار كاردوزو )4( من ركلة 
جزاء ودرليــس جونزاليس )56( هدفي 
باراجواي، فيما سجل املعز علي )68) 

وخوخي بوعالم )77( هدفي قطر.
املنتخب  أيًضــا  اجملموعــة  وتضــم 
الذي فاز مساء السبت،  الكولومبي، 
علــى نظيــره األرجنتينــي بهدفن 
برصيد  اجملموعة  ليتصــدر  نظيفن، 
3 نقــاط مقابل نقطة لكل من قطر 

وباراجواي.
وأرجــع األرجنتينــي إدواردو »توتــو« 
تعادل  لباراجواي،  الفني  املدير  بيريزو، 
فريقــه أمام قطر بهدفــن ملثلهما، 
على الرغم مــن التقدم بهدفن في 
اللقــاء الــذي جمعهمــا أول أمس 
إلى فقدان  الثانيــة،  اجملموعة  ضمن 
الســيطرة على األمور بعد تسجيل 

قطر للهدف األول.
وأكــد بيريزو خــالل املؤمتر الصحفي 
بعــد املباراة التــي احتضنها ملعب 

التعادل.  استحقت  »قطر  )املاراكانا( 
اإليجابيات  الكثير مــن  كانت هناك 
لنا، وكذلك املنافس. هدف قطر األول 

أعادها بقوة للمباراة«.
وتابع »فقدنا السيطرة على مقاليد 
األمــور بعد هــذا الهــدف، ثم جاء 

التعادل. الهدف األول لهم كان نقطة 
حتول، وأعــاد قطر للقاء في وقت كان 

أداؤنا أفضل من الشوط األول«.
وأضاف »فقدنا االستحواذ، ولم يكن 
التحكم  هناك العب وســط ميكنه 
بالكــرة ومنحنا األفضليــة. واجهنا 

خصًما جيــًدا يضغط من املنتصف، 
ولهــذا وجدنــا صعوبة فــي فرض 

أسلوب لعبنا«.
إال أن مــدرب إشــبيلية اإلســباني 
األسبق يرى أن هذه النتيجة ال تقلل 
مــن »األلبيروخو«، الــذي واجه بطل 

آســيا الفريق الذي ال يســتهان به 
في البطولــة..وأمت »بالطبع النتيجة 
محبطة لنــا، ألن اجلميع كان يطمح 
للفــوز، ولكــن هــذا ال مينــع وجود 

إيجابيات كثيرة لدينا«.
وحصــد كل فريق نقطــة، ليمنحا 
بذلك صــدارة اجملموعــة لكولومبيا 
التي أســقطت األرجنتــن، بثنائية 
اجملموعة،  فــي مســتهل  نظيفــة 
»األلبيسيليســتي«  يتذيل  حن  في 

اجملموعة بدون رصيد.
ســتلعب  الثانيــة،  اجلولــة  وفــي 
كولومبيا أمام قطر مســاء األربعاء 
التأهل  املقبل، من أجل حجز بطاقة 
لدور الثمانية، فيما سيســعى رفاق 
النجــم ليونيــل ميســي للحفاظ 
علــى آمالهم في البطولة بفوز أمام 

باراجواي فجر اخلميس.
من جانبه، أكد اإلســباني فيليكس 
ملنتخب قطر،  الفني  املدير  سانشيز، 
عقب التعادل أمــام باراجواي )2-2( ، 
أن بطل آسيا استحق هذه النتيجة، 
بعد أن كان متأخــرًا بهدفن نتيجة 

توتر البداية من الالعبن.
وأكــد املدرب اإلســباني فــي مؤمتر 
صحفي عقــب اللقاء الذي احتضنه 
ملعــب »املاراكانا«، »بدأنا شــوطي 
اللقــاء بنوع من التوتر، واســتقبلنا 
هدفن فــي بدايتهما، وهو أمر مقلق 

وعلينا حتسينه«.

