
بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، املوقف 
الوبائ�ي اليوم�ي لف�روس كورون�ا املس�تجد يف 
العراق، وفيما اكدت تس�جيل 3325 اصابة جديدة 
و74 حالة وفاة وشفاء 2307 حاالت، حددت دائرة 

صحة الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات حسب 
املناطق.وذك�رت الوزارة يف بي�ان تلقت “الزوراء” 
نس�خة منه: انه تم تس�جيل 3325 اصابة جديدة 
توزعت كما ييل: بغداد الرصافة 342، بغداد الكرخ 
308، مدين�ة الطب 49، النجف 269، الس�ليمانية 

104، أربي�ل 259، دهوك 50، كربالء 239، كركوك 
 ،297 الب�رة   ،196 واس�ط   ،106 دي�اىل   ،293
ميس�ان 87، باب�ل 241، الديواني�ة 110، ذي قار 
34، األنب�ار 60، املثن�ى 63، نين�وى 121، ص�الح 
الدين 97”.وأضافت: أنه “تم تسجيل 2307 حالة 

ش�فاء يف العراق موزع�ة كالتايل بغ�داد الرصافة 
351، بغ�داد الكرخ 447، مدينة الطب 81، النجف 
األرشف 51، السليمانية 44، أربيل 85، دهوك 30، 

كربالء 228، كركوك 64، دياىل 136.
تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:
دع�ا نقي�ب الصحفي�ن العراقي�ن، رئيس 
اتحاد الصحفين العرب، مؤيد الالمي، امس 
الس�بت، الحكوم�ة العراقي�ة اىل تخصيص 
درج�ات وظيفي�ة لخريجي كلي�ات االعالم 
والهندسة والعلوم السياسية.وقال الالمي يف 
تغريدة له عىل “توي�ر” تابعتها “الزوراء”: 
ان�ه “م�ن ال�روري أن تق�وم الحكوم�ة 
العراقية بتخصيص وظائف لخريجي كليات 
االعالم، ولو بنس�بة مح�ددة كل عام، لعدم 
تمكن القنوات الفضائية واإلذاعية والصحف 
وال�وكاالت م�ن تش�غيلهم بس�بب الوض�ع 
املادي لتلك املؤسسات”.واضاف: “سنساعد 
الخريجن عىل فتح مواقع الكرونية خاصة 
بهم ليتسنى لنا قبولهم كأعضاء يف النقابة” 
.وتاب�ع: ان�ه “من ال�روري ايض�ا تحديد 
نس�بة س�نوية مح�ددة لتعين م�ن تخرج 
م�ن كلي�ات الهندس�ة والعلوم السياس�ية 

واإلختصاص�ات االخ�رى، خصوصا ان آالف 
املوظف�ن بإختصاص�ات مختلف�ة يحالون 
ع�ىل التقاع�د س�نويا، وتك�ون درجاته�م 
ش�اغرة، أي التعي�ن يك�ون ضم�ن الحذف 
واالس�تحداث لتكون هناك بارقة أمل للذين 

أنهوا دراساتهم الجامعية”.

بغداد /نينا: 
أعلن�ت وزارة الربي�ة ، الي�وم األح�د ، توج�ه 
أكث�ر من 48 أل�ف طالب وطالب�ة من مختلف 
محافظات البالد ، لخوض االمتحان التمهيدي 
/ الخارجي ملرحلة الس�ادس االعدادي بفروعه 
كاف�ة للعام الدرايس الح�ايل .وذكر بيان صادر 
عن املكتب اإلعالمي لوزارة الربية : هناك أكثر 
من )18( ألف طالب مهني ، و )8( آالف طالب 
علمي/ أحيائي وكذلك )5( آالف طالب علمي/ 
تطبيق�ي ، فض�اًل عن وج�ود أكثر م�ن )17( 
الف طالب ادبي ، س�يؤدون  اليوم االمتحانات 
التمهيدية الخاصة بمرحلة السادس االعدادي 

بغ�داد  للربي�ة يف  العام�ة  املديري�ات  ضم�ن 
واملحافظ�ات كاف�ة ، وس�يتم توزيعه�م ع�ىل 
املراكز األمتحانية التي س�تفتح ابوابها صباح 
ال�وزارة  البي�ان اىل ان  الي�وم األح�د .وأش�ار 
استكملت التجهيزات واملستلزمات اللوجستية 
والطبي�ة ، بغية انجاح العملي�ة اإلمتحانية .و 
اش�ارت الوزارة اىل وجود تعاون وتنسيق عايل 
املستوى مع وزارتي الصحة والداخلية ، بهدف 
توف�ر ُس�بل الس�المة الصحي�ة للممتحنن ، 
الت�ي سُتس�اهم بإضفاء أج�واًء مالئمة داخل 
القاعات ، وتمنح حالة من االس�تقرار النفيس 

لديهم ليتمكنوا من تحقيق افضل النتائج .

باريس/ متابعة الزوراء:
أعلن قر اإلليزيه أن الرئيس الفرنيس، 
املتح�دة  واألم�م  ماك�رون،  إيمانوي�ل 
سيستضيفان مؤتمرا للمانحن من أجل 
لبنان عرب الفيديو اليوم األحد ابتداًء من 
الس�اعة 12:00 بتوقيت غرينتش، فيما 
اك�د الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب 
أن�ه قرر املش�اركة يف مؤتم�ر دويل لدعم 
لبنان.وقال مكت�ب الرئيس الفرنيس إن 
ماكرون سيستضيف اليوم األحد مؤتمرا 

للمانحن للبنان ع�رب الفيديو، يف الوقت 
ال�ذي تحش�د فيه ال�دول للمس�اعدة يف 
إعادة إعمار بروت بعد االنفجار الضخم 
الذي وقع هذا األسبوع.ويسعى املؤتمر، 
الذي ستش�رك يف رئاسته األمم املتحدة، 
إىل الحصول عىل تعهدات من املشاركن، 
بم�ا يف ذل�ك الرئي�س األمريك�ي دونالد 
ترامب.وم�ن املتوق�ع أن تق�رر كيفي�ة 
توزي�ع املس�اعدات بحيث تفي�د الناس 
بشكل مبارش، وفق ما أوردت “رويرز”.

ووع�د ماك�رون، ال�ذي زار ب�روت يوم 
الخمي�س، الجماه�ر اللبنانية الغاضبة 
بأن املساعدة يف إعادة إعمار املدينة التي 
دمرها االنفج�ار الضخم يوم الثالثاء لن 
تقع يف أيدي “الفاسدين”.يف غضون ذلك، 
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أنه 
قرر املش�اركة يف مؤتمر دويل لدعم لبنان 
بدع�وة م�ن الرئيس الفرن�يس إيمانويل 
ماك�رون،  بع�د انفجار ب�روت الضخم 
الذي أودى بحياة 154 شخصاً عىل األقل 

وإصاب�ة أكثر من خمس�ة آالف وتدمر 
أجزاء واس�عة م�ن العاصم�ة اللبنانية. 
وغرد ترامب بعد إجرائه محادثة هاتفية 
اللبنان�ي ميش�ال ع�ون  الرئي�س  م�ع 
سبقتها أخرى مع منظم املؤتمر الرئيس 
الفرنيس إيمانويل ماكرون، أن “الجميع 
يريد املس�اعدة”. وقال “سنعقد مؤتمرا 
ع�رب الفيدي�و الي�وم األحد م�ع الرئيس 
ماك�رون وقادة من لبن�ان ومن مختلف 
أنح�اء العالم”. والحق�ا أورد بيان للبيت 

االبي�ض أن ترام�ب “أعرب ع�ن تعازيه 
العميقة لش�عب لبنان” خ�الل املحادثة 
الهاتفي�ة مع ع�ون، التي تعه�د خاللها 
“بمواصلة دعم الواليات املتحدة يف تأمن 
اإلم�دادات الطارئ�ة الروري�ة لتلبي�ة 
االحتياج�ات الصحية واالنس�انية خالل 
هذه األوقات الصعبة”.وناقش الرئيسان 
أيض�ا جه�ود اإلنق�اذ حيث أك�د ترامب 
“استمرار الواليات املتحدة يف مساعدتها 

للشعب اللبناني”. 

بروت/ متابعة الزوراء:
خ�رج اآلالف من اللبنانين يف تظاهرة 
غاضبة، وس�ط بروت، تح�ت عنوان 
»يوم الحساب« و«رفع املشانق«، بعد 
أربعة أي�ام من انفج�ار مرفأ بروت، 
الذي أسفر عنه 158 قتيال وأكثر من 6 
آالف جريح وعرشات املفقودين.وردد 
املحتج�ون »ث�ورة« و«الش�عب يري�د 
إس�قاط النظام«، وطالبوا ب� »تعليق 
مش�انق« املس�ؤولن عن االنفجار يف 
الساحات قبل دفن الضحايا. وتوترت 
األجواء أمام الربملان اللبناني بعد إلقاء 

بعض املحتجن الحج�ارة عىل القوى 
األمني�ة الت�ي ردت بدوره�ا بالقنابل 
املسيلة للدموع. كما اقتحم متظاهرون 
آخرون مبن�ى وزارة الخارجية الواقع 
يف منطقة األرشفية وس�ط العاصمة، 
رافعن فيه ش�عارات »ب�روت مدينة 
منزوعة الس�الح«، معلنن أن الوزارة 
أضحت مقراً ل�«الثورة اللبنانية«، كما 
اقتحم املتظاه�رون وزارات  االقتصاد  
والبيئة،وهيئة املصارف ورفع شعارات 
عليها.ويف األثناء، قال الصليب األحمر 
اللبناني إن االش�تباكات أس�فرت عن 

إصاب�ة أكث�ر م�ن 120 ش�خصا، 26 
ش�خصا ت�م نقله�م إىل مستش�فيات 
املنطقة و94 مصابا يتم إس�عافهم يف 
املكان.باملقاب�ل ذكرت قي�ادة الجيش 
اللبنان�ي يف تعلي�ق له�ا ع�ىل مواق�ع 
التواص�ل االجتماعي، بوجوب االلتزام 
بس�لمية التعب�ر واالبتع�اد عن قطع 
الط�رق والتع�دي عىل األم�الك العامة 
والخاصة. وح�ول االنفجار بروت اىل 
ساحة خراب ودمار وتسبب يف أرضار 
جسيمة يف املمتلكات، ورشد ما ال يقل 
ع�ن 300 ألف ش�خص م�ن منازلهم. 

وتس�تمر التحقيق�ات يف انفجار مرفأ 
ب�روت، وق�د تم توقيف 19 ش�خصا، 
م�ن بينه�م مدير مرفأ بروت حس�ن 
قريط�م ومدير ع�ام الجم�ارك بدري 
ضاهر.وتحاول الق�وى األمنية حر 
املحتج�ن يف بقع�ة جغرافية محددة 
مس�تخدمة القنابل املسيلة للدموع.

وعلق املحتجون يف وسط بروت عددا 
م�ن املش�انق، كتعب�ر ع�ن رضورة 
معاقب�ة م�ن يتحمل�ون مس�ؤولية 
انفجار مرفأ بروت.وقالت »رويرز« 
إن�ه نح�و 5 آالف محت�ج تجمعوا يف 

ساحة الشهداء بوس�ط املدينة.وإثر 
احت�دام املواجه�ات م�ع املحتج�ن، 
قالت قوى األمن إنه »أمام االعتداءات 
الذي�ن  عنارصه�ا  ع�ىل  املتك�ررة 
يتعرضون للرش�ق بمختلف االدوات، 
م�ن  الداخ�يل  األم�ن  ق�وى  تطل�ب 
املتظاهري�ن الس�لمين، حفاظا عىل 
س�المتهم، الخروج من األماكن التي 
تحصل فيها االعتداءات، مشددة عىل 
أنها »ل�ن تقبل التع�رض لعنارصها 
بخاص�ة بع�د س�قوط العدي�د م�ن 

الجرحى يف صفوفها«.

اشتباكات بني متظاهرين وقوى األمن يف حميط الربملان وآخرون يقتحمون عدة وزارات بينها اخلارجية 
بعد تظاهرة غاضبة يف بريوت بعنوان »يوم احلساب«

موسكو/ متابعة الزوراء:
ثالث�ة أيام فق�ط تفصل العالم ع�ن أول لق�اح معتمد لفروس 
كورونا لوقف هجماته عىل البرش، حيث فجرت روس�يا مفاجأة 
كربى بانتهائها من التجارب عىل اللقاح واملوافقه عليه وس�يتم 
تسجيله يف 12 أغسطس/اب املقبل، الذي طوره مركز “غماليا” 
ليسجل التاريخ هذا املوعد الهام، يف حن تواصل رشكات األدوية 
األخ�رى بعدد من دول العالم س�باقها مع الزمن إلنهاء تجاربها 
ع�ىل اللقاحات املحتمله فمنها م�ن أثبت فاعليته يف تجارب عىل 
الحيوان�ات مم�ا يمنحه القدره ع�ىل انتقاله للتج�ارب البرشية 
ومنه�ا مازال يحبو يف املراحل األوىل، ولكن وفقا لبيانات منظمة 
الصح�ة العاملي�ة هناك 6 لقاح�ات تقرب من النج�اح.وىف هذا 

الس�ياق، أك�د نائب وزير الصح�ة الروىس أولي�غ غريدنيف، أنه 
م�ن املقرر تس�جيل لقاح ضد ف�روس كورونا 12 أغس�طس/ 
اب  املقبل، فيما يمكن تسميته أكرب تطور يف سباق لقاح كوفيد 
19، تس�تعد روس�يا ألن تصبح أول دولة يف العالم تسجل لقاًحا 
 TIME ل�كورونا يف 12 أغسطس 2020.ووفقا لتقرير لصحيفة
NEWS، سيتم تسجيل اللقاح يف 12 أغسطس، يف الوقت الحايل ، 
جاري تنفيذ املرحلة األخرة  الثالثة ألن املحاكمات مهمة للغاية، 
قائ�ال”  علين�ا أن نفهم أن اللقاح يجب أن يك�ون آمًنا مؤكدا إن 
املهني�ن الطبين وكبار الس�ن س�يكونون أول م�ن يحصل عىل 
التطعي�م، تم تطوير اللقاح بش�كل مش�رك ب�ن معهد أبحاث 

غماليا ووزارة الدفاع الروسية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بات ف�روس كورونا ظاه�رة عاملية مع تجاوز 
ع�دد اإلصاب�ات أكثر من 19 مليون�ا و549 ألف 
ش�خص، فيما تج�اوزت الوفيات ال��724 ألفا.
وتعاىف من املرض 12 مليونا و550 ألف ش�خص 
ح�ول العالم منذ بداية ظه�وره يف الصن أواخر 
كان�ون األول/ ديس�مرب 2019.وأظه�ر أح�دث 
إحصاء أن إجمايل وفيات جائحة فروس كورونا 

يف الوالي�ات املتح�دة تجاوز ال��160 ألفا.وتأتي 
العالم�ة الفارقة التي تش�مل ع�رشة آالف وفاة 
يف أنحاء الواليات األمريكية خالل األيام التس�عة 
املاضية مع استمرار انقسام األمريكين والقادة 
السياس�ين عىل عدة قضاي�ا أبرزها إعادة فتح 
امل�دارس، واختب�ارات الكش�ف ع�ن الفروس، 

وإغالق األنشطة التجارية، ووضع الكمامات.

أمانة جملس الوزراء لـ          : أرسلنا فريقا طبيا إىل لبنان متخصصا مبعاجلة جرحى احلروب والعمليات اإلرهابية
أكدت أن املساعدات العراقية القت ترحيبا واسعا من قبل حكومة لبنان وشعبها

الزوراء/ حسن فالح:
كشفت االمانة العامة ملجلس الوزراء 
العراقي�ة  املس�اعدات  حج�م  ع�ن 
املقدم�ة اىل لبن�ان ع�ىل اث�ر تفجر 
مرف�أ ب�روت والت�ي راح ضحيت�ه 
املئ�ات، وفيما اش�ارت اىل ان العراق 
ارس�ل فريقا طبي�ا متخصصا لديه 
الخربات يف مج�ال معالجة الحروب 
ان  اك�دت  االرهابي�ة،  والعملي�ات 
املس�اعدات القت ترحيبا واسعا من 
قب�ل الجانب اللبناني عىل املس�توى 

الحكومي والشعبي.
وقال املتحدث الرس�مي باسم امانة 
مجل�س ال�وزراء، حي�در مجي�د، يف 
حديث ل�”ال�زوراء”: ان العراق اول 
ال�دول املب�ادرة ملس�اعدة لبن�ان يف 
نكبت�ه. الفتا اىل: ان رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي اج�رى اتصاال 
هاتفيا م�ع نظره اللبنان�ي يف يوم 
ح�ادث تفج�ر مرفأ ب�روت، اعلن 
خالله وقوف العراق، حكومة وشعبا، 
مع حكومة وشعب لبنان ومستعدا 
لتقدي�م جمي�ع ان�واع املس�اعدات.
واض�اف: انه يف الي�وم التايل بارشت 
وزارة الصحة، وبإرشاف مبارش من 
قب�ل وزي�ر الصحة، بتهيئة ش�حنة 
مساعدات خاصة، تضمنت 20 طنا 
من امل�واد الطبية العاجلة وارس�لت 
مع وفد يرأس�ه وزير النفط، وايضا 
الصح�ة و15 طبيب�ا  وكي�ل وزارة 

بمختل�ف االختصاص�ات بالجراحة 
العامة والباطنية والكس�ور وايضا 
الجمل�ة العصبي�ة م�ع ع�دد م�ن 
املعاونن الطبين. مؤكدا: ان الفريق 
الطبي يمتلك خربات عالية يف مجال 
معالجة جرحى الحروب والعمليات 
ش�حنة  ان  االرهابية.وتاب�ع: 

املساعدات وصلت يف اليوم التايل من 
وق�وع الح�ادث. الفت�ا اىل: ان وزير 
النفط اعلن ان العراق س�يقدم مادة 
زيت الغ�از اىل لبنان الس�تخدامه يف 
محطات توليد الطاق�ة الكهربائية، 
حيث وصل�ت صهاريج زي�ت الغاز 
عرب سوريا اىل لبنان الجمعة املايض.

واش�ار اىل: ان الحكوم�ة العراقي�ة 
اعلنت انها مس�تعدة لتقديم ش�تى 
ان�واع املس�اعدات. مرجح�ا بأنه�ا 
قد ال تقت�ر عىل هذه املس�اعدات 
فق�ط، وانما هناك حمالت ش�عبية 
خ�الل  م�ن  املواطن�ن  قب�ل  م�ن 
الدعوات التي اطلق�ت عرب منصات 

مواقع التواص�ل االجتماعي لتقديم 
الدع�م والع�ون، وكذل�ك منظم�ات 
املجتم�ع املدن�ي .واك�د مجي�د: ان 
هناك جه�دا مدنيا وحكوميا لتقديم 
ان  مبين�ا:  لبن�ان.  اىل  املس�اعدات 
الجه�د الحكوم�ي مس�تعد لتقديم 
العون مع الجه�د املدني كما حصل 
يف الكثر من املواقف السابقة سواء 
العراق.ولف�ت  او خ�ارج  داخ�ل  يف 
اىل: ان املس�اعدات العراقي�ة الق�ت 
استقباال واس�عا وحفاوة كبرة من 
قبل الجان�ب اللبناني، وش�كرا عىل 
املستوى الرسمي والشعبي، وشوهد 
من خالل وس�ائل االع�الم اللبنانية 
والعربية تقديم الشكر للعراق سواء 
عىل املس�توى الحكومي او الشعبي 
او الكت�ل السياس�ية ايضا.وم�ى 
بالق�ول: ايض�ا هنال�ك حمالت عرب 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي وعرب 
الفيسبوك وتوير من قبل املواطنن 
اللبنانين قدموا خاللها الشكر لهذه 
املبادرات، واعت�ربت العراق من اول 
املبادري�ن، وان مس�اعدات الع�راق 
كان لها قيم�ة مادية ومعنوية لدى 
الش�عب اللبنان�ي. مؤك�دا: ان هذه 
املبادرات واملساعدات تعرب عن مدى 
عم�ق العالقات الثنائي�ة التي تربط  
الش�عبن العراقي واللبناني، وايضا 
املواق�ف االيجابية املتبادل�ة ما بن 

الشعب العراقي وشعوب املنطقة.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
رواتب  بتوطن  البدء  الرافدين  مرف  أعلن 
ومنح  وتشكيالتها،  الدفاع  وزارة  منتسبي 
الكرونيا. رواتبهم  لتسلم  كارد  املاسر  بطاقة 

إنه   : بيان  يف  للمرف  اإلعالمي  املكتب  وقال 
»تم توزيع االستمارات الخاصة بتوطن الرواتب 
عىل منتسبي وزارة الدفاع الختيار املرف الذي 
وقروض«. سلف  من  له  املالية  الخدمات  يقدم 

وأضاف أن »منتسبي الدفاع سيحظون باملنتجات 
والخدمات التي يمنحها املرف يف توزيع السلف 

والقروض لهم«.

الرافدين يعلن البدء بتوطني 
رواتب منتسيب الدفاع إلكرتونيا

الالمي يدعو لتخصيص درجات وظيفية 
خلرجيي اإلعالم واهلندسة والعلوم السياسية

الرتبية تعلن انطالق امتحانات اخلارجيني 
“الدور التمهيدي” للسادس االعدادي 

3 أيام تفصل العامل عن أول لقاح روسي لفريوس كورونا 

اللجنة العليا متدد احلظر اجلزئي ألسبوع مع استمرار الدوام الرمسي بنسبة 25 %

عدد اإلصابات بكورونا يناهز الـ20 مليونا 
يف العامل والوفيات تتجاوز الـ724 ألفا

الصحة :تسجيل 3325 إصابة و74 حالة وفاة بكورونا

بدء الصمت االنتخابي للمتنافسني يف انتخابات جملس الشيوخ  يف مصر

ص 6االسيوي يوافق على اقامة مواجهة منتخبنا مع كمبوديا على ملعب البصرة الدولي

ص 2

الكاظمي يزور الواليات املتحدة  
األسبوع املقبل

بغداد/ الزوراء:

يبدأ رئي�س مجلس الوزراء، مصطفى 

الكاظم�ي، األس�بوع املقب�ل، زي�ارة 

رسمية اىل الواليات املتحدة األمريكية.

وذكر املكت�ب االعالمي لرئيس الوزراء 

تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان رئيس 

مجلس ال�وزراء، مصطفى الكاظمي، 

س�يبدأ، األسبوع املقبل، زيارة رسمية 

اىل الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، عىل 

رأس وف�د حكوم�ي، بناًء ع�ىل دعوة 

رسمية.واضاف: ان الكاظمي سيلتقي 

بالرئيس األمريك�ي، دونالد ترامب، يف 

العرشين من الشهر الجاري، مبينا ان 

الزيارة ستشمل بحث ملفات العالقات 

الثنائية بن الع�راق والواليات املتحدة 

األمريكي�ة، والقضاي�ا ذات االهتم�ام 

املشرك، والتعاون املشرك يف مجاالت 

األم�ن والطاق�ة والصح�ة واالقتصاد 

واالس�تثمار، وس�بل تعزيزها.وتابع: 

باإلضاف�ة اىل ملف التص�دي لجائحة 

كورون�ا، والتعاون الثنائ�ي بما يخدم 

املصالح املشركة للبلدين.وكان البيت 

األبيض أعلن عن موعد »اس�تضافة« 

ترام�ب  دونال�د  االمريك�ي  الرئي�س 

لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  يف 

واشنطن.وذكر البيت األبيض، يف بيان، 

أن الرئي�س دونالد ترامب سيس�تقبل 

رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي يف 

البي�ت األبيض يوم 20 أغس�طس آب 

الش�هر الحايل.واش�ار إىل أن الرئيسن 

س�يبحثان التحدي�ات الناجم�ة ع�ن 

وباء ف�روس كورون�ا وقضايا األمن 

جانبه�ا،  واالقتصاد.م�ن  والطاق�ة 

أشارت مصادر سياسية عراقية إىل أن 

الكاظمي سيتوجه إىل الواليات املتحدة 

األمريكية ع�ىل رأس وفد وزاري رفيع 

املستوى الستئناف الجولة الثانية من 

املفاوض�ات العراقي�ة األمريكية التي 

انطلقت جولتها األوىل يف الحادي عرش 

من شهر حزيران 2020.

فرنسا تعلن مؤمترا للماحنني من أجل لبنان عرب الفيديو اليوم األحد
ترامب يعلن مشاركته يف املؤمتر 

بروت/ متابعة الزوراء:
اعربت  أن  بعد  لبنان،  اىل  العراقية  املساعدات  فيه  ذكر  بياناً  اللبناني،  الجيش  اصدر 
للجيش  تقرير  العراق يف  اسم  لعدم ذكر  السبت، عن اسفها  امس  العراقية،  السفارة 
تحدث عن الدول التي وقفت اىل جانب لبنان.وقال الجيش يف بيان له : إنه »ضمن إطار 
املساعدات التي ترد من الدول الشقيقة والصديقة، وصل بتاريخ 2020/8/5 عىل متن 
طائرة عراقية فريق طبي مؤلف من 18 طبيبا متخصصا بإجراء العمليات الجراحية، 
باإلضافة إىل 20 طنا من املواد واملعدات الطبية، عىل أن يتم توزيعها بالتنسيق مع وزارة 
بتاريخ  العراق  من  لبنان  تسلم  »كما  البيان  للحاجات«.وأضاف  وفقا  العامة  الصحة 
2020/8/8 عرب معرب املصنع الحدودي، 22 صهريجا محمال ب� 800 ألف لير من مادة 
اعربت، امس، عن اسفها لعدم ذكر  العراقية يف بروت  السفارة  أويل«. وكانت  الغاز 

تقرير الجيش اللبناني السم العراق ضمن الدول التي وقفت اىل جانب لبنان.

اجليش اللبناني يصدر بياناً يذكر 
فيه املساعدات العراقية

العراق يعلن خلو موانئه من املواد االنفجارية



بدء الصمت االنتخابي للمتنافسني يف 
الكاظمي: غري راض عن واقع بغداد وعازم على إطالق محلة كربى إلعمارهاانتخابات جملس الشيوخ  يف مصر

عدد اإلصابات بكورونا يناهز الـ20 مليونا يف 
العامل والوفيات تتجاوز الـ724 ألفا

اللجنة العليا متدد احلظر اجلزئي ألسبوع مع استمرار الدوام الرمسي بنسبة %25

القاهرة/ متابعة الزوراء:
يف  لالنتخابات  الوطنية  الهيئة  رئيس  اعلن 
انتهاء  السبت،  امس  إبراهيم،  الشني  مرص 
بالنظامني  للمرشحني  االنتخابية  الدعاية  فرتة 
مجلس  انتخابات  يف  معا،  والقائمة  الفردي 
االنتخابي  الصمت  فرتة  وبدء   ،2020 الشيوخ 
شكل  أي  ممارسة  خالله  يحظر  الذي  الدعائي 

من أشكال الدعاية.
وقال الشني إبراهيم: إن الهيئة الوطنية »وقفت 
بالنظامني  املرشحني  من  واحدة  مسافة  عىل 
الدعاية  بدء  إعالن  منذ  والقائمة،  الفردي 
يوليو   26 يوم  يف  بدأت  التي  لهم  االنتخابية 
النهائية  القائمة  إعالن  مع  بالتزامن  املايض 
مدة  يف  متساويا  الجميع  وكان  للمرشحني، 
بممارسة  لهم  وسمحت  االنتخابية،  الدعاية 
امللصقات  تعليق  من  الدعاية  أنواع  كافة 
يف  الصوت  مكربات  واستخدام  والالفتات 
الحدود املسموح بها، واستخدام وسائل اإلعالم 

والتواصل االجتماعي لعرض الربامج االنتخابية 
حقوق  من  والقانون  الدستور  كفله  ملا  وفقا 

لهم«.
وحددت الهيئة الوطنية لالنتخابات املحظورات 
الخاصة بالدعاية االنتخابية، حيث منعت تنظيم 
االجتماعات العامة بغرض الدعاية االنتخابية، 
وشددت عىل مراعاة للتباعد االجتماعي لحماية 
بفريوس  لإلصابة  التعرض  من  املواطنني 

كورونا.
وأشار الشني إىل أن الهيئة التزمت بما نص عليه 
والجدول  السياسية  الحقوق  مبارشة  قانون 
الشيوخ  مجلس  النتخابات  واإلجرائي  الزمني 
فقد بدأت الدعاية االنتخابية من يوم 26 يوليو، 
بعد تاريخ إعالن القائمة النهائية للمرتشحني، 
 8 السبت  امس  ظهر   12 الساعة  وحتى 
أغسطس/ اب، وهو اليوم السابق عىل التاريخ 
الخارج،  يف  للمرصيني  بالنسبة  لالقرتاع  املحدد 

الذي يوافق األحد 9 أغسطس.

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  اكد 
الكاظمي، امس السبت، انه غري راض عن 
كربى  حملة  اطالق  ويعتزم  بغداد  واقع 
األعظمية  ان  اىل  اشار  فيما  العمارها، 
من  وتمكنت  التعايش،  لقيم  مدينة  تمثل 

الحفاظ عىل هويتها الوطنية.
تلقت  بيان  الوزراء يف  رئيس  وذكر مكتب 
مجلس  رئيس  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل وفداً 

يمثل عدداً من وجهاء مدينة األعظمية.
ورحب الكاظمي بالوفد، واستمع اىل رشح 
تعاني  التي  واملشاكل  املدينة  واقع  عن 
هذه  يف  السيما  احتياجاتها،  وأهم  منها 
تحديات  العراق  فيها  يواجه  التي  املرحلة 
الواقع  عىل  وتداعياتها  كورونا،  جائحة 

االقتصادي.
وأكد الكاظمي، بحسب البيان، أن األعظمية 
من  وتمكنت  التعايش،  لقيم  مدينة  تمثل 

الرغم  الوطنية، عىل  الحفاظ عىل هويتها 
املدن  كسائر  واجهتها  التي  الظروف  من 
واملناطق العراقية األخرى، لكن األعظمية 
والرتاثي،  الثقايف  تنوعها  يف  تميزاً  شكلت 
وتشكل مع الكاظمية ثراًء للعاصمة بغداد 

والعراق عموما.

أشعر  األعظمية  أتذكر  عندما  وأضاف: 
الكاظمية  ابن  فأنا  السعادة،  من  بالكثري 
لم   ، شقيقتان  واألعظمية  والكاظمية   ،
التفريق  من  التأريخ  عرب  أحد  يتمكن 

بينهما .
لكم  أقول  الوزراء:  مجلس  رئيس  وتابع 

 ، بغداد  واقع  عن  راٍض  غري  أنا  بأمانة 
من  املدينة  هذه  له  تعرّضت  ما  وأراقب 
اىل  بغداد  نعيد  أن  علينا  واليوم  طعنات، 
زهوها وألقها، وأنا عازم عىل إطالق حملة 

كربى إلعمار بغداد .
مدينة  وجهاء  الكاظمي،   وخاطب 
أن  كوجهاء  دوركم  قائال:  األعظمية 
 ، الطيبة  بالكلمة  األمل  صنع  يف  تشاركوا 
ونريد  وينتج،  يعمل  شبابنا  نرى  أن  نريد 
أن ننشغل ببناء مدننا وإعمارها، وال نريد 

أن نستمر يف مسلسل الحروب.
وقال: نريد أن نبعث األمل، وأريد أن يشعر 
العراقيون أن الطرق مازالت مفتوحة نحو 
املستقبل، مضيفا أن أخطر ما يواجه أي 
توجيه  من  والبد  األمل،  فقدان  هو  شعب 
يف  واملساهمة  واإلنتاج  بالعمل  شبابنا 
الحروب  صفحة  وأن  واإلعمار،  البناء 
بمستقبل  إال  نفكر  وال  األبد،  اىل  ستطوى 

أفضل لشبابنا .

بغداد/ متابعة الزوراء:
عدد  تجاوز  مع  عاملية  ظاهرة  كورونا  فريوس  بات 
اإلصابات أكثر من 19 مليونا و549 ألف شخص، فيما 

تجاوزت الوفيات الـ724 ألفا.
وتعاىف من املرض 12 مليونا و550 ألف شخص حول 
العالم منذ بداية ظهوره يف الصني أواخر كانون األول/ 

ديسمرب 2019.
وأظهر أحدث إحصاء أن إجمايل وفيات جائحة فريوس 

كورونا يف الواليات املتحدة تجاوز الـ160 ألفا.
وتأتي العالمة الفارقة التي تشمل عرشة آالف وفاة يف 
املاضية  التسعة  األيام  األمريكية خالل  الواليات  أنحاء 
السياسيني  والقادة  األمريكيني  انقسام  استمرار  مع 
عىل عدة قضايا أبرزها إعادة فتح املدارس، واختبارات 
التجارية،  األنشطة  وإغالق  الفريوس،  عن  الكشف 

ووضع الكمامات.
يف  بالفريوس  اإلصابات  عدد  ارتفاع  اإلحصاء  وأظهر 
20 والية أمريكية مع انتقال مركز التفيش من واليات 
إىل  وتكساس،  وفلوريدا  كاليفورنيا  وأبرزها  الجنوب، 

الغرب األوسط.
السبت:  أمس  العامة،  الصحة  لجنة  قالت  الصني،  ويف 
إن السلطات سجلت 31 حالة إصابة جديدة بفريوس 
كورونا يف الرب الرئييس يوم السابع من آب/ أغسطس 

نزوال من 37 حالة يف اليوم السابق.
ووفقا لبيان اللجنة عىل موقعها اإللكرتوني، فإن العدد 
يشمل ست حاالت وافدة من الخارج مقارنة مع عرش 

حاالت يف اليوم السابق.
وسجلت اللجنة أيضا 14 حالة جديدة لم تظهر أعراض 

املرض عىل أصحابها وهو نفس عدد اليوم السابق. 
وبلغ العدد اإلجمايل للحاالت يف الصني 84596 بينما ال 
عند  تغيري  دون  كوفيد-19  بمرض  الوفيات  عدد  يزال 

.4634
وتويف جراء فريوس كورونا، 1079 يف الربازيل، و933 يف 

الهند، و794 يف املكسيك، خالل آخر 24 ساعة.
أن  السبت،  أكس  بيان،  يف  الربازيلية  الصحة  وذكرت 

إجمايل وفيات كورونا ارتفع إىل 99 ألفا و572.
وأضافت الوزارة أن اإلصابات ارتفعت إىل مليونني و962 

ألفا، بعد تشخيص أكثر من 50 ألف حالة جديدة.
فيما وصل عدد املتعافني إىل مليونني و68 ألفا و394.

الواليات  بعد  عامليا  الثانية  املرتبة  يف  الربازيل  وتأتي 
املتحدة من حيث اإلصابات والوفيات من كورونا.

ويف الهند، أفادت وزارة الصحة يف بيان، بتسجيل 933 
وفاة جديدة، لريتفع اإلجمايل إىل 42 ألفا و518.

وسجلت 61 ألفا و537 إصابة جديدة، لتصل الحصيلة 
إىل مليونني و88 ألفا و611 إصابة، تعاىف منهم مليون 

و427 ألفا و5 أشخاص.
وتأتي الهند يف املركز الثالث عامليا بعدد املصابني، بعد 

الواليات املتحدة والربازيل.
املكسيكية،  الصحة  وزارة  أعلنت  آخر،  جانب  من 
لريتفع  البالد،  يف  بالفريوس  وفاة  حالة   794 تسجيل 

اإلجمايل إىل 51 ألفا و311.
وارتفع كذلك عدد املصابني بواقع 6 آالف و717 حالة، 
لتبلغ الحصيلة 469 ألفا و407، تعاىف منهم 313 ألفا 

و386.
وتجاوز عدد اإلصابات بفريوس كورونا املستجد عتبة 
بني  بالوباء  تأثرا  األقل  تبقى  التي  أفريقيا  يف  املليون 
القارات وحيث تنترش الحاالت بشكل متفاوت بني بلد 

وآخر.
وتمثل خمس دول من أصل 54 بلدا يف أفريقيا، نسبة 
75 يف املئة من اإلصابات وفقا ملركز مكافحة األمراض 

يف القارة.
عربيا، أعلنت وزارة الصحة املرصية تسجيل 141 حالة 
إصابة جديدة بفريوس كورونا و20 وفاة وذلك مقابل 

131 إصابة و21 وفاة.
إجمايل  إن  الوزارة  باسم  املتحدث  مجاهد  خالد  وقال 
الجمعة  بالفريوس يف مرص حتى  اإلصابة  عدد حاالت 
تماثلت  بلغ 95,147 حالة من ضمنها 50,553 حالة 

للشفاء و4,971 وفاة.
تحافظ  تدريجيا  العام  العزل  قيود  تخفيفها  ومع 
الفريوس  ملكافحة  متعددة  وقاية  إجراءات  مرص عىل 
العامة  األماكن  يف  الكمامات  استخدام  فرض  منها 
التباعد  عىل  والحفاظ  العام  النقل  ووسائل  واملغلقة 

االجتماعي.

