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بغداد - وعد الشمري:
أكــدت القوى الشــيعية، أمس 
اللقــاء مــع رئيس  أن  الثالثــاء، 
الــوزراء مصطفــى الكاظمــي 
أسهم في انهاء حالة اجلمود بني 
الطرفني، مشــددة علــى دعمها 
جهود احلكومة في فرض القانون 
التهيئة  أن  مبينة  الدولة،  وهيبة 
لالنتخابــات املبكرة تتطلب توفر 
مستقرة  وأمنية  سياسية  اجواء 

ومناسبة.
وقال النائب عــن قائمة صادقون 
أحمــد الكناني، فــي حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "رئيــس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي جاء 
عــن طريــق الكتــل املمثلة في 
مجلس النــواب، وليس غريباً عن 
الطبقة السياسية كونه تسنم 

جهاز اخملابرات منذ سنوات".
وتابــع الكنانــي، أن "لقاء القوى 
الشــيعية بالكاظمــي قبل أيام 
كسر اجلمود بني الطرفني، وحصل 
االتفــاق علــى ضرورة اســتمرار 
احلوارات للخروج من أزمات البلد".

وأشــار، إلى أن "املعلومات الواردة 
الينــا تفيــد بــأن الكاظمي قد 
حتســس من بعض الشخصيات 
احلاضرة وحصلت هناك نقاشات، 
وأن أحدهم وهو رئيس وزراء سابق 
قد تعــرض لرد حازم على ما أبداه 

من مالحظات".
يوصي  "اجلميع  أن  الكناني،  وأكد 
والقانون  الدولــة  هيبــة  بفرض 
التظاهرات  بــني  اخللــط  وانهاء 
املطلبية واملندسني الذين يرومون 
احلكومية  املباني  وحرق  التخريب 

واحلزبية".
امام  الــوزراء  "رئيس  أن  ويواصل، 

وقت قصير من أجل انهاء امللفات 
امللقــاة على عاتقــه، وصوالً إلى 

االنتخابات املبكرة".
وانتهى الكنانــي، إلى أن "املضي 
يتطلب  االنتخابي  باالســتحقاق 
توفير مناخ سياســي مناســب 
وكذلك دعــم للجهود احلكومية 

في بسط األمن واالستقرار".
من جانبه، ذكــر القيادي في تيار 
احلكمة رحيم العبودي، أن "القوى 

الوطنيــة تنظــر إلــى احلكومة 
احلالية على أنهــا تعالج االزمات 

وال تفتعلها".
وتابــع العبودي، فــي تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "ملفات 
عديــدة يجــري مناقشــتها مع 
الكاظمــي أبرزها امللــف األمني 
تدخــالت  مــن  يعانــي  الــذي 
كثيــرة على اجلانب السياســي 

واالقليمي".

ولفت، إلى أن "احلكومة ومن خالل 
ما نلمســه من خطوات تسعى 
والتهيئة  اخللــل  نقــاط  ملعاجلة 
لالنتخابات املبكرة بشــكل يبعد 

العراق عن املزيد من االزمات".
ومضى العبودي، إلى أن "اللقاءات 
مطلوبة  الكاظمي  مع  املستمرة 
الســيما من الكتل املمثلة داخل 
دورها  متارس  لكي  النواب  مجلس 
وضع  في  واإلســهام  الرقابة  في 

احللول للمشكالت الراهنة".
النائب عــن كتلة  بدوره، حتــدث 
الفتــح غضنفــر البطيــخ عن 
خطــورة املوقف األمنــي احلالي، 
وافــاد إلــى "الصبــاح اجلديد"، 
ابلغت  الشــيعية  "القــوى  بأن 
التصدي ألي  الكاظمي بضــرورة 

تدهور وحفظ هيبة الدولة".
وشــدد، علــى أن "االوضــاع في 
القلق،  تثير  اجلنوبيــة  احملافظات 

ويبــدو أن جهات معينة حتاول جر 
السلطة إلى املواجهة مع الشارع 
وهــو أمــر ينبغي مــن احلكومة 
االحتادية الوقوف عنده ومعاجلته".
السياسية  القوى  أن  إلى  يشــار 
كانــت قد اجرت لقــاء مع رئيس 
الــوزراء مصطفــى الكاظمــي 
بعد عودته مــن الواليات املتحدة 
خصص ملناقشة عدد من امللفات 
أهمها الوضع السياسي واألمني.

قوى شيعية: الحكومة الحالية تسعى لفرض
هيبة الدولة والقانون وابعاد االزمات عن البالد

السليمانية - عباس اركوازي:
يصل وفــد رفيع املســتوى من 
حكومــة االقليم الى العاصمة 
بغداد خالل ايــام للتوقيع على 
بنود االتفــاق الذي يتوقع ان يتم 
ايام  االنتهاء مــن بنوده خــالل 
بني حكومــة االقليم واحلكومة 
االحتادية في اطــار تأمني حصة 
االقليم من املوازنة لقاء تسليم 
النفــط و%50 من  حصة مــن 

ايرادات منافذه احلدودية.  

احلكومة  في  املاليــة  وزير  وقال 
االمير عالوي  عبد  االحتادية على 
فــي تصريــح اعقــب اجتماع 
الفني حلكومة  الوفد  عقده مع 
االقليم الذي يــزور بغداد حاليا، 
وسيبقى لعدة ايام فيها ويتألف 
مــن وزيري املاليــة والتخطيط 
في  تباحثنا  فنيني،"لقد  وخبراء 
قضايا ســتراتيجية وســيصل 
وفــد كبيــر ومهم مــن اقليم 
ملناقشة  بغداد  الى  كردســتان 

القضايــا واملســائل العالقــة 
وســيتم ادارجها في مســودة 
قانون املوازنة مبنتهى الشفافية، 
االقليم  حكومــة  وتابع،"وفــد 
ســيصل اما هذا االســبوع او 

االسبوع املقبل".  
الوفــد  ان  عــالوي،  واضــاف 
ســيناقش قضايــا هامة ومن 
املتوقــع ان يوقــع اجلانبان على 
االقليم جزء  لتســليم  اتفــاق 
لقانون  وفقا  مســتحقاته  من 

لقاء تسليم حصة من  املوازنة، 
النفط ونصف ايــرادات منافذه 

احلدودية. 
وتهدف اجتماعات وفد حكومة 
االقليم مع وزارة املالية االحتادية 
في بغــداد الى االتفــاق واعداد 
للسنوات  املوازنة  قانون  مسودة 
الثالث املقبلة 2021،2022،2023، 
االقليم  حصة  حتديد  وســيتم 
االجتماعات  خــالل  املوازنة  من 

املقبلة بني اجلانبني.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العمل والشــؤون  وزير  كشــف 
االجتماعية عادل الركابي ارتفاع 
نسبة الفقر في العراق إلى 34%، 
فيما بــني قرب شــمول 4 االف 
الشبكة  برواتب  موصلية  عائلة 

االجتماعية.
إن  الوزير في مؤمتر صحفي  وقال 
4 آالف عائلة موصلية ســتكون 

مشمولة برواتب شبكة احلماية 
االجتماعيــة ”، مشــيرا الى ان 
“نسبة خط الفقر في محافظة 

نينوى تتراوح ما بني ٣٧ - ٣٩% ”.
في  الفقر  “نســبة  أن  وأوضــح 
العــراق كانت ما بــني ٢٠ - ٢٢% 
عــام ٢٠١٨ حســب احصائيات 
العراقية لكن  التخطيــط  وزارة 
وصلت  كورونا  جائحة  وبســبب 

النســبة االن إلى ٣٤% على حد 
قول الوزير “.

وكان اخلبيــر االقتصــادي رعــد 
تويج قد كشــف عن رقم مرتفع 
ميثل نســبة الفقر احلقيقية في 

العراق.
وقــال تويــج فــي تصريحــات 
صحافية ان “جينني بالســخارت 
ممثلــة االمم املتحدة فــي العراق 

اعلنت في وقت ســابق ان نسبة 
الفقــر في العــراق قــد ازدادت 
بحدود %10 ، واذا متت اضافة هذه 
نسب  من  مانشــر  الى  النسبة 
الفقر من قبــل وزارة التخطيط 
فــي العــام املاضي وهــي 22%، 
تصبح النسبة %32 وهي نسبة 
كبيــرة جــدا تســتوجب انتباه 

احلكومة”.

وفد رفيع المستوى يصل بغداد لتوقيع اتفاق
وزير العمل ينبه الحكومة: ارتفاع نسبة الفقربشأن حصة اإلقليم من الموازنة

في البالد الى 34 %

شمول أربعة آالف عائلة برواتب االعانة

الوضع في ليبيا يزداد تعقيدا والتغييرات 
3األمنية” في حكومة الوفاق مقصودة انتهاء االمتحانات اإللكترونية للطلبة بنجاح مع 

2توفير اإلجواء المالئمة إلكمال المسيرة العلمية

بغداد - الصباح الجديد:
أوضح اخلبير القانوني علي التميمي، 
كيفية متابعة الفاســدين الهاربني 
واســتمرار األمــوال املهربــة خارج 
العراق، مبينا ان الوضع الراهن يحتم 
على العراق التحرك باجتاه اســترداد 

تلك األموال ومحاسبة الفاسدين.
وقــال التميمــي لـــه ان “اتفاقية 
لعام  الدوليــة  الفســاد  مكافحة 
٢٠٠٥ والتي وقع عليها العراق ٢٠٠٧ 
تتيح لــه الطلب مــن األمم املتحدة 
اســترجاع االموال املهربة كغسيل 

أموال وفساد مالي”.
وأضــاف ان “الوضــع احلالــي وقلة 
املنشــأة الصحية ملواجهة جائحة 
كارونا وهبوط اسعار النفط  توجب 
على العراق التحرك باجتاه اســترداد 

األموال ومحاسبة الفاسدين”.

وأوضح ان “املــادة ٥٠ من ميثاق األمم 
املتحــدة توجب للــدول التي حتارب 
االرهــاب موضوعــة حتــت الفصل 
ان  الســابع مليثــاق االمم املتحــدة، 
تطلب املساعدة االقتصادية من األمم 

املتحدة”.
وبني ان “ داعش االرهابي مت وضعه حتت 
الفصل السابع مبوجب قرار مجلس 
االمــن الدولــي رقم ٢١٧٠ لســنة 
٢٠١٤، وقــد أعلنــت دول مختلفة 
االقتصادية  للمساعدة  استعدادها 
للعــراق ومنها بريطانيــا، وبالتالي 
ميكــن للعراق طلب املســاعدة من 
اجملتمع الدولــي واألمم املتحدة إلعادة 
نتائج  ومواجهة  املدمــرة  املدن  بناء 
احلرب ضد اإلرهــاب مبوجب ما نقدم 
واسترجاع األموال املهربة التي تقدر 

ب٥٠٠ مليار دوالر”.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة الزراعة امس الثالثاء، 
عن تســلمها أكثر مــن 450 الف 
طن من بذور احلنطــة، مبينة انها 
حققت االكتفــاء الذاتي من هذه 

البذور.
وقــال وزيــر الزراعــة محمد كرمي 
بيــان تلقت الصباح  اخلفاجي في 
انه مت تسلم  اجلديد نســخة منه 
"اكثر من 450 الــف طن من بذور 
احلنطة وبذلــك مت حتقيق االكتفاء 
الذاتي منها دعما للقطاع الزراعي 

بعد ارتفاع نسب اإلنتاج والكميات 
املســتلمة من قبل شركة ما بني 
النهرين العامة للبذور والشــركة 

العراقية إلنتاج البذور".
املتزايدة  أن "هذه الكميات  وأضاف 
من البذور ســيتم استثمارها في 
العمل  وان  املقبلة  الزراعية  اخلطة 
يجري وفقا للتعليمات املدروســة 
لتنمية املنتج احمللي وعدم استيراد 
مستلزمات اإلنتاج لتقليل الكلف 
مناسبة  اقتصادية  جدوى  وحتقيق 

للفالحني واملزارعني".

خبير قانوني: أموال الفساد المهربة 
500 مليار دوالر يمكن للبالد استردادها  

الزراعة تتسلم 450 ألف طن من 
بذور الحنطة تؤمن االكتفاء الذاتي

بغداد ـ الصباح الجديد: 
مصطفى  الوزراء  رئيس  كشــف 
وجود  عن  الثالثاء  امس  الكاظمي 
الدولة  عمليات الســتعادة هيبة 
الوزراء  دعا  فيمــا  القانون،  وفرض 
الى االستماع ملطالب املتظاهرين.

وقــال الكاظمــي خالل جلســة 
مجلس الــوزراء إن "هناك أطرافا 
تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة 
إلعادة هيبة الدولة ورفع معنويات 
قواتنا البطلة التي انكسرت خالل 

الفترة املاضية". 

"لدينا  الــوزراء  رئيــس  وأضــاف 
الدولة  عمليات الســتعادة هيبة 
الى أن  ، مشــيراً  القانون"  وفرض 
ملطالب  االســتماع  الوزراء  "على 
املتظاهريــن واتخــاذ االجــراءات 
الســريعة، ومصارحة الرأي العام 

بالتحديات التي تواجه البلد". 
وأكــد الكاظمــي "يجــب أن ال 
البيروقراطية  لإلجراءات  نســمح 
بعرقلة خطــط احلكومة، فهناك 
قرارات إلجناز مشــاريع اتخذت في 

مجلس الوزراء تخدم املواطنني".

الكاظمي: لن نسمح لمن يريد
عرقلة خطط الحكومة

اكدت دعمه اثر انتهاء "الجمود السياسي" مع الكاظمي

مصطفى الكاظمي

الصباح الجديد - متابعة:
رئيس  كشــف كتــاب أصــدره 
أركان البحرية التركية الســابق 
حتت عنــوان " ليبيــا جارتنا في 
البحر"، ان تركيا هي التي رسمت 
وخططــت لالتفــاق التركي مع 
حكومــة الوفاق فــي ليبيا التي 
يراسها فايز السراج، كما كشف 
الكثير من أســرار هــذا االتفاق 
البحري  املستوى  على  وخصوصا 
وما يرمي إليه. إضافة الى عرضه 
أطماع تركيا في ليبيا وما بعدها.

وتلخص عبــارة "الطريق إلى غاز 
املتوسط يبدأ من ليبيا".. فحوى 
الذي نشــره مهندس  الكتــاب، 
ليبيا  البحرية مع  احلدود  اتفاقية 
جهاد يايجي، الــذي مت نقله بعد 
التوقيع على االتفاق إلى رئاســة 

هيئة أركان اجليش.
وفــي "ليبيا جارتنا فــي البحر" 
قال اجلنرال يايجي إن حترك تركيا 
لتوقيع اتفاق مع ليبيا كان هدفه 

وقف مخططات تقاســم ثروات 
وقبرص  اليونــان  بني  املتوســط 
أنه نصح  إلــى  ومصر، مشــيرا 
بالتعجيــل بتوقيــع االتفاق مع 

ليبيا.
ومن ضمــن ما ورد فــي الكتاب: 

"اتفاقنــا مــع ليبيا سيفســد 
الســيناريو الذي وضعته اليونان 
لتقاســم  اليونانيــة  وقبــرص 

منطقة شرق املتوسط".
الوطنــي  اجليــش  وبينمــا كان 
الليبي يتحرك في نوفمبر املاضي 

تراجع  ووســط  طرابلــس،  نحو 
التي  املســّلحة  للميليشــيات 
تدافع عــن فايز الســراج، حترك 
أردوغان ليقايض طرابلس.. الدعم 
العســكري مقابل اإلمضاء على 
االتفاقيــة البحريــة التي أعدت 

للتوقيع  بسرعة ودُعي الســراج 
عليها في إسطنبول.

النواب  وبحســب عضو مجلس 
الليبــي علــي الســعيدي، فإن 
"أردوغان اجتــه لتحقيق أطماعه 
في غاز املتوســط إلــى حكومة 
الســراج الضعيفة، ووقع معها 
البرملان  شــّرعها  تفاهم  مذكرة 
التركي ولــم تعرض على البرملان 
الليبــي، واجتــه أردوغــان لدعم 
حكومة السراج باملرتزقة واخلبراء 
ليحقق  والسالح  والعســكريني 
أهدافــه مــن خاللهــا، وكذلك 
ليتحــرك مــن منطلــق األمــر 

الواقع".
خبراء في الطاقة قالوا إن تعطش 
تركيا للطاقة من أهم األســباب 
التي تدفع بها إلــى التدخل في 
ليبيا بحثــاً عن نصيب من ثروات 
شرق املتوسط الغازية املكتشفة 
حديثــاً، خصوصاً أنها تســتورد 
نحو %99 مــن حاجتها من الغاز 

و%94 من حاجتها من النفط.
وبحســب ما فهم مــن اجلنرال 
البحري  االتفاق  التركي، مهندس 
مــع طرابلس، فإن تدخــل أنقرة 
فــي ليبيا ورقة ضغط إلفســاد 
املتوسط،  ثروات  توزيع  مفاوضات 
فهي تســتهدف اليونان وقبرص 
ومصر أكثــر منها دعما حلكومة 

الوفاق.
وجتدر اإلشــارة هنــا الى ان مصر 
اتفاق  الــى  ســارعتا  واليونــان 
لترســيم احلدود بينهما من اجل 
الوقوف بالضد من الهدف التركي، 
ووصــف دبلوماســيون مصريون 
ســابقون اتفاقية ترسيم احلدود 
القاهرة  بــني  املوقعة  البحريــة 
واليونــان بأنهــا "انتصــار كبير 
للجانبني ودول شــرق املتوسط"، 
ســتكبح  االتفاقية  أن  مؤكدين 
البلطجة التركية، وستوفر إطارا 
قانونيا يقطع الطريق أمام أنقرة 

في سلب غاز املتوسط..

رئيس اركان البحرية التركية السابق يكشف في كتاب:

هدف انقرة من االتفاق مع ليبيا وقف تقاسم
ثروات المتوسط بين مصر واليونان وقبرص

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة للتربية العراقية 
امس الثالثاء انطالق امتحانات 
املرحلــة اإلعدادية، مبشــاركة 
أكثــر مــن 480 ألــف طالب 
وطالبة، مشيرة إلى أن األسئلة 

كانت واضحة ومناسبة. 
تلقت  بيان  الوزارة فــي  وقالت 
اإلعالميــة  رووداو  شــبكة 
االول  اليــوم  إن  منه  نســخة 
العامــة  االمتحانــات  مــن 
بفرعيها  اإلعداديــة  للمرحلة 
شــهد  واألدبــي،   العلمــي 
توجــه نحــو )482364( طالباً 
مختلف  على  موزعني  وطالبة 

محافظات البالد . 
هناك  فــإن  الوزارة  وبحســب 
)137130( طالباً للفرع األدبي، و 
)235100( طالب  للفرع العلمي 
/  األحيائي ، وكذلك )110134( 
طالب علمي/ تطبيقي ، ضمن 
للتربيــة  العامــة  املديريــات 
فــي بغداد واحملافظــات كافة،  
ممن شــاركوا فــي االمتحانات 
اإلعدادية  للمرحلــة  النهائية 

في اليوم األول لها. 

