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بغداد - وعد الشمري:
انقســمت الكتل الشيعية في 
رئيس  تعيينــات  من  مواقفهــا 
الكاظمي  مصطفــى  الــوزراء 
لبعض الدرجــات اخلاصة، وفيما 
بزعامة  عراقيــون  قائمة  ذهبت 
عمــار احلكيم إلى مســاندتها، 
وأبدت استغرابها من املعترضني، 
من  املدعوم  سائرون  حتالفا  اتفق 
الصــدري مقتدى  التيار  زعيــم 
الصــدر، والفتــح بزعامة هادي 
العامــري على رفضهــا، ولوحا 
بتصعيد املوقف فــي حال عدم 

التراجع عنها.
وقال النائــب عن قائمة عراقيون 
حســن خالطي في تصريح إلى 
"الصباح اجلديــد"، إن "احلكومة 
تشّكلت على مبدأ هو أن أمدها 

قصير، وبأهداف محددة".
"مهمــة  أن  خالطــي،  وتابــع 
الدولة  أعمال  تســيير  احلكومة 
للمرحلة االنتقالية، وفرض هيبة 
النتخابات  والتهيئــة  الدولــة، 

نيابية مبكرة".
وأشــار، إلى أن "الدستور يجعل 
املســؤول  احلكومة  رئيــس  من 
التنفيــذي األول وبالتالــي فقد 
ترك اخليــار للكاظمي، ولو بنحو 

نسبي في تسمية الوزراء".
وأورد خالطي، أن "استغراباً كبيراً 
الكتل  اعتراضــات  على  نضعه 
السياســية من جلوء الكاظمي 
ملناصب  مرشــحني  تسمية  في 
ثانويــة أقل أهمية مــن الوزراء، 
فالبعــض منهــا كان معّطــالً 

واآلخر شاغراً".
وبني، "رئيس الــوزراء له احلق بأن 
يرشح من يراه مناسباً للمناصب 
العليــا فــي الدولة شــرط أن 
الســياقات  وفق  ذلــك  يحصل 

الدستورية".
ويرى خالطي، أن "اعتراض قسم 
مــن الكتــل السياســية على 
التســميات دليل علــى أنها لم 
تخضــع للمحاصصــة، فلو أن 
الكاظمــي اختار األســماء وفق 
اآلليات الســابقة ملــرت من دون 

اعتراضات".
وأردف، أن "ما ذهبت إليه احلكومة 
اليومني  خــالل  إجــراءات  مــن 
املاضيــني جزء مــن مهامها في 

ينبغي  وال  الدولة،  مرافق  تسيير 
أن يحصل هذا اللغط الكبير".

ومضى خالطي، إلى أن "االعتراض 
هو  تسجيله  الذي ميكن  الوحيد 
االســتمرار على إسناد املناصب 
قصر  بحكــم  لكن  بالوكالــة، 
عمر احلكومــة فأنها بادرت بهذا 
األســماء  لعرض  متهيداً  اإلجراء 
على مجلــس النواب للمصادقة 

عليها".
من جانبه، ذكر النائب عن حتالف 

ســائرون أمجــد العقابــي، في 
أن  اجلديد"،  "الصباح  إلى  حديث 
"الدعم ما زال مستمراً حلكومة 
الكاظمي، بشرط عدم االستمرار 

في اإلخفاقات".
وتابــع العقابــي، أن "موضــوع 
ســجلنا  قد  األخيرة  التعيينات 
اعتراضاً كبيــراً عليه، كونه لم 
يتم وفق الســياقات الدستورية 
األســماء  وبعض  الصحيحــة 

توجد بحقها مؤشرات".

ولفت، إلى أن "الدستور ال يسمح 
بتعيني  التفــرد  الــوزراء  لرئيس 
الدرجــات اخلاصة، إمنــا له احلق 
في تقدمي الترشــيح إلى مجلس 

النواب واألخير صاحب القرار".
حتالف  عــن  النائب  دعــا  بدوره، 
رئيس  تعيبان،  األمير  عبد  الفتح 
التعيينات  "ســحب  إلى  الوزراء 
باآلليــات  وااللتــزام  األخيــرة 

الدستورية الصحيحة".
وأفــاد تعيبــان، إلــى "الصباح 

اجلديــد"، أن "الكاظمي يبدو أنه 
سياســية  غايات  حتقيق  يحاول 
من خالل التعيينات لضمان فوزه 

في االنتخابات املقبلة".
وشــدد على أن "مهمــة رئيس 
وفق  محــددة  احلالــي  الــوزراء 
االتفاقات السياسية وهي فرض 
النتخابات  والتهيئــة  القانــون 
مبكرة وال يحق لــه التدخل في 
وإال ســيكون عرضة  أمور أخرى 

للمحاسبة النيابية".

عراقيون: اعتراض بعض الكتل السياسية على 
تغييرات الكاظمي دليل أنها لم تخضع للمحاصصة

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد وزير التربية علــي الدليمي ان 
املنصات االلكترونية ستكون البديل 
املدارس  والتالميذ في  لدوام الطلبة 
في العام الدراســي اجلديد 2020 – 

. 2021
تابعته  تصريح  فــي  الدليمي  وقال 
الصبــاح اجلديد، ان "الــوزارة تعمل 
على توفيــر التعليم االلكتروني عن 

الوســائل  من  العديد  باعتماد  بعد 
االلكترونية مــن التلفزيون ومنصة 
املباشــر بني  والتواصــل  }نيوتــن{، 
ناحية  واملعلمــني مــن  املدرســني 
وطالبهم من ناحيــة أخرى باعتماد 
اساليب التواصل االجتماعي الهادف 
الى متكني الطلبة من التعليم على 
وتعويضهم  وفق أحدث االســاليب 
عن ساعات التعليم املباشر في حال 

اســتمرت جائحة كورونا ال ســمح 
اهلل".

وبــني ان "خطــة وزارة التربيــة مبا 
مناهج  تغييــرات  بعــض  يخــص 
العام الدراســي املقبل، ستشــمل 
كتاب الرياضيات للصف الســادس 
مع  بدأت  لكونه سلسلة  االبتدائي، 
التالميذ في الصف )1 - 5( مبعلومات 
وطريقة عــرض جديــدة وال بد من 

استكمالها لكل املرحلة االبتدائية، 
االنكليزية  اللغــة  كتــاب  وكذلك 
)املنقح(،  االبتدائــي  االول  للصــف 
الــذي مت تنقيحه اســتناداً الى قرار 
الراجعة  والتغذية  التكييــف  جلنة 
والزيارات امليدانية التي أكدت ضرورة 
)التنقيح( بعد اعتمــاده في امليدان 

اكثر من خمس سنوات".
تفاصيل أوسع ص 2

السليمانية - عباس اركوازي:
الزرادشــتية  الديانة  اتبــاع  يواجه 
تهديــدات بالتصفيــة والقتل من 
قبل متشــددين، بعد افتتاح معابد 
جديــدة لهــم مبحافظتــي اربيل 
ودهوك بعد محافظة السليمانية.

واعتنق اكثر من خمســني شخصاً 
الديانــة الزرادشــتية، بعــد افتاح 
معبد يسنا االسبوع املنصرم، وفقا 
ملمثل املعبد مبحافظة دهوك، الذي 
اكد ان الهدف من وراء افتتاح املعبد 
والفلســفة  الثقافة  تعليــم  هو 

الزاردشتية في منطقة بادينان.  
وقــال بروا ياســني وهو شــاب من 
محافظــة دهوك،انتمــى مؤخــرا 
"الفكر  الزرادشــتية  الديانــة  الى 
وهــو مرتبط  واســع  الزرادشــتي 
في كثيــر من جوانبــه بالطبيعة، 
والتعايش بني البشر، وانا ارى ثقافة 
واصالة الشعب الكردي في االفكار 

واملعتقدات الزرادشتية".    
 بدوره اكد ممثل مجمع يســنا في 
دهوك هيــالن جيــا، ان الهدف من 
افتتاح املعبد الحياء ثقافة وفلسفة 

الزرادشتية وخدمة خطاب زرادشت.
 واشــار الــى ان اتبــاع الديانيــة 
الزرادشــتية في دهوك تعرضوا الى 
العديد مــن التهديدات املباشــرة 
وغير املباشرة، وخصوصا في مواقع 
التواصــل االجتماعي، واردف،"اال ان 
ذلك لن يثنينا عن معتقداتنا وامياننا 

بهذه الديانة".   
ويوجد في اقليم كردستان اكثر من 
300 الف مواطن مــن اتباع الديانة 
حســام  الوات  وفقا  الزرادشــتية، 
الدينية  االقليــات  عام  مدير  الدين 

العشرات  وان  االقليم،  في حكومة 
الزرادشــتية  الديانة  معابد  يزورون 
االقليم،  ي في مختلف محافظات 
العتنــاق الديانة الزرادشــتية، في 
عــن جذورهم  بحثهــم  معــرض 

األصلية.
وتعــد الديانة الزرادشــتية وتعرف 
نســبة  ب"اجملوســية"  أحيانــاً 
ملؤسســها زرادشــت ديانة قدمية، 
التوحيدية  الديانــات  أقدم  وتعتبر 
تأسست منذ  العالم،  في  املعروفة 

أكثر من 3500 عام.

البالد بحاجة الى 8023 مدرسة
اتباع الديانة الزرادشتية يتعرضون الى تهديدات من متشددين وزير التربية: المنصات االلكترونية البديل

لدوام العام الدراسي الجديد

بعد اقامة معابد لهم بمحافظات االقليم واعتناقها من قبل المئات  

توقعات بـ”انهيار االتفاق الروسي التركي
3 على وقف إطالق النار في ادلب  الصحة تتوقع طفرة”بإصابات 

2كورونا خالل الشهرين المقبلين

الصباح الجديد - وكاالت:
قــال راي داليــو مؤســس صندوق 
أسوشيتس”،  ووتر  “بريدج  التحوط 
أن مكانة الدوالر األمريكي كعملة 
خطر،  في  أصبحت  عاملية  احتياط 
اتخذتها  التــي  التدابيــر  بفعــل 
الواليــات املتحــدة مؤخــراً لدعم 
االقتصاد في مواجهة تداعيات وباء 

“كورونا”.
وأشــار فــي تصريحــات حملطــة 
“بلومبرج”، إنه في حني أن األسهم 
زيــادة  مــن  اســتفادا  والذهــب 
النقدية  السياســة  اإلنفاق وضخ 
هذه  فإن  الــدوالرات،  لتريليونــات 
التدابيــر خفضت قيمــة العملة 

وتثير احتماالت الذهاب بعيداً فيما 
يتعلق بحدود التحفيز احلكومي.

وتابــع: “هناك الكثيــر من إضافة 
الواليات  فــي  الديــون  وتســييل 

املتحدة بسبب أزمة الوباء”.
للدوالر  “بلومبرج”  مؤشــر  وتراجع 
مقابل  العملة  أداء  يقيــس  والذي 
ســلة من ســت عمالت رئيسية 
أخرى بنســبة %10 مــن ذروته في 

شهر مارس املاضي.
وحققــت كل العمــالت الكبــرى 
الــدوالر منذ ذروة  أمام  مكاســب 
القلق حيال الوباء في مارس املاضي، 
كما تفوقت املعادن النفيسة مثل 

الذهب والفضة والبالتني.

الصباح الجديد - وكاالت:
ارتفعت أســعار النفــط أكثر من 
بتعطيالت  مدعومــة  باملئة  اثنني 
املعروض في الواليات املتحدة جراء 

إعصار سالي.
وزاد ســعر خام برنت 92 سنتا مبا 
يعــادل 2.3 باملئة، ليتحدد ســعر 
التسوية عند 40.53 دوالر للبرميل، 
في حــني ارتفعت العقــود اآلجلة 
للخــام األمريكي غرب تكســاس 
الوســيط 1.02 دوالر أو 2.7 باملئــة 

لتغلق على 38.28 دوالر.
ويأتي صعود عقــود النفط، قبيل 
الوصــول املتوقع لإلعصار ســالي 
إلى الساحل األمريكي، على خليج 
من  أكثر  توقف  املكســيك، حيث 
ربع إنتــاج النفط والغــاز البحري 
األمريكــي، وأغلقت موانئ تصدير 
العاصفة  مسار  حتول  مع  رئيسية 
شــرقا صوب غرب أالباما، متجنبة 
بعــض مصافــي تكرير ســاحل 

اخلليج.

بلومبرج: مكانة الدوالر األمريكي 
كعملة احتياط عالمية في خطر

ارتفاع النفط أكثر من 2 % مع تأهب 
خليج المكسيك إلعصار سالي

بغداد - الصباح الجديد:
النفط احسان عبد  وزير  كشــف 
إقليم كردســتان  قيام  اجلبار، عن 
ببيع نفطه بأربعة دوالرات للبرميل 
النفط  ازمة هبوط أســعار  خالل 

بسبب جائحة كورونا.
اجلبار، خالل استضافته  وقال عبد 
في جلنــة الطاقــة النيابيــة، إن 
"االزمــة األخيرة لهبوط أســعار 
النفط اظهرت هشاشــة الوضع 
االقتصادي في العراق، اذ قام العراق 

دوالرات   10 بســعر  نفطــه  ببيع 
للبرميل بينما إقليم كردستان باع 

نفطه ب4 دوالرات للبرميل".
وأضــاف أن العــراق حاليا يقترض 
أمــواال داخليــا لتغطيــة رواتب 
املوظفــني، ممــا يــدل ان البنيــة 
امينة  غيــر  للعراق  االقتصاديــة 
وضعيفــة في مواجهــة أي ازمة، 
موضحــا أن النفط هو الســلعة 
األساســية حاليــا، ولكــن هــو 

بالتناقص عامليا.

وزير النفط: بنية البالد 
االقتصادية ضعيفة في

مواجهة أي ازمة

إقليم كردستان باع نفطه باربعة دوالرات انقسام كبير داخل الكتل الشيعية على تعيينات الدرجات الخاصة

جلسة سابقة جمللس الوزراء

الصباح الجديد - متابعة:
األميركية  فوربس  مجلة  نشــرت 
مؤخــرا مقاال مطوال حتــت عنوان 
)ذروة الطلب النفطــي.. مجددا؟(، 
للخبيــر واحمللــل النفطــي البارز 
 The مايــكل لينش مؤلــف كتاب
الــذروة  )فــزع   Peak Oil Scare

النفطية(، قال فيه ان عصر النفط 
لم ينتــه بعد، والنفط ســيبقى 
الوقود املفضل في وســائل النقل، 
رغم الطفرة التي شهدتها مصادر 
الطاقة املتجددة.. ومن غير املرجح 
فيروس  جائحة  تداعيــات  تغير  أن 

كورونا املستجد من هذا الوضع.
جاء فــي املقــال ان " كثيــراً من 
التكهنــات والتنبــؤات فــي هذا 
الصدد، ال تستند إلى حتليالت ورؤى 
متعمقة، جتســد طبيعة صناعة 
أفكار ســطحية  وإمنــا  النفــط، 
ومخــاوف متأثرة بالوضــع الراهن 

ألسعار النفط ".
بنشــر  النــاس  “يســارع  واورد: 
تنبؤات ووصفــات وآراء خيالية عن 

مســتقبل خيالــي.. واحلقيقة أن 
-إلى حــد بعيد- هو  النفط يظل 
الوقود املفضل في وســائل النقل، 
رغم الطفرة التي شهدتها مصادر 

الطاقة املتجددة.. ومن غير املرجح 
فيروس  جائحة  تداعيــات  تغير  أن 

كورونا املستجد من هذا الوضع”.
وأوضــح لينــش في مقالــه أن " 

احلديث عن بلــوغ الذروة النفطية، 
وبداية منحنى الهبوط يستند إما 
على حسابات سيئة، أو االفتراضات 
بــأن الصناعــة قد ال تســتطيع 

مشكالتها  على  التغلب  مواصلة 
القدمية، مثل نضوب النفط ".

