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استياء شديد في أوساط الديمقراطي الكردستاني
من فيلم يسيء الى رئيسه 

لجنة االقتصاد تكشف حوارات جديدة مع اإلقليم لحسم مشروع الموازنة

انتقادات نيابية لتخصيص 16 تريليون للكهرباء:
التجهيز ساعتين فقط

الحكومة قدمت احتجاجا رسميا الى القنصل االيراني

السليمانية - عباس اركوازي:
مؤسســات  نشــرته  فلم  اثــار 
اعالميــة ايرانية، حــول االحداث 
داعش  اجتيــاح  رافقــت  التــي 
حملافظة املوصــل وقضاء مخمور، 
اســتياء قيادة احلزب الدميقراطي 
اعتبرهــا  الــذي  الكردســتاني، 
اســتهدافا لرئيســه مســعود 

بارزاني.
وادى نشــر هذا الفلم الى تدهور 
ايران  العالقة املتشنجة اصال بني 

والدميقراطي الكردستاني بزعامة 
مســعود بارزاني، نظــرا الن ايران 
الدميقراطي في خانة  تضع احلزب 
االحــزاب املناوئة حملــور املقاومة، 
الذي تعتبر ايران نفسها على راس 

الهرم فيه.  
وعرض يوم اجلمعة في إيران، فلم 
 9 وثائقــي بعنوان "تــوكل" من 
دقائق، تناول دور قائد فيلق القدس 
اجلنرال في حــرس الثورة االيرانية 
"حماية"  في  ســليماني  قاسم 

أربيل من داعش، وكيف استنجد 
مســعود  انذاك  االقليم  رئيــس 
اتصال  فــي  بســليماني  بارزاني 

هاتفي لصد خطر التنظيم. 
واورد الفلم الوثائقي الذي تناقلته 
وســائل االعالم ومواقع التواصل 
االجتماعــي بكثــرة، عــن وجود 
عالقة وتنســيق مسبق بني قيادة 
احلزب الدميقراطي وتنظيم داعش 
االرهابــي، قبل ســقوط املوصل 
واحتالل ســنجار وقضاء مخمور، 

واقتــراب اخلطــر مــن محافظة 
الفلــم يتناول  ان  اربيــل، كمــا 
الذي  والسياسي،  االمني  االرتباك 
اصــاب االجهزة االمنيــة وقوات 
للحزب  التابعــني  البيشــمركة 
الدميقراطــي، ومحاولــة رئيــس 
االقليــم انذاك مســعود بارزاني 
والتهيــؤ  مســتلزماته  بجمــع 
للخــروج مــن محافظــة اربيل، 
خوفا من احتالها من قبل عناصر 

داعش.

بغداد - وعد الشمري:
انتقدت جلنة االقتصاد واالســتثمار 
األحد،  أمــس  النواب،  في مجلــس 
تخصيــص 16 تريليون دينــار لوزارة 
الكهرباء رغــم أن التجهيز اليومي 
لعموم احملافظات ال يتجاوز ساعتني، 
كاشــفة عــن انطالق حــوارات مع 
إقليم كردســتان لوضع اللمســات 

األخيرة على مشروع قانون املوازنة.
النائبــة  اللجنــة  وقالــت عضــو 
إلى  فــي حديــث  النجــار  ميــادة 

"املوازنــة  إن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
املالية،  الدولة  إســتراتيجية  ترسم 
واملناقشــات مســتمرة بني اللجان 
اخملتصة للتوصل إلــى أرقام واقعية 
لعمل الوزارات بخــالف ما تتضمنه 

املشروع احلكومي".
وأضافت النجــار، أن "مبالغ كبيرة مت 
وضعها في املشــروع ال ميكن اإلبقاء 
عليهــا"، منوهة إلى "تخصيص 44 
تريليــون دينار لنشــاطات الدولة، و 
16 تريليــون دينار لــوزارة الكهرباء، 

رغم أن التجهيــز اليومي ال يتجاوز 
الساعتني".

ولفتت، إلــى أن "نحــو 22 تريليون 
دينار خصصت بــني وزارتي الداخلية 
والدفــاع، و16 تريليون دينــار لوزارة 
النفط، مع ذلك فأن العجز أيضاً ما 

زال كبيراً وهو 71 تريليون دينار".
أن "اخلالفات على  النجــار،  وبينــت 
املوازنة  ال تتوقف عند التخصيصات، 
فهنــاك حــوارات ســوف تنطلــق 
األسبوع احلالي بني احلكومة االحتادية 

وإقليم كردستان بشأن القانون".
وأوضحــت، أن "وفــداً مــن اإلقليم 
ويلتقي  يومني،  بغداد خالل  ســيزور 
العالقــة  ذات  اجلهــات  جميــع 
ومهمتــه التباحث حــول احلصص 

والتخصيصات".
أوردت النجار، أن "ســعياً كبيراً يتم 
بذله من اللجان املعنية في مجلس 
للتصويت  املوازنــة  لعــرض  النواب 
خالل الشــهر احلالي، وعدم ترحيلها 

إلى أبعد من ذلك".

بغداد - الصباح الجديد:
اكد مصدر مسؤول في رئاسة 
الرئيس  اجلمهوريــة، مصادقة 
برهم صالح على اكثر من 340 
حكم اعدام اكتسبت الدرجة 
صدرت  كانت  والتي  القطعية 
من احملاكــم اخملتصة بالقضايا 

االرهابية واجلنائية.
الرسمية  االنباء  وكالة  ونقلت 
عن مصدر مســؤول قوله، إن 
الرئاســة صادقــت على اكثر 
مــن 340 حكم اعــدام صادر 
من احملاكــم العراقية اخملتصة 
القطعية  الدرجة  مكتســبة 
وفي قضايــا مختلفة ارهابية 
املراسيم  ان  مضيفا  وجنائية، 
وفقــا  اصــدرت  اجلمهوريــة 

للدستور والقانون .
وجرت املصادقــات بعد تدقيق 
جوانبها  من  املرسلة  القضايا 
كافة  والقانونية  الدســتورية 
اســتنفاذ جميع  فيهــا  مبــا 
طرق الطعن، وعدم الشــمول 
بالعفو العام رقم 27 لســنة 
2016، وهــي قيد التنفيذ وفق 
وزارة  املتبعة فــي  االجــراءات 

العدل، وفقا للمصدر.
املصدر املســؤول لفت الى ان 
الرئاســة ال تزال مستمرة في 
مصادقة االحكام الواردة اليها 
املتبعة  للسياقات  وفقا  تباعا 
وتتعامل مع هذا امللف بتوخي 
اي  عن  بعيــدا  واحلــذر  الدقة 

اعتبارات اخرى.
يشــار الى ان كتلــة صادقون 
امس بطلب  تقدمـت  النيابية 
موقــع بأكثــر من 70  نائبـــا 
النــواب،  مجلــس  لرئاســة 
للتصويــت علــى قــرار يلزم 
باملصادقة  اجلمهوريــة  رئيس 
علــى احــكام االعــدام بحق 

"االرهابييـن" فـي السجـون.
بعدما  الدعــوات  هــذه  تأتي 
العاصمــة بغــداد  شــهدت 
اخلميس، انفجــاراً مزدوجاً في 
ســوق للمالبس املســتعملة 
في ســاحة الطيران، أســفر 
عن ســقوط 32 شهيداً و110 

جريحاً.
ومنذ مطلع عــام 2020، زادت 
وتيرة هجمات تنظيم داعش، ال 
سيما في املنطقة بني كركوك 

وصالح الدين وديالى.
وأعلن العراق عام 2017، حتقيق 
النصر على داعش باســتعادة 

كانت  التــي  أراضيه،  كامــل 
تقدر بنحو ثلث مساحة البالد 
صيف  التنظيــم  اجتاحهــا 

.2014
إال أن التنظيم ال يزال يحتفظ 
بخاليا نائمة في مناطق واسعة 
بـني  هجمـات  ويشن  بالعراق، 

فتـرات متباينـة.
بني  العراقية  القــوات  وتطلق 
احلني واآلخر عمليات عسكرية 
ملالحقــة عناصــر التنظيــم 
احملافظــات،  مختلــف  فــي 
"ثأر  اخرهــا عمليــة  كانــت 
الشــهداء"، التــي اطلقهــا 

يوم  اإلرهاب،  مكافحــة  جهاز 
والتــي اطاحت بعدد  اجلمعة، 
الدولة  تنظيــم  عناصــر  من 
اإلســالمية داعــش، في ثالث 
على  رداً  عراقيــة،  محافظات 
تفجيري ساحة الطيـران يـوم 

اخلميـس.

رئيس الجمهورية يصادق على اكثر من 340 حكم 
اعدام إلرهابيين بعد اكتسابها الدرجة القطعية

االقتصاد العراقي تعرض ألسوأ انكماش
6منذ العام 2003 اميركا تعتزم نشر منظومة القبة 

3الحديدية في دول الخليج 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن مصرفا الرشــيد والرافدين 
بصرف  املباشــرة  األحــد،  امس 
احلكومية  الدوائر  موظفي  رواتب 

املوطنة رواتبهم لدى املصرفني.
وقــال إعــالم مصرف الرشــيد 
في بيان "ندعــو كافة املوظفني 
مراجعة فــروع املصرف ومكاتب 
الصــرف االلي حال اســتالمهم 
رســائل نصية تعلمهــم بدفع 
الراتــب". ، مضيفــا أن "املصرف 
سيستمر برفع جميع التمويالت 

حال وصولها". 

اعلن مصدر  ذاته،  الســياق  وفي 
اعالمي في مصرف الرافدين امس 
األحد، املباشــرة بإطــالق رواتب 

املوظفني املمولة ذاتياً ومركزياً .
أعلنــت  املاليــة  وزارة  وكانــت 
متويل  إطــالق  املاضي،  األربعــاء 
اجلاري  للشــهر  املوظفني  رواتب 
، داعية جميع الــوزارات واجلهات 
مراجعة  إلى  بوزارة  املرتبطة  غير 
دائرة احملاسبة لغرض بدء إجراءات 
متويل الرواتب على وفق السياقات 
املتبعــة واعتبارا مــن يوم امس 

األحد املوافق ٢٤/١/٢٠٢١.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة النفط امس االحد 
تزويــد املواطنني بحصة إضافية 
النفــط األبيض، وذلك  من مادة 
تزامناً مع انخفاض درجات احلرارة.
وقالــت الــوزارة علــى موقعها 
الرسمي "بالنظر لالنخفاض في 
درجات احلــرارة قررت وزارة النفط  

للعمليات  القيادي  االجتماع  في 
وبتوجيه من وزير النفط بتجهيز 
املواطنني في بغــداد واحملافظات 
بحصــة اضافيــة مــن النفط 
خارج  لتــرا   ٥٠ بواقع  االبيــض، 
احلصــة املقررة وبــدون البطاقة 
الوقودية وبســعر ٣٠٠ دينار للتر 

الواحد. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قال عضو مجلــس النواب محمد 
شــياع الســوداني امس االحد، ان 
املوازنة املالية االحتادية للعام احلالي، 
فرضت استقطاعات مالية ورسوم 
الزراعي  القطاعــني  على  ضريبية 
والصناعــي على الرغم من ان هذه 
الفئات مت إعفاؤها سابقا، فيما اكد 
النيابية،  املاليــة  اللجنة  نائب عن 
عدم االســتقطاع من الرواتب هذا 

العام.
وقال الســوداني فــي بيان اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد: "في الوقت 
الــذي نتطلع فيه الــى إصالحات 
حقيقية من قبل احلكومة االحتادية، 
متمثلــة بدعم القطــاع الزراعي 

والصناعي، نســتغرب من تضمني 
لعام ٢٠٢١  العامــة  املوازنة  قانون 
فرض استقطاعات ورسوم ضريبية 
على الفئــات املعفاة من الضريبة، 
مبوجب املادة )٧( مــن قانون ضريبة 

الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢".
واضــاف "نرفــض أّي اســتقطاع 
وننتهز  أعــاله،  املذكــورة  للفئات 
املســاس  رفضنا  لتجديد  الفرصة 

برواتب املوظفني واملتقاعدين".
وفي الســياق، أكد عضــو اللجنة 
ناجي  النائــب  النيابيــة،  املاليــة 
مقتضب:  تصريح  في  الســعيدي 
"ال يوجد إي اســتقطاع من رواتب 
باســتثناء   2021 لعــام  املوظفني 

الدرجات العليا".

السوداني: موازنة العام الحالي 
فرضت استقطاعات ورسوم 
ضريبية على فئات معفاة

ال استقطاعات من الرواتب في هذا العام

مجموعة ارهابيني محكومني باالعدام "ارشيف"

مصرفا الرشيد والرافدين يباشران 
صرف رواتب الموظفين للشهر 

الحالي ك2

تجهيز المواطنين بخمسين لتر من 
النفط األبيض بال بطاقة وقودية

الصباح الجديد - متابعة:
املتحــدة  الواليــات  تتباهــى 
العالم،  فــي  األقوى  باقتصادها 
كما تتفوق فــي مجاالت كثيرة، 
ولذلك، قد ال يخطر ببال البعض 
أن ماليــني األميركيني يتضورون 
وجبة  لتوفير  يشــقون  أو  جوعا 

لسد الرمق.
لصحيفــة  تقريــر  وبحســب 
تاميــز" األميركيــة،  "نيويــورك 
فــإن اجلوع ازداد شــدة وســط 
األميركيــني، خالل العام املاضي، 
فامتــدت طوابير مــن ينتظرون 

الطعام، بشكل الفت.
وفي ديســمبر املاضــي، قال 29 
مليون مــن البالغني األميركيني 
أي نحو 14 في املئة من إجمالي 
بيوتهم  إن  البــالد،  في  البالغني 
تفتقــر أحيانا أو فــي غالب أيام 

األسبوع ملا يكفي من الطعام.
وصدرت هــذه األرقام عن مكتب 
ما  بشــأن  األميركي  اإلحصــاء 
بلد هو األغنى  تعانيه األسر في 

في العالم.
وكشفت البيانات أن األميركيني 
من أصــل إفريقــي وذوي األصل 
الالتيني ممن يعيشون مع أطفال، 

يعانون اجلوع بشكل أكبر.
العام  خــالل  الكونغــرس،  وزاد 

املســاعدات  حجــم  املاضــي، 
االســتجابة  إطار  في  الغذائية، 
جلائحــة "كوفيــد 19"، لكن ما 
تقدمه الدولة األميركية ما يزال 

غير كاف لسد اجلوع.
وتقــدُم املعونــة الغذائية أو ما 

يعــرف بـ"طابع الطعــام" عبر 
منــح 2.30 دوالر فقــط لوجبة 

الشخص الواحد.
أما قبل بدء أزمة كورونا، فكانت 
هذه املساعدة الغذائية ال تتجاوز 

1.40 دوالر للوجبة.

وفي حال لم يجر تغيير القانون، 
تعود  قد  الغذائية  املساعدة  فإن 
إلى ســابق عهدها ولن تظل في 

حدود 2.30 دوالر للوجبة.
ويــوم اجلمعــة املاضي، بــدا أن 
الرئيس اجلديد، جو بايدن، يســير 
نحــو تعزيــز هــذه املســاعدة 
الغذائية من خالل األمر التنفيذي 
الذي وقعه بشــأن خطة اإلنقاذ 

االقتصادي.
ومبوجــب التغييــرات، ســتتاح 
ملاليني  االقتصادية  املســاعدات 
األطفــال الذيــن لــم يحصلوا 
أو بثمن  على وجباتهــم اجملانية 
إغالق  إلــى  نظــرا  منخفــض، 

املدارس بسبب كورونا. 
احلقيقــة أن اجلوع موجود بكثرة 
في بقــع ومناطــق متعددة من 
العالــم، وهناك ماليني ال  أنحاء 
يجــدون ما يســدون به رمقهم 

بشكل كاٍف يومياً.
والزراعة  األغذية  وقالت منظمة 
التابعة لــأمم املتحدة، في تقرير 

ســنوي نُشر في مايو عام 2019، 
820 مليون  إن "مــا يقــدر بـــ 
شــخص لم يجدوا ما يكفيهم 
2018، فيما  من الطعام في عام 
كان العدد في العام السابق 811 
مليون شــخص، وهذا هو العام 
الثالــث على التوالي الذي يرتفع 

فيه عدد اجلياع في العالم".
ويقدر التقرير أن أكثر من ملياري 
بلدان  في  معظمهم  شــخص، 
الدخل،  ومتوســطة  منخفضة 
منتظم  بشــكل  يحصلــون  ال 
واملغذي  اآلمــن  الغــذاء  علــى 
إلى أن احلصول  والكافي، مشيراً 
ميثل  الغذاء  علــى  املنتظم  غير 
أيضاً حتدياً للبلــدان ذات الدخل 
املرتفع، ويشمل ذلك %8 من عدد 
الســكان في أمريكا الشمالية 

وأوروبا.
الكبيرة  األرقــام  هذه  إطار  وفي 
جداً، والتي تشكل نسباً مرعبة، 
تبنيِّ أن 1 من كل 9 أشخاص في 

العالم يعاني من اجلوع يومياً.

عشرات الماليين "يتضورون جوعًا" في أقوى اقتصاد في العالم

اكثر من ملياري انسان ال يحصل على حصص كافية من الطعام المغذي واآلمن

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
جنايــات  محكمــة  أصــدرت 
محكمــة مكافحــة الفســاد 
بالسجن  املركزية، حكماً جديداً 
ضد رئيس هيئة التقاعد السابق 
قضية  عــن  الســاعدي  أحمد 

ثانية.  
وقــال مصــدر قضائــي مطلع 
مواقع  تناولته  تصريح  في  امس 
إخبارية عدة، إّن "احملكمة أصدرت 
سنوات  ست  بالســجن  حكماً 
بناء على حتقيقات جلنة مكافحة 
الفســاد واجلرائــم املهمة بحق 
املتهم )أحمــد عبد اجلليل( وفق 
أحكام القرار 160 لسنة 1983(، 
عن موضوع تقاضي رشــاوى من 
مدير  احلسني(  عبد  )بهاء  املتهم 

شركة ’كي كارد’".  
أّن "احلكــم  وأضــاف املصــدر، 
ماليني   10 بقيمة  غرامة  تضمن 

"القضية هي  أّن  دينار"، مبينــاً 
6 قضايا ضد  الثانية من أصــل 

الساعدي".  
وكانت أصدرت محكمة جنايات 
مكافحة الفســاد املركزية، في 
وقت ســابق، حكماً بالســجن 
املؤقت ضد رئيس هيئة التقاعد 

السابق أحمد الساعدي.  
وقال إعالم القضاء في حينه في 
بيان صدر في التاســع عشر من 
الشهر اجلاري: "أصدرت محكمة 
الفســاد  مكافحــة  جنايــات 
املركزيــة اليوم الثالثــاء املوافق 
بالســجن  19 / 1 /2021 حكماً 
املؤقت ملدة ســت سنوات بحق 
رئيــس هيئة التقاعد الســابق 
أحمد عبد اجلليل الساعدي، عن 
اخذه مبالغ رشــوة فيما يخص 
عقــد التأمني الصحــي اخلاص 

باملتقاعدين".

عن تقاضي رشاوى من مدير كي كارد

حكم جديد بالسجن 6 سنوات 
ضد أحمد الساعدي مدير 

هيئة التقاعد السابق 

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2
وزير التخطيط، 

يعلن تشكيل مجلس 
تطوير القطاع الخاص 

وزير التعليم يرعى 
تخرج الدورة 89 لطلبة 
كلية طب جامعة بغداد

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن وزير التخطيط الدكتــور خالد بتال النجم 
امس األحد، عن شروع الوزارة باإلجراءات العملية 
لتشــكيل مجلس ادارة وتطويــر القطاع اخلاص  

العراقي.
وبني الوزير لدى استقباله »ايرينا سولورانو« نائب 
املمثل اخلاص لألمم املتحدة، للشــؤون اإلنســانية 
في العــراق، والوفد املرافق لها، ان تشــكيل هذا 
اجمللس، يأتي في ســياق الدور التنموي  املتوقع له، 
والذي تضمنته رؤية العراق للتنمية املســتدامة 
٢٠٣٠، التي أعدتها الوزارة، بالتعاون والشراكة مع 
مختلف القطاعــات، احلكومية، والقطاع اخلاص، 

ومنظمات اجملتمع املدني، واالعالم .
واوضح ان عمل اجمللس في بداية عمله ســيكون 
من خالل جلنة مشــتركة برئاســة وإشراف وزير 
التخطيــط، وتضم فــي عضويتهــا ممثلني عن 
الفعاليــات املنضوية حتت لــواء القطاع اخلاص، 
فضال عن ممثلي اجلهــات احلكومية ذات العالقة ، 
مضيفا ان عمل هذه اللجنة سيستمر ملدة سنة 
واحدة، ثم يتولى بعد ذلك القطاع اخلاص، عملية 

االدارة لشؤون مجلسه.
هذا وشــهد اللقاء الذي حضره مدير عام التعاون 
الدولــي فــي وزارة التخطيط، الدكتور ســاهر 
عبدالكاظم مناقشــة عدد من القضايا وامللفات 
اإلنســانية والصحيــة والتنمويــة، فضــال عن 
التباحث في مجال حتقيق التنمية البشــرية في 

العراق، ضمن مسارات خطة التنمية اخلمسية. 

بغداد - الصباح الجديد: 
ادى طلبــة كلية الطــب اخلريجون في جامعة 
بغداد للدورة 89 القسم الطبي للعام الدراسي 
2019/2020 برعايــة وزيــر التعليــم العالــي 
والبحث العلمــي الدكتور نبيــل كاظم عبد 
الصاحب وحضور وزير الصحة الدكتور حســن 

التميمي.
وفي كلمته خالل املناســبة التي شارك فيها 
رئيــس جامعة بغداد الدكتور منير الســعدي 
ورئيس اجمللس العراقــي لالختصاصات الطبية 
الدكتور حيدر عبد احلســني وعــدد من عمداء 
الكليــات ومســؤولي املؤسســات الصحية 
واألكادمييــة في العــراق قال وزيــر التعليم إن 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حريصة 
كل احلرص على ترصــني وتطوير التخصصات 
الطبيــة عبــر إخضاعهــا ملعاييــر االعتماد 
املؤسســي واالعتماد البرامجــي والتعاون مع 
اجلهات الصحية اخملتصــة لتحديد احتياجات 
سوق العمل ورفد مؤسسات الدولة باخلريجني 
املؤهلني علميا ومعرفيا ومهاريا ملمارسة مهنة 

الطب.
وأضاف وزير التعليم أن الوزارة ودوائرها املعنية 
لــم تدخر جهــدا في اســتحداث األقســام 
والكليــات الطبية التي تخضع ملعاينة اللجان 
اخملتصــة واســتكمال متطلباتهــا العلمية 
والبشــرية مؤكــدا الفخر فــي حتقيق كليات 
الطب في العــراق مهمتها فــي تلبية حاجة 
الناس والســيما في احملافظــات العراقية التي 
عانت إهماال وحيفا على مدى عقود من الزمن.

من جهتــه ثمن وزير الصحة الدكتور حســن 
التميمي جهود وزارة التعليم ومؤسساتها التي 
كانت جزءا مهما وشريكا أساسيا في مواجهة 
الظرف الصحي وتداعياتــه مباركا تخرج هذه 
الدفعة مــن طلبة كلية الطب بجامعة بغداد 
ضمن الدورة التاسعة والثمانني التي ستلتحق 

باجليش األبيض وتتحمل مسؤولياتها املهنية.
وفــي هذا الســياق تولى عميــد كلية الطب 
الدكتور علي كامل الشــاجلي ترديد القســم 
الطبي ومعه الطلبــة اخلريجون وأدى املعنيون 
تالوة قرار منح الشــهادة واألمر اجلامعي اخلاص 

بالتخرج.
وشــهدت مناســبة التخرج للدورة التاسعة 
والثمانني العديد من الكلمات والفعاليات التي 
كان منها تكرمي الطلبة األوائل والتدريســيني 

احلائزين على لقب األستاذية.

بغداد - الصباح الجديد: 

تنفيــذا لتوجيهات وزيــر الصناعة 
التنظيم  دائــرة  عقــدت  واملعــادن 
الوزارة  الصناعي في مركز  والتطوير 
اجتماعا ملناقشــة اآلليات املناسبة 
لتفعيل إجراءات وشــروط السالمة 
وبحث  الوزارة  شــركات  في  املهنية 
املشــكالت واملعوقات التــي تواجه 

عمل أقسام السالمة املهنية.
وجـــرى خالل االجتماع إســتعراض 
ومناقشــة اجلوانــب املهمــة التي 
تعترض عمل وأداء أقســام السالمة 
املهنية في الشركات والتأكيد على 
ضــرورة تقييــم عمل رؤســاء هذه 
األقســام من خالل إقامــة الدورات 
التدريبية والندوات واالســتفادة من 
تكون  ان  الســابقة علــى  األخطاء 
احدث  وباستخدام  متقدمة  الدورات 
التقنيــات التكنلوجية حيث أن من 

ضمن أهداف قســم الســالمة هو 
إلى  إضافة  حديثــة  أنظمة  تطبيق 
نظام ادارة السالمة والصحة املهنية 
والبيئة والتشــديد على دعم إدارات 

الشركة لتلك االقسام .
التي  االجنازات  أبرز  اإلجتماع  وتضمن 
حتققت في العــام املاضي من بينها 
أقامــة الــدورات لالجــراء اليوميني 
والعقــود فــي الشــركات وكيفية 
التعامل مع اخملاطــر وتطوير العمل 
وأعــداد خطــط في مجــال توعية 
جائحة كورونــا وجتهيز وزارة الصحة 
بغاز األوكسجني باإلضافة إلى إنشاء 
غرف التعفير بجهــود ذاتية وتعفير 
األماكــن فــي املناطق الســكنية 
والتعاون  الدولة كافة  ومؤسســات 
مــع وزارة البيئة في مجال مكافحة 
بســبب  واخمللفات  ورفعها  األلغــام 
وكذلك  العسكرية  واخمللفات  احلروب 
مراجعــة وحتديث خطــط الطوارئ 
املراحل  ضمن  السريعة  لالستجابة 

الكوارث  مــن مخاطر  للحد  الثالثة 
كال ضمن تخصصه. 

