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بغداد - وعد الشمري:
العراقية،  القــوى  أبدى حتالــف 
أمس الثالثاء، ثقته بفشل جهود 
إقالــة رئيــس مجلــس النواب 
جهود  وعّد  احللبوســي،  محمد 
التحشيد ضده بأنها ولدت مّيتة 
غايات  حتقيق  "تستهدف  كونها 

شخصية".
الداعية  العراقية  اجلبهــة  لكن 
أكــدت  احللبوســي،  إلقالــة 
االستمرار في مساعيها، مشيرة 
إلــى عــدم تســجيل أي كتلة 
سياســية اعتراضــاً على اجراء 
تغيير في منصب رئيس مجلس 

النواب.
وقــال النائب عــن حتالف القوى 
إلــى  العراقيــة، فــي حديــث 
"الصباح اجلديد"، رعد الدهلكي، 
إن "التحــركات إلقالــة رئيــس 
مجلس النواب محمد احللبوسي 
مــن منصبه ما زالت شــعارات 
اعالمية، ولم يشهد املوضوع أي 

حترك رسمي".
"الكتلة  أن  الدهلكــي،  وأضاف 
الوحيــدة التي تتحدث عن اقالة 
العراقية،  اجلبهة  هي  احللبوسي 
وميكــن اعتبــار مــا يصــرح به 
اعضاؤها مجرد صراع سياســي 
ليــس الغــرض منــه حتقيــق 

املصلحة العامة".
أن "تلك املساعي لن  إلى  وأشار، 
وذلك لعدة  النجــاح  لها  يكتب 
احلالي  الوضع  أن  أهمها،  اسباب 
ال يســمح بإجــراء تغييــر في 
منصب مهم وهو رأس السلطة 

التشريعية في العراق".
وبــن الدهلكــي، أن "الداعــن 
لإلقالة لم يقدموا أي دليل واقعي 
مخالفات  وجــود  على  ملموس 
وأداريــه  وقانونيــة  دســتورية 

تســتوجب اقالــة احللبوســي، 
وتعين بديل عنه".

وشــدد، على أن "ما يتم طرحه 
فقط  هــو  االعالم  وســائل  في 
والســبب  املناصب  عن  للبحث 
منه هو الصراعات، فلم نســمع 
عــن منهــاج عمــل لتصحيح 
املسار التشــريعي خالل املرحلة 

املقبلة".
"العراق  أن  الدهلكــي،  ويواصل 
مــن  العديــد  علــى  مقبــل 

التفكير  ينبغي  االســتحقاقات 
بهــا جيداً، خصوصــا ما يتعلق 
باالنتخابات املبكرة التي ننتظرها 
خــالل العــام املقبــل، وبالتالي 
ينبغــي أن يــدرك اجلميع ضرورة 
تنفيــذ مطالبات  عدم عرقلــة 

الشارع بتلك الصراعات".
ومضى الدهلكي، إلى أن "جهود 
االطاحة باحللبوسي ولدت ميتة، 
ولوجــود ادراك لدى اغلب الكتل 
الوطني  الفضاء  في  السياسية 

وداخل املكون السني بأن ما يتم 
السعي له هو مصالح شخصية 

ضيقة".
مــن جانبــه، ذكر القيــادي في 
اجلبهــة العراقية أثيل النجيفي 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
أن "املساعي مستمرة في اجراء 
حتول في مسار العمل التشريعي 
في العراق وتبدأ من تغيير رئيس 

مجلس النواب".
وأضــاف النجيفــي، أن "عــدداً 

من احلــوارات اجرتها اجلبهة مع 
العديــد من القوى السياســية 
ميكن  ايجابية  نتائــج  أظهــرت 
املســتقبل  في  عليها  التعويل 

القريب".
الكتل  مــن  "أياً  أن  وأســتطرد، 
الكردية  أو  الشيعية  السياسية 
لــم تبــد اعتراضاً علــى اقالة 
كانت  مواقفها  لكن  احللبوسي، 
مختلفة بن متحمس ومنتظر".

ومضى النجيفي، إلى ان "الكتل 

التي قالت إنهــا تتأنى في اعالن 
من  بالتأكد  ذلك  عللت  موقفها 

جدية املضي بإجراءات االقالة".
يشــار إلى أن اجلبهــة العراقية 
كانت قد أعلنت األسبوع املاضي 
عن البدء رســمياً بجمع تواقيع 
تهدف إلى إقالــة رئيس مجلس 
احللبوســي،  محمــد  النــواب 
أعتبرته  ما  وحملته مســؤولية 
والرقابي  التشــريعي  الفشــل 

للبرملان.

تحالف القوى: جهود االطاحة بالحلبوسي فشلت 
وباتت شعارات إعالمية ال مصلحة للوطن فيها  

المستشار المالي لرئيس الوزراء:

 نتوقع زيادة في اإليرادات غير النفطية
تغطي 25 % من موازنة العام المقبل 

التدخالت الحزبية تقسم بينهم

شريحة واسعة من االيزيديين تطالب
بتأجيل تنصيب زعيم لهم حفاظا على وحدة الصف 

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
عمقــت التدخــالت السياســية 
واالمالءات احلزبية اخلالفات بن ابناء 
الطائفة االيزدية، ما دفع بشــريحة 
واســعة منهــم االعتــراض على 
اجلديد  الروحي  االب  تســمية  الية 
للطائفة وذلك بعــد وفاة زعيمها 
السابق بابا شيخ خرتو قبل اسابيع. 
املثقفــن  مــن  نخبــة  وبعــث 
االيزيدية  والفعاليات  والناشــطن 
الى  الوطــن واملهجر، رســالة  في 

الرأي العام تسلمت الصباح اجلديد 
نســخة منها طالبوا فيها بتأجيل 
مراســيم تنصيــب زعيــم جديد 
للطائفة نظــرا لعدم وجود اجماع 
علــى من قبــل مختلف عشــائر 

االيزدين.
وجــاء فــي البيان،"نظــرا خلطورة 
يومن  قبــل  الــذي حصل  املوقف 
بإعالن إختيار بابا شيخ بدون تشاور 
كامل مع كافــة االطراف االيزيدية 
زعماء  وبشــكل خاص  ووجهائهم 

جبل سنجار وأيزيدية بقية الدول.
واضاف البيان، في الوقت الذي نعلن 
عدم معارضتنا املبدئية على إختيار 
أية شــخصية أيزيدية مناســبة، 
لكن في نفس الوقت ال يحق لألمير 
األيزيدين  بقيــة  لغيــره جتاهل  أو 
واالبتعاد عــن االجماع االيزيدي في 
آثار  نعاني من  التــي  الظروف  هذه 
وتداعيات اإلبادة ولم تندمل جروحنا 
بعد خطــورة املوقف الذي قد يؤدي 

الى تفرقة وشرخ كبير ال ينسد. 

الســيد حازم حتسن بك  وطالبوا، 
بتأجيل مراســيم التنصيب وفتح 
بــاب احلــوار واملصاحلة مــع بقية 
والتفاهــم معهم. كما  االيزيدين 
دعوا الشــيخ علي باباشــيخ الى 
التريث في قبول مراسيم التنصيب 
يــوم االربعاء لكي ال يســاهم في 
االيزيدية بشكل خطير،  تقســيم 
خاصة وأن هــذا املنصب هو املرجع 
االعلــى للديانة االيزيدية، ويجب ان 

يوحد كل االيزيدين وميثلهم.

الصباح الجديدـ  وكاالت:
توقع املستشــار املالي لرئیس 
الوزراء مظهــر محمد صالح 
إيرادات  ترتفع  ان  الثالثاء،  امس 
البــالد غیــر النفطیة لتصل 
إلــى ما يســاوي 25 باملئة من 
موازنة العام املقبل، اســتنادا 
الى مقــررات اجتماع مجلس 
املرتبطـــة  غیـــر  اجلهـــات 

بـوزارة.

تصريح  فــي  صالــح  وقــال 
إن  اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه 
االلتزام بقرارات اجللسة االولى 
الجتماع مجلــس اجلهات غیر 
ســیضاعف  بوزارة،  املرتبطة 
ايــرادات املنافــذ احلدودية من 

جتارة االستیراد.
غیــر  االيــرادات  ان  وأضــاف 
النفطیــة ما زالــت بین 6 - 7 
املوازنة،  ايرادات  اجمالي  من   %

اال ان هــذا التوجــه احلكومي 
سیجعلها ترتفع مبا ال يقل عن 
25 % فــي مقدمتها الضرائب 
املستوفاة  االحتادية  والرســوم 
بشــكل صحیح وعلــى وفق 
واحلصر  التقديــر  نظم  تقدم 
االلكترونیة للسلع  والتخمین 
التي ستعتمدها  املســتوردة، 
واجهزتها  احلدوديــة  املنافــذ 

اجلمركیة.

النفط تتعاقد مع شركة يابانية
6لتنصيب مصفى في منطقة الشعيبة ايران تترقب بـ »خوف شديد« محاكمة 

3الدبلوماسي أسدي في بلجيكا

الصباح الجديد - متابعة:
البرملــان األوروبي عن  أكد عضــو 
تشــيكيا الدكتــور إيفــان دافيد 
ضــرورة محاكمة رئيــس النظام 
أردوغان على  التركي رجب طيــب 
جرائمــه وانتهاكاته في ســورية 

والعراق وليبيا.
وقال دافيد في مقال نشر في موقع 
نوفا ريبوبليــكا إن النظام التركي 
قام بعدوان عســكري على سورية 
إلى  مرتزقته  وانضم مــع  والعراق 
القتال في ليبيا كما ساهم مؤخرا 
أذربيجان  بــن  النزاع  تأجيــج  في 
وأرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ.

وأضاف إن أوروبا واملناطق اجملاورة لها 
لن ينعما بالسالم لفترة طويلة إال 
بعــد أن ميثل أردوغــان والقيود في 
يديه أمام احملكمة اجلنائية الدولية 
التي  حملاكمته على جرائــم احلرب 

ارتكبها.
ونبه إلى أن نظــام أردوغان يحضر 
قواتــه اآلن للقيــام بعــدوان آخر 
علــى اليونان الفتا إلــى أن جيش 
هذا النظام قام مؤخــرا بتدريبات 
علــى تنفيذ إنزال بحــري ترافقت 
مبطالبة وزير دفاع هذا النظام أثينا 
بجعل 16 جزيرة يونانية مجردة من 

السالح.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
امس  النفط  أســعار  ارتفعــت 
الثالثاء بفضــل توقعات بأن متدد 
أوبــك وحلفاؤهــا تخفيضــات 
اخلام ملدة ثالثة أشهر على  إنتاج 
املعنويات  عــززت  حن  في  األقل 
أنباء لقاح واعـــد آخـر لفيـروس 

كورونا.
وارتفع خام القياس العاملي برنت 
 26 يناير  الثاني/  في عقود كانون 
ســنتا ما يعادل %0.6  إلى 44.08 
دوالر للبرميل بحلول الساعة الـ 
وأضاف  غرينتش.  بتوقيت   05:35
الوســيط  تكســاس  خام غرب 
األمريكي 18 سنتا ما يعادل 0.4% 

إلى 41.25 دوالر للبرميل.
األســهم  أســواق  وارتفعــت 

بآمال تعــاف اقتصادي  مدفوعة 
أســرع بعدما أعلنــت مودرنا أن 
لكوفيد19-  التجريبــي  لقاحها 
فعال بنســبة %94.5 في الوقاية 
وفقا  باملـــرض  اإلصابـــة  مــن 

لبيانات أولية.
وقــال جيفـــري هالـــي محلل 
الســوق في أواندا ”من املرجح أن 
يكون النفـــط األكثــر تأثرا بن 
فئات األصول الرئيســة باإلعالن 
عــن لقــاح مودرنــا“ مضيفا أن 
”قدمت  اإليجابية  اللقــاح  أنباء 
دعما طويل األمد ألسعار النفط 

بالتأكيد“.
وجاءت نتائج مودرنا بعدما أعلنت 
فايزر األسبوع املاضي أن لقاحها 

فعال بنسبة تفوق 90%.

صعود أسعار النفط بفعل
توقعات تخفيضات إنتاج الخام

ونجاح لقاح آخر لكورونا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مديــر منفذ عرعر احلدودي 
العميد حبيب كاظم عبد العلي 
امس الثالثاء ان املنفذ ســيفتح 
ويباشر النشــاط التجاري ومرور 

املسافرين اليوم االربعاء.
واكد العلي فــي مؤمتر صحفي 
الفتتاح  االســتعدادات  "امتــام 
منفــذ عرعــر وتأمــن الطريق 

كربالء   عرعــر-  بــن  الواصــل 
وعرعر- األنبار".

من جانبه قال مدير مركز جمرك 
عرعر من اجلانب السعودي، عامر 
ساجد سويد "اجلانب السعودي 
ســلمنا البنايات واملشــغوالت 
واضاف سويد  عرعر".  في منفذ 
املساندة  األجهزة  وضع  "باشرنا 

كالبيطرة والصحة وغيرها".

اليوم .. إفتتاح معبر عرعر
بين البالد والسعودية 

الجبهة العراقية اكدت عدم اعتراض أي كتلة على اقالته

احللبوسي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
"فوريــن  مجلــة  كشــفت 
الرئيــس  إدارة  أن  بوليســي" 
تستعد  ترامب  دونالد  األمريكي 
في  احلوثي  مليشيات  لتصنيف 

اليمن "منظمة إرهابية".
ونقال عن مصادر دبلوماسية لم 
تسمها، قالت "فورين بوليسي" 
إن إدارة ترامب تستعد لتصنيف 
املتمرديــن احلوثين فــي اليمن 
إيــران كمنظمة  من  املدعومن 
إرهابية، قبل مغادرة منصبه في 

يناير/كانون الثاني املقبل.
وفيما حتاول األمم املتحدة ووكاالت 
ترامب  إدارة  ثني  الدولية  اإلغاثة 
عــن تصنيف احلوثيــن جماعة 
إرهابية أجنبية ، من شأن القرار 
اخلارجية  وزيــر  منح  الوشــيك 
األمريكي مايك بومبيو "انتصارا 
املناهضة  استراتيجيته  في  آخر 
إليران"، في أثناء زيارته إلسرائيل 

والســعودية واإلمــارات، هــذا 
األســبوع. على وفــق تقديرات 

اجمللة.
التحالف  تقود  التي  والسعودية 

في  الشــرعية  لدعم  العربــي 
مــن خمس  أكثر  منــذ  اليمن، 
قــد صنفت  ســنوات، كانــت 
احلوثين منظمة إرهابية، وحثت 

واشنطن على فعل األمر نفسه.
وفيما يتعلق بقرار واشنطن، قال 
مصدر دبلوماســي: "لقد كانوا 
يفكرون في ذلك منذ فترة، لكن 

بومبيو يريد تسريع هذا املسار"، 
مشيرا إلى أنه "جزء من سياسة 
تتخذها  التــي  احملروقــة  األرض 

اإلدارة األمريكية )إدارة ترامب(".
فــي األثنــاء، ذكــرت مصــادر 
"فوريــن  جمللــة  دبلوماســية 
األممي  املبعــوث  أن  بوليســي"، 
اليمــن، مارتــن  إلــى  اخلــاص 
غريفيث ، يضغط منذ أســابيع 
على الواليــات املتحدة للتراجع 
ومناشــدة األمــن العــام لألمم 
املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش 

للتدخل لدى بومبيو.
والشهر املاضي، حّث جوتيريش، 
األمم  لــدى  األمريكية  املندوبــة 
املتحدة كيلي كرافت، على إعادة 
احلوثين  إدراج  في خطط  النظر 

في قائمة املنظمات اإلرهابية.
والســويد  أملانيا  ضغطت  كما 
على الواليــات املتحدة للتراجع، 
ذاتها-  املصادر  وفق  اجلهود،  لكن 

تعثرت على ما يبدو ، وبدأت األمم 
املتحدة في تهيئة نفسها لقرار 

الواليات املتحدة بإدراج احلوثين.
اخلطوة  هــذه  أن  اجمللة  ورجحت 
هي جزء من حملة أوسع نطاقا 
وبومبيو  األبيض  البيت  قبل  من 
إيران  علــى  الضغــط  لزيــادة 
وحلفائها في الشــرق األوسط، 
السيما في األشهر األخيرة إلدارة 

ترامب.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم 
فيه إدارة ترامب، فرض سيل من 
العقوبــات اجلديدة علــى إيران 
وداعميهــا قبــل تنصيب بايدن 
رئيســا للواليات املتحدة،  وفًقا 
أكثر  ملوقع "أكســيوس". ومنذ 
من عام، كانت إدارة ترامب تدرس 
خطًطــا لتصنيف مليشــيات 
لكن  إرهابية؛  منظمة  "احلوثي" 
هــذا اجلهد اكتســب زخما في 

األشهر األخيرة.

تكشف كواليس جولة وزير الخارجية بالمنطقة .. 

فورين بوليسي: اإلدارة األميركية تخطط
لتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة التعليم العالي 
امــس  العلمــي  والبحــث 
قبول  قنــاة  إطالق  الثالثــاء، 
للســنة  النخبــة  الطلبــة 
ضمن   2020/2021 الدراسية 
املوارد  إلعداد  املعتمدة  اخلطة 
البشــرية في حقــل العلوم 
اإلداريــة واالقتصادية واملالية 

والقانونية.
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
للوزارة حيدر العبودي في بيان 
اطلعت عليه الصباح اجلديد، 
إن "قبــول الطلبــة في هذه 
القناة يشــمل ذوي املعدالت 
)%90( فما فــوق من خريجي 
الفرعن االحيائي والتطبيقي، 
وأن التقــدمي يكون الى كليات 
اإلدارة واالقتصاد ضمن أقسام 
إدارة االعمال واالحصاء واإلدارة 
الصناعيــة  واإلدارة  العامــة 
والعلوم  واالقتصاد  واحملاسبة 

املالية واملصرفية".
"ذوي  أن  العبــودي،  وأضــاف 
معــدالت )%90( فمــا فــوق 
الفرعــن  خريجــي  مــن 
إحيائي/تطبيقــي(  العلمي)
التقدمي  يتاح لهــم  واألدبــي 
القانون  كليــات  الــى  أيضا 
والتربية والتربية األساسية".

وتابع أن "الطلبة املشــمولن 
خريجو  هــم  القبــول  فــي 
اإلعداديــة  الدراســة 
والســنة   2018/2019
وأن   2019/2020 الدراســية 
القناة  الــى هــذه  التقــدمي 
يستمر الى غاية 2020/11/26 
الفتا الــى أن الطالب الراغب 
بالتقدمي الى هذه القناة ملزم 
بالتقــدمي في الوقت نفســه 
الى قناة القبول املركزي وقناة 
النخبة عبر بوابة الدراســات 
www.( والتخطيــط واملتابعة

.")dirasat-gate.org

التعليم تطلق قناة قبول 
الطلبة النخبة للسنة 
الدراسية 2020/2021

مطالبة اوربية بتقديم أردوغان 
للمحكمة الجنائية الدولية على 
جرائمه في سورية والعراق وليبيا
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محليات 2

البصرة - سعدي السند :

)تشــخيص  شــعار  حتــت 
اساســية  ركيزة  املشــكالت 
حللول مناســبة(  بدأت اعمال 
املؤمتــر العلمي الثالث عشــر 
لكليــة االدارة واالقتصــاد في 
جامعــة البصــرة واملوســوم 
)ســوء االدارة والهدر في املوارد 
األقتصاديــة ( وعبر منصة زوم 

األلكترونية .