وأضــاف لينــش في مقالــه، ان " 
الهنــد تتوقع عــودة الطلب على 
النفط أســرع من توقعــات أوبك 
ووكالــة الطاقة الدوليــة ويعرف 
أي شــخص مطلع علــى صناعة 
النفــط، أن التنبؤ بحدوث ذروة في 
إنتاج النفط تردد عدة مرات على مر 
العقود، لكنه لم يتحقق أبدا. تنبأ 
بعضهم مرارا بنهاية الصناعة، مبا 
التقليدي  النمــوذج  زوال  ذلك  في 
القــدمي للطاقة، مقابــل تقنيات 
أو وقــود أحــدث وأفضــل، وحتى 
عدد  كان  املاضي،  القرن  سبعينات 
الناس يرون نهاية لعصر  قليل من 
النفــط. بيد أن ازدهار الســيارات 
أدى إلى ظهور طلب شــديد على 
النفط، والــذي تباطأ فقط عندما 
ارتفعــت األســعار، وتوقف النمو 
االقتصادي، وهــو وضع كان مؤقتا، 

ولم يستمر طويال".
ونبه لينــش في املقــال الى ان " 

تفشــي جائحة فايــروس كورونا، 
وانهيار الطلب علــى النفط جراء 
حركة  وتقييــد  اإلغــالق  تدابيــر 
اجلوي،  الســفر  ووقف  املواطنــني 
وغيرهــا من التدابير التي شــلت 
االقتصاد العاملي، وهوت بأســعاره 
إلى أدنى مســتوى في تاريخه، بل 
دفعت خام غرب تكساس الوسيط 
إلــى املنطقة الســلبية ألول مرة 
فــي تاريخه، هي التــي أدت الى ان 
الطلب  يودع  هل  البعض:  يتساءل 
النفطــي عصــر الــذروة، ويكتب 
كورونا شــهادة وفاة لــه في ظل 
النزيــف الذي تشــهده الصناعة 

حاليا؟".
)ستاندرد  ان مؤسسة  الى  وخلص 
آند بــورز غلوبال بالتــس(، حاولت 
اإلجابة عن هذا السؤال، في تقرير 
حديث، خلصت فيه إلى أن الطلب 
على النفــط قد ميــر مبراحل ذروة 
جديــدة في عالم مــا بعد كورونا، 

على األقل حتى عام 2041.
تفاصيل أوسع ص 4

مؤلف كتاب " فزع الذروة النفطية" مايكل لينش:

عصر النفط لم ينته بعد والمتداول من توقعات
أفكار سطحية ال سند لها

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
كشف النائب عن حتالف سائرون 
وعضو جلنة االعــالم واالتصاالت 
امس  الربيعــي،  عــالء  النيابية 
االربعاء، عن وثيقــة تظهر قيام 
رئيــس اجلهاز التنفيــذي احلالي 
بتوصيتــه متديد عقــود النقال 
الشــركات عن حقبة  لتعويض 
"داعــش"، على الرغــم من انها 
كانت قد حصلت على التعويض 

سابقا.
وقــال الربيعي في بيــان ارفقت 
معه وثيقة بهذا الشأن، إن "هذا 
االمــر خطير وتســبب بفقدان 
عشرات املليارات من حقوق أبناء 
الشعب لصالح شركات الهاتف 
النقــال"، مضيفــاً أن "الوثيقة 
موقعة مــن صفــاء الدين ربيع 
الســابق  التنفيذي  اجلهاز  مدير 
لهيئة االعــالم واالتصاالت تفيد 
ثالث  ملدة  بتعويض  هيئته  بقيام 
سنوات لشركات الهاتف النقال 
عن حقبة داعش واحتاللها لعدد 

من احملافظات العراقية".
"الوثيقــة  أن  الربيعــي  وبــني 
كشفت ان احدى هذه الشركات 
عملها  لتمديــد  طلبــاً  قدمت 
تعويضــا عــن خســائرها ايام 
الرد حاســما  وكان  داعش  حرب 
بالرفض الن هذه الشركات اصال 
قــد مت تعويضهــا مبجموعة من 
االجــراءات كشــفتها الوثيقة، 
التنفيذي  اجلهــاز  رئيــس  لكن 
احلالي قدم مقترحاً جمللس الوزراء 
الشــركات عن  لتعويــض هذه 
فترة حرب داعش بثالث ســنوات 
اضافيــة ملــدة عقدهــا املتفق 

عليه".
وأوضح أن هذه الوثيقة "كشفت 
أمــراً في غاية اخلطــورة وهو ان 
هذه الشركات مت تعويضها اصال 
سابقاً، مســتغربا بعد كل هذه 
اخملالفات يصار الى جتديد رخصة 
هذه الشركات مما يؤكد ان هنالك 
شــخصيات وأطــراف وأحــزاب 

مستفيدة من عملية التجديد.

هيئة االعالم واالتصاالت 
متواطئة مع شركات الهاتف 
النقال لصالح مافيات سياسية 

عضو لجنة االعالم النائب عالء الربيعي:
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بغداد - الصباح الجديد :

أكد وزيــر التربية علي الدليمي 
ان املنصات االلكترونية ستكون 
البديل لــدوام الطلبة والتالميذ 
في املدارس في العام الدراســي 

اجلديد 2020 – 2021 .
الدليمــي فــي تصريح  وقــال 
صحفي ان “الــوزارة تعمل على 
االلكتروني عن  التعليــم  توفير 
بعد باعتماد العديد من الوسائل 
التلفزيــون  مــن  االلكترونيــة 
ومنصــة }نيوتــن{، والتواصــل 
املباشــر بني املدرسني واملعلمني 
من ناحيــة وطالبهم من ناحية 
التواصل  اساليب  باعتماد  أخرى 
متكني  الى  الهــادف  االجتماعي 
الطلبة مــن التعليم على وفق 
وتعويضهم  االســاليب  أحدث 
عن ساعات التعليم املباشر في 
حال اســتمرت جائحة كورونا ال 

سمح اهلل”.
وبني ان “خطــة وزارة التربية مبا 
مناهج  تغييــرات  بعض  يخص 
العام الدراسي املقبل، ستشمل 
للصــف  الرياضيــات  كتــاب 
لكونــه  االبتدائــي،  الســادس 
التالميذ  مــع  بدأت  سلســلة 
فــي الصــف )1 - 5( مبعلومات 
وطريقــة عرض جديــدة وال بد 
املرحلة  لكل  اســتكمالها  من 
االبتدائيــة، وكذلك كتاب اللغة 
االنكليزية للصف االول االبتدائي 
)املنقح(، الذي مت تنقيحه استناداً 
الى قرار جلنة التكييف والتغذية 
التي  امليدانية  والزيارات  الراجعة 
أكــدت ضــرورة )التنقيح( بعد 
اعتماده فــي امليــدان اكثر من 

خمس سنوات”.
ومع تصاعد شــكاوى املواطنني 
مــن اكتظاظ صفــوف املدارس 
بأكثر من طاقتهــا من الطلبة 
وزير  اكد  احلكومية؛  املدارس  في 
الفعلية  البــالد  “حاجة  التربية 
مدرســة   )8023( بنــاء  إلــى 
في عمــوم العراق عــدا إقليم 

كردستان وعدا النمو السكاني”.
أيلــول   16 اليــوم  وتختتــم 
النهائيــة لطلبة  االمتحانــات 
نفذت  إذ  اإلعــدادي،  الســادس 
الــوزارة خطة في ظل تفشــي 
كورونــا، ومن بني التســهيالت 
التــي قدمتها الــوزارة للطلبة 
املمتحنــني قــال الدليمــي، أن 
“الطالب الــذي يرغب بالتأجيل 
تعد لــه ســنة عدم رســوب، 
والطالب الراغــب بالتأجيل من 
الدور االول يحق له االمتحان في 
الدور الثاني ويعد مبثابة دور أول، 
من  املنهجية  الــدروس  وتقليل 
سبعة الى ســتة، وتقليل املادة 
املنهجيــة لــكل درس، وكذلك 
من  الســالمة  اجراءات  تطبيق 

حيث التباعد في القاعات، لبس 
املعقمات  توفيــر  الكمامــات، 

والكمامات”.
وبشأن قضية احملاضرين اجملانيني 
والعقــود، أوضح وزيــر التربية، 
 2019 لســنة   340 “القــرار  أن 
الصــادر مــن مجلس الــوزراء، 
تنص الفقــرة )15( منه على أن 
تتخــذ وزارة التربيــة االجراءات 
الى  اخلاصة بتحويــل احملاضرين 
لسنة  بالقرار)315(  عمالً  عقود 
2019 الذي تضمن حتويل االجراء 
اليوميني الى عقــود وفق منوذج 
للتعاقــد مع جــداول تضمنت 
حتديد ســلم الرواتب معدة من 
قبلهم، واشــترطت وزارة املالية 
مبوجــب هامش كتابهــا املرقم 

15696  فــي 27 /10 /2019 بأن 
احملاضرين  )بأعــداد  تزويدها  يتم 
ودرجاتهم وعناوينهم الوظيفية 
بجدول تفصيلي وبحســب كل 
الســنوية  والكلف  محافظــة 
املترتبة لغرض تعيينهم بصيغة 

عقود(”.
وتابع “متت مفاحتــة وزارة املالية 
في ما يخــص املديريات العامة 
التــي ما زالت مرتبطــه بديوان 
الــوزارة وتزويدهــا باملطلــوب، 
ومت التأكيــد عليها مــرة أخرى، 
ولم ترد االجابــة حتى اآلن، ولم 
تســتطع املديريات العامة ابرام 
العقود للمحاضرين على اعتبار 
أنه لم توفر وزارة املالية أي مبلغ 
مديرية  أي  تخصيصــات  ضمن 

عامة وجلميع محافظات العراق، 
ابرام العقود توفر  ومن شــروط 

الغطاء املالي”.
وبني الوزيــر الدليمي، أن “الوزارة 
ماضيــة بتنفيذ قــرار مجلس 
 2020 59 لســنة  رقم  الــوزراء 
الــذي تضمــن قيــام املديريات 
العامة للتربيــة مبراجعة اعداد 
املشــمولني  وحتديد  احملاضريــن 
منهم وإعداد قاعدة بيانات لهم 
ليتــم تثبيتهم وفــق الدرجات 
الشــاغرة والناجتة عــن حركة 
املالكات بحسب االقدمية بإلقاء 
واالختصاص،  واحلاجة  احملاضرات 
على أن تتم بالوقت نفسه إحالة 
وزارة العمل  الى  غير املشمولني 
لغرض منحهم منحة ســنوية 

بالتنسيق مع وزارة املالية.
وبشأن الدرجات الوظيفية التي 
ميكــن أن تعلن من قبــل الوزارة 
أن  التربية  وزير  أوضح  وأعدادها، 
الصالحيات املالية واالدارية قد مت 
نقلها من عام 2017 الى مكاتب 
احملافظني من خالل قانون املوازنة 
الدرجات  زالت تلك  االحتادية وما 
علم  ال  “وعليه  بهــم،  مرتبطة 
للوزارة مبا يشــغر من درجات في 
عدا  للتربية  العامــة  املديريات 
مرتبطة  زالت  ما  التي  املديريات 
بنــا، إذ من املرجــح االعالن عن 
جميــع الدرجات التي شــغرت 
وفــق الضوابط التي ســتعلن 
ضمن قانون املوازنة العامة لعام 

2020 أو لعام 2021”.

 وزير التربية: المنصات اإللكترونية البديل لدوام 
العام الدراسي الجديد

على وفق أحدث األساليب...           

“الوزارة تعمل 
على توفير التعليم 

االلكتروني عن بعد 
باعتماد العديد من 

الوسائل االلكترونية 
من التلفزيون 

ومنصة }نيوتن{
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صححت المتداول بشأن اللقاحين الروسي واألميركي

           
بغداد - الصباح الجديد :

فعالية  الصحــة،  وزارة  أوضحــت 
}الروســي  املســميني  اللقاحــني 
واالمريكي{ في عالج مرضى فيروس 
كورونا املتفشي في العراق. في حني 
الرصافة  بغداد  صحة  دائرة  توقعت 
حصول طفرة باصابات كورونا خالل 
الشــهرين املقبلني نظرا للتوقعات 
بحصــول موجــة وبائية بســبب 

التغييرات املناخية.
وقــال الوكيل الفني للــوزارة حازم 
اجلميلي فــي تصريح صحفي، “في 
حقيقــة األمر ال يوجد فــي قائمة 
املصطلحــات الدوائية الصيدالنية 
ما يســمى بـ }العالج الروسي{ وإمنا 
هو في حقيقتــه منتج ياباني جرى 
إنتاجــه في عــدة دول ومــن بينها 
روســيا وكذلك الهند ومصر، فصار 
دارجاً في الشارع وبني الناس مبسمى 

الروسي }افيفافير{”.
وأضاف “كما أن مصانع أدوية محلية 
تقوم بإنتاج هــذا العالج أيضاً، وهو 
يعد أحــد األدوية التي تســتعمل 

ضمن قائمــة عالجــات وأدوية في 
العراق،  في  العالجية  البروتوكوالت 
املؤسســات  وهو متوفر في جميع 
جتز  ولم  الصحــة،  لــوزارة  التابعة 
الوزارة ألي صيدلية أهلية اســتيراد 
أو اســتخدام أي عــالج مــن تلك 
البروتوكوالت العالجية املعتمدة، ال 

}افيفافير{ وال غيره”.
األدوية  “أحــد  أن  اجلميلــي،  وبــني 
التي تســتخدم ضمن البروتكوالت 
العالجيــة للمريــض هــو عقــار 
}افيفافير{، إضافة إلى عالجات أخرى 
لم  الذي  الروسي  للعالج  كمكملة 
ينتج بوجه اخلصوص لعالج فيروس 
إال  األخرى،  للفيروسات  وإمنا  كورونا، 
أنه وجــد له تأثير من خالل التجارب 
الســريرية، وهو ليس مدرج إلى اآلن 
لكورونا”  كعــالج  نهائي  بشــكل 
ان هذا األمر ينطبق على ما  مؤكداً 

يسمى باللقاح االمريكي”.
التميمي،  الصحة حسن  وزير  وكان 
قام منذ مدة بتعميم كتاب جلميع 
دوائر الصحة بصرف العالج الروسي 
يعاجلون  الذين  للمرضى  ”أفيفافير“ 
ســواء في مستشــفيات الوزارة أو 

العيادات اخلاصة.

في  العامة  الصحــة  مدير  وطالب 
ريــاض احللفي في  وزارة الصحــة، 
تصريح صحفــي “املواطنني بتقدمي 
والعيادات  شكوى بحق الصيدليات 
بالعالج  تتعامــل  التــي  اخلاصــة 

الروســي حتى يتم اتخاذ اإلجراءات 
إلى  انتشاره  عازياً  بحقهم،  الالزمة 
ضعف الســيطرة علــى اخملالفات 
وكذلك ضعــف الرقابة على املنافذ 

احلدودية”.

ومنذ ظهور وانتشار فيروس كورونا 
في العراق، في آذار من العام احلالي، 
ومــا تبعــه مــن تطــورات تتصل 
مؤخراً بإنتاج أشــكال متعددة من 
العقاقيــر والعالجــات للمصابني، 

اســتغل بعض أصحــاب النفوس 
الضعيفــة من “جتار املــوت” حاجة 
الناس إلــى العالج فقاموا باملتاجرة 
بأنواع متعددة مــن العقاقير خارج 
الصحة،  وزارة  بروتوكــوالت  إطــار 
فكانت ســاحة املتاجــرة هذه املرة 
مبسميات  مرفقة  املواطنني  بصحة 
و“رمديسيفير“  الروسي  ”افيفافير“ 
األميركــي وغيرها، هــذه العقاقير 
التي تســربت خارج ميدان الرقابة، 
ويجري بيعها بطــرق ”غير قانونية“ 
 300 بني  أسعارها  وتتراوح  مختلفة 

دوالر إلى 1200 دوالر.
في حني توقعــت دائرة صحة بغداد 
الرصافــة حصول طفــرة باصابات 
كورونا خالل الشهرين املقبلني نظرا 
وبائية  موجة  بحصــول  للتوقعات 

بسبب التغييرات املناخية.
وقال مديــر صحة الرصافة الدكتور 
عبد الغني الســاعدي في تصريح 
صحفــي، ان “الوضــع الوبائــي ال 
يزال غير مســتقر وخطورته تكمن 
عازيا  املقبلــني“،  الشــهرين  خالل 
زيــادة االصابــات الــى“ ارتفاع عدد 
بإالجراءات  واالستهانة  الفحوصات 

الوقائية”.

واكــد ان ”ارتفــاع حاالت الشــفاء 
يعطــي قوة كبيــرة وداللــة على 
الصحي“، مشددا  النظام  متاســك 
على ”اهمية االستعداد بشكل اكبر 
واوســع نظرا للتوقعــات املتعلقة 
مبوجــة وبائيــة جديــدة بســبب 
التقلبــات املناخية التي من املرجح 

ان تؤدي الى زيادة معدالت االصابة”.
ولفت الســاعدي الــى ”اتخاذ قرار 
اخملتبرية  بأخــذ املســحات  يقضي 
فــي املراكز الصحيــة خالل مدتني 
صباحيــة ومســائية“، داعيــا الى 
وااللتزام  اجلديــدة  املالكات  ”تدريب 
بإجــراءات التعفيــر، فضــال عــن 
اســتمرار حمالت التوعية والتأكيد 
علــى ضــرورة االلتــزام بالوقايــة 

الصحية”.
وبني ان “الدائرة تعمل على انشــاء 
معمل لالوكســجني بعــد متابعة 
أمــوره املالية مع اجلهــات املعنية 
وتوفير الســيولة لتحقيق االكتفاء 
الذاتي من هذه املادة، مع االستمرار 
باملتابعة الدورية ملوقف مراكز العزل 
وردهــات االنعــاش الرئــوي وتوفير 
االحتياطــي الكافــي حتســبا ألي 

طارئ“.

تقرير

 الصحة تتوقع طفرة”بإصابات كورونا خالل الشهرين المقبلين

بغداد - الصباح الجديد :
أكدت وزارة الكهرباء، امس األربعاء، مباشــرتها في 
برنامــج، لزيادة معدالت االنتاج اســتعداداً للصيف 
املقبل. وقــال الناطــق اإلعالمي في الــوزارة أحمد 
موســى، ، إن “الوزارة ماضية اآلن في برنامج يستلزم 
الصيانات الدوريــة االضطرارية، فضــالً عن إضافة 
وحــدات توليدية مركبة إلى محطات اإلنتاج مبا يعزز 
من معدالت اإلنتاج للوصول بها إلى مستويات تلبي 

طموح الوزارة استعدادا للصيف املقبل”.
وأضــاف أن “هناك جملة من األعمــال التي تنفذها 
مالكات الــوزارة منها أعمال الصيانــة، إضافة إلى 
بعــض األعمال املؤجلــة نتيجة لتداعيــات الوضع 

االقتصادي”.
الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”االهتمام  ووّجه رئيس 
الفوري بعمليات الصيانة للشــبكة، وعلى مستوى 
األحياء الســكنية وعبر خطوات استثنائية سريعة 
للتخفيف عن كاهل املواطنني، فضال عن تســخير 
كل إمكانيات الدولة لتجاوز هذه األزمة، و اتخاذ كل 
ما من شــأنه ان يذلل العقبات، ويتخطى اإلجراءات 
البيروقراطية، من أجل خدمة جهود قطاع الكهرباء، 

وتقدمي اخلدمة األمثل للمواطن العراقي”.

