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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن املكتب اإلعالمــي لرئيس 
الــوزراء عادل عبــد املهدي امس 
األعلــى  اجمللــس  أن  الســبت، 
على  اطلــع  الفســاد  ملكافحة 
8824 قضية نزاهة معروضة أمام 
القضاء في عام 2019، مشيراً إلى 
أن عبد املهدي وجه بضرورة التزام 
التوصيات  بتنفيــذ  النفط  وزارة 

اخلاصة مبلف تهريب النفط.
وقــال املكتــب في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، إن 
اجمللس األعلى ملكافحة الفســاد 
املســتجدات  آخــر  اســتعرض 
وخصوصا ما يتعلــق باالجراءات 
مكافحة  مجــال  فــي  املتخذة 
الفســاد مــن قبل الســلطات 
التنفيذيــة والقضائية والرقابية 
املقّرة  التوصيات  تنفيذ  ومتابعة 
من قبل اجمللس وتنفيذها حسب 

االختصاص .
وأضــاف البيــان أن اجمللس اطلع 
مجلس  قدمها  إحصائيــة  على 
تتضمن قضايا  األعلــى  القضاء 
احلالي  للعام  املعروضــة  النزاهة 
وعددها  اخملتصــة  احملاكم  أمــام 
العراق  عمــوم  في  قضية   ٨٨٢٤

واملنجز منها ٥٨٤٧ قضية جلميع 
احملاكم ، مبيناً أن "اجمللس شــدد 
علــى ضرورة إســناد الســلطة 
القضائيــة ومتكــن القضاة من 
املرتبطة  خصوصا  مهامهم  اداء 
بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة 

احلسم .
وبــن أن اجمللس ناقش عــدداً من 
جدول  علــى  املدرجة  املواضيــع 
األعمال، حيث وجه رئيس مجلس 
الوزراء بضرورة التزام وزارة النفط 
بتنفيــذ التوصيات اخلاصة مبلف 
تهريب النفــط وباجلدول الزمني 
املوضوع لهذا الغرض مع متابعة 
يضمن  مبا  التنفيذية  اإلجــراءات 
الفساد  منظومات  على  القضاء 

في ملف النفط .
وتابع أن اجمللس استعرض مسّودة 
التفاهــم مــع اجلانب  مذكــرة 
مكافحة  ملــف  حــول  اإليراني 
املتكاملة  واإلجــراءات  اخملــدرات 
البلدين  التي تصب في مصلحة 
، مبينــاً أن عبد املهــدي  كلف 
اجلهات ذات العالقة بإعداد دراسة 
مكافحة  جوانب  تضمن  شاملة 

اخملدرات..
تتمة ص2

المجلس األعلى لمكافحة الفساد يطالع 8824 قضية 
نزاهة ويشدد على متابعة تهريب النفط والمخدرات

اجمللس األعلى ملكافحة الفساد

a

الهاي - الصباح الجديد :

عبرت مصادر هولندية رفيعة 
املستوى عن شــكوكها من 
الهولندية  املشــاركة  جدوى 
مضيق  حماية  مشــروع  في 
. وقال القائد الســابق  هرمز 
للجيــش الهولنــدي اجلنرال 
ديــك بيرالين ان املســاهمة 
االصل  االميركي  املشروع  في 
" ان اوروبــا ، التــي تدافع عن 
التمسك بسياستها الراغبة 
في اإلســتمرار في اإلتفاقية 
النووية مع ايــران ، ليس لها 
في  املشاركة  في   " مصلحة 
بحرية حلماية  قوة  تشــكيل 
املضيق احليوي حلماية السفن 
واملالحة احلرة كما هو معروف 

 .
 وتســاءل اجلنــرال " اننــا ال 

نعــرف على وجــه الدقة ما 
الذي سيحدث الحقاً . وما اذا 
حصل اســتفزاز ما واعتبرته 

الواليات املتحدة ذريعة كافية 
لشن حرب شاملة ضد ايران". 
الهولندي  اخلارجيــة  وزير  اما 

ان  بوت فقــال  الســابق بن 
املوضــوع برمتــه " مقلق " 
االميركي  املوقــف  واعتبــر 

باإلتفاقية  ارتباطه  فك  الذي 
النووية " محاولة جلر احللفاء 
الغربين الــى امر ما ال يتفق 

معه احد " . 
واملبادرة االميركية بإنشاء قوة 
القليل  تلقــت  هرمز  حماية 
املصادر  وفــق  الدعــم  مــن 
اململكة  وحتى   . الهولنديــة 
املتحــدة التــي اقترحت في 
بحرية  قوة  لتشكيل  البداية 
الواليات  بالتعاون مع  ربطتها 
املتحــدة األميركية حســب 
اجلديد  الــوزراء  رئيس  يرى  ما 

بوريس جونسون . 
امتنعت  املانيــا فقــد  امــا 
الدعــم لطلبن  تقــدمي  عن 
اميريكين ســواء في سوريا 
والتــي   ، او مضيــق هرمــز 
واشــنطن  اثرها  على  هددت 
بنقل مــكان تواجد قواعدها 
فــي املانيــا وبولنــدا . علماً 

مضيق  حمايــة  مقتــرج  ان 
هرمــز اوروبياً ســيكون على 
هلسنكـي  مباحثـات  طاولة 
التشاوريـــة التي ســتعقد 

نهاية الشهر اجلاري . 
االتفاقــات  هــذه  ومثــل 
املفترضـة سيكون على اوروبا 
ان تخصـــص ما ال يقـل عن 
ثلـث طاقـة اوروبـا البحريـة.

وباتت دعوات الواليات املتحدة 
األميركية الى انشــاء حتالف 
دولــي لتأمــن املالحــة في 
اخلليـــج العربــي ومضيــق 
هرمز، تواجه بالرفض ســيما 
بعــد اطالق ســلطات جبل 
طــارق ناقلــة نفــط إيرانية 
خرقها  بدعــوى  احتجزتهــا 
لعقوبــات االحتــاد األوربــي، 
لناقلة  ايران  باحتجاز  تسبب 
العلم  كانــت حتمل  باملقابل 

البريطاني.

تقريـر

ممانعة هولندية لمشروع قوة بحرية لحماية مضيق هرمز 
وتشكيك بجدوى المشاركة فيها

خبراء عسكريون وسياسيون: ال مصلحة لنا منها

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مسح ميداني ان عددا 
كبيرا مــن املوظفن العراقين 
يســتغلون ثالث ســاعات من 
اوقــات عملهــم لالنشــغال 
بهواتفهم ، فيما ذكر مسؤول 
حكومي ان أصبح آفة خطيرة 

تنخر مؤسسات الدولة.
واظهر املسح ان عدداً كبيراً من 
املوظفن يســرقون من أوقات 
العمل ما بن ساعتن إلى ثالث 

ساعات يومياً من خالل األلعاب 
منصــات  أو  التطبيقــات  أو 
التواصل والدردشــة ، مبيناً أن 
الهواتف تلهــي املوظفن عن 
العمل وسبب رئيس في تعطل 
مصالح املراجعن ، مضيفا ان 
الرجال أكثر استعماال ً للهاتف 
من النساء خالل أوقات العمل . 
فيمــا ذكر مســؤول حكومي 
انتقلت من  الظاهــرة  ان هذه 
واخلدمية  املدنية  املؤسســات 

االمنيــة،  املؤسســات  إلــى 
عناصر  اســتعمال  فمعــدل 
األمــن في الثكنــات واملقرات 
األمنية للهاتف يتصاعد أيضاً 
، مبينــا ان احلكومة لم تضع 
تركت  لكن  عقابيــة،  ضوابط 

التصرف لكل مدير. 
واضــاف ان هناك مؤسســات 
وضعت أجهزة تشــويش على 
شبكة الهاتف احملمول، وأخرى 
قررت عقوبات تصل إلى خصم 

أيام من الراتب الشهري، غير أن 
تلك اإلجراءات لم حتل املشكلة 
اكد موظف  ، فيمــا  بالكامل 
باحــدى الدوائــر احلكومية ان 
الدوائر  اغلــب  املوظفــن في 
منشــغلون بالهواتف، وال أحد 
اننا  الى  مشيرا  بالعمل،  يقوم 
طالبنا املدير العام بإصدار قرار 
في  الهواتف  اســتعمال  مبنع 

أوقات الدوام الرسمي..
تتمة ص2

السليمانية - عباس كاريزي:
تتأثر  ان  توقــع خبيــر نفطــي 
االحتادية  احلكومة  بــن  احملادثات 
وحكومة إقليم كردستان سلبا، 
جراء مشــكلة جديــدة تواجه 
احلكومة األخيرة ومستشــارها 
الثروات  ووزيــر  هورامي  آشــتي 
الطبيعية السابق، وفيما قال ان 
هذه املشكلة تتمثل بأن شركة 
نفطية مغمورة كانت تعمل في 

قضائية  دعــوى  اقامت  اإلقليم 
ضد حكومتــه في لندن تطالب 
مليار  تبلــغ  بتعويضات  فيهــا 
ونصف املليار دوالر، شكك في ان 
القضية الدعــوى ملفقة واملراد 

منها تبييض األموال.
منظمــة  رئيــس  واســتغرب 
النفطــي  االداء  ملراقبــة  دور 
من  حســن،  وريا  االقليــم  في 
الشــكوى املقامة ضد حكومة 

الطبيعية  الثروات  ووزير  اإلقليم 
اشتي هورامي، الن هذه الشركة 
موضع شــك ألنها غير معروفة 
النفطي  توعمل في االستخراج 

داخل املياه الدولية.
حديث  فــي  حســن  واضــاف 
ملــف  "ان  اجلديــد،  للصبــاح 
قدمتها  التي  واالسباب  الدعوى 
الشــركة، يثيــر الكثيــر مــن 
ما  واذا  والشــكوك،  التساؤالت 

استمر على شــكله احلالي فان 
هذه  ستخسر  االقليم  حكومة 
ما ســيؤثر سلبا على  الدعوى، 
النفطية  املباحثات  ســير  اجتاه 
واحلكومة  االقليم  بن حكومتي 
احلكومة  الن  نظــرا  االحتاديــة، 
االحتادية غير مســتعدة لتحمل 
على  املتراكمة  الديــون  اعبــاء 

حكومة االقليم".
تفصيالت ص2

دعوى ضد حكومة إقليم كردستان تضع المحادثات 
النفطية معه امام عقبة جديدة 

الهواتف الذكية آفة خطيرة تنخر مؤسسات الدولة   
مطالبات باصدار قرار حكومي يمنع استعمالهاتوقع خبير أن الغاية منها تبييض االموال

الصناعة تبرم 200 عقد ضمن خطة 
6إنتاجية جديدة قادة مجموعة السبع يعقدون قمتهم 

4وسط خالفات حادة وازمات تهز العالم

مضيق هرمز

بغداد ـ الصباح الجديد:
حمل رئيس تيار احلكمة الوطني 
الســيد عمــار احلكيــم امس 
الســبت احلكومــة واألجهــزة 
األمنية مسؤولية التفجير الذي 
اســتهدف قضاء املســيب يوم 

امس.
احلكيم في  الســيد عمار  وقال 
بيان تلقت الصباح اجلديد نسخة 
منه، شــهد قضاء املسيب في 
محافظــة بابل يــوم اول امس 
اعتداء ارهابيا بعد انفجار دراجة 
اجلرحى  من  عــددا  خلفت  نارية 
بــن صفــوف املواطنــن، وفي 
الوقت الذي ندين ونستنكر فيه 
هذا االعتداء الغــادر فإننا نحذر 
من تكرار مثل هــذه االعتداءات 

اإلرهابية .
احلكيم  عمــار  الســيد  وحمل 
واالجهزة  العراقيــة  احلكومــة 
احلفــاظ  مســؤولية  االمنيــة 
على ارواح املواطنــن، داعياً إلى 
مراجعة اخلطط االمنية وحتديث 
ما هــو تقليدي منهــا ومعاجلة 
مكامن الهشاشة فيها وتفعيل 
واعتماد اجلهد االستخباري لعدم 
تعريض املنجز االمني النتكاسة 

كبيرة .
وانفجــرت دراجــة ملغمة قرب 
واملالبس  العطــور  بيــع  محال 
في سوق املســيب شمالي بابل 
أســفرت عــن إصابة عشــرات 
املدنيــن ووقــوع اضــرار مادية 

كبيرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر مجلس القضاء االعلى عدة 
قرارات للحد من ظاهرة التحرش 
اجلنســي في دوائر ومؤسســات 

الدولة وفي األماكن العامة.
وأشــارت وثاق للقضــاء اطلعت 
الصباح اجلديد على نسخة منها 

الى ان عقوبة املتحرش تصل الى 
مدة سنة سجن وغرامة مالية.

ضــرورة  على  القضــاء  وشــدد 
في  النسوي  العنصر  مشــاركة 
املشــكلة  التحقيقية  اللجــان 
لقضايا التحــرش باملوظفات في 

الدوائر احلكومية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن مكتب املفتــش العام 
فــي وزارة اإلعمار واإلســكان 
عيادة  نعمان  أميــن  والبلديات 
 28 اســترجاع  السبت،  امس 
عقــاراً في الديوانيــة بقيمة 
أربعة مليارات دينار إلى الدولة.

تلقت  بيان  فــي  املكتب  وقال 
نســخة  نيــوز  الســومرية 
منــه، إن "الكــوادر اللفنيــة 
والتحقيقيــة فــي املكتــب 

بقيمة  28 عقاراً  اســترجعت 
في  دينار  مليــارات  بـ)4(  تقدر 
مناطق البر صالح وأم النخيل 
وصدر اليوسفية والتقية، وفق 
قــرارات قضائية مــن احملاكم 

اخملتصة". 
التوجيه  إلى  املكتب،  وأشــار 
املقصرين  ومحاسبة  مبالحقة 
والفاســدين ممن تسببوا بهدر 
مصالح  واستغالل  العام  املال 

الدولة.

الحكيم يحمل الحكومة
واألجهزة األمنية مسؤولية 

تفجير المسيب 

مجلس القضاء األعلى: سنة سجن 
وغرامة مالية للمتحرش الجنسي

في مؤسسات الدولة 

استرجاع 28 عقارًا في الديوانية 
بقيمة أربعة مليارات دينار

إلى الدولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزيــر التربية وكالة قصي 
الســبت عن  امس  الســهيل 
االحد ألداء  اليوم  الطلبة  توجه 
للدراسة  النهائية  االمتحانات 
االعدادية واملتوسطة في جميع 

انحاء العراق للدور الثاني.
وقال الســهيل في بيان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه 
انهت اســتعداداتها  الوزارة  ان 
واخلاصة  كافــة  اللوجســتية 
بإجــراء االمتحانــات العامــة 
الوزاريــة للدراســة االعدادية/ 
الدور الثاني ، بفروعها }العلمي، 
واالســالمي{  املهني،  االدبــي، 
واملتوســطة للعام الدراســي 

."٢٠١٨-٢٠١٩

وبن الســهيل انه ســيتوجه 
باملــدارس  الطلبــة  جميــع 
مضيفاً   ، واالهليــة  احلكومية 
ان اللجان الفرعية لإلمتحانات 
فــي املديريــة العامــة كافة 
عقدت نــدوات تعريفية ملديري 
املراكز واملعاونن من اجل شرح 

التعليمات االمتحانية .
هيــأت  اللجــان  ان  وتابــع 
الغش  وســائل  كشف  اجهزة 
االلكترونــي التــي زودتها وزارة 
التربية في وقت ســابق، فيما 
نســقت الوزارة ايضا مع بعض 
واالمنيــة  اخلدميــة  اجلهــات 
لتوفيــر عناصر االمــن جلميع 
الطاقة  املراكز فضال عن توفير 

الكهربائية .

اليوم ..بدء امتحانات الدور الثاني 
للدراستين المتوسطة واإلعدادية

المنجز منها 5847 قضية لجميع المحاكم

البصرة ـ الصباح الجديد:
حــذر مكتب مفوضيــة حقوق 
البصرة  محافظة  في  اإلنســان 
من إستفحال ظاهرة اخملدرات في 

احملافظة.
لها  بيان  فــي  املفوضية  وذكرت 

تلقت الصباح اجلديد نسخة منه 
ان مكتب املفوضية العليا حلقوق 
األنســان في البصــرة واذ يثمن 
عظيم التضحيات التي يقدمها 
رجال امن جادوا بحياتهم شهادة 
وجروحــا من أجــل أن يكون غد 

أجمل لبصرة بال مخدرات ويعزي 
املكتب  يطالب  وأقرانهم  ذويهم 
احلكومة املركزية بالعمل الفوري 
ظاهرة  إلنهــاء  والســريع  اجلاد 

اخملدرات .
وأشارت املفوضية الى ان اخملدرات 

كبير  بشــكل  تهــدد  أصبحت 
السلم اجملتمعي والثروة البشرية 
الى تشــكيل  داعياً  البصرة  في 
خليــة أزمة مفتوحــة إلنهائها 
فعليــاً كمــا يطالــب بتفعيل 
كامل لقانــون مكافحة اخملدرات 

واملؤثــرات العقلية رقم ٥٠ لعام 
. ٢٠١٧

واستشــهد ضابط ومنتســب 
في قيادة شــرطة البصرة امس 
إصابة  إلــى  اجلمعــة، إضافــة 
أثنن آخريــن من عناصر األجهزة 

األمنية، يــوم أمس األول اجلمعة  
أثنــاء تنفيذ واجــب إلقاء قبض 
بتجارة  املتهمــن  احــد  بحــق 
اخملدرات في قضــاء أبي اخلصيب 

جنوبي احملافظة.
تتمة ص2

حقوق االنسان تحذر من استفحال ظاهرة المخدرات في البصرة 
استشهاد ضابط ومنتسب واصابة آخرين اثناء محاصرة متاجر بها
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شؤون عراقية
القاضي علي كمال
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اجمللس األعلى ملكافحة 
الفساد يطالع 8824 قضية 
نزاهة ويشدد على متابعة 

تهريب النفط واخملدرات
ومتكني املــاكات العاملة وتوفير 
التجهيزات واالدوات وكذلك جعل 
هذه املسّودة أساساً إلبرام املزيد 
من االتفاقيات مــع الدول اجلارة 
واإلقليميــة، وكذلــك اتفاقيات 
ثنائية مع الدول اخملتلفة، وضرورة 
االنتهــاء وبشــكل عاجــل من 
هذه  وتوقيع  النهائية  املســّودة 

االتفاقات .
مناقشــة  إلى  البيــان  وأشــار 
بخصوص  النزاهة  هيئــة  تقرير 
الشــركات العاملــة في مجال 
التخليص اجلمركــي في املنافذ 
احلدوديــة والتــي لم تســتوِف 
الشــروط القانونية ، مضيفاً أن 
اجمللــس وجه بـ«أخــذ االجراءات 
جميع  ومحاســبة  القانونيــة 
اخملالفني واملتورطني بهذا اجلانب .

بحث  اجمللــس  أن  إلــى  ولفــت 
اخلطــوات  مــن  مجموعــة 

واإلجــراءات التــي تعــزز مــن 
العام  املال  وحماية  الشــفافية 
الوزراء  رئيس مجلس  والتي وجه 
املعنيني  علــى  عرضها  بضرورة 
ليتسنى  واستكمال متطلباتها 
تبنيها وإعانها وإلزام املؤسسات 
بتنفيذهــا قدر تعلق  احلكومية 

األمر بها .
وأوضح أن اجمللــس رحب مبواقف 
بتقــدمي  ومبادراتهــم  النــواب 
الوثائق واألدلــة الازمة لتمكني 
والقضائية  الرقابيــة  اجلهــات 

وإســنادهم فــي أداء أعمالهم، 
واألشخاص  اجلهات  جميع  داعياً 
الذين لديهم ملفات فساد وأدلة 
إدانــة حول أية قضيــة أو ملف 
محــدد إلى تقدميها ومســاندة 
والقضائية  احلكوميــة  اجلهات 
إجناز  من  الرقابية  اجلهات  ومتكني 

أعمالها. 

حقوق االنسان حتذر من 
استفحال ظاهرة اخملدرات في 

البصرة 

وفقــاً ألوامر قضائيــة، اذ أقدم 
املتهم بعــد محاصرته من قبل 
القــوة األمنية، بتفجيــر رمانة 
يدوية على نفسه واجملموعة التي 
معه، وفقاً ملا أعلنه رئيس اللجنة 
محافظة  مجلــس  في  األمنية 

البصرة جبار الساعدي.

الهواتف الذكية آفة خطيرة 
تنخر مؤسسات الدولة   

إال أن املدير لم يستطع أن يتخذ 
القرار خوفاً من رفض املوظفني 

الذين يرتبطــون بجهات حزبية 
وسياسية . 

واكــد املســؤول احلكومــي ان 
آفــة خطيرة  املوضــوع أصبح 
وحتتاج  الدولة  مؤسسات  تنخر 

إلى قرار حكومي. 
ويشــكو أغلب مراجعي الدوائر 
احلكوميــة العراقيــة من عدم 
قبل  مــن  إجنــاز معاماتهــم 
املوظفــني في الدوائر بســبب 
انشغالهم بتطبيقات الهواتف 

الذكية.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – تفكيك صاروخني 
أفــاد مصــدر امني في الشــرطة 
بتفكيك  الســبت  امس  العراقية 
قرب  هجومية  ورمانــات  صاروخني 
جســر«حي تونس« في بغداد، دون 

وقوع إصابات.
وقال املصــدر إن قوة من شــرطة 
النجدة عثرت علــى صاروخني نوع 
قاذفة مع رمانــات هجومية معدة 
للتفجيــر بالقرب من جســر حي 
تونس ، مضيفا أنه مت استدعاء خبير 
املتفجرات الذي قام بالتفكيك دون 

أية إصابات تذكر . 

