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الصباح الجديد ـ  متابعة:
جو  األميركــي  الرئيــس  شــكل 
بايــدن جلنة مشــتركة من احلزبني 
لبحث  واجلمهــوري  الدميقراطــي 
باحملكمة  تغييــرات  إجراء  إمكانية 
العليا تشــمل زيادة عدد أعضائها 
فوق تســعة قضاة وهو هدف يأمل 
ينهي  أن  الدميقراطيني فــي  بعض 
ســيطرة احملافظني عليهــا. وقال 
البيت األبيض إّن "هذه املبادرة جزء 
اإلجراءات  بدراسة  اإلدارة  التزام  من 
بعنايــة فائقة لتحســني العدالة 

الفيدرالية". 
كما ستدرس اللجنة التي شكلها 
بايدن بأمــر تنفيذي وتتألف من 36 
عضوا إمكانية فرض حدود لفترات 
والية القضاة بدال من النظام احلالي 
احلياة.  مــدى  العضوية  مينح  الذي 
وتتألف احملكمــة العليا األميركية 
 1869 من تســعة قضاة منذ عام 
لكن الكونغرس ميلك سلطة تغيير 
العدد وأجرى ذلك بالفعل من قبل. 
وتعــّد احملكمــة واحدة مــن أقوى 
مؤسســات الواليات املتحدة ولكّن 
عملها يخضع النتقادات مستمرة. 

اخلطــوة تثيــر حفيظــة بعــض 
اجلمهوريني الذين يتهمونه بالرغبة 
في مهاجمة هذه املؤسسة القوية 
املســؤولة في الواليات املتحدة عن 
البت في أكثر املســائل اجملتمعية 

حساسية. 
كما ســتدرس اللجنة املسار الذي 

تختــار مبوجبه املؤسســة احلاالت 
التي تنظر فيها وقواعدها وعملها. 
واحملكمة العليا تبت في العديد من 
القضايــا االجتماعية في الواليات 
أو حقوق  اإلجهــاض  مثل  املتحدة 
األقليــات اجلنســية، تضم قضاة 
يتــم تعيينهم مدى احلياة من قبل 

أن  ويجب  املتحــدة  الواليات  رئيس 
الشــيوخ.  يصادق عليهم مجلس 
وكان مرشحون في انتخابات احلزب 
فيهم  مبن  التمهيدية،  الدميقراطي 
بوتيجيج،  بيت  احلالــي  النقل  وزير 
القضاة  عدد  زيــادة  إمكانية  أثاروا 
فــي احملكمة العليا، وهــو أمر يثير 

غضب اجلمهوريني. بالنسبة لزعيم 
اجلمهوريني مبجلس الشيوخ ميتش 
ماكونيل فإن اإلعالن عن إنشاء هذه 
اللجنة ميثل "هجوماً مباشراً على 
النظام القضائي املستقل لبلدنا". 
وفي بيان الذع، قال إنه يرى في ذلك 
تأثير أقصى  "عالمة جديدة علــى 

اليسار على إدارة بايدن".
بــاور  بــوب  اللجنــة  وســيرأس 
أستاذا  وهما  رودريغيز،  وكريستينا 
قانون بــارزان. وكان بــوب باور قّدم 
حملته  خــالل  لبايــدن  املشــورة 
االنتخابيــة. وســتعقد اللجنــة 
اجتماعــات عامة لالســتماع إلى 
األصوات اخلارجية وسيتم توجيهها 
إلكمــال التقرير فــي غضون 180 

يوماً من اجتماعها العام األول.
خــالل حملته  بايــدن متردداً  كان 
االنتخابيــة للرئاســة فــي تبني 
فكرة توســيع عدد أعضاء احملكمة 
رغم ضغــوط الدميقراطيني للقيام 
بذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترمب 
مللء املنصب الشــاغر في احملكمة 
بســرعة بعد وفــاة القاضية روث 
من  قليلة  أسابيع  قبل  غينسبيرغ 

االنتخابات الرئاسية األميركية. 
لكن بايدن أشــار إلــى أنه يعتقد 
أنه ال ينبغي للمحكمة أن تخضع 
للــدورة  السياســية  للتقلبــات 
االنتخابية، وقد التزم بايدن بإنشاء 
احلزبني"  مــن  العلماء  مــن  "جلنة 
لكنه قال إن هدفهم لن يركز على 

"زيادة عدد القضاة في احملكمة".
من  بايــدن لضغوط  تعــرض  وقد 
الدميقراطيــني إلضافــة مقاعــد 
عن  للتعويض  العليــا  للمحكمة 
التحول السياسي اليميني بعد أن 
عني الرئيس الســابق دونالد ترمب 
ثالثة مرشــحني أبرزهــم القاضي 
بريت كافانــو والقاضية آميي كوني 

باريت.
 فيمــا ترى مجموعات النشــطاء 
الليبراليني أن تشكيل بايدن للجنة 
هو مجرد خطوة في مســار اتخاذ 
قــرار بشــأن إضافة مقاعــد إلى 
احملكمة. وسيتعني على الكونغرس 
املوافقــة علــى أي تغييــرات في 
بايدن،  التي قــد يقترحها  احملكمة 
لكــن ســتكون هنــاك مواجهة 

معارضة قوية من اجلمهوريني.

بايدن يشّكل لجنة إلصالح المحكمة العليا
وزيادة عدد األعضاء فوق تسعة قضاة

السيلمانيةـ  عباس اركوازي:
بــدات احــزاب وقــوى املعارضة في 
اقليم كردســتان حــراكاً محموماً 
لتوحيد صفوفها، في اطار الســعي 
لتشــكيل جبهة سياسية عريضة 

خارج احلزبني الرئيسن في االقليم.
االحتاد  فــي  القيــادي  عضــو  وقال 
االســالمي الكردســتاني ابــو بكر 
الراهنــة  االوضــاع  ان  هلدنــي، 
السياســية فــي االقليــم جامدة 
وراكــدة، وهــي بحاجة الــى حتريك 

وتغييــر، في اطــار تغييــر املعادلة 
السياسية املســتمرة منذ 30 عاماً 

في االقليم.
واشــار هلدني للصبــاح اجلديد، ان 
افضل الية ملعاجلة اجلمود السياسي 
والتشــرذم والهيمنــة احلزبية على 
االقليــم  ومؤسســات  مفاصــل 
في  احلكومي  والفشــل  واالخفــاق 
تلبية طموحات واحتياجات الشعب، 

هو تشكيل حتالفات سياسية قوى.
واالحــزاب  القــوى  ودعــا هلدنــي 

الوطني  االحتــاد  السياســية خارج 
لتشكيل  الكردستاني  والدميقراطي 
حتالف واالحتاد في اطار حتالف جديد، 
واســعة، تكون  وجبهة سياســية 
ملبية لطموحات الشعب، وان تعمل 
احزاب  برامــج  توحيــد جهود  على 
املعارضــة، التي اخفقت حلد االن في 
حتقيق وعودهــا االنتخابية برامجها 

السياسية.
واشار هلدني الى ان االوضاع الراهنة 
الميكن ان تستمر في االقليم وعلينا 

الية احلكم  لتغييــر  العمل  جميعاً 
التي يتحكم بها احلزبان الرئيســان 

منذ 30 عاماً.
واضاف ان تشكيل هذا التحالف من 
شانه، ان ينهي اخلالفات والصراعات، 
وهو سيصب دون شك في مصلحة 
االحزاب  مشــاركة  وان  املواطنــني، 
االنتخابات  فــي  الصغيرة  والقــوى 
املقبلة بقوائم وكتل صغيرة سيؤدي 
على  احلصــول  من  حرمانهــم  الى 
استحقاقهم في االنتخابات املقبلة.

بغداد - الصباح الجديد:
وضع رئيس الــوزراء مصطفى 
حجر  األحد،  امــس  الكاظمي 
الفاو  ميناء  ملشــروع  األساس 
الكبير )العقود اخلمســة( في 

محافظة البصرة.
وأفاد املكتــب اإلعالمي لرئيس 
الوزراء فــي بيان تلقت الصباح 
إن  منــه،  نســخة  اجلديــد 
األساس  حجر  وضع  الكاظمي 
الكبير  الفــاو  ملشــروع ميناء 

)العقود اخلمسة(.
اخلمســة:  العقود  وتتضمــن 

للحاويات  اخلمســة  األرصفة 
وردم ســاحة خــزن ومناولــة 
احلاويــات وحفر القناة املالحية 
القناة  وتأثيث  وحفر  الداخلية، 
قناة  ونفق  اخلارجيــة  املالحية 
خــور الزبير والطريق الســريع 
الرابط بني ميناء الفاو وام قصر.

وقال الكاظمــي في كلمة له 
إن  األســاس  حجر  وضع  خالل 
"العراق واجه حتدياً كبيراً المتام 
مشــروع الفاو الكبير"، واصفاً 
األجيال  "مشروع  بأنه  املشروع 

واملستقبل".

وزارة  قالــت  الســياق،  وفــي 
تســلمت  بيان  فــي  النقــل 
منه،  نســخة  اجلديد  الصباح 
بحضور  افتتح  الكاظمــي  إن 
وزير النقل ناصر حســني بندر 
الشــبلي امس مشــروع بناء 
عمالقــة  ارصفــة  خمســة 
 1750 بطول  الســفن  لتفريغ 
م واملُنفــذة ضمن العقد املبرم 
مع شــركة دايو الكورية التي 
امليداني  املسح  بأجراءات  بدأت 
بأعمالها  للمباشرة  استعداداً 

في املشروع.

يشــمل  البيــان،  وبحســب 
انشاء  العمالق  املشــروع  هذا 
 1750 بطول  احلاويات  ســاحة 
التجريف  أعمال  ومشروع  متر 
واحلفر وانشــاء قنــاة مالحية 
داخل حوض املينــاء بطول 10 
كم داخل امليناء و13 كم خارج 
امليناء لربطــه بالقناة املالحية 
سريع  طريق  وانشــاء  الدولية 
رابط بني امليناء ومدينة ام قصر 
بطول 63 كم وانشاء نفق حتت 
يربط  الــذي  الزبير  قناة خــور 

بجانب الطريق الشرقي.

تقارب بين االتحاد وجماعة العدالة الكردستانية 
تمهيدًا لشكيل تحالف انتخابي

الكاظمي يضع الحجر األساس لتنفيذ العقود الخمسة 
في مشروع ميناء الفاو الكبير

قوى المعارضة في كردستان تسعى لتشكيل جبهة سياسية عريضة

المالية العراقية وجنرال إلكتريك تستكمالن 
6خطة تعزيز قطاع الطاقة الكهربائية مصر والسودان ترفضان مقترحا إثيوبيا

3لتبادل المعلومات بشأن سد النهضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
باســم  املتحدثــة  اســتبعدت 
مفوضية االنتخابات جمانة الغالي، 
بأن يكــون هناك متديــد لتحديث 
البطاقــات البايومترية، مؤكدة أن 

موعد 15 من الشهر اجلاري نهائي.
وقالت الغالي في تصريح رســمي، 
مســتمرة  اجلوالــة  "الفــرق  إن 
الناخبني ســواء  بتحديث بطاقات 
أكانوا نازحني او مؤسســات او دول 
او مــن ذوي االحتياجــات اخلاصة"، 
جميــع  "اســتنفذنا  وتابعــت: 
الطاقات املوجودة لتسجيل بيانات 

الناخبني". 
املفوضية  باسم  املتحدثة  واشارت 
الــى أن "ما يقــارب مليون ونصف 
بطاقــة مت حتديثها". ، ودعت الغالي 
املواطنــني الى "حتديــث بياناتهم 
للمشاركة في االنتخابات املقبلة". 
يذكــر أن مفوضيــة االنتخابــات 
أصــدرت بياناً يــوم اجلمعة املاضي 
أكدت فيه أن موعد إجراء االنتخابات 
املبكرة في العاشر من تشرين األول 
املقبل حتمــي وال تراجع عنه، فيما 
دعت املواطنني إلى حتديث بياناتهم 

قبل 15 من الشهر اجلاري.

الخامس عشر من الشهر الجاري آخر 
موعد لتحديث البطاقة البايومترية

"مفوضية االنتخابات": 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــفت خلية االزمــة النيابية 
امــس االحــد، تفاصيــل جديدة 
بشــأن حظر التجوال في شــهر 

رمضان املبارك
وقال مقرر اخللية جواد املوســوي 
في تصريح تابعته الصباح اجلديد: 
"فــي ظل الزيادة االخيــرة باعداد 
االصابات نناقــش حاليا اكثر من 
خيــار لفرض احلظر خالل شــهر 
رمضان املبــارك"، مبينا ان "االول 
هو املضي باجتاه احلظر الشــامل 
خــالل االيام العشــرة االولى من 

الشهر".
"اخليار  ان  اللجنــة،  واضاف مقرر 
الثاني االقــرب واالجنع هو تطبيق 
اخلميس  اليــام  الشــامل  احلظر 
زيادة  مــع  والســبت  واجلمعــة 
ســاعات احلظر اجلزئي ليمتد من 
الســاعة ٧ مســاء الى ٥ فجرا"، 
ووزارة  العراقية  "احلكومــة  داعيا 
الصحــة الــى تغييــر خططها 
بخصــوص حــث املواطــن على 
الصحية  بالتعليمــات  االلتــزام 
واوقات احلظر وزيادة الوعي بضرورة 

سرعة التطعيم بلقاح كورونا". 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الــوزارء  مجلــس  رئيــس  أعلــن 
االحد  امس  الكاظمــي  مصطفى 
من  املركزي  البنك  احتياطي  ارتفاع 
العمــالت االجنبية الى أكثر من 60 

مليار دوالر.
وقــال الكاظمي في بيــان اطلعت 
الصباح اجلديد على نســخة منه: 
املشــاريع في  العديد من  "اجنزنــا 
احملافظات اجلنوبية احملرومة بســبب 
ونعمل بكل  اإلدارة،  احلروب وســوء 
اجلهــود منــذ ان اســتلمنا هــذه 
احلكومــة على إنصــاف هذه املدن 

وجميع مناطق العراق".

واضــاف "جنحنا في إيقــاف الهدر 
والفســاد الكبير في مــزاد البنك 
وماضون  الصيــت  ســيء  املركزي 
بإجراءاتنــا ولن نتوقــف، واجراءاتنا 
فــي محاربة الفســاد مســتمرة 
رغــم العراقيل التي يحاول البعض 
دون  لكننــا سنســتمر  وضعهــا 

تراجع".
الكاظمي،  اعلن  البيان،  وبحســب 
من  املركزي  البنك  احتياطي  ارتفاع 
العمــالت االجنبية الى أكثر من 60 
مليار دوالر بعــد ان كان 51.9 مليار 
االصالحية  باالجراءات  الشروع  قبل 

لهذه احلكومة.

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
االجنبية يرتفع الى أكثر من 60 مليار دوالر

خلية االزمة: تغييرات محتملة في 
إجراءات حظر التجوال خالل رمضان

بغداد - وعد الشمري:
أمــس  الصحــة،  وزارة  أكــدت 
األحــد، أن رفع القيــود الوقائية 
يتطلــب تلقي %70 مــن اجملتمع 
مشــيرة  كورونا،  فيــروس  لقاح 
إلــى أن األبحــاث العلميــة لم 
فايزر  لقاحــات  بني  فرقــاً  تظهر 
منوهة  وسينوفارم،  واسترازينكا 
إلى ان جميعها يقي من اإلصابة 

الشديدة بنسبة 100%.
وقــال مدير عــام دائــرة الصحة 
في الوزارة ريــاض عبد األمير، في 
حديث إلى "الصبــاح اجلديد"، إن 
كورونا  لقاحات  حول  "الشائعات 
تصدر من غير اخملتصني، في وقت 
يشاهد اجلميع تأكيدات املنظمات 
الدوليــة املعنيــة، فعالياتها في 
منع اإلصابات الشــديدة بنسبة 

."100%
وأضــاف عبــد األميــر، أن "تلك 
اخلفيفة  اإلصابات  متنع  اللقاحات 
بنســبة 90 إلــى %80، وجنــد أن 
اإلقبــال أصبــح جيداً مــن قبل 
املواطنــني علــى تلقــي اجلرعة 

األولى".
"اللقاحات يجري  أن  إلى  وأشــار، 
املستشــفيات  قبل  من  توزيعها 
باســتثناء  الصحيــة،  واملراكــز 
لقاح فايزر الــذي يتطلب حفظه 
ثالجــات بدرجــة حــرارة 80 دون 
وجوده  يقتصر  وبالتالــي  الصفر، 
في  الكبرى  املستشــفيات  على 

احملافظات".
وبــني عبــد األميــر، أن "األبحاث 
العلمية لم تظهر فرقاً بني لقاح 
سينوفارم،  أو  استرازينكا  أو  فايزر 
بنســبة  املناعة  يعطي  فاجلميع 
وهو  الشديدة،  اإلصابة  %100 من 

املهم بالنسبة إلينا".

ونــوه، إلــى "حتــرك إعالمي حلث 
الذي  اللقاح  تلقي  املواطنني على 
أصبح حجة بحماية املواطنني في 

املرافق احليوية من العدوى".
وأكد عبد األمير، أن "الوزارة سوف 
تلزم العاملني في املوالت والفنادق 
واملقاهــي  التغذيــة  ومحــالت 
واملطاعم، بأن يكونوا مؤمنني من 
خالل تلقي اللقاحات؛ ألنهم على 

احتكاك مع املواطنني".
ويواصل، أن "نســبة الذين تلقوا 
اآلن قليلــة جداً،  اللقــاح لغاية 
ولكي نصل إلى املناعة التي معها 
ميكن رفع اإلجراءات الصحية، البد 

من تلقيح %70 من اجملتمع".
ومضى عبد األمير، إلى أن "العراق 
واكب التوجــه العاملي بضرورة أن 
يكون لدى املسافر وثيقة لقاح من 

أجل تأمــني الراكبني في الطائرة، 
لكن القرار لم يتخــذ حالياً بعد 
وسنعمل على إقراره عند انتشار 

اللقاح".
من جانبه، ذكر عضو جلنة الصحة 
النيابية حسن خالطي، أن "العراق 
ينبغي منــه التعايش مع كورونا، 
من خــالل االلتــزام باالجــراءات 

الوقائية".

وتابــع خالطي، فــي تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "فرض حظر 
بقطع  يرتبط مباشرة  ال  التجوال 
سلسلة العدوى، بل أتخذ نتيجة 

عدم التزام املواطن".
ولفت، إلــى "ضــرورة رفع احلظر 
الشــامل أليام اجلمعة والسبت، 
واإلبقــاء على احلظر اجلزئي لباقي 

أيام األسبوع".

