
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

6
الذهاب الى صالونات 

الحالقة في ظل كورونا
خطر على الحياة 

4
فرنسا وألمانيا تدعوان إلى 
اتفاق بشأن صندوق تعافي 

»اليورو« االقتصادي

ASSABAH ALJADEED

8 صفحات

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

Wed. 24 Jun. 2020 issue (4439)األربعاء 24 حزيران 2020 العدد )4439(

بغداد- وعد الشمري:
والدفاع،  األمــن  جلنــة  طالبت 
التقارب  استغالل  الثالثاء،  أمس 
بني احلكومة وإقليم كردســتان 
فــي إحــكام الســيطرة على 
البيشــمركة، الفتــة إلى عدم 
امتــالك الســلطات االحتاديــة 
املنتســبني  عدد  عن  معلومات 
إلى هذه القوات، مشــددة على 
أن ذلك ســمح للجانب التركي 
في  العراقية  الســيادة  انتهاك 

أكثر من مناسبة.
صادق  اللجنــة  عضــو  وقــال 
الركابــي، إن "غايــة زيارة رئيس 
إقليــم كردســتان نيجيرفــان 
بارزانــي إلــى بغــداد مطلــع 
األســبوع احلالي وعقده لقاءات، 
هــي املباركة لرئيــس احلكومة 
مبناســبة  الكاظمي  مصطفى 

إكمال كابينته".
وتابــع الركابي، فــي حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "إقليم 
كردســتان ليس جــاداً في حل 
اخلالفــات مع بغــداد، خالف ما 
يّدعيه بأنه يسعى لرأب الصدع 
الوســائل  اعتمــاد  من خــالل 

الدستورية".
وأشــار، إلى أن "الدليل على أن 
الزيــارة برتوكولية هو أن أعضاء 
يتضمن  لــم  الكــردي  الوفــد 
أشــخاصاً فنيني، لكي يتناسب 
احلوار مع اجلهات ذات العالقة في 

بغداد".
"العديد من  أن  الركابــي،  وأكد 
زيادة  امللفــات أســهمت فــي 
اخلالفات وعدم حلهــا منذ عام 
2007، السيما ما يتعلق بقانون 
النفــط والغــاز إضافــة إلــى 
املناطق املتنــازع عليها، واملنافذ 

احلدودية".

ويرى عضو جلنــة األمن النيابية 
أن "كل واحــدة من هذه امللفات 
إلى حــوارات معمقة  بحاجــة 
من أجل حســمها، وبطابع فني 
وليــس من خالل زيــارة خاطفة 

للمسؤول األعلى في االقليم".
"احلكومــة  أن  الركابــي،  وأورد 
أي  لديهــا  ليســت  االحتاديــة 
سيطرة على قوات البيمشركة، 
للمنظومة  تابعــة  أنهــا  رغم 

العسكرية االحتادية".
ويحــدد، بــأن "املشــكلة التي 

تواجهنــا هــي ركن الدســتور 
جانباً وعــدم اللجوء إلى فقراته 
فــي حل اخلالفات، الســيما في 
موضــوع االختصاصات األمنية 

والعسكرية".
"امتناع  أن  إلى  الركابي،  ومضى 
إقليم كردســتان عــن إخضاع 
للمنظومــة  البيشــمركة 
العراقية، وعدم السماح للقوات 
احملافظات  بالتحرك في  االحتادية 
هو من سمح للجانب التركي أن 
يخترق السيادة الوطنية بحجة 

عن  خارجة  عناصــر  مالحقــة 
القانون".

بدوره، ذكر رئيس اللجنة محمد 
رضــا آل حيدر فــي تصريح إلى 
"املهمة  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
العراقية  احلكومة  من  املطلوبة 
حالياً هي إحكام السيطرة على 
قوات البيشمركة بوصفها جزء 

من منظومة الدولة".
أن "الدســتور  وأضاف آل حيدر، 
وتشكيلها  اإلقليم  عن  يتحدث 
حق مشــروع، ولكــن ينبغي أن 

تتوافر لدينا حكومة قوية متارس 
الدفاع  سياسة  رسم  في  دورها 

عن البالد".
ولفت، إلى أن "اقليم كردستان ال 
يستجيب إلى السلطة االحتادية 
فــي الركــون اليها بالنســبة 
لالختصاصات احملصورة رســمياً 
بيد بغداد مثــل املنافذ احلدودية 

واجليش وغيرها من األمور".
ومضى آل حيدر، إلى أن "املؤسف 
جهة  باعتبارنا  الينا  بالنســبة 
على  الرقابــة  عــن  مســؤولة 

منظومــة األمــن والدفــاع أن 
االحتادية ال  بأن احلكومــة  نعلم 
متلك قاعــدة بيانــات عن قوات 
املنتسبني  البيشــمركة وأعداد 

إليها".
يشــار إلــى أن رئيــس إقليــم 
كان  بارزاني  نيجيرفان  كردستان 
قــد أنهى زيارة إلــى بغداد قبل 
يومني، التقى خاللها بالرئاسات 
الثالث وزعماء سياسيني، وحتدث 
عن ضرورة حــل جميع اخلالفات 

وفقاً للسياقات الدستورية.

األمن النيابية: نطالب الحكومة بإحكام السيطرة على 
قوات البيشمركة بوصفها جزء من منظومة الدولة 

الصباح الجديد - متابعة:
تبنى مجلس حقوق اإلنســان 
التابــع لــأمم املتحــدة قرارا 
بطلب إرســال بعثــة حتقيق 
إلى ليبيا، لتوثيــق التجاوزات 
التــي ارتكبت في هــذا البلد 
من مختلف   2016 العام  منذ 

أطراف النزاع املستمر.
القــرار األممــي من  ويطلــب 
املفوضة العليا حلقوق اإلنسان 
ميشــيل باشــليه "تشكيل 
بعثــة حتقيق وإرســالها إلى 
ليبيا"، وســيكلف اخلبراء في 
هذه اللجنة ملدة عام "بتوثيق 
مزاعم وقــوع جتاوزات للقانون 
اإلنســان،  حلقــوق  الدولــي 
والقانــون الدولي اإلنســاني، 
وانتهاكات لهذه احلقوق، والتي 
ارتكبتهــا جميع األطراف في 

ليبيا منذ مطلع عام 2016".
ويطلب القرار األممي من اخلبراء 
أن يقدموا تقريرا شــفويا عن 
عملهم في الدورة الـ45 جمللس 
في  املرتقبة  اإلنســان  حقوق 

يليه  املقبل،  ســبتمبر/أيلول 
تقرير كامل في الدورة التالية 

واملقررة في مارس/آذار املقبل.
القــرار  مشــروع  وقدمــت 
مجموعة من الدول األفريقية 
في مارس/آذار املاضي في إطار 
حقوق  جمللــس  الـ43  الــدورة 
تتمكن  لم  لكنها  اإلنســان، 
فيروس  بسبب  مناقشته  من 
أرغم  الذي  املســتجد  كورونا 
األمم املتحــدة علــى تعليــق 

الدورة.
واعتمد هذا القرار دون تصويت 
بعــد اســتئناف مناقشــات 
اإلنســان  حقــوق  مجلــس 
األسبوع املاضي عقب تخفيف 
القيــود املفروضــة للحد من 

تفشي جائحة كورونا.
ويندد القرار بشدة بكل أعمال 
العنف التي ارتكبت في ليبيا، 
ويبــدي قلقه مــن املعلومات 
عمليات  عــن  تتحدث  التــي 
داخل  أخرى  وجتــاوزات  تعذيب 

السجون الليبية. 

مــن جهتها، أعربــت املدعية 
اجلنائية  للمحكمــة  العامة 
الدوليــة فاتــو بنســودا عن 
قلقها البالغ إزاء التقارير التي 
أفادت بالعثور على عدة مقابر 

جماعية فــي ترهونة، معتبرة 
أن ذلك قد يشــكل دليال على 
جرائــم حــرب أو جرائم ضد 

اإلنسانية ارتكبت هناك.
وأكــدت بنســودا فــي بيــان 

لها مــن الهاي -مقــر احملكمة 
اجلنائية الدولية- تلقي احملكمة 
معلومــات موثوقــة بوجود 11 
رفات  مقبــرة جماعية تضــم 

رجال ونساء وأطفال.

كما حــذرت بنســودا من أنها 
توسيع حتقيقاتها  في  تتردد  لن 
احملتملة  القضائية  ومالحقاتها 
بعد  لتشــمل جرائم جديــدة 

العثور على املقابر املذكورة.
وأشــادت أيضا بقــرار مجلس 
حقوق اإلنسان في األمم املتحدة 
االثنني إرســال بعثة حتقيق إلى 
ليبيا تكلــف بتوثيق التجاوزات 
التي ارتكبت في هذا البلد منذ 

العام 2016.
قلقها  عــن  بنســودة  وأعربت 
امللحوظة  الزيــادة  إزاء  البالــغ 
فــي كميــة ونوعيــة املعدات 
العســكرية التــي مت نشــرها 
مؤخرا فــي البالد مــن ناحية، 
والتصعيــد اخلطيــر للعنــف 
واألعداد الكبيــرة من الضحايا 

املدنيني من ناحية أخرى.
يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعا 
وتنازعا  وعســكريا  سياســيا 
على الســلطة والشرعية منذ 
ســقوط نظام معمر القذافي 

في العام 2011.

بعد الكشف عن مقابر جماعية في ترهونة..

األمم المتحدة تتبنى قرارا بإرسال بعثة للتحقيق في ليبيا

السليمانية - عباس اركوازي:
لالحتاد  املشــترك  الرئيــس  حذر 
الهــور  الكردســتاني  الوطنــي 
شــييخ جنكي طالبانــي من ان 
الى  االقليم  حكومة  توصل  عدم 
اتفاق مع احلكومــة االحتادية في 
بغداد، وفي ظل غياب الشفافية 
في حجــم النفقــات وااليرادات 

حلكومــة االقليــم، فــان االحتاد 
الوطني لن يكون طرفاً مشــاركا 

في قطع رواتب املوظفني.
واضاف شــيخ جنكي فــي بيان 
على  اجلديــد  الصباح  حصلــت 
القيادي  ان اجمللس  نســخة منه، 
اجتماعا  الوطني سيعقد  لالحتاد 
عاجالً ملناقشــة االوضاع الراهنة 

فــي االقليم، "وفي حال فشــل 
وفد حكومة االقليم املفاوض من 
التوصل الى اتفــاق مع احلكومة 
االحتادية وفقدان الشــفافية في 
النفقــات وااليرادات التي يحصل 
فان  اســتمرار،  االقليــم  عليها 
االحتــاد الوطني ليس مســتعداً 
رواتب  تخفيض  تبعــات  لتحمل 

البرملان  وســنقاطع  املوظفــني، 
االنتخابات  وســتكون  واحلكومة 
املبكرة احــدى اخليارات املطروحة 

امامنا". 
لالحتاد  السياســي  املكتب  وكان 
عاجالً  اجتماعاً  عقد  قد  الوطني 
ام االول االثنــني تــداول فيه قرار 
حكومة االقليم بتخفيض رواتب 

املوظفني في االقليم، بنسبة 21% 
الذي لم يحصل  لشهر شــباط 
عليه املوظفني فــي االقليم حلد 
االن، ودعا املكتب السياســي في 
االجتمــاع حكومة  عقــب  بيان 
االقليــم الى الرجوع الــى برملان 
االقليــم وعدم اتخــاذ مثل هذه 

القرارات بنحو منفرد. 

االتحاد الوطني: لن نتحمل تبعات تخفيض الرواتب
 ومقاطعة البرلمان والحكومة خيار مطروح

رجح الذهاب الى انتخابات مبكرة في االقليم

بغداد - الصباح الجديد: 
كتب الدكتور عبد اللطيف جمال 
رشيد مقاال خص به جريدة الصباح 
اقليم  اجلديد حتت عنــوان " نفط 
كردستان ومكاســبه " تناول فيه 
االوضاع السياســية واالقتصادية 
واالدارية املزرية التــي يعاني منها 
املواطنون في االقليم منذ سنوات 
التي ترتبت عن اخطاء الســلطات 
وبعض املسؤولني وادت الى حصول 
املعيشي  للمستوى  خطير  تدهور 

وتراجع اخلدمات وفقدان  واملعاشي 
وعلى  البطالة،  وتفشــي  الرواتب 
الرغم من امتــالك االقليم لثروات 
طبيعية كبيــرة متنوعة من نفط 
وغاز وميــاه واراضي زراعية خصبة 

شاسعة .
ان شيوع  الى  واشارالدكتور رشيد 
اعتماد  وعــدم  التســلط  عقلية 
خطط وبرامج مدروســة وتغييب 
والتنصل  والكفــاءات،  العقــول 
بتفاقم  اســهمت  املسؤولية  من 

شــتى  في  وتدهورهــا  االوضــاع 
اجملاالت.

ان  الى  الدكتــور رشــيد  ولفــت 
املســؤولني الذين كانوا الســبب 
وراء بــروز هذه االزمــات اواالحزاب 
السياســية وحكومــة االقليــم 
لتحمــل  مســتعدين  ليســوا 
املســؤولية، وتكبد عنــاء البحث 
عن ايجاد حلول ومعاجلات لالزمات 

املستفحلة.     
)نص املقال ص4(

نفط إقليم كردستان ومكاسبه
د. عبد اللطيف جمال رشيد يكتب للصباح الجديد:

ماكرون: تركيا تمارس »لعبة خطرة« 
3في ليبيا ال يمكن التسامح معها وزارة الزراعة تضع خارطة طريق لرفع 

2نسب المنتجات المحلية ومنع االستيراد

بغداد- الصباح الجديد : 
حذر وزير املالية علي عالوي، الثالثاء، 
من أن االقتصــاد العراقي قد يواجه 
“صدمــات لن نكــون قادريــن على 
معاجلتها” مــا لم تتبنــى إجراءات 

إصالحية خالل أقل من عام.
وقــال عالوي في مقابلــة مع وكالة 
فرانس برس “إذا لم نعدل األمور خالل 
هذه الســنة، رمبا نواجه صدمات لن 

نكون قادرين على معاجلتها”.
وقال عالوي الــذي كان وزيراً للمالية 
االنتقالية  أيضاً خالل فترة احلكومة 
بــني عامــي 2005 و2006:" الوضع 
اليوم “أسوأ” ألن بغداد تواجه )حالة 

اقتصادية وجودية("، مضيفا: 
"فــي تلــك املرحلــة، كان ســعر 
برميــل النفــط 35 دوالرا تقريبــاً، 
لكن عدد موظفــي الدولة كان أقل 
من مليــون، واليوم هنــاك أكثر من 
والعديد من  أربعة ماليني موظــف، 

يتقاضون  ممــن  اآلخرين  العراقيــني 
وهذا  تقاعديــة.  ومعاشــات  رواتب 
أربعة  يراوح بني  يعني مبلغا شهريا 

وخمسة مليارات دوالر".
وتابع:" مــع حصول واحــد من كل 
خمســة عراقيــني علــى معونات 
حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على 
الدولــة التــي تعتمد فــي دفع كل 
انهارت  الذي  النفــط  نفقاتها على 
أسعاره قبل أشهر مع نقص شديد 
في الطلب عليــه ". ووفقاً لعالوي، 
" على احلكومة دفع رواتب شــهري 
حزيران/يونيــو ومتوز/يوليو في الوقت 
احملدد، عبــر االقتراض مــن املصارف 
احلكوميــة ". كمــا حذر مــن أن " 
هذه اإلجــراءات ممكنة لفترة قصيرة 
األسعار،  هيكلة  على  “ســتؤثر  وإال 
التضخم ما ســيؤثر  وبالتالي على 
بــدوره على ســعر الصــرف وعلى 

االحتياطي في البنك املركزي ".

وزير المالية: األزمة االقتصادية 
التي نواجهها أسوأ من 2006

محذرا من تاثيرات سلبية كبيرة 

بغداد - الصباح الجديد 
اكد اخلبير االقتصادي عبد الرحمن 
املشهداني امس الثالثاء، ان األموال 
املهدورة باملنافذ احلدودية منذ 2003 
ولغاية االن تقــدر بنحو 100 مليار 
دوالر، مبينا ان ما بــني 5 و6 منافذ 
حدوديــة مــع إيران تفقــد الدولة 
السادسة  بعد  عليها  الســيطرة 

مساء.
تصريح  فــي  املشــهداني  وقــال 
تابعته الصباح اجلديد، ان "االيرادات 
احلدوديــة للدولة ميكــن أن تضمد 
جزءا كبيرا من أزمــة البالد احلالية 
حيث تشكل مع الضرائب والرسوم 
اجلمركية اجلــزء األهم من اإليرادات 
مبينا  العــراق"،  في  النفطية  غير 
ان "العــراق ميتلك نحــو 22 منفذا 
البرية  باملنافــذ  متمثلة  حدوديــا 
والبحريــة واملطــارات، لكن جميع 
اإليــرادات  تلبِّ  لــم  املنافذ  هــذه 
املتوقعــة التي يفتــرض أن تدخل 

ضمن املوازنة العامة".
ان "ما دخــل للموازنة من  واضاف 
هــذه اإليــرادات طيلة الســنوات 
الدخل  ربــع  يتجــاوز  ال  املاضيــة 

باستثناء بعض  املفترض،  احلقيقي 
الســنوات في فترة حكــم رئيس 
الــوزراء الســابق، حيــدر العبادي، 
وخصوصــاً مــا بني عامــي 2016 
و2017 حيث ارتفعت فيها اإليرادات 
 3 إلــى نحو  للدولــة  املتحققــة 
مليــارات دوالر تقريبــاً"، الفتاً إلى 
أن "األمــوال املهدورة عبــر املنافذ 
احلدودية منذ 2003 ولغاية اللحظة 

تقدر بنحو 100 مليار دوالر". 
وعزا املشــهداني سبب ذلك إلى 
"استشــراء الفساد داخل املنافذ 
احلدودية بشكل كبير، فضال عن 
هيمنة بعض اجلهات السياسية 
املتنفــذة التــي متتلــك أذرعــاً 
مســلحة"، مشــيرا الى ان "ما 
بــني 5 و6 منافذ حدودية مع إيران 
تفقــد الدولة الســيطرة عليها 
بعد السادســة مساء، فضال عن 
عمليات التهريب عبر املنافذ غير 
الرسمية، مضافا إليها اإلعفاءات 
اجلمركيــة لســلع كثيرة جلهات 
حكوميــة وغيــر حكومية مثل 
عمليات االستيراد وإعفاءات أخرى 

حتت عناوين كثيرة".

خبير اقتصادي: األموال المهدورة 
من المنافذ منذ 2003 ولغاية االن 

تقدر بنحو 100 مليار دوالر

عدم امتالك االتحادية قاعدة بيانات عنها سمح باختراق تركيا سيادة البالد

تقريـر

بغداد- الصباح الجديد 
كشــف النائب عن محافظة ذي 
قار ســتار اجلابري امــس الثالثاء، 
عن فساد كبير واستغالل لأزمة 
التي يعيشها البلد من قبل "جتار 
الى استضافة  دعا  كورونا"، فيما 
رئيس الــوزراء ووزير الصحة خالل 

جلسة اليوم االربعاء .
وقال اجلابــري في تصريح اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد: "بعد لقاء 
احد املســؤولني في شركة نفط 
ذي قــار وبعد ان خصصــت وزارة 
النفط مبالــغ مالية حملافظة ذي 
قــار تبلــغ مليوني دوالر لشــراء 
اجهزة ومستلزمات طبية تبني ان 
هناك بعض االشــخاص في دائرة 
صحة ذي قار اصبحوا جتار لكورونا 
ويتاجرون بارواح الناس على الرغم 

من هذه االزمة".
وأضــاف ان "املعلومــات تشــير 
الــى ان هناك اجهــزة تنفس في 
النية شــراؤها ومت ارسال قوائمها 
شــراءها  اجل  مــن  واســعارها 
ومت  االشــخاص،  هؤالء  طريق  عن 
تقييمها مببلــغ 100 مليون دينار 
للجهاز الواحــد"، مبيناً انه "بعد 
ان ســعر  والبحث تبني  التقصي 
اجلهاز 50 مليون دينار وتوصلنا الى 

حقائــق مؤملة حيــت اتفق هؤالء 
االشــخاص على احلصــول على 
نســبة %25 من قيمة كل جهاز 

ويحصل التاجر على %25 ايضاً".
وبــني اجلابري انــه "علينا كنواب 
وجلــان نيابية متابعة هذه االموال 
التي صرفت خللية األزمة ألن كثير 
من االمــوال ذهبت بهكــذا آلية 
وحتــى التبرعات التــي تصل من 
النــاس واصحــاب رؤوس االموال 
والتجار ال تدخل ادخال مخزني وال 
نعرف كيف يتــم التصرف بها"، 
مؤكداً ان "هنــاك تالعب بالعالج 
واسعاره ويحتاج الى وقفة جادة".
وشــدد اجلابــري على ضــرورة ان 
"تشهد جلسة يوم غد استضافة 
رئيــس الــوزراء ووزيــر الصحــة 
واللجــان املعنية بشــراء االدوية 
كوزارة  املعنية  املؤسسات  وبقية 
لشراء  اموال  التي وجهت  النفط 
االجهــزة واملســتلزمات الطبية 
لبعــض احملافظــات"، موضحــاً 
اننا "ال نريــد ان نكون حجر عثرة 
ونؤخر شراء االجهزة واملستلزمات 
الطبيــة بقدر ما االمر يحتاج الى 
التي تصرف  االموال  وقفة ملعرفة 
واغلبهــا تصــرف بطريقــة غير 

صحيحة.

