املرور تفتح معامالت نقل ملكية رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
املركبات وإجازات السوق
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العامة فتح معامالت نقل
ملكية املركبات وإجازات السوق.وقال مدير املرور
العام ،اللواء زهري عباده ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه« :حصلت موافقة وزير الداخلية عى
فتح معامالت نقل ملكية املركبات وإجازات السوق
وحسب الحجز اإللكرتوني».ودعا عباده «املراجعني
ملجمعات التسجيل واصدار اجازة السوق اىل
املراجعة يف املوعد املحدد حسب الحجز اإللكرتوني
املسبق ،واإللتزام بالتباعد البرشي ،وباالجراءات
الوقائية الصحية حفاظا ً عى سالمة الجميع».

العدد 7313 :الثالثاء  25آب 2020

الصحة تعلن عالج  15ألف مصاب
بفريوس «كورونا» بالبالزما

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني ،عن عالج  15ألف مصاب بفريوس كورونا
بالبالزما منذ بدء الوباء.وقال الوزارة يف بيان مقتضب تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه
“تم عالج  15الف مصاب بفريوس كورونا بالبالزما منذ بدء جائحة كورونا” .وأضافت
أن “عالج املصابني حقق نجاحا كبيار”.وعندما يُصاب الناس بكوفيد 19-وغريه
من األمراض الفريوسية ،يستجيب الجهاز املناعي بإنتاج أجسام مضادة تهاجم
الفريوس ..وبمرور الوقت ،تتزايد األجسام املضادة فيما يعرف بالبالزما ،وهي املكون
السائل للدم.والعالج ببالزما الدم ليس جديدا ،إذ مُ نح املتخصص األملاني يف علم وظائف
األعضاء ،إيميل فون بيهرنغ ،جائزة نوبل عام  1901الستخدامه بالزما دم املتعافني يف
عالج مرض الدفرتيا .كما استخدم هذا األسلوب العالجي يف مكافحة مرض اإلنفلونزا
اإلسبانية عام .1918

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7313 Tue 25 Aug 2020

بعد اجلدل السياسي حول إكمال الدوائر املتعددة وتعديل قانون احملكمة االحتادية

ترجيحات نيابية باعتماد مفوضية االنتخابات القانون السابق يف إجراء االنتخابات املبكرة
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت اللجنة القانوني�ة النيابية عن
عدم حس�م الخالفات السياسية حول
قان�ون االنتخاب�ات ،الس�يما الدوائ�ر
املتعددة ،وكذلك تعديل قانون املحكمة
االتحادي�ة ،وفيم�ا رجح�ت اعتم�اد
املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات ع�ى
القانون الس�ابق يف اج�راء االنتخابات
املبكرة ،اس�تبعدت اج�راء االنتخابات
يف املوع�د ال�ذي ح�دده رئيس ال�وزراء
ألسباب عدة.
وقال عضو اللجن�ة القانونية النيابية،
النائ�ب س�ليم هم�زة ،يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :انه لم يت�م االتفاق حتى
اآلن بني الكتل السياس�ية حول الدوائر
املتع�ددة يف قان�ون االنتخابات الجديد.
مؤك�دا :ان القان�ون غ�ري مكتم�ل الن
جدول الدوائ�ر االنتخابي�ة املتعددة لم
يتم التصويت عليها.
واض�اف :ان�ه ت�م االتفاق ع�ى جميع
االمور املتعلقة باالنتخابات باس�تثناء
الدوائ�ر املتع�ددة .الفت�ا اىل :ان هن�اك
خالفا سياسيا حول االقضية والنواحي،
وع�دم وجود تعداد عام للس�كان ،كما
ان القان�ون لم تت�م املصادقة عليه من
قبل رئيس الجمهورية ،وهذا ما يعرقل
اج�راء االنتخاب�ات عى وف�ق القانون
الجديد.واشار اىل :انه يف حال عدم حسم

االمور ،ال س�يما فيما يتعل�ق بالدوائر
املتعددة ،قد تلج�أ املفوضية اىل اعتماد
القانون الس�ابق يف اج�راء االنتخابات
املبكرة .مبين�ا :ان االنتخابات ال يمكن
اجراؤها ع�ى وفق املوعد ال�ذي حدده
رئيس الوزراء ،النه توقيت غري مناسب

ألسباب عدة.واوضح :ان شهر حزيران
ع�ادة تك�ون فيه�ا امتحان�ات لطلبة
املدارس ،وكذلك ربما يكون فيه موسم
ح�ج ،وايض�ا ح�رارة الج�و املرتفعة،
كل ه�ذه العوام�ل ق�د تعرق�ل اج�راء
االنتخاب�ات يف الس�ادس م�ن حزيران

املقب�ل ،خاص�ة ان االنتخاب�ات ع�ادة
تج�رى يف املدارس.وتوق�ع ب�أن تجرى
االنتخابات خالل عام  ، 2021وتحديدا
يف ش�هر ترشي�ن االول او ترشي�ن
الثان�ي من العام املقب�ل ،ولكن ليس يف
الس�ادس من حزيران لالس�باب اعاله.

افتتاح شارع الرشيد بأجتاه حافظ القاضي بتعاون مشرتك بني أمانة بغداد وقيادة العمليات

م�ن جهته ،اكد عضو اللجنة القانونية
النيابي�ة ،النائ�ب صائ�ب خ�در ،عدم
حس�م الخالف الس�يايس ح�ول تعديل
قانون املحكمة االتحادية.وقال خدر يف
حديث ل�”الزوراء” :ان هناك مشكلة يف
اكتمال النصاب القانوني لدى املحكمة
االتحادي�ة ،ول�م يت�م حس�مه لوجود
خالفات سياس�ية حول ذل�ك ،وهذا ما
س�يعرقل اج�راء االنتخاب�ات املبك�رة
لك�ون نتائجه�ا تحت�اج اىل مصادق�ة
املحكمة االتحادية.واضاف :انه يف حال
عدم حس�م مشكلة املحكمة االتحادية
س�واء بتعدي�ل قانونه�ا او غريه�ا لن
تجرى االنتخاب�ات .الفتا اىل :ان قانون
االنتخابات هو االخر الذي ما زال محل
جدل الكتل السياس�ية ،ال س�يما فيما
يتعل�ق بالدوائر االنتخابية.واش�ار اىل:
ان قان�ون االنتخاب�ات جميع�ه منجز
باس�تثناء فقرة واحدة من مادة والتي
تخ�ص الدوائ�ر االنتخابي�ة املتع�ددة.
داعيا الكتل السياسية اىل حسم قانون
االنتخاب�ات ،وكذلك املحكمة االتحادية
لكي يتس�نى للمفوضي�ة العليا اجراء
االنتخابات يف موعدها املحدد.يش�ار اىل
ان رئيس الوزراء القائ�د العام للقوات
املسلحة حدد ،يف وقت سابق ،السادس
م�ن حزي�ران املقب�ل موع�د اج�راء
االنتخابات املبكرة.

احتاد الصحفيني العرب يدعو اىل دعم القضية الفلسطينية
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فريق بريطاني يبتكر اسرع شبكة إنرتنت تنقل 178تريابات يف الثانية

االخرية

إصابة النائب االول لرئيس الربملان
حسن الكعيب بفريوس كورونا

بغداد /الزوراء:
اعل�ن النائ�ب االول لرئي�س الربمل�ان
حس�ن كريم الكعبي ،ام�س االثنني ،عن
اصابته بف�ريوس كورونا.وقال الكعبي
ُ
ش�عرت بأعراض
يف بيان”:قب�ل يوم�ني
صحي�ة غ�ري مُ طمئن�ة  ،وع�ى اثره�ا
اجريت كل الفحوص�ات الطبية الالزمة
الت�ي ظه�ر فيه�ا اصابت�ي بف�ريوس
كورون�ا املس�تجد”.واضاف”: ،اش�كر
كل م�ن يس�أل عن�ي واعتذر ع�ن عدم
استطاعتي من الرد خالل الفرتة الحالية
 ،كم�ا اطمأن ش�عبي الكري�م واخوتي
واخوات�ي يف مجلس الن�واب بأن وضعي
الصحي مُ ستقر لغاية اللحظة”.واوضح
الكعب�ي”: ،دعائ�ي من الع�يل القدير ان

عشر شخصيات تتنافس على منصب
أمني بغداد والكاظمي سيكلف احداها

بغداد /متابعة الزوراء:
كش�فت اللجنة الخدمات واألعمار النيابية
عن عدد املرش�حني ملنصب لش�غل منصب
أمني بغداد بدال م�ن الحالية ذكرى علوش،
مش�رية اىل أن رئي�س مجل�س ال�وزراء
مصطف�ى الكاظم�ي س�يكلف اح�دى تلك
الش�خصيات للمنصب املذكور.وقال عضو
اللجن�ة ،م�ر االزيرج�اوي ،يف ترصي�ح
صحفي“ :هناك عدة ش�خصيات مرش�حة
ملنصب أمني بغداد ،إال أنه لم يتم االتفاق عى

احداها لتويل املنصب” ،مبينا أن “الكاظمي
ه�و املعن�ي باالختيار وتكليف الش�خصية
التي يجدها مناس�بة لش�غل منصب األمني
بدال من ذك�رى علوش”.وأض�اف أن “عدد
املرشحني للمنصب قرابة عرشة أشخاص،
اغلبهم من كوادر أمانة بغداد” ،مش�ريا إىل
أن “هن�اك ش�خصية ب�ارزة داخ�ل األمانة
لها مقبولي�ة لدى لجنة الخدم�ات النيابية
ورئي�س مجلس الوزراء ،وق�د يتم تكليفها
خالل األيام املقبلة بمنصب أمني بغداد”.

احلزب اجلمهوري يرشح ترامب رمسيا
النتخابات الرئاسة 2020

واشنطن /متابعة الزوراء:
رشح الحزب الجمهوري األمريكي رسميا
رئيس البالد الحايل ،دونالد ترامب ،لتمثيله
يف االنتخاب�ات الرئاس�ية املزم�ع إجراؤها
يف الوالي�ات املتحدة ي�وم  3نوفمرب .2020
وحص�ل ترامب ،خالل املؤتمر العام لحزبه
يف مدين�ة ش�ارلوت بكارولينا الش�مالية،
عى أص�وات  1276مندوب�ا جمهوريا من
كل الوالي�ات األمريكية.وأصب�ح ترام�ب
بالتايل مرش�حا رس�ميا م�ن الجمهوريني
يف انتخاب�ات  3نوفم�رب ،إال أن التصوي�ت
يحم�ل طابعا ش�كليا حيث س�بق أن فاز
الرئي�س األمريكي الحايل يف كل االنتخابات
التمهيدية يف ظل غياب أي منافسة داخلية
حادة.ويخ�وض ترامب معرك�ة انتخابية
يف  3نوفم�رب املقبل للفوز بوالية رئاس�ية
ثاني�ة ،ض�د منافس�ه الديمقراط�ي ،جو
باي�دن ،الذي توىل منص�ب نائب الرئيس يف

الكاظمي يوجه باالستمرار يف تدريب
القوات املكلفة حبماية املتظاهرين

بغداد /الزوراء:
وجه رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
ام�س االثن�ني ،باالس�تمرار يف تدري�ب
الق�وات املكلف�ة بحماي�ة املتظاهري�ن
وتأهي�ل عنارصه�ا ،فيم�ا اك�د رضورة
وض�ع الخطط الكفيلة بإنه�اء النزاعات
العشائرية.وذكر املكتب االعالمي لرئيس
ال�وزراء يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :ان املجل�س الوزاري لألمن الوطني،
عق�د اجتماع�ا برئاس�ة القائ�د الع�ام
للقوات املس�لحة ،مصطف�ى الكاظمي،
خصص ملناقش�ة املس�تجدات األمنية يف

البالد.وجدد الكاظمي ،يف بداية االجتماع،
تأكي�ده عى الق�وات األمني�ة ،برورة
حماية املتظاهرين الس�لميني واالستماع
اىل مطالبه�م املرشوع�ة ،وال�ذي يأت�ي
ضمن أولوي�ات عملها يف الوق�ت الحايل،
إضافة اىل تهيئة الظروف املناسبة إلجراء
االنتخابات ،والعمل ب�كل الجهود لتوفري
مس�تلزمات إنجاحها .ويف الوقت نفسه،
ش�دد الكاظمي عى رف�ض االعتداء عى
القوات األمنية التي توفر الحماية الالزمة
للتظاهرات السلمية.

تفاصيل ص2

رغم إصابة وزير االتصاالت العراقي بفريوس كورونا

مصادر :ال تأجيل للقمة الثالثية لقادة العراق واألردن ومصر

بغداد /متابعة الزوراء:
رجحت مصادر رسمية مطلعة ،امس
االثنني ،عق�د القمة الثالثي�ة األردنية
املرصية العراقية عى مس�توى القادة
وع�دم تأجيلها ،رغم إع�الن الحكومة
األردني�ة ،إصاب�ة وزي�ر االتص�االت
العراق�ي ال�ذي وص�ل إىل العاصم�ة
عم�ان بف�ريوس كورون�ا ،م�ا تطلب
ف�رض إج�راءات احرتازي�ة طبي�ة له
يحف�ظ الع�راق والعراقيني واإلنس�انية
جميع�ا م�ن خط�ر ه�ذا الوب�اء اللعني
و ُيمّ�ن كل املصابني واملبتلني بهذا املرض
بالشفاء العاجل”.

أكد ضرورة وضع اخلطط الكفيلة بإنهاء النزاعات العشائرية

وللوف�د املراف�ق له.ونقل�ت ش�بكة
«يس ان ان « األمريكي�ة ع�ن املص�ادر
قوله�ا ،ان القم�ة الثالثي�ة س�تنعقد
خالل األس�بوع الج�اري ،وربما اليوم
الثالث�اء ،عى مس�توى ق�ادة كل من
األردن وم�رص والع�راق ،حي�ث تعترب
ه�ي الثالثة من نوعها منذ ش�هر آذار
 ،2019فيما أشارت إىل انه من املتوقع
أن تش�هد القم�ة اس�تكماال لبح�ث

ملف�ات التع�اون املش�رتك والتج�ارة
واالقتص�اد والطاقة والنقل والش�أن
اإلقليمي.كم�ا أك�د مص�در مطلع أن
«الش�أن االقتص�ادي س�يكون ضمن
أولوية ه�ذه املباحثات» ،فيما تش�ري
توقع�ات املراقبني بش�أن القم�ة ،إىل
أنها تهدف إىل بن�اء تكتل اقتصادي يف
املنطق�ة ،وليس س�عيا إىل بناء محور
إقليمي س�يايس جغرايف.ويأتي انعقاد

استقدام وزير الكهرباء السابق ومدير عام يف
الوزارة للتحقيق يف عقود األجراء اليوميني
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة صدور أمر اس�تقدام ِّ
بحق
ٍ
وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب واملدير العا ِّم للدائرة
اإلداريَّ�ة يف ال�وزارة ،مُ ب ِّي ً
ن�ة َّ
أن األمر أعقب ق�رارا ً يقيض
بمنعهم�ا م�ن الس�فر.دائرة التحقيق�ات يف الهيئة ،ويف
معرض حديثها عن القضيَّ�ة التي حققت فيها وأحالتها
إىل القضاء ،أشارت ،وبحسب بيان تلقت “الزوراء” نسخة
من�ه :إىل “إصدار محكمة تحقيق الكرخ املُ َّ
ختصة بالنظر
اس�تقدام لوزير الكهرباء الس�ابق
يف قضاي�ا النزاهة أمر
ٍ
واملدير العا ِّم للدائرة اإلداريَّة يف الوزارة؛ استنادا ً إىل أحكام
امل�ا َّدة ( )340من قان�ون العقوبات”.وتابع�ت مُ بي ً
ّنة :أن

“تفاصي�ل القضيَّ�ة تش�ري إىل وجود ش�بهة مُ خالفاتٍ يف
تعاق�د الوزارة م�ع ( )82,555أجريا ً يومي�ا ً دون الحاجة
إىل اختصاصاتهم؛ األمر ال�ذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ
دينار ش�هرياً ،فيما أفصحت
( )43,000,000,000مليار
ٍ
س�فر
منع
قرار
صدور
عن
الجاري
الهيئة يف منتصف آب
ٍ
ِّ
بحق الوزير الس�ابق واملدي�ر العام؛عى خلفيَّة املُخالفات
املُرتكب�ة يف القضيَّة”.وكان�ت الهيئة ق�د أعلنت “تأليفها
فريق عم ٍل ميدانيّا ً س�اندا ً ألعمال لجنة التحقيق النيابيَّة
املركزي�ة ملراجع�ة وتدقيق عق�ود وزارة الكهرباء ،مُ ؤلفا
حقق�ني ومُ ِّ
م�ن مُ ِّ
دققني م�ن خ�رية كفاءاته�ا يف بغداد
واملحافظات؛ ملُتابعة هذا ِّ
امللف”.

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت األم�م املتحدة أن أكث�ر من  10آالف مس�لح تابع
لتنظيم “داعش” املصنف إرهابيا عى املس�توى الدويل ،ال
يزالون ناش�طني يف أرايض كل من العراق وس�وريا.وقال
نائب األمني الع�ام لألمم املتحدة ،فالديم�ري فورونكوف،
ال�ذي يت�وىل كذل�ك منص�ب إدارة مكافح�ة اإلره�اب يف
املنظمة ،خالل جلس�ة ملجلس األمن الدويل ،امس االثنني:
“تفيد الحس�ابات املتوفرة بأن أكري من  10آالف مس�لح
لداع�ش ال يزال�ون ناش�طني يف الع�راق وس�وريا حي�ث
يتنقل�ون بحري�ة ضم�ن خاليا صغ�رية ب�ني الدولتني”.
وأش�ار فورونكوف إىل أن كال البلدين سجلت فيهما زيادة

ملموس�ة للهجمات املنفذة عى ي�د “داعش” عام 2020
مقارنة مع .2019وأعلنت الحكومة العراقية يف ديس�مرب
 2017اس�تعادة كامل أرايض البالد م�ن قبضة “داعش”
بعد نحو  3س�نوات ونصف من املواجه�ات مع التنظيم،
وال�ذي اس�توىل عى نح�و ثل�ث مناط�ق العراق.كما فقد
“داع�ش” غالبية األرايض التي س�يطر عليها يف س�وريا
خ�الل الس�نوات املاضية نتيج�ة عمليات ش�نها الجيش
الس�وري مدعوما من روس�يا.ومع ذلك ال ت�زال “الخاليا
النائم�ة” للتنظي�م ناش�طة يف مختل�ف أنح�اء البلدين،
وخاص�ة املنطق�ة الحدودي�ة ،بينما يش�ن “داعش” بني
فرتة وأخرى هجمات يف مناطق عدة.

األمم املتحدة :أكثر من  10آالف مسلح من “داعش”
يف العراق وسوريا

القم�ة الثالثية للمل�ك عبدالله الثاني،
والرئيس املرصي عبدالفتاح الس�ييس
ورئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي،
يف ظ�ل صعوبات اقتصادي�ة تواجهها
ه�ذه ال�دول إث�ر تداعي�ات ف�ريوس
كورون�ا ،ويف أعق�اب إع�الن االتف�اق
اإلرسائييل اإلماراتي،وكانت الحكومة
األردنية ،قد أصدرت يف وقت سابق من
ام�س االثنني ،توضيح�ا أكد فيه وزير

الدولة لشؤون اإلعالم أمجد العضايلة،
إصابة وزير االتصاالت العراقي أركان
الش�يباني بف�ريوس كورون�ا ،قائ�ال
إن نتائ�ج الوزي�ر العراق�ي بفريوس
كورون�ا الت�ي أجريت ل�ه يف اململكة»
إيجابية» ،ما تطل�ب تنفيذ اإلجراءات
الطبي�ة املعم�ول بها حماي�ة لصحة
ضيف األردن ،خالل تواجده يف اململكة
ضمن زيارة عمل رسمية.

النفط 2025 :سيكون عام االستغناء عن استرياد
الغاز وسننتج  7ماليني برميل نفط يوميا

بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة النف�ط أن انت�اج النفط الخ�ام بلغ 5
ماليني برميل يومياً ،مش�رية إىل أن العراق سوف لن
يس�تورد الغاز بعد ع�ام  .2025فيم�ا أعربت لجنة
النفط والطاقة والثروات الطبيعية يف مجلس النواب

عن وج�ود خطة الس�تثمار املش�تقات النفطية يف
البلد ،مبينة ان البلد رصف ما يقارب  30مليار دوالر
ع�ى مدى  15عاما من عمر وزارة النفط الس�ترياد
مشتقات نفطية تذهب لالستهالك الداخيل.

تفاصيل ص5

الرتبية :بدء التسجيل ملرحلة األول االبتدائي
للعام الدراسي اجلديد
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الرتبي�ة الب�دء بتس�جيل التالميذ يف
مرحل�ة األول االبتدائي للعام الدرايس املقبل 2020
–  ،2021فيما أوصت بإكمال اس�تمارة اللقاحات
وتأجيل الفح�ص الطبي.وقالت ال�وزارة ،يف بيان
تلقت” الزوراء” نس�خة منه  :إنه “من الروري
قيام املديريات العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات
بإتب�اع التعليمات التي أوص�ت بها وزارة الصحة،

حي�ث تنص تل�ك التعليمات عى إج�راء اللقاحات
الطبي�ة للتالمي�ذ املس�جلني ألنه�ا تك�ون ضمن
توقيت�ات ثابت�ة ،يف ح�ني ألزم�ت إدارات املدارس
بع�دم إج�راء الفحوص�ات الجس�دية والعاه�ات
للطلبة إىل حني انطالق الدوام الرس�مي”.وأضافت
الوزارة  :أن “وزارة الصحة س�تقوم بإرسال فرق
طبية اىل املدارس إلجراء تل�ك الفحوصات حفاظا ً
عى التالميذ من انتشار مرض كورونا”.

الفيليبني /متابعة الزوراء:
قتل  14ش�خصا ع�ى األقل ،وأصي�ب  75آخرون،
بينهم أفراد من قوات األمن ومدنيون ،يف تفجريين
ّ
نف�ذت أحدهم�ا انتحاري�ة ،االثن�ني ،يف جزيرة يف
جنوب الفيليبني تعد معقال ملتش�ددين إسالميني،

عى وف�ق م�ا أف�اد مس�ؤولون.ووقع الهجوم يف
جول�و يف منطق�ة س�ولو ذات الغالبية املس�لمة،
وحي�ث تقاتل قوات األمن جماعة أبو س�ياف منذ
زمن طويل.

 14قتيال و 75جرحيا بهجوم مزدوج يف الفيليبني

تفاصيل ص2

بعد إصابة أكثر من  23مليون شخص يف العامل
عهد حكم الرئيس الس�ابق ،باراك أوباما.
وتجري االنتخابات الرئاس�ية وسط زيادة
الهجم�ات املتبادلة الحادة بني املرش�حني
يف الوق�ت الذي تعيش فيه الواليات املتحدة
مش�اكل داخلي�ة كب�رية بس�بب جائح�ة
ف�ريوس كورون�ا واألزم�ة االقتصادي�ة
واالرتفاع غري املسبوق ملستوى البطالة.

كورونا يقتل أكثر من  809آالف إنسان واإلصابات يف تصاعد مستمر

بغداد /متابعة الزوراء:
قتل فريوس كورونا املستجد ما ال يقل
عن  809آالف و 255ش�خصا يف العالم
من�ذ أن أبل�غ مكتب منظم�ة الصحة
العاملي�ة يف الص�ني عن ظه�ور املرض

نهاي�ة ديس�مرب/كانون األول.وبلغت
اإلصاب�ات أكثر م�ن  23مليون و463
ألف�ا و 870إصاب�ة بالف�ريوس ،تعاىف
منهم حتى امس  14مليونا و 867ألفا
و 200ش�خص عى األق�ل.وال تعكس

هذه األرق�ام إال جزءا من العدد الفعيل
لإلصابات ،إذ ال ُتجري دول عدة فحوصا
إال للحاالت األكثر خطورة ،فيما تعطي
دول أخرى أولوي�ة يف إجراء الفحوص
لتتب�ع مخالطي املصاب�ني ،إضافة إىل

محدودي�ة إمكاني�ات الفح�ص ل�دى
عدد م�ن الدول الفقرية.ب�دأت إيطاليا
بتج�ارب برشي�ة ع�ى لق�اح محتمل
ملرض كوفيد ،-19حيث سيجري معهد
الدزارو سباالنس�اني ،وهو مشفى يف

روم�ا متخصص يف األم�راض املعدية،
وس�تطبق التجارب ع�ى  90متطوعا
خالل األسابيع القادمة ،عى أمل توفر
لقاح بحلول الربيع القادم.

تفاصيل ص2
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أكد ضرورة وضع اخلطط الكفيلة بإنهاء النزاعات العشائرية

الكاظمي يوجه باالستمرار يف تدريب القوات
املكلفة حبماية املتظاهرين
بغداد /الزوراء:
وجه رئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،امس االثنني ،باالستمرار
يف تدريب القوات املكلفة بحماية
املتظاهرين وتأهيل عنارصها ،فيما
اكد رضورة وضع الخطط الكفيلة
بإنهاء النزاعات العشائرية.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس
الوزراء يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان املجلس الوزاري
لألمن الوطني ،عقد اجتماعا
برئاسة القائد العام للقوات
املسلحة ،مصطفى الكاظمي،
خصص ملناقشة املستجدات
األمنية يف البالد.
وجدد الكاظمي ،يف بداية االجتماع،
تأكيده عىل القوات األمنية،
برضورة حماية املتظاهرين

السلميني واالستماع اىل مطالبهم
املرشوعة ،والذي يأتي ضمن
أولويات عملها يف الوقت الحايل،
إضافة اىل تهيئة الظروف املناسبة
إلجراء االنتخابات ،والعمل
بكل الجهود لتوفري مستلزمات
إنجاحها.
ويف الوقت نفسه ،شدد الكاظمي
عىل رفض االعتداء عىل القوات
األمنية التي توفر الحماية الالزمة
للتظاهرات السلمية ،مؤكدا أن
الدولة مستمرة يف تصديها لكل
محاوالت تعكري صفو األمن
واالستقرار.
ّ
وبني :أن املطالبة بالحقوق ينبغي
أن يقابلها احرتام القانون.
برضورة
الكاظمي
ووجّ ه
االستمرار يف تدريب القوات

املكلفة بحماية املتظاهرين
وتأهيل عنارصها ،ألداء مهامهم
األمنية بكفاءة عالية ،يراعى فيها
االنضباط العايل ومبادىء حقوق
اإلنسان.
وتابع البيان :كما ناقش املجلس
ظاهرة النزاعات العشائرية التي
تشهدها عدد من املحافظات،
ورضورة وضع الخطط الكفيلة
بإنهائها ،كونها ظاهرة غري
حضارية تثري الهلع لدى األهايل
اآلمنني ،وتتسبب بسقوط ضحايا
أبرياء ،فضال عن استخدام أسلحة
غري مجازة قانونيا.
وناقش املجلس أيضا ،بحسب
البيان ،ظاهرة الشائعات وتأثريها
السلبي عىل استقرار املجتمع،
ووجّ ه الكاظمي ،بمحاربة كل

أشكال الشائعات املغرضة ،السيما
التي تستهدف األجهزة األمنية،
واتخاذ اإلجراءات الحكومية التي
من شأنها تعزيز األمن واالستقرار
يف عموم البالد.
وتداول املجلس الوطني ،يف جلسته
أيضا ،ملف حماية السجون وتعزيز
اإلجراءات األمنية فيها ،حيث
وجّ ه القائد العام للقوات املسلحة
برضورة تحسني مستوى الحماية
للسجون ،وتوفري اإلمكانات
الكفيلة بتعزيز العمل بمبادىء
حقوق اإلنسان عىل وفق املعايري
الدولية يف السجون.
كما ناقش املجلس املوضوعات
املدرجة ضمن جدول أعماله،
القرارات
بصددها
واتخذ
املناسبة.

احتاد الصحفيني العرب يدعو اىل دعم القضية الفلسطينية
بغداد /الزوراء:
دعا االتحاد العام للصحفيني العرب
اىل دعم القضية الفلسطينية وحقوق
الشعب الفلسطيني ،رافضا الي تطبيع
من قبل الصحفيني العرب.
وذكرت االمانة العامة لالتحاد يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :انها تدعو
اىل دعم القضية الفلسطينية واملحافظة
عىل الحقوق العادلة واملرشوعة للشعب
الفلسطيني البطل  ،مؤكدة رفضها الي
تطبيع من قبل الصحفيني العرب .
وطالبت االمانة ،الحكومات العربية بدعم
حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته

املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف مع
رفضها لضم االرايض الفلسطينية واقامة
املستوطنات التي رفضها املجتمع الدويل
والقرارات االممية  ،مؤكدة قراراتها
السابقة برفض قيام املنظمات الصحفية
بالتطبيع بكافة اشكاله .
ودعا االتحاد العام للصحفيني العرب،
جميع املنظمات االعالمية والقانونية
الدولية ومنظمات حقوق االنسان
اىل دعم القضية الفلسطينية العادلة
وحقوق الشعب الفلسطيني وايضا
اقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس
الرشيف .

 14قتيال و 75جرحيا بهجوم مزدوج يف
الفيليبني
الفيليبني /متابعة الزوراء:
قتل  14شخصا عىل األقل ،وأصيب  75آخرون،
بينهم أفراد من قوات األمن ومدنيون ،يف تفجريين
ّ
نفذت أحدهما انتحارية ،االثنني ،يف جزيرة يف
جنوب الفيليبني تعد معقال ملتشددين إسالميني،
عىل وفق ما أفاد مسؤولون.
ووقع الهجوم يف جولو يف منطقة سولو ذات
الغالبية املسلمة ،وحيث تقاتل قوات األمن جماعة
أبو سياف منذ زمن طويل.
وأفاد اللفتنانت ،جنرال كورليتو فينلوان،
للصحفيني بأن سبعة جنود ورشطيا وستة مدنيني
قتلوا يف الهجوم األول عندما تم تفجري دراجة نارية
مفخخة كانت متوقفة خارج متجر تسوق.

وبعد وقت قصري ،وقع انفجار ثان يف الشارع
نفسه عندما فجّ رت انتحارية نفسها بينما كانت
الرشطة تغلق املوقع ،بحسب فينلوان ،ما أسفر
عن إصابة  48مدنيا و 21جنديا وستة رشطيني.
وشاهد جندي شخصا يرتك الدراجة النارية خارج
املتجر« ،حيث كان عدد كبري من الناس» بينهم
عنارص أمن.
وانفجرت الدراجة فورا ،بحسب ماتيو ،الذي
أكد أن «جنودنا كانوا يقومون بعمليات أمنية...
عندها تم تفجري القنبلة اليدوية الصنع».
وأضاف «أن جنديا كان يحاول القبض عىل
االنتحارية عندما فجرّت نفسها» ،مرجحا أن
تكون جماعة أبو سياف خلف الهجوم املزدوج.

