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بغداد - وعد الشمري:
أكدت جلنــة مراقبــة احلكومة 
أن  األربعــاء،  أمــس  النيابيــة، 
أداء مجلــس الــوزراء في تراجع 
مستمر، مشيرة إلى أن إخفاقات 
عديــدة حصلت الســيما على 
صعيد توزيع الرواتب واســتمرار 
االقتراض وتراجــع امللف األمني، 
مجلــس  رئاســة  متهمــة 
من  العديد  بتعطيــل  النــواب 
واالســتضافات  االســتجوابات 

للمسؤولني التنفيذيني.
النائب  اللجنــة  وقــال عضــو 
محمد البلداوي في تصريح إلى 
"تقديراتنا  إن  اجلديد"،  "الصباح 
ومع انتهــاء العام احلالي، تظهر 
بــأن األداء احلكومي فــي تراجع 

مستمر".
وأضــاف البلــداوي، أن "التراجع 
تشــخصه جلنتنــا مــن خالل 
مستوى األداء واخلدمات املقدمة 

إلى الشارع العراقي".
أن "تزايــد مــن  إلــى  ولفــت، 
االمتعاض الشعبي من احلكومة 
وقت  فــي  ملحوظــاً،  أصبــح 
اجنازات  بأن حتقــق له  يأمل  كان 

وتنتشله من الواقع املرير".
عديدة  "أزمات  أن  البلداوي،  وبني 
أصبحت تواجه البالد، والســبب 
التخطيط احلكومي،  هو ضعف 
تأخير  موضــوع  مقدمتها  وفي 

توزيع الرواتب ألشهر عدة".
وأورد، أن "احلكومة فشــلت في 
أرســال موازنة عــام 2020، إلى 
مجلس النواب للتصويت عليها، 
لالقتراض،  بقانونني  واستبدلتها 
وهذا فشــل واضح علــى األداء 

التنفيذي".
ونبه البلداوي، إلى أن "ما سيزيد 
الوضــع االقتصــادي تعقيــداً، 
هو إرســال احلكومة مشــروعاً 

متويل  بحجــة  لالقتراض  ثالثــاً 
االنتخابات املبكرة، في وقت هي 
العام  موازنة  تقدمي  في  متلكئة 

املقبل".
وأكــد، أن "األزمــة الصحية ما 
العراق،  زالت مستشــرية فــي 
ومعــدالت اإلصابــة بفيــروس 
كورونا مرتفعــة، مع عدم وجود 
حلــول لها، ســواء على صعيد 
التعاقد للحصول على لقاحات، 

أو العالجات املعتمدة دولياً"

هو  األمنــي  "الوضــع  أن  وأورد، 
اآلخر دخل في تدهور مع حصول 
األســبوع  منتصف  تفجيــرات 
احلالي فــي بغداد، ومــن قبلها 
داعش  تنظيم  هجمات شــنها 
اإلرهابي في احملافظات احملررة ضد 

القوات األمنية واملدنيني".
إن  بالقــول،  البلــداوي  وخلص 
"رئاســة مجلس النواب تعّطل 
العديد من طلبات االســتجواب 
الوزراء  رئيس  إلى  واالستضافات 

على  للوقوف  حكومته  وأعضاء 
أسباب تردي األوضاع العامة في 

العراق". 
مــن جانبه، ذكر عضــو اللجنة 
األخر ســتار اجلابري، أن "العديد 
من املالحظات مت تسجيلها على 
األداء احلكومي لألشهر املاضية".

وأضاف اجلابــري، في تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "العراق 
يأمــل بأن تكون هــذه احلكومة 
يعاني  الذي  الواقع  لتغيير  بداية 

منه الســيما على صعيد توفير 
اخلدمات".

ونــوه إلــى أن "مــا نلحظه هو 
اســتمرار املعانــاة، والغضــب 
احلاجة  وبالتالي جاءت  الشعبي، 
لكــي متــارس احلكومــة دورها 
الســيما فــي احملافظــات التي 

تعاني من نقص في اخلدمات".
"مجلس  أن  إلى  اجلابري،  وانتهى 
النــواب هــو االخر ميــارس دوره 
تقــومي عمل  أجل  الرقابي مــن 

احلكومة وهناك عدد من طلبات 
واالســتضافة  االســتجواب 
املوجهة إلــى وزراء نأمل بأن تتم 

خالل املدة املقبلة".
أن حكومة مصطفى  إلى  يشار 
الكاظمي كان قد مت تشــكيلها 
احلالي خلفاً  العــام  ايار من  في 
املهدي  حلكومــة عــادل عبــد 
التــي اســتقالت حتــت ضغط 
التظاهرات الشــعبية املطالبة 

باإلصالح.

أداء حكومة الكاظمي في تراجع مستمر
ورئاسة البرلمان تعطل استجواب المسؤولين

تعيينات سلك الشرطة ستشمل 100 ناجية
من استرقاق داعش 

طالبوا بتحويل سنجار الى محافظة  توعدت المخالفين وفق قانون الصحة العامة

الصحة: تحذر من تزايد اإلصابات واالضطرار
لفرض الغلق الجزئي او التام

السليمانية ـ عباس اركوازي:
من املقــرر ان تنضم 100 فتاة إيزدية 
مــن الناجيات من قبضــة تنظيم 
داعــش االرهابــي في ســنجار إلى 
قوات الشرطة، تنفيذاً لالتفاق الذي 
توصلت إليــه احلكومة االحتادية مع 
األوضاع  لتطبيع  إالقليــم  حكومة 

في سنجار.
واعلن النشــاط املدني االيزدي علي 
تصريح  فــي  خانســوري  حســني 
للصباح اجلديــد، ان اكثر من ثمانية 
االف مواطــن من ســنجار تقدموا 

بطلبات للتعيــني في صفوف قوات 
الشرطة العراقية التي ستخدم في 
قضاء سنجار، الذي من املقرر تعيني 
2500 منهــم مبوجــب االتفاق الذي 
توصلت اليــه احلكومة االحتادية مع 

اربيل لتطبيع أالوضاع في القضاء.
واشار خانســوري الى ان السلطات 
وافقت على  االدارية فــي ســنجار 
إيزدية ضمن تلك  100 فتــاة  تعيني 
القــوات، وســتكون غالبيتهن من 

الناجيات من استرقاق داعش.
الناجيــات، ذهبت  احــدى  وقالــت 

لتسجيل اســمي ضمن املتقدمات 
في  الشــرطة  قوات  إلى  لالنضمام 
ســنجار، لكي امتكن من الدفاع عن 
واخواتي في سنجار وحماية  اخوتي 

وطني واهلي.
وتابعــت، "ســواء أكان التعيني من 
ِقبل احلكومــة العراقية أو حكومة 
إالقليم، نريد أن يقوموا بفعل شيء 
من أجلنا نحن الناجيات من داعش".

النســاء  ان  خانســوري  ويضيــف 
من  الناجون  واألطفــال  الناجيــات 
مشــاكل  من  يعانون  داعش  ارهاب 

اجتماعيــة،  وصدمــات  نفســية 
النزوح،  مخيمــات  في  ويعيشــون 
فضــالً عن ان من متكــن منهم من  
العودة إلى دياره يعاني من نقص في 

احلصول على اخلدمات األساسية.
اذا ان قرابــة 100 الف مواطن يزيدي 
املاضية  الســنوات  خــالل  عــادوا 
الى ســنجار، ولكنهــم يعانون من 
ظروف معيشــية صعبة ويفتقرون 
الصحية  الرعايــة  الــى  في ظلها 
للشــرب  الصاحلة  واملياه  والتعليم 

واألمن واالستقرار.

بغداد ـ الصباح الجديد:   
والبيئــة،  الصحــة  وزارة  لوحــت 
العودة  األربعــاء، بإمكانيــة  امس 
إلــى اإلغــالق التــام أو اجلزئي في 
حــال ارتفــاع اإلصابــات بفيروس 
الفرق  دعت  فيما  املستجد،  كورونا 
الصحية ملتابعة املطاعم واملقاهي 
تطبيق  فــي  واملتنزهات  واملــوالت 
واتخاذ االجراءت  الوقائية  االجراءات 
بحق اخملالفني وفــق قانون الصحة 

العامة.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه 

الصباح اجلديد: "فــي الوقت الذي 
شــهد الوضع الوبائــي في العراق 
التحسن تدريجيا  وذلك بانخفاض 
عــدد االصابات والوفيات بشــكل 
واضح مع تصاعد نســب الشفاء 
وارتفاع  عدد الفحوصات الى عشرة 
اضعاف عما كان عليه في شــهر 
أيار املاضي نتيجــة اجلهود احلثيثة 
و املســتمرة التــي بذلتهــا وزارة 
الباسل  االبيض  وجيشها  الصحة 
ومســاندة  احملدودة  وبامكانياتهم 
الــوزارات واجلهات الرســمية وغير 

وزارة الصحة ومن  الرســمية، فان 
منطلق احملافظة علــى هذا االجناز 
الــذي حتقق فــي الســيطرة على 
الوضــع الوبائي وضمان اســتمرار 
التناقص باعداد االصابات والوفيات 
حلني انحســار الوباء بشكل كامل 
االستمرار  الكرام  باملواطنني  تهيب 
بالتقيــد باالجــراءات الوقائية من 
اجلسدي،  والتباعد  الكمامة  ارتداء 
ســيما اننــا فــي بدايــات فصل 
الشــتاء وانخفاض درجــات احلرارة 
بيئة مناسبة النتقال  الذي يعطي 

العدوى جتنبا الرتفاع االصابات  مرة 
اخــرى ال ســامح اهلل واالضطرار 
لفرض الغلق اجلزئــي او التام كما 
البلدان  االن في معظــم  يحــدث 
االوروبيــة نتيجــة تفاقــم عــدد 

االصابات والوفيات".
وأضــاف البيان: "كمــا نؤكد على 
ادارات املدارس والهيئات التدريسية 
والكليات  املــدارس  جميــع  فــي 
بتطبيق  التام  بااللتــزام   واملعاهد 
للصحة  العليــا  اللجنة  قــرارات 

والسالمة الوطنية....".

»المشاريع النفطية » تعتزم التعاون 
6النوعي مع »الحديد والصلب » بعد الصمت عن المغرب.. هل تغير

3 موقف السلطة الفلسطينية من التطبيع؟

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أمس  التخطيــط  وزارة  أعلنــت 
االربعاء، حتديد سعر برميل النفط 
بـــ 42 دوالراً فــي املوازنة العامة 

املقبلة.
الوزارة عبد  املتحدث باسم   وقال 
الزهــرة الهنــداوي فــي تصريح 
رســمي: "مت حتديد ســعر برميل 
النفط بـــ 42 دوالراً فــي موازنة 
العــام املقبل 2021، وفق معدالت 
أســعار برميل النفط والتوقعات 

بشأنها".
الهنــداوي أوضــح أن "املوازنــة 
العامة للبالد تعتمد على ســعر 
أقــل مما هــو متوقــع، لتالفي أي 
مشاكل قد تواجه أسعار النفط 

اخلام مستقبالً".
ولفت الهنداوي إلى أن "األســعار 
احلالية لبرميل النفط اخلام تتراوح 
حول الـ 50 دوالراً، وهنالك توقعات 
بارتفــاع األســعار أكثــر من هذ 

الرقم مستقبالً".

بغداد - الصباح الجديد:
نفى نائب رئيــس مجلس النواب 
بشير احلــــداد امس االربعاء، ما 
احلكومة  دخول  بشــأن  تداوله  مت 
مبفاوضــات مــع صنــدوق النقد 
الدينار  ســعر  لتخفيض  الدولي 

العراقي امام الدوالر األمريكي.
وانتقــد احلــداد في بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديــد نســخة منه، 
"التصريحات غير املســؤولة من 
واجلهات  الشخصيات  بعض  قبل 
الذين أدعوا بأن احلكومة العراقية 

صندوق  مــع  مفاوضات  دخلــت 
النقد الدولي واملؤسسات الدولية 
انخفاض سعر  والسعي من أجل 
مقابل  العراقــي  الدينــار  صرف 
الــدوالر األمريكــي ممــا أدى إلى 
العمالت  بــني  انخفــاض قيمته 
العاملية في األيام القليلة املاضية 
وولــدت مخــاوف لدى الشــارع 

العراقي".
وأضــاف احلــداد أن "ذلــك مجرد 
صحيحة  غير  وتصريحات  أقاويل 

وبعيدة عن احلقائق".

بغداد - الصباح الجديد:
أكد مقرر جلنــة النزاهة النيابية 
عبد االمير املياحــي ، األربعاء، أن 
أجوبــة محافظ البنــك املركزي 
لالجابة  مخيف  غالب  مصطفى 
النواب  داخل مجلــس  شــفاها 
غير مقنعة ، مشيرا إلى أن األمر 

سيمضي نحو االستجواب .
وقال املياحــي في تصريح تابعته 
النزاهة  “جلنة  إن  اجلديد،  الصباح 
النيابيــة لديها مالحظات كثيرة 
حول نافــذة مزاد بيــع العملة”، 
مبينــا أن “مجلــس النــواب لم 
لالجابة  احملافظ  بإجابــات  يقتنع 
على السؤال الشفاهي وان األمر 

سيمضي نحو االستجواب”.
وأضاف، أن “هناك شركات صرافة 
وهمية وهنــاك أموال يتم بيعها 
بالتعليمات”،  البنــك  التزام  دون 
الفتــا إلــى أن “محافــظ البنك 
مخيف  غالب  مصطفى  املركزي 
ملتــزم بســعر محــدد ادى الى 
ارتفاع أسعار الدوالر في األسواق 
احمللية”. وكان عضو اللجنة املالية 
النيابية عبد الهادي الســعداوي 
أكد في تصريح ســابق أن ارتفاع 
صرف الــدوالر ليس وفــق توجه 
بل  اقتصادية  وسياسة  حكومي 
حصل إثر التخبط في إدارة البنك 

املركزي.

لجنة النزاهة النيابية تعتزم 
استجواب محافظ البنك المركزي 

بشأن مزاد العملة

لجنة مراقبة الحكومة النيابية: 

حكومة الكاظمي "ارشيف"

التخطيط: 42 دوالر سعر برميل 
النفط في موازنة العام المقبل 2021 

نائب رئيس البرلمان ينفي: 
ال مفاوضات بين الحكومة وصندوق 
النقد الدولي لتخفيض سعر الدينار

الصباح الجديد - متابعة:
رجب  التركي،  الرئيــس  وصف 
طيــب أردوغان امــس األربعاء، 
املفروضة  األميركية  العقوبات 
على أنقرة لشــرائها منظومة 
باملوقف  روســية  جــوي  دفاع 

العدائي ضد تركيا.
فرض  املقبول  غيــر  "من  وقال 
عقوبــات على تركيــا مبوجب 
قانون "مكافحة أعداء الواليات 
أنها  إلــى  مشــيراً  املتحدة"، 
هدفها  حتقيق  في  ستفشــل 
الذي قال إنه يتمثل في اإلضرار 
الدفاعية  الصناعــات  بجهود 

التركية.
وفرضــت الواليات املتحدة قبل 
تركيا  يومــني، عقوبات علــى 
إس  صواريخ  شــرائها  بسبب 
400-، شملت رئاسة الصناعات 
الدفاعية، وحظر كل الصادرات 
وفرض  تركيا  إلى  العســكرية 
إســماعيل  علــى  عقوبــات 
دميير، مدير رئاســة الصناعات 

العسكرية ومعاقبة مسؤولي 
الدفاعية،  الصناعات  رئاســة 
وفرض قيود لدخول مســؤولي 

تركيا إلى أميركا.
كمــا قــال موقع تابــع لوزارة 
اخلزانــة األميركيــة، فــي 14 

ديســمبر اجلــاري، إن الواليات 
املتحدة فرضــت عقوبات على 
الدفاعيــة  الصناعــات  إدارة 
وثالثــة  ورئيســها  التركيــة 
موظفــني، عقابــاً ألنقرة على 
جوي  دفاع  منظومة  شــرائها 

روسية.
وأعلنت واشــنطن أنها أبلغت 
 S400 تركيا أن شراء منظومة"
األميركي  اجليــش  ســيعرض 
"تركيا  وأضافــت:  للخطــر". 
 S400 منظومــة  اشــترت 

الروسية وجتاهلت حتذيراتنا".
األميركية  العقوبات  وشملت 
على تركيــا تعليق صفقة بيع 

مقاتالت F35 ألنقرة، ايضا.
مبوجب  العقوبــات  فــرض  ومت 
قانون مكافحــة أعداء أميركا 

.CAATSA املعروف باسم
تركيا في عام  وكانت تسلمت 
اجلوي  الدفاع  منظومات   2019
الروسية "إس400-"، ما تسبب 
بأزمــة في العالقــات التركية 
إدارة  ومعارضــة  األميركيــة، 
مراراً  أكد  الــذي  ترمب،  دونالد 
املبرمة  للصفقة  بــالده  رفض 
فــي 2017، بحجــة أن هــذه 
تتماشى  ال  الروسية  األسلحة 
مــع نظام دفاع حلف شــمال 

األطلسي.
وفي السياق، اعلن رئيس اجمللس 
األوروبي امس األربعاء ايضا، أن 
دول االحتاد قررت معاقبة تركيا 

دون إغالق باب احلوار معها.
جاء هــذا، بعدما أعرب الرئيس 

أردوغان،  طيــب  رجب  التركي، 
خالل مكاملة هاتفية مع رئيس 
ميشال،  شارل  األوروبي  اجمللس 
عــن أمله في فتــح "صفحة 
جديــدة" بــني بــالده واالحتاد 
أول  األوروبــي، وذلــك ضمــن 
اتصال بني اجلانبني منذ فرضت 
بروكســل عقوبات على أنقرة 

األسبوع املاضي.
وكشــفت الرئاســة التركية، 
في بيان، أنــه وفي الوقت الذي 
تركيــا فتح صفحة  تريد فيه 
جديدة مع االحتاد األوروبي، يبذل 
إلثارة  حثيثة  جهــوداً  البعض 

أزمات.
إنقاذ  إلــى  أردوغان  دعــا  كما 
العالقات التركية - األوروبية مما 
ســّماها حلقة مفرغة، معرباً 
إعــادة إطالق  رغبتــه في  عن 
احلــوار مع االحتــاد األوروبي من 
برّمته  الوضع  إلى  النظر  خالل 
وعلى أساس املصالح املتبادلة، 

بحسب تعبيره.

االتحاد األوربي يعتزم معاقبتها ايضا

اردوغان يعد العقوبات األميركية على تركيا موقفا معاديا سيؤول الى الفشل

تقريـر

الصباح الجديدـ  وكاالت: 
سجلت أسعار النفط تراجعا 
زيادة  بفعــل  األربعــاء،  امس 
اخلام  مخزونات  فــي  مفاجئة 
واســتمرار  املتحدة،  بالواليات 
املســتثمرين حيال  مخــاوف 
تراجع الطلب على الوقود، في 
ظل تشــديد إجــراءات العزل 
العــام فــي أوروبــا ملكافحة 

كوفيد19.
اآلجلة خلام  العقــود  ونزلــت 
برنــت 15 ســنتا- مــا يعادل 
0.3 باملئــة - إلــى 50.61 دوالر 
للبرميــل بحلــول الســاعة 
غرينتــش،  بتوقيــت   0:750
اآلجلة  العقود  تراجعت  بينما 
خلام غرب تكســاس الوسيط 
يعادل  ما   - 13سنتا  األميركي 
0.3 باملئــة - إلــى 47.49 دوالر 

للبرميل.
ونقلت رويترز عــن إدوارد مويا 
لدى  الســوق  محللي  كبيــر 

أواندا قوله "أسعار اخلام نزلت 
تقرير  أن ســجل  بعــد  قليال 
البترول  )معهــد  مخزونــات 

األميركي( زيادة متعاقبة".
وزادت مخزونــات اخلام مليوني 
املنتهي  األســبوع  في  برميل 
في 11ديســمبر إلى نحو 495 
ملعهد  وفقــا  برميل  مليــون 

البترول األميركي.
وتوقع محللــون انخفاضا 1.9 
وفقا الستطالع  برميل  مليون 
املقرر  ومن  رويترز.  أجرته  للرأي 
احلكومية  البيانــات  صــدور 
الرســمية فــي وقــت الحق 

األربعاء.
وفي وقت سابق الثالثاء، حذرت 
وكالــة الطاقة الدولية من أن 
توزيع لقاحات مضادة لفيروس 
كورونا هذا الشــهر ملكافحة 
اجلائحــة لن يعكس ســريعا 
الضربة الساحقة التي تلقاها 

الطلب العاملي على النفط.

انخفاض اسعار النفط بفعل 
زيادة مفاجئة في مخزونات 

الخام األميركية

التزم 
بوسائل 
الوقاية
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البصرة - سعدي السند :

تواصل جامعة البصرة من خالل 
العلمية   ومراكزهــا  كلياتهــا 
تنفيــذ عــدد مــن الفعاليات 
واألنشــطة التخصصيــة في 
واعداد  العلمية  ضوء مسيرتها 

طلبتها وخدمة اجملتمع .