ومضى خالطي، إلــى أن "اإلقبال 
جيد على تلقــي اللقاح، والعراق 
سوف يتلقى بنحو اسبوعي املزيد 

من اجلرعات مبا يغطي حاجته".
العــراق شــهد خالل  أن  يذكــر 
جديدة  موجة  املاضيني  الشهرين 
مــن فيــروس كورونــا أدت إلــى 
تســجيالت أعلى املعــدالت منذ 

ظهور اجلائحة.

الصحة: رفع القيود الوقائية يتطلب تلقي
70 % من المجتمع لقاح كورونا

من احدى املستشفيات في البالد 

األبحاث العلمية لم تظهر فرقًا بين فايزر واسترازينكا وسينوفارم

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الصحــة  منظمــة  أكــدت 
العامليــة امس األحد أن لقاحات 
كوفيد19- هي أداة أساسية في 
مكافحة اجلائحة وأن فوائد هذه 
اللقاحات تفــوق أي آثار جانبية 

نادرة.
وفي معرض نفيها لبيان قيل انه 
صدر عنهــا، بينت املنظمة أنها 
رسمية  غير  قنوات  تستخدم  ال 
لنشــر معلومات حول القضايا 
الصحيــة مبا في ذلــك إجراءات 
املتعلقة  والتطعيــم  الوقايــة 
التأكيد  مجــددة  بكوفيد-"19، 
كوفيد19-  لقاحــات  أن  علــى 
هي أداة أساســية في مكافحة 
اجلائحة وأن فوائد هذه اللقاحات 

تفوق أي آثار جانبية نادرة".
ودعــت املنظمــة املواطنني إلى 
علــى  واحلصــول  التســجيل 
ممكن،  وقت  أسرع  في  التطعيم 
إذ ال ميكن وقف هذه اجلائحة قبل 
أن يأخذ غالبية الناس في العراق 

اللقاح.
األخيرة  الزيادة  أن  الى  وأشــارت 
في حاالت كوفيد19- في العراق 
السيطرة  لكن  القلق،  تســبب 
علــى الوبــاء ممكنة مــن خالل 
لإلجراءات  الصــارم  التطبيــق 
االحترازيــة، ومــن خــالل جناح 
حملــة التطعيم التــي تديرها 
الوثيق  بالتعــاون  الصحة  وزارة 
مــع منظمة الصحــة العاملية 

وشركاء آخرين.

الصحة العالمية تطالب 
المواطنين بالتسجيل للحصول 

على التطعيم ضد كورونا



محليات2

حامد عبد النبي

تُعد دائــرة اإلعمار الهندســي إحدى 
واإلســكان  اإلعمار  وزارة  تشــكيالت 
والبلديات العامة مــن الدوائر املهمة 
ليس على صعيد الوزارة فحسب وإمنا 
أن لهذِه  العراق حيــث  على صعيــد 
الدائرة التاريخ العريق واخلبرة الطويلة 
في مجــال إعــداد التصاميم وتنفيذ 
املشــاريع قبل عام 2003 واإلشــراف 
بعد  التصاميم  وإعــداد  الهندســي 
عــام 2003 ومتتلك هذِه الدائرة طاقات 
هندســية وفنية لها خبــرة في هذا 
اجملال وكفاءات من حملة الشــهادات 
الُعليــا ، ولديها أيضاً ) خمســة أفرع 
في احملافظــات ( وهي شــعبة مباني 
نينوى ، شــعبة مباني صــالح الدين ، 
شــعبة مباني األنبار، شــعبة مباني 
بابل ( إضافة الى الدائرة األم في بغداد 

وللحديث عن الدائرة وإجنازاتها. 
حســن  املعماري  باملهندس  التقينــا 

ب ِمجحم مدير عــام دائرة اإلعمار  ِمدِّ
الهندســي وكالة ليحدثنا عن  سير 
العمل في املشاريع التي تهم املواطن 
والتــي أهمهــا مشــاريع اجملمعــات 
السكنية ملا للســكن من أهمية في 
حياة املواطن والذي أصبح ُحـــلم كل 

مواطن عراقي. 
في بداية حديثنا نشــكر اإلعالم على 
تســليط الضوء على مايتــم تقدميُه 
من خدمات من قبل تشــكيالت وزارة 
العامة  والبلديات  واإلســكان  اإلعمار 
تقوم دائرة اإلعمار الهندسي باإلشراف 
الهندســي علــى عدد من املشــاريع 
ومن  واحملافظات  بغداد  في  الهندسية 
هذه املشاريع مشروع اجملمع السكني 
 SOMO النفــط  تســويق  لشــركة 
ويتكون هــذا اجملمع مــن ) 31 ( بناية 
ومجمل عدد الشقق في اجملمع ) 453 
شــقة ( وهذه األبنية ُمقســمة على 
أربعــة أنــواع ) A,B,C,D ( وهذا اجملمع 
النفط  تسويق  مبوظفي شركة  خاص 

. SOMO

وبيســان  تــروم  شــركتي  وتقــوم 
للمقــاوالت العامة بتنفيذ املشــروع 
واجلهــة اإلستشــارية هــي : مكتب 
املهندس اإلستشــاري مزهر السعدي 

الهندســي  باإلشــراف  دائرتنا  وتقوم 
على املشــروع من خالل تشكيل دائرة 
مهنــدس مقيم تضم نُخبة من خيرة 
بالكفاءة  لهم  املشــهود  املهندسني 

واخلبرة في اإلشراف على هكذا أعمال 
، و نود اإلشارة الى أن اجلهة املستفيدة 
من املشروع هي شركة تسويق النفط 
املشــروع  تنفيذ  وتبلغ كلفة   SOMO

نحــو ) 51 مليار دينــار ( ومبدة إجناز 36 
شهراً ، حيث متت املباشرة في املشروع 
بتاريخ 10/9/2018 ، ويبلغ املشروع اآلن 
نســب متقدمة ومن املؤمل إجناز في 

املوعد احملدد إن شاءاهلل.  
ونود اإلشــارة الــى أن الدائــرة أجنزت 
اإلشراف على مشــاريع الدور الواطئة 
الكلفة في محافظــة اآلنبار حيث مت 
إجناز املشروع األول وهو عبارة عن ) 100 
دار ( واطئة الكلفة في مدينة الفلوجة 
مبســاحة 110م2 مع إجناز مشروع ) 30 
دار ( واطئــة الكلفة في مدينة حديثة 
وتبلغ مســاحة الدار ) 240م2 ( وإجناز 
مشــروع ) 25 دار ( واطئــة الكلفــة 

مبساحة ) 240م2 ( للدار الواحدة. 
وأضاف املهندس املعماري حسن ِمدِّب 
أن الدائــرة حالياً مكلفة باإلشــراف 
علــى مشــروع اجملمع الســكني في 
بابل ) أرض بابل ( وهو مجمع ســكني 
أفـــقي إستشاري يقع في محافظة 
بابل ناحيــة ) ابو غرق ( مبســاحة 26 
دومن ويتكون من ) 176 وحدة ســكنية 

( مقسمة على خمسة مناذج ، 3 منها 
مناذج طابقني و 2 منوذج من طابق واحد 
وتتراوح  مســاحة قطــع اآلراضي بني 
260 إلى 294 م2 ، وبلغت نسبة اإلجناز 

الفعلي 90%. 
أما املشــروع الثاني فــي احملافظة هو 
مشــروع إنشــاء ) 320 دار ســكني ( 
مكون من طابق واحد وهذا املشــروع 
خاص بشريحة املعلمني وبلغت نسبة 

اإلجناز الفعلي 30%. 
الثالث هو مشروع مجمع  واملشــروع 
بابل  الســكنية في  الســالم  مدينة 
الذي مت املباشرة فيه بتاريخ 2/1/2021 
ويتكون املشروع من ) 120 دار سكني ( 
بنموذجني ) A,B ( طابق واحد وطابقني 
مبســاحة بنــاء ) 185م2 ( ومســاحة 
قطعة األرض ) 200م2 ( ويقام املشروع 
على مساحة أرض ) 20 دومن ( ومدة إجناز 
املشروع ) 28 شهراً ( من تأريخ املباشرة 
وبلغــت نســبة اإلجنــاز %12 واجلهة 
املســتفيدة من هذه املشاريع الثالثة 

هي هيئة إستثمار بابل.

البصرة ـ سعدي السند:

افتتــح وزيــر النقل الكابــن ناصر 
اجلديد  الطريق  الشبلي  بندر  حسني 
)مدخل املوانئ( في أم قصر وهو احد 
طرق مشروع مدخل مينائي ام قصر 
نفذته  والــذي  واجلنوبي  الشــمالي 
شــركة تنفيذ مشاريع النقل احدى 

تشكيالت وزارة النقل.
وقال الشبلي تأتي هذه األجنازات في 
ضوء توجيهات ومتابعة رئيس الوزراء 
، فقد مت اجناز  مصطفى الكاظمــي 
هــذا الطريق وجميع اعمــال البنى 
واالتصاالت  الكهربائيــة  التحتيــة 
على  ويحتــوي   ، وغيرها  الضوئيــة 
اكثر من 10 مســارب لدخول وخروج 
الشــاحنات بعد ان كان فقط عبارة 

عن مسربني .
كما بني الوزير ان الهدف من املشروع 
الشــاحنات  حركــة  تســهيل  هو 
اكتظــاظ  تقليــل  و  والبضائــع 
الشــاحنات مما يزيد ويســّرع حركة 
ام  موانىء  فــي  والتفريغ  الشــحن 
قصر ويؤدي الى زيادة االيرادات املالية 
للموانــىء وكانــت شــركة موانئ 
العراق قد تسلمت قبل أيام مشروع 
ام قصر من  طرق ومدخــل موانــئ 
شــركة تنفيذ املشــاريع بعد اجنازه 
وفــق مواصفات جديــدة ومطلوبة 
وبطــول 4 كيلــو متر وهــو مجهز 

باملراقبة االلكترونية . 
وان هذا املشروع اجنز وفق املواصفات 
املطلوبــة رغــم انه نفذ فــي فترة 
جائحة كورونــا حيث ان هذا الطريق 
يبلــع طولــه 4 كيلو متــر وبعرض 
70 متــرا شــماالً و 40 متــرا جنوباً 
مجهــز بنحو 70 كاميــرة للمراقبة 
االلكترونيــة وانارة ليليــة حديثة و 
والسونار ومنظومة  الفحص  اجهزة 
املياه ليســهم بتســهيل  تصريف 
بانسيابية،  الشاحنات  وخروج  دخول 
و ان املرحلة القادمة ســيتم خاللها 
خلروج  الثانــي  بالطريــق  الشــروع 

الشاحنات.

مت اجناز الطريق وفق احدث 
املواصفات الفنية

مــن جانبه قال مدير عام الشــركة 
املنفــذة زيد خليل االســدي مت اجناز 

الطريق وفق احدث املواصفات الفنية 
، حيــث مت اعتمــاد مــادة البوليمر 
االســفنجية اخلاصة باعمال تبليط 
الطبقــة الســطحية ، بعد اكمال 
طبقات التبليط الرابطة واالســاس 
وخمس طبقات من السبيس وحجر 
1.2 م وطول  البيس كورس وبعمــق 
نحو 4 كيلومتر ، اذ مت جتهيزه باحدث 
اجهزة املراقبة االلكترونية واملرتبطة 
االلكترونيــة  الرئيســية  بالبوابــة 

والسونارات االمنية. 
من اجلدير بالذكر ان هذا املشروع اجُنز 
على وفق افضل املواصفات رغم انه 
نُفــذ في فترة جائحــة كورونا حيث 
ان هذا الطريق يبلــغ طوله 4 كيلو 
متر وبعــرض 70 مترا شــماالً و 40 
مترا جنوبــاً مجهز بنحو 70 كاميرة 
و ساحه احلجز واجناز سقيفة البوابة 

وبناية الســيطرة االلكترونية واجناز 
منظومة ابــراج واعمدة انارة حديثة 

ومنظومة تصريف املياه .

ضرورة تكثيف اجلهود ألجناز 
املشاريع

وزير  أفتتاح املشــروع أجــرى   وبعد 
تفقدية  ميدانيــة  جولــًة  النقــل 
لالطالع على ســير العمل ومتابعة 
تطورات مراحل اجناز املشــاريع وبناء 
في  العمالقة  اخلمســة  االرصفــة 
مينائي ام قصر الشمالي واجلنوبي . 

حيث التقى الوزير بالشركات املُنفذة 
للمشــاريع في موانئ البصرة منها 
وشركة   cma الفرنســية  الشركة 
املبرمة  العقود  للتباحث حول  لورين 
املشاريع  واجناز  تنفيذ  بشــأن  معها 
والتقنيات  العامليــة  وباملواصفــات 

احلديثة وباملدد الزمنية املتفق عليها. 
واكد على تكثيف اجلهود وبذل املزيد 
من املســاعي احلثيثة في اجناز هذه 
املشاريع املهمة التي تخدم االقتصاد 
للموانئ  احلياة  وتُعد عصب  العراقي 
وشــريان مهم يرفد اقتصــاد البلد 

بااليرادات املالية . 
وشــملت اجلولة التــي رافقه فيها 
املهندس طالب بايش الوكيل الفني 
وعــدد من املدراء العامني ، مشــروع 
حتلية ماء ام قصر الذي يعد مشروعا 
مهما وســاندا في البنــى التحتية 

التي تنفذها الوزارة .
مــن اجلدير بالذكــر ان تلك االجنازات 
جاءت بعد متابعــة حثيثة و جوالت 
ميدانية مسبقة من لدن وزير النقل 
الكابــن ناصر حســني الشــبلي و 
الوقوف على ابرز املعوقات واملشاكل 

التــي تعرقل ســير االجنــاز وتنفيذ 
املشاريع وايجاد احللول لها وتذليلها

مع  اخلتامية  احلســابات  مناقشــة 
ديوان الرقابة املالية

ملوانئ  العامة  الشــركة  وناقشــت 
العــراق اليــوم تصفية احلســابات 
اخلتامية مــع ديوان الرقابــة املالية 

للسنة املالية املنتهية 2018 .
فرحان  املهنــدس  الدكتــور  وقــال 
محيسن الفرطوســي املدير العام : 
النقل الكابن  حسب توجيهات وزير 
ناصر حســني بندر الشــبلي بتقدمي 
إجابات شفافة لديوان الرقابة املالية 
للحسابات اخلتامية، ناقشت املوانئ 
حســابات العام 2018 مع الديوان / 

دائرة تدقيق املنطقة الثانية. 
وأضاف الفرطوسي :ان موانئ العراق 
ماضيــة قدما في إنهــاء ذلك امللف 

بالســرعة املمكنة اذ متت مناقشة 
وســيكون  التشــغيلية  املوازنــة 
لنــا اجتمــاع ثــاٍن خالل األســبوع 
املقبل ملناقشــة متطلبــات املوازنة 
االســتثمارية ، واوعزنا الى أقســام 
العالقة  ذات  واجلهات  الشركة كافة 

بإعداد االجابات بالسرعة القصوى .
من جانبه بني الربان عادل علي دشــر 
املعــاون االداري للشــركة أن موانئ 
تقدم  التــي  الشــركات  من  العراق 
حساباتها اخلتامية بشفافية عالية 
وباألرقــام واملبالــغ احلقيقية و ذلك 
بالتعاون والتنسيق مع ديوان الرقابة 
املاليــة االحتادية من خالل كشــف 
اخملاطبات  عبر  اخلتامية  حســاباتها 
املؤسستني  بني  جتري  التي  الرسمية 
املعنية  األقســام  مــدراء  وبحضور 

للشركة

وزير النقل يتفقد ميدانيًا سير العمل
 وتنفيذ المشاريع في الموانئ

بعد افتتاحِه الطريق الجديد )مدخل الموانئ( في أم قصر 

 يهدف المشروع 
الى تسهيل حركة 
الشاحنات والبضائع 
وتقليل اكتظاظها 

مما يزيد ويسرّع 
حركة الشحن 

والتفريغ في موانىء 
ام قصر ويؤدي 

الى زيادة االيرادات 
المالية للموانىء

وزير النقل يتفقد مشاريع شركة موانئ العراق في أم قصر

واسط ـ الصباح الجديد:
ضمن جوالتــه اليوميــة بني املشــاريع تابع 
محافظ واسط الدكتور محمد جميل املياحي 
ميدانيا اكســاء الطرق في ناحية الشحيمية 

التي تربط الناحية بباقي مناطق احملافظة..
وأوضح أن العمل في مشــاريع الناحية يجري 
بصــورة صحيحة وفي مراحل جيــدة وبوتيرة 

جيدة ويحقق تقدم واضح .
وقال نتطلع إلى اجناز هذا الطريق خالل االشهر 
القليلة القادمة ..ليخفف عن أهلنا في ناحية 
الشــحيمية معاناة التنقل التــي ارهقتهم 
كثيراً ، واحلــوادث املرورية التي كان يســببها 
الطريــق القدمي ..موضحــا أن وجود قادمة في 
موازنــة ٢٠٢١ ، كفيلة بإحداث تغيير حقيقي 
فــي الواقع اخلدمــي لهذه املنطقــة الغنية 

بأهلها و إنتاجها ، والم ظلومة في خدماتها 

بغداد ـ الصباح الجديد:
شـــارَك وزير الصناعة واملعادن منهـل عزيـز 
والدفاع  األمــن  افتتاح معــرض  اخلبـــاز في 
والصناعــات احلربية بِدروته التاســعة والتي 
أنطلقــت فعالياتُه علــى أرض معرض بغداد 
الدولي بِحضور وزير الدفاع ووزير التجارة وجمع 

من النواب وجمع من املسؤولني واحلكوميني .
ويشهـــد املعرض الذي يستمر لِغاية يوم غد 
الثالثاء ُمشاركًة واسعة ألكثر من ٤٠ شركة 
من ١١ دولة إضافة إلى ُمشــاركة وزارة الدفاع 
واجلهات األمنية وشركات عراقية ُمتخصصة 
من بينها شــركات وزارة الصناعة كالشركة 
العامة لصناعات النســيج واجللود والشركة 
العامة للمنتجات الغذائية والشركة العامة 
مِلُعدات االتصاالت والُقدرة والشــركة العامة 

للصناعات الهيدروليكيـة .
وقـــد أجرى الوزير جولة فــي أروقة وأجنحة 
الشــركات املُشاركة في املعرض والتقى بِعدد 

من الشخصيات املُتواجدة ُهنـاك .  