نائب: موظفون في صحة ذي قار 
يستغلون جائحة كورونا ليتاجروا بها 

قوات البيشمركة



محليات 2

بغداد - الصباح الجديد :

عــدة  الزراعــة  وزارة  اصــدرت 
تعليمــات حــددت مــن خاللها 
واحليوانية  النباتيــة  املنتجــات 
بضمنها  االستيراد  من  املمنوعة 
النباتــي  االنتــاج  مســتلزمات 
واحليوانــي ، فضال عن منع حركة 
احملاصيل االستراتيجية من اقليم 
كردســتان الى بقيــة احملافظات 

ؤالي سبب كان.
محمد  املهندس  الوزيــر  واوضح 
تصريحات  فــي  اخلفاجي  كــرمي 
القأيمــة االولــى  ان  صحفيــة 
الذرة   ، ) اخليــار  شــملت منــع 
الصفــراء ،الباذجنــان ، اللهانة ، 
القرنابيط ، اجلزر ، النبق ، البطاطا 
الشــجر،الفلفل   ، ،الثوم  ، اخلس 
،التمــور، بيض املأيــدة ، الدجاج 
احلــي ، الدجاج اجملــزور الكامل ، 
الطماطة ، الشــاغم ، الشوندر 
، العســل ، االســماك البحرية 
اجملمــدة ، دبــس التمــر ، الرقي ، 

البطيخ ، الباقالء اخلضراء(.
الوزير ان القأيمة شملت  واضاف 
احليواني  االنتاج  مستلزمات  منع 
كل من )االسماك املبردة واجملمدة 
الكندية  اللحوم   ، فقط  النهرية 
احليوانــات   ، الزينــة  ، اســماك 
املفترســة ، الصقــور – الطيور 

اجلارحة ، احلنطة 
العلفية ، الشعير العلفي ، الذرة 
العلفية ، البروتني احليواني ، بيض 
املأيدة ، الدجــاج اجملمد الكامل ، 

حلوم 
مثل  احلية  احليوانــات   ، اخلنزيــر 
عجــول الذبــح او ابقــار اباكير 
الدول  مــن  والطيور  الدواجــن   ،

املصابة 
بإنفلونــزا الطيــور ، احليوانــات 
ســايتس  باتفاقية  املشــمولة 
، االعــالف اخلضــراء مثــل اجلت 

والبرسيم وغيرها ، 
والتنب(.

مــواد  الــوزارة  حــددت  كمــا 
ومســتلزمات االنتــاج النباتــي 
املمنوعــة من االســتيراد ) نبات 

القطن بجميع اجزأيه ، فســأيل 
النخيــل وجميع اجــزاء النخلة 
الواشنطونيا  نخيل   ، ومنتجاتها 
احلنة  نبات   ، ومنتجاتــه  واجزأيه 
واجزأيــه ، نبــات اجلــت بجميع 
اجزأيــه ، العنــب بجميع اجزأيه 
وثمــاره ، ثمار وشــتالت املاجنو – 
،نبات  العنبة- واجلوافة والقشدة 
جوز الهند واجزأيه واليافه وثماره 
احلاوية على القلف ٔاي القشــرة 
اخلارجية ، شتالت الزيتون واي جزء 
منها ، عسل النحل مع االقراص 
الشمعية وطرود وملكات النحل 
، مــواد نباتية كالقــش واحللفاء 
املستوردة  لإلرســاليات  املغلفة 
سواء كانت زراعية او غير زراعية 
، قصب السكر ، نبات السترايكا 

الكأينــات   ، وبــذوره  –العــدار 
احلشرية احلية في جميع اطوارها 
واملفترســات  الطفيليات  عــدا 
والبكتريــا الضارة  –الفطريــات 
بالنباتات ، التربة الصاحلة للزراعة 
وكذلك احملتوية على مواد عضوية 
، نباتــات الهايبكــس بأنواعها ، 
 ، وردة اخلتمــة – اخلطمة  نباتات 
واوراق نبات  شتالت وبذور وبراعم 
اخلشــخاش والقــات والداتورة ، 
شتالت وثمار وبذور وبراعم واوراق 
عشــب النيل ،التبغ املعســل ، 
املعبٔية  غيــر  الشــرقية  التبوغ 
التفــاح االيراني جميع   ، – الفل 
اصنــاف احلمضيــات واغصانها 
عدا الثمار ،السكأير التي ال حتمل 
حتذيــر باللغة العربيــة ، االثاث 

املستعمل ، نترات املونيوم .
الــوزارة علــى منــع  وشــددت 
دخــول احملاصيل االســتراتيجية 
مثل احلنطــة والشــعير والذرة 
اقليم  مــن  العلفية  الصفــراء 
كردســتان الى بقيــة احملافظات 
والي غرض كان ومنع حركة نقل 
بني  املذكورة  الزراعيــة  احملاصيل 
احملافظات االخرى والي سبب كان 
ومنــع دخول احملاصيــل املذكورة 
املستوردة حلساب القطاع اخلاص 
املوسمية  التسويق  فترات  خالل 
محصولي  حموالت  استثناء  مع 
حلســاب  والشــعير  احلنطــة 
الــوزارة واســتثناء  تشــكيالت 
الزراعيــة  احملاصيــل  حمــوالت 
املستوردة حلساب القطاع اخلاص 

.
السماح  مت  بانه  الوزارة  واوضحت 
بنقــل اعالف الدواجــن املنتجة 
جميــع  بــني  حصــرا  محليــا 
ان  على  كردستان  عدا  احملافظات 
تكون احلمولة على شكل عليقة، 
وان تكون حموالت االعالف معززة 
التعليمــات  وحســب  بكتــب 

النافذة.
على صعيــد متصل بحث الوزير 
مع ٔامينة بغداد املهندسة ذكرى 
علوش التعاون املشــترك وسبل 

تطوير الواقع الزراعي.
ؤاكد الوزيــر إن الــوزارة ماضية 
بالعمل الدؤوب واملتواصل خلدمة 
القطاع الزراعي والنهوض به من 
خالل وضع احللول املناسبة، فضال 

عــن تعديل قانــون 35 لألراضي 
الزراعية ومبا ينسجم مع خطط 
تنمية  ٔاجل  مــن  الوزارة  ؤاهداف 

العملية الزراعية.
ونوقــش خــالل اللقــاء ٔاهمية 
وضــرورة  الزراعيــة  أالراضــي 
التجاوزات  احلفاظ عليها ومنــع 
والعشــوأييات وجتريف البساتني 
والبــدء مبعاجلة هذه املشــكلة 
بالتعاون املشــترك مــا بني وزارة 

الزراعة والداخلية ؤامانة بغداد.
مــن جانبها ٔابــدت ٔامينة بغداد 
والعمل  للتعــاون  اســتعدادها 
لوضع  الزراعة  وزارة  مــع  بجدية 
احللول مبا يخدم النشاط الزراعي 
وتقدمي ٔافضل اخلدمات للعاصمة 

بغداد. 

وزارة الزراعة تضع خارطة طريق لرفع نسب 
المنتجات المحلية ومنع االستيراد

بحث مع أمينة بغداد التعاون لتطوير الواقع الزراعي

شددت وزارة 
الزراعة على منع 
دخول المحاصيل 
االستراتيجية مثل 
الحنطة والشعير 
والذرة الصفراء 

العلفية والي غرض 
كان ومنع حركة نقل 

المحاصيل الزراعية 
بين المحافظات 

االخرى
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بغداد - الصباح الجديد :
وجــه مصرف النهرين االســالمي احلكومي جميع 
فروعــه مبتابعــة زبأينه ممــن لم يقوموا بســداد 
مــا بذمتهم من اقســاط مســتحقه عن جميع 
التمويالت االســالمية املمنوحة لهم وحثهم على 

االسراع بسدادها فورا “.
وقال بيان لوحدة االعالم واالتصال احلكومي ان على 
املتلكٔيني االســراع بتســديد املبالغ التي بذمتهم 
مراجعة فروع ملصرف لغرض تســديد املبالغ التي 
بذمتهم وبخالفه ســيتم اتخــاذ جميع االجراءات 
القانونية بحقهم استنادا الى احكام قانون حتصيل 
الديــون احلكومية رقــم 56 لســنة 1977 وقانون 
املصرف رقم 95 لســنة 2012 والبنود الواردة ضمن 

العقود الرسمية واملوقعة بني املصرف والزبون.
واضاف البيان ان هذه الدعوة هي لضمان استرجاع 
االموال العامة واعــادة توظيفها بتمويالت جديدة 
تنعكس بدورها على حتقيق منفعة عامة للجميع . 

بغداد - الصباح الجديد :
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
نبيــل كاظم عبــد الصاحب مع ســفير اململكة 
املتحدة في العراق ستيفن هيكي  واستعرضا آليات 

التعاون العلمي وأالكادميي بني البلدين.
وناقــش اجلانبــان إمكانية جمع املنح الدراســية 
املقدمة مــن اجلامعات البريطانيــة إلى نظيراتها 
العراقيــة ضمن بنــك للمنح ميكــن ٔان يفيد منه 
الطلبة اخلريجون أالوأيل في العراق مقابل منح عدد 
من املقاعد للطلبة والباحثني البريطانيني املهتمني 
بالتاريخ واحلضــارة العراقية ويتم حفظ تلك املنح 
في بنك  افتراضي ميكن اســتثماره مســتقبال من 

اجلانبني العراقي والبريطاني.
ؤاكد الوزير ٔاهمية تشكيل فريق عمل من اجلامعات 
العراقية والبريطانية يعنى بآلية التعليم والتعلم 
على مستوى الدراســات العليا وأالولية والبحثية، 
مشيرا الى استعداد اجلامعات العراقية الستقبال 
طلبة التبادل الثقافي وأالكادميي واإلفادة مما متتلكه 
التخصصات  العراقية في  أالكادميية  املؤسســات 

والدراسات التاريخية واللغوية واالثرية.
و  في املقابل ســلط الســفير الضوء على التعاون 
الــذي تبديه بــالده في مجــال املنح الدراســية 
والبحثية ووعد بالتنســيق إلزالة ٔاية معوقات قد 
تعتــرض الطلبة والباحثــني العراقيني املتواجدين 

حالياً في اململكة املتحدة.

بغداد - الصباح الجديد :
نظمت كليــة علوم الطاقة والبئيــة في جامعة 
الكرخ للعلوم، محاضــرة عن تصاميم وتطبيقات 

منظومات الكشف الصوري.
وتضمنت احملاضرة التي القاها الدكتور جبار كاظم 
عباس، ٔاهم املشكالت التي تعانيها انظمة املراقبة 
التقليديــة وكيفية إيجاد منظومــات ذات كفاءة 

عالية واستمرارية في العمل.
وتهــدف احملاضرة الــى التعريف بأنظمــة املراقبة 
وتطبيقاتها ودراســة ٔاســباب إيجــاد البدأيل عن 
انظمــة املراقبة التقليدية ، كمــا بحثت احملاضرة 
كيفية تصميم وتنصيب انظمة املراقبة مع دراسة 

تطبيقية على الكاميرات الصورية. 

بغداد - الصباح الجديد :
واملعادن  الصناعة  وزير  تـــرٔاس 
اجتماعا  اخلبـــاز  عزيـز  منهـل 
مركز  دوأير  عامني  مدراء  حضره 
الــوزارة ومعاونيهم إضافة الى 
مدير عام هئية املدن الصناعية 
ومديــر عــام املديريــة العامة 
ومعاونيهم  الصناعية  للتنمية 
لالطالع على واقع العمل احلالي 
السبل  ومناقشة  الدوأير  لهذه 

الكفيلة للنهوض بها.
اســتعراض  االجتماع  وشــهد 
ٔانشــطة دوأيــر مركز الــوزارة 
التابعة لها بشكل  وأالقســام 
املقترحة  واحللول  مســتفيض 
تواجــه  التــي  للمشــكالت 

عملهـا. 
وقـد وجه الوزير خالل االجتماع 
بضــرورة تقدمي جميــع الدوأير 
خططاً ســريعة للستة ٔاشهر 

املتبقية من العام احلالي لغرض 
هذه  بعمل  والنهــوض  االرتقاء 
الدوأير وإعادة مكانتها وهيبتها 
، كمــا ووجه دأيــرة التخطيط 
يتضمن  شــهري  تقرير  بتقدمي 
مؤشــرات كفــاءة أالداء جلميع 
التشــكيالت التابعــة للوزارة ، 
دوأير  ٔاهمية عمل  الى  مشــيراً 
مقر الوزارة وحتديد مسؤولياتها 
للتداخــل  منعــاً  بوضــوح 

والتقاطع في املهام فيما بينها 
، فضــالً عــن ٔاهميــة التعاون 
الفريق  بروح  والعمل  والتنسيق 
الواحد إلجناز الواجبات املتعلقة 
بعمل كل دأيرة كما ووجه بعدم 
اإلعالمية  التصريحــات  إطالق 
غير املسؤولة او التصريح باسم 

الوزير ٔالي سبب كان .
كما شــدد الوزير علــى ٔان تتم 
مخاطبة مركز الوزارة من خالل 

دوأيرها وكل حسب االختصاص 
واحلفاظ على ســرية املعلومات 
واملراســالت وعدم تسريبها بأي 
شــكل من االشــكال وغيرها 
مــن التوجيهات التي تصب في 

مصلحة العمـل .
علــى صعيد اخر ٔاعلـــن مدير 
لصناعات  العامة  الشركة  عام 
عبـد  ريـــاض  واجللود  النسيج 
احلسيـــن شاغـــي عن وصول 

) ٔاربعـــة خطـــوط ( جديــدة 
ومتقدمــة إلنتــاج الكمامات ، 
مشــيراً إلى ٔان الشركة قامت 
بعمليات  متأخــرة  ولســاعات 
من  اجلديدة  للخطوط  االستالم 
وإدخالها  بنصبها  الشروع  ٔاجل 
احلاصل  النقص  لســد  العمل 
من  احمللية  احلاجة  كامل  وتأمني 
وتوفيرها  الوقأييــة  الكمامات 

للمواطنني .

بغداد - الصباح الجديد :
بإشراف ميداني مباشر للمهندس 
بدوي خالد عمر مديــر فرع توزيع 
انطلقت  الديــن  كهرباء صــالح 
التي  بيجي،  ترميم قضاء  حمالت 
وجــه بها محافظ صــالح الدين 
املهندس عمــار جبر خليل جميع 
الدوأير اخلدمية إلزالة الدمار الذي 

خلفه عصابات داعش اجملرمة بعد 
اجتياح محافظتنا.

باســتنفار  الفرع  ووجــه مديــر 
جميع املالت الفنية واالليات لرفع 
االنقاض، والتأكيد على اســتمرار 
عملهــا فــي اعمــال التنظيف 
واعــادة الوجه الســابق للقضاء 
واكمــال النصــر الــذي حققته 

قواتنا االمنيــة البطلة في اخراج 
عصابات داعــش اجملرمة من املدن 
واعــادة النــور الى احليــاة جهود 
حثيثة جلميع املالكات املشــاركة 
في اعادة املناطق املتضررة وتوفير 

افضل اخلدمات.
الى  من جانــب اخــر واســتنادا 
الشــركة  عام  مدير  توجيهــات 

العامــة لتوزيع كهرباء الوســط 
مزيد  محمــد  جابــر  املهنــدس 
املتضمنة تقــدمي ٔافضل اخلدمات 
والســرعة في إصــالح العوارض 
الكهربأيي  التيــار  وإعادة  الفنية 
للمواطنني وبإشراف من قبل مدير 
فرع توزيع كهرباء كربالء املقدسة 
، نفذت  املهنــدس عماد عبــاس 

مــالكات صيانــة احلــر/ القطاع 
الشمالي للفرع اعمال استحداث 
مغــذي )ف8 اجملتبى( لفك اختناق 
مغذيات  على  الكهربأيــي  التيار 
اجملتبى(والــذي  )ف15،ف3،ف5 
تســتفيد منه إحياء احلر الصغير 
والرشــدية  وســومر  بأكملــه 

ومنطقة احلجران في القضاء .

وتضمــن العمل املنجــز واملؤمل 
إطــالق التيــار الكهربأيــي فيه 
كهربأييــة  اعمــدة   )6( نصــب 
منها)2مشــبك(  عالــي  ضغط 
و)4 مــدور( ومــد اســالك قياس 
1م  0 0 0 ل 2بطــو ) 1ملم 2 0 (
وبراكيتــات عــدد)20( مــع ربط 

فاصلة.

“النهرين االسالمي” يوجه فروعه 
بمتابعة الزبائن المتلكئين 
لتسديد المبالغ التي بذمتهم

العراق وبريطانيا يبحثان 
تأسيس بنك افتراضي للمنح 

الدراسية بين البلدين

جامعة الكرخ تنظم محاضرة 
عن منظومات المراقبة 

والكشف الصوري

وزيـر الصناعـة يوجـه بتقديـم خطط سريعـة للنهـوض بواقـع الـوزارة وشركاتهـا

فرق كهرباء الشمال تشارك في اعمال ترميم قضاء بيجي

تواصل تنفيذ المرحلة األولى من نفق الحرير

بغداد - الصباح الجديد :

ناصر  الكابنت  النقــل  وزيــر   ٔاعلن 
حســني بندر الشــبلي  قرب اجناز 
نفطية  خزانات  انشــاء  مشــروع 
في مينــاء ام قصر اجلنوبي بواقع 5 
خزانات لإلســهام في رفع ســرعة 

ضخ النفط للتصدير .
وقال الوزير لقد شــارفت الشركة 
إجناز  العــراق على  ملوانــئ  العامة 
مشروع خزانات نفطية على رصيف 
رقم 9 في مينــاء ام قصر اجلنوبي 
بواقع 5 خزانات سعة الواحد منها 
5 االف متر مكعب تســتعمل خلزن 
 crude( اخلام االســود  النفط  مادة 
oil ( ليتم الضخ مــن خاللها عبر 
منظومــة االنابيــب الــى الناقلة 
النفطية التي ترسو على الرصيف . 
واوضح الوزير ان نسبة إجناز املشروع 
اخلاصة بأالعمال املدنية وصلت الى 

نحــو 100 % اما االعمــال الفنية 
شــارفت على إجناز بنســبة 85%، 
مبيناً ان ٔاهمية املشــروع يســهم 
بتكامــل الطاقة اخلزنية وســرعة 
الوقت  واستثمار  والتحميل  الضخ 
وتقليل اكتظاظ )الصهاريج( داخل 
رســو  إمكانية  عن  فضــاًل  امليناء 
وحتميل ٔاكثر مــن ناقلة في عملية 

التصدير. 
يذكر ان اخلزانات النفطية اخلمسة 
يبلــغ قطر الواحد منهــا  24 متراً 
وبارتفاع 12 متــراً وبقاعدة قطرها 
26 متراً ذي طبقة ٔاسفلت تتعامل 
وتعمل  احلاصل  الضغط  مع  مبرونة 
علــى وفــق منظومة التســخني 

للمادة اخملزونة. 
علــى صعيــد متصــل تواصــل 
الشركة العامة ملوانئ العراق احدى 
تشــكيالت وزارة النقل استمرارها 
االجناز  ومراحل  العمل  مبتابعة سير 

في ميناء الفاو الكبير .
واوضح مدير عام الشــركة فرحان 

جولته  الفرطوسي خالل  محيسن 
أالولى للميناء بعد مباشــرته بناًء 
على توجيهــات وزير النقل الكابنت 
ناصــر حســني الشــبلي بضرورة 
امليناء  فــي  العمل  ســير  متابعة 
بتنفيــذ البرنامج احلكومي  وعمالً 
مت االطالع على مراحل ونســب اجناز 
املينــاء وتنفيذ املرحلــة أالولى من 

نفق احلرير 
الذي تنفذه شــركة دايــو الكورية 
بطــول  2.5 كــم والذي ســيربط 
ميناء الفاو الكبير بالطريق الدولي 

السريع.
 واســتكمل قوله ان مشروع ميناء 
االقتصادي  املشــروع  الكبير  الفاو 
أالول بالعراق ســيوفر عوأيد مالية 
ضخمــة، وان اجنــاز املرحلة االولى 
ادخــال موارد مالية  يعني  للميناء 
كبيرة لرفد ميزانية الدولة وبنسبه 
تــكاد تنافس املــردودات املالية من 
إعداد  اســتيعاب  كذلــك  النفط 
كبيرة وهأيلة مــن أاليادي العاملة 

في محافظة البصــرة اضافة الى 
انــه اول ميناء عراقــي يطل على 
اخلليج العربي مــع متتعه بغاطس 
يصل إلى 17 م مما يتيح له استقبال 
الذي  والعمالقة  الكبيرة  الســفن 

سيجعله من موانئ الطراز أالول.  
مــن جانبه قــدم مدير املشــروع 
شرحاً  الراشــد  اســعد  املهندس 
امليناء  العمل فــي  عــن  تفصيلياً 
ونسب اإلجناز حسب اخلطط املعدة 
. يذكــر ٔان موانئ العراق شــرعت 
بإنشــاء مينــاء الفــاو الكبير في 
شــبه جزيرة الفاو واجنــزت العديد 
مــن بناه التحتية ومنها كاســري 
ومشروع  والغربي  الشرقي  االمواج 
السداد الصخرية التي تفصل مياه 
اخلليج عن اليابســة لتكون جاهزة 
التحتية  والبنى  أالرصفة  إلنشــاء 
انشاء شبكة طرق  وكذلك  االخرى 
داخلية تربط الحقاً بالطريق الدولي 
الســريع مروراً مبنطقتي خور الزبير 

وام قصر.