محاولة لوضع احللول 
املناسبة

وافتتحت اعمــال املؤمتر بتالوة 
عطرة من الذكر احلكيم بعدها 
عزف النشيد الوطني ثم كلمة 
الدكتــور عبد احلســن توفيق 
شــبلي عميــد كليــة االدارة 
واالقتصــاد ورئيــس اللجنــة 
التحضيريــة للمؤمتــر ، والتي 
جاء في مستهلها تأكيده على 
سعي الكلية املستمر لتحقيق 
رؤيتها املتمثلة في أن تســهم 
املشــكالت  تشــخيص  فــي 
اخملتلفــة وفــي محاولة لوضع 
تلقى  ان  املن  املناسبة  احللول 
آذانا صاغية مــن قبل أصحاب 
القــرار ، مشــيرا الى ســعى 
الكليــة مــن خــالل الباحثن 
ان  التأكيد على  الــى  االفاضل 
االزمــات االقتصادية ال ميكن ان 
لم  ما  بقرارات سياســية  حتل 
يكن هناك ربطــاً متيناً ما بن 
رؤية االكادميــي وصاحب القرار 

فكالهما يكمل االخر.

محاضرات مهمة

وكان من اعمال اجللسة االولى 
للمؤمتــر تقــدمي محاضرة عن 
رقم  التشريعي  القرار  تداعيات 
)٤٤( لســنة ٢٠٠٨ علــى إدارة 
القاها  احلكومية  املؤسســات 
تالها   ، نــوري  الدكتور صــالح 
القاء بحثن جــاء االول بعنوان 
مزاد العملــة العراقي واثره في 
املالي - دراســة حتليلية  الهدر 

الثانــي فجاء عن  ، اما البحث 
قيــاس وحتليــل العالقــة بن 
صافي التجارة اخلارجية والنمو 
االقتصــادي والتضخــم فــي 

العراق.

طرح حلول اكادميية تخدم 
مشكالت االقتصاد 

ويهدف املؤمتــر الى طرح حلول 
اكادمييــة تخــدم مشــكالت 
االقتصــاد واالدارة فــي العراق 

خالل الفترة الراهنة .
وتضمــن املؤمتر القاء )٢٣( بحثا 
باحثــن ومختصن  من قبــل 
واجلامعات  البصرة  جامعة  من 
العراقية ضمن محاور اقتصادية 
ومصرفيــة  وماليــة  واداريــة 
ومحاســبية واحصائية ونظم 

معلوماتية .
على  بالتأكيد  املؤمترون  واوصى 
أهميــة اســتخدام التنبؤ في 
كأســلوب  القرارات  صياغــة 
املســتقبلية،  اخلطط  لبنــاء 
وضرورة زيــادة الدعم احلكومي 
للمنظمات  والفعال  املباشــر 
عامة ، وتوفير السبل السليمة 
ملكافحة الفساد االداري واملالي 
من خالل عمليات اعادة تنظيم 
وهيكلية االعمال وجعله مالئم 
العتمــاد اســاليب الكترونية 
حديثة في اداء االعمال واالبتعاد 
عــن االجــراءات الروتينية في 
العمل ، اضافة الى ضرورة وضع 
قاعــدة بيانات خاصــة مبتخذ 
مستمر  بشــكل  حتدث  القرار 
واالبتعاد  القــرار  ودعم  لتعزيز 
عن احللــول االرجتالية من جهة 

والوصــول إلى عمليــة اإلبداع 
االداري من جهة أخرى

التخطيط السليم

وصــرح الدكتور عبد احلســن 
توفيــق شــبلي عميــد كلية 
ورئيــس  واالقتصــاد  االدارة 
ان  للمؤمتر  التحضيرية  اللجنة 
االزمات االقتصادية والتخطيط 
السليم للحكومات ال ميكن ان 
يلقى النجاح بقرارات سياسية 
ما لم يكن هناك ربطاً متيناً ما 
بن رؤية االكادميي في اجلامعات 
القرار  االبحاث وصاحب  ومراكز 
بشكل متكامل من أجل وضع 
اخلطط االقتصادية والتخطيط 
الســليم املســتند الــى رؤى 

أكادميية .

عقود اخلدمة واجلباية

وناقش بحــث في ادارة االعمال 
أعتمــاد حتليــل لصياغة بديل 
اســتراتيجي ملعاجلــة عقــود 
دراســة   - واجلبايــة  اخلدمــة 
العامة  الشركة  في  تطبيقية 

لتوزيع كهرباء اجلنوب.
قدمه  الــذي  البحث  تضمــن 
الباحث احمد غازي حمود أربعة 
األول  الفصــل  تنــاول  فصول 
ومنهجية  السابقة  الدراسات 
البحــث ، وتضمــن الفصــل 
الثاني اإلطار النظري وتكون من 
التحليل  األول  املبحث  مبحثن 
الثاني  االســتراتيجي واملبحث 
االســتراتيجي  التحليل  ادوات 
، وبــن الفصــل الثالث اجلانب 

الرابع  الفصل  وجاء  التطبيقي 
بأهم االســتنتاجات  واألخيــر 

والتوصيات. 
وهدف البحث الى التعرف على 
واقع عملية التحليل البيئي في 
الشركة العامة لتوزيع كهرباء 
عوامل  وتشــخيص  اجلنــوب 
البيئة الداخلية ملعرفة مكامن 
القــوة ونقــاط الضعــف في 
إفرازات  على  والوقوف  الشركة 
التأثير في  البيئة اخلارجية ذات 
الشركة متجسدة بفرص ميكن 
يفترض  وتهديدات  أستغاللها 
حتاشــيها أو جتنبها أو احلد من 
تأثيرهــا  ، وأســتنتج الباحث 
وجود أمكانية الستخدام حتليل 
واخلارجية  الداخليــة  البيئــة 
مجتمع  لصياغــة  للشــركة 

الدراسة .

تشخيص المشكالت ركيزة اساسية لحلول مناسبة في 
الموارد االقتصادية

في مؤتمر شارك فيه باحثون ومتخصصون من البصرة والجامعات العراقية

مدير عام تجارة الحبوب للصباح الجديد : 

 اوصى المؤتمرون 
بالتأكيد على أهمية 
استخدام التنبؤ في 

صياغة القرارات 
كأسلوب لبناء 

الخطط المستقبلية، 
وضرورة زيادة الدعم 

الحكومي المباشر 
والفعال للمنظمات 

عامة
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جانب من مؤمتر تشخيص املشكالت ركيزة اساسية حللول مناسبة في املوارد االقتصادية

بغداد - الصباح الجديد :
شاركـــت الوكيل األقــدم لوزارة العمل والشــؤون 
االجتماعيــة الدكتــورة عبيــر مهــدي اجللبي في 
االجتماع االلكتروني الذي عقدته منظمة )االسكوا( 
لبحث قضايا كبار الســن ومشكالتهم في الوطن 
العربي ضمن خطــة التنمية املســتدامة الضافة 
اجلودة حليــاة كبار الســن واالميــان بقدراتهم على 

العطاء واالجناز. 
وحتدثت اجللبي خــالل االجتماع عــن القضايا التي 
يعانيها كبار السن في العراق من حيث االفتقار الى 
الرعاية الصحية واالقتصادية واالجتماعية ، مشيرًة 
الى ان الواقع الذي يعيشــه كبار السن ال ينسجم 
مع طموحــات اجلميع ، اذ ان املؤسســات احلكومية 
التي تهتم بكبار السن تفتقر ملقومات احلياة الكرمية 
وان البرامــج املقدمة لهم تقتصر على توفير الغذاء 
وامللبــس واالمان فقط متناســية دورهم املهم في 
اجملتمع بوصفهم اشــخاصاً اصحاب خبرات ويجب 

اشتثمار خبراتهم. 
كما دعــت الى ضــرورة تكاتــف اجلهــود العتماد 
سياســات جديدة تهتم بهذه الشــريحة لتطوير 
املفاهيم اجملتمعية اخلاصة بكبار السن وعدم عدِّهم 
عالة على اســرهم ومجتمعهم واعادة بناء القيم 
واملبادئ االخالقيــة التي تفتقر اليها بعض االســر 
حاليا، مثمنًة الدور البارز ملنظمة )االســكوا( ، سيما 
اللجنة االقتصادية فيها لتنظيم هكذا ورش تهتم 
بشــرائح مهمة في اجملتمع وتسعى حلماية املسنن 
من االهمال والعنف والتمييز واحلرص على منحهم 

االستقالل املالي.

بغداد - الصباح الجديد :
العامة لالســمنت  كشـــف مدير عام الشــركة 
العراقيــة إحدى شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
املهندس : علـي صالـــح هـادي : عن متكن الشركة 
العامليــة لصناعــة األســمنت املســتثمرة ملعمل 
سمنـــت كبيســـة من حتقيق نسب إجناز متقدمة 
في إعادة اعمار وتأهيل املعمل بعد تعرضه للتدمير 
والتخريب بسبب عصابات داعش االرهابية ، مشيراً 
إلى ان مشروع استثمار هذا املعمل من أولى التجارب 
في الشــركة ومنوذج لالســتثمار الناجح من حيث 
اإللتزام بتنفيذ فقرات العقد االســتثماري وفق املدد 
الزمنية احملددة ما أســهم بتطوير واقع املعمل وزيادة 
وتنويع إنتاجيته من الســمنت العــادي البورتالندي 

والسمنت املقـاوم . 
وأفـــاد مدير املعمــل املهندس : ياسيـــن نافـــع 
ياسيـــن : في تصريح للمكتب اإلعالمي في الوزارة 
بأن الشركة املستثمرة باشــرت بتأهيل املعمل في 
نهاية الربع األول من عــام ٢٠١٨ والذي كان متضرراً 
بنســبة أكثر مــن ٧٠% بعــد توقيــع ملحق عقد 
االســتثمار وإســتالم املعمل وقامت بتنفيذ حملة 
لرفــع اإلنقاض وإزالة األلغــام وتأهيل جميع املكائن 
واملعدات للخطن اإلنتاجين والتي شملت طواحن 
املواد وطواحن االسمنت واألفران واملرسبات وبنايات 
السيطرة والورشــة املركزية وخزانات الوقود ومباني 
اإلدارة والتعبئة وجميع مرافق املعمل األخرى إضافة 
إلى جتهيــز مكائن ومعــدات جديدة من مناشــئ 
أوروبية مختلفة منها محطة توليد وتوزيع الطاقة 
الكهربائية وأجهزة فحــص مختبرية حديثة املانية 
وانكليزية املنشــأ ومكائن التعبئة اجلديدة بعدد ) ٤ 
( مكائن والتي تعمل أوتوماتيكيــاً بتقنية متطورة 

وألول مرة في معامل األسمنت .
وافصــح مديــر املعمل عــن إجناز ٨٨% مــن مراحل 
وفقرات التأهيل وحتقيق طاقات إنتاجية بلغت ) ٨٠% 
إلـــى ٩٠% ( من الطاقة التصميمية ما يعادل ) ٨٠٠ 
( ألـــف طـــن / سنوياً لكل خط ، مشيراً إلى إنتاج 
أكثر من ) ١٠٠ ( ألف طن شهرياً من السمنت العادي 
البورتالندي والســمنت املقاوم علــى وفق املواصفة 
العراقية رقم ٥ لســنة ٢٠١٩ واملطابقة للمواصفة 
األوروبية وبنوعية وجــودة عالية وقوة وصالدة فائقة 
مبا يغطي حاجة الســوق في محافظة األنبار إضافة 

إلى طرحه في العاصمة بغداد واحملافظات األخـرى .

بغداد - الصباح الجديد :
العروبة حلقوق  باشرت مؤسســة 
االنســان بالتعاون مــع جتمع ديار 
الرحمة الاليتام واملتعففن برئاسة 
مشــروع  بانطالق  التميمي  خوله 
ورشــة   ( املــراة  بتمكن  اخلــاص 
خياطة للنساء( في مقر املؤسسة 
بالغزالية  ليشمل عدد من النساء 

االرامل والعاطالت عن العمل.. 
وقــد اثنت عروبة القيســي رئيس 
مؤسسة العروبة حلقوق على فاعل 
خير ملده يد العــون من اجل متكن 
ومســاعدة املراة مــن اجل حتقيق 
البيضاء  االيــادي  داعية  هدفهــا  
املراة   مســاعدة  في  باملشــاركة  
لتطويرهــا وتنميتها لتكون عضو  

فعال في اجملتمع. 

عامر عبدالعزيز 
مباشرة  عن  التجارة  وزارة  اعلنت 
صوامع  ومخازن الشركة العامة 
لتجارة احلبوب  بتجهيز املطاحن 
االهليــة واحلكوميــة باحلصــة  
احلنطة  خلطــة  من  التاســعة 

املقررة . 
الشــركة  عام  مديــر  واوضــح 
املهنــدس عبدالرحمــن عجــي 
طوفان  انه مت اطالق جتهيز احلصة 
ســارعت  للمطاحن  التاســعة 
مــالكات الشــركة فــي الفروع  
واملواقع املباشــرة بالتجهيز على 
وفق االليات املعتمدة وبالنســب 

احملددة . 
ان فروع ومواقع  العام  املدير  وقال 

وبابل  وديالى  واملثنى  الدين  صالح 
والكوت  وميسان  قار  وذي  ونينوى 
والنجــف والديوانيــة و االنبــار 
باشرت بتجهز  املطاحن بالوجبة 
التاســعة مــن احلصــة املقررة 
مــن احلنطة وبالنســبب احملددة 
التي متنح املرونــة للمطاحن في 
تصنيع  وعملية  االستالم  عملية 
الطحــن .  ولفت املديــر العام 
الى ان مواقع شــركته في صالح 
الديــن واصلت جتهيــز املطاحن 
االهلية من خلطة احلنطة املقررة 
وبكمية   ) ١١٧٦( طنا وفرع املثنى 
باشر بتجهيز املطاحن ، وبلغ ما مت 
جتهيزه )٣٩٢ر٨٠( طنا وفرع ذي قار  
جهز املطاحن االهلية حيث جهز 

مطحنة سومر احلكومية بكمية 
)65( طنــا ، وكذلك احلال لفرعي  

ميسان وبابل .
واضاف املدير العام ان فرع النجف 
باشــر  ايضا بتجهيــز املطاحن 
باحلصة التاســعة مــن موقعي 
النجف األفقــي الذي جهز ) ٢٤٣ 
( طنا ومجمع اخلورنق اخملزني الذي 
جهــز كميــة  )٤٩٠( طنا ليكون 
إجمالــي اجملهز الكلــي ملطاحن 

احملافظة )٧٣٣ ( طنا .
كما وباشــر فرع الديوانية بتوزيع 
احلصة التاسعة سلفة ٥٠% عدد 
املطاحن اجملهزة ٧ مطاحن بكمية 
٣٦٦ طنا وجهز فرع االنبار كمية 
)١٤٠٠( طن من احلصة التاسعة .

العمل و)االسكوا( تبحثان 
المشكالت التي يعاني 

منها كبار السن

معمـل اسمنت كبيسـة 
يحقـق إنتاجيـة تتجـاوز الـ 
) ١٠٠ ( ألـف طـن / شهريـًا

مؤسسة العروبة وديار الرحمة يفتتحان 
ورشة للخياطة سايلوات ومخازن الشركة تباشر بتجهيز 

المطاحن بالحصة التاسعة

برغم التحديات نتوسع في السوق العراقية

 
بغداد - متابعة :

الوطني  لالقتصــاد  املنفعة  حتقيق 
ميثل أساس العمل االستثماري اجلاد 
في اغلب بالد العالــم، وفي العراق 
لدينا شــركات اســتثمارية دخلت 
ســوق العمل إلدراكها بأهمية هذا 
السوق ومستقبله الواعد الذي يعد 
فرصــة عمل متجــددة رغم جملة 
التحديــات التــي تواجــه األعمال 

االستثمارية.
املديــر التنفيذي لشــركة كرمي في 
العراق محمد احلكيم اكد ان “سوق 
العمل االســتثماري مهم بالنسبة 
التي تتطلع  للشركات االستثمارية 
للدخول إلــى ميدانه واحلصول على 
تساهم  مناسبة  استثمارية  فرصة 
في تطويــر القطاع الــذي تقصده 
املتخصصة”،  االستثمارية  الشركة 
الفتا آلى ان “الشــركة دخلت ميدان 
واســتطاعت  العراقي  احمللي  النقل 

التفاعل مع اجملتمع احمللي بعد طرح 
خدمــة النقل اآلمنة عبــر تطبيق 
إلكتروني وعدة خطــوة مهمه في 
البلد، وباتت هناك منافســة ألكثر 

من شركة في هذا امليدان”.
ولفت إلى ان “الشركات االستثمارية 
والتي  املتطورة  التكنولوجيــا  متلك 
ميكــن ان تنهــض باالقتصــاد إلى 
إلى ان  مرحلــة أفضــل”، مشــيراً 
“الشــركة متكنت من توفير ٣٠ الف 
الشباب على  فرصة عمل لشريحة 
أمل ان يصل العــدد ١٠٠الف خالل 
٥ سنوات واالســتثمار البد ان يكون 
بهذا الشــكل اجملدي جلميع أطراف 

العمل”.
وعن موضوع التحديات قال احلكيم 
: ان “ســوق العمــل فــي العــراق 
يوصف بوجــود جملة من التحديات 
االستثمارية  الشــركة  تواجه  التي 
وبدورنــا  اختصاصهــا،  وبحســب 
دائم  ونعمل بشكل  واجهنا حتديات 
علــى مواجهه التحديــات من اجل 
التوســع بخدمات السوق العراقية 

الذي نراة سوقاً واعداً يتطلب إثبات 
الوجود”.

