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بغداد - الصباح الجديد:
التغيير  النائب عــن حركة  أكد 
األربعاء،  أمــس  محمــد  غالب 
والعرب  الكــرد  النــواب  مضي 
موظفي  رواتــب  ربط  مبشــروع 
إقليــم كردســتان باحلكومــة 
ان  الى  االحتادية مباشرة، مشيرا 
هــذا ان اقرار هذا املشــروع ميثل 
احلل الوحيد للقضاء على األرقام 

الفضائية اخليالية
لكنهم  يعملــون  ال  ملوظفــن 
مسجلون على انهم على املالك 

الرسمي.
 وقال محمد في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، إن”جميع األحزاب 
الكردية وافقت على هذا املشروع 
الدميقراطي  احلــزب  باســتثناء 
ألنه ســيتضرر كثيرا، في حال مت 

توطن الرواتب مع بغداد”.
الســلطة  “أحزاب  أن  وأضــاف، 
مــن  اآلالف  عشــرات  لديهــا 
املوظفــن الفضائيــن أو الذين 
اليعملون ويستلمون رواتب وهم 
في اخلــارج أو يقومــون بأعمال 
حزبيــة، وهؤالء يتم اســتغالل 
أصواتهم في االنتخابات لصالح 

األحزاب احلاكمة”.
وأشــار محمــد إلــى أن ”على 
احلكومــة إذا مــا أرادت إيقــاف 
باملليارات فيجب  والفساد  الهدر 
أن تقوم بتوطــن الرواتب، ألنها 
الكردي  املواطن  مبصلحة  تتعلق 
بشــكل عــام ، وهنالــك تأييد 

شعبي واسع لهذه اخلطوة”.
وبــن أن” أعضــاء فــي مجلس 
النواب ســيقدمون طلبا لغرض 
توطن  فقــرة  على  التصويــت 
رواتــب موظفــي اإلقليم ضمن 
موازنــة عــام 2021، وهــو احلل 
الوحيــد الســتمرار توزيع رواتب 

احلقيقين  اإلقليــم  موظفــي 
الفضائية  األرقام  على  والقضاء 

اخليالية”.
نشــرت  اجلديد  الصباح  وكانت 
مؤخرا، تقريرا خاصا أوردت فيه ان 
ما يربو علــى 112 عضو مبجلس 
النواب، وقعوا على مشروع قانون 
يدعــو الــى ان تقــوم احلكومة 
االحتادية بصــرف رواتب موظفي 

االقليم مباشرة وعدم تسليمها 
الى حكومــة اإلقليــم، بعد ان 
اتخذ اعضــاء كرد فــي اجمللس 
خطــوات عمليــة باجتــاه نقل 
اقليم  موظفــي حكومة  رواتب 
احلكومة  على مالك  كردســتان 
االحتادية، بعد فشــل األولى في 
تأمن رواتــب موظفيها املتأخرة 

منذ أشهر.

وجــاء فــي التقريــر ، ان عضو 
مجلس النواب عن املكون الكردي 
ريبوار كرمي، قدم مشروع القانون 
الــى احلكومة االحتادية، وانه اكد 
ان هنــاك حــراكا محموماَ في 
مجلــس النواب بهــدف العمل 
قانون  تشريع  على  بنحو رسمي 
موظفي  رواتب  لتحويــل  جديد 
من  وتوزيعها  االقليــم  حكومة 

قبــل وزارة املالية فــي احلكومة 
االحتادية.

فــي مجلس  اعضاء  ان  واكــد، 
النواب قدموا مســودة املشروع 
الالزمة  التواقيــع  لــه  وجمعوا 
لتقدميــه الــى رئاســة البرملان 
لتقدمــه بدورهــا الــى اللجان 
املعنية للعمل على مناقشــته 

واملصادقة عليه..

وفــي الســياق، قالــت مصادر 
للصباح اجلديــد، ان هناك دعما 
واســعا للقانون من قبل اعضاء 
الكتل  مــن  النــواب  مجلــس 
الشيعية والسنية، الذين وقعوا 
على مسودة مشروعه الفتة الى 
ان هنــاك ايضاَ مســؤولن كبار 
في احلكومــة االحتادية عبروا عن 

تأييدهم للمشروع.

ربط رواتب موظفي اإلقليم ببغداد في موازنة 
2021 يوقف هدر مليارات الدنانير شهريا

وفد حكومة االقليم التفاوضي يزور العاصمة خالل ايام توجه حكومي بجعل مقدار العجز بحدود 25 %

المالية النيابية تحذر من تأخير الموازنة
وتدعو إلرسالها األسبوع المقبل

واشنطن تلتزم الحياد في الحوارات المرتقبة بين اربيل وبغداد

بغداد - وعد الشمري:
فــي مجلس  املالية  اللجنــة  دعت 
النواب، أمــس األربعاء، احلكومة إلى 
ارسال موازنة 2021 األسبوع املقبل، 
العجز  بجعل  توجه  عن  وكشــفت 
بحــدود %25، لكنها ذكــرت أن هذه 
املالية،  اإلدارة  قانون  النسبة تخالف 
معربة عن أملها بإقرار املشروع، هذا 
العــام، لضمان توزيع رواتب شــهر 

كانون الثاني وعدم تأخيرها.
وقال رئيــس اللجنــة النائب هيثم 

اجلبــوري في تصريح إلــى "الصباح 
عطلــت  "احلكومــة  أن  اجلديــد"، 
مشــروع موازنة 2021 لنحو شــهر 
ونصف الشــهر عن املوعد املقرر في 
منتصف  وهو  املاليــة،  اإلدارة  قانون 

تشرين األول املاضي".
وأضاف اجلبــوري، أن "املوازنة ومبجرد 
وصولها إلى مجلس النواب ســوف 
حتال علــى اللجنة املاليــة من أجل 
تلو  مادة  وتدقيقهــا  عليها  االطالع 
األخرى في ضــوء الوضع االقتصادي 

الراهن".
وأشــار، إلــى ان "املعلومــات التي 
تؤكد  التنفيذية  وصلتنا من اجلهات 
أن املوازنة قد وصلــت إلى مراحلها 
اللمسات  يبق ســوى  ولم  اخلتامية 
األخيــرة التــي من املمكــن أن يتم 

وضعها خالل أيام".
ويامل اجلبوري، بــأن "ينجح مجلس 
الوزراء في جلسته الثالثاء املقبل من 
التصويت على مشروع القانون كما 
وعد الــرأي العام أمــس األول، لكي 

نباشر باإلجراءات البرملانية".
وشــدد، علــى أن "اجلهد ســيكون 
مضاعفاً مع القانــون اجلديد كوننا 
نتيجة  كافة  البيانات  على  سنطلع 

لعدم وجود موازنة لعام 2020".
اجلبوري، عن توجه حكومي  وكشف 
بـ "جعل نســبة العجز في املوازنة 
بحــدود %25"، وعّد ذلــك "مخالفاً 
لقانــون اإلدارة املالية الــذي أكد أن 
العجز ينبغي أال يتجاوز %3 من الناجت 

احمللي العام".

السليمانية ـ عباس اركوازي:
بينما علمــت الصباح من مصادر 
زيارة  حكومية مطلعة عــن قرب 
التفاوضي  االقليــم  حكومة  وفد 
الى بغــداد، طالبت اللجنة املالية 
النــواب احلكومة  فــي مجلــس 
االحتادية وحكومة إقليم كردستان 
العجز  بقانــون متويل  االلتزام  إلى 

املالي.
ووجهت اللجنة املالية في مجلس 
النواب طلبــا الى حكومة االقليم 
اجلديد نسخة  الصباح  تســلمت 
منــه، لاليفاء بتســوية التزاماته 

املالية والنفطية واالدارية التي نص 
عليها القانون، ليتسنى للحكومة 
جتاه  بالتزاماتها  االيفــاء  االحتادية 

املواطنن في كردستان.
في غضون ذلك اكد مصدر مطلع، 
ان حكومــة االقليم قــررت عقب 
اجتمــاع عقدتــه امــس االربعاء 
ارســال وفدهــا التفاوضــي الى 
اليات مناسبة  بغداد لالتفاق على 

لتطبيق قانون متويل العجز املالي.
واوضح املصدر، ان الوفد التفاوضي 
الكردي ســيصل بغداد خالل ايام 
وهو ســيحرص على التوصل الى 

اتفاق يضمن ارسال حصة االقليم 
البالغــة 320 مليــار دينــار وفقا 

للقانون. 
بدورهــا اعلنت الواليــات املتحدة 
االمريكية انها لن تدعم جهة على 
حساب الطرف االخر وانها ستلتزم 
جانب احلياد في احلوارات املقبلة بن 
بغداد واربيل، وهو مؤشر على تغير 
في موقفها الــذي كان الى جانب 
الكرد خالل السنوات املاضية التي 

اعقبت سقوط النظام.
في  االمريكي  الســفير  واضــاف 
العراق ماثيو تولر في كلمة القاها 

خالل املؤمتر السنوي لغرفة التجارة 
بن اقليم كوردســتان وامريكا، ان 
طرفاً  تكون  لــن  املتحدة  الواليات 
اقليم  العالقة بن  املشــاكل  في 
االحتادية،  واحلكومــة  كردســتان 
ولــن تتدخل وتكون وســيطا بن 

الطرفن.  
واســتبعد ان تتدخــل بــالده في 
هذه املســألة، الفتا الى ان ما يهم 
الواليــات املتحدة هــو ان يتمكن 
الطرفــان من التوصــل الى اتفاق 
منذ  العالقة  اخلالفات  ينهي  عادل 

سنوات. 

الفساد يعرقل إنشاء شركة إتصاالت 
6وطنية في العراق  بايدن يؤكد: الواليات المتحدة عادت 

3مستعدة لقيادة العالم”

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العراقية،  الصحــة  وزيــر  أعلــن 
حســن التميمي، صدور املوافقات 
الســتيراد لقاح كورونا حال إقراره 
من منظمة الصحة العاملية، فيما 
أشــار إلى أن اللجنة املشــتركة 
املشــكلة مــع نقابــة الصيادلة 
مستمرة في مراحل وضع تسعيرة 

محددة لألدوية. 
ونقلت وكالــة األنباء العراقية عن 
التميمي أمس األربعاء أن "اللجنة 
العليا للصحة والسالمة الوطنية 
أقرت التخصيص املالي الســتيراد 
لقاح كورونا حســب سعره املقرر 
الصحة  اعتمــاده من قبــل  حال 
العامليــة واملبالغ متوفرة لدى وزارة 

املالية".
زيادة  "هنالك  أن  التميمي،  وأضاف 
بسبب  يومياً  اإلصابة  بعدد حاالت 
تهــاون بعــض املواطنــن وعدم 
االلتــزام بالتعليمــات الصحية"، 
مشــيراً إلــى أن "الــوزارة لديها 
معطيات وتراقب بشكل يومي مع 
دول العالم وكذلك من خالل جلنة 

اخلبراء ملناقشة املوقف الوبائي".
"الوضع  أن  إلــى  التميمي أشــار 
والوزارة  الســيطرة  حتت  الصحي 
اســتطاعت توفير األســرة ومادة 
األوكسجن عالوة على العالجات"، 
الفتــا إلــى "وجود زيــادة في عدد 
انخفاض درجات  الفحوصات مــع 

احلرارة".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن وزيــر التخطيــط، خالد بتال 
النجــم امــس األربعاء عــن إدراج 
املعلق ضمن  بغداد  قطار  مشــروع 

املوازنة االستثمارية لعام ٢٠٢١.
وذكــر بيان للــوزارة اطلعــت عليه 
الصباح اجلديد، ان النجم "استقبل 
السفير الفرنســي في بغداد برونو 
أوبير، والوفد املرافــق له، الذي ضم 
احلكومين،  املســؤولن  مــن  عددا 
املدني  اجملتمع  من  ورؤساء منظمات 
وجرى خالل اللقــاء بحث مجموعة 
من امللفــات والقضايا ذات االهتمام 
العالقات  عــن  فضــال  املشــترك، 
اجملاالت  فــي  البلدين  بــن  الثنائية 

االقتصادية واالستثمارية والتجارية، 
وسبل تطويرها".

ان مشــروع  التخطيط،  وزير  وأعلن 
القطار املعلق في بغداد، أُدرج ضمن 

املوازنة االستثمارية لعام ٢٠٢١.
كمــا بحــث الطرفان "اإلجــراءات 
واخلطوات التي مت اتخاذها، بخصوص 
إنشــاء مستشفى ســنجار العام، 
من  الدولي،  املوصــل  مطار  وتأهيل 

قبل اجلانب الفرنسي.
من جانبه اكد الســفير الفرنسي، 
التعاون  ان بالده حريصة على تعزيز 
مع العراق، وتقــدمي املزيد من الدعم 
جلهــود احلكومــة العراقيــة، على 

املستوين اإلنساني والتنموي.

التخطيط : مشروع قطار بغداد 
المعلق ادرج ضمن موازنة 2021

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفاعها  النفط  أسعار  واصلت 
الذي شــهدته في األيام الثالثة 
األخيرة، ليصل سعر برميل نفط 
برينــت إلى أكثر مــن 48 دوالراً، 
بعد افتتاح األســواق اآلسيوية 

امس األربعاء 
ووكان أدى التفاؤل الذي صاحب 
اختبــار ثالــث لقــاح مضــاد 
لفيروس كورونا وتداول السلطة 
األميركية،  املتحدة  الواليات  في 
إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 

%4 يوم أمس األول  الثالثاء.
ويشعر جتار النفط بالتفاؤل بأن 
لكورونا  املضــاد  اللقاح  اختبار 
وعودة حركــة النقل في العالم 
إلــى طبيعتها، ســيؤديان إلى 
ارتفاع الطلب على النفط اخلام.

عن هذا، قال احمللل في شــركة 
)برايس فيوتشــر(، فيل فلن، إن 
املضادة  اللقاحــات  توزيع  توقع 
لفيــروس كورونــا كان ســبباً 
الطلب  بارتفاع  التجــار  لتفاؤل 

على النفط اخلام. 

ارتفاع متواصل في أسعار النفط 
واسواق الذهب تتراجع

النائب الكردي غالب محمد: 

تظاهرات ملوظفي االقليم "ارشيف"

الصباح الجديد ـ متابعة: 
عد مركز ميترو  للدفاع عن حقوق 
الصحفییــن أن قانــون مكافحة 
القوانن  أســوء  املعلومات  جرائم 
الكامتــة حلرية "الــرأي والتعبير"، 
ملبــادىء  باالنتهــاك  واصفــه 

الدميقراطية.
وأعــرب املركــز في بيــان اطلعت 
نســخة  على  اجلديــد  الصبــاح 
منه، عن"رفضه الشــديد ملشروع 
قانون مكافحــة جرائم املعلومات 
الذي  احلالية،  االلكترونية بصيغته 
مت قراءته االولى في البرملان العراقي، 
في انتظــار القراءة الثانية ومن ثم 
اقــراره بعد اجراء بعــد التغييرات 

الشكلية عليه".
ميترو يرى في بيانه أن "التعديالت" 
لم تغير شــيئاً في جوهر القانون 
بأعتباره من "اســوء القوانن التي 
والتي  والتعبير"،  الرأي  تكتم حرية 
الكثير مــن مواد  تتناقــض مــع 

الدســتور العراقي، ومنها املادة 38 
ومواد اخرى.

ويعود القانــون الذي ينوي مجلس 
النــواب العراقــي التصويت عليه 

الفترة املظلمة، فترة  بالعراق "الى 
بحق  اجملرمة  الدكتاتوريــة  العهود 
البيان،  حسب  وحريته"،  االنســان 
فيما رأى املركــز أيضا أنه يتقاطع 

واالعراف  املواثيــق  مــع  ويتناقض 
الدوليــة التــي وقع العــراق على 
معظمهــا، وهذا مايشــكل خرقاً 

واضحاً للدستور.

وعد مركز ميترو للدفاع عن حقوق 
الصحفییــن أن قانــون )مكافحة 
االلكترونية(  املعلومــات  جرائــم 
يدخل الرعــب في نفوس املواطنن 
والصحفين والناشــطن املدنين، 
ففي الكثير من البلدان يوجد مثل 
هــذا القانون، ولكن بأســم قانون 
االلكترونية،  املعلومــات  تنظيــم 
عكس مايحــدث في العــراق من 
اعطاء اســم مرعب للقانون، عدا 
القانون من  فــي نصــوص  ماجاء 
احكام تعســفية باحلبس الشديد 

والغرامات الثقيلة.
ويســتهدف هذا القانون حســب 
مركــز ميتــرو جميــع املواطنن، 
بســيط  نقد  مبجرد  أنــه  مضيفاً 
ملسوؤل او ظاهرة سلبية، او شكوى 
ملواطن بسيط عن ســوء االحوال، 
جميع ذلك ســيكون حتــت طائلة 
التعسفي، وسيعرض  القانون  هذا 
صاحبها لعقوبات تبدأ من سنتن 

سجن الى املؤبد، او غرامة 3 الى 50 
مليون دينار عراقي.

وقال املركز في بيانــه: الن القانون 
صيغ بطريقة مهلهلة وفضفاضة 
وبدون احكام، مما يتيح للســلطات 
حماية  اهواءها،  حســب  تفسيره 
من  وبالضد  ومصاحلها  لسلطتها 
يعتبر  والتعبيــر، وهذا  الرأي  حرية 
مقتالً للدميقراطية، التي يدعي من 

شرع هذا القانون بأنه حامي لها.
وأدان مركــز ميترو الذي يعد عضواً 
فــي )حتالف املادة 38( بشــدة هذا 
القانون بصيغتــه احلالية، مطالباً 
مجلس  مــن  القانــون  بســحب 
العامة  للمناقشة  وعرضه  النواب 
مبشــاركة منظمات اجملتمع املدني 
واخملتصــن فــي القانــون واالخذ 
باالعتبــار عدم تعارضــه مع مواد 
الدستور العراقي واملواثيق واالعراف 
والقوانــن الدولية اخلاصة بحقوق 

االنسان، حسب البيان.

"مكافحة جرائم المعلومات" ُيعيد الدكتاتورية
بأبشع صورها ويعد أسوء القوانين ضد حرية التعبير 

مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين :  تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفــادت دراســة اســترالية ان 
املســرح  تبقى  احلروب،  مناطق 
للهجمــات  احلصــري  شــبه 
%96 من  اإلرهابيــة، مع تركــز 
 ،2019 العام  فيها في  الضحايا 
حســبما أورد امــس األربعــاء، 
مؤشــر اإلرهــاب العاملي للعام 

.2020
التي  الدراســة  وشــددت هذه 
أعدها معهد االقتصاد والسالم 
ومقره في سيدني ، على تراجع 
ملحوظ لعــدد ضحايا االرهاب 
مع 13826 قتيــال في 2019 أي 
بتراجع نسبته 15 % على سنة 

و%59 منذ العام 2014.
احتلت  للمؤشــر فقــد  ووفقا 
افغانستان املرتبة االولى مبؤشر 
 135 العاملي مــن اصل  االرهاب 
دولة مدرجة فــي اجلدول يليها 
العــراق باملرتبــة الثانية وتأتي 
نيجريــا باملرتبة الثالثة ومن ثم 

تأتي ســوريا والصومال واليمن 
باملراتــب الرابعــة واخلامســة 

والسادسة على التوالي.
وبن املؤشــر ان اقل الدول التي 
جاءت  االرهــاب  فيها  يتواجــد 
االمارات اوال ومن ثم تركمنستان 

ثانيا وتوغو ثالثا.
وجاء في بيان للمؤشــر "تبقى 
حركة طالبان اجملموعة اإلرهابية 
العام  لــألرواح  حصــدا  األكثر 
2019 مع أن احلصيلة املنسوبة 
إليها تراجعت بنسبة 18 %. أما 
اســتمرت  فقد  داعش  تنظيم 
قوته ونفوذه بالتراجع بعد نهاية 
"دولــة اخلالفة" التــي أعلنتها 

العام 2019. 
وقال املؤشر في بيانه إن "إفريقيا 
جنوب الصحــراء الكبرى كانت 
األكثر تضررا مع وجود سبع من 
ارتفاعا  شهدت  دول  عشر  أكثر 
فــي عــدد الضحايا، فــي هذه 

املنطقة".

دراسة: العراق ثانيًا ضمن 
مؤشر اإلرهاب العالمي رغم 

تراجع قوة داعش

وزارة الصحة: مبالغ استيراد لقاح 
كورونا مؤمنة لدى وزارة المالية
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 عامر عبدالعزيز 
مباشرة  عن  التجارة  وزارة  اعلنت 
اجلهــد الفني و الهندســي في 
الشــركة العامة لتجارة احلبوب 
باعمال صيانة عــدد من البناكر 
بابل  في  اخملزني  للمجمع  التابعة 
الوزراء  رئيس  ضمن خطة مكتب 
اخلزنيه  الطاقــه  بزيــادة  اخلاص 
حملصول احلنطة املرحله الرابعه . 

وقال مدير عام الشــركة العامة 
املهنــدس  احلبــوب  لتجــارة 
ان  طوفــان  عجي  عبدالرحمــن 
الوحدة الفنية في فرع بابل بدأت 
التحضيــرات للعمــل في اجملمع 
اخملزني في املرادية لصيانة ارضيات 
ومداخل ستة بناكر  بعد حصول 
البناكر  صيانــة  علــى  املوافقة 
رقــم )١٣و ١٤و ١٥و ١٦و ١٧و ١٨ ( 
من خالل اعــادة تاهيل االرضيات 
واملداخــل من قبل  مهندســي 
وفنيــي فرع بابل ومبــدة اقصاها 

)٤٥( يوما . 
»ولفــت املديــر العــام الــى ان 
العمــل متواصل على مدار اليوم 

بلغت نسبة  و  ولساعات متاخرة 
االجناز )٣٠٪( وباشراف مباشر من 
قبــل املكتب الهندســي لرئيس 
الوزراء .  يذكر ان عملية الصيانة 
والتاهيــل للبناكر تعــد املرحلة 
الرابعة ملشــروع زيــادة الطاقات 
اخلزنيــة الــذي اوصى بــه رئيس 
الوزراء املستقيل عادل عبداملهدي 
والذي وجه االستفادة من  الكتل 
الكونكريتيــة ) الصبات( التي مت 
بغداد  رفعها من شوارع ومناطق 
بالتزامــن مع املشــروع الوطني 
اخلاص باالكتفــاء الذاتي حملصول 
ان  بالفعل  واســتطاع  احلنطــة 
يؤمن في املرحلــة االولى مرحلة 
بناء البناكر من الصبات اكثر من 
مليون ومائتان الف طن في اغلب 

فروع الشركة .
من جانب اخــر  واصلت املالكات 
الفنية في سايلو الكوفة اعمال 
الصيانه و تبديل  االنابيب املتضرره 
 N2( والعكوس ضمــن مجموعه
( ومجموعــة الروســي )N3( في 

معمل سايلو الكوفة .