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن مواصلة  فرع الشركة 
العامة لتجارة احلبوب في محافظة ميســان 
مناقلة احلنطة احمللية الى فرع الشــركة في 
البصرة ، الى جانب جتهيــز املطاحن باحلنطة 

احمللية .
واوضح مديــر عام الشــركة عبــد الرحمن 
اجلويبراوي ان الكمية اجملهزة للمطاحن بلغت 
)٧( االف طن عن احلصة /٣ من أجمالي الكمية 
املقررة للمحافظة والبالغــة  )١٤( الف طن ، 
اما بخصوص احلنطــة الدرجة االولى )حصة 
الطحني الصفر ( فقــد مت جتهيز كل الكمية 

وبنسبة ) ١٠٠% ( .
وكشــف املدير العام عن قيام مالكات الفرع 
بتجهيــز وكالء املواد الغذائيــة بالرز و بلغت 
الكمية اجملهزة )٣٥٢( طنا عن احلصة /٢ /شهر 

اذار .
 ومن جانب اخر أســتأنف فرع ميسان عملية 
مناقلة حنطة محليــة لفرع البصرة  بكمية 
بلغــت )٣( االف طن من اصــل الكمية املقررة 
)١٠( االف طــن ، وفي ســياق متصل مت جتهيز 
اجملــارش احلكومية واألهلية بالشــلب العنبر 
بكمية وبلغــت الكمية اجملهــزة )٣٨٠٠( طن 
لغــرض تصنيعــه لرفد متطلبــات البطاقة 

التموينية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
واالكادميني  املثقفــني  بحضور نخبــة من 
واالعالميني ، شهد ظهر االربعاء 7/ نيسان/ 
) منتدى  اولــى نشــاطات  انبثــاق   2021
التحصــني الثقافــي( اجلديد، في شــارع 

املتنبي وسط بغداد.
وعقــدت بهذه املناســبة ندوة نقاشــية 
مفتوحة في صالة املكتبة العلمية بشارع 
املتنبي ادارها الدكتور عبد الوهاب الراضي 
رئيس احتاد الناشــرين العراقيني ، كرست 
الكفيلة  الوســائل  ايجــاد  للبحث فــي 
بحمايــة وحتصــني  اجملتمــع وخاصة فئة 
السلوكية  االنحرافات  من  منه  الشــباب 
، واملمارســات اخلاطئة واملؤثــرة في توجه 
وحياة هذه الشريحة االجتماعية الواسعة 
ومنها ظاهرة  شيوع آفة اخملدرات وماشابه 
مــن ظواهر  خطيــرة، تنخر في جســم 

اجملتمع..
ترحيبه  بعــد  الراضي  الدكتــور  وحتــدث 
باحلضــور  عن اهمية هــذا  املنتدى  الذي 

يعنــى مبنظومــة القيــم اجملتمعية التي 
تصدعت كثيــرا خالل العقود الســابقة 
وصوال الــى وقتنا احلاضــر . وقد اتضحت 
بصورة اكثر وضوحا وتأثيرا على مجتمعنا 
في هــذه الفترة من خــالل ظواهر كثيرة 
منها  االحلاد. اخملدرات .السلوكيات املنحرفة 
الشاذة .......واننا كمجموعة مثقفة نشعر 
من واجبنــا الوطني ان نكون يد ســاندة 
لكل اخليرين في بلدنــا للوقوف للحد من 
هذا التداعي القيمــي اجملتمعي .وأذ نثمن 
املواقف املســؤولة ملن تفاعل معنا أليقاف 
هــذا االنحــالل القيمــي .ندعواجلميع ان 
نكون كالبنيان املرصوص بوجه هذه الريح 
التي تعمل على تفكيــك وتهميش ونخر 
و الســيطرة على مجتمعنا .واهلل من وراء 

القصد
ثــم حتــدث د عدنان الســراج عن ســبل 
مواجهة حمــالت تفتيت اجملتمع من خالل 
انهــاء دور الفرد فــي بناء اســرة نظيفة 
الرئيسية  املســارب  واستعرض  وسليمة 

للنهوض القيمي للمجتمع ورفع مستوى 
والتي  الكبرى  التحديات  ملواجهة  الشباب 
يخطط السقاطه في اتونها ومستنقعها 
وشــدد علــى املثقفني والنخــب ان تقوم 

بدورهــا ومســؤوليتها في العمــل اجلاد 
واخمللص للتقليل مــن اضرار ما يحاك ضد 

شبابنا ومحتمعنا 
وتناول د فائز الشرع دور الثقافة من حد من 

ظاهرة الفساد والتي من خاللها تتساقط 
مفــردات القيــم احملتمعية عنــد االفراد 

وتدفعهم لالنحراف واخملدرات. 
ودعــا املتحدثــون فــي الندوة الــى فتح 
قنوات اتصال مــع مجلس النواب والوزرات 
واملؤسســات احلكوميــة املعنية باجلوانب 
واالجتماعيــة  والتربويــة  التعليميــة 
والثقافيــة واالمنية ، للوقــوف بوجه تلك 
الظواهر واملمارســات الشاذة والغريبة عن 

قيم وثوابت مجتمعنا العراقي االصيلة..
وشــارك في النقاش واملداخــالت كل من 
الزمــالء : الشــيخ نوري العنــزي ، وصادق 
احلاج جاسم الربيعي رئيس رابطة اجملالس 
البغداديــة الثقافيــة ، وصبــاح زنگنة ، 
ومظفر الربيعي ممثل بيت احلكمة ، وعادل 
العرداوي ، والدكتور نذير ، وحمزة القريشي 

، والدكتور سعيد دحدوح وغيرهم..
وفي ختــام الندوة تقــرر ان يعقد املنتدى 
ندوته االسبوعية ظهر كل يوم ) اربعاء(في 

صالة املكتبة العلمية بشارع املتنبي..

محافظ واسط يتابع االعمال 
الخدمية واكساء الطرق في 

ناحية الشحيمية 

وزير الصناعة ُيشارك في 
افتتاح معرض األمن والدفاع 

والصناعات الحربية 

حبوب ميسان تجهز
 مطاحن البصرة 

بالحنطة المحلية 

بحضور نخبة من المثقفين:

انبثاق نشاط ) منتدى التحصين الثقافي( في شارع المتنبي

تقرير

“اإلعمار الهندسي”تحقق نسب إنجاز متقدمة في مشروع المجمع السكني لسومو 
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الصباح الجديد ـ متابعة:
أنهما  واخلرطــوم  القاهــرة  ))أكــدت 
تســعيان التفــاق ملزم قانونا بشــأن 
عمليات الســد، الذي تقول أديس أبابا 
إنه يلعب دورا حاســما فــي تنميتها 

االقتصادية((
رفضت مصر والسودان مقترحا إثيوبيا 
املعلومات حول عمليات  تبادل  بشــأن 
ســد النهضة إلنهــاء األزمــة، وأكد 
البلــدان أنهما يســعيان التفاق ملزم 
قانونا يؤطر حتركات أديس أبابا بشــأن 
هذا املشروع، الذي تعتبره إثيوبيا حيويا 
ملســتقبلها االقتصادي، فيما تتخوف 
القاهــرة واخلرطوم مــن إحلاقه ألضرار 

بثروتيهما املائية.
وأكــدت القاهــرة واخلرطــوم أنهمــا 
تســعيان التفــاق ملزم قانونا بشــأن 
عمليات الســد، الذي تقول أديس أبابا 
إنه يلعب دورا حاســما فــي تنميتها 

االقتصادية.
وقال وزير الري املصــري ليل امس االول 
الســبت في برنامج حــواري تلفزيوني 
محلــي إنــه إذا كانت مخزون الســد 
العالي بأســوان ميكن أن يساعد على 
الثاني لســد  امللء  آثار  التغلب علــى 

النهضة، إال أن مبعث قلقه الرئيســي 
يتمثل في إدارة اجلفاف.

وردت وزارة الري واملوارد املائية السودانية 
في بيان على املقترح اإلثيوبي الســبت 
تبــادل  أن  الســودان  “يــرى  بالقــول: 
املعلومات إجراء ضــروري، لكن العرض 
بالطريقة  املعلومــات  لتبادل  اإلثيوبي 
التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على 
انتقائية مريبة فــي التعامل مع ما مت 

االتفاق عليه”.
وتعلــق إثيوبيــا آمالها فــي التنمية 
االقتصادية وتوليد الطاقة على ســد 
النهضة، الذي تخشى مصر أن يعرض 
إمداداتهــا من مياه النيل للخطر. كما 
يشعر الســودان بالقلق إزاء تأثير ذلك 

على تدفق املياه اخلاصة به.
اخليار العسكري؟

وكانت الدول الثالث اجتمعت األسبوع 
األخير في كينشاسا لبحث هذا امللف، 
لكنها لم تتوصل ألي اتفاق خاصة مع 
وتصعيد  باملشــروع  أبابا  أديس  متسك 
اللهجــة من قبل القاهــرة واخلرطوم، 
اللتــن أكدتــا في مناســبات أن “كل 
اخليــارات تبقى مفتوحة” للتعاطي مع 
األزمة، مــا انبثق عنه مخــاوف من أن 

تأخذ األزمة اجتاها عسكريا.
لكن وزيــرة اخلارجية الســودانية مرمي 
الصادق اســتبعدت اخلميــس املاضي 
، اللجــوء إلى “اخليار العســكري” ملنع 
إثيوبيا من مواصلة مشروع بناء السد. 
وقال الوزيــرة للصحافين في قطر: “ال 
مجال للحديث عن اخليار العســكري. 
اخليــارات  عــن  نتحــدث  اآلن  نحــن 

السياسية”.
استقطاب  هناك  “ســيكون  وأضافت 
الرأي  واألهــم  العاملــي  للرأي  واســع 
اإلفريقــي خاصة في دول اجلــوار ودول 
حوض النيــل ملنع إثيوبيــا من املضي 
قدما فــي زعزعــة أمــن دول مهمة، 

جاراتها مصر والسودان”.
إدمــاج كل من  أبابــا  وترفــض أديس 
الواليات املتحــدة واألمم املتحدة واالحتاد 
األوروبــي في املفاوضــات، وفقا لطلب 
مصــر والســودان، وتفضل اســتمرار 

احملادثات برعاية االحتاد األفريقي فقط.
وكان قد دعا وزيــر املياه والري والطاقة 
رسميا  بيكيلي،  سيليشــي  اإلثيوبي، 
الســودان و مصر، لترشــيح مشغلي 
الســدود لتبادل البيانات قبل بدء امللء 
الثانــي لســد النهضة في موســم 

األمطار القادمة في إثيوبيا.
في الرســالة املوجهة إلى وزيري شؤون 
املياه في السودان ومصر، دعا وزير شؤون 
إلى ترشــيح  البلدين  إثيوبيا  املياه في 
السدود  احملورين/مشغلي  األشــخاص 
لتبادل البيانات بن البلدان الثالثة فيما 
يتعلق بامللئ الثاني الذي سيستم  ما 

بن يوليو وأغسطس 2021.
ووفقا للخطاب، اســتندت الدعوة إلى 
اإلجمــاع الذي مت التوصل إليه بشــأن 
جــدول امللء الــذي صاغتــه اجملموعة 
الوطنية املســتقلة للبحــث العلمي 
إلى جنب  الثالث جنًبا  للدول   )NISRG)
مــع فترة املــلء في وأغســطس وقد 
تستمر حتي  سبتمبر حسب توقعات 

الهيدرولوجيا.
الســودانية،  اخلارجية  وزيــرة  أن  يذكر 
املهدي، قــد أكدت رفض  الصادق  مرمي 
وقت  في  اإلثيوبــي،  للعــض  اخلرطوم 

سابق، السبت.
اإلثيوبي  “العــرض  إن  املهــدي،  وقالت 
لتبــادل املعلومات بشــأن ملء ســد 
الســودان  ألمــن  تهديــد  النهضــة 
ومصاحله االســتراتيجية”، مضيفة “ال 

نثق في اجلانب اإلثيوبي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
عانت منشــأة نطنز النووية اإليرانية 
من مشــكلة تتعلق بشــبكة توزيع 
الكهربــاء اخلاصة بها، امــس األحد، 
عقب ســاعات فقط من بدء تشغيل 
أجهــزة طرد مركزي متطــورة جديدة 

اليورانيوم  تخصيــب  علــى  تعمــل 
التلفزيون  أفاد  بشكل أسرع، حسبما 

احلكومي. 
وأكد املتحدث باسم منظمة الطاقة 
الذرية اإليراني، بهروز كمالوندي، وقوع 
حادث في قسم توزيع الكهرباء مبجمع 

نطنز، مشــيرا إلى عدم وجود إصابات 
بشرية أو تلوث نتيجة هذا احلادث.

وكان هذا آخر حادث يضرب املنشــآت 
مفاوضات  وســط  اإليرانية  النوويــة 
إلحيــاء االتفاق املبرم عــام 2015 بن 

طهران والقوى الكبرى.

ولم تصــدر منظمة الطاقــة الذرية 
اإليرانية، الذراع املدني لبرنامج طهران 
النووي، على الفور بيانا رســميا بشأن 

احلادث على موقعها عبر اإلنترنت.
وكشفت إيران امس االول السبت عن 
بــدء اختباراتهــا امليكانيكية ألحدث 

أجهزة الطرد املركزي النووية املتطورة 
لديها، وقالت إن قدرته تبلغ عشــرات 
أضعــاف قدرة أول جهــاز طرد مركزي 

امتلكته.
ويأتي اإلعالن، في الوقت الذي تســعى 
القوى الغربية الكبرى لترميم االتفاق 

الواليات  انســحبت منه  الذي  النووي 
املتحدة بشكل أحادي عام 2018.

ووفقــا إلعــالن التلفزيــون اإليرانــي 
مبناســبة ذكــرى “يــوم التكنولوجيا 
النوويــة” الـ 15 في البــالد، فإن جهاز 
الطــرد املركزي اجلديــد “IR-9” يتمتع 

بقدرة علــى فصل نظائــر اليورانيوم 
بسرعة أكبر من قدرة األجهزة احلالية، 

ما يعني تخصيب يورانيوم أكثر.
إنتاجية جهاز  فإن  اإلعالن،  وبحســب 
“IR-9” تتجــاوز قدرة  املركــزي  الطرد 

اجلهاز القدمي “IR-1” بـ 50 مرة.

ايران.. الكهرباء تتسبب بمشكالت فنية في موقع نطنز النووي 

تسعيان التفاق ملزم قانونا

مصر والسودان ترفضان مقترحا إثيوبيا لتبادل المعلومات بشأن سد النهضة

جانب من سد النهضة
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تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة :

الدول  ديون  شــقت فكرة تخفيف 
اســتثمارات  مقابل  فــي  الفقيرة 
خالل  طريقها  للبيئــة”  “مراعيــة 
اجتماعات  إطار  اجلاري في  األسبوع 
الربيــع لصنــدوق النقــد الدولي 
والبنــك الدولي، مع هــدف عرض 
اقتراحــات ملموســة بحلول قمة 

املناخ في اخلريف املقبل.
وتواجه الــدول املتدنية الدخل أزمة 
الضغوط  إلى جانب  مزدوجة، فهي 
املمارســة عليها لتســديد دينها، 
عليهــا أيضا مواجهة مشــكالت 
بيئية، ما يضعها في “وضع ضعف 
كبير” على ما أكدت كريســتالينا 
لصندوق  العامة  املديرة  جورجييفا 

النقد الدولي.
وأضافــت “من املفيــد البحث عن 
حلــول تربــط بــني املشــكلتني”، 
متحدثة عن “تبادل الدين األخضر”، 
وفقا لـ”الفرنسية”. وشددت ناطقة 
باســم البنك الدولي على أن “أزمة 
كوفيــد - 19 جعلــت من األصعب 

على الدول النامية مواجهة اخملاطر 
املتزايــدة التــي يطرحهــا التغير 

املناخي والكوارث البيئية”.
وهذه الدول احملرومة من أي هوامش 
في امليزانية، استخدمت مساعدات 
الطوارئ ملواجهة األزمتني الصحية 

واالقتصادية.
وأضافــت “من خــالل زيــادة عبء 
مديونية احلكومــات الذي كان عند 
مســتويات قياســية في األساس 
قبل األزمة، جتد الدول نفســها مع 
موارد أقل الستثمارها في االنتعاش 
االقتصــادي الذي ســيضع العالم 

على أسس مستدامة أكثر”.
وشــكلت مجموعة عمــل تضم 
ممثلني عن املؤسستني في واشنطن 
فضــال عن األمم املتحــدة ومنظمة 
التعــاون والتنميــة فــي امليــدان 
احلالي،  األســبوع  خالل  االقتصادي 
ملساعدة  االبتكارية  اخليارات  لدرس 
الــدول علــى مواجهــة حتديــات 

متزامنة.
البنك  باســم  الناطقــة  وقالــت 
الدولي: “هــذا العمــل ال يزال في 
بداياته، لكن نعد النهج االستباقي 

أساســيا، علينا أن ندرس من كثب 
احملتملة  احللــول  بني  اجلمع  كيفية 
لتحديــات املناخ والديــن ملواجهة 

مشــكالت التنمية الرئيســة في 
زمننا هذا”. ولــم يعتمد أي جدول 
زمني إلعالن إجراءات ملموســة، إال 

أن مؤمتر األطــراف الـ26 حول املناخ 
الذي يعقد في جالسكو في تشرين 
محطة  يشــكل  قد  املقبل  الثاني 

مهمة جملموعة العمل هذه.
وقالــت كريســتالينا جورجييفــا 
مدير عــام صندوق النقــد الدولي: 
“سنعمل مع البنك الدولي، وبحلول 
الـ26 سنتقدم على  األطراف  مؤمتر 
صعيــد هذا اخليــار، بطبيعة احلال 
يعود إلى األطــراف الدائنة واملدينة 

قرار اعتماده”.
ديو، مؤسس مجموعة  تييري  وأكد 
التنمية  املتخصصــة في  ميريدان 
أنه  التحتية،  البنى  ومتويل مشاريع 
في حال تبلورت هذه الفكرة يجب أن 
تترافق مع شروط واضحة للتحقق 
من أن تخفيف الديون ينعكس فعال 
مشــاريع مراعية للبيئة، وال سيما 
أن املســؤولية تقــع أوال على عاتق 

الدول املدينة والدائنة.
إلى جانب الدول الفقيرة ســتهتم 
املؤسســتان املاليتــان الدوليتــان 
بالوضع فــي كثير من الدول اجلزرية 
الصغيرة التــي تعد اقتصادات ذات 
مداخيل وســيطة التــي ال حتصل 

على املساعدات نفسها.
هائل  بشــكل  الدول  هذه  وتعتمد 
على الســياحة، إال أن أزمة كوفيد 