تقرير

وزير النقل يعلن قرب إنجاز 5 خزانات نفطية في أم قصر لتحقيق سرعة ضخ النفط
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الصباح الجديد - وكاالت :
أعادت املعارضــة التركية التذكير بحادثة إذاعة األغنية 
اإليطالية »بيال تشاو« من مكبرات مئذنة أحد مساجد 

إزمير قبل شهر، متسائلة عن نتائج التحقيق.
ونقلت صحيفة »زمان« عن نائب رئيس تكتل نواب حزب 
الشــعب اجلمهوري املعارض، أوزجور أوزيــل قوله: »لن 

ننسى كما يريدون لنا.. أين املتهمون؟«.
كما طرحت البرملانية عن حزب الشعب اجلمهوري مبدينة 
إزمير أتيال ســيرتيل، هي األخرى ســؤاال عــن القضية، 
استوضحت فيه عما »فعله وزير الداخلية في القضية 

التي وقعت خالل شهر رمضان«.
وكتب أوزيل على حسابه في »تويتر« قائال: »لقد مر شهر 
كامل على واقعة إذاعة أغنية بيال تشــاو من املســجد 
في خطوة اســتفزازية بارزة. لن ننسى كما يريدون لنا! 
نحن نســألهم: ما مصير التحقيقات؟ من املسؤول عن 

الواقعة؟ أين املتهمون؟«.
وحتدثت أتيال سيرتيل في الشأن ذاته بنفس النبرة قائلة: 
»اليوم، لقد مر شــهر تقريبا على إذاعة أغنية بيال تشاو 
من املســاجد في إزمير. ال يوجد أي صوت عن املتورطني. 
بدال من أن يتحرك وزير الداخلية ســليمان صويلو ميينا 
ويسارا ليهدد ويصول ويجول عليه أن يلقي القبض على 
من أذاعوا أغاني في املســجد وعرضهــم على القضاء 

بشكل عاجل«.
وكانــت تلك الواقعة أثارت موجــة كبيرة من اجلدل في 
تركيا، حيث أذيعت أغنية إيطالية شــهيرة من مكبرات 
صوت مســاجد مبدينة إزمير، الواقعة غرب تركيا، والتي 
يدير بلديتها حزب الشعب اجلمهوري املعارض، ما تسبب 
في تبادل لالتهامات بني رئيس البالد رجب طيب أردوغان 

وزعيم املعارضة كمال كيليجدار أوغلو.

الصباح الجديد - وكاالت :
قّررت الســعودية امس االول اإلثنني تنظيم موسم احلج 
بعدد »محدود جدا« من احلّجاج من شتى اجلنسيات من 
املقيمني فيها فقط، بســبب اخملاوف من فيروس كورونا 
املســتجّد، بينما يتواصل تفشــي الوبــاء في اململكة 

والعالم.
واحلّج الذي ســينطلق في األيام األخيــرة من متوز/يوليو 
املقبل، أحد أركان اإلسالم اخلمسة، لكّنه قد يتحّول إلى 
ميدان ضخم النتشار العدوى ألن ماليني احلّجاج من حول 
العالم يتدّفقون على املواقع الدينية املزدحمة في مدينة 

مكة املكّرمة ألداء املناسك.
وعلى الرغم من خطــورة تهديد الوباء، فإن القضية قد 
تكــون مبنزلة برميل بارود إذ إّن القــرار قد يؤدي إلى إثارة 
حفيظة املتشّددين الذين يدعون الستمرار زيارة األماكن 
املقدسة برغم اخملاطر الصحية. وأعلنت إندونيسيا أكبر 
دولة إسالمية من حيث عدد السكان، اوائل الشهر اجلاري 
عدولها عن املشــاركة في موســم احلج بسبب اخملاطر 
املرتبطة بفيروس كورونا املســتجد، في قرار وصفته بـ 
»الصعب واملرير«. وقررت ماليزيا وسنغافورة أيضا إلغاء 
مشــاركة مواطنيهما. وجاء القرار الســعودي بعدما 
كانت اململكة عّلقت أداء العمرة في آذار/مارس بســبب 

اخملاوف من انتشار الفيروس في أقدس املدن اإلسالمية.
ويخّيب قرار املضي بأعداد قليلة آمال ماليني املســلمني 
الذين غالًبا ما ينفقون مّدخراتهم للسفر ألداء مناسك 
احلــج، وينتظر بعضهم ســنوات طويلة حتى يحصلوا 
على موافقة من سلطاتهم وسلطات السعودية للحج.
وقالت وزارة احلج والعمرة الســعودية في بيان »في ظل 
اســتمرار هذه اجلائحــة، وخطورة تفشــي العدوى في 
التجمعات واحلشود البشرية، والتنقالت بني دول العالم، 
وازدياد معدالت اإلصابات عاملًيا، فقد تقرر إقامة حج هذا 
العام بأعداد محدودة جًدا للراغبني في أداء مناسك احلج 

لشتى اجلنسيات من املوجودين داخل اململكة«.
وتابعــت أّن القرار جــاء »حرًصا على إقامة الشــعيرة 
بشكل آمن صحًيا ومبا يحقق متطلبات الوقاية والتباعد 
االجتماعي املطلوب لضمان ســالمة اإلنسان وحمايته 
من مهــددات هذه اجلائحة، وحتقيًقا ملقاصد الشــريعة 

اإلسالمية في حفظ النفس البشرية«.

الصباح الجديد - وكاالت :
 دعت األمم املّتحدة كالً من مصر 
»العمل  إلى  والسودان  وإثيوبيا 
معاً« مــن أجل حــّل اخلالفات 
الــدول الثالث  القائمــة بــني 
حول ســّد النهضة، املشــروع 
الكهرمائي العمالق الذي تبنيه 
أديس أبابا على نهر النيل والذي 
شــديدة  إقليمية  توّترات  يثير 
وأحيل ملّفه إلى مجلس األمن 

الدولي.
وقال ستيفان دوجاريك املتحّدث 
باسم األمني العام لألمم املّتحدة 
مصر  »نحــّض  للصحافيــني 

العمل  على  والسودان  وإثيوبيا 
معاً لتكثيــف اجلهود من أجل 
حّل اخلالفات القائمة بالوسائل 

السلمية«.
التأكيد  املهــّم  »مــن  وأضاف 
املبادئ  إعــالن  أهميــة  علــى 
2015 بشــأن السّد، وقد  لعام 
أّكد هذا اإلعــالن على التعاون 
املشترك  التفاهم  على  القائم 
واملنفعــة املتبادلــة وحســن 
املتبادل ومبادئ  النّية والكسب 

القانون الدولي«.
وبطلــب مــن القاهــرة يعقد 
مجلــس األمــن الدولي عصر 

اإلثنــني اجتماعاً غير رســمي 
عبر الفيديو للبحث في اخلالف 
القائم بني الــدول الثالث حول 

سّد النهضة.
ووفقاً ملصدر دبلوماســي، فإّنه 
من غير املتوّقع أن يّتخذ اجمللس 
أي قــرار خــالل هذه اجللســة 
النظر في  التي ستقتصر على 
الرسائل التي أرسلتها إلى األمم 
املّتحدة البلدان املعنية بشــأن 

بواعث قلق كل منها.
واجلمعــة طلبــت القاهرة من 
مجلس األمن »التدّخل من أجل 
الدول  مواصلة  أهّميــة  تأكيد 

الثالث، مصر وإثيوبيا والسودان، 
التفاوض بحســن نّية، تنفيذاً 
اللتزاماتهــا على وفــق قواعد 
القانون الدولي من أجل التوّصل 
إلى حــّل عادل ومتوازن لقضّية 

سّد النهضة اإلثيوبي«.
كذلــك ســيكون ملف ســّد 
النهضة محــور اجتماع طارئ 
ستعقده جامعة الدول العربية 
علــى مســتوى وزراء اخلارجية 

الثالثاء، بطلب من القاهرة.
وكانــت اخلرطوم دعــت األحد 
هذه  في  التصعيــد  جتّنب  إلى 
القضية، مشــّددة على ضرورة 

توقيع اّتفاق بــني الدول الثالث 
إثيوبيــا في ملء  قبل شــروع 
بحيرة الســّد وهو أمــر تعتزم 
أديس أبابا القيــام به في األول 

من متّوز/يوليو املقبل.
وتقــول إثيوبيــا إّن الكهربــاء 
املتوّقــع توليدهــا مــن ســّد 
النهضة الذي تبنيه على النيل 
األزرق لهــا أهميــة حيوية من 
أجل الدفع مبشاريع تنموية في 
البلد البالغ عدد ســكانه أكثر 

من 100 مليون نسمة.
لكّن مصر تقول إّن السد يهّدد 
تدّفق ميــاه النيــل التي ينبع 

معظمها مــن النيل األزرق وقد 
تكــون تداعياتــه مدّمرة على 
اقتصادهــا ومواردهــا املائيــة 

والغذائية.
وبــدأت إثيوبيا فــي 2011 بناء 
السّد الذي يتوّقع عند االنتهاء 
منــه أن يصبــح أكبــر ســّد 

كهرمائي في أفريقيا.
مصر  بني  املفاوضــات  وتعّثرت 
والســودان وإثيوبيا حول السد. 
وفشــلت الــدول الثــالث في 
التوّصل إلى اّتفاق في ما بينها، 
وال ســّيما على آلّية تقاســم 

املياه.

واقعة بث أغنية »بيال 
تشاو« من مسجد في تركيا 

تعود إلى الواجهة

السعودية تقّرر إقامة 
الحج بعدد »محدود جدا« من 

المقيمين داخل المملكة

األمم المّتحدة تدعو مصر وإثيوبيا والسودان الى حل الخالف بينها بشأن سد النهضة

الصباح الجديد - متابعة:
 

منذ اللحظات االولى التي اعلن 
فيها الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان تدخله في احلرب االهلية 
الدائــرة في ليبيا والقــرار مثار 
من  واعتراضات  واستنكار  جدل 
العديــد مــن دول العالم، حيث 
الوفاق  حكومــة  أنقــرة  تدعم 
الليبية، فــي حربها ضد القائد 

العسكري خليفة حفتر.
وتعاني ليبيا مــن عنف ميزقها، 
إليه جماعــات قبلية  اجتــذب 
ومرتزقة  وجهاديني،  مســلحة، 
أســقطت  عندما   2011 منــذ 
الراحل  الزعيم  الليبيــة  الثورة 
معمر القذافي وقتلته بدعم من 

قوى الغرب.
ليبيا  في  السلطة  وتتنازع على 
إدارتــان، إحداهمــا فــي الغرب 
والثانية في شــرق البالد وسط 
تدخــل متزايد مــن قبل أطراف 

أجنبية في الصراع.
ويسعى حفتر منذ العام املاضي 
العاصمة  على  الســيطرة  إلى 

الليبية طرابلس.
إميانويــل  الفرنســي  الرئيــس 
ماكرون شن هجوما عنيفا على 
تركيا بســبب دورها فــي ليبيا، 
بعد اجتماع عقــده مع الرئيس 
التونسي قيس سعيد في باريس. 
متهما الدولة العضوة في حلف 
شمال األطلســي )الناتو( بأنها 
متارس »لعبــة خطيرة« ال ميكن 

التسامح معها.
ووصف ماكــرون، في تصريحات 
التركي  تثير غضب نظيــره  قد 
رجب طيب أردوغان، املمارســات 
التركيــة في ليبيــا بأنها مثال 
على رأيــه املثير للجدل في هذا 
التحالف العسكري الذي وصفه 
فــي وقت ســابق بأنــه »ميت 

دماغيا«.
»أعتقد  الفرنسي:  الرئيس  وقال 
أن تركيــا اليــوم تلعــب لعبة 
خطيرة في ليبيا وتخالف جميع 
على  حملتها  التــي  االلتزامات 
الذي  برلني«  عاتقها في مؤمتــر 
انعقد في وقت سابق من العام 

اجلاري.

ويرى محللون أن فرنســا تدعم 
حفتــر مــع مصــر، وروســيا، 
واإلمارات، لكن باريس تصر على 
أنها تلتزم احلياد في هذا الصراع.
وأشــار الرئيس الفرنســي إلى 
الصراع  فــي  التركي  الــدور  أن 
يهدد مصالح ليبيا، ودول اجلوار، 
واملنطقة بأكملها، وأوروبا أيضا.

تأتي تصريحاته بعد أن نشــرت 
مواليــة  تركيــة  صحيفــة 
للحكومــة تقريرا عــن اعتقال 
التركيني  املواطنــني  مــن  عدد 
بتهمة التجسس على جماعات 
محافظة ودينية لصالح فرنسا. 
نتســامح  »لن  ماكــرون:  وقال 
مع الدور الــذي تلعبه تركيا في 

ليبيا«.
املوقف  تقارب  إلى  إشــارة  وفي 

الفرنسي واملصري جتاه ما يحدث 
في ليبيا، قال الرئيس الفرنسي 
إنه يتفهم »اخملاوف املشــروعة« 
املصري  نظيره  عنها  أعرب  التي 
عبد الفتاح السيسي الذي حذر 
املدعومة  القــوات  تقدم  أن  من 
مــن تركيا قد يــؤدي إلى تدخل 

عسكري مصري في ليبيا.
وقال ماكــرون: »ال أريد االنتظار 
لستة أشــهر، أو عام، أو عامني 
حتى أرى ليبيا في املوقف نفسه 

الذي تعيشه سوريا اليوم«.
التركــي حلكومة  الدعــم  غير 
الوفاق مســار الصراع، محققا 
منهــا  عســكرية  مكاســب 
استعادة الســيطرة على مطار 

العاصمة
التوتــرات على مدار  وتصاعدت 

العــام املاضــي بــني الرئيــس 
ماكــرون  إميانويــل  الفرنســي 
ونظيــره التركي أردوغان، حتديدا 
منذ إدالء األول بتصريحات أشار 
اســتجابة  عدم  أن  إلى  خاللها 
حلف الناتو العملية العسكرية 
أحادية اجلانب التي قامت خاللها 
تركيا بالتوغل في شمال سوريا 

أظهر أن احللف »ميت دماغيا«.
وشــهدت التوترات بــني باريس 
التصاعد  املزيــد مــن  وأنقــرة 
عندمــا  املاضــي  األســبوع 
اســتنكرت فرنســا ما وصفته 
الــذي  املتطــرف«  »بالعــدوان 
تصرفت به ســفينة تركية ضد 
قطعــة بحرية فرنســية أثناء 
مشــاركتها في مهمــة تابعة 
وهو  املتوسط،  البحر  في  للناتو 

ما نفته تركيا ووصفته بأنه »ال 
أساس له من الصحة«.

ووصــف ماكرون ما حــدث بأنه 
دليــل واضح علــى أن مخاوفه 
حيال احللف، قائال: »أود اإلشــارة 
العام  نهاية  إلى تصريحاتي في 
وأرى  الدماغي،  املوت  املاضي عن 
أن مــا يحــدث اآلن توضيحا ملا 
في  نحن عضــوان  فهــا  قلته. 
احللف في مواجهة أحدنا اآلخر«.

في املقابل، اتهم إبراهيم كالني، 
التركي،  الرئيس  باسم  املتحدث 
فرنســا بأنها »تدعم أمير حرب 
غير شــرعي، وتقوض أمن حلف 

الناتو«.
وأرسلت تركيا مقاتلني سوريني، 
ومستشارين عسكرين، وطائرات 
بدون طيار إلى ليبيا، مما أدى إلى 

تغيير مسار الصراع وأحلق بقوات 
حفتر سلســلة من الهزائم في 

الفترة األخيرة.
وقال ماكرون إنه وسعيد يحثان 
إلقاء  األطراف املتصارعــة على 
بالتزامهم،  والوفــاء  الســالح 
برعاية األمم املتحدة، بالعودة إلى 
محادثات السالم التي تستهدف 
حتقيق »األمــن للجميع، ووحدة 
املؤسسات الليبية، وإعادة إعمار 

البالد لتحقيق صالح الليبيني«.
صعب  »مســار  أنــه  وأضــاف 
يتطلب مــن اجلميــع أن يثبتوا 
أنهم على قدر املســؤولية، وأن 
يتوقف التدخل األجنبي وتنتهي 
اإلجراءات األحادية من قبل هؤالء 
الفــوز مبواقف  يزعمون  الذيــن 

جديدة في احلرب«.

تتنازع على السلطة 
في ليبيا إدارتان، 

إحداهما في 
الغرب والثانية في 
شرق البالد وسط 
تدخل متزايد من 

قبل أطراف أجنبية 
في الصراع.

ماكرون: تركيا تمارس »لعبة خطرة« في ليبيا ال 
يمكن التسامح معها

الصباح الجديد - وكاالت :
 اعادت مذكــرات جون بولتون قضية 
املســلمني الصينيــني – االيغــور – 
الى االذهــان مجــددا، اذ كان التقى 
اجتماع  ترامب وشي خالل  الرئيسان 
مجموعة العشرين في اليابان العام 
الرئيــس دونالد ترامب  املاضي، وقال 
إنه لم يفــرض عقوبــات أكبر على 
العتقالهم  الصينيــني  املســؤولني 
املسلمني في شــينجيانغ ألنه كان 

»وسط صفقة جتارية«.
وقال ترامب ملوقع أكسيوس اإلخباري 
إّن حتقيق صفقة »عظيمة« يعني أنه 
ال يستطيع فرض »عقوبات إضافية«.

واحتجــزت الصني نحــو مليون من 
األخرى  العرقية  واجملموعــات  اإليغور 
فــي مخيمــات فــي شــينجيانغ 
لتعليمهــم وعقابهم، لكنها تنفي 

إساءة معاملتهم.
ونشأت املشــكلة بعد مزاعم جاءت 
بولتون  نشــرت جلــون  في مذكرات 
الســابق  القومي  األمن  مستشــار 

لترامب.
وقال بولتون فــي مذكراته إنه خالل 
قمــة أقيمت العــام املاضي، أعطى 
ترامب الرئيس الصيني شي جني بينغ 
الضوء األخضر لبناء املعسكرات في 
الرئيس  قال  الغربية، حيث  منطقته 
األمريكــي إّن ذلــك »هــو بالضبط 
الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله«. 

ونفى ترامب هذا االدعاء.

ماذا قال ترامب ألكسيوس؟

جاءت تعليقــات الرئيس في مقابلة 

أجريت يوم اجلمعة املاضي ونشــرها 
موقع األخبار األميركي يوم األحد.

ُسئل  عندما  إنه  أكســيوس  ويقول 
املزيد  تأجيله فرض  ترامب عن سبب 
من العقوبات على مســؤولي احلزب 
الشيوعي حول قضية اخمليمات، قال: 
»حســناً، كنا فــي منتصف صفقة 

جتارية كبيرة«.
وأضاف: »وعندما تكون في منتصف 
املفاوضــات ثــّم فجأة تبــدأ بفرض 
عقوبات إضافية- لقد فعلنا الكثير. 
الصني  على  تعريفــات  وضعت  لقد 
وهي أسوأ بكثير من أي عقوبة ميكن 

أن تفكر فيها«.
تعريفات  املتحدة  الواليــات  وفرضت 
على الســلع الصينية تقــدر بأكثر 
من 360 مليــار دوالر، كجزء من حرب 
جتارية قاسية. ورّدت الصني بتعريفات 
على ســلع قيمتها أكثــر من 110 

مليارات دوالر من املنتجات األمريكية 
قبل توقيع اتفاق »املرحلة األولى« في 

يناير/كانون الثاني.
ولــدى ســؤاله عــن ســبب عدم 
اســتعماله لقانون ماغنيتســكي، 
الذي أقــره الكونغرس في عام 2016 
ملواجهة انتهاكات حقوق اإلنســان، 
قال ترامب »ال أحــد حتدث عنه فيما 

يتعلق بالصني على وجه التحديد«.
أبرز ما ذكره جــون بولتون في كتابه 

بشأن إدارة ترامب
كما ضغط أكســيوس على ترامب 
بشــأن ادعاء بولتون، مستشار األمن 
القومي السابق له، بالقول إنه طلب 
من الرئيس الصيني مســاعدته في 
إعــادة انتخابه عبر شــراء املنتجات 

الزراعية من املزارعني األميركيني.
وأجــاب ترامــب: »ال، علــى اإلطالق. 
الذين  األشــخاص  قلتــه جلميع  ما 

نتعامل معهم، وليس فقط الرئيس 
يتعاملوا مع  أن  أريدهم  أنني  شــي، 
هــذا البلد. ما هو جّيــد للبالد جّيد 

بالنسبة لي«.
وأغضبت مزاعم جــون بولتون التي 

اوردها في كتابه دونالد ترامب
وأضــاف: »لكّننــي ال أجتــول قائالً: 
أقول  ملــاذا  انتخابي.  في  ســاعدني 

ذلك؟«.

تغيير احلسابات بالنسبة الى 
الصني

بي  بليت أشر-مراسلة  لباربارا  حتليل 
بي سي في وزارة اخلارجية األميركية

أعلن الرئيــس ترامب علناً وبصراحة، 
احلقيقــة التي ظلت تســبب ضيقا 
لدى نواب في الكونغرس ومسؤولني 
آخريــن فــي اإلدارة األميركية، خالل 

العامني املاضيني.
في خريف عام 2018 ، كانت الواليات 
عقوبات  فرض  وشــك  على  املتحدة 
علــى كبــار املســؤولني والكيانات 
الصينيــة املتورطــني مبعســكرات 
االعتقال اجلماعي ملســلمي اإليغور. 
وبطلب نادر من احلزبني من املشرعني، 
اخلارجية  وزارة  أعرب مســؤولون من 
ومجلس األمــن القومي عن دعمهم 
لهذا الطــرح. ولكن كما قال ترامب، 
متّ وضــع الفكرة على الــرف حتى ال 
تتعرض محادثــات التجارة مع بكني 

للخطر.
وفــي مايو/أيار من هــذا العام، وبعد 
عدة أشهر من إبرام املرحلة األولى من 
الصفقة التجارية، صّوت الكونغرس 

بأغلبية ســاحقة لصالح مشــروع 
قانــون حلمايــة احلقوق اإلنســانية 
أّن  الرغم من  اإليغور. وعلى  ملسلمي 
ترامب وّقع في النهاية على القانون، 
إال أنــه لــم يتضح بعد مــا إذا كان 

سيتصرف حيال ذلك.
ووقــع ترامــب معاهــدة اقتصادية 
تاريخية مع الصني قيل إنها ستكون 
ركيــزة حلملة إعــادة انتخابه، ولكّن 
التوترات بشــأن فيروس كورونا ميكن 
أن تغّير احلســابات. وأشــارت اإلدارة 
أنهــا قــد تعاقب بكــني على  إلى 
التستر على تفشي الفيروس، ونددت 
يحكم  الذي  اجلديد  األمني  بقانونها 
هونغ كونــغ. ويعتبــر الغضب جتاه 
انتخابية رئيسية  الصني اآلن قضية 
وقــد يؤثر ذلك على أي إجراء بشــأن 

قمع مسلمي اإليغور.
للصــني  اخلارجيــة  وزارة  ووجهــت 
اتهامات بالتعذيب وســوء املعاملة. 
وفرضــت، إلى جانــب وزارة التجارة، 
املســؤولني  على  العقوبات  بعــض 

الصينيني بشأن شينجيانغ.
وهناك بعــض القيود املفروضة على 
االستيراد على الشــركات الصينية 
وحظــر التأشــيرات علــى بعــض 
املســؤولني الصينيني وبعض احلظر 
علــى الســلع التي ينتجهــا عمال 

يعملون قسرا.
األربعاء  يوم  األميريــي  الرئيس  ووقع 
املاضــي على تشــريع يجيــز فرض 
عقوبــات أميركية ضد املســؤولني 
الصينيني بســبب شينجيانغ، لكنه 
يقــول إنه ســيقرر الحقــاً توقيت 

تفعيلها.

