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الوطني يواصل تدريباته 

لمواجهتي األردن 
وأوزبكستان

2
 رئيس مجلس المفوضين يبحث 

مع السفير الصيني سبل الدعم 
اللوجستي للعملية االنتخابية



محليات 2

البصرة - سعدي السند :

قــال املديــر العام ملركــز علوم 
البحــار الدكتور نوري عبد النبي 
ناصــر : مت تأســيس مركز علوم 
البحــار فــي جامعــة البصرة 
رسميا عام 1981 ليصبح اجلهة 
بعلوم  املتخصصــة  الوطنيــة 
البحــار ضمن جامعــة البصرة 
وفــي عموم العــراق  وفي يومنا 
هذا أصبح املركز واحدا من أكبر 
املراكز املتخصصة في املنطقة.

تطور منهج البحث العلمي 
للمركز طوال مسيرته 

العلمية

وأضاف مدير عام املركز يضطلع 
بحثية  مبهام  البحار  علوم  مركز 
وتطبيقيــة فضال  عــن البحث 
وتقــدمي  التطبيقــي  العلمــي 
والفنيــة  العلميــة  املشــورة 
ملؤسســات الدولــة والقطــاع 
البحث  الــى  باألضافة  اخلــاص 
العلمــي الصرف لغرض التعرف 
على البيئة البحرية واملسطحات 
املائية، كما يسعى الى النهوض 
بقدرات نســبية مبــا يتالئم مع 
تنمية الطاقات البشرية وتطوير 
ليلبي  للمركز  البشــرية  املوارد 

احتياجات البحث العلمي.
وقد تطور منهج البحث العلمي 
العلمية  للمركز طوال مسيرته 
التي جتاوزت 40 عاما وقد نضجت 

خططه
العلمية لتكون أكثر أســتجابة 
الشــاملة  الوطنية  للتنميــة 
خاصــة في مجال النشــاطات 

االقتصادية والبيئية للمنطقة
الســاحلية  وامليــاه  اجلنوبيــة 
العراقية، وبات يســهم بأعطاء 
اعلى  علــى  العلمية  املشــورة 

املستويات في الدولة
في اجملاالت البيئية، مما عزز الثقة 
بقدراتــه وجعله يحتل  العالية 
مرتبــة متقدمة في تسلســل 

املراكز البحثية.
وأوضح الدكتور نوري عبد النبي 
املركز  : يســعى  ناصــر أيضــا 
ليكون مؤسســة إثرائية تضاف 
علميا وأكادمييا الى املؤسســات 
العراقيــة من خالل  اجلامعيــة 
تطبيق معاييــر البحث العلمي 
العاملية فــي االعتمادية واجلودة 

فيمــا يخــص منهــج البحث 
العلمي ووســائله باســتخدام 
ميادين  في  العاملية  املستجدات 
البحــث العلمــي و األكادميــي 
البحرية  البيئيــة  اجلوانــب  في 
مهارات  وتطويــر  والســاحلية 
منتســبيها مــن خــالل رفــع 
وخبراتهم  العلمي  مســتواهم 

احلقلية والعلمية.

تطوير محطة ابحاث املنذوري 
في األهوار

وبّي املدير العــام أن تعاونا مميزا 
سيشهده مركزنا وقائممقامية 
الهارثة لتطويــر محطة ابحاث 
املنــذوري مت ذلــك خــالل لقائنا 
تناول  الهارثة  قضــاء  بقائمقام 
ســبل تطوير العالقة بي املركز 
اللقاء  القائمقامية ومن خالل  و 
القائمقام  الســيد  وســيقوم 
مبتابعة إكســاء الشــارع املؤدي 
إلى محطــة ابحاث املنذوري في 
األهــوار كذلك متابعــة تأهيل 
االنارة في احملطــة و خارجها من 
اجل تســهيل مهمــة الوصول 
خدمة  العقبات  وتذليــل  اليها 

للعلم والبحث العلمي.

انشاء هور اصطناعي  في 
جامعة البصرة

وفي زيارة تفقدية ملركزنا قام بها 
رئيس جامعــة البصرة الدكتور 
، ناقشــنا اهم  سعد شــاهي 
مجريات العمل في انشاء الهور 
فســائل  وزراعة  االصطناعــي 
املنغــروف  وشــتالت  النخيــل 
ايضا  ونوقشــنا  الزينة  ونباتات 
الكثيــر من اجلوانــب االيجابية 
لهذا املشــروع التطوعي ومنها 
انشاء بئر في املنطقة لتسهيل 
وانعــاش  الســقي  عمليــة 
واســتثمار  االســماك  احواض 
املنطقة النشــاء منطقة  بيئة 
النتاجات  وتســويق  ترفيهيــة 
باملشــروع  والتوســع  العلمية 

ليشمل املنطقة القريبة

مذكرة لتنشيط البحث 
العلمي

مع متحف التاريخ الطبيعي

ومت فــي املركز اللقــاء بالدكتور 
عادل قاسم جاسم مدير متحف 
التاريخ الطبيعي في في جامعة 

البصرة .
 وبحثنــا تطوير واقــع املتحف 

ئاســيه  الر  القصور  الكائن في 
في  انشــاء متحف  وإمكانيــة 
ملركز  التابعة  املنــذوري  محطة 

علوم البحار 
كما اتفق الطرفــان على إعداد 
مذكره تفاهم بــي مركز علوم 
البحار ومتحف التاريخ الطبيعي 
لغرض تنشــيط العمل البحثي 

بي الطرفي.

املؤمتر االفتراضي الدولي
االول للبيئة وعلوم البحار

نظم مركز علــوم البحار مؤمتره 
االفتراضي الدولــي االول للبيئة 
وعلوم االبحار وافتتحت فعاليات 
املؤمتــر بحضور  رئيــس جامعة 
جامعات  ومبشــاركة  البصــرة 
محلية متمثلة بجامعات بغداد 
واملســتنصرية والكوفــة وبابل 
اضافة الى جامعــة ذي قار ومن 
في  املشاركة  الدولية  اجلامعات 
املؤمتر جامعة تشرين في سوريا 
االيرانية  خوزســتان  وجامعــة 
واملعهد العالي للبحوث البحرية 
الباحثي  كافة  ملشاركة  اضافة 

من اقسام املركز العلمية .
حول  دراســات  املؤمتر  وتضمــن 
املياه والتلــوث والتغيرات البيئة 

باالضافة  امللحي  واملد  واملناخية 
الــى محاضرات عن االســماك 
ودراسة حول زراعة نبات املنغروف 
، وتطبيقــات تقنيــة النانو في 
عالج االصابات املسببة بواسطة 
البكتيريا املقاومــة للعديد من 
املضــادات اضافة الى دراســات 
عديدة حــول مواضيع الكيمياء 
البحريــة والفيزيــاء البحريــة 

والرسوبيات واالحياء والفقريات

تشكيل جلنة مكافحة 
ومجابهة

الكوارث الطبيعية التي 
تواجه البالد

مت  اجلامعة  رئيــس  من  وبتوجيه 
تشــكيل جلنة علمية من مركز 
علــوم البحــار برئاســة املدير 
العام للمركز ورؤســاء االقسام 
العلمية ومدير شعبة املعلومات 
ومســؤول  والتوثيق  البحريــة 
الشعبة الفنية والبحرية اضافة 
الى مسؤول الدفاع املدني لغرض 
ادارة وتهيئة ومكافحة ومجابهة 
والصحية  الطبيعية  الكــوارث 
التي تواجــه البالد بصورة عامه 

واحملافظة بصورة خاصة .
و اكدت اللجنــه في اجتماعها 

التقاريــر  اعطــاء  علــى  االول 
التفصيليــة واخلطــط الالزمة 
املعنية  اجلهــات  مع  بالتعــاون 

جملابهة االزمات

فريق علمي تقني الى جلنة 
ادارة املياه في احملافظة

مت  اجلامعة  رئيــس  وبتوجيه من 
تشكيل فريق علمي تقني العداد 
تصميــم البرامــج االلكترونية 
جلنة  بيانــات  بقاعدة  اخلاصــة 
ادارة املياه في محافظة البصرة 
برئاســة الدكتور علي حمضي 
ذياب مســاعد رئيــس اجلامعة 
للشؤون االدارية و مدير عام مركز 
من  ومجموعة  البحــار  علــوم 
االســاتذة اخملتصي ومت االجتماع 
البحار بحضور  مركزعلــوم  في 
كافة اعضــاء الفريــق التقني 

العلمي . 
واكدنــا ان اجملتمعــي اتفقــوا 
الفقرات  مــن  علــى مجموعه 
اهمها جمــع البيانات على وفق 
الســنوات وإعداد برامج للتنبؤ 
بالتغيــرات اضافة الــى قاعدة 
اجلامعة  موقــع  عن  للبيانــات 
البيانات  تدقيــق  على  والتأكيد 

قبل استخدامها.

انعقاد المؤتمر الدولي للبيئة وعلوم البحار وإنشاء هور 
اصطناعي وتشكيل لجنة لمجابهة الكوارث الطبيعية

مدير عام مركز علوم البحار للصباح الجديد  :

يضطلع مركز علوم 
البحار بمهام بحثية 

وتطبيقية فضال  
عن البحث العلمي 
التطبيقي وتقديم 
المشورة العلمية 

والفنية لمؤسسات 
الدولة والقطاع 

الخاص
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رئيس جامعة البصرة خالل تفقده موقع انشاء هور اصطناعي في اجلامعة

بغداد - الصباح الجديد :
أعلنــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمي 
زيادة املنح الدراســية اجملانية فــي اجملموعة الطبية 
في اجلامعــات والكليات األهليــة وتخفيض األجور 

الدراسية للعام الدراسي 2021/2020.
وقال املتحدث الرســمي الدكتور حيــدر العبودي إن 
اجتماع الهيأة العامة للجامعات والكليات االهلية 
الذي ترأسه رئيس جهاز االشــراف والتقومي العلمي 
الدكتور عالء عبد احلســن عطيــة وبحضور ممثلي 
دائــرة التعليم األهلي أســفر عن قــرار بزيادة املنح 
الدراسية اجملانية في اجملموعة الطبية الى نسبة 25 
% من الطاقة االســتيعابية للكليات ومراعاة ملؤشر 
الزيادة الكبيرة في أعداد خريجي الدراسة اإلعدادية 
لهذا العام واســتجابة لتطلعات أصحاب املعدالت 

التنافسية بااللتحاق في التخصصات الطبية.
وأضاف املتحدث الرســمي أن اجملتمعي من رؤســاء 
اجلامعات وعمداء الكليات ناقشــوا ســقف األجور 
الدراسية في اجلامعات والكليات األهلية واستجابوا 
الــى دعوة وزارة التعليم العالي بتخفيض األجور في 
كافة التخصصات لــذوي الدخل احملــدود والطلبة 
املتعففي لتقليل أثر الظرف االقتصادية الراهن على 

اجملتمع العراقي. 

بغداد - الصباح الجديد :
اعلنت وزارة التجارة عن تنفيــذ فرق اجلودة الرقابية 
زيــارة ميدانية ملركز متوين ســيد الشــهداء ومركز 
متوين املتنبي ومخازن الشــركة العامة لتجارة املواد 

الغذائية ملتابعة تطبيق معاير اجلودة في العمل  .
وقال مدير قســم اجلــودة عامر حمــدي غريب  انه 
اســتنادا الى مهام عمل القسم في اجراء عمليات 
الرقابــة واملراجعة الداخلية علــى جميع اإلجراءات 

واآلليات املتبعة في الوزارة .
واضاف ان فــرق اجلودة الرقابيــة انطلقت بأعمالها 
التدقيقية مســتهدفة مراكز تقدمي اخلدمة بشكل 
اساســي  معتمدين علــى معايير جــودة اخلدمات 
احلكومية وإجراء استبيانات مبنهجية علمية تهدف 
الى االرتقاء مبســتوى االداء وتطوير اخلدمات املقدمة 

للزبون .
واشار الوزير انه جرى. خالل اجلولة ملركز متوين املتنبي 
ومخــازن الغذائيــة متابعة  تطبيــق معايير اجلودة 
بإجراءات العمل واالليــات املتبعة في هذا اخلصوص 
.الفتا ان الفريق سجل عدد من املالحظات واملقترحات 
من خالل حتديد عناصر القوة والضعف وعمل االجراء 
التصحيحي وردم الفجوات  حيث سيقدم ذلك خالل 
تقريــر تفصيلي  يعــرض على وزيــر التجارة لغرض 

املصادقة عليه .

بغداد - الصباح الجديد :
زار مديــر عام الشــركة العامة 
املهندس  بغــداد  كهرباء  لتوزيع 
حســي عطا دهش الزبيدي فرع 
توزيــع كهربــاء الرصافــة احد 
تشــكيالت الشــركة العامــة 

ملتابعة عمل الفرع.
الى  زيارتنا  ان  العــام  املدير  وذكر 
تأتــي ضمن سلســلة  الفــرع 
الشــركة  لتشــكيالت  جوالتنا 
العامة من اجــل متابعة العمل 
فيه وحــل املعوقات واملشــاكل 
التي تعترض سير عملها، وسبل 

جتاوزها..
حيث مت عقد اجتماعاً موســعاً 
واملعاون  الفــرع  مديــر  بحضور 
واملــالك املتقدم، ووجــه بضرورة 
االستمرار بتقدمي خدمات اإليصال 
للمواطنــي ووفــق الضوابــط 
املعمول بها واالستمرار بحمالت 
جرد املشتركي ونصب املقاييس..

كمــا وجه ســيادته في تكثيف 
املوارد  اجلبايــة لتعظيم  حمالت 
وضرورة متابعة اإلجراءات املتخذة 
بحق بعــض املواقع ذات األحمال 
العاليــة والتي تترتــب بذمتهم 

مبالــغ كبيــرة عن اســتهالك 
الكهرباء ومتابعــة الديون بحق 
، مؤكدا  عدد آخر من املشتركي 
علــى مواصلة أعمــال  صيانة 
الرئيسة  والشوارع  املناطق  انارة 
للفرع  اجلغرافية  الرقعــة  ضمن 
ومراجعة سالمة األعمدة حفاظاً 

على سالمة وأرواح املواطني.
“الزبيدي” بجولة  قــام  بعد ذلك 
الفرع  اقســام  فــي  ميدانيــة 
وقســم  الشــمالي  والقطــاع 
الرصافة  فــرع  فــي  املبيعــات 
لالطــالع علــى ســير االعمال 

ومت إعطــاء التوجيهــات الالزمة 
لتحسي واقع اخلدمة بالفرع..

مــن جانبهم قدم مديــر الفرع 
رحيــم عبد  املهنــدس وســام 
الفــرع  ومنتســبي  الواحــد 
للســيد  وتقديرهم  شــكرهم 
املدير العام على زيارته واهتمامه 
ومتابعته املستمرة العمال الفرع 
ودعمه املستمر الذي اعطى دفعا 
معنوياً كبيــراً لهم، مؤكدين ان 
مســؤولية  يحملنا  الدعم  هذا 
اكبر من اجل التفاني في العمل 

اكثر خدمة لعراقنا العزيز .

بغداد - الصباح الجديد :
عقـد وكيل وزارة الصناعة واملعادن 
لشــؤون التخطيــط املهنــدس 
يوسـف محمـد جاسـم اجتماعاً 
موســعاً ملناقشــة إعــداد ورقة 
لألمن  الســتراتيجية  السياسة 
بحضور  العــراق  فــي  الصناعي 
ممثلي من مختلــف وزارات ودوائر 
الدولة والقطاع اخلاص والســادة 
دوائر مركز  العامي فــي  املــدراء 

الوزارة .
مناقشات  االجتماع  خالل  وجـرى 
ومكثفة  مســتفيضة  ومداوالت 

حــول محاور وفقرات السياســة 
في  الصناعي  لألمــن  الوطنيــة 
األهــداف  واملتضمنــة  العــراق 
اإلستراتيجية منها حماية املنتج 
التشريعات  واملستهلك من خالل 
والقوانــي احلكومية وسياســة 
البشــرية  للمــوارد  التوظيــف 
وكذلك تشــغيل األيدي العاملة 
ودراســة جدولة املعامل واملصانع 
إضافة إلى محور أساليب التعبئة 

والتغليف والتعبئة اإلعالمية .
إستعراض  االجتماع  مت خالل  كما 
التي  والتحديات  املشــكالت  أبرز 

الصناعــي  القطاعــي  تواجــه 
واآلليات  الُســبل  وطــرح  اخلاص 
بهذا  النهوض  في  تســهم  التي 
القطاع كونه شــريك أساســي 
للقطــاع الصناعي احلكومي في 
تطوير وإنعاش الصناعة العراقية. 
أيضاً  االجتمــاع  تــدارس  كمــا 
والتواصل  اجلهود  تنســيق  ُسبل 
بــي وزارات الدولــه كافة لدعم 
وغيرها  الوطني  واملنتج  الصناعة 
من املواضيع وامللفات ذات العالقة 
مبوضوع حتقيق األمن الصناعي في 

العـراق . 