بغداد - الصباح الجديد :
علقت شــركة ايرثلنك، امس االربعاء، على قرار وزارة 

االتصاالت بشأن التسعيرة اجلديدة لالنترنت.
وأكدت الشــركة في بيان تلقته » الصباح اجلديد »، 
»التزامها بالتوجيهات الصــادرة من وزارة االتصاالت 
بشأن التسعيرة اجلديدة، فيما أكدت أنها ومنذ مطلع 
الشهر اجلاري قد بادرت بزيادة سعات االشتراك الثاني 
الى ضعف سرعة االشتراك االول مع عمل خصومات 
على اسعار الثاني وحتميلها على االول وكل هذا لرفع 
اكبر عدد ممكن من املستخدمني لالشتراك االسرع«. 
وقال املتحدث باسم الشركة مصطفى سعدون أن 
»الشــركة حترص على أال يتضرر املســتخدم ال على 
مستوى اخلدمة وال على مستوى التكلفة«، مبيناً أن 
»الشركة تســعى إلى تطوير اخلدمة أكثر من خالل 

املشروع الوطني لإلنترنت«.
وأشــار املتحدث باســم إيرثلنك إلى أن »الشــركة 
باشــرت ومنذ أكثر من أســبوعني بزيادة الســعات 
الدولية واحملليــة اجملهزة دون إضافة أية تكاليف على 
املستخدم مثلما فعلنا في وقت سابق عندما رفضنا 
حتميــل مشــتركينا ضريبة الـــ%20 وتكفلنا نحن 

بدفعها«.

بغداد - الصباح الجديد :
اكد قائد عمليات كربالء اللواء الركن علي الهاشمي 
تقســيم احملافظة الى اربعة محــاور في خطة زيارة 
االربعــني التي ســتبدأ فــي االول من شــهر صفر 
وتســتمر حتى الـ21 منه. وقال الهاشمي في املؤمتر 
االمني املوســع الذي عقد في العتبة احلســينية ان 
“اخلطــة االمنية التــي وضعتها القيــادات االمنية 
في قيــادة عمليات كربالء وقيادة الشــرطة وطيران 
اجليش واحلشد الشعبي قسمت احملافظة الى اربعة 
محاور تتمثل باحملور الشــمالي واحملور اجلنوبي واحملور 
الغربي واحملور الشــرقي بغية جعل اخلطة ذات مرونة 
وانســيابية عاليــة”. واضاف الهاشــمي ان “اخلطة 
ســتبدأ في االول من شــهر صفر وتنتهي في الـ21 
منه، حيث ستدخل القوات االضافية مع حلول شهر 

صفر لتشترك بخطة الزيارة”.
اجليــش بنصب  اركان  رئاســة  الهاشــمي  وطالب 
جســر عائم في املسيب لتسهيل مرور الزائرين نحو 
كربالء وتســيير عملية تنقل القطعات على اجلسر 

الكونكريتي.

بغداد - الصباح الجديد :
بتوجيــة مــن وزيــرة االعمــار 
واالســكان والبلديــات العامة 
املهندســة نازنني محمد وسوا  
باملتابعــة واالهتمــام في عمل 
املشاريع االستثمارية للوزارة،  زار 
عام  مدير  احليالي  جنم  املهندس 
املديريــة العامــة للماء وضمن 
الزيــارات امليدانية تســهم في 
إيجاد احللول املناســبة  يرافقه 
املهندس  التنفيذ  مدير قســم 
نبيــل هاشــم مشــروع مــاء 

الزبيدية في محافظة واسط،
وأكــد املهنــدس جنــم احليالي  
الشركات  دور  على  الزيارة  خالل 
الرصينــة في القطــاع اخلاص 
احلكوميــة  بتنفيذاملشــاريع 
الوقت نفسه على  ،مشددا في 
في  املتلكأ  الشــركات  بعــض 

تنفيذ اعمالها،
 داعيا الشركات املنفذة )املتلكأ(

إلى حتســني ادائها   واالســراع 
فــي تنفيذ بنود عقد مشــروع 
ماء الزبيديــة، منوها  الى اتخاذ 
الصارمة  القانونيــة  االجراءات 
الشركات  وال رجعت فيها بحق 
  ، املتلــكأ فــي حالــة التأخير 
مشيرا إلى  شركتي ارض العمد 
للمشــروع  املنفذة  واملواعيــد 
الى االســراع في  اكمال جتهيز 
االســتيرادية  املواد  من  املتبقي 
السيما وأن نســبة اعمال املواد 
االســتيرادية وصلــت إلى ٦٥% 
وهــو أمر يبشــر بخيــر ، هذا 
وجتول احليالي خــالل الزيارة في 
الى عرض  واســتمع  املشــروع 
مفصل عن سير العمل من قبل 
املهندس املقيم  حســن صخر 

التأخيرفي  ، واســباب  الشمري 
الفنيــة  املشــروع،واالخفاقات 

واملالية مع الشركات ،
للمديرية  االعالمي  املكتب  وبني 
ان املشــروع يعتبر من املشاريع 
احلديثــة التــي تتصــف بقلة 
املواصفات  بســبب  العكــورة 
البالســتيكية  لاللواح  احلديثة 
، والذي أنشــأ على مساحة من 
االرض تبلــغ ١٨ دومن و بطاقــة 
م٣  إلــى١٠٠٠  تصل  انتاجيــة 
في الســاعة ويغطي اكثر من 
٤٥ الف نســمة فــي احملافظة، 
وبكلفــة مالية تقــدر اكثر من 
١١مليار ومن تنفيذ شركة ارض 
العمد والنواعير يذكر ان نسبة 
االجناز الفعلــي ٨٠% والتراكمي 
٩٢% ومن املؤمل افتتاح املشروع 

خالل عام ٢٠٢١.

البصرة _ الصباح الجديد :
أعلنت دائــرة التحقيقات في هيئة 
النزاهة عن ضبط مواد تُســتخَدُم  
للفحص الســريع؛ للكشــف عن 
وباء كورونا بحوزة مسؤولة مختبر 
أهلــي، ُمبيِّنًة أن تلك املــواد تعود 

ة البصرة. لدائرة صحَّ
الدائــرة، وفي معــرض حديثها عن 
عمليَّة الضبط، أشــارت وبحسب 
بيان تلقته “ الصبــاح اجلديد “ إلى 
أن “فريق عمٍل مــن مديرية حتقيق 
البصرة  انتقل إلى منطقة العشار، 
اخملتبر  مســؤولة  بضبــط  وقــام 
 )rapid test( األهلي وبحوزتها مواد 
تُســتخَدُم  أنبوالت  وهي عبارة عن 
للفحــص الســريع؛ لتشــخيص 
كورونا”،  بوبــاء  اإلصابــة  حــاالت 

الفتة إلى أن “تلــك املواد تعود إلى 
متَّ منع  إذ  ــة احملافظــة،  دائرة صحَّ
األهلية،  اخملتبرات  في  استخدامها 
وعلــى الرغم من ذلك قــام اخملتبر 
األهلي باستخدامها في الفحص”.

وأضافــت إنــه مت “تنظيم محضر 
ضبــٍط أصولــيٍّ باملضبوطات في 

ـت بنــاًء على  العمليــة التــي متَـّ
مذكــرة ضبٍط قضائيــٍة، وعرضه 
رفقة املتهمة على الســيِّد قاضي 
ة بقضايا  محكمة التحقيق اخملتصَّ
النزاهة في محافظة البصرة؛ الذي 
قرَّر توقيفها وفق أحكام املادة )315( 

من قانون العقوبات”.

 الكهرباء تعد خطة 
لزيادة معدالت اإلنتاج 

استعدادًا للصيف المقبل

ايرثلنك تعلق على قرار 
االتصاالت بشأن التسعيرة 

الجديدة لالنترنت

عمليات كربالء: خطة 
زيارة االربعين تبدأ في 

مديرعام الماء يزور مشروع ماء الزبيديةاالول من شهر صفر النزاهة تضبط مواد لفحص كورونا 
بمختبر أهلي في البصرة
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الصباح اجلديد ــ وكاالت 
قال مســؤول عســكري كوري جنوبي، امس 
األربعاء، إن كوريا الشمالية قد جتري أول جتربة 
إطالق صاروخ باليســتي حتت املاء في غضون 
عام تقريبا، وســط محادثــات نووية متوقفة 
منذ فترة طويلة بني كوريا الشمالية والواليات 
للمشرعني  مكتوبة  تصريحات  وفي  املتحدة. 
قبل جلســة تصديق، قــال وون إن تشــول، 
املرشح ملنصب رئيس هيئة األركان املشتركة 
لكوريــا اجلنوبية، إن كوريا الشــمالية تعمل 
على إصالح األضرار التي أحلقها إعصار مؤخرا 
بحوض بناء السفن في سينبو شمال شرقي 

البالد، وهو املكان الذي تبني فيه غواصات.
وقــال وون إنــه بعد وقت قصير مــن اكتمال 
اإلصالحات، هناك فرصة إلجراء اختبار صاروخ 
باليستي تطلقه الغواصات. وأضاف أن اجليش 
الكــوري اجلنوبي يراقب عن كثــب التطورات 

هناك.
وفي السنوات األخيرة، كانت كوريا الشمالية 
تضغط بشدة للحصول على إمكانات إطالق 
صواريخ مــن الغواصات فيما يقول اخلبراء إنه 
تطور مقلق ألن مثل هذه األســلحة يصعب 

اكتشافها قبل اإلطالق. 
وكان اختبار صاروخ أطلقته كوريا الشمالية 
حتت املاء في املاضي هــو األول من نوعه منذ 
ثالث سنوات، وأكثر جتارب األسلحة استفزازًا 
منذ دخول كوريا الشمالية املفاوضات النووية 

مع الواليات املتحدة في عام 2018.
ولم حترز احملادثات النوويــة تقدما منذ انهيار 
القمة الثانية بني زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون والرئيس األميركي دونالد ترامب في 
فيتنام أوائل عام 2019 بسبب اخلالفات بشأن 

العقوبات.
ويقول بعض اخلبراء إنه من غير احملتمل أن جتري 
كوريا الشمالية أي اختبار أسلحة كبير قريبا 
ألنهــا تواجه أزمات متعددة، مبا في ذلك أضرار 
اإلعصــار، ووباء فيروس كورونــا الذي أدى إلى 
إغالق حدودها مع الصني- أكبر شــريك جتاري 

لها.
ويقول خبــراء أجانــب إن جتــارب الصواريخ 
الكورية الشــمالية السابقة التي مت إطالقها 
حتت املــاء أجريت من بارجة مغمــورة بأنبوب 

إطالق واحد، وليس غواصة عاملة.
وفي يوليو 2019، قالت وســائل إعالم رسمية 
في كوريا الشــمالية إن كيــم تفقد غواصة 
مبنية حديًثا قــال مراقبون إنهــا تبدو أكثر 
طرازات كوريا الشمالية تطوراً مع العديد من 

أنابيب اإلطالق.

ترجيحات باختبار كوريا 
الشمالية صاروخا 

باليستيا تحت الماء
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بــات االتفــاق الذي مت بــني أنقرة 
وموســكو على وقف إلطالق النار 
في منطقة إدلب في اخلامس من 
شــهر مارس املاضي بعد معارك 
مريرة بني جيش النظام الســوري 
وقــوات املعارضــة املدعومة من 
لالنهيار  عرضــة  التركي،  اجليش 
كمــا يــرى بعــض املراقبني مع 
التصعيد الروســي األخير، عقب 
الروسية  احلربية  الطائرات  شــن 
 20 أمس االول الثالثــاء، أكثر من 
البوارج  قصفت  فيما  جوية،  غارة 
احلربية في البحر املتوســط عّدة 

مناطق.
إعالمية معارضة  تقاريــر  وذكرت 
أن 7 مقاتــالت روســية تناوبــت 
على قصف أطــراف قريتي باتنتا 
والشيخ بحر شمال مدينة إدلب، 
بينما تعرضت قرية الشــيخ بحر 
للقصف بصــاروخ بعيد املدى من 
بالبحر  القابعة  الروسية  البارجة 

املتوسط.
اإلخبارية  وكالة “ستيب”  وأشارت 
إلــى أن الطيران احلربي الروســي 
الفراغية  بالصواريخ  اســتهدف 
شمال غرب مدينة معرة مصرين 
في ريف إدلب الشــمالي، مشيرة 
إلى ترافق ذلك مع قصف مدفعي 
الزاوية  جبــل  بلدات  اســتهدف 
والفطيرة  وســفوهن  وكنصفرة 
النظام  إدلــب من قــوات  جنوب 

السوري احمليطة باملنطقة.
آخر معاقل  إدلــب  وتعد منطقة 
الرئيســية،  الســورية  املعارضة 
ويعيش فيها نحــو اربعة  ماليني 
أهمية  تشــكل  وهي  شــخص، 
ورقة  باعتبارهــا  لتركيــا  كبيرة 
ضغط مهمــة بيدهــا في وجه 
الرئيسيان  احلليفان  وإيران،  روسيا 

لنظام احلكم في دمشق.
التصعيد أمر واقع.. ولكن

وفي معرض قراءته لألحداث أوضح 
اخلبير العسكري السوري املعارض 
اخلطيرة  األحداث  أن  أحمد حمادة 
التي شهدتها أمس منطقة إدلب 
من غارات جوية وقصف بحري، لن 
للهدنة  وشيك  إلى سقوط  تؤدي 
التــي جــرى االتفــاق عليها بني 

موسكو وأنقرة.
وأكد حمادة أن جميع املؤشــرات 
تــدل على صمــود الهدنة، حيث 
ال تــزال هناك دوريات عســكرية 
مشــتركة بني تركيا وروسيا على 
باإلضافة   ،”M4“ الدولــي  الطريق 
إلــى تدريبات بينهما حملــاكاة أي 
هجوم قد يستهدف تلك الدوريات.

وأشــار إلى أن روسيا ال تستطيع 
أن تنهــي االتفاق حاليــا، رغم ما 
عرف موســكو بشأن متلصها من 
منظمات  وجود  بحجة  التزاماتها 
إدلب وخروقات حتدث  إرهابية  في 
من قبل بعــض فصائل املعارضة 

السورية.
واعتبر أن استمرار الهدنة مرتبط 
باألمــور السياســية أكثــر من 
األوضاع امليدانية، وأن ما يجري من 
قصف وخروقات يقوم بها النظام 
األرض  علــى  وحلفاؤه  الســوري 
اخلبير  واســتبعد  يؤثر عليها.  لن 
عسكرية  مواجهة  وقوع  السوري 
بــني تركيــا وروســيا ألن األخيرة 

تــدرك مــدى أهمية إدلــب لدى 
أنقرة، وجتلى ذلك في دخول أعداد 
التركية، مزودة  القوات  كبيرة من 
منوها  ومتطورة،  ثقيلة  بأسلحة 
إلــى أن طرفــني ال يــودان حدوث 
حرب إقليمية لن حتمد نتائجها أو 

عواقبها.
روسيا وإيران هما “اخلاسر األكبر”

وعلى نفــس املنــوال، أكد احمللل 
شروف  أحمد  السوري  العسكري 
أن روســيا ومعها إيران سيكونان 
انهيار  حــال  في  األكبر  اخلاســر 
“هدنة إدلب” لعــدة عوامل منها 
أن تركيا ســتغير بوصلتها باجتاه 
واشــنطن، ممــا ســيعزز املوقف 

األميركــي القوي باألســاس في 
سوريا رغم بطئه.

وأضاف شــروف: “موقف الواليات 
املتحدة هو األقوى، بعكس روسيا 
التــي غالبا مــا تتخــذ مواقف 
متعجلة تزيد من ســوء وضعها 

في سوريا”.
باتت تعاني من  “روســيا  وأضاف: 
انهيار شعبية النظام بني صفوف 
املواالة، وحلفاؤها من املليشــيات 
اإليرانية أصبحوا مكروهني للغاية 
فــي مناطق حكــم رأس النظام 
بعض  أن  لدرجة  األســد،  بشــار 
الشخصيات من الطائفة العلوية 
بالتنحي  األخيــر  تطالــب  باتت 

عــن احلكــم”. وفي حالــة وقوع 
“السيناريو األسوأ” بسقوط اتفاق 
وقف إطالق النار ، يرى شــروف أن 
روسيا ستعاني خسائر اقتصادية 
وفقا  فهــي،  وسياســية كبيرة، 
لكالمــه، لديها أيضــا اتفاقيات 
اقتصاديــة ومصالح مشــتركة 
مع تركيا في آســيا الوســطى، 
وبخســارتها أنقرة لن يتبقى لها 
الســوري سوى  امللف  في  حلفاء 
إيران التي ال ترغب أيضا في معاداة 
تركيا باعتبارهــا نافذة اقتصادية 
اســتراتيجية لطهــران في ظل 
العقوبات األميركية التي قصمت 

ظهر “نظام املرشد”.