ترامب أهمل قضية مسلمي اإليغور ولم يعاقب الصين من أجل صفقة تجارية
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االفتراضي  العراق  نظم مؤمتر مالية 
علــى مــدى يومــن عبــر منصة 
الكترونيــة متخصصة مبشــاركة 
خبــراء االقتصــاد مثلــوا مختلف 
اقتصــادات العالم متت دعوتهم من 
اكســجينج  فرونتير  شــركة  قبل 
الذي  الدولي،  املؤمتــر  املنظمة لهذا 
وقف عند حتديات النهوض املالي في 
والزراعة  والصناعــة  املال  قطاعات 
مبجملها  النهوض  وسبل  واخلدمات 

بالتعاون مع اجلهد العاملي املتطور. 
العراقي  املركــزي  البنــك  محافظ 
د. علــي العالق بن اكــد ان »البنك 
املركزي اعــد بالتعاون مــع الهيئة 
ادخال  الوطنية لالستثمار تعليمات 
رؤوس االمــوال االجانــب الى العراق 
الغراض االســتثمار ووضعت موضع 
التنفيذ، مما ساهم في انشاء بعض 
الى  الفتا  االســتثمارية،  املشــاريع 
ان البنك املركــزي ادارة احتياطياته 
من العملة االجنبيــة وفقا املعايير 
الدولية الصــادرة عن صندوق النقد 

الدولي«.
ولفت الــى ان املركزي قــام باعداد 
اهمها  قوانــن  مشــاريع  وتقــدمي 
قانــون املصارف االســالمية وقانون 
املصارف احلكومية وقانون الصكوك 
االســالمية، فضــال عن تاســيس 
شركة ضمان الودائع واخرى للتامن 

التامــن على  لغــرض  التكافلــي 
نشــاطات املصارف االسالمية، كما 
امتدت جهود البنــك الى مكافحة 
غســيل االموال ومتويــل االرهاب مما 
ساعد في خروج العراق من املنطقة 
املتابعة  منطقــة  الــى  الرماديــة 
التقييم  الى حتسن  وقاد  االعتيادية 

االئتماني للعراق.
قدم عضو مجلس ادارة احتاد املصارف 
العربية ورئيس مجلس ادارة مصرف 
زيــاد خلف خالل  الدولي  التنميــة 
الذي  االفتراضي  العراق  مالية  مؤمتر 
اكسجينج،  فرونتير  شركة  تنظمة 
االقتصاد  لواقــع  حتليــال مفصــال 
العراقــي وســبل النهــوض بواقع 
االقتصاد العراقــي والوصول به الى 

بر االمان . 
وقــال خــالل املؤمتــر الذي شــهد 
مشــاركة دولية واســعة عبر دائرة 
ومنطقتنا  »العالــم  ان:  الكترونية 
العربية يعيشا وضعا استثنائيا في 
ظل انتشار فيروس كورونا وما تبعه 
من تأثيــرات واســعة على معظم 
القطاعــات اإلقتصاديــة، ووفقاً ملا 
جاء فــي تقاريــر البنــك الدولي و 
يتوقع  الذي  الدولــي  النقد  صندوق 
إنكمــاش اإلقتصاد العاملــي بواقع 
%5.2واإلقتصــاد العراقي بواقع4.7% 
خــالل العــام 2020 . ويتوقع أن هذا 
اإلنكماش سيمثل أشد كساد منذ 
احلرب العاملية الثانية، ومن األسباب 
إنخفاض  اإلنكماش  لهذا  الرئيسية 

أسعار النفط بنحو %50 ليصل إلى 
أدنى مســتوى منــذ 20 عام نتيجة 
إلنخفاض إنتاج النفط والقيود على 
األفراد بسبب احلجر  وإنتقال  السفر 
واإلغالق، باإلضافة إلى تراجع أسعار 
الفائدة ملســتويات صفرية وسلبية 
في بعض البنوك املركزية العاملية و 
كذلك انخفاض مؤشرات البورصات 

%35 و  الرئيســية الــى اكثر مــن 
املالية  اداء االسواق  انعكاسها على 

العاملية.

تراجع الصادرات النفطية
اإلقتصاديات  واضاف على »صعيــد 
التداعيات  تلخيص  العربية فيمكن 
فــي  تأثر صــادرات الــدول العربية 

بتراجع الطلب العاملي مبا ال يقل عن 
50 في املائة األمر الذي يُعد مسؤوال 
عــن توليد نحــو 48 فــي املائة من 
الناجت احمللي اإلجمالي، وكذلك تراجع 
النفطية،  وغير  النفطية  الصادرات 
وعلى األخص سوف تتأثر االقتصادات 
العربية بتباطؤ الطلب لدى عدد من 
شــركائها التجارين، حيــث تُعتبر 

الدول املتأثــرة بفيروس كورونا حاليا 
من أهم الشــركاء التجارين للدول 
العربيــة كونها تســتوعب 65 في 

املائة من الصادرات العربية«.

اغلب خبراء العالم
ممثل شــركة »فورنتير اكسجينج« 
احمد اجلادر بن ان »العراق ميثل مركز 
تدركه  امــر  وهذا  اقتصادي مهــم 
حيث  العاملية،  االقتصــادات  جميع 
يؤكد اغلــب خبراء العالم ان العراق 
ميكنه ان يكون منر اقتصاد ثامن على 
مســتوى العالم وهــذا ليس باالمر 
املعقد او غير املمكن بلوغه في ظل 
توافر الثروات الطبيعية والبشرية«. 

القطاعات االقتصادية
وعــاد خلــف ليوضح »تأثــر الدول 
احمللي  لإلنتاج  جزئي  بتوقف  العربية 
في عدد مــن القطاعات االقتصادية 
مــن أهمهــا قطاعــات اخلدمــات 
االنتاجيــة وعلى رأســها قطاعات 
السياحة والنقل والتجارة الداخلية 
واخلارجية، هذه القطاعات مجتمعة 
مسؤولة عن توليد نحو 40 في املائة 
مــن الناجت احمللــي،   وبالتأكيد تأثرت 
الدول العربيــة املصدرة للنفط  من 
تراجع املتحصالت من النقد األجنبي 
في ظل انخفاض محتمل ملستويات 
الفيروس،  انتشــار  نتيجة  التصدير 
وتراجع حتويــالت العاملن في اخلارج 
التي تســهم بنســب تفوق 10 في 

املائة من الناجت احمللي في بعض هذه 
الدول«، الفتا الى انه يتوقع أن يصل 
عدد العاطلن عن العمل في العالم 
العربي الى 40 مليون مواطن، يضاف 
إلى ذلك تأثر املؤسســات الصغيرة 
وبالتالي   اجلائحة،  بهذة  واملتوسطة 
األمــور مجتمعــة ســوف تــؤدي 
بالضرورة إلى زيــادة وتعميق العجز 

باملوازنة ملعظم الدول العربية«.

االقتصاد الرقمي
واكد ان »دور القطاع املصرفي اخلاص 
والعام ياتي للتنســيق مع الوحدات 
القطاعن  بن  للشــراكة  الوطنية 
العام و اخلاص ليكــون هدفنا االول 
تقــدمي الدعم بشــكل اســتباقي 
القتصاد العراق من خالل ثالث محاور 
اساســية تتمثل فــي التحول الى 
االقتصاد الرقمــي بريادة عراقية في 
للعب  العراقية  احلكومة  توجه  ظل 
دور ريادي في ايجاد تكامل اقتصادي 
اقليمي مما ســوف يؤدي الى خفض 
التكلفــة التجاريــة و خلق وظائف 
جديدة بنسبة %2  و  زيادة من حجم 
جتارة السلع , .وهذا ال ميكن حتقيقه 
اال من خالل انشــاء بنى حتتية قوية 
تضم 4 شــبكات رئيسية : شركات 
،موؤسســات  الكترونيــة  جتاريــة 
و  شــركاتتامن  ومتويلية،  مصرفية 
هذه  تشكل  تكنولوجيا.  شــركات 
قاعدة  مجتمعــة  االربع  الدعائــم 

االقتصاد الرقمي احلقيقي«. 

تقـرير

مؤتمر مالية العراق االفتراضي تناولها تحديات النهوض االقتصادي تحت مجهر الخبراء
بمشاركة خبراء االقتصاد مثلوا مختلف اقتصادات العالم

د. عبد اللطيف جمال رشيد 

فــي ظــل االوضــاع السياســية 
واالقتصاديــة واالداريــة املزرية التي 
يعانــي منها املواطنــون في اقليم 
كردستان منذ ســنوات التي ترتبت 
وبعض  الســلطات  اخطــاء  عــن 
حصــول  الــى  وادت  املســؤولن 
املعيشي  للمســتوى  تدهور خطير 
واملعاشــي وتراجع اخلدمات وفقدان 
وعلى  البطالــة،  وتفشــي  الرواتب 
الرغــم من امتــالك االقليم لثروات 
نفط  من  متنوعة  كبيــرة  طبيعية 
زراعية خصبة  واراضــي  ومياه  وغاز 
ان شــيوع عقليــة  اال  شاســعة، 
التســلط وعــدم اعتمــاد خطط 
العقول  وتغييب  مدروســة  وبرامج 
املسؤولية  والتنصل من  والكفاءات، 
اسهم بتفاقم االوضاع وتدهورها في 

مختلف اجملاالت باقليم كردستان.
ووســائل  املؤسســات  اغلب  تقوم 
االعالم والصحفيون على نحو يومي 
بتســليط الضوء بشــكل مفصل 
تداعيات  اجلوانب على  ومن مختلف 
ومــا متثله من  الراهنــة  االوضــاع 
مخاطر وتاثيرات سلبية على كاهل 
املواطنــن، اال ان املســؤولن الذين 
كانوا الســبب وراء بروز هذه االزمات 
وحكومة  السياســية  اواالحــزاب 
لتحمل  مســتعدين  غيــر  االقليم 
املســؤولية، وتكبــد عنــاء البحث 
عن ايجاد حلــول ومعاجلات لالزمات 

املســتفحلة، وبدال مــن ان يعتذروا 
عن تفاقم االزمات واملشــاكل التي 
انهم  جنــد  سياســاتهم،  خلفتها 
يسعون الى التنصل وحتميل جهات 
اخرى مسؤولية اخطائهم الكارثية.     
في معضم دول العالم وعلى الرغم 
من ان قســم منهــا ال ميتلك ثروات 
من نفط وغاز ومعــادن او جغرافية 
القليم كردســتان،  مهمــة كمــا 
مكامن  وحتديــد  تشــخيص  فــان 
اخللل والقصور فــي االداء احلكومي 
واملؤسســات التنفيذية، احدى اهم 
االســباب وراء حتديد اخللل والتقدم 
املؤسســات  اداء  وتصويب  والتطور 
والقدرة علــى معاجلة  احلكوميــة، 
املشاكل االقتصادية واالدارية، اليجاد 
حلول مناســبة لها عبر االستفادة 
مــن اخلبــراء وذوي الشــأن بنحــو 
واحتياجات  معيشة  لتأمن  شفاف 

املواطنن.  
ال ميكــن تبرئة احلكومة االحتادية من 
وميزانية  رواتب  لتأمن  مسؤولياتها 
شعب كردســتان، النه كان يفترض 
بها منذ ســنوات العمل اجلاد على 
الذي  الغــاز  النفط  قانون  تشــريع 
بتلبية  مباشــرا  ارتباطــا  يرتبــط 
اســتحقاقات املواطنــن، ورســم 
االقتصادية  العالقــة  ونوع  شــكل 
والسياســية بن حكومــة االقليم 
واحلكومة االحتادية، وصياغة اســس 
للتعامل وحتديــد احلقوق والواجبات 
في ملف النفط، مبــا مينع انعكاس 
ذلك ســلباً على االوضاع املعاشية 

للمواطنن.  
معاجلــة تلك االزمــات مهم حلاضر 
ومســتقبل االقليــم واملركــز، الن 
التــي تهــدر االن دون وجه  الثروات 
القانون هي ملك  حق خارج نطــاق 
للشعب، لذا يسترعي التصرف بها 
مراعــات مصالح جميــع مكونات 

البالد حاضراً ومستقبالً.
بعد 28 عاما من احلكم في االقليم 
وعلى الرغــم من بــروز العديد من 
االزمــات واملشــاكل، وعوضــا من 
ان تســتخدم الســلطات احلاكمة 
استخراج وبيع النفط عامالً اساسياً 

في اطار احلفاظ على موقع ومكانة 
اجياله  مســتقبل  وضمان  االقليم 
القادمة، اال انها وبالعكس من ذلك 
حولت اســتراج النفــط وبيعه في 
االســواق العاملية الى عامل لتبديد 
واهدار ثــروات وموارد االقليم، وقطع 
املواطنن في  النــاس ووضــع  قوت 
وقروض  ديــون  اعباء  حتــت  االقليم 

كبيرة متراكمة.       
كان اقليــم كردســتان ولغاية عام 
ميزانيتــة  علــى  يحصــل   2014
احلكومة  من  املالية  ومســتحقاته 
انــه كان للكرد دور  الفدرالية، كما 
مهــم وفاعل في رســم سياســة 
البالد وبناء مســتقبله، اال ان سعي 
البعض لتحقيق املزيد من املكاسب 
النفط،  مبلــف  واالمتيازات  املاليــة 
االستقالل  سياسة  العتماد  دفعها 
االقتصادي، وجاءت ب عبد اهلل عبد 
اهلل الذي يدعى »اشتي هورامي« من 
لندن بتوصية من برهم صالح وقاموا 
بتسليمه ملف النفط دومنا رقيب او 

حسيب، دون ان يدركوا بان استخراج 
وتصديــر وبيــع النفط فــي عاملنا 
االن ليس باالمر الســهل، وعدا عن 
االعتبارات  للكثير من  كونه يخضع 
واالســتراتيجية  السياســية 
والصراعات االقليمية والدولية، فهو 
يتطلب العودة واستشارة جملة من 
اخلبراء والفنين واملهنين، فضالً عن 
حاجته خلبراء قانونين ودستورين.    

عبد اهلل عبد اهلل »اشتي هورامي« 
قام بعد التشــاور مــع برهم صالح 
بالسيطرة واالســتحواذ على ملف 
وكان  االقليــم،  والغــاز في  النفط 
واخلطير  احليوي  امللف  بهذا  يحتفظ 
في حقيبته، ليقــوم الحقاً مدفوعاً 
مبصالح شخصية وحزبية، دون وضع 
واحلكومة  كردســتان  لبرملان  اعتبار 
االحتاديــة، بتوقيــع العشــرات من 
العقــود النفطية بتوســط بعض 
االشــخاص، مــع شــركات النفط 
التي كان بعضها غير معروفاً، لقاء 
منحهم حصص وامتيازات كبيرة ما 

كانوا يحلمون بها في نفط االقليم. 
وبدالً من ان يضع اقليم كردســتان 
على خارطــة الدول املصدرة للنفط 
الدولي كما  اجملتمــع  لدى  املعتمدة 
كان يدعــي، فانه وعلى العكس من 
ذلك متاماً، تســبب بخلق مشــاكل 
وازمات ال تعد وال حتصى لالقليم، وفي 
مقدمتها تفشــي الفساد والتربح، 
وحتكم  الشــعب  ثــروات  وتبديــد 
االقليم  بثــروات  اجنبية  شــركات 
وارضه ومستقبل اجياله، فضالً عن 
انه تســبب بخلق ازمة عميقة بن 
اقليم كردستان واحلكومة االحتادية، 
السياسية  تلك  تعارض  كانت  التي 
وتقــول بانها ســتؤدي الــى اهدار 
نفط االقليم الذي يباع بثمن بخس 
باســعار تفضيلية لعــدد من دول 

املنطقة.  
وفقا لكتاب رسمي صادر عن رئاسة 
الــوزراء العراقية في شــهر كانون 
االول ديســمبر عــام 2007 بتوقيع 
رئيس اجلمهوريــة مام جالل، ورئيس 

مجلس الوزراء نــوري املالكي موجه 
مسعود  كردستان  اقليم  رئيس  الى 
بارزاني، طالبا فيــه بارزاني بالعدول 
التي  النفطيــة  السياســة  عــن 
اعتمدتهــا حكومــة االقليم، التي 
الثروات الطبيعية  كانت تتيح لوزير 
في حكومة االقليم اشتي هورامي، 
ان يوقع عشــرات العقود النفطية 
خارج القانون ومواد الدســتور، الذي 
وطالباه  العراقي،  الشعب  له  صوت 
كذلك في الرســالة ان ينتظر حتى 
السياسية  واالحزاب  القوى  تتوصل 
الى اتفاق حــول صيغة القرار قانون 
النفط والغــاز واملصادقة عليه في 
النواب، ليضــع بدوره اطاراً  مجلس 
قانونياً لطبيعــة العالقة النفطية 
بــن حكومــة االقليــم واحلكومة 
االحتاديــة، وما ميكــن ان يتيحه من 
فيها  للتحــرك  لالقليم  مســاحة 
مبــا يتعلق باالتفــاق وتوقيع العقود 
النفطيــة، اال ان حكومــة االقليم 
متعمــدة على تقاريــر خاطئة من 
الذي كان مدفوعا  اشــتي هورامي، 
مبصالح خاصة ضيقة اســتمر على 
سياســته وتوقيع املزيد من العقود 

النفطية.  
االقتصادي  االســتقالل  سياســية 
التي كان اشــتي هورامي  املزعومة 
يــروج لها فلشــت فــي ادعائاتها 
ودفعت باحلكومــة االحتادية مرغمة 
الى ايقاف ارســال حصــة االقليم 
التــي كانــت تبلغ انــذاك %17 من 
اجمال املوازنــة االحتادية، االمر الذي 
احلاد في  الى جانب االنخفاض  وضع 
اســعار النفط حكومة االقليم في 
مازق اقتصادي ومالي، ليكون شعب 
كردستان ومواطنيه الضحية االولى 
لتلك السياسية اخلاطئة التي دمرت 
اقتصاد االقليم وبددت ثروات اجياله.  
اي دولــة او حكومة حتترم شــعبها 
وتعييــر للقانون وســيادته احتراماً 
الدميقراطية والشفافية في  وتدعي 
ادارة شــؤون البالد، ينبغي ان يكون 
لها قانون ينظم االيرادات والنفقات 
الســنوية يكشف بكل صراحة عن 
نفقاتها وحجم الديون واجلهات التي 

اقترضــت منها وكيفيــة التصرف 
باالموال التــي مت اقتراضها، وان يتم 
االشخاص  و مســاءلة  محاســبة 
تسبب  التي  واملؤسســات  واجلهات 
احلكومة  وحتميل  الفســاد  بحدوث 
اسهمت  خاطئة  سياســات  نتائج 

في تراكم الديون وتبديد الثروات.  
في اقليم كردســتان ومع االســف 
وممثلوهــم  واملواطنــون  الشــعب 
في برملــان اقليم كردســتان، ليس 
وتفصيالت  بحجــم  علــم  لديهم 
الديون التــي تراكمت على حكومة 
االقتراض  وراء  والســبب  االقليــم، 
وممن، هذا اضافــة الى عدم علمهم 
بحجم االيرادات وكميات بيع النفط 
توزيعها  والية  املستحصلة  واملبالغ 

والتصرف بها. 
وبدالً من ان تتحمل رئاسات حكومات 
االقليم الســابقة واحلالية جزء من 
املســؤولية والتبعــات القانونيــة 
الفاشــلة،  والسياســات  لالخطاء 
التــي انتهجتهــا وادت الى حتميل 
ديون  االقليم عبــئ  فــي  املواطنن 
طائلــة، ما يدفع الى التســاؤل عن 
الوضع في االقليم ومتى يدق ناقوس 
على  والقضاء  الفساد  حملاربة  اخلطر 
احملســوبية وانعدام الشفافية لدى 

حكومة االقليم.
ما يحصل من اهــدار كبير للثروات 
العامة وفي مقدمتها النفط والغاز 
وابعاده عــن التدخــالت واالمالءات 
العالقة  املشاكل  اخلارجية ومعاجلة 
مع احلكومة االحتادية وفقا للدستور 
الميكن  ملحــاً  امرا  بــات  والقوانن 

تاجيله او التغاضي عنه. 
هــذا فضالً عــن ان وضــع برنامج 
مدروســة عملية ملعاجلــة االوضاع 
السياســية واالقتصاديــة واالدارية 
املزرية القليم كردستان، من مختلف 
النواحــي واعتمــاد خطــط العادة 
االعمار ومحاربة الفساد واالمتيازات 
غير الشــرعية، ال ميكــن ان يتم من 
خالل االشــخاص الذيــن كانوا وراء 
وهم مستمرون  الفســاد  تفشــي 
في الســلطة حلد االن فــي اقليم 

كردستان. 