وقـد أكـد الوكيل خالل االجتماع 
التواصل  إدامــة  ضــرورة  علــى 
والتنسيق الدائم بي جميع وزارات 
الدولــة وزيادة الدعــم احلكومي 
وتكاتف كافة اجلهات املعنية من 
أجل النهوض بالصناعة العراقية 

في ظل املرحله الراهنـه .
هـذا وقد مت اإلتفاق على تشكيل 
فرق عمل من وزارات الدولة لوضع 
رؤيــة وصيغة متكاملــة متهيداً 
لتنفيذ حملاور السياســة الوطنية 
الستراتيجية لألمن الصناعي في 

العـراق .

التعليم تعلن زيادة 
المنح المجانية الطبية 
وتخفيض األجور الدراسية

التجارة : فرق رقابية تدقق 
معايير الجودة وتطبيقها 

في المراكز التموينية

مدير عام كهرباء بغداد يطلع على سير العمل
 في فرع الرصافة

الصناعة تبحث إعـداد ورقة السياسة الوطنية لألمن 
الصناعي في العـراق حتى عام ٢٠٣٠

 بحث التحضيرات لالنتخابات المبكرة في استضافة مجلس النواب العراقي

 
بغداد - الصباح الجديد :

عقــدت مفّوضيــة االنتخابــات 
اجتماًعا ثنائيًّا مشــترًكا برئاسة 
رئيــس مجلــس املفّوضي جليل 
وســفير  وســفارة  خلف  عدنان 
جمهورية الصي الشعبية تشانغ 
تاو بحضــور بعثــة األمم املّتحدة 
UNA� (للمساعدة االنتخابية )    
MIفي مقــّر املفّوضية عبر الدائرة 
اإللكترونية لبحث ســبل الدعم 

واملساعدة االنتخابية .
وفي مستهّل احلديث رّحب رئيس 
وباسم  باسمه  املفّوضي  مجلس 
اجمللــس باحلضور، مؤّكــًدا أهّمية 
هذا االجتماع املشــترك الذي يدّل 
على حــرص الســفارة الصينية 
االستراتيجية  العالقات  في رسم 
بي  املشــترك  التعاون  تعّزز  التي 
داعًيا  والصي،  العراق  جمهوريتي 
إّياهم إلى تقدمي املساعدة والدعم 
االنتخابية،  للعملية  اللوجستي 

ال سّيما في ظّل األوضاع الصعبة 
التي خّلفتها جائحة كورونا وأثرها 
ممّا  للبلد،  االقتصادي  الوضع  على 
جهود  بذل  املفّوضية  من  يتطّلب 
اســتثنائية في تذليــل العقبات 

التي تواجه عملها.
من جهته أوضح السفير الصيني 
اهتمامــه بالعمليــة االنتخابية 
ومتابعته آخر مستجدات األعمال 
االنتخابات  إلجــراء  التمهيديــة 
أّن جناح  إلــى  البرملانية، مشــيرًا 
الشــعب  هدف  هو  االنتخابــات 
العراقي، مؤّكًدا فــي الوقت ذاته 
رغبة احلكومة الصينية  في تقدمي 
املســاعدات الضروريــة والالزمة 
في  البرملانية  االنتخابــات  إلجراء 
موعدها املقّرر في شــهر حزيران 

املقبل. 
وختاًمــا أثنــى الطرفــان علــى 
هذا  التــي متّخضت عن  اخملرجات 
اســتمرار  آملي  املهّم،  االجتماع 
التواصل بينهم لضمان شفافية 

العملية االنتخابية ونزاهتها . 
علــى صعيــد اخر حضــر نائب 

رئيس واعضــاء مجلس املفوضي 
واملالك  االنتخابية  االدارة  ورئيــس 
الفنــي املتقــدم فــي املفوضية 
العليــا املســتقلة لالنتخابــات 
اســتضافة جلنة مراقبــة تنفيذ 
والتخطيط  احلكومــي  البرنامج 
رئيــس  برئاســة  االســتراتيجي 
اللجنــة النائــب حــازم اخلالدي 
وحضور السيدات والسادة اعضاء 
اللجنة، لبحث اخر املســتجدات 
والتحضيــرات النتخابات مجلس 

النواب العراقي لعام 2021.
 وناقشــت االســتضافة اجراءات 
تســجيل الناخبي ومراحل توزيع 
واخلطة  البايومتريــة  البطاقــة 
بتوعيــة  اخلاصــة  االعالميــة 
للقيام بعملية  الناخبي  وتثقيف 
واستالم  البايومتري  التســجيل 
وتشكيل  البايومترية  بطاقاتهم 
الفــرق اجلوال للوصول ملســاكن 
باســتطالع  والقيام  املواطنــي 
الناخبي لتوســيع املشاركة  رأي 
اجــراء  وامكانيــة  االنتخابيــة 
الزمني  التوقيت  فــي  االنتخابات 

وتوفير  احلكومــة  حددتــه  الذي 
الالزمة الجناز هذه  املاليــة  املبالغ 

املهمة الوطنية.
مجلــس  رئيــس  نائــب   وقــدم 
املفوضي ورئيس االدارة االنتخابية 
واعضاء اجمللس شــرحاً عن احملاور 
املنجــزة فــي املرحلة الســابقة 
واالعمــال وامللفات قيد االجناز في 
واخلطط  وكذلك  احلاليــة  الفترة 
للتهيئة  املوضوعة  االستراتيجية 
لالنتخابات املبكرة وابرز التحديات 
واهمها  العمــل  تواجــه  التــي 
التخصيصــات املاليــة لغــرض 
الجراء  الضرورية  املتطلبات  توفير 
العمليــة االنتخابيــة في وقتها 

احملدد.
 كما قــدم املالك الفنــي املتقدم 
الية  عــن  مســتفيضاً  شــرحاً 
تســجيل الناخبي واليات شمول 
املتبعة  والطرق  اجلديــدة  املواليد 
في توزيع البطاقــات البايومترية 
وعملية تســجيل االحزاب ورصد 
حساباتهم  ومراقبة  مخالفاتهم 

ومصادر متويلهم .

تقرير

 رئيس مجلس المفوضين يبحث مع السفير الصيني سبل الدعم اللوجستي للعملية االنتخابية

جانب من املباحثات بني مجلس املفوضني والسفير الصيني في بغداد
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بغداد - وعد الشمري:
أعلن عضو اللجنة املالية النيابية 
أحمــد مظهــر اجلبــوري امس 
الثالثاء، ان رواتب الشــهر املاضي 
ستصرف خالل الساعات املقبلة 
وان رواتب الشهر اجلاري ستصرف 
في نهايتــه، في وقــت أورد فيه 
نائب آخر من اللجنة نفســها ان 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

وجه باطالق رواتب املوظفني.
وقــال اجلبــوري في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه: "مت 
االتفاق خالل لقائنا اول امس مع 
املســؤولني  وبعض  الوزراء  رئيس 
باملبلغ  االقتراض  على مترير قانون 
اللجنة  داخل  يتفق عليــه  الذي 

وميرره البرملان".
وأضاف اجلبوري، ان "على احلكومة 
تقدمي خططهــا لتعظيم موارد 
العام املقبل وعدم االعتماد على 
مورد واحد يتأثر بشكل سريع بأي 
تطورات دولية" ، وشــدد على، ان 
"تأخير الرواتب حالة سلبية غير 
بتأخرها  أبداً  ولن نقبل  صحيحة 

مرة أخرى".
وفيمــا كشــف عضــو آخر في 
توجيه  الثالثاء، عن  أمس  اللجنة 
مصطفى  الــوزراء  رئيس  أصدره 
الكاظمي بإطالق رواتب املوظفني، 
قال عضو ثالث فيها ان املباشرة 
الفعلية بتوزيع الرواتب قد تكون 

غداً اخلميس.
وأكثــر من هذا كشــفت املالية 
النيابية عن تقارب كبير بشــأن 
متهيداً  االقتــراض  متويــل  قانون 
للتصويــت عليــه، داعيــة إلى 
التعجيــل فــي تقدمي مشــروع 
موازنــة 2021 وتضمنيهــا بنود 

كفيلة بحل االزمة االقتصادية.
وقال عضو اللجنة النائب فيصل 
إلى  تصريــح  فــي  العيســاوي 
"الصباح اجلديــد"، إن "االجتماع 
الذي مت عقده مع رئيس احلكومة 
مصطفــى الكاظمي أمس األول 

خــرج بنتائــج ايجابيــة كبيرة، 
وأســهم فــي تقريــب وجهات 

النظر".
وأضاف العيســاوي، أن "املوضوع 
األهــم الــذي كان علــى طاولة 
العجز  متويل  قانون  هو  املباحثات 
املالــي وما تضمنه مــن قروض، 
واإلســراع فــي صــرف رواتــب 

املوظفني".
وأشــار، إلى "تقاربا كبيرا حصل 
في حتديد مبلــغ االقتراض، ومن 
املمكن أن نصل إلى اتفاق نهائي 
خالل الســاعات املقبلة، ومن ثم 
األسبوع  القانون  على  التصويت 

احلالي".

"احلكومة  أن  العيســاوي،  وأكد 
العائدات  مــن  لديهــا  أصبــح 
والرســوم،  والضرائب  النفطية 
بنحو ثلثي قيمة رواتب املوظفني، 
والكاظمي أصدر توجيهاً مبباشرة 

توزيع الرواتب".
التوزيــع  أن "عمليــة  وواصــل، 
تســتغرق أيامــا، يتــم خاللها 
التصويت على قانون متويل العجز 
من أجــل احلصول علــى قروض 

تؤّمن الثلث األخير من الرواتب".
وأردف العيساوي، أن "املؤسسات 
والوزارات  الصحــة  مثل  احليوية 
طليعة  فــي  ســتكون  األمنية 
اجلهات التي سوف تستلم الراتب 

خالل يوم أو يومني ومن ثم منضي 
بالبقية تباعاً".

ويأمل بـ "عدم تكرار تأخير توزيع 
ونحن  املقبلة،  لألشــهر  الرواتب 
بــأي حال من األحــوال ننتظر أن 
تصلنا موازنة 2021 ملناقشــتها 
وإقرارها مبا يتناســب مع الظرف 

احلالي، بأسرع وقت ممكن".
وأكمــل العيســاوي إن "عملية 
توزيع الرواتب مســؤولية الكافة 
ومجلس  احلكومة  مقدمتها  في 
ذات  اجلهات  جميع  وعلى  النواب، 
العالقة أن تتعــاون في ما بينها 
ملنع تكرار التأخير في املستقبل".
اللجنة  توقــع عضو  جانبه،  من 

النائــب أحمد حمة رشــيد في 
حديث إلــى "الصباح اجلديد"، أن 
بتوزيع  الفعلية  املباشــرة  "تتم 
الرواتب غداً اخلميس، بعد أن وجه 
الكاظمي وزارة املالية بتأمينها".

وأضــاف رشــيد، أن "املفاوضات 
بِشــأن مبلغ القرض مســتمرة، 
إلى  واحلكومة خفضــت طلبها 
20 تريليون دينار، لكنه هناك رؤية 

بجعله 15 تريليون دينار فقط".
وحتدث عن "تفاهم مســتمر بني 
احلكومة والبرملان من أجل املضي 
العجز  متويل  قانون  اقرار  بعملية 
احلقيقية  املتطلبــات  يلبــي  مبا 

للدولة في مقدمتها الرواتب".

ومضى رشــيد، إلى أن "احلكومة 
تكرار  بعــدم  اليــوم  مطالبــة 
تأخيــر توزيع الرواتــب مرة أخرى 
ووضع خطــط اقتصادية ومالية 
خالل  االزمــة  تعالج  حقيقيــة 

العام املقبل".
يشــار إلــى أن مجلــس النواب 
يســتعد للتصويــت على قانون 
الــذي  املالــي،  العجــز  متويــل 
اقتراض  علــى  احلصول  يتضمن 
هو الثاني مــن نوعه خالل العام 
اطلقها  حتذيرات  وســط  احلالي، 
تزايد  اقتصاديــون مــن  خبــراء 
املديونية وتأثيرها على املستقبل 

االقتصادي للبالد.

المالية النيابية: رواتب الموظفين للشهر الماضي 
تصرف خالل ساعات والشهر الحالي في نهايته

عالقاتنـا بالعـراق تطـورت بنحـو كبيـر
ونعتزم استثمارات ضخمة فيه

الصراعات السياسية تزيد من حدة االنقسامات
في سنجار واالقليم يطالب بغداد بالتدخل 

جرح المدينة الذي ال يندمل بانتظار تطبيق اتفاق اربيل بغداد السفير السعودي في البالد: 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد عبد العزيز الشمري سفير 
امس،  البــالد  لدى  الســعودية 
أن العالقــات بــني الســعودية 
كبيراً  تطوراً  شــهدت  والعراق، 
املاضية  القليلة  السنوات  خالل 
على  اململكة  قيادة  من  بتوجيه 
وسبل  الثنائية،  العالقات  تعزيز 
تطويرهــا فــي اجملــاالت كافة، 
ومبا يخدم املصالح املشــتركة، 

ويســهم في عــودة العراق الى 
القيام بدوره في خدمة القضايا 
العربية واإلسالمية، مشيرا الى 
ان اململكة طرحت اســتثمارات 

ضخمة في البالد.
وقــال الشــمري فــي تصريح 
مبناســبة انعقاد اجتماع اجمللس 
الســعودي العراقي فــي دورته 
الرابعــة ببغــداد، إن "االجتماع 
يأتي لتقويــة العالقات الثنائية 

ســبل  وبحث  البلديــن،  بــني 
في  التباحث  خالل  من  تعزيزها، 
العديد من املسائل ذات االهتمام 
املشترك في اجلوانب السياسية 

واالقتصادية".
الوفد  "زيــارة  أن  إلــى  وأشــار 
الســعودي لبغداد وعقد اجمللس 
 - )الســعودي  التنســيقي 
العراقي(، تهدف الى مناقشــة 
االقتصادية  اجلوانب  من  العديد 

التي تخــدم مصالــح البلدين 
واحلرص من اجلانبني إلى الوصول 
بالعالقات إلى أعلى مستوياتها 

، ومبا يخدم املصالح املشتركة .
وأكد الشــمري "حرص اململكة 
علــى بنــاء عالقــات متينــة 
واســتراتيجية مع الشــقيقة 
العــراق التــي تشــكل ركًنــا 
أساســياً من منظومــة األمن 

العربي".

السليمانية - عباس اركوازي:
بينمــا زاد االتفــاق الــذي وقعته 
حكومــة االقليــم مــع احلكومة 
االحتاديــة لتطبيــع االوضــاع في 
ســنجار من حدة االنقســام بني 
مكونات ســنجار، طالبت حكومة 
االقليم نظيرتها االحتادية بالتدخل 
لتطبيق االتفاق الذي اعلنت شرائح 
ايزدية وفصائل مسلحة قريبة من 
رفضها  الكردستاني  العمال  حزب 

مطالب  اليراعــي  النه  نظــرا  له، 
سكان املدينة من املكون االيزدي.  

تظاهرات متبادلــة نظمها مؤيدو 
ومناوئــو االتفــاق اســهمت في 
تعميــق جــراح املدينــة املنكوبة 
التي تنتظر من يســعفها ويعيد 
اليها اهلها الذيــن مازال اغلبهم 
يعيشون في اخمليمات وهاجر ثلثهم 
الــى اخلارج، عقب احتــالل داعش، 
بينما يعاني ســكانها من انعدام 

اخلدمات وقلة التخصيصات املالية 
في حني ما زالت االطالل واالنقاض 

تغطي اغلب احياء املدينة.
مجلس االدراة الذاتية الدميقراطية 
فــي ســنجار القريب مــن حزب 
نظــم  الكردســتاني  العمــال 
مسيرة حاشــدة في ناحية سنون 
شــارك  ســنجار  لقضاء  التابعة 
عشــائر  وزعماء  مواطنــني  فيها 
من  بالضد  سياسية  وشخصيات 

اتفاق حكومة االقليم مع احلكومة 
االحتادية.

وعبر املتظاهرون في ببيان تسلمت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه عن 
األســف لتوقيع اتفــاق في اآلونة 
األخيرة دون علم مكونات ســنجار 
بني احلكومتــني االحتادية واإلقليم، 
يريدون  انهم بذلك  الى  مشــيرين 
فرض سيطرتهم وهيمنتهم على 

سكان القضاء.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اوبك  لسلة  النفط  اسعار  ارتفعت 
اليومي امس الثالثاء ليصل الى اكثر 
من 39.97 دوالر. وقالت املنظمة في 
بيان اطلعت عليه الســومرية نيوز 
ان "سعر ســلة أوبك من 13 برميالً 
للخام ســجل 39.97 دوالر للبرميل 
الواحد". مضيفة ان "السعر ارتفع 
عن اليوم الســابق الذي بلغ 39.22 
أوبك".  أمانة  دوالر، وفقا حلســابات 
وتأثــر ســعر اوبك باخلامــني برنت 
واالمريكي بعد ارتفاعهما يوم امس 
الى اكثر من %8 وسط تفاؤل بايجاد 

لقاح ملرض كوفيد- 19.
وتتألف سلة منظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوبــك( املرجعية من: مزيج 
وجيراســول  )اجلزائــر(،  الصحــراء 
)أنغوال(، وأورينت )إكــوادور(، وزافيرو 
)غينيــا االســتوائية(، ورابــي ليت 
البصرة  إيــران(،  وإيــران  )غابــون(، 
إكســبورت  الكويت  )العراق(،  ليت 
)الكويت(، إس ســيدر )ليبيا(، بوني 
العربــي  )نيجيريا(،الضــوء  اليــت 
الســعودية(،  العربيــة  )اململكــة 
املتحدة(  العربية  )اإلمــارات  موربان 

وميري )فنزويال(.