- 19 أدت إلــى نضــوب إيراداتهــا 
بسبب القيود على السفر. وتواجه 
األحيان  أغلب  في  االقتصادات  هذه 
أيضا ظواهــر مناخية قصوى مثل 
األعاصير املدمرة التي تلحق أضرارا 

جسيمة.
وشــددت جورجييفا خالل األسبوع 
احلالــي علــى أن الضعــف أمــام 
الصدمات املناخيــة يجب أن يؤخذ 
في احلسبان لدى تخصيص متويالت 
دوليــة، مؤكــدة املنافــع التي قد 
تســتفيد منها كل الدول في حال 
“أولت اهتماما أكبر لألزمة املناخية” 
مع إطالق مشاريع توفر فرص عمل 

جديدة.
وقالت: “يكفي أن نأخذ مثاال مصادر 
توفر ســبع  التي  املتجددة  الطاقة 
فرص عمــل في مقابل فرصة عمل 
واحدة في قطاع الفحم التقليدي”.
وختمــت بالقــول: “كمــا أن إعادة 
نوعية  تــردي  ومعاجلة  التشــجير 
املناخية  الصدمات  التربة ومقاومة 
كلها نشــاطات تتطلب يدا عاملة 
كبيرة فينبغــي لصانعي القرار أن 

يفكروا في ذلك من اآلن فصاعدا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنت هيئة اســتثمار ديالى منح ثالث اجازات 
استثمارية بكلفة 7108953 دوالرا خالل العام 
احلالي 2021، كاشــفة عن قــرب منح اجازات 

جديدة.
وقال مديرعام الهيئة كرمي ذيــاب العزاوي ، إن 
“اســتثمار ديالى منحت رخص النشــاء سوق 
جتاري في بلدروز شرق بعقوبة بكلفة 848248 
دوالرا، ومجمــع جتــاري فــي خانقــني بكلفة 
563464 دوالرا، ورخصــة اســتثمارية لتطوير 
مستشفى الشفاء االهلي والعيادات اخلارجية 

في بعقوبة بكلفة 5597241 دوالر دوالرا”.
واشــار إلى أن “املشاريع االستثمارية املمنوحة 
ســتوفر 219 فرصة عمل”، مضيفا أن “هيئة 
اســتثمار ديالــى صوتت على منــح 3 فرص 
اســتثمارية أخرى وهي مجمع جتــاري وعمارة 
جتاريــة ثالثة طوابــق في جلــوالء اضافة الى 

مجمع جتاري في قضاء بلدروز”.
ولفت العزاوي الــى ان دائرته منحت 7 اجازات 
استثمارية خالل العام املنصرم 2020  شملت 
مشاريع زراعية وســكنية وجتارية في اقضية 

ونواحي ديالى.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مســؤول في جلنة الصحــة الوطنية في 
الصني، “إن البالد ســتنتج ثالثة مليارات جرعة 
علــى األرجح من اللقاحــات املضادة لفيروس 

كورونا بحلول نهاية العام”.
وبحســب “رويترز”، أضاف املســؤول تشــنج 
تشــوجن وي، الذي يرأس أيضا فريقا لتنســيق 
مشــاريع تطوير لقاح كوفيد - 19 في الصني 
“في النصــف الثاني من هذا العام ســنكون 
قادرين متاما على تلبية احتياجاتنا”. ورغم قيام 
الشركات املصنعة بتوسيع الطاقة اإلنتاجية 
فمــن غير الواضح إن كان اإلنتــاج يتزايد مبثل 
هذه الســرعة. وقالــت احلكومــة “إن اإلنتاج 
تضاعف ثالث مرات منذ األول من شباط حتى 

أواخر آذار إلى خمسة ماليني جرعة يوميا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلن احتاد مصــدري األثاث والــورق ومنتجات 
الغابات بإســطنبول ان العــراق خامس الدول 

املستوردة للموبيليا التركية.
وقال رئيس احتاد مصدري األثاث والورق ومنتجات 
الغابات بإســطنبول، أحمد غوالتش ان “قيمة 
الصــادرات التركية في قطاع األثــاث املنزلي 
اقتربت من حاجــز مليار دوالر، خالل الربع األول 

من العام اجلاري، مسجلة 962 مليون دوالر”.
وأوضــح أن “صــادرات قطــاع األثــاث والورق 
 14.64 الغابات، سجلت منوا بنسبة  ومنتجات 
باملئة في الربــع األول، بواقــع 1.5 مليار دوالر، 
بينها 962 للموبيليا”، مبينا إن “أملانيا والواليات 
املتحدة وفرنســا وإســرائيل والعراق تأتي في 

مقدمة الدول املستوردة للموبيليا التركية”.
وأشــار غوالتش إلى أن “تركيــا حتل في املرتبة 
الثامنة عامليا في صــادرات املوبيليا”، الفتا إلى 
حتديدهم اســتراتيجية شاملة بهدف االرتقاء 

3 درجات والدخول في قائمة اخلمس األوائل”.

ديالى تمنح إجازات 
استثمار بأكثر من 7 
ماليين دوالر في 2021

الصين: سننتج 3 مليارات 
لقاح مضاد للفيروس 

بحلول نهاية العام

العراق يتبوأ المرتبة 
الخامسة في إستيراد 

االثاث التركية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت نائبة الرئيــس الفنزويلي 
، ديلســي رودريجيــز ، امس االحد 
،أن بالدهــا دفعــت نصــف مبلغ 
120 مليون دوالر الــذي التزمت به 
لتلقــي لقاحات “كوفيــد 19” من 
تستهدف  التى  “كوفاكس”  مبادرة 

البلــدان ذات الدخــل  مســاعدة 
املتوســط واملنخفــض للحصول 

على اللقاحات املضادة لكورونا .
فنزويال  أن  االملانيــة  وكالة  وذكرت 
أودعت ما يعــادل 64 مليون دوالر ، 
من أجل احلصول علــى اللقاحات. 
وقالت رودريجيز  إن تلك املدفوعات 

أقر بهــا ســانتياجو برجيمو، من 
منظمــة الصحــة العامليــة في 
جنيف. ووقعــت فنزويال اتفاقا في 
مليون   11.3 تأمــني  بشــأن  أيلول 
والتي  كوفاكس،  مبادرة  من  جرعة 
ستســاعد في تطعيــم %20 من 

سكان البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت هيئة النزاهة االحتاديَّة، امس 
األحد، تنفيذ عمليَّتي ضبٍط ألمني 
و مســؤول مســتودعات  صندوق 
شــركة لتوزيع املنتجات النفطيَّة 
األشــرف  النجف  فــي محافظي 

ونينوى .
في  التحقيقــات  دائــرة  وذكــرت 
الهيئة، في بيــان تلقت “ الصباح 
اجلديد “  نســخة منــه، أن “فريق 
عمٍل مــن مكتب حتقيــق الهيئة 
النجف األشــرف،  فــي محافظة 
وبعد إجراء التحريات عن معلوماٍت 
وردت مــن الفريــق امليداني اخلاص 
ودوائرها في احملافظة،  املالية  بوزارة 
انتقل إلــى دائرة الضريبــة - فرع 
ــن من ضبط  الكوفــة، حيث متكَّ
أمني الصندوق متلبســاً بالتالعب 
٣٧/أ(  محاسبة)  القبض  بوصوالت 

واألمانات  اإليــرادات  مببالغ  اخلاصة 
خالل العامني املنصرمني”.

وتابعت الدائرة، أنه “مت ربط األوليات 
التي تثبت قيــام املُتَّهم بالتالعب 
إلى  تصل  ماليَّــةٍ  مبالغ  واختالس 
أكثر من )70.000.000( مليون دينار 
عراقي مــن جراء ذلــك التالعب”، 
الفتًة إلى أن “هنــاك مبالغ ماليَّة 
أخرى مت اختالسها أيضاً ببد أنه لم 

يتم حصرها”.
املكتــب  “تدقيقــات  أن  وأكــدت، 
مســتمرة؛ بغيــة كشــف كامل 

املبالغ اخملتلسة”.
وفــي عمليٍَّة ُمنفصلٍة، كشــفت 
ن فريــق عمٍل  الدائــرة عــن “متكُّ
ـة حتقيــق الهيئة في  مــن مديريَـّ
محافظة نينوى من ضبط مسؤول 
أحد املســتودعات التابعة لشركة 
توزيع املنتجات النفطيَّة في نينوى 

اســتناداً ألحكام املــادَّة )340( من 
نقٍص  لوجــود  العقوبات؛  قانــون 
بكميــاٍت كبيرٍة من مادتي البانزين 
العادي واحملســن، وزيــادة في مادة 
بـ”إجراءات  األبيض”.ونوهت  النفط 
التقصــي والتحري التــي قام بها 
الفريق  من خالل الكشف املوقعي 
على اخلزانات في املستودع”، مؤكدًة 
أنه “الحظ وجود آثار سحب املنتوج 
من اخلــزان على األرض، وعدم وجود 
“ســيالت تلــى االدريــن” )فتحات 

اخلزانات(”.
وختمت، أنــه “مت تنظيم محضري 
بالعمليَّتــني،  أصوليَّــني  ضبــٍط 
وعرضهما رفقة األوراق التحقيقيَّة 
املضبوطة  واملبــرزات  واملُتَّهمــني 
التحقيق  قاضيي  الســيدين  على 
توقيف  قــرَّرا  اللذيــن  اخملتصــني 

املُتَّهمني على ذمة التحقيق

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتقرت أســعار صرف الدوالر، 
البورصــة  فــي  األحــد،  امــس 
الرئيســية فــي بغــداد و اقليم 
كردستان. وقال مصدر صحفي ، إن 
املركزية  واحلارثية  الكفاح  بورصة 
في بغداد ســجلت 147200 دينار 
عراقي مقابــل 100 دوالر أمريكي. 

الكفاح  بورصــة  فيما ســجلت 
املركزيــة خــالل افتتاحها صباح 
اخلميــس املاضــي 147200 دينار 
عراقــي. وأشــاراملصدر  إلــى أن 
اسعار البيع والشراء استقرت في 
محال الصيرفة باألســواق احمللية 
البيع  في بغداد حيث بلغ ســعر 
147750 دينارا عراقيا، بينما بلغت 

اسعار الشراء 146750 دينارا لكل 
100 دوالر امريكي.

أما فــي اربيــل عاصمــة اقليم 
كردســتان فقد شــهدت اسعار 
بلغ  حيث  ايضا  اســتقرار  الدوالر 
ســعر البيــع 147500 دينار لكل 
مائة دوالر، والشراء وبواقع 147000 

دينار لكل مائة دوالر أمريكي.

الصباح الجديد ـ متابعة: 

أعلنت وزارة املالية وشركة “جنرال 
إلكتريك” امس االحد، اســتكمال 
اجلانــب املالي من مشــروع زيادة 
الطاقــة الكهربائيــة، والتي تعد 
ســريان  لبدء  األخيــرة  اخلطــوة 

اتفاقية التمويل.
وأوضحــت جنــرال اليكتريك في 
بيان لها انها ستقوم بتوفير قطع 
الغيار وأعمــال اإلصالح واخلدمات 
واخليرات  القــدس  حملطات كهرباء 
واملســيب  واحللة  بغــداد  وجنوب 
واحليدرية وكربالء بهدف املساعدة 
في صيانة وإدامــة 2.7 جيجاواط 

من الكهرباء. 
وســيتم تشــغيل عشــرين من 
العاملة  غير  الغازيــة  التوربينات 
حالياً في هذه املواقع وإعادتها إلى 

اخلدمة. 
وكانــت “جنــرال إلكتريــك” قد 
ســاهمت بدور محوري في اجلمع 
والكهربــاء  املاليــة  وزارات  بــني 
من  العديــد  مــع  والتخطيــط 
املؤسســات املالية، مبــا في ذلك 
االحتاد الئتمــان الصادرات في دولة 
والبنوك  املتحدة  العربية  االمارات 
تأمني  وغيرها في سبيل  التجارية 

التمويل الالزم للمشروع.
وقال ثاني بن أحمــد الزيودي، وزير 
دولة للتجــارة اخلارجية لدى دولة 
إدارة  اإلمارات ونائب رئيس مجلس 
شــركة االحتاد الئتمان الصادرات: 
“ميكــن لالقتصــادات املفتوحــة 
والشــراكات بني القطاعني العام 
واخلاص أن تلعــب دوراً محورياً في 
لتطوير  البلــدان  دعم مســاعي 

البنية التحتية احليوية. 
ســفير  اجلبوري،  مظفــر  وقــال 
جمهورية العراق لدى دولة اإلمارات 
: “جاءت الزيارة التي قام مصطفى 
وزراء جمهورية  رئيــس  الكاظمي 
مؤخراً  اإلمــارات  دولة  إلى  العراق 
تأكيــداً على العالقــات الوطيدة 
التي جتمع بني البلدين الشقيقني، 
الذي  املتزايد  التركيــز  مع  وتزامناً 
توليه دولة اإلمارات لالستثمار في 

للتقدم االجتماعي  العراق دعمــاً 
واالقتصادي للبالد.

و قال خالد مراد، مديــر عام دائرة 
املالية  وزارة  فــي  العــام  الديــن 
العراقية :”هناك الكثير من الفرص 
لتعزيز قطاع الطاقة العراقي عبر 
ونتطلع  االســتثمارات،  من  املزيد 
قدماً ملواصلة التركيز على تطوير 
أنشطة التعاون القيمة املشابهة 

مستقبالً”.
هذا أعلنت شركة جنرال إلكتريك 
“GE” األمريكيــة العاملــة فــي 
املاضي  العام  الطاقة فــي  مجال 
، توقيعهــا اتفاقيتــني مع العراق 
1.2 مليــار دوالر،  بقيمة تتجــاوز 

إلجراء صيانة في محطات الطاقة 
نقل  شبكة  وحتسني  الكهربائية، 

الطاقة وربطها مع األردن.
زيارة  االتفاقيتني خالل  إبرام  وجرى 
رســمية قــام بها رئيــس الوزراء 
الكاظمي،  العراقــي مصطفــى 
علــى رأس وفــد حكومــي رفيع 

املستوى إلى الواليات املتحدة.
إن  بيــان،  في  الشــركة  وقالــت 
بقيمة  العراق  مــع  األول  “االتفاق 
500 مليــون دوالر لتنفيذ عمليات 
التحديــث والصيانــة واخلدمــة 
احليوية لعدد من محطات الطاقة 
تعزيز  شــأنها  من  الكهربائيــة، 
مســتويات الكفاءة واحلفاظ على 

أكثــر مــن 6 آالف ميغــاواط من 
الطاقة الكهربائية”.

الثانية  “االتفاقيــة  أن  واضافــت 
لتعزيز  دوالر،  مليــون   727 بقيمة 
شــبكة نقل الطاقة الكهربائية 
في العراق وحتســني اســتقرارها 
وربطهــا مع شــبكة الطاقة في 
األردن”. وأشــارت إلى أنها “تتعاون 
مــع عــدد مــن وكاالت ائتمــان 
الصادرات، لتأمــني أكثر من مليار 

دوالر لتمويل املشاريع في البالد”.
مــن جانبه، قــال وزيــر الكهرباء 
العراقي ماجد مهدي اإلمارة، وفق 
البيان، إن “تركيزنا الرئيس يتمحور 
حــول ضمــان اســتمرارية تزويد 

الطاقــة الكهربائية دون انقطاع، 
ال سيما في أشــهر الصيف التي 

تشهد ذروة الطلب”.
وذكر الوزير العراقي أن “االتفاقيات 
اجلديــدة املوقعــة مــع جنــرال 
إلكتريــك، تعتبــر خيــاراً مثالياً 
إلى  وتســتند  متطلباتنا،  لتلبية 
الشــراكة الوثيقــة التي جتمعنا 
معهــا لتوليد املزيــد من الطاقة 

الكهربائية في البالد”.
أزمة نقص  العراق مــن  ويعانــي 
كهربــاء مزمنة منــذ عقود جراء 
احلصار واحلــروب املتتالية؛ ويحتج 
السكان منذ سنوات طويلة على 
االنقطاع املتكرر للكهرباء وخاصة 

في فصل الصيف، إذا تصل درجات 
احلرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويستورد العراق 1200 ميغاوات من 
إيران، كما أنه يخطط الســتيراد 
اخلليج  ودول  تركيــا  الكهرباء من 

العربي، لسد النقص.
ويبلــغ إنتاج العراق مــن الطاقة 
الكهرباء  لوزارة  وفقا  الكهربائية، 
13500 ميغاوات، ويخطط إلضافة 
3500 ميغاوات خالل العام احلالي، 
توليد جديدة  إدخال وحــدات  عبر 
إلى اخلدمة، إال أن التقديرات تشير 
حلاجــة البلد إلى أكثر من 20 ألف 
االكتفاء  إلــى  للوصول  ميغاواط 

الذاتي.  