وأكد ان “الشركة تعمل بكادر عراقي 
كامل يعتمد تكنلوجيا متطورة في 
أداءه، ويقــدم خدمات لـــ ٥٠٠ الف 
شــخص ميثلون زبائننــا، األمر الذي 
قادنا إلى التفكير بالتوســع األفقي 
في مدن البالد، السيما بعد ان اصبح 
لنا منافســن في العمل وهذا يعزز 

من اخلدمات التي تقدم للمواطن”.
وأشــار إلى ان “االســتثمار الناجح 
يجب ان يأتي بشي جديد إلى السوق 
واقع  لتغيير  داعــم فعلــي  ويكون 
العمل فــي القطــاع اخملتص لكي 

يتحقق النجاح”.
وتابع احلكيم قائال: “وفرنا فرص عمل 
مناســبة  باســعار  آمنة  وخدمات 
النقــل املهم  للجميع فــي قطاع 
الذي ميثل عصب االقتصاد لكبريات 
الكتل االقتصادية حول العالم حيث 
عملت كرمي على امتتت قطاع النقل 
ومت ادخال انظمــة رقمية وتوجد في 
الى  اجلنــوب  من  احملافظــات  أغلب 

الشمال”.
 وأشــار الــى ان “كباتن الشــركة 
املالية  اللتزاماتهم  يؤدون  جميعهم 
عبر املاستر كارد وهذا يعزز الشمول 

املالي في البالد”.
 وبنه الى “إطالق تطبيق ســوبر اب 
شامل جلميع اخلدمات التي تقدمها 
الشــركة حيث توجد اليوم خدمات 
تاكســي وخدمــات نقــل الطعام 
التي اســتحدثت مؤخرا،  والبضائع 
حيث يتمثل بتســهيل حياة الناس 
االستثماري  مشــروعنا  ان  السيما 
فــي خطواتنا  ونحن  األمــد  طويل 
االولى ونعمل على توســيع أعمالنا 

وتطويل قطاع النقل في البالد”.
 وأكــد ان “املرحلة املقبلة النقل بن 
املدن وطموحنــا ان يكون النقل بن 
الدول، السيما وأننا نعمل متكاملة 
توفر خدمات باسعار مناسبة التزيد 
عن ســورها في الســوق لذلك جند 
الشــركة كما  يفضل  بات  املواطن 
اننا رواد زرع بذرة التطور الرقمي في 

البالد بن شرائح اجملتمع اخملتلفة”. 

تقرير

شركة كريم.. تنوع خدماتنا قربنا من المواطن

املدير التنفيذي لشركة كرمي في العراق  



3 االربعاء 18 تشرين الثاني 2020 العدد )4537(

Wed.18 Nov. 2020 issue (4537)
شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت :
رحب مدير منظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم 
غيبريســوس بـ”األنبــاء املشــجعة” علــى صعيد 
التوصل إلى لقاحات مضادة لوباء كوفيد19-، لكنه 

أكد وجوب “عدم التراخي”.
وأشار غيبريسوس في مؤمتر صحفي إلى “أنه فيروس 
خطير ميكنه مهاجمة كل أنظمة اجلســم. إن الدول 

التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار”.
تصريح مدير منظمة الصحة أتى بعد إعالن شركة 
“موديرنــا” األمريكية اإلثنني عــن لقاحها التجريبي 
ضد كوفيد19- أظهر فعاليته بنسبة 94,5 في املئة، 
بحســب نتائج مبكرة الختبار سريري على أكثر من 

30 ألف مشارك.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ”موديرنا” ستيفان بانسيل 
إلــى “أنها حلظة حاســمة في تطويــر لقاحنا ضد 
كوفيد19-”. وأضاف “أعطانا هــذا التحليل املرحلي 
اإليجابــي للمرحلــة الثالثة من جتربتنا املؤشــرات 
الســريرية األولى بأن لقاحنا قادر على منع اإلصابة 

مبرض كوفيد19-، مبا في ذلك املرض الشديد”.
من جهتها، أعلنت كل من شركة “فايزر” األمريكية 
و”بايونتيك” األملانية األســبوع الفائت أن اللقاح ضد 
فيــروس كورونا الــذي تعمالن على تطويــره “فّعال 
بنســبة %90”، بعد التحليل األولــي لنتائج املرحلة 
الثالثة من التجارب الســريرية اجلاريــة حالياً، وهي 

األخيرة قبل تقدمي طلب ترخيصه.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت الســلطات الصحية في روســيا، امس الثالثاء، 
عن تســجيل 442 وفاة و22410 إصابة جديدة بفيروس 

كورونا خالل الـ24 ساعة املاضية.
روســيا تســجل 442 وفــاة و22410 إصابــات جديدة 
بفيروس كورونا خالل الساعات الـ24 املاضية الكشف 
عما مييز لقاح معهد “تشوماكوف” الروسي ضد كورونا 

عن اللقاحات األخرى
وبحسب آخر األرقام والبيانات الرسمية، الصادرة امس 
الثالثاء ، حصد فيروس كورونا في روســيا أرواح 33931 
شــخصا، وارتفع عدد اإلصابات منذ بدء تفشي الوباء 

إلى مليون و971013 إصابة.
وقال املركز الروســي ملكافحة الوباء إن 22055 شخصا 
متاثلوا للشفاء اليوم املاضي، ما يرفع حصيلة املتعافني 

إلى مليون و475904 أشخاص.
وتتوزع اإلصابات اجلديدة بني كافة أقاليم روســيا الـ85، 
وعلى رأســها العاصمة موســكو التي سجلت 5882 

إصابة، تليها سان بطرسبورغ بـ 2130 إصابة.
وسجل عدد اإلصابات اجلديدة بروســيا تراجعا مقارنة 
باحلصيلة اليومية الســابقة التي بلغت 22702، فيما 
ســجلت احلصيلة اليومية للوفيــات ارتفاعا، حيث مت 

تسجيل 442 مقارنة بـ 391 حالة قبل يوم.
وأجــرت الســلطات الصحية في روســيا أكثر من 68 
مليون اختبار للكشــف عن املصابــني بفيروس كورونا 

منذ بدء تفشي الوباء.
وتعمــل الســلطات الصحية في روســيا على إطالق 
حملة تطعيم واســعة النطاق ضــد الوباء قبل نهاية 

العام اجلاري.

متابعة ــ الصباح الجديد:
اللهجة وجهه زعيم  في حتذير شديد 
مجلس  فــي  اجلمهوريــة  الغالبيــة 
الشــيوخ األمريكي الســناتور ميتش 
الرئيس  إلــى حليفه  االثنني  ماكونيل 
املنتهيــة واليتــه دونالــد ترامب، دعا 
ماكونيل إلى عدم التسرع في سحب 
أو  أفغانســتان  األمريكية من  القوات 
العراق، معتبراً أّن من شــأن مثل هذا 
اإلٍســالمية  احلركات  يهدي  أن  اإلجراء 

املتطّرفة “نصراً دعائياً عظيماً”.
وقال ماكونيل في خطاب في مجلس 

أمريكي  انسحاب  “عواقب  إن  الشيوخ 
ســابق ألوانه قد تكون أسوأ حّتى من 
انســحاب أوباما من العراق في 2011، 
والذي أّدى إلى صعــود تنظيم الدولة 

اإلسالمية”.
وأضاف أّن مثل هكذا انسحاب سيمّثل 
“تخّلياً” من جانب الواليات املّتحدة عن 
أمام حركة  اجملال  وسيفسح  حلفائها 
طالبان لبسط نفوذها في أفغانستان 
وسيتيح لتنظيمي “الدولة اإلسالمية” 
والقاعدة بإعادة جتميع صفوفهما في 

العراق.

وكان ترامــب الذي وعد مــراراً بإنهاء 
“احلروب التــي ال نهاية لها” أّكد عزمه 
على خفض عدد القوات األمريكية في 
أفغانستان إلى 2500 جندي في مطلع 
2021، بل إّنه حتّدث في إحدى املّرات عن 
رغبته بعــودة كّل اجلنود من هذا البلد 

بحلول عيد امليالد في 25 كانون األول.
فقد  أمريكية  إعــالم  لوســائل  وفقاً 
البنتاغــون تعليمات للتحضير  تلّقى 
لســحب ألفي جندي من أفغانستان 
و500 جندي من العراق قبل أن يســّلم 
ترامب السلطة إلى خلفه الدميقراطي 

جو بايــدن في 20 كانــون الثاني ، في 
خطوة ســتعني في حال حصولها أّن 
الواليات املّتحدة ســتبقي على كتيبة 
عســكرية واحدة فــي كّل من هذين 

البلدين قوامها نحو2500 جندي. 
ولم تؤّكد وزارة الدفاع األمريكية صّحة 
هــذه التقارير اإلعالمية التي أشــارت 
إلى أّن ترامب قد يعلن بنفسه عن هذا 

القرار خالل األسبوع اجلاري.
وقبل أن يقيله ترامب األسبوع املاضي 
شّدد وزير الدفاع األمريكي مارك إسبر 
على ضرورة بقاء 4500 جندي أمريكي 

على األقّل في أفغانستان إلى أن تبرهن 
أّنها  الواقع  حركة طالبان علــى أرض 

خّفضت من وتيرة العنف. 
وجتــري محادثات ســالم بــني طالبان 
واحلكومــة األفغانيــة مبوجــب اتفاق 
احلركة  مع  واشــنطن  أبرمته  تاريخي 
املتمّردة وينّص على انســحاب القوات 
األمريكيــة مــن أفغانســتان بحلول 

منتصف عام 2021. 
وحــّذر ماكونيــل مــن أّن انســحاباً 
“سُيسعد  متسّرعاً  أمريكياً  عسكرياً 

أولئك الذين يتمّنون لنا األذى”. 

وأضاف أّن من شأن هذا األمر أن “يعطي 
واملشــّتت  الضعيف  القاعدة  تنظيم 

نصراً دعائياً عظيماً”. 
املنتهية  للرئيس  الوثيق  احلليف  وحّذر 
واليته مــن أّن “مشــهد تخّلي اجلنود 
ومعّداتهم  منشآتهم  عن  األمريكيني 
، ســيبّث في جميع أنحاء العالم على 
أّنه رمز إلذالل وهزمية أمريكيني وانتصار 

للتطرف اإلسالمي”.
بينمــا شــّكك جــون غــالزر، مدير 
 Cato السياســة اخلارجية في معهد
Institute البحثي، في كال املرشــحني، 

إذ قال إّن بايدن -حال انتخابه- سُيعاني 
من الضغط من أجل ســحب القوات، 
لكّنــه ســيميل إلــى إعــادة األمور 
إلى  الوقوف  يعنــي  “مــا  لطبيعتها، 
التزامنا  تأكيد  وإعــادة  احللفاء،  جانب 

جتاه حلف الناتو”.
وأضــاف غالزر أنــه يعتقــد أن ترامب 
يرغب حقاً في ســحب القوات، ولكن 
مصاحله االنتخابية هي ما يُحّركه في 
املقام األول، فهو “يرغب في االنسحاب، 
ولكّنه ال يعــرف طريقة فعل ذلك دون 
أن يبدو وكأّنه مُيسك بذيله ويفّر هارباً”.

فيروس كورونا: منظمة 
الصحة ترحب بـ”األنباء 
المشجعة” عن اللقاحات

روسيا تسجل  22410 
إصابات جديدة بفيروس 

كورونا 24 ساعة

ماكونيل يحّذر ترامب من سرعة االنسحاب من أفغانستان والعراق

متابعة ـ الصباح الجديد :

الروســية  اجلوية  الغــارات  باتت 
وقذائف املدفعية من جانب قوات 
نظام بشــار األسد مشهدا شبه 
يومي للقــرى والبلدات في الريف 
الواقعة  اجلنوبي إلدلــب، وخاصًة 
إلــى اجلنوب من الطريــق الدولي 

.”m4“ حلب- الالذقية املعروف بـ
وتعتبر هــذه املنطقة أبرز النقاط 
الشائكة بني الروس واألتراك، حيث 
لم يتمكن الطرفان من إيجاد حل 

وسط بشأنها حتى اآلن.
بالقصف سواء  ومع كل تصعيد 
من جانب الروس أو قوات األســد، 
أصبحت أنظــار املدنيني في إدلب 
تتجه بشكل آني وغير مباشر، إلى 
تفاصيل العملية العسكرية التي 
وهو  املقبلة،  املرحلة  في  ستكون 
والسنوات  األشهر  كانت  مشهٌد 
املاضية قــد أثبتته، فالروس وقبل 
إلى  يتجهــون  بــري  أي هجــوٍم 
التصعيــد بالقصــف من جهة، 
وتكثيــف عمليات التســلل من 
جهة أخرى، وهي سياســة كانت 
قد أثبتت حضورهــا، منذ مطلع 
الشــهر املاضي وال تزال مستمرة 

حتى اآلن. 
املرتبطة  التكهنــات  جانب  وإلى 
بقــرب عمليــة عســكرية على 
إدلب، يقود الواقــع امليداني على 
األرض إلى وجود نقاط خالفية بني 
أنقرة وموســكو، حالــت من دون 
األخير،  اتفاق “سوتشــي”  إكمال 
املوقع في آذار 2018، وخاصًة البند 
وإبعاد   ،”m4“ بفتح طريق  املتعلق 
الفصائل املتهمة بـ “اإلرهاب” من 
جانبيه، على رأســها “هيئة حترير 

الشام”.
وبينما تتهم موسكو أنقرة بعدم 
تنفيذ التزاماتهــا اخلاصة باتفاق 
األخيرة في  تتحــرك  سوتشــي، 
منحى آخر، لُتقدم ومنذ أســابيع 
على سحب نقاط املراقبة الواقعة 
في مناطق سيطرة نظام األسد، 
والتي كانت قد نشــرتها في عام 
2017 مبوجب تفاهمات “أستانة”. 

انســحاٌب تركي أم إعادة متوضع؟ 
هو ســؤال لــم تتضــح اإلجابة 
عنــه حتى اآلن، ليزيــد على ذلك 
غياب أي موقف رسمي من أنقرة 
دفعتها  التــي  األســباب  يوضح 
لهــذه اخلطــوة، وعما ســيكون 
عليه وجودها العسكري في األيام 

املقبلة.

ضغط ناري مزدوج 
ووفق مــا رصده مواقــع اخبارية 
منذ ثالثة أسابيع وحتى اآلن، فإن 
القصف اجلوي الروسي والقصف 
املدفعي من جانب قوات األســد 
يترّكــز على القــرى الواقعة في 
األوتوســتراد  من  اجلنوبــي  اجلزء 
أيام  ليتوســع منذ   ،)m4( الدولي 
ويصل إلى محيــط إدلب املدينة، 

التي يقطن فيها مئات اآلالف من 
املدنيني واملهجرين.

والالفت أنه وبالتزامن مع القصف 
األوتوستراد،  جنوب  على  الروسي 
التركي على حشد  اجليش  يعمل 
تعزيزاته في املنطقة التي يطالها 
القصف، مبعنى أن كال من روسيا 
لكن  القتــال،  تصّعدان  وتركيــا 
األولــى من اجلــو واألخــرى على 
األرض، في خطواٍت حساســة قد 
إلى صدام عسكري بشكل  تقود 

أو بآخر، حسب مراقبني.
“مصطفــى” مقاتٌل فــي حتالف 
للتحريــر”،  الوطنيــة  “اجلبهــة 
واحملسوبة على الفصائل املعتدلة 
في سوريا، ال يتوقع في تصريحات 
لـ “موقع احلرة” أن تقدم موسكو 
على أي عمل عســكري في ريف 
إدلب اجلنوبي، وخاصًة في منطقة 
جبل الزاويــة، التي باتت من أكبر 
فيها  يتموضــع  التي  الثكنــات 

اجليش التركي في إدلب.
ويضيف املقاتل، الذي يعمل ضمن 
مجموعــة مؤلفة من 13 عنصرا 
أن  التماس  وتنشط على خطوط 
“املرحلة التي متر بها إدلب تختلف 
عن السابق، واجليش التركي ورغم 
انسحابه من نقاط املراقبة، إال أنه 
طرفي  على  كبير  بشكل  يحشد 
األوتوســتراد، والذي يعتبر فتحه 

كلمة الفصل في احملافظة”.
من جانبه يقول الباحث في مركز 
“عمران للدراسات االستراتيجية”، 

نــوار شــعبان، إن أي تصعيد من 
روســيا وقوات األسد على إدلب ال 
ميكن أن نضعه إال ضمن “رسائل” 
إيصالها  تريــد  موســكو،  مــن 

للجانب التركي.
ويــرى شــعبان، فــي تصريحات 
صحفية بأن  “االستهداف الروسي 
سيســتمر على ريــف إدلب، مع 
العسكري  الوجود  تعزيز  استمرار 
مشيرا  الزاوية”،  جبل  في  التركي 
إلى أن موسكو وأنقرة لم تتمكنا 
من تنفيذ بنود “سوتشــي” على 

.”m4“ األرض، وخاصًة فتح طريق
وليســت أنقــرة الوحيــدة التي 
لم تلتزم بفتــح الطريق الدولي، 
في  املقيــم  الباحــث  بحســب 
موســكو  أن  حيث  إســطنبول، 
تعتبر طرفا معطــال أيضا لفتح 
تكبح  لم  كونها  الدولي،  الطريق 
نظام األســد، وتوقــف القصف 
املدفعية،  وقذائــف  بالصواريــخ 
والتي تتركز بشكل أساسي على 

طرفي األوتوستراد.
ويوضح شــعبان أن الــروس وفي 
الوقت احلالــي يحاولون الضغط 
بشكل مزدوج “من خالل الضغط 
باالستهدافات  تركيا  على  الناري 
املتكــررة، إلى جانــب ضغط آخر 
)اجتماعــي( يتعلــق باحلاضنــة 
الشــعبية، من أجل تأليبها على 
الوجود التركي، بزعم أنه ال يتمكن 
من صد أي عملية عسكرية على 
احملافظــة أو حتى إيقاف الضربات 

اجلوية عليها”.