ديالى – اعتقال مطلوبني 
الرسمي باسم قيادة  الناطق  اعلن 
شرطة ديالى العميد غالب العطية 
امس الســبت ان قوة امنية القت 

13 مطلوبا بقضايا  القبض علــى 
اثنني  بيهم مطلوبني  مختلفة من 
على وفق املادة 4 ارهاب في مناطق 

متفرقة من احملافظة.
وقــال العميد العطيــة ان تنفيذ 
املطلوبني  بحق  القبض  القاء  اوامر 
وضبط العجــات اخملالفة من أجل 
فرض ســيادة القانون وادامة االمن 

واالستقرار في مناطق احملافظة .

كركوك – اندالع حريق 
في شــرطة  أمني  أفــاد مصــدر 
الســبت  امس  كركوك  محافظة 
باندالع حريق داخل تســعة محال 

جتارية وسط احملافظة .
وقال املصــدر إن حريقاً اندلع امس 
داخل تســعة محــال جتارية لبيع 
تبــارك في  داخــل عمارة  االحذية 
شــارع اجلمهورية مركز محافظة 

كركــوك ، مضيفا ان فــرق الدفاع 
إلى مــكان احلريق  املدني وصلــت 
ومتكنت مــن مكافحته اضافة الى 

معرفة اسباب اندالع احلريق .

بابل – ارتفاع حصيلة تفجير 
في شــرطة  أمني  افــاد مصــدر 
محافظة بابل امس السبت بارتفاع 
الــذي حدث في  التفجير  حصيلة 
قضاء مبحافظة بابل الى 39 جريحاً، 

البعض منهم إصابته خطرة.
وقــال املصدر إن العبوة الناســفة 
التي انفجرت مساء يوم امس االول 
أمام محل لبيع املابس في ســوق 
بقضاء املسيب في محافظة بابل، 
تبني أنها أســفرت عــن إصابة 39 
شــخصاً كانوا بالقــرب من مكنا 
أشــخاص  ســتة  وليس  االنفجار 
كما مت اإلعان عنه في وقت ســابق 

، مضيفا أن االنفجار نتج عن عبوة 
ناسفة كانت موضوعة حتت دراجة 
ناريــة أمام احملل ورمبــا كانت دراجة 
نارية ملغمة اال انــه من املؤكد ان 

عدد املصابني بلغ  39 شخصاً. 

االنبار – عملية امنية 
اعلنت قيادة العمليات املشــتركة 
امس الســبت عن انطاق املرحلة 
مبينة  النصــر،  ارادة  مــن  الرابعة 
ان املرحلــة تشــمل تطهير كامل 
الصحــراء واملناطــق احملــددة في 

محافظة االنبار.
وقال نائب قائد العمليات الفريق ق 
خ الركن عبد االمير رشــيد يار اهلل 
انه بتوجيه من القائد العام للقوات 
املسلحة وباشراف قيادة العمليات 
املشتركة، وبعد أن حققت املرحلة 
النصر  إرادة  عمليــة  مــن  الثالثة 

أهدافها املرســومة بدقــة وجناح، 
أنطلقت املرحلــة الرابعة من هذه 
العمليــة فجــر امس الســبت ، 
مضيفا ان العملية تشمل تفتيش 
وتطهير كامــل الصحراء واملناطق 
احملددة في محافظــة االنبار ضمن 
بقايــا فلول  العملية مــن  هــذه 

عصابات داعش االرهابية .

كربالء – ضبط رمانات يدوية 
اعلن مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظة كرباء امس السبت إلقاء 
القبــض على متهمــني بحوزتهم 
3 رمانات يدوية ومــواد مخدرة في 

مناطق متفرقة من احملافظة.
وذكر املصــدر ان دوريات جندة كرباء 
متكنــت مــن القاء القبــض على 
متهم بحوزتــه 3 رمانات يدوية مع 
الصواعق إضافــة إلى مادة مخدرة 

مع مــواد ممنوعــة مختلفة وآالت 
جارحة ، مضيفا انه مت اعتقال ثاثة 
ســراق باجلرم املشــهود يستقلون 
أثناء ســرقتهم  في  ناريــة  دراجة 
حقيبة نســائية حتــوي بداخلها 3 
أجهــزة موبايل مع مبلــغ من املال 
، مبينــة انــه مت اتخــاذ اإلجراءات 

القانونية املطلوبة بحقهم . 

نينوى – عملية امنية 
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظة نينوى امس الســبت عن 
إطاق عملية أمنية واسعة للقوات 
املشــتركة لتعقب فلول »داعش« 

في محافظة نينوى.
وذكــر إملصدر ان العملية اشــترك 
فيها اللواء ١٥ واللواء ٢٥ باحلشــد 
والفوج الرابع وقوة من االستخبارات 
واحلركات التابعــة ل قيادة عمليات 

واسعة من  لتطهير مناطق  نينوى 
جزيرة احلضــر ، مضيفــا ان قوات 
احلشــد دمــرت ثاثة انفــاق كان 
لاختباء  اإلرهابيون  يســتخدمها 

ضمن العملية األمنية .

البصرة – نزاع مسلح 
في شــرطة  أمني  ذكــر مصــدر 
محافظــة البصرة امس الســبت 
ان نزاعا عشــائريا اندلع باالسلحة 

اخلفيفة واملتوسطة باحملافظة.
وقــال املصــدر ان نزاعاً عشــائرياً 
اندلع في احــدى مناطق محافظة 
البصــرة  تطــور الى اســتعمال 
االســلحة اخلفيفة واملتوســطة ، 
مضيفا أن القوات األمنية انتشرت 
فــي املنطقة ومتكنت مــن إيقاف 
النزاع العشائري الذي استمر لعدة 

ساعات .

تفكيك صاروخين ورمانات هجومية شمالي بغداد * اعتقال 13 مطلوبا بمناطق متفرقة من محافظة ديالى
ارتفاع حصيلة تفجير قضاء المسيب الى 39 جريحا * إطالق عملية أمنية واسعة لتعقب فلول داعش في نينوى

ملوضوع اجلرائم االلكترونية أهمية خاصة نظرا ألنها 
وليــدة الثورة املعلوماتية والتــي جنم عنها حتوالت 
اقتصادية واجتماعية مــا ادى الى بزوغ فجر جديد 
من مجتمع املعلومات, وتزايد اســتعمال احلاسوب 
كأداة للتخزيــن ومعاجلــة واســترجاع املعلومات 
وكمعاون مهم في عمليــات التصميم والتصنيع 
والتحكــم واالدارة وتطور تطبيقاتها من اداء بعض 
العمليات احلســابية الى اداء اخلدمات في مجاالت 
وتسهيل  الطبي  والتشــخيص  كالتعليم  عديدة 
املعامــات واخلدمات البنكية واحلجــز اآللي لنقل 
االشــخاص والبضائع وبذلك لم يعد هناك مجال 
ســواء كان جتاريا او اقتصاديا او صناعيا اال وتتدخل 
احلاســبات وتقنياتها وتأخذ دورا رئيسا في اعماله 
وتطوير اخلدمات التي يقدمها وبذلك أصبح العالم 
اشــبه بقرية صغيرة جتمعه مجموعة حاســبات 
وبشــتى األنظمــة املعلوماتية واصبــح بإمكان 
الفرد من خال شاشــة حاســوبه تخطي احلدود 
والوصول الى املعلومة او شراء ما يحتاجه, وبالتالي 
اصبح اضافة الى ما جلبه من نفع للبشــرية لكن 
حصل هناك اختراق لهــذا النظام وارتكاب اجلرائم 
من خاله ســواء ماكان يخص االفــراد وتكون اما 
باختراق خصوصيتهم او من خال املساس بسرية 
املعلومات واحليــاة اخلاصة بهم واالســاءة اليهم 
بها او من خال االعتداء على النظام ذاته وســرقة 
محتوياته وحصلت دوليا انتهاكات مختلفة وبعدة 

صور.
 واذا ما رجعنا الى التشــريعات النافذة سواء على 
املســتوى احمللي او الدولي ومــدى كفاية االنظمة 
العقابية ملاحقة تلك اجلرائم جند ان هناك صعوبات 
عدة تواجهنا وذلك الن النظــام املعلوماتي مايزال 
يكتنفــه الغموض ومبجــاالت مختلفة وخصوصا 
في الناحية القانونية بســبب تعدد اســتعماالت 
تقنيات احلاســوب ووسائل االتصال احلديثة وظهور 
حالة الفراغ التشريعي التي تتطلب تدخل املشرع 
للتصــدي لهذه األمناط املســتحدثة مــن اجلرائم 
املعلوماتية الن ذلك ادى الــى ان هذه االفعال التي 
لم جتد نصوصا جترمهــا او تتصدى لها ما ادى الى 
ارتــكاب تلك اجلرائم من دون خــوف من العقاب او 
رادع سيما وان مرتكبي تلك اجلرائم هم ليسوا ممن 
يرتكــب اجلرائم االعتيادية وباالمــكان اال يترك اثرا 
من خال التطــور الكبير الذي واكب تلك االنظمة 
وسهولة اســتعمالها حيث اصبح اجلاني يتمكن 
من تخزين البيانات املتعلقة بنشاطه االجرامي في 
دولة واســتعمالها من دولة اخرى وبامكانه محو 
آثار وعامات تلك اجلرائم بســهولة هذا من جهة 
النظام العقابي بل اصبح حتــى النظام االجرائي 
ووسائل التحقيق قاصرة عن حتقيق ماهو مطلوب.

 فاالجــراءات التقليدية في التحقيق من التفتيش 
اخلبراء ومناقشــة  وانتــداب  املتهم  واســتجواب 
الشــاهد هــي االخرى قاصــرة عــن مواكبة هذا 
التطور اذ اصبح لزاما علــى االجهزة القضائية ان 
تكون قادرة على التعامل مع االوساط االلكترونية 
والفضاء املعلوماتي لتصــل من خال جمع االدلة 
التي تسهم في الوصول الى احلقيقة واثبات او نفي 

اجلرمية عن املتهم.
ولدى تتبع اجلهــود الدولية فــي مكافحة اجلرمية 
االلكترونية جند ان املواجهة متت بعدة اجتاهات فتارة 
يقوم املشرع على حماية البيانات املتعلقة باحلياة 
اخلاصــة وتارة اخرى يقوم علــى حماية حق املؤلف 
على البرامج التي يبتكرها وقواعد البيانات امللكية 
الفكريــة للمصنفــات الرقميــة اال ان النصوص 
املتناثرة هنا وهناك قد اضعفت من امكانية صياغة 
نظرية عامة للحمايــة اجلنائية لتقنية املعلومات 
بصــورة عامــة وبالتالي تشــتيت اجلهود بشــأن 
ادراك كنه هذه الظاهرة وتوفيــر االدوات الناجحة 
ملكافحتها, واذا كان اجملتمع العربي عامة والعراقي 
خاصة لم يتأثر بعد بشــكل ملموس مبخاطر هذا 
النمط من اجلرائم فــان خطر هذه اجلرائم في هذه 
اجملتمعات يكون بيئة نشــطة باعتبار عدم جاهزية 
االنظمــة التشــريعية والتقنيــة واالدارية كافية 
ملواجهتها باملســتوى الكافي ان لــم تكن مغيبة 
او معدومــة مقارنة بالــدول العاملية واميركا التي 
تعد من اخطــر اجلرائم وقد تزايــدت ومنت اخلطط 

والتشريعات في مكافحتها. 

مدى فاعلية أحكام القانون 
الجنائي لمواجهة الجرائم 

االلكترونية

السليمانيةـ  عباس كاريزي:
 

وريا حســني،  النفطي  اخلبير  عبر 
الشــكوى  من  اســتغرابه  عــن 
املقامة ضــد حكومة االقليم من 
احدى شــركات النفــط العاملة 
فــي االقليم، والتــي تطالب فيه 
 1.5 بدفع مبلغ تعويض يصل الى 

مليارات دوالر.
واضــاف رئيس منظمة دور ملراقبة 
االداء النفطــي فــي االقليم، وريا 
رفعت  التي  الشــركة  ان  حسني، 
دعوى ضد حكومــة االقليم ووزير 
هورامي  اشتي  الطبيعية  الثروات 
هي موضع شك ألنها شركة غير 
معروفــة تعمل في االســتخراج 

النفطي داخل املياه الدولية.
واضاف حسني في حديث للصباح 
اجلديد، »ان ملف الدعوى واالسباب 
التي قدمتها الشركة، يثير الكثير 
ما  واذا  والشكوك،  التساؤالت  من 
اســتمر على شــكله احلالي فان 
هذه  ستخســر  االقليم  حكومة 
الدعوى، ما ســيؤثر ســلبا على 
النفطية  املباحثــات  اجتاه ســير 
بني حكومتــي االقليم واحلكومة 
احلكومــة  الن  نظــرا  االحتاديــة، 
لتحمل  مســتعدة  غير  االحتادية 
املتراكمــة على  الديــون  اعبــاء 

حكومة االقليم«.
واضاف، ان هذه الدعوى ســتلحق 
االقليم  بحكومة  كبيــرة  اضراراً 
النهــا اوالً تأتي فــي الوقت الذي 
مفاوضات  الجراء  االقليم  يستعد 
احلكومة  مــع  النفط  ملف  حول 
باحلكومة  يدفع  والــذي  االحتادية، 
االسباب  عن  للتســاؤل  االحتادية 
التــي جتعلهــا تتحمــل اعبــاء 
اخطاء كارثيــة ارتكبتها حكومة 
العقود  ونوع  في شــكل  االقليم 
الكبيرة  واالمتيازات  وقعتها  التي 
واالستثمارات اجملزية التي منحتها 
االجنبية  الشــركات  الســتدراج 
للعمل في قطاع الطاقة باالقليم.

واوضــح ان املشــكلة الثانية، ان 
مبلــغ التعويــض الــذي تطالب 
به الشــركة كبيــر، وان حكومة 
االقليــم عاجزة عــن اعطاء هذا 
املبلــغ في الوقــت الراهــن، لذا 
فانها غير قــادرة على اعادة املبلغ 
نقــداً وهي رمبا ســتلجأ في حال 

خسرت الدعوى الى اساليب اخرى 
كالتي اعتمدتهــا في اعادة مبلغ 
الذي خســرته لصالح  التعويض 
شــركة دانا غاز، وهو زيادة اسهم 
الشــركة في االقليــم، ومنحها 

امتيازات اكثر.
بــان هذه  اعتقد  »انــا  واضــاف، 
القضيــة ملفقــة بالكامل وانه 
مخطط من قبــل احلكومة ووزير 
الســابق،  الطبيعيــة  الثــروات 
لتبييض االموال املتراكمة لديهم 
وتهريبها الى اخلــارج، عبر اختاق 
انها قد  الذي قــال  القضية  هذه 

تكون مفبركة.
العاملة  دايناستي  شركة  وكانت 
في مجــال الطاقة قد اقامت يوم 
14 من أب احلالــي دعوى قضائية 
لندن،  العليا فــي  امام احملكمــة 
ضــد كل مــن حكومــة االقليم 
وعبد اهلل عبــد الرحمن عبداهلل 
)املعروف أِشتي هورامي( وزير املوارد 
الطبيعية الســابق واملستشــار 

احلالي في حكومة االقليم.
تنفيذ  بعــدم  الدعــوى  تتعلــق 
»اتفاقيــة بيــع وشــراء« تتعلق 
بعقود املشاركة باإلنتاج للرقع ك 
)كوردامير(،   44 وك  )طوبخانة(   39
وتطالب الشركة املدعية تعويضا 
ال يقــل عــن  1.5 مليــارات دوالر؛ 
املدعى  احملكمــة  منحــت  وقــد 
عليهما )كل من حكومة االقليم 
واشــتي هورامي( 21 يوما لتقدمي 

موقفهما.
علما انه ســبق حلكومة االقليم، 
في  قضائية  دعــوى  ان خســرت 
لندن لصالح شركتي الهال ودانا 
غاز في قضية اخرى قبل ســنتني 

ومببلغ 2.2 مليار دوالر.
التــي حصلت  للوثائــق  ووفقــا 
الصباح اجلديد على نسخة منها 
فان شركة دايناستي قد ذكرت في 
وثيقة الدعوى، ان حكومة االقليم 
ووزير الثروات الطبيعية الســابق 
اشتي هورامي قد قاما بتهديدها 

لاخال  محاولــة  في  وابتزازهــا 
بالعقــد املوقــع بينهمــا، نظرا 
لرفضها اعطاء نسبة من ارباحها 
الثروات  ووزيــر  االقليم  حلكومــة 
الطبيعية، مشيرة الى ان االحزاب 
املتنفذة في االقليم مطلعة على 

تلك املساعي.
قد  دايناســيتي  شــركة  وكانت 
اشترت اسهم حقلني نفطيني من 
ووفقا  االسبانية،  ريسبول  شركة 
للمــادة 39 والفقرة ســابعا من 
قانون العقود املشــتركة لانتاج، 
فانه ينبغي على حكومة االقليم 
تغيير هوية الشــركة املستثمرة 
وال تستطيع حكومة االقليم منع 

ذلك.
لوثيقة  وفقا  الشــركة  واضافت 
الدعوى، ان وزير الثروات الطبيعية 
الســابق رفــض طلبــاً قدمتــه 
الشــركة لتغيير اسهم الشركة 
واملوافقة علــى اإلجراءات اخلاصة 
بتغيير اســم الشركة املستثمرة 

بحصة  مطالبــاً  احلقــول،  لتلك 
التي  االرباح  من  كردستان  القليم 
حتصل عليها الشــركة، واضافت 
انه برغم انها وجهت رســالة الى 
كردســتان  اقليم  حكومة  رئيس 
مسرور بارزاني، اال انه لم يرد على 

طلب الشركة.  
وكانت حكومة اقليم كردســتان 
40 عقدا نفطيا  قد وقعت نحــو 
االجنبية،  النفــط  شــركات  مع 
ميتــد اغلبها ملــدة 25 عاماً قابلة 
للتمديد الى 30 عاماً، تلته بانشاء 
انبوب لتصدير النفط عبر االراضي 
بطاقة  ميناء جيهان  الى  التركية 

-500 600 الف برميل يومياً.
وبرغم بدأها ببيع وتصدير النفط 
بداية عام 2013 الى اسواق النفط 
العامليــة، اال ان االقليــم مديــن 
مببلغ يصــل الى 24 مليــار دوالر، 
وفقا ملراقبــني وخبراء في مجاالت 
الطاقة، فان مبلــغ الدين املترتب 
على حكومة االقليم غير واقعي، 

مشــيرين الى ان حكومة االقليم 
اذا ما اشــترت النفــط ولم تبعه 
خال تلك السنوات، فانه لم يكن 
باالمكان ان تترتب عليها كل تلك 

الديون.
وعزا املراقبــون تراكم تلك الديون 
على االقليم، الى غياب الشفافية 
النفط  الفســاد مبلف  وتفشــي 
والغــاز، وهيمنــة االحــزاب على 
واســتخراج  استكشــاف  ملف 
وتصدير وبيع النفــط، االمر الذي 
توصل  امام  الرئيسة  العقبة  يعد 
االقليــم وبغداد الــى اتفاق حول 

ملف النفط.
اذا ان اقليــم كردســتان يرتبــط 
بعقود شــراكة طويلة االجل مع 
شــركات نفط اجنبية تعمل في 
قطاع الطاقــة باالقليم، وتطالب 
تلك الشــركات مبوجبها ســنوياً 
مببالــغ كبيــرة، وهو مــا ترفض 
احلكومة االحتادية حتمله والرضوخ 

لتلك الديون.

حكومة االقليم واشتي هورامي يواجهون غرامة 
بقيمة 1.5 مليارات دوالر

توقع خبير نفطي أن يكون محاولة لتبييض األموال

حقول نفط االقليم

وريا حسين: ان ملف 
الدعوى واالسباب التي 
قدمتها الشركة، يثير 
الكثير من التساؤالت 
والشكوك، واذا ما 
استمر على شكله الحالي 
فان حكومة االقليم 
ستخسر هذه الدعوى، 
ما سيؤثر سلبا على اتجاه 
سير المباحثات النفطية 
بين حكومتي االقليم 
والحكومة االتحادية، نظرا 
الن الحكومة االتحادية 
غير مستعدة لتحمل اعباء 
الديون المتراكمة على 
حكومة االقليم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة اعتماد املنتج 
للمفردات  تعاقداتها  الوطني في 
الغذائية للعــام احلالي وتقليص 
االستيردات من املناشئ االجنبية 
اعتمــادا على املتوفــر في املنتج 

الوطني.
تلقت  بيــان  الــوزارة في  وذكرت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه ان 
جلنة التعاقدات املركزية اعتمدت 
املناشــئ الوطنية فــي عمليات 

الشراء خاصة مواد السكر وزيت 
الطعام فضا عن اعتماد احلنطة 
احمللية بشكل كامل بعد النجاح 
الذي حققه املوســم التسويقي 
بتوفيــر اكثــر من اربــع مايني 
ونصف طن االمر الذي يعد تطورا 
الفتــا لم يتحقق خــال العقود 

السابقة.
وأوضــح أن حديــث البعض عن 
تبرمهــا جلنة  عقــود خارجيــة 
التعاقــد املركزية عــدا مادة الرز 

نتيجــة عدم كفاية الــرز املنتج 
محليا امنا يقصد سنوات سابقة 
عندما كان االعتماد يجري بشكل 
االجنبية  االستيردات  على  كامل 
خاصــة وان توجهات وزير التجارة 
بإجتاه دعم املنتج الوطني بشكل 
ابواب دعم لعملية  وايجاد  كامل 
سواء  والصناعي  الزراعي  االنتاج 
او  باالنتــاج  املعنيــة  للــوزارات 
للقطاع اخلاص العراقي الذي البد 
وأن يأخــذ دوره الريــادي في دعم 

نظــام البطاقــة التموينية من 
لعمليات  كمنافس  دخولة  خال 

التجهيز والتعاقد.
وأضاف البيــان أن اعتمــاد وزارة 
التجارة على التعاقد من املناشئ 
الوطنيــة غلق وبشــكل كامل 
الــذي كانت  الفســاد  ملفــات 
مؤشرة على العقود من الشركات 
التحســن  االجنبيــة فضا عن 
الذي شــهدته نوعيات  الكبيــر 
املــواد اجملهــزة للمواطنني حيث 

لم يتأشــر وجود اي حالة شك او 
الفحص  بســبب  صاحية  عدم 
التي  الــوزارة  خملتبرات  التدقيــق 
حصلت على شــهادات متقدمة 
تلتزم  التخطيط كونها  وزارة  من 
العاملية  واملواصفات  بالضوابــط 

في عمليات الفحص.
وكشفت وزارة التجارة عن توجيه 
زيادة عمليات  التجارة فــي  لوزير 
صمن  الغذائية  املفــردات  جتهيز 
التموينية تشمل  البطاقة  نظام 

زيــادة الكميات اجملهزة للســكر 
وزيت الطعام لشهرين عن العام 
املاضــي لتصبح ثمانــي وجبات 
بدال من ســتة كذلك جتهيز مادة 
الطحــني لتصبــح 10 وجبــات 
بدال من ثمانيــة وهذا ما يحصل 
الول منــذ عــام 2014 فضا عن 
توزيــع مادة الطحــني الى جميع 
العائات املشمولة بنظام الرعاية 
االجتماعيــة على امتــداد العام 

وبشكل منتظم .