بعد شن أكثر من 20 غارة جوية روسية

ذكرت تقارير إعالمية 
أن 7 مقاتالت روسية 

تناوبت على قصف 
أطراف قريتي باتنتا 
والشيخ بحر شمال 
مدينة إدلب، بينما 

تعرضت قرية الشيخ 
بحر للقصف بصاروخ 

بعيد المدى من البارجة 
الروسية القابعة بالبحر 

المتوسط

توقعات بـ”انهيار االتفاق الروسي التركي
 على وقف إطالق النار في ادلب
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قالت بي بي: ولــى عصر منو الطلب 
علــى النفط – رويتــرز: نهاية لعبة 
لعصر  تســتعد  وأوبــك  النفــط، 
 – النفطي  الطلــب  فيــه  يتضاءل 
ذا غارديــان: حتى عمالقــة النفط 
ميكنهــم اآلن توقــع نهايــة عصر 

النفط.
هذا غيض مــن فيض التنبؤات التي 
الطلب على  بأن  تتواتر مؤخراً،  بدأت 
النفــط بلــغ ذروته، أو على وشــك 
الوصــول إليها، في ظل تباطؤ وتيرة 
التعافي، وتذبذب أســعار النفط، ما 
بارزة، كوكالة  دولية  دفع مؤسسات 
الطاقــة الدوليــة، إلــى تخفيض 

سقف توقعاتها أكثر من مرة.
حاول  القامتة،  التنبؤات  هذه  ووسط 
البارز،  النفطي  احمللل  لينش،  مايكل 
 The Peak Oil Scare ومؤلف كتاب
)فــزع الــذروة النفطيــة(، أن يقدم 
األزمة،  لهذه  متعمقة  وقراءة  صورة 
فوربس  نشــرته مجلــة  مقال  في 
الطلب  )ذروة  عنوان  حتت  األميركية، 

النفطي.. مجددا؟(.
خلص لينــش، في مقالــه، إلى أن 
كثيراً من التكهنــات والتنبؤات في 
هذا الصدد، ال تســتند إلى حتليالت 
متعمقــة، جتســد طبيعــة  ورؤى 

صناعة النفط، وإمنا أفكار سطحية 
الراهن  بالوضــع  متأثــرة  ومخاوف 

ألسعار النفط.
وقال لينش: “يســارع الناس بنشــر 
تنبــؤات ووصفــات وآراء خيالية عن 
مســتقبل خيالــي.. واحلقيقــة أن 
النفط يظــل -إلى حــد بعيد- هو 
النقل،  وســائل  في  املفضل  الوقود 
رغم الطفرة التي شــهدتها مصادر 
الطاقة املتجددة.. ومن غير املرجح أن 
تغير تداعيات جائحة فيروس كورونا 

املستجد من هذا الوضع”.
بلوغ  أن احلديــث عن  وأوضح لينش 
وبدايــة منحنى  النفطية،  الــذروة 
الهبوط “يســتند إما على حسابات 
ســيئة، أو االفتراضات بأن الصناعة 
قد ال تســتطيع مواصلــة التغلب 
علــى مشــكالتها القدميــة، مثل 

نضوب النفط”.
الهنــد تتوقــع عــودة الطلب على 
النفــط أســرع من توقعــات أوبك 
ووكالــة الطاقة الدوليــة يعرف أي 
شخص مطلع على صناعة النفط- 
والكالم للينــش- أن التنبؤ بحدوث 
ذروة في إنتاج النفط تردد عدة مرات 
على مر العقــود، لكنه لم يتحقق 
أبــدا. تنبــأ بعضهم مــرارا بنهاية 
الصناعة، مبــا في ذلك زوال النموذج 
التقليــدي القدمي للطاقــة، مقابل 

تقنيات أو وقود أحدث وأفضل.

حتى ســبعينات القرن املاضي، كان 
عدد قليل مــن الناس يــرون نهاية 
لعصر النفط. بيد أن ازدهار السيارات 
أدى إلــى ظهور طلب شــديد على 
النفــط، والذي تباطــأ فقط عندما 
ارتفعــت األســعار، وتوقــف النمو 
االقتصــادي، وهو وضــع كان مؤقتا، 

ولم يستمر طويال.

مــع ذلــك، طــرح بعــض املعنيني 
مروعة،  سيناريوهات  ثالثة  بالطاقة 
ســتتدهور،  الصناعــة  أن  أولهــا، 
وثانيهــا، أن الطلــب علــى النفط 
سيبلغ ذروته. أما السيناريو الثالث، 
فهو أن الوقــود وتكنولوجيا الطاقة 

املتجددة ستحل محل النفط.
وفي هذا السياق، أشار لينش إلى أن 

واجهت  التقليدية  النفط  منظومة 
حتديا، عــام 1977، عندما حاول رولي 
لشــركة  التنفيذي  الرئيس  وارنــر، 
إكسون موبيل، تنويع مصادر الطاقة 
خارج قطــاع النفط، ظنــا منه أن 
أولئك الذين ال يفعلون ذلك سيكون 
العربات  صانعي  كمصير  مصيرهم 

التي جترها الدواب.

الرئيس  بولني،  وباملثل، صرح مايــك 
التنفيذي لشــركة آركو، عام 1999، 
قائال: “لقد شــرعنا في بداية األيام 

األخيرة للنفط”.
وفي هــذا الصدد، لفــت لينش إلى 
حتذير الشــيخ أحمد زكي مياني، وزير 
النفط الســعودي األسبق، في عام 
2000، من أنه خــالل ثالثني عاما لن 
، ألن  للنفط  يكون هناك “مشترون” 
تكنولوجيــا خاليا الوقود ســتكون 

جتارية، بحلول نهاية ذلك العقد.
إيكونوميســت  مجلــة  واتفقــت 
االقتصادية العريقــة مع مياني، عام 
2003، بقولها “أخيرا، بدأت التطورات 
وســيلة  توفير  في  التكنولوجيــة 
اقتصادات  وخاصــة  لالقتصــادات، 
العالــم املتقــدم، تنويــع إمدادات 
الطاقة وتقليل الطلب على النفط.. 
خاليا وقــود الهيدروجني وغيرها من 
طــرق تخزيــن وتوزيــع الطاقة، لم 
تعد حلما بعيــد املنال، بل أصبحت 

حقيقة ميكن توقعها”.
ورغم كل هــذه التنبؤات، زاد الطلب 
على النفط، منذ عــام 2000، مبقدار 

20 مليون برميل يوميا.
احلقيقة بعد تفشي جائحة فايروس 
كورونا، وانهيــار الطلب على النفط 
جــراء تدابير اإلغــالق وتقييد حركة 
املواطنني ووقف السفر اجلوي، وغيرها 
مــن التدابير التي شــلت االقتصاد 

العاملي، وهــوت بأســعاره إلى أدنى 
مســتوى في تاريخه، بل دفعت خام 
غرب تكساس الوسيط إلى املنطقة 
الســلبية ألول مرة في تاريخه، خرج 
بعضهم بتســاؤل: هل يودع الطلب 
النفطي عصر الذروة، ويكتب كورونا 
شهادة وفاة له في ظل النزيف الذي 

تشهده الصناعة حاليا؟
حاولت مؤسسة )ســتاندرد آند بورز 
غلوبــال بالتــس( اإلجابة عــن هذا 
تقرير حديث، خلصت  في  الســؤال، 
فيه إلى أن الطلب على النفط قد مير 
مبراحــل ذروة جديدة في عالم ما بعد 

كورونا، على األقل حتى عام 2041.
يأتــي ذلــك، بينما توقعت شــركة 
للبحوث ومعلومات  إنرجي  ريســتاد 
الطاقــة، ارتفاع الطلب على النفط، 
الثاني  /تشــرين  نوفمبر  من شــهر 
الطلب  ضعــف  واســتمرار  املقبل، 
مــن يوليو/متوز، إلى أكتوبر/تشــرين 
األول، وسط توقعات مبوجة ثانية من 

فيروس كورونا جتتاح العالم.
وبالرغم من أن جائحة كوفيد19- قد 
تكون أحلقت أضرارا دائمة باستهالك 
النفط في قطاع النقــل، فإن النمو 
القوي فــي قطــاع البتروكيماويات 
يشير إلى أن ذروة الطلب على النفط 
ميكــن أن تظل قائمــة لعقدين من 
آند  لتوقعات ســتاندرد  وفقا  الزمن، 

بوروز غلوبال بالتس.

تقـرير

الخبير النفطي مايكل لينش: ال نهاية قريبة لعصر النفط

بغداد - الصباح الجديد:
النيابية، اجراءات  املالية  انتقدت اللجنة 
2020 وااللية  احلكومة بشــأن موازنــة 
التي احتسبت وفقها اضافة الى موعد 
تقدميها، مبينة ان املوازنة كان ينبغي ان 

تقدم قبل اكثر من شهر.
وقال عضــو اللجنة جمــال كوجر في 
اجلديد،  الصباح  عليــه  اطلعت  تصريح 
ان “احلكومــة قامت باعداد موازنة 2020 
لســنة كاملة، وشــملت االشهر التي 
صرفت لها موازنة 1 على 12، وهذا االمر 
غير جائز حيث قدمتهــا وكأنها موازنة 

مخصصة”.
واضــاف ان “موازنة العــام اجلاري تأخرت 
كثيــرا، حيث طالبــت اللجنــة املالية 
احلكومة في شــهر متوز بتقــدمي املوازنة 

ولكنها تأخرت في اعدادها”.
وبني ان “احلكومة وعنــد مطالبتها في 
متوز املاضي بتسليم موازنة 2020، اعلنت 
انها منشــغلة باعداد موازنة 2021، في 
حــني ان احلكومة ارســلت موازنة العام 
التوقيت،  البرملان في هــذا  الــى  اجلاري 
وبالتالــي اليجوز تشــريع اي قانون قبل 
مدة اســبوعني الجناز قانون املوازنة داخل 

البرملان”.

بغداد - الصباح الجديد:
وصفت إدارة سدة ســامراء ايرادات نهر 
دجلة للموســم الصيفي احلالي باجليدة 
جدا، معلنة ان الســدة اطلقت حصصا 
وبلغت  االعلى منذ ســنوات  مائية هي 
700 متر مكعــب بالثانيــة ، مبينة ان 

اخلزين املائي في السدة جيد.  
وذكر مدير سدة ســامراء وناظم الثرثار 
املهندس كرمي حسن حمادي في تصريح 
تابعتــه الصباح اجلديــد، ان ايرادات نهر 
دجلة للموســم الصيفي احلالي، جيدة 
جــدا مقارنة باالعوام الســابقة، اذ بلغ 
معدل تصريف مؤخر سدة سامراء باجتاه 
بغداد وجنوب البــالد للخطة الصيفية 
واالســتخدامات املدنيــة والصناعيــة 
600 متر مكعــب بالثانية، ليصل اعلى 
تصريــف للمياه هذه الســنة ولفترات 
طويلــة 700 متر مكعــب بالثانية في 
مؤخر الســدة، مقابل 450 مترا مكعبا 

في الثانية خالل الصيف املاضي.
واشار الى ان معدالت تصريف املياه للعام 
احلالي، كانت مبســتوى جيــد جدا باجتاه 
مؤخر سدة ســامراء، اضافة الى تغذية 
بكميات  والرصاصي  االســحاقي  نهري 
املياه التــي يحتاجانها، عادا اخلزين املائي 
في اعالي ســدة سامراء، جيدا، عدا سد 
إيراداته الصيفية قليلة،  اذ كانت  دوكان 
اما سد املوصل فموقفه ممتاز من ناحية 

اخلزين املائي. 
واكد حمادي عدم وجــود اي نية لتقليل 
االطالقــات املائية باجتاه جنوب العراق، اذ 
يتم رفد محافظة بغــداد وجنوب البالد 
بحســب احتياجها بتصاريف املياه من 
مؤخر سدة سامراء باالضافة الى تغذية 
نهــري دجلة والفرات عــن طريق بحيرة 
الثرثار لزيادة اإليرادات املائية باجتاه جنوب 

العراق

المالية النيابية تنتقد 
اجراءات الحكومة بشأن 

موازنة 2020 وموعد تقديمها

إيرادات دجلة جيدة جدا 
وال خفض لالطالقات 

صوب الجنوب

الصباح الجديد - وكاالت:

العقارات  مبيعــات  ســجلت 
لألجانــب فــي تركيــا خــالل 
أغســطس/آب املاضــي رقمــا 
مقارنة  األعلــى  هو  قياســيا، 
السنوات  خالل  نفسه  بالشهر 

السابقة.
فــإن  املعلومــات  وبحســب 
لألجانب  العقــارات  مبيعــات 
زادت   ،2020 أغسطس/آب  خالل 
بنسبة %8 مقارنة بالشهر ذاته 

العام املاضي.
لكن املعطيات تشير إلى حدوث 
مبيعات  إجمالي  في  انخفاض  
العقارات لألجانب خالل األشهر 
العام  مــن  األولــى  الثمانيــة 
%25، مقارنة  احلالــي بنســبة 
بالفتــرة نفســها مــن 2019؛ 
بسبب تفشــي فيروس كورونا 

)كوفيد19-).
وبلغت املبيعات خالل األشــهر 
ألفــا   20 األولــى،  الثمانيــة 
و896 وحــدة ســكنية. وأكدت 
العقارات  أن مبيعات  املعلومات 
ما  إلــى مرحلة  لألجانب عادت 

قبل الوباء.
وتصدرت إسطنبول قائمة املدن 
التركية األكثــر بيعا للعقارات 
لألجانــب خالل أغســطس/آب 
أنقرة  ثم  أنطاليا  تلتها  املاضي، 

ومرسني ويالوفا.
وأوضح رئيــس جمعية الترويج 
التركية  اخلــارج  فــي  العقاري 
مبيعات  أن  أكبــال،  فاروق  عمر 
فــي  لألجانــب  العقــارات 
أغسطس/آب املاضي، زادت 42% 

مقارنة بالشهر السابق له.

وأضــاف فــي حديــث لوكالة 
األناضــول أن األجانب اشــتروا 

3893 منزال الشهر املاضي.
احتل اإليرانيون املرتبة األولى بني 
للشقق  شــراء  األكثر  األجانب 
أغســطس/ فــي  الســكنية 
بـ640 شــقة، ثم  املاضــي  آب 
 ،366 والروس   ،592 العراقيــون 
واألذربيجانيون   ،156 واألفغــان 

.154
وأضحــت تركيــا بيئــة جاذبة 
العقــارات  لشــراء  للعــرب 

وتنفيــذ املشــاريع، بالنظر إلى 
بتوفر  مراقبــون  يصفــه  مــا 
البيئــة االســتثمارية اآلمنــة 
احلكوميــة  والتســهيالت 

واإلعفاءات والتخفيضات.
التركي  املعهد اإلحصائي  ووفق 
فقد اشــترى العراقيون حوالي 
%18 مــن بني 143 ألــف منزل 
بيع لألجانب فــي الفترة ما بني 
2015 و2019، يليهــم اإليرانيون 
 9% بنســبة  والســعوديون 
لــكل منهما، والروس بنســبة 

والقطريــون  والكويتيــون   ،5%
واإلماراتيون بأقــل من %5 لكل 
جنســية، وفق ما أورده مراسل 

اجلزيرة في وقت سابق.
التركيــة  احلكومــة  وكانــت 
إجــراءات  أطلقــت سلســلة 
ذوي  فــرص  لدعم  اقتصاديــة 
الدخل احملدود في متلك السكن، 
منها تقــدمي البنــوك التركية 
قروضا بفائدة مخفضة لفائدة 
األتراك ولفائــدة األجانب أيضا؛ 
لكن بشروط أكثر صرامة، وفق 

مراقبني.
ونقل مراســل اجلزيرة في وقت 
ســابق عن احملامي باريش أوغله 
قوله إن األجانــب يُقبلون على 
شــراء العقــارات فــي تركيا؛ 
نظرا لســرعة منو هذا الســوق 
وللحوافز  املكاســب  وحتقيقه 
واحلقوق  احلكومة  تقدمها  التي 

التي متنحها للمشترين.
العقار على  ويحصل مشــتري 
حق اإلقامة املتجددة في تركيا، 
ويضمــن منــح ذات اإلقامــة 

لألقارب من الدرجة األولى، فضال 
التركية  اجلنســية  منــح  عن 
لألجنبــي الذي يشــتري عقارا 
بقيمة تصل إلى 250 ألف دوالر.

ومتنــح املــادة 35 مــن القانون 
امللكية-  بحق  -اخملتصة  التركي 
أي  بالتملك في  احلــق  األجنبي 
مجال من العقــارات في البالد، 
طاملــا لم يقــع العقــار داخل 
نطاق املناطق العسكرية أو في 
املناطق الريفية أو أي أرض تابعة 

للدولة بشكل عام.

العراق في المرتبة الثانية بشراء األجانب 
للعقارات التركية خالل الشهر الماضي

بحسب المعلومات 
فإن مبيعات 
العقارات لألجانب 
خالل أغسطس/آب 
2020، زادت بنسبة 
%8 مقارنة بالشهر 
ذاته العام الماضي

الصباح الجديد - متابعة:
والصناعة  التجــارة  وزيــر  قال 
القطري علي بن أحمد الكواري 
إن تأثيــر جائحة فيروس كورونا 
االقتصاد  علــى  )كوفيــد19-( 
العاملي لن يتفاقم على األرجح 
رغم وجود موجة إصابات ثانية، 
التدريجي  بــني  تعافيا  متوقعا 

والسريع.
29 مليونا  يربو على  وأصيب ما 
فــي جميــع أنحــاء العالــم 
بالفيــروس، وتوفي مــا يقارب 
احلكومات  وفرضــت  املليــون، 
قيودا صارمة وأغلقت الشركات 

للحد من انتشار الفيروس.
وقال الوزير القطري لرويترز عبر 
الهاتــف "أعتقد أننا شــهدنا 
للوباء،  االقتصادي  األثر  بالفعل 
هــل ســيزداد األمر ســوءا؟ ال 
أعتقد ذلك"، مضيفا أنه "عالم 
اليوم عما كان عندما  مختلف 

بدأ الوباء".
مستعدة  احلكومات  أن  وأوضح 
اليوم بشــكل أفضل مما كانت 
عليه عندما بدأ الفيروس، إذ إنها 
قطاعاتها  تعزيز  في  استثمرت 

الصحية واقتصاداتها.
االقتصاد  كورونــا  وبــاء  وكبد 

حيث  فادحة،  خســائر  العاملي 
انهار الناجت االقتصادي وتراجعت 
األســواق املاليــة بشــدة في 
على  القيــود  وســط  البداية، 
السفر والترفيه ومظاهر احلياة 

االجتماعية.
وأدت موجة إصابات جديدة من 
أستراليا إلى إســرائيل لتجدد 
حالة عدم اليقني بشــأن موعد 
تعافــي االقتصــاد العاملي من 
الفيروس الذي تسبب في شبه 

توقف للعديد من الصناعات.
وتوقع الكواري أن يكون التعافي 
أســرع من التعافي التدريجي، 

لكنه أبطأ من التعافي السريع، 
رغــم أنــه حــذر مــن أن ذلك 
ســيعتمد على موعد التوصل 
إلى لقاح للوقاية من الفيروس، 
أننا سنرى تعافيا  وقال "أعتقد 

بني السريع والتدريجي".
-خالل  القطــري  الوزير  وأكــد 
أعمال جلســة القطاع اخلاص 
اإلستراتيجي  للحوار  املصاحبة 
والواليات  قطر  دولة  بني  الثالث 
حققــت  بــالده  أن  املتحــدة- 
العديــد من اإلجنــازات الكبيرة 
رغــم   2020 العــام  خــالل 
لفيروس  االقتصادية  التداعيات 

على  أثر  الــذي  "كوفيــد19-" 
ومختلف  التوريــد  سالســل 
العمليــات التجارية في جميع 
أنحاء العالم، بحسب ما أوردت 

وكالة األنباء القطرية.
وأضاف الكواري أن دولة قطر تعد 
من أولى دول املنطقة التي بادرت 
بتنفيــذ مجموعة مــن التدابير 
للمحافظة  والوقائية  االحترازية 
املواطنني  وســالمة  صحة  على 
واملقيمني، وذلك بالتوازي مع تبني 
إســتراتيجية متكاملــة لدعم 
العالقــات التجارية واالقتصادية 
أنحاء  في مختلف  مع شركائها 

العالم.
وأشــار إلــى أن الدولــة جددت 
تأكيدها منذ بداية تفشي الوباء 
النظام  بقواعــد  االلتــزام  على 
التجاري متعــدد األطراف وتعزيز 
أطر التعــاون الدولــي مبا يدعم 
اســتمرارية دور التجارة كمحرك 
للتعافي االقتصــادي، إلى جانب 
لتعزيــز  جهودهــا  مضاعفــة 
باالعتماد  اللوجســتية  قدراتها 
علــى بناها التحتيــة املتطورة، 
مما دعم مكانتهــا كمحور جتاري 
واســتثماري علــى املســتويني 

اإلقليمي والعاملي.