تحية طيبة ...
تعلن شبكة االعالم العراقي عن اعادة اعالن دعوتها اىل جميع الرشكات املتخصصة 
الخاصة  عطاءاتها  لتقديم  التفاعلية  الربامج  خدمات  تقديم  مجال  يف  والرائدة 
للرشوط  وفقا  العراقي  االعالم  شبكة  قنوات  عرب  التفاعلية  الربامج  بخدمات 
القانونية واملواصفات الفنية الخاصة بالدعوة التي يمكن الحصول عليها من قسم 
العقود واملناقصات التابع للشبكة لقاء مبلغ قدره )250,000 الف دينار عراقي( 
مائتان وخمسون الف دينار عراقي عىل ان يتم تقديم عطاءكم داخل ظرف مغلق 
ومختوم بختم الرشكة يحتوي عىل العرضني )الفني واملايل( مثبت عليه اسم ورقم 
الدعوة مع التوقيع عىل جميع مستندات العطاء ويتم تسليم العطاء يف صندوق 
فندق  قرب   – الصالحية   – بغداد  يف  موقعها  يف  الشبكة  ترشيفات  يف  العطاءات 
املنصور ميليا، وان آخر موعد لغلق الدعوة الساعة )12( الثانية عرش ظهراً من 
يوم االحد املوافق )2020/8/23( وبعدها ال يقبل أي عطاء وستجري عملية فتح 
الغلق، وإذا صادف  الثانية عرش ظهرا من نفس يوم  الساعة  العطاءات يف تمام 
يوم الغلق عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه.. علما ان نفاذية العطاء هي 
ثالثة أشهر تبدأ اعتبارا من تأريخ غلق الدعوة، وان الشبكة غري ملزمة بقبول أعىل 
االستفسارات  باالجابة عن  الخاص   املؤتمر  انعقاد  بأن موعد  علما  العطاءات.. 
الساعة  يف  أعاله  يف  اليه  املشار  موقعها  يف  الشبكة  اجتماعات  قاعة  يف  سيكون 

العارشة من صباح يوم االربعاء املوافق )2020/8/12( .
contract@imn.iq واملوقع  العقود واملناقصات هو  االلكرتوني لقسم  الربيد  وان 

.www.imn.iq االلكرتوني لشبكة االعالم العراقي هو
مع فائق التقدير واالحرتام

                                                                                 د. نبيل جاسم محمد
رئيس شبكة االعالم العراقي – اضافة لوظيفته

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
السبت، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املستجد يف العراق، وفيما اكدت 
تسجيل 3325 اصابة جديدة و74 حالة 
حددت  حاالت،   2307 وشفاء  وفاة 
الجغرايف  التوزيع  الرصافة  صحة  دائرة 

لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: انه تم تسجيل 3325 اصابة 
جديدة توزعت كما ييل: بغداد الرصافة 
الطب  مدينة   ،308 الكرخ  بغداد   ،342
49، النجف 269، السليمانية 104، أربيل 
كركوك   ،239 كربالء   ،50 دهوك   ،259
البرصة   ،196 واسط   ،106 دياىل   ،293
الديوانية   ،241 بابل   ،87 ميسان   ،297
110، ذي قار 34، األنبار 60، املثنى 63، 

نينوى 121، صالح الدين 97«.
حالة   2307 تسجيل  »تم  أنه  وأضافت: 
بغداد  كالتايل  موزعة  العراق  يف  شفاء 
 ،447 الكرخ  بغداد   ،351 الرصافة 
 ،51 األرشف  النجف   ،81 الطب  مدينة 
 ،30 دهوك   ،85 أربيل   ،44 السليمانية 
 ،136 دياىل   ،64 كركوك   ،228 كربالء 

واسط 118، البرصة 152، ميسان 54، 
قار 50،  الديوانية 123، ذي  بابل 171، 

األنبار 42، نينوى 80«.
وأشار البيان إىل »تسجيل 74 حالة وفاة 
الرصافة  بغداد  ييل:  كما  عىل  موزعة 
 ،7 الطب  مدينة   ،4 الكرخ  بغداد   ،8
 ،4 كربالء   ،8 أربيل   ،4 السليمانية 
البرصة   ،1 واسط   ،1 دياىل   ،4 كركوك 
10، ميسان 3، بابل 5، الديوانية 1، ذي 
 ،6 نينوى   ،1 األنبار   ،4 املثنى   ،2 قار 

صالح الدين 1«.                  
 )17125( فحص  »تم  أنه  وأوضحت: 
نموذجا يف جميع املختربات املختصة يف 
الكيل  املجموع  وأن  اليوم؛  لهذا  العراق 
تسجيل  بداية  منذ  املفحوصة  للنماذج 
 )1127383( بلغ  العراق  يف  املرض 
حاالت  »مجموع  أن  مؤكدا  نموذجا«، 
الشفاء   )بنسبة   105504 بلغ  الشفاء 
االٔصابات  71.6  %(، فيما بلغ مجموع 

147389 إصابة«.
للراقدين  الكيل  »املجموع  أن  وتابعت: 
بلغ 36575 راقدا منهم 577 يرقدون يف 
العناية املركزة وأن مجموع الوفيات بلغ 

5310 حاالت وفاة«.

من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد 
الساعدي،  الغني  الدكتور عبد  الرصافة 
بفريوس  جديدة  اصابة   342 تسجيل 
الرصد  اصابة خالل   198 بينها  كورونا 

الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« 
الصحية  »املؤسسات  ان  منه:  نسخة 
امس,  سجلت  الرصافة  جانب  يف 
موزعة  كورونا  بفريوس  اصابة   342
كالتايل:  198 حالة خالل الرصد الوبائي 

للقطاعات الصحية:  قطاع الرصافة 36 
حالة / قطاع بغداد الجديدة 17 حالة /  
قطاع النهروان 27 حالة /  قطاع الشعب 
 29 الثاني  البلديات  قطاع    / حالة   19
حالة /  قطاع الصدر 8 حاالت /  قطاع 
قطاع    / واحدة  حالة  االول  البلديات 
االعظمية 23 حالة / قطاع االستقالل 7 

حاالت /  قطاع املدائن 31 حالة .
واشار اىل ان  144 حالة خالل مراجعتهم 
للمؤسسات الصحية:  مدينة الصدر 59 

 ,540  ,521  ,555  ,531 محلة  حالة 
 ,563  ,565  ,560  ,516  ,538  ,539
551, 552, 528, 569/  الراشدية حالة 
واحدة االنتصار /  القاهرة حالة واحدة 
محلة 324/  االعظمية 6 حاالت محلة 
314, 320, 334, 310, 308/  الكيالني 
 8 البلديات    /143 محلة  واحدة  حالة 
 ,702  ,752  ,744  ,750 محلة  حاالت 
محلة  واحدة  حالة  الشام  بوب    /738
361/  النهروان حالة واحدة /  املشتل 
املطبك  شارع   ,751 محلة  حاالت   3
محلة  حالتني  الجامعة   حي  الكرخ    /
واحدة  حالة  الجمعية  الكرخ    /627
حاالت   6 الجديدة  بغداد    /842 محلة 
الغدير    /725  ,719  ,709  ,719 محلة 
واحدة  حالة  الكرادة    / واحدة  حالة 
محلة 913, 907 /  الصليخ حالة واحدة 
واحدة  حالة  االمانة  حي    /318 محلة 
الزعفرانية حالتني محلة  محلة 511/  
966, 961/  الفضل حالة واحدة محلة 
محلة  حاالت   4 فلسطني  شارع   /109
508, 506, 507, 505/  الكرخ الحرية 
  /412  ,431  ,426 محلة  حاالت   4
محافظة بابل حالة واحدة /  الرستمية 

العسكرية  الكلية  قرب  واحدة  حالة 
العبيدي 5 حاالت محلة 762, 756,    /
الكرخ    / العابد  مدرسة  قرب   ,754
  /315 ة   ,665 محلة  حالتني  الغزالية 
 ,337  ,335 محلة  حالة   11 الشعب 
357, 305, 307, 305, 307, 315, حي 
املدائن حالة واحدة /   البنوك/   سومر, 
الكرخ حي العامل حالتني محلة 809/  
ذي  محافظة    / واحدة  حالة  بسماية 
قار حالة واحدة الشطرة /  جرس دياىل 
حالة واحدة /  باب الشيخ حالة واحدة 
محلة  حاالت   4 الطالبية    /143 محلة 
محلة  واحدة  حالة  السعدون    /  ,321
  /  ,714 محلة  حالتني  زيونة    /103
محلة  واحدة  حالة  البور  سبع  الكرخ 
واحدة  حالة  املنصور  الكرخ    /400
حالة  واسط  محافظة    /613 محلة 
حالة  الخنساء  حي   / الصويرة  واحدة 
السيدية  الكرخ    /729 محلة  واحدة 

حالة واحدة محلة 827.
جميع  نقل  »تم  انه  الساعدي  واضاف 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  املصابني 
الحرجة  الحاالت  نقلت  فيما  العالج 
يف  بالعزل  الخاصة  املركزة  العناية  اىل 

»العدد  ان  اىل  مشريا  مستشفى«،  كل 
 20740 اىل  ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي 
الشفاء  اكتسب  فيما   1025 منهم  تويف 

16945 ومتبقي قيد العالج 2770«.
»االلتزام  اىل  املواطنني  الساعدي  ودعا 
التباعد  وتطبيق  الوقاية  بإجراءات 
االجتماع لحمايتهم من االصابة وتقليل 

تفيش الوباء«.
العليا  اللجنة  قررت  اخر،  سياق  ويف 
السبت، تمديد  للصحة والسالمة، امس 
من   15 لغاية  الجزئي  التجوال  حظر 

الشهر الجاري.
وذكرت وثيقة صادرة عن االمانة العامة 
ان  »الزوراء«:  تلقتها  الوزراء  ملجلس 
قررت  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة 
 15 لغاية  الجزئي  التجوال  حظر  تمديد 
من الشهر الجاري وشمول ايام الخميس 

والجمعة والسبت بالحظر التام.
يف  الرسمي  الدوام  ان  واضافت: 
سيكون  كافة  الحكومية  املؤسسات 
صالحيات  الوزارات  ومنح   %25 بنسبة 
بالحظر  النظر  ويعاد  الحاجة،  تقدير 
الشهر  من  الـ15  تاريخ  بعد  الجزئي 

الجاري.

خالل استقباله عددا من وجهاء االعظمية

مجهورية العراق     بعد أن أصبح الفريوس ظاهرة عاملية 
العدد: 6124 شبكة اإلعالم العراقي           

التأريخ: 2020/7/28  قسم العقود واملناقصات          
شعبة املدونة التجارية

م/ نشر إعالن للمرة األوىل للدعوة العامة رقم )1( لسنة 2020 )تقديم خدمات الربامج التفاعلية(

الصحة :تسجيل 3325 إصابة و74 حالة وفاة بكورونا
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تعهد بإجراء تحقيق “مستقل” في أزمة الوباء

بعد تزايد الدعوات لكشف مالبسات التفجير بعد حذف الجزائر والمغرب

بريوت/ متابعة الزوراء: 
تزايدْت يف الس�اعات القليلة املاضية 
“دويل  بتحقي�ق  املطالب�ة  الدع�وات 
مستقل”، لكش�ف مالبسات تفجري 
مرفأ بريوت، الذي خلَّف مئات القتىل 
ويف  الجرح�ى،  وآالف  واملفقودي�ن 
مقاب�ل ذلك ي�رى بعضه�م رضورة 
منح الثقة للقضاء املحيل، األمر الذي 

أثار جدالً بني سياسيني يف البالد. 
وانضمَّ كلٌّ من مفتي لبنان، الش�يخ 
عبداللطي�ف دري�ان، ورئي�س حزب 
الق�وات س�مري جعجع، إىل رؤس�اء 
الحكومات السابقني، سعد الحريري، 
ونجيب ميقاتي، وتمام سالم، وفؤاد 
الس�نيورة، ورئيس الحزب التقدمي 
االش�راكي وليد جنبالط، يف املطالبة 

بتحقيق دويل مستقل يف االنفجار.
يف اليوم ذاته، طالب الرئيس الفرنيس 
إيمانويل ماكرون، خ�الل زيارته إىل 
لبنان ب�”إجراء تحقيق دويل مفتوح 

وشفاف”.
يف ه�ذا الس�ياق، كش�ف النائب عن 
الحزب التقّدمي االش�راكي، فيصل 
الصايغ، أّن الحزب “سيتقّدم االثنني 
إىل رئيس مجل�س النواب، نبيه برّي، 
باس�تجواب للحكوم�ة ح�ول نقاط 
التحقي�ق،  يف  إليه�ا  توصل�ت  ع�ّدة 
باإلضافة إىل أّنه سيكون هناك توّجه 
لالدعاء يف النيابة العاّمة التمييزّية يف 

ملف تفجري املرفأ”.
بالذهاب  الصاي�غ: “طالبنا  وأضاف 
إىل لجنة تحقي�ق دولّية، ألّن يف املرفأ 
األمنّي�ة،  األجه�زة  لكاّف�ة  تواج�داً 
ونحن ال نثق ب�أن تصل الحكومة إىل 

نتيجة”.
الوق�ت  “يف  أن�ه  الصاي�غ  وتاب�ع: 
ال�ذي دف�ع في�ه الش�عب اللبنان�ي 
خس�ائر هائلة، نخىش أن يتم لفلفة 
املوض�وع، ل�ذا نحن ال نس�تطيع أن 
نس�لّم الحكوم�ة تحقيق�اً يف إهمال 
تس�ّببت به )…( الغاي�ة معرفة من 
وراء م�اّدة األمونيوم، وهي موجودة 

يف املرفأ ملصلحة أي جّهة”.
من جانبه، عّد وزير الداخلّية السابق، 
م�روان رشب�ل، أّن “التوّجه إىل لجنة 
تحقي�ق دولّية هو توّجه س�يايس”، 

وقال يف ترصيح لألناضول إن “لبنان 
يعيش يف تجاذبات سياسّية، والسّيما 
بعد تشكيل الحكومة برئاسة حسان 
دي�اب، والت�ي أطلق عليه�ا حكومة 

اللون الواحد”.
كذل�ك ويف مع�رض رده ع�ىل س�ؤال 
ح�ول تس�بب اإلهم�ال يف التفج�ري، 
قال إن “اإلهمال ال ش�ّك أّنه حاصل، 
إاّل أّن التحقيق�ات جارية ملعرفة من 
أهمل ومن هو املتس�بب، بالرغم من 
أّن هن�اك كتاب�ات حصل�ت من قبل 
مس�ؤولني ب�أّن ه�ذه املواد تش�ّكل 

خطراً”.
م�ن جانب�ه، ق�ال النائب ع�ن كتلة 
املس�تقبل محمد الحجار، لألناضول 
إن�ه “ال ثقة بق�درة القضاء اللبناني 
ع�ىل إمكانّية الكش�ف ع�ن جريمة 
تفجري مرفأ بريوت، وال ثقة يف جسم 

الدولة من جانب الشعب اللبناني”.
أضاف الحجار أن�ه “إذا كانت هناك 
نّي�ة الس�تعادة ثق�ة الش�عب، أقلّه 
التوجه إىل لجنة تحقيق دولّية قادرة 
ع�ىل التحقي�ق بجدّي�ة وحقيقة ما 
حصل، والسّيما أّن التحقيق سيكون 

بإرشاف دويل وعربي”.
يف ذات املوقف، شدَّد النائب عن كتلة 
الق�وات اللبنانّية، عم�اد واكيم، عىل 

أّن “القوات طالبت بإرصار بتشكيل 
لجن�ة دولّي�ة للتقيص ح�ول تفجري 
املرف�أ، وبارشن�ا بتوقي�ع عريض�ة 
لنرفعه�ا إىل الس�لطات املختّص�ة”، 
مضيفاً أن هناك مس�ؤولية تقع عىل 
من سمح بوضع مواد كهذه يف مرفأ 

مدني داخل املدينة.
يف الجهة املقابلة، أعرب سياس�يون 
لبناني�ون عن رفضهم إجراء تحقيق 
دويل يف تفج�ري املرف�أ، عىل رأس�هم 
رئي�س الب�الد ميش�يل ع�ون، الذي 
أع�رب رصاح�ة ع�ن رفض�ه تدويل 

حادثة املرفأ. 
ج�اء ذل�ك يف مؤتمر صحف�ي باملقر 
الرئايس يف العاصمة بريوت، للحديث 
عن مستجدات قضية انفجار املرفأ، 
وقال ع�ون إن “املطالب�ة بالتحقيق 
ال�دويل يف قضية مرفأ بريوت، الهدف 

منها تضييع الحقيقة”.
اعّد عون أيض�اً أن “العدالة املتأخرة 
)يف ح�ادث انفج�ار مرف�أ ب�ريوت( 
أن تك�ون  ليس�ت بعدال�ة، ويج�ب 
فوري�ة، لك�ن دون ت�رع”، وف�ق 

تعبريه.
ُيش�ار إىل أن نائ�ب رئي�س مجل�س 
الن�واب، إي�يل الف�رزيل، ق�د اع�ّد أن 
املطالب�ة بتحقي�ق دويل “تعني إلغاء 

الدولة اللبنانية”.
والثالث�اء امل�ايض قض�ت العاصمة 
اللبناني�ة ليلة دامية، ج�راء انفجار 
ضخ�م يف مرفأ ب�ريوت، خلّ�ف 154 
6 آالف جري�ح،  قتي�اًل وأكث�ر م�ن 
ومئ�ات املفقودي�ن، بحس�ب أرقام 

رسمية غري نهائية.
أولي�ة  تحقيق�ات  تش�ري  ح�ني  يف 
أن االنفج�ار وق�ع يف عن�ر 12 م�ن 
املرفأ، الذي قالت الس�لطات إنه كان 
يح�وي نحو 2750 طن�اً من “نرات 
األمونيوم” ش�ديدة االنفجار، كانت 

ُمصاَدرة ومخزَّنة منذ عام 2014.
بع�د االنفجار بيوم ق�رَّرت الحكومة 
يف جلس�تها االس�تثنائية وض�ع كل 
املس�ؤولني يف مرف�أ ب�ريوت تح�ت 
اإلقام�ة الجري�ة، إىل ح�ني انته�اء 
التحقيق�ات، باملقابل كلف�ت قيادة 
اللبناني، الخميس، الرشطة  الجيش 
تحقيق�ات  بمتابع�ة  العس�كرية 
انفج�ار مرف�أ بريوت تح�ت إرشاف 

القضاء املختص.
ويزيد ه�ذا االنفجار م�ن أوجاع بلد 
يعان�ي من�ذ أش�هر تداعي�ات أزمة 
واس�تقطاباً  قاس�ية،  اقتصادي�ة 
سياسياً حاداً، يف مشهد تتداخل فيه 

أطراف إقليمية ودولية.

كواالملبور/ متابعة الزوراء:
أعلَن رئيس الوزراء املاليزي الس�ابق، مهاتري محمد، تأسيسه 
حزبا جديدا، وذلك بعد أكثر من شهرين من فصله من الحزب 
الحاكم.وق�ال مهات�ري، يف مؤتمر صحف�ي، إن الحزب الجديد 
س�يكون مس�تقال ولن يتماىش مع ائت�الف املعارضة بقيادة 

أنور إبراهيم، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.
وأض�اف: “نش�عر أنه يجب أن نواصل معركتنا ولهذا الس�بب 

نقوم بتشكيل حزب جديد”، مشريا أنه لم يحدد اسمه بعد.
وأوضح مهاتري أن األجندة الرئيس�ة للحزب ستكون عىل غرار 
النضال األصيل لحزب “بريساتو” وهي “القضاء عىل الفساد”.

ب�دوره، نق�ل موق�ع “Free Malaysia Today” اإلخباري عن 
مهات�ري قوله: “لي�س يف نيتنا أن يك�ون لدينا ع�دد كبري جًدا 
من األحزاب السياس�ية املاليزية، لكننا نرى أنها انحرفت عن 
مس�ارها األصيل”.وأش�ار مهاتري أن الحزب الجديد س�يكون 
“ش�امالً ومعتدالً”، مضيفا أنهم سيبقون مستقلني يف الوقت 
الحايل، لكنهم سيتعاونون مع األحزاب األخرى بعد االنتخابات 
الوطنية املقبلة.ويأتي إعالن مهاتري وس�ط خالف مع تحالف 
أنور عىل اختيار مرش�حهم لرئاس�ة الوزراء، إذ رفض مهاتري 

ترشيح أنور ودعم سياسًيا آخر.
ويف فراير/ ش�باط املايض، قدم مهاتري محمد، استقالته من 

منصبه، من دون اإلعالن عن األسباب. ويف نهاية الشهر ذاته، 
ع�نّي ملك ماليزيا الس�لطان عبد الله أحمد ش�اه، محي الدين 

ياسني، رئيسا للوزراء، خلفا ملهاتري.
ويف خطاب�ه بعد ف�وزه يف االنتخابات العام�ة يف 9 أيار/ مايو 
2018، قال مهاتري محمد، إنه س�يرك منصبه ألنور إبراهيم، 

بعد عامني تقريًبا وفًقا لقرار االئتالف.
وكان مهاتري محمد تحالف مع أنور إبراهيم لإلطاحة بنجيب 
عب�د الرزاق، ال�ذي كان رئيس�ا لل�وزراء يف ذل�ك الوقت، لكن 

إبراهيم تحول إىل منافس ملهاتري.

سرتاسبورغ / متابعة الزوراء:
أْدى ارتف�اع اإلصاب�ات بكورون�ا يف املغرب إىل اس�تبعاده من 
قائم�ة الدول اآلمنة التي يمكن الس�فر منها إىل أوروبا. وبهذا 

لم تبق سوى تونس من شمال إفريقيا يف هذه القائمة.
بع�د الجزائ�ر، رف�ع االتح�اد األوروب�ي املغ�رب م�ن قائمته 
للبلدان اآلمنة خارج أوروبا التي يس�مح االتحاد بالس�فر غري 
الرضوري منها، بعد مراجعة قام بها سفراء االتحاد األوروبي 
الجمع�ة )8 أغس�طس/ آب 2020(، لتبق�ى تون�س الدول�ة 
العربي�ة الوحيدة يف القائمة.وبعد ح�ذف املغرب الذي ارتفعت 
اإلصابات فيه بكورونا إىل أرقام قياس�ية، لم تبق س�وى عرش 
دول يف القائم�ة الجديدة، الت�ي تدخل حيز التنفي�ذ يف الثامن 
من أغس�طس/ آب. وه�ي الدول التي الت�ي ُيعتقد أن جائحة 
فريوس كورونا تحت الس�يطرة إىل حد كبري فيها هي أسراليا 
وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية 

وتايالند وتونس وأوروجواي.
وجرت املوافقة عىل الصني كذلك، عىل الرغم من أن الس�فر لن 
يفتح إال إذا سمحت السلطات الصينية أيضا بدخول مواطني 
دول االتحاد األوروبي.ومن املتوقع أال يؤثر هذا القرار بش�كل 
كب�ري يف الرحالت بني املغ�رب والجزائر وأوروب�ا، بما أن األول 
يض�ع رشوطا جدا صارم�ة عىل حركة النق�ل الجوي التي لم 
يفتحها إال للمواطنني املغاربة، وبما أن الثاني قّرر اإلبقاء عىل 
الحدود مغلقة إاّل يف وجه الرحالت االستثنائية إلجالء العالقني.
وتب�دو تونس من أكر الدول العربية التي اس�تفادت من فتح 
حدودها بعد تراجع نس�ب الجائحة، إذ كش�ف وزير السياحة 
التونيس بحكومة ترصيف األعمال محمد عيل التومي الجمعة، 
قدوم قرابة 70 ألف س�ائح إىل تونس منذ إع�ادة فتح الحدود 
يف حزيران/يوني�و املايض، دون تس�جيل إصاب�ات  بفريوس 

كورونا يف صفوفهم.

وأوض�ح نوف�ل الصالح�ي مكلف باإلع�الم بوزارة الس�ياحة 
لوكال�ة األنب�اء  األملاني�ة )د. ب. أ( أن الع�دد الح�ايل وصل إىل 
70 أل�ف، معظمهم م�ن دول أوروبية، نقال عن الوزير يف أثناء 

زيارته اىل مدينة سوسة السياحية.
وكان�ت أول رحلة س�ياحية أعقبت فرة االغ�الق، قدمت من 
لوكس�مبورج إىل جزيرة جربة يف 18 تموز/يوليو وعىل متنها 
س�ياح م�ن لوكس�مروج وفرنس�ا وأملاني�ا،  بحس�ب وزارة 
الس�ياحة.وقال الوزي�ر يف ترصيح�ات للصحفي�ني، إن�ه من 
املتوق�ع توافد املزي�د من الس�ياح مع تنظيم رح�الت طريان 
عارض “ش�ارتر” خالل الش�هر الجاري قادمة من جمهورية 
التش�يك وبولندا أساس�ا. ولن يخضع الس�ياح القادمون من 
الدولت�ني إىل رشط االس�تظهار بالتحاليل املخرية قياس�ا إىل 
الوض�ع الوبائ�ي حاليا يف التش�يك  وبولندا، بحس�ب ماأكدته 

وزارة السياحة.
وفتح�ت تون�س حدوده�ا بالكام�ل من�ذ 27 حزيران/يونيو 
املايض بعد إعالنها  السيطرة عىل الفريوس وعقب فرة إغالق 
امتدت لنحو ثالثة أشهر، وبدأت باستقبال السياح واملهاجرين 
العائدين من الخارج غري أن اإلصابات عاودت الظهور تدريجيا 

لدى الوافدين، وبصفة أقل لدى املواطنني يف الداخل.

انقسام سياسي حاد يف لبنان بشأن مطالب إجراء 
حتقيق دولي بتفجري مرفأ بريوت 

أوروبا تبقي على تونس يف قائمة السفر اآلمن

ماليزيا.. مهاتري حممد يعلن تأسيس حزب جديد

     

أزمة أوكسجني خانقة .. سودانيون “ال يستطيعون التنفس” يف زمن كورونا
اخلرطوم/ متابعة الزوراء: 

أوق�َف املدي�ر العام لرشك�ة الهواء الس�ائل 
السودانية، أديب حبيب، نافذة البيع املبارش 
للجمه�ور يف األس�بوع األخ�ري م�ن مايو/ 
أيار املايض، بس�بب عدم إعادة أس�طوانات 
األوكس�جني، وتركه�ا يف املن�ازل احتياط�ًا، 
خش�يًة من حدوث طارئ ألحد أفراد األرسة، 
مع تف�ي فريوس كورونا الجديد )كوفيد - 
19(، إذ رصد فقدان أكثر من 100 أسطوانة 
من بداية مايو/ أيار املايض ولم ُترَجع حتى 
اآلن، رغ�م أن هن�اك م�رىض بحاج�ة إليها، 
وفق ما يؤكده حبيب، قائال “إذا أتى شخص 
يحم�ل ورق�ة من طبي�ب تفي�د بحاجته إىل 
األوكسجني، نبيعه إياه، لكن من دون مستند 
يثبت الحاجة الفعلية، ال نعطيه أسطوانة”.

تعليم�ات حبي�ب ملوظفي�ه، كرره�ا ُم�اّلك 
مصانع آخ�رون، كم�ا يقول مدي�ر مصنع 
ليرتي لألوكس�جني، قاس�م الشيخ مضيفاً 
أن عدد املصانع يف السودان يبلغ 11، منها 4 

مصانع توقفت عن العمل يف الوقت الحايل.
إيقاف البي�ع املبارش للجمه�ور، تزامن مع 
عدم توافر أجهزة توليد وتنظيم أوكس�جني 
ش�اغرة يف بع�ض مستش�فيات الس�ودان، 
كما حدث مع الس�تينية عايدة عبد الهادي، 
التي ط�رق أبناؤها أبواب 10 مستش�فيات 
أم  مستش�فيا  منه�ا  وخاص�ة،  حكومي�ة 
درمان الحكومي، والفضيل الخاص وس�ط 
مدينة الخرط�وم، بحثاً عن جهاز، علّه يزيد 
من مس�توى األوكسجني يف دم والدتهم التي 
دخل�ت يف نوب�ة ربو مس�اء ي�وم الثالث من 
يونيو/ حزي�ران املايض، كما يق�ول نجلها 

إبراهيم الحاج. 
تنوعت أسباب رفض املستشفيات الستقبال 
ملرىض، ومنهم الس�ودانية عاي�دة، بني عدم 
تواف�ر أجه�زة تنظي�م األوكس�جني، وعدم 
الس�ماح له�م بإدخاله�ا خش�ية التقاطها 
لع�دوى كورون�ا، بع�د ثبوت ع�دم إصابتها 
بالفريوس، بحس�ب إبراهيم، ال�ذي تواصل 
هاتفي�اً م�ع أح�د معارفه يف رشك�ة الهواء 
الس�ائل، الواقعة وس�ط الخرطوم، لتسهيل 
الحصول عىل أس�طوانة أوكسجني استثناًء، 
حت�ى ال تتدهور صحة والدت�ه، مؤكداً أنهم 
ع�ىل  األوكس�جني  تنظي�م  جه�از  اش�روا 
حس�ابهم، لك�ن والدته�م توفي�ت يف أثن�اء 

تركيبه، كما روى.
وقب�ل أق�ل من ش�هر ع�ىل حص�ول عايدة 
عىل أس�طوانة أوكس�جني من رشكة الهواء 

الس�ائل، ب�دا س�امر ت�اج ال�ر، موظ�ف 
التوزي�ع يف الرشكة، متعجب�ًا بينما كان يرّد 
عىل اتصال هاتفي ورد من أحد املواطنني يف 
بداية مايو/ أيار املايض، يطلب منهم توفري 
أس�طوانة أوكس�جني ملريضه�م بعد رفض 
مستشفى إبراهيم مالك التعليمي الحكومي 
جن�وب رشق الخرط�وم، اس�تقبال املريض 

بحجة عدم توافر أسطوانات.
تعجب س�امر، ألنه زود املستشفى بحاجته 
اليومية من األس�طوانات البالغ عددها 150 
وحدة سعة 7 مر قبل ساعتني يف ذات اليوم، 
كم�ا يؤكد قائ�اًل: “يف ظل األزم�ة املوجودة، 
م�ن الصع�ب من�ح املواطن�ني أس�طوانات 
األوكسجني لالحتفاظ بها يف املنازل، واكُتفي 

بتزويد املستشفيات فقط”.
ويق�ّر الدكت�ور أبو بكر وداع�ة، نائب املدير 
الع�ام ملستش�فى إبراهي�م مال�ك، برف�ض 
ح�االت مرىض من أمام باب الطوارئ مطلع 
إبريل/ نيسان املايض، لكنه يرر ذلك بوجود 
نق�ص يف األوكس�جني، وعدم تواف�ر الكادر 
الطبي ومش�كلة نق�ل الكوادر م�ع الحظر 
الصح�ي، إذ ال يج�د ال�كادر الطبي وس�يلة 

تقله إىل املستشفى، باإلضافة إىل عدم توافر 
أرّسة ش�اغرة، علماً أن املستش�فى خصص 
10 أرّسة عزل للمشتبه يف إصابتهم بفريوس 

كورونا من إجمايل 422 رسيراً. 
يؤيده يف ذلك مدير إدارة طوارئ املستشفيات 
يف وزارة الصحة االتحادية، الدكتور حس�ام 
الدين الحسني، لكنه يقول: إن وزارة الصحة 
بدأت بركيب أجهزة توليد أوكسجني وإعادة 
تعبئته يف األس�طوانات داخل املستش�فيات 
بع�ض  يف  وج�وده  إىل  الفت�اً  الحكومي�ة، 
املستش�فيات الخاص�ة مث�ل “روي�ال كري، 

فضيل، ومركز القلب”.
ع�ىل الرغ�م م�ن وج�ود 7 مصان�ع يف مدن 
“الخرط�وم، الخرطوم بح�ري، وأم درمان” 
وخاص�اً  150 مستش�فى حكومي�اً  ت�زود 
باألوكسجني، إال أن الكميات التي تنتجها ال 
تكف�ي حاجة املستش�فيات، وفق ما يؤكده 
الدكت�ور الحس�ني، بالقول: “ه�ذه حقيقة 
كان�ت واقع�ة يف لحظة من اللحظ�ات، ألننا 
يف وزارة الصح�ة متعاق�دون م�ع مصنعني 
منطق�ة  يف  مصن�ع  لألوكس�جني،  فق�ط 
املقرن بالخرطوم، ورشكة الهواء الس�ائل”، 

مضيفاً أن أم�راض الجهاز التنفيس لم تكن 
منترشة به�ذا الحجم، وم�ع ازدياد الحاالت 
وتفاقم اإلصاب�ات بكورونا، ب�دأت الحاجة 

لألوكسجني تزيد حالياً.
لك�ن أديب حبيب، املدير العام لرشكة الهواء 
الس�ائل، يؤكد عدم وج�ود نقص يف اإلنتاج، 
ألن الرشكة وفرت حاجة املستشفيات تماماً 
يف ذروة جائح�ة كورون�ا، إذ تمتلك الرشكة 
صهاري�ج تحتوي ع�ىل مليون م�ر مكعب 
من األوكس�جني، تكفي حاجة السودان ملدة 
6 أش�هر، قائالً: “ال يمك�ن أن يحدث نقص 
يف األوكس�جني، وإن ُوج�د، فه�و نات�ج من 
تأخ�ر وص�ول أس�طوانات األوكس�جني إىل 
املستش�فيات، لعدم توافر الوقود لس�يارات 
التوزيع”، مش�رياً إىل أن رشكت�ه كثفت من 
إنتاجها خالل األزمة، إذ وصل حجم التوزيع 
للمستش�فيات يف وق�ت الذروة م�ن 350 إىل 
400 أس�طوانة، فيما كانت تراوح بني 150 

و180 أسطوانة يف األوقات العادية.
باملقاب�ل يق�ول مين�ا من�ري، املدي�ر الطبي 
التعليم�ي  الص�ايف  ح�اج  مستش�فى  يف 
الحكوم�ي بوالية الخرطوم، إنهم اس�تعانوا 

بمنظم�ة صداق�ات الخريية لتش�غيل نظام 
مرك�زي يف املستش�فى لتزويده�ا بحاجتها 
م�ع  العج�ز  وتغطي�ة  األوكس�جني،  م�ن 
تزاي�د إصاب�ات كورون�ا، مضيف�اً أن نظام 
األوكس�جني املركزي يغذي 16 أس�طوانة يف 

قسم الطوارئ العادية.
ويحت�اج مستش�فى حاج الص�ايف أكثر من 
150 أسطوانة يومياً، رغم أن االحتياج راوح 
يف بداي�ة الجائح�ة ب�ني 30 و40 أس�طوانة 
تت�وزع ع�ىل الحضان�ة وأقس�ام الجراحة، 
بحس�ب منري، مؤك�داً أن الس�عة الريرية 

ملركز العزل يف املستشفى تبلغ 46 رسيراً.
الطبي�ة  املدي�رة  تعيده�ا  الحالي�ة  األزم�ة 
ملستشفى التميز الخاص يف مدينة الخرطوم، 
الدكتورة غادة حس�ن إىل أن جائحة كورونا 
أكر من البنية التحتي�ة للدولة وإمكاناتها، 
وحدث ه�ذا يف دول متقدمة ل�م تتمكن من 
اس�تيعاب الحاالت خالل وب�اء كورونا، كما 

تقول.
وللتخفيف من حاجة املواطنني ألسطوانات 
األوكس�جني، ق�ال مدي�ر مصن�ع ليرت�ي 
لألوكس�جني، قاسم الشيخ، إنه وضع أرقام 
هواتف�ه عىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي، 
أس�طوانة  إىل  يحت�اج  م�ن  كل  ملس�اعدة 
أوكس�جني، رغم أن مصنع�ه ال يوّفر خدمة 
البيع املبارش للجمه�ور، نظراً لتخصصه يف 
إنتاج األوكس�جني الذي يس�تخدم يف الورش 
الصناعي�ة وآب�ار الذه�ب، لكنه يس�تطيع 
مس�اعدة املحتاجني لألوكس�جني من خالل 
توفريه من مصانع الخرطوم التي تس�تعني 
ب�ه يف ح�ال ح�دوث عط�ب ألحده�م، وفق 

تأكيده.
ويحتفظ مصنع الش�يخ ب�10 أسطوانات، 
حصل عليها من املصانع التي تتعامل معه، 
كي يقدمها ملن يطلب مساعدته، مقابل دفع 
12 أل�ف جنيه )217 دوالراً( كتأمني لضمان 

