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احزاب وقوى سياسية تطالب باقالة حكومة 
االقليم وتشكيل حكومة انقاذ 

النائب احمد الكناني:

 الكاظمي يسعى الى تأسيس الدولة العميقة 
واالستحواذ على مناصب الحكومة المقبلة 

عقب رفضها تسليم ملف النفط إلى بغداد

السليمانية - عباس اركوازي:
وجه قيادي رفيع املســتوى في قوات 
شــديدة  انتقــادات  البيشــمركة 
التي  االقليم  الى حكومــة  اللهجة 
ان  يجب  التــي  بالفاشــلة  وصفها 

تقتلع من جذورها.
واشــار عضــو املكتب السياســي 
في االحتــاد الوطني مســؤول محور 
محمود  البيشمركة  بقوات  كرميان 
ســنكاوي، في كلمــة القاها امس 
الثالثــاء، ان حكومــة االقليم التي 

الصعد  علــى مختلــف  اخفقــت 
وتســببت سياساتها بخلق عشرات 
الذين  للمواطنني،  واملشاكل  االزمات 
يعجزون عن تامني قوتهم اليومي، ال 
العمل على  و"علينا  البقاء  تستحق 
اقالتهــا وتشــكيل حكومة جديدة 
تاخذ على عاتقها تامني حياة كرمية 

لشعب كردستان".   
وبينمــا اكــدت مصــادر مطلعــة 
للصباح اجلديــد، ان حكومة اإلقليم 
لم توافق على تســليم ملف النفط 

الى احلكومــة االحتادية وهي ملتزمة 
بتسليم إيرادات 250 ألف برميل من 
النفط يومياً، توقع وكيل وزير املالية 
الســابق فاضل نبي ان يحرم اقليم 
كردســتان من ايــة تخصيصات في 

مشروع املوازنة االحتادية.
واضــاف نبي ان اقليم كردســتان ال 
ميتلك اية اوارق ضغط على احلكومة 
االحتاديــة لتثبيت حصته من املوازنة 
االحتادية، مشــيراً الــى ان ممثل االمم 
تضغطان  املتحدة  والواليات  املتحدة 

على احلكومة االحتاديــة اليجاد الية 
يتم مــن خاللهــا تخصيص حصة 

لالقليم من املوازنة االحتادية. 
ورجح نبي ان ال يتم احتساب حصة 
لالقليم مــن املوازنة، كما حصل في 
قانــون متويل العجز املالــي، لذا فان 
التعامل مع  االقليــم  على حكومة 
لكل  والتهيؤ  االحتمــاالت  مختلف 
عدم  عن  التي ســتتمخض  النتائج 
وضــع ايــة تخصيصــات مالية في 

املوازنة.

بغداد - الصباح الجديد:
الفتح  حتالــف  عن  النائــب  اكد 
احمــد الكنانــي امــس الثالثاء، 
ســعي رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي الى تأســيس الدولة 
علــى  والســيطرة  العميقــة 
واملناصب  املســتقلة  الهيئــات 
انتخابيا،  الســتغاللها  اخلاصــة 
املوعد  ان غايته من  الى  مشــيرا 
اتاحة  الذي حــدده لالنتخابــات، 
املتعاونــة  لالحــزاب  الفرصــة 

معه في احلصــول على مناصب 
احلكومة الوزارية املقبلة.

الكنانــي فــي تصريــح  وقــال 
اطلعــت عليه الصبــاح اجلديد، 
لتأسيس  يســعى  “الكاظمي  إن 
عدد  مبســاعدة  العميقة  الدولة 
للسيطرة  السياسية  الكتل  من 
والهيئات  اخلاصــة  املناصب  على 
انتخابيا”،  الستغاللها  املستقلة 
الفتا إلــى إن “الكاظمي لم يوفر 
االنتخابات،  إلجراء  إي مستلزمات 

إمنا حدد املوعــد لتنظيم صفوف 
الكتــل السياســية الداعمة له 
للحصول علــى املناصب الوزارية 

في احلكومة املقبلة”.
من  يسعى  “الكاظمي  أن  وأضاف 
العميقة  الدولة  تأســيس  خالل 
باالنتخابــات واحلصــول  للفــوز 
على املناصــب”، مبينا ان “هنالك 
لتوجه  داعمــة  سياســية  كتال 
الكاظمي باملماطلة فـــي اجـراء 

االنتخابـات”.

وكان وصــف النائــب عــن دولة 
االربعاء  الغامنــي،  علــي  القانون 
العليا  املفوضية  اجراءات  املاضي، 
االنتخابات  بشــأن  لالنتخابــات 

النيابية املبكرة بـ”البطيئة”.
كما اكد النائب عن حتالف الفتح 
محمد كرمي، امس االول االثنني، ان 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ينجحــوا  لــم  ومستشــاريه 
بتوفيــر املســتلزمات االنتخابية 

للمفوضية العليا لالنتخابات.

بغداد - وعد الشمري:
في  املاليــة  اللجنــة  دافعــت 
مجلس النواب، أمس الثالثاء، عن 
ضريبة  قانون  بتطبيــق  خيارها 
الدخل، مشــيرة إلى أن مجموع 
ما ســيتم جبايته مبوجبه يبلغ 
املقترحة  االستقطاعات  نصف 
علــى رواتــب املوظفــني مــن 
إلــى أن اعتماد  احلكومة، الفتة 
الضريبة في املوازنة من شأنه أن 
يقّلل نسبة العجز ويخفف من 

األعباء على الطبقات الفقيرة.
وقــال عضــو اللجنــة النائب 
ماجــد الوائلي، فــي حديث إلى 
"أعضاء  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
بدايــة  منــذ  قــّرروا  البرملــان 
قانون  مناقشتهم على مشروع 
املوازنة حــذف الفقرة املتعلقة 
الرواتب  على  باالســتقطاعات 

الكلية للموظفني".
وأضــاف الوائلــي، أن "عدداً من 
لتجنب  طرحت  قــد  املقترحات 
هذا االســتقطاع، مع وجود رأي 
في  سيسهم  الفقرة  حذف  بأن 
فجوة  وتوســيع  النفقات  زيادة 

العجز".
وأشــار، إلــى أن "اللجنــة جتد 
فــي املبالــغ املتحصلــة مــن 
االســتقطاعات إيــرادات غيــر 
حقيقيــة ووهميــة، وبالتالــي 
حصل إصــرار علــى إلغاء هذه 

الفقرة".
وبني الوائلي، أن "رأياً بدأ يتناقله 
عدد مــن األعضاء هــو تفعيل 
قانون ضريبة الداخل اجملمد بقرار 
ســابق من مجلس الــوزراء، هو 
الغالب الذي ميكــن أقراره خالل 

األيام األخرى".

ولفــت، إلى أن " ما مت حســمه 
إلغــاء  هــو  إجمــاع  بشــبه 
واحلديــث  االســتقطاعات، 
يدور حــول البديل، هــل يجري 
إهمال الفقــرة بأكملها أم يتم 

استبدالها بضريبة الدخل".
ويقــّدر الوائلي بأن "نســبة ما 
سيتم جبايته من راتب املوظف 
مبوجــب قانــون الضريبــة رقم 

)113( لسنة 1982 يعادل نصف 
ما مت وضعه في االستقطاعات".

وأفاد، بأن "هــذه الفقرة وغيرها 
املوازنة مت مناقشــتها  من مواد 
مــع احلكومة، من خــالل جلاننا 
الفرعيــة، واللقاءات تســتغرق 
وقتاً طويالً بأمل أن نصل إلى حل 
يقلل من األعباء على املواطنني".

أن "القانون  إلى  الوائلي،  ومضى 

الــذي ننتظر تفعيلــه يخضع 
لالســتقطاعات  الرواتب  جميع 
وإذا ما  ولكن بنســب متفاوته، 
مت اللجوء إليــه فال يقتصر على 

السنة احلالية فقط".
إلــى ذلك، ذكــر مقــّرر اللجنة 
النائب أحمد الصفار، أن "القرار 
على  االســتقطاع  إلغاء  بشأن 
رواتب املوظفني أصبح نهائياً وال 

رجعة فيه".
وتابع الصفار، فــي تصريح إلى 
"التوجه  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
احلالي هو فــرض ضريبة الدخل 
 113 القانون  من خالل تطبيــق 
لســنة 1982 التــي ســيكون 

تطبيقها بسلم تصاعدي".
وأوضــح، أن "هــذا القانون كان 
يتــم العمل بــه ســابقاً لكن 

احلل  وبالتالي هو  جرى تعطيله، 
األمثــل لتجاوز هذه املشــكلة 
الطبقات  على  تؤثر سلبياً  التي 

الفقيرة للمجتمع".
أن  إلــى  الصفــار،  ومضــى 
"املناقشات مستمرة، ونتمنى أن 
ننتهي من املوازنة بشكل كامل 
يتــم عرضها  أيــام لكي  خالل 

للتصويت".

على الرغم من تعهداتها بإلغاء االستقطاعات من الرواتب

المالية النيابية تشرعن "ما أسمته إيرادات غير 
حقيقية ووهمية" تحت غطاء ضريبة الدخل

العراق يبدأ مباحثات الربط السككي بين 
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3اقتصادية واسعة النطاق

بغداد - الصباح الجديد:
اكد النائب السابق جاسم محمد 
البياتــي امس الثالثــاء، ان تلويح 
احلكومــة بتغييرات وزارية مقبلة 
تهدف الى ابتزاز القوى السياسية 
مبينا  االستجوابات،  من  ومنعها 
ان احلكومة لن تستطيع تنفيذ اي 

تعهد لها بسبب ضعفها.
اطلعت  تصريح  في  البياتي  وقال 
عليه الصباح اجلديد، ان ” احلديث 
عن تغيير وزاري من قبل احلكومة 
غير دقيق ويهدف الى منع الكتل 
مــن اســتجوابات الــوزراء وكل 

االحزاب السياسية اعترضت على 
أي تغييــر كونه ميــس مصاحلها 

املباشرة “.
واضاف ان “احلكومة اســتخدمت 
التلويح بالتعديــالت الوزارية من 
التغييرات  بعــض  احــداث  اجل 
الثانوية ســيما  واالدارية  االمنية 

مع التفجيرات االخيرة”.
واوضــح البياتــي، ان “الوقــت ال 
يسمح بأجراء أي تعديل وزاري مع 
تســابق الكتل على التحضيرات 
وترك  املبكرة  النيابية  لالنتخابات 

املكاسب الوقتية .

بغداد - الصباح الجديد:
والطاقة  النفــط  جلنــة  لوحت 
الثالثــاء،  امــس  النيابيــة 
باســتجواب واقالة وزيري النفط 
والكهرباء في حال عدم حتســني 
اخلدمات وتقدمي املبررات احلقيقية 
واملقنعــة للتقصيــر احلاصــل 
لتجاوز  الناجعة  احللــول  وتقدمي 
االزمــة فــي قطــاع الكهرباء، 
باالستجواب  التلويح  ان  مؤكدة 

جدي من قبل اللجنة .
وقالــت عضــو اللجنــة زيتون 
تابعته  تصريــح  فــي  الدليمي 
جلنــة   " ان  اجلديــد،  الصبــاح 

الطاقة النيابية جادة باستجواب 
ومحاسبة وإقالة وزيري الكهرباء 
والنفط ما لم تتحســن اخلدمة 
ازمة  حلل  مقنعة  مبررات  وتقدمي 

الكهرباء ".
وأضافــت الدليمــي ان "عــدم 
التنســيق والتعاون بــني وزارتي 
الســبب  والكهربــاء  النفــط 
ساعات  تقليص  في  الرئيســي 
التجهيز " مبينة ان “وزارة النفط 
متتنع عن تسليم مادة زيت الغاز 
عندما  املســتورد  الغاز  من  بدال 
الطاقة  فــي  النقص  يحصــل 

املنتجة ".

بغداد - الصباح الجديد:
قــال اخلبيــر االقتصادي وســام 
التميمي، ان ارتفاع اسعار النفط 
مؤخرا، كفيل بسد العجز احلاصل 
ان احلكومة  الى  املوازنة، الفتا  في 
رواتب  الــى اســتقطاع  ال حتتاج 

املوظفني من اجل سد العجز.
وقــال التميمــي ان “النفط يباع 
باكثــر مــن 55 دوالر للبرميــل، 
اي مايتجــاوز الـــ 10 دوالرات عن 
السعر احملدد في املوازنة، وبالتالي 
على  ســتحصل  احلكومة  فــأن 
املبلغ املتبقي لســد عجز املوازنة 
بــدال من اللجوء الى اســتقطاع 

رواتب املوظفني”.

واضــاف ان “احلكومــة وفي حال 
حصولهــا على ربــح 10 دوالرات 
عن كل برميــل نفط، فأن حاصل 
مجموع االرباح اليومية يتجاوز الـ 
30 مليــون دوالر بتصدير 3 ماليني 

برميل نفط يوميا”.
“الكثيــر مــن اخلطط  ان  وبــني 
بتوفير  ايضا  كفيلة  االستثمارية 
مبالغ كبيــرة للحكومة، خاصة 
في حال قيام احلكومة باستغالل 
الفارغــة  الكبيــرة  املســاحات 
وبيعهــا على املواطنني باســعار 
وبالتقســيط مع طرح  مدعومة 
االستثمارية  للشركات  خدماتها 

واستيفاء مبالغها فيما بعد”.

ارتفاع أسعار النفط كفيل بسد 
العجز في الموازنة وال حاجة 

لالستقطاع من الرواتب

مجلس النواب "ارشيف"

حديث الحكومة عن تغييرات
وزارية ابتزاز للقوى السياسية

تلويح نيابي بإقالة وزيري الكهرباء والنفط 
وتحميل األخير مسؤولية تردي انتاج الطاقة

الصباح الجديد - متابعة:
وأموال  ممتلــكات  مغارة  زالت  ما 
جماعة اإلخوان في مصر وقيادات 
تتكشــف  الدولــي  التنظيــم 
وتكشــف عن تفاصيــل جديدة 
بعد سقوط محمود عزت، القائم 

بأعمال مرشد جماعة اإلخوان.
كشــفت معلومــات حصلــت 
حركة  أن  "العربية.نــت"  عليها 
أموال اجلماعة كانت تدار وتتنقل 
عبر حسابات سرية ألبناء وزوجات 
قادة اجلماعــة وعناصرها املقربة، 
مضمونــة الــوالء، وظهــر ذلك 
بوضــوح في مصــر عقب وصول 
 ،2012 العام  اإلخوان للحكم في 
بأسماء  حســابات  ظهرت  حيث 
وتدفقت  التنظيــم،  قــادة  أبناء 
فيها أمــوال مجهولة من بنوك 
وشــركات صرافــة بــدول خارج 
الثراء  عالمــات  وظهــرت  مصر، 
الفاحــش على بعــض أصحاب 
هــذه احلســابات، دون أن يكــون 
لهم مصدر دخل رئيسي معروف 

وثابت.
عقب  األمن  أجهزة  واكتشــفت 
وصــول محمد مرســي ملنصب 
الرئاسة في البالد، وجود حسابات 
باســم ابنه أحمــد، وكان يعمل 
طبيبا، وبتتبع حركة احلســابات، 

لوحــظ وجــود إيداعــات نقدية 
كبيرة، قادمة من شركات صرافة، 
وبنــوك خارجية، وتبــني أن هذه 
التدفقات واردة من شركة صرافة 
في اليمن اتضــح بعد ذلك أنها 
من أكبر الشركات التي تعمل في 

مجال غسيل األموال، كما لوحظ 
في حســاب آخر باســمه وجود 
بنك  من  قادمة  نقديــة  إيداعات 
بدولــة عربية، وبلغت جملة ما مت 
حصره في احلســابات 10 ماليني 
دوالر، وهي مبالغ ال تتناســب مع 

دخل جنل مرسي، وال ما هو مدون 
في إقرار الذمة املالية لوالده الذي 
الرئاسة  انتخابات  للجنة  سلمه 
وأثبت فيه أنــه ميتلك فدانني من 
األراضي الزراعية ومبلغ 170 ألف 

جنيه من حصيلة عمله.
ووفق األوراق التي تكشــفت بعد 
ذلك عن استثمارات اجلماعة، فقد 
تبني أن مرسي كان شريكا بحصة 
تقــدر مبليــون دوالر في شــركة 
لإلنتــاج اإلعالمي تبث منها قناة 
الفضائية، وشريكا في   25 مصر 
عدة شــركات أخرى من شركات 
األدوية  مجال  في  تعمل  اجلماعة 
واملقاوالت،  الطبية  واملستلزمات 
وكل ذلــك كان عقــب وصولــه 
للحكم وليــس قبل ذلك، كما مت 
حتويل مبلغ مليون دوالر حلســابه 
الشاطر  خيرت  من  الشــخصي 
نائب املرشــد، ونقل مقر إقامته 
وأســرته إلى فيال ميتلكها حسن 
مالك مبنطقــة التجمع اخلامس 
القاهرة ليســهل لقيادات  شرق 

اجلماعــة وعلى رأســهم خيرت 
مراقبة  عزت  ومحمود  الشــاطر 
اجلماعة  بقرارات  وإبالغه  حتركاته 
التي يتوجب عليها اتخاذها بعيدا 
عن مرافقيــه وطاقمه ومعاونيه 
من موظفي قصر الرئاســة غير 

املنتمني للجماعة.
وبحســب حتقيقات أجهزة األمن 
املصرية، فقد تبني أن فكرة وإعالن 
االنشقاق  اجلماعة  قيادات  بعض 
عنها كانت خدعة متفقا عليها 
حملاولة إيهام الســلطات املصرية 
اجلماعة،  عباءة  من  هؤالء  بخروج 
وتســهيل نقــل أمــوال لهــم 
اجلديدة  وكياناتهم  وحلساباتهم 
القيام  تســتخدم فيما بعد في 
بعمليات عنف وحراك ثوري وطرح 
هؤالء  ومن  للمصاحلــة،  مبادرات 
عبد املنعم أبــو الفتوح القيادي 
اإلخواني الذي أعلن انشقاقه عن 
اجلماعة، وكمــال الهلباوي الذي 
أعلن انشــقاقه أيضا بعد الزعم 

بوجود خالفات.

في تفاصيل جديدة لألمن المصري...

منشقو اإلخوان.. خدعة كبرى لتحويل األموال وتمويل الجماعة
تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
الفراتني  لتيار  العام  أكد األمني 
النائب محمد شياع السوداني 
أمس الثالثاء ان شركات الهاتف 
لم تســدد ضريبة الدخل خالل 

الفترة 2019-2005.
ان  متلفز  تصريــح  فــي  وقال 
بلغت  االتصاالت  شركات  ديون 
الى  تريليــون دينــار، الفتا   1.5
ان هيئــة اإلعــالم واالتصاالت 
غضت النظر عن ديون شركات 

االتصاالت.