بغداد - الصباح الجديد :
بغداد  جتــارة  غرفــة  اشــادت 
االعلى  القضــاء  مجلس  بقرار 
بــداءة  ، بتشــكيل محاكــم 
مختصة بالدعاوى التجارية في 

كل منطقة استئنافية .
ادارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
غرفة جتارة بغداد فراس رســول 
احلمداني ان قرار مجلس القضاء 
االعلــى والبيان رقــم ٧٤ لعام 

٢٠٢٠ الصادر بأمر مباشــر من 
الرئيــس القاضي الدكتور فائق 
بداءة  ، بتشكيل محاكم  زيدان 
التجارية  بالدعاوى  متخصصة 

في كل منطقة استئناف .
وتابــع احلمدانــي ان محاكــم 
البداءة التجاريــة كما جاء في 
بيان مجلــس القضاء ، تختص 
بالنظــر بالدعــاوى التجاريــة 
التــي يكــون احــد اطرافهــا 

غيــر العراقيــن ، واملنازعــات 
االستثمارية  بالعقود  املتعلقة 
اســتثمار  اجازة  على  احلاصلة 
وفــق القانون ١٣ لعــام ٢٠٠٦ ، 
التي  احلكومية  العقود  ودعاوى 
تكون دوائر الدولــة طرفاً فيها 
وفــق تعليمات تنفيــذ العقود 
احلكومية رقــم ٢ لعام ٢٠١٤ ، 
واألوامر  املســتعجل  والقضاء 
باالختصاصات  العرائــض  على 

اعاله .
واشار رئيس غرفة جتارة بغداد ان 
التجارية  احملكمة  تشكيل  بيان 
، يشــكل حل ســريع ملشاكل 
 ، والدولــة  والتجــار  التجــارة 
باالختصــاص املكانــي لــكل 
نــزاع ، وتواجــد محكمة بكل 
منطقــة اســتئنافية ادارياً مما 
يقرب خدمات القضاء واختصار 

الروتن .

التجارة : الجهد الهندسي يؤهل 6 بناكر في بابل وصيانة 
لمعمل سايلو الكوفة

غرفة تجارة بغداد تشيد بتشكيل محاكم مختصة 
بالدعاوى التجارية

 

البصرة - سعدي السند :

البصــرة  محافــظ  إفتتــح 
املهندس أسعد العيداني جسر 
النجيبية  ) ذو الفتحة املالحية(  
واملارة  املركبــات  حركــة  أمام 

بكلفة تقدر بـ 21 مليار دينار. 
اجلســر الذي نفذته شركة ماء 
ناحية  يربط  الدولية  الســماء 
البصرة  مدينة  مبركــز  الهارثة 
وقــد مت تنفيذه بفتحة مالحية 
تزن نحو 750 طنا ويسمح مبرور 

السفن والقطع البحرية .
 محافــظ البصــرة قــال في 
تصريح له خــالل حفل افتتاح 
 250 : أن اجلســر بطول  اجلسر 
مترا وبعــرض 16 مترا ويحتوي 
على فتحة مالحية في الوسط 
لعبور البواخر والقطع البحرية 

األخرى.

يسهم بفك االختناقات في 
بوابة البصرة

األخيرة  الفترة  ان  احملافظ  واكد 
شــهدت تنفيــذ بنــى حتتية 
حقيقية كان للشركات احمللية 
احلصــة األكبر منهــا وهذا ما 
بالشــركات  الثقــة  ســيعزز 
العراقيــة لتنفيــذ مشــاريع 
مستقبلية مهمة ، مشيرا الى 
أن املشــروع مت تنفيذه بسواعد 
عراقية – بصرية وهذا يعد إجنازا 
احليوية  املشاريع  مستوى  على 
يعتمد على  العراق  بعدما كان 
الشركات واخلبرات األجنبية في 

تنفيذ من هكذا مشاريع.
افتتاح  ان  العيدانــي  وأضــاف 
بفــك  سيســهم  اجلســر 
االزدحامــات اخلانقــة احلاصلة 
شمال  باجتاه  البصرة  بوابة  في 
احملافظــة حيث ســيربط هذا 
اجلسر مركز البصرة بشمالها..

العمل باملشروع مت وفقا 
للمواصفات املتعاقد عليها

من جانبه قال مدير الشــركة 

عبد  والء  للمشــروع  املنفــذة 
ســلمان ان أهالــي املنطقــة 
قدموا طلباً للشــركة يقضي 
بإصدار قرار مينع سيارات احلمل 
والشاحنات من املرور فوق اجلسر 
كونه يحيط مبناطق سكنية ال 
ميكن إزالتها أو توسعة الشوارع 

في كتفي اجلسر .
إلــى ذلك قال عدد مــن أهالي 
املنطقــة إن افتتــاح اجلســر 
ســيقدم لهم خدمــة كبيرة 
ويخلصهــم مــن اســتخدام 
بالعبور من  النهريــة  الــزوارق 
شــمال البصرة إلى النجيبية 
وبالعكــس ولكــن يجب على 
اجلهــات املعنية أن تقوم بوضع 
نصب  أو  اصطناعيــة  مطبات 
ســيطرات جتبر سالكي اجلسر 
على السير بسرعة منخفضة 
فــي  حــوادث  أي  لتجنــب 
املنطقتن وكذلك منع سيارات 

احلمــل من املرور فــي املنطقة 
االزدحامات  لتجنــب حصــول 
.من  املنطقتــن  فــي  املرورية 
متابعة  جلنــة  قالت  جهتهــا 
النجيبيــة  جســر  مشــروع 
الطرق  في شعبة  الكونكريتي 
واجلســور ان العمل باملشــروع 
املتعاقد  للمواصفــات  وفقا  مت 
عليهــا وإن مــن أهــم اعمال 
اللجنة خالل فترات العمل كان 
خبطات  مطابقة  مــن  التاكد 
للمواصفــات  الكونكريــت 
حيث  املطلوبــة،  القياســية 
كان يجري بشــكل مســتمر 
أخــذ عينات مــن اخلبطة الى 
اخملتبــرات بهدف الفحص، وفي 
حالة جناح نسب اخلبطة يجري 
والشروع  اعتماد  اصدار شهادة 
الركائز خضعت  وإن  بالصــب، 
خالل  من  التحمــل  الختبارات 
تعريضهــا الحمــال مختلفة 

وكانت النتيجــة جناح مقاومة 
الركائز لالحمال الثقيلة .

يتحمل الزالزل والهزات 
االرضية

من جهته قال املهندس املقيم 
في املشــروع ن اجلســر صمم 
والهــزات  الــزالزل  ليتحمــل 
الناحية  مــن  متوقعا  االرضية 
الهندســية ان يتجــاوز العمر 
 ١٠٠( للجســر  التشــغيلي 
االخير  التصميــم  وأن  عــام(، 
للجســر تضمن توسيع عرض 
اجلســر من )١٤ متــر حتى ١٦ 
متــر(، ليتالئــم مــع احلاجات 
احلالية واملســتقبلية للمشاة 

وللمركبات على حٍد سواء.

البصرة داعمة للشركات 
احمللية 

من جانــب آخر أكــد محافظ 
البصرة  دعم محافظة البصرة 
تعمل  التي  احمللية  للشــركات 
على إجنــاز املشــاريع اخلدمية 

بحرفية ومهنية عالية .
وقــال العيداني عقــب تفقده 
مشــروع ماء محيلة في قضاء 
حكومــة  ان  اخلصيــب  أبــي 
البصــرة داعمة بشــكل كبير 
تعمل  التي  احمللية  للشــركات 
مبستوى الشــركات األجنبية  ، 
بوجود شركات  نفتخر  مضيفا 
مبســتوى  تعمل  بدأت  محلية 
عاملي وأصبح مبقدورها أن توازي 
شــركات دول اجلوار أو أن تكون 
مبستوى أعلى في بعض األحيان 
الشــركات  مع  التكامــل  وأن 
قد  املعدات  لنصــب  األجنبية 
ال نحتاجه فــي املرحلة املقبلة 
بعد إكتســاب شركاتنا احمللية 

للخبرات الكبيرة .

مشروع ماء محيلة 

وأشار العيداني إلى أن  مشروع 
محطــة حتليــة مــاء محيلة 
يعتبر من املشــاريع التي ميكن 
العراقي  املواطن  بها  يفتخر  أن 
بعــد  خصوصــا  والبصــري 
وبعمل  بصريــة  بأيدي  إجنــازه 
ناجحة  شــركة محلية تعتبر 

مبشاريعها .
ولفت العيداني إلى أن املشروع 
يعد األول مــن نوعه في العراق 
بداية  قبل  إفتتاحه  ، وســيتم 
الصيف املقبل ليباشر بتجهيز 
عانى  أن  بعــد  للمواطنن  املاء 
مواطنو البصرة على مدى عقود 
من الزمن من أبسط حقوقهم 
وهو احلصول على املاء الصالح 

لإلستخدام البشري .

محافظ البصرة يفتتح جسر النجيبية الذي يربط 
مركز المدينة بشمالها

الجسر الذي نفذته 
شركة ماء السماء 
الدولية يربط ناحية 

الهارثة بمركز مدينة 
البصرة وقد تم تنفيذه 

بفتحة مالحية تزن 
نحو 750 طنا و يسمح 
بمرور السفن والقطع 

البحرية
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يتضمن فتحة مالحية ونفذته شركة محلية طبقا للمخططات

جانب من احتفالية افتتاح محافظ البصرة جلسر النجيبية

لتعزيز الطاقات الخزنية  للحبوب 

خط ( قرنه - CPS3 ) ”132KV” يدخل الصيانة الشاملة استعدادا لفصل الشتاء

محليات

بغداد - الصباح الجديد :
أجـــرى وزيـر الصناعة واملعادن منهـــل عزيـز اخلبـاز زيارة 
تفقدية في الشــركة العامة للصناعــات الهيدروليكية 
لإلطالع على ســير العمــل واإلنتاج فــي معاملها حيث 
جتول برفقة مدير عام الشركة أحمـــد ريحـان في مصانع 

الهيدروليك واملعدات التخصصية .
وأثنى الوزير علــى اجلهود املبذولة لتطويــر آليات العمل 
والنهوض مبســتوى اإلنتاج في الشــركة ، مشــدداً على 
أهمية التكامل الصناعي بن شــركات الوزارة مشــيداً 
بهذا الصدد بإتفاق الشركة مع الشركة العامة لصناعة 
السيارات واملعدات بخصوص إنتاج املعدات التخصصيـة 
.كمـــا ووجه معالي الوزير بإستقطاب الشباب العاطلن 
عن العمــل من خالل إقامــة دورات تدريبيــة في مختبر 
الهيدروليك للتابع للشــركة ، وحــث العاملن على بذل 
جهــود مضاعفــة لإلرتقــاء بالواقع اإلنتاجي للشــركة 

وحتسن كفاءة أدائهـا . 
على صعيد اخر أجنـزت الشركة العامة للفحص والتأهيل 
الهندســي إحدى شــركات وزارة الصناعــة واملعادن ومن 
خالل قسم اخملتبرات والتفتيش الهندسي االعمال اخلاصة 
باملقاطع احلديدية املكونة للقوس السادس جلسر املوصل 
الثالث وحســب العقد املوقع مع شركة اشور للمقاوالت 

اإلنشائيـة .
وأوضـح مدير عام الشركة املهندس سيـف الديـن علـي 
أحمـــد بأنه قد مت إجراء الفحوصات اخملتبرية على جميع 
املعادن املستخدمة والداخلة في تصنيع املقاطع احلديدية 
ومطابقتهــا للمواصفات الفنية املعتمدة في املشــروع 
وفحص واختبــار وصالت اللحام جلميــع االجزاء احلديدية 
وحســب املواصفــة ) Ashto/AWS D1.5 ( وكذلك إختبار 
لوالب التثبيت ) البراغـــي ( مختبريــاً وموقعياً من خالل 
فحص التعــزمي املطلوب حيث يبلغ عــدد اللوالب املثقبة 
للقوس ) ١٦٠٠٠ ( لولب إضافــة الى تنفيذ أعمال فحص 
الفحص  وإصدار شــهادات  الطالء مختبريــا وموقعيــاً 
النهائية جلميع األجزاء ، مبيناً بأن طول القوس الكلي يبلغ 
) ٨٥,٥ ( مترا وإرتفاعه عن األرض ) ٢٠ ( مترا وبوزن كلي أكثر 

من )١٠٠٠ ( طن .

بغداد - الصباح الجديد :
استعرض وزير النفط  احسان عبداجلبار اسماعيل مع 
الســفير الياباني  في بغداد ســوزوكي كوتارو ، سبل 
تعزيز التعــاون الثنائي بن البلديــن في قطاع النفط 
والغاز. واكد الوزير على اهمية تعزيز العالقات الثنائية 
بــن البلدين وتطويرها في جميع اجملاالت ، ســيما في 
مشــاريع تطوير قطاع النفط والغاز في البالد . مشيرا 
الى اهمية عقد )FCC( الذي مت ابرامه مؤخرا بن شركة 
مصافي اجلنوب واحدى الشركات اليابانية ، معبرا عن 
امله في توسيع مساحة عمل الشركات اليابانية في 

العراق .

واسط - الغانم 
من أجــل تقدمي أفضــل اخلدمات 
للمواطنــن والســعي إلــى حل 
إســتقبال  مشاكلهم.أســتمرار 
اإلداري  املعــاون  املواطنن من قبل 
السيد حتســن علي عبد احلسن 
كذلك تابــع األعمــال التي تقوم 
بها كوادرنا في بلدية الكوت حيث 
وجه املعــاون اإلداري املوظفن على 
الالزمة  التســهيالت  كافة  تقدمي 

للتخفيف عن كاهل املراجعن 
 أعمــال مديريــة بلديــة الكوت 
توقــف  دون  بالعمــل  مســتمرة 
البلدية  األقســام  قواطع  ولكافة 
وحســب خطة العمل وكان عمل 

اليوم:-
-1 تواصل العمل مــن قبل كوادر 
قســم حي اجلهــاد بحملــة رفع 
النفايــات وقــص وتعديــل بعض 
الشوارع والســاحات ضمن قاطع 

حي اجلهاد.

-2 اجلهد اآللي لكوادرنا في قســم 
املركــز مســتمر برفــع النفايات 
وتنظيــف الكيترات فــي مناطق 

متفرقة لقاطع املركز.
داموك  قســم  فــي  كوادرنــا   3-
رفع  بحملة  مســتمرة  والزهــراء 
النفايات وغسل وتنظيف األرصفة 

ضمن قاطع داموك والزهراء.
-4 اجلهد اآللي لكوادرنا في قســم 
العــزة وحي احلوراء مســتمر برفع 
في  الكيترات  وتنظيــف  النفايات 

مناطق متفرقة لقاطع العزة.
-5 اجلهد اآللي والبشــري لكوادرنا 
برفع  اخلاجية مستمر  في قســم 
النفايات  النفايات وتوزيــع أكياس 
علــى املواطنن وأصحــاب احملالت 
التجاريــة فــي مناطــق متفرقة 
والعمل مســتمر  اخلاجية  لقاطع 
من أجــل تقدمي أفضــل اخلدمات 
التوفيق.  اهلل  ومــن  للمواطنــن 

الغامن / واسط 

بغداد - الصباح الجديد :
العام  املديــر  مــن  بتوجيــه 
للشركة العامة لنقل الطاقة 
األوســط  الفرات  الكهربائية 
املهنــدس احمد خيــري عبد 
،ومبتابعــة وإشــراف من مدير 
شــبكة نقــل كهربــاء بابل 
املهنــدس امجد عبــد الغني 
،اجنــزت املالكات الهندســية 
والفنية في قســم) الصيانة 
والقابلوات  +اخلطــوط  الثانية 
الفني(،أعمالهــا  +اإلســناد 
بإضافــة محولــة الرئيســة 
وبســعة  11/33/132ك.ف 
الســدة  محطة  في   63MVA
الثانوية وذلك   ضمن مشروع 

توسيع احملطة .
وقــال رئيس قســم الصيانة 
الثانية املهندس رائد حســن 
:إن العمــل تضمــن تنصيب 
)1+2( مــع  البازبــار  فواصــل 
ربــط النــزاالت علــى احملولة 
الرئيسة وقاطع الدورة 33ك.ف 
التيــار132ك.ف،  ومحولــة 
الدورة  كذلك تنصيــب قاطع 
132ك.ف  التيــار  ومحولــة 
ومانعة الصواعــق ، باإلضافة 
الى  تنصيب خانات السيطرة 
للمقطع  33ك.ف  والتحكــم 
132ك.ف ،كما  اجلديد وخانــة 
مت أجــراء التســليك خلانــات 
والتحكم وأجهزة  الســيطرة 

فلترة  أجراء  عن  احلماية فضال 
كافة  أجــراء  و  احملولــة  لزيت 

الفحوصات الالزمة  .
 من جانبه أوضح رئيس قسم 
املهندس  والقابلوات  اخلطوط 
حامد شــياع :مت ربــط لوبات 
 R،S،T البازبــار )1+2(لألطــوار
4  كذلك  باحملولة رقم  اخلاصة 
البازبار  فاصلــة  نــزاالت  ربط 
اخلــاص باحملولة ومــد قابلوات 
ذاته  السياق  وفي  11+ك.ف   33
اوضــح املهنــدس هيثم رافع 
املدنية  األعمال  املســؤول عن 
:مت أنشــاء قواعــد لفواصــل 
)1+2( والقواعد اخلاصة  البازبار 
التيار  ومحوالت  الدورة  بقاطع 

132ك.ف  ومانعــات الصواعق 
احلديدية  الهيــاكل  وقواعــد 
اخلاصة باألبــراج ،كذلك أجراء 
33+11(وانشاء  توسعة لقاعة) 
حوض للمحولة  كما مت  انشاء 

ساحة خاصة مبتنقلة الفرات
العام  املدير  بتوجيه واشــراف 
املهنــدس زيــاد علــي فاضل 
تواصــل مــالكات الشــركة 
الطاقــة  لنقــل  العامــة 
اعمال  اجلنوب  في  الكهربائية 
الصيانة الشــاملة للخطوط 
ضمن  لها  التابعــة  واحملطات 
خطــة االســتعداد لفصــل 
الشــتاء وموســم االمطــار 

املقبل .

وزيـر الصناعـة يؤكـد علـى 
أهميـة تضافـر الجهـود 

لالرتقـاء بالعمـل واإلنتـاج

العراق واليابان يبحثان 
توسيع التعاون في قطاع 

النفط والغاز

مدير بلدية الكوت يدعو الى تقديم افضل الخدمات للمواطنين  
نقل كهرباء بابل تنجز أعمالها  بتنصيب محولة

 رابعة في محطة السدة الثانوية

  رئيس مجلس ادارة غرفة جتارة بغداد 

بلدية الكوت حترص على تقدمي التسهيالت للمواطنني 
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
نفت احلكومة الســودانية، امــس األول الثالثاء، 
وجــود معلومات عــن زيارة وفد إســرائيلي إلى 

اخلرطوم، كما  أعلن مسؤول في إسرائيلي.
وقال املتحدث باســم احلكومــة فيصل محمد 
صالــح لوكالة فرانس برس إنــه “ال علم جمللس 
الوزراء بزيارة الوفد اإلسرائيلي، وال علم لنا بزيارة 

وفد سوداني إلى إسرائيل”.
وأضاف صالح “قضية التطبيع سوف يبت فيها 
البرملان االنتقالي، وحتى تشــكيل البرملان ال يتم 

أي نوع من االتصاالت مع إسرائيل”.
وكان مسؤول إسرائيلي قال، االثنني، إن إسرائيل 
أرسلت وفدا إلى السودان في أول زيارة من نوعها 
منذ إعالن اتفاق لتطبيــع العالقات بني البلدين 

الشهر املاضي.
إذاعــة اجليش اإلســرائيلي، االثنني،  كما ذكرت 
أن رحلــة للوفــد جارية. ولم يتم بعــد التوقيع 

الرسمي على االتفاق بني السودان وإسرائيل.
ولم يشــكل الســودان بعد برملانا منذ اإلطاحة 
بالرئيس السابق عمر البشــير في أبريل 2019، 

بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
وتتولــى احلكــم في الســودان حاليا ســلطة 
انتقاليــة، ستســتمر ملدة ثالث ســنوات، جتري 

بعدها انتخابات عامة.
ويعد السودان ثالث دولة عربية، هذا العام، تعلن 
اتفاق تطبيع مع إسرائيل بعد اإلمارات والبحرين.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قتل ثمانية مقاتلني موالني إليران جراء القصف 
اإلسرائيلي الذي استهدف ليال مواقع عسكرية 
في ســوريا وفق ما أفاد املرصد الســوري حلقوق 

اإلنسان امس.
وشــنت إســرائيل ليلة امس األربعــاء ضربات 
اســتهدفت، وفق املرصد، مركزا ومخزن أسلحة 
للقوات اإليرانية وحزب اهلل اللبناني في منطقة 
جبــل املانع في ريف دمشــق اجلنوبــي ومركزا 
جملموعة “املقاومة الســورية لتحرير اجلوالن” في 

القنيطرة جنوب سوريا.
وقال مديــر املرصد رامي عبــد الرحمن لوكالة 
فرانس برس إن القصف قرب دمشق أوقع ثمانية 
قتلى غير سوريني وعدد من اجلرحى كما تسبب 
أدى  القنيطرة  بدمار مســتودع صواريخ، وفــي 
القصف إلى إعطاب آليات دون تسجيل خسائر 

بشرية.
وكانت وكالة األنباء الســورية الرسمية “سانا” 
أوردت نقال عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل 
قامت بضربة جوية من فوق اجلوالن السوري باجتاه 

جنوب دمشق واقتصرت اخلسائر على املاديات.
ولــم تتبنى إســرائيل هذه الضربــات، واكتفى 
متحدث باسم اجليش اإلسرائيلي بالقول إن بالده 

ال تعلق على تقارير في وسائل إعالم أجنبية.
ويتكــرر في األيام األخيرة القصف اإلســرائيلي 
على ســوريا بحســب املرصد، وآخره الســبت 
املاضي وأدى إلى مقتل 14 مســلحا مواليا إليران 

غالبيتهم عراقيون في شرق سوريا.
وأعلن اجليش اإلسرائيلي قبل أسبوع أن مقاتالته 
قصفت أهدافا عسكرية لفيلق القدس وللجيش 
السوري في ما اعتبره ردا بعد العثور على عبوات 
ناسفة على طول احلدود الشمالية قرب اجلوالن، 
وأوقع القصف وفق املرصد عشــرة قتلى بينهم 

جنود سوريون ومقاتلون موالون إليران.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
الهاتفي  االتصــال  أن  أردوغــان 
الذي أجراه أمــس األول االربعاء 
مع نظيره الروسي فالدميير بوتني 
تناول توســيع جهــود بلديهما 
لدعم الســالم في منطقة قره 

باغ بالتعاون مع دول أخرى.
وشــدد أردوغــان، فــي كلمــة 
أمام  األربعــاء  امــس  ألقاهــا 
“العدالة  البرملانية حلزبه  الكتلة 
والتنمية” احلاكم في أنقرة، على 
أن الدعم التركي أتاح ألذربيجان 
“إنهاء االحتالل األرمني لقره باغ”، 
مضيفــا: “ألول مــرة تتضاعف 

اآلمال في إيجاد حل دائم”.
وتابــع: “على الرغــم من التأخر 
لـــ30 عامــا، يرفــرف العلــم 
باغ. بحثت  قره  فوق  األذربيجاني 
بوتني،  السيد  أمس مع  املوضوع 
ونحن - تركيا وأذربيجان وروسيا - 

سنضمن السالم في املنطقة”.
إلى وجود  التركي  الرئيس  وأشار 
“فرصة لتحسني هذه العملية”، 
موضحا: “بحثنا أيضا مع السيد 
بوتني املساعي في سبيل توسيع 
النار(  وتطوير )نظام وقف إطالق 
بالتعاون مع دول إقليمية أخرى”.