وأوضح »رغم ذلــك رد فعل الالعبن 
كان طيًبا، وبدأنــا الدخول في اللقاء 
تدريجيا، ثم حققنا في النهاية تعاداًل 
ملا قدمناه«.وأضاف  مســتحًقا نظرًا 
سانشــيز »النتيجة النهائية عادلة. 

نستحق النقطة التي حصدناها«.
وأكــد أنه على الرغم مــن أن العبي 
باراجــواي ضغطوا مــن األمام منذ 
ركلة  على  وحتصلــوا  اللقــاء  بداية 
جزاء وهدف في بداية كل شــوط، إال 
أن »العنابي« القطــري كان األفضل 
واملســيطر، واســتطاع أن يحقــق 

التعادل في الشوط الثاني.
وأردف املدرب اإلسباني »الفريق أظهر 
قدرتــه علــى العودة فــي النتيجة، 
وصنعنا فرًصا للتســجيل، وتعادلنا 
فــي النهاية. ننظر لألمــر بإيجابية 
كبيرة، ولكــن ال يجب نســيان أننا 
اســتقبلنا هدفــن كان باإلمــكان 

تالفيهما«.
وأكد صاحب الـ43 عاما أنه ســيبدأ 
من اآلن التحضير للمواجهة املقبلة 
املهمة، مســاء اليــوم الثالثاء، أمام 
بعد  اجملموعة  تتصدر  التي  كولومبيا 
فوزها على األرجنتن بثنائية نظيفة.

وأردف »كولومبيــا قدمــت أداًء رائًعا 
أمام األرجنتن. هو فريق ميتلك العديد 
من نقــاط القــوة، ونقــاط ضعف 
قليلة. ســنحاول أن نكــون نًدا قدر 

استطاعتنا«.

فرحة قطرية بهدف التعديل في شباك البارجواي

البرازيل ـ فنزويال  3:30 فجرًابوليفيا ـ بيرو  1:30 فجرًاكأس كوبا أميركا مفكرة اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن رئيــس إحتــاد الشــرطة 
الرياضي اللواء مهدي الفكيكي، 
ان بغداد ســتحتضن  أول أمس، 
للجــودو  العربيــة  البطولــة 

مبشاركة 14 دولة.
وقــال الفكيكــي "يقيــم إحتاد 
العراقــي  الرياضــي  الشــرطة 
بطولة الشرطة العربية للجودو 
بغــداد  العاصمــة  ارض  علــى 
اجتماعات  يحتضــن  وكذلــك 
العربي  لالحتاد  التنفيذي  املكتب 

طة  للشــر
ركة  ومبشا

14دولة".

واضــاف، "وال يخفى على اجلميع 
بإن العراق ومنــذ ثالثة عقود لم 
تســنح له الفرصــة إلقامة اي 
جتمــع عربي على ارضه بســبب 
الظروف التي مر بها، وهلل احلمد 
البطولة  هذه  حتتضن  بغداد  فإن 
املهمة والتي ستفتتح صباح يوم 
الشعب  قاعة  وعلى  االربعاء  غٍد 

الدولية".
وتابــع الفكيكــي، أن "منتخب 
شرطة العراق ميتلك ابطاالً مميزين 
مرشحن بقوة حلصد املركز االول، 
سيما وان العراق قد حصد املركز 
الثاني في النســخة الســابقة 

والتي اقيمت في تونس" .