العراقية،  التربيــة  وشــددت 
على اتخاذها إجــراءات وقائية 
مشــددة حفاظاً على سالمة 

الطالب من وباء كورونا. 
وتســتمر االمتحانــات التــي 
بدأت اليوم لغاية 23 من شهر 
أيلول اجلاري، رغم االحتجاجات 
طوال  خرجت  التــي  الطالبية 
املطالبة  املاضيــة  األســابيع 
باحتســاب املعــدل التراكمي 

وعدم إجراء االمتحانات.  
األســئلة،  نوعيــة  وحــول 
أشــار البيان إلى أن األســئلة 
االمتحانية "اتسمت بالوضوح 
والدقة العلميــة ومتت مراعاة 
للطالب  املســتويات  مختلف 
املقــرر  احملتــوى  وشــملت 
واملوضوعات املطلوبة بشــكل 
صياغتها  كانــت  كما  متوازن 
ومناســبة  واضحة  اللغويــة 

للوقت اخملصص". 
ودعا وزيــر التربية، علي حميد 
توفير  إلى ضــرورة  الدليمــي، 
واملســتلزمات  التجهيــزات 
بغية  والطبية،  اللوجســتية 

إجناح العملية اإلمتحانية. 

480 ألف من الطلبة يؤدون 
اإلمتحانات الوزارية اإلعدادية



محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

اعلن رئيس جامعة البصرة االســتاذ 
الدكتور ســعد شــاهني حمادي عن 
االلكترونيــة  االمتحانــات  انتهــاء 
النهائيــة لطلبــة اجلامعــة للعام 
الدراســي ٢٠١٩-٢٠٢٠ بنجاح والتي 
جرت بظروف استثنائية بسبب فرض 
اإلجراءات الوقائية لتفشــي جائحة 

كورونا.
وبني حمادي في حديثــه ل )الصباح 
وتنفيــذا  اجلامعــة  ان   : اجلديــد( 
للتعليمات الوزارية لم تتوقف عن اداء 
مهامها رغم ما مير به العالم أجمع 
وبلدنا مــن جائحة فايــروس كورونا 
والتــي فتكت بالعديد مــن كوادرنا 
التدريسية واالدارية والطلبة إذ بلغت 
نسبة املشاركة في األمتحانات ٩٨%.

وتابع رئيس اجلامعــة : وقد بلغ عدد 
طلبة الدراسة الصباحية املشاركني 
اكثــر مــن ٣٤ الف طالــب وطالبة 
فيما بلغت نســبة املشاركة لطلبة 
الدراسة املســائية اكثر من ١٠االف 
طالب وطالبة وبنســبة جناح بلغت 
في الكليات العلمية ٧٥%صعودا الى 

٩٨%في بعض الكليات.

اجلامعة وفرت االجواء املالئمة 
واضــاف : ان اجلامعة وفــرت جميع 
االجواء املالئمــة الجناح هذه التجربة 
واكمــال املســيرة العلميــة وعدم 
ضياع السنة الدراسية على الطلبة 
والتدريسيني إذ بلغ اقصى عدد طلبة 
ممتحنــني في يوم واحــد اكثر من ٢٠ 
الف طالب وطالبــة وهذا يعد جناحا 
لنظام االمتحانات االلكترونية والتي 
من املؤمل االستفادة منها في اجراء 
امتحانــات الدور الثاني والدراســات 

العليا مطلع ايلول القادم.

ورشة عمل حول ضمان اجلودة

ونظمــت كلية الطب فــي جامعة 
البصــرة وبإشــراف عميــد الكلية 
الدكتــور خليل اســماعيل احلمدي 
و معاون العميد للشــؤون العلمية 

الدكتــور مرتضــى محمــد صالح 
ورشــة عمل حول ضمان  املســافر 

اجلودة . 
وحاضــر في الورشــة رئيس جامعة 
الدكتور ســعد شــاهني  البصــرة 
حمادي ومدير شــعبة ضمان اجلودة 
في جامعة البصــرة الدكتور كاظم 
عبد الوهاب بحضور املعنيني بشؤون 

اجلودة.
وناقشــت الورشــة كيفية االرتقاء 
بالقسم العلمي والكلية و اجلامعة 
في مجال اجلــودة وبينت عدة محاور 
العلمــي وســبل  البحــث  منهــا 
تطويره واالرتقاء به  وتوثيقه بصورة 
صحيحة كما مت تدارس مهام معاون 

العميد العلمي ومهام رؤساء الفروع 
في عملية التوثيق لضمان اجلودة.

تبادل اخلبرات واملعارف بني
الباحثني من مختلف أنحاء 

العالم
ونظمت  كلية التربية للبنات املؤمتر 
العلمي األول أوناليــن وبالتعاون مع 
مركز البحث وتطوير املوارد البشرية 
) رماح ( بعنوان )  العلوم اإلنســانية 
األدبيــة  والتربويــة  واإلجتماعيــة 
واإلداريــة األقتصاديــة (  دراســات 

معرفية بني الواقع واملأمول.  .
ويهــدف املؤمتــر إلى التعــرف على 
العلوم  ضمن  العلميــة  اجلهود  أبرز 

اإلنســانية واألجتماعيــة والتربوية 
الباحثني  بني  واملعارف  اخلبرات  وتبادل 
من مختلف أنحاء العالم ، فضالً عن 
بناء جسور توثق العالقة بني مختلف 
وتأســيس  العلمية  التخصصــات 
احلقول  شــبكة معرفية في هــذه 

العلمية .  
وتضمــن املؤمتــر إلقــاء ) ٢٤ ( بحث 
األخصاصات  بشتى  وأكادميي  علمي 
واإلجتماعية  اإلنســانية  العلميــة 
واإلداريــة  واألدبيــة  والتربويــة 
وقال   . والفلســفية  واألقتصاديــة 
عميد كليــة التربية للبنات الدكتور 
عبــد الواحد زيــارة إســكندر أثناء 
كلمته في أفتتاح املؤمتر  أن من مهام 

املؤمتر العلمي دعم املسيرة العلمية 
والتربوية من خالل مســاهمة هذه 
البحوث في اإلرتقاء بالتعليم العالي 
ووضع مخرجاته فــي خدمة اجملتمع 
وتنميته املســتدامة من خالل توفير 
مناخ مالئم لطرح القضايا املتعلقة 
بتلــك العلــوم كتجــارب علميــة 
ميكن محاكاتهــا لتجاوز العديد من 

املشاكل التي تواجه مجتمعاتنا.  .

سالمة اللغة العربية
في  املســتمر  التعليم  مركز  ونظم 
جامعة البصــرة دورة عبر االنترنيت 

عن سالمة اللغة العربية .
و تهدف الدورة التي ادارها التدريسي 

هيثــم زكي الفرســان الــى تدريب 
الوظيفيــة  اجلامعــة  مــالكات 
طباعة  اتقــان  على  والتدريســيني 
االدارية  الرسمية  واخملاطبات  احملرارات 
بلغــة عربيــة صحيحة وســليمة 
وتنمية مهاراتهــم التعبيرية وجتاوز 
الرســائل  في  االمالئيــة  االغــالط 

والبحوث واالطاريح .
وتضمنت الدورة شرحا لكيفية رسم 
اجلماعة  وواو  الفارقة  واأللف  الهمزة 
وكتابــة التنوين وعالمــات الترقيم،  
والتمييز بني )الضاء(و )الظاد( والتـاء 
املفتوحـــة واملضمومـــة وبعــض 
قواعد النحـــو واالغــالط االمالئية 

االكثر تـداوال وشيوعـا.

انتهاء االمتحانات اإللكترونية للطلبة بنجاح مع 
توفير اإلجواء المالئمة إلكمال المسيرة العلمية

رئيسص جامعة البصرة يتحدث للصباح الجديد :

نظمت كلية الطب 
في جامعة البصرة 

وبإشراف عميد 
الكلية الدكتور 
خليل اسماعيل 

الحمدي و معاون 
العميد للشؤون 

العلمية الدكتور 
مرتضى محمد 
صالح المسافر 

ورشة عمل حول 
ضمان الجودة .

االربعاء 2 أيلول 2020 العدد )4485(

Wed.2 Sep. 2020 issue )4485(

رئيس جامعة البصرة يتحدث ملراسلنا في احملافظة

بغداد _ الصباح الجديد :
حققت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة 
نســب اجناز متقدمة وصلت الى %88 في تنفيذ 
املرحلة الثانية من مشروع طريق ديوانية -عفك 
–ال بديــر بعد اجنازها 20كم الــى مدخل مدينة 
عفك في محافظة الديوانية عن طريق شــركة 
حمورابي العامة واشــراف دائرة الطرق واجلسور 

التابعتني للوزارة.
واكد املركــز االعالمي للــوزارة مواصلة العمل 
في املشــروع باألعمال الترابية واالساس القيري 
االنبوبية  القناطر  والطبقات االسفلتية واعمال 
واملنهــوالت فيما مت اجنــاز اعمال الكربســتون 
واملقرنص في الفلكة، فضالً عن صيانة تخطيط 
طريــق )ديوانيــة - عقــك - ال بديــر( للمناطق 

املتضررة من املرحلة األولى للمشروع.
على صعيد متصل اجنزت الوزارة مشــروع إعادة 
تأهيل طريق ناصريــة - رميلة ضمن طريق املرور 
الســريع رقم/1 باشــراف دائرة الطرق واجلسور 
العامة احدى تشكيالت الوزارة وبتمويل من قرض 

البنك الدولي بكلفة بلغت 105 ماليني دوالر.
وذكــر املركز االعالمي للوزارة ان املمشــروع يبدأ 
من حــدود محافظة ذي قار الــى قضاء الرميلة 
في محافظة البصرة بطــول 145كم ، مبيناً ان 
االعمال تضمنت قشــط املناطــق املتضررة من 
الطريق وإعادة اكســائها باخلرسانة االسفلتية 
والتخطيط  والتأثيــث  بالبوليميرات  املعاجلــة 
باألصبــاغ احلراريــة وفتح وتنظيف الســواقي 
فضالً عن صيانة اجملسرات وانشاء نقاط تفتيش 

نظامية وغيرها من االعمال امللحقة باملشروع.

بغداد _ الصباح الجديد :
الرشــيد تعليمــات جديدة ملنح  أصدر مصرف 

قروض شراء السيارات للموظفني واملتقاعدين.
وقــال املكتــب االعالمي للمصرف فــي بيان له 
إن املصــرف قرر منح قرض لشــراء الســيارات 
واملركبات، على أن يكــون طالب القرض قد دفع 
نســبة 10 % من ســعر املركبة، حيث تودع لدى 

املصرف.
وحدد املصرف مبلغ القرض بـ)30( مليونا ملدة )5( 
ســنوات واملبالغ التي تتجاوز )30 الى 60( مليونا 

ملدة )6( سنوات وبفترة إمهال )3( أشهر. 

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنــت وزارة التعليــم العالي والبحث 
الدراســات  على  التقدمي  بــدء  العلمي 
العليــا للعــام الدراســي 2021/2020 
ابتداء مــن األول من أيلول احلالي ولغاية 

الرســمي  املتحدث  الثالثــني منه.وقال 
حيدر العبودي في بيان اطلعت الصباح 
اجلديــد على نســخة منــه إن برامج 
الدراسات العليا املفتوحة في اجلامعات 
العراقية تصل الــى ١٩٠٠ برنامج على 

وفق شهادات الدبلوم العالي واملاجستير 
العلميــة  للتخصصــات  والدكتــوراه 
واإلنســانية  والطبيــة  والهندســية 

واالجتماعية واالقتصادية.
وأضــاف املتحــدث الرســمي أن نظام 

 2021/2020 الدراســي  للعــام  التقدمي 
بالتقدمي  الراغبني  أمام  ســيكون متاحا 
عبر املوقــع االلكتروني للوزارة ابتداء من 
الساعة ١٢ عند منتصف الليل من األول 
من أيلول احلالــي ولغاية األربعاء املوافق 

الثالثني من الشهر نفسه.
التنافســي سيكون  االمتحان  أن  وتابع 
في القاعات الدراســية موزعا حســب 
تاريخ  التخصصــات حيــث ســيكون 
10/18 موعدا المتحان اجملموعة الطبية 

موعــدا   10/19 وتاريــخ  والهندســية 
المتحــان تخصصات العلــوم الصرفة 
فيما  والبيطريــة  الزراعيــة  والعلــوم 
المتحان  موعدا   10/20 تاريخ  ســيكون 
مجموعة العلوم االنسانية واالجتماعية 

والعلوم اإلدارية واالقتصادية.
وأشــار الى أن املتقدمني سيتنافســون 
على حجز أحد عشر ألف مقعد دراسي 
معربا عن أملــه بالتوفيق لهم بالقبول 

على وفق االستحقاق.

إنجاز 88 % من مشروع 
طريق ديوانية - عفك - 
– آل بدير في الديوانية

مصرف الرشيد يصدر 
تعليمات قروض شراء 

السيارات

التعليم تعلن بدء التقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي الحالي
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
اســتخدمت الواليات املتحدة امس االول االثنني في 
مجلس األمن الدولي حق النقض ضد مشــروع قرار 
لتأهيل املقاتلني األجانب، بســبب عدم تضمنه فقرة 

تطالب بإعادة هؤالء إلى بلدانهم األصلية.
وحظي مشروع القرار الذي أعدته أندونيسيا، العضو 
غير الدائــم في مجلس األمن، بتأييــد كافة أعضاء 
اجمللس الـــ14 ما عدا الواليات املتحــدة التي فرضت 

عليه الفيتو.
وقــال فيودور سترجيجوفســكي ســكريتر البعثة 
الروســية لدى األمم املتحدة عقب اجللســة: »صوت 
مجلس األمن اليوم على مشروع قرار إندونيسي حول 
مالحقة اإلرهابيني قضائيا وإعادة تأهيلهم اجتماعيا 
وإعادة دمجهم في اجملتمع. ودعمت روســيا املشروع 
لكنهــا أعربت عن قلقهــا إزاء حقيقة أن الوثيقة ال 
تتضمن دعوة جميع الدول لعودة مواطنيها وخاصة 
الذين علــى صلة باإلرهــاب، من مناطــق النزاعات 

املسلحة«.
واكتفى مشــروع القرار بتشجيع الدول األعضاء في 
األمم املتحدة على إعادة دمج املقاتلني الســابقني في 
مجتمعاتهم بعد قضائهم أحكام السجن الصادرة 
بحقهم في دول ســجنهم، وعلى تقدمي مســاعدة 
خاصة لزوجاتهم وأبنائهم، علما أن آالفا من العناصر 
الســابقني في التنظيمات اإلرهابية مسجونون في 

سوريا والعراق.
ودعت واشــنطن إلى تضمني النص املطالبة بإعادة 
املقاتلــني األجانب احملتجزين في ســوريا والعراق إلى 

أوطانهم. 

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال الرئيــس األمريكــي دونالد ترامــب، إن الواليات 
املتحدة ســتواجه »ثورة« إذا فاز منافســه املرشــح 
الدميقراطي جو بايدن، في االنتخابات الرئاســية في 

نوفمبر املقبل.
وأضــاف ترامب، في مقابلة مع قنــاة »فوكس نيوز«: 
»إذا مت انتخاب جو بايدن رئيســا، فإن الواليات املتحدة 

ستواجه ثورة، تقوم بها قوى يسارية راديكالية«.
وتابع الرئيس األمريكي: »سيستولون على السلطة 
إذا جاء بايدن. إنه شــخص ضعيف. يتم التحكم به 

مثل الدمية ... هذه ثورة«.
وقال ترامب عن بايدن، »إنه رجل ضعيف، وكان هكذا 

طوال حياته ... ال ينبغي أن يترشح للرئاسة«.
وردا على ســؤال، »من الذي يسيطر على بايدن«، قال 
ترامــب، إنه ال يعــرف هؤالء األشــخاص، ولم يرغب 

باخلوض في التفاصيل.
وســئل ترامب أيضا عمــا إذا كان يريد مــن أنصاره، 
»التصدي« للمحتجني اليساريني، أجاب ترامب: »ال، ال 

أريد ذلك، سأترك األمر لهيئات إنفاذ القانون«.
وتشــهد الواليات املتحدة، موجة مــن االحتجاجات 
وأعمال الشغب، منذ أواخر مايو. ويطالب املتظاهرون 
بالعدالــة في قضايا قيام الشــرطة بقتــل أو جرح 

األمريكيني من أصول إفريقية.  

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أن  جديــدة  دراســة  كشــفت 
احلزب الشــيوعي الصينــي، يلجأ 
القسرية  الدبلوماسية  الستخدام 
بشــكل متزايــد، مســتفيدا من 
عدم وجود أســاليب مماثلة من قبل 

احلكومات األخرى.
معهد  أعدهــا  لدراســة  ووفقــا 
االســتراتيجية  السياســة 
األســترالي، ونشــرتها صحيفــة 
»التلغــراف« اللندنيــة، فإن احلزب 

اســتخدم  الصينــي  الشــيوعي 
الدبلوماســية القسرية مرارا، وقد 
152 حالة الستخدام هذا  توثيق  مت 

األسلوب في 28 دولة.
بيان،  فــي  الدراســة  مؤلفو  وقال 
إنهم وجدوا »تزايدا الستخدام هذا 
األسلوب« من قبل احلزب الشيوعي 

الصيني، منذ عام 2018. 
األشــهر  »خالل  البيان  فــي  وجاء 
الثمانيــة األولى مــن العام اجلاري، 
حالــة الســتخدام   34 ســجلت 

الدبلوماسية القسرية«.
يســتخدم البحــث معلومات من 
مصادر عدة منها تقارير الشركات، 
واألبحــاث األكادمييــة، والتقاريــر 
احلكومية، ووســائل اإلعالم، وذلك 
لتحديد أســلوب احلزب الشيوعي 
الصينــي في الضغــط، من خالل 
عقوبات التجارة واالستثمار وحظر 
الســياحة واملقاطعة الشــعبية، 
وفــي بعــض احلــاالت االحتجــاز 
اإلعدام،  عقوبة  أو حتى  التعسفي 

وفقا للدراسة.
التجاري  الشريك  هي  الصني  وتعد 
األكبر ملا يقرب من ثلثي دول العالم، 
العاملية  االقتصاديــة  وأهميتهــا 

متنحها نفوذا كبيرا.
القســرية  الدبلوماســية  وتعرف 
التفــاوض  اســتراتيجية  بأنهــا 
التلويح باســتخدام  مــن خــالل 
القــوة على الطــرف اآلخر لتنفيذ 
مطالــب معينــة، حيث تشــمل 
وســائل  عدة  السياســية  هــذه 

االقتصادية،  العقوبات  فرض  منها 
والعزلــة السياســية، والهجمات 
إلــى دعم  اإللكترونيــة، إضافــة 

املعارضة، وشن حمالت إعالمية.
الدراسة بأمثلة على  واستشهدت 
الدبلوماســية القسرية الصينية، 
منها تهديد بكني للندن، بعد إلغاء 
كبير املشــرعني الصينيني، وو بانغ 
قــوه، زيارته إلــى اململكة املتحدة، 
الوزراء  رئيس  أعقاب تصريحات  في 
البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، 

عــن نيته لقــاء الزعيــم الروحي 
للتيبت، الداالي الما.

