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الصباح الجديد - متابعة:
الليبية  األطــراف  تواصــل  بينمــا 
العمليــة  إلصــاح  مفاوضاتهــا 
والبحــث عــن فرص  السياســية 
للتوافــق حول توحيــد الباد بدعم 
أممي ودولي، تستمر تركيا في املقابل 
للتشــويش على هذه  مبحاوالتهــا 
اخلطة  هــذه  ولتقويض  العمليــة 
والتشــويش، عبــر إعطــاء الضوء 
األخضر لقواتهــا ملواصلة مهامها 
في ليبيا، وذلك بعــد إغراقها الباد 

بالساح.
والثاثاء، وافــق البرملان التركي على 
املذكرة التــي عرضها الرئيس رجب 
نشر  بتمديد  وتقضي  أردوغان  طيب 
عســكريني في ليبيا لثمانية عشر 
شــهرا، وبررتها باحتمال اســتمرار 
النــزاع بــني حكومة الوفــاق، وبني 

اجليش الليبي.
ويــرى برملانيــون ليبيــون، أن تركيا 
تضع  ليبيــا،  ثروات  فــي  الطامعة 
بهذه اخلطوة مســتقبل املشــهد 

الليبــي أمام خيار واحــد وهو عودة 
االضطرابــات والصراع العســكري 
حتى ال يصــل املتحاورون إلى أي حل 

أو توافق.
وفي هــذا الســياق، أشــار النائب 
الزادمــة، إلى أهداف  بالبرملان زيدان 

خبيثة تسعى خلفها تركيا من وراء 
متديد مهــام قواتها علــى األراضي 
الليبية، مؤكدا أنها تريد احلفاظ على 

مصاحلها السياســية واالقتصادية 
االســتحواذ  ومواصلة  والنفطيــة 
على ثروات ليبيا إلى جانب احملافظة 
علــى نفوذها في منطقــة الغرب 
الليبي، مشــيرا إلــى أن التحركات 
العملية  األخيرة تستهدف  التركية 
السياسية اجلارية في الباد، واتفاق 
وقف إطاق النار املوقع منذ شهرين 

بني طرفي الصراع.
وتابع الزادمة في تصريح أن تركيا ال 
تريد احلل في ليبيا، ألنها تعتاش على 
مســتنكرا  واخلافات،  االضطرابات 
الصمت الدولي إزاء هذه التحركات، 
وهو أمر قال إنه يدعو إلى االستغراب 

واالستفهام.
البرملان  نــّدد عضــو  ومــن جانبه، 
مصباح أوحيدة بقرار البرملان التركي 
بتمديــد بقاء قوات بــاده في ليبيا 
ملدة 18 شــهرا، واصفا ذلك التواجد 
هذه  عرقلة  مــن  محذرا  بـ"الغزو"، 
العســكرية  اللجنة  اخلطوة جلهود 

.)5+5(

وقال دومة في تدوينة على صفحته 
الغازية  "تركيا  "فيســبوك":  مبوقع 
متدد وجودها فــي ليبيا وكأن البرملان 
التركي هو الســد العالي من القرن 
املاضي مما سيســبب عرقلة جلهود 
اللجنة العسكرية )5+5( واالنتخابات 
في ديســمبر 2021"، داعيا الليبيني 
إلى اخلروج لطرد كل مرتزق أي كانت 
جنســيته أو والؤه مــن الباد ودعم 
والعسكرية  السياســية  املسارات 

وتوحيد مؤسسات الدولة.
وفي الســياق ذاته، أكد عضو جلنة 
الليبي  بالبرملــان  والدفــاع  األمــن 
علــي التكبالي في تصريح ســابق 
القــرار  أن هــذا  لـ"العربية.نــت"، 
إطالة  يســتهدف  الــذي  البرملاني 
بقاء تركيــا في ليبيا، يســعى من 
أنفســهم  تثبيت  إلى  األتراك  ورائه 
الليبيني،  بــني  وجودهم  وترســيخ 
ضاربني بعــرض احلائط كل القرارات 
الدولية واالتفاقيات التي تنص على 

إخراج القوات األجنبية من ليبيا.

تركيا تعتزم االستحواذ على ثروات البالد
بإثارتها االضطرابات والخالفات

برلمانيون ليبيون يرفضون تمديد الوجود العسكري في بالدهم:

السليمانية ـ عباس اركوازي:
شجعت الواليات املتحدة االميركية 
كل من حكومتي االقليم واالحتادية 
علــى التعاون والتنســيق للتوصل 
الى اتفاق بشــأن املوازنــة االحتادية 

والتقاسم العادل لايردات.
وثمن وزيــر اخلارجية األميركي مايك 
اجراه  اتصــال هاتفي  بومبيو خال 
مع رئيس حكومة االقليم مســرور 
بارزاني عالياً املســاعي التي تبذلها 

اتفاق  إلى  حكومة االقليم للتوصل 
مع احلكومة االحتادية.

كمــا وتباحث اجلانبــان وفقا لبيان 
من حكومــة االقليم في التحديات 
التوتــرات على  وتخفيف  األمنيــة 
احلدود، وضرورة استمرار التعاون بني 
العراق  وحكومتي  الدولي  التحالف 

وإقليم كردستان.
وأوضح البيــان، أن بارزاني اقترح أن 
األميركية  املتحــدة  للواليات  يكون 

واألمم املتحــدة، مشــاركة فاعلــة 
وعلى مستوى عال في حل املشاكل 
العالقــة والتوصل إلــى اتفاق بني 
إالقليــم واحلكومــة االحتادية على 

أساس الدستور.
حلكومة  التفاوضــي  الوفــد  وكان 
االقليم الــذي تراســه نائب رئيس 
حكومة االقليم قبــاد طالباني قد 
اقفــل عائدا الــى االقليــم، معلناً 
االحتادية  اتفاق مع احلكومة  حصول 

حول مشروع قانون املوازنة االحتادية 
للعام 2021.

واوضــح طالباني في مؤمتر صحفي 
تابعتــه الصبــاح اجلديــد، ان وفد 
حكومــة االقليم الــذي تواجد في 
بغداد ملدة اسبوعني، من اجل تثبيت 
املســتحقات املالية لاقليم، متكن 
مــن االتفاق مع احلكومــة االحتادية 
حول مشروع قانون املوازنة االحتادية 

للعام 2021.

حكومة االقليم تتوصل الى اتفاق مع االتحادية 
على موازنة العام 2021

أميركا تحث بغداد وأربيل على االلتزام بالتقاسم العادل للعائدات

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشف عضو كتلة النهج الوطني 
جمال احملمداوي امس االربعاء، عن 
تسريب من البنك املركزي العراقي 
يتضمن شراء الدوالر من املصارف 
الوسيطة بسعر )١٤٥٠( دينار، عادا 
ذلك "جرمية كبرى" بحق االقتصاد 
العراقــي، طالب بإقالــة "فورية" 

حملافظ البنك املركزي ومقاضاته.
وقال احملمداوي فــي بيان صدر عن 
مكتبه إنه "تســّرب إمييل مرسل 
من البنك املركزي يخاطب املصارف 

الوسيطة املضاربة بالدوالر بقراره 
شــراء الدوالر من تلــك املصارف 
بسعر )١٤٥٠( دينار لكل دوالر ، وإذا 
املعلومة فهي جرمية  صّحت هذه 
العراقي  االقتصــاد  بحــق  كبرى 
والشــعب وتتطلــب اقالة فورية 
حملافظ البنك املركزي وإحالته الى 
القضاء العراقــي". وتابع بالقول، 
"من املعلوم ان الوظيفة القانونية 
الدوالر  يشــتري  املركزي  للبنــك 
مــن وزارة املالية ويبيعــه للتجار 
وليــس  الفعليــني  املســتوردين 

ملصارف وســيطة تستحوذ على 
فوائد باهظة دون تقدمي اي نشاط 
اقتصادي او تنمــوي ملموس ، أما 
ان يقوم بشــراء الــدوالر من تلك 
املصارف التي باعها هو نفسه لها 
بسعر )١١٩٠( دينار لكل دوالر خال 
األشــهر املاضية فمعنى ذلك انه 
ســيدفع لها ارباحا من احتياطي 
مبقدار  وغطائها  الصعبة  العملة 
خمسة مليارات دينار عن كل بيع 

يوم سابق".
واضــاف "إذا علمنــا ان بيع تلك 

الســوق  في  للــدوالر  املصــارف 
انكمــش خال األســبوع املاضي 
بعد تسرب خبر رفع سعر الصرف 
الذي ســتجنيه  الربح  فنتيجــة 
من بيعهــا الدوالرالذي اشــترته 
من البنك واحتفظــت به نتيجة 
علمهــا بخبر قرب اعان ســعر 
فتبيعه  لتعــود  اجلديد  الصــرف 
للبنك املركزي وفق السعر اجلديد 
الذي أعلنه البنك ستكون ارباحها 
فقط من األسبوع األخير اكثر من 

)٢٥( مليار دينار.

نائب يطالب بإقالة المحافظ فورا بسبب ما عده )جريمة كبرى (

البنك المركزي يعتزم "شراء دوالره" من المصارف بالسعر الجديد

مفوضية االنتخابات تفتح مراكز التسجيل 
غرفة تجارة بغداد: خفض قيمة الدينار قرار 2اإللكتروني (البايومتري)

6خاطئ واضراره على االقتصاد جسيمة 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ارتفعت أســعار النفط بشــكل 
طفيف ظهر يوم امــس األربعاء، 
من  ألكثر  صباحية  تراجعات  بعد 
%1، جراء مخاوف ســالة جديدة 

لكورونا.
زيادة غير متوقعة خملزونات  وبرغم 
وتهديدات  األميركيــة،  النفــط 
الرئيــس األميركــي دونالد ترمب 
بعــدم توقيع حزمة مســاعدات 
طــال  بكوفيــد19-  مرتبطــة 
انتظارها، إال أن التفاؤل غلب على 

أداء املتعاملني.
ونتيجــة لذلك ارتفــع خام برنت 
 0.3% الفوريــة،  التعامــات  في 

إلــى 50.22 دوالرا للبرميل بحلول 
غرينتش،  بتوقيت   10.41 الساعة 
في حــني ارتفع اخلــام األميركي 
%0.2 إلــى 47.16 دوالرا للبرميل.، 
بعد ان هبــط كا العقدين بنحو 
تراجع  فــي  الثاثــاء  أمــس   2%

للجلسة الثانية على التوالي.
وإلى جانب الشكوك التي تكتنف 
الوضــع فــي الواليــات املتحدة، 
النفــط متوترة  تــزال ســوق  ال 
بشــأن تعافي الطلب، إذ تعصف 
ببريطانيا ســالة جديدة سريعة 
االنتشــار من فيــروس كورونا، مما 
البلدان إلغاق  مــن  بالكثير  حدا 

حدودها أمامها.

اسعار النفط تعود الى اإلرتفاع 
وسوقه ما زالت متوترة بسبب كورونا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد مجلس القضاء األعلى امس 
األربعاء، أنه يجري حتقيقاً في مزاد 
بيع العملة األجنبية و"مخالفات" 
للقانون  اخلاصــة  املصارف  بعض 
التحقيق وصل  أن  إلى  ، مشــيراً 
إلى مراحل متقدمة وكشف عن 
"حتايل وتزوير" لاشتراك في املزاد 
و"تهريب" العملة االجنبية خارج 
العراق. وقال إعام مجلس القضاء 
في بيان تســلمت الصباح اجلديد 
القضاء  إن "مجلس  نسخة منه، 
االعلــى وجه بإعمام صــادر عنه 

جميع محاكــم التحقيق باتخاذ 
من  بحق كل  القانونية  االجراءات 
تسبب بالضرر باالقتصاد الوطني 
سواء من جتار العملة االجنبية ام 
التجار احملتكرين للبضائع والسلع 
التي  الضرورية  والسلع  الغذائية 

يحتاجها املواطنني يوميا".
وأضاف البيان أن "اجمللس طلب من 
وزارة الداخلية االيعاز الى مديريات 
الشــرطة اخملتصة بذلــك اجراء 
جوالت تفتيشية حملات بيع اجلملة 
االجنبية  العملــة  بيــع  واماكن 

لضبط اخملالفني للقانون".

بغداد - الصباح الجديد:
االقتصاد  اتهمــت عضــو جلنــة 
واالســتثمار النيابية ندى شــاكر 
جــودت , األربعــاء , رئيس مجلس 
وهيئة  احللبوســي  محمد  النواب 
رئاسة اجمللس بعرقلة عقد اجللسة 
الكاظمي  الطارئــة الســتضافة 
املالية محمد عاوي بشــأن  ووزير 
قــرار رفــع ســعر صرف الــدوالر 
وتداعياته الســلبية على اســوق 
الكاظمي  اعــان  واصفة   , احمللية 
السياســية  الكتل  زعماء  بقبول 

كافة بتحديد سعر صرف الدوالر بـ 
” الكذبة ” .

وقالت جودت فــي تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديد: “قبــل ثاثة أيام 
مت جمع اكثر مــن 100 توقيع قدم 
لهيئة رئاسة مجلس النواب لعقد 
جلســة طارئة واســتدعاء رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ووزير املالية محمد عاوي وعدد من 
األسئلة  من  عدد  لتوجيه  املعنيني 
التي تخص رفع سعر صرف الدوالر 

وما هي مبراتهم بشان ذلك”.

نائب: ادعاء الحكومة باستحصال موافقة 
رؤساء الكتل على رفع الدوالر "مجرد كذبة"

القضاء يكشف "تحاياًل وتزويرًا" 
بمزاد العملة و"تهريبًا" للدوالر 

خارج البالد

بغداد - وعد الشمري:
النيابية،  املاليــة  اللجنة  أعلنت 
أمس االربعــاء، رفضها للضرائب 
املفروضة علــى املوظفني مبوجب 
قانون 2021، وفيما أشارت إلى أن 
الرواتب خط أحمر ال ميكن املساس 
به، شــّددت على أنها غير ملزمة 
مبا تضمنه املشروع احلكومي من 
بنــود، مبينة في الوقــت ذاته، أن 
النواب  مجلس  يخول  الدســتور 

صاحية التخفيض واملناقلة.
وقال عضــو اللجنة النائب فالح 
"الصباح  إلى  حديث  في  الساري 
اجلديد"، إن "موقفنا السياســي 
املساس  عدم  هو  واضح  والنيابي 

برواتب املوظفني".
وتابع الســاري، أن "رفض اقتطاع 
املوظفني يشــمل  مســتحقات 
الراتــب األســمي واخملصصــات 
املضافة عليها، وبالتالي لن نقبل 
أن ميس مجمــل الراتب، وما ذهب 
إليه املشروع احلكومي من جداول 

ليس ملزما بالنسبة إلينا".
وأوضــح، أن "مجلــس النــواب 
لــه صاحيات عديــدة من حيث 
األبواب،  بعض  وتخفيض  املناقلة 
ولــن يكتــرث إلى قــرار مجلس 

الوزراء بهذا الشأن".
"مجلــس  أن  الســاري،  وبــني 
النواب ســيتحمل مســؤولياته 
الدستورية أمام الشارع، بأنه ميثل 
أجراء  يقبل  وال  العراقي،  الشعب 

اي تخفيض".
وشــدد، على أن "مجلس النواب 
وجلانــه املعنية الســيما املالية، 
مكثفة  اجتماعات  ســيعقدون 
الغرض منها ايجاد نصوص بديلة 
ال تثقــل خزينة الدولــة، وتؤمن 

رواتب املوظفني من جهة أخرى".

ومضى الساري، إلى أن "القرارات 
احلكومية األخيرة بشــأن الوضع 
اثارها  االقتصــادي بدأت تظهــر 
مبكــراً على االســواق من خال 
االرتفــاع املبالغ فيه باألســواق، 
وبالتالــي ال ميكــن اســتمرارها 
والتضييــق أكثر علــى العاملني 
املســاس  الدولــة من خال  في 

مبستحقاتهم املالية".

من جانبــه، ذكر عضــو اللجنة 
األخر، النائب أحمد حمه رشــيد، 
أن "مجلس النواب ينتظر مشروع 
قانون املوازنــة لكي ينجز القراءة 
مبناقشــاته،  يبدأ  ثم  ومن  األولى 
قبل أن تتم عملية التصويت وفق 

السياقات الدستورية".
وتابــع رشــيد، فــي تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "رواتــب 

إلينا خط  بالنســبة  املوظفــني 
أحمر، ولن نقبــل أن التعرض لها 

في قانون املوازنة".
ولفت، إلى ان "الرئاســات الثاث 
مســؤوليتها  تتحمل  أن  ينبغي 
بأن يجــري تخفيض على  املالية 
رواتبها، وال تكــون معاجلة االزمة 
االقتصادية على حساب العاملني 

في مؤسسات الدولة".

ويرى رشــيد، أن "قانــون املوازنة 
يتحدث  التي  بالســهولة  مير  لن 
عنها البعض، بل ســتأخذ حيزاً 
من النقاشــات واملباحثات داخل 
رؤساء  ومبشاركة  املعنية  اللجان 

الكتل السياسية".
ومضى رشــيد إلى أن "املساعي 
أجل  من  السياســية ســتكون 
هدف واحد وهو اخلروج مبشــروع 

يراعي  عليــه  التصويــت  يتــم 
املصلحة العامة وال يؤثر ســلبياً 
على قــوت املواطن العراقي الذي 
يعيــش بالدرجة االســاس على 

رواتب املوظفني".
يشــار إلــى أن احلكومــة كانت 
قــد صوتت االثنــني املاضي على 
االحتادية  املوازنة  قانون  مشــروع 

بعد 3 أيام من املناقشات..

المالية النيابية ترفض فرض ضرائب على 
الموظفين وتلتزم عدم المساس بالرواتب

اجتماع سابق للجنة املالية

أكدت ان البرلمان سيتحمل مسؤولياته الدستورية ازاءالشعب
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلــن مديــر عام الشــركة 
العامة ملوانــئ العراق فرحان 
الفرطوســي امــس األربعاء، 
عن توقيع عقد انشــاء ميناء 
الفــاو الكبيــر مع شــركة 
االحد  يــوم  الكوريــة  دايــو 
املقبل بحضــور رئيس الوزراء 
مصطفــى الكاظمــي ووزير 

النقل في مقر الوزارة.
مؤمتر  في  الفرطوســي  وقال 
صحفــي تابعتــه الصبــاح 
اجلديد، ان "مشروع ميناء الفاو 
تنفيذه حسب  الكبير سيتم 
التصاميــم  و  املواصفــات 
الشــركة  قبل  من  املعتمدة 
 ، االيطاليــة  االستشــارية 
الفتا الى ان املشــروع سيوفر 
فرص عمل تصل الى 15 الف 

فرصة".
واوضح، ان "قيمة العقد الذي 
الوزراء  مجلس  رئاسة  خولت 
التوقيع  صاحية  النقل  وزارة 

عليه مع شركة دايو الكورية 
تبلغ مليارين و625 مليون دوالر 
رصيفا   90 انشــاء  ويتضمن 
خمســون منهــا مخصصة 
للحمــوالت  و12  للحاويــات 
الســائبة وعدد اخر لارصفة 
اجمالية  وبطاقــة  النفطية 
تبلــغ مليوني حاوية ســنوياً 
مايني   3 القصــوى  والطاقة 

حاوية".
وبني الفرطوســي ان "املبالغ 
مؤمنة لتنفيذ املشــروع الى 
او اكثر   2022 منتصف عــام 
من ذلــك وبواقــع 400 مليار 
دينار من قانون االقتراض الذي 
اقــره مجلس النــواب مؤخراً 
واكثــر مــن 600 مليــار من 

موازنة 2021".
يذكــر ان مجلس الوزراء خول 
في جلسته أمس وزارة النقل 
التعاقد مع الشركة الكورية 
بناء  فــي  العمــل  لتنفيــذ 

مشروع ميناء الفاو الكبير.

الموانئ توقع االحد المقبل 
عقد تنفيذ مشروع ميناء 

الفاو مع دايو الكورية
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البصرة - سعدي السند :

تابــع مكتــب الصبــاح اجلديد 
في البصرة جانبا من أنشــطة 
وفعاليات شــركة نفط البصرة 
خالل األيــام الثالثة املاضية من 
خالل الزمالء في اعالم الشركة .
العاملية  األزمــة  خضــم  ففي 
الناجمــة عن جائحــة كورونا، 
تواصــل شــركة لــوك أويــل 
في  مطرد  وبشــكل  االستثمار 
)غرب_القرنة/2(،  حقــل  تطوير 
وفي هذا األطار تعلن الشــركة 
مشــروع  بتنفيذ  البــدء  عــن 
توســعة محطة توليد الطاقة 
ملكمــن  الغازيــة  التوربينيــة 
مشرف والذي يتضمن تشغيل 3 
اضافية  غازية  توربينية  مولدات 
الكهربائية  الطاقــة  لتوليــد 
املنقــى  الغــاز  بأســتخدام 
املصاحب للنفط   )APG(كوقود 
الطاقة  ، حيث ســتصل  رئيس 
اإلجمالية اجملهزة من احملطة الى 
منشــآت احلقــل النفطية الى 
)252( ميجاواط بعد أجناز املراحل 
النهائية للمشــروع عام 2024، 
أذ سيســمح أنشــاء املرحلــة 
الثانية لهــذه احملطة مبضاعفة 
الوضع  حتســن  كذلك  الطاقة 
البيئي  نتيجة االنتفاع من الغاز 
املشروع  سيوفر  كما  املصاحب، 

فرص عمل جديدة .
وجتدر اإلشارة إلى أن هذا املشروع 
هو اكبر ثاني مشروع استثماري 
لشــركة لــوك اويل فــي هذا 
الشــركة  أطلقت  حيث  العام، 
في الثالث من شهر آب مشروع 
الذي  املاء  توسعة محطة حقن 
سيساعد أيًضا في زيادة الطاقة 
وفي  وبالتالي  للحقل،  اإلنتاجية 
فأن  كورونا،  جائحة  ازمة  خضم 
في  لالستثمار  اإلجمالي  احلجم 
تطوير حقل غرب القرنة 2- وصل 

الى نصف مليار دوالر امريكي .
لوك أويــل وبالتعاون مــع وزارة 
النفط العراقية وشــركة نفط 
البصرة ســتواصل العمل على 
تطوير حقل )غــرب - القرنة/2( 
الى  للوصول  اجلهود  كافة  وبذل 

خطة التطوير النهائية.

