القضاء يعلن أحكامه حبق قتلة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
املتظاهرين بينها اإلعدام
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أصدر مجلس القضاء األعىل أحكامه بحق املتورطن بقتل
املتظاهرين.وأوضح املركز اإلعالمي يف مجلس القضاء يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن «املجلس تلقى بتاريخ
 ٢٠٢٠/ 9/ 15إحصا ًء باإلجراءات القضائية املتخذة
من قبل الهيئات التحقيقية القضائية املختصة بقضايا
التظاهرات تضمنت صدور ( )4احكام بن اإلعدام والسجن
وصدور ( )49مذكرة قبض لم تنفذ إىل اآلن وتوقيف ()٢5
متهما بتلك القضايا قيد التحقيق واملحاكمة حاليا».وأشار
البيان اىل «تواجد قضايا أخرى تخص جرائم االعتداء عىل
القوات األمنية واملمتلكات العامة ،وسوف يتم اإلعالن عنها
حال اكتمال اإلحصاء الخاص بها».
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يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

املوارد املائية تكشف لـ

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

عن تشكيل مركز حبثي بني بغداد وأنقرة لتأمني احلصص املائية للعراق

التي تضمن حصصا مائية عادلة من
نهيري دجلية والفرات.وتابيع :كذلك
ميع الجارة ايران هنالك اطر رسيمية
ودبلوماسيية ،وايضيا كانيت هنياك
لقاءات ميع االيرانين لضمان حقوق
االنسيان بهذا املجال .مؤكدا :ان هناك

تطيورا كبيرا وانفتاحيا يف موضيوع
املباحثيات للوصول اىل حلول.واشيار
اىل :ان رئيس الوزراء متابع عن كثب،
وخول وزير امليوارد املائية ممثال عنه
يف التباحث مع دول الجوار حول ملف
املياه .مرجحا تحديد لقاءات مشرتكة

خالل االيام املقبلة للتباحث حول هذا
املوضيوع املهم.واوضيح :ان العيراق
وتركيا اتفقا خالل املباحثات السابقة
عىل انشياء مركز بحثيي يمول ويدار
من قبل الجانب الرتكي يكون مقره يف
بغداد ،ويكون له فرع ايضا يف البرصة

امانة بغداد تزيل التجاوزات من االرصفة

باعتبارها تقيع يف اذناب االنهر .الفتا
اىل :ان مهمية املركز اعداد الدراسيات
والبحيوث بشيأن ما يحتاجيه العراق
من املياه.واكد :ان هذا املركز سيعطي
نوعيا مين الثقية ميا بين الجانبين
العراقي والرتكي عىل حسيم القضايا
العالقة بشيأن امليياه ،لكيون االتراك
سيرون املتطلبيات الرئيسية للعراق
عىل ارض الواقع ،وهذا سيكون عامال
ايجابييا يف املباحثيات بين الجانبن.
بدورها ،كشفت مقررة لجنة العالقات
الخارجية النيابيية ،النائبة اقبال عبد
الحسين ،عن عزم العيراق التفاوض
مع اييران وتركييا لتأمين الحصص
املائيية لنهيري دجلية والفرات.وقال
عبد الحسن يف حديث لي”الزوراء” :ان
وزارة الخارجية ابلغت لجنة العالقات
الخارجية النيابية بإرسال وفد عراقي
اىل تركيا وايران لغرض التباحث حول
ملف امليياه .الفتة اىل :ان ايران وتركيا
قد عمال الكثر من السدود عىل االنهر
الجاريية لنهري دجلية والفرات ،مما
اثير عيىل الحصيص املائيية املقيررة
للعراق.واشيارت اىل :ان اييران قيد
قطعت الكثر من االنهر خالل الحرب
العراقيية االيرانيية ،والبد مين وجود
تفاوض جديد السيتئناف جريان تلك
االنهر وعودة املياه اىل العراق.

«الزوراء» تنشر خفايا خطط وحرب حترير الكويت وأسرار الشراكة األمريكية السوفيتية
كورونا أعاد النظم الصحية يف العامل للوراء  25عاما بـ 25أسبوعا

االخرية

بعد إصابة  400صحفي عراقي بالفريوس

الالمي يكشف عن متاثل أغلب
الصحفيني املصابني بكورونا للشفاء

بغداد /الزوراء:
اصيدر رئيس مجلس اليوزراء ،مصطفى
الكاظميي ،اميس الثالثياء ،توضيحيا
بشيأن التغييرات الجدييدة التي حصلت
بمناصب بعض املؤسسات ،مؤكدا انها لم
تخضع آللييات املحاصصة الحزبية.وقال
الكاظمي يف بييان ملكتبه تلقت «الزوراء»
نسخة منه« :وجّ هنا اإلثنن 14/9/٢٠٢٠
بإجراء سلسيلة من املتغرات الرورية
يف بعيض املواقيع اإلداريية الهامية يف
مؤسسيات الدولية « ،الفتيا اىل ان «هذه
الخطيوة واجهيت ردود فعيل مختلفية،
بعضها من القوى السياسيية التي أعلنت
رفضها املحاصصة بكل أشيكالها ،والتي
تمثل بال شك انعكاسا ً ملوقف شعبي ثابت
من بناء الدولة» .واكد الكاظمي ان «هذه
التغيرات الرورية جاءت منسجمة مع
سيياق إداري وقانوني فرضته نهاية املدد
القانونيية الرسيمية لبعض املسيؤولن،
بيل وتجياوز تليك امليدد عين سيقوفها
لفيرتات طويلية ،وإن اإلجيراء ليم ييأت
إلحيداث تغيرات كيفية يف املؤسسيات».
وتابيع« :وعيىل هذا األسياس تيم اختيار
معظيم األسيماء املطروحية مين داخيل
املؤسسيات نفسيها ،أو من املختصن يف
مجياالت معيّنة ،ميع األخذ يف الحسيبان
عامل النزاهة والخيرة ،وضمان التوازن
الوطني».واشيار اىل إن «مواقيف بعيض
الكتل السياسية من موضوع املحاصصة

يجيب أن تقرتن بمعلوميات محددة حول
هذه املحاصصة املزعومة وسوف نتعامل
مع هذه املعلومات بجدية ونتحقق منها
ضمين السيياقات املعميول بها».ومىض
بالقيول« :ومين ثم ،فيإذا كانيت القوى
السياسيية قد أعلنيت براءتهيا من هذه
ً
فعيال لم تتدخل فيها ولم
التغيرات وهي
تؤثر عليهيا ،فكيف تتهم بيأن التغيرات
اعتمدت عىل املحاصصة الحزبية؟».وزاد
بالقيول« :نتمنيى عىل الجمييع من واقع
املسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق
وسيياقات الدولية ،وأهيم مصاديقها أن
املتغيرات املشيار اليهيا تمت مين خالل
املسار الطبيعي والروري لتنشيط عمل
الدولية وتفعييل دورها لخدمية تطلعات
شعبنا وتنفيذ مطالبه ،ولم تخضع آلليات
املحاصصة الحزبية» .

جملس النواب خياطب الكاظمي لتصويب أوامر التعيني بالوكالة اليت مشلت الدرجات العليا واخلاصة
الزوراء  /يوسف سلميان:
تصاعدت موجية االنتقيادات النيابية
والسياسيية لقيرارات رئييس الوزراء
بتعيين رؤسياء الهيئيات املسيتقلة
ومناصيب الدرجيات الخاصية خيالل
السياعات املاضييية ،حييث خاطيب

مجليس النيواب ،رسيميا ،رئييس
مجلس اليوزراء ،مصطفى الكاظمي،
لتصوييب االوامير الديوانيية الخاصة
بالتعين بالوكالة التي شملت مناصب
الدرجات العلييا والخاصة ،فيما اكدت
لجنة مراقبة تنفيذ الرنامج الحكومي

والتخطييط االسيرتاتيجي ان غالبيية
التعيينيات التيي صيدرت عين رئيس
مجليس اليوزراء غر دسيتورية وغر
قانونية.وقاليت عضيو اللجنة ،النائب
انعيام الخزاعي ،ليي» اليزوراء» :ان «
غالبيية التعيينيات التيي صيدرت عن

الكاظميي من درجة وكييل وزارة فما
فيوق غير دسيتورية وغير قانونية،
بيل خالفيت النظيام الداخييل ملجلس
اليوزراء يف امليادة  ٢منيه ،التيي اكدت
ان صالحيية تعين الدرجيات الخاصة
هي ملجلس اليوزراء ولييس إىل رئيس

مجلس اليوزراء « .وأضافت ان « بقية
التعيينات من وكيل وزارة فما فوق او
رئيس هيئية فيتوجب اصدار قرار من
مجلس الوزراء بالتوصية عىل التعين
وفق املادة  /٨٠خامسا من الدستور.

تفاصيل ص2

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ  299ألفا والوفيات  8166حالة
ولدينيا عدد آخر ميا زال يف الحجر املنزيل
او املستشيفيات “.واضياف“ :أدعو الله
الكرييم أن ينعم عليهم وجميع املصابن
بالشفاء العاجل”.

– .2021وقيال مدير العالقيات واالعالم
باليوزارة ،هيثيم العيزاوي ،يف ترصييح
صحفي :إن “االمتحانات الوزارية لطلبة
السادس االعدادي تسر بشكل طبيعي،
وال توجد أي مؤرشات تبن وجود ترسيب
ألسئلة مادة الرياضيات بالنسبة للفرع
االحيائي”.واكيد العيزاوي ان “اليوزارة
تعمل عيىل متابعة االمتحانيات ميدانيا
منذ انطالقها حتى اآلن من خالل اللجنة
الدائمة لالمتحانات”.

تفاصيل ص4

ترامب :ناقشت تصفية الرئيس السوري
مع ماتيس لكنه رفض الفكرة
واشنطن /متابعة الزوراء:
كشيف الرئييس األمريكيي ،دوناليد
تراميب ،اميس الثالثياء ،يف مقابلة مع
قناة “فوكس نيوز” ،أنه ناقش تصفية
الرئيس السيوري بشار األسد مع وزير
الدفياع السيابق ماتيس ،لكنيه لم يرد
فعل ذلك.وقيال ترامب أيضا إنه “كانت
لديه فرصية الغتيال الرئيس السيوري
بشيار األسيد ،لكن وزير الدفياع آنذاك
ماتيس كان ضيد ذلك”.ولفتيت القناة
عير موقعهيا إىل أن الرئييس األمريكي
كان يشير عيىل األرجح إىل املناقشيات

الكاظمي :التغيريات اليت جرت يف بعض املؤسسات
مل ختضع آلليات احملاصصة احلزبية

بعد تسجيل  4224إصابة جديدة وشفاء  4214مصابا

الرتبية تكشف عن نيتها إجراء دور
ثالث لطلبة السادس اإلعدادي

بغداد /الزوراء:
أفيادت وزارة الرتبيية ،اميس الثالثياء،
بوجيود نيية العتمياد دور ثاليث لطلبة
السادس االعدادي مراعاة لوضع الطلبة
غر املمتحنن والراسيبن وتأثر جائحة
كورونا يف العمليية الرتبوية ،بينما نفت
ترسيب اسيئلة ميادة الرياضيات للفرع
االحيائي .من جانب اخر ،اعلنت الوزارة
موافقة الوزير ،عيل حميد الدليمي ،عىل
مناقلة املقاعد الشاغرة بذات االختصاص
ضمن خطة الوزارة للعام الدرايس 2020
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وفد تفاوضي عراقي للتباحث حول ملف املياه مع تركيا وإيران
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بغداد /الزوراء:
كشيف نقييب الصحفيين العراقيين،
رئيس اتحياد الصحفين العيرب ،مؤيد
الالميي ،امس الثالثاء ،عين اصابة 400
صحفي عراقي بفيروس كورونا ،فيما
اعلن تماثل اغلبهم اىل الشفاء بعد توفر
بعيض العالجيات واملسياعدات الطبية.
وقال الالميي ،يف تغريدة له عىل “تويرت”
تابعتها “الزوراء” :انه “اصيب ما يقرب
مين  400صحفيي عراقيي بفيروس
كورونيا ،وقيد تواصلنيا ميع الغالبيية
العظميى منهيم ،ووفرنيا لهيم بعيض
العالجات واملساعدات الطبية ،وغرها..
.الحمد لله تشياىف أغلبهم من الفروس،

بغداد /متابعة الزوراء:
اصدرت خلية االعالم االمني ،امس الثالثاء ،بيانا رسميا حول استهداف املنطقة
الخراء فجر امس الثالثاء.وقالت الخلية يف بيان :ان «املنطقة الخراء تعرضت يف
تمام الساعة الواحد فجر امس اىل سقوط صاروخن كاتيوشا ،وتمت معالجتها بالجو
بمنظومة سرام ،والتوجد خسائر أو ارضار «.واضافت ان «انطالق هذه الصواريخ
كان مِ ن منطقة عيل الصالح».ويف سياق اخر ،أفادت مراسلة «سبوتنيك» يف العراق،
امس الثالثاء ،بدوي انفجار قرب جامع أم الطبول غربي العاصمة بغداد ،ومعلومات
متضاربة عن استهداف موكب لدبلوماسين أجانب.وحسب املعلومات التي لم تنفها أو
تؤكدها الجهات األمنية الرسمية ،فإن تفجرا لم يحدد نوعه بعبوة أو سيارة مفخخة،
استهدف موكبا دبلوماسيا بريطانيا قرب جامع «أم الطبول» الواقع بن منطقتي
الرموك والبياع ،غربي العاصمة بغداد.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الزوراء /حسن فالح:
كشيفت وزارة امليوارد املائيية عين
تشيكيل مركيز بحثيي بين العيراق
وتركيا مقره يف بغداد يهدف اىل تأمن
الحصيص املائية للعراق ،وفيما اكدت
ارصارهيا عىل انهاء مشيكلة املياه يف
البلد ،اشارت لجنة العالقات الخارجية
النيابية اىل عيزم العراق التفاوض مع
ايران وتركيا للتباحث حول ملف املياه
املشرتكة.
وقيال املتحيدث باسيم وزارة امليوارد
املائيية ،عييل رايض ،يف حدييث
لي”الزوراء” :ان هنياك اهتماما كبرا
من قبل وزير املوارد املائية ،وبتوجيه
من قبيل رئيس اليوزراء ،عيىل تأمن
الحصيص املائيية للعيراق ،من خالل
التباحيث ميع اليدول الجيارة للعراق
والتي ترتبيط معه باملياه املشيرتكة.
واضاف :ان هناك رؤية واضحة بشأن
املباحثيات من خيالل الفرييق الفني
لليوزارة اليذي عقد اكثر مين اجتماع
خالل االسيابيع املاضية مع الجانبن
االيراني والرتكي .الفتا اىل :ان االجتماع
الفني بين العيراق وتركييا كان عىل
مستوى عال ،حيث حدد العراق بعض
متطلباته الرئيسية التيي تعد حقوقه
مين الزراعة ومياه اليرشب والجريان
البيئي واملسيتلزمات الرئيسة االخرى

أنباء عن انفجار استهدف موكبا بريطانيا
وقصف على اخلضراء

التي تم الحديث عنها سيابقا حول الرد
عيىل هجيوم كيميائي مفيرتض يف عام
.2017

بغداد /الزوراء:
اعلنيت وزارة الصحية والبيئية ،اميس
الثالثاء ،املوقف الوبائي اليومي لفروس
كورونا املسيتجد يف العيراق ،وفيما اكدت
تسيجيل  4٢٢4اصابة جديدة و ٨٠حالة

وفاة وشيفاء  4٢14حالية ،حددت دائرتا
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة
يف وثيقية حصلت «الزوراء» عىل نسيخة
منها :ان عدد الفحوصات املخترية ليوم

امس بلغيت  ،٢٢141ليصبح العدد الكيل
للفحوصيات ،194٨531 :مبينية انيه تم
تسيجيل  4٢٢4اصابة جديدة و ٨٠حالة
وفياة وشيفاء  4٢14حالة.واضافيت:
ان عدد حاالت الشيفاء اليكيل٢33346 :

توقيع اتفاق السالم بني اإلمارات
والبحرين وإسرائيل يف البيت األبيض

واشنطن /متابعة الزوراء:
وقعيت دولية اإلميارات العربيية املتحيدة
رسميا ،امس الثالثاء ،معاهدة السالم مع
إرسائيل ،التي وقعت أيضيا اتفاقية إعالن
تأييد السيالم مع البحريين ،وذلك يف البيت
األبيض بحضور الرئييس األمركي دونالد
ترامب.ووقع مين الجانب اإلماراتي ،وزير
الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
عىل االتفاق ،فيما مثل الجانب اإلرسائييل،
رئيس اليوزراء بنيامن نتانياهو.كما وقع
وزيير خارجيية البحريين ،عبيد اللطييف
الزيانيي ،عىل اتفاقية إعالن تأييد السيالم
ميع إرسائيل ،بعد أييام من تأكييد املنامة
توصلهيا إىل اتفياق ميع تيل أبيب.وقيال
الرئيس األمركي ،دونالد ترامب ،يف كلمته

أميام عدد كبير مين املسيؤولن يف البيت
األبيض“ :نحن هنيا من أجل تغير مجرى
التارييخ ..نحين نقيوم بخطيوة تاريخية
بفضل هذه اليدول الثالث ،وذليك من أجل
تعزييز السيالم واالزدهار”.وأوضيح أن
إرسائييل واإلميارات والبحرين سيتتبادل
السيفارات و”سيتتعاون معا بشكل قوي
وستنسق جهودها يف العديد من القطاعات
من السيياحة والتجارة والرعاية الصحية
واألمن”.وأشيار إىل أن هيذه الخطيوة
“ستفتح الباب للمسلمن من حول العالم
لزيارة املسيجد األقىص وإرسائيل”.وشهد
هذا الحدث ،اليذي تم يف الحديقة الجنوبية
للبييت األبييض ،حضور نحيو  700ضيف
من مختلف دول العالم.

( ،)%7٨.1اميا عيدد االصابيات اليكيل:
 ،٢9٨7٠٢بينما عيدد الحاالت التي تحت
العيالج ،5719٠ :يف حين عيدد الحياالت
التي تحيت العناية املركزة ،57٠ :وحاالت
الوفيات اليكيل.٨166 :مين جهته ،اعلن

مدير عام صحة بغداد الرصافة ،الدكتور
عبد الغني الساعدي ،تسجيل  444اصابة
جديدة بفروس كورونا بينها  ٢19اصابة
شخصت خالل الرصد الوبائي.

تفاصيل ص2

العراق يقر التسعرية اجلديدة لإلنرتنت ويعلن
زيادة السعات

بغداد /الزوراء:
اعلنيت وزارة االتصياالت ،اميس الثالثياء ،اقرارهيا
التسيعرة الجدييدة بخصيوص العيروض التشيجيعية
والتنظيمية لتحسين مسيتوى جيودة االنرتنت بعد عدد
مين االجتماعات واملناقشيات املثميرة من قبيل اللجان
التخصصيية يف الرشكة العامة لالتصياالت واملعلوماتية.
واضافيت يف بييان :ان قرار اليوزارة الجديد جياء تزامنا ً
مع توجيهيات رئيس مجلس اليوزراء وبإرشاف مبارش
من وزير االتصاالت أركان الشييباني واملتضمنة رضورة
معالجة الضعيف الحاصل يف شيبكات االنرتنيت وجودة
خدمة االنرتنييت املقدمة اىل املواطنين ،ولغرض تطبيق
اإلجيراءات الكفيلية بتحسين جيودة الخدمية املقدمة
مين خالل تقديم عروض تشيجيعية ليرشكات الي ISPs
ورشكات الهاتف النقال.وتضمن القرار زيادة يف السعات
الدوليية واملحليية املجهزة بنسيب معينة وفيق ضوابط

تنظيمية خاصة بعملية توزيع وبث خدمة االنرتنيت مع
توفر سيعات عالية لتغطية احتياجات رشكات الهاتف
النقيال مع الحفاظ عىل إييرادات الوزارة من أجور البنى
التحتيية لسيعات االتصاالت.وتابعت :ان زيادة سيعات
االتصاالت التيي وفرتهيا وزارة االتصاالت نافيذة ابتدا ًء
من  ،2020/9/15وهي مرشوطية بتوزيعها وإيصالها
اىل املواطنن باالسيعار السيابقة نفسيها دون زيادة او
نقصيان وبتحسين ايجابي ملحيوظ قياسيا ً بالخدمات
املقدمية باالشيرتاك الحايل دون زييادة أي تكاليف مالية
إضافيية تفيرض عيىل كاهيل املواطن.واشيارت اىل :انه
سيوف يتيم اعتمياد التقارير الفنيية الواردة مين هيئة
االعالم واالتصاالت التي تتضمن معلومات تفصيلية عن
جيودة خدمة االنرتنيت الي  SLAاملقدمة من قبل رشكات
مجهيزي الخدمية اليي  ، ISPsوكذليك خدمية االنرتنيت
املقدمة من قبل رشكات الهاتف النقال.

ارتفاع القتلى إىل  114شخصا وانهيار حنو  33ألف بيت

السودان تشكر العراق على مساعداته يف مواجهة كارثة الفيضانات

بغداد /الزوراء:
شيكرت دولية السيودان العيراق
وسيبعة بليدان عربيية عيىل الجهيود
املبذولة وتدفق املسياعدات اإلنسيانية
واملسيتلزمات الطبية والدعم املتواصل
ليدرء آثيار السييول والفيضانيات
وتخفيف حدة اآلثار الناجمة عن هذه
الكيوارث ،فيما ارتفع عيدد القتىل إىل
 114شيخصا ،فضال عين انهيار نحو
 33ألف بيت بشكل كيل.وتقدمت وزارة

الخارجية يف السيودان “ببالغ التقدير
واالمتنان للجهود املبذولة من قبل عدد
من الدول العربية ،ويف مقدمتها مرص
والسعودية واإلمارات والكويت وقطر
والعراق والبحرين وسلطنة عمان”.
وقاليت اليوزارة يف بيان :إنهيا “تتقدم
بباليغ الشيكر والعرفيان لقييادات
وحكومات وشيعوب الدول الشيقيقة
عيىل حرصها الوقوف بجانب الشيعب
السوداني إلجتياز الظرف الدقيق التي

تمر به البالد”.وأشادت الوزارة بالدعم
العربيي املتواصل خاصية عقب بداية
الفرتة االنتقالية بميا يعكس الرشاكة
الحقيقية والحرص العربي عىل تكامل
األدوار ،وإنجياح الفيرتة االنتقاليية
واملسياعدة عيىل مواجهية التحدييات
املرحلية.وأعربت عن تطلعها الستمرار
الدعيم بما يعيزز قدرة السيودان عىل
املواجهة ،وأكدت أنه سييتم استخدام
جميع تلك املساعدات واإلمدادات لدرء

آثيار الفيضانيات والسييول وتخفيف
حدة األرضار وإعادة تصحيح البيئة.
كما أعلنت وزارة الداخلية السيودانية
حصيلية جدييدة لعيدد القتيىل مين
جيراء الفيضانيات ،وكذليك عين عدد
املنيازل املتيررة ،وسيط تحذير من
هطول أمطار.وقاليت وزارة الداخلية
السيودانية يف بييان :إن عيدد قتيىل
الفيضانيات ارتفيع إىل  114شيخصا،
مؤكدة يف الوقت نفسه انهيار نحو 33

ألف بيت بشكل كيل ،وأكثر من  50ألف
بيت بشيكل جزئي.ويأتي هذا التطور
يف وقت يسيتمر التحذير مين احتمال
هطيول أمطار متوسيطة إىل غزيرة يف
عدد من واليات السيودان ،فيما أكدت
وزارة الري اسيتمرار مناسيب النيل يف
االنخفاض.وعادة ما يشيهد السودان
هطول أمطيار غزيرة يف الفرتة املمتدة
بن يونييو وأكتوبر وفيضانات عارمة
سنويا.
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بعد تسجيل  4224إصابة جديدة وشفاء  4214مصابا

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ  299ألفا والوفيات  8166حالة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
الثالثاء ،املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تسجيل  4224اصابة
جديدة و 80حالة وفاة وشفاء 4214
حالة ،حددت دائرتا صحة الرصافة
والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة حصلت
«الزوراء» عىل نسخة منها :ان عدد
الفحوصات املختربية ليوم امس
بلغت  ،22141ليصبح العدد الكيل
للفحوصات ،1948531 :مبينة انه
تم تسجيل  4224اصابة جديدة و80
حالة وفاة وشفاء  4214حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ،)%78.1( 233346 :اما عدد
االصابات الكيل ،298702 :بينما
عدد الحاالت التي تحت العالج:
 ،57190يف حني عدد الحاالت التي
تحت العناية املركزة ،570 :وحاالت
الوفيات الكيل.8166 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغداد الرصافة ،الدكتور عبد الغني
الساعدي ،تسجيل  444اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها  219اصابة
شخصت خالل الرصد الوبائي.

