
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

7
فتيات البارالمبية يحملن 

هموم اإلعاقة ويحصدن 
أوسمة وبطوالت

5
مواقف في التمثيل 

السينمائي 

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. 26 Aug. 2020 issue (4481)األربعاء 26 آب 2020 العدد )4481(

بغداد - وعد الشمري:
أكد أعضاء فــي مجلس النواب، 
أمــس الثالثاء، امتالك شــركات 
الهاتــف النقــال العاملــة في 
العــراق نفــوذاً كبيــراً، وفيمــا 
اإلطاحة  على  قدرتها  إلى  اشاروا 
باحلكومــة، صرحوا بوجود تالعب 
بجعلها  اخلتامية  حساباتها  في 
خاســرة ســنوياً لكــي ال يفيد 

املساهمون من أرباحها.
العيســاوي،  النائب فيصل  وقال 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
إن "اجلميــع يعلــم بــأن بعض 
شــركات الهواتف النقال تتمتع 
بقــوة تفوق احلكومــة وجهاتها 

الرقابية".
"تلــك  أن  العيســاوي،  وتابــع 
عقودها  تدير  أصبحت  الشركات 
بالشــكل الذي تراه مناسباً لها 
وبنحــو يحقــق لهــا املزيد من 

االرباح".
ولفت إلــى أن "رئيس الــوزراء ال 
هذه  نفــوذ  من  احلد  يســتطيع 
الشــركات التي لهــا القوة في 
اإلطاحــة بــه في حــال تعرض 

ملصاحلها في العراق".
"احلكومــة  أن  العيســاوي،  أورد 
صوتت بقــرار علــى متديد عمل 
تلك الشــركات للمحافظة على 
وأن  السياســي السيما  وضعها 

البلد مير بتحديات كبيرة".
مــن جانبــه، ذكر النائــب رياض 
التميمي، أن "هيئة األوراق املالية 
ينبغي أن متــارس دورها للحد من 
نفوذ شــركات االتصــاالت على 

الوضع االقتصادي في العراق".
إلى  حديث  فــي  التميمي،  وتابع 
"الصباح اجلديد"، أن "حســابات 
يتم  الشركات عندما  تلك  أحدى 

بأنها  تظهــر  عليها  املصادقــة 
خاسرة في كل سنة لكي ال تعود 

بأرباح على املساهمني فيها".
ولفــت، إلــى أن "تلــك اخلــروق 
من  جعلت  واملاليــة  القانونيــة 
االتصاالت متارس سطوة  شركات 
كبيــرة على النظام السياســي 
العراقي بنحو يجعلها بعيدة عن 

املراقبة".

إلى ذلك، يجد النائب عالء الربيعي 
واالتصاالت  اإلعــالم  "هيئــة  أن 
لم تكن باملســتوى املطلوب في 
الهاتف  التعامــل مع شــركات 

النقال".
وأفــاد الربيعــي، إلــى "الصباح 
تشــكيله  مت  "لوبي  بأن  اجلديد"، 
الشــركات،  هذه  مــن  بالتعاون 
يتولى الضغــط لتمديد عملها، 

ومجلس النواب لن يســكت عن 
ذلك بأي شكل من األشكال".

وشدد على أن "موضوع االستثمار 
في  باملشــاريع  للنهوض  ضروري 
العراق، مبا فيها قطاع االتصاالت، 
لكن مــع حفظ هيبة وســيادة 
الدولة وعدم التأثير على قرارها".

"متديد  أن  إلــى  الربيعي،  ومضى 
عقود تلك الشركات أصبح اليوم 

رفعها  مت  دعــوى  وهناك  قضائياً، 
إليقــاف القــرار كونــه يخالف 
الدســتور والقوانني وال يتفق مع 

مصلحة الشعب العراقي".
محكمة  ان  بالذكــر  اجلدير  ومن 
والئيا  امراً  أصــدرت  الكرخ  بداءة 
بإيقاف القــرار احلكومي بتجديد 
النقال،  الهاتف  شــركات  رخص 
محمد  النائــب  اعلن  حســبما 

شياع السوداني امس الثالثاء في 
تغريدة على تويتر. 

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد 
اتخذ قراراً بتمديد عقود شركات 
الهاتف النقــال مع منحها مدة 
السابقة،  بديونها  لإليفاء  زمنية 
ما ولد غضبــاً كبيراً لدى اجلهات 
النيابيــة واخملتصني في الشــأن 

االقتصادي.

نواب: شركات الهاتف النقال تدير العقود بما 
نها من اإلطاحة بالحكومة  يناسبها ونفوذها يمكِّ

بغداد - الصباح الجديد:
والتطوير  البحث  هيئة  متكنت 
الصناعي ومن خالل ) مركـــز 
الـرازي لبحـوث وإنتـاج العـدد 
التشخيصيـــة ( التابــع لها 
تشــخيصية  عدة  حتضير  من 
للكشف  مختبرياً  تســتخدم 
کورونا  بفايــروس  اإلصابة  عن 
التفاعل  تقنيــة  بإســتخدام 
املناعي االنزميي ) ELISA ( وألول 

مرة في العـراق .
وقـال مدير عام الهيئة أحمـد 
ريحـان في بيان تلقت " الصباح 
اجلديد " نسخة منه، إن “الفريق 
وزارة  مع  وبالتنســيق  البحثي 
الصحة قام بوضــع بروتوكول 

بالتعــاون مع  العدة  تصنيــع 
شــركة ) AMBIAN ( الروسية 
حيث متتــاز العــدة بقابليتها 
اإلصابة  عــن  الكشــف  على 
خالل فترة حضانــة الفايروس 
كما تســتخدم لقياس احملتوى 
للفايــروس  املضــاد  املناعــي 
املتعافني  األشــخاص  لبالزما 
من املرض لغرض إســتخدامه 
لعــالج املصابني بهــذا املرض 
املناعي  جهازهم  كفاءة  ولرفع 
وتعجيل فترة الشــفاء”، الفتاً 
إلــى أنه “قــد مت احلصول على 
شــهادة فحــص وتقييم من 
النتائج  أثبتت  اذ  الصحة  وزارة 

اخملتبرية صالحيتهـا”.

وأضـــاف أن “باحثــي املركــز 
املذكور متكنوا أيضاً من حتضیر 
وسط زرعي ناقل للفيروسات ) 
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( وهو وسط ســائل يستخدم 
حلفظ ونقــل العينات املأخوذة 
من احلنجرة أو األنف ألشخاص 
بفايروس  بإصابتهم  مشكوك 
کورونــا ونقلها إلــى اخملتبرات 
التخصصيــة حيــث حتتــاج 
وزارة الصحــة إلى مئات اآلالف 
مــن هذه املــادة خاصــة عند 
املناطق  في  املســوحات  إجراء 
املوبوءة وقد مت تقييمه من قبل 
وإثبات  الصحة  وزارة  مختبرات 

صالحيته للعمـل”.

بغداد - الصباح الجديد: 
امس  الصحــة  وزارة  اعلنــت 
تســتعد  انهــا  الثالثــاء  
املواطنــني  لشــمول جميــع 
بلقــاح االنفلونزا املوســمية، 
لتقليــل مضاعفاتها واحلـــد 
مـن انتشـــار عدواهـا، فيمـا 
املوجـــة  ان  الـــى  اشـــارت 
كورونـا  فايـروس  مـن  الثانيـة 

ستبـدأ بتشريـن االول.
وقــال عضو خليــة االزمة في 
الرصافة عباس عويد احلسيني، 
"ارتفاع  ان  رسمي،  تصريح  في 
بكوفيــد  االصابــات  اعــداد 
19 مؤخــرا يعود الى ســببني 
أساســيني، أولهما عدم التزام 

وزارة  بتعليمــات  املواطنــني 
الفحوصات  وارتفــاع  الصحة، 
الف   25 الــى  التشــخيصية 
فحص يوميا"، مبينا ان "البالد 
املوجة األولى وفي  زالت في  ما 

قمة تفشي الوباء". 
وتابــع ان "املوجــة الثانية من 
الفايروس ستبدأ في منتصف 
شــهر تشــرين االول املقبــل 
الثاني،  اواخر تشــرين  وتنتهي 
انتشــار  مع  تتزامــن  والتــي 
االنفلونزا اخلريفية، لذا ستكون 
هنــاك مشــكلة مزدوجة مع 

وجود الفيروس".
تســتعد  "الوزارة  ان  الى  الفتا 
لشمول جميع املواطنني بلقاح 

لتقليل  املوســمية  االنفلونزا 
مضاعفاتهــا وانتشــار عدوى 

الوباء بينهم". 
االوروبية  الــدول  اغلب  وكانت 
واالسيوية قد حذرت من موجة 
جديدة للوباء، وبنوع آخر يحمل 
جديدة  ســلوكية  متغيــرات 
وبسرعة انتشار عليه كل عشر 
كبيرة بســبب التغييرات التي 
تطرا ســنوات، وال ميكن كبحه 
إال بوجــود اللقاح، على عكس 
االمراض االخــرى مثل احلصبة 
وشــلل االطفــال والســعال 
إمكانية  توجــد  إذ  الديكــي، 
للســيطرة علــى تسلســل 

اجلينـات اخلاصـة بهـا.

باحثون ينجزون عـدة لتشخيص
 كورونا بالتعاون مع شركة روسية

الصحة: شمول جميع المواطنين بلقاح 
االنفلونزا الموسمية للحد من عدواها 

الموجة الثانية لكورونا في تشرين األول المقبلألول مرة في البالد.. 

مستقلون من التكنوقراط وشخصيات 
3ليست معروفة “»الصباح الجديد«” في ضيافة كلية 

2الزراعة بجامعة البصرة

الصباح الجديد - وكاالت: 
امس  النفط  أســعار  تباينــت 
متعاملون  يدرس  فيما   ، الثالثاء 
تأثير توقف جزء كبير من اإلنتاج 
املتحدة  الواليات  ســاحل  على 
بسبب  املكســيك  خليج  على 
ولورا  ماركو  املداريني  االعصارين 
مقابــل ارتفاع حــاالت اإلصابة 

بكورونا في آسيا وأوروبا.
وارتفع خام القياس العاملي برنت 
في العقــود اآلجلة مــا يعادل 
%0.3 إلــى 45.77 دوالر للبرميل 
بتوقيت   08:00 الساعة  بحلول 
نزل خام غرب  غرينتش في حني 
األميركي  الوســيط  تكساس 
أربعة سنتات ما يوازي %0.1 إلى 

42.58 دوالر.
كبير  إينــس  ســتيفن  وقــال 
خبــراء األســواق العامليــة في 
عدد  لزيادة  "كان  كورب،  أكسي 
احلفــارات األميركية األســبوع 
املاضي وتبايــن البيانات اخلاصة 

بإصابــات كورونا تأثير ســلبي 
األســبوع  النفط  على  محدود 
ذلك  الفضل في  يرجــع  اجلاري، 
جراء  محتمــل  تعطــل  إلــى 
يتجهان  منفصلــني  إعصارين 
ملنطقة الساحل األميركي على 

اخلليج".
وخفضــت شــركات الطاقــة 
اإلنتاج في املصافي على ساحل 
الواليات  في  املكســيك  خليج 
%82 من  املتحــدة بعد إغــالق 
إنتاج النفط اخلــام البحري في 
املنطقــة إذ يهدد الهبوب النادر 
رئيسية  العصارين على مناطق 
املتحدة  بالواليات  النفط  إلنتاج 
أيام  لعدة  غزيرة  أمطار  بهطول 

ورياح قوية هذا األسبوع.
وأوقف منتجــون إنتاجا نفطيا 
يتجــاوز 1.5 مليون برميل يوميا 
املكسيك  خليج  ســاحل  على 
ميثــل نحــو %14 مــن إجمالي 

اإلنتاج األميركي.

الصباح الجديد- وكاالت
أعلن فالدميير فورونكوف، مسؤول 
مكافحــة اإلرهــاب التابع لألمم 
التقديرات تشير إلى  أن  املتحدة، 
أن أكثــر من 10 آالف من مقاتلي 
تنظيم داعش ما زالوا نشــطني 
في العراق وسوريا بعد عامني من 
هزمية التنظيــم، وأن هجماتهم 

زادت بشكل كبير هذا العام.
وأخبــر فورونكوف مجلس األمن 
أن مقاتلي  املتحــدة  لألمم  التابع 
داعش يتحركون بحرية في خاليا 
صغيرة بــني البلديــن، وأكد أن 
داعش أعــاد تنظيم صفوفه وزاد 
نشــاطه ليس فقط في مناطق 
الصراع مثل العراق وسوريا ولكن 
أيًضا في بعض الفروع اإلقليمية.
وأوضــح أنــه ومنذ بدايــة هذا 
العام، تنامى التهديد في مناطق 
إعادة  من  يتضــح  كما  الصراع، 
جتميــع وتزايــد نشــاط داعش 
في  له  التابعة  اجلماعات  وبعض 
العراق وســوريا، أما في املناطق 
التي ال تشــهد نزاعات، يبدو أن 
التهديــد قد انخفض على املدى 
القصيــر، تزامنــا مــع إجراءات 
التــي فرضها  والقيود  اإلغــالق 

تفشي وباء كورونا.

 وقال املســؤول األممي إن "جهود 
قبل  من  االنتهازيــة"  الدعايــة 
داعــش ميكــن أن تغــذي االجتاه 
قبل  مــن  للهجمات  املســتمر 
الصغيرة،  واجلماعــات  األفــراد 
وأضــاف أنــه من غيــر الواضح 
كيــف يؤثــر كـــوفيد19- على 
جهود داعش في التجنيد وجمع 
األموال، أو ما إذا كان هناك تغيير 
في االجتــاه االســتراتيجي حتت 
قيادة زعيمه اجلديد، أمير محمد 
بعد  املولى،  الرحمن  عبد  سعيد 
مقتل ســلفه أبو بكر البغدادي، 
خالل عملية عسكرية أميركية، 

في سوريا عام 2019.
وأشــار فورونكوف إلى أن داعش 
يواصل تعزيــز موقعه في بعض 
أجزاء الشرق األوسط التي كانت 
حتت ســيطرته ســابقا، ويعمل 
بثقة وانفتــاح على نحو متزايد، 
وحذر مــن أن التهديــد العاملي 
الذي يشــكله داعش من املرجح 
أن يزداد إذا فشــل اجملتمع الدولي 
داعيا  التحدي،  هذا  مواجهة  في 
إلى اتخاذ إجراءات حاســمة من 
قبل الدول األعضاء على أســس 
بحقوق  تتعلق  وأسباب  إنسانية 

اإلنسان واألمن.

 تباين أسعار النفط جراء خفض اإلنتاج 
بفعل إعصارين وتزايد إصابات كورونا

 أكثر من 10 آالف مقاتل "يتحركون 
بحرية" بين العراق وسوريا

بغداد - الصباح الجديد: 
وجهت ادارة الشــركة العامة 
فروعها  امس  احلبــوب  لتحارة 
التخــاذ  كافــة  مواقعهــا  و 
لتغطية  املطلوبة  اإلجــراءات 
اخلزيــن للمحافظة على قوت 
الشــعب من اي ظروف جوية 
قد تشــهدها عــدد من مدن 
العالــم واحتماليــة وصولها 
للبالد سواء من شمال البالد او 

جنوبه.
جاء ذلك بعــد حتديد عدد من 
البالد  تاثــر  اجلويني  املتنبئــني 

يســبب  عنيــف  مبنخفــض 
بفيضانــات عارمة على وتوقع 
ان يشهد شــهر ايلول حتوالت 
في الطقــس اضافة الى فرص 

عالية لهطول االمطار . 
وقــال املهنــدس عبدالرحمن 
عجــي طوفــان مديــر عــام 
الشركة العامة لتجارة احلبوب: 
" وجهنا اقســام الســيطرة 
النوعيــة واخملازن لتوفير جميع 
مســتلزمات التغطية لتكون 
املكلفة  اللجــان  امام  متاحة 

بتنفيذ واجب التغطية ".