الصيانة والكري جلانبي اجلسر 
االنبوبي في حقل مجنون

القســم  قامــت مالكات  كما 
الهندســي لهيئــة املشــاريع 
جلانبي  والكري  الصيانة  بأعمال 

اجلســر االنبوبي لذي مت إنشاؤه 
املرحلة  في حقل مجنون ضمن 
االولــى ألعمال الطــوارئ لعام 
2019 نتيجــة مليــاه الســيول 
القادمة من ايــران وهور احلويزة 

بكميات هائلة .
وجاءت أعمــال الكري والصيانة 
هذه جلانبي اجلسر األنبوبي لزيادة 
ملرور  االســتيعابية  الطاقــات 
كميات امليــاه القادمة من هور 
ناظم_الســويب  باجتاه  احلويزة 
بعــد أن غمرتهــا الترســبات 
ســيول  جرفتها  التي  الطينية 
طاقته  وتقــدر  املاضي،  العــام 

التصريفيــة حالياً بــ 750 متراً 
مكعباً في الثانية، ويتحمل مرور 

احمال تصل الى 100 طن.
صيانة  االعمــال  تضمنت  كما 
واعمال  األعلــى  مــن  اجلســر 
التبليــط واألكتاف حيث قامت 
بهــا إحدى الشــركات املقاولة 
العاملة مع هيئة تشغيل حقل 

مجنون .

معاجلة التضرر في األنبوب 
الرئيس املغذي لعدد من 

املواقع

في  الفنية  املــالكات  وعاجلــت 
اقســام شــركة نفط البصرة 
التضــرر احلاصل في أنبوب ضخ 
املياه الصناعية واخلدمية املمتد 
)موقع  من ســارتير كرمة علي 
ملواقع شركة  املغذي  املاء(  حقن 
البرجســية،  البصــرة:  نفــط 
والرميلة الشمالية، والشعيبة.

وقال رئيس املهندسن في قسم 
املياه الصناعيــة واخلدمية رعد 
جهود  تضافرت  عباس  قاســم 
أقسام الشــركة كقسم املياه 
الصناعيــة واخلدمية، وقســم 
صيانــة األنابيب وأوعيــة املياه 

الهندسي،  اجلهد  مع  وبالتعاون 
ملعاجلة التضرر احلاصل في أنبوب 
ضخ امليــاه الصناعية واخلدمية 
قيــاس 24 عقــدة والــذي يعد 
ملواقع  املغذي  الرئيــس  األنبوب 
والرميلة  والشعيبة  البرجسية 
الشمالية، وذلك بسبب تقادمه، 
مما تقرر في الوقت احلالي بصورة 
مؤقتة إستبدال املقطع املتضرر 
3 كــم، حلن اســتبدال  بطول 
األنبــوب بطول 21 كم بالكامل 
بســبب التهالــك والتقادم، مما 
يؤدي إلى حصول أضرار بن احلن 

واآلخر.

هيئة المشاريع تقوم بصيانة الجسر األنبوبي في حقل مجنون
“لوك أويل” تواصل تطوير حقل غرب القرنة/2

تواصل شركة 
لوك أويل االستثمار 
وبشكل مطرد في 
تطوير حقل )غرب 
- القرنة/2(، وفي 
هذا األطار تعلن 

الشركة عن البدء 
بتنفيذ مشروع توسعة 

محطة توليد الطاقة 
التوربينية

اخلميس 24 كانون األول 2020 العدد )4562(

Thu.24 Dec. 2020 issue )4562(

جانب من موقع عمل شركة لوك أويل في حقل غرب_القرنة/2

بغداد - الصباح الجديد :
اعلنــت وزارة التجارة عن مواصلة الشــركة 
العامــة لتجارة الســيارات واملكائــن ببيع 
وصيانة الســيارات اخملتلفة االنواع واملوديالت 

للمواطنن ودوائر الدولة  .
واوضح مدير عام الشــركة املهندس هاشم 
محمد حامت ان شركته سوقت اكثر من )92 ( 
عجلة متنوعة للمواطنن خالل شهر تشرين 
الثاني املاضي .، مبينا بان الســيارات التي مت 
بيعها تنوعت مابن فاوميني باص گير عادي  
وسيارات نوع بابل گير عادي خصوصي واخرى 
نوع بيك آب اريدو  ونوع ميتسوبيشــي بيك 
آب ولوري هيونداي فضال عن تسويق عدد من 
السيارات لدوائر الدولة وبأنواع مختلفة منها 
تويوتا الند كروز وسيارات ميتسوبيشي بيك 
اب وســيارة  اســوزو دبل قمارة وباص نيسان 

اورفان كي .
وفي الســياق ذاته تابع املدير العام ان  قسم 
الصيانة والتصليح في الشــركة  مســتمر 
كذلك  بتقــدمي خدماته للمواطنــن ودوائر 
الدولة من خــالل الورش الفنيــة حيث اجنز 
القســم تصليــح وصيانة اكثر مــن )118( 
سيارة صالون مختلفة و شاحنات ومولدات و 

بذلك قد حققت الشركة ايرادات مالية.
ومن جانب اخــر اجرى حامت  جولــة تفقدية 
ألقســام الشــركة بغية االطالع على سير 
العمــل  وابــداء بعض التوجيهــات لتطوير 
الروتينية  ودميومة العمل وتبسيط االجراءات 

قدر املستطاع .

بغداد - الصباح الجديد :
أعلنــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمي نتائــج الوجبة الثالثــة من تعديل 
ترشــيح الطلبة املقبولن للسنة الدراسية 

.2020/2019
وقال املتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي 
إن الوزارة أصدرت الوجبة الثالثة من أســماء 
الطلبة خريجي السنة الدراسية 2018/2017 
 2020/2019 الدراســية  للســنة  واملقبولن 
الذين مت تعديل ترشيحهم من والى الكليات 

واملعاهد.
وأضاف العبودي انه مت حتديد مدة اســبوعن 
الستيفاء ضوابط تعديل الترشيح ، الفتا الى 
إمكانية االطالع  على أسماء الطلبة املعدل 
ترشــيحهم عبر  البوابة االلكترونية لدائرة 
www.dira- )الدراسات والتخطيط واملتابعة: 

 .)sat-gate.org
علــى صعيد متصــل دعت الــوزارة الطلبة 
الذين لم تظهر نتائجهم في القبول املركزي 
للعام الدراســي 2021/2020 الى التقدمي عبر 
الدراسات  بوابة  في  اإللكترونية  االســتمارة 
www.dirasat-gate.( والتخطيط واملتابعــة

org(  التي تستمر الى غاية الثامن والعشرين 
من الشهر اجلاري .

وفي هذا الســياق يحق للطلبــة الذين لم 
يقدموا ســابقا وكذلك أصحاب املعدالت 75 
% فأعلــى الذين ظهر قبولهــم في املعاهد 
التقدمي الى االســتمارة التي يتاح فيها أمام 
الطالب عشــر خيارات ميكن تسجيلها على 

وفق احلدود الدنيا املعلنة. 

بغداد - الصباح الجديد :
أكـــد وزيـــر الصناعة واملعادن 
منهـــل عزيـــز اخلبـــاز ضرورة 
العمل علــى إعادة ثقة احلكومة 

واملواطن بالصناعة العراقيـة . 
ترؤســه  خــالل  ذلــك  جـــاء 
اجتماعاً طارئــاً بحضور الوكالء 
واملستشــارين واملــدراء العامن 
عدد  ملناقشــة  الوزارة  مركز  في 
من الفقرات الــواردة في املوازنة 
واملُزمع   ٢٠٢١ لعــام  املقترحــة 
إقرارها خــالل الفتــرة املقبلة . 
وشـــدد الوزير خــالل االجتماع 
االرتقــاء مبواصفات  على أهمية 
املنتــج احمللــي إذ ان رفــع قيمة 
الــدوالر أمــام الدينــار العراقي 
القدرة  زيــادة  فــي  سيســهم 
التنافســية للمنتج احمللي امام 
وان  السلع املســتوردة خصوصاً 
املواد األولية املســتوردة ألغراض 
العام  وللقطاعــن  الصناعــة 
واخلــاص ســتكون ُمعفــاة من 

الرسوم الكمركية .
وجدد الوزيــر تأكيده على أهمية 
وضع رؤية سليمة وحقيقية من 
قبل شــركات الــوزارة للنهوض 
بواقعهــا من خــالل التخطيط 
والدراســة املعمقة واســتقراء 
األسواق احمللية الى جانب تفعيل 
دور التســويق واإلعالم ، الفتاً الى 
ان الــوزارة قد حققــت بالفعل 
قفزة في اجلانب اإلعالمي لإلعالن 
عن منتجات وأنشطة شركاتها ، 
مشيراً الى ان احلكومة العراقية 
تتجه نحــو دمــج او هيكلة او 
الذاتي  التمويــل  شــركات  فك 
الغيــر فعالة في جميــع وزارات 
الدولة ، مؤكداً بأنه يجب العمل 
حقيقي  بنــاء  ألجل  كشــركاء 
يســاهم بــه اجلميــع ألن البلد 
حالياً بحاجــة الى ثورة في اجملال 

الصناعـي . 
ووجـه الوزير خالل االجتماع دوائر 
االقتصاديــة والقانونية والفنية 

واالســتثمارات بتشــكيل جلنة 
حلصر األصول اخلاصة بشــركات 
الوزارة لغــرض تقييمها والنظر 
بإمكانية بيعها او اســتئجارها 
ســتة  وخــالل  اســتثمارها  او 
أشــهر لتعظيم الواردات وحتويل 
الشركات من خاسرة الى رابحة .

كما وجه بإعــداد كتب الى وزارة 
املاليــة لغــرض تســوية مبالغ 
املســتلمة  والقروض  الســلف 
ولغاية  السابقة  السنوات  خالل 
٣١/١٢/٢٠٢٠ لغــرض إطفاءهــا 
كمــا ووجــه بتشــكيل جلنــة 
برئاســة مديرعام دائرة التطوير 
وعضوية  الصناعــي  والتنظيم 
املدراء العامن لدوائر مركز الوزارة 
اخملاطر  لتنظيم محاضــرة حول 
والفـرص .  هـذا وتخلل االجتماع 
حول  مســتفيضة  مناقشــات 
الواقــع الصناعي وطرح عدد من 
املشاكل واحللول التي من شأنها 

االرتقاء بواقع شركات الـوزارة .

بغداد - الصباح الجديد :
شــدد مجلس الوزراء على تكثيف 
اإلجــراءات  كل  واتخــاذ  اجلهــود 
الكفيلة بحماية املواطنن واحلفاظ 
على صحتهــم ، وذلك بعد ظهور 
ســاللة جديدة من فيروس كورونا 
اجتاحت عــدة دول فــي العالم ، 

وتهدد باخلطر. 
ومن أجــل مواجهة هــذا النمط 
يتميز  الذي  الفيــروس،  من  اجلديد 
وجتنب  واالنتشار،  االنتقال  بسرعة 
تفشيه في البالد، وبناًء على ما جاء 
في تقرير وزارة الصحة، وما تضمنه 
من حتذيــرات من اخملاطــر التي قد 
تنجم من انتشــار الفيروس، اتخذ 
مجلس الوزراء جملة من اإلجراءات 
على  املواطنن  حث  منها  الوقائية 
إجراءات  وتطبيق  الكمامات  ارتداء 
والوقايــة  االجتماعــي  التباعــد 

االخرى.
الســفر  منع  االجراءات  وتضمنت 
الــى كل مــن الــدول التاليــة ) 

استراليا،  افريقيا،  جنوب  بريطانيا، 
ايران،  بلجيــكا،  الدامنارك،هولندا، 
اليابان، وأية دولة اخرى حتددها وزارة 
الصحة مســتقبال(، وكذلك منع 
دخــول الوافدين منها )باســتثناء 
باحلجــر  وإلزامهــم  العراقيــن 
14 يومــا في أماكن  اإلجباري ملدة 
تخصص لهذا الغرض، واليســمح 
لهم مبخالطــة اآلخرين حلن ثبوت 
بفحصهم  باملرض  إصابتهم  عدم 
بـــ PCR وملــدة اســبوعن، وحلن 
وضــوح الوضع الصحــي العاملي 

واإلقليمي النتشار هذه الساللة.
وزارة  الى قيــام  ودعت االجــراءات 
االولى  الدفعــة  بتأمــن  املاليــة 
والبالــغ مقدارها )3001050( دوالر، 
لغرض دفعها مســبقا لشــركة 
فايــزر، وكذلك تأمن املبلغ املتبقي 
مــن الكلفــة االجماليــة للقاح 
 )15005250( مقدارهــا  والبالــغ 
دوالر ، والتأكيــد على وزارة التربية 
احملافظــات كافة  واحملافظــن في 

تخص  استثناءات  أي  إعطاء  بعدم 
أيام دوام املدارس، خصوصا املدارس 
األهلية، مبــا يخالف قرارات اللجنة 
العليا للصحة والسالمة الوطنية 
بهذا اخلصوص ، والتأكيد على وزارة 
التربيــة لاليعاز ملديريــات التربية 
فــي احملافظات كافــة للتعاون مع 
دوائر  في  املدرسية  الصحة  شعب 
الصحة، لفحص الطالب واملالكات 
ضمــن املؤسســات التعليميــة، 
ومتابعة اإلجراءات الواجب اتخاذها 
في املدارس للحد من انتشار املرض، 
وكذلك التأكيد على جميع الوزارات 
باإلجراءات  لاللتــزام  الدولة  ودوائر 
الوقائية، للحد مــن انتقال املرض 
أو مراجع  ومنع دخول أي موظــف 
لدوائر الدولة بدون ارتداء الكمامة ، 
وغلق املرافق االجتماعية ) املطاعم، 
املوالت، وغيرها( ملدة اسبوعن بدءا 
الى غلق  ، اضافة   24/12/2020 من 
البرية، إال  املنافذ احلدوديــة  جميع 

للحاالت الطارئة. 

التجارة تواصل بيع 
وصيانة السيارات 

واآلليات للمواطنين

التعليم تعلن نتائج الوجبة 
الثالثة من تعديل الترشيح 

للسنة الدراسية 2019/2020

وزير الصناعة نسعى إلعادة ثقة المواطن 
بالصناعة العراقية

إجراءات وقائية لمواجهة الساللة الجديدة 
من فيروس كورونا

عددها ) 1079( مركز تسجيل

بغداد - الصباح الجديد :

مع اســتمرار عملّيتي توزيع بطاقة 
والتســجيل  البايومترية  الناخــب 
مراكــز  طريــق  عــن  البايومتــري 
التابعة  اجلّوالة  والفرق  التســجيل  
ومن  االنتخابية،  احملافظــات  ملكاتب 
أجــل ضمــان تصويــت الناخبــن 
في االســتحقاق االنتخابــي املقبل 
باســتخدام ســجل ناخبــن دقيق 
العليا  املفّوضية  ومحّدث، ســتقوم 
مراكز  بفتح  لالنتخابات  املســتقّلة 
)البايومتري(  التســجيل اإللكتروني 
البالغ عددها ) 1079( مركز تسجيل 
تابع ملكاتب احملافظات االنتخابية في 
عملية  إلجراء  العــراق؛  أرجاء  عموم 
حتديث سجل الناخبن ملّدة )30 ( يوًما 
ابتــداًء من تاريــخ 2/1/2021 ولغاية 

تاريخ 2/2/2021 .
وتعتمد املفوضية في إعداد ســجل 
الناخبن على أحــدث قاعدة بيانات 
لقاعدة  وفًقا  ناخبن معّدة  ســجل 
بيانات البطاقــة التموينية، ومبوجب 
ما ورد في الفصل السادس من املاّدة 
انتخابــات مجلس  )18( مــن قانون 
النّواب العراقي رقم )9( لسنة 2020، 
وستكون بيانات الناخبن من مواليد 
ضمن  مدرجــة   )2003،2002،2001(

ســجل الناخبــن الورقــي وقاعدة 
االلكتروني؛  التســجيل  عّدة  بيانات 
لغرض جمع بيانات الناخبن النصية 
وحتديثها؛  )البايومتريــة(  واحليويــة 
اســتعدادًا إلجراء انتخــاب مجلس 
النــّواب العراقــي ، ولــذا شــرعت 
اخملتّصة  مالكاتها  بتدريب  املفّوضية 
على إجراءات حتديث سجل الناخبن 

التي صّدق عليها مجلس املفّوضن.
من جانب آخر تسعى املفّوضية إلى 
باستخدام  املقبلة  االنتخابات  إجراء 
مســتوى  على  انتخابيــة  أجهــزة 
عــاٍل مــن الدّقة واألمــان، إذ يبحث 
مجلــس املفّوضــن بحضــور ممّثل 
عن بعثــة األمم املّتحدة فــي العراق 
العمليات  دائرة  الفّني مــن  والفريق 
وتكنولوجيا املعلومات مع شــركتي 
املتخّصصــة  اإلســبانية(  )أنــدرا 
البايومترية  الناخب  بطاقة  بطباعة 
ورزمهــا ونقلهــا، و)ميــرو الكورية( 
املصّنعة ألجهزة التحّقق اإللكتروني 
وتســريع النتائج، اســتعراض مناذج 
االنتخابية  واملعــّدات  األجهــزة  عن 
االنتخابات  في  استخدامها  املقترح 
املقبلة، ومن ضمنها أجهزة ُصّممت 
خّصيًصــا لناخبــي اخلــارج، وذلك 
تنفيًذا لنــّص قانون االنتخابات الذي 
باســتخدام  التصويت  عملية  حّدد 
البطاقــة البايومترية حصرًا؛ كونها 
ُصّممت بتقنيــة ومواصفات عالية 

تضمن أمن سير العملية االنتخابية 
ونزاهتها، فضاًل عــن إمكانيتها في 
البايومتري  التســجيل  إمتام عملية 
والتأّكد  الناخبن  بيانــات  ومطابقة 
من صّحتها، ومــن ثَّم إصدار بطاقة 

الناخــب البايومترية بفتــرة وجيزة. 
علًمــا أّن شــركة )ميــرو الكورية( 
باشرت بتأهيل أجهزة تسريع النتائج 
املستخدمة في االنتخابات السابقة 

استعدادًا إلجراء االنتخابات املقبلة.

املفوضية  اســتعدادات  اطــار  وفي 
اجتمعــت مفوضيــة االنتخابــات 
مــع  اللجنــة القانونيــة جمللــس 
النواب العراقي،  ملناقشــة عمليتي 
وتوزيــع   البايومتــري،  التســجيل  

االلكترونيــة  الناخــب  بطاقــة 
البايومترية، ونســب االجنــاز فيهن، 
وموعد انطالق مرحلة حتديث سجل 
والالزمة الجناز  احملددة  واملدة  الناخبن 
ناخبن رصن يكون أساًسا  ســجل 
القادمــة،  االنتخابيــة  للعمليــات 
وبحث االستعدادات الجراء انتخابات 
الناخبن العراقين  اخلارج و تسجيل 
 ، بايومتريآ  اخلــارج  فــي  املقيمــن 
والتزام املفوضيــة باجراء االنتخابات 
املبكرة. وعلى صعيد آخر فاملفّوضية 
األحزاب  بتسجيل  بعملية  مستمّرة 
والتنظيمات السياســية ومنحهم 
بلغ إجمالي عدد  إذ  التأسيس،  إجازة 
السياسية  األحزاب  طلبات تسجيل 
نحو  كاّفة  االنتخابيــة  للعمليــات 
)427( طلًبــا،  وجــرى منــح إجازة 
تأسيس لـ ) 231( حزبًا سياسيًّا، كما 
بلغ عدد طلبات التســجيل لألحزاب 
التــي هي قيد التأســيس نحو )80( 
طلًبا، وعدد طلبات تسجيل األحزاب 
نحو  بســجب طلبها  تقدمت  التي 
)17( طلًبا، أّما عدد طلبات تســجيل 
األحزاب املرفوضة مبوجب قرار مجلس 
املفّوضن، فقد بلــغ نحو )99( طلًبا؛ 
إكمال  ألسباب مختلفة منها، عدم 
االّوليات املطلوبة، أو التأّخر عن املّدة 
اســتنادًا  وذلك  للتســجيل،  احملّددة 
ألحــكام املــاّدة ) 12/ أّواًل( من قانون 
األحزاب السياسية رقم ) 36( لسنة 

2015،. وميكــن للمهتّمن بالشــأن 
االنتخابي وعمــل املفّوضية االّطالع 
األحزاب  تســجيل  )موقــف  علــى 
املفّوضية  تنشــره  الذي  األسبوعي( 

في موقعها اإللكتروني الرسمي. 
تســتمّر  مّتصــل  ســياق  وفــي 
مفّوضيــة االنتخابــات بالتواصــل 
مــع شــركاء العمليــة االنتخابية 
عن طريــق اللقاءات والزيــارات التي 
في  املفّوضية  مــالكات  بهــا  تقوم 
املكتب الوطنــي ومكاتب احملافظات 
االنتخابية كاّفــة، بتوجيه وحثٍّ من  
أعضاء مجلــس املفّوضن من خالل 
زياراتهــم الدوريــة املتواصلــة إلى 
مكاتب احملافظات؛ للوقوف على عمل 
املكاتب وآلية تنســيق العمل؛ بغية 
التي  املسّجلن  الناخبن  أعداد  زيادة 
ميكن االّطالع عليها من خالل موقف 
األسبوعي(  العملياتي  )التســجيل 
الذي تنشــره املفّوضية في موقعها 
اإللكتروني الرسمي، وكذلك متابعة 
تســجيل  في  اجلّوالة  الفــرق  عمل 
الناخبن بايومتريًّا وتوزيع بطاقاتهم، 
التــي تعمــل بتغطيــة أمنية من 
تعمل  شــرطة  عجلة  تسيير  خالل 
على حماية العملية بالتنســيق مع 
لالنتخابات،  العليــا  األمنية  اللجنة 
الدورية  اجتماعاتهــا   تعقــد  التي 
املتواصلــة مــع املفّوضيــة لتأمن 

احلماية الالزمة لعمل املفّوضية.