املتحدث  رفــض  جانبــه،  مــن 
الروســية  الرئاســة  باســم 

التعليق على  دميتري بيسكوف 
تصريحات أردوغان بشأن توسيع 
جهود الســالم في قره باغ، قائال 
إنه ال يستطيع إضافة أي شيء 
البيان  ورد فــي  عالوة على مــا 
بشــأن  الكرملني  عــن  الصادر 

املكاملة.
وأكد بيســكوف أن املكاملة مع 
أردوغان تناولت تطبيق االلتزامات 
التــي يتحملها بوتــني ونظيره 
األذربيجاني إلهام علييف ورئيس 
باشينيان  نيكول  األرمني  الوزراء 
مبوجــب اإلعالن الثالثي بشــأن 
وقف إطالق النار في قره باغ املبرم 
بينهم في العاشــر من نوفمبر 

اجلاري، باإلضافة إلى التعاون بني 
موسكو وأنقرة ضمن إطار املركز 
الهدنة في قره  املشترك ملراقبة 

باغ، ومقره في أذربيجان.
أن احلديث  إلى  املتحدث  وأشــار 
ال يدور عن أي زيادة لتعداد قوات 
حفظ السالم الروسية املنتشرة 
في قــره بــاغ مبوجــب االتفاق 

الثالثي،
 داعيــا إلى عدم اخللط بني قوات 
حفــظ الســالم واملوظفني في 
الذي  اإلنســاني  التجاوب  مركز 
أنشأته وزارة الدفاع الروسية في 
عاصمة اإلقليــم املتنازع عليه 
مدينة ستيبانكيرت )خانكندي(.

حكومة السودان تنفي 
علمها بزيارة وفد 
إسرائيلي للخرطوم

ثمانية قتلى ليسوا سوريين 
حصيلة القصف اإلسرائيلي 

ليلة امس االربعاء

أردوغان: بحثت مع بوتين إمكانية توسيع جهود دعم السالم في قره باغ

متابعة ـ الصباح الجديد :

رغم تعدد اجلوالت واللقاءات، ال 
الليبي  للشــأن  املراقبون  يبدي 
تفاؤال إزاء التحركات السياسية 
احلالية حلــل أزمة البالد الغارقة 
في الفوضى منذ 2011، ألسباب 
منها دور األمم املتحدة التي تدير 
وتدخالت  ســنوات،  منذ  امللف 
القوى الدولية، وال سيما تركيا، 
التي ترسل مرتزقتها إلى هناك.

أعلنت  املتحــدة  األمم  وكانــت 
من  الثانيــة  اجلولــة  تأجيــل 
امللتقــى الليبــي فــي تونس، 
الدولية على  املنظمة  وحرصت 
احلديث أن التأجيل جاء لـ”إتاحة 
الفرص أمام املشاركني لدراسة 

اخليارات”.
واجللســة الثانيــة مــن احلوار 
الليبي مخصصة لوضع معايير 
اجلهات  في  املســؤولني  اختيار 
التي تسبق  املوحدة،  التنفيذية 
إجــراء االنتخابــات املقررة في 

ديسمبر 2021.
وكان املشــاركون في احلوار قد 
توصلــوا فــي اجللســة األولى 
للمدة  طريــق  خريطــة  إلــى 
االنتخابات،  قبــل  التحضيرية 
وردية،  ليســت  الصورة  أن  غير 
تزال  ال  والعقبــات  فاخلالفــات 
كبيــرة أمام الوصــول إلى حل 
يخرج ليبيا من أزمة االنقســام 
السياســي التي تعيشها منذ 

سنوات.
والكاتــب  الباحــث  ويقــول 
الليبــي حســني  السياســي 
الشــارف ، إن األمم املتحدة “لم 
تدر ملف ليبيــا منذ عام 2011 
إلــى يومنا بعزم على إيجاد حل 

لألزمة”.
الذي ال يبدي  وأضاف الشــارف 
تفاؤال إزاء هذه املساعي، أن “األمم 
الليبيني  املتحدة فرضت علــى 
الليبيون  75 شخصية ال يعرف 
منهــم ســوى أقــل 5 باملئة، 
وغالبيــة املشــاركني في حوار 
أخرى  جنسيات  يحملون  تونس 

غير الليبية”.
الدولية  املنظمــة  أن  وأضــاف 
“تصــر على حل سياســي في 
ليبيا ال يشارك به كل الليبيني”، 
قائــال إن “الليبيــني حتملــوا 9 
سنوات وقد يتحملون عاما آخر 
بغيــة اخلروج مــن األزمة، لكن 

األمل قليل”.
كما وجــه الشــارف لوما إلى 
“الذين  النــواب  أعضاء مجلس 
فضلــوا االجتماع فــي املغرب، 
داخل  بدائــل كثيرة  رغم وجود 
ليبيــا، وحــرص العديد منهم 
أكثر  الشخصية  على مصاحله 

من مصلحة ليبيا”.
أمــا الكاتب الليبــي عبد اهلل 
الكبير فيشــاطر الشارف عدم 
يتوقع  ال  إنــه  ويقول  تفاؤلــه، 
أن تفضــي هذه احلــوارات إلى 
النجاح، فـ”التجارب الســابقة 
في البالد ال تدفعنا غلى التفاؤل 
رغم وجود ضغط دولي من أجل 

اخلروج بحل ألزمة ليبيا”.
“أعضــاء  إن  الكبيــر  وقــال 
مجلس النواب فــي ليبيا بدأوا 
يشــعرون بأن البعثــة الدولية 
التــي  الـــ75  والشــخصيات 
اختارتهــا، تســحب صالحيات 
اجمللــس فــي تشــكيل اجمللس 

الرئاسي واحلكومة اجلديدة”.
احلالي  أن اخلالف  الكبير  وأضاف 
التي  الشــخصيات  علــى  هو 
التنفيذية،  املناصب  ســتتولى 
علــى الرغم من آليــات تقترح 

رئيســا للحكومة مــن إقليم، 
من  الرئاسي  للمجلس  ورئيسا 

إقليم آخر.
وقــال الكبيــر إن االجتماعات 
جنحــت   )5  5+( العســكرية 
فــي تثبيت وقف إطــالق النار، 
لكــن األمر لــم يزد عــن ذلك، 
لم  امليدانيــة  فـ”التفاهمــات 
تترجم علــى األرض، مثل فتح 
مصراتة  بني  الساحلي  الطريق 
وســرت”. وأضاف أن اتفاق وقف 
إطــالق النار نص علــى إخراج 
املرتزقــة خالل 3 أشــهر “لكن 
الدول التي أرســلت املرتزقة، ال 

سيما تركيا، لم تنفذ ذلك”.
األجــواء  بقــاء  ظــل  وفــي 
السياســية متوترة، فقد يبقى 
وقف إطالق النار هشا في ليبيا، 

كما يقول الكبير.
وفي الســياق ذاته، يرى الشارف 
أن “مــا يهدد تطبيــق اتفاقات 
الليبيــني وجــود ميليشــيات 
ال تؤمــن بالدولــة بالوطنيــة 
وال مبؤسســات الدولــة مثــل 
واجلماعة  اإلخوان  ميليشــيات 
املقاتلــة، ومفتيهــا الصــادق 
احلكيم  عبد  وزعيمها  الغرياني 

امليليشــيات  هــذه  بلحــاج. 
تســيطر علــى مناطــق غرب 

ليبيا”.
وقال إن هذه امليليشــيات “هي 
أردوغان  مرتزقة  احتضنت  التي 

وإرهابيي داعش”.
انتخابات الرئاسة األميركية

تتزايــد التظاهــرات مؤخرا في 
الغربي  ووسطها  تونس  جنوب 
العمل  فرص  بتوفير  للمطالبة 
احلكومة  ولدعوة  واالستثمارات 

إلى الوفاء بوعودها.
وتأتي التحــركات االحتجاجية 
تطاوين  ســكان  توّصل  بعدما 
)جنــوب( فــي أعقاب أشــهر 
مــن إعاقتهــم إنتــاج النفط 
في الصحــراء، إلــى اتفاق مع 
احلكومــة التــي تعّهــدت في 
السابع من نوفمبر توفير فرص 
عمــل وأرصدة ماليــة لتمويل 

مشاريع في هذه الوالية.
وبعد مرور يومــني على االتفاق 
هشــام  الــوزراء،  رئيــس  قال 
الذي “مت  النهج  إن  املشيشــي، 
اعتمــاده في تطاويــن والقائم 
على احلوار سيعمم على كافة 
الواليات خاصــة منها املتأخرة 

في سلم التنمية”.
اجلائحة  فاقمت  التــي  وتونس، 
صعوباتها االقتصادية، سّجلت 
باملئة   7 بنسبة  تراجعا قياسيا 
في إجمالي ناجتها احمللي، وتتوّقع 
موازنتها  فــي  قياســيا  عجزا 

للعام 2020.
وبعدما شــكل اتفــاق تطاوين 
9 أيام  حافزا لهم، يتظاهر منذ 
القصرين  عشرات من ســكان 
الواقعة في وســط غرب البالد 
أمــام حقل الــدوالب النفطي، 
وفق مراسل وكالة فرانس برس.

محتجون  التحرك  في  ويشارك 
من مختلف الفئــات العمرية، 
بتوفير  خصوصا  يطالبون  وهم 
وظائــف وبتنفيذ اســتثمارات 
موعودة من أجل حتســني احلياة 
املنطقة  هذه  لسكان  اليومية 

املهّمشة.
التــي  بالضغــوط،  ومتكنــوا 
مارســوها مــن وقــف اإلنتاج 
في احلقــل، وفق ما أفــاد والي 
املبروك وكالة  القصرين عــادل 

فرانس برس.
ودعــا املبروك إلى االســتعانة 
بخبــراء من أجل “إيجاد ســبل 

ظــروف  لتحســني  جديــدة 
معيشة السكان”، مشددا على 
أن معدل البطالة احمللي بلغ 40 
باملئة، أي ضعف املعّدل املسّجل 

على الصعيد الوطني.
وفي قابــس الواقعة في جنوب 
شرق البالد، يعتصم املئات منذ 
أيــام أمام املناطــق الصناعية 
في املدينة، وفق ما أفاد شــهود 

فرانس برس.
وقطع احملتجون عددا من الطرق 
الصناعية،  األنشــطة  وأعاقوا 
بحسب وســائل إعالم محلية 
ووفــق أحد منظمــي التحّرك 
الذي ندد بـ”إهمال الســلطات 

التي لم تِف بأي وعد”.
خصوصا  احملتجــون  ويطالــب 
في  للشــبان  وظائف  بتأمــني 
وباستثمارات  املدينة  شــركات 

وتدابير ملكافحة التلوث.
حادا  تلوثــا  املدينــة  وتعانــي 
بســبب حتويل مادة الفوسفات 
املستخرجة غربا، والتي تسبب 
تلوثا بسبب عدم تنفيذ مشروع 
إنتاج  وحــدات  بنقــل  يقضي 
العامة  تابع للمؤسسة  معمل 

“اجملمع الكيميائي التونسي”.

الحوار الليبي... تعثر جديد واألمم المتحدة والتدخالت 
الدولية يغيبان التفاؤل

انشأ منصبا جديدًا ) المبعوث الخاص للمناخ (

متابعة ـ الصباح الجديد :

قــال الرئيس األمريكــي املنتخب جو 
بايــدن ليلة امس األربعــاء إن أمريكا 
“عادت، وهي مستعدة لقيادة العالم”، 
الرئيســيني  فريقه  أعضــاء  مقدما 
الدبلوماســية  ملهام  اختارهم  الذين 

واألمن في حكومته املقبلة.
وقدم الدميقراطي، البالغ من العمر 78 
عاما أول ســتة أسماء كبيرة سماها 
ملرافقتــه عنــد انتقاله إلــى البيت 
األبيــض فــي 20 كانــون الثاني وقد 
ووقفوا  كمامــات  جميعهم  وضعوا 
على مســافة مــن بعضهــم كما 
تتطلب تدابير الوقاية من كوفيد19-، 
علــى منصة كبيرة فــي معقله في 

ويلمينغتون.
وأكد جو بايــدن مع فريقه على عودة 
رئيسية حلكمه،  التعددية كرســالة 
خالفا لشعار “أمريكا أوالً” الذي أطلقه 
دونالــد ترامب، كما كــرر “تصميمه” 

على محاربة التغير املناخي.
كماال  نائبته  وبجانبــه  بايــدن  وقال 
هاريس “إنه فريق يعكــس أن أمريكا 

العالم  لقيــادة  عادت، وهــي جاهزة 
وعدم االنسحاب منه”.

أن نعالج مشكالت  “ال ميكننا مبفردنا 
العالم”

وقــدم الرئيــس الســادس واألربعون 
الشــخصيات  املتحــدة  للواليــات 
الرئيســية األولى في حكومته، ومن 
بينها شــخصيات مخضرمة خدمت 
في عهد بــاراك أوباما مثــل أنتوني 

بلينكن وزير اخلارجية املقبل.
وقال بلينكــن “ال ميكننــا مبفردنا أن 
نعالج مشــكالت العالــم، علينا أن 
نعمل مع الدول االخرى”، مشددا على 
احلاجة إلــى “التعاون” و”الشــراكة”. 
وأضاف “اآلن علينا أن نتصرف بتواضع 

وثقة”.
وكان أنتونــي بلينكــن، الرجل الثاني 
الســابق في وزارة اخلارجية في عهد 
أوباما، أحد املستشارين الدبلوماسيني 
الرئيســيني جلو بايــدن. وإذا ثبته في 
املنصب مجلس الشيوخ، فإنه يتوقع 
أن يعطــي هذا الرجــل الذي يعد من 
كبار مؤيــدي التعددية أولوية للملف 

النووي اإليراني.
املقبلة  األمريكية  الســفيرة  وأكدت 
لــدى األمم املتحــدة لينــدا توماس-

غرينفيلــد “عودة تعدديــة األقطاب 
وعودة الدبلوماسية”.

وقالــت “اليــوم، أفكر في الشــعب 
األمريكي، في زمالئي الدبلوماســيني 
وموظفي القطاع العــام في العالم 
أجمــع. أود أن أقول لكــم إن أمريكا 
عادت، إن تعدديــة األقطاب عادت، إن 

الدبلوماسية عادت”.
وفي إشارة إلى التزامه مبكافحة “أزمة 
بايدن منصب املبعوث  املناخ”، أنشــأ 
اخلــاص للمناخ الذي ســيتواله جون 
كيري وزيــر اخلارجية الســابق، لكي 
يتمكن من التحــرك في مواجهة ما 

وصفه بأنه “تهديد وجودي”.
وقال بايدن “أود أن أكون واضحا. ال أقلل 
الصعوبات  حجم  من  واحدة  للحظة 
الشــجاعة  بالتزاماتي  الوفــاء  أمام 
بهدف مكافحة التبدل املناخي. ولكن 
في الوقت نفسه، ينبغي أال يقلل أحد 
للحظة واحدة من عزمي على القيام 

بذلك”.
بــدوره، اعتبر كيري أن اتفــاق باريس 
للمناخ الــذي وقع فــي 2015 “ليس 
كافيا وحده”، داعيا من سيشــاركون 
في مؤمتر األمم املتحــدة “كوب26” في 
تشــرين الثاني 2021 في غالســكو 

إلى “أن نتحلى معا بطموح أكبر، وإال 
سنخفق جميعا معا”.

ومع قوله إنه يريد إعطاء مكانة أكبر 
للنســاء واألقليات، عني نائب الرئيس 
الســابق باراك أوباما بالفعل العديد 
من الرواد، مع تســليم األمن الداخلي 
ألليخاندرو مايوركاس أول أمريكي من 
أصل التيني يتولــى املنصب، وتعيني 
أفريل هينز، أول امرأة على رأس أجهزة 

اخملابرات.
وعلى املنصة وقــف مع فريق الرئيس 
املنتخب، جيك ســوليفان املقرب من 
بايــدن الذي عينه مستشــارا لألمن 
القومــي. وهو يخطــط، وفقا ملصدر 
مقرب منه، لتعيني جانيت يلني وزيرة 
للخزانة بعد أن تولت ســابقا رئاسة 
شــغله  منصب  وهو  املركزي،  البنك 

على الدوام رجال.
املؤهلة  الشــخصيات  هذه  وباختيار 
والقديرة، وبــدون أن يكون لذلك وقع 
املفاجأة، يشــير جو بايدن إلى العودة 
إلى السياســة األميركية التقليدية، 
بدورها  القيام  واشــنطن  واستئناف 
علــى صعيــد العالم كشــريك مع 
القــوى الكبــرى فــي مجموعة من 

امللفات الدولية.

تقرير

ايدن يؤكد: الواليات المتحدة عادت مستعدة لقيادة العالم”

 الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن

الخالفات 
والعقبات ال 

تزال كبيرة أمام 
الوصول إلى حل 

يخرج ليبيا من 
أزمة االنقسام 
السياسي التي 

تعيشها منذ 
سنوات
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متابعة ـ الصباح الجديد:

ارتفعت أســعار عقود خــام برنت 
ألقرب إســتحقاق، امــس االربعاء، 
0.9 في املائة لتتداول عند  بنس بة 

48.2 دوالر للبرميل.
كمــا صعدت أســعار خــام غرب 
تكساس الوسيط WTI )األمريكي( 
ألقرب إســتحقاق، بنحــو 0.7 في 
املائــة لتتــداول عنـــد 45.2 دوالر 

للبرميل.
جاء ذلك مع توالي أخبار مشجعة 
بشــأن لقاحات للوقاية من فيروس 
كورونــا، أخــر اخلــاص بجامعــة 

أكسفورد البريطانية.
و15 يوليو املاضي، قال وزير الطاقة 
بن  عبدالعزيز  األميــر  الســعودي 
ســلمان، إن تخفيضــات اإلنتــاج 
الفعليــة جملموعة »أوبــك+«، التي 
ســتبدأ مطلــع آب ، ســتبلغ 7.7 
مليون برميل يوميا وترتفع إلى 8.1 
مليــون برميل يوميا بعــد إضافة 
التي كانت أقل  الــدول،  تعويضات 

امتثاال في الشهور املاضية.
و6 يونيــو املاضي، مت متديــد اتفاق 
أوبــك+ بخفض االنتــاج بواقع 9.7 
مليــون برميل يوميا حتــى نهاية 

يوليو املقبل.
مدفوعة  األخيرة  االرتفاعات  موجة 
بتحســن الطلب مع بــدء الفتح 
التدريجي لالقتصادات حول العالم 
وتخفيف قيــود مواجهة »كورونا«، 
إضافة إلــى تقلص املعــروض مع 
إعــالن تخفيضــات طوعيــة من 
الســعودية مبقدار مليــون برميل 

يوميا.
ووجهــت وزارة الطاقــة، شــركة 
بتخفيــض  الســعودية  أرامكــو 
اخلام، لشــهر  البترول  إنتاجها من 
القــادم، بكميــة إضافيٍة  يونيــو 
طوعية تبلغ مليــون برميل يومياً، 
تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت 
به اململكــة في اتفاقية أوبك بلس 
األخيرة، في الثاني عشــر من إبريل 

.2020
التخفيض  وبهذا ســيكون حجم 
الذي ســتلتزم به اململكة، قياساً 

على معدل إنتاجها في شهر إبريل 
املاضــي، نحــو 4.8 مليــون برميل 
إنتاجها  ســيكون  وبالتالي  يومياً. 
لشهر يونيو، بعد اخلفضني األساس 
والطوعي، نحــو 7.5 مليون برميل 

يومياً.
كما وّجهت وزارة الطاقة، الشركة 
إلى الســعي خلفــض إنتاجها في 
املســتوى  اجلاري، عن  مايو  شــهر 
املســتهدف وهو نحــو 8.5 مليون 
برميل يومياً، بالتوافق مع عمالئها.