لبدء سريان اتفاقية التمويل

المالية العراقية وجنرال إلكتريك تستكمالن
 خطة تعزيز قطاع الطاقة الكهربائية

تقوم جنرال اليكتريك 
بتوفير قطع الغيار 

وأعمال اإلصالح 
والخدمات لمحطات 

القدس والخيرات 
وجنوب بغداد والحلة 
والمسيب والحيدرية 
وكربالء للمساعدة 

في صيانة وإدامة 2.7 
جيجاواط من الكهرباء 

للشعب العراقي

احدى محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق

فنزويال تدفع الـ 50 % مقدما للحصول
 على لقاحات من كوفاكس

النزاهة تضبط مسؤولين بتهمتي 
االختالس في نينوى والنجف

إستقرار في أسعار الدوالر في السوق المحلية 

“تبادل الدين األخضر”

فكرة تشق طريقها إلى أروقة صندوق النقد والبنك الدوليين 
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نص

التناوب الخطابي والقصصي في رواية
»أنت الذي عليك دللتني« لـ سلوى أحمد

الكرسّي القديُم ذو الِمْسنديْن

إبراهيم رسول

مصطلـح اخلطـاب أو مفهوم اخلطاب  
يدخـل فـي حقـل العلـوم اللسـاني ) 
البالغيـة( وقـد اهتـم بـه البالغيـون 
كثيـراً, وعـدوه من صميـم اختصاص 
البالغـة, وقد عرَّفـه الكثير مـن الذي 
بحثـوا فـي العلـوم البالغيـة, ولكـن 
لنمضـي  لـه,  تعريفـاً  سـنختصر 
بعدهـا نـرى أثره فـي العمل السـردي 
القـراءة  بصـدد  نحـن  التـي  للروايـة 
املوجـه  الـكالم  هـو  اخلطـاُب  فيهـا, 
للمتلقـي, واخلطـاب األدبـي ميتـاز عن 
, وبه اسـتعارات  ه واضٌح جليِّ غيره إنَـّ
لـه.  فنيـة  صـورة  تعطـي  وكنايـات 
وكمـا يقول االسـتاذ عمر عبـد العزيز 
احملمـود فـي جريـدة اجلزيـرة الثقافية 
السـعودية فـي عددهـا )359( لسـنة 

:2012/1/5
ميتـاز اخلطـاب األدبـي عـن غيـره مـن 
اخلطابـات بكثيـٍر مـن املميـزات التـي 
وَتنحـه  ـة،  لـه ماهيَّـًة خاصَّ تكفـل 
نوعـاً مـن االسـتقاللية التـي َتعـل 
مـن َتديده وَتييـزه عمليًة سـهلًة ال 
تعقيد فيهـا، بوصفه خطابـاً إبداعياً 
يتخـذ مـن طريقـة التعبيـر وَجمالية 
يتنـازل  أن  مُيكـن  ال  ركنـاً  األسـلوب 
عنـه، كمـا يعتمد علـى أدبيـة اللغة 
التـي تكون لَهـا الكلمـة الفصل في 
النـوع مـن اخلطـاب عـن  َتييـز هـذا 

غيـره مـن اخلطابـات اإلنسـانية.
مـن  املوجـه  الروايـة  خطـاب  أمـا   
لـدن الكاتبـة هـو خطـاب توجيهـي 
أو معرفـي, قدمـت لـه القاصـة عبـر 
دالئـل رمزيـة من خـالل القصص التي 
سـردتها فـي مـن الرواية, فهـي تبدأ 
بخطـاب موجه إلـى املتلقـي ولكنها 
تريـد أن ال يكـون عملهـا خطاباً فقط 
لتقطعـه  بخطـاب  تبـدأ  تراهـا  بـل 
لتتحول إلى سـاردة لقصـص صغيرة 
وحـوادث أصغر, وثم تسـتمر بالسـرد 
لتقطـع  الروايـة  لثلـث  تصـل  حتـى 
القـص لتعـود قليـاًل للخطـاب, هذه 
كانـت  التـي  التناوبيـة  العمليـة 
الهيمنـة للقـص أكثر وهذه حسـنة, 
أو  احلكايـة  هـي  الروايـة  أسـاس  ألن 
فـي  الروائـي  اخلطـاب  امتـاز  السـرد, 
أنثـوي  خطـاب  بأنـه  الروايـة  هـذه 
إرشـادي, القاصـة تنـزع نزعـة دينيـة 
ملتزمـة, تاول أن تسـلط الضوء على 
مـا ميـر فـي حيـاة الفتـاة مـن ظروف 
القـرارات  علـى  تؤثـر  قـد  ومواقـف 

التـي ُتبرهـا علـى املضـي فـي أمـورٍ 
تكـون  أن  تريـد  إنهـا  قـد ال تسـرها, 
للفتـاة قـوة قـرار ورؤيـة كإنسـان له 
خلقـت  ومعنـوي,  مـادي  ووجـود  رأي 
سـوزان  شـخصية  مـن  الكاتبـة 
معبرة عمـا تريد إيصالـه من خطاب, 
تدخلنـا الكاتبـة في أّوِل عتبـٍة نصيٍَّة 
فـي روايتهـا, للتسـاؤل الذي يسـأله 
بـه,  تكتـب  الـذي  السـردي  اخليـال 
فالنـص ينفتـح بعبـارٍة لينغلـق فـي 
عبـارٍة أخـرى, ومـا بـن هـذا االنفتاح 
واالنغـالق ثمة لُعبة سـردية تارسـها 
القاصـة مـع املتلقي, كأنَّهـا ترغُب أن 
تعـل املتلقـي ميشـي خلفهـا باحثـاً 
عـن الغايـة البعيـدة, وهـذه االثـارات 
قبيـل  مـن  هـي  االسـتفزازات  أو 
الشـطارة فـي اخملاتلـة التي تارسـها 
عبـر اخمليـال الـذي ترتكن عليـه كثيراً 
تفرضهـا  بسـياحٍة  املتلقـي  لتأخـذ 
تقنيـة  فـي  الفنيـة  املتعـة  عليـه 
السـرد, إنَّ اسـتخدام الـراوي املتكلم 
جعـل النـص ذو نزعـة خطابيـة وهذا 
مـا يبحـث عنـه املتلقـي, دخلنـا إلى 
الروايـة مبقدمـٍة غايـة فـي املتعـة بل 
إنـك لـن تعبـر الصفحات حتـى تعود 
التـي تدهـا  النكهـة  تلـك  لتتـذوق 
العتبـة  مـن  األولـى  الصفحـة  فـي 
) صـوت الصدمـة(,  املعنونـة  األولـى 
قصيـرة  اسـتراحة  تأخـذ  ثـم  ومـن 
الوصـف,  تقنيـة  اسـتخدام  عبـر 
التـي  التوقـف  نقطـة  يُعـد  الـذي 
النـص  وصاحـب  املتلقـي  يسـتريح 
تصـف  اجملهـدة,  السـرد  أعبـاء  مـن 
مدينـة  فـي  تعيـش  التـي  عائلتهـا 
أسـماء  وتسـمي  اللبنانيـة  بعلبـك 
أفـراد عائلتهـا وتصـف بيتهـم, لغـُة 
اخلطـاب هـي التـي سـادت فـي بـدِء 
الروايـة إال إن اخلطـاب بـدأ بالتالشـي 
لتأتـي القصة و تهيمـن على اخلطاب 
حتـى  مهيمنـة  القصـة  وتضـي 
قطعـت أشـواطاً كثيـرة فـي القص, 
واضحـة  نزعـة  الروايـة  نـص  فـي 
للخطـاب, ولكـن الكاتبـة يبـدو أنها 
اخلطـاب  هيمنـة  تعـل  أن  تريـد  ال 
علـى القصـة, فتريـد أن تعطـي لكل 
منهمـا نصيبـه مـن الروايـة, سـوزان 
الشـخصية األبرز فـي الروايـة كأنها 
ثابتـة  مسـتقرة  نزعـة  تنـزع  كانـت 
وذلـك بـأن لهـذه الشـخصية الكثير 
مـن التفـرد والثبات على رؤيـة محدد, 
فهـي طالبـة ملتزمـة التـزام اخالقي 
ورمبـا دينـي وهـذا واضح مـن أجوبتها 
ليخبرهـا  أوقفهـا  سـاعة  جلهـاد 

بإعجابـه وحبـه لها, هـي تقضي مع 
زميلتهـا ثالث سـاعات ولكنها تبخل 
علـى جهـاد الشـخص الـذي يحبهـا 
بثـالث دقائـق! هـذا خطـاب توجهـه 
الكاتبـة توجيـه يتفـق واأليديولوجيا 
التـي تنطلـق وفقهـا أو التـي تؤمـن 
أو  إنـذار  سـابق  ودون  فجـأة,  بهـا, 
النعطافـة  النـص  يتعـرض  تهيـد, 
تعيـد للنـص حيويتـه الغضـة, وهـو 
موافقة سـوزان على الـزواج من فادي 
كثيـراً,  يكبرهـا  الـذي  الرجـل  مـراد, 
جعلـت  السـرد  عـن  االزاحـة  هـذه 
مبـررات  هـي  مـا  يتسـاءل  املتلقـي 
هـذا القـرار؟ القـرارُ كان مفاجئاً حتى 

ألهلهـا, وإذ الكاتبـة رمبـا تكـون لهـا 
مبـررات منطقيـة كشـفتها القصة 
الحقـًا, عنصر التشـويق كان في هذا 
القـرار كعتبـة أولـى لتتبعهـا عتبات 
التسلسـل  أخـرى مثيـرة للمتلقـي, 
تتابعـي, األحـداث متسلسـلة برباط 
في متـون الزمـان, الثيمـات الصغيرة 
تكثـر وتدخـل القصة في ثيمـات أدق 
عميـق  نفـق  إلـى  تصـل  حتـى  وأدق 
مـن الثيمـات, وكل هذا مت عبـر اخليال 
الواسـع الـذي عّولـت عليـه فـي بناء 
القصـة ككل, فقـد أعطت لسـوزان 
والتأثيـر  والوقـار  الشـخصية  القـوة 
األم, هـذه  أو  األب  قـرارات  فـي  حتـى 

البنـت تـر بحادثـة تـر فـي حياتهـا 
صدفـة لكـن لهـذه الصدفة أثـٌر بالغ 
سـتمر بـه الحقـاً, قد تلعـب الظروف 
الطارئـة أثرهـا فـي حيـاة املـرأة لكن 
عليهـا أال تعيـش االنكسـار واخليبـة 
الدنيـا,  تنـدب نصيبهـا مـن  وتبقـى 
قضية املرأة كإنسـانة, وكأم, وكفتاة, 
الروايـة,  عليـه  اشـتغلت  مـا  هـذا 
كأن الكاتبـة تريـد أن تقسـَم أطـوار 
احليـاة الثالثـة وخاطبت فـي كل طور 
مـن هـذه األطـوار خطـاب مختلـف, 
تاشـياً مـع التغيـر والنضـوج الـذي 
التـي  الـزواج  قضيـة  املـرأة,  بـه  تـر 
هـي مـن أهـم القـرارات التـي يجـب 
أن تـدرَس بعنايـٍة ألنه يتوقـف عليها 
الكثيـر مـن األمـور األخـرى, وقضيـة 
التعليـم التـي لهـا تصـور ومفهـوم 
رمزيـة  عبـر  الكاتبـة  تبثـه  جديـد 
العالقـة واحلـوار الذي يدور بن سـوزان 
وكارال صديقتهـا احلميمـة, ليتوقـف 
اخلطـاب قليـاًل ليحـل محله السـرد, 
إذ تصـف الكاتبـة ولعلهـا أراد أن تبدأ 
لهـا  متنفسـاً  لتعطـي  بالوصـف 
وللمتلقـي ليسـتجمع أدوات اخلطاب 
عنـه,  تالشـى  مـا  شـتات  ويلملـم 
وهـي  أسـرتها  مـع  حياتهـا  تصـف 
يصادفهـا  ومـا  اجلامعيـة,  مبرحلتهـا 
 ( قضيـة  وهـي  طارئـة  فجـأة  مـن 
فـادي مـراد( الـذي يكبرها كثيـراً, وثم 
قضيـة االعجـاب واحلـب الـذي يأتـي 
لهـا, وتكـون متأرجحـة بـن دوامتن, 
لليسـار,  وأخـرى  لليمـن  دوامـة 
الفتـاة تقـرر أن تكـون واقعيـة ولهذه 
الواقعيـة حديـث طويـل مفصـٌل في 
مـن النـص, إنَّ تأرجـَح اخلطـاب مـع 
القصـة هو ميـزة اسـلوبية, فالنزعة 
املسـتقرة الثابتـة فـي بنـاء القصـة 
كثيمـة رئيسـية أو كثيمـات صغيرة 
هـو  األم  الثيمـة  بنـاء  فـي  تسـاعد 
ميـزة اسـلوبية للرواية, التـي قد تد 
لغتهـا لغـة متناسـبة تناسـباً تـام 
مـع املقصـد اخلطابـي الـذي وجهتـه 
جماليـة  مكمـالت  أو  دالئـل  عبـر 
للبنـاء, االحـداث كانـت فـي أغلبهـا 
مبنيـة بناًء تسلسـلي لكـن القاصة 
جعلـت مـن التنـاوب البنائـي سـمة  
نصـادف  مـا  كثيـراً  إذ  تشـويقية, 
تناوبـي,  اسـلوب  بهيئـة  الدهشـة  
تاركـة للبنـاء التتابعـي االسـتمرارية 
كعمـل  للروايـة  الهرمـي  البنـاء  أو 

سـردي واسـع.

 إليزا كوك*
ترجمة علي منصور

إنني أحّبُه، أحّبُه، ومن يجُرؤ
ذلـك  ُحّبـه،  وبـن  بينـي  يحـوَل  أن 
املْسـنديْن.؟ ذي  القـدميِ  الكرسـّي 
لقـد تعلقُت بـه طويال، كأنـُه هدّية من 

اهلل،
وضّمخُتـه  بالدُمـوع  بللُتـه  لقـد 

ْت ا لتنهيـد با
إنه مشدود لقلبي بألِف وشيجٍة

لن تنفّك ربطٌة، ولن تبدأ ِصلَة.
أمـّي  احلُـروف؟  تَهّجـي  تعلمـَت  هـل 

ُهنـاْك جلَسـْت 
ذلـك  كاَن  للّسـماء،  املنـذورُ  والشـُئ 

املِْسـنديْن. ذا  القـدميَ  الكرسـّي 
علـى َمـدار الّسـاعة، وأنا طفلـة، كنُت 

قرَب أتراخـي 
الكرسّي املبارِك، في إنَْصاْت

آْي ، إرْ ..
التـي سـتقولها  اللطيفـة  والكلمـاُت 

أّمي لـي 
وتعلمنـي  املـوِت،  عنـد  تثبتنـي  كـي 

أعيـش. كيـَف 
أخبرتني أّمي أن العار ال يلحقنا أبدا  

مـع احلـّق واليقـِن، وأن اهلل هـو املرشـُد 
. ملبْن ا

كيـَف  لثغـاَء،  مازلـُت  وأنـا  علمتنـي، 
صّلـي أ

هنـا ركعـُت مبكـرًا إلـى جـواره، ذلـك 
املِْسـنديْن. ذي  القـدمي  الكرسـّي 

فـي أحـد األيام جلسـُت وشـاهدُت أّمي 
ا كثير

كانـت عيُنهـا تـزدادُ ُخفوتـا، ونظراتُهـا 
كانـْت رمادّيـة

وكدُت أسجُد لها حينما ابتسمْت
واسـتدارْت عـن كتابها املقـدِس لتبارك 

. طفلتها
األخيـرة  السـنة  أّن  إال  كـّرْت،  سـنواٌت 

أْسـرْع مضـْت 
تّطم محبوبي، وتالشي جنمي

وعرفـُت إلـى أى مـدي ميكـن للقلـب أن 
يتحمـَل

عندمـا رأيـُت أمـي تـوُت عليـه، علـى 
املِْسـنديْن. ذي  القـدمي  الكرسـّي 

إنـه املاضـي، إنه املاضـي، لكننـي أحدُق 
اآلْن فيه 

أنفاسي مرتفٌة ورأسي يخفْق
هنـاك  للتـّو  أرضعتنـي،  هنـاك  للتـّو 

تـْت ما
والذاكـرة تتدفُق مـع مّد وجـذرٍ للُحَمِم 

البركانية
قولوا إنها حماقة، قولوا إنني َضعيفٌة

بينمـا تتسـاقُط الدمـوُع سـاخنًة على 
ي خّد

لكنني أحّبه، أحّبه، وال ميكن أبدا
أْن تُنـزَع روحـي منـه، مـن كرسـّي أّمـي 

القـدميِ ذي املِْسـندين.

إحـدى   ،  Eliza-Cook كـوك  *إليـزا 
عشـر  التاسـع  القـرن  شـاعرات 
اإلجنليزيـات، ولدت في لنـدن في الرابع 
والعشـرين مـن  ديسـمبر عـام 1818، 

وتوفيـت فـي الثالـث والعشـرين مـن 
سـبتمبر عام 1889 في وميبلدون. بدأت 
كتابـة قصائدهـا فـي سـن اخلامسـة 
عشـر  السـابعة  سـن  وفـي  عشـر، 
لهـا.  شـعرية  مجموعـة  أول  نشـرت 
تناصـر  إليـزا كـوك بحركـة  ارتبطـت 
وتتبنـى  للمـرأة،  السياسـية  احلريـة 
عبـر  الـذات(  )حتسـن  أيديولوجيـة 
رفـع املسـتوى والتعليـم الذاتـي. إليزا 
كوك نفسـها تعلمـت ذاتيـا بالكامل 
وقـد اكتسـبت شـهرة بـن الطبقـات 
بشـاعرة  عرفـت  حتـى  الشـعبية 
تنشـر  وكانـت  العاملـة،  الطبقـة 
قصائدهـا فـي مجـات ميتروبوليتـان 

ديسـباتش. وويكلـي  مونتلـي  ونيـو 
عن موقع مجلة رسائل الشعر
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اعلن فـي مدينة بيت حلم السـبت 
حلـم  بيـت  فعاليـات  إطـالق  عـن 
عـام  العربيـة  الثقافـة  عاصمـة 
عامـا  اسـتمر  تأجيـل  بعـد   2021

كورونـا. جائحـة  بسـبب 
الفلسـطيني  الرئيـس  وقـال 
هـذا  »نحتفـل  عبـاس  محمـود 
اليـوم بإطـالق فعاليـات بيـت حلم 
عاصمـة الثقافـة العربيـة، مدينة 
احملّبـة والسـالم واإلخـاء، وهـو مـا 
ومسـيرة  ميـالد  برسـالة  يُذّكرنـا 
مدينتـي  فـي  املسـيح  سـيدنا 
هـي  التـي  حلـم،  وبيـت  القـدس 
وروحـي،  ثقافـي  إلهـام  مصـدر 
كرامـة  مببـادئ  حضـاري  وإشـعاع 
والتسـامح«. والعدالـة  اإلنسـان 
بثهـا  كلمـة  فـي  عبـاس  وثمـن 
التلفزيـون الرسـمي جهـود أحمد 
جلامعـة  العـام  األمـِن  أبوالغيـط 
ولـد  محمـد  و  العربيـة،  الـدول 
للمنظمـة  العـام  املديـر  اعمـر 
العربيـة للتربيـة والثقافة والعلوم 
احلالـي  العـام  )األلكسـو(«العتماد 

بيـت  2021 عـام إطـالق فعاليـات 
العربيـة  الثقافـة  عاصمـة  حلـم 
2020، بعـد أْن تأّجـل لعـام كامـل 

الوبـاء. انتشـار  بسـبب 
وقـال »إن اختيـار بيـت حلـم لتكون 
يأتـي  العربيـة  للثقافـة  عاصمـة 
الهويـة  أصالـة  علـى  للتأكيـد 
وهـي  الفلسـطينية،  الثقافيـة 
عمقهـا  إلـى  فلسـطن  رسـالة 
التحديـات  كل  ظـل  فـي  العربـّي 
التي تعصـف باملنطقـة العربية«.
وأضـاف »مـن هنـا، من قلـب األمة 
العربيـة، نطلق رسـالة فلسـطن 
الفلسـطينية  ثقافتنـا  عبـر 
واحملبـة  اإلخـاء  رسـالة  والعربيـة، 
مواجهـة  فـي  والّصمـود  واملثابـرة 
التحديـات،  كل  ورغـم  االحتـالل، 
وهويتنـا  بثقافتنـا  سـنحتفل 
اآلبـاء  أرض  بالدنـا،  فـي  العربيـة 
علـم  يرفـرف  حتـى  واألجـداد 
عاليـا«. ربوعهـا  علـى  فلسـطن 

كلمتـه  فـي  عبـاس  واوضـح 
هـذه  فـي  الّنجـاح  جوهـر  »إّن 
إلـى  يرتكـز  الثقافيـة  التظاهـرة 
مـا  بـكّل  الفلسـطينية  اإلرادة 
تملـه مـْن معـان خاّصـة، وبـكّل 

مـا تتضّمنه مـن مفـردات إبداعية 
فاعـاًل  وفكريـة، تُسـهم إسـهاماً 
فـي الثقافـة العربية واإلنسـانية، 
وُتّقـق الفـرح املُنتظـر فـي عيـون 

القادمـة«. وأجيالنـا  أطفالنـا 
مديـر  اعمـر  ولـد  محمـد  وقـال 
للتربيـة  العربيـة  املنظمـة  عـام 
البـدء  مت  أنـه  والعلـوم  والثقافـة 
بإحيـاء العواصـم الثقافيـة للدول 
فـي   1996 عـام  منـذ  العربيـة 

القاهـرة.
فـي  مشـاركته  خـالل  وأضـاف 
حفـل إطـالق الفعاليات عبـر البث 
»اختيـار  تونـس  مـن  التلفزيونـي 
بيـت حلـم كانـت اختيـارا متميـزا 
ورمزيتهـا  وابعادهـا  لدالالتهـا 

الدينيـة«.
وتضـم مدينـة بيـت حلم كنيسـة 
املهـد وغيرها مـن املعالـم الدينية 

واألثرية.
املتحدثـة  حمـدان  بثينـة  وقالـت 
»اقتصـر  الثقافـة  وزارة  باسـم 
اليـوم على إطـالق الفعاليـات عبر 
التلفزيـون بسـبب جائحـة كورونا 
حيث مت إلغـاء الفعاليـات االخرى«.