التجارة تعتمد المنتج الوطني في تعاقداتها للمفردات الغذائية 
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بغداد _ الصباح الجديد :

حققــت وزارة الصناعــة واملعادن 
شــركاتها  اداء  مبؤشــرات  تطورا 
العامــة املاليــة واالنتاجية خالل 
النصف االول من عام 2019 مقارنة 
بالفترة املماثلة من العام املاضي .

وقــال الناطــق االعالمــي للوزارة 
عبد الواحــد علوان الشــمري ان 
16 شركة من الشــركات العامة 
التابعة للــوزارة متكنت من حتقيق 
وتقليل  املالية  ايراداتهــا  زيادة في 
فــي خســائرها مقارنة بـــ) 11 ( 
املماثلة  الفتــرة  خــالل  شــركة 
مــن العــام املاضــي ومــن هذه 
العامــة  الشــركة   ( الشــركات 
للصناعــات احلربيــة والشــركة 
العامــة للصناعــات الفوالذيــة 
والشركة  العامة  الفارس  وشركة 
الهيدروليكية  للصناعات  العامة 
والشــركة العامــة للصناعــات 
النحاســية وامليكانيكية وشركة 
اور العامة وشــركة الزوراء العامة 
والشركة  العامة  ديالى  وشــركة 
العامــة للصناعــات الكهربائية 
وااللكترونيــة والشــركة العامة 
والقــدرة  االتصــاالت  ملعــدات 
لالســمنت  العامــة  والشــركة 
العامــة  والشــركة  العراقيــة 
الهندســي  والتأهيل  للفحــص 
والشــركة العامــة للصناعــات 
العامــة  والشــركة  التعدينيــة 
واالطارات  املطاطيــة  للصناعات 
والشركة العامة لكبريت املشراق 
لصناعــات  العامــة  والشــركة 

النسيج واجللود  ( .
واشــار الشــمري الــى ان ثــالث 
ابن ماجد  شــركات هي شــركة 
العامة لصناعة  العامة والشركة 
االسمدة اجلنوبية واملديرية العامة 
للتنميــة الصناعيــة حتولت الى 
شــركات رابحة خالل عــام 2019 
خالل  رابحتني  بشــركتني  مقارنة 

العام 2019 .
كمــا بني الشــمري بــأن اجمالي 
االيرادات املتحققة لشركات الوزارة 
خالل عام 2019 بلغت اكثر من 85 
مليار دينار مقارنة بـــ) 23 ( مليار 
دينار خالل عام 2018 فيما بلغ عدد 
املصانع الرابحة خالل العام احلالي 
32 مصنعا رابحــا مقارنة بـ) 18( 

مصنعا رابحا خالل عام 2019 . 
على صعيد متصل شــاركت وزارة 
ممثلها  وبحضور  واملعادن  الصناعة 
في اللجنة الفنية لتسهيل النقل 
والتجــارة في منطقة االســكوا 
)ESCWA ( لغرب آســيا مدير عام 

الدائــرة الفنيــة املهنــدس ناصر 
ادريس املدني االجتماع العشــرين 
للجنة الذي عقد برئاســة السيد 

الوكيل الفني لوزارة النقل.
وتضمــن جدول أعمــال االجتماع 
عــدة فقــرات مهمــة تتضمــن 
املشــكالت واملعوقات التي تواجه 
النقل والتجارة واملقترحات واحللول 
املطلوبة ملعاجلتها واعطاء االهمية 
واملســتلزمات  لالدوية  القصــوى 
واملــواد الطبية في اجنــاز اجراءات 
البحرية  املنافــذ  فــي  تخليصها 
شحنات  بصفتها  والبرية  واجلوية 
معجلة ، حيث طــرح املدني ورقة 

التي  واملعادن  الصناعة  وزارة  عمل 
تتضمــن الــرؤى االســتراتيجية 
بعنــوان التكنولوجيــا مــن اجل 
التنمية املســتدامة في املنطقة 
العربية في مجال النقل والتجارة.

جتدر اإلشارة الى ان من اهم واجبات 
هــذه اللجنة تقــدمي اوراق العمل 
واملقترحات والتوصيات الى اللجنة 
النقل  لتســهيل  العليا  الوطنية 
والتجارة العتمادها واتخاذ القرارات 
املناســبة من قبل مجلس الوزراء 
واجلهــات العليا واصحــاب القرار 

بهدف تنفيذها.
من جانبها وقعت الشركة العامة 

احدى  الهيدروليكية  للصناعــات 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شــركات 
عقد مشاركة مع شركة فيرسور 

السلوفاكية.
واوضــح مديــر عــام الشــركة 
املهندس حيدر ناصر ظاهر أن عقد 
خط  بأنشــاء  يقضي  املشــاركة 
وتأهيل  وصيانة  لتجميع  متكامل 
وتطوير املعدات العســكرية معزز 
بأفضــل املعــدات التخصصيــة 
مــع نقــل التكنولوجيــا وتدريب 
 ، العاملة فــي هذا اجملال  املالكات 
مؤكدا أن الشــركة متتلك مالكات 
متخصصــة  وفنيــة  هندســية 

وبنــى حتتيــة تؤهلهــا الن تكون 
االساســية فــي مجال  الدعامة 
جتميــع وصيانة وتأهيــل املعدات 

العسكرية.
واشار املدير العام الى ان ابرام عقد 
اطــار جهود  يأتي في  املشــاركة 
وخططها  الشــركة  ومســاعي 
الراميــة الــى تعظيــم مواردها 
التصنيعية  امكانياتهــا  وتطوير 
من خالل اســتقطاب الشــركات 
الشركة  استعداد  مبديا  العاملية، 
لتقدمي جميع اخلدمات للشــركات 
التــي تتوافــق مــع اختصاصها 

ونشاطها الصناعي. 

الصناعة تحقق تطورا بمؤشرات اداء شركاتها 
االنتاجية والمالية مقارنة بالعام الماضي

شاركت في اجتماع لجنة تسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا لغرب اسيا

بحضور الدكتور ضرغام األجودي النائب األداري لمحافظ البصرة  

تحولت ثالث شركات 
هي ابن ماجد العامة 

وصناعة االسمدة 
الجنوبية والمديرية 

العامة للتنمية 
الصناعية الى شركات 
رابحة خالل عام 2019 

مقارنة بشركتين 
رابحتين خالل العام 

2019
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جامعة النهرين تقيم دورة 
عن المخاطر الكيمياوية في 

الصناعات الدوائية

الزراعة تنشئ محطة 
انموذجية للجاموس المحلي 

خالل العام الحالي

وزير التجارة يعلن 
استكمال مشروع النافذة 

اإللكترونية

بغداد _ الصباح الجديد :
اقامــت كليــة الصيدلــة في جامعــة النهريــن دورة 
تدريبية عن اخملاطر الكيميائيــة في الصناعات الدوائية 
مبشــاركة عدد من طلبة الكلية. وتضمنت الدورة  بيان 
عمل الوحدات الصناعية الصيدالنية واســتعمال املواد 
الكيميائية اخلطرة واملواد اخلام في العمليات واملنتجات 
املتفجرة  القابلة لالشــتعال  والنفايات مع خصائــص 
الســامة والضارة. وتطرقت الدورة الى تعريف باساليب 
الســالمة الكيميائية والوقاية من احلوادث التي حدثت 
في جامعات غربية وطرق تفادي تكرار وجتنب هذه احلوادث 

ومتطلباتها في حال اراقة مادة كيميائية داخل اخملتبر.

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلنت وزارة الزراعة من خالل دائرة البحوث الزراعية انه مت 
انتاج وتوزيع أكثر من 6000 رأس غنم كباش عواسي من 
سالالت محسنة في عموم احملافظات خالل العام احلالي. 
واكد مدير عــام دائرة البحوث الزراعيــة الدكتور فراس 
مزاحم ان الكــوادر البحثية اخملتصة فــي الدائرة قامت 
بإنتاج سالالت محســنة هجينة من الكباش العواسي 
بعد اجــراء العديد من الدراســات والتجــارب البحثية 
عليها وهي كباش متتــاز بانتاجيتها العالية من اللحوم 
واحلليــب فضال عن صفاتها الوراثيــة اجليدة ومالءمتها 
للبيئــة العراقيــة ، حيث مت توزيع اكثر مــن 6 االف رأس 
عواسي محسن على املربني في عموم احملافظات بتوجيه 
من وزير الزراعة الدكتور صالح احلســني ، لغرض حتسني 
قطعانهم وزيادة انتاجيتها ودعم املســتوى االقتصادي 
للمربني. ولفــت مدير عام الدائرة الــى ان دائرة البحوث 
الزراعية تنفذ حاليا برنامجاً بحثياً لتحســني ســالالت 
اجلامــوس وزيــادة انتاجيتهــا من خالل انتــاج محطة 
امنوذجية متطورة الجراء التجارب واالبحاث على اجلاموس 
العراقي ســيتم افتتاحها هذا العــام ، فضال عن انتاج 
وتوزيع قصبــات الســائل املنوي الى شــتى احملافظات 
وخاصة مناطق االهوار لغرض حتســني قطعان اجلاموس 
فيها وانتاج ســالالت متتاز بجودتها وانتاجيتها العالية، 
من اجل تقليل اســتيراد احليوانــات واملنتجات الزراعية 
وزيادة االعتماد على املنتج احمللي دعما لالقتصاد الوطني. 

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة التجارة استكمال مشروع النافذة اإللكترونية 
إلصدار اجازات االستيراد والتصدير واطالق العمل باملوقع 
االلكتروني لنقطة جتارة العراق الدولية لتسجيل شركات 
القطــاع العام الذي يتيح حتقيــق املنافع من خالل وجود 
قاعدة بيانــات متكاملة تتيح تســويق املنتجات وعرض 
املناقصات وطرق البيع والشــراء. واوضح الدكتور محمد 
هاشم العاني وزير التجارة ان الشركة العامة للمعارض 
واخلدمات التجارية في الوزارة استكملت مشروع النافذة 
االلكترونيــة الواحدة بهــدف اصدار اجازات االســتيراد 
والتصديــر وربطها باملنافذ احلدوديــة من خالل منظومة 
الكترونية تســهم في تســهيل االجراءات على اصحاب 
الشركات واملســتثمرين . واضاف الوزير العاني أن العمل 
على وفــق املنظومة االلكترونية ضمن مشــروع النافذة 
الواحدة يأتي في اطار تنفيذ البرنامج احلكومي وتسهيل 
مهمة املستثمرين والشركات في ادخال البصائع وتصدير 
املواد خارج العراق ومت العمل من خالل الشركات الوطنية 
وبفترة قياســية قصيرة قياســا بالدور املهم واالجراءات 
الكثيــرة التي ترتبــط باملوضوع . علــى صعيد متصل 
اعلن وزير التجارة اطالق موقــع النقطة االلكتروني التي 
تهدف الى حتقيق منافــع كثيرة واالثر البالغ في النهوض 
بواقع االقتصاد العراقي وانفتاحه على االســواق العاملية 
، الفتاً إلى ان هذه املنافع تأتي بإيجاد قاعدة بيانات كاملة 
تقــوم بأعمال التجــارة االلكترونية في مجال تســويق 
املنتجات وعرض املناقصات وطرق البيع والشــراء واسماء 
الشركات احمللية واالجنبية ونشــر التشريعات التجارية 
والشحن بانواعه والتأمني والبنوك وكل مايتعلق بالتجارة 
الداخليــة واخلارجية . وقال الوزيــر إن مهام هذه النقطة 
التي تشــرف عليها دائرة تطوير القطــاع اخلاص تهدف 
الــى تقدمي اخلدمــات االفضل ودعم القطــاع اخلاص من 
خالل زيادة التجارة البينية مــع دول العالم كذلك تقدمي 
الدعم املعلوماتــي لرجال االعمال واملســتثمرين وفتح 
االسواق اجلديدة امام القطاع اخلاص وتفعيل الترابط بني 
شــركائهم في العالم من خالل نقطة مركزية رسمية 

وتسهيل االعمال التجارية باستعمال التقنيات احلديثة.
واضاف ان نقطــة جتارة العراق الدولية ستنشــط عمل 
القطــاع اخلاص وتعزز منــو االقتصاد العراقي وســتكون 
محــط ارتكاز جميــع البضائع الدولية ، مشــيراً إلى ان 
املشــروع يحتاج الى بنى حتتية وقاعدة بيانات نستطيع 

من خاللها القيام بأعمال التجارة االلكترونية . 
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البصرة _ سعدي السند
برعايــة الدكتور ضرغــام األجودي 
البصــرة  حملافــظ  األداري  النائــب 
شــهدت قاعــة ديــوان محافظة 
البصــرة في املعقــل  اقامة حفل 

تكرمي عدد من املبدعني  واملبدعات .
الدكتور ضرغام  وفي كلمة له قال 
األداري حملافــظ  النائــب  األجــودي 
البصرة نحتفي هــذا اليوم بتكرمي 
عدد من املبدعني البصريني في شتى 
والثقافية  العلمية  األبداع  مجاالت 
والطبيــة والتربويــة  والطالبيــة 
وغيرهــا مؤكدين حــرص احملافظة 
علــى دعــم ومســاندة املتميزين 
الذيــن يبدعون فــي تخصصاتهم 
على طريق خدمــة مدينتهم ومن 
خاللهــا خدمة الوطــن العزيز ألن 
مايقدمه هؤالء الذين نحتفي بهم 
اليوم وغيرهم من الذين سنحتفي 
جميعا  هــم  وجبات  ضمــن  بهم 
موضع احترامنا وتقديرنا فقد متيزوا 
من  الســرور  على  يبعث  بشــكل 
خالل ابداعاتهــم والبد لنا ان نكون 
متابعــني لنجاحاتهــم هذه ودعم 

ابداعاتهم .

املكرمون سعداء 
أعقبه مديــر دائرة العمل والضمان 
االجتماعــي في البصرة محســن 
فيهــا  شــكر  بكلمــة  املظفــر 
الدكتــور ضرغام األجــودي النائب 

األداري حملافــظ البصرة على رعايته 
املتكررة ملعاهدنا  وزياراته  املتواصلة 
وتفقــده ألبنائــه الصــم والبكم 
األحتياجــات  وذوي  واملكفوفــني 
اخلاصة بشــكل عام وحرصه على 
ابداء الكثير من التســهيالت لهم 
وتزويــد معاهدهــم بالكثيــر من 
املستلزمات التي تعزز من تواصلهم 

وتعليمهم وتواجدهم املثمر .

فقرات مميزة للطلبة الصم 
والبكم واملكفوفني

مت بعد ذلك تقدمي عدد من الفقرات 
التي أبــدع بها وقدمهــا عدد من 
املكفوفني من اجلنسني من معاهد 
األمل والنــور وكل املعاهد التابعة 
األجتماعية  والشؤون  العمل  لوزارة 
فــي البصــرة وأثبتوا فيــه جدارة 
مميزة في احلفــظ والتقدمي وأظهروا 
مواهبهــم املميــزة وخصوصا في 
اخلطابــة التــي قدمها عــدد من 
الطلبــة املكفوفــني اضافــة الى 
املوسيقى  مع  باألشــارات  أناشيد 

قدمها الطلبة من البكم ... 
كانــت هذه الفقــرات مثار اعجاب 
واحترام وتقديــر احلضور جميعا اذ 
وجدوا هــؤالء الرائعني الذين فقدوا 
نعمة البصر والســمع والنطق ان 
يبعث  ورعايتهــم  بهم  األهتمــام 
فيهــم روح املنافســة والتحــدي 
مــن أجل املزيــد من األبــداع و في 

أروع جمالياتــه اذ لم متنعهم هذه 
أهال  يكونــوا  أن  مــن  )العاهــات( 
للتواصل واألبــداع مع مجتمعهم 
من خالل اشراف وتدريب أساتذتهم 

في معاهدهم .

تكرمي املبدعني
وزع بعــد ذلــك الدكتــور ضرغام 
األجــودي الهدايا التقديرية واجلوائز 
ودروع التميز على عدد من املبدعني 

في شــتى اجملــاالت وبــدأت فقرة 
اخلاصة  األحتياجات  بــذوي  التكرمي 
الذين عّبروا عــن فرحتهم بالتكرمي 
وبالهدايــا التــي مت اختيارها لهم 
بشــكل مميز يعود عليهم باملنفعة 
في حياتهم اليومية وفي دراستهم 
كما مت تكرمي مــدراء املعاهد واملالك 
التعليمي بدروع األبداع والشهادات 
التقديريــة .  ومت بعد هــذه الفقرة 
تكــرمي أســتاذ الفيزيــاء الدكتور 

محمــد حبيب بركات الــذي مازال 
يبــدع ضمــن تخصصــه وحتقيق 
وبعده  اجملتمع  تخــدم  مميزة  اجنازات 
مت تكــرمي طبيب أقــدم جلدية أنور 
قيس ســعدون الذي اّلف كتابا في 
طــب األطفال حصل على اشــادة 
عاملية من ابرز اطباء العالم والذين 
اوصــوا بأعتماده كمصدر رســمي 
العالم   الطــب في  ابرز كليات  في 
بجامعات رصينة مثل اوكســفورد 

وادنبــرة بنســلفينيا وواشــنطن 
وفلورنس  وملبرون  وتورونتو  والينوي 
وبارما وغيرها ومت نشــر الكتاب من 
قبل اعرق دار نشر في العالم وبعده 
مت تكرمي الدكتور نــورس عارف وهو 
بشتى  املعرفة  مع  التعامل  متعدد 
العديد من  تخصصاتها وحقق في 
اجملاالت جناحــات موثقــة ومت ايضا 
تكــرمي الفنان الكوميــدي املعروف 
محمــد قاســم وبعــده عبداحلق 
املظفر مدير قصر الثقافة والفنون 
في البصرة ومــن ثم تكرمي الطالب 
محمد ضياء املتفوق في الدراســة 
املاضي  الدراسي  العام  الثانوية في 
وتفوقه خالل هــذا العام في كلية 
الطب فــي بغداد وبعده مدير مركز 
التميز للتنميــة عباس ناظم كما 
مت تكرمي عدد من األساتذة التربويني 
ومنهم ابتهــال عبدالرحمن مديرة 
مدرسة املوهوبني والتربوية صبيحة 
كاظــم خلف وحيدر عبداحلســني 
وعلية نايف وادارة معهد السياحة 
والفندقــة في البصــرة وعدد من 
في  تفوقوا  الذيــن  املعهــد  طلبة 
هــذا العــام وحققوا نتائــج مميزة 
علــى صعيــد معاهد الســياحة 
والفندقة في العراق مع تكرمي عدد 
واملالك  املميــزات  املكفوفــات  من 
حنان  التكرمي  شــمل  التدريســي 
مفنت احليدري وآالء طعمة حســني 

وجنة جبار حميدي .