وتســتهدف مــن هــذا اخلفــض 
اإلضافي حتفيز الدول املشاركة في 
املنتجة  والــدول  بلس،  أوبك  اتفاق 
األخــرى، لاللتزام بنســب اخلفض 
التي التزمــت بها، وتقدمي املزيد من 
اخلفض في إنتاجها، وذلك ســعًيا 
منهــا لدعم اســتقرار األســواق 

البترولية العاملية.
وكانت أســعار النفط صعدت في 
الفتــرة األخيرة، بفضــل بدء دول 
حتالــف »أوبك +« بتنفيــذ االتفاق، 
الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 
مباشــرة  يوميا،  برميل  مليون   9.7

بعــد التراجعــات احلادة ألســعار 
التطبيق  بــدء  تنتظر  ولم  النفط، 

الذي كان مقررا له األول من أيار.
ودعم االرتفاع عامل آخر في جانب 
الطلب، وهــو عودة عديد من الدول 
بشــكل  اقتصاداتها  فتــح  إلــى 
تدريجي، مبا يعنــي تفاؤال بتحريك 

الطلب على النفط.
عالوة على عامل طمأنة السعودية 
األســواق عندما تراجعت األسعار، 
إجراءات  بأنها مســتعدة التخــاذ 

إضافية إلعادة االستقرار إليها.
ومطلــع أيــار املاضي بــدأ تطبيق 
االتفــاق التاريخي بــني دول حتالف 
»أوبك +« على خفض اإلنتاج بواقع 
9.7 مليون برميل يوميا لشــهرين، 
ثــم تقليــص خفض اإلنتــاج إلى 
ثمانية ماليني برميل يوميا بدءا من 

متوز )يوليو( حتى نهاية 2020.
والحقـــا يتـم تقليـــص اإلنتـاج 
بواقــع مليوني برميــل يوميا إلى 
ســتة ماليني برميل يوميا، بدءا من 
)أبريل(  2021 حتى نيســان  مطلع 

.2022

تقـرير

النفط يرتفع 0.9 %.. »برنت« فوق 48 دوالرا و«األمريكي« يتجاوز 45 دوالرا
مع توالي أخبار مشجعة بشأن لقاحات للوقاية من فيروس كورونا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســجل الدوالر خســائر امس األربعاء بفعل 
التقــدم في تطويــر لقاح لفيــروس كورونا 
وتوقعات بدعم مالي من احلكومة األمريكية 
اجلديــدة أدى لتحول األموال مــن الدوالر إلى 

أصول عالية اخملاطر، وفقا لـ«رويترز«.
وســجلت العملة األمريكية أقل مســتوى 
في شــهرين مقابل الدوالر األسترالي وأدنى 
مستوى في عامني مقابل الدوالر النيوزيلندي، 
ويعد كالهما من املؤشــرات على مســتوى 
اإلقبال على اخملاطرة نظرا الرتباطهما الوثيق 

بتجارة السلع العاملية.
كما جــرى تداول بتكويــن، العملة املعروفة 
بتقلبها الشــديد، قرب أعلى مستوى على 
اإلطالق في مؤشــر آخر على استعداد أكبر 

لدى املستثمرين للمخاطرة.
ومــن املتوقع أن يواصل الــدوالر الهبوط مع 
تقدم اللقاحات وتوقعات بترشــيح رئيســة 
مجلــس االحتياطــي التحــادي الســابقة 
جانيت يلني وزيــرة للخزانة األمريكية لتهدأ 
شكوك املستثمرين حيال مسألتني كبيرتني 

تكتنفهما الضبابية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:  
قال اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني، 
إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 
ارتفاعاً  في الضفــة الغربيــة ســجلت 
طفيفاً نســبته %0.01 خالل شهر تشرين 
أول مقارنة بشــهر أيلــول، إذ ارتفع الرقم 
القياسي ألســعار تكاليف البناء للمباني 
الســكنية إلى 105.98 مقارنة بـ 105.97 
خالل الشــهر الســابق )ســنة األساس 

.(100=2013
وبني اإلحصاء في بيان امــس االربعاء  أنه 
علــى مســتوى اجملموعــات الرئيســية، 
سجلت أســعار مجموعة اخلامات واملواد 
 ،0.02% نســبته  ارتفاعــاً طفيفاً  األولية 
بينما ســجلت أسعار مجموعة استئجار 
املعدات انخفاضــاً طفيفاً مقداره 0.08%، 
في حني سجلت أسعار مجموعة تكاليف 
وأجور العمال استقراراً خالل شهر تشرين 

أول مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت أســعار تكاليف البناء للمباني 
غيــر الســكنية فــي الضفــة الغربية 
%0.08 خالل  انخفاضــاً طفيفاً مقــداره 
شهر تشــرين أول مقارنة بشهر أيلول، إذ 
القياسي ألسعار تكاليف  الرقم  انخفض 
 105.61 إلى  البناء للمباني غير السكنية 
مقارنة بـ 105.69 خالل الشــهر الســابق 

)سنة األساس 2013=100).

الدوالر يسجل خسائر مع 
إقبال المستثمرين على 

أصول عالية المخاطر

االحصاء الفلسطيني: 
ارتفاع مؤشر أسعار 

تكاليف البناء والطرق 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تراجع الذهب امس األربعاء مع بدء عملية 
انتقال جو بايدن إلى البيت األبيض رسميا 
وتفــاؤل إزاء لقاحات لفيــروس كورونا، مما 

يقلص جاذبية الذهب كمالذ آمن.
وتراجع الذهب في الســوق الفورية 0.1% 
إلى 1805 دوالرات لألونصة بحلول الساعة 
06:48 بتوقيــت غرينتــش. وأمــس األول 
الثالثــاء، هبط املعدن ألقل مســتوى منذ 
17 يوليو متوز عند 1800.01 دوالر. وتراجعت 
عقود الذهــب األميركية اآلجلة %0.1 إلى 

1802.80 دوالر.
الــى ذلــك صعــدت األســهم العاملية 
ملستويات قياســية بعدما أعطي الرئيس 
األميركــي دونالد ترامــب الضوء االخضر 
لبدء انتقال السلطة لبايدن وتسارع سباق 

إنتاج لقاح لكوفيد - 19.

الذهب يتراجع مع بدء 
انتقال السلطة لبايدن 

متابعةـ  الصباح الجديد:

بعد القــرار القضائــي اخلاص 
مبنع جتديد رخص عمال شركات 
الهاتف النقال في العراق، طرح 
الكثير مــن املواطنني واملعنيني 
اســئلة تتعلق مبصير شــرائح 
اإلتصال اخلاصة بهم بعد إنتهاء 

فترة عمل هذه الشركات.
املعنية  الشــركات  مصادر من 
اجابت على هذا الســؤال الذي 
الشركات  القائمةن على  رفض 

اإلجابة عنه
يقــول )س.ح(: »احلديــث عــن 
مســتقبل الشــركات ما يزال 
سابقا ألوانه الن القرار القضائي 
مــا يــزال قابــل لإلســتأناف 

والتمييز«.
الشــركات  »عمل  أن  ويؤكــد 
 2022 نهايــة  الى  سيســتمر 
مبوجب عقود العمل املوقعة مع 

احلكومة العراقية«.
العراق«  ووصفت شــركة »زين 
القرار القضائــي بالـ«مجحف 
والكارثــي«، مشــيرًة الى أنها 
من  املاليني  »مئات  اســتثمرت 
الــدوالرات في تطوير شــبكة 

اجليل الرابع«.
كما أكدت في بيــان: أن القرار 
ثقــة  بزعزعــة  »سيتســبب 
للعمل  االستثمارية  الشركات 

واالستثمار في العراق«.
مع  القضائي  الصــراع  وبعــد 
شــركات الهاتــف النقال في 
العــراق عــادت الــى الواجهة 
تأســيس  الي  الدعوات  مجدداً 
بهدف  وطنية.  اتصال  شــركة 
نوع  املوازنة وخلق  ايرادات  تعزيز 
من املنافســة مع الشــركات 

االجنبية العاملة في العراق.
رفضت وزارة االتصاالت التعليق 

عن هــذا االمر، وأكتفت بالقول 
إنها ليس لها شــأن بتأسيس 
الشــركة وإنهــا »تعمل على 
توزيــع 7 ماليني هاتــف منزلي 
الكيبــل  بواســطة  يعمــل 

الضوئي«.
وفي تصريــح متلفز قال رئيس 
أشــرف  الهيئة،  امناء  مجلس 
الدهــان، إن الهيئــة ال تقــف 
بالضد من انشاء شركة اتصال 
وطنيــة لكن الوقــت االن غير 
التي  القوانني  ظل  في  مناسب 
االتصاالت  تنظم عمل قطــاع 
فــي العــراق واحتــكار البنى 

التحتية.

وأكــد الدهان حاجة العراق الى 
الهيئة  عمــل  تنظم  قوانــني 

والوزارة وشركات االتصال.
2012 اقامــت وزارة  وفي عــام 
قضائيــة  دعــوة  اإلتصــاالت 
لتأكيد  استمرت لثالث سنوات 
شــركة  بتأســيس  احقيتها 
اتصــال وطنيــة وتشــغيلها، 
اعطى  العراقي  القضــاء  لكن 
االحقية الـــى هيئـــة االعالم 

واالتصاالت.
فيما يتهم عضو جلنة االتصاالت 
هيئة  الربيعي،  عــالء  النيابية، 
بإيقاف  واالتصــاالت  االعــالم 
تشغيل شركة اتصاالت وطنية 

في العراق.
ويلفت الربيعي، في تصريحات، 
الى ان شــركات الهاتف النقال 
فــي العــراق تعمــل بغطــاء 
الى  مشــيراً  وحزبي،  سياسي 
أن عقود عمل الشــركات يجب 
أن جتدد مببالغ مالية تتناســب 
مع ما جتنيه تلك الشركات من 

أرباح.
بدوره، يرى عضو مجلس النواب 
محمد شياع السوداني أن عدم 
تأسيس شــركة اتصال وطنية 
هو أمر مقصود ويعزو ذلك الى 
محاوالت حلصر سوق االتصاالت 
في العراق بيد الشركات الثالث 

العاملة فيه.
ويضيــف أن »هيئــة االعــالم 
واالتصــاالت غضت الطرف عن 
الكثير من مخالفات شــركات 
الهاتف النقال وهي ســتواجه 
القضاء نتيجة تســببها بهدر 

في املال العام«.
»وفــق  الســوداني:  ويؤكــد 
املعطيات املتوفــرة حالياً ميكن 
الرابعــة  الرخصــة  تشــغيل 
خالل  وطنية(  اتصال  )شــركة 

ستة أشهر«.
يعلق  القانوني،  الصعيد  وعلى 
اخلبيــر القانوني علي التميمي 
بالقــول: »يتوجب على مجلس 

الــوزراء بالتنســيق مــع وزارة 
املناقصة  باب  لفتح  االتصاالت 

لشركات الهاتف النقال«.
ويضيــف أن ذلك يجب أن »يتم 
العقود  تنفيــذ  تعليمات  وفق 
احلكومية رقم ٢ لســنة ٢٠١٤ 
والتأكــد من جودة الشــركات 

املنافسة«.
ويؤكد التميمي: »في حال عدم 
الشــركات  عمل  رخص  جتديد 
فهي ملزمة بدفــع ما بذمتها 
من ديون وفق قانون استحصال 
الديــون احلكومية ٥٦ لســنة 
١٩٧٧ والتــي تقدر بـــ٢ ترليون 

دينار«.

بعد منع تجديد رخص عمال شركات الهاتف النقال

الفساد يعرقل إنشاء شركة إتصاالت وطنية في العراق

 بعد الصراع القضائي 
مع شركات الهاتف 
النقال في العراق عادت 
الى الواجهة مجددًا 
الدعوات الي تأسيس 
شركة اتصال وطنية 
بهدف تعزيز ايرادات 
الموازنة 

ابراج االتصاالت

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنــت وزارة النفــط، امــس 
األول الثالثــاء، عــن مجمــوع 
وااليـرادات  النفطيـة  الصادرات 
االول  تشرين  لشهر  املتحققـة 
املاضــي، بحســب االحصائية 
شــركة  من  الصادرة  النهائية 
تســويق النفـــط العراقيـــة 

)سومــو(.
اطلعت  للوزارة  بيـــان  وذكـــر 
عليــه »الصبــاح اجلديــد«، ان 
كميــة الصادرات مــن النفط 
اخلام بلغت 89 مليوناً و153 الفاً 
و 932 برميــالً، بإيرادات بلغت 3 
مليارات و456 مليونًا و680 ألف 

دوالر.

أيلول  العراق صــدر خالل  وكان 
املاضــي 78 مليونــا و388 الفاً 
و619 برميال، بايــرادات بلغت 3 
مليارات و172 مليونا و949 ألف 

دوالر.
وأضــاف البيــان ، أن مجمــوع 
النفط  من  املصــدرة  الكميات 
اخلـــام لشــهر تشــرين االول 
املاضي من احلقـــول النفطيـة 
العـــراق  وجنـــوب  وسط  في 
بلغــت )86( مليونــا و)23( ألفا 
بلغت  بإيــرادات  براميل  و)204( 
)3( مليــارات و)341 ( مليونـــا 
و)307( االف دوالر، فيما كانـــت 
الكميـــات املصــدرة من نفط 
جيهـــان  ميناء  عبــر  كركوك 

و)637)  الفــاً  و)867(  مليونــان 
برميــالً، بايرادات بلغــت )109) 
و)980)  الفــاً  و)17(  ماليــني 
دوالرا، وبلـــغ معـدل الكميـات 
الفاً   )263( األردن  إلــى  املصدرة 
و)91( برميــال بايــرادات بلغت ) 
6( ماليــني و)354( الفــاً و)714) 
دوالرا. وبلغ معدل سعر البرميل 

الواحد )38.772( دوالراً.
واشــارت االحصائيــة الــى ان 
حتميلها  مت  املصــدرة  الكميات 
)29( شــركة عاملية  من قبــل 
موانئ  من  اجلنسيات،  مختلفة 
البصرة وخور العمية والعوامات 
االحاديــة على اخلليــج وميناء 

جيهان التركي.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
النفط  تســويق  شــركة  أعلنت 
»سومو«، استراتيجية جديدة لبيع 
النفــط العراقي مع بــدء املرحلة 
أوبك بلس في  اتفــاق  الثالثة من 
والتي تتضمن  املقبل،  العام  بداية 

بيع 4 ماليني برميل سنويا.
بيان  وقالت شــركة ســومو في 
اجلديد«،  »الصباح  تلقته  صحفي 
أنهــا ســتطرح كميــة محددة 
ال تتجــاوز نســبتها ال %5 مــن 
الكميات الكلية املتاحة للتصدير 
وبواقع  العراقية  اخلام  النفوط  من 
4 ماليني برميل شــهريا وملدة عام 
1/متــوز/2021  يبدأ من  عبر مــزاد 

وينتهي في 30/حزيران/2022.
وأضافت ستكون الشركة الفائزة 

في العرض مطالبــة بدفع كامل 
قيمتها املاليــة مقدما خالل )30) 
يوماً من تاريــخ توقيع العقد وفق 
سعر تقديري اولي للبرميل الواحد 
او  الشــهري  )املعــدل  ويســاوي 
السنوي لنفط Brent للفترة التي 
تســبق تاريخ توقيع العقد( تودع 
في حساب البنك املركزي العراقي 
األمريكي(،  الفدرالــي  البنك  لدى 
لهذه  النهائي  السعر  أن  مضيفة 
الشحنات فهو مساوياً للتسعيرة 
تسويق  لشركة  املعلنة  الرسمية 
النفط لشــهر التحميل وحسب 
الى  باإلضافة  الشــحنة  وجهــة 
الفارق الســعري املقــدم من قبل 

الشركات املتنافسة.
ونوهت إلى أنه سيتم التعاقد مع 

الشركة الفائزة لتجهيزها بكمية 
ملدة  برميل شهرياً  4 ماليني  مماثلة 
خمسة ســنوات بضمنها السنة 
املذكورة في أعــاله للفترة من 1/
كانــون الثانــي/2021 ولغاية 31/
/2025 وسيتم حتميل  األول  كانون 
الكميــات بنفس  وتســعير تلك 
الشروط واليات البيع املعمول بها 
حالياً لدى شــركة تسويق النفط 
وباألسعار الرسمية املعلنة وبدون 
ان تكون  امتيازات فقط ضمان  أي 
كميات مجهزة بصورة مســتقرة 
لتشــجيع  الفائــزة  للشــركة 
الشــركات على قيامهــا بتقدمي 
أفضــل األســعار املمكنة بهدف 
حتصيل أكبــر عائد ممكــن للبلد 

مقابل اجراء الدفع املسبق.

العراق يحقق إيرادات تجاوزت
ثالثة مليارات دوالر من تصدير النفط 

روسيا تخفض حجم صادراتها من النفط إلى الصين 

سومو تتبع استراتيجية جديدة
لبيع النفط بالتزامن مع اتفاق أوبك 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تراجــع حجــم صــادرات النفط 
الروســي إلى الصني في تشــرين 
األول بنسبة 11.2 في املائة مقارنة 
بشــهر أيلول ، لتصــل إلى 6.64 
مليــون طــن، كما تراجــع حجم 
الســعودي، في  النفط  صــادرات 
حــني زاد العراق من حجم صادراته 

املركز  واحتل  الصــني  إلى  للنفط 
الثالث.

أشارت وكالة "بلومبرغ" األمريكية 
نقال عن البيانات الواردة من الهيئة 
العامة للجمارك الصينية، إلى أن 
حجم الصادرات النفطية الروسية 
إلــى الصني انخفض في تشــرين 
األول مقارنة بشــهر أيلول بنسبة 

11.2 % أي مبقــدار 0.84 مليون طن 
وبلغ 6.64 مليون طن.

حجم  انخفض  الوكالة،  وبحسب 
الصادرات النفطية السعودية إلى 
الصني في أكتوبر مقارنة بالشهر 
الســابق، وذلك بنسبة تبلغ قرابة 
24 % مرة واحدة، أي ما يعادل 1.84 
مليون طن، ليصل إلى 5.94 مليون 

طن.
واحتــل العراق فــي أكتوبر املرتبة 
الثالثة من حيــث حجم صادراته 
ليحل محل  الصني،  إلى  النفطية 
املركز  إلى  صعــدت  التي  البرازيل 

الثالث في سبتمبر.
وزاد حجــم الصــادرات النفطية 
العراقية في أكتوبر مقارنة بشهر 

سبتمبر بنســبة 26 %، أي مبقدار 
0.96 مليــون طــن وبلغــت 4.61 

مليون طن.
يذكر أنه بذلــك، تراجعت البرازيل 
الرابــع، حيث خفضت  املركز  إلى 
إلى  النفطية  صادراتهــا  حجــم 
الصني مقارنة بشــهر ســبتمبر 
بنســبة حوالــي 28 %، إلى 3.24 

مليون طن.
املتحدة في  الواليــات  هذا وكانت 
أكتوبــر فــي املركــز اخلامس من 
حيث هذا املؤشر. وانخفض حجم 
إلى  األمريكية  النفــط  صــادرات 
الصــني مبقدار أكثــر من ضعفني 
مقارنة بشهر سبتمبر ليصل إلى 

1.63 مليون برميل.
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في الكلمــة التي ألقيتها فــي افتتاح نادي 
الســينما، الذي أفتتح مساء يوم األثنني 23 – 
11-2020، لم أنسب الفضل لدائرة السينما 
واملســرح بكادرها احلالي ، ممثل مبديرها العام 
والعاملــني األخرين الذين عملــوا معي على 
أعادة نشــاط هذا النادي، حيث قلت لســنا 
بأصحــاب فضل في التأســيس ، بل كنا من 
جمهور هذا النادي ومن احلريصني على حضور 
عروضه أســبوعيا ، حيث وفر لنا وعلى مدى 
ســنني طوال ، خصوصا ســنوات احلصار في 
تســعينات القرن املاضي، فرصة مشــاهدة 
أخــر النتاج الســينمائي العاملــي، فاذا كان 
ثمة صاحــب فضل ، فالفضــل كل الفضل 
للمؤسســني األوائل، اما نحن  فلنا حســنة 
ان علمنا على إعادة نشــاطه ثانية ، والعمل 
علــى توفير أفضل األفالم جلهــور هذا النادي 
الذي رحب بفكرة إعادة نشاطه والعودة تانية 
الى طقس املشــاهدة الســينمائية اجلميل، 
ومشــاهدة نخبة مختارة بعنايــة من أهم 

األفالم العاملية.
الــذي حضر كان جمهــورا نخبويا  اجلمهور 
كبيرا لم تتسع له صالة مسرح أشور، والكل 
كان يطرح ســؤاال مهما، هل ستســتمرون؟ 
، وأقول نعم سنســتمر ، خصوصا وان لدينا 
باقة من أجمل ما انتجته الســينما العربية 
والعامليــة، وكذلــك العراقيــة، أفالما قد ال 
تتوفــر في منصات العرض الســينمائي ، بل 
ان بعضهــا يزيد عمر انتاجــه على أكثر من 
نصف قرن، لكنه باقي في ذاكرة من شاهده، 
ألنه ميثل مدرســة ســينمائية ، من العديد 
من املدارس الســينمائية اخملتلفة، لذلك كان 
اختيارنا لفلم » املرآة » ألندريه تراكوفســكي 
، بدايــة الن يعرف اجلمهور ان هذا النادي يقدم 
سينما مختلفة ، تعني بالذائقة السينمائية 
احلقيقية ، وبنشر ثقافة سينمائية حقيقية.

النادي لــن يغفل حــق الســينما العراقية 
وروادها، لذلك سنقوم بعرض العديد من هذه 
األفالم احلديثة والقدمية ، واالحتفاء مبخرجيها، 
كجزء من تفعيل احلراك السينمائي العراقي.

سيصاحب العروض السينمائي للنادي، عقد 
ندوات نقدية لنقــاد عراقيني عن األفالم التي 
تعرض، في محاولة خللق حالة من النقاش بني 
اجلمهور وبني النقاد، وحتى بني صانعي األفالم 

ان حضروا.
الفلم القادم ســيكون » البوســطجي » أوو 
بوســطجي بابلو نيرودا، للمخــرج اإليطالي 

مايكل ردفورد. 

كاظم مرشد السلوم

في حفل افتتاح نادي 
السينما لم نغبن حق 

المؤسسين

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن القائمة الكاملة 
ألعضاء لجنة  تحكيم ومسابقات دورته ال 42

 

القاهرة - الصباح الجديد:

الســينمائي  القاهرة  مهرجان  اعلن 
عــن القائمة الكاملــة ألعضاء جلان 
حتكيم مســابقات وجوائز الدورة 42، 
التي تقام خــالل الفترة من 2 إلى 10 
ديســمبر املقبل، بدار األوبرا املصرية، 
 43 83 فيلمــا من  ويعرض خاللهــا 
دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها 
العاملية والدولية األولى.. في السطور 
التاليــة نتعــرف على أعضــاء جلان 

حتكيم املهرجان:

** جلنة حتكيم املسابقة الدولية
* رئيس اللجنة: اخملرج والسيناريست 
الروسي أليكساندر سوكوروف، الذي 
يعد أحد أبــرز اخملرجني املعاصرين في 
روســيا. ُعرضــت أفالمه فــي أغلب 
املهرجانات الكبــرى مثل كان وبرلني 
»الُفلك  أبرزهــا  ومــن  وفينيســيا، 
الروســي – »The Russian aRk الــذي 
شارك في مسابقة مهرجان كان عام 
 Visions 2002، وحصــل على جائــزة
مــن مهرجــان تورنتو، كمــا حصل 
فيلمه »فاوست«FausT-   على األسد 
الذهبي ملهرجان فينيسيا عام 2011.

* األعضاء
إينــوز، مخرج وكاتــب وفنان  - كرمي 
بصري برازيلي فــازت أفالمه بالعديد 
من اجلوائز في جميــع أنحاء العالم، 
ومنها جائزة قســم »نظــرة ما« في 
مهرجان كان الســينمائي عام 2019 

عن فيلمه »احلياة اخلفية 
- برهان قرباني، مخــرج أملاني، حازت 
أفالمــه القصيرة علــى العديد من 
اجلوائز الدولية، كما شــاركت أفالمه 
الطويلــة فــي املهرجانــات الكبرى 

ومنها برلني
- جابــي خــوري، منتج ســينمائي 
مصري، والرئيس التنفيذي لشــركة 
أفــالم مصر العاملية، التي أسســها 
شاهني  يوسف  الراحل  املصري  اخملرج 

عام 1972..