مــن جهة اخــرى أعلنت الشــركة 
العامة لصناعة األدوية واملستلزمات 
الطبية في ســامراء أحدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن عن ســعيها 
 ISO  ( اجلــودة  شــهادة  لتجديــد 
عليها  حصلت  التــي   )  9001:2015
على  واحلصــول  املاضي  العــام  في 
شــهادة اجلودة اجلديدة في الصحة 
الذي  والبيئة وذلك خــالل اإلجتماع 
عقده مدير عام الشــركة الصيدلي 
عبــد احلميد عبد الرحمن الســالم 
مــع املدقــق الدولي ممثــل اجلمعية 
العراقيــة إلدارة اجلــودة طالل خالد 
حسن بحضور أعضاء مجلس اإلدارة 
والســادة مدراء األقســام وعدد من 
الشــركة ملناقشة  املســؤولني في 
األفعال  ومعاجلة  التدقيق  آلية عمل 
التصحيحية واملالحظات في عملية 
قبل  من  واملؤشرة  السابقة  التدقيق 

املدقق السابق .
واكــد مدير عــام الشــركة التزام 
الشركة بتطبيق متطلبات املواصفة 
 )  ISO 9001:2015( القياســية 
واســتعدادها لتجديدهــا واحلصول 
علــى شــهادة اجلودة فــي الصحة 
والبيئة ، فيما بني مدير قســم إدارة 
اجلودة في الشــركة الســيد حافظ 
عــزاوي أهمية الــدورات التثقيفية 
التــي تقيمها الشــركة فــي رفع 
املســتوى الثقافــي واملهنــي لدى 
فايروس  إنتشار  بأن  ، مبينا  العاملني 
كورونا كان له التأثير الســلبي على 
ســير عمل الشــركة فــي تطبيق 
لتجديد  التدقيقية  اإلجراءات  بعض 
الشــهادة املمنوحة لهــا وقد ابدى 
جميع احلاضرين اســتعدادهم التام 
للتعاون مع قسم إدارة اجلودة لتجاوز 
جميــع العقبات من اجل تســهيل 
حصول الشركة على جتديد لشهادة 

اجلودة الدولية. 

تقرير

دائرة التطوير والتنظيم الصناعي تناقش اليات تفعيل عمل أقسام السالمة المهنية 
)ISO -9001:2015( شركة ادوية سامراء تسعى لتجديد شهادة االيزو

االثنني 25 كانون الثاني 2021 العدد )4582(

البصرة - سعدي السند:

اجلديد«  »الصبــاح  تابع مكتب 
في البصرة جانبا من الفعاليات 
املينائية لشــركة موانئ العراق 
بالتعاون مع الزمالء في قســم 
العالقات واألعالم في الشركة .

تعومي الساحبة الصاحلية بعد 
معاجلة الفجوة التي سببت 

غرقها
فقــد اعلنت الشــركة العامة 
تنفيذ عملية  العراق عن  ملوانئ 
تعومي الســاحبة الصاحلية بعد 
معاجلــة الفجوة التي ســببت 
غرقها في قناة ام قصر املالحية 

.
الدكتور  العــام  املديــر  وذكــر 
املهنــدس فرحــان محيســن 
توجيهات  الفرطوسي حســب 
وزيــر النقــل بضــرورة ادامــة 
التابعــة  البحريــة  الوحــدات 
ملوانئ العــراق على اكمل وجه 
متت عمليــة االصــالح مبينا ، 
ان عمليــات الصيانة والتأهيل 
جتــري  الصاحليــة  للســاحبة 
الهندســية  املالكات  بجهــود 
بصورة  العــراق  ملوانئ  والفنية 

مباشرة .
من جانبه بني مدير قسم اإلنقاذ 
ان  كاظم  زامل  الكابنت  البحري 
عمليــة اإلنقــاذ والصيانة متت 
عبــر الرافعة العمالقــة ابا ذر 
البحرية  املــالكات  ومن خــالل 
والهندســية في قسم اإلنقاذ 
البحري وقد متت معاجلة الفجوة 
التي حدثت في بدن الســاحبة 
الصاحليــة مــن قبــل مالكات 
والصناعات  املســافن  قســم 

البحرية .

عمليات صيانة سفينة 
التنوير البحري ) النسر (

وشرعت الشــركة العامة ملوانئ 
العراق في املسفن البحري بأعمال 
إدامــة وصيانة ســفينة التنوير 
البحــري )النســر( التخصصية 
وبخطوات  اســتثنائية  بجهــود 
متســارعة مــن قبــل املالكات 
الهندســية والفنية في املسفن 

البحري وطاقم السفينة .
وذكر املدير العام تعمل مالكاتنا 

الفنية والهندسية على سرعة 
اجنــاز صيانة وادامــة الوحدات 
 ، للشــركة  التابعة  البحريــة 
ان العمل مســتمر على  مبيناً 
قدم وســاق إلمتام صيانة وادامة 
التابعــة  البحريــة  الوحــدات 

لشركتنا . 
مــن جانبه بــني مدير قســم 
الســيطرة والتوجيــه البحري 
الكابنت رمزي ايشــا لقد تابعنا 
البحري  التنوير  سفينة  صيانة 
والتي  التخصصية   ) النســر   (
تقوم مبهام انارة وصيانة وتأثيث 
ونصب او أزالة العوامات البحرية 
جرت  حيث  املالحية  قنواتنا  في 
عليها عمليات العصف الرملي 
وتبديل بعــض االلواح احلديدية 
بقطــع جديــدة ، إضافــة الى 
الطالء بالصبغ حتــت خط املاء 
وادامة  الســفينة  على طــول 
املولدات وغرف املعيشــة والتي 
جــرت اعمالها من قبل مالكات 

املسفن وطاقم السفينة .

فتح شارع املطار خلف فندق 
شط العرب

وشرعت الشركة العامة ملوانئ 
العــراق بالتعاون مــع حكومة 
شــارع  بفتح  احمللية  البصــرة 
املطار خلف فندق شــط العرب 

الذي اغلق منذ عام 2003 .
وذكر املدير العام للشــركة  انه 
وحسب توجيه محافظ البصرة 
مت اإليعــاز ألقســام الشــركة 
بالتعاون مع جلنة رفع التجاوزات 
 ، الشارع  لفتح  املوانئ  وشرطة 
مؤكــداً ان الطريق خلف فندق 
شــط العرب هو املناسب لفك 
االختناقــات مــن شــارع دينار 
اجلديد في  السكني  احلي  باجتاه 
جسري  باجتاه  واملطار  النجيبية 

خالد والنجيبية .
انه وحسب  الفرطوســي  وقال 
البلدية  ســتقوم  اخملططــات 
وحــوض  األرصفــة  بتحديــد 
الوسطية كونه  واجلزرة  الشارع 

شارع سيخدم اجلميع ، موضحاً 
ان الشــركة ساهمت من خالل 
جهدهــا الهندســي وقســم 
واالعالم  والســكنية  اإلنقــاذ 
واملالية بذلــك خدمة للصالح 

العام .
مــن جانبــه قــال املهنــدس 
جبار  هــادي  ثائر  االستشــاري 
مســؤول ملــف األراضــي في 
توجيهات  بحسب  إنه  الشركة 
االليات  شــرعت  العــام  املدير 
بعملهــا في فتح الشــارع ومت 
تنظيف املوقــع وازالة االرصفة 
من  الشــارع  مع  تتعارض  التي 
الكهربائي  والكيبل  املاء  أنابيب 
، مؤكدا انه بالتعاون مع البلدية 
يتــم حتديــد معالم الشــارع 
ديوان  وآليات  معدات  ومبساعدة 

احملافظة .
وفي الســياق ذاته اوضح مدير 
قســم االمــالك واألراضي في 
الشــركة عبد اجلبار عبود زبون 
أن هنــاك معوقــات مــن قبل 

دعاوى  رفع  ومت  املتجاوزين  بعض 
منهم  املعنيني  علــى  قضائية 
وســيتم التعاون مــع البلدية 
إخراج  ثم  ومــن  احلدود  لتثبيت 
سندات فردية وسيتم خالل هذا 

العام متليك املوظفني .

موانئ أم قصر تستقبل طلبة 
الدراسات العليا في جامعة 

بغداد
قصــر  ام  مينــاءا  واســتقبل 
الشمالي واجلنوبي طلبة جامعة 
العليا خالل  للدراســات  بغــداد 
زيارتهم امليدانية لها بهدف خلق 
علمية  ابحــاث  الجنــاز  مواضيع 
في مجــال اجلغرافية واملعلومات 

اجلغرافية . 
وقال مديــر عام شــركة موانئ 
ام قصر  العراق اســتقبل ميناءا 
نحو 28 طالبا للدراســات العليا 
والدكتوراه  املاجســتير  مبستوى 
وتدريســيني من جامعــة بغداد 
لغــرض اجناز ابحــاث علمية في 

فــي  وتخصصــات  اجلغرافيــة 
جغرافيــة املعلومــات وقدمــت 
املوانئ  فــي  مختصة  مــالكات 
معلومات  عــن  توضيحيا  عرضا 
تتعلق في مجــال النقل البحري 
واالدارية  اجلغرافية  والتخصصات 

واملالية . 
مــن جانبهــا اشــادت رئيســة 
التدريســية  الطالبــي  الوفــد 
فــي كليــة االداب جامعة بغداد 
املوانئ  بعمــل  حســون  انتصار 
املوقع  واهمية  املعلومــات  ودقة 
التطور  ومواكبة  لهــا  اجلغرافي 
الزيارة  ان  فيها معتبــرة  احلاصل 
وفــرت لطلبة الدراســات العليا 
بيانات ومعلومــات علمية وفيرة 
اشــرت جناحا في الزيارة البحثية 

للموانئ .
وتضمنت زيارة وفد جامعة بغداد 
الــى مينائي ام قصر الشــمالي 
واجلنوبــي جولــة علــى ارصفة 
وساحات امليناء وجولة بحرية في 

مياه ام قصر .

»الصباح الجديد« تتابع فعاليات شركة موانئ العراق

تعويم الساحبة الصالحية وصيانة 
سفينة التنوير البحري )النسر( 

تتم عملية اإلنقاذ 
والصيانة عبر 

الرافعة العمالقة 
ابا ذر ومن خالل 

المالكات البحرية 
والهندسية في 

قسم اإلنقاذ البحري 
وقد تمت معالجة 

الفجوة التي حدثت 
في بدن الساحبة 

الصالحية
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بغداد - الصباح الجديد: 
اجلنوب  مصافــي  شــركة  وقعت 
مذكرة اتفاق مبادى اولية ملشــروع 
االســتثماري  قــار  ذي  مصفــى 
مــع ائتــالف الشــركات العاملية 
 NORINCO , power China(
CNEC, وشركة االوسط للخدمات 
وزير  برعاية   ) االماراتيــة  احملــدودة 
النفط احســان عبداجلبار وحضور 
وكيل الوزارة لشــؤون التصفية د. 

حامد يونس .
وقال الوكيل ان توقيع اتفاق املبادئ 
االولية هو خطوة مهمة نحو االمام 
التصفية  تطوير نشاط  في مجال 
، وتاتي هــذه اخلطوة  في العــراق 
متهيدا لتوقيع العقد االســتثماري 

النهائي ملشــروع مصفــى ذي قار 
بطاقة 100 الف برميل باليوم .

واشار يونس الى دعم رئاسة الوزراء 
للمضــي وتشــجيع االســتثمار 
في قطاع التصفيــة ، موضحاً ان 
املشــروع سوف يســهم في زيادة 
ورفــع معدالت الطاقــة االنتاجية 
والوقود  النفطيــة  للمشــتقات 
لالستخدامات اخملتلفة ، فضال عن 
توفير فرص العمل البناء احملافظة .

مــن جانبه قال مدير عام شــركة 
ان  ولي  اجلنــوب حســام  مصافي 
املشروع يعد حجر االساس النشاء 
لزيادة  العراقية  املصافــي  وتطوير 
الطاقــات االنتاجية ، مشــيرا الى 
ان التوقيع النهائي لعقد مشــروع 

بعد  ســيكون  املصفــى  انشــاء 
االقتصادي  املوديــل  مــن  االنتهاء 
املؤمل  ، ومن  للعقد االســتثماري 

ان يتم ذلك بعد 3 اشهر وهي املدة 
املقررة في اتفاق املبادئ االولية التي 

مت توقيعها.

وقال املدير املفوض لشركة االوسط 
للخدمات احملــدودة االماراتية )جاو 
جو( ان املشروع من املشاريع املهمة 
ونعمل علــى التعاون مــع الوزارة 
النهــاء املراحل االخيــرة للوصول 
الــى توقيــع العقد االســتثماري  
للمشــروع ، مشــيداً بدور الوزارة 
واملسؤولني فيها بالتعاون ،  وتهيئة 
الظروف املناسبة للحوار والتوصل 

الى نتائج مثمرة .
بإســم  املتحدث  قــال  جانبه  من 
الوزارة عاصم جهاد ان هذا املشروع 
يأتــي ضمن خطط الــوزارة لزيادة 
تغطية  بهدف   ، التكريرية  الطاقة 
احلاجــة احملليــة من خــالل اقامة 
 ، وانشاء عدد من املصافي اجلديدة 

واضافة عدد من الوحدات االنتاجية 
اجلديدة للمصافــي احلالية ، فضالً 

عن حتسني نوعية املنتج احمللي .
واشــار جهاد بأن انتاج مصفى ذي 
قار سيكون وفق املواصفات واجلودة 
االوربية )يورو 5(، و بطاقة ١٠٠ الف 
برميل/ يوم مــع الوحدات اخلدمية 
والوحدات االنتاجيــة التكميلية ) 
وحدات الهدرجة وحتســني البنزين 
بالعامــل  التكســير  و  واالزمــرة 
CCR و  FCC و وحــدة  املســاعد  
انتاج طاقة  وحدة اسفلت و وحدة 
، فضال عن  كهربائيــة( املشــروع 
توفيره الكثر من ٣ االف فرصة عمل 
لاليدي العراقية العاملة خالل فترة 

االنشاء والتشغيل.

النفط توقع مذكرة اتفاق مبادئ اولية لمشروع مصفى ذي قار االستثماري
بطاقة 100 الف برميل باليوم 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعــرب الرئيس الفنزويلي نيكــوالس مادورو، امس 
الســبت، عن اســتعداده لفتــح صفحة  االول 
جديدة مع إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، داعياً 
إلى التأسيس لـ«مســار جديد« بعد سنوات من 
العالقات املتأّزمة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال الرئيس االشــتراكي أمام أنصاره »نحن على 
اســتعداد لسلوك مســار جديد في عالقاتنا مع 
حكومة جو بايدن يســتند إلــى االحترام املتبادل 
واحلــوار والتواصل والتفّهم«، مضيفــاً أّنه »على 
اســتعداد لقلب الصفحة« مع اإلدارة األميركّية 

اجلديدة.
كانــت إدارة ترامب فرضت عقوبات اقتصادّية عّدة 
على فنزويال، تشــمل حظراً نفطّياً ال يزال سارياً 
منذ عــام 2019، في محاولة إلطاحة نظام مادورو 
االشتراكي الذي تصفه الواليات املتحدة باملستبّد.

وبعد برود في العالقات بني البلدين استمّر سنوات، 
انقطعــت العالقــات الدبلوماســّية نهائّياً بني 
كراكاس وواشــنطن في 23 يناير 2019 إثر اعتراف 
واشــنطن بزعيم املعارضة خوان غوايدو رئيســاً 

موّقتاً لفنزويال.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ضــرب زلزال بقوة 7 درجات علــى مقياس ريختر، 
امس األحــد، منطقة في احمليــط اجلنوبي قرب 
سواحل تشــيلي فيما أصدرت السلطات حتذيرا 

من تسونامي.
وأفادت هيئة املسح اجليولوجي األمريكية وهيئة 
رصد الزالزل األوروبية املتوسطية بأن الزلزال وقع 
في حوالي 23:30 بتوقيت تشيلي وأشارتا إلى أن 

قوته بلغت 7 درجات.
وقالت هيئة رصد الزالزل األوروبية املتوسطية إن 

الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.
 بــدوره، ذكر مركــز »GFZ« األملاني لبحوث علوم 
األرض أن زلزاال بلغت قوته 5.6 درجة هز املنطقة 
احلدودية بني تشــيلي واألرجنتني، على عمق 133 

كيلومترا.
ونقلــت وكالــة »رويتــرز« عن شــهود عيان أن 
هزات أرضية قوية مت الشــعور بها في العاصمة 
التشيلية سانتياغو، بينما أصدرت وزارة الداخلية 
في البالد حتذيرا من وقوع تسونامي عقب الزلزال.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلــن عبد القــادر املرتضى، رئيس جلنة شــؤون 
األسرى التابعة جلماعة »أنصار اهلل« احلوثية، عن 
وصوله إلى األردن للمشاركة في جولة مفاوضات 

جديدة بشأن األسرى.
وكتب في تغريدة: »وصلنا بعون اهلل وســالمته 
الى العاصمة األردنية عّمان للمشاركة في جولة 
جديدة من املفاوضات على ملف األســرى برعاية 
األمم املتحدة. نأمل آن يُكتب لهذه اجلولة النجاح 
في حترير أكبر عدد من األسرى واملعتقلني من كل 

األطراف«.
وصلنــا بعــون اهلل وســالمته الــى العاصمة 
األردنية ) عّمان( للمشاركة في جولة جديدة من 
املفاوضات على ملف األسرى برعاية األمم املتحدة.

نأمل أن يُكتب لهذه اجلولة النجاح في حترير أكبر 
عدد من األسرى واملعتقلني من كل األطراف.

يذكر أنه فــي منتصف أكتوبــر املاضي، نفذت 
احلكومة اليمنية املدعومة من التحالف العربي 
وجماعــة احلوثيني، ما يعد أكبــر عملية لتبادل 
األســرى منذ بداية النزاع بينهما قبل نحو ست 

سنوات.
وشــملت عملية التبادل التي جرت برعاية األمم 
املتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، نحو 1056 أســيرا مينيا، إضافة 
إلى أسرى سعوديني وسودانيني كانوا محتجزين 

لدى احلوثيني.

الحوثيون يعلنون 
المشاركة في مفاوضات 

جديدة بشأن األسرى

مادورو مستعد لفتح »صفحة 
جديدة« مع إدارة بايدن

زلزال قوي قبالة سواحل 
تشيلي والسلطات تحذر 

من تسونامي

متابعةـ  الصباح الجديد:

األمــن  مستشــار  اتفــق 
القومــي اإلســرائيلي، مئيــر 
األميركي  ونظيره  شــبات،  بن 
جيك ســوليفان، علــى أنهما 
القضايا  قريبــاً  سيناقشــان 
واتفاقيات  إيران  مثل  اإلقليمية 
السالم، وفقاً ملا نقلته صحيفة 
»جيروزالــم بوســت« عن بيان 

حكومي.
وهذه هــي احملادثــة األولى بني 
الرئيس  أدى  املســؤولني منــذ 
األميركــي جو بايــدن، اليمني 
الدستورية يوم األربعاء املاضي. 
اإلســرائيلية،   12 لقناة  ووفقاً 
يوسي  املوساد،  رئيس  يســافر 
كوهــني الشــهر املقبــل إلى 
ورئيس  بايدن  للقاء  واشــنطن 
وكالة اخملابرات املركزية، على أّن 
يضم وفده مسؤولني من وزارتي 

اخلارجية والدفاع.
وســيقدم الوفــد معلومــات 
اخملابرات اإلســرائيلية عن إيران 
إلى إدارة بايدن، كما ســيطلب 
مــن الواليات املتحــدة التأكد 
من أن أي اتفاق مســتقبلي مع 
تخصيب  إنهاء  يتضمــن  إيران 
طرد  أجهزة  وإنتــاج  اليورانيوم 
بحســب  متطــورة،  مركــزي 

القناة.
كمــا ورد فــي تقريــر القناة، 
أّن الوفــد ســيصر على وقف 
للمنظمات  اإليرانــي  الدعــم 
اإلرهابية، مبا في ذلك حزب اهلل، 
في  اإليراني  التمركــز  وإنهــاء 
فضالً  واليمن،  والعــراق  تركيا 
الدولية  الوكالة  عن مطالبــة 
للطاقة الذرية الوصول الكامل 

إلى املواقع النووية اإليرانية.
بالقلق  إســرائيل  وتشعر  هذا 
بشــأن اهتمام بايــدن بالعودة 
إلى االتفاق اإليراني لعام 2015، 
هذه  مثــل  »تؤدي  أن  خشــية 

إيران  قــدرة  إلى متكني  اخلطوة 
أســلحة  برنامج  متابعة  على 

نووية«، بحسب الصحيفة.
الواليات  تبــدأ  أن  املنتظر  ومن 
املتحدة قريبا في نشر بطاريات 
للصواريخ  احلديديــة  القبــة 
في  بقواعدهــا  االعتراضيــة، 
بعض  جانب  إلــى  اخلليج،  دول 
دول الشــرق األوســط وأوروبا، 
على  إســرائيل  موافقة  بعــد 
ذلك، حســبما ذكرت صحيفة 

»هاآرتس« اإلسرائيلية.
وتأتي هذه املوافقة بعد تطبيع 
العالقات بني إســرائيل ودولتني 
والبحرين(  )اإلمارات  خليجيتني 
إلــى جانــب صفقتي ســالح 
املتحدة  الواليــات  بني  كبيرتني 

وكل من اإلمارات والسعودية.
وذكرت »هاآرتــس« أن منظمة 

اإلسرائيلية  الصاروخي  الدفاع 
في وزارة الدفاع سلمت بطارية 
قبــة حديدية ثانية إلــى وزارة 
ثالثة  قبل  األميركيــة،  الدفاع 

أسابيع.
ويتكــون النظــام من ســبع 
بطاريــات، وتصنعــه شــركة 
رافائيــل احلكوميــة احملــدودة 
املتطــورة  الدفــاع  ألنظمــة 

وشاركت واشنطن في متويله.
وتقول مصادر دفاعية إسرائيلية 
أنظمة  تسلموا  األميركيني  إن 
القبــة احلديديــة، وأن الواليات 
املتحــدة حصلت على موافقة 
اإلسرائيليني  املســؤولني  كبار 
للبدء في نشــر أنظمة الدفاع 
القواعــد  فــي  الصاروخــي 
عدد  في  األميركية  العسكرية 
من الدول، مبا في ذلك الشــرق 

األوسط وأوروبا والشرق األدنى.
وقال وزير الدفــاع بيني غانتس 
البطاريات  تســليم  حفل  في 
الثانيــة: »أنــا متأكــد من أن 
اجليــش  النظــام سيســاعد 
األميركي في الدفاع عن جنوده 
ضــد التهديدات الباليســتية 

واجلوية«.
وبحســب »هاآرتــس«، يرفض 
اإلســرائيليون  املســؤولون 
التي  الــدول  عــن  الكشــف 
ستنشــر فيها صواريخ القبة 

احلديدية.
أغســطس  من  الثانــي  فــي 
املاضي، انطلقــت طائرات إف-
35 من قاعدة الظفرة بأبوظبي 
إلى جنوب إسرائيل، حيث أجرت 
الواليات املتحدة تدريبا جويا مع 
هذا  لكن  اإلســرائيلي.  اجليش 

العام رمبا يقــام نفس التدريب 
القوات  ومبشاركة  اإلمارات  في 
أيضا..  اخلليجية  للدولة  اجلوية 
ليس بســبب اتفــاق التطبيع 
املوقع بــني الدولتني مؤخرا، بل 
إلي  إســرائيل  انضمام  بسبب 

)سنتكوم(.
لكــن وراء األبــواب املغلقــة، 
موافقتها  إســرائيل  أعطــت 
لوضع  لألميركيني  الضمنيــة 
البطاريات للدفــاع عن قواتها 
من هجمــات إيــران ووكالئها، 
بحسب ما نقلت »هاآرتس« عن 

مسؤولني إسرائيليني.
وقال املســؤولون اإلسرائيليون 
إنه إلى جانــب دول اخلليج، من 
املتوقــع أيضا نشــر قوات في 
دول أوروبا الشــرقية، خوفا من 
أن تعــرض القوات األميركية أو 

االستراتيجية  التحتية  البنية 
في تلك الدول خلطر روسي.

ذكرت   ،2018 ســبتمبر  وفــي 
صحيفة ســعودية أن اململكة 
وقعت اتفاقية لشــراء بطارية 
القبــة احلديدية من إســرائيل 
بوســاطة أميركية. لكن وزارة 
نفي  إلــى  ســارعت  الدفــاع 
»توقيــع« مثل هــذه الصفقة 
بينما لم تنف أن الســعوديني 

طلبوا شراء النظام.
ونقلت »هاآرتس« عن مسؤولني 
أن  الدفاع اإلسرائيلية  وزارة  في 
أخرى طلبت  ودول  الســعودية 
شــراء بطاريات القبة احلديدية 
اإليراني،  التهديد  للدفاع ضــد 
وذلك بعد هجوم، نُسب إليران، 
نفطية سعودية  منشآت  على 

في سبتمبر 2019.