بغداد تحتضن البطولة 
العربية للجودو

اليوم.. بدء الدورة التدريبية star/ 1  بالمالكمة 
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جمال جصاني

لم مير وقــت طويل على اســتئصال املشــرط اخلارجي 
ألبشــع غدة ســرطانية عرفهــا تاريخ العــراق احلديث 
"جمهورية اخلوف" حتى تقافزت على ســطح املشــهد 
اجلديد ظواهر ومخلوقات وجماعات وخلطات اجتماعية 
وقيمية وســلوكية، تعجز أشهر املدارس واملراكز املعنية 
بالتنقيب مبثل هذه التطــورات واالنبثاقات من هضمها 
وفك طالسمها. حيث سحقت االحدات الالحقة غالبية 
ما صدر من تقييمات وحتليالت وكبسوالت نظرية جاهزة، 
ال سيما تلك التي رسمت ملا اطلق عليه "العراق اجلديد" 
مســتقبال آخر مغاير ملا عرفه زمن النظــام املباد، أي أن 
يتحــول الى واحة للتقــدم واحلريات والتــي من خاللها 
ســينهض مجدداً لـ "يقود املنطقــة" بوصفه امنوذجا 
للتحوالت املوعودة كما جاء في مقال نشــر في أشــهر 
الصحف العاملية آنذاك. لنــرى ما حصل لتلك الرهانات 
بعد مرور أكثر مــن 16 عاماً على ما يفترض انها مرحلة 
للعدالة االنتقالية، وهي مدة كافية جداً الجناز مهماتها 
التشــريعية والسياســية واالجتماعية، والتي شهدت 
مثلها غير القليل من البلــدان وجتاوزتها بامكانيات أقل 
بكثير مما توفر لدينا. الــذي حصل انها )الرهانات( تهاوت 
واحــدة تلو اخــرى ودورة انتخابية بعد اخــرى، وها نحن 
نقف عنــد حافات جيل جديد مــن احلماقات واملغامرات 
والتشــريعات الكفيلة بتقويض آخر مــا تبقى من تلك 

الرهانات.
وفقا للحســابات العمليــة واالستشــراف الواقعي ملا 
ســيحدث في "العراق اجلديد" بعدته ووسائله وصناديقه 
ومفوضيته املستقلة لالنتخابات وغير ذلك من متطلبات 
ما يفتــرض انه نظام دميقراطي يســتند الى مبدأ فصل 
السلطات وســيادة القانون؛ انه سيشــق طريقه صوب 
التعافــي من كل مــا له صله باربعة عقــود من النظام 
التوليتــاري املباد. أمــا الذي حصل فمغايــر لذلك متاماً، 
حيث يعجز املراقب احلصيف للمشــهد الغرائبي الراهن 
من الوصول الى ادنى اشارة ملثل ذلك التعافي، وفي شتى 
حقول احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية والقيمية 
للمجتمــع والدولة )افراداً وجماعات( ليس هذا وحســب 
بل تزخر الســاحة بتقهقر ال مثيل وانحدار غير مسبوق 
صوب هياكل ومؤسســات ما قبل الدولة احلديثة، بعد أن 
"اســتردت القبائل والطوائف لفتنتها" لتطرد السناين 
وأســمال الفتاوى، ما راهن عليه املتفائلــون من رهانات 

ساذجة حول الدميقراطية والتعددية واحلريات.
باهلل عليكم حاولوا ان تدلوني على عينة واحدة تشــير 
الى تعافي دميقراطــي ما، فــي ادارات الدولة "اجلديدة" 
ومالكاتها، في االحزاب السياسية القدمية منها واجلديدة 
وفي حطام النقابات املهنية وانقاضها، أو فيما يطلقون 
عليه بـــ "منظمات اجملتمــع املدني" التي صــارت نهباً 
للسالالت اجلديدة من القوارض. أما حرية االعالم والتعبير 
فحــدث وال حرج، حيث تعجز أقوى امليكرســكوبات في 
العثور على منبــر اعالمي حر ومهني واحــد، بني املئات 
مــن املطبوعات واالذاعــات والفضائيــات وما يتجحفل 
معها مــن منابر االعــالم احلديث )السوشــيال ميديا( 
والتي تعتصم غالبيتها املطلقة بعروة الدعم والتمويل 
الــذي ال يعرف مصــادره أفضل املنقبني فــي مثل هذه 
احلقــول احليوية، والتي حتولت الى مرتع لكل انواع الذباب 
والقــوارض االلكترونية. في مثل هذه املعطيات والوقائع 
يعد التنطع لتقلد املسؤوليات من قبل هذه احلشود من 
اجلماعات والكتل واالفراد؛ أمراً مريباً ومثير للشك غالباً. 
وهذا ال ينفي وجود عدد ضئيل مسكون بوهم تغيير هذا 
احلال، وهم بذلك يثيرون الشــك بنوع قدراتهم العقلية 
واملعرفيــة وكما يقول املثل "الطريــق الى جهنم معبد 
بالنوايا الطيبة". ان احلل والذي يســتدعيه التشخيص 
الدقيــق حلالنا الراهن هــو؛ اعالن العــراق بوصفه وطناً 