ترجيحات بتعرض البالد الى فيضانات 
عارمة جراء هطول امطار في أيلول المقبل 

"الحبوب" توجه بتغطية الخزين للمحافظة على القوت 

تحذير اممي..داعش أعاد تنظيم صفوفه:

تتالعب بحساباتها الختامية لتكون خاسرة كي تحرم المساهمين من االرباح

*بداءة الكرخ توقف قرار تجديد التراخيص الحكومي بأمر والئي

مجلس النواب 

الصباح الجديد - متابعة: 
عّمان،  األردنية  العاصمة  شــهدت 
امــس الثالثاء قمــة ثالثية جمعت 
رئيس الــوزراء العراقــي الكاظمي 
امللــك عبد اهلل  األردني  والعاهــل 
الثاني والرئيس املصري عبد الفتاح 
السيســي وعلى جــدول أعمالها 
ملفات عدة أبرزها امللف االقتصادي، 
خصوصاً النفــط والتبادل التجاري، 
إضافة إلى ملفات أمنية وسياسية، 
من بينها امللــف الليبي والتدخالت 

اإلقليمية في الشأن العربي.
وتعد هذه القمــة، وهي الثالثة من 
غير  تنســيقي  مبثابة حلف  نوعها 

معلن بني عّمان والقاهرة وبغداد، إذ 
ُعقدت القمة األولــى بالقاهرة في 
آذار 2019، تبعتهــا قمة ثالثية في 

نيويورك أيلول من العام نفسه.
وتعــّول مصــر واألردن – بحســب 
مراقبــني - على االقتــراب أكثر من 
العراق، فــي محاولــة إلعادته إلى 
في ظل  العربــي، خصوصاً  احلضن 
ويأمل  احلالية،  اإلقليميــة  الظروف 
أن  األردن بســبب موقعه اجلغرافي 
يكون وسيطاً بني السوقني املصرية 

والعراقية.
لوبي سياسي

يتوقف الكاتب ماهــر أبو طير عند 

"التوقيت اخملتلف" للقمة، "في ظل 
اإلقليم"،  التي جتــري في  التغيرات 
أن يكون جزءاً  "األردن يحــاول  قائالً 
من معسكر تختلف فيه املرجعيات 
السياســية، فمصر أقرب سياسياً 
بينما  األردن العتبــارات كثيرة،  إلى 
بســبب  إشــكاالت  يواجه  العراق 

النفوذ اإليراني".
ويشــبه أبو طير دالالت هذه القمة 
مبجلس التعــاون العربي، الذي كان 
واليمن،  والعراق  ومصر  األردن  يضم 
لكنه ليس حتالفــاً ضد أحد، بل هو 
"لوبــي سياســي"، ومحاولة خللق 
جتمــع عربــي، بعدما فشــلت كل 

مؤسســات العمل العربي، فأصبح 
البديل هو النزوع إلى حتسني عالقات 
اجلوار على صعيدي االقتصاد واألمن.

ويضيف أبــو طيــر، "االقتصاد أوالً 
في هذه القمــة، كما هي احلال في 
رّكزت على  التي  الســابقة  القمم 
املشــروعات االقتصاديــة واملناطق 
الصناعيــة املشــتركة والتعــاون 
أن  في قطاعات الطاقــة"، مرجحاً 
تشــهد القمة الثالثــة كالماً عن 

املوضوعات ذاتها.
وســيطغى ملف النفــط والتبادل 
مباحثات  معظــم  على  التجــاري 
القمة الثالثية في األردن، إذ تسعى 

عّمان إلى تفعيل اتفاقيات معّطلة 
اتفاقية إنشاء  مع العراق، خصوصاً 
العراقي،  النفط  أنبوب تصدير  خط 
الــذي ميتد من مدينــة البصرة إلى 

خليج العقبة األردني.
مرّده  امللف  بهــذا  األردني  االهتمام 
إلى حاجة عّمان إلى الوقود اخملصص 
النفط  إذ تستورد  الكهرباء،  لتوليد 
بينما  تفضيلية،  بأســعار  العراقي 
تســعى مصر إلى إبــرام اتفاقيات 
جتارية مع العــراق، لتصدير النفط 
والتبادل التجاري عبــر ميناء نويبع 

في اجتاه العقبة ثم العراق.
تتمة ص2

النفط والتبادل التجاري وتفعيل اتفاقيات معطلة على جدول اعمالها

القمة العراقية األردنية المصرية محاولة لخلق
 تجمع عربي، بعد فشل مؤسسات العمل المشترك  

تقريـر
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البصرة _ سعدي السند :

تواصــل كليــة الزراعــة بجامعة 
وفعالياتها  أنشــطتها  البصــرة 
وأجنازاتهــا العلمية في العديد من 
اجملاالت التي تتضمنها مســيرتها 
الدراســي في  العلمية ومنهجها 
البحوث  األولية وفــي  الدراســات 
العلمية التي تتناولها الدراســات 
العليــا لطلبتهــا حيث تســتمر 

الكلية بدعم تلك املشاريع .

العمل امليداني في احلقول 
الزراعية

فقد متيــزت العديد من مشــاريع 
طلبة الدراســات العليا في كلية 
الزراعة بالعمل امليداني في احلقول 
وقد  الدراســة  ومحطات  الزراعية 
اختبار  مهمــة  دراســة  تناولــت 
املواعيــد لبعض  وزراعــة شــتى 
التراكيب الوراثية لنبات الطماطة 
املزروعة في جنــوب العراق وايجاد 
باستعمال  بينهما  الوراثي  التباين 
بعــض املؤشــرات اجلزيئيــة حتت 
للباحث  امللحــي  ظــروف االجهاد 
عبدالباســط محمــد مهدي من 
قسم البســتنة وهندسة احلدائق 
في احــد احلقول التابعــة ملديرية 
زراعة البصرة مشروع تقانات زراعة 
الطماطة بالطرق احلديثة في خور 

الزبير. 

تراكيب وراثيه جديده لغرض 
زيادة املردود االقتصادي

ويتم البحث بإشراف د.نوال مهدي 
حمود التي بينت ان هدف التجربة 
الوراثية  التراكيب  بعض  ادخال  هو 
اجلديدة الى العراق حيث شــملت 
تســعة تراكيــب وراثية روســية 
املنشــأ وصنف محلي مت ادخالهم 
أول مرة للعراق وحتديدا في املنطقة 
البصــرة  محافظــة   / اجلنوبيــة 
والهــدف منهــا كان ملعرفــة اي 
االصناف أكثر مالئمة في املنطقة 
كذلك ادخال تراكيب وراثيه جديده 
لغــرض زيــادة املــردود االقتصادي 
واالصناف  املوعــد  كذلك معــرف 
املالئمة للزراعة في العراق وخاصة 
فــي محافظة البصــره واملنطقة 
اجلنوبيــة ملعرفــة مــدى حتمــل 
االصناف للملوحة ومدى مقاومتها 
وكذلك دراســة التراكيب الوراثيه 
باستعمال بعض املؤشرات اجلزيئية 
، مشيرة الى ان النباتات زرعت خالل 
شــهر ايلول2019 واســتمر ملدة 9 

ايار لسنة  اشهر حتى نهاية شهر 
دائمة  2020 وحتت مراقبة ومتابعة 
وبإشــراف وزيارات مستمرة برفقة 

الدكتورة نوال .
وذكر املشــرف أن الطالب اســتمر 
التحاليــل  بعمليــات  االن  وحلــد 
اخملتبريــة علــى وفق مــا مطلوب 
في خطــة بحث الطالــب واملقرة 
واملصادق عليها مــن قبل مجلس 
كليــة الزراعه.املني احلصول على 
نتائج جيــده للبحث وميكن اخلروج 
بتوصيــات مهمــة منهــا لغرض 
قبل  مــن  باملنطقــة  تطبيقهــا 

املزارعني في جنوب العراق

طلبة الدراسات العليا يستمرون 
مبشاريعهم البحثية امليدانية

 
بحوث  مــن خطط  الكثير  وتتميز 
طلبة الدراســات العليا في كلية 
الزراعة في املاجستير او الدكتوراه 
بالعمل احلقلي امليداني في احلقول 
البالســتيكية  البيوت  او  الزراعية 
، ومــن هــؤالء الطلبــة طالبــة 
املاجســتير عبيــر ســاجد ظاهر 
التي  من قســم احملاصيل احلقلية 
أســتمرت مبتابعــة بحثها احلقلي 

في احد مزارع شــمال البصرة في 
بحثها  لتطبيــق  الهارثة  قضــاء 
املوســوم ) تأثير اضافة مستويات 
مختلفــة مــن ســماد الكبريت 
وحاصل  منو  في  العضوي  والسماد 
أصناف مختلفة من احلنطة ( حتت 
اشــراف الدكتور كــرمي حنون من 
قســم احملاصيل احلقلية والدكتور 
محســن عبداحلي دشر من قسم 

علوم التربة واملوارد املائية.  
التجربة  هــدف  ان  وبينت ظاهــر 
هو لبيان اســتجابة أربعة أصناف 
مــن احلنطــة املعتمــدة بالزراعة 
ســماد  من  مختلفة  ملســتويات 
والســماد  احلامضــي  الكبريــت 
 ) العضــوي ) مخلفــات األبقــار 
وخصوصــا ان نباتــات احلنطة من 
الى كميات  حتتــاج  التي  احملاصيل 
كبيرة من سماد الكبريت لدخوله 
في العمليات الفسيولوجية وزيادة 
اإلنتاج وحتســني نوعيته ، مشيرة 
الى ان النباتات زرعت مبساحة دومن 
خالل شــهر تشــرين االول للعام 
أربعة  2019 واســتمر ملدة  املاضي 
اشهر ليتم احلصاد في نهاية شهر 
نيسان 2020 وحتت مراقبة ومتابعة 
دائمة وبإشــراف وزيارات مستمرة 

برفقة السادة املشرفني .. 
وذكر املشــرف الثاني د. محســن 
عبداحلي دشر أن الطالبة استمرت 
التحاليــل  بعمليــات  االن  وحلــد 
اخملتبريــة علــى وفق مــا مطلوب 
في خطــة بحث الطالبــة واملقرة 
واملصــادق عليهــا من قبــل جلنة 
البحــث قي مختبرات  إقرار خطة 
كليــة الزراعة على وفــق املعايير 
ومتطلبات العمل اخملتبري املطلوب 
، متمنياً احلصول على نتائج جيدة 
ميكن اخلروج بتوصيات مهمة منها 
لغرض تطبيقها باملنطقة من قبل 
مزارعي احلبوب فــي جنوب العراق 
وخصوصا بعد انتشــار زراعة تلك 
باآلونة االخيرة وتوجههم  احملاصيل 

نحو اإلنتاج الزراعي الوطني. 

تاثير املستخلصات النباتية في 
مكافحة أدغال احلنطة

تقييم  الزراعــة  كلية  وناقشــت 
كفاءة بعض املستخلصات النباتية 
والفطريات واملبيــدات الكيميائية 
في مكافحة ادغال احلنطة وتأثيرها 

في منو وانتاج احلنطة .
 وهــدف البحــث الــذي قدمتــه 

الطالبة ســرى عبد السالم خضر 
املســتخلصني  كفاءة  تقييم  الى 

النباتيني الكونيزا 
واليوكالبتوس في مكافحة بعض 
االدغــال الناميــة مــع محصول 
وابو دميم  احلنيطــة  احلنطة مثل 
تفوق  وقد  واحلندقوق  والســليجة 
مستخلص اوراق كونيزا في تثبيط 
اغلب الصفات املدروســة لالدغال 
، كما اظهــرت نتائج تفوق الفطر 
Phoma exigua فــي احداث اعلى 
لبعض  اصابة  اصابة وشدة  نسبة 
االدغال اخملتبرة مقارنة مع الفطرين 
كما ادى استخدام توليفة املبيدين 
الى خفــض الوزن اجلــاف لالدغال 
وانعكس  االوراق  وعريضــة  رفيعه 
ذلــك ايجابيا على صفــات النمو 
ومكونــات احلاصــل ، واختلفــت 
اصنــاف احلنطة فيمــا بينها في 
خفض الــوزن اجلاف لالدغال رفيعة 
الصنــف  وكان  االوراق  وعريضــة 

ابـاء99- االفضل في هذه الصفة..

جتربة الزراعة في مناطق مرتفعة 
امللوحة

واستمر الباحث الطالب حسيـــن 

رزاق نايف من قســم التربة واملوارد 
املائيــة بعملــه التجريبي احلقلي 
واخملتبري في أحــد احلقول التابعة 
لكليــة الزراعــة فــي گرمة علي 
وكانــت التربة املســتعملة فيها 
وماء  امللوحــة  مرتفعة  التجربــة 
نســبة  املســتعمل تصل  الــري 
االمالح فيــه 6 ديســيمنز / متر . 
وكان البحث بعنوان ) تأثير التناوب 
املوقعي ملســتويات الري واملسافة 
بني املنقطــات ودرجة التنعيم في 
نبات  التربــة ومنو  بعض خصائص 
 ) Zea Mays L ( الــذرة الصفــراء
الدكتور داخل  هو باشراف كل من 
راضي نديوي والدكتور علي حمضي 
ذياب .  وبــني الباحــث أن املبررات 
التـي دعتـه لدراسة هذا املوضـوع 
هـــي شحـــة املياه فـــي وسط 
وجنـوب العراق واستعمـال الطرق 
االروائيـــة القديـمـة ذات الكفاءة 
خصائــص  وتـــدهور  القليلـــة 
التربة فـــي وسـط وجنـوب البلد 
وكذلك قلـــة الـــدراسات التـي 
اخلصائـــص  بني  العالقـــة  تربط 
الهيدروليكيـــة ملنظومــات الري 
بالتنقيط وخصائـص حركة الـماء 

في التربة. .

“»الصباح الجديد«” في ضيافة كلية الزراعة بجامعة البصرة

تميزت مشاريع طلبة 
الدراسات العليا في 

كلية الزراعة بالعمل 
الميداني في الحقول 

ومحطات الدراسة 
وقد تناولت دراسة 

مهمة اختبار وزراعة 
شتى المواعيد لبعض 

التراكيب الوراثية 
لنبات الطماطة
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جانب من ندوة مكافحة ادغال احلنطة وتأثيرها في منو وانتاج احلنطة .

بغداد _ الصباح الجديد :
طالـــب وزير العمل والشــؤون االجتماعية الدكتور 
عــادل الركابي بتوفيــر درجات وظيفيــة لفئة ذوي 
اإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصة خالل العــام املقبل 
وضمان حقهم بالتعيني حســب ما اقره القانون رقم 
38 لســنة 2013 بتخصيص %5 مــن التعيينات في 

دوائر ومؤسسات الدولة لفئة ذوي االعاقة. 
وقــال الوزيــر خالل اســتقباله مواطنــني اثنني من 
شــريحة ذوي اإلعاقة من محافظتي واسط وصالح 
الديــن ميثلــون )33( فــرداً من خريجــي ذوي اإلعاقة 
واالحتياجات اخلاصة ان عدم اقرار املوازنة العامة لهذا 
العام تســبب مبشــكالت في الكثير من القطاعات 
ومؤسســات الدولة ومن ضمنها وزارة العمل ، ووعد 
بايصــال صوتهم الى مجلس الــوزراء بخصوص حق 

هذه الشريحة في احلصول على فرصة للتعيني. 
واضاف الوزير ان الوزارة وضمن مسؤوليتها في رعاية 
شــريحة ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة ستعمل 
على شــمول اخلريجني من ذوي االعاقة بفقرة املعني 
املتفرغ حســب الضوابط والتعليمــات ، مؤكدا انه 
ســيواصل املطالبــة بتوفير درجــات وظيفية لهذه 
الفئة في موازنة العام املقبل مع التأكيد على جميع 
الوزارات ومؤسســات الدولة بضــرورة تطبيق فقرة 
تخصيص %5 من الدرجات الوظيفية لهذه الشريحة 

حسب ما كفله لهم القانون. 

بغداد _ الصباح الجديد :
اجرى وزير العدل القاضي ســاالر عبد الستار محمد 
زيارة تفقدية الى ســجن احلماية القصوى في بغداد” 
لالطــالع على األوضــاع الصحية واخلدميــة للنزالء 

وكيفية تطوير العمل بالشكل األمثل”.
والتقــى الوزير خالل زيارته التفقدية بإدارة الســجن 
الذين قدموا شــرحا على اهم اإلجــراءات االحترازية 
املتخذة ومنهــا عمليات التعقيــم والتعفير واتباع 
النصائح واالرشــادات والتقيد بالتعليمات الصحية 

والتزام بها حفاظا على سالمتهم من هذا الوباء .
كما استطلع الوزير خالل جولته القواطع السجنية 
اخلاصة بالنزالء لالطالع على أحوالهم املعيشية من 
النواحي الصحية والغذائية املقدمة لهم واســتمع 
معاليه ملشــاكلهم وأوعز بحلها حســب القانون”، 
مشــددا علــى “اهمية االلتــزام بتطبيــق البرامج 
الصحية والتثقيفية واملهنية، مبا  يساهم في اصالح 
النزالء واعدادهم الن يكونوا عناصر فاعلة في اجملتمع 

 بعد انتهاء فترات محكوميتهم .
من جهتها اكدت إدارة الســجن عــل تامني اتصال 
جميع النزالء مع ذويهم احملكومني من اجل االطمئنان 
عليهم وعلى احوالهم الصحيــة على وفق املعايير 

الدولية اخلاصة بحقوق االنسان .