أعربــت الســفارة البريطانية في 
الرحلة،  أســفها إللغاء  بكني، عن 
فيما نأى كاميرون بنفسه عن لقاء 

الما الحقا.
الســفير  التشــيك  واســتدعت 
خلفية  علــى  براغ،  فــي  الصيني 
الصيني  اخلارجية  وزيــر  تصريحات 
ضــد الدولــة العضو فــي االحتاد 
األوروبــي، حيــث اعترضــت على 

هذه التصريحــات، واعتبرتها »غير 
املمارســات  مع  وتتعارض  مقبولة 

الدبلوماسية«.
وقــال وزيــر اخلارجية وانــغ يي، إن 
التشــيك ســتدفع ثمنــا باهظا 
رفيع  وجتاري  وفد سياسي  »إلرسال 

املستوى إلى تايوان«.
وتسعى الصني إلى ضم تايوان، وهي 
جزيرة تخضع للحكم الدميقراطي، 
حيث ترفض بكني، حقها في إقامة 

عالقات دولية مع الدول األخرى.

واشنطن تستخدم الفيتو 
ضد مشروع قرار أممي إلعادة 

تأهيل المقاتلين األجانب

ترامب: بايدن ضعيف 
وستواجه البالد »ثورة« إذا 

تم انتخابه

الصين تستخدم »الدبلوماسية القسرية« بشكل متزايد

متابعة ـ الصباح الجديد :

يبدو أن الوضع في ليبيا يســير 
نحو مزيد من التعقيد، في البلد 
دامية،  أهلية  حربا  يشهد  الذي 
بني حكومة الوفاق الوطني غربا، 
وقوات املشير خليفة حفتر في 

الشرق.
حكومــة الوفاق التي يرأســها 
فايز الســراج، املعترف فيها من 
قبل األمم املتحدة، والتي تسيطر 
علــى العاصمة طرابلس، أجرت 
مؤخــرا تغييرات فــي مناصب 
ضمنها  من  مهمة  عســكرية 

وزيري الدفاع والداخلية.
وتأتي هذه التغييرات في الوقت 
احلكومة  فيه هذه  تكافح  الذي 
شــعبية  مظاهرات  ملواجهــة 
خرجــت احتجاجا على ســوء 
واالنقطاع  العامــة،  اخلدمــات 
املتكرر للتيار الكهربائي، وسط 
تعيشــها  أجواء حارة نســبيا 
طرابلس، في شــهر أغسطس، 
وهــو مــا يفتــح البــاب على 
داخل  مصراعيه بشأن صراعات 
تأثيره  الواحد، واحتمالية  البيت 
في املعارك القتالية على األرض.
ورغم إعالن وقف إطالق النار في 
البلد الغني بالنفط، والذي القى 
إال  واسعا،  وإقليما  دوليا  ترحيبا 
أن جناح هذه الهدنة يبقى محل 

شك بصفة دائمة.
واعتبــر املتحدث باســم قوات 
حفتــر أحمــد املســماري في 
تصريح ســابق، أن وقف إطالق 
النار “مجرد تسويق إعالمي” من 
جانب حكومــة الوفاق الوطني 
التي يتهمها بالتحضير لهجوم 

عسكري جديد.

هدنة هشة

الوطني  الوفاق  حكومة  وكانت 
الليبيــة، املدعومة مــن تركيا 
وقطــر، أوقفت وزيــر الداخلية 
فتحي علي باشــاغا عن العمل 
احتياطيــا، وإحالته إلى حتقيق 
إداري، وذلك بعد إطالق مسلحني 
النار على متظاهرين األســبوع 

املاضي.
في املقابل، كلــف خالد أحمد 
التيجاني، بتسيير مهام الوزارة، 
وهو الذي شــغل منصب وكيل 
وزارة الداخليــة، فيما قال الوزير 
الســابق إنه مســتعد للمثول 
أمام القضاء، شــريطة أن يبث 
الهــواء مباشــرة لضمان  عبر 

“الشفافية”.

الباحــث  قــال  جانبــه،  مــن 
اخملتص بالشــؤون السياســية 
الرملي  محمود  واالستراتيجية 
النار  إن هدنــة وقــف إطــالق 
“هشــة”، الفتا إلــى أن “الثقة 
معدومة بــني األطراف، وعوامل 
تــزال ضعيفة،  ال  الهدنة  ثبات 
في ظل تدخل خارجي وانقسام 

داخلي”.

عملية السالم مستمرة

ويقول احمللل السياســي الليبي 
خالــد الســكران إن “عمليــة 
الســالم مســتمرة بقليل من 
مضيفا  اخلارجــي”،  الضغــط 
“اعتقــد أن العالــم ســيقود 
نحو حل سياســي، كما  ليبيا 
أن التحالفــات الداخلية مهمة 

اآلن”.
خــوف  الســكران  واســتبعد 
حكومــة الوفــاق مــن عملية 
انقــالب أدت لتغييــر 3 قيادات 
أمنية، مشــيرا إلــى أن “اخلوف 
املظاهــرات  مــن  احلقيقــي 

واستمرارها”.
لكن  يحــاول  “الســراج  وتابع: 
التي  هــي  الفســاد  منظومة 
تفكر وتخطــط وتنفذ”، مؤكدا 

أن مشــروع حفتر العســكري 
“انتهى”، في إشــارة  للحكــم 
الصراع  حســم  إلى  واضحــة 

واالجتاه نحو حل سياسي.
وقال السفير األميركي في ليبيا 
ريتشــارد نورالند، فــي تصريح 
النار  إطــالق  “وقف  إن  ســابق، 
واســتئناف إنتــاج النفط متثل 
حيث  للغاية”،  إيجابية  تطورات 
شجع السفير األميركي القادة 

في ليبيا على هذه املبادرة.
قلق  عن  نورالند  السفير  وأعرب 
النقص  بشأن  املتحدة  الواليات 
احلــاد فــي الكهرباء، الســيما 
في ظل تفشــي جائحة كورونا 
بشكل متزايد، معبرا عن دعمه 
حلــق املواطنني باملشــاركة في 

االحتجاجات السلمية.
كما حث القــادة الليبيني على 
االحتياجات  لتلبية  معا  العمل 
هذه  واغتنام  للشــعب  امللحة 

الفرصة السانحة للبالد.
خالفات داخلية

يؤكد السنوسي بأن اخلالفات بني 
رئيس اجمللس الرئاسي وحكومة 
الســراج،  فايز  الوطني،  الوفاق 
ووزير الداخلية الســابق فتحي 
باشــاغا، بعد “ملف الفســاد” 
أوال، قبــل اخلالف اجلديد املتمثل 

فــي “تقييم األحــداث الواقعة 
ضد املظاهرات الســلمية التي 
واختطاف  نــار  تعرضت إلطالق 

عدد من املتظاهرين”.
أن  إلــى  السنوســي  وأشــار 
“الداخليــة تــرى بــأن هنــاك 
مجموعات مســلحة ال تنتمي 
لهــا تدخلت بشــكل متعمد، 
بينما يرى اجمللس الرئاسي أن ما 
حصل كان أعمال شغب من قبل 
مندســني وخارجني عن القانون 

اعتدوا على املتظاهرين”.
وأضــاف السنوســي: “خــالف 
الســراج ، باشــاغا قــد يتــم 
تســويته بضغوط دولية حيث 
فرصة التفاهم تبقى واردة، لكن 
بينهما  التوافق  في حال عــدم 
سيكون هناك شــرخ كبير في 
حكومة الوفــاق، في ظل وجود 
طرف  كل  يدعمون  مســلحني 

منهما”.
مجموعة  رئيــس  قــال  بدوره، 
العمل الوطنــي في ليبيا خالد 
في  التغييــرات  إن  الترجمــان، 
إلرضاء  جــاءت  الوفاق  حكومة 
الشارع الغاضب، مؤكدا أن سوء 
اخلدمــات العامة بشــكل عام 

ساهم في تظاهرات طرابلس.

إرضاء أنقرة

“الصراع في حكومة  أن  وأضاف 
وباغاشــا  الســراج  الوفاق بني 
يأتي إلرضاء أنقرة التي تســعى 
للســيطرة على مــوارد ليبيا”، 
باملركبات  “االســتقبال  وقــال: 
العســكرية الذي حظي به وزير 
الداخلية احملــال للتحقيق، يعد 

حتيدا ملليشيات السراج”.
وأشــار الرملي إلــى أن “الدافع 
هو  التغييــرات  مــن  احلقيقي 
الرغبة فــي إيقاف االحتجاجات 
لبعض  وإرضــاء  جانــب،  مــن 

املتظاهرين من جانب آخر.
تغييرات  إلى  ينظــر  “رمبا  وتابع: 
القيــادات األمنية أيضا، كملية 
انتقام من وزير الداخلية املوقوف 
ميتثل  لم  ألنه  باشــاغا؛  فتحي 

لكبح هذه التظاهرات”.
حلكومة  الرئاسي  اجمللس  وأعلن 
الوفاق تكليــف، العقيد صالح 
وزير  النمروش، مبهام  الدين علي 
الفريق  وتعيني،  املفوض،  الدفاع 
ألركان  رئيس  احلداد،  محمد  أول 

اجليش الليبي. 
معركة  ومالمح  محــدود  تأثير 

جديدة
وردا علــى ســؤال بشــأن تأثير 

هــذه التغييرات فــي حكومة 
الســراج على الصراع الدائر في 
التأثير  إن  السنوسي  قال  ليبيا، 
املنطقة  آمر  احلداد  كبيرا،  ليس 
وينتمي  الوسطى  العســكرية 
جاء  وتعيينه  مصراتــة،  ملدينة 
الشــعبي  الغضب  المتصاص 
فــي املدينــة، فيمــا النمروش 
الدفاع  وزارة  في  أساسا  موجود 

بصفته وكيال للوزارة”.
وتابع: “اعتقد أن هذه التغييرات 
بإرضاء  الســراج  محاولة مــن 
التحالفات املوجودة على األرض”. 
يرى الترجمان أن الوضع في ليبيا 
سيحســم في معركة ســرت 
الصراع  “نهاية  الكبرى، مضيفا 
في ليبيا سيكون معركة سرت، 
املعركة  لهذه  مرتبة  األمور  كل 

القادمة ال محالة”.
وســبق لســرت، وهي مسقط 
الراحل  الليبــي  الزعيــم  رأس 
معمر القذافي، أن كانت مسرحا 
ملعارك طاحنة بني طرفي النزاع 

في ليبيا، مطلع العام اجلاري.
وتوقع الرملي أن األشهر املقبلة 
حبلــى مبتغيرات في املشــهد 
يختفي  “رمبا  مضيفــا:  الليبي، 
يأتي  رمبــا  الرئاســي،  اجمللــس 

مجلس جديد”.

كانت حكومة الوفاق 
الوطني الليبية، 

المدعومة من تركيا 
وقطر، أوقفت وزير 
الداخلية فتحي علي 

باشاغا عن العمل 
احتياطيا، وإحالته إلى 
تحقيق إداري، وذلك 
بعد إطالق مسلحين 

النار على متظاهرين 
األسبوع الماضي

الوضع في ليبيا يزداد تعقيدا والتغييرات 
األمنية” في حكومة الوفاق مقصودة

“»أوروتش رئيس«” والتدريبات 

متابعة ـ الصباح الجديد :

التصعيد  أحدث حلقة مبسلسل  في 
في شرق البحر املتوسط، قالت تركيا، 
“أوروتش  االستكشافية  سفينتها  إن 
رئيس” ســتجري اآلن عمليات مسح 
زلزالي في املنطقة حتى 12 سبتمبر، 
وهي خطــوة من املرجــح أن “تؤجج 

التوتر” في املنطقة.
وقــال الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغان، إن بــالده تتطلع لتلقي أخبار 
التي  التنقيب  أعمال  سارة بخصوص 
وذلك  املتوســط،  شــرقي  بها  تقوم 
على الرغم التوترات بســبب أنشطة 
تركيــا، علــى خلفية رفــض اليونان 
وقبرص ومصر ألنشطة أنقرة في تلك 

املنطقة.
وأضاف أردوغان، حسبما نقلت وكالة 
األناضول،  الرســمية  التركية  األنباء 
امس االول االثنني، أن “اكتشــاف 320 
مليار متر مكعب من الغاز في البحر 
األســود أظهر خصوبة ما حتت املياه، 
“ننتظر أنباء ســارة مــن بحارنا هذا 

العام”.
وتابــع الرئيس التركي، أن “ســفينة 
)Oruç Reis( تواصل  الريــس عــروج 
والتنقيب بكل عزمية  املســح  أعمال 
شرق املتوسط، وآمل أن نتلقى أخبارا 
سارة”، بحســب تعبيره، مشددًا على 
الدفاع عن  أن “تركيا مصممة علــى 
القبارصة  وحقــوق  شــعبها  حقوق 
األتراك في البحار إلى آخر مدى”، وفًقا 

لألناضول.
وأوضح “لن نتهاون مطلقا جتاه أعمال 
الطرق فــي بحري  القرصنــة وقطع 
إيجة واملتوسط فنحن ال نأكل حقوق 
أحد وال نســمح بهضم حقوقنا”، “ال 
أن يحبــس بالدنا صاحبة  ميكن ألحد 
أطول ســاحل بالبحر املتوســط في 

نطاق شواطئ أنطاليا )التركية(”.
وتابــع أردوغــان قائال، “أنصــح الذين 
يســتعرضون عضالتهم ضــد تركيا 
بتحريض من املستعمرين القدماء أن 

يقرأوا تاريخهم القريب مجددا”.
وتركيا واليونــان، العضوان في حلف 
شمال األطلســي، على خالف شديد 
بشــأن مطالــب متعلقــة باملــوارد 
الهيدروكربونية في املنطقة. واستند 

اخلــالف على وجهات نظــر متضاربة 
بشــأن امتداد اجلرف القاري في املياه 
التــي تنتشــر فيهــا معظــم اجلزر 

اليونانية.
عســكرية  تدريبات  اجلانبــان  وأجرى 
في شــرق البحر املتوسط، مما يسلط 
اخلالف  احتمــال تصاعد  الضوء على 

حول امتداد اجلرف القاري.
وأصــدرت البحرية التركية إشــعارا 
جديدا، امــس االول االثنني، قالت فيه 
إن عمــل الســفينة “أوروتش رئيس” 
سيستمر حتى 12 سبتمبر. وكان من 
املقرر ســابقا أنيعمل حتى األول من 

سبتمبر.
وفي سياق منفصل، قالت تركيا أيضا 
إنها ستجري تدريبات عسكرية قبالة 

شمال غرب قبرص حتى 11 سبتمبر.
وقد بات التصعيد شــرقي املتوسط، 
لكن  االحتماالت،  علــى كل  مفتوحا 
االحتمــال املفضل لالحتاد األوروبي هو 

احلوار.
وهو احتمال مشــروط بامتناع تركيا 
عن اتخاذ خطوات أحادية اجلانب.وأبقى 
االحتــاد األوروبي البــاب مفتوحا أمام 
إجراءات أخرى، فــي حال تعنت أنقرة، 

وعــدم حتقيق نتاج عن طريــق احلوار، 
تركيا،  العقوبات ضــد  أبرزها عصــا 
وهو موقف أكد عليــه وزير اخلارجية 
الفرنســي الذي قال إن االحتاد األوروبي 
مســتعد للحــوار، ولكنــه مع ذلك 
مصمم على إظهار احلــزم األكبر، إذا 
لزم األمر، مبا في ذلك فرض العقوبات.

ورغــم أن أملانيــا، التي تــرأس االحتاد 
دورا شــبه  لعبت  حاليــا،  األوروبــي 
البعض بدور الوســيط فــي حلحلة 
األزمة في اآلونة األخيرة، فإن موقفها 

اليوم ال يختلف عن الفرنسي.
أهمية  وزير خارجيتها على  وقد شدد 
احلــوار، لكنه أكد  التزام بالده بالدفاع 
عــن اليونان فــي وجــه االنتهاكات 

التركية.
ورغم تلويــح االحتــاد األوروبي بعصا 
العقوبات فإنه ال ميانع في منح بعض 
اجلزر لتركيــا إذا انخرطــت في حوار 

جدي، لوقف التصعيد.
أوروبية  دبلوماســية  مصادر  وحسب 
فإن االحتــاد قد يدفع في اجتــاه احراز 
تقدم على صعيد احتاد جمركي جديد 
ومزيد من األمــوال لبرنامج الالجئني، 
حسب االتفاقية املوقعة بني الطرفني.

تقرير

تركيا تؤجج التوتر في البحر المتوسط
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االصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت الهيئــة العامة للجمــارك العراقية، أمس 
الثالثــاء، حتقيقها إيرادا شــهريا بأكثر من 86 مليار 
دينار خالل شهر آب 20201، برغم ظروف العمل غير 
املثالية واملعوقات التي عكسها وباء جائحة كورونا.