منكوباً تستدعي حالته تدخالً عاجالً للغوث االممي ....

ومضــة

وطن الرهانات الخاسرة

كشــفت الفنانة سمية 
اخلشــاب قرارهــا العودة 
فترة  بعد  الســينما  إلى 
غيــاب، وذلك مــن خالل 
فيلم جديد، وباشرت فعال 
بقراءة السيناريو. وأكدت، 
تصريحــات صحفية  في 
للتمثيل  متشــوقة  أنها 
بعــد عامــني مــن عدم 
التواجد، سواء في الدراما 
السينما،  أو  التليفزيونية 
نظــرًا النشــغالها فــي 
عــدد من  وطرح  الغنــاء 
األغانــي مؤخرًا، موضحة 
أنها طوال هذه املدة كانت 
جيد.  سيناريو  عن  تبحث 
قبل  »انتهيت  وأضافــت، 
أغنية  تســجيل  من  أيام 

جديدة ســتكون مفاجأة 
لكل جمهوري تتناســب 
وموسم الصيف والفرحة 
أن  املتوقع  ومن  والبهجة، 
يجري طرحهــا خالل أيام 
عبر القناة اخلاصة بي على 
يوتيوب، وهي من أحلاني"، 
رافضة الكشف عن اسم 
األغنية والشــاعر واملوزع 

حتى تقوم بطرحها.

املصرّي،  الفّنان  كشــف 
عــن  الــرداد،  حســن 
الفّنانة،  زوجتــه  موقف 
من  غــامن،  ســمير  إميي 
مسلســله الّرمضانــّي 
"الزوجــة 18"، وإمكانّية 
ومدى  عليهــا،  زواجــه 
تقــارب شــخصّيته في 
شــخصّيته  من  الواقع، 
التــي أّداها فــي العمل. 
فــي  الــرداد  وكشــف 
تصريحــاٍت تلفزيونّيــة، 
عــن أّن زوجته ســعيدة 
بالعمل، وأّن شــخصّيتُه 
الواقــع، بعيدٌة كلًيا  في 
التي  الّشــخصّية  عــن 
املسلســل،  في  أّداهــا 

أتزوج  "لن  ساخرًا:  وعّلق 
على إميي نهائًيا". وأضاف 
حســن، "إميــي كانــت 
وحتفزنــي  تشــجعني 
باســتمرار، كمــا أننــا 
تناقشــنا كثيرًا بشــأن 
وأحداثــه  املسلســل 
التــي  والشــخصيات 

شاركت فيه". 