متابعة الصباح الجديد:
حثت فرنســا وأملانيا أمــس االثنن 
على اتفاق ســريع بن زعماء االحتاد 
األوروبي بشــأن تفصيــالت صندوق 
مالي مشترك يهدف ملساعدة الدول 
التعافي  األعضاء األكثر تضررا على 
بخطى أســرع مــن جائحة فيروس 

كورونا.
بعد  الصحافين  إلــى  ومتحدثــن 
محادثات في برلــن، قال وزير املالية 
األملانــي أوالف شــولتس ونظيــره 
الفرنســي برونو لو مير إنهما على 
ســريعا  الوصول  باإلمكان  بأن  ثقة 
إلى اتفاق بشــأن صنــدوق التعافي 
ذلك  أن  إلــى  األوروبــي، مشــيرين 
ســيكون مثاليا أثنــاء قمة لالحتاد 

األوروبي الشهر املقبل.
وقال لو مير ”حان الوقت التخاذ قرار.. 
لدينا كل شيء على الطاولة لدعم 
اقتصاداتنا.. كلما كان أســرع كلما 

كان أفضل.“
وأضــاف قائــال ”أن يكــون لدينــا 
املوحدة  السوق  في  قوية  اقتصادات 
هــو بالطبــع شــيء مفيــد لكل 

األعضاء في االحتاد األوروبي.“
وقال لو مير إن أملانيا وفرنسا اتفقتا 
أن صنــدوق التعافي األوروبي ينبغي 
البالغة  املقترحة  األمــوال  يدفع  أن 
500 مليار يورو على األقل في الفترة 
مــن 2020 حتــى 2022 وليس حتى 
2024 مثلما اقترحــت بعض الدول 

األعضاء.
وناقــش شــولتس ولو ميــر أيضا 
الرامية  املفاوضــات  انقــاذ  كيفية 
الشركات  بشأن ضريبة عاملية على 
الرقمية الكبرى بعد أن انســحبت 
الواليــات املتحدة مــن احملادثات في 
خطوة أذكت مخاوف من حرب جتارية 

جديدة.
140 دولة في احملادثات  وتشارك نحو 

التــي تنظمهــا منظمــة التعاون 
االقتصادي والتنمية.

وقال شــولتس إنه واثــق بأنه ميكن 
الوصول إلى اتفاق في إطار املنظمة 
بحلول نهاية العام بالرغم من إعالن 
املفاوضات  من  االنسحاب  واشنطن 
بشــأن ضريبة عاملية على اخلدمات 

الرقمية.
وقال لو مير إن األمر متروك للواليات 
املتحدة لكي تشرح السبب في أنها 
الدولة الوحيدة التي ال تدعم املقترح 
املشترك ملنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية.
في الســياق، قال نائب رئيس البنك 
دي جيندوس  لويس  األوروبي  املركزي 
أمــس، إن اقتصاد منطقة اليورو قد 
يتعــرض ملزيد من املتاعــب إذا جرى 
تخفيــف اإلجــراءات الراميــة إلى 
احتواء تفشــي فيروس كورونا قريبا 

جدا.

وقــال دي جيندوس خالل مناســبة 
في فرانكفورت، وهي أول مناســبة 
منذ  بشــكل شــخصي  يحضرها 
عدة أســابيع، ”هناك مخاطر نزولية 

كبيرة، وباألخص إذا ظهر أن تخفيف 
إجراءات االحتواء كان ســابقا ألوانه 
أو إذا كان تأثيرهــا علــى الطاقــة 

اإلنتاجية أطول أمدا“.

لكن دي جيندوس قال أيضا إن خطر 
التكتل  في  االقتصادية  األزمة  حتول 
إلــى أزمــة مالية ”انحســر بدرجة 

كبيرة“ منذ آذار.
في الغضون، أظهرت أرقام نشــرت 
أمس االثنن أن ثقة املستهلكن في 
منطقة اليــورو ارتفعت 4.1 نقطة 
في حزيران من الرقم املســجل في 

أيار.
إن  األوروبيــة  املفوضيــة  وقالــت 
القــراءة األولية ملؤشــرها ملعنويات 
اليورو  منطقــة  في  املســتهلكن 
حتســنت إلى 14.7- هذا الشهر من 

18.8- في أيار.
استطلعت  اقتصاديون  خبراء  وكان 
إلى  زيادة  توقعــوا  آراءهم قد  رويترز 

.-15.0
وفي االحتاد األوروبــي ككل، ارتفعت 
نقطة   3.9 املســتهلكن  معنويات 

إلى 15.6-.

الى ذلــك، فتح منظمــو مكافحة 
االحتــكار باالحتــاد األوروبــي أمس 
االثنن حتقيقا مدته أربعة أشهر في 
عرض بورصة لندن البالغ قيمته 27 
مليار دوالر لالســتحواذ على شركة 
رفينيتيف،  والتحليــالت  البيانــات 
تضــر  رمبــا  الصفقــة  إن  قائلــة 
وأنشطة  املعامالت  في  بالتنافسية 

املقاصة ومنتجات البيانات املالية.
وحــددت املفوضيــة األوروبيــة 27 
تشــرين األول موعدا نهائيا لقرارها. 
وكانــت رويتــرز قــد أوردت في 15 
حزيران أن اجلهــة التنفيذية املعنية 
األوروبي  االحتــاد  لدى  بالتنافســية 
ستبدأ حتقيقا شامال بعد أن رفضت 
أثناء  تنــازالت  تقدمي  لنــدن  بورصة 

مراجعة االحتاد األوروبي املبدئية.
ورفينيتيف مملوكة بنسبة 45 باملئة 
التي متلك وكالة  رويترز  لتومســون 

رويترز لألنباء.

فرنسا وألمانيا تدعوان إلى اتفاق بشأن صندوق تعافي »اليورو« االقتصادي 
المركزي األوروبي يتوقع خطرًا بالتسرع في استئناف النشاط التجاري

نفط اقليم كردستان ومكاسبه ؟

أحد احلقول النفطية في االقليم
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الوثائقــي هنا منحى  الفيلــم  ينحى 
روائياً من خالل هذا التوظيف مع ضرورة 
االشــارة الى ان املمثل الــذي يؤدي دورا 
الوثائقي هو  الفيلم  بنية  معينا ضمن 
بالضرورة ممثل غيــر محترف وال يحاول 
ان يتقمص دورا او يعطي ابعادا أو تأثيرا 
للشخصية بل انه فقط يحاول ان يعيد 
بناء احلدث وجتسيده من جديد والسيما 
بعــض املوضوعــات التي قــد يصعب 
املقابلة  او  التعليق  ســردها عن طريق 
او انها قــد ال تعطــي التأثير املطلوب 
، كما في فيلــم فالهيرتي )نانوك رجل 
الشمال(، حيث أن الفيلم الوثائقي وهو 
يحاول ان يتســاوى ويتطابق مع العالم 
بــاألدوات  يتوســل  العياني  اخلارجــي 
والوســائل التي متكنه مــن تقدمي ذلك 
درجة  بأعلى  الشاشة  الواقع علـــــى 
الفيلم  ، الن  والواقعيــة  من الصــدق 
الوثائقــي عندما يحتاج الى كشــف 
التطورات الذاتية والنفســية لإلنسان 
يتعذر علينا ان نســتغني عن املمثلني 
غير احملترفني وعن فنهم في التجسيد 
والتعبير  وميضي ارنســت لندجرن في 
مؤلفه ) فن الفيلم ( أبعد من ذلك في 
احلاجة لالستعانة باملمثلني ضمن بنية 
أهداف  الوثائقي ألجــل حتقيق  الفيلم 
الفيلم فــي املطابقة الواقعية والتأثير 
املطلوب في املتلقي عندما يقول: افضل 
وســيلة لتحقيق ذلك هي انتقاء مناذج 
معينة من الناس والبد لتنفيذ ذلك من 
االســتعانة اكثر فأكثر مبمثلني مدربني 
على تصوير منو الشخصيات االنسانية 
وما يصاحب هذا النمو من عمق فكري 
وعاطفي« . ورمبا نتحفظ هنا قليال على 
التأكيد  ونــود  الطروحات  هذه  مجمل 
علــى إننا ليس ضد اســتخدام املمثل 
الوثائقي  غير احملترف في سياق الفيلم 
ولكن ضــد فكرة توظيفه ألجل احداث 
تأثيــر معني عند املتلقي كون هذا االمر 
البــد وان يصطدم مع جوهر فلســفة 
الفيلم الوثائقي والقائمة على االبتعاد 
عــن التزييــف او التالعــب مبعطيات 
الواقع العياني ، كما ان مشــاهد اعادة 
جتســيد احلدث والتي يلجــأ لها بعض 
من مخرجي االفــالم الوثائقية البد وان 
وهذه  واختيار،  وتنظيم  لترتيب  تخضع 
تنحى منحى جماليــاً اكثر من كونها 
ذات ميل نحو احلقيقــة ومن ثم فإنها 
قد تخلق اشــكالية بنيوية في الفيلم 
الوثائقيني  فاجلمال بحســب  الوثائقي 
يفتــرض ان ينبع مــن احلقيقية وليس 

العكس .

كاظم مرشد السلوم

استخدام الممثل في 
السينما الوثائقية 

خالد ربيع السيد

وأنت تشــاهد فيلم »ديكــور« إنتاج عام 
2014م، من اخراج أحمد عبداهلل الســيد 
ستعيش  دياب  ومحمد  شــيرين  وتأليف 
مع »مها« )حوريــة فرغلي( وحيرتها التي 
أدت بها الى صراع نفســي وانفصام حاد، 
وبالتالي ستؤدي بك الى نفس احليرة، وأنت 
تشــاهده ال تبحث عن قصــة مترابطة 
تقليدية،  وحبكــة  متسلســل  ومنطق 
فأنت أمــام عمل نهل من أدب الالمعقول 
 Literature irrationaL and والعبــث 
tampering في اطار دراما نفســية، بل أنه 

عمل ميارس عليك لعبة التخييل النفسي 
.psychoLogicaL imagination

»مهــا« التي تعمــل مهندســة ديكور، 
وتسعى لبناء مستقبلها املهني وحتقيق 
ذاتها بكل جدية، ولُتشكل مع زميلها أو 
زوجها )فرضياً( »شريف« )خالد أبو النجا( 
اخللفيــة إلنتاج فيلــم يتفاعل مع احلب. 
تسعى مها إلى الكمال في عملها، إال أن 
ضغط الوقت ال يدع لها فرصة لالستمتاع 
بالعمل واحلياة معاً، وإمنا يتســبب فقط 

في اإلحساس بالضغط واالرهاق.
 psychodrama نفســية  درامــا  أمام  إننا 
مربكة تدور حول ثنائيات املاضي واحلاضر 
واملتاح واملأمول واحلقيقة والوهم واملرغوب 
واملمنوع. وســؤالني: هل العالم احلقيقي 
الذي نعيشه هو بعيد عن العالم املتخيل 
أم ممتــزج معه؟ وهــل االختيــارات التي 
نختارها فــي حياتنا تكون متاحة وممكنة 
أم حتكمنــا بعض العوامــل األخرى؟ هل 
نحن أحرار في ذواتنــا؟ وكيف تؤثر احلرية 
على خياراتنا؟ هذا ما ينبغي أن نفكر فيه 
بعد مشاهدة الفيلم. وهناك محاور أخرى 
جديرة بالتأمل. إنه فيلم عن خيارات احلب 
والزواج واملصير والدور. كتابة ذكية لفيلم 
ســيدوم ويخلد، ألنه فيلم تأسيسي لم 
يطرح موضوعه من قبل سواء في الرواية 

أو السينما. هكذا أعتقد.

املأزق الذي نعيشه.. أحياناً
من منا، نحــن املتزوجون واملتزوجات، الذي 
لــم يفكر أو تفكــر وتتخيــل للحظات 
متفرقــة، لو أنه تــزوج)ت( فــالن)ة( بدال 
عن فالن. ســنذهب بخيالنــا بني عاملني، 
وســنقارن ونحتــار، انها ألعــاب ذهنية 
يجريها العقل باملشاركة مع الوجدان في 
غمرة الواقع، بسبب عدم وجود السعادة، 
أو بحثاً عنها... إنه املأزق النفسي الذي أراد 
أحمد عبداهلل الســيد واملؤلفان األخوين 
شــرين ومحمد دياب أن يضعا املشــاهد 

فيه.. حسناً سنتداخل مع الفيلم.
بدايــًة، يقــدم الفيلم الثالــوث الدرامي 
الشــهير: الــزوج والزوجة والعشــيق أو 
العشــيقة، فلــو نظرنا إلــى العالقات 
الفيلم سنجد  امللتبسة بني األبطال في 
هــذا الثالوث، ولكن ال نتعجل فليســت 
بــني رجلني: »شــريف«  امــرأة  »مهــا« 
و«مصطفــى«، إنها أمام أزمــة االختيار 
التي تتيحها احلرية، فكل منهما يؤدى في 
نفس اللحظة دور الزوج والعشيق، ولكن 
مها في عاملني، حياتني، واقعية وخيالية أو 

مشتهاة.

امرأة بني رجلني
هكذا، تظهر مها وهي امرأة شابة حاملة 
رومانســية متتلك جاليــري تعمل به في 
تخصصت  حيــث  والتحف  الديكــورات 
املنزلي ثم ديكورات  الديكور  في دراســة 
االفالم، ولكن حياتها ال تخلو من املشاكل 
الزوجية مع زوجها شريف )؟( مما جعل كل 
منهما يقرر التخلي عن اآلخر واالنفصال 
بعد حب دام لسنوات طويلة قبل الزواج، 
وهنا تتخلى مها عن حياتها التي تذكرها 
بطليقها )؟( شــريف وتنتقل لتبدأ حياة 
جديدة فــي مدينة جديدة ومهنة جديدة، 
تســافر إلى مدينة أخرى لتعمل مدرسة 
في احدي املــدارس االعدادية، وتبدء حياة 
أخرى فتتعرف على أحد زمالئها باملدرسة 
»مصطفــى« )ماجد الكدواني(، وتنشــأ 
بينهما قصــة حب تتوج بالــزواج، وبعد 
شهور تنجب طفلتها األولى )هيا( وحتقق 
حلم األمومــة الذي راودها، ولكن القدر ال 
مينحها فرصة السعادة فنشبت اخلالفات 
بينها وبني زوجهــا الثاني لتنهي زيجتها 

الثانية بالطالق أيًضا.
ولكن مها لم تستســلم لتعاسة قدرها 
وتقرر أن متنح قلبها فرصة جديدة في بلد 
آخر، فتأخذ بنتها وتســافر وهناك تتعرف 
على زوجها)!( ويصاحلها القدر فتتزوج منه 
التي متنتها  الهادئة  وتعيش معه حياتها 
من البداية، وفي نهاية األحداث نكتشف 
أن كل ما مرت به مها من زيجات وانفصال 
ورجلني وإبنة وســفر من بلد آلخر ما هوال 
حلــم طويل تفيــق منه لتبــدأ حياتها 
الواقعية. أو بقول آخر: احلياتني املتخيلتني 

اللتني يجب أن تختار مها واحدة منهما.
لنرجع من البداية، ســنجد أن السرد يبدأ 
في اللعب على احلياتني فنصل قرب نهاية 
الفيلم إلى عــدم معرفة أيهما احلقيقي 
وأيهــا املتخيل فكالهما لــه وجهته في 
الشــخصية  لتظل  واألحداث  الســياق 

الرئيسة تســير على حافة احلياتني حتى 
التقائهما،  إلــى نقطــة  يصــل العمل 
فالســيناريو يقــارن بني اختيــار البطلة 
وزواجها  ديكور  كمهندســة  حياتها  في 
من أحد زمالئهــا وعملها معه في نفس 
اتفاقهما على عــدم اإلجناب،  اجملال مــع 
وبــني حياتها املتخيلة لــو تزوجت جارها 
مصطفى وعملت كمدرسة وأجنبت منه 
طفلة. هل هي حالة شيزوفرانيا تعيشها 
مها؟ وتتخيــل احلياة التي أحبتها وكأنها 
واقعها؟ هذا ممكن. أو أنها ستتخيل ماذا 
لو وضعت في كل حياة من هاتني احلياتني.

خيارين في اخليال
تتكشــف تبعات خيارات مها عندما تبدأ 
فــي تغيير واقعها فــي احلياتني؛ فعندما 
قررت التخلي عن شريف لتجد مصطفى 
ما زال يعيــش على ذكــرى حبهما فلم 
يتــزوج ويعيش حياته مغرقاً في ســماع 
بينما  القدمية  الفنية  األعمال  ومشاهدة 
في احلياة األخــرى عندما تترك مصطفى 
جتد أن شــريف قد غير مسار حياته وتزوج 
من إحــدى املمثالت وأجنب طفال على غير 
ما اعتقدت. ما هذه الشوشرة التي يرويها 

الفيلم؟
في كلتا احلياتني تلجأ مها لنفس الطبيب 
النفســي ونفــس العيادة مــع الزوجني 
بســبب تتدهور، حالتهــا ويأمر الطبيب 
بإدخالها إلحدى املصحات النفسية لتبدأ 
في استيعاب حقيقة األمور بعد امتثالها 
للعــالج. في حلظــة يصدمها مشــهد 
للراقصة »صافيناز« في أحد األفالم التي 
تشــاهدها، فتقف مذهولة أو مصدومة 
لثوان، فيا تــرى ماذا جال بعقلها في تلك 
اللحظة؟ هــل تلك هي احلقيقة الوحيدة 
في حياتها أنهــا أصبحت راقصة ترقص 

بني رجلني؟ وكله في خيالها!.
ثم سنتســائل: ما تأثيرات والدتها عليها 
)املمثلة منحة البطراوي(، نرى في مشهد 
مهم كيــف أن مها أخــذت تعاتب أمها 

وتلومها بأنها السبب في تشكيل حياتها 
وحتديــد خياراتهــا. وأيضــاً ال يغيب عنا 
مســألة اإلجناب واتفاقها مع أحد األزواج 
بعدم اإلجناب )شريف(، بينما جندها أجنبت 
طفلة )هيــا( من مصطفى فــي اخليال 

الثاني.
ثم بحضور شريف ومصطفى ترفض مها 
االختيارين لتســدل الستار عنهما لتبدأ 
في اختيار حياتها اجلديدة في مشهد مماثل 
ملشاهد نهاية أفالم فاتن حمامة وتأخذنا 
الكاميــرا في جولة داخل قاعة ســينما 
الذي شــاهدناه  الفيلم  أبطــال  يجلس 
يتلقون تهاني اجلمهور على فيلمهم . ثم 
بصحبة شاب وفتاة من اجلمهور نخرج مع 
الكاميرا إلى الشارع فيتغير لون الشاشة 
مــن األبيض واألســود إلى األلــوان بعد 
اصطدام ســيارتني ببعضهما. وكأن كل 
ما حدث لم يكن سوى فيلم وليس حياة.

صعوبة التمييز بني الوهم واحلقيقية
باألبيض  لعامَلــني  الفيلم صورة  يرســم 
واألســود بنعومة وبطريقة تــكاد تكون 
حاملة ولكنها مربكة للمشــاهد، سيجد 
نفســه تائهاً في خلط محير في عموم 
القصــة. وســريًعا يفقد القــدرة على 
التمييــز بــني العاملني وأيهمــا احلقيقي 
وأيهما الوهم: هنا املرأة العاملة الناجحة 
واألم  احملبوبــة  وهنــاك  واملضغوطــة، 
التي  بالفصام  املريضة  وهناك  التعيسة، 
يدور ذلك كلــه حولها أو داخلها، ال ندري، 
إنه فيلم عن قصة حدثت ولم حتدث وهو 
فيلم حدث ولم يحــدث أيضاً، انه تالعب 
)مقصود( على ما يدركه املشــاهد وعلى 

ما ال يدركه.
 تتشــابك موضوعــات العاملــني بصورة 
يوجهها العامل الثابــت الوحيد املتمثل 
الثالثة  النفســي. فهــل  الطبيب  فــي 
راضون فعاًل عن ماضــي مها وحاضرها؟ 
هل شــريف ومصطفى حقيقيون؟ ومن 

هم أصالً؟ إنه االرباك املقصود الذي يتيح 
للمشاهد أن ينسج القصة كيفما يشاء، 
وجتعله يفكر ويتأمل كما يشــاء. هل هو 

أدب الالمعقول؟ أو أدب العبث؟ رمبا.
هل مها لم تتزوج أصالً، وكل ما يحدث هو 

صراع نفسي تعيشة، وحتتار من تختار؟

فريق عمل رفيع
الفيلم يجبر املشاهد املتأمل واملتخصص 
االنتبــاه الــى حرفيــة املونتير »ســارة 
عبداهلل«، فالفيلــم قائم على التقطيع 
والتداخل مبدد زمنية ال مجال للخطأ فيها 
وهذا ما فعلته سارة بكل اقتدار، وبالطبع 
ســننتبه لدقة مهنــدس الصوت أحمد 
مصطفــى صالح في جتويــد صوت كل 
لقطة مبا فيها من خلفيات املكان والوقت 
والشــعور الــذي يريد ايصالــه، وكذلك 
احلال في املوســيقى التصويرية احلسية 
النابهة فــي تأثيرها  خلالد الكمار وأحمد 
مصطفى، ناهيك عن مدير التصوير طارق 
حنفي. انه حقيقــة فريق عمل متكامل 
ومن املؤكد أن يســري نصر اهلل الذي ورد 
اسمه في التتر، وكذلك ابراهيم البطوط 
الذي ظهر في املشــاهد األولى كان لهما 
تأثيرهما املهم فــي حتقيق الفيلم بهذه 

الكيفية املتجاوزة للسائد.