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف وزير التخطيــط خالد جنم 
البتال امــس الثالثــاء، ان االتفاقية 
ابرمتها  التــي  الصينية  العراقيــة 
احلكومة السابقة برئاسة عادل عبد 
املهدي، ســوف تدخل حيــز التنفيذ 
خالل األيــام القليلــة املقبلة، فيما 

نفى وجود اتفاقية مماثلة مع مصر.
وقال الوزير فــي حوار متلفز مع قناة 
العراقية الرســمية وتابعته الصباح 
اجلديد: "خالل األيــام الثالثة املاضية 
كان هناك نقاش مع السفير الصيني 
فــي العــراق بخصــوص االتفاقية 
املوقعة مع الصني"، مبينا أن "األيام 
املقبلة ستشــهد اإلعــالن عن بدء 

االتفاقية ودخولها حيز التنفيذ".

وكانــت عضــو جلنــة االســتثمار 
أكدت  جودت،  شاكر  ندى  واالقتصاد، 
اجلمعة املاضية، ان هناك ثالث جهات 
رقابية مســؤولة عن مراقبة االتفاق 

العراقي الصيني االقتصادي.
وقالت جودت في تصريح صحفي ان 
االنتهاء  بعد  الصينية  "الشــركات 
من ازمة فيروس كورونا ستتوجه الى 
العراق من اجل املباشرة في مشاريع 

االعمال التي تضمنها االتفاق".
ابرمت  التــي  ان "العقود  وأضافــت 
مع الصني ضمن االتفاقية، ســيتم 
مراقبتهــا من قبــل ديــوان الرقابة 
الى  باإلضافة  النزاهة،  املالية، وهيئة 

مجلس النواب".
تفصيالت أوسع ص 6

أسعار نفط أوبك ترتفع
إلى 39.97 دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
حذرت عضو اللجنة املالية النيابية  
النائبة ســهام العقيلــي ، اجلهات 
الوزاري  باالمر  العمل  احلكومية من 
القاضي بتخويــل مدير عام   2260
عقارات الدولة صالحيات بيع وايجار 
امــوال الدولة، عادة هــذا التخويل 
اهــدارا المــوال الدولــة ب"غطاء 

قانوني".
وقالــت  العقيلي ان " اموال الدولة 
لســرقات  تعرضــت   2003 بعــد 
منظمة وممنهجــة من قبل جهات 

وفاســدين  متنفــذة  سياســية 
"،منتقده، بشــدة االمر الذي صدر 
املاليــة بتخويل مدير عام  عن وزير 
عقــارات الدولة صالحيــات بيعها 
وايجارها ، ودعت مجلس النواب الى 
"ايقاف الهدر العام الموال وممتلكات 

الدولة من خالل دوره الرقابي " .
واضافــت ان "احلكومة احلالية بدال 
املتجاوز  الدولــة  امــوال  اعادة  من 
االســتمرار  الى  عليهــا، عمــدت 
وممتلكات  امــوال  هدر  مبسلســل 

الدولة بغطاء قانوني".

نائب من المالية النيابية:
الحكومة الحالية تهدر أموال الدولة 

بـ)غطاء قانوني(

قبل التصويت على قانون االقتراض لتمويل العجز

الصباح الجديد - متابعة:
الواليات املتحدة  أن تفرض  يتوقع 
عقوبات  املقبل،  األســبوع  حتى 
اإليرانيــني  املســؤولني  علــى 
املتورطني في حملة قمع احملتجني 
العام املاضي، بحســب ما نقلت 
وكالة "رويتــرز" عن ثالثة مصادر 

مطلعة.
وبحســب التقریر، قالت املصادر، 
عن  الكشــف  عدم  طلبت  التي 
هويتها، إن العقوبات ســتفرض 
احتجاجات  قمــع  ذكــرى  فــي 
نوفمبــر 2019، والتي تعتبر أكثر 
االحتجاجــات الشــعبية دموية 

منذ ثورة 1979.
إن  لـ"رويتــرز"  مصــدر  وقــال 
األسبوع  سُتنّفذ  التي  العقوبات 
املقبل، تشمل مجموعة واسعة 
مــن اإلجــراءات ضد عــدة أفراد 

وعشرات الكيانات اإليرانية.
وبحســب التقرير، امتنعت وزارة 
والبعثة  األميركيــة  اخلارجيــة 
اإليرانيــة لــدى األمم املتحدة عن 

التعليق حتى اآلن.

وأوضحت "رويتــرز" أن التحضير 
لهذه العقوبــات بدأ قبل بضعة 
أشــهر، حيث تعتزم واشــنطن 
فرض عقوبات على املتورطني في 

قتل املدنيني.
أن  لـ"رويترز"  املصــادر  وذكر أحد 
األفراد الذين ستعاقبهم الواليات 

مسؤولي  من  سيكونون  املتحدة 
اجلمهورية  فــي  واحلكومة  األمن 

اإلسالمية.
وفي وقت ســابق، نقلت "رويترز" 
عــن ثالثــة مســؤولني بــوزارة 
الداخليــة اإليرانيــة قولهم، إن 
حوالــي 1500 شــخص، بينهم 

امــرأة، قتلوا  17 مراهًقــا و400 
االحتجاجات  من  أسبوعني  خالل 
في نوفمبــر 2019 احتجاًجا على 
االرتفــاع املفاجــئ في أســعار 
الوقود، ويأتي هــذا بينما أعلنت 
اإليرانيــة عــن  الداخليــة  وزارة 
مقتل نحو 225 شخًصا في هذه 

االحتجاجات.
وتزامنــاً مــع الذكــرى األولــى 
الحتجاجات نوفمبــر، قال جاويد 
املتحدة  املقرر اخلاص لألمم  رحمن، 
إيران،  املعني بحقوق اإلنسان في 
لألمم  العامة  للجمعية  تقرير  في 
املتحــدة يوم االثنــني 26 أكتوبر، 
إن إيــران تواصــل انتهاك حقوق 
املتظاهرين بشــكل جــدي بداًل 
من محاسبة املسؤولني عن قمع 

احتجاجات العام املاضي.
وكان األمني العــام لألمم املتحدة، 
خالل  أشــار  غوتيريش،  أنطونيو 
أكتوبر  منتصــف  قدمه  تقريــر 
العامة في  إلى اجلمعيــة  اجلاري 
دورتها اخلامســة والسبعني، عن 
حالة حقوق اإلنسان في إيران، إلى 
وأحكام  واالنتهاكات  التعذيب  أن 
اإلعدام والســجن مستمرة ضد 
أودت  التي  االحتجاجات  معتقلي 
بحياة املئات برصاص قوات األمن. 
الســلطات  إن  فــي حينه  وقال 
احلية  الذخيرة  وجهــت  اإليرانية 
نحــو رؤوس املتظاهريــن واملارة، 

حيث ُقتــل ما ال يقــل عن 304 
23 طفالً  بينهم  من  أشــخاص، 
)22 صبياً وفتاة واحدة( و10 نساء، 
بني 15 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 
2019 وفقــا إلحصائية مفوضية 
حقــوق اإلنســان، لكــن تقارير 
منظمات أخرى ومصادر املعارضة 

تشير إلى مقتل 1500 متظاهر. 
وفي هذا اإلطار، كانت معصومة 
اإليراني  الرئيس  مساعدة  ابتكار، 
حســن روحانــي لشــؤون املرأة، 
الذين خرجوا  املتظاهرين  وصفت 
خالل احتجاجــات نوفمبر 2019، 
بـ "اإلرهابيــني"، ودافعت عن قرار 
حاكمة بلدة قدس، غرب طهران، 
التــي أمــرت بإطالق النــار على 

املتظاهرين وقتلهم.
وفي الســياق نفســه، كشفت 
تقارير نشرها موقع "أكسيوس" 
ترغب  ترمب  إدارة  أن  األميركــي، 
إلى  بايدن  إدارة  عــودة  بتصعيب 
االتفاق النووي، بحيث ال تستطيع 
األخيــرة رفع العقوبــات اجلديدة 

حتى لو عادت لالتفاق مرة ثانية.

في الذكرى األولى لقمع احتجاجات نوفمبر العام الماضي

عقوبات أميركية جديدة ضد ايران وترامب يعتزم
تصعيب عودة بايدن إلى االتفاق النووي

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
توفي أمني سر اللجنة التنفيذية 
الفلسطينية  التحرير  ملنظمة 
الثالثاء،  امــس  عريقات،  صائب 
متأثــرا بإصابته بفيروس كورونا 

املستجد، عن 65 عاما. 
فــي  فتــح  وأعلنــت حركــة 
بيــان نبأ وفــاة عريقــات، كما 
ومســؤول  أقاربه  أحــد  أكــد 
فلســطيني وفاته. وكان صائب 
أســابيع  يعالج منذ  عريقــات 
"هداســا"  مستشــفى  فــي 
الذي  القدس،  في  اإلســرائيلي 
نقــل إليه إثــر تدهــور حالته 
أكتوبر  مطلــع  وفي  الصحية. 
إصابته  عريقات  أعلــن  املاضي، 

بفيروس كورونا. 
أن وضعه كان مســتقرا  ورغم 
في البداية، فإن حالته الصحية 
إلى  نقله  استدعى  مما  تدهورت، 
املستشفى. وخضع عريقات في 
أواخر أكتوبر املاضي إلى عملية 
املستشفى  في  دقيقة  جراحية 

اإلسرائيلي.
إلــى حالة عريقات  ينظر  وكان 
على أنها معقدة بشكل خاص، 

بالنظر إلــى تاريخه الطويل مع 
املشكالت الصحية، مبا في ذلك 

عملية زرع رئة عام 2017.
وكان عريقــات كبير املفاوضني 
إســرائيل،  مــع  احملادثات  فــي 
للزعيــم  ومستشــارا 
الفلســطيني الراحــل ياســر 
عرفــات والرئيس احلالي محمود 

عباس.
الــذي تلقى  وشــارك عريقات، 
تعليمــه في الواليــات املتحدة 
األميركية، في كل جولة تقريًبا 
مــن مفاوضــات الســالم بني 
إســرائيل والفلسطينيني، بدءا 
من مؤمتر مدريــد التاريخي في 
عــام 1991، عندما ظهر مرتديا 

الكوفية الفلسطينية.
القليلة  العقــود  مــدى  وعلى 
التاليــة، كان لعريقات حضوراً 
اإلعالم  في وســائل  مســتمراً 
الغربية، حيــث دعا بال كلل إلى 
حل الدولتني للصراع املســتمر 
منــذ عقود، ودافع عــن القيادة 
الفلسطينية وألقى باللوم على 
التوصل إلى  إسرائيل في فشل 

اتفاق.

وفاة كبير المفاوضين 
الفلسطينيين صائب عريقات 
جراء إصابته بفيروس كورونا

وزير التخطيط: االتفاقية العراقية ـ 
الصينية تدخل حيز التنفيذ خالل أيام
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لــم يهنئ عدد من زعمــاء العالم 
املنتخب جو  األميركــي  الرئيــس 
بايــدن، بعد فوزه فــي االنتخابات 
التي حسمت الســباق إلى البيت 
األبيض مؤخرا، منهيا حقبة دونالد 

ترامب.
أبــرز الزعمــاء الذين لم  ومن بني 
يهنئوا بايدن بعد، رؤســاء روســيا 
فالدمييــر بوتن، والصني شــي جني 
بينغ، وتركيا رجــب طيب أردوغان، 
بولســونارو،  جايــر  والبرازيــل 
لوبيز  أندريس مانويل  واملكســيك 

أوبرادور.
وحســب شــبكة »ســي إن إن« 
»صمت«  فإن  األميركية،  اإلخبارية 
هؤالء الرؤساء حتى اللحظة »يبوح 
بالكثير«، األمــر الذي قد ينعكس 
على عالقتهم مع بايدن مستقبال.

فالدميير بوتن
في عام 2016، هنأ الكرملني ترامب 
بالفــوز بالرئاســة بعد ســاعات 
من إعالن نتائــج االنتخابات، لكن 
الرئيس الروســي لــم يوجه نفس 

الرسالة إلى بايدن.
وقــال املتحدث باســم الكرملني 
دميتــري بيســكوف، امــس األول 
االثنني، إن موسكو ستنتظر نتائج 
التعليق  قبل  الرسمية  االنتخابات 

على النتيجة احلالية.
وخالل فترة رئاســته، خالف ترامب 
القائمة  األميركيــة  السياســة 
منــذ فترة طويلة مع روســيا، من 
خالل مدحه املتكــرر لبوتن، مما أثار 
حملته  ســماح  حول  الشــكوك 
االنتخابات  الروســي في  بالتدخل 
التي أوصلته إلى سدة احلكم عام 

.2016
ومــن هنــا ال ميكــن توقــع نفس 
العالقة احلميمــة بني بوتن وبايدن، 
الذي تعهــد بالتعامل مع التدخل 
األجنبي في شــؤون بالده على أنه 

»عمل عدائي«.
وصف بايدن روسيا بأنها »التهديد 
الرئيسي« لألمن القومي األميركي 

فــي أواخر أكتوبر املاضــي، ، وذلك 
خــالل مقابلــة مع برنامــج »60 
دقيقة« على شبكة »سي بي إس« 

األميركية.
ورد املتحــدث باســم الكرملــني 
بايدن،  تصريــح  على  بيســكوف 
بالقول إن »روسيا ال توافق عليها«، 
وإن »مثل هــذا اخلطــاب أدى إلى 
االحتاد  جتــاه  الكراهية  تضخيــم 

الروسي«.
رغم خطابه احلاد كمرشح للرئاسة 
عــام 2016، تلقى الرئيس املنتخب 
آنذاك ترامب التهنئة على فوزه من 
الرئيس شــي جني بينغ، الذي دعا 
إلى املضي قدما في عالقة صينية 

أميركية »سليمة« و«مستقرة«.

وبينمــا أقام ترامب وشــي لفترة 
متوقعة،  غيــر  صداقــة  وجيــزة 
البلدين  بــني  العالقات  تدهــورت 
وســط انقسامات شــديدة حول 
وحقوق  والتكنولوجيــا  التجــارة 
بالتوســع  واتهامــات  اإلنســان 

الصيني، وأخيرا جائحة كورونا.
وزارة  باســم  متحــدث  وجتنــب 
األول  امــس  الصينية،  اخلارجيــة 
االثنني، األسئلة حول موعد تهنئة 
بايدن بفوزه فــي االنتخابات، حيث 
قــال إن الصني ســتتصرف »وفقا 

للممارسات الدولية«.
وليس من الصعب معرفة ســبب 
بايدن، فقد  تردد بكني في تهنئــة 
بايدن بقدرته على مواجهة  تفاخر 

الصني على عكس ترامب، وشجب 
»احتضان« ترامب للرئيس الصيني 

في بداية عهده.
كما أن بكني ترى أنها غير مضطرة 
لتقدمي تنــازالت جديــدة للواليات 
املتحدة في ظل إدارة جديدة، وفقا 

لـ«سي إن إن«.

رجب طيب أردوغان
أشاد ترامب بالرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغــان في ظــل تعامله 
اخلشــن مع معارضيــه، خصوصا 
عقب محاولة االنقالب الفاشــلة 

في يوليو 2016.
أردوغان  كما امتــدح ترامب فــوز 
املثير للجدل في االســتفتاء على 

الرئيس  حصــل  الذي  الدســتور، 
مبوجبــه على ســلطات تنفيذية 
أوسع أحكمت قبضته على البالد.

وباختصار، مع تولي ترامب منصبه، 
حصل أردوغان على تفويض مطلق 
إلى حد كبير ليفعل ما يريد، لكن 
القصة ستكون مختلفة متاما مع 
بايدن، الذي لــم يعترف به أردوغان 
للواليات  منتخبــا  رئيســا  بعــد 

املتحدة.
وفي حديثه العام املاضي في حلقة 
خاصة مــن برنامــج »ذي ويكلي« 
اإلخباري، قال بايدن إنه »قلق« بشأن 
تركيا«، وســيتخذ »نهجا مختلفا 
متاما« للعالقات معها، مبا في ذلك 

دعم قيادة املعارضة واألكراد.