وزير العمل يطالب بتوفير 
درجات وظيفية لفئة ذوي 
اإلعاقة خالل العام المقبل

وزير العدل يطلع على 
االوضاع الصحية للنزالء في 

قسم الحماية القصوى

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلــن وزيــر النقل الكابــن ناصر 
حسني الشــبلي مباشرة الشركة 
على  بالعمل  العراق  ملوانئ  العامة 
إنشــاء ســاحة الترحيب الكبرى 
املوحدة لالخــراج الكمركي ملوانئ 
أم قصر بعد اقــرار مجلس الوزراء 
علــى املشــروع .  وبــني الوزير أن 
اإلخراج  املشروع ســيوحد عملية 
الكمركــي فــي دوائــر ام قصــر 
موحدة  بدائرة  املتعددة  الكمركية 
ذات نظــام موحــد ومديــر واحد 
وإجــراءات موحدة مما يجعل جميع 
الوحدات االدارية الســابقة تعمل 
وفــق أنظمــة النافــذة الواحدة ، 
أنشاء ساحة  االن  مشيرا،ســيتم 

الترحيــب وســيكون  اجنازها في 
القريب العاجــل ليكون مخصص 
التخليص  معامالت  الكمال  فقط 
الهيئات  والتي تدمــج   الكمركي 
واملؤسســات احلكوميــة والدوائر 
عن  املوانئ  في  العاملة  الســاندة 
عمل املينائني ،مما ســتمنح املوانئ 
األرصفة  على  مطلقة  خصوصية 
بعد أن يتــم اخالئها مــن جميع 
الدوائر واجلهات ذات العالقة ، الفتا 
الى ان ســاحة الترحيــب الكبرى 
خــارج املينائــني وضمن املســيج 
األمنــي ) احلــرم املينائــي( والتي 
يتم إنشــاؤها حاليــا حيث تقدر 
مســاحتها ) مليــون ونصف متر 

مربع (،
من جانبه قال مدير عام الشــركة 
فرحان الفرطوسي ان هذا املشروع 
قدم كمسودة من قبل موانئ العراق 

الوزراء  جمللس  العامــة  األمانة  الى 
فــي عــام 2018 ومت التعديل عليه 
وإرســاله مرة آخرى في عام 2019 
حيث كان لوزير النقل الكابن ناصر 
الشبلي األثر الواضح في متابعته 
شــخصيا لــدى األمانــة  والتي 
يوم  واقراره  عليه  باملوافقة  تكللت 
االثنني من شهر اب 2020 ،مضيفا، 
أن موانئ العراق مستمرة بالتعاون 
والتنسيق بكافة اجملاالت مع الدوائر 
الســاندة والعاملة داخــل موانئ 

الشركة ضمن منهجها الدائم .
وتابع قوله :سيتم استخدام إحدى 
 ( اإللكترونية  املوارد  إدارة  برمجيات 
ERP ( في املشروع والتي حتتوي على 
كل الوثائق املســتخدمة من قبل 
اإلدارات وموظفــي الوزارات األخرى 
للتتبــع والوصــول إلــى البيانات 
في  البرامج  اســتخدام  وإمكانية 

مصادر  وتثبيت  والتقييم  اإلحصاء 
ببرامج  اإللكترونيــة  املعلومــات 
البيانــات ) big data ( لالرشــفة 
واالحتفاظ بالنسخ األصلية ،معربا 
عن شكره وتقديره وامتنانه جمللس 
الوزراء والســيد وزيــر النقل على 
إقرار املشــروع املهم والذي سيوفر 
الكثير مــن الوقت واجلهد في اجناز 
كافــة املعامــالت الكمركية من 
خالل جعلها ساحة ترحيب موحدة 
لالخراج الكمركي ملوانئ أم قصر  . 
يذكر ان مجلس الوزراء بجلســته 
برئاســة  االخيــرة  االعتياديــة 
الكاظمــي أقــر مشــروع توحيد 
ملينائي  الكمركي  اإلخراج  ساحات 
أم قصر الشمالي وام قصر اجلنوبي 
موحــدة حتت  وجعلهــا ســاحة 
الكبرى  الترحيب  مسمى ســاحة 

ملوانئ أم قصر .

تقرير

وزير النقل يعلن إنشاء ساحة الترحيب الكبرى لإلخراج الكمركي الموحدة

شركة كي: مسؤوليتنا مضاعفة ووطنية لخدمة المواطن
بغداد _ خاص

جددت شركة كي تاكيدها مبواصلة نشاط 
داخل  اوســع  االلكتروني ملســاحة  الدفع 
البالد وما يتناسب وحاجات العائلة العراقي 
التي تتطلب الســهولة في احلصول على 

املنتجات املالية املتطورة.
وقال مصــدر مســؤول في الشــركة ان 
الشــركة تدرك انها امام مسؤولية كبيرة 
خلدمة املواطن وتلبية متطلباته لتخفيف 
اعباء احلياة، من خالل توفير اخلدمات املالية 
مبستوى عاملي، ســيما اننا شركة وطنية 
تعمل علــى مقربة من اجملتمــع، وتتلطع 
بشــكل دائم الى توفير جميع اخلدمات ومبا 
يعزز الثقة املتبادلة بني الشركة و7 مليوان 

مواطن يحملون بطاقة الشركة.
واشــار كاظم الى ان تطويــر واقع الدفع 
االلكتروني في العــراق في تطور متواصل، 
حيث تعمل الشــركة على وفق متطلبات 
التنمية  الــذي ينشــد  الســوق احمللــي، 
املستدامة والتي تتطلب منتجات متطورة، 
وهذا ما تؤكد عليه تعليمات البنك املركزي 
العراقي الذي يعــد املنظم لعملية الدفع 
االلكتروني وساهم في احداث نقلة نوعية 
بهذا اجملال. وكانت قد حصلت شــركة كي 
على شــهادة ايزو 9001 من شــركة لويدز 
الدولية، جلهودها في تطوير واقع املدفوعات 
في العراق، وتبنــي معايير دولية، على وفق 
رؤى البنــك املركزي والشــركاء، ونبة عدد 
مــن اخملتصني مبيــدان املــال العاملني في 

املؤسســات العامة واخلاصــة خالل حفل 
تسليم شهادة ايزو 9001 من شركة لويدز 
الدولية الى شــركة كي الــى اهمية دعم 
اجلهد الوطني، وتقدمي يــد العون ومتابعة 

لتناغم مع  والعمل على تقدمي مســاراته 
حاجة البالد، وجعل دورة راس املال في إطار 
محلي حفاظا على األموال ودعم توجهات 

التنمية.

وزير الزراعة يلتقي وفد غرفة 
تجارة بغداد لبحث زيادة النشاط 

االقتصادي الزراعي وتعظيم موارده
بغداد _ الصباح الجديد :

بحث وزير الزراعة املهندس محمد 
كــرمي اخلفاجــي مع وفــد غرفة 
جتارة بغــداد  عددا مــن املواضيع 
واملقترحات التي من شــأنها زيادة 
الزراعــي  االقتصــادي  النشــاط 

وتعظيم موارده .
ان  اللقاء  وأكــد اخلفاجي خــالل 
هدفــه حمايــة كل مــن اإلنتاج 
مناسبة  بيئة  وتوفير  واملستهلك 
وحمايــة  ودعــم  لالســتثمار 
اإلجراءات  وتســهيل  املستثمرين 
واملعوقــات  الروتــني  وتقليــص 
التــي يواجهونها، مبينــا ان لدى 
الــوزارة فرص اســتثمارية مهمة 
احملافظات من شأنها  موزعة على 
احليوانية  والثــروة  الزراعة  تنمية 
هور  مشروع  ومنها  والســمكية 
الدملج الــذي يعد اكبر مشــروع 
اســتثماري وســياحي في العراق 

وسيتم اإلعالن عنه قريبا. 
فترة  بتحديد  اخلفاجي  وجه  حيث 

7 ايام إلجناز معاملة املســتثمر او 
صاحب املصنــع لرفع يد اإلصالح 
الزراعي وإعطائه املوافقة باإلجازة.

كما جرى خالل اللقاء مناقشة عدد 
التي من  واملقترحات  املواضيع  من 
شــأنها زيادة النشاط االقتصادي 
الزراعــي وتعظيم مــوارده منها 
تخصيــص قطع أراضــي زراعية 
الزراعي  واإلنتاج  لالستثمار  معدة 
والتي خصص لهــا حصة مائية، 
وتوفير قطعة ارض إلنشــاء مركز 
تســويقي امنوذجي، ومنح اإلجازة 
الزراعية  للمشــاريع  الرســمية 
غرفة  مــع  بالتعاون  واالســتيراد 
جتارة بغداد وترشــيح الشــركات 
واألشــخاص لالستثمار باالعتماد 
الغرفة الصنف املمتاز  على هوية 
واالول حتديــدا، وتفعيــل مجلس 
حماية املســتهلك الــذي ورد في 
قانون حماية املستهلك بتشكيل 
جلنة للتفتيش والرقابة على عمل 
اجملهز للسلع واملنتوجات الزراعية. 

القمة العراقية األردنية املصرية 
محاولة خللق

 جتمع عربي، بعد فشــل مؤسسات 
العمــل املشــترك وتعثر مشــروع 
البصرة  مــن  العراقي  النفــط  مد 
إلى العقبة األردنيــة بفعل عوامل 
فضالً  كورونا،  جائحــة  أبرزها  عدة، 
عن تيارات سياســية داخل البرملان 
العراقي حاولت مــراراً تعطيل هذا 
االتفاق. وتأمل عّمان أن تقدم لبغداد 
بني  الكهربائــي  الربــط  مشــروع 

البلدين.
وشــكت عّمــان مــراراً مــن وجود 
تدخالت تضغط في اجتاه عدم فتح 
احلــدود العراقية مــع األردن، وإعادة 

العالقات إلى طبيعتها. 
اقتراب أردني مصري من العراق

أن  نوايســة  زيد  الكاتــب  ويؤكــد 
القمة اجلديدة اســتكمال للقمتني 
الســابقتني اللتــني ُعقدتــا فــي 
القاهرة ونيويورك، وتأتي في ســياق 
رغبــة أردنية مصرية فــي االقتراب 
من العراق والتنســيق معــه أمنياً 
حملاربة اإلرهــاب، واقتصادياً من خالل 
مــد أنبوب النفط مــن البصرة إلى 
العقبة، وإمكانية وصوله إلى مصر 

الحقاً.
ويضيف نوايســة، »على الرغم من 
أن ملصــر واألردن مقاربة سياســية 
مختلفة عن العــراق، خصوصاً في 
العالقــة مع طهــران، فــإّن القمة 
محاولــة مصرية أردنيــة الحتضان 
العراق وإبعاده عن الصراع األميركي 

اإليراني«.
ويعتقد نوايســة أن هذه القمة قد 
حتمل رسائل جديدة، خصوصاً أن ثمة 
اإلقليم ستكون  تطورات كبيرة في 
حاضــرة، وأن أي توّجــه لتشــكيل 
مؤجل  املنطقة  في  محور سياسي 
فــي انتظار خروج الدخــان األبيض 
في الثالث من تشرين الثاني املقبل، 
واتضــاح َمْن ســيجلس في البيت 

األبيض أربع سنوات مقبلة.
وكان استقبل العاهل األردني امللك 
عبد اهلل الثاني، وسمو األمير احلسني 
بن عبداهلل الثاني، ولي العهد، امس 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، 
لدى وصوله إلى عّمان على رأس وفد 
رســمي يضم وزيــر اخلارجية، ووزير 
الدفاع، ومدير املكتب اخلاص لرئيس 
الوزراء، ومدير عام العالقات اخلارجية 

ومكافحة اإلرهاب.

تتمات ص1
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الصباح الجديد ـ وكاالت : 
أفاد املركز الروسي للمصاحلة في سوريا بتعرض مدرعة 
روسية، امس الثالثاء، لالســتهداف من قبل مسلحني 
خالل دورية روســية-تركية مشــتركة في سوريا. وقال 
املركز الروسي للمصاحلة في سوريا، في بيان،  إن جنديني 
روســيني أصيبا بجروح خفيفة، كما تضررت ناقلة جند 
مدرعة تابعة للشــرطة العســكرية الروسية، نتيجة 
استهداف مسلحني لدورية روسية تركية على الطريق 

السريع »إم 4« في محافظة إدلب السورية.
ولفت البيان إلى أن الدورية الروســية التركية تعرضت 
إلطالق نار من قبل مسلحني باســتخدام قاذفة قنابل 

يدوية.
ووقع احلادث، امس الثالثاء ، خالل أداء دورية روسية تركية 
مشتركة مهامها على الطريق السريع M-4 في محيط 

.M4 بلدة أورم اجلوز على طريق
من جهتهــا ذكرت الوطن نقال عن مصــادر محلية، أن 
الدورية املشتركة الروسية التركية الـ25 عادت أدراجها 
بعد تعرضها الســتهداف من مسلحني بقذيفة »آر بي 
جــي« في محيط بلدة أورم اجلــوز على طريق M4، األمر 
الذي أدى إلى إعطاب عربة روسية، وال أنباء عن اصابات، 
جراء االستهداف الرابع منذ تسيير الدوريات املشتركة 

منذ منتصف مارس املاضي والثاني في غضون أسبوع.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
قدم رئيس احلكومة التونسية املُكلَف هشام املشيشي، 
مقترح تشــكيله الــوزاري اجلديد، إلــى الرئيس قيس 

سعيد، امس الثالثاء.  
وقال املشيشــي إن وزارتــه عبارة »حكومــة كفاءات 
ُمســتقلة« يبلغ قوامها 25 وزيرًا، منهم 9 نســاء، و3 

كتاب دولة.
وتعهد املشيشــي، خالل مؤمتر صحفــي بدار الضيافة 
بقرطــاج، بأن تكــون حكومته ُمســتقلة، مؤكًدا في 
الوقت نفســه أنها ستعمل على التعاون والتفاعل مع 
كل مكونات املشــهد البرملاني وكافة مكونات الطيف 

السياسي في البالد.
وكلف الرئيس التونســي في متوز املاضي وزير الداخلية 
هشــام مشيشــي بتشــكيل احلكومة جديدة، عقب 
استقالة ســلفه إلياس الفخفاخ حتت ضغط البرملان، 
الذي عمل على ســحب الثقة منه بســبب تورطه في 

شبهة تضارب املصالح.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
شن اجليش اإلسرائيلي امس 
الثالثاء ضربــات على مواقع 
في قطاع غزة قال إنها توجد 
حلركة  تابعــة  األرض  حتــت 
طائرات  مستخدما  حماس، 
مقاتلــة ودبابــات، وذلك ردا 
بالونات متفجرة  على إطالق 
القطاع  من  أطلقت  وحارقة 
باجتاه إســرائيل، حسب بيان 
اجليــش اإلســرائيلي. ومنذ 
الســادس مــن آب تقصف 
يومي  إسرائيل بشكل شبه 
غزة ردا على البالونات احلارقة 
التي تطلــق باجتاهها والتي 
احلرائق  عشرات  في  تسببت 
فــي مناطــق حرجيــة في 

الدولة العبرية.
على الرغــم من فرض حظر 
جتــول ملــدة 48 ســاعة في 
أول  تســجيل  نتيجة  غــزة 
كورونــا،  لفيــروس  تفــش 
وبالتزامن مــع زيارة كل من 
وزيــري اخلارجيــة األمريكي 
إرسال  يتواصل  والبريطاني، 

غزة  مــن  احلارقة  البوالــني 
على  اإلسرائيلية  والضربات 
القطاع التي بدأت قبل نحو 
أعلن  فقــد  أســابيع،  ثالثة 
امس  اإلســرائيلي  اجليــش 
الثالثاء شــن ضربات جديدة 
ضد مواقع حلركة حماس في 
إطالق  على  ردا  غــزة،  قطاع 
بالونــات متفجــرة وحارقة 
األراضي  باجتــاه  القطاع  من 

اإلسرائيلية.
وأعلن اجليش اإلسرائيلي في 
بيان مقتضب »اســتهدفت 
وطائرات  مقاتلــة  طائــرات 
مواقع  ودبابــات  عســكرية 
جنوب  في  حلماس  عسكرية 
قطاع غزة« تضم »منشــآت 