الصباح الجديد - وكاالت
بلغت خسائر السياحة العاملية 
بسبب فيروس كورونا املستجد 
460 مليــار دوالر فــي النصف 
أفادت  كمــا  العام،  مــن  األول 

منظمة السياحة العاملية.
وتراجع عدد السياح في العالم 

مبعدل %65 فــي النصف األول 
من السنة بسبب إغالق احلدود 
وفــرض قيود على املســافرين 
ممــا كبــد القطــاع خســائر 
»أكبــر بخمســة أضعاف من 
األزمة  خــالل  املســجلة  تلك 
 ،»2009 في  واملالية  االقتصادية 

كما ذكرت املنظمة، التي تتخذ 
من مدريد مقرا، في بيان.

وقــال األمــني العــام ملنظمة 
زوراب  العامليــة،  الســياحة 
بولوليكاشــفيلي، كمــا نقل 
عنــه البيان »إنــه قطاع يعول 
لكســـب  األفراد  ماليني  عليه 

رزقهـم«.
تطــور  أن  املنظمــة  وأوردت 
الســياحة في أغسطس ينبئ 
نسبته  تناهز  للطلب  بـ«تراجع 
70 فــي املئة« علــى مدى عام 
2020، في حني أن بعض مناطق 
العالم مثل أوروبا يشــهد منذ 

هــذا الصيف تفشــيا جديدا 
لوبــاء كوفيــد19-، يــؤدي إلى 
فـــرض قيـود جديـــدة علـى 

املسافريـن.
إلــى  »العــودة  أن  واضافــت 
علــى صعيد   2019 مســتوى 
وصول الســياح ستستغرق ما 

بني عامني و4 أعوام«.
وفــي 2019، شــهدت حركــة 
الســياحة العاملية منوا بنسبة 
املئــة علــى صعيــد  4 فــي 
الوصول. وكانت فرنسا الوجهة 
السياحية األولى تلتها إسبانيا 

والواليات املتحدة.

وزير التجارة القطري: تأثير كورونا على االقتصاد العالمي لن يتفاقم

460 مليار دوالر خسائر السياحة العالمية في ستة أشهر 
بسبب جائحة كورونا
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شكيب كاظم

قلة من الناس هــم الذين يتطابقون 
مظهرا ومخبرا، وأعني بذلك التطابق 
بــن الفكــر والتصرف؛ بــن القول 
والفعل، وهذا لعمري ســلوك باهظ 
الثمن فــي دول الراديكاليات الثورية! 
فالكثير من األدبــاء والكتاب، تراهم 
يقولون ما ال يفعلــون، وهو الوصف 
الذي أطلقه القرآن الكرمي على بعض 
الشــعراء. وباألمس القريب قرأت في 
الصادرة  العربيــة  الصحــف  إحدى 
في لندن، عرضا لكتــاب ألفه باحث 
فرنســي، يتحدث عن هذه املســألة 
في فكر الفيلســوف الفرنسي جان 
توارى  الــذي  )ت.١٩٨٠(،  ســارتر  بول 
عن األنظار، ولم يبد أي نشــاط ضد 
االحتــال األملانــي لبلده فــي بداية 
العشــرين، في حن  القرن  أربعينات 
قاومه عديدون؛ مثل شــاعر املقاومة 
الفرنســية لويس أراكــون، والروائي 
اتخذ  الــذي  برولير،  جيان مارســيل 
اسما مستعارا يكتب من خاله هو ) 
فيركور(، فكان حساب احلقل يختلف 

كثيرا عن حساب البيدر.
املفكــر عزيز الســيد جاســم من 
هذه القلة القليلــة املتطابقة فكرا 
وتصرفــا، كتب في السياســة على 
فحاول  والتنظير،  التطبيق  مستويي 
البعــض ترويضه، لكنــه ظل يقول 
احلق الُصراح في زمن اخلوف والتدجن 
وقسوة،  بعنف  وتصاعده  والترويض، 
فآثــر االنســحاب تدريجًيــا، هو يرى 
نفســه قائدا، وهذا حقــه، قائدا في 
عالم الفكر والثقافــة واألدب، عارفا 
مدى تأثير الكلمة اخمللصة في الناس، 
القطيع  يريدونه جــزءا من  واآلخرون 

السائم.
قرأت أولــى بواكيره؛ كتاب مخطوط 
طبعناه، كتبه وله من العمر تســع 
عشــرة ســنة؛ كان طالبا فــي دار 
الناصرية،  مبدينة  االبتدائية  املعلمن 
تقرأ فتعجب لهذه الثقافة الواسعة 

الرصينــة، وتعجب منها، إطاع على 
جلهود  وقــراءة  األوربية،  الفلســفة 
أساطينها الكبار، تقرأ وال تكاد تعثر 
على خطأ نحــوي أو لغوي أو إمائي، 
مما يؤكد عبقرية هذا الرجل وســبقه 
لو عاش فــي مجتمع  وإنــه  لزمنه، 
حضاري لقــدم الكثير الكثير، مع إن 
الذي قدمه املفكر عزيز السيد جاسم 

لدنيا الثقافة رائع وكثير ووفير.
وإذا كانت املوسوعية، ظاهرة قد بدأت 
باالنحســار، وطفقت سفنها تطوي 
أشرعتها إيذانا بالرحيل ال بل باملوات، 
في ظل هذا التراكم الثقافي املعرفي 
املذهــل علــى مســتوى العالم. وال 
على  املعلوماتي  االنفجار  بعد  سيما 
الشــبكة العنكبوتيــة، فإننا ميكن 
أن نصف فكر عزيز الســيد جاســم 
بالفكر املوســوعي، فهو إذ كتب في 
عوالم السياســة، التــي ما عتم أن 
غادرها، فإنــه كتب في األدب والنقد؛ 
فخص معروفا بن عبد الغني الرصافي 
بكتاب بعينه، فضــا عن كتاب آخر 
الشــعرية  التجربة  حتدث فيه عــن 
للشــاعر املثقف حميد سعيد، وآخر 
عن شاعر العمود املدهش عبد األمير 
احلصيري، الذي لــوال التي كانت هي 
الداء، التي اســتحوذت على سلوكه 
وحياتــه لقدم لعالم الشــعر الرائَع 
واجلميَل وليقف إلى جانب شــعرائنا 
مصطفى  والسيد  اجلواهري،  الكبار: 
جمال الدين، وعبد الرزاق عبد الواحد، 
وكاظم  ياســن،  آل  حسن  ومحمد 
عبد اهلل العبودي، كما كتب قصصا 
الزهر  ) املناضــل( و)  قصيرة وروايتن 

الشقي(.
وألن الدنيــا تتغير وتتطور، فا ريب أن 
هــذه التغيرات تلقــي بظالها على 
اإلنســان، ولهذا رأينا تطــورا وتبلورا 
في فكر الباحث عزيز السيد جاسم، 
مــع اختمــار التجربــة والتقدم في 
العمــر، فكتب في اغتيــال الرئيس 
جمال عبد الناصر، كما بســط رأيه 
في كتابات الصحفي املصري محمد 
حســنن هيكل، فضا عــن غوصه 

بغداد،  متصوفة  عبــاب  في  املضني 
واقفا عنــد احلاج، ومعروف الكرخي، 
والَســرِي الَســَقطي ، وبشر احلافي، 
واجلنيــد بهلوان العارفــن، وابي بكر 
الشــبلي، راجعا إلى املصادر واملظان 
ماسنيون،  املستشــرقن؛  ومؤلفات 

وكولدتسيهر وآخرين.

كما درس عالم الغربة واالغتراب في 
شــعر الشــريف الرضي، فضا عن 
العظمى(  محمد.احلقيقــة   ( كتاب 
لكن الكتاب الذي أودى به وكان سببا 
في تغييبه هو) علــي بن أبي طالب.

سلطة احلق( الذي أثار عليه حفيظة 
الوشــاة واخملبرين والعســس، ولهذا 

الكتاب قصة طويلــة، فقد اعتذرت 
وهي  العامة؛  الثقافية  الشــؤون  دار 
املؤسســة الوحيدة للنشر ، اعتذرت 
عن نشــر الكتاب فأحالته إلى وزارة 
األوقاف للنظر فيه، التي عرضته على 
خبير-- أحترم علمه- ابدى رأيا سلبيا 
الدكتور  السيد حضور  فاغتنم  فيه، 
ســهيل إدريس، ناشر مجلة ) اآلداب( 
وصاحب ) دار اآلداب( للنشــر ببيروت؛ 
حضوره ألحد مهرجانات املربد، فعرض 
الكتــاب، فتولت  عليــه مخطوطة 
دار اآلداب نشــره فثارت ثائرة الوشاة 
واحلســاد فــي العراق على الســيد، 
وعّدوه تخطيا للحدود املسموح بها!

وإذ ضويــق عليــه فــي الصحافــة 
الرســمية املؤممــة منــذ الثالث من 
كانون األول ١٩٦٧، فإنــه آثر الكتابة 
في صحيفة ) العــراق(، وكانت هذه 
الصحيفة الكردية تتوفر على هامش 
حرية بســيط، فكان يكتــب مقاال 
الواسع؛  يأخذ حيزه  أسبوعيا ضافيا، 
صفحــة كاملــة، يناقــش بجرأة ال 
لدى كثيرين، قضايا حساسة  تتوافر 
تثير حنق الوشــاة، ومنها ما زال في 
البارات  تزايد أعداد  الذاكرة، مناقشة 
في شــارع ١٤ رمضان بحي الداودي. 
وهذا االنتشار الســرطاني الذي غير 
وجه الشارع في ذلك احلي السكني، 
ومــا يجلبه مــن إزعاج لســاكنيه، 
مبديا أســفه إلى مــا آل إليه وضع 
بغداد حيث يخوض العراق احلرب على 
تعاني هذا  الداخلية  احلدود، وجبهته 

االنكسار القيمي واألخاقي.
قلت في بداية حديثي هذا، إن قلة من 
الناس من تتطابــق مخبرا ومظهرا؛ 
فكرا وتطبيقا لهذا الفكر، ومن هذه 
الســيد  عزيز  مفكرنا  النادرة؛  القلة 
جاسم، املعتز بذاته، الشامخ بعقله 
غّيب  الذي حصل،  ومواهبه، فحصل 
هــذا العقل اجلوال فخســرت ثقافة 
العــراق واألمة العربيــة صوتا فريدا 
عتيدا، ستظل سنوات طويلة تعمل 
على ترميم الفــراغ الذي خّلفه هذا 

الغياب املؤسي.

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنــت مجلة الدراويــش عن إغاق 
باب املشــاركات في مسابقة النفري 
للشعراء الشــباب رسمياً مبشاركة 
واسعة خملتلف شعراء الوطن العربي. 
وأكــد رئيس حترير مجلــة الدراويش 
الشــاعر هال كوتا » كان يوم أمس 
املوافق 15/ أيلول - ســبتمبر هو اخر 
يوم مت حتديده من قبل اللجنة املنظمة 
للمســابقة إلســتام مشــاركات 
الشــعراء الشباب في الوطن العربي 
وسوف تباشــر جلنة التحكيم مهام 
عملهــا ابتداًء من االســبوع املقبل 
الطويلة  القائمة  عن  لإلعان  متهيداً 

وفق الشروط التي وضعتها. 
وقال كوتا : 

أن عدد املشاركات لهذه الدورة فاقت 
املشــاركات  وجاءت  تصورنــا  حجم 
بنسب عالية وهذا دليل على االهمية 

التي مازال يحظى بها الشعر  العربي 
وسعي الشعراء الشــباب الى طرح 

نتاجهم األدبي .

وأضاف: سوف تباشر جلنة التحكيم 
املقبل  ابتداًء من االســبوع  مهامها 
الطويلة  القائمة  عن  لإلعان  متهيداً 

الى موعد إعان  للمســابقة وصوالً 
نتائج املســابقة والذي سيكون في 
شــهر كانون االول - ديسمبر من هذا 

العام.
ونوه الى أنه من املؤمل ان تكون الدورة 
املقبلة ملسابقة النفري شاملة لكل 
صنوف األدب من رواية وقصة قصيرة 
ونقد ومسرح وترجمة ، نظراً للطلبات 
الكثيرة  التي وصلت للمجلة تطالب 
بفتح املســابقة على ضــروب االدب 
املتنوعة وكذلــك إحتضان اكبر عدد 

من املبدعن الشباب.
يُذكر ان مسابقة النفري التابعة جمللة 
الدراويش أعلنــت عن فتح باب قبول 
املشــاركات في اخلامس عشــر من 
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لطاملا حتــدث الناس لدينا عــن أزمة الكتاب، 
وعزوف الشــباب عن القراءة، ولهاثهم خلف 
الســهل غيــر املمتنع  في مواقــع التواصل 
االجتماعــي. وكثيــراً ما شــكا املؤلفون من 
صعوبة النشر، وتعذر التوزيع، وضيق ذات اليد، 
إلى الدرجة التي بات فيها صدور كتيب صغير 

من املفاجآت السارة غير املتوقعة. 
والناس معذورون في ذلك لعدة أســباب منها 
انحســار محات بيــع الكتــب، واجتماعها 
فــي مكان واحد. ففي بغــداد، التي يزيد عدد 
ثمانية ماين نســمة،  اليوم عن  ســكانها 
ال ميكــن احلصول علــى كتــاب أو مجلة إال 
علــى أرصفة شــارع املتنبــي. والوصول إلى 
هذا الشــارع في مدينة يزيــد قطرها عن 60 
كيلومتراً )حســب إحصاء عقد السبعينات( 
أمر غير هن. وليســت حال احملافظات بأفضل 
من هذا. فــا يزيد عدد محات بيع الكتب في 
مركــز كل محافظة عن ثاثــة أو أربعة. وإذا 
ما علمنا أن الســكان ال يعيشــون في رقعة 
جغرافية متقاربــة، بل أن منهــم من يبعد 
عشــرات الكيلومترات عن املركــز، أدركنا أن 
عادة اقتناء الكتب في طريقها لانحسار. وأن 
الشاب الذي يشــعر باحلاجة إلى قراءة إصدار 
ما سيضطر لارحتال مسافات بعيدة، وهو ما 
ليــس متاحاً للجميع. لقــد ذهب ذلك الزمن 
الذي كانت فيه هذه احملات قائمة في األطراف 
النائية، بحيث يستطيع أي شخص احلصول 
على اجملات العربية الصادرة في مصر ولبنان 
والكويت حتى لو كان يعيش في أقصى نقطة 

في شمال أو جنوب العراق! 
واألدهى من ذلــك كله، أن مؤسســات وزارة 
الثقافــة املعنية بالنشــر، ال متتلك معارض 
خاصة بهــا في احملافظات. وبحســب علمي 
أنهــا غير قــادرة على تصريــف مطبوعاتها 
املكدســة في مخازنها ببغداد. وقد أتى حن 
من الدهر كانت متلك فيه محات واسعة في 
أكثر األماكن اكتظاظاً باملــارة. وفيها جميع 
ما يطلبه القارئ من منشــورات بثمن بخس. 
ثم انحســرت هذه املعــارض، لتتحول بعدها 
إلى مكتبات صغيرة داخــل )قصور( الثقافة 
والفنــون، التي ال يدخلها إال مؤلف، وال يزورها 
إال فنــان. وال أعرف كيف تفكــر وزارة بحجم 
وزارة الثقافة بهذا الشكل، وملاذا تتكاسل عن 
إيصال نتاجاتها إلى النواحي واألرياف النائية، 
حتى لو كانت عائداتهــا غير مجزية. فهناك 
مردودات مادية غير مباشــرة تتحصل عليها 
الفكرية.  إميان اجملتمع برســالتها  الدولة من 
والدول تتقدم بزيادة الوعــي. وهذا دليل على 
أن عــودة وزارة اإلعــام مــن جديــد هو احلل 
األمثل ألزمة الكتابة في العراق. فالسياســة 
اإلعامية للدولة ال تقل خطراً عن السياستن 

الدفاعية واألمنية.  
لقد بات نشــاط وزارة الثقافــة منحصراً في 
املهرجانات الشــعرية، التي لــم تأت بجديد 
طوال عقد ونصف. والشــك إن نشر الثقافة، 
وتعزيز دور الكتاب، وغرس عــادة القراءة لدى 
النــشء، هي أفضل بكثير مــن إنفاق األموال 
الطائلة على ملتقيات متكررة، تتبنى أفكاراً 
دخيلــة مضللــة في النهــار، وتتحــول إلى 
جلسات ملعاقرة بنت احلان في املساء، وال  تكاد 

تخرج بشئ ينفع الناس على اإلطاق!