وقال الساعدي يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان «املؤسسات
الصحية يف جانب الرصافة سجلت
 444اصابة جديدة بفريوس كورونا
موزعة كالتايل 219 :حالة شخصت
خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية /قطاع الرصافة  60حالة
 /قطاع االستقالل  10حاالت /
قطاع االعظمية  5حاالت  /قطاع
البلديات الثاني  59حالة  /قطاع
البلديات االول  29حالة  /قطاع
الشعب  22حالة  /قطاع الصدر 34
حالة .
واضاف :ان  225حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية:
مدينة الصدر  71حالة محلة ,524
,554 ,515 ,518 ,545 ,513 ,518
 ,555 ,556 ,522 ,571قطاعات
 /50 ,9 ,55الكرخ  15حالة ضمن
املناطق التالية ,حي الجامعة حالة
واحدة ,الكرخ حالة واحدة ,املنصور
حالتني ,الحرية حالتني ,السيدية
 3حاالت ,الريموك حالة واحدة,
الخرضاء حالة واحدة ,املحمودية
حالة واحدة ,العطيفية حالة واحدة,
حي الجهاد حالتني / ,االعظمية
 8حاالت محلة ,304 ,317 ,314
 ,320الكرسة /الكرادة  5حاالت

محلة  /905 ,919 ,903الحسينية
 4حاالت محلة /223 ,211 ,220
البلديات  8حاالت محلة ,734 ,732
 /744النهروان حالتني  /شارع
فلسطني  16حالة محلة ,502 ,505
 /504 ,503 ,508الكفاح حالة
واحدة محلة  /111باب الشيخ حالة
واحدة محلة  /121املدائن حالتني
 /الشعب  16حالة محلة ,331
 ,345 ,359 ,357 ,333حي اور,

حي البساتني ,البنوك  /الجادرية
حالتني محلة  /911 ,923االمني
 19حالة محلة ,739 ,723 ,733
 /735 ,731 ,745 ,750زيونة 5
حاالت محلة  /719 ,714 ,712حي
النرص حالة واحدة  /حي تونس
حالة واحدة محلة  /330محافظة
ذي قار حالة واحدة النارصية /
الزعفرانية  10حاالت محلة ,954
 /953 ,950 ,962 ,957 ,955بغداد

الجديدة  3حاالت محلة ,711 ,713
 /709الطالبية  5حاالت محلة ,322
 /321 ,332محافظة واسط حالة
واحدة الصويرة  /املشتل  5حاالت
محلة  / ,751 ,767 ,771العبيدي
 5حاالت محلة /734 ,762 ,759
محافظة بابل  3حاالت املسيب,
الحلة  /الغدير حالة واحدة محلة
 /706سبع ابكار حالتني محلة
 / ,340الفضيلية حالة واحدة /

االستكشافات حالة واحدة  /الرشاد
حالة واحدة  /شارع املغرب حالتني
محلة  ,306قرب مدرسة الحريري/
محافظة البرصة حالة واحدة مركز
املحافظة  /محافظة املثنى حالة
واحدة الرميثة  /محافظة ميسان
حالة واحدة املجر الكبري  /محافظة
دياىل حالة واحدة بعقوبة  /خان
بني سعد حالة واحدة /الكفاءات
حالة واحدة محلة  /766سبع
قصور حالة واحدة .
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي
العالج فيما نقلت الحاالت الحرجة
اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل»،
مشريا اىل ان «العدد الرتاكمي
لإلصابات ارتفع اىل  37117تويف
منهم  1205فيما اكتسب الشفاء
 31287ومتبقي قيد العالج .»4625
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد
االجتماع لحمايتهم من االصابة
وتقليل تفيش الوباء».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ
املوقف الوبائي لها مع اعداد وعناوين
الحاالت املشخصة يف مخترباتها
بمرض فريوس كورونا املستجد مع
اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة

العارشة من ليلة االثنني واملعلن عنها
امس الثالثاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان عدد االصابات 784
موزعة كاآلتي :أبو غريب  / 26ابو
دشري  /4االسكان  / 17االعالم /20
البياع  /40التاجي  /43الرتاث /10
الحرية  /20الخطيب  /4الــدورة
الرحمانية
الدولعي/10
/38
 /12السيدية  /16الشالجية /1
الرشطة الخامسة  /6الرشطة
الرابعة  /7الشعلة  /40الصالحية
 /1الطارمية  /12العامرية /29
العطـيـفيـة  /22الغزاليـة /34
القادسيـة  /20الكاظميـة /22
اللطيـفيـة  /12املحمودية /61
املـعالـف  /6املنصور  /19الوشاش
 /1اليوسفية  /11اليـرموك /45
حي الجامعة  /27حي الجهاد /59
حي العامل  /32حي العدل  /23حي
الفرات  /1ســويـب  /6مجمع
املطار  /1ناحية الرشيد  /3جانب
الرصافة  /8محافظة ذي قار /5
محافظة واسط  /1محافظة دياىل
 /1محافطة بابل  /4محافظة
كربالء .3
واضافت  :ان عدد الشفاء،460 :
بينما الوفيات.3 :

جملس النواب خياطب الكاظمي لتصويب أوامر التعيني بالوكالة اليت مشلت
الدرجات العليا واخلاصة
الزوراء  /يوسف سلمـان:
تصاعدت موجة االنتقادات النيابية والسياسية
لقرارات رئيس الوزراء بتعيني رؤساء الهيئات
املستقلة ومناصب الدرجات الخاصة خالل
الساعات املاضيـة ،حيث خاطب مجلس
النواب ،رسميا ،رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،لتصويب االوامر الديوانية
الخاصة بالتعيني بالوكالة التي شملت مناصب

الدرجات العليا والخاصة ،فيما اكدت لجنة
مراقبة تنفيذ الربنامج الحكومي والتخطيط
االسرتاتيجي ان غالبية التعيينات التي صدرت
عن رئيس مجلس الوزراء غري دستورية وغري
قانونية.
وقالت عضو اللجنة ،النائب انعام الخزاعي ،لـ»
الزوراء» :ان « غالبية التعيينات التي صدرت
عن الكاظمي من درجة وكيل وزارة فما فوق

غري دستورية وغري قانونية ،بل خالفت النظام
الداخيل ملجلس الوزراء يف املادة  2منه ،التي
اكدت ان صالحية تعيني الدرجات الخاصة هي
ملجلس الوزراء وليس إىل رئيس مجلس الوزراء
«.
وأضافت ان « بقية التعيينات من وكيل وزارة
فما فوق او رئيس هيئة فيتوجب اصدار قرار
من مجلس الوزراء بالتوصية عىل التعيني وفق

املادة  /80خامسا من الدستور ،ورفع ذلك
اىل مجلس النواب للمصادقة عىل التعيني وفق
املادة  /61خامسا /ب من الدستور» .مبينة
إن « تنشيط عمل الدولة ومؤسساتها املختلفة
يتم من خالل تكليف الشخص املناسب يف
املكان املناسب ال من خالل جر العراق إىل فخ
الدولة العميقة ،ولكن بتشكيل جديد يتالءم مع
مرحلة انتخابية قادمة «.

ووصفت الخزاعي ذلك بأنه « خروج عن تعهدات
رئيس الحكومة باالبتعاد عن املحاصصة ،وهو
خرق جديد يضاف لخروقات حكومية سبق أن
نوهنا عنها مرارا وتكرارا تحت قبة الربملان «.
باملقابل اكدت اللجنة القانونية النيابية ،يف
وثيقة رسمية اطلعت عليها « الزوراء» :ان «
هذه االوامر مخالفة ألحكام البند خامسا من
املادة  80واحكام البند خامسا من املادة 61

من الدستور التي تخترص صالحية التوصية
بالتعيني يف هذه املناصب ملجلس الوزراء حرصا
وليس لرئيس الوزراء» .مبينة ان « صالحية
التعيني يف هذه املناصب حرصا ايضا ملجلس
النواب بعد اقرتاح من مجلس الوزراء».
واوضحت اللجنة ان « االوامر الديوانية خالفت
احكام املادة /2سابعا من النظام الداخيل
ملجلس الوزراء رقم  2لسنة .« 2019

العدد 16053 :
حمافظة نينوى
التاريخ 2020/9/13 :
قسم العقود
م /اعالن مناقصة عامة رقم B 2020 / 30
يعلن ديوان حمافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ
انشاء وتأهيل شبكات الكابل الضوئي يف مدينة املوصل

( ضمـن تخصيصـات الخطة االسـتثمارية االضافيـة لعام 2019
ملحافظة نينوى ) وبكلفة تخمينية ( 950,000,000دينار) تسعمائة
وخمسون مليون دينار عراقي وبمدة تنفيذ (  ) 180يوما.
عـىل مقدمي العطاءات من الـرشكات الراغبني بدخـول املناقصة
مراجعة قسـم العقـود يف ديـوان املحافظة ( خالل اوقـات الدوام
الرسـمي ) وابتـداءا من تاريخ نـرش االعالن ولغايـة نهاية الدوام
الرسـمي ليوم ( )2020/9/22للحصول عىل نسـخة من الوثائق
لقاء مبلغ مقطوع قدره  150,000دينار فقط ( مائة وخمسـون
الف دينار ) غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ،بظرف مغلق
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسـم مقدم العطاء وعنوانه
ويودع يف صنـدوق العطاءات املوجود يف قسـم العقود مرفقا معه
الوثائق واملستمسكات املذكورة يف صفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق يوم االربعاء املوافق  2020/9/23الساعة الثانية عرش ظهرا
وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكـون مؤتمـر ما قبـل الغلق يف السـاعة العارشة مـن صباح يوم
الخميـس املوافـق  2020/9/17لالجابـة عـىل االستفسـارات يف
العنوان املذكور يف وثيقة العطاء.
مع التقدير
نجم عبد الله عبد
محافظ نينوى
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الغامني يؤكد لإلنرتبول متابعة
املطلوبني وجتفيف منابع اإلرهاب

بغداد /الزوراء:
أكد وزير الداخلي�ة ،عثمان الغانمي ،حرص
ال�وزارة ع�ىل متابع�ة املطلوب�ني للقض�اء
وتجفيف منابع اإلرهاب.
وذكر بيان لوزارة الداخلية يف بيان :أن”وزير
الداخلي�ة “عثم�ان الغانمي ،اس�تقبل مدير
إدارة مكافح�ة اإلره�اب والجريمة املنظمة
يف املنظم�ة الدولية اإلنرتبول “كاريل بيالن”،
وبحث معه جملة من املواضيع ذات االهتمام
املشرتك.
وأضاف البيان أن “الجانبني ناقش�ا التعاون
والتنس�يق ب�ني وزارة الداخلي�ة واملنظم�ة
ال�دويل ،بما يس�هم يف تحقي�ق وتعزيز األمن
واالستقرار”.

وأك�د الغانمي ح�رص الوزارة ع�ىل متابعة
املطلوبني للقضاء وتجفيف منابع اإلرهاب.

تعزيز الشراكة مبا يضمن مصاحل الطرفني

تقارب مصري يوناني بشأن قضايا شرق املتوسط
أثينا/ميدل ايست اونالين:
تزدادا العالقات املرصي�ة اليونانية تقاربا
وتتكات�ف الجه�ود مؤخ�را فيم�ا يتعل�ق
بقضاي�ا رشق املتوس�ط بم�ا يضم�ن
مصالحهم�ا املش�رتكة ،خصوص�ا م�ع
تعاظم الخطر الرتكي باملنطقة بعد إعالن
أنق�رة توس�يع عملي�ات التنقي�ب باملياه
ّ
أثينا.وتوج�ه وزي�ر
املتن�ازع عليه�ا م�ع
الخارجية املرصي س�امح ش�كري امس
ً
تلبية لدعوة رس�مية من
الثالث�اء إىل أثينا
نظره اليونان�ي ،حيث يلتقي خاللها بكل
من رئيس�ة الجمهورية ورئي�س الوزراء،
وذلك لتناول س�بل تعزيز التعاون الثنائي
ّ
الدولتني يف شتى املجاالت،
والتنس�يق بني
ُ
التباحث حول القضايا اإلقليمية
فضالً عن
ُ
والدولي�ة ذات االهتم�ام املش�رتك.ورصح
أحم�د حاف�ظ املُتح�دث الرس�مي باس�م
وزارة الخارجي�ة ،بأن�ه م�ن املق�رر أيضا ً
مش�اركة الوزي�ر ش�كري خ�الل الزيارة
يف الدورة ال�� 24ملؤتمر املائدة املس�تديرة
الت�ي تنظمها مجموعة ‘اإليكونوميس�ت’
وال�ذي يتن�اول األوض�اع يف أوروبا ورشق
املتوس�ط.وتأتي زي�ارة ش�كري لليون�ان
بعد توقي�ع القاهرة وأثين�ا مؤخرا اتفاقا
لرتسيم الحدود ،انتقدته بشدة تركيا التي
تقوم بعمليات تنقيب عن الطاقة يف رشق
البح�ر املتوس�ط أثارت توترات م�ع اثينا.
وأغضبت تركيا العام املايض كل من مرص
واليونان بتوقيعه�ا مع حكومة الوفاق يف
طرابل�س ،اتفاقا أمنيا وعس�كريا يقيض
برتس�يم الحدود البحرية ويخ�ول ألنقرة
التدخ�ل عس�كريا يف ليبيا ،وه�و اعتربته
القاهرة تهديدا ألمنها القومي والستقرار
املنطق�ة ككل ،فيم�ا تس�تمر أنق�رة يف
تغذية ال�رصاع الليب�ي املحتدم.وتدين كل
من اليونان وم�رص االنتهاكات الرتكية يف
مياه رشق املتوسط وتعنت أنقرة يف تحدي
املجتمع الدويل لتوس�يع أنش�طة التنقيب
غ�ر القانونية.ومن�ذ أش�هر يتصاع�د
التوت�ر يف رشق املتوس�ط حي�ث ينته�ج
الرئي�س الرتك�ي رجب اردوغان سياس�ة
توسعية وتقع اليونان عىل ّ
خط املواجهة.
واتهم وزي�ر الخارجي�ة اليوناني نيكوس

دندي�اس تركيا بأنها تنته�ك ميثاق األمم
املتحدة ،قائ�ال “تركيا هي الدولة الوحيدة
الت�ي تفتح جبه�ات ح�رب يف كل مكان،
وه�ي الدولة الوحيدة الت�ي تهدد جرانها
بالح�رب ،إذا اختاروا ممارس�ة حقوقهم
القانوني�ة ،إنه�ا تنته�ك بش�كل ص�ارخ
ميث�اق األم�م املتحدة”.بدوره�ا ش�ددت
الخارجي�ة املرصية األس�بوع املايض بعد
التصعيد الرتك�ي يف املنطقة ،عىل رضورة
انته�اج سياس�ة عربية موح�دة وحازمة
عرب مزيد من التنس�يق ب�ني دول املنطقة
ل�ردع أنق�رة ع�ن تدخالته�ا العس�كرية
وتجاوزاته�ا يف مياه املتوس�ط.وأكد وزير
الخارجية املرصي س�امح ش�كري خالل
اجتم�اع اللجن�ة الوزارية العربي�ة املعنية
بالتدخ�الت الرتكي�ة يف ال�دول العربي�ة
برئاس�ة مرص أن املمارس�ات والتدخالت
الرتكي�ة “الس�افرة” يف العديد م�ن الدول
العربي�ة تمثل أه�م التهديدات املُس�تجدة
الت�ي تواجه األم�ن القوم�ي العربي.وأكد
وزي�ر الخارجي�ة املرصي خ�الل اجتماع
اللجنة الوزارية العربية املعنية بالتدخالت
الرتكية يف الدول العربية برئاسة مرص ،أن
املمارسات والتدخالت الرتكية “السافرة”
يف العدي�د م�ن ال�دول العربي�ة تمثل أهم
التهدي�دات املُس�تجدة الت�ي تواجه األمن
القومي العربي.واس�تعرض شكري خالل
االجتم�اع “املمارس�ات اله ّدام�ة للنظ�ام
الرتكي الحاكم يف ع�دد من الدول العربية،
وبم�ا يُرس�خ لالنقس�امات املجتمعي�ة
والطائفي�ة يف املنطقة”.وق�ال مس�ؤول
السياس�ة الخارجية يف االتح�اد األوروبي
جوزي�ب بوري�ل امس الثالث�اء ،إن عالقة
التكتل برتكي�ا تمر بلحظ�ة فارقة ،داعيا
أنق�رة إىل الرتاج�ع عن نزاع ب�رق البحر
املتوسط واحرتام حقوق اإلنسان.
وأض�اف بوريل أمام الربمل�ان األوروبي أن
العالق�ات “تمر بلحظة فارق�ة يف التاريخ
وستس�ر يف اتجاه ما أو يف عكسه اعتمادا
عىل ما سيحدث يف األيام املقبلة”.
وم�ن املق�رر أن يجتم�ع زعم�اء االتحاد
األوروب�ي األس�بوع املقبل لبحث مس�ألة
االنتهاكات الرتكية يف املتوسط.
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جملس الوزراء يوجه بتشكيل فريق برئاسة وزير التخطيط
الستكمال بيانات املوظفني
بغداد /الزوراء:
وجه مجلس الوزراء ،بتشكيل فريق برئاسة
وزي�ر التخطيط ملعالجة واس�تكمال بيانات
موظف�ي الدول�ة ،فيم�ا ب�إدراج م�روع
اس�تبدال القناة املفتوحة مل�اء البرصة (قناة
البدع�ة) اىل قناة أنبوبي�ة ضمن خطة وزارة
املوارد املائية ..2020
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي ملجلس ال�وزراء يف
بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» :ان رئي�س مجلس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،ترأس الجلسة
االعتيادي�ة ملجل�س ال�وزراء ،تم�ت خاللها
مناقش�ة جملة م�ن القضاي�ا واملوضوعات
املدرجة ضمن جدول أعماله.
واس�تعرض وزير الصحة والبيئة ،بحسب
البي�ان ،آخر مس�تجدات جائحة كورونا يف
الع�راق ،وجه�ود وزارت�ه يف مج�ال تقديم
الخدم�ات الطبي�ة للم�رىض املصاب�ني،
وإجراءاتها يف توفر املستلزمات العالجية،
وجه�ود ال�وزارة يف مواصل�ة برام�ج
التوعي�ة الوقائية بالتنس�يق م�ع عدد من
املؤسسات.
كم�ا ق� ّدم وزي�ر الكهرباء رشحا ع�ن إنتاج
الطاقة الكهربائية ،ورفع مس�توى إنتاجها،
ومعالج�ة املش�اكل الت�ي تع�رتض خطوط
اإلنت�اج ،وإجراءاته�ا يف مج�ال الصيان�ة
واإلنتاج.

وبع�د مناقش�ة املوضوع�ات املدرجة ضمن
ج�دول األعم�ال ،أص�در مجل�س ال�وزراء
القرارات اآلتية:
أوال /تأيي�د مجل�س الوزراء ملق�رتح قانون
التعدي�ل األول لقان�ون الهيئ�ة العراقي�ة
لالعتم�اد ذي الرق�م  78لس�نة  ،2017مل�دة
خمس سنوات وتموّل ذاتيا ً بعد ذلك.
ثاني�ا /إق�رار مح�ر وزارة التخطي�ط
والتوصي�ات الخاص�ة باألم�ر الديواني رقم

 45لس�نة  ، 2018الخاص�ة بمش�اريع
املستشفيات.
ثالثا /املوافقة عىل :
 -1قي�ام وزارة التخطي�ط ب�إدراج مروع
اس�تبدال القناة املفتوحة مل�اء البرصة (قناة
البدع�ة) اىل قن�اة أنبوبية ملس�افة 238كم،
ضمن خطة وزارة املوارد املائية لعام،2020 /
بكلفة إجمالي�ة مقداره�ا (2925000000
) دوالر ،فقط ملياران وتس�عمائة وخمس�ة

وعرون مليون دوالر ،تش�مل نسبة ()%10
م�ن قيمة العم�ل كمبل�غ احتياط ،ونس�بة
اإلرشاف وكلف االس�تمالكات والتعويضات
عن املغروسات يف حال تغير املسار.
 -2قي�ام وزارة املالي�ة بتمويل وزارة املوارد
املائية بمبلغ ( )5ملي�ارات دينار بما ال يزيد
ع�ن نس�بة ( )12/1للنفق�ات التش�غيلية
للمروع املذك�ور يف الفق�رة ( )1آنفا ،عىل
وفق امل�ادة ( )13م�ن قان�ون اإلدارة املالية
االتحادية ( 6لسنة  )2019املع ّدل.
وج�رى خ�الل الجلس�ة مناقش�ة موضوع
بيانات موظفي الدول�ة واملقرتحات الكفيلة
بإزالة املعوقات بشأن تنظيمها.
وق�د وجّ ه رئي�س مجلس الوزراء ،بتش�كيل
فري�ق برئاس�ة وزي�ر التخطي�ط ،يض�م يف
عضويته كال من:
 مستشار رئيس الوزراء. ممثل عن ديوان الرقابة املالية. مدير عام الجهاز املركزي لإلحصاء. ممثل عن وزارة التجارة. ممث�ل ع�ن وزارة العم�ل والش�ؤوناالجتماعية.
 ممث�ل ع�ن كل م�ن وزارت�ي الداخلي�ةوالدفاع.
يتوىل الفريق تقديم آلية ملعالجة واس�تكمال
بيانات موظفي الدولة.

حصة الدول العربية بلغت حنو مليون ونصف

جائحة كورونا تواصل التفشي حمققة أكثر من  29مليون إصابة يف  213دولة
بغداد /متابعة الزوراء:
أودى ف�روس كورن�ا بحي�اة
 933,150ش�خصا ً يف دول العالم،
فيما تبلغ حصيل�ة أعداد املصابني
املعلن عنها نحو  29مليونا ً و 467
أل�ف إصابة مؤك�دة ،تع�اىف منهم
اكث�ر م�ن  21مليون�ا و  292الف
مريض.
وتواص�ل جائحة كورونا تفش�يها
يف  213دول�ة وإقليم�ا ومنطق�ة
ح�ول العال�م ،حيث اكتش�ف نحو
 243أل�ف إصابة جدي�دة ،وأوقعت
خالل ال� 24س�اعة األخرة لنفس
الي�وم  4,374حال�ة وفاة ،حس�ب
موقع “وورلد ميرت” املختص بآخر
إحصاءات الجائحة حول العالم.
وبين�ت االحص�اءات ان ال�دول
الخمس التي س�جلت اعىل حصيلة
وفي�ات خالل يوم واح�د يف العالم،
كانت ع�ىل الت�وايل كل م�ن ،الهند
( 1,054وف�اة) ،والواليات املتحدة
االمريكية ( 480وف�اة) ،والربازيل
( 454وف�اة) ،واالرجنت�ني (315
وفاة) ،والفلبني ( 258وفاة).
وأشارت إىل ان الدول الخمس عامليا
الت�ي س�جلت امس اع�ىل حصيلة
اصاب�ات جديدة خالل ي�وم واحد،

فه�ي ع�ىل الت�وايل كل م�ن ،الهند
( 81,911إصاب�ة) ،والوالي�ات
املتح�دة االمريكي�ة (38,072
اصاب�ة) ،والربازي�ل (19,089
إصاب�ة) ،واألرجنت�ني (9,909
إصاب�ات) ،وفرنس�ا (6,158
إصابة).
كما أوضحت اإلحصاءات ان الدول
الخم�س الت�ي تعترب حت�ى صباح
ام�س الثالث�اء األكثر تأث�را جراء
الجائح�ة حالي�ا يف العال�م ،وذل�ك
م�ن حي�ث الحصيل�ة اإلجمالي�ة
الع�داد الوفي�ات ،ه�ي كل م�ن
الوالي�ات املتح�دة االمريكية (199
ال�ف وفاة) ،والربازي�ل (132,117
وفاة) ،والهن�د ( 80,808وفيات)،
واملكس�يك ( 71,049وف�اة)،
وبريطانيا ( 41,637وفاة).
وس�جلت دول الوط�ن العربي 12
َ
ألفا و 557إصابة جديدة بفروس
“كوفي�د ”19 -؛ ليص�ل إجم�ايل
اإلصاب�ات عرب ًي�ا إىل مليون و441
ً
ألفا و 815حالة ،بينما تويف ،أمس

الثالثاء 204 ،حاالت من املصابني،
ليصب�ح إجم�ايل الوفي�ات ً 26
ألفا
و 359حالة.
وعربيا أيضا ،احتلت الكويت املركز

الثال�ث خليجي�ا ً وعربي�ا ً واملرك�ز
الس�ابع عامليا ً يف نس�بة اإلصابات
قياس�ا ً لعدد الس�كان ،وفق مؤرش
«وورل�د مي�رت» ال�ذي يرص�د عىل
مدار الس�اعة اإلحصاءات املتعلقة
بالفروس عىل مستوى العالم.
ووفقا ً ملؤرش عدد اإلصابات بالنسبة
ل�كل مليون نس�مة من الس�كان،
فقد سجّ لت الدول الخليجية تقدما ً
يف التصنيف حيث جاءت دولة قطر
كأول دولة يف العالم بنسبة 43358
إصابة لكل مليون نس�مة ،يف حني

ج�اءت مملكة البحري�ن ثانيا ً عىل
مستوى العالم بنسبة .35209
ويف إي�ران ،أعلنت املتحدثة باس�م
وزارة الصح�ة اإليراني�ة ،س�يما
س�ادات الري ،أم�س الثالث�اء،
تسجيل  140وفاة و 2705إصابات
جدي�دة بف�روس كورون�ا خ�الل
الس�اعات ال� 24املاضية ،مش�رة
إىل أن ه�ذه األرق�ام رفع�ت الع�دد
اإلجمايل للوفيات إىل  23ألفا ً و453
حال�ة واإلصاب�ات إىل  407آالف
و 353ش�خصاً ،م�ن بينهم 3811

إصابة حرجة.
وبحس�ب ترصيح�ات الري ،خالل
مؤتمره�ا الصحايف اليوم�ي ،فإن
ع�دد املتعاف�ني م�ن امل�رض أيضا ً
ارتف�ع إىل  349ألفا ً و 984مريضاً،
مش�رة إىل إج�راء بالده�ا ثالث�ة
ألف�ا و 891فحص�ا ً
ً
مالي�ني و613
خاص�ا ً بتش�خيص كورونا الجديد
من�ذ التاس�ع ع�ر م�ن فرباير/
ش�باط امل�ايض ،عندم�ا أعلن�ت
الس�لطات اإليراني�ة تس�جيل أوىل
اإلصابات بالفروس.