بعد إصابة أكثر من  23مليون شخص يف العامل

كورونا يقتل أكثر من  809آالف إنسان
واإلصابات يف تصاعد مستمر

بغداد /متابعة الزوراء:
قتل فريوس كورونا املستجد ما ال يقل عن 809
آالف و 255شخصا يف العالم منذ أن أبلغ مكتب
منظمة الصحة العاملية يف الصني عن ظهور
املرض نهاية ديسمرب/كانون األول.
وبلغت اإلصابات أكثر من  23مليون و463
ألفا و 870إصابة بالفريوس ،تعاىف منهم حتى
امس  14مليونا و 867ألفا و 200شخص عىل
األقل.
وال تعكس هذه األرقام إال جزءا من العدد
الفعيل لإلصابات ،إذ ال ُتجري دول عدة فحوصا
إال للحاالت األكثر خطورة ،فيما تعطي دول
أخرى أولوية يف إجراء الفحوص لتتبع مخالطي
املصابني ،إضافة إىل محدودية إمكانيات
الفحص لدى عدد من الدول الفقرية.
بدأت إيطاليا بتجارب برشية عىل لقاح محتمل
ملرض كوفيد ،19-حيث سيجري معهد الدزارو
سباالنساني ،وهو مشفى يف روما متخصص
يف األمراض املعدية ،وستطبق التجارب عىل 90
متطوعا خالل األسابيع القادمة ،عىل أمل توفر
لقاح بحلول الربيع القادم.
وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية ،مي الكيلة،
تسجيل  553إصابة جديدة بفريوس كورونا
املستجد و 4حاالت وفاة خالل الساعات الـ24
املاضية.
وقالت يف ترصيح صحفي إن مدينة نابلس
شهدت وفاة واحدة ،بينما كانت هناك حالتان
يف القدس ،والوفاة الرابعة يف بلدة بني نعيم
بمحافظة الخليل.
وسجلت الفلبني  4686إصابة جديدة و13
وفاة ،ليصبح إجمايل عدد حاالت اإلصابة
املؤكدة  194ألفا وُ ،252
سجل أكثر من %60
منها خالل الشهر املايض ،يف حني وصل عدد
الوفيات إىل .3010
ويف إندونيسيا تم تسجل  1877إصابة جديدة

و 79وفاة ،وهو ما يرفع العدد اإلجمايل للحاالت
إىل  155ألفا و ،412كما بلغ إجمايل الوفيات
.6759
كما أعلنت روسيا تسجيل  4744إصابة جديدة،
مما رفع إجمايل عدد الحاالت فيها إىل  961ألفا
و ،493وهي رابع أعىل حصيلة عىل مستوى
العالم.
وأضافت السلطات أنها سجلت  65حالة وفاة
أخرى يف الساعات الـ 24املاضية ،مما يرفع
العدد الرسمي للوفيات إىل  16ألفا و.448
وقفزت إصابات كورونا يف الهند إىل  3.1ماليني،
وذلك بعد تسجيل  61ألفا و 408إصابات
جديدة.
كما أعلنت أملانيا تسجيل  711إصابة جديدة
بفريوس كورونا ،وهو ما يرفع مجموع عدد
الحاالت املصابة إىل  233ألفا و.575
ويف الصني تم تسجل  16إصابة جديدة بفريوس
كورونا ،وقالت السلطات الصحية إن كل
اإلصابات الجديدة وافدة من الخارج.
وبلغ العدد اإلجمايل لإلصابات املؤكدة يف بر
الصني الرئييس  84ألفا و ،967بينما ال يزال
عدد الوفيات ثابتا عند  4آالف و.634
كما أعلنت وزارة الصحة باملكسيك تسجيل
 3آالف و 948إصابة ،و 226وفاة بفريوس
كورونا ،مما يرفع العدد اإلجمايل بالبالد إىل
 560ألفا و 164إصابة ،و 60ألفا و 480وفاة.
وتراجع إصابات كورونا بوالية فيكتوريا
األسرتالية إىل أدنى مستوى يف  7أسابيع ،إذ
ُ
س ِّجل  15وفاة بفريوس كورونا خالل الساعات
الـ 24املاضية و 116إصابة ،وذلك يف أقل زيادة
يومية لإلصابات الجديدة خالل  7أسابيع.
وزارة الصحة املرصية ،أعلنت تسجيل 103
إصابات بفريوس كورونا و 19وفاة.
وسجلت الربازيل  23ألفا و 421إصابة جديدة
بكورونا ،و 494وفاة خالل  24ساعة.

وزارة النقـل
الشركة العامة إلدارة النقـل اخلاص
القسم  :االمالك و العقـارات

العدد 5810 :
التاريخ  2020/8/18 :م
اعالن رقم ()5810

عىل حساب ناكل
ُ
تعلن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتاجري
الخطوط املدرجة أدناه يف محافظة (بغداد) يف اليوم الخامس عرش تبدأ
اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون بيع وأيجار أموال الدولة
املرقم ( )21لسنة  2013املعدل والرشوط التي يمكن الحصول عليها من
قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ ( )5000دينار غري قابلة للرد .فعىل الراغبني
الحضور يف الساعة العارشة يف مقر الرشكة اعاله وان يقدم املزايد كتاب يؤيد
براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل (الرشكة العامة الدارة النقل الخاص)
وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او البطاقة الوطنية املوحدة
وبطاقة السكن (النسخة االصلية) ودفع التأمينأت القانونية البالغة %20
بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور خدمة  %2وكذلك يتحمل
الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد علما اذا صادف موعد املزايدة عطلة
رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل .

مدة االيجار سنة واحدة ...يدفع عىل شكل قسط واحد
كريم هاشم حسني الجابري
املديـر العـام
رئيس مجلس االدارة

تقارير
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التخطيط تكشف عن كلفة مشروع
قطار بغداد املعلق والشركات املنفذة
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة التخطي�ط ،ام�س االثن�ني،
ع�ن كلف�ة م�روع قط�ار بغ�داد املعلق
وال�ركات املنفذة للمروع ،فيما اش�ار
محاف�ظ بغ�داد إىل ط�رح فك�رة املرحل�ة
الثانية من املروع واملناطق التي س�يمر
من خاللها.
وق�ال وزي�ر التخطي�ط ،خال�د بت�ال ،يف
ترصي�ح صحفي :ان�ه “تم عق�د اجتماع
مع وزارة النق�ل ومحافظة بغداد لالتفاق
بش�كل نهائي عى اكمال االجراءات الفنية
والب�دء بنق�ل امل�روع م�ن املحافظة اىل
النقل باعتبارها الجهة القطاعية”.
وأض�اف بت�ال ان “امل�روع يمث�ل نقلة
نوعي�ة يف خدمة النقل لبغداد” ،مش�ريا اىل
“دعوة بعض الركات االستثمارية إلكمال
القطاع�ات م�ن امل�روع وسنس�تحصل
موافقة مجلس الوزراء واملصادقة النهائية
عليه”.
وأوض�ح ان “امل�روع س�يوفر  10االف
فرص�ة عم�ل أله�ايل بغ�داد ،باالضافة اىل
فرص عمل تشغيل املروع بعد انجازه”،
مش�ريا اىل ان “رشك�ة انس�تل الفرنس�ية
بالتع�اون م�ع رشك�ة هون�داي الكورية
ه�ي من س�تنجز امل�روع ،وكلفته تصل
اىل ملي�ون ي�ورو ،وس�يكون ع�ى ش�كل

قرض وتستكمل باقي املقاطع عن طريق
االستثمار”.
م�ن جانب�ه ،قال محاف�ظ بغ�داد ،محمد
العط�ا :ان “متابعة جادة ملوضوع القطار
املعل�ق ،حي�ث ت�م ط�رح مواضي�ع عدة،
وبانتظار مصادقة رئاسة الوزراء عليها”.
وأوضح العطا ان “القطار سيمر بمناطق
ع�دة ب�دءا ً م�ن الش�عب م�رورا ً بمنطقة
العالوي ثم الكاظمية” ،مش�ريا اىل انه “تم
ط�رح فك�رة املرحلة الثاني�ة من املروع
بأن يمت�د من منطقة البي�اع اىل الجادرية
والكرادة”.

الصحة العاملية 172 :دولة تتعاون يف
خطة عاملية للقاحات كورونا

بغداد /متابعة الزوراء:
اعلن�ت منظمة الصح�ة العاملي�ة إن نحو
 172دولة تتع�اون مع مرفق “كوفاكس”
املصمم لضم�ان اإلنصاف يف الحصول عى
لقاحات ضد مرض “كوفيد.”-19
وأضافت املنظمة أن هناك حاجة ملزيد من
التمويل وع�ى الدول اآلن تقدي�م تعهدات
ملزمة.
وق�ال مس�ؤولو املنظم�ة إن أم�ام الدول
الراغب�ة يف أن تصب�ح ج�زءا م�ن خط�ة
“كوفاك�س” العاملي�ة حت�ى تاري�خ 31
أغس�طس لتقديم ما يعرب ع�ن اهتمامها،
مع تأكيد نية االنضمام بحلول  18سبتمرب
وتقديم الدفعات األولية املس�تحقة بحلول
التاسع من أكتوبر.
ورصح تي�دروس أدهان�وم غيربيس�وس
املدي�ر الع�ام لمنظم�ة الصح�ة العاملي�ة،
بأن املرف�ق مهم إلنهاء جائح�ة “كوفيد-
 ،”19مضيف�ا أنه لن يقس�م املخاطر عى
مجموع�ة ال�دول الت�ي تط�ور وتش�رتي
اللقاحات فحس�ب بل يضم�ن أيضا إبقاء
األسعار “منخفضة قدر اإلمكان”.
وق�ال يف إف�ادة صحفية“ :إضف�اء صفة
التعص�ب القوم�ي ع�ى اللق�اح يس�اعد

الف�ريوس فحس�ب ..نج�اح مرف�ق
“كوفاك�س” ال يتوق�ف فقط ع�ى الدول
التي انضمت له لكن أيضا عى سد فجوات
التمويل الرئيسية”.
وأف�اد تي�دروس“ :مبدئي�ا ،عندم�ا يكون
هناك إم�داد مح�دود للقاح�ات “كوفيد-
 ،”19س�يكون من املهم توف�ري اللقاح ملن
هم أكثر عرضة للخطر يف أنحاء العالم”.
وتاب�ع أن من بني ه�ؤالء العاملني بقطاع
الرعاي�ة الصحي�ة عى خط�وط مواجهة
الجائحة ،والذين كان�وا “عى درجة بالغة
م�ن األهمي�ة إلنق�اذ األرواح واس�تقرار
النظام الصحي بشكل عام”.
واله�دف م�ن مب�ادرة “كوفاك�س” التي
يش�رتك يف قيادتها كل من التحالف العاملي
للقاح�ات والتحص�ني (ج�ايف) ومنظم�ة
الصحة العاملية والتحالف من أجل ابتكارات
التأهب لألوبئة ،هو ضمان التوفري العاملي
الع�ادل للقاح�ات “كوفي�د ”-19بمج�رد
تطويرها والترصيح باستخدامها.
وتغط�ي املب�ادرة حالي�ا تس�عة لقاحات
مرشحة ل�”كوفيد ”-19وتستهدف تأمني
اإلم�دادات وتس�ليم ملياري جرع�ة للدول
املوقعة بنهاية عام .2021
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احللبوسي يعقد اجتماعا لبحث التحضريات الفنية واإلدارية
إلجراء االنتخابات املبكرة

بغداد  /نينا :
عق�د رئي�س مجل�س الن�واب
محم�د الحلب�ويس ،اجتماع�ا
بحض�ور النائب الثان�ي ورئيس
اللجن�ة القانوني�ة ونائب�ه ،مع
أعضاء املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات واللجنة األمنية العليا
وممث�ل عن بعثة األمم املتحدة يف
العراق لبحث التحضريات الفنية
واإلداري�ة إلج�راء االنتخاب�ات
املبكرة.
واستعرض االجتماع حسب بيان
ملجل�س الن�واب الخط�وات التي
تعمل عليها املفوضية اس�تعدادا ً
إلج�راء االنتخاب�ات ،والعم�ل
ع�ى تذليل العقب�ات التي تواجه
عمله�م ،ومنه�ا تهيئ�ة املوازنة
االنتخابي�ة ونق�ص الك�وادر
وتعزي�ز االس�تقرار الوظيف�ي
للمؤسس�ة وكوادره�ا ،فض�ال
ع�ن توزي�ع وإص�دار البطاق�ة
البايومرتية.
َ
ُ
املفوضية إىل اتخاذ
االجتماع
ودعا

إج�راءات ميدانية تس�هم يف ِّ
حل
مش�كلة توزيع وإصدار البطاقة
البايومرتية ،ومنها تفعيل الفرق
الجوالة لزيادة نس�بة الحاصلني
عليها ،واتخ�اذ جميع اإلجراءات
الالزم�ة لتوزيعه�ا .مش�ريا اىل
ان�ه ت�م ايض�ا بح�ث إمكاني�ة
تنس�يق املفوضي�ة م�ع وزارة
الداخلية لالستفادة من بياناتها

البايومرتي�ة ،وإمكانياته�ا يف
زيادة عدد املسجلني بايومرتيا.
وأك�د االجتم�اع أهمي�ة نع�اون
املفوضي�ة م�ع بعث�ة األم�م
املتحدة يف العراق لالس�تفادة من
مش�ورتها باإلج�راءات املتخذة،
فضال ع�ن أهمي�ة إرشافها عى
عملي�ة االنتخاب�ات املقبل�ة،
لتكون ذات مصداقية ،إضافة إىل

رقابة املنظمات املعنية بالش�أن
االنتخابي.
كم�ا ج�رت مناقش�ة إمكاني�ة
التعاون بني املفوضية ورئاسات
االس�تئناف يف املحافظ�ات
والك�وادر الجامعي�ة يف تعزي�ز
الرقاب�ة ع�ى مجري�ات العملية
االنتخابية املقبلة ،بالتنسيق مع
مجلس القض�اء األعى والجهات

املعنية األخرى.
واكد الحلبويس دعم املجلس لعمل
املفوضي�ة ،مش�ددا عى رضورة
حف�ظ اس�تقالليتها؛ م�ن أج�ل
اس�تعادة ثقة املواط�ن بالعملية
االنتخابي�ة ومخرجاته�ا ،داعيا ً
املفوضي�ة إىل تكثي�ف جهوده�ا
من أج�ل اس�تكمال تحضرياتها
إلجراء االنتخابات املبكرة.

حذر من استمرار الصراع على السلطة يف السودان

الربهان :لن نرتاجع حتى نرفع العلم يف حاليب وشالتني ولن نفرط
يف شرب من أرضنا
الخرطوم /متابعة الزوراء:
أكد القائد العام للقوات املسلحة السودانية،
ورئيس مجلس السيادة االنتقايل ،الفريق أول
ركن ،عبدالفتاح الربهان ،إن القوات املسلحة
“لن تفرط يف شرب” من أرض السودان.
وق�ال الربهان “حقنا ما بنخليه ولن نرتاجع
عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان يف
حاليب وشالتني ويف كل مكان من السودان”،
بحسب الوكالة السودانية الرسمية لألنباء.
ج�اء ذل�ك خ�الل مخاطبته ،ام�س ،ضباط
وصف وجنود القوات املسلحة بمنطقة وادي
سيدنا العس�كرية بكرري ،بوالية الخرطوم،
يف إط�ار احتفاالت القوات املس�لحة بعيدها
ال�.66
وأرسل الربهان رسالة تطمني ودعم للقوات
املس�لحة املرابط�ة ح�ول حاليب وش�التني
وأرق�ني وكل الذين يدافع�ون عن البالد قائال
“نح�ن معكم” ،الفت�ا إىل االس�تهدف الكبري
الذي يتعرض له السودان يف وحدته وحدوده،
بحسب الوكالة.
وأك�د الربهان أن القوات املس�لحة لن تخذل
الشعب الس�وداني“ ،ولن نسمح ألية جهة”
بأن تستغل دماءه وجهده لصالحها.
ويطال�ب الس�ودان بمثلث حاليب وش�التني
منذ ع�ام  ، 1958وتقول القاه�رة إنه أرض
مرصية ورفض�ت يف  2016ب�دء مفاوضات
لتحدي�د الح�ق يف الس�يادة ع�ى املنطقة أو
اللجوء إىل التحكيم الدويل بشأنها.

ويف يناير املايض طلبت حكومة السودان من
مجل�س األمن الدويل بش�كل رس�مي ،إبقاء
قضي�ة النزاع ح�ول مثلث حالي�ب يف جدول
أعمال املجلس لهذا العام.
ويع�ود تاري�خ الش�كوى إىل الع�ام ، 1958
حني أوش�ك البلدان عى الدخ�ول يف مواجهة
عسكرية يف املثلث ،واتهمت الخرطوم وقتها
الجيش املرصي بمحاولة احتالل املنطقة.
كما واصل رئيس مجلس السيادة السوداني
الفريق أول عب�د الفتاح الربه�ان التعريض
بالحكومة املدنية ،ورميها بالفش�ل يف إدارة
ش�ؤون االقتص�اد ومعيش�ة الن�اس ،وذلك
للي�وم الثان�ي ع�ى الت�وايل لخطابات�ه أمام
وحدات عسكرية.

وقال الربهان ،يف كلمة له ،امس االثنني ،أمام
ضب�اط وجنود الق�وات املس�لحة ،بمنطقة
وادي س�يدنا العس�كرية ب�أم درم�ان ،إن�ه
و”رغم مرور أكثر من عام عى نجاح الثورة،
ليس هناك نجاح يذكر ،ويستمر الرصاع حول
ك�رايس الس�لطة واملحاصص�ات الحزبية”،
مشريا ً إىل “سوء التخطيط واإلدارة”.
وأض�اف الربه�ان ،ال�ذي س�بقت أحاديث�ه
األخ�رية مطالب�ات بإخض�اع رشكات
الجي�ش االقتصادي�ة لس�لطة وزارة املالية،
أن “الفاش�لني يري�دون تعليق فش�لهم عى
مؤسس�ة الق�وات املس�لحة” ،مبين�ا ً أنه�م
عرضوا عى الحكومة “تقديم املس�اعدة لها،
لكنها لم تفعل ش�يئا” ،وأوضح أن “رشكات

الجيش أسس�ت من استقطاعات من رواتب
الجن�ود والضب�اط” ،مؤك�دا أن “الجيش ال
يمانع أن تعم فائدتها كل السودانيني”.
وذك�ر رئي�س مجل�س الس�يادة أن “هن�اك
جه�ات (ل�م يس�مها) تس�عى للفتن�ة بني
القوات املس�لحة والش�عب ،وتحاول جاهدة
صنع األزم�ات” ،وأن “املحاولة تلك تتضمن
تش�ويه س�معة القوات املس�لحة ،وشيطنة
الدع�م الرسيع ،والفتنة بينهم�ا” ،مؤكدا ً أن
“تلك املح�اوالت لن تنجح ،ونح�ن متحدون
ومتماسكون ويد واحدة ،وعهدنا مع الشعب
أن نقف معه ومع ثورته”.
وأضاف“ :هن�اك أيضا ً أصوات تدعو لتفكيك
القوات املس�لحة ،وارتفعت وتريتها يف الفرتة
األخرية” ،مؤكدا ً أن “تفكيك القوات املسلحة
يعن�ي تفكي�ك ش�عب الس�ودان” ،قب�ل أن
يس�تدرك“ :تنفيذ ذلك املخط�ط صعب املنال
لق�وة قواتنا وصمودها” ،وتعه�د ب�”العمل
مع الش�عب لتحقيق أه�داف الث�ورة” ،وأن
“يظل الجيش تحت إشارة الشعب”.
واتهم الربهان جه�ات ب�”التخطيط لرسقة
ث�ورة الش�باب” ،وق�ال إن الجيش س�يقف
“ش�وكة حوت” دفاعا ً عن الث�ورة وضد كل
من يريد االلتفاف عليها.
وحي�ا رئي�س مجل�س الس�يادة املواطن�ني
يف حالي�ب وش�التني ،وق�ال“ :نح�ن معكم،
والقوات املسلحة لن تفرط يف شرب من أرض
السودان ،وحقنا ما بنخيل”.

نظروا في عينيه وأظهروا قوتهم أمامه

أول مواجهة بني ضحايا جمزرة مسجدي نيوزيلندا والقاتل السفاح
نيوزيلندا /متابعة الزوراء:
واجه ناجون وعائالت عدد من الضحايا،
منف�ذ مج�زرة املس�جدين يف نيوزيلن�دا
خ�الل محاكمته ،ووجهوا كلمات مؤثرة
له بش�كل مبارش ،أش�اروا فيها إىل أنهم
لن ينس�وا م�ا فعل�ه بع�رات املصلني
الذين قتلهم يف العام  ،2019لكنهم أكدوا
أن الحادثة لن تضعفهم
وكان م�ن ب�ني املتحدث�ني ،الدكت�ورة
ميس�ون س�المة ،وه�ي أم ث�كى ألحد
ضحايا هجوم  15مارس/آذار اإلرهابي
يف مدينة كرايست تشريش النيوزيلندية،
وقالت َّ
إن الجاني ظن أنه س�يتمكن من
ك�رس مجتم�ع املس�لمني ،لكنه “فش�ل
فشالً ذريعاً” يف تحقيق هدفه.
وتحدثت سالمة ،هي وضحايا عديدون،
خ�الل جلس�ة محاكمة منف�ذ الهجوم،
برينتون تارانت ،وكان نجلها عطا محمد
( 33عاماً) من بني  51ش�خصا ً قتلوا يف
هجوم املسجدين ،وأصيب زوجها أيضاً،
وفقا ً ملا ذكره موقع  Stuffالنيوزيلندي.
توجه�ت الس�يدة بحديثه�ا إىل القات�ل،
وقال�ت إن “مقت�ل ابن�ي الغ�ايل به�ذه
الطريقة الوحشية دمرني ،وال تستطيع
نس�يان املذبح�ة الت�ي وقع�ت” ،لكنها
أضاف�ت“ :ظننت أنك س�تكرسنا ،لكنك
ً
فش�ال ذريعاً .فقد زدتنا إرصارا ً
فش�لت
ِ
ووحدة أكثر من أي وقت مىض .قد يكون
عطا تويف ،لكنه لن ُينىس قط ،وس�نحيي
ذكراه كل يوم”.
من جانبه ،قال والد عطا َّ
إن “قلبه يتوق
لتحقي�ق العدالة” ،وأع�رب عن اعتقاده

بأنه يج�ب توقي�ع عقوبة اإلع�دام ضد
منفذ الهجوم ،وطالب بأن “تكون العدالة
عى قدر فداحة الجرم وعواقبه”.
ومن بني الذين ح�روا املُحاكمة أيضاً،
وسيم الصاطي ،الذي أصيب بالرصاص
خارج مس�جد النور ،وق�ال ملوقع Stuff
النيوزيلندي ،خ�ارج قاعة املحكمةًّ ،
بأن
االس�تماع ملوجز الوقائع خالل محاكمة
اإلرهاب�ي “أعاد إليه ذكري�ات الهجوم..
وكأنه حدث باألمس”.
كان يأمل وس�يم بأن تظهر عى الجاني

عالمات تشري إىل شعوره بالندم ،لكنه لم
إن املُ َّ
ي َر ذلك فيه ،لكنه قال َّ
س�لح “بدا يف
حالة مزرية ..وهو ما َّ
مثل مصدر ارتياح
لنا”.
أيض�ا ً داخ�ل قاعة املحكم�ة ،نظر خالد
ً
مب�ارشة إىل عيني
ماج�د عب�د ال�رؤوف
اإلرهابي ،وقال“ :قلبي مفطور ،لكننا لم
نكرس ،بل نحن متحدون .وأنت الس�بب
يف ذلك ،لذا سأشكرك عى هذا”.
وانتقل خالد ( 36عاماً) إىل نيوزيلندا من
األردن ،وكان ي�رتدد بانتظ�ام عى مزيد

الن�ور .ويف ي�وم الهج�وم ،كان يق�ف يف
الصف األول يف املصى الرئييس.
اس�رتجع خالد ما حدث قائالً“ :سمعت
ً
أناس�ا
صوت إطالق النريان ،وش�اهدت
أعرفه�م ُيصاب�ون .حاول�ت مس�اعدة
اآلخري�ن ،لكنن�ي اضط�ررت للرك�ض.
وانتابن�ي ش�عور س�يئ ح�ني وصل�ت
للخ�ارج وكان ال يزال ص�وت الرصاص
يعلو من داخل املسجد”.
أكد الش�اب أنه لم يعد قادرا ً عى العودة
إىل العم�ل ب�دوام كامل ،فال ي�زال يعاني

الس�تئناف حيات�ه الطبيعي�ة .وتاب�ع:
“يخيم َّ
عيل دوما ً شعور بالحزن واإلحباط
َّ
ألن املهاجم سلبني سعادتي”.
م�ن جهتها ،أخ�ربت محبو ع�يل جاما،
الت�ي فق�دت زوجه�ا م�وىس ع�وايل يف
الهجوم ،للمحكم�ةَّ ،
أن صوت الطلقات
يرن يف أذنيها إىل اآلن ،وصورة األشخاص
وهم يس�قطون موتى يف املسجد ال تزال
تطاردها.
جام�ا قال�ت يف إفادة مس�جلة مس�بقا ً
واس�تمعت له�ا املحكمة ،إنه�ا انتظرت
حت�ى توقف الطلقات ث�م ذهبت للبحث
عن زوجها ،حني رأت “أجس�ادا ً مكومة
عى بعضها ...ورجالً يجلس عى األرض
يحم�ل جس�د ابن�ه البالغ م�ن العمر 4
أع�وام،ال�ذيفارقت�هالحي�اة”.
بع�د معان�اة ،وجدت جثم�ان زوجها يف
موقف السيارات ،وظلت جالسة بجانبه
ت�رصخ طلب�ا ً للمس�اعدة حت�ى وصلت
الرط�ة ،وقال�ت“ :أنا يف حال�ة صدمة
نفس�ية من أصوات الرصاص ومشاهد
الجثث يف املسجد”.
أم�ا الضحية ت�اج محمد كم�ران ،فقرأ
بيان�ه للمحكم�ة صديق ل�ه ،وقال فيه
إنه وق�ف يصيل بجانب أع�ز أصدقائه،
مثلم�ا اعتاد ،حني ب�دأ صوت الرصاص
ي�دوي يف املس�جد ،ورأى صديق�ه ُي َ
قتل
يدر ماذا يحدث ،وظن يف
أمام عينيه ،لم ِ
البداية َّ
أن الرط�ة هي من تطلق النار
عى املس�جد ،وأض�اف“ :أن�ا اآلن أبكي
كث�رياً .ال ت�زال ذك�رى الحادث�ة صعبة
ّ
ع�يل .ال يمكنن�ي الن�وم ،وال التحكم يف

غضبي .لم أعد أستطيع الخروج كثرياً؛
ألنن�ي خائ�ف ،توقفت عن ال�رتدد عى
املس�جد كثرياً ،أصبح األم�ر صعبا ً ّ
عيل
جدا ً اآلن”.
ً
اس�تمعت املحكم�ة أيض�ا لبي�ان ُعزير
قدي�ر ،الذي جاء من الهن�د إىل نيوزيلندا
يف م�ارس/آذار  ،2018إلتمام تدريبه يف
الط�ريان .وبعدها بعام ع�اد إىل وطنه يف
نعش.
ُق ِت�ل قدي�ر عى ي�د اإلرهابي يف مس�جد
لينوود .وكتب بيان إفادة الضحية والده،
ُ
�رئ يف املحكم�ة نيابة
قدي�ر حبي�ب ،وق ِ
عنه ،وجاء فيه“ ،موته ّ
غري عائلتنا وترك
ندبة يف قلوبنا لن تتالىش حتى أنفاس�نا
األخ�رية .ال يس�عني إال أن أتمن�ى َّ
أن
لحظاته األخرية لم تكن صعبة عليه”.
وانتهت جلس�ة ،أم�س اإلثن�ني ،بإفادة
ضحية مُ س�جَّ لة مسبقا ً ملريم غول ،التي
فقدت والديها ،كرم بيبي وغوالم حسني،
وشقيقها الوحيد زيشان رضا يف الهجوم
اإلرهابي ،وقالت مري�م َّ
إن وفاة والديها
وشقيقها ترك فراغا ً يف العائلة.
وأشارت غول إىل أنه من “الصعب للغاية
تصدي�ق أنه�م جميع�ا ً قض�وا يف حادثة
واحدة يف م�كان آمن مخصص للصالة..
يف مس�جد ..كان وال�داي وأخ�ي مصدر
كل الدع�م العاطفي والس�عادة والراحة
بالنسبة يل”.
من املقرر اس�تئناف إجراءات املحاكمة،
اليوم الثالثاء ،حيث ستس�تمع املحكمة
للمزي�د م�ن بيان�ات تأث�ري الح�ادث يف
الضحايا.
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التعليم توجه اجلامعات األهلية بعدم إلزام
الطلبة بالرسوم وربطها باالمتحانات
بغداد /الزوراء:
وجهت وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي الكليات والجامعات األهلية بعدم
إلزام الطلبة بدفع الرسوم ،وربط هذا
املوضوع يف االمتحانات.
ولفت الوزير ،نبيل كاظم ،يف ترصيحات
صحفية ،اىل «إصدار قرار يلزم الجميع
بأداء الطلبة االمتحانات دون قيد أو رشط،
ومن ثم ينظر يف دفع األقساط مع بداية
العام الدرايس القادم .»2021-2020
واضاف أن «التعليم األهيل مرتبط بقانون،
والطالب اختار الذهاب إىل الجامعات
األهلية عىل وفق عقد محدد من السعر،
لذلك فإن الطالب يعرف بهذا املبلغ املحدد
مسبقاً».

وأشار إىل أن «جائحة كورونا وفرض
حظر التجوال الجزئي والكيل ،أدى إىل
ترضر البعض نتيجة توقف أعمالهم ،الذي
أثر سلبا ً عىل توفري الرسوم الدراسية»،
موضحا ً أن «هذه األشياء ليست ظاهرة
ولكن هي حاالت فردية».
وتابع أن «الجامعات والكليات األهلية
خفضت بنسب عالية الرسوم الدراسية»،
مؤكدا ً «لدينا كتب رسمية تشري إىل أن
خفض الرسوم يف بعض الجامعات
والكليات سبب نقصا تراوح ما بني
 6مليارات و  4مليارات ومليارين يف
موازناتها ،من أجل إعفاء ذوي الشهداء
واملتعففني ،وتراوحت نسب التخفيض
بني  %10إىل  %35للحاالت االعتيادية».

الدفاع تنصب جسرا عائما على نهر الفرات
يف مناطق شرقي الرمادي

بغداد /الزوراء:
أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة االنبار ،عيل داود الدليمي ،امس االثنني ،عن
تبني وزارة الدفاع عملية نصب جرس عائم يف مناطق رشقي مدينة الرمادي.
وقال الدليمي يف ترصيح صحفي :إن “وزير الدفاع ،الفريق الركن جمعة عناد الجبوري،
وافق عىل نصب جرس عائم مؤقت عىل نهر الفرات يربط جزيرة قضاء جزيرة الخالدية
بمركز القضاء رشقي مدينة الرمادي ،من قبل قيادة عمليات االنبار لحني االنتهاء
من اعمال تأهيل جرس الصديقية املترضرة جراء قيام ارهابي داعش بتفجريه ابان
سيطرتهم عىل مناطق مختلفة من مدن االنبار”.
واضاف ان” طول الجرس يبلغ  120مرتا ،وان عملية نصب الجرس يف هذا املكان سوف
يساهم يف تنقل سكان تلك املناطق بسهولة ،ودون معاناة اىل مناطق مختلفة رشقي
الرمادي”.
وأشار الدليمي إىل أن “نصب الجرس العائم من قبل القوات االمنية يأتي ضمن خطة
القيادات االمنية دعم جهود عودة االمن واالستقرار اىل مدن املحافظة كافة“.

إتالف  28طنا من املخلالت منتهية
الصالحية يف األنبار
بغداد /الزوراء:
اعلن مدير الرقابة الصحية يف دائرة صحة
محافظة االنبار ،الدكتور احمد صباح
الدليمي ،امس االثنني ،عن اتالف اكثر من
 28طنا من املخالت (الطريش) املستورد
مخالف للرشوط الصحية يف قضاءي
الرمادي والخالدية .
وقال الدليمي يف ترصيح صحفي :ان”
شعبة الرقابة الصحية قسم الصحة
العامة وبالتنسيق مع قسم مكافحة
الجريمة االقتصادية نفذت حملة تفتيش
شملت عددا من االسواق املحلية واملحال
التجارية واملخازن يف اسواق قضاءي

الرمادي ،واسفرت الحملة عن اتالف
اكثر من  28طنا من املخلالت (الطريش)
املستورة منتهية الصالحية “.
واضاف ان” الجهات املعنية قامت بإغالق
املحاالت املخالفة مع فرض غرامة مالية
واحالتهم اىل القضاء» ،مبينا ان” اتالف
املواد املضبوطة تم عىل وفق محارض اتالف
اصولية وبحضور اصحاب العالقة”.
وبني ان” الحملة تهدف اىل متابعة كافة
املحال التجارية واالسواق املحلية ومدى
التزامها بالرشوط الصحية ،واحالت كل
من يخالف الرشوط الصحية وقرارات
خلية االزمة اىل القضاء “.