الفعاليـات  »سـتتعلق  وأضافـت 

علـى  والعمـل  الثقافـي  باإلنتـاج 
الثقافيـة  التحتيـة  البنيـة 
املـدن  وباقـي  حلـم  بيـت  ملدينـة 

. » لفلسـطينية ا
سـيكون  أنـه   « بثينـة  أوضحـت 
االنتـاج  علـى  تركيـز  كذلـك 
الثقافـي الفنـي إضافـة الى بحث 
امكانيـة إقامة املهرجانـات الفنية 
وإعـادة  واملعـارض  واملوسـيقية 
حلـم  بيـت  ملدينـة  الفنـي  الزخـم 
التـي تأثـرت بجائحـة كورونا خالل 

القادمـة«. األشـهر 
حلـم  بيـت  اعتمـاد  قصـة  وتعـود 
عاصمـة للثقافة العربيـة الى عام 
2014 عندمـا قدم الفلسـطينيون 
لتكـون  املدينـة  بترشـيح  طلـب 
عاصمـة للثقافـة العربيـة وذلـك 
الروحيـة  »للمكانـة  تثمينـا 
والثقافيـة والتاريخيـة واحلضاريـة 

لبيـت حلـم«.
وتـت املصادقـة علـى الطلـب في 
نهايـة ديسـمبر/كانون األول 2016 
خـالل مؤتـر وزراء الثقافـة العـرب 
حلـم  بيـت  لتكـون  تونـس،  فـي 
عـام  العربيـة  الثقافـة  عاصمـة 

.2020

بيت لحم عاصمة الثقافة العربية في العام 2021

غاف الرواية

كنت مـا أزال طالبـاً في املدرسـة االبتدائية 
)دون  اسـمه  كتـاب  انتباهـي  أثـار  حينمـا 
كيشـوت( فـي مكتبـة املدرسـة الصغيرة، 
فقرأتـه وأعجبـت بـه. وقـد تبـن لـي في ما 
بعـد أنـه نسـخة عربيـة مختصـرة لروايـة 
الكاتـب اإلسـباني ميغـل سـيرفانتس التي 
صـدر اجلـزء األول منهـا عـام 1605، أعـدت 
لتالئـم اليافعـن من أمثالي. وقـد غاب عني 
اآلن الكثيـر مـن التفاصيـل عـن الترجمـة 

واإلعـداد والنشـر بسـبب طول الشـقة. 
أول نسـخة  أن  وقـد علمـت فـي مـا بعـد 
موجـزة عربيـة للرواية اضطلع بهـا مترجم 
عراقي اسـمه عبـد القادر رشـيد نقلها عن 
السـلفية  املطبعـة  ونشـرتها  الفرنسـية، 
فـي القاهـرة عـام 1923. وإن كانـت بعـض 
الفصـول املعربة فـي اجلزائر عن الفرنسـية 
قـرن.  بربـع  ذلـك  قبـل  قـد ظهـرت  أيضـاً، 
اإلسـباني  كيخوتـه(  )دون  اسـم  فتحـول 
إلـى )دون كيشـوت( الفرنسـي فـي الذائقة 

العربيـة.
كان األسـتاذ عبـد القـادر رشـيد التكرلـي 
للخارجيـة  وزيـراً   )1972 – 1894( البغـدادي 
العراقيـة بـن عامـي 1932 و1933 فـي وزارة 
ناجـي شـوكت. وعمـل مترجمـاً لسـنوات 
الـوزارة  تـرك  فلمـا  الـوزراء.  مجلـس  فـي 
التحـق بشـركات النفط األجنبيـة العاملة 

فـي العـراق لغايـة عـام 1959. 
رشـيد  القـادر  عبـد  الشـاعر  غيـر  وهـو 
فـي  املولـود   )1962  –  1920( الناصـري 
السـليمانية لعائلـة كردية عاشـت منفية 
فـي الناصريـة بسـبب مناصرتهـا حلـركات 
فـي  احلفيـد  البرزجنـي  محمـود  الشـيخ 
عشـرينات القـرن املاضي. ومنها اكتسـبت 
لقـب الناصـري. وإذا كان عبـد القادر رشـيد 
الشـاعر قـد حـاز فـي أيامـه علـى شـهرة 
الوزيـر  رشـيد  القـادر  عبـد  فـإن  كبيـرة، 
واملترجـم ال يـكاد يعرفـه أحـد. فلـم يقض 
فـي الوزارة سـوى أقـل من السـنتن، تقاعد 
وبقيـت  السياسـي.  العمـل  عـن  بعدهـا 
هـي  كيشـوت  لـدون  املبكـرة  ترجمتـه 
الترجمـة املعتمـدة. أمـا أول ترجمـة كاملة 
عبـد  للدكتـور  فكانـت  اإلسـبانية  عـن 

 .1965 عـام  بـدوي  الرحمـن 
لقـد كان السـر وراء احتفـاء الكثيرين بهذه 
الروايـة فـي السـنوات املاضيـة يعـود إلـى 
إعـالن رئيـس فنزويـال الراحل هوغو تشـافيز 
(1999 – 2013( طبـع نصـف مليون نسـخة 
بلغتهـا األم وتوزيعهـا مجانـاً ليطلع عليها 
ويتعلـم منهـا  بـالده،  فـي  اجلديـد  النـشء 
معانـي البطولـة والفروسـية والثـورة على 
الظلـم. فـدون كيشـوت هـذا لـم تقنعـه 
محاربـة طغـاة صغار، فآثـر أن يبـدأ بالكبار 
الذين يقفـون وراءهم، وهـم طواحن الهواء 
العمالقـة. ولـم يؤثـر أن يغمد حسـامه في 
أجسـاد أفـراد معدوديـن، فذلـك لـن يجـدي 
اتضـح  جـرارة،  جيـوش  إلـى  فاتـه  نفعـاً. 
قطعـان  سـوى  ليـس  أنهـا  بعـد  مـا  فـي 
أغنـام يسـوقها رعـاة شـباب. وفـي احلالن 
يعـود مضرجـاً بدمائـه. فالطواحـن تلقـي 
بـه بعيـداً. أمـا أحجـار الرعـاة فتصيبه في 
أنحـاء متفرقـة من جسـده، لكنـه ال ميوت. 
بعـد أن تولـت هزميته فـي خيالـه إلى نصر 

 . ر مؤز
لقـد حقـق سـرفانتس بهـذه الروايـة جناحاً 
منقطـع النظيـر عقـب خالصـه من األسـر 
فـي اجلزائـر، بعـد حوالـي قـرن علـى ضيـاع 
األندلـس. ولـم تخـل الروايـة مـن اإلشـارة 
تاريخيـاً  العـرب، ممـا جعلهـا مصـدراً  إلـى 
أيضـاً، عـدا عن تسـيدها ألحوال الفرسـان 

العصر.  ذلـك  فـي 

دون كيشوت
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رياضة

بغداد ـ فالح الناصر:

تواصل فرق أكادميية الراحل ناطق 
3 وحدات  هاشم، تدريباتها بواقع 
أسبوعيا في ملعب ناطق هاشم 
التابــع ملديريــة شــباب ورياضة 
مدينــة الصــدر، األكادميية التي 
تأسســت بجهود ذاتية في شهر 
حزيران مــن العــام 2019، تضم 
مالكات  باشــراف  واعدة  مواهب 
تدريبية فنيــة مجتهدة طموحا 
االرتقــاء مبؤهــالت الالعبني نحو 

االفضل.
الراحل  الفني ألكادمييــة  املديــر 
ناطــق هاشــم، الكابنت شــاكر 
ســالم، حتــدث عــن العمل في 
االكادمييــة وما تضمــه من فرق 
النقاط،  من  والعديــد  متكاملة، 
فقال: فكرة تشــكيل االكادميية، 
انبثقت بعد اهمال مشروع مركز 
االبــداع في مدينــة الصدر الذي 
كان برعاية صورية ملديرية شباب 
ورياضة مدينة الصدر، حيث غاب 
الدعم مــن جميع اجلوانب، وايضا 
التي  التدريبية  الوحــدات  الغيت 
كانت تقــام في منتدى شــباب 
بتأسيس  شــرعنا  لهذا  القدس، 
النجم  باسم  ســميت  اكادميية 
الراحل مايســترو الكرة العراقية 
»ناطق هاشــم« وهو احــد ابناء 

قطاع 43 في مدينة الصدر.
وحاليــا، لدينــا فــرق متكاملة 
توزيــع  ومت  صحيحــة  وباعمــار 
الالعبــون بحســب تولداتهــم، 
مواليد 2007 باشراف املدربان أديب 
ثجيل ووسام عبد الزهرة ومواليد 
باســم  املدربان  يقودهــم   2008
جاســم واحمد شــاكر، ومواليد 
2009 يدربهما ســالم شنشــل 
وحسني ابو الهيل، ومواليد 2021 
باشراف املدرب علي حسني فتحي 

)علــي مارادونــا(، ومواليد 2011 
عدنان  املدربان  يقودهمــا   2012/

حسني وحسني جوحي.
واضــاف: فــي اجلانــب اإلداري، مت 
تسمية الكاتنب نوري هاشم وهو 
الراحل  للنجم  األكبر  الشــقيق 
ناطــق هاشــم، مديرا لــإدارة، 
فيما ســمي محمد مــراد امينا 
امينا للسر  ماليا، وصالح محمد 
فنيا،ويعمل  مديرا  سالم  وشاكر 
بصفة إداريني عمر سلمان باهض 

وحسني جوحي.
االكادميية ال متلك  ان  إلى  يشــير 
وتعتمد على اشتراكات  أي دعم، 

وهي  رمزية،  تعــد  التي  الالعبني، 
لسداد بدل ايجار امللعب للوحدات 
التدريبيــة وشــراء التجهيــزات 
والكرات واملياه، واجور الســيارات 
الجــراء مباريــات خــارج امللعب، 
مؤكدا ان االكادمييــة تدفع مبلغ 
15 الــف ديناء لقاء اجــراء وحدة 
تدريبيــة ملدة ســاعة واحدة في 
ملعب الراحل ناطق هاشــم وهو 
تابع ملديرية شباب ورياضة مدينة 
الصــدر، ويتــم إدارتــه بطريقة 
االكادميية  تقوم  لذلك  االستثمار، 
اسوة  ســاعة  ملدة  باســتئجاره 
بالفرق التي تتناوب على اشــغال 

امللعب.
وثمــن، ســالم، جهــود املالكات 
االكادميية،  في  العاملة  التدريبية 
وقال ان العمل من دون مقابل هو 
ايثار لهؤالء املدربون الذين ميلكون 
ســيرة متميزة ايام كانوا العبني 
ضمن اندية الدوري املمتاز ومنهم 
ممن نافس علــى لقب الهداف في 

اكثر من مناسبة.
واوضــح ان املعانــاة كبيرة، لكن 
اســس  على  مبني  صناعة جيل 
رياضية،  ثقافــة  وميلك  صحيحة 
إلى جانــب التوعية بحب الوطن 
واالطــالع على فقرات الدســتور 

ومنــح الالعبون قبــل التدريبات 
مــدة 5 دقائــق تتضمن شــرحا 
اخلاص  القانون  لتطورات  ملخصا 
بكــرة القدم وكذلــك محاضرة 

تثقيفية دينية.
واوضــح ان نحــو 13 العبــا من 
اكادمييــة الراحل ناطق هاشــم، 
توجهــوا إلــى االختبــارات التي 
اجرتها الهيأة التطبيعية الختيار 
املوهوبــني وتشــكيل فــرق في 
جانبــي الرصافة والكــرخ، واكن 
تفوقوا  باهرا، حيث  الالعبني  جناح 
إجناز  وهــذا  جدارتهــم  واكــدوا 
هذا  بتقدميها  لالكادميية  يحسب 

العدد من الالعبني ملركز املوهوبني 
التابع الحتاد الكرة في فترة وجيزة 

من العمل.
الكابنت شاكر سالم، املدير الفني 
ألكادمييــة الراحل ناطق هاشــم 
للمواهــب بكــرة القدم، اشــاد 
والرياضة  الشباب  وزارة  بخطوات 
وتصنيفها لالكادمييات التي تعنى 
بتأهيــل املواهب، مشــيرا إلى ان 
 B اكادمييتــه حاليا فــي تصنيف
وهــي خطوة مهمــة نأمل فيها 
الوزارة لالكادمييات وان  تعزيز دعم 
تراعاها بطريقة رسمية من أجل 
وضعها على املسار الصحيح بدال 
مــن التخبط فــي العمل وغياب 
العديد من  املركزية فــي عمــل 
اكادمييات الكرة التي ابصرت النور 

في املدة األخيرة.
وتابع ان مســيرته مدربا في نادي 
 ،2005 العام  الوكرة القطري منذ 
وعمله فــي الفئات العمرية، أتاح 
له احلصــول على اخلبــرات والية 
التعامل في أجــواء احترافية مع 
الالعبني، واستطاع تاهيل العديد 
ضمن  اصبحــوا  وحاليا  منهــم 
تشــكيالت املنتخبــات الوطنية 

)الوطني واألوملبي(.
كما، نوه إلى جتربتــه في العمل 
الوطني  املركــز  مــالكات  ضمن 
التابع  الرياضية  املوهبــة  لرعاية 
لوزارة الشباب والرياضة، واالشراف 
الذين  الالعبني  العديد مــن  على 
اجلماهيرية  لألندية  حاليا  انتقلوا 
او املنتخبــات الوطنيــة ومنهم 

عمار غالب وحسن رائد واخرين.
واختتــم انه يأمل ان يــرى اقامة 
دوريا خاص بفئة البراهم الن هذه 
الفئــة تعد اســاس لالعب كرة 
صحيحة،  بصــورة  املبني  القدم 
كما ناشــد ان تلقــى االكادميية 
دعما حكوميا ممثــال برعاية وزارة 

الشباب والرياضة واحتاد الكرة.