تقرير

مفوضية االنتخابات تفتح مراكز التسجيل اإللكتروني )البايومتري( 

شعار مفوضية االنتخابات
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متابعة ـ الصباح الجديد :
حتشــد امليليشــيات املتصارعــة في 
طرابلس، مزيدا من مسلحيها، مبا ينذر 
أكثر  »تكسير عظام«،  بدخولها حرب 
ضراوة مما ســبق، وكل ذلك في خضم 
صــراع أمــراء احلرب للســيطرة على 
عاصمــة ليبيا الغارقــة في الفوضى 

منذ عام 2011.
وأفادت مصادر بأن ميليشيا ما يسمى 
»ثوار طرابلس« بقيادة هيثم التاجوري 
بالعاصمة دفعت مبزيد من القوات، في 
التابعة  امليليشــيات  إلخراج  محاولة 
إلى  التي دخلــت  ملدينــة مصراتــة، 
هنــاك بتعليمات من وزيــر الداخلية 
في حكومة طرابلس، فتحي باشــاغا، 

املنحدر هو اآلخر من مصراتة.
ويعمــل التاجــوري علــى محاولــة 
لم شــمل حلفائه من امليليشــيات 
وجماعات اجلرمية املنظمة لدعمه ضد 

باشاغا وميليشيات طرابلس.
وبدا أن رئيس حكومــة طرابلس، فايز 
الســراج، أقرب إلى التاجوري، وهو ما 
أرجعه مراقبون لرغبة األول في حتجيم 
دور وزيــر داخليتــه، الذي لــم يخِف 

طموحه في رئاسة احلكومة املقبلة.
وبــدأت تظهر اإلشــارات على موقف 
الســراج، بعد قراره بشــأن ميليشيا 
الردع، األكثر تســليحا في طرابلس، إذ 
أمر بإعادة تنظيــم جهاز »قوة الردع«، 
بقيادة عبد الرؤوف كاره، ليصبح تابعاً 
لرئيس حكومــة طرابلس،  مباشــرة 
على أن تكون له ذمة مالية مستقلة، 
بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها 

باشاغا.
ومنــح القــرار جهــاز »قــوة الردع« 
اختصاصــات واســعة، باإلضافة إلى 
تبادل املعلومات مع األجهزة اإلقليمية 

والدولية.
ورحبت قوة حماية طرابلس )مجموعة 

بالقرار،  العاصمــة(  من ميليشــيات 
واعتبرته، في بيان، أنه »سيكون له أثر 
واضح في مكافحــة اجلرمية املنظمة 
وتتبــع مرتكبيهــا وكشــف األيادي 
الســوداء التي تنســج املؤامرات في 

سراديب الظالم«.
والعالقة بني السراج وباشاغا أصبحت 
متوترة ، خاصة بعــد رغبة األخير في 
تولي رئاســة احلكومــة املقبلة، بعد 
النتائــج التي توصلــت إليها البعثة 
الدولية في ليبيا وتقضي بتولي رئيس 
اجمللس الرئاســي من الشــرق ورئيس 
املرحلة  البالد إلدارة  احلكومة من غرب 
االنتقالية حلني إجــراء االنتخابات في 

ديسمبر 2021.
ويعمل الســراج جاهدا على استمرار 
بقائــه باجمللــس الرئاســي وأن تكون 

احلكومة لشخصية من الشرق.

استعدادات وتأهب
وفي هذا الســياق، أفادت مصادر ملوقع 
»ســكاي نيوز عربية«، بعقد التاجوري 
لنحــو 3 اجتماعــات مع قــادة عدد 
من امليليشــيات في مــدن: طرابلس، 

والزاوية، والعجيالت.
وتابعــت املصادر، التــي فضلت عدم 
أن الهدف مــن تلك  ذكــر اســمها، 
االجتماعات هو رغبة التاجوري وبعض 
امليليشيات إخراج ميليشيات مصراتة 
من طرابلس، بعد متكينهم من دخول 

أكبر املقرات العسكرية في طرابلس.
يشار إلى أن ميليشيات مصراتة كانت 
قد دخلت العاصمة بأوامر من باشاغا 
لصــد محاولــة اجليــش الليبي عن 
الليبية في عمليته  تطهير العاصمة 
العســكرية التي أطلقهــا في أبريل 
2019 ضد املليشيات، وظلت متمركزة 

هناك.
هذه املقرات، وفق املصادر، في عني زارة 
وفي قصر بن غشير )مقر جتمع املرتزقة 

السوريني(، مضيفة بقيام ميليشيات 
مصراتة باستغالل وجودهم للسيطرة 

على أراضي بطرابلس.
من جهة أخرى، وفي محاولة حلشــد 
أنصاره، التقى فتحي باشاغا بقائد ما 
الغربية  العســكرية  باملنطقة  يعرف 
اخلالفات  رغم  وذلك  اجلويلي،  أســامة 
بني اجلانبني، وعقد لقاء اإلثنني املاضي.

وزعمــت وزارة الداخليــة بحكومة 
السراج أن اللقاء جاء للتباحث حول 
عــدة موضوعات عســكرية، فيما 
يخــص الدعم العســكري واألمني 
والتعاون الثنائي، وكذلك استعراض 
الوضــع السياســي واألمني داخل 

البالد.
ويرى مراقبون أن السبب احلقيقي من 
وراء اللقاء هو طلب دعم اجلويلي في 
التحضيرات اجلارية حلرب امليليشيات 

في طرابلس بني باشاغا والتاجوري.

معركة تكسير العظام
احمللل السياســي الليبي عبد احلكيم 
معتوق، يرى أن اخلالف بني املليشــيات 

قدمي ولكنه متجدد.
ولفــت إلــى أن العاصمــة طرابلس 
شــهدت اشــتباكات عديــدة بــني 
اشــتباكات  أبرزها،  كان  املليشــيات 
أغســطس لعــام 2018، والتي دامت 
لنحو شهر وخلفت مئات من القتلى 

واجلرحى.
وتابــع معتــوق، في حديــث صحفي 
»: »يبــدو أن الســراج ال يــزال متأملا 
بعد الضغــط عليه من قبــل تركيا 
باشاغا  إلعادة  وميليشــيات مصراتة 
إلــى منصبه بعد أســبوعني من قرار 

استبعاده في أغسطس املاضي«.
زادت  باشــاغا  حتــركات  أن  وأوضــح 
األزمة مع السراج، حيث بدأ اتصاالته 

املباشــرة مــع األمم املتحدة وفرنســا 
ومصــر وروســيا، وكأنه دولــة داخل 
الدولة، مستند في ذلك إلى منطقته 
)مصراتة( التي تشــكل عقبة لرئيس 

الوفاق في أي قرار قد يتخذه.
وأضاف معتوق أن وزير الداخلية يعمل 
جاهدا لتحقيق طموحه في رئاســة 
احلكومــة، وأطلــق وعــوداً لداعميه 
وفق  للعمل  وقطر  تركيا  الرئيســيني 
أجندتهما، بجانب إجرائه مقاربات مع 

اجملموعات املسلحة )مثل قوة الردع(.
ولفــت معتوق إلــى أن طرابلس على 
صفيح ســاخن، موضحا أن هناك قوة 
عسكرية رمبا شكلت حتالفا براغماتيا 
مؤقت مع مــدن أخرى مثــل: الزاوية 
وغريــان، في مواجهــة اجليش الليبي 

عند دخوله العاصمة.
وشــدد احمللل الليبي علــى أن الصراع 
في طرابلس حاليا عنوانه »الســراج - 

باشاغا«، الذي بات يقترب من مواجهة 
عسكرية.

واعتبر معتوق أن السراج يبدو وكأنه ال 
يريد احلرب، لكنه وميليشيات طرابلس 
احلفــاظ على مكاســبهم  يريــدون 
في  الدولة  على مفاصل  وسيطرتهم 

طرابلس.
أن معركــة طرابلــس، في حال  ورأى 
ستكون  امليليشــيات،  بني  نشــوبها 

»معركة تكسير عظام«.

استغالل للظرف الدولي
بدوره، يرى الباحث السياســي الليبي 
عــز الدين عقيــل، أن مــا يحدث في 
طرابلس هو استغالل للظرف الدولي، 
الذي يؤكــد أن ليبيا خرجت من ذاكرة 

املنظومة الدولية.
وأوضح عقيل في حديث ملوقع »سكاي 
نيــوز عربيــة«، أن »الواليــات املتحدة 
هي املايســترو في إدارة األزمة، وطاملا 
أنها لم تعد طرفــا فإن اجلميع ينتظر 
ليتســلم  بايدن  اجلديــد جو  الرئيس 
مقاليــد األمــور في البيــت األبيض 

ويحدد سياسة أميركا جتاه ليبيا«.
وتوقــع عقيــل أن تعتمد سياســة 
بايدن على إعادة تســليم ليبيا لالحتاد 
األوروبي، الفتا إلى أن احلزب الدميقراطي 
األميركــي عالقاته جيــدة بأوروبا، وأن 
الهامش  الليبية أصبحت على  األزمة 

بالنسبة ألميركا.
وشــدد علــى أن خســارة ترامب في 
االنتخابــات أحدثت زلــزاال في األزمة 
الليبيــة، وأعادهــا إلى املربــع األول، 
وبالتالــي العودة للعنــف أصبح وارد 

جدا.
تستغل  باتت  امليليشــيات  أن  واعتبر 
ذلك الفراغ الدولي لتصفية احلسابات 
تؤثر سلبيا على  بينها، ضمن حتركات 
محاوالت ومسارات التسوية السلمية 

لألزمة الليبية.

أمراء الحرب في ليبيا يحشدون للقتال بالعاصمة طرابلس

الصباح الجديد ـ وكاالت :
بعد فشــل أعضاء البرملــان في متريــر املوازنة 
العامة في إسرائيل، مت حل الكنيست منتصف 
ليل األربعاء مما استدعى الدعوة إلجراء انتخابات 

وطنية جديدة .
وكان أمام املســؤولني اإلســرائيليني امس األول 
الثالثــاء لتمرير املوازنة وجتنب إجــراء انتخابات 
جديدة ســتكون الرابعة في قرابة عامني، لكن 
حال وســطا ووِجه بالرفض وهو ما أدى إلى حل 

الكنيست.
ولم يكن اخلالف بني احلكومة واملعارضة، بل بني 
الشــركاء في حكومة »الوحدة والطوارئ« التي 
الوزراء اإلســرائيلي  الربيع رئيس  شــكلها في 
بنيامني نتانياهو ومنافســه االنتخابي السابق 

الوسطي بيني غانتس.
بزواج  وتســير حكومة االئتالف هذه، األشــبه 
مفكك، ببطء منذ أســابيع على طريق االنهيار. 
ومبوجــب اتفــاق تشــكيلها، كان أمامها حتى 
منتصــف ليل امــس األربعــاء للموافقة على 

امليزانية.
ومــن جانبه، اتهم غانتس اجلنرال الســابق في 
اجليش، نتانياهو برفــض املوافقة على امليزانية 

ألسباب سياسية شخصية.
وينص اتفاق االئتالف ملدة ثالث ســنوات بينهما 
علــى أن يتولى نتانياهو رئاســة احلكومة لـ18 
شهرا، ويتولى غانتس رئيس الوزراء البديل حاليا 

املنصب في تشرين الثاني 2021.
وأصــر غانتس على أنه يجــب على التحالف أن 
يقر ميزانية ملدة عامني مبا في ذلك 2021 بحجة 
أن إسرائيل حتتاج إلى االستقرار بعد أسوأ أزمة 
سياسية في تاريخها وتدمير اقتصادها بسبب 

وباء كوفيد19-.
لكــن رفض نتانياهــو املصادقة علــى ميزانية 
2021. وقــال معارضــوه إنه تكتيك سياســي 
التحالف بحالة غير مستقرة،  مكشوف إلبقاء 
ما يسهل عليه إسقاط احلكومة قبل أن يضطر 

إلى تسليم السلطة إلى غانتس.

حل الكنيست والدعوة إلى 
إجراء انتخابات تشريعية 

هي الرابعة في عامين
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دونالد  األميركي،  الرئيس  أصدر 
 ، األربعاء  امــس  ليلة  ترامــب، 
15 شــخصا  قرارات عفو على 
مرتبطان  شــخصان  بينهــم 
الروسي  التدّخل  في  بالتحقيق 
في انتخابات عــام 2016 وأفراد 
متوّرطون في فضيحة شــركة 
ووتر في  بــالك  اخلاّصة  األمــن 

العراق.
ويُتوّقع أن تُثيــر هذه اإلجراءات 
مزيدا من اجلدل، في وقت يرفض 
الرئيس اجلمهوري اإلقرار بهزميته 
في انتخابات الثالث من نوفمبر 
أمام جو بايدن، لكن ســيتعنّي 
عليه مغادرة البيت األبيض في 

20 يناير.
وأعلن البيت األبيض، ليلة امس 
األربعــاء ، أّن الرئيــس املنتهية 
واليته منح عفــوا كامال لنحو 
15 شــخصاً وخفــف جزئيا أو 
كليا األحــكام الصادرة بحّق 5 

آخرين.

ُمِنــح عفو كامــل جلورج  وقد 
املستشــار  بابادوبولــوس، 
لترامب  الســابق  الدبلوماسي 
خــالل حملتــه االنتخابية عام 
2016، الذي اعتــرف بأّنه كذب 
التحقيقــات  مكتــب  علــى 
بشــأن  آي«  بي  »إف  الفيدرالي 
اتصاالتــه مع وســيط كان قد 
بأن يجعلــه يتواصل مع  وعده 

مسؤولني روس.
وكان قــد تعاون مــع محّققي 
املّدعي اخلاص، روبرت مولر، الذي 
أجرى حتقيقات استمرت عامني 
وتتعّلق بوجــود تواطؤ محتمل 
ولم  ترامب،  وفريق  روســيا  بني 
يتوّصــل التحقيق إلــى إثبات 
موســكو  بني  تواطــؤ  وجــود 

وامللياردير اجلمهوري.
وقضى بابادوبولوس 12 يوما في 
السجن، وقال البيت األبيض إّن 
الضّرر  يُصّحــح  اليوم  »العفو 
بأشــخاص  مولر  أحلقه  الــذي 

كثيرين«.

كما أصدر ترامب، الثالثاء، عفوا 
أليكس  الهولندي  احملامــي  عن 
فــان دير زفان املتهــم في إطار 

التحقيق الروسي.
أصدر  نوفمبــر،  نهايــة  وفــي 
ترامب عفواً عــن مايكل فلني، 
لألمــن  الســابق  مستشــاره 
القومــي، املتــورط أيًضــا في 

القضية نفسها.
وشملت قرارات العفو 4 حراس 
أمنيني من شــركة بــالك ووتر 
كانوا قد أدينــوا بقتل عراقيني 
فــي 2007، مبن فيهم نيكوالس 
ســالتن الــذي ُحكــم عليــه 

بالسجن مدى احلياة.
وكان هــؤالء أدينــوا بفتح النار 
في ســاحة النســور املزدحمة 
في بغداد في 16 سبتمبر 2007 
في حادثة تسببت في فضيحة 
دوليــة واســتياء متزايــد من 
طالق  وأسفر  األميركي،  الوجود 
النار عن مقتل 14 مدنياً عراقياً 

على األقل وإصابة 17 آخرين.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اللبنانيــة،  احلكومــة  أعلنــت 
امس األربعاء، تســجيل 3 حاالت 
إيجابية مصابة بالساللة اجلديدة 
املســتجد،  كورونا  فيــروس  من 
قادمة مــن العاصمة البريطانية 
للتأكد  دراسات  جتري  وأنها  لندن، 

من طبيعة احلاالت.
وقــال وزير الصحــة في حكومة 
تصريف األعمال، حمد حسن، إنه 
جاري إجــراء فحوصات تفصيلية 
الفيروس  طبيعــة  لتشــخيص 
اجلديد على األشــخاص واألســر 

املعنية.
وأضاف أن »علــى البلديات اتخاذ 
كافة التدابير الوقائية وتطبيقها 
اململكة  من  الوافديــن  كل  على 

املتحــدة حرصــا على ســالمة 
اجلميع«. ولبنان لم يوقف الرحالت 
القادمة من لندن منذ إعالن لندن 
عن ظهور الســاللة املتحورة من 
فيــروس كورونــا رغــم املطالب 
إجراءات  اتخاذ  بضرورة  الشعبية 
الساللة  انتشــار  ملنع  ســريعة 

اجلديدة في لبنان.
السياسية  الســلطة  وتعرضت 
التي  التدابير،  نتيجــة  النتقادات 

تتخذها حيال هذا املوضوع.
وفي وقت ســابق، أعلنــت وزارة 
الصحــة فــي ســلطنة عمان 
أنها اشــتبهت بوجــود 4 حاالت 
مصابــة بالســاللة اجلديدة من 
قادمة  املســتجد  فيروس كورونا 
من بريطانيا. وذكــر وزير الصحة 

العمانــي، أحمــد بــن محمــد 
الســعيدي، عضو اللجنة العليا 
التعامل  آليــة  ببحث  املكلفــة 
فيروس  عن  الناجتة  التطورات  مع 
كورونــا، أن هناك دراســة جارية 
للتأكد مــن وجود ٤ حاالت قادمة 
مــن بريطانيــا، مشــيرا إلى أن 
للفيروس  اجلينية  اخلارطة  دراسة 

مستمرة وسيتم اإلعالن عنها.
وأوضح وزيــر الصحة أنه ال توجد 
أي دالئل على أن الساللة اجلديدة 
شراســة  أكثر   »19 »كوفيد  من 
وخطورة من الفيروس األم، مشيرا 
املتوفرة حاليا  اللقاحــات  أن  إلى 
ســتكون لها نفس االســتجابة 
كما للفيــروس األم، وفقا لوكالة 

األنباء العمانية.

ـ وكاالت  الصباح الجديدـ 
املنتخب  الرئيس األمريكي  قال 
واســع  اختراقا  إن  بايــدن  جو 
لبيانــات احلكومــة  النطــاق 
األمريكيــة ،نفذتــه احلكومة 
يبدو، يشكل  الروسية على ما 
األمن  على  جســيما«  »خطرا 
أن »مير من  القومي، وال ميكــن 

دون رد«.
مؤمتر  خــالل  بايــدن  وانتقــد 
املنتهية  الرئيــس  صحفــي، 
واليته دونالد ترامب بسبب عدم 
توفير دفاعات أمريكية ملواجهة 
قائال  اإللكترونية،  الهجمــات 
»حدث هذا الهجوم حتت سمع 
وبصر دونالد ترامب، عندما كان 

غافال«.

وأكد بايدن أن إدارته ســتتخذ 
خطــوات جادة للــرد على هذا 
االختــراق، وأضــاف »إنه خطر 
أرى  يزال قائما. ال  جســيم وال 

دليال على أنه حتت السيطرة«.
فضائنــا  »تأمــني  أن  ورأى 
مليارات  يكلف  قد  اإللكتروني 
الدوالرات. ســأقوم بكل ما هو 
أهداف:   3 لتحقيــق  ضــروري 
األضــرار،  مــدى  حتديــد  أوال 
ذلك،  وثانيــا كيفية حصــول 
وثالثــا ما علي القيــام به في 
حلماية  إدارتي،  داخــل  الداخل، 
األمريكي(  اإللكتروني  )الفضاء 

مستقبال«.
التســلل  حملــة  واخترقــت 
اإللكتروني -التي مت الكشــف 

عنهــا األســبوع املاضــي- 6 
األقل،  وكاالت حكوميــة على 
وعرضت بيانات آالف الشركات 

األمريكية للخطر.
املسؤولني  من  العديد  وبخالف 
داخل  السياســيني،وبعضهم 
حكومتــه، قلــل ترامــب من 
وكذلك  الهجــوم،  هذا  حجم 
لروسيا  احملتملة  املسؤولية  من 

عنه.
األمريكي  اخلارجيــة  وزير  وقال 
مايــك بومبيــو إن احلكومــة 
على  نفذته  التي  الروسية هي 

ما يبدو.
كما أعلــن وزير العدل وليام بار 
،الذي سيغادر احلكومة قريبا،أن 

موسكو تقف خلف العملية.