مضاعفات ما بعد الشفاء من 
كورونا

فقــد نظمــت كليــة الزراعة 
علمية  نــدوة  البصرة  بجامعة 
الشفاء  بعد  ما  مضاعفات  عن 
باحثني من  من كورونا مبشاركة 
جامعة البصروة ، وتهدف الندوة 
التي  باملضاعفات  التعريف  الى 
ميكن ان يصاب بها األشــخاص 
الذيــن تشــافوا مــن اإلصابة 

بالفايروس.
عدة،  محــاور  الندوة  وتضمنت 
االكسدة  مضادات  دور  أوضحت 
الفايــروس، فضال  ضــد هــذا 
التي  باللقاحات  التعريــف  عن 
تســتخدم حاليا في بعض دول 
العالم. ودعا الباحثون في الندوة 
الــى االلتزام بالوقايــة وانتظار 
النتائــج النهائيــة املترتبة عن 
اللقاحات املستخدمة حاليا في 

بعض الدول.

االمراض اجللدية خالل فترة 
جائحة كورونا

جامعة  الطب  كليــة  ونظمت 
في البصــرة نــدوة علمية عن 
فترة  خــالل  اجللدية  االمــراض 
باحثني  جائحة كورونا مبشاركة 
مــن كلية الطــب وكلية طب 
الزهراء وكلية الطب في جامعة 

ذي قار .
وتهــدف النــدوة الــى االطالع 
في  املســتجدات  اخــر  علــى 
حقــل االمــراض اجللدية خالل 
واالعراض  فترة جائحــة كورونا 
اجللدية ملرضــى كورونا وكيفية 
اضافة  وعالجها  تشــخيصها 
الى كيفية التواصل مع املرضى 

خالل فترة اجلائحة. 
وتضمنــت النــدوة مناقشــة 
بحــوث تشــخيص االعــراض 
اجللدية ملرضــى كورونا وطريقة 
التشــخيص و العالج وكيفية 
التواصــل مع املرضــى عن بعد 
وتناولت  اجلائحــة  فتــرة  خالل 

االخطــاء الطبيــة الشــائعة 
االمراض  في تشــخيص وعالج 
االدوية  ناقشت  وكذلك  اجللدية 
املســتعملة في عــالج كورونا 
اجلانبيــة وخصوصــاً  واثارهــا 
التعامل  وكيفية  منها  اجللدية 
املزمنــة اجللدية  مع االمــراض 
ومنــط عالجهــا خــالل فتــرة 
الندوة بضرورة  واوصت  اجلائحة. 
التأكيد على استخدام التواصل 
عن بعد عند الضــرورة ملعاجلة 
املرضــى والتواصل معهم .كما 
اكــدت علــى ضــرورة التعاون 
مــع جميــع االختصاصات في 
تشخيص وعالج احلاالت اجللدية 
املعقدة.   وحثــت املرضى على 
االســتمرار في عــالج االمراض 
حالياً  املتاحة  باالدويــة  اجللدية 
اجراء  مع  للمناعــة  واملضبطة 
للمرضى خالل  دقيقــة  مراقبة 

فترة العالج .

القدرة على ابدال االفكار 
السلبية باإليجابية

كما نظمت كلية التربية للبنات 
فــي جامعــة البصــرة حلقة 

نقاشــية عن القدرة على ابدال 
االفكار السلبية باإليجابية في 

ظل جائحة كورونا.
 وتضمنت احللقة التي قدمتها 
الدكتــورة هنــاء عبــد النبي 
العبــادي محاور عــدة، تناولت 
اجلوانب الســلبية التي مير بها 
الفــرد في ظــل تفشــي وباء 
ابدال  وكيفية  كورونــا  جائحة 
ايجابية  الى  الســلبية  األفكار 
محددة  واقعيــة  طــرق  بأتباع 
لتحســني احلالة النفسية في 
االوقــات التــي تتفاقــم فيها 
الهموم واخملاوف املرضية.وتهدف 
احللقة الى طــرح بعض احللول 
من اجل التخلــص من األفكار 
السلبية التي تزيد القلق والتوتر 
ألفكار  والتوصل  البعــض  لدى 
االضطرابات  تقلــل  ايجابيــة 

النفسية.
وأوضحــت احللقــة عــددا من 
املمارسات التي تقلل من القلق 
االنتباه  تشتت  منها:  النفسي 
عما يؤرق الفــرد ويثير مخاوفه 
يساعد  الذي  التأمل  وممارســة 
التغلب  في  الذهني  االستغراق 
على الضغوط النفسية، فضال 

عــن النظر لألمور مــن منظور 
مختلف.

الصناعات الصغيرة في قضاء 
ابي اخلصيب

ناقشت دراسة في كلية التربية 
بجامعة  االنســانية  للعلــوم 
البصــرة ) الصناعات الصغيرة 
في قضاء ابي اخلصيب( للطالبة 

رشا غدير سمير.
   و تناولت الدراســة اثر عوامل 
تباين  التوطــن الصناعي فــي 
في  الصغيرة  الصناعات  وتوزيع 
قضاء ابــي اخلصيب, فضال عن 
دراســة اهم انــواع الصناعات 
القضاء ودراســة  الصغيرة في 
اهم املشــاكل التــي أثرت في 

منوها وتطورها. 
مفهوم  الدراســة  وتضمنــت 
الصغيــرة  الصناعــات 
وتصنيفهــا  وخصائصهــا 
التاريخي  وتطورهــا  وأهميتها 
اخلصيــب  ابــي  قضــاء  فــي 
ومقومــات التوطــن الصناعي 
والتوزيع  الصغيــرة  للصناعات 
قضاء  في  للصناعات  اجلغرافي 

ابي اخلصيب .
ان  الدراســة   توصلــت  و      
بلغ عددها  الصناعات الصغيرة 
في قضاء ابــي اخلصيب)1558(
وبعدد)7599(عامــالً  منشــأة 
لعــام2019, ومن خــالل البنية 
الصغيرة  للصناعــات  املكانية 
في القضاء اتضح ان الصناعات 
نوعــاً  تضــم)22(  الصغيــرة 
صناعيــاً موزعة علــى)3( فروع 
الصناعات  فرع  واحتل  صناعية 
الغذائيــة نســبة)%9.8(, امــا 
فروع الصناعات اإلنشائية فقد 
شكل نســبة)%15.4(, في حني 
االخرى  الصناعات  فرع  شــكل 
تعددت  وقــد  نســبة)74.8%(. 
انواع الصناعــات الصغيرة في 
قضاء ابي اخلصيب اذ شــملت 
منها)الصناعات  عــدة  فــروع 
اخلشبية  والصناعات  الغذائية, 
)األثاث, والنجــارة(, والصناعات 
عن  فضــال  املعدنية)احلــدادة(, 
كالســمكرة  اخرى  صناعــات 
وقد  والصباغــني,  والدوشــمة 
تباينت تلك املنشــآت في اعداد 

االيدي العاملة.

اجلراثيم اخليــطية

بجامعة  العلوم  كلية  ناقشت 
املوســومة   الدراســة  البصره 
املواد  و تشــخيص بعض  )عزل 
الفعا لة من اجلراثيم اخليــطية 
واختبــار فعاليتها ضد العزالت 
املرضية(  للباحثة والء عيســى 

غضبان  .
 وتهــدف الدراســه الــى عزل 
البكتريا  انواع من  وتشــخيص 
اخليطية  من الرواســب وانتاج 
وتنقية املضــادات احليوية التي 
الصفــات  ودراســة  تنتجهــا 
والكيميائيــة  الفيزيائيــة 
للمضادات  احليويــة  والفعالية 

ضد العزالت املرضية. 
 تضمنت الدراسه جمع العينات 
والرواسب  األهوار  رواســب  من 
البصرة  البحرية  في محافظة 
13 عزلة من  واحلصــول علــى 
كانــت  اخليطيــة   البكتريــا 
كرام  لصبغة  موجبة  جميعها 
الدراسة اجراء دراسات  .واوصت 
املنتجات  حــول  مســتفيضة 
االيضيــة االوليــة و الثانويــة 

لعزالت البكتيريا اخليطية .

أنشطة وفعاليات تخصصية أقامتها جامعة البصرة
تابعتها “الصباح الجديد”

أوضحت الندوة 
دور مضادات 
االكسدة ضد 

هذا الفايروس، 
فضال عن التعريف 

باللقاحات التي 
تستخدم حاليا في 

بعض دول العالم
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 بوابة جامعة البصرة

مدير عام احلبوب يقوم بجولة استطالعية في مخازن ومواقع الشركة

بغداد - الصباح الجديد :
أجنـــزت مالكات مصنع الكندي التابع الى الشركة 
العامة ملعدات االتصاالت والقدرة إحدى شركات وزارة 
الصناعة واملعادن أعمال ربط وتشغيل 6 منظومات 
لتحســني معامل القدرة p.f بسعات ) kvar ٨٠٠ ( و 
) kvar ١٠٠٠ ( في معمل اسمنت بادوش اجلديد بعد 

إكمال تصنيعها وبفترة قياسيـة .  
وقـــال مدير عام الشركة املهندس معتـــز محمـد 
عبـــاس ان املنظومات املنجزة أســهمت بترشــيد 
إستهالك الطاقة الكهربائية وتوفير جزء كبير منها 
عن طريق حتسني معامل القدرة املنخفض ٠,٧ ورفعه 
الــى ٠,٩٨ ما أدى إلى إنخفاض التيار املســحوب من 
مصدر التجهيز الى ٣٠% عن قيمته السابقة وزيادة 
كفاءة واســتقرار الفولتية اجملهــزة إضافة إلى انها 
ستسهم أيضاً في إطالة العمر األفتراضي لألجهزة 
الكهربائية املســتخدمة في املعمل ، مؤكداً ان لدى 
مصنع الكندي كوادر ذات خبــرات كبيرة ومتراكمة 
في مجال تصميم وتنفيذ منظومات معامل القدرة 
مبختلف الســعات وله إجنازات كبيرة في كل أنحاء 

العراق في هذا اجملال احليـوي . 
على صعيــد متصــل أكـــدت الشــركة العامة 
للصناعات الكهربائية وااللكترونية إحدى شــركات 
وزارة الصناعة واملعادن استمرار ) معمـــل إنتـــاج 
األوكسجيـن الطبـــي ( في مصنع املصابيح التابع 
للشــركة بالتجهيز اليومي للمستشفيات بسائل 
وغاز األوكسجني الطبي إضافة إلى جتهيز املواطنيـن 

 .
وقـــال مدير عام الشركة املهندس سفيـان فـوزي 
اجلبـوري ان الكميات اجملهزة الى مستشفيات صحة 
الكرخ والرصافــة للفترة من ) ٣٠ / تشــرين الثاني 
ولغايـــة ٥ / كانــون األول ٢٠٢٠ ( بلغــت ) ٥٢٥٣ ( 
أسطوانة غاز األوكسجني و ) ٢٢٠٠٠ ( لتر من سائل 
األوكســجني الطبي ، مشــيراً الى انه قــد مت البدء 
فعلياً بتأهيل خط آخر إلنتاج ســائل األوكســجني 
الطبي والذي كان متوقفاً لفترة طويلة لغرض زيادة 
الطاقات اإلنتاجية لألوكســجني الطبي وتشــغيل 
األيدي العاملة ، مشدداً على ان الشركة حترص على 
سالمة كوادرها ومواصلة اجلهود لدعم وزارة الصحة 

وتلبية حاجة املستشفيات في بغداد واحملافظات .  

 عامر عبدالعزيز 
اعلنــت  وزارة التجــارة بــان 
ومواقع  ومخــازن  ســايلوات 
الشركة العامة لتجارة احلبوب 
باشــرت بتجهيــز املطاحــن 
باحلصص املقــررة من احلنطة 
احمللية للوجبة العاشرة ٢٠٢٠ . 
واوضــح مدير عام الشــركة 
عجي  عبدالرحمن  املهنــدس 
الفنية  املــالكات  ان  طوفــان 
العاملــة فــي ســايلو احللة 
بتجهيــز  باشــرت  اجلديــد 
واحلكومية  االهليــه  املطاحن 

باحلنطة احمللية ســلفة )٥٠٪( 
مبينا   ،٢٠٢٠ العاشرة  للوجبة 
نينوى  في  الشركة  مواقع  بان 
و النجف و ســايلو الدورة في 
بغداد باشــرت جتهيز ســلفة 
)٥٠٪( مــن احلنطــة املقــررة 

للوجبة العاشرة.
واجلديــر بالذكر  ان الشــركة 
أطلقــت جتهيز  قــد  كانــت 
مواقــع  وباشــرت  املطاحــن 
الشركة في املثنى و الديوانية 
باحلنطة  املطاحــن  بتجهيــز 

املقررة .

بغداد - الصباح الجديد :
النهرين االسالمي  اعلن مصرف 
اصــدار  حكومــي(  )مصــرف 
االجارة  مشــروع  متويل  ضوابط 

التشغيلية.
وقــال بيــان لوحــدة االعــالم 
الضوابط  ان  احلكومي  واالتصال 
تتضمن مدة االجارة ان التزيد عن 
)10( ســنوات ويتعهد املستأجر 
املؤجــر  املوجــود  بأســتعمال 
واحملافظة  العقد  بنود  وحســب 
عليه ويتحمل اعادته الى وضعه 
الطبيعي في حال هالك املوجود 

او تلفه بسبب سوء االستخدام  
او تقصير منــه وفي حال تغيير 
يتطلب  االســتخدام  طبيعــة 
 ، املصرف  موافقة  اســتحصال 
ويحق للمصرف اذا رغب ان يبيع 
ثالث  الــى طرف  املؤجر  املوجود 
،على  االجارة  انتهاء عقــد  قبل 
ان ال يســبب ذلك اي ضرر على 
ويبلغ قبل فترة التقل  املستاجر 

عن )3( أشهر  “.
يحــق  انــه”  البيــان  واضــاف 
مببلغ  النظــر  اعادة  للمصــرف 
االيجار وحســب اسعار السوق 

بشكل سنوي ويثبت في العقد 
،مبينا انه يلزم املســتأجر بدفع 
مبلغ كبدل ايجار لثالث اشــهر 
مقدما قيمة قسط االيجار احملدد 
للموجــود املؤجر حلني امتام عقد 
االلتزامات  ودفع جميــع  االيجار 
قبل  املســتحقه  والعمــوالت 

استالم العني املؤجرة “.
يدفع  ،انــه”  الى  البيان  واشــار 
االيجــار فــي بداية كل شــهر 
وحلني انتهاء العقد ويدفع الزبون 
تأمينــات بنســبة %2,5  مــن 
قيمة املوجــود اذا كانت قيمته 

التزيــد عــن )50( مليــون دينار 
ونســبة %5 اذا كانــت القيمة 
اكثر من ذلــك وتوضع حتت بند 
التامينات، وال تعاد التامينات اال 
حني انتهاء عقــد االجارة ويحق 
للمصرف التصرف بها حســب 
مايراه مناســب بعد تقرير جلنة 
الكشــف”.وبني ،ان” املســتأجر 
التشــغيلية  الصيانة  يتحمل 
والدورية للعني املســتاجرة على 
النفقة اخلاصة بــدون ان يترتب 
عليها نقــص في االيجار املتفق 

عليه مع املصرف .

انجاز ربـط وتشغيـل 6 
منظومات لتحسين قدرة 

معمل اسمنت بادوش 

“الحبوب” تعلن مباشرة السايلوت والمواقع بتجهيز 
المطاحن بالحصة العاشرة

“النهرين االسالمي” يصدر ضوابط تمويل مشروع 
االجارة التشغيلية

بالتعاون والتنسيق مع فريق األمم المّتحدة للمساعدة االنتخابية

 

بغداد - الصباح الجديد :

في إطار ســعيها في اســتكمال 
استعداداتها و شــفافية خطوات 
العــام  الــرأي  واطــالع  العمــل 
اجلماهيري على تطور االجنازات نشر 
مكتــب الناطق اإلعالمي ملفوضية 
األســبوعي  امللخص  االنتخابــات 

وجاء فيه :
من أجل نزاهة االنتخابات البرملانية 
املقبلــة عملــت اللجنــة الفّنية 
اخملتّصة مبشــورة فريق األمم املّتحدة 
للمســاعدة االنتخابية على وضع 
املواصفات الفّنية الختيار الشركة 
الفاحصــة الرصينــة علــى وفق 
معايير عاملية بعد حتليل وتشخيص 
لواقع العمل، لضمان فحص كفاءة 
برامجيات أجهــزة االقتراع )أجهزة 
تســريع النتائج واألجهزة امللحقة 

بها والوسط الناقل( .
املفّوضني  مجلــس  صــّدق  وقــد 
الوزراء  قرار مجلس  لتنفيًذ  عليها؛ 

ذي العــدد )276 ( لســنة 2019م، 
الفقــرة )27( منه، التي تنّص على: 
العليا املســتقّلة  املفّوضية  )قيام 
لالنتخابات بتوجيه الدعوة املباشرة 
إلى الشــركات الفاحصة العاملية 
املرّشــحة من  واملعتمدة  الرصينة 
مكتب األمم املّتحدة في العراق على 

أن يجري تدقيقها أمنيًّا(.
والنزاهة  ووفًقا ملبدأي الشــفافية 
فــإّن  االنتخابــي،  العمــل  فــي 
مســتمّرة  االنتخابات  مفّوضيــة 
بتنســيق العمــل مــع املنّظمات 
املهتّمــة  والســفارات  الدوليــة 
بالشــأن االنتخابــي، ولــذا ناقش 
رئيــس مجلس املفّوضني الســّيد 
الســفير  )جليل عدنان خلف( مع 
فريق  رئيــس  بحضور  البريطانــي 
األمم املّتحدة للمساعدة االنتخابية 
في العراق، دور الســفارة في دعم 
االستحقاق  املفّوضية إلجراء  عمل 
االنتخابي املقبــل؛ بوصفها إحدى 
للعمل  الداعمة  الرقابيــة  اجلهات 
االنتخابــي، فضاًل عــن أّنها تعمل 
بجهــود منّســقة مــع بعثة األمم 

املّتحدة .
رئيــس  لتوجيهــات  واســتجابة 
مجلس الــوزراء الرامية إلى ضرورة 

املفّوضية  مــع  الــوزارات  تعــاون 
ملســاندة عملها، قامت املفّوضية 
بالتنســيق مــع وزارتــي الصّحة 

اخلاّصة  البيانات  لتحليل  والتجارة؛ 
ومطابقتها  املتوفــني  بالناخبــني 
حلذف بياناتهم من سجل الناخبني، 

كمــا جــرى تنســيق العمل مع 
الوزارات األمنية كاّفة بشأن إرسال 
بيانات منتســبيهم الســتمرارية 
عمليــة حتديث ســجل الناخبني، 
فضاًل عن تنســيق العمل مع وزارة 
مواقف  إلرسال  واملهّجرين  الهجرة 
مخّيمات النازحني املسّجلة لديهم 
، ووزارة العمل والشؤون االجتماعية 
ملعرفة اعــداد العاطلني عن العمل 
واملستفيدين من شــبكة احلماية 
جّوالة  فرق  لتســيير  االجتماعية؛ 
لتســجيل غير املســّجلني منهم 

بايومتريًّا.
وعمــاًل بقانــون انتخــاب مجلس 
لســنة   )9( رقم  العراقي  النــواب 
2020م، الفصــل التاســع الفقرة 
)رابًعــا( من املــاّدة )39( التي تنّص 
على: )يصّوت عراقّيو اخلارج لصالح 
باســتخدام  االنتخابية  دوائرهــم 
البطاقة البايومترية حصرًا(، أعّدت 
املفّوضية إجراءات خاّصة لتسجيل 
الناخبــني العراقّيــني املقيمني في 

خارج العراق .
وفــي إطــار االجتماعــات الدورية 

عقــدت اللجنــة األمنيــة العليا 
وكيل  برئاسة  اجتماًعا  لالنتخابات 
الشرطة،  لشــؤون  الداخلية  وزارة 
وعدد من مديري الشرطة والقيادات 
األمنيــة في احملافظات؛ ملناقشــة 
األمنيــة  اللجنــة  اســتعدادات 
للعمليــة االنتخابيــة؛ للوقــوف 
علــى أهّم التحّديــات التي تواجه 
ومناقشــة  أمنيًّا،  املفّوضية  عمل 
والســالمة  األمنيــة  اإلجــراءات 
الوقائيــة املّتخذة فــي حفظ أمن 
املكاتــب االنتخابية واخملازن ومراكز 
التســجيل التابعة لها، فضاًل عن 

زيادة عدد عناصر القوات األمنية.
وسعًيا من مفّوضية االنتخابات في 
السبل  بكّل  الناخبني  إلى  الوصول 
املتاحة، فقد شــاركت في معرض 
العــراق الدولي للكتــاب من خالل 
)كابينة(  ثابــت  تخصيــص موقع 
الزائرين  ، بغية تثقيف  في املعرض 
على إجراءات املفّوضية فيما يخّص 
للراغبني  البايومتــري  التســجيل 
منهم من غير املسّجلني بايومتريًّا، 

فضاًل عن تسجيل املواليد اجلُُدد .