حتت األرض«.
غــزة  إســرائيل  وتقصــف 
بشكل شبه يومي منذ ست 
آب ردا على إطــالق صواريخ 
األراضي  من  حارقة  وبالونات 
تســببت  الفلســطينية، 
مناطق  في  احلرائق  بعشرات 
حرجية في إسرائيل. وتفرض 
إســرائيل منذ أكثر من عقد 

حصارا بريا وبحريا وجويا عل 
القطاع الفلســطيني الذي 
مليوني  ســكانه  عدد  يبلغ 
نسمة وتسيطر عليه حركة 

املقاومة اإلسالمية حماس.
مؤخرا  إســرائيل  وفرضــت 
سلســلة مــن العقوبــات 
إطالق  على  ردا  القطاع  على 
البالونــات احلارقة، تضمنت 
إغالق البحــر أمام الصيادين 
الوقــود  إمــدادات  ووقــف 
وإغالق معبر كرم أبو ســالم 
الذي تدخل  )كيرمي شــالوم( 
إلى  والوقود  البضائــع  منه 
توقف  اإلثر  وعلــى  القطاع. 
عمل محطة توليد الكهرباء 
الوحيــدة فــي القطاع في 
مطلع الشــهر بسبب نفاد 

الوقود.
ووصفــت حركــة حمــاس 
إحكام احلصار على غزة بأنه 
»جرمية ضد اإلنسانية« داعية 
االثنــني في بيــان املنظمات 
الدولية و«أصحاب القرار في 
عن  »اخلروج  إلــى  املنطقة« 
صمتهم والعمل« على إنهاء 

احلصار.
بعد  اجلديدة  الضربات  وتأتي 
األمريكي  اخلارجية  وزير  زيارة 
إلى  مايــك بومبيــو االثنني 
إسرائيل ضمن جولة تستمر 
خمســة أيــام في الشــرق 
األوســط، إثــر اإلعــالن عن 
بني  العالقات  لتطبيع  اتفاق 
إســرائيل واإلمارات، وكذلك 
تزامنا مع زيارة وزير اخلارجية 
إلى  راب  البريطاني دومينيك 
القدس. ومن املقرر أن يلتقي 
الوزراء  رئيــس  الثالثــاء  راب 
نتانياهو  بنيامني  اإلسرائيلي 
ثــم الرئيس الفلســطيني 

محمود عباس في رام اهلل.
االول  امس  حمــاس  وأكدت 
االثنــني أن غيــاب »القرارات 
والتغاضي  لالحتالل  الرادعة 
معه،  والتطبيع  جرائمه  عن 
هو السبب الرئيسي لتماديه 
في جرائمه وانتهاكاته« ضد 

الفلسطينيني.
غزة  بــني  التصعيد  ويأتــي 
وقف  إعالن  رغم  وإســرائيل 
إلطــالق النار بــني الطرفني 

بدعم من األمم املتحدة ومصر 
وقطر العــام املاضي. وخاض 
الطرفان حتى اآلن ثالث حروب 
و2014،  و2012   2008 فــي 
مواجهات  بينهمــا  وتــدور 
متقطعة مع إطالق صواريخ 
ترد  غزة،  من  حارقة  وبالونات 
عليها إسرائيل بشن ضربات 

على القطاع.
ويقول محللون فلسطينيون 
احلارقة  البالونــات  إطالق  إن 
يهدف  غزة  مــن  والصواريخ 
إلى الضغط على إســرائيل 
مساعدة  بإدخال  لتســمح 
منصوص  شــهرية  ماليــة 
عليها فــي الهدنة من قطر 

إلى القطاع.
حماس  حكومــة  وأعلنــت 
فرض حظــر جتول ملــدة 48 
اعتبارا  غــزة  فــي  ســاعة 
مــن فجــر الثالثــاء، وذلك 
أربــع إصابات  إثر تســجيل 
املســتجد  كورونا  بفيروس 
وســط  لالجئني  مخيم  في 
القطاع، في أول تفش محلي 

للفيروس.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
توجه وزير اخلارجية األملاني، هايكو 
مــاس، إلى اليونــان وتركيا، امس 
الثالثــاء، في محاولــة لتخفيف 
التوتر املتزايد بني اجلارتني احلليفتني 
في الناتو، لنزع فتيل األزمة بشأن 
البحر  التنقيب في شــرق  حقوق 

املتوسط.
وتأتــي زيارة، ماس، في الوقت الذي 
تبدأ فيه اليونان مناورات عسكرية 
تشــارك فيهــا قواتهــا البحرية 
واجلوية في البحر األبيض املتوسط 
وجنوب  كريت،  جزيرة  شرق  جنوب 
اليونانية،  كاســتيلوريزو  جزيــرة 
فيها  أرسلت  منطقة  من  بالقرب 
أوروتش  األبحاث«  ســفينة  تركيا 
رئيس«، برفقة سفن حربية، ملسح 
البحر األبيض املتوســط بشــأن 

احتياطيات الغاز والنفط.
ردا علــى عمليــات أوروتش رئيس، 
وضعت اليونان قواتها املســلحة 
في حالة تأهب وأرســلت ســفنا 
حربيــة لتتبع الســفن التركية. 
وقال مــاس، قبل زيارتــه للبلدين 

حليفتان  دولتان  واليونــان  »تركيا 
فــي الناتو. حل القضايــا املتنازع 
عليها بشــأن رواســب الغاز في 
شــرق البحر املتوســط يجب أن 
الدولي  القانون  أساس  تكون على 

وعبر حوار مخلص«.
وأضاف: »التوترات ال تلقي بثقلها 
فقــط علــى العالقة بــني االحتاد 
األوروبــي وتركيــا. أي تصعيد آخر 
ميكــن أن يلحــق الضــرر بجميع 
األطــراف، وكل األطــراف املعنية 
علــى الفــور«.   تقــول اليونــان 
إن املنطقــة التــي تعمــل فيها 
الســفينة التركيــة، تتداخل مع 
اجلرف القــاري اخلاص بها، وطالبت 
تركيا بسحب السفينة. ردت أنقرة 
مبــد عملياتها ســفينة األبحاث 
حتى، 27 أغســطس اجلاري، بينما 
قامــت أثناء بالــرد بإعالنها إجراء 
أيام،  ثالثة  ملدة،  تدريبات عسكرية 
في املنطقة. وحذر الرئيس التركي، 
رجــب طيــب إردوغــان، مــن أنه 
»اعتبارا من اآلن، ســتكون اليونان 
أي  املســؤولة عن  الوحيدة  اجلهة 

تطور ســلبي في املنطقة«. وقال: 
تعرض  العســكرية  »التدريبــات 
واملالحية  الســاحلية  الســالمة 
املنطقة  فــي  الســفن  جلميــع 

للخطر«.
وأثــار التوتــر املتصاعــد مخاوف 
من صراع محتمــل بني اخلصمني 
اإلقليميني، اللذين وصال إلى شفا 
حــرب في 3 مرات منــذ منتصف 
ســبعينيات القــرن املاضــي، مبا 
فــي ذلك مرة واحدة بســبب حق 

التنقيب عن الغاز في، بحر إيجه.
»يجب  األملاني،  اخلارجية  وزير  وقال 
اليونان  نوافذ حــوار بني  اآلن فتح 
وتركيــا بشــكل أكبــر، وليــس 
االســتفزازات  بــدال من  إغالقها، 
اجلديــدة، نحتاج إلى خطوات نحو 
وبــدء محادثات  التصعيد  خفض 
مباشــرة«. تأتي زيــارة، ماس، قبل 
اجتمــاع لــوزراء خارجيــة االحتاد 
األوروبي فــي برلني، في وقت الحق 
هذا األســبوع، حيث سيناقشون 
األزمة. وقــال ماس: »صوت اليونان 

سيكون له وزن خاص«.

استهداف مدرعة روسية 
من قبل مسلحين في إدلب 

شمالي غرب سوريا

المشيشي يشكل 
الحكومة التونسية 
الجديدة من الكفاءات

تواصل الضربات اإلسرائيلية على غزة منذ نحو ثالثة أسابيع وزير الخارجية األلماني من اليونان إلى تركيا 
لـ«تهدئة التوتر« في شرق المتوسط

 

الصباح الجديد - متابعة :

وزراء تونس املكلف  اعلن رئيس 
االثنني  ليل  املشيشــي  هشام 
تكنوقراط  حكومة  تشــكيل 
مســتقلة عــن األحــزاب في 
خطــوة تهدف إلــى النأي عن 
وإنعاش  السياسية  الصراعات 

االقتصاد املتعثر.
وضمت حكومة املشيشي )46 
الرئيس قيس  الذي عينه  عاما( 
سعيد الشهر املاضي وكان وزيرا 
إلياس  للداخلية فــي حكومة 
الفخفاخ الذي استقال بسبب 
 28 مصالح،  تضارب  شــبهات 
عضواً، من بينهــم وزراء كانوا 
في احلكومة الســابقة وثماني 

نساء.
في التفاصيل، ضمت احلكومة 
شــخصيات غيــر معروفة في 
البالد،  في  العــام  للرأي  اجململ 
وشملت 25 وزيرا و3 كتاب دولة 
وهــي أصغر حكومــة منذ 14 

يناير 2011.
فقــد تولى حقيبــة االقتصاد 
واملالية ودعم االســتثمار علي 
الكعلي وهو مصرفي اقتصادي 

ليبرالي.
كمــا اقترح املشيشــي تعيني 
توفيــق شــرف الديــن وزيــرا 
البرتاجي  وإبراهيــم  للداخلية 
اجلرندي  وعثمــان  للدفاع  وزيرا 
الزيدي  ووليد  للخارجيــة  وزيرا 

وزيرا للثقافة.

أول وزير كفيف
وسيكون الزيدي أول وزير كفيف 
في تاريخ تونــس وهو أيضا أول 
كفيف تونسي يناقش أطروحة 

الدكتوراه ويحصل عليها.
 8 وفي حني شــملت احلكومة 
نساء منهن كاتبة دولة واحدة، 
إال أن أيا منهن لــم تتول وزارة 

سيادة.
4 وزراء علــى  بينمــا حافــظ 
احلالية  احلكومة  في  حقائبهم 

وهم محمــد الفاضل كرمي وزير 
وأحمد  االتصال  تكنولوجيــات 
الدينية  الشــؤون  وزير  عضوم 
رئيس  لدى  وزير  احلفصي  وعلي 
احلكومــة مكلــف بالعالقــة 
مــع مجلــس نواب الشــعب 
غادرت  التــي  اجلريبــي  وثريــا 
وزارة العــدل لتصبــح وزيــرة 
معتمدة لــدى رئيس احلكومة 
مكلفــة بالعالقة مع الهيئات 

الدستورية واجملتمع املدني.
الــى ذلــك، شــهدت تركيبة 
احلكومــة اجلديدة عودة محمد 
الطرابلســي إلى وزارة الشؤون 
االجتماعيــة التــي شــغلها 
الشاهد  يوســف  في حكومة 
وعودة عثمان اجلراندي إلى وزارة 

الشــؤون اخلارجية التي توالها 
في حكومة علي العريض خلفا 
لرفيــق عبد الســالم في إطار 

حتييد وزارات السيادة.

أحتصد ثقة البرملان؟
يذكــر أن حكومة املشيشــي 
حتتاج للحصول على الثقة في 

البرملان خالل األيام املقبلة.
وفي حال فشــلها في احلصول 
علــى األغلبيــة فــي البرملان، 
فــإن للرئيس حق حــل البرملان 
والدعوة إلــى انتخابات جديدة، 
وهو مــا ال حتبــذه العديد من 
الكتل النيابيــة داخل البرملان، 
على الرغم من معارضة حركة 
تشــكيل  ســابقا  النهضــة 

حكومــة بعيدا عــن األحزاب، 
إال أنهــا قد ترى مصلحتها في 
االنتخابات، وســط  إعادة  عدم 
تقارير عن تراجع شعبيتها في 
الشارع التونسي، ال سيما بعد 
رئيسها  التي طالت  االنتقادات 

راشد الغنوشي.
آخر  الفخفــاخ  اليــاس  وكان 
رئيــس للــوزراء فــي تونــس، 
والذي تولى احلكومة خلمســة 
إلياس  اشــهر فقط، ألنه قدم 
اســتقالته يوم 15 يوليو 2020 
لرئيس اجلمهورية قيس سعّيد 
االستقالة  وجاءت  منه.  بطلب 
النهضة  حركــة  إعــالن  إثــر 
أنهــا قررت ســحب الثقة من 
الفخفاخ على خلفية اتهامات 

املصالح،  تعــارض  ملــف  في 
الفخفاخ  إعتبــر  حــني  فــي 
أن إســتقالته تأتــي اعتبــارًا 
»للمصلحة الوطنية ولتجنيب 
البــالد مزيدا مــن الصعوبات.. 
وحتــى جننــب البــالد صــراع 
املؤسســات«. وكــرد إنتقامي 
من قرار حركة النهضة سحب 
إلياس  قرر  الثقة من حكومته، 
الفخفاخ في نفس اليوم إقالة 
الوزراء الستة التابعني للحركة 
واملنصف  وهم أحمد قعلــول، 
وأنور  زيتون،  ولطفي  السليتي، 
معــروف، وعبد اللطيف املكي، 
مهامهم  من  شــورى  وسليم 

كوزراء.
لــوزراء  اإلعفاء  قــرار  والقــى 

حركــة النهضــة مجموعــة 
إنتقد  اإلنتقــادات، حيــث  من 
املستشــار الرئاســي السابق 
الياس  قــرار  منصــر  عدنــان 
الفخفاخ. ووصف اخلطوة بانها 
غيــر الئقة بل مهينــة لهيبة 
وملؤسساتها  التونسية  الدولة 
ناحيته  من  بها.  واســتخفاف 
إعتبر األكادميي والباحث محمد 
هنيد قرار اإلعفــاء خروجا من 
وزير  إنتقد  كما  الصغير.  الباب 
أمالك الدولة والشؤون العقارية 
السابق سليم بن حميدان قرار 
الفخفاخ  تورط  وتأكيد  اإلعفاء 
في قضايا فساد سابقة عندما 
وزير مالية  كان يشغل منصب 

في حكومة علي العريض.

حكومة تونس الجديدة...

سيكون الزيدي أول 
وزير كفيف في 

تاريخ تونس وهو 
أيضا أول كفيف 

تونسي يناقش 
أطروحة الدكتوراه 

ويحصل عليها.

مستقلون من التكنوقراط وشخصيات ليست معروفة

بعد ترشيحه لوالية ثانية.. 

متابعة ـ الصباح الجديد 

حــذر الرئيــس األميركــي، دونالد 
االول  امــس  خطاب،  فــي  ترامب، 
االثنني، أمام مؤمتر احلزب اجلمهوري، 
فــي مدينة شــارلوت بوالية نورث 
“تزوير  محاولــة  مــن  كاروالينــا، 
أن هذه  إلى  االنتخابات”، مضيفــا 
االنتخابات هــي “األهم في تاريخ” 

الواليات املتحدة.
وقال ترامب، الذي رشحه املندوبون 
اجلمهوريون، خلوص انتخابات الثالث 
من نوفمبــر، إن الطريقة الوحيدة 
التي متكن احلــزب الدميقراطي من 
الفوز هي “التزوير”، مشيرا في هذا 
الصدد إلى رفضه املضي قدما في 
مساعي احلزب للتصويت عن طريق 
البريد، وقــال إن األميركيني قادرون 
على الذهاب إلى مركز االقتراع رغم 

أزمة فيروس كورونا املستجد.
ووصل ترامب إلى مدينة شــارلوت 

حيث شــارك في فعاليــات اليوم 
احلــزب اجلمهوري  األولى من مؤمتر 

الذي رشحه رسميا لوالية ثانية.
وأضاف، ترامب، في كلمته أن هذه 
االنتخابات تشــهد “حماسا أكبر” 
من قبل مؤيديه، متوقعا “حشــدا 
أكبر من املرة السابقة”. وتابع: “أهم 
انتخابات فــي تاريخنا، ال تدعوهم 

يأخذونها منكم”.
وتعهد، الرئيس اجلمهوري، مبواصلة 
تقدمي الدعم للجيش األميركي في 
حال فاز بفترة جديدة، مشــيرا إلى 
جهود إدارته خالل السنوات املاضية 
فــي مد املؤسســة العســكرية 

بالسالح والعتاد.
ستشــرع  إدارتــه  إنــه  وقــال 
للشركات  اســتقطاعات ضريبية 
التــي تخلق وظائف داخــل البالد، 
وتعهــد “بفرض رســوم جمركية 

على الدول التي حتاول استغاللنا”.
وأظهــر، ترامب، أيضا دعمه لقوات 
إنفاذ القانون، بعــد الدعوات التي 
املاضية  الفتــرة  خــالل  خرجــت 

لتقليــص ميزانيتهــا، قائــال إنه 
ســيواصل دعمها وســيتم طرح 

تعيينات جديدة.
إدارته حققت إجنازات  وأشار إلى أن 
كبيرة في حتقيق “العدالة اجلنائية” 
وتقدمي الدعم لألميركيني من أصول 
أفريقيــة “أكثر مــن إدارة الرئيس 

السابق باراك أوباما.”
وأكــد، ترامــب، أنه خــالل الفترة 
الرئاسية األولى، بذلت إدارته جهودا 
كبيرة في مواجهة الصني، وقال “لن 
ننســى أبدا ما فعلوه” فيما يتعلق 
الفيروس، مشيرا في هذا  بتفشي 
الصدد، إال أنه لوال اإلجراءات املبكرة 
أعداد  لزادت  إدارتــه  اتخذتها  التي 

احلاالت بشكل أكبر.
وينافس ترامب في االنتخابات التي 
ستجري في الثالث من نوفمبر، جو 

بايدن نائب الرئيس السابق.
وفــي وقــت ســابق امــس االول 
تســمية  اجلمهوريون  أعاد  االثنني، 
نائب الرئيس مايك بنس مرشــحا 

للمنصب.