إسرائيل قلقة من عودة بايدن الى االتفاق النووي اإليراني 

اميركا تعتزم نشر منظومة القبة الحديدية
في دول الخليج 

يسافر رئيس 
الموساد، يوسي 
كوهين الشهر 

المقبل إلى واشنطن 
للقاء بايدن ورئيس 

وكالة المخابرات 
المركزية، وسيضم 
وفده مسؤولين من 

وزارتي الخارجية 
والدفاع

مستشار األمن القومي اإلسرائيلي مئير بن شبات

متابعة ـ الصباح الجديد:

تعّهــد رئيــس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون والرئيس األميركي 
العالقات بني  بايــدن ترســيخ  جو 
املناخي،  التغّير  ومواجهة  بلديهما 
في أّول محادثــة بينهما منذ توّلي 
بايدن منصبه، على وفق ما أفاد بيان 

صادر عن 10 داونينغ ستريت.
وقال البيان إّن جونســون هّنأ بايدن 
تنصيبه  االحد علــى  امــس  ليلة 
وأبدى  املتحــدة،  للواليات  رئيســاً 
الزعيمــان خالل احملادثــة الهاتفّية 
التحالف  لترســيخ  »تطّلعهمــا 

الوثيق« بني بلديهما.
أن  البريطانية  وذكــرت الصحــف 
جونســون كان أول زعيــم أوروبي 
يتلقى اتصاال من بايدن، الذي حتّدث 
في وقت سابق إلى نظيريه الكندي 

واملكسيكي.
تلغراف«  »صنداي  صحيفة  وأفادت 
أول  كان  أن جونســون  اليمينيــة 
زعيــم خــارج أميركا الشــمالية 
بتحّدث مع بايدن »بعدما مت تقريب 
في  بيومني  املقــررة  املكاملة  موعد 
أنها دفعة  إليها على  خطوة ينظر 
مهمة للعالقة اخلاصة بني اململكة 

املتحدة والواليات املتحدة«.
وتأتي هذه احملادثة بعد االّتصال الذي 
أجراه بايدن اجلمعة مع رئيس الوزراء 
الكندي جاسنت ترودو وكان األّول له 

مع زعيم أجنبي.
وفي نــص االتصــال، أفــاد البيت 
األبيــض أن بايدن »أعــرب عن نيته 
تعزيز العالقــة اخلاصة بني بلدينا« 
كما أشــار إلى »أهمية التعاون مبا 
في ذلــك عبر املنظمــات متعددة 
األطراف )للتعامــل مع( التحديات 

املشتركة«.
ونشر جونســون تغريدة قال فيها 
»أمر رائع التحــّدث إلى الرئيس جو 
بايدن هذا »، وأرفقها بصورة له وهو 

يحمل الهاتف ضاحكاً.
وبدا أّن الهدف من وراء هذه احملادثة 
بّث الدفء فــي العالقة الباردة بني 
الرجلــني، خصوصــاً أّن بايدن كان 
وصف جونســون عــام 2019 بأّنه 
»مستنسخ جسدّياً وعاطفّياً« من 

دونالد ترامب.
كما كان بايدن قد انتقد سياســة 
جونسون املتعّلقة ببريكست، لكّن 
أّن  بيان داونينغ ســتريت أشار إلى 
الزعيمني »ناقشا فوائد اّتفاق جتارة 

حّرة محتمل« بني البلدين.
وقــال جونســون إّنه يعتــزم حّل 

»في  احلالّية  التجارّيــة  اخلالفــات 
أسرع ما ميكن«.

وقبل انتخابه، حــّذر بايدن املتحّدر 
أّنه في  ايرلندّية، مــن  من أصــول 

اجلمعة  باّتفاق  بريكست  أضّر  حال 
العظيمة لعــام 1998 والذي أنهى 

30 عاماً مــن العنف فــي ايرلندا 
الشمالّية، فإّنه لن يُوافق على إبرام 

اّتفاق جتاري.
وأثنى جونســون على سرعة بايدن 
فــي قلب قراراٍت ســبق أن اّتخذها 

سلفه.
ورّحب رئيس الوزراء البريطاني أيضاً 
بقرار بايدن إعــادة الواليات املتحدة 
إلى اّتفــاق باريس للمناخ ومنّظمة 
الصّحة العاملّية، مشــيداً بالتزامه 
انبعاثات بحلول  إلى صفر  الوصول 

عام 2050.

حتديات مشتركة 
وأعــرب الزعيمان عــن أملهما في 
االجتماع قريباً، وأنهما ســيعمالن 
معاً في قّمــة األمم املتحدة للمناخ 
املقــّرر عقدها في اســكتلندا في 

تشرين الثاني.
البيت األبيــض أن التحديات  وذكر 
التغّير  املشتركة تشمل »مواجهة 
املناخي واحتواء كوفيد19- وضمان 
األمــن الصحي العاملي«، مشــيرا 
إلى أن بايــدن ينوي »إعــادة إحياء 
مشددا  األطلســي،  عبر  العالقات 
على الدور املفصلي حللف شــمال 
األطلســي فــي دفاعنــا اجلماعي 

وقيمنا املشتركة«.

وأورد بيــان جونســون أن الزعيمني 
أكدا على »التزامهما بحلف شمال 
األطلســي«، إضافًة إلــى »القيم 
اإلنسان  حقوق  لتعزيز  املشــتركة 
أن  الدميوقراطّيــة«. ويذكر  وحماية 
ترامب لطاملا وّجه انتقادات للحلف.
الــرأي في ما  الزعيمان  وتشــاطر 
يتعّلــق بـ«التحّديات الكبيرة التي 

يُواجهها العالم خالل اجلائحة«.
وســّجلت الواليات املتحــدة أكبر 
عدد مــن اإلصابــات والوفيات في 
العالم جّراء الفيروس، فيما أحصت 
بريطانيا أكبر عدد وفيات في أوروبا.

وقــال الزعيمــان إن الوباء خلق مع 
ذلك »فرصــا ال مثيل لهــا إلعادة 
البناء بشكل أفضل وأكثر احتراما 

للبيئة«.
وأثنــى جونســون كذلــك علــى 
قــرار بايدن االنضمــام إلى منّصة 
بتأمني  تُعنــى  التــي  كوفاكــس 
لقاحات ضــّد فيروس كورونا للدول 

الفقيرة.
وأفــاد البيت األبيض أن جونســون 
ناقشــا  اجلديد  األميركي  والرئيس 
كذلك »احلاجة إلى التنسيق في ما 
يتعلق بأولويات السياسة اخلارجية 
املشتركة، مبا في ذلك )تلك املرتبطة 

بـ(الصني وإيران وروسيا«.

تقـرير

جونسون وبايدن يبحثان »ترسيخ التحالف« بين بلديهما

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نــددت وزارة اخلارجية الروســية 
في بيان، امس االول الســبت، مبا 
»تشــجيع  لـ  مبحاوالت  وصفته 
قبل  من  الراديكالية«  العناصــر 
السفارة األمريكية في موسكو.

وقالــت الــوزارة إنها »ليســت 
التي تظهــر فيها  األولــى  املرة 

الســفارة األمريكية استهتارها 
بالقواعد والقوانني الدبلوماسية 
وهي تنشــر بكثافة تقارير على 
شــبكات التواصــل االجتماعي 
غير  احتجاجية  لفعاليات  تأييدا 

مرخص بها في مدن روسية«.
وأضافــت أن »احلديــث يدور في 
الواقع عن تشجيع أعمال العنف 

احتجاجا سلميا  بنفاق  املسماة 
والتي يجر إليها منظموها حتى 

القاصرين«.
البيان: »مــن األجدى على  وتابع 
السلطات األمريكية أن تنشغل 
فيها  مبا  الداخلية،  مبشــكالتها 
معاجلــة الشــقاق العميق في 
جاء  والــذي  األمريكي  اجملتمــع 

نتاجا للظلــم االجتماعي وعدم 
املساواة ومالحقة الرأي اآلخر. أما 
مساعي الدبلوماسية األمريكية 
التي تتجاهل معايير اآلداب كلها 
ملــا ميثل فــي الواقع تشــجيعا 
فمحكوم  الراديكالية،  للعناصر 
وســتنعكس  بالفشــل  عليها 

سلبا على العالقات الثنائية«.

وختم البيان بالقول إن على قيادة 
السفارة األمريكية لدى موسكو 
أن تستعد لـ »محادثة جدية في 

وزارة اخلارجية الروسية«.
الدبلوماســية  البعثة  وكانــت 
أعلنت،  موسكو  لدى  األمريكية 
أنبــاء عن جتمعات  على خلفية 
الروســي،  الناشــط  ألنصــار 

تتابع  أنهــا  نافالني،  أليكســي 
في  االحتجاجات  عــن  »تقاريــر 
روســية«، مضيفة  38 مدينــة 
أن الواليــات املتحدة »تدعم حق 
جميــع الناس فــي احتجاجات 
سلمية وحرية التعبير«، متهمة 
السلطات الروسية بالسعي إلى 

»قمع هذه احلقوق«

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
 8 إن  التايوانية  الدفاع  قالت وزارة 
و5 طائرات  قنابل  قاذفات  طائرات 
مقاتلــة صينية، دخلــت الركن 
اجلنوبــي الغربــي مــن منطقة 

الدفاع اجلوي التايوانية.
وأشــارت إلى أن القــوات اجلوية 
صواريــخ  نشــرت  التايوانيــة 

لـ«مراقبة التوغل«.

الوزارة  قدمتها  خريطة  وأظهرت 
أن الطائرات الصينية حلقت بني 
اجلــزء اجلنوبي من تايــوان، وجزر 
براتــاس، التــي تســيطر عليها 
تايــوان في بحر الصــني اجلنوبي، 
رغم أنها ال تــزال بعيدة جدا عن 

تايوان.
وقالــت الصني، االثنــني املاضي، 
الواليــات املتحدة  إن مســؤولي 

الضالعني في ســلوك »بغيض« 
حيال تايوان، سيواجهون عقوبات، 
واشــنطن  رفعت  بعدما  وذلــك 
بــني  التواصــل  القيــود علــى 
املسؤولني األمريكيني والتايوانيني.

واشنطن  بني  العالقات  وتدهورت 
وبكني مــع تنديد الصــني بقرار 
رفــع القيود تلك، الــذي اتخذته 
واشنطن هذا الشهر، وأعلنه وزير 

اخلارجية األمريكي، مايك بومبيو، 
الرئيس  إلدارة  األخيــرة  األيام  في 

السابق، دونالد ترامب.
عندما  الصينــي  الغضــب  وزاد 
حتدثت ســفيرة الواليات املتحدة 
في األمم املتحــدة، كيلي كرافت، 
مع رئيســة تايوان، تساي إنغ ون، 
بعدما ألغت زيــارة مقررة لتايبه، 

عاصمة تايوان.

وتقــول بكــني، إن تايــوان، التي 
تعتبرهــا الصني جــزءا ال يتجزء 
األهم  القضية  هي  أراضيها،  من 
واألكثر حساســية في عالقتها 
قد  وكانت  املتحــدة،  بالواليــات 
أعلنت من قبل، عن عقوبات على 
شــركات أمريكية باعت أسلحة 
لتايوان، لكنها لم توضح كيفية 
تنفيــذ هذه العقوبــات، أو ما إذا 

كان جرى تفعيلها.
الدعــم  علــى  الصــني  وردت 
األمريكي املتزايــد لتايوان، والذي 
يشــمل مبيعات أسلحة وزيارات 
مسؤولني أمريكيني كبار للجزيرة، 
العسكري  النشــاط  بزيادة  ردت 
قــرب تايــوان، مبا يشــمل حتليق 
طائرات ســالح اجلو الصيني في 

اجلوار.

الخارجية الروسية تتهم اميركا بـ »تشجيع العناصر الراديكالية« في روسيا

8 طائرات قاذفات قنابل و5 طائرات مقاتلة صينية تدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية
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اقتصاد6

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ارتفع ســعر صرف الدوالر بشكل طفيف 

مقابل الدينار العراقي ليوم امس االحد .
فقد بلغ ســعر بيع الدوالر: 146.000 دينار 
لــكل 100 دوالر ، وســعر شــراء الدوالر: 

145.500 دينار لكل 100 دوالر.
وكان ســعر البيع ليوم اول امس السبت  
146,000ديناراً لكل 100 دوالر، وسعر شراء 

الدوالر 145,000 لكل 100 دوالر.

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
اعلن وزير النفط، احســان عبد اجلبار، عزم 
النظيفة  الطاقــة  نحو  التحــول  العراق 

واملتجددة بحلول العام 2027.
وقال عبــد اجلبار في تغريــدة على موقع 
تويتــر« تابعتهــا »الصباح اجلديــد »، إن 
»هدفنــا احليــوي هــو التحــول للطاقة 
النظيفــة واملتجددة للوصول الى انتاج ما 
يقــارب 20ـ%30 من مجموع انتاج الطاقة 
الكلي قبل عــام 2027«.، وأضاف أن »دعم 
احلكومــة االحتادية هو مفتــاح جناح هذه 

الرؤية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:   
كشــف مصــدر مطلع امــس االحد عن 
افتتــاح مصــرف الرافديــن فــرع له في 

محافظة ذي قار.
وقــال املصدر انــه »مت افتتاح فــرع أور في 

احملافظة بحضور عدد من املسؤولني«.
وأوضــح املصدر ان »إفتتــاح الفرع خطوة 
املصرفية  اخلدمــات  تقــدمي  فــي  مهمة 
للمواطنني واملوظفني من ســلف وقروض 
وتسهيالت مصرفية أخرى وسحب الرواتب 

واملستحقات املالية األخرى«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حّققت أسعار الذهب امس االحد ارتفاًعا 
كبيرًا خالل األســابيع املاضية، لتســجل 
مستويات قياســية صاحبها توقعات بأن 
يواصل الذهب ارتفاعه على املدى الطويل، 
حتى وإن شهد بعد التراجع مبراحل معينة.
وارتفع ســعر أوقية الذهــب )أونصة( إلى 
أعلى مســتوى في تاريخــه على اإلطالق، 
ووصل إلى أكثر من ألفــني و72 دوالراً يوم 
اجلمعة املاضــي، متأّثرًا بتوقعات املزيد من 
االقتصادات  إلنعــاش  التحفّيز  إجــراءات 
التي تضررت من جائحــة فيروس “كورونا 
املســتجد” )كوفيــد- 19(، وفًقــا لوكالة 

“رويترز”.

ارتفاع طفيف على 
اسعار صرف الدوالر 

وزير النفط: %30 من 
طاقة العراق ستكون 

»نظيفة« بحلول 2027

افتتاح فرع لمصرف 
الرافدين في ذي قار

ارتفاع اسعار الذهب 
في العالم 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
توقع تقرير صادر عن غرفة التجارة العامة 
الصينية أن يشهد االستهالك في الصني 
انتعاشــا ســريعا هذا العام على خلفية 
اقتصــاد قــوي وإجراءات مشــجعة على 
االســتهالك طبقــا ملا ذكرتــه صحيفة 
»تشاينا ديلي« الصينيةامس امس االحد .

وأضــاف أن منو مبيعات التجزئة للســلع 
أن  البالد مــن احملتمل  االســتهالكية في 
يتجاوز 10 في املائة هذا العام. وشــهدت 
مبيعات التجزئة للســلع االســتهالكية 
الصينيــة التي كانــت واحدة مــن أكثر 
املبيعات تضررا مــن اجلائحة تراجعا بواقع 

3.9 في املائة في 2020.
وارتفــع املقياس الرئيســي لالســتهالك 
تدريجيا في األشهر األخيرة بواقع 4.6 في 
املائة في الربــع الرابع من العام املاضي مبا 
يقترب من مســتويات ما قبل اجلائحة في 
القطاع. وأضاف أنه بينما يستمر االقتصاد 
الصينــي في النمــو فــي 2021 وتنفيذ 
سياسات لتعزيز االســتهالك فإن املؤشر 

سيشهد منوا بوتيرة سريعة.

مبيعات السلع 
االستهالكية في الصين 
تتجاوز 10 % خالل 2021

 
متابعة ـ الصباح الجديد:

كشــف تقرير ملعهــد التمويل 
الدولــي ان العــراق مــر العام 
انكماش  باسوأ نســبة  املاضي 
منذ عام 2003 حيث بلغت 11.2 
باملائة حيــث تعاملت البالد مع 
في  متثلت  مزدوجتــني  صدمتني 
انخفاض اسعار النفط وانتشار 
وعلى  ، لكــن  فايــروس كورونا 
الرغم من ذلــك فان من املتوقع 
النــاجت احمللي اإلجمالي  ينمو  أن 
النفطــي ٪1.6 هذا العــام ، و 
الناجت احمللي غير النفطي بنسبة 

. 3.1٪
ونقلت صحيفة ذي ناشــيونال 
البريطانيــة امــس االحــد عن 
املعهد  في  االقتصاديــني  كبير 
جاربيس إراديان قوله في التقرير 
إن » عاملي انخفاض االســعار 
وانتشــار الوباء إلى جانب عدم 
االســتقرار السياسي املستمر 
في البالد ، أدى إلى تضخم عجز 
امليزانيــة العراقية إلى 15.6 في 
املائة مــن الناجت احمللي اإلجمالي 
في عــام 2020 ، وانخفاض حاد 

في احتياطياته الرسمية«.
واضاف أن » ومع ذلك فان هناك 
أســعار  في  طفيفا  انتعاشــا 
األخير  اخلفض  ان  النفط كمــا 
لقيمــة الدينــار العراقــي قد 
يضعان مالية البالد على أساس 

أكثر استدامة«.
وبحســب تقرير معهد التمويل 
بان يتقلص  توقــع  فان » هناك 
العجز مــن 16 باملائة من الناجت 
احمللي اإلجمالي فــي عام 2020 

إلى 8 باملائة في عــام 2021 إذا 
 47 النفط  كان متوسط أسعار 
دوالرًا للبرميــل وأقــل من 1 في 
أسعار  متوســط  كان  إذا  املائة 
النفط 57 دوالرًا للبرميل في عام 

.2021″
أن » من دالئل حتســن  واضــح 
االقتصــاد هــو زيــادة نســبة 
باملائة في عام   10 الــى  االنفاق 
اإلنفاق  بتعافي  مدفوًعا   ،  2021

الرأســمالي ، الــذي انخفــض 
عام 2020″،  النصف في  مبقدار 
مشــيرا الى أن » هنــاك حاجة 
إلى مزيد من االســتثمار العام 
إلصــالح البنيــة التحتية التي 
دمرتهــا احلــرب وتعزيــز توفير 
مبا   ، األساسية  العامة  اخلدمات 

في ذلك قطاع الكهرباء«.
ولفت التقرير الــى ان » االنفاق 
احلالــي بحاجة الى اعادة توجيه 

املســتهدفة  القطاعات  نحــو 
مثل الصحة ، وبدرجة أقل على 
األجــور واملعاشــات التقاعدية 
، والتــي متثل ٪65 مــن إجمالي 
اإلنفاق«، مبينا أنه » في ســياق 
أســعار النفط املنخفضة التي 
، إذا ظــل اإلنفاق  طال أمدهــا 
على األجور واملعاشــات مرتفعا 
، فســيظل العجز املالي كبيرا 
ولن تكون احلكومــة قادرة على 

تخصيص موارد إضافية ضرورية 
لإلنفــاق على البنيــة التحتية 

والصحة«.
وجــاء في التقرير أن »الفســاد 
اإلطار  وضعــف   ، املستشــري 
التنظيمــي ، وبيئــة األعمــال 
الســيئة ال تزال تعــوق تنمية 
القطــاع اخلــاص ، وخلق فرص 
تدفقــات  وزيــادة   ، العمــل 
االستثمار األجنبي املباشر، فيما 

املواتي  غير  العراق  تصنيف  جاء 
بنفس القدر في تقرير ممارســة 
أنشــطة األعمال الصــادر عن 
البنــك الدولي حيث حل العراق 
دولة   190 171 من اصل  باملرتبة 
وهو ميثل أيًضا مشكلة ويعكس 
للشــركات  كبيرة  »صعوبــات 
للحصول على االئتمان والوصول 
إلى الكهربــاء والتجارة وحماية 

حقوقهم في احملكمة.

تمثلت في انخفاض اسعار النفط وانتشار فايروس كورونا

االقتصاد العراقي تعرض ألسوأ انكماش منذ العام 2003

 ادى عاملي انخفاض 
االسعار وانتشار 
الوباء إلى جانب عدم 
االستقرار السياسي 
المستمر في البالد 
، إلى تضخم عجز 
الميزانية العراقية 
إلى 15.6 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي في 
عام 2020

عمليات اصدار العملة في الواليات املتحدة 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــف معــاون مدير شــركة 
ادوية ســامراء خالد علوان، امس 
االحد، عن وجود عدد من املصانع 
الوهميــة التــي عملــت علــى 
تزويــر عالمــة الشــركة وترويج 

املستحضرات اخلاصة بها.
وقال علوان فــي بيان صحفي ان 
وصلت  الشركة  مبيعات  »نسبة 
الى 45 باملئة وان انتاجها مع انتاج 
االخــرى يغطي  احمللية  املصانــع 
نســبة 25 باملئة مــن احتياجات 
ومتطلبات قطاع الصحة والسوق 
احلالي  »العام  أن  مبينــًا  احمللية«، 
لتحويلها  كبيرا  تطورا  سيشهد 
الى شركة رابحة، فضال عن اعادة 

ثقة املواطن باملنتج الوطني«.

وكشــف عن »خطط للشــركة 
الــى ســلم  الوصــول  بهــدف 
الشــركات الدوائيــة االجنبيــة 
وحتقيق االكتفاء الذاتي في تلبية 
وتصدير  احملليــة  الســوق  حاجة 
االدويــة الى الدول اجملــاورة خالل 
العــام احلالــي 2021، موضحاً أن 
النتاج  خططا  وضعت  »الشركة 
مســتحضرات جديــدة الول مرة 
في البلد، اذ مت انتاج مستحضرين 
رئيســني خاصني بعــالج كورونا، 
ويتــم العمل على اعــادة تأهيل 
وفق  باملصانع  اخلاصــة  االبنيــة 
ووزارة   )GNP( متطلبــات نظــام 
وانشاء مصانع بخطوط  الصحة 
انتاجيــة جديدة ومتطــورة وفق 
العاملية متخصصة  املواصفــات 

بانتــاج مســتحضرات حديثــة 
اســتثمارية  كفــرص  وعرضها 
احملليني  للمســتثمرين  جديــدة 
أن  إلى  علــوان  ولفت  واألجانب«. 
»الشركة تصارع من أجل احلفاظ 
على سمعتها من مصانع وهمية 
تقلد اســمها ســعيا للنيل من 
الصناعة الوطنية«، مشــيراً إلى 
أن »اســعار ادوية شركة سامراء 
بانهــا مناســبة لدخل  تتميــز 
الفرد مقارنة في اجلودة والســعر، 
فاملستحضرات العراقية من ادوية 
االمــراض املزمنة انســب وأقرب 
للشــفاء مــن املنتج املســتورد 
بكثير، وثبت ذلك من خالل دراسة 
الشركة  اجرتها  للسوق  ميدانية 
لقياس القدرة الشرائية للمواط«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
التصنيف  كشفت مؤسســة 
GFP العاملية،امــس األحد، عن 
أن العراق جــاء في املرتبة الـ25 
عامليــا، واالولى عربيــا للمرات 
لالســتخدام  الصاحلة  امليــاه 
داخليا، فيمــا جاءت الصني في 

املرتبة األولى.
ووفقا لإلحصائية التي نشرتها 
 ،2021 عــام  خالل  املؤسســة 
»االقتصاد  عليهــا  واطلعــت 
نيوز«، ان »العراق جاء في املرتبة 
138 مدرجة  25 عامليا من أصل 
 5.279 بامتالكــه  اجلــدول  في 
كيلــو متر من املمــرات املائية 
ميكن  التي  لالستخدام  املتاحة 

الوصول إليها داخليا«.

احتل  »العراق  ان  إلى  واشــارت 
بهذه  عربيــا  االولــى  املرتبــة 
ثانيا  تليها مصر  املائية  املمرات 
كيلو   3.500 بلغت  ومبســاحة 
 1.723 مبساحة  ثالثا  والسودان 

كيلو«.
أن »الصــني احتلت  وأضافــت 
املرتبة االولــى عامليا بامتالكها 
أكبــر املمرات املائيــة الصاحلة 
ومبساحة  داخليا  لالســتخدام 
110 الف كيلو تليهـــا  تبلــغ 
اثيوبيــا مبمــرات مائيــة تبلغ 
104.300 كيلــو ومن ثم جاءت 
مائية  مبمــرات  ثالثا  البرازيــل 
تبلغ 50 الف كيلو ورابعا جاءت 
األمريكية  املتحــدة  الواليــات 
الف   41 تبلــغ  مائية  مبمــرات 

كيلو«.
واشارت املؤسسة الى ان »بعض 
الدول ال متتلــك اي ممرات مائية 
واإلمــارات،  والكويت  كقطــر 
في حني أن بعــض الدول ليس 
لديهــا أي قيمة ملمراتها املائية 

كإسرائيل«.
املائــي  »املمــر  ان  واوضحــت 
هــو إجمالي املســافة املتاحة 
الصاحلــة  املائيــة  للممــرات 
لالستخدام التي ميكن الوصول 
إليهــا داخليا ألي دولــة والتي 
تعتبر ضرورية للتجارة في أوقات 
للمخططني  وتوفــر  الســلم 
احلربــني طرقا حلركة اإلنســان 
وااللــة واالمــدادات فــي وقت 

احلرب«.