واشــار االمــني العــام الى ان 
واالتصاالت  اإلعالم  رئيس هيئة 
علــي اخلويلــدي يتهــرب من 
موضحا  البرملاني،  االستجواب 
ان هيئــة اإلعالم "تواطأت" مع 
شركات النقال و"تعمدت" هدر 

املال العام.
يذكر ان برملانيني آخرين شككوا 
ان اخلويلدي مصاب  تردد عن  مبا 
بفيروس كورونــا وانه يتذرع به 
حتت  االستجواب  من  للتخلص 

قبة البرملان.

شركات االتصاالت مدينة بترليون ونصف الترليون دينار

السوداني : رئيس هيئة 
اإلعالم واالتصاالت يتهرب 

من االستجواب البرلماني

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2
تأهيل شبكات منطقة 

سيد غريب تمهيدا 
لعودة النازحين

 وزير التعليم يحث على 
تجسيد السمعة العلمية 

واألكاديمية للطالب العراقي

العراق والسعودية يستعرضان 
استراتيجية تطوير الصناعة 

بغداد - الصباح الجديد: 
باشــرت ماكات صــاح الدين قطــاع توزيع بلد 
أعمال تأهيل شــبكات التوزيع في منطقة سيد 
غريب التابعة لناحيــة يثرب ضمن احلدود اإلدارية 
لقضاء بلد متهيداً لعودة النازحني الى مناطقهم 

ضمن خطة وزارة الكهرباء .
وتضمــن العمــل الــذي نفذته ماكاتنــا  حفر 
وتنصيــب) ٤٥( عامود ضغط عالــي و)٣٠(عامود 
ضغط واطئ ومد ســلك املنيوم حجم ١٢٠ ملم 
بطول )8000( متر لشــبكات)11( kv، ونصب )٤( 
محوالت حجــم ٢٥٠ kv ، كما شــملت االعمال 
سحب سلك املنيوم بطول )10000( متر حجم ٩٥ 

لشبكات) ٢٢٠( فولت .
من جانــب اخر باشــرت ماكات مركــز صيانة 
االســحاقي بتنفيذ اعمال فصــل خطوط ال ١١ 
kv الجتاهــني لفك االختناقات التــي تعاني منها 
بعض املغذيات، ومت نصب)١٦٠( عامود ضغط عالي  
ومحوالت حجــم ٢٥٠ kv عــدد )٤( ضمن أعمال 

توسعة شبكات التوزيع..

بغداد - الصباح الجديد: 
اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
نبيل كاظــم عبــد الصاحب خال اســتقباله 
الطلبة املقبولني باملنحة الدراسية املصرية ضمن 
البرنامج التنفيذي بــني بغداد والقاهرة إن الوزارة 
وفرت مســارات عــدة لقبول الطلبــة في داخل 
العراق وخارجة الستيعاب أعداد اخلريجني ومتكني 
أصحــاب املعدالت منهم مــن حتقيق طموحهم 
وااللتحاق بالتخصصات العلمية التي يرغبون بها 

، سيما الطبية منها.
وأكــد أن اجلانبــني العراقي واملصــري اتفقا على 
توفيــر املنح اجملانية للطلبة العراقيني للدراســة 
في اجلامعات املصرية وأن 50 طالبا في الدراسات 
األولية والعليا سيباشــرون دراستهم في غضون 

أيام بينهم 19 طالبا في كليات الطب.
وأوصــى وزير التعليــم الطلبة بتمثيــل العراق 
خير متثيل وحث على جتســيد السمعة العلمية 
واألكادميية للطالــب العراقي املعروفة في احملافل 
الدولية واحلــرص على إدارة الوقت والتفاصيل من 
أجل إكمال املستلزمات الدراسية التي تقتضيها 
الشــهادة األكادميية والعودة الــى خدمة العراق 
وشــعبه معربا في الوقت نفســه عــن تفاؤله 
مبســتوى الطلبــة العراقيني ، مؤكــدا قدرتهم 
علــى التنافس كونهم جديريــن بالتميز وحتقيق 

متطلبات النجاح.

بغداد - الصباح الجديد: 
بحث وزيــر الصناعة واملعادن منهــل عزيز اخلباز 
مع وزير الصناعة والثروة املعدنية السعودي بندر 

اخلريف فقرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية .
وتضمن اللقاء الذي عقد عبــر اإلنترنت بحضور 
واملسؤولني  العامني  املدراء  املستشارين وعدد من 
في مركز الوزارة التباحث حول اخلطوات والفقرات 
التي تضمنها برنامــج تطوير الصناعة الوطنية 
واخلدمات اللوجستية وحتقيق اخلطط املستقبلية 
للعــام ٢٠٣٠ والتركيــز على األهــداف املطلوبة 
خللق اقتصاد قوي وغيرها مــن املواضيع وامللفات 

املشتركة .
وأشار الوزير إلى خطط وزارة الصناعة ومساعيها 
لتطوير الصناعة العراقية من خال اإلســتفادة 
من جتارب الدول الشقيقة واجملاورة ومنها اململكة 
العربيــة الســعودية واســتقطاب الشــركات 
املتخصصــة والرصينــة لإلســتفادة من فرص 
الــوزارة لتحقيق هدف  املتاحة لدى  اإلســتثمار 
النهوض بالقطاع الصناعي العراقي وخلق فرص 
عمل للشــباب . واكد ضرورة العمل والتنســيق 
املتواصل مع اجلانب الســعودي مــن خال عقد 
ملناقشة  مستمرة  بصورة  واللقاءات  اإلجتماعات 
التفاصيل املهمة وأهم املشكات والعقبات التي 
تواجه العمل بهذه اخلطط ، مشــددا في الوقت 
ذاته على أهمية أن تكون العاقة جيدة ومستمرة 
لتحقيق األهداف التي تخدم البلدين والشــعبني 

العراقي والسعودي.

عامر عبدالعزيز 

اعلنــت وزارة التجارة اغــاق ابواب 
املراكــز التســويقية فــي صوامع 
الكوفــة والنجــف االشــرف وابو 
صخيــر التابعة للشــركة العامة 
لتجارة احلبوب بعد االنتهاء الرسمي 

للموسم التسويقي .
عجي  عبدالرحمن  املهنــدس  وقال 
طوفــان رئيــس اللجنــة املركزية 
للتســويق فــي الشــركة العامة 

لتجارة احلبوب . 
بدأنــا املوســم التســويقي فــي 
اخلامس من تشــرين الثاني املاضي 
بعد اســتام اول كمية من الشلب 
لتتصاعد وتيرة التسويق في موسم 
متميــز حقق اهداف كبيرة ياتي في 
الدكتور  واهتمام  رعايــة  مقدمتها 

عاء احمد اجلبوري وزير التجارة الذي 
كانت ابوابــه مفتوحة امام اجلميع 

وتفهم عمل الشركة . 
واضاف املدير العام مع انتهاء استام 
اخر كميات الشــلب املسوقة خملازن 
نكون قد طوينا صفحة  الشــركة 
موسم تسويقي كان متميز وناجح 
واالدارية  الفنيــة  املقاييس  في كل 
اســتطعنا فية ان نكون قريبني من 
الفاح واملزارع واســتطعنا ان نتخذ 
العديد من القرارات الفنية واالدارية 
املسوقني  اندفاع  في  التي ساهمت 
لتســليم محصولهم خملــازن وزارة 
التجارة على الرغم من تاخر وصول 

املستحقات املالية . 
وكشف املدير العام ان اجمالي مامت 
تسويقه  واستامه من الشلب في 
مخازن الشركة بلغ ) 259,888 ( طنا 
موزع ) 57,773( طنا شلب عنبر  و ) 

202,115 ( طنا شلب ياسمني . 
واســتعرض مديــر عام الشــركة 
اجمالي الكميات املسوقة النهائية 
والتــي  محافظــة  كل  وحســب 
بكمية  النجف  تصدرتها محافظة 
والديوانية  طنــا   )131,534  ( بلغت 
حلــت ثانيا بكميــة )94,307 ( طنا 
ثالثا بعد اســتامها  وبابل حلــت 
كمية ) 15,254( طنا وميسان جائت 
رابعا بعد تســويقها كمية )9,047( 
طنــا واملثنــى خامســا مبجموع ) 
7,035( طنا واخيرا صومعة الرفاعي 
التــي اســتقبلت مخازنها كمية ) 

2,709( اطنان  .
وحتــدث مدير عــام الشــركة عن 
انتاج اجملارش احلكوميــة للرز احمللي 
واستمرار عمل اجملارش في بايل وابو 
صخير والعمارة بثــاث وجبات من 
اجل تامــني املزيد مــن كميات الرز 

لتوزيعــه ضمن مفــردات البطاقة 
التموينيــة في عدد مــن احملافظات 
ومت وصــول الــرز العنبــر للمواطن 

البغدادي.
كما حققنــا اجناز البــدء بالتعاقد 
مع اجملارش االهلية وحســب نسب 
التي حددت من قبل  االســتخاص 
اللجنــة املركزيــة للتســويق في 
الشــركة ومنحنا الدعم واملساندة 
ان قررت  بعــد  االهلية  للمجــارش 
اللجنة رفع حصة كميات الشــلب 
اخملصصــة للمجــارش مــن )٢٥٠( 
طنا الــى )٥٠٠( طن ليتــم بعدها 
عرض حافز رفع مســتوى جتهيز كل 
مطحنة الــى )١٠٠٠( طن والعرض 
ملدة 10 ايام ، وبالفعل توجه العديد 
من اصحاب اجملارش االهلية من اجل 
التعاقد على وفق نسبة استخاص 

. ٪ )٥٨.٥(
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البصرة - سعدي السند: 

تابــع مكتب »الصبــاح اجلديد« 
أألنشــطة  البصرة عددا من  في 
والصحية  الطبيــة  والفعاليات 
بشــكل عام في مستشــفيات 
وأقســام ومراكــز دائــرة صحة 
البصرة وبالتنسيق مع الزماء في 

اعام الدائرة.

زيارة ميدانية مسائية الى 
املستشفيات

فقد اجــرى مدير عام دائرة صحة 
الدكتور عبــاس خلف  البصــرة 
التميمي زيارة ميدانية مســائية 
الفيحــاء  مستشــفى  الــى 
من  فريــق  برفقــة  التعليمــي 
اخلدمات  ملتابعة  التفتيش  قسم 
املقدمــة للمواطنــني مــا بعد 
الدوام الرســمي واهم احتياجات 

املواطنني. 
وذكــرت دائرة صحــة البصرة ان 
املديــر العام بــدأ زيارته بحضور 
رعد  الدكتور  املستشــفى  مدير 
الطوارئ حيث  بشــعبة  خميس 
اطلع على واقع اخلدمات املقدمة 
للمواطنــني وتواجــد املــاكات 
الطبية والصحية واخلدمات وتوفر 
العاجات ، واطلع على مســتوى 
والصحيــة  الطبيــة  اخلدمــات 
والنظافة وعمل االجهزة الطبية 

في الردهات العامة واخلاصة  . 
كما تابع ايضا مســتوى اخلدمات 
ردهات  في  للمواطنــني  املقدمة 
املركزة واالنعاش ،موجها  العناية 
جملة من التعليمات التي تصب 
باجتاه حتســني واقــع العمل في 

اقسام املستشفى.
زيارة  أيضــا  العام  املديــر  واجرى 
ميدانية مسائية الى مستشفى 
الشــفاء العــام بحضــور مدير 
الفنية  واالمور  التفتيش  قســم 
والعمليــات ملتابعــة مســتوى 
للمواطنني  املقدمــة  اخلدمــات 

ومعوقات العمل. 
وذكــرت دائرة صحــة البصرة ان 
املديــر العــام بدأ جولتــه بزيارة 
تابع  حيــث  الطــوارئ  شــعبة 
للمواطنني  املقدمــة  اخلدمــات 
الطبية  املاكات  وتواجد  مســاء 
والصحية واخلدمية اخلافرة وتوفر 

االدوية ، كما واصل جولته مبتابعة 
مســتوى العمــل فــي الردهات 

العامة واالجنحة اخلاصة . 
وتابع ايضا مــدى توفر االدوية في 
والردهات  الطــوارئ  صيدليــات 
، مشددا على  النظافة  ومستوى 
االرتقاء باخلدمات املقدمة  اهمية 
للمواطنني واالهتمام باتباع سبل 
الوقايــة ملواجهة خطــر فيروس 

كوررنا.

وحدة صحة األم والطفل تتابع 
خدماتها

وتابع قسم الصحة العامة وحدة 
والصحة  والطفــل  األم  صحــة 
األجنابيــة، اخلدمــات املقدمة في 
الصحية  للرعاية  الربــاط  مركز 

األولية.
وبينت الدكتورة جنان عبد الرزاق، 
الزيارة شــملت متابعة عمل  ان 
برامــج الوحدة ومت خــال الزيارة 
للمــاكات  املوقعــي  التدريــب 

العاملــة فــي برنامــج الرعاية 
املتكاملة لصحة الطفل وحديثي 
الى  التقييم.، مشيرة  مع  الوالدة 
الدورية  الزيــارات  متابعة  ضرورة 
لألطفــال دون ســن اخلامســة 
افضل  وتقدمي  الصحــي  للمركز 

اخلدمات للمواطنني.

شعبة السيطرة على األمراض 
غير االنتقالية

وتفقد قســم الصحــة العامة 
شعبة الســيطرة على األمراض 
غير االنتقالية، مركزي الســيف 
واألســاتذة للرعايــة الصحيــة 
األوليــة وجــرى خــال اجلولــة 
التفقديــة االطاع على اخلدمات 
والصحة  الســن  لكبار  املقدمة 

النفسية
وذكرت الطبيبة االختصاص إياف 
محمد صالح نفذنا زيارة اشرافية 
ملتابعة برامج الكشف املبكر عن 
الدم والســكري  ارتفــاع ضغط 

والصحة النفسية والكشف عن 
زيادة الوزن والسمنة، مع التأكيد 
البدني  النشــاط  اهميــة  على 
فــي الوقايــة من األمــراض غير 

االنتقالية.
نسعى  إياف،  الدكتورة  وأضافت 
من خال تكثيف الزيارات واجلوالت 
الــى تطويــر وحتســني اخلدمات 
املقدمــة للمواطنــني وخاصــة 
شــريحة كبــار الســن وتقليل 
ومضاعفات  اإلصابــة  مخاطــر 
السكري  خاصة  املزمنة  األمراض 

والضغط.

عملية نوعية الستئصال املرارة 
بواسطة الناظور 

وأعلنت دائــرة صحة البصرة عن 
قيام فريق طبــي متخصص في 
مستشــفى الصــدر التعليمي 
بأجراء عملية ناظورية الستئصال 
مرارة متقرحــة ملريضة تبلغ من 

العمر 35 سنة. 

وذكر اعام صحة البصرة نقاً عن 
الطبيب املشرف الدكتور لؤي نور 
العامة  اجلراحة  اخصائــي  الدين 
ان املريضة كانــت تعاني من آالم 
شديدة دامت مدة طويلة جدا من 
اجلهاز الهضمي واجلهاز التنفسي 
، وبعد اجراء الفحوصات املطلوبة 
تبــني وجــود ثاث حصــوات في 
متكررة  التهابــات  مــع  املــرارة 
والتصاقات في املــرارة، ومت ادخال 
ألجراء  العمليات  لصالة  املريضة 
ازالة  مــع  ناظورياً  املــرارة  رفــع 
االلتصاقات املوجودة اســتغرقت 
ملدة 40 دقيقة وقد تكللت العمية 
الفريق الطبي  تام بجهود  بنجاح 

والتمريضي في صالة العمليات.

عملية نوعية لرفع ناب مطمور
واعلنت دائــرة صحة البصرة عن 
قيام فريق طبــي متخصص في 
املركــز التخصصــي االول لطب 
بأجراء عملية جراحية  االســنان 

لرفع ســن النــاب املطمور داخل 
الفك العلــوي ملريضة عمرها ١٩ 

عاما.
وذكر اعام صحة البصرة نقا عن 
الدكتورة  اجلراحة  مسؤولة وحدة 
رحمــن  شــيماء  االختصــاص 
وماكها املتضمــن د. مصطفى 
حســن خاطي و د. حيــدر عبد 
الكرمي ان املريضة كانت تعاني من 
العلوي  الفك  االسنان في  تزاحم 
مع الم شديد فيها نتيجة ضغط 
الناب املطمور على جذور االسنان 
في الفــك، حيث مت رفع الســن 
املريضة  املطمور بنجاح واخرجت 

بصحه جيدة.
وبني مدير املركز الدكتور وســام 
كرمي ان املريضة ارسلت من وحدة 
تقومي االسنان الى وحدة العمليات 
ألجراء اجلراحــة املطلوبة ومن ثم 
لغرض  التقومي  وحدة  الى  اعادتها 
تركيــب التقومي الثابــت ملعاجله 

زحام وتراكب االسنان للمريضة.

»الصباح الجديد« تتابع أنشطة وفعاليات دائرة صحة البصرة

المدير العام يطلع على واقع الخدمات المقدمة 
للمواطنين مابعد الدوام الرسمي 

تابع مدير صحة 
البصرة مدى توفر 

االدوية في صيدليات 
الطوارئ ومستوى 

النظافة ، مشددا 
على اهمية االرتقاء 

بالخدمات المقدمة 
للمواطنين واتباع سبل 

الوقاية لمواجهة خطر 
فيروس كوررنا
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واسط - الصباح الجديد:
االدارة  قبــل  بتوجيه مباشــر من 
العليا في مقر الشــركة واملتمثلة 
علي  املهنــدس  العــام  مبديرهــا 
عبدالكرمي املوســوي حــول تقدمي 
أفضــل اخلدمــات للمواطنني من 
مادة الغاز السائل وبأسهل وأفضل 
الشركة  ماكات  باشــرت  الطرق 
الغاز  وخدمــات  لتعبئة  العامــة 
بالربط االبتدائي ملنظومة شبكات 
الزهراء  فــي مستشــفى  الغــاز 

التعليمي في محافظة واسط .
الشــبكات  وحدة  مســؤول  وقال 
في فرع واســط حســني جواد  إن 
فريق العمل اخملتــص قام في وقت 
ســابق بإجراء الكشــف املوقعي 
أماكن  محدديــن  للمستشــفى 
نصب اخلزانات وعددها وسعة مادة 
الغاز الســائل لها ووفق محددات 
الســامة واالمان والتي أبدت إدارة 
املستشــفى رغبتهــا الشــديدة 

لغرض  فيهــا  املنظومة  بنصــب 
أحتياجاتها ملادة الغاز الســائل في 
بعــض اعمالها ، مبيناً أن ماكاتنا 
قــد أكملــت عملها بربــط ومبد 
شبكة األنابيب وإيصالها باخلزانات 

اخلاصة باملنظومة .
العمل ضمن املشــاريع  ويعد هذا 
املهمــة واحليوية واالســتراتيجية 
التي تتبناها شــركتنا ملا تتمتع به 

من مزايا ناجحة مــن عدة جوانب 
ودرجات  والبيئية  االقتصادية  منها 
االمان العالية فيها والتي نالت رضا 
املواطنــني  من أصحــاب املطاعم 
الســكنية   واجملمعــات  واملــوالت 
واملعامل واملرافــق اخلدمية وغيرها 
املؤسســات  بعــض  عــن  فضًا 
احلكومية والتي شهدت في اآلونة 

االخيرة إقباالً كبيراً عليها . 