وأغضــب أردوغــان حلف شــمال 
األطلسي بشــراء أسلحة روسية، 
األمر الــذي دفع بايــدن للقول إن 
لهذه  ثمــن«  »دفع  أردوغــان  على 
اإلجــراءات، مبا في ذلك ما إذا كانت 
الواليات املتحدة ستستمر في بيع 

األسلحة له.

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، 
»ترامب  باســم  غالبــا  املعــروف 
بســبب  االســتوائية«  املناطــق 
اشــتراكه في بعض الصفات مع 
واليته،  املنتهية  األميركي  الرئيس 
التزم الصمت بشأن خسارة ترامب.

الذيــن  وأوالده،  بولســونارو  وكان 

السياسة،  في  دورا نشطا  يلعبون 
متفائلــني بشــأن إعــادة انتخاب 

ترامب لوالية رئاسية ثانية.
وقد شكك جنله، عضو الكونغرس 
إدواردو بولســونارو، الــذي ارتــدى 
قبعــة »ترامــب 2020« في رحلة 
إلى واشــنطن مبعوثا لوالده، في 
األصوات التــي حصل عليها بايدن 
وفي نزاهــة االنتخابات األميركية، 
وذلــك من خــالل تغريــدات على 
حســابه فــي »تويتر« األســبوع 

املاضي.
ومع رحيل ترامب، يفقد بولسونارو 
حليفا دبلوماســيا مهمــا، ويجد 
نفسه في مواجهة رئيس أميركي 
مهتــم بقضايا حقوق اإلنســان، 
وبأزمــة كورونا، التي لطاملا أنكرها 
الرئيــس البرازيلــي حتــى أصابه 

الفيروس.

الرئيس املكسيكي
أدلى الرئيس املكســيكي أندريس 
مانويــل لوبيز أوبــرادور ببيان متت 
صياغته بعناية بشــأن االنتخابات 
األميركيــة، إذ لــم يخاطب بايدن 
باعتبــاره الفائــز، وقــال بدال من 
ذلــك إنه »بحاجــة لالنتظار حتى 
انتهاء الطعــون القانونية في فرز 

األصوات«.
الــذي صدر  البيــان  وأضــاف في 
الســبت: »ســننتظر حل جميع 
القضايا القانونية. ال نريد أن نكون 
طائشــني أو نتصرف باستخفاف. 
نريــد أن نحترم حــق تقرير املصير 

للشعب«.
وثيقة  أوبــرادور عالقة  لوبيز  وأقام 
مــع الرئيس األميركــي على مدى 
والتقى  املاضية،  القليلة  السنوات 
الرجالن في يوليو لالحتفال بتنفيذ 
الواليات املتحدة  التجارة بني  اتفاق 

واملكسيك وكندا.
وقد يرجــع إحجام لوبيــز أوبرادور 
عن تهنئة بايــدن إلى صداقته مع 
ترامب، كمــا ميكن تفســير هذه 
اخلطوة على أنها استمرار في نهج 
للمكسيك  اخلارجية  السياســة 
املتمثــل في جتنــب التعليق على 

شؤون الدول األخرى.

من بينهم الروسي والصيني

خمسة رؤساء لدول بعضها عظمى لم يهنئوا بايدن بفوزه وصمتهم يبوح بالكثير

الرئيس األميركي املنتخب جو بايدن

خالل فترة رئاسته، 
خالف ترامب 

السياسة األميركية 
القائمة منذ فترة 

طويلة مع روسيا، 
من خالل مدحه 
المتكرر لبوتن، 

مما أثار الشكوك 
حول سماح حملته 

بالتدخل الروسي 
في االنتخابات التي 

أوصلته إلى سدة 
الحكم عام 2016.
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بغداد - الصباح الجديد:

التخطيــط خالد جنم  وزير  كشــف 
البتــال، امــس الثالثــاء، عــن دخول 
االتفاقيــة العراقيــة الصينية التي 
برئاسة  الســابقة  احلكومة  ابرمتها 
عادل عبد املهــدي حيز التنفيذ خالل 
األيام القليلة املقبلة، فيما نفت وجود 

اتفاقية مماثلة مع مصر.
وقــال الوزيــر فــي حــوار متلفز مع 
قنــاة العراقيــة الرســمية وتابعته 
»الصبــاح اجلديد«، إنــه »خالل األيام 
الثالثة املاضيــة كان هناك نقاش مع 
السفير الصيني في العراق بخصوص 
االتفاقية املوقعــة مع الصني«، مبينا 
أن »األيام املقبلة ستشهد اإلعالن عن 

بدء االتفاقية ودخولها حيز التنفيذ«.
أن »االتفاقية  التخطيط،  وزير  وأضاف 
الصينية تتضمن شــقني األول وهي 
اتفاقيــة احملاســبية والثانيــة وهي 

اتفاقية النفط«.
االســتثمار  جلنــة  عضــو  وكانــت 
واالقتصاد، ندى شــاكر جودت، أكدت 
اجلمعة املاضية ،ان هناك ثالث جهات 
االتفاق  مراقبة  رقابية مســؤولة عن 

العراقي الصيني االقتصادي.
وقالت جــودت في تصريح صحفي ان 
»الشــركات الصينية بعــد االنتهاء 
من ازمة فيروس كورونا ستتوجه الى 
العراق من اجل املباشــرة في مشاريع 

االعمال التي تضمنها االتفاق«.
وأضافــت ان »العقــود التــي ابرمت 
مــع الصني ضمن االتفاقية، ســيتم 
مراقبتها من قبل ديوان الرقابة املالية، 
الى مجلس  باإلضافة  النزاهة،  وهيئة 

النواب«.
النيابية  والطاقة  النفط  وكانت جلنة 
قد طالبت باحلصول على نسخة من 
اتفاقية التفاهــم املبرمة بني العراق 

والصني.
وقال رئيس اللجنة هيبت احللبوســي 
في بيان صحفــي إن هناك معلومات 
عن توقيــع العراق أكثر مــن ثمانية 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصني 
دوالر  مليــار   500 قيمتهــا  تتجــاوز 

للسنوات العشر القادمة«.
وأضــاف أن »االتفاقية تتضمن إقراض 
العراقيــة مئات  الصــني احلكومــة 
الدوالرات على شــرط  املليارات مــن 
ضمان ورهن النفــط العراقي ملدة 50 
عامــا القادمة لتســديد القرض مع 

الفوائد املترتبة عليه“.
وكانت وســائل إعالم محلية سربت 
مؤخــرا كتابــا رســميا يشــير إلى 
أن العــراق قــام بإيداع مبالــغ مالية 
لشــحنات مصدرة وفقــا لالتفاقية 
لدى  الصينية في حســاب  العراقية 
البنــك الفيدرالي األميركي ومبجموع 
مبالغ تزيد على 400 مليون دوالر، وذلك 

لشهري أكتوبر ونوفمبر فقط.

وأعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبد 
املهدي فــي ســبتمبر 2019 أن بالده 
ستنضم إلى مشروع الصني الضخم 
للبنية التحتية املعروف مببادرة »حزام 

وطريق«.
والطريق«  »احلــزام  مبادرة  وتشــمل 
مشــاريع عاملية ضخمة مــن موانئ 
صناعية  ومجمعات  حديد  وســكك 
متتد في أنحاء آسيا وإفريقيا والشرق 
األوسط وأوروبا، والتي سيتم استثمار 

ترليونات الدوالرات في إطارها.
انتقادات  الصينــي  املشــروع  وواجه 
ملراكمتــه ديونا على الــدول الفقيرة 
بينمــا يثير قلق واشــنطن التي ترى 
فيه محاولة من الصني لتوسيع رقعة 

نفوذها. من جهة أخــرى حذرت وزارة 
التخطيط، امــس األول االثنني، من أن 
6250 مشروعاً تواجه مخاطر التوقف 
بســبب األزمة املالية احلالية، مشيرة 
إلى أن نســب إجنــاز هذه املشــاريع 
متباينــة وحتتاج إلى نحــو 100 مليار 

دوالر إلكمالها. 
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة 
الهنداوي، إن »األزمــة املالية التي متر 
خصوصا  والعــراق  عموما  بالعالــم 
بســبب جائحــة كورونــا وانخفاض 
أسعار النفط تهدد بإيقاف نحو 6250 
مشــروعا في مختلــف القطاعات«، 
الفتــا إلى أن »املبالــغ التي نحتاجها 
125 تريليون  إلمتام هذه املشاريع تبلغ 

دينار، ما يقارب 100 مليار دوالر«. 
وأضــاف أن »الــوزارة في ظــل األزمة 
املالية ســتركز على إمتام املشــاريع 
ذات نســب اإلجناز املتقــدم )%60 فما 
فوق( ألنهــا حتتاج إلــى مبالغ قليلة 
أولوية للمشــاريع اخلدمية  مع وضع 
في قطاع الصحــة والتعليم والطرق 
واجملاري واملاء. .والتي يتســبب توقفها 
بفقــدان األمــن واخلدمــات وفــرص 
العمــل وخدمــة املواطن«.  وبشــأن 
أنه  الهنداوي  أوضــح  املقبلة  املوازنة 
األموال نحو  التوجه لتخصيــص  »مت 
املشــاريع االســتراتيجية وخصوصا 
املشاريع ذات التشــابك مع أكثر من 
قطاع مثل قطاع الزراعة الذي يرتبط 

بالصناعة والنقل وتشــغيل واســع 
لأليادي العاملة إضافة إلى مشــاريع 
في القطاع الصناعي والســياحي، إذ 
ميتلك العراق مؤهــالت كثيرة وميكنه 
توظيف املــزارات واآلثار وتراثه في هذا 
اجملال مــا يفتح بابا جديــدأ لإليرادات 

املالية بعيدا عن النفط«. 
وتابــع أن »العراق الــذي يعتمد على 
النفــط مصــدرا لتمويــل ميزانيته 
منذ عقود، ليس من الســهولة عليه 
االنتقــال إلــى مورد آخر بســرعة، إذ 
حتتاج القطاعات اإلنتاجية إلى مراحل 
متعددة من بنى حتتية وموارد بشــرية 
وخبــرات لتهيئتهــا وإعدادها كمورد 

مالي يستطيع متويل املوازنة«. 

توقف اكثر من 6 االف مشروع بحاجة إلى 100 مليار دوالر

وزير التخطيط يكشف عن دخول االتفاقية
 العراقية ـ الصينية حيز التنفيذ خالل أيام

التفاقية تتضمن 
إقراض الصين 
الحكومة العراقية 
مئات المليارات 
من الدوالرات 
على شرط ضمان 
ورهن النفط 
العراقي لمدة 
50 عاما القادمة 
لتسديد القرض مع 
الفوائد المترتبة 
عليه

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
عــادت الليــرة التركية لالنخفــاض أمام 
الدوالر، امــس الثالثاء، بعدمــا كانت قد 
صعدت أمس حيث عوضت بعض اخلسائر 

التي منيت بها مؤخرا.
بتوقيت موسكو،   09:30 الساعة  وبحلول 
جرى تداول العملة التركية عند 8.32 ليرة 
األمريكية  العملة  تكــون  وبذلك  للدوالر، 
قد صعــدت بنســبة %3.12، وفقا ملوقع 

»بلومبرغ«.
وتراجعت الليرة التركية األســبوع املاضي 
إلــى مســتوى قياســي إلــى 8.58 أمام 
الدوالر، وهبطت بنسبة %30 أمام العملة 

األمريكية هذا العام.
وعقب هــذا التراجــع أصدرت الرئاســة 
التركية قرارا يقضي بإقالة محافظ البنك 
املركــزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيني 
ناجي آغبــال، رئيس إدارة االســتراتيجية 

واملوازنة بالرئاسة، خلفا له.

 الصباح الجديد ـ وكاالت:    
قالت شــركة إير شــاتل النرويجية إنها 
تواجــه خطــورة االفالس وذلــك بعد يوم 
من رفض النرويج طلبهــا باحلصول على 
مساعدات حكومية تقدر مبئات املاليني من 

الدوالرات.
ونقلــت »بلومبرج« عن الشــركة القول 
في بيان امــس الثالثاء إنها تكبدت صافي 
خســائر خالل الربع الثالث تقــدر بـ 980 

مليون كرونة )109 ماليني دوالر(.
وأضافت أنها في حاجة لرأس مال إضافي 
خــالل أول 3 أشــهر مــن 2021 من أجل 
اســتمرار عملها وذلك فــي الوقت الذي 
تســتمر فيه أزمة كورونا في اســتنزاف 

احتياطياتها النقدية.
ويأتي هذا التحذير بعدما أن ذكرت الشركة 
إنها سوف متنح 1600 موظف إجازة بدون 
مرتب لتوفيــر األموال، وذلك عقب قيامها 
بالفعل بتســريح 80 في املائة من قوتها 

العاملة.
وأوضحت أنه بدون التوصل التفاق بشــأن 
حصولها على مساعدات ورأس مال جديد 
وانتعاش الســفر » ســوف تكــون هناك 
خطورة كبيرةبأن تدخل الشــركة مرحلة 

اإلفالس«.

انخفاض الليرة التركية 
بنحو 4 % أمام الدوالر

الخطوط النرويجية 
تواجه خطر اإلفالس
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يتذكر املهتمون بالسينما تلك األوقات اجلميلة 
التي كنا نقضيها في أروقة نادي الســينما في 
القاعة اخملصصة له في مسرح الرشيد، والذي 
وفــر لنا فرصة مشــاهدة العديــد من األفالم 
السينمائية املهمة والتي أختارها بعناية كبيرة 

األساتذة الذين توالوا على إدارته.
فبعد احلصار الذي فرض على العراق بعد حرب 
اخلليج الثانية، تراجعت دور السينما في بغداد 
وباقي احملافظات العراقية عن اســتيراد األفالم 
الســينما العاملية احلديثــة والتي كانت تصل 
الى هذه الدور بوقت قريــب من انتاجها، والتي 
اســتمر عرض بعضها لعدة أســابيع ، فكان 
نادي الســينما مبثابة التعويض املهم عن ذلك 

التراجع.
بعــد العام 2003 ، والدمار الــذي أحلقته احلرب 
وتدمير بناية مسرح الرشيد بشكل شبه كامل، 
توقف نادي الســينما وأستمر هذا التوقف ملدة 
17 عاما، ولم نشــهد عودة جديدة لهذا النادي، 

رغم بعض احملاوالت التي لم تستمر طويال.
اليوم وبعد ان مت بناء مسرحني إضافيني في بناية 
املسرح الوطني ، هما مسرح الرافدين ومسرح 
أشــور ، وتوفر اإلمكانيات الالزمة إلعادة أحياء 
نادي السينما، مت االتفاق والتصويت في مجلس 
إدارة دائرة السينما واملسرح إلعادة العمل بهذا 
النادي وعلى مســرح أشــور الذي يتسع ل150 
شخصا، وســتنطلق فعاليات النادي قريبا جدا 
، ومت تهيئة مجموعة مختــارة من أهم األفالم 
الســينمائية لتعــرض على جمهــور النادي، 
وبذلك ميكن لنا العودة الى طقوس املشــاهدة 

السينمائية التي كان يوفرها النادي لرواده.
قد يقول البعض ان معظم األفالم السينمائية 
أصبحت متوفرة االن على املنصات السينمائية 
مثل نيتفلكس وسينمانا وغيرها، وهذا صحيح 
جدا لكن يبقى ما ســنختاره من أفالم مهمة 
ال تتوفــر على هــذه املنصــات، ووجود طقس 
ســينمائي مثالي، هوما مييز هذه املشاهدة عن 
املشــاهدة املنزلية، كذلك يوفــر النادي فرصة 
اللقاء باألصدقاء والنقــاش الذي ميكن ان يدور 
حول هذا الفلــم أو ذاك مــن النواحي الفنية 

العديدة لكل فلم إخراجا وتصويرا ومتثيال.
كذلك ســيقيم النادي جلســات احتفاء برواد 
وجنوم الســينما العراقية، مع عرض ألفالمهم 
كجزء مــن االعتراف بدورهم فــي العمل على 

استمرار دميومة احلراك السينمائي العراقي.
عــام  للجمهــور بشــكل  دعــوة  اذان هــي 
واملتخصصني بالصناعة الســينمائية بشكل 
خاص للحضور ومشــاهدة أفالمــا مهمة من 
مدارس ســينمائية مختلفــة، فهناك العديد 
من األفالم األسيوية واألفريقية، وافالم من أوربا 
الشرقية تتناول قضايا مهمة إضافة الى افالم 
عربية مهمة حصلت على جوائز في مهرجانات 

سينمائية عاملية.