وأكدت اجلمــارك، في بيــان لها، على اســتمرارها 
وحرصهــا على النهــوض بواقع العمــل اجلمركي 
والســعي لتطويره بغية الوصول إلى أعلى اإليرادات 
املمكن حتقيقها عبر مراكزها اجلمركية املنتشرة في 

جميع املنافذ احلدودية واملوانئ واملطارات.
وقالت اجلمارك، في وقت ســابق، إن إيرادات شهر متوز 
بلغــت بلغ أكثر من 76 مليار دينــار، على الرغم من 
تصفير الرســوم اجلمركية على الكثير من البضائع 
وقلــة االســتيرادات؛ بســبب إغالق أغلــب املنافذ 

احلدودية بسبب جائحة كورونا.
وتعّد الهيئة العامة للجمارك إحدى تشكيالت وزارة 
املالية، ويقع على عاتقها ضبط عمليات االســتيراد 
والتصدير والوقــوف بوجه التهريب فيما تســجل 

وارداتها ثاني أعلى إيراد بعد النفط.

لندن ـ رويترز:
اقترب اليــورو من مســتوى 1.20 دوالر أمس الثالثاء 
بعدمــا صعد لذروة جديدة عند أعلى مســتوى في 
28 شــهرا بينما ضعفت العملــة األميركية ألقل 
مســتوى لعدة أعوام مع رهان علــى أن إطار العمل 
اجلديد لسياسة مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األميركي( تعني اســتمرار أســعار الفائدة 

منخفضة ملدة أطول.
وبلغ اليورو 1.1997 دوالر في التعامالت في آسيا وهو 
أعلى مســتوى منذ أيار 2018 ليسجل مكاسب 7.5 

باملئة في ثالثة أشهر.
وشــجع إعالن مجلس االحتياطي األسبوع املاضي 
قبول فترات تشــهد معدل تضخــم أعلى والتركيز 
علي متوســط معدل التضخــم ومعدالت توظيف 

أعلى املتعاملني على بيع الدوالر.
وضغطت الضبابية السياسية في الواليات املتحدة 
قبل انتخابات الرئاسة األميركية في تشرين الثاني 
واخملاوف بشــأن وتيرة تعافي االقتصاد األميركي على 

الدوالر، وكان اليورو املستفيد األكبر.
وفي أحــدث تعامالت، صعــدت العملــة األوروبية 

املوحدة 0.3 باملئة إلى 1.1968 دوالر.
ونزل مؤشــر الــدوالر، الــذي يقيــس أداء العملة 
األميركية أمام ســلة من منافسيها، 0.2 باملئة إلى 
91.954 بعدما سجل أقل مستوى منذ نيسان 2018 

في وقت سابق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حتــول معــدل التضخم في 
منطقة اليورو ســلبا الشهر 
أيار  منــذ  مرة  ألول  املاضــي 
2016 ليزيد فرص ضخ البنك 
املركــزي األوروبــي مزيدا من 
التحفيــز مــن أجــل صعود 
األسعار التي لم تبلغ الهدف 
يزيد عن ســبعة  املوضوع ملا 

أعوام.
التضخــم  معــدل  ونــزل 
تتعامل  دولة   19 السنوي في 
0.2- في آب من  باليورو إلــى 
0.4 فــي متوز، ليأتــي أقل من 
توقعــات احملللني بقــراءة 0.2 
عن  كثيرا  وينخفــض  باملئة، 

هدف البنــك املركزي األوروبي 
بانخفاض طفيــف عن اثنني 

باملئة.
ويثير قلق واضعي السياسات 
التضخــم  معــدل  تهــاوي 
األساســي ما يشــير إلى أن 
الذاكرة احلية  أعمق ركود في 
للكتلة ليــس صدمة مؤقتة 
فحسب بل قد يثبت أن تاثيره 
املســتهلكني  أســعار  على 
ســيكون أكبر وميتــد لفترة 

أطول.
ونزل معــدل التضخم، الذي 
الوقــود  أســعار  يســتبعد 
املصنعــة  غيــر  واألغذيــة 
البنك  ويتابعه  تقلبــا  األكثر 

عن كثب، إلــى 0.6 باملئة من 
1.3 باملئــة بينما نزل مقياس 
أضيق يستبعد اخلمور والتبغ، 
إلى 0.4 باملئــة من 1.2 باملئة. 
االثنــان كثيــرا عن  ويبعــد 

توقعات احملللني.
دوكروزيت  فريدريــك  وقــال 
من بيســتيت ولث ماجنمنت 
”ال ميكــن تفــادي التأثيــرات 
على  لألزمــة  االنكماشــية 
األقل خالل الفصول املقبلة“.

وتابع ”نتمســك بتوقعنا ألن 
يرفع البنك املركزي األوروبي... 
برنامــج املشــتريات الطارئ 
للجائحة مجــددا بواقع 500 
مليــار يورو علــى األرجح في 

كانون األول“.
 7.8 وهــوت أســعار الطاقة 
باملئة على أساس سنوي في 
آب بعد هبــوط 8.4 باملئة في 
تراجعت أســعار  متوز. كمــا 
السلع غير الصناعية بنسبة 
 1.6 زيــادة  باملئــة عقب   0.1

باملئة في متوز.
بيانات،  أظهــرت  املقابل،  في 
أمس الثالثاء، أن عدد العاطلني 
عن العمل في أملانيا انخفض 
للشــهر الثاني على التوالي 

في آب املاضي.
ويشــير ذلــك إلى أن ســوق 
العمل في أكبــر اقتصاد في 
أن تضررت  بعد  تتعافى  أوروبا 

من أزمة فيروس كورونا.
إن عدد  العمــل  وقال مكتب 
عن  العاطلــني  األشــخاص 
املعــدل فــي ضوء  العمــل 
العوامل املوســمية انخفض 
مبقدار تسعة آالف إلى 2.915 

مليون.
األشــخاص،  عدد  أن  وأضاف 
الذيــن يعملون ضمن برنامج 
لعدد ســاعات عمــل وأجور 
أقل، والذي يستمر في حماية 
سوق العمل من وطأة جائحة 
فيــروس كورونــا، انخفــض 
5.36 مليــون في حزيران  إلى 
5.82 مليون في  املاضي مــن 

أيار املاضي.

االصباح الجديد ـ وكاالت:
وكالــة  حتذيــرات  صدقــت 
بلومبيرغ حني قالت في تقرير 
تركيا  اقتصــاد  إن  حديــث، 
خالل  جديدة  أزمات  سيواجه 
احتياطي  وإن  احلالــي،  العام 
عرضة  أصبح  األجنبي  النقد 
للنفــاد في ظــل التداعيات 
العنيفة املصاحبة  واخملاطــر 
كورونــا  فيــروس  جلائحــة 
نالت كثيراً  التي  املســتجد، 
مــن عملة تركيــا التي تعد 
األسواق  األســوأ بني عمالت 

الناشئة خالل العام احلالي.
تشــير  الرســمية  البيانات 
تركيــا  اقتصــاد  أن  إلــى 
انكمش بأســوأ وتيرة في ما 
يزيــد على عقد خــالل الربع 
الثانــي من العــام احلالي، إذ 
أظهــرت بيانات صــادرة عن 
التركي  اإلحصــاءات  معهد 
تركســتات، أن النــاجت احمللي 
اإلجمالــي لتركيــا انكمش 
بنحو 9.9 في املئة خالل الربع 
املاضي  حزيــران  في  املنتهي 
مقارنة مــع الربع املماثل من 
العام املاضي، ومقابل منو 4.4 
في املئة خالل الربع األول من 

العام احلالي.
واحتل القطاع املالي الصدارة 
بنمــو 28 فــي املئــة خالل 
قطاعي  لكــّن  الثاني،  الربع 
األكثر  واخلدمــات  الصناعة 
ثقالً انكمشا 16 في املئة و25 

في املئة على الترتيب. 
وكالة  أجرته  استطالع  وكان 
14 محلالً وخبيراً  رويترز، آلراء 
اقتصادياً قد قدر في املتوسط 
الناجت  االنكماش في  أن يصل 
مستوى  إلى  اإلجمالي  احمللي 
11.8 فــي املئة على أســاس 
التوقعات  تراوحت  إذ  سنوي، 

بني 7.1 و13.1 في املئة.
وعلى خلفيــة هذه البيانات، 
علــق وزيــر املاليــة التركي 
براءت ألبيرق، في تغريدة على 
صفحته الشــخصية مبوقع 
الناجت  بيانات  إن  »تويتر«، وقال 
احمللي اإلجمالي جيدة مقارنة 
تركيا  وإن  األخــرى،  بالــدول 
أثر اجلائحة  عازمة على محو 
الوزير  املقبل. وكان  العام  في 

التركــي قد توقــع أن يتراوح 
العام  لهذا  بالده  اقتصاد  أداء 
بأكمله بني انكماش اثنني في 

املئة ومنو واحد في املئة.
تركيا،  فــي  اإلحصاء  وهيئة 
أشــارت في بيانات ســابقة 
إلى تراجع مؤشــر الثقة في 
االقتصاد التركي خالل حزيران 
أن مؤشــر  وذكرت  املاضــي. 
الثقة االقتصادية تراجع على 
أساس ســنوي 15.5 في املئة 
إلــى مســتوى 73.5 نقطة، 
نزوالً من مستوى 87.2 نقطة 
من  نفســها  الفترة  خــالل 

العام املاضي.
 ومقارنة مع حزيران من العام 
2018، تشــير بيانــات هيئة 
اإلحصــاء التركية إلى تراجع 
االقتصادية  الثقــة  مؤشــر 
23.5 فــي املئة نــزوالً من 96 

نقطة بنهاية حزيران 2018.
وعلى صعيد احتياطي النقد، 
إلى  الرسمية  البيانات  تشير 
أن احتياطــي النقد األجنبي 
لدى تركيــا فقد أكثر من 28 
أشهر  دوالر خالل ستة  مليار 
فقط، وهو ما تزامن مع تعّرض 
الليرة التركية خلسائر عنيفة 
مقابل الدوالر األميركي واجتاه 
البنك املركــزي إلى االعتماد 
على االحتياطي لوقف انهيار 

العملة احمللية.
أن  إلــى  تشــير  واألرقــام 
األجنبي  النقــد  احتياطــي 
لدى تركيا تراجع من مستوى 
81.24 مليــار دوالر في نهاية 
كانــون األول املاضــي إلــى 
نحــو 53.22 مليــار دوالر في 
فاقداً  املاضي  يونيو  منتصف 
نحو 28.02 مليار دوالر بنسبة 
في   34.5 نحو  تبلغ  انخفاض 
إلى  األرقام  وتشير هذه  املئة. 
الشهر  الفقد  متوســط  أن 
خالل  التركي  االحتياطي  في 
النصف األول من العام احلالي 
يبلغ نحو 5.7 في املئة شهرياً.
وفي مقابل انهيار االحتياطي 
فإن  املســتويات،  هــذه  إلى 
الديــون املســتحقة علــى 
ارتفاع  في  التركية  احلكومة 
مســتمر، إذ أشــارت بيانات 
حديثة للبنك املركزي التركي 

اخلارجيــة  الديــون  أن  إلــى 
في  تركيا  على  املســتحقة 
أقــل بلغت  أو  غضون عــام 
169.5 مليــار دوالر في نهاية 
أيــار املاضــي، مرتفعة نحو 
خمســة مليــارات دوالر عن 

الشهر السابق.
 وشــّكلت ديــون القطــاع 
23.2 في املئة من  العام نحو 
الديــون، بينما ديون  إجمالي 
11.4 في املئة،  البنك املركزي 
وكانت النســبة الكبرى من 
نصيب القطــاع اخلاص الذي 
اســتحوذ على 65.4 في املئة 
الديون. وتشــير  إجمالي  من 
واملالية  اخلزانة  وزارة  بيانــات 
التركية إلى أن إجمالي الدين 
اخلارجــي لتركيــا وصل إلى 
431 مليار دوالر في نهاية آذار 
املاضي. وبلغت نسبة الديون 
اإلجمالي  الناجت  إلى  اخلارجية 
املئة  56.9 فــي  احمللي نحــو 
مقارنة بالفترة نفســها من 
العــام املاضــي، وبلغ صافي 
الديــن اخلارجي للبــالد نحو 
256.5 مليار دوالر مبا نســبته 
33.8 في املئة من الناجت احمللي 

اإلجمالي لتركيا.
إجمالي  أن  البيانات  وأظهرت 
املضمونة  اخلارجيــة  الديون 
 14.2 نحــو  بلغت  باخلزانــة 
مليار دوالر حتى نهاية مارس 

املاضي.
 وبلغ رصيــد الدين احلكومي 
العــام الــذي حــدده االحتاد 
تريليون   1.55 نحــو  األوروبي 
)235 مليار دوالر(،  ليرة تركية 
مبا يعــادل 35.1 في املئة من 
اإلجمالي، كما  احمللــي  الناجت 
بلغ صافي الدين العام 782.2 
مليار   118( تركية  ليرة  مليار 

دوالر(.
وعلــى صعيــد العجــز في 
تشير  لتركيا،  اجلاري  احلساب 
البيانــات إلى أنــه بلغ خالل 
الربع األول مــن العام احلالي 
نحــو 12.9 مليــار دوالر، ومن 
املتوقع أن يصل إلى 30 مليار 
دوالر بنهايــة العــام، وهو ما 
يعنــي أن احتيــاج تركيا من 
التمويل اخلارجي سيصل إلى 

195 مليار دوالر.

الجمارك: 86 مليار دينار 
إيرادات آب

اليورو يقترب من 1.20 
دوالرًا

تراجع التضخم في أوروبا يثير قلق المركزي األوروبي
قتصاد تركيا ينهار أمام كورونا وسط 

أسوأ أداء فصلي في 10 أعوام

متابعة - الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة النفــط، أمــس 
الثالثــاء، عن كميــات صادرات 
اخلــام واإليرادات عن شــهر آب 
ارتفاعا  شــهدت  والتي   ،2020
شــهريا بدعم من زيادة معدل 

سعر البرميل.
وقالــت وزارة النفــط، في بيان 
لها، إن كميــة صادرات النفط 
اخلام بلغت 80.49 مليون برميل 
خالل الشــهر املاضي، بحسب 
الصادرة عن  األولية  اإلحصائية 
شركة تسويق النفط )سومو(.

وأضافت الــوزارة، في بيانها، أن 
إيــرادات صــادرات آب من اخلام 
بلغت أكثر من 3.52 مليار دوالر.
وقال املتحدث الرســمي باسم 
إن  جهــاد،  عاصــم  الــوزارة، 
من  املصدرة  الكميات  مجموع 
 2020 النفط اخلام لشــهر آب 
من احلقول النفطية في وسط 
 77.5 بلغــت  العــراق  وجنوب 
مليــون برميال، أمــا من حقول 
كركــوك عبــر مينــاء جيهان 
بلغت الكميــات املصدرة 2.99 

مليون برميال.
وأضاف جهاد، أن املعدل اليومي 
الكلــي للصادرات بلــغ 2.597 
مليــون برميــال، كان املعــدل 
اليومــي للتصدير مــن موانئ 
برميال، ومن  2.5 مليون  البصرة 
جيهــان كان املعدل اليومي 97 

ألف برميال.
الوزارة،  باسم  املتحدث  وأوضح 
أن معدل سعر البرميل الواحد 
بلــغ 43.693 دوالرا، علمــا بأن 
الواحد  البرميل  ســعر  معدل 
40.762 دوالراً في الشــهر  بلغ 

املاضي.
وبلغت قيمة اإليرادات النفطية 
خالل شهر متوز 3.49 مليار دوالر، 
من خــالل تصدير 85.66 مليون 

برميل من النفط اخلام.
للرأي  اســتطالع  أظهر  عاملياً، 
أن  الثالثاء  أمــس  رويترز  أجرته 
أسعار النفط ستشهد تغييرا 

وارتفاعا  العــام  هــذا  طفيفا 
2021 مع ســريان  محدودا في 
تخفيضــات اإلنتاج والضبابية 
الطلب  التــي تكتنف صــورة 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتوقــع املســح الذي شــمل 
يبلغ  أن  واقتصاديــا  43 محلال 
متوســط ســعر خــام برنت 
للبرميل  دوالر   42.75 القياسي 

في 2020، ارتفاعا من متوسط 
تقديــرات في متوز بلــغ 41.50 
دوالر، ومقارنة مبتوســط سعر 
بداية  دوالرا منــذ   42.60 بلــغ 
العــام اجلاري. ومــن املتوقع أن 
يبلغ متوســط سعر خام برنت 

50.45 دوالر في عام 2021.
وارتفعت توقعات أســعار اخلام 
األميركي لعام 2020 إلى 38.82 

دوالر للبرميل مــن 37.51 دوالر 
في متوز.

في غضــون ذلك، مــن املتوقع 
انكماش الطلــب العاملي على 
اجلاري،  العــام  فــي  أكبر  نحو 
وعشــرة  ثمانية  بني  يتراوح  مبا 
ماليــني برميل يوميا في مقابل 
7.2-8.5 مليــون برميــل يوميا 
في يوليو متــوز. وحثت منظمة 

)أوبك(  البلدان املصدرة للبترول 
وحلفاؤهــا، أو أوبــك+، الــدول 
املنتجــة للنفــط مبــا يتجاوز 
احلصــص املتفــق عليها على 
تعميــق التخفيضــات في آب 

وأيلول.
وتدعو سياســة اإلنتاج احلالية 
قدره  إلــى خفض  للمجموعة 

7.7 مليون برميل يوميا.

الطاقــة  وكالــة  وخفضــت 
الدولية هذا الشــهر توقعاتها 
للطلــب على النفط في 2020 
مبقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 
91.9 مليــون برميل يوميا. ومع 
قيود السفر جوا بسبب الوباء، 
االســتهالك  يكون  أن  توقعت 
في عام 2021 أقل قليال مما كان 

عليه في عام 2019.

قيود العرض وضبابية الطلب تبقيان سعر الخام فوق 40 دوالرًا

ارتفاع كبير بإجمالي الديون.. والقطاع الخاص في مأزق

 أن المعدل اليومي 
الكلي للصادرات 
بلغ 2.597 مليون 

برميال، كان المعدل 
اليومي للتصدير 

من موانئ البصرة 
2.5 مليون برميال، 
ومن جيهان كان 

المعدل اليومي 97 
ألف برميال.

