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بغداد - وعد الشمري:
حذرت اللجنة املالية النيابية، 
أمــس الثالثــاء، أن النســبة 
األكبر من القروض ستخصص 
لســداد الرواتب خــالل العام 
عدم  علــى  مشــددة  احلالي، 
إمكانية إضافة درجات جديدة 
خالل الوضــع الراهن، وطالبت 
تأجيل  هدفه  وفد  بتشــكيل 

سداد الديون السابقة.
وقالت عضــو اللجنة إخالص 
الدليمــي، إن "األزمــة املالية 
قد ألقت بظاللها على العراق 
بشــكل كبير كونه مينح 80% 
من وارداته إلى رواتب املوظفني 

واملتقاعدين".
حديث  في  الدليمي،  وأضافت 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، أن 
ظهرت  الرواتــب  "مشــكلة 
لدينــا بعد الشــهر اخلامس، 
املتراكم  االنخفاض  وبســبب 
شــدتها  بلغت  وقد  للواردات 

الشهر احلالي".
وأشارت، إلى أن "العراق ومبوجب 
ما أصدره من قانون يستطيع 
أن يقترض 15 تريليون دينار، من 

البنك املركزي واملصارف".
أن  على  الدليمــي  وشــّددت 
درجــات وظيفيــة  "إضافــة 
ســوف  االقتراض  من  باإلفادة 
جديدة،  مشكلة  أمام  يضعنا 
كوننا نبحث عن أموال لتوفير 

الرواتب للموظفني احلاليني".
وحتدثت عن ضرورة "تقدمي كل 
كاملة عن  بيانات  قاعدة  وزارة 
درجاتهــا الوظيفيــة وحركة 
املــالك، ومعرفة عــدد احملالني 
على التقاعد لكي نقرر بعدها 
مع  التعامل  ســيتم  كيــف 

الدرجات اجلديدة".

"إصرار  الدليمــي من  وحذرت 
احلكومــة على تخطي موازنة 
العام احلالي، والتفكير مبشروع 
ســابقة  جتربة  فهناك   ،2021
عــام 2014 نعاني مــن آثارها 

السلبية لغاية اآلن".
املالية  اللجنة  عضو  وطالبت 
النيابيــة، بـــ "اإلســراع في 
اإلصالح  قانون  مشروع  إرسال 
االقتصــادي، من أجــل تهيئة 
للتعامل  املناســبة  الظروف 
الرواتب  تأمــني  موضــوع  مع 

والدرجات الوظيفية".
وبينــت، أن "عملية االقتراض 
ألننا  أسهل  ستكون  الداخلي 
املفاوضات  موضــوع  تتخطى 
العجز السيما  الروتني لســد 
فيما  الرواتــب،  في موضــوع 
ســيتأخر االقتــراض اخلارجي 

نحو ستة أشهر".
أن  إلــى  الدليمــي،  ومضــى 
تشكيل  عليه  ينبغي  "العراق 
تأجيل  لغــرض  تفاوضي  وفد 
سداد الديون القدمية، والتركيز 

علــى القروض اجلديــدة نظراً 
لوجود حاجة ملحة لها".

إلــى ذلك، أفاد مقــّرر اللجنة 
الصفار فــي تصريح  أحمــد 
بأن  اجلديــد"،  "الصباح  إلــى 
على  تدل  احلالية  "املؤشــرات 
أن احلكومة لن ترســل موازنة 
العام احلالــي، حيث ذكرت في 
أكثر من مناســبة أنها بدأت 

باعداد مشروع 2021".
وتابــع الصفــار، أن "النصف 
األول مــن العــام احلالــي قد 

تبقــى ال يكفي  ومــا  انتهى 
إلعداد موازنتني، الســيما في 
ظــل االوضــاع السياســية 

احلالية".
وأورد، أن "عمليــة االقتــراض 
مبوجب القانون اجلديد ستكون 
والبنك  النقــد  صنــدوق  من 
املصارف  الدوليــني، وكذلــك 
الرشــيد  مثــل  العراقيــة 

والرافدين والبنك املركزي".
"النسبة  أن  الصفار،  ويواصل 
القروض  هــذه  مــن  األكبــر 

النفقــات  إلــى  ســتكون 
مقدمتها  وفي  التشــغيلية 
الرواتب، في حني ســتخصص 

%15 منها إلى االستثمار".
النواب  أن مجلس  إلى  يشــار 
كان قــد صــوت علــى قانون 
منهــا  الهــدف  لالقتــراض 
االقتصادية  األزمة  آثار  معاجلة 
نتيجة انهيار اســعار النفط، 
املوظفــني  رواتــب  ولســداد 
واملشــمولني  واملتقاعديــن 

بالرعايا االجتماعية.

المالية النيابية: 80 % من القروض ستذهب
لسداد رواتب الموظفين و15 % لالستثمار

الصباح الجديد - متابعة:
وسط أزمة معيشية واقتصادية 
خانقــة، وعلــى وقــع حتذيرات 
منظمات إنســانية من شــبح 
اجلــوع، انطلق مؤمتر بروكســل 
الرابع، لدعم مســتقبل سوريا 

ودول املنطقة.
ودعا جوزيب بوريل املمثل األعلى 
والسياسة  اخلارجية  للشــؤون 
األمنية في االحتــاد األوروبي إلى 
الضغط على النظام الســوري 
مفاوضات  اســتئناف  أجل  من 
احلل السياســي بصفة عاجلة، 
يقبلوا  لن  السوريني  أن  مضيفاً 
باســتمرار جمود وضع الالحرب 

والالسلم.
كما أكد أن االحتاد لن يشارك في 
إعادة إعمار سوريا دون توفر احلل 

السياسي.
و أوضح بشــأن عقوبات سوريا 
أن " " العقوبــات األوروبية التي 
فرضت على ســوريا تستهدف 

حصــراً أؤلئك الذيــن يقمعون 
الشعب السوري. ودعا إلى جتديد 
الدولي بشأن فتح املعابر  القرار 

اإلنسانية بني تركيا وسوريا ".
إلى ذلــك، وعد االحتــاد والدول 
األعضاء بتقــدمي 2.3 مليار يورو 

لدعم الشعب السوري
وشارك في جولة جمع التبرعات 
ســنوية،  باتت  التي  لســوريا، 

حوالــي 60 حكومة ووكالة غير 
حكومية عبر الفيديو في حدث 

يستضيفه االحتاد األوروبي.
في حــني طالبــت األمم املتحدة 
احلكومات املانحــة خالل املؤمتر 
مساعدات  بتقدمي  اإلنترنت  عبر 
بنحو 10 مليارات دوالر لســوريا، 
التي بدأت  حيث شــردت احلرب 
قبل نحو تســع سنوات املاليني 
فــي أزمــة إنســانية تفاقمت 
بسبب مرض كوفيد19- وارتفاع 
أسعار الغذاء. وأكد األمني العام 
أنطونيــو غوتيريش في كلمته 
أن 11 مليون ســوري في حاجة 
داخل  االنســانية  للمســاعدة 

سوريا.
إلى ذلــك، قالــت األمم املتحدة، 
التــي جمعت ســبعة مليارات 
إنها حتتاج  العام املاضــي،  دوالر 
هذا العام جلمــع 3.8 مليار دوالر 
للمساعدات داخل سوريا، حيث 
11 مليون شخص  يحتاج قرابة 

للمســاعدة واحلمايــة، بينهم 
9.3 مليــون ال يجدون  أكثر من 

الغذاء الكافي.
وتطلــب املنظمة الدولية جمع 
ملساعدة  أخرى  دوالر  مليار   6.04
6.6 مليــون ســوري فــروا من 
بالدهم في أكبر أزمة الجئني في 

العالم.
بدوره أكــد مبعوث األمم املتحدة 
اخلاص إلى ســوريا غير بيدرسن 
وأطفال سوريا  ونساء  رجال  "أن 
يعانون من اإلصابات والتشــريد 
والدمــار والرعــب... على نطاق 
واســع"، داعيا إلــى إنهاء تلك 

املعاناة.
والعديد  املتحــدة  األمم  أن  يذكر 
مــن املنظمــات اإلغاثية كانت 
حذرت قبل أيام من أن السوريني 
يواجهون أزمة جوع لم يســبق 
لها مثيل، حيث يفتقر أكثر من 
9.3 مليون شخص ملا يكفي من 

الغذاء.

طالبت الحكومات المانحة بعشرة مليارات دوالر لمساعدتهم

األمم المتحدة تحذر من مواجهة السوريين ازمة جوع
واالتحاد األوربي يعد بتقديم 2.3 مليار

بغداد - الصباح الجديد: 
أكــد مصــدر نيابي فــي حتالف 
الفتح أمــس الثالثــاء، ان رئيس 
كتلة حتالف الفتح النيابية سلم 
طلب اســتضافة رئيــس الوزراء 
مصطفى الكاظمي الى رئاســة 
البرملان، مشــيرا الــى ان الهدف 
من االســتضافة، مناقشة ثالثة 
مواضيع رئيســية فــي اجلوانب 

األمنية والصحية واملالية.
وقال املصــدر في تصريح تداولته 

إخبارية  ومواقــع  اعالم  وســائل 
عدة، ان “رئيس كتلة حتالف الفتح 
محمد الغبان سلم امس االثنني 
طلب اســتضافة رئيــس الوزراء 
مصطفى الكاظمي الى رئاســة 

مجلس النواب”.
طلــب   ” ان  املصــدر،  وأضــاف 
مناقشة  يتضمن  االســتضافة 
املوضيــع  باهــم  الكاظمــي 
األمني  اجلانب  وهي  والرئيســية 
كانت  التي  الدورة  عملية  خاصة 

وراءها معلومات مضللة من قبل 
االمريكان وكذلك اجلانب الصحي 
محافظات  في  كورونا  وتفشــي 
اجلنوب وماهي سبل مواجهتها”.

وأوضح، “اما احملور الثالث فيتعلق 
واملاليــة  االقتصاديــة  باالزمــة 
وكيفيــة معاجلــة احلكومة لها 
اتخذها  مت  التــي  اخلطط  وماهي 
الى ضرورة  داعيــا  الصدد”،  بهذا 
“اإلســراع بعقد اجللســة وعدم 

التحجج باجلانب الصحي ".

النائب عن حتالف  وكان كشــف 
الفتح محمد البلداوي امس األول 
االثنني، عن اجتماع ضم عددا من 
الشيعية  السياســية  القيادات 
مبنزل العامري االحد املاضي، مبينا 
ان االجتماع عبر عن مخاوفه من 
انهيار الوضع الصحي في املناطق 
اجلنوبيــة فضــال عن مناقشــة 
عن  وتعبيره  االقتصاديــة  االزمة 
عدم رضاه ملا حصــل من أخطاء 

في عملية الدورة االخيرة.

قيـادات شيعيـة تهـيء لإلطاحـة
بحكومـة الكاظمـي عبـر البرلمـان

السليمانية ـ عباس كاريزي: 
اســتندارد  مركــز  رئيــس  نفــى 
الدكتــور  والبحــوث  للدراســات 
ان تكون  اخلالــق،  مســعود عبــد 
الشــروط التي فرضتهــا احلكومة 
االحتادية ومطالبتها بتسليم ايردات 
النفط واملنافذ احلدودية لقاء ارسال 
حصة االقليم مــن املوازنة االحتادية 

استهداف لكيان ووجود االقليم.

واوضــح عبــد اخلالق فــي حديث 
للصباح اجلديــد، ان املباحثات وكل 
الطروحات التــي قدمتها احلكومة 
االحتاديــة ال متثــل تهديــدا القليم 
كردســتان او كيانــه الدســتوري، 
الن مناقشــة تســليم االيــرادات 
لقاء اســتالم رواتــب املوظفني هو 
اجراء طبيعــي، وتدرك اال انه بعض 
متثل  االحتادية  احلكومــة  مطالبات 

تهديدا للفاسدين واملتجاوزين على 
املال العام في اقليم كردستان، وان 
الفاســدين يوظفون ما يحصل في 
محاولة لتشــويه احلقيقة واالدعاء 
بان مطالبات احلكومة االحتادية متثل 
وكيانه  االقليم  لوجود  اســتهداف 
ومنح القضية طابعاً قومياً ووطنيا 

لتظليل الراي العام في االقليم.   
واوضح ان تسليم كافة االيرادات في 

محافظات االقليم الثالث الى بغداد 
ال يعد تهديــدا، وان اغلب املطالب 
التــي قدمتها احلكومــة االحتادية 
والعدالة  الشــفافية  حتقيق  باجتاه 
النفط يصب في مصصلحة  مبلف 
املواطنني في االقليــم، الفتا الى ان 
االقليم  لكيــان  احلقيقي  التهديد 
يتمثــل باالعتــداءات والعمليــات 

العسكرية التركية.

رئيس مركز استاندارد: مصالح الفاسدين تمنع
االتفاق بين اربيل وبغداد 

دعا الى تسليم كامل االيرادات الى الحكومة االتحادية  

طموحات رفد الفريق األول بالمتميزين وكسب 
7البطوالت تتصدران أولويات المالك التدريبي سامح شكري في مجلس األمن: 

3مصر ترفض تهديد أمنها المائي

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكــد رئيــس الــوزراء مصطفــى 
الكاظمي ان احلكومة تطمح بعزم 
أنفســهم  العراقيون  يحكــم  ان 
بأنفســهم، فيما ابــدى رفضه أّي 

َمساس بسيادتِنا الوطنية.
وقال الكاظمي مهنئا الشعب في 
العشرين،  لثورة  املئوية  املناســبة 
الصبــاح اجلديد  تلقت  بيــان  عبر 
نسخة منه "أهنئ شعبنا العراقي 
األبي بذكرى مــرور مائة عام على 
ثورة العشــرين الوطنيــة اخلالدة 
التي حتتل مكانة عزيزة في وجدان 
أبناء شــعبنا، كأول ثورة حتررية في 
تأريخهــم احلديــث، كونها جاءت 
أنفســهم  العراقيون  يحكم  كي 
بأنفســهم، وهذا ما نطمح بعزم 
الى حتقيقــه اليوم عبر الســعي 
واحلقوق  املواطنة  ِقَيِم  لترسيـــخ 
ورفض  االنسان  الدستورية وحقوِق 

أّي َمساس بسيادتِنا الوطنية". 
أوجــه عظمة  ان "مــن  واضــاف 
ثورة العشــرين.. أنهــا كانت بحق 
ثــورة كل العراقيني مــن أجل كل 
العراقيني، وهذا ماأكدته مشــاعر 
بوجود  والشعور  العميق  التضامن 
مصلحة مشــتركة لكل الشعب 
باالنتصار"، مشــيرا الــى انه "من 
هنا تكمن أهميُة التذكير بأســس 
ومنطلقات ثورة العشرين، وضرورة 
اســتلهام القيم واألهداف النبيلة 
التي بشرت بها ملواجهة التحديات 
واألخطار، وإبراز الدور الشجاع الذي 
الدينية، وكذلك  وقفته مراجعنــا 
شعبنا  وجماهير  األبية  عشــائرنا 
في املــدن واألرياف فــي تصديهم 
لالحتالل االجنبــي، وهذا يؤكد من 
جديد دورها الراهن كما يشير بقوة 
الى أهمية العشائر العراقية لدعم 

الدولة والقانون والسلم األهلي.

بغداد - الصباح الجديد:
 كشــفت اللجنة املاليــة النيابية، 
التي  االصالحية  الورقة  عن مضمون 

تعتزم احلكومة تقدميها.
وقــال مقــرر اللجنة النائــب احمد 
الصفــار ان احلكومة تعتــزم تقدمي 
للوضع  متكاملــة  اصالحية  ورقــة 
االقتصادي واملالي في البلد، مبينا ان 
االصالح في القطاع املالي سيشمل 
جانبني النفقات وااليرادات.واضاف: ان 
االصالحات يجب ان تكون شــمولية 
أي تشــمل جميع القطاعات املالية 
واالقتصادية، الفتــا الى ان احلكومة 

ســتعمل على اعادة هيكلة االنفاق 
في املوازنة من ناحية حتديد النفقات 
الضرورية التي حتقق منفعة واالبتعاد 
عــن غيــر الضرورية.واشــار الى ان 
االصالحات ســتركز علــى االيرادات 
من ناحية حتديدها وكيفية حتقيقها 
وتعظيم املوارد غير النفطية، مؤكدا 
ان االجــراءات الميكــن حتقيقها دون 
اتخاذ قرارات جريئــة تخص محاربة 
ان  الدولة.واوضــح:  فــي  الفســاد 
الى قرارات  محاربة الفســاد يحتاج 
جريئة لكونه يعــد عملية منظمة 

ومستشرية منذ اكثر من 17 عاما.