- لبلبة، ممثلة مصريــة، بدأت العمل 
في مجال الســينما منذ كان عمرها 
قدمت  وخالل مســيرتها  5 سنوات، 
بطولــة 85 فيلًمــا، وحصلــت على 

العديد من اجلوائز كأحسن ممثلة.
- نايان جونزاليز نورفيند، كاتبة وممثلة 
مكسيكية، تعرف عائلتها باإلخالص 
جملالي التمثيــل والغناء. فازت بجائزة 
املهرجانات  أحسن ممثلة في عدد من 

الدولية، 
- اخملرجة الفلســطينية جنــوى جنار، 
التي كتبت وأخرجت وأنتجت أكثر من 
12 فيلما حازت معظمها على اجلوائز 

واالستحسان النقدي

** أعضاء جلنة حتكيم مسابقة آفاق 
السينما العربية

بدأت  اللوزي، ممثلة مصرية،  - يســرا 

مشــوارها الســينمائي بالعمل مع 
اخملرج الكبير يوسف شاهني في فيلم 
»اسكندرية نيويورك« الذي عرض في 
قســم »نظرة ما« مبهرجان كان عام 

2004
ومنتج  - علــي مصطفى.. مخــرج 
إماراتــي، فاز فيلمــه القصير »حتت 
الشــمس« بجائزة أفضــل فيلم في 

اإلمارات عام 2006
- زينة دكاش.. ممثلة ومؤلفة ومخرجة 
لبنانيــة، فاز فيلمهــا الوثائقي »12 
املهر  لبناني غاضــب«، على جائــزة 
ألفضل فيلم وثائقــي وجائزة اختيار 
اجلمهور في مهرجان دبي السينمائي 

الدولي عام 2007

** أعضــاء جلنــة حتكيم مســابقة 
أسبوع النقاد الدولي 

- إيفــان إيكتــش.. مخــرج صربــي 
فازت أفالمه بالعديــد من اجلوائز في 
املهرجانات السينمائية، ومنها جائزة 
جلنــة التحكيم اخلاصــة في برنامج 
شــرق الغرب مبهرجان كارلوفي فاري 
الروائي  فيلمــه  الســينمائي، عــن 

الطويل األول »البرابرة« عام 2014
- محمد فراج.. ممثل مصري بدأ حياته 
املهنية كممثل في مســرح اجلامعة 
عام 2000، خالل مسيرته حصل على 
العديد من اجلوائز، منها؛ جائزة أفضل 

ممثل من املهرجان القومي للسينما 
- عــال الشــيخ.. ناقدة ســينمائية  
فلســطينية/أردنية ، ومبرمجة أفالم 
لعــدد من املهرجانات الســينمائية، 
كما شاركت كعضو جلنة حتكيم  في 
وعضو  ســينمائية،  مهرجانات  عدة 
جلنة اختيــار الفيلم الفلســطيني 
فئة  األوســكار عن  علــى  للتنافس 

أفضل فيلم أجنبي.

 **أعضــاء جلنــة حتكيم مســابقة 
لألفــام  الدوليــة  الغــد  ســينما 

القصيرة
- تيزيــان بوشــي.. مخــرج ومبرمج 
سويسري، درس تاريخ السينما وعلم 
اجلمال فــي جامعة لــوزان، ومعهد 
الفنــون فــي بلجيكا. عمــل بعدد 
مــن املهرجانات الســينمائية منها 

»لوكارنو
- ريهام عبد الغفــور، ممثلة مصرية، 
الدرامــا  فــي  مســيرتها  بــدأت 
التلفزيونيــة، قبــل أن تنطلــق في 
في  باملشاركة   2002 عام  الســينما 
فيلمي »ســحر العيــون«، و«صاحب 

صاحبه
- أنيسة داود.. ممثلة ومخرجة ومنتجة 
تونسية، ُعرفت في بدايتها كممثلة 
قبل أن تتجه لإلنتاج ثم اإلخراج. من 
أفالمها الوثائقي الطويل »نساءنا في 

السياسة واجملتمع ».

**  أعضاء جلنة حتكيم أفضل فيلم 
عربي 

- محســن البصري.. مخــرج وكاتب 
مغربي، شــارك في كتابــة  »عملية 
الــدار البيضاء«، قبل أن يخرج فيلمه 
الروائــي األول »ليــه ميكرينتــس«. 
وتشمل أعماله األخرى كمخرج أفالم 

»العزيزة«، و«حالة طوارئ عادية«.
ومنتج  العمدة.. مخــرج  - محمــد 
ســوداني، عــني رئيســا للبرمجــة 
الســينمائية فــي مصنــع الفيلم 
ســينمائي  ومبرمجــا  الســوداني، 
فــي مهرجان الســودان للســينما 
املســتقلة- مــي عــودة.. مخرجة، 
ومنتجة فلســطينية، مــن أفالمها 
»اجرين مارادونا«، الفائز بجائزة روبرت 
بعيونهن«،  و«غزة  ســتيفتوجن،  بوش 
و«العبور«، و«الرســم من أجل أحالم 
أفضــل« )2015(، وشــهدت الــدورة 
أول  األخيرة ملهرجان فينســيا عرض 
فيلــم روائــي طويل لهــا كمنتجة 
الذي يحمل اســم »200 متر«، والذي 
اختارته األردن لتمثيلها في املنافسة 

على أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

** أعضــاء جلنة حتكيم جائزة االحتاد 
الدولي لنقاد السينما )فيبريسي(

- ياقوت الديب ناقد وباحث سينمائي 
مصــري، يكتب في العديد من اجملالت 
الفنية وصفحات اجلرائد املتخصصة. 
حاصل على درجة الدكتوراة في النقد 
وله  الفنون،  أكادميية  السينمائي من 
عدد من املؤلفات في مجال السينما.

ناقــدة  روباشيفســكا  إيلينــا   -
سينمائية أوكرانية، عملت كمخرجة 
وكاتبــة ســيناريو، وقامــت بكتابة 
احملتــوى اإلعالمــي ملنظمــات غيــر 
حكومية وشــركات ذات مســئولية 
اجتماعية، وهي أيضا منسقة برنامج 

أوكو الدولي لألفالم اإلثنوغرافية.
- أندريــس إ. الرســون.. ناقد، وكاتب، 
ومنتــج ومونتيــر ســويدي، عمــل 
للمجالت  حتريــر  كرئيس  لســنوات 
الثقافية، ووضع املوسيقى التصويرية 
بجائزة  الفائز  احلديقــة«  »ممر  لفيلم 
جولــد باج )املعادل الســويدي جلوائز 

األوسكار( عام 2018، 

 
خالد ربيع السيد

بتلك احلميمية الشعورية وذلك اإلحساس 
العميــق باملوضوع والصورة واالشــتغال 
الشــعرية  الســينمائية  واللغة  احلثيث، 
املاتعــة والرصينة، بكل ذلــك تتبع اخملرج 
ســبعة  حيوات  عبد«  »قاســم  العراقي 
من الفنانني التشــكيليني العراقيني، عربا 
وأكراداً، سافروا في منتصف السبعينيات 
وقت  دراساتهم،  ليستكملوا  إيطاليا  إلى 
كانوا شباباً، في األكادمييات االيطالية في 

روما وفلورنسا.
ولكن بعــد أن أنهــوا دراســتهم كانت 
األوضاع السياســية قد تغيرت في العراق 
ـ في بداية الثمانينيات ـ فصعبت عليهم 
العــودة الــي وطنهــم وظلــوا مقيمني 
هناك ميارســون حياة مليئة باالكتشافات 
واملكابدات، حاملني بالعودة إلى بالدهم، غير 
متنازلني عن نضالهم ورفضهم لســحق 
أيضا متمسكني  وظلوا  العراقي،  اإلنسان 
بفنهم الذي يشــكل هاجســهم الدائم 

وعماد وجودهم في احلياة.

قبل أربعني سنة
 في بدايات التســعينيات، ســافر إليهم 
اخملرج العراقي قاســم عبــد وأجنز عنهم 
فيلمه التســجيلي األول »وســط حقول 
الذرة الغريبة«، وعرضــه آنذاك في القناة 
الرابعة البريطانية، ابان احتالل نظام صدام 
حسني للكويت، كما عرضه في محطات 
ومهرجانات أوروبية أخرى.  ثم بعد ربع قرن 
واتته فكرة رصد ما استجد عليهم، فعاد 
إلى ايطاليا في مطلع 2017م ليكمل تتبع 
مصائر هؤالء الفنانني: جبر علوان، عفيفة 
الداخل، علي عساف، فؤاد  لعيبي، كاظم 
عزيــز، رســمي اخلفاجي وبالديــن أحمد. 
وأجنــز فيلمه التســجيلي الطويل »مرايا 
الشتات«، الذي عرضه في الدورة العاشرة 
الدولي،  الســينمائي  مســقط  ملهرجان 
مارس 2018م ألول مرة، وحظي كاتب هذه 
السطور مبشاهدته في قاعة واحدة تضم 
اخملرج وبعض مــن فريقه، ومن ثم نال عنه 
مخرجه ومصوره ومونتيره ومنتجه )أيضاً 
قاسم عبد( جائزة جلنة التحكيم اخلاصة.

 أسلوب مبتكر
الفيلم، بكثير من التأكيد، يؤسس أسلوباً 
خاصاً، غير معهود من قبل في غزل نسيج 
الفيلم التســجيلي، فهو يتبــع تقنيات 
إخراجيــة تُعّلــي من حبكته الســردية، 
اعتمــد الســيناريو فيها علــى توظيف 
مشاهد من الفيلم السابق إلضفاء عمق 
توثيقي، ورابــط تذكيري يوصل املتلقي مبا 
يشاهده أمامه... وهكذا يتنقل بني زمنني، 
مبعطياتهما الوجودية، وكأنه بذلك يبتكر 
أســلوبية جديدة في بناء اجلزء الثاني من 
للمتفرج  تــاركاً  الفيلمي،  موضوع بحثه 
جملة من املفاهيم، واإلشــارات، والدالئل 

التــي يؤثثهــا في رصــد حيــوات هؤالء 
الفنانني. 

في هــذا اإلطار يتنقــل مســرود »مرايا 
الشــتات« برشــاقة في ســينماتوغراف 
الذين كانوا  الفنانــني  متوازن بني قصص 
شــبابا آنذاك، وأصبحوا بعــد ربع قرن في 
ســن الكهولة، بكل ما فيها من النضج 
واالكتمال، والضعــف حيناً والقوة أحيانًا. 
التقدم في العمر. التحول الفسيولوجي. 
التكوين  على  وتأثيراتــه  احلياتي.  املعطى 
النفسي واملعرفي، واإلدراك العميق ملا هو 
نعم  املتزايد...  واحلنني  وانساني.  اجتماعي 

احلنني لعراق اجلمال اخلالد. 
 وأيضــا ما يترتب من اســتقاللية الذات، 
ووعيها ببيئتها األم وبيئتها املنفى، ورصد 
مصائرها احملتومة التي تتطلب االنسجام 
والتوافق القسري مع تلك البيئة اجلديدة. 
ذلك كله فــي مقابل حنني جــارف ينمو 
أحيانا  يتصالح  دواخلهم،  في  ويتشــكل 
مع واقعهم، ويغرق في أحزانه أحيان أخرى، 
لكن في النهايــة تؤججه مطالبة ورغبة 
حلوحــة للعودة الي الوطــن.. إنها الرغبة 
في تأكيد دور الفنان االنســان في احلياة، 
وســعية لتحقيق قيمة مقدرة جلوده. إنه 
األلم املســتمر في كل حلظة يعيشــها 

االنسان في الغربة.

واقع مغلف بالنضج
تلك الواقعية التــي بدت واضحة عليهم 
وتعبيرهــم عن  مــن خــالل حديثهــم 
أنفســهم بتلقائية ناضجة، بعد أن كانوا 
يعبرون عنها بشــيء من اإلنشائية ـ في 
الفيلــم األول ـ مجتهديــن فــي احلديث 
باللغة الفصحى، مبا توحي وتبث شيء من 
باعتباره  والذات،  الدور  اخلطابية وتضخيم 
مالزماً ســيكولوجياً للظهور املبّجل عند 
املشــاهد.. ولكن تعكس، مرايا الشــتات 
هنــا، حقائق أخرى، بعــد مكابدات احلياة 

واختمار الفكر الذي صقلته التجربة.. 
نلمس تلك املسحة احلانية العفوية التي 
يتحدثون بها، بلهجتهم العراقية الصرفة، 
بتعبيرات وجوههم ولغة أجســادهم، بل 
بخلجــات أصواتهم املتهدجــة، الفرحة 
والغارقة في الشجن أحيان كثيرة،  أحياناً 
يتلفتات أعينهم املطمئنة، بعد أن كانت 
متوثبة ومضطربة وزائغة. كل ذلك نقلته 
كاميرا قاســم عبد مبصداقية عميقة ال 
تقبــل املونتاج أو التالعب فــي الصورة أو 

إضاءتها إلضفاء جو درامي مفتعل.
هذه املعانــي تنعكــس في ثنايــا املرايا 
التــي قارنــت بلغة ســينمائية حميمة، 
بــني تداخالت اســترجاعية )فــالش باك( 
ملشــاهد مختارة من فيلم »وسط حقول 
الــذرة الغريبة«، وبني إنبثاقات املشــاهد 
املمتزجــة بانســيابية ألحجــام الكوادر، 
ثم  العاطفي،  للبعــد  الضوئية  ومؤثراته 
بحركة شــخوص الفيلم وعدم ركونهم 
إلى اجللــوس أو اجلمود اجلســدي، امنا هم 
متحركــون، يســيرون فــي املدينة على 

أرجلهــم، أو بواســطة دراجاتهم. نراهم 
الناس  بني أعمالهم، في مراسمهم، ومع 
وعالقاتهم بهــم، وداخل بيوتهم وصاالت 
العــرض، ليضيف مجمل ذلــك املزيد من 
التخييــل والتأمــل للمشــاهد، وكذلك 
ليمنحه قدراً إضافياً مــن متعة الفرجة 

والتأمل.

عفيفة لعيبي
نشــاهد عفيفــة لعيبــي وهــي حتكي 
بحميمية عن وجودها في مدينة »أوغست 
غيســت« بهولندا، بينما تتنقل الكاميرا 
معهــا وهي تقــود دراجتها في شــوارع 
املدينــة، ونهايات فصل اخلريف تســتعد 
لثلج الشــتاء، أشــجار بــال أوراق، وزخات 
صقيع عالقة في اجلــو، لتحقق الكاميرا، 
في تلك املشاهد، ما ذهبت إليه لعيبي بأن 
على الفنان أن مينح الناس سعادة وجماال، 
رغم أن املواضيع مؤملــة وحزينة، وهو ذات 
األمر الذي يريده الفيلم، ضمن ما يريد. أن 
مينح املشاهد سعادة ومعرفة ويحثه على 

التفكير والتأمل.
يستخدم  اجلمالي،  الهدف  هذا  وبســبب 
صانعــه أنــواع متباينــة من املــزج في 
االنتقاالت من مشهد إلى آخر، ومن لقطة 
إلى أخرى، أحيانا يكــون القطع اخلاطف، 
بتمهيد صوري ومؤثر موســيقي نابع من 

مكون اللقطة. فينساب القطع واالنتقال 
املشــاهد، ساعية  ال تشــتت  برشــاقة 
لتحضير شعوره للقفز مبخيلته. استراحة 
لثواني تهيئــه لالســتعداد للدخول في 

عالم فنان آخر، وأماكن تصوير أخرى. 
وهكذا عندما انتقلنا من مشاهد عفيفة 
لعيبي، وهي التي استغرقت أجزاء طويلة 
من الفيلم بخالف بقيــة الفنانني، وتكرر 
ظهورهــا وهي جالســة في مرســمها، 
تتحدث باســتفاضة، كونها امــرأة امام 
ست رجال لتأكيد اهمية حضورها املميز 
من خالل قصص قصيــرة تتعلق بحياتها 
اخلاصة والتي جتســد حياة املــرأة املنفية 
لعقود والتحوالت املتناقضة التي مرت في 

حياتها ...

علي عساف
 إذن عندما انتقلنا منها إلى علي عساف، 
رأيناهــا جتلس على رصيــف بقرب البحر، 
والنورس  أمامها،  تهدر  الشــاطئ  وأمواج 
ينعق في مســمعها، لننتقل بقطع إلى 
بيت علي عســاف في روما... يفتح نافذته 
ويطل على شــجرة البرتقــال. ثم يخرج، 
وكما جتولنا مــع عفيفة نتجول مع علي، 
وهــو يحكي عــن اهتمامه بوجــود الفن 
العراقــي في بينالــي فينيســيا. ندخل 
عبر صور تنســاب جنباَ إلى جنب, لتأخذ 

املشــاهد من توليف بصري إلى آخر، وفق 
اللقطات  يتحرى جمالية  »ميزان ســني« 
املتوســطة التي تعزز إبعــاد املتفرج عن 

امللل. 

إنتقاالت سلسة وسينما شاعرية
في االنتقال من علي عساف إلى فؤاد عزيز، 
ال يشعر املشاهد أن هناك تغيرا حدث في 
الزمان واملكان، بــل إنه انتقال في النهار... 
في الســوق، من محال باعــة اخلضروات 
إلى معمل تصنيع التماثيل واجملســمات. 
تلك االنســيابية تشكل أســلوبا )ناعما( 
إن صح القــول، مدعوم باملؤثــر الصوتي 
الطبيعــي املنســجم مع احلركــة داخل 
الســوق أو املعمل. وهكذا في كل تنقالت 
الناعم  الفيلم يتبع املونتير ذات األسلوب 
الذي ال يُخرج املشاهد من حالة االنسجام. 
إنــه باألصــح ال يصدمــه، ال يفاجئه، بل 
يحافظ على مســتقبالت عقله ووجدانه 
بـ)ســنتمنتالنية( حانيــة، قابضــة على 

جميع األطراف الشعورية لديه.
ثم تأخذهـ  املشاهدـ  اللقطات الثابتة التي 
تظهر كفواصل بني املشــاهد، والذي يبرع 
املصور في التقاطهــا، كلوحات مكتملة 
الفنية، بــل أنه لــو أمكــن تثبيت هذه 
اللقطات، ثم متــت طباعتها على لوحات 
كانافــس ألمكــن تعليقها علــى جدران 
الغرف بكل أريحيــة ومباهاة. وفي املقابل 
صور أعمال الفنانني، لوحات: عفيفة، جبر، 
رســمي، كاظم، بالدين. األعمال اجملسمة: 
فؤاد عزيز، بالديــن. الفيديو آرت: أنا هنا أنا 
هو، والعرض األدائي: علي عســاف. العمل 
التعذيب، ومجســم  التركيبي: كرســي 

أحمد احلالق لبالدين أحمد. 

بني ذاكرتني
وألن هذه األعمال الفنية تظهر في الفيلم 
باختيارات موسيقية متوافقة،  مصحوبة 
من ســيمفونيات شــهيرة، أو مقطع من 
مقدمــة أغنيــة فرنســية، اجتهد فريق 
تركيــب املوســيقى في الفيلــم: كولني 
سكود، والكســندر جون بلورايت، جوناثان 
جير، وفرانس فيديا في اختيارها وتضمينها 
بالقدر املناســب... بدت غائرة في التأثير. 
معاً،  واملوســيقى  التشــكيلية  األعمال 
يعطيان إحساساً قوياً، وتعريفاً جلياً مبدى 
إبداعية هؤالء الفنانني، وهي، كما يصفها 
رسمي اخلفاجي، حتيل إلى ذاكرتني: الذاكرة 
االيطاليــة، والذاكرة العراقيــة، وفي ذات 

الوقت تبث جمالية خاصة للفيلم.
ما سبق ميكن أن يوضع في كفة، وما قاله 
الفنانون فــي كفة ثانية. أنهــا التجربة 
واملشــوار واأللم واالجناز والعمل من أجل 
لقمــة العيش ومــن أجل الفــن في ذات 
اللحظــة. ذوات ثريــة، أبدعت، وعاشــت 
احلرمان حتى انصهــرت فيه، وظل الوطن 
ســاكناً في أرواحهم... هذه هي احلقيقة 
التي أراد قاسم عبد أن يوصلها للمشاهد.

 توثيق ماتع عن فناني العراق في المهجر
فلم مرايا الشتات 

تحرير كاظم مرشد السلوم

تحكي قصة الفيلم عن صياد سمك إسمه )ماريو روبولو( ال 
يجد نفسه في هذا العمل فيذهب ليبحث له عن وظيفة 
آخرى فال يجد أمامه سوى وظيفة ساعي بريد "بوسطجي" 

فيتقدم للعمل وهنا تبدأ األحدا ث الشيقه للفيلم، في 
هذا التوقيت يكون الشاعر التشيلي الكبير )بابلو نيرودا( 

يكون قد وصل "إيطاليا" وبالتحديد إلى الجزيره التي 
يعيش بها )ماريو( ويتم تكليف ماريو بإستالم البريد من 
محبي )بابلو نيرودا( وتوصيله إليهوهنا تبدأ العالقه بين 

الشاعر و البوسطجي الفقير المحب للشعر أو باألصح إلى 
اإلستعارات ، يقع )ماريو روبولو( في حب فتاة تعمل في 
حانه إسمها )بيتريشا روسو( ولكنه ال يستطيع أن يعبر 

لها عن مدى حبه العميق لها إال عن طريق الشعر الذي 
سيسبب له بعض المشاكل مع خالتها التي تعيش معها.
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مشروبات يمكنها القضاء على
97 % من الفيروسات 

توصل علمــاء أملان إلى نتائج تفيــد بأن منتجات 
طبيعيــة ميكنهــا قمع مــا يصل إلــى %97 من 

الفيروسات في اجلسم.
وظهرت نتائج اخلبراء من معهد علم الفيروســات 
 ،”bioRxiv“ اجلزيئــي بجامعة أولــم على موقــع
وقــال العلمــاء، “وجدنــا أن عصير خنــق التوت 
 Punica“ الرمان  وعصير   ”Aronia melanocarpa“
 ”Camellia sinensis“ والشاي األخضر ”granatum
تعمل كمبيدات للفيروسات، وميكن أن يقلل غسل 

الفم بالعصائر من الوجود الفيروسي”.
وأوضح اخلبراء أن هذه العصائر وغيرها من العصائر 
الطبيعية وكذلك الشــاي األخضــر، قادرة على 
إضعاف الفيروســات بفضل احتوائها على البيئة 

احلمضية والبوليفينول بنسبة 80%.
وأشــار اخلبراء: “على ســبيل املثال، ثبت أن شراب 
األعراض  يخفف   )Sambucus nigra( البيلســان 

لدى املصابني باألنفلونزا”.

شابة إسبانية تبتكر جهازًا لكشف 
سرطان الثدي في المنزل

توصلت شابة إسبانية تُدعى جوديت جيرو بينيت، 
23 عاماً، إلى ابتكار جهاز ميكنه كشــف اإلصابة 

بسرطان الثدي في املنزل من خالل عينة بول.
وأفــاد تقرير لصحيفة Daily Mail بأن دقة النتائج 
ميكن أن تصل إلى %95. وأضاف أن مدة االختبار 40 
دقيقــة، وأن اجلهاز فاز بجائزة قدرها 30 ألف جنيه 
استرليني قّدمها اخملترع وامللياردير جيمس دايسون 

في منافسة جمعت 1800 مرشح للفوز باجلائزة.
ونقلت الصحيفة عن جوديت قولها إن حوالى 40 
% من النساء ال يخضعن لتصوير الثدي باألشعة 
الســينية، مع اإلشــارة إلى أن هذا اجلهاز ميكنه 

حتويل الفحص إلى جزء من احلياة اليومية.