أداء حورية فرغلي
بني هــذا وذاك تتألق حوريــة فرغلي في 
أداء دور مركب ونفســي ومعقد بكيفية 
بأنها  ثانية لإلعتقاد  تترك للمشــاهد  ال 
متثل، انهــا متقمصة للشــخصية الى 
أقصى درجات التقمص، ومبا يذكر مبمثلي 
 actor›s studio مدرسة أســتديو املمثل
التي خرجت كبار ممثلي الفن السينمائي 

في أمريكا. 
انهــا ـ مهــا ـ  توظف صوتهــا املتهدج 
واخلفيض مبا يوحي مبا تعانيه في داخلها، 
واملرتبكة  الزائغة  عينيها  نظرات  وكذلك 
واخلائفة،)انهــا ال تنظر ألحد في عينيه أو 
وجهه(، وأيضاً لغة جسدها الذي تعتريه 
امياءات صغيرة تشير الى الرغبة في الهرب، 
بل أن تعابير وجهها في كثير من املشاهد 
حتيل الى أن شــخصية مها عائشــة في 
داخلهــا بصراعهــا وتأزماتهــا بحضور 
كامل. هكــذا وال أجد حرجــاً في أن أقرر 
بأنها تفوقت علــى خالد أبوالنجا وماجد 
الكدواني في جعل هــذا الفيلم متميزاً 
ببصمتها األدائيــة املبدعة. واحلقيقة أن 
أدائها في هذا الدور يذكرنا بدورها املتميز 

في مسلسل ساحرة اجلنوب.
إذن حتــى ال أطيل، فختامــاً ال يفوتنا أن 
الفيلم ممثالً فــي مخرجه وكاتبيه، يقدم 
حتية للشخصيات النسائية في السينما 
املصرية، وللمرأة احلرة بشــكل عام، حيث 
نرى في اخللفية بصورة متكررة مشــاهد 
من أفــالم فاتن حمامة، مبــا يذّكر بفيلم 
»الليلة األخيــرة« لفاتن حمامة ومحمود 
مرســي، اخراج كمــال الشــيخ. وهذه 
سانحة ألن نشاهد ذلك الفيلم مجدداً.... 
مها تعشــق أفــالم فاتن حمامــة، وهذا 
مبثابة إشارة لرغبتهـا فـي أن تكـون حـرة 
وقويـــة ورصينة مثلها. ويبقــى الكثير 
ليقوله املشاهد لنفسه ويحـــدث بـــه 

ذاتـه.

شيء من أدب الالمعقول والعبث في اطار سيكودراما

فيلم »ديكور« ـ سيدة حالمة بين حياتين واقعية ومشتهاة
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محرر الصفحة

واحد من اهــم االفالم التــي عرضت في 
مهرجان العراق الدولي للفيلم القصير هو 
الفيلم املغربي " مختار " للمخرجة حليمة 
الورديغي ، حيث حصل على اجلائزة الثانية 
للمســابقة الدوليــة للمهرجان ، وتكمن 
اهميــة هــذا الفيلم بتمكــن مخرجته 
من إيصــال  ماتريد ايصالــه من اعتراض 
على املوروث الشــعبي الذي رمبا يســتند 
في الكثير من جوانبــه على الفهم الغير 
صحيح للدين  بوقت قصير ال يتجاوز ال17 
دقيقية هي الوقــت الكلي للفيلم ، وهذا 
ما مييز الفيلم القصير عن غيره من االفالم 
، منذ بداية الفيلم تؤكد حليمة الورديغي 
على براعتها في اســتخدام عناصر اللغة 
، ففي املشهد األستهاللي  الســينمائية 
حيث يرعي الطفل مختاراملاعز حتت شجرة 
كبيرة فــي منطقة صخرية وعــرة ، كان 
اشبه بلوحة تشكيلة فائقة اجلمال ،حيث 
املاعز قد تســلق هذه الشجرة الى اعالها 
،ثم لتبدأ في اســتخدام اللغة الدرامية ، 
بلحظة عثور الطفــل مختار على صغير 
طير" البوم " يتشــاءم منــه اهالي هذه 
اجلبال ، ويعتبرونه نذير شــؤم لهم ، لكنه 
الطفل الذي لم يعــرف بعد هذا املوروث ، 
فهو يتعامل مع االشــياء على طبيعتها 
، فالصغــار كل الصغــار خملتلف الكائنات 
ابرياء قبــل ان يعرفــوا مايعرفــه الكبار 
تعــرض حليمة  اجلمال  فائقــة  ،وبلقطة 
الورديغــي باحــة منزل الطفل ، لترســل 
للمتلقى رسالة مهمة عن تعامل الرجال 
مع عوائلهم في هذه االماكن النائية ، االب 
يأكل لوحده وقربه عدد من القطط ، فيما 
االم جتلــس بعيدة عنــه ، ورمبا الجتروء على 

اجللوس بجانبه .
يدخل مختــار حامل  االطفــال  وبعفوية 
صغير طيــر   "البوم" ليقيــم االب الدنيا 
واليقعدها فالشــر قادم المحالة، اال بقتل 
مختار لصغير الطير الذي وجده ، فال يجوز 

الحد غيره ان يقتله ، وحني يرفض يســجن 
في مكان بأس ويرمى له الطعام من خالل 

شقوق الباب اخلشبي .
وحــني ينادي الطفل مختــار بأعلى صوته 
على امه، تبــرع مخرجــة الفيلم بعرض 
مشــهد متناقض، االب يؤدي الصالة غير 
أبه بصراخ الطفل الذي يوشك على اجلنون 
، وهو مشــهد فيه قصديــة عالية يبقى 
للمشــاهد حرية تأويله وتفســيره ، ومع 
يزداد  االعتنــاء بطائره  الطفل على  اصرار 
عناد االب في االســتمرار بحبســه ، رغم 
توســالت االم واجلدة ، التي تعلق التعاويذ 
قبالــة املنزل أبعادا للشــؤوم والشــرعن  

البيت .
تســوء بعد ذلك حالة الطفــل الصحية 

وتتعالــى صيحات اهله عليــه حلثه على 
قتل طائرة، ومبشهد مأساوي يقوم الطفل 
بأغراق الطائر في دلــو املاء وقتله، ليطلق 
ســرحه وليعود لرعي املاعز في ذات املكان 

الصحراوي االجرد. 
اسئلة كثيرة دارت في ذهني بعد مشاهدة 
الفيلــم، مالــذي ميكن لهــذا الطفل أن 
يصبحه مســتقبال ، وما اثــر مثل هكذا 
جتربة في حياته ، وهل سيقدر على القتل 
مستقبال ، وملاذا يأتي الكثير من املتشددين 
مــن مثل هكــذا مناطــق ، وملــاذ يكونوا 
بتلك القســوة التي يتعاملون بها مع من 
، أعتقد ان  يفترضونهــم خصوما لهــم 
الفيلم استطاع ان يجيب عن اسئلتي من 
خالل مابثه من رسائل ودالالت كثيرة ، مرة 

برمزية فائقة اجلمال ومرة مبباشرة مؤثرة ، 
لكنها التريد أستدرار عطف املشاهد بقدر 
ماتريد أن تقول ان فــي عاملنا الذي نعيش 
مازال املوروث الشــعبي الذي رمبا يســتند 
فــي الكثير من جوانبه علــى الفهم غير 
الصحيح للدين هو مايرسم خطى ابنائنا 
نحو مستقبل يحث اخلطى للخلف ، بينما 
العالم يسير بســرعة فائقة نحو التطور 

والتقدم . 
أخيرا اعتقد ان الفيلم القصير اســتطاع 
ان ينافس وبشكل كبير الفيلم الروائي أو 
الفيلم التسجيلي، ورمبا يحسب لصانعيه 
انهم برعوا بتكثيف الســيناريو االدبي في 
نــص مرئي ال يتوفر على الوقت الذي يتوفر 

عليه الفيلم الروائي أو التسجيلي.

أخبار هامــة لصناع األفالم! يعلن 
عن  الســينمائي  اجلونة  مهرجان 
متديد موعد التقدمي للدورة الرابعة 
الســينمائي.  اجلونة  منطلق  من 
التقدم  األفالم  حيث ميكن لصناع 
التطوير  مرحلــة  في  باملشــاريع 
حتى 25 يونيو/حزيران 2020، بينما 
يظل املوعد النهائــي لألفالم في 
مرحلة ما بعد اإلنتاج كما هو في 
الـ10 من يوليو/متــوز 2020. ميكن 
واألحكام  الشــروط  على  االطالع 
والوصــول إلى اســتمارة التقدمي 
www. املهرجان:  من خالل موقــع 

 .eLgounafiLmfestivaL.com

سيتم إعالن النتائج النهائية في 
موعــد أقصاه 1 أغســطس/ آب 

 .2020
اخمُلتــارة  املشــاريع  تَفحــص 
للمشــاركة في منطلــق اجلونة 
الســينمائي، جلنة خاصة ُمكونة 
من خبــراء الصناعــة ُمعينة من 
قبل املهرجان، بناء على مضمونها، 
ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها 
مالًيا. يحصل أفضل مشــروع في 
وأفضل فيلم في  التطوير  مرحلة 
مرحلة مــا بعد اإلنتاج على جائزة 
مالية قدرها 15 ألف دوالر أمريكي، 
إضافة إلى شــهادة منصة اجلونة 
السينمائية. عالوة على ذلك، ميكن 

للمشاريع املشاركة أن حتصل على 
جوائز ومنح أخرى ُمقدمة من رعاة 
بالذكر،  املهرجان وشركائه. اجلدير 
الدورة  فــي  الفائزة  املشــاريع  أن 
الثالثة للمنطلق قد حصلت على 
جوائز تُقدر قيمتها بأكثر من 240 

ألف دوالر أمريكي. 
ســتقام الدورة الرابعــة ملهرجان 
اجلونة الســينمائي في الفترة ما 
بني 24 ســبتمبر | أيلول وحتى 2 
أكتوبر | تشرين األول 2020. بينما 
ســتقام فعاليــات منصة اجلونة 
 26 الفترة ما بني  السينمائية في 
ســبتمبر | أيلول وحتى 1 أكتوبر | 

تشرين األول 2020.

مختار..
التعرض الجرىء للموروث الشعبي 

تمديد موعد التقديم للدورة الرابعة 
من منطلق الجونة السينمائي
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

متابعة الصباح الجديد :

فــي عصر مــا قبــل جائحة 
إلى  الذهاب  كورونا، كان قــرار 
صالونــات احلالقــة وتصفيف 
الشــعر وطــالء األظافــر من 
عدمه يتوقف بشكل أساسي 
على مــدى االحتياج للقيام به 
وتوافر الوقــت لذلك واملواعيد 
املتاح حجزهــا. أما اليوم فبات 
اتخاذ مثل هذا القرار أمراً مثيراً 
للحيرة واجلــدل وأحياناً للتوتر 
واخلوف، ويصــل إلى كونه قرار 
حياة أو موت لبعض الفئات من 
احلاالت  وأصحاب  الســن  كبار 

املرضية الكامنة واملزمنة.
الدخول  أمــان  وحــول مــدى 
إلــى هــذه الصالونــات أثناء 
جائحة  مع  التعايــش  مرحلة 
كوفيد19-، قالت عاملة وبائيات 
كلية  فــي  املعدية  األمــراض 
الصحــة العامة فــي جامعة 
ترويســي،  كاثرين  تكســاس، 
في إجابة مباشــرة على موقع 
األميركي،  الطبي   Healthline
أن  تســتطيع  أنك  »جملــرد  إنه 
تفعل شــيئاً ال يعني أنه يجب 

عليك ذلك«.
كما تستطرد ترويسي شارحة 
أنــه »في حــن مت إعــادة فتح 
الشــعر  تصفيف  صالونــات 
واحلالقــة واألظافــر مؤخراً مع 
وجود إرشادات ومبادئ توجيهية 
الهيئات  موصى بها من جانب 
الصحية، إال أن هذا ال يعني أن 
اجلميع سيكون بأمان تام أو أن 
التعامل  الفئات ميكنها  جميع 

معهم في املرحلة احلالية«.

تدابير احلماية واألمان
وتشــتمل بعض تدابير حماية 
الســالمة على معايير جديدة 
بوضع  االلتزام  مثــل  للتعامل 
املقاعــد على بعد مســافة ال 
تقل عــن مترين، وفحص درجة 
احلرارة للعاملــن والزبائن قبل 
دخولهم إلــى الصالون وتوفير 
خيــارات لدفــع النقــود بدون 

تالمس.
إلــى ذلــك توصــي اجلهــات 
املعنيــة بتنظيــم العمل في 
مجال اخلدمــات بضرورة التزام 
صالونــات احلالقــة وتصفيف 
املواعيد  حجز  بنظام  الشــعر 
قبل احلضــور، مع مراعاة توفير 
الهواء  فــي  انتظــار  أماكــن 
يصلون  الذين  للزبائــن  الطلق 
قبل موعدهــم، على أن تكون 
أيضاً على مســافة  املقاعــد 
ال تقــل عن متريــن وأن ال يتم 
وضع أي مجــالت أو مطبوعات 
ورقيــة فــي متنــاول أياديهم 
وتنــص  االنتظــار.  مبناطــق 
الغالبية العظمى من القواعد 
اإلرشادية على عدم اصطحاب 

األطفال إلى الصالونات.

وبالطبــع، يعد ارتداء املوظفن 
والعاملــن والزبائن للكمامات 
اختيارياً،  وليس  إجبارياً  الواقية 
مع مراعــاة التباعد ملســافة 
متريــن عند تبــادل أي حديث 
وبن  والزبائــن  العاملــن  بن 
العاملــن نفســهم، الذيــن 
يجب فحصهم للكشــف عن 
كوفيد19-  بعــدوى  إصابتهم 
كما أن عليهــم ارتداء قفازات 
يتم تغييرهــا بعد االنتهاء من 
التعامل مع كل زبون على حدة.
ومنع  العمالء  أما الســتيعاب 
الســماح  فينبغي  التزاحــم، 
بفتــح صالونــات تصفيــف 
الشــعر 7 أيام في األسبوع مع 
يقوم  ورمبا  ممتدة،  ساعات عمل 
بعــض الصالونات بإعداد غرف 

يطلبون  الذين  للعمالء  خاصة 
احتياطات إضافية.

مزيد من االحتياطات
أخصائية  قالــت  ذلــك  إلــى 
األمراض املعديــة ونائبة املدير 
الطبي في مجموعة ويستميد 
نيويورك، ســاندرا  الطبية في 
كيش، إنه »إذا استقر بك الرأي 
تصفيف  إلى صالون  تذهب  أن 
الشــعر، فال بد من اتخاذ كل 
اإلجــراءات الوقائيــة املمكنة 
والقيــام بذلك بأكثــر طريقة 

آمنة«.
ونصحــت كيش فــي تصريح 
لـ«هيلــث اليــن«: »إذا قــررت 
قناع  بارتداء  فأوصيك  الذهاب، 
الوجــه املناســب ورمبــا حتى 

النظارات الواقية لتقليل خطر 
وصول قطرات اجلهاز التنفسي 
إلى عينيــك«، مضيفة أنه من 
املهم معرفة ما هي اإلجراءات 
حلماية  الصالون  يتخذها  التي 
عمالئه وموظفيه قبل الذهاب 

إلى هناك.

اخلطر موجود
إن الطبيعــة الهائلة للتفاعل 
بن املوظف والزبون في صالونات 
احلالقة وتصفيف الشعر جتعل 
احلفــاظ على املســافة املادية 
مســتحيالً. وقالت كيش: »في 
الواقــع، لن تزيد املســافة بن 
عن  والزبون  الشــعر  مصفف 
طول الذراع، وهو مســافة متر 
حتى  فإنه  وبالتالــي،  بينهما. 

أو الكمامة  القنــاع  ارتداء  مع 
الواقية، ال يزال هناك خطر عند 

هذه املسافة القريبة«.
»مراعاة  أن  وأردفــت شــارحة 
الفتــرة الزمنية للتواجد داخل 
األماكن أو االتصال باآلخرين هي 
التي  االحترازية  اإلجراءات  أحد 
الصحة  منظمة  بهــا  تنصح 
العاملية وهيئات الصحة احمللية 
في مختلف البلدان حتى اآلن«.
إلــى ذلك أوضحــت أن »قصة 
شعر املرأة عادة ما تكون من 35 
إلى 40 دقيقة على األقل. وكلما 
طال وقت التعرض للتعامل مع 
اآلخريــن، كلمــا زادت مخاطر 

اإلصابة بالفيروس«.
وتابعت: »إذا كنت في منطقة 
ماديــة قريبــة مع أشــخاص 
الوقت،  من  أطول  لفترة  آخرين 
فإن خطر التعرض يصبح أكبر. 
فعلى سبيل املثال، إذا كنت متر 
بالقرب من شخص ما بسرعة 
أو  الرصيف  الســير على  أثناء 
على مسار الدراجات، فإن خطر 
أقل  كورونا  بفيــروس  اإلصابة 
مــن أن تكون على بعد أقل من 
متر من شخص يغسل شعرك 
ويقوم بقص وتصفيف شعرك 
ملدة قد متتد إلى ساعة أو أكثر«.
أن »األمر  كما شــددت علــى 
يجــب أن يقتصر علــى ما ال 
ميكــن عمله باملنــزل، لتقليل 
يشمل  بالعدوى  اإلصابة  خطر 
الطرفن، إما مصفف الشــعر 
أو الزبون، حيث إن هناك الكثير 
مــن احلــاالت التــي ال تظهر 
عليها األعراض على الفور ورمبا 
يكون املوظــف أو الزبون حاماًل 
للفيروس وال يدري بســبب أنه 
باألعراض وال يعاني  ال يشــعر 
مــن أي شــيء. ومــن املرجح 
أن هنــاك خطــورة أكبر على 
موظفي الصالونات، وعلى وجه 
اخلصوص من يقومون بغســل 
وتصفيفه،  وقصــه  الشــعر 
الذين سيضطرون للتعامل عن 
قرب من عشرات الزبائن يومياً، 
النزول  إلى  يحتاجون  ولكنهم 

للعمل لكسب عيشهم«.

الذهاب الى صالونات الحالقة في ظل كورونا
خطر على الحياة 

من بينها قص الشعر وطالء األظافر
بيع جيتار بـ 6 ماليين دوالر

قالت دار مزادات جوليان بكاليفورنيا، مســاء أمس السبت، 
إن جيتــاراً عزف عليه كورت كوبن فــي أثناء أدائه مع فرقة 
نيرفانا املوسيقية بيع مببلغ قياسي قدره 6 مالين و10 االف 

دوالر.
وعــرض اجليتار الكهربائي »مارتن دي 18 إي« الذي يعود لعام 
1959 في املزاد كجزء من معروضات »أيقونات املوســيقى« 
.وقالت دار املزادات ومقرها بيفرلي هيلز إن املبلغ ميثل »رقما 

قياسيا عامليا جديدا مقابل جيتار«.
ولعــب كوبن علــى اآللة املوســيقية خالل ظهــوره في 
السلسلة التلفزيونية »إم تي في أنبلوجد« في نيويورك عام 

1993 فيما يعد األداء األكثر شهرة لفرقة موسيقى اجلرجن.
يشــار أنه في العام املاضي، بيعت  ســترة كوبن اخلضراء 
الزيتونــي والتــي ارتداها في نفس احلفل عــام 1993  مببلغ 

قياسي بلغ 334 الف دوالر .

محكمة ألمانية تحكم لصالح حصان تسبب 
بحادث سير

قضت محكمة فرانكينتال في والية راينالد بفالس األملانية، 
لصالح حصان بعد تعرض ســائق دراجــة هوائية إلى ركلة 
منه لدى محاولته جتاوزه.وفــي التفاصيل، وصلت القضية 
بن السائق وصاحب احلصان إلى احملكمة التي قضت لصالح 
احلصــان جزئياً رغم تضرر ســائق الدراجــة، وأّكدت وجوب 
حفاظ راكبي الدراجات الهوائية على مســافة أمان كافية 
عند جتاوز حصان على الطريق، وذلك حفاظا على الســالمة 

العامة.
وأصيب الســائق إثر سقوطه بعد ركله من قبل حصان كن 
يقطع الطريق، لكن احملكمة أّكدت إن ســائق الدراجة تقع 
عليه املسؤولية بشكل جزئي عن احلادثة بالرغم من تعرضه 

للرفس ألنه ابتعد مبسافة 40 سنتيمتراً فقط.

هل ينتقل كورونا عبر األحذية؟
حســمت منظمة الصحــة العاملية أمر انتقــال فيروس 

»كورونا« املستجد بواسطة األحذية.
وقالت املنظمة في منشور توعوي عبر صفحتها على »فيس 
بوك« إن احتمالية انتقال فيروس كورونا املســتجد »كوفيد 
19« من األحذية، وإصابته لألفراد »ضعيفة للغاية«.وأضافت 
املنظمة أنــه لالحتياط وخاصة في البيــوت التي يحبو أو 
يلعب فيها الرضع واألطفال الصغار على األرض، احرص على 
ترك حذائك على مدخل بيتــك، فذلك مينع التالمس مع أي 

قاذورات أو فضالت قد تلتصق بنعل األحذية.  

علماء يبتكرون جهاز استنشاق لعالج كورونا
ابتكر علماء بريطانيون من جامعة ســاوثامبتون منشقة 
)جهاز استنشاق( للمعاجلة الذاتية من فيروس كورونا الذي 

يسبب مرض »كوفيد19-«.
ووفقــا للعلماء، فإن االبتكار اجلديــد مخصص للعالج في 
املراحل املبكرة من املرض، مشــيرين إلى أنــه في حال بدء 
العالج في الوقت املناسب، ميكن تالفي املضاعفات اخلطيرة، 

مبا في ذلك املوت.
يستعمل جهاز االستنشــاق دواء جتريبياً، عند استنشاقه، 
يدخل رئتي املريض ويسمح جلهاز املناعة مبكافحة العدوى. 
SNG- « وأوضح العلماء أن العقار يســتعمل دواء يســمى

001«، وهو عبارة عن رذاذ دقيق ميكن أن يتعمق في الرئتن.

ملونشريط



حسين الشمري 

ميونيخ ـ وكاالت:

يستعد بايرن ميونخ للمشاركة في 
مباراة نهائــي كأس أملانيا أمام باير 
ليفركوزن يــوم 4 متوز املقبل بقوته 
في  البافاري  الفريق  الضاربة.ويأمل 
مشــاركة العبه اإلســباني تياجو 
ألكانتارا في املباراة، وذلك بعدما بدأ 
للمرة  امللعب  الركض حول  الالعب 
األولى منــذ تعافيه مــن اإلصابة 
والعملية اجلراحية التي خضع لها.

ومنح هانز فليك املدير الفني لبايرن 
التدريبات امس،  العبيه راحة مــن 
لكــن تياجو أدى بعــض التدريبات 
اخلفيفة بالركض حول امللعب للمرة 
األولى منذ تعافيه من اإلصابة.وكان 
تياجــو »29 عاما« خضــع جلراحة 
أعلــى الفخذ بعد مبــاراة الفريق 
أمام أنتراخت فرانكفورت في املربع 
الذهبي لكأس أملانيا قبل أسبوعني.