وقال بنس فــي مداخلة مقتضبة 
“حتتاج أميــركا الى أن يبقى دونالد 
ترامــب أربعة أعــوام إضافية في 

البيت األبيض”.
وأضاف “ســمعت األسبوع الفائت 
أن الدميوقراطيــة علــى احملك”، في 
إشــارة إلى عبــارة اســتخدمها 
الدميوقراطيون مرارا خالل مؤمترهم. 
وتدارك بنــس “لكننا نعلم جميعا 
أن االقتصاد هو على احملك، والقانون 

والنظام هما على احملك”.
وســتجري معظم فعاليات مؤمتر 
اجلمهوريني عبر اإلنترنت جراء أزمة 
كورونــا، كما كان احلــال في مؤمتر 
احلزب الدميقراطي األسبوع املاضي.

وألقى ترامب خطابا أمام املؤمتر، في 
وقت من املتوقع أن والقت السيدة 
األولــى ميالنيا ترامــب خطابا في 
األبيض  البيت  فــي  الورود  حديقة 
امس الثالثــاء بينما وحتدث كذلك 
أبنــاء الرئيــس مبن فيهــم دونالد 
جونيور وابنة ترامب ومستشــارته 

إيفانكا وزوجة ابنه الرا ترامب.

تقرير

ترامب يحّذر من محاولة “تزوير االنتخابات”
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الــذي دعانــي لكتابة هــذا العمود هو 
بقاء مشــاكل الفنيــة واملالية لبعض 
أفالم بغداد عاصمــة الثقافة، لذا أطرح 
السؤال التالي ،هل يكفي املال لصناعة 
فيلم ســينمائي مميز، هل تكفي الفكرة 
اجليدة، لصناعة مثــل هكذا فيلم ،هل 
لبرامج   اشــتغلت مخرجــا  انك  يعني 
تلفزيونية ، ومخرجا لبعض املسلسالت 
، ألن تكون مخرجا سينمائيا متميزا ، هل 
من املمكن ان تسعفك خبرتك كممثل 
مثلت في عشــرات االعمال التلفزيونية 
الدراميــة ، وكذلــك في بعــض االفالم 
الســينمائية ، الن تكون لك القدرة على 

اخراج فيلم سينمائي . 
هذه االســئلة اضعها أمــام بعض من 
افالم ســينمائية ضمن  تصدوا، إلخراج 
فعالية بغــداد عاصمة للثقافة العربية 
عام 2013، ومنحت لهــم اموال طائلة، 
والتي عرضت على صالة املسرح الوطني 
روائية  افالم  واملسرح،  السينما  دائرة  في 
ووثائقية بــن القصيرة والطويلة ، الرأي 
العام ملن شــاهد هــذه االفــالم يقول 
بانخفاض مســتواها الفنــي الى درجة 
كبيرة ، بل ان البعــض منها ال يصح ان 

نطلق عليه تسمية فيلم سينمائي .
قبل موعد عرضها، قيل الكثير عن هذه 
االفالم ومالبسات انتاجها، وبعد العرض 
اصبحــت الكرة في ملعــب من تصدى 
إلخراجهــا ، وليــس مخرجيها ، فصفة 
مخرج ال متنح بســهولة ، وليس كل من 

عمل فيلما يستحق هذه الصفة .
مليــار او مئــات املالين مــن الدنانير او 
حتــى من الدوالرات ال ميكن ان متكن رجال 
ال يعرف ما هــي اللقطــة وداللتها وال 
يعرف كيفية بناء املشــهد السينمائي، 
وال يفقــه بفن التمثيل ، وبعناصر اللغة 
السينمائية االخرى ، من ان يكون مخرجا 
، إال اذا اســتعان مبخرج محترف ، يعمل 
له الفيلم ليأتي هو ويضع اســمه على 

الفيلم .
مــا الذي يعنيه ان يأتي شــخص نصف 
إلنتاج  ميزانيــة ضخمة  ومينح  صحفي 
فيلم وثائقي ، والنتيجة فيلم بســيط 
وساذج ، ما الذي عينيه ان متنح مقدمة 
برامج ميزانية ضخمة إلنتاج فيلم روائي 
، وهــي التي ل التعــرف معنى وداللة اي 
عنصر من عناصر اللغة الســينمائية ، 
ما الذي يعنيــه ان يتصدى كاتب عمود 
، لكتابــة ســيناريو فيلم ســينمائي ، 
لنكتشــف في االخر ، انه ابسط من ان 
يكــون متثيلية تلفزيونية مــن ان يكون 
فيلمــا ، كيــف منح البعــض ميزانية 
ضخمــة وهو لــم يقف ســابقا خلف 

كاميرة تلفزيونية او سينمائية .
كل ذلك ادى الى نتيجة توقعها البعض 
مســبقا ، وهــي حقيقة ضيــاع اموال 
طائلــة على افــالم ال ميكــن تصنفيها 
، فال هي بالفيلم الســينمائي ، وال هي 
بالتمثيلة التلفزيونية ، وال هي بالربورتاج 
السينمائي . فلكل فيلم  من هذه االفالم 

صفاتها وخصوصيتها .
يقــول » اجلاحظ » ان املعاني ملقاة على 
الطرقــات ، ويقــول منظر الســينما » 
جوادور » ان كل االفكار هي افكار جميلة 
، لكن العبرة في حتويلها الى فيلم جيد 
، رمبــا يكون بعض افــالم بغداد عاصمة 
الثقافة  توفرت على افكار جيدة وكانت 
تريد ان تقول او توصل تيمة هذه االفكار  
، لكن ذلك لم يتحقــق ، الن من تصدى 
ليحولها الــى فيلم ، ليس مبخرج اصال ، 

وهنا اصل  املشكلة.

كاظم مرشد السلوم

هل يكفي المال 
لصناعة فيلم 

مهرجان »أونتاريو« السينمائي 
الدولي يحتضن 199 فيلمًا في كندا

أونتاريــو  مهرجــان  يســتعد 
 ،»ONIFF« الدولــي  الســينمائي 
إلطــالق دورتــه األولى فــي كندا، 
مبشاركة أكثر من 199 فيلماً، وذلك 
يوم 16 أكتوبر املقبــل وعلى مدار 

عشرة أيام متتالية.

ليفتح  الدولــي  املهرجان  ويعــود 
بابه لــرواد اجملال الســينمائي في 
الداخــل الكندي وعلى مســتوى 
لألفالم  الفرصة  وإعطــاء  العالم، 
وممثليها  ومخرجيهــا  املســتقلة 
لعــرض نتاجهم الفني على نطاق 
عاملي، وقرر القائمون على املهرجان 
هذا العام تقدمي نسخة استثنائية 
بإطالقه »أونالين« ألول مرة، متاشيا 
تفشي  فرضها  التي  اإلجراءات  مع 

والعالم  فيروس كورونا فــي كندا 
وأدى إلغالق املســارح دور السينما 
وصعوبــة الســفر والتنقــل بن 
البلدان وفرض التباعد االجتماعي.

الســينمائي  أونتاريــو  مهرجــان 
الدولــي يحتضــن 199 فيلما في 

كندا

 ONtarIO مهرجــان  ويحتضــن 
 INterNatIONal FIlm FestIval

هذا العــام 199 فيلمــا في كافة 
التصنيفات مــن أصل ما يزيد عن 
511 فيلمــا تقدموا للمشــاركة، 
27 فيلما في مسابقة  بينهم  من 
األفالم الطويلة العاملية و21 فيلما 
وثائقيا و69 فيلما قصيرا بجانب 20 
فيلما في مســابقة أفالم الطلبة، 
في حن شهدت تصنيفات األفالم 
الكندية مشــاركة 5 أفالم طويلة 

و35 فيلمــا قصيــرا و21 فيلمــا 
املهرجان موسمه  ويختتم  طالبيا، 

األول يوم 25 أكتوبر.

كانــت هــذه تفاصيــل مهرجان 
»أونتاريــو« الســينمائي الدولــي 
يحتضــن 199 فيلمــاً فــي كندا 
نرجو بأن نكون قد وفقنا بإعطائك 

التفاصيل واملعلومات الكاملة .

كمــا َتَْدرُ االشــارة بــأن املوضوع 
األصلي قد مت نشرة ومتواجد على 
بوابــه اخبار اليوم وقــد قام فريق 
التحرير في صحافة مصر بالتأكد 
منــه ورمبا مت التعديل علية ورمبا قد 
اواالقتباس  بالكامل  نقله  مت  يكون 
منــه وميكنــك قــراءة ومتابعــة 
مســتجدات هذا اخلبر من مصدره 

االساسي.

صالح الصحن

تقول مــاري الن اوبراين فــي كتابها 
)التمثيــل الســينمائي(، ان معلــم 
الصوت وااللقاء فرانســوا ديلســارت 
حاول ان ينمط الية احلديث واالشــارة 
خالل حياتــه املهنية فــي باريس في 
التاســع عشــر، لكنه  القرن  مطلع 
فقد صوته نتيجة لتمرين خاطئ في 
١٨٢٥،وكرس  عام  باريس  كونسرفتوار 
ما تبقى من حياتــه لتدريب املمثلن 
على املواءمة بن النطق واالشارة، هذا 
ما بدأنا به مقالنا هذا بوصفه موقفا 
ال يخلوا مــن مفارقة، والذي يليه عدد 
من املواقف التي مرت في متثيل االفالم 
في السينما العاملية، مواقف سجلت 
فــي ادبيات االشــتغال الســينمائي 
كمفارقات، منها االرتال ونسيان احلوار 
واالعتذار عن قبول الدور بسبب قصره 
او ضعــف االجر، وبعضهــا وصل الى 
حد تدخل املمثل في عمل اخملرج واثارة 
االعتراضــات، فيما تســجل مواقف 
مغايرة لبعض املمثلن النجوم بقبول 
او التخلي عن االجور  االدوار القصيرة، 
او تخفيضها، مــع الكثير من حاالت 
اعاقة العمل نتيجة الطوارئ واحلوادث 
وغيرها، فاالرتال مثال، يكاد يكون قد 
البيضاء ١٩٤٢جراء  الدار  بفيلم  اقترن 
تغيير حــوارات الفيلم بــن لقطاته 
واســتياء ممثليه الذين عانوا كثيرا في 
ســمة  تلتصق  وكذلك  احلوار،  حفظ 
االرتال على اغلب افــالم اخملرج وودي 
الن، وساد ايضا حوارات فيلم )القهوة 
والســجائر( 2003 الكثير من االرتال 
في حوارات املمثلن وغيرها من احلاالت 
،وهناك مواقف اخرى ال تخلو من اثارة 
املشاكل في الفيلم  ففي فيلم العراب 
حاولــت ادارة االنتــاج منذ املشــاهد 
االولية اســتبدال اخملرج كوبوال باخملرج 
ايليا كازان، ولكن املمثل مارلون براندوا  
الفيلم  من  باالنسحاب  وهدد  اعترض 
احتجاجا على كازان النه كما ادعى انه 
وشــى بزمالئه اليسارين، وكذلك في 
1979 لكوبوال  الرؤيا االن(  فيلم )سفر 
تدخل برانــدو في اعادة كتابة دوره في 
بعد  فيه  واالرتــال  والتالعب  الفيلم 
ان قبله كوبــوال مكرها وكذلك اصرار 
براندوا على التصوير في ظالل االماكن 
خشية من زيادة وزنه، ومطالبته باجر 
اضافي لقاء حلق شــعره، ومبا يعطي 
انطباعا مغايرا ملا يتمتع به من مكانة 
عليا وجنما فــي الســينما العاملية ، 
وايضا تســبب املمثل ويل سميث في 
تأخير وتوقــف تصوير فيلم )رجال في 
مالبــس ســوداء ( 2012, وتدخله في 
الذي سبب  الفيلم  تصوير مشــاهد 
له اخلســارة وزيــادة التكاليف ، وفي 
فيلم ســاحر االوز ١٩٣٩ رفض املمثل 
الكوميدي و. س. فيلــدز القبول بدور 
الســاحر ألنه اصر على اجر 100,000 
بــدال مــن 75,000دوالر، فيمــا  دوالر 
اعتذر ايضا املمثل ســتيرلنج هيدين 
الذي كلفه اخملرج ســتيفن سبيلبيرغ 
لفيلمــه )الفــك املفترس( خشــية 

مــن مالحقــة الضرائــب االمريكية 
لــه، وبعدها قبل الــدور املمثل روبرت 
شــو الذي انهزم مباشرة بعد تصوير 
الضرائب  مشاهده خوفا من مالحقة 
له ،وكذلك ندم كثيرا املمثل جريجوري 
بيك العتــذاره عن دور البطولة لفيلم 
)قطــار الظهــر( 1952,الذي اســند 
للممثــل كاري كوبر الذي حصل على 
االوسكار كأفضل ممثل رئيسي، وهناك 
اعتذار من نوع اخر، ففي فيلم )لقاءات 
قريبة من النوع الثالث(  1977للمخرج 
املمثل  الذي كلف  ستيفن سبيلبيرغ 
ســتيف مكوين لدور البطولة، ورغم 
اعجابــه بالســيناريو اال انــه اعتذر 
عن قبول الدور، بقوله :لم يكتســب 
مهارة البــكاء في أفالمــه ن وهناك 
مفارقة ايضا فــي اختيار ممثل باخلطأ 
لدور الشــرير، كما حصــل في فيلم 
)العالقة الفرنسية( 1971نتيجة سوء 
تفاهم، ظنا من اخملــرج انه طلب ممثال 
1959، اعتذر  اخرا،،وفي فيلم )بن هير( 
املمثل بيرت النكستر عن دور البطولة 
العتراضه على  مشــاهد العنف فيه 
ومبا ميت باالخــالق من صلة،وفي فيلم 
)فرانكشــتاين( 1931رفــض املمثــل 
املعروف بأفالم الرعب بيال لوجوســي 
دور الوحش بذريعة انه خال من احلوار، 
ورفضه ايضــا املمثل جــون كاراداين 
بزعمــه انه ممثــل قدير ولــن يليق به 

)البعض  الوحــش، وفــي فيلــم  دور 
يفضلونهــا ســاخنة( 1959، تكــرر 
غياب وتأخير املمثلة مارلن مونرو عن 
مواعيد التصوير ونســيانها حلواراتها 
فــي الفيلم، ممــا اضطر الــى اعادة 
تصويــر لقطتن لها، االولــى ب  59 
مرة، و والثانيــة ب47 مرة، كل لقطة 
بثالث كلمــات فقط،  ومــن املواقف 
املثيــرة ايضا ان فيلم )كل شــيء عن 
حواء( 1950,اطلــق عليه فيلم الثالث 
انتحــارات بســبب انتحــار ثالثة من 
ممثليه، وهم مارلن مونرو 1962واملمثلة 
باربــرا بيتــس 1969 واملمثــل جورج 
ســاندرز 1972، وهنــاك فيلم )متمرد 
بدون قضية 1955توفي ابطاله االربعة 
في حوادث مختلفة وهم جيمس دين 
وناتالي وود وســان مينيــو ونيك ادمز 
، وفي فيلــم ) احدهم حلق فوق عش 
اجملانــن(1975 مليلوش فورمان، رفضت 
ســت جنمات هوليــوود دور البطولة 
وهــن: جــن فونــدا وان بانكروفــت 
بيج  وجيرالديــن  بيرســتن  وايلــن 
ديوهيرســت،  النزبيري وكولن  واجنيال 
وكلفت به ممثلــة مغمورة في حينها 
لويز  فليتشــر التي حصلت به على 
رئيسي،  بدور  ممثلة  االوسكار كأفضل 
ومن الطرائــف ايضا، ان املمثل كالرك 
كيبل في فيلم )حدث ذات ليلة(  1939 
في مشهد ما، خلع قميصه اخلارجي 