الكشف عن مصانع وهمية
تزور عالمة سامراء لألدوية

العراق االول عربيا والـ25 عالميا
لممرات المياه الصالحة لالستخدام
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علي عصام الياور

محاسب قانوني ومراقب حسابات
  يشــهد االقتصــاد العاملي تطورا 
متســارعا في التكنولوجيا ، سيما 
في مجال التقنيــات الذكية حيث 
نالحــظ بني فتــرة و اخــرى ظهور 
منتجات جديــدة او خدمات جديدة 
افضل ) من حيث النوعية والســعر 
( من غيرها من اخلدمات و املنتجات ، 
ان هذا التطور ياتي بشكل متسارع 
و تقوم به منظمات االعمال لغرض 
االستحواذ على حصة سوقية اكبر 
من جهة ولغــرض التميز عن بقية 
الســوق من جهة  املنافســني في 
ثانيــة فضال عن الهدف الرئيســي 
الي عمــل اال وهو زيــادة االرباح من 
خــالل و بالتالــي ارتفــاع االيرادات 
الى ذلك  . اضافــة  وضغط الكلف 
فان استخدام التكنولوجيا الذكية 
خفض  منهــا  اخــرى  اهــداف  له 
الهدر بالطاقــات و حتقيق التنمية 
املســتدامة واحلفاظ علــى البيئة 

وغيرها من االهداف االخرى .
  ان هذا التطور يؤثر بشــكل كبير 
على االقتصاد الدولي وعلى التجارة 
وهذا التاثير سيشمل علم و مهنة 
تاكيد ممــا يتطلب  احملاســبة بكل 
ان تكــون املهنــة على اســتعداد 
الي تغيــرات و تاثيــرات حتصل على 
املالية للمنظمات والناجتة  االهداف 
التكنولوجية  التطــورات  هذه  عن 
الهائلــة الن  احملاســبة كعلــم و 
كمهنة ) في جوهرها كـ فن ( تتاثر 

بكل املتغيرات في بيئة االعمال . 
املتغيرات  اهــم  ان من  الكاتب  يرى 
التي قد تكون لها عالقة مباشــرة 

مبهنة احملاسبة هي :
1 - التاثير في عناصر التكاليف .

2 - التبويبات احملاسبية .
3 - االستثمار في العمالت الرقمية.

4 - تقادم اخملزون .

و  التقنيــات  تطــور  اثــر   - اوال 
التكنولوجيــا فــي تغييــر عناصر 

الكلفة
مــن املعلــوم ملن درس احملاســبة ال 
ســيما محاســبة التكاليــف ان 
املنتجة  للبضاعة  الكلفة  لعناصر 

عدة تصنيفات و مجموعات مثل :
1 - تصنيف حسب املنتج ) تكاليف 
صناعيــة مباشــرة و صناعية غير 

مباشرة ( .
2 - تصنيف حسب حجم النشاط 
متغيــرة  تكاليــف    ( االنتــاج  او 

وتكاليف ثابتة ( .
التكلفــة   ( زمنــي  - تصنيــف   3

الفعلية والتكلفة املعيارية (.
ومــن اهم هــذه التصنيفــات هو 
املباشــرة   ( الصناعية  التكاليــف 
وغير املباشــرة ( ، وهــذه التكاليف 
هي التكاليف التــي ترتبط ارتباطا  
مباشــرا بإنتاج املنتج و ميكن حتديد 
وحــدة املنتج مــن هــذه العناصر 
بشــكل دقيق و واضح ، و تشــمل 
التكاليف  على عنصرين هما  هذه 
املــواد  و األجور ، و تتكون التكاليف 
املباشــرة مــن األجور املباشــرة و 
 ( باإلجمالي  لتمثل  املباشــرة  املواد 

. ) Prime Cost التكلفة األولية
 Direct ( متثــل االجــور املباشــرة  
Labour Cost   ( اجور العمال الذين 
يعملون بصورة مباشرة على  االنتاج 
من اجل حتويــل املــواد االولية الى 
منتجات نهائية بحيث ميكن متابعة 
هذه االجور بشــكل سهل و مالئم 
على املنتــج النهائي . ومن امثلتها 
العمال علــى مكائن صناعة  اجور 
و  السيارات  الغذائية وصناعة  املواد 
 Direct ( غيرها . اما املواد املباشــرة
جميــع  فهــي   )  Materials Cost
املواد اخلام التي تســتخدم كعنصر 
اساســي للحصــول علــى املنتج 
الداخلة في  املــواد  ، وهذه  النهائي 
الصنع يســهل تتبعها و احتساب 
كلفتها و من امثلتها احلديد النتاج 
السيارات و املكائن اخملتلفة و اخلشب 

في صناعة االثاث.  
وهي  االضافيــة  االعبــاء  وهنــاك 
التكاليف الصناعية غير املباشــرة 
  Manufacturing Indirect Cost  (
( التــي ال ترتبــط ارتباط مباشــر 
بوحــدة املنتج او انهــا تخص اكثر 
من منتج واحــد و يصعب توزيعها 
املنتج  وحدات  على  مباشرة  بصورة 
النهائي و منها االجور غير املباشرة 
التي تشــمل اجور العمال الذين ال 
االنتاج  في  مباشرة  بصورة  يعملون 
كاملشــرفني على االنتــاج واحلراس 
،و كذلك مصاريف  الصيانة  وعمال 
و   ) االندثــارات   ( االســتهالكات 
الصيانة الدورية للمكائن ومصاريف 
اإلعالن للمنتجــات ، و كذلك املواد 
غير املباشــرة مثل املواد التي تدخل 
في الصيانة و قطع الغيار و الوقود 

و الزيوت .
  و بالتالــي فان قائمــة التكاليف 
للبضاعــة تامــة الصنــع  وفقــا 
للتصنيف األول ســتكون بشــكل 

مبسط كالتالي:

جدول رقم ) 1 (
قائمة تكاليف ملنتج معني ) القائمة 

االعتيادية (
القيمة عنصر التكلفة 

التكاليف املباشرة الصناعية
املواد املباشرة

**** االجور املباشرة 
*
*

التكاليف الصناعية غير املباشرة
مواد غير مباشرة
اجور غير مباشرة

استهالك
ايجار

تكاليف مناولة
قوى محركة 

**** التلف الطبيعي ... الخ 

*
*
*
*
*
*

****** اجمالي التكاليف الصناعية 

اثر اســتخدامات التقنيات الذكية 
على اإلنتاج و الكلف

  تقدمــت التكنولوجيــا بشــكل 
كبير جدا و مبتوالية هندسية حيث 
تظهر بشــكل مستمر التطورات و 
بشــكل هائل وهنا تنطبق مقولة ) 
ان العلم ال يتوقف عند حد معني ( 
، ان هذه التطورات التقنية قد تؤثر 
على العمالة و حجــم الوظائف و 
نوعها و قد تلغــي وظائف معينة 
وتســتحدث وظائف اخــرى اضافة 
الــى دخول علــوم و تقنيات جديدة 
تؤثر ايضا على االنتاج . ومن بني ابرز 
مجاالت التطور التقني اســتخدام 
الروبوتات في العملية االنتاجية في 
املصانع و في قطاعات اخرى لتكون 
بديال عن اجلهد البشري فيها فضال 
عن استخدام التقنيات في مجاالت 
العاملة  لاليــدي  كبديــل  اخــرى 

البشرية .
 ومن بني هذه اجملاالت ما يلي :

1 - اســتخدام الروبوتات في قطاع 
صناعة الســيارات و فــي قطاعات 

انتاجية اخرى .
الروبوتات في صنع  2 - اســتخدام 
و تقــدمي وجبات الطعــام بدال من 
العامل البشــري ) النادل ( اي نادل 
احد  فــي  حدث  كمــا  الكترونــي 
املطاعم في سنغافورة في منتصف 

شهر تشرين الثاني / 2018 .
3 - محــاوالت الحــدى الشــركات 
الصناعــات  فــي  املتخصصــة 
الغذائيــة اســتخدام تقنية صنع 
و تقــدمي الطعام فــي املطاعم عن 
االبعاد  الثالثيــة  الطباعــة  طريق 
و االســتغناء عن عمــال املطاعم 
الذيــن يقدمون خدمة اعداد وجبات 
الطعــام و توصيلها الى الزبائن في 

موقع املطعم .
4 - اســتخدام الطباعــة ثالثيــة 
االبعاد في قطاع التشــييد والبناء 
و فــي النحت كما حــدث في احد 
الشــركات العقارية فــي اململكة 
االخير  الربع  في  السعودية  العربية 
مــن عــام 2018 ليكــون بديال عن 
العمال ، حيث تقوم بانتاج الهياكل 
الكونكريتية بشــكل مباشر بدون 

االعتماد على اجلهد البشري . 
الذكية  التكنولوجيا  - استخدام   5
للعقارات  الهندسي  التصميم  في 
وبالتالي االستغناء عن املهندسني .

الذكية  التكنولوجيا  - استخدام   6
في القطاع الزراعــي بديال للعمال 

في هذا القطاع .
7 - زيادة استخدام التقنيات الذكية 
في االنتاج على اثر انتشــار جائحة 
كورونا ) Covid 19  ( في الربع االول 
من هذا العام و امتداد اثره الى االن و 

من االمثلة على ذلك ما يلي :

ا- قيام احدى الشــركات الصينية 
بانتــاج اقنعــة واقية مــن تاثيرات 
فايروس كورونا بواســطة الطباعة 

ثالثية االبعاد .
ب- قيام املستشــفيات في مدينة 
التي  املنطقة   ( ووهــان الصينيــة 
يعتقــد انها ظهر فيهــا الفايروس 
( باســتخدالم الروبوتــات لتقــدمي 
اخلدمات للمرضى بدال من العاملني 

في املستشفى .
ج- تقدمي خدمــات التوصيل املنزلي 
بواســطة  امــازون  فــي شــركة 
الطائرات املســيرة اثناء فترة احلظر 
التي فرضتهــا اغلب احلكومات في 
العالم خالل الربع الثاني من السنة 

. 2020
االعمال  ومنظمات  الشركات  تلجا 
لغرض  التكنولوجيا  استخدام  الى 
حتقيق عــدة اهداف منها تســريع 
الوقت املنجز لالنتاج و حتقيق الدقة 
االنتاجية  العملية  االمكان في  قدر 
ارتفاع  و  الكفــاءة  زيــادة  لغــرض 
املبيعات و بالتالــي االيرادات و لكن 
هنــاك عامل اخر تهــدف اليه تلك 
املنظمات اال و هو تخفيض التكلفة 
) تكلفــة االنتــاج و تكلفة اخلدمة 

املقدمة ( من خالل ما يلي :
1 - االســتغناء عن االيدي العاملة 
او بشكل  البشرية بشــكل كامل 
جزئــي و بالتالــي االســتغناء عن 

التكاليف التي تخص االجور  .
2 - التقليــل او احلد مــن الهدر في 
املواد االوليــة الداخلة في العملية 
االنتاجيــة ) اي تخفيض التلف الى 

حد كبير ( .
3 - االســتغناء عن تكلفة مناولة 

املواد اثناء العملية االنتاجية .
4 - خفــض ضياعــات الوقــت في 

العملية االنتاجية .
5 - االستغناء عن املساحات الكبيرة 

في مواقع االنتاج .

اثر التطور التقني
في قائمة التكاليف

  يــرى الكاتب ان اجلــزء االكبر من 
التكاليــف التي ســيتم التخلص 
التقنيات  اســتخدام  بسبب  منها 
الذكيــة و التكنلوجيــا املتطورة ) 
وكما في االمثلة التــي وردت انفا ( 
هو تكلفة االجور املباشرة النها متثل 
اجلــزء االكبر من اجمالــي تكاليف 
و غير  املباشــر   ( االجور بشــقيها 
التقنيات ستحل  تلك  ( الن  املباشر 
بشــكل كامل او جزئي محل اجلهد 
البشــري في االنتاج و تقدمي اخلدمة 
التكاليف  بالتالــي فان عناصــر  و 
في هذه احلالة ســتتغير باستبعاد 
االجور املباشــرة مما يؤدي الى تغيير 

في قائمة التكاليف .
  الســؤال الذي يطرح نفســه هل 
ســتحل كلفــة اخرى فــي قائمة 

التكاليف محل تكلفة االجور ؟
  يرى الكاتب ان الكلفة اجلديدة في 
عنصرين  من  ســتكون  احلالة  هذه 

على االقل هما : 
1 - تكاليــف اســتهالك ) اندثار ( 
 Deprreciation الروبوتات)  او  االالت 
Machines ( التــي ســتحل محل 
االيــدي العاملة البشــرية الن تلك 
التكاليف سترتفع مع زيادة االنتاج و 
ستكون في هذه احلالة جزءا رئيسيا 
فــي العملية االنتاجيــة ) حيث ان 
الروبوتات هي باالساس اصول ثابتة 

تخضع لالستهالك السنوي ( .
الدوريــة  الصيانــة  تكاليــف   -  2
التي ســتحل  االالت  و  للروبوتــات 
محــل العامل البشــري ، النه في 
حالة االستغناء عن االيدي العاملة 
البشــرية و االعتماد بشــكل كلي 
علــى املكائــن و الروبوتــات فــان 
تكاليف الصيانة ســترتفع بشكل 
بالتالي ستمثل جزءا مهما  و  كبير 
املنتج ومــن بني هذه  من تكلفــة 
التكاليف البطاريات التي تشــغل 
تلك االجهزة و التي تستهلك وفقا 

حلجم االنتاج  .
بالرغم مــن ان تكاليــف الصيانة 
 ( و تكاليف االســتهالك  الدوريــة 
االندثــار (  للمكائــن و االالت التي 
تدخــل فــي العمليــات االنتاجية  
تصنف من ضمن االجور غير املباشرة 
اال ان الكاتب يــرى ان  تصنيف تلك 
بالروبوتات  ترتبــط  التي  التكاليف 
الروبوتات   الن  املباشرة  االجور  ضمن 
ستعوض عن اجلهد البشري بشكل 

مباشر . 
 اما بقية االجــور التي تندرج ضمن 
االجور غير املباشرة مثل اجور عمال 
الصيانة و املشــرفني و املهندسني 

فستبقى ضمن نفس تصنيفها .
املقترح  النمــوذج  فانه  بالتالــي  و 
لقائمة التكاليف ستكون كالتالي 

:

جدول رقم ) 2( 
قائمــة تكاليف ملنتــج معني بعد 

استخدام التقنيات الذكية
عنصر التكلفة    

القيمة
التكاليف املباشرة

املواد املباشرة

امللحقــة  املباشــرة  التكاليــف 
بالروبوتات

االستهالك
**** الصيانة الدورية 

**

**
*
*

التكاليف الصناعية غير املباشرة

مواد غير مباشرة
اجور غير مباشرة

استهالك وصيانة  ) االت البسيطة 

)
ايجار

**** قوى محركة ... الخ 

****** اجمالي التكاليف الصناعية 

و باملقارنــة بني اجلدول رقــم ) 1 ( ) 
قائمــة التكاليــف االعتيادية ( مع 
اجلــدول رقم ) 2 ( ) قائمة التكاليف 
بعد اســتخدام التقنيات الذكية ( 

فان االختالفات ستتمثل باالتي :
1 - مت اســتبعاد التكاليف التالية ) 
االجور املباشرة من عنصر التكاليف 
املباشرة ، تكاليف املناولة و تكاليف 
عنصر  مــن   ) الطبيعــي  التلــف 

التكاليف غير املباشرة  .
2 - مت اضافة تكلفة االســتهالك و 
الدورية للمكائن  الصيانــة  تكلفة 
او الروبوتات التي حلت محل االيدي 
العاملة البشــرية ضمــن الكلفة 

املباشرة .
قد يتبادر الى الذهن السؤال التالي 
وهــو : اذا كان هــدف الشــركات و 
منظمــات االعمال من اســتخدام 
التقنيــات احلديثــة هــو تخفيض 
الكلفة ) وهنا مت التخلص بشــكل 
كبير من كلفة االجور املباشرة ( اذن 
ووفق الراي املقترح اعاله ســتظهر 
كلف اخرى وهي ) كلف االستهالك 
و الصيانــة ( فمــا هــو الفرق في 
النموذج املقترح  . ان االجور املباشرة 
عــادة ما تكون مرتفعــة و قد متثل 
في بعض االحيان نســبة عالية من 
التكلفة املباشــرة  امــا املصاريف 
االخرى اجلديدة فانها حتما ستكون 
باالجور  مقارنــة  جــدا  منخفضة 

املباشرة .
وهنا سيظهر تســاؤل اخر و هو اذا 
كانت تكاليف الروبوتات املباشــرة ) 
وفق النموذج املقتــرح ( منخفضة 
التكاليف  ضمن  تظهر  فلماذا  جدا 
املباشرة ؟ يرى الكاتب ان فصل هذه 
التكاليــف عن تكاليــف الصيانة 
هو  االخرى  للمكائن  واالســتهالك 
ألغــراض التقييم و اإلفصاح لإلدارة 
لكــي تتبني لها فقــرات التكاليف 
للتكنولوجيا اجلديــدة و حجمها و 
لتقدمي البيانــات عن احتياجات هذا 

العنصر .
الســيارات  اســتخدام  اثر  ثانيــا- 
الكهربائيــة  فــي تغييــر عناصر 

التبويب احملاسبي
تشهد االسواق العاملية منذ سنوات 
قليلــة قيام عــدد من الشــركات 
اخملتصة بانتاج الســيارات و اهمها 
 )  TESLA  ( و   )  FORD   ( شــركتي 
التي تعمل على  الســيارات  بانتاج 
االســتغناء  لغرض  الكهرباء فقط 
التي  الســيارات  انتاج  تدريجيا عن 
تستخدم الوقود . وتشير التقديرات 
الدولية الى ان نسبة استخدام هذا 
النوع من الســيارات ) اي السيارات 
الكهربائيــة ( ســيبلغ خالل ال 15 
عشر ســنة او 20 ســنة القادمة 
مــا نســبته ) 25 % ( مــن اجمالي 

السيارات في الطرق.
وهناك نوع من السيارات تعمل على 
النوعني اي على الشحن الكهربائي 
و كذلــك علــى الوقود فــي نفس 

الوقت .
في حالــة تبني شــركات االعمال 

اســتخدام الســيارات الكهربائية 
بشــكل كلي او جزئي فانه في هذه 
تبويب  ان تســتحدث  احلالة عليها 
محاســبي جديد غير مســتخدم 
التي تنفق  التكاليف  سابقا يخص 
بالكهرباء  الســيارات  شحن  الجل 
اذ ال يجــوز ان تبوب تلــك النفقات 
علــى الوقود اذا كانــت تعمل على 
الكهرباء فقط كما اليجوز تبويبها 
ضمن حســاب صيانة التاسيسات 
الكهربائيــة او اجــور الكهرباء الى 
تدفــع لدوائر واملنشــات احلكومية 

املنتجة للكهرباء  . 
احلســاب املقترح ان يكون ) نفقات 
شحن ســيارات الكهربائية ( او اية 
تسمية اخرى مشابهة و الهدف من 
ذلك هو لتحقيق متطلبات االفصاح 
بشكل صحيح  املالية  البيانات  في 
الصــورة واضحة  و لكــي تكــون 
للشــركة  التنفيذية  االدارة  امــام 
الكهربائية  للســيارة  املستخدمة 
بخصــوص مقــدار التكاليف التي 
تصرف على الســيارات الكهربائية 
) الناجمة عن االســتهالك الفعلي 
لتلك السيارة ( خالل فترة معينة . 

العمالت  اســتخدام  اثــر   - ثالثــا 
الرقميــة ) BITCOIN ( في التداول 

واالستثمار
خالل العامــني 2016 و 2017 ارتفع 
التــداول بالعمــالت الرقميــة ) او 
البيتكوين أبرزهــا  ومن  املشــفرة 

Bitcoin ( و ارتفع معها ســعر تلك 
العمالت لتصل في الربع األخير من 
عــام 2017 الى حدود )20( ألف دوالر 
قبل ان تنخفــض الى حدود ال ) 4 ( 
أالف دوالر خــالل العام 2018 ، و في 
بداية شهر كانون األول 2020 عادت 
العملة الرقمية ليرتفع سعرها الى 

حدود ) 19 ( الف دوالر .
  لقد بــدا عدد من الشــركات في 
العالــم بالتــداول ملنتجاتها وفقا 
للعمــالت الرقمية كما ســمحت 
في  كما  املركزيــة  البنــوك  بعض 
معينــة  اوروبيــة  دول  و  الصــني 
رغــم حتذيرات صندوق  بها  التداول 
تداولها  ، فضــال عن  الدولي  النقد 
بني االفــراد واعتبارها ) اصل مالي ( 
يصلــح لالســتثمار ، و بالرغم من 
املشفرة  العمالت  ســعر  انخفاض 
خالل العام 2018 اال ان استخدامها 

في التعامالت الدولية ال زال قائما .
  يفترض الكاتب ان هناك احتمالية 
للشــركات في املستقبل للتعامل 
الرقميــة في مجالني  العمالت  مع 

هما :
1 - فــي البيع والشــراء للمنتجات 
مقومة بســعر العملة املشفرة اي 
انهــا تعد عملة قائمــة بحد ذاتها 
للتــداول كما هو احلال فــي تداول 

العمالت النقدية  .
2 - فــي االســتثمار باعتبارها اداة 

مالية .
يرى الكاتب انه في حالة االستخدام 
في معامالت البيع و الشراء ) اجملال 
االول ( يجــب اســتحداث مقاييس 
لسعر الصرف لهذه العملة السيما 
ان حركة الهبــوط واالرتفاع لقيمة 
العملة الرقمية يكون بنسب عالية 
جدا وهــذا ما مت ما بــني بداية عام 
2017 و نهايتــه ) ارتفاع بحدود 20 
ضعف الــى 20 الف دوالر تقريبا ثم 

انخفض في نهاية الســنة بحدود 
500 % الى ســعر 4000 دوالر تقريبا 
( و ظل مســتقرا عنــد حد اقل من 
)10( االف دوالر لغاية شــهر كانون 
االول 2020 حينما وصل سعره الى ) 
19 ( دوالر كما متت االشاره اليه انفا  
،  ان هذا االمــر يتطلب وضع معيار 
محاســبي خــاص بــه او ان تصدر 
تفســيرات من قبل مجلس معايير 
احملاســبة الدولية بهذا الشــان  اذ 
قد يصعب تطبيق معيار احملاســبة 
الدولي رقــم )21( اخملتص بـــ ) اثار 
التغييرات في اسعار صرف العمالت 

. ) IAS 21 ( ) االجنبية
  في اجملال الثاني  حالة االســتثمار 
واعتبارها ) اداة مالية لالســتثمار ( 
يقترح الكاتب تطبيق معيار االبالغ 
املالي الدولي رقــم  اخلاص باالدوات 
اداة  ( باعتبــاره   IFRS 9   ( املاليــة 
او معيار  البيع  محتفظ بها لغرض 
االبالغ املالي الدولــي ) IFRS 7 ( . و 
العادلة  القيمــة  قياس  بخصوص 
للعملــة الرقمية يقتــرح الكاتب 
اســتخدام معيــار االبــالغ   املالي 
الدولــي )  IFRS 13 ( ضمن مدخل 
العرض  اسعار  الى  املستند  التقومي 

و الطلب .
رابعا - اثر التطور التقني في تقادم 

مخزون االنتاج التام
  مما ال شــك فيــه ان التكنولوجيا 
اثــرت بشــكل كبير على  الذكية 
نوعيــة و كميــة املنتجــات على 
مســتوى العالم ال سيما ما يخص 
)الهواتف النقالة و اجهزة احلاسوب 
و االجهزة التقنيــة االخرى( ، حيث 
ان الشــركات املنتجــة و لغــرض 
العلمي من حيث  االنتــاج  مواكبة 
احلجم و النوعيــة واملميزات قامت 
بتنويــع منتجاتهــا مــن االجهزة 
الواسع  االستخدام  بسبب  الذكية 
لها مــن قبل قطاعــات االعمال و 
االفراد بحيث اصبح ابتكار املميزات 
و االنــواع يختلف و يزداد بشــكل 
متســارع ســنويا و احيانا فصليا . 
كما تقوم تلك الشــركات باالنتاج 
الواسع لغرض احلصول على حصة 

سوقية في االقتصاد الرقمي .
  ان هــذا التســارع فــي التقنيات 
االنتــاج جعل  في  زيــادة  يصاحبه 
املنافســة عاليــة بني الشــركات 
املنتجة و يصاحبــه بقاء عدد كبير 
مــن االجهزة غير مباعــة  لكونها 
اصبحــت متقادمة بســبب ظهور 
نوعيات اخرى او مميزات اخرى ) انتاج 
جديد ( خالل اقل من سنة او احيانا 
في املوسم الواحد و هذا قد يسبب 
حصــول خســائر لدى الشــركات 
املنتجة حيــث ان البضاعة املنتجة 
في تاريخ معني قد تصبح متقادمة 
مــن الناحيــة التكنولوجيــة بعد 

نصف سنة او اقل من ذلك بكثير .
يقتــرح الكاتب انه لغرض جتاوز هذا 
االثر لتقادم اخملزون  خاصة في حالة 
كون حجم االنتاج من تلك الســلع 
كبير ان يتم تطبيق معيار احملاسبة 
الدولــي  ) IAS 37( ) اخملصصــات و 
االصول وااللتزامات احملتملة ( . حيث 
 IAS(  ان معيار احملاســبة الدولــي
2( اخلــاص باخملزون و عنــد معاجلته   
لتقومي اخملزون يكون في نهاية الفترة 
) عند اعداد القوائم املالية (   وعلى 
اســاس التكلفة او صافي القيمة 
القابلة للتحقــق ايهما اقل ، حيث 
ان تلــك املعاجلة للحالــة اعاله قد 
تسبب خســائر كبيرة للشركة ال 
ســيما انها تتم عند اعداد القوائم 

املالية في نهاية السنة املالية .
  لذلــك يقتــرح الكاتــب ان على 
الشــركة الصناعية ) للحالة اعاله 
( ان تنشيء التزام وفقا للمعيار 37 
عند االنتاج التام الي ســلعة يتوقع 
معها ان تنخفض خــالل فترة اقل 
من ســنة ) الســيما اذا كانت فترة 
التقادم املتوقعة اقل من 6 اشهر ( و 
ليس االنتظار الى حني اعداد القوائم 
املالية . كما ميكن ان يتم اعداد هذا 
االلتزام في حالــة ركود املنتوج في 

اخملازن الى السنة التالية او بعدها .
  يهــدف الباحث في هــذا اجملال ان 
انشــاء مثل هذا االلتزام عند توقع 
االدارة و من خالل حالة الســوق ان 
انخفــاض قيمة اخملزون  ســيكون 
بشــكل كبير بحيث قد يصل الى 
اقــل مــن ) 50 % ( مــن الكلفة و 
بالتالي قد يســبب خلال عند اعداد 

البيانات املالية و كشف الدخل .