مطلبان ملوسكو 
فــي ســياق مــا ســبق وضمن 
التصعيــد الذي تشــهده إدلب، 
فإنه لــم يدفــع وحتــى اآلن أيا 
للتعليق،  وموســكو  أنقــرة  من 
باإليجاب، في  أو  بالســلب  سواء 
روسية  إعالم  بدأت وســائل  حني 
عســكرية  لعمليــة  بالترويــج 
واسعة”، من  “غير  جديدة، لكنها 
أجل إكمال بنود اتفاق “سوتشي” 
األخير، على رأســها فتح الطريق 

.(m4( الدولي
التركي، رجب طيب  الرئيس  وكان 
فالدميير  الروسي،  ونظيره  إردوغان، 
 ،2020 بوتني، قد اتفقا، في مارس 
على وقف إطالق النــار في إدلب، 
عقــب محادثات اســتمرت أكثر 
من خمس ســاعات بحضور كبار 

مسؤولي البلدين.
على  دوريات  تسيير  الطرفان  وقرر 
)m4( مع إنشــاء “ممر آمن”  طريق 
شمال  كيلومترات  ستة  مبسافة 
الطريق ومثلهــا جنوبه، وبالتالي 
مرور الدوريات املشتركة الروسية- 
التركيــة من مدن وبلــدات حتت 
سيطرة املعارضة، كأريحا وجسر 

الشغور ومحمبل وأورم اجلوز.
الـــ12 كيلومتــرا علــى طرفي 
الطريق، اقتطعــت، وفق االتفاق، 
مســاحات كبيــرة مــن مناطق 
طول  على  املعارضــة،  ســيطرة 

الطريق بــني قريتــي ترنبة غرب 
الشــرقي(،  إدلب  )ريف  ســراقب 
وعني احلــور بريف إدلــب الغربي، 
وهما بداية ونهاية مناطق تسيير 
وهو  الروسية،  التركية-  الدوريات 

“املمر اآلمن”.
وال يزال الغموض يكتنف مناطق 
إدلب، بسبب  الزاوية جنوبي  جبل 
وقوعهــا جنــوب “املمــر اآلمن”، 
ما يــؤدي إلى قطــع اتصالها مع 
مناطق املعارضة األخرى، وبالتالي 
محاصرة احلشود التركية املوجودة 

فيها من جديد.
للدراسات”،  “جســور  مركز  مدير 
في  يقــول  ســرميني،  محمــد 
تصريحــات صحفيــة إن قضية 
املنطقة الواقعــة جنوب الطريق 
القضايــا  مــن  تــزال  ال   ”m4“

اإلشكالية بني موسكو وأنقرة.
أنقرة  توافق  “لم  ويتابع سرميني: 
علــى مطلبــني ملوســكو األول: 
هو انســحاب تركيا مــن كامل 
نقاط  تثبيت  والثانيــة  املنطقة، 
العســكرية  للشــرطة  مراقبة 
الروسية في املنطقة املمتدة من 
أريحا حتى جســر الشغور، لذلك 
فــإن التصعيد الروســي املتكرر 
غالبا هدفه التأثير على قرار تركيا 
املطالب  على  املوافقة  بخصوص 

السابقة”.
أن  الســوري  الباحــث  ويوضــح 
منطقة جبــل الزاوية التي تتركز 
فيها احلشــود التركيــة، ومعها 

القصــف الروســي تعتبر واحدة 
مــن أهم املناطق علــى الصعيد 
أهم  تكــن  لــم  إن  العســكري 
منطقــة على اإلطالق، مشــيرا 
“لذلك فــإن احلفــاظ عليها من 
قبل تركيا يعني ضمان نفوذ قوي 
في إدلب، وكذلــك اإلطاللة على 
الطرقات الدولية، كون قمم جبل 
m4 و  الزاوية تشرف على طريقي 

.”m5
وفــي حديث ســابق قال ســائق 
إحدى الشاحنات التي تشارك في 
إن  املراقبة  نقــاط  إخالء  عمليات 
أعدادا كبيرة من اآلليات واملعدات 
التي يتــم ســحبها تتوجه إلى 
منطقة “قوقفــني”، والواقعة في 

جبل الزاوية.
وتطــل منطقــة “قوقفني” على 
الغربي  الريف  في  الغاب  ســهل 
مرتفعة  منطقة  وتعتبــر  حلماة، 
عــن غيرها مــن املناطق، وحتظى 
بأهمية اســتراتيجية في الريفي 

اجلنوبي إلدلب.
وحســب مــا توضحــه خريطة 
الســيطرة امليدانيــة إلدلب فإن 
يعمل على حشد  التركي  اجليش 
فــي منطقة  كبيــر  عســكري 
فــي  وخاصــة  الزاويــة،  جبــل 
املناطــق الواقعــة جنوبي طريق 
(m4(، وهي املنطقــة التي كانت 
حاضرة فــي االتفاق األخير املعدل 
وبوتني،  إردوغان  بني  لـ”سوتشي”، 

في شهر مارس املاضي.

فينما تتهم موسكو 
أنقرة بعدم تنفيذ 

التزاماتها الخاصة 
باتفاق سوتشي، 

تتحرك األخيرة في 
منحى آخر، لتُقدم 

ومنذ أسابيع على 
سحب نقاط المراقبة 

الواقعة في مناطق 
سيطرة نظام األسد، 

والتي كانت قد 
نشرتها في عام 

2017

ضبابية الموقف ونقاط خالفية بين روسيا وتركيا تعيد 
اتفاق إدلب إلى المربع األول

خوفا من انكشاف “الغطاء الدبلوماسي”

متابعة ـ الصباح الجديد :

بـ”خوف  اإليرانــي  النظــام  يترقب 
شــديد” على حــد تعبيــر موقع 
اجمللس الوطنــي للمقاومة اإليراني، 
اهلل  أسد  “الدبلوماسي”  محاكمة 
أسدي في بلجيكا بعد أقل من 10 

أيام.
املوقع أفاد بأن مواقف وسائل اإلعالم 
املقربة من النظام وارتباكها مؤشر 
احملاكمة  “خوف هستيري” من  على 
التي قد تكشــف ممارسات للنظام 
اإليراني كانت متســترة حتت غطاء 
الدبلوماسية منذ عشرات السنني.

أعدادهــا األخيرة، زعمت  وفي أحد 
صحيفة “وطن إمــروز” التي تديرها 
الدولــة أن اتهام أســدي بارتكاب 
“انتشار  نتيجة  كان  إرهابية  أعمال 
أخبار ال أســاس لها، دفعت بعض 
الــدول األوروبية إلــى الدخول في 

صراع دبلوماسي مع إيران”.

وتشتبه أملانيا وفرنسا وبلجيكا في 
تعاون أســدي، الدبلوماسي املقيم 
في فيينا، مــع زوجني كانا يعتزمان 
إيرانيني  مهاجمة جتمــع معارضني 

في باريس.
باعتقال  البلجيكي  القضــاء  وأمر 
أسدي، ونتيجة لذلك فقد حصانته 
الدبلوماسية في غضون 48 ساعة. 
وأخيراً، ســلم املدعي العام األملاني 
البلجيكي  للقضاء  الدبلوماســي 
أن  ويتوقع   .2018 اعتقل في  بعدما 
تتــم محاكمته يوم اجلمعة 27 من 

الشهر اجلاري.
واتهم أســدي بتســليم نحو 500 
غــرام مــن املتفجــرات للزوجــني 

اإلرهابيني في لوكسمبورغ. 
وكان الهدف هــو جتمع “إيران احلرة” 
الذي ينظمه سنويا اجمللس الوطني 

للمقاومة اإليرانية.

دبلوماسية  املتفجرات
ويقــول اجمللس فــي موقعه “كانت 
مؤامــرة القصف محاولة يائســة 

للنظام للقضاء على البديل القابل 
للحيــاة، في أعقــاب االحتجاجات 
التي عّمــت إيران في عــام 2018، 
والتي لعبت فيها املقاومة اإليرانية 
دورًا رائــًدا”. بينمــا قالت صحيفة 
“وطــن إمــروز”  إن “عدم نشــاط 
جهازنا الدبلوماسي ملدة عامني أدى 
إلى إعالن القضــاء البلجيكي عن 
انتهاء التحقيق بشكل نهائي وبدء 

محاكمة أسدي وثالثة آخرين”.
وبذل النظام اإليراني جهودا حثيثة 
لإلفراج عن أسدي، رغم أنه “ضبط 

متلبسا” وفق املوقع ذاته.
وكان وزيــر خارجية النظام اإليراني، 
محمد جــواد ظريف، وصف التهم 
املوجهة ألســدي بـ “الزائفة” كما 
عن  املدافعني  مــن  العديــد  حاول 
النظــام إلقــاء اللــوم على بعض 

األحزاب “املارقة” في نظرهم.
من جانبه، أكد جــاك رايس، رئيس 
البلجيكي، في  الدولــة  أمن  جهاز 
رسالة وجهها إلى املدعي الفيدرالي 
إنه “مت وضع خطة الهجوم باســم 

إيران وحتــت قيادتها، ولم يكن األمر 
يتعلق مببادرة من أسدي لوحده”.

تهديد صريح
وفي  أكتوبر املاضي، كشفت رويترز 
األمنية  للســلطات  قال  أن أسدي 
املسلحة  اجلماعات  إن  البلجيكية، 
واليمن وســوريا  ولبنان  العراق  في 
وكذلك في إيــران “مهتمة بنتيجة 
قضيتــه”، وهو ما رأته الســلطات 

هناك كتهديد مباشر ألمنها.
أخرى  مرة  األسدي  تهديدات  وتؤكد 
أن املؤامــرة اإلرهابيــة ضــد جتمع 
املقاومــة في باريس متــت املوافقة 
عليها على أعلى مستوى في نظام 
اجلماعات  ميــول كل  الــذي  املاللي 
اإلرهابية في الشــرق األوسط، وفق 
موقــع اجمللس الوطنــي للمقاومة 

اإليراني.
وبحسب اجمللس ذاته، فإن محاكمة 
األوروبي  االحتاد  لدول  “فرصة  أسدي 
حملاســبة النظام اإليرانــي بأكمله 

على أنشطته اخلبيثة”.

تقرير

ايران تترقب بـ” »خوف شديد« “محاكمة الدبلوماسي أسدي في بلجيكا

ادلب ..قصف متواصل وبنى حتتية خربة

اسد اهلل اسدي متهم بالتورط في االرهاب



اعالن االربعاء 18 تشرين الثاني 2020 العدد )4537(

Wed 18 Nov 2020 issue )4537( 4



5 االربعاء 18 تشرين الثاني 2020 العدد )4537(اعالن

Wed 18 Nov 2020 issue )4537(



اقتصاد6 االربعاء 18 تشرين الثاني 2020 العدد )4537(

Wed.18 Nov. 2020 issue (4537)

الصباح الجديد ـ وكاالت :
انخفضت أســعار الذهب بنحو طفيف في التعامالت 
املبكرة امس الثالثاء مــع اإلعالن عن وجود لقاح فعال 

لعالج فيروس كورونا بنسبة 94.5٪.
ويزيد اإلقبال على الذهب في أوقات األزمات االقتصادية 
في حني يتراجع لصالح قطاعات استثمارية أخرى حال 

استقرار االقتصاد
وتراجعــت العقود اآلجلة للذهب تســليم ديســمبر 
بنحو ٪0.1 عند 1886.10 دوالر لألوقية ، وتراجع ســعر 
التســليم الفوري للمعــدن األصفر بنســبة 0.13٪ 

مسجالً 1887.06 دوالر لألوقية.
العقود اآلجلة للفضة تســليم ديســمبر  وتراجعت 

بنسبة %0.4 عند 24.71 دوالر لألوقية.

الصباح الجديد - متابعة :
اعلنت مجوعة االتصاالت الصينية العمالقة »هواوي« 
امس الثالثاء، أّنها باعــت عالمتها التجارية اخملّصصة 
للهواتــف الذكّيــة املنخفضة التكلفــة »أونر« إلى 
كونســورتيوم محّلي بسبب الضغوط »الهائلة« التي 
تتعّرض لها سلســلة توريداتها من جــّراء العقوبات 

األميركية.
واشــترى ماركة »أونــر« حتالف من 40 شــركة يضّم 
وكالء وموّزعني وشــركات أخرى تتوّقــف حياتها على 
هذه العالمــة التجارية، بحســب ما أعلنــت هواوي 

والكونسورتيوم في بيانني منفصلني.
قالت هواوي، إحدى الشركات الثالث الكبرى في العالم 
في مجال تصنيع الهواتف الذكية، إّن إنتاجها »يتعّرض 
لضغوط هائلة« بسبب العقوبات التي فرضتها عليها 
الواليــات املتحدة والتي حالــت دون حصولها على ما 
يكفي من املكّونــات اإللكترونيــة لتصنيع الهواتف 

املنخفضة التكلفة.
وأوضحت هواوي في بيانها أّن »عملية البيع ستساعد 
بائعي أونر ومزّوديها على تخّطي هذا الوقت العصيب«.
  وأونــر العالمــة التجارية التي تســتهدف بشــكل 
أساســي الشــباب وذوي امليزانيات احملدودة تبيع وفقاً 

لهواوي حوالي 70 مليون هاتف سنوياً.
  وشّددت هواوي في بيانها على أّنها بعد عملية البيع 
هذه لم تعد متتلك أّي أســهم في شركتها السابقة 
و«لم تعد تشــارك في إدارة األعمال أو في صنع القرار 

في شركة أونر اجلديدة«.
وفرضت إدارة الرئيــس األميركي دونالد ترامب عقوبات 
على »هواوي« بشبهة جتّسسها حلساب بكني، وهو ما 

تنفيه اجملموعة الصينية.
ومبوجب العقوبات األميركيــة باتت هواوي ممنوعة من 
احلصول على التقنيات األميركية األساسية لهواتفها.
ومنذ سبتمبر لم تعد هواوي قادرة على تزويد أجهزتها 
املتطّورة شــرائح »كيري« اجلديدة مثالً، وال متلك القدرة 
علــى تصنيعها داخلياً. كما أنها لــم تعد قادرة على 
الوصول إلى حتديثات نظام أندرويد، وهو نظام التشغيل 

جملموعة غوغل األميركية املهيمنة على الهواتف.

 نينوى - إعالم الشركة: 
األكتفاء  حتقيــق  أجــل  من 
الذاتي للطاقــة الكهربائية 
وزيــادة الطاقة اإلنتاجية في 
التابعة  التوليديــة  احملطات 
ملقر الشركة من خالل إعادة 
الوحــدات التوليديــة الــى 
أكمال  بعــد  وذلك  العمــل 
والصيانات  التأهيــل  أعمال 
كافــة  وأكمــال  الدوريــة 
الشتاء  ملوسم  األستعدادات 
مــن خــالل تضافــر جهود 
مالكات الشركة كافة تفقد 

العامة  الشــركة  عام  مدير 
الكهربائية  الطاقــة  إلنتاج 
الشــمالية  للمنطقــة 
خالــد  وليــد  املهنــدس 
كهرباء  محطــات  حســن، 
ســد املوصل والتقــى مبدير 
املهنــدس محمد  احملطــات 
ومالكات  الصــواف  ســمير 
املدير  تفقــد  حيــث  احملطة 
العام محطــة اخلزن بالضخ 
الرئيســي  الســد  ومحطة 
التنظيمي  الســد  ومحطة 

وأطلع على

أعمال الصيانــة فيها ووجه 
املديــر العام الى بــذل املزيد 
الوحدات  من اجلهود إلعــادة 
التوليديــة الــى العمل من 
خالل العمل املستمر من قبل 
والفنية  الهندسية  املالكات 
في احملطات كما تفقد املدير 
العام محطة كهرباء املوصل 
الغازية والتقى مبدير إنتاج فرع 
املوصل املهندس عبد الواحد 
خلف أنصيف، ومدير محطة 
كهربــاء املوصــل الغازيــة 
املهندس عمار خلف احلديدي، 

على  وأطلع  احملطة  ومالكات 
احملطة  في  الصيانــة  أعمال 
حيث  التوليدية   للوحــدات 
أوعز املدير العــام الى تذليل 
كافة  وأيجاد  العقبات  كافة 
احللول املناسبة إلكمال كافة 
وإعادة  الدوريــة  الصيانــات 
كافــة الوحــدات التوليدية 
الى العمل بأسرع وقت ممكن 
وذلك لزيادة الطاقة اإلنتاجية 
في احملطات التوليدية التابعة 
لتحقيق  وذلك  الشركة  ملقر 

الصالح العام .

الصباح الجديد - وكاالت :
تراجعت قيمة الليرة التركية أكثر 
من 0.6 في املائة أمس لتســجل 
7.73 للــدوالر، بعد زيــادة 12 في 
املائة األســبوع املاضــي بفضل 
توقعات لسياسة اقتصادية أكثر 
رشــدا عقب تعهــدات بناموذج 

اقتصادي جديد.
الليرة  ارتفعت  “رويترز”،  وبحسب 
إلى 7.6045 في وقت سابق ، وهو 
أقوى مســتوى لها منذ 25 أيلول 
عند   7.6800 مقابل  )ســبتمبر(، 
املاضيــة. لكن  اإلغــالق اجلمعة 
بتوقيت   09:53 الســاعة  بحلول 
ليرة   7.7300 جرينتش، ســجلت 

للدوالر.
وجاء االجتاه الصعودي في األسبوع 
املاضي بعد إقالة محافظ البنك 

املركزي واستقالة وزير املالية.
أجرتــه  اســتطالع  وبحســب 
“رويترز”، من املتوقع أن يرفع البنك 
15 في  إلى  الفائدة  املركزي سعر 
املائة في األســبوع اجلاري، وهو ما 
اعتاد  زيادة كبيرة بعدما  سيكون 
إجراءات غير مباشرة  إلى  اللجوء 
منذ  النقدية  السياسة  لتشديد 

متوز )يوليو(.
وســجلت الليــرة التركية خالل 
أسبوع  أفضل  املاضي  األســبوع 
لها منذ نحو 20 عاما، ورغم ذلك، 
فإنها لم تنجح في استعادة ثقة 

كثير من األتراك.
لألنباء  “بلومبيرج”  وكالة  ونقلت 
عن خمسة جتار عملة ومصرفيني 
أتراك القول، إن طلب الشــركات 
احمللية واألفــراد على الدوالر خالل 

األسبوع املاضي لم يتراجع كثيرا، 
أمام  الليــرة  ســعر  ارتفاع  رغم 

الدوالر.
وقال التجــار إنه فــي حني اجته 
املســتثمرون األجانب نحو شراء 
الليــر،ة في ظل مؤشــرات على 
أن الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغان، لــن يصر على معارضته 
لرفع سعر الفائدة التركية طويال، 
اجتهت الشــركات احمللية واألفراد 

إلى شراء الدوالر .
وقال أونــور إجلني رئيــس اخلزينة 
في بنــك إم. يو. إف. جي تركيا، إن 
“املســتثمرين احملليني لم يتخلوا 
عن ودائعهــم بالعملة الصعبة 
فــي األســبوع املاضــي.. علــى 
العكس، فإنهم اشــتروا تدريجيا 
الدوالر بعد تراجع سعره إلى أقل 

من ثماني ليرات”.
وارتفعت قيمة حســابات اإليداع 
البنوك  في  األجنبيــة  بالعمالت 
التركية خالل األيام الثالثة األولى 
من األسبوع املاضي بأكثر من 1.5 
مليار دوالر، بحســب بيانات هيئة 

الرقابة املصرفية.
املركزي  البنــك  لبيانات  ووفقــا 
التركية  التركي، فإن الشــركات 
لديهــا ديون بالعملــة األجنبية 
واحد  عام  خالل  السداد  تستحق 
أو أقــل بقيمــة 53 مليــار دوالر 

تقريبا.
يذكــر أن الليــرة التركية تراجع 
ســنويا منذ 2012 شجع األتراك 
في  مبدخراتهم  االحتفــاظ  على 
صورة عمــالت أجنبيــة أو ذهب 
حتــى عندمــا تتحســن قيمة 

العملة احمللية. 
األتراك  ودائــع  ووصلــت قيمــة 
بالعمالت األجنبية إلى 224 مليار 
دوالر في نهاية األســبوع املنتهي 
الثاني  في السادس من تشــرين 
املركزي  البنك  بيانات  وفق  اجلاري، 
التركي، وهو أعلى مستوى لهذه 

الودائع على اإلطالق.
ومن املتوقع أن يعود البنك املركزي 
التركي إلى السياسات التقليدية 
برفع معدل الفائدة خالل اجتماع 
جلنة السياســة النقدية برئاسة 
اجلديد،  املركــزي  البنك  محافظ 

اخلميس املاضي .
وذكــرت “بلومبيــرج” أن محللني 
رفع  توقعوا  آراءهم  اســتطلعت 
بـ475  الرئيــس  الفائدة  معــدل 

نقطة أساس إلى 15 في املائة.