تقرير

مفوضية االنتخابات تسعى الى وضع المواصفات الفّنية الختيار الشركة الفاحصة بمعايير عالمية

شعار مفوضية االنتخابات
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متابعة ــ الصباح الجديد :

بعد نحو أسبوع من إعالن التطبيع 
تزال  ال  وإســرائيل،  املغــرب  بــن 
منظمــة التحرير الفلســطينية 
التي  الرباط،  جتاه  الصمت  ملتزمة 
تقيــم عالقات  دولة  أحــدث  تعد 

دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
التحريــر  منظمــة  واتخــذت 
الفلســطينية فــي رام اهلل خيار 
الصمت حتى اآلن جتــاه الصفقة 
جاءت  التي  اإلســرائيلية  املغربية 
أيضا برعاية الواليات املتحدة، األمر 
الذي يتناقض مع مواقف املنظمة 

في االتفاقيات السابقة.
ونددت الســلطة الفلســطينية 
اإلماراتــي  الســالم  باتفــاق 
سفيرها  واســتدعت  اإلسرائيلي، 
اإلعالن في  أبوظبــي عقــب  لدى 
أغســطس املاضي، وهــي اخلطوة 

ذاتها التي فعلتها مع البحرين.
فــي بيــان بــث علــى التلفزيون 
الرســمي، رفض رئيس الســلطة 
عباس،  محمــود  الفلســطينية، 
االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي واصفا 
واألقصى  للقدس  »خيانــة  بـ  إياه 

والقضية الفلسطينية«.
كما أدانت السلطة اتفاق البحرين 
مع إسرائيل الذي جاء ضمن مبادئ 
اخلطوة  تلــك  واعتبرت  إبراهيــم، 
»طعنــة فــي خاصــرة القضية 
الفلســطينية«، واستدعت أيضا 

سفيرها في املنامة.
وبعد وصول السودان التفاق مشابه 
املنظمة  وصفــت  إســرائيل،  مع 
الصفقة بأنها »طعنة جديدة في 

ظهر الشعب الفلسطيني«.
أوف  »تاميــز  صحيفــة  وقالــت 
الســلطة  إن  إســرائيل«، 
الفلســطينية جلــأت للصمــت؛ 

استعداء  من  املزيد  »تخشى  ألنها 
العالم العربي«.

خيار خاطئ
ويــرى اخلبيــر الفلســطيني في 
العالقات الدولية، أشــرف العكة، 
أن الهجــوم على الــدول املطبعة 
»كان خيارا خاطئــا كبد املنظمة 

اخلسارة«.
وقــال العكــة ملوقع »احلــرة«، إن 
الفلســطينية  التحرير  »منظمة 
اقتنعت أن مســار مواجهة الدول 
يفيدها  لــن  املطبعــة  العربيــة 
بالضرورة، خاصة وأنها سارت منذ 

مع  عالقات  بفتــح  التســعينات 
إعادة  آخرها  اإلســرائيلية  الدولة 

التنسيق األمني«.
توجها  هناك  أن  »الواضح  وأضاف: 
للدفع  بايــدن  إدارة  علــى  للرهان 
بعملية الســالم »، مشيرا إلى أن 
اســتراتيجيتها  غيرت  »املنظمة 
بعد أن تراجعت عمليا عن الهجوم 
ومراجعة  والبحرين«  اإلمارات  ضد 
الرئاسية  االنتخابات  بعد  موقفها 

األميركية.
وفــي نوفمبــر املاضــي، أعــادت 
سفراءها  الفلسطينية  السلطة 

في أبوظبي واملنامة عقب أيام من 
إعالن فوز جو بايدن في االنتخابات 
دون  املتحدة،  بالواليات  الرئاســية 

إعالن رسمي أو تعليق منها.
وأشــار العكة إلى أن »الســلطة 
كانت تراهن علــى احللول الدولية 
األردنية  املبــادرة املصريــة  وإحياء 
واحلصول على دعــم أكبر«، حيث 
»لم ينَب الهجوم على استراتيجية 
»، معتبرا  فلســطينية شــاملة 
أن املواقف الســابقة جــاءت دون 
أن »حتدد الســلطة الفلسطينية 

أولوياتها«.

عزلة دبلوماسية
السياســي  احمللل  قال  جانبه،  من 
أبــو  مخيمــر  الفلســطيني، 
الســلطة  إن تكتيكات  ســعدة، 
الســابقة انتهت بتزايــد »العزلة 

الدبلوماسية«.
وأشــار أبو ســعدة في تصريحات 
لـ »تاميــز أوف إســرائيل«، إلى أن 
الفلسطينية  السلطة  »انتقادات 
لها  والبحرين ســببت  لإلمــارات 
دبلوماســية مع مصر  مشــاكل 
البلدين  والســعودية؛ ألن هذيــن 

باركا عملية التطبيع«. 

بــدوره، علــق الوزير الســابق في 
نبيل  الفلســطينية،  الســلطة 
عمــرو، عبر مقطع فيديو نشــره 
على صفحتــه في موقع التواصل 
قائــال:  فيســبوك،  االجتماعــي 
على  احلفــاظ  تريــد  »الســلطة 

عالقاتها مع املغرب«.
وقــال عمــرو إن »املغرب ليســت 
دولة ثانوية بالنســبة للســلطة 
الفلسطينية، بل هي دولة نوعية«، 
مردفا: »الســلطة فــي فمها ماء 
وال تريد أن تدخــل في معركة مع 

املغرب«.

بعد الصمت عن المغرب.. هل تغير
 موقف السلطة الفلسطينية من التطبيع؟

اتخذت منظمة 
التحرير الفلسطينية 

في رام اهلل خيار 
الصمت تجاه 

الصفقة المغربية 
اإلسرائيلية التي 

جاءت برعاية الواليات 
المتحدة

التطبيع بني املغرب واسرائيل وراعيه ترامب

متابعة ــ الصباح الجديد 

بعد تأكيــد اجملمــع االنتخابي في 
الواليــات املتحــدة األميركية فوز 
املرشــح الدميقراطــي بالرئاســة 
األميركية، أصبح جو بايدن الرئيس 

الـ46 للبالد منذ تأسيسها.
وعلى مــدار 232 عاًما املاضية، كان 
معظم رؤســاء الواليــات املتحدة 
والبروتستانت،  والذكور  البيض  من 
ومن هــذا املنظور، ســيغير دخول 
بدت  األبيض متغيرات  البيت  بايدن 
وكأنها شــروط للوصول إلى سدة 

احلكم في أميركا.
ألقى  أميركا«  أوف  »فويــس  موقع 
نظــرة للمقارنة بن بايــدن، الذي 
يتولــى منصبــه فــي 20 ينايــر، 

وأسالفه.

31 رئيًسا لديهم خلفية 
عسكرية

جاءت الغالبية العظمى من رؤساء 
الواليــات املتحدة إلــى مناصبهم 
كمحاربن قدامــى، مبن فيهم من 

خدم في الدولة واحلرس الوطني. 
كان العديــد مــن الرؤســاء مــن 
البارزين،  العســكرين  اجلنــراالت 
مبــا فــي ذلك جــورج واشــنطن، 
قوات  قاد  الذي  غرانت،  ويوليسيس 
االحتاد أثناء احلــرب األهلية؛ ودوايت 
أيزنهاور ، الذي قاد اجليش األميركي 

خالل احلرب العاملية الثانية. 
وبعــد احلــرب األهليــة، خدمــت 
القدامى،  احملاربــن  من  سلســلة 
الذين قاتلوا جميًعا من أجل االحتاد، 
كرؤســاء، بينمــا جلبــت احلربان 
العامليتــان األولــى والثانية موجة 

أخرى من الرؤساء اخملضرمن. 
وانتهــى اجتاه اخلدمة العســكرية 
حيث  األخيرة،  العقود  في  للرؤساء 
لم يخدم معظم الرؤساء الالحقن 
فــي القوات املســلحة، مبن فيهم 
بيل كلينتون وبــاراك أوباما ودونالد 

ترامب وجو بايدن.
الكونغرس  فــي  العضوية  وكانت 
مهنة شــائعة للرؤساء منذ عهد 
العصر  وعبــر  ماديســون  جيمس 

احلديث. 
وأكثــر من نصف رؤســاء الواليات 

املتحــدة خدموا فــي الكونغرس، 
إما في مجلس النــواب أو مجلس 

الشــيوخ أو كليهما. وجنح سبعة 
عشــر عضًوا في مجلس الشيوخ 

ملنصب الرئيس.

أكبر رئيس منتخب
يترشــح  أن  شــخص  ألي  ميكــن 
للرئاسة بشكل قانوني في سن 35

»تيدي«  أميركي،  رئيس  أصغر  وكان 
روزفلت الذي أصبح رئيًسا في سن 

.42
كما كان يُنظر إلى جون إف كينيدي، 
الذي جاء إلى البيت األبيض في سن 
43، علــى أنه ولي العهــد لعائلة 

سياسية ساحرة. 
وأصبح، دونالــد ترامب، أكبر رئيس 
يتولى املنصب في عام 2017 عندما 
كان يبلغ من العمــر 70 عاًما، وهو 
لقب أخذه اآلن جو بايدن الذي دخل 

البيت األبيض في سن 78. 

ثاني رئيس كاثوليكي
يحظر دســتور الواليات املتحدة أي 
مطلب ديني للمناصب العامة، لكن 
جميع رؤساء الواليات املتحدة حتى 
اآلن اعتنقوا املسيحية، وجميعهم، 

باستثناء اثنن، كانوا بروتستانت.
فــي املقابل، لم يكن أي رئيس يهوديًا 
أو مسلًما، ولم يعلن أحد عن اإلحلاد، 
علــى الرغم من اعتقــاد البعض أن 

توماس جيفرســون وأبراهام لنكولن 
كانوا ملحدين  تافــت  هوارد  وويليام 

أوال دينين. 
من بن نواب الرئيس اخلمســة عشر 
الذين تولوا الرئاســة، ثمانية منهم 
فعلــوا ذلك بســبب وفــاة الرئيس، 
بينما تولى جيرالد فورد منصبه بعد 
استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون. 

وفــي حن أن شــغل منصــب نائب 
الرئيس يُنظر إليــه عموًما على أنه 
ميزة للفوز في االنتخابات الرئاسية، 
لم يتمكــن العديد من نواب الرئيس 
مؤخرًا من الوصول إلى البيت األبيض، 
مبا في ذلك نائب رئيس بيل كلينتون، 
آل غور ، ونائب رئيــس جيمي كارتر ، 

والتر مونديل. 
وجو بايدن، الذي خدم في عهد باراك 
أوباما، هــو ثاني نائــب رئيس يتولى 
فترة  انتهــاء  انتظار  بعد  الرئاســة 

رئاسته. 
فعل  الذي  الوحيد  اآلخر  الشــخص 
ذلك كان ريتشــارد نيكســون، الذي 
شــغل منصب نائب رئيس دوايت دي 
أيزنهاور، مــن 1953 إلى 1961، لكنه 

لم يفز بالرئاسة حتى عام 1968.

جو بايدن األكبر عمرا مقارنة بأسالفه
تقـرير

جو بايدن االكبر عمرا بني رؤساء اميركا

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفاد تقرير كندي مستقل عن حادث إسقاط طائرة 
الركاب األوكرانية، في يناير املاضي، أن السلطات 
فــي طهران لم جترِ حتقيقات مالئمة بشــأن تلك 
»املأســاة«، إذ ال تزال العديد من األسئلة والنقاط 

دون إجابة.
وتعتبــر الوثيقة املؤلفة من 79 ورقة أحدث تعبير 
عن إحبــاط الــدول الغربية مــن الطريقة التي 
تتعامل بها إيران مع آثار الكارثة التي أودت بحياة 

176 شخًصا.
ويقول احلرس الثوري اإليراني إنه أســقط بطريق 
اخلطأ طائرة اخلطوط اجلويــة الدولية األوكرانية 
بعد فترة وجيزة من إقالعها، معتقًدا أنها صاروخ، 
فــي وقت كان فيه التوتر متصاعــًدا مع الواليات 
املتحدة، عقب مقتل قائد فيــل القدس اإليراني، 

قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد.
وقال الوزير الكندي السابق رالف جوديل، املكلف 
مبساعدة أســر الضحايا ودراسة كيفية التعامل 
مع كــوارث مماثلة في املســتقبل، إن«العديد من 
التفاصيل الرئيسة لهذا احلادث املروع« ال تزال غير 

معروفة.
وكتب في التقرير أن ”إيران تتحمل مسؤولية ذلك 
ألنها.. لم جترِ حتقيقاتها سواء املتعلقة بالسالمة 
أو اجلنائيــة أو غيــر ذلــك، بطريقة مســتقلة 
وموضوعية وشــفافة حًقا، وال توجد إجابات عن 

أسئلة بالغة األهمية“.
وأوضح جوديل أن على طهران الكشف عن سبب 
تركها اجملال اجلوي مفتوًحا، وســبب اتخاذ احلرس 

الثوري قرارًا بإسقاط الطائرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
يسجل عدد اإليطالين تراجعاً مطرداً ومعّدل 
أعمارهــم آخذ فــي االرتفاع، فيمــا ال تكفي 
الناجم عن  النقــص  املهاجرين لســد  أعداد 
التراجع الســكاني، كما أعلن املعهد الوطني 

لإلحصاءات.
وفي نهاية 2019، كانت إيطاليا تضم 5 مالين 
و641 ألفاً و488 نســمة، أي بتراجع 175 ألف 
نسمة عن نهاية 2018 (- 0.3 في املائة(، وأكثر 
بـــ207 آالف فقط مقارنة مع 2011، تاريخ آخر 

إحصاء واسع النطاق، وفق املعهد.
وأشــار املعهد إلى أن »االزديــاد الطفيف في 
عدد الســكان مقارنة مع 2011 مرتبط حصراً 
باألجانــب« الذين تخطى عددهم للمرة األولى 

خمسة مالين.
وبــن 2011 و2019، تراجــع عــدد اإليطالين 
بحوالــي 800 ألف شــخص )- 1.5 في املائة(، 
فيمــا ازداد عدد األجانب في البالد بواقع مليون 
شــخص )25.1+ في املائة(، يضاف إليهم أكثر 
من مليــون أجنبــي حصلوا على اجلنســية 

اإليطالية.
وكان عــدد النســاء نهاية العــام الفائت 30 
مليوناً و591 و392 امرأة، أي 51.3 في املائة من 

السكان.
ومن بن املالحظات األساسية في هذا املسح 
اجلديد هو تشّيخ الســّكان بدرجة متزايدة، إذ 
ازداد متوســط األعمار في البالد بواقع سنتن 
منذ 2011 ليصل إلى 45 عاماً. وبات األشخاص 
فوق ســن 45 عاماً ميثلــون 53.5 في املائة من 
السكان، في مقابل 48.2 في املائة سنة 2011.
ويتحدر نصف األجانب من أوروبا )بينهم الثلث 
من بلدان االحتاد األوروبي(، يليهم الوافدون من 
أفريقيا وآسيا )ما يزيد بقليل على 20 في املائة 

لكل من القارتن(.
ويشــّكل الرومانيون أكبر جاليــة أجنبية في 
إيطاليا مع أكثر من 1.1 مليون شخص، يليهم 
املتحدرون من ألبانيا واملغرب والصن وأوكرانيا.

وقد نشــر املعهد الوطني لإلحصاءات نهاية 
الشــهر الفائت وثيقة تظهر أن أزمة كوفيد 
- 19 عــززت االجتاهات الســكانية الكبرى في 

إيطاليا.
وفيما ســجلت البالد في 2019 أدنى عدد من 
الــوالدات منذ 150 عاماً مع 420 ألف والدة، قد 
يتراجــع العدد إلى 408 آالف فــي 2020 و393 
ألفاً في 2021، وفق توقعات املعهد. وتشــّكل 
الظروف غير املؤاتية في سوق العمل خصوصاً 
للشباب والنســاء أحد أبرز العوامل التي أثرت 

سلباً على معدل اخلصوبة في إيطاليا.

تقرير كندي: تحقيقات 
إيران عن إسقاط الطائرة 
األوكرانية »غير شفافة«

اإليطاليون يتناقصون عدديًا 
ومعّدل أعمارهم يرتفع

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
العاملية،  الصحة  منظمة  أعلنت 
امس األربعــاء، أنها توصي بوضع 
اجتماعــات  خــالل  الكمامــات 
العائالت في عيد امليالد واحتفاالت 
نهاية العام في أوروبا، محذرة من 
»خطر كبيــر« النتعاش الوباء في 

أوائل 2021. 
وقــال الفرع األوروبــي للمنظمة 
في بيان إنــه بالنظــر إلى تطور 

وباء كوفيــد 19- في أوروبا »هناك 
انتشــار جديد  خطر كبير لعودة 
في األســابيع واألشهر األولى من 
2021«، داعيا إلى »وضع الكمامات 
االجتماعي«  التباعــد  وممارســة 

خالل احتفاالت نهاية العام.
وفــي ســياق متصل، ســجلت 
جديًدا  قياســًيا  مســتوى  أملانيا 
من الوفيــات الناجمة عن فيروس 
كورونا مع بدء إغالق أكثر صرامة 

اليوم األربعاء، حيث أغلقت املتاجر 
واملدارس في محاولة خلفض أعداد 
اإلصابــات اجلديدة التي تشــهد 

ارتفاعا حادا.
وســجلت أملانيا 179.8 حالة وفاة 
 100 لكل  اجلديــدة  اإلصابات  بن 
ألف شخص خالل األيام السبعة 
املاضية، وهو رقم قياســي جديد 
مقارنة بـــ149 حالــة وفاة لكل 
100.000 شــخص والذي سجله 

معهد روبرت كوخ، مركز مكافحة 
األمراض في البالد قبل أسبوع.

وقال املعهــد إن الفيــروس جتاوز 
اليومي  اإلجمالــي  العــدد  أيًضا 
السابق، حيث ســجلت 16 والية 
أملانيــة 952 حالة وفاة بالفيروس، 
وهــو ما يتجاوز الرقم القياســي 
اليومية  الوفيات  ملعدل  الســابق 
الذي ســجل يوم اجلمعــة والذي 
بلغ 598 حالة وفاة، وهو ما يرتفع 

العدد اإلجمالي للوفيات الناجمة 
عن الوباء في البــالد إلى 23.427 

حالة وفاة.
ونتيجة لالرتفاع الهائل في أعداد 
اإلصابات في أكتوبر فرضت أملانيا 
»إغالقا خفيفا« في بداية نوفمبر/، 
والــذي مت مبوجبــه أغلــق احلانات 
واملطاعــم ولكنــه تــرك املتاجر 
في  اإلجراءات  وجنحــت  مفتوحة. 
اإلصابات  منحنــى  تصاعد  وقف 

اليومية اجلديدة، لكنها لم تنجح 
فــي خفضها، ممــا أدى إلى فرض 

قيود جديدة أكثر صرامة.
أملانيا محط إشــادة على  وكانت 
نطاق واســع لنجاحهــا في احلد 
من تفشي املرض في الربيع، لكن 
تراخي األفــراد في االلتزام بقواعد 
الصيف،  خالل  والكمامة  التباعد 
اإلصابات  أعداد  ارتفاع  في  تسبب 

مرة أخرى.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أصدر مجلــس النواب البحريني، 
بشــأن  بيانا  الثالثاء،  األول  أمس 
حلقــوق  قطــر  »انتهــاكات« 

الصيادين، واملصاحلة اخلليجية.
جلنــة فــي مجلــس الشــورى 
قطــر  ممارســات  البحرينــي: 
االستفزازية سلوك عدائي وعدم 

احترام للقوانن واألعراف
وقــال البيان إن مجلــس النواب 
يتابــع باهتمام بالــغ وقلق كبير 

دوريات  اســتمرار قطر من خالل 
»بانتهاك حقوق  خفر سواحلها، 
الصيادين والبحــارة البحرينين، 
وقطع  واعتقالهم،  ومالحقتهم 
أرزاقهــم ومصــادرة ممتلكاتهم، 
أثنــاء قيامهم مبمارســة مهنة 
الصيد فــي مناطق مختلفة من 

املياه اإلقليمية للبحرين«.
وشــدد اجمللــس، علــى »رفضه 
الشــديد،  واســتنكاره  القاطع 
والسلوك  التعســفي  للتعامل 

دوريــات خفــر  مــن  املرفــوض 
القطرية، اخملالف لكل  السواحل 
قيــم ومبــادئ حقوق اإلنســان 
واألعراف،  والتقاليــد  والعــادات 
وعالقات األخوة وحسن اجلوار بن 
أبناء اخلليج، وجتاوز صارخ للنظام 

األساسي جمللس التعاون«.
أســفه  عــن  اجمللــس  وأعــرب 
التصرفــات  هــذه  »الســتمرار 
للمواثيــق  اخملالفــة  املشــينة، 
الدولية وانتهاك املبادئ اإلنسانية 

واحلريــات األساســية واحلق في 
احلياة واحلق في األمان الشخصي 
واحلق فــي العمل، وحرية التنقل 
ضمن احلــدود اإلقليمية ململكة 
البحريــن، والتي كفلتها املواثيق 

الدولية حلقوق اإلنسان«.
وأكد على دعمــه وتأييده لكافة 
والقانونية  األمنيــة  اإلجــراءات 
التي تقــوم بهــا وزارة الداخلية 
التصرفات  حيــال  البحرينيــة، 
واخلطيرة«،  »املتهــورة  القطرية 

والتجاوزات واملمارسات املرفوضة، 
والتــي تهــدد أمــن وســالمة 
حياتهــم  وتعــرض  الصياديــن 
اإلجــراءات  واتخــاذ  للخطــر، 
والتدابير الالزمة من أجل حماية 
والبحــارة  الصياديــن  حقــوق 
املواطنن وتوفير بيئة آمنة لهم، 
ملمارســة حقهم املشــروع في 
العمل والصيد التي توارثوها من 
اآلباء واألجداد في املياه اإلقليمية 

ململكة البحرين.