الكاظمي: نطمح بحكم العراقيون 
أنفسهم بأنفسهم ونرفض أّي َمساس 

بسيادِتنا الوطنية

المالية النيابية: تحقيق نتائج 
الورقة االصالحية خالل سنتين

بغداد ـ الصباح الجديد: 
مصطفى  الوزراء  رئيس  يســتعد 
الكاظمي الجراء تغييرات جوهرية 
التنفيذيــة،، وحتدثت  في املواقــع 
مصــادر حكومية عــن قرب إعالن 
عدداً  تشــمل  تغييــرات  قائمــة 
ورؤساء  العامني  املديرين  من  كبيراً 
الهيئات والقيــادات األمنية ضمن 
إدارية  إصالحات  إلجراء  مســاعيه 

شاملة.
وبحســب مصادر سياســية فان 
مؤسســات  ســتطال  التغييرات 
مهمة مثل رؤساء األوقاف الدينية، 
ومناصــب أمنية حساســة مثل 
ورئيس  اخملابــرات،  جهــاز  رئيــس 
فضالً  الوطني،  األمن  ومستشــار 
عــن قيادات فــي هيئة "احلشــد 

الشعبي".

رئيس الحكومة يعتزم إجراء  
تغييرات لمناصب عليا في الدولة

أوردت عدم إمكانية استحداث درجات جديدة في الوقت الحالي

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
األعلى،  القضــاء  أعلن مجلــس 
وزير  اإلفــراج عن  الثالثــاء،  اليوم 
العيساوي،  رافع  األســبق  املالية 

موضحا تفاصيل القرار.
وذكر بيان للمجلس، أن "محكمة 
التحقيق اخملتصة بقضايا اإلرهاب 
في الرصافة اكملت التحقيق مع 
وزير املالية السابق رافع العيساوي 
بعد ان سلم نفســه الى جهات 
وانكر ما نسب  اخملتصة  التحقيق 

إليه".
الدليل  لكون  "وبالنظــر  وأضاف: 
الوحيد املتحصــل ضده في تلك 
إفــادة احد املتهمني  القضايا هو 
تدوين  أقواله عنــد  الــذي غيــر 
رافع  في قضية  افادته كشــاهد 
العيســاوي بعــد تفريقهــا عن 
الدعــوى االصــل عمــال بأحكام 
املــادة ) ١٢٥ ( مــن قانــون اصول 
وبالتالــي  اجلزائيــة  احملاكمــات 
انتفــت األدلة  في تلــك القضايا 
املتهم بها وفــق قانون مكافحة 
باإلفراج  اإلرهاب لــذا صدر قــرار 
عنه وغلــق الدعاوى بحقه  مؤقتا 
عمال بأحكام املادة )١٣٠ / ب ( من 
قانون اصــول احملاكمات اجلزائية".

"أما بخصوص  قائال:  اجمللس  وتابع 
االحــكام الغيابية الصادرة بحقه 

بالفســاد  اخلاصة  الدعــاوى  في 
وبالنظر لتســليم نفسه  اإلداري 
واعتراضه على االحكام  الغيابية 
في تلك الدعاوى حســب القانون 
فقد مت قبــول اعتراضــه واطالق 
بكفالة شخص ضامن  ســراحه 
موعد  وحــدد  بإحضاره  يتكفــل 
إلجــراء محاكمتــه عنها مجددا 
عمال بأحكام املادة )٢٤٧( من قانون 
اصــول احملاكمــات اجلزائية حيث 
ســوف تدقق احملكمة وقائع و ادلة 
الدعوى وتناقشــها مــع اجلهات 
والتحقيقــة بحضــور  االداريــة 
املتهم ومحامي عنه واجلهات التي 
قدمت الشكوى  مبوجب محاكمة 

حضورية علنية وفق القانون"

القضاء يبرئ رافع العيساوي من 
التهم الموجهة إليه ويطلق سراحه

اجتماع سابق للجنة املالية

العيساوي



محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

تابــع مكتب الصبــاح اجلديد في 
البصرة عددا من الندوات واحللقات 
أقامتها  التي  والورش  النقاشــية 
كليــات جامعــة البصــرة فــي 

تخصصات متعددة .
 

اثار جائحة كورونا على 
اجملتمعات البشرية

للعلوم  التربية  كلية  نظمت  فقد 
البصرة  جامعــة  في  االنســانية 
ورشــة عمل عن )االثار االقتصادية 
والصحيــة واالجتماعيــة جلائحة 

كورونا على اجملتمعات البشرية ( .
وتضمنــت الورشــة عــددا مــن 
كورونا  جائحة  ابعاد  عن  احملاضرات 
والسياســية  الصحيــة  واالثــار 
واالقتصادية واالجتماعية الناجمة 
البشــرية  اجملتمعات  علــى  عنها 
املشــكالت  كذلــك  وتناولــت 
االقتصادية على املســتوى العاملي 

واالقليمي.
كمــا تناولــت الورشــة االبعــاد 
املستقبلية لها في ضوء التغيرات 
االقتصاديــة احلاليــة فضــال عن 
مستقبل العالقات االقتصادية بني 
الدولي  البنك  وبــني  وبينها  الدول 
في  املديونــة  الــدول  والتزامــات 
مواجهة سياســات البنك الدولي 
، سيما في شمال افريقيا والشرق 

االوسط .
القطاعات  اهم  الندوة  وناقشــت 
للتدهور  تعرضت  التي  االقتصادية 
مــن جراء هــذه اجلائحة ، ســيما 
قطاعات السياحة والنقل بجميع 

انواعه وغيرها.
وتهدف الورشــة الى االطالع على 
االثــار االقتصادية التي ظهرت في 
اآلونة االخيرة ، ســيما وان العراق 
من الدول التي تأثرت بهذه اجلائحة 
النفط عامليا  في ظل تدني اسعار 
ولغرض ايجاد السبل الكفيلة في 
مواجهة تلك االثــار على املنطقة 
العربية ، ســيما العــراق وكذلك 
التعــرف على اهم االســتنتاجات 
والتوصيــات املمكنة للتعامل مع 
اجلائحة على املســتوى االقتصادي 

والصحي .

جيوكيميائية النفوط ملكامن 
حقل الزبير جنوب العراق

وناقشت كلية العلوم في جامعة 
البصرة رسالة الدراسة  املوسومة 
)مضاهــاة جيوكيميائية عضوية 
لنفــوط مكامــن حقــل الزبيــر 
النفطي - جنوب العراق( لللباحثة 

منة اهلل محمد .
وهدفــت الدراســة فــي حتديــد 
املواصفات الفيزيائية والكيميائية 

لنفــوط املكامــن اخملتلفة وحتديد 
وحتديد  عليهــا  املؤثرة  العوامــل 
نســبة حتــول الكيروجــني الــى 
هيدروكاربونــات اضافة الى حتديد 
الصخور املصدرية وهجرة النفوط 

.
وأكدت الدراســة ان نفوط تكوين 
اليمامــة هــي االكثــر نضوجــا 
النفط على نسبة عالية  ويحتوي 
من الكبريت وهذا يدل على ظروف 
مختزلة مترسبة في بيئة بحرية. 
كمــا ان تكوين اليمامة يســجل 
نســبة تولــد النفــط والغاز من 
الدراســة  وتوصي  الزبير  تكويــن 
باخذ مناذج نفــوط بظروف املكمن 
عند اجراء اي دراسة جيوكيميائية 
لغــرض اعطــاء صــورة واضحة 
ملواصفــات هذه النفــوط وتوصي 
ايضــا باجــراء دراســة مقارنــة 
مكامن  لنفــوط  جيوكيميائيــة 
حقول جنوب العراق وخاصة حقل 
وغرب  والشمالي  اجلنوبي  الرميلة 
القرنــة ملكمــن املشــرف ملعرفة 
التي  الرئيســة  واملصــادر  خواص 
زودت هــذا املكمن كونه منتج من 

جميع هذه احلقول.
واســتنتجت الدراســة ان النفط 
اخلام لتكوين اليمامة يحتوي على 
الزبير  تكويــن  اما  نفط خفيــف 
فيكون نفطا متوسطا الى خفيف 
يحتوي على  املشرف  تكوين  بينما 

نفط متوسط .

مقارنــة  الدراســة  واوصــت 
مكامن  لنفــوط  جيوكيميائيــة 
حقول جنوب العراق وخاصة حقل 
وغرب  والشمالي  اجلنوبي  الرميلة 
ملعرفة  املشــرف  ملكمــن  القرنة 
التي  الرئيســة  خــواص واملصادر 
زودت هــذا املكمن كونه منتج من 

جميع هذه احلقول.

االثر املهم واجلهود العلمية 
والفكرية البارزة للعلماء 

العراقيني

وناقشت دراســة في كلية اآلداب 
البصرة هجــرة علماء  بجامعــة 
العراق الى مصر وبالد الشام خالل 
القرنني السابع والثامن الهجريني/
الثالث عشر والرابع عشر امليالديني.

وتضمنت الدراســة التي قدمتها 
الباحثــة ذكــرى محمــد كاظم 
الفصل  ناقــش  خمســة فصول 
االول اوضــاع العراق فــي القرنني 
الهجريني/الثالث  والثامن  السابع 
عشر والرابع عشر امليالديني وبحث 
الفصل الثاني االوضاع السياسية 
في مصر وبالد الشــام واثرها في 
هجــرة العلماء ، وعنــي الفصل 
في  االقتصادية  باألوضــاع  الثالث 
مصر وبالد الشام وأثرها في هجرة 
علماء العــراق وركز الفصل الرابع 
على االوضــاع العلمية والثقافية 
في مصر وبالد الشــام وأثرها في 

هجرة علمــاء العــراق ، فيما بني 
العلماء  وضــع  اخلامس  الفصــل 

املهاجرين في بالد املهجر.
وتهدف االطروحة الى كشف االثر 
املهم واجلهــود العلمية والفكرية 
البارزة لعدد من العلماء العراقيني 
املهاجريــن الذين اثــروا في احلياة 
العلميــة والفكريــة والعقائدية 
فضــال عن السياســية فــي بالد 
الشام ومصر وعلى مدى قرنني من 

الزمن.

ورشة االلكترونية عن أثر جائحة 
كورونا على التقادم املسقط

القانــون جامعة  ونظمــت كلية 
االلكترونية عن  البصرة ورشــتها 
أثر جائحــة كورونا علــى التقادم 
 ffc املســقط ، عن طريــق برنامج
ضرغام  الدكتــور  قدمهــا  والتي 
فاضل حسني وبني فيها ان العالم 
يعيــش منذ عــدة اشــهر حدثا 
عصيبــا اال وهو تفشــي فايروس 
كورونــا والــذي صنف مــن قبل 
بأنه  العامليــة  الصحة  منظمــة 
جائحة  كما اكدت الورشة بأن اثر 
يقتصر  ال  الفايروس  هذا  تفشــي 
على اجلانــب الصحي بــل تعداه 
الى مختلــف جوانب احلياة االخرى 
مما يترتب عليه قيــام معظم دول 
العالم بتعليــق اجلانب االكبر من 
واالجتماعية  الرياضية  انشطتها 

واالقتصاديــة حتــى وصــل االمر 
الوباء  ببعضها ممن تفشــى فيها 
الــى اجبار الســكان على مالزمة 
مســاكنهم وعــدم مغادرتها اال 

لقضاء احلاجات الضرورية .
ان  االلكترونية  الورشــة  وناقشت 
العراق كباقــي الدول االخرى عرف 
بفايروس  االصابــات  مــن  العديد 
كورونا مما دفع احلكومة الى اجراءات 
وقائيــة ضدة ومنهــا منع جميع 
انواع التجمعات وتعليق الدوام في 
الصحية  الدولة عدا  دوائر  معظم 
واالمنيــة مما انعكس ســلبا على 
والصناعة فضال  التجارة  قطاعات 

عن القطاع القضائي .
وتهدف الورشة الى طرح التساؤل 
االتي : هــل ميكن اعتبــار جائحة 
كورونا من املوانع املادية التي يترتب 
عليها وقف احتساب مدة التقادم 
املســقط ؟ ولإلجابــة علــى هذا 
السؤال قام الدكتور ضرغام فاضل 
بتعريــف التقادم املســقط على 
منصة االلكترونية وبني أساســه 
عن  الــكالم  ثم فصل  القانونــي 
احتســابها  وكيفية  التقادم  مدد 
ثم توصــل لإلجابة عن الســؤال 
بالقــول بإمكانيــة اعتبار جائحة 
كورونا من املوانع املادية التي يترتب 
عليها وقف احتساب مدة التقادم 
املدني  القانون  املادة ٤٣٥ مــن  ألن 
العراقي لم تــورد تلك املوانع على 
ســبيل احلصر وإمنا على ســبيل 

الداللة واملثال .

تفويه الرغامي املبكرة مقارنة 
بعملية تفويه الرغامي املتأخرة

جامعة  الطــب  كلية  وناقشــت 
عملية  تأثيــر  عن  بحثــا  البصرة 
تفويــه الرغامي املبكــرة مقارنة 
املتأخرة  الرغامي  تفويــه  بعملية 
على مــدة التهويــة امليكانيكية 
وطول مدة البقاء في وحدة العناية 
الدماغ  اصابــات  ملرضــى  املركزة 
. ويهــدف البحــث الــذي قدمته 
الباحثة  دعاء مظفر عبد الصمد 
الــى مقارنة تأثيــر عملية تفويه 
املبكــرة مقارنة بعملية  الرغامي 
تفويــه الرغامي املتأخرة على مدة 
امليكانيكية وطول مدة  التهويــة 
املركزة  العناية  وحــدة  في  البقاء 
ملرضى اصابات الدماغ.  واســتنتج 
ان اجراء عمليــة تفويه  البحــث 
الرغامــي املبكرة ملرضــى اصابات 
الــرأس قبــل 7 ايام مــن التنبيب 
من  كبير  بشــكل  يقلل  الرغامي 
امليكانيكية وطول  التهويــة  مدة 
مــدة البقاء فــي وحــدة العناية 
بضرورة  البحث  واوصــى  املركزة.  
اجراء عمليــة تفويه الرغامي قبل 
7 ايام من تنبيــب الرغامي ملرضى 
اصابــات الــرأس والذيــن يعانون 
من فقدان الوعــي ويحتاجون الى 

تنبيب الرغامي. 

آثار جائحة كورونا وجيوكيميائية النفوط
 وتنبيب الرغامي لمرضى إصابات الرأس

الصباح الجديد تتابع عددا من الندوات والورش في جامعة البصرة
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الباحث الدكتور ضرغام فاضل الباحثة دعاء مظفر الباحثة ذكرى محمد الباحثة منة اهلل محمد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة النقــل العراقية / الشــركة العامة 
لســكك حديد العراق تأهيل اخلط الرئيس لسكك 
محطة بيجي وصوال إلى محطة القيارة مع مد خط 
فرعي لنقل املشــتقات النفطية ضمــن إطار اعادة 

تأهيل اخلطوط املتضررة جراء العمليات االرهابية .
وأوضح مدير عام الشركة طالب احلسيني : استنادا 
الــى تأكيدات وزير النقل الكابنت ناصر حســني بندر 
الشــبلي بضرورة زيادة حجم طاقات نقل املشتقات 
النفطيــة مت إعادة تأهيل خط الســكة الرئيس من 
محطة بيجــي إلى محطة القيــارة والذي يعد من 
اخلطوط الرئيســة املهمة كونه يربط شمال العراق 
بوســطه وجنوبه والتي تضررت نتيجة االعتداء من 

قبل داعش االرهابي .  
وتابع احلسيني لقد اجنزت املالكات الهندسية والفنية 
في الشــركة تأهيل آخلط وصوال الى محطة القيارة 
اضافــة إلى مد خط فرعي بطــول 1000م الى داخل 
مصفى القيــارة وصوال الى منصات حتميل املنتجات 
النفطية وذلك لتأمني نقــل املنتجات النفطية من 
مصفــى القيارة الى ميناء ام قصــر اجلنوبي لغرض 

التصدير بواسطة االحواض التخصصية للشركة. 
يذكر ان الشــركة العامة لســكك احلديد تسعى 
جاهدة إليجاد منافذ تســويقية جديدة لزيادة حجم 
طاقات النقل وتعظيم موارد الشركة املالية وحتويلها 

من شركة خاسرة إلى شركة رابحة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحـــث وزير العمل والشؤون االجتماعية الدكتور عادل 
الركابي مع سفير االحتاد االوروبي في العراق مارتن هوت 
والوفد املرافق له بحضور املديرين العامني لهيئة احلماية 
االجتماعية ودائرة العمل والتدريب املهني اهمية التعاون 
املشــترك مع دول االحتــاد االوروبي مبــا يخدم مصلحة 
الفئات والشــرائح التي تعنى بهــا وزارة العمل . وذكر 
الركابي خالل اللقاء التحديــات واالزمات الكبيرة التي 
واجهت العراق والتي كان آخرها انخفاض اسعار النفط 
وتفشــي وباء كورونا وتداعياتهما اخلطيرة على اجملتمع 
العراقي مما تسبب في حدوث ازمات اقتصادية وصحية 
زادت نســبة الفقر )من ٢٢٪ الى٣٤٪( من السكان، الفتاً 
الى سعي الوزارة املستمر لتوسيع التعاون مع مختلف 
اجلهات الدولية اليجاد حلول ســريعة لالزمات املتمثلة 
بازديــاد معدالت الفقــر  والبطالة . واشــار الوزير الى 
احللول التي قامت بها احلكومــة العراقية لتجاوز ازمة 
كورونا وذلك بتوزيــع منحتني بني املواطنني من اصحاب 
القــوت اليومي الذين تضرروا مــن اجراءات فرض حظر 
التجــوال الوقائي.  وطالب الركابي - في وقت ســابق - 
مجلس الوزراء برفع سقف االعانة االجتماعية وتوسيع  
الشــمول  للمســتحقني  لإلعانات االجتماعية وذلك 
بشــمول اعداد اضافية من املســتفيدين واالشخاص 
ذوي االعاقــة فضالً عن قيام الوزارة بحملة تفتيشــية 
موســعة للشركات االســتثمارية لتســجيل بيانات 
العمال العراقيني واالجانب ليتم شــمولهم بالضمان 
االجتماعي فضال عن اتفاقها مع اجلهات الدولية املانحة 
مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية على تنفيذ 
برامج مهمة كتمويل القروض، والتدريب والتأهيل واجناز 
املشروع الطارئ الذي يهدف الى تقدمي الدعم للمناطق 
احملررة وانشاء قاعدة بيانات لكل دوائرة الوزارة وهيئاتها. 