بغداد - الصباح الجديد: 
الدكتور خالد  التخطيــط  وزير  بحث 
بتــال النجم امس االثنني مع ســفير 
كوتارو  العراق ســوزوكي  لدى  اليابان 
والوفد املرافق اوجه التعاون املشــترك 
الصديقــني في مختلف  البلدين  بني 
اجملاالت ، وفي مقدمتهــا، االقتصادية 

واالستثمارية والتجارية .
كما جــرى بــني الطرفني مناقشــة 
واقع املشــاريع املنفذة من قبل وكالة 
التنميــة اليابانية »جايكا« في العراق 
والعمــل على إجنازها فــي توقيتاتها 
الزمنية، مبا يسهم في حتسني مستوى 

اخلدمات.
احلكومة  جهــود  الوزير  واســتعرض 
بتوفيــر  يتعلــق،  فيمــا  العراقيــة، 
الظــروف املناســبة لدعــم القطاع 
االســتثمارات  واســتقطاب  اخلاص، 
اخلارجية، داعيا الشركات اليابانية الى 
االستثمارية  الفرص  من  االســتفادة 

املتاحة في العراق.

من جانبه اعرب الســفير الياباني عن 
رغبة بــاده في تقــدمي الدعم للعراق 
، ســيما فيمــا يرتبــط باالجــراءات 
الورقة  تضمنتهــا  التي  االصاحيــة 

البيضاء .
علــى صعيد اخــر بحــث الوزير مع 
املتحدة،  االمم  ممثلي عدد من منظمات 
العاملة في العراق واقع االمن الغذائي 
واحلماية االجتماعية في ظل الظروف 
التي يواجهها العراق، متأثرا بتداعيات 

جائحة كورونا واألزمة املالية.
لقائــه ممثلي  الوزير خــال  وأوضــح 
منظمتي اليونسيف والعمل الدولية 
وبرنامج األغذيــة العاملي ان احلكومة 
العراقيــة تبــذل جهودا اســتثنائية 
الصحية  والتداعيات  الظروف  الحتواء 
على  اثارهــا  وتقليــل  واالقتصاديــة 
واجملتمع  والفقيرة  الهشــة  الشرائح 

بنحو عام .
واشــار الوزيــر إلى  قــرب اإلعان عن 
الذي  االجتماعيــة،  احلماية  برنامــج 

يهدف إلى تعزيز فاعلية االســتجابة 
وتســريع االصاح، في نظام البطاقة 
التموينية وشبكة احلماية االجتماعية 
، مبا يسهم في دعم الشرائح الهشة 

في اجملتمع.
من جانبهــم اعرب ممثلــو املنظمات 
الدولية عن استعدادهم لتقدمي املزيد 
من الدعم جلهــود احلكومة العراقية، 
اإلصاحية،  واملشــاريع  البرامج  إلجناز 
التي يتطلبها الوضع الغذائي وشبكة 
العراق،  فــي  االجتماعيــة  احلمايــة 
مشــيدين في الوقت نفسه، باجلهود 
واخلطوات واإلجــراءات  التي اتخذتها 

وزارة التخطيط، في هذا السياق.
استعرض مستشار صندوق  ذلك  إلى 
مهدي  الدكتور  للسكان  املتحدة  االمم 
العاق، جوانب التعاون املشــترك بني 
العراق ومنظمات االمم املتحدة اخملتلفة 
املقبلة  القريبــة  االيــام  ان  ، مبينــا 
ستشــهد اجنــاز عدد مــن اخلطوات 

املهمة في مجال هذا التعاون. 

»تعبئة الغاز« تمد شبكة انابيب الغاز 
في مستشفى الزهراء التعليمي بواسط

العراق واليابان يبحثان تعزيز 
التعاون المشترك بين البلدين
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قــال متحدث باســم وزارة اخلارجيــة األميركية، 
ليلــة امس الثالثاء ، إن الرئيس، جــو بايدن، ملتزم 
بالتأكــد من أن الشــركات الصينيــة ال ميكنها 
إساءة اســتخدام البيانات األميركية واختالسها، 
وسيضمن أال ينتهي األمر بالتكنولوجيا األميركية 

إلى دعم »األنشطة اخلبيثة« للصني.
وأضاف املتحدث في تعليقات عبر البريد اإللكتروني 
لوكالــة رويترز »نحــن بحاجة إلى اســتراتيجية 
شاملة ومنهج يعالج فعلًيا النطاق الكامل لهذه 
القضايا، بدالً من النهج اجملزأ للســنوات القليلة 

املاضية«.
وفي وقــت ســابق، هاجمــت املتحدثة باســم 
البيت األبيض، جني ســاكي، الصــني، مؤكدة أن 
إيقاف االنتهاكات  الواليات املتحدة »حريصة على 
الصينية«، وقالت إن واشنطن »تعمل مع حلفائها 

من أجل ذلك«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن وزير االســتخبارات اإلسرائيلي، إيلي كوهني، 
أنه أجرى زيارة رســمية إلى الســودان ملناقشــة 
اخلطوات املقبلــة في اتفاق تطبيع العالقات، الذي 

وقعته الدولتان في أكتوبر، بوساطة أميركية. 
وقال كوهني، في بيان نشر بعد عودته إلى إسرائيل: 
»أنا واثق بــأن هذه الزيارة وضعت حجر األســاس 
للعديد من مجاالت التعاون املهمة، والتي ستخدم 
مصلحة إسرائيل والسودان، إضافة إلى االستقرار 

األمني في املنطقة«. 
وانضم الســودان إلى اإلمــارات العربية والبحرين 
واملغــرب، العــام املاضي، إلــى اتفاقــات تطبيع 
العالقــات مع إســرائيل، بوســاطة إدارة الرئيس 
األميركي السابق، دونالد ترامب، بينما أكدت إدارة 

جو بايدن نيتها البناء على هذه االتفاقيات. 
ويعد كوهني أول وزير إسرائيلي يجري رحلة رسمية 
كهــذه إلى الســودان، وقال إنه التقــى بعدد من 
القادة السودانيني وأن الوفد اإلسرائيلي ناقش عدة 
قضايا دبلوماســية وأمنية مع مضيفيه، إضافة 

إلى خطط للتعاون االقتصادي. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وجه اإلدعاء العام في مدينة، ســان أنطونيو، بوالية 
تكســاس األميركية تهمــا تتعلق بتقــدمي دعم 

لوجستي ومادي لتنظيم داعش اإلرهابي.
وذكــر موقع »ببلك« اإلخبــاري أن املدعي العام في 
ســان أنطونيو، قد وجه تلك االتهامات لشاب يبلغ 
مــن العمر 22 عامــا، ويدعى، جايلني كريســتوفر 
مولينــان بعد اعتــراف األخير بأنه قــد دعما ماديا 

لتنظيم داعش.
وأقر مولينا املعروف باسم »عبد الرحيم« أنه تعاون 
مع رجل يدعى كريستوفر شــون  ماثيوز، 34 عاما، 
واملعروف حركيا باسم« علي جبريل« لتقدمي الدعم 
لداعش، وتلقي مواد أطفال إباحية، منذ مايو 2019.

وأوضح مولينا في اعترافاته أنــه تعاون مع ماثيوز 
وأشخاص آخرين لتقدمي »خدمات« لداعش من خالل  
إدارة مجموعة محادثة مشــفرة تضم أشــخاصا 
يؤيدون أيدلوجية داعــش، والعمل على جتنيد أفراد 
لالنضمــام للتنظيــم اإلرهابي، ونشــر تعليمات 

بكيفية صنع قنابل يدوية. 
أفادت تقاريــر إعالمية بإلقــاء القبض على جندي 
باجليش األمريكي يبلغ مــن العمر 20 عاًما وتوجيه 
اتهامات له تتعلــق بـ«اإلرهاب الفيدرالي«، وفقا ملا 

ذكر موقع »بيزنس إنسايدر«.
و أقر مولينــا أيضا بأنه مذنب فــي قضية تتعلق 
بتلقي مــواد إباحية خاصة بأطفــال، وذلك بعد أن 
عثرت الســلطات الفيدرالية على 18 صورة إباحية 
ألطفال على هاتفه الذكي بتاريخ 18 ســبتمبر من 

العام 2020.

محاكمة أميركي بتهمة 
تقديم الدعم لداعش

واشنطن تؤكد: التكنولوجيا 
األميركية لن تدعم 

»األنشطة الخبيثة« للصين

زيارة خاطفة لوزير 
االستخبارات اإلسرائيلي 

إلى السودان 

متابعة ـ الصباح الجديد:

األزمــات  مجموعــة  وســط 
التــي يعاني منها لبنــان، قال 
اقتصاديــون إن إجراء إصالحات 
جذرية بات ضرورة حتمية لبقاء 
البلد املمزق سياسيا واقتصاديا.

وتأتــي هذه التحذيرات وســط 
تفشي فيروس كورونا املستجد 
ســاهمت  والتي  لبنــان  فــي 
زيادة خنق اقتصاد  تداعياته في 
البالد الذي لم يتعاَف حتى اآلن 
من تبعات انفجــار مرفأ بيروت 
الهائل في 4 أغسطس املاضي.

طرابلــس  مدينــة  وشــهدت 
االثنني،  األول  لبنان امس  شمال 
مواجهــات بني القــوى األمنية 
لتمديد  رافضــني  ومتظاهرين 

حالة اإلغالق التام في البالد.
وقال وزيــر االقتصــاد اللبناني 
في  الســعيدي،  ناصر  األسبق، 
تصريح نشــره موقــع »صوت 
أميــركا«، إن لبنــان لديه ثالث 
أعلى نسبة دين إلى الناجت احمللي 
اإلجمالي فــي العالم، ويحتاج 
إلى إعــادة هيكلــة اقتصادية 

واسعة النطاق.
وأضــاف: »باملقارنة مــع الدول 
التي واجهت أزمــات اقتصادية 
وأيسلندا،  واألرجنتني  كاليونان 
فإن الدين العام اللبناني يتجاوز 

األرقام في تلك الدول«.
وأردف: »نشــهد انخفاض الناجت 
احمللــي اإلجمالــي احلقيقي في 
عــام 2020 بنحــو 20 في املئة، 
وهــو الناجت الــذي انخفض في 
عــام 2019 بواقع 7 فــي املئة. 
هــذا كســاد هائل أكبــر من 
الكســاد الكبير الذي حدث في 

الثالثينات«.
وزيــرا  كان  الــذي  الســعيدي 

عامي  بني  والتجــارة  لالقتصاد 
1998 و2000، يقــول أيضــا إن 
مليــارات الــدوالرات من أصول 
لبنان املسروقة يجب أن تسترد، 
مشــيرا إلى أن »السياســيني 
الفاسدين ونخبة رجال األعمال 
في لبنان يجب أن يحاسبوا على 
ما فعلوه إليصال البالد إلى مثل 

هذا الوضع الصعب«.
وقال إنهم »دمروا لبنان فعليا«، 
لبنان  أنهم »يحتجزون  موضحا 

اآلن كرهينة«.
أيام  بعد  التصريحات  تأتي هذه 
من تســلم القضــاء اللبناني 
الســلطات  مــن  مراســلة 
تتضمــن طلب  السويســرية، 

بتحقيق جنائي جتريه  مساعدة 
بشــأن حتويالت ماليــة بقيمة 
400 مليــون دوالر تخص حاكم 
مصــرف لبنان، رياض ســالمة، 
لوكالة  وفقــا  منــه،  ومقربني 

فرانس برس.
ردا على ذلك، قال ســالمة في 
بيــان إن »كل األخبــار واألرقام 
املتداولة في بعض اإلعالم وعلى 
االجتماعي  التواصــل  مواقــع 
مضخمــة جــدا وال متــت إلى 
وتهدف بشــكل  الواقع بصلة، 
إلى ضرب صورة املصرف  ممنهج 

املركزي وحاكمه«.
من جانبها، قالت الباحثة ليديا 
أسود من كلية باريس لالقتصاد، 

السياســية  »النخــب  إن 
القطاعني  قســمت  والتجارية 
العــام واخلاص فــي لبنان فيما 
بينها، مــا أوجد نظاما ميكنهم 
الريع على أي  من خالله جنــي 

نشاط اقتصادي تقريبا«.
في أول تقديــر للدخل القومي 
الثروة فــي لبنان منذ  وتوزيــع 
أســود  وجــدت  الســتينيات، 
أن »أغنــى واحد فــي املئة من 
ربع  على  يحصلــون  اللبنانيني 
إجمالي الدخــل القومي، بينما 
يحصل النصف األفقر على أقل 

من 10 في املئة«.
وحــذرت أســود من أنــه بدون 
وفوريــة،  جذريــة  إصالحــات 

سيصبح لبنان دولة فاشلة.
وتسببت جائحة فيروس كورونا 
حادة  أزمة  تأجيج  في  املستجد 
من عدم املســاواة فــي جميع 
أنحــاء العالم، بحســب تقرير 
صــادر عن منظمة أوكســفام 

الدولية.
ويطالب اجملتمــع الدولي القادة 
حكومة  بتشــكيل  اللبنانيني 
جديدة لســن إصالحــات طال 
يتســنى  حتــى  انتظارهــا، 
الــدوالرات من  تدفق مليــارات 
املســاعدات املوعــودة من قبل 

املانحني.
الوزراء  رئيــس  لكن محــاوالت 
املكلف سعد احلريري بتشكيل 

حكومة مــن املتخصصني غير 
احلزبيني تعثرت حتى اآلن؛ بسبب 
السياســية  الفصائل  تنافس 
علــى مقاعد وزارية رئيســية، 
وكذلــك اخلالفات مــع الرئيس 
املسيحي  احلليف  عون،  ميشال 

حلزب اهلل املدعوم من إيران. 
خســرت  املاضي،  أكتوبر  ومنذ 
الليرة اللبنانية أكثر من 70 في 
الدوالر  أمــام  قيمتها  من  املئة 
ارتفاع  األميركي، ما ساهم في 
أســعار الســلع واخلدمات في 
البلد  يدخل  الــذي  األمر  البالد، 
اقتصادية جعلت  أزمة  بأســوأ 
الكثير مــن املواطنني في حالة 

فقر.

الفاسدون احتجزوا البالد »رهينة«

لبنان يحتاج اإلصالح الجذري وإعادة هيكلة
اقتصادية واسعة النطاق

في لبنان ثالث أعلى 
نسبة دين إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي 
في العالم، ويحتاج 

إلى إعادة هيكلة 
اقتصادية واسعة 

النطاق

االغالق يضيف اعباء كبيرة على االقتصاد اللبناني

متابعة ـ الصباح الجديد:

يستخدم اجليش األميركي مجموعة 
مــن املوانــئ والقواعــد اجلوية في 
العربية  للمملكة  الغربية  الصحراء 
الســعودية، ويطور خيــارات عديدة 
حدوث  حالــة  فــي  الســتخدامها 
صراع مع إيــران، وفًقا ملا ذكره القائد 
العســكري األميركــي األعلــى في 
املنطقة، اجلنــرال فرانك ماكنزي في 
»وول ســتريت  مقابلة مع صحيفة 

جورنال«. 
ولم يتم االعالن عن اســتخدام تلك 
كبار  يبحث  بينما  القواعد ســابًقا، 
القادة العســكريني عن بدائل لنقل 
املنطقة  عبر  بأمــان  والعتاد  القوات 
للصواريــخ  تعرضهــم  لتقليــل 

الباليستية اإليرانية.
وتتمركــز عــدة آالف مــن القــوات 
األميركية واملقاتالت النفاثة، وغيرها 
من األســلحة، فــي قاعــدة األمير 
سلطان اجلوية بالسعودية، منذ عام 
2019، للرد على التهديدات اإلقليمية 

من إيران.
ومت إرســال القوات مــن قبل الرئيس 
ترامب،  دونالــد  الســابق،  األميركي 
الذي أقام عالقــات وثيقة مع القادة 
السعوديني حتى بعد مقتل الصحفي 

الســعودي، جمال خاشــقجي، في 
قنصليــة تابعة للمملكــة العربية 

السعودية في تركيا عام 2018.
بينمــا أشــارت إدارة الرئيــس جــو 
بايدن إلى أنهــا تخطط التخاذ نهج 
أكثــر صرامة جتاه اململكــة العربية 
الســعودية، ال ســيما فيما يتعلق 

بقضايا حقوق اإلنسان. 
ومع ذلك، أشار املسؤولون األميركيون 
إلى أن اخملاطر احملتملة املستمرة التي 
تشــكلها إيران ال تزال متثــل اعتبارًا 

رئيسًيا.
إنه  بايــدن  في غضــون ذلك، قــال 
يخطط إلعــادة الواليات املتحدة في 
االتفاق النووي اإليراني الذي ساعد في 
إبرامه في ظل إدارة الرئيس األميركي 

السابق، باراك أوباما، عام 2015. 
لكــن، وبعد هجوم بطائرة مســيرة 
الســبت في وســط مدينة الرياض، 
األميركيــة  اخلارجيــة  وزارة  نــددت 
تأكيد دعم  أعــاد  بيان  بالهجوم في 

واشنطن للدفاع السعودي.
وقــال املتحــدث باســم اخلارجيــة 
نعمل  »بينما  برايس:  نيد  األميركية، 
علــى تهدئة التوترات فــي املنطقة 
مــن خــالل الدبلوماســية املبدئية 
سنساعد أيًضا شريكتنا السعودية 
فــي الدفاع ضــد الهجمــات على 
الذين  أولئــك  ومحاســبة  أراضيها 

يحاولون تقويض االستقرار«.
وال تــزال حدة التوتــرات بني الواليات 
املتحدة وإيــران مرتفعة، على الرغم 
من شــعور املســؤولني العسكريني 
األميركيني باالرتيــاح، ألن طهران لم 
حتــاول ضرب القــوات األميركية في 

العــراق أو مهاجمــة مصاحلها قبل 
كان  كما  بايــدن،  الرئيــس  تنصيب 

يخشى العديد من املسؤولني.
خطير،  هجوم  شن  إمكانية  وأجبرت 
أو القوات األميركية  على السعودية 
فــي املنطقــة أو حلفــاء آخريــن، 

األميركيني  العســكريني  املسؤولني 
علــى اتخاذ مــا يســمونه إجراءات 
نشوب  الحتمال  لالستعداد  حكيمة 

صراع مع إيران.
وقــال مســؤولون إن هــذا التهديد 
احملتمل قد يساعد في حتديد سياسة 