استطالع حول مسار االنتخابات يفجر مفاجأة جديدة لصالح ترامب

األغلبية يهتمون باألمن واالستقرار ومكافحة اجلرمية أكثر من وباء كورونا
واشنطن /متابعة الزوراء:
رس�ائل الرئي�س األمركي دونال�د ترامب
ح�ول وقف تموي�ل الرطة وع�دم إدانة
العن�ف تصي�ب نائ�ب الرئي�س الس�ابق
واملرش�ح لالنتخابات الرئاسية جو بايدن
يف مقتل ...هكذا ح�ذر الديمقراطيون من
أن بايدن س�يواجه خس�ارة مؤكدة إذا لم
يعالج ه�ذه القضايا ،ب�ل إن املحيطني به
قالوا إنه قد تأخر فعال يف هذا امللف.
ه�ذه املخ�اوف فجره�ا اس�تطالع للرأي
أجرت�ه “نيوي�ورك تايم�ز” ،أظه�ر أن
األغلبي�ة يهتم�ون باألم�ن واالس�تقرار
ومكافحة الجريمة أكثر من وباء كورونا،
وأن األفضلي�ة يف هذا االس�تطالع اتجهت
باألغلبية لصالح ترامب حتى بني الناخبني
الديمقراطيني.
وأظه�ر أح�دث اس�تطالع أجرت�ه New
 York Times / Siena Collegeأن
ج�و باي�دن يق�ود الرئيس ترم�ب يف أربع
واليات متأرجحة مهمة ،لكن االس�تطالع
أظه�ر ً
أيضا كيف يمك�ن أن يخرس بايدن
االنتخابات.
وإذا كانت الحملة عبارة عن استفتاء عىل
ف�روس كورونا ،فم�ن املحتمل أن يخرس
ترام�ب .فقد عانت الوالي�ات املتحدة أكثر
م�ن أي دول�ة غنية أخ�رى تقري ًب�ا .وعند

بداي�ة تفيش امل�رض الجديد ه�ذا الصيف
ارتف�ع تقدم باي�دن إىل ما يق�رب من 10
نقاط مئوية.
لك�ن القضي�ة األخرى الت�ي هيمنت عىل
األخبار يف األشهر األخرة أكثر تعقي ًدا من
الناحية السياس�ية ،وهي مزيج من عنف
الرطة والظلم العنرصي واالحتجاجات

العنيف�ة وتزاي�د الجريم�ة يف العدي�د من
املدن .هذه القضايا لديها القدرة عىل إيذاء
كل م�ن ترامب وبايدن ،بط�رق مختلفة،
وحت�ى اآلن ل�م ينج�ح باي�دن يف إرس�ال
رس�الة مقنع�ة للناخب�ني تحم�ي نقاط
ضعفه.
وربما كانت النتيجة األكثر إثارة للدهش�ة

من االس�تطالع هي ما يأت�ي :يف الواليات
األرب�ع املتأرجح�ة  -مينيس�وتا ونيف�ادا
ونيوهامبش�اير وويسكونسن -قال عدد
أك�رب من الناخب�ني ،إن “معالجة القانون
والنظام” كان�ت قضية حملة أكثر أهمية
بالنس�بة لهم من معالجة جائحة فروس
كورونا”.

وللوهل�ة األوىل قد يبدو أن مخاوف النظام
والقانون هذه تس�اعد باي�دن ،حيث يثق
ع�دد أكرب من الناخب�ني يف أنه يقوم بعمل
أفض�ل يف العديد من القضاي�ا ذات الصلة
 بم�ا يف ذلك جرائم العن�ف وتوحيد البالدوالتعام�ل م�ع االحتجاج�ات  -لكن األمر
ليس بهذه البساطة.
وتق�ول الصحيف�ة :لق�د اتخ�ذ معظ�م
األمركي�ني قراراته�م بالفع�ل بش�أن
االنتخاب�ات وإجاباته�م ع�ن أس�ئلة
االس�تطالع حول املرشح الذي يثقون فيه
يف قضايا محددة ت�كاد تكون بال معنى يف
هذه املرحلة ،لكن القضية األكرب هي كيف
يشعر الناخبون املرتددون وغر امللتزمني.
وتتابع :هنا تكمن مشكلة بايدن خصوصا
فيم�ا يتعلق بالقضاي�ا العام�ة للجريمة
والرط�ة ،ويبدو أن لدي�ه مجموعة أكرب
م�ن املؤيدي�ن الناعمني وهم األش�خاص
الذي�ن يمك�ن أن يغ�روا رأيه�م وينقلبوا
لصالح ترامب ،حيث هناك بالتأكيد الكثر
من الداعمني لبايدن والذين يشعرون بقلق
بش�أن الجريمة .وه�ذه املخاوف تش�مل
الفئ�ة التي يعتم�د عليها وه�م الناخبون
السود والالتينيون والبيض.
ويف الواق�ع ،ل�دى باي�دن ط�رق محتملة
ملعالج�ة نقاط الضعف ه�ذه ،حيث يقول

أغلبي�ة املس�تطلعني إنه�م يعتق�دون أنه
يدع�م وقف تمويل الرطة  -وهو موقف
رفضه بايدن ،لكن من الواضح أنه لم يكن
ً
واضحا بما فيه الكفاية.
وب�دا أن الغم�وض يف “وق�ف تموي�ل
الرط�ة” ،وم�ا إذا كان ذلك يعن�ي إلغاء
أو تقلي�ل تموي�ل الرطة ،ه�و جزء من
التح�دي ال�ذي يواجه�ه حاليا .كم�ا قال
غالبية املش�اركني يف االستطالع إن بايدن
“لم يفعل ما يكفي إلدانة أعمال الش�غب
العنيف�ة” ،حتى إن  27يف املئة من مؤيديه
قدموا هذه اإلجابة.
ويف االنتخاب�ات ،كل حملة سياس�ية هي
مزي�ج م�ن الهج�وم والدف�اع .بالنس�بة
لباي�دن ،هن�اك ط�رق واضح�ة ملواصل�ة
الهج�وم  -ح�ول الف�روس ،وج�دول
أعم�ال باي�دن االقتصادي ،وإث�ارة ترمب
للعنرصية وتحريضه عىل الفوىض يف أثناء
االحتجاجات.
لك�ن دوام�ة القضاي�ا املعقدة ح�ول تلك
االحتجاجات ،بما يف ذلك العنف ومستقبل
الرطة ،تخلق ً
أيضا املش�اكل لبايدن ولم
يق�م بحلها بع�د ،وهذه أحد أس�باب عدم
تحول الحملة إىل مس�ار كان يبدو ممكنا
ه�ذا الصي�ف .فهل تأخ�ر باي�دن يف إدانة
العنف؟
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الداخلية تعد بفتح باب التطوع يف حال
توفر الدرجات الوظيفية
بغداد /الزوراء:
وعدت وزارة الداخلية بفتح باب التطوع
يف حال توفر الدرجات الوظيفية لها.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة
منه« :انترش خرب حول فتح باب التطوع
عىل مالك وزارة الداخلية بصفة رشطي
عىل مالك الرشطة االتحادية ،نود ان ننوه
ان ال صحة لهكذا خرب ،ونهيب باملواطنني
الحذر من الصفحات املشبوهة وعدم
تقديم أي بيانات او ملء استمارات غري
رسمية».

وأضاف انه «ويف حال وجود درجات
وظيفية وفتح باب التطوع عىل مالك
وزارة الداخلية فسيتم نرش خرب قبل
موعد االعالن بعدة أيام ،وعن طريق
املوقع االلكرتوني الرسمي لوزارة
الداخلية وموقع مديرية ادارة التطوع
االلكرتوني الرسمي فقط وحرصا
 /https://moi.gov.iqو https://
 .« moi-jobs.iq/index.phpكما
خصصت الداخلية رقم هاتف ملديرية
إدارة التطوع {.}07733336711

القبض على داعشيني شاركا يف جمزرة
البومنر
بغداد /الزوراء:
أعلن جهاز األمن الوطني ،امس الثالثاء ،القبض عىل عنرصين من داعش اإلرهابي
أرشفا عىل مجزرة البو نمر يف األنبار.
وقال الجهاز ،يف بيان تلقته «الزوراء» :إنه “تم القبض عىل اثنني من عنارص داعش
االرهابية املنتمني لوالية الفلوجة ويعملون بما يسمى ديوان الجند بصفة أمنيني”.
وأَضاف أن “املعتقالن اعرتفا باإلرشاف عىل مجزرة البو نمر الذي ُقتل فيها قرابة خمسني
مواطنا ً عالوة عىل االبالغ عن الكثري من منتسبي االجهزة األمنية لغرض تصفيتهم”.

طورت منطقة االورفلي بالكامل

www.alzawraapaper.com

حسمت مسألة املقاعد الشاغرة ضمن خطة الدراسات العليا

الرتبية تكشف عن نيتها إجراء دور ثالث لطلبة السادس اإلعدادي
بغداد /الزوراء:
أفادت وزارة الرتبية ،امس الثالثاء ،بوجود نية
العتماد دور ثالث لطلبة السادس االعدادي
مراعاة لوضع الطلبة غري املمتحنني والراسبني
وتأثري جائحة كورونا يف العملية الرتبوية ،بينما
نفت ترسيب اسئلة مادة الرياضيات للفرع
االحيائي .من جانب اخر ،اعلنت الوزارة موافقة
الوزير عيل حميد الدليمي عىل مناقلة املقاعد
الشاغرة بذات االختصاص ضمن خطة الوزارة
للعام الدرايس .2021 – 2020
وقال مدير العالقات واالعالم بالوزارة ،هيثم
العزاوي ،يف ترصيح صحفي :إن “االمتحانات
الوزارية لطلبة السادس االعدادي تسري بشكل
طبيعي ،وال توجد اي مؤرشات تبني وجود
ترسيب ألسئلة مادة الرياضيات بالنسبة للفرع
االحيائي”.
واكد العزاوي ان “الوزارة تعمل عىل متابعة
االمتحانات ميدانيا منذ انطالقها حتى اآلن من
خالل اللجنة الدائمة لالمتحانات”.
من جانبه ،اشار معاون مدير التقويم

الصحة تباشر محلة لتلقيح التالميذ اجلدد ضد األمراض املعدية
بغداد /الزوراء:
أعلنت دائرة صحة الرصافة ،امس
الثالثاء ،عن اطالق اكرب حملة
لتلقيح التالميذ الجدد يف املراكز
الصحية ،داعية األهايل اىل االلتزام
ألبنائهم
التلقيحي
بالجدول
إلكسابهم املناعة من االمراض
املعدية.
وقال مدير صحة الرصافة ،عبد

بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس الثالثاء ،عن
شمول جميع مناطق العاصمة بغداد
بحمالت الوعي البلدي التي تنفذها يوميا ً
من خالل شعب االعالم والوعي البلدي
ضمن دوائرها املختلفة ،ال سيما البلدية
املنترشة يف عموم العاصمة
وقالت األمانة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن “مالكاتها املذكورة قامت
بحمالت صباحية ومسائية هدفها رفع
الوعي البلدي لدى املواطنني من خالل
حثهم عىل االلتزام بأوقات وامكنة رمي
النفايات”.
وأضاف البيان أن “الحمالت تضمنت
كيفية الحفاظ عىل الصحة العامة عرب
الندوات والفولدرات التوعوية واالرشادية

إعادة إرسالية مواد غذائية وضبط عجالت
خمالفة يف طريبيل واملنذرية
بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس الثالثاء ،عن تمكن السلطة الكمركية يف مركز كمرك
طريبيل الحدودي من اعادة اصدار مواد غذائية (كجب  +مايونيز  +خل  +صلصة)
مستورد كونها محملة عىل سيارة مكشوفة وغري مربدة خالفا ً للضوابط والتعليمات
النافذة .واضافت يف بيان تلقته «الزوراء» :إنه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق
املخالفة واعادة إصدارها وحسب قانون الكمارك رقم  23لسنة  1984النافذ وبمشاركة
الجهات ذات العالقة».بينما اعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس الثالثاء ،ضبط ()15
عجلة محملة ببضاعة تم التالعب بوصلها الرضيبي مما سبب هدرٱ باملال العام يف منفذ
املنذرية الحدودي.وذكر بيان للهيأة انه «تم ضبط ( )15عجلة محملة بمادة (أواني
سفري بالستك) تم التالعب بوصلها الرضيبي واملنجزة معاملتها من قبل وكيل االخراج
الكمركي».وأضاف ان «شعبة البحث والتحري يف هيأتنا وخارج الحرم الكمركي تمكنت
من ضبط العجالت وتدقيق معاملتها الكمركية تبني أن هنالك تالعبا يف الوصل الرضيبي
للبضاعة وبفارق رسوم كمركية بمبلغ ( 2مليون و  658ألف دينار عراقي) ،وهذا
التالعب سبب هدرا وتجاوزا عىل املال العام».واشار اىل انه «تمت إحالة ما تم ضبطه
وفق محرض أصويل إىل مركز رشطة كمرك املنذرية لغرض عرضها أمام أنظار قايض
التحقيق املختص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها وبحق املقرصين املنجزين
للمعاملة الكمركية خالفا للضوابط والتعليمات النافذة».

واالمتحانات بوزارة الرتبية ،نعمة حربي ،اىل
ان “املديرية تنفذ جوالت مكثفة عىل املراكز
االمتحانية يوميا ،وهناك تنسيق عال مع
مدراء املراكز االمتحانية ملتابعة تنظيم عمليات

تصحيح الدفاتر االمتحانية وتدقيقها واكمالها
بشفافية ودقة عالية”.
من جانب اخر ،اعلنت وزارة الرتبية ،الثالثاء،
موافقة الوزير عيل حميد الدليمي عىل مناقلة

الغني الساعدي ،يف بيان اطلعت
عليه «الزوراء» :ان “مئات الفرق
يف املراكز الصحية بارشت اوسع
حملة لتلقيح االطفال وتحصينهم
من االمراض املعدية ومضاعفاتها
الخطرية” ،داعيا “االهايل اىل االلتزام
بالجدول التلقيحي ألطفالهم
إلكسابهم املناعة خصوصا يف ظل
جائحة كورونا”.

واضاف ان “الفرق الصحية نفذت
خطتها بفحص التالميذ الجدد
املسجلني يف املدارس االبتدائية
ورياض االطفال استعدادا للعام
الدرايس الجديد” ،مبينا ان
“الفحوصات شملت الحالة الصحية
والنفسية والتغذوية الكتشاف
االٔمراض مبكرا وتقديم الخدمات
العالجية الالزمة يف املراكز او

إحالتها اىل املستشفيات العامة”.
ولفت الساعدي اىل “استمرار
املالكات الصحية بمتابعة املراكز
االمتحانية لطلبة السادس االعدادي
من ناحية ارتداء الكمامات وقياس
حرارة الطلبة واملدرسني للحد
من انتشار كورونا ،والحث عىل
التوعية ومتابعة االجراءات الوقائية
واالحرتازية والتباعد منعا من

انتشار الجائحة”.
من جانب اخر ،أطلقت وزارة
مخصصات
والبيئة
الصحة
الخطورة لرشيحة من الخريجني.
ووجه وزير الصحة والبيئة ،حسن
التميمي ،بإطالق رصف مخصصات
الخطورة الـ  % 30لخريجي كليات
العلوم والعلوم التطبيقية أو ما
يعادلها استنادا اىل القانون.

نفذ عملية أمنية جنوب املوصل
عمليات كربالء :أبواب احملافظة مفتوحة
احلشد ينطلق باليوم الثالث من عملية الفتح أمام الزائرين خالل زيارة األربعني

املُبني يف األنبار

بغداد /الزوراء:
انطلقت قطعات الحشد الشعبي املتمركزة يف
قاطع العمليات لليوم الثالث عىل التوايل ضمن
عملية الفتح املُبني باتجاه عدد من االهداف
االستخبارية يف صحراء االنبار الغربية.
وقال قائد عمليات االنبار للحشد قاسم مصلح
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه “شهدت
العملية تدمري ( )3مضافات لداعش والتي كانت
تحتوي عىل كميات كبرية من العبوات واالحزمة
الناسفة ،اضافة اىل العثور عىل مستمسكات
ثبوتية وارقام عجالت تستخدم لتنقل عجالتهم
وإيهام القوات االمنية”.
واضاف مصلح ان “عملية الفتح املُبني قطعت
خط امداد العدو وكشفت طرق نيسمية كان
يستخدمها داعش للتنقل يف الصحراء” .مؤكدا

ان “اليوم الثالث شهد تمشيط مساحات كبرية
من الصحراء ودهم وتفتيش عدد من القرى
واالودية لضمان أمن واستقرار محافظة
االنبار”.
بينما نفذت قوة من الحشد الشعبي والجيش،
امس الثالثاء ،عملية امنية جنوب املوصل.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن “قوة مشرتكة من الفوج األول يف
اللواء  33بالحشد الشعبي ومكافحة املتفجرات
وطبابة الحشد والجيش نفذت ،صباح امس،
عملية امنية لدهم وتفتيش قرية الرصيف
وغرب قرية عني الحارة وناحية الشورى وقرية
ام املحاحري والشورتان جنوب املوصل”.
وأضاف البيان أن “العملية تهدف إلدامة االمن
يف تلك املناطق”.

اإلطاحة مبسؤول مشاجب داعش يف كركوك
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات التابعة لوزارة
الداخلية ،امس الثالثاء ،عن إلقاء القبض
عىل مسؤول مشاجب قاطع الرياض بـ”
داعش” يف محافظة كركوك.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه “من خالل ورود معلومات
استخبارية عن وجود أحد اإلرهابيني
البارزين يف مايسمى والية كركوك ،حيث تم
تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة
االستخبارات املتمثلة باستخبارات الرشطة
االتحادية يف وزارة الداخلية”.
وأضافت أنه “بعد نصب كمني محكم له تم

القبض عليه وهو مطلوب وفق أحكام املادة
 4إرهاب النتمائه لعصابات داعش اإلرهابية
والذي عمل مسؤول مشاجب مايسمى
قاطع الرياض والية كركوك”.
وأكدت الوكالة أنه “من خالل التحقيقات
األولية معه اعرتف بانتمائه لتلك العصابات
اإلجرامية باملنصب أعاله ،ولديه اثنان من
اوالده تم تجنيدهما من قبله ضمن عصابات
داعش احدهم تم قتله واآلخر تم القبض
عليه من قبل مفارز وكالة االستخبارات”،
مبينة أنه “تم تدوين أقواله واحالته للقضاء
إلكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه
العادل”.

من شرائح وفئات خمتلفة

الكشف عن مليوني طلب للحصول على أراض ووحدات سكنية يف بغداد
بغداد /الزوراء:
تعتزم محافظة بغداد توفري البنى التحتية
للوحدات السكنية ضمن القانون رقم 70
لسنة  ،2019مفصحة عن وجود اكثر من
مليوني طلب للحصول عىل الوحدات السكنية
واالرايض .
وقال مدير بلديات املحافظة ،يارس القرييش،
يف ترصيح صحفي :إن “بغداد وفرت االرايض
لبناء املدن السكنية بموجب القرار رقم 70
لسنة  2019الخاص بتوزيع االرايض بني جميع
الفئات الراغبة بالحصول عليها سواء كانوا
موظفني او كسبة او من ذوي االحتياجات
الخاصة” ،مشريا اىل ان “القرار يتضمن توفري
البنى التحتية لهذه الوحدات”.
وأضاف القرييش أن “العاصمة قامت منذ وقت
مبكر بتخصيص األرايض بموجب هذا القرار
لبناء مدينتني سكنيتني ،وهي عيل الوردي يف
قضاء النهروان بمساحة  36الف دونم قرب

املقاعد الشاغرة بذات االختصاص ضمن خطة
الوزارة للعام الدرايس .2021 – 2020
وذكر بيان للوزارة ان «مديرية اإلجازات الدراسية
التابعة للمديرية العامة للعالقات الثقافية،
اصدرت تعليمات وزارية بشأن مناقلة املقاعد
الدراسية ضمن خطة الوزارة للدراسات العليا
لعام  ، 2021 - 2020إذ تنص تلك التعليمات
بأن يكون موعد املناقلة ابتدا ًء من يوم الثالثاء
املوافق  15أيلول الجاري ،ويستمر لغاية نهاية
الدوام الرسمي ليوم الخميس الـ  17من ذات
الشهر».
وأضاف البيان «أما بالنسبة للمديريات العامة
للرتبية يف جميع املحافظات ،فستكون مناقلة
املقاعد يف ما بني خططهم حسب املقاعد
الشاغرة ،إذ يكون التقديم عن طريق املديرية
نفسها حرصاً .أما مسألة املناقلة للمديريات
العامة للرتبية يف ديوان الوزارة فستكون فيما
بينهم وضمن خططهم والتقديم يكون عن
طريق مديرية االجازات الدراسية».

أطلقت خمصصات اخلطورة لشرحية من اخلرجيني

أمانة العاصمة تنفذ محالت توعوية يف
مجيع املناطق

والزيارات التي تجريها اىل املدارس
واألسواق وغريها من الفعاليات االخرى
املختلفة”.
من جانب اخر ،اعلنت أمانة بغداد ،امس
الثالثاء ،عن تطوير منطقة االورفيل ضمن
مدينة الصدر بالكامل.
وذكر بيان لألمانة ان «مالكاتها يف دائرة
املشاريع اكملت اعمال التطوير واالكساء
يف منطقة االورفيل املحلة  555ضمن
مدينة الصدر رشق العاصمة «.
وأضاف البيان ان «أعمال التطوير
تضمنت قشط واعادة االكساء لكل ازقة
املحلة وبمساحة تقدر بـ  90الف مرت
مربع من االسفلت وبسمك  5سم ،وبفرتة
عمل قياسية تم انجاز العمل وادخال
املحلة الخدمة بالكامل».
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بسماية ،والطارق يف قضاء ابو غريب بمساحة
 11الف دونم” ،مشريا إىل أن “االرايض التي

فرزت حتى االن توفرت بموجبها  400الف
قطعة ارض كافية ألسكان مليوني نسمة”.

ولفت القرييش اىل “وجود اشكالية بتوفري البنى
التحتية لهذه الوحدات نظرا لكلفتها العالية»،
مفصحا عن «مقرتح رفعته املحافظة اىل
مجلس الوزراء يتضمن احالة موضوع البنى
التحتية اىل مستثمر يقوم بتوفريها مقابل
تخصيص واحد باملئة من مساحة االرض له،
او ان ُتخصص له اقساط من املبالغ التي يتم
اخذها ممن حصلوا عىل الوحدات السكنية
ضمنها”.
واكد ان “العاصمة تواجه اشكالية بتوفري
االرايض نظرا لعدم قيام الجهات املالكة لالرايض
بتخصيصها لبلديات بغداد” ،منبها اىل انه “منذ
العام  2003لغاية العام  ،2016تم توزيع عرشة
االف قطعة أرض لرشائح مختلفة تقدمت
بطلبات للحصول عىل هذه االرايض ،بيد ان لدى
املحافظة حاليا مليونني و 300الف طلب من
رشائح وفئات مختلفة ترغب بالحصول عىل
اراض ووحدات سكنية”.

بغداد /الزوراء:
أوضحت قيادة عمليات محافظة كربالء ،امس الثالثاء ،موقف الخطط بخصوص
الزيارة األربعينية املقبلة ،مشريا ً إىل أن أبواب املحافظة مفتوحة أمام الزائرين.
وقال الناطق باسم قيادة عمليات كربالء ،العميد فاهم الكريطي ،يف ترصيح صحفي:
تم إعداد الخطط الالزمة لتأمني زيارة أربعينية اإلمام الحسني (ع) ،وبإرشاف مبارش
من قائد عمليات كربالء ،اللواء الركن عيل الهاشمي ،لحماية الزائرين.
وأضاف :أن الخطة شملت نرش القوات األمنية املشاركة ،يوم الخامس من شهر صفر،
كما تمت تهيئة ساحات من ثالثة محاور ،بغداد وبابل والنجف من قبل محافظ
كربالء ،وبإرشاف القوات األمنية لحمايتها .مشريا اىل تشكيل لجنة مشرتكة من قيادة
العمليات واملحافظة ،لغرض التنسيق وإرسال جهد الدولة من العجالت التابعة لوزارة
النقل والتجارة والدفاع لغرض نقل الزائرين.
ودعا املواطنني إىل االلتزام بالعجالت املخصصة لتقلهم ذهابا ً وإياباً ،وعدم ادخال
العجالت الصغرية إىل املحافظة ،مؤكدا ً أن كربالء ستفتح أبوابها الستقبال مع ِّزي
اإلمام الحسني (عليه السالم).
وحسمت محافظة كربالء ،الخميس ،الجدل بشأن استقبال الزوار األجانب ،خالل
مراسم الزيارة األربعينية.
وقال محافظ كربالء ،نصيف الخطابي ،يف ترصيح صحفي ،إن املدينة املقدسة ملتزمة
بقرارات الحكومة املركزية بعدم استقبال الزوار األجانب من جميع أنحاء العالم.