إعالم كهرباء بغداد.
مبتابعة من مدير فــرع توزيع كهرباء الصدر املهندس 
فراس حســني كاظم وبإشراف مسؤول قسم اإلنارة 
املهنــدس حتســني علي عســكر متكنــت املالكات 
الهندسية والفنية في قسم اإلنارة بجهود استثائية 
وبرغم قلة اإلمكانيات املتوفر من إدامة وتشغيل انارة 
مستشفى عطاء ال الصدر الذي مت تخصيصه لعالج 

مرضى كورونا.
واستمر العمل لساعات متأخرة من الليل برغم حظر 
التجوال وصعوبة التنقــل ، وإجناز باقي أعمال اإلنارة 
اخلاصة بالطرق املؤدية الى املستشــفى وإن مالكات 
الفرع عازمة على إنارة جميع الشوارع وتقدمي افضل 
اخلدمات للمواطنني برغم عدم توفر املواد بسبب قلة 

التخصيصات املالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وضعت جائحــة كورونا العديد من 
املتخصصــة في ميدان  املنظمات 
العمل األنســاني فــي الواجهة  ، 
من خالل  البرامج التي نفذتها هذه 

املنظمات في ظل الواقع الصعب .
وملنظمــة احبــاب التقــى لرعاية 
دائرة  في  املســجلة  والطفل  املرأة 
املنظمــات غيــر احلكوميــة لدى 
رئاسة الوزراء ، دورا فعاالً في الفترة 
احلالية ، فاملنظمــة التي انطلقت 
بعملهــا فــي العــام 2006 بإدارة 
ليث عبد  اجلبــار الذبجاوي، والفريق 
املتطوع معه من الذين شمروا عن 
سواعدهم وضحوا بالكثير من اجل 
تقدمي  املســاعدة للمحتاجني، هذه 

ايجابيا  املنظمة ســجلت حضورا 
في مواجهة جائحة كورونا. 

تقول عضــو ومســؤولة املرأة في 
لـ  الشــمري،  هديــة   ، املنظمــة 
“الصباح اجلديــد”، في بداية االزمة 
الراهنة املتعلقة بوباء كورونا، كانت 
من  العديد  في  جوالتها  للمنظمة 
مناطق بغداد فــي  جانبي الرصافة 
والكرخ، تضمنت هذه اجلوالت توزيع 
سالت غذائية ومســاعدات عينية 

مالية وتوزيعها  بني املستفيدين. 
وتشير الشــمري إلى توزيع كسوة 
عيد الفطــر املبارك لنحو 68 يتيما 
وايضا   ، احلريــة  وبنــات” في  “بنني 
للعدد نفســه في دار االيتام “بنني” 
فقط، اذ قام وفد املنظمة بزيارة دار 

االيتام في الصليخ واالطالع  براعم 
علــى واقعه ورفد االيتام بكســوة 

العيد.
وتضيف عضو املنظمة ان املنظمة 
تضم نحو 90 مــن االرامل و40 من 
املطلقــات واملتعففات 85 ، يضاف 
إليها 248  يتيما من البنني حتت 14 
عاما والبنات حتــت 16 عاما، وهذه 
شهرية  تتسلم مساعدات  االعداد 
املســاعدات  وهذه  من  املنظمــة، 
تســهم في تواصل هــذه الفئات 
مع احليــاة وتخفــف عنهم عبء 

املصاعب التي  تواجههم. 
دور منظمة  ان  الشــمري  وتقــول 
احباب التقى لرعاية املرأة والطفل، 
كان واضحا في التعامل مع االزمة 

إلــى  حد كبير في  الراهنة، جنحت 
واملتابعات  احلاالت  من  العديد  تبني 
امليدانية اخلاصة باالســر املتعففة 
لــواء  املنظمة من  واملنضوين حتت 

املستفيدين .
وفــي هــذا االطــار باحلديــث عن 
املنظمــة ودورها الفعــال ميدانيا، 
فأننــا ال نغفــل دور  العديــد من 
املنظمــات االخــرى العاملــة في 
امليدان االنســاني، فتحية للجهود 
اخمللصة التي تبذل كل ما  بوسعها 
في الوقــوف إلى جانب ابناء الوطن 
احلالية  الصحية  االزمــة  في ضوء 
والعمــل على جتاوزهــا عبر  برامج 
منتظمة تقف إلى جنب الشــعب 

العراقي الواحد. 

النقل : تأهيل الخط الرئيس 
لسكك محطة بيجي وصوال 

للقيارة

العراق واالتحاد االوروبي 
يبحثان مكافحة الفقر 

والبطالة  

كهرباء الصدر  تنجز 
تشغيل وانارة مستشفى 

عطاء ال الصدر 

“احباب التقى” .. دور إيجابي في زمن جائحة كورونا  

بحث مع الكويت سبل تطوير العالقات الثنائية

بغداد ـ الصباح الجديد:

الدكتور  األستاذ  التخطيط  وزير  بحث 
خالد بتال النجم مع ســفير اململكة 
األردنية الهاشــمية منتصــر الزعبي، 
البلديــن  بــني  الثنائيــة  العالقــات 
الشــقيقني، في اجملــاالت االقتصادية 

واالستثمارية، وسبل تطويرها.
الوزير خالل اســتقباله السفير  وأكد 
الزعبــي علــى قــوة ومتانــة وعمق 
العالقات الثنائية، النها تتسع لتشمل 
اجلوانــب االجتماعية والثقافية، فضال 
عن اجلوانب االقتصادية والسياســية، 
مبينــا حــرص وزارة التخطيط، على 
فتح آفاق جديــدة من التعاون في عدد 
من اجملاالت االقتصادية واالســتثمارية، 

مبا يسهم في تعزيز الواقع االقتصادي 
والتنموي في كال البلدين.

فيما اكد الســفير األردني، وجود تطور 
كبير شــهدته العالقات الثنائية خالل 
تطابق  نتيجة  الســابقة،  الســنوات 
وجهــات النظــر ازاء اغلــب القضايا 
منهــا  املقدمــة  وفــي  املشــتركة، 
اجلوانــب االقتصادية، مشــيرا إلى ان 
تطــور العالقات انعكــس ايجابا على 
حجم  وزيادة  التجــاري،  التبادل  حجم 

االستثمارات املشتركة.
إلى ذلك بحث الطرفــان خالل اللقاء، 
عددا من القضايا وامللفات ذات االهتمام 
اتفاق  بينها اســتكمال  املشترك، من 
الربط الكهربائي، واإلنترنت، بني لعراق 
واألردن، وكذلــك العمل على إنشــاء 
املدينة االقتصادية على اخلط احلدودي، 
فضال عــن مناقشــة إمكانية العمل 

على تأهيــل وتطوير وتأمــني الطريق 
الدولــي الســريع الذي يربــط العراق 
باألردن.  على صعيد متصل بحث وزير 
التخطيط مع ســفير دولــة الكويت 
لدى العراق سالم غّصاب الزمانان دعم 
جهود عمليات اعــادة اإلعمار وحتقيق 
االســتقرار والتنمية . وثمن الوزير في 
مستهل اللقاء، مواقف دولة الكويت، 
حكومــًة وشــعبا، الداعمــة للعراق، 
ســيما في مجــال مواجهــة جائحة 
كورونــا، ودعم جهود عمليــات اعادة 
اإلعمار وحتقيق االستقرار والتنمية في 
عموم العــراق، مبينا ان الظرف الراهن 
الذي متــر به بلدان املنطقــة والعالم، 
يتطلب، املزيد من التعاون من اجل عبور 
األزمــة، وجتاوز التحديــات االقتصادية 

الناجمة عن انخفاض أسعار النفط .
واكد الوزير مضــي احلكومة العراقية، 

في اتخــاذ سلســلة من اإلجــراءات 
واإلصالحــات االقتصادية، على املديني 
تفعيل  من خالل  واملتوســط،  القريب 
االســتثمار وخلق بيئة جاذبة لألعمال، 
إلــى  الكويتيــة  الشــركات  داعيــا 
االســتفادة من الفرص االســتثمارية 
املتاحــة فــي الكثير مــن القطاعات 
التنموية، وفقــا لألولويات االقتصادية 
وفجوات التنمية املؤشرة على مستوى 

كل محافظة من احملافظات.
مــن جانبه، رّحب الزمانــان، بتوجهات 
احلكومة العراقية، في دعم االستثمار 
وتعزيــز عالقــات التعــاون املثمر مع 
دولــة الكويــت، معربا عن اســتعداد 
احلكومــة الكويتية لتقــدمي املزيد من 
العراقي الشقيق، في  الدعم للشعب 
مختلف اجملاالت، مؤكــدا رغبة الكثير 

من الشركات للعمل في العراق.

تقرير

العراق واالردن يناقشان استكمال متطلبات الربط الكهربائي وشبكة اإلنترنت بين البلدين
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شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد - وكاالت :
حّذر رئيس منظمة الصحة العاملية العالم بشأن وباء 

كوفيد19- قائالً إن »األسوأ لم يأت بعد«.
وقال الدكتور تيدروس أدهانــوم غبريوس إن الفيروس 
سيصيب عدداً أكبر من الناس إن لم تعتمد احلكومات 

السياسات املناسبة.
وكّرر رســالته عن ضرورة اعتماد »الكشــف والتتبع 

الفيروس والعزل واحلجر الصحي«
وفاق عــدد املصابني بالفيروس حول العالم العشــرة 
ماليــني منذ بداية انتشــاره في الصــني نهاية العام 
املاضــي، وذهب ضحيته أكثر من 500 ألف شــخص 

حتى اآلن.
وســّجل نصف عدد اإلصابات في العالم في الواليات 
املتحدة وأوروبا، لكن الفيروس ينتشــر بسرعة حالياً 

في األميركيتني.
كما يتفّشى الفيروس حالياً في جنوب آسيا وإفريقيا 
ومن املرّجح أن يبلغ ذروة انتشاره مع نهاية شهر يوليو/

متوز.
وحث تيدروس احلكومات على اتباع منوذج أملانيا واليابان 
وكوريا اجلنوبية، في مراقبة تفشي الفيروس من خالل 

سياسات صارمة تضمنت إجراء الفحوص والتتبع.
وسّجلت الواليات املتحدة حتى اآلن 2.5 مليون إصابة 
و126 ألف وفاة، وهي تشــهد نسبة اإلصابات األعلى 

بني الدول األخرى.
كما ســّجلت الواليات التي رفعت قيــود اإلغالق - ال 
ســيما اجلنوبية- ارتفاعاً حــاداً في عــدد اإلصابات. 
وعمدت السلطات في تكساس وفلوريدا وواليات أخرى 

إلى إعادة فرض القيود على األعمال.
وتأتي البرازيل بعد الواليات املتحدة بعد تسجيلها 1.3 

مليون إصابة وأكثر من 57 ألف وفاة.
وفــي اململكة املتحدة الذي شــهدت أكبــر عدد من 
الوفيات في منطقة غرب أوروبا بسبب الفيروس، قال 
عمدة مدينة ليســتر إن احلانات واملطاعم ســتبقى 

مغلقة ألسبوعني بسبب ارتفاع في نسبة اإلصابات.

الصباح الجديد - وكاالت :
أمهــل الرئيس الفنزويلي نيكــوالس مادورو امس 
االول اإلثنني ســفيرة االّتاد األوروبي في كراكاس 
إيزابيل بريالنتي بيدروزا 72 ســاعة ملغادرة بالده، رّداً 
على فرض بروكسل في اليوم نفسه عقوبات على 

11 مسؤوالً فنزويلياً.
وأعلن مادورو طرد الســفيرة األوروبية في خطاب 
ألقاه في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس.

وقال »من هــم كي يحاولوا فرض أنفســهم عن 
طريق التهديد؟ من هم؟ كفى! لهذا السبب قّررت 
إمهال ســفيرة االتاد األوروبي 72 ســاعة ملغادرة 

بالدنا«
وأضاف »ســنحّل هذا في غضون 72 ســاعة )...( 
ســنؤّمن لها طائرة لترحل، لكّننا سنرّتب شؤوننا 

مع االتاد األوروبي«.
والرحــالت التجارية الدولية معّلقــة في فنزويال 

بسبب وباء كوفيد19-.
وكان االتاد األوروبي فرض نهار اإلثنني عقوبات على 
11 مســؤوالً فنزويلياً لضلوعهم في إجراءات ضّد 

املعارضة.
ومن بني الذين شملتهم العقوبات األوروبية لويس 
بارا الذي حــاول في أيار/مايو احللــول محّل خوان 

غوايدو في رئاسة البرملان.
وتشــهد فنزويال منذ 23 كانون الثاني/يناير 2019 
صراعــاً على الســلطة بني خــوان غوايدو رئيس 
اجلمعية الوطنية الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً 
للبالد في محاولة إلقصاء مادورو فيما بدأ الرئيس 
اإلشــتراكي والية ثانية بعــد انتخابات قاطعتها 
أّنها  املعارضة ونّدد بهــا اجملتمع الدولــي معتبراً 

مزورة.
وهناك أكثر مــن 50 دولة، فــي مقّدمها الواليت 

املّتحدة، تعترف بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويال.

الصباح الجديد - وكاالت :
 أقــرت الصني امس الثالثــاء قانون 
األمن القومي املثير للجدل بشــأن 
املدينــة، ما يثير مخــاوف من قمع 
أي معارضــة سياســية فــي هذه 
املســتعمرة البريطانية الســابقة 

التي تظى بشبه حكم ذاتي.
ومتجاهــال دعــوات الغربيــني، أقر 
الوطني الصيني هذا النص  البرملان 
الذي يأتي بعد سنة على التظاهرات 
الضخمة في املستعمرة البريطانية 
احلكومة  ســلطة  ضد  الســابقة 

املركزية.
وفي قرار غير مســبوق، جتاوزت بكني 
احمللي  التشــريعي  اجمللس  سلطات 
في هونغ كونغ عبــر اعتمادها هذا 

القانون، ما يثيــر مخاوف املعارضة 
في املدينة من تراجع غير مســبوق 
في احلريات منذ إعــادة هذه املدينة 

الى الصني في 1997.
وكان النص عــرض منذ األحد على 
اللجنة الدائمة في البرملان الوطني، 
الشــيوعي  للحزب  التابعة  الهيئة 

الصيني.
وأعلن أبــرز حزب مؤيــد لبكني في 
الدميوقراطي  »التحالف  كونغ  هونغ 
الزدهار هونغ كونغ«، »لقد مت اعتماد 
القانون بشــأن األمــن القومي في 

هونغ كونغ رسميا«.
وكانت وســائل إعــالم محلية في 
هونغ كونغ أعلنت في وقت ســابق 

عن تبني القانون.

وذكر »ناو تي في« و«ار تي اتش كي« 
بوست«  مورنينغ  تشــاينا  و«ساوث 
الثالثاء أن البرملان الوطني في بكني 

أقر النص باالجماع.
وهــذا القانون الــذي يتضمن قمع 
و«اإلرهاب«  »االنفصالية«  األنشطة 
قوى  مــع  و«التآمــر  و«التخريــب« 
خارجيــة وأجنبية« يهدف الى إعادة 
االســتقرار الــى هذه املســتعمرة 
البريطانية الســابقة التي شهدت 
تظاهرات ضخمة  املاضية  الســنة 
مناهضــة للســلطة املركزية في 

الصني.
ويخشى معارضو النص أن يستخدم 
هــذا القانــون لقمــع أي معارضة 
وإنهاء وضع شبه احلكم الذاتي الذي 

تظى به املدينــة وتقويض احلريات 
التي يتمتع بها سكانها.