األعراض المزعجة... قد تدل على نقص 
B12 حاد في الفيتامين

أفاد تقرير ملوقــع Express Today بأن النقص في 
الفيتامــني B12 املرتبط بصحة الدمــاغ واجلهاز 
العصبي ميكن أن يــؤدي إلى ظهور بعض األعراض 
التي تتفاوت في درجة تأثيرها في الصحة واحلياة، 
ومنها احلكة أو الوخز املفاجئ والشديد على طرف 
اللسان، ظهور بقعة صفراء شاحبة على البشرة، 
حدوث تقّرحات في الفم، الوخز في معظم أنحاء 
اجلســم، تغّيرات قــد تطرأ على طريقة املشــي 
واحلركة، تشّوش البصر، سرعة االنفعال، االكتئاب، 
فضالً عــن تراجع القدرات الذهنيــة مثل الذاكرة 

والفهم.

ملونشريط
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الصباح الجديد - وكاالت:

تتنوع أغلفة الكتب وتتنافس فيما 
لدى  البصرية  الذاكرة  إلبهار  بينها 
الكتاب،  القتنــاء  وجذبهم  القراء، 
حتــى غدا فــن صناعــة األغلفة، 
األساســية  العناصر  مــن  واحداً 
للمؤلفات، ونافذة يطل من خاللها 
القــارئ علــى مضامــني الكتاب، 
التي حتمل  اإلصدارات  تلك  السيما 
أســماء صاعدة ملؤلفني جدد. يرى 
عدد من ناشــري معرض الشارقة 
التصميم اجليد  أن  الدولي للكتاب 
في   50% بنســبة  يسهم  للغالف 
جذب القارئ وزيادة املبيعات، تاركني 
الكاتب،  الســم  املتبقية  النسبة 
ومضمــون الكتــاب، فيمــا يؤكد 
آخــرون أن مســاهمة الغالف في 
جذب القــرًاء ال تتجاوز نطاق 40%، 
وأن املؤلــف واملضمون يســهمان 

بالنسبة املتبقية.

أهمية غالف الكتاب
وعلى الرغم من تباين آراء الناشرين 
والــزوار إال أنهم يتفقــون على أن 
تصميم الغالف مبختلف تفاصيله، 
يعتبــر جــزءاً من قيمــة الكتاب، 
باعتباره بوابة العبور إلى املضمون، 
عبر ما يضفيه من ملسات تشويق 

وجذب، متثلها العناوين، والرسومات 
التشكيلية، أو الصور اخملتارة.

يعتبر عماد الدين بو مدين صاحب 
دار الرمي للنشــر الغــالف من أهم 

أدوات التســويق، وأنه البوابة التي 
يعبر من خاللها القارئ إلى الكتاب، 
الفتاً إلى أن الغــالف يفقد قيمته 
لدى القارئ إذا كان املؤلف مشهوراً.

ويتفق نســيم عبد الغنــي املدير 
للنشــر  األمــان  لــدار  التجــاري 
والطباعــة والتوزيع مــع بومدين، 
بأن الغالف يســهم بنســبة 50% 

من إثــارة انتبــاه القــارئ وجذبه، 
شريطة أن تنسجم صورة األغلفة 
ورســوماتها مــع عنــوان الكتاب 

ومضمونه.

ويبني عبد الغني أن اختيار الصورة 
املالئمة للغالف إما أن تكون بإيعاز 
من املؤلف، كونــه أكثر من يعيش 
تفاصيل كتابه، أو أن يكون باقتراح 
ناجــح من دار النشــر، حيث يقوم 
الرسام أو املصمم بتنفيذ املقترح، 
الفتاً إلى أن العنوان يشــكل جزءاً 
مهماً من الغالف ويســهم كذلك 

في استقطاب القّراء.

غالف الكتاب واستقطاب القراء
ويقسم حسام حســني مدير عام 
دار نون للنشر والتوزيع، عناصر بيع 
الروايــة إلى ثالثة، تتضمن اســم 
املؤلف، والغالف، وكلمة الدار، حيث 
يؤكد أن الغالف برسوماته وعنوانه 
يشكل ذاكرة بصرية جاذبة للقارئ، 
فيما تقدم له كلمة الدار فكرة عن 
الناشرون  املضمون، وهو ما يعتبره 
اخلطوة األهم نحو التســويق وبيع 

الكتب.
ويوضح حســني أن الغالف وكلمة 
حســابات  من  يســقطان  الــدار 
يكون  التي  احلاالت  التســويق، في 
فيها املؤلف مشهوراً، حيث يتوجه 
القارئ مباشرة إلى اسم املؤلف دون 
النظر إلى مــا يحتويه الغالف من 
رسومات أو صور جذابة، مستدركاً 
أن هذا ال يعني تقدمي غالف ســيء 
اجلــودة، كونه املرآة التــي تعّبر عن 

املؤلف وكذلك عن الدار.

 الصباح الجديد - وكاالت:
 ال يــزال علمــاء العالم يبحثون 
احلــراري  االحتبــاس  مشــكلة 
األرض  كانت  إذا  ما  ويتســاءلون 
قد بلغت نقطة مناخية ال رجعة 

فيها أم ال.
النمــاذج  أظهــرت  بينمــا 
الكمبيوتريــة املناخية أن األرض 
قــد بلغــت تلــك النقطة في 
القرن  ســبعينيات  أو  ستينيات 

املاضي.
 Sciantific مجلــة  ونشــرت 
منــاذج  العلميــة   Reports
كمبيوتريــة مناخية أعدها عاملا 
املناخ النرويجيان، يورهم راندرس 

وأولريخ غولوكي.

وقــال العاملــان إن العملية غير 
املتالشية لذوبان اجلليد األزلي قد 
بدأت فــي القرن املاضي وال ميكن 
إيقافها اآلن حتى في حال الكف 
أكســيد  ثاني  انبعاثات  عن كل 

الكربون.
وال يشــك علماء املنــاخ كلهم 
في الوقــت الراهن بوجود ظاهرة 
االحتباس احلــراري وقدرتها على 
التغيير اجلــذري لوجه األرض مع 
إبقاء  البشــرية عن  شرط عجز 
ارتفاع درجة احلرارة عند مستوى 
1.5 درجة مئوية مقارنة بالعصر 

قبل الصناعي.
ويأمل الدبلوماسيون بأن تسمح 
اتفاقيات باريس اخلاصة باالحترار 

العاملي بكبــح االحتباس احلراري 
الــدول  كل  تلتــزم  أن  بشــرط 
بتخفيــض  فيهــا  املشــاركة 

االنبعاثات الناجمة عن االحتباس 
ثاني  والبدء بطرد غــاز  احلــراري 
الغالف  مــن  الكربون  أكســيد 

اجلوي لألرض.
الكمبيوتــري  النمــوذج  أن  إال 
املناخــي ESCIMO الــذي أعده 
العاملــان النرويجيان قد أظهر أن 
مناخ األرض قد تغيــر جذريا وال 

رجعة عنه.
الكمبيوتري  النمــوذج  ويأخــذ 
تغيرات  تأثير  كيفية  باحلســبان 
كثافــة الغــازات الناجمــة عن 
االحتباس احلراري على مســاحة 
القطبني  فــي  اجلليــد  قمتــي 
اجلليد  وحالة  واجلنوبي  الشمالي 

األزلي والغابات.
أجرى العلماء حســابات ملعرفة 
كيف ســيتغير مناخ األرض في 
5 قرون قادمة بعد توقيع اتفاقية 

باريس في حــال إيقاف انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون أو في حال 
التراجع عن كافة تدابير مكافحة 

االحترار العاملي.
باســتنتاج  العلمــاء  وفوجــئ 
ارتفاع  بأن  أفاد  الذي  احلســابات 
كما  سيســتمر،  احلــرارة  درجة 
سيســتمر ذوبان اجلليــد األزلي 
الشــمالي  القطبــني  وجليــد 
احلالني وحتى  واجلنوبي فــي كال 
فــي حال انخفــاض كثافة ثاني 
أكســيد الكربون إلى مســتوى 

العصر قبل الصناعي.
ويعنــي ذلك أن كوكــب األرض 
قد مر بنقطــة مناخية ال رجعة 

فيها.

ظاهرة االحتباس الحراري بلغت نقطة ال رجعة فيها

اغلفة الكتب وجذب القراء 

لقطة

معلومة

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«

الصباح الجديد - وكاالت :
يحرص أغلبنا على البقاء في هيئة شــابة 
بينما يتقدمــون في العمر، لكن حتقيق هذا 
األمر يرتبط أساسا باحلرص على نظام حياة 

صحي، ال سيما فيما يخص التغذية.
وبحســب موقع »ريل سيمبل«، فإن النظام 
الغذائي الذي نتبعه يؤثر بشكل كبير على 
ســرعة ظهور أعــراض الشــيخوخة على 

اإلنسان مع تقدمه في العمر.
وتقول اخلبيرة في شــؤون التغذية والصحة 
ويندي برازيلني، إنه »ال محيد عن تناول أغذية 
صحية من أجــل حماية اجلســم، واإلبقاء 

عليه في حالة جيدة ملدة طويلة«.
وتشير الباحثة إلى أغذية تسمى بـ«اخلارقة«، 
نظرا إلى دورهــا الكبير في حماية الصحة، 
لكن املطلوب تناولها بشكل منتظم وليس 

فقط بني احلني واآلخر.
وتشــرح أن هذه األغذيــة الصحية ال ميكن 
أن حتدث تأثيــرا إال في حالة املواظبة عليها، 
وبالتالي، ال ميكن تناولها بشكل عابر وتوقع 

نتائج ملموسة.
تأتــي فاكهة  وفي صــدارة هــذه األغذية 
التوت، ألنها مصدر ممتاز لفيتامني »ســي«، 

كما تضــم عناصر أخــرى مغذية ومضادة 
لألكســدة، إضافة إلــى دورها فــي تعزيز 
القــدرات املعرفية في الدمــاغ مع التقدم 
العمــر، وتقليل احتمــاالت اإلصابة ببعض 
أنواع الســرطان. وفي املنحى نفسه يحقق 
اجلوز منافع شــتى، إذ كشفت دراسة طبية 
أن األشخاص الذين يواظبون على تناول هذه 
املكســرات يبقون في صحــة جيدة عندما 
يبلغون أواسط العمر، مقارنة مبن ال يأكلون 

اجلوز، ورمبا يكمن الســر في فائدته الكبيرة 
لعضلة القلــب التي تــؤدي دورا حيويا في 

جسم اإلنسان.
كما يؤدي مشــروب الشــاي، األكثر شيوعا 
حــول العالــم، دورا مهما أيضــا في كبح 
آثار الشــيخوخة، والفضل فــي ذلك يعود 
الحتوائه على عناصر مضادة لألكسدة وهي 
 ،»EGCG»معروفة في األوســاط العلمية بـ

إضافة إلى مادتي الفالفونويد والتيانني.

أغذية ومشروبات »سحرية« تؤخر عالمات الشيخوخة

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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جدة ـ وكاالت:
يغادر املنتخب السعودي األول لكرة السلة، أول أمس، 
إلى قطر عبر طائرة خاصة للمشاركة في التصفيات 

اآلسيوية.
وســيواجه األخضر منتخــب إيران فــي اللقاء األول 
يوم الســبت املقبل، بينما يخــوض املواجهة الثانية 
أمام منتخب قطر.وكان األخضر اســتعد للتصفيات 
مبعســكر داخلي مبدينة جدة اســتمر ملا يقرب من 35 
العميد  البعثة  للمباراتني.ويتــرأس  اســتعدادا  يوما 
مصطفــي القبلي وإداري الفريق ناجي الصقر واملدرب 

علي السنحاني.
ويضــم الفريق كال مــن الالعبني »محمــد املرواني، 
محمد الصقر، ناصر أبو جــالس، مثني املرواني، فهد 
بالل، محمد السويلم، ناصر العبسي، علي الشبيلي، 
نايف الثعلبي، خالد عبد اجلبار، ثامر محمد، عبد امللك 

عاشور، أحمد اخملتار، أسامة برقاوي«.
واجتمع عبد الرحمن املســعد، رئيس احتاد السلة، مع 
الالعبــني قبل مغادرتهم، وحثهــم على تقدمي كل ما 
لديهم والفوز في املباراتني لتعزيز حظوظ املنتخب في 
التأهل للتصفيات النهائية.وثمن املســعد دعم وزارة 
الرياضة للمنتخب وتأمني طائرة خاصة لنقل البعثة 

إلى قطر.

العواصم -  وكاالت  :
سجل الفرنســي أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، 
هدًفا قاتاًل للبلوز في شــباك رين، كان كفياًل بحسم 
النقاط الثالث وحســم التأهل رســمًيا لثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا. . وفاز تشيلسي خارج دياره على رين، 
بنتيجــة 2-1، في اجلولة الرابعة لدور اجملموعات بدوري 

األبطال.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصاءات، فقد سجل جيرو 
12 هدًفا في املســابقات األوروبية منذ بداية موســم 
2018-2019، أكثــر من أي العب فرنســي آخر.. ويأتي 
بعده في املركز الثاني، كرمي بنزميا، مهاجم ريال مدريد، 
والذي سجل 11 هدًفا.. أوضحت الشبكة، أن جيرو بات 
رابع العب يســجل بقميصي تشيلسي وآرسنال في 
دوري أبطال أوروبا.. وسبق جيرو نحو هذا الرقم كل من 

الثالثي ويليام جاالس، فابريجاس ونيكوالس أنيلكا.

زيوريخ ـ وكاالات:
لكرة  الدولي  االحتــاد  رئيس  أكد 
إنفانتينو  جياني  “الفيفا”  القدم 
أن 22 منتخباً وطنياً من املنطقة 
العربية قد وّقعوا للمشاركة في 
كأس العــرب لكــرة القدم التي 
ســتقام في املدة مــن 1 إلى 18 
كانون االول 2021 في قطر، وذلك 
خالل زيارته أول أمس إلى ملعب 
لوســيل الــذي سيســتضيف 
نهائــي كأس العالم FIFA قطر 

.™2022
وصرح رئيس الفيفا أنه يتوقع أن 

جتمع البطولة اإلقليمية في عام 
2021 ماليني عشــاق كرة القدم 
من جميع أنحاء الشرق األوسط 
إنفانتينو:  العربي.. وقال  والعالم 
“يســعدنا أن جميع الفرق الـ 22 
من جميع أنحــاء العالم العربي 
قــد وافقت على املشــاركة في 
كأس العرب 2021، والتي ستقام 
في ســبعة مــن أصــل ثمانية 
مالعب لكأس العالم FIFA قطر 
رؤية  إلى  و نحن نتطلع   ،™2022
املنطقة  فــي  املنتخبات  أفضل 
وهــي تخوض املنافســة ملعرفة 

الدولة التي ستصبح بطلة.
وأضــاف رئيس الفيفا: “من خالل 
كرة القدم، ستوحد هذه البطولة 
أكثر من 450 مليون شخصاً من 
جميع أنحاء املنطقة، ونحن على 
ثقة مــن أن كأس العــرب لكرة 
القدم ستســاعد فــي احلماس 
واإلثارة في جميع أنحاء املنطقة 
حيث نقترب أكثر من استضافة 
كأس العالم FIFA قطر 2022™ 
و  األوســط  الشــرق  في  األولى 

العالم العربي عام 2022”.
وقال الشــيخ حمد بــن خليفة 

بــن أحمد آل ثانــي رئيس االحتاد 
القطــري لكرة القــدم: “تتطلع 
قطر الستقبال 22 منتخباً عربياً 
ومشجعيهم، ومنحهم الفرصة 
اخملتارة  املنتخبات  ضمن  ليكونوا 
التي ســتختبر مــا أعدته قطر 

الستضافة كأس العالم”.
وأضــاف: “ســتمنح البطولــة 
منتخبنــا الوطني فرصة لتعزيز 
العالم  كأس  قبل  اســتعداداته 
FIFA قطــر 2022™، مــن خالل 
مواجهة بعض أفضل املنتخبات 

في املنطقة”.

القاهرة ـ وكاالت:
مدرب  مرعي،  أحمد  استقر 
منتخب مصر لكرة السلة، 
على قائمــة الفراعنة التي 
تخوض تصفيــات املنطقة 
اخلامســة املؤهلــة لكأس 
املدة  فــي  األفريقيــة،  األمم 
مــن 27 وحتى 29 تشــرين 
الثانــي اجلــاري، على صالة 
االحتاد  بنادي  كمال شــلبي 

السكندري.
مرعي  أن  وقالــت مصــادر 
ســوف يعلن قائمة الفريق، 
بشــكل  األربعــاء،  أمــس 
رســمي والتــي قــرر فيها 
حــامت  الثنائــي  اســتبعاد 
وذلك  كمال،  وهيثم  بحيري 
بفيروس  األول  إصابــة  بعد 
بالتواء في  والثانــي  كورونا 
اجلهاز  الكاحل، حيث فضل 

عدم  للمنتخــب  الطبــي 
بعد شعوره  بالثاني  اجملازفة 
وسيظل  بسيط..  بتحسن 
العب  عــادل  أحمد  الالعب 
الســكندري،  االحتاد  نــادي 
حتــت املالحظة فــي احلجر 
الصحي، رغم ثبوت سلبية 
املسحة التي أجراها، إال أنه 
حامت  لالعب  مخالطــا  كان 

بحيري.

علــى اجلانب اآلخر، ســوف 
تشــهد القائمــة تواجــد 
الثالثــي عمر عــزب وجازو 
ســموحة،  نــادي  العبــي 
الليثي  باسم  إلى  باإلضافة 
للمــرة األولى فــي صفوف 
أن  املصري.يذكر  املنتخــب 
مجموعــة مصر تضم كال 
من املغــرب وأوغندا والرأس 

األخضر.

سلة السعودية تطير 
لمواجهتي إيران وقطر

جيرو يتفوق على بنزيما 
أوروبيا

إنفانتينو يؤكد مشاركة 22 منتخبًا في كأس العرب 2021 بقطر مرعي يستقر على قائمة سلة الفراعنة 
لتصفيات أفريقيا

العواصم ـ وكاالت:

سلســلة  برشــلونة  واصــل 
بالفوز  األوروبيــة،  انتصاراتــه 
مواجهة  خــالل   )0-4( بنتيجة 
دينامو كييف األوكراني، مساء 
أول أمس، باجلولــة الرابعة من 
أبطال  لــدوري  اجملموعــات  دور 

أوروبا.
برشــلونة،  أهــداف  وســجل 
سيرجينو دســت في الدقيقة 
52، وبرايثوايــت في الدقيقتني 
جــزاء،  ركلــة  مــن  و70   57
 ..(2+90( الدقيقة  وجريزمان في 
بهذا االنتصار، يرفع برشــلونة 
رصيده إلى 12 نقطة بالعالمة 
ضمن  الصــدارة،  في  الكاملة 
بها التأهل لثمن النهائي، بينما 
جتمد رصيد دينامو كييف عند 

نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.
ماكينة  تتوقــف  ولــم  هــذا 
إيرلينج هاالند، مهاجم  أهداف 
بوروسيا دورمتوند، عن العمل في 
بطولة دوري أبطــال أوروبا منذ 
بدايــة املوســم احلالي.الدولي 
للمباراة  الشباك  هز  النرويجي 
الرابعة على التوالي بتسجيله 
ثنائية خالل فــوز دورمتوند على 
كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 
(3-0(. ووصــل هاالند بذلك إلى 
البطولة،  في  أهدافه  ســادس 
بفارق  الهدافني  قائمة  ليتصدر 
موراتا  ألفــارو  عن  وحيد  هدف 
راشفورد  وماركوس  )يوفنتوس( 
وأحرز  يونايتــد(..  )مانشســتر 
صاحب الـــ20 عاًما هدًفا أمام 
التســيو اإليطالــي ومثله في 
شــباك زينيت الروسي، قبل أن 
يســجل ثنائيتني أمــام كلوب 

بروج في آخر جولتني.
وانتزع يوفنتوس فوزا قاتال أمام 

بنتيجة  ضيفه فرينكفــاروزي، 
(2-1(، في املباراة التي جمعتهما 
أليانز ســتاديوم، ضمن  مبلعب 
اجلولة الرابعة من دور اجملموعات 
بدوري أبطال أوروبا.. تقدم ميرتو 
في  فرينكفاروزي  بهدف  أوزوني 
الدقيقــة 19، قبــل أن يتعادل 
لليوفي  رونالــدو  كريســتيانو 
(34(، وقبل نهاية اللقاء بدقائق 
خطف ألفــارو موراتا هدف فوز 
بالدقيقة  العجــوز  الســيدة 
(90+2(.. وبذلــك الفــوز رفــع 
يوفنتــوس رصيده إلى 9 نقاط، 
خلف  الثانــي  املركز  ليحتــل 
املتصدر برشــلونة )12 نقطة(، 

الـ16،  لــدور  الفريقان  ويتأهل 
من دوري األبطــال قبل جولتني 
دور اجملموعات.. في  نهايــة  من 
حني جتمــد رصيد فرينكفاروزي 
عند نقطة واحدة باملركز الرابع، 
خلــف دينامو كييــف الثالث 
ليودعا  أيًضــا،  وحيدة  بنقطة 

البطولة رسمًيا.
باريس ســان جيرمان،  وصحح 
أوضاعــه بفــوز صعــب على 
ضيفــه اليبــزج، بهــدف من 
دون رد، علــى ملعــب حديقة 
األمراء، ســجل نيمــار جونيور 
هدف املبــاراة الوحيد من ركلة 
11.ورفع  الدقيقــة  فــي  جزاء 

باريس رصيــده إلى 6 نقاط في 
وصافة ترتيب اجملموعة الثامنة، 
عن  املواجهات  بفــارق  متفوًقا 
األملاني، في حني يتصدر  نظيره 
مانشســتر يونايتد بـ 9 نقاط، 
 3 بـ  شــهير  باشــاك  ويتذيل 

نقاط.
وفي مباراة أخرى، سجل تشيرو 
إميوبيلي، هدفــني وأحرز ماركو 
األول فــي دوري  بارولــو هدفه 
أبطال أوروبــا، وعمره 35 عاما، 
ليفوز التسيو )3-1( على زينيت 
بال  ويظل  بطرســبرج،  ســان 

هزمية في اجملموعة السادسة.
ومنح إميوبيلــي، الذي غاب عن 

مباراتي التســيو املاضيتني في 
بفيروس  إلصابته  األبطال  دوري 
كورونا، التقدم للفريق اإليطالي 
بعد 3 دقائق وســجل من ركلة 
جزاء في بداية الشــوط الثاني، 
3 أهداف في  ليرفع رصيده إلى 

3 مباريات بدور اجملموعات.
وبهــذا الفوز أصبح التســيو، 
اجملموعات  دور  في  يشارك  الذي 
 ،2008-2007 منــذ  مــرة  ألول 
قاب قوسني أو أدنى من التأهل 
إلــى دور الـ16.. وبقــي الفريق 
اإليطالي فــي املركز الثاني بـ8 
نقــاط مــن 4 مباريــات بفارق 
بوروســيا  خلف  واحدة  نقطة 

دورمتونــد ومتقدما بـــ4 نقاط 
على كلوب بروج، ويتذيل زينيت 
الترتيــب بنقطة واحــدة وودع 

املنافسة على التأهل.
وضمــن كل مــن تشيلســي 
اإلجنليزي وإشــبيلية اإلسباني 
من  الـــ16  دور  إلى  عبورهمــا 
أوروبا.. وجاء ضمان  دوري أبطال 
البلــوز للعبــور بعــد تخطي 
الفرنسي  رين  مســتضيفهم 
2-1 ضمــن اجلولــة الرابعــة 
الكؤوس حلســاب  من أمجــد 
اجملموعة اخلامســة.. وســجل 
هودسون  كالوم  الشاب  للبلوز 
أودوي 22، و الفرنســي الدولي 
أولفييه جيــرو 90+2، فيما وقع 
الوحيد سيرهو  رين  على هدف 

غيراسي 85.
كما ضمن إشبيلية حامل لقب 
الدوري األوروبي العبور إلى الدور 
بعد  الكؤوس  أمجد  من  املقبل 
تخطيه ملستضيفه كراسنودار 
في  2-1.تشيلســي  الروســي 
 10 برصيد  اجملموعــة  صــدارة 
نقــاط، وإشــبيلية خلفه في 
األهداف.وهو  بفــارق  الوصافة 
الفوز السادس توالياً للبلوز في 
انضمام  املسابقات منذ  جميع 
احلارس الســنغالي ادوار مندي 
إليــه قادمــاً من ريــن بالذات 
مقابل 28 مليون دوالر في فترة 

االنتقاالت الصيفية.
وفــي املبــاراة الثانية ســجل 
الكرواتي ايفــان راكيتيتش )4) 
ومنير احلدادي )90+5( إلشبيلية، 
والبديل البلجيكي واندرســون 
ويلعــب   ..)56( لكراســنودار 
تشيلسي في ضيافة إشبيلية 
في اجلولــة القادمة في الثاني 
مــن كانــون األول املقبل فيما 
نقطة  وفــي جعبته  رين  يحل 
واحدو ضيفاً على كراســنودار 

الذي ميلك الرصيد عينه.