األحتفاء بمبدعين ومبدعات في المجاالت العلمية والثقافية والطبية والتربوية والطالبية

جانب من حفل تكرمي عدد من املبدعني واملبدعات في البصرة
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلــن الرئيس األمريكــي دونالــد ترامب، امس 
السبت، عقب قراره زيادة نسبة الرسوم اجلمركية 
على بضائع صينية، أنه ال يزال مستعدا للتفاوض 

مع بكني.
وقــال ترامــب للصحفيــني قبل توجهــه إلى 
املطار للمشــاركة في قمــة مجموعة )G7( في 
فرنسا: » لنرى، ماذا ســيحدث، أنا منفتح دائما 

للمفاوضات«.
كمــا كتب ترامب على حســابه فــي تويتر يوم 
اجلمعة:« بدءا من أول أكتوبر، ســترتفع الرسوم 
اجلمركية علــى بضائع صينية بقيمة 250 مليار 

دوالر من 25 باملئة إلى 30 باملئة«.
وأضاف ترامب: »الرســوم اجلمركيــة على بقية 
الــواردات الصينيــة وقيمتها 300 مليــار دوالر 
والتي من املقرر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر 
ستكون بنســبة %15 بدال من %10«. وجاء ذلك 
كرد على الرسوم اجلمركية اجلديدة التي فرضتها 

مؤخرا الصني.
يذكر أن الصني فرضت يوم اجلمعة رسوما إضافية 
بنسبة 10 و%5 على منتجات أمريكية واردة إليها 

سنويا قيمتها 75 مليار دوالر.
وأصدر ترامــب، يوم اجلمعة توجيها للشــركات 
األمريكية بأن تدرس إغــاق أعمالها في الصني، 
وأن تصنع بدال من ذلــك املزيد من منتجاتها في 
داخل الواليات املتحدة، على خلفية تصاعد التوتر 

التجاري بني أكبر اقتصادين في العالم.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنــت وزارة الدفاع الروســية، امس الســبت، أن 
غواصات األســطول الشــمالي اختبــرت صواريخ 
باليســتية من طراز »ســينيفا« و«بوالفا«، وأصابت 

الصواريخ أهدافها بنجاح.
وقالــت الوزارة في بيان إن الصواريخ الباليســتية مت 
إطاقها من الغواصتــني »توال« و«يوري دولغوروكي« 
في بحر بارنتس، وأصابــت أهدافا في ميادين إطاق 

النار مبنطقة أرخانغيلسك وكامشاتكا.
وأوضح البيــان أن الصواريخ أطلقــت من املنطقة 
القطبيــة للمحيط املتجمد الشــمالي، ومن بحر 
بارنتــس. وأوضحت الــوزارة أن الصواريــخ التي مت 
إطاقها ذات رؤوس حربيــة من احلجم الكبير، وأنها 
أكملت الــدورة التحليقية املبرمجة كاملة وجنحت 
في إصابة أهدافها في منطقة أرخانغيلسك وكورا 

في شبه جزيرة كامتشاتكا.
جتدر اإلشــارة إلى أن الرئيس الروسي، فادميير بوتني، 
كلــف أمس االول اجلمعة، وزارتــي الدفاع واخلارجية 
بإعداد رد متكافئ على قيام الواليات املتحدة بتجربة 
لصاروخ مجنح جديد، مؤكدا أن موســكو لن تنجر 

للدخول في سباق تسلح جديد.
هذا وكان البنتاغون قد أعلن االثنني املاضي عن جتربة 
إطاق صاروخ مجنح يزيد مداه على 500 كلم، وذلك 
ألول مرة بعد انســحاب الواليات املتحدة مؤخرا من 

معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة املدى.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
االول  امس  الهنــدي  اجليش  أعلن 
اجلمعة مقتل جندي بنيران القوات 
باملنطقة احلدودية  الباكســتانية 
في كشمير فيما خرجت مظاهرات 
املتنازع عليه  عارمة في اإلقليــم 
للتنديد بقرار نيودلهي إلغاء وضع 
احلكــم الذاتي عنــه، وبالتضييق 
الذي يتعرض له ســكان املنطقة 
ذات الغالبية املســلمة. وســارت 
مظاهــرات متفرقة خصوصا بعد 
صاة اجلمعة في أجزاء من مدينة 
بني  مواجهات  تخللتها  سريناغار، 
احلجارة  برشــق  قاموا  متظاهرين 
على القــوات احلكوميــة، ما أدى 

جلرح أكثر من 100 شخص.
واشتكى األهالي في املنطقة ذات 
التضييق  من  املســلمة  الغالبية 
إضافــة إلى عــدم القــدرة على 
واألصدقاء  العائــات  مع  االتصال 
برغم  إزاء ســامتهم،  القلقــني 
األيام  القيــود في  تخفيف بعض 
واســتخدمت  املاضية.  القليلــة 
املسيل  الغاز  الهندية  األمن  قوات 

للدموع لتفريق ســكان رشقوها 
باحلجــارة في ثالث أســبوع على 
التوالــي مــن االحتجاجــات في 
الرغم من  منطقة ســورا علــى 
فرض قيود مشددة. وحاولت قوات 
األمن دخول ســورا التي أصبحت 
وانتشــرت  االحتجاجات.  محــور 
ملصقات فــي املنطقة تدعو إلى 
مســيرة عامة وصوال إلى مكاتب 
محلية لألمم املتحدة اجلمعة. وجاء 
باألوردو  التي كتبت  امللصقات  في 
»على األئمة في جميع املساجد أن 
يخبــروا املصلني عن خطط الهند 
تغييــر دميوغرافيــا الوالية )جامو 
على  وتدفق مصلون  وكشــمير«. 
مســجد املدينة بعد ذلك لصاة 
العصــر وهتــف اإلمــام مطالبا 
باحلريــة عدة مــرات وأعلــن والء 
كشمير لباكســتان وردد املصلون 

وراءه بهتافات التأييد.
وكثيــرا مــا تتراشــق الدولتــان 
النوويتــان بقذائف الهــاون على 
املراقبة  بخــط  املعروفة  احلــدود 
فــي املنطقة املتنــازع عليها في 

الهيمااليــا والتــي تطالــب كل 
منهما بالسيادة عليها.

وكان اجلندي الهندي يشــرف على 
نقطة مراقبة في منطقة راجوري 
تعرض  عندمــا  اجلمعة  اجلبليــة 
»لنيــران غير مبررة« مــن اجلانب 
اآلخر من احلدود، وفق وسائل إعام 
محلية. وأكد متحدث عســكري 

مقره نيودلهي مقتل اجلندي.
وهــذه رابع وفاة يعلن عنها اجلانب 
إلغــاء احلكم  قرار  الهندي منــذ 
الذاتي اخلاص للمنطقة في 5 آب. 
باملقابل، قال اجليش الباكســتاني 
إن 5 أشخاص بينهم 3 جنود قتلوا 

إثر قصف القوات الهندية.
إميانويل  الفرنسي  الرئيس  والتقى 
ماكــرون  اخلميــس املاضي رئيس 
الوزراء الهنــدي ناريندرا مودي في 
باريــس. وقال ماكرون إن فرنســا 
أن  لضمــان  يقظــة  »ســتبقى 
املدنيني  السكان  وحقوق  مصالح 
على  املنطقتني  في  مراعاتها  تتم 
جانبــي خط وقــف إطــاق النار 

)كشمير«.

متابعة ـ الصباح الجديد :
أعلن اجليش الكوري اجلنوبي أن كوريا الشمالية 
أطلقت امس الســبت ما يبــدو أنه صاروخني 
بالســتيني قصيــري املدى بعد ســاعات على 
تأكيدها أنها ســتبقى »اكبر تهديد« للواليات 
املتحدة ووصفها وزيــر اخلارجية األميركي بأنه 
»ســم قاتل«. وضاعفت كوريا الشــمالية في 
األســابيع املاضية جتارب األســلحة لاحتجاج 
الكورية  األميركية  العســكرية  املناورات  على 
اجلنوبية، التي تعتبرها اختبــارا لغزو أراضيها. 
السابقة إلطاق أسلحة جرت  التجربة  وكانت 
الثاثاء املاضي. وقالت هيئة االركان املشــتركة 
في اجليش الكوري اجلنوبي في بيان امس السبت 
إن »اجليش رصد مقذوفني غير محددين يشتبه 

بأنهما صاروخني بالستيني قصيري املدى«.
380 كيلومترا وحلقا  وقطع الصاروخان حوالى 
على ارتفاع 97 كيلومترا بسرعة قصوى بلغت 
6,5 مــاش قبل أن يســقطا في بحــر اليابان 
الشرقي. وأضافت  البحر  الذي تســميه كوريا 
هيئة األركان أن »عســكريينا يتابعون حتركات 
الشمال في حال حدثت عمليات إطاق إضافية، 

ومستعدون ملواجهة أي احتمال«.
وعقدت الرئاســة الكورية اجلنوبيــة اجتماعاً 

جمللس األمن القومي بعد جتربة إطاق املقذوفني 
وعبرت في بيان عن »قلقها العميق«، مشــيرة 
إلــى أن هذه اخلطوة تأتي بعــد انتهاء املناورات 

املشتركة بني واشنطن وسيول.

توتر بني سيول وطوكيو 
وأكد مجلس األمن القومــي أن »أعضاءه قرروا 
الشمال  جللب  الدبلوماســية  اجلهود  مواصلة 
إلى طاولة املفاوضــات مع الواليات املتحدة من 
أجــل حتقيق هدف إخاء شــبه اجلزيرة الكورية 

بالكامل من األسلحة النووية«.
وصــرح وزيــر الدفــاع الياباني تاكيشــي اياوا 
لصحافيــني إن طوكيو أيضا تعتقــد أن كوريا 
الشــمالية أطلقت »صاروخني بالستيني« في 
انتهــاك لقــرارات األمم املتحدة. وقــال اياوا »ال 
ميكننا جتاهلها أيا كان حجمها أو املسافة التي 

قطعتها«.
وأكد مسؤول أميركي كبير أن الواليات املتحدة 
من جهتها تراقب الوضع. وقال »جنري مشاورات 
والكوريني  اليابانيــني  وثيقــة مــع حلفائنــا 

الشماليني«.
يأتــي ذلك بينما تواصــل العاقات بني طوكيو 
وســيول تدهورها بسبب خافات قدمية موروثة 

من املاضي االستعماري لليابان في شبه اجلزيرة 
الكورية )1945-1910(

وغــداة إلغــاء اتفاق حــول تبــادل املعلومات 
االستخباراتية العســكرية مع اليابان، أعلنت 
كوريا اجلنوبية اجلمعة أّنها ستستمر في تبادل 
املعلومــات لكن عــن طريق واشــنطن وليس 

بطريقة مباشرة كما كانت عليه منذ 2016.
»أشد العقوبات«

وميّثــل اخلاف بني طوكيو وســيول مشــكلة 
لواشــنطن التي تعتمد علــى التعاون بينهما 
لدعــم سياســتها في منطقة تشــهد توترا 
بســبب التهديد النــووي الكوري الشــمالي 
وصعــود الصني. ويأتي إطــاق الصاروخني بعد 
هجوم قاس شنته بيونغ يانغ اجلمعة على وزير 
اخلارجيــة األميركي الذي وصفته بأنه »ســم 
قاتل« اثر تصريحــات له حول مواصلة الواليات 
املتحدة فرض »أشــد« العقوبات على الشمال 
حتى نزع ســاحها النووي. وقال وزير اخلارجية 
الكوري الشــمالي ري يونغ هــو في بيان »نحن 
مستعدون للحوار وللمواجهة على حد سواء«. 
وأضاف أن »الواليات املتحدة تخطئ إذا اعتقدت 
أنها ستبقى في مواجهة« مع كوريا لشمالية 
»بعقوبــات وليــس إنهاؤها«. وتابع »ســنبقى 

أكبر تهديــد للواليات املتحدة لفتــرة طويلة 
وســنفهمهم ماذا عليهم أن يفعلــوا إلزالة 
الساح النووي«. وأجرت الدولة النووية املعزولة 
جتارب على صواريخ متوسطة املدى في األسابيع 
األخيرة احتجاجــا على املناورات العســكرية 
األميركية الكورية اجلنوبية املشــتركة، والتي 
تراها بيونغ يانغ بأنها مجرد تدريبات على غزوها.
ووصلــت احملادثــات النوويــة بني بيونــغ يانغ 
وواشــنطن الى حائط مســدود منــذ القمة 
الثانية بني الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون والرئيــس األميركي دونالد ترامب في هانوي 
في شــباط املاضي. والتقى الرجان من جديد 
في حزيــران على احلدود فــي املنطقة املنزوعة 
الساح التي تقسم الكوريتني منذ نهاية احلرب 

الكورية)1953-1950(
وأفضى اللقــاء عن قرار إعادة إطــاق احملادثات 
بشــأن برنامج بيونــغ يانغ النــووي إال أنها لم 

تستأنف حتى اآلن.
لكن في وقت سابق هذا األسبوع، صّرح املبعوث 
األميركي اخلاص الى كوريا الشــمالية ستيفن 
بيغون خال زيارة له إلى ســيول بــأن الواليات 
املتحدة »جاهزة« لانخراط مجددا في املباحثات 

مبجرد صدور إشارة عن بيونغ يانغ.

ترامب مستعد للتفاوض 
مع بكين بعد زيادة الرسوم 

الجمركية على البضائع 

غواصات روسية تطلق 
صواريخ باليستية 

أصابت أهدافها بنجاح

مقتل جندي هندي في احتجاجات منددة
كوريا الشمالية تطلق »صاروخين بالستيين قصيري المدى« في البحر بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير

متابعة ـ الصباح الجديد :

أفتتــح قــادة دول مجموعــة 
البلــدان الصناعيــة الســبع 
الكبرى امس السبت  قمة في 
بياريتــس يتابعهــا بدقة الرأي 
العام العاملي الذي ينتظر منهم 
حلوال عملية لألزمات التي تهز 
العالم مــن احلرب التجارية إلى 

إيران وحرائق األمازون.
األمازون  غابــة  حرائق  وفرضت 
اللحظة  في  نفســها  الهائلة 
رئيســية  األخيــرة كقضيــة 
على جدول األعمــال في اليوم 
األول مــن القمــة، كما يحدث 
في بعــض األحيــان في بعض 

اللقاءات الدولية.
وكانــت هذه الكارثــة البيئية 
على جدول أعمال املناقشات في 
العشاء بني الرئيسني الفرنسي 
ماكرون  إميانويــل  واألميركــي 
واملستشــارة  ترامب،  ودونالــد 
األملانية أنغيا ميركل ورؤســاء 
بوريس  البريطانــي  احلكومات 
جوزيبي  واإليطالي  جونســون 
كونتــي والياباني شــينزو آبي 

والكندي جاسنت ترودو.
الفرنســية  الرئاســة  وأعلنت 
أن »مبادرات  االول اجلمعة  امس 
احلرائــق  ملكافحــة  عمليــة« 
»ميكن أن تتحقق« خال القمة، 
مطالبــة بجعل هــذه »األزمة 

الدولية« أولوية للقمة.
وقــد تكــون هذه املناقشــات 
اتهــم  بعدمــا  حساســة 
ماكرون الرئيــس البرازيلي جاير 
بولســونارو بأنه »كذب« بشأن 
و«بعدم  املنــاخ  حول  تعهداته 
فــي مواجهة هذه  التحــرك« 
احلرائق التي تدمر منذ أيام »رئة 

العالم«.
وأثارت انتقادات ماكرون استياء 
ترامــب الذي يعد بولســونارو 
من أبرز مؤيديه على الســاحة 

الدولية.
مــن جهتها، عبــرت برلني عن 
حتفظات بعدمــا أعلنت باريس 
اتفاق  مشــروع  ستعرقل  أنها 
الســوق املشــتركة  جتاري بني 
ألميركا اجلنوبية )ميركوســور( 

واالحتــاد األوروبــي، وهي قضية 
سيتطرق إليها ماكرون وميركل 

في لقاء ثنائي.
الرئيــس  ســيتحدث  فيمــا 
التلفزيــون  عبــر  الفرنســي 
التي  القمة  رهانات«  »لتوضيح 
يريــد أن تكون »مفيدة« للناس، 

كما قال اإلليزيه.

مواقف ترامب 
الدبلوماســيني  آالف  وينتظــر 
في  احلاضريــن  والصحافيــني 
الرئيــس  موقــف  بياريتــس 
األميركي الذي ال ميكن التكهن 
اخلافية  القضايا  بسلوكه، من 

األخرى.
وقبل أن يتوجــه إلى القمة بدا 
الرئيس األميركي متفائا. وقال 
للصحافيــني »أعتقــد أن ذلك 

سيكون مثمرا للغاية«.

لكنــه لــوح بفــرض رســوم 
جمركيــة علــى واردات النبيذ 
الفرنســي ردا على فرض رسوم 
اجملموعــات  علــى  فرنســية 
قطاع  في  العماقة  األميركية 

التكنولوجيا.
وقــال »ال يعجبني مــا فعلته 
فرنسا«. وقال »ال أريد أن تفرض 
فرنسا رســوما على شركاتنا. 
إذا فعلوا  إنه أمــر جائر جــدا. 
ذلك فســنفرض رســوما على 
نبيذهم.. رســوم لم يروا مثلها 

من قبل«.
وشدد ترامب في الوقت نفسه 
علــى أن »عاقته جيــدة جدا« 
مع الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون. ولم يعــرف ما إذا كان 
ســيقوم بتشــجيع جونسون 
الــذي يشــيد مبؤهاتــه، على 
اتفاق.  بــا  بريكســت  ترجيح 

وسيكون اللقاء الثنائي بينهما 
من أهم محطات القمة.

وقــال البيت األبيض امس االول 
اجلمعــة أن ترامــب »متحمس 
إبرام  جدا« لفكــرة مناقشــة 
اتفاق للتبــادل احلر بني البلدين 

في املستقبل.
ويبدو أن احلوار بــني القادة كان 
ساخنا بشأن فرض رسوم على 
لانترنت  العماقــة  اجملموعات 
العاملــي  االقتصــاد  وإنعــاش 
واخلافــات التجاريــة بني بكني 
تبادلهما فرض  وواشنطن غداة 

رسوم جمركية.
وبشأن امللف النووي اإليراني، بلغ 
ماكرون ضيوفه مبضمون لقائه 
مع وزيــر اخلارجية محمد جواد 
ظريف الذي رأى في مقابلة مع 
وكالة فرانس برس أن مقترحات 
باريس حللحلة األزمة مشجعة.

وفــي مواجهة هــذه القضايا 
الراهنة الكثيرة، حاول املنظمون 
الدفع قدما مبلفات  الفرنسيون 
أخرى مثل مكافحة الامساواة 
والتعليم فــي إفريقيا وحماية 

احمليطات.
التوصل  فــي  املنظمون  ويأمل 
إلــى »مبادرات ملموســة« مع 
رئيس  مثــل  املدعوين  القــادة 
مودي  ناريندرا  الهنــدي  الوزراء 

ورؤساء ست دول إفريقية.

تعبئة للمعارضني 
ومحيطها  بياريتس  مدينة  في 
 13 في باد الباسك متت تعبئة 
أمن لضبط  ورجل  ألف شرطي 

األمن خال انعقاد القمة.
واســتعدادا للقمــة، حتولــت 
مدينة بياريتس وباد الباســك 
في جنوب غرب فرنســا بعدما 

هجرها الســياح وانتشر فيها 
أكثر من 13 ألف شرطي ودركي، 
إلــى حصن الســتقبال القمة 
بينمــا يثيــر جتمــع ملعارضني 

مخاوف من أعمال عنف.
وأعلنت الســلطات الفرنسية 
17 شــخصا وإصابة  توقيــف 
أربعة شرطيني بجروح طفيفة 
خــال  اجلمعــة  االول  امــس 
مواجهات بني متظاهرين وقوات 
األمــن قرب مخّيــم معارضني 
للقمة فــي أورونيي في جنوب 

غرب فرنسا.
ويأمل املعارضون للرأســمالية 
إليها  سينضم  الذين  وللعوملة 
فيجمع  الباسك،  من  ناشطون 
عشرة آالف شــخص للتظاهر 
في اينداي وإيرون )اسبانيا( التي 
تبعد ســتة كيلومترات عنها، 

غداة قمتهم املضادة.

بينها حرائق االمازون والحرب التجارية

بعد ساعات على تأكيدها أنها ستبقى »اكبر تهديد« للواليات المتحدة

قادة مجموعة السبع يعقدون قمتهم 
وسط خالفات حادة وازمات تهز العالم

فرضت حرائق 
غابة األمازون 

الهائلة نفسها 
في اللحظة 

األخيرة كقضية 
رئيسية على 

جدول األعمال 
في اليوم األول 

من القمة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
في وقــت توقعت فيــه وكالة ســتاندرد آند 
بورز تعافي النمو في العــراق في 2019 بدعم 
من زيــادات متوقعة في إنتــاج النفط، أكدت 
تصنيفها االئتماني للعراق عند B-/B مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يســجل العراق عجزا في 
امليزانية في 2019 والســنوات املقبلة، بسبب 

انخفاض أسعار النفط وحاجات إنفاق كبيرة.
كما توقعت ستاندرد آند بورز أن يتعافى النمو 
في العراق في 2019 بدعم من زيادات متوقعة 
وانتعاش تدريجي للنشــاط  النفط  إنتاج  في 

االقتصادي غير النفطي.
وقالــت الوكالة إنها قــد تخفض تصنيفاتها 
للعــراق إذا زادت احلكومة اإلنفــاق مبا يتجاوز 

توقعاتها.
وأبقــت وكالــة »ســتاندارد أند بــورز« على 

.-B التصنيف السيادي للبنان عند مستوى
وتتوقع »ســتاندارد أند بورز« تراجع االحتياطي 
اللبناني من العمالت األجنبية، لكنها ستكون 
إليها  التي حتتــاج  القروض  كافية لتغطيــة 
احلكومة، وكذلك عجز امليــزان التجاري للعام 

املقبل.
يذكر أن درجة التصنيف CCC لوكالة »فيتش«، 
تشير إلى أن السندات احلكومية للدولة احلائزة 
هــذا التصنيف غير نافعة، واالســتثمار فيها 

مرتبط مبجازفات كبيرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف جهاز اإلحصاء املصــري عن ارتفاع 
قيمة الصــادرات املصرية إلى دول مجموعة 

(G7( بنسبة %8.8 مقارنة بالسنة املاضية.
وأفاد اجلهاز بــأن قيمة الصادرات وصلت إلى 
3.8 مليار دوالر خــالل النصف األول من عام 
2019، في مقابل 3.5 مليار دوالر خالل الفترة 

نفسها من عام 2018.
وجــاءت الواليات املتحدة علــى رأس قائمة 
دول مجموعة الســبع مــن حيث الصادرات 
املصرية، تليها إيطاليا، ثم اململكة املتحدة، 

ثم كندا فأملانيا وفرنسا، وأخيرا اليابان.
ومن حيث الواردات، جــاءت الواليات املتحدة 
على رأس القائمة أيضا، إذ بلغت واردات مصر 
منها 2.7 مليار دوالر، تليها أملانيا، ثم إيطاليا، 
ثم فرنســا، فاململكة املتحدة، ثــم اليابان، 

وأخيرا كندا.
وأشــارت اإلحصائيات إلــى أن قيمة التبادل 
التجــاري بني مصر وهذه الــدول الصناعية 
الكبرى بلغت 12.4 مليار دوالر، خالل النصف 
األول من عام 2019، في مقابل 12 مليار دوالر 

خالل فترة املقارنة بنسبة ارتفاع 4%.
ولفت جهاز اإلحصاء إلى ارتفاع قيمة صافي 
استثمارات دول مجموعة السبع مبصر خالل 
النصف األول من العــام املالي 2019-2018، 
لتسجل 3.8 مليار دوالر، في مقابل 3.6 مليار 
دوالر خالل الفترة نفســها مــن العام املالي 

2017-2018 بنسبة ارتفاع 5.7%..