األزمة الخانقة

عزيز السيد جاسم وتطابق الَمْظَهر مع الَمْخبر
دراسة

يوسف عبود جويعد

منســجمة  متداخلــة  خيــوط 
متوحدة، تشكل بناء النص السردي 
الروائي »حن يكــون قدراً« للروائية 
التي ســوف تقودنا  ســمية كرمي، 
في رحلة نتلمس مــن خالها كل 
املرأة بسلوكها، وطبيعتها،  معالم 
وحياتهــا، وآمالهــا، وتطلعاتهــا، 
وتداعياتهــا، وأحزانها، والم الفقد 
بنية  اليتــم، ضمن  والفراق، وحياة 
نصية تدخل فيها بطلة هذا النص، 
ســاردة وحيدة تقود هــذه الرحلة 
دون أي مســاعد، وتكــون عمليــة 
واألحداث  الســردي  املبنــى  حتريك 
من خــال تفاعــات داخلية تتلون 
التي  اللحظــات  وفــق مقتضيات 
متر بها، ومدى تأثيرها وانعكاســها 
على ســلوكها العام، بلغة سردية 
مطعمة  الســرد  ومسار  تنسجم 
بشعر نثري يضيف صيغة مكملة 
لعمليــة شــد املتلقــي ملتابعــة 
االحــداث التي تــدور، ورغم كونها 
ظلت محافظة على هذا النمط في 
الشعرية  اللغة  الى  اســتخدامها 
استخدمت  أنها  اال  واملتأثرة،  املؤثرة 
األدوات الفنيــة والعناصــر التــي 
يجب أن تســتحضر في عملية فن 
بشــكل  وحتريكها  الرواية،  صناعة 
متواز، وحذر نحو احلركة الطبيعية 
لعمليــة بناء النــص، دون أن تكون 

تلك الشــعرية عائقــاً يعكر صفو 
حركة انســيابية األحداث واإليقاع 
املســتخدم في هــذا النص، والذي 
مييل الى احلس الناعم االنثوي، بكل 

تقلباته. 
وهكذا نرافق وداد منذ بدء نشوئها 

وفقدها ألمها، ثم لوالدها: 
) - وداد أكملــي أنا أعــّد..،وداد ماذا 
رأيــت؟ حبيبتي ملــاذا تنظرين إلى 
ســقف الغرفة؟ ماذا هنــاك؟ ملاذا 
بالبكاء  أبي يجهــش  تبتســمن؟ 
تتساقط دموعه على نفس الوتيرة 
التــي يتســاقط بها املطــر خارج 
جــدران املستشــفى... رحلت أمي 
وتركْت خلفها يتيماً هو يتيم أمي! 
ومعه طفلة ناحلة اجلســد لم تدرِ 
كيف ســتكون.. ما هو اسمها؟... 
كيف ســتعيش؟... كم ســتعاني 

هذه الطفلة..( ص 13 
ومن شــدة حزن األب علــى زوجته 
يلتحق بهــا الى امللكــوت االعلى، 
لتتبناها  االبوين  يتيمة  وداد  فتبقى 
هنا  ومن  العاصمــة،  فــي  عمتها 
يجهل  بشــكل  االحداث  تتحــرك 
فيه ما ســوف يحــدث لبطلة هذا 
النص، وما هو اجملهول الذي ســوف 
ينتظرهــا برحلتهــا احلياتية التي 
النوع  وهذا  نتابعها معها،  ســوف 
من السرد فيه شيء من احلرفة، ألن 
املتلقي ال يريــد لألحداث أن تتدفق 
دون تنظيم، وال يريد إفساد املفاجآت 
التي حتدث، فكانــت عملية حتريك 

االحداث بهذا التأني خطوة موفقة 
الروائية لبقاء املتلقي ملتصقاً  من 
مع سير العملية السردية، وفي بيت 
عمتها تكون مع حسن ابن عمتها 

والذي ســوف يكون لــه دور ضمن 
املبنى الســردي لألحداث، فهو ظل 
يرافقها إلكمال دراستها والتحاقها 
بالكلية ومســاعدتها في دروسها، 

ولم تكن عاقة وداد وحســن تشير 
أنها ســوف تتطور وتصل حد  الى 
العاقة العاطفية، اال أنها ومن خا 
ل حلم رأت فيه شاب وسيم أسمه 

ياســر، والغريب فــي األمر أنها جتد 
ياســر أحد زمائها في الكلية وهو 
ذات الشــخص الذي رأته في املنام، 
فتنشــأ عاقة عاطفيــة حميمة 
بينهما، ونرفقهما في عاقة احلب، 
التي نتابعها بشــكلها املنســاب 
احلالم الشفاف، عاقة عشاق، حتى 
املفاجأة  فتحــدث  تتم خطبتهما، 
التــي تذكرنــا بأننا كنــا متصلن 
بتلك العاقة دون أن نعلم مجريات 
احلياة في البلــد، إذ تنقلنا الروائية 
الى مــا حصل في الباد بعد أن قام 
الدواعش بغزو املوصل، وتتفاجأ بأن 
ياسر حبيبها هو مراسل حربي، في 
سوح املعارك، ليستشهد ياسر في 

معارك التحرير:
) وطنــي شــهيد... ومــا أحاه من 
شهيد، شــاب وسيم.. كل خصاله 
تدل على وجود خالق مبدع.. إن هذا 
الشهيد يكون وطن وداد.. الشهادة 
تعني أْن يعود ماك إلى جنته التي 
خلــق منها.. لذلك عــادت مائكة 
وماكي  جنانهــا..  إلى  األرض  هذه 

كان منهم!( ص 117 
اعتمدتها  التي  الفنية  العملية  أن 
الروائيــة في تدوينها لهذا املســار 
العاطفية  العاقة  منو  هو  السردي، 
التي نشأت بن وداد وياسر، وتصاعد 
هذا النمو ضمن حركة السرد وكبر 
لتكون تلك العاقة حالة حب، وبعد 
التحاق ياسر الى مواجهة العدوا من 
خال دوره كمراسل حربي ازداد هذا 

احلب وضوحاً، وعند استشهاده صار 
ياسر داخل قلبها وروحها ووجدانها 
رمزاً كبيراً، وحالة ال ميكن أن تنسى، 
وبقيت وداد تعيش ذكريات حالة هذا 

احلب وتتذكر حبيبها:
) كان هــذا املوضــوع يشــغلني، 
أصبحُت أفكربه، أضع رأســي على 
وســادتي أبحث فيــه، أريد أن أصل 
لنقطة فاصلة، أريد أن أجدني، ماذا 
أريد، ما الذي علّي إيجاده، أي شــيء 
للوصول  والعناء  البحث  يســتحق 

إليه؟( ص 151 
ورغم محاوالت حسن التقرب اليها 
والتودد، من أجل أن يحظى بالقبول، 
اال أنهــا جتده في واد وهــي في واد 
آخر، وكذلك تعرفها على زميل لها، 
لتعلن عن ارتباط جديد وحب جديد، 
اال أن كل ذلك، لم يستطيع أن ميحو 
حالة هذا احلب، وتلك العاقة التي 
وارفة  وصارت شجرة  وترعرعت  منت 
الظال، لذا فإنهــا قررت أن تواصل 
دراســتها وتســتمر فــي متابعة 
مشروعها الفكري من أجل احلصول 

على شهادة الدكتوراه. 
الرُجل  الرجل،  أيقونــة  ) لقد كنت 
الصورة التي بقيت خالدة في ذهني 

وأظنها ستبقى مدى احلياة( 
لقــد وفقت الروائية ســمية كرمي، 
في أن جتعل من مســار هذا السرد 
حكاية حــب، وحب حن يكون قدراً. 
فكنا مع حس إنثوي شديد النعومة 

والشفافية في رحلة ناعمة مؤملة.

نمو البناء في »حين يكون قدرًا«

مسابقة النفري ُتعلن إغالق باب قبول المشاركات 

قراءة

متابعة

عزيز السيد جاسم

محمد زكي ابراهيـم 
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يخوض فريق الشــرطة، مباراة 
السادسة  الساعة  في  مهمة، 
مساء اليوم اخلميس، أمام أهلي 
جدة السعودي، في رابع جوالت 
دور اجملموعات بدوري أبطال آسيا 
لكرة القدم.وكان الشــرطة قد 
خسر املباراة املاضية أمام أهلي 
جدة، بهدف من دون رد، وبالتالي 
العراقي،  الفريــق  يتوجب على 

حتقيق نتيجة إيجابية.
ويدخل العبو الشــرطة املباراة 
بشعار الفوز ورد االعتبار لتأكيد 
الذي  الفريق االخضــر  جــدارة 
املنتخب  يضم عمــاد العبــي 
القدم.ويتصدر  لكــرة  الوطني 
اجملموعة  ترتيــب  جــدة،  أهلي 
األولــى برصيــد 6 نقــاط، أما 
الثالث  املركز  يحتل  الشــرطة 
بنقطــة وحيدة.ويرصد التقرير 
التالــي بعض احللــول التي قد 
كسب  فرصة  الشــرطة  متنح 

نقاط املباراة: 
يجب أن يتخلى الشــرطة عن 
التحفــظ املفــرط، ويخــوض 
املبــاراة بثقــة أكبــر، بعد أن 
كشــفت املبــاراة األولــى عن 
الفوز. الفريق على حتقيق  قدرة 

وبالتالي فــإن التحفظ املفرط 
غير مبــرر في مبــاراة ال تقبل 
أنصاف احللول، خاصة وأن أهلي 

جدة ضمن تأهله عن اجملموعة، 
وبالتالي يجب أن يقوم الشرطة 

بالهجوم املبكر. 
ويجب على الشــرطة، البحث 
وعدم  متنوعــة،  حلــول  عــن 
الرهــان فقــط علــى الكرات 
الثابتــة مثلما حدث في اللقاء 
إيجاد  يجب  الســابق.وبالتالي 
حلول إلرهاق دفــاع أهلي جدة، 

خاصــة وأن الشــرطة ميلــك 
العبني مميزين على األطراف وفي 
املناورات.العبو  ومنطقة  العمق 
الشرطة مطالبون بتوزيع اجلهد 
البدني، خاصة وأن لياقة الفريق 
البدنية غيــر مكتملة، البتعاد 
الفريــق عن املنافســات لفترة 

طويلة.
ويجب على الشــرطة، احلفاظ 

حتى  البدنيــة  القــوة  علــى 
املباراة  سيناريو  وجتنب  النهاية، 
األولى، حيث عانــى الفريق من 
املســتوى  في  واضح  انخفاض 
األخير  الربع  البدني، خاصة في 
أدى الهتزاز  املبــاراة، ممــا  مــن 

شباكه. 
املتألق  الدولــي  عــودة الالعب 
الشرطة،  لفريق  قاسم  محمد 

ميثل ورقة رابحــة في يد املدرب 
أن  الغني شــهد.ويجب  عبــد 
املميز،  العبه  املدرب،  يســتغل 
خلدمة صناعة اللعب ومساندة 
اخلط األمامي، خاصة وأن محمد 
الذكية  بالتمريرات  ميتاز  قاسم 

والقدرة على التسجيل. 
ضــرورة أن يســتوعب العبــو 
األولى،  املباراة  درس  الشــرطة، 

وأن الفارق بني الفريقني ليست 
كبيرًا، بدليــل إهدار الكثير من 
الفــرص، وأفضلية الشــرطة.

وبالتالــي يتوجب على الالعبني 
أن يدركــوا بأن الشــرطة قادر 
على هزميــة أهلي جــدة، وهنا 
املســؤولية تقــع علــى عاتق 
املدرب، بضرورة زرع ثقافة الفوز 

والثقة داخل نفوس الالعبني.
هذا وقررت الهيئة اإلدارية لنادي 
رغم  الفريق  تكرمي   ، الشــرطة 
خسارته أمام األهلي السعودي، 
دوري  مــن  الثالثة  اجلولــة  في 
اجملموعات لدوري أبطال آســيا.

وخطف األهلي فوزًا متأخرًا على 
حســاب الشــرطة بهدف من 
دون رد، فــي املباراة التي أقيمت 
اإلثنــني، علــى ســتاد خليفة 
القطرية  العاصمة  في  الكبير 
الدوحة.وقــال مصدر من اإلدارة 
»اإلدارة قررت تكرمي الفريق برغم 
اخلســارة، بعد األداء املميز رغم 
الظروف التي مر بها الشــرطة 
ملدة  التدريبات  عــن  وانقطاعه 
6 أشــهر، لكنــه كان الطرف 

األفضل في املباراة«.
واصــل: »التكــرمي يعــد حافزا 
معنويا لالعبــني قبل مواجهة 
أمام  الثانيــة  اخلميــس  اليوم 
الرابع  الــدور  حلســاب  األهلي 
مــن دوري اجملموعات، حيث متثل 
املواجهة األمــل األخير للفريق، 
لو أراد التأهل واحلظوظ ما زالت 

قائمة للتعويض«.

الشرطة يواجه األهلي بشعار الفوز ورد االعتبار
»الشباب« تصادق على 
إجازات تأسيس األندية

استئناف العمل  بملعب 
الموصل 

جبلة يعزز هجومه بضم 
البحر

الجوية يخصص راتبا ألسرتي ناظم شاكر وناطق هاشم العراق يشارك في برنامج »العبات آسيا للركبي
 الذي ال يمكن إيقافه«

عبور نيوكاسل وأستون فيال ووست هام بكأس الرابطة اإلنجليزية

بدء بطولة االساطير 
الراحلة بالبليارد 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت وزارة الشباب والرياضة مصادقتها على ضوابط منح 
وجتديد إجازة التأســيس لألندية الرياضية، فيما ســتكون 
دائرة التربية البدنية والرياضة مســؤولة عن تطبيق قانون 
األندية.  وذكر مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة احمد 
عودة في بيان اننا قمنا بإكمــال ضوابط منح وجتديد اجازة 
التأســيس لألندية الرياضية ومت مصادقتهــا من قبل وزير 
الشباب والرياضة عدنان درجا،  واضاف انه سيكون املسؤول 
االول امام وزير الشباب والرياضة وامام االعالم واجلماهير في 
حال منح اجازة تأســيس ألي نادي خارج القانون والضوابط 
والتعامل مع جميع االندية سيكون وفق القانون. واكد عودة 
ان ابواب دائرة التربية البدنية والرياضة ســتكون مفتوحة 
امام اجلميع السيما اجلهات الرقابية ووسائل االعالم ملتابعة 

هذا املوضوع.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلــن مدير شــباب ورياضة نينــوى محمد الســالم عن 
استئناف العمل بانشاء ملعب املوصل االوملبي.وقال السالم 
أن«الكوادر الهندســية والفنية بالتعاون مع شركة الروعة 
والعطاء الهندســيتني اســتانفت العمــل مبلعب املوصل 
االوملبي بعد توقف دام عدة ســنوات بسعة 30الف متفرج 
امين املوصــل . واضاف ان« مبلغ انشــاء امللعب خصص من 
مبالغ اعمار محافظة نينوى ومبدة اجناز ال تزيد عن )تسعة (

اشهر ».

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن نادي جبلة السوري، تعاقده مع املهاجم محمود البحر، 
قادماً من فريق املســيمير القطري.وقــال جبلة إن التعاقد 
مع البحر صاحب الـ26 عاما، مكسب كبير وإضافة مهمة 
خلط الهجــوم. بدوره كشــف البحر، أنه تلقــى 3 عروض 
محلية ولكنه فضــل العودة لفريق جبلــة، الذي يخطط 
ليكون رقمــاً صعباً في الدوري املقبــل، بقيادة مدربه عمار 
الشمالي.وأضاف البحر في تصريحات صحفية أن جبلة لن 
يكرر سيناريو املوســم املاضي بوصوله لدائرة اخلطر، حيث 
سيحقق نتائج مرضية من بداية الدوري.وكان جبلة قد أبرم 

عدة صفقات قوية أشعل بها امليركاتو الصيفي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجــه رئيس نــادي القــوة اجلوية 
شــهاب جاهد بتخصيــص راتب 
شــهري ألســرتي جنمــي الفريق 
الراحلــني ناظــم شــاكر وناطق 
اإلعالمي  املنســق  هاشــم.وقال 
محمد:  عالء  اجلويــة  القوة  لنادي 
اإلداريــة  الهيئــة  رئيــس  »أمــر 
للنــادي اللواء شــهاب جاهد بعد 

اجتماعــه بعائلة املرحــوم ناظم 
بعائلة  الهاتفي  واتصاله  شــاكر 
املرحوم ناطق هاشــم بتخصيص 
راتب شــهري للفقيديــن تثمينا 
قدماها  التي  الكبيــرة  جلهودهما 
للنادي خالل مسيرتهما مع الفريق 

في ثمانينات القرن املاضي«.
وبــني أن رئيس النــادي وجه أيضا 
ناظم شاكر  الراحل  بتوظيف جنل 

دين  اجلوية كــرد  القــوة  نادي  في 
لنجــم الفريــق الذي توفــى يوم 
مضاعفات  إثــر  املاضي  اجلمعــة 
إصابتــه بفيــروس كورونا.يشــار 
إلــى أن إدارة القــوة اجلوية أجلت 
املقبل  السبت  يوم  إلى  انتخاباتها 
والتي كانت مقررة األسبوع احلالي 
وانشغال  ناظم شــاكر  وفاة  بعد 

النادي بعزاء الراحل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن االحتاد اآلســيوي للركبي عن 
مشــاركة نســاء ركبي العراق في 
الذي ال ميكن  للركبي  برنامج »آسيا 
إيقافه« الذي أطلقــه االحتاد القاري 
بعد جناح حملة االحتاد الدولي كجزء 
من برنامج تطوير اللعبة مبشــاركة 

الركبي. وقالت عضو  افضل العبات 
رزاق  بيــداء  العراقي  الركبــي  جلنة 
رئيســة اللجنة النســوية في بيان 
للركبي  االسيوي  »االحتاد  إن  للجنة، 
طلب ترشيح ثالثة أسماء من نساء 
العراق )مديرة فريق او مدربة او العبة( 
من اجل مشــاركتهن فــي برنامج 

)آسيا للركبي الذي ال ميكن إيقافه(«.
القاري  »االحتــاد  أن  إلــى  وأشــارت 
لديــه معلومة كاملة عــن اللعبة 
فــي العراق بعد االعتماد الرســمي 
حيث عمل بوســترات خاصة للفرق 
العراقيــة والعبات املنتخب الوطني 

ومت نشرها في مواقعه الرسمية«.