القبض على إرهابيني وضبط وكرين
للدواعش يف نينوى
بغداد /الزوراء:
ألقت مفارز االستخبارات يف نينوى والعاملة ضمن وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية
القبض عىل خمسة مطلوبني عىل وفق أحكام املادة  4إرهاب بمناطق متفرقة من
املحافظة النتمائهم لعصابات داعش اإلرهابية ،فيما ضبطت وكرين لـ” داعش” يف
املحافظة.
وذكر بيان لوكالة االستخبارات تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن “ اإلرهابيني عملوا يف ما
يسمى املعسكرات العامة وكتيبة اإلسناد تحت كنى وأسماء مختلفة» ،مشرية اىل «أنه،
ومن خالل التحقيقات األولية اعرتفوا بانتمائهم لتلك العصابات اإلجرامية ،واشرتكوا
بعدة عمليات إرهابية ضد القوات األمنية واملواطنني”.
وأضاف أنه “بداللتهم تم ضبط وكرين تابعني اىل عصابات داعش اإلرهابية يف جزيرة
البعاج عبارة عن دور سكنية مهجورة” ،مشرية إىل “تدوين أقوال اإلرهابيني وإحالتهم
للقضاء وردم الوكرين من قبل الجهد الهنديس للقطاعات املاسكة لألرض دون تسجيل
حادث يذكر”.
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أعلنت بدء التسجيل ملرحلة األول االبتدائي للعام اجلديد

الرتبية تنهي االستعدادات الفنية اخلاصة بامتحانات السادس اإلعدادي
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،امس االثنني ،انهاء
استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة
باالمتحانات الوزارية ملرحلة السادس االعدادي
بجميع فروعها التي ستبدأ مطلع شهر أيلول
املقبل يف بغداد واملحافظات .فيما اعلنت عن
البدء بتسجيل التالميذ يف مرحلة األول االبتدائي
للعام الدرايس املقبل .2021 – 2020
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “املديرية العامة للتقويم واالمتحانات
انهت جميع استعداداتها الفنية واللوجستية
من خالل تزويد املراكز االمتحانية باملستلزمات
الرضورية ،وكذلك التنسيق التام مع األجهزة
األمنية لحمايتها ،فضال عن تحصني املمتحنني
باإلجراءات الوقائية عن طريق تزويد املراكز
بمواد التعفري ،والتعقيم ،والكمامات ،للحفاظ
عىل سالمتهم من وباء كورونا بالتعاون مع
الجهات الساندة لها”.
وأشار البيان اىل ان “املديرية نفسها بارشت
بإعداد النماذج الخاصة باألسئلة الوزارية
للدورين األول والثاني لطلبة السادس اإلعدادي
املنتظمني للعام الدرايس ، 2020 – 2019
والتي ستتم فيها مراعاة الوضع العام للبلد
وتبسيطها عىل الطلبة من دون تعقيد”.
من جهته ،قال مدير التقويم واالمتحانات

بالوزارة نعمة حربي يف ترصيح اوردته
صحيفة “الصباح” واطلعت عليه «الزوراء»:
ان مديريته “بارشت اعداد النماذج الخاصة
باالسئلة الوزارية للدورين االول والثاني لطلبة
السادس االعدادي املنتظمني للعام الدرايس
الحايل .”2020 – 2019
وأضاف حربي أنه “تم تشكيل لجان اختصاص
من كل مادة امتحانية مع التوجيه بمراعاة
الوضع العام للبلد بإعدادها وتسهيلها عىل
الطلبة مع االبتعاد عن االسئلة الخارجية او

املعقدة عىل ان تتناسب مع املستويات العلمية
للطلبة ،باالضافة اىل التشديد عىل االجراءات
االمنية اثناء نقل االسئلة االمتحانية اىل املراكز
باملواعيد التي تحددها املديرية بشكل رسي،
اذ يتم وضعها يف صناديق محكمة لها ثالثة
مفاتيح يكون االول لدى املدير العام يف املديرية
والثاني لدى مدير قسم االمتحانات والثالث عند
احد مسؤويل اللجنة االمتحانية فيها ،وتفتح
قبل بدء االمتحان بمدة قليلة رشط حضور
االشخاص الثالثة الذين يحملون املفاتيح”.

واشار اىل انه “سيشارك باالمتحانات نحو
 450الف طالب وطالبة يف بغداد واملحافظات،
موزعني بني الفرعني العلمي واالدبي والفرع
املهني بأقسامه” ،منبها عىل ان “توزيع جميع
البطاقات االمتحانية الخاصة باملشمولني
باالمتحان يتم عن طريق املدارس”.
من جانب اخر ،اعلنت وزارة الرتبية عن البدء
بتسجيل التالميذ يف مرحلة األول االبتدائي
للعام الدرايس املقبل . 2021 – 2020
وذكرت الوزارة ،يف بيان ،عىل رضورة «قيام
املديريات العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات
بإتباع التعليمات التي اوصت بها وزارة
الصحة ،حيث تنص تلك التعليمات عىل اجراء
اللقاحات الطبية للتالميذ املسجلني ألنها تكون
ضمن توقيتات ثابتة ،يف حني ألزمت ادارات
املدارس بعدم اجراء الفحوصات الجسدية
والعاهات للطلبة اىل حني انطالق الدوام
الرسمي ،حيث ستقوم وزارة الصحة بإرسال
فرق طبية اىل املدارس إلجراء تلك الفحوصات
حفاظا ً عىل ابنائنا التالميذ من انتشار مرض
«كورونا».
وتمنت الوزارة لجميع التالميذ الجُ دد «املوفقية
ً
داعية لهم
يف انطالق مسريتهم املدرسية»،
«الصحة والسالمة من جميع االمراض خالل
عامهم الدرايس الجديد».

صندوق اإلسكان يباشر منح القروض إلكرتونيا وحيدد موعد اإلغالق
بغداد /الزوراء:
بارش صندوق االسكان يف وزارة
االعمار واالسكان والبلديات بفتح
التقديم االلكرتوني ملعامالت
القروض والذي يستمر اسبوعا
كامال ،داعيا املواطنني اىل متابعة
معامالتهم.
ونقل عن مصدر مسؤول بالوزارة

قوله :إن “صندوق االسكان ،ويف
اطار جهود الوزارة لالنتقال نحو
العمل االلكرتوني لرسعة ودقة
انجاز املعامالت وتسهيل عملية
منح القروض ،بارش التقديم
االلكرتوني إلجراء الكشف يف بغداد
واملحافظات عن طريق موقع
الكرتوني مخصص لذلك”.

وأضاف املصدر أن “عملية التقديم
بدأت يوم امس االول  23اب الحايل
وستستمر ملدة اسبوع ،اي لغاية
نهاية الشهر او نفاد الحصة
املقررة لكل محافظة” ،منوها بأن
“املتقدم يجب أن يقدم اىل الصندوق
صحة الصدور لالجازة والكفيل
من اجل انجاز عملية الكشف»،

الداخلية توجه بإطالق خدمة جديدة لتسهيل
معامالت املواطنني
بغداد /الزوراء:
وجهت وزارة الداخلية ،امس االثنني ،بإطالق خدمة
جديدة لتسهيل معامالت املواطنني.
وقال وزير الداخلية ،عثمان الغانمي :إن «تبسيط
اإلجراءات ورفع الروتني هو من أولويات عملنا».

واضاف« :فقد وجهنا مديرية االتصاالت والنظم
املعلوماتية بإطالق مرشوع بوابة الرسائل القصرية
 SMSاىل رقم هاتف املواطن من قبل الدائرة التي قام
بتقديم املعاملة لها يف وزارة الداخلية ،وإشعاره
باملستجدات».

منبها عىل «أن ذلك االجراء هو
جزء من مستلزمات الوقاية من
فريوس كورونا لتحقيق التباعد
االجتماعي”.
واوعز املصدر اىل “املواطنني
املقرتضني الذين تقدموا بطلبات
الحصول عىل القروض او الكشف
الكرتونيا بمتابعة موقف معامالتهم

من خالل املوقع االلكرتوني ملعرفة
ما وصلت اليه او الوقوف عىل مايرد
من مالحظات بشأنها من ادارة
الصندوق” ،الفتا اىل أن “املواطن
الذي لديه معاملة قرض ،ويف حال
املوافقة عليها سيتم ارسال رسالة
نصية عىل هاتفه يتم تثبيتها عند
التقديم”.

أمانة بغداد تعلن انطالق خطة
املوسم الشتوي

العثور على صاروخ للتنظيم اإلرهابي يف سامراء
بغداد /الزوراء:
عثرت قوة من اللواء  41بالحشد الشعبي ،امس
االثنني ،عىل صاروخ خلفه “ داعش” يف ناحية
يثرب جنوب سامراء.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،أن “قوة من اللواء  41بالحشد الشعبي

خرجت بنا ًء عىل معلومات استخباراتية لتنفيذ
عملية يف منطقة الجمعية بناحية يثرب جنوب
سامراء”.
وأضاف البيان أنه “تم رفع صاروخ الـ  9_spgمن
قبل مكافحة املتفجرات يف اللواء حفاظا عىل أرواح
املدنيني”.

العثور على  18قطعة أثرية عمرها  5آالف عام
يف ذي قار
بغداد /الزوراء:
عثرت رشطة حماية اآلثار والرتاث ،امس
االثنني ،عىل  18قطعة اثارية تتجاوز عمرها
خمسة اآلالف عام يف النارصية.
وقالت رشطة ذي قار يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان ”مدير رشطة حماية اآلثار
والرتاث العميد خالد عويد وحش ،اجرى،
وبالتعاون مع ممثل من مفتشية آثار ذي
قار ،جولة تفتيشية يف املواقع االثرية يف قضاء
الرفاعي شمال محافظة ذي قار.
واضافت انه “من خالل ذلك تم العثور عىل
( )18قطعة اثرية مختلفة األشكال واألحجام
تعود إىل عصور تأريخية قديمة ،حيث تعد

هذه املواقع ثروة وطنية مهمة للبالد ولها عدة
مميزات اعطتها الريادة يف مدن العراق القديم
وتعد اول مدينة وحدت دويالت املدن السومريه
بحدود ثالثة اآلالف عام قبل امليال”.
وتابعت ان “الرشطة اتخذت اإلجراءات
األصولية لتسليم القطع االثارية إىل متحف
النارصية الحضاري والذي يقوم بدوره
بتسليم املواد االثرية إىل املتحف الوطني يف
بغداد.”.
وأشارت إىل أن “هذه الواجبات تأتي بهدف
حماية املواقع االثارية من العابثني والرساق
وضمن الخطة االمنية التي اعدها قسم االثار
للحفاظ عىل الثروة الوطنية”.

النقل تشكل غرفة عمليات لتنظيم نقل املواطنني خالل زيارة عاشوراء

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النقل ،امس االثنني ،عن تشكل
غرفة عمليات نقل زائري العارش من محرم
اىل كربالء املقدسة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان الوكيل اإلداري للوزارة
سلمان صدام البهاديل ترأس غرفة عمليات
نقل الزائرين الوافدين اىل كربالء إلحياء
ذكرى عاشوراء.
واضافت :انه تم تأمني تفويج زائري
عاشوراء بانسيابية عالية عىل وفق
متطلبات وتوصيات خلية االزمة وَمطابقة
للرشوط الصحية وسنعمل عىل وفق
مخطط خدمي متكامل بالتنسيق مع
الجهات املعنية إلنجاح زيارة سيد الشهداء
(عليه السالم).
ولفتت اىل :ان الرشكة العامة للسكك الحديد
العراقية قد هيأت  15قطارا حديثا ً لنقل
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الزائرين عىل محوري (بغداد – كربالء)
و(بغداد – املحافظات الجنوبية) ،باإلضافة
اىل عدة قطارات احتياطية تنطلق عند

الحاجة اليها.
واشارت اىل :ان الرشكة العامة لنقل
املسافرين والوفود خصصت  450باصا

حديثا متعدد السعات لنقل الزائرين عىل
محور بغداد والحلة ،فيما سيكون هناك
جهد احتياطي للرشكة العامة للنقل
الربي يقدر بـ ( )100مركبة تستخدم عند
الحاجة.
واوضحت :ان الرشكة العامة إلدارة النقل
الخاص ستأخذ عىل عاتقها تفويج الزائرين
عىل محور الحيدرية باتجاه مدينة النجف
االرشف ،وكذلك باتجاه منطقة الهندية،
وستكون جميع مركبات الوزارة مؤم ّــنة
وم ّعرفة أمنيا ً تعمل داخل املدينة املقدسة
باتجاه محاور النقل األخرى.
واشارت اىل :ان هذه االستعدادات تأتي
نتيجة اجتماعات عديدة قام بها الوكيل
اإلداري ومدراء التشكيالت يف بغداد
واملحافظات مع الجهات األمنية والخدمية
من أجل الوصول اىل رؤية مشرتكة إلدارة
الخدمات يف زيارة العارش من محرم.

بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس االثنني ،عن مبارشة مالكاتها يف دوائرها البلدية ودائرة مجاري بغداد
باستعداداتها املبكرة ملوسم االمطار وفصل الشتاء.
واضافت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «االستعدادات جاءت من خالل حملة شاملة
تتضمن تهيئة محطات املجاري وتسليك الخطوط وتنظيف الشبكات واملشبكات وتهيئة خطوط
الطوارئ مع توفري الوقود لتشغيل املحطات خالل انقطاع التيار الكهربائي ،وغريها من االعمال
املختلفة التي تأتي ضمن االستعدادات املبكرة ملوسم االمطار».

اإلطاحة بـ”داعشي” مطلوب يف كركوك
بغداد /الزوراء:
اعتقلت قوة مشرتكة من الحشد الشعبي
والرشطة االتحادية ،امس االثنني ،عنرصا
بتنظيم “ داعش” اإلجرامي جنوب غربي
كركوك.وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي
تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن “قوة االمامني
واستخبارات اللواء  16بالحشد والرشطة
االتحادية نفذت ،يف وقت متأخر من ليلة امس

االول ،عملية دهم يف قرية قرة تبة بناحية
َ
خليل
يايجي ،وتم اعتقال الداعيش إسماعيل
خلف جدوع”.
وأضاف البيان أن “اإلرهابي اعرتف بوجود
اخرين من تنظيمه بالقرية ،وجار البحث
عنهم” ،مبينا ان “القوة سلمت املعتقل اىل
الجهات األمنية املختصة التخاذ اإلجراءات
القانونية بحقه”.

استكمال إجراءات صرف رواتب املعينني
اجلدد يف وزارة العمل
بغداد /الزوراء:
أكدت اللجنة املالية النيابية ،امس االثنني ،استكمال إجراءات رصف رواتب املعينني الجدد
عىل مالك وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
وقال عضو اللجنة ،النائب صادق مدلول ،بحسب الوكالة الرسمية :إن «إجراءات رصف
الرواتب اكتملت للمعينني الجدد ،الذين بارشوا بالعمل يف دوائر وزارة العمل والشؤون
االجتماعية».
وأضاف أن «وزارة املالية طلبت من ممثيل عن محافظة ذي قار للعمل والشؤون
االجتماعية ،نسخة املصادقة من املحافظ ،حتى يتم رصف رواتب املعينني الذين بارشوا
بالعمل».
وأشار إىل أن «موضوع األوائل الذين تم تعيينهم يف مركز الوزارة يبلغ عددهم  37من
جميع املحافظات ،فضال عن وجود  10من املعينني بأوامر أخرى ،الذين تم تعيينهم يف
عام  2019ولم يبارشوا بالعمل».
وأوضح أن «وزارة املالية استكملت كتب  10من هؤالء ،وصدرت أوامر حذف واستحداث،
النه تم تعيينهم يف عام  2019ولم يبارشوا بالعمل لغاية عام ،2020لذلك يجب أن تكون
مصادقة لحركة املالك حتى يسمح لهم باملبارشة».
وتابع أنه «تم إرسال كتاب اىل وزارة العمل للعدد املتبقي  37الن لديهم نقصا يف األوليات»،
مؤكدا انه «خالل االسبوع الجاري ستكتمل اجراءات املتبقني منهم ،وسيبارشون
بالعمل».
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اللجنة النيابية تعرب عن وجود خطة الستثمار املشتقات النفطية يف البلد

الصناعة تبدأ جتميـع وإنتـاج
 112شاحنـة نـوع فولفـو وايسوزو

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الرك�ة العامة لصناعات
السي�ارات واملع�دات ،إح�دى
رشك�ات وزارة الصناعة واملعادن،
ام�س االثن�ني ،عن وص�ول وجبة
م�ن املكون�ات واألج�زاء املفككة
لشاحن�ات فولف�و وايس�وزو.
وأفص��ح مدي�ر ع�ام الرك�ة،
حاف��ظ عب��ود مجي��د ،يف بيان
تلق�ت «ال�زوراء» نسخ�ة من�ه،
ع�ن “وص�ول املكون�ات املفكك�ة
لشاحن�ات فولف�و وبع�دد ( ٨٤
) ش�احنة واملكون�ات املفكك�ة
لشاحن�ات ايس�وزو وبع�دد ( ٢٨
) ش�احنة” .مش�ريا ً إىل أنه “سيتم
املبارشة بتجميع ه�ذه الشاحنات
يف (معم�ل تجمي��ع الشاحن�ات)

داخ�ل الركة ،وبأي�دي كوادرها
الهندسي�ة والفني�ة املتخصصة”.
وأضاف مجي�د أن “الركة تمتلك
معامل وخطوطا إنتاجية متطورة
وك�وادر هندسية وفني�ة متميزة
تستطيع م�ن خالله�ا أن تضاهي
الرك�ات العاملي�ة املتخصص�ة
بصناع�ة السي�ارات” ،معلن�ا ً عن
“إمكاني�ة تجهي�ز كل املحافظات
واملؤسسات الحكومية بالشاحنات
واملع�دات التخصصي�ة وحس�ب
الطل�ب” .وأش�ار إىل ان “الرك�ة
جهزت ،يف وقت سابق ،محافظات
الوس�ط والجن�وب ومحافظ�ات
دياىل ونينوى بعدد كبري من اآلليات
واملع�دات التخصصي�ة وق�د القت
إستحسان الجهات املستفي�دة”.
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النفط 2025 :سيكون عام االستغناء عن استرياد الغاز وسننتج  7ماليني برميل نفط يوميا
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة النفط أن انتاج النفط الخام بلغ
 5ماليني برميل يومياً ،مشرية إىل أن العراق
سوف ل�ن يستورد الغ�از بعد ع�ام .2025
فيما أعربت لجنة النفط والطاقة والثروات
الطبيعية يف مجلس النواب عن وجود خطة
الستثم�ار املشتقات النفطية يف البلد ،مبينة
ان البل�د رصف م�ا يق�ارب  30مليار دوالر
ع�ىل مدى  15عام�ا من عم�ر وزارة النفط
السترياد مشتقات نفطية تذهب لالستهالك
الداخي.
وق�ال ،احس�ان عبد الجب�ار ،وزي�ر النفط
العراقي ،ام�س االثنني ،يف ترصيح صحفي:
إن «الع�راق يستطيع حالي�ا انتاج  5ماليني
برميل من النفط الخام ،وباإلمكان أن يصل
اىل  7مالي�ني بحلول ع�ام  ،»2025مبينا ً أن
«الوزارة تخطط إلنتاج مليون برميل يوميا ً
من حقول محافظة ذي قار».
واض�اف عبد الجبار أن « % 80من مشاريع
الغ�از يف طريقها إىل اإلنجاز ما عدا مروع
أرط�اوي يف محافظ�ة الب�رصة ،لكونه من
املشاري�ع العمالق�ة يف مج�ال استثم�ار
الغاز» ،مؤك�دا أنه «خالل عام  2025سوف
ل�ن نشهد حرق�ا للغاز يف الحق�ول النفطية
ونستغن�ي عن استرياد الغ�از من الخارج».

وأش�ار إحسان إىل أن «هن�اك توجها للجوء
اىل الطاق�ة البديل�ة بعد ع�ام  ،2030وعدم
االعتماد عىل النفط كمصدر رئيس للطاقة»،
الفتا إىل أن «العالم سيلجأ إىل مصادر الطاقة
البديل�ة مما سيقل الطلب عىل النفط والغاز
خالل عام .»2030
وكانت اوب�ك قد حث�ت يف اجتماعها االخري
العراق ونيجرييا األق�ل امتثاال عىل رضورة

االلت�زام بالتخفيضات بسبب عدم التزامهم
بالتخفي�ض خالل اي�ار وحزي�ران ،وتعهد
الع�راق بتخفيض انتاج�ه اىل مليون و250
الف برميل خالل شهري اب وايلول.
وكش�ف تقري�ر للبنك الدويل ع�ن ان البلدان
األرب�ع األوىل الت�ي م�ا زال�ت تح�رق الغاز
هي روسي�ا ،والعراق ،والوالي�ات املتحدة،
وإي�ران ،مبينة انها تمث�ل  45%من جميع

عمليات ح�رق الغ�از عامليا لث�الث سنوات
متتالية (.)2017-2019
ووقع العراق مع عدة رشكات عاملية ،ومنها
رشكة شل وبيكر هيوز االمريكية وهنويل
األمريكي�ة ،الستثمار الغ�از املصاحب الذي
يتم حرقه خالل انتاج النفط الخام.
وتفيد التقديرات األولي�ة بأن العراق يمتلك
مخزونا ً يق�در ب� 112ترلي�ون قدم مكعب

من الغاز ،إال أن  700مليون قدم مكعب منه
كان يحرتق يوميا ً ويهدر بسبب عدم وجود
البنية التحتية ملعالجته.
من جانبه�ا ،أعربت لجنة النف�ط والطاقة
والث�روات الطبيعية يف مجل�س النواب عن
وج�ود خطة الستثمار املشتق�ات النفطية
يف البلد.
وق�ال عضو اللجن�ة ،ص�ادق السليطي ،يف
ترصيح صحفي :ان «البلد رصف ما يقارب
 30ملي�ار دوالر عىل مدى  15عاما من عمر
وزارة النف�ط الست�رياد مشتق�ات نفطية
تذهب لالستهالك الداخي».
وأض�اف ان «ه�ذا املبلغ كان م�ن املفرتض
استثماره لتنمية قطاع املصايف وبناء أخرى
جديدة ،الستثمار املادة األولية للنفط الخام
وبيعها بع�رة أضعافها ،لك�ن كل هذا لم
يحص�ل ،لندفع اآلن تركة ثقيلة بسبب عدم
االهتمام بهذا القطاع».
وتاب�ع السليط�ي «لو ك�ان لدين�ا استثمار
حقيقي بقطاع املص�ايف ،لم نكن نعاني من
أي�ة أزمة اقتصادي�ة بالنفط الخ�ام ،وكان
يمكن تعويضها بقطاع املصايف واملشتقات».
مؤك�دا ً «وج�ود خط�ة ل�دى وزارة النفط
للسري باتجاه االستثم�ار يف قطاعي املصايف
واملشتقات النفطية».

أشارت إىل أنه يف طريق االكتمال

صحيفة أمريكية :واشنطن تدفع للمضي مبشروع عراقي سعودي لالستثمار يف الطاقة
بغداد /متابعة الزوراء:
افادت صحيفة أمريكية ،امس االثنني،
ب�أن الوالي�ات املتح�دة تدف�ع للميض
بم�روع سع�ودي عراق�ي جدي�د
لالستثمار يف مجال الطاقة ،مشرية إىل
أنه «نحو االكتمال».
وقال�ت صحيف�ة «وول سرتي�ت
جورن�ال» ،إن الواليات املتحدة تسعى
إىل دم�ج الع�راق م�ع جريان�ه يف دول
مجلس التعاون الخليجي لالستثمار يف
مجال الطاق�ة ،مبينة أن إدارة الرئيس
األمريكي ،دونال�د ترامب ،حثت بغداد
للم�يض قدما نح�و التع�اون مع هذه
الدول يف مروع ربط شبكة الكهرباء،
وهي خط�وة لتقليل اعتماد بغداد عىل
الطاقة اإليرانية.
وك�ان م�روع الرب�ط الشبك�ي،
موض�وع مش�اورات مكثف�ة خ�الل،

املركزي يبيع 248
مليون دوالر يف مزاد
العملة

األش�هر األخرية ،حيث تمت مناقشته
خالل زي�ارة رئيس ال�وزراء العراقي،
مصطف�ى الكاظم�ي إىل واش�نطن
األسبوع املايض.
وق�ال وزي�ر املالي�ة العراق�ي ،ع�ي
ع�الوي ،الجمعة امل�ايض ،إن املروع
«عىل وش�ك أن يتم تحديده وتصميمه
وطرح�ه يف املناقص�ات» ،مضيف�ا
«الشبك�ة الكهربائي�ة يف الع�راق م�ن
املحتم�ل أن تك�ون مرتبط�ة بشبكات
اململكة العربية السعودية والكويت».
يف املقاب�ل ،أك�د متح�دث باس�م وزير
الطاقة السعودي أن االتفاقية «تتقدم
نحو االكتم�ال» وتتضمن خيارا لربط
مبارش بني العراق والسعودية.
ويق�ول مسؤول كب�ري يف إدارة ترامب
«كن�ا نعمل ع�ىل ه�ذا» ،يف إش�ارة إىل
توصيل شبكة الكهرباء العراقية بدول

مجلس التعاون الخليجي.
وب�دأت السعودية ،مؤخ�را ،محادثات
حول استثم�ارات محتملة يف مروع
حقل أرط�اوي البالغ قيمته  2.2مليار
دوالر ،وال�ذي يه�دف إىل إعادة توجيه
الكمي�ات الكب�رية من الغ�از الطبيعي
التي يهدرها العراق نحو توليد الطاقة،
وفقا لوزير املالي�ة العراقي ومسؤول
نفطي سعودي.
وأض�اف املتحدث باس�م وزير الطاقة
السع�ودي ،أن الري�اض ت�درس أيضا
استثم�ارات مشرتك�ة يف الطاق�ة
الشمسي�ة داخ�ل الع�راق وص�ادرات
الكهرب�اء م�ن املشاري�ع املتج�ددة يف
السعودية لتزويد العراق.
وكان�ت العالقات العراقي�ة الخليجية،
انقطع�ت بعد غ�زو الرئي�س العراقي
األسبق ،ص�دام حس�ني للكويت ،عام

بغداد /الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي ،امس االثنني ،عن
بيعه أكثر من  248ماليني دوالر ،وبمشاركة
 36مرصفا .وبلغت مبيعات البنك ،يوم امس،
 248ماليني واكثر من  864الف دوالر غطاها
البنك بسعر رصف اساس بلغ  1190دينار لكل
دوالر .وكانت مبيعات البنك لتعزيز االرصدة
يف الخ�ارج عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات،

إعالنك
في
يحقق لك االنتشار األوسع
لالستفسار 07810090003 :
E-mail : alzawraanews@yahoo.com
اىل الريك (حسني جواد كاظم)
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية
النج�ف االرشف لغ�رض اصدار
اج�ازة البناء للريك (عالء عبد
الزهرة جب�ار) للقطعة املرقمة
( )3/56٤15يف النج�ف ح�ي
النداء مقاطعة . ٤
اىل الري�ك (ع�دي محم�د عي
مشك�ور) اقتىض حض�ورك اىل
مديري�ة بلدية النج�ف االرشف
لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء
للريك (كريم�ة جهاد رشقي)
للقطعة املرقمة ( )3/1٢01٢يف
النجف حي صدام مقاطع�ة . ٤

 ،1990قبل أن تق�وم الواليات املتحدة
بإنشاء تحالف دويل لتحرير الكويت يف
فرباير .1991
ويواج�ه العراق صعوب�ات متزايدة يف
تلبية الطلب املتزايد عىل الكهرباء ،حيث
تفاقمت املشاكل بالشبكة الكهربائية،
لكن بغ�داد تحت�اج إىل تحدي�ث البنية
التحتية الكهربائي�ة ،حتى تتمكن من
استقبال تدفق الطاق�ة من السعودية
والكويت.
وقال الكاظم�ي للصحفيني ،الخميس
امل�ايض ،بع�د اجتم�اع م�ع الرئي�س
ترام�ب ،إن املسؤول�ني األمريكي�ني
ساعدوا ع�ىل تسهي�ل االجتماعات يف
األشهر األخرية بني مسؤويل الكهرباء
والطاقة العراقي�ني ونظرائهم يف دول
الخليج.
وكان املتحدث الرسم�ي باسم وزارة

والت�ي غطاها البن�ك بالكام�ل بسعر رصف
بل�غ  1190دينار لكل دوالر واح�د ،قد بلغت
اكثر من  223ملي�ون دوالر .أما اجمايل البيع
النقدي فكان اكثر من  25مليون دوالر .فيما
بلغت اجمايل املبيعات الكلية .248.864.816
فيم�ا لم تتقدم أي من املص�ارف ال�بالغة 36
مرصفا املشاركة يف مزاد العملة بأي عروض
لبيع الدوالر.

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة املرقم�ة
 0031513/والصادره من مديرية
الجنسية العامة مديرية االقامة /
الجنسية  /باكستاني مدة االقامة
 3سن�وات بأس�م  /تص�ور عباس
خان فعىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار .
فقدان
فق�دت مني الهوي�ة املرقمة/
 00٢9365والص�ادره م�ن
مديري�ة الجنسي�ة العام�ة
مديري�ة االقام�ة  /الجنسية
تنزانيه بأسم /جمال عبد الله
كاسول�و فعىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
جائرة التسجيل العقاري يف قلعة سكر
إعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة٢/٤٨7 :
الجنس :دار
النوع:
رقم الباب:
املساحة 693,13 :م٢
املشتمالت:
املزروعات او املغروسات:
مقدار البيع:
ستبي�عُ دائ�رة التسجيل العق�اري يف قلعة سكر باملزاي�دة العلنية املوصوفة اع�اله العائد للراهن
(محم�د حس�ني خشلوك) لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن مرصف الرش�يد  /قلعة سك�ر  1٤9املبلغ
( )٤٢0000000دينار ،فعىل الراغب باالش�رتاك مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوماً اعتبارا ً من
الي�وم التايل لتاريخ نر هذا االعالن مستصحباً مع�ه التأمينات القانونية او كفالة مرصفية ال
تق�ل عن  %10من القيمة املق�درة للمبيع البالغة ( )٤٢0000000دين�ار ،وان املزايدة ستجري يف
الساعة ( )1٢ظهرا ً من اليوم االخر.
دائرة التسجيل العقاري
حسني عيىس محمد

الكهرب�اء العراقية ،أحمد موىس ،قال،
يف  17أغسط�س الفائ�ت ،إن املرحل�ة
األوىل م�ن الربط الخليج�ي تحتاج إىل
 14شهرا ً.
وأضاف م�وىس ،وفقا ً لوكال�ة األنباء
العراقي�ة ،أن�ه يف ح�ال ب�ارش الجانب
الخليج�ي تنفي�ذ املرحل�ة األوىل م�ن
الربط الخليجي فإنهم بحاجة إىل سقف
زمني يقارب ال�  14شهرا ً إلنجاز هذه
املرحلة وبواقع  500ميجا واط.
وأش�ار املتحدث باسم وزارة الكهرباء
إىل أن العراق أكمل خط الفاو أبو فلوس
رقم  ،1ومحطة الفاو التحويلية ،400
ويتبقى خط «ف�او أبوفلوس رقم ،»2
الذي وصل�ت نسبة إنج�از العمل فيه
 .60%مؤكدا ً أن محافظ البرصة تعهد
بإكمال هذا الخ�ط ،وبذلك فإن العراق
أكمل  80%من املتعلقات.