إعادتها كما يقول.
حتى الس�ادس والعرشين من يوليو/ تموز 
امل�ايض، وص�ل ع�دد اإلصاب�ات بف�ريوس 
حال�ة  و717  إصاب�ة،   11385 إىل  كورون�ا 
وف�اة، وف�ق التحدي�ث اليوم�ي املنش�ور يف 
موق�ع جامع�ة جون�ز هوبكن�ز األمريكية. 
%80 من وفيات كورونا املسجلة لدى وزارة 
الصح�ة عان�وا م�ن أم�راض مزمن�ة، وفق 
تأكيد الدكتور الحس�ني، قائ�اًل: “بعد تحليل 
املعلومات املرضية للوفيات، وجدنا أنهم من 
مرىض الس�كري والضغط وأمراض القلب، 

وكانوا يهملون تن�اول عالجاتهم”، مضيفاً 
أن الوفي�ات خارج طوارئ املستش�فيات ال 

ل. ُتسجَّ
ويويص الروتوكول الصحي للمستش�فيات 
بعدم اس�تخراج ش�هادة وفاة ألي مريض، 
سواء كان مصاباً بفريوس كورونا، أو لسبب 
آخر، ما لم يكمل 4 س�اعات يف املستش�فى، 
وم�ا عدا ذل�ك ال يدخ�ل ضم�ن إحصائيات 
الوفيات يف املستش�فيات، وفق ما يقول عيل 
أحم�د، مدي�ر إداري يف مستش�فى الرشيف 

الخاص بالخرطوم.
أس�طوانات  ع�دد  يف  النق�ص  لتغطي�ة 
األوكسجني يف السودان، ترعت نقابة األطباء 
الس�ودانيني يف بريطانيا، ب� 400 أس�طوانة 
بتكلف�ة 53 أل�ف جنيه إس�رليني )67469 
دوالراً أمريكياً(، وفق إفادة الدكتورة س�ارة 
عب�د الجليل، مس�ؤولة النقاب�ة، مؤكدة: أن 
الجالية السودانية شاركت يف تلك الترعات، 
بالتع�اون م�ع تجّم�ع املهندس�ني الطبيني 

السودانيني يف بريطانيا. 
وُوضَع�ت تل�ك االس�طوانات تح�ت ترصف 
وزارة الصح�ة الس�ودانية، ع�ىل أن يج�ري 
التوزي�ع وفق الحاجة، وخاص�ة يف الواليات 
قب�ل  م�ن  اإلرشاف  وس�يكون  البعي�دة، 
النقاب�ة ومتابعة توزيع األس�طوانات التي 
ُش�حَنت إىل مط�ار الخرط�وم ع�ىل نفق�ة 
منظم�ة اليونيس�ف، كما تضي�ف موضحة 
إس�رليني  جني�ه  أل�ف   59 أرس�لوا  أنه�م 
)75118 دوالراً( ترعاً ملستشفى القضارف 
الحكومي، رشقّي الس�ودان، من أجل إنشاء 
محط�ة لتوليد األوكس�جني. وتقدمت نقابة 
بطل�ب  بريطاني�ا،  يف  الس�ودانية  األطب�اء 
منحة مالية بقيمة 50 ألف جنيه إس�رليني 
)63660 دوالراً( من برنامج الدعم التنموي 
الريطاني، إلنشاء محطة توليد األوكسجني 
ونظام تعبئة أسطوانات األوكسجني وشبكة 
أنابيب مكملة يف مستشفى الفارش املرجعي 
بوالية ش�مال دارفور الذي يخ�دم 3 ماليني 
نس�مة، منه�م 64 أل�ف ن�ازح، وال يزال�ون 
بانتظ�ار ال�رد، بحس�ب الدكت�ورة س�ارة، 
معلنة فتح باب الترع للمرشوع الذي ترعاه 
نقابته�ا بالتع�اون مع جمعية املهندس�ني 
الطبيني الس�ودانيني يف بريطاني�ا، واألطباء 
واملهندسني يف مستش�فى الفارش التعليمي 
شمايل إقليم دارفور، الواقع غربي السودان، 
مؤك�دة أن إجم�ايل تكلفة امل�رشوع 85 ألف 

جنيه إسرليني )108 آالف دوالر(.
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بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  للكمارك،  العامة  الهيئة  اعلنت 
عن قيام مركز كمرك طريبيل الحدودي بإعادة 
إصدار معمل إلنتاج الجبس اىل الجانب األردني 
بإدخال  الخاصة  الرسمية  االوراق  وجود  لعدم 
املعمل وبوزن ٣٠ طناً، مما يعد مخالفة لرشوط 

وتعليمات االسترياد.
إنه  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الهيئة  واضافت 
وحسب  بحقه  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  »تم 

قانون الكمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤ املعدل«.
من جهتها، أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس 
السبت، عن ضبط عجلتني تحمل مواد رسيعة 
االشتعال يف منفذ زرباطية بالتعاون مع جهاز 
العمليات  من  املخصصة  والقوة  املخابرات 

املشرتكة.
وذكر للهيئة تلقت »الزوراء« نسخة منه: “هيئة 
يف  الحدودي  زرباطية  منفذ  الحدودية  املنافذ 
التحقيق  محافظة واسط، وتنفيذا ألمر قايض 
شعبة  قبل  من  املقدمة  املعلومات  عىل  بناًء 
أمر  وحسب  الحدودي،  املنفذ  يف  املخابرات 
رئيس الوزراء بجرد أي مواد أولية تساعد عىل 
عجلتني  أحالت  االشتعال،  رسيعة  أو  االشتعال 
لعدم وجود أوراق رسمية وبقائها اكثر من ٤٠ 

يوما داخل املنفذ بدون اي إجراء ولسوء خزنها، 
 ٣٥ اىل   ٥ من  حرارة  بدرجة  تحفظ  أنها  حيث 
إىل  درجة مئوية، مما يفقد خاصيتها وتتحول 

مواد سامة تؤثر عىل النباتات والرتبة”.
وأضاف البيان انه “تم تشكيل لجنة من الدوائر 
العجلتني  ضبط  وتم  االختصاص  ذات  املعنية 
وجردها واحالتها اىل القضاء عىل وفق محرض 

أصويل”. 
ويف سياق متصل، دعت الهيئة العامة للكمارك 
إىل  ةمرتوكة  كيمياوي  ملواد  حاويات  أصحاب 
مراجعة املوانئ العراقية خالل يومني، مهددة يف 

الوقت نفسه بمصادرتها.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
منه: إنها تدعو أصحاب الحاويات التي تحتوي 

استخدام  ذات  ومواد  كيمياوية  مواد  عىل 
والبحرية  الجوية  واملوانئ  املنافذ  يف  مزدوج 
والخاص  العام  للقطاعني  تعود  والتي  والربية 
لتخليص  املختصة  العراقية  املوانئ  اىل مراجعة 
بضائعهم من حوزة الكمارك، وخالل يومني تبدأ 
من اليوم االحد، وبخالفه سيتم اتخاذ اإلجراءات 
ومصادرتها  الحاويات  هذه  بحق  القانونية 

لحساب خزينة الدولة.
 ٣٢ احصت  للجمارك  العامة  الهيئة  ان  يذكر 
مرتوكة  كيمياوية  مواد  عىل  تحتوي  حاوية 
لصالح  مستوردة  قرص،  ام  موانئ  احد  يف 
انها  مؤكدة  والخاص،  الحكومي  القطاعني 
والغازات  الخطرة  باملواد  للمنشأ  مصنفة وفقا 

النادرة والحامضية.
الدين،  صالح  خالد  الجمارك،  عام  مدير  وقال 
“اجمايل  إن  »الزوراء«:  عليه  اطلعت  بيان  يف 
قرص  )ام  واحد  ميناء  يف  املرتوكة  الحاويات 
 ٢٠١١ االعوام  خالل  واملستوردة  الجنوبي( 
ولغاية ٢٠١٩ بلغت نحو ٨7٨ حاوية مرتوكة، 
بحالة  الكيمياوية  للمواد  حاوية   ٣٢ بضمنها 
هي  الحاويات  وهذه  وباودر،  وغازية  سائلة 
بواقع ٥٠6 مستوردة للقطاع الحكومي وحوايل 

٣7١ للقطاع الخاص”.

بغداد/ الزوراء:

الرصافة  صحة  دائرة  يف  االزمة  خلية  توقعت 

خالل  كورونا  بفريوس  االصابات  عدد  زيادة 

امليداني  املسح  عمليات  نتيجة  املقبلة  االسابيع 

التي تجاوزت الـ ١٨ الف مسحة يوميا، متأملة 

يف  الف   ٥٠  –  ٢٥ بني  املسحات  عدد  تصل  ان 

األدوية  أن  الوزارة  أكدت  وفيما  الواحد.  اليوم 

ملعالجة  العاملية  الربوتكوالت  يف  املستخدمة 

فريوس كورونا متوفرة وبكميات كبرية، حّملت 

خالل  اإلصابات  عدد  زيادة  مسؤولية  املواطنني 

األيام املقبلة.

وقال عضو خلية االزمة يف دائرة صحة الرصافة، 

صحفي:  ترصيح  يف  الحسيني،  عويد  عباس 

بفريوس  االصابات  عدد  زيادة  املتوقع  »من  إنه 

كورونا اىل اكثر من ثالثة آالف اصابة يوميا خالل 

املسح  عمليات  اتساع  نتيجة  املقبلة  االسابيع 

امليداني التي تجاوزت الـ ١٨ الف مسحة يوميا 

وهذا عامل ايجابي، متأمال ان تصل بني ٢٥ – ٥٠ 

الف مسحة باليوم الواحد«.

الفحوصات  قدرات  ارتفعت  »كلما  أنه  وأكد 

منوها  االصابات«،  عدد  ازدادت  التشخيصية 

بعدم  املواطنني  الكثري من  استمر  »بأنه يف حال 

وارصارهم  املرض،  خطر  مع  بجدية  التعامل 

بالوقاية والتباعد االجتماعي،  االلتزام  عىل عدم 

اذ  االضحى،  عيد  عطلة  يف  حدث  ما  وخصوصا 

من  القريبة  العامة  الحدائق  يف  األرس  انتشار 

عن  الكهربأيي  التيار  انقطاع  بسبب  مساكنهم 

التجوال  حظر  من  بالرغم  العاصمة،  مناطق 

»ان  مضيفا  باملرض«.  واالستهزاء  الشامل، 

ارقام  اىل  الوصول  يف  السبب  هي  العوامل  هذه 

االصابات التصاعدية الحالية«.

اسابيع  ثالثة  منذ  دخل  »العراق  ان  واضاف 

أن  بمعنى  العايل والرسيع،  الوباء  مرحلة تفيش 

الوباء أصبح يف كل مكان وينتقل بني الناس من 

املصابني  واغلب  االصابة،  مصدر  معرفة  دون 

يجهلون اصابتهم، بالرغم من التزامهم بالوقاية 

نقلت عرب  املعلنة  االٕصابات  الشخصية، وجميع 

العدوى من مالمسني مقربني، او نقلها اشخاص 

بأي  شعورهم  دون  من  واقاربهم  ألرسهم 

اعراض بسبب عدم التزامهم بإجراءات الوقاية«. 

منتقدا »عزوف املرىض عن مراجعة املستشفيات 

الجراء الفحوصات يف وقت مبكر، او مراجعتهم 

االطباء،  عيادات  او  الخاصة،  للمستشفيات 

بالطبيب  اتصاله  خالل  من  املريض  ومعالجة 

الهاتف وتزويده باالدوية، بعيدا عن اجراء  عرب 

املسوحات للتأكد من اصابته بالفريوس«. 

الطبية  املالكات  »التزام  عىل  الحسيني  وشدد 

الوقاية  اجراءات  بأقىص  وتقيدها  والصحية 

لحمايتهم من االصابة بالفريوس، وعدم التهاون 

اىل  داعيا  االصابة«،  من  لهم  حماية  بخطورته 

والكفوف،  الكمامات  بارتداء  املواطنني  »إلزام 

أصبح  العدوى  مصدر  الٔن  االجتماعي  والتباعد 

غري معروف، وتطبيق االجراءات القانونية بحق 

عدم  عند  الغرامات  فرض  عن  فضال  املخالفني، 

التزامهم بالوقاية الشخصية«.

حسن  الصحة،  وزير  أكد  متصل،  جانب  من 

املستخدمة  األدوية  أن  السبت،  امس  التميمي، 

كورونا  فريوس  ملعالجة  العاملية  الربوتكوالت  يف 

زيادة  وفيما حّذر من  كبرية،  وبكميات  متوفرة 

عدد اإلصابات خالل األيام املقبلة، حّمل املواطنني 

مسؤولية ذلك.

عن  الرسمية  العراقية  األنباء  وكالة  ونقلت 

يف  املستخدمة  »األدوية  إن  قوله:  التميمي 

متوفرة  كورونا  ملعالجة  العاملية  الربوتكوالت 

عدد  »زيادة  من  محذراً  كبرية«،  وبكميات 

اإلصابات بسبب عدم التزام املواطنني بتوصيات 

الوزارة«.

سرتفع  الخرباء  »لجنة  أن  التميمي  وأضاف 

توصيات إىل اللجنة العليا بشأن أيام ما بعد العيد 

وشهر محرم الحرام«.

بغداد/ الزوراء:
والشؤون  العمل  وزارة  أكدت 
أن  السبت،  امس  االجتماعية، 
مزدوجي  عن  للكشف  حملتها 
شبكة  من  للمستفيدين  الرواتب 
الحماية االجتماعية ستستمر، فيما 
سبعة  من  أكثر  وجود  عن  كشفت 
آخر  راتباً  يتقاضون  شخص  آالف 

غري راتب الحماية.
والشؤون  العمل  وزير  وقال 
حاشوش  عادل  االجتماعية، 
األنباء  وكالة  بحسب  الركابي، 
بتشكيل  بدأت  »الوزارة  إن  العراقية: 

بيانات  لتدقيق  أسبوعني  قبل  لجان 
وهيئة  االجتماعية  الحماية  شبكة 
الخاصة  واالحتياجات  اإلعاقة  ذوي 
الهيئة«،  خدمات  من  املستفيدين 
بدأت  التدقيق  أن«لجنة  إىل  الفتاً 
العامة  التقاعد  هيئة  مع  عملها 
األخرى،  الحكومية  الدوائر  وبعض 
وأن عملها سيستمر بعد عطلة عيد 

األضحى املبارك«.
اللجان  »هذه  أن  الركابي  وأضاف 
مع  البيانات  بمقاطعة  ستستمر 
ومنها  األمنية،  الوزارات  جميع 
الشعبي  والحشد  والداخلية  الدفاع 

الوطني  واألمن  املخابرات  وجهاز 
إضافة  الوطني،  األمن  ومستشارية 
العايل  والتعليم  الرتبية  وزارات  إىل 
بتكرار  نشك  التي  األخرى  والوزارات 
هيئة  مع  منتسبيها  بعض  رواتب 
الحماية االجتماعية وذوي اإلعاقة«.

األوىل  األيام  يف  »تم  أنه  إىل  وأشار 
شخص  آالف  سبعة  من  أكثر  كشف 
الحماية  رواتب  يتقاضون  ممن 
كونهم  إىل  إضافة  االجتماعية، 
هم  أو  تقاعدية،  رواتب  يتقاضون 
أن  موظفون يف دوائر أخرى«. مبيناً 
مزدوجي  لكشف  ستستمر  »الحملة 

الرواتب الذين يتجاوزون عىل رواتب 
التي  االجتماعية  الحماية  شبكة 

يجب أن تذهب للفقراء«.
العمل  أوضح وزير  آخر،   من جانب 
مجلس  اتخذه  الذي  »القرار  أن 
والخاص  أشهر  ثالثة  قبل  الوزراء 
املشمولني  قاعدة  توسيع  بدراسة 
جاء  االجتماعية  الحماية  بقانون 
وزارة  بها  تقدمت  دراسة  عىل  بناًء 
ووزارة  االجتماعية  والشؤون  العمل 
التخطيط الستيعاب العديد من األرس 
خاصة  الفقر،  خط  تحت  هي  التي 
ظل  يف  البطالة  حاالت  تفاقم  مع 

جائحة كورونا«.
موافقة  استحصال  »تم  أنه  وأكد 
بتوسيع  الوزراء  مجلس  من  أولية 
ألف،   6٠٠ نحو  إىل  الشمول  قاعدة 
التخصيصات  بتوفر  مقيد  ذلك  لكن 

املالية«.
أنه »ال توجد حالياً  الركابي  وأوضح 
العدد«،  هذا  الستيعاب  مالية  وفرة 
معرباً عن »أمله أن يتم ذلك يف القريب 
املقبل،  العام  موازنة  يف  أو  العاجل 
املحافظات  عىل  الرتكيز  سيتم  وأنه 
وزارة  مؤرشات  وحسب  فقراً  األشد 

التخطيط«.

بغداد/ الزوراء:
املقبل  العام  مطلع  املقدسة  الحسينية  العتبة  تفتتُح 
اكرب مركز لعالج االمراض الرسطانية يف العراق ضمن 
محافظة كربالء املقدسة، كاشفة عن عزمها تشييد 

مركز مشابه يف محافظة البرصة.
يف  الصفار،  والء  العتبة،  اعالم  مدير  معاون  وقال 
متواصل  “العمل  ان  »الزوراء«:  عليه  اطلعت  بيان 
من  لواحد  باملئة،   77 بلغت  مرتفعة  انجاز  وبنسب 
املقدسة  العتبة  التي تنفذها  الصحية،  املشاريع  اكرب 
والخاص بعالج مصابي األورام الرسطانية، مشريا اىل 

ان “موعد افتتاحه سيكون مطلع العام املقبل”.
وأضاف الصفار أن “املرشوع الذي ينفذ عىل مساحة 
تزيد عن الـ ١٢ دونما، يتألف من ثالثة أبنية رئيسة، 
كال منها تتألف من اربع طبقات”، الفتا اىل ان “تنفيذ 

املرشوع، تم عىل وفق انظمة وتقنيات حديثة وضمن 
معايري )VIP( العاملية، اذ سيتم رفده بأحدث االجهزة 
ذات املناشئ االملانية واالمريكية والتي وصلت بالفعل 

وموجودة يف مخازن العتبة الحسينية”.
وتابع أن “العتبة الحسينية املقدسة تسعى من خالل 
املرشوع اىل تحقيق أهداف عدة، منها إنشاء مؤسسة 
متخصصة يف تشخيص وعالج االورام بمستوى عاٍل 
تقديم  اىل  اضافة  العراقي،  للمريض  متميزة  وخدمة 
الخدمات الطبية املتكاملة له من الكشف والتشخيص 
اىل التداخالت والفحوصات وصوال اىل تحديد العالج”.

العتبة تنفيذ مركز مشابه  وكشف الصفار عن “نية 
يف البرصة، كونها من املحافظات املتقدمة يف الرتتيب 
مواطنيها،  بخدمة  ليكون  الرسطان،  مصابي  بعدد 

اضافة اىل املحافظات املجاورة لها”.

بغداد/ال الزوراء:
البرصة،امس  محافظة  رشطة  مديرية  أفادت 
باالبتزاز  متهم  عىل  القبض  بإلقاء  السبت، 
االلكرتوني يف وسط املحافظة.وذكر اعالم املديرية، 
»بعد  أنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف 
بالبرصة  اإلجرام  مكافحة  قسم  اىل  إخبار  ورود 
السارق  وقيام  فتاة،  هاتف  رسقة  بوجود  يفيد 

بابتزازها ماديا من خالل نرش صورها عىل مواقع 
بالتحري  املديرية  بارشت  االجتماعي،  التواصل 
كمني  نصب  »تم  انه  البيان  واستدراجه«.واضاف 
محكم من خالله تم إلقاء القبض عليه بعد تبادل 
»إحالة  مؤكداً  الفرار«،  محاوال  معه  النار  الطالق 
املادة  املتهم إىل القضاء وتوقيفه عىل وفق أحكام 

٤٤٣ من قانون العقوبات العراقي«.

بغداد/ الزوراء:
اكدت مفوضية حقوق االنسان، امس السبت، انه التوجد لغاية اآلن اتفاقية دولية لحماية النازحني قرسا، 
مطالبة الحكومة بتقديم مقرتح إلبرام اتفاقية بشأن ذلك.وقال عضو املفوضية، فاضل الغراوي يف بيان 
للحاجة  االنتهاكات يدعو  للنازحني وتعرضهم آلالف  االنسانية  ان »االوضاع  »الزوراء« نسخة منه:  تلقت 
دولية  اتفاقية  لآلن  »التوجد  انه  الغراوي  واضاف  وحمايتهم«.  حقوقهم  لتعزيز  اتفاقية  ابرام  اىل  املاسة 
لحماية النازحني وهنالك مبادئ توجيهية لحماية النازحني وهي غري ملزمة للدول«. مشريا اىل انه »بسبب 
ماليني النازحني يف العراق والذين تهجروا قرسا ومازالت معاناتهم مستمرة وبدون حلول واقعية تساعد عىل 
عودتهم طوعا، فإننا نطالب الحكومة بتقديم مقرتح لجامعة الدول العربية إلبرام اتفاقية عربية لحماية 

النازحني قرسا، ووضع كل أطر الحماية للمحافظة عىل حقوقهم«.

بغداد/ الزوراء:
االتحادية،  أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات 
امس السبت، إلقاء القبض عىل ستة »إرهابيني« يف 

محافظة صالح الدين.
وقال إعالم الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: إن »فريق عمل من مفارز وكالة االستخبارات 
تمكن  الدين،  صالح  بمحافظة  الداخلية  وزارة  يف 
اإلرهابيني  بعد ورود معلومات عن وجود عدد من 
بعد  الدين،  صالح  إىل  كركوك  محافظة  من  هربوا 

األمنية، من  القوات  قبل  عليهم من  الخناق  تضيق 
متفرقة  بمناطق  إرهابيني  ستة  عىل  القبض  إلقاء 

من املحافظة«.
معهم  األولية  التحقيقات  خالل  »من  أنه  وأضاف 
اإلجرامية  العصابات  لتلك  بانتمائهم  اعرتفوا 
واشرتكوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات األمنية 
املاضية  بالفرتات  داعش  سيطرة  أثناء  واملواطنني 
إلكمال  للقضاء  وإحالتهم  أقوالهم  تدوين  ليتم 

أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، امس السبت، 
تهديد  باإلكراه وتحت  القبض عىل عصابة رسقت 

السالح مليار وستني مليون دينار.
وذكرت املديرية يف بيان تلقته “الزوراء”: انه “بعد 
ان استنجد احد املواطنني بمفارز مديرية مكافحة 
اجرام بغداد ضمن مكتب مكافحة اجرام النهروان، 
مبلغ  بتسليبه  مجهولني  اشخاص  قيام  حول 
)مليار وستني مليون دينار(، وعىل الفور من تلقي 
املعلومة تم اخذ املوافقات االصولية وتشكيل فريق 
عمل بإرشاف وكيل شؤون الرشطة ومدير مكافحة 

اجرام بغداد”.
وأضافت انه “تم االنتقال فورا اىل محل الحادث يف 
واجراء  بغداد،  العاصمة  جنوب  النهروان  منطقة 
التحري وجمع املعلومات واثمرت الجهود بالتوصل 
متهمني  اربع  من  مكونة  عصابة  وهم  الجناة  اىل 
التعمق  ولدى  جميعا،  عليهم  القبض  القاء  تم 
بالتحقيق معهم اعرتفوا رصاحة بتسليب املشتكي 
تهديد  وتحت  باإلكراه  منه  املذكور  املبلغ  ورسقة 
القانونية  االجراءات  بحقهم  اتخذت  وقد  السالح، 
التحقيق بتوقيفهم عىل  السيد قايض  اصوليا وامر 

وفق املادة )٤٤٢/ق.ع(”.

بغداد/ الزوراء:
قدمت لجنة االمن والدفاع النيابي، امس 
السبت، مقرتحا الستئصال اخطر اسلحة 

تنظيم داعش يف البالد.
وقال عضو لجنة االمن والدفاع النيابية، 
حديث  يف  العزاوي،  الخالق  عبد  النائب 
صحفي: ان” الخاليا النائمة تمثل اخطر 
اسلحة تنظيم داعش االرهابي وهي من 
سواء  هجماته  اغلب  وراء  حاليا  تقف 
وتسبب  املحافظات  بقية  او  دياىل  يف 
سقوط ضحايا يف صفوف القوات االمنية 

واملدنيني”.
مفارز  تشكيل  ان”  العزاوي  واضاف 
التي  القرى  او  املناطق  ابناء  من  امنية 

النائمة  الخاليا  لنشاط  تكرار  تشهد 
الخاليا  تلك  الستئصال  مسار  اهم  يمثل 
تعرف جغرافية  بعنارص  النك ستحارب  
اندفاعها  وسيكون  وتغرياتها  االرض 
يمس  تهديد  اي  مواجهة  يف  اقوى 
عىل  االعتماد  »ان  مؤكدا  مناطقها«. 
ناحية  من  جدا  رضوري  املحيل  العنرص 
تفكيك تلك الخاليا، وكشف هوية افرادها 
لينالوا  للقضاء  وتقديمهم  واعتقالهم 

جزاهم العادل”.
من  اخرى  ومحافظات  دياىل  وتعاني 
داعش  لتنظيم  النائمة  الخاليا  نشاط 
التي تحاول استغالل أية فرصة من اجل 

العبث باالمن واالستقرار الداخيل.

بغداد/ الزوراء:
كشف الحشد الشعبي، امس السبت، عن اعتماد تكتيك جديد لكشف مضافات الخاليا 
النائمة  لتنظيم داعش االرهابي يف محافظة دياىل.وقال الناطق االعالمي باسم محور 
دياىل للحشد الشعبي، صادق الحسيني، يف ترصيح صحفي: ان” الحشد الشعبي اعتمد 
يف  االمنية  الجهات  مع  بالتنسيق  باالرهاب  املتهمني  مع  املكرر  االمني  التدقيق  تكتيك 
ضوء املعلومات املستجدة«. الفتا اىل »ان التكتيك اعطى نتائج مهمة يف كشف مضافات 
واالعتدة”. باملتفجرات  النائمة  التنظيم  خاليا  تزود  كانت  بعضهم  منازل  يف  مخفية 
اعتدة ومتفجرات يف  اخفاء  اىل  االرهاب عمدوا  قادة  الكثري من  ان”  الحسيني  واضاف 
ادامة زخم عملياتهم االجرامية”، الفتا اىل ان  الزراعية من اجل  منازلهم او بساتينهم 
واالستدالل  بعضها  كشف  من  االمنية  االجهزة  مع  التنسيق  خالل  من  نجح  “الحشد 
عليها مؤخرا”.وأشار إىل ان “التكتيك اعطى نتائج مهمة، واحبط محاوالت ارهابية يف 

شن بعض الهجمات خاصة ضمن قاطع شمال رشق دياىل”. 

بغداد/ الزوراء:
املولدات  اعتقاالت اصحاب  ارتفاع حملة  السبت،  امس  دياىل،  يف  اكد مسؤول حكومي 
عبدالله  بعقوبة،  قضاء  قائممقام  معتقال.وقال   ٣7 اىل  اب  لتسعرية  املخالفني  االهلية 
الحيايل، يف حديث صحفي: ان” حصلة االعتقاالت ألصحاب املولدات االهلية يف بعقوبة 
التشغيل  لضوابط  مخالفتهم  بسبب  املاضية  الساعات  خالل  معتقال   ٣7 اىل  ارتفعت 
بناًء  مستمرة  االعتقاالت  ان”  الحيايل:  الجاري”.واضاف  اب  لشهر  االمبري  وتسعرية 
عىل قرارات قضائية رسمية بسبب مخالفتهم للتعليمات الرسمية«. مؤكدا »ان اغلب 
من جرى اعتقالهم تم االفراج عنهم بموجب كفاالت وتعهدات قانونية بااللتزام بكل 
التعليمات، واعادة املبالغ املالية التي تم استالمها من املواطنني والتي هي اعىل مما حدد 
املحلية حددت تسعرية  الجاري”.وكانت حكومة دياىل  لتسعرية االمبري خالل شهر اب 
النقص  لسد  مجانيا  وقودا  املولدات  اصحاب  منح  مع  الجاري  اب  خالل  لالمبري  ثابتة 

الحاصل يف امدادات الطاقة.

بغداد/ الزوراء:
عن  السبت،  امس  بغداد،  امانة  اعلنت 
اعمال  املنصور  بلدية  يف  مالكاتها  انجاز 
صيانة وتأهيل واعادة افتتاح نفق املشاة 
الذي يربط حي الجامعة بحي حطني غرب 

بغداد بعد اغالقه سنة ٢٠٠٣.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  األمانة  وقالت 
بلدية  يف  “مالكاتها  إن  منه:  نسخة 
وتأهيل  صيانة  اعمال  أنجزت  املنصور 
يربط  الذي  املشاة  نفق  افتتاح  واعادة 

حي الجامعة بحي حطني غرب بغداد بعد 
اغالقه سنة ٢٠٠٣”.

وأضاف البيان أن “اعمال الصيانة تضمنت 
ترصيف  خطوط  وصيانة  االنقاض  رفع 
اىل  باالضافة  واالمطار،  املجاري  مياه 
بالنفق  الخاصة  االنارة  وتشغيل  صيانة 
مع صبغ النفق وزراعة مقرتباته واعمال 
الخدمة  ادخاله  واعادة  مختلفة،  اخرى 
منع  يف  سيساهم  والذي  املواطنني  امام 

وقوع الحوادث املرورية”. 

إعادة معمل للجبس وضبط مواد سريعة االشتعال يف طريبيل وزرباطية
الكمارك تدعو أصحاب حاويات كيمياوية مرتوكة إىل مراجعتها

الصحة تتوقع زيادة إصابات »كورونا«.. وتؤكد: دخلنا مرحلة التفشي السريع 

العتبة احلسينية تعتزم فتح أكرب مركز لعالج 
السرطان العام املقبل

اعتقال متهم باالبتزاز االلكرتوني يف البصرة

حقوق اإلنسان تدعو إلبرام اتفاقية 
عربية حلماية النازحني قسرا

االستخبارات تقبض على ستة إرهابيني يف 
صالح الدين

اإلطاحة بعصابة سرقت أكثر من مليار دينار 
يف بغداد

الكشف عن 7 آالف مستفيد من شبكة احلماية مزدوج الراتب

أعلنت توفر األدوية املستخدمة يف الربوتوكوالت العاملية األمن النيابية تقدم مقرتحا الستئصال 
أخطر أسلحة »داعش« يف البالد

احلشد يعتمد تكتيكا جديدا لكشف 
مضافات “اخلاليا النائمة” يف دياىل

مواصلة اعتقال أصحاب املولدات املخالفة 
للتسعرية يف بعقوبة

أمانة بغداد تفتتح نفقا للمشاة غربي 
العاصمة
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صنعت جهاز تعقيم باألشعة فوق البنفسجية ألول مرة يف البلد

أكدت أن مسودة موازنة 2021 ستكون جاهزة خالل الشهر احلالي الدوالر يسجل اخنفاضا طفيفا 
يف األسواق احمللية 

الكشف عن اتفاق لنقل ملف 
مطار املوصل إىل صندوق اإلعمار

التجارة: سيتم جتهيز السكر 
وزيت الطعام يف األيام املقبلة

الشركة العراقية لضمان الودائع/ مساهمة خمتلطة

No: 7301  Sun  9  Aug  2020العدد: 7301    االحد  - 9  آب  2020

بغداد/ الزوراء:  
أكدت اللجنة املالية النيابية، امس السبت، 
أن قان�ون االق�راض الذي اق�ره الربملان 
كان مرشوط�ًا بتقدي�م الحكومة »ورقة 
اصالحي�ة«. وفيم�ا اعلن�ت ان مس�ودة 
املوازنة لعام 2021 ستكون جاهزة خالل 
الشه�ر الحايل، بين�ت انه ستت�م اضافة 
موارد املناف�ذ الحدودية وإلزام كردستان 

بتسليم منافذها.
وقال مقرر اللجنة املالية النيابية، النائب 
احمد الصف�ار، امس السب�ت، أن قانون 
االقراض الذي اقره الربملان كان مرشوطاً 
بتقديم الحكومة »ورقة اصالحية«، مبيناً 

أن أنها فشلت يف تقديمها.
صحف�ي:  حدي�ث  يف  الصف�ار،  وق�ال 
االق�راض  اوق�ف  الن�واب  إن »مجل�س 
الخارج�ي يف موازنة ع�ام 2019 ليعتمد 
عىل االقراض الداخيل وسد العجز لكي ال 
يستمر باملديوني�ة الخارجية«، مبينا أنه 
وع�ىل وفق م�ا هو مقرر »يق�وم الربملان 
بعده�ا بإعادة هيكلة االقتصاد وتطويره 

والنهوض به«.
وأضاف أن »الظروف التي حصلت وتغيري 
الحكوم�ة واعتماد الحكومة الحالية عىل 
النهج نفسه، م�ؤرشات ال تبرش بالخري، 
ألن قانون االق�راض عندما مررناه كان 
مرشوط�ًا بتقديم ورق�ة اصالحية خالل 

60 يوما«.
 الفتاً إىل أن »املدة املقررة تخطت اكثر من 
40 يوم�ا، وال يوج�د اي م�ؤرش يدل عىل 

جدي�ة الحكومة عىل اج�راء اي تغيريات 
اصالحية باالقتصاد«.

واعرب الصف�ار عن اسفه »لبقاء العراق 
يف حالة الفقر والبطالة واالقتصاد الريعي 
والقل�ق الذي يعيش ب�ه املواطن من اجل 
الحص�ول عىل ابس�ط حاجات�ه اليومية 
االساسي�ة م�ن م�اء وكهرب�اء والعيش 

الرغيد«.
 مؤك�داً أن »ه�ذه الحاج�ات ل�ن تك�ون 

موج�ودة اذا ل�م يك�ن هن�اك اش�خاص 
هي�كل  يف  تغي�ريات  اج�راء  يف  جي�دون 
االقتص�اد وتقلي�ل االعتماد ع�ىل النفط، 
وتحوي�ل االقتص�اد م�ن حال�ة الريع�ي 
العم�ل  ف�رص  وتوف�ري  االنتاج�ي،  اىل 

للمواطنني«.
وكان�ت اللجن�ة املالية النيابي�ة قد أكدت 
عزم الحكومة عىل تقديم ورقة إصالحات 
جذرية خالل الفرة املقبلة، مشرية إىل أن 

وزي�ر املالية أبل�غ اللجنة ب�أن الحكومة 
ستقدم ورقة إصالح�ات جذرية تتضمن 

جميع الجوانب االقتصادية واملالية”.
يذكر ان الحكومة اعلنت يف ش�هر نيسان 
ع�دم قدرتها ع�ىل دفع روات�ب املوظفني 
واملتقاعدي�ن نتيج�ة انخف�اض اسع�ار 
النف�ط بشكل كب�ري، ما دف�ع الربملان اىل 
ترشيع قانون يسمح للحكومة لالقراض 

الخارجي لسد هذه الرواتب.

ويع�د العراق احدى ال�دول ذات االقتصاد 
الريعي حيث تعتم�د موازنته العامة عىل 
اكثر من 90 % من ال�واردات املتأتية من 

النفط.
وعىل صعي�د اخر، أك�دت اللجن�ة املالية 
النيابي�ة، امس، ان مس�ودة املوازنة لعام 
2021 ستك�ون جاه�زة خ�الل الشه�ر 
الح�ايل، مبينة ان�ه ستتم اضاف�ة موارد 
املنافذ الحدودية وإلزام كردستان بتسليم 

منافذها.
النيابي�ة،  املالي�ة  اللجن�ة  وق�ال عض�و 
النائب حنني الق�دو، يف ترصيح صحفي: 
إن »الحكوم�ة تعد العدة م�ن اجل انجاز 
مس�ودة موازنة العام امل�ايل املقبل، خالل 

الشهر الجاري«.
وأض�اف أن »الحكومة مطالب�ة بإرسال 
مس�ودة القانون يف ترشي�ن االول عىل ان 
تشمل الخطوات االصالحية التي تعهدت 
بها الحكومة خالل التصويت عىل قانون 

االقراض الخارجي والداخلية«.
وأش�ار القدو اىل أن »موازنة العام املقبل 
ستك�ون مختلفة م�ن عدة ن�واح، حيث 
ستت�م اضافة م�وارد الجم�ارك والحدود 
وغريها، فض�ال عن إلزام اقليم كردستان 
للحكوم�ة  الشمالي�ة  املناف�ذ  بتسلي�م 

االتحادية«.
يذكر أن العام الح�ايل 2020 مر من دون 
أن يق�ر مجل�س الن�واب املوازن�ة املالية 
العامة للبالد، بسبب الخالفات السياسية، 

واهمها عدم اتفاق بغداد واربيل.