استقدام حمافظ كركوك وأوامر قبض
لــ  23موظفا بقضية املدارس اجلاهزة
بغداد /الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحادية عن صدور أمر
سفر ملحافظ كركوك ومدير
استقدام ومنع
ٍ
ٍ
األبنية املدرسيَّـة يف املحافظة ،فيما أشارت
إىل صدور أوامر قبض لـ ( )23موظفا ً يف
قضيَّة إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز
يف املحافظة.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أن “محكمة التحقيق املختصة بقضايا
النزاهة يف كركوك أصدرت أمرا ً باستقدام
محافظ كركوك ومدير األبنية املدرسية يف
املحافظة ،وفقا ً ألحكام املادة ( )340من
هدر يف املال
قانون العقوبات؛ لوجود حاالت
ٍ
العام يف مرشوع إنشاء مدارس بطريقة البناء
الجاهز املحال إىل إحدى الرشكات األجنبية
بمبلغ ( )57,894,000,000مليار دينار”،

موضحة أن “األمر شمل أيضا ً محافظ
كركوك السابق”.
وأضافت الهيئة أن “املحكمة أصدرت
سفر لـ ( )23موظفا ً يف
قبض ومنع
أمر
ٍ
ٍ
املحافظة واملديرية العامة للرتبية ،من بينهم
مديرها العام األسبق يف القضية ذاتها”.
وكانت الهيئة كانت قد أعلنت أواخر الشهر
املايض عن تنفيذ عملية ضبط األوليات
الخاصة بمرشوع إنشاء ( )25مدرسة
بطريقة البناء الجاهز املحال إىل إحدى
الرشكات األجنبية ،وكشفت عن قيام الرشكة
املُ ِّ
نفذة للمرشوع بالتالعب بالتصاميم
األساسية ،وتقليص عدد املدارس من ( )25إىل
( )18مدرسة ،وتغيري التصاميم واملساحات،
خالفا ً لبنود العقود ودون استحصال موافقة
وزارة التخطيط.
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بغداد /الزوراء:
أعلن سوق العراق لألوراق املالية،
أم�س الثللث�اء ،عن ارتف�اع عدد
األسه�م املتداول�ة وقيمتها خالل
األسبوع املايض.
وقال الس�وق يف تقرير له اطلعت
علي�ه “ال�زوراء” :إن “ع�دد
الرشك�ات املتداول�ة أسهمها بلغ
 26رشك�ة من أص�ل  105رشكة
مدرجة يف السوق”.
وأض�اف الس�وق أن “ع�دد
األسه�م املتداول�ة بلغ�ت
سهم�ا،
()1.034.306.211
بينم�ا بلغ�ت قيم�ة األسه�م
( )735.919.009دينارا ،بارتفاع
بنسبة (.)1.41%
وأش�ار إىل أن “م�ؤرش األسع�ار
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بسبب الصدمة االقتصادية للحكومات ذات التصنيف املنخفض

سوق العراق لألوراق املالية يغلق
مرتفعا

املتداول�ة اغلق ع�ىل  ISX60عىل
ً
مسج�ال ارتفاعا
 479.57نقطة
بنسب�ة  1.41%ع�ن إغالق�ه يف
جلسة ام�س التي كانت 472.92
نقطة “.
وبل�غ ع�دد األسهم املش�راة من
املستثمري�ن غ�ري العراقي�ني يف
الس�وق النظام�ي  524ملي�ون
سه�م بقيم�ة مالية بلغ�ت 271
مليون دينار ،من خالل تنفيذ 58
صفقة عىل اسهم  7رشكات.
يف ح�ني بلغ ع�دد األسهم املباعة
م�ن املستثمري�ن غ�ري العراقيني
يف الس�وق النظام�ي  279مليون
سه�م بقيم�ة مالية بلغ�ت 110
مالي�ني دينار من خ�الل تنفيذ 3
صفقات عىل اسهم  3رشكات.

وكالة موديز :العراق سيشهد اخنفاضاً كبرياً يف اإليرادات املالية
بغداد /الزوراء:
ذكر تقرير صادر عن وكالة موديز
للتصني�ف االئتماني أن ع�ددا ً من
ال�دول يف األس�واق الناش�ئة وم�ا
دونه�ا ،مث�ل الع�راق والكوي�ت
واإلكوادور وكمبوديا ،والتي تعتمد
بدرج�ات متفاوت�ة ع�ىل السلع أو
السياح�ة ،م�ن املرج�ح أن تشهد
انخفاض�ات سنوي�ة كب�رية يف
اإليرادات املالية.
وأوضح�ت الوكال�ة يف تقريره�ا:
أن االنتع�اش الح�اد يف األس�واق
املالي�ة العاملي�ة ،يف أعق�اب ف�رة
م�ن االضطراب�ات غ�ري املسبوقة،
ج�اء سابق�ا ً الستق�رار اإلنتاج أو
انخفاض معدالت اإلصابة بفريوس
كورون�ا يف العدي�د م�ن اقتصادات
األسواق الناشئة والحدودية.
نّ
وب�ني أن�ه يف الوق�ت ال�ذي دعمت
في�ه مجموع�ة م�ن االستجابات
السياسي�ة ع�ودة الرغب�ة يف
املخاط�رة ،وم�ا يظه�ر م�ن أنها
نجحت يف تجنب أزمة مالية عاملية
كاملة ،فإن العديد من االقتصادات
ستبدأ انتعاش�ها م�ع وجود نقاط
ضعف مالية وخارجية أكرب.
ووفق�ا ً للتقري�ر ،فق�د أصاب�ت

املركزي يبيع  240مليون دوالر يف
مزاد العملة

بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي،
امس الثالث�اء ،عن بيعه أكثر من
 240مليون دوالر ،وبمشاركة 36
مرصفا.
وبلغت مبيعات البنك ،يوم أمس،
 240مليون�ا وأكث�ر من  766ألف
دوالر غطاه�ا البنك بسعر رصف
أس�اس بل�غ  1190دين�ار ل�كل
دوالر.
وكان�ت مبيع�ات البن�ك لتعزي�ز
األرص�دة يف الخ�ارج عىل ش�كل

الصدمة االقتصادية غري املسبوقة
الحكومات ذات التصنيف املنخفض
بش�كل أق�وى ،م�ا أدى إىل اتس�اع
االخت�الالت املالي�ة والخارجية ،يف
الوقت الذي ش�هدت في�ه األسواق

النفط العاملي يهبط بفعل توقعات
متشائمة من املنتجني الكبار
يف سن�وارد تريدين�ج“ :تظ�ل املعنوي�ات
متشائم�ة يف سوق النف�ط بسبب توقعات
قاتم�ة ملنتج�ي الخ�ام يف حني أج�ج تزايد
ح�االت اإلصاب�ة بكوفيد -19م�ن جديد يف
العديد من ال�دول املخاوف بشأن نمو أبطأ
للطلب عىل الوقود عامليا”.
ويتوقع كبار املنتجني ورشكات التجارة يف
القط�اع مستقبال قاتما للطلب عىل الوقود
عامليا بسب�ب الجائحة التي تهدد االقتصاد
العاملي وقلصت أوبك توقعاتها للطلب عىل
النفط ،يف ح�ني قالت رشكة النفط الكربى
بي.بي إن الطلب ربما بلغ ذروته يف .2019
وقال�ت منظمة البل�دان املص�درة للبرول
(أوبك) يف تقرير ش�هري إن الطلب العاملي
ع�ىل النفط سيه�وي  9.46ملي�ون برميل
يوميا هذا العام ،ارتفاع�ا من توقعها قبل
ش�هر النخفاض قدره  9.06مليون برميل
يومي�ا .كم�ا أضع�ف الشهي�ة للمخاطرة
مخاوف من زيادة اإلمدادات العاملية بعدما
تعهد القائد العسكري الليبي خليفة حفر
بإنهاء الحصار الطويل ملنشآت النفط.

الناش�ئة وما دون الناشئة صدمة
اقتصادية من خالل قنوات متعددة
ش�ملت انخفاض قي�م الصادرات،
نتيج�ة انخف�اض أسع�ار السل�ع
األساسي�ة ،وضع�ف السياح�ة

بغداد /الزوراء:
م�ن املؤم�ل ان يعق�د االسب�وع املقب�ل
“اجتم�اع مش�رك” بني وزارت�ي العمل
والتخطيط م�ع لجنة العم�ل والشؤون
االجتماعي�ة النيابي�ة لوض�ع “رؤي�ة
جدي�دة” لخط الفق�ر ،باملقاب�ل ،يتجه
الربمل�ان نح�و زي�ادة روات�ب الحماي�ة
االجتماعية.
وق�ال رئي�س اللجن�ة النيابي�ة ،رع�د
الدهلك�ي يف ترصي�ح صحف�ي :إن
“االجتم�اع املش�رك يأت�ي للوقوف عىل
واق�ع خ�ط الفق�ر وترجمت�ه حس�ب
الحاج�ة الحقيقية وواق�ع الحال ،لكي
اليظل�م م�ن يحت�اج معون�ة الرعاي�ة
االجتماعية يف ح�ني يقطع الطريق امام

حبر العلوم :قد خنسر  50مليار
دوالر بسبب “أوبك”+

بغداد /الزوراء:
تح�دث وزي�ر النف�ط األسب�ق ،إبراهي�م
بح�ر العلوم ،ام�س الثالث�اء ،عن أرضار
اتف�اق “أوبك ”+عىل االقتص�اد العراقي،
وما يمك�ن أن يلحقه من أزم�ات يف البلد
النفطي.وق�ال بح�ر العل�وم ،يف ترصيح
صحفي :إن “التزام العراق باتفاق أوبك+
سيعني حرمانه من  750ألف برميل نفط
يوميا ،وهذا يعني خسارته نحو  50مليار

دوالر عىل مدى العامني املقبلني” .وأضاف
أن “الع�راق الي�وم بحاج�ة اىل مراجع�ة
ه�ذا االتفاق ،فال يمك�ن أن يتحمل عبء
ومصالح دول أخرى تزيد وتوسع إنتاجها
النفط�ي بينم�ا نت�رر نحن”.ويقي�م
الوزير األسبق إبراهيم بحر العلوم دعوى
قضائي�ة يف املحكم�ة اإلداري�ة العراقي�ة
إللغاء قرار حكوم�ة عبد املهدي السابقة
التي وافقت عىل اتفاق “أوبك.”+

جلنة الزراعة تطالب بفرض هيبة الدولة على منافذ اإلقليم

االقتصاد الربملانية :عملية أمتتة املنافذ سرتفع إيراداتها إىل  10أضعاف
بغداد /الزوراء:
اكدت اللجنة االقتصادية النيابية ان أتمتة
املناف�ذ الحدودي�ة العراقي�ة سيضاع�ف
ايراداتها اىل عرشة اضعاف .وفيما طالبت
لجنة الزراعة واملياه النيابية رئيس مجلس
ال�وزراء بالتدخ�ل الفوري وف�رض هيبة
الدول�ة عىل منافذ ح�دود اقليم كردستان
جميعه�ا ،اوضحت ان�ه يج�ب السيطرة
عليها كما حصل باملنافذ الحدودية االخرى
لباقي املحافظات يف البلد ومنع دخول اي
يشء دون موافقة الحكومة.
وق�ال عضو اللجنة االقتصادي�ة النيابية،
النائ�ب ع�يل الالم�ي ،ام�س الثالث�اء ،يف
ترصي�ح صحف�ي :ان” تحس�ن اي�رادات
املناف�ذ الحدودية العراقي�ة يأتي بالدرجة
االوىل م�ن تطبي�ق حقيقي ملل�ف االتمتة
واملعط�ل من�ذ  4سن�وات متتالي�ة الن�ه
سيخل�ق مس�ار صحي�ح للعم�ل ويعالج
الكثري م�ن السلبيات خاصة يف ظل وجود
فس�اد ل�دى اإلدارات املوج�ودة واح�زاب
وشخصيات متنفذة يف املنافذ”.
واض�اف الالمي ان” اتمت�ة املنافذ سيزيد
من اي�رادات املناف�ذ  10اضع�اف ما نراه

اآلن ،وه�ذا ام�ر بال�غ االهمي�ة خاصة يف
ظل االزم�ة املالية الخانق�ة التي يعيشها
العراق”.
وتاب�ع الالم�ي ان ” االتمت�ة حل جوهري
ومه�م اعتم�دت كل دول العال�م من اجل
السيط�رة ع�ىل إيراداته�ا ،وابع�اد أي�دي
الفاسدين عنها”.
م�ن جهت�ه ،طال�ب نائ�ب رئي�س لجنة

وانخف�اض الطل�ب العامل�ي،
باإلضاف�ة إىل التقلب�ات يف تدفقات
رأس امل�ال غري املقيم�ني ،مبينا ً أن
ضغ�وط االقتص�اد ال�كيل أضافت
توترات أخرى ع�ىل مستوى املالية

والخارجية.
ويف الح�االت الشدي�دة ،ارتفع�ت
ضغوط السيولة نحو إجهاد خطري
أو ح�دوث عج�ز ،يف وقت أوضحت
الوكال�ة أن بع�ض الحكوم�ات يف
األسواق الناشئة وما دون الناشئة
استفادت م�ن التمويل الطارئ ،إذ
نّ
تمك�ن الدعم امل�ايل الكبري من قبل
املؤسسات املالية الدولية والقطاع
الرسم�ي ،م�ن تموي�ل الفج�وات
املالية والخارجية جزئيا ً.
وأش�ارت الوكالة إىل أن الحكومات
ذات التصنيف السيادي املنخفض،
التي تتغلنّب عىل األزمة دون التعثر
يف السداد ،ستظ�ل تواجه تحديات
كبرية خ�الل مرحلة االنتعاش ،مع
بق�اء تدفق�ات رأس امل�ال العاملية
متقلبة ،مرجح�ة أن يؤدي ذلك إىل
إعاقة االستثمار ،بما يح نّد من خلق
فرص العمل واالستهالك.
وذك�رت الوكال�ة أن التع�ايف
االقتصادي غ�ري املتكافئ ،وضعف
األوض�اع املالي�ة والخارجي�ة،
سيخلفان تحديات ائتمانية دائمة
للكثري من ال�دول ،حتى بعد عودة
األوض�اع االقتصادي�ة العاملي�ة إىل
طبيعتها.

مقرتح برملاني لزيادة رواتب احلماية االجتماعية يف الفرتة املقبلة

حواالت واعتمادات ،والتي غطاها
البن�ك بالكام�ل بسعر رصف بلغ
 1190دين�ار ل�كل دوالر واح�د،
ق�د بلغت أكث�ر م�ن  216مليون
دوالر .أم�ا إجمايل البي�ع النقدي
فكان أكثر م�ن  24مليون دوالر.
فيما بلغت إجمايل املبيعات الكلية
.240.766.678
فيم�ا لم تتقدم أي م�ن املصارف
ال�بالغ�ة  36مرصفا املشاركة يف
م�زاد العمل�ة بأي ع�روض لبيع
الدوالر.

رويرز /متابعة الزوراء:
انخفض�ت أسع�ار النفط ،أم�س الثالثاء،
نتيجة مخ�اوف بشأن تعاف بطيء للطلب
العامل�ي ع�ىل الوق�ود الذي ت�رر بسبب
جائح�ة ف�ريوس كورون�ا يف ظ�ل تحذي�ر
م�ن توقعات متشائمة م�ن منتجي النفط
الكبار.
ون�زل خ�ام القي�اس العاملي برن�ت أربعة
سنت�ات م�ا ي�وازي  0.1باملئ�ة إىل 39.57
دوالرا للربمي�ل بحل�ول الساع�ة 0642
بتوقي�ت جرينتش يف حني فق�د خام غرب
تكس�اس الوسي�ط األمريك�ي سنت�ني ما
يعادل  0.1باملئة إىل  37.24دوالرا للربميل.
وأغل�ق الخامان ع�ىل هب�وط طفيف يوم
االثن�ني .ولك�ن الخسائ�ر كان�ت محدودة
بفعل تغطية مراكز مكشوفة قبل اجتماع
مه�م ملنظمة أوبك وحلفائه�ا ،فيما يعرف
بأوب�ك ،+ه�ذا األسب�وع لبح�ث االمتث�ال
لربنامج طم�وح لتخفيضات اإلنتاج لدعم
األسعار.
وق�ال ،تشيوك�ي تش�ن ،كب�ري املحلل�ني
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الزراعة واملياه النيابية ،منصور البعيجي،
ام�س الثالث�اء ،رئي�س مجل�س ال�وزراء
بالتدخل الفوري وفرض هيبة الدولة عىل
منافذ حدود اقليم كردستان جميعها كما
حص�ل باملناف�ذ الحدودية االخ�رى لباقي
املحافظات يف البل�د ومنع دخول اي يشء
دون موافقة الحكومة.
وق�ال البعيج�ي يف بيان تلق�ت “الزوراء”

نسخة منه :إن “االسواق العراقية تغرقها
البضائ�ع والسل�ع م�ن امل�واذ الغذائي�ة
والزراعي�ة والتجاري�ة الت�ي تدخ�ل ع�ن
طريق اقلي�م كردستان وبكمي�ات كبرية
ج�دا اليمكن السيط�رة عليه�ا خصوصا
فيما يتعلق بالسلة الغذائية والتي حققنا
فيها االكتفاء الذاتي”.
وأض�اف أن “الحدي�ث عن حماي�ة املنتج
الوطن�ي واملناف�ذ الحدودي�ة يف اقلي�م
كردستان مفتوحة هو ضحك عىل الذقون
ول�ن تك�ون هنال�ك اي�ة حماي�ة للمنتج
الوطن�ي نهائي�ا لذل�ك ع�ىل الحكومة ان
تتح�رك للسيطرة ع�ىل املناف�ذ الحدودية
باالقليم”.
واوضح البعيجي ان “السيطرة عىل منافذ
االقلي�م هو كفيل بحماي�ة املنتج الوطني
ودعم�ه بص�ورة كامل�ة والسيط�رة عىل
االس�واق العراقي�ة من الغ�رق بالبضائع
الرديئ�ة ،لذل�ك نأم�ل م�ن الكاظم�ي ان
يتح�رك رسيع�ا لف�رض هيب�ة الدول�ة
وتطبيق الدستور والقانون بجميع منافذ
البل�د الحدودية والسيط�رة عليها بشكل
تام”.

مستغيل هذه النافذة”.
وأض�اف الدهلك�ي ان “اللجن�ة متابع�ة
له�ذه املوض�وع ويف االي�ام القليل�ة املقبلة
ستصدر استمارة لخ�ط الفقر تنصف حق
املستحق�ني” .مبين�ا ان “ادراج املستحقني
لرات�ب الرعاي�ة االجتماعي�ة مستم�ر عىل
وجبات والعدد يف تزايد”.
م�ن جانب�ه ،ذك�ر نائ�ب رئي�س اللجن�ة،
حس�ني ع�رب :ان “اللجنة قدم�ت مقرحا
بزيادة رواتب الحماية االجتماعية يف الفرة
املقبل�ة ،وهناك دعم حقيقي لرفع مستوى
خط الفقر”.
وكش�ف “مناقش�ة استم�ارة وزارة العمل
والش�ؤون االجتماعي�ة لخ�ط الفق�ر التي
تعده�ا ال�وزارة بش�أن الحال�ة املعيشي�ة

للمشركني يف الرعاية االجتماعية وبحضور
مدير عام يف وزارة التخطيط”.
واوضح عرب ان”بع�ض فقرات االستمارة
فيها اجح�اف بحق املواط�ن الفقري ،منها
فق�رة امتالك املواطن لالجه�زة الكهربائية
مث�ل (السبلت او التلفزي�ون او الثالجة) يف
التعليمات القديمة يعد فوق خط الفقر لذلك
يحجب عنه راتب الرعاية االجتماعية”.
وتابع ان “االي�ام املقبلة ستشه�د التعديل
عىل فقرات استمارة وزارة العمل والشؤون
االجتماعي�ة يف احتس�اب آلية خ�ط الفقر
وسيعتم�د ع�ىل مضامني اخ�رى كااليجار
واملعيشة وليس عىل املوجودات من االجهزة
الكهربائي�ة التي هي ح�ق كل املواطنني يف
اقتنائها”.

الذهب يسجل أعلى مستوى يف أسبوعني مع
ترقب اجتماع املركزي األمريكي
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
بل�غ الذه�ب أع�ىل مستوى يف
نحو أسبوع�ني ،امس الثالثاء،
يف ظ�ل ضع�ف ال�دوالر وم�ع
تح�ول اهتم�ام املستثمري�ن
الجتم�اع مجل�س االحتياطي
االتح�ادي (البن�ك املرك�زي
األمريكي) بحث�ا عن تفاصيل
بش�أن خططه إلبق�اء أسعار
الفائدة منخفضة بينما يهدف
لرفع معدل التضخم.
وزاد الذهب يف السوق الفورية
 0.5باملئ�ة إىل  1966.47دوالرا
لألوقي�ة (األونص�ة) بعدم�ا
سج�ل يف وق�ت ساب�ق م�ن
الجلسة  1967.46دوالرا وهو
أع�ىل مستوى من�ذ الثاني من
سبتمرب /أيلول.
وارتف�ع الذه�ب يف التعامالت
اآلجل�ة يف الواليات املتحدة 0.7
باملئة إيل  1976.90دوالرا.
وق�ال ،إدوارد م�ري ،املحل�ل يف
إي.دي ان�د إف م�ان كابيت�ال
ماركت�س ” :يبدو الذهب قويا
بصف�ة أساسية بسبب الدوالر
األضع�ف وانخف�اض طفيف
لعائ�دات سن�دات الخزان�ة
األمريكية”.
ون�زل م�ؤرش ال�دوالر مقابل
منافسي�ه مما يجع�ل الذهب

أقل تكلف�ة لحائ�زي العمالت
األخرى.
ويرق�ب املتعاملون يف السوق
اجتم�اع مجل�س االحتياط�ي
االتحادي ال�ذي س ُيختتم اليوم
األربع�اء وه�و األول من�ذ أن
كش�ف رئيس�ه ج�ريوم باول
عن تح�ول يف السياس�ة تجاه
تسام�ح أك�رب م�ع التضخ�م
متعه�دا فعليا بإبق�اء أسعار
الفائدة منخفضة لفرة أطول.
ويعد الذهب ،الذي ارتفع نحو
 30باملئة هذا العام ،أداة تحوط

اعالن
اىل الرشيك ( حامد ناجح عباس ) اقتىض
حضورك اىل صن�دوق االسكان الكائن يف
النج�ف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة
عىل قيام رشي�كك ( ازهار رزاق عزاره )
بالبن�اء عىل حصته املشاع�ة يف القطعة
املرقمة  3 / 50467حي النداء يف النجف
ح�دود بلدي�ة النجف ،ولغ�رض تسليفه
ق�رض االسك�ان وخ�الل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوما داخل العراق وش�هر
واح�د خ�ارج الع�راق م�ن تاري�خ نرش
االع�الن وبعكس�ه سوف يسق�ط حقك
باالعراض مستقبال.

يف مواجه�ة التضخم .وتقلص
أسع�ار الفائ�دة األق�ل تكلفة
الفرص�ة الضائع�ة لحي�ازة
الذه�ب ال�ذي ال ي�در عائ�دا.
وبالنسب�ة للمع�ادن النفيسة
األخ�رى ،ارتف�ع البالتني 0.6
باملئة إىل  960.21دوالرا لألوقية
بعد أن سجل أعىل مستوى منذ
 18أغسط�س /آب عن�د 966
دوالرا .وكسب�ت الفضة واحدا
باملئة إىل  27.44دوالرا ،يف حني
ن�زل البالدي�وم  0.1باملئ�ة إىل
 2311.78دوالرا.
تنفيذ 30 /
رقم االضبارة 2017 / 1717 :
التاريخ 2020/9/15 :

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكاظمية
اىل  /املنفذ عليه ( بهاء حسني باسم عواد )
يسكن الزهور م 209/ز 69/د 1/8
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن كتاب مرك�ز رشط�ة الزهور
املرق�م ب�ال يف بال وتأييد مخت�ار م 209بذلك ان�ك مجهول محل
االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء
التبلي�غ عليه ،واستنادا للمادة (  ) 27م�ن قانون التنفيذ تقرر
تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية التنفيذ ( الكاظمية ) خالل
خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك ستب�ارش هذه
املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
ثامر احمد حسني
اوصاف املحرر:
تسدي�د دين االضب�ارة صفقة واح�دة مقابل است�الم السيارة
املرقمة  163893اربيل نوع سكانيا رأس تريله لون احمر .

الرياضي

أصفر وأمحر

طرد مهاوي أرهق فريق الشرطة

بغداد  /خاص للزوراء
أثـارت حالـة طرد عالء مهاوي ظهري يمـني نادي الرشطة ،يف مباراة الفريق املهمة أمام األهيل السـعودي يف
سـتاد (خليفة) الدويل بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن مرحلة املجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا،
خيبة األمل لدى الجمهور العراقي .ان القرار الذي اتخذه مهاوي برفع اليد بوضوح يدل عىل نسيانه للبطاقة
الصفراء األوىل .وبالتايل أجربت فرقة القيثارة الخرضاء عىل خوض شوط كامل بعرشة العبني.ان هذه ليست
املشكلة ،ولكن املشكلة الحقيقية أن الالعب استمر بتكرار أخطاءه أمام الفرق السعودية ،حيث أعاد مهاوي
ذاكرة الجمهور العراقي للتصفيات املؤهلة لكأس العالم  ،2018عندما أهدى املنتخب السـعودي ركلة جزاء
مجانية نتيجة اسـتخدام يده العاقة نجم السـعودية نواف العابد يف الدقيقة ( )86وكانت املباراة تسـري اىل
التعادل االيجابي ( ،)1-1لكن هذه االعاقة سـببت خسـارة منتخبنا الوطني ( )1-2يف املباراة التي أقيمت يف
العاصمة املاليزية كواالالمبور.نتمنى من عالء مهاوي أن ال يكرر هكذا أخطاء يف املستقبل.
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مخسة أيام تفصل األندية عن موعد إغالق نظام «كالس»

هل تنجح األندية احمللية يف اكمال متطلبات الرخصة اآلسيوية ؟
بغداد  /متابعة الزوراء
طالب االتحاد اآلسيوي لكرة القدم،
األندية العراقية املشاركة بدوري
أبطال آسيا ،باكمال ملف الرتاخيص.
االتحاد االسيوي لكرة القدم قرر
اعتماد مشاركة األندية العراقية
بدوري أبطال آسيا يف املوسم املقبل
( )2021 – 2020وفقا لتسلسل األندية
يف ترتيب فرق الدوري املمتاز.
بالتايل عىل األندية املحلية التي
ستشارك بدوري األبطال أن تستويف
معايري الرتاخيص كافة ،والحصول
عىل الرخصة ضمن الفرتة الزمنية التي
حددها االتحاد العراقي لكرة القدم،
وسيتم رفع أسماء األندية املرخصة
قبل تاريخ .2020/10/31
وبالفعل أصبح نادي الرشطة الريايض
لكرة القدم ،أول نا ٍد عراقي يكمل رفع
امللفات التي تخص طلب الرخصة
اآلسيوية للموسم  2021/2020ضمن
نظام كالس.
ومن املؤمل أن يصدر قرار لجنة
الرتاخيص يف العارش من شهر ترشين
األول املقبل حول منح الرخصة
اآلسيوية ،والتي ستمنح الفرق أحقية
املشاركة يف دوري أبطال آسيا.
وأعلنت الهيئة التطبيعية لالتحاد
العراقي لكرة القدم ،أن خمسة أيام
تفصل األندية عن موعد إغالق نظام
«كالس» الخاص بالرخصة اآلسيوية
لألندية ،وما زالت هناك بعض األندية
لم تكمل متطلبات الرخصة االسيوية.
وقال رئيس لجنة الرتاخيص يف الهيئة
التطبيعية ،حسني فالمرز يف بيان« :إن
الوقت يداهم األندية ،خمسة أيام فقط
تفصلنا عن موعد إغالق نظام كالس
الخاص بالرخصة اآلسيوية ،والكثري
تستوف املتطلبات
من أنديتنا لم
ِ
التي تمكنها من الحصول عىل

الرياضة النيابية تبدي اعجابها
باجنازات احتاد املواي تاي

الرخصة واملشاركة يف دوري األبطال
اآلسيوي».
وأضاف« :ان عقبة امللعب ربما أكرب
ما يواجه األندية ،إذ يشرتط قانون
الرتاخيص يف االتحاد اآلسيوي أن
يستضيف امللعب املرخص مباريات
فريقني اثنني فقط ،وال يسمح أن
يشرتك أكثر من فريقني يف ملعب واحد

العراق يشارك يف برنامج
الركيب اآلسيوي

بغداد  /متابعة الزوراء
أعلن االتحاد اآلسيوي للركبي عن مشاركة نساء ركبي العراق يف برنامج
«آسيا للركبي الذي ال يمكن إيقافه» الذي أطلقه االتحاد القاري بعد
نجاح حملة االتحاد الدويل كجزء من برنامج تطوير اللعبة بمشاركة
أفضل العبات الركبي .وقالت عضو لجنة الركبي العراقي بيداء رزاق
رئيسة اللجنة النسوية يف بيان للجنة« :إن االتحاد االسيوي للركبي طلب
ترشيح ثالثة أسماء من نساء العراق (مديرة فريق أو مدربة أو العبة)
من أجل مشاركتهن يف برنامج (آسيا للركبي الذي ال يمكن إيقافه)».
وأشارت إىل« :ان االتحاد القاري لديه معلومة كاملة عن اللعبة يف العراق
بعد االعتماد الرسمي حيث عمل بوسرتات خاصة للفرق العراقية
والعبات املنتخب الوطني وتم نرشها يف مواقعه الرسمية».وأوضحت:
«ان الهدف من هذا الربنامج هو تحديد ورفع صورة  15امرأة تشارك
يف لعبة الركبي لتكون بمثابة نماذج يحتذى بها لدعم نمو اللعبة
وتطويرها يف جميع أنحاء آسيا».