م( /املناقصة املرقمة )5L/٢0٢0
تجهيز أجهزة خاصة بالفحص الهنديس
إعالن للمرة الثانية
يرس (وزارة النف�ط /الركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة
لتقدي�م عطاءاتهم (تجهيز اجهزة خاصة بالفحص الهن�ديس) وبكلفة تخمينية مقدارها ()637,5٤٢,500
فق�ط ستمائة وسبعة وثالثون مليون وخمسائة واثنان واربعون ال�ف وخمسمائة دينار فقط ال غريها من
حساب البحث والتطوير ،ومالحظة مايأتي:
 -1ع�ىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني بالحصول عىل معلومات اضافية االتصال (الركة العامة لتعبئة
وخدمات الغاز) عن طريق الربيد االلكرتوني  . pd.taji@gfc.oil.gov.iqجميع ايام االسبوع .
 -٢متطلبات التأهيل املطلوبة  :مطابق ملا موجود يف الوثيقة القياسية (قانونية ،فنية ،مالية).
 -3بإمك�ان مقدمي العط�اء املهتمني رشاء وثائق العط�اء بعد تقديم طلب تحريري ص�ادر من الركة مع
نسخ�ة مص�ورة من هوية غرفة تجارة نافذة وتخويل بإسم املخ�ول باملراجعة مع نسخة من هوية االحوال
املدني�ة للمخ�ول اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء ،وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( ٢50مئتان
وخمسون الف دينار) نقدا او عىل شكل صك مصدق صادر من مرصف الرافدين حرصا غري قابلة للرد.
 -٤تقدي�م تأمين�ات اولية البالغة  %3من مبلغ الكلف�ة التخمينية بإسم الرك�ة او مديرها املفوض او احد
املساهم�ني يف الرك�ة بموجب عقد مشارك�ة بمبلغ ( )19,1٢6,٢75فقط تسعة ع�ر مليون ومئة وستة
وع�رون الف ومائتان وخمسة وسبعون دينار ال غري عىل ش�كل صك مص�دق او خطاب ضمان صادر من
م�رصف عراقي معتمد م�ن البنك املركزي وحسب نرة البنك املركزي ومعتمد م�ن وزارة النفط ،وان تكون
التأمينات نافذة بعد  ٢٨من نفاذ العطاء.
 -5يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (بغداد/التاجي /مقابل مديرية رشطة التاجي) الساعة الواحدة ليوم
الغل�ق ( ،)٢0٢0/9/16العطاءات املتأخرة سوف ترف�ض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات
او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي (مقر الركة) يف الزمان يف اليوم التايل للغلق ()٢0٢0/9/17
وال يسمح بتقديم العطاءات الكرتونيا ويتم تقديم العطاء بالدينار العراقي.
 -6اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي الذي يي يوم العطلة.
 -7يعق�د مؤتمر فن�ي لالجابة عىل االستفسارات الفنية قبل سبعة ايام من ي�وم الغلق اعاله يف مقر الركة
العام�ة لتعبئة وخدمات الغ�از /التاجي /بغداد ،واعالمنا يف حال حضوركم املؤتم�ر الفني ليتسنى لنا اعداد
كادر متقدم من مهندسني مختصني يف املواصفة الفنية للمناقصة لالجابة عىل االستفسارات الفنية .
 -٨للدائ�رة الح�ق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة من مراحله�ا وقبل االحالة وعدم اج�راء املفاضلة وحسب
مقتضيات املصلحة العامة ،وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
 -9مدة نفاذية العطاء  1٢0يوم من تأريخ غلق املناقصة.
 -10يتم استبعاد العطاء يف حالة عدم التزام الركة بما منصوص بالوثيقة القياسية بكافة اقسامها.
 -11يت�م ملئ القسم الرابع ويف حالة عدم ارفاقه ضمن الوثائق املطلوبة يف الوثيقة القياسية سيتم استبعاد
العطاء.
 -1٢يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النر واالعالن.
 -13باالمك�ان االطالع عىل الوثائق القياسي�ة للمناقصة عن طريق موقع وزارة النف�ط ()www.oil.gov.iq
وموقع رشكة تعبئة الغاز (. )www.gfe.gov.iq
 -1٤ع�ىل مقدم�ي العطاءات ابداء املوافقة عىل كاف�ة الروط املذكورة يف الوثائ�ق القياسية وتثبيت ذلك يف
عطاءاتهم املتقدمة.
عي عبد الكريم املوسوي
املدير العام

أصفر وأمحر

حماولة اغتيال مسؤول رياضي يف ذي قار

ذي قار  /متابعة للزوراء
أعلـن االتحاد العراقي أللعاب القوى ،نجاة رئيـس االتحاد الفرعي يف ذي قار وعضو االتحاد املركزي
حيدر كاظم عباس (أبو شحيمة) من املوت .وذكر االتحاد يف بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه،
أن «االتحـاد العراقي املركزي أللعاب القوى ،يسـتنكر االعتداء التي وقـع عىل رئيس االتحاد الفرعي
يف ذي قـار وعضـو االتحاد املركزي حيـدر كاظم عباس (أبو شـحيمة) من قبل مستشـار املحافظ
لشؤون الرياضة والذي تعرض له بعدد كبري من الطعنات يف مختلف مناطق جسمه لينجو من املوت
بأعجوبة».ودعا االتحاد رئيس الوزراء ووزير الشـباب والرياضة ومستشـار رئيس الوزراء لشؤون
الرياضة ولجنة الشباب والرياضة إىل «فتح تحقيق بالجريمة واتخاذ عقوبات رادعة ال سيما وأن نية
املعتدي القتل كون االعتداء جرى يف الساعة الثالثة فجرا متواريا ً عن أنظار الناس لوال لطف ورحمة
الباري عز وجل».وأكد االتحاد انه «سريفع دعوى قضائية بحق مستشار املحافظ للشؤون الرياضية
ويتخذ القضاء العادل حكمه بحق املعتدي».
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التطبيعية تعلق على مفاوضات جتديد عقد كاتانيتش

عويف :دوري الدرجة األوىل سيقام بالنظام العام وستنقل املباريات تلفزيونياَ
بغداد  /متابعة الزوراء :
علق رئيس الهيئة التطبيعية لالتحاد
العراقي لكرة القدم ،اياد بنيان ,امس
االثنني ،عىل مفاوضات تجديد عقد مدرب
املنتخب الوطني رسيشتكو كاتانيتش.
وقال بنيان يف ترصيح صحفي إن
“التطبيعية اجتمعت امس بوكيل اعمال
املدرب كاتانيتش من اجل التفاوض
عىل تجديد العقد ،حيث تم االتفاق معه
عىل املجيء ألربيل إلكمال إجراءات
التجديد”.
وأوضح ان “قضية تجديد عقد كاتانيتش
تسري باالتجاه املرسوم له و ال تستوجب
الزوبعة االعالمية التي اثريت إزاءها
خالل اليومني املاضيني ومن هنا نود
ان نطمنئ الجماهري بأن املدرب باق يف
منصبه”.
يذكر ان العديد من وسائل االعالم اشارت
اىل ان التطبيعية ترغب بإناطة مهمة
تدريب املنتخب ملدرب محيل.
من جانب اخر عقدت لجنة املسابقات
يف الهيأة التطبيعية ،امس االثنني
 ،٢٠٢٠-٨-٢٤اجتماعا تشاوريا َ مع
االتحادات الفرعية بحضور رئيس الهيأة
التطبيعية ،اياد بنيان ،واالعضاء الدكتور
رافد عبد االمري والدكتور اسعد الزم،
ورئيس اللجنة الدكتور حيدر عويف.
وناقش االجتماع آلية دوري الدرجة
األوىل ،حيث استمعت اللجنة ملقرتحات
ممثيل ورؤساء االتحادات الفرعية الذين
قدموا مقرتحاتهم حسب وضع وظروف
محافظاتهم ،وعدد األندية املتواجدة
فيها.
واكد رئيس التطبيعية ،اياد بنيان،
رضورة االهتمام الكبري بدوري الدرجة
االوىل ،وتوفري سبل النجاح إلقامة دوري
منظم يليق باملسابقة.
من جهته ،أكد رئيس لجنة املسابقات،
حيدر عويف :أن دوري الدرجة االوىل

بداية جيدة الجناز ملعب األنبار

بغداد  /متابعة الزوراء
أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ،ان نسبة أعمال انجاز ملعب
األنبار األوملبي وصلت اىل .% 7
وقال درجال عرب صفحته الرسمية
عىل «فيسبوك» إنه «بنا ًء عىل
توجيهاتنا بإكمال وانجاز املشاريع
الرياضية والشبابية املتلكئة ،تواصل
العمل بوترية متسارعة بملعب األنبار

سيكون بطريقة الدوري العام عىل
شاكلة املمتاز ،ونبعد عنه تسمية دوري
املظاليم من خالل نقل املباريات تلفزيونيا َ
واالهتمام باملالعب والتنظيم.
واضاف عويف :ان املسابقات استمعت
باهتمام بالغ ملقرتحات االتحادات
الفرعية ،وستقوم بدراستها ورفع
التوصيات إىل الهيأة التطبيعية بهدف
إقامة دوري مميز يعيد الهيبة لهذه
املسابقة التي عانت الكثري من الصعاب
يف املواسم املاضية.
واختتم بالقول :االجتماع اتسم بااليجابية
يف مسعى جاد للمساهمة يف انعاش
املسابقة ،والتطرق اىل جوانب تسهم
يف االرتقاء بواقع دوري الدرجة االوىل،
وتطور اللعبة.

عالء عباس يواصل استعادة
لياقته

األوملبي سعة  3٠٠٠٠متفرج».
وأوضح« :بعد تسوية األمور االدارية
واملالية مع رشكتي  DKAالرتكية
ورشكة الطريق الصحيح املنفذتان
مللعب األنبار ،يتواصل العمل بوترية
متسارعة يف املرشوع ،إذ وصلت
نسبة االنجاز الفعلية اىل  % 7لتتجاوز
املخطط الزمني ملخطط االنجاز
والبالغ .»%5

زيارة قريبة لوفد سعودي إىل
العراق بشأن املدينة الرياضية
الرياض  /متابعة الزوراء
يجري وفد سعودي زيارة إىل العراق ملعاينة األرض املخصصة يف منطقة
بسماية النشاء املدينة الرياضية بكلفة مليار ريال سعودي.
وقال السفري العراقي يف الرياض قحطان الجنابي ،إن العراق ينتظر زيارة وفد
ريايض سعودي لرؤية األرض التي خصصت يف العراق يف منطقة بسماية ،بعد
االجتماعات التي جرت عىل هامش عقد املجلس التنسيقي بني وزير الشباب
والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس لجنة الثقافة والرياضة .وبني ،أن
البدء بإنشاء هذه املدينة سيسري بشكل رسيع بعد أن خصصت لها اململكة
مليار ريال سعودي لبناء ملعب كرة قدم سعة  6٠ألف متفرج ومالعب
وساحات للرياضات األخرى.

عالء مهاوي يلتحق مبعسكر القيثارة اخلضراء يف القاهرة
بغداد  /متابعة الزوراء:
من املؤمل ان يلتحق مدافع نادي
الرشطة عالء مهاوي بمعسكر نادي
الرشطة املقام يف العاصمة املرصية
القاهرة.
وقال عضو الهيئة اإلدارية للنادي

تحسني اليارسي يف ترصيح إن “املدافع
عالء مهاوي لم يتمكن من املغادرة مع
وفد نادي الرشطة خالل التوجه اىل
القاهرة بسبب ظرف طارئ”.
وأضاف أن “مهاوي من املقرر ان
يكون قد التحق امس ويف حال حدث

أي طارئ فانه سيتواجد اليوم كأبعد
حد” ،مبينا ً ان “الفريق مستمر يف
تدريباته بانتظام استعدادا ً ملنافسات
دوري ابطال آسيا”.
وكان نادي الرشطة قد غادر اىل القاهرة
يف العرشين من شهر اب الجاري.

رئيس احتاد السلة :سأستقيل يف حال اثبتوا استاليف
لألموال يف انتخابات 2018

الكويت  /متابعة الزوراء
يبذل الجهاز الطبي يف نادي الكويت جهودا حثيثة لتجهيز العراقي
عالء عباس مهاجم الفريق من أجل ضمان مشاركته يف اللقاء املقبل
بالدوري أمام الريموك.
وغاب عباس عن مباراة الفريق األخرية أمام العربي ،التي اكتفى
فيها الفريق بالتعادل بسبب الشد العضيل الذي تعرض له بعد مباراة
النرص.
يأتي ذلك يف الوقت الذي استعاد فيه األبيض جهود العب الوسط طالل
الفاضل بعد تعافيه من اإلصابة ودخوله التدريبات الجماعية.
وتسعى كتيبة األبيض لرفع وترية التحضريات والرتكيز بشكل أكرب
لتحقيق االنتصار يف الجوالت الـ  3األخرية ،لحسم لقب الدوري ،ال سيما
أن أي كبوة أخرى قد تحرم الفريق من تحقيق تطلعاته باالحتفاظ
باللقب.
ويتصدر الكويت ترتيب الدوري برصيد  3٤نقطة بفارق نقطة عن
القادسية .ويلعب الكويت مع الريموك غدا األربعاء.

روبينيو مطلوب يف الدوري العراقي
اسطنبول  /متابعة الزوراء
ترك املهاجم الربازييل الشهري
روبينيو نادي باشاك شهري
بعد انتهاء عقده مع الفريق
عقب التتويج بلقب الدوري
الرتكي املمتاز.
نادي باشاك شهري حقق
انجازا تاريخي عىل مستوى
الدوري األوروبي بوصوله
اىل الدور ثمن النهائي حيث
ودع املسابقة أمام كوبنهاغن

الدنماركي بالخسارة (٠ـ،)3
حيث كان فوز الفريق الرتكي
بهدف وحيد ذهابا غري كافيا
للتأهل.
روبينيو مثل عدة أندية أهمها
ريال مدريد االسباني وأي.
يس .ميالن االيطايل ومانشسرت
سيتي االنجليزي ،يبدو أن هذا
الالعب صاحب ال  36عاما
يبحث عن تجربة جديدة
تكون يف املالعب العراقية.

بغداد  /متابعة الزوراء :
اكد رئيس االتحاد العراقي لكرة السلة ،حسني العميدي ،انه
سيستقيل من منصبه يف حال ثبت من يتهمه باستالفه األموال يف
انتخابات .٢٠1٨وقال العميدي يف ترصيح صحفي “اتعرض لهجمة
رشسة من قبل ببعض املعارضني عىل عمل االتحاد العراقي لكرة

السلة من خالل التحدث عن استاليف لألموال يف انتخابات االتحاد عام
.”٢٠1٨وأوضح بالقول“ ،يف حال اثبتوا أن االتحاد قد سحب دينار
واحد يف انتخابات  ٢٠1٨انا مسؤول امام الجميع وساترك الرياضة
ولن أبقي بها يوما ً واحدا ً يف رئاسة االتحاد”.تجدر اإلشارة اىل ان
العميدي يشغل ايضا ً منصب رئيس اتحاد غرب اسيا بكرة السلة.

نادي الكرخ يتجه حنو االستثمار
بغداد  /متابعة الزوراء
ذكرت شبكة أسود الرافدين االعالمية
أن السيد رشار حيدر رئيس نادي
الكرخ قد أعلن أن ناديه يتجه نحو
االستثمار.

وقال رشار باختصار« :أعلن رسميا فك
ارتباط النادي عن وزارة الرتبية».
ان هذا األمر يعني أن االدارة ماضية يف
محاولة االعتماد عىل ذاتها يف التمويل
املايل .ومن خالل االستثمارات لدعم

مؤسسة نادي الكرخ الريايض ،اضافة
اىل نجاح نادي الكرخ يف النهوض بواقع
الالعبني الشباب وصقل موهبتهم ومن
ثم بيعهم للفرق الجماهريية أو الفرق
التي تملك دعم كبري من الوزارات.

وزير الرياضة والشباب جيري زيارة مفاجئة الحتاد املواي تاي
بغداد  /متابعة الزوراء
أشاد وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ،باألنجازات التي حققها اتحاد

املواي تاي عىل الصعيدين العربي
والدويل يف الفرتة املاضية ،مؤكدا ً
بالوقت ذاته عىل دعم األلعاب الفردية

بأعتبارها صاحبة أنجازات كبرية
للرياضة العراقية.
جاء ذلك خالل زيارة مفاجئة ملقر
االتحاد العراقي املركزي للمواي تاي،
وسط العاصمة بغداد ،وشاهد معايل
الوزير األنجازات التي حققها أبطال
املواي تاي خالل السنوات املاضية
يف بطوالت العالم وآسيا وكذلك
الدورات األسيوية والعربية من خالل
عرض فيديوي أوضح مراحل ترميم
وتجهيز املركز التدريبي املكون من
ثالثة طوابق و فيديو آخر استعرض
انجازات ونتائج أبطال اللعبة عربيا
وآسيويا ودوليا ،حيث أبدى اعجابه
الكبري بتلك األنجازات وكذلك بالعمل
األداري والفني لالتحاد ،واصفا اياه

«باالتحاد املميز».
وذكر بيان التحاد املواي تاي ان «درجال
استمع اىل عدد من العبي املنتخب
الوطني وهم يواصلون تدريباتهم
اليومية للمشاركة يف بطولة العالم
«األفرتاضية» وألتزامهم بأجراءآت
السالمة وتطبيق معايري خلية األزمة
للوقاية حيث وعد معاليه بتذليل كافة
الصعاب أمامهم ملواصلة سلسلة
النجاحات التي حققها األبطال».
وبدوره ثمن رئيس االتحاد العراقي
املركزي للمواي تاي عضو اتحاد غرب
آسيا مصطفى جبار علك زيارة الوزير
اىل مقره أتحاده واصفا اياها بأنها
أروع مفاجئة».
وقال علك ان «حضور معايل الوزير

للوحدة التدريبية للمنتخب الوطني
أعطتهم «دافعا كبريا» لتحقيق
اإلنجازات ،مشريا اىل أن درجال شاهد
عدد كبري من «مقاطع نزاالت العبينا
األبطال» وأبدى أعجابه وتأثره
برياضة املواي تاي كثريا».
وختم علك حديثه بالقول« :بأسم
اتحاد املواي تاي وبأسم ألعاب
الفنون القتالية جميعا نقدم شكرنا
وتقديرنا العاليني للسيد الوزير عىل
زيارته تلك ومتابعته ميدانيا لواقع
االتحادات الرياضية ،وهذا لم يحصل
حقيقية بالسابق وان دل عىل يشء
يدل عىل األهتمام الكبري لوزير الشباب
والرياضة لجميع األلعاب وليس كرة
القدم فقط».
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بايرن القياسي حيقق الثالثية التأرخيية جمددا

العمالق البافاري يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة
َ
انت�ر بايرن ميونيخ األملان�ي عىل باريس
س�ان جريمان الفرنيس 1-صف�ر يف نهائي
دوري أبطال أوروبا الذي أقيم يف لشبونة.
وجاء هدف املباراة الوحيد عن طريق الجناح
الفرنيس ،كينجسي كومان ،يف الدقيقة ،59
ليت�وج العملق الباف�اري بالثلثي�ة للمرة
الثاني�ة يف تاريخه ،بعد موس�م( (– 2012
2013
وضغ�ط بايرن ع�ىل منافس�ه البارييس يف
الدقائ�ق ال�� 5األوىل ،بينما فش�ل األخري يف
تجاوز منتصف امللعب.
وغاب�ت الخطورة ع�ن كل املرميني ،يف أول
ربع س�اعة من املباراة ،قبل أن يصل نيمار
ب�أول فرصة حقيقية ملرم�ى مانويل نوير،
بعدما تلقى تمري�رة بينية من مبابي ،لكن
الح�ارس األملان�ي تص�دى برباع�ة لكرتني
متتاليتني.
ووص�ل باي�رن ب�أول فرصة م�ع انتصاف
الش�وط األول ،عن طريق ليفاندوفس�كي،
ال�ذي تس�لم ك�رة داخ�ل منطق�ة الجزاء،
ليس�تدير ويس�ددها بيرساه ،لك�ن القائم
األيرس حال دون وصولها إىل الشباك.
وش�ن س�ان جريمان هجمة مرتدة رسيعة
ع�ن طريق نيم�ار ،الذي مرر الك�رة إىل دي
ماريا داخل منطقة الجزاء ،ليهيئها الجناح
األرجنتين�ي لنفس�ه ،قب�ل أن يس�دد أعىل
العارضة.
وأنقذ كيلور نافاس مرماه من فرصة هدف
محق�ق ،بع�د تصدي�ه لرضبة رأس�ية من
ليفاندوفس�كي ،ليحرم البايرن من التقدم

يف النتيجة.
وأهدر مبابي فرصة خطرية ،بعدما وصلته
الكرة داخ�ل منطقة الج�زاء ،لكنه وجهها
بتسديدة ضعيفة ،ذهبت بني أحضان نوير.
وقب�ل نهاي�ة الش�وط األول ،طال�ب العبو

بايرن حكم املباراة باحتس�اب ركلة جزاء،
بعد سقوط كومان داخل منطقة العمليات.
لكن�ه لم يس�تجب لطلباتهم ،وه�و ما أيده
حكم الفيديو ،ليذهب الفريقان للسرتاحة
بتعادل سلبي.

وجاءت بداية الش�وط الثان�ي هادئة حتى
م�رور ربع س�اعة ،قبل أن ينج�ح بايرن يف
خطف هدف التقدم ،بعدما أرسل كيميتش
كرة مقوس�ة داخل منطق�ة الجزاء ،قابلها
كومان بتسديدة رأسية سكنت الشباك.
وكاد كومان أن يضاعف النتيجة بعد دقائق
مع�دودة ،ع�رب تس�ديدة عىل الطائ�ر ،لكن
تياج�و س�يلفا أخرجه�ا برباعة م�ن أمام
املرمى.
وخادع دي ماريا الدف�اع البافاري بتمريرة
ذكية ملاركيني�وس ،داخل منطق�ة الجزاء،
لكن اللعب الربازيي سددها يف قدم حارس
بايرن.
وظهر نيمار بعد غياب بتسديدة من مسافة
بعيدة ،لكن الكرة ذهبت أعىل العارضة.
ونف�ذ كوتيني�و ركل�ة ح�رة رائع�ة ،لك�ن
تسديدته ذهبت بجانب مرمى نافاس.
وظل س�ان جريم�ان عاج اًزا خلل الش�وط
الثان�ي ،رغ�م التأخ�ر يف النتيج�ة ،يف ظ�ل
سيطرة بايرن الكبرية عىل مجريات اللعب.
رغ�م ذلك ،كثف الفري�ق البارييس هجماته
يف الدقائ�ق األخرية ،وش�كل نيمار خطورة
بالغة عىل املرمى البافاري بتس�ديدة ،فشل
تش�وبو موتين�ج يف توجيهها إىل الش�باك،
لتضي�ع فرصة معادل�ة النتيج�ة ،وتنتهي
املباراة بفوز بايرن (.)1-0
وه�ذه امل�رة الثاني�ة ،الت�ي ينج�ح خللها
بايرن ،بط�ل أملانيا يف آخر ثماني س�نوات،
بالفوز عىل فريق فرنيس يف نهائي األبطال،
بعد تخطيه سانت إتيان 1-صفر يف .1976

وكان بايرن الذي تأس�س يف  1900يخوض
النهائي الحادي عرش يف املس�ابقة ،مضيفا
لقب�ا اً سادس�ا اً بع�د أع�وام  1974و1975
و 1976و 2001و.2013
وت�وّج باريس س�ان جريمان ب�أول ألقابه
األوروبية عام  1996عندما أحرز لقب كأس
الكؤوس عىل حساب رابيد فيينا النمساوي
1صفر ،قبل أن يخرس يف نهائي العام التايلأمام برشلونة اإلسباني بالنتيجة عينها.
وفاز بايرن يف جميع مبارياته ال� 11مسجلاً
 43هدفا اً متفوقا اً عىل ريال مدريد الذي دوّن
 41هدفا اً يف موس�م  -2014 2013يف دوري
األبط�ال ،علما أن بايرن لع�ب مباراتني أقل
من ريال مدريد.
ويع�د باي�رن ميوني�خ أول فري�ق يف تاريخ
البطول�ة يحصل عىل اللقب من خلل الفوز
يف جميع مبارياته من دون أن يتعادل ،كما
ان الفريق منذ العودة بعد التوقف جراء وباء
كورونا فان الفري�ق لم يخرس أو يتعادل يف
جميع املسابقات واس�تمر عىل نهج الفوز
وهو مالم يحققه أي فريق يف أوروبا.
وت�وج املهاجم البولندي الدويل هدفا لدوري
األبط�ال برصي�د  15هدف�ا ،علم�ا أن فرق
مش�اركة لم تس�جل ه�ذه الحصيلة ،فعىل
س�بيل املثال برش�لونة قد أحرز  15هدفا يف
البطولة هذا املوسم.
كما س�جل الثنائي روبرت ليفاندوفس�كي
وس�ريج غنابري  24هدف�ا يف البطولة ،أي
أق�ل بهدف عن باريس س�ان جريمان الذي
سجل  25هدفا.
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ماذا قال نيمار عقب خسارة لقب
دوري األبطال؟

استس�ل َم نيمار جوني�ور ،نجم باريس س�ان جريمان لصدمة
خس�ارة فريقه لقب دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام بايرن
ميونيخ ( ،)0-1يف املباراة النهائية.
وكت�ب نيم�ار ع�رب حس�ابه الرس�مي ع�ىل موق�ع التواص�ل
االجتماعي “تويرت”“ :الخسارة جزء من كرة القدم”.
وأض�اف النج�م الربازي�ي“ :حاولن�ا بكل م�ا لدين�ا ،وكافحنا
للنهاية ،شكرا لكم عىل الدعم والحب”.
وخت�م نيمار جوني�ور رس�الته بتهنئة بايرن ميوني�خ بالفوز
بكأس دوري األبطال للمرة السادسة يف تاريخه.
وكان النج�م الربازيي انه�ار من البكاء يف ملع�ب املباراة حزنا
عىل خسارة اللقب األوروبي ،الذي كان يطمع يف الفوز به للمرة
الثانية يف مسريته.

كروس يهنئ بايرن ميونيخ

الفشل رداء سان جريمان الدائم يف دوري األبطال
ق ْد يرى البعض أنه ارتدى عباءة النجاح بالتأهل لنهائي
دوري األبط�ال للمرة األوىل يف تاريخه ،إال أن الخس�ارة
عىل يد بايرن ميونيخ  1-0تخفي وراءها فشل ملرشوع
دام سنوات ،عنوانه باريس سان جريمان.
 9سنوات هي عمر املرشوع األغنى داخل أروقة حديقة
األم�راء ،لك�ن طوال ه�ذه الفرتة بقيت عق�دة البطولة
األثم�ن ع�ىل مس�توى األندي�ة يف العال�م عصي�ة عىل
الباريسيني.
ومنذ ق�دوم اإلدارة القطرية ،برئاس�ة نارص الخليفي،
كان لقب الكأس “ذات األذنني” هو الشغل الشاغل لها،
وكان يف النس�خة الحالية أقرب من أي وقت مىض ،لكن
الواقع فرض كلمته يف النهاية ،ليطيح باللقب بعيدا عن
بطل فرنسا.
وأقل ما يمك�ن قوله يف هذا األمر ،إن هذا املرشوع الذي
اس�تغرق جديا  5س�نوات عىل أمل غزو القارة العجوز،
سينتظر عىل األقل لضعف املدة.
واصطدم�ت كتيب�ة الفري�ق الباري�يس بقي�ادة املدرب
األملان�ي توم�اس توخيل والنجم�ني الربازي�ي نيمار دا
س�يلفا والفرنيس كيليان مبابي ،ه�ذا العام بأحد كبار

أوروب�ا وه�و بايرن ميوني�خ ،بعد أن ت�م وأد حلمها يف
مناس�بات سابقة أمام قطبي إس�بانيا برشلونة وريال
مدريد ،ومرة أخرى عىل يد مانشس�رت يونايتد يف املوسم
املايض.وال ش�ك أن باريس س�ان جريمان الذي لم يكن
ق�ادرا عىل تج�اوز رب�ع النهائي س�ابقا ،اس�تفاد من

النس�خة األكثر خصوصية يف تاريخ دوري األبطال ،بعد
أن اخت�رت املرحلة النهائية (بداية من دور الثمانية)
بس�بب تفيش كورونا ،ليحجز مقعده يف النهائي ،لكنه
افتقر النفس األخري عىل غرار املاراثون.
ومع كل فش�ل يف دوري األبط�ال ،إال وكان النادي يضم

ليفاندوفسكي بعد التتويج :ال تتوقف عن احللم

احتف�ل البولندي روب�رت ليفاندوفس�كي بتتويج�ه ألول مرة اً
َ
بطل
لدوري أبطال أوروبا بعد فوز فريقه بايرن ميونيخ عىل باريس سان
جريمان  1-0يف املباراة النهائية.،
الدويل البولندي توقف عن التسجيل ألول مرة يف البطولة هذا املوسم،
لك�ن زميله الفرنيس كينجس�ي كوم�ان تكفل بإح�راز هدف الفوز
باملباراة.وغرد ليفاندوفس�كي عرب تويرت ،حيث كتب“ :ال تتوقف أب اًدا
عن الحلم .ال تستسلم أب اًدا عندما تفشل .اعمل بجد لتحقيق هدفك”.

وأرفق صاحب ال� 32عاماً ا صورة رفقة تغريدته ،ظهر فيها
اً
حامل علم بلده يف أثناء احتفاله
أم�ام الكأس ذات األذنني،
باللقب.وكرس مهاجم بايرن نحسه يف النهائي ،بعدما خرس
يف مش�اركته األوىل بقميص بوروسيا دورتموند عام ،2013
أمام الفريق البافاري ،الذي انتقل إليه بعد عام واحد.
اً
هدافا لدوري األبطال ألول
يذكر أن ليفاندوفسكي أنهى املوسم
اً
هدفا يف  10مباريات.
مرة يف مسريته ،وذلك برصيد 15

اخلليفي :أنا حزين وحمبط

َب�دا نارص الخليفي ،رئيس باريس س�ان جريم�ان الفرنيس ،محبطا بعد
الخسارة أمام بايرن ميونيخ ،يف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وق�ال الخليفي ،ع�رب قناة “ ”RMCالفرنس�ية“ :بالطب�ع حزين ،ولكن
فخور بفريقي ،لقد قضينا موسما رائعا ،حققنا  4ألقاب محلية ،ووصلنا
للنهائي وخرسنا بهدف ،وكان بإمكاننا تسجيل هدفني أو ثلثة”.
وأض�اف“ :كن�ا قريبني م�ن الف�وز ،ولكننا ل�م نفع�ل كل يشء للتتويج
باللقب ،هذا وارد يف كرة القدم ،ونتقبل الخسارة ،وسنعمل املوسم املقبل
للمنافسة عىل الفوز بدور األبطال ،ألنه هدفنا”.
وتابع“ :أهنئ بايرن ميونيخ عىل تقديمه مباراة رائعة ،فهم أحد أفضل
الفرق يف العالم ،نحتاج لتفاصيل صغرية من أجل الفوز باللقب”.