برشلونة يسقط دينامو كييف برباعية وفوز قاتل ليوفنتوس

ميسي يتخطى العب دينامو كييف

هاالند يعتلي صدارة هدافي دوري األبطال



رياضة

بغداد ـ فالح الناصر:

حلــق فريق نادي الــزوراء لكرة 
الســيدات عاليــا عندما توج 
األولى لكرة  بابل  بلقب بطولة 
الصاالت التي نظمتها مديرية 
شــباب ورياضة محافظة بابل 
بالتعــاون مع االحتــاد الفرعي  
تكســي  ومكتب  القدم  لكرة 
بابل، شــارك في البطولة نادي 
الزوراء ونادي بابل والنادي البلدي 

ومنتخب ذي قار.
للفريــق  االول  يعــد  اللقــب 
الزورائــي علــى صعيــد فريق 
السيدات، اذ مت تشكيل الفريق 
مؤخرا باشراف مالكه التدريبي 
املتميز بقيادة مشــرف الفريق 
ســامر ســعد واملدربــن ثائر 
وصابرين  موشي  وبشار  كاظم 
حامــد ومدرب حــراس املرمى 
الفريــق  وإداري  ناجــي عبــد، 

صاحب حسن.
الفريق لعب أولى مبارياته امام 
النادي البلدي فاز باربعة أهداف 
نظيفة جميعها كانت بامضاء 
الالعبة هبة رحيم، وفي املباراة 
احلاســمة امام منتخب ذي قار 
فاز بعشرة أهداف لهدف واحد، 
للنوارس  الفوز  أهداف  ســجل 
الالعبة رمي جواد )7( وهدف لكل 
من زهراء عماد ســعدون وهبة 

رحيم وطيبة سعد.
باللقب،  تــوج  الزورائي  الفريق 
اضافة إلى فوزه العباته رمي جواد 

بلقب الهداف بعد تسجيلها 7 
أهداف، وهبة رحيم التي احرزت 
5 أهداف لتفــوز بجائزة افضل 
العبة في البطولة، فيما حازت 
حــارس املرمى ســارة محمود 
على كأس االفضل بن الشباك.

الكابنت  الزوراء،  فريق  مشــرف 
ســامر ســعد، أكد ان الدعم 
وهو  كبيرا،  كان  للفريق  اإلداري 
التفوق  جزء مهم في حتقيــق 
وان الفريــق االبيض جنح ايضا 
باجتهــاد العباته في البطولة 

للنــادي  لقــب  أول  ليحــرزن 
اجلماهيــري علــى صعيد كرة 
املغلقة،  بالصاالت  الســيدات 
معربا عن ثقته في زيادة الدعم 
الذي يلقــاه الفريق مــن إدارة 
النادي ممثلة برئيســها الكابنت 
السر شاكر  وامن  فالح حسن 
اجلبوري وبقيــة اعضاء الهيئة 
حريصن  كانوا  الذيــن  اإلدارية 
على دعم الفريق ومتابعته من 
أجل تثبيــت اقدامه واالنطالق 

بثقة نحو فضاء اإلجنازات.

واوضــح ان التنظيم للبطولة 
كان جيدا واجلهــود كبيرة في 
الى  بالبطولة  الوصــول  تأمن 
درجــة النجاح، بفضــل تعاون 
اجلميــع في اللجان املشــرفة 
علــى املنافســات، مبينــا ان 
العبات فريقــه دخلن البطولة 
عن  باحثــات  عاليــة  بهمــة 
اللقــب األول، وكانــت فتــرة 
 3 اجراء  التحضير جيدة بعــد 
الفتيان  امام فرق  ودية  مباريات 
ومدرسة  الثانية  الكرخ  لتربية 

اذ  النعمان،  واكادمييات  جمولي 
كانــت النتائج فيها تصاعدية 
منحت املــالك التدريبي الثقة 
في الدخول ضمن املنافســات، 
بلقب  الفــوز  ان  إلى  مشــيرا 
البطولة هو دافع كبير لالعبات 
الــزوراء في التحضيــر االمثل 
لكرة  األنديــة  دوري  لبطولــة 
الصــاالت التي يتطلــع فيها 
بجدارة  البطل  ليكــون  الزوراء 

برغم قوة الفرق املنافسة.
واشاد املشــرف الفني للفريق 

اللواتي  االبيض  العبات  بجهود 
توجن باللقب وهــن » رمي جواد 
وهبة رحيم وزهراء عماد جمعة 
وكابــنت الفريــق زهــراء عماد 
ورسل  سعدون وســارة منهل 
حيــدر وطيبــة ســعد وأنس 
محمد وميس مهدي وســجى 
عودة وبيرفان جالل ومتارا محمد 
وحارسات املرمى سارة محمود 

وحوراء محمد«.
يشــار إلى ان مشــرف الفريق 
الكابنت سامر سعد، ماجسيتر 
مــن كليــة التربيــة البدنية 
بغداد  جامعة  الرياضة/  وعلوم 
اجلامعــة  فــي  والتدريســي 
نفسها مبادة تدريب كرة القدم، 
التدريب  شهادات  على  حاصل 
،و شهادة   aو  bو  C اآلســيوية 
تدريب  فــي  الثاني  املســتوى 
مشاركته  جانب  إلى  الصاالت 
تدريبية استمرت  في معايشة 
6 أشــهر مع نادي ار بي اليبزك 
القدم،  كرة  لســيدات  األملاني 
في حــن ســبق ان نــال من 
األملانية شهادة  اليبزك  جامعة 
القدم  كــرة  تخصص  دبلــوم 
»بروفشــينال:«، وحاليا يواصل 
دراسته ضمن اجلامعة نفسها 
عــن طريق »أون اليــن« وملدة 6 
أشــهر للحصول على شهادة 
التدريب فــي تخصص جزئيات 
كرة القــدم والتدريبات طويلة 
التدريــب  وتخطيــط  املــدى 
املستمرة  واملنافسات  الرياضي 
للتدريب  املســتدامة  واخلطط 

والتعلم احلركي للمهارة.

سيدات الزوراء يظفرن بلقب بطولة بابل األولى لكرة الصاالت 

ايقاف العمل بنتائج انتخابات تنفيذي اولمبية

بناء األجسام يضع خارطة لتعزيز إنجازاته

نصائح للتغلب على آالم العضالت 
بغداد ـ الصباح الجديد:بعد ممارسة الرياضة

اصــدر مجلس القضــاء االعلى – 
بغداد  اســتئناف  محكمة  رئاسة 
الكرخ االحتادية ) محكمة املنازعات 
الرياضيــة ( اليــوم االربعاء حكماً 
بانتخابات املكتب  بايقاف العمــل 
الرابع  فــي  التي جرت  التنفيــذي 
عشــر من الشــهر اجلاري استناداً 
الحكام املواد )51 و152 و 153 و 216 

( من قانون املرافعات املدنية .
و جــاء قــرار محكمــة املنازعات 
الرياضيــة بعد اطالع احملكمة على 
اضبارة الدعوى املرفوعة من السادة 
رعد حمودي و ســمير املوســوي و 
خالد كبيان و طــارق عبد الرحمن 
و محمــود عزيز و حســن محمد 
ناجي و املستندات و الوثائق املرفقة 
و رســالة اللجنة االوملبية الدولية 

و اجمللــس االوملبــي االســيوي في 
20 تشــرين الثاني احلالــي ، و التي 
بنتائج  االعتــراف  عــدم  تضمنت 
اســتمرار  و  االنتخابية  العمليــة 
االوملبية الدوليــة و اجمللس االوملبي 
االســيوي فــي االعتــراف برئيس 
رعد  العراقية  االوملبيــة  اللجنــة 
حمــودي و باعتباره احملــاور الوحيد 

حتى اشعار اخر.

بغداد ـ طه الجنابي: 
يعد املؤمتر االول الحتاد بناء األجسام 
لوضع آليات وخارطة العمل وعدم 
اخلارجية  املشــاركات  في  اإلرباك 
وكذالك ملعرفه الالعب الوزن الذي 
سينافس به حسب توجية مدرب 
املنتخب الوطني بعيدا عن توجيه 
االستماع  عن  احمللي فضال  مدربه 
الــى آراء املدربن بضــوء التجربة 
الســابقة وضرورة العمل  األمثل 
يتطلبه  ومــا  املقبلة  للمرحلــة 
االمــر من مواكبة تطــور اللعبة 
فقد تعــددت الفعاليات  وأصبح 
األولويات تخصص كل مدرب  من 
بطولة  وكانت  معينــة  بفعالية 
اسيا العام املاضي  في الصن قد 
شملت مختلف الفعاليات وعلى 
هذا األســاس مت تســمية مدرب 

لكل فعالية  
اداره  الــذي  كما تضمــن املؤمتر  
الســيد  فائز عبداحلســن  رئيس 
االحتاد وعــدد من اعضــاء االحتاد 
املنتخبــات  مدربــي  و  املركــزي 
الوطنيــة وبحضور عدد كبير من 
العبي   اهم ســبل تطوير اللعبة 
للعام  الدولية  االجنــازات  وحتقيق 

٢٠٢١، فقد مت  توزيع الالعبن على 
و  )اســيا  االساســية  البطوالت 

العالم و كاس العالم(. 
ومت اعتماد املشــاركة في بطولة 
من  والتي  للمتقدمــن  العــراق 
العناصر  اختيار  ستكون   خاللها 
املشــاركة فــي بطولــة اســيا 
كمــا مت  االعتماد علــى الالعبن 
الوطني  املنتخب  في  االساسين 
املهمة  البطوالت  في  للمشاركة 

لالحتاد الدولي و منع الالعبن من 
املشــاركة في البطوالت من دون 
التفاعل  املركزي  االحتــاد  موافقة 
بن الالعــب واملــدرب ، كما أكد 
املؤمتر على التعاون املســتمر بن 
الالعبن ومدربي املنتخب الوطني 
املتابعة  من قبل املدربن  وضرورة 
من اجــل الوصول الى املســتوى 
املطلــوب وباالخص عنــد دخول 
وعلى  الوطني  املنتخب  معسكر 
مع  املســتمر  التواصل  الالعــب 
املدربن  طيلة  ايام املوســم، كما 
تقر  تهيئة ٣ خطوط اساســية 
للمنتخبــات الوطنية في جميع 
الفئات للمشــاركة فــي جميع 
من  املقــررة  الدولية  البطــوالت 

ifbb االحتاد الدولي
باملشــاركة  الالعبــن  وتعهــد 
فــي البطولة التي يقــرر  االحتاد 
املشــاركة بهــا  وبخــالف ذلك 
يتحمل الالعــب العقوبات اال في 
حاالت خاصة او ظرف طارئ مينعه 
من املشــاركة ومن اجل. األعداد 
األمثل لالعبن ضرورة املشــاركة  
في الدورات التدريبية والتطويرية 

التي يقيمها االحتاد .

سندس هادي*
ضمن سلسلة بحوث ودراسات 
البدنية  اللياقة  بجانب  خاصة 
وفيما يخص األلعاب الرياضية، 
التي  النصائح  تقــدمي  نواصل 
ميارس  الذي  باالنســان  تعتني 
األلعاب الرياضية ويحرص على 
كسب الفوائد االيجابية منها، 
نقــدم اليوم نصائــح للتغلب 
علــى االالم العضــالت بعــد 
ممارسة األلعاب الرياضية، حيث
من املعروف أن العودة للتمارين 
الرياضية بعد انقطاع فترة من 
الزمن, يجعل اجلســم  معرض 
لإلصابة بأالم العضالت, وإليك 
بعض النصائح التي قد جتنبك 

تلك اآلالم:
أوال: تناول الكربوهيدرات: تناول 
وجبة مــن الكربوهيدرات قبل 
الرياضية  التماريــن  ممارســة 
بفترة بســيطة يقلل من ألم 
العضــالت, فهي بطيئة احلرق, 
وهو ما يؤمن الطاقة بشــكل 
مستمر للعضالت أثناء ممارسة 

الرياضة.
الغني  الطعــام  تنــاول  ثانيا: 
يســيطر  باملغنيســيوم: 
املغنيســيوم بشكل ملحوظ 
على ألم العضالت, أذ أنه أحد 
العناصر املهمة في اجلســم و 
التي تلعب دورا فعاال في إنتاج 
الطاقة, و يوجد املغنيســيوم 
في البقول, و خصوصا البازيالء.
ثالثا: املاء: شرب كميات كبيرة 
من املياه أثنــاء و بعد الرياضة, 
حتمي من ألــم العضالت الذي 
فمن  اجلفــاف,  يســببه  قــد 

املعــروف أن املــاء هــو احملرك 
العمليات  جلميــع  الرئيســي 
احليوية في اجلسم, أهمها أثناء 
ممارسة الرياضة إنتاج الطاقة .

خفيف  طعــام  تنــاول  رابعا: 
أثنــاء ممارســة التماريــن: إذا 
رياضة  ممارسة  في  ترغب  كنت 
عنيفــة, وحتتــاج إلــى كمية 
و خصوصا  الطاقة,  من  كبيرة 
إذا اســتمرت لفترة طويلة, مما 
في  احلاد  لأللم  يجعلك عرضة 
عضالت اجلســم, عليك تناول 
بعــض األطعمة التــي تؤمن 
والطاقة في  السكر الســريع 
الدم, مثل الفواكه, فال بد أنك 
األرضي  التنس  شاهدت العبي 
املــوز في كل  يتناولون  وهــم 

استراحة.
والتوقــف  البــدأ  خامســا: 
التمارين:  ملمارســة  التدريجي 
الرياضيــة  بالتماريــن  البــدأ 

يجعل  وقوى  مباشــر  بشكل 
العضــالت في حالــة تقلص, 
ولذلك البد من ممارســة متارين 
بســيطة قبــل الدخــول في 
التمارين الرياضية نفسها تزيد 
من متددهــا مما يجعلها مهيئة 
ألم،  الرياضة دون  للممارســة 
عن  التدريجي  التوقف  وكذلك 
ممارسة الرياضة مهم, من أجل 
وضعها  إلــى  العضالت  عودة 

الطبيعي.
سادســا: تنــاول البروتن بعد 
 8 التماريــن: خــالل  ممارســة 
ســاعات األولى بعــد اإلنتهاء 
من ممارســة الرياضــة, عليك 
فهي  البروتينيــة,  باألغذيــة 
إفراز  فــي  الكليتن  تســاعد 
املــواد التــي قد تســبب ألم 
ببناء  تقــوم  العضــالت, كما 

اخلاليا العضلية.
*مدربة لياقة بدنية
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فريق السيدات لنادي الزوراء سامر سعد
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العبات النوارس يتوجن بكؤوس التفوق   

متابعة ـ الصباح اجلديد:
أعلن االحتاد الدولي لكرة القــدم »فيفا« في بيان 
رسمي أن 22 منتخًبا وطنًيا من املنطقة العربية 
قد وقعوا للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم.
وقال االحتاد فــي بيانه إن البطولة التي ســُتقام 
نهاية العام القادم 2021، ستشــهد ُمشاركة 22 
ُمنتخًبا«، من ضمنهم املنتخب الوطني العراقي.

وأوضح االحتاد الدولــي للعبة أن »املنتخبات الـ22 
وقعت على املشاركة في املسابقة، والتي سُتقام 
في املدة من 1 إلــى 18 كانون االول 2021«.وجاءت 
املُنتخبات املشــاركة على النحــو التالي: مصر، 
اجلزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، العراق، األردن، 
الكويت، لبنــان، ليبيا، موريتانيــا، املغرب، عمان، 
فلسطن، قطر، الســعودية، الصومال، السودان، 
ســوريا، تونس، اإلمارات العربيــة املتحدة، اليمن.
وسيتم تقســيم املنتخبات الـ16 التي ستشارك 
في املرحلة النهائية إلى أربع مجموعات، مع تأهل 
أول فريقن من كل منها إلــى ربع النهائي، حيث 

ستُقام 32 مباراة على مدار 18 يوًما.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل إلــى مطار بغــداد الدولي محتــرف القوة 
اجلوية الكونغولي ليما مابيدي لاللتحاق بتدريبات 
الفريق حتضيرا للجولة اخلامسة من الدوري.وكان 
في استقبال ليما عضو الهيئة اإلدارية علي زغير.
 وســيلتحق الالعب احملترف بالوحــدة التدريبية 
للفريق يوم أمس حيث منح املدرب أيوب أوديشــو 
الفريق راحة بعد مباراة الديربي أمام القوة اجلوية 
التي انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف لكل منهما. 
يشــار إلى أن الالعب الكونغولي سبق وأن وصل 
مطار بغداد بوقت سابق لكن السلطات لم متنحه 

رخصة املرور خلطأ إداري في جواز السفر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي الزوراء الرياضي، موعد عودة حارس مرماه 
جالل حســن إلى العراق.وأصيب حسن بفايروس 
كورونــا خالل تواجــد وفد املنتخــب الوطني في 
اإلمارات ولم يتمكن من خوص مباراة اوزبكستان 

الودية في السابع عشر من الشهر احلالي.
وقال الناطق باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد 
إن »حــارس مرمى نادي الــزوراء واملنتخب الوطني 
جالل حســن ما زال يخضــع للحجر الصحي في 

اإلمارات«.
وأوضح، أن »الوضع الصحي للحارس مستقر جداً 
ومن املؤمل أن يعود إلى أرض الوطن نهاية الشهر 
احلالي بعد انتهــاء فترة احلجــر الصحي«.وغاب 
حســن عن مباراتي الزوراء فــي كأس العراق امام 
جنائن بابل وعن مواجهة الكالســيكو أمام القوة 

اجلوية في الدوري املمتاز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعــب يوم غد منتخبنا الوطني لكرة الســلة أولى 
مباراتيــه في النافذة الثانية ضمــن تصفيات كأس 
اســيا 2021 عندما يالقي منتخــب البحرين ويواجه 

نظيره اللبناني يوم االحد املقبل.
ووصــل منتخب العراق لكرة الســلة، إلى العاصمة 
البحرينية، املنامة، للمشاركة في النافذة الثانية من 
تصفيات كأس آسيا.وقال رئيس احتاد السلة، حسن 
العميدي » أن منتخب أسود الرافدين توجه للمنامة 
من مدينة أنقرة التركية، حيث كان يعســكر هناك، 
حتضيرًا للتصفيات، وشــارك في بطولــة ودية.ونوه 

حسن أن الفريق يعيش حالة معنوية جيدة، 

أسود الرافدين يشاركون 
في كأس العرب 2021 

الكونغولي ليما يلتحق 
بالجوية

جالل حسن يعود نهاية 
الشهر 

وطني السلة يالقي 
البحرين غدا

اجلوية .. يتصدر الئحة الدوري املمتاز

فائز عبد احلسن

سندس هادي

الجوية في صدارة الترتيب وأيمن حسين في مقدمة الهدافين

 
بغداد ـ الصباح الجديد:

تبدأ يــوم غد اجلمعــة املوافق 27 
تشرين الثاني اجلاري، مباريات اجلولة 
اخلامســة من املرحلة االولى لدوري 
الكرة املمتاز باقامة اربع مواجهات، 
ففي ملعــب الديوانية تقام مباراة 
الشــرطة،  فريق  الــدار مــع  أهل 
ويلتقي في ملعــب الكفل فريقيا 
القاسم والنفط، وفي ملعب الكرخ 
تقام مباراة الطلبة وزاخو ،ويضيف 
الصناعات  مباراة  الصناعة  ملعب 

الكهربائية امام الكهرباء.
يوم  اجلولة  مباريــات  وتســتكمل 
الســبت املقبــل املوافــق 28 من 
الشــهر ذاتــه، باجــراء 6 لقاءات، 
ملعب التاجي يضيف مباراة احلدود 
ونفط  النجــف  ومباراة  والــزوراء، 
الساحر  ملعب  في  تقام  ميســان 
أحمــد راضي”نادي الكرخ” ويضيف 
أمانة بغداد في ملعبه فريق اجلوية، 

امليناء  امام  البصــرة  ويلتقي نفط 
في ملعب جذع النخلة، والسماوة 
يضيف الكرخ، وتقــام مباراة نفط 
فــي ملعب كربالء  واربيل  الوطس 

الدولي.
ويقف فريــق نادي اجلوية في صدارة 
نقــاط من   10 الترتيــب جامعــا 
لنفط  حــن  في  االربع،  مبارياتــه 
الوســط 9 نقــاط باملركــز الثاني 
والربيل 8 نقاط ثالثا متفوقا بفارق 
األهداف عن فريق الشــرطة، وميلك 
الكرخ 7 نقاط باملركز اخلامس تاركا 
الطلبة باملركز الســادس بالرصيد 
ذاته من النقاط لكن االخير يتخلف 

بفارق األهداف.
وفي صــراع الهدافــن، يحتل امين 
حســن العب اجلويــة املركز االول 
4 أهداف، فــي حن لالعب  برصيد 
الكرخ عمر عبــد الرحمن ومحمد 
3 أهداف في  الكهرباء  إبراهيم من 

املركز الثاني.
هذا وحقق نفط الوسط فوزا مهما 
علــى مضيفه الكــرخ، بهدف من 

دون رد أول أمس على ملعب الكرخ 
في ختــام اجلولة الرابعــة للدوري 
املمتاز ملوسم )2020/2021(.الهدف 
الوحيــد ســجله الالعب ســجاد 
جاســم، فــي الدقيقــة )73( من 
املباراة.ورفع نفط الوســط رصيده 
للنقطة 9، فيما جتمد رصيد الكرخ 
عنــد النقطة 7. وشــهدت املباراة 
الوســط،  لنفط  واضحة  أفضلية 
وأضاع سجاد جاسم فرصة خطرة.