ادارة الطلبة جتتمع بالكادر التدرييب
لوضع خارطة طريق املوسم
بغداد  /متابعة الزوراء
عقدت الهيئة االدارية لنادي
الطلبة اجتماعا ً موسعا ً مع
الكادر التدريبي للفريق األول
والذي يقوده الكابتن أحمد خلف.
االدارة ذكرت ان االجتماع ناقش
أمورا عدة منها املنهاج التدريبي
التحضريي للموسم الجديد اضافة
اىل طموحات الكادر بتحقيق نتائج
تليق بأسم النادي الذي يمثلوه.
وأبدت االدارة دعمها الكامل
لكل خطوات الكادر املرشف
عىل الفريق الكروي من حيث
توفري البيئة التدريبية من ملعب
ومستلزمات تدريب واحتياجات

التدريبي
والكادر
الالعبني
واالداري وجميع املتطلبات املادية
واملعنوية .من جهته عرب املدرب
أحمد خلف عن امتنانه لكل ما
تقدمت به ادارة النادي وبني بأنه
يسعى لتحقيق يشء هذا املوسم
يليق بأسم األنيق وجماهريه
ويثبت جدارته يف قيادة الفريق
عرب النتائج االيجابية التي يسعى
لتحقيقها ،وأعلن مدرب الفريق
الطالبي أحمد خلف« :ان التدريبات
الفعلية وتجمع الالعبني سيكون
اعتبارا ً من السبت املقبل املصادف
 19أيلول (سبتمرب) الجاري عىل
ملعب الربج يف جامعة بغداد.

مطلقاً».
وأكد فالمرز« :يجب أن ترسع األندية
يف حسم ملفات الرتاخيص الخاصة
بها قبل املوعد املحدد لتتمكن من
الحصول عىل الرخصة ،واملشاركة يف
دوري األبطال اآلسيوي لسنة .»2021
واختتم« :نتواصل مع األندية ،ونسعى
لتقديم كامل الدعم قدر املستطاع

وتذليل الصعوبات كجزء من املسؤولية
اتجاه أنديتنا ،بالرغم من أن األندية تم
استثناؤها من الرخصة للمشاركة يف
الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم
للموسم  ،21-20إال أنه ال بد من ظهور
الدوري العراقي باملستوى الالئق،
وتقديم ذممهم املالية باحرتافية
للحفاظ عىل املكتسبات التي حققتها

الكرة العراقية يف السنوات العرش
األخرية».
ويتطلع االتحاد العراقي لكرة القدم
اىل اكمال األندية للمعايري قبل املوعد
املحدد لضمان املشاركة اآلسيوية،
لذلك يجب أن تحرص األندية عىل
النجاح بهذا امللف من أجل الحصول
عىل الرخصة».

بغداد  /متابعة الزوراء
أكد نائب رئيس لجنة الشباب
والرياضة الربملانية النائب ديار
برواري عىل أهمية دعم األلعاب
الفردية بأعتبارها صاحبة أنجازات
والسيما الفنون القتالية.
جاء ذلك خالل زيارته ملقر األتحاد
العراقي املركزي للمواي تاي واللقاء
برئيسه الكابتن مصطفى جبار علك
وعدد من العبيه ومدربيه فضال عن
تواجد عادل عيدان رئيس األتحاد
العراقي املركزي للكراتيه.
وعرب النائب برواري عن اعجابه
الشديد باملركز التدريبي للمنتخبات
الرياضية
وقاعاته
الوطنية
التي رممت وجهزت عىل النفقة
الشخصية لرئيس األتحاد ،مشريا
بالوقت ذاته اىل األنجازات الكبرية
التي حققها اتحاد املواي تاي خالل
السنوات املاضية والذي وصفه
برواري من األتحادات «املميزة»
املؤرش عملها لدى الجميع.
وبدوره قدم رئيس األتحاد العراقي
املركزي للمواي تاي مصطفى جبار

علك شكره وتقديره لنائب رئيس
لجنة الشباب والرياضة الربملانية
النائب ديار برواري لزيارته ملقر
اتحاده واللقاء بعدد من العبي
املنتخب الوطني وحضوره وحدة
تدريبية استعدادا للمشاركة يف
بطولة العالم األفرتاضية.
واضاف علك« :ان زيارات السادة
املسؤولني ألتحادنا تجعلنا يف
لتحقيق
مضاعفة
مسؤولية
األنجازات ،مبينا ان السيد النائب وعد
بتذليل كافة الصعاب امام طموحات
العبينا عن طريق لجنة الشباب
ومن اهم تلك املعوقات ايجار املركز
التدريبي لألتحاد الذي لم يدفع منذ
اكثر من ( )9أشهر برغم مطالباتنا
الكبرية للجهات املعنية.
يذكر أن وزير الشباب والرياضة
الكابتن عدنان درجال ورئيس لجنة
الشباب والرياضة الربملانية النائب
عباس عليوي سبق وان زارا مقر
األتحاد املركزي للمواي تاي واللقاء
برئيس وأعضاء االتحاد فضال عن
عدد من العبيه ومدربيه.

ناطق :قدمنا أدا ًء جيدا رغم حالة الطرد اليت عانى منها الفريق
الدوحة  /متابعة الزوراء
أكد العب فريق الرشطة سعد ناطق
أن الفريق قدم مباراة كبرية رغم حالة
الطرد التي عانى منها الفريق وخوض
املباراة بعرشة العبني يف الشوط
الثاني.
وقال ناطق يف ترصيح صحفي عقب
املباراة« :فريقنا قدم مباراة كبرية رغم
حالة الطرد التي حدثت نهاية الشوط
األول بطرد الالعب عالء مهاوي لكن
فريقنا قدم مستوى مميز والحظ
عاندنا يف عدد من الفرص ومن خطأ
واحد يف وقت متأخر جاء هدف األهيل.
وأضاف رغم معاناة الرشطة خالل

األشهر الستة املاضية البتعاده عن
املنافسة واستعد للبطولة فقط يف
عرشين يوما وخضنا مباراة تجريبية
واحدة مع ذلك الفريق كان األفضل
وسعينا للنقاط الثالث.
وعن مباراة يوم غد الخميس أكد« :ان
الرشطة ال يملك خيارا غري التعويض
بالنقاط الثالث خصوصا وأن أوراق
الفريقني باتت مكشوفة ونأمل أن
نعوض ما فاتنا».
يشار إىل أن الرشطة خرس أمام األهيل
بهدف دون رد يف املباراة التي أقيمت
عىل استاد خليفة بالعاصمة القطرية
الدوحة.

الشيخ سلمان :عودة احلياة للمسابقات اآلسيوية رسالة نبيلة يف مواجهة كورونا ختصيص رواتب لعائليت ناظم
شاكر وناطق هاشم

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل
خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم النائب األول لرئيس
االتحاد الدويل لكرة القدم أن
عودة الحياة ملسابقات االتحاد
اآلسيوي من نافذة دوري األبطال
تعد بمثابة رسالة رياضية
آسيوية نبيلة يف مواجهة الظروف

الراهنة التي فرضتها ظروف
جائحة فايروس كورونا املستجد
(كوفيد.)19-
وأشار الشيخ سلمان بن إبراهيم
آل خليفة ،إىل« :ان استئناف
مسابقة دوري أبطال آسيا
يف العاصمة القطرية الدوحة
يعد بمثابة الهدية للعاملني يف

الصفوف األمامية والكوادر
الطبية يف مواجهة الجائحة
بمختلف دول القارة اآلسيوية
والذين يلعبون دور البطولة عىل
امتداد شهور طويلة للتعامل
مع الوباء بكفاءة ومهنية
عالية ويرضبون أروع األمثلة يف
التضحية والشجاعة».
وأكد رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم« :إنجاز كافة الرتتيبات
اإلدارية واللوجستية إلقامة
مباريات مسابقة دوري أبطال
آسيا وإخراجها بأبهى حلة
ممكنة تليق بسمعة ومكانة
كرة القدم اآلسيوية وتعرب عن
املستوى املرموق الذي تحتله
مسابقة دوري األبطال عىل
خارطة مسابقات كرة القدم
اآلسيوية».
وأوضح آل خليفة« :ان املحافظة
عىل صحة وسالمة املشاركني يف
املسابقة كان وسيبقى الركيزة
األساسية يف منظومة التحضريات

الجارية إلقامة املسابقة حيث تم
إنجاز عمل كبري من أجل وضع
الربوتوكالت الالزمة للمحافظة
عىل صحة الجميع».
ولفت إىل« :ان إقامة املسابقة
يف الدوحة يمنحها بعدا ً إيجابيا ً
يف ظل اإلمكانات املتميزة التي
تتمتع بها دولة قطر وسمعتها
الكبرية يف مجال احتضان األحداث
الرياضية الهامة وما تمتلكه من
بنية تحتية عالية الجودة ومالعب
مونديالية بمواصفات عاملية».
وأعرب رئيس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم عن تقديره الكبري
للتعاون الالمتناهي من قبل
الجهات املختصة يف قطر مع
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يف
سبيل إنجاز كافة التحضريات
الالزمة إلقامة البطولة وفق أعىل
معايري التنظيم الدولية ،متمنيا ً
للفرق املشاركة عكس الصورة
الناصعة عن كرة القدم اآلسيوية
يف هذا املحفل القاري املرتقب.

بغداد  /متابعة الزوراء
أعلن نادي القوة الجوية
الريايض ،تخصيص رواتب
لعائلتي النجمني الدوليني
الراحلني ناظم شاكر وناطق
هاشم.
وذكر بيان للنادي« :ان رئيس
الهيئة املؤقتة لنادي القوة
الجوية الريايض اللواء شهاب
جاهد ،التقى بعائلة املرحوم
الكابتن ناظم شاكر واتصل
هاتفيا ً بعائلة املرحوم ناطق
هاشم».

وأوضح :ان قائد القوة الجوية
خصص راتبا ً للعائلتني
تقديرا ملسريتهما الكبرية
مع الصقور خالل فرتة
الثمانينيات ،فضالً عن تعيني
فهد ناظم شاكر يف نادي
القوة الجوية الريايض عرفانا ً
وتقديرا ً لوالده املرحوم
الكابتن ناظم شاكر».
وتويف ناظم شاكر يف الـ11
من أيلول الحايل ،بينما تويف
ناطق هاشم يف الـ 26من
أيلول عام .2004
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تشيلسي يستهل مشواره بالفوز على برايتون وخسارة شيفيلد أمام وولفرهامبتون
َ
حقق تشيليس فوزا ً رصيحا ً عىل مستضيفه
برايت�ون  3-1ضم�ن املرحل�ة األوىل م�ن
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وسجل للبلوز اإليطايل جورجينيو من ركلة
ج�زاء  ،23ريي�س جامي�س  56والفرنيس
ك�ورت زوم�ا  ،66فيم�ا وق�ع ع�ىل هدف
الخارس الوحيد البلجيكي لياندرو تروسار
.54
وقدم تشيليس عىل ملعب “فاملر ستاديوم”
يرتق إىل
أداء خج�والً يف الش�وط األول ل�م
ِ
مست�وى آم�ال عش�اق ال�”بل�وز” ،إال أن
رج�ال امل�درب فران�ك المب�ارد عوضوا يف
الش�وط الثان�ي فخلقوا الف�رص وسجلوا
أه�داف النقاط الثالث التي وضعت الفريق
يف مراك�ز املقدم�ة ،غ�ر أن فرح�ة الفوز
اعتربت ناقصة بسب�ب اصابة جورجينيو
وخروجه م�ن امللعب يف الدقيق�ة  ،85قبل
القم�ة املرتقب�ة يف املرحل�ة الثاني�ة حيث
يستقب�ل تشيليس غريم�ه ليفربول املتوج
ً
عام�ا.
بطالًللدوريللم�رةاألوىلمن�ذ30
وغ�اب ع�ن صف�وف تشيل�يس ثالث�ة من
القادم�ني الج�دد املغرب�ي حكي�م زي�اش
بسبب االصابة ،الربازييل تياغو سيلفا وبن
تشيلويل لعدم جهوزيتهم�ا البدنية ،فيما
أرشك امل�درب المبارد الوافدي�ن الجديدين
األملاني�ني املهاج�م تيم�و فرن�ر والع�ب
الوسط كاي هافرتس.

وافتت�ح ال�”بل�وز” التسجي�ل يف الش�وط
األول إث�ر خط�أ من دف�اع برايتون وصلت
من�ه الك�رة إىل فرنر ال�ذي راوغ الحارس
املندفع نحوه عند حاف�ة املنطقة ،فعرقله
األخر ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها
بنجاح جورجينيو يف مرمى الحارس ماثيو
راين (.)23
وه�دد أصحاب االرض مرمى الضيوف بعد
مجه�ود فردي للكولومب�ي ستيفن ألزاتي
وتسدي�دة قوية صده�ا بصعوبة الحارس
اإلسباني كيبا أريساباالغا (.)35

واضطر مدرب برايتون غراهام بوتر الجراء
أول تبديل له بسبب االصابة ،فاخرج العب
الوس�ط آدم الالن�ا القادم ه�ذا املوسم من
ليفرب�ول ويف جعبت�ه لقب ال�دوري ودفع
باملهاجم آرون كونويل بدال منه (.)45
وك�اد فرن�ر أن يضيف الثان�ي يف الدقيقة
الثاني�ة من الوقت املحتس�ب بدل الضائع،
غر أن الحارس راين ص�د الكرة إىل ركنية
لم تثمر الحقا (.)45+2
وتاب�ع برايت�ون تقدي�م ص�ورة جي�دة يف
الش�وط الثاني وضغط ع�ىل ضيفه الدراك

ه�دف التع�ادل ،فكان ل�ه م�ا أراد بفضل
تسدي�دة م�ن الجه�ة اليمنى م�ن مسافة
 20م�رتا للمهاجم تروسار بقدمه اليرسى
خدع�ت الجميع والحارس أريزاباالغا الذي
ارتم�ى عىل الجهة الصحيح�ة من دون ان
يتمكن من صدها (.)55
ولم ينتظر مدافع تشيليس الشاب جيمس
( 20عام�ا) أكثر من دقيقة للرد عىل هدف
تروس�ار وبطريقة مشابه�ة اذ سدد كرة
صاروخية من  25م�رتا استقرت يف شباك
برايتون (.)56
وأض�اف ال� “بل�وز” اله�دف الثال�ث بعد
ركنية داخل املنطق�ة سددها املدافع زوما
وتحول�ت خادعة من ق�دم آدم ويبسرت إىل
شباك حارسه (.)66
وع�اد وولفرهامبتون بفوز ثمني من عقر
دار شيفيل�د يونايتد بفوزه عليه 2-صفر،
وحس�م الفريق املضيف النقاط الثالث عىل
ملع�ب “برامال الين” يف غض�ون  6دقائق
من صافرة البداية بفضل املكسيكي راوول
خيميني�س ( )3واملغرب�ي روم�ان غان�م
سايس (.)6
وتاب�ع وولفرهامبت�ون بقي�ادة مدرب�ه
الربتغ�ايل نون�و إشبيزيتو سانت�و تحقيق
نتائجه الجيدة بعد احتالله للمركز السابع
يف ال�”بريمرلي�غ” يف املوسم املايض ،وبعد
 34يوما من خسارته يف الدور ربع النهائي

م�ن مسابقة “يوروبا لي�غ” أمام إشبيلية
اإلسباني صف�ر -1يف طريق االخر إلحراز
لقبه السادس يف املسابقة.
وأنه�ى وولفرهامبت�ون تف�وق شيفيل�د
يونايت�د علي�ه عىل أرض�ه ،إذ تمي�ل عادة
الكف�ة لصالح صاح�ب املرك�ز التاسع يف
ال�دوري املح�يل يف املوسم املن�رم ،حيث
ك�ان فاز قبل هذه املب�اراة بسبع مباريات
وتع�ادل يف أرب�ع وخ�رس مبارات�ني يف 13
مواجهة بينهما.
ول�م تك�د تم�ي  3دقائ�ق حت�ى افتتح
ولفرهامبت�ون التسجي�ل بفض�ل صناعة
برتقالي�ة ونهاي�ة مكسيكي�ة ،حيث مرر
داني�ال بودين�يس ك�رة عرضي�ة تابعه�ا
املهاج�م خيمينيس “ع�ىل الطاير” بقدمه
اليمن�ى يف الزاوية املعاكسة للحارس آرون
رامس�دال ،ليع�ود االخ�ر ويتأل�ق بصده
تسديدة صاروخية لخيمينيس نفسه (.)6
وقبل أن يلتقط أصح�اب األرض أنفاسهم
سجل قائد املنتخب املغربي سايس الهدف
الثان�ي برأسي�ة م�ن داخ�ل املنطق�ة بعد
ركنية نفذها املهاجم الشاب الربتغايل بدرو
نيتو(.)6
يف الش�وط الثان�ي ،ه�دد شيفيل�د مرمى
ضيف�ه بتسديدة م�ن جون فلي�ك تصدى
لها القائم ( ،)51ليتب�ادل الفريقان الحقا
الهجمات من دون أن تتبدل النتيجة.

باريس سان جريمان يدعم جنمه نيمار ومرسيليا جاهز للتعاون
دع� َم باريس س�ان جرمان نجم�ه الربازي�يل نيمار يف
شكواه من التعرض للعنرية ضمن مباراة فريقه ضد
مرسيليا (  1-0ملرسيليا) يف كالسيكو الكرة الفرنسية.
وبحس�ب مشاه�د بثتها شبك�ة “تيليف�وت” ،اشتكى
نيمار بع�د نصف ساعة ع�ىل بداية املب�اراة إىل الجهاز
التحكيم�ي ،مكررا ً يف عدة مناسب�ات “العنرية ،ال!”،
يف إشارة إىل مدافع مرسيليا املكلّف مراقبته.
وك�ان نيم�ار أحد خمس�ة العبني يتعرض�ون للطرد يف
نهاية اللقاء ،إثر مشاجرة جماعية ،لرضبه غونساليس
عىل مؤخرة رأسه.
قال نيمار للحكم الرابع وهو يرتك مستطيل ملعب بارك
دي برانس“ :انظروا إىل العنري! لهذا رضبته!”.
وجاء يف بيان س�ان جرمان“ :يذكر النادي أنه ال يوجد
مك�ان للعنرية يف املجتمع أو ك�رة القدم أو يف حياتنا
ويدع�و الجمي�ع لالنتقاض ض�د جمي�ع مظاهرها يف
جميع أنحاء العالم”.
وأضاف“ :ألكثر من  15عامً ا ،كان النادي ملتزمً ا بشدة
بمكافح�ة جميع أشكال التمييز إىل جانب رشكائه مثل
 SOS Racismeأو الرابط�ة الدولي�ة ملناض�ة العنرية
ومعاداة السامية أو .Sportitude
وختم“ :يعول باريس سان جرمان عىل اللجنة التأديبية
التابعة للرابط�ة الفرنسية لكرة القدم للتحقيق وإلقاء
الضوء عىل هذه الحقائق .النادي تحت ترفها للتعاون
يف تقدم التحقيقات”.
ومن جهته شدد مرسيليا يف بيان ّ
أن“ :ألفارو غونزاليس

لي�س عنرياً ،لق�د أظهر لن�ا ذلك من خ�الل سلوكه
اليوم�ي من�ذ انضمام�ه إىل النادي ،وشه�د زمالؤه عىل
ذلك”.
ويمك�ن للجنة االنضباط يف رابطة الدوري التي ستقرر
العقوب�ات ،التحقي�ق يف مزاعم نيمار ض�د غونزاليس
الذي ادعى مرسيليا ّ
أنه كان ضحية بدوره بعد أن بصق
عليه جناح سان جرمان األرجنتيني أنخل دي ماريا.

وتعه�د مرسيليا “بالتع�اون الكامل” م�ع أي تحقيق،
وقال إن النادي سيبقى بترف لجنة االنضباط.
تضامن برازييل
َ
تضام�ن العدي�د من نجوم ك�رة الق�دم وشخصيات
�
برازيلية مع مواطنهم نيمار نجم باريس سان جرمان
الفرنيس عىل خلفية اتهام�ه مدافع مرسيليا اإلسباني
ألف�ارو غونسالي�س بتوجي�ه كلم�ات

دورمتوند إىل الدور الثاني

َ
بل�غ بوروسيا دورتمون�د الدور الثان�ي ملسابقة كأس أملانيا لك�رة القدم بفوزه
الكب�ر عىل مضيف�ه دويسبورغ بخماسي�ة نظيفة يف ختام ال�دور األول.ومنح
ال�دويل اإلنكليزي جاي�دون سانشو التق�دم لدورتموند يف الدقيق�ة  ،14وأضاف
مواطن�ه اليافع جود بلينغه�ام القادم من برمنغهام سيت�ي ( 15عاما) الهدف
الثان�ي بع�د  16دقيقة ،قبل أن يع�زز ال�دويل البلجيكي ثورغان ه�ازار بالثالث

قبل نهاية الشوط االول بأرب�ع دقائق.وأضاف األمركي الواعد جيوفاني
رين�ا ( 17عاماً) الهدف الثالث يف الدقيق�ة  ،50قبل أن يختم القائد
مارك�و روي�س املهرجان باله�دف الخامس بع�د ثماني
دقائق.وخ�رج هامب�ورغ العري�ق من ال�دور ال�H
ول بخسارت�ه Hمام مضيفه دينامو دريسدين
بهدف للبلجيكي ام�ادو اوتاتا ( )89مقابل
اربعة اهداف ليانيك شت�ارك ( )3وروبن
تيم بيك�ر ( )16وكريست�وف دافرنر
( )53وسيباستيان ماي ( 90من ركلة
جزاء).وحجز هانوفر بطاقته بفوز
صعب عىل مضيفه فورتسبورغر
كيك�رز بثالثة أه�داف لهندريك
فيدان�دت ( )23ودوميني�ك
كاي�زر ( )59وتيمو هوبرز
( )78مقاب�ل هدفني الرن
فاي�ك ( )90وروبرت�و
هرم�ان ( 90+1م�ن
ركلة جزاء).