والنص أعد خالل ستة أسابيع فقط 
لســكان  مضمونه  يكشــف  ولم 
هونغ كونغ البالغ عددهم 7,5 مليون 

نسمة.
لكن وكالــة أنباء الصــني اجلديدة 
كشــفت خطوطــه العريضة في 
الى  يهدف  انه  مؤكدة  حزيران/يونيو 

قمع انشطة »االنفصال واالرهاب«.
وتســتهدف الصني بذلك خصوصا 
مؤيــدي االســتقالل او حتى بعض 
الــدول االجنبية ال ســيما الواليات 
املتحدة املتهمة بتاجيج التظاهرات 

عبر دعم احملتجني.
ومــن املرتقــب تشــكيل »هيئــة 

أمــن قومي« في هونــغ كونغ تتبع 
للحكومــة املركزية، وهــو أمر غير 
مسبوق. وســتكلف بشكل خاص 

جمع معلومات.
وفكرة منح هيئة تابعة للســلطة 
املركزيــة الصينيــة صالحيات في 
هونــغ كونــغ تثير قلــق املعارضة 

احمللية.
وكتب جوشوا وونغ احد شخصيات 
بالدميوقراطية  املطالبــة  احلركــة 
في هونغ كونغ فــي تغريدة الثالثاء 
»هذا يعني نهايــة هونغ كونغ كما 
ســلطات  مع  العالم.  يعرفها  كان 
موســعة وقانون أعد بشكل سيء، 
ســتتحول املدينــة الــى منطقة 

+شرطة سرية+«.

وخالل مؤمترها الصحافي االسبوعي 
رئيســة  الثالثــاء، رفضت  صبــاح 
السلطة التنفيذية في هونغ كونغ 
كاري الم القول ما اذا مت اعتماد النص 

بالفعل.
وقالــت الم »أعتقــد انه فــي هذا 
الوقــت، ال يعود االمر لــي للتعليق 
األمن  بقانون  متعلقة  على مسائل 

القومي«.
املطالبــة  املعارضــة  وتعــد 
بالدميوقراطية في هونغ كونغ وعدة 
دول غربية بينهــا الواليات املتحدة، 
واالتاد  السبع  الى جانب مجموعة 
األوروبــي ان هــذا القانون يشــكل 
واحلريات  الذاتي  هجوما على احلكم 

في املدينة.

الصباح الجديد - وكاالت :
النمســاوي،  املستشــار  أعلن   
سيباســتيان كورتز، امس االول 
االثنني، أن بــالده يجب أن تنتهج 
سياســة تقييد الهجــرة، ملنع 
حدوث صدامات عرقية في البالد، 
األخيرة  االشــتباكات  غرار  على 

في العاصمة فيينا.
كورتز  أعرب  متلفز،  برنامج  وفي 
عــن اعتقاده بأن بــالده بجب أن 
تعتمد على نفسها في التعامل 
مع محاوالت أنقــرة التأثير على 
مواطنــني منســاويني مــن ذوي 

األصول تركية.
وعلــق رئيــس احلكومــة على 
أصل  االشتباكات بني شبان من 
التي  أكــراد،  ومتظاهرين  تركي 
شــهدها مؤخرا حــي فافورينت 
بالعاصمــة فيينا، قائال: »أعتقد 
أن علينــا أن ننتهج مســتقبال 
التقييدات في مجال  سياســة 
قريبا  فســنضطر  وإال  الهجرة، 
خلوض نقاشات حول مجموعات 
مــع  تتشــابك  شيشــانية 
مجموعات أخرى في الشــوارع، 
مثلما نناقــش اليوم حول النزاع 

في فافورينت«.
وأضــاف: »يتضح لنــا من مثال 
الوضع  خطــورة  مدى  فرنســا 
سياســة  تعطل  عــن  الناجم 
الدمج وتدفق املهاجرين بكثرة«.

وعبر املستشــار النمساوي عن 
قناعته بأن االشتباكات في فيينا 
السياسة  لفشل  نتيجة  جاءت 

املتبعة في مجال دمج املهاجرين 
في اجملتمع احمللي. وأوضح كورتس 
أن املشــكلة ســببها تراكــم 
مواطنني ذوي أصــول تركية في 
املنطقة التي يستعمل سكانها 
في  ويتســوقون  التركية  اللغة 
أوقاتهم  ويقضون  تركية،  محال 
بالتركية  ناطقة  مؤسسات  في 

أيضا.
وأضــاف كورتز أن على من يرغب 
في إشعال اشتباكات في شوارع 

النمسا أن يشعلها في تركيا.
واندلعت، يــوم 24 يونيو حزيران 

الفائت، اضطرابات غير مسبوقة 
فــي فيينــا بني مشــاركني في 
حقوق  حلماية  كرديــة  مظاهرة 
املنطقة  فــي  جــرت  النســاء 
ذي  باملدينة، وشــباب  »الـــ10« 
أصــول تركية كانــوا يصرخون 
شــعارات قومية بينهــا مؤيدة 
املتطرفة  كــورد«  »بــوز  حلركة 

وحاولوا إحباط املسيرة.
وأســفرت إجــراءات الشــرطة 
الهادفة للفصــل بني الطرفني، 
عن اندالع مواجهــات بني قوات 

األمن والشباب األتراك.

ولقيت هذه األحداث استنكارات 
واضحــا من حكومة النمســا، 
وقال مستشــارها سيباستيان 
كورتز آنذاك: »لن نســمح بنقل 
النزاعات من تركيا إلى النمســا 

وإشعالها في شوارعنا«.
انتقــدت وزارة اخلارجية التركية 
يــوم االثنــني بشــدة طريقــة 
تعامل النمســا مع احتجاجات 
»جماعــات كردية« فــي فيينا، 
قالت الوزارة إنها مرتبطة مبقاتلي 

حزب العمال الكردستاني.
الــوزارة:  بيــان  فــي  وجــاء 

»سُيستدعى سفير النمسا في 
أنقرة لوزارتنا ويتم إبالغه بقلقنا 
إزاء احتجاجات اســتمرت أربعة 
األمن  قــوات  واســتعمال  أيام، 
النمســاوية القوة ضد الشباب 

األتراك«.
وأضافت الــوزارة في بيانها أنها 
دانــت »التدخل العنيف« لقوات 
األمن النمســاوية مــا أدى إلى 
إصابة شــبان من أصــل تركي 
وحــدوث أضرار لبعــض أماكن 
عمــل اجلاليــة التركيــة خالل 

االحتجاجات.
النمســاوية  الشــرطة  وذكرت 
الكردية  املظاهــرات  بعــض  أن 
املاضي  األسبوع  جرت  الصغيرة 
وأن متظاهريــن قوميــني أتراكا 
عرقلتها  إلــى  ســعوا  مناوئني 
بإلقاء احلجــارة واأللعاب النارية 
على  الشرطة  واحتجزت  عليها، 

إثرها ثالثة أشخاص.
مــن جهتــه قــال املستشــار 
النمساوي، سيباستيان كورتس 
على تويتــر األحــد املاضي: »ال 
نريــد أن نرى صــورا للعنف في 
شــوارع النمســا، ســيما في 
لن نســمح  وبالتالــي  فيينــا، 
بنقــل النزاعات مــن تركيا إلى 

النمسا!«.
في حــني ذكــرت وزارة اخلارجية 
النمســاوية على إثــر ذلك في 
مطلع األســبوع أنها ســتدعو 
ســفير تركيا فــي فيينا إلجراء 

حديث معه اليوم االثنني.

رئيس منظمة الصحة 
العالمية يحذر من أن 
»األسوأ لم يأت بعد«

 مادورو يمهل سفيرة 
االتحاد األوروبي 72 ساعة 

لمغادرة فنزويال

الصين تقر قانون األمن القومي لهونغ كونغ ومخاوف من تراجع الحريات فيها

بعد االشتباكات في فيينا.. مستشار النمسا يدعو إلى تقييد الهجرة

الصباح الجديد - متابعة:
 

بعد ان شهد ملف سد النهضة 
بني مصر  وجــزرا  مــدا  االثيوبي 
وأثيوبيــا طالبــت مجلس األمن 
الدولي باجتماع ليدلو كل بدلوه 
والفوائد،  باألضــرار  يتعلق  فيما 
فــكان االجتمــاع مســاء امس 
االول االثنني بغية الوصول التفاق 

نهائي يرضي كل األطراف.
وخالل اجللســة، طرح كل طرف 
واملشــكالت  للقضية،  نظرتــه 
التي تعتريها والعوائق التي يجب 

جتاوزها للوصول إلى حل نهائي.
وقال سامح شكري، وزير اخلارجية 
املصــري، إن بــالده ترفض تهديد 
أمنها املائــي. وأن مصر جلأت إلى 
مجلس األمــن إثر ما وصفه بأنه 
»التعنت اإلثيوبي« في مفاوضات 

سد النهضة .
واضــاف إن بــالده تواجه »خطرا 
الوحيد  املصــدر  يتهدد  وجوديا« 
للميــاه وحليــاة أكثر مــن 100 
مليون مصري بسبب السد، الذي 
األزرق.  النيل  إثيوبيا على  شيدته 
بشكل  وتشــغيله  السد  وملء 
أحادي، ومــن دون التوصل التفاق 
الضرورية  اإلجــراءات  يتضمــن 
املصب،  دولتــي  حقــوق  حلماية 
مصر والســودان، من شــأنه أن 
التوتر في املنطقة، وقد  يزيد من 
ينجم عنه أزمات وصراعات تهدد 

استقرارها.
وقال شكري »مع تقديرنا ألهمية 
األهداف  تقيق  في  املشروع  هذا 
التنمويــة للشــعب االثيوبــي، 
وندعمه،  نســانده  الذي  الهدف 
أن  إدراك  الضــروري  فإنــه مــن 
مشروعاً بهذا احلجم، والذي يعد 
أضخم مشــروع لتوليد الطاقة 
الكهرومائية فــي أفريقيا، يهدد 
مقدرات ووجــود ماليني املصريني 

والسودانيني«.
من جانبها، انتقدت إثيوبيا إحالة 
مصــر ملف ســد النهضة إلى 

مجلس األمن.
وقال منــدوب إثيوبيــا لدى األمم 
املتحدة، في كلمته أمام مجلس 
األمن االثنــني، إن إحالة القضية 
إلى املنظمة الدولية قد يزيد من 

صعوبة التوصل حلل.
الثالثية  »املفاوضــات  أن  وأضاف 

تنته  لــم  والســودان  مصر  بني 
بعد«، مشيرا إلى إحراز تقدم في 

التفاوض.
ويهدف مشروع سد النهضة إلى 
أن يصبح أكبــر محطة للطاقة 
الكهرومائية في أفريقيا، وسوف 
يزود إثيوبيــا وبعض الدول اجملاورة 

بكميات كبيرة من الكهرباء.
ولكن مصر تخشــى من أن يؤثر 
املشــروع على حصتها من  هذا 
مياه النهــر، إذ تعتمد على نهر 
 90 قرابة  علــى  للحصول  النيل 
في املئة من احتياجاتها من املياه. 
وتخشــى القاهرة مــن أن يؤدي 
املشــروع إلى تراجع حصتها من 

مياه النهر.
وتؤكد إثيوبيا أن مشــروع ســد 
تكلفته  تبلــغ  الذي  النهضــة، 
مليارات من الدوالرات، يُعد ضروريا 

للتنمية االقتصادية في البالد.

وثمــة مخاوف من أن يــؤدي بناء 
السد إلى ســيطرة إثيوبية على 
أطول نهر في أفريقيا، في حني أن 
مصر تريد ملء الســد على فترة 
منسوب  ينخفض  ال  حتى  أطول 

النهر بشكل مفاجئ.
املتحــدة  الواليــات  وكانــت 
قــد تدخلــت للمســاعدة في 
2019، وأصدرت  املفاوضات عــام 
بيانا في وقت سابق أشار إلى أنه 
جرى التوصل إلــى اتفاق، وحثت 

إثيوبيا على االلتزام به رسميا.
وأكدت القاهرة على لســان وزير 
أن  شــكري  ســامح  خارجيتها 
القضية اليوم ترتبط »بأمر جلل« 
وأن  املصري،  للشــعب  بالنسبة 
ســد النهضة اإلثيوبــي »خطر 
وجودي يهدد املصدر الوحيد حلياة 

أكثر من 100 مليون مصري«.
املشروع  أن  وشدد شــكري على 

الضخــم الذي شــيدته إثيوبيا 
على النيل األزرق، ميكن أن يعرض 
أمن وبقاء أمة بأســرها للخطر 
بتهديده ملصدر احلياة الوحيد لها. 
ممثل  اتهامات  انتقد شكري  كما 
إثيوبيــا مبجلس األمن ملصر، قائال 
إن »القاهرة لم توجه أي اتهام ألي 
دولة، ولكن ممثــل إثيوبيا مبجلس 
االتهامات مباشــرة  األمن أطلق 
إلى مصــر والتي تعــد تدخال«. 
انعقاد جلســة مجلس  أن  وبني 
األمــن اليــوم خطــوة إيجابية، 
اجمللس  أعضــاء  التــزام  تعكس 
الرئيس في  اجلهاز  باضطالع هذا 
األمم املتحــدة مبســؤولياته على 
النحو املنصوص عليه في ميثاق 
املنظمة. من جهته، قال مندوب 
السودان في األمم املتحدة، إن بالده 
تؤمن بأن املسار اإلفريقي ميكن أن 
يدفع جهود الدول الثالث بشــأن 

ســد  بخصوص  التفاق  التوصل 
النهضة. وأضاف في كلمته أمام 
مجلس األمن الدولي أن اخلرطوم 
تؤمــن بــأن التوصل إلــى اتفاق 
قبل ملء ســد النهضة ضروري 
جدا لتجنــب اإلضرار باملاليني من 

الناس.
وشدد السودان على أن موقفهم 
بشأن سد النهضة يستند على 

مبدأ عدم اإلضرار باآلخرين.
ولفت املندوب األثيوبي إلى أنه لم 
يكن هناك عدالة في مشــاركة 
مياه نهر النيــل على الرغم من 
وجــود ندرة للميــاه تعاني منها 
في إفريقيا، مشددا على أن لدى 
باملياه  االحتفــاظ  في  احلق  بالده 
إثيوبيا  أن  واالستفادة منها.وأكد 
على يقني مــن مدى حاجة مصر 
والسودان ملياه نهر النيل وكذلك 
هنــاك حاجة إثيوبيا مــن املياه، 

مضيفــا: »وبالتالــي يجــب أن 
تكون هنــاك مباحثات عادلة بني 
األطــراف الثالثة وأال يكون هناك 

تباعد في املسافات«.
وحــذر مندوب إثيوبيــا لدى األمم 
املتحدة، مــن اخملاطرة بحل »أكثر 
صعوبــة«، معلنا رفضــه إحالة 
أزمــة ســد النهضة إلى  ملف 

مجلس األمن الدولي.
إلى ذلك، قــال ماجد عبد الفتاح 
املنــدوب الدائم جلامعــة الدول 
إن  املتحــدة،  األمم  لــدى  العربية 
خطورة  يــدرك  الدولي  اجملتمــع 
ملف ســد النهضة، مشيرا إلى 
ضرورة وجــود مذكــرات عاجلة 

ملعاجلة األمر وبشكل سريع.
وأكــد أن هناك دعمــا قويا من 
كل من الواليات املتحدة وفرنسا 
وبريطانيــا، ملوقــف مصــر في 

مجلس األمن.

اثيوبيا تنتقد تدويل ملف سد النهضة

قال سامح شكري، 
وزير الخارجية 

المصري، إن بالده 
ترفض تهديد 

أمنها المائي. وأن 
مصر لجأت إلى 

مجلس األمن إثر 
ما وصفه بأنه 

»التعنت اإلثيوبي« 
في مفاوضات سد 

النهضة .