اهمية التقنيات الذكية في الفكر المحاسبي
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...النــص ص126( على الرغم من  رحم 
أن تصــرف عائلــة زوج االم اآلنف الذكر 
يكشف _ كما أشار النص الى التشدد 
الدينــي ، إاّل أنــه ال يتقاطع مع املوقف 
الديني من احلجــاب ، لذا لم جند ضرورة 
لصوت املؤلف الــذي تدّخل ليطرح رأيه 
في هذه القضية التي يحاول تكريسها 
في النص الروائي بعّدها خالفاً اكتسب 
الصفــة الدوغماتية ، وعلى مســتوى 
دوغماتية اخلالف الطائفــي فإن الرواية 
الى  تدخــل  )روزالني(  وعبــر مذكــرات 
منطقة احلرب األهلية الدائرة في سوريا 
التي  االنتهاكات  حجم  عن  لتكشــف 
تقوم بها اجلماعات اإلسالمية املسلحة 
بحــق املدنيني من العلويني والشــيعة 

وحتى املسيحيني وامللل األخرى. ويعتمد 
النص على بعض الوقائع والفواكه التي 
الالذقية وأســاليب  ريــف  حصلت في 
القتــل والذبح الوحشــي الــذي طال 
 ، والشــيوخ  والنســاء احلوامل  الرجال 
)روزالني( فــي مذكراتها إلى  وتخلــص 
نتيجة أو كشــف للموقف السياسي 
عبر هذا النص ) يســوء بعضهم قولي 
أن العربي خائن ، مرتزق ويحلُّ دم أخيه ، 
رأيي الشخصي هذا ماكنت ألُثبته هنا 
لو لم يكــن خالصة مراقبة دقيقة وعن 
كثــب جملريات احلرب ، لســت هنا احتدث 
الروسية ونصف  روزالني نصف  بصفتي 
الســورية ..أحتدث هنا بصفتي السورية 

مئة باملئة ...النص. ص 177(.
 . لقــد حاول النــص الروائــي ) الوجه 
اآلخر الضباب( طرح مقارنة أو كشــفاً 
الثقافتــني مختلفتني متاما ، األولى هي 
مكونات الهوية الثقافية لبطلة الرواية 
التي كّونتها الســنوات العشــر التي 
والتي  قضتها منذ والدتها في روســيا 
شــّكلت الهوية الدينية مركزاً انبثقت 
البطلــة وكذلك  عنه جميــع مواقف 
الشــخصيات األخرى ، فهــي تصّرح ) 
انبثق وعيي الديني بوالدتي وسط أسرة 
األديان  ارثذوكســية حتترم  مســيحية 
، ليســت لديها عقدة جتــاه دين منها 
...النــص ص 167(. والثقافــة الثانيــة 
هي ثقافة مضادة متّثلــت في اإلقصاء 
والدوغماتيــة إزاء األديــان والطوائــف 
والسلطة الذكورية التي مّثلتها عائلة 
وأوالده  روزالــني وزوجتــه  والد  )ثــروت( 

واجلماعات اإلسالمية السلفية.
وفي الوقت الذي متكنت فيه الرواية من 
طرح وجهة نظرها كما أكدتها قراءتنا 
لدوغماتية اخلالف في مستوياتها اآلنفة 
بحيثيات  الدقيقة  اإلحاطة  وفق  الذكر، 
تكوين اجملتمع الروســي والسوري ، فإن 
النص قد اعتمــد آليات وتقنيات روائية 
التشــويق  عامل  توفير  في  أســهمت 
ملتابعة األحداث التي امتدت على قسمي 
الرواية التي اهتم قسمها األول بتكوين 
خلفية الوضع االجتماعي للشخصيات، 
عبر استخدام ضمير الغائب / هو الذي 

تكّفل بســرد تلك اخللفيــة املتضمنة 
ظروف لقاء )ثروت( بالروسية )كرستينا( 
ونشــوء عالقة حــب تكللــت بالزواج 
الثاني لـــ )ثروت( دون أن يذكر لها زواجه 
لوا فيما  االول مع وجود ثالثة أبناء شــكّ
بعد قلقاً هوياتيــاً البنتها )روزالني( بعد 
اصطحابها من قبل أبيها إلى سوريا إثر 
ها في روســيا. لقد متكن النص  وفاة أمِّ

عبر اســتخدام الراوي العليم من رسم 
اإلطار الســردي ملا ســيأتي من أحداث 
شكّلت بؤرة مركزية للكشف عن رؤية/ 
وجهة نظر الرواية في طبيعة االختالف 
الهوياتــي بكل مســتوياته وحتوله إلى 
خالف اكتســب صفة العنف متّثل في 
العديد من املواقف ســواء كان في بيت 
أبيها أو في املدرسة أو في املكان الثالث/ 

الفصائل  املســلح بني  والنزاع  الشارع، 
اإلســالمية علــى اختــالف توجهاتها 
الســلفية أو التقليديــة ، فقــد كان 
هذا القســم األول من الرواية محيطاً 
له  املكونة  واألطراف  االختالف  بطبيعة 
، لذلك كان استخدام ضمير الشخص 
الثالث/ الراوي العليــم مبّرراً وصحيحاً 
، خاصــة فيمــا يتعلق برســم مالمح 
االجتماعية  ومكوناتها  الشــخصيات 
والفكرية، فيما شــّكل القسم الثاني 
الذي يحتلُّ نصف مســاحة الرواية  _ 
دفتر مذكرات روزالني _ الذي ارسلته إلى 
خالها )اندريه( بطــرد بريدي وهو عبارة 
عن ســيرتها الذاتية منــذ وجودها في 
ســوريا مع أبيها وعائلته، وقد شّكلت 
هذه السيرة مادة حكائية للرواية األولى 
العربي  األديب  صديقهــا  يكتبها  التي 
)وجدي زينل ( الذي تعرفت به عبر وسيلة 
الفيسبوك ، تلك الرواية املفترضة التي 
العربي،  زينل(  )وجدي  الروائي  سيتكفل 
رمبا هو الروائي )كرمي صبح ( كاتب الرواية 
الراوي  تكّفل  حيث  الدراســة،  موضوع 
كلي العلم وهنا )روزالني( وباســتخدام 
ضميــر املتكلــم،  للوصول إلــى أبعد 
للبوح مبعاناتها  نقطة في شخصيتها 
الداخلية إزاء ما يحصل لها من تعنيف 
وتعامــل بعّدها مســيحية وابنة األب 
، إذ ال ميكن اســتخدام غير الراوي كلي 
العلم لإلخبار عن مكنونات الشخصية 
لها.  يحصل  ممــا  وموقفها  الداخليــة 
ولعل االســتفادة من تقنيات التواصل 
االجتماعــي واإلنترنت قد أضاف للرواية 
أبعاداً معاصــرة متثلت في توظيف تلك 
التقنيات على صعيد تشــّكل العالقة 
العاطفية وروايــة األحداث وفق تقنيات 
امليتاسرد وظّلت نهاية الرواية مفتوحة 
باإلشــارة إلى مفردة ) بــدأت( للتدليل 
علــى بقاء الوضــع االجتماعي وفواعل 
اخلــالف قائمة وكذلــك التعامل معها 
الشرق  إلى  تشــير  واضحة  بدوغماتية 
امللتهــب بأوراق اّدعــاء امتالك احلقيقة 
لــكل فصيل من الفصائــل والطوائف 

املتناحرة.

عبد علي حسن

إن هــذا االقتالع القســري بفعل انتهاء 
مهمة والدها ليعود إلى وطنه ســوريا ، 
سيكون ســبباً من عوامل عدم متكنها 
من االندمــاج في بيئة الوطــن البديل، 
وبالتالي ســيكون ســبباً في متّسكها 
لفواعل هويتها األولى وســيكون سبباً 
ثالثــاً في تصّرف اآلخريــن العنيف الذي 
اتخذ أشــكاالً متعددة ازاءهــا بدءاً من 
زوجــة األب وإخوانهــا مــن أبيها وحتى 
األشــخاص اآلخرين ، كما حصل حني مت 
تتويج روزالني )ملكة جمال( في املدرسة 
، فجّن جنون العائلة من األب وزوجة األب 
وأخوتها من أبيها ) جّن جنون ابي وأخوتي 
، فقــدت زوجة أبــي أعصابهــا ، يومها 
اشترك اخوتي األوسط واألكبر في ضربي 
، وبعــد عودتي إلى البيــت ، اخي االكبر 
العنصرية  عباراتــه  أســمعني  حافظ 
...؛ أنِت مســيحية قبيحة، انت صفراء، 
انت بشعة، لن أســمح لك بالعودة إلى 
املدرســة ....النص ص 112( ، ويتبدى في 
النص الســالف اخلطاب الدوغماتي في 
إلى موجهات  األُسري احملتكم  املستويني 
وثوابــت اجملتمع البطريركــي / الذكوري 
واألبــوي ، والدينــي الــذي يحتكم إلى 
الديانات  الراسخ في موقف اإلسالم من 
األخرى ، ففي املستوى االول متاهت زوجة 
األب مــع املوقف الذكوري فاصطّفت مع 
موقف األب واألبنــاء من ظهور »روزالني« 
كملكة جمال في املدرسة وانها ستكون 
املنافي  بالشــكل  اآلخرين  لرؤية  عرضة 
واألعراف االجتماعية  لألخالق اإلسالمية 
عّد  وميكن  الســوري/العربي.  اجملتمع  في 
موقــف زوجة األب هذا مــن قبيل احلقد 
الدفــني لروزالني باعتبارهــا ابنة الزوجة 
الثانيــة ، وانها تتحني الفــرص لإليقاع 
بهذه االبنة وإظهار امتعاضهم وحقدها 
عليها ، إاّل أن صــوت املؤلف يظهر على 
نحو تقريري في النــص اآلتي )بل بلغت 
بهــم قســاوتهم وال مرؤتهــم _ على 
تشــددهم الظاهري في الدين اإلسالمي 
الذي يفترض به أنه دين ســماحة وصلة 

دوغماتية الخالف في رواية »الوجه اآلخر للضباب« 

أحمد الناجي

يحوز األســتاذ جليل اجلبــاوي على قلم 
متدفق ومنساب بتلقائية النوايا الطيبة 
علــى إيقاع احملبــة الطافحــة من ذات 
صاحبه التــي تفيض من القلب النابض 
شوقاً وحميمية، حيث يعيش بني أوساط 
الناس، قريباً من نبض حياتهم، وال يعرف 
االنعزال عنهم، ووجد أن ممارسة العاطفة 
في الوفــاء ملدينته وأهلها من املمكن أن 
يتأتى حني يظلل ســطور كتاباته بفيء 

من أشجار احملبة الوارفة.
بدأت حكايته مع األدب عبر غواية الكتابة 
يتنقل وسط  القلم، وصار  تلبست  التي 
باالتساق مع  واحلوادث،  األحداث  مجريات 
الزمــن املتحرك ما بــني املاضي واحلاضر، 
يسلط الضوء نحو تفصيالت أثيرة حول 
الذاكرة املكانية، ويلتقط من بني تضاريس 
مدينة احللة املتنوعة شــواهداً عن حياة 
البشر، يوثق على نحو من اإليجاز الوافي، 
حملات من السّير الذاتية، متناوالً نخبة من 
ناســها، منتقاة من مختلف الفضاءات 
االجتماعية احلافلة باألنفاس والذكريات، 
ممن عاشــوا فوق أدمي هذه األرض الوديعة، 
وشــربوا من مــاء واهب احلياة )شــط 
احللة(. فكتب عن قســم مــن األموات 
)رحمهم اهلل(، ممــن تركوا بصمتهم في 
احلياة، فأعاد أثرهم بعد أن صار طوياً في 
متاهات النسيان، ومعرضاً للزوال بحكم 
الزمن، واهتم بقسم آخر من األحياء، دون 
أن ينظر الى الفوارق في الدين والطائفة 
واللون والِعرق، وال ضير عنده إذا ما تنوعت 
مكانتهم  االجتماعية  حياتهم  شــؤون 
إذا ما  أو حتى  مســتوياتهم وهيئاتهم، 
اختلفت قيمة حتققاتهم بني املســتوى 
اخلاص، وانحصر على الذات، أو الذي تبني 

تأثيره واضحاً على اآلخر، وانعكس على 
اجلانب العام، فقد شــكلوا مبجموعهم 
املعبرة عن حضور  التجربة اإلنســانية 
الهيئة االجتماعية في التاريخ املعاصر 
التاريخ  الى أعماق  الغائرة  املدينة  لهذه 

املمتد الى أول العصور. 
لقد ذهب أستاذنا اجلباوي إلى أن يؤسس 
توجهه فــي التأرخة عبر هــذا الضرب 
الكتابي على نحو مــن االختالف، لكي 
يضيف شيئاً مســتجداً ومتمايزاً عمن 
ســبقوه في توثيق تاريخ شــخصيات 
مدينة احللة، فخاض غمار هذه التجربة 
بجدية، وليس ألحــد أن ينكر دأبه على 
تقليــب األوراق املطويــة فــي الذاكرة 
حني  السيما  اجلمعية،  أو  الشــخصية 
أهتم بالكتابة حول بعض الشخصيات 
النسوية التي غالباً ما تغافلت الكتابات 
التاريخية عن تدوين دور املرأة في اجملتمع، 
فقــد التفت علــى وجه االنتبــاه الى 
املهمل وراح يجتهد في سبيل أن يعيده 
إلى املنت، ســاعياً الى احلصول على أدق 
التفاصيــل، التقاط مجريــات األحداث 
من خــالل مقابلة بعضهــم في كثير 
من األحيان، متعنيــاً بقصدية الباحث 
التقصي  الناشــدة نحو  املؤرخ  وروحية 
في األعماق بغية اكتساب دقة املعلومة 
التاريخية حول هذه الشــخصية التي 
ترفل بنعمة احليــاة، وجهاً لوجه، أو من 
الى  التــي غادرتنا  تلك ومجايليها  ذوي 
مثواها األخير فــي دار احلق، وفي أحايني 
أخرى فتح قلبه للبعــض ممن التقاهم 
على هدى توجهات الصدفة، وأنا من هذه 
الفئة، حيث حضرت نزعة الكتابة لديه 
أواخر ســنة 2018، بتحريض من رفقتنا 
في مدينة بيروت عني العرب الواســعة 
على العالم الغربي، فراح يستجمع في 
أحاديثــه كثيراً من االســتفهامات عن 

كل ما شأنه امالء دفاتره وحتبير وريقاته 
البيضاء، وجــال متنقالً بني منعطفات 
السنني يرفد هواجسه في هذا الشأن، 
ويطوف بقلمه املعطاء مهموماً بنزعات 
املؤرخ يتعقب أدق التفاصيل عن مراحل 
احليــاة اخلاصــة والعامة مــن دون أية 
مقدمات، وحتقق له ما أراد عبر جلســة 

واحدة ممتدة.
دأب على الكتابة في أول االمر بشــغف 
على شــكل حلقات متتابعة بتقنيات 
حول  )الفيســبوك(  االفتراضي  العالم 
بعــض شــخصيات املدينــة بدوافــع 
اســتعادة ذاكرتها، وفي الوقت ذاته لم 
يغب عن باله التركيز على منحى تنوير 
احلاضر مبا هو مشرق من املآثر اإلنسانية 
في جتارب املاضي. فبدأت ماكنة املشغل 
اهتمامات  عن  تعبيراً  بالدوران،  الكتابي 
متســقة مع اخللفيــة الثقافية الثرية 
والذاكرة املكتنــزة، ومبرور الوقت تنوعت 
عنهــم، حيث  املكتوب  الشــخصيات 
ســّلط الضوء على مختلف أوســاط 
مدينة احللة، وازدادت أعدادهم، فتوسدت 
املادة املنجزة فوق أختها الثانية، وصارت 
إضمامــة حاويــة على تشــكيلة من 
األيقونات احللية، السيما بعد أن حظيت 
تلك الكتابــات بأصداء املتلقني، فحرص 
على اكتمال الرؤيــة بضم كافة الردود 

االخوانية والتعقيبات االيضاحية.  
 أصبحت املدونات املتكاثرة تغوي العقل 
وتغــري العني، وال يذبــل احللم في ظل 
التأمالت، بل أخذ يكبر ويكبر.. ويتوسل 
انبثــاق فكــرة، والبد لهــذه الصورة أن 
تكتمــل إذن، فــي أن تكون بــني دفتي 
كتاب ورقــي، وفعالً حتول احللم الى واقع 
ماكنة طباعة  تلقفتــه  ملموس، حني 
دار الفرات في احللة، وصدر الكتاب األول 
كأحد منشــوراتها، بعنوان )شذرات من 

ســيرة حياة شــخصيات حلية(، وصار 
الدؤوب  العمل  ملواصلة مســار  مرتكزاً 
في هــذا اجملال التوثيقــي، وال أحد مثل 
املنجز،  الكاتب يتحســس مذاق صدور 
فتعالت الهمة مع حالوة حتقق أول جزء 
املبذولة،  اجلهود  وتعاظمت  الكتاب،  من 
وكبــر اإلجنــاز شــيئاً فشــيئاً بصورة 
تدريجيــة، متنامياً مبرور الزمن الى ثالثة 
أجزاء من القطع الكبير. صدر اجلزء األول 
سنة 2017، بعدد )407( من الصفحات، 
تناول فيها )175( شخصية. وجاء الثاني 
بعد عام 2018 بـ)448( صفحة، يضم بني 
دفتيه ســيرة )138( شخصية. وأعقبه 
الثالث ســنة 2021، صفحاتــه )484(، 
محتوية على )126( شــخصية. وبذلك 
بلغ عدد الشــخصيات التي تنقل قلم 
املدينة، راصداً  )أبو كرمي( بني تضاريــس 
حيــاة الناس فيها بغيــة تدوينها نحو 
)21( امرأة.  )439( شــخصية، بضمنها 
وأملنا أن يظل األستاذ اجلباوي )أمد اهلل 
في عمره( مواظباً على اســتدامة هذا 
املنجز الكتابي وامتاعنا باالستمرار على 
انتاج املزيد واملزيد من هذه الكشوفات.    
أُحيــي بحرارة صديقــي الفاضل جليل 
اجلباوي، وأشد على يديه مباركاً حتققات 
هذا الفعل الكتابــي، املتبدية في وضع 
النقــاط على حــروف الذاكــرة احلّلية، 
والبد لي أن أشــيد بجهــوده املضنية 
التي فتحت لنا األبــواب والنوافذ على 
مخزونــات وفيرة من التاريخ االجتماعي 
ملدينــة احللــة، متجلية مبــا رصده في 
مثابرته على تدوين السير الذاتية لعدد 
كبير مــن الشــخصيات احللية، حيث 
قادتنــا إلى معرفة تفاصيــل من تاريخ 
املدينــة اخملبوءة، وكشــفت في الوقت 
ذاته عن الكثير من األسرار الغائبة حول 

حياة أهلها الطيبني.

نقاط على حروف الذاكرة الحّلية

مالئكة السماء مستلقون على األرض

لقد حاول النص الروائي ) الوجه 
اآلخر الضباب( طرح مقارنة أو 

كشفًا الثقافتين مختلفتين 
تماما ، األولى هي مكونات 

الهوية الثقافية لبطلة الرواية 
التي كوّنتها السنوات العشر 

التي قضتها منذ والدتها في 
روسيا والتي شّكلت الهوية 

الدينية مركزًا انبثقت عنه 
جميع مواقف البطلة وكذلك 

الشخصيات األخرى ، فهي 
تصرّح ) انبثق وعيي الديني 

بوالدتي وسط أسرة مسيحية 
ارثذوكسية تحترم األديان ، 

ليست لديها عقدة تجاه دين 
منها ...النص ص 167(.

شيو تشي

هؤالء املستلقون على األرض
فقر ومعاناة وضعف

يتجلى بهم
رأيت أجسادهم مغطاة برمل وغبار

رمل احلياة ورمل القدر
تغطيهم وتبتلعهم

وأنٍت أيتها املالك
زوجة أّي رجل؟

واالبنة الغالية ألّي أب؟
وأم أي طفل؟

كيف تستلقني على األرض؟
أين املقاعد؟ األرض باردة جًدا

أنت في حاجة لتدفئي جسدك
امللساء األشبه بقطعة يشم  هل بشرتك 

مرمرية
 تشعر بلسعات البرد القاسية؟

ال فراش
ال وسادة

ال ماء ساخن
ال استحمام

الورود تزهر في الليل البارد!
ممنوعة أنِت من خلع معطفك الواقي

وقبعتك وحذائك

تدثري بزيك الكامل
حافظي على وضع احملارب

ففي أي وقــت ميكن أن تزحفــي وتواجهي 
العدو

وتالقي اخملاطر.
ليل أم نهار اآلن؟

ظهيرة أم صباح باكر؟
أنٍت أيتها احملاربة تعملني ليل نهار

تخور قوتك، فتستريحني
تستريحني لبضع دقائق

ما زالت وحدة الرعاية املركزة تخنق األنفاس 
في أحالمك؟

وتخنق الواحد تلو اآلخر

وأنت تقاتلني في يأس
. بينما األرواح تزهق

أيتها املالك
ابنة اإلله

الطهارة والنزاهة والنقاء
هي عقيدتك

احلب واحلكمة
هما ديانتك

.“اجلميع محاط باملالئكة”
أنا على يقــني من أنكن أيتهــا املالئكة ال 

تعرفن
اخلوف

ورغم آالف املصابني

ورغم تفشي الوباء في ووهان
أننت الشجاعة التي ال تخاف.

تعريف الشاعرة
شــيو تشــي ولدت في يونــان وحصلت 
على درجة الدكتوراه في األدب. من أشهر 
أعمالها الشــعرية “الشــعر الصخري” 
و”احلــب يجلــس علــى اجلانــب اآلخر”. 
حصلــت على العديد مــن اجلوائز األدبية 
مثــل جائزة مجلــة أكتوبر في الشــعر، 
وجائزة هوشي للشعراء الشباب، وجوائز 

أدبية أخرى.
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في »ضربة حظ« أميركي يربح مليار دوالر 
فــاز العــب يانصيــب محظوظ مــن والية ميشــيغان 
األميركية، باجلائزة الكبــرى التي تبلغ قيمتها مليار دوالر 

أميركي.
 »Mega Millions« وبحسب املنظمني، فإن اجلائزة الكبرى

من أكثر اجلوائز قيمة على اإلطالق في اليانصيب.
وتطابــق تذكرة واحدة جميع األرقام الســتة 4 و 26 و 42 
و 50 و 60 و 24 وهي ضرورية للفــوز باجلائزة املقدرة مبليار 
دوالر. وميكن للفائز، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، 
االختيار بني املدفوعات طويلة األجل أو دفع مبلغ إجمالي 

له قدره 739.6 مليون دوالر، بعد قطع قيمة الضرائب.
وتعد اجلائزة ثالث أكبــر جائزة لوتو منذ عام 2016. وذهب 
الفوز باجلائزة الكبرى القياســية في »Powerball« البالغ 
قدرها 1.586 مليار دوالر، إلى ثالثة أشــخاص من تينيسي 
وفلوريدا وكاليفورنيا، وكان لكل منهم األرقام الفائزة في 
عــام 2016. وقد حقق أكبر فائز باجلائــزة الكبرى الفردية 
أرقام »Mega Millions« مقابل 1.537 مليار دوالر في أواخر 

عام 2018.

قصر مطلي بالذهب بسعر زهيد
كشــف تقرير ذا صن، أن قصر مطلــي بأكمله بالذهب 
معروض للبيع مقابــل ثالثة ماليني دوالر فقط، األمر الذي 
تســبب في صدمة الكثير بسبب سعره القليل في ظل 

مميزاته املتعددة.
يذكر في التقرير أن الكثير قد يقولون أن ســعره خيالي، 
خاصة إنه مت بناؤه على وفق الهندسة املعمارية الباروكية 
واإلمبراطورية، الكائن في منطقة إيركوتسيك الروسية، 
ولكن هناك شــرط صعب قد يرفضه الكثير لشراء هذا 

القصر أو العيش فيه.
وفقاً للتقرير، أن الشــخص الذي ســيقوم بشراء القصر 
عليه أن يتحمل العيش في ظل درجات حرارة تقل عن 50 

درجة مئوية حتت الصفر في فصل الشتاء.
مت تصميم الديكورات الداخلية من الغرانيت والرخام على 
طراز القصور، باســتعمال عناصر من الطــراز الباروكي 
واإلمبراطــوري، وعدد من املواد الفاخــرة والباهظة، حيث 
طلي بالذهب، ويحتوي على ثريات ضخمة وأرائك ملكية 

وكراسي بذراعني وسجاد مزخرف فاخر.