كاظم مرشد السلوم

نادي السينما
ثانية 

»األب« لفلوريان زيلر يفتتح الدورة 42 
لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد إلغاء حفل االفتتاح أنتوني هوبكنز يستكشف أعماق الخرف في فلم األب 

انطالق فعاليات مهرجان 
االسكندرية السينمائي 

غذاء الروح للمخرج عباس العبودي يفوز 
)ISO( بجائزة أفضل فلم قصير في مهرجان

 
القاهرة ـ متابعة

الصباح الجديد:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي عن اختيــار فيلم »األب - 
The FaTher« إخــراج فلوريان زيلر، 

ليكون فيلم افتتاح الدورة 42 التي 
تقــام خالل الفترة مــن 2 إلى 10 
ديســمبر املقبل، وذلك في عرضه 
األول بالعالــم العربــي وأفريقيا، 

وبحضور عدد من صناعه.
الفيلم من إنتاج اململكة املتحدة 
في  األولى  التجربة  ويعد  وفرنسا، 
الروائي  الكاتب  خملرجه  الســينما 
زيلر،  فلوريان  الفرنسي  واملسرحي 
والذي حتولت كثير من مسرحياته 
إلى أفالم ســينمائية، ومن بينها 
الســيناريو  له  الذي كتب  »األب« 
كريســتوفر هامتون احلاصل على 
 Dangerous« األوسكار عن فيلمه

Liaisons- عالقات خطرة«.

وتدور أحــداث الفيلــم، حول أب 
مسن يرفض االعتراف بتقدمه في 
العمر، وال يقبل املســاعدات التي 
تقدمها له ابنته، وتكون املعضلة 
يهتز  يبدأ شــعوره  األكبر عندما 

باألشخاص والعالم من حوله.
املتابعون  يضعــه  الــذي  الفيلم 
للسينما في صدارة األعمال التي 
األوسكار  جوائز  على  ســتنافس 
األب،  دور  فيــه  يقــدم  املقبلــة، 
آنتونــي هوبكنز الــذي يعد أحد 
أبــرز املمثلني في العالم، واحلاصل 
على أرفع اجلوائز، ومنها؛ األوسكار 
والبافتا وإميي وسيسل بي دوميل، 

وتشــاركه البطولة في دور االبنة 
على  احلاصلة  اإلجنليزيــة  املمثلة 
أوليفيا كوملــان، كما  األوســكار 
اإلجنليزي  املمثــل  أيضا  يشــارك 

روَفس سيَول في دور زوج االبنة.
ويقــول محمــد حفظــي رئيس 

تفتتح  أن  »يســعدنا  املهرجــان: 
42 بفيلــم »األب«، الذي  الــدورة 
يخطف األنفاس ويحطم القلوب، 
بقصتــه القويــة واملؤثــرة التي 
ســتذهل جمهور القاهــرة عند 
مشــاهدته في ديســمبر املقبل، 

وقــد أخرجه فلوريــان زيلر بإتقان 
شــديد، مبشــاركة املمثل القدير 
أوليفيا  واملمثلة  أنتوني هوبكنــز 
كوملــان اللذان يقدمــان مع باقي 

فريق التمثيل أداء متميزا«.
مــن جانبه يقول مخــرج الفيلم 

فلوريان زيلر: » فخور باختيار فيلم 
»األب« الفتتــاح مهرجان القاهرة 
السينمائي العريق، ومتشوق جدا 
لرد فعل اجلمهور عند مشــاهدة 
الشاشة  الفيلم اخلاص علي  هذا 

الكبيرة  ».

د. سالم شدهان

في زمــن ال يتجاوز األربعة دقائق أعلن 
فيلم أنني املاضي عــن صرخة مدّوية 
ليس جديدة على السينما ابدا لكنها 
جديدة من حيث االشــتغال واملعاجلة 
الصورية التــي اعتمدت على حكاية 
اال  مــكان  بكل  ومنتشــرة  متداولة 
وهي سوء تعامل االب املشغول بلعب 
القمار مع ابنته الصغيرة التي فقدت 
امها بوقت مبكر وما يترتب من افعال 

وتأثيرات اثر هذا التعامل.
الفيلم مبروحة وهي تدور معلنة  يبدأ 
عن بدأ احلكاية ورحلة األلم من خالل 
بناء يعتمد على تقنية ال)فالش باك( 
, فتاة شــابة جتلس في مكان نصف 
مضيء تكرر اللقطــة ألكثر من مّرة 
مبســاحة حركة تبدأ من املروحة التي 
تدور ببطء الى الفتاة, وهنا اشــتغال 
لروح احلكاية ممزوج  ينبأ بفهم واضح 
بفهــم لغــة التعبير الســينمائية 
اعتمــادا على قــّوة  تعبيــر اإلضاءة 
واحلركــة والربط ) املزج( مابني كتلتني 
بنــاء فكرة  مختلفــني في ســبيل 
تعلن عــن الوضع النفســي املظلم 
للشــخصية التي ينــوي الفيلم ان 

يعلن عنها.
لم تنســى اخملرجة ان تقول لنا ان زمن 
جريــان االحداث هو نهــار وليس ليل 
من خالل الضوء املتقطع الذي يدخل 
مــن خالل الشــباك وفي هــذا داللة 
عن الوضع النفســي الذي تعيشــه, 
اذن الظــالم ينطلق مــن طبيعة روح 
وتتناول  تنهــض  التي  الشــخصية 
صورة والدتها املتوفية بكوادر جميلة 
وبتقسيم  متناهية  بدّقة  مدروســة 
مســاحة الصورة الى أجزاء تنبع من 
الدرامّية, ثم  التعبير وضروراتــه  قّوة 
ينطلق صــوت الفتــاة لتتحدث عن 
معاناتها وحكايتهــا احلزينة بحوار ال 
الصورة  ألن  اطالقــا  الفيلم  يحتاجه 
و بناءها التشــكيلي قّدم لنا اكثر مما 
قالتــه الكلمات ولم تعــد هناك اية 
حاجة للكالم الذي نسمعه مرغمني, 
وهنا حتــدث انتقاله الى املاضي جاءت 
بوقتهــا ولم تكن مقحمــة ابدا اذ مت 
الصــورة مجتمعة  االشــتغال على 
لكي تضــع مبــّررات منطقية على 
ضــرورة االنتقــال الى املاضــي وذلك 
مــن خالل البنــاء الســردي الصوري 
الناجتة  االفعال  املعتمد على جريــان 
من احلركة واالضاءة وجمالية التكوين 
الــذي عنى كثيرا بأحجــام اللقطات 
واملتحركة  الثابتة  الكتل  وتقســيم 
ووضــع كل جزء من الصــورة مبحله 
الذي يخــدم املوضوع ويعلن  ومكانه 
التي  عن ســبب وجــوده, الطفلــة 
تكتب وترســم وتداعب لعبتها التي 
متّثل روحها احلقيقية, تسّرح شعرها 
بابتســامة جميلة مت التعامل معها 
بلغة سينمائية حجما وحركة وضوء 
ولون وزمن لقطــوي يصب في املهم 
واألهم , الضــروري واألكثر ضرورة الى 

درجــة اّننا   ان هناك ولو ثانية اتت لم 
تساهم في تطور السرد الذي يعتمد 
علــى الصــورة ولغتهــا التعبيرّية , 
وبينما هي تعيش هذا اجلو احملّبب لها 
يأتيها صــوت ابيها الــذي يأمرها ان 
جتلب له الشــاي بطريقة امرة بشعة 
جتعلها تفزع بشــّدة , و يبدأ الفيلم 
بالكشــف عن شــكل الظالم الذي 
يعتري الشــخصية , وتنتقل اخملرجة 
الى مشــهد جديد مبنــي بطريقة 
ســينمائية واعية مــن حيث احلركة 
استخدامه  جاء  الذي  ال)سلوموشن( 
درامية  ولضــرورة  اجلمــال  مبنتهــى 
تكشف عن اخللل في تعامل االب مع 
ابنته ,اخللل بشخصية االب وقسوته 
مع البنت الصغيرة ,وبعد صرخة األب 

الفيلم  كشف عن  البشــعة يكون 
معظم بنيته وموضوعه وحبكته بأن 
واحد , ويتم معاجلة كل هذا بلقطات 
لألب  تــام  بوعي  مرســومة  قريبــة 
وجماعته وهم يلعبون الورق ,وبالرغم 
من بساطة التجربة لكني وألول مّرة 
اشــاهد فيلما خملرجة عراقية تتعامل 
مع احجام اللقطات في هكذا جمال 
ووعي ,ال بل انهــا قّدمت لنا لقطات 
بخصوصّية  محصــورة  بتكوينــات 
املوضوع ال أكثر وال أقل ,ففي اللقطة 
التي تدخل بهــا الطفلة وهي حتمل 
قليال ألحد  الكاميرا  تتحّرك  الشــاي 
العبــي الورق وتفتح مســاحة مابني 
اليد التي حتمل الــورق واألخرى حتمل 
ســيكاره, تدخل الفتاة من خالل هذه 

املســاحة وهي حتمل الشاي بحركة 
بطيئــة وهي مرعوبة فتســقط هي 
والشــاي ويبقى في الكادر يد الرجل 
املتوجرة وسط  السيجارة  وهي حتمل 
غضب والدهــا الذي يرميها بقداحته 
وكأنه ينوي حرقها فتسقط القداحة 
دقيقة  وبتكوينات  كبيــرة  وبلقطات 
ان تســحب  الطفلة  جميلة حتــاول 
القداحــة وكأن ذلك غاية بالنســبة 
لها , ثم ترفع يدها إلنقاذ نفسها من 
يد والدها الذي يسحبها من شعرها 
,ثم تخرج غاضبة بعد ان اخذت بيدها 
اداة اجلرمية )القداحة ( كل ذلك يجري 
بلقطات مبنّية بزمن محســوب متاما 
يشبع العني والقلب والفضول وكأنها 
رسمت قبل التنفيذ وبأداء ساحر من 

الطفلة التي مّثلت بوجهها وشعرها 
ويديهــا وكل جزء منها , تخرج البنت 
غاضبة والكاميــرا تتحرك معها دون 
ان تقطــع بــني النصــف االخير من 
غرفة ابيها والنصف االول من غرفتها 
والقاطع الذي بينهما يتالشــى لتبدأ 
املرحلة االخيــرة من حياة البنت التي 
تدخل الى غرفتهــا غاضبة وحتيطها 
العابهــا من اجلهتني , وتبــرز لعبتها 
,تأخذها  على يســارها بكتلة كبيرة 
البنــت بعــد أن ترمي اوراق الرســم 
على االرض, ثــم تتناول اللعبة وتنظر 
لها بلقطة كبيرة وهي تشــّيعها ثم 
والدها  النيران من قداحة  تشعل بها 
وترميها على االرض, النيران التي تعلن 
عن اخلسارة املتوقدة في قلب الطفلة 
, ثم ال جتد من يواســها ســوى صورة 
امها التــي ترافقها من بداية الفيلم 
الى نهايته, وبينما هي منشــغلة مع 
الصورة تشعر بقّوة االحتراق مبالبسها 
فتصرخ صرخة مدوّية اقوى وابلغ من 
الصرخة التي حتّدثــت بها البنت في 
حوار ال يجدي وال ينفع بل اضّر بالفيلم 
للبنت  وانتقالــه  الصرخــة  ومــع   ,
التــي احترق نصف وجههــا واصابه 
التشــّوه , متد يدها لتحمل لعبتها , 
ثم ينتهــي الفيلم وتنزل كتابة تعلن 
فيها اخملرجة بأنهــا تبغي من الفيلم 
ان يكــون صرخة ,وهــذه الكتابة هي 
االخرى ال يحتاجهــا الفيلم ألنه كان 
فعال صرخة قوّية بليغة التأثير بعد ان 
مت صناعتها بفيلم انيق املظهر دقيق 
البناء محبوك بإيجاز واع اشتغل فيه 
الكاميرا  وحركة  التشــكيلي  البناء 
البطيئة  واحلركة  والضــوء  والتمثيل 

بأجمل اشتغال ووعي .
متعــة جمالية حقيقية يعيشــها 
املتلقي الــذي يعيش هــذه التجربة 
االشــتغال,  املتفــرّدة  الشــبابية 
فاللقطــات فيها عبــارة عن لوحات 
فيها  وتشــتغل  تعبيرّية مرســومة 
الســينمائي  التكوين  عناصر  جميع 
خلدمة املوضــوع ولزيادة روعة الفرجة 
 , الســينما  متذوقي  يتمناهــا  التي 
كما ال يفوتني ابدا أن اشــيد بجميع 
املمثلني الــذي قادتهم اخملرجة ببراعة 
كبيرة بدأ من الطفلة والشاّبة واألب 
واألصدقــاء, وكان كل ممثــل يتحرك 
ويتفاعل وفق خّطة دقيقة ال يجيدها 
االّ احملتــرف الذي متّرس في الســينما 
ولغــة تعبيرها , فالــكل فهم كيف 
يتعامل مع حجم اللقطة وقّوة الفعل 
ونوعــه ودرجة اشــتغاله الوظيفي , 
وهذا يحسب للمخرجة التي احسنت 
قيادة املمثل وجنحت في اختيار طاقم 
العمــل من مصــور يعي مــا يفعل 
بعلمية ســينمائية وهذا ليس غريبا 
الذي  الهاشــمي  احمد  الفنــان  عن 
له عدة افالم مخرجــا ومصورا لكنه 
هنا اشــتغل بحرفة مصــور واع جدا 
ومونتير ومصمــم اضاءة ولهذا ظهر 
بأجمل  الفكرة  البسيط  الفيلم  هذا 
صورة وابلغها وبهذا بّرر سبب وجوده 

وضرورة الكتابة عنه.

جمالية التكوين في فلم أنين الماضي لسارة عبد الكريم
كاظم مرشد السلوم

انطلقت األحــد 8 نوفمبر، فعاليات 
السينمائي  االســكندرية  مهرجان 
فــي دورتــه السادســة والثالثــني 
مبشــاركة  أكثر من 20 دولة  ضمت 
)لبنان، سوريا، املغرب، إيطاليا، مصر، 

اجلزائر، ليبيا، تونس(.
روائيا طويال على  12 فلما  ويتنافس 
جوائز مسابقة االفالم الروائية، فيما 
يتنافس 12 فمــا قصيرا على جوائز 

مســابقة االفالم القصيرة ، إضافة 
الــى املســابقة الســنوية لكتابة 

السيناريو .
يذكر ان املهرجان الغى حفل االفتتاح 
بســبب ســوء االحوال اجلوية التي 
ترافقت مع موعد احلفل، وتتخذ إدارة 
مشــددة  صحية  إجراءات  املهرجان 
املشاركني  جميع  ســالمة  لضمان 

فيه.

فاز الفلم الروائي القصير 
غذاء الروح للمخرج عباس 

العبودي بجائزة افضل 
فلم قصير يحمل مفهوم 
 Best social (   ، اجتماعي
concept short Film  (في 

مهرجان iso  السينمائي 
الذي أقيم في الهند ، 

ويتحدث الفلم عن أهيمة 
تأثير الموسيقى في 

العالقات االنسانية
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مبيعات كتب هاريس ترتفع  
بعد انتخابها نائبة لرئيس الواليات املتحدة اجلديد، قفزت مبيعات 

كل الكتب التي ألفتها كماال هاريس او تلك التي تدور حولها.
أربعة من أكثر عشرة كتب مبيعا على موقع أمازون كانت إما من 
تأليف كماال أو عنها. الكتب تشمل كتابا ألفته لالطفال ويحمل 
عنوان »أبطال خارقون في كل مكان«، ومذكراتها باسم »احلقائق 
التي نحتفظ بها: رحلة أميركية« وكتاب لألطفال من تأليف ابنة 
أختها مينا هاريس بعنوان »فكرة كمــاال ومايا الكبيرة« وكتاب 

نيكي غراميز املصور: »كاماال هاريس: راسخة في العدل ».
كماال ســطرت اســمها في صفحات التاريخ كأول امرأة ملونة 

تصبح نائبة للرئيس األميركي.
عضو مجلس الشــيوخ عن كاليفورنيا هي أيضا أول شخص من 
أصول ملونة يتم انتخابه ملنصب نائب الرئيس، وباتت تتقلد أعلى 

منصب شغلته امرأة في احلكومة األميركية على اإلطالق.
الرئيس املنتخب جو بايــدن كان له نصيب ايضا في اكثر الكتب 
مبيعــا، لكن ليس ضمن املراكز العشــرة االولى، فقد حل كتاب 
زوجته جيل بايدن »جوي: قصة جو بايدن« في املركز الرابع عشر.

خنزير يقتل ويلتهم الرجل الذي رباه وأطعمه
أفــادت صحيفة “يوكاتان تاميز”، بأن أحد اخلنازير في مزرعة مبدينة 
سيوداد ديل كارمن بوالية كامبيتشي املكسيكية، قتل صاحبه 
والتهم جثته بعد ذلــك. وأضافت الصحيفة، أن أقارب الضحية 
واســمه هوغو، جاءوا لزيارته في مســاء يوم 24 أكتوبر. لكنهم 
شــاهدوا الرجل مرميا علــى األرض في بركة مــن الدماء. كما 

الحظوا أن خنزيرا ميضغ كتف ويد هوغو.
وعندما وصل مســعفو الصليب األحمر إلــى مكان احلادث، كان 
األوان قد فات، بســبب فقدان هوغو للكثير من الدم، ومات قبل 

وقت طويل من وصول املساعدة الطبية.