فليك :املباراة سارت وفق خطيت

َ
امتدح هانز فليك ،مدرب بايرن ميونيخ ،قدرة العبي فريقه عىل
تقييد باريس سان جريمان يف نهائي دوري أبطال أوروبا ،الذي
ش�هد فوز العملق األملاني ( )1-0وتتويجه باللقب السادس يف
تاريخه.
وتح�دث امل�درب األملان�ي ،يف مؤتم�ر صحف�ي عق�ب املب�اراة:
“الكث�ريون يس�تحقون الثناء عىل ه�ذا االنتص�ار ،ولقد رأيت
يف الش�تاء املايض م�دى تصميم هذا الفريق ع�ىل النجاح ،وهذا
بالتأكيد يشء يتمناه أي مدرب”.
وأض�اف“ :لق�د كان�ت مب�اراة ذات إيق�اع عا ٍل وس�نحت لكل
اً
فرص�ا عديدة ،لكنن�ا نمتلك أفضل ح�ارس يف العالم
الفريق�ني

(نوي�ر) ،ولق�د أبقان�ا داخ�ل املب�اراة بفض�ل
تصدياته”.
وأثن�ى فليك عىل األداء الذي قدم�ه فريقه يف املباراة
اً
مضيفا“ :كان البعض يتس�اءل حول كيفية
النهائية،
صم�ود دفاعنا أمام ه�ذا الهجوم املذه�ل ،وأعتقد أننا
قمنا بعمل رائع يف هذا الصدد”.
وأش�ار مدرب بايرن إىل قدرة فريقه ع�ىل زيادة صعوبة
مهم�ة س�ان جريمان يف املب�اراة ،مردف�ا“ :عندما تفكر
يف عملن�ا الدفاع�ي حتى الدقيقة  ،92حت�ى أن مهاجمنا
ليفاندوفس�كي كان يط�ارد الك�رة للضغ�ط ع�ىل العبي
اً
اً
ومتكامل”.
عمل جماع اًيا رائ اًعا
باريس ،تدرك أنه كان
وأردف“ :ل�و نظرن�ا إىل الش�وط الثان�ي ،س�ندرك جمي اًعا
اس�تحقاقنا للفوز ..أنا فخور بالفريق وبسري املباراة كما
خططنا لها”.
وبسؤاله عن رأيه يف أداء كينجسي كومان ،مسجل هدف
الفوز ،أجاب“ :ربما نجح أخ اً
ريا يف الخروج من ظل فرانك
ريبريي وآريني روبني هذا املوس�م ،فه�و يتمتع بموهبة
مذهلة ،ولقد أظهر الليلة أنه بإمكانه تسجيل األهداف”.
ورفض فليك وضع ح�د الحتفاالت العبيه باللقب ،حيث
ق�ال“ :ال يمكنني إيقاف هذه االحتفاالت يف وقت محدد،
فمن حقك االحتفال عندما تفوز بيشء ما ،وال أعلم متى
سينتهي ذلك”.

صفقات جديدة بأرقام خيالي�ة ،ليضم إىل قائمته التي
افتتحه�ا بالتعاقد مع نيمار من برش�لونة مقابل 222
مليون يورو ،نجم آخ�ر وهو مبابي مقابل  180مليون
يورو.
ورغم اس�تجماع القوى النفس�ية والبدني�ة للفريق يف
املرحل�ة الحاس�مة من البطول�ة بالتواجد يف معس�كر
بالعاصم�ة الربتغالية لش�بونة ،واالبتع�اد عن ضجيج
باريس ،إال أن ش�بح “الخوف” عاد ليبخر حلم التتويج
بدوري األبطال.
ويع�د توخيل هو امل�درب الخامس يف حقب�ة القطريني
الذي يجلس عىل مقعد املدير الفني ل�”بي إس جي”.
وكانت البداية مع اإليطايل كارلو أنش�يلوتي الذي فشل
خ�لل موس�ميه يف املش�اركة يف البطولة ،ث�م جاء من
بعده لوران بلن الذي توقف عىل أعتاب دور الثمانية يف
مواسمه ال�  3التي قضاها داخل (حديقة األمراء).
الحقا جاء اإلس�باني أوناي إيمري ،إال أن األمر لم يتغري
واستمرت العقدة ،ومنها “الريمونتادا” التاريخية التي
ال ُتن�ى ع�ىل يد برش�لونة يف  ،2017وينته�ي به األمر
كسابقيه ويرحل من دون جلب اللقب املنشود.

وج� َه األملان�ي توني كروس نج�م ريال مدري�د ،التهنئة لبايرن
ميونيخ عقب تتويج البافاريني بلقب دوري أبطال أوروبا.
وفاز بايرن ميونيخ عىل باريس س�ان جريم�ان  1-0يف نهائي
البطولة القارية ،بالعاصمة الربتغالية لش�بونة ،بهدف س�جله
الفرنيس كينجسي كومان.
ونرش كروس عىل حسابه الشخيص عىل موقع تويرت“ :تهانينا
بايرن ميونيخ”.
وودع كروس البطولة م�ع فريقه ريال مدريد من ثمن النهائي
أمام مانشسرت سيتي.
وكان تون�ي كروس قد توج بدوري األبطال ألول مرة مع بايرن
ميونيخ ( )2013قب�ل أن ينتقل إىل ريال مدريد يف يوليو /تموز
 ،2014ليضيف  3ألق�اب أخرى من البطولة القارية إىل رصيده
مع املرينجي.

سيلفا :أعلن الرحيل عن سان جريمان ...
هرييرا :من الصعب النوم

َ
أعلن تياجو سيلفا مدافع باريس سان جريمان انتهاء مسريته مع
النادي الفرنيس ،عقب الخسارة أمام بايرن ميونيخ  ،1/0يف نهائي
دوري أبطال أوروبا.ورصح سيلفا عرب قناة  RMCالفرنسية“ :مباراة
بايرن هي األخرية يل يف باريس ،أنا حزين ولكن فخور بهذا
الفريق ،واألجواء األرسية التي سادت هذا املوسم”.
وأضاف املدافع الربازيي“ :أعتذر للجماهري،
وأشكرهم عىل حبهم ،سأعود لهذا
النادي الذي أحببته يف منصب مختلف،
وأتطلع للستمرار يف امللعب  3أو
 4سنوات ،سعيا للمشاركة يف
مونديال .”2022أما توماس
توخيل ،املدير الفني لسان
جريمان ،فقال“ :سوف
أتحدث مع املدير
الريايض ليوناردو،
أنا مرسور أن يكون
لدينا قائد للفريق
بشخصية تياجو
فهو
سيلفا،
استثنائي ،ومدد
تعاقده لشهرين،
وكان عىل استعداد
للتضحية بجسده من
أجل الفوز بدوري األبطال،
وكان يستحق أن يتوج بهذا
اللقب”.وتابع“ :فخور بوجود

قائد مثل تياجو سيلفا ،سأتناقش مع إدارة النادي ومعه لتحديد املوقف،
ومهما كان قراره سيبقى تياجو سيلفا يف قلبي ،فالعمل معه رائع”.من
جانبها ،علقت صحيفة ليكيب الفرنسية“ :من نصدق ..تياجو سيلفا
أم توخيل؟!”.وأعرب أندير هرييرا ،نجم وسط باريس سان جريمان،
عن حزنه الكبري لخسارة لقب دوري أبطال أوروبا ،مش اً
ريا يف الوقت ذاته
إىل نجاحات فريقه هذا املوسم.وفقد سان جريمان ،فرصة تحقيق لقب
دوري األبطال األول يف تاريخه ،بعدما سقط أمام بايرن ميونيخ بهدف
دون رد يف املباراة النهائية.وقال هرييرا ،يف تريحات ملوقع “يويفا”
عقب املباراة“ :أعتقد أننا فعلنا كل يشء للفوز باملباراة ،حصلنا عىل
 5أو  6فرص للتسجيل ،مقابل فرصتني أو ثلث فقط لهم (بايرن)”.
وأضاف“ :لكنهم سجلوا الهدف يف الشوط الثاني ،نشعر بالحزن تجاه
جماهرينا ألننا نعرف مدى أهمية ذلك ملشجعينا وتاريخ النادي”.وأكمل:
“يف الوقت الحايل ،من الصعب النوم ،ومن الصعب التحدث ،ومن الصعب
التفسري ،ولكن من الغد ،عىل األقل أنا نفيس ،وأنا متأكد من زملئي يف
الفريق اً
أيضا ،سنبدأ من جديد”.

مفكرة الزوراء
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كربالء  53 :شخصا من العاملني يف جمال
االعالم مصابون بفريوس كورونا
كربالء  /نينا :
َ
اعلن رئييس فرع نقابة الصحفيين العراقين يف
محافظة كرباء املقدسة توفيق الحبايل عن اصابة
 53مين العاملين يف مجيال االعام من مراسيلن
ومحرريين ومذيعن ومصوريين ومقدمي برامج
بفيروس كورونا بعضهم اكتسيب الشيفاء التام
والبعض االخر قيد العاج.
وقيال ملراسيل الوكالة الوطنيية العراقيية لانباء
 /نينيا  /ان الفيرع وبحسيب توجيهيات نقييب
الصحفيين العراقيين رئييس اتحياد الصحفين
العرب مؤيد الامي يقوم بمتابعة حالتهم الصحية
ويقوم بالتنسييق مع الجهات ذات العاقة لتقديم
كل التسيهيات واملسياعدة ان كان املصياب منتميا ً للنقابة او غر منتيم .واوضح ان نقيب
الصحفيين يتابيع حالتهم من خال االتصال الهاتفي املتواصل ميع ادارة الفرع والذي حث
الفرع عىل مد يد العون للزماء وعىل مختلف الجوانب .

فرع نقابة الصحفيني يف دياىل ينجز
تدقيق ( ) 30معاملة انتساب خلرجيي
كليات االعالم اىل النقابة
بعقوبة  /نينا :
َ
اعلين فيرع نقابية الصحفيين
يف ديياىل انجياز مجموعيو مين
معاميات انتسياب خريجيي
كليات االعام من أبناء املحافظة
اىل نقابية الصحفيين العراقين
بحسب قرار النقابة .
وقال سياجد املهيداوي رئيس
الفرع ملراسل الوكالة الوطنية
العراقيية لانبياء  /نينيا  /ان
فرع النقابة اكمل تدقيق 30 /
 /طلب انتماء لحاميل شيهادة
البكالورييوس اعيام وسييتم
رفعها اىل مقير النقابة لغرض
منحهيم عضويية وهويية
النقابة .

احتاد الصحفيني العرب يطالب باإلفراج
الفوري عن رئيس احتاد الصحفيني السودانيني
بغداد /الزوراء:
طالبَ االتحاد العام للصحفين العرب السلطات
السيودانية باالفراج الفوري عين رئيس اتحاد
الصحفين السيودانين ونائب رئييس االتحاد
العام للصحفين العرب الصادق الرزيقي.
وقيال االتحاد يف بيان تلقت “ الزوراء” نسيخة
منيه انيه ييود أن يؤكيد عين يقن مين خال
معرفته باألستاذ الصادق الرزيقي حق املعرفة
باعتباره عاوة عىل انه رئيس اتحاد الصحفين
السيودانين ،فهيو أيضا يشيغل منصيب نائب
رئييس اتحياد الصحفيين العرب وانيه طاهر
اليديين ويتمييز بالوطنيية عن حيق ومعروف
بالدفاع عن بلده السودان الشقيق ،األمر الذي يدعو اتحاد الصحفين العرب إىل مطالبة
السيلطات السيودانية باإلفراج عنه عىل الفيور حيث أن ما وجه إليه مين اتهامات تع ّد
باطلة ويف حكم العدم .
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مبادرة حلكومة دبي للتواصل مع اإلعالم وإقصاء الشائعات
دبي /متابعة الزوراء:
َ
أعلن املكتب اإلعامي لحكومة دبي عن إطاق
مبادرة  AskDXB Officialللرد عىل أسيئلة
اإلعامين والجمهور املوجهة للمسؤولن يف
حكومة دبي ،وذلك بهدف طرح مناقشيات
تفاعلية واإلجابة عن األسئلة التي يطرحها
الجمهيور حيول تحديات املرحلية املرتبطة
بتداعيات أزمة كوفيد – .19
وتسعى املبادرة لخلق مرجع موثوق لإلجابة
عىل استفسارات الجمهور بما ال يدع مجاال
للشيك أو لنرش الشيائعات واألخبار الكاذبة
حيول القوانين واإلجيراءات التنظيميية
الجدييدة التي تعلين عنها دبيي للمقيمن،
وبميا يمنح اإلعام القدرة عىل القيام بدوره
ّ
ومؤثر يف
اليذي ال غنى عنيه كرشيك فاعيل
أوقات األزمات.
وأكيدت عليياء الذييب ،مدييرة االتصيال
اإلسيراتيجي باملكتيب اإلعاميي لحكومة
دبي ،أن “املبادرة تهدف لتعزيز الشيفافية،
وصناعية قنيوات متجيددة للتواصيل بين
مؤسسيات حكومية دبيي والجمهيور،
وإبقاء املقيمن واليزوار عىل اطاع بأحدث

املسيتجدات والقيرارات الصيادرة املعنيية
بإجيراءات السيفر واإلقامية وغرهيا مين
اإلجراءات االحرازية ،عرب القنوات الرسمية
الحكومية وبما ال يدع مجاال للشيك أو لنرش
الشيائعات ،يف ظيل الظيروف الراهنية التي

تتطلب توضيح تداعيات التطورات املرتبطة
بجائحة كوفيد .”19
وأوضحيت الذييب أن “االتصيال الحكومي
يمثل جزءا رئيسييا من إسيراتيجية املكتب
اإلعامي لحكومة دبي وأحد مكوناته الهامة،

كونه قناة رئيسية من قنيوات التواصل بن
الجمهيور بمختلف رشائحه وبين الجهات
الحكومية ومسيؤوليها ،وذلك لضمان أعىل
معاير الشفافية ودقة املعلومات”.
وتأتيي املبادرة يف إطار املسياعي الرامية إىل
تعزيز قدرات االتصال يف دبي وتأكيد توصيل
الرسيالة يف مختلف املواقيف وضمن جميع
األوقيات ،حيث تمثيل هذه املبيادرة إضافة
نوعية لتلك الجهود بما لها من تأثر إيجابي
يضمين ترسييخ مفهيوم العميل اإلعامي
اإلبداعيي وتبني مبيادرات تؤسيس ملرحلة
جدييدة مين االتصيال الحكوميي الداخييل
والخارجي.
وأشيارت الذييب إىل “أنه باإلميكان متابعة
كافية األسيئلة واألجوبية املطروحة ضمن
املبيادرة عرب الحسيابات الرسيمية للمكتب
اإلعاميي لحكومة دبي عىل مواقع التواصل
االجتماعي”.
وأكيدت رضورة اسيتقاء املعلوميات مين
املصيادر اإلعامية املوثوقة وعدم االنسيياق
وراء الشيائعات واملعلوميات املغلوطة وغر
الدقيقة عرب مواقع التواصل االجتماعي.

تصنيف شركات اإلنرتنت لوسائل اإلعالم يثري انقسام احملللني
سان فرانسيسكو /متابعة الزوراء:
أثيا َر إعان توير البيدء يف تصنيف
بعيض الحسيابات التيي تديرهيا
وسائل اإلعام وكبار املحررين عىل
أنهيا “تابعة للدولة” انقسياما بن
املحللين الذين اعتيربوا أن العملية
تفتقير إىل الشيفافية ،بينميا رأى
آخيرون أن مين حق املسيتخدمن
معرفة مصدر املعلومات.
وبحسيب ميا ذكيرت الصحفيية
املتخصصة باإلعام كورتني رادش
يف تقرير نرشه موقع أحوال تركي،
أصبحت املعلومات املضللة القضية
األكثير إثارة للجدل حيول املحتوى
عىل وسيائل التواصيل االجتماعي،
حييث وضعيت رشكات اإلنرنيت
مسيألة التميييز بين الدعايية
واألخبيار العامة ضمين أولوياتها
الرئيسية ،خاصية عندميا تتلقيى
املنافذ التحريرية املسيتقلة تمويا
حكوميا.
ّ
وينيص إعيان توير الصيادر يف 6
أغسيطس عىل أن الرشكة ستطبق
السياسية عيىل الحسيابات التيي
تديرها وسيائل اإلعيام اإلخبارية
التيي تحيدد ارتباطهيا بالدولة أو
كبيار موظفيهيا ،من أولئيك الذين
ينتميون إىل ميا يسيمّى مجموعة
( 5+1الصين وفرنسيا وروسييا
واململكة املتحدة والواليات املتحدة)
ذات العضويية الدائمية يف مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة.
وقيال اإلعيان إن وسيائل اإلعيام
التيي تمولهيا الدولة والتيي تتمتع
باسيتقالية تحريريية ،مثل هيئة
اإلذاعة الربيطانية يف اململكة املتحدة
واإلذاعة الوطنية العامة األمركية،
ليسيت معنيّية بهيذا التصنييف.
وسيت ّ
ُ
صنف الحسابات التي يُديرها
املتحدثيون باسيم الحكومية ،مثل

وزراء الخارجية والسفراء.
وقال نيك بيكلز ،مدير اسراتيجية
السياسية العامة يف تويير ،للجنة
حماية الصحفين ،إن الحسيابات
ّ
املصنفية ومحتوياتهيا لين تكون
ضمين أنظمية التوصيية باملنصة،
ممّا يعني أن احتميال رؤية القراء
ملنشوراتهم سيكون أقل.
ويطبيق كل مين فيسيبوك وغوغل
املاليك ملوقيع يوتييوب سياسية
مشيابهة مليا تقيوم بيه تويير
بخصيوص عيدم قبيول اإلعانات
من وسيائل اإلعيام التي تسييطر
الدولة عليها ،بينما يحظر فيسبوك
حسابات وسائل اإلعام الحكومية
مين اإلعيان املوجّ يه إىل الجمهور
األمركي ملخاوف بشأن املعلومات
السياسيية التيي يتيم التاعب بها
قبل االنتخابات يف نوفمرب.
وقيال ممثليو يوتييوب إن الرشكة
تسيتخدم عامية ممييزة لتحدييد
املنافيذ التيي تمولهيا الدولية
وإعاناتهيا .ويبيدو أن جهيود
التصنيف جاءت يف الوقت املناسيب
ملواجهية تدخل الحكومية .فعندما
وقف كبيار املسيؤولن التنفيذين
يف فيسيبوك وغوغيل أميام لجنية
مكافحة االحتيكار بالكونغرس يف
يوليو ،كان
عليهيم اإلجابية عين أسيئلة حول
كيفيية معالجية منصاتهيم
للمعلومات املضللية .ودعا تحقيق
برملانيي بريطانيي منفصيل إىل
تأسييس جهة تنظيمية مسيتقلة
لفرض قاعدة أخاقية إلزامية عىل
الرشكات التي يُنظر إليها عىل أنها
تس ّهل انتشيار “األخبار املضللة”،
مع القدرة عىل رفع دعاوى قانونية
ضدها بسبب االنتهاكات.
وأيد مؤسس رشكة مايكروسوفت

بيل غيتس هذه املسياءلة لرشكات
اإلنرنت ،وقيال إن رشكات التقنية
“تسيتحق” هذا النوع من التدقيق
اليذي واجهتيه خيال جلسيات
االسيتماع يف الكونغيرس ،وفيق
ترصيحات له مع إذاعة “آرمتشر
إكسربت”.
وأضياف “إن كنيت ناجحيا مثييل
أو مثيل أي من هؤالء األشيخاص،
فأنيت تسيتحق أسيئلة فظة وغر
عادلية وصعبية” .وتابيع “يحيق
للحكومية انتقيادك .وهيذا النيوع
من االسيتجواب القيايس يأتي مع
املنطقة الناجحية للغاية ،وال بأس
يف ذلك”.
ويقيول العدييد مين املراقبين
والعاملن يف املنافيذ اإلعامية التي
خضعيت ملثيل هيذه التصنيفيات
إن العمليية تفتقير إىل الشيفافية.
فقيد قيال البعيض إنهم ييرون أن
التسيميات مهينية بينميا رحيب
آخيرون بهيا ،مشيرين إىل قدرتها
عىل توفر الشفافية للمستخدمن
يف ما يتعلق بمصدر املعلومات.
وتع ّد شبكة الجزيرة اإلخبارية التي
تمولها الدوحة إحدى وسائل اإلعام
التيي سيتخضع لهيذا التصنييف،
فعىل الرغم من أن الحسيابات التي
ّ
تصنف بعد ،إال أن
تديرها القناة لم
ممثليها قالوا إن هذا قد يتغر دون
سابق إنذار.
وقال أنيدرو كونشسيكي ،الرشيك
يف “يس.إل.إس” سيراتيجيز التيي
مثليت الجزييرة يف املناقشيات مع
فيسيبوك ،إن “هنياك فرقيا كبرا
بين تصنييف يوتيوب وفيسيبوك.
فالتمويل الحكومي أمر مثبت لكن
ميدى سييطرة الدولية يبقيى أمرا
ّ
ويتحكم
ال يمكين اإلجماع علييه.
فيسيبوك يف الكثير مميا نيراه

واملحتيوى من حولنا ،مما يزيد من
أهمية قراره وتصنيفاته”.
وأضاف مايكل ويفر ،نائب الرئيس
األول لتطويير األعميال والنميو يف
الجزييرة “يكمن سيبب اعراضنا
ّ
يشيكل الواقع
بقيوة يف أن التصوّر
يف العالم الذي نعيش فيه .إذا جرى
تقويضنيا عيىل منصيات أخيرى،
فيإن تأثير هيذا سييمتد عيرب كل
الرصاعيات الجيوسياسيية التيي
تحيدث يف املنطقة” .فمنيذ ،2017
دعيت اللجنية الرباعيية الخليجية
قطير إىل إغياق القنياة .وقيال إن
التصنيف “قد يكون رضبة قاضية
للشبكة”.
ويرى عدد من الصحفين والخرباء
أن تحدييد مسيتوى تدخيل الدولة
يف وسييلة إعامية معينية يتطلب
خيربة كبرة .وقيال الكثرون إنهم
يوافقون عيىل أهمية دور املنصات
يف معالجة الدعاية والتضليل .ومع
ذلك ،لم يتمكنوا من اإلشارة إىل دليل
عىل تأثر التصنيف .وال يعلمون ما
ّ
يحسن الثقافة اإلعامية أو
إذا كان
يُقليل من انتشيار الدعاية أو ما إذا
كان ّ
يغر الطريقة التي يتفاعل بها
ّ
املصنف.
القراء مع املحتوى

أثناء ذلك ،تتبنى الرشكات تعريفات
مين شيأنها أن تقليل مين ظهور
منافيذ إعامية مختيارة ،وقدرتها
عىل اإلعان ،وكيف يصل الجمهور
إليهيا ويتعامل معها عىل وسيائل
التواصل االجتماعي.
وقيال ماثييو باييز ،مديير
اإلسيراتيجيات الرقميية يف
وكالة صيوت أمركا التيي يمولها
الكونغيرس ،والتيي تنيرش عيىل
حسياباتها عيىل وسيائل التواصل
االجتماعي بيي 47لغية “أعتقد أن
معظمنا يؤيد مساعدة املستخدمن
عىل تحديد مصدر أخبارهم”.
وأفيادت أنيا شييفرين ،الصحفية
السيابقة التيي تديير دراسيات
التكنولوجييا واإلعيام واالتصاالت
يف كلية الشيؤون الدوليية والعامة
بجامعية كولومبييا “أنيا أؤييد
التصنييف .إذا كنت ضيد التنظيم،
فعليك أن تسياند حق املسيتهلك يف
االختييار .ويعترب وضيع العامات
جيزءا مين تسيهيل الختييار
املسيتهلك” .وبدأت رشكة غوغل يف
تحديد املنافيذ “املمولة من الدولة”
عىل يوتيوب يف  ،2018وتعمل اليوم
عىل تصنيف املحتوى من  22دولة.

كردستان العراق من مالذ آمن إىل بيئة تهديد للصحفيني
السليمانية  /متابعة الزوراء:
التظاهيرات قوبليت بيرد قياس مين
قوات األمن ،مع اسيتهداف املراسيلن
الصحفين بشكل متزايد.
ترد حكومية إقليم كردسيتان العراق
عىل التظاهرات املناهضة لها بقسوة،
ميع اسيتهداف املراسيلن الصحفين
بشيكل متزايد أيضا ،وإغاق لوسائل
اإلعيام التيي تغطيهيا ،رغيم وجيود
قوانن تحمي حرية الصحافة ،إال أنه
ال يتم تنفيذها عىل أرض الواقع.
تعاميل السيلطات الكردية يف شيمال
العيراق الصحفيين ووسيائل اإلعام
التيي تغطيي االحتجاجيات املتكررة،
عيىل قيدم املسياواة ميع املتظاهرين
املناهضين للحكومية ،فاالعتقال من
نصيب املراسلن والناشطن املحتجن،
واإلغاق لوسائل اإلعام عقابا لها عىل
نقل أخبار املظاهرات.
وأعيرب صحفييون ومدافعيون عين
حقوق اإلنسان ،أن اإلقليم الذي عرف
عىل مدى عقود بأنه ماذ آمن للفارين
مين الضغيوط يف املناطيق األخيرى
يف البياد ،بيات يميارس انتهياكات
متصاعيدة ضيد حريية الصحافية
والتعبر.
ولعقود ،لجأ العراقييون الفارون من
املجموعات املسيلحة والقبائل ونفوذ
السياسين يف املناطق األخرى يف الباد
إىل هيذه املنطقية التيي تشيهد حاليا
تظاهرات تصاعدت يف األشهر األخرة
ضد حكومة اإلقليم احتجاجا عىل عدم
دفع رواتب موظفي الدولة والتوغات
الركية يف املناطق الحدودية.
ويقيول املتظاهيرون واملدافعيون
عين حقيوق اإلنسيان إن التظاهرات

قوبلت بيرد قاس من قوات األمن ،مع
استهداف املراسلن الصحفين بشكل
متزايد أيضا.
وأفياد مركز مرو للدفياع عن حقوق
الصحفيين يف بيان أنيه “بالرغم من
القوانين التي تضمن حقيوق اإلعام
يف اإلقليم ،إال أنه عند اشيتداد األزمات
السياسيية واالقتصاديية ،تصيب
عملييات التضييق عيىل اإلعام إىل حد
الخنق”.
ً
انتهياكا
وسيجل املركيز نفسيه 88
ضيد  62صحفييا ووسييلة إعيام يف
النصف األول من  ،2020مشيرا إىل أن
الضغوط عىل املراسيلن اشيتدت منذ
منتصف يونيو.
وخال األسيبوع املايض وحده أغلقت
قيوات األمين الكرديية (األسيايش)
بالقوة مكتب قنياة “أن.آر.تي” ،التي
كانيت تغطيي االحتجاجيات يف زاخو
القريبة.
وقال هونر إحسيان نائب املدير العام
للقناة “بعد منتصيف الليل ،اقتحمت
قيوة مين األسيايش مكتيب قناتنا يف
دهوك وقامت بمصادرة جميع أدوات
العميل الصحيايف واعتقليت مراسيل
القناة يف زاخو أحمد زاخوي ولم يُفرج
عنه حتى اآلن”.
وبعد سياعات ،أغلقت الرشطة مكتب
“أن.آر.تي” يف أربييل عاصمة اإلقليم،
ما أثار سلسيلة مين اإلدانات من قبل
جماعات حقوقية محلية ودولية.
االنقسيام الحزبيي زاد مين ضعيف
الصحافيين وتعرضهيم للمضايقات
واالعتداءات
وكتبت جمعية الدفاع عن الصحافين
“حمايية” أن “هيذا التصعييد يف

املضايقات ضيد ‘أن.آر.تي’ غر عادل
وغير ديمقراطيي ،ويطرح السيؤال
عن سبب خوف السيلطات من املذيع
لدرجة أنها تضطر إىل إغاق مكاتبها”.
وترتبيط جمييع وسيائل اإلعيام يف
املنطقية الكردية تقريبا بشيخصيات
أو أحيزاب سياسيية ،مثلها مثل باقي
أنحاء العراق.
لكن حرييات الصحافة هناك مكفولة
بموجيب قانون صدر يف  ،2009وأثنت
عليه املنظمة غر الحكومية الحقوقية
“فريدوم هاوس” يف ذليك الوقت ملنح
املراسلن “حريات غر مسبوقة”.
وقال الصحفي املسيتقل ياسين طه
“مين الناحيية النظرية يتمتيع إقليم

كردسيتان بهاميش مين الحرية عرب
امتاكيه قانونيا مقبيوال إىل حيد ميا
لتنظيم العمل الصحفي”ٍ.
يف الواقيع ،وجهيت انتقيادات قليلية
إىل النخبية الحاكمية .إال أن الوضيع
االقتصيادي والصحي العيام أصبح ال
يطاق بسبب عدم دفع رواتب موظفي
الدولية منذ أشيهر ،ميا زاد مشياكل
االقتصياد االسيتهاكي اليذي ترضر
بشيدة من عمليات اإلغاق املفروضة
يف أعقاب جائحة كورونا.
وتصاعدت االحتجاجات عىل الفسياد
والهيدر الحكوميي ،عندميا شينت
تركييا هجوما بريا وجوييا نادرا عىل
املسيلحن األكراد يف املنطقة يف يونيو.