بغداد/ الزوراء:
دع�ا النائب ع�ن النه�ج الوطني، 
حس�ني العقاب�ي، ام�س السب�ت، 
الرس�وم  استيف�اء  اىل  الحكوم�ة 
م�ن  مسب�ق  بش�كل  الجمركي�ة 
ان  مبين�ا  العمل�ة،  م�زاد  خ�الل 
اقلي�م كردست�ان خف�ض الرسوم 
الجمركي�ة اىل 80 % لتجار الذهب 
م�ن اج�ل دخ�ول البضاع�ة م�ن 

الشمال.
وقال العقابي يف ترصيح صحفي: 
ان ”االقلي�م اق�دم ع�ىل تخفي�ض 
ألغل�ب  الجمركي�ة   الرس�وم 
البضائ�ع الثمينة، ال سيما الذهب، 
التج�ار  جمي�ع  استب�دل  حي�ث 
مناف�ذ الجن�وب والوس�ط باملنافذ 

الشمالية”.
وص�ل  التخفي�ض   ” ان  واض�اف 

بع�ض  ويف   ،80% لنح�و  للذه�ب 
االحي�ان يزيد عن ذل�ك التخفيض 
ما يحتم ع�ىل الحكومة العمل عىل 
فرض القانون عىل املنافذ الشمالية 

او اقامة نقاط جمركية خاصة”.

االج�راءات  “تل�ك  ان  واوض�ح 
ساهم�ت بأن يحص�ل االقليم عىل 
نسب�ة م�ن االي�رادات الجمركي�ة 
للعراق من دون حصول بغداد عىل 

دينار واحد منها«.

بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
املشاري�ع  كل  بتحري�ك  السب�ت،  ام�س 
الصحي�ة املتوقفة بالنج�ف والبالغة 51 

مرشوعا.
وق�ال محافظ النجف، ل�ؤي اليارسي، يف 
مؤتم�ر صحفي: إنه »ك�ان من املفرض 
افتت�اح املستشف�ى ع�ام 2012 ، ولك�ن 
الي�وم وصلن�ا اىل املراح�ل النهائي�ة ولم 
يب�ق إال القليل، وسيتم افتتاح املستشفى 
بع�د االنتهاء م�ن القضاي�ا الفنية خالل 

االسابيع القادمة«.
واض�اف »الي�وم ستكون هنال�ك جلسة 
فنية مع مدير صحة املحافظة لتبيان آلية 
عمل املستشفى مع السيد الوزير، وسيتم 
افتت�اح املستشفى افتتاح�ا كامال بدون 
النواق�ص وعملي�ة التنفي�ذ واالنهاءات، 

وهنالك متابعة من رئيس الوزراء«.
م�ن جانب�ه، أف�اد وزير الصح�ة، حسن 
التميم�ي: أن »فري�ق الخ�رباء االجان�ب 
وصل الستكم�ال االنه�اءات ل مستشفى 
النجف التعليمي االملاني سابقاً والذي يعد 
مدين�ة طبية متكامل�ة وتحتوي عىل 13 
صالة للعملي�ات مجهزة بأحدث االجهزة 
االملانية بمواصفات عاملية وهو االول من 

نوعه يف العراق«.
واض�اف ان »املستشف�ى ستحقق طفرة 
نوعية يف استقدام الفرق االجنبية إلجراء 
العمليات املعقدة وتدريب الكوادر الطبية 

للنهوض بالواقع الطبي يف البالد«.
واك�د أن »رئيس ال�وزراء وج�ه بتحريك 
كل املشاري�ع الصحي�ة املتوقفة والبالغة 
51 مرشوع�ا ومنه�ا مستشف�ى النجف 

التعليمي«.

املالية النيابية تعلن فشل احلكومة يف تنفيذ شرط االقرتاض الداخلي

الصناعة واملعادن تكشف عن خطتها لتصدير املنتجات إىل اخلارج

نائب حيدد 6 أسباب جتعل العراق »بيئة طاردة لالستثمار«

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر يف بورصة الكفاح، امس السبت، بشكل 
طفي�ف، يف الوق�ت الذي سجلت فيه استقراراً باالس�واق املحلية، حيث 
سجلت بورصة الكفاح 123.800 دينار لكل 100 دوالر، يف حني سجلت 
بورصة الكفاح ليوم الخميس املايض 123.850 ديناراً لكل 100 دوالر. 
وكان�ت أسعار البي�ع والرشاء يف مح�الت الصريفة كاآلت�ي: سعر بيع 
ال�دوالر  124.500 دينار لكل 100 دوالر. أما سعر رشاء الدوالر فسجل 

123.500 دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف النائ�ب احمد الجب�وري، امس السب�ت، عن اتف�اق مع رئيس 
صن�دوق إعادة اعم�ار املناطق املترضرة م�ن العملي�ات »اإلرهابية«، 
محمد هاش�م العاني، عىل نقل ملف مطار املوصل اىل صندوق اإلعمار 
لغ�رض اكماله. وق�ال الجبوري، يف تغري�دة له عىل »توي�ر«: إنه » تم 
االتف�اق عىل نق�ل ملف مطار املوصل من دي�وان املحافظة اىل صندوق 
االعم�ار لغرض إكمال املطار عن طري�ق التنفيذ الحكومي، وليس عرب 
ناف�ذة االستثم�ار«. وأض�اف أنه »ت�م رصف ٢٩ ملي�ون دوالر إلعمار 
مستشف�ى الخنساء ومرك�ز قسطرة القلب يف مستشف�ى السالم  من 
املنحة الكويتية، وانجاز الجرسين )٥ ، ٤ ( وطريق موصل — بغداد«.

بغداد/ الزوراء:
طمأن�ت وزارة التجارة، امس السبت، املواطنني بأن األيام املقبلة سيتم 

تجهيزهم بمادتي السكر وزيت الطعام.
وقال�ت الوزارة، يف بي�ان نقله الناطق الرسمي: إنه�ا »ستتعاقد لرشاء 
كميات من مادتي السكر وزيت الطعام ضمن آليات التعاقد لسد حاجة 
ومتطلبات البطاقة التموينية بعد ورود تخصيصات من وزارة املالية«. 
الفتة إىل أنه�ا ستتعاقد »لرشاء مادة السكر بشكل رسيع وخالل األيام 
املقبل�ة فيم�ا ستتعاقد مع املناش�ئ الوطنية التابع�ة للقطاع الخاص 

ولرشاء مادة زيت الطعام«.
وأضافت الوزارة مخاطبة املواطن�ني: »نطمئنكم ألن مخازننا يف بغداد 
واملحافظ�ات ستستقبل هذه الكميات وستقوم بتجهيزها عرب ش�بكة 
ال�وكالء املنترشي�ن يف بغداد واملحافظ�ات«. وكان�ت وزارة التجارة قد 
أعلن�ت انها »حصلت ع�ىل مبلغ 91 من وزارة املالي�ة بعد جهود كبرية 

بذلت من قبل وزارتي التجارة واملالية لتلبية بطاقة التموينية«.

اعالن دعوة اجتماع اهليئة العامة
اىل مساهمي الشركة العراقية لضمان الودائع / املساهمة املختلطة الكرام

   

اس�تناداً ألحكام املادت�ني )87 و 88 ( من قانون الرشكات 
نا دعوتكم لحضور اجتماع  رقم ٢1 لسنة 1٩٩7 املعدل ، ِيرسرُ
الهيئة العامة صب�اح يوم االربعاء املصادف ٢6/٢0٢0/8 
الساعة العارشة صباحاً يف مقر فندق بابل الكائن يف بغداد 
/ ش�ارع الك�رادة / ح�ي الجادرية وذلك ملناقش�ة جدول 

االعمال اآلتي : 
1- املصادقة عىل تقرير لجنة املؤسسني ومصاريف تأسيس 

الرشكة . 
٢- انتخاب مجلس ادارة للرشكة من القطاع الخاص والبالغ 

عددهم )٥( خمسة أعضاء أصليني ومثلهم أحتياط .
راجني  حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب 
ص�ك االناب�ة او الغ�ري بموجب وكال�ة صادرة م�ن كاتب 
العدل ع�ىل ان تودع االنابات او الوكاالت لدى هيئة األوراق 
املالية الكائنة يف بغداد / املنصور قبل ثالثة ايام من تاريخ 
االجتم�اع ويف حالة ع�دم تحقق النص�اب القانوني يؤجل 
االجتماع اىل االس�بوع ال�ذي يليه يف نف�س الزمان واملكان 

املحدد واملصادف ٩/٢/٢0٢0 .
                                                             

رئيس جلنة املؤسسني         

بغداد/ الزوراء:
واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة  أعلن�ت 
إضاف�ة خط�وط إنتاجي�ة ومعام�ل 
خطته�ا  أن  أك�دت  فيم�ا  جدي�دة، 
التصديرية مرهونة بتحقيق االكتفاء 
الذات�ي. بينما اعلن�ت الرشكة العامة 
وااللكرونية  الكهربائي�ة  للصناعات 
نجاح الرشك�ة بتصنيع جهاز تعقيم 
باألش�عة فوق البنفسجية وألول مرة 

يف العراق.

وق�ال املتحدث باسم الوزارة، مرتىض 
الص�ايف، ام�س السب�ت، يف ترصي�ح 
صحفي: إن »الوزارة وضعت خطتني، 
للنه�وض  األم�د،  وطويل�ة  قص�رية 
أن  إىل  الفت�اً  الوطني�ة«.  بالصناع�ة 
»هذي�ن الخطتني يتضمن�ان تشغيل 
عدد من املعامل، وكذلك سيتم تشغيل 
باق�ي املعام�ل املتوقف�ة، إضاف�ة إىل 
معام�ل وخط�وط جدي�دة للرشكات 

التابعة للوزارة«.

وأض�اف الص�ايف أن »ال�وزارة لديه�ا 
خطة تصديرية، لكناّ ذلك ال يتماّ إالاّ بعد 
أن يكون لديها اكتفاء ذاتي من املواد 
التي يتم تصنيعه�ا، سواء أكانت من 
امل�واد االنشائية أو امل�واد الكيمياوية 
الت�ي تحتاجه�ا بع�ض البل�دان مثل 
إىل أن  اإلم�ارات والكوي�ت«، مش�رياً 
»بعض املواد الت�ي يتم إنتاجها تمتاز 
بالج�ودة واملتان�ة، خاصة تل�ك التي 

تتعلق بتعبيد الطرق«.
وتاب�ع أن »ال�وزارة، ويف حال حققت 
اكتفاء ذاتياً يف عدد من املواد االنشائية 
مثل األنابي�ب البالستيكية والسمنت 
واألملني�وم، والكثري من املواد األخرى، 

سيتم تصديرها إىل الخارج«.
الرشك�ة  اعلن�ت  اخ�ر،  سي�اق  ويف 
الكهربائي�ة  للصناع�ات  العام�ة 
وااللكروني�ة، احدى رشك�ات وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن، نج�اح الرشكة 
بتصنيع جهاز تعقيم باألش�عة فوق 

البنفسجية وألول مرة يف العراق.
وقال مدير عام الرشكة، سفيان فوزي 
الجب�وري، يف بي�ان ورد ل�«الزوراء«: 
ان الجه�از يق�وم بتعقي�م ع�دد من 

امل�واد واألدوات ومنها العدد واالدوات 
الجراحي�ة واجهزة املوباي�ل والتابلت 
واالدوات  واالجه�زة  والكمام�ات 
الشخصي�ة مثل النظ�ارات والساعة 
وغريها كما يمكن استعماله يف تعقيم 
والكت�ب  والوثائ�ق  النقدي�ة  االوراق 
االداري�ة ب�رشط تعرض�ه لالض�اءة 

وبص�ورة مب�ارشة.
طريق�ة  »ان  الجب�وري  واوض�ح 
عمل الجه�از تتم بوضع امل�ادة املراد 
تعقيمه�ا وسط الجه�از ويتم تحديد 
الوق�ت الالزم للتعقي�م حسب نوعية 
امل�ادة، اذ ان الوق�ت ال�الزم لتعقي�م 
السطح االملس 30 ثانية، بعدها يتم 

الضغط عىل مفتاح البدء للعداد«.

الرشك�ة  »أن  ع�ىل  الجب�وري  وأك�د 
سخرت امكانياتها وطاقاتها من أجل 
تصنيع مستلزمات ومتطلبات الوقاية 
من وباء كورونا، ومنها غرف التعفري 
لالشخاص ومعقم الهواء املحمول إىل 
جانب جهودها الكبرية يف توفري مادة 
للمستشفي�ات  الطب�ي  االوكسج�ني 

واملواطنني وبشكل يومي«.

بغداد/ الزوراء:
ح�دد النائ�ب ع�ن تحال�ف سائ�رون، 
رياض املسعودي، ام�س السبت، ستة 
أسب�اب قال إنه�ا تجعل الع�راق »بيئة 
ط�اردة لالستثم�ار«، فيم�ا أش�ار إىل 
وجود »شبهات فساد« يف »الربوتوكول 

التعاوني« بني بغداد وبكني.
وق�ال املسعودي، يف حديث صحفي: إن 
»الع�راق سبق له وأن وقع بروتوكوالت 
تعاون م�ع الصني بزمن حكومة حيدر 
العبادي يف عام 2015، ثم تم توسيعها 
بوق�ت حكومة عادل عب�د املهدي حني 
توج�ه بوف�د ضخ�م ج�دا إىل الصني«. 
مبينا أن »أساس الربوتوكول التعاوني 
م�ع الص�ني ينطلق من خ�الل تشكيل 
صن�دوق سيادي إليداع األموال من بيع 
النف�ط العراقي، وحني يص�ل املبلغ إىل 
حد مع�ني تبدأ الرشكات الصينية بعقد 
اتفاقي�ات بغية امليض بإنشاء مشاريع 

يت�م االتف�اق عليه�ا ضم�ن قطاعات 
خدمية معينة«.

 وأضاف املسع�ودي أن »الدول الكربى، 
وم�ن بينها الصني، ليس�ت لديها رغبة 
يف عق�د استثمارات ب الع�راق، ولألسف 
الشدي�د ف�إن البيئ�ة العراقي�ة طاردة 
لالستثم�ار وليس�ت جاذب�ة، بسب�ب 
املشاكل السياسي�ة الداخلية، والفساد 
املوج�ود، والروت�ني القات�ل، واالبت�زاز 
والضغ�ط، وع�دم وج�ود تسهيالت يف 
املنافذ الحدودية، فضالً عن التعقيدات 

يف هيئات االستثمار«.
وأش�ار إىل أن »الربوتوك�ول التعاون�ي 
مع الصني تضمن أيضا ش�بهات فساد 
كثرية يف مقدمتها قيام بعض الوزارات 
واملحافظ�ني بوض�ع مشاري�ع بمبالغ 
كبرية، من بينها مدارس تكلفة الواحدة 

منها ملياري دينار«.
»الربوتوك�ول  أن  املسع�ودي  وأك�د 

التعاون�ي مع الصني يمك�ن اعتباره يف 
ح�ال التنفيذ، اتفاقي�ة محدودة كونها 
تحدث�ت ع�ن 50 ملي�ار دوالر ملشاريع 
بف�رة تص�ل إىل 20 عام�اً أو أكث�ر«. 
موضحا أن »جائحة كورونا وانخفاض 
أسع�ار النفط عاملي�ا وتخفيض حصة 

العراق باإلنت�اج والتصدير اليومي من 
النف�ط ضم�ن منظم�ة أوب�ك بمقدار 
يومي�ا،  برمي�ل  أل�ف  و600  ملي�ون 
جميعها أمور جعل�ت العراق غري قادر 
ع�ىل اإليف�اء بالتزامات�ه يف االستمرار 

بتسديد أموال للصندوق السيادي«.

دعوات لفرض القانون على املنافذ الشمالية
 أو إقامة نقاط مجركية

توجه حكومي لتحريك 51 مشروعا 
صحيا متوقفا يف النجف



بغداد/ الزوراء
تلقت الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي 
االتحاد  من  رسمياً  إشعاراً  القدم  لكرة 
اآلسيوي العتماد ملعب العراق يف مباراة 
املجموعة  مباريات  ضمن  كمبوديا 
املزدوجة  اآلسيوية  للتصفيات  الثالثة 
واملؤهلة ملونديال قطر 2022 ونهائيات 

كأس آسيا 2023 يف الصني. 
نقل  تم  أن  بعد  اآلسيوي،  كتاب  ويأتي 
مرحلة  يف  الوطني  منتخبنا  مباراتي 
والبحرين  إيران  منتخبي  أمام  الذهاب 
التي  األوضاع  نتيجة  العراق،  خارج  إىل 
جميع  يف  والتظاهرات  البالد  شهدتها 
املحافظات، ليتم نقل املباراتني يف وقتها 

إىل العاصمة االردنية عمان. 
ورّدت الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي 
وامللعب  األرض  بخصوص  القدم  لكرة 
الذي سيحتضن مباراة منتخبنا الوطني 
أمام منتخب كمبوديا بالجولة السابعة 
بالثاني  ستقام  والتي  التصفيات،  من 
عرش من ترشين الثاني املقبل، باختيار 
يف  املباراة  لخوض  الدويل  البرصة  ملعب 

تمام الساعة السابعة مساًء. 
بعد  الدويل  البرصة  ملعب  اختيار  وجاء 
الوطني  منتخبنا  مدرب  مع  التشاور 
كاتانيتش«،  سرتيشكو  »السلوفيني 
جذع  ملعب  يكون  بأن  وافق  والذي 
أسود  ملباريات  دائماً  مرسحاً  النخلة 

الرافدين يف التصفيات اآلسيوية.
القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  ويعاود 
أربيل،  محافظة  يف  الفعلية  تدريباته 
أكثر من خمسة  له منذ  األول  بالتجمع 
كورونا،  فريوس  جائحة  بسبب  أشهر 
اآلسيوية  للتصفيات  تحضرياً  وذلك 
 2022 قطر  ملونديال  واملؤهلة  املزدوجة 

ونهائيات كأس آسيا 2023 يف الصني. 
وقال الناطق اإلعالمي للهيأة التطبيعية 
هشام  القدم،  لكرة  العراقي  لالتحاد 
أول  سيخوض  املنتخب  »إن  محمد: 
كورونا  فريوس  جائحة  بعد  له  تجمع 
يف  الجاري  الشهر  من  بالعرشين 
والرتتيب  االتفاق  بعد  أربيل،  محافظة 
بالتكفل  كوردستان  اقليم  حكومة  مع 

بإجراءات الوقاية الصحية كافة«. 
وأضاف محمد: »سيخضع جميع العبي 

املنتخب إىل الفحوصات الطبية الخاصة 
األيام  خالل  كورونا  فريوس  بمسحة 
التوجه  قبل  بغداد،  العاصمة  يف  املقبلة 
التدريبي  باملعسكر  للدخول  أربيل  إىل 
تحضرياً ملباراتي عمان وسوريا الوديتني 

الشهر املقبل«.
سيشهد  أربيل  معسكر  »ان  وأوضح: 
بينما  فقط،  املحليني  الالعبني  تواجد 
مع  إلنشغالهم  املحرتفون  سيغيب 
أن  عىل  لها،  يلعبون  التي  أنديتهم 
خالل  املنتخب  بصفوف  يلتحقوا 

من  والثامن  بالثالث  الوديتني  املباراتني 
الشهر املقبل«. 

سرتيشكو  املدرب  »ان  اىل:  وأشار 
كاتانيتش سيتواجد مع املالك التدريبي 
التجمع،  أربيل قبل موعد  املساعد له يف 
املنتخب  وذلك للرشوع بإعداد وتحضري 
لالستحقاقات املقبلة، واالستعداد املثايل 
من  عرش  بالثالث  كونغ  هونغ  ملباراة 
املجموعة  لحساب  املقبل  األول  ترشين 

الثالثة«. 
»أن  حديثه:  اإلعالمي  الناطق  وختم 

العبي املنتخب يواصلون تدريباتهم منذ 
عىل  ُبعد،  عن  بالتدريب  شهر  من  أكثر 
بإرشاف  خاص  تدريبي  منهاج  وفق 
كي  حميد،  رحيم  املساعد،  املدرب 
البدنية،  لياقتهم  عىل  الالعبون  يحافظ 
الفعلية  التدريبات  بغياب  التأثر  وعدم 

واملباريات الرسمية«.
للمعسكر  املنتخب   قائمة  وضمت 
املحيل  الدوري  من  العبا   26 التدريبي 
طالب  وفهد  حسن  جالل  وهم  فقط 
وعيل  صالح  ومحمد  حميد  ومحمد 

ابراهيم  وأحمد  املرمى  لحراسة  كاظم 
ومصطفى  شوان  ونجم  ناطق  وسعد 
محمد وعالء مهاوي وميثم جبار وعيل 
رائد  وحسن  إسماعيل  ورضغام  فائز 
الدفاع  لخط  معن  محمد  ومصطفى 
ومحمد  قاسم  ومحمد  مزهر  ومحمد 
الكاظم وحسني عيل  رضا ورشيف عبد 
وعالء  الوسط  لخط  بايش  وإبراهيم 
عبد الزهرة وأيمن حسني ومحمد قاسم 
نصيف وعالء عباس ومحمد داوود لخط 

الهجوم.

مازالت عبارته  لكن  قبل سنوات عدة،  السعدي  الكبري جعفر  املمثل   رحل 
الساخرة )عجيب غريب امور قضية(، التي استخدمها يف مسلسل )الذئب 
وعيون املدينة( بجزئه االول و)النرس وعيون املدينة ( بجزئه الثاني، عالقة 
يف اذهان العراقيني حتى اآلن، إذ كان السعدي يستنكر ويستهجن بعبارته 
هذه كل امر غريب يحدث، وما اكثر االمور الغريبة والعجيبة التي حدثت 
هذا  عىل  طغت  التي  الفوىض  بسبب  رياضتنا  يف  واخر  حني  بني  وتحدث 
العام  احداث  تلت  التي  الفرتة  يف  وتحديدا  الحيوي،  واملفصل  املهم  املشهد 
2003، إذ شهدت الرياضة، منذ ذلك الوقت وحتى اآلن، تقلبات كثرية نتج 
ولم  جدا  وكبرية  كبرية  معاناتها  واصبحت  والعلل،  االمراض  تفيش  عنها 

تشهد االستقرار اىل اآلن. 
التي بسطت سيطرتها عىل  الفوىض  تجسد حالة  التي  االمثلة   كثرية هي 
التي  االتهامات  سيل  وما  الغريبة،  االمور  من  جملة  وافرزت  رياضتنا، 
والرياضة  الشباب  وزير  قبل  من  االوملبية  اللجنة  مٔوسسة  استهدفت 
السابق، احمد رياض، يف معرض حديثه مع االستاذ اياد الصالحي والذي 
املبارك، سوى  املدى قبل عطلة عيد االضحى  نرش عىل جزأين يف صحيفة 
مثاال بسيطا عن االمور التي يمكن ان نصفها بالغريبة والعجيبة يف الوقت 
اللجنة االوملبية  التي ابطلتها  التهم  نفسه، الوزير السابق لم يكتف بهذه 
ترصفات  وتدين  جهة،  من  اجراءاتها  صحة  تثبت  وثائق  عرضت  ان  بعد 
السيد احمد رياض ووزارته من جهة اخرى، بل ذهب ابعد من ذلك عندما 
اللجنة  رئاسة  لكريس  ترشحه  ملسألة  ودويل  محيل  دعم  وجود  عن  اعلن 
االوملبية يف الدورة االنتخابية الجديدة، وانه بانتظار  الحصول عىل الضوء 
االخرض ممن سيحرضون االجتماع االستثنائي للجمعية العمومية للجنة 
االوملبية نهاية الشهر الحايل حتى يعلن دخوله االنتخابات بصورة رسمية 

عىل مقعد الرئيس.
 الوزير الريايض اسهم مع مجموعة ممن كانوا يظنون انهم يحملون شعار 
)االصالح يف العلن إال انها يف الحقيقة بذور فتنة رياضية( بتفيش الفوىض 
يف مٔوسسة مسٔوولة عن تحقيق االنجاز العايل، واعني بها اللجنة االوملبية، 
إذ ألحقوا الرضر الكبري بها دون اي سبب إال اللهم وجود خالفات شخصية 
مع بعض مصادر القوة يف البيت االوملبي، كل هذه االسباب وغريها تجعل 
محفوفا  أمرا  التنفيذي  املكتب  انتخابات  رياض  احمد  دخول  مسألة  من 
اىل  عنها  الحقيقية  االجابات  تٔودي  قد  التي  االستفهام  عالمات  بعرشات 

احباط ما يتمناه رياض يف تخطي عتبة بناية االوملبية رئيسا.

 عجيب غريب امور 
قضية

مؤنس عبد اهلل

يف اهلواء الطلق

بغداد / محمد الخفاجي

كرار  السابق  الوطني  املنتخب  نجم  اكد 

جاسم ان ما ورد يف بيان نادي الرشطة 

كالم  جله  االعالمي  مكتبه  عرب  املنشور 

بأية  للواقع  يمت  وال  الصحة  عن  عار 

صلة مستغربا من هكذا محاوالت تهدف 

لكسب عطف الجمهور عىل حد قوله!

لم   : خاص  ترصيح  يف  جاسم  واضاف 

اطلب من ادارة الرشطة ٤0 باملئة كمقدم 

عقد ولم اتطرق اىل هكذا نسبة نهائيا!.. 

بل تم االتفاق مع املدرب عبد الغني شهد 

عىل ان نقدم طلبا اىل ادارة النادي برصف 

)١0( باملئة من عقود الالعبني قبل بداية 

طبيعي،  استحقاق  وهذا  املقبل  الشهر 

تجانب  اال  الرشطة  ادارة  عىل  وكان 

الحقيقة وتتالعب باملفردات واالرقام.

تكن  لم  الرشطة  ادارة  ان  اىل   : واشار 

لم  العبا   2٧ بان  ايضا  ببيانها  رصيحة 

منحوا  انهم   بل  عقد  مقدم  يستلموا 

من  جزًء  الفريق  العبي  من  الثنني 

عقودهم يف اطار انساني حسب قولهم،  

يرصفوا  بان  طالبتهم  املسبب  ولذات 

املوافقة من  تأِت  لم  لكن  باملئة  يل )١0( 

االدارة!

التجديد  عىل  وافق  بانه  جاسم  وكشف 

الذي  العقد  قيمة  بربع  الرشطة  لكرة 

وتنازل  املايض  املوسم  النادي  مع  وقعه 

عن قرابة ال)٧٥( مليون من مستحقات 

املوسم السابق وهو الالعب الوحيد الذي 

الفريق  مع  املاضية  االيام  طيلة  تدرب 

كله  وهذا  رسمي  عقد  توقيع  دون  من 

من اجل جماهري القيثارة الخرضاء التي 

طالبته بالتجديد!.

الرشطة  لنادي  االدارية  الهيأة  وكشفت 

الريايض االسباب الحقيقية التي وقفت 

وراء عدم اتمام عقد تجديد الالعب كرار 

الصوتي  التسجيل  عىل  عطفاً  جاسم، 

الذي تناقلته مواقع التواصل االجتماعي 

وفيه معلومات مجانبة للحقيقة.

وترسب مقطع صوتي لالعب كرار جاسم 

عرب مواقع التواصل االجتماعي، يوضح 

من خالله بانه سريحل عن صفوف نادي 

الرشطة بسبب عدم تسلمه مستحقاته 

إقامة  فندق  غادر  انه  إىل  مشرياً  املالية، 

الفريق.

وعطفاً عىل ترسيب املقطع، ذكرت إدارة 

السومرية  تلقته  بيان  يف  الرشطة  نادي 

نيوز ان »كرار جاسم وضع عدة رشوط 

يف عقده يمكنها ان تسبب عدة مشاكل 

اشرتطه  ضمنها  من  الالعبني  باقي  مع 

بتاريخ  ان يتسلم ٤0% من قيمة عقده 

هي  التي  االسيوية  البطولة  قبل   ١-٩

املاضية  للنسخة  استكماالً  باالساس 

قيمته  ما  جاسم  تسلم  وان  سبق  التي 

٧0% من عقده للموسم املاضية«.

وأضافت انه »باإلضافة اىل ذلك، اشرتط 

مستحقاته  جميع  يتسلم  ان  جاسم 

املالية للموسم املقبل قبل نهاية املسابقة 

ب)٥( مباريات وهذا ما هو غري معمول 

به يف جميع األندية«.

ابرام  تم  العباً   )2٧(« ان  االدارة  وبينت 

وتم  مشاكل  اي  وجود  دون  عقودهم 

الدفعة االوىل  ان يتم تسليم  االتفاق عىل 

مع بداية انطالق الدوري الذي هو حتى 

رسمي  بشكل  مصريه  يعرف  ال  اليوم 

مالية  مبالغ  تسليم  يتم  ان  يعقل  فهل 

دون معرفة مستقبل املسابقة!«.

جاسم  كرار  عاتبت  »االدارة  ان  وتابعت 

خلط  منها  يراد  معلومات  نقله  حول 

االوراق عندما قال يف تسجيل صوتي ان 

ادارة نادي الرشطة قالت بانها ال تمتلك 

عقده  قيمة  من  دفعة  ملنحه  االموال 

اي  بال  محلياً  و  اسيوياً  النادي  ومثل 

لم  الذي  العقد  يفنده  ما  وهذا   ! مقابل 

يوقع من الالعب الذي يضمن له حقوقه 

املدرب  وبشهادة  الالعبني  كباقي  املالية 

يف  حارضاً  كان  الذي  شهد  الغني  عبد 

خاللها  من  رفض  التي  االخرية  الجلسة 

الالعب التوقيع«.

االدارة اشارت اىل ان »عىل الجميع ان يعي 

تماما ان الكل يعمل لخدمة النادي ولكن، 

النادي  ذراع  يل  محاول  يتم  ان  يمكن  ال 

والحصول عىل مكاسب من خالل تأليب 

بمعلومات  للفريق  العاشقة  الجماهري 

الوقت  ويف  حقيقية  وغري  مضللة  تعترب 

ذاته يف حال تمت املوافقة عليها ستكون 

بمثابة فتنة ستؤسس لرشخ كبري يشق 

صف الالعبني الذين سيكون ردهم ملا ال 

يتم التعامل باملثل«.

ان  حديثها  ختام  يف  االدارة  واستدركت 

»كرار جاسم دائما ما تحدث عن اللعب 

فخر  هو  الذي  النادي  لشعار  خدمة 

العاشقة  للجماهري  ومحبة  للجميع 

ان ال يتمسك بفقرات مالية  وكان عليه 

بحتة قد تؤثر مستقبال عىل بقية زمالءه 

بالفريق«.

بغداد/ متابعة الزوراء
من  رسمية  رسالة  العراقي  االتحاد  استقبل 
يبارك  القدم »فيفا«،  لكرة  الدويل  االتحاد  قبل 
من خاللها رغبة العراق بتطبيق تقنية الفيديو 

)VAR( يف الدوري املحيل.
الحكام  لجنة  رئيس  القادر،  عبد  عالء  وقال 
الرسيع  بالرد  »سعداء  العراقي،  باالتحاد 
رغبتنا  املتضمنة  برسالتنا  الفيفا  من 

جاء  وردهم  الفيديو،  تقنية  بتطبيق  الجادة 
العراق،  بطلب  سعداء  وأنهم  القلب،  ليثلج 
وجاد  حثيث  بشكل  الخطوات  وسيتابعون 

لتحقيق ذلك«.
األوىل،  الخطوة  خطت  الحكام  »لجنة  وأردف: 
ومتطورة  جديدة  مالعب  يضم  اليوم  والعراق 
عىل  ويتوجب  التقنية،  بتطبيق  لنا  تسمح 
الجهات الحكومية من وزارة الشباب والرياضة 

اتخاذ خطوات جادة الختصار الزمن يف توفري 
الظروف املالئمة لتطبيقها يف املالعب«.

قاسم  )مهند  حكمني  يملك  »العراق  وأوضح: 
وعيل صباح( تجاوزوا دورات التقنية، ولديهم 
أسبوعني  وبعد  الدورات،  هذه  يف  شهادة 
الفيفا  ينظمها  عمل  ورشة  هناك  ستكون 
٤ حكام  الفيديو، وسنزج من خاللها  لتقنية 
وأكرم  داود  وأمري  خماط  وميثم  مدلل  )واثق 

محمد(«.
التقنية  لتخرج  تدخر جهدا  لن  »اللجنة  وأتم: 
جميع  وسنستغل  العراقي،  الدوري  يف  للنور 
لزج  التخصص  بهذا  تقام  التي  الدورات 
متى  معلوم  غري  واآلن  الحكام،  من  عدد  أكرب 
موسم  نحتاج  ربما  الواقع،  أرض  عىل  تطبق 
سبل  بتوفري  اجتهادنا  حسب  موسمني  أو 

تطبيقها«.

بغداد / متابعة الزوراء/ قال وزير الشباب والرياضة عدنان 
بشكل  تحل  أن  وشك  عىل  لألندية  املالية  األمور  أن  درجال 

نهائي بالتعاون مع مجلس الوزراء.
مع  األندية  موازنات  ملف  إلنهاء  نسعى  درجال  واضاف 
الجهات الراعية يف املؤسسات الحكومية قبل انطالق الدوري 
ألننا ندرك أن الرياضة بدون مال ال يمكن أن تتطور وبالتايل 

نسعى إلنهاء إطالق املوازنات املالية لألندية.
وبني أنه سبق وأن حصل عىل وعود عىل تخصيص مليارين 
وزارة  أن  اىل  الفتا  الحايل،  املوسم  يف  املؤسساتية  لألندية 
الشباب والرياضة اطلقت منحة قدرها ١00 مليون لألندية 
حلول  إليجاد  لحني  الحكومية  باملؤسسات  املرتبطة  غري 

مثالية لها.
وأشار إىل أن الوزارة تسعى لحل األزمات التي تعرتض الرياضة 
العراقية بصورة عامة وتنظر بعني االهتمام للتحديات التي 
وبالتايل  الدوري  انطالق  قبل  املمتاز  الدوري  اندية  تواجه 
نسعى ووفق واجبنا لحل وإنهاء املشاكل التي تعرتض عمل 

األندية.
حال  يف  الدوري  من  باالنسحاب  لوح  ناديا   ١6 أن  إىل  يشار 

تأخر إطالق املوازنات املالية لتلك األندية.

بغداد / متابعة الزوراء/ أوضح 
مدرب كرة الزوراء باسم قاسم 
أن الالعب عالء عباس متواصل 
لكن  النادي  يف  بالتدريب 
موضوعه يحسم بشكل نهائي 

خالل االيام القليلة املقبلة.
وقال قاسم أن عالء عباس لم 
يحسم مصريه بعد، خصوصا 
عروض  عن  يتحدث  وأنه 
احرتافية وصلته وهو يف صدد 
يعتز  الزوراء  أن  مع  دراستها 
لتجديد  عرض  وقدم  بوجوده 

تعاقده مع الفريق.
وبني أن الالعب عاد من تجربة 
الكويت  نادي  مع  احرتافية 
أجل  من  ويتدرب  والكويتي 

البدنية يف  اللياقة  الحفاظ عىل 
النادي وهو يعتز بتجربته مع 
البقاء  قرر  حال  ويف  الزوراء 
مع  سيكون  املحيل  الدوري  يف 

الزوراء.
وأوضح أن اإلدارة تعتز بالالعب 
قيمة  يدرك  الفني  واملالك 
عليها  عرض  وبالتايل  الالعب 
واألسبوع  النادي  يف  البقاء 
لتحديد  حام  سيكون  املقبل 
البقاء  أما  املقبلة  وجهته 
تجربة  خوض  أو  النادي  يف 

احرتافية جديدة.
تلقى  أن عالء عباس  إىل  يشار 
عدة عروض احرتافية منها يف 

الدوري الربتغايل.

االسيوي يوافق على اقامة مواجهة منتخبنا مع كمبوديا على ملعب البصرة الدولي
االسود يعسكرون يف اربيل حتضريا للتصفيات املزدوجة

كرار جاسم : بيان ادارة نادي الشرطة بعيد عن احلقيقة  درجال: ازمة االندية املالية 
قاربت على النهاية 

باسم قاسم: النجم عالء عباس 
سيحسم امره خالل االيام املقبلة

فيفا يرحب بتطبيق تقنية الفيديو يف الدوري املمتاز

بطل رياضة املواي تاي مصطفى 
التكرييت يصاب بكورونا

بغداد/ متابعة الزوراء
اعل�ن االتح�اد العراق�ي للم�واي ت�اي، إصابة العب�ه وبطل آس�يا مصطفى التكريت�ي بفريوس 

كورونا.
وقال االتحاد يف بيان إن “االتحاد العراقي يعلن بكل اسف اصابة بطل اسيا للمواي تاي مصطفى 

التكريتي بفايروس كورونا اللعني”.
وأضاف ان “االتحاد يتمنى من الله الشفاء العاجل لهذا البطل والعودة اىل تدريباته ويتابع رئيس 

االتحاد مصطفى حبار علك حالته باستمرار والوقوف معه بكل كوادر االتحاد لعبور االزمة”.