البحريني  النواب  مجلس  ونصح 
بعدم التصالح مع قطر، قبل حل 
بالتفاوض، وحتى  املســائل  هذه 
تعود األمور إلى طبيعتها، حفظا 
حلقــوق الصيادين، كمــا طالب 
بتمســك اجلميع باتفاق الرياض، 
الــذي وقعت عليه الــدول، ومن 
ضمنها قطر، وذلك حفاظا على 
والذي  التعاون،  متاســك مجلس 
املوقعن  جميــع  حقوق  يحفظ 

عليه.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دقت دراســة حديثــة »ناقوس 
اخلطر« بشــأن توزيــع لقاحات 
حيث  املستجد،  كورونا  فيروس 
قالت إن نسبة كبيرة من سكان 
العالم لــن يحصلوا عليه قبل 

عام 2022.
وحسب الدراســة التي نشرت 
نتائجهــا في مجلــة »ذا بي إم 
باملوضوعات  املتخصصة  جي« 
الطبيــة، فإن واحدا من بن كل 
أربعة أشخاص حول العالم قد 

ال يتمكنون مــن احلصول على 
لقاح ضد فيــروس كورونا حتى 

سنة 2022.
الباحثون في كلية جونز  وأشار 
هوبكنــز بلومبــرغ للصحــة 
التطعيمات  أكثــر  أن  العامة، 

هي  كوفيد19-،  بوبــاء  اخلاصة 
من نصيــب البلدان ذات الدخل 
في   14 تشــّكل  والتي  املرتفع، 
املئــة فقط من تعداد ســكان 

العالم.
وفي حال متّكن جميع مصّنعي 

إنتاجهم،  زيــادة  من  اللقاحات 
الســتة  يقارب  ما  فســيكون 
مليارات جرعة متاحة مع نهاية 
ربع سكان  ليظل  املقبل،  العام 
العالم بــدون لقاح حتى حلول 
2022، وفق مــا نقلت صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
نتائجهم  إلى  الباحثون  وتوصل 
بنــاء علــى تقييــم الطلبات 
حول  كورونا  للقاحات  املسبقة 
العالم، والتــي مت اإلعالن عنها 
علنا قبل أي موافقة تنظيميـة.

منظمة الصحة العالمية تحذر من »خطر كبير« في 2021

بيان حاد اللهجة من البحرين بشأن »انتهاكات« قطر والمصالحة الخليجية

دراسة: ربع سكان العالم لن يحصل على اللقاح ضد كورونا قبل 2022 
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متابعة ـ الصباح الجديد: 

متســك اليــورو مبكاســبه، أمس 
االربعــاء إذ حام مقتربــا من أعلى 
مســتوى في عامــن ونصف، مع 
جتاهل املســتثمرين إجــراءات عزل 
ملكافحة مرض كوفيد  عام جديدة 
- 19 والتركيز على احتمال تطبيق 
مزيد من التحفيز األمريكي، وهو ما 

سيؤثر سلبا في الدوالر.
وارتفع اليورو 4 في املائة، منذ مطلع 
أعلى مستوى  إلى  الثاني  تشــرين 
منذ نيســان 2018 وذلك ألســباب 
منها البيع واســع النطاق للدوالر 
األمريكــي، ومراهنة املســتثمرين 
علــى أن حزمــة متويــل أوروبيــة 
ضخمة للتعافي سترفع اقتصادات 

املنطقة.
وســجل اليورو في أحدث تداول له 
1.2135 دوالر حيث  الــدوالر  مقابل 
لم يطــرأ عليه تغيــر يذكر خالل 

معامــالت أمس، فيما زاد مؤشــر 
الــدوالر، الذي يقيــس أداء العملة 
األمريكية مقابل سلة عمالت، على 

نحو طفيف إلى 90.802.
وتراجع مؤشــر الدوالر إلى 90.419، 
أمــس األول، وهــو مســتوى لــم 
يشهده منذ نيسان 2018. وضعف 
الدوالر بفعــل آمال بإمكانية اتفاق 
األمريكي  النــواب  مجلس  أعضاء 
 1.4 بقيمــة  إنفــاق  علــى حزمة 

تريليون دوالر.
االســترليني  اجلنيــه  وانخفــض 
وسجل في أحدث تداول له تراجعا 
بنســبة 0.3 في املائة، إلى 1.3290 
دوالر بعدمــا صعــد أمــس األول، 
مدعومــا بأنباء بشــأن اســتمرار 
واالحتاد  بريطانيــا  بــن  احملادثــات 
األوروبــي بهدف إبــرام اتفاق جتاري 
ملرحلة ما بعد انفصال بريطانيا عن 

التكتل.
0.1 في  الدوالر األســترالي  وتراجع 
املائــة، إلــى 0.7512 دوالر أمريكي 

أعلى مستوياته منذ  بعدما المس 
حزيــران 2018 عنــد 0.7578 دوالر 

أمس األول.
الذهب  ارتفع  وفي ســياق متصل، 
أمس، بســبب تزايد حاالت اإلصابة 
بكوفيد - 19 والقيود املفروضة في 
الضغط على شــهية املستثمرين 
وعزز  عــادة،  اخملاطر  عالية  لألصول 
الرهان على مزيد من التحفيز قبل 
اجتماع مجلس االحتياطي االحتادي 

»البنك املركزي األمريكي«.
وصعد الذهب في الســوق الفورية 
0.7 فــي املائة، إلــى 1839.20 دوالر 
لألوقية »األونصة« بحلول الساعة 
بينما  جرينتــش،  بتوقيــت   07:05
كســب الذهــب فــي التعامالت 
اآلجلة في الواليات املتحدة 0.6 في 

املائة، إلى 1843.80 دوالر.
عامليا  اجلائحة  تفشــي  ويســتمر 
إلــى قيود أكثــر صرامة  ما يدفع 
في هولنــدا وأملانيا ولندن، في حن 
جتاوزت الوفيات في الواليات املتحدة 

300 ألف، ما دفع األسهم اآلسيوية 
لتهبط إلى أقل مستوى فيما يزيد 

على أسبوع.
وقال ســتيفن إينز كبيــر محللي 
األسواق العاملية في شركة أكسي 
للخدمات املالية »اإلغالقات األخيرة 
تعنــي أنه ســتكون ثمــة حاجة 
إلى مزيد من التحفيز، ســواء من 
الكوجنــرس األمريكــي أو مجلس 

االحتياطي االحتادي«.
األمريكيــون  املشــرعون  ويبــدو 
متفائلن حيال صفقة حتفيز مالي 
إلى  سعيا  جزأين،  على  مقســمة 
إقرارها، ما دفع الدوالر األمريكي إلى 
في  مســتوياته  أقل  قرب  الهبوط 

عدة أعوام.
وبالنســبة إلى املعادن النفيســة 
األخــرى، ارتفعت الفضــة 1.4 في 
وزاد  دوالر لألوقية،   24.14 إلى  املائة، 
البالتن 0.2 في املائة، إلى 1009.50 
دوالر، وكسب البالديوم 0.4 في املائة 

إلى 2302.47 دوالر.

تقـرير

اليورو يحوم قرب أعلى مستوى في 30 شهرا
الدوالر يتأثر سلبا بتوقعات التحفيز

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفعت أسعار الذهب امس األربعاء إلى أعلى 
مســتوى في أســبوع بفضل آمال مبزيد من 
التحفيز األمريكي، بينما يترقب املستثمرون 
قرار مجلــس االحتياطي الفدرالي األمريكي 

بشأن السياسات الالحقة.
وارتفع الذهــب في املعامــالت الفورية 0.1 
باملئــة إلــى 1854.51 دوالر لألونصة، بحلول 
الســاعة 05:37 بتوقيــت غرينيتــش، بعد 
أن بلغ أعلى مســتوياته منذ التاســع من 
ديســمبر كانون االول املاضي عند 1858.13 

دوالر لألونصة.
فيمــا ارتفعــت العقود األمريكيــة اآلجلة 
للذهب 0.2 باملئة إلى 1859.60 دوالر لألونصة.
لكن مكاســب الذهب كبحها مــا بدا أنه 
تأهب لقاح مضاد لكوفيد19- تطوره شركة 
»مودرنا« لتلقي موافقة اجلهات التنظيمية 
في الواليات املتحدة هذا األســبوع، مما دعم 

األسهم اآلسيوية. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشفت جلنة العمل والشؤون االجتماعية، 
امس األربعاء، عن توجه الوزارة الســتبعاد 
املتجاوزين على شبكة احلماية االجتماعية 
إلى  ، مشيرا  واســتبدالهم بعوائل أخرى 
موازنــة 2021 تخلوا من زيــادة في وراتب 

احلماية االجتماعية.
وقال عضو اللجنة ســتار جبــار العتابي 
فــي تصريح صحفــي إن »هنــاك الكثير 
من املتجاوزين على رواتب شــبكة احلماية 

سيتم استبدالهم بشرائح أخرى«.
وأضــاف أن »الوزارة تعويل على اســترداد 
بعض أمــوال حجبها عن مزدوجي الرواتب 
والعائالت املتجاوزة ومنحها لعائالت أخرى 
أكثر فقرا«، مبينــا أن جلنته »تنتظر قدوم 
املوازنــة العامة لعــام ٢٠٢١ من احلكومة 
للنظر فيما يخــص التخصيصات املالية 
املتعلقــة برواتــب فئــة املعاقــن وفئة 

احلماية«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلــن وزير النقل ناصر حســن الشــبلي، أن 
مشــروع القناة اجلافة ســينفذ أما عن طريق 
االســتثمار أوالقروض امليســرة، مشيراً إلى أن 
املشــروع ميثل نقطة انطالق طريــق احلرير إلى 

أوروبا.
وقال الشبلي في حديث صحفي امس االربعاء 
إن »العراق يعــد من الــدول العريقة مبوضوع 
السكك احلديد«، الفتاً إلى أن »السكك احلديد 
تضررت كثيراً بسبب عصابات داعش اإلرهابية 

واحلروب التي مرت على البالد«.
وأضاف أن »الوزارة تخطط لتبدأ بالقناة اجلافة 
التي تتكون من الفــاو بخطن،األول إلى تركيا 
والثاني من تركيا الى أوروبا سواء النقل التجاري 

أونقل املسافرين«.

الذهب يبلغ
أعلى مستوى 

العمل النيابية : موازنة 
2021 تخلو من زيادة 

رواتب الحماية االجتماعية

النقل: القناة الجافة 
ستنّفذ عن طريق 

االستثمار أو االقتراض

بغداد ـ الصباح الجديد:
عادت أســعار صرف الدوالر امــس األربعاء في 
العــراق الى االرتفاع بعــد انخفاضه اول أمس 

الثالثاء.
وبلغ سعر الصرف في بورصتي الكفاح واحلارثية 
في بغداد 1295 دينــاراً أي 129 ألفاً و500 دينار 

للمائة دوالر.
وكان ســعر الدوالر في بغداد قد انخفض أمس 
الى 1277 دينارا.، أما ســعر البيــع في محال 
الصيرفة ببغــداد فارتفع أيضاً الى 1300 ديناراً 

للدوالر، وسعر الشراء 1290 ديناراً.

الدوالر يعود لالرتفاع 
في العراق.. 

متابعةـ  الصباح الجديد:
 

فــي ظــل توجــه وزارة النفط 
القطاعات  علــى  وانفتاحهــا 
الصناعيــة العراقيــة قريبــة 
التخصــص باإلنتــاج الذي من 
شــأنه رفد الصناعة النفطية 
باملنتــج احمللــي عالــي اجلودة، 
تعتزم شركة املشاريع النفطية 
التنفيذي  الهندســي  الــذراع 
للــوزارة التعاون مع الشــركة 
إحدى  والصلب  للحديد  العامة 
في  الصناعة  وزارة  تشــكيالت 
اســتثمار االنتاج احمللي النوعي 
الذي من شــأنه إضفاء ملســة 
التنموي  التحــول  عراقية على 
للبالد في ظل ظروف اقتصادية 

عاملية استثنائية. 
املشاريع  وقال مدير عام شركة 
محمود  املهنــدس  النفطيــة 
عبــاس علــي، ان »توجيهــات 
األســتاذ  النفط  وزير  الســيد 
املهندس احســان عبــد اجلبار 
اســماعيل ركزت علــى ضرورة 
إيجــاد ســبل محليــة تكفل 
الرجــوع الــى املنتــج الوطني 
منتج  يضاهي  انــه  اثبت  الذي 
املعتمدة«،  االجنبية  الشركات 
مبيناً ان  »شــركتنا لبت دعوة 
للحديــد  العامــة  الشــركة 
وزارة  تشكيالت  إحدى  والصلب 
الصناعــة، لالطــالع علــى ما 
تنتجــه من منتــج وطني ميثل 
األنابيب  أنــواع  من  مهما  نوعا 
التــي تدخل فــي صميم عمل 

شركتنا«.
واضــاف، »كنــا نعتمــد على 
مناشئ عاملية في حال احتجنا 
األنابيب في  النــوع مــن  لهذا 
أعمالنــا وخاصــة فــي مجال 
صناعــة الغاز، ال ســيما فيما 
يتطلــب توافق هــذا النوع من 
األنابيــب مع مواصفــات فنية 
معينة منها الضغوط العالية«.
وبن علي، ان »الشــركة العامة 
اثبتــت  والصلــب  للحديــد 
مواكبتهــا للصناعــة احلديثة 
الــذي دفعنا وتشــجيعاً  األمر 

للصناعــة الوطنية الــى زيارة 
منشــأ عراقــي يعكــف على 
الصناعية  التطــورات  مواكبة 

على املستوى العاملي«.
وأكد مدير عام الشــركة على 
أن »التوجيهــات الوزارية أكدت 
على االنفتــاح على الصناعات 
العراقية التي تتفق ومبدأ ايجاد 
فرص تطويــر للقطاع النفطي 
والصناعي كون ان احلصول على 
املنتج الريادي يعــد اجنازا كبيرا 
للصناعــة الوطنيــة وان دعم 
املنتج احمللي واجب مّلح في ظل 
العاملية  االقتصاديــة  الظروف 

الراهنة«.
وأوضــح علــي أن »الشــركة 
العامة للحديد والصلب تتأهب 
لبــدء االنتــاج األولــي بطاقة 
انتاجية تتــراوح من 120 – 150 
هذا  العالية..  مبواصفاتــه  طناً 
اإلنتاج من املمكن له ان يســد 

احتياجات  حاجة كبيــرة مــن 
شــركتنا وخاصة في املشاريع 
نكلــف  التــي  املســتعجلة 
بتنفيذهــا او اعمــال الصيانة 
والتأهيل التي نقوم بها حلساب 

الشركات النفطية«.
زيارتنا  غضــون  »فــي  وتابــع: 
للشــركة التي تتكون من عدة 
معامل واحد مــن هذه املعامل 
األنابيب  صناعــة  معمــل  هو 
بصناعة  واملتخصص  احللزونية 
االنابيــب من شــرائط احلديد، 
وجدنا أن العمــل ينفذ بتقنية 
عالية، اضافة الى سهولة ابرام 
العقــود مع الشــركة املعنية 
من دون فتــح اعتماد او اجراءات 
مصرفية اخرى، وســهولة نقل 
املنتــج مــن االنابيــب اجلاهزة 
دفعات وحســب  على شــكل 
االنتــاج مــن دون اللجــوء الى 
توريد شحنات كبيرة كاستيراد 

مــن الــدول االخــرى، فضــالً 
علــى إمكانيــة مراقبة العمل 
بشــكل مســتمر مــن خالل 
اثناء  ومشرفن  فاحصن  تواجد 
التصنيــع والفحــص املعملي 
وذلــك كون ان جميــع االعمال 
تنفــذ داخــل البلــد وضمــن 
املتواجدة  اجلغرافيــة  الرقعات 
في  العاملة  مالكاتنــا  فيهــا 
احملافظة  امكانية  مع  املشاريع، 
على االنابيب فــي اثناء عملية 
نقلها كون ان املســافات قريبة 
وبالتالي فهي ال تتعرض للتلف 
أو ضرر، عالوة علــى املرونة في 
التعامل مع املتضرر من االنابيب 
للشركة  وارجاعه  العمل  خالل 

املنتجة لغرض الصيانة«.
ومضــى مديــر عــام شــركة 
املشــاريع النفطية إلى القول، 
ان »االســعار مقارنة باســعار 
جدا  مناسبة  االخرى  الشركات 

حيث ال يجــري حتمل مصاريف 
النقــل والشــحن الباهضة او 
قياســاً  العاملة  االيادي  كلفة 

بالشركات العاملية«.
مــن جانبــه، قال مديــر هيئة 
مشــاريع بغداد املهنــدس أياد 
حســن اجلوهــر، ان »من خالل 
الزيارة للشركة العامة للحديد 
والصلــب، وجدنــا أن مــا يلزم 
املشــاريع النفطيــة نوعياً من 
هــذه األنابيب يدخــل في حيز 
اســتهالك شــركتنا، بدءاً من 
مع  األنابيب  تصنيــع  مرحلــة 
اجــراء اللحــام املتواصــل الى 
تغليفها باســتخدام الـ )بولي 
اثيلن( لثالث طبقات متعاقبة.. 
الى مرحلــة الطالء من الداخل 
بواســطة االيبوكس الصناعي 
والغذائــي مع مــا يتطلب هذا 
بالعصف  التنظيف  من  العمل 
الرملي والفرشــاة القاشــطة 

الداخلية واخلارجية قبل الطالء 
أو التغليف«.

واضــاف، ان »املعمــل اجلديــد 
أملاني املنشــأ، مع وجود شراكة 
للحديد  العامة  الشــركة  بن 
محليــة  وشــركة  والصلــب 
املعمــل  ونصــب  لتجهيــز 
والتشغيل والفحوصات وغيرها 
ممــا تتطلبه مواصفــات اجلودة 

العاملية«.
التابعة  الهيئة  مدير  واستدرك 
لشركة املشــاريع النفطية، ان 
»هذا النــوع من األنابيب ملّحم 
PSL1- -PSL2   SAWL-( ًطوليا

الســمك  وأن   ،)1APL -15L
احلديدية  للصفائح  املستخدم 
)البليت( يتــراوح بن ٥ و٧ ملم، 
أما اقطــار األنابيب فتتراوح بن 
١٦ و٣٠ ملــم، وطولها يبلغ 12 
 GRAD( متراً مبواصفــات حديد

.(X80/ X42/X52/X60/X65

في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية

»المشاريع النفطية » تعتزم التعاون النوعي
مع »الحديد والصلب »

قال مدير عام 
شركة المشاريع 
النفطية كنا نعتمد 
على مناشئ عالمية 
في حال احتجنا 
لهذا النوع من 
األنابيب في أعمالنا 
وخاصة في مجال 
صناعة الغاز

مدير عام شركة املشاريع النفطية مع مجموعة من العاملني 

الصباح الجديد ـ وكاالت:   
ارتفع سعر احلديد اخلام فوق 150 
دوالر للطن نتيجة منو الطلب في 
الصــن، احملرك الرئيســي للنمو 
فــي العالم، مبا ينــذر بنقص في 
املعروض، وأصبح بذلك الســلعة 
العام  أداء  األفضــل  الرئيســية 

احلالي .
وارتفعــت العقــود اآلجلــة في 
ســنغافورة بحوالــي %70 العام 
اجلــاري، ووصلت ألعلى مســتوى 
منذ بدء التداول في 2013 نتيجة 
التحفيز  بتدابير  املدفوع  التعافي 
فــي الصن والــذي يعــزز إنتاج 

واستهالك الصلب.
وحصلــت موجة الصعــود على 
 »Vale SA دفعة من قــرار »فالي
السنوي  اإلنتاج  توقعات  بخفض 
األســبوع املاضي، كمــا أن الربع 
يحمل  املقبــل  العام  مــن  األول 
مخاطــر اضطرابــات اإلنتاج في 
اجلزء اجلنوبي مــن الكرة األرضية 

بسبب األحوال املناخية.
ويعــود الســبب الرئيس لصعود 
املعدن إلى وضع الصن كاالقتصاد 
الرئيســي الوحيــد املتوقع له أن 
وقوي  مســتدمي  تعافي  يشــهد 
مــن ركود الوبــاء العــام اجلاري؛ 
بجانب كون االستثمار في البنية 
الدعائم األساسية  أحد  التحتية 
للنمو، وهو مــا يعزز الطلب على 
السبائك  أســعار  ويرفع  الصلب 
احلديدية، ويشجع صانعة الصلب 

الرئيسية على زيادة اإلنتاج؛ حتى 
وإن ارتفعت تكاليف املدخالت.