الصباح الجديد - وكاالت :
أعلن بنك برقان الكويتي أنه يُجري 
ُمشــترين  مع  مناقشــات  حالياً 
ُمحتملني لبيع حصته من أسهم 

مصرف بغداد بنسبة 51.8%.
للبورصة  بيــان  في  البنــك  وقال 
الكويتية، امــس الثالثاء، إنه حتى 
تاريخــه لم يتــم التوصــل ألية 

اتفاقات في الشأن السابق.
كان “برقان” أعلن قرابة في شــهر 
حزيران املاضي، إلغــاء عملية بيع 

حصة ملكيتــه في مصرف بغداد 
القابضة  املتحد  لشــركة اخلليج 
التي أفصح عنها في وقت ســابق 

من العام اجلاري.
ثانــي املاضي،  أواخــر كانون  وفي 
املركزي  البنــك  موافقة  صــدرت 
العراقي على صفقــة بيع حصة 
البنك فــي مصرف بغداد  ملكية 
إلى شركة اخلليج املتحد القابضة.
ونتيجة لذلك أعلن “برقان” في آذار 
بتحويل  القيام  بصدد  أنه  املاضي، 

حصــة ملكيــة البنــك البالغة 
%51.8 فــي مصــرف بغــداد إلى 
شــركة اخلليج املتحــد القابضة 

)شركة مساهمة بحرينية(.
كانــت أرباح بنك برقــان تراجعت 
%51.7 في التســعة أشهر األولى 
من العام اجلاري، لتصل إلى 32.575 
دوالر(،  مليون   106.80( دينار  مليون 
مقابل أربــاح بنحو 67.454 مليون 
للفترة  دوالر(  مليون   221.14( دينار 

نفسها من عام 2019.

تراجع أسعار الذهب بشكل 
طفيف

هواوي تبيع »أونر« بسبب 
العقوبات األميركية

مدير عام إنتاج الشمال يتفقد المحطات التوليدية في نينوى

ضعف الثقة يدفع المستثمرين لالحتفاظ بالدوالر

“بنك برقان” الكويتي ُيجري مناقشات مع ُمشترين لبيع حصته بـ”مصرف بغداد”

متابعة ـ الصباح الجديد :

عــن  النفــط  وزارة  اعلنــت 
لتسليم  مبكرة  اســتعدادات 
 (FCC( أرض مشــروع مصفــى
بآليــة التكســير التحفيــزي 
إلنتاج املشــتقات النفطية في 
منطقة الشــعيبة الى شركة 
(JGC( اليابانية في العاشر من 

كانون األول املقبل.
وأفاد مدير عام شركة مصافي 
اجلنوب، حســام حســني ولي، 
فــي تصريــح صحفــي ، بأنه 
“متــت املباشــرة فــي تنفيــذ 
وفرشــها  االرض  تهيئة  أعمال 
لرفع مستوى  الســبيس،  مبادة 
الهندسية  للمستويات  االرض 
املطلوبة بالتصاميم الهيكلية، 
وتعبيد الطريق املؤدي ملشــروع 
على  ســيقام  الــذي  املصفى 
الدومنات  مبئات  تقدر  مســاحة 
وبكلفة 3 مليارات و750 مليون 

دوالر ضمن القرض الياباني”.
وأوضح ولــي، أن “بناء مصافي 
بالتكســير  النفــط  تكريــر 
التحفيــزي املائــع للســوائل، 
يعد خطوة فــي غاية األهمية 
لتصحيــح حالة عــدم التوازن 
وقود  على  السوقي  الطلب  بني 
الفائضة  واملنتجات  السيارات، 
والنفثــا(  االســود  )النفــط 
الناجمــة عن تقطيــر النفط 
مالية  إيــرادات  اخلــام، وحتقيق 
مضاعفة عن الفرق في ســعر 
املنتج للمشتقات  الواحد  اللتر 
مشــروع  ويعــد  النفطيــة”. 
نوعه  من  فريداً   ،)FCC( مصفى 
البــالد، ويجري  على مســتوى 
العمــل به باســتخدام تقنية 
املائع،  التحفيــزي  التكســير 
الفائضة  املنتجــات  لتحويــل 
عن مصافي التكســير احلراري 
وغازات  بنزيــن  إلى   ) )احلاليــة 
أعلى  أخرى  ومنتجات  أولفينية 
قيمة. واستهلت أسعار النفط 
اخلام تعامالت األســبوع اجلاري 
التفاؤل  بســبب  ارتفــاع  على 
بقرب اتخــاذ حتالــف “أوبك +” 
قرارا بتمديد تخفيضاته احلالية 

للعــام املقبل خــالل االجتماع 
املوســع للمنتجني في  الوزاري 
نهاية الشــهر اجلاري لتخفيف 
تداعيات املوجة الثانية من وباء 
كورونا على الطلب العاملي على 

النفط اخلام والوقود.
االجتماع  ،أعمــال  وانطلقــت 
الوزاري للجنــة مراقبة خفض 
اإلنتــاج في إطــار اجتماعاتها 
الشهرية املتوالية لتقييم وضع 
مستجدات  ضوء  في  الســوق 
العــرض والطلــب واخملزونــات 
املنتجني  امتثــال  مدى  وقياس 
إلى  اإلنتــاج  خفــض  حلصص 
جانــب التعويضــات املطلوبة 
من بعض الدول املنتجة بعدما 
جتاوزت حصصها في الشــهور 
تأثير  إلــى  إضافــة  املاضيــة، 
اإلنتاج  في  املتالحقــة  الزيادات 
الصراع في  إنهــاء  بعد  الليبي 
البالد واستمرار إعفاء البالد من 

اتفاق خفض اإلنتاج.
وقــال مختصــون ومحللــون 
نفطيون إن أسعار النفط اخلام 
في  األســبوع  تعامالت  بــدأت 
أجواء إيجابيــة وفي ظل تفاؤل 
نسبي، حيث شــعرت األسواق 
 ”+ “أوبك  باالرتياح من حتــركات 
السوق،  التوازن في  الســتعادة 
بأن  القوي  إلى االحتمال  إضافة 
أي عمليــات إغــالق جديدة في 
الواليات املتحدة ســتكون أقل 
حدة من عمليــات اإلغالق على 
مســتوى البالد التي حدثت في 

آذار املاضي.
وذكــر اخملتصــون أن جناح جتارب 
اللقــاح اجلديــد فتح شــهية 
اخملاطرة  من  ملزيد  املســتثمرين 
وقــاد إلى قفــزة فــي النفط 
اخلــام بالتزامــن مــع توقعات 
الســفر  حركة  انتعاش  بعودة 
وتعافي  املقبــل  الصيــف  في 

االقتصاد العاملي بقوة في العام 
اجلديد.

مدير  شــتيهرير  روبــرت  وأكد 
للدراسات  الدولي  فيينا  معهد 
االقتصادية، أنه على الرغم من 
حالة عدم اليقني في األســواق 
وتعثر تعافي الطلب إال أن السوق 
بدأت األســبوع اجلديد في ظل 
النفط،  اجتاه صعودي ألســعار 
وتراجع  اللقــاح  أنباء  بســبب 
االنتخابات  أعقــب  الذي  التوتر 
في  اآلمال  وتزايــد  األمريكيــة 
انتقال ســلس للســلطة في 
كانون الثاني املقبل، عالوة على 
اآلمال املتزايدة بأنه إذا مت تنفيذ 
أي إجراءات إغــالق في الواليات 
املتحدة فلن تكون صارمة مثل 
تلك التي شوهدت خالل املوجة 
األولى مــن الفيروس في الربيع 
املاضي. وأضــاف أن اخملاوف على 
الطلب مــا زالت قائمة، خاصة 

في الواليــات املتحدة، الفتا إلى 
توقعــات لتجار النفط تشــير 
الواليات  تتحرك  أن  احتمال  إلى 
إغالق  عمليــات  إلــى  املتحدة 
صارمــة للغاية خالل موســم 
العطــالت املقبل مــا يؤثر في 
الطلب علــى وقود الطرق خالل 
العــام، مبينا  رأس  احتفــاالت 
أن التــردد احلالــي فــي تنفيذ 
إغالق قاســية على  عمليــات 
مستوى البالد يعد أخبارا جيدة 
للطلب على الطاقة في أمريكا 

الشمالية.
ألكســندر  قــال  جانبه،  مــن 
بوجل املستشــار في شــركة 
الدولية  إنرجي”  “جي بي ســي 
للطاقة، إن ارتفاع األســعار في 
بداية األســبوع جاء بفعل أنباء 
“أوبك  اجتماعات  إيجابية عــن 
األســبوعني  في  احلاســمة   ”+
املقبلني التــى متيل كفتها إلى 

تشــديد املعــروض المتصاص 
صدمات الطلــب وتعزيز جهود 
االستقرار واستعادة التوازن في 
االرتفاعات  دعم  وقد  الســوق، 
الســعرية للنفط اخلــام أيضا 

ضعف الدوالر األمريكي.
مؤشــرات  حتســن  أن  وأوضح 
الســوق من وقت إلــى آخر هو 
إيجابي، لكــن ال يجب  تطــور 
أن يصــرف النظر عــن حقائق 
دامغة في السوق وهي استمرار 
الضغــط على أســعار النفط 
القريب بسبب  املدى  اخلام على 
عن  الناجمة  الطلــب  مخاوف 
فيروس كورونا، خاصة أن حاالت 
بالوباء  اإلصابــة  فــي  االرتفاع 
قياسية  مستويات  إلى  وصلت 
فــي الواليات املتحــدة واليابان 
ومعظــم دول االحتــاد األوروبي 
بالفعل في مرحلة  التى دخلت 

اإلغالق التام والصارم.

أسعار النفط ترتفع بدعم تحركات “أوبك +” لتعزيز توازن السوق

الليرة التركية تعاود الهبوط 

يعد بناء مصافي 
تكرير النفط 

بالتكسير التحفيزي 
المائع للسوائل، 
خطوة في غاية 

األهمية لتصحيح 
حالة عدم التوازن 

بين الطلب السوقي 
على وقود السيارات

النفط تتعاقد مع شركة يابانية
لتنصيب مصفى في منطقة الشعيبة

مدير عام انتاج الشمال يزور محطة كهرباء سد املوصل
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توفر املهرجانات الســينمائية العديد من األفالم 
الســينمائية املهمــة، ومن مدارس ســينمائية 
مختلفة، مما يحقق للمشــاهد متعة مشــاهدة 
أفالم حتمل أفــكار ومواضيع مختلفة، لكنها في 
النهاية تصب فــي التعبير عن قضايــا ومعاناة 
االنســان واملشــاكل التي تواجهه هنا او هناك، 
وكيفية التعامل مع هــذه القضايا وفقا لثقافة 
وعــادات وتقاليــد كل بلــد، من خــالل معاجلات 
ســينمائية خملرجني مختلفــي التجارب بعظهم 
مازال في بدايات جتاربه والبعض األخر له باع طويل 

في االشتغال السينمائي الفني.
مهرجان اجلونة السينما في دورته الرابعة وفر عدد 
رائع من هذه األفالم والتي أســتمتع بها اجلمهور 
طيلــة أيام املهرجــان ، فمن أذربيجــان جاء فلم 
احتضار للمخــرج هالل بيــداروف يحمل قضية 
قريبــة الى الصوفيــة في حكاية مــن حكايات 
الطريق، ومــن البرتغال أتت اخملرجة انا روشــا دي 
سوســا بفلم أســتمع، عن معانــاة املهاجرين 
واســتالب حرياتهم من خــالل قوانني لم يألفوها 
فــي بلدانهم، في حني كان الفلم البوســني الى 
أين تذهبــني يا عايدة تســجيال يحاكي ما حدث 
ألالف من البوســنيني على يد الصرب في املذبحة 
املعروفــة التي يد اجليش الصربي حتت أنظار قوات 

األمم املتحدة.
ويأخذنا األيطالي دانيلي لوكيتي في فلمه » روابط 
»برحلة تكشــف لنــا عن كيفية حتلــل الروابط 
األسرية وكيف يتم التعامل مع ذلك وفقا لثقافة 
الشعب اإليطالي، ويأتي الدور على اخملرج الروسي 
فيليب يورييف في فلمه صبي احلوت، ليذهب الى 
تلك املناطق النائيــة التي لم يصلها االنترنت  اال 
حديثا وما يسببه اطالع الشباب على املواقع التي 

يوفرها ، خصوصا اإلباحية منها.
ويأتي الدور على اخملرج املغربي إســماعيل فروخي 
يقدم فلم » ميكا » الذي يحمل في طياته الكثير 
من األلم والفقر الــذي يعصف بحياة الناس، في 
حــني يعيش األغنيــاء في بحبوحــة عالية وكأن 
الوطن لهم وال” احلراكــة » للفقراء والتي يحلم 
حتــى األطفال بهــا، وكانه يردد جملــة للكاتب 
املصري الســاخر جالل عامر التي يقول فيها« في 
ناس عايشــة كويس أوي، وفي نــاس كويس إنها 

عايشة«.
الصربي إيفان إيكيتــش  ومن خالل فلمه » واحة 

»املشبع باإلنسانية  يدخل عالم املصحات  
النفســية ليؤكد ان نزالء هذه املصحات لديهم 

ذات املشاعر والعواطف التي عند األصحاء.
وتنــاول أمني نايفة فــي فلمه 200 متــر معاناة 
املواطنــني الفلســطينيني من جــدران الفصل 
العنصــري ولكــن بحكاية مختلفة هــذه املرة، 

يحمل داللتها عنوان الفلم ذاته.
اما اخملرجــة كوثر بن هنية فذهب الى منطقة رمبا 
لم يســبقها اليها احد في الكشف عما يعانيه 
من شردتهم احلرب الســورية في فلمها » الرجل 
الذي بــاع ظهره« والذي تناولتــه مبقال نقدي في 

العدد السابق من صفحة سينما.
أفالم أخرى كثيرة وثائقية وروائية وفرها املهرجان 

كانت متثل متعة حقيقية ملن حضر املهرجان.

كاظم مرشد السلوم

المهرجانات السينمائية 
متعة مشاهدة السينما 

المختلفة.. الجونة انموذجا

مهرجان القاهرة يحتفي بعودة النور للسينما
بعد ظالم كورونا

 
متابعة الصباح الجديد:

كشف مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي، عن بوســتر دورتــه الثانية 
واألربعني التي تقام في الفترة من 2 
10 ديسمبر املقبل، وذلك خالل  إلى 
املؤمتر الصحفي الــذي عقد اليوم، 
محمد  املهرجــان  رئيــس  بحضور 

حفظي.
البوستر من تصميم زياد السماحي 
من شركة FP7، وتصوير خالد فضة، 
وأشــرف على تنفيذه اخملرج هشام 
فتحي، وعمر قاســم املدير التنفيذ 

ملهرجان القاهرة.
البوســتر  إن  قاســم،  عمر  ويقول 
يحتفــي بصناعة الســينما التي 
لم تستســلم إلى جائحة كورونا، 
املعاناة  رغــم  باألمــل  ومتســكت 
والصعوبــات، ليعود النــور إلى دور 
الــذي حل  العــرض بعــد الظالم 
أشــهر،  لعدة  وتوقفها  بإغالقهــا 
موضحا في الوقت نفســه إلى أن 
مصمم البوســتر زياد الســماحي 
اختار أن يســتغل رقم الــدورة 42، 
ويربطــه بأســطورة »إيزيس« التي 
ملهرجان  التاريخــي  الشــعار  تزين 
الهرم، عندما  القاهرة وهي حتمــل 
أرادت أن تعيد النور ملصر بعد الظالم، 
بجمع جسد زوجها »أوزوريس« الذي 
قتل ومت تقطيع جسده إلى 42 جزء 

مت توزيعها على أقاليم الدولة.
القاهرة  42 ملهرجان  الدورة  وتنطلق 
2 ديســمبر املقبــل  الســينمائي 
»األب  الفرنسي  البريطاني  بالفيلم 
زيلر،  The FaTher« إخراج فلوريان  ــ 

فى عرضــه األول بالعالــم العربى 
وأفريقيا، والذي يشارك في بطولته 
املمثل القديــر آنتونى هوبكنز الذى 
يعد أحد أبرز املمثلــني فى العالم، 
ومن  اجلوائــز،  أرفع  علــى  واحلاصل 
بينها؛ األوســكار والبافتا، واملمثلة 
اإلجنليزية احلاصلة على األوســكار 
املهرجان  ويكــرم  كوملــان،  أوليفيا 
في حفل االفتتــاح الكاتب الكبير 
وحيد حامد بجائــزة الهرم الذهبي 
التقديريــة إلجناز العمــر، والفنانة 
منــى زكــي بجائزة فاتــن حمامة 

للتميز.
كذلــك يحتفي مهرجــان القاهرة 
الســينمائي الدولــي، بالســينما 
املصريــة في برنامــج دورته الثانية 
واألربعــني، عبر مشــاركة 10 أفالم 
ما بني روائي وتســجيلي في فئتي 
الطويل والقصير، لتكون واحدة من 
أكبر املشــاركات املصرية في تاريخ 

املهرجان.
في املســابقة الدولية يشارك ثالثة 
الوثائقي  فــي مقدمتهــا  أفــالم، 
مي  للمخرجة  كابــن«  يــا  »عاش 
بالشــرق  األول  زايــد، في عرضــه 
تشارك  والتش  وأفريقيا،  األوســط 
ف يانتاجه أملانيــا، والدمنارك، وتدور 
أحداثه حول »زبيبة« فتاة سكندرية 
تبلغ من العمر 14 ســنة حتلم بأن 
تكون بطلة عامليــة في رياضة رفع 
األثقال، مبســاعدة »كابن رمضان« 
مــدرب األبطال تخــوض رحلة من 
االنتصارات والهزائم التي تشــكل 

مشوارها كبطلة عاملية.
الثاني هو »حظــر جتول«  الفيلــم 
للمخرج أمير رمسيس الذي يشارك 

باملســابقة الدوليــة فــي عرضه 
العاملــي األول، مــن بطولــة إلهام 
شاهني، وأمينة خليل، وتدور أحداثه 
في صبيحة يوم من عام 2013 تغادر 
األم محبســها عقب ســنوات من 
السجن، وفي خالل 24 ساعة فقط 
مينحها حظر التجول املفروض على 
البلد كلهــا فرصة نادرة للتحرر من 

أسر ماضيها الغامض.
وفــي عرضــه العاملــي األول أيضا 
إسالم  إخراج  »عنها«  فيلم  يشارك 
العــزازي، فــي املســابقة الدولية، 

والذي تدور أحداثه حول 
زوجة تطرأ عليها تغيرات غريبة بعد 
الرحيل الصــادم لزوجها، وحتاول أن 
تعيد اكتشــاف نفسها والسر وراء 

رحيـل الـزوج فـي نفـس الوقت.
وفــي مســابقة آفــاق الســينما 
العاملي  عرضه  في  يشارك  العربية، 
األول الفيلم الوثائقي »ع الســلم« 
للمخرجة نســرين الزيــات، والذي 
يرصــد، كيــف ميكــن للكاميرا أن 
تساعد اخملرجة الشابة على تكريس 
املاضي كذكرى جميلة ومعايشــة 
احلاضر كلقطــة ملونة والنظر إلى 
دون خوف مــن فقدان  املســتقبل 

جديد؟.
كما يشــارك 5 أفالم قصيرة، منها 
ثالثة في مســابقة ســينما الغد، 
هي »الراجل اللي بلع الراديو« إخراج 
ياسر شــفيعي، في عرضه العاملي 
األول، وتــدور أحداثه حول راديو قدمي 
يســقط داخل معدة رجل بســبب 
خطأ طبــي، وهــو اآلن على أعتاب 

عملية جراحية إلزالة الراديو.
وفي عرضه األول بالشــرق األوسط 

»احلد  أفريقيا يشارك فيلم  وشمال 
الســاعة خمسة« للمخرج شريف 
أحداثه حول  تــدور  والذي  البنداري، 
اختبار متثيل إلحــدى املمثالت أمام 
مخرج كبير، لكنه ليس مجرد اختبار 
إذ ميتد تأثيره إلى حياتها الشخصية،  
ويشارك فيلم »حنة ورد« إخراج مراد 
مصطفي، في عرضه األول بالشرق 
والذي  أفريقيا،  األوســط وشــمال 
أحداثه حول »حليمة« رسامة  تدور 
حنة ســودانية، تذهب مع طفلتها 
الصغيرة ورد إلى بيت عروس لترسم 
لها احلنــة، لكن األمــور في البيت 

تتطور إلى أحداث غير متوقعة.
الســعفة  على  حصولــه  وبعــد 
كان  مهرجــان  مــن  الذهبيــة 
السينمائي، يشارك خارج املسابقة، 
إخراج  القصير »ستاشــر«  الفيلم 
سامح عالء، الذي يشارك في انتاجه 
أحداثه حول  وتدور  بلجيكا،  فرنسا، 
آدم الذي يقرر أن يقطع طريًقا طوياًل 
لرؤيــة حبيبته بعــد انقطاع قرابة 
الثالثة أشهر،  متحديًا كل العوائق.