فيما مرت تســديدة محمد حسن 
بجوار القائم، لينتهي الشوط األول 
بالتعادل الســلبي. وفي الشــوط 
الثاني متكن نفط الوسط تسجيل 
الهدف في الدقيقة )73(، عن طريق 
سجاد جاسم.وحاول الكرخ تعديل 
الكفــة، لكنه اصطــدم بتتظيم 
خطوطه لتنتهي املباراة بفوز نفط 

الوسط بهدف دون رد.
واكــد مدرب نفط الوســط جمال 
 )0 علي أن الفوز في مباراة الكرخ )1ـ 
أعاد التوازن للفريق بعد خســارتن 
في بطولــة الدوري والــكأس أثرتا 

سلبيا على الروح املعنوية للفريق.
وقال علي: “املباراة لم تكن ســهلة 
أمام الكرخ فــي ملعبه فهو فريق 
ويقــوده طاقم  طمــوح شــبابي 
طمــوح قبــل املبــاراة كان يفكر 
بالصدارة وبالتالــي دخل مبعنويات 
عالية عكس فريقنا دخل املواجهة 
مضغوطا بشكل كبير بعد خسارة 
الفريق في اجلولة الثالثة أمام نفط 
ميسان وخسارتنا في بطولة كأس 
العراق أمام الصناعات الكهربائية”.

وبن: “الالعبون دخلوا املباراة بعزمية 
تصحيح املســار وتعويض اخلسارة 
في اجلولة املاضية وانتهجنا أسلوبا 
مميزا متكنــا خالله من الســيطرة 
الكرخ  الكرة وحتجيم خطورة  على 
واحملاولــة على املرمــى وجنحنا من 
إحــدى الكرات وســجلنا الهدف”.
للجهاز  اجلــاد  العمل  أن  وأوضــح 
الفنــي أثمر عن حتقيــق هذا الفوز 
املباريات  أن يكرروا ذلك في  متمنيا 
املقبلة للحفاظ على موقع الفريق 

في املراكز األولى. 

تقرير

غدا.. بدء الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز بإقامة أربع مواجهات
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العاملية  املغنيــة  تلقــت 
من  قيمة  هدية  شــاكيرا 
املمثلة األميركية غوينيث 
بالتــرو وهــي عبــارة عن 
قطعة مــن أواني للطبخ 
زهرية  الســيراميك  مــن 
عن  شاكيرا  وعبرت  اللون. 
بهذه  الكبيــرة  فرحتهــا 
ونشــرت  القيمة  الهدية 
صورتني لها في صفحتها 
الرســمية علــى موقــع 
وهي  االجتماعي  التواصل 
وفي  بالهديــة  ممســكة 
الصــورة الثانيــة طبعت 
قبلــة عليهــا وعلقــت: 
غوينيــث  لــك  "شــكرًا 

بالتــرو على قطــع أواني 
الطهــي اللطيفة اآلن أنا 
إلى شخص  بحاجة  فقط 
أطبخ  كيــف  ليعلمنــي 
الفنانــة  ان  والالفــت   ."
يوســف  فرح  الســورية 
منشــور  علــى  علقــت 

شاكيرا.

أحيت الفنانة الســورية 
أصالة الذكرى السادسة 
أيهم،  شــقيقها  لوفاة 
ونشرت له عبر صفحتها 
اخلاصــة علــى موقــع 
اإلجتماعــي  التواصــل 
صــورة، وعّلقــت عليها 
كّم  "مرقــوا  بالقــول: 
ســنة وأنــت بيّننــا مو 
موجــود.. تغّيــرت دنيي 
وتبّدلــت نــاس نقصت 
عددنا  ومثل  زادت..  وناس 
ونقص  خمســه  كّنا  ملّا 
واحد.. كّل شــى باحلياة 
شــعور  مّن  بنعيشــه 

ناقص شي .. احلزن ناقص 
حتّكم والفرح ناقص أمان 
تسامح  ناقص  والّزعل   ..
ثقه  ناقص  والّتصافــي 
ما  قــّد  يرحمــك  ..اهلل 
بابك  وفتحت  ســاعدت 

لكّل محتاج ..

احتفــل النجــم العاملي 
جــون ترافولتا بعيد ميالد 
ابنه بن، اذ نشــر صورة له 
وهو يغمره على حســابه 
اخلاص على موقع التواصل 
االجتماعــي، وّجه له من 
ببلوغه  معايــدة  خاللها 
وعّلق  ســنوات.  العشــر 
الصورة  علــى  ترافولتــا 
بالقول: "عيد ميالد عاشر 
وتلقى  بــن".  لـ  ســعيد 
عددا كبيرا من التعليقات 
الذين  املتابعني  قبــل  من 
التهاني  وجهــوا  بدورهم 
إلبنه. اجلدير ذكره ان جون 
احيا  قــد  كان  ترافولتــا 
مؤخرا ذكــرى وفاة زوجته 
املمثلــة األميركية كيلي 

بريســتون، التــي توفيت 
بعــد صراع مع ســرطان 
الثدي ملــدة عامني تقريباً. 
ويعد مــن الفنانني الذين 
بعدما  جنمهــم  يأفل  لم 
كبــروا في الســن بل زاد 
توهجــا وزاد االقبال عليه 
مــن املنتجني واجلمهور ملا 
جتعله  مميــزات  من  ميلكه 

في الصف االول دائما.

شاكيرا

جون ترافولتا

أصالة

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

هناك عدة حكــم واقوال وايضا قصائد 
غنائية تتناول موضوع كالم الناس ولعل 
اشــهرها ما ذكره االمام الشافعي في 
مقولة رائعة جسد فيها حكمة مفادها 
اننا طاملــا نعيش في مجتمــع فعلينا 
احترامه لكن بحدود املعقول، وان ارضاء 

الكل غاية ال تدرك.
يقول الشافعي في مقولته: "ضحكت 
فقالوا أال حتتشــم ؟ بكيــت فقالوا أال 
تبتســم ؟.. بســمت فقالوا يرائي بها 
بدا ما كتــم.. صمت  عبســت فقالوا 
فقالوا كليل اللســان نطقــت فقالوا 
كثيــر الكلــم.. حلمت فقالــوا صنيع 
اجلبان ولو كان مقتدرا النتقم.. بســلت 
فقالــوا لطيش به ومــا كان مجترئا لو 
حكــم.. يقولون شــذ ان قلت ال وإمعة 
حني وافقتهــم.. فأيقنت أني مهما أريد 

رضى الناس ال بّد من أن أذم".
كالم الناس حالة تؤرق الكثير منا، بغض 
النظر عــن امياننا بصحة هــذا الكالم، 
او تقاطعنــا معه، لذلك قــد قال وليام 
افضل  عقلك..  يقودها  حياة  شكسبير 
بكثير مــن حياة يقودهــا كالم الناس. 
فالعقل هو ما يســاعدنا على التمييز 
بني الصــواب واخلطأ، امــا كالم الناس، 
فهو غالبا ما يكون ألســباب بعيدة عن 
التقومي واإلصالح والنصح، لكنه طريقة 
معتقداتنا  حســب  االخرين  لتســيير 

وآرائنا نحن.
الى أي مــدى نرضخ الى اهــواء اجملتمع 

ونكون أسرى لكالم الناس؟
تقــول منــار النجــار الباحثــة بعلم 
االجتماع: "نحن في مجتمع ثرثار، فمن 
لم تتزوج يطرحون عليها سؤاال ساذجا 
بيدها  املوضوع  وكأن  تتزوجــني"،  "متى 
هي دون سواها، وعندما تتزوج يستمرون 
بطرح سؤال "هل حملت ام ليس بعد؟" 
وعندما تنجــب يلحون عليها بان اجنبي 
اخا او اختا، ومن ثم يتحدثون عن جنس 
املولود، فالبنت حتتاج اختا، والولد يحتاج 

اخا له، اذن فهي ملزمة حســب آرائهم 
بإجناب أربعة أوالد في االقل، ما ينتج على 
لوم اجملتمــع فيما بعد بأن الزمن صعب، 
وكان عليها ان تنجب طفال او اثنني، اذن 
فعلينا ان نعي شــيئا واحدا، ســعادتنا 
وآالمنا، نحن من يتحملها دون ســوانا، 
وبالتالي فيجب ان تكــون آراؤنا وحدها 
الفيصــل، طاملا نســتطيع التمييز بني 
اجتماعيا  املقبــول  وبني  واخلطأ،  الصح 
التقاليد  وغير املقبــول، فالثورة علــى 
واألعــراف بنحو مطلق تتســبب بردود 
أفعال غير محمودة، لكن يجب ان تكون 
منطقة الوســط، طريقنا للوصول الى 
الغاية املنشودة إرضاء اجملتمع والنفس".
كالم الناس، القيد الذي مينع عنا السير 
بطريــق اخلطيئة! هذا مــا ذكره مهند 
يقول: كل  البدري، موظــف متقاعــد، 
واحد منــا ان لم يخف من الكالم والذم 
واالنتقــاد سيســير بطريــق اخلطيئة، 

من دون خوف او محاســبة من ضميره، 
وألضرب لك مثال، لو ان أحد فكر بسرقة 
مــا من دار او محل، ما الذي يخطر بباله 
اول االمر؟ الفضيحة، والفضيحة تعني 
لــه، ونظراتهم  النــاس ولومهم  كالم 
التي ســيرمقونه بها، اذن فكالم الناس 
ليس قيدا سيئا باملطلق بل احيانا يكون 
مفيدا فــي مثل هذه احلــاالت واحلاالت 
املشــابهة، بل هو حاجة لكل مجتمع، 
ليكون رادعا عــن فعل اخلطأ، خاصة ان 
كان اخلوف من اجملتمــع اكبر من اخلوف 

من اهلل.
قد يوافق الكثير منــا رأي البدري، لكن، 
ان كان كالم النــاس رادعــا بالفعل من 
باب اخلــوف من الفضيحــة، اذن لِم لَم 
يــردع اللصوص الذين تنتشــر صورهم 
وفيديواهاتهــم على مواقــع التواصل 
االجتماعــي؟ لم تتكرر تلك الســرقات 
الكاميرات  الكل عــرف بوجــود  ان  مع 

وبفضيحة هؤالء اللصوص؟
الفيزيائــي ســتيفن  العالــم  يقــول 
هوكينج: هو قول الطبيعة لنا، بأن عقل 
اإلنســان قابل علــى ان يضاعف معدل 
عمله بنحو هائل اذا ما احتاج لذلك، إذا 
أردت رفع إصالح الناس، فحّرض عقولهم 

على العمل ال عضالتهم.
اذن فالعقل هو املدبر واملســير احلقيقي 
لنا لفعل شــيء ولالمتنــاع عن غيره، 
الضميــر الذي ال اجــد تعريفــا ماديا 
لــه، لكنه مرتبــط بنحو مــا بالعقل، 
ما يســاعدنا على التمييــز بني اخلطأ 
باحترام  يتمثــل  فالصواب  والصــواب، 
اجملتمع والبيئة التي ننشأ بها، وان يكون 
لنا رأي خاص نعلنــه على املأل في حال 
كان صائبــا حتــى وان رفضــه اجملتمع، 
فالتغيير اجملتمعي يبدأ من كل فرد منا، 
يعرف معنى احلرية ومساحة احلرية التي 

يجب ان يتمتع بها.

الصباح الجديد - وكاالت:
جنا طفــل عمره عامــان من املوت 
مبعجزة بعد أن ســقط من الطابق 
محظوظا  كان  حيث  عشر،  الثالث 
الستقراره فوق قفص حديدي يعود 
جلــاره، حيث مت اإلمســاك به حتى 

وصول رجال الدفاع املدني.
وكان الطفــل وحيــدا فــي منزله 
مبدينة هيفاي عاصمة إقليم أنهوي 
يلعب  كان  وبينما  الصني،  شــرقي 
في الشــرفة ســقط مــن ارتفاع 
يقترب من 40 مترا، وفقا لسلطات 

اإلطفاء.

إال أن الطفــل ســقط فوق قفص 
حديــدي أنشــأه جار يســكن في 
الطابق الســفلي خارج شــرفته، 

بغرض حماية بيته من السرقة.
وفي أعقــاب الســقوط، جنح اجلار 
في اإلمســاك بذراعي الطفل لكي 
ال يواصل الســقوط، فيما اتصلت 

زوجته بالشرطة.
وفي خالل دقائق وصلت قوات الدفاع 
املدنــي التي جنحت فــي تخليص 
الصغير بعد قطع ألواح احلديد، في 

عملية مثيرة مت توثيقها بالفيديو.
وطبقــا لوســائل إعــالم محلية 

نائما  الطفــل  تُرك  صينية، فقــد 
"لدقائق معــدودة"،  البيــت  فــي 
لكنه ســرعان ما استيقظ وتوّجه 
الشــرفة حيث تسلق سورها  إلى 

وسقط منها.
على  اإلطفاء  ســلطات  ونشــرت 
مواقع التواصل االجتماعي، لقطات 
فيديو لعمليــة اإلنقاذ التي حتبس 

األنفاس.
ولدى وصول القوات، عمدت إلى ربط 
الطفل بأحزمة أمان كي ال يسقط، 
ثــم قطعت بعض ألــواح القفص 

احلديدي وأخرجت الطفل ساملا.

طفل يسقط من الطابق الـ13 وينجو بمعجزة 

االعتدال طريق سالك صوب تحقيق الصواب

الصباح الجديد - وكاالت:
الزاهد  هنــا  النجمــة  فتحــت 
بــاب الفن أمام شــقيقتها فرح، 
واســتعانت بها للمشــاركة في 
مسلســل "حلوة الدنيا ســكر" 
والــذي يعــد أول بطولة مطلقة 
لهنا في عالم الدراما التلفزيونية 

ومن املقرر عرضه قريبا.
هنــا كشــفت عــن مشــاركة 

فــرح، مــن خــالل  شــقيقتها 
فيديــو نشــرته عبــر خاصيــة 
علـــى  بحســابها  "ســتوري" 
تصور  وهـي  إنستغـــرام،  موقـع 
فــي  املتواجـــدة  شقيقتهـــا 
املسلســل،  تصويــر  كواليــس 
وأعلنت أن فرح ستلعب دور أختها 
ضمن حكاية من حكايات العمل 
التي تقوم بتصويره حالياً، وقالت 

فرح إنها مرعوبة من التجربة.
وســبق أن جلــأت هنا إلــى حيلة 
لتشويق جمهورها ألول مسلسل 
مــن بطولتها املطلقــة، وقامت 
العمل  بوستر يحمل اسم  بنشر 
فقــط "حلــوة الدنيــا ســكر" 
هل  متابعيها،  توقعــات  وطلبت 
لتصنيــف  املسلســل  ينتمــي 
الدرامــا، أو الكوميديا، أو األعمال 

الرومانسية؟
ومت فرض طوق من الســرية على 
املسلســل  تصويــر  كواليــس 
املقرر طرحـــه قريبـا، كمـا خـال 
البوستـر األول مـــن أيـة صـورة 
وال حتـى لبطلتـه املطلقـة هنـا 

الزاهـد.
 45 املسلســل  يبلغ عدد حلقات 
حلقة  من تســع حكايــات، يتم 

تقــدمي كل حكايــة فــي خمس 
حلقــات، ومقتبــس عــن فكرة 
وتولى  الفخراني  يســري  الكاتب 
كتابة الســيناريو ورشــة كتابة 
محمد  وضياء  صالــح  إياد  تضم 
وفيــدرا وأحمد املصري وهشــام 
إســماعيل وهند فايــد ومحمد 
جالل وإيهاب بليبل وأمين الشايب، 

وإخراج خالد احللفاوي.

الصباح الجديد - وكاالت:
 أعلن وكالء شركة رينو في موسكو 
 Logan Stepway بدء مبيعات سيارة
التــي صنفــت كواحدة مــن أكثر 

السيارات العملية للعام اجلاري.
اجلديدة عن مركبات  السيارة  وتتميز 
Logan الســابقة بهيــكل أطــول 
ليكون  خصيصا  رينو  عدلته  بقليل، 
أكثر ارتفاعا عن األرض وميكن املركبة 

من اجتياز الطرق الوعرة بسهولة.
كما جهزت هذه الســيارة مبصابيح 

أمامية جديدة فيها عدسات خاصة 
تركــز حزم اإلضــاءة بشــكل ممتاز، 
الصدمات  وتصميم جديد ملمتصات 
يتداخل فيه اللونان الفضي واألسود 
بصــورة مميزة، وزينــت بعض عناصر 
بطريقة  بالكروم  اخلارج  من  هيكلها 

أنيقة وجذابة.
أما قمرة السيارة فصارت أوسع أيضا، 
مخصصة  مريحة  مبقاعــد  وجهزت 
خلمسة ركاب، وواجهة قيادة مجهزة 
بشاشــة تعمل باللمس، ومقود مميز 

فيه أزرار للتحكــم بأنظمة الصوت 
والقيادة والرد على املكاملات الهاتفية.
ووضعت فــي Logan أنظمة لتدفئة 
األمامي  والزجاجني  واملقــود  املقاعد 
واملطر،  للضوء  وحساسات  واخللفي، 
وحساسات مسافة أمامية وخلفية، 

ونظام ملنع االنزالق على املنعطفات.
وســتطرح منها عدة نســخ مزودة 
مبحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.6 
ليتر، بعزم 82 و102 و113 حصانا، تبدأ 

أسعارها من 11 ألف دوالر تقريبا.

هنا الزاهد تستعين بشقيقتها في مسلسلها
الجديد "حلوة الدنيا سكر"

رينو تطرح سيارة اقتصادية 

متقاعد من سيبيريا يرسم بابا نويل على جليد النهر 

الصباح الجديد - وكاالت:
في فضيحة تهز واحدة من أكبر عمالقة التكنولوجيا 
في العالم، يواجه رئيس األمن العاملي في شركة "أبل" 
األميركية اتهامات برشوة ضباط شرطة، على وفق ما 

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وذكر املصدر أن توماس موير متهم بتقدمي رشاوى على 
شــكل 200 جهاز "آي باد" بقيمــة 70 ألف دوالر إلى 
ضابطي شــرطة في والية كاليفورنيا، للحصول على 

تراخيص حمل أسلحة نارية مخفية، العام املاضي.
وقال مكتب املدعي العام في مقاطعة سانتا كالرا إن 
هيئــة محلفني كبرى وجهت االتهام إلى الرجل البالغ 

من العمر 50 عاما، والضابطني.
وأضاف أن "ضابطي الشــرطة رفضا إصدار تراخيص 
األسلحة اخملفية لشركة أبل حتى وافق موير على منح 

األجهزة ملكتب الشرطة".
وأوضح إد سوانســون محامي مويــر، أن موكله بريء، 
كما قالت شركة "أبل" إنها أجرت حتقيقاتها اخلاصة 

ولم جتد أي مخالفات.

الصباح الجديد - وكاالت:
 حطم ديفيد راش، رجل من والية أيداهو، رقًما قياسًيا 
في موســوعة غينيس لألرقام القياسية بعد ركوبه 
دراجة أحادية معصــوب العينني مع حركات بهلوانية 

باللعب بكرة صغيرة ومبقدار 463 مرة.
وكان ديفيد راش سجل في وقت سابق الرقم القياسي 
أللعاب الدراجة األحاديــة معصوب العينني بـ 30 مرة 
فقط من احلــركات البهلوانيــة ومت حتطيمه من قبل 
جيرميــي ووكر بإدارتــه بعد وصوله إلــى 70 مرة قبل 

إسقاط الكرة أو فقد توازنه.
من اجلديــر بالذكر أن راش حطم حتــى اآلن أكثر من 
150 رقًما قياســًيا في موسوعة غينيس في مجاالت 
متنوعــة منها تعزيــز تعليم العلــوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات.
وقال راش إن احملاولة بأكملها استغرقت دقيقة و ست 

ثوان وإنه سعيد بهذه التجربة.
وكان حصل منذ عدة أســابيع على رقماً قياسياً من 
خالل التقــاط 50 قطعة مــن ذرة الكراميل في فمه 

خالل دقيقة واحدة.

فضيحة رشوة تهز "أبل" 
بعد واقعة "األسلحة 

النارية"

يحطم رقما قياسيا بقيادة 
الدراجة معصوب العينين

الصباح الجديد - وكاالت:
 رسم املتقاعد من شــرق سيبيريا، 
أليكسي ســيدوروف، بطاقة بريدية 
ضخمــة تهنــئ اجلميع بعيــد رأس 
الســنة على جليد نهــر "خوموتينا" 
بالقرب من قرية ماركوفو في مقاطعة 

آمور الروسية.
وتقع قريــة ماركوفو في منطقة تبعد 
39 كيلومتــرا عــن احلدود الروســية 
الصينيــة. وقرر املتقاعد الروســي 
منذ أعوام رســم بطاقــات بريدية 
على جليد النهر في موسم الشتاء 

ليهنئ أهالي القرية بعيد رأس السنة. 
االحتفالية  الفعاليــة  تلك  ثم حتولت 
املنطقة  اجتذب ســكان  تقليــد  إلى 
فوتوغرافية  صــورا  يلتقطــون  الذين 

عشية عيد رأس السنة.
ونشر أهالي املنطقة صورا فوتوغرافية 
على  اجلليديــة  البريديــة  للبطاقــة 
احمللية  االجتماعي  التواصل  شــبكات 
والروســية حيث بدأت تتمتع بشعبية 

فائقة.
وقام رواد الفضــاء الروس العام املاضي 
للبطاقة  فوتوغرافية  بالتقاط صــورة 

احملطة  مــن  الضخمة من  اجلليديــة 
الفضائية الدولية.

ومنــذ ذلــك احلــني بــدأ، أليكســي 
ســيدوروف، البالغ من العمر 70 عاما 
يتلقى كل عام بطاقــات بريدية حيث 
هنأه مســتخدمو اإلنترنت من جميع 
أنحــاء العالــم بعيدي امليــالد ورأس 

السنة.
يذكر أن املتقاعد الروســي عرض على 
أصدقائــه الصينيني أن يرســموا معا 
العام املقبل بطاقة بريدية أكبر حجما 
على جليد نهر آمــور الذي يفصل بني 
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