لندن ـ وكاالت:
تأهلــت فرق نيوكاســل يونايتد 
وأستون فيال ووست هام يونايتد، 
رابطة  لــكأس  الثالث  الدور  إلى 
احملترفــني اإلجنليزيــة، في الوقت 
باالس  كريســتال  فيه  ودع  الذي 
البطولــة من الــدور الثاني، اول 

أمس.
وفــاز نيوكاســل علــى ضيفه 
بالكبيرن )1-0(، كما حقق أستون 
بيرتن  انتصارا على مضيفه  فيال 
ويســتهام  وتغلب   ،)1-3( ألبيون 
على ضيفه تشارلتون أتلتيك )3-

0(.وسقط كريستال باالس، على 
ملعــب بورمنوث، بــركالت اجلزاء 

الترجيحية، بنتيجة )11-10(.
على  فوزه  نيوكاســل  وحســم 
بالكبيرن بهدف سجله ريان فرازر 
فــي الدقيقة 35، فيما ســجل 
ثالثية أســتون فيال أولي واتكينز 
ديفيس  وكينان  وجاك جراليــش 
في الدقائــق 39 و88 و90، بعد أن 
تقدم أصحــاب األرض بهدف عن 
الدقيقة  طريق كولني دانييل في 

الثانية.
ولم يجد وســت هام يونايتد أي 
صعوبة في الفوز على تشارلتون 
تقدم  بيضــاء، حيــث  بثالثيــة 
سيباســتيان هيليــر بهدفــني 
فــي الدقيقتــني 22 و26 وتكفل 
فيليبي أندرسون بالهدف الثالث 

في الدقيقة 80.
بــاالس فخرج  أمــا كريســتال 

بشــكل مفاجئ مــن البطولة، 
بورمنوث  ملعب  على  بخســارته 
بــركالت اجلــزاء الترجيحية 10-
11، بعد انتهــاء الوقتني األصلي 

واإلضافي بالتعادل السلبي.
من جانب اخر، قالت رابطة الدوري 
اإلجنليزي لكرة القدم، إنها تلقت 
لتنظيم  احلكومــة  من  موافقة 
بحضور  تسمح  جتريبية  مباريات 
ألف  إلى  عددهــا  يصل  جماهير 

مشجع في املالعب هذا الشهر.
وتقام مباريــات كرة القدم خلف 
أبــواب مغلقة بســبب جائحة 
األندية  بعض  لكــن  كوفيد19-، 
أجرت بعــض املباريات التجريبية 
مــن  محــدود  عــدد  بحضــور 
اجلماهير مع اتباع قواعد التباعد 
انتشــار  للحد من  االجتماعــي 

فيروس كورونا.
وكانت عودة اجلماهير للمدرجات 
األندية  أعمــال  رأس جدول  على 
بســبب  البالد،  أنحاء  في جميع 
الضغــوط املاليــة الناجمة عن 
التذاكر. بيع  عدم وجود دخل من 

وقــال املتحدث باســم الرابطة 
»رابطة الــدوري اإلجنليزي، ال تزال 
في مناقشات مع احلكومة بشأن 
برنامج جتريبي، رمبا يتضمن عددا 
محدودا مــن املباريات التجريبية 
األخــرى خــالل ســبتمبر/أيلول 
ألف  تبلغ  احلالي بسعة محدودة 

مشجع«.
وأضــاف »الرابطــة واضحة في 

رأيهــا بــأن إجــراءات التباعــد 
االجتماعي ميكن تطبيقها بأمان 
فــي املالعب وأن وجــود جماهير 
املباريات جزء أساسي لصون  في 
الشــؤون املاليــة لألندية التي ال 
تزال تعاني من ضغط شــديد«.

املباريات  وتابــع »لذلــك، جنــاح 
خطــوة  ســيكون  التجريبيــة 
مهمة نحو حضور عدد أكبر من 
بأمان«.وقالت  للمالعب  اجلماهير 
رابطــة الدوري املمتاز األســبوع 
املباريات  ســتؤجل  إنها  املاضي، 
جماهير،  بحضــور  التجريبيــة 
ألف  بتحديد  احلكومــة  قرار  ألن 
مشــجع غير مالئم وســيمثل 

»خسارة كبيرة« لألندية.
وتوقع ريتشــارد ماســترز رئيس 
رابطة الدوري املمتاز، أن يخســر 
20 ناديا مشــاركا فــي البطولة 
اســترليني  جنيه  مليــون   700
)899.29 مليــون دوالر( فــي حال 
استمر غياب اجلماهير عن املالعب 
هذا املوســم. وفي ســياق اخر، 
اجلماهيــر من حضور  أثر حرمان 
مباريــات كرة القــدم اإلجنليزية، 
القمصــان  مبيعــات  علــى 
بيانات  الرياضية، كمــا أوضحت 
اإلنترنت. عبــر  للتســوق  موقع 

الدوري  من مظاهر عصر  وأصبح 
اإلجنليزي املمتــاز، ارتداء اجلماهير 
املدرجات  الفرق فــي  لقمصــان 
واحلانات وعند قضــاء العطالت. 
املشــجعني  اضطرار  مــع  لكن 

التلفزيون  عبر  املباريات  ملشاهدة 
أوضح  »كوفيد19-«،  وباء  بسبب 
موقع )الف ذا سيلز( على اإلنترنت 
أن مبيعــات القمصان الرياضية 
 63% ســجلت انخفاضا بنسبة 

مقارنة بعام 2019.
وأضــاف املوقــع أن اجلماهير في 
مليون   23.9 أنفقــت  بريطانيــا 
جنيه اســترليني )30.85 مليون 
دوالر(، لشراء قمصان فرق الدوري 
املمتاز في املوســم املاضي، لكن 
األندية قد تواجــه انخفاضا في 
اإليرادات مــن مبيعات القمصان 
يصــل إلــى 15 مليــون جنيــه 
إســترليني. وقال ستيف ماكلور 
الشريك املؤسس للموقع: »ليس 
الضخمة  الصفقــات  أن  ســرا 
لالعبني وجوالت اإلعداد للموسم 
تأثير  لها  املدرجات  واجلماهير في 
هائــل على مبيعــات القمصان 
آب  اإلجنليزية في شــهر  لألندية 
عاملني  آخــر  »بدون  ».وأضــاف: 
2020 تراجعت  أساســيني فــي 
الطلبات على الشــراء بنســبة  
%63، ويجــب أن تتأقلــم األندية 
مع الوضع اجلديد وأن تتواصل مع 
اجلماهير عبــر اإلنترنت للحفاظ 
املوقع  االستثمارات«.ويشير  على 
إلى أن قميص آرسنال اجلديد هو 
حتى  للجماهير  جاذبيــة  األكثر 
اآلن هذا املوسم، ويليه تشيلسي 
وليفربــول ومانشســتر يونايتد 

ومانشستر سيتي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتاد املركزي املركزي للبليار عن بدء بطولة االساطير 
الراحلة بالبليارد والسنوكر اليوم وذكر السيد شمس الدين 
الكناني رئيس االحتاد املركزي للبليارد والسنوكر: يقيم احتاد 
بغداد للبليارد والســنوكر بطوله مفتوحه بلعبه السنوكر 
/ 9 بول حتت اســم اســاطير لعبه القدم علي هادي واحمد 

راضي وناظم شاكر
واضاف الكناني، ستبدأ اليوم على قاعة العلوية التخصصية 
باللعبة الساعه 2 ضهرا مبشــاركة جنوم املنتخب الوطني 
واندية بغــداد بلعبة البليارد 9 بول والســنوكر وتســتمر 
البطولة حسب اجلدول اللذي وضعتة جلنة فنية متخصصة 
باللعبة وســتكون هنالك جوائز للفــرق والالعبني الفائزين 
باملراكز االولى.. واردف بالقول،ان هذةالبطولة تقام على ارواح 
شهداء كرة القدم اللذين سقطوا نتيجة وباء كورونا اللعني 
وستكون بطولةسنوية تقام من قبل احتاد اللعبة استذكارا 
لهم وتفتتح بقــراءة الفاحتة على ارواحهم الطاهرة .وختم 
حديثة قائال : ســتراعى كل وسائل االمان في البطولة وهي 
االلتزام بلبس الكمامه والكفوف حســب توجيهات خليه 
االزمه وان اقامة هذة البكولة تقام بعد السماح باستئناف 

األنشطة الرياضية.
ويذكر أن احتاد بالبليارد والســنوكر العراقــي من االحتادات 
االجنازية والتــي حقق الكثير من االوســمة والبطوالت في 

مشاركاتة اخلارجية.
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ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا

كورونا يحطم مبيعات أندية البريميرليج

إعالم الوزارة:
والرياضة  الشــباب  وزيــر  ترأس 
عدنان درجال أول أمس ، إجتماعاً 
تشــاوريًا ضــم املمثــل املقيم 
لصندوق األمم املتحدة للســكان 
فــي العــراق د. ريتــا كولومبيا 
والوفــد املرافق لها ومستشــار 
د.  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق 
مهدي العالق، وعدد من اخملتصني 
التنمية  قطاع  في  واملشــاركني 
الزراعة  وزارات  مــن  الشــبابية 
وامانة  والتخطيــط  والصناعة 
لرابطة  التنفيذي  واملديــر  بغداد 
العراقيــة،  اخلاصــة  املصــارف 
وجهات ســاندة عدة، فضالً عن 
فريق عمل الوزارة الذي يتكون من 
مستشار وزارة الشباب والرياضة 
لشــؤون الشــباب ومديري دوائر 
وثقافــة  واملتابعــة  التنســيق 
وفنون الشباب والرعاية العلمية 
والعالقــات العامــة والتعــاون 

الدولي.
واســتهل الوزير درجال اإلجتماع 
التشــاوري بالترحيــب باحلضور، 
خلدمة  اجلهود  تكثيــف  وضرورة 
مستشار  أشــاد  فيما  الشباب، 
صنــدوق االمم املتحدة للســكان 
وزارة  بجهــود  العــالق  مهــدي 
الشــباب والرياضة والوزير درجال 
فنيا  الشــباب  أجــل متكني  من 
ودميوغرافيا عبــر أكثر من جانب 
فعــال يقع ضمــن اختصاصات 
وجهود مشتركة للوزارة وصندوق 
اإلســكان ، مبينــا ان االجتماع 
اليوم سيناقش أمور عدة هدفها 
ال  الشــباب،  لبطالة  التصــدي 
ســيما في ظــل االتفــاق على 
الغرض  عقد ندوة موسعة لهذا 
مبشاركة جميع الداعمني ملشروع 

متكني الشباب .
استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 
التنمية  في مجال  العراق  جهود 

مشاريع  وأهم  الشــباب  ومتكني 
مجال  فــي  الرائــدة  الشــباب 
واالمية وظاهرة  البطالة  معاجلة 
واخملدرات،  املنشــطات  تعاطــي 
ومت ايضــاً عــرض خالصة بحثية 
عن تنمية وتشــغيل الشباب مبا 

يتناغم مع ما مت طرحه في قمة 
نايروبــي 2019 قدمتهــا املمثل 
املتحدة  األمم  املقيــم لصنــدوق 
للسكان الدكتورة ريتا كولومبيا، 
واســتعراض دور رابطة املصارف 
كونها مــن املنظمات الرائدة في 

مجال متكني الشباب كذلك متت 
لهذه  الشروع  نقطة  مناقشــة 
التجربة فــي محافظات ذي قار 

والقادسية واملثنى .
الدكتــورة »كولومبيا«  إذ اكدت 
ان  البحثيــة  خالصتهــا  فــي 
االجتماع جاء في وقت مناســب 
متاما لتوحيد الرؤى واخليارات التي 
اتفــق عليها اجلميــع في قطاع 
العراق  الشــباب، ودعم جهــود 
فــي هــذا اجلانب، ال ســيما وان 
الهبة  مرحلة  ســيدخل  العراق 
الدميوغرافية بحلول 2023-2022، 
ما يعني ضــرورة صياغة خطط 
وطنية الستثمار الشباب وتالفي 
حتول هــذه الهبة الى عبء كبير، 
وهذا يتطلب تبني سياسات عدة 
وبرامج مناسبة مع ضمان وجود 
تخصيصات مالية لهذا الغرض.

الى  ايضا  كولومبيــا  واشــارت 
دعــم جهــود معاجلة  اهميــة 

قضايا العنف للشباب والشابات 
وترابطها مجتمعياً، ووضع حلول 
ملشكلة االمية والعنف ضد املراة 
والزواج املبكر ، عن طريق التدريب 
والتعليــم، وبَينَّــٌت ان املنظمة 
الدولية تسعى لتحقيق خطوات 
محسوســة على االرض في هذا 
اجلانب كما حصــل في دول عدة 
البرنامج  ذات  تنفيــذ  شــهدت 
التي  املشــاكل  ألكبر  والتصدي 
تعيــق العمــل والتطــور قدماً 
الذي  احليــوي  املشــروع  لتنفيذ 

يخدم شباب العراق.
كمــا مت خالل االجتمــاع االتفاق 
على دعم القطاع اخلاص لتنمية 
الشــباب وتنفيذ جتــارب عمل ، 
فضــالً عن تشــكيل فريق عمل 
مشــترك بني مؤسسات الدولة 
والقطــاع اخلاص بشــأن تنفيذ 
برنامج تنمية الشباب والتزامات 

قمة نايروبي 2019.  

درجال يترأس إجتماعًا تشاوريًا الستعراض جهود التنمية الشبابية



إعتبر الفنان اللبناني راغب 
أعمال  كذبــة  أن  عالمــة 
"التلحيــم"، التــي تظهر 
كل مرة بعــد إنفجار مرفأ 
بيروت لم تعد تنطلي على 
أحد، بعد إنتشار معلومات 
أن احلريــق الكبيــر، الــذي 
شــّب داخل مجمــع جتاري 
في وســط بيروت بســبب 
التلحيم. وكتب في  أعمال 
أحد  على  اخلاصة  صفحته 
مواقع التواصل اإلجتماعي: 
"مش عم يعرفوا يكتشفوا 
كذبــة للحرائــق اللي عم 
حتصل في بيروت غير كذبة 
زهقوا  ما  التلحيم؟  أعمال 
احلقيــرة  هالنغمــة  مــن 

اهلل  عقــاب  بانتظــار  ؟؟؟ 
وّجه  لهم جميعــاً". وكان 
األربعني  ذكرى  رســالة في 
إلنفجار مرفــأ بيروت، قائالً: 
تركع  لن  بيــروت  "حبيبتنا 
مزبلة  الى  سيذهبون  وهم 
التاريــخ لكــن فــي حال 
التزمنا الصمت ســيذهب 

كل شيء.

االزياء  عارضــة  شــاركت 
رودريغز خطيبة  جورجينــا 
العاملي  القــدم  كرة  العب 
في  رونالــدو  كريســتيانو 
البندقية  فعاليات مهرجان 
بســيطة  إطاللة  وإختارت 
الفستان  املناســبة.  لهذه 
من قماش الساتان خال من 
اي زخرفة ومتيز ببســاطته، 
لكنها أخطــأت في بعض 
تتعلق  التــي  االختيــارات 
باطاللتها، بداية من العقد، 
ففي مناسبات كهذه يجب 
مجوهرات  قطــع  إختيــار 
ان  خصوصا  الفستان،  تبرز 
كان بســيطا، لكن إختيار 
مظهرها  جعــل  جورجينا 
بائس حســبما وصفت في 

الى  إضافة  االعالم،  وسائل 
في  أقراطاً  تضــع  لم  ذلك 
أذنيها، وتســريحة شعرها 
ال تناسب مهرجاناً ضخماً. 
وجعل  موفقاً،  كان  املكياج 
مالمحهــا تبــرز بشــكل 
أن  العلــم  مــع  أجمــل، 
النجمات العامليات ال يحبنب 
مســتحضرات  من  االكثار 

التجميل. 