املشــترين  االرتفــاع  وجــذب 
للتعرض  الســاعن  الصينيــن 
للسوق، وازدادت بحدة قيم أسهم 
شركتي اإلنتاج األستراليتن »بي 
إتش بي غروب BHP Group«، و«ريو 
 ،»Rio Tinto Group تينتو غــروب
بينما بدأ بعض مراقبي الســوق 
يحذرون من أن األسعار ترتفع فوق 

ما تبرره األسس االقتصادية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
للموانئ  العامة  الشركة  أعلنت 
العراقية، امس األربعاء انخفاض 
اجلاري  الشــهر  خالل  إيراداتهــا 
بســبب ســوء األحــوال اجلوية 
شــمال  الرياح  وهبوب  واألمطار 

اخلليج.
فرحان  الشــركة  مديــر  وقــال 
محيسن الفرطوسي، في تصريح 
صحفــي، إن »ايــرادات املوانــئ 
ارتفعت بعــد حزيران املاضي من 
6 مليارات شهريا صعودا الى 50 ً 
مليارا خالل تشرين الثاني، لكنها 
كانون  خــالل  انخفاضا  واجهت 
االول احلالي بسبب سوء االحوال 
اجلويــة واالمطار وهبــوب الرياح 
توقفت  إذ  العربي،  اخلليج  شمال 
املالحة ملرات عديدة واثرت سلبيا 

في االيرادات«.
الى »وجود تعاون مشترك  واشار 
مــع االكادميية العربيــة للعلوم 
والتكنولوجيا في مصر، واالتفاق 

علــى تفعيل مذكــرة التفاهم 
لعــام 2017 التي تتضمن تطوير 
باملوانئ  العاملة  املــالكات  عمل 
باختصاصاتهــا كافة، وارســال 
عدد منهم خالل االسبوع املقبل 
الــى مدينة االســكندرية على 
شــكل مجاميع للمشاركة في 
للنهوض  التطويريــة  الــدورات 
بخبراتهــم في اجملــاالت االدارية 
االســتثماري  والعمل  واملاليــة 

داخل املوانئ«.
ولفت الفرطوسي الى ان »العمل 
جار على تنفيذ اهم مشروع وهو 

)االمتتة( والتحول
بــن مقر  االلكترونــي  للربــط 
واجلهات  املوانئ،  وادارات  الشركة 
املنافذ  الى جميع  االمنية وصوال 
باالعمال  والقيــام  اجلمركيــة، 
اللوجســتية االخرى مع اجلهات 
الرقابيــة، والتحكــم بها داخل 
امليناء، وقد تراوحت نســبة اجنازه 
بــن 50 - 100 باملئــة لبعــض 
رئيس  ومتابعة  بتوجيه  الفقرات 
الــوزراء، ومــن املؤمــل االنتهاء 
 2021 من املشــروع نهاية العام 

ليصبح مماثال ملوانئ دول اجلوار«.

الطلب الصيني يجعل الحديد الخام 
السلعة األفضل أداًء في 2021

انخفاض إيرادات »الموانئ« جراء
سوء األحوال الجوية هذا الشهر 
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جنح القائمون على الســينمائي بعقد الــدورة الثانية 
واألربعني له، مختارين أفضل األفالم الســينمائية التي 
تابعها اجلمهور بشــغف كبير، وأفتتح عروضه بفلم » 
األب » للمخرج فلوريان زيلر ، وبطولة النجم األسطورة 
أنتوني هوبكنز، لتســتمر العروض بأفالم عديدة عربية 

وعاملية.
الســينما العربية كانت حاضرة بقوة فــي هذه الدورة 
بأفــالم مثل، حظر جتــول، عنها، غزة مونيمــار، عاش يا 
كابــن، خريف التفاح، ع الســلم، حد الطــار، ميلوديا 
املورفني، نحن من هناك، واحدة كدا، حنة ودر، من يحرقن 
الليــل، إضافة الى مجموعة مختارة من األفالم الروائية 
والوثائقيــة القصيرة، يتقدمها الفلــم املصري الفائز 
بالسعفة الذهبية ملهرجان كان السينمائي » ستاشر » 

للمخرج سامح عالء.
العديد من جنوم الســينما والنقاد والصحفيني حضروا 
الى املهرجــان من خارج مصر، مشــاركني في التحدي 
الكبيــر، وكان لهم حضور فاعل فــي تغطية فعاليات 
املهرجان، واملشــاركة في الندوات العديدة التي عقدت، 
وشهدت ندوة السيناريست الكبير وحيد حامد حشدا 

من احلضور.
رمبا تكون املشــكلة الوحيدة التي واجهت املهرجان هي 
مشــكلة التذاكر، خصصوا لألفالم املهمة، والتي أشار 
اليها الكثير من اإلعالميــني، لكن إدارة املهرجان جنحت 
فــي الغلب عليها بفتــح منافد أخــرى عديدة لقطع 

التذاكر.
كادر املهرجــان، خصوصا املتطوعــون منهم، كان لهم 
الدور الكبير فــي تطبيق إجراءات الســالمة والتباعد 
االجتماعي، حيــث كان هناك متابعــة واضحة الرتداء 
الكمامات الواقيــة، داخل صاالت العــرض ، وخارجها، 
يرافقهــم فريق إســناد صحــي وفرتــه وزارة الصحة 
املصريــة، حيث كانت الكــوادر الصحية متواجدة على 
مدار الساعة وطيلة أيام املهرجان، واختتموا هذا اجلهد 
الكبير ، بتوفير واجراء فحص ال pcr مجانا جلميع ضيوف 

املهرجان ، لالطمئنان على سالمتهم.
ختامها مسك كما يقولون، إذ شهد حفل اخلتام اإلعالن 
عن األفــالم الفائزة بجوائزاملهرجــان ، التي توافقت مع 
معظم التوقعات التي توقعها من شاهد أفالم املهرجان، 
بعض األفالم حصلت على تنويه من املهرجان ألهميتها، 
فيما لم حتصل أفالم أخرى على جوائز ليس لكونها أفالم 
غير جيدة ، لكن أي مهرجان يضع مجموعة محددة من 

اجلوائز ، وال ميكن للجميع ان يفوزوا بها.
وارى ان الفــوز األكبر كان ملن حتدى وقــرر ان تعقد هذه 
الدورة مــن املهرجان رغم تخوف أو تشــكيك البعض، 
مبارك للجميع جناح هذه الدورة، منظمني ومشــاركني 

وجمهور.

كاظم مرشد السلوم

مهرجان القاهرة السينمائي 
يتحدى فايروس كورونا 
ويعرض نخبة من أفضل 

األفالم السينمائية

فعاليات واخبار مهرجان القاهرة السينمائي الـ 42 
أختتمــت اخلميــس املاضــي 12-10-
2020 ، الــدورة ال42 ملهرجــان القاهرة 
عرض  املهرجان  وشــهد  الســينمائي 
العديد من االفــالم العربية والعاملية ، 
والتي شاركت في التنافس على جوائز 
التي كانت جلان حتكيمها من  املهرجان 
املتعددة،  الســينمائية  التخصصــات 
وكتاب  ومصوريــن  ونقــاد  مخرجــني 
سيناريوكما شهد املهرجان تكرمي عدد 
من املشــتغلني في احلقل الســيمائي 
املصــري  السيناريســت  يتقدمهــم 
عقد  املهرجان  حامــد،  وحيــد  الكبير 
كذلك العديد من الندوات املهمة التي 

حضرها الكثير من الصحفيني.

الهام شاهني أفضل ممثلة عن فلم 
حظر جتول في الدورة الـ 42 ملهرجان 

القاهرة السينمائي
فــازت الفنانة املصرية إلهام شــاهني، 
بجائــزة أفضــل ممثلة، عــن دورها في 
فيلم »حظــر جتول«، فــي حفل ختام 
الدولي  الســينمائي  القاهرة  مهرجان 
الـــ42 باملناصفــة مع املمثلــة ناتاليا 
الروســي  الفيلم  بطلة  بافلينكوفــا، 
»مؤمتر«، ضمن منافســات املســابقة 

الدولية للمهرجان.
القاهرة  »حظر جتول« شــهد مهرجان 
الســينمائي عرضه العاملي األول، وتدور 
 2013 ليالــي خريف  أحداثه في إحدى 
خالل فترة حظر التجول في مصر، حول 
»فاتن« التي تخرج من السجن بعد 20 
عاما لتجد ابنتها »ليلى« غير قادرة على 
جتاوز املاضي والعفــو عنها، وليس في 
ذهنها ســوى أن والدتها قتلت والدها، 
فــي مقابل رفض تام من األم أن تفصح 
عن ســبب ارتكابها اجلرميــة، مما يضع 
االبنة في صــراٍع ما بني عقلها الرافض 

لألم وقلبها الذي مييل لها تدريجيا.
أمــا فيلم »مؤمتــر« الذي تشــارك في 
إنتاجــه إســتونيا واململكــة املتحدة 
وإيطاليا، وشــهد املهرجان عرضه األول 
في الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا، 
فتــدور أحداثه بعد مرور عدة ســنوات 
على حــادث إرهابي مؤلــم داخل أحد 
مسارح موسكو، وتقرر إحدى الناجيات 
من احلادث إقامة مؤمتــرا تذكاريا داخل 
للحضور  الناجني  وتدعو  املسرح،  نفس 

واستعادة ذكرياتهم.
وترأس جلنة حتكيم املســابقة الدولية 

الدولي  الســينمائي  القاهرة  مبهرجان 
الروسي،  والسيناريســت  اخملرج  الـ42، 
ألكســندر ســوكوروف، الذي يعد أحد 
أبرز اخملرجني املعاصرين في روسيا، فيما 
شــارك في عضويتها اخملــرج والكاتب 
البرازيلي كرمي إينوز، واخملرج األملاني برهان 
املصري  الســينمائي  واملنتج  قربانــي، 
جابــي خوري، واملمثلــة املصرية لبلبة، 
والكاتبــة واملمثلة املكســيكية نايان 
واملؤلفة  واخملرجــة  نورفيند،  جونزاليــز 

واملنتجة الفلسطينية جنوى جنار.
يشــار إلى أن الــدورة الـــ42 ملهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي شــهدت 
عرض أكثر مــن 90 فيلما من 40 دولة، 
بينها 20 فيلما فــي عروضها العاملية 
والدوليــة األولــى، كما شــهد حفل 
افتتاحها تكــرمي الكاتب املصري، وحيد 
حامــد، بجائــزة الهرم الذهبــي إلجناز 
العمر، وهي اجلائزة نفسها التي منحها 
البريطاني  واخملــرج  للكاتب  املهرجــان 
إلى  باإلضافة  هامبتــون،  كريســتوفر 
تكــرمي الفنانة منى زكــي بجائزة فاتن 

حمامة للتميز.

أندرو محسن
 قال املنســق الفني ملهرجــان القاهرة  
»الظروف  محسن،إن  أندرو  السينمائي 
القهرية التي شــهدها الربع األول من 
العام اجلاري بســبب جائحة كورونا وما 
ترتب عليها، جعل البعض يظن أنه لن 
تكــون هناك أفالم جيــدة، أو أن اجلميع 
ســيؤجلون أفالمهــم للعــام القادم 

لتحظى مبشاهدة ومشاركة أكبر«.
وتابع: »لكن من حسن احلظ خيب صناع 
السينما هذه التوقعات، وظهرت العديد 
مــن التجارب املهمــة، وخاصة خملرجني 
يقدمــون أعمالهم الطويلــة األولى أو 
الثانية، وهو ما ســاعد فريق البرمجة 
في مهرجان القاهرة الســينمائي على 
15 فيلًما في املســابقة الدولية،  ضم 
منها 3 أفالم مصرية، تتميز عن بعضها 

في األساليب اإلخراجية واألفكار«.
وأوضح محسن أن »اخملرج أمير رمسيس 

في فيلم »حظر جتول« يتجه للواقعية 
وينحــاز لقصة إنســانية، أمــا اخملرج 
إســالم العزازي في »عنها« فيميل إلى 
الواقعية السحرية، وفي فيلم »عاش يا 
كابن« ننتقل إلى األفالم التســجيلية 
وجند اخملرجة مي زايــد حتيك بإتقان من 

املادة التسجيلية عمال دراميا مؤثرا«.
وأكد ن املســابقة الدولية تضم واحدا 
من أبرز األفــالم العربية هذا العام، وهو 
»غــزة مونامور« لألخوين عــرب وناصر 
طرزان، وهو االختيار الرسمي لفلسطني 
للمشــاركة في حفل جوائز أوســكار، 
ومن اجملر تعود ليلي هورفات للمشاركة 
القاهرة  الثاني فــي مهرجان  بفيلمها 
»االســتعدادات لنكــون معا ألجل غير 
مســمى«، وهو أيضا املمثل الرســمي 
للمجر في األوســكار، ومن أوروبا أيضا 
»غاغارين«  الفرنســي  الفيلم  يشارك 
الــذي يعد من أبرز أفــالم العام، ويقدم 
رؤية شديدة الشــاعرية ممزوجة باخليال 
العلمي بشكل فريد، وفي املقابل هناك 
فيلم »شــرطة« من الدمنارك، شــديد 

والذي يقدم نقطة غليان بني  الواقعية 
الشرطة وبعض سكان أحد األحياء في 

الدمنارك.
وتابع أن »من روســيا يشــاهد جمهور 
الدولي  الســينمائي  القاهرة  مهرجان 
الـ42 فيلم »مؤمتر« الذي يقدم ذكريات 
الناجني من إحدى احلوادث اإلرهابية، وهو 
من األفالم التي نالت إشادة عند عرضه 
األول في مهرجان فينيسيا، وبعيدا عن 
األجــواء املقبضــة، الكوميديا حاضرة 
مــن خالل الفيلــم اإلجنليــزي »التيه« 
الذي يدور في إحدى اجلزر التي تستقبل 
الالجئني، وهو من بطولة املمثل املصري 

أمير املصري«.

وأضاف أن »املسابقة الدولية للمهرجان 
تشــهد أيضا العــرض العاملــي األول 
اليابــان، وهو فيلم  »آنيما« من  لفيلم 
شديد الشاعرية واجلمال على املستوى 
البصري، ومن آســيا آيضا سيشــاهد 
السماء  الياباني »حتت  الفيلم  اجلمهور 
»التيه«،  عكــس  على  وهو  املفتوحة«، 

يتخذ أســلوبا واقعيا لكنــه ال يخلو 
من اإلنســانية، ومن كندا هناك فيلم 
يقدم كيف  الــذي  الفراشــة«  »نادية، 
ميكن أن تكون البطولة والشــهرة ثقال 
علــى أصحابها، خاصــة عندما يكون 
بطــال قوميا مثل بطلــة الفيلم، ومن 
املكسيك يشاهد اجلمهور فيلما قاسيا 
عن املراهقة واحلب وامليول االنتحارية هو 
»50 أو حوتان يلتقيان على الشــاطئ«، 
وأخيــرا من البرازيل ســيكون اجلمهور 
على موعد مع الفانتازيا من خالل فيلم 

»بيت الذاكرة«.
وختم أندرو محســن تصريحاته قائال: 
»بالنظر إلى أعمال املســابقة الدولية 
معا، يجعلنا نشعر أن هناك من جنحوا 
بالفعل في صناعة ســينما شــديدة 
اجلودة وشــديدة التنــوع، بعضها مييل 
إلى الرومانسية الكالسيكية، وبعضها 
يتجــه إلى الواقعية القاســية، لكننا 
نثــق أننا سنشــاهد جتــارب متنوعة 
وثرية خالل أيــام املهرجان، ال نِعد بأنها 
هذه  العالم  وآالم  مشكالت  سُتنسينا 

األيام، لكنها بالتأكيد ســتصيغها لنا 
باستخدام سحر السينما«.

»أنا لم أعد هنا للمخرج فرناندو 
فرياس

يفوز بجائزة الهرم الذهبي في 
املسابقة الدولية ملهرجان القاهرة 

السينمائي
الفيلــم إنتــاج املكســيك، والواليات 
املتحدة، وشــهد املهرجان عرضه األول 
في الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا، 
وتــدور أحداثه حــول مراهــق مهاجر 
يكافح ضد شــعوره بالفقــد مع وفاة 
أخيه ومشــاعر العزلة وسط محيطه 
اجلديــد، يعاني أزمة الوجــود والغياب، 
وتلعب املوسيقى بالنسبة له دورا هاما 
في محاولــة االجتيــاز والتحقق رغم 

قتامة العالم.
فيمــا الفيلــم البلجيكــي »شــبح 
مدار« إخراج بــاس ديفوس بجائزة جلنة 
التحكيــم اخلاصة »الهــرم الفضي«. 
الســينمائي« عرضه  »القاهرة  وشهد 
األول في الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيا.
»خديجة«  حــول  الفيلم  أحداث  وتدور 
اخلمســينية التي تنام فــي آخر مترو 
ليال، بعد يوم طويل في العمل، وعندما 
تســتيقظ في آخر اخلط، تكتشف أن 
عليهــا العــودة ملنزلها مشــيا... وفي 
الطريــق تقابل منو مــا يجعلها تعيد 

التفكير في حياتها.
أما جائــزة »الهرم البرونــزي« ففاز بها 
فيلــم »نوع خاص من الهــدوء« إخراج 
الفيلم  ميكال هوجينور، مناصفة، مع 
الصينــي »احلائط الرابــع« إخراج جانغ 
تشونغ، جانغ بو. واجلائزة متنح للمخرج 
عن أفضــل عمــل أول أو ثــان، ضمن 
الدولية ملهرجان  املســابقة  منافسات 

القاهرة السينمائي.
»نوع خــاص مــن الهدوء« مــن إنتاج 
التشــيك وهولنــدا والتفيا، ويشــهد 
الشــرق  في  األول  عرضــه  املهرجــان 
األوسط وشــمال أفريقيا، وتدور أحداثه 
حول فتاة تشــيكية تعمــل في اخلارج 
في أحد املنازل حيث ترعى طفال مقابل 
إقامتهــا. الحقــا تكتشــف القواعد 
الغريبة التي وضعتها األســرة للتربية 
وتصبح أمــام خياريــن: أن تتخلى عن 
إنسانيتها وتنصاع للقواعد أو ترفضها 

وتخسر عملها.

 خالد محمود

ما اقصــى ان تفقد إحــكام قبضتك 
على واقعــك .. ان تتوه مــن مفردات 
حياتك وال تشــعر بشــيء اخر .. تلك  
الصــورة  القاســية واملثيــرة دراميا ،  
 The FaTher « يدخلنا فيها فيلم »االب
للفرنســي فلوريان  زيلر وبطله البارع 
انتونى هوبكنز  التي يســتحق عليها 
بحق جائزة األوســكار لتميز أدائه فى 
شــخصية صعبة هي مفتــاح حياة 
بدون حيــاة ، لرجل يعيش مخاوف من 
اخلرف او الزهاميــر الذى رمبا تطاردنا في 

احد االيام .
الفيلــم الــذى افتتح  بــه مهرجان 
القاهــرة الســينمائي دورتــه ال42 ، 
إلى عمل مســرحي لنفس  يســتند 
اخملــرج  يبدأ كدراما بســيطة قبل ان 
تسبح بعمقها ، أنتوني الذى يعانى من 
اخلراف يبلغ من العمر 80 عاًما تقريًبا ، 
وقد جاءت ابنتــه آن ) أوليفيا كوملان ( 
لتعتني به ، وشــجعته على عدم طرد 
شــخص  جلبته إلى شــقته ليقوم 
برعايته  ، مثلما فعل مع اآلخرين، حيث 
لن تتمكن آن من القدوم كل يوم ألنها 
ستنتقل إلى باريس وحتتاج الى ضمان 
ســالمته أثناء غيابهــا  ، وتفقد تلك 
االبنة صبرها مع والدها والذي يتالشى 
ادراكه بشــكل متزايد ليس فقط مبا 
بعانيه ولكن مبن  حوله من بشر وزمن 
ويصبح أفــراد عائلة »األب« مجهولي 
الهوية في نظره، ال يستطيع التعرف 
عليهم، في حني يظهر غرباء على نحو 
ال ميكن تفســيره في شقته اللندنية، 
الشقة  املشاهد مع الشخصية  ويرى 
نفســها تبدو وكأنها تتحّول. ويرفض 

السماح ملن يرعاه بالعناية به .
 بينما يحــاول أنتونــي  فهم ظروفه 
املتغيرة ، يبدأ في الشــك في أحبائه 
وعقله وحتى نســيج واقعه، أصبحت 
احليــاة مصدرًا لالرتبــاك املزعج دائًما 
، وفــي صــورة بارعــة تبــدو كلوحة 
، يــروي الكاتــب واخملرج  مســرحية  
فلوريان زيلر القصة مــن زاوية عينيه 
بينما  نصبح  نحن مشوشــني بعد ان 

نتوحد مع تلك املأساة .
في الســيناريو احملكم بطريقة سرده 
واالداء الباهــر جنــد وجــدان أنتونــي 
يتســاءل عن طبيعة وجوده ألن ابنته 
أصبحت فجأة شــخًصا آخر في صور 
املرعبة  الذهنيــة  احلالة  عــن  معبرة 
لشــخص مصــاب باخلــرف ، وكيف 
املفاجئة  بالصدمــات  يوم  يعيش كل 
أنه من املســتحيل السماح  ، وكيف 
لشخص آخر بفهم ما مير به. نحن في 

الغالب في مــكان واحد محدود ولكن 
باســتمرار  املتغيرة  للطبيعــة  نظرًا 
حمليــط أنتوني ، جعلنــا اخملرج نتكيف 
دون ملل مــع احلكاية ، بل و بشــكل 
، حيــث جتري األحداث  مثير لإلعجاب 
كلها في شــقة الرجــل )الضخمة( ، 
لكنها ليست خانقة ألن احلوار املتأللئ 