دون ان يرتدي فانيال داخلية، االمر الذي 
ادى الى تقليده من قبــل املالين، ومبا 
تسبب في خســارة مصانع القميص 
الداخلي، التي هــددت مبقاضاة اجلهة 
ان  املثير ايضا  املنتجة للفيلم، ومــن 
يطلــق لقــب )ملكة الصــراخ( على 
املمثلــة فاي راي عــن دورها في فيلم 
)كنج كوجن( 1933 في مشــهد تكون 
هي فيه بقبضــة القرد العمالق وهي 
تصــرخ وتطلب االســتغاثة ، وكثيرة 
جدا هــي مواقف اختيــارات املمثلن 
واملمثــالت وتدخــل شــركات االنتاج 
بها وتاوز ســلطة اخملرج غالبا، ولكن 
في فيلم )شــمال مع شــمال غرب( 
الــذي اصر على  1959لهيتشــكوك 
اعطاء دور البطولة للممثلة ايفا ماري 
سانت، رغم ارادة االنتاج، واصر كذلك 
دور  تارانتينو اســناد  اخملرج كوينتــن 
اجملرم فيجــا للممثل جون ترافولتا في 
فيلم )االدب اخليالــي الرخيص( 1994 
رغم ترشــيح عدد من النجوم الكبار 
للدور ،اما في فيلم) سيدتي اجلميلة( 
1964  فقــد اصــر املنتج جــاك وارنر 
على اختيار املمثل ريكس هاريســون 
بقولــه : لن اشــاهد فيلم ســيدتي 
اجلميلة اذا لم يســند دور البروفيسور 
هيجنز للممثل هاريسون،ومن املواقف 
املثيرة هو ظهــور املمثل توم كروز في 
فيلم) مهمة مســتحيلة( 2011 وهو 

يقفز ويتســلق جدار برج خليفة على 
ارتفــاع اكثر مــن 100طابق مع وجود 
من  للحماية  الالزمــة  االحتياطــات 
السينمائية،  الوقائع  وتسجل  اخملاطر، 
الكبار  املشــاهير  النجــوم  بعض  ان 
يتعاملون بــروح ايجابيــة عالية في 
التعــاون ودعم الفيلم بقبــول ادوارا 
قصيــرة، ففــي فيلم )12ســنة من 
العبوديــة( 2013 يؤدي املمثل املعروف 
بــراد بيــت دورا قصيرا يجســد فيه 
شــخصية رجل ديــن، رغــم انه له 
مســاهمة في انتــاج الفيلم، كذلك 
املمثل جورج كلوني الذي جســد دورا 
قصيرا لشــخصية رائد الفضاء الذي 
رافق دور املهندسة الفضائية )بولوك( 
2013، فيما ظهر  في فيلم اجلاذبيــة 
املمثل روبــرت دينيرو بدور قصير ايضا 
في فيلم )احتيال اميركي( 2013، وفي 
فيلــم )كبير اخلــدم( 2013 ظهر عدد 
من كبار النجــوم والنجمات في ادوار 
قصيرة منهم: جن فوندا وفانيســيا 
وليامز وجون كوساك  وروبن  ريدغريف 
وكوبا جودجن وماريا كاري واالن ريكمان 
وجيمس مارسدين، وهناك من املمثلن 
من يحترم رســالة الفيلم ولن يجعل 
اجوره شــرطا الزما، فقد تنازل املمثل 
ماثيو ماكونوهي عــن اجره الذي بلغ 
ثمانيــة مالين دوالر فــي فيلم )نادي 
الى  تعرض  الذي  للمشــترين(،  داالس 
ازمة ماليــة واثبات حرص البطل على 
تنفيذ الفيلم ، وهناك من املواقف غير 
املتوقعة، ان تصادر االســلحة اخملتلفة 
املســتخدمة في تصوير مشاهد فيلم 
)حرب الزومبي( 2013 من قبل السلطات 
اجملريــة ومبا فجــر خالفات شــديدة بن 
بطــل الفيلم بــراد بيت واخملــرج مارك 
 2015 )الغاضب7(  فيلم  فورســتر،وفي 
يضــع في نهايته عبارة )مــن اجل بول( 
رثاء لبطــل الفيلم بول واكر الذي وافته 
املنية في حــادث مفاجئ في منتصف 
تصويــر مشــاهد الفيلم، ممــا ادى الى 
اعادة كتابة السيناريو واستخدام احليل 
املشاهد  احلديثة في معاجلة  والتقنيات 
اخلاصة به، وفــي فيلم )ريكــي وفرقة 
2015 يتأجل تصوير مشــاهد  فــالش( 
الفيلم  الفيلم عدة اسابيع ملنح بطلة 
على  التدريب  فرصــة  ميريل ســتريب 
عزف اجليتار الذي تعلمته ببراعة فائقة، 
وهي التي  عزفت علــى الة الكمان في 
1999في حفل  فيلم )موسيقى القلب( 
للفرقــة الســيمفونية فــي نيويورك، 
ومن اجلديــر باالنتباه ايضــا، ان يخضع 
املمثل ريان رينولدز الى ثماني ســاعات 
يوميا لوضع املكيــاج الضروري له قبل 
وجهه  على  التشــوه  بإضافة  التصوير 
وجسمه ومالبســه في فيلم )ديدبول( 
2016 الفيلم الــذي حقق ارباحا طائلة، 
هذا بعــض مما بحثنا فيــه ولنا معكم 
في دراســة الحقة لعدد ليس بالقليل 
من املواقف واحلــاالت املتفردة في حرفة 

التمثيل في السينما العاملية…
        

     
د صالح الصحن

قســم  اجلميلة_  الفنــون  كليــة 
السينما والتلفزيون

مواقف في التمثيل السينمائي 

انطالق مهرجان عمان السينمائي بعد 
عروض في الهواء الطلق وسينما السيارات 

 

بعد تأجيله بســبب جائحــة كورونا 
عمان  مهرجــان  فعاليات  انطلقــت 
الســينمائي حيث عمد املهرجان إلى 
إيجاد طريقة بديلــة خالقة من خالل 
اســتحداث ثالث شاشــات ســينما 
فــى منطقة  إن(  )درايڤ  لِلســيارات 

العبدلى اجلديد.
 يتضمــن برنامج العــروض ٣٠ فيلًما 
روائًيا طويــاًل ووثائقًيا، عربًيــا وَدولًيا، 

باإلضافــة إلى تســعة أفــالم عربية 
قصيـرة. 

بالفيلـــم  املهرجـــان  ويُفتتـــح 
الدج  للمخـرج  “البؤسـاء”  الفرنسـي 
لـي احلائـز علـى العديـد مـن اجلوائـز.
وتــدور أحداث الفيلــم عندما ينضم 
)ســتيفان إلي( إلى فرق الشرطة في 
مونفيرمــاي، حيــث يســاعد زميله 
)كريس( في حتليــل األحداث التي تقع 

في باريس، من خالل عصابات األحياء، 
والتي يقع ضحيتها املواطنن.

األميرة  املهرجان  إدارة  ويَترأس مجلس 
ريـم علـــي كـل ِمـن رجـــا غرغـور 
وعمـــر املصـري وباتـر قـــردن وناديـا 

سختيـان
وتُدير املهرجان ندى دوماني، بينما يرأس 
حّنا عطااهلل إدارته الفنية وَتســتلم 

دمية عازر قسم ُصنَّاع األفالم

هناك فيلم )متمرد بدون قضية 1955توفي ابطاله االربعة 
في حوادث مختلفة وهم جيمس دين وناتالي وود وسان 

مينيو ونيك ادمز ، وفي فيلم ) احدهم حلق فوق عش 
المجانين(1975 لميلوش فورمان، رفضت ست نجمات 
هوليوود دور البطولة وهن: جين فوندا وان بانكروفت 
وايلين بيرستين وجيرالدين بيج وانجيال النزبيري وكولين 

ديوهيرست
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اســتقبل وزير الشــباب والرياضة 
عدنــان درجال في مكتبــه، رئيس 
الرياضي حســن  الديوانية  نــادي 
العنكوشــي ، للتباحث في جملة 
مــن االمــور التي تتعلق بـــ أندية 
الرياضية  احلركة  وواقــع  الديوانية 
واالستثمار  االحتراف  وملفي  فيها 
، مبينــا ان الــوزارة تدعــم جميع 
تصب  التي  اجلديدة  اخلالقة  األفكار 
فــي مصلحة احلركتــن الرياضية 
اللقاء  وجرى خــالل   ، والشــبابية 
ملعب  اســتثمار  امكانية  بحــث 
الديوانية واالســتفادة منه خلدمة 
احلركــة الرياضيــة فــي احملافظة 

بصورة عامة . 
وقــدم العنكوشــي شــكره الى 
رياضيي  باســم  الوزيــر  الســيد 
الديوانية لدعمــه الندية احملافظة 
وتعاونه معها ، مؤكدا ان الديوانية 
في  الطبيعي  ســتاخذ طريقهــا 
بـ همة شــبابها  الرياضي  التطور 
وما  معهم  الشــباب  وزارة  وتعاون 
تسهيالت  من  درجال  الوزير  يقدمه 

ألجل ذلك.
من جانب اخر، وبناًء على توجيهات 
وزيــر الشــباب والرياضة الســيد 
عدنان درجال بإكمال وإجناز املشاريع 
الرياضية والشبابية املتلكئة، وبعد 

واملالية مع  االدارية  االمور  تسوية 
DKA التركية وشركة  شــركتي 
الطريق الصحيح املنفذتان مللعب 
بوتيرة  العمــل  يتواصل  االنبــار، 
إذ وصلت  متسارعة في املشروع، 
نســبة االجناز الفعليــة الى 7 % 
الزمني خملطط  لتتجاوز اخملطــط 

االجناز والبالغ 5% .
وأكد املهندس املقيم للمشــروع 
الهندسية  الشؤون  لدائرة  التابع 
والفنيــة في الــوزارة ، ان العمل 
متواصل في مشروع ملعب االنبار 
االوملبــي ســعة 30000 متفرج، 
اخملطط  فاقــت  اجنــاز  بنســبة 
الزمنــي للمشــروع ، ومت ازالــة 
القطع املتضررة واالجزاء العالقة 
وتهيئة  اخلارجي  للجدار  باالسس 
املــكان لتركيب االعمدة والقطع 
اجلديدة ، الــى جانب ازالة االجزاء 
األسس  نهايات  من  املتهشــمة 
 C1-C2 C3  ( القدمية للمقاطــع 
B3 - ( ،وتعديل حديد التســليح 
مع  وربطها  القدميــة  لالســس 

للملعــب  اجلديــدة  الشــبكات 
الرئيســي ، مضيفا انــه مت ايضا 

ازالة خرســانة االعمدة املتصدعة 
فــوق االســس وتعديــل حديــد 
التسليح القدمي باألطوال املطلوبة 
وربطها مع احلديد اجلديد وحســب 
ومت كذلك   ، االنشــائية  اخملططات 
اعمال الصب والرص املعاد تأهيلها 
للمقاطع املذكورة اعاله، في امللعب 

الرئيســي وجتهيزها باملادة املضافة 
)كويك ماســت 108 ( لغرض ربط 
باخلرســانة  القدميــة  اخلرســانة 
اجلديدة لالســس فيهــا، ايضا رفع 
املعاجلة  واعمال  اخلشــبي  القالب 
لألســس لهذه املقاطع ، مشــيرا 
الى أنه مت صــب طبقة ) البالندك ( 
حتت االســس ( A2 –A3( ، كما متت 

اعمال اعادة تأهيل الهيكل احلديدي 
مــن خالل رفــع االجــزاء املتضررة 
بشكل كبير وتصليح القطع التي 
حتتوي على أضرار بســيطة ، مبينا 
انــه مت رفــع األنقــاض للمقاطع ) 
D1 –D2( ،ودفنهــا مبادة الســبيس 
القياسية  املواصفات  وفق  وحدلها 
.موضحا انه مت االنتهاء من تنصيب 

املشروع  داخل  الكونكريتي  املعمل 
وسيكون جاهزا للعمل بعد انتهاء 

عملية املعايرة املطلوبة.
مــن جانب اخر، اكد وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجــال، ان ابواب 
الوزارة ســتبقى مشــرعة القامة 
االنشــطة الرياضيــة وتضييــف 
العراقيــة،  املنتخبــات  تدريبــات 

وسنواصل تقدمي الدعم للرياضين 
النجاحــات  لتحقيــق  ســعياً 

املنشودة.
واضاف الوزير درجال خالل استقباله 
البطل االسيوي عدنان طعيس، في 
مكتبه مبقر الــوزارة بحضور مدير 
عام دائرة التربية البدنية والرياضة 
احمد عودة، انه ســيتم التنسيق 
معاجلهات املعنية لتهيئة االرضية 
املناسبة لعودة االنشطة الرياضية 
العراقية  للمنتخبــات  والتدريبات 
التــي تتخذ مــن منشــآت وزارة 
القامة  مكانا  والرياضة  الشــباب 

هذه االنشطة.
وبــن ان اجنــازات ابطــال العــاب 
القــوى محــط اعتــزاز وتقديــر، 
ملعب  فــي  التدريبات  وســتعود 
الراحل علي حســن شــهاب الى 
وضعها الطبيعي بعد استحصال 
املوافقات الرســمية مــن اللجنة 
الوطنية العليا للصحة والسالمة 
جراء جائحة كورنا، ونحن حريصون 
ورياضيينا  على ســالمة شــبابنا 
الوقائيــة  االجــراءات  وســنتخذ 

الالزمة.
مــن جانبه قدم البطل االســيوي 
وتقديره  شــكره  طعيــس  عدنان 
للوزيــر درجال علــى تفهم ظروف 
توقف  جــراء  الرياضين  ومعانــاة 
التدريبات بســبب فايروس كورونا، 
وتقدميــه كل انواع املســاندة التي 
استطيع من خاللها القيام بتدريب 

رياضيي عــروس االلعاب، فضال عن 
ممارسة التدريبات في فعالية 5 آالف 

متر.
الوزير  امــام  طعيس  واســتعرض 
درجال امليداليات امللونة التي حصل 
عليها خالل مشــواره الرياضي في 
البطــوالت الدوليــة والقارية التي 

شارك فيها.
إلى ذلك، إســتقبل وزير الشــباب 
والرياضة في مكتبه، مدير شــباب 
اخلفاجي  هيثــم  الكــرخ  ورياضة 
ومدير شباب الرصافة خالد الركابي 
ومدير منتدى احلسينية علي فاضل 
وناقــش معهــم اهــم احتياجات 
لتنفيــذ  الشــبابية  املنتديــات 
والرياضية  الشــبابية  االنشــطة 
والفرق الشــعبية وواقع االستثمار 
فــي املديريات، عقب الزيــارات الى 
مقر مديرية الكرخ ومنتدى التحدي 
وعدد مــن املنتديات فــي الرصافة 
االسبوع  الوزير  السيد  نفذها  التي 
املاضــي واطلع خاللهــا في جولة 
ميدانية على الســاحات الرياضية 

والقاعات والتقى العاملن فيها . 
بجهود  والركابي  اخلفاجي  واشــاد 
وزير الشــباب والرياضــة وتفاعله 
مع املديريــات واملنتديات الذي جتلى 
الى واقع عمل في اسبوع االحتفاء 
بيوم الشــباب العاملي ، مؤكدين ان 
املرحلة املقبلة ستثمر عن تغييرات 
احلركتن  بصالــح  تصــب  مهمة 

الشبابية والرياضية في املنتديات.