سامح شكري في مجلس األمن: مصر ترفض تهديد أمنها المائي

تركيا تستنكر تعامل األمن مع تظاهرات الكراد من حزب العمال
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5سينما

االحداث  بالعديد من  الســينما  تنبأت 
املستقبلية بدأ من الصعود الى القمر 
التي  واالمــراض  الكــوارث  الى  وصوال 
اجتاحــت العالــم على مــدى األعوام 
أي  اكتشــافها  فمنــذ   ، املنصرمــة 
السينما في العام 1895 على يد االخوة 
والسينما تشــتغل على خيال  لومير، 
كاتب افالمها، هذا اخليــال الذي غالبا 
ما يكــون جانحا فينتج نصا ال تصدقه 
عقــول البعض، فيمــا يعتقد البعض 
األخــر بإمكانيــة حتققه مســتقبال ، 
فالســينما متنت او تخيلت ان االنسان 
سيقوم في يوم من األيام بالصعود على 
ســطح القمر، وذلك كان ما ال تصدقه 
العقول التــي ترى في القمــر كوكبا 
بعيدا جدا ال ميكن الوصــول اليه ، واذا 
مــا جنح احد ما في ذلك ، فتلك أذن هي 

نهاية العالم .
لكن وبعد سبعة أعوام على اكتشاف 
1902ا يقدم اخملرج  العام  السينما وفي 
جورج ميليس فلمه الشهير رحلة الى 
القمر مــن تأليف الكاتــب جول فيرن 
وهربــرت جورج ويلز، الــذي يتحدث عن 
صعود النســان الى القمــر، والذي عد 
حينهــا كواحد من اغــرب افالن اخليال 

العلمي.
الكوارث  السينما بحلول  تنبأت  كذلك 
واالمــراض التي ميكــن ان تنهي احلياة 
البشرية ، او تعمل على تدمير االقتصاد 
واحلد من جبروت االنســان الذي يعيش 
علــى وجه األرض، هــذا التنبؤ لم يأتي 
اعتباطا، فالعديد من صناع الســينما 
عاصروا الكوارث واالمراض واألوبئة التي 
اجتاحت العالم ، مثل الطاعون واجلدري 
واألنفلونزا االســبانية التــي اجتاحت 
العالم في عشــرينات القرن املنصرم ، 
أي بعد ربع قرن على اكتشاف السينما،  
من  العديد  الســينما  انتجــت  لذلك 
التي تتحــدث عــن إمكانية  األفــالم 
تفتك  ان  فايروســات ميكــن  انتشــار 
عن  يتحدث  بعضها  بالبشرية جمعاء، 
انتــاج مثل هكذا الفايروســات ضمن 
املتقدمة،  مختبرات علميــة للجيوش 
الستخدامها كســالح فتاك، ميكن ان 
يتفوق على األســلحة الذرية والنووية، 
طارحــة في الوقــت ذاتــه إمكانية ان 
ال تســتطيع اجلهات التــي تنتج هذا 
الفايــروس ضمــان ســالمة بلدانها ، 
فالفايروس ينتشــر في الهــواء ، ومع 
تطور احلياة ووسائل النقل ، فمن املمكن 
ان ينتقل الفايــروس خالل أيام الى دول 
عدة ، وهذا ما حصل مع فايروس كورونا 
او كوفيــد 19، الذي أنتشــر كالنار في 

الهشيم في كل بلدان العالم.
الســؤال هو هل ســتطرح الســينما 
بعد انتهــاء أزمة هذا الوبــاء تتحدث 
عنــه بطريقة ميكــن ان تثير أســئلة 
عــدة حول مــن صنع هــذا الفايروس، 
منطلقــة متخذة من نظريــة املؤامرة 
منطلقــا لذلك، وهل سنشــاهد حربا 
ســينمائية بــن جهات اإلنتــاج التي 
تخضع أليديولوجيا هذه الدولة او تلك، 
خصوصا ما تســمى بالدول العظمى 
منها، وهل ســتتحدث الســينما عن 
أمكانية نشــوء حروب بــن هذه الدول 
حول من هو املتســبب في انتشار هذا 

الوباء.
السينمائي  واإلنتاج  الوضع خطير  االن 
شــبه متوقف بســبب الوباء، وننتظر 
ما ستطرحه  لنشاهد جديد  انحساره 
الســينما حول الفايــروس األكثر رعبا 

على وجه األرض.

كاظم مرشد السلوم

فيروس كوفيد 19 
والسينما

 
كاظم مرشد السلوم 

ابــرز مــا توفــره املشــاركة وحضور 
املهرجانــات الســينمائية، هو فرصة 
مشــاهدة افالم ســينمائية من دول 
رمبا لم نشــاهد لها  مختلفــة، دول 
افالم سابقا، كونها بعيدة نوعا ما عن 
االنتاج التجاري الذي تتميز به السينما 
الســينمات  من  وغيرها  هوليوود  في 
العاملية االخرى، التي تعمل حتت شعار 
» الســينما صناعة وفن » وهو شعار 
اسهم وبشكل فاعل في تطور النتاج 

السينمائي العاملي.
لكن ماذا لو لم تتوفر للســينمائين 
فــي بعض الدول فرصــة لعمل افالم 
السينما  الشــعار، شــعار  وفق هذا 
صناعة وفن، تخضع حلسابات السوق 

وداللة شباك التذاكر؟ 
اخملــرج الفلبيني جون روبالز النا يجيب 
عن هذا   التســاؤل مــن خالل فيلمه 
اجلميل » حكاية احلالق » الذي شاهدنا 
عرضه األول في الشرق االوسط ضمن 
فعاليان مهرجان ابو ظبي السينمائي 

السابع . 
البســاطة في كل شــيء هي ما مييز 
الفيلــم، بســاطة االنتاج، بســاطة 
االداء وعفوية املمثلن » استعان بعدد 
كبيــر مــن املمثلن غيــر احملترفن »، 
حيث املكان احدى مقاطعات الفلبن 
اجلميلة، ببنايتها املعمولة من اخلشب 

وسعف النخيل.
تيمــة الفيلم الرئيســة هي التحول 
الشــخصية  فــي  يحصــل  الــذي 
املكاني  للظــرف  تبعــا  االنســانية 
والزماني، اذ الوجود لشــخص شجاع 
او جبان بالفطرة، لكــن الظروف هي 
من جتعل من هذا الشــخص شجاعا 
او جبانا، مقداما او متــرددا، صادقا او 

كاذبا، امينا او لصا. 
ماريلو ســيدة تابعة ومقموعة،« ادت 
يويجن  املمثلــة  فائقة  براعــة  دورها 
دونيغو، » ال تعرف غير بعض االصدقاء 
اخللص، وزوجها » احلــالق »الذي صادر 
شــخصيتها، حتى انها تقــول ان » 
جوزيــه يفكــر بالنيابة عنــي » هذا 
النكوص والقمع الذي استسلمت له، 

كان فقدان طفلها الوحيد قبل سنن 
عديدة احد اســبابه، ورمبا تكون احلياة 
الساكنة والبائسة في بلدتها الريفية 
ومنط احلياة الرتيب، قد ساهمت بذلك 

كذلك .
ماريلو كانت خادمــة خلوزيه اكثر من 
لسنن  حياة  وشــريكة  زوجة  كونها 

طوال.
فــي حلظة ما يطلب منهــا زوجها ان 
تتعلم احلالقة ألنه غالبا ما يتأخر عن 
فتح محله بســبب سهراته اليومية 
املاجنة، والتــي ال تعترض عليها ابدا، 

وفعال يبدأ بتدريبها. 
اخملرج جون روبــالز يطلعنا على عمق 
االستبداد املتســلط على ماريلو، من 
قبل زوجها، وكذلك عمق االســتبداد 
والتســلط الذي يعانــي منه اجلميع 
بسبب نظام فرديناند ماركوس، والذي 
سيكون سببا فيما بعد لتمرد ماريلو 

وانتصارها على ضعفها. 
بسبب كمية الشــراب واخملدر يتوفى 
الزوج خوسيه في ماخور البلدة، لتجد 

ماريلو نفســها وحيدة، بــدون الزوج 
الــذي كان يفكر مكانهــا حتى، ماذا 
ســتفعل، كيف ســتتدبر امرها، هل 
ميكن للرجــال ان يقبلوا بامرأة حالقة 
بدال من خوسيه حالق القرية الوحيد.

هنــا يظهــر لنا اخملــرج جــون روبالز 
البســطاء  للناس  اجملتمعي  التكاتف 
الذين يشتركون في املعاناة ك، فالكل 
يقف مع ماريلو في محنتها خصوصا 
اصدقائهــا املقربن، وتبدأ بفتح محل 
احلالقة ثانية. وتستطيع احلصول على 

ثقة الزبائن . 
الرتيبة  واحليــاة  الســاكنة  البلــدة 
للناس ال يحركها ســوى دخول قوات 
واالخر  احلن  بــن  ماركوس  الدكتاتور 
بحثا عــن الثوار، وهو امــر ال تفهمه 
ماريلو البعيدة عن املشــاكل، الهادئة 
التي ال تنفعل ابدا، بل تســاهم كبيرا 
في ابداء النصح للعديد من اصدقائها 

وصديقاتها املقربن. 
في حلظة ما يبدأ جون روبالز، باالنتقال 
الى احلكاية التي ســتعمل على رفع 

االيقاع الدرامي للفيلم، ليصل بنا الى 
الــذروة فيما بعــد، ذروة التحول الذي 
ســيطرأ على حياة احلالقة الرجالية، 
ماريلو، املرأة الطيبة، املساملة والهادئة 

 .
ابنها باملعمودية والتي سبق خلالته ان 
ارسلته ليدرس في مانيال ، يلجأ اليها 
هرابا مــن مالحقة جنــود ماركوس، 
يضعنا روبالز هنـــا امـــام ســـؤال 
مهـم، كيـف ستتعامـل امـرأة مثـل 
ماريلـــو مـع مثـل هكـــذا موضـوع 
خطـر، وهي املساملة التي كان زوجها 
يفكر بدال عنهـــا فـي كـل تفاصيـل 

حياتهـا. 
تتقبله وحتبئه، لكــن االمر لم ينتهي 
عند هذا احلد، روبــالز يصنع للحكاية 
بعــدا اخر، اذ يبعث حاكم البلدة على 
احلالقة ماريلو لتحلق له شــعره، بعد 
ان كان زوجهــا من يقوم بهذه املهمة، 
ويكرمهــا إلجادتها مهنتهــا، هناك 
تتعرف على زوجته الشــابة اجلميلة ، 
املســتلبة ، والتي تتشابه حياتها مع 

حياة ماريلو السابقة . 
هنا يشــتغل روبــالز بطريقة املونتاج 
ماريلـــو  بيـــن  العالقـــة   ، املتوازي 
وزوجة احلاكم ، وتردد ابنها باملعمودية 
ورفاقــه الى بيتها واتخــاذه اياه وكرا 

لنشاطهـم. 
الســؤال هنا ملــاذا لم تخــف ماريلو 
التــي طرأت على  التطورات  من هذه 
حياتها، ومن خطــورة تداعياتها ، هل 
هو شــغف مبغامرة لم يســبق لها 
ان جربتهــا ، هل هو حنــن وعاطفة 
لعد  التــي فقدنهــا مبكرا  االمومة 
موت ابنها قبل سنن ، ام هو االنتصار 
حلشد الفقراء واحملرومن الذين تعيش 
وسطهم ، وتكتشــف متأخرا ان هذا 
احلاكم التابع حلاكم مستبد اكبر هم 

سبب كل احلرمان الذي يعانون ؟ 
زيارات متكررة لزوج احلاكم، تبوح ملاريلو 
فيها عن معاناتها، ومعرفتها بخيانة 
زوجها لهــا، والعنف الذي يســلطه 
عليها ، نزهة في احدى الغابات وعلى 
مرتفــع صخري جتلس زوجــة احلاكم 
امامها تبــث لها حزنــاه ، وتعانقها 
وتقبلها بقوة ، بشكل مفاجىء تقف 

لتلقي بنفسها من اعلى املرتفع . 
يتكتم احلاكم على اخلبر ، ويجبر ماريلو 
علــى التكتم ايضــا ، اجليش يداهم 
منزلها ، بحثا عن ابنها ورفاقه ، االبن 
يهرب الى  ماخــور القرية حيث اخت 
احد رفاقه تعمل هناك ، فتيات املاخور 
يقدمن املســاعدة للثوار ، االشارة هنا 
ان اجلميع متحدين في حتدي الدكتاتور 

واحكامه العرفية .
احلاكم يطلب ماريلو ان حتلق شــعره، 
االبن يلتحق بثوار اجلبال، اجليش يفتش 
الســكان  مع  ويتعامل  البيــوت  كل 
بقســوة ، يد ماريلو على رقبة احلاكم 
حتمل شفرة احلالقة احلادة . // قطع // .
الصوري  السرد  يتدفق  مونتاج  بهكذا 
، ليدفعــك ان تطالــب باملزيــد، يــد 
 ، ، املستلبة  ماريلو املســاملة الهادئة 
متتد لتقطع شــراين رقبــة احلاكم . 
تاركته يسبح في  وتنســحب بهدوء 

بركة من الدم . 
املشــهد النهائي ، ماريلــو مع الثوار 
في عالي اجلبال تهتف للوطن واحلرية 

وتغني للحياة . 

»حكايات الحالق«

فلم من السينما الفلبينية التي ال نشاهد الكثير من أفالمها
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مركــز اجلونة للمؤمتــرات والثقافة 
في  املهرجان  فعاليــات  يحتضــن 

الدورة املقبلة 2020 
حتســبا للظــروف الصعبــة التي 
تواجهها املهرجانات الســينمائية 
العاملية، ولغــرض إقامة دورة آمنة 
وناجحة من أجل ضيوفنا وجماهيرنا 
اجلونــة  مهرجــان  قــرر  األعــزاء، 
السينمائي أن يعدل مواعيد إقامة 
الفترة  الرابعة، لتصبــح في  دورته 
ما بن 23 - 31 أكتوبر| تشرين األول 
2020 في مدينة اجلونــة، أي مبثابة 
شهر زائد عن املواعيد املُعلن عنها 
سابًقا. ســيتم اإلعالن عن برنامج 
الدورة الرابعة للمهرجان في نهاية 

سبتمبر/أيلول 2020.  
»تأثــرت العديــد مــن املهرجانات 
املتعلقة  باألوضــاع  الســينمائية 
املشــهد  إلى  وعودتها  باجلائحــة، 

ســتبعث برســالة إيجابيــة إلى 
إلى طبيعتها.  األمور  بعودة  العالم 
نحــن نختار أن نحيا فــي ظل هذا 
األمل، فــي جو مــن اإليجابية، وأن 
نســتكمل التزامنا الذي بدأناه من 
أجل املساهمة في تطوير السينما 
دوليــا وإقليميــا، وأن نضمــن في 
الوقت ذاته جتربة آمنة وممتعة لكل 
انتشــال  علق  املشــاركن« هكذا 

التميمي مدير املهرجان. 
يُفتتح في الــدورة الرابعة ملهرجان 
اجلونــة الســينمائي، مركز اجلونة 
الذي   ،)GCCC( والثقافة  للمؤمترات 
يتميــز بتصميمه املعمــاري الفذ 
املمتد على مساحة 8000 متر مربع 
الواسعة،  املفتوحة  الفضاءات  من 
ويُعد هذا االفتتــاح واحًدا من أهم 
األحداث املنتظرة فــي تلك الدورة، 
حيث ســيوفر أجواء فريدة لتجربة 

ثقافية وسينمائية جديدة.  

مــع مراعــاة اللوائــح احلكومية، 
يستكشــف املهرجان فــي الوقت 
إلقامة  املتاحــة  اإلمكانيات  ذاتــه 
الفعاليات ســواء كانت في أماكن 
مغلقــة أو مفتوحــة أو حتى في 
الفضــاء اإلليكترونــي )أوناليــن(، 
خاصــة تلك الفعاليــات املتعلقة 
الســينمائية،  اجلونــة  بـــمنصة 
من أجــل توفير جتربــة مهرجانية 
األولوية احلرجة  فعالة. لكن تتمثل 
للمهرجان في احملافظة على سالمة 
املشــاركن،  والضيوف  اجلماهيــر 
ووضع ذلك فــي املقــام األول، عن 
طريــق توفير كل املعاييــر الالزمة 

التي حتددها الهيئات الطبية.
بأقصى  البرمجــة  فريــق  يعمــل 
جهــده منذ بداية العــام، من أجل 
األفالم  واختيار  وتصنيــف  متابعة 
للدورة املقبلة مــن املهرجان. تقدم 
حتى هذه اللحظة، للمشاركة في 

الــدورة الرابعة، أكثر من 800 فيلم 
ومشروع في مرحلة التطوير وفيلم 

في مرحلة ما بعد اإلنتاج. 
رئيس عمليات  رزة  صرحت بشــرى 
املهرجــان، قائلة: »نحــن حالًيا في 
حوار مستمر مع العديد من األسماء 
الســينما  صناعة  فــي  الهامــة 
واملهرجانات الســينمائية، من أجل 
دراســة كيف ميكــن للمهرجانات 
أن تتكيــف مــع الظــروف احلالية 
الصناعة  تطوير  في  دورها  وتواصل 
إقليميا ودوليا. يشــارك فريقنا في 
ســوق مهرجان كان االفتراضي، من 
واملوزعن  املنتجــن  مقابلــة  أجل 
واحلصول على األفــالم، إضافة إلى 
لسوق  اإللكترونية  التجربة  دراسة 
األفالم. كما ســيتواجد فريقنا في 
مهرجانات اخلريف من أجل احلصول 
على أحــدث األفالم املمتازة من كل 

أنحاء العالم.« 

تحسبا للظروف الصعبة التي تواجهها المهرجانات السينمائية العالمية

مهرجان الجونة السينمائي يؤجل دورته الرابعة الى أكتوبر المقبل

د. طارق الجبوري
ان الصورة في أبســط اشــكالها 
ال تعــدو ان تكــون مجموعة من 
اخلطوط وقد تكــون هذه اخلطوط 
بنائية تشــكل الهيــكل البنائي 
الرئيسي للصورة . وهذا ما يعتمده 
متاماً،  تشــكيله  في  امليزانســن 
والكتلة  والشــكل  اخلط  معتمداً 
واملســاحات  والفراغات  واحلركــة 
العناصر  وهذه  للتكوين،  كعناصر 
العامليــة ضمــن  لغتهــا  لهــا  

تشفيرات
البعــض منها معــروف ومفهوم 
غالبا ما يفجر استجابات عاطفية 
معظم  لــدى  تقريبــا  متماثلــة 

املتلقن .
 واذا مــا توافــر اســتخدامها مع 
حتقيق التكامل الدقيق فيما بينها 
بشــكل فني وعلى قدر من اخليال 
التكوين  لغة  تؤلف  فإنها  والذكاء 
القادرة على ترجمة اجلو و األسلوب 