والواقع املتغير يبقيان األمور تتحرك
اعتــرف إنها جتربة مشــاهدة صعبة 
وقاســية لكنهــا ممتعة فــى الوقت 
نفســه ، حيــث لــم نتشــبع فقط 

 ، للقصة  املذهــل  الروائي  بالشــكل 
لكــن هناك ايضــا أداء قــوى للغاية 
وبشــكل ال يصدق ،ميكــن وصفه ب 
» املرعــب » من هوبكنــز ، وارى انه ال 
يوجد ممثل آخر ميكــن ان يتغلب عليه 
العام  الكبرى هذا  اجلوائز  فى سباقات 
، فكم شــاهدنا أنتوني وهو يحاول  أن 
يشرح بعقالنية لنفسه ومن حوله ما 
يجوب بخاطره في أكثر حلظات الفيلم 
حبكــة  ، فعاملــه يتغيــر  لكنه ظل 
صامًتا ، مدرًكا أن أي محاولة للتساؤل 

عما استيقظ عليه لن جتد اجابة، كما 
الفيلم  في  على شــخصيته  يضفي 
طابعاً ذكياً ومرحاً وجذاباً، كما عندما 
يحاول التقّرب من ممرضته الشابة لورا 

»إميوجن بوتس«.
لم نشــعر ابدا  انه شخصية درامية 
على الشاشــة ، وكأنه عالم حقيقي 
يعيش به ، فقد اجاد هيلر اخملرج وكاتب 
ايضا مبشاركة  كريستوفر  السيناريو 
هامبتون ، في وصول الرســالة االولى 
وهــى ان االب حكاية ميــؤوس منها 

بضعفه وعواطفه   بعد ان مزقه شيء 
ال يســتطيع التحكم فيه ، وتأثيره ال 

يُنسى. 
إن صنع فيلم يعتمد على مســرحية 
ميثــل حتديًا كبيرا لتركيــزه على رجل 
عجــوز مقيم في املنــزل يتأرجح عبر 
الزمن والذاكرة بطرق تثير الدهشــة. 
لكن فلوريان فــى اول افالمه وهوبكنز 
متكنا بحرفية كبيرة مــن خلق اجواء 
، حيث قام اخملرج   ســينمائية متفردة 
بتكييف مسرحيته ليوحي  بأن الفيلم 
يحزرنا من تدهور العقل واالســتعداد 
لألســوأ مثلما حدث  لرجلنا  العجوز 
والذى جســد روح الشخصية باقتدار 
وقوة مذهلة مع كل امياءة ونبرة صوت 

وادق وميض للعني 
حاول » اآلب  » ان نرى العالم بالطريقة 
التي يراها ، وال نعرف على وجه اليقني 
ما هو حقيقي غير حقيقي  مما يجعلنا 
مرتبكني مثل بطل الرواية الذى يخوض 

معركة خاسرة مع فقدان الذاكرة
الفيلم يضــع اجلمهور في مكان رجل 
أنتوني  يخونه عقله بقســوة. مثــل 
،يفقد ببــطء املزيد واملزيد من ذكرياته 
، وحتــى الذكريات التــي لديه تائهة . 
ويبقى اجلمهور غير متوازن مع تأسيس 
الفيلــم  حلقيقة  املشــهد مما يوضح 
بشــكل مؤلــم كيف تصبــح احلياة 
املزاجيــة غير املنتظمة  التقلبات  مع 
إلى  بالنسبة  ومرهقة  صعبة  ألنتوني 
ابنته آن ، حيث يتعاطف الفيلم مع آن 

بقدر ما يتعاطف مع والدها.
مصدرا  ظــل  االيقوني  هوبكنــز  أداء 
لإللهام بوصوله الــى اعماق لم يرها 
ســوى القليل من ، رجل فخور للغاية 
في حالــة حرب مع نفســه يعرف أن 
ما يحــدث غير طبيعي لكنه ال يفهم 

كيف يصحح املصير 
 مع بناء الفيلم ، تتطور شــخصيته 
ببطء مــع اخلوف الذى نراه في النهاية 
يتفوق على أنتوني  مخلًفا فوضى رمبا 
تبكي معها  وكأنها حلظة حاســمة 

لهذا املمثل الكبير.
ولم يكــن أنتونــي الوحيــد  املتميز 
واملؤلم بينما ايضا كان طاقم املمثلني 
الداعمــني  ومنهم أوليفيــا كوملان  ، 
التى نســجت قوتها من كونها كيف 
تظهر لغة جســدها األلــم والعذاب 
عنــد مشــاهدة والدها ينزلــق منها 
، أوليفيــا ويليامــز ، إميوجــني بوتس ، 
روفوس ســتيويل ، وللموسيقى أيضاً 
دور أساسي في » االب »، والتى قدمها 

امللحن اإليطالي لودوفيكو ايناودي 
الفريــق كله كان مدهشــا في تقدمي 
تلك القصة بشراستها وهو ما يجعل 

تلك السينما رائعة.

تجربة مشاهدة صعبة وقاسية لكنها ممتعة
»االب» ايقونة هوبكنز المرعبة

تحرير كاظم مرشد السلوم
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علماء يكتشفون “حوتا مذهال” لم ُيَر من قبل
قال علماء بحار إنهم اكتشفوا حيتانا جديدة ذات مواصفات 
غريبة، مؤكدين أنها تختلف عن أي كائنات بحرية أخرى رأوها 

من ذي قبل.
وبحســب موقع “ســاينس ألــرت” املتخصص فــي األخبار 
العلمية، فإن احليتان املكتشفة حديثا لها أسنان طويلة، ومت 

العثور عليها في الساحل الغربي من املكسيك.
وجمع الباحثون عينــات جينية من احليتان الغريبة، من أجل 

إخضاعها لتحليالت معمقة داخل اخملتبرات.
وبينما يتواصل حتليل العينات، أكد العلماء أن التســجيالت 
والصور التي حصلوا عليها جتعلهم واثقني بقوة في أن هذه 

الكائنات لم يسبق رصدها من ذي قبل.
وقال العالم اخملتص في الثدييــات البحرية جاي بارلو: “لقد 
رأينا شيئا جديدا لم نكن نتوقعه في هذه املنطقة. هو شيء 
غير متطابق من الناحية البصريــة أو حتى الصوتية مع أي 

كائن موجود ومعروف حتى اآلن”.
وكان الباحث يعمل مع منظمة “سي شيفرد”، وهي منظمة 
غيــر ربحية تتولى القيــام برحالت استكشــاف في عرض 

البحار.
وأضاف أن مــا حققته هذه البعثة “رمبا يبــدو ألغلب الناس 
مبثابة ضرب من ضروب املستحيل، أي العثور على حيوان ثديي 
كبير موجود على األرض بينما ال يعرف عنه العلم أي شيء”.
وبدأ مشــروع اكتشــاف هذا احلــوت عــام 2018، عندما مت 
رصد أصــوات غريبة في ميــاه محيطة بجزر ســان بينيتو 
املكسيكية، وقرب ســواحل والية كاليفورنيا غربي الواليات 

املتحدة.
ومن املعروف في العالــم، أن حيوانات مثل احليتان والدالفني 
وخنازير البحر متتاز بصوتها اخلاص، لكن صوت الكائن اجلديد 
الذي أطلق عليــه “BW43” حتول إلى لغز محير، ألن الباحثني 

لم يتعرفوا عليه.
وعقب ذلك، اشتبه الباحثون في أن يكون هذا الصوت صادرا 
عما أطلق عليه “حوت منقاري”، وهــو حيوان لم يتم رصده 

حيا من ذي قبل.

كيف تتأكد من صحة قلبك باستخدام الدرج
أعلن العلماء في دراســة حديثة، إن صعود 60 درجة )سلمة( 
على الساللم دون توقف في أقل من دقيقة تشير إلى صحة 

القلب اجليدة.
وقال مؤلف الدراســة الدكتور طبيب القلب في مستشفى 
جامعة ال كورونيا بإسبانيا، خيسوس بيتيرو: “اختبار السلم 
)الدرج( هــو وطريقة ســهلة للتحقق من صحــة قلبك”، 

بحسب مجلة “إسكارديو”.
وتابع الطبيب، “إذا اســتغرق األمر أكثــر من دقيقة ونصف 
لصعود 60 درجة )ســلمة( على الســاللم، فإن صحتك دون 
املستوى األمثل، وفي هذه احلالة من اجليد استشارة الطبيب”.
وكان الهدف من الدراســة هو إيجاد وســيلة بسيطة وغير 
مكلفة لتقييم صحة القلب وتبني أن صعود الساللم ميكن 
أن يســاعد األطباء فــي فرز املرضى إلجــراء فحوصات أكثر 

شموالً.
وكشــفت نتائج البحث، أن املرضى الذين صعدوا الدرج في 
أقل مــن 40 إلى 45 ثانية حققوا أكثــر من 9-10 نقطة في 
مترين للصحة العامة “MET”. وأظهرت الدراســات السابقة 
أن احلصول على 10 نقاط فــي التمرين مرتبط مبعدل وفيات 
منخفــض )٪1 أو أقل ســنويًا، أو ٪10 في 10 ســنوات(. في 
املقابل، تصل معدالت الوفيات بني املرضى الذين اســتغرقوا 
1.5 دقيقة أو أكثر لصعود الساللم وحققوا أقل من 8 نقاط 

في التمرين، إلى 2-٪4 في السنة، أو ٪30 في 10 سنوات.
وتوصل العلماء أيضا إلــى أن حوالي 58 ٪ من املرضى الذين 
أكملوا صعود الدرج في أكثر من 1.5 دقيقة يعانون من خلل 
في وظائف القلب. بينما عانــى ٪32 فقط من أولئك الذين 
صعدوا الدرج في أقل من دقيقة من خلل في وظائف القلب.
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بغداد ـ فالح الناصر:

رسن،  جاسم  املســرحي،  اخملرج 
اجلميلة/  الفنــون  معهد  خريج 
قســم اإلخراج، بدأ حكايته مع 
اإلخــراج الفنــي بوقــت مبكر، 
وصقــل موهبته في الدراســة 
فيها  انتظــم  التي  االكادمييــة 
عــام 1986، يقوم بكتابة واخراج 
الكثير  تتركز  اعمال مســرحية 

منها في املسرح اجلاد.
عــن االعمــال اجلديــدة التــي 
سيقوم باخراجها، قال: سنعرض 
وخمس  ســلوان  »ابو  مسرحية 
نسوان« وهي مسرحية كوميدية 
شــعبية بوليســة ســتعرض 
في مســرح منتجــع محافظة 
بابــل، متثيل »مليــاء األمير وعلي 
الوائلــي وجواد لفتــة واخرين«، 
بعنوان  جــاد  مســرحي  وعمل 
يقظة« سيتم عرضه  »كوابيس 
فــي مهرجان الفرق الشــعبية 
الــذي تضيفــه صالة املســرح 
الوطني وهو متثيــل الفنان علي 
»من  بعنوان  اخــر  الغزي، وعمل 
يشــتري« يتحدث عن مظلومية 
 1980 العام  العراقية مــن  املرأة 
لغاية اآلن ويعرض على مســرح 
تضيف  حــني  فــي  الرافديــن، 
محافظة كركوك عمل مسرحي 
بعنوان »حمام نسوان« سيعرض 

احتفاال باعياد نوروز.
وذكر رسن، ان مجلس محافظة 
بابل يعمل على تسهيل إجراءات 
تقدمي عروضهم املســرحية في 
التعاون  جانــب  إلــى  احملافظة، 
الكبيــر مــن إدارة منتجع بابل 
اجواء  ان  مؤكدا  مردوخ،  ومسرح 

وجمهور محافظة بابل يسهمان 
في تقــدمي العروض املســرحية 
لالعمال  إيجابية  اصداء  وهنالك 

التي تعرض هناك.
املاضية  املــدة  ان  إلــى  واشــار 
شــهدت تقدمي عروض »مدرسة 
املشاكســني« وهي مســرحية 

شــعبية، وعمل اخر جاد بعنوان 
»شــاهد خيانة« من كتابة علي 
العروض مت تقدميها  الغزي، وهذه 
أكد  فيما  كورونــا،  جائحة  قبل 
انه انشــغل في فتــرة اجلائحة 
بكتابة نحو 3 مسرحيات وقصة 
إلى  ســيعمل علــى حتويلهــا 

مسلسل درامي.
اخملرج املسرحي، اكد لـ »الصباح 
اجلديــد« آن آليات دعم املســرح 
اجلاد شــحيحة، فهنالك ضعفا 
حكوميا واضحا في دعم اخملرجني 
املســرحني في اعمالهــم، وهنا 
الثقافة  يجــب ان تعمــل وزارة 

تهيئة  على  واآلثار،  والســياحة 
االعمال  لتقومي  جلنة متخصصة 
ودعمها من أجل اغناء الســاحة 
اجلانب  وتعزيز حضــور  الفنيــة 
الفني املسرحي، كما ان املسرح 
الوطني ال يقدم الدعم للفنانني 
اخملرجني، باســتثناء ممــن ينتمي 

إليه، واملنشكلة ايضا تكمن في 
أجــور العرض التي تكلف نحو 5 
الوطني  املسرح  في  دينار  مليون 
و3 مليون دينار ملســرح الرافدين 
دينار  املليــون  ونصــف  ومليون 
ملسرح آشور، وهذه األجور ال يقدر 
توفيرها اخملرج النه بال دعم  على 
اصال، مما يضطره إلى البحث عن 
مملوين او شركات داعمة برغم ان 
أجورها ال تفي بالغرض، لكن حب 
االعمــال املســرحية والتواصل 
لقبول  والفنانــني  اخملــرج  يدفع 

العروض من أجل تقدمي العمل.
واكــد ان هنالــك عزوفــا وقلة 
تفاعل من اجلمهــور مع عروض 
املســرح اجلــاد، نظرا ملــا مير به 
املواطن العراقي من واقع صعب، 
يبحث  انــه  االنســان  فطبيعة 
عــن الفــرح فنرى في املســرح 
الشعبي حضورا جماهيريا اكثر، 
املسرح اجلاد يعتمد على نخبة او 
املتخصصني، وخالصة احلديث ان 
االعمال املســرحية الشعبية او 
اجلادة، توصل رسائل، لكن يا ترى 
يتفحصها  او  يتابعهــا  من  هل 
لكــي يعمــل علــى تعضيــد 
اإليجابي وايجاد حلول للسلبيات 
تســاؤل  يتم عرضها؟.هذا  التي 
الفعل  ردود  مشــروع لم نلمس 

جتاهه.
ان اخملرج جاسم رسن،  إلى  يشار 
اشــترك في اداء عــدة ادوار ممثال 
بعد ترشــيحه من مخرجني في 
بطولة  منها  دراســمية  اعمال 
الفنان قاســم  وبطولة  اعــداد 
وحب  واجملنون  وانا  التيتي  املالك« 
وحرب« واعمال اخرى منها »أسد 
بابل وحكايــة جامعية والنخلة 

واجليران«.

الصباح الجديد وكاالت :-
يعمــل اجلهــاز املناعي عــادة على 
حمايتنا من األمــراض وااللتهابات، 
قد  للعدوى،  االستجابة  فرط  ولكن 
يسبب حالة صحية مهددة للحياة 

تعرف بـ”اإلنتان”.
ويعد اإلنتــان أو تعفن الدم أو خمج 
الدم، حالة طبية طارئة تهدد احلياة، 
لذا فإن معرفة اخملاطر والقدرة على 
اكتشــاف األعراض ميكــن أن ينقذ 

احلياة.
ما الذي يسبب اإلنتان؟

اإلنتــان هــو اســتجابة اجلســم 

أو  جرثوميــة  لعــدوى  القصــوى 
فيروسية أو فطرية.

وميكن أن تــؤدي أي عدوى تقريبا إلى 
الذين  البالغني  ولكــن  الدم،  تعفن 
تفوق أعمارهم 65 عاما، واألشخاص 
الذين يعانون مــن ضعف في جهاز 
يعانون  الذين  واألشــخاص  املناعة، 
من حاالت طبيــة مزمنة، واألطفال 
الذين تقل أعمارهم عن ســنة، هم 

أكثر عرضة لإلصابة.
ومعظــم االصابات التي من املرجح 
أن تــؤدي إلــى تعفــن الــدم، هي 
االلتهاب الرئوي، والتهاب في اجلهاز 

الهضمــي، أو الكلــى، أو املثانة، أو 
مجرى الدم.

وســواء كانت العدوى فــي اجللد أو 
الرئتني أو في مكان آخر في اجلسم، 
فإنهــا تؤدي إلى تعفــن الدم إذا لم 

يتم إيقافها.
الكيميائية  املــواد  إطــالق  ويتــم 
املوجودة في جهاز املناعة في مجرى 
الدم حملاربة العدوى. ويتســبب هذا 
في حــدوث التهاب في جميع أنحاء 
اجلســم بدال من ذلك، ويبدأ اجلهاز 
املناعي في إتالف أنســجة وأعضاء 

اجلسم.

وميكن أن يتطور اإلنتــان إلى تعفن 
الدم الشــديد أو الصدمة اإلنتانية 
إذا لم يتم عالجه في املستشــفى 

على الفور.
وميكن أن تتسبب الصدمة اإلنتانية 
في فشل أعضاء اجلسم، وهذا يهدد 

احلياة.
أعراض اإلنتان

قد يكــون من الصعب اكتشــاف 
اإلنتــان، وميكن أن تكــون األعراض 
غامضة وتشبه إلى حد كبير حاالت 
أخــرى مثــل اإلنفلونــزا أو التهاب 

الصدر.

وتشمل العالمات واألعراض ما يلي:
 ارتفــاع معــدل ضربــات القلب أو 

انخفاض ضغط الدم
 عدوى محتملة أو مؤكدة

 االرتباك
 تغير في احلالة العقلية

 ألم شديد أو انزعاج
 حمى أو ارتعاش أو الشــعور بالبرد 

الشديد
 ضيق في التنفس

 جلد رطب أو متعرق
يجب  باإلنتان،  اإلصابة  ولتشخيص 
أن يكون لديك اثنــان على األقل مما 

يلي: حمى وارتفــاع في درجة حرارة 
اجلســم معدل ضربات القلب أعلى 

من 90 نبضة في الدقيقة
معدل التنفس أعلى من 20 نفســا 
فــي الدقيقــة عــدوى محتملــة 
أو مؤكــدة كالم مشــوش أو غيــر 

منطقي
جلــد أزرق أو شــاحب أو بقــع في 

الشفاه أو اللسان
طفح جلدي ال يتالشى مثل التهاب 

السحايا
صعوبــة في التنفــس أو ضيق في 

التنفس أو التنفس بسرعة كبيرة

مخاطر واضرار تعفن الدم وتهديده للحياة

سلسلة اعمال جديدة للمخرج المسرحي جاسم رسن 
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطلــق اليــوم اخلميــس 17 
األول اجلــاري، مباريات  كانــون 
اجلولة التاســعة مــن املرحلة 
االولــى لــدوري الكــرة املمتاز 
ابرز  وفي  لقــاءات،  اربع  باقامة 
املتصدر  تبــرز قمة  املواجهات، 
نفط الوســط والقــوة اجلوية 
الذي يعاني كثيــرا في نتائجه 
املتباينة، ويضيف اللقاء ملعب 
النجــف الدولي في الســاعة 
الرابعة والربع مساء، وفي لقاء 
مهم اخر يرحــل الطلبة الذي 
للقاء  نتائجه مؤخرا  حتســنت 
فريق الســماوة واالخير تعاقد 
مع املدرب، جنم الكرة الســابق 
شــاكر محمود خلفا للمدرب 

غالب عبد احلسني.
احلدود يضيــف فريق الديوانية 
في ملعب التاجــي، في مباراة 
ندية،  تشــهد  ان  لهــا  يتوقع 
ســيما بعد حرب التصريحات 
بــني الناديــني، وفــي ملعــب 
الســاحر احمد راضي، يضيف 
ان  أربيــل، علما  الكرخ فريــق 
جميع املباريات الثالث ســتقام 

في الساعة 2 ظهرا.
يوم  اجلولة  مباريات  وتستكمل 
غد اجلمعة باجــراء 6 مباريات، 
سيشهد  النخلة  جذع  ملعب 
اقامــة مباراتــني، االولــى في 
الســاعة الرابعة والربع مساء 
بني املينــاء والــزوراء ، تعقيها 
في الســاعة الثامنة والنصف 
وزاخو  البصــرة  نفــط  مباراة 
النجــف  ويضيــف ملعــب   ،
السادسة  الساعة  في  الدولي 
النجف  مباراة  مساء  والنصف 

والنفط.