تستمتع النجمة العاملية 
ريتــا أورا بوقتها في أثناء 
اإلجــازة حيث  قضاءهــا 
حيوية  بإطــالالت  تظهر 
جتعلهــا محــط أنظــار 
املتابعــني، فقــد عــادت 
ريتــا إلى إجنلتــرا بعد أن 
أمضــت معظم الصيف 
اليونــان  جزيرتــي  فــي 
أورا  ريتا  ونشــرت  وإيبيزا. 
مقطــع فيديــو قصيــر 
اخلاصة  صفحتهــا  على 
التواصل  أحد مواقع  على 
اإلجتماعــي، والتي تضم 
أكثر من 16 مليون متابع، 
الســابقة  رحالتها  مــن 
ظهــرت بإطاللــة مثيرة 

وخاطفــة لألنظــار وهي 
تســتمتع بوقتهــا علي 
وحقق  اليخوت،  أحد  منت 
مشاهدة  نسبة  الفيديو 
تخطــت الـــ 1.4 مليون 
مشاهدة. وأشارت أورا إلى 
أن الفيديــو مــن ذكريات 
رحلتها في منتصف شهر 

آب أغسطس املاضي.

راغب عالمة

ريتا أورا

جورجينا رودريغز

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
شــركات وأفكار إبداعية غيرت شكل العالم أصحابها كانوا 
من الشباب وبفضل هذه األفكار أصبحوا األغنى في العالم أو 
أنهم حصلوا على ميراث ضخم أو كانوا باألساس ينتمون إلى 

عائالت ثرية من ضمنهم:
كايلي جينر وصلت ثروتها وصلت إلى مليار دوالر تقريباً بفضل 
اســتثمارها الناجح للسوشــيال ميديــا والترويج ملنتجات 

شركاتها كل هذا وهي في الـ23 من عمرها فقط.
غوستاف ماغنار ويتزو "27 عاما" أحد أكبر منتجي السلمون 
في العالم، والذي قاد عملية تصنيع اســتزراع السلمون في 

النرويج حيث ورث هذا العمل عن والده غوستاف ويتزو األب.
جوناثــان كووك االبن األصغــر للراحل والتر كــووك، الرئيس 
الســابق لشــركة Sun Hung Kai Properties ، أكبر مطور 
عقاري في هونغ كونغ، وتبلغ ثروة جوناثان 2.1 مليار دوالر ويبلغ 

من العمر 28 عاماً.
 Stripe جون كوليســون الرئيس واملؤسس املشــارك لشركة
، وهي شــركة تبني برامج تساعد الشــركات على تسهيل 
مدفوعات بطاقات االئتمان عبر اإلنترنت، جون يبلغ من العمر 

30 عاماً ووصلت ثروته 3.2 مليار دوالر.

أصغر وأغنى عشرة 
شباب في العالم 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مركز جميل للفنــون في دبي، عن برنامج حافل ومتنوع 
خلريف وشــتاء 2020 و2021، يقدم خاللــه معرضني جديدين، 
يتضمنان تركيبات فنية في حديقة جداف ووترفرونت للفنون، 
إلى جانب تكليــف جديد في حديقة الفنان، كما يشــتمل 
البرنامج على أحدث نســخة من حلقات املكتبة وأسبوعني 

من فعاليات التجمع الشبابي.
ويأتــي أول معرض منفرد للفنان هيوا ك في آســيا والشــرق 
األوســط مبركز جميل للفنون حتت عنوان »هــل تتذكرون ما 
حترقون؟«، ليلقي الضوء على أكثر من 10 ســنوات من أعمال 
الفنان الذي اســتطاع أن ميزج بني خفة الروح وعمق التجربة 

الشخصية.
بينما يّعد محور معرض »زمن الــذات« هو تبيان للمدى الذي 
وصلت إليه الذات في جنوحهــا، وماهية »الفرد« في عصرنا، 
ويقام حتت إشــراف شــومون باســار ودوغالس كوبالند وهانز 
أولريخ أوبريست، ووضعت دالي آند ليون تصميمه الغرافيكي.

فيما يعتبــر عمل »الصحــراء هي الغابة« من ســونوج دي 
ونامراتا نيوغ، ثالث تكليف فني في حديقة الفنان مبركز جميل 

للفنون.

معارض فنية مبتكرة ومبادرات 
رقمية في »خريف جميل للفنون«

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بشار االعرجي
عقــدت كليــة الفنــون اجلميلة في 
علمية  محاضرة  القادســية  جامعة 
بعنوان )العيادة املسرحية وبناء الذات 
- مســرح الســينما أمنوذجا ( قدمها 
في  التدريســي  جبار خماط  الدكتور 

كلية الفنون اجلميلة جامعة بغداد .
احملاضــرة عرضــا مفصال  تضمنــت 
ألهمية املســرح العالجيــة على مر 
العصــور "حيث كان لهــا حضورها 
والرومان وحتى  اإلغريــق  الفاعل عند 
العصــر احلديــث الــذي تطــور فيه 
مفاصل  في  ليدخل  املسرحي  البحث 
احلياة اجلماليــة والعالجية في الوقت 
نفســه كما في الســاكيودراما التي 
تســتعمل الدراما في العــالج إال أن 
متطورة  املســرحية كتجربة  العيادة 
اعتمــدت على النظر إلى املســتقبل 
بدل إعادة الذكريات التي تســتعملها 

الساكيودراما".
اضافــة الــى ان العيادة املســرحية 
اعتمدت على مبادئ التنمية البشرية 
وعلــم النفس احلديــث لتكون جتربة 
وطبق  وعربيــا،  عامليــا  بكــر  بحثية 
مبتكرها الدكتور جبار خماط نظريته 
على ضحايا الســالح الكيمياوي في 
ووجد  الســجون  وكذلك في  حلبچة 
نفســية  في  جذرية  تغييــرات  فيها 
الفئة املســتهدفة لتكون هي املؤلف 
واملمثل في آن واحد مــا جعل الريادة 
للدكتور جبار خماط في عقد سلسلة 
من اخلطوات فيما يخص جتربة العيادة 
زمن جائحــة كورونا  في  املســرحية 
ليجــد البدائل اإليجابيــة بعد احلظر 
املنزلي كمســرح السينما الذي ينقل 
املمثل املســرحي من خشبة املسرح 
إلى الفضــاء اإللكترونــي "اون الين" 
وهــو اســم الفيلم املســرحي الذي 

أخرجه الدكتور جبار خماط من خالل 
ثالث ممثلني في مكان وزمان مختلفني 
فاختارهــم من ثالث اماكــن هولندا 
وبغداد واربيل ليجمع شتات األداء من 
فيلما ممســرحا  ليكون  املونتاج  خالل 
يعد بديال مؤقتا عن املسرح االعتيادي 

في زمن اجلائحة . 
على  خمــاط  جبار  الدكتــور  وأكــد 
وجــود فكــرة التعاون املشــترك بني 

وزارة التعليــم ووزارة الصحة لتطوير 
املشاريع الثقافية ومن ضمنها العيادة 
املســرحية في حــال تعــاون الطرف 

االخير معنا في ذلك .
أولى  بالذكــر ان خماط بــدأ  جديــر 
معاجلاته  عام 2017، وتتزامن مساعيه 
في املعاجلة النفسية ملرضى صراعات 
احلروب مع مســاعي طبيب نفســي 
أملانــي عراقــي األصل ســعى في 1 

من  التخفيف  الــى  أيلول/ســبتمبر 
معاناة ضحايا اإلرهــاب، بعد أن عالج 
نحو 1000 أســير هربوا مــن مناطق 
تواجد تنظيم داعش، وساعدهم على 
االستقرار في أملانيا، فيما يعمل أيضا 
على تدريب جيل من اخملتصني في علم 
ليعاجلوا نحو مليون شخص،  النفس، 
في شمال العراق وحده، حيث ال يوجد 

سوى 20 طبيباً نفسياً.

الصباح الجديد - وكاالت:
أقــر الفريق الــذي يعمل علــى تصوير 
حلقات جديدة من مسلســل الرســوم 
املتحركة "ويلك يا أرنب" مظهرا خارجيا 
نهائيا للذئب بصفته شــخصية رئيسة 

للمسلسل.
الروســي  الكوميدي  الفنان   وســيقوم 

املشهور، غاريك خارالموف، بدبلجته.
صرحت بذلــك املنتج العام في ورشــة 
"ســويوز مولت فيلم" الروســية ألفالم 
أوسيتينسكايا.  يوليا  املتحركة،  الرسوم 
وقالت:" اســتطعنا احلفــاظ على فتنة 
الكالســيكية  الشــخصية  وجاذبيــة 
وأدخلنا تعديالت إليها آخذين باحلســبان 

الواقــع املعاصر. وقد غيــر الذئب أزياءه 
وعاداتــه جزئيا. ومن بينهــا عادة تدخني 

السجائر.
الكوميدي  الروســي  الفنــان  إن  وقالت 
املشــهور، غاريك خارالموف تولى دبلجة 

املسلســل  في  الذئب  شــخصية 
اجلديد بفضل صوته املميز.

يذكر أن ورشــة "سويوز 
فيلــم"  مولــت 

ألفالم  الروســية 
م  ســو لر ا

كــة  ملتحر ا
نــت  كا
في  أعلنت 

وقت سابق عن إطالق حلقات جديدة من 
مسلسل "ويلك يا أرنب" وذلك مبناسبة 
لظهور شخصياته  الـ50  الذكرى  حلول 
على الشاشــة .وستظهر في املسلسل 
اجلديد شــخصيات جديدة مثل القنفذ 
أن  ويتوقع  والُغريــر.  واأليل 
األول  املوســم  يضم 
52 حلقــة. كمــا 
يعرض  أن  يتوقع 
ملسلســل  ا
في  مرة  ألول 
ء  لشــتا ا

املقبل.

ذئب "ويلك يا أرنب" األسطوري تغير صوتا وصورة

العياده المسرحية وبناء
 الذات - مسرح السينما أنموذجا

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأت الفنانة مايا ديــاب حفلها الليلة 
يوًما على  أربعني  املاضية مبناسبة مرور 
انفجــار بيروت بكلمــات اغنية وطنية 
حلفلها  مايــا  وأطلقت  رحبانــي،  لزياد 
وسًما بعنوان #ممنوع_ننسى في اشارة 
منها الى أن ما حصل لن ميّر مرور الكرام 
ويجب محاســبة من يقــف وراء هذه 

الكارثة التي حّلت ببلدها لبنان.
وأطّلت مايــا مرتدية اطاللــة باللونني 
األبيض واألســود من على سطح مبنى 
في مدينــة البترون الشــمالية، املكان 
الــذي كان يفترض به أن يكون أكواريوم 
يضم آالف األنواع من األســماك، اال ان 
املشروع لم ينفذ، وبقي املكان كما هو، 
ومن هنا استوحت مايا فكرة حفلها من 

هذا املكان املهجور.
مايا وبرغم احلزن الذي لّف اطاللتها في 
احلفل حيــث أعاد اللبنانيــني بالذاكرة 
الى ما حصل في ذلك اليوم املشــؤوم، 
اال أن أصداء احلفل كانت رائعة، معدين 
أن خطوتهــا رائعة فــي توقيتها وفي 

مكانها.
حتدثــت مايا في احلفل عــن أنه لم يعد 
هناك أي كالم يقال في ظّل كل ما حصل 

في بيروت، وال ميكننا التعبير سوى من 
خالل املوســيقى". كمــا طلبت من 
العازفــني وكل مــن يرافقها الوقوف 
دقيقــة صمت علــى أرواح الضحايا 

الذين ذهبوا نتيجة انفجار بيروت.
احلفل الذي أحيته مايا لم تقم بغناء 
أي أغنية من أغانيها اخلاصة فيه، فقد 
جلأت الى أرشيف السيدة فيروز وغنت 
لبيروت"، و"احكيلي  "من قلبي سالم 
عن بلدي" وغيرها. كما أدت أغنية "يا 
زمان الطائفية" للفنان زياد الرحباني، 
مشيرة "آسفة ملا نالحظه في بعض 
األحيــان من ذيــول طائفيــة ما زال 
يتمســك بها البعض من أجل زعيم 

سياسي وينسى وطنه".
كما غنت أغان للفنانة جوليا بطرس 
مــن ضمنها "غابت شــمس احلق" 
علــى كلماتها  قليالً  التي عدلــت 
غنت  كما  فيهــا،  "بيروت"  وارفقت 

لها "يا ثوار األرض".
وانهت احلفــل باغنية "بتتلج الدني 
وقالت:  األطفــال  من  مجموعة  مع 
"هؤالء هم األمــل بغد أفضل". كما 
الغناء خالل  "كاي"  ابنتها  شاركتها 

تواجدها مع مجموعة األطفال.

مايا دياب تغني للبنان والثورة 
تحت وسم #ممنوع ننسى

 الصباح الجديد - وكاالت:
يجد الكثيــر ان الوحدة قاتلة والعيش 
بها طويالً من األمور التي تتتسبب في 
الضيــق، وفقدان الشــغف في احلياة، 
هكذا وصف تونــي ويليامز، البالغ من 
العمــر 75 عاماً، حالته اتي مير بها بعد 
رحيــل زوجته عنه، األمــر الذي جعله 
على  للحصول  بأغرب محاولــة  يقوم 

صديق.
  في التفاصيل التي نشــرتها العديد 
من التقارير الصحافيــة، يعيش توني 
حالة كبيرة مــن الوحدة، جعله يفكر 
في أمــر يؤنس وحدته، خاصة إنه ليس 
لديه أطفــال، فقرر أن يضع الفتة على 

نافذته  من أجل تكوين صداقات.
ويقول إنه يشــعر بلعنة الوحدة منذ 
وفاة زوجته منذ سنوات والتي رحلت عن 
العالم بعد أيام من تشخيص إصابتها 
بالسرطان في أثناء فترة اإلغالق للحد 
من تفشــي فيروس كورونــا. قرر توني 
بســبب الوحدة التي مير بها، أن ينفق 
120 جنيًها إســترلينًيا، لوضع إعالنني 
للعثور  محاولة  فــي  احمللية،  بجريدته 
علــى صديق جديــد، لكنه لــم يتلق 
ردًا. وفي محاولــة أخيرة، وضع صاحب 
املعاش ملصًقا على نافذته آماًل العثور 
األصدقاء إلجــراء محادثة  على بعض 
معهم أو االستماع إلى املوسيقى مًعا. 

وُكتب على الالفتــة: "لقد فقدت جو 
زوجتي احلبيبة ورفيقــة روحي.. ليس 
لدي أصدقاء وال أحد ألحتدث إليه، وأجد 
الصمت املستمر 24 ساعة في اليوم 

تعذيبا ال يطاق.. هل ميكن ألحد أن 
يساعدني؟".

الصباح الجديد - وكاالت:
أصيــب الشــاعر كــرمي العراقــي 
بســرطان األمعــاء والبروســتات، 
مــا جعلــه ينتقــل إلــى أحــدى 
مستشــفيات أبــو ظبــي لتلقي 
العــالج الكيميائــي هنــاك، حيث 

خضع حتى اآلن الربع جلسات.
إعالم مصرية،  لوسائل  العراقي  وقال 

"الشــيخ  محمد بن زايد، إن 
اطمــأن على 
وقرر  صحته 
يتكفل  أن 

بعالجه".
أمــا عــن 
لتــه  حا
لصحيــة  ا
إن  فقــال، 
قد  "املرض 

يتطلــب 
ا  ر شــهو
ة  يــد عد
وأن  للعــالج، 
احلالي  العالج 

سيســتمر ملدة شــهر ونصف، ليقرر 
بعدها إذا مــا كان هناك حاجة إلجراء 

عملية أم ال".
فــي مجال  العراقي  بدايــة  وكانــت 
كتابة األغنية عــام 1974 في أغنيتني 
و"يا خالة  "الشميســة"،  لألطفــال، 
ياخلياطــة" قدمهما وهــو طالب في 
املرحلة املتوسطة، ثم قدم العديد من 
األعمال الناجحة وهي "تهانينا يا أيام" 
للمطرب العراقــي صالح عبد الغفور، 

و"دار الزمــان ودارة" للفنانــة ســيتا 
للفنان  جنة"  "جنة  وأغنية  هاكوبيان، 

رضا اخلياط .
كما قــدم كلمات ألربع أغان لســفير 
األغنية العراقي فــي ثمانينيات القرن 
املاضي ســعدون جابر من أحلان الفنان 
1981. اضافة  املصري بليغ حمدي عام 
الى تعاونه مع الفنان كاظم الســاهر 
اغاني عدة من ضمنها امشــي بهداوة 

واملستبدة والك وحشة.

كريم العراقي: امامي رحلة طويلة للعالجعجوز يضع اعالنا على نافذته يبحث فيه عن صديق

الصباح الجديد - وكاالت:
"يونيفرســال  اســتديوهات  أعلنــت 
بيكشــرز"، أن جنمة موســيقى البوب 
مادونا ستقوم بإخراج فيلم عن حياتها 

كما ستشارك في كتابة الفيلم.
أن  "يونيفرســال بيكشــرز"  وأضافت 
مادونا ستتشــارك في هذا السيناريو 
مع ديابلو كودي كاتب ســيناريو فيلم 

"جونو" احلاصل على جائزة أوسكار.
األغاني  أكثــر  وتعد مادونــا صاحبة 
مبيعا في العالم على اإلطالق، حيث 
بلغ احلجــم العاملــي ملبيعاتها 335 

مليون تسجيل.
مســيرتها  خالل  مادونا  وشــاركت 
التي امتدت ألكثر مــن 50 عاما في 
عدة أفالم مــن بينها )إيفيتا( و"دوري 
خاص بهــن" )إيه ليــغ أوف ذير أون( 
وأخرجت وكتبت فيلم )دبليو.ئي( في 
2011 وحتدث في موضوع التخلي عن 

العرش في بريطانيا في الثالثينات.
وقالــت مادونا فــي بيــان "أريد أن 
الرائعة في احلياة  الرحلة  أنقل هذه 

وإنســانة  وراقصة  كفنانة وموســيقية 
حتاول شق طريقها في هذا العالم، ليكون 
مبنزلة الهــام لكل واحدة تريــد الدخول 
الى هذا اجملال او تســعى لتحقيق حلم". 
وأضافــت أن الفيلــم " ســيكون دائما 

موسيقيا".

مادونا تكتب وتخرج فيلما عن "مادونا"
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