وفيما كان متوقعا أن يغيب الالعب 
عن املالعــب 3 أســابيع بعد هذه 
اجلراحة، عاد تياجو امس للتدريبات 
اخلفيفــة مــا يعنــي أن فليك قد 

كأس  نهائي  فــي  عليــه  يعتمد 
أملانيا.

من جانب اخر، ســتضطر األندية 
الدرجتني  بدوري  املنافســة  الـ36 
األولــى والثانية لكــرة القدم في 
أملانيا للمضي قدًمــا بعائد مالي 
أقل من حقــوق البث التليفزيوني 
بداية من موســم »2022-2021«، 

وملدة 4 مواسم.
شــيفرت،  كريســتيان  وكشف 
الرئيس التنفيــذي لرابطة الدوري 
تفاصيل  اإلثنني، عن  اليوم  األملاني 
مناقصــة حزمــة حقــوق البث 
تبلغ عوائدها  التــي  التليفزيوني، 
4.4 مليار يورو، أي أقل بـ200 مليون 

يورو عن املناقصة السابقة.
وظهــر شــيفرت راضًيــا بقيمة 
انخفاض قيمتها،  برغم  املناقصة 
وقال: »النتيجة جيدة للغاية ومتنح 
التخطيط،  علــى  القدرة  الدوري 
هذه القيمة أيضا منافسة للغاية 
مقارنة بالدوريات الكبرى األخرى«.

الشريك  »سكاي«  شبكة  وظلت 
األملانية، رغم  الكــرة  األهم حملتوى 
انخفاض عدد املباريات التي ستبث 
عبر الشبكة وفي املستقبل ستبث 

»سكاي« 200 مباراة بالبوندسليجا 
الدرجة  دوري  بجانب كل مباريــات 
الثانيــة والبث املتزامــن للدوريني.

ورفعت منصــة »دازن« االلكترونية 

عــدد املباريات التي ســتبثها إلى 
106 مباريات من خالل املباريات التي 

تقام يومي اجلمعة والسبت.
وتســتمر قناة »ايه ار دي« و«زد ديي 

املباريات. اف« في بث أهم لقطات 
كمــا فازت قناة »ســات1« اجملانية 
بحق بــث 9 مباريات على الهواء مبا 
في ذلــك كأس الســوبر ومباريات 

و18.كمــا  و17  األولــى  باجلــوالت 
تبــث قناة »ســبورت1« اجملانية 33 
تقام مساء  الثانية  بالدرجة  مباراة 
السبت،  في بث مواز مع »سكاي«.

زايبرت،  شــتيفن  وجــه  ذلك،  إلى 
املتحدث باســم احلكومة األملانية، 
الشــكر إلى أندية الــدوري األملاني 
)بوندســليجا( على  القــدم  لكرة 
الترويــج لتطبيــق التحذيــر من 

كورونا.
وقال زايبرت حملطة )ســكاي(:« كرة 
القــدم ورابطــة األنديــة واألندية 
أظهرت أن لديهــا قوة مجتمعية، 
وأن لديهــا املزيــد لتقولــه خارج 
امللعب«.ووصف زايبرت دعم الدوري 
لنشــر التطبيق بأنه أمــر :« رائع، 

وهذه ليست قيما صغيرة«.
يُْذْكــر أن اجلولة الثالثــة والثالثني 
من  والثالثــني  الرابعــة  واجلولــة 
األولى في  الدرجة  الدوري  مسابقة 
الــدوري األملاني والدرجــة الثانية، 
شــهدتا وضــع شــعار التطبيق 
األندية  العبي  قمصان  أكمام  على 
بدال من شــعار  الـــ36  األملانيــة 

املنافسة.
وكان كريســتيان زايفرت، املتحدث 

باسم رئاسة رابطة الدوري األملاني، 
أوضح في بيان: »من واجبنا استغالل 
نطاق امتداد البوندســليجا ودوري 
الدرجة الثانية للفت االهتمام إلى 

هذا العرض في كل أنحاء أملانيا«.
الــذي مت تطويره  وكان التطبيــق، 
االحتادية في  احلكومة  بتكليف من 
برلــني، قد دخل حيــز التنفيذ يوم 
التطبيق  وبوســع  املاضي،  الثالثاء 
أن يقيــس ما إذا كان مســتخدمو 
الهواتــف احملمولة قــد اقتربوا من 
بعضهم البعض ملســافة تقل عن 

نحو مترين لفترة طويلة.
وإذا جاءت نتيجة اختبار الكشــف 
إيجابيــة  كورونــا  فيــروس  عــن 
بالنســبة ألحد املستخدمني، وقام 
هذا الشخص مبشــاركة النتيجة 
على التطبيق، فإنه ســيبلغ بقية 
املســتخدمني بأنهــم اقتربوا من 
شــخص مصــاب، وهو مــا يتيح 
عليه  تظهــر  ال  الذي  للشــخص 
األعراض أن يجري اختبار الكشــف 
التأمني  نفقة  علــى  الفيروس  عن 
زايبرت،  لتصريحات  الصحي.ووفقا 
فإن التطبيــق مت حتميله ألكثر من 

10.5 مليون مرة حتى اآلن.

انخفاض عائدات الكرة األلمانية من البث التليفزيوني

بايرن ميونيخ يستعيد ألكانتارا قبل لقاء ليفركوزن في نهائي الكأس
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متابعة _ الصباح الجديد:

الزوراء شطب  نادي  إدارة  قررت 
رقــم 8 مــن قائمــة الفريق 
العراقية  الكرة  لنجم  تخليدا 
الراحل أحمد راضي.وقدم قائد 
الفريــق مهند عبــد الرحيم 
الــذي ارتدى املوســم املاضي 
رقم 8 مقترحا يقضي بشطب 
ليبقى  القائمــة  مــن  الرقم 
الراحل  النجم  باسم  مسجال 

أحمد راضي.
ونال مقترح مهند قبوال كبيرا 
بأقل  وصفته  والتي  اإلدارة  من 
ما تقدمه للراحل أحمد راضي 
والــذي قــدم للــزوراء والكرة 
الكثير.وأوضحــت  العراقيــة 
إدارة الــزوراء فــي بيــان أنها 
ســتقدم طلبا لوزارة الشباب 
والرياضيــة لتســمية ملعب 
النــادي باســم الراحل أحمد 
راضي.يشار إلى أن أحمد راضي 
متيز بالرقــم 8  في نادي الزوراء 

واملنتخب العراقي.
رابطة  أعلنــت  جانبهــا،  من 
الــدوري العراقي املمتاز  اندية 
لكرة القدم، احلــداد ثالثة أيام 
على رحيل جنم الكرة العراقية 
الرابطة  راضي.وذكــرت  أحمد 
الســومرية  تلقته  بيــان  في 
نيوز، »بقلــوب مؤمنة بقضاء 
اهلل وقــدره تنعــى مجموعة 
أندية الدوري املمتاز رحيل جنم 
راضي  أحمد  العراقيــة  الكرة 
بعد صراع مع فايروس كورونا«.

وأضافــت أن »مجموعة أندية 
الدوري املمتاز، تعلن احلداد ملدة 
ثالثة أيام اكراماً لرحيل ساحر 

الكرة أحمد راضي«.
الرياضي،  نادي الشرطة  واعلن 
تعليق انشــطته واحلداد ثالثة 
ايام حــداداً على رحيل النجم 

الدولي السابق احمد راضي.
وذكــر النادي في بيــان تلقته 
السومرية نيوز، »بقلوب مؤمنة 

بقضــاء اهلل وقــدره .. تنعى 
الشرطة  ل نادي  االدارية  الهيأة 
ومالكاتهــا التدريبية واالدارية 
والرياضيــة وجماهيرها فقيد 
العراقية  والرياضــة  العــراق 
))أحمد  الراحل  الكروي  النجم 
راضي(( وتعزي عائلته ومحبيه 
والوسط  العراقي  والشــعب 
الرياضي على وجه اخلصوص«.

املناسبة  »بهذه  النادي  اضاف 

األليمة تعلن ادارة نادينا تعليق 
العام  واحلداد  أنشطتها  كافة 
ملــدة ثالثــة أيام حــداداً على 
روح الفقيــد.. إنا هلل وانا اليه 

راجعون«.
إلــى ذلــك، نعى فــاحت ذكي، 
املدرب السوري، أسطورة الكرة 
الذي  راضي،  أحمــد  العراقية 
بإصابته  متأثــرا  األحد،  توفي 

بفيروس كورونا املستجد.

وقــال ذكــي فــي تصريحات 
صحفيــة: »راضــي كان قمة 
قدم  وااللتــزام،  العطــاء  في 
الكثير للكرة العراقية والعرب 
يتذكرون هدفه فــي مونديال 
1986، كما ساهم في العديد 

من اإلجنازات ألسود الرافدين«.
وتابع: »كان مثاال وقدوة للكثير 
من الالعبــني العرب، من خالل 
وأخالقه  وتواضعــه  عطائــه 

ونصائحــه جليــل الشــباب، 
الكرة  احتاد  مــن  أمتنى  ولذلك 
على  اســمه  إطالق  العراقي، 
أحد املالعــب اجلديدة، وكذلك 
للمنتخبات  ودية  دورة  تنظيم 
تقام بشــكل ســنوي، حتمل 

اسمه لتخليد ذكراه«.
وختم: »بكل تأكيد لن ينساه 
أحــد، وســيبقى خالــداً في 
اســتثنائي  جنم  ألنه  الذاكرة، 
فــي تاريــخ الكــرة العراقية 
يكرم حياً  لــم  وهو  والعربية، 

ويجب أن يكرم بعد رحيله«.
وقــّدم رئيــس مجلــس إدارة 
القدم،  لكرة  السعودي  االحتاد 
ياسر املســحل خالص تعازيه 
الكرة  وفاة جنم  في  ومواساته 
العراقية السابق أحمد راضي، 
الــذي انتقل إلــى رحمة اهلل 

األحد.
وقال املسحل في خطاب بعثه 
لرئيــس الهيئــة التطبيعية 
املكلفة بــإدارة االحتاد العراقي 
لكرة القــدم: »نيابًة عن كافة 
منســوبي االحتاد الســعودي 
وكرة القدم الســعودية أقّدم 
العراقي  للشــعب  التعــازي 
والوســط الرياضــي العراقي 
واخلليجــي والعربــي بفقدان 
كبيرة«.وتابع:  رياضيــة  قيمة 
»كان للراحل دور بارز في حتقيق 
املنتخــب العراقي العديد من 
الرياضية«.واختتم:  اإلجنــازات 
»أسأل اهلل عز وجل له الرحمة 
الكرمية  وألســرته  واملغفــرة 
الصبر والســلوان وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون«.

الزوراء يخلد الراحل أحمد راضي على طريقته الخاصة
برقيات تعزية متواصلة بالفاجعة التي ضربت الوسط الرياضي

الراية التي يرفعها الجمهور الرياضي وصرخات قدوري ومهدي الكرخي

احمد راضي ضمن تشكيلة العراق في مونديال املكسيك

كرة القدم التعرف مذهبا

احمد راضي قاوم جائحة كورونا كزهرة أينعت في دورق زجاجي

درجال يتابع األعمال المنفذة في ملعب كركوك

تجهيز مستشفى الطب 
الرياضي الستقبال الرياضيين 

المصابين بجائحة كورونا

أحدهم حتدث مبا ال يليق عن الراحل أحمد راضي علما بأن 
هناك حديث عن  الرسول العظيم ص يقول فيه«اذكروا 
محاســن موتاكم«، ولكن لألســف هذا املدعو حاول أن 
يــزرع الطائفية املقيتة حتى في املــوت ما بني الراحلني 

علي هادي وأحمد راضي.
من املعيب جدا ان تتحدث أنت امثالك بهذا الكالم على 
رجل انتقل إلى جوار ربه قبل ســاعات أن كان شيعيا ام 
سنيا اهلل هو احلكم يوم القيامة وليس انت ..وهنا نسأل 
هــذا الفطحل الذي يتحدث بنفــس طائفي وهو يعلم 
جيدا أنه هو وامثاله كانوا سبب في دمار بلدنا وتشتيت 
شــعبنا، ماذا قدموا السياسيني الشــيعة ملناطقهم 
وناســهم الذين أوصلوهم إلى ســدة احلكــم ..الراحل 
الكابنت علي هادي الذي كان صوت الفقراء واملســاكني 
ماذا قدم له النواب من مدينــة الصدر وأقاربهم النائب 
األول للبرملان حســن الكعبي الذي كان عضو إدارة نادي 
القوة اجلوية عندما كان الراحل علي هادي مدربا للفريق  
وبقى املرحوم علي هادي يصارع املوت بســبب عدم وجود 
بالزما او أنبوبة االوكســجني ومات ولم يسأل عنه أحد، 
أنتــم وأمثالكم مــن خلق فتنة الطائفيــة املقيت في 
العراق واســتفدمت منها، الراحالن علي وأحمد مثال فريق 
الزوراء واملنتخبات الوطنية العراقية ولم يسأل من كان 
يدربهما من منهم سنيا او شيعا املهم هم أوالد العراق 

ويلعبون باسم العراق  وهذا يكفي.
رحل علي هادي بســبب إهمال ورمبا يكون متعمدا اهلل 
أعلم النه كان يقف  مع الفقراء واملساكني أي  كان صوته 
نصيــرا للحق وبح صوته وهو يطلــب النواب واحلكومة 
بأنصاف شريحة الفقراء ولم تكن هناك أذان تصغي إليه 
ولصوته الهادر ورمبا دفع ذلك املوت احملتوم بسبب اإلهمال 
وكذلك احلال بالنسبة للراحل أحمد راضي الذي ال نفرق 
بينه وبني زميله علي هادي كانا أخوة في اهلل في امللعب 
وخارجه وليكن في علمــك أن الكابنت أحمد راضي كان 
يســاعد الكثير من احملتاجني والفقراء من جيبه اخلاص 
والعديد من املقربني منــه يعلمون ذلك علم اليقني وأنا 
شاهد على ذلك منذ كان مدربا لكرة الشرطة في أواخر 
القــرن املاضي  ..رحال معا عنــد مليك مقتدر  لن يظلم 
عنده أحدا  بعد أن فضل الكابنت أحمد راضي أن ال يترك 
أخيه وحبيبه وزميله في امللعب وخارجه وحيدا في قبره 
فأبــى إال أن يكون بجــواره كي يتبــادال احلديث معا عن 
إيامهما اجلميلة التي قضاها مع الســاحرة املستديرة..
اللهم نســألك الرحمة والغفران لهمــا وهما بجوارك 
وأنت رب كــرمي رحيم ارحمهما برحمتك الواســعة في 

جنات النعيم.

بغداد ـ وداد إبراهيم :
احمد راضي سنوات وانت حتصد 
ملاذا  واالنتصارات  األهداف  أكبر 
أيام،  لم تقاوم اجلائحة خلمسة 
مهمتك ان تكــون موجود، وها 
اجدت  وقد  بوضوح  انت موجود 
القيام مبهمتــك. وكأن العالم 

لن يكون يوما ملك لألنقياء.  
هــل نســتطيع ان نتخطــى 
النورس احمــد راضي؟ من منا 
لم يعرفه؟ من منــا لم يعرف 
ان هذا الطائر النورس الذي بدأ 
في عمــر الصبا مع الزوراء امام 
نــادي الطلبة في مباراة انتهت 
للــزوراء ألنهــا   1-3 بنتيجــة 
كانــت بداية انطالق الشــهرة 
والنجوميــة لــه، احمد راضي   
الى بطوالت كروية  العراق  أخذ 

حــني كانت حــرب اخلليج تدق 
طبولهــا، وابواقهــا تزعق في 
احمد  فيأتي  العراقيــني  قلوب 
الى  العراق  تأخذ  بأهداف  راضي 
بطــوالت، بل ويحصــد القاب 
منها )هداف البطولة( و)أفضل 

العب( وهو في مقتبل العمر.
بدايــة  فــي  كنــت  احمــد 
ودخلت  عمرك  من  العشرينات 
حقبة  فــي  العراقية،  الكــرة 
كبير  بشــكل  تعنيك  كانــت 
امكنة  مــن  مصنوع  وكأنــك 
واهــداف ولهــاث ومطــاردات 
لــم تنجب  لألهــداف، بحــق 
مثلك.   هداف  العراقيــة  الكرة 
الرياضة  في مجــال  اكتب  لم 
يومــا، عملت فــي مجال الفن 
والتراث واملسرح ولم اقترب من 

الرياضة، لــم اكتب عن نوارس 
وابطال يتسابقون حلصد هدف 
اعرف  العراق، لم  ليرفع اســم 
بطوالتك  أصــف  كيــف  يوما 

للعراق  قدمت  انــك  اعرف  وانا 
اجمل األهداف في مرمى )بفاف 
البلجيكــي( بعــد ان اختــرت 
الفــراغ املوجــود فــي الزاوية 

تاريخياً  هدفــاً  معلناً  البعيدة 
أن  الدقيقة 56 بعد  للعراق في 
في  بهدفني  البلجيكيني  تقدم 
الدقيقتــني )16 و20(. جعلــت 
الكرة العراقيــة مثالية مثلما 
يجعــل املرء احب األشــياء له 

رمزا.
كنت الشــوارع اخللفية ملدينة 
رياضيــة مبهرة، كنــت الراية 
الرياضي  اجلمهور  يرفعها  التي 
كنت صرخات املشجعني قدوري 
ومهدي الكرخي انت الوازع لكل 
كنت  ألنك  املشجعني  صرخات 
العاشق اجملنون للكرة العراقية.   
التقيتــه فــي البرملــان أجنزت 
لــه لقاء عن املهام والســاحة 
اجلديــدة التي دخلهــا بعد ان 
ولج احلياة السياسية، وبعد ان 

رئيسا في جلنة الشباب  أصبح 
والرياضة، كم كان جميال وراقيا 
وانيقا فــي كالمه كل هذا وهو 
في السياسة فكيف كان وهو 
رياضي. عشــت سنوات حتصد 
جائحة  لتأتي  واهــداف  القاب 
كورونا حتصــد كل هذا اجلمال 
واحلب والقوة في خمســة أيام 
من يوم 16حزيــران الى يوم 21 
لتنتهي حياتك، وتطبق اجلائحة 
كانت  التــي  الرئة  هــذه  على 
تستنشق حب العراق وانتصاره 
ضاقت رئتك بشراســة كورونا 
وجعلتــك تبحث عن هواء نقي 
وتغــادر املستشــفى فتعيدك 
كورونــا جثة هامــدة. تغمدك 
وألهلك  جناتــه  فســيح  اهلل 

ومحبيك الصبر والسلوان.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصــل وزير الشــباب والرياضة 
الدقيقة  متابعته  درجــال  عدنان 
مجددا  العمل  استئناف  لعملية 
في املالعــب الكبرى التي تنفذها 
والرياضة في بغداد  وزارة الشباب 

وعدد من احملافظات .
إذ تواصل مع الدائرة الهندســية 
ملعب  املقيم  املهنــدس  مكتب 
كركــوك االوملبي ســعة 25 الف 

، واطلع على آخر االعمال  متفرج 
التي نفذت من الشــركة املنفذة 
ومكتب املهنــدس املقيم ومتثلت 
فــي اآلتي: خــارج امللعــب، رفع 
االنقــاض وتهيئة املــراب اخلاص 
مياه  مد شبكة  مع  بالســيارات 
اخلاصة  واالخرى  الثقيلــة  اجملاري 
باالمطــار وتنظيف منطقة كبار 
العــدد  وتهيئــة   vip الضيــوف 
وفق  بالعمل  اخلاصــة  واالليــات 

املرحلة االولى وجتهيز املواد والكادر 
الفني اخملتص بأعمال األرضيات .

وفيمــا يخص األعمــال الكبيرة 
التقرير  درجــال على  الوزير  اطلع 
القوالب  مــد  العمــال  املصــور 
التسليح  وربط حديد  اخلشــبية 
ومعاجلــة خزانات مياه الســقي 
أعداد  مــع  الطبيعي  للعشــب 
بالزراعــة  اخلاصــة  الســاحتني 
للعشــب او النجيل االصطناعي 

الثانيــة  التدريــب  لســاحة 
قيام  ألجل  بالكامــل  وتنظيفها 
اخملتصــني الفنيني ببــدء العمل 
االســبوع املقبل مع ساعات رفع 
حظر التجــوال االولى عن مدينة 
كركوك، وثمن السيد الوزير اجلهود 
املبذولة من جميع العاملني معربا 
عن اســتعداده إلبداء املساعدة و 
التســهيالت الالزمة التي تسرع 

من وتيرة العمل.

قسم االعالم واالتصال الحكومي
أبرمت وزارتا الشباب والصحة اتفاقية على تخصيص 
مستشــفى الطب الرياضي في املدينة الشــبابية 

للرياضيني املصابني بفيروس كورونا املستجد.
أعلن ذلك مدير قســم االعــالم واالتصال احلكومي 
الدكتور موفق عبد الوهاب واضاف ان وزير الشــباب 
والرياضــة عدنــان درجال كثف مــن اتصاالته بوزير 
الصحة الدكتور حســن التميمي بهذا الشــان ومت 
االتفاق على جتهيز املستشــفى بالسرعة املمكنة 
االســبوع املقبل ليكون جاهزاً إلســتقبال مرضى 
كورونا من الرياضيــني حتديدا وتوفير الرعاية الالزمة 
لهم ليكــون احد املستشــفيات اجملهــزة باحدث 
االجهزة والعالجات مبا يسهم في تخفيف الضغط 

على املستشفيات العامة.
وتابــع عبد الوهــاب ان مدير دائرة الطــب الرياضي 
الدكتور حيدر رحيم اجرى جولة مباحثات مكثفة مع 
مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي 
بشــأن االمور الفنية التي تتعلق مبباشــرة العمل 
االســبوع املقبل للبدء باستقبال املرضى الرياضيني 

املصابني بـ الڤيروس.