3.5 مليار دوالر إيرادات العراق النفطية آب الماضي
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رغم مرور فترة شــهر علــى االنتهاء من 
ترشــيح وإعــان الفلم املرشــح ليمثل 
السينما العراقية في مسابقة األوسكار، 
مــازال البعض يشــكك فــي عمل جلنة 
الفحــص التي اختارت فلم شــارع حيفا 
للمخرج مهنــد حيال ، حيث فــاز بفارق 
صوت واحــد عن فلم رحلة اخللود للمخرج 
املغترب فرانك كلبــرت، اذ جاءت النتيجة 
أربعــة أصوات لصالــح األول مقابل ثاثة 
للفلم الثانــي، منذ تاريخ اعــان النتائج 
واخملرج فرانــك ومعه اخملرج ناصر حســن 
يشككون في عمل اللجنة ، ومارسوا قبل 
ذلــك ضغوطا كبيرا عليها، وأســأل خملرج 
فرانك وناصر حسن، ماذا لو جاءت النتيجة 
مغايرة ، أي أربعة أصوات لصاحلكم مقابل 
ثاثة ملهند، هل كنتم ســتثيرون كل هذه 
الضجــة وتهاجمون من صوتــوا لصالح 

مهند؟
أخر ما فعلــه األثنان هو االتصــال بقناة 
» زاكــروس عربي »التــي عملت لقاء لهم 
حول املوضــوع، دون االتصال بنا وســماع 
الــرأي األخر ، بل ان مقدم البرنامج » كرمي« 
التفرقة،  الى  وتدفع  كتب مقدمة منحازة 
والســؤال للقناة وملقــدم البرنامج ، الم 
يكن باإلمكان االتصال بنا للمشــاركة في 
البرنامــج، اال تعمل قناتكــم بالضوابط 
املهنيــة التي يفتــرض توفرها بــاي قناة 
تلفزيونيــة او صحفية ، اال يســمى ذلك 
متعمد  وجتاهل  للضيــوف،  كاما  انحيازا 
للطرف األخر، كيف ســمح الســيد كرمي 
لنفســه وهو الذي يدعي املهنية ، وسبق 
التي  ان حضــر املهرجانات الســينمائية 
تقام في اإلقليــم ويعرفنا جيــدا أن يقع 
بهذا اخلطأ، أم ان االمر كان لغاية في نفس 

يعقوب 
انا اتعجب ملوقف السيد ناصر حسن الذي 
حضر كضيف في البرنامج وحتدث براحته 
عن املوضــوع، وهو العارف جيــدا مبهنية 
العمــل الصحفــي ألنه عمــل كمخرج 
للبرامج فــي بغداد لعقود عــدة، ملاذا لم 
يطلب مــن املعد ان يتصل بنــا، بل بي انا 
الفحص،  رئيس جلنة  باعتباري  شــخصيا 
وحاليا مديرا لقســم الســينما في دائرة 

السينما واملسرح.
املوضوع منتهي وتهديدات  لنا  بالنســبة 
اخملرج فرانك بإقامة دعاوى قضائية ننتظر 
اقامتهــا حتى تعيد احملاكــم لكل ذي حق 
حقه، والتي ستســتدعي كل من ساهم 
بالضغط على اللجنة، ســواء النائب في 
البرملان أو األشــخاص الذين سربوا الكثير 
من املعلومات له وقسم منهم من بغداد، 

وعليهم حتمل مسؤولية ما فعلوا.
كذلك نطالب مديــر قناة » زاكروس عربي 
» بتوضيح ســبب ما حصل من ابتعاد عن 
املهنية واألمانة اإلعامية واالنحياز لطرف 

دون سماع الطرف األخر.

كاظم مرشد السلوم

والمهنية الصحفية 
واألعالمية

الترشح لجائزة األوسكار

١٦ فيلمًا دوليًا في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي
ال تــزال عمليــة البرمجــة مســتمرة 
ألفام الــدورة الرابعة ملهرجــان اجلونة 
الســينمائي، ويشــمل البرنامــج في 
هــذه املرحلة مجموعة مــن اإلنتاجات 
الســينمائية الدولية املرموقة واحمُلتفى 
بهــا صــرح مديــر مهرجــان اجلونــة 
الســينمائي، انتشــال التميمي، قائًا: 
»علــى الرغم مــن التحديــات العاملية 
احلاليــة، فإننا ملتزمون بعــرض أعمال 
العام الهامة من جميع أنحاء العالم في 
الدورة الرابعة للمهرجان، وبفضل الثقة 
الســينمائي  لنا اجملتمع  التي منحهــا 
الدولــي يســرني أن أعلن أن ســعينا 
للحصــول على أفضــل األفام يحظى 

بكل الدعم املمكن.
بينما قال املديــر الفني للمهرجان، أمير 
رمســيس: “على مدار الثاث ســنوات 
املاضيــة، نعتز باختيارنــا ألهم األعمال 
الوباء  يشــكل  البــارزة.  الســينمائية 
العاملــي احلالــي حتديات للممارســات 
ذلك،  رغم  للكثيرين،  اليوميــة  احلياتية 
فإننا ال نــزال مصرين على اختيار أفضل 
أفــام العام للــدورة الرابعة للمهرجان 
لفيلم »حكايات  املهرجان بضمه  يفخر 
ســيئة« )إيطاليا، سويسرا( للمخرجني 
دينوسينزو، في مسابقة  وفابيو  داميانو 

األفام الروائية الطويلة.
فاز الفيلم بجائزة الدب الفضي ألفضل 
سيناريو في الدورة الـ 70 ملهرجان برلني 
الســينمائي حتفة أخرى تنضم لبرنامج 
املهرجــان هــي فيلم »أيــام أكلة حلوم 
إفريقيا، هولندا(  )فرنسا، جنوب  البشر« 

لتيبوهو إدكينز، ويســلط هذا الوثائقي 
املســتخدم لعناصــر دراميــة، الضوء 
على األخاديــد القاحلة اجلرداء ملقاطعة 
الســكانية  الكثافة  ذات  تســيكا  ثابا 

املنخفضة في شرق ليسوتو.
البانوراما في  ُعرض الفيلم في قســم 
الدورة الـ70 ملهرجان برلني الســينمائي 
أيًضا، يتضمن البرنامج »ُمشــع« لريثي 
بان، وهــو فيلم دوكيو-دراما فرنســي- 
كمبودي يدور حول البشــر الناجني من 

إشعاعات احلرب.
فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم وثائقي في 
الدورة الـ70 ملهرجان برلني الســينمائي 
يــدور »امســح التاريخ« )فرنســا(، من 
إخراج بينوا ديليبني وجوستاف كيرفيرن، 
حول 3 جيران يتصاحلون مع عواقب عالم 
اجلديد.  االجتماعــي  التواصل  وســائل 
الفيلم إشــادة متعاطفة بأولئك الذين 
تركهم ذلك العالــم اجلديد وراء ظهره. 
الدب الفضي- جائزة  الفيلم بجائزة  فاز 
جلنــة التحكيــم اخلاصة- فــي الدورة 
السينمائي يشمل  برلني  الـ70 ملهرجان 
ألكســندر  »برلني  فيلم  أيًضا  البرنامج 
باتــز« )أملانيا، هولندا( لبرهــان قرباني، 
وميثل رواية معاصرة لرواية ألفريد دوبلني 
احلداثة  عــن   1929 عام  الكاســيكية 

األملانية التي حتمل العنوان ذاته.
حظي الفيلم بأربع جوائز ذهبية في حفل 
توزيع جوائز الفيلم األملاني الـ69، إضافة 
إلى مشاركته في املســابقة الرسمية 
ملهرجان برلني في دورته الـ70 من صربيا، 
»أب« لسردان جوبولوفيتش، عن  يحكي 
نيكوال، األب الذي يُجبر على التخلي عن 

طفليه ملكتب الرعاية االجتماعية، بعد 
انتحار زوجته. فاز الفيلم بجائزة اجلمهور 
في قســم البانوراما، إضافة إلى جائزة 
جلنــة التحكيم املســكونية في الدورة 
الـ70 ملهرجان برلني الســينمائي ينضم 
فيجو مورتنسن بفيلمه األول »سقوط« 
)الواليات املتحدة األمريكية، كندا(، الذي 
يستكشف التناقضات اخلاصة بالعائلة 

احلديثة، إلى برنامج هذا العام.
الدمناركــي هو  األمريكــي  مورتنســن 
ممثل ورسام وشــاعر ومصور فوتوغرافي 
وموســيقي، وبإخراجه لفيلمه الطويل، 

يضيف اإلخراج إلى سيرته املهنية بينما 
يأتي تعــاون أوريليا روفييه وشــيموس 
هايلي فــي فيلمهما »بانكســي أكثر 
روبن  ليحكي عن  )فرنســا(،  املطلوبني« 

هوود املُقنع؛ بانكسي.
ٌعرض الفيلم في الــدورة الـ19 ملهرجان 
تريبيــكا الســينمائي مــن االختيارات 
الرســمية ملهرجــان كان الســينمائي 
2020، يُعرض فيلم »إبراهيم« )فرنســا( 
لسمير قواسمي، وهو فيلم روائي طويل 
يحكي عن شاب مراهق حالم يتورط في 
عملية ســرقة متجر تُغرق والده، الذي 

تربطه به عاقة صعبة، في ديون هائلة. 
يقرر إبراهيم أن يســخر كل جهده من 
احترام  الوضع ويستعيد  أن يصلح  أجل 
والدهمــن الدمنارك، يتتبــع »دورة ثانية« 
لتوماس فينتربــرج، 4 أصدقاء – كلهم 
من معلمــي املدارس الثانويــة – بينما 
يختبــرون نظريــة تدعم فكــرة أنهم 
يستطيعون حتســني حياتهم من خال 
احلفاظ على مســتوى معني من الُسكر 
في جميــع األوقات. الفيلــم مت اختياره 
ضمن االختيارات الرسمية ملهرجان كان 
السينمائي، وسيشارك في الدورة الـ68 

السينمائي  سباســتيان  سان  ملهرجان 
الدولي فيلــم آخر مميز من صربيا يلتحق 
بالبرنامج، هو »واحــة« إليفان إيكيتش، 
وهو فيلم روائي طويــل يعرض لنا حملات 
بإعاقات  املولودين  األطفــال  من حيوات 
ذهنيــة، املهجوريــن مــن قبــل األهل، 

والكائنني مبؤسسات متخصصة.
مت اإلعــان عــن ضــم الفيلــم ضمن 
أيام  االختيــارات الرســمية ملســابقة 
يحكي   2020 الســينمائية  فينيســيا 
)روســيا- احليتــان«  »الصبــي صائــد 
يوريــف، قصة مغامرة  لفيليب  بولندا( 
حتدث لصبي يُدعى شوكوتشــي هانتر 
ليوشكا، يقع في حب فتاة جميلة رآها 

على الكومبيوتر خاصته.
كونه هام في حب تلــك الصورة بعيدة 
املنال، يدفعه إلى خــوض رحلة خطيرة 
ليبحث عــن محبوبتــه. مت اإلعان عن 
الرسمية  الفيلم ضمن االختيارات  ضم 
الســينمائية  فينيسيا  أيام  ملســابقة 
2020 تضم مســابقة األفام القصيرة 
التحريك السويســري  العام فيلم  هذا 
الوثائقــي »قشــر« لصامويــل باثــي 
وسيلفاين مونيه، ويتتبع الروتني اليومي 
لدار مســنني تقع في مكان معزول في 
نفــس املســابقة، يُعرض أيًضــا، فيلم 
التحريك القصير »بيار« )هولندا( لديانا 
فان هوتــن وجي. جي. إيبينــج وياجنوي 

بولي.
باأليدي  املرســوم  الفيلم  هــذا  يحكي 
قصة ديســتوبية ملدينة فــي زمن تعيد 
فيه الطبيعة الســيطرة على الشوارع 
كما يُعرض الفيلم اإلســباني »مؤثرة« 

دولًيا ألول مــرة، وهو فيلــم قصير من 
إخراج روبن باربوزا، ويحكي الفيلم قصة 
سرقة 4 مايني متابع من حساب احدى 
مؤثرات مواقع التواصل االجتماعي بينما 
يشــاركنا جورجي إم. أونكوفسكي، في 
فيلمــه القصير »ُملصــق« )جمهورية 
شــمال مقدونيــا(، جتربة ديجــان الذي 
يفشــل في جتديد رخصة سيارته، ويقع 
في فخ بيروقراطي يختبر تصميمه على 

أن يكون أبًا مسؤواًل.
شــارك الفيلم فــي مســابقة األفام 
القصيرة ملهرجان صندانس السينمائي 
التحكيم  بجائــزة جلنــة  وفــاز   ،2020
ألفضــل فيلــم قصيــر فــي مهرجان 
 2020 الدولــي  الســينمائي  بروكلــني 
اجلونة  ملهرجان  الرابعة  الدورة  ســتقام 
السينمائي ما بني 23 31- أكتوبر 2020 
في مدينة اجلونة. بينما ســيتم اإلعان 
عن البرنامــج الكامل للــدورة الرابعة 
في نهاية ســبتمبر 2020 عن مهرجان 
املهرجانات  من  واحد  السينمائي  اجلونة 
الرائدة في منطقة الشــرق األوســط، 
يهدف إلى عــرض مجموعة من األفام 
بالسينما  الشغوف  للجمهور  املتنوعة 
واملتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بني 
الثقافات من خال فن الســينما، ووصل 
صنــاع األفام من املنطقــة بنظرائهم 
الدوليني مــن أجل تعزيــز روح التعاون 

والتبادل الثقافي.
املهرجان  يلتــزم  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
باكتشاف األصوات السينمائية اجلديدة، 
ويتحمــس ليكــون محفــزًا لتطويــر 

السينما في العالم العربي

هادي ياسين 

انتهت احلــرب العاملية الثانية ـ في 
اخلامس عشر من شهر أغسطس / 
آب عام 1945 ـ بســقوط العاصمة 
األملانية برلني ، التي كانت مهد تلك 
احلرب ، و ذلك بعد ثاثة أشهر و نصف 
الشهر من تاريخ انتحار مؤّججها » 
أدولف هتلر » في 30 أبريل / نيسان 
مــن العام نفســه . » هتلــر » هو 
نفُسُه مؤسُس ) النازية ( العنصرية 
التي كان هدُفها األساس السيطرَة 
علــى أوروبا ، و بالتالي على العالم . 
و قد خّلفت حربُُه ما بني خمســني 
مليوناً و خمســة و ثمانــني مليوناً 
من القتلى العســكريني و املدنيني 
، عدا الضحايا املعوقني و املشــردين 
و املنتحرين بعد  و املرضى نفســياً 
احلرب ، و عــدا التدمير الكبير الذي 
حلق باملدن في الدول التي شــهدت 
معــارك هــذه احلــرب الطاحنة . و 
كان احللفاء قد أعلنــوا في ) إعان 
موســكو ( ، عام 1943 ، عن نيتهم 
تقدمي القادة النازيني ـ الذين تسببوا 
بكل هذه املآسي ـ الى احملاكمة بعد 
انتهاء احلــرب . و فعاً ، أقيمت هذه 
احملكمة ، أقيمت في مدينة ) نورنبرغ 
( في مقاطعة ) بافاريــا ( اآلملانية . 
و قــد بدأت أولى جلســاتها في 20 
أكتوبر / تشرين األول من عام 1945 
و انتهت في 1 أكتوبر / تشرين األول 
من العــام التالــي 1946 . و كانت 
احملاكمة قد ُقســمت الى مرحلتني 
، شــملت املرحلة األولــى الضباَط 
النازيني املسؤولني عن جرائم احلرب ، 
فيما شملت املرحلُة الثانية األطباَء 
التجارَب على  أجــروا  الذين  املوالني 
البشــر . تفاوتت أحكام محكمة ) 
نورنبرغ ( بني اإلعدام و السجن مدى 
احلياة و الســجن ألعوام متفاوتة و 
البراءة . لكن هناك عدداً من النازيني 
كان قد جتنب احملاكمة أو أحكامها ، 
فحذا حذو زعيمه » هتلر » .. فانتحر 

، منهم :
* » هاينرش هملــر« . انتحر في 23 
مايــو / ايار 1945 ، بعــد أن وقع في 
قبضة القــوات البريطانية . و كان 
يُعــد الســاعَد األمين لـــ » هتلر » 
، و هو أشــرس النازيــني في محق 
الشــيوعيني و اليهــود و الغجــر ) 
حفاظــاً على العــرق اآلري ( ، و كان 
يحمــل أعلى رتبة لضابط نازي يقع 

في األسر .
* » جوزيف غوبلــز » ، مدير الدعاية 
النازية الشهير ، انتحر في 23 مايو 
/ ايــار 1945 مع زوجتــه و أطفاله 
تتراوح أعمارهم بني  الذين   ( الستة 

4 و 11 سنة(.
* » هيرمــان غورينــغ » ، أحــد أبرز 
القيادات النازية ، استسلم للقوات 
األمريكيــة في النمســا ، بتاريخ 9 
ابريل / نيســان عــام 1945 ، و كان 
يحمــل أعلــى رتبة لضابــط نازي 
يُحاكم في ) نورنبرغ ( . ُحكم عليه 
باإلعــدام ، ولكنه انتحــر قبل يوم 

واحد من تنفيذ احلكم به .
* » مارتن بورمان » ُحكم عليه غيابياً 
باإلعــدام ، ولكنه كان قد انتحر في 
2 مايــو/ ايــار 1945 ، و تناقلت عنه 
األقوال بأنه يتنقل في بعٍض من دول 
ُعثر على  .. حتى  الاتينيــة  أمريكا 

بقايا عظامه عام 1972 .