وجتــرى مبــاراة نفط ميســان 
والشــرطة في ملعب ميسان 
الدولــي، في حــني يلتقي في 
الكهرباء  فريقا  التاجي  ملعب 
مبــاراة  وتقــام  والقاســم، 
الصناعــات الكهربائية وأمانة 
الصناعة  ملعــب  فــي  بغداد 
وجترى جميع املباريات الســاعة 

2 ظهرا.
يشــار إلــى ان فريــق نفــط 
وله  الصدارة  الوسط يقف في 
18 نقطــة، ثم الــزوراء بـ 14، 
والشــرطة ثالثا وله 13 نقطة، 
متفوقــا على الطلبــة الرابع 
بفارق  اخلامس  ونفط ميســان 
األهــداف، فــي حــني ميلك 12 
واربيل  النفط  نقطة كل مــن 

واجلوية وأمانــة بغداد، وبرصيد 
11 نقطــة يأتي زاخــو باملركز 
والديوانية  وللكهرباء  العاشر، 
10 نقاط باملركزين احلادي عشر 

والثاني عشر تواليا.
نقاط،   9 والنجــف  وللمينــاء 
ثــم الكــرخ برصيــد 8 نقاط، 
وللحــدود والســماوة 7 نقاط، 
والصناعات  للقاسم  نقاط  و6 
نفــط  واخيــرا  الكهربائيــة، 

البصرة برصيد 4 نقاط.
يتقد  الهدافــني،  صــراع  وفي 
منار طه العــب احلدود ومحمد 
إبراهيــم من الكهربــاء ولكل 
منهما 5 أهداف، ثم في الترتيب 
الثاني برصيد 4 أهداف كل من 
أمين حســني من اجلويــة وجبار 

كرمي من أمانة بغداد وموســى 
عدنان مــن النفط واحمد عبد 
الرزاق من نفط ميسان وسجاد 
الوسط.في  جاســم من نفط 
3 أهداف كل من  حني ســجل 
»عالء عبــد الزهرة ومهند عبد 
ومحمد  الــزوراء  مــن  الرحيم 
واياد  الطلبة  خالد جفال مــن 
ســدير من السماوة وعمر عبد 

الرحمن من الكرخ«.
وستشهد مباريات اجلولة غياب 
البطاقات  بســبب  العبــني   6
مقديد  نيــاز   « هــم  امللونــة 
والغاني احملترف اســان منساه 
من الكهربــاء، ورضا نصر اهلل 
من احلدود وســيف علي فليح 
الكهربائية  الصناعــات  مــن 

واحمــد خالد من امليناء واحمد 
نور من القاسم« 

الهيأة  من جانب اخر، عقــدت 
فــي  اجتماعــاً  التطبيعيــة، 
مقــر احتاد الكرة مع مشــرفي 
فــي  االولــى  الدرجــة  دوري 
بغــداد، بحضور عضــو الهيأة 
التطبيعيــة، الدكتور اســعد 
املســابقات،  جلنة  ورئيس  الزم، 
الدكتور حيــدر عوفي، واعضاء 
اللجنــة، ملناقشــة وتقييــم 
اجلــوالت التــي مضــْت مــن 

منافسات الدوري.
وقــاَل الزم :إن عمل املشــرفني 
يســهم  والدقيق  الصحيــح 
ضــرورة  مع  الــدوري  بنجــاح 
االهتمام بتقرير املباريات، وشرح 

جميــع التفاصيــل واألحداث، 
ناهيــك عن االلتــزام بالوصايا 
وبعد  قبل  والصحيــة  األمنية 

املباراة.
من جانبــِه، أشــارَ رئيس جلنة 
املســابقات، الدكتــور حيــدر 
املالحظات  من  عددٍ  الى  عوفي، 
الســلبية التي وردت في تقارير 
وتأثيرها  املباريــات،  مشــرفي 
العمل، وطالبهم بضرورِة  على 
جتاوزهــا في اجلــوالت املقبلة، 
وتطبيــق التعليمــات إلظهار 

املباريات بأفضل صورة.
رئيس  التقى  اخر،  وفي ســياق 
الهيأة التطبيعيــة، إياد بنيان، 
اللجنــة النســوية بحضــور 
الدكتور  التطبيعيــة،  عضــو 
وإقرار  ملناقشــة  الزم،  اســعد 
الصاالت  لكرة  النسوي  الدوري 
بنيان:  واملالعب املكشوفة.وقاَل 
مت االتفــاق فــي االجتماع على 
وتوجيه  النسوي،  الدوري  إقامة 
دعوة لالندية الراغبة باملشاركة 
على مســتوى كــرة الصاالت 
املكشــوفة.وأضاَف:  واملالعب 
وحتديد يوم ٢١-١٢-٢٠٢٠ ليكون 
متلك  التي  االندية  مع  اجتماعا 
فرقــا نســوية للتباحــث في 
اآلليــة واملواعيــد التي تضمن 
واالســتماع  الــدوري،  جنــاح 
ملطالــب االندية.واختتَم رئيس 
التطبيعيــة بالقول: نســعى 
إلقامــة دوري منظم مع تهيئِة 
جميــع مســتلزمات جناحــِه 
مــن اجلوانب الفنيــة واالدارية 

والتحكيمية.
يذكــُر ان اللجنــة النســوية 
قد  التطبيعية  الهيئــة  فــي 
قامْت بعمل ورشــات تطويرية 
من  النســاء  لفئة  حتكيميــة 
النسوية،  الصفارة  تطوير  أجل 

واالرتقاء باللعبة بشكل عام.

نفط الوسط يسعى لتعزيز صدارته والجوية للتعويض
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف رئيس الهيئة اإلدارية لنادي القوة اجلوية 
اللواء الطيار شــهاب جاهد عن أخطاء اإلدارة 
بالديون مضيفا  النادي  أثقلت  التي  الســابقة 

أنها قامت بأخطاء جسيمة ال تغتفر.
وقال جاهد في بيان رســمي للنــادي إن النادي 
مثقل بالديون وأنهم يعملون بسياســة مالية 
لتصحيح املسار بشــكل علمي، مشددا على 
أن السياسة السابقة يجب أن تتغير وال رجعة 

لبيع الصكوك.
وأشار إلى أنه في السابق كان هناك عقود تكتب 
مببلغ والالعب يتسلم مبلغا آخر وصكوك مبالغ 
عقود الالعبني تباع بالفائز للتســديد بخصم 
%20 من القيمة الرســمية. وأوضــح أن اإلدارة 
احلالية جتهل مصيــر 900 مليون دفعت للنادي 
سابقا من قبل املســتثمر وأنهم شكلوا جلانا 
ملراجعة الديون فــي النادي والتدقيق في جميع 
األمــور املالية وتثبيــت اخلروقات.وأكد أن اإلدارة 
احلالية تسعى لتصحيح املسار من خالل إنشاء 
ملعب يليق باســم القوة اجلوية والعمل على 
اســتقاللية مالية للنادي وعدم االعتماد على 

أموال الدولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التقــى وفد اللجنــة الوزاريــة لوزارة الشــباب 
والرياضــة مالكات كــرة القدم فــي مركز رعاية 
املوهبة الرياضية في بابل .وعقدت اللجنة املكونة 
من عامر طالــب مدير مراكز املوهبــة الرياضية 
واحمــد يونس مدير قســم املنشــآت الرياضية 
ومسؤول شعبة التنسيق، غصون هيال، اجتماعا 
موســعا مع املدربني واملشــرفني علــى املدارس 
الكرويــة في بابل.واســتعرض مديــر املراكز في 
حديثه مع املدربني رســم املســارات الصحيحة 
فــي حتقيق االهــداف املرجوة لصناعــة الالعبني 
ورفد املنتخبــات باملوهوبني باســتثمار الطاقات 
الفردية لالرتقاء مبستوى الرياضة والكرة في بابل 
واالشــارة للمعوقات التي تقف حائال في الظرف 
الراهن بســبب قلة التخصيصات املالية، مؤكدا 
ان االيام القادمة ستشهد انفراجا مبا يخدم الكرة 
والرياضة فــي بابل وعموم احملافظــات من حيث 

التخطيط ودعم املنتديات والفرق الرياضية .
واســتمع الوفد الى شــرح مفصل من املالكات 
التدريبية للمعوقات واملشاكل التي تواجه الكرة 
والرياضة فــي بابل بهدف تذليلهــان كما التقى 
الوفد بعــدد من الفــرق الرياضية التــي تواصل 
تدريباتها داخل قاعة املركز واالستماع  ملالحظات 
واالشــادة  العمرية  الفئــات  الالعبــني خملتلــف 

مبواهبهم ومستوياتهم التدريبية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصــل محترف فريق صاالت اجلنســية العب 
منتخب ايران ) مصطفى طيبي ( ملطار بغداد 
الدولي لاللتحــاق بتدريبات الفريق.وقال أمني 
ســر النادي ومشــرف الفريق عمر كاظم ن 
الالعــب اإليراني مصطفــى طيبي وصل إلى 
بغداد وســينخرط بتدريبــات الفريق حتضيرا 

ملنافسات اجلولة الثامنة من دوري الصاالت.
وبــني أن الالعــب اإليراني سيشــكل إضافة 
مهمة للفريق وسيشــارك في املباراة املقبلة 
أمــام القوة اجلويــة في اجلولــة الثامنة من 
الدوري.يشار إلى أن نادي اجلنسية يحتل املركز 

الثامن في الالئحة برصيد ١٠ نقاط.

جاهد يكشف مخالفات 
إدارة الجوية السابقة

“الشباب والرياضة” 
تتفقد موهبة قدم بابل

االيراني طيبي يلتحق 
بصاالت الجنسية 

جانب من لقاء الوزارة ومحافظ كربالء

الموافقة على تأسيس نادي السد العظيم الرياضي في ديالى

إعالم الشباب والرياضة:

بَحــث مدير عام الشــركة العامة 
فــي  الرياضيــة  لالســتثمارات 
علــي  والرياضــة  الشــباب  وزارة 
شــمس الدين مع ُمحافظ كربالء 
املقدســة نصيف اخلطابي الفرص 
االســتثمارية اخلاصة بالوزارة التي 
تــروم التعاقــد عليها وفــق مبدأ 
اخلاص،  القطــاع  الشــراكة مــع 
مبــا يُحقــق أكبر فائــدة للطرفني 
ويُعزز من حركة اإلعمار وتشــغيل 

الشباب.
ونَقــل شــمس الدين حتيــات وزير 
الشــباب والرياضة عدنــان درجال 
فــي كربالء  احمللية  احلكومــِة  إلى 
املقدسة وطرح آلية العمل اجلديدة 
والرياضة في مجاِل  الشباب  لوزارة 
الشراكة مع القطاع اخلاص، فضاًل 
عن ضرورة إشراك احلكومات احمللية 
في الرؤى االســتثمارية والتنسيق 
الشــباب  مبا يخدم قطاعي  معها 

والرياضة في احملافظة املقدسة.

من جانبــُه رحب اخلطابــي مبُبادرة 
وزيــر الشــباب والرياضــة عدنان 
درجال وعدها بداية جديدة وموفقة 
احلكومات  مــع  املُشــترك  للعمل 
والشراكة  التعاون  مبدأ  وان  احمللية 
َســيخلق حالة من النجاح، ُمبديًا 
عددًا من مالحظاتِه بشأِن املشاريع 
إيجــاد  وضــرورة  االســتثمارية 
ُمســتثمرين حقيقيــني وُمنتجني 
املُتلكئة بأسرِع  وحسم املشــاريع 

وقٍت ُمكن.
كما بارك الســيد احمُلافظ خطوات 
الرياضيية  الوزارة في حتويل األندية 
إلــى اســتثمارية ُمنتجــة تبتعد 
عن التمويل احلكومــي الذي يُثقل 
ميزانيــة الدولة وينعــش القطاع 
الرياضــي من خالِل االســتثمارات 
الناجحة، وتَضمني كافة املشــاريع 
دعًمــا ملُديرية الشــباب والرياضة 
فــي احمُلافظة لتتمكــن من تنفيذ 

واجباتها على أكمِل وجه.
من جانب اخر، قال ُمستشــار وزارة 
الشباب  لشؤون  والرياضة  الشباب 
الدكتــور علــي ســلمان : إن وزير 
الشــباب والرياضة عدنــان درجال 

وافــق على تأســيس نادي الســد 
العظيــم الرياضي فــي ُمحافظة 

ديالى.
نادي  أن تأســيس  وبَــنَي ســلمان 
تقدمي  إلى  يهدُف  العظيم  الســد 
الرياضية في  اخلدمــات للحركــِة 
الناحية واالهتمام باجلانب الرياضي 
والتنســيق  الرياضية  وباملنشــآت 
تأهيل  إلعــادة  اإلعمار  مع صندوق 
املنشآت الشــبابية والرياضية في 
املناطــق احمُلررة، ُموضًحــا إن زيارته 
إلــى ناحيــة الســد العظيم في 
ُمحافظة ديالى تندرج في أطار دعم 
الشــباب والرياضة في ُكل اجملاالت 
وذلك َضمَن إســتراتيجية إتخذتها 
الــوزارة من خــالِل توجيهات الوزير 
درجال باحتضان الشــباب العراقي 
في جميِع أنحــاء العراق واالهتمام 
مبا  والشــبابية  الرياضية  باملواهب 
العادلة  الفرصــة  إتاحــة  يَضمن 
العراقي.وَقدم شباب  الشباب  لُكِل 
وأهالــي الناحيــة ُشــكرهم إلى 
السيد الوزير على اهتمامِه العالي 

بالشباب وحتسني الواقع الشبابي.
وفــي ســياق اخــر، يدعو قســم 

االعالم واالتصال احلكومي في وزارة 
اإلعالم  والرياضة وسائل  الشــباب 
كافــة حلضور فعاليــات حملة 16 
يومــا ملناهضة العنف ضــد املرأة 
وذلك في الســاعة العاشــرة من 
-17 املوافق  اليوم اخلميــس  صباح 
12-2020 وعلى قاعة دائرة العالقات 

والتعاون الدولي في مقر الوزارة.
إلى ذلــك، التقــى وزير الشــباب 
والرياضــة عدنــان درجــال، وُمثل 
العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة 
رعد حمودي على هامش حضورهما 
اآلسيوي  األوملبي  اجمللس  اجتماعات 
في العاصمة العمانية مســقط ، 
مع اجملري توماس فايزر رئيس االحتاد 

الدولي للجودو 
اللقــاء اإلتفاق على  وجرى خــالل 
إعادة إنتخابات إحتاد اجلودو العراقي 
املركزي وفق القانــون النافذ قانون 
)16( لسنة  الرياضية رقم  اإلحتادات 
الهيئــة  مــع  بالتنســيِق   ،1986
العامة لإلحتاد، مــا يعني وضع حد 
لالنقسامات واإلرباك احلاصل داخل 
أســرة اجلودو العراقية وانقسامها 

على نفسها.

تقرير

»الشباب والرياضة« َتبحث الفرص االستثمارية مع ُمحافظ كربالء

بغداد ـ الصباح الجديد:
حتــت شــعار  »الصحفيــون 
في  اســاس  ركن  الرياضيــون 
الرياضي  والتغييــر  اإلصــالح 
» حتتضــن نقابــة الصحفيني 
العراقيني في مقرها الكائن في 
منطقة كرادة مرمي في الساعة 
يوم  احلادية عشــرة من صباح 
السبت املقبل املوافق 19 كانون 
اإلنتخابي  املؤمتــر  اجلاري  األول 
للصحافة  العراقــي  لالحتــاد 
الرياضية وذلــك إلختيار هيئة 
إدارية جديدة تتولى قيادة االحتاد 
في الســنوات األربــع املقبلة. 
الداخلــي  النظــام  وحســب 
لالحتــاد وضوابــط االنتخابات 
العامة  الهيئة  يحق ألعضــاء 

مــن يحملــون صفــة عضو 
املشاركة  النقابة  في  متمرس 
الرئيس  ألختيــار  والتصويــت 
ونائبــه وأمني الســر وثمانية 
وثالثــة  أساســيني  أعضــاء 
االنتخابات  وستجري  احتياط. 
بإشراف جلنة مختصة يرأسها 
العراقيني  الصحفيــني  نقيب 
مؤيــد الالمي بعــد أن مت إجناز 
والتنظيمية  الفنيــة  األمــور 
اخلاصة بتلــك االنتخابات التي 
ســبق اإلعالن عنهــا ومبوجب 
قبل  لالحتاد  الداخلــي  النظام 
أكثر مــن 45 يوما كما مت فتح 
أعضاء  أمــام  الترشــيح  باب 
الهيئــة العامة خالل املدة من 
الدوام  انتهــاء  ولغايــة  األول 

عشر  اخلامس  ليوم  الرســمي 
من الشهر اجلاري. 

النهائية  الترشيحات  ومبوجب 
فقــد رشــح الزمــالء خالــد 
جاســم ملنصب رئيــس االحتاد 
للرئيس  نائبــا  لفتة  وعدنــان 
ويوسف فعل ألمانة السر، في 
حني رشــح لعضويــة الهيئة 
اإلداريــة لالحتاد الزمالء »كاظم 
وجعفر  العتابي  وعادل  الطائي 
العلوجي وعمار ساطع ومهدي 
العكيلــي وســيف املالكــي 
العــزاوي وجمعــة  وجاســم 
الثامر ومؤنس عبد اهلل وميثم 
وبالل  احلســني وكرمي قحطان 
وأحمد  الســعد  وسمير  زكي 

مطرود«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصــل رئيــس احتــاد األوملبياد 
اخلاص، ســعد عبد ياسني، على 
تكرمي اللجنــة املنظمة ملهرجان 
عيــون لإلدبــاع العربــي بدورته 
الثانية عشرة، الذي اقيم مؤخرا 
في قاعة املسرح الوطني ببغداد 
وحملت الدورة اســم املوسيقار 
عنوان  حتــت  شــمة«  »نصيــر 
»املبدعــون صناع احليــاة ومجد 

للسيد  استحقاق  وهو  الوطن«. 
عبد ياســني الذي كان شــعلة 
الدؤوب  والعمــل  النشــاط  من 
االواملبياد  بامكانات  االرتقاء  في 
اخلاص إداريا وفنيــا، وكان العراق 
يعتلي منصــات التتويج بالعبي 
فئات االوملبياد اخلاص في شــتى 
احملافــل، فتحيــة للقائمني على 
الرياضي  للنجم  واخرى  املهرجان 

االنساني، سعد عبد ياسني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرياضية  املوهبــة  فريــق  اجرى 
لكرة الطاولة في الكوت لقاءات 
ودية امام فريق املركز الوطني في 
بغداد.  وقــال مدرب فريق الكوت 
لكرة طاولة املوهوبني، عمار بشار 
حسن، ان فريقه تلقى دعوة لزيارة 
بغــداد من مدير املركــز الوطني 
في بغــداد الكابنت حكمت جواد 
الجــراء لقــاءات وديــة ومترينات 

مشتركة.
مبينا ان 5 العبــني ضمهم وفد 
الكوت هم »رضــا اركان ويحيى 
حميد وهما فئة اشــبال، ولفئة 
البراعم.  نور اكرم ومحمد الباقر 
حسنني وعبد اهلل سيف حسني 
وضم الوفد ايضا املدرب حسنني 
عباس«، مؤكــدا ان فريقه حقق 
فائدة فنية مــن اللقاءات الودية 
سيما العبي مركز بغداد ميلكون 

مهارات فنية جيدة. 

زار مدارس  واشــار الى ان فريقه 
محافظــات  فــي  تخصصيــة 
النجف وكربالء وعلي الغربي،وذي 
قار.. مبينا ان فريق طاولة املوهبة 
فــي الكوت تــؤدي تدريباتها في 
االوملبي  امللعــب  قاعــات  احدى 
5 طاوالت بعد جتهيزها  بســعة 
مــن وزارة الشــباب والرياضــة 

ويتدرب فيها 16 العبا،  مشــيرا 
البرعمات  الــى ان فريقا لفئــة 
موهبة  ضمن  تشكيله  اطار  في 
مقدما  الكوت،  في  الطاولة  كرة 
الكوت  ملعب  ادارة  الى  شــكره 
االوملبي بادارة عبد الكرمي اسكتدر 
ملــا يقدمه مــن تعــاون الجناح 

مسيرة اعداد املوهوبني باللعبة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
القاســم  نادي  أطلــق جمهــور 
الرياضــي، حملة تبرعــات لدعم 
النــادي فــي دوري الكــرة املمتاز.

وتعد هذه اخلطــوة هي االولى من 
نوعها في العراق، حيث قرر اهالي 

محافظــة بابل دعــم الفريق في 
اخلطوة  وهــذه  املالية.  ضائقتــه 
مشابهة ملا قام به جمهور مدينة 
 ،1984 ايطاليا عــام  نابولي فــي 
حيــث مت جمع تبرعــات للتعاقد 
مع االســطورة االرجنتينية دييغو 

ارماندو مارادونا، فالنادي كان يعاني 
من ضائقــة ولم يكــن بامكانه 
جلب النجوم الكبار.يذكر ان فريق 
القاســم حقق الفوز االول له في 
من  الثامنة  باجلولة  املمتاز  الدوري 

املسابقة بفوزه على احلدود.