بايدن اجلديدة جتاه املنطقة وقد  إدارة 
يخفف من الطموحات إلعادة ضبط 
الشرق  ودبلوماســي في  عســكري 

األوسط.
ويزعم مســؤولون إيرانيون، أن وجود 
الواليات املتحدة وقوات أجنبية أخرى 
في الشرق األوسط هو سبب رئيسي 
»للوضع الفوضوي وانعدام األمن في 

منطقتنا«.
إيران لدى  املتحدث باسم بعثة  وقال 
األمم املتحدة علي رضا ميريوسفي إن 
إيران لم تبدأ حربا منذ أكثر من قرنني 
وتسعى لـ »عالقات سلمية« مع كل 

جيرانها.
وأضــاف أن أي خطــة طــوارئ »لن 
تكــون منطقيــة إال إذا كانت دولة 
أخــرى تعتزم مهاجمة إيــران، ونحن 
مصممون على الدفاع عن أنفسنا إذا 

تعرضنا للهجوم«.
بينمــا قال قائــد القيــادة املركزية 
إن خطة  اجلنرال ماكنزي،  األميركية، 
القواعــد اجلديــدة منحت  إنشــاء 
الواليات املتحــدة مرونة إضافية في 
املنطقــة من خالل تعقيــد خيارات 

اخلصم.
واململكة  املتحدة  الواليات  وتتفاوض 
العربيــة الســعودية علــى خطط 
لالســتثمار في البنية التحتية لكل 
مــن املوانــئ التجاريــة والصناعية 

في ينبــع الســاحلية باإلضافة إلى 
قاعدتني جويتني، في تبوك والطائف، 
لالســتخدام  قابلية  أكثــر  جلعلها 

للجيش األميركي. 
الدراسة،  قيد  إضافية  مواقع  وهناك 
لكن اجلنرال ماكنزي رفض حتديد تلك 

املواقع.
وكشــف ماكنــزي إن الســعوديني 
ســيدفعون مقابل حتسينات البنية 
والتي  املواقــع،  مــن  ألي  التحتيــة 
ســُتعتبر »ذات اســتخدام مزدوج«، 

وليس لألغراض العسكرية فقط. 
وقــال كذلك إنــه على مــدار العام 
املاضــي أو أكثر، أجــرى اجليش عدة 
عمليــات جتريبية فــي املواقع لنقل 

املعدات من وإلى املنطقة. 
ومت نقــل القــوات واألســلحة عبر 
املوانــئ والقواعــد إلثبــات كيفية 
اســتخدام املواقع لنشر القوات مع 
للصواريخ  التعــرض  احتمال  تقليل 

الباليستية اإليرانية.
وقال ماكنــزي إن القواعد اجلديدة ال 

تُستخدم في تعزيز احلرب مع إيران.
ومن شــأن املواقــع الســعودية أن 
التي  القواعد  لعشــرات  بدائل  توفر 
تســتخدمها الواليــات املتحدة في 
جميــع أنحاء املنطقة، مبــا في ذلك 
ميناء الشعيبة في الكويت أو ميناء 

العديد.

تقـرير

القوات األميركية تنتشر في الصحراء الغربية للسعودية  
»خيارات لمواجهة إيران«

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قــال اجلنرال فرانــك ماكنزي، قائد 
كل  إن  األميركية،  املركزية  القيادة 
من الواليات وإيــران ميتلكان فرصة 
جديــدة بعد تنصيــب الرئيس جو 
بايدن، مؤكدا أن شــكل العالقات 
بني البلديــن في ظــل إدارة بايدن 
لم تتضح بعد، وفقا ملوقع »صوت 

أميركا«.
وكان بعــض احملللني اعتقــدوا أن 
أو وكالئها فــي املنطقة من  إيران 
الهجمات  بعض  يشنوا  أن  املمكن 
في األســابيع األخيرة إلدارة ترامب، 
فــي الذكرى األولى ملقتل قاســم 

سليماني، قائد فيلق القدس.
وأضاف ماكنــزي: »لقد متكنوا إلى 

حد كبير من إخبــار )وكالئهم( أن 
هذا ليــس الوقت املناســب إلثارة 
احلرب«، وتابــع »ليس كل هذا على 
األرجح نتيجة العنصر العسكري. 
أنــا متأكد من أن هناك حســابات 
سياســية في إيــران للوصول إلى 
إدارة جديدة ومعرفــة ما إذا كانت 

األمور ستتغير«.

األميركــي  اجليــش  يســتخدم 
والقواعد  املوانــئ  مجموعة مــن 
الغربية  الصحــراء  فــي  اجلويــة 
الســعودية،  العربية  للمملكــة 
ويطور خيارات عديدة الستخدامها 
فــي حالة حدوث صراع مــع إيران، 
وفًقا ملــا ذكره القائد العســكري 

األميركي األعلى في املنطقة.

وفي سياق متصل، قال شيوي وانغ، 
طالب أميركي صيني ُســجن في 
إيران من 2016 إلــى 2019 بتهمة 
التجسس: »على حد علمي، هناك 
أربعــة أميركيني علــى األقل في 
الســجن في إيران. ويجب إعادتهم 
تخفيف  أي  قبــل  بالدهــم  إلــى 

للعقوبات املفروضة على إيران«.

وأكد وانغ أنه ال ينبغي إلدارة بايدن 
أن تخفف مــن موقفها حتى يتم 
إعادة جميــع األميركيني احملتجزين 
أنه  من قبل احلكومة. وأشــار إلى 
يعتقد أنه على بايدن »االســتفادة 
له  املقدمة  املاليــة  العقوبات  من 
من خالل سياسة الضغط األقصى 

إلدارة ترامب«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
عرفت هولنــدا امس الثالثاء موجة 
أعمــال عنــف نفذها  ثانيــة من 
معارضــون لقــرار حظــر التجول 
انتشار جائحة  الذي من شأنه جلم 
بايدن  جو  يتوقــع  فيما  كوفيد19- 
تأمــني املناعة اجلماعيــة في وجه 
الفيروس بحلول الصيف املقبل في 

الواليات املتحدة.
وتســبب قرار حظــر التجول الذي 
فرض منذ نهاية األســبوع املاضي 
في هولندا للمرة األولى منذ احلرب 
مع  شغب  بأعمال  الثانية،  العاملية 

مواجهــات بني محتجــني والقوى 
األمنيــة وأعمــال تخريــب طالت 
متاجر في مدن امســتردام وروتردام 
والهاي الرئيســية فضــال عن مدن 
أصغر مثــل هارلم واميرســفورت 

وخيلني ودين بوش.
وأوقف أكثر من 70 شــخصا امس 
التلفزيون  بحســب  االثنــني  األول 

الهولندي العام »نوس«.
وأعلــن رؤســاء بلديات مــدن عدة 
أنهم ســيتخذون إجــراءات طوارئ 
في محاولــة لتجنــب اضطرابات 
جديدة. فقــد أصدر رئيــس بلدية 

روتــردام أحمد أبو طالب مرســوما 
يسمح للشرطة بتكثيف عمليات 

التوقيف.
وكانت الشــرطة أوقفت في الليلة 
الســابقة 250 شــخصا في مدن 
عدة. وندد رئيس الــوزراء مارك روته 
ب«العنف اإلجرامــي« معتبرا أنها 
»أســوأ أعمال شــغب في غضون 

أربعني عاما«.
وأضــاف »هــذا ال ميت بصلــة إلى 
النضال مــن أجل احلريــة. نحن ال 
نتخذ هــذه اإلجــراءات كلها جملرد 
ملكافحة  بذلك  نقوم  االســتمتاع. 

فيروس والفيروس هو الذي يخطف 
حريتنا راهنا«.

وشهدت طرابلس كبرى مدن شمال 
لبنان أعماال مماثلة امس األول االثنني 
طرابلس  ســرايا  احملتجون  ورشــق 
باحلجارة وأحرقــوا إطارات، وتطورت 
االحتجاجات الحقــًا إلى مواجهات 
مــع القوى األمنية مع اســتخدام 
الغاز املســيل للدمــوع والرصاص 

املطاطي.
وأفــاد الصليــب األحمــر اللبناني 
عن إصابــة أكثر من 30 شــخصاً 
بجــروح، مت نقل ســتة منهم إلى 

السلطات  وكانت  املستشــفيات. 
التام  العام  اإلغالق  مددت  اللبنانية 

حتى الثامن من شباط.
ونفد صبر سكان العالم من جائحة 
حترمهم منذ ســنة من حرياتهم. 
ففي فرنســا التي فرضت منذ مدة 
احلكومة  تــدرس  ليليا،  جتول  حظر 
خالل األســبوع احلالي إمكان فرض 
إغالق محتمل سيكون الثالث منذ 

بدء اجلائحة.
وتتواصل القيود أو تشــدد في وقت 
بدأت فيــه حمــالت التلقيح منذ 
شهر. وأعطيت أكثر من 63,5 مليون 

في  ألشخاص  اللقاحات  من  جرعة 
مــا ال يقل عن 68 بلــدا أو منطقة 

بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.
وأســفر كوفيد19- عــن وفاة ما ال 
يقل عن 2,1 مليون شخص وإصابة 
أكثر مــن 99,1 مليونا وفق حصيلة 
األول  امــس  برس  فرانس  لوكالــة 

االثنني.
وجتــاوزت املكســيك امــس األول 
االثنــني عتبة 150 ألــف وفاة فيما 
تبقى الواليــات املتحدة أكثر الدول 
تســجيال للوفيات مع ما يزيد عن 

420 ألفا.

جنرال أميركي يؤكد وجود »فرصة جديدة« للتفاوض مع إيران

أعمال شغب في هولندا ينفذها معارضون لحظر التجوال بسبب كورونا 
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بغداد - الصباح الجديد: 
عاودت اســعار صرف الــدوالر مقابل الدينار 
العراقي الــى االرتفاع في اســواق البورصة 

الرئيسية واالسواق احمللية امس الثالثاء .
اما اسعار ســعر الصرف في االسواق احمللية 
فقــد ارتفعت ايضــا حيث كان: ســعر بيع 
الدوالر 146,000 وسعر شراء الدوالر144,000 

الصباح الجديد - وكاالت: 
ارتفعــت أســعار الذهب فــي تعامالت يوم 
امس الثالثاء في ظل استمرار الضغوط على 

الدوالر.
وصعد الذهب في املعامــالت الفورية 0.2 % 
إلى 1855.40 دوالرا / األونصة خالل اجللســة. 
وانخفضت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 

%0.1 عند نحو 1855 دوالرا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت 
الفضــة %0.8 إلــى 25.6 دوالرا لألونصــة ، 
كما ارتفع البالتني %0.3 إلــى 1101.6 دوالرا 

والبالديوم %0.2 إلى 2358.2 دوالرا. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أبــدى بنك االســتثمار األمريكــي مورجان 
ستانلي حذرا واضحا بشأن توقعاته لنتائج 
األوروبية خالل  النفطية  شــركات اخلدمات 
العــام املاضي ككل حيــث خفض بالفعل 
وود جــروب  األربــاح لشــركتي  تقديــرات 

وبتروفاك، بعد حتديث بيانات تداولهما.
ونقلــت وكالة بلومبرج لألنبــاء عن التقرير 
الذي أعده ساســيكانته تشيلوكورو احمللل 
االقتصادي فــي بنك االســتثمار األمريكي 
القول إنه مــن املتوقع أن يكــون أداء أغلب 
شــركات اخلدمات النفطيــة األوروبية التي 
النصف  التقرير محبطا خــالل  يشــملها 
الثانــي من العــام املاضي ســواء من حيث 
التعاقــدات اجلديــدة أو قائمــة التعاقدات 

املتراكمة.
فــي الوقت نفســه يتوقع محللــو البنك 
األمريكي حتســن هامــش أرباح شــركات 
النصف  األوروبية خالل  النفطيــة  اخلدمات 
الثانــي من العام املاضــي مقارنة بالنصف 
األول مــن العــام بفضل إجــراءات خفض 
النفقات، وإن كان من احملتمل إعالن ملزيد من 
االضطراب في أنشــطتها خالل الربع األخير 
مــن العام بســبب جائحة فيــروس كورونا 

املستجد.
ومن املتوقع أن يتركز اهتمام أسواق املال على 
مدى جناح هذه الشركات في حتقيق اخلفض 

املستهدف للنفقات خالل العام املاضي.

ارتفاع طفيف في سعر 
صرف الدوالر 

صعود اسعار الذهب 
امام ضعف للدوالر

بنك االستثمار االميركي 
يتوقع نتائج محبطة لشركات 
الخدمات النفطية األوروبية 

اقتصاد4

متابعة ـ الصباح الجديد:

ناقشــت ادارة الشــركة العامــة 
العــراق، تنفيذ  لســكك حديــد 
مشــروع )بصــرة - فــاو( اخلدمي 
االســتراتيجي، ومشــروع القطار 
املعلق »كربالء - جنف - ســماوة«، 
مع وفد من شــركة »يابي مركزي« 

التركية.  
وذكرت الشــركة في بيــان، تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد«  »الصبــاح 
ان »مديرهــا طالب جــواد كاظم 
احلسيني التقى بوفد شركة )يابي 
الشركة  التركية في مقر  مركزي( 
لالطالع على اهم مشاريع الشركة 
املعروضة لالستثمار ، ومد خطوط 

السكك احلديد ».  
انه  البيان،  بحسب  احلسيني  وقال 
النقل  وزير  »على ضوء توجيهــات 
باعتماد الشركات الرصينة بتنفيذ 
قانون  ضمن  الســكك  مشــاريع 
اجلدوى  ذات  العراقــي  االســتثمار 
االقتصادية، مت خالل اللقاء وبحضور 
مختصني من شــركة الســكك، 
مشروع  تنفيذ  ودراســة  مناقشة 
االستراتيجي  اخلدمي  فاو(  )بصرة- 
ومشــروع القطار املعلق )كربالء - 

جنف - سماوة(«.  
وتابع، »متت مناقشة اهم املشاريع 
الى  الربط  ومحــور  املســتقبلية 
تركيا عبر القناة اجلافة اضافة الى 
اخلطوط  كفاءة  برفــع  امكانياتها 
الفرعيــة والرئيســية بتاهيلهــا 
ضمــن املواصفــات العاملية لزيادة 
قطارات  انســيابية ســير  وتأمني 

املسافرين والبضائع«.  
واشــار البيــان الــى ان »اللقــاء 
الشــركة  اعضاء  برغبــة  اختتم 
مشاريع  تنفيذ  بدراســة  التركية 
اعمال خطوط الســكك العراقية 
واالجتماعات  اللقــاءات  ومواصلة 
التي من شــانها تنفيذ مشــاريع 

السكك بطريقة االستثمار«.  
في سياق ذي صلة، كان وكيل وزير 
التخطيط، ماهر حماد جوهان، قد 
أكــد مطلع كانــون الثاني احلالي، 
أن »مشــروع قطار بغــداد املعلق 
ســيكون على مراحل يبدأ العمل 

فيه خالل هذا العام«.  
وأضــاف »العمــل بهذا املشــروع 

سيســتمر من 3 الى 5 ســنوات، 
حيــث يبدأ مــن مدينة الشــعب 
الكاظميــة  مبنطقــة  وينتهــي 
كمرحلة أولى«، مشيراً الى ان »هذا 

املشروع يجب ان يتم«.  
العامــة  الشــركة  وكشــفت 
لســكك احلديد، في وقت ســابق، 
أن خط ســكة املوصل ســيفعل 
رئيس  أن  مبينــة  خالل شــهرين، 
الوزراء مصطفــى الكاظمي وّجه 
لالســتثمار  التركية  الشــركات 
الســككي، وفيما أشارت إلى أنها 
طرحت فكرة لربط ســكك احلديد 
مباشرة مع تركيا دون املرور باألراضي 
أنها بصدد دراسة  السورية، أكدت 
عدة عروض استثمارية من شركات 

أجنبية وعراقية.   
وقال مديــر عام الشــركة طالب 
احلسيني  في تصريح صحفي ، إن 
»رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
خالل زيارته األخيرة الى تركيا وجه 
دعوة للشركات التركية لالستثمار 
في العراق بشكل عام، واالستثمار 

بشكل خاص للربط السككي«.    
اســتثمارات  »هنالك  أن  وأضــاف 
عديدة في الســكك احلديد، أولها 
مشــروع بصرة – فاو، بعد املباشرة 
هناك  الكبير، ستكون  الفاو  مبيناء 
سكة رابطة من الفاو إلى البصرة 
ثم إلى بغــداد واملوصل، ومنها إلى 
تركيــا وأوربــا تركيا، لالســتفادة 
من مــرور البضائــع وتفعيل أجور 
الترانزيــت الذي ســيحقق أرباحا 
وإيرادات كبيــرة«، مبينا أن »الربط 
السككي يتمتع مبزايا عديدة، منها 
احملافظة على الطرق واجلسور، وهي 
باألساس خطوة ستراتيجية لنقل 
من  واألهم  واملســافرين،  البضائع 
هذا هو تفعيــل القناة اجلافة التي 
تعد فــي العراق جزءا من منظومة 

طريق احلرير«.    
وأشــار إلــى أن »الشــركة لديها 
أيضا مشــروع كربالء – جنف، وهو 
من املشــاريع املعلنة ضمن اخلطة 
االســتثمارية، وهناك مشروع آخر 
مســيب – كربالء – جنف – سماوة، 

اخلط القوســي بطــول 250 كليو 
 70 متــر، كربــالء – جنف بطــول 
كيلو متر، بصــرة - فاو بطول 100 
كيلو متر، هذه املشــاريع معروضة 
كفرص اســتثمارية«، الفتا الى أن 
»الكاظمي ركز على املســتثمرين 
عام،  بشــكل  الســككي  للربط 
املتمثلــة  نقــل  ونحــن كــوزارة 
بالشركة العامة للسكك واحلديد، 
يوجد لدينا ربط سككي مع تركيا، 
وهذا اخلط قدمي ويكاد أن يكون في 
الوقت احلاضر غير مؤمن، وهو حاليا 

متوقف عن العمل«.    
وأوضــح احلســيني أن »هذا اخلط 
القــدمي يدخل في عمــق األراضي 
83 كيلو متر، مما  الســورية بطول 
النقل نســبة  أجور  يخصم مــن 

للترانزيت إلى الدولة السورية«.    
وبــني أن »ســكك احلديــد تعمل 
لـــ2000 كيلــو متر، وهــذه غير 
تكون  أن  تــكاد  حيــث  مفعلــة، 
العاملــة منها أقل مــن 60 كيلو 
متر، بســبب االعمــال التخريبية 

لعصابــات داعــش االرهابية، التي 
في خطوط  كبيرة  بأضرار  تسببت 
في  وخاصــة  احلديــد،  الســكك 

املناطق الغربية والشمالية«.
وأشــار إلى أن »الشــركة باشرت 
بالعمل بعد القضــاء على داعش 
مشــارف  الى  ووصلت  اإلرهابــي، 
املوصــل، على بعــد 68 كيلو متر 
بعــد أن مت حتقيــق أكثــر من 300 
جنوبي، من خالل الكــوادر الفنية 
الذاتية،  وباإلمكانيات  والهندسية 
وحاليــا العمل جــار للوصول إلى 
ننطلق  ثم  ومــن  املوصل،  محطة 
الى ربيعــة والى احلــدود التركية 

العراقية«.    
محطة  إلــى  »الوصول  أن  وأكــد 
املوصــل نعــده هدفــا اقتصاديا 
املدينة  هــذه  لكــون  سياســيا، 
تعرضت الى أضــرار كبيرة، نتيجة 
العمليــات العســكرية، وخــالل 
شــهرين يصل القطار الى محطة 

املوصل«.    
د وزير  وأواخر كانون األول املاضي، حدَّ

النقل ناصر بندر،  موعَد إجناز قناطر 
مرور القطار من بغداد إلى املوصل 
ثم تركيــا، فيما أشــار إلى وجود 

خطة لربط ميناء الفاو بتركيا.   
بنــدر في تصريــح صحفي  وقال 
التفكير بشــكل جدي  إنه »بــدأ 
إلعادة تشــغيل القطار من بغداد 
الى املوصــل ومن ثم إلــى تركيا، 
إذ متَّ الشــروع بالعمل في عدد من 
عصابات  دمرتهــا  التي  القناطــر 
داعــش اإلرهابية، وخالل شــهرين 

سيكتمل العمل«.   
وأضــاف، أن »اخلطــة الكبرى هي 
ربــط مينــاء الفاو بتركيــا، وهذه 
خطة موجودة، حيث لدينا شركات 
صينيــة وتركية وشــركات أخرى 

متقدمة في بناء القناة اجلافة«.   
وأشار إلى أن »قطارات العراق قدمية 
وفي عام 2013 مت شراء قطارات من 
الصني، وسرعة القطار تعتمد على 
الســكك، لذلك هنالك فكرة في 
حال إجناز السكة اجلديدة سنعمل 

على شراء قطارات جديدة«.  