ثمة نازيون آخــرون اختفت آثارهم ، 
و لم تُعــرف مصائُرهم ، ولكن بعد 
أن قامت دولة إســرائيل ، إثرَ مللملة 
العالم آلالمه و جراحه ، بدأ اليهود 
، أولئك  إبادتِِهم  بالبحث عن قــادة 
الذين اختفــوا في ثنايــا العالم و 
أخاديد املدن البعيدة و زوايا القرى و 
منحنيات البلدات النائية املنســية 
. تلــك كانت مهمة أبنــاء و أحفاد 
ضحايا ما ُسّمَي بالـ ) هولوكوست 
( ، املهمــة التــي نظمهــا و وضع 
خططهــا و أدار برنامجها جهاز الـ 
) موساد ( اإلســرائيلي ، و الذي نفذ 
العالم  في  نوعية  خطة مخابراتية 
، حني عثر ـ عــام 1960 ـ على أهم 
ضبــاط الهولوكوســت النازيــني 
، ليتم  فــي األرجنتــني  متماهيــاً 
خطفــه الى إســرائيل و إخضاعه 
للمحاكمة ، هو » أدولف آيخمان » 
. و ذلك هو موضــوع فيلم ) مهمة 
نهائيــة OperatiOn Finale ( ـ إنتاج 

. 2018
موضوع فيلم ) مهمة نهائية ( ليس 
جديداً في تناول قضية القاء القبض 
علــى » أدولف آيخمان » ، فقد ظهر 
ـ في العــام 1996 ـ فيلم بعنوان ) 
الرجل الذي قبض على آيخمان ( من 
بطولــة » أرليس هــوارد » و« روبرت 
الفيلمني ينطويان  ». و كا  دوفــال 
على عنصر التشويق ، غير أن فيلم 
) مهمة نهائية ( يوثق ) ســينمائياً 
( كيفية تنفيــذ عملية مخابراتية 
دولية على درجــة عالية من الدقة 
أوائل  بدائية  بطرق مخابراتية شبه 
القرن العشــرين  الســتينيات من 
. و يعتمــد على واقعــة حقيقية 
سمح السيناريو لنفسه أن يضفي 
، حني  الســينمائية  عليها نكهته 
جعــل دراما الفيلم تقــدم األجواء 
السياســية و األمنية في األرجنتني 
كما لو كانت مشحونة ضد اليهود 
، و مبناســبة العيــد الوطنــي في 
الذكرى املئة و اخلمسني إلستقالها 
عن اإلستعمار اإلســباني ، و جعل 
اكتشــاف وجــود الضابــط النازي 
املطلوب » أدولف آيخمان » يتم عن 
طريق ابنه الذي يصادق فتاًة يهوديًة 
تعّرف عليها َعرَضاً في صالة عرض 
أباها  فيلتقــي   ، فيلم ســينمائي 
الضرير ، فيفشي له بسر خطير بأنه 
إبن » آيخمــان » . من هذه النقطة 
تنطلق الـ ) موساد ( في البحث عن 
طريدتها األخيــرة ) آيخمان ( . كما 
أن من حتويرات الســيناريو في دراما 
األحداث ، جعُل مــن خّدر » آيخمان 
» هي الطبيبــة ) هانا ( التي مثلت 
دورها الفرنســية » مياني لوران » 
املولودة عام 1983 ، و نالت شهرتها 
عــام 2009 عــن دورها فــي فيلم ) 
أوغاد مجهولون ( ـ بطولة براد بيت 
ـ فــي حــني أن َمن خــّدر » آيخمان 
» كان ـ في الواقــع ـ طبيباً رجاً و 
ليس امرأة . كمــا أن » بيتر مالكني 
» ـ في الواقع ـ لــم يبَق في املطار 
األرجنتينــيـ  كما ظهر في الفيلم 
ـ متخلفاً عــن رفاقه الذين أخذوا » 
آيخمان » الى اسرائيل حيث خضع 
حملاكمــة قضائية بَنَفٍس ) يهودي ( . 
هذه كلها كانت إضافات و تغييرات 
لتضفي علــى القصة طابعاً درامياً 

تشويقياً و نكهة سينمائية .
يتقاسم احلضورَ في الفيلم ممثان :

* املمثل اإلجنليزي اخملضرم سير » بن 

كنغســلي » ، في دور » آيخمان » ، و 
هو املمثل القديــر احلائز على جائزة 
األوســكار عام 1982 كأفضل ممثل ، 
عن متثيله شخصية الزعيم الهندي 
» غاندي » ، في فيلــم ) غاندي ( ، و 
هو من اخراج » ريتشــارد اتنبره » . و 
كما هي العادة ، فإن » بن كنغسلي 
» منــح الفيلم ســمعًة من حيث 
قيمته الســينمائية ، فهو ممثل ذو 

حضور طاٍغ في معظم أفامه .
* املمثل ـ النجم الصاعد » أوسكار 
ايساك / ـ إســحاق ـ » املولود عام 
1980 في غواتيماال . و هو الذي مثل 
في الفيلم دور ضابط الـ ) موســاد 
( » بيتر تســفي مالكــني » املولود 
في بولندا فــي 27 مايو / ايار 1927 
و املتوفى في 1 مارس / آذار 2005 في 
نيويورك ، و يعتبر » بيتر » اســطورًة 
التفاني  و  التنفيذ  و  التخطيط  في 
لصالح اسرائيل و قيادة العمليات ، 
خال 27 عاماً من عمله في املوساد 
. و كانــت صحيفــة ) معاريــف ( 
اإلســرائيلية قد وصفته عام 1989 
بأنه ) واحد من أعظم الشخصيات 
على اإلطاق في تاريخ املوساد ( و قد 
ظهر في الفيلــم باعتباره العنصر 
األبرز و األكثــر ديناميكيًة في فريق 

اختطاف » أدولف آيخمان » .

كانــت عائلــة » بيتــر » ـ كما في 
الواقــع ـ قد هربت الى فلســطني 
عام 1936 ، بعد أن ُقتلت شــقيقته 
» فروما » و أطفالها الثاثة مع 150 
يهودياً لم يفلتوا من احملرقة . و ألكثر 
من مرة فــي الفيلم يظهر طيف » 
فروما » أمام » بيتــر » ، فحتى بعد 
محاكمة » آيخمان » في اسرائيل ، 
يظهــر طيُفها و هي تقّبله بامتنان 
ألنه انتقم لها مــن قاتلها ، و كأنه 
قــام باختطافة و جلبه للمحاكمة 
من أجل ذكرى أخته و ليس من أجل 
شــعبه اليهودي . و عندما يتذكر » 
بيتر » شــقيقته و أطفالها الثاثة 
ينســى أنه قتل املــازم » دالتون » 
في النمســا عــام 1954 ، بناًء على 
معلومــات خاطئة ، و تــرك أرملًة 
وديعــة و طفلني صغيريــن ، يطل 
أحدهما من النافذة .. شــاهداً على 
جرمية قتل أبيه ، كما يظهر ذلك في 

بداية الفيلم .
الفيلم من إخراج » كريس فايتز » 
، املولود فــي نيويورك عام 1969 ، و 
كتب الســيناريو له » ماثيو أورتون 
» اعتماداً على كتاب ) آيخمان بني 
( الذي كتبه ضابط املوســاد  يَدي 
» بيتر تســفي مالكني » نفسه . 
و يبــدو أن الضابط املؤلف للكتاب 

كان منصفاً في وصف شــخصية 
» آيخمــان » . فبعــد بضع حقائق 
، واجــه » بيتر » » آيخمــان » بها 
اعتــرف األخيــر بأنــه » آيخمان » 
احلقيقــي الذي يبحثــون عنه ، ما 
يعنــي أن الرجــل كان واقعياً و قد 
أدرك أنه وقع بني فكي كماشــة ال 
ميكنه أن يفلت منهــا . و حتى لو 
أراد » بيتر » أن يُظهر نفَســُه ـ في 
الكتــاب ـ على أنــه كان ذكياً في 
محاصرة » آيخمــان » و دفعه الى 
اإلعتراف ، فإنه يعترف ضمناً بذكاء 
» آيخمان » الــذي أدرك احلقيقة و 
لم يشأ أن مياطل في حيز الاجدوى 
.. فاختصــر الوقت و جتنب الجدوى 
 « آيخمان   « بأنه  املماطلة فاعترف 
حقاً . معظم املَشــاهد التي ظهر 
فيها » آيخمان » كانت مع » بيتر » ، 
في غرفة ) اإلعتراف ( ، و فيها ظهر 
» آيخمان » ـ مــن خال احلوارات ـ 
كشخصيٍة حاذقة ، ذكية ، مناورة 
، حذرة .. ما يقدم تفســيراً ضمنياً 
لكيفية صعوده من شــاٍب عاطل 
عن العمل في النمسا الى الدخول 
ـ صدفــة ً ـ في احلــزب النازي ، ثم 
التــدرج ـ درجًة إثــرَ درجة ـ حتى 
بلوغ املركز بالــغ األهمية في أكبر 
جيوش العالــم ابان احلرب العاملية 

الثانيــة . ينتهي الفيلُم مبحاكمة 
» آيخمان » في اســرائيل ، و سط 
تشــّفي اليهود به ، و يظهر على 
الشاشة ) ســبتايتل ( يفيد بأنه ) 
في 1 يونيو 1962 ُشــنق » ادولف 
آيخمــان » إذ أُدين بنقل املايني الى 
حتفهــم . أحرقت جثتــه في فرن 
بُنــي خصيصاً لــه ، و ذُّر رمادُه في 
البحر .. كي ال يجــد ماذاً للراحة 
( . ولكــن ما اليذكره الفيلم هو أن 
» آيخمــان » ، بعــد أن صدر بحقه 
حكُم اإلعدام ، فاجــأ اجلميع بأنه 
اليهودية  الديانة  الى  اإلنتماء  يريد 
، و عندما ُســئل عن الســبب قال 
أنه ال يجيب إال أمــام الصحافة و 
مؤمتر  في  العاملية  األنبــاء  وكاالت 
صحفــي علني . و أول ما فعله في 
بدء املؤمتر هو أداؤه التحية النازية . 
و عندمــا نطلع على أفكار املنّظرة 
السياســية اليهوديــة اآلملانية ـ 
األمريكية » هانا آرنت » بخصوص 

محاكمة » آيخمان
ُمّعٌد   » سنجد أنها كانت إنتقاماً 

له
 َسلفاً ، و حســب وصف » آرنت » 

فأنها كانت مسرحية لصالح
 » بــن غوريــون » .. رئيــس وزراء 

إسرائيل في ذلك الوقت .

فلم مهمة نهائية
 OperatiOn Finale

ثمة نازيون آخرون اختفت آثارهم ، و لم تُعرف مصائرُهم ، ولكن بعد 
أن قامت دولة إسرائيل ، إثرَ لململة العالم آلالمه و جراحه ، بدأ اليهود 
بالبحث عن قادة إبادتِِهم ، أولئك الذين اختفوا في ثنايا العالم و أخاديد 

المدن البعيدة و زوايا القرى و منحنيات البلدات النائية المنسية  
ضحايا ما سُمّيَ بالـ ) هولوكوست ( ، المهمة التي نظمها و وضع 

خططها برنامجها جهاز الـ ) موساد ( اإلسرائيلي
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رياضة

اإلمارات ـ نعمت عباس:

محمد مصطفى الفتى البصراوي 
باجتاه  العــراق  جنوب  مــن  القادم 
اإلمــارات العــب يتميــز بالقــوة 
البدنية ويجيد االستالم والتسليم 
ألعاب  يجيد  ممتازوكذلك  بشــكل 
بكل  ناجحاً  موسماً  الهواء، قضى 
املقاييس في دبا احلصن حتت إشراف 
املدرب اإلماراتي سليمان البلوشي، 
والذي ساهم مساهمة فعالة في 
الفريق  وجنح  وتألقــه،  بروز محمد 
في الصعود لــدوري احملترفني ولكن 
بسبب جائحة كورونا توقف الدوري 

وضاع احللم.
وعلى ضوء املســتوى املتميز الذي 
قدمــه مع دبــا احلصن اســتعان 
بخدماتــه نادي الفجيــرة ليمثله 
هذا املوسم في دوري احملترفني، نشأ 
وترعرع في األندية البصراوية ومثل 
جميع الفئات العمرية لنادي امليناء.
اكتشفه املدرب اخللوق حسن مولى 
النجــم الكروي الســابق وعندما 
اللعب في  ضاقت عليــه فرصــة 
الفريق األول لنادي امليناء قرر الرحيل 
إشراف  البحري حتت  لنادي  واللعب 
املدربــني القديرين           عبد اليمة 
ورور وناصر طالع وســجل خمسة 
أهــداف علــى الفــرق اجلماهيرية 
العراقي حينذاك،  املتصدرة للدوري 
وهذا املوســم الثاني له في الدوري 
اإلماراتي وسيكون العراقي الوحيد 

في دوري احملترفني اإلماراتي.

ولغرض التعرف على هذا النجم 
األنيق  كان لنا معه هذا احلوار:

* حدثنا عن بدايتك.
ـ البداية بصراويــة خالصة حيث 
جلميع  ولعبت  املينــاء  نادي  مثلت 
فرقه باستثناء الفريق األول ولكثرة 
النجــوم فــي الفريق لم تســنح 
لــي الفرصــة للعب مــع الكبار 
لصغر ســني فاجتهت صوب نادي 
البحري فوجــدت ضالتي، وقدمت 
اجلميع،  استحســان  نال  مستوى 
وهذا العطاء شــجعني لالحتراف 
خــارج العــراق فاختــرت اإلمارات 

نتيجــة التطور الــذي حصل في 
كرة اإلمارات ســواء في األندية او 
ما شــاهدناه في  وهذا  املنتخبات 

بطوالت اخلليج األخيرة.

* كيــف تقيــم جتربتك مــع دبا 
احلصن؟

ـ كانت جتربة احترافية اولى لي في 
الكبيرة  الرعاية  ووجــدت  اإلمارات 
من قبل املســؤولني علــى النادي، 
إدارة وفرت كل مستلزمات النجاح 

ومدرب إماراتي كــفء كان له دوراً 
كبيرا في ظهوري األول في اإلمارات، 
ورغــم مركزي في قلــب الدفاع إال 
أنني سجلت ثالثة أهداف وشاركت 
في جميع املباريات كالعب أساسي. 
كل تقديــر واحترامي ملدرب الفريق 
الذي  البلوشي  ســليمان  الكابنت 

شجعني ومنحني الثقة.

* هــل أنــت ســعيد بانضمامك 
لنادي الفجيرة؟

عند  عارمــة  بفرحــة  شــعرت  ـ 
انضمامــي لهــذا النــادي الكبير 
الذي يتمتــع بقاعــدة جماهيرية 
إدارة متميزة وكادر  واسعة، وميتلك 
فني عالي املســتوى، وطموحي أن 
وأقدم  الثقة  مســتوى  على  أكون 
مستويات كبيرة تؤهلني لالنضمام 
ملنتخب أســود الرافدين واالحتراف 

في األندية األوروبية.

* من هم أبــرز الالعبني من وجهة 

نظرك؟
ـ إماراتيــاً على مبخــوت الهداف 
رحيمة  علي حسني  عراقياً  اخللوق، 
بطل آســيا، عربياً عيســى مندي 
العب منتخب اجلزائــر، عاملياً باولو 
والنتخب  ميالن  نادي  جنم  مالديني 

اإليطالي.

* كيف وجدت الدوري اإلمارات؟
ـ دوري منظــم بجميع تفاصيالته 
تعطي  متطــورة  حتتيــة  وبنيــة 
انطباعاً طيباً عن املســابقة، وكل 
األشياء إيجابية  والالعب ال ينقصه 
شــيء وهذا ما يعزز املســتوى في 

الدوري.

أنــت جاهــز للمنتخــب  * هــل 
العراقي إذا وجهت لك الدعوة؟

- جميل أن يلعــب الالعب ملنتخب 
الدولية  احملافــل  في  وميثلــه  بلده 
يكون  عندمــا  هذا  مــن  واألجمل 
عنصــراً فعاالً في حتقيــق النتائج 
أنا  والبطوالت.  واإلجنازات  اإليجابية 
أرى نفسي في جميع النواحي على 
وهذا  بلدي،  االســتعداد خلدمة  أمت 
شــرف لي ومن نادي الفجيرة كلي 
بانني ســأحصل على فرصة  ثقة 
الدعوة للمنتخب العراقي ألن دوري 
الضوء  يســلط  اإلماراتي  احملترفني 

على جميع العبي الدوري.

* مــاذا تــود أن تقول فــي نهاية 
اللقاء؟

ـ أشــكر اإلعــالم العراقــي الذي 
يتابع الالعبــني احملترفني في اخلارج، 
وشــكري وتقديــري لصحيفتكم 

اجلميلة وامتناني لكاتب اللقاء.

محمد مصطفى: مولى اكتشفني وفرحت بانضمامي للفجيرة 
الفيفا يمدد فترة العراقي الوحيد في دوري المحترفين اإلماراتي 

االنتقاالت بالعراق

سجاد جاسم يثق بقدرة نفط 
الوسط على المنافسة 

الشرطة بطال 
لدوري اليد الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافق االحتــاد الدولي لكرة القــدم »فيفا«، على 
العراقي،  التطبيعيــة لالحتــاد  الهيئــة  طلب 
متديد فترة االنتقاالت األولى للموســم الكروي 

 .2021/2020
أرســلت خطابا  التطبيعية قد  الهيئة  وكانت 
لالحتــاد الدولي، بتاريخ 28/8، من أجل متديد فترة 
االنتقاالت الصيفيــة، بعد تأجيل موعد انطالق 
الــدوري، الذي فرضه تفشــي فيــروس كورونا، 
وقرار خلية األزمة بإيقاف األنشــطة الرياضية.  
والتوجيهات  الفيفــا،  ومتاشــيا مع توصيــات 
العامــة والقرارات املتعلقــة بكوفيد19-، وافق 
االحتاد الدولي على متديد فترة االنتقاالت األولى، 
6/10/2020.وذلك جلعل السوق أكثر  تاريخ  حتى 

مرونة، مع احلفاظ على نزاهة املسابقات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــدد العب نادي نفط الوسط العراقي سجاد 
جاســم على أن قائمة الفريق للموسم املقبل 
»متكنــه ليكون من بــني املربــع األول املنافس 
على اللقب«.وقال جاســم إن الفريق امللقب بـ 
»العندليب« قادر وفــق التعاقدات التي أبرمها، 
على املنافسة بقوة على اللقب.وأكد: »سيكون 
طموحنا احلفاظ علــى موقع الفريق املعتاد بني 

األندية الكبيرة«.
وبنّي أن اجلهاز الفني املؤلف من جمال علي ولؤي 
صالح وحيدر عبد القادر ومدرب احلراس نوري عبد 
زيد يتواصل باستمرار مع الالعبني لتحضيرهم 
بدنيــا النطالقة الــدوري، عبر تقنيــة الفيديو 
»الالعبون  املنفردة.وتابــع:  التدريبــات  ومتابعة 
يؤدون التدريبــات املنفردة، لكن هــذا لن يطور 
الفريــق جماعيا، خاصة أن األمــر حاليا يقتصر 

على اجلانب البدني«.
وأردف: »اجلميع ينتظرون قــرار خلية األزمة من 
أجل الشروع في التدريبات اجلماعية والتحضير 
بشكل جيد النطالق منافســات الدوري«.ويعد 
ســجاد جاســم أحد أبرز الوجوه الشابة التي 

متيزت مع نفط الوسط في املوسمني األخيرين.