ترامب يصدر موجة من قرارات العفو

لبنان يرصد حاالت يشتبه إصابتها 
بـ«كورونا المتحور«

بايدن يؤكد أن اختراق بيانات اميركا 
»خطر جسيم« على االمن القومي
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعلن اجلهاز املركزي لالحصاء، امس االربعاء، 
ان كلفة االبنية املنجزة للقطاع اخلاص بلغ 

اكثر من ترليون دينار.
وقال اجلهــاز التابع لــوزارة التخطيط في 
نيوز«،  تقرير له اطلعت عليــه »االقتصاد 
ان »عــدد االبنيه املنجزة اجلديدة في قطاع 
اخلــاص بلغت 12402 مبنى لســنة 2019 
مرتفعة بنســبة %79 مقارنة عن السنة 
التي ســبقتها التي بلغــت فيها االبنية 
9847 من  الســكنية  وغيــر  الســكنية 
مجموع عــدد االبنيه املنجــزة«، مبينا ان 
»االبنية التي مت اضافة البناء عليها شكلت 
نسبه %12 من مجموع عدد االبنية لسنة 

.« 2019
واضافت ان« الكلفة الكلية املصروفة على 
تشييد االبنية املنجزة وغير املنجزة لسنة 
الى  ترليون دينار«، مشيرا  2019 بلغت101 
ان »عدد العاملني في القطاع اخلاص طيله 
ايام العمــل خالل عــام 2019 بلغ 35966 
مسجال نسبة انخفاض مقدارها %11 عن 

السنة التي سبقتها«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اكدت وزارة الصناعة واملعادن، امس األربعاء، انها 
ســتفتتح مصنع احلديد والصلب في البصرة 
خالل الربع االول من العام املقبل، بينما اعلنت 

عن وصول عدد منتجاتها الى 816 منتجا.
وقال وزير الصناعة واملعادن منهل عزيز اخلبار في 
حوار اطلعت عليه »الصباح اجلديد«، ان »الوزارة 
متتلك 83 مصنعا  بعضهــا متوقف والبعض 
االخر يعمل، لكــن انتاجه بســيط وقليل وال 
يرتقــي بالصناعة الوطنية، لذا عملت منذ ايار 
املاضي ولغاية تشــرين االول مــن العام احلالي 
على اتخاذ اجــراءات تتمثل باعادة هيكلة ادارة 
الوزارة وتغيير بعض القيادات ودعم الشــركات 
من خالل القروض واملســاعدات من شــركات 
شقيقة لغرض افتتاح املصانع مع وضع خطط 
منهــا طويلة االمد ومتوســطة وقصيرة ملدة 

عام«.
وأضاف اخلباز، أن »الوزارة كان من املقرر ان تفتتح 
17 مصنعا هذا العام، لكن ما مت فتحه كان 12 
مصنعــا حتى االن، وهناك مصنــع توقف ملدة 
شهرين وهو معمل الطابوق في احملاويل بسبب 
احلريق الذي تســبب باضرار كبيرة فيه، مؤكدا 
تقــدمي الدعم بالقروض واملســاعدات وبجهود 
ذاتية الغلب الشــركات خالل العــام 2020″، 
مبينا أن »عدد منتجات الــوزارة حاليا بلغ 816 
منتجا، منها منتجات االدوية بعدد 356 منتجا، 
ومنتجات النسيج مبختلف انواعها 311 منتجا 
واخرى مختلفة 149 منتجا، وتقدم الوزارة عددا 
كبيرا من اخلدمات واملنتجات لعدد من الوزارات 

بالدفع باالجل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نفــت وزارة االتصــاالت، وجــود ارتفــاع في 
أســعار خطوط االنترنت بعد تغيير ســعر 
صــرف الــدوالر، فيما توعدت »املســتغلني« 

مبحاسبتهم قانونياً.
وقال املتحدث باســم الوزارة رعد املشهداني، 
في حديث لوكالة األنباء الرسمية، إن »الوزارة 
ال تتأثر بتغيير ســعر الصرف ال ســيما أنها 

تتعامل بالدينار«.
وأضاف »إذا كان هنالك استغالل من أصحاب 
األبراج والشــركات متخذين من تغيير سعر 
الصرف وسيلة لرفع األســعار، فسوف نبدأ 

مبحاسبتهم وفق القانون«.

المركزي لالحصاء : اكثر من 
ترليون دينار كلفه االبنية 

المنجزة للقطاع الخاص

الصناعة :816 منتجا 
يصنع لدى وزارتنا

االتصاالت تنفي ارتفاع 
أسعار االنترنت بعد تغيير 

سعر صرف الدوالر

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

بدأت احلكومة العراقية، برئاسة 
بتطبيق  الكاظمي،  مصطفى 
الدولي  النقد  وصفة صنــدوق 
ملعاجلة االزمة املالية في البالد، 
التي عجزت فيها احلكومة عن 
دفــع رواتب املوظفــني اال بعد 
االقتــراض من البنــك املركزي 
واملصــارف احلكومية، واضعاف 

قيمة الدينار امام الدوالر.
إيقاف  في  احلكومة  وفشــلت 
الفســاد في املنافــذ احلدودية 
والســيطرة علــى املنافذ غير 
الرســمية في إقليم كردستان 
وكذلــك  العــراق،  وجنــوب 
إلى  اإلقليم  حكومــة  اخضاع 
االقتصادية،  بغــداد  ســيطرة 
النفط  الســيطرة علــى  عبر 
وااليــرادات غير النفطية، وازداد 
الفشــل في موضوع الكشف 
عــن املوظفني الوهمــني الذي 
يقدر عددهم اكثر من 200 الف 

شخص.
االقتصاد العراقي يشهد ركودا 
منذ بداية فيروس كورونا وحتى 
أســعار  انخفاض  نتيجة  االن، 
النفط، وقامت احلكومة مؤخرا 
وقطع  الدينار  قيمــة  بخفض 
من رواتب املوظفني واملتقاعدين 
بنســب تتراوح بــني ٪3 وحتى 
النفقات،  تقليــل  بهدف   ،40٪
اكثر  بقروض  االقتصــاد  والزام 

من 27 تريليون دينار.
العراقية  الســوق  وشــهدت 
ارباكا كبيرا، بعد قرار تخفيض 
قيمة الدينار من قبل احلكومة، 
اكثر  بنسب  األسعار  وارتفعت 
مــن ٪30 باإلضافــة إلى غياب 

الرقابة احلكومية.
وقال رئيس غرفــة جتارة بغداد، 
فــراس احلمداني، فــي تصريح 

تابعته الصباح اجلديد،  إن قرار 
خفض قيمة الدينار، خاطئ من 
إلى اضرار  احلكومة، وســيؤدي 
مشيرا  االقتصاد،  في  جسيمة 
إلــى أن جتــار العــراق نظموا 
اعتصامــا مفتوحــا يطالبون 
عـــن  التراجـــع  احلكومـــة 

قرارهـا.
وأكــد أن هــذه القــرارات غير 
املدروســة من قبــل احلكومة 
ســتؤدي إلى ارتفــاع معدالت 
باإلضافة  والفقــر،  البطالــة 
الشــرائية  القوة  تراجــع  إلى 

للمواطنني.
وتعتبر حكومة الكاظمي، أنها 

حكومــة اإلصــالح التي بدأت 
بوضع نهجــه في موازنة العام 
2021، اذ يهدف وزير املالية علي 
عالوي، بتقليل رواتب املوظفني، 
من   120٪ يتقاضــون  النهــم 

إيرادات املوازنة املالية.
واقر رئيــس املنافــذ احلدودية، 
عمــر الوائلي، بوجود الفســاد 
أن  واكد  احلدوديــة،  املنافذ  في 
إجراءات االمتتة نعمل فيها اآلن 

في جميع املنافذ احلدودية.
البشــر  مازال  الوائلــي،  وقال 
يعمــل فــي املنافــذ احلدودية 
ال اجــزم ان الفســاد انتهــى، 
مشــيرا إلى أن الفساد متجذر 

في املنافــذ احلدودية قبل العام 
2003 وحتــى االن، ولكن توجد 

ارادة للقضاء عليه.
ونوه إلــى أن إجراءات مكافحة 
الفساد تتمثل بتغيير املوظفني 
وتطبيق  احلدودية،  املنافــذ  في 
اجلهد  وتفعيل  التكنولوجيــا، 
االســتخباري، مشــيرا إلى أن 
بعــض اجلماعــات املســلحة 
احلدودية،  املنافذ  باقتحام  تقوم 

إلخراج السيارات.
بينما، قال عضو اللجنة املالية، 
جمــال كوجــر، إن احلكومــة 
النقد  صنــدوق  مــع  تباحثت 
الدولــي والبنك الدولي ملعاجلة 

االزمــة املالية، مشــيرا إلى أن 
الدوليني  والبنك  النقد  صندوق 
طرحا رؤية بتغيير ســعر صرف 

الدوالر.
عراقية  محــاوالت  تنجح  ولم 
ســابقة، في تخفيض اعتماده 
رئيســا  النفط مصدرا  علــى 
حتديــات  بســبب  لإليــرادات، 
األمنية،  باألوضــاع  مرتبطــة 
وتعذر بناء اســتثمارات بعيدة 

عن اخلام.
وصــادرات العــراق النفطيــة 
تشــكل نســبة 98 باملئة من 
تدفقــات العملة األجنبية إلى 
 45 النفط  البالد، حيث يشكل 

باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي، 
املوازنة  إيــرادات  باملئة من  و93 

العامة.
وخســر العــراق 11 مليار دوالر 
من عائدات بيع النفط لألشهر 
اجلاري،  العام  األولى من  األربعة 
بسبب تراجع أسعار النفط، إثر 
بحســب  كورونا،  فيروس  أزمة 

وزارة النفط.
وانهارت أسعار النفط العاملية 
املاضية،  القليلة  األشــهر  في 
مســتوياتها،  نصــف  إلــى 
التي  »كورونا«  جائحــة  بفعل 
تضرب العالــم، وتلحق أضرارا 

باقتصاديات دوله.

غرفة تجارة بغداد: خفض قيمة الدينار قرار خاطئ 
واضراره على االقتصاد جسيمة 

وصفة صندوق النقد الدولي للبالد.. هل تنجح؟

فشلت الحكومة في 
إيقاف الفساد في المنافذ 
الحدودية والسيطرة على 
المنافذ غير الرسمية في 
إقليم كردستان وجنوب 
العراق، وكذلك اخضاع 
حكومة اإلقليم إلى 
سيطرة بغداد االقتصادية، 
عبر السيطرة على النفط 
وااليرادات غير النفطية، 
وازداد الفشل في موضوع 
الكشف عن الموظفين 
الوهمين الذي يقدر 
عددهم اكثر من 200 الف 
شخص

مبنى غرفة جتارة بغداد

متابعة ـ الصباح الجديد:

برنت  خــام  عقود  أســعار  تراجعت 
 ، االربعاء  ألقرب إســتحقاق، امــس 
بنســبة 1.5 في املائــة لتتداول عند 

49.3 دوالر للبرميل.
انخفضت أســعار خــام غرب  كما 
تكساس الوســيط WTI )األمريكي( 
ألقرب إستحقاق، بنحو 1.5 في املائة 

لتتداول عند 46.3 دوالر للبرميل.
بدء  ارتفعت مع  كانت األســعار قد 
الترخيــص للقاحــات الوقايــة من 
على  »أوبك+«  وتوافق  كورونا،  فيروس 
متديد اتفاق خفض االنتاج حتى نهاية 

العام.
و15 يوليو املاضي، قــال وزير الطاقة 
بن  عبدالعزيــز  األميــر  الســعودي 
اإلنتــاج  تخفيضــات  إن  ســلمان، 
الفعليــة جملموعــة »أوبــك+«، التي 
ستبدأ مطلع آب ،ستبلغ 7.7 مليون 
برميل يوميا وترتفــع إلى 8.1 مليون 
برميل يوميا بعــد إضافة تعويضات 
الــدول، التي كانت أقــل امتثاال في 

الشهور املاضية.
و6 يونيو املاضي، مت متديد اتفاق أوبك+ 
9.7 مليون  بواقــع  االنتــاج  بخفض 
برميل يوميا حتى نهاية يوليو املقبل.
موجة االرتفاعــات األخيرة مدفوعة 

بتحســن الطلــب مع بــدء الفتح 
التدريجــي لالقتصادات حول العالم 
»كورونا«،  مواجهــة  قيود  وتخفيف 
إضافة إلى تقلص املعروض مع إعالن 
الســعودية  تخفيضات طوعية من 

مبقدار مليون برميل يوميا
ووجهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو 
الســعودية بتخفيــض إنتاجها من 
البتــرول اخلام، لشــهر يونيو القادم، 
بكمية إضافيــٍة طوعية تبلغ مليون 
برميل يوميــاً، تُضاف إلى التخفيض 
الذي التزمت به اململكة في اتفاقية 
أوبك بلس األخيرة، في الثاني عشــر 

من إبريل 2020.
وبهذا ســيكون حجــم التخفيض 
الذي ستلتزم به اململكة، قياساً على 
معدل إنتاجها في شهر إبريل املاضي، 
نحو 4.8 مليون برميل يومياً. وبالتالي 
سيكون إنتاجها لشــهر يونيو، بعد 
اخلفضني األساس والطوعي، نحو 7.5 

مليون برميل يومياً.
كما وّجهت وزارة الطاقة، الشــركة 
إلى السعي خلفض إنتاجها في شهر 
املستهدف  املستوى  اجلاري، عن  مايو 
وهو نحــو 8.5 مليون برميــل يومياً، 

بالتوافق مع عمالئها.
وتستهدف من هذا اخلفض اإلضافي 
حتفيز الدول املشاركة في اتفاق أوبك 
بلس، والدول املنتجة األخرى، لاللتزام 

بنســب اخلفض التــي التزمت بها، 
وتقدمي املزيد من اخلفض في إنتاجها، 
وذلك ســعًيا منها لدعم اســتقرار 

األسواق البترولية العاملية.

وكانت أســعار النفــط صعدت في 
الفترة األخيرة، بفضل بدء دول حتالف 
»أوبك +« بتنفيذ االتفاق، الذي يقضي 
بخفــض تاريخي بواقــع 9.7 مليون 

برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات 
احلادة ألسعار النفط، ولم تنتظر بدء 
التطبيق الذي كان مقررا له األول من 

أيار 

ودعم االرتفاع عامــل آخر في جانب 
الطلب، وهو عودة عديــد من الدول 
إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، 
مبا يعني تفاؤال بتحريك الطلب على 

النفط.
عالوة على عامل طمأنة الســعودية 
األســواق عندما تراجعت األســعار، 
بأنهــا مســتعدة التخاذ إجــراءات 

إضافية إلعادة االستقرار إليها.
ومطلع أيار املاضي بدأ تطبيق االتفاق 
التاريخــي بني دول حتالــف »أوبك +« 
9.7 مليون  على خفض اإلنتاج بواقع 
برميل يوميا لشــهرين، ثم تقليص 
خفض اإلنتــاج إلــى ثمانية ماليني 
برميل يوميا بدءا من متوز حتى نهاية 

.2020
والحقــا يتم تقليص اإلنتــاج بواقع 
مليوني برميل يوميا إلى ستة ماليني 
برميل يوميا، بــدءا من مطلع 2021 

حتى نيسان 2022.
وتأتي ارتفاعــات النفط األخيرة بعد 
تراجعات حادة اجللســات الســابقة 
نتيجــة تراكــم اخملزونــات العاملية 
وانخفــاض الطلــب بشــكل كبير 
بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي 

أدى إلى إغالق دول العالم حدودها.
وشهد 20 نيســان  جلسة عاصفة 
للخام األمريكي تســليم أيار ، حيث 
تدهور سعر البرميل املدرج في سوق 

نيويــورك إلى ما دون الصفر ألول مرة 
فــي التاريخ مع انتهــاء التعامالت، 
ما يعني أن املســتثمرين مستعدون 

للدفع للتخلص من اخلام.
وهبط خام غرب تكســاس الوسيط 
WTI »األمريكي« تسليم أيار ، حينها، 
بنحــو 55.90 دوالر أو 306 في املائة، 
37.63 دوالر للبرميل عند  إلى سالب 

التسوية.
وجاء التراجع، حيــث كان هذا اليوم 
قبــل األخير لعقود تســليم أيار  وال 
يرغب املشترون في التسلم في هذا 
الشــهر لعدم قدرة اخملازن األمريكية 

واآلبار على استيعاب اإلنتاج.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أخيرا، 
انكماش الطلــب على النفط بواقع 
الربع  يوميا في  برميــل  23.1 مليون 
الثاني من العام احلالي على أســاس 
سنوي، و9.3 مليون برميل يوميا خالل 

.2020
قياســيا  انكماشــا  توقعت  كمــا 
للمعروض في أســواق النفط بنحو 
12 مليون برميــل يوميا في أيار بعد 

اتفاق خفض اإلنتاج.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش 
االقتصاد العاملي 3 فــي املائة العام 
اجلاري. وفقد النفط نحو ثلثي قيمته 
خالل الربع األول 2020 في أســوأ أداء 

فصلي تاريخيا.

تقـرير

 »برنت« دون 50 دوالرا للبرميل و«األمريكي« 46.3 دوالرا
النفط ينخفض 1.5 % 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وقعــت وزارة النفط، امس األربعاء  عقدا 
استثماريا ملشروع وحدة هدرجة وحتسني 

البنزين في محافظة النجف.
وذكر املكتب اإلعالمي لوزارة النفط، في 
بيــان ورد ملوقــع IQ NEWS، أنه »برعاية 
اسماعيل  عبداجلبار  احسان  النفط  وزير 
وقعت شــركة مصافي الوســط عقدا 
مع شركة سان الستيراد وبيع املنتجات 
مشروع  لتنفيذ  خاص(  )قطاع  النفطية 
وحــدة الهدرجــة وحتســني البنزين في 
 6000 بطاقة  األشرف  النجف  محافظة 
برميــل باليــوم، بحضور وكيــل الوزارة 

لشؤون املصافي حامد يونس«.
وقال الوكيــل حامد يونــس، ان »توقيع 
العقــد يأتي حرصــا من الــوزارة لزيادة 
البنزيــن عالي االوكتاين،  انتاج  معدالت 
وســيتم تنفيــذه من قبل شــركة من 
العراقــي  اخلــاص  القطــاع  شــركات 
وبإشــراف شــركة مصافي الوســط«، 
مضيفــا ان »الــوزارة تعمــل من خالل 
مشاريع تطوير املصافي ووحدات االنتاج 

وحتسني نوعياتها لتنمية وتطوير االنتاج 
الوطني من املشتقات النفطية لتقليل 
النظيفة  املنتجــات  وتوفير  االســتيراد 
الصديقــة للبيئة.و توفيــر   فرص عمل 

للعراقيني.« 
ونقــل البيــان، عــن مدير عام شــركة 
مصافي الوسط وكالة عائد جابر عمران، 
قوله ان »العقد ســيؤمن طاقة انتاجية 
مضافــة الى الطاقــات احلالية من مادة 
البنزين عالي االوكتاين تقدر )مليون( لتر 
من خالل انشــاء وحدة لهدرجة وحتسني 

البنزين في محافظة النجف األشرف من 
قبل شركة سان احدى شركات القطاع 
اخلاص  العراقــي .مضيفا ان مدة تنفيذ 

العقد ستكون 36 شهرا«.
فيما قال املديــر املفوض ورئيس مجلس 
اإلدارة لشركة سان، سردار خالد عمر ان 
»املشروع سيؤمن انتاج ما يقارب مليون 
لتر مــن البنزين عالــي االوكتاين يوميا 
وســيوفر فرص عمل الهالــي احملافظة، 
فضال عــن زيــادة االنتــاج الوطني من 

املنتجات النفطية«.

النفط توقع عقدا استثماريا لمشروع
وحدة هدرجة وتحسين البنزين في النجف

اخلميس 24 كانون األول 2020 العدد )4562(

Thu. 24 Dec. 2020 issue )4562(



7 اخلميس 24 كانون االول 2020 العدد )4562(اعالن

Thu 24 Dec 2020 issue )4562(



سينما 8
كاظم مرشد السلوم

عبد اهلل وهيب 
الشمري ومهرجان 
واسط السينمائي

خلمس دورات متتالية يقوم رجل االعمال عبدا 
اهلل وهيب الشــمري بدعم مهرجان واسط 
الســينمائي، فكان سببا الستمرار املهرجان 
وتطور شكله ومضمونه بني دورة وأخرى، حتى 
مع جائحة كورونا وتأجيل أو الغاء العديد من 
املهرجانات احمللية ، اال ان السيد الشمري أصر 

على إقامة الدورة اخلامسة للمهرجان.
حــني أتصل بي مدير املهرجــان الرجل املثابر 
اخملرج عبــاس العبودي ، ليســألني عن رأيي 
بإقامة النســخة اخلامســة من املهرجان ، 
حيث طلب منه الشــمري ذلك ، اســتغربت 
اإلصرار من قبلهم علــى ذلك، وفعال أقيمت 
النسخة اخلامسة ، وكان الشمري والعبودي 
على رأس املستقبلني لضيوف املهرجان، الذي 
شهد حضور جنوم الفن العراقي ، محمود أبو 
العباس ، أسيا كمال، أميرة جواد، أياد الطائي، 
اخملرج عزام صالــح، الفنان ماجــد درندوش، 
الفنان محمد هاشــم، والعديــد من النقاد 

واإلعالميني.
لم يكــن للمهرجــان ان يقــام كذلك لوال 
اجلهــود الكبيرة التي يبذلها أعضاء ســنتر 
فــن النعمانيــة، الذين نراهم فــي كل دورة 
بذات العزمية والفــرح ألن يقام مهرجان ميثل 

محافظتهم.
مع هؤالء يقف السيد عصام الشمري رئيس 
املهرجان الذي يعمل بصمت ومثابرة، يتحلى 
بدماثة خلقه وســعة صدره واجابته عن كل 

استفسار يوجه اليه.
الشــيء املميز واخملتلف في هــذه الدورة هو 
محــل أقامتها حيــث أقيــم املهرجان في 
قضــاء النعمانيــة ، الــذي أزوره ألول مرة ، 
أهالي  الكبير من  واجلميع شــاهد احلشــد 
القضاء ووجهاءها الذي حضروا ، واستمتعوا 
بعروض األفالم التي وفرها املهرجان، وكان في 

معظمها أفالم مميزة.
حتــى في املطاعــم التي تناولنــا الغداء او 
العشــاء فيها، كان اجلميــع فرحني، غمرونا 
لفيــض محبتهم، ولبــوا جميــع طلباتنا 

الكثيرة.
وأرى ان مهرجان واســط السينمائي لو توفر 
لــه الدعم الكافــي املرافق لدعم الســيد 
الشــمري، لكان له شــكل أخــر ومميز على 

مستوى التنظيم والدعوات.
أخيرا لــو توفر لك مدينة رجــل أعمال مثل 
السيد عبد اهلل وهيب الشمري، لكان هناك 
العديد من املهرجانات السينمائية الناجحة، 
كذلــك لكان هنــاك انتاج ســينمائي مميز، 
فالسينما بكل تفاصيلها ال ميكن ان تنهض 

بدون دعم مادي ومعنوي.