مالكات إدارية وفنية تسعى لصناعة جيل واعد 

أضواء على أكاديمية ناطق هاشم لمواهب كرة القدم

الكالسيكواالسباني.. 
السحر االستثنائي

وضعــت موقعــة الكالســيكو االســباني 
)كالســيكو االرض( بني ريــال مدريد وضيفه 
برشــلونة والتي احتضنها ملعب الفريدو دي 
ســتيفانو في العاصمة مدريــد اوزارها بفوز 
امللكي بهدفني لهدف، وبرغــم ان املباراة لم 
ترتقي لروعة الكالســيكو وجماله التاريخي 
اال انها مثلت رقما يضاف لهذا التاريخ الباهر، 
والكالسيكو اشهر مباراة ديربي في عالم كرة 
القدم بني قطبي الكرة االسبانية ريال مدريد 
وبرشــلونة ومتثل مباراة التنافس الشرس بني 
اهم و اقدم واعرق واغنى ناديني على مستوى 
اسبانيا والعالم  واكثرها جماهيرية وشعبية 
في ارجاء املعمورة حيث يتابعها مئات املاليني 
من عشاق الساحرة املستديرة، كذلك يعطي 
هذا الكالسيكو بعدا سياسيا بسبب العداوة 
التاريخية بني مدريد عاصمة الشعور القومي 
اقليم  النفصال  الداعية  وبرشلونة  االسباني 

كاتالونيا عن اسبانيا.
حيــث متثــل مبــاراة الكالســيكو حربا بني 
الثقافــات والعقائــد والــرؤى بــني مدريــد 
وبرشلونة،ومنذ أول لقاء رسمي بني الفريقني  
في13 مايس 1902 ضمن كأس التتويج )كأس 
كوروناســيون( والذي انتهى لصالح برشلونة 
بثالثة اهــداف لهدف وهــذا الكرنفال يتكرر 
كل عام مرتني او اكثر، حيث تشير االحصاءات 
الى ان العمالقني لعبا مباريات الكالســيكو 
)245(  مرة كان الفــوز حليف امللكي ب )98( 
مباراة ولبرشــلونة في )95( مبــاراة وانتهت 
)52( بالتعادل، سجل ريال مدريد )409( هدف، 

وسجل برشلونة)398 (هدفا.
الغرميني  بــني  املواجهة  تاريخ  وفي حيثيــات 
الكبيريــن لعبت جنوم مهمة على مســتوى 
كرة القدم لتشــكيلة الفريقني، ويذكر تاريخ 
الكالســيكو اســماءا مثل:بوشــكاش ودي 
وروماريو  ومارادونا  ســتيفانو وخنتو وكرويف 
وغاري لينكر وزيدان وبيكهام وكومان وهييرو 
وهوغو  وستويشــكوف  وزامارانو  ورونالدينيو 
باالضافة  وتشافي  وانيســتا  سانشيزوراؤول 
لكوكبة اخرى من النجوم ، اما اشهر الالعبني 
الذين ارتدو قميــص الفريقني فكانو: االملاني 
برند شوســتروالبرازيلي رونالــدو والبرتغالي 
لويس فيغو ومدرب املنتخب االسباني احلالي 
لويــس انريكي، اما اكثر من ســجل حضورا 
في مباريات الكالســيكو فهما مدافع الريال 
ليو  االرجنتينية  والظاهرة  راموس  ســيرخيو 
ميســي حيث تســاوى االثنــان برصيد )45( 
مباراة لــكل منهمــا، فيما تصــدر ليونيل 
ميســي جنم برشــلونة قائمة الهدافني في 
تاريخ الكالسيكو ب )26( هدفا،  وكريستيانو 
رونالــدو وألفريدو دي ســتيفانو ب)18( هدفا 
لــكل منهمــا وراؤول غونزاليــس )15( هدفا 

والثالثة من ريال مدريد.
واثارة  تنافســا  االخيرة  الســنوات  وشهدت 
ومتعة وســحرا كرويــا اخاذا بــني الفريقني 
لتواجد اهم واملع جنمني في عالم الكرة ضمن 
ليونيل ميســي  االرجنتيني  الفريقني همــا 
الذين اضافا  رونالدو  والبرتغالي كريســتيانو 
ملســات ســحرية على مباريات الكالسيكو 
قبل ان يغادر كريســتيانو صوب ايطاليا قبل 

موسمني.
ولم تتو قــف االثارة عند ســاحة امللعب بل 
تعدتها الى التقنية املستخدمة في متابعة 
مباريات الكالســيكو حيث نقلت مباراة اول 
امس عبر)30 ( كاميرا ضمن اإلنتاج السمعي 
والبصري منها )10(  كاميرات بطيئة للتركيز 
علــى أصغــر التفاصيل و ووضعــت كاميرا 
خلــف كل مرمى و كاميرتــني مثبتتان على 
العب الريال كرمي بنزميا وجنم برشلونة ليونيل 

ميسي طوال املباراة.
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مدريد ـ وكاالت:

حقق ريــال مدريد انتصــارًا ثميًنا )2-
1( على ضيفه برشــلونة، مســاء اول 
امــس، في إطار منافســات اجلولة 30 
من الليجــا، على ملعــب ألفريدو دي 
ستيفانو.. وســجل للريال كرمي بنزميا، 
وتونــي كروس في   ،14 الدقيقــة  في 
الدقيقة 28، في حني أحرز لبرشــلونة 

مينجويزا، في الدقيقة 60.
وبهذا االنتصار، رفع ريال مدريد رصيده 
إلى 66 نقطة، في املركز األول، متفوقا 
علــى الوصيف أتلتيكــو مدريد بفارق 
املواجهات املباشــرة، لكن األخير لعب 
مبــاراة أقل، وجتمد برشــلونة عند 65 

نقطة، في املركز الثالث.
لإحصائيات،  »أوبتا«  لشــبكة  ووفًقا 
الفــوز على  ريــال مدريــد حقق  فإن 
متتالية  مباريــات   3 فــي  برشــلونة 
بالدوري اإلسباني للمرة األولى منذ عام 
1978.. وأضافــت أن رونالد كومان أول 
مدرب لبرشلونة، يخســر أول مباراتي 
كالســيكو في الدوري اإلسباني، منذ 
خواكيم ريفيه في عام 1980.وذكرت أن 

الفوز على برشلونة،  ريال مدريد حقق 
فــي الــدوري ذهابًــا وإيابًا فــي نفس 
موســم  منذ  األولى  للمرة  املوســم، 

.)2008-2007(
»ســكواكا«  لشــبكة  ووفًقــا 
الهدف  أحرز  بنزميــا  فإن  لإحصائيات، 
من التسديدة األولى للميرينجى، على 
املباراة.وأضافت  فــي  البارســا  مرمى 
الشــبكة أن املهاجم الفرنســي جنح 
بذلــك، في زيارة الشــباك خالل آخر 7 

مباريات، خاضها بالدوري اإلسباني.
كروس  توني  األملانــي  الدولــي  وأنهى 
العب خط وســط ريال مدريد، صيامه 
مواجهــات  خــالل  التهديــف  عــن 
الكالســيكو ضد برشــلونة، وسجل 
كــروس الهــدف الثاني لريــال مدريد 
في املباراة، في الدقيقة 28.وبحســب 
شبكة »ســكاواكا« لإحصائيات، فإن 
كروس ســجل ضد برشلونة، ألول مرة 
 17 في مســيرته، حيث لعب ضدهم 

مباراة في مختلف املسابقات.
مــن جانبه، حصل كاســيميرو، العب 
وســط ريال مدريد، على بطاقة حمراء 
في نهاية مباراة فريقه أمام برشــلونة 
باجلولة 30 من الدوري اإلسباني.وحصل 

كاســيميرو على بطاقتــني صفراوين 
خــالل الدقائــق األخيرة مــن املباراة، 
ليكمــل ريال مدريد الوقت احملتســب 
بدل الضائع بـ10 العبني.وقالت شبكة 
»أوبتــا« لإحصائيات، إن كاســيميرو 
طرد للمرة الثانية فقط مع ريال مدريد 
املسابقات. 478 مباراة في جميع  بعد 

وذكــرت أن املرة األولــى كانت ضد بلد 
الوليد بالدوري اإلسباني في آذار 2019.

وعَمــق ليفانتي من جــراح إيبار، بعد 
أن كَبده خســارة جديدة في عقر داره 
بهدف نظيف، وعلــى ملعب )إيبوروا(، 
للضيوف  الوحيد  اللقــاء  هدف  حمل 
في الوقت احملتســب بــدال من الضائع 
من الشوط األول، توقيع اجلناح الشاب 

خورخي دي فروتوس.
وأوقــف ليفانتي بهــذا الهدف نزيف 
املاضيتني  اجلولتــني  خــالل  النقــاط 
بخسارتني متتاليتني، ليحصد انتصاره 
التاسع في املوســم، ويرفع به رصيده 
إلــى 38 نقطــة يرتقي بهــا للمركز 
الثامن مؤقتا.في حني استمر مسلسل 
األداء املتواضع للفريق الباســكي هذا 
املوسم، ليظل الفريق في قاع الترتيب 
اخلســارة  نقطة.وهذه هي   23 برصيد 

الثانية علــى التوالي إليبار والـ15 هذا 
املوســم، علما بأنه لم يحقق سوى 4 
انتصارات هذا املوســم، آخرها منذ 14 
جولة مطلع العام اجلاري على حساب 

غرناطة بثنائية نظيفة.
تعادالته  بيلباو سلسلة  أتلتيك  واصل 
مؤخرا في الليجا وهــذه املرة بنتيجة 
أالفيس،  ديبورتيفو  أمام ضيفه  بيضاء 
علــى ملعــب ســان ماميــس، وفي 
مواجهة باسكية خالصة، كاد أالفيس 
أن يدخل لالســتراحة متقدما بهدف 
لويس سامنارتني  قاتل سجله خوسيه 
»خوسيلو«، إال أن تقنية حكم الفيديو 
املساعد »VAR« تدخلت وألغته، بداعي 

وجود تسلل على املهاجم اخملضرم.
»أســود  يواصــل  النتيجــة  وبهــذه 
الباســك« السقوط في فخ التعادالت 
للجولة الرابعة على التوالي، العاشــر 
هذا املوســم، ليبقى بــدون أي انتصار 
للجولة اخلامســة تواليا )خسارة أمام 
أتلتيكو و4 تعــادالت متتالية(، ليبقى 
رصيد الفريــق عند 37 نقطة يأتي بها 
تاســعا بشــكل مؤقت.أما ديبورتيفو 
أالفيس فظل في منطقة اخلطر )املركز 

الـ19 وقبل األخير( برصيد 24 نقطة.

ريال مدريد يقفز لصدارة الليجا على أكتاف برشلونة
يحقق رقًما غائًبا منذ 43 عاًما في الكالسيكو

فرحة العبي ريال مدريد بالفوز

بغداد ـ الصباح الجديد:
يخوض فريق اجلوية أولى مبارياته 
ضمن دوري أبطال آسيا 2021 امام 
مضيفه فريق الشــارقة اإلماراتي 
في الســاعة التاسعة من مساء 
بعد غــد االربعاء، وتقــام املباراة 
التي  الثانيــة  اجملموعة  حلســاب 
نادي  إدارة  منافســاتها  تضيــف 

الشارقة اإلماراتي.
ويلعب اجلويــة مباراته الثانية في 
السابع  يوم  6 من مساء  الساعة 
اجلاري  نيســان  عشر من شــهر 
ثم  األوزبكي،  باختاكور  فريق  امام 
يالقي فريق تراكتور سازي اإليراني 
في الســاعة 6 مســاء يــوم 20 
نيســان اجلاري، ثم يعود ملواجهة 
فريق تراكتور ســازي يوم 23 منه 
ويواجه  6 مســاء،  الســاعة  في 
26 نيســان  يوم  الشــارقة  فريق 
في الســاعة 9 مساء، ثم يختتم 
مبارياته بلقاء فريق باختاكور في 
التاسع  يوم  6 من مساء  الساعة 

والعشرين من هذا الشهر.
مــن جانبــه، يواصل وفــد نادي 
العربية  اململكــة  فــي  تدريباته 
الســعودية، اســتعدادا خلــوض 
من  الثالثة  اجملموعة  منافســات 
آسيا.وســيلعب  أبطــال  دوري 
الشــرطة أولــى مبارياتــه امام 
الســاعة  في  القطري  الدحيــل 

الثامنــة و45 دقيقة مســاء يوم 
اخلامس  املوافق  املقبــل  اخلميس 
عشــر من شهر نيســان اجلاري، 
ويالفي فــي مباراتــه الثانية يوم 
18 منه فريق االســتقالل اإليراني 
دقيقــة  و15   11 الســاعة  فــي 
مســاء، ثم يلتقي فريــق االهلي 
الســعودي في التوقيت ذاته يوم 
21 نيسان، ويالعب الفريق نفسه 
24 منه عند الساعة الثامنة  في 
و45 دقيقــة مســاء، ويلعب امام 
27 نيســان  الدحيل القطري في 
في الســاعة الثامنة و45 دقيقة 
مســاء، ثم يختتــم مبارياته في 
دور اجملموعــات بلقاء االســتقالل 
الثالثني من شــهر  فــي  اإليراني 
نيسان في الســاعة الثامنة و45 

دقيقة مساء.
ألكسندر  الصربي  املدرب  واعتمد 
إليتش، قائمة الشــرطة وتتكون 
من": "محمد حميد وأحمد باسل 
وعالء خليل وســعد ناطق وعلي 
فائز وكــرار عامر وعدي شــهاب 
وعالء مهاوي وخضر علي وحسام 
كاظــم وحســن عاشــور وعلي 
مهدي وســعد عبد األمير وامجد 
عطوان وجاســم محمد ومحمد 
قاسم وفهد يوسف وعلي حصني 
ومراد  غالب  وعمــار  فياض  ومازن 
محمــد وعلي يوســف ورافائيل 
ومحمد داود وريفاس".يشــار إلى 
أن الشرطة شارك املوسم املاضي 
في دوري أبطال آســيا، وخرج من 

دور اجملموعات.

ديالى ـ رعد شريف:  
اكد عضو الهيئة االدارية لنادي 
الصدور الرياضــي  نزار فيصل 
حمد ان ادارة ناديه باشرت بعد 
االنتهاء من اجــراء االنتخابات  
التــي جرت في الرابــع من اذار 
املاضــي بتشــكيل  فرقهــا 
اســتعدادا  االلعاب  وخملتلــف 
للمشــاركات املقبلة  ومت دعوة 
لالنضمام  الراغبــني  الالعبني 
لفــرق كــرة القــدم بكافــة 
الفئات للســاحات املكشوفة 
الدراجات   واللعــاب  والصاالت 

وكرة املنضدة والبليارد كذلك.
واضــاف في حديــث خص به 
رياضــة ) الصبــاح  اجلديــد ( 
االنتهاء مــن جتربة    انه وفــور 
العملية الدميقراطية باشــرت 
االدارة اجلديــدة بعــد اختيــار 
اعضائهــا الى عقــد اجتماع  
نوقشــت فيــه كافــة االمور 
الفنيــة واالداريــة املتعلقــة 
باملســيرة املقبلــة  وكان من 
اولــى اخلطوات التــي اتخذت 
التدريبية  الكوادر  تسمية  هي 
املشــرفة على االلعــاب التي 
شكلت كما  مت الشروع  بأعداد 
الشباب  لوزارة  ملف متكامل  
والرياضة  لغرض احلصول على 
تعتبر  التي  الـــتأسيس  اجازة 

املطلوبة   الرئيســية   اخلطوة 
الي ناد يرغب مبمارسة انشطته 

الرياضية .
املرحلــة  ان  واشــار حمــد   
االنتقاليــة املاضيــة  كانــت 
مرحلة عمل ونشــاط مستمر 
بتعاون جميع االعضاء  بعد ان 
اصبح احللم حقيقة على ارض 
الواقــع وليكون صــرح واقعي 
ورياضي يهدف خلدمة شريحة 
مبناطق  الشــباب  من  واسعة 
قضــاء املقداديــة وســتكون 
للجميــع   مفتوحــة  ابوابــه 

خدمة للحركــة الرياضية في 
احملافظة .

االدارية  الهيئــة  عضــو  وبني 
ان مســألة التمويــل هي من 
املســائل املعقــدة  والهاجس  
طموحات  يعيــق  الذي  االكبر 
االدارة  في الوقت احلاضر ولدينا 
مقترحــات متعددة  للحصول 
علــى مصادر متويل تســعفنا  
على االقل فــي الفترة احلالية  
في  املشــاركة  من  لنتمكــن 
التــي  الرياضيــة  االنشــطة 
تتطلب وفــرة االموال لضمان 
استمرارية عملنا  وهنا البد من 
االشــادة باجلهود املتميزة التي 
بذلهــا االخ غازي فيصل  الذي 
زودنــا بكافة االثــاث اخملصص 
لــالدارة اضافــة ملســاهمته 

بتأسيس املقر الرئيسي .
وعــرج بختــام حديثــه على 
االنتخابــات املاضيــة  بالقول 
رســمي  بحضور  جــرت  انها 
بتواجد  متثــل  مميز   وشــعبي 
رئيس ممثليــة اللجنة االوملبية 
في احملافظة رفعت احلاج عبود 
حسني وعضو املمثلية الدكتور 
ليث اسماعيل ابراهيم وكانت 
اشاد  رائع  تنظيمي  مبســتوى 
بــه كل مــن  حضــر املؤمتــر 

االنتخابـي.

الجوية يفتتح شوطه القاري بلقاء 
مضيفه الشارقة اإلماراتي األربعاء 

شرعنا بتشكيل فرق لمختلف االلعاب 
والعائق المادي هاجسنا االكبر
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مباراة سابقة للجوية اسيويا

نزار فيصل



شــكل العــام املنصــرم 2020 حتديــا كبيرا 
للشــعوب بعــد ان فرضــت جائجــة كورونا 
حضورها على اوســع خارطة عاملية وتسببت 
بتدهــور كبير في ميادين املــال واالقتصاد ومع 
اســتمرار االثار السلبية لهذه اجلائحة  حاولت 
العديد من احلكومات في بلدان العالم تخفيف 
وطاة الضغوطات االقتصادية التي تاثرت منها 
شــرائح اجملتمعــات عامة وشــريحة الفقراء 
خاصة وظهر جليا من خالل اســتقراء فصول 
هذه اجلائحة ان ثمة من اســتثمر هذه االوضاع 
في ســبيل حتقيق مكاســب على مســتوى 
التنافس بني الدول وعلى مســتوى التحالفات 
وعلى مستوى الشركات وعلى مستوى االفراد 
حيث ســاهمت جائحة كورنا في ظهور الوان 
جديدة مــن التنافس االقتصادي والسياســي 
للخروج باقل اخلســائر ووسط هذه التداعيات 
بقي العراقيون يترقبون مســارات التعامل مع 
هذه اجلائحة ويعقدون املقاربات بني مايجري في 
الدول اجملاورة لهم والــدول البعيدة ومايحصل 
داخل بالدهــم يعلقــون االمال علــى الدولة 
العراقية في مواجهة االثار االقتصادية واملالية 
وكان مــن املفروض ان تكــون معاجلات مجلس 
الوزراء الــذي ميثل الواجهة الرســمية للدولة 
العراقيــة مبســتوى طموح املواطــن العراقي 
الذي اليجد مالذا امنا من التقلبات االقتصادية 
املفاجئــة التــي رافقت حلول اجلائحة ســوى 
الدولة بعناوينها الرسمية املتمثلة بسلطاتها 
الثــالث اال ان ماشــهدناه في العــام املاضي 
ومطلع العام احلالي يؤشر الى مستوى متدني 
وتراجع عــن الدور املناط باملؤسســات املعنية 
بالشــان االقتصادي حيث افتقد العراقيون الى 
اخلطط الطموحــة واالفكار اخلالقة التي ميكن 
ان تســاهم في وضع احللول وتخفيف املعاناة 
فخــط الفقر يتســع في هذه البالد ونســبة 
البطالة فــي تصاعد واالصابــات بكوفيد 19 
لم تتراجع والقرار الــذي اصدره البنك املركزي 
العراقي برفع ســعر صرف الــدوالر اليزال يترك 
اثاره الســيئة على طبقات واسعة من اجملتمع 
من دون ان يترجم الى حلول واقعية تخفف من 
وطاة ارتفاع اسعار السلع واملواد الغذائية حيث 
يجــد املواطن العراقي نفســه بني مجموعات 
و) لوبيات ( مالية واقتصادية تتحكم بالســوق 
واليجد ناصــرا  او معينا له في اســواق البيع 
والشــراء فيما تزداد الظروف املعيشــية سوءا 
ويفقــد العراقيــون فرصــا اخرى فــي ترميم 
احوالهم وحتســني قدراتهــم ملواجهة الغالء 
الفاحــش الذي يداهمهم فــي املاكل وامللبس 
وتهتز عندهم العملية التعليمية في املدارس 
واجلامعات ويتعاظــم حزنهم حينما يطالعون 
عبر وســائل االعالم االمكانيــات والقدرات في 
صنع احللول لدول اخرى جنحت في تخفيف االثار 
االقتصادية والصحيــة واملالية جلائحة كورونا 
وتستعد لطوي هذه الصفحة السوداء والعودة 
الى احليــاة الطبيعيــة حيث تكفلت  مجددا 
الــدول بحدود متفاوتة هنــاك بحماية ابناءها 
وتعثرت الدولة هنا في ايجاد الســبل الناجحة 
للتعامل مع جائحة كورونا ونتائجها وفسحت 
اجملــال ملن عبثوا مبقدراتها ولم متد يد العون الى 
ماليني احملتاجني واملتضررين من اثار كوفيد 19 .   