وانتقيد كثرون صميت حكومة إقليم
كردسيتان بشيأن العملية واتهموها
بأنهيا تغيض الطيرف عين الغيارات
الدموية.
وقال طيه إن “األوضاع يف كردسيتان
العيراق تتجيه مين سييئ إىل أسيوأ
جيراء تراكيم الفشيل” ،مؤكيدا أن
“االحتجاجات تغييل وال يمكن تكميم
األفواه” .وأضاف أن “إغاق القنوات ال
يمكن أن يكون حا لهذه االنتكاسات
املتواليية عىل ميدى السينوات الثاث
األخرة”.وحيذرت منظميات دولية يف
يونيو من أن حكومة إقليم كردسيتان
كانت تسيتخدم ميواد قانونية تتعلق
بالتشهر والشتم يف قانون العقوبات

وقوانن أخرى الستهداف املتظاهرين
والصحفين.
وبقي ناشيط  29يوما قييد االحتجاز
بسيبب بيث مبيارش الحتجياج عيىل
شبكات التواصل االجتماعي يف يناير.
لكين لم توجه إلييه أي تهمة يف نهاية
املطياف .وأفاد ناشيط عراقيي كردي
آخر أنيه دفع أميواال لألسيايش ليتم
اإلفراج عنه.
وحثت منظمات غر حكومية حكومة
إقليم كردسيتان عىل تعدييل قوانينها
إلزالية “األحيكام الغامضية” التيي
تسيمح بالضغط عىل وسيائل اإلعام
والنشطاء.
وناشيد آخرون األمم املتحيدة .وكتب
سيتة مين أعضياء برمليان بغيداد إىل
مسيؤولة األميم املتحيدة العلييا يف
العيراق جينين هينييس باسيخارت
الجمعية ،لحثهيا عيىل “الضغط عىل
مسيؤويل حكومية إقلييم كردسيتان
الحيرام الحقوق املدنية والسياسيية
للمواطنن”.
وقيال رحمن غريب من مركز “مرو”
إن ضغيط الدولة عىل قنوات مثل “أن.
آر.تي” لن يؤدي إال إىل حشد املزيد من
الجمهور ضد سلطات الدولة.
وأوضيح أن “منيع هيذه القنياة مين
نقيل األعميال والنشياطات املعارضة
للسيلطة ،سييجعل النياس يحاولون
بشتى الطرق والوسائل إيصال رأيهم،
وهيذا سييخلق آالفيا مين ‘أن.آر.تي’
وسيصبح الناس مراسيلن لها يف كل
األماكن”.
وأضياف غرييب أن “زمين التلفزيون
الواحيد والرادييو الواحيد والجرييدة
الواحيدة وىل ولن يعيود ،وكل مواطن

أصبح له تلفزيونه وجريدته والراديو
الخاص به (…) إنهم يسيتطيعون أن
يوصلوا أصواتهم ومطالبهم وآراءهم،
مثلما كانت تفعل قناة ‘أن.آر.تي”.
ووثقيت لجنية حمايية الصحفيين
الدولية ،منذ االستفتاء عىل االستقال،
حاالت احتجاز ومضايقات واعتداءات
وهجمات ارتكبها الحزبان الرئيسيان
ضد الصحفيين (الحزب الديمقراطي
الكردسيتاني الحاكيم ،اليذي يحكيم
منطقتيي أربييل ودهيوك ،واالتحياد
الوطنيي الكردسيتاني ،اليذي يحكيم
منطقة السليمانية).
كما وثقت اللجنة حاالت قتل من قبيل
مقتل الصحفيي كاوا جارمايان الذي
اغتييل انتقاما منه عيىل عمله يف عام
 ،2013وحالة مقتل املراسل الصحفي
وداد حسين يف دهوك التي لم تكشف
السلطات فيها عن الجناة.
ونقليت اللجنية عن أسيوس هاردي،
مؤسيس الصحيفتين الكرديتين
املسيتقلتن “هاوالتيي” و”أوينيى”،
قوليه إن االنقسيام الحزبيي زاد
مين ضعيف الصحفيين وتعرضهيم
للمضايقات واالعتداءات.
وأضاف هياردي أن غياب االسيتقال
الحقيقيي للقضاء يعنيي أن القوانن
التيي يُفيرض أن تحميي الصحفين
إما أنها ال ُتنفذ ،أو أن األحزاب تنفذها
وفقيا ً ملصالحهيا .وأفياد أن األحيزاب
سعت للسيطرة عىل منظمات املجتمع
املدنيي ،بميا فيها نقابية الصحفين،
وهي هيئة تمولها الحكومة تأسست
للدفياع عين حقوق الصحفيين ،مما
ييرك الصحفيين مين دون حمايية
حقيقية.
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“فنطازيات وأشياء أخرى” للقاص امليساني سعدون جبار البيضاني
عبد اهلادي الزعر

ْ
حصلت حالة غثيان وصداع نصفي مع ارتعاش
أطرايف الس�فىل لكونها املرة األوىل التي أغس�ل
فيه�ا دماغي بالصابون الج�ريي وقد انتابتني
حال�ة حي�اء ش�ديدة عندم�ا ش�اهد الجريان
ْ
س�قطت م�ن دماغي التي تحتوي
األزبال التي
عىل أطيان وأمالح ورمال وجمل مبهمة وشبه
مفي�دة وقبل ان ترمي زوجت�ي هذه األزبال يف
ُ
أوضح�ت لها وأم�ام الجريان
برمي�ل القمامة
ان هذه ه�ي أفكاري ويجب االعتن�اء بها وان
تحرض لها مكانا أمين�ا ونظيفا يف ضمريي ثم
تردمه خوف�ا ً من ظهور روائ�ح نتنة قد تؤذي
جرياني وهذا ليس من سلوكي وال من أخالقي
ان أؤذي جريان�ي بأف�كاري ألن قس�م منه�ا
متعف�ن وال يصح نره عىل ه�ذا الحبل الذي
يتوسط الدار املليئة بأشجار السدر– – -
ظه�رت ب�وادر الغرائبي�ة يف االدب العاملي قبل
أكثرم�ن قرن وق�د تالقفها قاصون�ا االفاضل
وجعل�وا م�ن االس�طورة والفنتازي�ا حقيق�ة
مهيمنة يف املخيال ال�ردي املعارص خصوصا ً
بعد التغيري العنيف الذي حصل يف – 2003
فعال�م الي�وم امللتب�س والش�ائك وما يش�وبه
م�ن غراب�ة وال معقولية ه�و بالحقيقة خرق
لقوانني الطبيعة واملنطق وهو ليس بجديد فقد
كتب عنه كافكا — دستوفس�كي — بورخس
— نابوكوب — غوغ�ول — صومائيل بيكت
يف رائعته – يف انتظار كودو وبعض النقاد جعل
— فروي�د –ه�و أول من أس�س ه�ذا املذهب
بطريقته التحليلية –
ولك�ن قصص وفنتازي�ات البيضاني لها طعم
ونكه�ة من ن�وع خ�اص تتلمس م�ن خاللها
حجم امل�رارة والعلقم الذي رافقن�ا منذ اليفاع
وس�يبقى اىل ماش�اء الل�ه وه�ي ليس�ت قراء
للتس�لية وتزجي�ة الوقت بل مناحات وش�جن
مداف باللوعة واالىس –
وقاصن�ا الدؤوب س�عدون جب�ار البيضاني له
العدي�د م�ن القصص القص�رية الت�ي أكتنزت
بالغرابة والجرأة وتميزت بحداثية الطرح حيث

جمع�ت ب�ني الواق�ع واملخيال بأس�لوب طري
وملاح –
فه�و يف رأي�ى املتواض�ع < ق�اص ورس�ام
كاريكاتريي ح�اذق > يف اّن واحد وهذا الرضب
من الف�ن ال يأت�ي اعتباطا؟ ومن اش�رتاطاته
األساسية ((إعطاش القول وإشباع املعنى))
ف�ال يس�مح ه�ذا ( الجن�س) باإلطال�ة فإن�ه
سيمىس للتقريرية أقرب؟
ربما يكون أستاذنا البيضاني مولع بالثنائيات
املتض�ادة :ك — كالذكاء ونقيضه — االس�ود
واالبي�ض — الدال واملدلول — الليل والنهار –
إضافة لخصوبة خياله ووسعة أفقه
بتأن أج�د نوازع ش�تى تتقاطع
فح�ني أق�رأه ٍ
وتتعاش�ق ؛ تتالم�س وتنأى ! رتبه�ا بطريقته
املهذب�ة وأض�اف عليها من رصي�ده الحكائي
فبدت للواقع أقرب –
ورب سائل يقول  :من أين استقى ذلك الثراء؟
والج�واب بس�يط ج�دا :ينح�رص يف حج�م
املعاناة وش�ظف العيش املتف�يش يف مجتمعنا
والالأس�تقرارالذي ّ
بىل به العراق منذ عقود من
السنني العجاف؛ ثم هاجس املوت املجاني الذي

حط ركابه الثقيلة متمثالً بالحروب العبثية —
ولحقه مؤخرا ً — التناحر السيايس والخالفات
الح�ادة م�ن أج�ل املصال�ح الش�خصية ع�ىل
حس�اب املواط�ن املغلوب عىل أم�ره وهاجس
ّ
التغيي�ب واالن�كار املتعم�د للطاق�ات الواعدة
البعيدة ع�ن املركز (*) لكونها س�ومرية املالّ
واملنهل ! و ال ننىس مقص الرقيب ! الذي أرغمه
ليك�ون محتاالً غايته إيص�ال خطابه (بصيغة
التورية والتالعب باملفردات) حيث كان للرقيب
س�يفا باشطا ً يف الس�نني التي سبقت االحداث
الداراماتيكية عىل بلدنا –
وبعد ه�ذا كل�ه ال�روح الوثابة الت�ي تكمن يف
ذات الق�اص وحبها للتغي�ري وعدم رضاها بما
يحدث وما تل�ك املدونات الردية إال (يافطات
إحتج�اج) لو ش�اء لعلقها كم�ا الالفتات عىل
جدران مدينته – املجر – الزاخرة بعبق التاريخ
حي�ث الكواه�ني والش�خاتري والجبيش�ات
والقصب السامق وحكايا املضايف –
قليل من الضوء يكفي:
*********
وس�عدون ليس مولع�ا ً بالحديث ع�ن األزمات

ولم ينصب نفس�ه ناطقا ً رسميا ً عنها! ولكنها
تحيطه إحاطة السوار باملعصم
أين ما يلتف�ت يجدها أمامه :يف ف�وارق العمل
الوظيف�ي و يف التباين الحاد بني االش�خاص و
يف البعد الشاسع
بني م�ا يراه ويلمس�ه م�ن س�لبيات وبني ما
ترب�ى عليه فكي�ف نطالب�ه بوص�ف الجنائن
الغناء وخرضته�ا الوارفة الضالل واملاء النمري
وتغريدات البالبل والش�حارير وذاكرته مملوءة
ع�ن اّخرها باألج�داث والفتات النع�ي والعوز
املدقع والبطالة املقنعة وشواهد القبور !
فعوالم الالمعق�ول والغرائبية الردية ظاهرة
أتكا عليها معظم الناطقني بالالتينية وسميت
ب� (الواقعية الس�حرية) وه�ي حد فاصل بني
األسود و األبيض قبل أن يتمازجا ويصبحا لونا ً
– رمادي�ا ً – ولغراب�ة األح�داث وتفردها علينا
أمست مباحة عند روائيينا فوظفها السعداوي
يف فرانكش�تاين يف بغ�داد وإنع�ام كجج�ي يف
الحفيدة وبرهان شاوي يف مرحة بغداد-
وبما أن البيضاني ال يكتب رسودا ً مطولة وهو
يمارس فضا ًء حكائيا ً نوعيا ً عرف به قبل أربعة

عق�ود حتى أمىس له طابعا مميزا وبصمة – –
– لذا أستحق صفة الجدارة –
داخل كل عتمة جمال مختبئ
———-
 – 1فنطازيات :
الغثي�ان والصداع النصف�ي وارتعاش األطراف
السفىل سببه الصابون الجريي! ولم يقف فعل
الجريي لهذا الحد بل سبب موجة حياء قصوى
حني ش�اهد جريان�ه األزبال التي س�قطت من
دماغ�ه وقب�ل أن ترم�ى يف القمامة ق�ال :أنها
أفكاري أعتز بها –
 – 2يف اّخر مزاد علني للنحيب :
فتحوا فمي عنوة وزجوا فيه عبوة بكاء –
 – 3القاص:
بعدم�ا تيق�ن أن الحي�اة أصبح�ت فائضة عن
الحاجة وس�لعة بائ�رة وأنها ليس�ت إال زريبة
تتناطح فيه�ا كائنات مختلفة بنى له كوخا ً ال
تتجاوز مس�احته مس�احة مرحاض – – بنى
الجدران من كتبه بعدما خلع منها حروفها:
الس�اعة الخامسة والعرون — جحيم دانتي
— الجريم�ة والعقاب — مائة عام من العزلة

رحيل ُملهمة الروائي الشهري جابريل جارسيا ماركيز

حول ثقافة التسامح
( القسم الثقايف )
ُ
لست بصد ِد الحديث عن الثقافة الهشة التي تنتجها املناطق
الرخوة التي تعتمد أسلوب التمجيد الفارغ ،واملديح لحدث ال
يس�تحق االلتفات إليه ،وإطالق األلقاب ،وش�هادات التقدير
من مؤسس�ات وجمعي�ات ال يق�رتب التقدير إليه�ا ،ومنح
ال�دروع التي تحتاج إىل درع يحميها من حاالت اإلفالس التي
ُ
ولس�ت بصدد الكتابة ع�ن الثقافة التي تقدمها
تعاني منه،
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ،فالجميع يعرف أنه�ا بمثابة
صكوك من دون أرصدة يف أغلب األحيان ،وال تخرج عن دائرة
الثقافة الساذجة التي ال ترض أحدا عىل العموم.
نح�ن بص�دد الثقاف�ة املمنهج�ة الس�وداء التي تس�عى إىل
مصادرة القوى العقلية للشعب ملصلحة فئة غايتها الهيمنة
ع�ىل مقدرات�ه وثرواته وحرمان�ه من أبس�ط حقوقه ،نحن
نتحدث ع�ن ثقافة مرمجة له�ا جذوره�ا وأبعادها ،والتي
َ
أمام�ك النخلة العجف�اء لتحجب عنك رؤية البس�تان
تض�ع
َ
العامر بكل صن�وف الخري ،وتقدم لك ال�كأس الطافح باملاء
َ
َ
وتمنح�ك فرصة التخبط
خلفك البحر الهادر،
اآلس�ن لتضع
َ
حريت�ك يف التمتع بضوء
ع�ىل ضوء ش�معة مرتعش لتصادر
َ
رأسك منابع الرفض
الش�مس الذي يغمر الكون ،وتسلب من
وعن�ارص املقاومة لك�ي تلتح�ق بالقطيع ال�ذي ال يفكر إال
بعلف�ه ،ويستس�لم لس�وط ج�الده تحت م�ررات م�ا أنزل
الل�ه بها من س�لطان ،ونح�ن نتحدث عن ثقاف�ة الرتويض
والتدج�ني التي تحيل الناس إىل قطي�ع ال يجيد يف حياته غري
النهي�ق والزعي�ق ،وال يتحدث إال بلغة التلقني ،ثقافة مس�خ
اإلنس�ان بكل ما يحمله من عنف�وان يف مجال الخلق واإلبداع
ووضعه يف أقفاص الببغاوات من أجل السيطرة عليه ،ودفعه
إىل كل االتجاه�ات التي تحقق أحالم الطغاة الذين يصادرون
الهوية الوطنية من أجل البقاء ،ثقافة الغش والعنف والقهر
والتخوي�ن والتهميش والعنرصية من أجل اإلطاحة بالهوية
الوطنية للشعوب.
نتح�دث عن ثقاف�ة قذرة تعتم�د الدع�ارة الفكري�ة ،والزنا
اإليديولوج�ي من أج�ل بقاء الفقراء يف مس�تنقعات التخلف
واالنحطاط .
هذه الثقافة التي ينتهجها ربابنة الكذب ،ويرعاها سمارسة
الغ�ش ،إذا ما كتب لها النجاح (ال س�امح الله) فس�تنخر يف
جس�د املجتم�ع ،وتحيله إىل رم�اد ،وعندها س�يكون املايض
والحارض واملستقبل يف مهب الريح.

متابعة :
ْ
رحلت مرسيدس بارشا «أرملة ماركيز»
وملهمته ،وكانا تزوجا يف  1958وعاشا
مع�ا ً حتى وف�اة الكاتب ع�ام ...2014
وأش�ار مركي�ز إىل مرس�يدس يف الكثري
م�ن أعماله ،وذكر اس�مها الصحيح يف
رواية «مئة عام من العزلة» ...وأهداها
روايته الفريدة «الحب يف زمن الكولريا»،
بجملة« :إىل مرسيدس ،طبعا»...
اس�طورة العالقة الزوجية بني «غابو»
ومرس�يدس تكمن يف كتاب�ة «مئة عام
من العزلة» وشهرتها األدبية ،اذ تحدث
كاتبو الس�رية الذاتية ملاركيز عن الدور
الذي لعبته مرس�يدس يف أثن�اء تأليفه
روايته ،اذ تف�رغ لكتابة العمل امللحمي
بينما تولت الزوجة مهمة إدارة ش�ؤون
األرسة االقتصادي�ة يف تل�ك الفرتة التي
امتدت ل� 18شهراً.
وأبعد م�ن ذلك ،أبعد من ص�ر الزوجة
عىل ال�زوج ،يف مدينة «نيو مكس�يكو»
املكس�يكية ،بالتحدي�د أم�ام مكت�ب
ً
واقفا
الريد ع�ام  .1966كان «غاب�و»
هو ومرس�يدس بهدف إرس�ال نسخة
من الرواية بع�د أن انتهى من كتابتها،
إىل دار الن�ر «س�ود أمريكان�ا» يف
العاصم�ة األرجنتيني�ة .وتش�كلت من
 510صفح�ات ،وبع�د وزن موظ�ف

يف شارع
املتنيب

الري�د للصفح�ات وحس�اب التكلف�ة
كان�ت  85بيزو ،ولس�وء الح�ظ كل ما
كان يملك�ه هو زوجته  50بيزو ،وبعد
التفكري خرجا بحل وهو تقسيم الرواية
إىل جزئ�ني وقاموا بإرس�ال الجزء األول
م�ن الرواي�ة ،وعادا إىل املن�زل بالنصف
الثاني.
وبحس�ب الحكاي�ة املاركيزي�ة ،بع�د
عودتهما إىل منزلهم�ا ظال يبحثان عن
أي يشء يمك�ن رهن�ه ليحص�ال ع�ىل
ثمن إرس�ال الجزء الثاني م�ن الرواية،
فل�م يجدا س�وى اآللة الكاتب�ة ،لكنهم
رسي ًع�ا تخلّ�وا عن تل�ك الفك�رة ،فهي
مص�در رزقه�م الوحيد ،وبع�د التفكري

يف االق�رتاض من األصدقاء لم يجدا أحد
ل�م يقرتضا من�ه طيلة الس�نة ونصف
الس�نة املاضي�ة .حس�مت مرس�يدس
األم�ر باقرتاحه�ا رهن خات�م زواجها،
لك�ن ماركيز رف�ض بش�دة تنفيذ تلك
الفكرة ف�رأى أن رهن خاتم الزواج فأل
س�يئ ،لكن مرس�يدس أرصت ونفذت
اقرتاحه�ا ،وبع�د ره�ن الخات�م أصبح
معهم�ا ثمن إرس�ال الج�زء الثاني من
الرواية وفاض منه ً
أيضا ،وبالفعل ذهبا
إلرس�ال نصف الرواية الثاني بعد ثالثة
أيام من إرس�ال نصفه�ا األول« .اليشء
الوحي�د ال�ذي ينقصن�ا ه�و أن تك�ون
الرواية جيدة» ..كانت جملة مرسيدس

نهاية لحياة «املعاناة» التي تحملتها يف
س�بيل الوصول اىل حلم مش�رتك بينها
وبني ماركيز.
بع�د ن�ر الرواي�ة ع�ام  1967تجاوز
ع�دد طبعاتها ال��  53مليون نس�خة،
كم�ا تمت ترجمتها إىل أكثر من  30لغة
مختلفة ،كما حصل ماركيز عىل جائزة
نوبل ل�آداب عن تلك الرواي�ة ،وراجت
اس�طورة أنه ل�وال خاتم مرس�يدس ملا
خرجت الرواية اىل النور.
وكان ماركي�ز تعرف اىل مرس�يدس ،يف
أثن�اء زيارة لوالديه .يق�ول ماركيز إنه
وج�د فيها “أكثر إنس�ان ممت�ع قابله
يف حيات�ه” ،وبعد تخرجه من الليس�يه
ناس�يونال ،أخ�ذ إج�ازة قص�رية م�ع
والديه قبل الذهاب إىل الجامعة ،يف أثناء
تلك الف�رتة طلب يدها لل�زواج .وافقت
ع�ىل رشط أن تنه�ي دراس�تها أوالً...
ومرس�يدس بحس�ب املعلوم�ات ه�ي
حفيدة جد مرصي ولد يف اإلسكندرية...
قالت مرس�يس ملجلة كولومبية إن ذلك
الج�د املهاج�ر م�ن اإلس�كندرية «كان
ً
مرصي�ا خالص�ا ً ( )..كان يحملن�ي
ع�ىل كتفي�ه أللعب ،وكذل�ك يف حضنه.
وكان يغن�ي يل بالعرب�ي ،ودائما يرتدي
القطنيات البيضاء ،وكان يملك س�اعة
من ذهب ويضع قبعة قش عىل رأسه.

ســـــــعد الســــــمرمد

من الحرف
والسائلني،
والفراشات
ال تقرب الغصن،
يسأل السومري
عن جنة مدوّرة
حاضنة للضوء
واالنحناء املقدس
عن ّ
صفه يف املستنرصيّة
ّ
وعن معلمه الذي مات يف

االنفجار
األخري
غادرت املدينة شوارعها
واملحطات فارغة من الناس
يف شارع املتنبّي
ّ
سومري وحيد
كان ثمة
يفتش بني املزابل
عن نجمة سقطت
وعن قمر
آيل للسقوط

ّ
السومري
يقف
يف شارع املتنبّي
فريى الوجوه
مبتلة بالخسارة
واالحتالل
يرى القوارب
نائمة عىل الجرف
واملدارس خالية

ملحمة كلكامش ،لالطفال نصيب منها ..الشعر القديم يف أدب الطفل
السيد جنم

لق ْد اهت�م القدم�اء والش�عراء منهم بالطف�ل ،وربما
م�ن دون الوع�ي املبارش أو حتى االهتم�ام بدرج هذه
القصيدة أو تلك ضمن ما يسمى اآلن ب�»أدب الطفل».
وق�د عرف القدم�اء أدب الصغار س�واء يف الالتينية أو
العربي�ة أو غريها م�ن اللغات .وربما أه�م ما تميز به
هذا الل�ون من األدب ه�و :الحرص ع�ىل رسد املواعظ
التعليمية ،إبراز القيم والتعاليم األخالقية والدينية.
ربما من أش�هر تلك النماذج..مواعظ لقمان ،حكايات
أيس�وب ،وحكاي�ات بتاح حوت�ب (امل�رصي القديم)-
وأعم�ال «وايبور»..وغريها .وربما املأخذ الش�ائع اآلن
ح�ول تلك األعمال ...فضال ع�ن املبارشة ،هو مخاطبة
الطفل وكأنه رجل صغري ،ولم يلتفتوا إىل طبيعة تكوينه
النفيس واالجتماعي وخصائص مراحله العمرية.
وق�د الح�ظ البع�ض (ومنهم أحم�د س�ويلم يف كتابه
أطفالنا يف عيون الش�عراء) أن اكتش�اف آل�ة الطباعة
أعطى دفع�ا جديدا وجادا يف مجال أدب الطفل عموما،
وزادت الصيح�ة ب�رضورة طباع�ة الكت�اب الخ�اص
بالطفل .ووجدت الدعوة صداه�ا ،فكانت كتب الطفل

— طبل م�ن صفيح بعد ماكم�ل البناء جلس
وسطه وأرضم النار فيه –
 – 4حصاد :
ي�دى الصدئ�ة منقض�ة ع�ىل منج�ل معقوف
يعاني من تس�وس يف بعض أسنانه إال انه ظل
يهذي طول النهار حتى حصاد اّخر س�نبلة من
جوع –
-5حرية :
ثالثة تمنوا التفريط بأعمارهم — انتحر االول
فأقيم له نصب تذكاري وسط املدينة — انتحر
الثاني بمرور سنة عىل انتحار صديقه فقامت
البلدية بحرق جثته ورميها يف مجاري الرصف
الصح�ي — اختار الثالث ب�ني االنتحار واملوت
فاختار املوت نكاية بالحياة –
 – 6لكي يرر املدفع املنكر يف الحرب هزيمته
يف املعركة — نصب نفسه مدفعا ً لإلفطار –
 -7جلسة عائلية /بعيدا عن النهر وو و و و –
==========
ترتاوح قصص البيضاني بني القصة القصرية
ج�دا ً والومض�ة وه�ذا الجنس لي�س هينا ً كما
يظن�ه البع�ض فه�و موهب�ة وادراك للمعاني
املس�ترتة م�ا وراء الس�طور وه�و م�ا ع�رف
اصطالحا ب�(امليتافكشن) خصوصا ً اذا ازدانت
النصوص بالتكثيف والرتكيز وتحقيق املفارقة
اللغوية من دون االخالل بمستلزمات الرد-
وبرغ�م قرصها نجد االبهار والدهش�ة وحجم
املسكوت عنه ظاهرا ً ال مناص منه؟
تعرف�ت ع�ىل البيضاني منذ خم�س وعرين
التق ب�ه لحد
س�نة من خ�الل الس�طور ول�م ِ
الس�اعة! س�حرني بكتاباته يف ذاك�رة مدينته
— املجر– أس�واقها محالتها مقاهيها ناسها
الوادعني البس�طاء وكان صادقا كل الصدق يف
الوصف –
تتميز مدون�ات قاصنا بالحواري�ة الصامتة ذات
الصوت الواحد فمن خالل – كوة – صغرية بحجم
الكف يلج بهدوء وبمعيته مفردات منتقاة بعناية
وغاية مرسومة سلفاً؛ ورسعان ما تفد األصوات
ً
معلنة املشاركة .
من كل حدب

يف الق�رن الس�ابع عر املي�الدي الخاص�ة بالطفل...
والحافل�ة بقي�م الوعظ واإلرش�اد ،كم�ا اعتمدت عىل
األصول الش�عبية...فحفلت مواضيع الشيطان والجن
والسحر.
وىف منتص�ف الق�رن الثامن ع�ر املي�الدي ...ظهرت
كتاب�ات «جون نيوب�ري» حيث كانت كتب�ه متضمنة
بعض الص�ور الجذاب�ة التي تجعل من الكتاب س�لعة

مرغوب�ة للطفل الصغ�ري ..باإلضافة إىل ال�ورق الجيد
واإلخراج الفني الجيد..والذي ربما يفوق كتب الكبار.
وشهد القرن التاسع عر مولد واحد من أهم من كتبوا
يف أدب الطفل يف العالم ،وهو الروائي الدينماركي «هانز
أندرس�ون» (أش�هر أعماله :البطة القبيحة -عسكري
الصفي�ح الش�جاع -ع�روس البح�ر الصغ�ري -الحذاء
األحمر .)...وربما راج أدب الطفل من بعدة بحيث وجد
املتخصص فيه من الشعراء والروائيني.
وإذا كان�ت الكتابة للطف�ل يلزم معه�ا توافر :معرفة
األص�ول والقواع�د الرتبوية والنفس�ية للطف�ل ..فهم
أصول فني�ة ملزمة ملخاطب�ة الطف�ل ..والحرص عىل
مواصف�ات خاص�ة للكتاب املادي املق�دم للطفل .فان
الشعر يف أدب الطفل له نفس الخصائص واألهمية.
لذا يلزم اإلش�ارة إىل قواعد فنية عامة يجب توافرها يف
الكتابة للطفل والش�عر منه خصوصا ،وهي مزيج بني
اللغة املستخدمة ،والطفل نفسه:
 ..لغ�ة الكتابة للطفل تعتمد عىل املحسوس�ات املادية
واملرئي�ة ،ولفظ املج�ردات ..فال يقال كلم�ة العدالة أو
الص�دق مث�ال ،يفضل أن املوق�ف أو الح�دث أو املعنى

الشعري يتكفل بتوصيل هذا املعنى.
 ..غالب�ا ما يتصف الطف�ل بصفات خاصة لكل مرحلة
سنية :قبل السادسة ،حتى التاسعة ،حتى الثانية عر،
حتى الثامنة عرة .ولكل مرحلة خصائصها النفسية
والرتبوية .وعىل ش�اعر أو كاتب الطف�ل مراعاة ذلك..
حيث الطفل قبل السادسة يتصف باألنانية واستخدام
كلمة «أنا» مع ضمري املتكلم غالبا..وهكذا لكل مرحلة
خصائصها.
..كما يجب أن تتس�م لغة الطفل بالبساطة والوضوح،
وإيصال الفكرة بأقل عدد من الكلمات ،ثم التكرار غري
املبارش...ويمكن مراعاة مفردات الطفل الخاصة ،التي
قد تختلف من طفل يف بيئة ما عن آخر..
وهذه الخصائص يجب مراعاتها حتى يتمكن الصغري
م�ن قراءة كتبه.أما عن «الش�عر» تحدي�دا ،فقد الحظ
العلم�اء قابلي�ة الطف�ل لتقب�ل املوس�يقى والش�عر،
والشعر له إيقاع موسيقى بالدرجة األوىل .وربما يرجع
لهذا الس�بب كثرة ما كتب ش�عرا للطف�ل طوال تاريخ
الحضارة اإلنس�اني ..فاإليقاع واملوس�يقى الخارجية
للكلمات لها تأثري ساحر عىل الصغار.
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خيط أبيض

د .عزة بدر

ّ
وي وكأن حياتنا ما عادت
ُتشبهها فيما مىض
وكل يشء لم يعد ومثلما كان عىل فطرته
حتى نسغ الشجر
بل وجذور الصفصاف العتيقة
حتى القمر
يف وجهه مالمح ال ِكر
يف مفرقه بدا
خيط أبيض
وفوق ظهره ضفرية مُ فضضة
إحساسك نفسه
أدركه اآلن
متدفقا من املكامن البعيدة
ب ُدكنة ُزرقة البحار
كاملاء مُ خلخال جدار بناي ٍة قديمة ٍ
وحني كنت تود أن تكون أصغر
تأمل ىف ِع ْق ٍد وربما
يف ِعقدين
أصغر ...أصغر
صبي
مثل
ّ
ُ
كنت وكل ليل ٍة
أمسح فوق ضفرية القمر املفضضة
باللبن
والالفندر
أعق ُد يف كل ضفري ٍة
وردتها الحمراء
ساللة الجذور أرتبها ويف دمي
كل تواريخ الثمر
تبدو يلَّ الدنيا
مثل الصفصافة
جذورها يف األرض
ُ
وترب من يدي
خلود ماء روحها
ال تنحني لل َع ْ
صف
شامخة
ورغم ذلك
فهي ابنة العرين
ظال ُ
وقربا
صبي.
وصبابة وهوى  ,وأنت مثلما كنت
ّ
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تدبري منزلي

حنو مستقبل افضل ..هلا

للحفاظ على برودة املنزل يف الصيف

لك أن خطيبك غري مناسب
عالمات تكشف ِ

ُ
يقول�ون أن الح�ب أعم�ى ،ألن عقل�ك
ً
غارق�ا يف هرمون�ات الس�عادة
يك�ون
التي يتس�بب فيها الح�ب ،مما يعرقل
مه�ارات الفه�م واالس�تنتاج وتجميع
املواق�ف م ًع�ا ،لذا تعريف ع�ى العامات
الت�ي جمعها خرباء العاقات ،والتي إن
تواج�دت يف خطيب�ك ،فربم�ا هو ليس
الشخص املناسب لك.
ال تش�عرين بالثق�ة يف نفس�ك وه�و
موجود
خطيبك كث�ري االنتقاد ،تش�عرين معه
دائمً�ا بقل�ة ثق�ة يف مظه�رك وفيم�ا
تقولن ،ياحظ أصغر األشياء وينتقدك
عليه�ا ،مما يجعلك قلق�ة طوال الوقت
معه.
ال يلتزم بكلمته
األش�ياء يف جهاز منزلكم تأتي عى غري
النحو املتفق عليه ،ودائمًا يعدك بأشياء
ث�م يمطرك بأس�باب وأع�ذار وظروف
منعته من الوفاء بوعده.
إذا س�ألك أحدهم إن كنت سعيدة معه،
ال يمكن�ك ق�ول نعم برسع�ة وحماس
وبدون تردد
عائلت�ك وأصدق�اؤك ال يحبون�ه أو ال
يحبهم
أرستك تحبك وتعرفك أكثر من أي دائرة
اجتماعي�ة أخ�رى ،فإن كان�ت األرسة

غري مرحبة ،أو دائرة أصدقائك املقربن
ال يقبلون�ه بينهم ،أو ينتقدوه بش�دة،
فربما هذا بس�بب ع�دم اقتناعهم بأنه
جدير ب�ك ،أو كون�ه يغري م�ن طباعك
بش�دة ،ولألمر نفس الوق�ع يف حالة لم
يك�ن هو مرح ًبا بأرست�ك أو أصدقائك،
فهو غري مناس�ب للطبقة االجتماعية
التي انت منها ،وال يستطيع التألف مع
أقرب األشخاص لك.
يحاول بشدة أن يغري من طباعك
الرشيك املناس�ب لك سيقبلك كما أنت،

املطبخ ..
املقادير :
الزبدة :كوب ونصف (ليّنة)
س�كر البودرة :ثاث أرباع الكوب
(ناعم)
البيض 2 :حبة (كبري الحجم)
الفانيليا :ملعقة صغرية
دقيق 3 :أكواب ونصف
بيكن�ج ب�ودر :نص�ف ملعق�ة
صغرية
ملح :ربع ملعقة صغرية
صنوبر :نصف كوب
س�كر الب�ودرة :حس�ب الرغب�ة
(ناعم ،للتزين)

إما الش�خص املختلف عن�ك يف الطباع،
س�يحاول أن يغري فيك لتشبهي طباعه
أكث�ر ،مم�ا س�يجعلك م�ع الوق�ت ال
تشبهن نفس�ك ،وتائهة بن ما تحبن
وما يريده هو ل�ك أو يحبك أن تفعليه،
ق�د يتعلق األم�ر بثياب�ك وطبيعتها ،أو
باسلوب حديثك.
مشاجراتكما كثرية ويومية
ً
أحيانا تكون مفيدة وتعرفك
الشجارات
أكثر عى الط�رف اآلخر ،إال أن تكرارها
بش�كل يومي ،وبدون أسباب حقيقية

تس�تدعي الش�جار ،يف ه�ذه الح�ال
تتح�ول العاقة بس�بب الش�جارات إىل
ضغط عليك وعى طبيعة يومك.
يجعلك تنتظرين
دائمً�ا لدي�ه إلتزام�ات أخ�رى أهم من
التحدث إليك ،دائما من يجعلك تنتظرين
وصول�ه أو وق�ت فراغ�ه أو انته�اء
مواعيده املهمة ،وال يضع لقاءاته معك
وأحاديثكم�ا أولوية أب� ًدا ،وهذا مؤرش
قوي عى حجم مش�اعره لك وش�وقه
ً
مؤرشا
للتحدث إلي�ك ،كذلك قد يك�ون

قو ًي�ا ع�ى ضمان�ه لوج�ودك الدائ�م
وتوقف�ه عن بذل أي مجهود لرؤيتك أو
التحدث إليك.
تبذل�ن مجه�و ًدا يف تدليل�ه أكث�ر مما
تبذلن لنفسك
هو صعب اإلرضاء ً
ج�دا وال يعجبه أي
يشء بس�هولة ،تبذلن مجه�و ًدا كب ً
ريا
يف إرض�اءه أو مصالحت�ه أو مج�رد
تمرير مقابلة معه عى خري ،مما يعني
أن�ه من عال�م متخلف ع�ن عاملك ،وأن
العاقة مرهقة بالنس�بة لك ،وتصعب
عليك االهتمام بنفسك.
تشعرين بالتعب واإلرهاق طوال الوقت
وال تبتس�من أو تمارس�ن م�ا تحبيه
ويبهجك بنفس القدر السابق الرتباطك
به.ال تجمعكم أية اهتمامات مشرتكة.
هو شخص شديد التمركز حول ذاته.
كل أحاديثكما حوله وحول مش�كاته
وحياته ومش�اعره ،هو من يختار كل
يشء ويح�دد أماك�ن خروجكم�ا م ًعا،
ً
وفق�ا الحتياجاته وتفضياته ،ال يفكر
يف مش�كاتك أو ظروف�ك ،وال يتاب�ع
تطورات املش�كات التي تحكيها له ،ال
يستمع لك باإلمعان املطلوب.ال يمكنك
تخيل ش�كل املس�تقبل معه.تتجادلون
دائمً�ا ح�ول نف�س املش�كات.أصبح
أداؤك اسوأ يف العديد من النواحي.