»آند بورز« تتوقع 
تعافي النمو في العراق

ارتفاع ملحوظ في 
الصادرات المصرية

بغداد ـ الصباح الجديد:

واملعادن  الصناعــة  وزارة  ابرامــت 
قرابة 200 عقد شــراكة خالل املدة 
املاضيــة مع مختلف مؤسســات 
والقطاع اخلاص مستهدفة  الدولة 
انعــاش القطاع من خــالل اضافة 

خطوط انتاجية جديدة.
وقال الناطق االعالمي باسم الوزارة 
عبــد الواحد الشــمري فــي بيان 
صحافــي أمس الســبت، ان ابواب 
وزارتــه “مفتوحــة لالطــالع على 
العقود املبرمــة مع القطاع اخلاص 
ومؤسســات الدولة بهــدف تعزيز 
اخلطوط االنتاجيــة واالرتقاء بواقع 
الصناعــة بعد ان عملــت غالبية 
املعامل واملصانع بطاقات متباينة”.

ومضى الشمري الى القول، أن “املدة 
 196 وزارته  ابرام  شــهدت  املاضية 
عقدا موزعة بني عقود الشراكة مع 
القطاع اخلاص واحالة البعض منها 

كفرص استثمارية«.
وزارته “وخــالل اكمال  ان  واضــاف 
املذكورة  للعقود  الزمنية  السقوف 
مبختلف التخصصــات الصناعية، 
ستتحول الى ســد حاجة السوق 
التي  واملنتجــات  الســلع  لبعض 
االنتاجية  اخلطــوط  ســتضيفها 
اجلديدة بهدف االنتقال الى االكتفاء 

الذاتي بشكل تدريجي«.
وذكر الشمري ان “عددا من الوزارات 
والنفــط  والكهربــاء  كالدفــاع 
امانة  وكذلك  والبلديــات  واالعمار 
بغداد وعدد من مؤسســات الدولة 
االخــرى، إبرمت مع الــوزارة عقود 
عمــل لتصنيع ما حتتــاج اليه من 
خدمات متنوعة، ال ســيما بعد ان 
متيز االنتاج احمللي بثقة املســتهلك 
وبــدأ ينافس نظيره املســتورد من 
حيث احلداثة والتطور التكنولوجي 

واجلودة والنوعية”.
ونوه بــان وزارته »كانــت وما زالت، 
تطالــب باســتقطاع نســب من 
الرسوم اجلمركية لصاحلها، كونها 
للجهات  مماثلة وتسمح  تنتج مواد 

املســؤولة على حدود البالد بادخال 
البضائــع االجنبيــة، عــالوة على 
اهميــة تفعيــل قانــون التعرفة 
اجلمركية الذي ينص على استيفاء 
رسوم عالية للبضائع احملمية البالغ 
عددهــا 84 منتجا مؤمنــا محليا 
ينتج مــن خالل معامــل ومصانع 

وزارة الصناعة والقطاع اخلاص«.
وأكد الشمري ان »في حال القانون 
رسوم  اســتيفاء  املذكور، سيجري 
جمركية بنسبة 100 باملئة او اكثر 

في حال دخولها«.
الناطق باســم الــوزارة، اوضح ان 
وزارتــه »مقبلة على تدشــني عدد 

من اخلطوط االنتاجية اجلديدة بعد 
ان اعــدت خطة ورؤيــة خالل املدة 
املاضية من خالل االنفتاح والتوجه 
نحــو القطــاع اخلــاص الرصــني 
املتمكن ماديا وفنيــا واعادة النظر 
بعقود املشاركة واالستثمار وعقود 
ابرمتها  التي  اخلطة االســتثمارية 

الوزارة طيلة االعوام السابقة«.
مستشــار  بحث  الســياق،  فــي 
وزارة الصناعــة واملعــادن العلمي 
عمــار عبداهلل حمد مع الســفير 
اليونانــي لــدى العــراق ليونيذس 
كونتوفونيســيوس مبكتبــه فــي 
الصناعي  التعاون  افاق  الوزارة  مقر 

املشــترك بني البلديــن الصديقني 
وسبل تطويره.

وقال مستشار الوزارة خالل اللقاء ان 
العراق له عالقات متينة مع اليونان 
منذ سنوات ونتمنى ان تستمر هذه 
العالقات لفتــرات طويلة االمد وأن 
العراق بلد من البلدان التي تشجع 
عملية االســتثمار احمللي واالجنبي 
وهناك توجه حكومي جلميع وزارات 
الدولة ومؤسساتها بهذا اخلصوص 
وال ســيما انــه ميتلــك ميزانيــة 
تشغيلية كبيرة مما يدعو الشركات 
العاملية لالســتثمار او املشــاركة 
العام  القطاع  وبناء شركات  العادة 

منتجات  وانتــاج  واخملتلط  واخلاص 
تضاهي االنتاج االجنبي املســتورد 
لغرض التخفيف عن كاهل امليزانية 
الواجب  شروط  مبينا  التشغيلية، 
املســتفيدة  اجلهات  لــدى  توفرها 
التكنلوجيا  نقل  منها  واملستثمرة 
للحفاظ  للعراق  االجنبية  واخلبرات 
على البيئة وان يكون للمســتثمر 
رصانــه ماليــة وتشــغيل االيدي 

العاملة من الشباب العراقي.
وأشــار الى ان لدى وزارتــه »فرصا 
اســتثمارية كبيــرة فــي قطــاع 
الصناعــة تقــدر بـــ)198( فرصة 
اســتثمارية والســيما ان هنــاك 

مــدن عراقية تعرضــت للعمليات 
االرهابية وحتتاج الــى تأهيل البنى 
التحتية لها«، الفتــا الى ان اللقاء 
كان مثمــرا وبناء نحــو اتفاق اولي 
على امل ابــرام عقود بني الطرفني 

بهذا اجملال في املستقبل القريب.
من جانبه اعرب الســفير اليوناني 
عن رغبة بالده الدخول في الســوق 
العراقيــة عن طريق املشــاركة او 
االســتثمار وجــذب رؤوس االموال 
الى  واملســتثمرين  االعمال  ورجال 
العــراق وخصوصا هنــاك عالقات 
وطيــدة تربط البلديــن الصديقني 

منذ سنوات طويلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف وزير الثقافة والســياحة 
واآلثــار عبد األميــر احلمداني، عن 
رصــد 75 مليار دينار إلنشــاء قرى 
سياحية في األهوار، وتطوير مدينة 
أور األثريــة، بواقــع 15 مليار دينار 

سنوياً ملدة 5 سنوات.
وأفاد بيان لــوزارة الثقافة، أن وزير 
بحث  واآلثار،  والســياحة  الثقافة 
مــع رئيس مجلــس محافظة ذي 
قار رحيم اخلاقاني ســبل النهوض 

وتطوير  واآلثــار  الســياحة  بواقع 
للمؤسســات  التحتيــة  البنــى 
في  العمرانية  واملرافــق  الثقافية 

األهوار واملناطق األثرية.
وقال احلمداني على وفق البيان: إن 
“الوزارة تسعى الستثمار السياحة 
ألن الواقع السياحي لن ينهض من 

دون القطاع اخلاص”.
وأضــاف أن “هناك متويال ملشــاريع 
مليار   15 بقيمــة  واآلثــار  االهوار 
دينــار ســنوياً ملــدة 5 ســنوات، 

سيجري استثمارها في إنشاء قرى 
سياحية في األهوار، وتطوير مدينة 

أور األثرية«.
بــدوره أكــد اخلاقانــي، ان “قطاع 
احملافظة  في  والســياحة  الثقافة 
الســنوات  طيلة  كثيــراً  ُظلــم 
املاضيــة، وهو بحاجــة إلى جهود 

كبيرة من قبل الوزارة”.
وكانــت اللجنــة االقتصادية في 
مجلــس محافظة ذي قار قالت ان 
نحو مليون ســائح يزورون مناطق 

االهوار سنوياً في حني تفتقر تلك 
املناطــق الى اخلدمــات واالهتمام 

احلكومي.
وقال رئيس اللجنة رشيد السراي، 
إن “ما بــني 500 ألف الــى مليون 
اهوار  مناطق  سنويا  يزورون  سائح 
ذي قــار مــن مختلــف احملافظات 
اضافة الــى الســائحني االجانب 

والبعثات األخرى«.
وأضاف الســراي، أن “تلك املناطق 
اخلدمات  ابســط  الــى  تفـــتقر 

االهمــال  بســبب  االساســية 
احلكومــي لتطويــر تلــك املواقع 
املناطــق  اهــم  مــن  وجعلهــا 
الســياحية في البالد واالستفادة 
من االيرادات املتحققة من خاللها 
واســتثمار تلك االيرادات في دعم 
“االيرادات  أن  مبينا  الدولة”،  خزينة 
قد تصل ألكثر من خمسة مليارات 
دينار ســنوياً كرســوم فقط على 
اقــل التقاديــر، فضال عــن عوائد 
للمواطنــني تصل الى أكثر من 25 

مليــار دينار وآالف فـــرص العمل 
املؤقتة والدائمية«.

وعزا الســراي “السبب الرئيس في 
الى  املناطق  ذلك االهـــمال لتلك 
ومؤسســاتها  االحتادية  احلكومة 
التــي ال تقوم بأي جهــد ومتنع أي 
طرف محلي يحاول ذلك”، الفتا الى 
اإليرادات  مضاعفــة  “باإلمكان  ان 
وفرص العمل بشكل كبير في حال 
توفر املرافق الســياحية واخلدمية 

املناسبة”.

رصد 75 مليار دينار إلنشاء قرى سياحية في األهوار

الصناعة تبرم 200 عقد ضمن خطة إنتاجية جديدة
مستهدفة انعاش القطاع الخاص

ان ابواب الوزارة 
مفتوحة لالطالع 
على العقود المبرمة 
مع القطاع الخاص 
ومؤسسات الدولة 
بهدف تعزيز الخطوط 
االنتاجية واالرتقاء 
بواقع الصناعة بعد ان 
عملت غالبية المعامل 
والمصانع بطاقات 
متباينة

أحد املصانع العراقية
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دراسة

شعر

تشكيل

خالل تفكيك خيوط نسجها خالصا من 
الراغبني في احتالل مكان زوجها)اوليس( 

الذي طال غيابه.
  اذ ان مواجهــة الكاتبة لنفســها في 
طرح مــا تكتمه بأســلوب فني ابداعي 
تختاره فــي الكتابة هو ذا مقياس حرية 
املبدعة، اخلاضــع للرقيب الذاتي الواعي 
للمبدعة كي  الفاعل كبوصلة ســرية 
تقدم نتاجها بحرية واعية للضرورة، من 
اجل التأسيس إلشتغاالت كانت متوارية 
قبل عقود مــن الزمن..واالحتفاء بالذات 
املتجاوزة فعال..كون الكتابة النســائية 
ثقة مطلقة ملنهج اخلصب املتجدد، الذي 
اكده الدكتور عفيف فراح في كتابه )ادب 
املرأة(..متخذا من )ليلى بعلبكي وسميرة 
عزام وليلــى نصر اهلل وغادة الســمان 
وحنان الشــيخ وبثينــة الناصري وديزي 
السعداوي..(  ونوال  نعنع  االمير وحميدة 
امنوذجا لصــورة املرأة املبدعة، اذ يقول)ان 
احلرية..وحلــظة  تبدعــها  اجلديدة  املرأة 
تستــــجلي  التي  والثــــقافة  الفعل 
اجلوهــر العقلــي الذي تتكشــف عنه 
التجربة احلســية..( ويضيــف قائال )ان 
العمل الفنــي هو الفعــل املبدع الذي 
يعيد صياغة التجربة اجلمالية..(ومن هنا 

يصبح محـققا لغرضني: اولهـما مـرآة 
تعـكس التجـــربة  الواقعية بحدودها 
يتيح  ودرجة غناهــا، ومن جهة اخــرى 
رؤية املرأة في حلظــة الفعل املبدع الذي 

يخصب  عقليا ال بيولوجيا..
   اما احلديث عن املســكوت عنه فانه ال 
يصدر اال عن مبدعني ومبدعات تشــربوا 
قواعد االدب واحترمــوا القيم اجلمالية، 
بلغة شــفيفة  هذا  يقدمــون  كونهم 

ضمن سياقاتها املوضوعية والتربوية.. 
   وبتأمل املشهد الثقافي من وجهة نظر 
على مستوى  والكيفي  الكمي  التراكم 
انتاج املرأة االبداعي جند ان السرد الروائي 
الــذي خطته)ليلى  املشــهد  يتصــدر 
احيا(1958  روايتها)انــا  البعلبكي(فــي 
كنقطــة انطــالق ألدب نســوي  يتميز 
ادبية  ثورة  فيمثــل  واالحتجاج  بالرفض 
نســائية في وجه اجملتمــع الذكوري، ملا 
حتمله هذه الرواية من جرأة نقدية الذعة 
وافكار وهموم مضافــة ..وموجزها)تقع 
لينا فياض بطلــة الرواية في حب بهاء 
الطالب العراقي الذي يدرس في اجلامعة 
..فهو مناضل في اخلامســة  االمريكية 
والعشرين وتعيش معه حاال من الصراع 
الداخلي، تلتقيه في مقهى)العم سام( 
حينذاك فــي منطقة راس بيروت وتداوم 
على لقائه..لكن العالقة تنتهي ســلبا 
وهجرانا ويأسا وقد اكتشفت فيه وجهه 
االخــر، الوجه الذكــوري التقليدي الذي 
ينظر الى املرأة مثــل بقية الرجال الذين 
تكرههم، فضــــال عن انهــا ترفض ان 
تعامل حســب مقاييس اجلمال االنثوية 
..لذا فالكاتبة تخبر في املســتهل عبر 
)لينا فيــاض( التي تتولى فعل الســرد 
وتــؤدي دور االنــاـ الراويــة )انها قصت 
شــعرها اجلميل في موقــف عدائي من 
)االنظــار( التي يلفتها هذا الشــعر)ملن 
الشعر الدافيء املنثور على كتفي؟ اليس 
هو لي.. ألست حــــرة في ان اسخــط 
هــــذه  حــــرة(  )الست  عليه(..وعبارة 
تتــــردد في الرواية كممارســة لفعل 

احلرية...
   لقد ســجلت )ليلى بعلبكي( في )انا 
احيا( لغة فتاة نزحت من جنوب لبنان الى 
بيروت ومتــردت على منظومة اجتماعية 
تقليدية وهي تتحدث عن اجلسد املقموع 
بحثا عن احلرية.. اذ لــم جتد)لينا فياض( 
بطلة الرواية في تعبيرها عن متردها سوى 

جسدها لتمارس حريتها من خالله..
 رواية )انا احيا( شخصت بشكل حداثوي 
مجدد في التعبير الواعي املغلوط للرجل 

واملراة في اخلمسينيات نتيجة فصلهما 
بني حرية الفرد واجلســد وبــني االلتزام 
السياسي املســقط من حسابه حرية 

املراة وكينونتها..
  ومــن ثــم توالــت االصــدارات التــي 
اســهمت في تفجير املكبوت من خالل 
الرافض  االنثوي  البطــل  هيمنة حضور 
التقليدية..  البيئة  والثائر على  للموروث 
وبســبب رغبة املراة في خلق فضاء من 
البوح الذي يخرجهــا من املآزق الضيقة 

اثبات  التي تكتنفها..من اجل   والعوائق 
الذات وتوســيع هامش احلرية.. اذ اجتهت 
االعمال السردية النســائية الى اظهار 
عواملهــا الذاتية واالجتماعية وشــحن 
شــخصياتها بطاقة لغوية ونفســية 
وداللية راسمة بذلك تفاصيل معاناتها 
ومشاكلها التي ولدتها تعقيدات احلياة 
وتغيرات اجملتمع.. فشكل السرد النسائي 
فضاء خصبا عبــرت من خالله املراة عن 
خصوصيتها النفسية والوجدانية ودانت 

فيه بعمــق وجراة مختلــف التصورات 
التقليديــة املوروثة من خــالل التراكم 
السردي املتمثل في الرهانات املوضوعية 
وبانفتاحــه على كيــان املــراة بابعاده 
القضايا  وعلى  والنفســية  اجلنســية 
مهمــة  طفــرات  الوطنية..فحققــت 
واضافات نوعية ملموسة على مستوى 
البنيــات والتقنيات الفنيــة واملعرفية..
االمــر الذي اســهم في انضاج الكتابة 
والنــــسائية  عــــموما  الســــردية 
اجلسد  خــــاللتوظيف  من  خصــوصا 
والنبش في خباياه وتفاصيله ســواء ما 

يخص الذات او االخر..
للثوب  انفاســي..اتنبه  استعيد  )رحت   
اراه يخلع  الذي اتصبب حتتــه عرقا..وانا 
على  سيجارة..ويجلس  جاكيته..يشعل 

تلك االريكة الحتساء قهوة..
عاودتني اسئلتي وانا انظر اليه..كما تقرأ 
غجرية الكف.. رحت اقرأ هيأته بحدسي 
وحواســي فقط..ال تعنيني اللحظة ان 
اكشف ماضيه بقدر ما يعنيني ان اطالع 
قدري مكتوبا عليه..قدرا متعب الشفاه..
الكلمات..مربك  الشعر..كسول  فوضوي 
اللمســات..مباغت القبالت..متناقــض 

الرغبات..كرجل في االربعني..
يسالني: )فيم تفكرين(؟..

اجيب:احب الرجال في االربعني..
الذي  الرجل  ولكنني لست  يبتسم..يرد: 

تتوهمني..
يلقي برماد ســيجارته في املنفضة وميد 

نحوي يده)تعالي..اجلسي قريبا مني...(
اتردد بعض الشــيء قبــل ان اعترف)اني 
هــــذه  ارتــــدي  عرقا..انــا  اتصبــب 
ان  ساعات..(..اتــــوقع  منذ  العــــباءة 
يقول:وهو  اخلعيها..مثال..لكنه  يقــول 
رائحتك..لقد  جواره)احب  الى  يسحبني 
احببت دائما لغة جســدك(..ثم يواصل: 
وكانه يطمئنني..ان جســدا ال رائحة له 

هو جسد اخرس..(
    فالروائيــة )احــالم مســتغامني( في 
سردها يتحول ااجلسد الى شكل هالمي 
ميد النص بفيض ال شعوري من الدالالت..
فهو )يغيب وال يتالشى(..اذ انها تستعير 
املكشــوفة للجسد  االمامية  الواجهة 
وتستحضر الداللة اخللفية التي تشكل 
بها عواملها املضيئة من خالل املشــاهد 
التي تســهم في تثوير السياق الذهني 

للمتلقي..

علوان السلمان
 

ـ اجلراة ال نقصد بها التمرد، بل مواجهة 
اجملتمع بعيوبه..

   الكتابــة، نوع من ممارســة احلرية على 
حــد تعبير ســارتر، والكتابة النســوية 
هــي توظيــف االدب كأداة لالحتجــاج 
والسياســية  االجتماعية  االوضاع  على 
والتربوية( وهذا يعني انــه يتبنى موقفا 

خالقا.
   الكتابة، مســؤولية بــني الكاتب وذاته 
والواقع،  املألوف  تتجاوز  ممارسة  باعتبارها 
كونها فعل جريء يعلن موقفا من الوجود 
فيســجل حضوره علــى معبــر احلياة، 
باعتبار اجلرأة مكون نصي يعبر عن حالة 
نفسية، انفعالية مشحونة بتيار ابداعي 
واع عبر خيال خصب ولغة سليمة بعيدة 
عــن التقعر، تقرر االنتماء الى مســاحة 
االبداع الذي هو شــرط الكتابة والسعي 
الى حتقيق حالة قصوى من التشــخيص 
عبــر فضاء الكتابــة االبداعية احملتضنة 
لكل االحتماالت واملمكنات وما توارثنا عن 

الذاكرة اجلمعية.
    واملرأة كقيمــة ثقافية على حد تعبير 
عبداهلل الغذامي.. كتبت عن مأســاتها 
حقوقهــا  مــن  وحرمانهــا  احلضاريــة 
اللغوية،  االنسانية متمثلة في حقوقها 
الن االبداع ال يولــد اال في احضان اللغة، 
على  النســائية  االبداعيــة  والنمــاذج 
مســتوياتها واختالفاتها شــاهدة على 

حرية الكتابة.
بتنــــويعاتها  النسائية  فالكــــتابة    
ومحــموالتها املتفـجرة فرصة لالنصهار 
الوجــودي بداللتــه االنطولوجية التي ال 
تتحقق كينونتها اال باالنخراط في مجال 
احليــاة االبداعية كخيــار اوال واخير، لذا 
فاحلديث عن اجلــرأة التي هي التعبير عن 
الفكــرة وفق آلية فنيــة توافقية تتمثل 
بتوفــر روح املبادرة للتعبيــر عن االفكار 
واملشاعر، وهذا يعني ان التابو هو )االنا( ال 
الثالثي احملظور )اجلنس والدين والسياسة( 

كما يقال..
لذا يتوجــب علــى املــرأة ان تكتب عن 
ذاتهــا ثيمة ولغة اوال لكــي تعيد حقها 
االعتباري باعتبارها معطى انسانيا يتميز 
وفيزيولوجية  بايولوجيــة  بخصوصيــة 
ميكن اعتبارها املادة اخلام لنحت الكلمات 
والصور، فتقاوم كما قاومت شهرزاد املوت 
احملقق بفعل غوايــة احلكي، وبنيلوب من 

الكتابة النسوية والجرأة االبداعية

أسعد عرابي
  

ماذا يســتخرج الفنان من خزان ما يلتقطه 
بصره من العالم كل يــوم؟ بول كلي يقترح 
في معارضه التعدديــة الراهنة أو املتعاقبة 
مع كل موسم، فيراودنا منهجه الرؤيوي كل 
مرة مع كلمته النبوئية: »حتويل الالمرئي إلى 

مرئي«!
أحــب أن أتوقــف هنا عند نصيحــة الفنان 
بابلو بيكاسو: »أمتنى من زمالئي املصورين أن 
يغمضوا أعينهــم ويعصبوها بأيديهم قبل 
البدء في حتســس بداية اللوحة أو مداهمة 