الّلبنانّي،  فرض الفّنــان 
وائل كفــوري، حالة من 
حياته  علــى  الّســّرّية 
وخصوًصا  الّشخصّية، 
مدة  فطوال  الّزوجّيــة، 
بشارة،  أجنيال  من  زواجه 
أّي  لم يشــارك كفوري 
أو  جتمعهمــا،  صــورة 
لقاء  أّي  حتّدث عنها في 
تلفزيونّي. وحاول الفّنان 
الّلبنانــّي دائًما الّتهّرب 
يؤّكد  ســؤال  أّي  مــن 
زواجه أو انفصاله، وعند 
ظهــوره قبل مــدة في 
الذي  تخاريف،  برنامــج 
تقّدمــه اإلعالمّية وفاء 

الكيالني، لم تســتطع 
تصريح  أّي  أخذ  األخيرة 
يؤّكــد فيــه انفصاله، 
بالّرغم مــن إصراره، أّن 
الّزواج مشــروع فاشل. 
كســر  بشــارة  وقّررت 
املفـــروض  احلصــار 

عليهـا.

سمية الخشاب

وائل كفوري

حسن الرداد

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

والنســاء  الرجال  من  العديــد  يعاني 
على حد ســواء، الغيرة، غيرة الشريك 
التي يجدها البعض مبالغا بها او انها 

تخنقه في بعض األحيان.
هناك من يعــزو الغيرة الــى احملبة، ال 
بل هناك من يتهم الشــريك في حال 
لم يغر عليه بانــه ال يحبه فعال، فهل 
هي كذلك بالفعل؟ هــل الغيرة على 
الشريك دليل قاطع على محبته له ام 

انها دليل على التشكيك بتلك احملبة؟
يقــول االختصاصــي فــي االرشــاد 
الغيرة  شــبانة:  ماهــر  االجتماعــي 
مثيلتها  عــن  تختلــف  الطبيعيــة 
املرضية بعدد االشياء واملواقف التي قد 
تستفز الشــخص، فكلما ازدادت غيرة 
االنسان من شــيء جديد على حبيبه، 
كلما ارتفع منســوب غيرته طرداً نحو 

الغيرة املرضية.
ويتابــع: البــد أن منيــز بــني الغيــرة 
الرومانســية والتي ينسبها الكثيرون 
غير  البعــض  ويعدها  احلــب  لغيــرة 
طبيعية، وبني الغيرة في العمل "غيرة 
القوة" والتي تنشأ نتيجة صراعات في 
عالقات العمل كالترقيات، أو األجور، أو 
تسلم مناصب معينة تثير املتنافسني 
علــى هــذا املنصــب، وبــني "غيــرة 
منذ  واضحة  تبــدو  وهــي  األصدقاء" 
الطفولة وتظهر بنحو جلي في مرحلة 
املراهقــة عندما يشــعر الشــخص 
أحــد أصدقائه  باخلوف مــن فقــدان 
وذهابه إلى شــخص آخر متطفل على 
الصداقة األصلية، ممــا يجعله وحيداً، 
األمر الذي يســبب له قلقا اجتماعيا 
كارثية،  النفســية  تبعاته  ســتكون 
فتكــون الغيرة، اخلــط الدفاعي األول 

لتجنب وقوع هكذا كارثة.
اذن فاخلوف أحد أسباب الغيرة في كل 
وانواعها، لكن كيف ميكن  اشــكالها 
لنا ان نتخلص من هذا اخلوف، وبالتالي 

نتخلــص من الشــعور بالغيرة من أي 
كان؟

الباحث بعلم االجماع حســن اجلبوري 
يقول: الثقة بالنفس، وباآلخر أســاس 
التخلص من اخلوف والغيرة في آن واحد، 
تتعلق  فالغيرة بحقيقتها ليس غريزة 
باحلب لكنها "غريزة األمان" او التملك، 
فاخلطيب مثال يغار على خطيبته ألنه 
يريدها له وحــده لذا فنجد الكثير من 
او  خطيباتهم  علــى  يغــارون  الرجال 
يغار  أنفســهم،  أهلهم  زوجاتهم من 
لو انهــا خصصت وقتا لهم، او انفردت 

بأحدهم للحديث مبوضوع معني. 