بسكويت بالصنوبر
طريقة التحضري
 .1ثبّتي الرف الش�بكي األوس�ط
ّ
وس�خنيه
الخ�اص بالف�رن،
ع�ى ح�رارة  160درج�ة مئوية.
احرضي صواني قصرية الحافة،
وضع�ي يف داخله�ا أقس�اما ً م�ن
ورق الزبدة.
 .2يف وعاء الخ�اط ،ضعي الزبدة
والس�كر ،ثبتي مرضب التقليب،
ّ
ش�غليه عى رسعة متوسطة مل ّدة
 3دقائ�ق ،إىل أن يصب�ح الخلي�ط
ّ
كريميا ً
وهش القوام.
 .3أضيف�ي البي�ض والفانيلي�ا،

شغليه ليختفي البيض.
 .4أضيف�ي الدقي�ق و»البايكن�ج
باودر» وامللح ،وشغليه عى رسعة
متوس�طة إىل أن يختف�ي الدقيق،
وتتك�وّن عجين�ة متماس�كة
وناعمة.
 .5ع�ى س�طح منث�ور الدقي�ق
ّ
بالنش�ابة إىل
عليه ،م ّدي العجينة
ً
سماكة  5ملليمرتات تقريبا ،وذلك
عرب اس�تخدام ّ
قطاعة بس�كويت
مس�تديرة مق�اس  2.5بوص�ة،
ّ
وقطعيه�ا إىل دوائر .ث�م ،ضعيها
يف الصوان�ي م�ع ت�رك مس�افة

سنتيمرتين بن كل دائرة وأخرى.
 .6و ّزع�ي حب�ات الصنوب�ر عى
س�طح العجين�ة ،م�ع الضغ�ط
عليها ّ
بخفة لتلتصق بالعجينة.
 .7ضع�ي الصوان�ي يف الفرن ملدة
 12دقيق�ة ،إىل أن يصب�ح ق�اع
البسكويت ذهبي اللون.
 .8أخرجي البسكويت من الفرن،
ً
قلي�ا،
دعي�ه يف الصوان�ي لي�ربد
وضع�ي البس�كويت ع�ى ش�بك
معدني ليربد تماما ً.
 .9ضع�ي البس�كويت يف طب�ق
التقديم ،وانثري سكر البودرة.

لاس�تمتاع بأج�واء منعش�ة يف
ِ
املنزل خ�ال الصيف ،نق ّدم بعض
النصائح لتربيد املنزل طبيعيا ً:
*تحجب الس�تائر املش�غولة من
القماش الس�ميك أش ّعة الشمس
القوي�ة .بدوره�ا ،تح� ّد النواف�ذ
العاكس�ة للض�وء م�ن ح�رارة
الشمس.
*تحاف�ظ األقمش�ة القطني�ة،
خصوص�ا ً يف غرف�ة الن�وم ،ع�ى
برودة الجسم أثناء النوم.
* يستحس�ن تهوئ�ة املن�زل ،من
خال فتح نواف�ذ الغرف واألبواب
الداخلية ،يوميا ً لبعض الوقت.
ّ
الش�فاط يف املطب�خ
* يُخلّ�ص
م�ن اله�واء الس�اخن الناتج عن
الطهي.

* تعم�ل النبات�ات واألش�جار
ّ
كمظ�ات طبيعية ،يف املس�احات
املفتوحة.
* ي ّ
ُفض�ل فص�ل األجه�زة
اإللكرتونية عن مصادر الكهرباء،
فور االنتهاء من استعمالها.

لطلة ابهى....

بـ 4حيل سهلة متنعني سيالن اآليالنري
يف أيام الصيف

مِ �ن ّ
منا ال تح�ب تطبيق اآلياين�ر؟ اآلياين�ر يمنح النظرات س�حرا ً ال
يضاه�ى ،لكنه يفرض خال فصل الصيف تحديا ً كبرياً ،وهو س�يانه.
وم�ا ال تعرف�ه الكثريات هو أن�ه يمكن تخطي هذه املش�كلة من خال
اتب�اع بع�ض التعليم�ات
سهلة التطبيق.
 1يج�ب اختي�ار اآلياينر
برتكيب�ة مض�ادة للماء.
وهكذا ال يمك�ن أن يتأثر
الخ�ط الس�احر ف�وق
عيني�ك بالتع�رّق .وم�ن
األفض�ل يف ه�ذه الحال�ة
أيض�ا ً اس�تخدام الج�ل
الجاف غري السائل.
 2تطبيق حيلة ذكية تقوم عى رسم خط بقلم أسود جاف فوق الجفن
قبل تطبيق خط اآلياينر ثم رس�م حدوده بالقلم نفس�ه .فهذا يس�اعد
عى ثباته ويمنع سيانه ملدة طويلة خال النهار.
 3األفضل تطبيق أساس العيون عى الجفن قبل رسم خط اآلياينر فهو
يعمل عى تثبيته أيضا ً.
 4ع�دم مل�س العينن بواس�طة أصابع الي�د ،وهو ما يجب ع�دم فعله
إطاقا ً ليس من أجل عدم إفساد شكل املكياج فقط ،بل لتفادي اإلصابة
بالع�دوى الناتجة من فريوس كورونا املس�تجد أيضاً .إذاً ،احريص عى
تطبيق هذه الخطوات السهلة ،واسأيل عن أخرى يمكن أن ترشدك إليها
خبرية الجمال.

سر االعشاب...

كل يوم معلومة

“الدجيافو” ..وأسرار تكرار األحداث نفسها
عندم�ا نك�ون مجتمع�ن م�ع العائل�ة أو
األصدقاء أو حتى عندما نميش يف مكان عام
نش�عر بأن هذا املوقف أو امل�كان قد مر بنا
من قبل ،فق�د يكون الكام نفس�ه واملكان
نفسه ،بعدها نبدأ باسرتجاع املايض والتذكر
وطرح األسئلة عندما نمر بهذا املوقف ربما
يف الحلم أو عند تكرار األحداث نفس�ها ،وال
نبايل إذا قلنا هذا ال�يشء أمام الجميع؛ ألننا
حينه�ا نك�ون متأكدي�ن بأننا مررن�ا بهذا
املوقف من قبل ،فهل لهذه الظاهرة الغريبة
أي تفسري؟
هذا م�ا يحدثنا عنه مختص عل�وم الطاقة
حسام بعلبك يف السطور اآلتية:
بداية يقول األس�تاذ حس�ام“ :حتى اآلن لم
يجد العلماء أي تفسري مقنع لتلك الظاهرة،
لكنهم توصلوا لتفس�ريين بشأنها :األول أن
ذلك يرجع إىل أنه خال تواجدك يف هذا املكان
أو املوق�ف ترتج�م األح�داث إىل إش�ارات يف
األعصاب ،فرتس�ل األعصاب هذه اإلشارات
اىل مرك�ز الذاك�رة القص�رية ليت�م حفظها
هناك ،وقد ترسل األعصاب اإلشارات نفسها
إىل مرك�ز الذاكرة الطويلة بالخطأ فنش�عر
ب�أن هذا املوق�ف قد مررنا به م�ن قبل ،أما
التفس�ري اآلخر فهو أن مخ اإلنسان ينقسم
إىل قسمن ،ونرى كثريا ً أن شخصا ً ما يصاب
يف ح�ادث بإصاب�ة يف الجزء األيم�ن للدماغ
وتس�بب له هذه اإلصابة الش�لل النصفي يف
الجانب األيرس للجس�م ،والعكس إذا أصيب
الج�زء األي�رس من امل�خ يصاب بالش�لل يف
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الجزء األيمن من الجسم”.
وأض�اف“ :اإلنس�ان بطبعه ي�درك األماكن
أو األش�ياء بكا الجزأين ،حيث يعمان مع
بعضهما ،فإذا حدث أن اش�تغل أحد األجزاء
قب�ل اآلخر فإنه يرى امل�كان أو املوقف لكنه
ً
ملم�ا بكل صفات�ه ،وعندما يعمل
ال يكون
الج�زء اآلخر فتكتمل عن�ده الصورة ،ويرى
الج�زء األول الخصائ�ص الت�ي ل�م يره�ا
بمفرده ،ويكون الجزأين يف سباق ليتم دمج
العم�ل م�ع بعضهما البعض ،ف�ريى الجزء
الثان�ي أن هذا املكان قد س�بق أن ش�اهده،

وهذا صحيح ،إذ ش�اهده بواس�طة القسم
األول وكل هذا العمل يحدث يف أجزاء بسيطة
من الثانية”.
وذكر أن مس�ميات الظاهرة املتعارف عليها
يف األوس�اط العلمي�ة والطيب�ة تتمثل يف ما
يأت�ي Deja vecu :ويعن�ي “تم�ت رؤيت�ه
سابقاً” وباإلنجليزية “ ،”Already seenأو
 Deja sentiويعني “تم الش�عور به سابقا ً”
أو “ ،Already feltأو  Deja visiteوه�و
أغرب األنواع ويعني “تمت زيارته س�ابقا ً”
أو “.”Already visited

طبيبك يف بيتك

 4مكمالت غذائية لتعزيز صحة الرجال مع تقدمهم يف العمر
مع تقدم الرجال يف العمر ،يصبح االهتمام بالصحة العامة واللياقة
البدني�ة ،من أكثر األم�ور املهمة التي تحمي من تأثري الش�يخوخة
الخطري عليهم.
وهن�اك  4مكم�ات غذائي�ة ينبغي ع�ى الرجال
تناولها بش�كل منتظم مع تقدمهم يف السن،
حي�ث تعم�ل ع�ى تعزي�ز الصح�ة بطرق
متنوعة وهي:
 املغنس�يوم :يعد هذا املكمل الغذائيرضوريا للجس�م ألنه يسهم يف إنتاج
الطاقة وتط�ور العظام ،باإلضافة إىل
أهميته يف اعتدال ضغط الدم والحفاظ
ع�ى األداء الصحي لعض�ات األعصاب
والقلب.
 أوميغا  :3يشتهر هذا الحمض بأهميتهلصح�ة الدم�اغ والقل�ب باإلضاف�ة إىل دعمه

للعظ�ام والجل�د واملفاص�ل والعي�ون كم�ا أنه يعمل عى تحس�ن
مقاوم�ة االلتهابات وتحس�ن الحاالت املرتبط�ة بمتازمة التمثيل
الغذائي والحصول عى تأثريات تعزز املزاج.
  : Saw Palmettoتكم�ن أهمي�ة ه�ذا املكم�لالغذائي للرجال يف أنه يعمل عى منع تساقط
الشعر لديهم ،حيث أنه يع ّد مصدر طبيعي
لألحماض الدهنية.
 فيتامن (د)  :يساعد هذا الفيتامنع�ى تقوية جهاز املناعة بالجس�م ،
باإلضاف�ة إىل أهميت�ه يف تقليل خطر
اإلصابة بالتهابات الجهاز التنفيس
وإىل جان�ب تن�اول ه�ذه املكم�ات
الغذائي�ة ،يج�ب عى الرجال ممارس�ة
التماري�ن الرياضية وتناول نظام غذائي
يركز عى األطعمة الصحية.

ما مدى خطورة تناول احلامل للبقدونس؟

ُ
يدخ�ل البقدون�س يف الكث�ري من
األمور كالطبخ لنكهته املميزة عى
الطع�ام وصوال إىل اس�تخدامه يف
تحضري العديد من مس�تحرضات
التجميل وع�اج بعض األمراض؛
ملا له من الكث�ري من الفوائد التي
تنعكس عى الجسم.
ويحت�وي البقدون�س ع�ى كمية
كب�رية م�ن الزي�وت الطي�ارة
املفي�دة للجس�م ،وأهمها مركب
املرييستيس�ن ،إىل جانب نس�بة
كبرية م�ن فيتام�ن ( ،)Cضعف
تلك املوجودة يف الليمون.
ولك�ن ..هل من الصح�ي واآلمن
تناول الحامل للبقدونس؟
عن هذا التساؤل ،تجيب أخصائية
التغذي�ة فوزي�ة ج�راد ب�أن
البقدون�س مفيد للحامل بش�كل
كب�ري الحتوائه عى نس�بة كبرية
من املعادن والفيتامينات وبعض
العنارص األخرى ،ولكن يُفضل أن
تتناوله يف الشهر التاسع واألخري
من الحمل فقط؛ إذ يُس�تفاد منه
لتحمي�ة الطلق وترسي�ع عملية
الوالدة.
باملقاب�ل ،يتع�ن عليه�ا االبتعاد

عن تناوله يف األشهر الثاثة األوىل
من حملها؛ إذ يتسبب البقدونس
يف اإلصاب�ة بالتقلص�ات القوي�ة
للرحم ،وقد يسبب نزيفا يصل إىل
حد اإلجهاض.
عصري البقدونس واإلجهاض
ال يتوق�ف األم�ر ع�ى ورق
البقدون�س ،ب�ل إن عص�ريه ل�ه
ال�رضر نفس�ه ،وذل�ك الحتوائه
عى م�ادة األبي�ول التي تتس�بب
بالضغ�ط ع�ى عض�ات الرحم؛
املس�تقبات
ما يؤدي إىل انقباض
ِ
املوج�ودة ع�ى ج�داره ،في�ؤدي
إىل ح�دوث نزي�ف قد يتط�ور إىل

اإلجه�اض أو التس�بب يف الوالدة
املبكرة ومن ثم حدوث تش�وهات
للجنن ،وفق جراد.
وبالنتيج�ة ،البقدونس يمكن أن
يس�بب اإلجهاض أو املخاض قبل
األوان عند تناوله بكميات عالية،
لذل�ك وتح�ت أي س�بب ،يُفرتض
ابتع�اد الحام�ل عن تن�اول مغيل
أوراق البقدونس يف األش�هر األوىل
من الحمل ،واألهم أن ال تس�تمع
لنصائ�ح املحيط�ن به�ا ،الذي�ن
يقنعونه�ا بفائدته يف عاج أماح
وحصوات الكى.
ويؤث�ر عص�ري البقدون�س ع�ى

مس�توى الهيموجلوب�ن يف الدم
بالنس�بة للجنن ،بحس�ب جراد،
وه�ذا ما يجع�ل بنيت�ه ضعيفة،
وبع�د ال�والدة وإرض�اع الطف�ل
رضاع�ة طبيعية ،م�ن املفروض
تقلي�ل تن�اول البقدون�س ق�در
اإلمكان ،لتأثريه عى نس�بة إدرار
الحليب ،ما يضطر األم اللجوء إىل
الحليب الصناعي لطفلها ،وبالتايل
حرمانه من الفوائد التي يحتويها
حليب األم التي ال تحىص.
ً
إذا متى يكون البقدونس آمنا؟
يك�ون البقدون�س الط�ازج أو
املجفف آمنا عى الحامل حس�ب
كميته املوجودة يف الطعام ،فزيت
البقدون�س مث�ا يحت�وي ع�ى
مكونن نشطن يؤثران يف الحمل؛
هم�ا :األبي�ول ،واملرييستيس�ن،
وزيت البقدونس قد يعرب املشيمة
إىل الجن�ن؛ م�ا يس�بب زي�ادة يف
نب�ض القل�ب ،م�ن جه�ة ،ومن
جه�ة أخرى ،قد يكون له تأثريات
الهلوس�ة؛ إذ يس�بب الدوخة ،أو
فق�دان الت�وازن ،أو النوب�ات ،أو
تلف�ا يف الكبد ،ل�ذا ،عليها بالحذر
من تناول كميات كبرية منه.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

جتنب مخسة أطعمة تسبب التهابات داخلية يف اجلسم
َ
هناك أطعمة ربما تتسبب يف إصابة الجسم بالتهابات قوية .فااللتهابات
جزء من رد مناعة الجس�م عى تلك األطعمة .علما أن س�بعن يف املائة
م�ن خايا جه�از املناعة موجودة يف األمعاء .تعرف عى أس�وأ خمس�ة
أطعمة تسب االلتهابات يف الجسم.
البطاط�س املقلية (بون فريت) :تحت�وي البطاطس املقلية عى دهون
اصطناعية متحولة ،التي تعرف أيضا بالدهون التقابلية .ويربط العلماء
ب�ن تناول الدهون التقابلية ووج�ود آالم مزمنة ،ويوصون بالتقليل ما
أمكن من تلك الدهون أو حتى التخيل تماما عن تناولها .وتوجد الدهون
غري املشبعة يف البيتزا املجمدة ،والتورتة والبسكويت والزبدة الصناعية
التي يده�ن بها الخبز.الحلويات :ال يخفى عى أحد مضار الس�كر عى
صح�ة اإلنس�ان .والحلويات بجميع أنواعها تحت�وى عادة عى كميات
كبرية من السكر تدفع نسبة السكر يف الدم ومستوى االنسولن إىل أعى
مس�تويات .كما يس�بب ذلك زيادة كبرية يف نس�بة بروتن الس�يوكتن
الس�كري وجزيئات االلتهابات.األطعمة املجمدة واملشوية أو املحروقة:
عندما تش�وى األطعمة أو تطهى يف درجات حرارة عالية دون استخدام
للماء تحدث تفاعات كيميائية معينة ،تس�بب ارتفاع نس�بة السكر يف
الدم لفرتة أطول .ويف النهاية تسبب أرضارا ،منها مثا التهابات داخلية
يف الجسم.الزيوت النباتية غري املشبعة :زيت الذرة وعباد الشمس وزيت
ف�ول الصويا وزيوت نباتية أخ�رى غنية بأحماض أوميغ�ا  6الدهنية.
واألطعم�ة التي تب�اع يف محات الس�وبر ماركت مليئة به�ذه الدهون.
وحالي�ا تعد أحماض أوميغا  6الدهنية التي تم�ت هيدرجتها مرارا من

أكرب أس�باب االلتهاب�ات .لذلك يجب تقليل كمية الده�ون النباتية التي
يس�تهلكها الش�خص يوميا .وهناك بدائ�ل صحية مثل زي�ت الزيتون
وزي�ت جوز الهند والزبدة الطبيعية .النش�ويات :يكث�ر تناول األطعمة
الغني�ة بالنش�ويات مثل الخبز األبي�ض والفط�ار واملعكرونة وغريها.
وهذه األطعمة تؤثر مثل األطعمة الغنية بالس�كر ،وال يوجد فارق كبري
تقريبا ب�ن تأثري قطعة من الخبز األبيض الفاخر ،وحفنة من الس�كر
عى جس�د الش�خص .وكل هذه املأكوالت ُتصنع أساسا من القمح ،ما
يس�بب التهابات .كم�ا يوجد بالقمح ماد الغلوتن وغريها مما تس�بب
التهابات داخلية للجسم.
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كلمات متقاطعة

مهنيياً :تتحسين األحيوال ويكيون الجيو غير مقلق
ّ
التوتر واالنفعاالت والتشنجات
وتتخلص من
عاطفياً :قد تعيش مشاكسية ما أو تعالج خطأ ً مفاجئا ً أو
تواجه ببعض األخبار املربكة عاطفيا ً
صحيياً :تسيتعني بخيرة أحيد املقربني منيك يف كيفيية القيام
بالتمارين الرياضية املناسبة آلالم الظهر

الثور

مهنيياً :تتخليص مين العراقييل واالضطرابات عىل
مختليف الصعد أو تزيح من دربك معاكسيات كبرة
لكنها تتطلب منك جهدا ً ملحارصتها
عاطفياً :يعجبك شيخص ما وتبذل املستحيل لتنال رضاه،
فتحاول أن تراعي مشاعره أكثر أمام اآلخرين
صحيياً :ال تيدع خييارك يمييل نحو كل ميا قد يعيرّض صحتك
للخطر ،إنتبه وكن واعيا ً

الجوزاء

مهنيياً :تعمل عىل مرشوع جدييد وتحاول أن تكون
متحفظا ً يف خططك لتتجنب املغرضني
عاطفيياً :تخطيط لقضياء أمسيية رومانسيية برفقة
الحبيب تقوي العالقة بينكما وتؤجج املشاعر
صحيياً :الفيرة الصباحية التيي تخصصها ملمارسية الرياضة
تكون مناسبة ومفيدة عىل املدى املنظور

السرطان

مهنياً :تبدو هيادئ املزاج اليوم وتتعامل مع الزمالء
يف العميل بطريقية مريحة جدا ً وتتخليص من كل ما
يزعجك أو يكدر خاطرك
عاطفيياً :تشيعر ّ
أن األمور تحت سييطرتك الييوم ،وتكون
حاسيما ً تجياه بعيض املواقف وإال سياءت التي تحياول تعكر
صفو العالقة بالرشيك.صحياً :سييطر عىل انفعاالتك أمام أفراد
الجميع ،أال يكفيك ما تعانيه يوميا ً يف العمل؟

األسد

مهنياً :ترتياح للتطورات وتبدو مزهوا ً بنفسيك ،قد
تنجيز عمالً يالقي االستحسيان وتختفيي الضغوط
ويطمنئ بالك
عاطفيياً :افتيح باب الحيوار مع الرشيك فقيد يصلح لقاء
بسيط مشكالت قديمة وعالقة بينكما
صحيياً :اسيتعن بمجيالت أو بمنشيورات علميية متخصصية
بالصحة وطبّق إرشاداتها

العذراء

مهنيياً :تعاني ذيول مشيكالت سيابقة ،ميا يتطلّب
منك اهتماما ً خاصا ً ّ
لحل املسيائل وإليجاد تسيويات
مناسبة
عاطفياً :لن تنفعك املواقف الصارمة واملتش ّددة مع الحبيب،
بل تلك الهادئة واملرنة لحل املشاكل
صحياً :مارس الركض الخفييف صباحا ً وأتبعه ببعض حركات
الليونة قبل التوجه إىل العمل

الميزان

مهنياً :الظروف مناسيبة تماميا ً ملواهبك وتطلّعاتك،
وتبقيى األجيواء صافيية جيدا ً ويكيون الدعيم كبرا ً
لتحقيق اإلنجازات
عاطفياً :إذا اتخذت قرارا ً مؤملا ً تكتشيف أن حياتك ستصبح
أفضل بعيده وتقرّر الخيروج من قمقمك وتلبيية دعوات كثرة
تتلقاها.صحياً :بني أن تتقاعس عن ممارسة الرياضة واالكتفاء
باألكل والنوم ،أعتقد أن النتائج لكن تكون إيجابية

العقرب

مهنياً :خيبة أمل مين زميل كنت تثق به ثقة عمياء،
فيزعجك األمر ،وال تلبث أن تقع يف مشيكلة مع بقية
زمالئك
عاطفيياً :الحب ما زال يف دارك وأنت تعيش سيعادة كاملة
مع الرشيك لم تعرفاها منذ مدة طويلة
صحيياًّ :
فكير يف كل خطوة تقدم عليها وتتعليق باملحافظة عىل
صحتك ورشاقت

القوس

مهنياً :تخرج منترصا ً من كل التحديات والصعوبات
التي تواجهك يف العمل
عاطفياً :تشيعر بخيبة أمل بسبب عدم تجاوب الحبيب
ّ
وتجنبه لك وابتعاده عنك
مع مشاعرك
صحياً :حاول أن تضبط أعصابك قدر املسيتطاع ،ووفر جهودك
للنشاطات املفيدة لصحتك

الجدي

ّ
وتتوسيع دائرة اتصاالتك،
مهنياًُ :تفتح أمامك اآلفاق
قد تلبّي دعوة تحمل إليك مفاجأة مهمّة ج ّدا ً
عاطفياً :يمكنك ان تحلم بما تريد عىل الصعيد العاطفي،
ّ
تتلقى الدعوات كما كلمات اإلعجاب
صحيياً :انتبيه إىل ظروفك الصحيّة وال تهمل أي إشيارة ،تحاشَ
االنفعاالت فهي تسبّب رضرا ً للقلب

الدلو

مهنياً :قد يكون حديث عن عقد إمّ ا يُوقع أو يُفسيخ
وتطرأ تغيرات تناسيبك ربما وتجعليك ّ
تتبنى وجهة
نظر جديدة
عاطفيياً :كثرة طلبات الرشيك تدفعك إىل رفض هذا الواقع،
وخصوصا ً أن األمور بلغت حدا ً ال يمكن السكوت عنه
صحيياً :حياول معالجية أوضاعيك بالتيي هي أحسين ،لتكون
الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيا

الحوت

مهنياً :انفراجات عىل الصعيد املهني والوضع املايل ال
ب ّد من أن يصطلح بعض اليشء
عاطفياً :تسير األمور بشكل جيد هذا اليوم مفسحة يف
املجال لتعزيز الروابط وتمتني األسس
صحيياً :تكون قلقا ً ومضطربا ً بانتظيار نتائج فحص الدم الذي
طلبها منك الطبيب للتأكد من أمر ما

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1940الطائيرات الريطانيية تقصيف برلني
للميرة األوىل وذليك ردا عيىل قصيف الطائيرات
األملانيية للنيدن يف الييوم السيابق وذليك خالل
الحرب العاملية الثانية.
 - 1944شيارل ديغيول يدخيل باريس بعيد قيام
قيوات الحلفاء بتحريرھيا يف اليوم السيابق وذلك
أثناء الحرب العاملية الثانية.
 - 1953اندالع ثورة يف مراكش ضد الفرنسيني.
 - 1957االتحاد السيوفيتي يعلن عن نجاح أوىل
تجاربة بإطيالق أول صاروخ عابير للقارات يف
العالم.
 - 1959الرئييس األمريكيي دواييت أيزنھياور
يتعھيد بوقوف الواليات املتحدة إىل جانب األملان
الغربيني من أجل بقائھا حرة وقوية.
 - 1961بورميا تصبيح أول دولية بوذيية يف
العالم.
 - 1976رئييس اليوزراء الفرنيس جاك شيراك
يسيتقيل من منصبة بسيبب خالفات سياسية

بينه وبني الرئيس فالري جيسكار ديستان.
 - 1992انفجيار قنبلة يف مطار ھواري بومدين
الدويل بالجزائر يودي بحياة  12أشخاص وجرح
 125آخرين.
 - 1999بدء الحرب الشيشانية الثانية
 2016افتتاح جرس السلطان سليم األول الذييمر أعيىل مضيق البسيفور بركييا والذي يعد
أطول جرس معلق يف العالم.
مجليس نيواب الشيعب التونييس يمنيح الثقة
لحكومية يوسيف الشياھد الذي أصبيح أصغر
رئيس حكومة يف تاريخ البالد.
 - 2017التحالف العسكري العربي ُيقر بمقتل
مدنييني وأطفيال يف غيارة عىل صنعاء بسيبب
وجود خطأ تقني.
 - 2018زليزال ييرب املنطقية الحدودية بني
العيراق وإيران بقوة وصليت إىل  1.6درجة عىل
مقيياس درجة العزم يؤدي إىل مقتل شيخصني
وإصابة نحو  241آخرين.

قصة جناح

البداية كانت الفتة ممزقة يف ليلة شتوية
“أنا أمتلك موهبيية ربَّيانييية يف صوتي..
أنا مذيييع راديييو سابق ،وقعت يف الكثر
من املتاعب ..أرجييوك! أي مسيياعدة من
طييرفك سيوف أق ِّدرهييا جداً ..شكييرا ً
جزيالً ..فليحفظييك الرب!”
كانيت هيذه هيي الكلميات املكتوبة عىل
ّ
متيرشد Homeless
الفتية يحملهيا رجل
يبدو أنه تجاوز الخمسيينيات ،يقف عىل
قارعية الطريق أمام السييارات يف مدينة
نيويورك يف شتاء العام ..2011
لفيت منظيره أحيد الصحفييني ،فقيام
بتصويير الرجل بكاميرا هاتفه ،واقرب
منه ليسأله عن (هذه املوهبة) التي يزعم
أنها يف صوتيه ،وهو يحر بعض العملة
ليعطيهيا ليه ،فاسيتمع إىل هيذا الصوت
املذهل:
رفيع الصحفيي الفيدييو عيىل يوتييوب
فحصد عددا ً هائالً من املشاهدات ،وجعل
وسيائل اإلعيالم األمريكية تتحيدث عنه،
ليظهير للمجتميع صيوت إذاعيي جديد
ومختلف كليا ً اسيمه“ :تييد ويلييامز”..
أحد أشهيير املذيعني األمريكيني الحاليني،
وأبييرزهيم يف أداء اإلعالنيات الصوتيية
ألكر املنتجييات العاملية..
هيذه الوقفية يف قارعية الطرييق كانيت
طويلية ليم تكين محيض صدفية ،بيل
استمرت أياما ً طويلة ،كحل وحيد للرجل

رأيس
1ييرى صديقه وعدوه بعني واحدة
 oمن أشهر العبي الكرة االنجليز
2عقل  oفاكهة مفضلة عند قدماء
الرومان
3يحمل الرسائل  oوكالة فضاء
4رقصة بدوية يف جنوب فلسيطني
تشبه الدبكة
5تعيب وسيعى  oوجبية ميا قبل
الصوم  oياسني
6قالهيا أرخمييدس عندما توصل
لقانيون اإلزاحة  oحالة انسيانية
قاتلها الله
7العدد عرشة فما فوق  oحرامي o
موسيقى (معكوسة)
8حرف عطف للرتيب والراخي o
أضف وأكثر  oمصباح
9من أسيماء السييف ومن يفصل
بني الحق والباطل  oثلثا أنف
10سيدة الشاشة العربية

غزل عراقي
قطعه امن َ
الكمر لو شال ردنه
وما نفرك ساعه ابيوم ردنه
يربي ازغار اَن َه اوياه ردنه
حتى ابال حرج نكعد سويه
----------َخلص عمري وال صاحب وفايل
وزماني صلف مو طيب وفايل
اريد اسأل املهاجر وفايل
عسه يدعويل ابهاي القضيه
----------مالك يازمن وياي مالَك!
قسيت اوياي َجني ارسقت مالك
اَنه ابدنياي بس الحزن مالِك
َ
وانت اترادف البلوه عليه

من الفيسبوك

اليذي قيى عميره تقريبيا ً كليه يراوح
ميا بيني “إدميان الكحيول واملخيدرات”
و”االعتقيال والسيجن” ،و”التسيكع يف
الطرقات والتسيوّل من املارة” ،ومع ذلك؛
كان يعرف طوال الوقت أنه موهوب ،وأنه
باإلميكان العودة للحياة ميرة أخرى؛ بعد
أن تخطى الخمسيني من العمر .فقط كل
ما كان يسيتطيع أن يفعله هيو الوقوف
تحيت األمطيار ،ورفيع هيذه الالفتية يف
انتظار الفرصة.
وعندما جاءت الفرصية (بعد أن طاردها
بنفسيه) ،أصبيح واحدا ً من أشيهر وأهم
األصيوات اإلذاعية يف الواليات املتحدة عىل
اإلطيالق ،وقيام بعمل دعاييات لرشكات

أفقي
1أول من بدع مبدأ الطاولة
املستديرة
2قطع من مكان إىل آخر o
عملة عربية
3قاتل  oنصف حويط
4موسييقى أمركيية
(مبعثيرة) َ oقفيل  oمين
البرول
5هزم الصليبيني يف حطني
6للتأكييد واملخالفية يف
الرأي  oللتمني  oصحيح
7نباليغ يف االنفياق أو
الترصف  oسالم
8أهيال (مبعثيرة)  oتابع
األرض
9كوميدي مرصي
10أماكن الدراسة  oتعلق
لإلنارة

F

acebook

كيرى مثيل جبنية (كرافيت) ،وتميت
اسيتضافته يف براميج حواريية عدييدة،
وتعاقيد ميع قنيوات إخباريية؛ ليقيدم
الفواصل اإلذاعية واإلعالنية.
وبعيد عاميني تقريباً ،أصيدر كتابيا ً نال
شيهرة واسعة يف أمريكا بعنوان “الصوت
الذهبي” يحكي فيه عن سرة حياته التي
تتلخص كلها يف (معاناة  +بؤس  +سجن
 +تيرشد  +مخيدرات  +تفيكك عائييل)..
انتهيت باملجد والشيهرة ،بسيبب “الفتة
صغيرة” مكتوبية بخيط ييده ،يف قارعة
الطريق ،يف ليلة شتوية باردة أمام املارة..
كانت هي كل ما يستطيع عمله؛ لينشتل
نفسه من هذه الحالة .ونجحت بالفعل..