تواصل العمل بوتيرة متسارعة بملعب األنبار األولمبي

درجال يبحث مع العنكوشي آلية االستثمار ودعم أندية الديوانية

نقابة الرياضيين عن اجتماع عمومية االولمبية: 
زمن التقاطعات قد انتهى

تقرير

جانب من سير االعمال في ملعب االنبار األوملبي

االربعاء 26 آب 2020 العدد )4481(رياضة

Wed.26 Aug. 2020 issue )4481)7

بغداد ـ وداد إبراهيم:

حــن دب اليأس الى نفســها 
بعــد اصابتها مبــرض جعلها 
تفقــد القــدرة على املشــي 
وتكــون غرميه الكرســي وهي 
نصحها  اإلعدادية،  مرحلة  في 
بعض األصدقــاء بالدخول الى 
عالــم الرياضة فقررت الدخول 
الى مجــال املبارزة للترفيه عن 
ان هذا  انها وجدت  اال  نفسها، 
على  يجبرها  اجلميــل  العالم 
التدريب وحتضر  تتواصل مع  ان 
حولها  فــكان  مواعيدها،  في 
العبــات من محافظــة ديالى 
وبابل وكركــوك وصالح الدين، 
مــا دفعها لتدخل املنافســة 

امامهن ومتثل فريق بغداد.
العبة وحكم في الباراملبية

في  املبارزة  منتخب  انها العبة 
جلنة الباراملبية )رياضة املعاقن( 
التي  سلمى حســن اجلميلي 
حدثتنا قائلــة: حن عرفت اني 
مصابة بأكيــاس على النخاع 
الشوكي ما اقعدني عن املشي 
وصرت حبيسة الكرسي قررت 
ان اجعل من الرياضة فســحة 
للترفيــه وقتل الوقــت، اال ان 
رياضة املبــارزة  كانت الطريق 
الــى االمل، ودخول املنافســة 
مــع العبــات مــن احملافظات، 
ما جعلنــي ادخل فــي متارين 
فاخر  املــدرب  مــع  مكثفــة 
اجلمالــي )اهلل يرحمه(، وبذلت 
جهــود كبيــرة فــي التمرين 
املنافسة فحصلت  من  ألمتكن 
البطوالت  املركز األول في  على 
احمللية وهذا مــا عزز الثقة في 
نفسي للتواصل بالتدريبات مع 
وجمال  حســن  )فالح  املدربن 
بطلــة  فأصبحــت  حســن(، 

املبارزة  ســيف  بسالح  العراق 
للفئة )بي(  ومثلت نادي )وسام 
امليداليات  على  وحصلت  اجملد( 
الذهبية وبذلــت جهود كبيرة 
مشــاركات  الــى  للوصــول 
خارجيــة لكن لــم يحالفني 

احلظ في ذلك. 
وتابعــت: جناحــي وحصولــي 
علــى االوســمة اهلني ألكون 
في  للمبــارزة  محلــي  حكم 
والشــيش  الســيف  ســالح 
وسالح السيف العربي. وحالياً 

محرر اخبار فــي اعالم اللجنة 
الباراملبية منذ 2012.

املبارزة لها عشاقها ولكنها بال 
دعم 

واكملــت: ال يوجــد أي دور الي 
منظمــة إنســانية او رياضية 
ولم نحصل على أي رعاية من 
أي جهــة، وامنا نعمــل ونتدرب 
بجهودنــا اخلاصــة وبجهــود 
األندية الرياضية، ولم يخصص 
لنا أي راتب من وزارة الشــباب 
علمــا ان هــذه الرياضــة لها 

البنات  من  ومحبيها  عشاقها 
التركيز  تعتمد  ألنها  والشباب 
فيه  والعراق  والسرعة،  والقوة 
بدون  لكن  املواهب،  من  الكثير 
رعاية بدون اهتمــام، ومع هذا 
ادعــو من لديهــم املوهبة في 
أي رياضة ان ينتســب الى أحد 
األندية الن فيهــا مدربن لهم 

اخلبرة والكفاءة.
 ســالحي قدمي وميداني صعب 

الوصول اليه
)رماية  الوطني  املنتخب  العبة 

الباراملبية  مســدس( في جلنة 
)شــهد اكرم( قالت: انا اعشق 
الرياضــة منــذ طفولتي على 
الرغم من اني ولدت وانا اعاني 
من اإلعاقة، لذا كان مشــواري 
صعــب وطويــل وبتشــجيع 
من االهل حتــى دخلت رياضة 
املبارزة، لكنــي وجدتها رياضة 
الــى قوة وجهد  عنيفة حتتاج 
الى قســم  فدخلت  كبيرين،  
الرمي باملســدس وهي  رياضة 
رياضــة هادئــة ومريحــة الن 

الهــدف امامي ما يجعل فيها 
املتعة باإلضافــة الى التركيز،  
اال انها حتتاج الــى جتهيز والى 
ميــدان للتدريــب علمــا اني 
اتــدرب فــي ملعب الشــعب 
وفي قاعــة في الطابق األعلى، 
وهــذا غيــر ممكــن الن رياضة 
الرماية حتتاج الى ميدان ارضي 
واســع، وهنــاك الكثيــر من 
الرياضة  هذه  في  املشــاركات 
في  يشــاركون  اإلعاقة  ذو  من 
مصاعب  يتكبدون  التدريبــات 
النقل من احملافظات الى بغداد  
ومع كل هــذا فاننا نفتقر الى 
ألننا  التجهيــز  والــى  الدعم 
نتدرب بأسلحة قدمية ونشتري 
الكراســي اخلاصــة برياضــة 
ومع  اخلاص  الرمي من حسابنا 
هذا أشــارك باملسابقات خارج 
العراق من اجل ان ارفع اســم 
العــراق عاليــا. وحصلت على 
املركز الرابــع عامليا في بطولة 
)العــن اإلماراتية كأس العالم 

عام 2016(.
  امــا عــن مشــكالتها مــع 
الدراسة فقالت : حن تقدمت  
للدراســة فــي اجلامعة كنت 
اطلب  من عمادة الكلية جعل 
القســم او الصف في الطابق 
الدراسة  في  ألتواصل  األرضي  
اال ان الكليــات كانــت ترفض 
ذلك، وهذا هو الســبب في ان 
الكثير من ذو اإلعاقة يتوقفون 
عــن اكمال دراســتهم،  حتى 
قدمت على كلية اآلداب قسم 
الكلية  فوجــدت  الفلســفة 
على  وافقت  التــي  الوحيــدة 
ان يكون القســم في الطابق 
في  النجاح  وحققــت  األرضي 
الرياضة  وتواصلت مع  اجلامعة 
وأصبحت االن ناشــطة مدنية 
في  املعوقن  جتمــع  وعضــوة 
العراق ألنقل معاناة ذو اإلعاقة.  

فتيات البارالمبية يحملن هموم اإلعاقة ويحصدن أوسمة وبطوالت
شهد: سالحي قديم وميداني صعب الوصول اليه

  سلمى حسني

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعــرب نائــب نقيــب الرياضيــن 
رئيس مؤسسة االصالح  العراقين، 
الكناني،  الشــيخ صباح  والتغيير، 
عــن تفأولــه بأن تكــون مخرجات 
للجنة  العمومية  اجلمعية  اجتماع 
العراقية، خالل  الوطنيــة  االوملبية 
اليوم  االجتمــاع املقــرر انعقــاده 
االربعــاء ، فيه خير وصالح للرياضة 

العراقية .
وقــال الكنانــي في بيــان ان »زمن 
والتكتالت  والتجاذبات  التقاطعات 
ومصادرة الرأي قد انتهى، ال سيما ان 
اغلب االحتادات الرياضية عازمة على 
ان يتمتع املكتــب التنفيذي املقبل 
بشــخوص اكفاء من خــالل ابعاد 
كل من تســبب بتعطيــل احلركة 

االوملبية وعــدم النهوض بها«.ونوه 
الــى ان »تلك الفرصــة هي االمثل 
للجميع للتشــاور واخلروج بخارطة 
إعادة  فــي  تســهم  طريق جديدة 
بريق وسمعة الرياضة العراقية في 

جميع احملافل الدولية«.
وطالــب رئيس مؤسســة االصالح 
والتغييــر جميع اعضــاء اجلمعية 
العمومية مبهمــة »كبرى تتلخص 
في اختيار تشــكيلة منسجمة ال 
تشوبها شائبة للمكتب التنفيذي 
املقبل لتتمكن تلك التوليفة، التي 
توضع الثقة بهــا، من قيادة رياضة 
االجناز العالي الى بر االمان، ال سيما 
ان هناك من االسماء املوجود حاليا 
في اجلمعيــة العمومية قادرة على 

حتمل املسؤولية وبنجاح كبير«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب باسم قاســم املدير الفني لفريق الزوراء ، 
إدارات األندية واملدربــن بدعم مبادرة علي خلف 
رئيس نادي الصناعات الكهربائية، بضرورة عودة 
النشاط الرياضي للمالعب.  وقال قاسم: »نبارك 
القــرار احلكيــم واخلطوة األولى باجتــاه الطريق 
الصحيح، والتــي اتخذت من قبــل رئيس نادي 
الصناعات الكهربائية، بضرورة اتخاذ قرارا بعودة 

النشاط الرياضي نهاية هذا الشهر«. 
وواصل: »أمتنى مــن إدارات األندية األخرى أن حتذو 
بهــذا االجتاه، وأن نكون مبوقــف موحد، ومن غير 
املقبول كل هــذه املمارســات احلياتية اليومية 
من جانب اجلميع وعودتهم بشكل طبيعي، في 
املقابل لم يصدر قرارا بعودة النشاط الرياضي«.
وأمت: »هذا ال يقبله العقل وال املنطق، وال نريد هنا 
أن نغرد خارج الســرب ال قانونا وال خلقا، بقدر ما 
نريد أن تصــل أصواتنا ونلفت انتباههم بضرورة 

عودة املنافسات الرياضية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اعلنــت الهيئــة التطبيعية لالحتــاد العراقي 
لكرة القــدم، عــن تاجيل حســم جتديد عقد 
مدرب املنتخب الوطني سريتشــكو كاتانيتش.. 
وقالت الهيئة في بيان »إنتهــى إجتماع الهيأة 
التطبيعية لالحتاد العراقي لكرة القدم مع بهروز 
دزهبود وكيــل أعمال مــدرب منتخبنا الوطني 

سريتشكو كاتانيتش«.
واضافت انه »مت االتفاق في نهاية االجتماع على 
حضور وكيل أعمال املــدرب الى محافظة اربيل 
خالل االيام املقبلــة إلكمال املفاوضات على كل 
االمــور املتعلقة بعقــد املدرب«.يذكــر ان عقد 
كاتانيتــش، ينتهي في الثالث من شــهر ايلول 

املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت الهيئة االداريــة املؤقتة لنادي القوة اجلوية 
الترشــيح النتخابات  باب  األحد، فتح  الرياضي، 
الهيئة االدارية اجلديــدة.. وذكر املكتب اإلعالمي 
لنادي القوة اجلوية فــي بيان صحفي«ان الهيئة 
االدارية املؤقتة لنادي القوة اجلوية الرياضي قررت 
فتح باب الترشــيح النتخابــات الهيئة االدارية 
اجلديدة والتي ستقام في الثاني عشر من شهر 
ايلــول املقبل.وأضــاف البيان،« وســيكون باب 
الترشــيح لالنتخابات القادمــة متاحا ألعضاء 
الهيئــة العامة ممــن تنطبق عليهم الشــروط 
املنصوص عليهــا في قانون االنديــة الرياضية 
رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ واملعدل بالقانون ٣٧ لسنة 

.١٩٨٨
ونوه إلى ان« الترشيح ســيكون اعتبارا من يوم 
غد االثنن املصادف الرابع والعشرين من شهر اب 
وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم احلادي والثالثن 
من شــهر اب احلالي فعلى الراغبن بالترشــيح 
مراجعــة ادارة النــادي مللء اإلســتمارة اخلاصة 

بالترشيح.

باسم قاسم يطالب بدعم 
مبادرة رئيس الصناعات

التطبيعية تؤجل حسم 
تجديد عقد كاتانيتش

الجوية يفتح باب 
الترشيح النتخابات 

اإلدارة الجديدة

شهد اكرم  
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الذين يتلــون كتــاب اهلل العظيم آناء 
الليل وأطراف النهار في مشــارق االرض 
للغاية،  ، وكثيــرون  ومغاربها كثيــرون 
القرآن  ولكّنالذين يجســدون معطيات 
في اعمالهم واقوالهم قليلون وقليلون 
للغايــة، حيــث ال نلمس ايــة ترجمة 
حقيقية للقرآن في مساراتهم العملية 

.
--2

واالمام احلســن )ع( هو القــرآن الناطق 
ولقد كان قرأنا ميشي بن الناس...

وهذه هي قمة األمجاد ، وأروع الســمات 
والصفــات ، حيث ال شــيء أعظم ِمْن 
أْن يكــون االمام احلســن ِعــْدَل القرآن 
املياديــن  كل  فــي  وُمظهرَروائِِعــه   ،
السياســية واالجتماعية واالنســانية 
واالخالقية فضالً عــن امليدان العقائدي 

والتشريعي .
 3- -

وقد قال احد شــعراء الــوالء عن االئمة 
الهداة ِمْن أهل البيت )عليهم السالم( :

ساوَوْا كتاَب اهلل االّ أَّنه 
هو صامٌت وهُم الكتاُب الناِطُق 

َمْن جاء بالقوِل البليِغ فناِقٌل 
عنهم واالّ فهو منُهْم سارُق 
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نقرأ في القرآن قوله تعالى :

" ان اهلل اشــترى من املؤمنن أنفسهم 
وأموالهــم باّن لهم اجلنــة يُقاتلون في 
ســبيل اهلل فيْقُتلُــون ويُْقَتلــُون وعداً 
عليه حقاً في التــوراة واالجنيل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من اهلل فاستبشــروا 
ببيعكم الذي بايعكم به وذلك هو الفوز 

العظيم "
التوبة /111

فنجــد في انطالقة االمام احلســن )ع( 
ونهضته اخلالدة أنصع ألوان بيع األنفس 
واألموال ،والتجرد عــن كل لذائذ الدنيا 
ِمْن أْجِل نصــرِة العقيدة وازاحة كابوس 

الظلم عن االنسانية .
ان االمام احلســن )ع( افتدى االســالم 
االبرار،  وبأصحابه  بيته  وبأهل  بنفســه 
وهذا هو الدليل على ان االسالم كان اعز 

عليه من نفسه واهله واصحابه .
وهنا تكمن العظمة 

والسؤال االن :
الى اي مدى بلغ تفاعلنا مع االسالم ؟

وهل َتَاوَزَ االمياُن النظري بقداسة القرآن 
الى ميادين احلياة ليكون اميانا عمليا ؟

واين هــذا البرود والصــدود من مواقف 
االمام احلسن )ع( واصحابه ؟

هذه هي املسألة اخلطيرة 
لوال ثــورة االمــام احلســن )ع( الزاخرة 
الزكيــة  وبالقرابــن  بالتضحيــات 
الســتطاع االمويون املضي في عبثهم 
وحتريفهموتزييفهــم حلقائق االســالم، 
حياة  لتحكم  املبطنة  اجلاهلية  ولعادْت 

الناس من جديد .
اننا تعلمنا ان نســعى مــن اجل املغامن 
واملكاسب الشــخصية والفئوية وليس 
من أَْجل احلفاظ على الثوابت العقائدية 

واملقدسات االسالمية 
وهذا هو اخللل الكبير .

وما لم تكــن تكن جذوُة العمل لصيانة 
املقدســات من التحريف ُمَتِقَدًة الهبة 
فــي النفوس ال نســتطيع أْن نســمي 

انفسنا باحلسينين .
اجلاد  العمل  ابطــال  واحلســينيون هم 

لالصالح والتعبير للواقع الفاسد .
أما الفاسدون املفسدون ومن يسير في 
يقينا  باحلسينين  ليسوا  فهم  ركابهم 
وادعاءاتهم  الباطلــة  رغم مزاعمهــم 

العريضة .
وقدميا قال الشاعر :

اذا اشتبكت دموٌع في خدودٍ 
تبّنَ َمْن بكى ِمَْن تباكى 

كيف نكون حسينيين ؟

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

واملمثلة  اخملرجة  تشــارك 
األميركية أوليفيا وايلد في 
وإخراج فيلم جديد،  كتابة 
عــن شــخصية البطــل 
اخلــارق ســبايدرمان. ومن 
"البطولة  تكون  أّن  املتوقع 
لشخصية نســائية"، في 
"سوني"  شــركة  أن  حن 
رفضت  للفيلم  املُنتجــة 
أي شــيء  التعليــق على 
يخص هــذا األمــر، لكنه 
العمل  بــدء  املرجــح  من 
Spider-" فيلــم  علــى 
حتقق  حال  وفي   ."Woman
الفيلــم  فــإن  املشــروع، 
ثالث  ســيصبح  اجلديــد 
"سوني  شــركة  إصدارات 
" بشــأن شخصيات عالم 
سبايدرمان بعد "فينوم"، و 

"موربيوس"، الذي سيعرض 
وأثبتــت  املقبــل.  العــام 
وكفاءة  جــدارة  أوليفيــا 
كمخرجــة، بعــد طرحها 
 ،"Book smart" فيلــم 
من  أكثر  في  كما شاركت 
 Tron:" فيلم ناجح، ومنها
طرح  اثار  وقــد   ."Legacy
وكونه  الفيلم  عن  االعالن 
اختــار شــخصية امــرأة 

للبطولة جدال كبيرا.