أيضا  املســابقة  خارج  يعرض  كما 
فيلــم »واحدة كده« إخــراج مروان 
نبيل، وتدور أحداثه حول يوم تقليدي 
في حياة امرأة، نشاهد خالله كيف 

تختلف نظرات احمليطني بها إليها.
وفي برنامج »أفالم منتصف الليل« 
يشــارك في عرضه العاملــي األول 
إخراج محمود كامل،  فيلم »عمار« 
وتدور أحداثه حول أسرة سيئة احلظ 
تصل إلــى قصر آل غريــب، ولكن 
الزوجني  تتبدد فرحــة  ســرعان ما 
اجلديد  الثالثة مبسكنهم  وأبنائهما 

حيث يتحول إلى عالم مرعب.

هادي ياسين

عودة أيقونة السينما » صوفيا لورين » 
الى التمثيل و الظهور على الشاشة و 
هي في سن السادسة و الثمانني ، تُعدُّ 
ـ بحد ذاتها ـ حدثاً ســينمائياً بامتياز 
و هي متثــل دور البطولة فــي فيلم ) 
احليــاة املقبلة ( ، الذي ميكــن اعتباره 
حتية تبجيل من ابنها مخرج الفيلم » 
إدواردو بونتــي » لوالدته ، التي لم تعد 
أيقونة للســينما العاملية فحسب بل 

تعويذة للسينما اإليطالية أيضاً .
ســيناريو الفيلم الــذي كتبه » أوغو 
تشــيتي » و » إدواردو بونتي » نفســه 
مقتبــٌس عــن روايــة ) احليــاة قبلنا 
و  للكاتــب   )  The LiFe BeFore Us

الدبلوماســي الفرنسي » رومان غاري 
ـــ 1980 ( الــذي كان يكتب  » ) 1914ـ 
باللغتني الفرنسية و اإلجنليزية ، و قد 
مت إخــراج هذه الرواية ســينمائياً عام 
1977 ، بعنوان ) مدام روزا ( من بطولة 
املمثلة الفرنسية » سيمون سنيوريه 

» ) 1921 ــ 1985 ( .
ميثل فيلم ) احلياة املقبلة ( سيرًة ذاتية 
متداخلــة لشــخصيتني اثنتني معاً ، 
هما الســيدة اليهوديــة الناجية من 
معسكر أوشفيتز النازي » مدام روزا » 
) صوفيا لورين ( و الصبي الســنغالي 
املســلم » محمد » ) إبراهيم جوي ، و 
هو ممثل بارع و ســيكون له مستقبٌل 
في الســينما ( ، الذي تؤويه في بيتها 
مقابل 750 يورو ، يدفعها لها الطبيب 
النفســاني دكتور » كويــن » ) ريناتو 
كاربنتيري ( ، و هذا الصبي يروي سيرته 
، فيما يتولى  على لســانه بنفســه 

الفيلم رواية سيرة » مدام روزا » .
 ، يتسكع الصبي في شــوارع املدينة 
يسرق ، و يقوم بأي عمل طائش لصبي 
بال رعاية أهلية ، حتــى أنه يتجه الى 
ترويــج اخملدرات ألشــخاص يعرفونه و 
يتعاملون معه . فتضطر » مدام روزا » 
الى أن تطلب من الســيد » هاميل » ـ 
لعب دوره املمثل اإليراني » باباك كرميي 
» ـ أن يشــغله لديه في محله ، و هو 
رجل يبــدو أنه عربي مســلم ، بدليل 
حديثه عــن القرآن و وضعه آية قرأنية 
فــي محلــه مكتوبة بخــط الثلث و 
بوستر للفيلم العربي ) في بيتنا رجل 
( ، و هــو من إنتاج عام 1961 ، بطولة » 
عمر الشــريف » و » زبيــدة ثروت » و » 
رشدي أباظة » ، أو أن السيد » هاميل 
» إيراني مسلم بدليل عمله في جتارة 

السجاد .
أمــا الصبي » مومــو » فليس مهتماً 
بإســمه ) محمــد ( ، بــل يرفض أن 
يُنادى به ، بذريعة أنه إســٌم طويل ، و 
يفضل عليه إســم ) مومو ( ، و يخبر 
السيد » هاميل » بأنه ال يعرف إن كان 
مســلماً . و هذا الصبي ذو شخصية 
مســتقلة ، فطــٌن و حاد الــذكاء ، و 
جريء ، و يسأل أسئلة واقعية . و على 
الرغم من مشاكســاته إال أنه واقعي 
فــي تفكيره و في ســلوكه ، و تقوده 
واقعيته و يقوده سلوكه إلى أن يدرك 
حقيقة الواقع و يفهم معنى احلياة و 
 ، أن يتلمس نسيج العالقة اإلنسانية 

ما يدفع دموع املشاهد الى النزول ازاء 
أكثر من مشهد .

توقفــت » صوفيا لورين » عن التمثيل 
» منذ عشــر سنوات ، و كان آخر فيلم 
لها هو فيلم ) الصوت اإلنساني ( الذي 
هو من إخراج ابنهــا » إدواردو بونتي » 
أيضاً ، و يصور تداعيات امرأة عاشــقة 
تعيش حالة الفقد و وهم عودة احلبيب 

بعد احلرب العاملية الثانية .
و هذه املرة تعود الــى التمثيل بقوة و 
بتحــٍد ، على الرغم مــن تقدمها في 
الســن ) 86 عاماً ( ، و كأنها تستعيد 
مجدها السابق ، مجد » صوفيا لورين 

» التي خطفت جائزة أوســكار أفضل 
ممثلة عام 1962 عــن دورها في فيلم ) 
امرأتان ( الــذي تدور أحداثه أثناء احلرب 
رواية  املقتبس عن  و  الثانيــة  العاملية 
بذات العنوان للروائي اإليطالي » البرتو 
مورافيا » ، و هو من إخراج » فيتوريو دي 
سيتشا » ، و عن الفيلم إياه حصدت » 
صوفيا لورين » جوائز مهرجانات ) كان 

( و ) فينيسيا ( و ) برلني ( .
و » صوفيا لوريــن » كانت قد تقدمت 
الى مســابقة ملكة جمــال إيطاليا 
عام 1950 . فــي ذلك الوقت كانت في 
السادسة عشــرة من عمرها ، و كان 

منتج األفــالم اإليطالي » كارلو بونتي 
» عضــو جلنة التحكيــم ، و هو الذي 
اُخذ بجمالها و ســحر فتنها ، فطلق 
زوجته » جوليانــا » ليتزوجها ، فتبدأ 
انطالقتها السينمائية من إيطاليا . و 
من ذلك الزواج الوحيد ، بالنسبة لـ » 
صوفيا » ، أجنبت إبنيهما » كارلو بونتي 
االبن » و » إدواردو بونتي » الذي يبدو أنه 
مصمٌم على تخليد مســيرة والدته .. 
من خالل إخراجــه ألفالم لها في هذه 

السنوات األخيرة من عمرها .
كال الفيلمني اللذين أخرجهما » إدواردو 
بونتي » تظهر فيهما بطلة الفيلمني 

، والدتــه » صوفيا لورين » و هي تعاني 
من تداعيــات احلرب العامليــة الثانية 
، علــى الرغم من اختــالف موضوَعي 
الفيلمني . في فيلم ) الصوت اإلنساني 
( تظهر في دور عاشقة فقدت حبيبها 
، ولكنهــا تتوهم  كضحية للحــرب 
عودته و تطلب من عاملة منزلها طبخ 
الوجبة التي يحبها . في الفيلم اجلديد 
) احلياة املقبلة ( يُظِهرها اخملرج ) ابنها 
( في دور الضحية اليائســة من عودة 
أي غائب ، ألنها هي نفسها دخلت في 
دور الغياب . لذلــك فهي تلوذ بالقبو ، 
لتعيــش حالة من الصفاء و هي حتاول 
التخلــص مــن كوابيس معســكر ) 

أوشفيتز ( النازي الذي جنت منه .
فيما تذّكرنا قصــة الصبي » مومو » 
) الطاحونة  بحكاية املومس في رواية 
احلمــراء ( بطريقة معكوســة ، ففي 
تلــك الرواية يطلب الــزوج من زوجته 
التوقــف عــن تلبية طلبات ممارســة 
اجلنس مــع زبائنها الكثــر خوفاً على 
صحتها ، فيما تشير حكاية » مومو » 
الى أن أبيه كان قد قتل والدته بسبب 
امتناعها عن استقبال زبائنها .. و كان 
» مومو » في السادسة من عمره حني 

ُقتلت والدته .
و نحن نشــاهد فيلم ) احلياة املقبلة ( 
يبرز أمامنا ســؤال و يظل يتنامى في 
أذهاننا طــوال املشــاهدة : هل نحن 
نتابع ســيرة ) مدام روزا ( التي تقترب 
من احملطة األخيرة مــن حياتها ، كما 
يوصلنــا إليها الفيلــم ؟ أم نحن نقرأ 
ســيرة » صوفيا لورين » نفسها و هي 
في السادســة و الثمانني من عمرها 
و جتهــد في أن تتحرك أمــام الكاميرا 
متحدية ً الزمن لتقدم لنا شــخصية 
تختلف عن جميــع أدوارها طوال أكثر 

من نصف قرن ؟
ال يستطيع املشاهد املثقف أو املشاهد 
املتابع أن يتابع أحداث هذا الفيلم دون 
أن يتفرس في » صوفيا لورين » نفسها 
أكثر من متابعته لتصرفات و حركات 
» مــدام روزا » ، ذلك أن » لورين » حتضر 
في هذا الفيلم بــكل بهائها اجلمالي 
و تاريخها السينمائي ، حتى ليبدو أن 
الفيلم يتحدث عن سيرتها هي و ليس 
ســيرة » روزا » حني تطغى شخصية 
تلــك املمثلــة اجلميلــة الفارعة ذات 
احلضــور الســينمائي الــذي اختصر 
اجلمــال اإليطالي في أنثى اســمها » 
صوفيــا لورين » و هي اآلن ال تســيطر 
ســيطرة كاملة على حركة جسدها 
و ال تستطيع املشي دون االستناد الى 
احلائط أو الى مسند ما و قد وهن هذا 
اجلســد و قضمت الشيخوخة مالمح 
ذلك اجلمال الصافي ليســتقر أثره بني 
أخاديد جتاعيــد تنبئ مــن ال يعرف » 
صوفيا لوريــن » أن هذه املمثلة كانت 

من أجمل جميالت القرن العشرين .
فيلم ) احليــاة املقبلة ( ليــس فيلماً 
إنسانياً حســب ، بل هو فيلم موجٌع ، 
فيلٌم مدروس بعناية من جميع جوانبه 
األدبية و السينمائية ، فهل سيترشح 
العالم  جلائزة األوســكار فيســتعيد 
صورة » صوفيــا لورين » التي خطفت 
جائزة أوســكار أفضل ممثلة عام 1962 
عن دورها الرئيس في فيلم ) امرأتان ( ؟

The Life Ahead الحياة المقبلة
تحرير كاظم مرشد السلوم
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أحمد عبدالكريم حميد

رياضة

 
 

بغداد ـ فالح الناصر:

تتواصــل في قاعة الشــعب 
املغلقة  الرياضيــة  لأللعــاب 
منافســات دوري أندية الدرجة 
الوســطى«  »اجملموعة  االولى 
بالكــرة الطائــرة مبشــاركة 
9 انديــة مت تقســيمها إلــى 
املشرف  وبحسب  مجموعتني، 
العام علــى تصفيات اجملموعة 
الكابــن عالء شــاكر، ان احتاد 
لفرق  املنافسات  اطلق  اللعبة 
وتضم  الوســطى  اجملموعــة 
9 انديــة مت تقســيمها إلــى 
اجملموعة  ضمــت  مجموعتني 
وهبهب  الزعفرانية   « االولــى 
وآقصــو«  وهيــت  واحلســني 
وتكونــت اجملموعــة الثانيــة 
مــن »الشــرقاط والضلوعية 

واملقدادية وحديثة«.
واشار إلى ان فريقان سيتأهالن 
من كل مجموعــة للعب في 
التقاطع ثــم يتأهل أول وثاني 
إلــى االدوار الالحقــة لينضم 
التــي تاهلت من  الفــرق  إلى 
مباريات اجملموعات التي اقيمت 
وكركوك،  وكربالء  العمارة  في 
منافسات  اقامة  سيتم  حيث 
االولى  الدرجة  بأنديــة  خاصة 
املؤهلــة إلــى دوري االضــواء 

للموسم املقبل 2021/ 2022.
وقــال ان املباريــات افرزت عن 

مســتويات مشــجعة ومــن 
النتائــج التــي حتققــت في 
املباريات فوز نــادي أقصو على 
أشــواط  بثالثة  الزعفرانيــة 
مقابل شــوطينت وهيت على 
اشواط  بثالثة  احلســني  فريق 
من دون رد وهبهب على اقصو 

شوط  مقابل  اشــواط  بثالثة 
فريق  والزعفرانيــة على  واحد 
احلســني بثالثة اشواط مقابل 
املباريات  وتتواصل  واحد  شوط 
وســط اثارة ونديــة بني الفرق 
مباريات  ومبعــدل  املشــاركة 
صباحا ومســاء، حيث هنالك 

الكرة  الحتــاد  دؤوبة  متابعــة 
واللجــان  املركــزي  الطائــرة 
املنافســات  الجناح  العاملــة 

اخلاصة بفرق هذه اجملموعة.
ان  شاكر  عالء  الكابن  واوضح 
املستويات الفنية التي قدمتها 
األندية فــي مباريات اجملموعة 

الوســطى في البطولة كانت 
مشاركة  وهنالك  مشــجعة 
الشــباب  لالعبــني  واســعة 
باعمــار صغيرة حيــث قدموا 
امكانــات فنية مشــجعة مما 
يضاف قوة إلى الفرق املشاركة 
عامة،  بصــورة  والتصفيــات 

حيث اسشــتعرض الشــباب 
مهارات فنيــة واضحة وكانوا 
ســندا مميزا لفرق وهذا يجعل 
االضواء  حتت  الشباب  الالعبني 
ســيما فــي دعــوة الالعبني 
الوطنية  املنتخبات  لتشكيلة 
لديها  التي  العمريــة  للفئات 
منها  مقبلــة  اســتحقاقات 
املشاركة في بطولة آسيا التي 
كانت تأجلت إلى العام املقبل 
وكانت مقررة فــي إيران، لكن 
تأجيله  ارتأى  االحتاد اآلســيوي 

بسبب جائحة كورونا.
املنتخب  ان  شــاكر  واوضــح 
سيشــارك في بطولة آســيا 
حتت 21 عاما باشــراف مالكه 
املؤلف من ســعد  التدريبــي 
يحيى ويســاعده احسان عبد 
ورســول  جزر  وعادل  احلســن 
ان  إلــى  مشــيرا  ســلطان.. 
العبــي املنتخب الوطني لفئة 
الناشــئني الذيــن تفوقوا في 
البطولة  برونزي  على  احلصول 
2018 في األردن  العربية نهاية 
سيشــكلون عمــاد املنتخب 
الذي سيشــارك فــي بطولة 
آسيا مع التأكيد على اولولية 
اجلهاز الفني فــي امكان ضم 
العبني مؤهلني للدفاع عن الوان 
العراق في احملفل القاري املقبل، 
سيما ان املالك التدريبي يواصل 
متابعة الالعبني الشــباب في 
البطوالت احمللية التي ينظمها 

احتاد الكرة الطائرة املركزي.

اتحاد الكرة الطائرة يقيم تصفيات المنطقة 
الوسطى بمشاركة 9 أندية

نفط ذي قار يحرز لقب بطولة مؤسسات 
المحافظة بكرة الصاالت

ُمذكرة تفاهم بين الشباب والرياضة 
وجامعة بغداد

ذي قار ـ هادي الجابري:
أحرز فريق شركة نفط ذي قار لكرة 
بطولة  لقــب   ، بالصــاالت  القدم 
املؤسســات احلكوميــة باحملافظة 
التــي نظمتهــا جامعــة ذي قار 
مبشــاركة ثمان فــرق ضمت أغلب 
املؤسســات والدوائر احلكومية في 
ذي قــار . وجاء تتويــج نفط ذي قار 
باللقب على حساب فريق الصحة 
، بعد مبــاراة مثيرة انتهت لصاحله 
بســتة أهداف مقابــل هدف واحد 
، ليكــون بذلــك أّول فريق يحصد 

لقب بطولة املؤسســات ملوسمني 
متتاليني بعد إحــرازه لقب بطولة 
الشــهيد منذر شــناوة في العام 

املاضي .
ونال العب نفــط ذي قار احمد عبد 
الســتار لقــب أفضــل العب في 
البطولــة ، فيما ظفــر زميله في 
الفريــق عمر مؤيــد بجائزة افضل 
حارس . واقيمت مراســم التتويج 
للفريق الفائز ، وسط حضور رئيس 
جامعة ذي قار ورئيس االحتاد الفرعي 
لكرة القدم وأعضــاء مجلس إدارة 

شــركة نفــط ذي قار وعــدد من 
ثّمن  فيما   ، الرياضية  الشخصيات 
مدير عام الشــركة املهندس علي 
خضيــر النجاحــات املتوالية التي 
حتققهــا رياضة شــركة نفط ذي 
قار ، معرباً عن أمله بتحقيق لقب 
بطولة كأس الســوبر للشــركات 
فريق  ســيكون  التــي  العراقيــة 
الشركة طرفاً فيها إلى جانب فريق 
شــركة احلفر في النهائي املرتقب 
الذي يجمع الفريقني في العاصمة 

بغداد يوم السبت املقبل .