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
عبد  احســان  النفط  وزير  اكد 
الثالثاء،  امس  اسماعيل،  اجلبار 
العراق حريــص على تطوير  ان 

احلقول النفطية و الغازية.
للوزير  االعالمــي  املكتب  وقال 
في بيان تلقت »الصباح اجلديد« 
نســخة منــه، إن »وزير النفط 

اسماعيل  اجلبار  عبد  احســان 
استقبل ممثل شركة هاليبرتون 
فهد نصار وجــرى خالل اللقاء 
التعـــاون  تعزيـــز  بحـــث 

النفـط  مجـال  فـي  املشتـرك 
والغـاز«.

الفتا الــى ان »الوزير اكد حرص 
العــراق علــى تطويــر احلقول 

البالد  في  الغازيــة  و  النفطية 
من خالل التعاون مع الشركات 

العاملية الرصينة«.
من جانبه عبر ممثل الشركة عن 

التعاون  افاق  توسيع  في  »امله 
في  املشاركة  الثنائي من خالل 
املشاريع االســتثمارية لتطوير 

قطاع النفط والغاز«.

وزير النفط: العراق يحرص على تطوير حقوله النفطية والغازية

يستعد لتنفيذ »معلق« كربالء - سماوة

العراق يبدأ مباحثات الربط السككي بين البصرة وتركيا

دعا وزير النقل 
باعتماد الشركات 
الرصينة بتنفيذ 
مشاريع السكك 
ضمن قانون 
االستثمار العراقي 
ذات الجدوى 
االقتصادية 

صورة للقطار املعلق املزمع تنفيذه في العراق 
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تخصص املهرجانات السينمائية التي تقام في 
معظم انحاء العالم وعلى مدار السنة، قسما 
خاصــا لعروض األفالم الســينمائية القصيرة، 
بنوعيها الروائي والوثائقي، معظم األفالم التي 
تعرض هي أفالم مهمة، حتمل أفكارا وطروحات 
قد ال تتوفر عليهــا الكثير من األفالم الطويلة، 
ويأتــي ذلك في خالل وقت قصيــر قد ال يتجاوز 
اخلمســة عشــر دقيقة، حرص صانعوها على 
تكثيف الفعــل الدرامي وضغطــه كي يصل 
الى املتلقي، وهــذا التكثيف يعني التعامل مع 
عناصر اللغــة الســينمائية بطريقة تبدو لي 

صعبة للغاية وليست باملهمة السهلة.
مــن خــالل حضــوري ملهرجانات ســينمائية 
مختلفــة، وحرصي على مشــاهدة هذا النوع 
املهم من األفــالم، الحظت  عدم اهتمام واضح 
بها من قبل البعض، فغالبــا ما يكون احلضور 
قليــال مقارنة بعــروض األفــالم الطويلة، وفي 
الغالــب جتــد ان معظــم احلضور هــم صناع 
األفالم وبعض طلبة معاهد وكليات الســينما، 
وال يحضــر من املدعويــن للمهرجــان نقادا أو 
اختصاصــات أخــرى اال القليل، لدى ســؤالي 
للبعض عن سبب ذلك، كان التبرير انها تعرض 
في فترة الظهيرة وهو وقــت غير مالئم لهم ، 
أما البعض االخر وخصوصــا النقاد ، فأجاب ان 
األفالم الروائية الطويلة التي جتلبها املهرجانات 
وغالبا ما تكون أفالمــا مهمة ، والبعض منها 
عرض أول، فمن غير املعقول ان اذهب ملشــاهدة 
مجموعــة من األفالم القصيــرة وأفوت فرصة 
مشــاهدة فلما مهما خملرج مهم، قد ال تتاح لي 

الفرصة ملشاهدته ثانية.
ورغم األهمية الكبيرة والواضحة للفلم القصير 
باعتباره جنســا فلميا له اشــتراطات  وقواعد 
عمل خاصة به ، اال انه ال يحظى باهتمام نقدي 
كبير، فال جند الكثير من الكتابات النقدية التي 
تتناول أفالما قصيــرة ، روائية كانت أم وثائقية، 
وكأن النقد السينمائي يكتب لألفالم الطويلة 
فقط ، فــاذا كان النقد يكتب للمتلقي كصلة 
وصل بينه وبني الفلم ، فللفلم القصير جمهور 
الذي ينتظر كتابات نقدية عن أفالم شــاهدها، 
وهذا االنتظار نابع من محاولة اجلمهور معرفة 
ما حمله الفلم من رموز ودالالت قد تكون عصية 
او غير مفهومة عند البعــض منهم ،ِ فهل ان 
البعــض يترفع عن الكتابــة النقدية على هذا 
النوع من األفالم ، وهو يعرف ان العديد منها قد 
حصل على جوائز االوسكار والسعفة الذهبية 
وغيرها من جوائز املهرجانــات املهمة، وان كبار 
اخملرجني الســينمائيني قد بدؤا حياتهم املهنية 
بهــذا النوع من األفالم ، بل ان مخرجا كبرا مثل 
يوســف شــاهني وبعد عديد النجاحات التي 
حققها يعود في العام  1998لعمل فلم قصير 
بعنــوان » كلها خطوة » ، كذلــك يقوم اخملرج 
اجلزائري الياس ســالم صاحب فلم » الوهراني« 
الذي يتحدث عن ما حصل بعد الثورة اجلزائرية، 

بإخراج فلم قصير بعنوان » لم ير ولم يعلم«.
واتســأل هل فات البعض من النقاد مشاهدة 
الفلم القصيــر للمخرج أنس خلــف » ماريه 
نستروم »الذي يتحدث عن املهاجرين السوريني، 
أو فلم »الببغاء » للمخرجني دارين سالم وأمجد 
الرشــيد، الذي يتحدث عن هجرة اليهود العرب 
يســتحقان  الفلمني  وكلــى  فلســطني،  الى 
الكتابــة النقدية عنهما، وكذلــك العديد من 

األفالم العربية والعاملية األخرى.
أعتقد ان من االنصــاف ان يكون هناك اهتمام 
نقدي واضح باألفالم القصيرة، من باب تشجيع 
صانعيها ومعظمهم من الشباب أوال، ومن باب 
تشجيع اجلمهور على متابعتها ثانيا، وبالتأكيد 
لقرأتها قراءة نقدية تفكك ما تطرحه في زمن 

فلمي قصير جدا.
ما ذكرت ال يعنــي التعميم، فهناك العديد من 
النقاد الذي يتابع هذه األفالم ويكتب عنها برؤى 
نقدية ثاقبة، لكني أطمح الى إيالء اهتمام أكبر 

بها نقديا وجماهيريا 

كاظم مرشد السلوم

الفلم القصير
والنقد السينمائي

فوق كيمياء الصداقة ودون كيمياء العشق بقليل !
صوفيا ومارسيللو 

ابراهيم البهرزي

ربع قرن مر على رحيل األســطورة 
اإليطالية مارســيللو ماستروياني، 
ملا  خالدا،اضافة  ســيظل  لكنــه 
قدمه من أفالم خالدة ،فانه سيظل 
خالدا ما بقيت  صوفيا لورين حية 

،متعت بالعمر الطويل. 
لقد شــكل االثنان  ثنائيــا خالدا  
ماكان ولن يكون له مثيل في تاريخ 
الســينما ،فمن الصعب  ان تنسى 
الذاكرة البشرية أفالما مثل )الزواج 
على الطريقــة اإليطالية ( او )زهرة 
عباد الشمس (او )امس واليوم وغدا 
(او  )يوم خاص ( اوغيرها من األفالم 
التي تشاركا فيها والتي بلغت ١١ 

فلما 
هــو  الســتينات    عقــد  كان 
عقــد صوفيــا لورين ومارســيللو 

ماستروياني السينمائي بحق 
فرغــم وجــود ثنائيــات شــهيرة 
حينها كجنجر روجرز وفريد أستير 

تريسي   وسبنسر  هيبورن  ،وكاترين 
علــى ســبيل املثــال  اال ان كبار 
مخرجي السينما كانوا  يتدافعون 
إلخراج فيلم  يضم  هــذا الثنائي 
االيطالي من اجل ضمان خلوده في 

االرشيف السينمائي العاملي 
كان ما بــني االثنني كيمياء عجيبة  
هي فــوق  كيميــاء الصداقة ودون 
كيمياء العشق قليال ) ينكر االثنان 
معــا  وجود اَيــة رابطــة غرامية 
بينهمــا ،وهذا امــر طبيعي ،فهي 
زوجــة املنتج الكبيــر كارلو بونتي  
دونوف  زوج  اجلميلــة كاترين  ،وهو 

ذات مرة !(
تقــول صوفيــا لوريــن  واصفــة 

مشاعرها في اول لقاء لهما : 
: »مبجــرد أن التقينا فــي اجملموعة 
بيننا. شــعرنا  انطلقت شــرارة   ،
جميًعا بالوحدة. نفس روح الفكاهة 
ونفس اإليقاع ونفس فلسفة احلياة 
وســخرية مرة بعض الشيء »لقد 

جعلنا أدوارنا تطيع غريزتنا.«
 مع ان  زمان الصحافة الفضائحية 
كان في أوجه وكان  قد اشــاع عن 

الساحر االيطالي عالقات  غرام مع 
ســرب من جميالت عصــره   مثل 

جيســيكا  تاندي ،وجوليــا أندروز 
بوس   ولوســيا  ماكلني  ،وشــيرلي 

ويتي  ومونيكا  وكلوديا كاردينالــي 
وبريجيت  ســاندريللي  وستيفانيا 

باردوواوســوال اندروس وانوك  امييه 
،اال ان صوفيــا لوريــن  بالرغم من 
كل حرارة عالقتهما ظلت محمية 
من الشــائعات بفضل زواجها من 

صديقه املنتج كارلو بونتي !
صوفيــا ومارســيللو ثنائي  كتب 
لــه ســالمة العالقــة  باعتقادي 
الشــخصي النــه  يحيــا خــارج 
هوليــوود ، وهوليــوود منــاخ غير 
صحي للعالقات ،فقد حتطمت فيه  
والعشــق  الصداقة  اغلب عالقات 
،اضافة للروح اإليطالية  املتســمة  
باملرونة  والسخرية   وقدر من الوفاء   
ما حفظ لهما هــذا الود  العميق 
لبعضهمــا ، ان  اجمــل تعبير عن 
هذه العالقــة. هو ما ذكرته صوفيا 
لورين  في لقــاء معها بعد رحيله  
أترجمه  نصا ملا فيه من شــفرات 
ســرية تكشــف  متانة مــا بني 

روحيهما  من شغف :

تقول لورين 
)حسًنا ، كان القيام بفيلم آخر مع 
مارسيلو شيًئا - في كل مرة يطلب 

مني فيها عمل فيلم مع مارسيلو 
، كنــت أقول ، »نعم ، نعم ، نعم ،« 
بدون قراءة نص. ألنني علمت أن كل 
شيء معه ســيكون على ما يرام. 
ألنه عرفني وعرفتــه. روح الدعابة 
لديه. طريقته في االرجتال. طريقته 
في عدم حفظ أدواره  ، على اإلطالق. 
وأحيانًا كان يأتي إلى موقع التصوير 
 ، ويقول  وعيناه مفتوحتان هكــذا 
»ماذا ســأقول اآلن؟« وأنا أقول ، »ال 
، إنهــا مشــكلتك ، كان يجب أن 
تســتيقظ في الصبــاح قبل ذلك 
بقليــل وحتفظ ســطورك.« لذلك 
كان هناك دائًما هذا النوع من املزاح 
مع مارسيلو ، لكن بالطبع ، عندما 
تعمل مع شــريكك ملدة عشــرين 
عاًما من حياتك ، فأنت تعرفه ألنه 
كان أخوك وزوجك وكل شيء لديك. 
لذا أعني أن كل شيء كان على ما 
يرام. وأيًضــا ألنني وثقت به كثيرًا ، 
ألنه كان ممثاًل رائًعا. كان يعرف دائًما 
مــا كان يفعله. لكنه كان يتظاهر 
دائًما بأنه ال يعرف ، وهذا ما أحببته 

كثيرًا(.

 
هادي ياسين

) املــوت و العذراء ( هو في األصل عنوان 
رباعية وترية ، تُعــزف بثالث آالت كمان 
و آلة تشــللو واحدة . و هي املقطوعة 
الرابعة عشــرة مــن وتريــات وضعها 
املوسيقار النمساوي » فرانز شوبرت » ) 
1797 ـ 1828 ( . و هذا العنوان إستعاره 
الكاتب التشــيلي » آرييــل دورفمان » 
ملســرحيٍة تتناول فترة مــا بعد حكم 
الدكتاتور التشــيلي اجلنرال » أوغستو 
بينوشــيه » الذي أطاح بحكم الرئيس 
اليســاري املنتخب » سلفادور أليندي » 
يوم احلادي عشر من سبتمبر / أيلول عام 
1973 ، ليسود تشيلي طغياٌن دكتاتوري 
على يد العســكر الذين حكموا البالدَ 
باحلديــد و النار . و تتناول مســرحية ) 
العــذراء و املوت ( مرحلــة ما بعد هذه 
احلقبة و كشف املســتور من عمليات 
التعذيب و اإلغتصــاب التي جرت على 
يد أزالم » بينوشــيه » بحق معارضيه . 
هذه املسرحية صدرت عام 1991 باللغة 
اإلسبانية ، و في العام ذاته ُعرضت في 
املســرح امللكي في لنــدن . و في عام 
1994 حتولت الى فيلم ســينمائي على 
يد اخملرج الفرنســي البولنــدي » رومان 
البطولة  أدوار  الذي أسند   « بوالنسكي 

الى املمثلني الثالثة :
» ســيغورني ويفــر » فــي دور ) بولينا 

سكوبار ( 
» بن كنغســلي » في دور ) دكتور روبرتو 

ميراندا (
» ســتيوارت ويلسون » في دور ) جيراردو 

سكوبار ( ـ زوج » بولينا »
و هــؤالء الثالثــة هم وحدهــم الذين 
ســيظهرون في الفيلــم املقتبس من 
النــص املكتوب للمســرح أصالً . و ألن 
النص كذلك فأن أحــداث الفيلم تدور 
في مكان واحد فقط هو بيت الزوجني » 
بولينا » و » جيراردو » الذي سيعوض عن 
خشبة املسرح . و كاتب سيناريو الفيلم 
هو نفســه كاتب النص املســرحي ، و 
ســاعده في كتابة السيناريو » رافائيل 

يغليسياس » .
زمن الفيلــم هو الفتــرة التي أعقبت 
حقبة الدكتاتور » بينوشيه » و الكاتب 
» آرييل  دورفمان » نفســه كان شاهداً ، 
بل في قلب احلدث ـ قبل و بعد اإلنقالب 
ـ كونه كان املستشار الثقافي للرئيس 
املغــدور » ســلفادور ألينــدي » ضمن 
هيئة املستشــارين اخلاصني في قصر ) 

المونيدا ( الرئاسي.
 The  فــي مقابلة أجرتها معــه مجلة
1998، قال  األمريكية عام   Progressive

» دورفمــان » : ) كان علــّي أن أكون في 
قصر المونيدا فــي ذلك اليوم الفاجع . 
كانت هناك قائمة بأســماء األشخاص 
الذين ينبغــي تواجدهم في األحداث أو 
احلاالت الطارئة ، وكان اسمي واحداً من 
تلك األســماء ، لكن أحداً لم يتصل بي 
ذلك اليوم ، و تركوني أســتمتع بنومي 
ذلك الصباح . لم أفهم السبب مطلقاً 

. ولكن بعد ثالث ســنوات ، و عن طريق 
الصدفة ، قابلت الشــخص الذي كان 
مسؤوالً عن تنظيم تلك القائمة آنذاك 
، وإسمه » فرناندو فلوريس » ، و في ذلك 

اللقاء فقط عرفت سّر بقائي حياً .
لقد أخبرنــي » فرناندو » أنه شــطب 
إســمي من قائمة املناوبة تلك في ذلك 
الصباح ، و حني ســألته عن الســبب ، 
صمت قليالً و غار عميقاً ، عميقاً ، كما 
لو أنه أراد إن يســترجع تلك اللحظات 
املرعبة ثانية . أخيراً ، تطلع نحوي قائالً 
: حسناً .. كان ال بّد أن يبقى أحٌد ما حياً 
، ليروي ما حدث ( . و قد روى » دورفمان » 
الكثير مما حدث ، و هذا النص املسرحي 
، و بالتالي هذا الفيلم ، هو جزٌء مما رواه .
 في اللقطة األولــى من الفيلم تظهر 
فرقة موسيقية تعزف الرباعية الوترية  
) املوت و العذراء ( لـ » شــوبرت » حيث 
يحضر العرض املوسيقي كٌل من » بولينا 
سكوبار » و زوجها » جيراردو » ، و تظهر 
» بولينا » مرعوبة و هي ممســكة بكف 
زوجها و تستمع بطريقة غير طبيعية 
الى إيقاع الرباعية ، ثم يقفز املشــهد 
الســينمائي الى موجــة عاتية تضرب 