واحلالة النفسية املطلوبة .
وبقــدر ما حتدد اخلطــوط الهيكل 
العام لألشياء ، منها ما هو واقعي 
ومنهــا ما هــو انطباعــي ميكن 
تخلــق عالقــات مهمة ضمن  ان 
)الرباعية( الشكل ، الكتلة ، احلركة 
، الفضاء ، بشــكل مترابط يخدم 
بقدر  امليزانســن  مهما من  جانباً 

ما يؤدي االســراف في اســتخدام 
منهــا  املســتقيمة  اخلطــوط 
واملنحنية واملائلــة الى االضطراب 
في الرؤية وتداخل وتقاطع تعكس 
اثــارة بالغة ال ميكــن التحكم بها 
اذا ما عرفنــا "ان الوقت  خصوصاً 
املطروح ملشاهدة اللقطة ال يتسع 
على  الصــورة  ســطح  لتفحص 
مهــل فالنتيجة تكون تشويشــاً 
صوريــاً ينجم عن وجــود اكثر من 
ثمانية أو تســعة عناصر رئيسية 
في التكوين" ٣٠ . تضخ اشــاراتها 
دفعة واحــدة ، وهذا اجلانب يفرض 
على اخملرجن توخي البســاطة في 
تستطيع  لكي  امليزانسن  تنظيم 
بــكل  اللقطــة  العــن مســح 
تفاصيلها و من ثم توحيد العناصر 
منظمة  تشــكيلة  داخل  اخملتلفة 
"قــد تكــون اخلطوط مــن جهة 
اخرى ثانوية تقتصــر على الوصل 
البنائيــة وتقوية  بــن اخلطــوط 
الروابط بينهــا أو تقوم بأداء الربط 
بن احد اخلطــوط البنائية وحدود 
الشــعور  تثير  الصــورة كي  اطار 

باالستمرار أو الالنهائية" ٣١ . 
وهنا يأتي دور االطار اخلارجي ليلعب 
دورا مهما في حتقيق وحدة الشكل 
ذلك لكونه الوعاء لكافة الوحدات

البصريــة التــي تشــكل منهــا 

اللقطة. وتتميــز الصورة بالوحدة 
العناصــر  تتكامــل كل  عندمــا 
يضمهــا  التــي  الســمعمرئية 
املشــهد. وهذا يحدث عند ترجمة 
اجلــو واملــزاج النفســي املطلوب 
للخــط  املناســب  باالســتخدام 
والشكل والكتلة واحلركة واإلضاءة 
وحركة  املمثلــن  حلركــة  اضافة 
الكاميــرا الــى جانب اســتخدام 
اللون املناسب. وعلى كل العناصر 
النفســية واجلماليــة والتقنيــة 
للمشــهد ان ترتبط في ما بينها 
الينا  تنقــل  ان  بربــاط متينبغية 
شــعوراً عاطفــاً موحــداً ذلك ان 

اجلمع بن خليط غيــر متكامل أو 
متجانس من عناصر السمع مرئية 
ال ينتج عنه سوى صدمة متضاربة 
الى اضعاف ســرد  تؤدي  االجتاهات 

القصة .
هنا يأتي دور امليزانسن في تنظيم 
هــذه العمليــة وتنســيق هــذه 
العناصر الســنغرافية في تكوين 
لفحوى  واضحــة  ترجمــة  يعــد 
تتجلى  هنــا  واملشــهد.  اللقطة 
مهــام اخملــرج واملديــر الفني في 
تشكيل ميزانسن خالق عن طريق 
خلق التكوين على ســطح مستٍو 
متوازي األضالع بترتيب يتم عموما 

املعادلة  أو  املوازنــة  ضمن نوع من 
ذات االنسجام التوافقي ، ٣٢. 

املقصــود بالتركيــب التقليــدي 
والتكويــن االعتيــادي املبني على 
اســس تكوينيه دارجــة املقاييس 
املوازنة  التقليديــة في  أو  القدمية 
بينها . فأورســون ويلز وجون فورد 
وازنشــتاين من النمط األول بينما 
وبازوليني وكودار  يشــكل فيليني 

من النمط الثاني. 
الســينغرافية  العناصر  ان جميع 
التــي في الــكادر تعانــي صراعاً 
فيما بينهــا وفقاً لبعض املدلوالت 
ووفقاً لألحاسيس التي تثيرها هذه 
العناصــر كل منها علــى حدة أو 

مجتمعة مع بعضها . 
وفقاً  الشــكل  يتكامــل  ولكــي 
اجلمالي فمن  التنظيــم  ألســس 
الصراعات  تنتهي هذه  ان  الفروض 
بن الوحدات البصرية بسيادة فريق 

من هذه العناصر.
هنــا يلعب امليزانســن دوراً مهما 
السينغرافيا  لعناصر  تنظيمه  في 
احلركي  التشــكيل  خلق  اجل  من 
معن  موضوع  لتأطيــر  التكويني 
مرسوم ســلفاً في حدود اللقطة 
ذلــك عبر  الواحــدة. يجــري كل 
للمســاحات  واضــح  اشــتغال 
والوحــدات  والكتــل  والفراغــات 

البصريــة االخرى داخل مســاحة 
محدودة هي حدود اطار الكادر . فأي 
تغير في وضــع العناصر البصرية 
من املؤكد سيؤثر على احاسيسنا 
وســلوكنا وانطباعاتنا ويشــترط 
ان حتل ســمة التــوازن التي تلعب 
دوراً هامــاً فــي ترســيخ اللقطة 
واالحســاس براحة نفســية حن 

النظر اليها . 
مهمــة اخملــرج تكمن في رســم 
التوازن وعــدم وجود قوانن صارمة 
او معاييــر ميكن ان يقــاس عليها. 
الصورة  في  بالتوازن  اناالحســاس 
السينمائية يبدو قريبا من القواعد 
الرياضيــة، ويكســب طابعا ماديا 
ملموسا ، اال انه في الواقع ال يعدو 
ان يكون مجرد احســاس او شعور 
قد يحسه به املشــاهد وال يحس 
به االخرون . ولكــن بطبيعة احلال 
الى  ان"النفــس متيل ال شــعورياً 
تلتئم  التكويــن حيث  في  التوازن 

العناصر اخملتلفة في
صــورة مقبولة "  ، مــع ذلك فان 
مــن املفروض عــادة مراعاة قوانن 
التوازن في تقدمي اللقطة هنا يأتي 
دور امليزانســن في ايجــاد توازنات 
تقليدية أو غير تقليدية في فضاء 
الواحدة  اللقطــة  ضمــن  الكادر 

.معتمداً الصوت كالعب مهم.
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رياضة

الديوانية ـ إيمان كاظم:

الرياضي  الديوانية  نادي  تأســس 
مدينة  فــي   1965 العــام  فــي 
جنــوب   km  180 الديوانيــة 
العاصمة بغــداد لعب دورآ كبيرآ 
في احلركة الرياضية في املنطقة 
و رفد املنتخبات العراقية بالعديد 

من النجوم في مختلف االلعاب.
 اجنبــت الديوانية جنــوم كثيرة و 
منهم العمالق فالح عبد حاجم , 
محمد هادي, ظافر عبد الصاحب, 
حيدر جابر, حامد رحيم ,ســعيد 
محســن , مصطفــى ناظــم و 
حارس عرين االســود جالل حسن 
و العديد من االســماء و التي مت 
 . الوطنية  رفدهــا للمنتخبــات 
االهتمام  مت  االخيرة  السنوات  في 
بالفئات العمرية ناشئة اشبال و 

شباب .
»الصبــاح اجلديد« حطت الرحال 
هذه املرة عند ناشــئة الديوانية 
اجريناه مع مدربي  بتقرير موسع 
و العبي الفريــق و اول محطاتنا 
كانــت مع مــدرب اشــبال نادي 
الديوانيــة الكابنت جــواد كاظم 
الصائــغ و الذي حتــدث عن بداية 
تأســيس الفريــق في املوســم 
نــادي  ان  أكــد  و   ،  2019/2018
الديوانيــة األم و الذي منذ بداية 
تأسيســه و حتى اليوم كان و ما 
يزال منجمآ لالبطــال و يعد هو 
للمنتخبات  االساســي  الرافــد 
الوطنيــة و االنديــة اجلماهيرية 
و بفخــر قــال الصائــغ »يعتبر 
فريقي أول فريق للناشــئني منذ 
بدايــة تأســيس النــادي و لقد 
و خّرجنا العبني  باملهمــة  جنحنا 
مبستوى الطموح و سيكون لهم 
مســتقبل باهر . اشــاد الصائغ 
بالدعــم الالمحــدود مــن قبل 
الديوانية  لنــادي  االدارية  الهيئة 
حساباتها  في  وضعت  االدارة  ألن 
و  الناشــئة  باملواهب  االهتمــام 
صقلها و شكر رئيس احتاد الكرة 
زغيرعيدان  الديوانية كامــل  في 
الذي يعــد الداعم االكبر للفئات 

العمرية في الديوانية.
وحتــدث الصائغ عــن معاناتهم 
الكبيــرة و قال مثلمــا تعلمون 
نحن اسســنا فريق اشبال و هم 
بعمر صغير جداً فهم بحاجة إلى 
رعاية خاصــة باألضافة الى قلة 
ادوات التدريب وعدم وجود وسائل 
نقل هي اصعب مــا يواجهنا ألن 
في  متفرقة  مناطق  من  الالعبني 
الديوانيــة، لم جنــد و لم نلمس 
اي اهتمــام جــدي و واقعي من 
الرياضة في احملافظة  مســؤولي 
إجتاه هذه البذرات التي ســتكون 
و  العريق  لنادينا  الرافد االساسي 

املنتخبات الوطنية .
اختيار العبي  وباحلديث عن فرص 
الديوانيــة و احملافظــات لتمثيل 

املنتخبــات الوطنية بكل فئاتها 
عتبه  الصائــغ عن  عبر  العمرية 
الشــديد اجتــاه مدربــي الفئات 
الوطنية،  للمنتخبــات  العمرية 
حيث قال ان هؤالء املدربني عليهم 
ان يضعــوا باحلســبان ان هناك 
املمتاز  الــدوري  تنافس في  اندية 
و لديهم فرق اشــبال و ناشئني و 
شباب و من االجدر بهم ان مينحوا 
االندية  هــذه  لالعبي  الفرصــة 
العشرون فهل يعقل ان %90 من 
العبي املنتخبات الوطنية للفئات 
العمرية من بغداد فقط ؟ والعبي 

احملافظات يعانون احلرمان !
 وذكــر ان العبيــه يســتحقون 
التواجد ضمن صفوف املنتخبات 
الوطنية و شكر الصائغ الصباح 

اجلديــد لتواجدهــا الدائــم مع 
الفئات العمرية و دعمها املباشر 

للمالك التدريبي و الالعبني .
الفريق  مشــرف  الى  باالنتقــال 
الكابنت علي ماضي بجاي اكد ان 
من  جيدة  مستويات  قدم  الفريق 
خالل النتائج التي حصل عليها و 
حصوله على املركز األول و حصد 
لقب بطولة احملافظة التي اقامها 
االحتاد الفرعي في الديوانية و اكد 
بجاي على ان مستويات الالعبني 
بتصاعد مستمر و تقدم بالشكر 
الى الــكادر التدريبي الذي يقدم 
العبني  لصناعــة  لديــه  ما  كل 
يرفدوا بهــم املنتخبات الوطنية 
في املستقبل و عن الظروف التي 
مير بهــا العراق عامــة و القطاع 

الرياضي بشــكل خاص شــكى 
بجاي قائال نحن منر بظرف صعب 
لكن هــذا ال مينع الكادر التدريبي 
الجل  العطــاء  مواصلــة  مــن 
مســتقبل الكرة العراقية حيث 
تدريبي  الالعبني منهاج  اعطاء  مت 
داخــل منازلهــم للحفاظ على 
مســتوى اللياقة البدنية و عبور 

مرحلة كورونا التي جتتاح البالد .
اشــبال  العاب  صانــع  وحتــدث 
الديوانية الالعب امير حيدر وحيد 
عــن حبــه الكبير لنــادي القوة 
اجلوية و نادي الشــرطة الرياضي 
و قال امتنى متثيــل هذين الناديني 
الى  الكبيرين و اصل مســتقبال 
مســتوى امجد عطوان و بشــار 

رسن .

حبيب  محمد  وارث  الالعــب  اما 
العب خط الوسط حتدث قائال ان 
طموحي املستقبلي ان امثل نادي 
الديوانية األم و لكــن لو قدر لي 
ان امثــل نادي جماهيري لن يكون 
إال اجلويــة و همام طارق هو مثلي 

االعلى .
وبحســرة قال اننا نعاني االمرين 
مــن مدربــي الفئــات العمرية 
الذين ال يبحثــون عن االمكانيات 
احلقيقة لالعبــني و امنا يعتمدون 
على احملسوبية و املنسوبية و في 
حقيقية  طاقات  هناك  الديوانية 
قــادرة علــى خدمــة املنتخبات 

الوطنية و متثيلها خير متثيل .
اما الالعب مصطفى علي ماضي 
العب وسط الفريق شكر الصباح 
بالفئات  االهتمــام  اجلديد علــى 
العمريــة و متنــى متثيــل العريق 
الديواني و املنتخبات الوطنية في 
املســتقبل و متنى ان يكون امتداد 

الى عمالقة املنتخبات الوطنية
عند  كانت  األخيــرة  ومحطتنــا 
الالعب كــرار محمد جبــار الذي 
حتــدث عــن طموحه فــي متثيل 
الديوانية  نادي  و  الوطني  املنتخب 
و باح بعشقه الكبير لنادي الزوراء 
و الســاحر احمد راضي و قال كل 
راضي  احمــد  اكون  ان  امنياتــي 
و عاتــب جبار  باملنتخب  اجلديــد 
بشــدة مدربي الفئــات العمرية 
للمنتخبات الوطنية التي تتغافل 
احملافظــات و تبحث عن العاصمة 
فقط و شــكر ادارة نادي الديوانية 
التي تعمل باملمكن لتقدمي الدعم 

و اقامة البطوالت الدورية .
ونحن بدورنا نناشد مدربي الفئات 
العمريــة للمنتخبــات الوطنية 
بالتركيــز على العبــي احملافظات 
خاصــة و ان هنــاك انتكاســات 
بنتائج املنتخبات الوطنية للفئات 
االســتحقاقات  فــي  العمريــة 
مزاجية  بســبب  ذلك  و  اخلارجية 
بعض املدربــني و الكيل مبكيالني 
تركيزهم  و  احملافظات  العبي  اجتاه 
العاصمــة هي دعوة  على العبي 
فوق  العــراق  لوضــع مصلحــة 

مصاحلهم الشخصية.

طموحات رفد الفريق األول بالمتميزين وكسب 
البطوالت تتصدران أولويات المالك التدريبي 

درجال يهنىء نادي »الصباح الجديد« تسلط االضواء على ناشئة نادي الديوانية
الزوراء بعيد التأسيس

سالمات لرئيس 
التطبيعية إياد بنيان

الزوراء يخطف صفقتين 
من الشرطة والجوية

بغداد ـ الصباح الجديد:
هنأ وزير الشــباب والرياضة عدنــان درجال نادي 
الــزوراء الرياضي وجماهيره فــي الذكرى الـ 51 
لتأسيســه، متمنيا له التقــدم واالزدهار كونه 
عالمة فارقــة وميتلــك تاريخاً وســجالً حافالً 
باإلجنازات مبختلف األلعاب الرياضية أكســبته 
حــب اجلمهــور داخل العــراق وخارجــه فضالً 
عن األســماء الالمعــة من املواهــب الرياضية 
املنتخبات  التي تخرجت من مدرســته ومثلت 

الوطنية .
وشــدد الوزيــر درجال علــى ان وزارة الشــباب 
والرياضــة تنظر الــى انديتنا بـ انها االســاس 
في رعاية وتطويــر املواهب الرياضية وتتمنى ان 
يكون دعمها مســتمرا لتــوازي افضل االندية 
في منطقتنا، وما ملعــب الزوراء الرياضي الذي 
تنفذه الوزارة بســعة 16 الف متفرج وشــارف 
على االنتهاء بعون اهلل تعالى إال جزء بسيط من 
هذا الدعم الذي يســتحقه هذا النادي الكبير 
بإســمه وتاريخه واجنازاتــه والعبيه وجماهيره، 
بل واكثر من ذلــك فطموحنا ميتد الى ان تكون 
جلميــع انديتنــا مالعبها النموذجيــة اخلاصة 
بها وان تتوســع هــذه االندية لتكــون رياضية 

واجتماعية وترفيهية.
حتية خاصــة وخالصــة إلدارة والعبي وجمهور 
الــزوراء في ذكرى تأســيس ناديهم ونرجو لهم 
مزيداً من التألق والنجاح املقرون باإلجنازات على 
الصعيد احمللي والعربــي والقاري، ومن خاللهم 
ايضا احيي انديتنا جميعــاً التي نرجو لها دوام 

التوفيق والنجاح.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت الفحوصات الطبية إصابة رئيس الهيئة 
التطبيعيــة الحتاد الكــرة العراقي إيــاد بنيان 

بفيروس كورونا املستجد.
وقال الناطــق اإلعالمي لالحتاد هشــام محمد 
في تصريحات صحفيــة، إن نتائج الفحوصات 
أكدت إصابة رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان 
بالعدوى، ودخل احلجر الصحــي لتلقي العالج 
الالزم.وبــنيّ أن حالة بنيان مســتقرة وال تدعو 
للقلق، في حني باشــر التزامه باحلجر الصحي.