نيفيل :تشيلسي لن يفوز بالدوري بوجود احلارس كيبا
عا َد تشيليس بفوز صعب من برايتون
( ،)3-1ليحقق أول  3نقاط له هذا املوسم،
وسط آمال يف املنافسة عىل لقب الربيمرليج
هذا املوسم ،بعد العديد من الصفقات املميزة
التي أبرمها النادي اللندني.
لكن جاري نيفيل ،مدافع مانشسرت يونايتد
السابق ،قال إن تشيليس إذا أراد املنافسة
عىل لقب الدوري اإلنجليزي ،فعليه التخلص
من الحارس اإلسباني كيبا أريزاباالجا.
وأصبح أريزاباالجا ،أغىل حارس يف العالم
عندما انضم إىل تشيليس من أتلتيك بيلباو
مقابل  80مليون يورو ( 95مليون دوالر) يف
 2018لكنه واجه صعوبات يف تقديم ما يربر
سعره الضخم.
وارتكب خطأ أدى لهدف التعادل الذي
سجله برايتون ،إذ سمح لتسديدة لياندرو
تروسار من خارج منطقة الجزاء باإلفالت
منه لتسكن الشباك رغم أن هدف ريس
جيمس الرائع بعد  100ثانية أعاد التقدم
رسيعا لتشيليس.
لكن نيفيل ،الذي يعمل كمحلل لدى سكاي
سبورتس ،كان قاسيا يف تقييمه ألريزاباالجا
أكثر من المبارد ويعتقد أن مدرب تشيليس
يجب أن يكون كذلك.
وقال نيفيل“ :لن تفوز بالدوري بحارس
يسمح بدخول أهداف من خارج منطقة

ا ملنا فسة
فهذ
ن
سيكو
فسة
للمنا
فقط .هذه طبيعة
تشيليس”.
ويعتقد نيفيل أن التعاقد
مع حارس جديد يشء
رضوري بالنسبة لتشيليس.
وقال“ :قبل عدة سنوات لم
يكن ليفربول فريق بطوالت
لعدم امتالكه حارس مرمى
يستطيع قيادته لهذه املكانة،
هذا إنذار شديد لفرانك”.
وواصل“ :يدرك ما يحتاجه،
إنه ال يحب الحارس ويرغب
يف رحيله ويريد التعاقد مع
حارس جديد .يدرك فرانك أنه
قد يفقد منصبه إذا لم يفز
بالدوري خالل عامني أو ثالثة
أعوام ألنه أنفق  200مليون
جنيه إسرتليني”.
وتابع“ :بيب فعلها وكلوب فعلها
وأليكس فرجسون فعلها .كل
مدرب لكي يستحق مكانته عليه
أن يتحىل بالقسوة”.
ا

الجزاء وال يسيطر عىل املنطقة وتهتز
شباكه من كرات ثابتة ،هذا لن يحدث”.
ووفقا إلحصائية استخدمتها سكاي
سبورتس ،كانت هذه املرة  19التي يستقبل
فيها أريزاباالجا هدفا بتسديدة من خارج
منطقة الجزاء منذ انضمامه لتشيليس،
وهو ما يزيد عىل أي حارس آخر خالل
هذه الفرتة.وسئل المبارد عما إذا كان
يسعى لضم حارس مرمى قبل إغالق باب
االنتقاالت ولم يكن جوابه حاسما.
وقال المبارد“ :ليس يف هذه اللحظة ،لكن
ما زالت هناك عدة أسابيع قبل غلق باب
االنتقاالت .أنا سعيد للغاية بأداء كيبا.
بالنسبة لهذه التسديدة ال أعتقد أنه كان
بوسعه فعل أفضل من ذلك”.
وأضاف“ :إذا تعاقدنا مع حارس من أجل
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يوفنتوس وباريس يتصدران
صرا ًعا مخاسيًا على الشعراوي

َ
دخل العديد م�ن األندية األوروبية يف رصاع باملركاتو الصيفي،
من أجل التعاقد مع اإليطايل ستيفان الشعراوي نجم شنجهاي
شنهوا الصيني.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة “كوري�ري ديلل�و سب�ورت” اإليطالية ،فإن
آرسنال وميالن مهتمان بالتعاقد مع الشعراوي هذا الصيف.
وأش�ارت إىل أن أندية باريس سان جرم�ان وروما ويوفنتوس
أب�دت اهتمامً ا ً
أيض�ا بضم الشعراوي ،لكن ع�ىل سبيل اإلعارة
حتى يناير /كانون الثاني .2021
يذك�ر أن الشع�راوي انتق�ل من روم�ا إىل شنجه�اي شنهوا يف
صي�ف العام املايض ،نظ�ر  16مليون ي�ورو ،ويمتد عقده مع
الفريق الصيني حتى يونيو /حزيران .2022
وسب�ق أن لع�ب الشعراوي م�ع أندي�ة جنوى ومي�الن وروما
يف ال�دوري اإليطايل ،كم�ا مثل موناكو مل�دة  6أشهر عىل سبيل
اإلعارة.

برشلونة يساوم سواريز بعرض جديد

عنرية إليه خالل خسارة فريقه أمام غريمه صفر-1
يف كالسيكو الدوري الفرنيس.
وكان نيمار أحد خمسة العبني تعرضوا للطرد يف نهاية
اللقاء ،إث�ر مشاجرة جماعية ،لرضبه غونساليس عىل
رأسه.
وكت�ب دانيال ألفي�ش زميل نيمار الساب�ق يف برشلونة
اإلسبان�ي والنادي البارييس واملنتخب عرب صفحته عىل
“إنستاغ�رام”“ :يف الرياض�ة ال يوجد مكان لالشخاص
الذي�ن يدعون الكراهية أو العنري�ة .ال تدع الكراهية
تقود طريقك ،يا أخي”.
وخت�م ابن ال�� 37عاما ً وال�ذي يدافع حالي�ا عن ألوان
فري�ق ساو باول�و بالقول“ :الحب ه�و السبيل الوحيد
ملحاربة الكراهية”.
وبحس�ب مشاه�د بثتها شبك�ة “تيليف�وت” ،اشتكى
نيمار بع�د نصف ساعة ع�ىل بداية املب�اراة إىل الجهاز
التحكيم�ي ،مكررا يف عدة مناسب�ات “العنرية ،ال!”،
يف إشارة إىل مدافع مرسيليا املكلّف مراقبته.
وب�دوره تضام�ن العب وسط بامل�راس فيليب�ي ميلو
املع�روف بطباع�ه الحادة داخ�ل امللعب م�ع مواطنه،
فكت�ب الع�ب يوفنت�وس اإليط�ايل الساب�ق يف تغريدة:
“لق�د أبليت ب�الء حسنا ،من املؤس�ف أالّ ألعب ضد هذا
العنري”.وك�ان للرئيس الربازييل جاي�ر بولسونارو
الذي ظه�ر يف عدة مناسب�ات إىل جانب نيم�ار ،موقفا ً
مماث�ال ملواطني�ه فأعاد ن�ر تغري�دة للمهاجم الدويل
يتهم فيها غونساليس بتوجيه إهانات عنرية له.

َ
كش�ف تقري�ر صحف�ي إسباني ،عن آخ�ر املستج�دات بشأن
مستقب�ل األوروجوائي لويس سواريز ،مهاجم برشلونة ،داخل
قلعة كامب نو.
واستبع�د رونال�د كومان ،مدرب برشلون�ة ،سواريز من قائمة
الفري�ق التي لعبت أوىل مباريات املوسم الودية أمام ناستيك ،يف
إشارة لخروجه من خططه ،إال أن الالعب ير عىل البقاء.
ً
ووفق�ا لصحيفة “سب�ورت” اإلسباني�ة ،ف�إن إدارة برشلونة
اقرتحت عىل سواريز قبول عرض يوفنتوس ،وإذا منحه األخر
رات ًب�ا أقل مما يتقاضاه يف “كامب نو” ،ف�إن النادي الكتالوني
سيدفع الفرق.
وكان سواريز طلب الحصول عىل راتب املوسم املتبقي يف عقده
ً
كامال ،للموافقة عىل الرحيل.
مع برشلونة
وذك�رت الصحيف�ة أن ممث�يل األوروجوائي ي�رون أن سواريز
يتلق�ى معامل�ة غ�ر محرتمة م�ن برشلون�ة ،رغ�م أنه صنع
التاريخ مع النادي الكتالوني.

مبابي يفضل االنتقال اىل ريال مدريد
يُع ُّد الدويل الفرنيس الشاب كيليان
مبابي ،جناح باريس سان
جرمان ،أحد أبرز النجوم املرشحني
لخالفة ليونيل مييس وكريستيانو
رونالدو ،عىل عرش
الكرة العاملية ،يف
املستقبل القريب.
ومع ظهور
تقارير ،تشر

إىل َّأنه أبلغ إدارة ناديهًّ ،
بأنه سرحل
الصيف املقبلَّ ،
فإنه من الطبيعي ،أن
تتهافت عليه كل األندية للحصول عىل
خدماته ،خاصة قطبي إسبانيا ،ريال
مدريد ،وبرشلونة.
لكن ما رغبة الالعب؟ ..هذا ما كشف
عنه برنامج “الشرنجيتو” اإلسباني،
الذي أكد َّ
أن مبابي يريد االنتقال إىل ريال
مدريد فقط ،وأنه مستعد للتضحية

باألموال ،إن لزم األمر ،من أجل تحقيق
هدفه.وأوضح أن إدارة ريال مدريد لن
تقدم أي عرض ملبابي ،حتى تحصل
عىل اتصال من مسؤويل باريس أنفسهم
للجلوس عىل طاولة املفاوضات ملناقشة
الصفقة.وذكر أنه يف حالة انتقال مبابي
لريال مدريد ،فإن إدارة النادي امللكي
ستبني كل يشء يف الفريق حول النجم
الفرنيس.

أداء صالح أمام ليدز هو األفضل

أشا َد تقرير صحفي بريطاني،
باملستوى الذي قدمه املري محمد
صالح ،نجم ليفربول ،يف انطالقة
الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وكان صالح أحرز  3أهداف خالل
انتصار الريدز عىل ليدز يونايتد بنتيجة
 ،4-3يف الجولة األوىل من الربيمرليج.
ً
ووفقا ملوقع “ليفربول إيكو” ،فإن أداء صالح

أمام ليدز هو األفضل للنجم املري عىل اإلطالق
بقميص الريدز.
وأشار إىل أن اإلحصائيات أفضل دليل عىل تألق
صالح الذي كانت لديه  9محاوالت للتسجيل ،وذلك
أكثر من أرقام فريق ليدز بأكمله ب� 3فرص.
وأوضح أن صالح لم يكن أنان ًيا يف املباراة ،وصنع
لزمالئه  4فرص للتسجيل ،من بينها  3للسنغايل
ساديو ماني.
وقال إن الالعب املري أكمل  9مراوغات ناجحة
من أصل  13أمام ليدز ،كما كانت لديه  21ملسة
للكرة داخل منطقة جزاء املنافس.

ً
فريقا آخر بالدوري اإلنجليزي لم
وأضاف أن  7من أصل 11
تستطع الوصول إىل رقم ملسات صالح داخل منطقة الجزاء
خالل مباريات يومي السبت واألحد املاضيني.
ونجح صالح يف استعادة الكرة أمام ليدز  4مرات كدليل عىل
تحسنه يف الضغط خالل العمل تحت قيادة املدرب األملاني
يورجن كلوب.

مفكرة الزوراء
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ترامب يتالسن مع صحفية طرحت عليه
سؤاال بشأن حرائق الغابات

كاليفورنيا /متابعة الزوراء:
َ
تالس�ن الرئيس األمريكى دونالد ترامب مع صحفية طرح�ت عليه سؤاال خالل زيارته إىل
كاليفورنيا لتفقد الوضع بعد تلقي إحاطة بشأن حرائق الغابات التي أودت بالفعل بحياة
ً
شخصا عىل األقل.
35
وأع�رب عن تعازي�ه ألرس الضحايا ،معت�را أن املشكلة الرئيسة ىف ه�ذه الحرائق تعود إىل
ع�دم وجود إدارة جيدة.وق�ال إنه تحدث مع مسئول من إحدى ال�دول األوروبية ،موضحا
إن ب�الده “دول�ة غابات” ،ولديهم أشج�ار يمكنها االشتعال أكثر م�ن كاليفورنيا ولكن ال
تح�دث مشكلة ألنهم يديرونها بشك�ل جيد.وقدم أحد األمثلة ع�ىل اإلدارة قائال إنه يمكن
قط�ع أجزاء م�ن األشجار لتفصل بني األشجار وبعضها ومن ث�م تمنع اشتعالها حتى إذا
اشتع�ل بعضها “ولكن الناس هنا ال يحبون قطعها” ،مش�ريا إىل وجود الكثري من األوراق
الجاف�ة من�ذ سنوات والتى تمثل وق�ودا الشتعال تلك الحرائق وهذا يج�ب أن يتغري.وتابع
ترام�ب :يجب أن تك�ون هناك إدارة جيدة وقوي�ة للغابات ،والتي تحدث�ت عنها منذ ثالث
سنوات مع الواليات ،لذلك آمل أن يبدأوا يف فعل ذلك.وبسؤاله عما إذا كان ما يحدث مشكلة
“إدارة” أم مشكل�ة مناخ ،قال إن جزءا منها سوء إدارة.وانتقد الرئيس األمريكى ،مراسلة
صحفية سألته عما إذا كان تأخر رد فعله تجاه الحرائق ،فرد عليها إنه أصدر قرارا باعتبار
الحرائ�ق حالة طوارئ وأرسل فريق امن “فيما” الوكال�ة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ،وقام
باالتص�ال بالحاكم ويزور الوالية ،قائال لها إن سؤاله�ا “بغيض”.وبسؤاله عما إذا كان ال
يعتق�د أن هناك أزمة مناخ ىف كاليفورنيا وأن الحرائق ليس لها عالقة بهذه القضية ،فقال
“اط�رح السؤال عىل الحاك�م ،ال أريد أن أحل محله”.وعن عالقته بالحاكم ،قال إنها عالقة
جيدة حتى وإن كان كل منهما ال يتفق مع اآلخر.وقال إنه سيشارك ً
أيضا يف “حفل تكريم
الحرس الوطني لوالية كاليفورنيا” ،وسيمنح  7ميداليات إىل  7أبطال.

شرطة دهوك تعيد اعتقال صحفي كردي
بعد ساعات على إطالق سراحه
دهوك /متابعة الزوراء:
اعل�ن مرك�ز ميرتو للدفاع ع�ن حقوق الصحفي�ني ،قيام رشطة محافظ�ة دهوك بإعادة
اعتقال الصحفي ،اميد بروشكي ،بعد اقل من خمس ساعات عىل اطالق رساحه.
وذك�ر ممثل املركز يف محافظة دهوك :أن رشطة املحافظة قامت الليلة املاضية باستدعاء
الصحفي املذكور اىل مركز رشطة (نوروز) ،وعند وصوله قامت بإعتقاله ،دون اعطاء اي
تفاصيل حول سبب االعتقال”.
وك�ان رشطة دهوك افرجت ع�ن الصحفي اميد بروشكي بكفال�ة قدرها  3ماليني دينار،
بعد  26يوما من اعتقاله.
وك�ان بروشكي ذك�ر يف وقت سابق ان الق�وات االمنية منعت عنه جمي�ع االتصاالت ولم
تسمح ل�ه حتى االتصال بعائلته طول ف�رتة اعتقاله ومنعت عن�ه الزيارات.جدير بالذكر
ان الق�وات االمنية يف محافظتي دهوك واربيل قد قامت يومي ال�  19وال�  20من شهر اب
املايض بإغالق مكتبي قناة ان ار تي يف املحافظتني واعتقلت عددا من الصحفيني.

الشرطة السلوفاكية تعتقل قضاة
يف قضية قتل صحفي
براتيسالفا /متابعة الزوراء:
ألق�ت وحدة خاصة م�ن الرشطة السلوفاكية القبض عىل ثالثة قض�اة بارزين واثنني من
رشكائهم املزعومني ،بناء عىل اشتباه بالفساد.
وقال�ت الرشطة السلوفاكية ع�ر حسابها عىل فيسبوك ،تم مب�ارشة اإلجراءات الجنائية
ضد ستة رجال آخرين.
وبحس�ب وسائل اإلع�الم ،يشمل ه�ؤالء املقبوض عليه�م رئيس محكم�ة زيلينا ورئيس
محكمة ابتدائية وقاض تقاعد اآلن.
ومنذ مقتل الصحفي االستقصائي يان كوسياك وخطيبته يف فراير  ،2018تحقق الرشطة
السلوفاكية يف شبكات الفساد يف النظام القضائي.
وج�رى القبض ع�ىل  13قاضيا يف مارس بم�ا يف ذلك وزيرة الدولة لش�ؤون العدل مونيكا
يانكوفسكا.ويق�ال إن املليونري ماريان كوسنر املته�م بالتكليف بقتل الصحفيني ،قد قام
بالرشوة املمنهجة للقضاة وابتزازهم لرشاء براءات يف الكثري من قضايا الفساد املايل.
ويف الثالث من أيلول /سبتمر الحايل تمت ترئة ساحة كوسنر من تهمة أمره بقتل كوسيا
الذي كان قد كتب مقاالت عن تعامالت كوسنر الغامضة وعن قضايا فساد أخرى.
وتسببت ترئة ساحة كوسنر لعدم كفاية األدلة يف غضب دويل ولكن الحكم يع ّد غري نهائي
حتى اآلن ألن االدعاء العام استأنف ضده.

منظمة دولية تطالب االتحاد األوروبي بمناقشة أوضاع الصحافة مع الصين
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مراسلون بال حدود :حنو ثلث الصحفيني املسجونني يف مجيع أحناء العامل يقبعون يف السجون الصينية
برلني /متابعة الزوراء:
ْ
دع�ت منظم�ة “مراسلون بال ح�دود” قادة
االتح�اد األوروبي إىل مناقش�ة أوضاع حرية
الصحاف�ة خالل قمتهم االثن�ني مع الرئيس
الصيني يش جني بينج.
وقال�ت املنظمة يف بي�ان إن “العال�م بأكمله
شعر خالل أزمة كورونا بآثار السيطرة شبه
الكاملة للمخاب�رات الصينية ،والتي تضع يف
حالة الشك إنف�اذ لوائح الرقابة فوق حماية
الصحة”.
وأض�اف البي�ان ،أن نح�و ثل�ث الصحفي�ني
املسجون�ني يف جمي�ع أنحاء العال�م يقبعون
يف السج�ون الصيني�ة .وتع�رض م�ا ال يقل
ع�ن عرشة م�ن العامل�ني يف وسائ�ل اإلعالم
واملدافعني ع�ن حرية الصحاف�ة املسجونني
لخطر املوت بسبب تدهور صحتهم وظروف
سجنهم.
وتابع أنه يف تجاهل صارخ الستقاللية هونغ
كون�غ ،أص�درت بك�ني أيض�ا قانون�ا لألمن
ّ
“يمكن النظام م�ن اتخاذ إجراءات
الوطن�ي
قانوني�ة ضد الصحفيني غ�ري املرغوب فيهم
يف املنطق�ة اإلدارية الخاص�ة” .ويأتي ذلك يف

وق�ت تتجدد فيه التوترات بني الصني والدول
الغربي�ة بسبب التضييق ع�ىل الصحفيني ،إذ
تتهم كل منهما األخرى بتقييد عمل املراسلني
األجانب ويلوح كل طرف بإجراءات انتقامية
تستهدف صحفيي الطرف اآلخر.

كما أعرب وزير الخارجية األمريكي بومبيو،
ع�ىل املوق�ع الرسم�ي ل�وزارة الخارجي�ة
األمريكي�ة ع�ن استيائ�ه الشدي�د من رفض
جري�دة الشعب اليومي�ة الصينية نرش مقال
للسف�ري األمريكي يف الصني ت�ريي برنستاد،

يتعرض للعالقات بني البلدين.
وقال بومبيو األسب�وع املايض ،إن “صحيفة
الدعاية الرئيسية للحزب الشيوعي الصيني،
الشعب اليومية ،رفضت نرش افتتاحية كتبها
سفرين�ا يف بكني ،تريي برانستاد ،مستشهدة
بسلسل�ة م�ن املظالم ،وم�ن املفارق�ات أن
االفتتاحي�ة دع�ت إىل عالقات أكث�ر إيجابية
بني بلدين�ا وطلب�ت بناء عالق�ات من خالل
املشارك�ة غ�ري املقي�دة واملناقش�ات غ�ري
الخاضعة للرقابة”.
وأض�اف أن “رد صحيف�ة الشع�ب اليومي�ة
الصيني�ة يكش�ف م�رة أخ�رى ع�ن خ�وف
الحزب الشيوعي الصين�ي من حرية التعبري
والنق�اش الفكري الج�اد ،وكذلك نفاق بكني
عندما تشكو من عدم وج�ود معاملة عادلة
ومتبادلة يف البلدان األخرى”.
بدوره�ا ردت الصحيفة الصينية عىل هجوم
وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي واعترت�ه غ�ري
مرر ،وأعرب املتحدث باسم صحيفة الشعب
ع�ن إدانت�ه الشدي�دة ومعارضت�ه الحازمة
للترصيحات غري املسؤولة والرشسة التي أدىل
بها بومبيو يف حق وسائل اإلعالم الصينية.

شعبية اإلعالمي ال تغفر له االنزالق نحو تصريحات مسيئة

اعتذار رضوى الشربيين عن تصرحياتها بشأن احلجاب ال يعفيها من املساءلة
القاهرة /متابعة الزوراء:
الخط�أ املهني بإط�الق ترصيحات
غري مسؤولة ،وقعت فيه اإلعالمية
رض�وى الرشبين�ي وسبقه�ا إلي�ه
مذيعون آخرون يف اإلعالم املرصي؛
ما أدى إىل تصاعد األصوات املطالبة
ب�رورة ضب�ط األداء اإلعالم�ي
ومحاسب�ة املذيع�ني ع�ىل ه�ذه
األخطاء بغض النظر عن شعبيتهم
الواسعة.
ل�م تتوق�ف ن�داءات االستنك�ار
واالنتق�ادات املوجهة ضد اإلعالمية
رضوى الرشبيني بشأن ما رصحت
ب�ه يف برنامجها “ه�ي وبس” عىل
قن�اة “يس ب�ي إس” تج�اه غ�ري
املحجب�ات ،حت�ى إث�ر إحالته�ا إىل
التحقي�ق العاج�ل بع�د شك�اوى
تلقاه�ا املجل�س األع�ىل لإلعالم يف
مرص.
وفتح النق�اش مجددا بشأن انزالق
املذيع�ني نح�و إط�الق ترصيحات
وأحكام غري مسؤول�ة وتدخلهم يف
قضايا تستلزم متخصصني وخراء
ملعالجتها.
وق�ال صال�ح الصالح�ي ،وكي�ل
املجل�س األع�ىل لإلع�الم ،ورئي�س
لجن�ة الشك�اوى باملجل�س ،إن�ه
سيت�م استدعاء رض�وى الرشبيني
خالل هذا األسبوع للتحقيق معها،
ح�ول الشك�اوى املقدم�ة بش�أن
ترصيحاتها.
ويحظ�ى برنامج رضوى الرشبيني
بمتابعة واسعة يف أوساط السيدات
املرصيات والعربيات ،خصوصا مع
تبنيه�ا آراء داعم�ة لقضاي�ا املرأة،
وتن�وع م�ا تقدمه من أشي�اء ذات
صل�ة باهتمامات النس�اء ودعمها
لفتي�ات كشف�ن ع�ن تعرضه�ن
لوقائع تحرش واعتداءات جنسية،
فحص�دت شعبي�ة واسع�ة وكثريا
م�ا تحول�ت مقوالته�ا إىل ترند عىل
مواقع التواصل؛ حيث يتابع حساب
الرشبين�ي عىل إنستغ�رام أكثر من
 11مليون شخ�ص ،وقرابة مليون

آخرين عر تويرت.
لك�ن الشعبي�ة الواسع�ة سالح ذو
حدي�ن يف اإلع�الم ،فاملتابعة وجذب
الجمهور يجعالن املذيع تحت دائرة
الض�وء ويفرض�ان علي�ه التح�ي
بأقىص درج�ات املسؤولية وتحري
الدقة واالنتباه إىل ترصيحاته وعدم
إطالق األحك�ام املسبق�ة ومراعاة
الحساسي�ة االجتماعية والدينية يف
القضايا التي تثري الرأي العام.
وه�و الخط�أ ال�ذي وقع�ت في�ه
الرشبين�ي وسبقه�ا إلي�ه مذيعون
آخ�رون يف اإلعالم امل�رصي ،تراجع
نجاحه�م وشعبيته�م بتأث�ري
ترصيحات غ�ري مسؤولة تجاوزت
ح�دود حري�ة التعب�ري إىل إط�الق
األحكام املسبقة.
وأث�ارت الرشبيني موج�ة استنكار
واسعة فور انتهاء حلقة برنامجها
األسب�وع امل�ايض ،عندم�ا تحدثت
عن مسأل�ة الحجاب ،حيث وجهت
نصيح�ة للسي�دات بع�دم خل�ع
الحج�اب قائل�ة “أوع�ي تقلع�ي
الحج�اب أنت أحسن مني ومن غري
املحجبة  100ألف مرة”.
وأضاف�ت “غ�ري املحجب�ة شيطان
نفسها أقوى م�ن إيمانها وقوتها،
وأنت (املحجبة) أحسن عند ربنا”.
واعت�ر متابع�ون وحقوقي�ون
أن ترصيح�ات الرشبين�ي بمثاب�ة
تشجيع للمتحرش�ني عىل التحرش
بغري املحجبة ،وأن تفضيل املحجبة
ع�ىل غ�ري املحجب�ة إح�دى الطرق
املمهدة للعنف ضد املرأة.
وانتق�دت املحامي�ة ورئيسة املركز
امل�رصي لحق�وق امل�رأة ،نه�اد
أبوالقمص�ان ،حديث الرشبيني عن
غري املحجب�ات .وقال�ت يف مداخلة
هاتفي�ة م�ع برنام�ج “رأي عام”
ع�ىل قن�اة “ت�ن ت�ي يف” “يجب أن
نفرق بني التعبري عن الرأي وإصدار
الحكم”.
وأضاف�ت “أن تقول إنه�ا ترغب يف
الحج�اب أو إن الحج�اب جمي�ل،

فه�ي حرة يف رأيه�ا ،لكن أن تصف
املحجب�ة بأنه�ا أفض�ل  100أل�ف
مرة ،وتق�ول إن الشياط�ني تركب
غري املحجب�ات ،فهذا كالم عنرصي
وفيه تنمر ،ويشجع عىل العنف ضد
غري املحجبات” .وتابعت “لدينا كم
من العنف غ�ري املسبوق والتحرش
واإلهان�ة يف الش�ارع ،وه�ذا يفتح
الباب للتحرش بغري املحجبات ،كما
أن استخ�دام ألف�اظ مث�ل ‘أفضل’
خطري جدا ً يف الرسالة اإلعالمية”.
وأوضحت “ما قالته الرشبيني حكم
ولي�س رأي�اً” .ويشتك�ي متابعون
لإلع�الم املرصي من تج�اوز بعض
املذيعني ملهمته�م ودورهم وإقحام
رأيهم يف قضايا تستلزم متخصصني
عىل درجة من املعرفة والخرة
يف املوضوع املطروح .ويرى البعض
أن املشكل�ة الخطرية هي استهانة
اإلعالمي بعقل املشاه�د والتعامل
م�ع الجمه�ور بطريق�ة شعبوية
لزي�ادة نسبة املتابع�ة ،عر تناول
قضاي�ا ومعالجته�ا وف�ق أه�واء
رشيح�ة م�ن املشاهدي�ن بغ�ض
النظر عن صحتها أو خطئها.
وق�د تك�ررت الحادثة م�ع العديد
م�ن املذيعات يف م�رص مثل ريهام
سعي�د الت�ي أث�ارت االنتق�ادات

وتعرض�ت للتحقي�ق أكثر من مرة
بسب�ب ترصيحاته�ا يف برامجه�ا
التلفزيوني�ة ،وك�ان آخ�ر ق�رار
ص�در بحقه�ا م�ن قب�ل املجل�س
األع�ىل لتنظي�م اإلع�الم يف م�رص
خالل سبتم�ر  2019حيث منعت
م�ن الظهور ع�ىل جمي�ع وسائل
اإلع�الم املرئي�ة واملسموع�ة مل�دة
ع�ام ،بع�د تعليقاته�ا “املسيئ�ة”
للنس�اء البدين�ات يف مرص.فق�د
وصف�ت سعيد النس�اء ذات الوزن
الزائ�د بأنه�ن “عبء ع�ىل الدولة
وعائالتهن” ،ما دفع شبكة الحياة
التلفزيوني�ة الخاص�ة إىل وق�ف
برنامجه�ا “صبايا الخ�ري” ،يف 23
أغسطس .2019
ويف فراير  2018قرر مجلس إدارة
نقاب�ة اإلعالمي�ني يف م�رص إحالة
اإلعالمي�ة منى عراقي إىل التحقيق
أمام اللجنة القانونية بالنقابة عىل
خلفي�ة استخدامه�ا عب�ارات غري
الئقة ،عىل الهواء.
ورص�دت النقابة “الخط�أ املهني
واألخالق�ي” ال�ذي وقع�ت في�ه
العراقي عىل الهواء ،يف أثناء تناولها
لقضية “االغتصاب الجنيس”.
وكثريا ما تث�ري الرشبيني الجدل يف
م�رص ،فمنذ ع�دة سن�وات يع ّدها

الكث�ريون محرض�ة للم�رأة ض�د
الرجل ،وأنه�ا سبب يف زيادة نسب
الط�الق بسبب حلق�ات برنامجها
املنتق�دة للرجل والتي تشجع فيها
النساء عىل اتخاذ قرار الطالق.
غ�ري أن ه�ذه امل�رة اعت�رت
ترصيحاته�ا غري مقبول�ة إطالقا،
وبعد الضجة الواسعة واالنتقادات
املتواصلة ضدها اعتذرت الرشبيني
عن ترصيحاتها؛ حيث قالت “أعتذر
عن كالمي عن غري املحجبات ،وقد
بالغت يف الك�الم ،وأعتذر عما قلته
وفهمه البعض بأنني أتهم السيدة
غ�ري املحجب�ة بأنه�ا سي�دة مش
كويس�ة ،ولو ه�ذا قص�دي يبقى
أن�ا ست م�ش كويس�ة ألنني غري
محجب�ة” ،لك�ن الضجة ل�م تهدأ
حتى بعد االعتذار وطالب معلقون
عىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي
برورة محاسب�ة اإلعالميني عن
األخطاء املهنية حتى ال تتكرر.
وانطل�ق برنام�ج “ه�ي وبس” يف
موسمه الخام�س ،عىل قناة “يس
ب�ي يس سفرة” ،بع�د نجاح الفت
ملواسمه األربع�ة السابقة ،ويهتم
بك�ل م�ا يخ�ص امل�رأة ،ويق�دم
النصائح الخاصة بكيفية التعامل
مع الرجال.