أصفر وأمحر
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تأهُل مانشس�ر س�يتي اإلنكليزي إىل ربع 
نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا بتك�رار فوزه 
ع�ى ضيفه ري�ال مدري�د اإلس�باني 2-1 
ضمن إياب دور ال�16 من املسابقة، بعدما 

تفوق عليه ذهاباً بالنتيجة عينها.
وس�جل ملانشسر س�يتي الدويل اإلنكليزي 
الربازي�ي  وال�دويل   ،9 س�تريلينغ  رحي�م 
غابرييل جيسوس 68، فيما وقع عى هدف 
ريال مدريد الوحي�د الفرنيس كريم بنزيمة 

.28
واستغل س�يتي خطأين من مدافع الفريق 
امللكي رافايي�ل فاران الذي لم يكن يف يومه 
إطالق�ًا بغي�اب كابتن الفري�ق ورشيكه يف 

الخط الخلفي سريخيو راموس.
ولم يظهر بش�كل جيد يف تشكيلة زيدان إال 
مواطنه بنزيمة الذي عدا الهدف حاول أكثر 

من مرة تهديد مرمى أيدرسون.
بع�د توقف منذ آذار/مارس بس�بب تفيش 
ف�ريوس كورون�ا املس�تجد، ع�اود دوري 
أبط�ال أوروبا لك�رة القدم نش�اطه خلف 
أب�واب موص�دة بمباراتني م�ن أصل أربعة 

متبقية يف إياب ثمن النهائي.
وع�ى الرغ�م م�ن أن ري�ال مدري�د الحايل 
مختلف عما كان عليه حني توقف النشاط 
يف آذار/م�ارس بعد تف�يش “كوفيد19-”، 
عجز رجال املدرب الفرنيس زين الدين زيدان 
عن االس�تفادة من الروح املعنوية املرتفعة 
الناجم�ة ع�ن إزاح�ة الغري�م الكاتالون�ي 

برشلونة عن عرش الدوري املحي.
واعتم�د م�درب ريال مدري�د الفرنيس زين 
الدي�ن زيدان عى ثالثي هجومي مكون من 
رأس الحرب�ة بنزيمة وم�ن البلجيكي ادين 

هازار يسارا والربازيي رودريغو يمينا.
التاريخ�ي  يف املقاب�ل، ويف غي�اب هداف�ه 
األرجنتيني سريخيو أغويرو، حل الربازيي 

غابريال جيزوس بدالً منه.
وه�ي امل�رة األوىل التي يخرس فيه�ا زيدان 
مب�اراة يف األدوار االقصائي�ة بعد أن فاز يف 

مبارياته ال�12 السابقة يف هذه األدوار.
كما ه�ي املرة الثاني�ة توالياً لري�ال مدريد 
التي يخ�رج فيها من هذا ال�دور بعد العام 
املايض عى يد أياكس أمس�ردام الهولندي 
وتحديدا منذ استخدام تقنية حكم الفيديو 
املس�اعد )VAR( املاضي�ة يف تغيري خارطة 

كرة القدم واعطاء نتائج أكثر عدالة.
وواص�ل فريق لي�ون الفرنيس مس�ريته يف 
مسابقة دوري أبطال أوروبا وتأهل إىل ربع 
النهائي عى حس�اب مستضيفه يوفنتوس 

بطل إيطاليا رغم خس�ارته بهدفني مقابل 
هدف يف مواجهة إياب ثمن النهائي لسابق 

فوزه ذهاباً بهدف نظيف.
وخل�ط ليون أوراق أصح�اب األرض تماماً 
عقب تقدمه بهدف س�جله ممفيس ديباي 
م�ن ركل�ة ج�زاء يف الدقيق�ة 12 قب�ل أن 
يتع�ادل يوفنتوس عن طريق كريس�تيانو 
رونال�دو من ركل�ة جزاء أيض�اً يف الدقيقة 
43 ثم أضاف النجم الربتغايل الهدف الثاني 
لفريق�ه من تس�ديدة صاروخي�ة، لكنه لم 
يكف لتأهل عمالق إيطاليا إىل الدور القادم.

وفش�ل يوفنت�وس بالت�ايل يف تك�رار إنجاز 
املوس�م املايض ح�ني خرس يف ذه�اب ثمن 
النهائي أيضاً أمام أتلتيكو مدريد اإلسباني 
صفر2- ثم ف�از إياباً ع�ى أرضه -3صفر 

بفضل ثالثية لرونالدو.

لكن القصة لم تتكرر رغم تسجيل رونالدو 
لثنائية يف املباراة التي بدأها فريقه متخلفاً، 
لي�ودع فريق “الس�يدة العجوز” املس�ابقة 
من دور إقصائي عى يد فريق فرنيس للمرة 

األوىل بنظام مباراتي ذهاب وإياب.
والخروج من املسابقة سيعقد وضع املدرب 
ماوريتس�يو س�اري الذي عجز يف موسمه 
األول عن كس�ب تأييد الجمهور عى الرغم 
م�ن الفوز بلقب ال�دوري املحي، فيما كان 
التأهل بمثابة إنجاز لنظريه رودي غارسيا 
ألنه�ا امل�رة األوىل التي يصل فيه�ا ليون اىل 
ربع النهائي منذ موسم 2010-2009 حني 
انتهى مشواره يف دور األربعة عى يد بايرن 

ميونيخ األملاني.
وبدأ يوفنتوس اللق�اء بجلوس األرجنتيني 
باول�و ديب�اال ع�ى مقاع�د الب�دالء نتيجة 
إصاب�ة تعرض له�ا قبل اس�ابيع يف فخذه 
األيرس، ما سمح ملواطنه غونزالو هيغواين 
أن يلعب أساس�ياً يف خط املقدمة إىل جانب 

رونالدو وفيديركو برنارديسكي.
يوفنت�وس  ضغ�ط  متوقع�اً،  كان  وكم�ا 
لك�ن الفرص�ة الخطرة األوىل كان�ت لليون 
بتسديدة لحس�ام عوار الذي أجرب الحارس 
البولندي فويتش�يخ تشيشني عى التدخل 

إلنقاذ فريقه يف الدقيقة التاسعة.
ح�ني  يوفنت�وس  ع�ى  األم�ور  وتعق�دت 
احتسب الحكم ركلة جزاء غري واضحة عى 
األوروغويان�ي رودريغي�و بنتانك�ور بحق 
ع�وار بع�د االحتكام إىل تقني�ة “يف أيه آر”، 
وانربى لها ديباي عى طريقة “بانينكا” يف 

شباك تشيشني )12(.
ح�اول يوفنت�وس ت�دارك املوق�ف وحصل 

ع�ى بعض الفرص، أبرزها لربنارديس�كي 
ال�ذي توغل يف الجهة اليمنى ملنطقة الجزاء 
وتخطى الح�ارس الربتغ�ايل أنتوني لوبيز، 
لك�ن عندما كان يهم للتس�ديد يف الش�باك 
الخالي�ة تدخ�ل املدافع الربازيي مارس�يلو 

أنتونيو وقطع الكرة )21(.
وعرف ليون بعده�ا كيف يحد من خطورة 
يوفنتوس الذي كان قريب�اً مرة واحدة من 
التس�جيل ع�رب ركلة ح�رة قريب�ة نفذها 
رونال�دو، إال أن لوبيز تأل�ق وحرم مواطنه 

من الوصول إىل شباكه )40(.
لكن الحكم تدخ�ل مجدداً لتغي�ري النتيجة 
باحتس�ابه ركلة ج�زاء مث�رية للجدل عى 
ديب�اي ال�ذي ارتدت الك�رة من ي�ده وهي 
عى جس�ده بعد ركلة حرة نفذها البوسني 
مريالي�م بيانيت�ش، فان�ربى له�ا رونالدو 

بنجاح وأدرك التعادل )43(.
وعندما بدا أن يوفنتوس عاجزاً يف الش�وط 
الثاني عن الوصول مجدداً إىل شباك ضيفه، 
قال رونالدو كلمته بتسديدة صاروخية من 
خ�ارج املنطق�ة إىل الزاوية الي�رسى العليا 

)60(، معيداً الحياة لعمالق تورينو.
م�ن  ب�دالً  بديب�اال  س�اري  بعده�ا  زج 
برنارديس�كي بحثاً عن ه�دف التأهل الذي 
كاد أن يأت�ي من رونالدو بكرة رأس�ية إثر 
ركلة ركنية، لك�ن محاولته علت العارضة 

بقليل يف الدقيقة 76.
وعج�ز ديباال ع�ن إكمال اللق�اء بعد تجدد 
اإلصابة، ت�اركاً الفريق يتخبط يف محاولته 
للوصول إىل الشباك مرة ثالثة، إال أن ذلك لم 
يتحق�ق لينتهي مش�واره يف تورينو عوضا 

عن السفر إىل لشبونة.

عاَد ريال مدريد لتوديع مس�ابقته املفضلة، دوري أبطال أوروبا، من الدور 
ثمن النهائي للمرة الثانية تواليا، ليعيد إىل األذهان فشله بني 2005 و2010 

يف اجتياز هذا الدور.
وخرس الفريق ذهابا وإيابا بنفس النتيجة بهدفني لواحد، أمام مانشس�ر 

سيتي اإلنجليزي.
وكان فري�ق امل�درب الفرنيس زين الدي�ن زيدان يطمح لقل�ب النتيجة بعد 
الس�قوط ذهابا عى أرضه ووس�ط جماهريه يف سانتياجو برنابيو بهدفني 
لواح�د، وكان قريبا من األم�ر الليلة يف ملعب االتحاد، بع�د أن كان التعادل 

سائدا يف الشوط األول بهدف ملثله.
لكن تغري األمر بس�بب خطأ متكرر من قلب الدفاع الفرنيس رافائيل فاران، 
منح الربازيي جابرييل جيس�وس الفرصة لتسجيل الهدف الثاني والقاتل، 
بعد أن استغل خطأ من نفس املدافع يف الشوط األول ليهدي رحيم سرلينج 
هدف التقدم، ليقتل أحالم الريال ومهاجمه صاحب الهدف الوحيد له، كريم 

بنزيمة.
وع�اد الريال لي�ودع البطولة ذات األذن�ني من الدور ثمن النهائي للموس�م 
الثان�ي توالي�ا، هذا ال�دور الذي كان يمث�ل “لعنة” للنادي لخمس س�نوات 
متتالي�ة، قبل أن يتألق بعده�ا ويتوج باللقب 4 مرات منه�ا ثالثة متتالية 

تحت قيادة “زيزو”.
واحتاج وقتها الفريق امللكي للربتغايل جوزيه مورينيو لتجاوز “لعنة الدور 

ثمن النهائي”.
وانضمت هزيمة الليلة والخروج املؤس�ف من املسابقة إىل ما حدث املوسم 
املايض، حينما ودع الريال البطولة من نفس الدور بشكل مؤسف عى أرضه 

أيضا بالخس�ارة -1 4 يف الربنابيو أمام أياكس أمسردام، رغم فوز الفريق 
امللكي خارج أرضه بهدفني لواحد ذهابا، ما تسبب يف عودة زيدان إىل قيادة 

الفريق.
ورغم نجاح “امللكي” هذا املوسم يف اقتناص لقب الليجا من براثن برشلونة، 
إال أن زي�دان س�قط وللم�رة األوىل يف دور اقصائ�ي ب�دوري األبطال، وجاء 
أم�ام بيب جواردي�وال مدرب الس�يتيزنز، الذي نجح للم�رة األوىل يف اقصاء 
فريق إس�باني من البطولة القارية بعد رحيله عن برشلونة، حيث سبق له 

السقوط أمام الريال يف 2014 وأمام الربسا يف 2015 وأتلتيكو يف 2016.
وس�بق لزيدان تخط�ي 9 أدوار اقصائية بنجاح، قب�ل أن يخرس الليلة أمام 

السيتي للمرة األوىل.
وج�اء الس�قوط املتت�ايل للري�ال بعد رحي�ل نجم�ه الربتغايل كريس�تيانو 
رونال�دو، الذي ودع هو اآلخ�ر البطولة الليلة مع فريق�ه يوفنتوس عى يد 
ليون الفرنيس، ليودع “السيدة العجوز” البطولة من نفس الدور، بينما ودع 

البطولة املوسم املايض من الدور ربع النهائي.
وبهذا الش�كل وبعد أن كان الريال حقق رقما قياسيا يف املسابقة بالوصول 
لل�دور قبل النهائي 8 مرات متتالية يف عام 2018 ، فقد عاد ليس�جل أس�وأ 
أرق�ام له بالخروج م�ن البطولة من دور ال��16 يف 2019 وتكرار هذا األمر 
مج�ددا يف ع�ام م�يء بالصعوبات ع�ى مس�توى الرياضة ج�راء جائحة 

كورونا.

قاَل فرانك المبارد مدرب تش�يليس، 
إنه غ�ري واثق من اس�تمرار الجناح 
املخرضم ويليان مع ناديه يف املوسم 
املقبل، لكنه ال يتوقع شعور أي طرف 
بخيبة أمل كبرية إذا رحل الالعب الربازيي.
وذكرت وس�ائل إع�الم بريطانية أن ويليان 
يق�رب من االنتق�ال إىل الجار 
اللندني آرسنال، بناء عى 
عق�د ملدة ثالث�ة أعوام، 
بع�د أن ع�رض ناديه 
تمدي�د  الح�ايل علي�ه 
االرتباط لعامني فقط 

وهو ما لم يعجبه.
عق�د  وينته�ي 
 31( ويلي�ان 

عاما( الحايل مع تشيليس مع انتهاء مسرية 
فري�ق المب�ارد يف دوري أبط�ال أوروبا هذا 

املوسم.
وقال المبارد للصحفيني: “ليس لدي إجابة 
محددة عن رحيل ويليان أو استمراره، ألنه 
الع�ب يف فريقن�ا يف الوقت الح�ايل، ال مجال 
للش�عور بخيبة أم�ل من جان�ب أي طرف 

جراء ذلك”.
وأضاف املدرب: “بالتأكيد نحن كفريق بذلنا 
كل ما نستطيع لتوضيح األمور له وعالقتي 
مع�ه جيدة. لن أش�عر بخيبة أم�ل إذا رحل 
بالفع�ل”.وأردف: “لعبت مع�ه ودربته. هو 
رائع كش�خص وكالعب. وهذا هو ش�عوره 
تجاه تش�يليس، لكني ال أريد أن يسعى أحد 
للبحث عن مواقف سلبية ألن النادي ترصف 

بصورة طيبة تماما”.
وأح�رز ويليان 63 هدف�ا وصنع 62 فرصة 
للتهدي�ف يف 339 مب�اراة لعبه�ا يف صفوف 

تشيليس.

�م النجُم الهولندي الس�ابق روبن فان برييس،  انضَّ
إىل الطاقم التدريبي لنادي فينورد.

النادي قال إن نجَمه الس�ابق، ع�اد إىل الفريق 
كعضو ٍ يف الجهاز الفني ومدرب للمهاجمني.
وذلك بن�اًء عى طلب املدرب دي�ك أدفوكات، 
حيث أكد فان برييس أنه لم يكن باستطاعتِه 
رف�ُض طلب ِ امل�درب، نظ�راً للعالقة املميزة 

التي تجمعهما.

خلْت قائمة املتنافس�ني عى جائ�زة األفضل يف ال�دوري اإلنكليزي املمتاز 
م�ن أس�ماء المعة أبرزها امل�رصي محمد صالح ووصيف ه�داف الدوري 

أوباميانغ ومدرب مانشسر سيتي بيب غوارديوال.
وج�اءت القائم�ة املخترصة الختي�ار أفضل الع�ب يف ال�دوري اإلنكليزي 

املمتاز غريبة بعض اليشء، إذ غاب عنها الهولندي فان 
دايك مدافع ليفربول رفقة زميله املرصي محمد صالح 
وكذلك وصيف هداف املسابقة الغابوني أوباميانغ نجم 

ارسنال.
وضم�ت القائمة املخترصة ظهري ليفرب�ول أرنولد وقائده 

هندرسون والجناح الهجومي السنغايل ساديو مانيه إضافة 
إىل البلجيك�ي دي بروي�ن صان�ع ألعاب مانشس�ر 

س�يتي وبوب�ي ح�ارس برين�ي ودان�ي إنغز 
مهاج�م س�اوثهامبتون وهداف املس�ابقة 

جيمي فاردي.
ويف ذات السياق كان غياب اسم اإلسباني 
بيب غوارديوال مدرب مانشسر سيتي 

وصي�ف الدوري املمتاز ه�و األبرز، إذ 
املخت�رصة ألفضل  القائمة  ضم�ت 

المب�ارد  فران�ك  م�ن  كل  م�درب 
)تشيليس( واألملاني يورغن كلوب 
)ليس�ر  ورودج�رز  )ليفرب�ول( 
س�يتي( وكذل�ك ويل�در )ش�يفلد 

يونايتد(.

ش�هدْت ليلة ع�ودة مباريات مس�ابقة دوري أبط�ال أوروبا بعد أن 
توقفت ألكثر من خمس�ة أشهر بس�بب جائحة “كوفيد 19”، وداع 
اثن�ني م�ن عمالقة الك�رة األوروبي�ة وهما ري�ال مدريد اإلس�باني 

ويوفنتوس اإليطايل، كما انضوت عى العديد من األرقام املهمة.
ولعل أبرز األرقام الهامة كان�ت املتعلقة بريال مدريد صاحب الرقم 
القي�ايس يف عدد مرات التتويج بلقب دوري األبطال برصيد 13 لقباً، 
إذ إنه�ا املرة الثانية عى التوايل الت�ي يودع فيها الفريق امللكي دوري 
األبط�ال من ال�دور ثم�ن النهائي، مك�رراً ما حدث مع�ه منذ عرش 
س�نوات عندما ودع البطولة من ثمن النهائي عامي 2009 و2010.

ونبقى مع ريال مدريد حيث أنها املرة األوىل التي يخرس فيها الفريق 
امللكي يف دور خروج املغلوب ذهاباً وعودة منذ موسم 2008-2009، 
كما أنها املرة األوىل عى اإلطالق يف مسرية الفرنيس زين الدين زيدان 

التدريبية التي يودع فيها منافسات األبطال من األدوار االقصائية.
تأثري سريخيو راموس يف دفاع الريال ودوره املهم ظهر تماماً وتأكد 

ه�ي يف مواجه�ة أول أم�س الجمع�ة إذ إن هذه 
س�بع الخسارة السادسة للفريق امللكي من أصل 
ل مواجهات خاضها بدون راموس.وبعيداً عن  ي�ا لر ا
أول فهذه هي أهم أرقام واحصائيات مواجهات  ليل�ة 

أمس الجمعة:-
كيف�ن  البلجيك�ي  ال�دويل  أصب�ح  ي •  د
هو بروين صانع ألعاب مانشس�ر سيتي 
أكث�ر الع�ب يصنع ف�رص يف مب�اراة 
واحدة من دوري أبطال أوروبا برصيد 

9 فرص وذلك منذ عام 2003.
يف • لي�ون ه�و أول فري�ق فرن�يس ينجح 

ي إخ�راج يوفنت�وس م�ن األدوار االقصائية يف  أ
مسابقة أوروبية لألندية.

• املهاج�م الربازيي غابرييل جيس�وس هو ثاني العب يف 
دوري أبط�ال أوروبا ينجح يف التس�جيل يف ش�باك ريال 
مدري�د ذهاباً وع�ودة يف األدوار االقصائي�ة واألول كان 
املهاجم الهولندي رود فان نيس�تلروي مع مانشس�ر 

يونايتد موسم 2002-2003.
• ممفي�س ديباي هو ثان�ي العب هولندي يف تاري�خ دوري األبطال 

ينجح يف التسجيل يف ست مباريات متتالية واألول كان نيستلروي.
• ننه�ي األرقام، مع ال�”دون” كريس�تيانو رونالدو حيث كانت 
ه�ذه هي املرة األوىل التي يفش�ل فيها فريق�ه يف التأهل إىل ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موس�م 2010-2009، علماً بأنه 
س�جل إىل اآلن 67 هدفاً يف أدوار دوري أبط�ال أوروبا االقصائية 

منها 20 هدفاً يف آخر 13 مباراة لعبها يف دور خروج املغلوب.

7الرياضي
توخيل يتعرض لكسر 

يف مشط القدم

بايرن ميونيخ وشالكه يقصان 
شريط افتتاح الدوري األملاني

اعالم الكرتوني فاران جيرب زيدان على خسارة األبطال وليون يتأهل على حساب يوفنتوس

انتهاء سحر مورينيو ... ريال مدريد يسقط يف براثن اللعنة القدمية

تع�رَض املدرب األملاني لباريس س�ان جريم�ان توماس توخيل 
لك�رس يف مش�ط القدم خ�الل حص�ة تدريبية كم�ا أعلن نادي 

العاصمة الفرنسية.
وكش�ف س�ان جريمان ب�أن توخيل تع�رض لكرس يف املش�ط 
الخام�س م�ن القدم والت�واء يف الكاحل خالل حص�ة تدريبية، 
لينض�م إىل العب�ني ع�دة مصابني عى رأس�هم كيلي�ان مبابي 

واإليطايل ماركو فرياتي وليفني كورزاوا واألملاني ثيلو كيهرر.
يذك�ر أن س�ان جريمان يس�تعد لخ�وض مباراته ض�د أتاالنتا 

اإليطايل يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا األربعاء املقبل.
ويحوم الشك حول مشاركة مبابي بعد تعرضه اللتواء يف الكاحل 
يف الرابع والعرشين من الشهر املايض يف املباراة النهائية لكأس 
فرنسا ضد سانت إتيان. يف املقابل، سيغيب الجناح األرجنتيني 

أنخل دي ماريا بداعي اإليقاف.

ينطلُق املوسم الجديد للدوري األملاني لكرِة القدم، يف 18 من 
أيلول/ س�بتمرب املقبل، بمواجهٍة بني البطل بايرن ميونيخ، 

وشالكه.
يف حني ستس�تمُر العطلة الش�توية للبطولة 11 يوماً فقط، 
يف إطار سعي القائمنَي عى البطولِة لتنظيم األوضاع، يف ظل 

استمرار تأثري األزمة الصحية العاملية لوباِء “كورونا”.
 وقالت رابط�ة الدوري األملاني، إن بايرن ميونيخ س�يواجه 
ش�الكه يف مب�اراِة افتت�اح املوس�م، لك�ن إذا تأه�لَّ الفريُق 
الباف�اري لنهائي دوري أبطال أوروبا، املقررِة إقامتُ�ه يف 23 
من آب/أغسطس الجاري، فإنه سُيمنُح بضعة أيام ٍإضافية 

للراحِة واالستعداد.
وسيبدأ بوروس�يا دورتموند املوسَم، بمواجهة مع بوروسيا 

مونشنغالدباخ.

صالح وغوارديوال خارج قائمة األفضل يف الدوري املمتاز

أرقام مهمة يف ليلة عودة األبطال

المبارد: رحيل ويليان لن حيبطين

فان بريسي ينضم للطاقم التدرييب يف نادي فينورد

مفكرة الزوراء
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إصابة أول صحفي في ديالى بكورونا 

 احللة/نينا:
أعلن�ْت خلي�ة أزم�ة بابل إصابة مراس�لة قن�اة العراقي�ة يف بابل ايمان محم�د الغريب 

بكورونا.
وقال بهاء العلكاوي مسؤول اعالم خلية أزمة بابل” أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة 

مراسلة قناة العراقية يف بابل ايمان محمد الغريب بكورونا.
واض�اف أن الصحة نقلت املصابة إىل مستش�فى مرجان الطب�ي جناح العزل مبينا انها 

الصحفي العارش الذي يصاب بكورونا” يف املحافظة.
كما أعلنت خلية أزمة بابل عن إصابة مراسل قناة الحرة عراق يف بابل عيىس العطواني 
بكورونا.وق�ال الدكتور اوراس العلواني عضو خلية أزمة باب�ل”أن الفحوصات الطبية 

أثبتت إصابة مراسل قناة الحرة عراق يف بابل عيىس العطواني بكورونا.
واضاف أن الصحة نقلت املصاب إىل مستشفى مرجان الطبي جناح العزل للعالج”.

اىل ذل�ك اعلن فرع نقابة الصحفيني يف دياىل عن أصابة أول صحفي يف املحافظة بمرض 
كورونا املستجد .

وقال ساجد املهداوي رئيس فرع النقابة ملراسل الوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا 
/ ان الصحفي محمود التميمي وشقيقه املصور الصحفي اللذين يعمالن يف قناة بالدي 

الفضائية ووالدتهما اصيبوا بفايروس كورونا .

بغداد / نينا :
اْثنى نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي عىل ممرضة لبنانية انقذت ثالثة رضع س�اعة 

انفجار بريوت .
وخاط�ب الالم�ي يف تغريدة له اليوم املمرض�ة باميال زيتون بالقول : ك�م عظيمة انت ايتها 
املمرض�ة اللبنانية / بامي�ال زيتون/ وانت تنقذين ثالثة رضع س�اعة االنفج�ار الرهيب يف 

بريوت.
واض�اف الالمي : كم انت�م كبار يارجال ونس�اء الطواقم الصحية يف #لبن�ان لدينا مثلكم يف 
#الع�راق ب�ل مثلك�م يف كل دول العال�م. نقف لكم باج�الل واحرتام ..حفظك�م الله وحفظ 

الجميع من هذا الوباء انه سميع مجيب.

العمارة / نينا : 
 ُت�ويف، امس الس�بت، املصور 
“ايه�اب  الش�اب  الري�ايض 
م�ع  رصاع  بع�د  الالم�ي” 

املرض.
وقال احد ذويه ملراس�ل / نينا 
/ ان” الالم�ي كان يعاني من 
ام�راض يف الكلية ت�ويف اليوم 

عىل اثرها.
يذك�ر ان” ايهاب الالمي” يعد 
احد ابرز املصورين الرياضيني 

الشباب يف محافظة ميسان.

سان فرانسيسكو/ متابعة الزوراء:
قال�ْت رشكة توي�رت مؤخ�را: إنها 
حس�ابات  إىل  تس�مية  س�تضيف 
املس�ؤولني الحكومي�ني ووس�ائل 
اإلع�الم الحكومي�ة، متبع�ة بذلك 
سياس�ات مماثل�ة م�ن فيس�بوك 

ويوتيوب.
وكش�ف موق�ع تويرت ع�ن تدابري 
جدي�دة للحد من انتش�ار املحتوى 
الذي تصدره “وس�ائل إعالم تابعة 
خدم�ة  إىل  ويرم�ي  لحكوم�ات” 
خط�وة  يف  السياس�ية،  أهدافه�ا 
إعالمي�ة  مؤسس�ات  يف  س�تؤثر 

روسية وصينية.
إنه�ا  األمريكي�ة  املنص�ة  وقال�ت 
ستضع عالمات مميزة جديدة عىل 
تلك الحسابات ولن “تواصل توسيع 
نط�اق االنتش�ار” لتغريداتها عرب 
نظام االقرتاحات، يف أحدث خطوة 
لتميي�ز حمالت التأث�ري الحكومية 

والحد منها.
وق�ال متح�دث باس�م توي�رت إن 
وس�ائل اإلعالم املعنية بالسياس�ة 
الجدي�دة للموق�ع تش�مل وكالتي 
و”شينخوا”  الروسية  “سبوتنيك” 

الصينية.
وذكر بيان للرشكة أن ذلك س�يؤثر 
يف وس�ائل اإلع�الم “الت�ي تتحكم 
الدولة يف محتواه�ا التحريري عرب 
املوارد املالية أو الضغط الس�يايس 
املبارش وغ�ري املبارش و/أو تتحكم 
يف إنتاجه�ا وتوزيعه�ا”. وأض�اف 
البيان أنه “خالفا لإلعالم املستقل، 
كثريا ما يس�تعمل اإلع�الم املرتبط 
كأداة  اإلعالمي�ة  تغطيت�ه  ب�دول 
لخدم�ة أجن�دة سياس�ية. نعتقد 
أن من حق الن�اس أن يعلموا حني 
يكون حس�ابا مرتبط�ا بدولة عىل 

نحو مبارش أو غري مبارش”.
وقال موقع تويرت إن القرار ال يؤثر 
يف “املنظمات اإلعالمية املمولة من 
الدول�ة الت�ي تحظى باس�تقاللية 
“هيئ�ة  إىل  مش�ريا  تحريري�ة”، 
اإلذاع�ة الربيطانية )بي.بي.يس(” 
العام�ة”  الوطني�ة  و”اإلذاع�ة 

األمريكية.
وردا عىل قرار توي�رت، دعت وكالة 
“روسيا س�يغودنيا” رشكة تويرت 
إىل اتب�اع نف�س السياس�ات تجاه 
وس�ائل اإلع�الم الغربي�ة لتف�ادي 

االتهام باملعايري املزدوجة.
وقال املدير العام للوكالة الروسية، 
“خالف�ا  كيس�يليوف  دمي�رتي 
للواليات املتحدة نحن ال نخجل من 
دولتنا. ووسائل إعالم تابعة للدولة 
هي م�ن التقالي�د األوروبية، وهي 
موج�ودة يف فرنس�ا وإيطاليا. أما 
الرضيبة  بي.بي.يس فتعتمد ع�ىل 

التي تجنيها الدولة”.
وتساءل “هل تريد “)رشكة( تويرت 
أن تحرم متابعيها من االختيار؟”.

ويأت�ي إع�الن تويرت عق�ب اتخاذ 

فيس�بوك إج�راًء مماث�ال يف وق�ت 
س�ابق من ه�ذا العام ع�رب وضع 
عالمة ممي�زة عىل املحت�وى الذي 
تنرشه وس�ائل إعالم تتحكم فيها 

دول.
وأعلن�ت رشكة فيس�بوك يف يونيو 
املايض عن وضع إشارة عىل وسائل 
اإلعالم التي تخضع “بشكل كيل أو 
جزئي لس�يطرة تحريرية من قبل 
حكوماته�ا” وج�اءت يف مقدمتها 
وس�ائل إع�الم روس�ية وإيراني�ة 

وصينية.
وس�يقوم موقع فيسبوك بمنع أّي 
وس�يلة إعالم تتحكم فيها دولة ما 
من اإلعالن داخل الواليات املتحدة، 
وعالم�ات  إش�ارات  وض�ع  م�ع 
خاص�ة ضم�ن املنش�ورات لت�دل 
عليه�ا. ويتخ�ذ موق�ع فيس�بوك 
ه�ذه الخط�وة بش�أن الصفحات 
التي تتدخ�ل الحكومات يف إدارتها 
لكونه�ا “تجم�ع م�ا ب�ني التأثري 
الخاص بمنظم�ة إعالمية والدعم 
تدابري  للدول”.وتأتي  اإلسرتاتيجي 
منصت�ي توي�رت وفيس�بوك يف ظل 

مخ�اوف ح�ول حم�الت حكومية 
ته�دف إىل التأثري ع�ىل االنتخابات 
وال�رأي الع�ام يف دول أخ�رى عرب 
وس�ائل إع�الم تخف�ي طبيعته�ا 

الحقيقية.
وبرزت الحمالت املدعومة من دول 
عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
الرئاس�ية  االنتخاب�ات  خ�الل 
األمريكي�ة عام 2016، كما رصدت 

يف مختلف مناطق العالم.
وأظهر تقرير حدي�ث لباحِثني من 
جامعة أوكسفورد أن وسائل إعالم 
روس�ية وصيني�ة، وكذل�ك إيرانية 
وتركي�ة، تم�ارس التضليل وتنرش 
نظريات مؤامرة، وجميعها تتحكم 
فيها تلك الدول أو منحازة بش�كل 

كبري إىل أنظمتها الحاكمة.
وأعل�ن موق�ع تويرت أيضا إنش�اء 
خاص�ة  جدي�دة  توثي�ق  عالم�ة 
الحكوميني”،  املس�ؤولني  ب�”كبار 
الخارجي�ة  وزراء  ذل�ك  ويش�مل 
املخول�ني  واملس�ؤولني  والس�فراء 

التحدث باسم الدولة.
س�توضع هذه العالمات يف مرحلة 
أوىل عىل حس�ابات مس�ؤولني من 
الدول الخمس دائم�ة العضوية يف 
مجل�س األمن ال�دويل التابع لألمم 
املتح�دة، وه�ي الص�ني وفرنس�ا 
والوالي�ات  وبريطاني�ا  وروس�يا 
املتحدة. وتخطط الرشكة لتوسيع 
نطاق هذه الخاصّية لتش�مل دوال 
أخرى مستقبال.وورد يف بيان تويرت 
“نعتق�د أن ه�ذه خط�وة مهم�ة، 
فح�ني يرى الناس حس�ابا يناقش 
مس�ائل جيوسياس�ية م�ن دول�ة 
أخرى، س�يكون لهم عل�م بالدولة 
الت�ي ينتم�ي إليه�ا ودراي�ة أك�رب 
بم�ن يمّثل”.وأوضح أن�ه “حاليا، 
ل�ن نضع عالم�ة عىل الحس�ابات 

الش�خصية لرؤس�اء ال�دول، إذ إن 
تلك الحسابات معروفة عىل نطاق 
واس�ع ويمّيزه�ا اإلع�الم وال�رأي 

العام”.
املنص�ات  جه�ود  تقت�ر  وال 
اإللكرتونية عىل مكافحة الحمالت 
املدعومة من دول، إذ تس�عى كذلك 
إىل الحد من املحتوى الذي قد يضلل 

الرأي العام.
موق�ع  م�ن  كل  اس�تهدف  وق�د 
فيسبوك وتويرت األربعاء حسابات 
تابع�ة لدونالد ترامب بس�بب نرش 
رشي�ط مصّور يق�ول فيه الرئيس 
األمريكي إن األطف�ال “محّصنون 
تقريب�ا” ض�د فاي�روس كورون�ا 
املس�تجد، وهو ادعاء قال املوقعان 
“معلوم�ات  ع�ىل  يحت�وي  إن�ه 

مضللة”.
املص�ور  املقط�ع  فيس�بوك  وأزال 
م�ن حس�اب الرئيس. وه�ي املرة 
األوىل الت�ي يزيل فيه�ا املوقع أحد 
منش�ورات ترامب النتهاكه قواعد 

املحتوى الخاصة به.
حظ�ر  أن�ه  توي�رت  أعل�ن  كذل�ك، 
الحس�اب الرس�مي لحملة ترامب 
بسبب تغريدة تضم مقطع الفيديو 
نفس�ه ال�ذي تط�ّرق في�ه ترامب 
إىل مس�ألة إع�ادة فت�ح امل�دارس 

األمريكية يف سبتمرب.
وأوض�ح ناطق باس�م املنصة التي 
تتخذ من س�ان فرانسيسكو مقرا 
له�ا أن التغري�دة “تنته�ك قواع�د 
توي�رت ح�ول املعلوم�ات املضلل�ة 
املرتبط�ة بكوفي�د – 19”، مضيفا 
أنه س�يطلب من صاحب الحساب 
إزال�ة التغريدة قب�ل أن يتمكن من 
التغري�د م�رة أخرى.وع�اد “تي�م 
ترامب” )فريق ترامب( إىل النشاط 

بعد إزالته الفيديو املثري للجدل.