دمشق: علي العقباني

نهاياتها  إلى  التحضيــرات  وصلت 
تصوير  عمليات  النطالق  استعداداً 
الفيلــم الروائي الطويــل )حكاية 
في دمشــق( إخراج أحمد ابراهيم 
أحمد ، سيناريو وحوار سماح فتال 
للسينما  العامة  املؤسسة  إنتاج   ،
. الفيلم الذي تــدور كاميرته خالل 
فتــرة قريبة قادمة ، جتــري أحداثه 
فــي زمننا احلاضر لكنــه يعود إلى 
، ويراهن  املاضي عبر قصة قدميــة 
أنــه ســيكون جماهيرياً  مخرجه 
بامتياز ، يحاكي مشاعر وأحاسيس 
الناس بعيداً عــن النخبوية . حول 
اخلط العــام للفيلم يقــول اخملرج 
أحمد ابراهيم أحمد : نستوحي من 
العنــوان أن أحداثه تدور في مدينة 
دمشق ، وحتديداً في دمشق القدمية 
، ومــن خالل شــخصية لينا التي 
لديهــا محل تبيع فيــه )كراكيب( 
وأعمــال يدوية نكتشــف احلاالت 
اإلنســانية والعالقات في اجملتمع ، 
كما تفتح الشخصية أفقاً مرتبط 
بالكشف عن الغموض في احلكاية 
عبر أحداث متتابعة تتبدى خيوطها 
تباعاً . وعن املفاهيم التي يطرحها 
الفيلم ، يقــول : يحمل بني طياته 
جرعة من احلب واألمــل والتفاؤل ، 
باإلضافة إلى العالقات اإلنســانية 
التي تربط ســكان املدينة القدمية 
بعضهم ببعض ، وأرى أن العالقات 
القائمة على احلب تُعتبر واحدة من 
أسباب اســتمرار هذه املدينة حتى 
اآلن ، فالفيلم قائــم على مفهوم 
كلمة )حب( ، ليس احلب بني شــاب 
وفتــاة ، وإمنا حب األشــياء والناس 
واملكان واملهنــة والعمل .البطاقة 
الفنية للفيلم : إنتاج : املؤسســة 
العامة للسينما 2020إشراف عام : 
مراد شاهني إخراج : أحمد ابراهيم 
أحمــد ســيناريو وحوار : ســماح 
فت اخملــرج منفذ : رواد شــاهني ــ 

القاسم أحمد مدير تصوير وإضاءة 
: يزن شــربجي مدير شؤون اإلنتاج : 
مهند ابراهيم املدير املالي : حسني 
اخلطيــب مدير إنتــاج : وائل جبارة 
مصممــة مالبس : رجــاء مخلوف 
مكياج : مادلني شــلفون مهندس 
ديكــور : أدهم منــاوي صوت : بالل 
الشعار  : أحمد  سلطان فوتوغراف 
متثيــل : غســان مســعود ، جلني 

اســماعيل ، جيانا عنيــد ، رنا كرم 
، غدير ســلمان . ضيوف الشــرف 
: حســن عويتي ، علي كرمي ، أمانة 

والي ، غادة بشور ، جمال العلي .

ليلة ســينمائية » ضمن فرضيات 
الســينمائية  العلوم  دبلوم  طالب 

وفنونها »
الفيلم  عنوان  )ليلة ســينمائية(   

التدريبي الذي مت تصوريه يوم أمس 
الكندي بدمشق  في صالة سينما 
ضمــن إطــار األفــالم التدريبيــة 
العلوم  دبلــوم  طالب  يقــوم  التي 
الســينمائية وفنونهــا بإجنازهــا 
بإشراف اخملرج أيهم عرسان ، ويأتي 
املؤسســة  لســعي  ترجمة  ذلك 
املواهب  دعم  في  للسينما  العامة 

الشابة . 

)األستاذ  عرسان  ايهم  اخملرج  يشير 
املشــرف( إلــى أنه بعد تأســيس 
الطالب فــي اجلزء النظري واالطالع 
الفنية  االختصاصــات  كافة  على 
مت  الســينمائي،  الفني  العمل  في 
التوجه إلــى التدريب العملي الذي 
االســتيعاب  على  قدراتهم  يظهر 
وطريقــة عكــس ذلك علــى آلية 
التنفيــذ ، وأكــد أن هنــاك حالة 

مبشرة فعدد كبير من الطالب بات 
يدرك بنية الفيلم وبنية السيناريو 
وإمكانيــة صياغة وخلــق نوع من 
إلى  وحتويلها  بنيتهــا  لها  احلكاية 
صورة، الفتاً إلــى أن ذلك يدل على 
وجود جيل ســينمائي مبشــر في 
عالم الفن الســابع. منوهاً إلى أن 
جميع الطالب يقدمون املســاعدة 
اجناز  أثنــاء  البعــض  لبعضهــم 

الفرضيات العمليــة عبر التصوير 
واملونتــاج والســيناريو واإلضــاءة 
مما يســاعد على تعزيــز ميول كل 
االختصاص  منهم حسب  شخص 

الذي مييل له. 
ولفت حازم قرينــي مخرج الفيلم 
إلى  )ليلة ســينمائية(  التدريبــي 
أن الفرضيــة تتحــدث عن موظف 
أتهم بالســرقة وهو بريء ليعيش 
حالة من الصــراع بينه وبني املكان 
الــذي يعمل فيه، مشــيراً إلى أنه 
يحــاول في هــذه الليلــة أن يودع 
املكان املتمثل فــي امرأة، منوها أن 
اجلميــع ســيعتقدون أن املرأة غير 
موجودة لكنها ســتكون حقيقية 
وحاضرة. وأكــد قريني أن اخلبرة بني 
الطــالب ازدادت وتطورت بشــكل 
كبير من خالل الفرضيات العملية ، 
موجها الشكر للمؤسسة العامة 
جميع  تقــدم  لكونها  للســينما 
االمكانيــات واملعــدات لتحقيــق 

التدريب العملي. 
املشــاركني  أحد  عقيل ســليمان 
في الفيلــم التدريبي أكد أنه يؤدي 
الذي  الرجل  شــخصية »ســعد« 
يعمل في الســينما ويعيش فيها 
وعشــقه الكبير للمــكان جعله 
يتوهم وجود فتاة متثل ذلك املكان. 
أما دارين صبيــح فبينت أنها تؤدي 
تظهر  التــي  الفتــاة  شــخصية 
للموظف ســعد كوهم في بكافة 

تفاصيل حياته ضمن السينما .
سينمائية(  )ليلة  التدريبي  الفيلم 
: ســيناريو واخــراج حــازم قريني 
، اشــراف أيهم عرســان ، متثيل : 
 ، ، داريــن صبيح  عقيل ســليمان 
بشــر زغلول ، صالح كمال الدين ، 
عبيدو  محمد  وتصوير  اضاءة  مدير 
وحتســني الســاعور ، منفذ اضاءة 
فايز مقشــاتي ، صوت عامر حبيب 
، فوتوغــراف عالء رســتم ، مخرج 
مســاعد حســام التكلة ، مخرج 
منفذ ســرمد خــوري ، تعاون فني 

محمد موسى ومحمد خلو .

أخبار السينما السورية 

االستعداد النطالق عمليات تصوير فلم  )حكاية في دمشق(

هادي ياسين 

مــا أن ُعرَض هــذا الفيلم في 
أملانيا أوَل مرة ) و هو انتاٌج آملاني 
دامناركــي ـ 2015 ( حتــى أثار 
ضجة ً كبيرًة في العالم ، كونه 
من  غائبــاً  قد كشــف فصالً 
الثانية  العاملية  احلــرب  فصول 
، و أمــاط اللثام عن فضيحة ال 
إنسانية و ال أخالقية ، اعتبرها 
املؤرخون وصمَة عارٍ ال في جبني 
الدامنارك حســب بل في جبني 
احللفاء أيضــاً ، مِلا انطوت عليه 
هذه الفضيحة من َخرٍق صريٍح 
و فاضٍح ملعاهدة جنيف الدولية 
التي تنــصُّ ببنٍد واضح العبارة 
على عدم جواز تســخير أسرى 

احلرب ألي غرض .. مهما كان . 
و كان اخملرج الدامناركي » مارتن 
زاندفيلييت » شــجاعاً حقاً ، و 
للنتائج الســلبية  لم يلِق باالً 
، حني التقــط واقعة ً حصلت 
الدامناركيــة  األراضــي  علــى 
بعد انكســار اجليــش النازي و 
األراضي في  انسحابه من هذه 
شــهر مايو / ايار من عام 1945 
. و متثلت تلــك الواقعة بإجبار 
اجليــش الدامناركــي األســرى 
األملان على تفكيك و ازالة نحو 
مليوني لغم كان اجليش النازي 
قد زرعها حتت رمال الشــواطئ 
الدامناركيــة ، فحّول اخملرُج تلك 
الواقعــَة الى ســيناريو كتبه 
أثار  بنفسه و أخرجه في فيلٍم 
تلك الضجة العاملية ، و ترشح 
جلائزة األوسكار عن فئة ) أفضل 
فيلــم أجنبي ( للعــام 2017 ، 
ولكن اجلائزة ذهبــت ، حينها ، 

الى الفيلم اإليراني ) البائع ( . 
و كان اخملرج قد صــرح بأن هذا 
الفيلم جــاء بعــد أن خطرت 
بباله فكــرة البحث عن اجلانب 
املظلم للحــرب . و ألن حكاية 
إجبار األســرى األملان على إزالة 
األلغام هي حكايــة ٌ حقيقية 
، فقد عمل علــى حتويلها الى 
وثيقة سينمائية للتاريخ ، و ألن 
وثائق اإلثبات كانت شــحيحة 
ً جداً فقد اعتمد على نفســه 
، حني راح يبحث في ســجالت 
املستشــفيات و يــزور املقابر و 
بتاريخ  املعنيني  املؤرخني  يلتقي 
شــواطئ الدامنــارك ، و الذين 
زودوه مبلف ضخــم من الصور 
ولكن ليــس بالكتب التي توثق 
تلك الواقعة الشــنيعة . يقول 
اخملــرج ) ال يوجد كتــاٌب واحٌد 
ُكـتب عن هذا املوضوع ، لذلك 

شــعرُت بأنه كان موضوعاً لم 
يرد أحٌد املساَس به . ولكن نأمل 
أن ينشــأ اآلن جــدٌل حول هذا 
املوضوع ليخرج لنا كتاُب تاريخ 

عنه ( . 
لذلك فــأن اخملرج قــام بكتابة 
ســيناريو الفيلــم بنفســه ، 
انتقادات  ولكنه تلقى رســائل 
قاســية بلغت حد التهديد ، و 
يعلق علــى ذلك بالقول : ) لقد 
أعــرف كيف  و لم   ، فوجئــت 
أتعامل مع تلك الرســائل و ال 
مبــاذا أرد عليهــا ( و يضيف : ) 
لقد انتهى بــي املطاف الى أن 
أحذفهــا جميعاً ، و لم أرد على 

أيٍّ منها ( .
يبدأ الفيلُم بســلوٍك عنصري 
مقرف ميارســه الســيرجنت ) 
العريف ( » كارل راسموسن » ، 
الذي مثل دوره املمثل الدامناركي 
» روالند مولــر » . هذا العريف 
كان ال انســانياً في ســلوكه ، 
ولكن من املمكن تفســير هذا 
الســلوك على أنه رد فعل جتاه 
قســوة األملــان الذيــن احتلوا 
بالده و مارســوا فيها عدوانية 
ً خّربوا مــن خاللها البالد . غير 
 ، فيلمية  أمام شــخصيٍة  أننا 
علينــا أن نتعامل معها ضمن 
حدود الفيلــم ، كوننا ال نعرُف 
خلفيتها في السياق اإلنساني 

و في سياق احلرب . 
ثم تظهر شــخصية الضابط 
الدامناركــي » ايب ويبســون » 
، الذي ينتمي الى ما تُســمى ) 
القــوات الدامناركية الطليعية 
( ، و الــذي مثــل دوره املمثــل 
بــو  مايــكل   « الدامناركــي 
فولســغراد » ، هــذا الضابط 
بتنظيف  مكلــف  أنــه  يعلن 
الدامنارك من مخلفات احلرب ، و 
هو يعني ) األلغام ( ، و يعلن عن 
وجود مليونني و مئتي ألف لغم 
، على الســواحل الدامناركية ، 

زرعها األملان احملتلون . 

َمن سيرفُع هذه األلغام ؟
هذا هو مفتاح الفيلم . األسرى 
جبرون على  األملان هم ًمن ســيُ
القيــام بهذا الفعــل ، و هذه 
هي اخملالفة األساسية ملعاهدة 
جنيف التي متنُع تسخير أسرى 
احلرب ألي غرض كان . و الفيلم 
أمام حقيقٍة  ـ  يضعنا ـ ضمناً 
مسكوٌت عنها ، و هي أن اآلملان 
لــم يكونوا وحدهــم مجرمي 

حرب . 
ســنرى ممارســاٍت فرديــة في 
ظالل احلــرب ، ال تليق بالظالم 

تقبلها  باملظلوم  ال  و  ممارستها 
، كاستشارة السرجنت كلَبُه » 
أوتو » فيما إذا كان الشــقيقان 
. فثمة  التوأمان يكذبــان أم ال 
أســًى يوجع الروح ، ثمة دموع 
تنز من القلــب قبل العني حني 
يُحاَصُر اإلنســان في ما ال يليُق 
بإنســانيته ، حتى و إن كان في 
مــكان مفتوح الفضــاء ، كما 
في هذا الفيلــم ، حيث تتوفر 
فرصة التفكير بالفرار و اخلالص 

.. ولكن الى أين ؟ 

و الفيلُم يفضُحـ  أيضاـً  اجليش 
، الذي جّنــد الصبيان  النــازي 
القاصرين للحــرب ، و الذين مت 
اجبارهم مــن قبل الدامناركيني 
ـ الحقــاً ـ على إزالــة األلغام 
باســتخدام  بدائية  بطريقة  و 
قضيب معدني لالستدالل على 
مكان اللغم و إزاحة الرمل عنه 
برفق و حذر تامَّني ثم ازاحة زناد 
التفجيــر بحذر شــديد . هذه 
أوكلت  التي  اخلطيــرة  املهمة 
تنفيذها  جرى  األوالد  هؤالء  الى 

بقســوة شــديدة علــى يــد 
الســرجنت » كارل راسموسن 
» الــذي كان يحنــو على كلبه 
و ال يحنو على هؤالء األســرى 
أقصى  باتــت  الذين  الصغــار 
أحالمهم مختصرة ً في العودة 
الــى أهليهم كمــالذ آمن بعد 
كل الذي مروا به و ما شــهدوه 
من هول احلرب و مهانتها ، و هو 
يخبرهم بأن حقل األلغام التي 
 45000 يضم  إزالتهــا  عليهم 
لغم ، فاذا أزالوا ستة ً منها كل 

ساعة فإنه ميكنهم العودة الى 
ثالثة أشهر  ديارهم في غضون 
. و عالوًة على قســوة العريف 
، فقــد كانوا يعانون من ســوء 
التغذية بســبب النقص الذي 
حصل بعد احلــرب ، كما أنهم 
تعرضوا الى التسمم بفضالت 
الفئران ، و كان عددهم يتناقص 
باملوت بني فترة و أخرى . و يبقى 
هؤالء األســرى ملــدة يومني بال 
طعام ، فيشكو أحدهم لرفاقه 
أنه ال يســتطيع العمل ببطٍن 
خاوية ، و عندما يذهب األســير 
السيرجنت  الى   « » سبستيان 
اجلوع  رفاقه من  مبعاناة  ليبلغه 
يجيبــه : هــل تعتقــد بأنني 
أشــعر باألســى حلالكــم ؟ و 
يأتي  بأنه ال يعرف متى  يضيف 
الطعام .. و ) األملان ليسوا على 
ســلم األولويات ( ، فــأي قهر 
لفتيان هــم أصالً ضحايا  هذا 
؟ .. حقــاً أن األملان لــم يكونوا 
وحدهم مجرمي احلرب العاملية 

الثانية .
تفيد املعلومــات أن عدد اجلنود 
األملان األسرى الذي اُجبروا على 
تعطيل و إزالــة األلغام قد بلغ 
2000 أســير ، مات  أكثر مــن 
نصفهــم بســبب انفجاراتها 
، و بطبيعة احلــال فأن الفيلم 
اختصر هذا العدد من األســرى 
بأثنــي عشــر أســيراً ، قضى 
تفكيك  اختبــار  فــي  أحدهم 
اللغــم ، فبقــي أحد عشــر، 
هــم الذيــن كانوا حتــت أمرة 
راسموسني  كارل   « السرجنت 
» كشــريحة لهذه الواقعة . و 
يكشف الفيلم ، من خالل هذه 
الشــريحة ، طبيعــة التالحم 
اإلنساني .. حني يتوحد املصير . 
احتلت  قــد  أملانيــا  كانــت  و 
التاسع من شهر  في  الدامنارك 
ابريل / نيســان عــام 1940 في 
وقــت قصير ، لغــرض احتالل 
النرويج قبل أن يحتلها احللفاء 
أملانيا حيز احمليط  فيسدوا على 
األطلســي ، لذلك فأنها زرعت 
في شــواطيء الدامنــارك نحو 
مليوني لغم ، و لم يتم تنظيف 
تلك الشــواطئ منها إال نهاية 

عام 2012 . 
، جــاء متكامالً  الفيلــم  هذا 
بجميــع عناصــره ، من حيث 
موضوعه الذي لم يلتقطه أحٌد 
من قبل ، و من حيث السيناريو 
و اإلخراج و التصوير و التمثيل و 
املوسيقى التصويرية و املونتاج 
.. لذلك نال ثناء اجلميع و ترشح 

لألوسكار . 

أرُض األلغام
Land of Mine

محرر الصفحة: كاظم مرشد السلوم
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»سيدة البحر« تخوض غمار األوسكار
رشحت السعودية فيلم »سيدة البحر« للمخرجة شهد 
أمني، من أجل املنافســة على جائزة أوسكار أفضل فيلم 
أجنبي في الدورة 93 جلوائز أكادميية علوم وفنون السينما 

األميركية.
والفيلم من بطولة باسمة حجار وأشرف برهوم ويعقوب 
الفرحان وفاطمة الطائي، وسبق له املشاركة في العديد 
مــن املهرجانات العربيــة والغربية وفاز بجائــزة »فيرونا« 

للتعبير اإلبداعي من مهرجان البندقية السينمائي.
وقالت هيئة األفالم الســعودية، يوم االثنــني، في تغريدة 
على تويتر »سيمر الفيلم بعدة مراحل فرز قبل اإلعالن عن 
القائمة النهائية التي ستختارها األكادميية املانحة جلوائز 

األوسكار«.
ومن املنتظر أن يجري اإلعالن عــن القائمة األولية لألفالم 

املتنافسة على اجلائزة في التاسع من فبراير 2021.
من جانبهــا، قالت كاتبة ومخرجة الفيلم، شــهد أمني، 
في بيان »جتاوز اختيار فيلمي، ليكون هو ترشــيح اململكة 
العربية الســعودية للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل 

فيلم، توقعاتي خاصة كمخرجة عربية«.
وأضافــت »فخــورة جدا باختيــار الفيلــم لتمثيل بلدي 
على هذه املنصــة العاملية. آمل أن متثــل الرحلة الرائعة 
التــي حققها هذا الفيلم مصــدر إلهام لزمالئي اخملرجني 
الســعوديني من أجل املضــي قدما في خــوض جتاربهم 

الناجحة«.
وأعلنــت معظــم الدول العربيــة ترشــيحاتها بالفعل 
للجائزة، ومنها مصر التي رشــحت )ملــا بنتولد( وتونس 
التي رشــحت )الرجل الذي باع ظهره( واملغرب الذي رشح 
)معجزة القديس اجملهول( والســودان الذي رشح )ستموت 

في العشرين( واألردن الذي رشح )200 متر(.
ويقــام حفل إعــالن وتوزيع جوائز األوســكار في 25 أبريل 

.2021

»‹طبق أفاعي من فضلك«.. التطور البيئي 
يفرض وجبة غريبة

فيما يبحث املسؤولون في والية فلوريدا األميركية عن حل 
ألزمة األفاعي التي بات عددها يهدد التوازن البيئي، دخلت 

األزمة منعرجا جديدا بلغ عتبة »املطاعم«.
فمن احللول املقترحة حاليا للحّد من تنامي أعداد األفاعي 
في الوالية الواقعة جنوب شــرق الواليات املتحدة، إدراجها 

في قوائم الطعام.
ووفق ما ذكرت صحيفة »ديلي ستار« البريطانية، فإن هيئة 
األسماك واحلياة البرية وجلنة الصحة في فلوريدا، شكلتا 

جلنة مشتركة لدراسة سالمة تناول حلوم الثعابني.
وبحسب املسؤولني فإن الدراسة في حال تأكيدها سالمة 
تناول حلوم األفاعي من قبل البشر، ستساعد على حماية 
احلياة البرية في الوالية التي تنامــى فيها أعداد الثعابني 
بشــكل كبير لدرجة أنه قــد بات قريبا مــن اخلروج عن 

السيطرة.
ومن األمور التي ينبغي على اللجنة التركيز عليها، قياس 
مستوى الزئبق في حلوم الثعابني، لتحديد إمكانية تناولها 
مــن عدمه، علمــا أن العلماء ســيختبرون 6 آالف ثعبان 

لتقييم اخملاطر.