أخدوداً على شاطئ بحري منعزل ، حيث 
منزل الزوجني » سكوبار » . و تظهر على 
الشاشــة عبارة ) في بلد ما في أمريكا 
الالتينيــة .. بعد ســقوط الدكتاتورية 
( ، و علــى الرغم مــن أن البلد املقصود 
في الفيلم هو تشيلي ، إال أن التعميم 
مقبول هنا ، ذلك أن جميع الدكتاتوريات 
في بلدان أمريكا الالتينية متشــابهة ، 
بعد اإلرث الالإنســاني القاســي الذي 
تركته دكتاتورية اإلســتعمار اإلسباني 
لهذه القارة منذ وصول املستكشــف 
 « كولومبوس  كريســتوفر   « اإليطالي 
الى البحر الكاريبي عــام 1492 و نزول 

األسبان على شواطئه .
تُصّورُ لنــا كاميرا املصــور اإليطالي » 
تونينــو ديلي كولــي » ) 1923ـ  2005 ( 
مشــهداً ـ من خالل النافــدة ـ تظهر 
فيــه » بولينــا » و هي تعد العشــاء 
لزوجها ، و في هذه األثناء تســتمُع الى 
نشــرة األخبار من املذياع ، و التي تُشير 
إلــى أن الرئيــس اجلديد قــد أعلن عن 
تشكيل جلنة حول حقوق اإلنسان التي 
إنُتهكت في البــالد ما بني عامي 1975 
و 1980 خالل حقبة حكم العســكر . و 

يشــير اخلبر إلى إحتمال تولي » جيراردو 
ســكوبار » رئاســة هذه اللجنة ، و هو 
ناشــٌط حقوقي ، و قد إجتمع ظهيرة 
ذلك اليوم ملدة نحو ســاعة الى الرئيس 
للبحث في شــأن هذه اللجنة ، و يذكر 
اخلبر اإلذاعي أن » ســكوبار » وافق على 

قبول رئاسة اللجنة .
 و هذا اخلبر يحيل ذاكرتنا الى األرجنتني 
التي سارت على خطى تشيلي الحقاً . 
ففي الرابع و العشرين من شهر مارس 
/ آذار 1976 ) أي في العام التالي إلنقالب 
تشيلي ( قاد اجلنرال » خورخي فيديال » 
) 1924 ـ 2013 ( إنقالباً عســكرياً ضد 
حكم الرئيسة » إيزابيل بيرون » ، ليبدأ 
عهٌد دموٌي فــي األرجنتني على غرار ما 
حصل في تشيلي ، و حتى هذه اللحظة 
مازالت مصائر أكثر من 30 ألف مواطن 
أرجنتينــي مجهولــة ، و بعد أن إنتهى 
عهد الطغمة العسكرية في األرجنتني 
عام 1983 ، و وصــل الرئيس املنتخب » 
راؤول الفونس » الى سدة احلكم أمر عام 
احلقائق  تقصي  جلنة  بتشــكيل   1985
عما جرى للمواطنني األرجنتينيني على 
أيادي أزالم العســكر ، و أســند رئاسة 

اللجنة الى الكاتب األرجنتيني » أرنستو 
ساباتو » الذي وصف نتائج التحقيقات 
، الحقاً ، بأنها ) أشبه بدخول اجلحيم ( 
. و ثمة أفــالم أرجنتينية عديدة تناولت 
هذه احلقبــة الظالمية البشــعة من 
حكم العســكر في األرجنتني ، مثلما 
تناولت أفالٌم تشــيلية احلقبة املماثلة 

في تشيلي .
سنالحُظ أن فيلم ) املوت و العذراء ( هو 
عرٌض مسرحٌي بصيغة سينمائية على 
الشاشــة و ليس على خشبة املسرح . 
البيت  داخل  تــدور  جميعها  فاألحداث 
، و يبــدأُ العرُض منذ عــودة » جيراردو 
» الــى البيت بعد أن حصــل ثقٌب في 
إطار ســيارته ، و صادف مــرور دكتور » 
روبرتــو ميراندا » فأوصله في طريقه . و 
سيشكل » ميراندا » النقطة املركزية 
في أحداث الفيلم و سيكون له إرتباط 
بالرباعية الوترية ) املوت و العذراء ( لـ » 
شوبرت » ، التي استقت املسرحية و من 

ثم الفيلم عنوانهما منها . 
كانت السماء متطر بشدة عندما وصل 
» جيراردو » ، و قبل أن يدخل املنزل قفل 
راجعاً ليعتذر مــن » ميراندا » ألنه لم 

يعّرفه بنفسه .
ـ جيرادو سكوبار

ـ دكتور روبرتو ميراندا 
ـ ......

ـ احملامي سكوبار ؟
ـ هذا صحيح

هنا ينتبه » ميرانــدا » إلى أنه كان قد 
أوصل رئيــس جلنة تقصي احلقائق حول 
اجلرائم التي إرتكبها نظام » بينوشــيه 

. «
فــي اليوم التالــي يجلــب » ميراندا » 
إطار ســيارة » سكوبار » و قد أصلحه . 
السؤاُل هنا : ملاذا فعل ذلك ؟ هل أراد أن 
يعقد صداقة مع رئيس اللجنة ملعرفة 
قراراتها التي قد تشــمله ؟ هل خطط 
ليصفي رئيس اللجنــة ؟ أم أن الكاتب 
قرر أن يقود السيناريو الى نقطة حرجة 

ليصيغ عقدة النص ؟
لقد أصــر احملامي » ســكوبار » على » 
ميراندا » أن يترجل من سيارته ليتناول 
بعض املشــروب ، فأبدى الرجل تردداً أول 
األمر ثم وافق . و من هنا يبدأ منو األحداث 
مبا ال يتوقعه املشــاهد ، حني تلتقط » 
بولينا » صوت الضيف و هو يتحدث الى 
زوجها .. فتبــدأ الدراما بالتصاعد . هذا 
الصوت لم يكن غريبــاً على » بولينا » 
، فعندما كانت تتعــرض للتعذيب في 
أحد معتقــالت نظام » بينوشــيه » ، 
يوم كانت طالبًة في كلية الطب ، كان 
هــذا الصوُت حاضــراً و كانت عمليات 
الرباعية  بتسجيل  مصحوبة  التعذيب 
الوترية ) املوت و العذراء ( للموســيقار 
النمســاوي » شــوبرت » ، و من حلظة 
هذا التذكر تبدأ دراما الفيلم بالتصاعد 
املتصارع ، و مــن هذه النقطة علينا أن 
ندرك ملاذا ظهرت » بولينا » مرعوبة في 
املشــهد األول من الفيلم و هي حتضر 
حفالً موسيقياً يقدم الرباعية الوترية ) 

املوت و العذراء ( .

Death anD the MaiDen

الموت و العذراء

تحرير كاظم مرشد السلوم

اعلنت قناة الفرات الفضائية عن إقامة 
مهرجان ســينمائي يكرس اإلشــادة 
العراق  أبناء  الذي قدمه  الكبير  بالدور 
في سبيل الدفاع عن بلدهم، ووصلوا 
بذلك الى أعلى مراحل التضحية وهي 
الشــهادة، املهرجان أطلق عليه أٍسم 
للداللة   ، الســينمائي  مهرجان وطن 

علــى ان أكثــر ما يســتحق ان يقدم 
االنسان نفســه فداء اليه هو الوطن، 
الوطــن الذي تربــى اجلميع في كنفه 

وشربوا من ماء فراتيه.
عبد  أيــاد  اخملــرج  املهرجــان  يــرأس 
الكاظم ، وتولى الفنان أحمد الركابي 
مسؤوليه اإلدارة الفنية له، كما اختير 
مجموعة من اخلبــراء لفحص األفالم 

وترشــيح الفائزة منهــا لنيل جوائزه 
القيمة حيث وضعــت جلنة املهرجان 
جوائز مادية مهمة للفائزين، ســتبدأ 
فعاليات املهرجان يومــي ال9 وال 10 

من شباط فبراير القادم..
اذن ها نحن نشهد مهرجانا سينمائيا 
جديدا يضاف الى مجموعة املهرجانات 

السينمائية التي تقام في العراق.

مهرجان وطن السينمائي



رياضة

االتحــاد  بعثــة  البصــرة/ 
العراقي للصحافة الرياضية:

يلتقي عند الساعة السادسة 
والنصــف مــن مســاء اليوم 
االربعاء منتخبنا الوطني بكرة 
القدم مــع نظيره الكويتي في 
مباراة دوليــة ودية على ملعب 
جذع النخلة في مدينة البصرة 
ضمــن حتضيــرات الفريقــن 
املزدوجة  االسيوية  للتصفيات 
العالم  املؤهلة لنهائيات كاس 
وأمم آسيا، وحرص مدرب املنتخب 
الوطني  السلوفيني كاتانيش 
على  التدريبية  الوحدات  خالل 
البدنية لالعبن  اللياقة  تطوير 
الكــرات  باســلوب  واللعــب 
القصيــرة اضافة الــى عامل 
املهارة الفردية من خالل اجتياز 
كاتانيش  وركز  الثابتة،  احلواجز 
على االســتقرار بالتشــكيلة 
التي اعتمد فيها على الالعبن 

احمللين.
وكان اخــر لقاء بــن الطرفن 
انتهى بالتعــادل االيجابي 2-2 
والذي اقيم عام 2018 بالكويت 

.»FIFA  DAY « في ايام
لدولة  العام  القنصل  وأشــاد 
فــي  الشــقيقة  الكويــت 
محافظــة البصــرة، أمــداح 
مكعــد الدوســري باحلفــاوة 
التــي اســُتقبلت بهــا بعثة 
البصرة  فــي  الكويتــي  األزرق 
علــى الصعيديــن الرســمي 

واجلماهيري.
فــي تصريح  الدوســري  وقال 
بالغريب  :«ليــس  انه  صحفي 
ان جند من أشــقائنا في العراق 
والبصرة حتديدا هذا االستقبال، 
ذلــك أن العالقــات التاريخية 
تأخذ  والتي  بيننا  واالجتماعية 
أبعادا مــن املصاهرة والتواصل 
بن الشــعبن الشقيقن، هي 
السمة التي جتمعنا باستمرار« 
:«مبــاراة  ان  الــى  مشــيرا 
التي  املنتخبــن الشــقيقن، 
املدينة  ملعب  ســيحتضنها 
الرياضية، هي رســالة نتمناها 
ان ُتهر بختم النجاح« مضيفا 
ان :«هــذه اخلطوة سُتؤســس 
ملبــادرات جديــدة قادمــة بن 
البلديــن الشــقيقن وعلــى 
والســيما  األصعدة،  مختلف 
فــي اجلانب الرياضــي وحتديدا 
يعتبر فيها  التــي  القدم،  كرة 
الساحتن  في  األبرز  منتخبينا 

العربية والقارية«.

املنتخبات تستحق هكذا 
مالعب

التطبيعية  الهيأة  رئيس  وقال 
بكــرة القدم ايــاد بنيــان: ان 
الوطنية  واملنتخبــات  االندية 
يســتحقون ان تبنى لهم مثل 
هكذا مالعب السيما ان العراق 
واســيويا في  له مكانة عربيا 
كرة القــدم، مبينــا ان الهيأة 
كانــت تتمنى تواجد عشــاق 
اسود الرافدين في ملعب جذع 
النخلة لكن الميكن جتاوز قرارات 
تعليمات  وكذلك  االزمة  خلية 

االحتادين الدولي واالسيوي.
واضــاف ان تواجــد اجلمهــور 
لونا مختلفا كما جرى  يعطي 

في املباريات الســابقة عندما 
صدحت االالف حناجر احلاضرين 
العراقي،  الوطنــي  بالنشــيد 
املباريات  تشــهد  ان  متمنيــا 
عودة  املقبلة  واالســتحقاقات 
الــروح للمدرجات مــن جديد، 
الســيما بعد تطور املنشــأت 
الرياضيــة والتــي يفتخر بها 

العراق امام اجلميع.

دور االعالم والصحافة
مــن جانبه قال عضــو الهيأة 
التطبيعيــة الدكتور اســعد 
دور  والصحافة  لالعالم  ان  الزم: 
مهــم في جميع النشــاطات 
الرياضيــة ومنها كــرة القدم 
وقد ملســنا تعاون الصحفين 
واالعالمين مع اجلهات اخملصية 
من اجل تســليط الضوء على 
البصرة  في  الرياضية  املنشأت 
ومراحل التطور، وكذلك حضور 
واجراء  التدريبيــة  الوحــدات 
اللقــاءات مع اعضــاء والعبي 
اجملال  وبالتالي فسح  املنتخبن 
والعربي  العراقي  اجلمهور  امام 
االحداث  كل  علــى  لالطــالع 
ان  منوها  مســتمر.  بشــكل 
ان تواجد املســؤولن في وزارة 
التطبيعية  والهيأة  الشــباب 
ومحافظ البصــرة يدل احلرص 
واالهتمــام علــى جنــاح هذا 
اخلليجي  العربــي  الكرنفــال 
الرافدين مع  الذي يجمع اسود 

شقيقه االزرق الكويتي.

العمل في جذع النخلة 
متواصل ليال ونهارا

الرياضية  املدينة  مدير  واوضح 
لطفي  املهندس  البصــرة  في 
اجلزائــري: ان العمل في ملعب 
جــذع النخلة وبقيــة املالعب 
قبل  ونهــارا من  ليال  متواصل 
كوادر وزارة الشــباب والرياضة 
فضال عن الدوائر الســاندة من 
اجل الظهور بابهى صورة امام 
الضيــوف االشــقاء واملتمثلة 
والصحفيــن  بالالعبــن 
الســابقن  الدولين  والالعبن 
وثم عكس صــورة ايجابية عن 
البصرة ونقلها الى اصدقائهم 

العربية،  الفضائية  والقنــوات 
التعاون  علينــا  يجــب  لذلك 
في كل اجملــاالت وهذا ما يجري 
حاليا اذ ليس هناك وقت محدد 
الدوام كل شــخص  النتهــاء 
حتــى  باختصاصــه  يعمــل 

الوصول الى مرحلة االجناز.
انشــأ  الصرح  ان هذا  واشــار 
اجل  من  قبل عشرة ســنوات 
اســتضافة العــراق لبطوالت 
الفترة  تلــك  ومنــذ  اخلليــج 
ومت  العمل مستمر  االن  ولغاية 
الكهربائية  االجهزة  تشــغيل 
وامليكانيكــة وكذلــك جتميل 
املداخل واحلدائــق وكان للفرق 

التطوعية دور في دعم عملنا.

لقاء العراق والكويت له 
طعم خاص

من جانبه بن اســطورة الكرة 
خــط  ومايســترو  العراقيــة 
الوســط هادي احمــد ان لقاء 
العــراق والكويــت لــه طعم 
خــاص، وان املشــاركة االولى 
العــراق فــي كاس اخلليج عام 
1976 ســاهم فــي تطور كرة 
القدم في منطقة اخلليج وكان 
اللقب ينحصــر بن املنتخبن 
ملا ميلكانه من العبن متميزين 
في تلــك الفتــرة، وبرغم اننا 
شــاركنا في بطــوالت عربية 
ودولية ولكن عندما نلتقي مع 
حترص  اجلماهير  فــان  الكويت 
علــى متابعة املبــاراة وكذلك 

احلال مع جماهير االزرق.
السعودين  االشقاء  ان  مشيرا 
رفع  في  ســاهموا  والقطرين 
جزء مــن احلظر واليوم الكويت 
حرصــت علــى التواجــد في 
البصــرة وهذه بــوادر خير من 
البصرة  ان  مبينــا  االشــقاء، 
ســنوات  منــذ  مســتعدة 
الستضافة البطوالت واملباريات 
الرســمية مــن خــالل تطور 
والفنادق وكذلك وجود  املالعب 

اصحاب اخلبرة من االدارين.
التي  الذكريــات  اهــم  وعــن 
يحملهــا في ذاكرتــه عن بن 
بقوله:  اوضح  والكويت  العراق 
كانــت مشــاركتنا االولى في 

 1976 الرابعــة  كاس اخلليــج 
الدوحــة والتــي لم يحســم 
بطلهــا اال باملبــاراة الفاصلة 
التي جمعتنا مع االزرق وحصل 
علــى جائزة افضــل العب في 
البطولة مهاجمنا الراحل علي 
كاظم، مبينا ان اجليل الكويتي 
كان متميــز وال ميكن تعويضه 
حاليــا وضم جاســم بوحمد 
والطربلســي وفيصل الدخيل 

وفتحي كميل وغيرهم.

التعاون يخلق النجاح
واكــد املديــر اإلداري ملنتخبنا 
الوطنــي بكرة القدم، باســل 
كوركيــس، ان مقومــات جناح 
الودية امــام الكويت  املبــاراة 
مثمر  تعــاون  بعــد  حاضــرة 
بــن وزارة الشــباب والرياضة 
والهيأة التطبيعية الحتاد الكرة 
واحلكومة احمللية في محافظة 
اجلهــود  وجميــع  البصــرة 
املســاندة، وهذا التعاون يخلق 
النجاح.وبــن ان الالعــب مازن 
اإلصابة  بســبب  ابتعد  فياض 
ولم يستدعي املدرب كاتانيتش 
اي العب جديــد واكتفى بـ 22 

العبا.
وتابــع ان اجلميــع يطمح إلى 
تقــدمي مبــاراة تليــق بالكرة 
العراقيــة فــي اللقــاء الودي 
اذ  الكويتــي،  الشــقيق  امام 
ينتظر اجلميع من العبي اسود 
ان يكونوا عند حسن  الرافدين 
الظن في تقدمي املستوى الفني 
اجليد مع نتيجة إيجابية، سيما 
ان املبــاراة نالت قدرا كبيرا من 
واجلماهيري  الرسمي  االهتمام 

واإلعالمي.

تسجيل االهداف وتأكيد 
االمكانات

في حــن قــال الهــداف امين 
حسن ان املباراة مهمة وصعبة 
وتكسب بعدا كبيرا في جانب 
التنظيم  وحسن  اجلدارة  اثبات 
وهذا يســهم فــي دعم ملف 
تضييف بطولة اخلليج العربي 
25، كما هو خطوة تعزز امكان 
رفع احلظــر الكلي عن مالعبنا 

العراقية.
في  التســجيل  اتنى  واضاف: 
مرمى الكويت، وهذا ســيكون 
حافزا لــي نحــو االفضل في 
املباريات املقبلــة، انا حاليا امر 
بفترة جيــدة جدا بعد تصدري 
الئحــة ترتيب هدافــي الدوري 
املمتــاز وتاكيــد مهاراتي في 
اخلــط الهجومــي بعــد فترة 
ابتعــاد وتباين اثــر ذهابي إلى 
ومــن  التونســي  صفاقــس 
العــودة وحــدوث بعض  ثــم 
دون  حالــت  التي  املشــكالت 
اثرت  وهــذه  الدائم  ظهــوري 
ووجدت  الفني،  مســتواي  في 
مســاندة كبيرة لكي استعيد 
الهجومي  اخلــط  في  مكانتي 
كما  العريق،  اجلوية  فريقي  مع 
هو احلال مــع املنتخب الوطني 
جهدي  قصارى  ســابذل  الذي 
من أجل تسجيل األهداف التي 
تؤمن حتقيق نتائج ايجابية مع 

بقية زمالئي الالعبن.