--1

االخيرة وصف  اآلونة  في  شــاع 
مثيرة  بأّنها  الشخصيات  بعض 

للجدل ..!!
للجدل كثر  املثيرة  والشخصية 
فيها الكالم واخلصام ، وتنســب 
الســمات  الكثيــر من  اليهــا 
والصفات التي قد ال تكون كلها 

سلبية ولكنها مثار أخٍذ ورّد..

--2
ومن ابرز الشخصيات التاريخية 
املذكور  التوصيف  شملها  التي 

ُشريُح القاضي فمن هو ؟
انه شريح بن احلارث بن قيس بن 
اجلهم الكندي، يكّنى بأبي أُمّية .
وَلَِي قضــاَء الكوفة ايام الفاروق 
حتــى  قاضيــا  وبقــي   ، )رض( 
أيام  اســتعفى مــن القضــاء 

احلجاج سنة 78 هـ 
ومن الطريف :

انه ُسئل عن احلّجاج أكان مؤمنا 
؟

قال :
نعم بالطاغوت ،

كافراً باهلل تعالى .
ولقد ُعّمر حتى قيل :

انه عاش مائة وعشرين سنة .
أما سنُة وفاتِه فقد قيل عنها :

انها سنة 79 هـ
وقيل :

انها سنة 80 هـ 
ان  القضاء  ومن طرائفــه فــي 
عّدي بن رطــأة – وهو من األمراء 
مجلس  في  قصده   - الشجعان 

القضاء وقال له :
أين انت ؟

قال :
بَْيَنك وبني احلائط !!

قال :
فاسمْع مني 

قال :
لالستماِع جلسُت 

قال :

اني تزوجُت أمرأًة
قال :

بالرفاه والبنني ،
قال :

وَشــرََط أهلُها أْن ال أُخرجها ِمْن 
بيتهم 

قال :
أَوَِف لهم بالشرط 

ْقال :
فأنا أريُد اخلروج ..!!

قال :
في حفظ اهلل 

قال :
فاقِض بَْيننا 

قال :
قد فعلت 

قال :
فعلى َمْن حكمَت ؟

قال :
على ابِن أِمَك ؟

قال :
بشهادة َمْن ؟

قال :
بشهادِة ابِن اخت خالَِك

واملالحــظ هنا أنَّ شــريحا عّبر 
عن عّدي بانه ) ابــن أّمه ( تارة و 

)ابن اخت خالته ( تارة أخرى، في 
استخدامه  الى  يشــير  منحى 
الُطرفــة في مجلــس القضاء، 
الســيما مع من لم يكْن سريع 

االلتقاط لألحكام ..!!

--3
وحني استشــاره ) زياد بن ابيه ( 
حني أصــاب َييَنُه مرٌض أشــار 
لم يشر  االطباء بقطعها  عليه 

عليه بذلك وقال له :
لك رزق مقسوم ،

وأجل معلوم ،
ٌة ، أنَّ  واني أكــره إْن كانت لك ُمدَّ

تعيش في الدنيا بال يني ،
وان كان قد دنا أجلُــَك أْن تلقى 
اهلل مقطوَع اليمني ، فاذا سألك 

لَِم َقَطْعَتها ؟
قلَت :

فراراً من قضائَك ، 
وبغضاً في لقائك "

قالوا :
ومات زياد مــن يومه والم الناس 
شــريحاً على منعه من القطع 

لبغضهم زياداً فقال :
أنَّ  ولــوال   ، استشــارني  انــه 
انه  لــوددُت  مؤمتن،  املستشــار 
قطع يوما يــَده ، يومــاً رجله ، 

وسائر اعضائه يوما يوماً .

--4
هذه نبذة مختصــرة عن احدى 
التاريخية املثيرة  الشــخصيات 

للجدل،
للجدل  املثيرة  الشخصيات  أّما 
فــي )العراق اجلديــد( فانها من 
الكثــرة بحيث يصعــب معها 

االحصاء .

--5
نعم انهــا كثيرة ولكنها خالية 
من االقتدار على االتيان بالطرفة،
انها جاءت عــن طريق الصدفة، 
وكلٌّ منها ال يسأل االّ عن نظيره 

وَمْن لَفَّ لّفه ..!! 

وكثر المثيرون للجدل 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

من  الكثيــرون  حــرص 
العالم  املشــاهير حول 
بعيد  االحتفــاء  علــى 
األب، ومن بينهم النجم 
ســميث  ويل  العاملــي 
الــذي حتدث عــن حتّول 
شــعوره حني أصبح أب 
للمرة األولى في سن الـ 
24، في أثناء استضافته 
في  سميث  جادا  زوجته 
 Facebook" برنامــج 
Red Table Talk". لــم 
سميث  ويل  يســتطع 
ونزلت  نفســه  متالــك 
الهواء،  علــى  دموعــه 
الــدروس  يتذكر  وهــو 
التــي اســتفاد فيهــا 
قائالً:  كأب  جتربتــه  من 

أنا  اللحظة  تلــك  "في 
مندهش وســعيد بكل 
الدروس التي غرســتها 
األبوة فــي داخلي خالل 
حيث  املاضية،  الفتــرة 
استمتعت كثيراً بكوني 
أب"، وعن شــعوره قال: 
دموعي  أمتالــك  "لــم 
آنــذاك وصــرت أنظــر 

بشدة البني .

اللبنانــي  املمثــل  رد 
باســم مغنية على كالم 
النهار  معتصــم  املمثل 
النهار  "معتصــم  وقال: 
ســألته جيســيكا عازار 
الشــباب  األبطال  ملــاذا 
املشــتركة  باألعمــال 
اجابها  سوريني؟  أغلبهم 
السوق  األول  الســبب  ان 
أحيانا  اوافقه  قد  يحكم، 
مبا قال، اجلــواب الثاني مبا 
السوري  النجم  أن  معناه 
فنــون  معهــد  خريــج 
أكاديي.  وهو  مســرحية 
مــن قال لــك ذلــك؟ انا 
خريجــون.  والكثيــرون 
 . وموهوبون"  أكادييــون، 

وتابع: "املمثلون اللبنانيون 
أغلــب النجــوم خريجني 
معهد فنون. ذقنا األمرين. 
على ســبيل املثال) يورغو 
حداد.  يوســف  شلهوب. 
أبو  بديــع  اجلــردي.  طالل 
شــقرا. نيكــوال معوض 
وغيرهم( إضافة إلى جنوم 

أفتخر بهم)يوسف اخلال.

املصرية  الفنانة  تعاطفت 
مع  الوهاب  عبد  شــيرين 
طفل صغير ظهر باكيا في 
فيديو بسبب العزل املنزلي 
للوقاية من فيروس كورونا. 
فيديو  شــيرين  ونشــرت 
الطفــل علــى صفحتها 
مواقع  احــد  على  اخلاصة 
االجتماعــي،  التواصــل 
"حبيب  قائلــة:  وعّلقــت 
قلبي ربنا يحفظك ألهلك 
األول  زي  والدنيــا  ترجــع 
وأحسن قريب إن شاء اهلل، 
وأوعدك إن شاء اهلل نخرج 
أنا وأنت نتفســح". اجلدير 
ذكره ان محمد عبد الوهاب 
شقيق شيرين، نشر فيديو 

عبر حسابه اخلاص ظهرت 
زوجها  فيه شــيرين مــع 
الفنان حسام حبيب خالل 
غنائهما أغنيتهما "كل ما 
اغني" في ســهرة غنائية 
داخل منزلهمــا، وأتى هذا 
الفيديــو اثباتــا علــى ان 
عالقتهمــا جيــدة، ونفياً 

لكل الشائعات.

ويل سميث

شيرين عبد الوهاب

باسم مغنية

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
توصل علماء في جامعة تكســاس في أوســن، في الواليات 
املتحدة، إلى حل لغز حفرية كبيرة غريبة مت العثور عليها في 
القطب اجلنوبي، قائلني إنه من املرجح أن تكون بيضة ضخمة 

ذات قشرة ناعمة وضعتها سحلية بحرية عمالقة منقرضة.
وبعد أن وجد العلماء التشــيليون احلفرية، تُركت العينة على 
ما يبدو من دون تســمية ولم جتري دراســتها في مجموعات 
املتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في تشــيلي، حيث أشــار 
أولئك الذيــن عرفوا عن وجودها فقط باســمها املســتعار 

"الشيء".
ومــع ذلك، فإن اجلســم، الذي يبدو شــيئاً مثل كــرة القدم 
املنكمشة املنحوتة في الصخر، قد خضع مؤخراً لتحليل من 
قبل العلماء، الذين وجدوها، أنه عبارة عن بيضة ذات قشــرة 
ناعمة عمرها 66 مليون عام، وأكثر من 11 × 7 بوصة )28 × 18 

سم( وهي ثاني أكبر بيضة ألي حيوان معروف.
وقال فريق البحث، في الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر 
– Nature، إن العينــة أول بيضة أحفورية مت العثور عليها على 
اإلطالق في القارة القطبية اجلنوبية، حيث يدفع االكتشــاف 
حدود الكيفية التي يعتقــد العلماء أن البيض يكن أن ينمو 

في هذه القارة. 

ثاني أكبر بيضة في العالم 
عمرها 66 مليون سنة

الصباح الجديد - وكاالت:
عرفت ســيارات Wrangler التي تنتجها jeep على مر العقود 
املاضيــة علــى أنها من بني أفضــل مركبات الطــرق الوعرة 
وأكثرها شعبية، لذا قررت شــركة فورد إطالق منافس جديد 

لها في األسواق.
وتبعا للعديد من املواقع اخملتصة في شؤون السيارات فإن فورد 
تنوي في النصف الثاني من العام اجلاري إطالق اجليل السادس 
من ســيارات Bronco، والتي تعول عليها في منافســة أهم 

املركبات رباعية الدفع املوجودة حاليا.
ومن ناحية املظهر ســتكون هذه املركبات شــبيهة نوعا ما 
بسيارات Wrangler الشــهيرة، لكنها ستحصل على شبك 
مميز للواجهة األمامية، مزين باسم فورد الذي يتد على كامل 

عرض الشبك تقريبا.
وســتزود Bronco مبصابيــح مســتديرة الشــكل متتد من 
طرفيها إلى ناحية الشبك خطوط LED مضيئة، اضافة الى 
ثالثة  صفوف من املقاعد اخملصصة لســبعة ركاب، وسيكون 
بإإلمكان طي الصف اخللفي من مقاعدها وإزالة اجلزء اخللفي 
املتحرك من السقف لتتحول املركبة إلى سيارة بيك آب مميزة 

للطرق الوعرة.
ومن املعروف أن محرك هذه السيارة سيكون بست أسطوانات 
وبسعة 2.3 ليتر، وعزم 270 حصانا، وسيعمل مع علبة سرعة 

أوتوماتيكية عشر مراحل، أو علبة ميكانيكية بست مراحل.

 jeep فورد تتحدى
برباعية دفع 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDWed. 24 Jun. 2020 issue )4439( األربعاء 24 حزيران 2020 العدد

احالم يوسف
   يقول الكاتب االميركي جيمس كلير 
في نصائحه ملن يريــد تطوير مهارته 
على الكتابة: "إنك بحاجة إلى امتالك 
مــكان لتفريغ كل األفــكار التي تدور 
في ذهنك به، ســواء كان ذلك املكان 
محادثة أو كتــاب. أو دفتر مالحظات، 
تضعها  مثيــرة،  فكرة  صادفت  كلما 

هناك".
   واذن فكلنــا بحاجة الــى ان منارس 
الكتابة ولسنا بحاجة الن نكون عباقرة 
في االدب او الشــعر او الفلسفة كي 
ندون ما يدور فــي مخيلتنا من افكار، 
فكلنا يتلكهــا مع اختالف طبيعتها 
وعمقها، لكن لســنا كلنــا جرب ان 

يترجم افكاره ويدونها على ورقة. 
   من منا فكر بان يستقطع من يومه 
ســاعة او ساعتني لنفســه، ألفكاره 
املتزاحمــة داخل رأســه وتبحث عن 

منفذ لتنطلق؟
   الباحث االجتماعي حســن اجلبوري 
وقت  تخصيص  اهميــة  بشــأن  قال 
لتدوين افكارنا: لــو امعنا التفكير مبا 
نفعله في اليوم، "24: ساعة، لوجدنا 
ان اغلبه عبــث، من دون جــدوى، مع 
اننا نشــكو من ضيق الوقــت غالبا، 
لكن الشــكوى في حقيقتها بسبب 
العبثيــة التي نقضي فيها ســاعات 
يومنــا، فكم من الوقــت يوميا جنلس 
او  التلفزيــون لنتابــع فيلما  قبالــة 
مسلسال او برنامجا؟ وكم من الوقت 
نقضيــه ونحن نتنقل بــني صفحات 
التواصل االجتماعي فيس بوك وتويتر 
وانســتغرام واضيف له تــوم توك؟ اال 
تســتحق افكارنــا ان نقتطع من كل 
تلك الســاعات التي متر من دون فائدة 
تذكر وحقيقية  ســاعة او ســاعتني 

لنركز فيها مع افكارنا؟
ويتابع: افكارنا التي تدور في رأسنا اهم 
من كل لهو، فمنها يكن ان نكتشف 
احلقيقية،  اولوياتنا  نكتشف  انفسنا، 
نحترم انفســنا اكثر، ألننا عندما نبدأ 

بالكتابة ســنجد ان اســلوبنا تطور 
باننا لم  ولغتنا تشذبت اكثر، ونشعر 
نكن ندرك قيمتنا احلقيقية ولم نعط 
انفسنا حقها من التقدير، فالكتابة ال 
حتتاج الى جو خاص حسب، بل الى قرار 
نتخذه بان جنعل في يومنا وقتا مفيدا، 
له جدواه، ســيما والوقت ليس ضيقا، 
ألن 24 ساعة كافية إلجناز مهام كبرى.
واضاف: نعلم ان اصعــب مرحلة في 
كل خطوة تكمن فــي البداية، لذلك 
جند الكثير منا حتــى وان قرر الكتابة 
يتراجع ليمســك بحاسوبه او تلفونه 
واســتعمالهما  اســهل  اداتني  النها 
غالبا يتطلــب منا املتابعة، فال نحتاج 
الى جهــد كالــذي نبذله فــي اثناء 
الكتابة، لكن، علينا ان نقف للحظة، 

ونفكــر يوميا قبل ان ننــام، ما االجناز 
الذي حققناه في هذا اليوم؟ حتى هذه 
االيــام مع احلجر املنزلــي، يكننا اجناز 
مهام عدة، ويكننــا كتابة كل ما منر 
به يوميا، قد يقرأها يوما ويتذكر هذه 
االيام ويفرح ألنــه دّون كل تفاصيلها 
التي يكن ان تنسى وال يبقى منها اال 

الذكرى.
ينصح اجلبوري بان ال نقلل من اهمية 
الســاعة او الســاعتني الجناز اعمال 
كثيرة ومهمة، ســواء كتابة شــيء 
او اليوغا،  او ممارســة متارين رياضيــة 
النمطية  مــن  يخرجك  عمــل  فكل 
والروتــني يعــد اجنازا مهمــا، الن كل 
من تلك املمارســات واخــص بالذكر 
الكتابة ملا لها من اهمية على شــتى 

االصعدة النفســية والثقافية وحتى 
االجتماعيــة، ســتجعلنا نقبل على 
يومنا بحماســة اكثــر، الننا نعرف ان 
تنتظرنا وســنركز على  هناك مهمة 
كل مــا منر بــه في اليوم مــن احداث 

خاصة وعامة، كي ندونها بطريقتنا.
ويختم اجلبــوري: يكن ان نعلم اوالدنا 
في مرحلة االبتدائية ان يكون لهم دفتر 
مذكرات يدونون فيــه كل ما ير بهم 
الوقت ستتحســن  مبرور  اليوم،  خالل 
ملا  ادراكهــم  لغتهــم، سيتحســن 
حولهم وتتطور ترجمتهم ملا يدور في 
خلدهم، وبالنتيجة سيكبرون ولديهم 
مخــزون من االحــداث والتجارب التي 
يكن ان تســهم في منو شخصيتهم 

بصورة صحيحة.

الصباح الجديد - وكاالت:
الرقي في فترة الصيف ملك الفواكه 
املتوج على عرشه، ال تنافسه أي من 
الفواكــه األخرى بالنســبة للعديد 
من االشــخاص، نظرا الحتوائه على 
كمية هائلة من املاء، حيث حتتوي كل 
100 غرام من البطيــخ األحمر على 
%90 ماء و10 غرامات ســكر وحوالي 
نصف غرام بروتني وســبعة مليغرام 
مليغرام  تســعة  وحوالــي  دهــون 

 100 الـ  تعطــي  بينما  كالســيوم. 
غرام من البطيخ للجسم حوالي 50 

سعرة حرارية.
وبــذور الرقــي غنيــة بالبروتينــات 
عالية الفائدة، إذ حتتوي على نســبة 
املشــبعة،  غير  الدهون  مــن  عالية 
وجيدة الفائــدة غذائيا، خاصة دهون 
"أوميغا" التي تساعد على تخفيض 

نسبة الكوليسترول في الدم.
الختيار الرقي األحمــر حلو الطعم، 

واملذاهب واألعراف  املــدارس  تختلف 
بني الــدول والقارات، لكن هناك عددا 
يتفــق معظم  التي  النصائــح  من 
عليها.  الرقــي"  اختيار  "محترفــي 
فعادة ما تظهر على الرقية الناضج 
بقعة تعــرف ببقعة احلقل، وهي في 
الرقــي األحمر احللو يجــب أن تكون 

صفراء أو برتقالية اللون.
كما توجد على الرقــي األحمر احللو 
نقاط بنية اللون تشير إلى أن النحل 

المــس أجــزاء التلقيح علــى زهرة 
البطيخ عدة مرات. ويقســم الرقي 
ويتميز  وأنثــى(،  )ذكر  إلى جنســني 
الذكــر بشــكله البيضــاوي وكبر 
حجمه، بخــالف األنثى التي عادة ما 
يكون شــكلها كرويا وطعمها أكثر 

حالوة.
قم بالنقر على الرقي فإذا ســمعت 
رنينا ذا صدى فاعلــم أنه أحمر حلو 

املذاق.

كيف تختاررقية حمراء؟

امنحوا أنفسكم ساعة واحدة
 للكتابة لتعيشوا المتعة 

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت املمثلــة اللبنانية نادين نســيب 

جنيــم انتهائها من تصوير مسلســل 
2020 الذي كان من املفترض أن يعرض 

في رمضــان 2020، ولكن مت تأجيله 
بســبب فيروس كورونا الذي حال 

كامل  تصوير  اســتكمال  دون 
حلقاته.

ناديــن متنــت عطلة أســبوع 
جميلة لكل متابعيها، معلنة 
أنه حان الوقت لتأخذ استراحة 
طويلة تســتغلها فــي النوم، 
وســتعود من جديد جلمهورها 

بعد أسبوع".
مؤخراً  رامي عياش  الفنان  وانضم 

إلى العمل، حيث يلعب دور شــقيق 
نادين، ويشــارك في البطولــة الى جانب 
الســوري قصي خولي وعدد  املمثل  نادين 

كبير من النجوم اللبنانيني والسوريني.
أحداث مسلســل "2020" بشــأن  وتدور 
عصابة يقودها في السّر قصي خولي، وتقوم 
نادين بدورين في املسلســل، حيث جتسد 

شخصية 
)ســما(  النقيــب 

ضمــن وشخصية الفتاة الشعبية 
أحداث بوليسية وتشويقية أدارتها كاميرا 

اخملرج اللبناني فيليب أسمر.

نادين نجيم تعلن انتهاء 
تصوير مسلسل "2020" 

الصباح الجديد - وكاالت:
ســواء كنت حتب أو تكره االســتماع إليها 
خالل تسوقك، فإن املوسيقى التي يتم بثها 
في محال السوبر ماركت الكبرى لها تأثير 

على جتربة التسوق اخلاصة بك.
وتبنّي أن هناك تاريخــا طويال وعلما موثقا 
بشكل جيد يفّســر أسباب بث املوسيقى 
في السوبر ماركت، ويحلل أنواع املوسيقى 
التي يتم بثها، بــل درجة علو الصوت عند 

التشغيل في املكان.
وبحســب موقع "ديلي ميــل"، فقد درس 
الباحثون فــي عــام 1966 أوال تأثير حجم 
املوسيقى على متســوقي متاجر البقالة، 
ليكتشــفوا أن املوسيقى الصاخبة واحلادة 
جتعــل املتســوقني ينصرفون مــن املتجر 
بشكل أســرع، بينما جعلتهم املوسيقى 

األكثر نعومة وهدوء إلــى قضاء املزيد من 
الوقــت في التســوق. وبعد مــرور عقدين 
تقريبا، توصل فريق بحثي آخر في عام 1982 
إلى استنتاج مماثل، أن املوسيقى التي حتمل 
إيقاعات كثيرة تدفع املتسوقني إلى التحرك 
بشكل أسرع داخل الســوبر ماركت، األمر 

الــذي يترتب عليــه قضاء وقت 
قليل الوقت داخل املكان.
بينما كان للموســيقى 

تأثيرا  إيقاعــا  األقــل 
علــى  إيجابيــا 

إذ  املبيعــات، 
فــي  تســبب 

سرعة  إحداث 
يجيــة  ر تد
لــة  معقو و
للمتسوقني، 
تفعــت  ر ا و
ت  ملبيعــا ا

بنســبة 
 3 8 %
نــة  ر مقا

باأليــام التــي يتــم تشــغيل فيها 
إيقاعــات  ذات  موســيقى 

سريعة.
املوســيقى  وبخالف 
فــإن  الهادئــة 
ذات  املوســيقى 
احلزيــن  النغــم 
دورا  تلعــب 
زيادة  فــي  أيضا 
فقد  املبيعــات، 
دراســة  عثرت 
 2011 عــام  في 
املوســيقى  أن 
إلى  أدت  احلزينة 
املبيعات  زيــادة 

بنسبة 12٪.

سوبر ماركت يبث الموسيقى لزيادة االرباح
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