باريس/ متابعة الزوراء: 
إنَّ كانت الصحافة املطبوع�ة يف تراجع منذ فرتة طويلة، فهذا 
الرتاجع تس�ارع عرب العال�م مع تفيش وباء كوفي�د19- الذي 
أدى إىل زي�ادة هائلة يف عدد القراء ع�ىل اإلنرتنت مقابل انهيار 

مبيعات النسخ املطبوعة أو تعليق صدورها بكل بساطة.
وب�ات من الصعب يف ظ�ل األزمة الصحية إيص�ال الصحف إىل 

نقاط البيع، كما وصول الزبائن إليها.
وأفاد معهد رويرتز يف تقري�ره للعام 2020 أن األزمة “رّسعت 
بش�كل ش�به أكي�د االنتق�ال إىل مس�تقبل رقم�ي بالكامل”، 
وأصابت يف الصميم قطاعا يعاني باألساس من تراجع املبيعات 
وعائدات اإلعالنات، وهما مصدرا الدخل الرئيس�ان له.وتخلّت 
بع�ض الصحف الكربى يف الربازيل واملكس�يك بص�ورة مؤقتة 
عن إصدار نسخ ورقية معتمدة الصدور إلكرتونيا، أو خّفضت 
ع�دد إصداراتها.ويف الفيليبني اضط�رت عرش صحف من أصل 
الس�بعني األعضاء يف معهد الصحافة إىل اإلغالق بسبب الوباء. 
وقال املدير التنفيذي ملعهد الصحافة ريال س�يبيلينو “األوقات 
صعبة. ليس هناك إعالنات وال أحد يقرأنا.واألكثر ترضرا يف هذا 
البل�د هي الصحف الصغرية التي انهارت مبيعاتها يف الش�ارع 
مع تدابري العزل. وقال س�يبيلينو “القط�اع محارص، جميعنا 
نعاني”.وينعكس االنحس�ار التدريجي للصحافة املطبوعة يف 
كل أنح�اء العال�م عىل كامل سلس�لة اإلنتاج، م�ن الصحفيني 
إىل باعة الصحف م�رورا بمنتجي ال�ورق واملطابع واملوزعني.
يف بريطانيا، زاد عدد قراء وس�ائل اإلعالم الكربى عىل اإلنرتنت 
بمق�دار 6,6 ماليني متصفح يف الفصل األول من الس�نة، وهو 
رق�م قيايس بحس�ب اتحادها املهني.لكن معظ�م الصحف لم 
تحقق عائ�دات تس�اوي عائدات النس�خ املطبوع�ة. وحذرت 
صحيفة “بريس غازيت” املتخصصة التي تخلت هي نفس�ها 

ع�ن إصدار نس�خ مطبوعة من�ذ العام 2013، ب�أن “هذا أكرب 
خط�ر عىل قطاع اإلعالم يف العالم من�ذ األزمة االقتصادية عام 
2008”.وأغلق�ت 250 صحيفة محلي�ة يف بريطانيا بني 2005 
و2018 فيم�ا يواج�ه ثل�ث الصحفيني اليوم خط�ر الترسيح.
ويف الوالي�ات املتحدة، أغلقت عرشات الصحف أو انصهرت مع 
صحف محلية منافس�ة، بحس�ب معهد بوين�رت، بعدما كانت 
الصح�ف األمريكي�ة رسحت باألس�اس نص�ف موظفيها بني 
2008 و2019 وف�ق معهد بيو.كذلك علّق�ت الصحف املجانية 
مثل مرتو وديستاك يف الربازيل و20 مينوت يف فرنسا صدورها 
بص�ورة مؤقت�ة، بعدما لم تعد تج�د فائدة يف إصدار نس�خها 
املطبوع�ة املمول�ة بفضل اإلعالن�ات واملوزع�ة يف مناطق ذات 
كثافة س�كانية كبرية.ويف أملانيا، قال رئيس اتحاد الصحفيني 
فران�ك أوب�رال  إنه “قبل أزمة فايروس كورونا املس�تجد، كان 
جميع النارشين يجنون أرباحا بالرغم من الرتاجع املتواصل يف 

عدد النسخ التي كانت تباع. أما اليوم، فالوضع مختلف”.
لكن�ه أكد رغ�م ذلك أن “الصحاف�ة املكتوبة أمامها مس�تقبل 

م�رشق” موضحا أنه “ما زال العديد م�ن القراء يريدون حمل 
صحفهم بني أيديهم. واألكرب س�نا خصوصا م�ا زالوا بعيدين 
عن إبداء إقبال عىل النس�خ اإللكرتونية”.وقال مدير مطبعة يف 
شمال باريس يدعى جيل ديشان إن “الطباعة مكلفة، لكنه رّش 
يأتي منه خري” مضيفا “من املهم للقراء كما للمعلنني أن تكون 
لديه�م هذه الواجه�ة يف نقاط البيع”، ذاكرا صحفا يف فرنس�ا 
مثل فرانس س�وار ومرتو، تخلّت عن النسخ الورقية و”لم يعد 
أحد يذكرها”.وسبق أن سعت الصحف خالل السنوات الثالثني 
املاضية للحد من اعتمادها عىل الورق من خالل خفض حجمها 
أو تنويع وسائطها واالستثمار عىل اإلنرتنت، لكن معظمها لم 
تج�د حتى اآلن الح�ل الناجع.وقالت بينيلوب�ي إبريناثي نائبة 
الرئيس الس�ابقة لصحيفتي وول س�رتيت جورنال ونيويورك 
تايمز والتي ت�دّرس حاليا اقتصاديات اإلعالم يف جامعة نورث 
كاروالينا “حتى يف أصغر األس�واق، يس�تأثر فيس�بوك وغوغل 
بثالثة أرباع العائدات الرقمية، ووسائل اإلعالم تتقاسم الفتات 
املتبقي”.غ�ري أن الصحف الكربى قد تنجو من الكارثة، ومنها 
صحيف�ة نيويورك تايم�ز التي تخطت عائداته�ا عىل اإلنرتنت 
عائ�دات نس�خها املطبوع�ة ألول م�رة يف الفص�ل الثان�ي من 
السنة.ويف س�عيها لالس�تمرار، قد تعمد الصحف الصغرى إىل 
زيادة أس�عار نس�خها الورقية والحد من عدده�ا. أما املجالت 
التي انطلقت بنجاح بنسخ مطبوعة يف السنوات املاضية، فهي 
تس�تهدف جمهورا محددا.ورأت بينيلوبي أبريناثي أن “النسخ 
املطبوعة ستس�تمر بشكل ما”، مش�رية إىل الكتب التي ال تزال 
تلقى إقباال رغم انتش�ار النس�خ اإللكرتوني�ة كمثال.وختمت 
أن هن�اك مس�تقبال للمج�الت والصح�ف الك�ربى م�ن خالل 
االش�رتاكات ولبضعة أيام يف األسبوع مضيفة “سنذكر بحنني 

حقبة الصحف، ذلك العرض املختزل لل�24 ساعة األخرية”. 

“سبوتنيك” و”شينخوا”.. نعم، “بي.بي.سي”.. ال تويرت 
حياصر حسابات وسائل إعالم تابعة حلكومات

هل يسّرع الوباء نهاية الصحف ويعلن بداية العصر الرقمي

 اصابة مراسلي قناتي العراقية
 و حرة عراق يف بابل بالفريوس

الالمي يثين على ممرضة لبنانية 
انقذت ثالثة رضع يف انفجار بريوت

وفاة املصور الرياضي “ايهاب الالمي” 
بعد صراع مع املرض

أمينة شفيق أم الصحفيني املصريني تتنبأ بتعايف الصحافة العربية

مصطفى عبيد
كاتب مصري

تكت�ُب النس�اء بإلح�اح ذات�ي يمتزج 
بروح األنثى، يدفعهن نحو فعل البوح، 
الجهر، وتسجيل املواقف، وليس الثرثرة 
كما ي�ردد املتنم�رون ضد امل�رأة. وألن 
الكتاب�ة أنثى، كما يقول الش�اعر نزار 
قباني، فإن تجارب النساء يف الكتابة يف 
عاملن�ا العربي بدت أكثر جرأة، وأوس�ع 
اشتباكا، وأشّد حرصا عىل الحرية منها 
لدى الرجال. والش�ك أن تجربة الكاتبة 
املخرضمة املرية أمينة ش�فيق، عىل 
مدى أكثر من ستة عقود تؤكد ذلك. لذا، 
كان�ت محل احتف�اء واحتفال جمهور 
من الصحفي�ني مؤخرا ع�ىل صفحات 
التواص�ل االجتماعي بعد بلوغها س�ن 
الخامس�ة والثمان�ني، ومازال�ت تكتب 
وتعم�ل وُتعلّق وتجتهد وتق�رتح وُتديل 

بآرائها.

حازت صاحبة الرحلة الثرية الش�اهدة 
عىل تطورات وتحوالت مهنة الصحافة 
واإلعالم والعمل النقاب�ي املرتبط بهما 
عىل لقب جديد لها هو “أم الصحفيني” 
عىل غرار مصطلح “أم املريني” الذي 
حازت�ه م�ن قبل صفي�ة زغل�ول حرم 

الزعيم الوطني سعد زغلول.
 واألموم�ة ُهن�ا محبة وحن�ان وتواجد 
واهتمام بكافة قضايا املهنة، وليس�ت 
أموم�ة س�ّن كم�ا يتص�ور بعضه�م، 
فأمين�ة ش�فيق كان�ت ومازال�ت رمزا 
لالستقاللية يف الرأي، وانموذجا ُيحتذى 
يف الدفاع ع�ن الحريات، وراي�ة تحّد يف 
وج�ه القهر الس�لطوي، ومن�رب دعوة 
للتأكي�د ع�ىل أحقية املرأة يف املش�اركة 
املجتمعية، واملقاس�مة للرجل يف فرص 

العمل واملناصب القيادية.
نظرة تفاؤل

هي قب�ل كل ذل�ك مثال عظي�م للعمل 
النقاب�ي الجاد، غري املس�يس، املنتر 
لجم�وع الصحفيني، بغ�ض النظر عن 
انتماءاته�م وتوجهاتهم األيديولوجية. 
فعىل مدى ثمانية وعرشي�ن عاما بدءا 
م�ن ع�ام 1971 ظل�ت الكاتب�ة تفوز 
نقاب�ة  مجل�س  بعضوي�ة  باكتس�اح 
الصحفيني املريني، لتكون أول امرأة 
عضوا بمجلس النقابة، وأكثر األعضاء 
اس�تمرارا يف املجل�س. وه�ي بمثاب�ة 
املُرش�د واملُعلّ�م واملرج�ع لكث�ري م�ن 
الصحفيني من جييل الوسط والشباب، 

لثقافته�ا املتنوعة، وخربته�ا املعرفية 
الناتجة عن معايشة ومواكبة رضبات 
قاصمة تعرضت لها الصحافة املرية 

يف تاريخها.
ويف ظ�ل حالة ت�رّدي واضح�ة ُتهيمن 
عىل مهنة املتاعب يف العالم بشكل عام، 
ويف العال�م العربي ومر بش�كل أكثر 
خصوصي�ة، تبقى أمينة ش�فيق طاقة 

لب�ث األمل لألجي�ال الجدي�دة تحّضهم 
عىل املثاب�رة والتجدي�د والتطور وعدم 
االستس�الم لفكرة انقراض الصحافة، 

أو موت الصحف.
أزم�ة الصحف يف العالم العربي ومر، 
ترى ش�فيق أنها ليست وليدة اليوم وال 
تمكن قراءتها بعني االستسهال ووصم 
الصحافة بالرتدي والس�طحية، فهناك 

نم�اذج عدي�دة جي�دة ومتمي�زة وبعد 
تعافيها م�ن أزمة صحي�ة طارئة أّدت 
لغيابه�ا قليال ع�ن مجتم�ع الصحافة 
والكتاب�ة لقراءها، أك�دت أنها مازالت 
تتاب�ع قضايا حري�ة الصحافة والرأي، 
وتع�ّد الصحاف�ة رضورة بن�اء وتنمية 

وتحديث أي مجتمع عربي.
أزم�ة  إن  ل�”الع�رب”  ش�فيق  تق�ول 
وم�ر  العرب�ي  العال�م  يف  الصح�ف 
ليس�ت وليدة اليوم وال تمك�ن قراءتها 
بع�ني االستس�هال ووص�م الصحاف�ة 
بال�رتدي والس�طحية، فهن�اك نم�اذج 
عديدة جيدة ومتمي�زة، وهناك مقاالت 
وموضوع�ات عديدة تس�تحق القراءة، 
غ�ري أن انح�دار األوض�اع االقتصادية 
بالتزام�ن مع االرتف�اع الكبري يف تكلفة 
الطباعة وأس�عار ال�ورق واألحبار أدى 
إىل انراف واضح ع�ن رشاء الصحف 
الورقي�ة، لك�ن مازال�ت هن�اك رشائح 
كبرية من املجتم�ع تتابع الصحف عرب 

مواقعها اإللكرتونية.
العربي�ة  الصحاف�ة  تج�د  أن  توقع�ت 
أن  خاص�ة  اآلني�ة،  لألزم�ة  مخرج�ا 
هناك رضورة ملحة لتصحيح مس�رية 
املجتمعات وإرساء مبادئ حرية الفكر، 

وهو ما لن يتم إال عرب الصحافة.
وأوضحت أن حري�ة الرأي يف الصحافة 
تمثل جزءا رئيس�ا من الحريات العامة 
الس�ائدة، وه�ي ع�ىل أّي ح�ال أفضل 
من عصور عديدة مض�ت، يف ظل ثورة 

التكنولوجيا واتساع فرص التعبري عرب 
حسابات التواصل االجتماعي، لكن مع 
رضورة مراع�اة ع�دم التحري�ض ضد 

أحد أو التجاوز األخالقي.
ب�دت الكاتب�ة ذات التوج�ه اليس�اري 
رافضة تسييس النقابة وموضحة أنها 
رغم كونها أحد مؤسيس حزب التجمع 
االش�رتاكي اليس�اري يف م�ر س�نة 
1976 إال أنها لم تسع إىل ممارسة عمل 
سيايس يعرب عن الحزب داخل النقابة.

نقاب�ة  مجل�س  أن  ش�فيق  وتؤك�د 
اتفاقي�ة  رف�ض  عندم�ا  الصحفي�ني 
كام�ب ديفي�د يف عهد الرئيس األس�بق 
أنور الس�ادات ل�م يكن يم�ارس عمال 
سياس�يا، وإن تص�ور بعضه�م ذل�ك، 
إنما كان ينطلق م�ن حس نقابي يعرب 
عن مواقف معظ�م الصحفيني برفض 
التطبيع مع إرسائيل إال بعد حل القضية 
الفلس�طينية. وتتابع  قائل�ة إن نقابة 
الصحفي�ني نقاب�ة مهنية م�ن الدرجة 
األوىل، والش�ك أن تسييس�ها ي�ؤدي إىل 

تراجع خدماتها املقدمة للمهنة.
تحقيقات حول اإلسالميني

اتجاهات ش�فيق تنعك�س يف أعمالها. 
فقد أص�درت عىل م�دى رحلته�ا كتبا 
عديدة ركزت ع�ىل قضايا املرأة، أبرزها 
كتاب “املرأة العربي�ة وتعليم العمال”، 
وكتاب “املرأة العاملة العربية والتطور 

االقتصادي
اتجاهات ش�فيق تنعك�س يف أعمالها. 

فقد أص�درت عىل م�دى رحلته�ا كتبا 
عديدة ركزت ع�ىل قضايا املرأة، أبرزها 
كتاب “املرأة العربي�ة وتعليم العمال”، 
وكتاب “املرأة العاملة العربية والتطور 

االقتصادي”.
يروي الكثري م�ن الصحفيني عن الدور 
ال�ذي لعبت�ه ش�فيق خ�الل عضويتها 
بمجلس النقابة يف دعمهم، من مختلف 
الصحف والتوجه�ات. ويذكر كرم جرب 
رئي�س املجلس األعىل لإلع�الم يف مقال 
ن�رشه بصحيفة أخبار الي�وم يف ال�29 
من فرباير املايض أن النائب العام أحاله 
إىل القضاء يف منتصف التسعينيات عىل 
خلفية سلس�لة مقاالت بشأن رشكات 
توظيف األموال اإلس�المية، حيث اتهم 
يف بعضها أحد رجال النيابة بالس�كوت 
عىل فساد رشكة الريان، وقت التحفظ 
عىل أمواله، وذهبت ش�فيق باعتبارها 
كعض�و بمجل�س نقاب�ة الصحفي�ني 
لحض�ور التحقيق، وقال�ت للمحققني 
“إننا كنا سنحّول كرم جرب للتحقيق إن 
لم يكتب ما كتبه عن فساد الريان ألنه 
ع�رف معلوم�ات مهم�ة وأخفاها عن 
ال�رأي العام”. ويوضح ج�رب أن تاريخ 
الكاتبة املرية يرّشف الصحافة، فقد 
كان�ت دوما تقف إىل جانب حرية الرأي 
والتعبري، ورغم كونها عضوا مؤسس�ا 
أج�ادت  املع�ارض  التجم�ع  ح�زب  يف 
دبلوماس�ية املعارضة الرشس�ة ونالت 

احرتام الجميع.
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فراس زوين
»أَنا ق�ارئ أنتم�ي إىل تلك الفئة م�ن الناس 
الذي�ن يق�رأون يف أي مكان وزم�ان، أحمل 
الكت�اب معي أينما أذهب، ويعرف أصدقائي 
أنني ش�خص موث�وق عندم�ا يحتاجون إىل 
ترشيح لكتاب يقرؤونه، أو عندما ال يمكنهم 
تذكر م�ن هو مؤل�ف الكت�اب الفالني وكم 
طبعة صدرت له، إن حياتي العملية ش�ديدة 
التداخ�ل مع محبتي للق�راءة لدرجة أنني ال 
أس�تطيع الفصل بني االثنتني، وش�خصيتي 
ه�ي نتاج الجمع بني كل ش�خصيات الكتب 
التي أحببتها، أصبحت جزءاً من ذاكرتي«..... 

الكاتب والصحفي العراقي عيل حسني.
يف صحبة الكتب

يف هذه االس�طر قراءتي الش�خصية لواحد 
من اكثر الكتب فائدة ومتعة للقارئ العربي،  
»يف صحب�ة الكت�ب« .. للكات�ب والصحفي 
يف  يق�ع  وال�ذي  حس�ني«  »ع�يل  العراق�ي 
)271( صفح�ة ويض�م مجموع�ة مقاالت 
أش�به بالس�رة الذاتي�ة لثالثني م�ن ارباب 
الفك�ر العلمي والفلس�في والف�ن والرواية 
الكالس�يكية والحديثة، بعد ان يدرج قائمة 
بمئ�ة كت�اب اس�تمتع بصحبته�م، وقائمة 
اخرى بعرشة كتب لم يستطع ان يفك لغزها 
حتى هذه اللحظة، عاش برفقة هذه الكتب 
حياته ومعظم ذكرياته، التي شكلت تجاربه 
بأكملها، بل انها كانت جزءا من شخصيته، 
التي تمثل بقدر كبر  تداخل شخوص الكتب 
وعوامله�ا وهمومه�ا وارساره�ا حتى غدت 
محور حياته كلها، من خالل مهنته ككاتب 

وصحفي.
يف البداي�ة س�يكون الق�ارئ ام�ام املقدم�ة 
الغريب�ة الت�ي يذك�ر فيه�ا »عيل حس�ني« 

بتواض�ع الواثق من نفس�ه انه ليس س�وى 
ق�ارئ عادي... كم�ا يف النص اآلتي »لس�ت 
باحث�اً متخصص�اً يف الق�راءة، او خب�راً يف 
ش�ؤون الكتب واملكتبات، وانم�ا قارئ مثل 
مالي�ني القراء الذين تصادفونهم يف معارض 

الكتب« !! 
وهل ارىض لغرور القارئ من ان يكون كاتبا 
بتاري�خ »ع�يل حس�ني« االدب�ي واملرسحي 
وثرائ�ه املعريف والفلس�في وس�نوات عمله 
يف ميدان الصحافة الت�ي تجاوزت األربعني، 
الق�ارئ  بمس�توى  للنق�د  متاح�اً  ق�ارئ 
العادي؟؟؟ فال خجل وال وجل يف ان نقول ما 
يحلوا لنا، ضمن حدود االدب وخارج أس�س 
النقد املوضوعي، فما هو سوى قارئ عادي 

ال يملك حصانة الكبار. 
لعم�ري م�ا هذا س�وى ف�خ ينصب�ه صياد 
ماه�ر، يغري من خالله الق�ارئ للدخول اىل 
عوال�م الكتب الت�ي اختارها املؤل�ف بعناية 
فائقة، ليأخذه اىل عوالم الفلسفة واسئلتها 
الكالس�يكية  بالرواي�ة  م�روراً  الخال�دة، 
والفن�ون،  واالدب،  والرتجم�ة،  والحديث�ة، 
والفيزي�اء، وكل م�ا هو كفيل ب�ان يجعلك 
تعيد النظر يف الطريق�ة التي كنت تقرأ بها، 
ويضعك عىل الطري�ق الصحيح لإلجابة عىل 

السؤال الجوهري كيف وماذا نقرأ ؟؟ 
ولكن هل الكاتب »عيل حسني« قارئ عادي 
مثل ماليني القراء العاديني ؟؟؟ س�اترك هذا 
لس�عيد الحظ الذي يقرر ان يجيب بنفس�ه، 

وهو يقلب صفحات هذا الكتاب.
ثمن املعرفة

يف اثن�اء قراءة الكتاب رافقني س�ؤال، كيف 
عان�ى املؤلف عذاب�ات الكتب الت�ي تناولها 
بالرسد ومحنة كتابها؟ وهل بلغت به الجرأة 
ان ريض فع�اًل لروحه وذات�ه ان تصلب عىل 

خش�بة الوعي واالدراك ليصل اىل الفهم الذي 
يمكنه من اختزال املعرفة العلمية والفلسفية 
واألدبي�ة يف ثالث�ني موضوعاً يتن�اول يف كل 
فص�ل جانب من جوانب التطور االنس�اني، 
م�ع ابطالها الذي�ن عانوا من ال�م الحقيقة 
وجراحه�ا، وما ه�ذا باألمر الهني واليس�ر 
ففي�ه تعم�ى العيون التي تحدق يف ش�مس 
الحقيق�ة املحرقة كم�ا يصفها تولس�توي 

وفريدريك نيتشه.
جول�ة  يف  الق�ارئ  حس�ني«  »ع�يل  يأخ�ذ 
بطائرة ورقية صنعه�ا من صفحات الكتب 
والرواي�ات ب�ني االغص�ان املتش�ابكة ع�ىل 
أشجار املعرفة التي ال تنبت اال يف الشاهقات 
من الجب�ال، وعىل القارئ يف رحلته ان يتقن 
الطران والتنقل يف س�ماء الفن واالدب فمن 
ق�الع الرواية اىل ابراج الفلس�فة ومن بحور 
الش�عر اىل حصون الفيزياء، ومن سارتر اىل 
دارون ومن سلفادور دايل اىل اينشتاين ومن 
تولستوي اىل طه حسني ومن دوستيفسكي 
اىل انيس زكي حس�ن، وم�ن هيمنجواي اىل 
س�تاندال برفقة فلوبر وتوليستوي وكافكا 
ونيتش�ة والعديد ومن األسماء والكتب التي 
لن يق�ف الق�ارئ عندها ، فما ه�ذا الكتاب 

سوى دعوة اىل املزيد من القراءة. 
رأس الخيط

ان تمس�ك رأس الخي�ط ه�و ما يح�اول ان 
يفعل�ه كل متتب�ع اث�ر او فك�رة، وه�ذا ما 
س�يفعله الق�ارئ مع ه�ذا الكت�اب، ولكن 
بعد صفحات عديدة سيكتش�ف القارئ انه 
لن يصل برأس الخي�ط الواحد اىل أي مكان، 
ف�أن الكات�ب سينس�ج بس�اطه الس�حري 
بخيوط عديدة من خيال الفالس�فة واالدباء 
والفنان�ني والعلم�اء والنق�اد واملرتجم�ني، 
ول�كل منه�م حكاي�ة، ولكل حكاي�ة فكرة، 

ولكل فكرة خيط، ويف النهاية سيجد القارئ 
نفسه امام نس�يج من الخيوط التي ان أراد 
ان يمسك طرفها فعليه ان يقبض بيده عىل 
حزمة من عرشات الخيوط تقوده اىل عوالم 

اجمل واروع من واقعنا املر.
يف صفح�ات الكتاب وموضوعات�ه املتعددة، 
وب�ني الثناي�ا والس�طور مح�اوالت جريئة 
وبارعة من قارئ عتيق وكاتب عتيد لتهوين 
الصع�اب، وتقري�ب البعيد وتبس�يط املعقد 
والشائك، ولعل هذا االمر يبدو واضحاً وجلياً 
يف العديد من الفصول التي تعمد فيها الكاتب 
اختزال الفكرة والكلمة وضغطها يف سطور 
معدودة بع�د ان يزينها بما يغ�ري االخرين 
ع�ىل مالحقته�ا وتتب�ع اثره�ا، يف مواضيع 
تناول�ت اعق�د كت�ب الفلس�فة واروع كتب 
االدب مثل كت�اب رأس املال واملقامر ورواية 
والالمنتم�ي  ويوليس�يس  داالواي  الس�يدة 
وغرها ممن أس�همت بشكل كبر بتشكيل 
العال�م االدبي واملعريف والفلس�في بل وحتى 
الس�يايس كم�ا ن�راه ونعرفه الي�وم، ولعل 
براع�ة الكاتب تتجىل يف قدرت�ه الفريدة عىل 
تهوي�ن واغراء الق�ارئ مهما كان بس�يطاً 
او مبتدأً ان يل�ج غمارها ويطوف يف عواملها 

ويكتوي بنار العديد منها.
يف الختام

قد ال اك�ون مختص�اً بالنقد االدبي ولس�ت 
ادع�ي معرف�ة واس�عة بالق�راءة النقدي�ة 
لالعم�ل االدبي�ة او الروائي�ة او الفلس�فية، 
ولك�ن انطالقاً من حق الق�ارئ يف ان يكون 
له انطباعه الذاتي وفهم�ه الخاص ملا يقرأ، 
كتب�ت عن هذا الكتاب الذي ال تكمن اهميته 
يف فكرته بقدر اس�لوبه الش�يق واملبسط يف 
عرض�ه مواضي�ع االدب والفكر والفلس�فة 
التي تتص�ف بالغموض والتعقي�د بطريقة 

تق�رب ه�ذه االعم�ال  اىل مس�توى الفه�م 
الع�ام، وتؤس�س ملنه�ج الق�راءة الصحيح 
واملج�دي، التي يخت�ار من خالله�ا القارئ 
بحكم�ة كتابه وكاتبه يف الوقت الذي اختلط 

فيه الغث والسمني.
وال ش�ك ان ه�ذا الكت�اب ذو قيم�ة عالي�ة 

للق�ارئ ع�ىل مختل�ف طبقات�ه، وبالرغ�م 
األفكار التي س�تواجه القارئ والتي تختلف 
اليه�ا،  النظ�ر  زواي�ا  باخت�الف  وجوهه�ا 
واختالف ش�خوصها، ولكنه م�ا ان يغمض 
عينه حتى يراها واحدة مرتابطة ومتصلة يف 

طريق واحد يؤدي اىل الفكر املتنور الواعي.
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ثقافية

قصيدة

د. وليد جاسم الزبيدي
لْم أنُضْج بعُد..!

ما اختلسُت من جيِب الزمِن
بل رسقْتني حياٌة

وأكلني الّدهُر حّد العظم،
أميش عىل جمِر الذكرى

ُعّكازي وحدتي
عىل كورنيش الغوايات

كالبنفسِج يف وحدتِه
يف حزنِه، يف ألقِه

وحُدُه البنفسُج يلعُب معي
عىل حباِل اللغة

يقطُف نجوَم أفكاري
يناُم عىل وسادِة الّسحاب

لوالَك يا بنفسُج .. ما كنُت هنا..؟
وم�ا س�معُت: ) لي�ه ي�ا بنفس�ج 

بتبكي..(
لْم أرقْص مع شهواِت ليٍل سكران

يا بنفس���ُج...
ترسُق قلبي برشاقِة لص،
ملاذا ألبستني ثياَب الخجل

وغّطيَت وجهي باألسئلِة
ُتلبُسني ثوَب وقار، قبَل موعدي

ماذا بعُد...؟
لْم أنضْج بعُد..!!

لوالَك يا.. بنفسج..!

قراءة يف »صحبة الكتب«

ط.د األستاذة: رفيدة بوبكر   
    تأخذَن�ا النص�وص غ�ر املكتوبة 
إىل واقٍع غر معل�ن، تتحكم يف ِزمام 
رَسِده جملة ال�دالالت الثقافية ذات 
املفاهي�م املتعددة، حي�ث يلعب من 
خاللها املؤلف لعبة تحريض املقاصد 
ضمن شفرات دورانية املفهوم، تتيح 
للمتلقي خوض االشتغال املفاهيمي 

للداللة الواحدة.
مت�ن  إىل  اله�روب  يمكنن�ا  ال       
ُنَش�اكس  أن  النص�وص، م�ن دون 
بش�كل أو بآخ�ر تل�ك العناوين التي 
ينتقيه�ا الكاتب بدق�ة تامة، لتكون 
بابا م�ن أبواب دخ�ول النصوص أو 
مقصدا أوليا يستجمع بداخله جملة 
من املقاص�د، فقد اختار ما يدل عىل 
واقعيته الصارم�ة وغربلته الدقيقة 
مع�اٍن  ذات  ثقافي�ة  ملصطلح�ات 
اجتماعي�ة رصفة، كال�ذي َنقَتنُصُه 
م�ن العن�وان الرئي�س للمجموع�ة 
املرسحية »تفو« والعناوين الداخلية 

للنص�وص املرسحي�ة ك��« مقربة، 
مرحاض، تفو ، أنرتوبيا«.

املجموع�ة  عن�وان  انفت�ح  إذ      
املرسحي�ة« تفو« عىل دالالت ثقافية 
متباينة، يحت�اج إىل َكمٍّ من املفاهيم 
لتحليله�ا وتثبيت جزئيات  الواقعية 

دالالته�ا، م�ا يجعل الق�ارئ يتوقف 
عن َمْلِء خزان لغته لينتقل إىل فرض 
داللة معينة َتحويها رسالة واقٍع َما، 
داخل عرٍض مفصل ُينِش�ُئ يف َكنِفه 

رسالة بذاتها من دون غرها.
    دور الجوك�ر ال�ذي لعبه الكاتب يف 

ح�دِّ ذاته، كان َكافًي�ا لنقل مقاصده 
إىل بداي�ة التق�اء القارئ م�ع النص، 
م�ا يجعلن�ا ندرك مدى عم�ق تحويل 
ال�راع بإش�ارات تصويرية وأخرى 
ُفس�َحة  للمتلق�ي  تعط�ي  تركيبي�ة 
التَّس�ِقيِط والت�ي يعّده�ا الكثر أنها 
إش�ارات مث�رة للج�دل، كاملش�اهد 
االنتقالية يف النص املرسحي »مقربة«، 
بني الشخصيات الثالث )الدفان األول، 

الدفان الثاني، الدفان الثالث(.
     َيس�تنهض يف نص�ه املرسح�ي 
»أنرتوبي�ا«، تش�كيالت ت�زول معها 
به�ا  ليخاط�ب  املنطقي�ة  الرواب�ط 
جمهور واقع بذات�ه من دون غره، 
وهو أمر طبيع�ي، مادامت الدالالت 
العام�ة املش�كلة لس�ياقات النص، 
تحت�اج إىل َه�ْدأٍَة تش�كيلية من نوع 
خاص، يعيد ع�يل العبادي صياغتها 
م�ن خ�الل لَ�مِّ ش�تات املصطلحات 
العام�ة والخاصة لِتن�زاح بأبعادها 
الفنية عن اللغ�ة املألوفة والجاهزة، 

املرسح�ي  نص�ه  عك�س  ع�ىل 
املونودرام�ي »تفو« ال�ذي يقوم عىل 
تش�كيالت منطقية ذهني�ة مبارشة 
بني أركان الرتكيب الداليل والحد الذي 
ت�كاد فيه الداللة أن تنزاح، فاللغة يف 
هذا السياق ال تعرب عن ذاتها بل تعرب 

عن خارجها.
     لقد تطلبت القراءة املضمرة والخفية 
داخل س�ياقات النصوص إىل تسليط 
التفاع�يل االجتماعي  التحلي�ل  ضوء 
محتوي�ات  ع�ىل  ترتك�ز  بطريق�ة 
عدي�دة، تب�دأ باس�تظهار املَُح�دِّدات 
الت�ي تكون مس�ترتة ع�ىل العموم يف 
نظام اجتماعي م�ا، فتتحرك الداللة 
بتح�رك الش�خصيات ذات الس�لطة 
واأليديولوجيا املُوّسعة للتلفظ، حيث 
يرتتب منهج ه�ذا التبادل املوضوعي 
م�ن ش�خصيات مح�ددة إىل عام�ة 
الش�خصيات الواقعي�ة، انطالقا من 
التوظيف االس�تبدايل لف�روع تتكامل 
وتص�ورات الرتميز املفص�ل التصاٍل 

يتبع�ه كيان قاب�ل ل�إلدراك والتمثل، 
كالذي نستشفه من شخصية »هي« 
يف النص املرسحي املونودرامي »تفو«  
املرأة التي جلدتها الدنيا مرات عديدة، 
عان�ت كثرا من ف�رط املعاناة واأللم 
التي وقعت ضحية أنياب الظاملني...، 
ث�م بع�د ذل�ك يأخذن�ا إىل التوظي�ف 
االستبدايل للش�خصية فيكون تأملها 
لبيت أهله�ا الذي لم يبق منه س�وى 
ملفه�وم  دال  ترمي�ز  مج�رد  إط�الل 
مضم�ر يظهر عن�د أول داللة خطها 
الكات�ب يف قوله: »...تخنقها الحرسة 
واأللم وه�ي تتجول بعينه�ا يف باحة 

البيت«.  
      نح�ن إذن أم�ام إطالالت دالئلية، 
يتش�ظى املتن فيها إىل م�ا يربو عىل 
دقائ�ق كانت – يف كثر من األحوال- 
س�مات ممي�زة لخط�اب الكاتب ال 
عيل العبادي فحس�ب بل يف التجارب 
الواقع�ي  الطاب�ع  ذات  املرسحي�ة 

بشكل عام.

أمحد فاضل
بتنوعِه يف كتابة املرسحية ونقدها وإخراجها، 
الس�ينما كتابة وإخ�راج، الرواي�ة  والقصة، 
ه�ا ه�و حس�ني الس�لمان  وقب�ل  رحيل�ه  
الدراماتيك�ي يهدينا   كتابه   » صباح   الخر  
عالوي  الحلة »، هو  مجموعة س�يناريوهات 
سينمائية - أحد عرش -  وضعها لتكون نواة 
ألفالم قادمة له  ولغره  من  املشتغلني  بهذا 
الف�ن، اعتم�د يف كتابتها عىل أح�دث تقنيات 
كتابة الس�يناريو الس�ينمائي، وه�و املتابع 
ل�ه بحك�م عمله كأس�تاذ يف  معه�د  الفنون  
الجميل�ة، ومواك�ب  ل�كل  ما يُكت�ب  عنه  – 
خ�الل محاورات�ي  مع�ه يف ه�ذا الجانب  -، 
وم�ع  أن حصوله عىل ش�هادة املاجس�تر يف 
االخراج الس�ينمائي والتلفزيوني من بلغاريا 
ع�ام 1987، أضافت  له  الكثر من علوم هذا 
الفن، لكنه لم يتوقف عند دراسته األكاديمية 

وتطبيق�ه للنظري�ات الت�ي درس�ها، بل راح 
يبح�ث يف  مج�ال الكتاب�ة  للس�ينما  ومنها  
م�ن   أساس�ياته،  درس   ال�ذي   الس�يناريو 
قياس وأساس�يات  تنسيق  الربنامج  النيص  
له  وب�كل  تش�كيالته  املطلوب�ة، وواصالته 
املتع�ددة إلعط�اء عناوين املش�هد مزيداً من 
التفاصي�ل، ه�ذا   الزخ�م  وجدن�اه  متمثالً  
يف  أول  س�يناريوهاته  »صباح الخر عالوي 
الحل�ة« والذي منح�ه عنواناً رئيس�ا لكتابه، 
حيث هذه املنطقة الضاجة بالحركة يف وسط 
بغ�داد، منطلقاً ملوضوعة التس�ول »الِكدية« 
أساس�اً  لبناء  باقي تش�كيالت السيناريو – 
ال نري�د الخوض بتفاصيله – بق�در انبهارنا  
بالكيفية  التي  مكنته  من  خوض  التقنيات 
الخاص�ة بكتابته،  فهو  لم  يش�عر  بالخوف  
وه�و  يقتحم  ذل�ك العالم من خ�الل كتابته  
الس�يناريو، لتمكنه  من  القبض  وبقوة  عىل  

قواعده وتنسيقه وترابطه، ولم  يدع  العرض  
الالمتناهي  لعنارص  كتابته له  يخيفه  نظراً  
ألن ش�عوره أن اإلملام بأساسياته هو نصف 
املعركة، من هنا وجدناه  ويف  كل  س�يناريو 
ل�ه م�ن الس�يناريوهات األحد ع�رش الواردة 
يف  الكت�اب، كان  قد أعده�ا  مخططاً  للفيلم 
الذي س�يصبح  يوم�اً ما، وهو موق�ن أيضاً  
بأن  املحرتفني  يف  املجموعة بما يف ذلك املنتج 
واملخ�رج  ومصم�م  املجموع�ة  واملمثل�ني، 
سوف  يرتجمون  رؤيته  باستخدام  مواهبهم  
الفردية، نظراً  ألن  إنشاء  فيلم  هو  يف  نهاية 
املط�اف فناً تعاونياً،  ويجب  أن  يكون كاتب 
الس�يناريو ع�ىل دراي�ة  بدور  كل  ش�خص، 
عىل  هذا النحو، عرف السلمان كيف يجب أن 

يعكس السيناريو معرفة الكاتب به.
يف  السيناريو  الثاني  املُعد  عن  قصة  القاص  
الراح�ل محمد علوان ج�رب » حلم افرتايض«،  

الس�لمان  يح�اول  هنا  الدخول  إىل  نفس�ية 
امل�رأة التي فق�دت  ابنها  العس�كري  والذي  
يعشق  الكرة  األجنبية باستخدامه مصطلح 
مش�اعرها     تفري�غ    يف    الس�يكودراما،   
خ�الل   م�ن    Psychodrama وانفعاالته�ا 
عالقته�ا  باملوقف  الذي  تعيش�ه، وإخراجها 
من عزلتها النفس�ية  كحل عم�يل ملا تعانيه، 
وباس�تخدامه  الس�لمان  لتلك التقنيات نراه 
يحاول املوائمة بينها وبني حركة املمثلني كما 
يف » ناف�ذة » و »إج�ازة » و » العكاز األخر » 
القص�ة الثانية للراح�ل محمد علوان جرب » ، 
التي ننتظر من املعنيني بالش�أن الس�ينمائي 
واملرسح�ي إخراجهما، ألنهما  جاهزتان  من  
ناحية  الس�يناريو  وتوزي�ع  أدوارهما، لكن 
ال�يشء  امللفت  يف  اش�تغاالت  الس�لمان  هو  
انكباب�ه  ع�ىل   تطويع موضوع�ة الحرب – 
سيناريو س�ينما ومرسح – يف أكثر من عمل 

» إنها هي ... الحرب » ، » عاشق » ، » الكوخ 
» ، وكأن�ه يري�د إعادة كتاب�ة تاريخها لجيل 

سمع بها ولم يعيش نكباتها.
» صب�اح  الخ�ر  عالوي  الحل�ة »  ليس  آخر 
ما تركه لنا الس�لمان، وع�ىل  أرسته  وطالبه  
البح�ث  يف  أجندات�ه وأوراق�ه، ألن�ه لم يكن 
يتوق�ف  عن�د  كت�اب  أو مقال�ة،  إال لينتقل  

إلبداع آخر من إبداعاته.