حتضيرات مهمة
فقد  فائــز،  علي  الالعــب  اما 
التي  التحضيرات  مبدى  اشــاد 
تســبق املباراة والتعاون املثالي 
امكانات  تأكيد  اجلميع في  بن 
العراق في تضييف بطولة كاس 
الـ  العربي بنســختها  اخلليج 
الالعبن يطمحون  ان  وبن   ،25
إلى ان يظهروا باملستوى الفني 
الذي يليــق مبنتخب العراق وان 
يحقق االســود الفوز، موضحا 
الدائم في  بنجاحه  انه سعيد 
تســجيل االهداف من الركالت 
الثابتة، مشيرا انه يسعى إلى 
هز شــباك االزرق الكويتي في 

املباراة.

طريق متصاعد وفوائد كبيرة
ان  الالعب شــيركو كرمي  وقال 
التحضير للمباراة الودية يسير 
في طريــق متصاعد والالعبون 
جميعــا عقــدوا العــزم على 
جانبي  من  االفضل  تســجيل 
تنال  واملباراة  والنتيجــة،  االداء 
قــدرا كبيرا مــن االهتمام في 
ان تكون  ونأمل  اجلوانب،  جميع 

املباراة رسالة ايجابية للجميع 
وان تكــون بــادرة مهمة نحو 
تعزيز ملف العراق في تضييف 
بطولة كاس اخلليج العربي 25.
التدريبية  الوحــدات  ان  وبــن 
لالعبي  كبيرا  اندفاعا  شهدت 
العراق باشراف املدرب كاتانيش 
الذي يتطلع الى االستفادة من 
املباراة قبل استئناف املشاركة 
االســيوية  التصفيــات  فــي 
كاس  الى  املؤهلــة  املزدوجــة 
العالم في قطر 2022 ونهائيات 

أمم آسيا في الصن 2023.

خطوط متماسكة
من جانبه، وصف الالعب الشاب 
باملهمة  املبــاراة  جبــار  ميثم 
والتــي يتطلــع فيهــا العراق 
إلى تســجيل نتيجة ايجابية، 
ان اجلانب الكويتي ميلك  سيما 
مؤهالت فنية جيدة وهي فرصة 
طيبة لالعبي اسود الرافدين ان 
حتقيق  في  جدارتهــم  يؤكدوا 
الفوز بفضل تاســك اخلطوط 

والتهيؤ املتميز.
وذكــر انه ســعيد بنيل الثقة 
من املدرب كاتانيتش في ارتداء 
قميــص املنتخــب الوطنــي، 
حضوره  لتعزيز  يدفعه  ما  وهو 
ان درجة  وتقدمي االفضل، مبينا 
االنســجام بن الالعبن عالية 
يلعب في اخلط  وباعتباره  جدا، 
الدفاعي، واكد ان العبي اخلبرة 
الذين ســبقوه في الدفاع عن 
إبراهيم  املنتخب كاحمد  الوان 
وعلــي فائــز وعــالء مهــاوي 
واالخرين، يشجعونه ويحرصون 
علــى ان تكــون التشــكيلة 
دورها  تــؤدي  وان  متماســكة 
واملســاندة  بالتعاون  اإليجابي 

واتام الواجبات بدقة.

نقاط تعزز ملف العراق
فريق  مدرب  اشــاد  جانبه،  من 
نــادي املينــاء لكــرة القــدم، 
عادل ناصــر، بحضور املنتخب 
البصرة  إلى  الشقيق  الكويتي 
وتعاونهــم فــي دعــم ملف 
اخلليجية  البطولــة  تضييف 
لالشــقاء  واحلضور  املقبلــة، 
عن  ايجابية  رســالة  يعطــي 
بـــن  والتعاون  العالقات  مدى 

البلديـن.
واوضــح ان االمور جتــري بواقع 
جانب  مــن  ومتقدم  ايجابــي 
البنــى التحتيــة واالهتمــام 
املالعــب  بتاهيــل  املتواصــل 
وبناء  والتدريبــات  للمباريــات 
وغيرها  واملستشفيات  الفنادق 
من االمــور التي تكــون نقاط 
ايجابيــة تســهم فــي تعزيز 
ملفنا العراقي امام جلنة اسيا 
في  بالتاكيد  ســتحضر  التي 
وقت اخــر من اجل تقومي االمور 
ومنح العراق حق الفوز بتنظيم 
كاس اخلليج العربي بنسختها 

الـ 25.
واكــد ان اجلمهــور البصــري 
بصورة خاصة متعطش  لرؤية 
في ملعب  دولية جترى  مباريات 
جــذع النخلــة، ســيما بعد 
املنتخبات  العديد من  تضييف 
في الســنوات االخيرة وســط 
مع  كبير  حضــور جماهيــري 
تنظيــم متميــز فــي اجلانب 

االداري.

اليوم ديربي خليجي ودي بين العراق وشقيقه الكويتي 
إشادات بجاهزية البصرة لتضييف اللقاء
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حسين الشمري

التطبيعية والتأشيرة 
ما مير به اليوم عراقنا العظيم من ظلم وحيف 
وغنب اقرب الناس اليه اشــقائه العرب ملفت 
لالتظار ومســتهجن من كل املتابعن العرب 
وغيرهــم ..وكان قضيتنا تشــبه قصة النبي 
يوســف وكيف تامر عليه اخوته ووضعوه في 

غياهب اجلب حسدا ملكانته بن اخوته.
العرب  البعض من االشــقاء  واليوم يحــاول 
ونبقــى نصر علــى كلمة اشــقاء كون كان 
ومازال وسبقى بلدنا قبلة للعرب على الرغم 
من لــوم البعض لنا بان بلدنا لن ميد جســور 
احملبة واالخوة وااللفة بن اشــقائه الســبما 
بعد عام 2003 ولكننا حاولنا مرارا وتكرارا من 
ردم تلك الفجوة بشــكل او باخر غير اننا لم 
نواجه ســوى الصد والظلــم واحليف مرة تلو 
االخــر وهم يرفضون القدوم الى بلدنا وها هي 
اللجنة املشرفة على منحنا فرصة استضافة 
بطولة خليــج 25 بكرة القدم بعد ســنوات 

عجاف مرت على كرتنا.
واالخــوة العــرب يتحججون بحجــة واهية 
وان كان فبها شــيء من الصحة والعتب في 
الوقت نفســه بعدم وصول  تاشيرة الدخول 
لالراضي العراقية حتى وان كان ذلك قد حصل 
بقصد او من دون قصد كان باالمكان التاكيد 
اللجنــة التطبيعية ملتابعة   على االخوة في 
الفيزا  املوضوع ومعرفة اســباب تاخر وصول 
للجنة املشرفة من باب رمي الكرة في ملعب 
التطبيعيــة العراقية وعدهــا حجة عليهم 
بان التاشــيرة لم تصل بعد كي يتمكنوا من 
تــدارك املوقف في اليومــن املاضين وان كنا 
نحن نحمل اللجنة التطبيعية مسؤولة ذلك 
ونلومهم على فشلهم الذريع في اول مهمة 
لهم وهذا يكشــف حجم اجلهل والالمباالت 
التي حتيط بعملهم في ابسط االمور االدارية 
فكيف ســيكون احلال في حــال تامن الفيزا 
الى  500 شخص في بطولة اخلليج ان حصل 
قرار اقامتها في العراق في مدينة بصرة اخلير 
ذراعيه الحتضان  التي فتحت  والسالم واحملبة 

االخوة العرب بكل محبة وسالم .
واخيرا نود ان نرســالة رســالة عتب شديدة 
اللهجة الى االشــقاء العــرب في اخلليج من 
اليريدنا العــراق بضعفه  واملنه  وان كانوا هم 
ســببا في ذلك فال نريده في قوتنا  اذا لم يات 
االخوة  االشــقاء ملــداوات جراحاتنــا النازفة 
وكفكفــت دموع اطفــال العــراق الذي جار 
عليه الزمــن بعفل اهله واخوته العرب فمتى 
ســياتون ..العراق ميرض ولن ميوت ولكنه يبقى   

راس العرب شاءؤا ام ابوا .

7

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

ينظــم قســم اجلــودة والتطوير 
الشــباب  وزارة  فــي  املؤسســي 
والرياضة بالتنســيق مــع مديرية 
شــباب ورياضة مدينة الصدر يوم 
االحــد املقبــل،  برنامجــا تدريبيا 
يتضمــن اليــة وضــع االهــداف 

وصياغتها.
يسرى  اجلودة  قســم  مدير  وذكرت 
حميــد: انطالقــا من اهميــة دور 
منتديات الشباب في ايصال رسالة 
الوزارة فيما يخص قطاع الشــباب 
وتقثيفهم وتكينهم،  ســينظم 
قسم اجلودة وبالتنسيق مع مديرية 
الصدر  ورياضــة مدينــة  شــباب 
آلية وضع  يتضمن  تدريبيا  برنامجا 
املعطيات  وفق  وصياغتها  االهداف 
واملدخــالت التــي يتــم اعدادهــا 
لبناء خطة  الشــباب  من  مسبقا 
رصينة وصحيحة اليصال رســالة 
الوزارة، كما انها تعمل على تكن 

الشباب .
واضافت حميــد: ان هذه االنطالقة 
ليســت االولــى وامنــا كان هناك 
عمل مســبق مع مديرية شــباب 
ورياضة مدينة الصدر بدورة تدريبية 
سابقة، مبينة ان البرنامج سيعمل 

وليس  املديرية  تطوير مالكات  على 
الشباب فقط.

مــن جانــب اخــر، أقامــت دائرة 
املــالكات  وتطويــر  الدراســات 
والقيادات الشبابية / قسم املرصد 
الشباِب  وزارِة  للرياضة في  الوطني 
والرياضــِة، نــدوة علميــة بعنوان 
)تعزيــز الثقافة والوعــي الرياضي 
 2021-1-24 األحد  الشــباب(  لدى 
على منصة zoom، مبُشاركٍة عربيٍة 
واســعة وحضور أكثر مــن )130) 
شاب وشــابة ورياضين وأكادميين 
املوظفة  فيها  وَحاضــر  ومهتمن، 
في قسم املرصد الوطني للرياضة 
تقــوى أســعد راهــي.وأدار أعمال 

الندوة ناهد محمود أحمد. 
وتَناولت احمُلاضــرة مفهوم الثقافة 
الرياضية وأهميتها في بناِء شباٍب 
ســليم في اجملتمع وفوائد ممارسة 
الرياضة وانعكاســه على الثقافة 
وتأثيــرات الثقافــة الرياضية على 
اجملــال املعرفي واجملــال االجتماعي 
ومفهوم  بالرياضة  الثقافة  وعالقة 
بالثقافة  وإرتباطه  الرياضي  الوعي 
الرياضية وتأثيراتها من خالِل البيت 
مداخالت  الندوة  واملدرسة.وتَخللت 
بالندوة  أشــادوا  الذيــن  احلضــور 

وأهمية موضوعها.
وبَــَن مدير قســم املرصد الوطني 

للرياضــة الدكتور ســعد دواي أن 
النــدوة هــي من ضمن سلســلة 
دائــرة  تُقيمهــا  التــي  النــدوات 
الدراسات/ قســم املرصد الوطني 
للرياضة، والتي تهدف الى اإلحاطة 
والرياضــي،  الشــبابي  بالواقــِع 
الوعي  ثقافة  إلى إشاعة  بإإلضافة 

الرياضي بََن الشباب.
نظم قسم شــؤون برملان في وزارة 

الشباب والرياضة ورشة الكترونية 
بعنوان) احلوكمــة االلكترونية بن 
 Fcc الواقع والطموح ( عبر تطبيق
، مبشــاركة واســعة من شريحة 
الشباب والشابات من داخل وخارج 
العراق، قدمهــا املهندس جبر عبد 
جبر اخلبير الدولي ورئيس مهندسن 

اقدم في وزارة االتصاالت. 
اذ تطــرق جبر عبد جبر فــي البداية 

تعريف للحوكمــة االلكترونية وهي 
اســتخدام املؤسســات لتكنلوجيا 
املعلومــات واالتصاالت والتي تعطي 
مع  العالقة  علــى حتويــل  القــدرة 
املواطنــن واالعمــال واالذرع االخرى 
للحكومة وان هــذه التقنيات تكن 
اغراض متنوعــة منها  من خدمــة 
احلكومية  اخلدمــات  تقدمي  حتســن 
للمواطنن من خــالل احلصول على 

املعلومات ورفع مستوى كفاءة االدارة 
احلكومية ممــا ينتج عنهــا احلد من 
واملالئمة  الشــفافية  وزيادة  الفساد 

ومنو الدخل وتقليل الكلف. 
وبــن جبر خالل الورشــة تقســيم 
بتقــدمي  االلكترونيــه  للحوكمــة 
اخلدمــات عبــر االنترنيــت وجوانب 
واســتخدام  احلكومــي  النشــاط 
واالتصاالت  املعلومــات  تكنلوجيــا 
وتشــمل احلوكمة املتكاملة وحتقيق 
مســتوى حوكمة افضــل من حيث 
العمل اجليــد الذي تقوم به احلكومة 
من اجــل اجملتمع واملواطنن، موضحا 
مناذج اخلدمــات االلكترونية من خالل 
خدمة املواطن لنفســه هــو املعيار 
او املبــدأ وان املوظف يقــوم باعمال 
تصميم عمليــات اخلدمة ومراجعة 
جودتهــا  وتقدمي التقاريــر واألخطاء 
ومساعدة املســتخدمن عند طلب 

اخلدمة. 
ومــن ثــم تنــاول احملاضــر موضوع 
الوزارات  بتحــول  االلكترونية  االدارة 
واملؤسســات خالل تعاملها اليومي 
مــن الفايالت الورقية الى االرشــفة 
اخلدمــات  وكذلــك  االلكترونيــة 
االلكترونيــة، مبينــا ايــن وكيــف 
نضــع تلــك اخلدمــات االلكترونية 
املشاركة  االلكترونية  والدميقراطية 
مابــن احلكومة ومنظمــات اجملتمع 

املدنــي ومــن ثم اتخــاذ القــرارات 
الكترونيا. 

للحوكمة  العراقية  الرؤيا  بن  واخيرا 
توظيــف  وضــرورة  االلكترونيــة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في 
لتعزيز احلكم  العامة  اخلدمات  تقدمي 
والعدالة  املســاواة  وحتقيق  الرشيد 
الشــفافية  وتأكيــد  االجتماعيــة 
واملساءلة والكفاءة بالعمل احلكومي 
وصوال الى اقتصاد متنوع وتنافســي 

مبني على املعرفة.
كذلك وضح جبر بــان العراق يحتل 
تصنيف ١٣٦ عامليــا عام ٢٠١٠ وذكر 
جانب النجاح للحوكمة االلكترونية 
التحتية  البنية  على  تعتمد  بالعراق 
وكذلك الــى الكيبــل الضوئي بدل 
الشــبكات التي تنقــل املعلومة او 
الثانية من صورة  احلدث بأجزاء مــن 
محاور  مــن  تعتبر  والتــي  وصــوت 
االلكترونية  للحكومة  العمل  خطة 
التوعيــة واالتصاالت  مؤكدة علــى 
واملعايير  واملالئمة  البشرية  والقدرات 
واالطار  التغيير  وادارة  والتطبيقــات 
واملراقبــة  املــوارد  وادارة  القانونــي 
والتقييــم بعدها توصيــل اخلدمات 
بصورة افضل الــى املواطن. ومت فتح 
باب النقاش واحلوار واالستفســارات 
بن الشباب املشــارك واحملاضر حول 

املوضوع .

برنامج تدريبي للجودة مع مديرية شباب ورياضة الصدر  
ندوٍة الدراسات تعزز الثقافة والوعي الرياضي 

الدراسات تنظم ندوات وورش متقدمة



املمثلــة  اوضحــت 
البريطانيــة كيرا نايتلي 
رفضها تصوير مشــاهد 
حتمل  أفالم  في  حميمية 
توقيع مخرج رجل، وقالت 
لوســائل اعــالم عاملية: 
"جــزء مــن األمــر يعود 
لنظرة  وأيضــاً  للغــرور 
الذكور، إذا كنت أجّســد 
رحلة  تدور بشــأن  قصة 
األمومة واجلســم وقبول 
بأّنها  فأشــعر  الــذات، 
بــإدارة  تكون  أن  يجــب 
ان  ذكره  اجلدير  مخرجة". 
كيرا نايتلي أطّلت مؤخرا 
بفيلم "أســرار رسمية" 
ســيكرتس(،  )أوفيشال 
دور كاثرين  وجسدت فيه 

َجن، املترجمة الســابقة 
في وكالة دولية بريطانية 
للتجســس يتم فصلها 
من عملها بسبب قيامها 
سرية  مذكرة  بتســريب 
أميركية قبــل بدء حرب 
تطلب   2003 عام  العراق 
مساعدة  واشنطن  فيها 
لندن في التجسس على 

األمم املتحدة.

بعــد اجلــدل الــذي أُثير 
عبــر مواقــع التواصــل 
زواجها  بشأن  اإلجتماعي، 
من املمثل املصري محمد 
ســعد، إثر تــداول صورة 
كشفت  به،  جتمعها  لها 
املمثلة البحرينية شيماء 
كاملة،  احلقيقة  ســبت 
زوجة  أنها ليست  مؤكدة 
املرأة  فعالً  ولكنها  سعد، 
جانب  إلــى  تقــف  التي 
سعد في الصورة املتداولة 
بعنوان  بشــكل واســع، 
"زوجــة محمــد ســعد 
بحرينية".  ممثلة  تشــبه 

أعرف من  "أنــا ال  وقالت: 
التي  الصورة  هذه  نشــر 
الفنان  مــع  لي  التقطت 
محمد سعد في مهرجان 
دبــي الســينمائي عــام 
2013، وكانــت للذكــرى 

وهي عزيزة علّي جداً". 