عامل يتسبب بتلف جرعات لقاح موديرنا 
تعرض ما يقــرب من ألفي جرعة من لقــاح كورونا الذي 
تنتجه شركة  »موديرنا« األميركية للتلف في مستشفى 
بوســطن، ألن عامل نظافة أوقف عــن طريق اخلطأ عمل 

الثالجة التي حفظت بها.
وذكرت قناة تلفزيون »إي بي ســي« أن احلادث حصل بوالية 
ماساتشوســتس وأبلغها كايل توتو، مممثل املستشفى، 
بأن »الثالجة كانت في مكان آمــن ومجهزة بنظام إنذار. 
وتبني أن الثالجة لم تكن موصولة بالكهرباء، ألن موظفا 
متعاقدا نزع عن طريق اخلطأ الوصلة الكهربائية في أثناء 

التنظيف«.
وأفيد بان حتقيقــا يجري حاليا في احلــادث، ويجري أيضا 
التحــري عن أســباب عدم عمل جهاز اإلنــذار املثبت في 

الثالجة.
وأفــادت القناة التلفزيونية بان لقاح موديرنا ميكن حفظه 

بني درجيتني الى ثماني درجات  مئوية ملدة 30 يوما.

ملونشريط
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جسم املراهق يتعرض لتغيرات 
تدعيمها  يجــب  كثيرة  بدنية 
بتناول النظام الغذائي الصحي 
واملتــوازن، مــا يســاعد على 
احلصول على الطاقة والعناصر 
من  يحتاجها  التــي  الغذائية 
األطعمــة واملشــروبات ، األمر 
الــذي يســمح لنمو جســم 

املراهق وتطوره بشكل مالئم
في  مهمة  مرحلــة  واملراهقة 
بداية حتول  الفرد، فهــي  حياة 
الفــرد إلــى مرحلــة النضج 
واكتمال النمــو، وتبدأ مرحلة 
إلى  الطفولــة  مــن  االنتقال 
الرجولــة أو األنوثــة، لذلــك 
والـذي  السريـع،  بالنمو  تتميز 
االهتمـام  إلـى  بـدوره  يحتـاج 
الصحـي  الغذائـــي  باجلانـب 

للمراهـق. 
الدكتورة عاليا  التغذية  خبيرة 
صالح تقــول ان تنــاول األكل 
الصحــي ال يعنــي االمتنــاع 
املفضلة  األطعمة  تنــاول  عن 
للمراهــق، لكنه يعنــي تناول 
األطعمــة اخملتلفــة والتقليل 
التي  واملشروبات  األطعمة  من 
حتتوي على نســبة عالية من 
الدهون والسكريات، أو تناولها 
في أوقـــات أقـــل وبكميـات 

أقـل.
واكدت الدكتــورة عاليا صالح 
املتكامل  الصحــي  الغذاء  ان 
بالبروتــني  غنــي  للمراهــق، 
والفســفور  والكالســيوم 
وعلى  واملعــادن،  »د«  وفيتامني 
الغنية  املراهق تنــاول االغذية 
بالكالسيوم مثل احلليب واجلنب 
والبــر، إضافة إلى األســماك، 
الفاكهة  مع  البرتقال  وعصير 

واخلضروات امللونة.
واوضحت ان فيتامني »د« مهم 
جداً لتقوية العظام، وهو يعمل 
علــى امتصاص الكالســيوم 
يســبب  ونقصه  العظام،  في 
العديد من املشكالت الصحية 
الظاهرة والكامنة من االكتئاب 
أن  أو ســقوط للشــعر، كما 
يجعل  الفيتامني  هــذا  نقص 

لإلصابة  عرضــة  الشــخص 
باألمراض املناعية.

كمــا اكــدت علــى اهميــة 
»األوميجا  الدهنــي  احلمــض 
3« الذي يلعــب دوراً كبيراً في 
حتسني التركيز والنمو العقلي 
والذهني لــدى املراهق، ويوجد 
في املكسرات مثل اجلوز واللوز 
والفستق الســوداني والبندق، 
مثل  واألســماك  واألفــوكادو 

الساملون والتونة.
وقالت انه البد من االبتعاد عن 
إتباع ريجيم قاٍس أو خاطئ في 
هــذه الفترة احلرجــة »مرحلة 
املراهقــة« التي يبدأ اجلســم 
ينمو فيها بصورة سريعة جداً، 
ويحتــاج إلى عناصــر غذائية 

بكميات مناسبة.
أسلوب الغذاء اخلاطئ يؤدي إلى 
الســمنة، وعلى األم االهتمام 
مبواجهــة هذه املشــكلة عن 
ســليم  صحي  نظــام  طريق 
مناســب، بحيث يكون متوازن 
مــع  الغذائيــة،  العناصــر 
مناسبة،  رياضة  على  االعتماد 
وضــرورة تناول وجبــة اإلفطار 
التي تنشــط عملية التمثيل 
الغذائي على مدار اليوم حسب 

الدكتورة عاليا صالح.
واوضحت ان االمتناع عن تناول 
واجلاهزة،  الســريعة  الوجبات 
املصنعة،  اللحــوم  وكذلــك 
املراهق من  إليهــا  يلجأ  والتي 
باب االستسهال، وطلب األكل 

من خارج املنزل، هنا على كل أم 
إعداد أطعمة صحية ووضعها 
فــي إنــاء احلفــظ بأشــكال 
للمراهق  وإعطاؤهــا  مبتكرة، 

وهو خارج املنزل.
العصائر  اســتبدال  واقترحت 
فائدتها  باجلاهــزة،  الطبيعية 
أكبر وســعراتها أقــل، وخطأ 
األهــل األكبــر، تعبئــة البراد 
بطعام غير صحي من مقليات 
ال  حتى  وحلويات،  وســكريات 
تتســبب ســمنة املراهق في 

إصابته بأزمة نفسية.
بعدم  الوالدين  على  وشــددت 
التأنيب  أســلوب  اســتعمال 
واللوم للمراهق على زيادة وزنه، 
كي ال ينشــأ ضعيفــاً يفتقد 

الثقة في نفســه، بل الوقوف 
املشــكلة  ومعاجلة  بجانبــه 
معــه ووضــع بدائــل غذائية 
بالثالجــة. وان ال مانع  صحية 
مــن تقســيم الوجبــات إلى 
وجبات صغيرة على مدار اليوم، 
األكل  تنــاول  عن  االمتناع  مع 
من  والتقليل  التليفزيون،  أمام 
تنــاول املعجنات، وتوجيه االبن 
ملمارسة رياضة محببة بشكل 

منتظم.
وهناك عدة نقاط اشارت اليها 
عاليا صــالح يجــب ان ينتبه 
اليهــا االهــل قبــل ابنهم او 
العمرية  املرحلة  خالل  ابنتهم 

احلرجة هذه:
أوالً: تخطــي وجبــات الطعام 

ال يســاعد على فقــدان الوزن 
وليس جيداً، ألن اجلســم ميكن 
أن يفتقد بعض املواد الغذائية 

األساسية.
ثانيــاً: إن الفاكهة واخلضراوات 
من  لعديــد  جيــدة  مصــادر 
التي  واملعــادن  الفيتامينــات 
يحتاجها اجلسم في أثناء فترة 
املراهقة، يفضل تناول خمسة 
واخلضراوات  الفواكه  من  انواع 

يومياً.
ثالثــاً: التقليــل مــن تنــاول 
األطعمــة واملشــروبات عالية 
واألمالح  والســكريات  الدهون 
مثل احللويات ولوح الشوكوالتة 
والبســكويت  والكعــك 
واملشــروبات السكرية الغازية 
فالســعرات  واملقرمشــات. 
احلراريــة الكثيــرة تعمل على 

زيادة الوزن وفرط السمنة.
أكواب من  رابعاً: شرب ســتة 
واحلليب  املاء  يومياً،  الســوائل 
اخليار  الدســم هما  منخفض 
ويحتــوي عصيــر  الصحــي. 
الفواكه غيــر احمللى أيضاً على 

السكريات.
خامساً: الشعور بالتعب يعني 
أن اجلســم بحاجــة ملزيد من 
احلديد، والفتيات املراهقات أكثر 
ألنهن  احلديد،  لنقــص  عرضة 
يفقدن احلديــد في أثناء الدورة 
احلصول  ويكــون  الشــهرية، 
على احلديد من اللحوم احلمراء 
وحبوب اإلفطار الغنية باحلديد 

واخلبز.
سادســاً: يســاعد فيتامني د 
علــى بقاء العظام واألســنان 
صحيحــة، واحلصول عليه من 
املصدر  تعــد  التي  الشــمس 
لــه،  والطبيعــي  االســاس 
وهــو متوافر أيضــاً في بعض 
واللنب  البيض  مثــل  األطعمة 
وســمك  والشــوفان  والكبد 
واخلضروات  والفطــر  املاكريل، 

الورقية والفاكهة.
ســابعاً: يســاعد الكالسيوم 
واألســنان،  العظام  بنــاء  في 
األلبان  ومنتجــات  فاحلليــب 
من  الورقية  واخلضروات  األخرى 
املصادر اجليــدة للحصول على 

الكالسيوم.

االم مسؤولة عن الغذاء الصحي المتوازن للمراهق

يدرج اآلالف من البشر حتت بند املفقودين، ليس 
من خــالل حوادث اختطــاف فرديــة، بل هناك 
حاالت لعمليات اختفاء جماعية، ولم يســتطع 
التحقيق اجلنائي أن يتوصل إلى ســبب منطقي 
للحــدث لغياب بعض التفاصيــل أو غموضها، 
وتعد قضايــا املفقودين تلك »حاالت باردة«، كما 
يطلق عليهــا بعض احملللــني اجلنائيني، فال جند 
لها تفســيرات عقالنية، إما ملــرور وقت طويل 
عليهــا ميحو آثار األدلة، أو لوقوف نظريات خارقة 

للطبيعة وراء االختفاء.
رصد موقع »Oddee« بعــض احلاالت التي وقف 

العلم عاجزًا عن تفسيرها.
-   فــي عــام 1953 كان الفريــق »فيليكــس 
مونكال« قابعــاً في قاعدة »كينروس« اجلوية فى 
ميشيغان، حني ظهر جسم مجهول يحلق على 
الرادار، فما كان من مونكال ســوى أن أخذ طائرة 
F-89 للتحقق منه، وقد ذكرت مشــغالت الرادار 
األرضية أن طائرة مونكال حلقت بســرعة 500 
ميل في الساعة باجتاه اجلسم الغريب في أثناء 
عبور شمال بحيرة سوبيريور واستطاعت إغالق 

الطريق عليه.
وأفادت شاشات الرادار أن طائرة مونكال اندمجت 
مع اجلســم الغريب وعند هذه النقطة كالهما 

اختفى، ولم تســتطع فرق البحــث واإلنقاذ أن 
حتــى  أو  وذكــرت جتدهمــا  حطامهمــا، 

سلطات الطيران الكندية أنه لم يكن بالسماء 
وقتهــا أي طائرات مجهولة، ومــن حينها لم ير 

أحد مونكال وال طائرته.
-     فريدريك فالنتيتــش والطائرة الغريبة: عام 
1978 حلق فريدريــك فوق أســتراليا، وأفاد أنه 
يوجد جســم غريب يحلق فوق طائرته وال يعرف 
هويتــه، وبعد قليل انقطع االتصــال بينه وبني 
القيادة واختفى إلى األبد، وبعد ســنوات قليلة 

ادعى رجل أنه وجد طائرة حتتوى على رسالة من 
فريدريك فالنتيتش.

-     دي بــي كوبر، الرجل الــذى اختفى في أثناء 
إخالء طائرة: اختفى دي بي كوبر من على الطائرة 
التي كان يستقلها عام 1971 من أوريجون حتى 
واشــنطن في أثناء إخالئها بعد اختطافها على 
يد مجهولني، ولم يعثــر له على أثر، حتى قالت 
ابنة أخته أنها تسمعه يتعثر في أثاث املنزل في 
الليــل، كما لم يعثر على بصمات داخل الطائرة 
تتطابق مع بصماته، ما يجعله الراكب الشبح 

الذى تبخر في الهواء عقب اختطاف الطائرة.
-    اختفــاء ســكان بانينجتون: ظلت شــرطة 
مدينة بانينجتون األميركية في حيرة من أمرها 
طوال 30 عاماً، حيــث انهمكت في البحث عن 
أشــخاص مختفون من املدينة مــن عام 1920 
حتى عــام 1950، ففي ديســمبر 1949 اختفى 
»جيمــس تيتفورد« من بــني 14 راكب في باص 
يقلهــم إلى ســانت ألبانز، ولم يــره أحد يغادر 
الباص، وفى ديسمبر 1946 اختفت بوال ولدن في 
أثناء نزهتها ولــم يرها أحد منذ حينها أو يعرف 
ســبب اختفائها، أما في أكتوبــر 1950 اختفى 
الطفل »بول جيبسون«، ثماني سنوات، في أثناء 

لعبه مع احليوانات داخل املنزل.

اغرب حوادث االختفاء في التاريخ

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــالل فريق. ماذا 
تنتظر؟ أنت ال تعلم إلى متى يستمر ذلك. من 
ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. 

عزيــزي برج العذراء،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع 
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصعــب من املعتــاد، فال تيــأس وأعثر على 
بدائل. تساءل أيًضا إلى أي درجة ستأثر تلك 

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج اجلوزاء،يتبني حالًيا أن جميع أشكال 
الة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم 
بالصحة واحليوية وخلو ذهنك، وقم في املرتبة 

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

عزيزي برج امليزان، إصرارك اليوم واضح جًدا، 
ولكنــه لن يكــون مفيًدا لــك إذا تصرفت 
برعونــة. قد يتخلى عنــك احللفاء القيمون 
ألنك تصب غضبك من نفسك على اآلخرين 

من حولك.

عزيزي برج القــوس، العمــل اآلن في غاية 
الســهولة بالنســبة لك، ولذلــك، ميكنك 
تخصيص وقتك ملهام أكثــر أهمية، ولكن 

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

عزيــزي برج احلوت،ســوف يتعــرض عملك 
لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت 
قادرًا على إظهار املعرفة السليمة. سُتختبر 
أيًضا في حياتك اخلاصــة، وفي هذه احلالة، 

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

عزيــزي بــرج الدلو،أنت اآلن متفــق مع ذاتك 
بشــكل كامل، وتشــعر بالتناغم التام في 
عملك وفــي حياتك الشــخصية أيًضا. يؤثر 
ذلــك على اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر سالًما داخلًيا واضًحا، 
كما أنك مفعًما باحليوية واحلماس، ونتيجة 
لهدوئك اخلارجي، يشــعر جميع من حولك 

بالراحة في وجودك. 

عزيزي برج األسد،كل ما أنت جزء منه ينتهي 
على أكمل وجه وال أهمية للمشــكالت التي 
تواجههــا. احرص في هــذه الفترة على عدم 
اســتئناف األمور منــذ البدايــة. بالعكس، 
تخلص مما يشغلك يومًيا وال يريحك منذ زمن. 

عزيزي بــرج العقرب، تتزايد املشــاكل التي 
تصادفها في مســارك، ولذلك احرص على 
عدم نفــاذ مواردك البدنية والنفســية. تأَن 
في حتديد املشاكل التي متثل حًقا إعاقة في 

مسارك. 

عزيزي برج اجلدي، لقد وصلت إلى حائط سد 
في الوقــت احلالي، ويبدو أن ال شــيء يحرز 
تقدًما وأنت على وشــك االستسالم. اعتبر 

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

عزيــزي بــرج احلمل،إنك مفعــم باحليوية، 
واألنشــطة الرياضيــة هي طريقــة ممتازة 
إلرضاء هذه الرغبة في احلياة. حيث أنك الئق 
بدنًيا، ميكنك أيًضا االشــتراك في تدريبات 

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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العواصم ـ وكاالت:

أعلــن االحتــاد اآلســيوي لكــرة 
القدم، إقامــة قرعة بطولة دوري 
أبطال آســيا، يوم االربعاء املقبل 
اجلاري،  الشــهر  من   27 املوافــق 
في العاصمــة املاليزية كواالملبور 
مشــاركة  البطولــة  وتشــهد 
قياســية من ناحية عــدد الفرق، 
خالل نســخة عام 2021، حيث مت 
إضافة مجموعتني، واحدة للشرق 
وأخرى للغرب، وتوســيع البطولة 

لتضم 40 ناديا بدال من 32.
وجــاءت أندية الهالل الســعودي 
القطريــان  والســد  والدحيــل 
وبيرســبوليس االيراني والشارقة 
اإلماراتي، في املســتوى األول من 
القرعــة مبنطقــة الغرب.وفــي 
املســتوى الثاني: النصــر وأهلي 
جدة السعوديان وتراكتور اإليراني 
وشباب األهلي دبي اإلماراتي. وجاء 
الوحدات  الثالث كاآلتي:  املستوى 
األردنــي وباختاكور واالســتقالل 
األوزبكيــان وجــوا الهنــدي. أما 
فسيشــمل  الرابــع  املســتوى 
الشــرطة العراقــي وباقي أندية 
املباريات  صعيــد  امللحق.وعلــى 
اآلســيوي  االحتاد  التأهيلية، حدد 
4 مواجهــات ألندية الغرب، وذلك 
في تاريخ 7 نيسان املقبل.ويلتقي 
الغرافــة القطــري مــع أجمك 
الســعودي  والوحدة  األوزبكــي، 
مع القوة اجلويــة العراقي، وفوالذ 
اإلماراتي،  العــني  مــع  اإليرانــي 
والوحــدة اإلماراتــي مــع الزوراء 

العراقي.
وأعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
اجملموعات  دور  قرعة  عن ســحب 
لدوري أبطال آســيا وكأس االحتاد 
اآلســيوي عبــر تقنيــة الفيديو 
يــوم 27 كانون الثانــي 2021 في 

العاصمة املاليزية كواالملبور.
مشــاركة  البطولتان  وتشــهد 
األندية  ناحية عدد  قياســية من 
خالل نســختي عام 2021، حيث 
إضافتني،  مجموعتــني  إضافة  مت 
ومت  للغرب،  وواحدة  للشرق  واحدة 
توســيع البطولة لتضم 40 ناديا 

بدال من 32.
األندية  ارتفع عــدد  املقابــل  في 

املشاركة في دور اجملموعات لكأس 
االحتاد اآلســيوي مــن 36 إلى 39 
ناديــا، حيث مت إضافــة مجموعة 
الوسط.ومن  منطقة  في  جديدة 
بني األندية التي تخوض املشاركة 
األولى في تاريخ دوري أبطال آسيا، 
الدوري  الوحــدات بطل  نادي  يبرز 
األردني، وجوا الهندي، واالستقالل 
كأس  بطل  وصيــف  الطاجيكي 
االحتــاد اآلســيوي مرتــني، فــي 
منطقة الغــرب، وكذلك يونايتد 
سيتي من الفلبني وتامبنيز روفرز 
الفيتنامي،  وفيتل  الســنغافوري 

في مجموعات الشرق.
ويأمل نادي أولسان هيونداي املتوج 
باالحتفاظ  ينجــح  أن  في  حديثا 
بلقــب دوري أبطال آســيا، ليكرر 
إجناز نادي االحتاد الســعودي الذي 
توج باللقــب عامي 2004 و2005.

يشــار إلى أن الفريق الفائز بلقب 
 ،2021 اآلســيوي  االحتــاد  كأس 
سيحصل على فرصة التأهل إلى 
األدوار التمهيدية في دوري أبطال 

آسيا.
وكان االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
أعلن أنه قــام ، بإطالق مجموعة 
متنوعــة ومثيرة من الشــعارات 
والعالمات املرئية اخلاصة ببطوالت 
املنتخبات الوطنية، والتي تتضمن 
التصفيات اآلسيوية وكأس آسيا 
وكأس آســيا للســيدات وكأس 
آســيا حتت 23 عاًمــا، إلى جانب 
األهــم لألندية، وهما  البطولتني 
دوري أبطــال آســيا وكأس االحتاد 

اآلسيوي.
وذكــر االحتــاد على موقعــه، أنه 
سيتم عرض التصميمات اجلديدة 
أمــام اجلماهير من خــالل كافة 

املنصــات فــي بطــوالت االحتاد 
خالل الســنوات املقبلة، ســواء 
القنوات  أو  املباريــات  في مالعب 
التلفزيونيــة أو قنــوات التواصل 

االجتماعي.
وأوضح أنه ســيتم التركيز خالل 
الفترة املقبلة على توفير محتوى 
في  للجماهير  وجــذاب  حديــث 
كافة أرجاء القارة، وذلك من خالل 
القنوات الرسمية لالحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم، مبا في ذلك حسابات 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

متعددة اللغات.
وأضــاف أن االحتاد ســيعمل مع 
شــركائه التجاريني على جتسيد 
روح هــذه العالمــات اجلديدة من 
خــالل مجموعة مــن الفعاليات 
تســتقطب  أن  اخملطط  من  التي 
القارة  أرجاء  اجلماهير من كافــة 

خالل السنوات املقبلة.
اجلديدة  التصميمات  إعداد  وجرى 
من خــالل العمل املشــترك بني 
التجاري  االحتاد اآلسيوي وشريكه 
احلصــري، على مدار 15 شــهرًا، 
وذلــك بعد التواصــل مع أطراف 
مكثفة  دراســات  وإجراء  اللعبة 
في  اجلماهير  اهتمامــات  حــول 
كافــة أرجاء قارة آســيا، وبحيث 
جاءت التصميمات اجلديدة معبرة 

عن روح هذه البطوالت.
واســتلهمت تصميمات بطوالت 
مالعب  من  الوطنيــة  املنتخبات 
كــرة القــدم وألــوان املنتخبات 
الوطنية في قارة آســيا، حيث مت 
التركيز على األماكن التي شهدت 
تتويج أبطال آســيا، ودعم أفضل 
املنتخبات الوطنية وأهم األبطال 
في القارة.وأشار االحتاد إلى أنه من 

أجل تأكيد الترابط بني البطوالت، 
فإن شــعارات كأس آسيا وكأس 
آسيا حتت  للسيدات وكأس  آسيا 
العناصر  في  تتشــارك  عاما،   23
األساسية للتصميم، كما تعرض 
هذه التصميمات الكؤوس اخلاصة 
سيجرى  أنه  بطولة.وأوضح  بكل 
تعديــل هذه الشــعارات في كل 
نسخة من هذه البطوالت، بحيث 
حتمل عناصر محليــة من االحتاد 

الوطني املضيف.
ومــن أجل تســليط الضوء على 
أهميــة التصفيــات اآلســيوية 
- الطريــق إلــى قطــر، وقيمتها 
التجارية، فقد مت تخصيص شعار 
خاص بالدور النهائي من تصفيات 
قطر،  فــي   2022 العالــم  كأس 
الثاني  النصف  في  ينطلق  والذي 
املنتخبات  2021 لتحديد  من عام 
التي ستمثل قارة آسيا في كأس 

العالم.
آســيا،  أبطال  دوري  بطولــة  أما 
والتي حتظى مبتابعــة جماهيرية 
املليار مشــجع  تقــارب  هائلــة 
أغلبهــم من الشــباب القادمني 
من أكبر مدن القارة، فقد حظيت 
والذي  لشعارها،  جديد  بتصميم 
يعــرض كأس البطولة إلى جانب 
الغرب  منطقتــي  متثــل  عناصر 
كأس  بطولة  والشــرق.وحظيت 
االحتاد اآلســيوي بتصميم جديد 
للشعار، والذي يحمل 5 ألوان تعبر 
عن املناطق اجلغرافية اخلمس في 

القارة، عبر تصميم حديث ومميز.
وقال الشــيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس االحتاد اآلســيوي 
»نحن ســعداء ببدء العام اجلديد 
مع تصاميم وشعارات مميزة جلميع 
مســابقات املنتخبــات الوطنية 
واألنديــة، حيث يعمل االحتاد على 
جعل هذه البطوالت أكثر جاذبية 
للجماهيــر وتأكيــد مكانة هذه 
البطــوالت كأهــم فعاليات كرة 

القدم في قارة آسيا«.
وتابــع »أنــا واثــق أن التصاميم 
اجلديدة ســيكون لها صدى كبير 
في كافة أرجاء قارة آسيا والعالم، 
أتطلع ملشــاهدتها  أننــي  حيث 
عبــر كافــة منصــات التواصل 
القنــوات  وعبــر  االجتماعــي 

التلفزيونية«.

بمشاركة قياسية تبلغ 40 ناديا 

االربعاء.. ماليزيا تضيف قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم

جانب من مباراة سابقة لدوري ابطال اسيا

ميونيخ ـ وكاالت:
عادل النرويجي إيرلينج هاالند، جنم بوروســيا 
دورمتوند، رقًما تاريخًيا خالل مباراة بوروســيا 
مونشــنجالدباخ، فــي افتتاح اجلولــة الـ18 
للبوندسليجا.وسجل هاالند هدفني لدورمتوند 
في شــباك مضيفه جالدبــاخ، على ملعب 
بوروســيا بارك، ليرفع رصيده من األهداف في 

البوندسليجا إلى 27، منذ املوسم املاضي.
وانضــم هاالنــد )19 عاًمــا( إلــى دورمتوند، 
في كانــون الثاني 2020، قادًمــا من ريد بول 
 27 النرويجي  النمساوي.وســجل  سالزبورج 
هدفا، فــي أول 28 مبــاراة يخوضها بالدوري 
األملانــي، ليصبــح ثاني العــب فقط يحقق 
هذا الرقم، بعد أســطورة املانشــافت، أوفه 
زيلر، الذي أحرز نفــس العدد من األهداف، في 
ذات عدد املباريات، بحســب شــبكة »أوبتا« 

لإلحصائيات.