عّبــرت الفنانة اللبنانية 
روال ســعد عــن حزنها 
وأملهــا بعــد مقتل عالء 
فارس وفادي ســركيس و 
بلدة  في  جورج سركيس 
اربعة  اقــدام  اثر  كفتون 
اطالق  علــى  اشــخاص 
الرصاص عليهم بطريقة 
وحشــية. ونشــرت روال 
صورة للشــهداء الثالثة 
اخلاصة  على صفحتهــا 
وعّلقت قائلة: "ما اصعب 
الرحيل حن يأتي من دون 
اســتئذان. مــا اصعبها 
ربــي  الفــراق.  ســاعة 

اسألك لم هذه الصعاب 
وكل هــذا الوجــع... لم 
علينا ان نبكي شــبابنا؟ 
حتمية  ام  القــدر  اهــو 
فاقدي  االرض  شــياطن 
فيزرعون  االخالق  و  االميان 

االرض فسادا و قتل.

جون  العاملي  النجــم  أحيا 
ترافولتا ذكــرى وفاة زوجته 
كيلي  األميركية  املمثلــة 
توفيت  التــي  بريســتون، 
الشــهر املاضي بعد صراع 
ملدة  الثــدي  ســرطان  مع 
عامن تقريباً، بطريقة ميزة 
وحتبها هي. ونشــر ترافولتا 
اخلاصــة  صفحتــه  عبــر 
على أحــد مواقع التواصل 
اإلجتماعــي، مقطع فيديو 
إبنتهما  برفقــة  فيه  ظهر 
املطاعم  إحــدى  داخل  إيال 
ايال  "إبنتي  بالقــول:  وعّلق 
والدتها،  لذكرى  نرقص  وأنا 
واحــدة من أكثر األشــياء 
التي حتبهــا كيلي، الرقص 
معي". وتوفيت بريســتون، 

التي ظهرت فــي أفالم من 
ماغواير"  "جيــري  بينهــا 
و"توينز"، عن عمر 57 عاما، 
ســرطان  مع  معركة  بعد 
الثدي. وقال ترافولتا حينها: 
يعتصره  بقلــب  "أبلغكم 
األلــم أن زوجتــي اجلميلة 
معركتها  خســرت  كيلي 
مع  عامن  اســتمرت  التي 

سرطان الثدي".

أوليفيا وايلد

جون ترافولتا

روال سعد

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
شعر طاقم سفينة بـــالصدمة عندما وجدوا طفلة صغيرة 
تســبح على عوامتها وســط املياه الدولية بعد أن جرفتها 
الرياح بعيداً عن الشاطئ ما تسبب في حالة من الذعر لعائلة 

الطفلة.
وكان طاقــم الســفينة قد شــاهد الطفلة داخــل القارب 
املطاطى الصغيــر وحدها وكانت بعيدة جداً عن الشــاطئ 
برغم أن عمرها ال يتجاوز االربع ســنوات تقريباً، وذلك بعد أن 

أخبر امليناء عن طفلة جرفتها املياه.
الطفلة ابتعدت عن الشــاطئ مســافة نصــف ميل تقريباً 
عندما كانت تلعب بالقرب من الشــاطئ إال أن والد الطفلة 
كان قد أبلغ الســلطات بأن الرياح قد سحبت الطفلة داخل 
العوامة ولم يتمكن من اللحاق بها وعندها أعلمت السلطات 
السفن القريبة من املنطقة حتى يتمكنوا من إيجاد الطفلة.  
احلادث وقع في بلــدة أنتيريو في اليونان عندما كانت الطفلة 
تلعب مع عائلتها وكما ظهر في الفيديو أن الطفلة لم تكن 
مدركة ملا يحدث حولها وكانت هادئة متاماً ولم تشعر باخلوف 
برغم ابتعادها عن الشاطئ كل هذه املسافة واختفاء عائلتها.

الطفلة عادت إلى عائلتها بســالم ولم تتعرض ألي مشكالت 
حيث استقبلها والدها عند وصولها إلى امليناء بسالم ولم متر 

بأي حالة ذعر أو خوف على اإلطالق.

طاقم سفينة يعثر على 
طفلة في قلب المحيط

الصباح الجديد - وكاالت:
أجــرى باحثون في جامعة أبرديــن مراجعة فحصت آثار 
تناول الطعام في أوقات مختلفة على اجلســم وفقدان 
الوزن. وفحص الفريق الدراسات التي أجريت على أولئك 
الذيــن تعطلت إيقاعاتهم اليومية بســبب العمل في 

النوبات الليلية.
ويعرف إيقاع الساعة البيولوجية بأنه العملية الداخلية 
التي تنظم دورة النوم واالســتيقاظ لدى البشر، والتي 

تتكرر كل 24 ساعة تقريبا.
وقام الباحثون أيضــا، بفحص أولئك الذيــن عانوا من 
اضطراب بســبب متالزمة األكل الليلــي. ويحدث هذا 
عندما يــأكل الشــخص %25 من الســعرات احلرارية 

اليومية في املساء أو في منتصف الليل.
وكتب أليكس جونســتون، اختصاصي التغذية واملؤلف 
الرئيســي للدراســة، وزميلته الفخريــة ليوني روديك 
كولينز في الورقة البحثية، أنه من الواضح أن أجسامنا 
تفضل تناول الطعام في ســاعات النهار، حيث تشــير 
النتائج إلى أن اســتعمال احلد من الســعرات احلرارية 
يكون أكثر كفاءة عندما يتم اســتهالكها في الصباح 
بدال من املســاء. وقد يكون الســبب في ذلــك اإليقاع 

اليومي للبشر.

وقت الطعام مفتاح 
فقدان الوزن

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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البصرة - سعدي السند:
عندما تقف أمام عــازف ناجح آللة 
البيانــو وهو بعمر تســع ســنوات 
يعني انك أمام موهوب أتقن عملية 
االنســجام معها وأثبــت جدارة في 
العزف عليها مع انها تعد من اآلالت 
تتطلب  التي  الصعبة  املوســيقية 
مستوى عال من احلرفية املوسيقية  

.
بــدأ الطفل املوهــوب أحمد وضاح 
صالــح العلــي تعّلم العــزف على 
البيانو في الصــف الرابع االبتدائي. 
ويقول والداه: الحظنا سرعة تعلمه 
العــزف من خــالل اســتعماله الة 
موسيقية صغيرة اشتريناها ألخته 
الكبرى وعرفنا ان لديه موهبة لزاما 

مراعاتها وتنميتها". 
قام والده بتســجيله في دورة لتعلم 
العزف على البيانو  ملدة اسبوعن في 
مركز الرواد، واشــترى له جهازا اكثر 
تطورا فأبدى تفوقا وتقدما واضحا في 
اآلخرين،  باملشــاركن  مقارنة  العزف 
واشاد به معلمه الفنان محمد زهير. 
يقــول والده "ســمعنا بأوركســترا 
الطفل في البصرة فقمنا بتسجيله 
ضمن االوركســترا وخالل فترة قليلة 
اســتطاع ان يتعلــم قــراءة النوتة 
املوسيقية وتعلم العزف اجلماعي مع 
بقية االطفال العازفن وبعد اقل من 
سنة اســتطاع ان يكون احد اعضاء 
االوركسترا االساسين. وكان لالستاذ 
الكبير  الــدور  محمــد  مصطفــى 
بتعليمــه العزف علــى املقطوعات 
املوسيقية الصعبة وباستعمال يديه 
االثنتــن، حيث تكمن صعوبة العزف 
اليسرى  اليد  البيانو باستعمال  على 
واليمنى فــي وقت واحــد، وتتطلب 

مهارة عالية.
 كانت له مشــاركات في العديد من 

البصرة  فــي  اقيمت  التــي  احلفالت 
اوركســترا  انطالق  ومنهــا حفلــة 
الطفــل على مســرح بصــرة التامي 
اضافة  احمد  سكوير، حيث شــارك 
بعزف مقطوعة  اجلماعي  العزف  الى 
) فور اليــزا ( لبيتهوفن، وحفلة على 
قاعة الشــيرتون ومهرجان الســالم 
علــى ملعــب النخلة فــي املدينة 
الرياضية بالبصرة وغيرها من احلفالت 
أحمد  ترشيح  مت  كذلك  واملهرجانات، 
قبل اقل من ســنة للمشاركة ضمن 
مسابقة )صلحي الوادي( للعزف على 
البيانو في سوريا، واستطاع ان يكون 
منافســا جيدا امام املواهب الكبيرة 

من سوريا وتونس ودول اخرى. 
انفصل احمد عن اوركســترا الطفل 
بعــد ان اصبح اهتمام االوركســترا 
علــى العزف اجلماعــي فقط، وايضا 
الســتقالة مدربه االستاذ مصطفى 
من االوركســترا، لكنه مازال يواصل 
التدريــب شــبه اليومــي ويتعلــم 
معزوفــات جديدة وتقنيــات جديدة 
مصطفى  الفنان  مدربه  مع  وتواصل 
ملدة شهر واحد العادة تدريبه بصورة 
كرونا  جائحة  ولكن ظــروف  منفردة 
ادت الى توقف هذه الدروس التدريبية.
يقومون  انهم حاليــا  والــده  اوضح 
مقطوعــة  ألي  فيديــو  بتصويــر 

إلرسالها  بعزفها  يقوم  موســيقية 
الى بعض الفنانن املعروفن لتقييم 
والنصائح  باملالحظات  واالخذ  العزف 
ويتم التواصــل معهم عبر االنترنت، 
وقال"  نتمنى ان تتــاح الحمد فرصا 
حقيقية للتدريــب والتعلم والدعم 
املادي واملعنوي كي يستمر في تطوير 

مهاراته في العزف .
امــا أحمــد فيقول : أنــا متفوق في 
دراســتي وأعرف متاما كيف أوفق بن 
دراســتي وبــن العزف علــى البيانو 
وأحاول دائما أن أطور نفسي بالشكل 
الذي يجعلني مقبوال عند اســاتذتي 

وعند جمهوري .

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شــركة لكزس عــن نيتها 
 ،ES طرح امنوذج جديد من ســيارات
ســيكون مبيزات لــم حتصل عليها 
هذه املركبات منذ أطلقت قبل ثالثة 

عقود تقريبا.
وتبعا للمهندســن في لكزس فإن 
االمنوذج اجلديد من ES صمم مبحور 
كهرومغناطيســي خاص قادر على 
نقل ما يقارب من %50 من عزم دوران 
احملرك إلى العجــالت اخللفية، أي أن 
هذه السيارات ستكون أول مناذج من 

ES حتصل على ميزة الدفع الرباعي.
كما زودت ES اجلديدة مبحركات بأربع 
وعزم  ليتر   2.5 بســعة  أسطوانات 
205 أحصنــة، وعلى علب ســرعة 
أوتوماتيكية بثماني ســرعات، توفر 
لها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا 

في غضون ست ثوان تقريبا.
ومن املفترض أن تطرح نسخ خاصة 
منهــا مــزودة مبحــركات هجينة 
صديقــة للبيئة، ومــزودة بأنظمة 
+Lexus Safety System 2.0 التــي 
طورتها لكزس لزيادة أمان سياراتها.

وســتحصل هذه الســيارات على 
جنح هوائــي صغير علــى مؤخرة 
الصندوق اخللفي لزيادة الثبات على 
السرعات العالية، وعلى أنظمة ملنع 
وأنظمة  املنعطفات،  االنزالق علــى 
املقاعد  بحركة  للتحكم  كهربائية 
واملرايــا اجلانبية، وأنظمــة لتدفئة 
وتبريــد املقاعد، إضافــة إلى نظام 
خاص لتشغيل الســيارة عن بعد، 
تعتمد على كاميرات  أمان  وأنظمة 
وحساسات أمامية وخلفية لقياس 

املسافات.

لكزس تعلن تحفتها الفاخرة الجديدة

احمد العلي طفل موهوب يعزف
 لبيتهوفن وموسيقيين عالميين

احمد العلي

الصباح الجديد - وكاالت:
خضعت الفنانة ســمية اخلشاب 
ألغرب جلســة تصوير في صيف 
في  وكأنها  2020، حيث ظهــرت 
حوض ســباحة، وغارقة في عدد 
كبير من حلقات البرتقال، وعلقت 
على الصور قائلــة، عندما تكون 
املر، ميكن  الليمــون  احلياة بطعم 
فجأة أن تصبــح بطعم البرتقال، 
في إشارة لشعورها سابقا باملرارة 

واستمتاعها حاليا باحلياة.
يذكر ان الفنانة ســمية اخلشاب 
تصوير  ببــدء  االلتــزام  رفضــت 
فيلمها اجلديد "صابر وراضي" مع 
النجم أحمد آدم، مؤكدة اعتذارها 
انتشار  عن عدم املشاركة بسبب 
فيروس كورونا، وأشــارت إلى أنها 

لن تلقي بنفســها في التهلكة، 
ومت اختيار النجمــة اللبنانية رزان 

مغربي بدال منها.
بيانا  اخلشــاب  وأصدرت ســمية 
عاجال أكدت فيه اعتزازها بالعمل 
الســبكي،  واملنتج  آدم  أحمد  مع 
ولكنها ما تزال خائفة من فيروس 
مهما  العمــل  وترفض  كورونــا، 
كانت اإلجراءات االحترازية املتبعة 

داخل موقع التصوير.
وأوضحت أنــه مهما كانت هناك 
إجــراءات احترازية أو اســتخدام 
بالنهاية  فاملمثــل  للمطهــرات، 
اآلخرين  املمثلــن  أمام  ســيقف 
مــن دون كمامــة، وبالتالــي قد 
خاصة  لإلصابــة،  عرضــة  يكون 
في املشــاهد التي تضم أكثر من 

التقارب  وتستدعي  مثل 
بينهم.

إلى  ســمية  وأشــارت 
أنها لن تقبــل باخملاطرة 
ترمــي  ولــن  بحياتهــا 
نفســها فــي التهلكة 
من أجل العمل، طاملا أنه 

ليس هناك داٍع للتسرع.
ويعتمــد فيلم "صابر 
أربع  علــى  وراضــي" 
أساسية  شــخصيات 

وهم أحمد آدم، ومحسن 
ورزان  الديــن،  محيــي 

إلى سلوى  إضافة  مغربي، 
ينتمي  والفيلــم  عثمــان، 

الكوميدية  األعمــال  لنوعية 
التراجيدية.

سمية الخشاب تغرق في بحر 
من البرتقال بعد الليمون المر

الصباح الجديد - وكاالت:
برزت النظارات ذات اإلطار املتجانس مع 
العدســة من حيث اللــون، في الكثير 
من عــروض أزياء خريف وشــتاء 2021، 

وقد تعــددت األلوان التي برزت، منها 
إضافة  والرمادي،  والزهري  األخضر 

إلى اللون األكثر اســتعماالً وهو 
البني. كما برزت أيضاً في هذا 
التصميــم ألــوان املونكروم، 

.Versace خاصة في عروض
العدســات الصفراء: يعكس 
اللــون األصفر أجــواء فصل 
وعليه  خاص،  بشكل  اخلريف 
فإن النظارات ذات العدســات 

الصفراء تتناســب جداً وأجواء 
هذا الفصل الــذي ينذر باقتراب 

الفصل األكثر برودة.
الصفراء كثيرا  العدســات  برزت  وقد 

و  Marine Serre أزيــاء  عــروض  فــي 
Marques’Almeida خلريف وشتاء 2021.

وبرزت العدسات البرتقالية اللون كثيراً 
عــروض  فــي 

خلريــف   Tod's و   Christian Dior
وشتاء 2020.

إن كنت من  الزهريــة:  العدســات 
املشــرقة  اإلطــالالت  عاشــقات 
خيــار  فــإن  باحليــاة،  واملفعمــة 
العدســات باللــون الزهــري فــي 
الفصول البــاردة مثالي لك، خاصة 
وأن هذا اللــون برز كثيراً في عروض 

خريف وشــتاء 2021 كما هي 
 Rochas عروض  في  احلال 

.Cynthia Rowleyو

النظارات بالعدسات الملونة 
لخريف وشتاء 2021/2020
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