فراغها العدمي«.
منذ عدة ســنوات قرر »متحــف بول كلي« 
الــذي يحمل اســمه في برن بسويســرا أن 
يلتــزم بإقامــة معرض خــاص ألعماله كل 
عام، فأصبحــت معارضه تتقاطــر وتتوالى 
املتحفية  املونوبوالت  في  استثنائية  بكثافة 
األوروبية واألميركية، وقد ثبت من خالل هذه 
العروض أن أصالة هذه الفنان االســتثنائية 
جعلته متعدد اإلبداع، كمصور وموســيقي 
أوالً، وممارس لشتى أنواع الفنون التشكيلية 
ثانياً، وبحيث ال ميكن استنفاد خصوبة جتاربه 
واكتشــافاته الدؤوبة دون ملل أو كلل، فهي 
معــارض مثيــرة ال تقترف أي تكــرار. هو ما 
وســمه النقد »بألغاز بول كلي«، فإذا ابتدأنا 
من معرض برلني عــام 2008م ومعرض روما 
2012م، وجدنــا أن أبرز هذه األحــداث أقيم 
فــي متحف املوســيقى في باريــس ما بني 
عامــي 2011و2012 بعنــوان تعددية األنغام 
واأللــوان مبصطلح موســيقي مختزل هو: 

»البوليفونــي« )تعرضنا له بالدراســة في 
حينه( ثم اســتمرت هذه الباقة عام 2014م 
في »تــات غاليري« أبرز مواقــع العرض في 
لندن في معرض استعادي هو األكبر واألعم، 
يحيل عنوانه إلى تعريفه اخملتزل والشــائع 
للفن بأنه: »حتويل الالمرئي إلى مرئي«. كما 
تشمل حساســية معرضه الراهن في برن 
التصوفي، من خالل تعدديته  الروحي  فكره 
األدائيــة أو التقنيــة، تتراوح بــني اللوحات 

الزيتية على قماش واللوحات املائية على
»ثبت من خالل هذه العروض أن أصالة هذه 
الفنان االســتثنائية جعلته متعدد اإلبداع، 
لشــتى  وممارس  أوالً،  وموســيقي  كمصور 
أنــواع الفنون التشــكيلية ثانياً، وبحيث ال 
ميكن اســتنفاد خصوبة جتاربه واكتشافاته 

الدؤوبة دون ملل أو كلل«
هو من مواليد أملانيا عام 1879م ومتوفى في 
برن سويسرا عام 1940م عبوراً من استقراره 
دراســته  ملتابعة  ميونيــخ  في  لســنوات 
تفتحت  فقد  واملوســيقية،  التشــكيلية 
موهبته كعازف محتــرف على الكمان في 
أحضان عائلة موســيقية في منزل والديه، 
ثم أصبح ضمن فرقة األوركســترا العامة 

في املدينة كما أسلفنا.
متّثــل ســنوات إنتاجه الفنــي في محطة 
ميونيــخ انعطافاً أســلوبياً وروحياً ملفتاً، 
وذلك جزئياً بسبب حتالف نشاطه مع توأمه 
الروسي  كاندينســكي  واســيلي  الفكري 
املهاجر من الثورة البلشفية. أثمر لقاؤهما 
تأســيس أبرز جماعة في تاريخ احلداثة في 
أملانيا عــام 1911م، هي »جماعــة الفارس 
األزرق«، التي تعانق أيضاً فنانني رواد مبستوى 

وفننغر. يطلب  وفرانز مارك،  جاولنســكي، 
منهم املهندس غروبيوس مؤسس »مدرسة 
الباوهاوس« في وامير عــام 1920م االلتحاق 
بهيئة التدريس فيها، وكان بول كلي أملعهم 
في تدريسه ملادة الزجاج املعشق مبا تشتمل 
ذاكرتها من روحانية كنســية وإســالمية 
وحداثية. أمــا كاندينســكي )أول جتريدي( 
فكان يــدرس مــادة الفريســك )التصوير 
التكوينات  إحــكام  على  مؤكــداً  اجلداري( 
التجريدية وعالقة الفراغ باالمتالء. وذلك إلى 

جانب مدرســني نوابغ مثل فننغر وشنايدر 
وايتــني وموهولي ناجي، جمعت حصصهم 
والنظرية في  العمليــة  تعليمهم  وطرائق 
مؤلف نادر وبالغ الفائدة التربوية، تكشــف 
مثالً واحــدة من الدروس الفنيــة العملية 
لبول كلي توزيعه علــى الطلبة زهوراً برية 
ساطعة اللون، على كل واحد إعادة تنظيم 
ألوانها على شــطرجن مرســوم على ورقة، 
وبحيث يراعي برهافة موســيقية توزيعها 
وفق قواعد الهارموني والتكامل واالشتقاق 

اللوني، هي املدرجات املوســيقية التي درج 
على العبور من نوطاتها في تكوين األشكال 

للعبور إلى روحانية اللوحة.
يتجّســد أبــرز حتالــف فكري بــني االثنني 
1910م وتغذي هذا  بتزامن كتابيهما عــام 
التحالف النقاشــات الدؤوبــة بني االثنني. 
يســتحق الكتابان التوقف، ويبدو أن كتاب 
كاندينسكي أوســع قراءة من نظيره لدى 
كلي، وذلك بســبب عنوانه املثير الذي ميثل 
فكــرة الثاني: »مــا هو روحاني فــي الفن، 
خاصة فــي التصوير املعاصــر«، يؤكد في 
النص علــى أن أبرز ظواهــر البعد الروحي 
النواظم املوسيقية بالسمعية.  هو اتصال 
ثم إنه »ســيأتي يوم قرب أم بعد ستتحول 
فيــه اللوحــة إلى نوطــة )مثــل الكتابة 
املوسيقية( قابلة للتأويل من قبل عدد كبير 
من املنفذيــن الفنانني«، وطبق هذه الفكرة 
عملياً فنــان من اجليل الثانــي للباوهاوس 
في بودابســت وهو فازاريللي باعتماده على 
تنويــط الســبرنيتيك املعلوماتي وتنفيذه 
من قبــل معاونيه. من احلكمة اســتدراك 
حقيقتني بخصوص كاندينسكي، أن زوجته 
ذات أصول مــن املناطق املســلمة وعازفة 
بيانو من الدرجة األولى تتسم بحنني املقام 
رحمانينوف  كما هي حساســية  الشرقي 
ولم يكن كاندينسكي  وتشايكوفســكي، 
بعيداً عــن موروث الفــن العربي، وانعكس 
باســم »عربيات«.  املعروفة  في مجموعته 

واخترع في أواخر
»من احلكمة استدراك حقيقتني بخصوص 
كاندينســكي، أن زوجتــه ذات أصــول من 
املناطق املســلمة وعازفة بيانو من الدرجة 

األولى تتسم بحنني املقام الشرقي كما هي 
حساسية رحمانينوف وتشايكوفسكي«

بحوثه »األورغ امللون«.
أمــا كتاب كلــي األكثر جتريــداً: »النقطة 
– اخلــط – الدائــرة«، فقد تقصــى عمودياً 
أبجدية اإلشارات الشــمولية املعندة على 
باعتبارها  الكهــوف  االندثــار منذ عصــر 
أصــل األبجديات الكتابيــة، ثم عن تواصل 
رســوم األطفال حدسياً مع اإليقاع الكوني 

الشمولي العام.
العني تبصر ثم تنبصر، فتتحول املشــاهدة 
إلى تبّصر، ثم إلى رؤيا داخلية نشــير إليها 
روحياً »بالبصيرة«. أما فعل رأى فهو أخفت 
بصيرة من شاهد، ألن مجاز الصفة الثانية 
يتواصل مع معاني الشهادة والشهود. في 
حني أن فعل رأى ميثل حادثاً عابراً متحوالً في 
بعده الزمانــي، أما اقتناص هوية الزمان من 
خالل املقام اللوني االنطباعي فهو يقود إلى 
عطالة دميومة وســرمدية الزمان وسيولته 
»البرغســونية« املتقلبة بطبعها في اجتاه 
واحد ال يقبل التراجع. لم يبق بالنســبة لنا 
ولبول كلي ســوى امتحان عني احلداثة في 
فعل رأى، أقصد الفيزياء احلديثة، )ففعل رأى 
هنا ال يعني رأى( وإمنا يعني استثمار النتائج 
الســبرنية للمراصد الفلكية الســيارة أو 
الثابتــة. إن فعل رأى هنا يعنــي معلوماتياً 
اســتخدام األجهــزة الراصــدة للكون، ثم 
االســتنباط الرقمي أو اجلبــري ملا هي عليه 

حاالت الوجود الفلكي العام.
أما بصيرة اللوحة فهــي أقدر حتقيقاً على 
جتسيد ما ال يُرى وحتويله )وفق بول كلي( إلى 

فعل الرؤيا.

محمد صالح

في كِل بقعٍة على جغرافيا
هناك قبٌر يرتدي الطريَق

دون قدٍم أو جوارٍب وحذاء!
كُل شيٍء ينزُف على جغرافيا 

ثمُة ساعٍة
مجَفَفٍة من نزيِف دقائٍق

مدفونٍة في رماٍل مربوطٍة في عظمٍة 
فتحولت إلى ساعِة رمٍل

حتدُث في نفِسها انقالبا! 

ثياٌب رثٌة يلوُكها تراب 
في فِم قبٍر لسانُه من عظاٍم

وشفتاُه  من عاقوٍل 
ظاهٌر للعلِن 

 يقبلُها البعيُر كثيرا
ويبتلُعها على هيئِة 

لقمٍة محملة بسننٍي 
من الكالِم تهمُس في

األناِم التي 
تزني من أذانِها 

وال تنصُت للحيِّ

من قبِل أربعني عاٍم
يخبُر الدودَ أن يبلَغ 

النبي سليماَن سالم 
هذا هو ركاٌم حتت 

 أرِض السالِم! 

مناديٌل ممزقٌة 
محنطٌة فيها دموٌع 

فسفوريٌة تلمُع 
في ينبوِع عيونِهم املفقوعُة

من جماجٍم اخلاوية 
أكَل صدأُ األعواِم القالئَد 

 على هيئِة مشانٍق فضيٍة
تتدلى من  أقفاِص املتشابكة 

ك االغصاِن املتيبسْة
في صدرِ املقابرِ 

وأثداٌء ما عادت رماٌن
قد توسَد فيهنَّ اليباَس 

 وباتت ك برتقاٍل 
سقَط سهوا من صندوِق حصادِ احلياِة

وعيوُن زرقاَء اليمامِة
 وهي مضطجعٌة

على جلِد جروٍح 
كانت حتملُق بنصِف عنٍي من ضوٍء

في أسناِن جرافاٍت
 وهي تُدِفُن قوَة

ضحكاِت السناديِن! 
ال تنبُش أحالَمهم الباردْة

وال تغطوا عظاَمهم 
بكساٍء 

قد يثقلُهم من ثقِل ما يحملون 
في السماء! 

كيف يترجم بول كلي الالمرئّي إلى مرئّي *

مقبرٌة جماعيٌة لساعاِت اليِد 

احد اعمال احالم مستغامني

المرأة كقيمة ثقافية على 
حد تعبير عبداهلل الغذامي.. 

كتبت عن مأساتها الحضارية 
وحرمانها من حقوقها 

االنسانية متمثلة في 
حقوقها اللغوية، الن االبداع 

ال يولد اال في احضان اللغة، 
والنماذج االبداعية النسائية 

على مستوياتها واختالفاتها 
شاهدة على حرية الكتابة

أحد اعمال بول كلي

8

من اعمال الفنانة بتول الفكيكي
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المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

شركات أزياء كبرى تبادر إلى حماية البيئة
قالت شــركات أزياء كبرى من أنحاء العالم كافة، اليوم اجلمعة، 
إنهــا وّقعت اتفاقاً ســتقدمه إلى قمة مجموعة الســبع هذا 

األسبوع، للمساعدة في حماية البيئة.
ووقعــت على االتفــاق 32 شــركة، بينها »أديــداس« و«بربري« 

و«كيرينجو إيرميس« و«إل في إم أش« و«نايكي«.
وســتكون حماية البيئة قضية رئيســية على جــدول أعمال 
مجموعة الســبع.كما أعرب الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، 
واألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس، هذا األســبوع عن 

قلقهم بشأن حرائق غابات األمازون.

»غسيل الصحون« يمكن أن يطيل العمر
دعمت دراسة حديثة مثال يقول “في احلركة بركة” وكشفت أنه 
ميكن للبالغني من كبار السن إطالة أعمارهم وحتسني أحوالهم 
الصحية “بقليل من التمارين” أو األنشطة، التي ميكنها أيضاً أن 

تعمل على خفض خطر الوفاة.
وتدعم هذه الدراسة أبحاثاً سابقة وقدمية كانت قد أشارت إلى 
أن تقليل وقت اجللوس واستبداله حتى بحركة خفيفة أمر مفيد 
لهؤالء، مشيرة إلى أن املستويات األعلى ألي نشاط بدني تساعد 

في االبتعاد عن القبر.
وتربط الدراسة املراجعة النرويجية، لنحو 36 ألف حالة دراسية، 
الزيادة في النشاط، سواء أكان خفيفاً أو مكثفاً، بانخفاض خطر 

الوفاة.
ويقول الباحثون إنه حتى مع زيادة بسيطة في النشاط اخلفيف، 
مثل غســل الصحون، أو القليل من األعمــال باحلديقة، أو حتى 
املشي والتنقل في جميع أنحاء املنزل، قد تساعد في جتنب املوت 

املبكر بني كبار السن.
وكانت دراسات ســابقة ربطت اجللوس لفترات طويلة من الزمن 
بزيادة خطــر اإلصابة بالعديد من األمراض، مبــا في ذلك أمراض 

القلب، فضال عن الوفاة املبكرة.
قال أستاذ ومؤلف الدراسة في املدرسة النرويجية لعلوم الرياضة 
أولف إكيلوند إنه “من املهم بالنســبة إلى كبار السن، الذين قد 
ال يكونون قادرين على القيام بالكثير من النشاط املعتدل، مجرد 

التحرك وإجراء أي نشاط، إذ سيكون لذلك تأثير قوي ومفيد”.
ومع ذلك، فقد وجدت الدراســة النرويجيــة أن “املكافأة” تكون 
أكبر وأجزل عطاء إذا مارس املرء نشاطاً مكثفاً مقارنة بالنشاط 
اخلفيف، حيث وجد أن فترة قصيرة من النشــاط املكثف مفيدة 

متاماً مثل ممارسة النشاط اخلفيف لفترات أطول بكثير.

112 فيلمًا تشارك بمهرجان دهوك السينمائي 
الدولي

أعلن املشرفون على الدورة السابعة ملهرجان دهوك السينمائي 
الدولي، انه تقرر ان يكون املوضوع الرئيســي الفالم املهرجان هذا 
العام }التعايش املشترك{ وسيتم تقييم وقبول االفالم على هذا 

األساس.
وقــال بنكني علــي احد املشــرفني على املهرجان فــي تصريح 
صحفي، انه »مت تشــكيل خمس جلــان لتقييم االفالم القصيرة 

والطويلة والوثائقية وتوزيع جوائز لها«.
واضاف علي، ان »الشــعار الرســمي للدورة الســابعة ملهرجان 
دهوك الســينمائي الدولي هو التعايش املشــترك والدفاع عن 
وجود القوميات واالديان اخملتلفة في اقليم كردســتان من دون أي 

تفرقة او متييز«.
واشار الى ان »112 فيلما ستنافس على نيل اجلوائز في املهرجان 
في االقســام الثالثة }الفيلم الطويل والفيلم القصير والفيلم 
الوثائقي{، وســيكون لالفالم العربية في هذه الدورة مشاركتها 

في قسم خاص للتنافس على نيل جوائز املهرجان«.
وتنطلق فعاليات الدورة الســابعة ملهرجان دهوك الســينمائي 
الدولــي يوم 9 أيلــول املقبل وتختتــم الفعاليــات في 16 من 

الشهرنفسه .

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد: 

الســاهر  كاظم  الفنــان  عانق 
النجاح في ليلة طربية مبوســم 
الســودة علــى مســرح طالل 
مداح باملفتاحــة في مدينة أبها 
السعودية، وحظي »قيصر الغناء 
باســتقبال كبير من  العربــي« 

اجلمهور الذي صفق له بحرارة.
وموسم السودة، هو أحد مواسم 
السعودية التي أطلقتها الهيئة 
والتــراث،  للســياحة  العامــة 
ويهدف إلبراز ما تتمتع به السودة 
من موقع وطبيعة وأجواء، إضافة 

إلى ما متلكه من تراث وثقافة.
واحتوى موســم الســودة الذي 
يقام في شــهر أغســطس/آب 
2019، علــى أنشــطة متعددة 
تنوعت بني الرياضــة واملغامرات 
والثقافية  التراثية  واألنشــطة 

والفنية.
وتفاعل عشــاق الطــرب والفن 
األصيل مع الفنان العراقي، كما 
متيــز حفله  بحضــور الفت من 

جمهوره النسائي.
احلب«،  »مدرسة  الســاهر  وقدم 
و«أحبينــي بال عقــد«، و«ليلى«، 
قدم  اجلمهــور  ووســط طلبات 
»ماريدك« و« أبوس روحك«، وألقى 

قصيدة »متمردة« للشــاعر كرمي 
العراقي، ثم قام بغنائها، وصدح 
و«أكرهها«  صغيرة«  بـ«شــؤون 

من كلمات نزار قباني.

 وكانــت مســك ختــام الليلة 
الطربية أغنية »قولي أحبك«.

وفي ظــل اإلقبــال الكبير على 
حفالت الســاهر في السعودية، 

مــن املرجــح أن يكــون الفنان 
املتمتــع بشــعبية كبيــرة في 
العالــم  العربــي حاضــرًا في 
ســياحية  وفعاليات  مواســم 

ستشــهدها  أخرى  وترفيهيــة 
مناطــق أخرى مــن اململكة في 

الفترة املقبلة.
انهــا  الســعودية  واعلنــت 

240 مليار ريال )نحو  ستستثمر 
64 مليار دوالر( في قطاع الترفيه 
في الســنوات العشــر املقبلة، 
على ان يتم جمــع هذه االموال 

من احلكومة والقطاع اخلاص. 
اآلونة  في  الســعودية  وشهدت 
الفعاليات  من  سلسلة  االخيرة 
غير  والترفيهيــة  املوســيقية 
حفالت  اقامة  وبينها  املسبوقة، 

لفرق ومغنني غربيني.
هيئــة  نظمــت   ،2017 وفــي 
2000 فعالية  »أكثر من  الترفيه 
شــارك فيها أكثر من 100 ألف 
متطوع«، بحســب ما اعلن في 
بافرط،  فيصل  الصحافي  املؤمتر 

املسؤول في الهيئة.
الفعاليات مع  وتزامنــت هــذه 
خطــوات تعبــر عــن انفتــاح 
اجتماعي متســارع في اململكة 
احملافظة، وبينها السماح للمرأة 
بقيادة الســيارة، واعادة فتح دور 

السينما.
تتوقع الســعودية ضخ مليارات 
الترفيه  قطــاع  فــي  الدوالرات 
الدولة  الذي تدعمــه  الناشــئ 
وتــدرس اســتضافة عشــرات 
منهــا  الغربيــة  الفعاليــات 
اســتقطاب إحدى مباريات دوري 
األميركي ومسابقة  السلة  كرة 

لركوب الثيران .

كاظم الساهر يسافر بالسعوديين الى أجواء القصيدة والطرب
القيصر وفي لشعر نزارقباني

كاظم الساهر

متابعة الصباح الجديد : 
أيدت البلدان الناشــطة في مجال 
حماية احلياة البرية تنظيم التجارة 
الدوليــة بالزرافــات فــي محاولة 
لتوفيــر املزيــد من احلمايــة لهذه 
احليوانــات التي يُخشــى أن تواجه 

»انقراضا صامتا«.
التجارة  اتفاقية  فــي  األطراف  وأقر 
الدولية باألنــواع املهددة باالنقراض 
)ســايتس(، في القــرار الذي صوتوا 
عليه فــي جنيف اخلميس، ألول مرة 
بأن التجارة الدولية جزء من التهديد 

الذي يواجه الزرافات.
أصوات   106 بأغلبيــة  القرار  وصدر 

صوتــاً   21 مقابــل  فــي  مؤيــدة 
أعضاء  ســبعة  وامتناع  معارضــاً 
عن التصويت، فــي اللجنة اخلاصة 
محتاجاًإلى  يزال  ما  وهو  باالتفاقية 
موافقة مؤمتر »ســايتس« بالكامل 
قبــل اختتام فعالياتــه في 28 آب/

الزرافات  عدد  وتقلص  أغســطس. 
اإلفريقية بنســبة تقــرب من 40% 
إلى  املاضية،  الثالثــة  العقود  خالل 
أقل من مئة ألف حيوان بقليل، وفقاً 
االحتاد  عن  الصــادرة  األرقام  ألحدث 

الدولي حلفظ الطبيعة.
ومع ذلك، فإن القــرار الصادر والذي 
يتضمن إدراج كل الزرافات حتت خانة 

امللحق الثاني من اتفاقية »سايتس« 
ما يفــرض متابعــة وتنظيما لكل 
أشكال اإلجتار بهذا النوع، كان مثار 
جــدل كبير.وقد ُقّدم اقتــراح إدراج 
الثاني من جانب  امللحق  الزرافة في 
مجموعــة مــن البلــدان في غرب 
حيث  وشــرقها،  ووسطها  إفريقيا 

تراجعت أعداد الزرافات بشدة.
وقال ممثــل تشــاد إن »التجارة غير 
املشروعة عبر احلدود تشكل تهديداً 
ممثلي  الزرافات«.لكن  لبقــاء  كبيراً 
هذه البلدان واجهوا مقاومة شرسة 
من دول جنوب القارة السمراء حيث 
حتظى الزرافات تقليدياً بحماية أكبر 

وتنعم بوضع صحي أفضل.
جنوب  بينهــا  عدة  بلــدان  وأكدت 
أدلة  وتنزانيا،  وبوتســوانا  إفريقيــا 
كثيــرة إلــى أن التجــارة الدولية 
الزرافات.  أعداد  تراجع  في  تســهم 
إخضاع  ضــرورة  على  القرار  وينص 
التجارة القانونية في أجزاء الزرافات، 
مبا يشــمل غنائم الصيد القانوني 

في إفريقيا، للتنظيم العام.
تســجيل  البلدان  من  وســُيطلب 
عمليات تصدير األجزاء من الزرافات، 
املتحدة  الواليــات  وهو مــا تفعله 
حاليــاً فقط، كما ســتكون هناك 

حاجة إلى تصاريح لتجارتها.