قشر الليمون... مسؤول عن جمالك
عادة مــا تتخلصني من قشــر الليمون وهو ما لــم يعد عليك 
القيام به من اآلن وصاعداً. والســبب أنه ميكنك االســتفادة من 
هذا القشــر في العناية ببشــرتك. ولهــذا ننصحك بتحضير 
وصفة تساعدك على التخلص من الرؤوس السوداء ومن الكثير 
من الشــوائب. وهذه الوصفة حتتاج إلى ملعقَتي طعام من قشر 
الليمون املبشور، ملعقة وسط من السكر، وملعقَتي طعام من 

عصير اخليار.
ُتــزج املكونــات جيداً ويتم فــرك الوجه باملزيج ثــم تركه على 
البشــرة ملدة ال تقل عن 15 دقيقة قبل الغسل جيداً باملاء الفاتر. 
ومن املفيد جداً تكرار العملية نفســها 3 مرات أسبوعياً إلى أن 

تختفي الرؤوس السوداء تاماً.
ويُشار إلى أن قشر الليمون يتمتع بالكثير من اخلصائص املهمة، 
فهو يعمل على جتديد البشــرة ومنع ظهور حّب الشباب وإزالة 
الهاالت الســوداء والبقع الداكنة وتخليص اجلسم من السموم. 
كما أنه يساهم في احلد من االنتفاخ املزعج وفي تنظيف الكبد 
وحتسني عملية الهضم ومنع اإلصابة باإلمساك وخفض ضغط 

الدم.

ملونشريط
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أضحــت الســمنة معضلــة من 
معضالت العصر في ظــل ما تنذرُ 
به مــن متاعــب صحيــة خطيرة 
مثل ارتفاع ضغط الدم والســكري 

واضطرابات القلب.
املعاصر  الغذائي  النظام  ويشــكل 
أبرز سبب لتفاقم ظاهرة زيادة الوزن 
والسمنة، الســيما أن الطعام صار 
أكثر وفرة بعدما ساعد العلم على 

تسريع إنتاج األغذية.
لكــن مــا نتناوله يوميــا حتى مند 
أجســامنا بالطاقــة الالزمة ليس 
مفيدا علــى الدوام، بل قد يؤدي إلى 

إحلاق أضرار بالغة بالصحة.
ويــرى اخلبــراء أن مشــكلة الغذاء 
تكمن في جانبي الكم والكيف؛ أي 
أننا قد نأكل أكثر مما نحتاج إليه، أو 
أننا نقبل على أطعمة ذات نســبة 

عالية من السكر والدهون.
الواليات املتحدة، مثال، تشــير  وفي 
البيانات إلى مــا يقارب 40 في املئة 
يعانون  البالغــني  األشــخاص  من 

السمنة.
ويعاني 30 مليون أميركي من مرض 
في القلب، فيما أكد واحد من أصل 
كل عشرة عن إصابته بداء السكري 
الذي ينجم بشــكل أساســي عن 

التغذية غير الصحية.
2016، رجحت منظمة  وفي ســنة 
الصحــة العاملية أن يكــون مليارا 
شــخص على األرض ضمــن الفئة 
السكانية التي تعاني زيادة الوزن أو 

السمنة.

ويرى بعــض اخلبراء أن منــط حياتنا 
املعاصر شــهد حتوال كبير، حتى أنه 
لم يعد مالئما ملا نواظب على أكله 

منذ 50 سنة.

وتســعى دراســة أعلــن عنها في 
أدفانســز«  »ســاينس  صحيفــة 
العلميــة إلى إجــراء جتربــة بهذا 
الشــأن، أي قيــاس تطــور النمط 

تناســبه مع منط  ومــدى  الغذائي 
احلياة.

وقامت الدراســة مبالحظــة عادات 
قبائل »توركانا« شمال غربي كينيا، 

الســيما أن فرقــا قــد لوحظ بني 
الذين حافظوا على منط  الســكان 
احليــاة التقليدي، وبــني من هاجروا 
إلى املدينة وصاروا يأكلون بشــكل 

عصري.
وبفضل هذه التجربة، أدرك الباحثون 
فوائــد النظام الغذائــي الذي كان 

يتبعه أجدادنا من البشر القدامى.
وشملت الدراســة عينة من 1226 
شــخصا بالغــا فــي 44 موقعــا، 
فكشــفت النتائج أن مــن واصلوا 
تناول الطعام بصورة تقليدية وأقرب 
إلى البدائيــة، حافظوا على صحة 
أفضــل بكثير، وســجلوا أداء عاليا 

جدا في عشرة مؤشرات صحية.
أما األشــخاص الذيــن انتقلوا إلى 
العيش في املــدن فكانت صحتهم 
أســوأ بكثير، والســبب هو أن منط 
غذائهم اختلف عما كان عليه قبل 

الهجرة.
وبالتالــي، فإن العــودة إلى النظام 
الغذائي القدمي قد يكون مفيدا جدا، 
كما أنه يستطيع أيضا أن يقي من 

أمراض خطيرة تنجم عن السمنة.
ويقــول اخلبير الصحــي األميركي، 
ديسكستر شونر، أن أغلب األنظمة 
تعتمد  كانــت  القدمية  الغذائيــة 
على النبات، كما هــو حال القبائل 

الكينية املشمولة بالدراسة.
وأوضح أن اآلســيويني، مثال، اتبعوا 
األرز،  علــى  يعتمد  غذائيــا  نظاما 
طيلة عقــود، بينما اهتمت حضارة 
اإلنكا بالبطاطس، في مقابل تركيز 
كل من »األزتيــك« واملايا على الذرة، 
إضافة إلى اعتماد املصريني القدامى 

على القمح.
أمــا الفارق األبــرز في يومنــا هذا، 
بحسب الباحث، فهو حجم األغذية 
املتحولة التي نتناولها، دون أن نفطن 

إلى مدى ضررها على الصحة.

الصباح الجديد - وكاالت:
كاليفورنيا،  والية  من  مصور  تّكن 
فــي الواليات املتحــدة، مؤخرا من 
ترصد حلظة  مميــزة  التقاط صورة 
مرور محطة الفضاء الدولية أمام 

الشمس.
والتقط أنــدرو مكارثي حلظة مرور 
كبيرة  بســرعة  الدولية  احملطــة 

للغاية، علما أنهــا تكمل كل 20 
دقيقة مرورا كامــال مبدار كوكبنا 

بسرعة 17 ألف ميل في الساعة.
ونقلــت صحيفــة »ديلــي ميل« 
إن  قوله  عــن مكارثي  البريطانية 
اللقطات  الصــورة »من أصعــب 
التي قام بتصويرها«، مشــيرا في 
حسابه على »إنستغرام« بأن زمن 

مرور احملطــة كان أقل مــن ثانية، 
األمر الذي تطلــب معدات تصوير 
خاصــة، هذا إلى جانــب التوقيت 

والتخطيط بشكل دقيق.
أنــه اســتخدم  وبــنّي مكارثــي 
أحدهما  كاميرا،  مع  »تلسكوبني« 
مــزود بفلتر ضــوء أبيــض إلبراز 
الدولية،  الفضاء  محطة  تفاصيل 

لتفاصيــل  شمســي  واآلخــر 
السطح.

وأضاف قائــال: »تكنت من جتميد 
حلظــة مــن الزمن عندمــا كانت 
احملطــة قريبة من بعــض املعالم 
البارزة املثيــرة لالهتمام، ثم قمت 
النهائية  الصــور  ومــزج  مبحاذاة 

للحصول على الشكل املثالي«.

صورة مذهلة ترصد محطة الفضاء الدولية أمام الشمس

فوائد النظام الغذائي الذي اتبعه اجدادنا في عالج السمنة
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رياضة

إعالم الشباب والرياضة:

والرياضة  الشباب  وزير  استقبل 
عدنــان درجال أول أمــس، وفًدا 
إداريًــا ورياضًيا مــن  محافظة 
اللقاء  خالل  وجرى  الدين،  صالح 
التي  األمــور  أهم  إســتعراض 
تتعلــق بواقــع عمــل  األندية 
ومعاناتها جــراء غياب التمويل 
والدعم فضاًل عن واقع منتديات 
الشــباب والرياضة في احملافظة 
املتنوعة  الشــبابية  واألنشطة 
لكال اجلنســن ، مع مناقشــة 
آلية اإلعمار والبناء للمنشــآت 
ومنها  والشــبابية،  الرياضيــة 
املنتديات التــي تضرر جزٌء كبيٌر 
منها جــراء إحتاللهــا من قبل 
عصابات داعــش اإلجرامية قبل 

حتريرها من دنسهم .
وأكــد الوزيــر درجــال  على أن 
اليوم  املالــي  الوضع  صعوبــة 
مــع األزمــة اإلقتصاديــة التي 
يعيشــها العراق وبلدان العالم 
عموًما بعــد جائحة كورونا، لن 
تُضعــف عزميتنــا أو إرادتنا في 
بدائل مناسبة من  إيجاد  سبيل 
خــالل اإلســتثمار وتفعيل دور 
القطاع اخلــاص، أو عبر التعاون 
مع املنظمــات الدولية من أجل 
إعــادة إعمار وتأهيــل مختلف 
طالتها  التي  الرياضية  املنشآت 
يد االٍرهاب، مشيرًا إلى أن الوزارة 

الرياضة  أهميــة  جيــًدا  تدرك 
فــي هــذه املناطق مــع ضرورة 
احتضان الشباب حتى ال ينجرف 
بعضهم  نحو اخملدرات والتطرف 
لإلدمان  سهلة  فريسًة  ويكونوا 
والعادات الغريبة، مشــددًا على 

أن بناء اإلنسان هو األهم واألكثر 
تأثيرًا في مســتقبٍل  آمن لبلٍد 

مستقر .
األنديــة تقدمي  وناشــد درجال  
دراســة جدوى بشأن اإلستثمار 
واإلســتفادة مــن املمتلــكات 

بشــكل ال يؤثــر علــى املرافق 
الوقت  نفــس  وفي  الرياضيــة 
يُعظــم مــن مواردهــا كي ال 
تتعــرض للضائقــة املاليــة أو 
يطالهــا اإلفالس بســبب قلة 
واعتمادها  املاليــة  املوارد  املوارد 

على الدولة حتديًدا. 
وثمــن الوفــد الزائــر طروحات 
السيد الوزير واحللول املوضوعية 
التي وضعهــا أمامهم مبا يلبي 
احملافظــة  شــباب  طموحــات 
ويضعهــا على طريــق التطور 

لتنشــيط  احلديــث  والعمــل 
قطاعي الشباب والرياضة.

من جانــب اخر، اســتقبل وزير 
والرياضة عدنان درجال،  الشباب 
منديل  حســن  بابل  محافــظ 
لبحث دعم الشباب وإشراكهم 
بأنشــطة وفعاليــات الــوزارة، 
وإكمال إجناز ملعب بابل األوملبي 
واملنشــآت  متفــرج  الــف   30
الرياضية األخــرى وواقع األندية 

ومراكز املوهبة الرياضية.
وناقش الوزير  درجال مع احملافظ 
ملعب  إكمال مشــروع  كيفية 
بابل وإحالته إلى شركات رصينة 
إلمتام إجنازه، الســيما وان امللعب 
واملشــاريع األخرى، ستســهم 
في توفير فرص عمل للشــباب 
ويدعــم القطــاع الرياضي في 

احملافظة.
مع  الوزيــر  الســيد  وتباحــث 
احملافظ ســبل النهــوض بواقع 
برامج  بابل من خــالل  شــباب 
توعويــة وتثقيفية لكســبهم 
واحتضانهم مــن خالل تفعيل 
دور املنتديــات واقامــة برامــج  

شبابية متنوعة.
وثمن محافظ بابل حسن منديل 
جهود السيد الوزير وحرصه على 
الصعوبات  وتذليــل  التواصــل 
واملشــاكل التي تواجه قطاعي 
الشــباب والرياضة، وســنعمل 
مع الــوزارة ألجل إكمال املالعب 
واملنشآت الرياضية في احملافظة.

درجال لوفد صالح الدين:  ندرك أهمية احتضان الشباب

الوطني يواصل تدريباته لمواجهتي جنة ومحمد شقيقان موهوبان بالتايكواندو
األردن وأوزبكستان بغداد ـ الصباح الجديد:

يعــد املركــز الوطنــي لرعاية 
املوهبة الرياضية / دائرة شــؤون 
القاليــم واحملافظات فــي وزارة 
الشــباب والرياضة رافدا مهما 
واملنتخبــات  األنديــة  لدعــم 
العمريــة  للفئــات  الوطنيــة 
لتحقيــق  مؤهلــن  بالعبــن 
فــي  واملشــاركة  النجاحــات 

صناعة اإلجنازات.
املوهبة  مركز  تدريبات  وتتواصل 
دائرة  في  بالتايكواندو  الرياضية 
شؤون االقاليم واحملافظات / وزارة 
الشــباب والرياضــة.  وينتظم 
العديد مــن املوهوبن في املركز 
بينهم الشقيقان جنة ومحمد 

حسن هادي. 
وحســن   2009 مواليد  جنــة. 
بتعزيز  ، يطمحان   2012 مواليد 
املســتوى الفني واحلصول على 
كــؤوس التفوق فــي البطوالت 
يقدمان  فيها،  يشــاركون  التي 
الشــكر ملدربهما د. عبد الغفار 
جباري ملا يبذلــه من جهود في 
زمالئهم  مــع  ادائهما  تطويــر 

العبي املركز الوطني املوهوبن.
تقول جنة ان رياضة التايكواندو 
بالنفــس  الثقــة  متنحهــا 
والشــجاعة، وهــي مناســبة 

تفوقن  العبات  فهنالك  للبنات، 
وحققن  الرياضــة  هــذه  فــي 
للرياضــة  الكبيــرة  النتائــج 
العراقيــة، وتشــير إلى هدفها 
تعزيز التدريبات واملشــاركة في 
أي مهرجــان او بطولة في املدة 
املقبلــة من أجل اثبات حســن 

التدريبات وتاكيد جدارتها.
الغفار  الدكتــور عبد  مدربهما 
جبار، اكد انهمــا ميلكان اصرارا 
في الوصول إلى مستويات فنية 
التزامهما في  جيــدة بفضــل 

الوحــدات التدريبية وحرصهما 
توجيهات  االســتفادة من  على 
املــدرب، وهمــا طاقــات واعدة 
سيكون لهما شــأن اذا تواصال 
في التدريبات بالهمة نفســها، 
ســيما انهما ميلــكان مؤهالت 
للتطور  قابلــة  جيــدة  فنيــة 
واملشاركة  املســتمر  بالتدريب 
ســواء  مقبلة  بطــوالت  فــي 
كانت رســمية او ودية لكسب 
اخلبرات في رياضة الفن القتالية 

التايكواندو.

متابعة ـ الصباح الجديد:
وصــل منتخبنا الوطنــي لكرة 
القــدم إلــى اإلمارات مــن اجل 
اجــراء مباراتن وديتن امام األردن 
وأوزبكستان استعداد للتصفيات 
منتخبنــا  واكمــل  املزدوجــة، 
حتضيراتــه في ملعب الشــعب 
باجراء وحــدات تدريية  الدولــي 
بحضــور الالعبــن ومالكهــم 
الســلوفيني  بقيادة  التدريبــي 
كاتانيتــش، فــي حن شــهدت 
رئيس  التدريبية حضور  الوحدات 
الوزراء مصطفى الكاظمية ووزير 
دردال  عدنان  والرياضة  الشــباب 
اياد  التطبيعية  الهيئــة  ورئيس 

بنيان ووسائل اإلعالم.
هــذا وتعــرَض العــب منتخب 
إســماعيل،  ضرغــام  العــراق 
إلصابة خالل الوحــدة التدريبية 
جتمعه  خالل  للمنتخب،  االخيرة 
فــي العاصمة بغــداد. . وأثبتْت 
الفحوصات الطبية، التي أجريت 
لالعب، إصابتِه بتمزق، ما يتطلب 
إراحته خالل األيام املقبلة، ليكون 
الالعــب بذلك خارج حســابات 
األردن  لوديتي  كاتانيتــش  املدرب 
ضرغام  وسيكوُن   . وأوزبكستان. 