نقابة الصحفيني املصريني تغلق باب املشاركة يف مسابقة جوائز الصحافة املصرية
القاهرة /متابعة الزوراء:
ْ
أغلقت نقابة الصحفيني املرصيني باب
تلقي األعمال ملسابقة جوائز الصحافة
املرصية ،أم�س الثالث�اء ،حيث تقبل
األعم�ال املنش�ورة خالل ع�ام 2019
وتشمل املسابقة  12فرعا ً يف مسابقة
جوائز الصحاف�ة املرصية ،و 13فرعا ً
يف مسابقة الجوائز الخاصة.
وتشمل أوالً :مسابقة جوائز الصحافة
املرصية
تشمل املسابقة الفروع اآلتية:
 التصويرالصحف�ي ،اإلخ�راج،الكاريكات�ري ،التحقي�ق الصحف�ي،
الحمالت الصحفية ،الحوار الصحفي،
التغطي�ة الخارجي�ة ،الصحاف�ة
االقتصادي�ة ،الصحاف�ة الرياضي�ة،
الصحافة الثقافية ،الصحافة الفنية،
صحافة الفيديو.
قيمة الجوائز:
الفائز األول  15ألف جنيه.
الفائز الثاني  8آالف جنيه.
ثانيا ً  -:مسابقة الجوائز الخاصة
تشمل املسابقة الجوائز اآلتية:
جائ�زة الشهي�د للتغطي�ة امليداني�ة
لألحداث الخطرية .

جائزة إحسان عبد القدوس يف السبق
الصحفي .
جائزة أحمد رجب يف الكتابة الساخرة
.
جائ�زة سعي�د سنب�ل يف املق�ال
االقتصادي .
جائ�زة مج�دي مهن�ا يف العم�ود
الصحفي .
جائ�زة محم�د عي�يس الرشق�اوي
“للتغطية الخارجية”.
جائزة سمري عب�د القادر يف الصحافة
االقتصادية.
جائزة حسني عبدالرازق ىف “الصحافة
االستقصائية”.
جائ�زة مصطف�ى رشدي يف املق�ال
السيايس .
جائ�زة منري كنع�ان لإلب�داع الفني (
الرسم).
جائ�زة ص�ري غني�م يف القص�ة
الصحفية اإلنسانية .
جائزة صحافة املرأة.
جائزة صحافة البيئة.
قيمة الجوائز:
يحصل الفائز يف كل جائزة عىل  5آالف
جنيه .

يمن�ح الفائ�ز األول يف جائ�زة مجدي
مهن�ا  6آالف جني�ه ويمن�ح الفائ�ز
الثاني  4آالف جنيه .
يمن�ح الفائز األول يف جائ�زة البيئة 6
آالف جني�ه ويمن�ح الفائ�ز الثاني 4
آالف جنيه .
يمن�ح الفائ�ز األول ىف جائ�زة محمد

عييس الرشقاوى  6آالف جنيه ويمنح
الفائز الثاني  4آالف جنيه
يمن�ح الفائ�ز يف جائ�زة سم�ري عب�د
القادر  10آالف جنيه .
يمن�ح الفائ�ز ىف جائ�زة حس�ني
عبدالرازق  10آالف جنيه
ويش�رتط أن يك�ون املتق�دم عض�وا

مقي�دا ً بج�دول املشتغل�ني أو جدول
تحت التمرين ،ويشرتط أيضا أن يكون
املتق�دم مسددا ً لالش�رتاك السنوي ..
وأال يكون عض�وا ً بمجلس النقابة أو
لجنة التحكي�م  ..وأال يكون قد وقعت
علي�ه عقوب�ة تأديبية طبق�ا ً لقانون
النقابة خالل السنوات الثالث السابقة

عىل تقدم�ه للمسابق�ة ،ويشرتط أن
تك�ون امل�ادة املقدم�ة للمتساب�ق قد
ن�رشت خ�الل الف�رتة ب�ني أول يناير
 2019وحت�ى ديسم�ر  ،2019وىف
حالة امل�واد املتتابعة الخاصة بتغطية
موضوع واح�د يعتد بتاريخ نرش آخر
ه�ذه امل�واد ،وال يج�وز للمتسابق أن
يتق�دم ألكث�ر م�ن فرعني م�ن فروع
املسابق�ة ،وال يح�ق له التق�دم بأكثر
م�ن عمل�ني يف الف�رع الواح�د كما ال
يجوز له أن يتقدم بنفس العمل ألكثر
من فرع .
ويش�رتط أن تك�ون األعم�ال املقدمة
ق�د نرشت يف إح�دى الصحف املرصية
القومي�ة أو الحزبي�ة أو الخاص�ة
املعتم�دة لدى نقابة الصحفيني  ،أو يف
إحدي نوافذه�ا اإللكرتونية املرخصة،
أو ع�ىل الن�رشة العامة لوكال�ة أنباء
الرشق األوسط ،ويجوز ملجلس النقابة
قب�ول أعمال صحفي�ة باملسابقة من
صح�ف ومواق�ع الكرتوني�ة من غري
املعتم�دة لديه�ا بق�رار م�ن املجلس،
ويش�رتط أن تلت�زم امل�ادة املقدم�ة
بميث�اق ال�رشف الصحف�ي  ..وأال
تنطوي عىل ألف�اظ أو معان تتناقض

مع ما ين�ص عليه امليث�اق ،ويسحب
املتق�دم للف�رع أو الجائ�زة استمارة
اشرتاك من سكرتارية النقابة بالدور
األول مقاب�ل  50جنيها ً تقدم األعمال
يف مل�ف ب�ه أص�ل و  4ص�ور من كل
عمل مكتوب�ة بالكمبيوت�ر وال تحمل
اس�م املح�رر أو جريدت�ه ،وال�رشط
التاس�ع أن يرف�ق املتقدم�ون يف فرع
اإلخ�راج الصحف�ي ( 4نس�خ) م�ن
أعداد الصحف ويق�دم املتسابقون يف
ف�رع التصوير ( 4نسخ) من الصحف
التي نرشت الص�ور مع أصول الصور
ويقدمون ومعهم الصحفيون بوكالة
أنب�اء ال�رشق األوس�ط شه�ادة م�ن
رئي�س التحرير أو من ينوب عنه تفيد
بأن األعمال م�ن إنتاجهم ،أما الرشط
الع�ارش يرفق املتقدم لف�رع التصوير
( )4أق�راص مدمج�ة  C.D.بمحتوى
الص�ور ،ويق�دم املتسابق�ون ىف فرع
صحافة الفيدي�و ( )4أقراص مدمجة
 C.Dبهاالفيدي�و املتق�دم للمسابق�ة
وشه�ادة من رئي�س التحري�ر أو من
ين�وب عن�ه تفي�د ب�أن األعم�ال من
إنتاجهم ،فضال عن صورة من بطاقة
الرقم القومي للنقابة.
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ألول مرة ...كشف أسرار الشراكة األمريكية السوفييتية للتعامل مع صدام وتشبيهه بـ «هتلر»
واشنطن /متابعة الزوراء:

رغب�ة أمريكي�ة متصاع�دة يف الدف�ع
ناحية العم�ل العسكري ض�د العراق
إلجباره عىل االنسح�اب من الكويت،
يف ظل مح�اوالت سوفييتي�ة فرنسية
إلتم�ام األم�ر ع�ر املفاوض�ات ،لكن
ضغوط�ا ً مالي�ة عان�ى منه�ا اتح�اد
الجمهوري�ات السوفييتي�ة جعلت�ه
متمسكا ً برشاكته مع الواليات املتحدة
وفق م�ا تكشف عنه دفعة جديدة من
وثائق «رشاكة غورباتشوف  -بوش»
يف مرحلة حرب الخلي�ج األوىل ،1990
جرى الكشف عنها حديثا.
ترشح وثائ�ق «رشاك�ة غورباتشوف
ب�وش يف مرحل�ة ح�رب الخلي�ج
األوىل  ،»1990كي�ف انض�م الرئي�س
السوفييت�ي ميخائي�ل غورباتش�وف
بشكل تدريج�ي ،إىل الرفض األمريكي
لع�دوان ص�دام عىل الكوي�ت (وقع يف
 2أغسط�س/آب م�ن ع�ام ،)1990
بالرغ�م م�ن اعرتاضات�ه املبدئية عىل
استخ�دام الق�وة يف الخلي�ج خ�ال
خريف عام  ،1990وما جرى يف األثناء
من جم�ع تمويل للحمل�ة الهادفة إىل
إخراج العراق م�ن الكويت بقيمة 50
مليار دوالر ،بينم�ا لم يحظ االقتصاد
السوفييتي املنهك بأي مساعدة.
وكش�ف معهد أرشي�ف األمن القومي
األمريك�ي (مؤسسة بحثي�ة مستقلة
وغ�ري ربحي�ة) يف  10أغسط�س/آب
 ،2020ع�ن  22وثيق�ة متباين�ة يف
املحت�وى والتصنيف بني رسي ورسي
للغاية بعد م�رور  30عاما عىل الغزو
العراقي للكويت.
وتبدأ الوثائق بمقتطفات من يوميات
أنات�ويل تشرينيايف كب�ري مستشاري
السياس�ة الخارجي�ة لغورباتش�وف،
( ،)1990تن�اول فيه�ا أزم�ة الخليج،
والت�ي وضعت االتح�اد السوفييتي يف
سياق اضطرابات سياسية واقتصادية
غري عادية قب�ل تفككه بوقت قصري.
قائ�ا يف  11أغسط�س/آب« :بينم�ا
كان�ت األزمة يف الخلي�ج تتطور .كنت
خائفا م�ن أن ي�رتدد غورباتشوف يف
إدان�ة صدام بحدة .لحسن الحظ كنت
مخطئا».
يف وق�ت الح�ق ،كت�ب تشرينياي�ف
املاحظ�ات نياب�ة ع�ن الجان�ب
السوفييت�ي يف قم�ة (ب�وش
وغورباتش�وف) التي جرت بهلسنكي
يف  9سبتمر/أيلول( ،كان نظري برنت
سكوكروفت مستش�ار األمن القومي
يف الجان�ب األمريك�ي) ،ويوض�ح
تشرينياي�ف الق�رار األس�ايس ال�ذي
اتخ�ذه غورباتشوف« :بغ�ض النظر
ع�ن اتجاه�ات بريماك�وف (يفغيني
بريماك�وف عم�ل رئيس�ا ملصلح�ة
املخاب�رات الخارجية التابع�ة لوكالة
االستخب�ارات السوفييتي�ة املعروف�ة
باس�م ال�� كيه .ج�ي .ب�ي) وميرتان
(الرئيس الفرنيس) ،فإن غورباتشوف
ي�رى بشك�ل معق�ول أن�ه ال يمكننا
االنفصال عن األمريكيني ،بغض النظر
عن مدى رغبتنا يف تجنب الحرب».
يتاب�ع« :يف قم�ة هلسنك�ي ،من�ح
غورباتشوف ب�وش الحد األقىص مما
يريد يف مواجهة الع�راق ،حتى بشكل
غ�ري متوقع م�ن دون انتظ�ار اقرتاح
الرئي�س األمريكي ،وك�اد يقنع بوش
ب�رورة رب�ط التعام�ل م�ع صدام
حسني بالقضية الفلسطينية».
ومم�ا ج�اء يف املقتطف�ات ،أن
غورباتش�وف لم ي ِع�د بتوفري طائرات
لنق�ل الق�وات السوري�ة إىل اململك�ة
العربية السعودية.
وتح�دث تشرينياي�ف ع�ن طل�ب
غورباتشوف من جيم�س بيكر وزير
الخارجي�ة األمريكي ،خال النقاشات
التي تم�ت ملواجهة ما ق�ام به صدام
حس�ني ،قرضا ي�رتاوح ب�ني مليار إىل
مليار ونص�ف امللي�ار دوالر مع سداد
خال خمس سنوات .لكن بيكر قال إن
األمر لو كان بيده شخصيا فسيوافق،
غ�ري أن القانون ال يسمح بذلك ،وال بد
من العودة إىل الكونغرس».
وك�ان للعاق�ات الشخصي�ة تأث�ري
واضح عىل التق�ارب ومن ثم الرشاكة
السوفييتي�ة األمريكي�ة ،بشأن قضية
العراق يف أغسط�س وسبتمر .1990
وه�و م�ا يب�دو يف عاق�ات إدوارد
شيفرنادزه وزي�ر الخارجية الرويس،
ونظ�ريه األمريكي بيك�ر .واملصادفة
أن أنب�اء الغ�زو العراق�ي وصلتهم�ا
عندما كانا مع�ا يف إيركوتسك (مدينة
يف روسيا) إلج�راء محادثات .والعامل
الثان�ي ك�ان شع�ور شيفرن�ادزه
بالخيانة ،بعد أن كذب عليه املسؤولون
العراقي�ون بش�أن نواي�ا ص�دام،
وإحس�اس بيك�ر بالصدم�ة ،إذ لم ير
أي م�ن محلليه (وال م�ن الكويتيني)
الغزو قادما .أم�ا العامل الثالث فكان

انتق�ال طريقة تفكري إدارة بوش ،من
ال�رد األويل الفوض�وي ال�ذي تمح�ور
حول ضمان استمرار إمدادات النفط،
إىل تركي�ز أكث�ر تنسيقا ض�د العدوان
العراقي.
وتق� ّدم الوثائ�ق ،البي�ان املش�رتك
التاريخ�ي ال�ذي ق�رأه بيك�ر
وشيفرن�ادزه ،يف مط�ار فنوكوف�و
بموسكو يف  3أغسطس  ،1990والذي
يدي�ن غ�زو الع�راق ويتخ�ذ الخطوة
املتمثلة يف الدع�وة املشرتكة للمجتمع
ال�دويل إىل قطع دويل لجمي�ع إمدادات
األسلح�ة إىل الع�راق .حي�ث ك�ان
األمريكيون قد اقرتح�وا البيان وكتبوا
مس�ودة أوىل مع مساعد شيفرنادزه،
سريجي تاراسينك�و ،وذلك لانضمام
إليهم يف نقطة قطع إمدادات األسلحة
عن العراق.
وكان غورباتشوف قد وافق عىل الفكرة
م�ن حي�ث املب�دأ ،لكن�ه ت�رك مسألة
التف�اوض م�ع املعارض�ة الداخلية يف
االتحاد السوفييتي الت�ي انتقدت هذا
املوقف ،لوزي�ر خارجيته .ويف النهاية
أخذ شيفرن�ادزه ،عىل عاتقه املوافقة
عىل قرار حظر األسلحة عن العراق.
ه�ذا ه�و أول رد فع�ل أمريك�ي ع�ىل
الغ�زو العراق�ي للكوي�ت ،إذ اجتم�ع
مجلس األمن القوم�ي األمريكي ،يف 2
أغسطس ( ،1990املصدر مكتبة بوش
الرئاسي�ة) ،ودار الحدي�ث عن كيفية
إضعاف القوة االقتصادية والعسكرية
للع�راق .إذ ق�ال نيكوال بري�دي وزير
املالية ،إن« :الع�راق من دون البرتول،
لن يكون لديه مصدر لألموال ،لكن إذا
تمكنوا من بيع النفط الكويتي فهناك
مشكلة ...وأضاف« :أن اليابان تحصل
عىل  98باملائة من وارداتها من هناك.
إنهم يحتاجونه يف اقتصادهم كل يوم.
الفكرة ستكون إيقافه ...وهذا سيؤثر
يف املال الذي سيحصل عليه العراق».
ويكم�ل ج�ون كي�ي وزي�ر الدول�ة:
«يمكننا أن نطلب من اململكة العربية
السعودية واإلم�ارات العربية املتحدة
وغريهما زيادة اإلنتاج».
وبحس�ب املص�در ذات�ه ،ق�ال ج�ون
إيس�ت وزي�ر الطاقة آن�ذاك ،إن إنتاج
النفط من الع�راق والكويت يبلغ 4.8
ماي�ني برمي�ل يومي�ا .لديه�م قدرة
إضافي�ة  2 .6مليون .إذا أوقفنا إنتاج
العراق والكوي�ت ،ولإلبقاء عىل إنتاج
ثاب�ت يف جميع أنح�اء العال�م .يوجد
 3.3ماي�ني برميل فائ�ض يف اململكة
العربية السعودية .هناك فرصة مثرية
لاهتمام ينبغي مناقشتها.
وتش�ري الوثائ�ق إىل أن برين�ت
سكوكروفت ،مستشار األمن القومي،
كت�ب يف وق�ت الح�ق ع�ن االجتماع،
ً
الفت�ا إىل تعلي�ق مدي�ر ميزانية بوش،
ريتش�ارد دارم�ان« :هن�اك فرص�ة
للدفاع عن اململكة العربية السعودية،
إذا فعلنا كل ما هو ممكن ،يف ما يتعلق
بتحري�ر الكوي�ت ،أشعر أن�ه ال بد أن
تكون استجابتنا حازمة .نحن بحاجة
إىل إظه�ار القيادة ،وإال ستكون هناك
عواقب عىل امل�دى الطويل .هذا يشبه
الرصاع يف الخليج العربي عندما دعمنا
العراق .إنه نفس املبدأ .لم يكن التزامنا
كبريا خ�ال الحرب العراقية اإليرانية،
لكن�ه كان مهما يف حماي�ة املنطقة»،
لذا ترك�زت املناقشة ح�ول الخيارات
العسكري�ة ،وم�ن الاف�ت للنظ�ر أن
سكوكروفت يقول «السعوديون قالوا
ال للدع�م الجوي األمريكي التكتيكي �
 - »TACAIRوك�ان هذا قرارا سيعمل
بوش عىل تغيريه».

ووفقا مل�ا جاء يف وثيق�ة حول نقاش
ب�وش ورئيس�ة ال�وزراء الريطاني�ة
تاترش يف  3أغسط�س ( 1990املصدر
مكتب�ة ب�وش الرئاسي�ة ،مذك�رة
محادث�ة هاتفي�ة  Memconsوهيئة
تنظيم االتصاالت  ،)Telconsفقد أبدى
الرئي�س األمريكي قلق�ه من رفض 7
دول من أصل  21شج�ب غزو العراق
للكوي�ت ،ويقول كنت عىل تواصل مع
بن�در هنا (يقصد السفري السعودي يف
واشنطن) خويف من أن الخافات هذه
تقدم فرصة لصدام حسني» .ويشكك
بوش يف أن «إداورد شيفرنادزه (وزير
خارجية االتح�اد السوفييتي) قال إن
لدي�ه تأكيدات م�ن العراقي�ني بأنهم
سيعودون للوراء».

نقاط ضعف العراق وقوته

اجتمع مجلس األمن القومي األمريكي
للمرة الثانية يف  4آب /أغسطس 1990
ورك�ز االجتم�اع ال�ذي ُعق�د يف مق�ر
الرئيس بكام�ب ديفيد ،عىل الخيارات
العسكري�ة للرد ع�ىل الغ�زو العراقي
للكوي�ت .ويتح�دث الجن�رال هربرت
نورم�ان شوارزك�وف قائ�د ق�وات
التحالف الدويل ض�د القوات العراقية،
يف م�ا بعد ،ضم�ن ما ج�اء يف الوثيقة
ذاته�ا املصنفة رسية للغاي�ة ،عن أن
الع�راق يملك أكثر م�ن  1100طائرة،
وجيشا م�ن  900ألف مقاتل ،و5700
دبابة وكمية كب�رية من الساح ،لكن
القليل منها ع�ايل التقنية ،وقد ُنرشت
صواري�خ سام ح�ول امل�دن الرئيسة
مث�ل بغ�داد ،مح�ددا نق�اط القوة يف
األع�داد والخ�رة وبع�ض األسلح�ة
الحديث�ة ،وقال إن ضعفه�م يتمثل يف
منظومة القيادة والسيطرة واالعتماد
عىل قطع غيار األسلحة املستوردة من
الخارج وقلة الخرة الهجومية.
وأوضح رئيس هيئة األركان املشرتكة،
الجن�رال كولن ب�اول ،يف الوثيقة التي
يرج�ع مصدره�ا إىل «مكتب�ة ب�وش
الرئاسي�ة ،مجل�س األم�ن القوم�ي،
ملفات ريتش�ارد ن .هاس» ،األهداف
التي سيت�م العمل بموجبها ،قائا إنه
ينبغ�ي أوالً الدفاع عن اململكة العربية
السعودية ،ضد احتمال استياء صدام
عىل حق�ول النفط .وثاني�ا ً يجب بناء
األس�اس للقي�ام بعملي�ة مستقبلية
يف الكوي�ت ،م�ن خال تحري�ك أعداد
من القوات األمريكي�ة والقوة الجوية
لقواعد يف السعودية.
وقال بوش« :م�ا يقلقني هو االفتقار
إىل اإلرادة السعودي�ة ،وأنه�م ق�د
ينسحب�ون .نحتاج أن نسألهم» .وهو
م�ا فعله بوش يف وق�ت الحق من ذلك
اليوم عر مهاتفة امللك فهد.

امللك فهد« :صدام يشبه هتلر»

اتصل الرئي�س بوش بامللك فهد عاهل
السعودي�ة أوالً يف  2أغسط�س 1990
(املص�در :مكتب�ة ب�وش الرئاسي�ة
ومذكرة محادث�ة هاتفية Memcons
وهيئة تنظيم االتص�االت ،)Telcons
لسم�اع آرائ�ه .وك�ان سعي�دا عندما
تح� ّدث امللك فه�د بلغة قوي�ة ،تشبّه
صدام بهتلر ،وقال« :ال أعتقد أن شيئا
سينج�ح مع ص�دام س�وى استخدام
القوة ،إن�ه مغرور .ال ي�درك تداعيات
أفعال�ه الت�ي تزع�ج النظ�ام العاملي.
يب�دو أن�ه يفك�ر يف نفسه فق�ط .إنه
يتبع هتلر يف خل�ق مشاكل للعالم مع
اخت�اف واحد ،أحدهم ك�ان مغرورًا،
وواحد مغرور ومجن�ون .أعتقد أن ال
يشء سيك�ون فع�اال مع ص�دام غري
استخ�دام الق�وة ،قل�ت لص�دام إنن�ا
لن نقب�ل الحكوم�ة املعلنة م�ن قبله

يف الكوي�ت .ال نع�رف أي شخ�ص يف
الكوي�ت يواف�ق ع�ىل إزال�ة الحاك�م
الرشعي .هذا غري مقبول».
لكن عندما ذكر ب�وش إرسال القوات
الجوي�ة األمريكية للدف�اع عن اململكة
العربي�ة السعودي�ة « »TACAIRم�ن
غزو عراقي محتم�ل ،تروّى امللك فهد
وق�ال دعونا نتحدث عن ه�ذا بعد غد
فق�ط ،بع�د أن تت�اح لل�دول العربية
فرصة للمناقش�ة والتوصل إىل بعض
اإلج�راءات املشرتك�ة .وترك�ت ه�ذه
املحادثة بوش قلقا م�ن احتمال عدم
قب�ول السعودي�ني للق�وات األمريكية
عىل أراضيهم.
وبعد اجتم�اع مجلس األم�ن القومي
الصباح�ي ال�ذي تن�اول بالتفصي�ل
الخيارات العسكرية األمريكية وخطط
البنتاغون يف  4أغسطس ،اتصل بوش
م�رة أخ�رى ،باملل�ك السع�ودي وقال
ّ
إنه مستعد إلص�دار تعليمات للجنرال
باول لبدء نرش قوات يف اململكة» .لكن
العاه�ل السع�ودي الذي يب�دو أنه لم
يكن عىل علم بذلكّ ،
أكد باستمرار ،أنه
فهم أن فريقا من األمريكيني يف طريقه
للعم�ل ع�ىل «الرتتيب�ات الخاص�ة»
بالطائ�رات والق�وات األمريكي�ة ،قبل
املوافقة عىل نرش أي قوات .لكن بوش
ّ
أل�ح ع�ىل الحاجة إىل التح�رك برسعة
قب�ل أن يست�ويل ص�دام ع�ىل حقول
النف�ط واملنطقة الرشقي�ة .ولفت إىل
ّ
أن مواق�ف بعض الع�رب ،خيّبت أمل
الكونغ�رس األمريك�ي ومؤسس�ات
أخ�رى .فأجاب املل�ك فهد« :أن�ا أق ّدر
ما قلت�ه .البعض يرتق�ي إىل مستوى
التح�دي والبعض اآلخر يسقط عندما
تكون األمور صعبة».