بغداد ـ حسام عبد الرضا* 
اســتنادا لألمــر الديواني بشــأن خليــة األزمة 
احلكوميــة اخلاصة مبتابعة إجــراءات الوقاية من 
فايروس كورونا والقاضي بتوقف كافة األنشــطة 
الرياضية في البلد،  وبعد انتظار طويل من االحتاد 
املركزي لكــرة اليد كان يأمل مــن خاللة انفراج 

األزمة ملعاودة انطالق نشاطاته.
حيث أعلن رئيس االحتاد لكرة اليد سالم عواد وبعد 
التداول مع أعضــاء االحتاد إنهاء الدوري لكرة اليد 
للموســم 2020-2019 على الشكل الذي توقف 
 ) بانتهاء جتمعــي) الســليمانية والبصرة  علية 
وتتويج فريق الشــرطة بطال للدوري للموســم 
2020-2019 ويعــد هــذا التتويــج اخلامس على 

التوالي الفريق بقيادة الكابنت ظافر صاحب. 
ومــن جانب آخر قــرر االحتاد العراقــي لكرة اليد 
انطالق الدوري املمتاز للموســم املقبل في األول 
من تشــرين الثاني 2020، وكان االحتــاد العراقي 
لكرة اليد أقام الدوري على شــكل جتمعني األول 
فــي محافظة الســليمانية خالل املــدة من 10 
كانون األول 2019 وملدة 3 ايام خاضت خاللة الفرق 
5 مباريات .. واقيــم التجمع الثاني في محافظة 
البصرة  خالل املدة من 7 لغاية 22 شباط املاضي  
خاضت خاللــة الفرق أيضا 5 مباريات  ..حيث كان 
من املقرر أن تنطلق املرحلــة النهائية يوم 25 آذار 

 .2020
وبدوره ثمن االحتــاد العراقي لكرة اليد، دور االندية 
التي شــاركت في الدوري وشكرهم على اجلهود 
التي بذلوها في إجناح مســيرة الدوري بالرغم من 
الصعاب التي واجهوها حيث اعتبر هذا املوســم 

استثنائي بكل املقاييس. 

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد
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مدريد ـ وكاالت:

أقيمت مساء اول أمس، قرعة بطولة 
الدوري اإلســباني »ال ليجا« للموسم 
القرعة،  2020-2021. وشهدت  اجلديد 
وقــوع حامل اللقب ريــال مدريد ضد 
غرميه التقليدي برشلونة، في املوسم 
اجلديــد باجلولــة الســابعة، يوم 25 
تشرين األول املقبل في معقل البارسا 

»كامب نو«.
في حــني مواجهة كالســيكو الدور 
الثاني ســتقام يوم 11 نيســان عام 
امليرجني »سانتياجو  2021، في معقل 
برنابيــو«.. أما في اجلولــة االفتتاحية 
ريال مدريد حامل  للموسم، سيواجه 
اللقب فريق خيتافي، بينما ســيلعب 

برشلونة ضد الصاعد حديًثا إلتشي.
إلى ذلك، كشــف تقرير صحفي، عن 
نية جوســيب ماريــا بارتوميو رئيس 
نــادي برشــلونة، تقدمي عقــد جديد 
ليونيل ميسي جنم وقائد  لألرجنتيني 
»بليتشر  البارسا.. وبحسب شــبكة 

ريبورت« العاملية، فــإن بارتوميو ينوي 
عرض عقد ملدة عامــني على خورخي 
ميســي والد ووكيل أعمــال النجم 
بينهما  االجتماع  خــالل  األرجنتيني، 

املُقرر اليوم األربعاء.
وأضافــت: »رغم نية برشــلونة إقناع 
ميســي بالبقاء، إال أن والده سيطلب 
بالرحيل  لــه  الســماح  بارتوميو  من 
مجانًا«.وكان ميسي قد أرسل فاكًسا 
رسمًيا إلدارة برشلونة الثالثاء املاضي، 
إلبالغها برغبته في الرحيل مجانًا هذا 
الصيف، دون دفع الشــرط اجلزائي في 

عقده والبالغ قيمته 700 مليون يورو.
مؤخرًا،  تقاريــر صحفية  عدة  وأفادت 
أن ميسي توصل التفاق شخصي مع 
مانشستر ســيتي، وفي انتظار إبرام 

االتفاق مع إدارة برشلونة.
وخاض برشــلونة، أول أمس ، أول مران 
حتت قيادة املديــر الفني اجلديد، رونالد 
النطالق  التحضيــرات  ضمن  كومان، 
األرجنتيني  وغــاب  املقبل..  املوســم 
البلوجرانا،  وقائد  ميسي، جنم  ليونيل 
عن املران كما كان متوقًعا، بعدما لم 

يحضر اختبارات فيروس كورونا، وذلك 
ديبورتيفو«  »مونــدو  لصحيفة  وفًقا 

الكتالونية.
النادي،  التمرد على  ويواصل ميســي 
من أجل الرحيــل هذا الصيف مجانًا، 
دون اللجوء للشرط اجلزائي الذي تبلغ 
قيمته 700 مليــون يورو.. وأفادت عدة 
تقاريــر صحفية مؤخــرا، بأنه توصل 
التفاق مع مانشستر سيتي اإلجنليزي، 
رغم اهتمام إنتر ميالن وباريس ســان 

جيرمان أيضا بضمه.
ومن املتوقع أن يعقد خورخي ميسي، 
والد ووكيل أعمال النجم األرجنتيني، 
اليوم، جلسة مع إدارة البارسا للبحث 

عن حل لهذه األزمة.
مــن جانبه، أكــد اخلبير فــي مجال 
رامون  الرياضــي، خــوان  التحكيــم 
لييبانــا، أن النجم األرجنتيني ليونيل 
ميســي ســينتصر في النهاية، إذا مت 
تفعيل بند الرحيل وفسخ تعاقده مع 
برشــلونة.. وأوضح اخلبير التحكيمي 
أنه ال يعلم تفاصيل عقد ميسي مع 
الفريــق الكتالوني، ولكن نظرًا خلبرته 

الكبيرة يعتقد أن ميســي سينتصر 
في نهاية األمر، استنادا إلى الفاكس 
الذي أرســله إلدارة النادي في 25 من 
الشــهر اجلاري يطالب فيه بالرحيل.. 
وغاب ليونيل ميسي صباح األحد، عن 
فيروس كورونا  الكشف عن  اختبارات 
املســتجد، التــي خضع لهــا العبو 

برشلونة، قبل مران الفريق.
وفي الفاكس، طالب البرغوث بتفعيل 
البند رقم 24 في عقده وفســخه دون 
حتمل مبالغ ماليــة، حيث تبلغ قيمة 
الشــرط اجلزائــي في عقــد الالعب 
700 مليــون يورو.. وأضــاف لييبانا أن 
برشــلونة يعتمد على وجــود موعد 
البند، وكان في  نهائي لتفعيل هــذا 
10 حزيران املاضــي، ومبا أن الالعب لم 
يقم بتفعيله فبذلك، مت جتديد العقد 

تلقائيا حتى 30 حزيران لعام 2021.
أن  إلى  التحكيمــي  اخلبيــر  واشــار 
احملامني لدى ميسي، يستندون إلى أن 
وباء كورونا تســبب في تأجيل جميع 
املســابقات، ولذا ال زال موعد تفعيل 

البند مفتوًحا.

إعالن موعدي مواجهتي كالسيكو الليجا بالموسم الجديد
بارتوميو ُيجهز عقًدا جديًدا لميسي

ميسي

إعالم الوزارة:
اكد وزيــر الشــباب والرياضة عدنان 
درجــال ان الوزارة تنظر الــى االندية 
الرياضة كأســاس للعمــل الرياضي 
املوهبة  مع  املباشــر  متاسها  بحكم 
للتطور  االول  واملقيــاس  الرياضيــة 
والنهوض الرياضي، ومن هذا املنطلق 
يجب ان تعمل االندية كمؤسســات 
حقيقيــة محترفــة فــي مجالــي 

االستثمار واالدارة.
جاء ذلــك خالل اللقــاء الذي جمعه 
أول أمــس في مكتبه مــع إدارة نادي 
ملناقشــة  حضروا  الذيــن  كربــالء، 
جملة من االمــور واملتعلقات اخلاصة 
بالنــادي واليــة دعم وزارة الشــباب 
والرياضة لهم.  وشــدد الوزير درجال 
على ان لنادي كربــالء مكانة خاصة 
اليتمتع بها غيره من االندية وأهمها 
البنى التحتيــة بوجود ملعب كربالء 
التي  الدعم  الدولي وتواجد اســباب 
واخلصوصية  فيه  االســتثمار  توجب 
والتنوع والكثافة السكانية واملواهب 
الرياضيــة التي لها بــاع طويل في 

كربالء املقدسة.
الية  بحث  أيضــاً  اللقاء  وجرى خالل 
بنــادي كربالء  االســتثمار اخلاصــة 
والعقــد االســتثماري احلالي اخلاص 
الواقع  ومناقشــة  وجــدواه  بالنادي 
املالــي العســير الذي يعانــي منه 
وكيفيــة ايجاد مصــادر متويل ذاتي ، 
كما مت التطــرق الى منــح االجازات 
لالندية التي يجب ان تكون شروطها 

صارمــة فضال عن شــراكة مجلس 
هذا  في  املهمــة  كربــالء  محافظة 
اجلانب وعودة جميع األلعاب اجلماعية 

والفردية اليه .
وثمن اعضاء وفد نادي كربالء الرياضي 
الوقفــات الكبيرة للوزيــر درجال مع 
النــادي والرياضــة الكربالئية وعدم 
ادخاره أي جهد في سبيل هذا الدعم 

املتواصل.

متابعة الصباح الجديد:
الوطني  املنتخب  ســاهم جنم 
لكرة القدم، عالء عباس، بتتويج 
 - stc فريقه الكويت بلقب دوري

الدرجة املمتازة.

مضيفــه  الكويــت  وواجــه 
الســاملية في اجلولــة االخيرة 
انتهت  املســابقة، حيــث  من 
املواجهــة بفــوز رفــاق عباس 
بنتيجة 4-1.عباس شــارك في 

املباراة وســجل هــدف فريقه 
الرابع في الدقيقة 83، ليساهم 
بتتويج فريقــه للمرك الرابعة 
على التوالي والـــ16 في تاريخ 

النادي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزيــر الشــباب والرياضة عدنان 
درجــال، ضرورة توســيع قاعدة لعبة 
االسكواش واإلهتمام بالناشئني.وذكر 
بيان صحفي عن مكتــب درجال ، ان 
األخير »استقبل رئيس االحتاد العراقي 
لالســكواش علي جهاد، وبحث معه 

واقع اللعبة وسبل النهوض بها«.
وأشــار درجال، بحســب البيان، إلى 

ومتابعة  رعاية  علــى  الوزارة  »حرص 
االحتادات كافة، وتوفير ســبل االعداد 
الالزمــة للنهوض باملســتوى الفني 
لها وصــوالً صوب الهدف املنشــود، 
عبــر تهيئة البنــى التحتية الالزمة 
والفعاليــات  األنشــطة  ملمارســة 
ضرورة  علــى  مؤكــداً  الرياضيــة«، 
»توســيع دائرة االهتمام بالناشــئني 
في  للعبة  واســعة  قاعــدة  وبنــاء 

رئيس  أعرب  جانبه  املســتقبل«. من 
االحتاد العراقي لإلسكواش علي جهاد 
عن »شــكره وتقديــره الهتمام وزير 
كافة«،  باأللعاب  والرياضة  الشــباب 
مشيدا باجلهود التي »يبذلها لالرتقاء 
على  العراقيــة  الرياضــة  واقــع  بـ 
مستوى االندية واملنتخبات الوطنية، 
ودوره في رعاية اللعبة وسعيه لتوفير 

فرص االعداد املناسب لتطورها.

سندس هادي*
وراء عدم  اســباب كثيرة تقف 
برغم  الوزن  نــزول  القدرة على 
منها  نذكر  الغذائيــة،  احلمية 
: اضطــراب النوم: االشــخاص 
الذيــن ينامــون اقل مــن 6 7- 
ســاعات باليوم يقــل عندهم 

احلرق كثيراً
 التوتــر والقلــق: االشــخاص 
التوتر  مــن  يعانــون  اللذيــن 
يرتفــع عندهــم الكورتيــزول 
مما يعيق نــزول الــوزن.. و عدم 
الصحيحة،  الرياضة  ممارســة 
واستخدام بعض االدوية منها« 
احلساسية،  مضاد  الكورتيزون، 
مضــاد االكتئاب، منــع احلمل، 

منشطات و مثبتات احلمل«.
اذا كنت  الدرقية:  الغدة  خمول 
تعاني من خمــول الغدة، يجب 
وتقيم  بإنتظــام  الــدواء  اخذ 

اجلرعه بصــوره دورية.. وكذلك  
فقر الدم: يعيــق فقرالدم نزول 
الوزن، ويخفض معدل احلرق، اذا 
ال تتبع اي حمية غذائيه اال بعد 

تلقيك العالج. 

واثبتــت  د:  فيتامــني  نقــص 
الدراسات ارتباط نقص فيتامني 
تزامنــت مــع  و  بالســمنه  د 
صعوبة نــزول الوزن.. وايضا من 
اإلكثار من  املهمة هي،  النقاط 
اكل الفاكهــة: يعتقد البعض 
ان الفاكهه آمنه متاماً بالرجيم 

ال تتجاوز احلصص املوصى بها.
البروتني  البروتــني: يرفع  تقليل 
مقارنــه  للضعــف  احلــرق 
بالنشويات » الدجاج والسمك 
والبيض واالجبان«.. وعدم شرب 
املــاء الكافي:  ضرورة شــرب 8 
الى10 اكواب ماء يوميا لضمان 
نــزول الوزن.. والغــاء الوجبات: 
ينخفــض احلــرق عنــد الغاء 
الوجبــات يجــب اعتمــاد ع 3 

وجبات على االقل  لرفع احلرق.

* مدربة فنون قتالية

شعبة اإلعالم:
احملاضرات  قاعــة  علــى  تتواصل 
باملركــز الوطني لرعايــة املوهبة 
الرياضية لكرة القدم في قســم 
املوهبــة الرياضية بدائرة شــؤون 
واحملافظات، لألســبوع  االقاليــم 
الثالث علــى التوالي أعمال دورة ) 

تطوير القدرات اإلدارية واخملاطبات 
الرسمية( ، التي تهدف إلى تطوير 
للموظفني  اإلداريــة  القابليــات 
،بــإدارة احملاضر أحمد الشــاوي ، و 
مبشــاركة عدد كبير من موظفي 

الدائرة في الوجبة املسائية. 
وقد تناولت أعمــال الدورة محاور 

عده منها جواب الكتب الرسمية 
من املســتوى األدنى إلى األعلى ، 
وتهذيــب األوراق للحفظ ، و طرق 
احلفظ باستعمال األعداد واحلروف 
الهجائية ، وشروط توقيع الوثائق 
طرح  تخللها  وقــد   ، الرســمية 

أسئلة واختبارات للمشاركني.

درجال يبحث سبل الدعم واالستثمار 
والتمويل الذاتي لنادي كربالء

عالء عباس يساهم بتتويج الكويت بطال للدوري

»الشباب والرياضة« تؤكد ضرورة 
توسيع قاعدة لعبة االسكواش 

اسباب عدم القدرة على نزول الوزن 

األقاليم تواصل دورتها اإلدارية 

درجال يتوسط إدارة نادي كربالء

سندس هادي



أعربت الفنانة شــريهان 
عــن ســعادتها وفخرها 
فيروز،  اللبنانية  بالفنانة 
الرئيــس  اختيــار  بعــد 
افتتاح  ماكرون  الفرنسي 
بزيارة  بيــروت  إلى  زيارته 
منزلها وتناول فنجان من 
ونشــرت  معها،  القهوة 
شريهان عدة صور لفيروز 
كرمز  مكانتها  تعكــس 
وكتبت  وللسالم.  للبنان 
حسابها  عبر  شــريهان 
بانستغرام هاشتاك فيروز 
واحلياة  والســالم  الوطن 
أنت، وتابعت: ســتنهض 
جديد،  من  العالم  ماسة 
وتُعلم  بالدك  ســتنهض 
مــرة  الــدرس  العالــم 
أخــرى. وأضافــت: فهذا 
اإلرادة  شعب  أنتم  لبنان، 

الشــموخ  والكرامــة، 
االنتصــار  واإلصــرار، 
اإلبداع  أنتــم  واإلعمــار، 
لبنــان  واحلــب،  والفــن 
احلضارة والتقدم وكل ما 
هو عظيــم مبدع جميل 
واختتمــت  وجديــد". 
اهلل  "حماك  رســالتها: 
ووطنك  شــعبك  ونصر 
بيــروت لبنــان فيــروز .. 
دعائــي صالتــي قلبــي 

وصوتي معكم ولكم.

أكــدت الفنانــة هالــة 
صدقــي أن أغلب زيجات 
مهما  فاشــلة  الفنانات 
املــادي  املســتوى  كان 
للــزوج،  واالجتماعــي 
ألنــه لو كان أقــل منها 
محاولة  الزيجة  ستكون 
الســتغالل شهرتها، ولو 
كان ثريــا، فســيغار من 
شهرتها، وقالت إنه توجد 
ناجحة  قليلــة  حــاالت 

ولكنها ال تعد قاعدة.
وأشــارت إلــى أن قضية 
يجــب  الفنانــات  زواج 
مناقشــتها على خلفية 

أزمتهــا املتصاعــدة مع 
زوجهــا والتي وصلت حد 
الشك في نسب طفليه 
منهــا، وقالــت: هنــاك 
مناقشتها،  يجب  قضية 
الفنانــات لهم احلق  هل 

في الزواج؟.

ماجد  املصري  املمثل  وّجه 
تهنئة  رســالة  املصــري 
لزوجتــه رانيا أبــو النصر 
ملناسبة عيد ميالدها، وقام 
بنشــر صورة له برفقتها 
اخلاصة  علــى صفحتــه 
التواصل  مواقع  احد  على 
عليها:  وعّلق  االجتماعي، 
"كل ســنة وأنت طيبة يا 
قلب قلبي ربنا ال يحرمني 

منك".
وتلّقى املصري عددا كبيرا 
مــن التعليقات االيجابية 
الذيــن  املتابعــن  مــن 
التهاني  قّدمــوا  بدورهم 
علــى  واثنــوا  لزوجتــه 
عالقته بهــا. على صعيد 

املصري  آخر شــّوق ماجد 
متابعيه مؤخرا ملسلسله 
اآلخر"،  "الوجــه  اجلديــد 
عبر صفحتــه اخلاصة، اذ 
املسلســل،  اعالن  نشــر 
)الوجه  "مسلسل  وعّلق: 
اآلخر( إن شــاء اهلل قريبا 
علــى cbc، إن شــاء اهلل 

يعجبكم".