ُرواية جديدة للّروائية اجلزائرّية: 
»ليلى عامر« بعنوان » خنب األوىل 

» تص�در حديثاً عن دار خي�ال للّنرش 
 148 يف  الّرواي�ة  وتق�ع  والرّتجم�ة، 

صفحة من القطع املتوّسط.
الجزائ�ر  يف  الّرواي�ة  أح�داث  ت�دور 
م�ا ب�ني أواخ�ر الّتس�عينيات وأوائل 
الق�رن الواح�د والعرشي�ن، ويف قالب 
س�يكولوجّي غر مط�روق، اعتمدت 
الكاتبة فيه أسلوب الّتداعي يف الرّسد؛ 
لتكشف الّس�تار عن جانب مهم آلثار 
طبيع�ة  ح�ول  الّس�وداء،  العرشّي�ة 
عالق�ة عاطفية-إنس�انية- بني اثنني 
بالّنّص،  الرّئيس�ة  الّش�خصيات  م�ن 

)عم�ر ومري�م( وبينهم�ا زوجة عمر 
»نبيلة«، ويلعب القدر بمصر »مريم« 
الّتي أنفق�ت حياتها الٓخ�ر لحظة، يف 
س�بيل أن تستعيد حّب عمرها... فهل 

سيمنحها القدر تلك املنحة؟! 
س�بق للكاتبة ليىل عام�ر أن أصدرت 
»البقايا« مجموعة شعرية وقصصّية 
رواي�ة  افرتاضي�ة«  »ام�رأة  َو   2018
الرّم�اد« مجموع�ة  َو »وج�ع   2019

قصصّية 2020 قيد الّطبع.
 ليىل عام�ر الّتي تأتي تجاربها األدبّية 
خالصة لوج�ه األدب وحده بمختلف 
أغراض�ه، تبحث يف »نخ�ب األوىل« عن 
آف�اٍق جدي�دة إلبق�اء ص�وت الّرواية 

الجزائرّية متجّددا.

إبراهيم األعاجييب يصدُر روايته 
الثالثة بعنوان ) الرجوع الصادم(

ص�درت ع�ن دار الورش�ة الثق�ايف يف 
بغداد الرواي�ة الثالثة للروائي إبراهيم 
األعاجيبي بعنوان )الرجوع الصادم(, 
تتن�اول الرواي�ة قضي�ُة الع�راق مرة 
أخرى بإس�لوٍب حداثوي أقرب إىل لغة 
وذوق األدب الحدي�ث, الرواية تصنف 
من الرواي�ات العاطفية والبوليس�ية 
ذات عنر تش�ويق مده�ش يف كثر 
م�ن مضمونها, تب�دأ الرواي�ة بقصة 
البط�ل الذي يعوُد من الحرب العراقية 
اإليرانية إىل أهل�ه, وهنا تكون صدمة 
ك�ربى ال يتحملها العق�ل وال يتوقعها 

القارئ, املخيلة الخصبة للقاص كانت 
قد أطلقت العنان للقصة أن تميض يف 
خيالها لترسد وقائعاً من حقبٍة زمنية 
ماضي�ة ومع�ارصة, البط�ل يعي�ُش 
صدم�ة ودهش�ة وغرب�ة, س�يناريو 
األحداث كان مرس�وماً بإتقان واضح 
جداً, لج�أ الروائ�ي إىل اللعب يف الرسد 
ويف مخيل�ة الق�ارئ حت�ى ال يجعل�ه 
يش�عر بالغثيان عند قراءت�ه للرواية, 
بل كان�ت املفاجئ�ات الصادمة كثرة 
بالقي�اس لحج�م القص�ة, يتأرج�ُح 
ماضي�ا  وهبوط�اً,  صع�وداً  ال�رسُد 
وحارضا, يس�تدعي كثراً من املايض 
ليصب�ه يف قال�ٍب مع�ارص, تتفاع�ل 
االح�داث حتى يتعرف عىل ش�خصية 

سحر, القس�م األول من الرواية يرسد 
الكثر عن أزمة سحر, هذه البنت التي 
تهرب ألنها فعلت الفاحشة مع حبيٍب 
عبث بها ونال عذريتها وتركها لتكون 
حامالً يف ش�هرها الثان�ي, عندما تبدأ 
عالمات الحبل عليها تقرر الهروب من 
القتل وتلويث سمعة أهلها, هربت إىل 
مدينٍة أخ�رى لتجد نفس�ها وقعت يف 
مط�ٍب آخر أصعب وأق�ى وأعقد من 
األول, أما القس�م الثاني فهو سيايس 
اجتماع�ي, يعال�ج قضي�ة كث�رة ما 
ترك�ت وراءها آثار س�لبية عىل الفرد 
العراق�ي, البطل يأخ�ذ الرسد ليهيمن 
علي�ه, يدخل البطل يف مع�رتك الحياة 
الجدي�دة ليجد نفس�ه العب�اَ مهماً يف 

صناعة املشهد, تحركه يٌد ال يعلم من 
تك�ن وال ما هي غاياتها, يجد نفس�ه 
املفاجئات  ألعوب�ة يح�رك كالدمي�ة, 
الصادمة ال عّد لها وال حر يف القسم 

الثان�ي, هي رواية عرية تحتاج من 
الق�ارئ التأن�ي والروي�ة يف قراءته�ا 
ليس�تطيع أن يفَك ش�يفراتها ش�يئاً 

فشيئاً.

 الواقع يف فنجان »علي العبادي« على طاولة جمموعته املسرحية »تفو«

حسني السلمان يف كتابه :» صباح اخلري عالوي احللة « : 
سيناريوهات لكتابة أوجاعنا

إصدارات
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 اش�تهَر البي�ض باحتوائه عىل 
األمينية  واألحم�اض  الربوت�ن 
األساس�ية التي توفر لنا الكثري 
من الفيتامينات التي نحتاجها. 
ولم تقت�ر أهمية البيض عىل 
ذل�ك، حي�ث أوضح�ت دراس�ة 
 3 أكل  أن  حديث�ة  هولندي�ة 
بيضات يومي�ا قد يجعل الناس 
أكث�ر خ�ريا وكرم�ا، يف الوق�ت 
الذي أش�ارت فيه دراسة أخرى 
أمريكي�ة إىل أن تحوي�ل البيض 

املسلوق إىل س�ائل قد يساعد يف 
الكشف املبكر عن الرسطان.

وأوضحت الدراس�ة األوىل، التي 
قام بها علماء م�ن معهد ليدن 
ألبحاث املخ واإلدراك يف هولندا، 
أن هناك مركبا موجودا بالبيض 
يدع�ى »تريبتوف�ان« يزي�د من 
إف�راز املخ مل�ادة الس�ريوتونن 
املزاجي�ة  بالحال�ة  املرتبط�ة 
والخريية لألشخاص وسلوكهم 

االجتماعي.

وقام العلماء بإجراء تجربة عىل 
32 شخصا من الجنسن، حيث 
تم إعطاء 16 شخصا مسحوقا 
يحتوي عىل 0.8 جرام من مركب 
»تريبتوف�ان« املوجود بالبيض، 
ش�خصا  ال��16  إعط�اء  وت�م 

اآلخرين مسحوقا وهميا.
كل  بإعط�اء  العلم�اء  وق�ام 
جنيه�ات   10 املش�اركن 
يف  ملش�اركتهم  إس�رلينية 
البحث، وسألوهم عما إذا كانوا 
بج�زء  للت�ربع  اس�تعداد  ع�ىل 
م�ن املكافأة املالي�ة للجمعيات 
الدراس�ة  وأظه�رت  الخريي�ة، 
أن ه�ؤالء الذي�ن تناولوا جرعة 
»تريبتوف�ان« تربع�وا بضع�ف 
املبل�غ ال�ذي ت�ربع ب�ه الفريق 
اآلخر م�ن املتطوع�ن الذين لم 

يتناولوها.
وم�ن ناحي�ة أخ�رى، أوضحت 
دراسة أخرى قام بها مجموعة 
من العلماء بجامعة كاليفورنيا 
تقني�ة  هن�اك  أن  األمريكي�ة، 
جدي�دة تمك�ن األش�خاص من 

إعادة البيض املسلوق إىل سائل 
أن  إىل  وأش�اروا  أخ�رى،  م�رة 
هذه العملية س�وف تس�اعد يف 
الكشف املبكر عن وجود بعض 

األمراض، وأهمها الرسطان.
وقام العلماء بغ�ي البيض ملدة 
20 دقيق�ة يف درج�ة حرارة 90 
درج�ة مئوي�ة، حت�ى أصبحت 
الربوتين�ات يف كتل متش�ابكة، 
ثم قام�وا بإضافة مادة اليوريا 
العضوي�ة، الت�ي عمل�ت ع�ىل 

إعادة البيض إىل حالته األوىل.
وأوضح العلماء أن هذا االبتكار 
سيضع حال نهائيا تجاه الكثري 
من املشكالت التي تواجه األطباء 
الحيوية  التكنولوجيا  وباحث�ي 
يف معرف�ة أص�ل أي بروتن، بل 
وإعادته إىل حالته األوىل، وهو ما 
سيساعد بشكل كبري يف الكشف 
املبكر عن األمراض الرسطانية، 
كما أنه سيكون مفيدا يف الكثري 
م�ن املس�تحرضات الصيدالنية 
والتطبيقات الطبية الحيوية يف 

املستقبل.

يج�ُد الكث�ريون صعوب�ة يف تخفي�ض أوزانهم، 
ولكن ال يالق�ي البعض اآلخر مش�كلة يف تناول 
مايحل�و له�م من طع�ام من دون اكتس�اب أي 

وزن زائد.
وعن ه�ذه الظاه�رة تحدث�ت أس�تاذة التغذية 
وعل�وم الغ�ذاء يف جامع�ة رود آيالن�د كاثل�ن 
ميالنس�ون، إنه ال توجد إجابة واحدة بس�يطة 
عن هذا السؤال، بل هناك عوامل وراثية وغذائية 
وحت�ى س�لوكية، مع م�دى تأث�ري كل من هذه 

العوامل يف أي فرد بعينه.
وقالت ميالنسون: إن الكثري من هؤالء األشخاص 
ال يأكلون أكثر منا، وعىل س�بيل املثال، صديقك 
الذي يتناول اآليس كريم بشكل يومي قد يعوض 
بش�كل طبيعي تلك الس�عرات الحرارية الزائدة 
عن طري�ق تناول كمية أق�ل يف وجبة أخرى، أو 
تناول وجب�ة خفيفة أقل طوال بقي�ة اليوم. أو 
ربم�ا، عندما يأكلون البيت�زا، يتناولونها ببطء، 
ويش�عرون بالش�بع، ث�م يتوقفون بع�د بضع 

رشائح فقط.
وأضافت ميالنس�ون: “بع�ض الناس يتحركون 
أكثر، حتى لو ل�م يكونوا بالرضورة رياضين”. 

وعىل س�بيل املثال، قد يتململون أو يس�ارعون، 
أو لديهم وظيفة نش�طة، أو يقضون اليوم كله 

يف مطاردة أطفالهم.
ب�دوره، ق�ال الدكت�ور فران�ك غرين�واي، كبري 
األطب�اء يف مرك�ز بينينغت�ون لألبح�اث الطبية 
الحيوية: “إذا قمت بقياس الس�عرات الحرارية 

له�ؤالء األش�خاص، فق�د ال يأكل�ون بق�در ما 
تعتقد.

وأض�اف: إنه�م يأكل�ون فق�ط أطعم�ة كثيفة 
الس�عرات الحرارية”، ويمكن أن يحدث النشاط 
البدن�ي فرق�ا أيضا، ولك�ن ال ينبغ�ي أن يكون 

تمرينا رياضيا.
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ُيعان�ي الكثريون م�ن الحرمان من 
الن�وم، األم�ر ال�ذي يلح�ق الرضر 
بجس�مك بعدة ط�رق، بم�ا يف ذلك 
اإلصابة بالس�منة وأم�راض القلب 

والسكري.
فقد رشعت إحدى الدراسات البارزة 
باستكشاف العالقة بن تناول مواد 
غذائي�ة معينة وأنم�اط نوم طالب 

الطب.
وأكدت أنه أجريت دراس�ة ش�ملت 
440 من طالب الطب، الذين تراوح 

أعمارهم بن 24-18 سنة.
واس�ُتخدم م�ؤرش ج�ودة النوم يف 
بيتس�ربغ )PSQI( واستبيان ذاتي، 
وفق�ا  األطعم�ة  بتصني�ف  يق�وم 
لدس�اتريها الغذائية لقي�اس تواتر 

استهالك الطعام.
وتب�ن أن واح�دة م�ن املجموعات 
الحب�وب  ه�ي  الواع�دة  الغذائي�ة 

الكامل�ة، ما أثر بش�دة ع�ىل جودة 
النوم اإلجمالية.

كم�ا الح�ظ الباحث�ون أن الحبوب 
الكامل�ة مليئة بالعن�ارص الغذائية 
الن�وم.  يف  تؤث�ر  بأنه�ا  املعروف�ة 
وأوضح�وا أن “املغنيس�يوم يعم�ل 
كمرخ طبيعي للعضالت عن طريق 
االرتباط بمستقبالت حمض غاما-
أمينوبترييك )GABA( ويوجه أيضا 
دورات النوم واالستيقاظ يف الجسم 

عن طريق تنظيم امليالتونن”.
ويعد GABA حمضا أمينيا موجودا 
بشكل طبيعي ويعمل كناقل عصبي 
يف دماغك، كما يسهل عملية النوم.

وقال فريق البحث إن الكربوهيدرات 
املعقدة ترفع مستوى السريوتونن 
اإلجه�اد  هرم�ون  وتخف�ض 
والكورتيزول، الذي تمنع مستوياته 

العالية النوم.

 كثرٌي م�ن األطفال ينتابهم بعض 
املخ�اوف من أش�ياء بنظرنا أنها 
تافه�ة كالخ�وف م�ن الذهاب إىل 
الحمام بمفرده�م اعتقاًدا منهم 
بوجود وح�ش يختبئ باملرحاض 

سيفرسهم بمجرد غلق الباب.
األه�ايل  الربي�ة  خ�رباء  ونص�ح 
بع�دم الس�خرية م�ن أطفاله�م، 
موضًح�ا أن هذه املخ�اوف غالًبا 
ما تش�كل أمرًا خطرًا للغاية لدى 
األطفال وإن كانت تبدو س�خيفة 
بالنسبة للبالغن.وأضاف الخرباء 
أنه يتطلب م�ن االباء ان يتفهموا 

مخ�اوف أطفاله�م، والن�زول إىل 
مس�توى أفكاره�م وتصوراته�م 
الطف�ل  الذهني�ة، كأن ينتظ�روا 

أمام باب املرحاض مثالً
كذلك يجب ع�ىل اآلباء أن يمدحوا 
أطفاله يف كل خط�وة نجحوا بها 
نح�و االس�تقاللية واالعتماد عىل 
النفس، وأن يتجنبوا توبيخهم أو 
يوجهوا إليهم العب�ارات النمطية 
املحبط�ة م�ن قب�ل “الذه�اب إىل 
املرح�اض أم�ر طبيع�ي للغاي�ة، 
إلي�ه  الذه�اب  يمكنه�ا  فأخت�ك 

بمفردها.

 يح�ذُر خ�رباء التنمية الذاتي�ة من بعض 
العادات التي ال ينتبه لها معظمنا، ولكنها 
ترسق س�عادتنا مع الوق�ت، و أن 8 منها 

هي األكثر شيوعاً.
وكل من س�قط يف فخ هذه العادة البد أنه 

كان تعيساً ولم يصل للنجاح املرجو
نستعرض 8 عادات هي األسوأ برأيه.

1 - مقاومة التغيري يف الحياة 
النمو أمر مؤلم يف كثري من األحيان، لكننا 
نس�عى له ب�كل جوارحنا، وعلي�ك إدراك 
أن التق�دم والتطور ال يتحق�ق بال تغيري، 
والحياة تقوم أساساً عىل التغيري، فال يشء 
يبقى عىل حاله. تحمل مس�ؤوليتك تجاه 

أي تغيري يحدث، وتوقف عن مقاومته.
2 - الس�ماح لآلخري�ن بتحديد إمكانياتك 

يف الحياة
ق�د تكون معت�اداً عىل الس�ماح لآلخرين 
بالتأثري فيك، وهذا س�يقتل س�عادتك مع 

الوقت من دون أن تشعر.
تذك�ر دائم�اً أن النج�اح الحقيق�ي ليس 
فيما يراه اآلخرون، بل فيما تراه وتشعر 
ب�ه أنت وحدك، وال تس�مح ألي ش�خص 
بتحديد ما الذي يمكن لك فعله يف حياتك.

3 - االهتمام باآلخرين قبل نفسك

يدمن بعضهم مس�اعدة اآلخرين، والقلق 
بشأنهم واالهتمام بهم، أكثر من ذواتهم، 

وهذه عادة مدمرة.
باآلخري�ن  االهتم�ام  يف  املبالغ�ة  تجن�ب 
وجعله�م أولوية يف حياتك، اهتم بنفس�ك 
وبنجاح�ك أوالً، وال تق�ارن موقع�ك بأي 

شخص آخر.
4 - تضخيم املشاكل الصغرية

تعّدع�ادة تضخيم صغائ�ر األمور مدمرة 
مستهلكة للوقت والجهد بال طائل.

حن تس�مح للغضب أو القل�ق أو الحزن 
بالسيطرة عليك يف املشاكل الصغرية التي 
تواجهك س�تتضاعف هذه املش�اعر حن 

تواجه مواقفاً أصعب.
تذكر أن نتيجة محنك يف الحياة تعتمد عىل 

طريقة تعاملك معها.

5 - التمسك بشخص يؤذيك دائماً
ال تس�مح لنفس بالتعلق العاطفي املبالغ 
فيه بم�ن يؤذي مش�اعرك غالب�اً، فوهم 
الح�ب أحيان�اً يجعلك تتمس�ك بش�خص 

يرسق سعادتك.
م�ن  الن�وع  ه�ذا  ع�ن  االبتع�اد  علي�ك 
األشخاص، فهم ال يس�تحقون أن تضيع 
دقيق�ة واحدة م�ن وقتك معه�م أو تحت 

عصا أذيتهم.
6 - توقع املحبة واللطف ممن حولك

العال�م ليس جنة قوس قزح ترفرف فيها 
الفراشات وتس�بغ عليها السعادة، لذا ال 
تتوقع كل ما هو جيد ممن حولك، خاصة 

محبتهم ولطفهم.
ح�ن تعت�اد توق�ع محب�ة اآلخري�ن لك، 
ستتعود بالنتيجة عىل خيبات أمل كثرية.

7 - توقع عدم الخسارة
بم�رارة  وستش�عر  كث�رياً،  ستس�قط 
الخس�ارة مل�رات عدي�دة، لك�ن علي�ك أن 
تس�تمر. النجاح الحقيق�ي يرتبط بمدى 
قدرت�ك عىل تحم�ل العث�رات والرضبات، 
واالس�تمرار رغ�م ذل�ك، يعتم�د ع�ىل أن 
تح�اول ملرة أخ�رى دائم�اً.ال تتوقع عدم 

الخسارة، بل تعامل معها وتجاوزها.
8 - الس�ماح للمايض بالتأثري الس�لبي يف 

حياتك
يجب أن تتعلم من أخطاء املايض بطبيعة 
الح�ال، لكن ال تس�مح له بالتأثري س�لبياً 

عليك.
يف ح�ال اعت�دت عىل ذل�ك س�تالزمك آالم 
املايض وخيباته، لتطبع حارضك وترسق 

مستقبلك.
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املطبخ

طريقة عمل لفائف البربوني ” البيتزا امللفوفة“

 ترغُب الفتيات، بالحصول عىل يدين ناعمتن، 
الجاه�زة  الكريم�ات  اس�تخدام  ع�ن  بعي�داً 
املّخصصة لرطيب وتغذية برشة اليدين وكذلك 

دون ارتياد صالونات التجميل.
وُيمكن تحقيق ذلك من خالل تطبيق وصفات 
طبيعي�ة مجرّبة للحصول ع�ىل يدين ناعميتن 
كالحري�ر والتخلّ�ص م�ن جمي�ع مش�كالت 

اليدين، انطلقي إذاً وجرّبي هذه الوصفات.
ُيس�اعد الليم�ون الحامض يف تفتي�ح وتنعيم 

برشة اليدين
املكونات:

ثمرة من الليمون الحامض طريق االستخدام:
قّطعي ثمرة الليمون الحامض اىل قسمن. ثم، 
دلّك�ي بها ي�داك بها جيداً. بعدها، اغس�ليهما 

باملاء البارد.
اخلطي الس�كر البني والروم وجوزة الطيب يف 
وعاء حتى تحصي عىل مزيج متماسك لتقشري 
اليدي�ن. املئ�ي وعاء آخ�ر بالحليب الس�اخن 
وزي�ت القرفة. ثم، اغميس يديك يف الحليب ملّدة 
دقيقت�ن أو ث�الث. افركي املزي�ج املقرّش عىل 
يدي�ك للتخلّص م�ن الجلد املّيت ثم اش�طفيها 
بامل�اء الفاتر. بع�د ذلك، بلّي املنش�فتن باملاء 
الس�اخن. جّففي يديك وضعي كريماً مرّطباً. 
ضعي يديك يف األكياس البالستيكية وغلّفي كل 

يد بمنشفة. اتركيها مّدة 5 دقائق ثم أزيليها.

وصفة للتخلّص من احمرار اليدين: البطاطس 
لتنعيم اليدين

املكونات:
م�ن  كب�رية  ملعق�ة  البطاط�س  م�ن  حب�ة 
زي�ت الزيت�ون أو زي�ت الل�وز الحلو.طريق�ة 

االستخدام:
اطهي البطاطا ثم اهرس�يها جي�داً، وأضيفي 
إليه�ا ملعق�ة كبرية من زيت الزيت�ون أو زيت 
اللوز الحلو للحصول عىل مزيج متجانس. ثم، 

ضع�ي هذا املزيج عىل يديك واتركيه 15 دقيقة 
ثم اشطفيه باملاء جيداً.

وصفة لتعطري اليدين: ُيساعد معجون األسنان 
يف إزالة الروائح القوية عن اليدين

املكونات:
ملعق�ة كب�رية م�ن معج�ون أس�نان طريقة 

االستخدام:
دلّك�ي يديك بمعج�ون األس�نان للتخلّص من 

الروائح القوية مثل السمك والثوم.

لطلة ابهى....

وصفات ليدين ناعمتني كاحلرير

نصائح طبية

 نح�ُب جميعا االس�تمتاع بأش�عة 
الش�مس يف فص�ل الصي�ف، ولكن 
م�ن املهم أيضا أن نعتني بأنفس�نا 
خاص�ة أن درج�ات الح�رارة تصل 
ملس�تويات مرتفعة ج�دا يمكن أن 

ترض بصحتنا.
ويق�ول الخ�رباء إن وض�ع كري�م 
الش�مس ليس كافيا، وإن البالغن 
يزال�ون معرض�ن  واألطف�ال م�ا 

لخطر اإلصابة برضبة شمس.
ويمكن أن تكون عالمات الكش�ف، 
مثل الجفاف، منقذة للحياة وتساعد 
عىل تجنب دخول املستش�فى. فما  

العالمات الشائعة؟:
-1 الصداع

الوطني�ة  الصح�ة  إدارة  تق�ول 
اإلره�اق  إن   ،)NHS( الربيطاني�ة 
الح�راري لي�س خط�ريا يف الغالب، 
ومعظ�م الناس يمك�ن أن يربدوا يف 
غضون 30 دقيقة - ولكنها حذرت 
م�ن أن هذا ق�د يتح�ول إىل رضبة 

شمس.
وإذا كن�ت بالخ�ارج ط�وال الي�وم 
تحت أشعة الشمس، فمن املحتمل 

أن�ك تش�عر بالقلي�ل م�ن الجفاف 
والص�داع ه�و أحد اآلث�ار الجانبية 

لذلك.
ويع�د الصداع أحد األع�راض األوىل 
التي س�تعاني منها إذا كنت تعاني 
من رضبة شمس. وكشخص بالغ، 
من الس�هل ع�الج الص�داع ببعض 

مسكنات األلم أو إعادة الرطيب.
-2 الدوار أو االرتباك

إذا كنت تش�عر بالدوار أو االرتباك، 
فقد تكون أصبت برضبة شمس.

وبالنس�بة للبالغن، يمكن التعرف 
ع�ىل هذا العارض عادة إذا ش�عرت 

بالدوار عند الوقوف بعد الجلوس.
-3 فقدان الشهية

خ�الل أش�هر الصيف، من الس�هل 
نس�يان تناول وجبة خفيفة عندما 
نك�ون يف الخارج - ولكن إذا فقدت 

ش�هيتك تمام�ا، فق�د يك�ون ذلك 
عالمة عىل رضبة الشمس.

ويمك�ن للح�رارة أيض�ا أن تجعلك 
تش�عر بالغثي�ان، وه�و م�ا يكفي 

أيضا إلبعادك عن األكل.
-4 الشعور بالنعاس واالسرخاء

يف حن أن أعراض رضبة الش�مس 
ل�كل م�ن البالغ�ن واألطف�ال هي 
نفس�ها، ف�إن NHS تن�ص عىل أن 
األطف�ال ق�د ينام�ون إذا أصيب�وا 
برضب�ة ش�مس، ل�ذا ينبغي وضع 
الكم�ادات الب�اردة ح�ول اإلبط�ن 

والرقبة.
وخالل الطقس الحار أو ممارس�ة 
الرياض�ة، ي�زداد خط�ر اإلصاب�ة 
برضبة ش�مس وقد يكون األطفال 
أكث�ر عرض�ة لذل�ك، ألنه�م غالب�ا 
م�ع  يلعب�ون  أو  يتجول�ون  م�ا 

أصدقائهم.
وم�ن أج�ل من�ع ذل�ك، تأك�د م�ن 
قيام�ك بتزويد األطفال بالكثري من 
املرشوب�ات الب�اردة يف أثناء اللعب، 
ويحتاج البالغون أيضا إىل الحفاظ 

عىل رطوبتهم.

منها الصداع.. عالمات تدل على إصابتك بضربة مشس

طبيبك يف بيتك

سلوكيات

تعرف على األطعمة اليت تساعدك 
يف احلصول على قسط جيد من النوم

ال تسخري من خماوف طفلك

كل يوم معلومة

دراسات حديثة

أشخاص يأكلون كثرًيا وال يسمنون.. ملاذا؟

دراستان: البيض جيعل الناس أكثر كرما ويساعد يف اكتشاف السرطان
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املمرضة اللبنانية باميال زيتون تنقذ ثالثة رضع ساعة اإلنفجار يف بريوت

أبـــــــراج

مهني�اً: ال تب�ت أي أم�ر قب�ل درس قرارات�ك جيداً، 
وترصف مع املستجدات وامللفات الكبرية بهدوء

عاطفي�اً: ال تلق اللوم ع�ى الرشيك جزافاً، ألنه بريء من 
التهم التي توجهها إليه، وقد تعجز عن إصالح ما دّمرته

صحي�اً: يوم صح�ي مرتج�رج نتيجة أزمة مس�تجدة تقلب 
الوضع رأساً عى عقب

مهنياً: ال تتورط يف مش�كالت وال تجازف، س�يطر 
عى نفسك من دون اللجوء إىل العنف، فأنت ال تزال 

ترزح تحت ضغوط كثرية
عاطفي�اً: الرشي�ك يحت�اج إىل حنانك عى ال�دوام، وهذا 

اختبار ملدى جدية العالقة بينكما
صحياً: اضبط ش�هيتك وحاول أن تتقي�د بمواعيد الوجبات، 

واجعلها خفيفة قدر املستطاع

مهنياً: عدم الرغبة يف تشارك العمل مع زمالء جدد، 
نتيجت�ه امتع�اض كب�ري تجاهك والش�ك يف قدرتك 
وبراعتك.عاطفي�اً: ق�د تخّيب�ك التط�ورات العاطفية 
والرومنس�ية، يأخ�ذ علي�ك الرشي�ك بع�ض الترّصف�ات 
املاضي�ة، ويعيد اىل طاولة البحث ما اعتربته قد مىض.صحياً: 
ال تنفذ كل ما يقوله اآلخرون عن فائدة هذا النوع من الرياضة 

أو ذاك، بل استرش إخصائياً يصف لك النوع املالئم

مهنياً: احذر مواجهات وحروباً رشسة وال تتوّرط 
يف قضية معقدة، راِجع أوراقك ومستنداتك، وانتظر 

بعض رّدات الفعل املتعلّقة بقضية مالية
عاطفياً: تعيش مغازلة جميلة أو تلتقي بعض األحّباء أو 

تعيش تعويضاً عن خسارة عاطفية سابقة
صحياً: تكثر من التحركات غري املجدية، ما يرتد س�لباً بعض 

اليشء عى وضعك الصحي

مهني�اً: تفرح النفراج مس�ألة، تتس�ارع األحداث 
وتتالح�ق، تتحق�ق أمنيت�ك أو تتلق�ى نتيجة كنت 

تسعى لها منذ مدة
عاطفي�اً: ال تعام�ل الرشي�ك بجفاء، فالتط�ورات كثرية 
يف العالق�ة بينكما وخصوصاً بعد األجواء اإليجابية الس�ائدة 
حالياً.صحي�اً: كن معت�دالً يف وجباتك، أكثر م�ن رشب املياه 
والفواكه املس�اعدة عى التهضيم، وال س�يما بع�د الوجبات 

الدسمة

مهني�اً: تعزز موقعك وتتحم�س للتقدم واملثابرة، 
تزده�ر األعمال وترتف�ع معنوياتك، تابع س�ريك 

بخطى ثابتة فالحظ اىل جانبك
عاطفياً: أنت يف سعي حثيث لتعرف االستقرار يف العالقة، 
وه�ذا يتطل�ب قرارات حاس�مة م�ع الرشيك رغ�م املجازفة 
والعراقيل.صحياً: س�ري األمور عى ما يرام يف كل ما تقوم به 

ينعكس إيجاباً عى وضعك الصحي

مهنياً: استفد من فرص سانحة واوضاع وظروف 
مناسبة جداً تطرأ، إذ تلتقي فئات مؤثرة أو تحصل 

عى عرض استثنائي أو تنجز عمالً يثري اإلعجاب
عاطفياً: العناد لن يفي�دك، فتبادل الخربات يعّزز أوارص 

العالقة بالرشيك ويرفع منسوب الثقة بينكما
صحياً: تعلم جيداً أن مالزمة البيت فرتة طويلة وعدم القيام 

بحركة يسببان لك مشاكل صحية

مهنياً: ال تك�ن متطلباً كثرياً، وخف�ف التأفف من 
األعم�ال املوكلة إليك، فهذا املج�ال أنت من اخرتته 

بنفسك
عاطفي�اً: ال ت�دع الهواجس تتحك�م يف عالقتك بالرشيك، 

فهذا يؤدي إىل مزيد من املشكالت بينكما
صحياً: اس�تقل س�يارتك وانطل�ق يف رحلة يف أحد الس�هول 

ومارس امليش برفقة بعض األصدقاء

مهني�اً: أفكارك املميزة تمنح�ك القوة يف مواجهة 
الزم�الء، لك�ن ال تض�ع كل رصي�دك يف مواجه�ة 

واحدة
عاطفي�اً: تجربة عاطفية اقل وهجاً ق�د تعرّضك لبعض 

الخيبات عى الصعيد الشخيص والعائيل
صحياً: ال تتفرد يف قراراتك بشأن وضعك الصحي، بل استرش 

أصحاب االختصاص وإال دفعت الثمن غالياً

مهنياً: انتبه لبعض التفاصيل وال تهملها، ويحمل 
إلي�ك ه�ذا الي�وم خ�رباً جي�داً ويتحدث عن س�فر 

وتواصل خارج محيطك
عاطفي�اً: علي�ك أن تراع�ي ظ�روف الرشي�ك وأوضاعه 

العائلية، وذلك يوفر عليك الكثري من املشكالت
صحي�اً: حاول اس�تغالل حض�ورك وش�خصيتك القيادية يف 

اإلرشاف عى فرق رياضية

مهنياً: ال تخالف االرشادات وال ترتك عملك ناقصاً، 
أن�ت مع�رّض للمحاس�بة وهّي�ئ عملك جّي�داً وال 

ترتجل موقفاً!
عاطفي�اً: العناي�ة الت�ي يوّفره�ا ل�ك الرشيك تس�اعدك 
كثرياً لتس�تعيد عافيتك، وذلك دين عليك أن تس�ّدده يف الوقت 

املناسب.
صحياً: إذا خرجت للميش مس�افات طويلة يف املرتفعات ارتد 

ثياباً سميكة لتفادي الربد.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: يوم صاخب باألمور الطارئة، ما قد يعني 
أعم�االً دقيق�ة وصعب�ة لكنه�ا ناجح�ة وتحصد 
نتائجه�ا املثمرة.عاطفي�اً: تتحس�ن األوض�اع م�ع 
الرشي�ك بع�د س�وء التفاهم الذي س�اد بينكما بس�بب 

تدخالت اآلخرين الذين حاولوا االصطياد يف املياه العكرة
صحي�اً: ق�د تنقلب األمور رأس�اً عى عقب صحي�اً، وتصبح 

بأحسن حال

غزل عراقي
بارد من نظرتك هذا طبعك ليش

وال شوك انه احسه بنظرة عيونك
وانه املحروك الجلك من الجدم للراس

واريد النار تطفه بظمة متونك
مثل خيط الشمع اتلوه بني النار

واطيح رماد اطفه بوسط ماعونك
رصت منك جزء بس ردت ارضيك

وال مرة اجيت وكتيل شلونك
بيا صورة وطريقة بكلبك اشعل نار

وانته الكون كلة ما يشعلونك
اخاف ارمش دقيقة وبعد ما اشوف

وال اشوف نظرتك ورمشة جفونك
قانون و تبعتك دون كل الناس

ترد انته بجحود وتلغي قانونك
بعت كل الخلك وجيت انه رشاي

عفت امي وابوي ورصت مجنونك
والجلك جذبت كل الحجوه الناس

من كالو اتركه ال بد يخونك
وبلحظه االجيت انه وحجيت وياك

كتيل اصحاب نبقه وظهر مضمونك
ظهرتيل الحقيقة بكل االوصاف

بني معدنك ونكشف لونك
ومن ذيج الدقيقة قررت انساك

الن الكون بيه اهواي يسوونك

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1892 - مدين�ة فاكافييل بمقاطعة س�والنو يف 
والية كاليفورنيا تحصل عى صفة مدينة.

1896 - الط�ريان األخ�ري لرائد الط�ريان األملاني 
أوتو ليلينتال، والذي نجم عنه سقوطه ثم وفاته 

يف اليوم التايل.
يطل�ع  أتات�ورك  كم�ال  مصطف�ى   -  1928
املش�اركني يف احتف�ال “كلخان�ه” م�ن ح�زب 
الشعب الجمھوري عى الحروف الالتينية املزمع 
اس�تخدامھا يف كتاب�ة اللغة الرتكي�ة تمھيدا ملا 

عرف باالنقالب اللغوي.
1929 - اندالع ثورة الرباق يف مدينة القدس إبان 

االنتداب الربيطاني عى فلسطني.
1942 - ق�وات االس�تعمار الربيطاني�ة يف الھند 
تعتق�ل مھاتم�ا غان�دي بع�د إطالق�ه املقاومة 

السلمية لالحتالل.
1945 - الواليات املتحدة تسقط قنبلة ذرية أطلق 
عليھا اس�م الرجل البدين عى مدينة ناغاساكي 

أودت بحياة من 60000 إىل 80000 نسمة.
1956 - استقالل سنغافورة عن ماليزيا.