إســماعيل هو رابع العب يغيب 
عن قائمة املنتخب الوطني خالل 
غياب  بعد  الوديتــن  املواجهتن 
ريبن ســوالقا لتعرضه لإلصابة، 
الالعبن عالء عبد  وكذلك غياب 
الزهرة وحســن علي إلصابتهما 

بفيروس كورونا.
من جانبه، بــدأ املنتخب األردني، 
الفنية  تدريباتــه  أمس  مســاء 
مكتملة،  بصفــوف  والبدنيــة 
بقيادة املدرب فيتــال بوركلمانز، 

العــراق  ملواجهــة  اســتعدادا 
وديــاً بعــد غــد اخلميــس ، في 
إطــار املعســكر التدريبي الذي 
حتى  باإلمارات  النشامى  يقيمه 
17 اجلــاري، تأهبــاً الســتكمال 
واملؤهلة  املشــتركة  التصفيات 
ونهائيات   ،2022 العالــم  لكأس 
آسيا 2023.. وكان وفد النشامى 
وصل إلى دبي في ساعة متأخرة 
من مساء األحد، مع التحاق كافة 

الالعبن احملترفن باخلارج.
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درجال يتوسط وفد إداريي ورياضيي محافظة صالح الدين

11
يبحث إكمال ملعب بابل األولمبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
التطبيعية  الهيئة  الفنية فــي  اللجنة  اجتمعْت 
الحتاد الكرة، مع اللجنة النســوية من اجل اخلروج 
بتوصيــات تخدم واقع الكرة النســوية.. وذكر بيان 
للتطبيعية: :« متَ خــالل االجتماع، اخلروج بعددٍ من 
التوصيات والقرارات، اهمهــا تقدمي الدعم الكبير 
القامــة الــدوري اخلــاص بالكرة النســوية املزمع 
انطالقــه قريبا، وضرورة االهتمــام به من اجل بناء 

قاعدة مهمة. 
كمــا مت ايضا التأكيد على ضــرورة دعم املنتخبات 
الوطنية، وخاصة املشاركة في البطوالت االسيوية، 
من خالل تقــدمي مدربن على مســتوى عاٍل وفقا 
لضوابــط اللجنة الفنيــة والتطوير«.وتابع انه »مت 
االتفــاق، في االجتماع، علــى اعتماد منهاج طويل 
االمد لتطوير واقع الكرة النســوية ميتد من سنة 

حتى ثالث سنوات مقبلة«.
واشــار البيان الى ان »اللجنة الفنية وافقت على 
فتح مركز للموهوبات خاص بالكرة النســوية بعد 
مصادقة الهيئة التطبيعية علــى ذلك، كما متْت 
املوافقة على تســمية منســقٍة ممثلة عن اقليم 

كردستان في اللجنة النسوية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جدد نــادي الشــرطة الرياضي، عقد جنــم فريقه 
بكرة الســلة محمد صالح، للموسم الثامن على 
التوالــي.. وقال صالح في حديث للســومرية نيوز، 
»وقعت عقدي مع نادي الشــرطة للموسم الثامن 
على التوالي، كوني عشــقت هذا الكيان ولم اتردد 

ابداً في جتديد العقد«.
واوضــح ان »إدارة الشــرطة محترمــة فضالً عن 
جمهور القيثارة اخلضراء الذي احبه واحترمه جداً، 
وهذا االمر يدفعنــي الى تقدمي كل ما لدي من اجل 
الفريق«.واضاف صالح، »امتنى ان اساهم بفوز فريقي 
بلقب الدوري املمتاز هذا املوسم وبإمكاننا ان نفعل 
ذلك بالعمل اجلاد كفريــق واحد«.ويعد صالح احد 
جنوم اســود الرافدين نظراً ملستوياته الكبيرة التي 

يقدمها مع الشرطة واملنتخب الوطني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقَق منتخب االشبال فوزا وديا على حساب ناشئة 
الصناعــات الكهربائية بثالثة اهــداف لهدف، في 
املباراة التي جرت على ملعب املرحوم »علي حسن« 
في مجمع وزارة الشباب والرياضة. وانتهى الشوط 
األول بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف، حمَل إمضاء 
الالعب امير طالب، وفي الشوط الثاني أجرى املدرب 
حسن كمال تغييرات عدة أسفرت عن احراز هدفن 

بإمضاء الالعب حسن علي. 
وقــاَل مدرب منتخب األشــبال، حســن كمال: إن 
الغرض من إجــراء املباريات الودية هو للوقوف على 
جاهزية الالعبن بعد التوقف الطويل، خصوصا ان 
فئة االشــبال حتتاج الى غرس مفاهيم وأساسيات 
كرة القدم .. وأضاَف: سنخوُض العديد من املباريات 
الودية في األيــام  املقبلة لتجريــب أكبر عدد من 
الالعبــن بغية جتهيــز املنتخب لالســتحقاقات 

املقبلة. 
بالقول: تدريباتنا مســتمرة على  واختتَم كمــال 
قدٍم وساق من اجل الوصول بالالعبن الى اجلاهزية 
القصوى، أضف الى ذلك اننا اختبرنا عددا ال بأس به 

من الالعبن على وفق تولد 2006 و 2007.

بغداد ـ الصباح الجديد:
رد رئيس االحتاد العراقي للسباحة 
مطالبات  علــى  كبيــان،  خالد 
اســتبعاده من انتخابات املكتب 
االوملبيــة  للجنــة  التنفيــذي 
وتســلمت  العراقية..  الوطنية 

لالنتخابات  التحضيرية  اللجنة 
مــن عضو  مقدمــاً  اعتراضــاً 
العمومية مصطفى  اجلمعيــة 
باستبعاد  للمطالبة  جبار علك، 
الترشــيح وعدم  كبيــان مــن 
الســماح لــه بالتصويت خالل 

املؤمتر االنتخابي القادم.
وقال كبيــان  »اود أن اؤكد بانني 
املمثل القانوني والشرعي لالحتاد 
العراقي للســباحة استنادا الى 
وثائق رســمية صادرة من االحتاد 
الدولــي للســباحة واللجنــة 

االوملبية العراقية اســتندت الى 
بنود قانونيــة اعتمدتها اللجنة 
االوملبية الدولية من خالل دعوتنا 
اجتماعــات  فــي  للمشــاركة 
اجلمعية العامة ، مما يعد اعترافا 
واضــاف  وصريحــا«.  واضحــا 

»كذلــك االعتــراف القضائــي 
دعوة ســرمد  رد  والذي  الوطني 
متييزي،  بحكم  محمد  عبداالله 
والرياضة  الشباب  وزارة  واعتراف 
باجراءاتنا وشــرعيتنا لرئاســة 
االحتــاد وكذلك االمانــة العامة 

ل مجلس الوزراء والتي حســمت 
شــرعيتنا بكتاب رســمي، من 
ان ينعقد املؤمتر االنتخابي  املقرر 
للمكتب التنفيذي لالوملبية، يوم 
14/11/2020 في  املوافق  السبت 

متام الساعة الرابعة عصراً.

توصيات مهمة في اجتماع 
اللجنة النسوية

محمد صالح.. موسم ثامن 
ضمن سلة الشرطة 

األشبال يهزم ناشئة 
الصناعات الكهربائية وديا

كبيان يرد على مطالبات استبعاده من انتخابات االولمبية

جنة ومحمد.. موهوبان بالتايكواندو
مباراة سابقة ملنتخبنا الوطني

دينا عبد احلسني.. 

تعود من جامعة اليبزك األلمانية بشهادة تدريبية دولية

بغداد ـ فالح الناصر:

اكــدت الدكتورة دينا عبد احلســن 
جاهزية املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضيــة بالكرة الطائــرة في دائرة 
وزارة  واحملافظــات/  االقاليم  شــؤون 
فريقا  لتشكيل  والرياضة  الشــباب 
للموهوبــات، مبينة ان الدعم اإلداري 
من مدير املركز الكابنت عالء شــاكر 
النسوي  التدريبي  املالك  وايضا وجود 
ممثــال باملتحدثــة واملدربة الشــابة 
حنن غسان، فضال عن وجود القاعة 
اجلاهزة والبنية التحتية املالئمة تعد 
عناصر قوة في املضي بتشكيل فريق 
للمنتخبات  نــواة  يكون  للموهوبات 

الوطنية واندية الكرة الطائرة.
وقالت ان فكرة التأسيس كانت تتبلور 
منذ 4 سنوات وكان االصرار كبيرا من 
مدير املركز ومت احلصول على اإلجراءات 
ان ظروف  بيــد  واإلدارية،  الرســمية 
حالــت دون اكمال املشــروع اخلاص 
بتأهيل العبات برياضة الكرة الطائرة، 
ســيما ان املركز الوطنــي للموهبة 
الرياضية بالكــرة الطائرة وغيره من 

األلعاب بات اساس النطالقة الالعبن 
العالية،  الفنية  املتميزين مبؤهالتهم 
مــالكات  باشــراف  اذ مت صقلهــم 
تدريبية متخصصة، إلى جانب تعزيز 
اجلانــب الثقافي لديهــم عبر اقامة 
إدارة  ورش تثقيفية باشراف ومتابعة 
قســم املركز الوطني لرعاية املوهبة 

الرياضية في الدائرة.
واوضحت انها تعمل منذ 5 ســنوات 
ضمن املركــز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضية بالكرة الطائرة، وحازت على 
ثقة إدارة املركــز والتعاون كان كبيرا 
بينهــا وبن اعضاء املــالك التدريبي 
فــي املركــز حيث مت صناعــة اجيال 
جديدة فــي اللعبة ومت ترحيلهم إلى 
واألندية، وهنالك  الوطنية  املنتخبات 
العديد من الالعبن ممن بدأوا مسيرة 
رحلتهــم في املركــز الوطني حاليا 
ميثلون أندية املقدمة في رياضة الكرة 
الطائرة، وكذلــك لعبوا للمنتخبات 
الوطنية، والنجــاح لم يقتصر على 
مركز بغــداد، بل كان لفــروع املركز 
الوطني فــي احملافظــات حصة من 
التفوق والنجاحات فــي رفد األندية 

واملنتخبات بالعبن متميزين.
شــهادة  علــى  احلاصلــة  املدربــة 

الدكتوراه من جامعــة بغداد/ كلية 
التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضة، 
اوضحــت انها عادت مؤخرا من أملانيا 
حيث اشتركت في دورة تدريبية دولية 

في جامعة اليبزك استمرت 6 أشهر، 
بدأت فــي أولها باقامــة محاضرات 
عبــر “اون الين” ثم احلضور في اليبزك 
وكانت بن 14 مشــاركا ومشــاركا 

ميثلــون دول “العراق وهــي الوحيدة، 
إلى جانب دول تونس واجلزائر واملغرب 

ومصر واالردن وفلسطن”.
واوضحت ان هــذه الدورات التدريبية 

الدوليــة تتخصــص في االشــراف 
العمرية  الفئــات  فــرق  على العبي 
النامية  الــدول  ملدربــي  مخصصة 
بهدف تعزيز قدراتهم الفنية وتطوير 
اجلانــب الثقافي لدى املــالكات التي 

تعمل في هذا اجملال.
اســتفادت بصورة  انها  إلى  واشارت 
الدورة  كبيرة مــن املشــاركة فــي 
قدراتها  تعزز  التي  الدولية  التدريبية 
في حقل التدريب سيما بعد اعتمادها 
اثر النجــاح في االمتحــان النهائي 
معتمدين  كمدربن  املشــاركن  مع 
لدى اجلامعة واحلصول على شــهادة 
دبلوم عالي مــن اجلامعة األملانية، مما 
يســهم في تعزيز مسيرتها واضافة 
العلمي  الصعيدين  على  جديد  جناح 
ان هذه  إلــى  والتدريبــي، مشــيرة 
املشــاركات لها فوائــد فنية كبيرة 
ترتقي بامكانات املشاركن ويطلعون 
فيها علــى جوانب متعددة في حقل 

التدريب.
الدورة  التدريبي في  العمل  ان  وقالت 
التدريبيــة كان مثاليــا بعــد القاء 
محاضــرات من خبــراء متخصصن 
اخلــاص  التدريبــي  احلقــل  فــي 
مبدربــي الفئــات العمريــة لأللعاب 

الرياضية، وكذلــك هنالك اختبارات 
واملشــاركة  متواصلة  وامتحانــات 
مع  واالستفسارات  املناقشــات  في 
احملاضرين والتعرف عــن جوانب عدة 
الفئات  رياضيــي  تدريب  عالــم  في 
العمريــة الواعــدة، مشــددة على 
ضرورة املشــاركة في هــذه الدورات 
التطويريــة املتقدمة التي تســهم 
فــي تنويــر املدربن ومشــاهدتهم 
باشراف  احلديثة  التدريب  الســاليب 
كبار املدربن واحملاضرين من دول أوروبا 
وحتديــدا في دولة أملانيــا التي تتميز 
باحلداثة والتفوق الرياضي، اذ شهدت 
الســنوات االخيــرة مشــاركة عدة 
مدربن في دورات متقدمة في اجلابن 
جامعة  اقامتها  التدريبــي  الرياضي 
اليبــزك، وكانت مشــاركات ناجحة 

للمالكات التدريبية العراقية.
يشــار إلــى ان الدكتــورة دينا عبد 
بالكــرة  العبــة  كانــت  احلســن، 
الطائرة في منتخــب جامعة بغداد، 
والتحقــت باملركز الوطنــي لرعاية 
املوهبــة الرياضيــة باللعبة في أول 
جتربة تدريبيــة بحكم وظيفتها في 
وزارة الشــباب والرياضة/ دائرة شؤون 

االقاليم واحملافظات. 

تقرير

دينا عبد الحسين: المركز الوطني جاهز لتشكيل فريق الموهوبات بالكرة الطائرة
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يلقب االمام - موسى بن جعفر 
) عليــه الســام ( - وهو االمام 
السابع من ائمة الهدى من اهل 

البيت - بباب احلوائج 
وقد اعتــاد النــاس ان يتوجهوا 
للتشرف بزيارته والتوسل به الى 
اهلل تعالــى لقضاء حوائجهم ، 
وهي سرعان ما تنقضي ببركاته 

قال :أحد شعراء الوالء :
لُْذ إْن دََهْتَك الرزايا 

والدهُر عيَشك نّكْد
بكاظِم الغيِظ ) موسى (

وباجلوادِ ) ُمحمْد (
ويلقب االمام محمد اجلواد )عليه 
السام( – وهو االمام التاسع من 
ائمة اهل البيت عليهم السام 
– بباب املــراد وهو كعبة الزائرين 

والوّفاد .
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يلقُب االمامــان الكاظم واجلواد 
عليهما السام تارة بالكاظمْي 

، واخرى باجلوادين 
قــال املرحوم العامة الشــيخ 
محمد الســماوي املتوفى سنة 

1370 هـ 
أنا الئٌِذ بكما فكونا 

يا إمامّي املَاذا
ليقال إّن الكاظمْي 

تكفا بي املا )ذا (
العطار-  احلاج مجيــد  وقد قال 
الشــاعر احللي املشهور املتوفي 

سنة 1340 هـ - قبله :
لي باالمامِي موسى واجلوادِ غنًى 
إْن أعوزَ الناُس حاجاٍت الى الناِس
الذاكريْن جميَل الصنع إن وَعَدا 

والناُس للوعد ما فيهم ســوى 
الناِس

واملاحظ هنا :
 ، للجناس  الشاعرين  استخدام 

لكْن ببراعة ملحوظة 
راجع الروض اخلميل ج2 /ص230

للمرحوم الدكتور السيد جودت 

القزويني
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السيد  داخل  السيد  وللخطيب 
حســن بيتان قالهما عند زيارته 

لنا :
شــددُت رحالي نحو ) موسى بن 

جعفٍر( 
إلِلَْثَم أعتاَب الضريِح املطّهرِ 

لئن كان موسى للحوائج بابَها 
ابِن  فاّن )حســَي الصدر( بــاُب 

جعفرِ
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وقــال احد شــعراء الــوالء في 
كاظم الغيِظ )عليه السام( 

باُب احلوائج ما أتَْتُه مروعٌة 
في حاجٍة إالّ ويقضي حاَجها 
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وقــال املرحوم العامة الســيد 
حسي الهندي في مدح االمامي 

اجلوادين :
جئُت سليلْي أحمٍد أبتغي 

تفريَج هّمي ووفاَء دَيِْني 
قد فاز َمْن أمَّ جواداً فهْل 

يخيُب َمْن أّم اجلواديِْن ؟
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وقال املرحوم احلاج مجيد العطار 

احللي 
لي باجلوادين أقصى ما أؤملُه 
ِمَن الرجاِء وَمْن ِمْثُل اجلواديِْن ؟
محا محّلها عني اجلوى كرماً 

فليمــُح جودُهما ِمثــَل ) اجلوى 
دَيْني (
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وقــال املرحــوم الســيد راضي 

القزويني :
لُْذ باجلوادين اللذين هما 

ما برحا للُجِود باَبْيِ
ما خاب َمْن يرجو جواداً فهل 
يخيُب َمْن يرجو ) جوادَيِْن ( ؟
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وحي توجــه املرحــوم العّامة 
الشــيخ محمد جــواد اجلزائري 
الى الكاظمية متوساً لشفائه 
باالميمــي اجلواديــن ، كتب له 
االمام الشــيخ محمد حســي 

كاشف الغطاء :
قالوا أبا العز مشى طالبا 

شفاَءُه عند االمامْيِ 
فقلُت : يا َمْن بيديه الِشفا 

شاِف ) جواداً( باجلوادْيِن 
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وقــال املرحوم الدكتور الســيد 
جــودت القزوينــي ) املتوفي في 

 )2020/4/7
أتيُت الى رَبْع اجلواديِن أبتغي 

زواَل )اجلوى( مما يُسببه ) دَينِي(
فقد أّماني بالعطاء تكرما 

ومــا خاب مــن يســعى لِرَبْع ) 
اجلوادَيْن( 

لقد كانت هذه جولة ســريعة 
في رحــاب االمامــي اجلوادين ) 
تعالى  نسأله  السام(،  عليهما 
بحقهما ان يرفع الوباء والباءعن 
انه سميع  العراق وأهله جميعاً 

الدعـاء.