شريهان

ماجد المصري

هالة صدقي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تتنوع الكواكب في نظامنا الشمســي بشكل ال يصدق، بدءا 
مــن كوكب الزهرة، حيث ميكن أن تصل درجات احلرارة إلى 471 
درجة مئوية، إلى نبتــون، حيث تنخفض درجة احلرارة إلى 201 

درجة مئوية.
إضافة إلى اختالفات درجات احلرارة، فإن للكواكب أيضا حركات 
مختلفة، ما يعني أن طول اليوم والســنة مختلفان متاما عما 

هو على األرض.
واســتنادا إلى ذلك، قام فريق من متحف اإلكســبلوراتوريوم 
األميركي، بإنشاء آلة حاســبة تتيح معرفة عمر البشر على 

الكواكب األخرى.
ومــا عليك ســوى إدخال تاريــخ ميالدك، وستكشــف اآللة 
احلاســبة عن عمرك باأليام والســنوات، وكذلــك موعد عيد 

ميالدك املقبل.
على ســبيل املثال، عندما يكون عيد امليــالد 1992، يعني أن 
الشــخص يبلغ من العمر 28 عاما على األرض. اما في عطارد، 
فســيكون عمره 118.9 عاما وسيكون عيد ميالده املقبل في 
االول من ســبتمبر 2020 ، بينما في نبتون سيكون عمره 0.17 
عاما فقط، وسيكون عيد ميالده املقبل في 11 أغسطس عام 
2240! وكل هذا يعتمد على دوران الكوكب. فاملشتري العمالق 
يدور مرة واحدة على محوره كل عشر ساعات، بينما يستغرق 

كوكب الزهرة 243 يوما للدوران مرة واحدة".

تاريخ ميالدك يكشف 
عمرك على الكواكب االخرى

الصباح الجديد - وكاالت:
مــع عودة احلياة إلى طبيعتها اضافة الى توخي احلذر وااللتزام 
بوســائل الوقاية قرر القائمون على حفل MTV VMAs إقامته 

لعام 2020 لكن مع تطبيق بعض القواعد.
حضر احلفل مجموعة كبيرة من جنوم الفن، واعتمدن إطالالت 
غريبــة خاصة مع ارتــداء الكمامات التي تنوعت بشــكلها 
والوانها، لكن أغــرب اإلطالالت على اإلطالق كانت من نصيب 
النجمــة ليدي غاغا التــي اعتمدت على الســجادة احلمراء 
إطاللة تشــبه رواد الفضاء مع غطاء للرأس شــفاف كبديل 

لشكل الكمامة التقليدي.
النجمة أريانا غراند أيضاً شاركت في احلفل واختارت لنفسها 
فستان باللون البنفســجي الالمع مع كمامة باللون األسود 
في إطاللة تعد معتدلة بالنســبة لفكرة اإلطالالت الغريبة 

التي سادت في احلفل.
عارضــة األزياء العامليــة بيال حديد هي ايضــا اعتمدت على 
Jumpsuit باللون األسود من الشــيفون في ستايل يعود إلى 
فترة التسعينيات ما جعلها تبدو وكأنها اتية من زمن مضى.

أما النجمة تايلور سويفت فقررت حضور احلفل مبالبس البيت 
من دون أن تصفف شــعرها كما شاركتها قطتها التي حتبها 

كثيراً هذه اللحظة.

غرائب ازياء حفل جوائز 
 MTV VMAs

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
مــن بــن 35 فيلمــا اختيــرت في 
مســابقة مهرجان البوابة الرقمية 
للفيلم الدولي القصيــر )دورة أوت( 
2020، تشارك ستة افالم عراقية في 
املهرجان الــذي يقام في والية عنابة 

باجلزائر.
تأســس   الذي  املهرجــان  وتنظــم 
ليمثل تظاهــرة ثقافية للتواصل ما 
وإتاحة  القصير،  الفيلــم  بن صناع 
الفن الســابع  الفرصة أمــام هواة 
للكشف عن مواهبهم عبر الفضاء 
األزرق، مديريــة الثقافة لوالية عنابة 
اجلزائريــة بالتعاون مــع دار الثقافة 
محمــد بوضيــاف و جمعية "ضوء 

املتوسط" في عنابة.
 و يعد أول مهرجان شــهري للفيلم 

القصير في اجلزائر والوطن العربي.
وتشارك اجلزائر بـ12 فيلما من تسع 
يشــاركان  واملغرب  ومصــر  واليات، 
بأربعة أفالم، وتونس وايران يشاركان 
بفيلمن، وكل من ســوريا و إيطاليا 
وفرنســا وكوت ديفوار وكندا بفيلم 
واحد لكل بلد، إضافة الى املشاركة 

العراقية بستة أفالم.
تتنوع أفالم هذه الدورة بن التجريبي 
ومبوضوعــات  والروائــي  الوثائقــي 
حرة، واملســابقة مفتوحــة لألفالم 
التي يتــم تصويرها بجميــع انواع 
الوســائط والكاميــرات مبا في ذلك 
كاميرات االجهــزة الذكية )الهاتف 
احملمــول( او أي من االنــواع الذكية 
االخرى tablethlvs شــرط حتديد نوع 
وموديل الكاميرا او اجلهاز املستعمل 
بالتصويــر فــي اســتمارة التقدمي 
للمسابقة اخلاصة باملهرجان على ان 

ال يزيد زمن عرض الفيلم على ثالثن 
دقيقة.

واالفــالم العراقيــة املشــاركة في 
املهرجان فيلم )اإلرادة األخيرة( إخراج 
محمد حســن محمد دربندیخانی 
إخراج  عراقي(  و)انا  السلیمانیة،  من 
حــازم جــالل، والفيلــم الوثائقي ) 
Hemay Army ( إخــراج كامل قادر، 
و)كن انت األمل(  إخراج محمد جوهر 
حسن،  و )كورونا حلن االحزان(  إخراج 
حســن امهينــو، و)ورقة شــهادة(  

إخراج راضي داود سليمان الذي قال:

 

الفيلم عن قصــة حقيقية يحكي 
قصة شاب فنان يكره احلرب ويعشق 
الســالم يلتحق باجليش للدفاع عن 
مكافحة  فرقــة  في  ويعمــل  بلده 
االلغام وينال الشــهادة في ســبيل 
الوطن. زمن الفيلم تسعة دقائق ومن 
انتاج املديرية العامــة لتربية بغداد 
زمالئي  ومبســاعدة  االولى  الرصافة 
الرياضي  النشــاط  منتسبي قسم 
والفنــي فــي املديريــة.  ويضيف " 
خصصت ثالثــة جوائز كبرى لألفالم 
الفائــزة  إضافــة الى جائــزة جلنة 

احلــكام وجائــزة اجلمهــور الكبرى 
الذي يعتمــد تصويت الناس الفيلم 
احلائــز على اكبر عــدد من االعجاب 
"الاليكات"  هــذه  وبجمــع  "اليك" 
على الصفحة الرسمية للمهرجان، 
انا اآلن اقف ضمــن افضل 16 فيلم 
من اصل ٣٥  فيلم  مرشــح للجائزة 
االولى عدا جائزة اجلمهور التي اتوقع 
ان افوز بها حيث اتنافس انا ومخرج 
جزائــري واحلمد هلل فــرق االصوات 
لصاحلي اذ جمعت ١٥٧ صوت مقابل 

١١١ صوتا للمخرج اجلزائري.

الصباح الجديد - وكاالت:
فــي  املعنيــة  الســلطات  ضبطــت 
املكسيك 35 شابة وهن يحاولن الغش 
في امتحان لقبول املدرســن في والية 
ميتشــواكان املكســيكية، عبر رسم 
منط اإلجابة الصحيــح على أظافرهن 
في حادثة وصفت بانهــا اغرب طريقة 

للغش.
وعلى الرغم من عــدم وجود أدلة على 
عمليات الغــش، فقد أظهــرت نتائج 
االمتحانات نسبة جناح عالية جداً، األمر 

الذي تسبب في حالة من اجلدل بسبب 
هذه النسبة غير املتوقعة بن الطالب.

ونتيجة للشــكوك التي حامت بشأن 
نزاهــة االمتحــان، مت إعــادة االختبار 
مجدداً، ومتكنت الســلطات من ضبط 
مــا ال يقل عــن 35 امرأة فــي بلديتي 
موريليا وأرتيغا وهن يحاولن الغش عبر 
رســم امنوذج إجابات األسئلة املتعددة 

على أظافرهن. 
وجــاءت تفاصيــل واقعة الغــش، أن 
النمــوذج يتكون مــن 10 نقاط ملونة 

مختلفة على كل ظفر، مبا يعادل 100 
إجابة على األظافر العشرة.

وأكــدت غابرييــال ســانتيالن مــورا، 
التي نســقت تطبيــق االختبارات، في 
تصريحاتهــا الصحافية والتي نقلتها 
وكاالت األنباء أن جميع النســاء الـ 35 
لديهــن اللون ومنط النقاط  نفســها، 
إضافــة إلى أن كل ظفــر يحتوي على 
عشر نقاط من اللون نفسه، األمر الذي 
تسبب في كشــف وسيلتهن بشكل 

سريع.

احدث طرق الغش.. طالء االظافر

ستة افالم عراقية في مهرجان البوابة 
الرقمية للفيلم الدولي القصير بالجزائر

منها "ورقة شهادة"..

من أفالم املهرجان

متابعة الصباح الجديد 
الباحــث  )) توصــل  تنصيــص 
سعيد  حيدر  التكميلي  بالطب 
املســاري املستشــار في مركز 
الى  واالبحاث  للدراسات  الهوية 
تكنولوجيا جديــدة لعالج كثير 
الطاقه  مباء  املزمنه  االمراض  من 

الهماليا القلوي (( 
يقــول الباحث املســاري ان املاء 
قط  التتوفر  بخصائــص  ميتــاز 
في  يتفاعل  فهو  غيره  لســائل 
نفس الوقت كحامض وكقاعدة 
، وبذالــك ميكــن ان يتفاعل مع 
خاصة"وهو  ظروف  في  نفســه 
مــاده ضعيفة التركيب هشــة 
البنيان ، قابلــة للتغير حتت اقل 
بالصوت  يتأثــر  املؤثرات"فهــو 
واملغناطيســية واحلرارة والبرودة 
والضوء والطاقة احليوية وخضع 
لتجــارب كثيرة تبــن منها انه 
باملعلومات املرسلة من  يحتفظ 

قبل االجسام البيولوجية .
ويتكون جزيء املاء على شــكل 
يشبه املغناطيس الذي له قطب 
ســالب وأخر موجــب يدور حول  
وحول  بســرعه كبيرة  نفســه 
االخرى على مســافه  اجلزيئات  
ثابتة مما يجعــل للماء في هذه 

احلاله نوعا من التماسك .
وتتفكك جزيئات املاء املتماسكة 
ويعد تشكيلها حتت تأثير ذبذبات 
الصــوت او املؤثــرات اخلارجيــة 
وفي تلك احلالة ينســاب بحرية 
اكبر الى ســيتوبالزم اخلاليا وهو 
مشــحون بالطاقــة التي حتفز 
اخلليــة علــى العمل بنشــاط 
وبشــكل افضل ويشــكل املاء 
ثلثي وزن اجلســم )%84( من وزن 
الدماغ )%80 ( من وزن املخ )90%( 
مــن وزن اخلاليــا اللمفاوية كما 
)%80( من  بنســبة  املاء  يشكل 
وزن السيتوبالزم اجلزء االكبر منه 
حر وجزء بســيط ) %4.4( فقط 
تنحــل فيه أمالح البوتاســيوم 
السكريات  وبعض  والفســفور 

وقليل جداً من الدهون .
 وتتم جميــع العلميات احليوية  
في اخلاليا اجلســم داخل وسط 
واملاء يعمل كمذيب فيزيد  مائي 
من ســرعه العمليــات احليوية 
للخليــة بأقل فاقــد ممكن من 
الطاقــة التي تتمثــل في ثالثي 
أدينوزين  النــه يتفاعل مع عده 
مكونات عضويــة وغير عضوية 
بسبب خاصية ATP الفوسفات 
التي تتميز بها جزيئات املاء واملاء 

 electrical                         لديــه
polarity االستقطاب الكهربائي 
القــدرة على التغيــر والتكيف 
الذاتــي عند اي تأثير يجرى عليه 
قدرة  اعلى  ويبلــغ  في محيطه 
له  على ذالك  بن درجتي 35و40 
درجــة مئوية وهــي درحة حرارة 
احليه  الكاائنــات  اجلســم عند 
النشيطة ومنها االنسان وميكن 
للجســم ان يصبر عن املاء مدة 

اقصاها 72 ساعة.
وقــد أدرك قدماء املصرين فوائد 
املــاء العالجية فــكان الكهنة 
يســتأثرون مبــا يســمونه املاء 
املبارك الــذي يحصون به امللوك 
وامللكات من الشر وأدرك العلماء 
اهمية املاء في عــالج كثير من 
االمراض حتى اصبح العالج باملاء 
من طرق العالج املتعارف عليهال 

في كثير من احلضارات القدمية.
وملا تقــدم العلم وجد املاء مكان 
الصدارة في العالج  ســواء كان 
باملــاء الســاخن او الثلج حيث 
انــه اول مايتبادر الى الذهن عند 
االســعاف من لســع او حرق او 
كدمة وقد ثبت علميا ان شــرب 
كوب مــن املاء البارد في الصباح 
قبــل تنــاول الطعــام اي )على 

الريــق( يفيد فــي تنبيه االمعاء 
الكســوله ويكافح االمســاك 
ويعمل  كحمية لتخفيض الوزن 

.
وعلــى مــر العصور اســتخدم 
البشــر من جميع االجناس ماء 
العيون لعــالج االمراض اجللدية 
املياه  اســتخدام  ثبت جناح  وقد 
املعدنية في عــالج ضغط الدم 
املفاصــل  والتهابــات  املرتفــع 
واالكزميــا  القلــب  وامــراض 

اثبت  اجللد( كمــا  )حساســية 
املعدنيــة جناحا   باملياه  العــالج 
الســمنه  عالج  فــي  ملحوظا 
ففي فرنســا اجريت جتربة على 
34 مريضــا يعانون مــن ارتفاع 
نسبه الكولسترول في الدم وقد  
على  املرضى  هوالء  عالج  اقتصر 
املعدنيه فقط  ثالث  املياه  تناول 
مرات يوميــا دون اي عالج طبي 
اخر واســتمر هــذا العالج ملده 
افضل  النتائج  فأتت  يوما  ثالثن 

مما توقع االطباء املعاجلون .
وفــي اجملــر توصل االطبــاء الى 
انــه ميكن عالج حــاالت التهاب 
بعقار  االســتعانه  دون  املفاصل 
بعالج  واالكتفــاء  الكورتيــزون 
املعدنية  املياه  املرضى عن طريق 
وفي روسيا تشرف احلكومه على 
مراكــز العالج بامليــاه املعدنية 
وتوليهــا عناية كبيــرة بعد ان 
توصل االطباء هناك الى ان املياه 
ملنع  وســيلة  افضل  املعدنيــة 
وزيادة  باالمراض  اصابه اجلســم 
مناعته ضد كثيــر من االمراض 
ويتردد عليهــا اكثر من 6 مالين 

مواطن سنويا .
انتشــرت في االلفيــة  الثالثة 
الكثير من االمراض املستعصية 

الشــلل  كأمــراض  واخلطيــرة 
والصدفية  والسرطان  النصفي 
عن  احلديث  الطــب  عجز  والتي 
اجلميع  واصبح  لهــا  احلل  ايجاد 
قيــد البحث عــن التبديل لهذا 
الكيميائيــة  وادويتــه  الطــب 
وكان منهــا العــالج بالطاقــه 
او مايطلــق عليــه الريكــي او 
او  الهرتز  او طاقــة  الكم  طاقة 
االوساط  الذي شهد في  البرانا  
العربية فــي االونة االخيرة رواجا 
كبيرا او مثــل املعمول به حاليا 
فــي املستشــفيات االوروبيــة 
جنبا  اليابان  ومنها  واالســيوية 
الى جنب مع الطب احلديث  كما 
انه بدا العمل به في مراكز عالج 
خاصه في دول عربية عده ابرزها 

الكويت ولبنان والسعودية .
)توصل الباحث بالطب التكميلي 
حيدر سعيد املساري ( املستشار 
للدراســات  الهوية  مركــز  في 
الى تكنولوجيا جديدة  واالبحاث 
لعالج كثير من االمراض املزمنه 
القلوي  مبــاء الطاقه الهماليــا 
والول مرة في العــراق واملنطقة 
انتــاج املــاء )الطاقــة الهماليا 
القلوي ( ذو االهمية الصحية اذا 
وجد عامليا ان املياه القلوية تعمل 

على ازاحة اجلــذور احلرة الضاره 
نتيجه  واملتولدة  االنسان  جلسم 
الثلوث البيئي او تناول العقاقير 
الطبية  يدخل في تركيبها ملح 
الهماليا   ذات االهمية الصحية  
لوجود 94 معــدن  طبيعي  فيه 
والذي ظهــر فعاليتة العالجية 
الفئران  اخملتبريــة  احليوانات  في 
واالرانب واالنســان ودمج العالج 
بالطاقــه الريكــي والتي تعمل 
لتعديل  والبرانا  واالهتزاز  بالتردد 

شاكرات اجلسم والهالة.
اذ وجد املاء املســتخدم قد رفع 
القابليــة املضــادة لالكســدة 
وخفض نســبة الســكر  الزائد 
وخفض HDLفــي الدم والدهون 
الثالثيــة اضافــة الــى زيــادة 
احلميدة  الدهنيــة  البروتينــات 
مــن البروتينــات الدهنية ورفع 
تأثير   اي  االوكســجن وليس له 
 LDLســلبي على انسجة الكبد
السيئه والكلى والدماغ والقلب.
استمر البحث مدة 7 اشهر بكلية 
املســتنصرية  اجلامعة  العلــوم 
وباشراف  احليواني  البحوث  قسم 
مالك طبي وعلمي متقدم واحلمد 
هلل على اجناز هــذا البحث خلدمة 

االنسانية.

باحث عراقي يتوصل الى تكنولوجيا جديدة لعالج االمراض المزمنة بماء الطاقة الهماليا القلوي 
الول مرة في العراق والمنطقة 
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