إعالم الشباب والرياضة:
الشــباب  وزيــر  اســتقبل 
والرياضة عدنــان درجال  أول 
أمــس، رئيس جامعــة بغداد 
السعدي.وجرى  منير  الدكتور 
خالل اللقاء اســتعراض آفاق 
وإشــراك  املُشــترك  التعاون 
شــباب اجلامعــة مبُختلــف 
والفعاليــات  األنشــطة 
الوزارة  دوائــر  تُقيمها  التــي 
واالســتعانة بخبرة األساتذة 
في  االختصاصات  مبُختلــف 
اخلاصة  العلميــة  املناهــج 

بالوزارة . 
وَعبر درجــال عن ثقتِه بنجاح 
وُمذكرة  العمل  في  الشراكة 
ذات  ســتكون  التي  التفاهم 
نظرًا  جــًدا  كبيــرة  جــدوى 
بها  تتمتع  التــي  للمكانــة 
الكبيــر  والعــدد  اجلامعــة 
مــن الطلبة الشــباب فيها 
والذين ســيكون لهم دورهم 
في  املعتمــدة  ومكانتهــم 
جميــع الفعاليــات ، ُمنوًها 
أن وزارة الشــباب والرياضــة 
وتربطها  متواصل  متاس  على 
عالقات طيبة جًدا مع جامعة 
بريادية  وأســاتذتها  بغــداد 

العمل . 
الدكتور  أكــد  مــن جانبــِه 
السعدي على أن مكانة وزارة 
الشــباب والرياضــة ووزيرها 
لُهما أولوية خاصة ونشــاط 
املوســم  طيلــة  ملحــوظ 
أكثر  وهــي مــن  الدراســي 
الــوزارات التــي نعمل معها 
العمل  إلــى  قدًما  ونتطلــع 
في  ُمتميزة  خاصــة  بنوعية 

البرامج واألنشطة خاصة وأن 
اجلامعــة تتوافر على مواهب 
وثقافيــة  وفنيــة  رياضيــة 
كبيرة من املمكــن اعتمادها 
، مثنًيا علــى دور الوزير درجال 
فــي تعضيد اواصــر التعاون 
الهيئــات  مــع  املُشــترك 
واملراكز  والباحثني  التدريسية 
البحثية التي ســتكون عند 

مستوى الطموح بالتأكيد.
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تواصل منافسات الدرجة االولى المؤهلة إلى االضواء

تابع الشارع الرياضي العراقي نتائج انتخابات 
اللجنة األوملبية العراقية واملفاجأة التي حدثْت 
باقصاء الرئيس رعد حمودي وفوز األمني املالي 
السابق ســرمد عبداالله مع ترميمات جديدة 
فــي املناصب التي اســفرت عنها االنتخابات 
الرياضة  مازالــت  لألســف،  مؤخراً.  األوملبية 
العراقيــة تعيش الفقر املدقع فــي االجنازات 
علــى صعيد األلعاب الفرديــة واجلماعية مع 
محاوالت خجولــة هنا وهناك ويبقى االخفاق 
األبرز غياب علم العــراق عن منصات التتويج 
في األلعــاب األوملبية وتبقى امليدالية اليتيمة 
لعبدالواحد عزيز في ارشيف الرياضة األوملبية 
وذاكرة العراقيني ال جتاريها ميدالية جديدة من 
أي لون والتي يتطلع العراقيون لهذه اللحظة 
التاريخية التي حتققها دول بامكانات أقّل من 

العراق مالياً وتاريخياً.
عاشْت اللجنة األوملبية مثل بقية املؤسسات 
احلكومية وغير احلكومية املدعومة من الدولة 
ايــام امليزانيــات املالية االنفجاريــة ولم تأِت 
هذه األموال بشــيء يذكر مجرد معسكرات 
وسفرات ومشاركات لم تتعد حدود املشاركات 

الشرفية.
ال يخفى على أحــد ان دور اللجنــة األوملبية 
مهم في رســم سياســة احلركة الرياضية 
ودعم ومتابعة االحتــادات ومراقبة املال العام 
الذي لألسف  واملســاهمة في صناعة االجناز 
احتاج العجاز ولم يبصر النور في خزائن واروقة 
االحتادات ولــم تتزين صدور رياضيينا مبيداليات 
ومازالت  العاملــي،  االوملبــي،  املســتوى  على 
األلعــاب اجلماعية غائبة كلياً عن املنافســة 
آسيوياً واكتفينا باملسابقات العربية والدولية 
وغرب آسيا. في الوقت نفسه، طوال السنوات 
العجاف املنصرمــة لم نعرف ولم نطلع على 
األســباب احلقيقية البتعاد الرياضة العراقية 
عن حتقيق األلقاب اآلسيوية والتأهل لألوملبياد 
ولكأس العالم اخلاّصة بااللعاب اجلماعية مثل 
كرة الســلة، الكرة الطائرة، كرة اليد وغيرها، 
وان تعدد األســباب ســيفوق املعقــول وغير 

املعقول.
ســؤالي: هــل ستشــهد اللجنــة األوملبية 
بــاالدارة اجلديدة تغييــراً في العمــل اإلداري 
املنتخبة  اإلدارة  والتنظيمي؟ وهل ســتبحث 
على أساليب وخطط للنهوض بواقع األلعاب؟ 
وما االســباب احلقيقية لغياب االجنازات طوال 
الســنوات املنصرمة؟ وهل ستعيش األوملبية 
والرياضة العراقية حقبة التغيير في مختلف 

مفاصلها؟
أخيــراً، ال يولــي الشــارع الرياضــي أهمية 
للمشــكالت التي ترافق العمــل اإلداري بقدر 
اهتمامــه ومتابعته في املقــام األوَّل للعمل 
احلقيقــي الــذي يرتقــي بالواقــع الرياضي 
املتراجــع وان محاولة التغيير التي طرأت على 
االحتادات واألوملبية يجب ان تعود بالفائدة على 
الرياضــة العراقية ونحن علــى اعتاب 2021 
نريــد تغيير في العمل اإلداري وليس فقط في 
الوجوه واألشــكال واملســميات. نتمّنى ان ال 
اجلديدة  لــالدارات  االخفاقات مصاحبة  تكون 
والتوفيق ونرى  وان يحالفنا ويحالفها احلــظ 
االجنــازات وعــودة الرياضــة العراقيــة بقوَّة 
للمنافســة واحلضور احلقيقي في املسابقات 
العاملية والطموح للحصــول على امليداليات 
واأللقــاب وليس هذا الشــيء بالصعب طاملا 
توجد االرادة والعمل والنية وتغليب املصلحة 
العامة على املصلحة الشــخصية الضيقة 
التي قتلــت في داخلنا األمل منذ الســنوات 

العجاف. 

األولمبية والعهد الجديد

نفط ذي قار يحتفل بالكأس

درجال يستقبل رئيس جامعة بغداد

من مباراة احلدود وبابل

السماوة ينسحب رسميا من المنافسات

بغداد ـ الصباح الجديد:

تأهــل احلــدود إلــى دور الـــ 16 من 
بعد  العــراق بصعوبة  بطولة كأس 
تغلبــه على مضيفــه بابل بركالت 
الترجيــح )1-2( بعــد نهاية الوقت 
.(1-1( بنتيجــة  بالتعــادل  األصلي 
هدف بابل بأقــدام مهاجمه محمد 
علــي في الدقيقــة 70، لكن احلدود 
ضغــط إلدراك التعادل وهو ما حتقق 
في الدقيقة 85 بأقدام محمد عباس 

ليلجأ الفريقان لركالت الترجيح.
وابتســمت ركالت الترجيح للحدود 
بعــد إثارة كبيــرة إثر إضاعــة بابل 
الكبير  التألــق  ألربعــة ركالت بعد 
حلارس احلــدود حيدر محمد وتصديه 
لثالث  احلدود  إضاعة  لركلتني مقابل 
ركالت حيــث جنــح رضــا اهلل نصر 
والنيجيري جوزيف نثاليان في حسم 

املباراة للحدود.
إلــى ذلك، تبني إصابــة العب احلدود 
املوهــوب أبا ذر حســوني بقطع في 
الرباط الصليبــي، ما يتطلب تدخال 
جراحيا سريعا.وقال املنسق اإلعالمي 
لنادي احلدود زيد الزيــدي إن اإلصابة 

حدثت أثنــاء مران الفريق قبل مباراة 
النفط.وبني أن إدارة النادي ستتكفل 
جراحي  تداخل  وإجراء  الالعب  بعالج 
لدى جراح متميز يســتطيع أن ينجز 
إدارة  أن  إلــى  بدقة.يشــار  العملية 
احلــدود اســتقطبت الالعــب أبا ذر 
حســوني بعد تألقه مع نادي الكوت 

في دوري الدرجة األولى.
مــن جانب اخــر، تســلمت الهيأة 
نادي  من  رســميا  كتابا  التطبيعية 
الســماوة يفيد بانســحاب فريقها 
الكروي من منافســات بطولة كأس 

العراق للموسم 2020-2021 .
بيان  ادارة الســماوة بحسب  وبّينْت 
للتطبيعية، ان “اإلنسحاب من مباراة 
الشرقاط، ضمن بطولة الكأس، جاء 
لعدة اسباب، من اهمها بُعد املسافة 
ما بني مدينتي السماوة وزاخو ، اضف 
الى ذلك ان مبــاراة الفريق في الدور 
الرابع ســتقام في البصرة، وبالتالي 

يصعب علينا التنقل”.
واوضحْت االدارة في كتابها الرسمي 
املرسل للهيأة التطبيعية ان “األزمة 
املالية التي مير بها نادي السماوة هي 
ايضا من ضمن اســباب االنسحاب 
رســميا  قررنا  لذلــك  املبــاراة،  من 
املباراة”. من جانبه،  االنســحاب من 

عبر باسم قاســم مدرب الزوراء عن 
غضبه من نظام بطولة كأس العراق 
كاشــفا عن مســاعيه إلقناع إدارة 
واصفا  منهــا،  باالنســحاب  النادي 

إياها بالبائســة.وقال قاسم: “نظام 
للعدالة  يفتقد  العراق  بطولة كأس 
النادي  إدارة  وأسعى إلقناع  واملساواة 
لم  بائسة  بطولة  من  باالنســحاب 

الكبيرة وهناك  للفرق  تكن منصفة 
مجاملــة لألنديــة املغمــورة على 
حساب تكافؤ الفرص بني املنافسني”.

وبني: “اختصار منافســات دور الـ 32 

بلعبه من مبــاراة واحدة وفي ملعب 
بابل  نادي جنائن  الذي اختاره  الكفل 
دون اعتماد أســلوب الذهاب واإلياب 
النادي،  بحــق  أســلوبا ظاملــا  يعد 
السيما وأن فريقنا سيفتقد لالعبي 
منتخبي الوطني والشــباب وكذلك 

غياب املصابني بفيروس كورونا”.
وأشــار إلــى أن ملعــب الكفل غير 
وفريقنا  صلبــة  وأرضيته  مرخــص 
تنتظره مباراة الكالسيكو في الدوري 
الرابعة  القوة اجلوية في اجلولة  أمام 
على  ونخشــى  املمتاز  الــدوري  من 
“جلنة  اإلصابات.وواصل:  من  الالعبني 
املســابقات كان عليهــا أن تعتمد 
الفرق  واإلياب إلنصاف  الذهاب  نظام 
املتباريــة أو أضعف اإلميــان اعتماد 
مباريات  خلــوض  محترمة  مالعــب 
بالقــول:  حديثــه  الكأس”.وختــم 
“فريقنا إلــى اآلن يجهل تاريخ مباراة 
وكذلك  بابــل  أمــام جنائن  الكأس 
مباراة الكالســيكو أمام فريق القوة 
اجلوية وهذه الفوضى تتحملها جلنة 

املسابقات بالكامل”.
كما بــات فريق الطلبــة على بعد 
خطــوة مــن اإلعالن الرســمي عن 
بطولة  منافســات  من  انســحابه 
كأس العراق بسبب الضائقة املالية.

وقال مصدر من داخــل نادي الطلبة 
إن اإلدارة بحثت مــع الطاقم الفني 
مســألة االنســحاب من منافسات 
بطولــة كأس العــراق وهناك توافق 
ما بــني الطرفني وقد يعلــن النادي 
املقبلني  اليومــني  فــي  انســحابه 

بشكل رسمي.
وبــني أن الالعبــني أبــدوا غضبهم 
بشكل كبير من تأخر مستحقاتهم 
املالية بينما تعاني اإلدارة حلل األزمة 
لكن الدعم املقدم من وزارة التعليم 
التخصيصات  توفــر  لعدم  متوقف 

ولعدم إقرار املوازنة للعام احلالي.
وأشــار إلى أن الطاقم الفني طالب 
اإلدارة بضــرورة تأمني رواتب الالعبني 
واإلدارة ســعت بــكل جهودها ولم 
تؤمن نصف املبلغ، الفتا إلى أن عالء 
كاظم رئيس الهيئة اإلدارية أمن من 
حسابه الشــخصي 50 مليون حلني 
املبلغ مت  ونفس  التخصيصات  إطالق 
تأمينه من الــوزارة لكن املبلغ مازال 
لم يغط رواتب الالعبني.يشار إلى أن 
قرعة دور 32 من بطولة كأس العراق 
نوروز في  الطلبة مبواجهــة  وضعت 
ملعب املنافس مبدينة الســليمانية 
تسعى  مصاريف  يتطلب  والســفر 

إدارة النادي الختصارها.

تقرير

ركالت الترجيح تمنح الحدود بطاقة المرور لثمن نهائي كأس العراق

عالء شاكر
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--1
تتســم معظم التجارب الشعرية في باب 
الرثــاء بالنجاح .. ومرد ذلك الــى ان الرثاء ال 
يكــون باصطناع احلزن وافتعــال األلم ، وامنا 
يكون نتيجة لوعة متأججة وشــعور عميق 

باحلزن .
وهذا ما ميّون القوافي برصيد هائل من القوة 

واالبداع ..
--2

ويزخــر االدب العربــي بروائع املراثــي لآلباء 
واألمهات واالبناء واالزواج وال يقف عند األقرباء 
فحّسب، بل ميتد ليشــمل القادة والعلماء 
وأصحاب البراعــة في كل امليادين،فضالً عن 
ذوي احلس االنســاني ورجااللعطــاء والنفع 

العام واخلدمة االجتماعية .
– -3

وقد تتضمــن رســائل التعزية واملواســاة 
التــي يبعــث بهــا فرســان األدب الى من 
يواســونهم،حزمة مــن األبيات الشــعرية 
املؤثرة، تكشــف عن عمق تفاعلهم مع من 
في  ويشاركونهم  مصابهم  في  يواسونهم 

األلم .
والصديــق يحزن الحزان صديقــه ويتفاعل 

معها .
قال الشريف الرضي :
ما أخطأتك النائباُت

اذا اصابْت َمْن ُتبُّ
--4

وقد فجعُت " بأوســط اخوتــي " قبل أيام ) 
في 10 /11 /2020( تديــداً ، وقد هّدني هذا 

املصاب وأوجعنــي للغاية ، فقد كان الراحل 
العزيز االخ السيد حسيب الصدر من عيون 
الرجال طهراً وســالمة طوية ، كما انه كان 
واخللق  واالستقامة  واالخالص  للنزاهة  مثاالً 
الكرمي ، االمر الذي جعل الفاجعة به عظيمة 

،
وعند اهلل نحتسب "احلسيب" 

وفي غمرة املصاب تلقينا ســيالً من رسائل 
التعزية واملواســاة ولم يخــل بعضها من 

الشعر .
--5

ونحن نشــير في هذه املقالــة الوجيزة الى 
شيء مما وصلنا من الشعر، ونكتفي ببعض 

الشواهد :
ابراهيم  اليكم ما كتبه صديقنــا الدكتور 
العاتــي ، وهو من أملع االســاتذة االكادمييني 
فضالً ،ومن أبرعهم فكراً وادبا، ومن أرهفهم 

حساً 
كتب – حفظه اهلل يقول :

السيد  السيد حســني  العالمة  ســماحة 
محمدهادي الصدر دام حفظه

حينمــا ســمعت باخلبــر احملــزن، أال هــو 
رحيلشــقيقكم املغفور له االستاذ السيد 
حســيبالصدر رحمــه اهلل، كتبــت تعزية 
في الفيســبوكواخرى في الواتساب، ولكن 
كان البد منأبيات من الشــعر أواسيكم بها 
واعزيكمباملصاب اجللل، غير أنَّ القريحة لم 
تطاوعنيبسهولة، رمبا لعظم املصاب، فكان 
هذاالتأخيــر اخلارج عن ارادتــي، والتمس له 

العذرايضا.
ماذا طوت ايدي املنون؟)*(

ما كنت أحسب أن يكون مصيبا
خبٌر سيفجع في أســــاه قلوبا

خبٌر أحال الصــبح ليالً حالكاً
وأدار بازغة الشــروق غروبا

فلقد طوت أيدي املنــون لنا فتى
من )هاشٍم(  في اخلّيرين )حسيبا(

يارب فاشملُه  بواسع رحمـــٍة
وارزقه من غرف اجلنان نصيبا
وإلى )احلسني( عزاؤنا  ودعاؤنا
أن ال يريه مكارهاَ  وخطــوبا
ميضي الزمان وتنقضي آناته 

ويظل ســـّر زماننا محجــوبا
*

د. إبراهيم العاتي
2020 /11/13

)*( الى روح الفقيد االســتاذ السيد حسيب 
السيد محمد هادي الصدر، طاب ثراهما.