في رحاب االمامين الجوادين 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

توجهت النجمة العاملية 
جيسيكا ألبا إلى ملعب 
لــوس  فــي  "التنــس" 
جو  فــوز  بعد  أجنلــوس 
بايدن رئيسا للجمهورية، 
عن  الترفيــه  محاولــة 
تعرضها  بعد  نفســها 
الضغوطات  من  للعديد 
التــي حدثــت لها خال 

االنتخابات الرئاسية.
عدســات  والتقطــت 
كاميرا البابارازي النجمة 
ألبا،  العاملية جيســيكا 
إطالة  فــي  عامــا،   39
تواجدها  أنيقــة خــال 
في ملعــب التنس حيث 
من  دروًســا  تأخذ  كانت 

مدربها اخلــاص، وفقا ملا 
"ديلي  صحيفــة  ذكرته 
البريطانيــة.  ميــل" 
وأظهرت الصور، النجمة 
العامليــة وهــي تغــادر 
بذلة  مرتديــة  امللعــب 
رياضيــة باللــون الوردي 
نفســها  وغطت  الفاحت 

بجاكت وردي طويل. 

املصرية  املمثلــة  ذكرت 
أثناء  في  شــاهي  إلهام 
حديثهــا عــن اخملرجــة 
الدغيدي،  إيناس  املصرية 
أن أميركيــا أعلن رغبته 
بعد  اإلســام  باعتنــاق 
شاهي  فيلم  مشاهدته 
الســينمائي "دانتيــا". 
شــاهي  وامتدحــت 
اخملرجة الدغيدي في ندوة 
مخصصة لتكرميها على 
هامش فعاليات مهرجان 
السينمائي  اإلسكندرية 
الدولي، وقالت عنها إنها 
"أكثــر إنســانة صادقة 
حياتي".  فــي  قابلتهــا 
اإلنتباه  شــاهي  ولفتت 
على  الفعــل  ردود  الــى 

الفيلــم "عرضنــاه في 
شيكاغو بأميركا ووجدت 
احلفاوة واالستقبال الرائع 
وقام  وأفامهــا،  إليناس 
واحــد من أميــركا وقال 
إنه عايز يدخل اإلســام 
بســبب الفيلم، وإن دين 
احلياة،  اإلسام مبســط 
وإنه أحب فكرة اجلواز من 

اثنتي".

املمثل املصري أحمد  نشر 
من  له  صورة  صالح  خالد 
حفل زفافه في احد فنادق 
عروســته  مع  القاهــرة 
املمثلــة املصريــة هنادي 
املوســيقار  ووالدها  مهنا 
اليها  واضاف  مهنا،  هاني 
صورة والده الراحل املمثل 
بواســطة  صالح  خالــد 
على  فوتوشــوب،  برنامج 
وعّلق  اخلاصــة.  صفحته 
على الصورة بالقول: "كان 
نفسنا تكون في وسطهم 
والفرحــة مش ســيعاك 
يا  رحمــة اهلل عليــك   ..
حبيبنا". حضر احلفل عدد 
مــن افــراد العائلة وجنوم 

تامر  الفنان  بينهم  مصر، 
واملمثــل هاني  حســني، 
رمــزي. وقد ملع جنم الفنان 
درامي  عمــل  من  باكثــر 
مــن ضمنها املسلســل 
يحمل  الذي  التشــويقي 
كل  "في  اجلرميــة  طابــع 
اســبوع جمعة" مع منة 

شلبي.

جيسيكا ألبا

أحمد خالد صالح

إلهام شاهين

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
 OnePlus أكــدت مواقع مختصة بشــؤون التقنية أن شــركة
تعمل على تطوير مجموعة جديدة من الهواتف التي ستشكل 

منافسة كبيرة لهواتف سامسونغ احلديثة.
وتبعا للتسريبات فإن OnePlus تطور حاليا ثاثة مناذج من أجهزة  
OnePlus 9، وستطرح األجهزة في النصف االول من العام املقبل 

مبواصفات متطورة.
 Snаpdragon وتتميــز الهواتف مبعاجلات ثمانية النوى مــن نوع
875 قادرة على العمل مع شــبكات اجليــل اخلامس اخللوية بكل 
ساسة، وبذواكر وصول عشوائي عشرة أو 12 غيغابايت، وذواكر 

تخزين داخلية 256 و512 غيغابايت، و 1 تيرابايت.
كما ســتصمم هياكلهــا لتكون قادرة علــى حمايتها من املاء 
والغبار وفق معايير IP68 العاملية، وبشاشــات AMOLED عالية 
الدقة بتردد 144 هيرتزا، متكنها من التعامل بســرعة مع الصور 

والفيديوهات وألعاب الفيديو.
ومن املفترض أن تزود هذه األجهزة ببطاريات بســعة 4500 ميلي 
أمبير، وميزة الشحن الســريع عبر شواحن باستطاعة 65 واطا، 

وميزة الشحن الاسلكي عبر شواحن باستطاعة 45 واطا.

One Plus تتحدى سامسونغ 
بهواتف متطورة

الصباح الجديد - وكاالت:
افتتح االسبوع املاضي في مدينة قازان الروسية معرضا بعنوان 
"يكاترينا الكبرى- العصر الذهبي لإلمبراطورية الروســية" في 

إطار مهرجان أيام "اإلرميتاج" هناك.
وحتكي املعروضات عن شــخصية اإلمبراطــورة يكاترينا الثانية 
)1762 - 1796( بصفتهــا حاكمــة للدولــة العظمى وباطها 

وحياتها العائلية.
وقــال مدير متحف "كرملي قــازان" التاريخــي املعماري أيرات 
ســيباغاتولي، إن املعرض يقدم 500 معروض نادر، مبا فيها تلك 
التي ميكن أن تلفت أنظار اجلمهور احمللي وبالدرجة األولى نسخة 
فريدة ألول ترجمة للقرآن الكرمي إلى اللغة الروسية عملت بأمر 
من يكاترينــا الكبرى، والوثائق التاريخيــة واملتعلقة بانتفاضة 
الفاحــي بقيادة مييليــان بوغاتشــوف )-1773 1775( وكذلك 
الوثائق التاريخية واللوحات الفنية واألزياء واألمتعة الشخصية 
التي تســلط الضوء علــى زيارة قامت بها عــام 1767 يكاترينا 

الثانية ملدينة قازان.
وذكر مدير متحف "اإلرميتاج" ميخائيل بيوتروفسكي، في حتية 
أرسلها عبر مؤمتر الفيديو الى مراسم افتتاح املعرض إن "إقامة 
املعرض، رمز الصداقة التي تربط بيننــا ومتاحف قازان والتي ال 
ميكن أن يقطعهــا أي وباء. قد أحضرنا إلى عاصمة تتارســتان 
الكثير من التحــف والنوادر والعجائب واجملوهــرات التي كانت 

جتمعها اإلمبراطورة طيلة عمرها".

أول ترجمة للقرآن الكريم 
إلى اللغة الروسية في 

متحف "اإلرميتاج"

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
ال يوجد منا من لم يســمع بعشبة 
اخللــود التــي وردت فــي ملحمــة 
كلكامش، والبد ان الكثير منا يحلم 
بالعثور عليها لينعــم بحياة ابدية. 
لكن، هــل فكر اي منا ان يرفق حلمه 
بشــيء من الواقع؟ ان يتخيل نفسه 
يعش ابدا ويفقــد احبته الواحد تلو 

االخر؟.
نحدد األمــر اكثر ونبقيــه في اطار 
اخللود، هــل منكم من يــأكل هذي 

العشبة التي جتعل احلياة ابدية؟
وبلهفة:  قال  اجلبوري  محمود سليم 
"اينها؟ انه حلمــي االبدي ان اعيش 
خالــدا واحضــر كل التطــور الذي 
سيشــهده العالم بعد موتنا. احلم 
كثيرا بان العلماء في املستقبل ميكن 
ان يخترعوا شــيئا مينحنــا اجنحة 
نطير بها مثــل اي طائر، امر محبط 
فعــا ان افكر بهذا واعــرف اني لن 
اشهده! لكنه استدرك: اريد ان يعش 
كل احبتي معي خالديــن، ال اريد ان 
اكون اخلالــد الوحيد في هذا العالم، 

اتصوره سيكون كئيبا وغير ممتع.
ماذا نفعــل باحلياة االبدية؟ ونحن قد 
اصابنا امللــل من حياتنــا القصيرة 
التي صارت جزء من  بسبب معاناتنا 
حياتنــا، هذا ما ذكرته اجال ســام 
التي اضافت: "ســاذج مــن يطمح 
الى اخللود، املوت راحة اما اخللود فهو 
عقاب، نحــن دائما نقــول ان احلياة 
قصيرة فابد ان نســتثمرها بشيء 
مفيد واشــياء ممتعة، لكن هل نحن 
فعا نســعى لهذا؟ لقد اصابنا امللل 
منها فكيف ان كانت ابدية، اجد انه 
كابــوس لعــي، وان احلكمة االلهية 

جتسدت بالنهاية احملتومة لكل منا.

بول  جان  الفيلســوف  الروائي  يقول 
اعات كإنتظار  ســارتر " فانتظار السَّ
ــني حينما تفقــد روعة اخللود  السِّ
وبهجتهــا ووهجهــا" فهــل يدرك 
الطامحون الــى اخللود انها حالة قد 
تبدو مدهشــة فــي بدايتها لكنها 

حتول احلياة الى معاناة ابدية؟
محســن الزيدي كان متحمسا جدا 
ملوضــوع اخللود اذ قــال: "لو حصلت 
عليها فلن اتردد حلظــة عن تناولها، 
اخللود يعني اني سأشهد حتى على 

نهاية العالم، اال يبدو االمر رائعا؟ ان 
ال تنتظــر املوت ألنه لــن يأتيك ابدا، 
وتشهد على تطورات العالم من كل 
النواحي، ولن يســتطيع احد قتلي، 
انه امر مدهش، ان اشهد واستعمل 
كل ما ستنتجه شركات التكنلوجيا 
العاملية، فانا احيانا اصاب بخيبة امل 
العالم ستحدث به  بان  عندما افكر 
تغييرات كثيرة وال ادري شــيئا عنها، 
انــه امر محبــط، لذلــك فانا على 
استعداد كامل لتناول عشبة اخللود، 

لكن اين هي بالضبط؟
رالف  والفيلســوف  الشــاعر  يقول 
والدو إمرســون: "ماذا مُيِكن أْن تكون 
فائدة اخلُلود إلنســاٍن ال يَسَتطيع أْن 
يَســَتفيد بشــكٍل جيٍد ِمن نصف 
ســاعة؟ اذن لنتعلــم كيــف نخلد 
اعمالنــا بشــيء مفيد فــي االقل 
لعائاتنــا، ونخلــد كلماتنا بطيبها 
وحاوتها، وان نستفيد من كل حلظة 
فــي حياتنا لفعل امــر نحب مع من 

نحب.

الصباح الجديد - وكاالت:
كارناهان،  ماثيــو  أخرجه  الفيلــم 
وشــارك في تنفيذه اخملرج العراقي 
محمــد الدراجي وآخــرون.  وأنتج 
الفيلم األخوان أنتوني وجو روســو، 
 Avengers“ فيلــم  منتجــا  وهما 
End game-” الــذي حقــق إيرادات 
أسطورية حي عرضه في السينما.  
ويقوم الفيلم على أحداث مقتبسة 
من قصــة حقيقيــة لعناصر في 
قوات الشرطة العراقية شنوا حرب 
فــي صراع  داعش  علــى  عصابات 
براثن  من  املوصل،  مدينتهم،  إلنقاذ 

التنظيم.

ونشــرت قصة الفريــق في حتقيق 
األميركية،  نيويوركــر  لصحيفــة 
وأثــارت انتبــاه املنتج جو روســو 
الــذي قال إنــه “بكــى” حينما قرأ 
القصــة وأصــر علــى تصويرهــا 
فــي فيلم ســينمائي. وســيكون 
الفيلم باللغــة العربية، وباللهجة 
العراقيــة بالكامــل، ليكــون أول 
فيلم عاملي ينفذ بهــذه الطريقة. 
ويأمــل املنتجان أن “يغيــر الفيلم 
من الصورة السيئـــة للعرب التي 
بنشــرها”  ساهمـــت هوليــــود 
كما قـال روســـو فـي تصريحـات 

صحافيـة سابقـة.

سيعرض على نيتفلكس العمالقة في نوفمبر المقبل
فيلم "موصل"

التفكير بالخلود حلم بمعاناة ابدية

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكرت مغنية البوب األميركية العاملية بريتني 
ســبيرز البالغة من العمر"38 عاماً" أن والدها 
فاجأها بتعيــي مدير أعمال جديــد لها ولم 
يطلعها علــى االمر في محاولــة لاحتفاظ 

بالسيطرة على أموالها.
وقدمت بريتني ســبيرز ادعاءات بشــأن والدها 
جيمي ســبيرز "68 عاماً" بعــد أن عّي مايكل 
كي لإلشراف على أعمالها من دون موافقتها، 

وفقاً جمللة "تاميز" ووسائل إعام أخرى.
وطلبت بريتني سبيرز من احملكمة منح شركة 
الســيطرة   "Bessemer Trust Company  "
الكاملــة علــى وصايتها، ما يــؤدي إلى جتريد 
والدها من ســلطته عليها املستمرة منذ 12 
عاًما. وحددت احملكمة جلسة إستماع ملطالب 

بريتني سبيرز القانونية وممثلها القانوني .
ووفقاً ملوقع "هوال"، نفت بريتني سبيرز ادعاءات 

بعــض 
معجبيهــا 

ناشــطي  من 
"احلرية  حركــة 

أنهــا  لبريتنــي"، 
وممنوعــة  محتجــزة، 

القيــادة، ومكاملاتها  من 
املراقبة،  حتــت  ورســائلها 

أموالها من  إنفاق  ومنعها من 
دون إذن مسبق من وصيها، وعدم 

انتخابات  التصويت في  قدرتها على 
الرئاسة األميركية.

وطمأنــت بريتنــي ســبيرز معجبيها عبر 
التواصل  مبوقــع  الشــخصي  حســابها 
اإلجتماعي "أنستغرام"، وقالت إنها بخير، 
وكل شيء على ما يرام، وأنها في الواقع : 

"أسعد على اإلطاق".

بريتني سبيرز تنفي احتجازها 
وتطمئن جمهورها

الصباح الجديد - وكاالت:
إيرينا ليــزون، خبيرة  أعلنــت الدكتــورة 
التغذيــة الروســية، أن التوابــل ميكن أن 
تســاعد في موســم البرد واألمطار على 

الوقاية وعاج أمراض الشتاء.
وتشــير األخصائية، إلــى أن التوابل بحد 
ذاتها مواد غذائيــة فريدة. وهي بدرجة ما 
متاثــل املضافات احليوية النشــطة، التي 
تؤثر في اجلسم، وحتتوي على كمية كبيرة 
مــن الزيوت الطيارة ومضادات األكســدة 
ومركبات  النــادرة  املعدنيــة  والعناصــر 

الفافونويد احليوي.
التوابل ليس فقط  بتناول  وتقول، "أنصح 
في اخلريف، بل يجب أن يصبح استعمالها 
تقليدا واختيار النــوع املائم لكل طعام. 
ويجب أال ننســى الفلفل األســود، الذي 
يحفز على إفراز الصفــراء، ويحتوي على 

نسبة جيدة من الزيوت الطيارة".
ووفقا لهــا، ميكن عمل مشــروبات ممتازة 

من التوابل والبهــارات للتدفئة، 
وتقول، "فمثا في موسم البرد 
ميكن عمل شــاي مــن توابل 
اليانســون  ومن  مختلفــة. 
النجمي والهيــل والقرفة أو 
إضافتها إلى الشاي، أو غليها 
مــع عصير العنــب أو الكرز 

مثا أو شاي الكركديه".
للتوابل  "ميكــن  وتضيــف: 

املــرض،  أعــراض  تخفيــف 
وتقــول "إذا كان الشــخص قد 

أو  احللق  بالتهــاب  أصيــب 
وصفات  فهناك  الســعال، 
عديــدة تخفف مــن هذه 
األعراض مــن خال الغرغرة 

الدافــئ مع  املــاء  باســتعمال 
ميكن  الســعال  ولتخفيف  التوابل، 

استعمال احلليب مع العسل والتوابل، 
وخاصة إذا كان السعال جافا".

التوابل تساعد في موسم البرد 
على الوقاية من االمراض


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