وأكمل: »نتمنى له الســالمة والشفاء والعودة 
ملزاولة عمله«.

الصحة  تتمنــى  اجلديــد«  »الصبــاح  اســرة 
لكرة  التطبيعية  الهيئــة  لرئيس  والســالمة 
القــدم، اياد بنيــان وجميع املصابــني، وان يعود 

بالسرعة إلى عمله ساملا معافى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن نــادي الزوراء ، من الظفر بخدمات مهاجم 
الشــرطة وهداف املوســم املاضــي عالء عبد 
الزهرة، واحملترف الســوري زاهــر ميداني، قادما 
من القوة اجلوية.وقــال مصدر مقرب من اإلدارة: 
»الزوراء اتفق بشــكل نهائي مــع عبد الزهرة، 

باإلضافة إلى احملترف السوري زاهر ميداني«.
وأضــاف: »االتفاق النهائــي مت بني الطرفني ومن 
املؤمل أن يتم توقيع العقد هذا األسبوع«، الفتا 
إلى أن الالعبني سينضمان في صفقتي انتقال 

حر، بعدما رفضا التجديد لفريقيهما.
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لندن ـ وكاالت:

إنه  يورجن كلوب مدرب ليفربول  قال 
ال يتوقــع أن ينفق ناديــه ببذخ خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية قبل انطالق 
املوســم اجلديد ويرى مستقبال واعدا 
للعديد من الالعبني الشبان القادرين 

على دخول التشكيلة األساسية.
وضمن ليفربول التتويج بلقب الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بشــكل 
مبكر وكان مرشحا لضم تيمو فيرنر 
من رازن بال شــبورت اليبزيج قبل أن 
يختار الالعب البالــغ عمره 24 عاما 

االنتقال إلى تشيلسي.
املقبلة  االنتقــاالت  إن  وقال كلــوب 
من املرجــح أال تشــهد العديد من 
الصفقــات مثل الســنوات املاضية 
بســبب اآلثــار االقتصاديــة جلائحة 
كوفيد19- علــى األندية.وأبلغ كلوب 
الصحفيــني »ترك كوفيــد أثره على 
اجلانبني داخــل اللعبة وخارجها وهذا 
أمر طبيعي ومن غير املرجح أن يكون 
هــذا الصيف مليئــا باالنتقاالت في 

العالم«.
وأضــاف »ال ميكــن أن ننفــق املاليني 
واملاليني ألننــا نريد ذلك، أو نعتقد أنه 
من اجليد أن نفعل ذلك. لم نكن نرغب 
أبدا في ذلك«.وزاد »املشــكلة أنه مع 
وجود تشــكيلة قوية كيف سيمكن 
تدعيم التشــكيلة القوية في سوق 
االنتقاالت؟«وتابــع املــدرب األملانــي 
أن يكــون مبتكرا..  إلى  املرء  »يحتاج 
نحاول البحث عــن حلول داخلية وال 
يزال هنــاك الكثير، فلدينــا ثالثة أو 
أربعة العبني بوسعهم قطع خطوات 

كبيرة«.
وحســم ليفربــول، لقــب الــدوري 
اإلجنليزي املمتاز مبكرًا، قبل 7 جوالت 
ليسعد جماهيره  املشوار،  نهاية  من 
ويعوضهم عن االنتظار ملدة 30 عاًما.

ويدين الليفــر كثيرًا ملدربــه األملاني 
توليفة  الذي صنــع  يورجن كلــوب، 
مميزة من الالعبني فــي كل اخلطوط، 
وبنى فريًقا ال يقهر محلًيا، ليستعيد 
أمجــاده، محقًقا لقــب البرمييرليج 

للمرة الـ 19 في تاريخ النادي.
ويستعرض التقرير االتي، أبرز أسلحة 

كلوب التي قادتــه للتتويج بفارق 23 
نقطة عن مالحقه مانشستر سيتي، 
حامل اللقب في املوسمني املاضيني: 

أهــل الثقــة: اعتمد املديــر الفني 
لليفربول، حتى حســم لقب الدوري 
اإلجنليــزي، علــى خدمــات 24 العًبا 
خــالل 31 مبــاراة.وكان لكلوب أهل 
ثقة ال ميكن االســتغناء عنهم منذ 
بداية املوســم، وعلى رأسهم املدافع 
فيرجيل فان دايك الذي شارك في 31 
مبــاراة كاملة، يليــه الظهير ترينت 
ألكسندر أرنولد الذي يحتفظ بنفس 
املعدل، لكنه ظهر مرة واحدة كبديل.
كما خاض املهاجــم البرازيلي روبرتو 
فيرمينو أيًضا فــي 31 مباراة، منهم 
مرتــني كبديــل، ثم العب الوســط 
الهولنــدي فينالدوم فــي 30 مباراة، 
والظهير األيســر االسكتلندي أندي 

روبرتسون 29 مباراة.
مثلــث الرعــب: وميلك الريــدز، قوة 
هجوميــة ال يســتهان بهــا، حيث 
ســجل 70 هدًفا، تنــاوب عليها 16 
العًبا.ويعــد الثالثي الهجومي للريدز 
هو مثلث الرعب للمنافســني، حيث 

هدًفا،   17 ســجل محمــد صــالح 
مقابــل 15 لزميله ســاديو ماني و8 
 4 دايك  فان  لفيرمينو.وسجل  أهداف 
أهداف، بينما أحرز جوردان هندرسون، 
أرنولد، فينالدوم وأليكس تشامبرلني 
وديفوك أوريجي، 3 أهداف لكل منهم.

صنــدوق الهدايــا: برغــم كونه من 
أصحاب املهام الدفاعية، إال أن أرنولد 
كان من جنوم الليفر طوال املوســم، 
ثالث مرات،  بالتســجيل  ولم يكتف 
بل صنع أيضــا 12 هدًفا لزمالئه.كما 
تنــاوب على توزيــع الهدايا بصناعة 
األهداف، كل من أندي روبرتســون بـ 
8 متريرات حاســمة مقابل 7 متريرات 
وماني  وصــالح  فيرمينــو  للثالثــي 

وخمسة لقائد الفريق هندرسون.
االنضباط  روح  كلــوب،  غــرس  كما 
واللعب النظيــف في نفوس العبيه، 
حيــث لــم ينالوا ســوى 28 إنــذارًا 
أكثرهــم لالعب الوســط البرازيلي 
فابينيو بـــ 5 بطاقات، يليــه أرنولد 
وميلنر 4 بطاقات لكل منهما، و3 جلو 
للحارس  وحيد  مقابل طــرد  جوميز، 

أليسون بيكر.

كلوب يعلن سياسة تعاقدات ليفربول في الميركاتو الصيفي
مسيرة تتويج بطل البريميرليج ارتكزت على نقاط عدة

ليفربول .. بطل الدوري اإلجنليزي

8:00 مساًء
10:15 مساًء

8:30 مساًء
10:45 مساًء

مفكرة اليوم

أرسنال ـ نوريتش سيتي
وست هام ـ تشيلسي

إنتر ميالن ـ بريشيا
سيال ـ ميالن

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافــق وزيــر الشــباب والرياضة 
عدنــان درجــال، على تســمية 
القاعــة الرياضيــة املغلقة في 
قضاء احلبانية باسم املرحوم علي 
هادي الذي وافته املنية اثر اصابته 
املســتجد،  كورونــا  بفايــروس 
وتثمينــا لدوره الكبيــر في رفع 
العراق عاليا خالل متثيله  اســم 

املنتخبات الوطنية بكرة القدم.

وبني "درجــال" ان املوافقة جاءت 
بنــاء ً علــى مطالبات شــباب 
خالل  وذلك  احلبانيــة،  ورياضــة 
االتصــال الهاتفي مع قائممقام 
احلبانية علي داود وتقدمي طلبا الى 
لتسمية  والرياضة  الشباب  وزارة 
فقيد  باســم  املغلقة  القاعــة 
الكثير  الذي قدم  العراقية  الكرة 
مــن االجنــازات خالل مســيرته 

الرياضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الشــعبية  املالعــب  تبقــى 
والســاحات منجما الكتشاف 
املواهب والطاقات في عالم كرة 
الكرادة  منطقــة  وفي  القدم، 
الشــعبي   األصدقاء  فريق  يبرز 
املدرب  بقيادة  الكرة  خلماســي 
حســن فالح، الفريق شارك في 
ويضم  البطــوالت  من  العديد 
العناصر  مجموعة متميزة من 
متلك  التي  الشــبابية  الواعدة 
مؤهــالت فنية عاليــة بحاجة 
إلى عيون الكشــافني من أجل 
واملنتخبات  باألنديــة  احلاقهم 

الوطنية.
والالعــب حيــدر عبــد األمير، 
اخلطــوط  موقــع  يشــغل 
الدفاعية، يأمل ان يكون فريقه 
نقطة انطالقته نحو متثيل نادي 
ويأمل  يشجعه  الذي  الشرطة 
القيثارة  احد عازفــي  يكون  ان 
القريب،  املستقبل  اخلضراء في 
وحيدر مــن محبي فريق الهالل 
السعودي على الصعيد العربي 
ونادي برشلونة اإلسباني عامليا.

طاقات  يضم  االصدقــاء  فريق 
اخرى جديرة باللعب في صفوف 
األندية بفضل مــا قدمته من 
امكانات عاليــة في البطوالت 
الفريق،  التــي شــارك فيهــا 
واضافــة إلى الالعب حيدر عبد 
األمير، هناك، علي صالح واحمد 
ومحمد  أحمــد  وامنار  حكمت 

غالب واخرين.
بقي ان نشير إلى ان حيدر عبد 

األمير، ينال الدعم من اســرته 
التي تسانده وتعمل على تهيئة 
كرة  مــع  تواصله  متطلبــات 
ومصاريف،  جتهيزات  من  القدم 
سعيا منها إلى اكماله ملسيرة 
اللعــب وااللتحــاق باألنديــة 
وامكاناته ضمن  نفسه  ليقدم 
تقام  التي  الرسمية  البطوالت 
الفئات  فرق  األندية في  لالعبي 

العمرية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت إدارة الطلبة أن وزارة التعليم 
تعهدت  للنــادي،  الراعية  العالــي 
بتذليل الصعوبات وتوفير احتياجات 
الفريق، إضافة إلى العديد من األمور 
املهمة التي ناقشــتها إدارة النادي 
والبحث  العالي  التعليــم  وزير  مع 

العلمي الدكتور نبيل كاظم.
وذكــر النادي  في بيــان صحفي أن 
وزير التعليم متفهم للوضع املالي 
ووعــد بتوفيــر احتياجــات النادي 
قبل الشــروع بالتحضير للموسم 
الكروي اجلديد.وبعد االجتماع توجه 
وفد إدارة النــادي الى جامعة بغداد 

والتقى برئيــس اجلامعة الذي أبدى 
تعاونا كبيرا ووعد بتخصيص ملعب 
البرج في جامعة بغــداد لتدريبات 
إمكانيات  ووضع  الطالبــي،  الفريق 
قاعات  من  النــادي  اجلامعة خلدمة 
ومالعب، إضافــة الى تخصيص دار 

الضيافة لسكن العبي الفريق. 

تسمية قاعة الحبانية المغلقة 
باسم المرحوم علي هادي

حيدر عبد األمير.. طموحات
 العزف على أوتار القيثارة

الطلبة يحصل على وعود بالدعم
 من وزارة التعليم العالي

علي هادي

حيدر عبد األمير



--1
حني أنتشى بالسلطة أحد احلّكام قال :
يا ليتها تدوم لنا، فقيل له على الفور :

لو دامت لغيرك ما وصلت اليك .
وهذه هــي احلقيقــة التي يجــب ان ال 
اختالف  على  املسؤولون جميعاً  ينساها 

درجاتهم وصالحياتهم .
--2

والذين يتولون السلطة على نحوين :
األول :

باحملاســبة  ويتعهدها  يــروض نفســه 
واملراقبة فال يظلم وال يجور ، وال يسمح 
للفاســدين أْن يعيثوا باملــال العام ، أو 
اســتغالل مناصبهم من أَْجــل انتفاخ 

كروشهم على حساب املواطنني ..
النزاهة والعدالــة ركنان مهمان في  اّن 

كل من يتّولى السلطة واملناصب .
وعادالً تخفق  وحني يكون املسؤول نزيهاً 
القلوب بُِحّبه،وتنطلق األلســنة بالثناء 

عليه .
ويبقى ذِْكُره احلسن على امتداد األجيال .

ويكفينا في هذا البــاب التذكير مبا رُوي 
عن الرسول )ص( في حق أحد السالطني 
الكّفار – وهو كســرى انو شروان – حيث 

قال :
) ولدُت في زمن امللك العادل كســرى انو 

شروان (
فلــم مينعه كفر كســرى من االشــادة 
بعدله في مؤشــر واضح علــى اهمية 

العدالة عند احلّكام .
الثاني :

هناك من يرى املنصب فرصة مناســبة 
لتحقيق أحالِمِه وإشباع رغباته، ويركبه 
، وينســى واجباتِه احلقيقية في  الغرور 
خدمــة الشــعب والوطــن ، ويتوقع ان 
يّهــب الناس جميعاً خلدمتــه، والهتاف 
باسمه، دون أْن يَرَوْا منه ما يدعوهم حلّبه 

وااللتفاف حوله ..!!
وِمْثُل هذا احلاكــم ال يلقى من الناس االّ 

البغض والهجاء.
ومن أبرز األمثلــة التاريخية على ذلك ) 
الفضل بن مروان ( الذي كانت له احلظوة 

عند املعتصم حتى قيل :
) كانــت اخلالفــة للمعتصــم اســماً 

وللفضل معنى( .

حتى وصل به الغرور الى حّد االمتناع عن 
تنفيذ ما يأمره به املعتصم فقرر حينئذ 
عزله واالســتحواذ علــى أمواله وأودعه 

السجن بعدة شهور ...
فقال فيه بعض الشعراء شامتاً :

لتبِك على )الفضل بن مروان( نفُسه 
فليس له باٍك ِمن الناِس يُعرُف 

لقد صحب الدنيا منوعاً خليرها 
وفارََقها وهو الظلوُم املَُعنَُّف

الى النار فليذهب وَمْن كان مثله
على أّي شيٍء فاتنا ِمْنُه نَاََسُف ؟

كان منوعاً للخير، 
وكان ظلوماً ، 

فعلى اي شيء يتأسف الناس حني يواجه 
السلطوي الظلوم جزاء أعماله؟

--3
لم يكــن للفضل بــن مــروان خبٌر في 
واالهتمام  والعطــاء  الفضــل  مضمار 
والهجاء  بالذم  املواطنني، فبــاء  بقضايا 
، وســار على نهجه املشــؤوم لالسف 
الشــديد الكثيرون ممن عاشوا لذواتهم 
وليس لوطنهم وشعبهم فباؤوا بغضب 
اهلل والناس وحّلت عنهم لعنة التاريخ .

--5
أيها املسؤول :

احفر اسمك في ذاكرة التاريخ من خالل 
العمــل اجلــاد اخمللص خلدمة الشــعب 
والوطن، وانتهز الفرصة للفوز برضا اهلل 

وثناء االجيال جيال بعد جيل .

أين الثناء الحسن 
من الهجاء الُمّر؟ 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

العاملي  النجــم  احتفل 
سيلفستر ستالون بعيد 
ميــالد ابنته سيســتني 
أماكن  أحــد  في   ،22 الـ 
وتداولــت  الســهر. 
صورة  العاملية  الصحافة 
فيها  ظهــر  لســتالون 
مرتديا كمامة طبية تبلغ 
قيمتها 18 دوالرا أميركيا، 
و الالفت ان ستالون يؤجر 
ويخصص  الكمامة  هذه 
جهود  لصالح  أرباحهــا 
فيروس  بســبب  اإلغاثة 
كورونا.اجلديــر ذكــره أن 
ســتالون ينتظــر عرض 
 Rambo: فيلمه اجلديــد 

الــذي  و   ،  First Blood
يعد إســتكماال ألحداث 
 ،2008 عــام   "Rambo"
حيث يقــرر البطل رامبو 
البقاء في مزرعة بأريزونا، 
و التمتع بحياة هادئة، إال 
أن هناك ما يحدث و يغّير 

مسار حياته. 