ملونشريط
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الصباح الجديد- وكاالت:-

ها نحن على موعد مع أسبوعني 
الغذائي«  بـ«الَتخبيــص  حافلني 
العشوائي، الذي ميكن أن يؤدي إلى 
اكتســاب كيلوغرامات كثيرة قد 
بسهولة.  منها  التخّلص  يصعب 
يرجع الســبب إلى أّن مائدة امليالد 
ورأس الســنة تتضّمــن أطباقــاً 
وال  مقاومتها  تصعــب  شــهّية 
إاّل في املناســبات،  تتوافر عموماً 
وغالباً مــا تكون دســمة وغنّية 
بالســعرات احلرارية. فكيف يجب 

التصّرف خالل هذه الفترة؟
عبير  التغذية  اختصاصية  أكدت 
أبو رجيلي على أنه »وبِغّض النظر 
عن نوع املناسبة، فإّن سّر احلفاظ 
الكيلوغرامات  وتفادي  الوزن  على 
باألكل  واالســتمتاع  اإلضافيــة 
بعيداً من مشــاعر اخلوف والذنب 
وتنظيم  األكل  فــي  االعتدال  هو 
اإلفراط في  الوجبات. ففي حــال 
الطعــام يــوم العيد، فــإّن هذا 
التصــّرف ذلك لن يُحــدث تغييراً 
جذرياً في املظهر، شــرط االنتباه 
فــي اليــوم التالي الــى الكمية 
والنوعية، جنباً إلى القيام ببعض 

التمارين الرياضية«.
امليالد  عيد  يــوم  بـ»بدء  ونصحت 
بوجبــة الفطور وليــس حذفها، 
كما هو شــائع، مــع احلرص على 
أن تكون خفيفة مثل ســاندويش 
لبنة أو جبنة مع خبز مصنوع من 
متنّوعة،  وخضار  الكاملة  احلبوب 
أو بيضتــني مع خضــار، أو بعض 
الدسم.  قليل  لنب  مع  الشــوفان 
أّما علــى الغــداء، فيمكن تناول 
َسلطة خضار أو ساندويش صغير 

مصنوع من احلبوب الكاملة«.
 وبالنســبة إلــى عشــاء امليالد، 
قالــت أبــو رجيلي إنه »يُســمح 
بتنــاول القليــل من كل شــيء، 
شــرط التصّرف بذكاء. فبدالً من 
واملكّسرات،  التشــيبس  لقمشة 
ميكن اختيار اجلزر أو القرنبيط مع 
الكرزية. كذلك  البندورة  أو  اخلردل 
الدسمة  الوجبات  استبدال  ميكن 
واملعجنــات واملقالــي باملأكوالت 
املشوية، وتفادي اخللط بني أصناف 

كثيرة من الطعام واحللويات«.

وتابعــت: »يجــب بدء أي عشــاء 
بَســلطة اخلضار، مــع احلذر من 
الصلصــة التي قد ترفع الوحدات 
احلرارية بشــكٍل هائل. فالَسلطة 
التي حتتــوي على صلصة صّحية، 
كاخلّل أو اخلردل، قد تزّود اجلســم 
بنحــو 200 كالوري، فــي حني أّن 
الَسلطة ذاتها مع صلصات أخرى 
دِسمة قد يصل مجموع وحداتها 
احلرارية إلــى 400 أو 500 كالوري، 
لتصبح بذلك غير مفيدة إطالقاً«.

أهّم املأكــوالت املتوافرة في هذه 
الليلة اجمليدة:

الديك الرومي
يُعتبر الطبق األساســي املُعتمد 
عليــه عمومــاً، ويُقّدم مــع األرّز 
شّك  ال  والكســتناء.  واملكّسرات 
في أّن هذا املصدر احليواني يحتوي 
البروتينات،  على نسبة عالية من 
 ،B12و B6و Aوالفيتامينات كالـــ
ومعادن مثل الزنك والكالســيوم 
والبوتاســيوم. وفي املقابل، يتمّيز 
بأنــه قليــل الدهــون، خصوصاً 

في منطقة الصــدر التي يُنصح 
باستهالكها مع إزالة اجللد عنها، 
واالكتفاء بكــوٍب من األرّز وتقليل 
ولقــد وجدت  املكّســرات.  مزيج 
األبحاث العلمية أّن الديك الرومي 
يحّسن املزاج ويخفض األرق لِغناه 
باألحماض األمينية، كالتريبتوفان.

املشاوي
 مييل العديد من األشــخاص إلى 
اختيــار األرّز مــع الدجاج كطبق 
رئيس ليلة امليالد، وهنا أيضاً يجب 

االكتفاء بَســكب كميــة قليلة 
مــن األرّز وتخصيــص املســاحة 
الصدر  وحتديداً  للبروتينات،  األكبر 
يختار  ملَن  وبالنسبة  اجللد.  املَنزوع 
تكون  أن  األفضل  املشــاوي، فمن 
من حلم البقــر اخلالي من الدهون، 
واحلذر مــن بلوغها درجة االحتراق 
وإاّل تشّكلت عليها طبقة سوداء 
اإلصابة  بتحفيزهــا خطر  رُبطت 

بالسرطان.

السوشي
 أّما لعّشــاق السوشــي، فيجب 
عليهم أن يحذروا من هذا الطبق 
اليابانــي وأن يتناولوه باعتدال، أي 
عدم تخّطي 10 قطــع، مبا أّن كل 
قطعة حتتوي على نحو 50 كالوري. 
أكثر  التركيز  يُستحســن  كذلك 
على الساشــيمي بــدالً من تلك 
التــي حتتوي علــى األرّز ومكّونات 

وصلصات دسمة.

األجبان
 وملَن يفّضل االحتفال مع العائلة 
أو األصدقاء بتنــاول االجبان على 
فعليــه  الفرنســية،  الطريقــة 
املنخفضــة  األجبــان  اختيــار 
الدهون كاألنواع البيضاء بدالً من 
الصفراء. واألفضل االستمتاع بها 
من دون خبز لتخفيف الســعرات 

احلرارية.

»Bûche«حلوى العيد أو الـ
 القطعــة الواحدة منــه قد تزّود 
اجلســم ما بــني 300 إلــى 350 
كالوري. لذلك، يُفّضل عند تناوله 
تَخفيف كمية األكل خالل اليوم، 
أو تناوله ملّرة واحدة بدالً من وجبة 

الفطور تفادياً لزيادة الوزن.

وجد بحث جديد “دلياًل قويًا” على 
أن قيــاس الضغط في ذراع واحدة 

قد يكون خطأً مميًتا.
وقال البحث، بعد حتليل بيانات 24 
دراسة عاملية نُشــرت يوم االثنني، 
إنه مــن الضروري قيــاس ضغط 
الدم فــي كلتا الذراعني، مؤكداً أن 
االختالف في الضغط بني الذراعني 

اإلصابة  بزيــادة مخاطــر  مرتبط 
والســكتة  القلبيــة  بالنوبــات 
الدماغية واملوت، بحســب مجلة 

“هايبرتينشن”.
وأوضح مؤلف الدراسة وبروفيسور 
في كلية الطب بجامعة إكســتر 
البريطانيــة كريــس كالرك “لقد 
وجدنا منذ فترة طويلة أن االختالف 

فــي ضغط الــدم بــني الذراعني 
مرتبط بنتائــج فحوصات صحية 
زاد االختالف في  ســيئة… فكلما 
ضغط الــدم بني الذراعــني، زادت 
القلب  بأمــراض  اإلصابة  مخاطر 
واألوعيــة الدمويــة، لذلــك من 
املهم حًقا قياس الضغط في كال 
الذراعني لتحديد املرضى الذين قد 

يكونون في خطر متزايد”.
يرتفع وينخفــض ضغط الدم في 
نبضة  الدموية مــع كل  الــدورة 
ويقاس باملم مــن الزئبق )ميليمتر 
زئبقــي(. ويتم عــرض رقمني أثناء 
العلوي  الرقم  ميثل  القياس، حيث 
)االنقباضية( احلد األقصى لضغط 
الــدم، بينما متثــل القيمة األدنى 

لضغط  األدنى  احلد  )االنبساطية( 
الدم.

وبينت نتائج الدراسة أن “االختالف 
الكبير بني قياســات ضغط الدم 
ميكن  الذراعني  فــي  االنقباضــي 
أو تصلب  إلى تضيــق  أن تشــير 
الشــرايني، مما قد يؤثر على تدفق 
الدم… وهــذه عالمة خطيرة أخرى 

ألزمة قلبية أو ســكتة دماغية أو 
الوفاة املبكــرة، ويجب معاجلتها”. 
أن كل ميليمتر  البحــث  وأشــار 
إضافــي للفرق فــي القياس بني 
اإلصابة  مــن خطر  يزيد  الذراعني 
بالذبحــة الصدريــة أو النوبــات 
الدماغية  أو الســكتة  القلبيــة 

بنسبة واحد في املئة.

قياس ضغط الدم في ذراع واحدة خطأ مميت

االستمتاع بمائدة لذيذة في أعياد الميالد من دون زيادة الوزن

لقطة

معلومة

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«

الصباح الجديد- وكاالت:-
قتلت وكالــة إدارة الفضاء والطيــران األميركية 
»ناســا« 27 قردا في مركز بحثــي خالل يوم واحد 
في عــام 2019، بحســب ما كشــفت صحيفة 

»الغارديان« البريطانية
وأثار هذا الكشــف موجة غضب بني أنصار الرفق 
باحليوان، خاصة أن »ناسا« قررت قتل القردة »باملوت 

الرحيم« عوضا عن نقلها إلى محمية طبيعية.
وقال أســتاذ أخالقيات احليوانات فــي جامعة نيو 
مكسيكو األميركية، جو غلوك، إن هذه احليوانات 
كانت تعانــي من االنعدام األخالقــي املتأصل في 

احلياة اخملبرية.
وأضاف جلــوك: »يبدو ان القردة لــم تعتبر جديرة 
بفرصة العيش في مــأوى وال حتى محاولة ذلك«، 
مشيرا إلى أن عمليات القتل »عار على املسؤولني«.

ووصل األمــر إلــى الكونغرس األميركــي، حيث 
طالبت النائبة في مجلس النــواب، كاثلني رايس، 
مدير وكالة ناسا، جيم بريدنشتاين بتقدمي تفسير 

لعمليات القتل.
وجرت عملية القتل اجلماعي لـ27 قردا من فصيلة 
فــي الثاني مــن فبرايــر 2019، في مركــز أبحاث 

»أميس« في وادي الســيلكون بواليــة كاليفورنيا 
األميركية.

وكان 21 من هذه القردة مصابون مبرض الباركنسون 
وكلهم معمرون، وفقا للوثائق التي حصلت عليها 

الصحيفة مبوجب حق احلصول على املعلومات.
بسبب التعديل اجليني في انقســام فــي أميركا 

أمور »غير أخالقية«
ولدى وكالة »ناســا« تاريخ طويل مع الرئيسيات، 
فمثال تلقى الشمبانزي »هام« تدريبات يومية قبل 
أن يشــارك في رحلة فضائية عام 1961، وجنح في 

تنفيذ مهمات.

لكن الغريب فــي األمر أن القــرود التي قتلت عن 
طريق »القتل الرحيم« لم تســتخدم في مهمات 

فضائية أو حتى في أبحاث خاصة بالوكالة.
وجرت عملية إيواء هذه القردة في منشأة »أميس« 
في إطار تعاون بني »ناسا« وشركة كيمياء حيوية، 
وقالت مسؤولة في الشركة إن الرئيسيات منحت 
للمنشاة منذ ســنوات بعدما تعذر احلصول على 
مالذ لهم بسبب سنهم وسوء حالتهم الصحية.

وأضافت: »اتفقنا على قبول احليوانات، وتوفير مالذ 
وتقــدمي الرعاية على نفقتنــا اخلاصة، حتى تقدم 
ســنها وتدهور صحتهــا، مما أدى إلى قــرار القتل 
الرحيم بشــكل إنســاني لتجنب نوعيــة احلياة 

أسوأ«.
وأكــدت أنه لم يتم إجراء بحث على الرئيســيات 
أثناء وجودهــم في »أميس«، حيث مت توفير »نوعية 

حياة جيدة«.
وفي الســنوات األخيــرة، بدأت حكومــة الواليات 
املتحدة فــي التخلص التدريجي من اســتخدام 
القردة في األبحــاث، بعد قــرار تاريخي صدر عام 
2015 ويقضي بإحالة جميع حيوانات الشــمبانزي 

املستخدمة في الدراسات الطبية إلى التقاعد.

تقرير كشفها..وكالة الفضاء ناسا تقتل القردة المسنة 
والتي تعاني المرض

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

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

العناد لن يفيدك.

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

عند أول اختبار.

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

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

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

عليك الكثير من املشكالت.

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

وتبدو واثقاً بنفسك.

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

اخلطأ.

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

بايجابية أكبر في املستقبل. 

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

اإليجابية.

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

تضع نفسك في موقف حرج.

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

بينكما بعد سوء التفاهم.

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

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

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

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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روما ـ وكاالت:
تقرر إعادة مباراة يوفنتوس ونظيــره نابولي، والتي 
كانت قــد ألغيت مــن اجلولة الثالثة مــن الدوري 
اإليطالي، بعد فشل فريق اجلنوب السفر إلى تورينو 
حلضور املباراة بسبب قرار السلطات احمللية باملدينة.. 
ولم يحضر نابولي إلى ملعب أليانز ســتاديوم في 4 
أكتوبر املاضي، ليصدر قــرار باعتبار نابولي مهزوًما 
بنتيجــة )0-3(، بجانب خصم نقطــة من رصيده 

لعدم حضوره للمباراة اخملطط لها.
وذكــر موقع “فوتبول إيطاليــا”، أن اللجنة األوملبية 
الوطنيــة اإليطالية أصــدرت قرارًا بإعــادة جدولة 
املبــاراة، وبالتالي عدم احتســاب يوفنتــوس فائزًا 
بجانــب عــودة النقطة اخملصومة مــن نابولي إلى 
رصيد الفريق.. كان نابولي قد خســر االســتئناف 
األول والثانــي الذي تقدم به النــادي، بعدما قضت 
رابطة الــدوري واالحتاد اإليطالي بأن النادي لم يلتزم 
بالبرتوكوالت املتفق عليها، ولــم يفعل ما يكفي 
لضمان املشــاركة باملباراة، لتأتي اللجنة األوملبية 

وتنصف فريق اجلنوب ضد السيدة العجوز.
وبذلك، تقلص رصيد يوفنتوس من 27 نقطة إلى 24 
نقطة، بينما حصل فريق اجلنوب على النقطة التي 
ُخصمت منه ليرفع رصيــده إلى 24 باملركز الثالث 
بفارق األهداف عن يوفنتوس الذي عاد للمركز الرابع.

الدوحة ـ وكاالت:
حّقق الدحيل فوزاً كبيراً على اخلور بســتة أهداف 
مقابــل هدف فــي افتتــاح اجلولة العاشــرة من 
الدوري القطري.. محمد مونتاري افتتح التســجيل 
للدحيل بعد خمس دقائق فقط من البداية، وأضاف 
إدميلسون الهدف الثاني بعدها بست دقائق، وعند 
الدقيقة الستني أضاف، إدواردو بيريرا رودريغيز، ثالث 

أهداف الدحيل من ركلة جزاء.
وبعد أربع دقائق قّلص، ليونار دو جمالهو دي ســوزا 
الفارق ملصلحة اخلور، لكّن إدميلســون أعاد الفارق 
إلى مــا كان عليه بتســجيل الهــدف الرابع عند 
الدقيقــة الرابعــة والســبعني، وزاد عبد اهلل عبد 
الســام األحرق الغّلة بتســجيل الهدف اخلامس 
في الدقيقة الثمانني، قبل أن يختتم أحمد ياســر 
النتيجة بتدوين الهدف السادس قبل أربع دقائق من 

نهاية الوقت األصلي.

زيوريخ ـ وكاالت:
تقدم االحتــاد الدولي لكرة القدم 
“فيفا” بدعوى جنائية ضد رئيسه 
الســابق السويسري جوزف باتر 
أمــام االدعاء العام فــي زيوريخ، 
اتهامه بسوء  وذلك على خلفية 
اإلدارة فــي مــا يخــص املتحف 
الكروي اخلــاص بالهيئة الكروية 
اول  الدولي  االحتــاد  العليا.قــال 
أمس في بيان “قدم فيفا شكوى 

العام في  الــى املدعــي  جنائية 
كانتــون زيوريــخ كدليــل على 
ســوء إجرامي في اإلدارة من قبل 
املشــتبه بهــم فــي إدارة فيفا 
من  املعينة  والشركات  السابقة 
قبلهــا في ما يتعلــق بـ +هاوس 
يتواجد  الذي  )املبنى  إنغه+  تسور 
فيه متحف فيفــا الكروي( بعد 

حتقيق أجراه خبراء خارجيون”.
التورط  الشــكوى  “حتــدد  وتابع 

الســابق  فيفا  لرئيس  املباشــر 
جوزف باتر مع أشــخاص آخرين 
في ما يخص األنشطة املتعلقة 
توقيعها  مت  التــي  باالتفاقيــات 
بشــأن املنشــأة التــي تقع في 

وسط مدينة زيوريخ”.
وأشــار الى أن “الشكوى تتضمن 
كامل تكاليف املشــروع البالغة 
500 مليون فرنك سويسري، وحتدد 
أن إدارة فيفا السابقة قد أنفقت 

140 مليون فرنك سويسري على 
جتديــد وترميم مبنــى ال متلكه 
نفســها  حتبس  بينما  املنظمة، 
أيضا في عقد إيجار طويل األجل 
على نحو غير مناســب، مقارنة 

مبعدالت السوق القياسية”.
وتوقع أن تبلغ تكلفة عقد اإليجار 
فرنك سويســري  مليــون   360“
في اجملموع بحلــول تاريخ انتهاء 
العقد في 2045. هذا نصف مليار 

املمكن  من  كان  فرنك سويسري 
ويجب أن يتــم توجيهه لتطوير 

كرة القدم العاملية”.
وقال نائب أمني عام فيفا أالسداير 
بيل إنه “نظرا للتكاليف الهائلة 
املرتبطة بهذا املتحف، فضا عن 
طريقة عمل إدارة فيفا السابقة 
بشكل عام، مت إجراء تدقيق جنائي 
ملعرفــة ما حدث بالفعــل هنا”، 
مضيفا “كشف هذا التدقيق عن 

الظروف  من  واســعة  مجموعة 
اإلدارية  واإلخفاقات  املشــبوهة 
التــي قد يكون بعضهــا جنائيا 
الى  يحتاج  وبالتالــي  بطبيعته، 
أن يُحقق بها بشكل صحيح من 

قبل السلطات اخملتصة”.
وكشــف “لقــد توصلنــا الــى 
استنتاج مفاده أنه لم يكن لدينا 
خيار ســوى إباغ االدعــاء العام 

بالقضية، 

إعادة مباراة يوفنتوس 
ونابولي

الدحيل يكتسح الخور 
بسداسية

فيفا يتقدم بدعوى جنائية ضد رئيسه السابق بالتر في قضية المتحف الكروي

العواصم ـ وكاالت:

التنس،  محترفــي  احتاد  أعلن 
جوائز األفضــل للعام احلالي، 
التــي غــاب عنهــا املصنف 
نوفاك  الصربي  عامليــا،  األول 
وحصــد  ديوكوفيتــش.. 
السويسري  التنس،  أسطورة 
معشــوق  جائزة  فيدرر،  روجر 
بعدما   ،2020 لسنة  اجلماهير 
أجراه  الــذي  بالتصويت  فــاز 

االحتاد.
وبرغــم أن فيدرر لم يشــارك 
ســوى فــي 7 مباريــات، هذا 
اجلماهيــر  أن  إال  املوســم، 
اجلائزة،  بهــذه  ليفوز  اختارته 
الـ18  خــال  حصدها  التــي 
ســنة املاضية.. وقــال فيدرر، 
مبناسبة حصوله على اجلائزة: 
“أود أن أتقدم بالشــكر جلميع 
من صوت لي، وهذا دليل على 
بجد  أتدرب  بقدراتي..  إميانهم 
وأمتنى أن أعود قريبا للماعب، 
وآمــل أن تتحســن األمــور، 

لرؤيتكم من جديد”.
اإلســباني،  النجم  وحصــل 
رفائيــل نــادال، علــى جائزة 
للــروح  إدبــرج  ســتيفان 
الرياضية، التــي حصدها في 
3 مناســبات ســابقة، ومُتنح 
الاعب،  احترافيــة  على  بناًء 
وطريقــة تعامله مع الاعبني 

واحلكام واجلمهور.

وفاز الروســي أندريه روبليف، 
صاحــب الـ23 عامــا، بجائزة 
العام، بعد  أفضل العب فــي 
نتائجــه املميــزة، حيث أنهى 
املوســم وهو فــي التصنيف 

الثامن عامليا.
من جانبه، أعلن الصربي نوفاك 
األول  املصنف  ديوكوفيتــش، 

عاملًيا، انســحابه من مجلس 
 ،”ATP“ رابطة محترفي التنس
اجمللس  أعضــاء  تصويت  بعد 
انضمام  إمكانيــة  عدم  على 
الاعبــني لكيانــني في نفس 

الوقت.
كان ديوكوفيتــش، قرر قبل 3 
حملترفي  رابطة  إنشــاء  أشهر 

 ،”PTPA“ مبســمى  التنــس 
في  عضويته  من  وانســحب 
مجلس احتــاد احملترفني.. لكن 
نوفــاك عدل عن انســحابه، 
وأعلن عن ترشيحه من جديد 
لعضويــة اجمللس الــذي كان 
يقبل  لم  رئاسته، لكن  يتولى 

اجمللس عودته.

وأعلن نوفاك، انســحابه عبر 
بيــان نشــره على حســابه 
“إنستجرام”،  على  الشخصي 
قال فيــه: “بعد أيام قليلة من 
ترشــحي لعضويــة مجلس 
احتــاد احملترفــني، أعلن اجمللس 
أنه ال ميكن أن أكون عضًوا في 
مجلسني مختلفني، وهذا أمر 

محبط”.
وتابع: “فــي ظل هذه الظروف 
أعلن انســحابي من الترشح 
لعضويــة مجلــس احملترفني 
قادرين  نكون  أن  وأمتنى   ،)ATP)
علــى حل مشــاكل الاعبني 
األقــل تصنيفــاً فــي اجمللس 

اجلديد”.
وفــي ســياق متصــل، أبدى 
األسترالي بول مكنامي، العب 
أمله  خيبة  الســابق،  التنس 
تعامل  التــي  الطريقة  مــن 
بها احتــاد محترفي التنس مع 
نوفــاك ديوكوفيتش، املصنف 
رابطة  ومنعت  عامليــا..  األول 
احتاد محترفــي التنس نوفاك 
احملترفني  جمللس  الترشــح  من 
أعضاء  بعــد تصويت   ،”ATP“
إمكانية  اجمللس علــى عــدم 
في  لكيانني  الاعبني  انضمام 
الوقت نفســه، ما دفع نوفاك 

إلعان انسحابه من الترشح.
وقال مكنامي، املدير التنفيذي 
أســتراليا  لبطولة  الســابق 
املفتوحــة للتنس: “قرأت بيان 
ديوكوفيتش الــذي أعلن فيه 
انســحابه من اجمللــس، وهذا 
ميكن  كيــف  مؤســف  األمر 
منع املصنــف األول عامليا من 
الترشــح لعضويــة مجلس 
احملترفني”.وتابــع: “هــذا ليس 
للمنظمة،  الصحيح  التوجه 
أعتقــد أن جميع املســؤولني 
يجب أن يشعروا باخلجل، هذا 

أمر محزن للغاية”.