وأضاف: املــرأة أحيانا تبــدأ بالتصرف 
بطريقــة جافة وأحيانا تكــون بعيدة 
عن الذوق العام مع أي امرأة تدخل الى 
البيت، او أي محفل تكون به مع زوجها، 
ألنها تشعر ان غريزة األمان مهددة في 
املرأة، فتخلق  حال أعجب زوجها بتلك 

وهما بسبب خوفها، غير املبرر.
كيــف للمرأة او الرجــل التخلص من 
هذا الشــعور الناجت عن احساســهم 
مع  واســتقرارهم  امنهم  بتهديدهم 

الشريك؟
جتيب هذه املرة نهار طه الباحثة بعلم 
النفس: للتخلص من الغيرة يجب أوال 

ان يعترف الغيور بحالته، ويســتوعب 
خطورتهــا على العالقــة التي تربطه 
الثقة ال يحتاج  بناء  بهذا الشــخص. 
اال الى املصارحــة، ان يعلن عن غيرته 
من هذا الشــخص او هــذا املوقف او 
هــذا التجمع، وان يســمع ويســمح 
للحــوار والنقاش فأحيانا الشــخص 
الغيور يكــون عنيــدا وال يتقبل حتى 
ان يســمع من الطرف االخر شــرحا او 
تفسيرا للموضوع الذي تسبب بغيرته، 
فاملصارحــة وبنــاء الثقــة والتخلص 
من الغيرة املزعجــة او املرضية حلقة 

متصلة.

الصباح الجديد-وكاالت:
أعلن دار مزادات "ســوذبيز"، طرحه ألشهر 
البريطاني،  الســري  العميــل  ســيارات 
للبيــع خالل شــهر  بونــد"،  "جيمــس 
أغسطس/ آب املقبل في والية كاليفورنيا.

وكان أول ظهور لسيارة "بوند" عام 1965، 
وهــي من طراز "أســتون مارتــن" )دي بي 
5(، التي اشــتهرت مــن جتهيزها بالعديد 
من األســلحة املبهرة، منها أدوات لقطع 
آلية ودروع واقية  إطارات السيارات، وبنادق 

من الرصاص.
ومن املتوقع أن تصل قيمة السيارة، بلونها 
الرمــادي الشــهير، ما بني أربعة وســتة 
ماليني دوالر أميركي، بحســب دار مزادات 

"سوثبيز".
للبيع في  الســيارة املطروحة  ولم تظهر 

أي مــن أفالم "جيمــس بونــد"، ولكنها 
امنوذجــا محاكيا للســيارة األصلية التي 

 "Goldfinger" ظهرت فــي فيلمي
في  وكذلك   ،"Thunderball"و

فيلــم "Skyfall" من إنتاج 
2012، تزامنا مع االحتفال 

الذهبــي  باليوبيــل 
أفــالم  لسلســلة 

"جيمــس بونــد"، 
في  انطلقت  التي 
القرن  ستينيات 

املاضي.
دار  وأشــارت 
مزادات "سوذبيز" 
الســيارة  أن  إلى 

بها  اســتعانت 

شــركة 
"إيون" 

لإلنتــاج الســينمائي، من أجــل الترويج 
 ،"Goldfinger "فقط لفيلم "جيمس بوند
الذي يلعب بطولته شــون كونري. وظلت 
السيارة مملوكة لثالثة أفراد طوال 50 عاما. 

أشهر سيارات "جيمس بوند" للبيع

اذا دخلت الغيرة من الباب.. هرب الحب من الشباك

الغيرة

الصباح الجديد - وكاالت:
استأنفت الفنانة اللبنانية إليسا 
بعد مدة  بنحو طبيعــي  حياتها 
قضتهــا في املستشــفيات في 
مرحلة ما بعد العالج إثر إصابتها 
وشاركت  الثدي،  ســرطان  مبرض 
اللبنانيــة جمهورهــا  الفنانــة 
مجموعة من املنشورات من أجل 
طمأنتهم عليهــا، وكدليل على 

استئناف حياتها االعتيادية.
"تويتر"  موقع  عبر  إليسا  ونشرت 
تفترش  فيديو ظهرت فيــه وهي 
التمارين  بعــض  ومتــارس  األرض 
"متارين  قائلة:  وعلقــت  اخلفيفة. 