الزرافات تواجه انقراضًا صامتًا وحمايتها باتت ضرورة ملحة
بسبب التجارة غير المشروعة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الوسط  نفط  فريق شــركة  يواصل 
حضوره ضمن دوري العراق للشركات 
بكــرة القدم للصاالت لعــام 2019، 
حيث يلعب ضمن اجملموعة التي تضم 
إلى جانبه، شركة احلفر وشركة وزارة 
الوسط،  مصافي  وشــركة  التجارة 
يتلقــى الفريــق الدعم مــن مدير 
الشــركة، جالل احمد محمود، الذي 
يتابع كل صغير وكبيرة ويعمل على 
حــث الالعبني ومالكهــم التدريبي 
علــى التفوق فــي املباريات، في حني 
تشرف على الفريق جلنة فنية تتكون 
من غامن سهر رئيسا وأمين خليل نائبا 
وعضوية: علي صبيح، ســامر راشد، 
فالح خميس، محمود كاظم، سلوان 

سعد.
وقال مدير فريق شركة نفط الوسط، 
الفريــق يتطلع إلى  ان  غامن ســهر، 
حتقيق أفضــل النتائج فــي بطولة 
العام احلالي لدوري العراق للشركات 
بكــرة الصاالت اجلاريــة احداثها في 

قاعة نادي الشــباب الرياضي، معربا 
عن أملــه في تاكيد جــدارة الفريق 
املؤلف من،  التدريبي  باشراف مالكه 
عبــد الرزاق أبو الهيل، ومســاعديه، 
احمد عبد اهلل ومثنى كاظم ومدرب 

حراس املرمى عدنان خليل.
واشــار إلــى ان الفريق تعــادل في 

مباراتــه األخيرة امام شــركة احلفر 
بثالثة أهداف لــكل منهما، مبينا ان 
أهداف فريقه حملت تواقع الالعبان، 
محمد جاسم "هدفني" وحيدر كرمي، 
منوها إلى ان الفريــق ينتظر مباراة 

مهمة جداً امام فريق وزارة التجارة.
واضاف ان تشــكيلة فريق شــركة 

نفط الوسط تضم الالعبون : محمد 
إسماعيل وحيدر كرمي ورضوان احمد 
وعبد اللطيف مشتاق ومحمود بطي 
وإسالم علي ومحمد جاسم وحسني 
عبد علــي ونور جــواد وليث محمد، 
الدين  الوطني محب  والعبا املنتخب 

جمعة وسجاد حميد.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن االحتاد املركزي لكرة القدم، 
جتديــد عقــد مــدرب املنتخب 
الوطني، السلوفيني سريتشكو 
آخر.واجتمع  لعــام  كاتانيتــش 
االحتاد العراقــي لكرة القدم مع 
كاتانيتــش ووكيل اعماله بهروز 
دزهبــود في احد فنــادق مدينة 
اربيــل، مــن اجل بحــث جتديد 
عقد املدرب.وقال الناطق باســم 
الكرة حســني اخلرســاني  احتاد 
القدم  املركــزي لكرة  »االحتاد  ان 
املنتخب  التعاقد مع مدرب  جدد 
الوطني، سريتشكو كاتانيتش«.

إلــى ذلك، قــدم رئيــس االحتاد 
املركــزي لكرة القدم، عبد اخلالق 
وامتنانــه  شــكره  مســعود، 
العاملة  اللجــان  لكل  العاليني 
في االحتاد، الســيما جلنة احلكام 
التي قدمــت جهدا كبيرا جنحت 
فيه الى حد ما في تسيير الدوري 
العراقي الى جــادة االمان برغم 

الضغوط الكبيرة«.
وقال مســعود في بيان صحفي 
ان »قرار االحتاد االخير حل اللجان 
غايتــه تصحيحيــة وليســت 
البعض،  يتصور  انتقامية كمــا 
النجاح في  يبحث عــن  فاالحتاد 
كل مفاصل عمله، وال يبحث عن 
الثأر«.واضاف مســعود، ان »جلنة 
احلكام، وبشخص رئيسها صباح 
قاســم، ومن معه، علموا بتفاٍن 
يســتحق  جهدا  وبذلوا  كبيــر، 
الشــكر واالمتنــان، ونحن نقدر 
ماقاموا به من جهــد كان بائنا 

للجميع«.
واشــار الى، انه »يأمل من زمالئه 
فــي رئاســة اللجــان اختيــار 
العناصر التــي مبقدورها اضافة 
شيء جديد لعملهم املقبل من 

اجل ترصني اخلطوات التي تهدف 
الى اظهار الوجه احلقيقي للكرة 

العراقية«.
وفــي ســياق اخر، اعلــن رئيس 
رئيس  ونائب  النســوية  اللجنة 
جلنة املســابقات، يحيى كرمي، ان 
اللوائح  الكرة صــادق على  احتاد 
النسوي  الصاالت  بدوري  اخلاصة 

للموسم الكروي ٢٠٢٠/٢٠١٩.
وقال كرمي في بيــان الحتاد الكرة، 

إن »اللجنة ســتعتمد ألول مرة، 
نظــام العمــل اإلحترافي، وفق 
اللوائح املعمول بها في االحتادين 
االســيوي والدولي والتي تعتمد 

كل دول اجلوار تطبيقها«.
تطبيــق  »قــرار  ان  وأضــاف 
التخصــص كان قد صودق عليه 
التي  الســابقة  اللجنــة  مــن 
اصــدرت تعليماتهــا بضــرورة 
الدولي،  االحتاد  بضوابط  التقييد 

واعتبــرت دوري موســم ٢٠١٧/ 
٢٠١٨ الذي جرت منافســاته في 
دهــوك كأخر نســخة جتري دون 
العمــل بالتخصــص، بناء على 
طلب الفــرق التي طالبت بذلك، 
وبالتالي ســيتم إعتماد اللوائح 
الدولية في هذا املوســم املزمع 

إنطالقه في ١٣ ايلول املقبل«.
وبني رئيــس اللجنة النســوية، 
ان »دوري الصــاالت هــذا العام 

سيشــهد منع جميع الالعبات 
الالتي يحملن » اي دي« اســيوي، 
ضمن  املشــاركة  لهن  وســبق 
صفــوف املنتخــب الوطني في 
بطولة الســاحات املكشــوفة، 
كمــا سيشــهد ايضــا منــع 
الالعبــات الالتــي يزاولن اللعب 
في فعالية إخــرى، كون من غير 
ان نســمح مبشــاركة  املعقول 
العبة متارس كرة السلة او اليد او 

الطائرة او الكرة العابرة وغيرهن 
من االلعاب«.

»نريد مســابقة  كــرمي،  وتابــع 
حقيقية ونأمل تعاون االندية في 
أجيال جديدة  وذلك خللــق  ذلك، 
قــادرة علــى متثيــل املنتخبات 
الوطنيــة خيــر متثيل«.وختــم 
كــرمي حديثــه، مشــددا علــى 
األندية  وإلتــزام  »احترام  ضرورة 
بالضوابــط واإلبتعــاد عن لغة 
االعتراض والتوســط حملاولة ثني 
اللجنة عــن تطبيقها اللوائح«.
يذكر ان اللجنة النسوية اعلنت 
عن اقامة دوري الصاالت النسوي 
في ١٣ آيلول مبشاركة ثمان فرق 
بنظام الدوري ملرحلتني وفق نظام 

التجمع.
دائرة  مديــر  اعــن  جانبــه،  من 
التراخيــص في االحتــاد املركزي 
لكــرة القــدم، ســيف عــادل 
القصاب، استقالته من منصبه 
»خاصة«. بانها  وصفها  لظروف 
وقال القصاب »قدمت استقالتي 
التراخيص  مديــر  منصــب  من 
بسبب ظروف شخصية مرضية 
وعدم القدرة علــى التوفيق بني 
عمل قسم العالقات ومدير دائرة 

التراخيص«
واوضح القصاب أن »املستشــار 
القانونــي ومحامي االحتــاد، نزار 
احمد، ســيتولى بشكل مؤقت 
ادارة التراخيــص بدالً عني كونه 
هو مساعد مدير دائرة التراخيص 
حلني مــا يقوم االحتاد بتســمية 
جديد«.واضاف  للتراخيص  مدير 
»اشــعرت االحتاد االسيوي ايضاً 
بخبر استقالتي، وان شاء ساعود 
الــى العاصمــة بغــداد القدم 
االســتقالة رســمياً على الورق 
التراخيص  مديــر  منصــب  من 
واالســتمرار في عملي بقســم 

العالقات«.

كاتانيتش مستمر في قيادة أسود الرافدين 
سمير خليل مدير لجنة التراخيص يعلن إستقالته

استرداد الحق.. فرصة
اخيرا، اتقشعت غيمة الشك والريبة والتحفظ لالحتاد 
الدولي لكرة القدم، اطلق آباطرة الفيفا سراح مالعبنا 
لتتلون بالوان الفــرح واألمل والبطوالت الكروية، اخيرا 
ترسخت القناعة لدى هؤالء ان عراقنا، شعبنا، مالعبنا، 
منتخباتنا، كرتنــا أبرياء مبا علق بهم طوال ســنوات 
احلظر التي بدأت عام 2003 وتواصلت مع سنوات احلظر 
خــالل فترة احلصار على العراق مع اختالف األســباب ، 
ثالثــة عقود توزعت خاللها فتــرات احلظر،  األولى عام 
1985 والثانية 1990 والثالثة عام 2003 وهذه املرة كانت 
مبررات احلظر هي الظروف األمنية التي مر بها العراق .
وخالل ســنوات احلظــر كان العراق، كل العــراق  يدا 
واحدة وقلبا واحدا ضد هذا احليف بداية من مســؤولي 
الرياضــة ،الالعبني واملدربني، اإلعــالم، األمن، واجلمهور 
الوفــي ولم تبرد جــذوة املطالبــة اجلماهيرية بحقنا 
اللعــب على ارضنا حتى رضخ الفيفــا وقرررفع احلظر 
عن ثالثــة مالعب عراقية هي البصــرة وكربالء وأربيل 
في تأكيد لقرار ســابق للفيفا بهــذا الصدد كان قد 
اصدره في شــهر آذار العام املاضي 2018 قبل ان يعود 
الفيفا اللغاء القرار واستمرار العزف على نغمة احلظر 
النشاز، ولعل بطولة غربي آسيا التي احتضنتها أرض 
الرافدين مؤخرا والتي كانت لوحة جميلة اطرها الرقي 
بني تنظيم رائع ومباريات حافلة وجمهور وفي رســالة 
لكل العالم بان احلظر اجلائر وصل الى طريق مســدود، 
كل هذا يضــاف الى اجلهود اخليرة واالصــوات النبيلة 
لالشــقاء واالصدقاء الذين وقفوا وقفة مشرفة تدعم 
مطالبتنا بحقنا املشــروع وعلى رأس هذه اجلهود كان 
الدور الرائد للشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس 
االحتاد اآلســيوي لكرة القدم الذي ظــل يتابع قضية 
احلظــر ورفعه من موقعه بعد ان شــعر هو والكثيرين 
اننا نبحث عن حــق اراد له البعض ان يتبعثر في اروقة 
الفيفا بدوافع متعددة في وقت شهدت مالعب عربية 
وعاملية احداثا مؤسفة ال ميكن ان نشهدها في مالعبنا 

لكن تلك املالعب كانت مبأمن من احملاسبة .
اآلن وقد اســترجعنا حقنا املشــروع علينــا ان نعمل 
بجد فاملرحلة املقبلة ليســت سهلة خاصة مع تلويح 
الفيفا الــذي وضعنا حتت املتابعة متهيدا لرفعه نهائيا 
اوعودة احلظر على مالعبنا مرة اخرى وهذا يعني عودتنا 
الى املربع االول، علينا أن نكون مبستوى حقنا وستكون 
مباريــات منتخبنا الوطنــي في تصفيــات مونديال 
قطر2022 على ملعــب البصرة هي التحدي االكبر، أن 
نعزز الصورة الزاهية التــي ظهرنا عليها خالل بطولة 
غربي آســيا وأن نرحب كعادتنا بــكل الضيوف ونثبت 

للجميع اننا اصحاب حق وسنكون مبستوى هذا احلق.

بغداد ـ رافد البدري*

مبشاركة اكثر من 132 العب والعبة ميثلون 
26 نادياً اختتمت يــوم امس االول بطولة 
العراق بالشطرجن للشباب والشابات دون 
20 عاماً والتي احتضنتها قاعة نادي خان 
زاد التخصصي بالشــطرجن في محافظة 
اربيل ، وحتدث رئيس االحتاد العراقي للعبة 
ظافر عبــد االمير قائــالً: البطولة كانت 
عبارة عن كرنفال متميز نظمه نادي خان 
زاد التخصصــي والذي قــدم من خالله 
كافة التسهيالت الالزمة الجناح البطولة، 
وبــدوري ونيابًة عن جميــع اعضاء االحتاد 
العراقي للعبة اقدم شكري وتقديري الى 
النادي الدكتور دلــزاد حمه صالح  رئيس 
رئيس نادي خــان زاد واالخوة االعضاء في 
هذا النادي العريــق على حفاوة الترحيب 
وكــرم الضيافة للبطــوالت التي اقيمت 

على قاعات النادي طيلة ايامها.
وتــوج الالعب معزز ظاهــر حبيب بلقب 
بطولة العراق للشباب دون 20 عاماً والذي 
شــارك فيها 41 العباً ميثلون نخبة العبي 
العراق ، ومتكن ظاهر من جمع )7.5( نقطة 
من خالل خوضه 9 جــوالت متفوقاً على 
جميع الالعبني املشــاركني، وحل الالعب 
ربيع صباح نوري ثانياً برصيد )6.5( نقطة، 

فيما احرز الالعب نوري صباح نوري املركز 
الثالث بنفس الرصيد مــن النقاط )6.5) 

ولكنه تخلف بفارق نقاط الطاوالت،
ومتكنت الالعبة ميامــة عاصف عبد اهلل 
بطلــة العراق للعــام املاضي من خطف 
لقب بطلة العراق للشابات دون 20 عاماً، 
بعد ان تفوقــت على الالعبــات اللواتي 
شــاركن في البطولة وعددهن 23 العبة، 
حيث جمعــت )7.5( نقطة من 9 جوالت 
خاضتها فــي البطولة، وحلــت الالعبة 
وداد صباح نوري باملركــز الثاني برصيد 6 
نقاط، فيما جاءت الالعبة روزيا فخر الدين 

باملركز الثالث برصيد 5 نقاط.
كما، فاز الالعب احمد جزا جمال صاحب 
العراق  بطولــة  بلقــب  العــرب  فضية 
للشــباب دون 18 عام، بعــد ان متكن من 
جمــع 7 نقاط مــن 9 جــوالت خاضها، 
وحصل الالعب امير ظافر عبد االمير على 
املركز الثاني برصيد 6 نقــاط، وحل ريباز 

ناصر ثالثاً برصيد )5.5( نقطة.
فيما احرزت الالعبة رويدة سعد محسن 
لقب بطولة العراق للشابات دون 18 عام، 
بعد ان متكنت مــن جمع )7.5( نقطة من 
9 جــوالت، وحلت الالعبة  خالل خوضها 
يار بياد عبد القــادر باملركز الثاني برصيد 
(5.5( نقطة، وحصلت الالعبة نور الهدى 
حســني علي على املركز الثالث برصيد 5 

نقاط.
وكعادتــه متالقاً دائمــاً وصاحب الريادة 
في اللعبة، فقد متكن الالعب الواعد زيد 
عالء جاســب من التتويج بطــالً للعراق 
لفئة الناشئني دون 16 عاماً برصيد )6.5) 

نقطة من خوضه 9 جوالت، وجاء الالعب 
مصطفــى كمال باملركــز الثاني جامعاً 
6 نقــاط، فيما حل الالعب بــوال ازاد ثالثاً 

برصيد 5 نقاط.
ونالــت الالعبــة نهاد صباح نــوري لقب 

بطولــة العراق للناشــئني دون 16 عاماً، 
بعد ان متكنــت من جمــع )6.5( نقطة، 
فيما احرزت الالعبة النا هاوار خليل املركز 
الثانــي برصيد 5 نقــاط، وحلت الالعبة 
الصغيــرة واملتميــزة نور الزهــراء ظافر 

باملركز الثالــث برصيد )4.5( نقطة، حيث 
اللقب برغم  املنافســة على  متكنت من 

صغرعمرها الذي اليتجاوز 10 سنوات.
واحرز نــادي البيشــمركة بلقب بطولة 
العــراق للشــباب دون 20 عامــاً، والتي 
شــاركت فيها 8 اندية متثل البيشمركة 
وخــان زاد للذكور واالتصاالت والســنية 
ونادي خان زاد لالناث ونادي هيرش والفرات 
ونادي اليقظة ، وجرت البطولة وفق نظام 

السويسري من 5 جوالت.
الدولي  احلكــم  البطولة  على  واشــرف 
رئيسي،  توفيق كحكم  اسعد اسماعيل 
وحكم عام البطولة الدولي سعد محسن 
الكناني، اضافًة الى 6 حكام اشرفوا على 
الطــاوالت وهم كل من: الدولي حســني 
كاظــم واحلكام الوطنيني حســني علي 
حســني ومصطفى جواد كاظم وسرمد 
برواري، اضافًة الــى احلكمتني الوطنيتني 

فرميسك وريا ودلباك علي،
الدورة  البطولــة  هامــش  علــى  وجرت 
التحكيميــة التي اقامها احتــاد اللعبة 
 12 ومبشــاركة   8/21-19 مــن  للمــدة 
حكماً، حيث حتدث احلكم الدولي ســعد 
محســن الكناني عن فقرات الدورة قائالً، 
اقامها  التي  التحكيمية  الدورة  تضمنت 
االحتاد العراقي للعبــة عدة فقرات منها 
سويس  لبرنامج  مســتفيضة  دراســة 

ماجنر التــي تعتمد عليه اغلب البطوالت 
الدولية والتعديــالت االخيرة التي طرات 
على قوانني االحتاد الدولــي وحاضر فيها 
احلكمني الدوليني اسعد اسماعيل توفيق 

وضمير جبار موسى،
الكناني اضاف ان 25 مدرباً محلياً شاركوا 
في الــدورة التدريبية التــي اقيمت على 
هامش البطولة ايضاً، وتضمنت دراســة 
فيها  وحاضر  التدريبيــة  الطــرق  احدث 
رئيس جلنــة املدربني في االحتــاد العراقي 
للشــطرجن املدرب حيدر عبد الغني، كما 
شــارك في القاء احملاضرات املدرب املغربي 
رشيد حفاظ والسوري بشار عبد احلميد 
مصطفــى، اضافًة الى املــدرب العراقي 
غسان محمد علي وبطل العراق السابق 

حسني علي حسني.
موضحاً انه مت تكرمي الالعبة رتاج ســعد 
العراقي للعبة  محســن من قبل االحتاد 
باعتبارهــا افضــل واصغــر العبــة في 
البطولــة، كما نالت تكرمي نــادي خان زاد 
التخصصي، حيث اشاد جميع املشاركني 
والقائمــني علــى اللعبــة باالمكانيات 
املتميزة التي متتلكها هذه الالعبة بالرغم 
من صغر عمرها حيث ينتظرها مستقبل 

زاهر في مجال لعبة الذكاء.

* املنسق اإلعالمي الحتاد اللعبة

ضيفها نادي خان زاد التخصصي في أربيل

البيشمركة أواًل في فئة الشباب.. واالتصاالت يحقق لقب الناشئين 

تقرير

جانب من حفل اختتام البطولة

كاتانيتش .. باق على رأس الهرم التدريبي لألسود

فريق شركة نفط الوسط

شركة نفط الوسط يتطلع للنجاح في دوري الصاالت 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف مدير جلنة التراخيص 
في احتــاد الكرة، ســيف عادل 
تلقــى  االحتــاد  ان  القصــاب، 
شكوى جديدة على نادي الزوراء 
قــد حترمه من اخــذ الرخصة 

فــي  واملشــاركة  االســيوية 
البطوالت القادمة.