فيدر معشوق الجماهير.. وغياب ديوكوفيتش

فيدرر وديوكوفيتش

اتحاد التنس الدولي يعلن جوائز 2020



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

الوطني  املنتخب  وجه مــدرب 
سريتشــكو  القــدم  بكــرة 
من  لعــدد  دعوة  كاتانيتــش، 
األوليــة  لقائمتــه  الالعبــن 
لالســتحقاقات  اســتعداداً 
املقبلة.. وركــز كاتانيتش على 
الالعبــن احمللين فــي قائمته 
األوليــة، مــن أجــل االعتماد 
عليهــم في مباريات األســود 

الودية مطلع العام املقبل.
الى  الدعوة  ووجه كاتانيتــش، 
مهاجم احلدود منار طه وثالثي 
الوسط ســجاد جاسم  نفط 
وفيصل جاســم وعلي كاظم، 
مهاجم  اســتدعاء  عن  فضال 
وباإلضافة  كرمي..  شيركو  اربيل 
الدعوات  وجده  فهو  هؤالء  الى 
لعدد مــن العبي الزوراء والقوة 
اجلوية والشــرطة وجاءت على 
النحو التالي: الزوراء: عالء عبد 
جاسم،  علي  حســن  الزهرة، 
ضرغام اسماعيل، جالل حسن، 
محمد رضا، مصطفى محمد.. 
الشرطة: محمد حميد، احمد 
باسل، ســعد ناطق، علي فائز، 
عــالء مهاوي، امجــد عطوان، 
مزهر،  محمــد  فيــاض،  مازن 
محمد قاســم.. القوة اجلوية: 
محمــد صالح، فهــد طالب، 
احمــد ابراهيم، ميثــم جبار، 
ابراهيم  الكاظم،  عبد  شريف 
بايش، حسن رائد، امين حسن.. 
وســينطلق جتمــع املنتخــب 

الوطني في السادس من شهر 
وينتهي  املقبل  الثانــي  كانون 

في الـ13 من الشهر ذاته.
اخر، خطف متصدر  من جانب 
الدوري نفط الوسط فوزا قاتال 
2-1 مــن فريق احلدود، مســاء 
10 من  أول أمس، ضمن اجلولة 
الــدوري املمتــاز.. ورغم تقدم 
35 عن  احلدود أوال في الدقيقة 
طريق العاجي عبد اهلل كوفي، 
إال أن فريق نفط الوسط تعادل 
بعد دقيقة واحدة، عبر املغربي 

عمر املنصوري.
وشهد الشوط الثاني أفضلية 
كبيرة لنفط الوســط، ومتكن 
البديل زيد حتســن من خطف 
الهــدف الثانــي القاتــل في 
90+4، ليعيد فريقه  الدقيقــة 
وصدارة  االنتصارات،  نغمة  إلى 
الــدوري برصيــد 20 نقطــة.. 
وجتمــد رصيــد احلــدود عــن 
النقطة 8، في املركز 16. وخيم 
التعادل الســلبي على نتيجة 
مبــاراة الديوانيــة والكهرباء، 

ورفع  الديوانية..  ملعــب  على 
الكهربــاء رصيده إلى النقطة 
14 فــي املركز اخلامــس، فيما 
إلى  الديوانية  رصيــد  ارتفــع 

النقطة 12 في املركز 11.
ضيفه  اجلوية،  القوة  واكتسح 
على   ،1-5 بنتيجة  الســماوة، 
ومتكن  الدولي،  الشعب  ملعب 
أمين  اجلويــة،  القــوة  مهاجم 
حسن، من إنهاء الشوط األول 
بهدفن في الدقيقتن 22 و32، 
قبــل أن يتمكن مــن صناعة 

الهــدف الثالث لزميله حمادي 
أحمد في الدقيقة 56. 

اإلصابة،  مــن  العائد  ومتكــن 
من  نصيــف  قاســم  محمد 
في  الرابع  الهــدف  تســجيل 
يتمكن  أن  قبــل   ،75 الدقيقة 
شــريف عبــد الكاظــم من 
في  اخلامس  الهدف  تســجيل 
الالعب  80.. وجنــح  الدقيقــة 
نزار محمد، في تسجيل هدف 
الدقيقة  في  الوحيد،  السماوة 
90.. ورفــع القوة اجلوية رصيده 

إلى 18 نقطة في املركز الثاني، 
بينمــا جتمد رصيد الســماوة 
عند 8 نقاط في املركز السابع 

عشر.
وأسقط فريق النجف مضيفه 
الطلبــة )2-0(، في املباراة التي 
الشــعب  ملعب  على  أقيمت 
الدولي ، سجل أهداف النجف 
احملترف الســوري شادي حموي 
فــي الدقيقة 26 وطاهر حميد 
مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 
63 مــن املبــاراة.. دخــل فريق 
عاٍل  بتركيــز  املبــاراة  النجف 
على عكس فريق الطلبة، الذي 
بانفتاح غيــر مبرر ليقع  لعب 
في احملظور ويخطف الســوري 
في  األول  الهدف  حموي  شادي 
الدقيقة 26 لينتهي الشــوط 
األول بتقــدم فريــق الطلبــة 

بهدف من دون رد.
وحــاول الطلبة في الشــوط 
الثاني العــودة للمباراة وأضاع 
عددا من الفــرص، عبر محمد 
ومحمد  رمضــاع  ووكاع  زامل 
جفال.وحصــل النجــف على 
ركلــة جزاء فــي الدقيقة 62، 
بعد أن ارتكــب مدافع الطلبة 
صفــاء جبــار خطــأ بعرقلة 
مهاجــم النجف، ليحتســب 
احلكــم ركلــة جــزاء جنح في 
لتنتهي  حميد  طاهر  تنفيذها 
املباراة بفوز النجف بهدفن من 
رصيده  النجف  ورفــع  رد..  دون 
إلــى النقطــة 15 فــي املركز 
الرابع مؤقتا، فيما جتمد رصيد 
14 في  النقطة  الطلبة عنــد 

املركز الثامن.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ه قحطــان جثير، مدرب منتخب الشــباب  وجَّ
العراقــي، الدعوة لبلند آزاد، العب جرافشــاب 
وقال مصدر  للفريــق..  لالنضمــام  الهولندي، 
مقرب من الالعــب إنَّ جثير وجــه دعوة لبلند 
(17 عاًما( لالنضمام ملنتخب الشــباب حتضيرا 
أوزبكستان،  إقامتها في  لبطولة آســيا املقرر 
حيث أبدى املــدرب رغبته في ضم الالعب الذي 

يجيد في مركز االرتكاز.
وبن أن بلند ســيلتحق مبعسكر املنتخب الذي 
سيقام في مدينة كربالء وكذلك في املعسكر 
اخلارجي في تركيا من أجل االنسجام مع الفريق 

قبل انطالق منافسات بطولة آسيا.
وأشــار إلى أن جلنة الالعبــن احملترفن حصلت 
على الضــوء األخضر إلنهاء األوراق الرســمية 
لالعب وإصدار جواز ســفر له، الفتا إلى أن بلند 
وذويه أبدوا رغبة كبيرة في متثيل العراق.. يذكر 
أن بلند، يلعب في فريق الشباب بنادي جرافشاب 

الهولندي ويبلغ طولة 186سم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق كرة الســلة الشــرطة، فوزا مهما 
على فريق غاز الشــمال ضمن منافسات دوري 
كرة السلة املمتاز للموسم 2021/2020، والتي 
أقيمت اليوم الثالثاء في قاعة الشعب بنتيجة 
(59-77(.. ويعد هذا الفوز الثالث تواليا للقيثارة، 
بعــد أن تغلب على فريقي احللة ونفط البصرة، 
واليــوم قد جنــح في التفــوق علــى فريق غاز 
الشــمال، وتنتظره غدا مباراة أمام فريق نفط 

الشمال.
وانتهى الربع األول من املباراة بالتعادل اإليجابي 
بنتيجة )18-18(، حيث متكن غاز الشــمال من 
مجاراة الشرطة وحتقيق نقاط مهمة في الربع 
األول.. لكن ســيناريو املبــاراة اختلف في الربع 
أنهى العبو الشــرطة الشــوط  الثاني، حيث 

متقدمن بفارق 22 نقطة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
فاز جنــم منتخبنا الوطني لكرة القدم، بشــار 
رســن، بجائزة افضل العب في املباراة النهائية 
لدوري أبطال اســيا التي اختتمــت مؤخرا في 
الدوحة بــن فريقي أولســان هيونداي الكوري 
اجلنوبي وبيرســبوليس اإليرانــي، وكان الالعب 
بشــار ميثل فريق بيرسبوليس في املباراة، حيث 
قرر االنتقال بعدها للعب في نادي قطر القطري.
وفاز أولســان باللقب القــاري بنتيجة هدفن 
لهدف واحــد، برغم ان الفريــق اإليراني افتتح 
التسجيل عن طريق مهدي عبدي في الدقيقة 
45 ، وسجل للفريق الياياني جونيور نيجراو في 
الدقيقة 47، ونكرانو من ركلة جزاء في الدقيقة 

.90
املباراة قادها القطري عبدالرحمان جاسم ادارة 
املباراة برفقة مساعديه احلكم رمضان النعيمي 
الثانية  املرة  الشــهري.. وهذه  وســعود احمد 
التي يحرز فيها الفريق الكــوري اجلنوبي لقب 
البطولة. حيث فاز باللقب في عام 2012، وهذه 
املرة الثانية يخســر بيرسيبوليس في النهائي 
بعد سقوطه أمام كاشيما انتلرز الياباني عام 
2018، فيما احرزت االندية االيرانية اللقب ثالث 
مرات عبر غرميه في العاصمة طهران االستقالل 
(1970 و1991( وباس )1993(.. في املقابل، عّززت 
االندية الكوريــة اجلنوبية تربعهــا على عرش 
املتوجن باملسابقة مع 12 لقبا، مقابل 7 لليابان 

و5 للسعودية.

جثير يستدعي محترفا 
في هولندا للشبابي

سلة الشرطة تكتسح غاز 
الشمال 

بشار رسن االفضل في 
نهائي أبطال آسيا

ملعب السماوة الدولي

»الشباب والرياضة« في اجتماع التعايش والسلم المجتمعي

إعالم الشباب والرياضة:

اســتقبل وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجــال في مكتبه، محافظ 
املثنــى أحمد منفي جــودة لبحث 
إكمــال املشــاريع الرياضية ودعم 
وقال  واألندية.  الشبابية  األنشطة 
الوزيــر درجال أن الشــركة املنفذة 
ملشــروع ملعب الســماوة األوملبي 
عملها  ستســرع  متفرج  الف   ٢٠
يخدم  رياضياً  املشروع صرحاً  جلعل 
شــباب ورياضيي محافظة املثنى، 
مبيناً ان الوزارة حريصة على إكمال 
العمل في منتدى شــباب ورياضة 
نسبة  وصلت  والذي  النموذجي،  )أ( 

اإلجناز فيه إلى مراحل متقدمة.
وأضاف الســيد الوزير أن  التواصل 
مع احلكومــة احمللية في محافظة 
املثنــى سيســهم فــي تذليــل 
العمل  وتيــرة  وتســريع  املعوقات 
الوزارة  تنفذها  التي  املشــاريع  في 
هناك، مشــيراً إلى أن اإلهتمام في 
اولويات عملنا  الشبابي من  اجلانب 
فــي الوقــت احلاضر. مــن جهته 

اشــاد الســيد احملافظ بدور الوزير 
درجــال ودعمه للحركــة الرياضة 
إكمال  والســيما  احملافظــة  فــي 
الســماوة  مبلعب  اخلاصة  األعمال 
الشــبابي خدمة  واملنتدى  األوملبي 
الوزارة  وتعهد  الشــباب،  لشريحة 
بتقدمي املزيد من الدعم لألنشــطة 
اجملــاالت،  مبختلــف  الشــبابية 
لزيادة  وسنواصل عقد اإلجتماعات 
التنسيق ومتابعة املشاريع وتذليل 
الصعوبات اإلدارية التي تتعلق بها.

وزارة الشباب  إليى ذلك، شــاركت 
والرياضــة فــي األجتمــاع الــذي 
والســلم  التعايش  جلنــة  اقامته 
اجملتمعي في مكتــب رئيس الوزراء 
مع  االثنن،  ببغــداد،  الدولــة  بدار 
احلكومية  والهيئات  الوزارات  ممثلي 
بهدف التنســيق والدعم والتنفيذ 
بحضور مستشــار رئيــس الوزراء 
الدكتــور هشــام داود رئيس جلنة 
التعايش والســلم اجملتمعي وعدد 

من املسؤولن.
وقال مدير عام دائــرة ثقافة وفنون 
فائز طه سالم  الدكتور  الشــباب 
الذي مثل الــوزارة في االجتماع انه 
مت مناقشــة التحديات في املناطق 

الــوزارات  ودور  واحملرومــة  احملــررة 
والهيئات في إجناح مشروع التعايش 
اخلدمية  املشاريع  وتنفيذ  السلمي 
وعودة النازحن بهدف إجناح مشروع 
التعايش السلمي وتذليل العقبات 
وتقدمي اخلدمات للمواطنن.. واضاف 
االجتماعات ستتواصل  ان  ســالم 
دوريا وبشــكل شــهري حتى يتم 
التي  للمشــكالت  احللــول  ايجاد 
تواجه املواطنن فــي هذه املناطق 
والسيما في جانب تنفيذ املشاريع 

اخلدمية.
الدراسات  دائرة  اقامت  جانبها،  من 
وتطوير املالكات والقيادات الشبابية 
/ قسم املرصد الوطني للرياضة في 
وزارة الشباب والرياضة، ندوة علمية 
بعنوان )استراتيجية تعزيز الصحة 
النفسية للشباب والرياضين( يوم 
21-12-2020 على منصة  االثنــن 
zoom، مبشــاركة عربية واســعة 
وحضور اكثر من )100( شاب وشابة 
ومهتمن،  واكادمييــن  ورياضيــن 
وحاضــر فيها املوظفة في قســم 
الدكتورة  للرياضة  الوطني  املرصد 

زمن كرمي حسن.
وتناولــت احملاضرة ابــرز التغييرات 

التــي رافقت جائحــة كورونا على 
خلفته  وما  والرياضين،  الشــباب 
اســتهدفت  وازمات  مخاطــر  من 
الرياضيــن على وجــه اخلصوص، 
فضال عــن تناول االســتراتيجيات 
النفســي  الدعم  الى  تهدف  التي 
اهمية  والرياضين، مبينة  للشباب 
الدعم النفســي في بناء مجتمع 
مؤسساته  كافة  تستخدم  سليم 
ابتداءاً من االسرة واملدرسة وغيرها، 
فــي حتقيق أســتراتيجية الصحة 
الندوة مداخالت  النفسية.وتخللت 
بالندوة  اشــادوا  الذيــن  احلضــور 

واهمية موضوعها.
وادار اعمــال الندوة مديــر املرصد 
الوطنــي للرياضة الدكتور ســعد 
دواي الــذي بن ان النــدوة هي من 
التي  النــدوات  ضمــن سلســلة 
الدراســات/ قســم  دائرة  تقيمها 
املرصد الوطنــي للرياضة بناء على 
والرياضة  الشــباب  وزير  توجيهات 
عدنــان درجال ومتابعــة مدير عام 
دائرة الدراســات عبد اخلالق خضر، 
والتي تهــدف الى  االحاطة بالواقع 
الشــبابي والرياضــي فــي خضم 

جائحة كورونا وتقدمي الدعم لهم.

تقرير

درجال يبحث مع منفي إكمال المشاريع الرياضية ودعم األنشطة واألندية في المثنى

بغداد ـ الصباح الجديد:
التحقــت   2014 العــام  فــي 
الالعبة الواعدة، شــهايناز بالل، 
في فريــق املركز الوطني لرعاية 
الطاولة  بكرة  الرياضية  املوهبة 
طامحــة بتحقيــق النجاحات 
والوصول إلى االفضل في اجلانب 
الفني ثــم الفوز بدعوات اللعب 
الوطنيــة ومتثيل  للمنتخبــات 

األندية املمتازة.
هي مواليــد 2005، حاليا طالبة 
فــي الصــف الرابــع العلمي، 
اســعى إلى التفوق في الرياضة 
إلى جانب الدراسة ودخول كلية 
بالفضل  تدين  الطب مستقبال، 
الذي  ووالدهــا  اســرتها  إلــى 
يحرص على متابعتها وايصالها 

مع شــقيقها أبو احلســن إلى 
التدريبات، وكذلــك مدير املركز 
الوطني لكــرة الطاولة الكابنت 
حكمت جواد ملا يبذله من جهود 

وتشجيع للجميع.
تدربت في البداية حتت اشــراف 
الكابــنت عبــاس محســن، ثم 
كفــاح املالكي، حيــث تقدمت 
باجلحانب الفني مع الالعبات في 
املركز الوطني باللعبة، وشاركت 
في بطولة شهداء سبايكر التي 

نظمها املركز قبل سنوات.
النجاح الــذي حققته زميالتها 
في بطولــة األندية التي اقيمت 
الســليمانية،  محافظــة  في 
يدفعها لالستمرار في التدريبات 
والتهيــؤ للمشــاركات املقبلة 
بهــدف التفوق مــن أجل متثيل 
منتخــب شــابات العــراق في 
واملنافســة  اخلارجية  البطوالت 

على أوسمة النجاح.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدولــي لأللعاب  اعتمــد اإلحتاد 
العراق  األلكترونيــة  الرياضيــة 
رســمًيا عضًوا في اإلحتاد الدولي 
وذلك فــي االجتماع الــذي ُعقد 
َعبــرَ األنترنيت بســبب تداعيات 
عام  ُمدير  وقــال  كورونا..  جائحة 
دائــرة التربية البدنيــة والرياضة 
في وزارة الشباب والرياضة أحمد 
عــودة أن حصــول العــراق على 
اإلحتاد  فــي  الكاملة  العضويــة 

الدولــي للرياضــات األلكترونية 
ومقرُه كوريــا اجلنوبية جاء خالل 
التصويت إذ حصــل العراق على 
املصوتن  (41( صوت من مجموع 

وبال أي ُمعارض.
وأضاف عودة أن الوزارة ســبق وأن 
اعتمدت اإلحتــاد العراقي لأللعاب 
وخاطبنا  األلكترونية  الرياضيــة 
اإلحتــاد الدولــي ودعمنــا اإلحتاد 
ليحصــل على االعتمــاد الدولي 
ومن ثــم العضوية وأن املُتقدمن 

للتسجيل في اإلحتاد كُممارسن 
لأللعــاب وصــل إلى مــا يقارب 
(٤٠٠٠( عضــو، ُمبيًنــا أن الهيئة 
العامة لإلحتــاد العراقي لأللعاب 
األلكترونيــة قدمــت ُشــكرها 
وتَقديرها لوزارة الشباب والرياضة 
أجــِل احلصول على  لدعمها من 
االعتمــاد ومن ثــم العضوية مما 
َسُيســهم فــي تطويــر ُخطط 
اإلحتاد لدعم الشــباب ورفع اسم 

العراق في املُشاركات اخلارجية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جــرت، أول أمــس، فــي قاعة 
البصرة االوملبي ثالث مواجهات 
 ، B ضمــن مباريــات اجملموعة

حقق فريق نــادي البحري فوزاً 
مستحقاً على نادي بلد بثالثة 
اشــواط مقابل ال شيء.. وفاز 
فريق نادي غاز اجلنوب على نادي 

مقابل  اشــواط  بثالثة  اجليش 
نادي  فريق  وفاز  واحد..  شــوط 
اربيل علــى نادي الدغارة بثالثة 

اشواط مقابل ال شيء.