الصبح مع ستار".
وعلى "إنســتغرام" نشرت صورًا 
خــالل  بصديقاتهــا  جتمعهــا 
إليسا  وبدت  ممتًعا.  وقًتا  قضائهن 
بحالة إنســجام مــع صديقاتها 
وهي تتوسطهن. وتعرضت إليسا 

ملضاعفات بســبب عالج سرطان 
إلى  ســافرت  وبعدهــا  الثــدي، 
بلجيكا إلجــراء عملية جراحية، 
إال أنها أصيبت مرة أخرى بآالم في 
ذارعها اليمنى، اســتلزم سفرها 
إلى أملانيــا وإجراء عملية جراحية 

هناك.
وأثــارت املطربــة اللبنانيــة قلق 
جمهورها مبشــاركتها متابعيها 
صورة قبل أيام عبر "إنســتغرام"، 
طبيبتها  برفقــة  فيهــا  ظهرت 
اخلاصة، في أملانيا، إذ كانتا معا في 

مطار إسطنبول. 
كان على يد إليســا لفافة طبية، 
جعلت البعــض يؤكد خضوعها 
لعملية جراحيــة جديدة، للعالج 
مــن احتباس امليــاه فيها نتيجة 
اإلشعاع الكيميائي الذي خضعت 

له خالل عالج سرطان الثدي. 
يُذكــر أن إليســا كشــفت عن 

بتــــها  صا إ
ن  طا بســر

من  الثدي 
ل  خــال

طرحها 
يو  فيد

كليب 
"إلى  أغنية 
كل اللي بيحبوني"، والذي رصدت 
فيه بدايــة معرفتهــا بإصابتها 

باملرض، وتناولها األدوية والعالج 
عن  اخلبر  وأخفت  النفســي، 

جمهورهــا حتى ال يؤثر ذلك 
على شعبيتها، وخوًفا على 

والدتها.

اليسا تعود الى جمهورها 
بعد مدة من العالج

الصباح الجديد - وكاالت:
"نتفليكــس"  شــبكة  ردت 
العامليــة، على األردنيني، قائلة 
"إنهــا تابعــت بكل أســف 
"موجة التنمــر" احلالية ضد 
املمثلني وطاقــم العمل في 

مسلسل "جن".
مقتضب:  بيان  في  وأضافت 
مع  نتهاون  لــن  أننا  "نعلن 
أي مــن هــذه التصرفــات 
لطاقم  اجلارحة  واأللفــاظ 

العمل".
أن  الشــبكة  وأوضحــت 
كان  لطاملــا  "موقفهــا 
متمركزا بشأن قيم التنوع 

والشمولية".
وأكدت أنهــا تعمل لتوفير 
لكل محبي  آمنة  مساحة 
بشأن  واألفالم  املسلسالت 

املنطقة.
وقالت الشركة في تغريدة 
ثانيــة: "إذا كانت هناك أي 
على  تعليقات  أو  أســئلة 
التواصل  فيمكــن  احملتوى 

مع قنواتنا بنحو مباشر".
قد  األردنيني  الفنانني  نقابة  وكانت 
أصدرت، اجلمعة بيانا بشأن محتوى 
أنتجته  الــذي  "جن"،  مسلســل 
شركة "نتفليكس" العاملية، وإنها 
ترفض وبشدة استغالل بعض هذه 
وتشويه  التصوير  ملواقع  الشركات 
الصورة املثلى إلرث األردن احلضاري.