1960 - اعتماد علم جمھورية الغابون رسميا.
1967 - س�تون من كبار أثرياء اليھود يف العالم 
يعقدون مؤتمرا يف الق�دس يتعھدون فيه بدعم 

إرسائيل ماليا.
1971 - توقي�ع معاھ�دة صداق�ة وتع�اون بني 

الھند واالتحاد السوفيتي.
- 1990مجل�س األم�ن ال�دويل يتبن�ى باالجماع 
“الق�رار رق�م 662 “ الذي يعّد أن ض�م الكويت 
إىل الع�راق أي�ا كان الش�كل والذريع�ة لي�س له 
أي أس�اس قانون�ي وھو ملغي وكأن�ه لم يكن، 
ويطل�ب م�ن جميع ال�دول واملنظم�ات الدولية 
واملؤسس�ات املختصة عدم االعرتاف بھذا الضم 
واالمتن�اع عن أي إج�راء وأي اتص�ال يمكن أن 

يفرس بأنه اعرتاف غري مبارش بالضم.
السعودية تقرر استقدام قوات الحلفاء ملواجھة 

الغزو العراقي للكويت.
1991 - وزراء خارجي�ة دول منظم�ة التع�اون 
اإلس�المي يؤي�دون يف مؤتمرھ�م ال�ذي عقد يف 

إسطنبول برتكيا إبقاء الحصار عى العراق.
- 1993البابا يوحنا بول�س الثاني يقدم اعتذارا 
عن تورط الكاثوليك يف تجارة الرقيق يف أفريقيا.
تتوي�ج األمري ألبري ملكا عى بلجيكا تحت اس�م 

ألبري الثاني.
1999 - الرئي�س الرويس بوريس يلتس�ن يقيل 
رئي�س وزرائه س�ريجي ستيبالش�ني بعد ثالثة 
اش�ھر من توليه مھماته بدون إبداء األس�باب، 
ويكل�ف بدال من�ه رئي�س املخابرات وس�كرتري 
مجلس األمن القوم�ي فالديمري بوتني بمھمات 

رئيس الوزراء بالوكالة.
2001 - كتائب القسام تنفذ ھجوم عى االحتالل 
اإلرسائي�يل وتقتل 19 ش�خصاً يف عملية مطعم 

سبارو.
2005 - مكوك الفضاء ديسكفري يھبط بسالم 
يف »قاعدة إدواردز لسالح الجو« يف كاليفورنيا يف 
أول رحل�ة مكوكية منذ انفجار املكوك كولومبيا 

يف 2 فرباير 2003.
- 2014 محكمة القضاء اإلداري املرصية تحكم 
بحل ح�زب الحري�ة والعدال�ة الذراع الس�يايس 

لجماعة اإلخوان املسلمني يف مرص.
2016 - تتوي�ج ری�ال مدري�د ب�كأس الس�وبر 
األوروب�ي بعد فوزه عى فريق إش�بيلية بنتيجة 

.3-2
- 2018 زل�زال ثال�ث بق�وة 9.5 ريخرت يرضب 
جزيرة لومبوك، ويخلف 319 قتيال بعد س�ابقه 

الذي حدث يف 5 أغسطس

سودوكـــو
وزع األرق�ام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رية، ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة 
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

رأيس
1بلد يف اسيا

2للسؤال o عربية خالدة o ثلثي 
شاي

3يابسة o اقرأ o ارتوازي
 o 4مخ�رتع الكهرب�اء مبعث�رة

جمع انتفاخ
5نقولها للحمار o مدينة سورية 

بالقرب من ادلب مبعثرة
6عجوز بالعامية

م�ن  اح�رف  ثالث�ة   o 7بري�ة 
نثتانس

8من اسماء النت o نصف ابهم 
o عملة اليابان

9اوقاتنا o متشابهة
10نصف عاصمة االرجنتني

أفقي
1بلد يف امريكا الجنوبية

2حجر كريم o والدي
م�رشوب   o الج�رس  3ص�وت 

شتوي o احد االقارب
4صف�ات االناني�ة o انث�ى اح�د 

الطيور الليلية مبعثرة
5يعود o عكس يصحو مبعثرة

 o داف�ئ o 6حي�وان صح�راوي
حرف نصب

7نصف ذاهبة o احرف ابجدية
نع�م   o رويس  8رئي�س 

باالنجليزية
 o مبعث�رة  اصف�ر  9لونه�ا 

متشابهة
10قديس مسيحي سوري

 -1 اللون األرزق
َهذا اللون يوحي بهدوء النفس 
ارتداء  الذي يفضل  والشخص 
اللون األزرق هو شخص صايف 
القلب هادئ الطباع ويحب ان 
ينعك�س ذلك عى األش�خاص 
املحيطني به ولذلك فإنك تجده 
يح�رص دائما ع�ى توفري كل 
س�بل الهدوء النفيس للجميع، 
كم�ا أن الل�ون األزرق يوح�ي 
الغام�ق  واألزرق  بالراح�ة 

يناسب جدا مقابالت بالعمل
-2 اللون األحمر

ل�ون  ه�و  األحم�ر  والل�ون 
الرومانس�ية،  الش�خصية 
وم�ن يرتديه يك�ون يف الغالب 
ش�خص حالم ورومانيس كما 
ان�ه يوح�ي بقوة الش�خصية 
أيض�ا  والطم�وح  والتف�اؤل 
وتتميز أيضا الش�خصية التي 
تفض�ل ارت�داء الل�ون الحمر 
بأنه�ا تك�ون عدواني�ة بعض 
ال�يشء إىل جانب أن املرأة التي 
ترت�دي الل�ون الحم�ر تك�ون 
اكث�ر جاذبية بالل�ون األحمر 
وتق�ول اح�دى الدراس�ات أن 
اللون األحمر تجذب الرجل إىل 

املرأة بشكل اكرب
-3 اللون املوف “البنفسجي”

واللون امل�وف يعرف بأنه لون 
والجاذبي�ة  واألناق�ة  الرق�ة 
وارت�داؤك لل�ون املوف يعكس 
عن�ك ان�ك ش�خص مس�تقل 
فكري�ا ومعتم�د عى نفس�ك 
بش�كل كب�ري وم�ن يفضلون 
يتمي�زون  امل�وف  الل�ون 
الكيدة  ورغبتهم  باالجتماعية 
يف تب�ادل الح�ب وامل�ودة م�ع 

اآلخرين.
-4 اللون األسود

اللون األس�ود  ويتميز محبني 

بشخصية مختلفة عن الجميع 
إذا انه�م يميل�ون إىل الوح�دة 
الثرث�رة ويميلون أيضا  وعدم 
إىل كت�م مش�اعرهم وما يدور 
م�ن أف�كار يف خواطرهم كما 
أن محبني هذا اللون يتمتعون 
بق�وة الش�خصية، ويف بعض 
األحي�ان يوحى اللون األس�ود 

بالحزن
-5 اللون الربتقايل

واللون الربتق�ايل يعّد هو لون 
امل�رح ومن يفضل ه�ذا اللون 
يف مالبسه يعرف بأنه شخص 
نش�اطه  تنمي�ة  إىل  يمي�ل 

االجتماع�ي بش�كل فعال كما 
أنه يدل عى بعض اإلضطرابات 
ككثرة التفكري واألرق والخوف 

الدائم والفضول أيضا.
-6 اللون األخرض

واللون الخ�رض هو لون األمل 
وم�ن  والتنمي�ة  والس�عادة 
يفضل�ون الل�ون األخرض هم 
أش�خاص اجتماعي�ني إىل حد 
بالوفاء  كبري ويتميزون كذلك 
بق�در  ويتحل�ون  واإلخ�الص 

كبري أيضا من الصرب
-7 اللون األصفر

ومن يفضل الل�ون األصفر يف 
مالبسه يتميز دائما بالطموح 
وروح املغامرة وامليل دائما إىل 
الحل�م والخي�ال كم�ا انه يدل 
عى أن من يرتديه يحب دائما 

ان يظهر ما ال يضمر
-8 اللون األبيض

الل�ون األبيض  ام�ا أصح�اب 
والذي�ن يحبون ارت�داءه دائما 
فهو لون النق�اء والرباءة كما 
انه دليل ال�رباءة كما انه دليل 
الح�رص ع�ى النج�اح وحب 
العمل والتفان�ي والخالص يف 

اتقان العمل أيضا.

اختبارات شخصية

ماذا يقول لون مالبسك عن شخصيتك؟

 “ف�ارح غ�راي” كانْت ظروفه س�يئة جداً، 
وه�و م�ا زال ابن 6 س�نوات. طفل أس�ود، 
يعي�ش يف ح�ي فق�ري ج�داً، أم�ه مريض�ة 
بالقل�ب، وتعي�ل أرسة مكّونة م�ن 3 إخوة 
ه�و رابعهم.. تقريباً ال يوج�د منفذ للحياة 
الطبيعية تحت هذه الظروف لم يكن أمامه 
س�وى أن يعمل عمالً متواضعاً يف هذا السن 
الصغري، فب�دأ تجارة بي�ع كريمات للبرشة 
مقاب�ل دوالر ونصف، وق�ام بتوزيعها عى 
الجريان وس�كان املنطقة؛ حيث كان يقوم 

برشائها بالجملة، وبيعها بالقطعة.
ال�يشء الذي لف�ت األنظار له أن�ه كان لبقاً 
للغاية، ويستطيع أن يقنع العمالء بالرشاء 
بش�كل رسيع، بل وينال استحسانهم أيضاً 
م�ن طريقته يف التواصل. يف عمر التاس�عة، 
ومع انتقاله م�ع أرسته ملدينة أخرى )الس 
فيج�اس(، ج�اءت الفرصة لف�ارح غراي؛ 
وذل�ك بالحديث عرب برنامج إذاعي بش�كل 

لفت انظار الجميع له، فتلقى عرضاً للعمل 
كمذيع مساعد يف برنامج يتابعه 12 مليون 

مستمع.
بدأ يف حص�د األموال؛ فقام باس�تثمارها يف 
مرشوع ناش�ئ لبيع األطعم�ة يف نيويورك، 
فحق�ق “املليون األول” وه�و ابن 14 عاماً. 
يف العام التايل، أس�س رشك�ة لبيع بطاقات 
الهواتف، وأخرج برنامجاً إذاعياً للمراهقني، 
واس�تثم�ر يف مجلة، وأسس جمعية خريية 

باسمه، وقام بإنتاج برنامج فكاهي! 
وعندم�ا أت�م الخامس�ة عرشة م�ن عمره، 
حصل ع�ى منحة دراس�ية )كتعويض عن 
الس�نوات التي أضاعها بعي�داً عن التعليم( 
واس�تقبله الرئي�س األمريكي بنفس�ه مع 
وفد من الكونج�رس، ونال عضوية فخرية 
يف العديد من املجال�س التجارية األمريكية. 
الظروف الس�يئة جعلته يبدأ مبكراً )مبكراً 
أكثر من الالزم إذا ش�ئت الدقة(، ووصل إىل 

تحقيق كل ما يتمناه من إنجازات وهو ابن 
15 عاماً.

قصة جناح

“فارح غراي”  
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
»مبكرة« الكاظمي واخلريطة 

السياسية يف العراق
م�ا ان حدد رئي�س مجلس ال�وزراء، مصطفى الكاظم�ي، موعداً 
إلج�راء االنتخاب�ات النيابية ال�«مبكرة« يف الس�ادس من حزيران 
٢٠٢١، متعهداً بكل جهوده عىل إنجاح هذه اإلنتخابات وحمايتها 
وتأمني مستلزماتها، وبإرشاف مراقبني دوليني، حتى القت دعوته 

ترحيباً شعبياً وسياسياً وأممياً.
يبدو ان قرار الكاظمي وتحديده موعداً إلجراء اإلنتخابات »املبكرة«، 
لم يكن إعتباطاً، وإنم�ا كان مدروساً، ال سيما ان هذا القرار جاء 
بعد لقائ�ه، بيوم واح�د، املفوضي�ة العليا املستقل�ة لالنتخابات، 

متدارساً معها موعد االنتخابات املبكرة، ومستلزماتها.
هن�ا الب�د أن أش�ر اىل ان الكاظم�ي بع�د تحدي�ده موع�د إجراء 
اإلنتخاب�ات املبك�رة قد حق�ق الهدف األك�ر للغاية م�ن تكليفه 
بتشكي�ل الحكومة من قب�ل رئيس الجمهوري�ة، برهم صالح، يف 
)التاسع من نيس�ان 2020(، بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء 
السابق ع�ادل عبداملهدي، بسب�ب االحتجاجات، واعت�ذار املكلف 

عدنان الزريف.
الكاظمي رم�ى الكرة اآلن يف ملعب الرمل�ان، وبذلك يكون قد أوىف 
بأول وأهم إلتزام لحكومته أمام الشعب العراقي والكتل السياسية 

والعالم أجمع.
بع�د هذه الدع�وة مب�ارشة أعلنت املفوضي�ة استعداده�ا إلجراء 
االنتخابات يف املوعد الذي حدده الكاظمي، مطالبة الرملان بإنجاز 
قان�ون االنتخاب�ات ون�ره يف الجري�دة الرسمي�ة، كم�ا طالبت 

املفوضية الحكومَة بتهيئة املوازنة االنتخابية.
املمثل�ة الخاص�ة لألم�ني الع�ام لألمم املتح�دة يف الع�راق، جينني 
بالسخارت، رحبت هي االخ�رى بتحديد رئيس الوزراء، مصطفى 

الكاظمي، موعد االنتخابات النيابية املبكرة.
وقالت إن االنتخابات املبكرة تلبي مطلًبا شعبًيا رئيسًيا عىل طريق 
تحقي�ق املزيد م�ن االستق�رار والديمقراطي�ة يف الع�راق، واألمم 

املتحدة مستعدة لتقديم الدعم واملشورة الفنية .
لك�ن بع�د دع�وة الكاظمي هذه، ج�اء أول رد سي�ايس من رئيس 
الرمل�ان، محمد الحلب�ويس، عىل الكاظمي، بدعوت�ه اىل انتخابات  
»أبكر«، األمر الذي فاجأ الجميع، عاداً ذلك »من أجل العراق ووفاًء 
لتضحيات أبنائه«. كما القت دعوة الحلبويس هي االخرى اهتماماً 

يف الوسط السيايس .
رئي�س الجمهورية، برهم صال�ح، رحب أيضا بدع�وة الكاظمي، 
مش�راً إىل أن أزم�ة العراق السياسي�ة ال تحتم�ل التسويف، وإن 
الدع�وة إىل إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، ُتعّد من متطلبات 
اإلصالح السي�ايس املنشود، وهو استحقاق وطن�ي أفرزه الحراك 

الشعبي.
إن املسار الدستوري الوحيد يف العراق إلجراء انتخابات مبكرة هو 

بتطبيق املادة 64 من الدستور، والتي تنص عىل: 
أوالً: ُيح�ل مجلس الن�واب، باألغلبية املطلقة لع�دد أعضائه، بناًء 
ع�ىل طل�ٍب من ثلث أعضائ�ه، أو طلٍب من رئي�س مجلس الوزراء 
وبموافق�ة رئيس الجمهورية، وال يج�وز حل املجلس يف أثناء مدة 

استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثاني�اً: يدع�و رئي�س الجمهوري�ة، عند ح�ل مجلس الن�واب، إىل 
إنتخاب�ات عامة يف البالد خ�الل مدٍة أقصاه�ا 60 يوماً من تاريخ 
الح�ل، ويعد مجلس ال�وزراء يف ه�ذه الحالة ُمستقي�اًل، ويواصل 

ترصيف األمور اليومية.
إذاً الش�ارع العراقي عىل موعد مهم يف مس�ار العملية السياسية، 
وال�ذي طالب باالصالح�ات السياسي�ة وتعديل الدست�ور وايجاد 
فرص عمل للخريجني والعاطل�ني عن العمل وغرها، منذ ترين 
األول املايض، م�ن خالل االحتجاجات الشعبية التي كانت يف أغلب 
املحافظ�ات، والت�ي أدت إىل اإلطاح�ة بحكومة ع�ادل عبد املهدي 
السابق�ة، بع�د استشهاد املئات، وج�رح االالف م�ن املتظاهرين 

والقوات االمنية.
ويف ح�ال ج�رت االنتخابات يف املوع�د الذي حدده رئي�س الوزراء، 
مصطف�ى الكاظم�ي، وحقق�ت النتائ�ج املرجوة منه�ا، فسوف 
تحس�ب له،  بعيداً عما يمك�ن أن ينتظره من دور آت يف العراق، يف 

ضوء الخريطة السياسية التي يمكن أن تفرزها االنتخابات. 
اىل ذلك الي�وم جميعنا ننتظر ما ستفرزه نتائ�ج هذه االنتخابات، 
وما يمكن أن تغره هذه النتائج بشكل واضح وملموس يف املشهد 
السي�ايس الق�ادم، بعد معاناة ش�عبية وأزم�ة اقتصادية خانقة، 
وإخ�راج الب�الد م�ن مرحلة رك�ود سي�ايس عّمقتها ب�وادر أزمة 
اقتصادي�ة يف ثاني أكر دول�ة منتجة للنف�ط يف منظمة أوبك مع 
انهيار أسع�ار الخام العاملي، واخرى صحية نتيجة تفيش فروس 

كورونا.

الوط�ن  يف  النج�وم  تضام�ن 
العرب�ي وح�ول العال�م م�ع 
املنك�وب  اللبنان�ي  الشع�ب 
بعد فاجع�ة انفجار بروت 
الثالثاء امل�ايض، والذي راح 
 130 م�ن  أكث�ر  ضحيت�ه 
 5000 ع�ن  ويزي�د  قتي�ال 

م�ن الجرحى. وقام�ت النجمة 
جينيف�ر لوبي�ز التضام�ن مع 
الشع�ب اللبنان�ي بطريقته�ا، 
فشارك�ت متابعيها عر موقع 
انستغرام  االجتماعي  التواصل 
وتحديداً عر خاصية الستوري 
ع�ىل  العث�ور  يف  للمساع�دة 

االنفج�ار،  خ�الل  املفقودي�ن 
وطلب�ت م�ن جمهورها الترع 
للصليب األحم�ر اللبناني، كما 
طلبت الدعاء والصالة لبروت. 
الجدير بالذكر أن هناك انفجارا 
وق�ع يف مرف�أ ب�روت الثالثاء 
امل�ايض، وأسف�ر عن�ه سقوط 

القت�ىل والجرحى كما تهشمت 
الفنان�ني  م�ن  ع�دد  من�ازل 
اللبناني�ني، م�ن بينه�م نادين 
نسي�م ندي�م الت�ي أصيب�ت يف 
وجهها وتحطم منزلها، وأيضاً 
من�زل إليس�ا وهيف�اء وهب�ي 

وراغب عالمة.

كشف�ت ترسيبات تقني�ة مؤخرا 
عن أن هاتف “آيفون 12” املرتقب 
إطالقه يف أكتوبر املقبل، قد يجري 
طرحه بتصميم مزعج للكثرين، 
إذ أش�ار خب�ر تقني م�ن خالل 
ع�دد  إىل   ”Mr White“ حساب�ه 
م�ن التغي�رات الت�ي سيشهدها 
هاتف “آيفون 12”، وسط ترقب 
واسع يف س�وق الهواتف للجهاز، 
أن  “فورب�س”  موق�ع  وأورد 
الخبر املتخصص يف كشف أخبار 
“آيفون”، ق�ال إن حواف الجهاز 
ستك�ون أكثر ح�دة ودق�ة، لكن 
ميزة التعرف ع�ىل املستخدم عن 
طريق الوجه ستظل بدون تغير، 

محتفظة باملساحة نفسها.
يع�رف  م�ا  ف�إن  لذل�ك  وتبع�ا 

ب�”النت�وء” أو ال��)notch  ، أي 
الحاف�ة املوج�ودة أع�ىل الهاتف، 
ستبقى كم�ا ج�رى طرحها أول 
م�رة يف تصمي�م هات�ف آيف�ون 
X،  ويف وق�ت ساب�ق، ك�ان ثم�ة 
رهان ع�ىل أن تقوم رشكة “أبل” 
بتقليص النتوء يف هواتف “آيفون 
12”، وقال كثرون إن هذا التغير 
م�ن ش�أنه أن يزي�د م�ن جمال 

التصميم، حسب سكاي نيوز.
وبما أن رشكة أبل تطرح أكثر من 
جهاز، وستعلن عن ثالثة هواتف 
متفاوت�ة السع�ر، فم�ن ال�وارد 
أن يكون ه�ذا النت�وء محدودا يف 
الجه�از األغ�ىل ضم�ن تشكيل�ة 
الهوات�ف املعل�ن عنه�ا، ويرجح 
الخ�راء أن ينح�رس ه�ذا النت�وء 
يف الهاتف�ني األغ�ىل م�ن آيفون، 
وهم�ا “آيفون 12 برو” إىل جانب 

“آيفون 12 برو ماكس”.
يف غضون ذلك، كشفت ترسيبات 
“أب�ل”  رشك�ة  أن  ع�ن  أخ�رى 
تتج�ه إىل زي�ادة أسع�ار هواتف 
“آيف�ون”، فض�ال ع�ن تقلي�ص 

سعة البطارية.
ويرتق�ب أن تك�ون كل هوات�ف 
“آيفون 12” مزودة بشبكة الجيل 
الخام�س، فض�ال عن شاش�ات 
أوسع وشحن أرسع، أما الكامرا 
فستحمل تغيرات تقنية ُوصفت 

بحسب خراء ب�”الجذرية”.

كشفت رشكة رشق اليابان لسكك 
الحدي�د ع�ن مجموع�ة روبوتات 
تعقي�م ذاتي�ة الحرك�ة ملجموع�ة 
صحفي�ني يف محطة عالية التقنية 
والروبوت�ات  طوكي�و،  مدين�ة  يف 
مصممة لتنظي�ف أسطح املحطة 
م�ن الفروسات الخطرة، وتعتزم 
الرك�ة طرحه�ا يف م�ارس ع�ام 

.2025
يرش روبوت التنظيف الذي طورته 
رشكة نيبون سيجنال وسايرداين 
املعقم عىل األسط�ح املختلفة، أما 
روبوت كليناب�و 02 املزود بقدرات 
الذك�اء االصطناع�ي، فيستخ�دم 
لتف�ادي  وحساس�ات  كام�رات 

العقبات.
وقدم روب�وت آخر القهوة يف قاعة 
مؤتمرات املحطة، وتختر الركة 
أيًض�ا روبوت�ات لحم�ل الحقائب 
واملروب�ات  الطع�ام  وتقدي�م 

ومركب�ات لنق�ل زائ�ري املحطة، 
لكن ل�م يكشف عنه�ا يف العرض، 
ورصح�ت الرك�ة ع�ن دراس�ة 
استخ�دام الروبوت�ات يف تنظي�ف 
قل�ب القط�ارات مستقب�اًل، وفًقا 

لتقرير كيودو اإلخباري.
الت�ي  تاكان�اوا  املحط�ة  تع�رف 

بكونها  املع�رض  استضافت 
وجه�ًة للتقني�ة املتطورة 
يف  ودش�نت  طوكي�و،  يف 

م�ارس ع�ىل خ�ط يامانوت�ي بني 
وش�يناغاوا،  تامات�يش  محطت�ي 
لتك�ون املحطة رق�م ثالثني، وهي 
األوىل الت�ي تضاف ع�ىل هذا الخط 
منذ العام 1971 بع�د بناء محطة 

نييش - نيبوري.
وتوفر الروبوتات تطورات إضافية 
مثل خاصية استخدام األشعة فوق 
البنفسجي�ة يف تعقي�م السط�وح 

ملكافحة فروس كورونا.

تسريبات جديدة تكشف تصميم 
هاتف iPhone 12 المقبل

طوكيو تختبر روبوتات تعقيم ذاتية 
الحركة لتطهير األسطح

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
حم�الت تنمر قوية واجهه�ا النجم حسني 
الجسم�ي قب�ل أيام م�ن قبل بع�ض رواد 
السوش�يال ميديا إثر ح�دوت تفجر مرفأ 
“لبنان”، بعد أن ق�ام بالغناء للبنان، ولكن 
ل�م يجد الوسط الفني كام�اًل سوى الدفاع 
ع�ن صاح�ب الص�وت الق�وي و”السفر 
املف�وض ف�وق الع�ادة” حس�ني الجسمي 
بحم�الت تقدي�ر وح�ب لفن�ه ومش�واره 
املرف. وإنت�ر قبل ساع�ات خر صدم 
جمه�ور حس�ني الجسم�ي بع�د حم�الت 
السخري�ة التي واجهها من قبل بعض رواد 
مواق�ع التواصل اإلجتماع�ي، حيث نرت 
بع�ض الصحفات خرا يفيد تعرض حسني 
الجسم�ي لحال�ة نفسية سيئ�ة وإصابته 
بإكتئاب ش�ديد إثر تعرض�ه لهذه الحمالت 
الرس�ة وإتهامه ب�”النح�س” عىل لبنان 
بعدما غن�ى مقطعا من “بحب�ك يا لبنان” 
يف ي�وم عيد الجيش اللبناني، وذلك قبل أيام 
من اإلنفجار بأيام قليل�ة، وكتابته تدوينة 
خاصة ع�ن حبه للبنان ع�ر تويرت “لبنان  
لتخلص الدني”، معراً عن حبه القوي لهذا 

البلد، ما دفعه للتفكر باإلعتزال.
وعن حقيقة هذا الخر الصادم، أكد مصدر 
خ�اص أن ال صحة له�ذه الشائعات التي ال 
يعلم مصدرها، وانها مجرد “كالم فارغ” ال 

يمت للواقع بصلة.

ع�ىل صعيد آخ�ر، ق�ام نج�وم الغناء 
العربي وصناع األغنية العربية بالدفاع 
ع�ن الجسمي، وإط�الق حمالت حب 
ورسائ�ل تقدي�را له ع�ر صفحاتهم 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ىل  الخاص�ة 
اإلجتماعي، حيث قامت  امللكة احالم 
بنر رسالة خاصة لحسني الجسمي 
عر تويرت قائلة “فخر بالدي اإلمارات 
اخوي�ة “حس�ني الجسم�ي” وال�ذي 

تصدر إسمه هاش�تاغ خاصا قبل أيام 
عر توي�رت ليشم�ل رسائ�ل الحب من 

جمه�وره م�ن كل ال�دول العربية 
وم�ن لبنان أيض�ا ليعتذروا 

ل�ه عم�ا فعل�ه بع�ض 
النشط�اء خالل األيام 

املاضية. كما دافعت 
شمس الكويتية عن 
حس�ني الجسم�ي 
صفحته�ا  ع�ر 

حي�ث  بتوي�رت، 
“والل�ه  كتب�ت: 
ه�و  عي�ب 
وثري  متوف�ق 
وايل  ومبسوط 
يتنمرون عليه 

فاشلني “.

يع�ود النج�م أحمد عز إىل مواقع تصوي�ر فيلم “كرة والجن” بعد ش�هور من 
التوق�ف بسبب ف�روس كورونا، ويشاركه البطولة النج�م كريم عبد العزيز 
ال�ذي استكم�ل تصوي�ر مشاهده ه�و اآلخر. وعق�د املخرج م�روان حامد 
جلسات عمل مكثفة مع نجوم العمل، واملؤلف أحمد مراد والقائمني عىل 
الرك�ة املنتجة سينرجي فيلم�ز للوقوف عىل الش�كل النهائي قبل 
التصوير، باإلضافة إىل ترشيح أسماء ضيوف رشف الفيلم، فضال 
عن املمثلني األجانب الذين سيستعني بهم املخرج مروان حامد يف 
أحداث الفيلم. وقررت الرك�ة املنتجة للفيلم استئناف تصوير 
الفيل�م املأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، وكان حامد 
قد صور عدة مشاهد من الفيلم قبل جائحة كورونا يف استوديو 
نحاس، وش�ارع املعز، ويف منطقة مرص القديمة. ويجسد 
النجم كريم عبد العزيز ش�خصية “ك�رة” خالل األحداث، 
كما يجسد النجم أحمد عز شخصية “الجن”، كما تجسد النجمة 
هند صري ش�خصية “دولت فهمي”. الفيلم يرصد حقبة مهمة يف 
تاري�خ مرص أثناء ثورة 19، إذ يتن�اول العمل واقع املجتمع املرصي 
يف فرتة االحتالل اإلنجلي�زي، ويكشف عن قصص حقيقية ملجموعة 
من أبطال املقاومة املرصية ضد االحتالل منذ اندالع ثورة 1919 حتى 
ع�ام 1924، وذلك من خالل أبطال منسيني خاضوا معارك وتضحيات 
جريئ�ة م�ن أجل االستق�الل، باإلضافة إىل أن الفيل�م يكشف عن فرتة 
زمني�ة مهمة يف تاريخ مرص وش�عبها لتكشف لألجي�ال الصغرة مدى 
ح�ب املرصيني لبلده�م وأرضهم، من خالل نض�ال وتضحيات املرصيني 

منذ 100 سنة بشكل مرف وحقيقي، والفيلم إنتاج سينرجي فيلمز.

تستع�د الفنان�ة الشاب�ة رن�ا سماح�ة 
لط�رح أغنية جديدة بعن�وان “تعيش يا 
لبنان” تضامنا مع الشعب اللبنانى بعد 
الكارث�ة التي حلت به مؤخ�را وانفجار 
مرفأ بروت، ال�ذي أسفر عن استشهاد 

العرات وآالف الجرحى واملصابني.
أغنية “تعيش يا لبنان” من كلمات أحمد 
حس�ن راؤول، ألحان سام�ر أبو طالب، 
توزي�ع عم�ر اسماعي�ل، وم�ن املق�رر 
طرحه�ا قريب�ا وفقا ملا أعلنت�ه رنا عر 

حساباتها عىل فيس بوك وإنستجرام.
كم�ا تستعد املطربة رنا سماحة إلطالق 
أغنيته�ا الجدي�دة “أوب�ا” خ�الل األيام 
القليل�ة القادمة ع�ىل طريق�ة الفيديو 
كلي�ب، وهي م�ن كلمات أحم�د حسن 
راؤول وألح�ان أحم�د زعي�م وتوزي�ع 

وس�ام عب�د املنع�م، واألغنية م�ن نوع 
األغان�ي املختلفة التي تضف�ي البهجة 
عىل املستمعني والرقص كأغنية صيفية 

كلها روح وحيوية.
وتعاونت رنا مع راؤول يف أكثر من عمل 
ساب�ق، لكن�ه أول تعاون له�ا مع زعيم 
ووسام عبد املنعم، وثاني تعاون لها مع 
رشكة اليف ستايلز ستوديوز بعد اغنية 

امرة الحب.
وشاركت رنا سماحة يف رمضان املايض 
بمسلس�ل “جم�ع سال�م” م�ع الفنانة 
زين�ة، يف الدرام�ا بع�د مسلس�ل “أزمة 

نسب” الذي تم عرضه يف عام 2016.
يذكر أن آخر أعمال رنا أغنيتها الجديدة 
بعنوان “أمرة الحب”، وهي من كلمات 
وألح�ان محمد رفاع�ي، وتوزيع صوات 

أيدوج�ان، وتوىل إخ�راج الكلي�ب عادل 
رسح�ان، وظهر خ�الل الفيدي�و كليب 
ألول م�رة الشاب الذى لع�ب دور حبيب 
رن�ا وهو محم�د صندق�ي، حامل لقب 

ملك جمال لبنان لعام 2019.

حييى الزيدي

بع�د األح�داث الت�ي مّر به�ا لبن�ان إثر 
انفج�ار مرفأ بروت قبل أي�ام، والدمار 
العاصم�ة  ش�وارع  يف  ح�دث  ال�ذي 
وضواحيها، ق�ررت الديفا هيفاء وهبي 
مسلسله�ا  مشاه�د  تصوي�ر  تأجي�ل 
الدرامي الجديد “أس�ود فاتح” الذي من 
املقرر عرض�ه يف موسم رمضان 2021، 
وبع�د الفاجع�ة يف لبنان، ق�ررت تغير 
خطته�ا الفني�ة يف الفرتة املقبل�ة. يذكر 
ان وهبي أّجلت املروع الغنائي الجديد 
ال�ذي أنهت تسجيل�ه قبل ف�رتة تمهيداً 
لطرح�ه بسب�ب الظروف الت�ي يمّر بها 
لبنان، والعمل يحمل عنوان “وال الهوا”، 
وكان من املق�رر طرحه بعد أيام عىل أن 
تصّوره هيفاء عىل وفق طريقة الفيديو 
كلي�ب. وقد بدأت هيف�اء برتميم منزلها 
بع�د أن اطمأّن�ت عىل مديرت�ه “روبي” 
الت�ي خضع�ت لعملي�ة جراحي�ة ليل�ة 

االنفجار بعد تعرضها إلصابات ش�ديدة 
أثن�اء وجودها يف املن�زل. وكانت هيفاء 
موج�ودة يف أح�د فنادق لبن�ان لتصوير 
مشاه�د مسلسلها الجدي�د وقت حدوث 
االنفج�ار، ما جعلها تنج�و بسالم، وقد 
قرر فريق عمل مسلس�ل “أسود فاتح” 

تأجي�ل تصوي�ر بقي�ة مشاه�د العمل 
لحني ه�دوء األوضاع هن�اك. وكان 

بع�ض فري�ق عم�ل املسلسل يف 
طريق�ه إىل لبنان لتصوير بقية 

مشاه�د املسلس�ل، حيث قام 
فراس سعي�د بتصوير فيديو 
قصر أثن�اء وجوده يف املطار 
ليطم�ن جمه�وره عليه بعد 

حدوث االنفجار.
تجديد الحبس 

أص�درت  آخ�ر،  صعي�د  ع�ىل 
املحكم�ة ق�راراً بتجدي�د حبس 

محمد الوزيري مدير أعمالها السابق 15 
يوم�اً عىل ذمة التحقيق�ات، بعد اتهامه 
من قب�ل هيفاء باالستي�الء عىل أموالها 

وممتلكاتها يف مرص.

هدد القائمون ع�ىل تطبيق )تيك 
توك( باتخاذ إج�راء قانوني ضد 
الوالي�ات املتحدة، بع�د أن أصدر 
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 
أمرا للركات بأن توقف نشاطها 
التج�اري م�ع التطبي�ق الصيني 

خالل 45 يوما.
وأضافت الركة إنها “صدمت” 
م�ن األمر التنفي�ذي الذي أصدره 
الرئي�س األمريكي بقرار الحظر، 
وأضافت أنها “ستسلك كل السبل 
املتاحة” من أجل أن “تضمن عدم 

تجاهل حكم القانون”.
وأصدر ترامب ق�رارا مماثال ضد 
موق�ع “وي تش�ات” الصيني يف 
تصعيد كبر ملوقف واشنطن ضد 

بكني.
وقالت رشكة “تينسينت” مالكة 
موقع “وي تشات”: “ننتظر هذا 
األمر التنفي�ذي حتى نتمكن من 

فهمه بشكل تام”.
وكان الرئي�س األمريكي قد حذر 
م�ن تطبيق تيك ت�وك يف الواليات 
مخ�اوف  إىل  مش�را  املتح�دة 
تتعلق باألم�ن القومي. وتخوض 
لبي�ع  محادث�ات  اآلن  الرك�ة 
املتح�دة  الوالي�ات  يف  أعماله�ا 
لرك�ة مايكروسوفت، وأمامها 
فرص�ة للتوصل إىل اتف�اق حتى 
الخام�س ع�ر م�ن سبتم�ر/

أيلول، وهو املوع�د النهائي الذي 
حدده ترامب.

  

تغريدات

سهير القيسي

ماغي بو غصن

ــباب  ــئ لدى الش ــروت .. ال ش ــد حرقتم #ب لق
الشجاع الغاضب اآلن شيئاً خيسره فآخَشوه ..  

#لبنان_يف_قلوبنا

ــكرا حملبتكم لدعمكم.. ــقاء العرب..ش االش
ــل اىل  ــن رح ــا م ــم علينا..مّن ــكرا حلزنك ش
ــا روح.. ــداً ب ــن بقينا جس ــماء..اما حن الس
ــا واحامنا على مّر  اقتلعوا الفرحة من قلوبن
ــنوات...االن يقتلعون قلوبنا من اجسادنا  الس

املنهكة...لنا اهلل..اهلل معنا

“تيك توك” يهدد اإلدارة األمريكية

يف املرآة

هيفـــاء وهبـــي تغـيــر خطتهــا

جينيفر لوبيز تـطلق حملة تبرع للصليب األحمر اللبناني

رنا سماحة تستعد لطرح “تعيش يا لبنان” 

حقيقة إعتزال حسين الجسمي

أحمد عز يستكمل تصوير مشاهده 
في “كيرة والجن”