العواصم ـ وكاالت:
أعلن فريق فيراري املنافس في بطولة العالم 
لســباقات فورمــوال 1 للســيارات، انضمام 
الهولندية مايا فيــخ )16 عاما( إلى أكادميية 
الســائقني التابعــة له، لتصبــح بذلك أول 

عنصر نسائي يلتحق باألكادميية.
وحصلــت فيخ التــي تنافس في ســباقات 
الكارتينــج على هذه الفرصة، بعد فوزها في 
معسكر الكتشاف املواهب استمر على مدار 
5 أيام في مقر الفريق األحمر في مارانيلو وفي 

مضمار فيرانو للتجارب.
وســتنافس فيخ، بناء على ذلك، في موسم 
ببطولــة الفئة الرابعة التي يشــرف عليها 
االحتــاد الدولي للســيارات.وقال ماتيا بينوتو، 
رئيس الفريق في بيان: »هذه حلظة فاصلة في 
األكادميية«.وأضاف:  وتاريخ  فيراري  فريق  تاريخ 
»انضمــام مايا لألكادميية دليــل واضح على 
التزام الفريق بتوســيع اجملال أمام ســباقات 
الصعود  فرصة  األكادميية  السيارات«.وقدمت 
إلــى فورمــوال 1 ألكثر من ســائق من خالل 
التدرج في الفئات األدنى، من بينهم ســائق 
فيراري احلالي شــارل لوكلير واألملاني الصاعد 
ميك شوماخر جنل األسطورة املعتزل مايكل 
شوماخر.ولم تشــهد فورموال 1 أي مشاركة 
نســائية في أي من سباقاتها منذ أخر ظهور 

لإليطالية ليال لومباردي في 1976.

هاالند يعادل رقم 
أسطورة ألمانيا المذهل

فتاة تنضم إلى فيراري 
ألول مرة في التاريخ

باريس ـ وكاالت:
جنم  جونيــور،  نيمار  ســيتعرض 
الفرنسي،  جيرمان  ســان  باريس 
لإليقــاف ملباراة واحدة، بحســب 
فقد  فرنســي..  صحفــي  تقرير 
كشــفت صحيفة "لو باريزيان"، 
عبر حســابها علــى "تويتر"، أن 
نيمار سيتم إيقافه ملباراة، بسبب 
 10 3 إنذارات، خالل  حصوله على 

لقاءات في الدوري.
وســيغيب النجــم البرازيلي عن 
مواجهة أوملبيك نيم، املقررة يوم 3 
شباط املقبل، ضمن اجلولة الـ23 
الفرنســي.وأوضحت  الدوري  من 
الصحيفــة أن العــب الوســط 
اإليطالي، ماركو فيراتي، سيغيب 

عن املباراة نفسها للسبب ذاته.
على  وفيراتــي  نيمــار  وحصــل 
مباراة  خالل  الصفــراء،  البطاقة 

بفوز  انتهــت  التي  مونبيلييــه، 
ســان جيرمــان برباعيــة دون رد، 
في حديقة األمــراء، ضمن اجلولة 

الـ21.يذكر أن الفريق الباريســي 
اجلولة  حلساب  لوريان،  ســيواجه 

الـ22، األحد املقبل.

القاهرة ـ وكاالت:
حقق منتخــب اجملر فــوزًا مثيرًا 
على حساب بولندا بنتيجة )30-
26(، مســاء أول أمــس، في ثاني 
جــوالت اجملموعة األولــى بالدور 
الرئيســي لبطولة العالم لكرة 

اليد املقامة في مصر.
وتفوق املنتخب اجملري في الشوط 
األول بنتيجــة )16-10(، وحــاول 
املنافســة  البولندي  املنتخــب 
الثاني وخطف  بقوة في الشوط 
التعادل، ولكن خبرة اجملر حسمت 
األمور.وبهــذا الفوز رفع منتخب 
اجملــر رصيــده إلى 8 نقــاط في 
صــدارة ترتيب اجملموعــة األولى، 
وتأهلــت بشــكل رســمي مع 
إســبانيا صاحبة املركــز الثاني 
برصيــد 7 نقــاط لربــع نهائي 

املونديال.ويحسم لقاء املنتخبني 
اجملر وإسبانيا، اليوم االثنني صدارة 
ترتيــب اجملموعــة.. حصل ماتي 

ليكاي العــب منتخب اجملر، على 
جائزة رجل املباراة، بعد أن سجل 

8 أهداف في اللقاء.

مدريد ـ وكاالت:
انتقل املهاجم البرازيلي ويليان 
جوزيــه من ريال سوســييداد 
وولفرهامبتون  إلى  اإلســباني 
واندررز اإلنكليزي على ســبيل 
اإلعارة حتى نهاية املوسم مع 
خيار شــرائه، بحسب ما أعلن 

الناديان السبت.
بيان  فــي  سوســييداد  كتب 
سوســييداد  ريــال  »توصــل 

اتفاق مــع وولفرهامبتون  إلى 
ويليان  إعــارة  أجل  من  واندررز 
جوزيه حتــى 30 حزيران 2021. 
البريطاني خيار  ميلك الفريــق 

الشراء«.
أمــا وولفرهامبتــون، فأضاف 
»ســيجلب خيــاراً هجوميــاً 
سانتو  إسبيريتو  لنونو  جديداً 
وبحسب  البرتغالي(«..  )املدرب 
الصحف االسبانية، يبلغ خيار 

الشراء بني 20 و25 مليون يورو. 
كان رحيل ويليان جوزيه مرتقبا 
منذ نحو ســنة. ترك اجملموعة 
في شتاء 2020 من أجل قبول 
عرض توتنهــام اإلنكليزي قبل 
أن يرفــض سوســييداد أخيراً 
رحيلــه. وبعــد فصــل مماثل 
الصيف املاضــي، انضم اخيرا 
إلى وولفرهامبتون املشارك في 

الدوري االجنليزي.

باريس يخسر نيمار وفيراتي أمام نيم

المجر تقهر بولندا وتتأهل 
لربع نهائي مونديال اليد

سوسييداد يعير المهاجم البرازيلي 
جوزيه إلى وولفرهامبتون

نيمار

اجملر يتأهل مبونديال اليد



رياضة

االتحــاد  وفــد   / البصــرة 
العراقي للصحافة الرياضية:

يصــل األثنني الوفــد اخلليجي 
وكتابة  التفتيش  بلجنة  اخلاص 
تقرير خاص عن تضييف العراق 
العربي  اخلليج  كأس  لبطولــة 
بنســختها الـــ 25، وكذلــك 
يشــهد احلضــور وصــول وفد 
القدم  لكرة  الكويــت  منتخب 
منتخبنا  مواجهــة  لغرض  برا 
الوطني في مباراة ودية مســاء 
االربعــاء املقبــل فــي ملعب 
جــذع النخلــة، وكان الوطني 
بــدأ وحداته التدريبيــة بقيادة 
ستريشكو  السلوفيني  مدربه 

كاتانيتش.

اللمسات االخيرة
التطبيعية  الهيــأة  رئيس  قال 
باحتاد الكرة السيد اياد بنيان انه 
مت االنتهاء من وضع اللمســات 
االخيرة بشــأن اخلطط االمنية 
فيها  مبــا  التي  واللوجســتية 
االســتعدادات لدخول اجلمهور 
من عدمه والذي يبقى حســب 
للبت فيه  االزمة  مقررات خلية 
والعالقة لالحتــاد بهذا املوضوع 
االحتادات  وفــد  يخــص  وفيما 
اخلليجية لتقرير احقية البصرة 
الحتضــان البطولة من عدمه، 
انه ســيكون لدى  اكد بنيــان 
بتقييم  خاصــة  معايير  الوفد 
املنشات وجاهزية املدينة وبناها 

التحتية.

البصرة جاهزة
دائرة شــؤون  عام  مديــر  وقال 
طالب  واحملافظــات  األقاليــم 
جاهــزون  اننــا  املوســوي: 
الســتضافة املباريات الرسمية 
مــن  اخلليجيــة  والبطــوالت 
عــام 2017 مــن خــالل توفير 
االمكانيات اللوجستية والفنية 
وكانت السنوات املاضية فرصة 
مبينا  بالعمل،  لالرتقــاء  جيدة 
ان العــراق جنــح باســتضافة 
بطولــة الصداقــة االولى عام 
2018 بحضــور منتخبات قطر 
وسوريا والنســخة الثانية عام 
االردن  منتخبــات  مــع   2019
وسوريا فضال عن لقاء منتخبنا 
نظيــره الســعودية مبينا انه 
جرى تشــكيل جلان تضم وزارة 
الشــباب والرياضــة والصحة 
والكهربــاء وقيــادة عمليــات 
العشــرات  عن  فضال  البصرة، 
الذين  املتوطعني  الشــباب  من 
ابدوا رغبته فــي التعاون معنا، 
متوقعا ان اللقاء الودي مع االزرق 
الكويتي ســيكون بروفة ضمن 
الســتضافة  العراقي  امللــف 

اســتحقاق  وهو   25 خليجــي 
الى  مشيرا  جماهيري،  ومطلب 
ان املرافــق األخــرى مت تهيئتها 
ابتداء من املنظومة الكهربائية 
والبوابــات واملصاعد وان جميع 
االمــور مت تامينها الجناح احلدث 
مشرفة  صورة  وتقدمي  الرياضي 
تنظيم  على  العــراق  قدرة  عن 

البطوالت واملباريات الدولية.
وعن ضعــف وغيــاب االنترنت 
الصحفيني  في مكان جلــوس 
فــي اغلــب النشــاطات التي 
املدينــة  ملعــب  احتضنهــا 
الرياضيــة، اوضــح املوســوي 
انــه جرى االتفاق مع شــركات 
توفيــر  لغــرض  متخصصــة 
في  جيــدة  بصورة  االنترنيــت 
املقصورة والسيما ملكان جلوس 
الصحفيني مــن اجل التواصل 
االعالمية  مؤسســاتهم  مــع 
وكذلك خصصنا مركزا اعالميا 
توفر فيه جميع مستزملات عمل 
نعكس  وبالتالي  الصحفيــني 

صورة ايجابية عن مالعبنا.
بعد جائحة كورونا مت استخدام 
بعض من منشآت وزارة الشباب 
على  اثر  هــل  الصحي  للحجر 
عملكم !؟ اوضح املوســوي: ان 
املدينــة الرياضيــة يوجد فيها 
فنادق حديثة يضم كل  ثمانية 
فنــدق منها 64 غرفة ومت بنائها 
العاملية  املواصفــات  حســب 
استعمالها  النستطيع  ولكننا 
حاليــا بســبب تخصيصهــا 
ملصابــي  الصحــي  للحجــر 
جائحة كورونــا، مبينا انه بعد 
شاء  وان  الشــفاء  نسبة  زيادة 

تاثيث  نعمل على  اهلل ســوف 
لالستحقاق  وحتضيرها  الفنادق 

اخلليجي املقبل.

الوفد االعالمي الكويتي
وقــال الزميــل يوســف فعل 
مدير الدائــرة اإلعالمية للهياة 
القدم  كــرة  الحتاد  التطبيعية 
املركــزي، ان الوفــد اخلليجــي 
وكتابة  التفتيش  بلجنة  اخلاص 
تقرير خاص عن تضييف العراق 
العربي  اخلليج  كأس  لبطولــة 
ســيصل   ،25 الـ  بنســختها 
مدينــة البصرة اليــوم االثنني 
اجلاري،  الثاني  كانون   25 املوافق 
ويضم 7 شخصيات، يبدأ عمل 
اللجنة بالكشــف على املدينة 
الرياضيــة ومرافقهــا وملعب 
املينــاء الن االخيــر هــو ضمن 
ملف تنظيم البطولة، واشــار 
إلى ان املكتب اإلعالمي ارســل 
اللجنة صور خاصة مبلعب  الى 
وفيديو يخص  الرياضية  املدينة 
ملعب امليناء اضافة إلى مالعب 

التدريب.
وفــد منتخب  ان  وتابع فعــل، 
القدم ســيصل  لكرة  الكويت 
برا في اليوم ذاته، وسيتخذ من 
فندق الشــيراتون مقرا، مشيرا 
فليطيح  حمــود  حضــور  إلى 
العامة  الهيئــة  عــام  مديــر 
الكويتية،  والرياضة  للشــباب 
ضمن الوفــد، واوضح ان الوفد 
 5 يتألف من  الكويتي  اإلعالمي 
صحفيني إلــى جانب مصورين 
اثنــني، واوضح فعــل ان العراق 
وديا  الكويتي  شقيقه  سيالقي 

6 من مساء  في متام الســاعة 
يوم االربعاء املقبــل املوافق 27 
الشــهر اجلاري في ملعب جذع 
ســيقودها  واملباراة  النخلــة، 
طاقم حتكيمــي دولي من دولة 
قطر، وستكون هذه املباراة هي 
البروفة  املهمة للحصول على 
العراق  تنظيــم  ضمان  بطاقة 
العربي  اخلليج  كأس  لبطولــة 

بنسخته الـ 25.
واشــار إلى ان املدرب كاتانيتش 
محمــد  الالعــب  اســتدعى 
داود بديــال لالعــب عــالء عبد 
الزهــرة الذي ابعدتــه اإلصابة 
املشــاركة ضمن منتخبنا  عن 
الودي،  اللقــاء  الوطنــي فــي 
منتخبنا  تدريبــات  بدأت  حيث 
الوطني في ملعب جذع النخلة 
واستعدادات  وســط حتضيرات 
مكثفة ومشــتركة باشــراف 
والهيأة  والرياضة  الشباب  وزارة 
القدم  كــرة  الحتاد  التطبيعية 
محافظة  في  احمللية  واحلكومة 
الفرق  جهــود  وكذلك  البصرة 
وفــي  واالعــالم.   التطوعيــة 
شــأن امكانية حضور اجلمهور 
القرار  ان  قــال  الودية،  للمباراة 
بيد خليــة االزمة وهي صاحبة 

القرار في البت باملوضوع.

ملعب امليناء االوملبي
االحتــاد  بعثــة  واســتطلعت 
الرياضية  للصحافــة  العراقي 
رأي ممثل حكومة البصرة احمللية 
معاون محافظ البصرة لشؤون 
الشباب والرياضة مهند السعد 
حول اجلديد في ملف التحضير، 

حيــث اكــد ان كل االمور جتري 
حتضير  جانب  ففي  بسالســة، 
الفنادق لم جند مشــكلة تذكر 
فهنــاك الشــيراتون ومنــاوي 
باشــا وهيرازون وفنــادق اخرى 
بقيت فــي حالة تأهــب، فيما 
بها،  االستعانة  االمر  تطلب  لو 
متابعتنا  :«انهينا  كما  مضيفا 
الثالث  االهلية  للمستشفيات 
اتفاقنا  واعلنا عن  التي ســبق 
معها لتكون ضمن جدول تفقد 
الى  الفتا   « اخلليجيــة  اللجنة 
ان :«احلكومــة احملليــة تواصل 
تقــدمي اجلهود لتيســير االمور 
يبقى  التفــاؤل  فــان  وبالتالي 
حاضر ونحن ننتظر بداية جولة 
الفريق اخلليجــي واقامة مباراة 
ملؤه  بشغف  والكويت،  العراق 

االيجابية.
وعلــي صعيد اكمــال العمل 
مبلعب املينــاء االوملبي اوضحت 
وزارة الشــباب ان ملعب امليناء 
االوملبي ســعة 30 الف متفرج 
في مدينة البصرة وصل مرحلة 
مهمة مــن أعمــال اإلنهاءات، 
فضالً عن االعمــال التكميلية 
الضرورية، بعد عودة الشــركة 
املنفذة للعمــل فيه مرة اخرى، 
بفضــل تواصل وزير الشــباب 
والرياضــة عدنــان درجــال مع 
والشركة  الهندســية  الدائرة 
اكد  حيث  للمشــروع،  املنفذة 
مديــر املشــروع املهندس علي 
التميمي تواصل وزير الشــباب 
أدق  متابعــة  علــى  وحرصــه 
تفاصيــل العمــل وتطوراتــه 
أسبوعيا، مشيرا إلى ان العمل 

يجري بواقــع وحدتني صباحية 
ايــام العطل  ومســائية حتى 

الرسمية.
كما اســتطلعت بعثــة االحتاد 
العراقي للصحافة الرياضية آراء 
بعض الوجــوه البصرية، اذ ذكر 
الدكتــور حيدر عوفي مســؤول 
جلنــة املســابقات فــي الهيأة 
التطبيعية لالحتاد العراقي لكرة 
ان البصــرة اكملــت تقريبا كل 
جاهزة  باتت  وانهــا  متعلقاتها 
اخلليجــي،  الوفــد  الســتقبال 
مشــيرا الى ان :«مبــاراة )جذع 
النخلة( االربعاء ستضع النقاط 
البصرة على  على حروف قــدرة 
اخلليجية  البطولــة  احتضــان 
بنســختها 25« شــاطره الراي 
املدرب والالعب الدولي الســابق 
حسن مولى الذي عضد ما ذهب 
اليه عوفــي بصدد قدرة البصرة 
على االســتضافة، مشددا على 
ان :«ملــف احملافظة هــذه املرة 
عن  معربا  متكامــال«  أمســى 
تفاؤله بان :«يقف األشــقاء في 
القدم  لكرة  العربي  اخلليج  احتاد 
ان  في  العــراق  لرغبة  داعمــني 

حتتضن بصرته النسخة 25«

اللجنة املشتركة
مــن جانبهــا عقــدت اللجنة 
اجتماعها  العليــا  املشــتركة 
اعلى  بالتنســيق علــى  اخلاص 
املســتويات فــي مقــر املدينة 
الرياضيــة في البصرة برئاســة 
محافظ البصرة اسعد العيداني 
الشباب  وزارة  مستشار  وحضور 
حسن  الدكتور  الرياضة  لشؤون 
دائرة  عــام  ومديــر  كــرمي  علي 
االقاليم طالب املوســوي و قائد 
عمليــات البصرة اللــواء الركن 
شــرطة  ومدير  صــدام  اكــرم 
البصرة اللواء عباس ناجي ومدير 
صحة البصــرة عباس التميمي 
االخرى  اخلدمية  الدوائــر  ومدراء 
اجلانب  مــن  احلدودية  واملنافــذ 
وحضره  احمللية  باحلكومة  اخلاص 
عن الهياة التطبيعية رئيســها 
اياد بنيان ، وامني الســر محمد 

فرحان.
العيدانــي اكد خــالل االجتماع 
بصورة  التحضيــرات  اكتمــال 
االمنية  اجلوانــب  منوذجية مــن 
واستعرض  واخلدمية،  والصحية 
تفصيــالت مهمة عــن واجبات 
الدوائــر اخلدميــة فــي البصرة 
واجلهد التطوعي ملديرية الشباب 
املشترك  والتنســيق  والرياضة 
مــع وزارة الشــباب والرياضــة 
قال  الذي  درجــال  عدنان  والوزير 
انه ميلك اطالعا وافيا عن جميع 
االســتعدادات التي نريد لها ان 
توصلنا الــى النتيجة االبرز وهي 
خليجي  بطولة  بتنظيم  الظفر 
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الوطني يبدأ وحداته التدريبية واالزرق الكويتي يصل برا
شهد مدربًا لنفط لجنة وفد خليجي 25 تتابع المنشأت الرياضية

الوسط

اوديشو يعفي
 عن لؤي العاني

السالمي مدربا لكرة 
سيدات نادي بالدي 

نفط ميسان يرفض 
استقالة فرحان.. 
ويعاقب الالعبين

بغداد ـ الصباح الجديد:
سمت الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوسط 
، عبد الغني شــهد، مدربا للفريق خلفا 
للمدير الفني املستقيل، جمال علي، وقال 
عضو الهيئة اإلدارية للنادي، عماد عباس، 
إن اإلدارة اتفقت رســميا مع شهد على 
تولي املنصب، وستحســم معه تشكيل 

اجلهاز الفني املساعد.
وأضاف أن اإلدارة تتقدم بجزيل الشــكر، 
ولطاقمه  الســابق جمال علي،  للمدرب 
الفني، ملا قدمــوه للفريق، وتفانيهم في 
العمل، وتتمنى لهم التوفيق.يشــار إلى 
أن املدرب جمال علي، قدم اســتقالته من 
املهمة، بينما يحتل نفط الوســط املركز 
الثالــث حاليا، في جــدول ترتيب الدوري 

العراقي املمتاز، برصيد 28 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد املكتــب االعالمي لنادي القوة اجلوية 
في حديث خــاص ان مــدرب فريق القوة 
اجلويــة بكرة القدم ايوب اوديشــو قبوله 
اعتــذار الالعب لؤي العاني بعد ان تخلف 
عن الفريق.. العاني ســيتواجد اليوم  في 

تدريبات الفريق بعد حل اخلالف.
العانــي تعرض  لــؤي  الالعب  ان  يذكــر 
لعقوبة االيقاف لـ 4 مباريات بعد سلوكه 
مــع الكاميرونــي تاال في مبــاراة فريقه 
امام النجف ، والتي سافر على اثرها الى 

املغرب وتخلف عن تدريبات الصقور.

المكتب اإلعالمي 
ســمت الهيئــة اإلداريــة لنــادي بالدي 
الرياضي املالك التدريبي لســيدات النادي 

بكرة القدم للساحات املكشوفة.
وقــال املنســق اإلعالمــي لنــادي بالدي 
املالك  ان  نعيــم  الرياضــي عبدالزهــرة 
التدريبي املشــرف  على الفريق النسوي 
املشــارك بالدوري العراقــي لكرة القدم 
للساحات املكشــوفة يتألف من الكابنت 
قحطان الســالمي مدربا والكابنت اماني 
مثنى  مدرب مســاعد والكابــنت أركان 

حربي  اداريا للفريق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
رفضت الهيئة اإلدارية لنادي نفط ميسان، 
استقالة املدرب رزاق فرحان، مشددًة على 
التمسك بخدماته.. وجاء القرار باإلجماع، 
خالل االجتماع االســتثنائي الذي عقدته 
الهيئة، للتباحث في أمور فريق كرة القدم، 
قبل انتهاء املرحلة األولى للدوري املمتاز.  

 وأصــدرت الهيئة عدة قــرارات، من أجل 
حتســني أداء الفريق ونتائجه، في املباريات 
القادمــة، أبرزهــا منح الــكادر التدريبي 
صالحية التعاقــد مع العبني جدد، لتعزيز 
صفــوف الفريق خــالل فتــرة االنتقاالت 
الشــتوية، وإبعاد بعض الالعبني اآلخرين.

كما قررت الهيئــة خصم  %20 من رواتب 
الالعبــني، لشــهر كانون الثانــي اجلاري، 
بســبب ســوء النتائــج، علــى أن تلغى 
العقوبــة في حــال حتســن النتائج، في 

املباريات املقبلة.

االثنني 25 كانون الثاني 2021 العدد )4582(

Mon. 25 Jan 2021 issue )4582(

درجال يتفقد املالعب الرياضية في البصرة

15

تقرير 

أحمد عبدالكريم حميد :

اســتطلعْت صحيفة )الصباح اجلديد( 
اراء العبي األندية املشاركة في التجمع 
الثانــي للدوري العراقــي املمتاز للكرة 
املســابقات  جلنة  وقســمت  الطائرة. 
األندية التي وصلت إلى هذه املرحلة على 
اجملموعتني  احــدى  مجموعتني، ضمْت 
أندية: »الشــرطة«، و«البيشــمركة«، 
و«دوكان«،  و«الصناعــة«،  و«احلبانية«، 
 ، و«القاســم«  الشــمال«،  و«مصافي 
بينما تكوَّنْت اجملموعة األُخرى من أندية: 
»غاز اجلنــوب«، و«البحــري«، و«اربيل«، 

و«حديثة«، و«بلد«، و«اجليش«. 

املرشح االول

ث العب نادي »الشرطة« عمر أحمد  حتدَّ
حمــودي، قائالً: »فريقنا املرشــح األوَّل 
الدوري في هذا املوسم.  لتحقيق لقب 
في احلقيقة، يبذل ُمدرب فريقنا سلمان 
رزوقي واملاِلك التدريبي املساعد قصارى 
جهدهم من أجــل إعداد الالعبني لكل 
مباراة وان نكون في املستوى. حظوظنا 
كبيرة جّداً في هذا املوسم وال سيما ان 
فريقنا يضم العبني شباب وخبرة وهذا 
العامل األساسي لنجاح الفريق. قّدمنا 
السليمانية  جتمع  في  ممتازاً  مســتوى 
وشغلنا املرتبة األوَّلى ونتطلع ملواصلة 
الصادرة واضافة لقب هذا الدوري خلزائن 

»القيثارة اخلضراء«.

ما زلنا في املنافسة 
كمــا حتدث العــب نــادي »الصناعة« 

عبــداهلل مهــدي، قائــالً: »مازلنا في 
املنافسة ونطمح لتقدمي مستوى يليق 
بنا وبالنادي، حالياً نشــغل املركز الرابع 
ويقــدم مدرب فريقنا فاضل محســن 
واجلهاز التدريبــي جهداً كبيراً من أجل 
وطموحنا  املطلوبــة  النتائــج  حتقيق 

الوصول إلى اعلى املراكز«.
وحتــدث العب نادي »غــاز اجلنوب« عمر 
علي أحمد، قائالً: »احلمــدُ هلل، فريقنا 
منسجم ويقدم مستوى أكثر من رائع 
الثانــي بالفوز على  وافتتحنا التجمع 
نادي »حديثة«. يقود فريقنا املدرب عالء 
التدريبي  خلف ويســعى مبعية اجلهاز 
لتحقيق اللقب في هذا املوسم. و«غاز 
اجلنوب« ميتلك حظوظــًا كبيرة حلصد 
اللقب، وإن شاء اهلل، نكون عند حسن 
ظــن جماهير ومحبي النــادي ونعتلي 

منصة التتويج«.

نعاني اإلصابات
واختتــم االســتطالع العــب نــادي 
الدراجي:  اجلبار  عبد  »احلبانية« محمد 
»احلمُد هلل، مشاركتنا جّيدة وحصلنا 
الثالث  املركز  األوَّل علــى  التجمع  في 
على الّرغم مــن إصابة بعض العبينا. 
يســعى مدرب فريقنا ياســر سلمان 
لتحقيق  إســماعيل كردي  ومساعده 
نتائج مميزة في التجمع الثاني ومواصلة 
املشوار نحو املراكز املتقدمة، وإن شاء 
اهلل، طموحنــا عاٍل فــي الوصول إلى 
دوري النخبة ونحتــاج لفوزين في هذا 
التجمع وضمان بِطاقة التأهل ونتطلع 
نتيجة ملبيــة لطموحات  لتحقيــق 

جماهيرنا«.