وأضافت أن مسلسل "جن" يتنافى 
واإلســالمية  العربية  قيمنــا  مع 
وينتهــك حرمــة املــكان وعمقه 
التاريخي، في مدينة البترا، وسواها 

من أرض األردن.
ويــروي مسلســل "جــن" قصة 
مجموعــة مــن الشــبان العرب 
اليافعــني الذين توضع صداقاتهم 
وعالقاتهم الرومانســية الناشئة 
على احملك حني يستحضرون وبغير 

قصد قوى خارقة من اجلن.
وعبر الناشــطون عن اســتيائهم 
العمل  من املسلســل، ووصفــوا 
بغيــر األخالقــي وغريــب علــى 
أشاد  فيما  وعاداته،  األردني  اجملتمع 

بعضهم بالعمل.

"نتفليكس" تتوعد األردنيين

الصباح الجديد - وكاالت:
األميركية  الفضــاء  وكالــة  أعلنــت 
اكتشــافا غير مألــوف، إذ رصدت 
شــيئا يشبه شــعار مسلسل 
تريك"  العلمي "ســتار  اخليــال 
الشــهير على ســطح كوكب 

املريخ.
وقالت الوكالة في تغريدة عبر "تويتر" 
إن مركبة تابعة لها تدور في مدار الكوكب 
ســطح  على  جســما  رصدت  األحمــر 
الكوكب، يشبه شعار مسلسل " ستار 
تريك" أو طريــق النجوم الذي بدأ إنتاجه 

في ستينيات القرن املاضي.
والرســم الذي رصدته "سانا" جاء على 
 V شكل "شيفرون"، الذي يشبه حرف

في اللغة اإلجنليزية.
وذكرت الوكالة أنهــا عثرت على هذا 
الشــكل في منطقة هيالس باننيتيا 
ورجحت  املريخ،  الواقعة جنوب شرقي 
الوكالة أنه تشكل نتيجة عوامل الرياح 

واحلمم البركانية والكثبان الرملية.

وأوضحت "ناســا" أنه منذ فتــرة طويلة كانت 
هناك الكثير من الكثبــان الرملية تتحرك في 
املنطقة، وفي مرحلة ما، حدث انفجار وتدفقت 
احلمم البركانية حول الكثبان الرملية، وتصلبت 

هذه احلمم.
والحقا أصبحت هــذه الكثبان مثل جزر عالقة، 
لتأتــي الرياح وتهــب عليها وتذريهــا، لتبقى 
األشكال فارغة محاطة باحلمم البركانية مثل 

آثار األقدام.

شعار " ستار تريك".. على المريخ

الصباح الجديد - وكاالت:
الياباني، ســلفر تتسويا  أصبح 
البالغ من العمــر 84 عاما، أحد 
االجتماعي  التواصل  موقع  جنوم 
"إنســتغرام" بعدمــا التقــط 
حفيــده عــددا من الصــور له 

مرتديــا مالبس عصرية في أثناء 
العطلة.

وحتول تتســويا مدرس الكيمياء 
إلى واحد من مشــاهير عارضي 
مالبس الشــارع على الشبكات 
أدخــل  أن  بعــد  االجتماعيــة، 

حفيده تغييرا شــامال على 
خزانة مالبسه.

ووصــل عــدد متابعي الى 
أكثر من 90 ألفا، منذ أن بدأ 
بنشر صوره على صفحته 

اخلاصة.
عاما  الـ84  صاحب  وظهر 
مرتديا  عصريــة  باناقــة 
أزياء من تصميم شركات 
معروفة بعالم األزياء مثل 

 .Kenzoو Burberry
وتتســويا ليس اول عجوز 
بعمر  الشهرة  باب  يدخل 
كبيــر، فقد ســبقه وانغ 
ان  بعد  الثمانيني  ديشون 
أزيــاء وملهما  بات عارض 
الرجــال  مــن  للعديــد 
املسنني خاصة مع جملته 
الشــهيرة "الوقــت ليس 

متأخرا للنجاح".

عارض ازياء بعمر الـ 84
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