االحتماء بالدولة ..!!

د. علي شمخي

التركي جان  النجــم  أثار 
متابعيه،  إعجــاب  يامان 
مقطــع  إنتشــار  بعــد 
فيديــو لــه عبــر مواقع 
التواصل اإلجتماعي، وهو 
التدريبات  ببعــض  يقوم 
جان  وظهــر  القتاليــة. 
يتدرب  الفيديــو وهو  في 
مواجهة  في  القتال  على 
عــدد مــن األشــخاص، 
الســيف  بإســتعمال 
وأداء الكثيــر من احلركات 
إســتعداداً  القتاليــة، 
مسلســله  لتصويــر 
اإليطالــي اجلديــد، الذي 
شخصية  فيه  يجســد 
"ساندوكان"، وهو قرصان 
ماليــزي نشــط في بحر 
الصــني اجلنوبي، في أثناء 

القــرن الـــ19. وذكــرت 
معلومــات صحفيــة أن 
أجراً  ســيتقاضى  جــان 
فــي  دوره  عــن  كبيــراً 
املسلسل، بصفته املمثل 
الرئيس، إذ سيحصل على 
100 ألف يورو، أي ما يعادل 
أميركيــاً،  دوالراً   122835
عن كل حلقة من حلقات 
يتألف  الذي  املسلســل، 

من عشر حلقات.

عاملية  اعالم  وسائل  افادت 
بوز  مراد  التركي  النجم  ان 
قد أصيب بفيروس كورونا، 
للحجر  يخضــع  اآلن  وهو 
آخر  صعيد  علــى  املنزلي. 
رّدت النجمة التركية أصلي 
انتشــر  خبر  على  أنفيــر 
مع  تصاحلها  مفاده  مؤخرا 
حبيبهــا الســابق الفنان 

التركي مراد بوز.
وقالت أصلي لوسائل إعالم 
تركيــة: "وحيدة ولســت 
أبقى  أن  وأفكــر  مرتبطة، 
هكــذا لفترة أخــرى ألني 
سعيدة جداً هكذا، شكراً 
". اجلدير ذكــره ان مراد بوز 
في  حتكيــم  جلنة  عضــو 

الشــهير  املواهب  برنامج 
ويحظى  تركيــا"،  "صوت 
فأعماله  كبيرة،  بشعبية 
نســب  دائما  تنال  الفنية 
مشــاهدة عالية. والكثير 
من املشاركني في البرنامج 
او  فوزهم  بعــد  صرحــوا 
ان مشاركتهم  خسارتهم 

كانت من اجل لقاء بوز.

املصرية  الفنانة  تتحضر 
الوهاب  عبــد  شــيرين 
جديدة  أغنيــة  لطــرح 
احلقيقي"،  "وجي  بعنوان 
رحيم  أحلــان محمد  من 
على  ذلــك  اعلن  الــذي 
اخلاصــة  صفحتــه 
التواصل  موقــع  علــى 
وكانــت  االجتماعــي. 
كشفت شــيرين غنائها 
شــارة مسلســل "حلم 
غــزال"، مبنشــور كتبته 
فــي صفحتهــا اخلاصة 
التواصل  موقــع  علــى 
اإلجتماعــي، وصرحــت: 
و  االتفاق  مت  "احلمــد هلل 

غناء تتر مسلســل حلم 
غزال لصديقتي وحبيبتي 
الرازق.  النجمة غادة عبد 
و يا رب يكون وشــنا حلو 
الشــهر  في  بعض  على 
الكرمي زي مشــاعر باذنك 
يا رب، و كل ســنة وإنتوا 

طيبني". 

جان يامان

شيرين عبد الوهاب

مراد بوز

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم 
تشهد أسواق الشورجة حركة كبيرة، 
كلمــا اقترب شــهر رمضــان الكرمي، 
وتكتظ ازقتهــا الضيقة باملتبضعني، 
ولرمبــا تســبب احتفاء النــاس بهذا 
الزحام األشد،  الشــهر الفضيل، جند 
في أماكن بيع اكسســوارات رمضان، 
او كما يسميها الباعة )زينة رمضان( 
مثــل مصغــرات الهــالل او النجوم 
ومصغر  املعدنيــة  او  البالســتيكية 
ملدفــع اإلفطار وشــخصيات فواصل 
رمضــان )فنانيس( لتتزيــن كل احملال 
بأشــكال تباينت في احلجم والشكل 

واللون.
مرتفعة خاصة  رمضان  زينة  اســعار 
مع ازديــاد الطلب عليهــا، يقول احد 
الباعة ويدعى ابو سلمان: "ال ميكن ان 
ابيع بأقل ســعر ألنها بضاعة مرغوبة 
واملنافسة على شرائها قوية واملشتري 
يعرف انه يشتري ما يجمل بيته خالل 
الشــهر الفضيل فال ضير ان يشتري 
بأعلى سعر قبل ان ينفذ ما في السوق 

من زينة".
وأضاف: "املعروف ان الزبون دائما يبحث 
عن اجلديد في السوق، جراء رغبة كبيرة 
للشــراء، حتى مع بيــع بعض القطع 
بســعر أكثر من عشــرين ألف دينار، 
لتزين محالهم   الباعــة  بعض  وعمد 
بزينة رمضان كعرض مباشــر للزبائن، 
واجد ان قوة الشراء تزداد يوم بعد يوم 
حتى دخول شهر رمضان اذ يتوقف بيع 

هذا النوع من البضائع". 
ويقول ســعد رحيم: "قبــل اكثر من 
أربعني يوم مت جتهيز احملل مبســتلزمات 
)زينــة رمضــان( وأكثرها نفــذ مثل 
اشــكال من )هالل رمضــان الضوئي( 
الــذي يعمل بالبطاريــة والنوع االخر 
الذي يشــتغل على التيار الكهربائي 
وباحجام متباينة اضافة الى أنواع من 
النشرات امللونة، ونحن على وشك  ان 
ندخل في شــهر اخلير والبركة ويكون 

كل ما لدينا قد نفذ، علما ان هذا العام 
يشهد حركة شراء اكبر من السنوات 
السابقة وقد كان لشخصيات فواصل 
رمضان املدعــوة فنانيس حضورا الفتا 

مع االقبال الكبير على شرائها.
زينة  البائــع محمد جــواد ببيع  وبدأ 
رمضان منذ نهاية العام املاضي ويقول: 
"الحظت ان العائلة العراقية تستعد 
الغذائية  باملواد  ليس  الكرمي  للشــهر 
فقط بل بالزينة املتنوعة والتي حرص 
التجار علــى اســتيرادها قبل دخول 
شهر رمضان بأكثر من شهر، ما شجع 
الكثير مــن صغار الباعة لبيعها على 
األرصفة وبأسعار اعلى من البيع داخل 

ينفذ، شخصيات  وأكثر ما  الشورجة، 
والتي حازت  )فنانيس(  فواصل رمضان 

على اعجاب الكثيرين".
الســيدة هدى علي احدى املتبضعات 
قالت: جتميــل البيت بزينة رمضان مع 
دخول الشــهر الكرمي أســلوب جديد 
اتبعتــه قبل ســنوات، حــني وجدت 
ان هنــاك مــا يجمل ســفرة رمضان 
بغطاء كبير كتب عليه )رمضان كرمي( 
إضافة الى شــكل الهــالل الضوئي 
والــذي يعطــي للبيــت جمالية بأن 
الشهر  هناك طقوس جديدة في هذا 
البيت في  الفضيل، وكنت قد جهزت 
العام املاضي، لكنــي وجدت ان هناك 

بضاعة جديدة من )زينة رمضان( مثال 
شــخصيات) فنانيس( بأحجام كبيرة 
وهناك نشــرات ضوئيــة جديدة على 
او على شــكل هالل  شــكل قناديل 
لذا اشــتريت اشياء جديدة، وبصراحة 
شــبكة التواصــل االجتماعــي لها 
التأثيــر الكبير فــي ان البعض يعلن 
عن اســتعداداته اهذا الشــهر بزينة 
رمضان ما يحفــز االخرين للبحث عن 
له  االســتعداد  ان  واعتقــد  االجمل، 
والتفاؤل بقدومه  الفــرح  يبعث على 
ويعطي العائلة ايحاء بأن املقبل شهر 
لــه أهميته وجمال طقوســه و)زينة 

رمضان( صارت احد طقوسه. 

الصباح الجديد - وكاالت:
تتحضر شــركة Geely الصينية إلطالق 
امنوذج جديد من سيارات Vision X3 التي 
يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لسيارات 
كيــا وهيونــداي الكروس أوفــر احلديثة 

متوسطة احلجم.
 Vision X3 Pro  وتتميز السيارة اجلديدة
عن مركبات Vision X3 احلالية بتصميم 
أكثر عصرية، فشبك غطاء املبرد األمامي 

ســيتزين بخطــوط طوليــة مطليــة 
بالكروم، وســيتغير تصميــم مصابيح 
الضبــاب وممتصات الصدمــات، وكذلك 
تصميم املصابيح اخللفية، أما العجالت 
فستصبح أعرض قليال ومبقاس 16 إنشا.

كما تتميز الســيارة املنتظــرة بواجهة 
قيــادة جديــدة كليا أيضا، إذ ســيتغير 

التحكم  مفاتيــح  تصميم 
التكييــف  بأنظمــة 

واملقاعــد، وســتزود الواجهة بشاشــة 
كبيرة تعمل باللمس تبرز من منتصفها 

نحو األعلى.
كمــا ســتجهز الســيارة بأنظمة ملنع 
واملنحدرات،  املنعطفــات  علــى  االنزالق 
وحساســات للضوء واملطــر، وكاميرات 
وخلفية،  أمامية  مســافات  وحساسات 
نظمــة  أ و

كهربائيــة للتحكــم بحركــة املقاعد 
ودرجة حرارتها، فضال عن أنظمة تكييف 

جديدة.
 Vision X3 Pro ومــن املنتظر أن تطــرح
مبحــركات بنزين اقتصادية بســعة 1.5 
ليتــر، تولد عزمــا يعــادل 109 أحصنة، 
وعلب ســرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية 
بخمس سرعات، اما أسعار نسخها فمن 

املفترض أن تبدأ من 8600 دوالر فقط.

مناِفسة صينية بثمن زهيد لسيارات كيا وهيونداي 

مع دخول شهر رمضان 

الشورجة تتزين بشخصيات) فنانيس( 
وعبارات )رمضان كريم( 

الصباح الجديد - وكاالت:
غادة عبد  املصريــة  الفنانة  قالت 
الرازق إنها تشعر بأنها في منطقة 
لوحدهــا في الوســط الفني وأن 
االشــخاص حولها يذكرون انها ال 

تعرف قيمة نفسها.
الــرازق: "اعرف جيدا  وتابعت عبد 
حجم موهبتي ولكنــي ال اتعالى 
علــى زمالئــي واتعامــل بتواضع 
يجعل االخرين يظنون اني ال اعرف 
قيمــة نفســي، ال اتعالــى على 
"اكل  علــى  وال  ايضا،  جمهــوري 

عيشي".
وقالت: "احيانا اشعر بصدق الناس 
عندما يقولــون اني في منطقة ال 
ينافســني احد بها، واني اقوى من 
اي شيء ميكن ان يحدث وال يهزني 

او صغر، لكن  شيء مهما كبر 
هــذا ال يعني انــي ال اقلق من 
املنافســني، لذا احــرص دائما 

على متابعة اعمالهم".
"قوتي  عبدالرازق  وكشــفت 
تكمن مبوهبتي، انا اشعر اني 
موهوبة بالفطــرة، واتعامل 
مــع اي دور بقلبــي وعقلي، 
وهذا مــا مييزنــي، واي فنان 
عندما يتعامل بعقله وقلبه 
مع الدور الذي يؤديه البد ان 

ينجح".
يذكــر أن الفنانــة غــادة 
تشــارك  عبدالــرازق 
حلم  الدرامي"  املسلسل 
غزال" الذي سيعرض في 

شهر رمضان.

غادة عبد الرازق: "اشعر 
أني لوحدي في منطقة 

الوسط الفني 

الصباح الجديد - وكاالت:
وقعــت جامعــة كنتاكــي في خطأ 
فــادح عندما أرســلت خطابات قبول 
إلى نصف مليون طالــب في املرحلة 

الثانوية.
ورقــم 500 ألف كبيــر للغاية، فأكبر 
جامعات العالم ال ميكنها اســتيعاب 
هــذا الرقــم، وأقصى عــدد حتتضنه 

جامعة أميركية ال يزيد على 75 ألفا.
وعد كثيرون رســائل جامعة كنتاكي 
الذي  البرنامج  لكــون  فادحــا،  خطأ 
تخصصه اجلامعــة لقبول طلبة في 
مــدارس الثانوية ال يقبــل في العادة 
أكثر من 30 طالبا ســنويا، على وفق 

"أسوشيتد برس".
وبعد أقل من 24 ساعة، بعثت اجلامعة 
برســالة اعتــذرت فيها عــن اخلطأ، 
بأنه مجرد "مشكلة  معللة ما حدث 

فنية".
وقال متحدث باســم اجلامعة إن عددا 
قليال مــن املدرجني على القائمة التي 

تلقت الرســالة جــرى قبولهم، 
بينمــا لــم تعــرب الغالبيــة 
في  املوجودين  مــن  العظمــى 
في  رغبتهــم  عــن  القائمــة 

االهتمام بالبرنامج.
وأضاف "مع ذلك، نأسف للخطأ 
الــذي حــدث وبعثنا برســال 
الرســالة  وصلتهم  الذين  إلى 
اخلاطئة وقدمنا اعتذارنا". وكان 
القبول الذي أرســلته اجلامعة 
يخص برنامج للقيادة الصحية 

في كلية العلوم الصحية.
وبرغــم أن الرســالة وصلــت 
أن  إال  مليــون،  نصــف  إلــى 
لم  اجلامعة  بحســب  الــردود 
تتجاوز ســوى فئة من الطلبة 
الذين أعربــوا عن اهتمامهم 

بالبرنامج.

بسبب خطأ.. جامعة تقبل نصف مليون طالب!

الصباح الجديد - وكاالت:
قــال الفنــان الســوري عبد 
املنعم عمايري إنه راجع طبيبا 
نفســيا بعــد عملــه األخير 
"قيــد اجملهول"، لشــدة تأثره 
بشخصية سمير التي أداها في 

املسلسل.
االذاعات  وقال عمايري عبر احدى 
بعض  إن  احمللية  الســورية 
تلــك  فــي  املشــاهد 
"أتعبته  الشخصية 
جــدا، وراجع طبيبا 
كان  وأنه  نفسيا، 
لراحــة  بحاجــة 

نفسية طويلة".
وأضــاف أن متاهيا 
حصــل  كبيــرا 
بينــه وبــني 

الشخصية، وأوضح أن ذلك قد يكون 
خطأ أحيانــا، إال أنه أكــد على أنه 
يحب أن اجسد الدور "بكل جوارحي 
ومشــاعري، فأنا لســت عارض أزياء 

ألقوم بالتصوير فقط".
وعــن التهنئــة التــي وجهتها له 
الفنانة أمل عرفة على العمل، وجه 
السابقة،  لزوجته  الشــكر  عمايري 
ووصفها بأنهــا "أيقونة من أيقونات 

الدراما السورية".
وأثار املسلسل جدال واسعا، واهتماما 
في الدول العربية، ســواء في وسائل 
التواصل االجتماعي أم في وســائل 

اإلعالم، أو تعليقات الفنانني واخملرجني 
وأعرب عمايري عــن أنه فوجئ بذلك 

احلجم من الصدى.
بالعمل  الكبيــر  الترحيب  ووســط 
وخاصــة أداء عمايري الــذي وصفه 
البعــض بأنــه "هوليــودي" نظــرا 
أداها،  التــي  الشــخصية  لصعوبة 
وخاصة  للعمــل  انتقــادات  ظهرت 
بعد لقطة ظهر فيها شــبه عار في 

احلمام.
تأليف  "قيد مجهــول"  مسلســل 
وسيناريو وحوار: محمد أبو لنب ـ لواء 

يازجي. وإخراج: السدير مسعود.

الصباح الجديد - وكاالت:
ســجل مواطن في دولة الكويت 
قضية احتيــال ونصب بحق فتاة 
تعــرف عليها إلكترونيــا، بعد أن 
أنفــق عليها قرابــة 55 ألف دينار 
الزواج  رفضت  ثم  دوالر(،   181,500(

منه.
احمللية،  "الراي"  صحيفة  وبحسب 
تعرف الشــاب على فتــاة مواطنة 
التواصل االجتماعي،  عبر أحد مواقع 
وتطورت عالقتهما إلــى لقاءات، وتقدمي 
هدايــا قيمة للفتاة تنوعــت بني اجملوهرات 
غالية الثمن والساعات الفخمة، حتى وصل 
األمــر به إلى تســليمها بطاقته املصرفية 

اخلاصة بســحب األموال من الصراف اآللي، 
مرفقة بالرقم السري.

وبينت الصحيفــة أن الفتاة اســتغلت ثقة 
الشاب وحبه، فقامت بصرف كل ما تريده من 
مال من بطاقة السحب، حتى قرر اجملني عليه 
أن يبلــغ الفتاة برغبته مبقابلة أهلها لالرتباط 
بها رســميا، فردت عليه بأن "أهلها لن يرضوا 
بــه"، وإثر ذلــك طالبها الشــاب بإرجاع كل 

أمواله وهداياه، لكنها رفضت ذلك.
وقال مصدر أمني إن "اجملنــي عليه تقدم إلى 
الشرطة بشكوى بحق الفتاة بتهمة النصب 
واالحتيــال واالســتيالء على أموالــه، مرفقا 
وإيصاالت السحب  الفواتير  شكواه بعدد من 

اآللي".

قصة حب إلكترونية تكّبد 
مواطنا كويتيا 180 ألف دوالر!

عبد المنعم عمايري  يراجع طبيب نفسي 
بعد دوره بمسلسل "قيد مجهول"
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