وقــال القصاب ان »الشــكوى 
الالعب  قبــل  مــن  مقدمــة 
ايكــواال  ياڤيــز  الكامرونــي 
هيرمــان، حيــث وجــه االحتاد 

الدولــي لكــرة القــدم كتابا 
ان  حــول   ٢٠١٩/٧/٢٦ بتاريــخ 
الالعــب املذكــور قدم لـــدى 
الفيفـا شكـوى رسميـة ضـد 

الـزوراء«.
واوضــح ان »االحتــاد الدولــي، 

الرد  بضرورة  الزوراء  نادي  اشعر 
وتقدمي  باالجابــة  وتزويدهــم 
هذه  ضــد  النــادي  دفوعــات 
»االحتــاد  ان  الشــكوى«.وبني 
نادي  الدولي اعتمد عنوان بريد 
الزوراء املرفق في نظام انتقاالت 

للمخاطبات  الدولية  الالعبني 
الرسمية مستقبال ً بخصوص 

هذه القضية«.
اشــعار جلنة  »مت  انــه  وتابــع 
واحمللية  االســيوية  التراخيص 
ادارة  ومت اشعار  الشكوى  بهذه 

االجابة  بتقــدمي  الــزوراء  نادي 
خالل ٧ ايــام الى االحتاد الدولي 
واالحتــاد العراقي وذلك لتجنب 
عدم منح الرخصة االســيوية 
واحمللية للموسم القادم ٢٠١٩-

.»٢٠٢٠

شكوى ضد نادي الزوراء تهدد حصوله على الرخصة اآلسيوية
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جمال جصاني

هذا املفهوم "العدالة االنتقالية" رافق ظهور األنظمة 
التوتاليتارية )الشــمولية(، وقد اغتنى وتكامل بشكل 
واسع مع تنوع التجارب التي شــهدتها البلدان واالمم، 
ومع اتســاع وتنــوع التفاصيل التي رافقت تشــكل 
مالمحــه، يبقــى املغزى االســاس لــه؛ يتمحور حول 
تصفيــة آثار حقب االســتبداد والهيمنة املطلقة عبر 
برنامج واســع للتعاطي القانوني والقيمي والتنفيذي 
مع ملفاته الرئيسة، وعلى رأسها ملف حقوق االنسان 
واجلرائم واالنتهاكات التي شــهدتها، ويتم احلرص على 
أن ال يتلوث هذا البرنامج باي شكل من اشكال الثأر أو 
االنتقام أو تسخيره خلدمة مآرب عقائدية وآيديولوجية 
ضيقة، ميكن أن تلحق به افدح االضرار، وتدفعه بالتالي 
بعيدا عــن غاياته في بناء مجتمع ومؤسســات دولة 
قائمة على اساس العدل واحلريات الواسعة واالنصاف. 
ان مهمة "التصالح مع املاضي" تعد من اهم اســس 
هذه املرحلة االنتقاليــة، وكما كتبت حنة ارندت؛ "فان 
التوافق على وقائع التاريخ املشترك يعد شرطاً جوهرياً 
للحريــة". هذا هو املعنــى والوظيفة االســاس لهذا 
الشــوط الضروري في اعادة تشــكيل حياة اجملتمعات 

املبتالة مبثل هذه املصائر.
منظومة القيم واالسس هذه، ظلت ال مهجورة من قبل 
غالبية القــوى والكتل واجلماعات التي تلقفت مقاليد 
امور عراق ما بعد "التغيير" وحسب، بل هي وعبر طفح 
من املمارســات والسياسات والسلوكيات املتنافرة وما 
اشــرنا اليه، جعلت املشهد أكثر وأشد تعقيداً مما كان 
عليــه حلظة تقوض اجهــزة النظام املبــاد ربيع العام 
2003. حلزمة من االســباب املوضوعية والتاريخية فرط 
العراقيون بالقســم االكبر من حقوقهــم وحرياتهم 
ووعيهم، الذي اكتســبوه عبر مشوار طويل ومرير من 
الكفاح والتضحيات، وهذا مــا ظهر جلياً فيما نطلق 
عليه بـ "حقبة الفتح الدميقراطي املبني" ذلك العنوان 
الذي يعكس حجم املفارقة في اجتماع "الدميقراطية" 
واجلماعات املنحــدرة الينا من كهوف القرن الســابع 
الهجري. لذلك كله ال ميكــن انتظار غير هذه البضائع 
النافقة التي يعاد تدويرها مع كل دورة انتخابية )احتادية 
ومحلية( جتري على تضاريس هذا الوطن املنكوب، ولهذا 
ســيبقى ملف )العدالة االنتقاليــة( ينتظر زحزحات 
وانعطافات ووعي ومزاج آخر، ال توجد أية مؤشرات على 

وجوده في املدى املنظور.
لقد حتولت كيانات ومؤسسات هذه املرحلة االنتقالية 
ومــا يرافقها من مالكات وجيــش عرمرم من املوظفني 
وموازنــات هائلــة؛ الى عــبء اضافي ومعيق شــديد 
أمــام امكانيــة التحــول املفترضة، بعــد أن احلقتها 
الكتل املهيمنة باقطاعياتها السياســية وشبكاتها 
االخطبوطية املمتدة الى تفاصيــل حياة ما تبقى من 
دولة ومجتمع. مثل هذه االنسدادات والفشل املتواصل؛ 
تؤكــد ما مت االشــارة اليه مراراً وتكــراراً، حول التحول 
الدميقراطي الفعلي وشرط وجوده املتمثل بوجود القوى 
االجتماعية والسياسية املعبرة عنه بوصفها الرافعة 
االساس لتحول مفهوم العدالة االنتقالية من امكانية 
نظرية الى واقع. قوى ومصالــح من الصعب ظهورها 
في مثل هذه املناخات والشــروط والبنى التحتية، التي 
تستند اساساً على أحد اتعس االقتصادات الطفيلية 
)الريعــي( حيث تعتاش غالبية قطاعــات اجملتمع على 
صدقات النفط والغــاز، والتي حتولت وارداته الى جيوب 
وارصدة اجليل اجلديد من قوارض "املراحل االنتقالية"مما 
أوجــد بيئة وشــروط حيــاة تتنافر متامــا ومتطلبات 
"العدالة االنتقالية"، وهذا ما أشارت اليه عبارة الفقيد 
القاضــي عزت توفيق جعفر )رئيس هيئة النزاهة(  قبل 
وقت قصير من رحيله الغامض بحادث ســيارة؛ عندما 

قال "نحن نعمل في بيئة غير آمنة"..

ومضــة

سكراب العدالة االنتقالية

عّبــرت النجمــة التركية 
سونغول أودان عن محبتها 
التركي  النجــم  لزميلها 
كيفانــش تاتليتوغ، وذلك 
مؤخرا  فّضلهــا  بعدمــا 
اللواتي  البطالت  كل  على 
في  البطولــة  شــاركنه 
اعماله. وقالــت أودان: "يا 
صديق البداية، يســعدني 
تلــك  تنســى  ال  أنــك 
التي  اجلميلة  اللحظــات 
نور  قضيناها مبسلســلنا 
الذي حقــق جناحا كبيرا". 
وكانت قد عبرت سونغول 
أودان مؤخرا عن اشتياقها 
مشيرة  "نور"،  ملسلســل 
نقلها  فيه  دورهــا  ان  الى 
التلفزيون  الى  املسرح  من 

وحقق لها شعبية كبيرة. 
واضافــت أودان لوســائل 
اعالمية تركيــة انه وبعد 
لدور "نور" لم  جتســيدها 
جتــد دورا مثيال لــه، قائلة 
حينهــا  املسلســل  ان 
القضايا  من  العديد  طرح 
التــي تهّم كل شــخص، 
األســرية  كالعالقــات 

والعاطفية، والطمع.

بدأ املمثل اللبناني نيكوال 
أولى  تصويــر  معــوض 
مشــاهده في مسلسل 
منال  للمخرجة  دليل  بال 

الصيفي.
وعــن مشــاركته فــي 
 ،" دليل  "بال  مسلســل 
سعادته  عن  نيكوال  عّبر 
املصرية  للدراما  بالعودة 
مبسلســل  جديد،  مــن 
مركّبة  بأحداث  مشــّوق 
والتعــاون مع فريق عمل 

متفاهم.
دليل"  "بــال  مسلســل 
نيكــوال معوض،  بطولة 
ســليم،  وخالــد  ودرة، 
وحــازم ســمير، وجمال 

عبد الناصر، وأحمد خالد 
اجلريتلي  وأنعــام  صالح، 
هشام  وديانا  نصار  ومها 

وشيرين عرفة وغيرهم.
بــال  مسلســل  ويعــد 
دليــل درامــا اجتماعية 
يســيطر  متشــابكة 
الغموض  طابــع  عليها 

واإلثار.

قررت ادارة شــبكة قنوات 
احليــاة املصريــة ايقــاف 
برنامج "صبايا" لالعالمية 
ريهام ســعيد،  املصريــة 
وذلــك بعــد تصريحاتها 
ألصحــاب  املســيئة 
فــي  قائلــة  الســمنة، 
برنامجها "الناس التخينة 
ميتــة، عبء علــى أهلها 
وعلى الدولة، وبيشــوهوا 

املنظر".
ويســتمر ايقاف البرنامج 
الــى ان تنتهــي حتقيقات 
مع  لإلعالم  األعلى  اجمللس 
ريهام. واشــارت شــبكة 
أنها  الى  "احليــاة"  قنوات 
حريصــة علــى احتــرام 

اي  وترفض  مشــاهديها، 
اهانة او اساءة لهم.اجلدير 
ذكــره ان ريهــام تعرضت 
للكثير من االنتقادات بعد 
ان الشــاعر  اذ  تصريحها، 
الغنائــي املصــري أميــر 
طعيمة قال "ريهام سعيد 
يبقى  الزم  احلماقــة  حتى 
ليها حدود و خطوط حمر.

سونغول أودان

ريهام سعيد

نيكوال معوض

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل
للجميع  الثقافة  جمعية  استضافت 
في بغداد امســية تراثية بعنوان )اغاٍن 
من التــراث البغدادي( للفنــان الرائد 
املطربة  ومبشــاركة  عجوب  بالســم 
الشــابة غادة واصف.   وقالت الفنانة 
التشــكيلية بشــرى سميسم خالل 
ادارتها للجلســة: ليس من السهولة 
وفرسانها  البغدادية  االغنية  نســيان 
من كتاب وملحنني ومغنني، اذ ســيما 
الميكن ان نغفل او نتجاهل مثال منجز 
رضا علي واحمــد اخلليل ومحمد عبد 
احملسن ويحيى حمدي وحمدان الساحر 
ســليمة مراد وصديقة املالية ومنيرة 

الهوزوز، واصوات كثيرة اخرى.
واضافــت: هناك مطربــون وملحنون 
حاولوا االمســاك بالعصا من الوسط 
البغدادي  الغنــاء  بارعــني في  وكانوا 
مليعة  مثل  السبعيني  الريفي  والغناء 
توفيق ومحمد عبد احملســن الذي حلن 
اغنية ياس خضر املشــهورة )دوريتك(، 
وكذلك اجــادت مائدة نزهت اداء املقام 
العراقي والغناء البغدادي، لكنها غنت 
اغنية ريفية هي )حمد ياحمود(. اليوم 
سنســلط الضوء على بعض او زاوية 
من زوايا الغناء البغدادي فمازال هناك 
املطرب وامللحن بالســم عجوب الذي 
البغدادية  ســيقدم مناذج من االغاني 
اجلميلة لرضا علي وحمدان الســاحر 

وعباس جميل.
واختتمت بالقول: "عازمون على تقدمي 
اماس منفردة بعد شهري محرم وصفر 
احتفــاء بجيل الكبار عبــاس جميل 
ويحيــى حمدي ومحمد عبد احملســن 
واحمد اخلليل ومحمد كرمي وســليمة 
مراد ووحيــدة خليل واســماء كثيرة 

مهمة.
الفنانة الشــابة غادة واصف ذكرت ان 
الســاحة الغنائية تخلو من االصوات 
النســائية وهذا يشجعها على تلبية 
الدعــوات لهكــذا انشــطة فنيــة، 
وقالــت: انا اغني اغانــي التراث النني 
احبها واعدها االصــل، اغاني عفيفة 

اســكندر ومائدة نزهت وزهور حسني 
ومليعة توفيق، وانا وباعتراف جميع من 

يسمعني اجيد اداء اغانيهن.
واضافت: لالســف لم تتــح لي تقدمي 
اغاٍن خاصة بي وباســمي، النني اعاني 
الغناء  عــن  املســؤولني  اهمــال  من 
واملوســيقى، لدي جتربــة مؤملة، حيث 
كنت ساســجل جلســة اقدم فيها 
اغاٍن خاصة بي، ومن ضمنها انشــودة 
وطنية، لكــن مجاهد ابو الهيل رئيس 
شبكة االعالم العراقي )سامحه اهلل( 
وقف ضد هذه الفكرة بحجة انني غير 
معروفــة، وكان املفــروض االخذ بيدي 
حتى ولو كنــت غير معروفة، املفروض 

تشجيع املواهب الشابة والعمل على 
صناعة النجوم.

 غادة تطالــب املســؤولني االخذ بيد 
املوهوبــني مقابل االصــوات الهابطة 
تشــبه  التــي  الرديئــة  واالغنيــات 

الفقاعات.
جدير بالذكر ان الفنان بالسم عجوب 
كان قــد تخرج مــن معهــد الفنون 
اجلميلــة بعــد ان تتلمذ علــى ايدي 
سلمان شــكر وتوفيق ابو التمن وآرام 
باباخيان، وقبل في اول دورة مســائية 
الفنون  كلية  في  املوســيقى  لقسم 
اجلميلــة فــي بغداد ونهــل ايضا من 
خالد  الدكاتــرة  الفنانــني  ابداعــات 

ابراهيم وطارق حســون فريد وحسام 
يعقوب واســاتذة العود محمد صالح 

وعلي االمام.
الكثيــر من  فــي  اســهم عجــوب 
النشاطات الفنية، اذ انضم إلى فرقة 
املرحوم  التي كانــت تضم  الفن  جنوم 
عبــد اجلبار الدراجي والشــاعر عدنان 
الســوداني وعــازف الكمــان محمد 
ســعيد وعــازف العود عبد الســتار 
فاضل وعازف الناي وليم، واخرون، كما 
قام بعــد تخرجه بالتدريس في معهد 
الفنون اجلميلة ومن ابرز طالبه حسام 
الرســام، وإيهاب رضا اخلياط، وسرمد 

جناح عبد الغفور، وعالء الربيعي.

الصباح الجديد - وكاالت:
تقديراً لكل عطاءاتها الفنية املميزة 
والتي القــت رواجاً حول العالم قررت 
مهمة إنسايت للمريخ التابعة إلدارة 
الطيران والفضاء األميركية )ناســا( 

إطالق اسم فرقة رولينغ ستونز على 
إحدى صخور الكوكب.

وكالة ناســا اشــارت الى أن صخرة 
"رولينغ ســتونز" أصغــر قلياًل من 
حجــم كــرة غولــف، ويقــال إنها 

تدحرجت ملســافة متر بفعل هبوط 
مركبــة إنســايت علــى املريخ في 

تشرين الثاني/نوفمبر املاضي.
وأشارت وكالة الناســا إنه برغم أن 
التسمية غير رسمية فسوف تظهر 

على اخلرائط اخلاصة باملريخ.
وفي اول تصريح للفرقة بشــأن هذا 
احلــدث وصفت هــذا التكــرمي بأنه 
"عالمــة بارزة فــي تاريخها الطويل 

احلافل باألحداث".

ناسا تسمي إحدى صخور المريخ رولنغ ستون

بصوتي بالسم عجوب وغادة واصف

الثقافة للجميع تواصل 
احياء التراث الغنائي البغدادي

جانب من األمسية

الصباح الجديد - وكاالت:
سكارليت  النجمة  حصدت 
جوهانســون لقــب "أعلى 
فــــي  أجــراً"  املمثــالت 
الثانـــي  للعام  العالــم، 

التوالـــي، بحســـب  علـــى 
"فوربـس"  مجلـــة  تصنيـف 

السـنوي.
وجنت جوهانسون 15.5 مليون 
مما حققته  أكثر  أميركي،  دوالر 

فــي العــام املاضــي، ليرتفع 
أجرهـا إلـــى 56 مليـون دوالر 

اميركـي.
صوفيــا  النجمــة  وإحتلــت 
فيرغارا املركز الثاني، إذ حصدت 

44.1 مليون دوالر أميركي، بني 1 
حزيران/يونيــو 2018 واالول من 

حزيران/يونيو 2019.
ويذرســبون  ريس  النجمة  اما 
بأجر  الثالث،  املركز  في  فحلت 

35 مليــون دوالر أميركــي، ثم 
كيدمان  نيكول  النجمة  تلتها 
مليون  بـــ34  الرابع  املركز  في 

دوالر أميركي.
جينيفر  النجمــة  وهبطــت 

اخلامس  املركز  إلى  أنيســتون 
في قائمة هــذا العام، بأجر 28 
مليون دوالر أميركي فقط، بعد 
أن كانت في املركز الثالث العام 

املاضي.

سكارليت جوهانسون "أعلى الممثالت أجرًا" للعام الثاني على التوالي

الصباح الجديد - وكاالت:
"غوغل"  شــركة  أعلنــت 
األميركية، عــن طرحها مليزة 
أغسطس/  جديدة، خالل شهر 
آب اجلاري، تساعد مستخدميها 
في البحــث داخل مكتبة "صور 
عن   )Google Photos( غوغــل" 
النص الذي يظهــر داخل الصور 

ولقطات الشاشة.
اجلديــدة  امليــزة  تتيــح  كمــا 
إجــراء عملية  بعد  للمســتخدمني، 
النص، نســخه ولصقه  البحث عن 
أو  مالحظــة  داخــل  بســهولة، 
مســتند أو امنــوذج باســتعمال 
حســبما   ،)Google Lens(
تغريدة  أوضحت "غوغل" في 

لها.
"غوغــل"  وتنصــح 
فور  أنه  املســتخدمني، 
ظهور الصورة املطلوبة 
عملية  بعــد  أمامهم 
فوق  ينقروا  بأن  البحث، 
 (Google Lens( زر 

لنســخ النص ولصقه بسهولة، وفقا 
ملوقع "ذا فيرج" التكنولوجي.

 (Google Lens( كذلك حتتوي منصــة
على مرشح قوي للتعرف البصري على 
النص  بإمكانه سحب   ،)OCR( احلروف 
من أيــة صورة، وهو متوفــر فقط في 

.(Google Photos(
وفيما أشــارت "غوغل" في تغريدتها، 

إلى أن ميــزة البحث عن النصوص في 
"Google Photos" ســتكون متوافرة 
خالل الشــهر اجلاري، فقــد لفتت إلى 
أنهــا متوافــرة لبعض مســتخدمي 
هواتف "أندرويد"، ومستخدمي نسخة 
الويب، في حني تبدو غير مفعلة حتى 
اآلن على هواتــف "آيفون" التي تعمل 

بنظام تشغيل "آي أو إس".

الصباح الجديد - وكاالت:
شهدت مدينة لكهنؤ في والية 
براديــش الهندية أغرب واقعة 
طــالق، حصلــت فــي أثناء 
للفصل  اســتماع  جلسة 
بقضيــة تتعلق باملهر بني 

زوجني.
"ديلي  صحيفة  وذكرت 

ميل"، أن الزوج سعيد راشد حضر 
احملكمة بســبب دعــوى رفعتها 
وعائلته بشأن مبلغ  زوجته ضده 

املهر.
زوجته سيمي  ورمى سعيد على 
)30 عاما( ميني الطالق ثالث مرات 
في قاعة احملكمــة، ألنها رفضت 
أخــذ علكــة منه، قدمهــا لها 

باستشارة  انشــغالها  أثناء  في 
احملامي، ما أثار حفيظته.

ويواجه ســعيد عقوية بالسجن 
وغرامة  إلى ثالث ســنوات  تصل 
ماليــة بعــد انتهــاء إجــراءات 
التحقيــق بقضية مهــر زوجته 
ســيمي، التي عقد قرانه عليها 

عام 2004.

اغرب حادثة طالق..بسبب علكة

الصباح الجديد - وكاالت:
الرجال  لــدى  الصلع  متثل ظاهــرة 
إحدى أكثــر الظواهر انتشــارا في 
الوقت الذي انتشــرت فيه عمليات 
زراعة الشعر وبشكل كبير وبأسعار 
منافســة، إال أن عددا من الدراسات 
أظهرت بأن هؤالء األشخاص يعدون 

األكثر هيمنة وجناحا.
جامعة  أجرتهــا  لدراســة  وفقــا 
فــإن  األميركيــة،  بنســلفانيا 

الصلع  بالرجال  احمليطني  األشخاص 
يعتقدون بأنهم أكثر هيمنة وجناحا.

الدراســة قامت على عــرض صور 
لرجال وهم بشــعر ومن دون شعر 
على رأســهم، وكانت النتيجة بأن 
احمللوقة كانوا  الــرؤوس  ذوي  الرجال 
أكثر هيمنة وقوة باعتراف املشاركني 

في الدراسة.
ففي دراســة قام بها عالم النفس 
رونالد هينس من جامعة ســاندرال، 

تبني بــأن الرجال الصلع أذكى وأكثر 
حكمة من غيرهم.

إال أن العلماء أثبتوا بأن هذا الهرمون 
ال يتســبب بتساقط الشــعر وإمنا 
ديهدروتستوســترون،  هرمــون 
وهو  التستوســتيرون.  من  املشتق 
ما نشاهده منتشــرا بخاصة لدى 
الســينما  جنوم  ومنهم  النجــوم، 
أمثال جيسون ســتاثام وفان ديزيل 

وبروس ويليس وهاوي مندل.

الصباح الجديد - وكاالت:
 ،RFG  رفعت شركة اإلنتاج الروسية
 China دعوى قضائية ضد شــركة
أرنولد شــوارزنيغر  و   ،Film Group 
بتعويض  وجاكي شــان مطالبــة 
مالي قدره 216 مليــون روبل )أكثر 

من ثالثة ماليني و300 ألف دوالر(.
الروسية،  اإلنتاج  شــركة  وطالبت 
التي مولت فيلــم "Viy 2"، وحمل 
في  التنــني"  ختــم  "ســر  عنوان 
حتصل  ولم  الصينيــة،  النســخة 
علــى أي أرباح منه بعد، باســترداد 
املبلغ املذكور بعد البداية الفاشلة 
لعـرض الفيلـم فـي الصيـن، مـن 
وأرنولـد  شـــان  جاكـي  بطولـــة 

شوارزنيغـر.
ألكسي  الروســي،  املنتج  ويعتقد 
بيتروخــني، أن مطالبــات شــركة 
اإلنتاج الروسية لن تثمر عن شيء، 
ألن األموال اخملصصة للفيلم ال تعود 

للشركة أو مستثمرين من القطاع 
اخلاص، بل لصندوق الســينما الذي 

حولها لتمويل الفيلم.
وحصــل الفيلــم علــى أكثر من 
مليوني دوالر بقليــل، خالل عرضه 

األول فــي الصــني بعطلــة نهاية 
األســبوع. ولــن يتمكــن اجلمهور 
الروسي من مشاهدة الفيلم إال في 
شهر ســبتمبر ايلول املقبل، موعد 

عرضه في البالد.

دراسة: الصلع من عالمات الوسامة"صورك تتكلم".. غوغل تطرح تقنية جديدة

شركة روسية تقاضي جاكي شان وشوارزنيغر!
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