اندية تنافس بقوة وإثارة وال مجال للتعويض 
في التجمع الثاني لدوري الكرة الطائرة 

الكرة الطائرة

لشبونة ـ وكاالت:
قال البرتغالي جواو سوزا، إنه لن 
للمشاركة  ملبورن  إلى  يســافر 
فــي بطولة أســتراليا املفتوحة 
للتنس، بســبب قيــود احلكومة 
فيروس  ملكافحــة  األســترالية 
كورونــا، بإلزام املشــاركني على 
 14 اخلضوع للحجر الصحي ملدة 

يوما.
ودخــل 72 العبا في عزل ذاتي في 
غرفهم في ملبورن قبل املشاركة 
في البطولــة املقامة في الفترة 
من الثامن وحتى 21 شباط، بعد 

اكتشــاف 3 إصابــات بالفيروس 
رحالت   3 مــنت  على  ملســافرين 
طيران عارض إلى أســتراليا.وقال 
البرتغالي جواو سوزا البالغ عمره 
31 عامــا، إن نتيجة عينته جاءت 
إيجابية قبل ســفره مباشــرة، 
بعد  ســلبية  إلى  حتولت  لكنها 

ذلك ولم تظهر عليه أعراض.
وكتب ســوزا، في حســابه على 
نتيجة  أن  "برغــم  إنســتجرام: 
عينتي جاءت سلبية، ولم تظهر 
علي أعراض، وبسبب القيود التي 
فرضتها احلكومة األسترالية فلن 

اســتطيع السفر".وهذه هي أول 
مرة يغيب فيهــا البرتغالي جواو 
ســوزا، عن قرعة الدور الرئيسي 
إلحدى البطــوالت األربع الكبرى 
منــذ 2013، عندمــا خــرج من 

تصفيات وميبلدون.
وانضم ســوزا إلى آنــدي موراي 
املصنــف األول عامليــا ســابقا، 
والعديــد من الالعبــني اآلخرين 
الذيــن قرروا عدم املشــاركة في 
أولــى البطوالت األربــع الكبرى 
لهذا العام، بعد إصابتهم بعدوى 

كوفيد19-.

أبو ظبي ـ وكاالت:
احتفى برج خليفة بإمارة دبي، 
بتتويــج نادي شــباب األهلي، 
بطــالً لــكأس ســوبر اخلليج 
العربي، وذلــك بعد الفوز على 
على  أمــس،   )0-1( الشــارقة 
ملعب ســتاد آل مكتوم بنادي 

النصر.
وسجل هدف شباب األهلي في 
مباراة كأس الســوبر، مدافعه 

الدقيقة  محمد مــرزوق فــي 
األخيرة من الوقت بدل الضائع 
للمبــاراة، ليحصــل شــباب 
في  اخلامس  لقبه  على  األهلي 
في  األولى  وهي  البطولة،  هذه 
املوســم اجلاري.وســبق أن نال 
السوبر  كأس  األهلي،  شــباب 
منذ تطبيــق االحتراف بالكرة 
 ،2009-2008 موسم  اإلماراتية 
 2009-2008 4 مرات مواســم 

و2015-2014  و2014-2013 
و2017-2016.

األندية  األهلي،  ويتصدر شباب 
الســوبر  بكأس  فــوزاً  األكثر 
في اإلمــارات، ويخوض يوم غد 
، مباراة اإليــاب أمام  الثالثــاء 
ضيفــه خورفــكان، فــي دور 
الثمانية لكأس اخلليج العربي، 
بعدما حســم لقــاء الذهاب 

لصاحله بنتيجة 2-4.    

برج خليفة يحتفي بشباب سوزا يعلن غيابه عن أستراليا المفتوحة
األهلي بطل السوبر اإلماراتي

مدريد ـ وكاالت:
قــاد املهاجــم الدولــي املغربي، 
يوســف النصيري، جنم إشبيلية، 

بثالثية نظيفة على  للفوز  فريقه 
قادش، مســاء اول أمس، في إطار 

منافسات اجلولة 20 من الليجا.

وبهذه الثالثيــة، اعتلى النصيري 
صــدارة ترتيــب هدافــي الليجا، 
بفارق  متفوًقا  هدًفــا،   12 برصيد 

هدف على كل من، ليونيل ميسي 
ولويس سواريز..كما يعد النصيري 
الليجا تســجيال  أكثــر العبــي 

املسابقات  مختلف  في  لألهداف، 
هذا املوســم، حتــى اآلن، برصيد 
15 هدًفا.وأحــرز الدولي املغربي 9 

أهداف، من آخر 13 تســديدة على 
لشــبكة  وفقا  اخلصــوم،  مرمى 

"أوبتا" لإلحصائيات.

النصيري يتجاوز ميسي متربعًا على عرش الليجا



عبرت الفنانة التونســية 
شــوقها  عــن  لطيفــة 
الفنانة  ألبــوم  لســماع 
اإلماراتيــة أحــام التــي 
تستعد لطرحه في الفترة 
تعليق  خــال  من  املقبلة 
نشــرته عبــر حســابها 
اخلاص على موقع التواصل 
وكتبــت  اإلجتماعــي. 
لطيفــة عبــر صفحتها 
شــخصيا  "انا  اخلاصــة: 
مســتنياه جدا الن صوتك 
وحشــني والنــي متاكدة 
اكثر  باذن اهلل حيكون  انه 
من رائع كالعادة يا حلومة 
تعليق  وجــاء  الغاليــة". 
لطيفة على منشور أحام 
التــي شــوقت متابعيها 
بفيديو  اجلديــد  أللبومها 

ألبــرز أغنيــات ألبومهــا 
اجلديــد وأرفقتــه بتعليق 
جاء فيــه :"١ فبراير ٢٠٢١ 
ان  يذكر  حصري".  البومي 
لطيفة اجتهــت منذ عدة 
سنوات الى تقدمي البرامج 
اسوة بغيرها من الفنانات 
بهــذه  وجــدن  اللواتــي 
للتواجد  فرصــة  البرامج 
مــع اجلمهور حتى من دون 
اصدار البوم او عمل درامي.

مي  الفنانــة  كشــفت 
شخصية  صفات  سليم 
ميس  واختها  تخصهــا 
احــد  خــال  حمــدان 
يقدمه  الــذي  البرامــج 
االعامي رامي رضوان زوج 
الفنانة دنيا ســمير غامن، 
وقالت  أنها فشــلت في 
وأصبحت  الطهي،  تعلم 
دخولها  ترفــض  والدتها 

املطبخ.
ومن جهة أخرى كشفت 
مي ســليم عــن طباع 
ميس  املمثلة  شقيقتها 
حمــدان مشــيرة الــى 

بشــخصية  تتمتع  أنها 
وتلتزم  املنزل  هادئة داخل 
األكل  في  صارم  ببرنامج 
والرياضــة.: "أنــا وميس 
من برج العقــرب، لكننا 
هي  جــدا،  مختلفتــن 

هادئة جدا في البيت.

عمرو  املصري  الفنان  أحيا 
دياب يوم أمس حفاً غنائًيا 
في إمارة دبــي وذلك على 
مسرح "ستاد دبي" وسط 
واملتابعن.  حضور احملبــن 
وتواجد خلف الســتار في 
أثناء غنــاء عمرو دياب في 
وابنه  إبنته كنــزي  احلفل 
عبد اهلل اللذين شــاركاه 
غنــاء أغنيته الشــهيرة 
"قمرين" على املسرح أمام 
تصفيق  وســط  اجلمهور 
حماســية.  وأجــواء  حار 
ويشــار الى أن عمرو دياب 
أغنيــات من  غنــى أيضاً 
ألبومه اجلديد الذي طرحه 
يا أل" عبر  أنــا  بعنوان "يا 
املوســيقية  التطبيقات 

واليوتيوب وتضمن األلبوم 
مختلفــة  أغنيــة   12
استماع  نســب  حققت 
طرحهــا.  فــور  عاليــة 
ومبوازاة اخبار احلفل كانت 
اخباره مع دينا الشربيني 
اعتــاد اجلمهور في  التي 
املاضية  القليلة  االشهر 
حفات  كل  في  تواجدها 

عمرو دياب.

لطيفة

عمرو دياب

مي سليم

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
طرق مشــرع تخرج نفذته شــابة مصرية أبواب العاملية بعد أن 
صنف كأحــد أفضل مشــاريع التخرج في العالــم، من خال 

تصميم برج مميز بصفات متزج بن ثاث حضارات.
ونفذت طالبة املاجســتير املصرية، أريج بــدر الدين املعيدة في 
 THE" جامعة القاهرة، مشــرع تخــرج مختلف ومميــز بعنوان
SECRET OF EGYPT"، صنف كأحد أفضل مشــاريع التخرج 

في العالم في مسابقة "Archiprix International" للعمارة. 
واعتبــرت بــدر الدين أن فكرة مشــروعها تســتند على إحياء 
احلضارات، أي أنه ميثل رحلة بن حضارات شــتى شهدتها مصر 

في تاريخها القدمي.
وأشــارت بدر الدين إلى أن املشروع يدمج بن فكرتن أساسيتن 
ثقافيــة ومتحفية، حيث تعتمــد على رؤية اآلثــار في املراحل 

اخملتلفة التي مرت على مصر من فرعونية إلسامية وقبطية.
وقامت الشــابة املصرية بتصميم الكتل اخلاصة باملشروع من 

اخلارج بشكل يعبر عن كل حضارة باستعمال الزخارف والرموز.
أما الفكرة الثانية التي اســتند إليها املشروع فتتمثل بناطحة 
سحاب يتمكن السياح من املكوث فيها والتمتع مبشاهدة النيل 

من منطقة عالية.

الصباح الجديد - وكاالت:
لطاملــا اشــتهر متحف األمــن األحمر الوطني فــي مدينة 
الســليمانية بإقليم كردســتان العراق مببادراته ومشروعاته 
الثقافية التوعوية واخليرية اإلنســانية، فضا عن استقباله 

شتى املناسبات والفعاليات واملعارض املتنوعة.
وعمل على تنظيم حمات دعم وتبرع خاصة بالكرد في سوريا 
خال محنهم وتعرضهــم لهجمات التنظيمــات اإلرهابية 
والتكفيرية وهجمات جيش االحتال التركي طيلة السنوات 
القليلة املاضية، حيث كانت تتحول باحات وســاحات املتحف 
إلى مخازن لشتى أنواع التبرعات واملساعدات املادية والعينية.

وفي هذا اإلطــار نظم متحف األمن األحمــر منذ عام 2018 
حملــة جلمع آالف الكتب بغية إرســالها إلى مكتبة كوباني 
العامة في املنطقة الكردية شــمال ســوريا املزمع افتتاحها 

قريبا.
وشــارك في احلملة عشرات دور النشــر واملكتبات واجلامعات 

واملراكز الثقافية جلمع وإعداد الكتب املراد إرسالها.
لكن الافت كان إهداء قســم من مكتبــة الرئيس العراقي 

الراحل جال طالباني لصالح مكتبة كوباني العامة.
وبعد جمع أكثر من عشرة آالف كتاب وعنوان مت إرسالها ملدينة 
كوبانــي قبل أيام، كما يؤكد الفنــان آكو غريب مدير متحف 

األمن األحمر.

السليمانية تدعم مكتبة 
كوباني بآالف الكتب 

افضل مشروع تخرج في العالم 
.. برج يمزج ثالث حضارات

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بغداد - الصباح الجديد:
أصــواٌت شــبابية عراقيــة جميلة 
ومواهــب واعدة، حتلــم بالنجومية 
أمام  والتألق  الظهور  وحتقيق فرصة 
اجلمهور، اختاروا ان تكون انطاقتهم 
مع املوســم األول من برنامج "عراق 
أيــدول" على قنــاة "MBC العراق"، 
حيث يقفون في حضرة جلنة حتكيم 
العراقي:  الغنــاء  ثاثية تضم جنوم 
حامت العراقي ورحمة رياض وســيف 

نبيل، وتقدمي االعامية ميس عنبر.
 شــارك في االختبارات األولى آالف 
ومحافظات  بغــداد  مــن  األصوات 
والنجف  وكركوك  والبصرة  املوصل 
قبل  واربيل،  والســليمانية  وكرباء 
أن يخوضوا جتارب األداء أمام النجوم 
الثاثــة، على أن يتأهــل 12 منهم 
املباشرة.  العروض  إلى مرحلة  فقط 
وبعد جتــارب األداء التي متتد حللقتن 
مع  للمشــتركن  التصويت  يبــدأ 
نهاية احللقة الثانية ويستمر طيلة 
مدة العروض املباشــرة حتى احللقة 
اخلتامية التي يتوج فيها مشــترك 

واحد باللقب.
النجــم حــامت العراقي يؤكــد بأن 
"اجلمهور ســيتابع ألوانــاً متنوعة 
وأصواتــاً واعدة" آمــاً "أن يحققوا 
النجاح، ويصلوا إلــى األهداف التي 
يرســمونها نصب أعينهم،  نحاول 
ان نكون أكثر تفهماً للمشــتركن، 
مبنحهم فرصة ثانية، إذا لم يوفقوا 

بأغنيتهم األولى أمام اللجنة".
ويضيــف: "اخلــوف مينع املشــترك 
النوم، واالرتباك يؤثر على  أحياناً من 
أدائــه، فحياته الفنيــة وانطاقته 
إلى عالــم النجومية مرتبطة بهذه 
اللحظــة، لذا مننحــه فرصة ثانية 
خاصــة أن معنا أصواتــاً خارقة. انا 
ومن خــال خبرتي وخبرة الشــباب 
املوجودين معــي في اللجنة، نحاول 
ملســتقبل  جمياً  شــيئاً  نقّدم  أن 

األغنية العراقية".
 وطلــب حــامت العراقي ممــن تأهلوا 
إلى العــروض املباشــرة أن يهتموا 
بأنفسهم وبأصواتهم ألن املسؤولية 
كبيرة علــى عاتقنا وهدفنا أن نقدم 

األغنيــة العراقيــة بأفضل صورة" 
كما حتــدث الى من لــم يحالفهم 
احلظ "ما زلتم في مطلع شــبابكم 
أكثر من فرصة ميكنكم  وستجدون 

خالها أن تبثوا مواهبكم".
الفنانة رحمة رياض قالت: ان الفنان 
إثبات  فــي  يعانــي صعوبة  الواعد 
نفســه بن كل الفنانن في العالم 
أهلي  "دعــم  إلى  الفتة  العربــي". 
املســتمر لي، ســاعدني على جتاوز 
خسارات في برامج مواهب تقدمت 
إليها، فعلمتنــي اإلصرار، وأن أهتم 

بنفسي وبصوتي".
واعربت رحمة عن سعادتها لكونها 
جــزء مــن برنامــج املواهــب الذي 
يكتشف األصوات العراقية الواعدة 
وجنوم املستقبل فيها، مشيرة إلى أن 
"أول اتصال مع MBC العراق بشــأن 
عــراق آيدول أدخل إلى قلبي فرحة ال 

توصف". 
وتابعت: "أدرك حجم املسؤولية بأن 

أكون جزء من جلنــة حتكيم برنامج 
مواهــب، وأعــرف أن فنانــن كبار 
في  ُوضعوا  للنقد حينمــا  تعرضوا 
هذا املوقع، فكيف أنا التي لم ميض 
الفني سوى  الوســط  على دخولي 
12 عامــاً فقط، لكنني اود ان اوضح 
وأدعي  أني نشــأت في بيت فنــي، 
أن لــدي أذن موســيقية، كما أنني 
لست أستاذة موســيقى بل فنانة 
العراقية، وأدرك حجم  الفتاة  وأمثل 
املسؤولية سأســمع وأحس وأختار 
املواهب التي ســتتأهل من مرحلة 

إلى أخرى". 
النجــم ســيف نبيــل شــدد على 
عاتقنا،  على  امللقاة  املهمة  "صعوبة 
فــي ظــل أصــوات قويــة حاضرة 
البرنامج، ومشــتركن  معنــا فــي 
درســوا املوســيقى والفنون، ما يزيد 
أكثر  بينهم  االختيــار  من صعوبــة 
فأكثــر"، الفتــاً إلى أن "العــراق والد 
باســتمرار مواهب واعدة ونتمنى أن 

نوفق فــي االختبــارات لنتمكن من 
الذين  املشتركن  بن  األفضل  إيصال 
سيكونون جنوم املستقبل في العراق 

والعالم العربي". 
وتوضــح مقدمــة البرنامــج ميس 
عنبر التي تعرف إليها املشــاهد من 
خال البرامج احلوارية النســائية "أنا 
ســعيدة بأن ألتقي اجلمهــور اليوم 
آيدول"،  كمقدمــة لبرنامج "عــراق 
املشــتركن  مع  الصدمات  وأتلقــى 
الذين يحصدون اخليبة عند رفضهم 
من جلنــة التحكيم، وأن أعيش حلظة 
االنتصار مع الذين مت قبولهم وانتقلوا 
إلى العروض املباشــرة". وتضيف أن 
"برامــج املواهب تعــددت، وألول مرة 
األوسط ســيكون هناك  الشرق  في 
ما  فقط،  للعــراق  برنامج مخصص 
يعني أن هــذا البلد ميتلــك مواهب 
رائعة متعــددة اخلامــات واألصوات، 
آيدول سيأخذ صدى  أن عراق  واألكيد 

عربي وليس محلي فقط".

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت هيئة الســياحة بوالية تينيســي 
األميركية عن تدشن متحف جديد تكرميا 

للموسيقى األفرو أميركية.
 (Music City( وأوضحت الهيئة أن املتحف 

اجلديد، الذي يقع في 
الوالية  عاصمــة 

 ، شــفيل نا
يسلط الضوء 
األمناط  على 

املوســيقية األفرو أميركية الشهيرة مثل 
اجلاز والبلوز والسول والهيب هوب و"آر 
آند بي". كما يكرم املتحف اجلديد 
ملعوا في سماء  الذين  النجوم، 
هذه األمناط املوسيقية مثل 

ويتني هيوسنت وجيمي هندريكس وبي بي 
كينج ولويس أرمستروجن وري تشارلز وآشر.

 (Music City( ومن املقــرر افتتاح متحــف
اجلديد يوم الثاثن من الشهر اجلاري، علما 
بأن سعر التذكرة يبلغ 24.95 دوالر أميركي.

متحف لتكريم نجوم الموسيقى "األفرو أميركية"

"عراق أيدول" يفتح الطريق امام اصوات 
عراقية تحلم بالنجومية 

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد فشــل جهود حتضير مسلسلها 
"بدر البدور" جنحت النجمة روبي، في 
اللحاق مبوســم درامــا رمضان 2021 
استغاال لظاهرة طرح عدة أعمال من 
15 حلقة فقــط، وتعاقدت على تقدمي 
مسلســل من النوعية نفسها بعنوان 
"شــقة 6" من املقرر البدء في تصويره 

خال أيام قليلة مقبلة للحاق باملوسم.
البدور"  "بدر  وتعطل مشروع مسلسلها 
بســبب تكلفته اإلنتاجية العالية وعدم 
العثور على مخرج متخصص في األعمال 
التاريخية وصعوبة التعاقد مع البطل آسر 
ياســن النجم األول املرشح للعمل، وبدأت 
الســينمائية  مشــروعاتها  على  التركيز 
والبدء فــي حتضير ألبومهــا اجلديد، ولكن 
جــاءت فكــرة تقــدمي أكثر مــن عمل في 
15 حلقــة فقــط، من بينها "بن الســما 

واألرض" لهاني سامة وغادة عادل، وكوفيد 25 
ليوسف الشريف، حيث عرض على روبي بطولة 

مسلسل "شقة 6" وتعاقدت عليه بالفعل.
ويشارك روبي بطولة املسلسل النجوم شريف 
سامة وحمزة العيلى وسيد رجب وأحمد بدير. 
تأليــف رفيق القاضي ومحمود وحيد وســعاد 
القاضي ونبيل شــعيب وإخراج محمود كامل، 

وإنتاج أمين يوسف.
كما انتهــت روبي من تســجيل أغنية جديدة 
ضمن ألبومها املنتظــر، والتي تتعاون فيه ألول 
مــرة مع الشــاعر مصطفى حســن، وامللحن 
محمد حمــزة، وتوزيع املوســيقى أمن نبيل، 
ويتضمن األلبوم ســت أغاٍن، تتعاون فيها روبي 
مع الشــاعر أمين بهجــت قمــر وتوزيع أحمد 
إبراهيم وتوما وأحلان محمد يحيى، والتي تعود 
به روبــي للغناء مرة أخرى بعــد ابتعادها فترة 
كبيرة عن إصدار أغاني جديدة والتي كانت بوابة 

تعارف اجلمهور عليها.

روبي تلحق بموسم رمضان 
في مسلسل "شقة 6"

الصباح الجديد - وكاالت:
التي  االحترازيــة،  اإلجــراءات  برغــم 
تفرضها اإلمارات لكبح تفشي فيروس 
كورونــا، أطلقت إمــارة أبوظبي الدورة 

الثالثة ملهرجان العن السينمائية.
تتنافس علــى جوائز املهرجان 
أفــام  عشــرة 
الصقر  مبسابقة 
خلليجــي  ا

للفيلــم 
 ، لقصيــر ا
أفام  وستة 
بقة  مبســا
لصقــر  ا
خلليجــي  ا

للفيلــم 
الطويــل، 
 1 5 و

فيلمــا 

مبســابقة الصقــر اإلماراتــي للفيلــم 
القصير، وعشــرة أفام مبسابقة الصقر 
ألفام املقيمــن، إضافة إلــى 17 فيلما 

مبسابقة الصقر ألفام الطلبة. 
كما يخصــص املهرجان قســما لعرض 
أحداث األفام العاملية حتت عنوان )سينما 
العالــم( يضــم 12 فيلما من إســبانيا 

ومالطا  وبولنــدا  والبرتغــال  وإيطاليــا 
وأيرلنــدا وتونس ومصر  وليتوانيا والتفيا 

واجلزائر. 
فيلم  االفتتــاح  فــي  املهرجان  وعــرض 
للمخرج جعفر قاســم،  )هليوبوليــس( 
والذي رشــحته اجلزائر للمنافســة على 

جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي. 

الصباح الجديد - وكاالت:
أثار حفيدا الفنان اللبناني الراحل وديع 
الصافي ضجة كبيرة على موقع "تيك 

توك".
وقالت وسائل إعام لبنانية إن "األخوين 
شربل وجاد أبناء جورج الصافي، ظهرا 
وهما يعزفان واحد على البيانو، والثاني 
على آلة الكمان، مشــيرة إلى أن "جاد 
دندن فــي الفيديو أغنيــة "ال عيوني 
غريبــة" جلــده، والتي أصدرهــا وديع 

الصافي في العام 2008".
رواد  العديد من  الفيديو، إعجاب  ونال 
مواقــع التواصل االجتماعــي، فيما 
اعتبــر املتابعون، أن جــاد ورث صوته 
ألنه يتمتع بصوت وحنجرة قوية رغم 
صغر ســّنه. وتوقع املتابعون ان يكون 
لهم شــأن فــي الســاحة الغنائية 

وامللحن  واملطرب  القريب.  باملستقبل 
وديع الصافي يعد من عمالقة الطرب 

فــي لبنــان والعالم 
العربي، وكان له الدور 
الرائد بترسيخ قواعد 
وفنه،  اللبناني  الغناء 
وفــي نشــر األغنية 

بلدان  اللبنانية في 
العربي  العالــم 
دول  وبعــض 

العالم. 
وديــع  وصــار 
فــي  لصا ا
ســة  ر مد
الغنــاء  فــي 

ليس  والتلحــن 
في لبنــان فقط، 
بــل فــي العالم 

العربي أيًضا. 

اإلمارات تتحدى كورونا بإطالق 
مهرجان العين السينمائي

حفيدا وديع الصافي يثيران
 ضجة على مواقع التواصل 

الصباح الجديد - وكاالت:
تسبب كلب في أن ينفق صاحبه 400 
دوالر على فواتيــر الطبيب البيطري 
فقط ليكتشــف أن حيوانه األليف 
األرجل لديه  أن إحــدى  كان يتظاهر 

بها عرج.

وشــارك املالك املدعو راســل جونز 
مقطــع فيديــو مثيــرًا للحميمية 
ولكنــه مضحــك على فيــس بوك 
يصور الكلب الذي يقلد سلوكه في 
أيام  أثناء املشي بجانبه وفي غضون 
قليلة تلقى أكثر من 11 ألف إعجاب 

إلــى جانــب 26 ألف 
مواقع  على  مشاركة 

التواصل االجتماعي.
ودفــع املالــك حوالي 
كرســوم  دوالر   400
بيطرية وأشعة سينية 
فقط ليكتشف أنه في 
الواقع ال حرج في كلبه 

إنه يقلده فقط!
اخمللوقات  من  عدد  وهناك 

تقلــد  التــي  اخملتلفــة 
اآلخريــن داخل جنســهم، 

النــاس يقلــدون اآلخريــن، 
الطيــور تقلد الطيور األخرى. 

مثل  البشرية  غير  الرئيسيات 
القــرود والقردة تقلــد اآلخرين 
في مجموعتهــم. لكن الكاب 
ال تقلد الكاب األخرى فحســب 
إنها تقلد ما نفعله أيًضا، واألمر 
معروفون  أنهــم  جنونًا  األكثــر 
ال  ذلك حتــى عندما  بفعلهــم 

يفيدهم التقليد.

كلب يخدع صاحبه
 ويغرمه 400 دوالر!
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