السبت.. انتخابات اتحاد الصحافة الرياضية

تكريم باستحقاق لسعد عبد ياسين

لقاءات ودية لطاولة مواهب الكوت أمام بغداد

تبرعات لدعم فريق القاسم

مباراة سابقة لنفط الوسط



اذا صحت االخبــار املتداولة التي تفيد بوجود 
جملالس  انتخابات جديــدة  لتنظيــم  توجــه 
احملافظات ترافق االنتخابات التشريعية جمللس 
النواب ولكن بصــورة جديدة تتمثل بتقليص 
اعداد اعضاء مجالس احملافظات واعادة النظر 
بالصالحيــات املمنوحة لهم بشــكل يعيد 
ثقــة املواطن العراقي بهذه اجملالس اذا صحت 
مثل هذه االخبار فــان اطالق مفهوم االصالح 
على مثل هذه اخلطوات او االجراءات سيكون 
فعال اصالحا حقيقيا بعد ان ادخلتنا التجارب 
الســيئة في نفق مظلم طويــل فقدنا فيه 
على مدى السنوات املاضية الكثير من املوارد 
والطاقات وتنامت فيه ممارسات الفساد وقادتنا 
تلك املمارســات الى القطيعة بني املســؤول 
واملواطن في الدولــة العراقية . ان قرار جتميد 
عمل مجالس احملافظات الذي مت اتخاذه ضمن 
االجراءات االصالحية التي اقدم عليها مجلس 
النواب هو ثمــرة التضحيــات الكبيرة التي 
قدمتها كواكب الشهداء من املتظاهرين ابان 
انتفاضة تشــرين بعد ان امعن بعض اعضاء 
مجالــس احملافظات في اطماعهــم وبعد ان 
اصبحت تدخالتهم الالمشــروعة في برامج 
االعمار واخلدمات عائقــا حقيقيا امام تقدمي 
التخفيف  برامج ومشــاريع من شــانها  أي 
عن اعبــاء املواطنني في مراكز احملافظات وفي 
االقضية وفي النواحي ولكن في نفس الوقت 
ان هذا التجميد فتح الباب واســعا امام قوى 
نفوذ اخرى تعمل اليوم على التدخل في عمل 
احملافظني وهذه القــوى ترتدي اقنعة متعددة 
وتتسمى باســماء وهمية كثيرة لكنها في 
النهاية تنتمي الى نفس احزاب الفساد التي 
عاثت خرابا حينما كانت تعمل مبظلة مجالس 
احملافظات وقد )تغول( كثيرا بعض ممثلي هذه 
القوى في احملافظات واصبحوا يسيطرون حتت 
وطــاة الضغوط والتهديــدات على املزيد من 
العقود ومشاريع االعمار داخل اقسام بلديات 
احملافظات واســتغل كثير منهم التقاســم 
احملاصصي داخل دوائر احملافظات وباتت مناصب 
مــدراء البلدية عرضــة للمزايــدات العلنية 
احملافظات  مقدرات  على  لالستحواذ  والسرية 
حيث يحتمي خلف هذا املنصب مجاميع من 
اتباع احلزب او الفصيل السياســي الذي يفوز 
مبنصب مدير البلدية مما تســبب باســتمرار 
الفســاد في مشــاريع تعبيد الطرق وتاهيل 
البنى التحتية لالحياء الســكنية حيث يتم 
منح العقود الى شركات غير مؤهلة يتشارك 
في تاسيسها ممثلي احزاب سياسية  وصار من 
الواجب ملء الفراغ الذي تركه غياب ســلطة 
تشريعية تراقب االداء التنفيذي في احملافظات 
ومن ثم فان اعادة تشكيل مجالس احملافظات 
بصيــغ جديــدة تضمن عــدم هــدر االموال 
وتضمــن الكفاءة والنزاهــة مطلبا حقيقيا 
يدخل فــي دائرة االصــالح ومــن املهم جدا 
عدم تكرار االخطاء واالســاليب السيئة التي 
صاحبت اداء مجالس احملافظات اجملمد عملها 
حاليا وتقدمي مجلــس محافظة جديد رصني 
ومصغر ميثل نخب ادارية وفنية غير مسيسة  
مهمتــه رقابية متنع تغلغل املفســدين الى 
منافذ االعمــار واخلدمات في احملافظات ويضع 
حدا لوصول االحزاب السياســية الى مرافق 

املشاريع اخملتلفة .  

اصالح حقيقي..!!

د. علي شمخي

عّلقــت املمثلــة اللبنانية 
على  شــديد  أبــو  هيــام 
اللبناني  املمثــل  منشــور 
باســم مغنية الــذي قال 
أســبوع...  "ومضى  فيــه: 
أين هــي مقولة )احلزن يبدأ 
الوقت يصغر(  ومــع  كبيرا 
؟". وقّدمــت هيــام الدعم 
لباسم مشيرة الى انها قد 
مّرت باليتــم، وكتبت على 
احد  في  اخلاصة  صفحتها 
مواقع التواصل االجتماعي: 
"أنــا مرقت فيهــا، وبعرف 
الشعور باليتم ... مهما كنا 
كبار... احلــزن ما بيروح، بس 
التواصل  وبيصير  بيتبّدل... 

روحــي". وكان  آخر  بُبعــد 
قبل  حتدث  مغنية  باســم 
على  منشور  خالل  من  ايام 
صفحته اخلاصــة في احد 
أهمية  عن  التواصل  مواقع 
األهل وضرورة استغالل كل 
حلظة معهمــا، معبرا عن 

اشتياقه لوالده املتوفي.

املصرية  املمثلة  شاركت 
الغفــور  عبــد  ريهــام 
عبــر صفحتها  املتابعني 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي  التواصــل 
ظهرت  عائليــة،  صــورة 
والدها  جانــب  إلى  فيها 
املمثل املصري أشرف عبد 
وشقيقه  وزوجته  الغفور 
ريهام  وشــقيق  وزوجته 
وابنهــا الصغير. وعّلقت 
ريهــام علــى الصــورة: 
"العائلــة تأتــي أوالً، ربنا 
يخلي لنــا اهالينا ويبارك 
يا  وعمرهم  في صحتهم 
رب". يذكــر أن ريهام عبد 
الغفــور عرض لها مؤخراً 
حكايــة "ربــع قيــراط" 

مــن مسلســل "إال أنا" 
وحققــت فيهــا جناحــاً 
كبيــراً. وهي مــن تأليف 
أحمد  وإخراج  أمني جمال 
حسن، وبطولة مصطفى 
رشــاد،  ناديــة  درويــش، 
الصــاوي، محمد  محمد 
علي رزق، ســناء يوسف، 
عصام  السمان،  إبراهيم 

السقا ورضوى جودة.

افادت وسائل اعالم عاملية 
الكوميــدي  النجــم  ان 
اتكنســون،  روان  العاملي 
بشــخصية  الشــهير 
"الكوميدية  بني  "مستر 
مبسلســل  ســيعود 
كوميــدي جديــد، اذ من 
املقرر ان يُعرض على احدى 
اإللكترونيــة،  املنصــات 
اال انه لم يتم الكشــف 
بعــد عن موعــد تصوير 
تفاصيل  اي  أو  املسلسل 
اخــرى عن العمــل. على 
صعيــد آخــر، كانت قد 
إنتشرت مؤخرا عبر مواقع 
اإلجتماعــي  التواصــل 
مســتر  لـ  حديثة  صورة 
بني، وأحدثت ضجة كبيرة، 

أن مستر  املتابعون  رأى  اذ 
أن  بعد  كثيــراً،  تغّير  بني 
عالمات  عليــه  ظهــرت 
التقدم فــي العمر. وعلق 
بعض املتابعني عن ضرورة 
توجهــه لتقــدمي اعمال 
جادة، وما زال اتكنســون 
يلزم جانــب الصمت ولم 
يعلق علــى اخلبر ولم يرد 

على هذه التعليقات.

هيام أبو شديد

روان اتكنسون

ريهام عبد الغفور

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم 
برغم كل الصعوبات التي يعيشها 
العراقــي والفنان حتديــدا، ما زالت 
بغــداد تنبــض باحلياة، مــن خالل 
النشــاطات الفنية والثقافية التي 
عــادت بقوة مع االلتزام بأســاليب 
الوقاية، ومن بني هذه النشــاطات 
التــي تعــزز دور الفن فــي حياتنا 
مســرحية شــباك اوفيليــا التي 
قدمتها الفرقــة الوطنية للتمثيل 
واملسرح  الســينما  لدائرة  التابعة 

على خشبة املسرح الوطني.
عن  مأخــوذة  اوفيليــا"  "شــباك 
مسرحية هاملت لوليام شكسبير 
وكتبهــا للمســرح العراقي جواد 
داود،  د. مناضل  واخرجها  االســدي 
اياد  الفنانون  اشــخاصها  جســد 
الطائي وحســن هــادي وزهرة بدن 

واالء جنم.
يقول: كتبت  االسدي  الكاتب جواد 
هــذا النــص ال لكي انتمــى اليه، 
يســتجيب  جديدا  نصا  ليكون  بل 
ملا وصــل اليه اإلخــراج اجلديد في 
املســرح، والذي يجعلــه أكثر القا 

ونضارة حتى لو اطيح به كله.
واعرب د. مناضل داود مخرج العمل 
عن ســعادته باحلضــور الكبير من 
اخملــاوف من فيروس  برغم  اجلمهور 
الصعب.  العــام  والوضع  كورونــا، 
واضاف: اجلمهور متحمس للحضور 
الى املسرح ألنه متعطش ملشاهدة 
العروض املسرحية وقد مأل احلضور 
القاعة حتى ان هناك من اتخذ من 
األرض مكانا له ملتابعة العرض. هذا 
هو اجلمــال والنجاح، كلنا نعرف ان 
اجلمهــور العراقي جمهــور متذوق 
للمســرح، وهو في انتظار ان يكون 
هنــاك عمل مســرحي يتحدى به 
الظروف، اما على صعيد النص فقد 
كان اخلارطــة األصعــب مبفاتيحه 

الثرية، املمثلون والســحرة ومتعة 
العرض  هذا  معي  اسسوا  البروفة، 
ان  واستطعت  إليهم،  أنتمي  ألنني 

اؤثث هذا العرض. 
بالنسبة  احلياة"  والن املسرح "ميثل 
اليها فلــم تنقطــع الفنانة زهرة 
بدن عنــه، اذ جتد ان الفنان ال ميكنه 
ان يتوقف عــن احلياة التي ميثلها او 
يتواصــل معها، وقالت: نحن نعمل 
باملســتحيل الن هذه هي رسالتنا، 
النص يدخل الى القلــب، وانا منذ 
الدور،  علــى  اتدرب  أســابيع  ثالثة 
واالن  بعد ان جســدت دوري اشعر 
وكأنــي طائر يطير ويحلق في عامله 

الساحر.. عالم املسرح.
قامــت الفنانة االء جنــم عبداهلل 

حبيبــة  اوفيليــا،  دور  بتجســيد 
هاملــت، الفتاة التــي عانت كثيرا 
وحبيبها  ابيهــا  بســبب خــذالن 
وشبهت جنم حالها بحال الشعوب 
التي تعاني من اخلذالن في  العربية 
اكثر من مفصــل. وذكرت: "العمل 
كان حتــٍد كبير وســط اخملاوف من 
جائحة كورونا، فــان ينجح العمل 
ويجذب الى خشبة املسرح جمهور 
كبير متذوق للمسرح، فهذا مؤشر 
على ان املسرح العراقي ينهض من 
جديد وبأن العراقــي ما زال يحمل 

ذائقة فنية جميلة".
من بني من افترشــوا االرض ليجدوا 
مكانا لهم وســط اجلمهور الغفير 
الــذي مــأل القاعــة، ســعد علي 

الطالب فــي معهد فنون قســم 
قبل  العرض  والذي حضر  املســرح 
ساعة من بدء العمل، لكنه اضطر 
بسبب الزخم ان يجلس على االرض 
ملتابعة العرض، يقول ســعد علي: 
"املســرح العراقي معروف بأصالته 
واي عمل مســرحي يقدم في هذا 
الظــرف الصعب يعنــي حتد كبير، 
والــكل متعطش ملشــاهدة عرض 
مســرحي بعد ان توقفت العروض 
والعمل  كورونــا،  جائحة  بســبب 
راقيــا وجميــال وكأنني قرأت  كان 
املسرحية كلها  خالل  فترة العرض 
الــذي اســتمر حوالي ســاعة، انا 
سعيد ان اشــاهد عرضا مسرحيا 

بهذا املستوى اجليد".

الصباح الجديد - وكاالت:
الشــعر بصفة  اإلنســان  يفقــد 
مســتمرة مع مــرور الوقت، حيث 
يبقى األمر طبيعيــا عندما تتراوح 
الشــعيرات املفقودة يوميا بني 50 
إلــى 100 شــعيرة، إال أن جتاوز تلك 
الكمية أحيانا يحــدث نظرا التباع 
عادات يومية خاطئــة من ضمنها 
والذي  الساخن  باملاء  االســتحمام 

يؤدي الى حدوث جفاف بالبشرة.
تخطي الوجبات يــؤدي الى حرمان 
اجلســم من السعرات احلرارية التي 
يحتاجهــا، فيكــون  التركيز على 

مــد القلب والعقــل وغيرهما من 
األعضاء احليوية بالطاقة املطلوبة، 
فيما يبقى الشعر محروما، ليصبح 

مسألة  الشــعر  تساقط 
وقت في ظل حرمانه من 

التي  العناصــر 
يحتاجها.
لتعرض  ا

مطوال 

ألشعة الشمس يحرمنا من الفوائد 
املطلوبة، بل ويبدلها بأضرار صحية 
من بينها تســاقط الشــعر، حيث 
تعاني حينها فروة الرأس وألياف 
الشــعر التلــف، ليصبح 
وقابال  الشــعر هشــا 
للتساقط بسهولة.

حك  عــادة  وتعد 
من  الــرأس 
أ  ســو أ
دات  لعا ا
لتــي  ا
تسهم 

في تساقط الشعر، كونها تتسبب 
في تلف الشــعيرات مبــرور الوقت، 
اإلحساس  يبقى  األحيان  بعض  في 
باحلكة ناجتــا عن اإلصابة بفطريات 
أو التهابــات تتطلــب العالج عبر 
اســتخدام منتجــات تتكــون من 

الزنك والسيلينيوم.
وسواء كنت حترص على لف شعرك 
في أوقــات الفــراغ، أو كنت تقوم 
بتهذيبــه بعنف مبالــغ، فإن تلك 
العادات اليوميــة تعتبر من عوامل 
تساقط الشعر، نظرا ألنها تضعف 

البصيالت.

 عادات يومية تسبب تساقط الشعر

"شباك اوفيليا" ينفتح على الحياة في بغداد

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأت النجمــة رمي مصطفى حتضيرات دورها في 
مسلســل "امللك" حيث جتســد فيه شخصية 
ملكة الهكسوس "أمنريدس"، وستبدأ تصويره 
خالل األســبوعني املقبلني، متهيــداً لعرضه في 

شهر رمضان املقبل.
ويتناول مسلسل "امللك" شخصية أحمس طارد 
الهكســوس واملأخوذ عن روايــة "كفاح طيبة" 
لألديب العاملي جنيب محفوظ، ويَُعّد املسلســل 
مــن أَضَخــم إنتاجــات دراما رمضــان 2021 ملا 
تَتَضّمن احداثه من مشاهد حروب وخيل ومالبس 
وديكــورات، وكتب الســيناريو واحلــوار الثالثي 
)محمد وخالد وشــيرين دياب(، وإخراج حســني 
املنباوي، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، وصبا 
مبــارك، وماجد املصري، ومحمد عالء، وياســني 
الســقا، ومعتز هشام، وإنتاج شركة أروما لتامر 

مرتضى.
كما بدأت رمي مصطفى تصوير مشــاهدها في 

فيلــم "أهل الكهف" مع اخملرج عمرو عرفة، 
فــي مدينة اإلنتاج اإلعالمــي، حيث انضم 
عدد كبير من الفنانني لبطولته ويأتي على 
النبوي وفتحي  رأسهم غادة عادل وخالد 
عبــد الوهاب وعــدد آخر مــن الفنانني. 

تأليف أمين بهجت قمر.
ســينمائياً؛ تنتظر رمي مصطفى طرح 
انتهت من  الــذي  فيلم "العنكبوت" 
تصويــره مطلع العام اجلــاري، حيث 
تشارك في بطولته مع أحمد السقا 
ومنــى زكي وظافر العابدين ويســرا 
اللــوزي، تأليف محمد نايــر، وإخراج 

أحمد نادر جالل، كما ُعرَِض لها مؤخراً 
على  اخلطورة"  "شــديد  مسلســل 
إحدى املنصات الرقمية املصرية، وقد 
َشــارَك في بطولتها أحمد العوضي، 
ورياض اخلولي، وتأليف محمد ســيد 

بشير، وإخراج حسام علي.

ريم مصطفى ملكة 
الهكسوس في رمضان 

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد قرار االغالق الذي شــمل اغلب دول العالم 
اعلنت عدة شركات ومطاعم ومؤسسات كبرى 
افالسها بعد اخلسائر الكبيرة التي تعرضت لها 

ومن ضمنها:
"بيتزا هت"

أصابت عدوى كورونا مطاعم الوجبات السريعة 
أيضا، وتطور األمر حتى أصبحت أشهر العالمات 
التجارية والتي تعد رمز مــن الرموز األميركية 
الشــهيرة عرضة لإلفــالس، ففــي يوليو/متوز 
املاضي تقدمت شركة إن بي سي انترناشونال، 
املالك لتوكيل مطاعــم بيتزا هت في الواليات 
املتحدة األميركية، بطلب لإلعالن عن إفالسها، 
بعدما زادت تأثيرات إجراءات اإلغالق من الضغوط 

التنافسية على قطاع املطاعم.

"رميينجتون أرمز" تشهر إفالسها
في مفاجأة مدوية، تقدمت أقدم وأكبر شركات 

األسلحة النارية والذخيرة األميركية 
والية  محكمــة  إلى  إفــالس  بطلب 
أالباما. وقالت وكالــة "بلومبرج" في 
تقريــر لها إن هولدينــج - القابضة - 

الذي يضم شركة  أوتدور"،  "رميينجتون 
"رميينجتــون أرمز" والتي تأسســت قبل 
أكثر من مئتي عام تقدمت بهذا الطلب 
بسبب زيادة التزامات الديون املترتبة عليه 
للدائنني، وقالــت إن تقدمي طلب اإلفالس 

جزء من عملية بيع الهولدينج.
إفالس أكبر شــركة طيران فــي أميركا 

الالتينية
تقدمت شــركة "أفيانكا هولدجنز"، وهي 
واحدة من أكبر شركات الطيران في أميركا 
الالتينية، بطلب إلشــهار إفالسها. وأجبر 
حظر الســفر في أنحاء املنطقة الشركة 
الكولومبية على وقف أســطول طائراتها، 

وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

الصباح الجديد - وكاالت:
عــن  سامســونغ  شــركة  أعلنــت 
تطبيق جديد لدعــم محبي األلعاب 
الهواتف واألجهزة  اإللكترونية عبــر 

الذكية احملمولة.
وأشارت سامســونغ إلى أن تطبيق 
دعما  اجلديد سيقدم   GameDriver
الفيديو عبر  ألعــاب  كبيرا حملبــي 

الهواتف.
والهدف األســاس مــن التطبيق 
التحديثات  تقــدمي  ملطوريه،  تبعا 
الرســوميات  ملعاجلات  البرمجية 
 Galaxy S20 املوجودة في هواتف
و Galaxy Note2 الذكية، ليتمكن 
املســتخدمون من االستفادة من 
تقدمها  التي  اإلمكانيــات  أقصى 
معاجلــات أجهزتهم في تشــغيل 
األلعــاب اإللكترونية، وجعل عملية 
معاينــة الصــور والفيديوهــات في 

األلعاب سلسلة قدر اإلمكان.
وأشارت سامســونغ إلى أن هذا التطبيق  

من املفتــرض أن يصل جملموعة أكبر من هواتف 
Galaxy اخلاصة بها، ليدعم العديد من ألعاب 
 Call of الفيديو الشــهيرة حول العالــم مثل
Duty و Black Desert، وأنها تعاونت في تطوير 
التطبيق مع العديد من الشركات العاملية مثل 

غوغل وكوالكوم وغيرها.

مراكز وشركات عالمية تعلن 
افالسها في 2020 بسبب كورونا

تطبيق جديد من سامسونغ
 لمحبي األلعاب اإللكترونية

الصباح الجديد - وكاالت:
ســاعدت الكلبــة مع املــدرب اخلاص 
بها قســم الشــرطة في العثور على 
مســروقات متثلــت بصوانــي فضية 
باهظة الثمــن فقدت من قصر ملكي 
في والية تشاتيسجاره الهندية مؤخرًا 
وأفادت تقارير إخبارية هندية "ألول مرة 
في والية تشاتيســجاره الهندية تقوم 
بتكرمي كلب بوليسي مع اثنني من أفراد 

الشرطة".
وحصل اثنان من أفراد الشرطة أحدهما 
من القســم القانونــي، واآلخر مدرب 
الكالب على جائزة شــرطي الشهر وإلى جانبهم مت 

تكرمي روبي.
وفــي حديثه عــن اجلائزة الشــهرية قال مســؤول 
الشرطة: "كل شهر يتم تشجيع أفراد الشرطة الذين 
يقومــون بعمل جيــد من خالل منحهــم اجلوائز، يتم 
وضع صورهم في أقســام مختلفة للشرطة مع بعض 

املكافآت النقدية أيًضا ". وميكن اســتخدام هذه الكالب في 
مسارح اجلرمية أو األماكن العامة أو التجمعات أو على احلدود 
الوطنية أو نقاط التفتيش األمنية ملســاعدة السلطات في 
حتديد اخملاطر والنشاط اإلجرامي ويعد احلس األكثر استخداًما 

من الكالب البوليسية، الرائحة.

جائزة شرطي الشهر لكلب بوليسي 
بعد حله للغز سرقة قصر ملكي 
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