وبعث سماحة االخ اخلطيب الناهض واألديب 
املفضــال الشــاعر اللّماح الشــيخ ماجد 

الصيمري حفظه اهلل بقصيدته يقول :

كانوا هنا واليوم غابوا
أخفاُهُم عنَك التُّراُب

قد كاَن ملء العني َمْن
قد غاَل َطلََعَتُه الغياُب

إنَّ الديارَ وقد نأى
صحراُء مقفرٌة يباُب

صبراً جميالً ال يُشاُب
صبراً وإْن جلَّ املصاُب

يابن الذيَن مبدحهم
أتت الروايُة والكتاُب

العاكفنَي على املكارم
طاَب ذكُرُهًم وطابوا

والصابرين على املكاره
كلُّ صبرُهُم احتساُب

صبراً على فقِد احلسيب
أخاً تُزاُن به الرِّحاُب
ورفيَق ُعمٍر في ربى
بغدادَ ترعاُه الِقباُب

كم ذا نودُِّع صالح ال
إخواِن يخدُعنا السراُب

وإذا بنا رهن اجلنادل
فالعقاُب أو الثواُب

ياربِّ رفقاً باحلسيب
إذا تكّأده احلساُب ..

كمــا بعــث األخ املعظم اخلطيــب الالمع 
السيد داخل الســيد حسن –حفظه اهلل- 
صاحب موســوعة خطباء املنبر احلسيني – 

ببيتنْي ثم أحلقهما برباعية فقال :
هزني ما قد أصابَْك

جبر اهلُل مصابَْك
ايها الصدرُ عزاًء
أجزَل اهلُل ثوابَْك

ياموُت حسبَك واختتم بحسيِب
فلقد اصبت به أعزَّ حبيِب

ونعاه حزنا بالدموع شقيقه:
)قد ُهّد ركني يا اخي وحبيبي(

ياايها الصدر املعّظم قدرُه
لم تُثِن عزَمَك فادحاُت خطوِب

الصبر منهاُج احلسني وآله
هلل صبُر فؤادِك املكروِب

ومما قلُته في رثاء أخي الراحل العزيز الســيد 
حسيب الصدر:

رآني َمّزهّواً بُحسِن صفاتِِه
فباَغَتِني لكْن بخطِف حياتِِه
وما حاُل َمْن أودى أخوُه ولّونْت

غيوُم األسى الدكناُء كلَّ جهاتِِه ؟
تلعلُع نيراُن الشجى بُِحشاشتي

ويذكو اللظى في لَْيلِِه وَغَداتِِه
(حسيُب ( كسرَت الظهر فارتاع والٌِه

ولم يَْبَق االّ 
 ...

أدب الرثاء 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

اللبنانية  الفنانة  تستعد 
داليدا خليل إلصدار أغنية 
منفــردة جديــدة بعنوان 
أحلان محمد  أوي"  "شيك 
 music is my يحيى، إنتاج
خضرا.  بيــار  وإخراج   life
العمل  علــى  وتعليقــاً 
قالت: حضرنا األغنية منذ 
سجلتها  ســنوات،  ثالث 
ثم أعــدت توزيعها مرتني 
بني مصــر ولبنان وصورنا 
الكليــب وجــاءت الثورة 
لذلك  وكورونا،  واإلنفجار 
أخــذت الكثير من الوقت 
جعلتي  وهــذا  لتصــدر 
أقــول أن هذا التأخير خير 

"أعتقد  وأضافــت:  لــي. 
املناســب  الوقــت  أنــه 
لها  جــداً  ومتحمســة 
وأعرف أننا عملنا بطريقة 
محترفــة جــداً ونقــدم 
باألغنية أكثر من موضوع 
مهم، أشــعر أنه مشروع 
متكامل من كل النواحي.

التــي  الرســالة  بعــد 
املصري  الفنــان  وجهها 
لطليقته  تامر حســني 
املعتزلة  املغربية  الفنانة 
بسمة  األزياء  ومصممة 
بوسيل، والضجة الكبير 
األخيرة  أحدثتهــا  التي 
منذ  إنفصالهما  بإعالن 
ذلك من  رافــق  وما  أيام، 
صحة  بشأن  كبير  جدل 
أنهت  واسبابه،  املوضوع 
بســمة حالــة اجلــدل 
 just" أغنيــة بنشــرها 
وردت   ،"Like Magic
قائلة: "فعال اتهورت بس 

عشان بحبك". وكان تامر 
رسالة  لبسمة  وّجه  قد 
عتب بعد تســرعها في 
إعالن إنفصالهما، وإعتبر 
أنهــا أخطأت في نشــر 
مواقع  عبر  املوضوع  هذا 

التواصل اإلجتماعي.

أحمد  املصري  الفنان  اثار   
ســعد جدال كبيرا بإلغاء 
علياء  خطيبتــه  متابعة 
بحذف  قام  كما  بسيوني، 
صورها عن حسابه اخلاص 
علــى موقــع التواصــل 
االجتماعــي، األمــر الذي 
فســره اجلمهــور علــى 
فســخ  او  انفصال  انــه 
للخطبــة التي مر عليها 
اربعة اشــهر ولغاية اآلن 
يعّلق سعد على هذه  لم 
األخبار ان كانت صحيحة 
أم ال، فهــل انفصال فعال 
لغايــة  تصرفــه  كان  أم 
إثارة اجلــدل؟. على صعيد 
آخر ُكشــف مؤخــرا عن 
للعمل  الدعائــي  اإلعالن 

الغنائــي اجلديــد الــذي 
يجمــع الفنانني املصريني 
هاني شاكر وأحمد سعد 
"يا  عنــوان  يحمل  والذي 
من  سعد  واحمد  بخته". 
الصوت  اصحاب  املطربني 
لكنه  والقــوي  اجلميــل 
وبرأي العديد من جمهوره 
لــم يغن الــى االن اغنية 

تناسب امكانيته الفنية.

داليدا خليل

أحمد سعد

تامر حسني

أخبــارهــــــــــم

وداد إبراهيم

وجــه قســم املتحفية فــي دائرة 
الفنون التشــكيلية الدعوة للفنان 
ناجي حســني إلكمال رسم األجزاء 
التي حملت  لوحته  املســروقة من 
اسم )ثورة العشــرين( والتي كانت 
أحــدى االعمال التي شــاركت في 
الثمانينيات  خالل  العاملي  الفن  يوم 
من القرن املاضي بعد ان متت سرقة 

اجزاء منها خالل احداث 2003. 
الركابي  زينــب  الفنانــة  وذكــرت 
مســؤوله شــعبة مخزن االعمال 
الفنية والتوثيق وشــعبة االسترداد 
في دائــرة الفنون: فــي اثناء عملنا 
وتسجيلها  االعمال  بتوثيق  اليومي 
ان  اكتشــفنا،  وتصويرها  وترتيبها 
هناك اعماال ناقصــة وأخرى تالفة 
وبحاجــة الــى ترميم مــن الفنان 
نفسه حتى تكتمل اللوحة، فلدينا 
عمل  لشــداد عبــد القهار تعرض 
الفنان  وعدنا  وقد  والتخريب  للتلف 
املتحفية  الى قســم  يحضــر  بأن 
ليقــوم بترميمه بنفســه، واعمال 
للفنانني ناجي حســني وحيدر خالد 
وعاصــم عبد األميــر وناظم حامد 
وأول  بهم  اتصلنا  الســعود.  وغازي 
من حضر، الفنان ناجي حسني الذي 
بدأ بإكمال عمله )ثورة العشــرين( 
واملتكــون من ســتة أجــزاء والتي 
سرقت أجزاء منها مثل رأس احلصان 

وجسد الرجل.
وتابعت: بعيدا عن الروتني في عملية 
والقماش  باأللــوان  الفنــان  جتهيز 

والفرش املالئمة لعمله، قمت بشراء 
كل ما يحتاجه لتظهر اللوحة كما 
كانــت في املعــرض الدائــم للفن 

احلديث.
الفنــان ناجي حســني قــال بدوره: 
دعتنــي دائرة الفنون التشــكيلية 
لالطالع على لوحتي )ثورة العشرين(  
ومعاجلة التخريــب والتقطيع الذي 
تعرضت له، لرســم  االجــزاء التي 
ســرقت من اجــل ان تكتمل وتعود 
كما كانت، وبصراحة كانت فرحتي 
كبيرة ان أقوم بأعاده رســم  عملي 

الذي اجنزتــه قبل 30 عامــا وكأني 
اســتعيد احد ابنائي، لذا مت االتفاق 
علــى الكيفيــة التي ســأجنز بها 
العمــل، علما انــي أجنزتــه بالوان 
لشــركة فرنســية، وقــد تعلمت 
من معلمي الفنان فائق حســن ان 
نفســه،  للنوع  بالوان  العمل  ينجز 
لذا حاولت ان اشــكل األلوان لتبدو 
منسجمة مع األجزاء القدمية، واذكر 
انها شاركت في مهرجان يوم الفن 
العاملي في ثمانينيات القرن املاضي، 
الفنانة ليلى العطار  وحينها كانت 

هي املدير العام لدائرة الفنون، حيث 
مت اختيار اللوحة لتكون في املعرض 
الفــن احلديث، ومتت  الدائم ملتحف 
اســتضافتي فــي برنامــج )لوحة 
للحديث  العراق  تلفزيون  في  وفنان( 
عــن اللوحــة، واعتــدت ان اصــور 
كل لوحاتــي واحتفــظ بالصور ما 
ساعدني االن على اكمالها. العمل، 
ملحمة تنتمي الى الرمزية تتحدث 
عن واقعة حقيقيــة كبرى تعد من 
اهم الثــورات التي حدثت في تاريخ 

العراق، ثورة العشرين.

الصباح الجديد - وكاالت:
قام رجل مــن والية أيداهــو بالتقدمي 
للمــرة 151 من أجل تطيــم األرقام 
لقبه  إلى  القياســية وشــق طريقه 
األخير من خالل التقاط 50 قطعة من 
ذرة الكراميــل في فمــه خالل دقيقة 
واحدة لينجح في كســر رقماً قياسياً 

جديد.
وحطم ديفيد راش أكثر من 150 رقماً 
قياســياً في موســوعة غينيس من 
والتكنولوجيا  للعلــوم  الترويج  خالل 
والهندســة والرياضيــات، ولكنه في 
جتاربه األخيرة انتهج نهج جديد وقدم 
للموســوعة من خالل ضرب كرة تنس 

الطاولة على احلائط بواسطة فمه.
بالفيديوهات  األخيرة  جتربته  والهمته 

الترفيهيــة مبحاولــة تســجيل رقم 
التقاط حبات  قياســي آخر من خالل 
في  واصطيادها  باحللوى  املغلفة  الذرة 
الفم خــالل دقيقة واحــدة وأن يكون 

اإللقاء ذاتياً.
ويتابع فريق عمل إدارة األرقام القياسّية 
في موســوعة غينيس جميع األفكار 
املقدمة بحيادية والتزام باألرقام كافة 
لضمان صّحتها فال يتم املصادقة على 
أي محاولة وال متنح شــهادة، غينيس 
لألرقــام القياســّية، إالّ بعــد أن يتم 
التحقق من احملتوى وتوافقه مع جميع 
الشروط لديها والتي تتمثل في تقدمي 
فكرة جديدة أو كســر رقم قياســي 
ســابق مت تســجيله داخل املوسوعة 

وفقاً الشتراطات تددها.

رجل يدخل موسوعة غينيس بعد إلتقاط 50 قطعة ذرة في فمه خالل دقيقة

ثورة العشرين" سرق اجزاء منها المخربون 
واعادها الفنان ناجي حسين"

الفنان ناجي حسني والفنانة زينب الركابي

الصباح الجديد- وكاالت:
نالــت النجمة العامليــة جينيفر 
لوبيز جائــزة أيقونة عــام 2020، 
 People's توزيع جوائــز  في حفل 
ســانتا  فــي   Choice Awards

مونيكا أمس االول.
وخلصت جينيفــر لوبيز عام 2020 
عندمــا قالت في اثنــاء اعتالئها 
املســرح، "يا ربــي 2020 لم يكن 

مزحة، أليس كذلك؟"
 ،2020 :"أعني، قبــل عام  وتابعت 
كنا مهووسني بالفوز بهذه اجلائزة، 
والترشــح لهذه اجلائــزة، وعلقنا 
علــى من حقــق أكبر عــدد من 
األرقام القياسية، أو من كان لديه 
أو  التذاكر  افتتاح في شباك  أكبر 
العام  هذا  كان  اجملنونة.  األشــياء 
األفضل. أظهر لنا ما هو مهم، وما 

لم يكن كذلك.
بعضنا  :"نســاعد  لوبيز  وقالــت 
البعض،  بعضنا  ونحــب  البعض، 
بعضنا  مــع  بلطــف  ونتعامــل 

البعــض. وأهمية ذلــك االتصال، 
أدرك  وأنا  اللمسة اإلنسانية،  تلك 
أن هذا ما أســعى لتحقيقه في 
كل ما أفعله للوصول إلى الناس، 
وملس النــاس. أعتقــد أن هذا ما 
نريده جميًعا، أن نعرف أننا لســنا 

في هذا وحدنا".
بي  وإميانك  بــك  "إمياني  واضافت: 
يحفزني على االســتمرار، وأحيانًا 
عندما أكــون متعبــة أو أتعرض 
للضرب مثل الكثير منا هذا العام، 
فإن عائلتــي وأصدقائي وأطفالي 
ومعجبّي رفعوني عندما لم اقوى 

على النهوض".
بــدأت حياتها  التي  لوبيز،  تدثت 
 In Living" املهنية كراقصــة في
أن  املثابــرة قبــل  ، عــن   "Color
تنجح كممثلة ومغنية ومنتجة: 
"بصفتي التينيــة وكامرأة، علينا 
أحيانًا أن نعمــل بجهد مضاعف 
للحصــول على الفرصــة. أحيانًا 
أحالمــي الكبيــرة وطموحاتــي 

جعلــت النــاس مــن حولــي 
الى  يلمحون  وكانوا  متوترين، 

وليس  كراقصة  انفــع  اني 
وكلما  مغنيــة،  او  ممثلة 

قالوا إنني ال أستطيع، 
أنه  عرفــت  كلمــا 

أن  علــّي  يجــب 
أحقق ذلك".

الصباح الجديد - وكاالت:
 يحتفــل العالــم فــي 16 نوفمبــر من كل 
عام باليــوم العاملي للتســامح، والذي دعت 
منظمة اليونســكو لالحتفال بــه ألول مرة 
في عام 1995، بهدف العمــل على النهوض 
برقاء اإلنســان وحريته وتقدمه في كل مكان، 
وكذلك تشجيع التســامح واالحترام واحلوار 

والتعــاون بــني شــتى الثقافات 
واحلضارات والشعوب.

الكثير من الصور التي مت نشــرها، 
يدعو  بعضهــا  اليــوم  ذلــك  عن 
للتســامح مع اآلخرين، ونشر روح 
والبعض  التسامح في كل مكان 

أظهر قدر من الفكاهة .

الصباح الجديد - وكاالت:
 شن رواد مواقع التواصل االجتماعي املتعددة 
هجوما الذعا على قناة كراميش، بسبب أغنية 
أطلقتهــا القناة مؤخرا، بعنــوان "اخلدامة"، 
حيث وصفت كلماتها بأنها مليئة بالعنصرية.

وعبــر رواد السوشــيال ميديا ســيما موقع 
"تويتــر" عن غضبهــم الشــديد من عرض 
مثل هذه األغنية علــى قناة خاصة باألطفال 

والترويج للعنصرية ضد العامالت في املنازل، 
خاصة أن من تغنيها طفلة صغيرة.

وفور تــداول الفيديــو انتشــرت العديد من 
األغنية  بحذف  مطالبات  وســط  التعليقات 
ومحاســبة القناة والقائمني عليها بســبب 
تريض األطفال على العامالت وزرع الكراهية 

في نفوسهم.
وقــال الباحث القانوني عمــر العجلوني 

عبـــر حسابـــه في تويتـر "هــــذه القنـاة 
التـي تشوه وعـي األطفـال يجـب أن تـاسب 
علـى القيـم الفاســـدة التـي تزرعهـا فـي 
عقولهم، مثــل هذه األغنية 
االحترام  بقلــة  املليئــة 
والتحريض  والعنصرية 
العامــالت  ضــد 

املنزليات".

جينيفر لوبيز تلخص عام 2020 
بكلمات مؤثرة خالل تكريمها

تعليقات طريفة في يوم التسامح 
على السوشيال ميديا

"كراميش" تثير غضب المغردين بأغنية 
'الخدامة'.. واتهامات بالعنصرية

الصباح الجديد - وكاالت:
 أصدرت شــركة Canalys املتخصصــة بإحصائيات 
أسواق اإللكترونيات تقريرا كشفت فيه الهواتف التي 
لقيت أكبر إقبال من املشــترين فــي الربع الثالث من 

العام اجلاري.
وتبعا للتقرير الصادر عن الشركة فإن صدارة مبيعات 
الهواتف في الربع الثالث مــن العام اجلاري كانت من 
نصيب شركة سامســونغ، والتي ارتفعت مبيعاتها 
بنســبة %2 مقارنة بالربع الذي ســبقه، إذا باعت ما 
بني الشهر السادس والشهر التاسع من هذا العام ما 

يقارب الـ 80.2 مليون جهاز.
أما املرتبة الثانية بالنســبة ملبيعات الهواتف الذكية 
في الربع الثالــث من العام اجلاري فاحتلتها شــركة 
هواوي، والتي باعت قرابــة 51.7 مليون هاتف، وتلتها 

شركة Xiaomi التي باعت نحو 47.1 مليون هاتف.
وفي املركز الرابع من حيث مبيعات الهواتف في الفترة 
املذكورة جاءت شركة آبل التي باعت نحو 43.2 مليون 
هاتف، وجاءت بعدها شركة Vivo الصينية التي باعت 

قرابة 31.8 مليون هاتف ذكي.

الصباح الجديد - وكاالت:
حالة من السخرية تسبب بها الظهور األخير للرئيس 
األميركي الســابق دونالد ترامب عبر مواقع التواصل 
اإلجتماعي، وهذه املرة بسبب شعره الذي لوحظ تغيير 

لونه.
وبحســب صحيفة نيويورك بوســت األميركية، ورواد 
منصات التواصــل اإلجتماعي، فقد تغير لون شــعر 
ترامــب بني الرمادي واألبيض، فــي أول ظهور علني له 
منذ اإلعــالن عن نتيجة االنتخابات الرئاســية 2020، 
والتي ُهزم فيها أمام جــو بايدن، بعدما كان يتميز بأن 

لونه أشقر خالل األشهر املاضية.
التعليقات كانت للسخرية من مظهر ترامب، والكثير 
برر األمر أن لون شعره تغير بسبب خسارته أمام بايدن 
والتي لم يكن يتوقعها، قال مستخدم عبر تويتر: "ماذا 
حدث لشعر الرئيس؟"، وقال آخر: "هل الحظتم أن لون 
شعره تول من األشقر إلى الرمادي، األمر غريب" واخر 
كتب :اظن ان الصدمة بخسارته اثرت على لونه شعره 

وقد نرى تغيرا في لون بشرته قريبا".

سامسونج يتصدر قائمة 
أشهر الهواتف في الربع 

الثالث من 2020

شعر ترامب يثير 
السخرية عبر مواقع 

التواصل بعد تغير لونه
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