نشــر املمثــل اللبناني 
نيكــوال معوض اإلعالن 
لفيلمه  األول  الترويجي 
 His" اجلديــد العاملــي 
والــذي   "only son
النبي  دور  يجّســد فيه 
إبراهيــم. وعّلق نيكوال 
عبــر  الفيديــو  علــى 
حســابه اخلــاص على 
أحــد مواقــع التواصل 
الى  مشيراً  اإلجتماعي 
موعد طرح الفيلم الذي 
في  املاضي  العام  صّوره 
مدينــة لــوس أجنليس 
األميركية قبل انتشــار 
أزمة كورونا في العالم، 
اخلاص  "اإلعــالن  قائالً: 
اّلذي  األميركي  بالفيلم 
املاضية  السنة  صّورته 

في لوس أجنليس.. تاريخ 
مرهون  طبعــاً  العرض 
االســتثنائية  بالظروف 
التــي ميُّر بهــا العالم . 
أمتّنى أن ينال إعجابكم". 
اإلعالن  نيكوال في  وظهر 
مجّســًدا  الترويجــي 
إبراهيم  النبي  شخصية 
عليه الســالم، ليســرد 
بإبنه  التضحيــة  قصة 

الوحيد تلبيًة ألمر اهلل. 

إنتــاب املمثلــة املصرية 
حالة  اخلميســي  لقــاء 
رعب وهســتيريا، بسبب 
إصابتهــا  إحتماليــة 
بعد  كورونــا،  بفيــروس 
زوجها  إصابة  إكتشافها 
وادي  نــادي  مرمى  حارس 
عبــد  محمــد  دجلــة، 
بالفيــروس.  املنصــف، 
في  اخلميســي  وقالــت 
إن  تلفزيونيــة  مداخلــة 
إتصلت  صديقاتها  إحدى 
وأبلغتها  هاتفيــاً،  بهــا 
بأن املســحة التي أجراها 
الالعبني  بقية  مع  زوجها 
جــاءت نتيجتها إيجابية، 
صدمت  أنهــا  مؤكــدة 

وألقت الهاتف على األرض 
واضافت:  الرعــب.  مــن 
نامي..  كان  املنصــف  عبد 
أنها عاشــت  موضحــة 
أســوأ فترة فــي حياتها 
هي  إصابتهــا  خشــية 
وأفراد أسرتها. من جانبه، 
نفى محمد عبد املنصف 

إصابته بالفيروس.

سيلفستر ستالون

لقاء الخميسي

نيكوال معوض

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
نشــر أحد رواد موقع تويتر صورا لشجرة صبار ذكر إنها أطول 
شــجرة صبار في العالم، إذ متتد على طــول مبنى من ثالثة 

طوابق في العاصمة اليابانية طوكيو.
وانتشــرت صور شــجرة الصبار على نطاق واسع في وسائل 
التواصــل االجتماعي، وأثــار منوها غير االعتيــادي الكثير من 
التســاؤالت، خصوصا ما إذا كانت بالفعل أطول شجرة صبار 

في العالم.
وتعتلي الشجرة الضخمة مبنى من ثالثة طوابق في منطقة 
تاكينو غــاوا بالعاصمة طوكيــو، وكان كثيرون يحســبون 
الشــجرة ســارية مطلية باللون األخضر، أو عامود إنارة بلون 

مختلف في الشارع.
وتكشــف الصور أن شــخصا ما كان يعتني بشجرة الصبار 
على مدار سنوات، إذ ربطها إلى جانب املبنى بحلقات معدنية 
كي ال تنحني بفعل الوزن، كما أنه دأب على إزالة أشــواكها 

حتى ال تؤذي أحدا من املارة.
وبينما منت شجرة الصبار على طول املبنى بشكل مستقيم، 
فقد أخذ شكلها يتغير حني وصلت إلى قمته، لكنها واصلت 

النمو بشكل متعرج.
وسجلت موســوعة غينيس لألرقام القياسية أطول شجرة 
صبار في العالم في عام 1995، وتنتمي تلك الشجرة إلى صبار 
"كارد" العمالق املكسيكي، التي بلغ طولها آنذاك 19.2 مترًا.

شجرة صبار ظن اليابانيين 
انها عمود انارة

الصباح الجديد - وكاالت:
تقدمت مؤسسة ســيرك الشمس "ســيرك دو سولي" 
بطلب حماية من الدائنني في كندا، فيما يعتزم اســتئناف 

نشاطه في خضم جائحة كورونا.
السيرك الذي قدم العروض االكثر شهرة في الس فيغاس، 
أنحى بالالئمة على "االضطراب واإللغاء القسري للعروض 

نتيجة جائحة كوفيد- 19".
وعلقت شــركة إنتاج العروض الفنية التابعة للســيرك، 
والتي تتخــذ من مونتريال مقرا لهــا، خطط اإلنتاج حول 

العالم في مارس املاضي بسبب تفشي جائحة كورونا.
وعــروض الس فيغاس، التي ألغيت تشــمل العرض "أوه" 
في فندق وكازينو "بيالجيو، و "كيه ايه" في اســتوديو "إم 
جي إم غراند" و"بيتلز لوف" في ميراج، وميســتير" وتريغر 
آيالند، وزومانيتي" في نيويورك و"مايكل جاكسون وان" في 

منتجع مانداالي باي.
والغيت عروض لســيرك دو ســوالي في كل من أوســن 
وشيكاغو وهيوســن ونيو أورليانز وســولت ليك سيتي 
ومونتريــال وتــل أبيب وكوتا ميســا وكاليفورنيــا ودنفر 

ومدينتي ملبورن وبيرث في أستراليا.

"سيرك الشمس" يطلب 
الحماية بسبب كورونا

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
عالم الكتب، العالم اجلميل، املتشعب، 
الثقافية  الذوائــق  فيــه  تتوحد  عالم 
ما  الغتراف  والســعي  بالوعي  املؤطرة 
ميكــن من فضاء املعرفــة، عالم يحتل 
والشــوارع  النفــوس  في  مســاحات 
واالرصفــة، بيته املكتبــات التي تزهر 

بأنواع املضامني واالفكار واخليال.
 كانت جتارة الكتــب وبيعها وتوزيعها 
حكرا علــى الرجال، لكن اســتثناءات 
تظهر هنــا وهناك تتكشــف حتديات 
حــواء للدخول في هذا العالم وســبر 
اغواره، من هنا قررت الشابة براء البياتي 
ان تدخل هذا العالم فافتتحت مكتبة 
بالتحدي  واوغلت  عرفت باســمها، بل 
حني افتتحت دارا للنشر عرف باسمها 
ايضا فأصبحت اول فتاة تفتتح دار نشر 

في العراق.
بــراء البياتي تقول عــن خطوتها هذه: 
فكرة البيــع وبداية اخلــوض في عالم 
باملصادفــة خالل احدى  الكتب حدثت 
زياراتي لشــارع املتنبي، متلكني شعور 
انني انتمي لهــذا املكان فقررت العمل 
في شــارع املتنبي، وكانــت البداية بان 
اقــف كبائعة كتب، وكنــت اول امرأة 
متتلــك مكتبة في هذا الشــارع وثاني 
كتبية على مستوى العراق بعد شرقية 
الراوي التي كانت متتلك كشكا صغيرا 

تبيع فيه الكتب والصحف واجملالت".
 وتضيــف "اليــوم انا امتلك دار نشــر 
ايضا،  بــي ويحمــل اســمي  خــاص 
وبالتأكيد فان هناك بعض البنات فكرن 
بعدي  للدخول في هذا اجملال. ما حفزني 
لدخــول هذا العالم حبــي للكتب وما 
يحيط بها، كما اســعى من خالل هذا 
العمل لتســليط الضــوء على اهمية 
املرأة في اجملتمــع واهمية تثقيفها وان 
الثقافة للمرأة كي تربي  اسهم باعادة 

جيال مثقفا".

*من الذي يرتاد مكتبتك؟ وكم نسبة 

حواء القارئة؟
- "رواد دار براء من شتى الفئات العمرية، 
والصغار،  والكبــار  الشــباب  بــني  ما 
بالنسبة للبنات فان هناك اقباال كبيرا. 
العراقــي تختلف ما بني  القارئ  ذائقة 
الروايات والكتب العلمية او الفلسفية، 
لكن اغلــب البنات يفضلــن الروايات، 
عملي في شــارع املتنبي ساعد الكثير 
زيارته، اصبحن ميتلكن  البنات على  من 
والقــوة، صداقتهن  واحلافــز  الرغبــة 

وتعاملهن معي منحهن الفرح. 
تقول براء ان هذه املهنة حتتاج الى خبرة 
الكتب،  انــواع  اغلب  ملعرفة محتــوى 
ومعرفــة ذائقة القارئ فــي حال وجد 
صعوبة في اختيار كتاب يناسب افكاره 
او ما يبحث عنه، عند ذلك عليك ايجاد 

البديل، واضافت: كدار نشر انت بحاجة 
الى خبــرة ومتابعة آلية الطبع وكل ما 
تشــمله مراحل انتاج كتــاب للكاتب، 
هذه اخلبرة اكتسبتها من خالل عملي 
في بادئ االمر ككتبية مع دار سطور". 

*مصــادر الكتب ملكتبتــك، من اين؟ 
التــي يرغبها  وماهــي اهم الكتــب 
الزبــون، وكيــف هــي االســعار في 

مكتبتك؟
الكتب بعضها من دور نشــر  "مصادر 
عربيــة وبعضها من دور نشــر عراقية 
والقسم اآلخر من اصدارات الدار، ذائقة 
الصعب حتديد  فمــن  القارئ مختلفة 
اهم الكتب التي يرغب بها لكونك في 
شــارع ثقافي رواده من شــتى االعمار 

وميتلكــون تنوعا بالذائقــة االدبية، اما 
اهمية  فتختلف حسب  الكتب  اسعار 

الكتاب والكاتب.

*هــل لديك مشــاركات فــي معارض 
الكتب احمللية واخلارجية؟

"نعــم لدي مشــاركات فــي معرض 
اربيــل الدولي ومعرض بغــداد الدولي 
ومعــرض مســقط الدولــي وكان من 
املقرر املشــاركة في معــرض البحرين 
ولكن بســبب جائحة كورونا مت ايقاف 
على  الثقافيــة، حصلت  النشــاطات 
تكرمي  من منظمــة فريوندي )اصدقاء 
مكتبة برلني ( في برلني وجائزة ماكس 
هيرمان كأول صاحبة دار نشر وهي اول 

جائزة متنح لفئة الشباب في العراق". 

الصباح الجديد - وكاالت:
يقول علماء إن غناء أشــهر أغاني 
وكذلك  و"وام"،  "كويــن"  فرقتــي 
كايلي مينوغ، ميكن أن يجعلك تبدو 

أصغر سنا.
اإليقاعــات  ســماع  أن  وزعمــوا 
الكالســيكية ملدة خمــس دقائق 
فقط في اليوم، قــد مينحك دفعة 
من هرمون الدوبامني الذي يســهم 

في الشــعور بالرضا، ويساعد على 
جتديد شباب البشرة.

كما يساعد الغناء أيضا على حتريك 
عضــالت الفــك، التي متــدد اجللد 

وحتافظ على نضارته.
وتعــاون الكيميائيون في شــركة 
"فوريــو"  الســويدية  التجميــل 
)Foreo(، مــع األكادميية البريطانية 
أفضل  لتجميع  الصوتــي،  للعالج 

عشر أغان قد تســهم في حتسني 
املظهر. يعتمد على كلمات األغاني 
التي تقلــل من اإلجهــاد، واإليقاع 
األكســجني حول  تدفق  يعزز  الذي 

اجلسم والوجه.
ومــن بني أفضــل األغانــي التي ال 
 )Don’t Stop Me Now( تنســى: 
 Spinning Aroundلفرقة "كوين"، و
 Wake Me Up Before لـــكايلي، و

  Angelsو لـــ"وام"   You Go-Go
لروبي ويليامز.

وقــال متحــدث باســم "فوريو": 
"اخلبر الســار أن الغناء جيد رسميا 
لوجهك، ومن منا ال يحب االستماع 

ألغنية جيدة!".
وأضــاف: "ُصممت قائمــة األغاني 
لدينا للحصول على بشرة متألقة 

ومشرقة".

أغان تجعلك تبدو أصغر سنا وتجدد شباب البشرة!

حبي للكتب وما يحيط بها حفزني الغوص 
فـي عالمها وافتتاح دار نشر ومكتبة 

الكتبية الشابة براء البياتي: 

الصباح الجديد - متابعة:
قّدمت السيدة ميشيل أوباما 
زوجة الرئيس السابق للواليات 
اإلنســانية  جائزة  املتحــدة 
ضمــن حفــل توزيــع جوائز 
للنجمة   BET Awards 2020
بيونســيه البالغة من العمر 
الشــرف،  38 عاًما مع مرتبة 
مستشهدة بجهودها اخليرية 
ونشــاطها على املســتويات 
مبا  واحمللية،  والوطنية  العاملية 

في ذلك هيوسن.
وأشــادت أوبامــا بكــرم روح 
جملتمعها،  وحبها  بيونســيه 
فضــالً عــن تركيزهــا على 
التحيــز ضد  إلــى  الدعــوة 
العنصرية عندمــا تراها، كل 
ذلك في أثناء البقاء مخلصًة 
ألطفالها واألحباء الذين تعتز 

بهم.
اخليرية  املســاعي  وتشــمل 
 ،BeyGOOD مبادرة  للمغنية 

التي جلبــت اإلغاثة للبرامج 
لدولة  ومساعدة  التعليمية، 
بوروندي واختبار  إفريقيا  شرق 
السود في  COVID-19 جملتمع 

مسقط رأسها هيوسن.
وخالل خطــاب تلقيها اجلائزة 
جتاه  بامتنانها  النجمة  بعثت 
األشــخاص الذيــن تظاهروا 
الســود  "حياة  حركة  لدعم 
العنصريــة  ضــد  مهمــة" 

ووحشية الشرطة.

عــدد  ان  يذكــر 
جنوم  مــن  كبيــر 
الفــن ومشــاهير 
جيــا  لتكنلو ا
مببــادرات  قامــوا 
بتبرعــات  تتعلــق 
ت  للمنظمــا

االنسانية التي حتارب 
ملساندتهم  العنصرية 

في قضاياهم التي تهم 
كل شعوب العالم.

ميشيل أوباما تكرم 
بيونسيه بجائزة اإلنسانية

الصباح الجديد - وكاالت:
يعــد احمر الشــفاه جــزء من 
احلضــارة الفرعونية حيث يعود 
 5000 تاريخ اختراعه منــذ نحو 
عام حيث كانت املرأة تطحن نوًعا 
مــن األحجار الكرميــة وتضعها 
على شفاها بغرض جتميلها، ومت 
اســتعماله من الرجال والنساء 

بصرف النظر عن اجلماليات .
بعد ذلك عمد املصريون القدماء 
إلى صنع أحمر شفاه من أعشاب 
باللون  والبرومني  واليــود  البحر 
البنفســجي،  إلى  املائل  األحمر 
ولكــن هذه املواد كانت ســامة 

وتضر باجلسم كثير.
وجلأت بعض النساء  من الطبقة 
اخململية فــي احلضارة الفرعونية 
ألحمر شــفاه مصنوع من مادة 

كانــت  التــي  البيرليســينت 
تُستخرج من قشور األسماك.

كيلوباترا جتفيف  اعتمدت   كما 
بعض األشياء وطحنها لتحولها 
إلــى مادة خــام لتصنــع منها 
"الــروج"، وصنعته من اخلنافس 

إن  النمــل، حيــث  ومســحوق 
اخلنافس تعطــي صبغة حمراء 
داكنــة، مــع إضافة منــل ومادة 
مســتخرجة مــن صــدف أحد 

احليوانات البحرية.
وفــي احلضــارة اإلغريقية ُصنع 

أحمر الشــفاه من التوت، 
املواد  من  الكثيــر  وهناك 
التــي اســتعملت فــي 
صناعتــه، مثــل الدهون 

واملاعز  للبقــر  احليوانيــة 
ونخــاع الثــور وغيرهــا 

التي مت  مــن األشــياء 
االعتماد.

أحمــر  واســتعمل 
الشــفاه للعــالج، 
وكان فــي اجنلتــرا 
شفاه  على  يوضع 

املتوفية  املــرأة 
الدفن  قبــل 

نصف  ملدة 
ساعة.

الصباح الجديد - وكاالت:
 Lordstown Motors كشــفت شــركة 
األميركيــة مؤخــرا عن أولى ســياراتها 
البيك آب التي طورتها بتمويل من "جنرال 
موتــورز"، لتكون إحدى أقوى الســيارات 
الكهربائيــة فــي العالم. شــاركت في 

 Hydra تصميم هذه املركبة استوديوهات
على  املصممون  وحــرص   ،Design Labs
جعلها تبدو سيارة بيك آب تقليدية لكن 
ببعض ملسات احلداثة التي تدل على أنها 
مركبة كهربائية متطورة. وزودت بتقنيات 
مميزة أهمها احملركات املثبتة على العجالت 

شحن  تعيد  التي 
فــي  البطاريــة 
احلركــة،  أثنــاء 
طورتهــا  والتــي 

 Lordstown Motors
 .Elaphe بالتعاون مع

شركة أميركية تدخل عالم سيارات البيك آب بمركبة قوية

احمر الشفاه...بعضه صنع من الخنافس والنمل
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