اختبارات شخصية

أي كريستال ستختار وماذا يكشف عن شخصيتك ؟

توج ُد مجموعة من أشيكال الكريسيتال يف الصيورة أي واحدة منهم
ناليت إعجابيك توقف للحظية وأخذ نفيس عميق وإلقياء نظرة عىل
الكريستال وانتبه جيدا ً ال تختار اللون املفضل لديك ولكن اختار أكثر
واحد جذبك يف أول مرة .
 .1الكريستال األزرق الخرز :
إذا اخيرت الكريسيتال رقيم واحد ،فأنيت دائما ً ما تسيعي لتحقيق
مهارات االتصال الخاصة بك وبحاجة إىل التحدث علنا عن ما يدور يف
ذهنك تستمع إىل اآلخرين بشكل فعال  .قد يكون لديك بعض املشاكل
الجسيدية مثيل إلتهاب الحليق .تحاول ابتيالع بعيض الكلمات لكي
تحافظ عىل السالم الداخيل أو لتتجنب الرصاع .
دائما ً ما يلجأ إليك األخرين لالسيتماع إىل رأيك ومشورتك .كما أن هذا
النوع من الكريسيتال يشير إىل أن هذا الشيخص يرتيدي قناع يف كل
وقت وال يسيمح لآلخريين برؤية بعض الحقائق عنيه ويمتلك نظرة
فريدة من نوعها لها مواهب ومهارات فردية .
 .2كريستال اخر أفينتورين :
إذا قمت بإختيار الكريسيتال رقم  2فأنت بحاجة إل تحقيق السالم،
الوئيام ،التوازن ،الكثر من الحب .فالليون األخر يمثل قلب رايض
وهيو أهيم يشء يف هذه الدنييا  .لذلك ،فهو عالمة عيىل أن لديك قلب
رائيع ،تحاول تضميد جيراح اآلخرين .ويف الكثر مين األحوال تقوم
بتحقيق التوازن يف حياتك .
عندما تختار هذا النوع من الكريسيتال فأنيت بحاجة إىل عدم إغالق
قلبك عن الحب والتواصل مع الناس ،ربما قد تواجه صعوبة يف تكوين

الصداقيات ويمثل أيضا ً حب الذات  .ربما حان الوقت للبدء يف العناية
بنفسك وأن تشعر بأنك تستحق كل الخر يف هذه الحياة .
ربميا تالحظ وجود اللون األخر يف معظم املستشيفيات وغالبا ً ألنه
يرمز إىل الشيفاء ،النمو وبذلك يشير إىل أن هذا الشيخص بحاجة إىل
االهتمام والعطاء واملحبة .
 .3كريستال السرين :
إذا قمت باختيار الكريسيتال رقم  3يدل عىل أنك تمتلك إرادة وطاقة
قوية ال تسيمح لالخرين بالسيطرة عىل أفكارك بدالَ من ذلك تسيطر
أنيت عىل زميام حياتك  .قد تحتاج إىل االعتمياد عىل اآلخرين يف بعض
األميور .لديك انخفاض يف احيرام الذات ،تحياول الركيز عىل كيفية

قيادة حياتك .تحب قضاء املزيد من الوقت يف التأمل والهدوء والركيز.
لديك قدرة عىل خلق واقع وتحديد أهدافك  .قادر عىل مالحقة أهدافك
 .ربما قد تواجه بعض املشاكل املادية يف حياتك .
 .4كريستال املاهوجني حجر السج :
يشير هذا الكريسيتال إىل أن لديك اتصال جيد بالالوعي الخاص بك
ومسيتعد للتخيل عن العادات السلبية التي توجد بداخلك لكي تصبح
سعيداً .ترى بأن اآلخرين ليسوا أكثر حظا ً ولكن لديهم مشاكل أيضا ً
بالرغم من أنك تتعرض للكثر من األزمات الناتجة عن الغرة واملرار
والشيعور بالخداع هذه املشياعر قيد تؤدي إىل البؤس ولكن لحسين
الحظ تمتلك اإلرادة القوية من السلبية والبدء يف السالم النفيس .
 .5كريستال الدملاسية جاسر:
تحب جلب املزييد من املرح والفكاهة يف حياتيك ،يوجد دائما ً صوت
صغر يرصخ بداخلك يحفزك عىل قضاء وقت يف الرفيه  .تتميز بروح
الدعابة عند التواجد مع العائلة واألصدقاء وذلك يساعدك عىل التغلب
عىل صعوبات حياتك لرسيل رسيالة إىل العالم بأنيك الفائر عىل هذه
املشاكل دائما ً .
 .6كريستال الحجر األسود الركاني :
يشير هذا الكريسيتال إىل البصيرة والتغر .وإذا قميت بإختيار من
املؤكد أنك تسيتمع بحياة مختلفة ويعني أنك لسيت شيخص تعيس
يف حياتيك  .تحاول النظر إىل الحياة من منظور إيجابي دائما ً  .تحقق
املزييد من التوازن يف حياتك وتدرك بأن الطريق الوحيد لسيعادتك هو
تقدير ما لديك والرضا الداخيل عن نفسك .
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بعد طالقها ..أصالة تعلن «خطوبتها»

بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
فريق بريطاني يبتكر أسرع شبكة إنترنت
يمكنها نقل  178تيرابايت في الثانية

ُ
تمكن فريشق يف جامعة كوليدج
لنشدن مشن بنشاء ششبكة إنرتنت
قشادرة عىل نقل بيانشات بمعدل
بلغ  178ترابايت يف الثانية.
ويشبشه ذلشك تنزيشل كل مكتبة
مسلسشالت «نتفليكشس» يف أقل
من ثانية ،وهو مشا حطم الرقم
القيشايس ألرسع معشدل نقشل
بيانات يف العالم.
وكشان الرقشم القيشايس السابق
ملكا لخشرباء يف املعهشد الوطني
الياباني لتكنولوجيا االتصاالت،
والذيشن وصلشوا يف ششهر أبريل
املشايض ،إىل رسعة نقشل بيانات
بلغت  172ترابايت يف الثانية.
وحقشق الباحثون يف لندن ،الرقم
القيايس الجديد من خالل إرسال

البيانات عرب ششبكة ذات أطوال
موجيشة أوسشع بكثر مشن التي
تستخدمهشا األليشاف البرصية،
حيث تستخشدم البنيشة التحتية
التقليدية ما يصل إىل  9تراهرتز
( ،)THzيف حني استخدم الفريق
.16.8THz
واختشار الباحثون تلشك التقنية،
ألنشه يمكشن إضافتهشا إىل البنى
التحتيشة الحاليشة بتكلفشة
معقولة ،حيشث لن يتطلب األمر
سشوى تحديث كابشالت األلياف
البرصية ،إذ تبلغ تكلفة الطريقة
الجديشدة حوايل  20ألف دوالر ،يف
حني تبلغ تكلفة تركيب كابالت
برصية جديدة حشوايل  600ألف
دوالر.

للكسالى ...منحة مالية بشرط !؟

بعدمَ ا تشداول رواد مواقع التواصل
االجتماعشي مؤخشرا ً أنبشاء تفيشد
باحتفال املطربشة السورية ،أصالة
نشرصي ،بخطوبتهشا بعشد طالقها
من املخرج طارق العريان ،خرجت
الفنانشة عشن صمتهشا ،وقالشت يف
مداخلة تلفزيونيشة« :ال يوجد أحىل
من الزواج ،أحىل مؤسسة بالحياة،
هي صعبة تضبط ،بس لو ضبطت
بتكون أحىل يشء بالحياة».
وتابعت «ال أحب أن أستبق األحداث،
الله أعلم ،اليوم قلبي مغلق بالضبة
واملفتاح ،قلبي تعبان قلبي مقهور،

قلبي مش صحشي ،لقد خرجت من
عالقشة  14عامشا حب كتشر كبر،
وجذورهشا مرعبشة ،الشي بتقولشه
حاجة عن االرتباط لست أنا».
إىل أن أعلنشت« :أنشا خاطبة حايل يف
الوقت الحشايل ،ونزلت مع صاحبتي
مشرال اششرتيت خاتشم خطوبة يل،
خاتم معمول من قلوب محطمة».
يششار إىل أن أصالة كانت قد أعلنت
يف ينايشر /كانون الثانشي انفصالها
بششكل رسمي عن زوجهشا املخرج
طشارق العريان ،بعشد زواج دام 14
عاما.

منمنمات

مقام الصبا من املقامات
الرتاثية البغدادية

نور اللبنانية تشارك في بطولة مسلسل «عمر الناجي»
«حرب طروادة» لـ أمير كرارة
سجال جريء بين إليسا ووزيرة
لبنانية يثير بلبلة

انضمشتِ الفنانشة نشور
اللبنانيشة لفريشق عمشل
مسلسل «عمشر الناجي»
(حشرب طشروادة) ،الذي
يقدم بطولته النجم أمر
كرارة ،واملقشرر عرضه
عىل منصة ، watch it
يف  8حلقات من انتاج
رشكشة سينرجشى،
تأليشف وإخشراج بيشرت
ميمي ،ووقعت نو رسيما ً
عىل املسلسل لتقدم البطولة
النسائيشة أمشام كشرارة ،حيشث
تتعشاون للمرة األوىل مشع كرارة يف
الدراما التليفزيونية.
كما بدأت نور اللبنانية منذ أيام تصوير مسلسلها الجديد «جمال
الحريشم» ،الذي تقشدم بطولته مع املخرجة منشال الصيفي ،وهو
املسلسل الشذي يتمضن  45حلقة ،ومن املقشرر عرضه قريبا ً عىل
الشاشات ،ويشارك يف بطولته بجانب نور دينا فؤاد ،خالد سليم،
إسشالم جمال ،فراس سعيد ،حازم سمشر ،كريم عبد الخالق ،رنا
رئيس ،محمد شاهني ،باإلضافة إىل عدد من ضيوف الرف سيتم
ً
تباعا.
اإلعالن عنهم
يشار إىل أن نشور اللبنانية قدمت آخر أعمالها مسلسل «الربنس»
بطولة محمد رمضان ،وعرض يف شهر رمضان املايض.
يذكر أن أمر كرارة ،يشارك يف السباق الرمضاني املقبل بمسلسل»
نسشل األغراب» مع النجم أحمد السقا ،الذي يعد أقوى مسلسالت
املوسم ،من تأليف وإخراج محمد سامي ،وإنتاج سينرجي.

َّ
تشرص النجمة إليسا عىل التعبر عن غضبهشا من الوضع السيايس يف
لبنشان بحرية من خالل تغريداتها الجريئة عىل «تويرت» والتي تحدث
بلبلة واسعة بني متابعيها والجمهور.
ودخلت اليسشا أخرا ً يف جدال مبارش مع وزيشرة املهجرين املستقيلة
غشادة رشيشم ،وذلك بعدمشا قامشت بالتعليق عشىل تغريشدة منسوبة
للوزيرة وكتب فيها« :ان ششاء الله الشعب اللبناني يقدر التضحيات
لي عملناها بالحكومة وما يحكم علينا بمجرد انو الوقت ما اسعفنا
ملزيد مشن االصالحات» ،األمر الذي استفشز إليسا واعادت نرها مع
تعليق حاد« :رجاء ال تقويل ذلك أبدا غادة».
وبعدهشا ،سارعت وزيشرة املهجريشن إىل الرد عرب حسابهشا الرسمي
قائلشة« :العزيشزة اليسا ،هذا هشو حسابي الرسمي الوحيشد ،الرجاء
التأكد قبل نر اي خرب قد يحدث بلبلة عىل مواقع التواصل».
ورغشم التصحيح من الوزيشرة إال أن النجمة اللبنانيشة لم ترتتجع بل
اكملشت هجومها بتغريشدة أخرى قالت فيها« :يمكشن الحساب غلط
بشس الترصيح منو بعيد عن جوكن ،حكيتو عن انجازات وتضحيات
وباالخشر يف ناس ماتوا وبعدنا عم ندفشن فيهن ،هول التضحيات الي
بتحرز ينحكى عنها» .أحدثت تغريدات اليسا بلبلة واسعة عىل مواقع
التواصل وتفاعل مع كلماتها الجريئة املئات من متابعيها الذين أثنوا
عىل قرارها يف الدفاع عشن الشعب والوقوف يف وجه الطبقة الحاكمة
وفسادها املنتر يف كل لبنان.

مهرجان عمّان السينمائي األول ينطلق في «درايف إن»
ْ
فاجأت جامعة «الفنون الجميلة»
األملانية يف مدينة هامبورغ الجميع
بعدما أعلنت عن تخصيص منحة
مالية للش»كساىل» يف حال تمكنوا
من إقناع اللجنة بأنهم لن ينجزوا
شيئاً ،وهو أم ٌر وصف بالغريب.
ويف ّ
التفاصيشل ،فينبغي أن يقوم
املتقدمون لهذه املنحة ،من 1884
دوالراً ،بتحديد مجاالت «الكسل»
التشي يبدعشون فيهشا بالتقاعس
والخمول.
وتضشم االستمشارة أربعشة أسئلة
وهشي :مشا الشيشء الشذي ال تريد
القيشام به؟ ومشا املدة التشي تري ُد
فيهشا عشدم القيشام بهشذا األمر؟
وما الذي يجعلشك ال تقوم به عىل
وجه التحديد؟ وملشاذا تع ّد نفسك
الشخشص األنسشب لعشدم القيام

بهذا األمر؟».
وقشال املهنشدس فريدريشش فون
بوريشس ،وهو صاحشب املبادرة،
إن عشدم القيام بيشء ليس باألمر
بالغ السهولة .وأوضح يف ترصيح
مثشر أن هشذه املنحشة تركز عىل
«نشاط الالنشاط».
وتابع قائالً« :فشإذا قلت مثالً إنك
لشن تتحرك طيلشة أسبشوع ،فهذا
مذهشل جشداً ،أمشا إذا اقرتحت أن
تظشل بشدون حركشة وال تفكر يف
هشذه املشدة ،فربمشا يكشون األمر
أفضل».
وأضشاف األكاديمشي األملانشي
أن هشذا الربنامشج مستلهشم من
النقاش الذي يثشار بشأن النجاح
يف املجتمشع وما يحشوم حوله من
تناقض.

انطلقشتِ الشدورة األوىل مشن «مهرجان عمان
السينمائي الدويل» عشىل نسق «درايف إن» يف
الهشواء الطلق يف منطقة العبديل وسط عمان،
بفيلم «يل ميزيرابل» (البؤساء) للفرنيس الدج
يل رغم األزمة الصحيشة العاملية التي خلفتها
جائحة كوفيد.-19
وتماشيا ً مع قواعد التباعد االجتماعي ،عمدت
إ يجا د
إدارة املهرجان إىل
طريقة بديلة
ملشا هشد ة
ا ألفشالم ،
من خالل
نصشب
ثشال ث
شا ششا ت
سينما عمالقة
يف باحة

تصميم (فيسبوك) الحالي على الويب سيختفي
كلياً الشهر المقبل

بمنطقشة العبديل تتسع لحشوايل  240سيارة.
وحشر املتفرجون األفشالم مشن سياراتهم،
والتشي تسشع كل واحشدة منها ششخصني ،يف
تجربشة «درايشف إن» هي األوىل مشن نوعها يف
عمّان.
وكشان فيلم «يل ميزيرابل» ،الذي يتمحور عىل
عنف الرطشة الفرنسية يف ضواحي باريس،
نشال جائزة لجنة التحكيشم يف «مهرجان كان
السينمائشي» بدورتشه الشش 72العشام املشايض
مناصفة مع فيلم «باكوراو» الربازيي.
ً
ويششارك حشوايل  30فيلمشا ً روائيشا ً
طويشال
ووثائقياً ،عربيا ً ودوليشاً ،باإلضافة إىل تسعة
أفشالم عربية قصرة يف املهرجان الذي يستمر
مشن  23آب/اغسطشس إىل  31منشه للفشوز
بجائشزة «السوسنشة السشوداء» ألفضل فيلم
روائشي عربشي طويشل وأفضل فيلشم وثائقي
عربشي طويشل وأفضشل فيلشم عربشي روائي
قصر.
وتمنح الجوائشز ثالث لجان تحكيم
يشرتأس كل منها املخشرج الرصبي
رسدان غولوبوفيتشش والفنانشة
األملانيشة أندريشا لوكشا زيمرمشان
واملخرجشة الربيطانية-العراقيشة
ميسون باشايش.
وقالشت مديشرة املهرجشان نشدى

دومانشي يف بيشان ،إن «املهرجشان َّ
ينظم رغم
كل الصعاب والعقبات ،والفضل يعود بشك ٍل
رئيس إىل التزام وعزم املنظمني والركاء».
ُ
وستعشرض باقشي األفالم يف مشرح «الهيئة
امللكية األردنية لألفالم» يف منطقة جبل عمان
يف الهواء الطلق.
مشن جهتشه ،قشال املديشر الفنشي للمهرجان
ّ
حنشا عطشا اللشه ،إن «جميع األفشالم املختارة
حديثة اإلنتاج ُتعرض للمشرة األوىل يف األردن،
معظمهشا العمشل األول لصانعيهشا وفقشا ً
لشروط املهرجان» ،مشرا ً إىل أن هذه األفالم
«تستخدم لغة سينمائية جديدة ومبتكرة».
وال تشزال دور السينما مغلقة يف عموم األردن
منشذ منتصشف ششهر آذار/مشارس املايض يف
إجشراء احشرتازي خوفشا ً من تفشيش فروس
كورونا املستجشد فيما تمنع التجمعات ألكثر
من  20شخصاً.

قش ْد ال يعجب هشذا الخرب العديد
من محبشي واجهشة #فيسبوك
الحالية ،إال أن الركة العمالقة
أعلنشت رسميشا ً عشن أن واجهة
موقع فيسبوك «الكالسيكية»،
والتشي تأتي مع رشيشط التنقل
األزرق املميشز يف األعشىل،
ستختفي نهائ ًيا يف ششهر أيلول
املقبل ،حيث تم تحديث صفحة
دعم (فيسبوك) ،وجاء فيها أنه
سيكون لشدى الجميع التصميم
الجديد قريباً.
وعشىل الرغشم مشن أنشه يمكنك
العشودة مؤقتشا ً إىل الواجهشة
القديمشة ،فشإن اإلعشالن يحذر
مشن أن فيسبوك الكالسيكي لن
يكون متاحشا ً بدءا ً مشن الشهر
املقبل.
وكان أعلن عن التصميم الجديد
يف مؤتمشر مطشوري فيسبشوك

يف كتابشه (لهجشة بغداد العربيشة) يقول املستشرق الفرنيس ،لويس
ماسينيون ،عاششق بغداد وعاششق ششيخ التصوف البغدادي الحالج
الشذي سمشى نفسه (عبشده لويشس ماسينيون) من عشقشه يقول يف
كتابه (لهجة بغداد العربيشة) ،وعندما يتكلم عن املقامات البغدادية،
فيقشول ان مقشام الصبشا والعجشم والجهار گشاه والنهاونشد هي من
املقامشات املحزنة ،اي الحزينة ،يف حني ان مقام الحجاز من املقامات
املفرحشة ،واملقشام الرست هو القشوي البطويل ،ويقشول الشيخ جالل
الحنفي يف كتابشه (املقام واعالم الغناء) ان مقام الصبا يبدأ املغني يف
مقامشه بلجة هادئة مرتنحة وصوت عريض واطيء ضخم النربات يف
(التحرير) ،وبعد أن يمارس املغني اداء االنغام الكائنة يف صلب املقام
وتضاعيفه تعشرض له صيحات معينة تسمى (امليانات) ،وهي جمع
ميانشة ،فإذا استوىف نقلته النغميشة ختم مقامه بلهجة تقارب اىل حد
مشا لهجته يف التحرير ،وتسمشى الختام عندهشم بالتسلوم ،وهو احد
املقامشات التي يقرأ فيها الشعر الفصيشح كمقام الحجاز والحسيني
والصبشا من مقامشات البساطة كمقام الحكيمشي واالوج ،وليس من
املقامشات املركبشة ،ويف الچالغشي البغشدادي ،اي الفرقشة املوسيقيشة
الخاصة باملقام والتي تقوم عىل وجود آلتي الجوزة والسنطور حكما ً
يدخشل مقام الصبشا يف فصل النوى كمقام املسيچشني ..ومقام الصبا
يقشرأ يف الفصشل الثالث من فصشول املولد النبوي الريشف يف جوامع
بغشداد كمقام املاهور ومقام العششران عجم ،ويدخل مقام الصبا يف
االذكار املعروفة ببغداد ،حيشث يدخل يف الفصل االول ،ويسمى الدايم
وهو من  5مقامات ،اولها مقام الصبا ثم مقامات السيگاه والحجاز
والحديشدي والخلوني ..وكشان الجرجاني اول من ذكشر مقام الصبا،
وقبشل املقامشات التي ذكرهشا ،ويف تسلسل ظهور املقشام ذكره نارص
الكلبشي العودي مشن علماء القشرن الخامس عر امليشالدي يف كتابه
(بلشوغ االوطار يف بيان ترنم االوتار) ،وذكره ششهاب الدين الحجازي
تحت التسلسل  12للمقامات يف كتابه (سفينة امللك ونفيسة الفلك)،
وعش ّده املؤتمر املوسيقشي املنعقد بالقاهرة سنشة  1932من املقامات
التي تستقر عىل درجشة الدوكاه ..واسم قاريء ببغداد تطلق عىل من
يقشرأ املقشام من البيات اىل مقشام الصبا حتى لو قشرأ عرين مقاما،
ووجدنشا ان هنالشك بستشات بغدادية تراثيشة كانت تغنى مشع ميزان
(اليگرگ) املوسيقي البغدادي كبستة (يا خفيفة املنگال) التي نغمها
بيات صبا ،وقد وجدنا يف املربعات البغدادية وهو الشعر الشعبي الذي
يتكون من اربعة أشطر ،الثالثة االوىل تنتهي بقافية واحده ،والشطر
الرابع ينتهي بقافيشة االبتداء او االستهالل ،ومن هذه املربعات مربع
(امسلشم وال ذاچشر هشي) التي نغمها مشن الصبشا ،اي ال يذكر اهله،
واملربشع البغشدادي (ما دار حسنشه بشمر) الذي كشان نغمه من بيات
الصبشا ،وكذلك فإن نغم النايل من مقام الصبشا هذا النوع من الغناء
الشذي يتألشف من ششطرين ،اخرهما متحشدا باللفشظ ،ويف ذلك يقول
النايل:
نايل چتلني ونايل غر الواني
ونايل بشوگه سچيم الروح خالني
أي النايشل االول قتلنشي ،والثاني استبدل ألواني ،وهنشا تقال اىل اللون
الذي ييش باملرض والنايل الثالث يف شوقي له تركني عليل الروح.
والصبشا لغة الصبوهر جهلشة الفتوة واللهو من الغشزل ،والصبي من
يوم يولد حتى الفطام ،ومنه التصابي ،اي كبر العمر الذي يقدم عىل
سلوك الصبشي ،والصبا من الشوق ،وصبا اىل اليشء مال اليه ،والصبا
ريشح معروف مهبة تقابشل الدبور ،والصبا ريشح تستقبل البيت النها
تحشن اليه ،والصبا اصطالحا ً هو درجشة من درجات السلم املوسيقي
الرقشي يقابلشه (صول بيمشول) بالنوطشة االوروبيشه ،والصبا سلم
مشن الساللشم املوسيقية الرقية ،وقلنا ان اول مشن ذكره هو السيد
الريف الجرجاني يف كتابه (رشح موالنا مباركشاه) وهو من شيوخ
الجرجاني سنة 1413م ،ومقشام الصبا عند االرموي البغدادي املتويف
ببغشداد سنة  ،1294أي زمن دولة هوالكشو خان هو الدائره الثمانون
مشن دوائره املوسيقية ،وهشي تتكون من اضافة الجنشس الثامن من
الطبقشة االوىل ،والصبا كمقام بغدادي هشو أحد املقامات الذي تتفرع
منشه بعض املقامشات كمقام الحديشدي ومقام املنصشوري ،ويقرأ يف
الفصشل الخامشس وتسلسله املقشام السابع ،والفصشل الخامس هو
فصل الحسيني الذي يبدأ بمقام الحسيني ثم دشت العرب ثم االورفه
وينتهشي بالصبا ،وهو من مقامات التحرير ،ومشن املقامات املطلقة
التي يقرأ فيها ششعر عربي فصيح ،وال يصاحب موسيقاه االيقاع إال
قبل امليانة ،فإنه يبدأ قبلها ويبدأ تحريره من الحجاز فنزوالً تدريجيا ً
اىل الرسشت برتديد لفظ (واي واي) ثم يصعد اىل الحجاز برتديد لفظة
(أوه) ،ثم يقرأ أبيات من الشعر.

توبا بويوكستين تعود للتعاون مجددا مع شبكة نتفليكس العالمية
بعش َد إعالنها االنفصشال رسميا ً عشن حبيبها
رجشل األعمال إيموت فرجن ،بعد عالقة حب
دامشت سنوات طويلة ،تعيشش حاليا ً النجمة
الرتكية توبشا بويوكستني برفقشة ابنتيها يف
إجشازة صيفية لحني بشدء التحضرات األوىل
ملسلسلهشا الجديشد «امرأة النافشذة» املأخوذ
عن رواية تحمل نفس االسم؛ حيث ّ
جسدت
ديميشت أوزدمر ششخصية الجشزء األول يف
مسلسلهشا األخر «قشدرك هو املنشزل الذي
ولدت فيه».
وبهشذا العمشل ،ستعود للتعشاون مجددا ً

العام املشايض ،وطرح يف البداية
عىل تطبيقات الخدمة لنظامي
التشغيشل  iOSوأندرويشد ،أمشا
يف آذار املشايض ،فقشد أصدر عىل
نطشاق واسع عىل سطح املكتب
كميزة اختيارية ،ما يرتك للناس
حريشة االستمشرار يف استخدام
التصميم القديم إذا أرادوا ذلك.
ويُعشد التصميشم الجديشد أكثشر
راحشة يف املساحشات ،حيشث
يتضمشن مساحة بيضشاء أكرب
بكثر ،وهناك ً
أيضا وضع مظلم
لألششخاص الذين يهتمون بهذا
النوع من األشياء.
ويركشز التصميم الجديشد أيضا ً
عىل ميزات مجموعات الخدمة،
باإلضافشة إىل عشرض الروابشط
بشكل بشارز ألقسشام فيسبوك
الخاصة بالتسوق واأللعاب ويف
رشيط التنقل العلوي.

طارق حرب

آخر فورمات الغرب :أم بي سي تشتري House Of Cards

تغريدات

ختام الغراوي

التعايش الســلمي اجملتمعــي التصنعــه الدولة بل حنن
،وهــذا اليتحقــق اال بإحرتام اآلخــر بديانتــه طائفته
قوميته لســت جمربآ على مشــاركته طقوســه لكن اترك
له حرية ممارســتها دامت التضرك ،قناعتك بقضية امر
واحرتامك هلا امر آخر هناك من يرى البقرة آهلة وهناك
من يراها وجبة عشاء تعايش مع فكرة االختالف

أحيانا هناك صدمات جتعلنا حنمد اهلل على حدوثها ألنها
انضجتنا واختصــرت الكثري من الوقت املهدور على من ال
يستحقونه .
مصطفى اآلغا

مع ششبكة نتفليكس العاملية ،بعشد تعاونهما الدرامي
األول بمسلسل «النهضة العثمانية» قبل ششهور حيث
ّ
جسشدت مشن خالله ششخصية والدة السلطشان محمد
الفاتشح .وقبل أيام ،حذف رجل األعمال إيموت فرجن
صشور حبيبتشه السابقة توبا بويوكستشني عن حسابه
الشخشي عىل موقع تبادل الصشور اإلنستغرام ،ليعلن
عشن عالقة جديشدة تربطشه بالنجمة الرتكيشة ميليسيا
أومشوت ،ويبدو أن خيانشة إيموت هشو السبب الرئيس
ّ
وفضلشت توبشا الصمشت تجشاه كل هذه
النفصالهمشا.
األمشور ،فيما اكتفت بحذف صشور إيموت من حسابها
الرسمي وإلغاء متابعته أيضاً.

عىل صعيد آخر ،حددت رشكة قمر لإلنتاج الدرامي يوم
 25أغسطس لعرض أوىل حلقات مسلسل «اتصل بمدير
أعمايل» عرب شاشة قناة ستار الرتكية ،حيث تظهر من
خالله توبا بويوكستني بطلة «العشق األسود» كضيفة
ّ
فتجسد شخصيتها
رشف ضمن أوىل حلقات املسلسل،
الحقيقيشة للمرة األوىل وتقابل أحد أبطال العمل إلجراء
جلسة تصويرية خاصة ضمن األحداث.
وكانت توبا بويوكستني قد ر ّ
ُشحت ضمن قائمة أفضل
ممثلة ضمن جوائز مهرجان إزمشر السينمائي الدويل
بدورتشه الثالثشة ،الذي مشن املقرر اإلعالن عشن نتائجه
خالل الفرتة املقبلة.

بعش َد غيشاب عشن عشرض برامشج
«الفورما» الفنيشة أو املنوّعة مثل
أراب آيشدول وذا فويشس ،علشم أن
مجموعشة إم بشي يس استديشوز

اششرتت حقوق النسشخ والعرض
من برنامج «هاوس أوف كاردس»
األمركي.
ُيعشرف املسلسشل بأنشه درامشي
سيايس أمركي من تطوير وإنتاج
مبني عشىل مسلسل
بشو ويليمون
ّ
بريطاني بنفس االسم يرتكز عىل
رواية من تأليف مايكل دوبز.
املسلسل ُيبث عىل موقع نتفليكس
منذ  1فرباير  2013بموسمه األول
املكوّن من  13حلقشة ،أما املوسم
الثانشي فقشد صشدر يف  4فربايشر
 .2014وقبشل  10أيشام مشن بشث
املوسشم الثاني ،أعلنشت نتفليكس
تجديشد املسلسشل ملوسشم ثالشث،
حيث صدر عشام  ،2015وقد ُج ّدد
ملوسم رابع ُع ِرض يف مارس 2016

وموسم خامس ُعرض يف  30مايو
.2017
والواضشح أن املحطشة السعوديشة
ستستعني ّ
بكتاب وخرباء من أجل
ّ
ستتوىل
تنفيذ النسخة العربية التي
إنتاجهشا قريبشا ً وعرضهشا عشىل
املنصات الخاصة بها كشاهد.
ال تفاصيشل حيال هشذه الصفقة،
ويبدو أن التجشارب الدرامية التي
ُبنيشت عشىل استنساخ هشذا النوع
أو رشاء فورمشات غربيشة نجحت
بعدما حققت إم بي يس مشاهدة
عاليشة يف بعشض املسلسشالت
كش»عروس بشروت» الذي يستعد
قريبشا ً لعشرض الجشزء الثاني بعد
نجاح ساحق حققشه الجزء األول
يف املوسم الفائت.