نعمت عباس*
قدمت الرياضة اجلامعية النجوم 
واملواهــب  في جميــع االلعاب 
بفضل  الوطنية   للمنتخبــات 
للجهات  الســليم  التخطيط 
املسؤوله على الرياضة اجلامعية 
الرياضة  انتعشــت   وقتــذاك 
بالكليــات واجلامعــات بذلــك  
الوقت بشكل كبير نتيجة كثرة 
الداخليه  والبطوالت  املسابقات 
دوري  هنــاك  حيث  واخلارجيــة 
الرياضيه  التربية  كلية  القسام 
دوري الكليــات دوري اجلامعــات 
اضافه الــى البطوالت اخلارجيه 
ايام  بغداد  جامعــة  فريق  وكان 
العراقية  للكــرة  اجلميل  الزمن 
مطلــع الثمانينات مــن القرن 
العراق  للجامعات  بطال  املاضي 
ملا يضم في صفوفــه ابرز جنوم 
الكرة في العراق راضي شنيشل 
حكيــم شــاكر خالــد حــامت 
خالد عبيد كــرمي نعمة محمد 
الراحل  كاظم ســهيل صابــر 
كرمي ســلمان وغيرهم من جنوم 
اليوم مختلف  نرى احلال  اللعبة 
فقيرة  واجلامعات  الكليات  متاما 

بسبب  محدود  ودورها  باملواهب 
اوضــاع البلــد العامــة والذي 
مســيرة  على  ســلبا  انعكس 
اجلامعيه في  الرياضــه  تقــدم 
عموم العراق نامل ان تعود الكرة 
الى ســابق عهدها  اجلامعيــة 
وتزدهــر املواهب وتزخــر االندية 
بالنجوم  الوطنيــة  واملنتخــب 
مثلما كانــت باالمس كلنا امل 
بعودة الرياضــة اجلامعية دعوة 
للمســؤولن عليهــا االهتمام 
البطوالت  وتنظيم  باملســابقه 
وزجها  املتميزه  العناصر  وانتقاء 

في االنديه واملنتخب الوطنية.
ويظهــر فــي الصــورة  العبي 

االواقفن من  اول  بغداد  جامعة 
اليمــن رياض عبــد اهلل غازي 
هاشــم حســن بخيت الراحل 
علي خضيــر وميض منير فالح 
موسى اول اجلالسن من اليمن 
املرمى  محمد حمــزة، حــارس 
كاتــب املقــال، صبــاح جمعة 
الدكتور  ضيــاء ناجي االجنليزي 
حســن هاللــي وكان مــدرب 
الدكتور صباح رضا جبر  الفريق 
التربــوي  مدرب االجيــال الذي 
ســاهم مســاهمة فعالة في 
التربية  كليــة  في  الكره  تطور 

الرياضية وجامعة بغداد.
* مدرب عراقي محترف

شاهيناز بالل .. موهبة في كرة الطاولة

العراق عضًوا في  اإلتحاد الدولي لأللعاب 
الرياضية األلكترونية

فوز ألربيل وغاز الجنوب في دوري الطائرة

الرياضة الجامعية بين االمس واليوم

العبو اجلوية يحتلفون بعد املباراة بفوزهم الكبير



التركي  النجــم  إحتــل 
املركز  أولوســوي  شاتاي 
األتراك  النجوم  بني  األول 
األكثــر وســامة لعــام 
2020، بحســب قائمــة 
العالم  فــي  وجه  أجمل 
منظمة  تنظمهــا  التي 
 ”Top Beauty World“
ومقرها الواليات املتحدة. 
وجاء أولوسوي في املرتبة 
الـ17 عامليــاً، فيمل حّل 
كيفانش  التركي  النجم 
تاتليتوغ في املركز الـ33، 
تــاه النجم التركي كرم 
الـ38،  املركز  في  بورسني 
باريش  التركي  والنجــم 
الـ68.  املركز  في  أردوتش 
مركز  مفاجئاً  كان  بينما 

التركي  النجــم  كل من 
الذي  أوزجيفيت  بــوراك 
الـ91،  املركــز  فــي  جاء 
جان  التركــي  والنجــم 
يامان الذي جاء في املركز 
الـــ89، اذ ان بوراك اختير 
كأوســم  مرة  من  الكثر 
رجــل في العالــم وجان 
القاب  على  حصل  يامان 

عدة كأجمل وجه.

وائل  اللبناني  الفنان  انضم 
جســار الى قائمة الفنانني 
الفنان  حتدي  إلى  املنضمني 
دياب ألغنيته  املصري عمرو 
الذي  "محســود"  اجلديدة 
اخلاص  حسابه  عبر  أطلقه 
التواصــل  موقــع  علــى 
اإلجتماعــي. ونشــر تركي 
الشــيخ عبر حســابه  آل 
جســار  وائل  فيديو  اخلاص 
وهــو يعــزف علــى العود 
دياب  عمــرو  أغنية  ويغني 
"محسود". وبدوره رّد الفنان 
زميله  علــى  ديــاب  عمرو 
وائل جسار  اللبناني  الفنان 
اخلاص  حسابه  عبر  بالقول 
اهلل اهلل يا وائل احســاس 

عالــي وعظمــة كالعادة. 
اجلديــر ذكره أنه ســبق أن 
مصطفى  الفنان  شــارك 
حجاج وأحمد فهمي ورامي 
جمال ونهــال نبيل وآخرون 
وقارن  دياب.  في حتدي عمرو 
الكثير من اجلمهور بني اداء 
ورجحت كفة  دياب وجسار 

وائل جسار.

عقب إجرائها مقابلة مع 
القت  إســرائيلية،  ممثلة 
ريا  اللبنانية  االعاميــة 
الكثير من  أبــي راشــد 
هذه  بعــد  اإلنتقــادات، 
التــي عدهــا  املقابلــة 
التواصــل  مواقــع  رواد 
مخالفــة  اإلجتماعــي 
ووجه  اللبنانية،  للقوانني 
العديد منهــم إنتقادات 
راشــد،  أبي  تطال  الذعة 
ذكروا فيهــا أن ما قامت 
للقانون  إنتهاكاً  يُعد  به 
وتســتوجب  اللبنانــي، 
احملاكمة. ونشر رواد مواقع 
خاصة  لقطات  التواصل 
أرفقوها  املقابلــة،  بهذه 

بتعليقات الذعة تشــدد 
على أن القانون في لبنان 
الصهاينة  محاورة  يجّرم 
والتواصــل معهم. يذكر 
الفنانة  حــاورت  ريــا  أن 
اإلســرائيلية غال غادوت 
في برنامجها "ســكوب 
مع ريا" الذي يعرض على 

 ."Mbc" قناة

شاتاي أولوسوي

ريا أبي راشد

وائل جسار

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
نشــر موقع غينيس لألرقــام العاملي، أهم األرقــام التي أحرزها 

األطفال في 2020.
طفل أميركي أصغر عالم نووي في العالم

اســتطاع الطفل األميركي )13 عاماً( جاكســون أوســوالت أن 
يحقق لنفســه لقباً مهماً في عالــم األبحاث النووية، إذ أصبح 
أصغر من بنى مفاعاً نووياً فعاالً في العالم، وقام بدمج ذرتني من 

الديوتيريوم باستعمال مفاعل نووي صنعه بنفسه. 
طفل بريطاني يحفظ 129 مقدمة كتاب

اســتطاع الطفل البريطانــي مونتي لورد 14 عامــاً أن يحفظ 
129 مــن مقدمات الكتب الشــهيرة مثل سلســلة هاري بوتر، 

ومسرحيات ويليام شكسبير وغيرها.
طفل بريطاني يحل أسئلة الرياضيات في دقيقة

متكن الطفل "نادوب جيل" من ديربشــاير في إجنلترا والبالغ من 
العمر عشــر سنوات من حل 196 ســؤاالً في الضرب والقسمة 

بواقع ثاث إجابات كل ثانية!
طفل هندي أصغر مبرمج

دخل أركام تالســانيا، البالغ من العمر ســت سنوات موسوعة 
غينيس لألرقام القياســية بفضل هدية قدمها له والده. حيث 
أصبح أصغر مبرمج في العالم، وذلك بعد أن متكن من إتقان لغة 

برمجة بايثون.
طفل هندي يتعرف إلى 50 شخصية كرتونية في دقيقة

نشرت موسوعة غينيس لألرقام القياسّية مقطع فيديو يُظهر 
طفاً يبلغ من العمر خمس سنوات من الهند، وهو يتعّرف إلى 50 
شخصّية كرتونّية في دقيقة واحدة. وكان شريش نيرغاف حّطم 
مسبقاً رقماً قياسّياً عندما حّدد أكبر عدد من شعارات السّيارات 

في دقيقة واحدة.

خمسة أطفال دخلوا 
غينيس عام 2020

الصباح الجديد - وكاالت:
تشهد مدينة بيت حلم هذا العام، خلوا من السياح والزوار، ويخيم 
اليأس على أصحاب متاجر الهدايا والتحف جراء تداعيات فيروس 

كورونا واإلجراءات الصحية املفروضة، وفقا لـ"فرانس برس".
وأشــارت الوكالة إلى أن رجال الدين "يستعدون إلحياء قداديس 
من دون مصلني"، الفتة إلى أن ذلك "يضفي شــيئا من السكينة 
في ظل الظروف الصعبة التي متر بهــا املدينة"، حيث "يختلف 
مشــهد العيد هذا العام عما كان عليــه في العام املاضي، حني 
كانت مواكب من احلافات تقل عشــرات اآلالف من السياح إلى 
هــذه املدينة الفلســطينية الصغيرة، التي تبعد نحو عشــرة 

كيلومترات عن القدس".
وذكر كاهــن رعية بيت حلم األب رامي عســاكره أنه "في بعض 
األحيــان، كان يأتي أكثر من نصف مليون شــخص في كل عام 
لزيارة كنيســة املهد خال األعياد، لكن في هذا العام وبســبب 

كورونا هناك قيود صحية كثيرة، والعدد محدود".
وتابع األب تعليقه على أجــواء األعياد في ظل كورونا: "حب اهلل 
ميــأل هذا املكان املقدس، ليقول لنا ال تخافوا أنا معكم، وكل هذا 
ســيمضي، وســأبقى، واحلمد هلل أن عيد املياد ما يزال موجودا، 
ويعطي معنى لكل شــيء"، مشــيرا إلى أن عيد املياد "يجلب 

األمل، والسام، ويشجع العطاء".

بيت لحم.. خاوية في عيد الميالد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحالم يوسف:
الغضب حالــة غير مرغوبة،  ان  مع 
لكنهــا احيانا وفــي بعض الظروف 
تكون مفيدة ورمبا وســيلة للوصول 
الى الســام الداخلي بعد التنفيس 
الســؤال  عنــه، لكن كيــف؟ هذا 
األهــم، الن الغضب احــدى احلاالت 
التي تكشــف عن بعض ما نضمره 
بداخلنا وقد يكون سببا لقطيعة او 

احراج.
وهناك مثل شــائع يقــول "اغضب 
ألننا  ســريرته"  تكشــف  صديقك 
ســاعة الغضب ميكن ان نتفوه بكل 
ما بداخلنا مــن أفكار واراء قد نكون 
حافظنا على ســريتها حرصا على 

العاقة التي تربطنا باآلخر.
البعض يقــول ان ســاعة الغضب 
ال تكشــف الســريرة فحسب، بل 
تكشف عن طبيعة الفرد األخاقية، 
فان كان مهذبا سيحافظ على لغته 
والعكس  املتزن،  فعله  ورد  السليمة 

صحيح.
-ســامة العــزاوي تقــول: جتربتي 
الشخصية تقول ان ساعة الغضب 
ال تعني ابــدا ان اظهر مــا ابطن او 
اؤمــن به.. قــد تكون مجــرد فكرة 
معينة اعلم انها تزعج من اغضبني 
بل  بحقيقتها  اميانــا  ليس  فاذكرها 
اميانا بانها ستزعجه مثلما ازعجني.. 
لذلك فعلينا ان نكون أكثر تسامحا 
مع من يغضــب ويبدأ بنطق كلمات 
جارحة، طبعا مع األخذ بعني االعتبار 
تربط طرفي  التــي  العاقة  طبيعة 

املسألة.
الى  وادعــى  بســيطاً،  االمــر  يبدو 
التســامح، لكن هناك مــن يرى ان 
قال  اذ  مســتقبلية،  تداعيات  لألمر 

مهند عباس:
– ســاعة الغضب حتدد مســتقبل 
العاقة لذلــك فأحيانا من الضروري 
ان نتعمد افتعال مشــكلة او خاف 
كي نعرف مدى مصداقية الشخص 

ســواء بعاقة الصداقة او العاقات 
العاطفية ويضيف: ميكن ان نغضبه 
بأمور بســيطة، مثــل التخلف عن 
أداء  التنصل عــن  او  موعد معــني، 
واجب معه، هنا ســتكون ردة فعله، 
حقيقتــه اجملهولة، فان ســامحني 
وبحث عن اعــذار قبــل ان افكر انا 
اني  يعني  فذلــك  العذر  بالتمــاس 
محظــوظ بــه وســأحافظ عليه، 
امــا ان حدث العكــس كأن يغضب 
ويخاصم ويتفوه بكلمات نابية عني، 
فذلك يعني اني كنــت مخدوعا به 

واالنسحاب افضل.
وتربط بانــا عبد األمــر بالطيبة، اذ 

قالت:

– الناس الذين يغضبون بسرعة عادة 
يكونــون طيبني جــدا وانفعاالتهم 
ســريعة وانا احتدث عــن جتربة ألني 
اغضــب بســرعة، لذلك فســاعة 
الغضــب انفــض كل مــا بداخلي، 
لكني ال اضمر احلقد، وال اعرف اللؤم، 
وال احمل الضغينة ألني قلت كل ما 
اريد قوله، وهناك حالة أخرى تتمثل 
بالغضب الذي احســه جتــاه اوالدي 
ان وجدتهــم مقصريــن بواجباتهم 
انعتهم  ان  ميكن  املنزلية، فساعتها 
بصفــات وكلمات ال اعنيهــا بتاتا، 
ولكن الغاية منها، اشعارهم باخلطأ 
او التقصير. لــذا فالغضب ميكن ان 
يجعلنا نتفوه مبــا نضمر، وميكن ان 

نتفوه بشيء إلشــعار االخر بالذنب 
ليــس اكثر. ومــن هنا فهــو ليس 

مقياسا للسريرة ابدا.
الغضب، ســاعة فصــل بني العقل 
واجلنون، ألننا عــادة نندم بعد انزياح 
والندم  الهــدوء،  وعــودة  العاصفة 
نلحقه بالبحث عن وســيلة اعتذار 
مناســبة تليــق مبا تفوهنــا به من 
كلمات جارحة، ومن هنا لتجنب كل 
هذا املوقف علينا ان نعي ان النفس 
نروضها  ان  البشرية مطواعة، ميكن 
على مــا نريــد، وبالتالــي فيمكن 
ان نتعلــم كيفية الســيطرة على 
انفعاالتنــا حبا باآلخــر وقبلها حبا 

بأنفسنا.

الصباح الجديد - وكاالت:
كل عام تضيف العائات في كل مكان 
زخرفة جديدة لشجرة عيد املياد لكن، 
زينة الشجرة لهذا العام تبدو مختلفة 
كثيرًا هذا ألن 2020 عام فيروس كورونا 

واحلجر الصحي وأقنعة الوجه.
ومن ضمن إكسســوارات املوضة غير 
الرسمية لعام 2020، قناع الوجه الذي 
والســعيد،  املرح  الثلج  رجــل  يرتديه 
وتضمنت زخرفة املــاك بقناع كورونا، 
املدينة ملّثم ويحضر  إلى  يأتي  وسانتا 

والليزول  اليديــن  معقم  من  كيًســا 
والصابون!

والن ورق التواليــت كان احــد ازمــات 
العائــات وقت احلظر وقــرارات التزام 
املنزل فقــد اختار البعــض ان يصنع 
ورق  مــن  بأكملهــا  ميــاد  شــجرة 

التواليت، واخــرون اختاروا ان 
يصنعوا اشكاال لتضاف 

الغريبة،  الزينــة  الى 
التــي اضيفت الى 

وميزات  غرائــب 

عام 2020.
ووجد بعض االهالي ان مثل هذه الزينة 
ميكن ان تخفف مــن وطأة احلجر الذي 
طال عــدة دول في العالــم مرة اخرى، 
واصــدرت احلكومات قــرار االغاق مرة 
ثانيــة، فمثل هذه الزينــة وجدوا انها 
تشــيع روح املرح وتنسي العائلة 
انها معزولة فــي احد اكثر 
ايــام الســنة صخــب، 
بني  تواصا  واكثرهــا 

العائات واالصدقاء.

أغرب زينة وزخرفة ألشجار عيد الميالد خالل 2020

إغضب صديقك.. تكتشف ما فات عليك

الصباح الجديد - وكاالت:
اســتقرت الفنانــة هند صبري 
التي ســتقدمها  الفكرة  على 
كمنتجــة وممثلة للدفاع عن 
وقررت  املــرأة، 
تقــدمي 

عمل درامــي جديد بعنــوان "عايزة 
مسلســلها  غــرار  على  أتطلــق" 

الشهير السابق "عايزة أجتوز".
مع  مكثفة  اجتماعــات  وعقــدت   
اخملرج هــادي الباجوري، للوقوف على 
للمسلســل،  املبدئية  التفاصيــل 
املقرر البدء في تصويره فور انتهائها 
من تصوير مسلسل "هجمة مرتدة 
" املقرر عرضه مبوســم دراما رمضان 

.2021
مسلســل "عايزة أتطلق" سيجري 
عرضــه حصريا عبــر منصة رقمية 
2021، ومت اإلعان عن  عامليــة عــام 
فكرتــه في شــهر مايو مــن العام 
اجلــاري، بعدما أعلنــت املنصة عن 
النجمة هند صبري خلوض  اختيارها 
جتربــة جديــدة للدفــاع عــن املرأة 
منفذ  باملشــاركة كمنتج  العربية، 
ملسلســل عربي سيعرض في نطاق 

عاملي.

وعلقت هند على الفكرة قائلة: أشعر 
باحلماسة والســعادة وأنا أشارككم 
خبر انضمامي لعائلــة نيتفليكس.. 
فــي عمل فنــي جديد يحمــل رؤية 
املرأة العربية،  جديدة متمركزة بشأن 
وخصوصا أني وللمرة األولى ســأكون 
يعرض  عربي  منفذا ملسلسل  منتجا 

على نطاق عاملي.
لبطولــة  هنــد  ترشــيح  وواكــب 
اختيارها ضمن ٥٥ جنمة  املسلســل 
عاملية بالتعاون مع األمم املتحدة، ضمن 
مشروع "ألّنها شاهدت"، مع كل من 
صوفيا لورين، وسلمى حايك، وياليتزا 
ولوري  براون،  بوبي  وميلي  أباريشــيو، 
نان، والنا كوندور، وبيترا كوســتا، وآفا 

دوفرناي.
وحتى األن مت ترشيح النجمة سوسن 
بدر للقيــام بدور والــدة هند صبري 
وهي نفس شخصيتها في مسلسل 

"عايزة أجتوز".

الصباح الجديد-وكاالت:
حتــى بعد مــرور قــرن و20 عاما على 
ألواحا من شــوكوالتة  أن  إال  صنعها، 
"كادبــوري" صاحلة إلى درجــة كبيرة 

وميكن تناولها.
وذكرت وســائل إعام في أستراليا أن 
موظفي املكتبة الوطنية األســترالية 
اكتشــفوا ألــواح الشــوكوالتة في 
الراحل  األســترالي  الشاعر  مقتنيات 

باجنو باترسون.

 ،1900 وتعود الشــوكوالتة إلى عــام 
وهي هديــة تذكاريــة قدمتها امللكة 
اجلنود، خال  إلى  فيكتوريا  البريطانية 

حرب "البوير".
وبقــاء احللوى بنية اللــون على حالها 
تقريبا مفاجأة بالنســبة إلى مختبر 
"ديلي ميل"  وفقا لصحيفة  املكتبة، 

البريطانية.
وكتب على ألواح الشوكوالتة "أمتنى 
لك عاما جديدا وسعيدا. فيكتوريا".

وصنعت شــركة "كادبوري" احللوى 
لصالح القوات البريطانية، بناء على 
باكنغهام، وكانت  طلب من قصــر 

الكمية ما بني -70 80 ألف رطل.
األســترالي  الشــاعر  أن  ويعتقــد 
باترسون اشــترى علبة الشوكوالتة 
مــن القــوات البريطانيــة عندما 

لصحيفة  حربيا  مراســا  كان 
مورنينــغ  "ســيدني 

هيرالد".

الصباح الجديد - وكاالت:
قررت األخوات شــوادرالب األربع االســتفادة من 
الوقــت الطويل الــذي ميضينه فــي البيت في 
ظل العــزل العام، باختراع لعبة لوحية لفيروس 

كورونا تباع منها آالف النسخ حاليا.
وميكن ألربعة العبني ممارسة لعبة "كورونا" التي 

يتنافســون فيها على شراء 
كل مــواد البقالــة املدرجة 
علــى قائمة تســوق طلبها 
جار مســن ال يخرج من بيته 

بسبب الفيروس.
علــى  العقبــات  وتتضمــن 
مواجهة  اللعــب  طريق  طول 
يتســبب في  الذي  الفيــروس 

إدخال الاعــب للحجر الصحي 
أو اكتشــاف أن الاعبني اآلخرين 

أو  املعكرونة  كل  وجمعوا  سبقوه 
ورق احلمام.

لتلفزيون  عامــا(   20( وقالت ســارة 
"رويتــرز" من منــزل األســرة مبدينة 

فيســبادن غرب أملانيا: "املبدأ األســاس 
التضامــن.. وميكن لكل العــب أن يقرر أن 

يتعاون مع اآلخرين.. أو أن يصعب األمر عليهم 
بإغاق طريقهم بالفيروسات".

اربع شقيقات يخترعن 
لعبة "فيروس كورونا"

مفاجأة هند صبري شوكوالتة عمرها 120 عاما صالحة لألكل
في عام 2021.. عايزة أتطلق!!

الصباح الجديد - وكاالت:
من  احلبــل  نــط  رياضة  تعــد 
من  للكثير  املهمــة  الرياضات 
خاصة  الرياضيــة،  األلعــاب 
ألنها  القتالية،  الفنون  ألعاب 
تســهم في حركــة عضات 

الرجلني والبطن واخلصر.
املستمرة  املمارســة  وتسهم 
دهون  حرق  في  التدريبات  لهذه 
اجلســم ورفع اللياقــة البدنية 

للصغار والكبار على السواء.
نشــرته  فيديو  مقطــع  ويظهــر 
تشــاينا"  "بيوتيفــول  صفحــة 
صينيني  طاب  "تويتر"  على  الصينية 
بصورة  التدريبات  تلك  ميارســون  وهم 

جماعية.

ولفتت إلى أن عدد التاميذ املشاركني في 
التمرين جتاوز 400 تلميذ، مشــيرة إلى أنه 
مت تنظيمهم بطريقة هندســية لتحقيق 
أكبر استفادة من املســاحة املتاحة خال 
أداء التدريب، الذي مت إجراؤه خال الفسحة 

املدرسية.

400 طالب صيني يشاركون في 
استعراض رياضي لـ "نط الحبل"
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