التركي  املمثل  يســتعد 
للبدء  أردوتــش  باريــش 
مسلســله  بتصويــر 
اجلديد الذي يحمل عنوان 
"امللهى" ابتداء من اليوم 
يعرض  أن  علــى  االربعاء 
العمل الحقا على إحدى 
املنصــات اإللكترونيــة، 
ومــن املتوقــع ان يالقي 
على صعيد  كبيرا.  رواجا 
آخر نشــر باريش أردوتش 
مؤخرا صــورة جديدة له 
اخلاصة  صفحتــه  فــي 
اذ ظهــر فيهــا بإطاللة 
مناطيد  وخلفه  رياضية، 
ومرتدياً  الســماء،  فــي 
قبعة ونظارات شمسية، 
ما أثــار إعجاب متابعيه، 
وأن الصــورة  خصوصــاً 

تواجده  خــالل  إلتقطت 
في مدينــة "كابادوكيا" 
املنطاد  رحــالت  حيــث 
تركيا.  فــي  الشــهيرة 
ومعروف عــن ان النجوم 
االتــراك وكذلك االعمال 
غايتها  التركية  الدرامية 
االهم اظهار جمال تركيا 
والبعض  السياح،  جلذب 
يطلق على مسلسالتهم 

بانها اعمال سياحية.

كيرا نايتلي

باريش أردوتش

شيماء سبت  

أخبــارهــــــــــم

احالم يوسف
شاع استعمال االرجيلة منذ عدة سنني وصارت عادة ال يتسغني 
عنها الشباب والشابات ايضا خاصة في املقاهي املنتشرة حول 
مدينة بغــداد، ودائما يبررون جلوئهم الــى تدخني االرجيلة بانها 
خالية من النيكوتني وبذلك فهي اقل ضررا من تدخني السيجارة.
وعلى الرغم من التحذيرات الكثيرة التي نقرأ عنها التي تتعلق 
مبخاطر تدخــني االرجيلــة اال ان املدخنني متســكوا باملعلومة 

املغلوطة بشأن قلة ضررها ليبرروا اصرارهم على تدخينها.
مؤخرا كشــف الدكتور الروسي ألكســندر مياسنيكوف، في 
حديــث تلفزيوني عن ان االرجيلة أكثر ضــررا وخطرا من تدخني 
الســجائر. وقال: "يتوهم الكثيرون عندما يظنون أن هذه العادة 
آمنــة اكثر من تدخني الســجائر، الن الواقع يقول، عندما ندخن 
االرجيلة فإننا نستنشــق كمية من املواد الضارة تعادل تدخني 

30 سيجارة".
واوضح مياســنيكوف ان تدخني االرجيلة ميكن ان يتســبب في 
اإلصابة بســرطان الرئة، نتيجة استنشــاق جزيئــات الدخان 
الدقيقة املتعددة. وقــال: "نحن ندخن جزيئات االحتراق الدقيقة 
مع الدخــان، ما يؤدي إلى حدوث حروق دقيقــة في الرئتني، التي 

الحقا ميكن أن تسبب اإلصابة بسرطان الرئة".
وأضاف انه ال يوجد شــكل آمن للتدخني وهذا يشــمل الغليون 
والسيجار، التي يعدها األطباء من عوامل خطر اإلصابة بسرطان 

جتويف الفم.

الصباح الجديد - وكاالت:
فاز فيلم "يوميات احلصار" من إخراج، أندريه زايتسيف، بجائزة 

"النسر الذهبي" السينمائية الروسية.
وفــاز الفيلم كذلك بفئة "أفضل ســيناريو". ومنحت بطلة 

الفيلم املمثلة أولغا أوزوالبينيا، جائزة "أفضل دور نسائي".
يذكر أن فيلم "يوميات احلصار" اســتوحي من مؤلفات أولغا 
برغولتس" و"أليس أداموفيتش" و"دانئيل غرانني" عن مأســاة 
حصــار مدينة لينينغــراد )1941 – 1944( إبان احلرب الوطنية 
العظمى للشــعب السوفيتي ضد أملانيا النازية. ووضعت في 
أســاس الفيلم يوميات أهالي لينينغراد )بطرســبورغ( الذين 
لقوا مصرعهم نتيجة القصف األملاني واجلوع في أثناء احلصار.

وســبق لهذا الفيلم أن فاز باجلائزة الكبرى ملهرجان موسكو 
السينمائي الذي أقيم في خريف عام 2020 مبوسكو.

ونــال فيلــم "أيهــا الرفــاق األعــزاء" مــن إخــراج، أندريه 
كونتشالوفســكي، جائزة "أفضل "إخراج ســينمائي". أما 
جائزة "أفضل دور رجالي" فمنحت للممثل يوري بوريســوف، 
الذي لعب دورا رئيســا في فيلم "كالشينكوف" عن مصمم 

الرشاش السوفيتي املشهور.

"يوميات الحصار" يفوز بجائزة 
"النسر الذهبي" السينمائية 

االرجيلة اشد خطرا 
من السيجارة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم 
اقامت دائرة الفنون العامة في وزارة 
واالثــار صباح  والســياحة  الثقافة 
امس االول االثنني، مســابقة الفنان 
)بشــير مهدي( في دورتهــا الثانية 
على قاعة عشــتار فــي مبنى وزارة 
الثقافة والسياحة واالثار، ومبشاركة 
عدد كبيــر من الفنانــني من بغداد 

واحملافظات.
 وأعلــن مدير عــام دائــرة الفنون د. 
علي عويد العبادي أســماء الفائزين 
باجلوائز الثالث: الفنان علي حســني 
والفنانــة زبيدة اطميش ومن مدينة 
الفنان احمــد محمد جالل  املوصل 
الديــن. وقال فــي كلمتــه: "نحن 
ســعداء بهــذه املبــادرة طيبة من 
الفنان الكبير )بشير مهدي( الذي لم 
يبخس حــق وطنه ويعطي من ماله 
اخلاص للفنانني الشباب، اذ يقدم هذا 
الدعم للشــباب وهو يعيش الغربة، 
النه لم ينس وطنه ومســيرة الفن 
العراقي التشــكيلي الذي كان جزء 

منه".
وتابع: "منذ أشهر عملت دائرة الفنون 
بالتنسيق مع الناقد والباحث الكبير 
صالح عباس وقســم املرسم احلرفي 
الدائــرة لألعداد ملســابقة )بشــير 
مهدي( بكل تفاصيلها، كل التقدير 

واالحترام له".
وذكر رئيــس حترير مجلة تشــكيل 
الناقد صالح عباس: "الفنان بشــير 
مهدي من األســماء املهمة والبارزة 
فــي تاريــخ فــن الرســم العراقي 
املعاصر، اجترح أســلوبه الفني من 
اخلالصات النقية في الرسم العاملي، 
وسبق لدائرة الفنون العامة ان أجنزت 
كتابــا فنيا عن جتاربه قــام بتأليفه 
الناقد املغترب جاسم عاصي، وهذه 
الســنة الثانية التي يكرس خاللها 
تتراوح  الفنان مسابقة للشباب ممن 

أعمارهم بني 15-30سنة". 

واضــاف: "فــي الســنة املاضية مت 
جمعية  فــي  املســابقة  تنظيــم 
منسق  وكنت  التشكيلني،  الفنانني 
تعد  التــي  للمســابقة،  ومنظــم 
مشاركة وطنية ومبادرة تشجيعية 
الرســم  النهوض بفنون  من اجــل 
واســاليبه املتنوعة، وتعد شــهادة 
بســالة تقدم من لدن الفنان بشير 
مهدي، نأمــل من الفنانــني الكبار 
ان يعــاودوا الكرة من اجــل انعاش 
االوســاط الفنية في العــراق. الفن 
عالمة من عالمات التمدن والتحضر 
وهــذه فرصة للفنانني الشــباب ان 
يشــاركوا ويحصدوا جوائز مسابقة 
مــن هذا النــوع.  واقيمت مثل هذه 
املســابقة عام 1994 للفنان محمد 

مهــر الديــن الذي خصــص جائزة 
باســمه وأقيمت وقتذاك على قاعة 
"اثر"، ونأمل ان تتكرر باستمرار ونحن 
على اســتعداد إلقامة أي مسابقة 

من هذا النوع واملستوى.
احلر  املرسم  رئيسة قســم  وحتدثت 
الفنانة ندى احلســناوي احد أعضاء 
اللجنــة الــى جانــب الفنانة منى 
مرعي والناقــد صالح عباس والفنان 
واألســتاذ اجلامعي ســالم جبار عن 
احتفاء قســم املرســم فــي دائرة 
الفنــون مبعرض للشــباب املبدعني 
والهواة في مسابقة للفنان العراقي 
املغترب )بشــير مهدي والتي تكفل 
بــكل تفاصيلهــا مبا فيهــا جائزة 
مالية لكل متســابق، وقالت: "تعد 

الشباب  للفنانني  حافزا  املســابقة 
ووســيلة ملد جســور بــني الفنانني 
في بغــداد واحملافظات. شــارك في 
املوصل وكربالء  املسابقة فنانني من 

واحللة".
وتابعت: "من شــروط املســابقة ان 
ومدرســة  بأســلوب  العمل  يكون 
)الواقعية الفانتازية( التي يعمل بها 
الفنان )بشير مهدي( وكانت االعمال 
املتقدمــة للمســابقة تــدل على 
مستوى اإلمكانيات والقدرات الفنية 
التي ميتلكها الشــباب. ومت  العالية 
)بشــير مهدي(  للفنان  درع  تقــدمي 
والناقــد )صالح عباس( وشــهادات 
تقديريــة للمشــاركني من قســم 

املرسم.

الصباح الجديد - وكاالت:
متكنت سيدة مخطوفة من استعمال 
ســاعة "آبــل" في طلب املســاعدة 
والية  فــي  األميركية  الشــرطة  من 
تكســاس، التي متكنت مــن الوصول 
إليها وحتريرها بحسب موقع "فوكس 

سان أنتونيو" األميركي.
ولفــت املوقع األمريكي إلــى أن ابنة 
أن  الشرطة  أخبرت  السيدة اخملتطفة 
والدتها كانت تتشــاجر مع اخملتطف 
قبــل أن يعلــو صوتهــا بالصــراخ، 
مضيفة: "سمعت صراخا من ساحة 
انتظار السيارات، لكني لم أعرف إلى 

أين مت نقلها".
الفتاة:  وتابعت 

نحــو  "بعــد 
ربــع الســاعة تلقيــت اتصاال 
من والدتي تؤكــد فيه أنه مت 

اختطافهــا وحاول اخملتطــف إيذاءها 
قبــل أن ينقطع االتصال"، بحســب 
املوقع، الذي أوضح أن أفراد الشــرطة 
اتصال خلوي طارئ  باستعمال  قامت 
لتعقــب الضحيــة، حيــث مت حتديد 
موقعها داخل ســيارة بإحدى مواقف 
السيارات. والقي القبض على املتهم 

الذي حاول الفرار.
انتشر اخلبر على مواقع التواصل واثير 
وما  الواقعة  حقيقــة  بشــأن  اجلدل 
اذا كانت وســيلة ذكيــة لإلعالن عن 
الكثيرون  ابل، حيث ســيهرع  ساعة 
بعد انتشــاره الى شرائها خاصة من 

يعيشون وحدهم في املنزل.

ساعة "آبل" تنقذ سيدة مختطفة في أميركا

دائرة الفنون العامة تقيم 

مسابقة الفنان )بشير مهدي( للرسم 

الصباح الجديد - وكاالت:
واملــوزع  امللحــن  أضــاف 
مصطفــى جــاد موهبة 
جديدة ملسيرته الفنية، 
إخراج  تولــى  بعدما 
اجلديــد  الكليــب 
النجمة  لزوجته 
مــن  ر كا
ن  ســليما
ي  لــذ ا

يحمــل 
ن  ا عنــو
ى  كر لذ ا "
الشتوية"، 
املقرر  ومن 

إطالقها مساء يوم غد اخلميس.
عادل  باسم  الشاعر  االغنية كلمات 
وأحلان تامر علي وتوزيع يحيي يوسف، 
وتتعاون في الكليب مع زوجها امللحن 
واملنتج املوسيقي مصطفى جاد في 

أولى جتاربه الرسمية كمخرج.
ومن جانبه كشــف مخــرج العمل 
مصطفى جاد أن الكليب ســيقدم 
كارمــن في حالة غنائيــة مختلفة 
درامية  املعتــاد، عبــر حكايــة  عن 
التي  مؤثرة جتســد كلمات األغنية، 
متثل عتاب بينهــا وبني حبيبها الذي 
يلعــب دوره الفنان واملغني أســامة 
الهادي، معبرًا عن حماسته الكبيرة 
خلوض أولى جتاربه في عالم اإلخراج، 
موضًحا أنه بدأ العمل على االغنية 
منــذ قرابة ســنة، ولكــن مت تأجيل 

تصويرها بسبب أزمة كورونا.
وذكر جاد أنه يقدم استشارة فنية 

الفنانة كارمن ســليمان،  لزوجتــه 
لفريق  أعمالهــا تخضع  إدارة  ولكن 
احترافي، يدير اعمالها باستراتيجية 
منظمة وهي فنانة وانســانة ذكية 
وكيف  تريد  مــاذا  وتعــرف  ومتأنية 
تصل اليه، وأشــار إلى أنه يســتمع 
إلــى نصائحها فيمــا يخص عمله 
وباملقابــل ال تتدخل فــي تفاصيله. 
وقــال إنه بصــدد طــرح مجموعة 
ان  اكد  والتي  األغنيات بصوتــه  من 

لكارمن دور مهم بانتقائها.
وتابع: "العــب دور مهــم في عمل 
كارمن ليــس من بــاب التدخل امنا 
بصفتــي ملحن ومنتج موســيقي 
ولــي جتاربي اخلاصة، فــكل ما اقوم 
بــه اطالعهــا على ظروف الســوق 
اكبر  تعاملي مع  ومتطلباته بحكم 
العربي  الوطن  االنتاج في  شــركات 

والعالم".

كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى 
جاد تجمعهم "الذكرى الشتوية" 

الصباح الجديد - وكاالت:
 "Lo Vas A Olvidar" حقــق كليــب
للمغنية العاملية بيلــى إيليش جناحا 
االولى ألطالقه  الســاعات  كبيرا منذ 
على موقع يوتيوب، وحصد سلســلة 
طويلــة مــن عبــارات اإلشــادة من 
عشاق املوســيقى و الغناء في العالم 
واســتطاع أن يتخطى عتبــة الـ 25 
مليون مشاهدة خالل اربعة أيام فقط 
، كما حصد الكليب 1.8 مليون اعجاب 

حتى اآلن .
يذكر أنه بعد ســاعات مــن إطالقها 
 Lo Vas A" كليــب أغنيتها األخيــرة

Olvidar" مع املغنية الشهيرة روزاليا، 
اعترفــت النجمــة العامليــة  بيلى 
تتمتع بشعبية كبيرة  التى  إيليش 
الســطر  كتبت  أنها  العالم  حول 
األغنية مبســاعدة  مــن  األخيــر 
عائلتها، اخلبر الذى تناقلته املواقع 

العاملية ومن أبرزها " ام ان أي"  .
 Apple Music علــى  وفى حديث 
، كشــفت إيليــش البالغــة من 
العمــر ) 19 عــام ( أنهــا طلبت 
املساعدة ليس فقط من شقيقها 
والكاتب املشــارك األساس معها 
فينيــاس أوكونيــل، ولكن طلبت 

أيضا املساعدة من والدتها ووالدها 
وقالت:  أيضــا،  فينــاس  وصديقة 
"في احلقيقــة أمي وأبى وفينياس 

"كلوديا"  فينياس  وصديقة  وأنا 
نزلنا جميعا إلى االســتوديو 

وركزنا على اجناز اجلملة 
األخيرة ".

الصباح الجديد - وكاالت:
 من األزمات قد يبدأ النجاح بشكل مختلف، 
هذه املرة كانــت من الشــاب البريطاني بني 
غوليفــر، 20 عاماً، والتي حتولــت حياته 360 
درجة بسبب اإلغالق الذي مت في بريطانيا على 

أثر انتشار فيروس كورونا.
فــي التفاصيــل، التــي ذكرتهــا ذان صــن 
البريطانيــة، أن غوليفــر صار يكســب ثروة 
بفضــل التجــارة اإللكترونية فــي منتجات 

لتبييض األسنان ومعدات التمارين الرياضية.
وقبل جائحة كورونا، كان الشــاب يعمل في 
صالــون للحالقــة، ثم اضطر إلى بــدء إجازة 
قسرية عن العمل جراء تفشــي وباء كورونا، 
وبســبب العزل املنزلي اســتطاع ان يستغل 
االمر وتكوين ثروة هائلــة. ووفقاً للتقرير فإن 

الشــاب أصبــح يكســب ما 
16 ألفــا و400 دوالر في  يقارب 
اليوم الواحد. والحظ غوليفر أن 

عياداتهم  أغلقوا  األسنان  أطباء 
بســبب كورونا في بداية تفشــي 

الوبــاء، فجلب بضاعــة من الصني 
تتيح للناس تبييض أســنانهم وهم 

في بيوتهم، وعرضهــا إلكترونيا. وذكر 
التقرير أن الشاب البريطاني استطاع أن 
يبيع ما قيمته أكثــر من ربع مليون دوالر 

أميركــي، ولم يحتج فــي كل هذا إال 
حلاســوب محمول، ومنذ بدء نشاطه 
التجاري قبل عشرة أشهر، استطاع 
أن يبيــع بضاعة بأكثر مــن مليون 

دوالر، من دون أن يغادر باب بيته.

كورونا تغير حياة شاب 
وتحوله الى مليونير

الصباح الجديد - وكاالت:
كان عامــل توصيــل بيتزا، على 
موعد مع مفاجــأة لم يتوقعها 
أعدها له سكان احلي الذي يعمل 
به في الواليات املتحدة األميركية.

وفقاً لتقرير الديلي ميل البريطانية، 
فقد فاجأ سكان حي تيبتون بوالية 
إنديانا األميركية عامل توصيل بيتزا 
بإكراميــة كبيرة لقــاء 30 عاًما من 
تقدمي خدماته لســكان احلي من دون 

أي تعب او تقصير.
وبدأت خطة السكان من خالل جمع 
أكثر مــن 19 ألف دوالر، ثمن شــراء 
بيترز  روبيرت  التوصيل  سيارة لعامل 
لقاء خدمته لهم على مدار 30 عاًما 
بإخــالص وتفان، من خــالل توصيل 

طلبات الطعام.
 CBS أحد ســكان احلي قال لشبكة
إن بيترز دائًما يحــرص على حصول 
زبائنــه على بقية قيمــة الطلبات، 
حتى ولــو كان ذلك يعنــي قيادته 

للسيارة ملسافة أميال في أثناء عاصفة 
ثلجية إلعادة 15 سنتاً لصاحبها من دون 

أي تعب.
وتابــع  أن حســن تعامله مــع الزبائن 
شــجع ســكان احلي على جمــع مبلغ 
شــراء الســيارة خالل يومني فقط عبر 
منصة جلمع األموال على اإلنترنت، مبيًنا 
أن املبلغ شــمل تغطيــة كلفة التأمني 

وكذلك الوقود ملدة زمنية محددة.

كليب "Lo Vas A Olvidar" لبيلي ايليش 
يتخطى الـ25 مليون مشاهدة 

سيارة.. هدية الزبائن لعامل بيتزا 
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