غورباتشوف يدعو للخيار العربي
بدالً من األمريكي

يف حدي�ث آخ�ر ب�ني غورباتش�وف
واألم�ري سع�ود الفيص�ل وزي�ر
الخارجية السعودي( ،املصدر :مذكرة
غورباتش�وف م�ع وزي�ر الخارجي�ة
السعودي األمري الفيصل ،موسكو17 ،
سبتمر  ،1990مؤسسة غورباتشوف)
اتفق الطرفان ع�ىل اإلعان عن إعادة
العاق�ات الدبلوماسي�ة ب�ني البلدين
وج�دول زمن�ي لتب�ادل السف�راء
ومناقشة الخي�ارات املختلفة ،إلجبار
ص�دام حس�ني ع�ىل االنسح�اب من
الكوي�ت .وح�اول غورباتشوف إقناع
الفيصل بأن «الخيار العربي» سيكون
أكث�ر فاعلي�ة ،وأن الخي�ار العسكري
من شأنه أن يزعزع استقرار املنطقة،
وأنه ال ينبغي دفع ص�دام إىل الزاوية.
وس�أل غورباتش�وف السعوديني عما
إذا كانوا يعتقدون حقا أن هناك خطر
غزو عراقي للسعودية ،فأجاب األمري
بأنهم «تلق�وا معلوم�ات استخبارية
ح�ول تمركز الق�وات العراقية بقصد
غزو أراضينا» .واق�رتح غورباتشوف
أنه عىل الرغم من أن األهداف الفورية
يجب أن تكون انسحابا عراقيا ،إال أنه
يجب أيض�ا معالجة مشاك�ل الرشق
األوسط األخرى.
ويتابع« :إذا دفعت العراق إىل الزاوية،
وحاولت أن تجعله يجثو عىل ركبتيه،
فق�د يفع�ل شيئ�ا متهورا .م�ن املهم
ع�دم السماح للجماهري بالشعور بأن
ص�دام حسني بط�ل ،أو شهيد عظيم.
هذا سيجذب الكثري من العرب إليه».
وتكش�ف محادث�ات ب�وش -
غورباتشوف يف قمة هلسنكي قبل 30
عاما ونقاشات�ه الهاتفية مع رئيسة
وزراء بريطاني�ا مارغري�ت تات�رش،
والرئي�س الفرنيس فرانس�وا ميرتان،

باإلضاف�ة إىل نقاش�ات غورباتشوف
م�ع مي�رتان والت�ي وردت يف الوثائق
ً
حديثا ،تباينا يف
السوفييتي�ة املرتجمة
املواقف ،إذ دع�م الريطانيون املوقف
األمريك�ي ،بينم�ا م�ال السوفيي�ت
والفرنسيون إىل املفاوضات.
وتكش�ف وثيق�ة م�ن مؤسس�ة
غورباتش�وف ،بعن�وان «نقاشات مع
الرئي�س الفرن�يس فرانس�وا ميرتان،
ورئيس الوزراء روكار ووزير الخارجية
دوما ،باريس  29-28 ،أكتوبر ،»1990
عن اقرتاب مواقف الزعيم السوفييتي
و القي�ادة الفرنسي�ة ،إذ يناق�ش
القادة الفرنسيون والسوفييت برقية
بريماك�وف الت�ي وصل�ت لتوه�ا من
بغ�داد والتي يتحدث فيه�ا عن بعض
التقدم املحدود يف محادثاته مع صدام.
ويعتقد مي�رتان أن املوق�ف األمريكي
والريطان�ي ال يسم�ح لص�دام ب�أي
فرصة «لحفظ م�اء الوجه» وسيؤدي
بال�رورة إىل الحرب م�ا لم يتم منح
مزيد من الوقت للمفاوضات.
ويق�رتح مي�رتان مرحلت�ني م�ن
املفاوض�ات :واح�دة قص�رية األج�ل
واألخرى طويل�ة األجل ،بحيث «تركز
املفاوض�ات ،ع�ىل وج�ه الخصوص،
ع�ىل التن�ازالت املحتمل�ة للع�راق،
بم�ا يف ذل�ك ،م�ن ب�ني أم�ور أخرى،
أم�ن الخلي�ج ،والتنقيب ع�ن النفط،
به�ذه الطريقة ،سيه�دأ غرور صدام
حس�ني» .عنده�ا ستشم�ل املرحل�ة
الثاني�ة من املفاوض�ات مشاكل أكثر
عمومي�ة لل�رشق األوس�ط ،وأهمها
املشكلة الفلسطينية من دون ارتباط
وثيق باالنسحاب العراقي.
وبحس�ب مذك�رة سجل�ت نق�اش
غورباتش�وف م�ع الرئي�س الرتك�ي
تورغ�وت أوزال مؤرخ�ة يف  25آب/
أغسط�س  1990وكشف�ت عنه�ا
مؤسس�ة غورباتشوف ،فق�د أوضح
الرئي�س السوفييتي للرئي�س الرتكي
تورغوت أوزال ،إن املوقف السوفييتي
يؤك�د مطالب�ة العراق بتنفي�ذ جميع
ق�رارات مجل�س األمن ،لك�ن االتحاد
السوفييت�ي «ينص�ح رشكاءن�ا
األمريكي�ني بع�دم الخض�وع ألي
استف�زازات وعدم الت�ورط يف أي نوع
من األعم�ال العسكرية التي قد تكون
لها عواقب وخيمة» .ويعرب أوزال عن
أمل�ه أنه «يف ه�ذه الساعة الحرجة ال
يزال من املمكن حل هذه املشكلة من
دون رصاع عسكري».
ول�م يح�د غورباتشوف ع�ن موقفه
الراف�ض للح�ل العسك�ري ،يف حديثه
إىل أحم�د عصم�ت عب�د املجي�د وزير
الخارجي�ة املرصي بع�د يومني ،حول
ال�رد العرب�ي ع�ىل الغ�زو العراق�ي
للكوي�ت ،إذ ق�ال غورباتش�وف ،إن�ه
يج�ب تنفي�ذ ق�رارات األم�م املتحدة
برصام�ة ،وأنه يرى فرصة إليجاد حل
أكثر شموالً للرشق األوسط بما يف ذلك
«املشكلة الفلسطيني�ة» .وطرح بعدا
جيوسياسيا لخط�ورة تعزيز الوجود
األمريكي يف املنطقة ،قائا« :إذا لم نفك
العقدة الكويتية وحدثت إعادة تجميع
القوى يف املنطقة ،سيعزز األمريكيون
مواقعه�م .وه�ذا سيعق�د تأسي�س
عملية السام يف الرشق األوسط».
اتف�ق مجيد ع�ىل أهمية عق�د مؤتمر
دويل ح�ول ال�رشق األوس�ط ،وق�ال:
«هذا ه�و القضية الرئيس�ة بالنسبة
لنا ،وسنبذل قص�ارى جهدنا لحلها».
وأخ�ره أن الرئي�س مب�ارك «انزعج
وح�زن للغاية» من ترصف�ات العراق
ألن صدام حسني ،أكد له يف يوليو قبل

أي�ام فقط من الغزو أنه لم يكن ينوي
غزو الكويت ،والرئيس مبارك نقل هذا
ألم�ري الكوي�ت وملل�ك السعودية ،ورد
غورباتش�وف هذا غ�در بكل بساطة.
لك�ن السياس�ة هي السياس�ة .يجب
تنحية املشاعر جانبا والبحث عن حل
منطقي للمشكلة.
يف الخامس من سبتمر/أيلول ،1990
قاب�ل غورباتش�وف املبع�وث املوثوق
لص�دام حس�ني ،وزي�ر الخارجي�ة
العراقي طارق عزيز يف موسكو ،حيث
سعى األخري لتقدي�م الرواية العراقية
لألح�داث إىل السوفييت م�ع تريرات
الغ�زو .وإقن�اع السوفيي�ت «بع�دم
التحدث بنفس لغة الواليات املتحدة».
ويرد غورباتشوف قائاً« :يف ما يتعلق
بما حدث يف الخليج العربي فإن العالم
بأرسه يتحدث نفس اللغة تقريبا».
يضيف عزي�ز« :ليس�ت لدينا مشاكل
سياسي�ة يف الب�اد .نظامن�ا ق�وي
ويتمتع بالدعم الشعبي .لدينا بالفعل
مشاكل اقتصادية .اإلنفاق عىل الحرب
م�ع إيران بل�غ عرشات امللي�ارات من
ال�دوالرات .وكانت الكوي�ت مسؤولة
إىل ح�د كب�ري ع�ن ه�ذه الصعوبات.
من خال إغ�راق السوق العاملية عمدا ً
بالنفط».
بي�د أن غورباتش�وف ،ق�ال إن�ه عىل
الرغ�م من أن�ه يؤيد مواصل�ة الحوار
م�ع الجان�ب العراق�ي ،إال أن�ه يفعل
ذل�ك فقط إليجاد ح�ل سيايس لألزمة
وتجن�ب الح�رب يف ال�رشق األوسط.
ورصّ ح بح�زم أن الغزو العراقي «غري
مقبول» من جانب االتحاد السوفييتي،
لكن «الوج�ود الهائل واملطول للقوات
األمريكية يف هذه املنطقة غري مقبول
أيضا».
ويق�ول عزي�ز« :إذا كان ع�ىل املرء أن
يص�ف وضع اليوم ،ف�إن جوهره هو
أن هناك مواجهة بني الواليات املتحدة
وحلفائه�ا يف النات�و وأنظم�ة عربية
معين�ة من جان�ب ،والع�راق وبعض
ال�دول العربي�ة والجماه�ري من جهة
أخرى .أرصح بكامل املسؤولية أن أيا
م�ن العراقيني يف القي�ادة ،وال الشعب
العراقي يخافون م�ن هذه املواجهة.
نحن يف العراق واثقون تماما من قوتنا
وال نخ�ى املواجهة م�ع األمريكيني.
يف الوق�ت نفس�ه ،نعل�م أن مثل هذه
املواجه�ة يمكن أن ت�ؤدي إىل مواجهة
واسعة النطاق ،والتي ستؤثر عواقبها
لي�س عىل منطقتن�ا العربية فحسب،
ولكن ع�ىل العالم بأكمل�ه .ومع ذلك،
ف�إن مث�ل ه�ذا االحتم�ال ال يخيفنا.
األمريكيون يخدع�ون أنفسهم عندما
يتحدث�ون ع�ن إمكاني�ة إج�راء م�ا
يسمى «عملية جراحية ضد العراق».
إذا قرروا القيام بيشء من هذا القبيل،
فسيحصل�ون نتيجة لذل�ك عىل وقت
طوي�ل من الرصاع املري�ر للغاية وهو
ما يمك�ن أن يقلب كل يشء رأسا عىل
عقب يف هذه املنطقة من العالم .نحن،
م�ن جانبنا ،كث�وار ،بطبيع�ة الحال،
لسنا خائفني من مث�ل هذه النتيجة،
ومستع�دون لتقدي�م تضحيات .ومع
ذل�ك ،إذا ك�ان من املمك�ن تجنب مثل
ه�ذا االحتم�ال ،فسنفع�ل ك�ل يشء
لذلك».
ويف  29أكتوب�ر /ترشين األول ،1990
أبل�غ القائ�م بأعمال سف�ري الواليات
املتح�دة يف بغداد ،جوزي�ف ويلسون،
يف برقي�ة إىل واشنط�ن (املص�در
وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة ،بموجب
قان�ون حري�ة املعلوم�ات) ،أن زيارة
املبعوث السوفييت�ي الخاص يفغيني
بريماك�وف إىل الع�راق كان�ت بمثابة
«خيبة أمل شديدة للحكومة العراقية.
وعىل م�ا يب�دو ،توقع ص�دام حسني
أن يق�دم بريماكوف بعض التسويات
الت�ي تتع�ارض م�ع التنفي�ذ الكامل
لق�رارات األم�م املتح�دة ،أي بعب�ارة
أخرى «انقس�ام يف الصفوف» ،بشأن
اإلدان�ة الدولية لغ�زو العراق للكويت.
وبدالً من ذلك ،وعىل الرغم من اهتمام
التلفزيون العراقي بزيارة بريماكوف،
ف�إن «جهود صدام إلبع�اد السوفييت
والفرنسيني ع�ن اإلجماع كانت فشاً
ذريعا».
ركزت قم�ة هلسنكي الت�ي استمرت
لي�وم واح�د( ،املص�در :مكتب�ة بوش
الرئاسي�ة  Memconsو ،) Telcons
والت�ي ُنظمت بمب�ادرة م�ن الرئيس
األمريكي يف القرص الرئايس الفنلندي،
عىل أزم�ة الخليج .وق ّدم غورباتشوف
حينها خط�ة مفصلة وضعها الخراء
السوفيي�ت ،لسح�ب الق�وات خطوة
بخطوة ،أوالً انسحاب قوات صدام من
الكويت ،ووبعدها انسحاب األمريكيني
من اململكة العربية السعودية ،للتوصل
يف النهاي�ة إىل مؤتمر س�ام يف الرشق
األوس�ط من شأن�ه أن يعالج الرصاع

اإلرسائيي الفلسطيني.
بي�د أن ب�وش رف�ض ه�ذه الخط�ة،
بحج�ة أنه�ا تكافئ ع�دوان ص�دام،
لكنه وافق ع�ىل بعض التفاصيل التي
ال خ�اف عليها ،وكان هدفه ببساطة
الحف�اظ ع�ىل جبه�ة موح�دة م�ع
غورباتش�وف .لذلك ّ
أكد ع�ىل الوجود
العسكري األمريكي املؤقت يف املنطقة،
وعىل تفضيل�ه عدم استخدام القوة يف
املستقب�ل .ويقدم بوش هذه الرشاكة
ع�ىل أنه�ا تغي�ري رئي�س يف سياس�ة
أمريك�ا ،يختل�ف عن السع�ي سابقا
إىل إبق�اء االتح�اد السوفييت�ي خارج
الرشق األوسط ،ويواف�ق بحكم األمر
الواق�ع ع�ىل مؤتم�ر س�ام يف الرشق
األوس�ط يف املستقبل ،فق�ط من دون
ارتباط بصدام.
الاف�ت أنه ع�ىل الرغم م�ن العاقات
السوفييتية األمريكي�ة الجيدة  ،إال أن
وزي�ر الخارجي�ة السوفييت�ي فوجئ
باالنتشار العسكري األمريكي الوشيك
يف اململك�ة العربي�ة السعودية .وسأل
شيفرن�ادزه نظ�ريه األمريك�ي بيكر
وف�ق م�ا ج�اء يف وثيق�ة مؤرخ�ة ب�
 7أغسط�س  1990وص�ادرة ع�ن
مؤسس�ة غورباتش�وف ،م�ا إذا كان
الق�رار األمريك�ي ق�د اتخ�ذ بالفعل،
وعندم�ا اعرتف بيك�ر بالقول أجل ،يف
الليل�ة املاضي�ة ،تس�اءل الدبلومايس
السوفييت�ي بم�رارة ع�ن سب�ب عدم
استشارته بشأنه .وه�و ما يبتعد كل
البعد ع�ن التنسيق ال�ذي دار يف األيام
القليلة املاضية ،عندما أصدر الرجان
بيانهم�ا املش�رتك التاريخ�ي إلدان�ة
الغ�زو .واآلن تتخ�ذ الوالي�ات املتحدة
خط�وات أحادي�ة الجانب كم�ا يؤكد
شيفرنادزه قائا« :سوف يع ّد االتحاد
السوفييت�ي ه�ذا اإلج�راء استثنائيا ،
وغ�ري عادي ،ومؤقتا ،ويجب أن تغادر
أي ق�وات عسكري�ة يف أرسع وق�ت
ممكن».

حاجة السوفييت للمال

مبارشة بعد قمة هلنسكي ،وصل وفد
كبري من كبار رجال األعمال األمريكيني
إىل موسك�و( ،مذك�رة غورباتش�وف
مع وزي�ر الخارجية األمريكي جيمس
بيك�ر ،موسك�و 13 ،سبتم�ر 1990
املص�در :مؤسس�ة غورباتش�وف)
الستكش�اف فرص لاستثم�ار ودعم
برنام�ج غورباتش�وف االقتص�ادي،
بقيادة وزير التجارة األمريكي روبرت
موسبارش .وجاء وزير الخارجية بيكر
إىل موسكو لتعزيز االتفاقات الخاصة
بالخليج العربي.
وناق�ش املشارك�ون يف الج�زء األول
من املحادث�ات ،التقدم ال�ذي أحرزه
اإلصاح االقتصادي السوفييتي .وبعد
مغ�ادرة الوفد ،تح�دث غورباتشوف
وبيك�ر ،ح�ول الخط�وات التالي�ة يف
الخلي�ج العربي .وك�ان بيكر يفيض
بالثناء عىل الرئيس السوفييتي .بينما
ك�ان غورباتشوف يعرب ع�ن دعمه
الثاب�ت للرشاكة مع الواليات املتحدة،
ويطالب بقوة بحل سلمي لألزمة .بيد
ّ
أن ج�زءا ً مهما ً من املحادث�ات انتقل
إىل اإلغاث�ة املالي�ة املحتمل�ة التح�اد
الجمهوريات االشرتاكية السوفييتية.
حيث س�أل غورباتش�وف ،بيكر عما
إذا ك�ان يمكنهم الحص�ول عىل املال،
إن ل�م يك�ن م�ن الوالي�ات املتح�دة،
فمن دول أخرى مث�ل اململكة العربية
السعودي�ة« :ربما يمكن القيام بيشء
من أجلنا ً
أيضا .ما هو املليار بالنسبة
لألمري العربي الذي يملك  104أو 105
ملي�ارات دوالر؟ « .يتاب�ع ه�ل يمكن
الحصول عىل ائتمان مرن بدون فوائد
بقيمة ترتاوح بني مليار ومليار و200
مليون دوالر ،يجي�ب بيكر أن األمر ال
يمكن عر الكونغرس ألنه سيستغرق
وقت�ا ،يف األيام املاضي�ة كنت منشغا
بتدب�ري امل�وارد املالية الت�ي تحتاجها
البل�دان األكث�ر ت�ررا م�ن األزمة،
«جمع�ت يف  4أي�ام  12ملي�ار دوالر،
نصفه�ا ستوج�ه ل�ألردن وم�رص
وتركي�ا ،ويع�د بالعم�ل ع�ىل تدب�ري
الق�رض لاتحاد السوفييتي من دولة
م�ن العال�م الثال�ث» ،ويق�ول بعدها
غورباتش�وف إن وزي�ر الخارجي�ة
السعودي سيزور االتحاد السوفييتي
األسبوع املقبل ،كم�ا أن وزير العلوم
والطاقة اإلرسائيي ق�ادم كذلك ،لكن
بيكر يرد بالق�ول «أرجوكم ال تطلبوا
شيئ�ا ً م�ن إرسائي�ل ،ألن أمواله�م يف
النهاي�ة أموالن�ا» .عندها س�أل بيكر
عمّ�ا إذا ك�ان االتح�اد السوفييت�ي
سيساع�د يف النق�ل الج�وي للق�وات
السورية واملرصية إىل اململكة العربية
السعودي�ة ،وأش�ار إىل أن�ه ال عاق�ة
لهذا األمر باملساع�دة املالية .الفتا ً إىل
ّ
أن�ه سوف ينظ�ر ،يف ما يمك�ن فعله
للحصول عىل قرض للسوفييت.

واحة
العدد 7327 :االربعاء  16 -ايلول 2020

No: 7327 Wed 16 Sep 2020

alzawraanews@yahoo.com

حنو مستقبل افضل ..له

طبيبك يف بيتك

أزمة منتصف العمر عند الرجال
منتصف العمر ،مرحلة حاسمة يف حياة كل رجل،
ففيها يمر بتحوالت فسيولوجية ونفسية تضعه
ع�ى محك االختيار بني أمور إما أن ِّ
ترسخ اتزانه
أو ته�وي به  25عامً ا إىل مرحل�ة املراهقة ،فيما
أصبح يطلق عليه حال ًيا «أزمة منتصف العمر».
يتوه�م ً
َّ
أيض�ا أن أجم�ل سن�وات عمره
وفيه�ا
ً
ً
انقضت دون أن يحقق إشباعا عاطفيا أو يحقق
أحالمه ،فتتحوَّل األزمة يف بعض األحيان إىل قنبلة
اجتماعية تنس�ف األرسة وتزع�زع استقرارها،
فكيف يمك�ن التغل�ب عليها؟ وم�ا دور املرأة يف
تجاوزها؟
ً
أحيان�ا تكون أزم�ة منتصف العمر عن�د الرجل
ناتج�ة عن عدم النضج العاطف�ي ،وعدم إشباع
تل�ك املشاعر يف س�ن املراهقة والشب�اب ،وهذه
الحال�ة يف حاجة إىل اللجوء لطبيب نفيس حتى ال
تتفاقم املشكلة عند الرجل.
ويجد نفسه يف مشاكل هو يف غنى عنها ،والسيما
أن الواقع يؤكد أن العالقات التي يخوضها الرجال
خالل مرورهم بهذه األزمة ال ُيكتب لها النجاح،
وتكون لها نتائج وخيمة عليه وعى اآلخرين.
أع�راض تل�ك املرحل�ة تتمث�ل يف شع�ور الرجل
بالتوت�ر املستمر ونهاية الحياة م�ا يسبب ردود
فعل أخرى ،حيث ترتاج�ع القدرة لديه عى تعلُّم
األشي�اء الجدي�دة والرغب�ة يف الوح�دة ،ويق�وم
بتغيريات جذرية عى مظهره الخارجي.

ِّ
ويعرب باستمرار ع�ن حنينه للمايض ،ثم يتخلَّف
تدريج ًي�ا عن مسؤولي�ات املن�زل ،وتظهر عليه
عالمات االكتئاب كالنوم الكثري ،وفقدان الشهية
واالستيقاظ عن�د منتصف الليل ،وهي محاوالت
لرأب الذات ما تصدع منها».
أن شع�ور ال�زوج خ�الل ه�ذه املرحل�ة باملل�ل
والفتور ،وعدم تكيُّف�ه مع رغبات اآلخر يف هذه

السن ما يؤدي إىل االنفص�ام النفيس والوجداني
والفك�ري ،فه�ي عملي�ة نفسي�ة وال عالقة لها
بالجان�ب الفسيولوجي ،وال نستطي�ع أن نلقي
بالالئمة ع�ى ال�زوج أو الزوج�ة ،فربما اشرتك
الزوجان يف األسباب نفسها ،وربما كان أحدهما
أكثر تسب ًبا.
وكث ً
ريا من الرجال ال يعلمون بطبيعة هذه املرحلة

من عمرهم ،وأنهم عندما يصلون إىل هذه السن
ال يج�دون حالً للكآبة التي تسيطر عى حياتهم،
ويواجهون يف الوقت نفسه مشاكسات زوجاتهم
الالتي ال يتفهمن احتياج�ات أزواجهن النفسية
والعاطفية يف هذه الفرتة.
وتب�دأ بعدها املرحلة الثاني�ة حيث يهجر األزواج
منازلهم ،وبعضهم يدخ�ل يف عالقات مع فتيات
صغ�ريات وق�د يص�ل األم�ر إىل ال�زواج العريف..
وتكشف أن  %60ممن ُيقدمون عى الزواج العريف
ممن يمرون بأزمة منتصف العمر ،ويلجأ بعض
ه�ؤالء إىل إقام�ة عالق�ات محرَّم�ة متناسني ما
عليهم من مسؤولية أرسية.
ً
كب�ريا من مشاكل الرج�ال خالل أزمة
أن جان ًب�ا
منتص�ف العمر يمكن التخفي�ف منها لو أدركت
ك�ل زوجة أن زوجها يف حاج�ة لها ،ورضورة أن
ت�درك امل�رأة أن زوجها يعاني م�ن أعباء نفسية
خالل ه�ذه الف�رتة ،وأنها لو ص�ربت وساعدته
عى اجتياز تلك املرحلة فلن يكون هناك انفصال
أو طالق...
وأن تجاوز األزمة مسؤولية مشرتكة بني الرجل
واملرأة ،وأن الص�رب والرصاحة كفيالن بأن ُيعيدا
الحياة إىل مجاريها ،وعى الزوج أال يكون معان ًدا
أو مكاب�رًا ،ويج�ب أن يعل�م أن االعت�ذار يعن�ي
ً
كث�ريا للمرأة ،وأن يعمال عى ل ِّم شمل األرسة من
جديد.
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فوائد مدهشة لتناول الفلفل
األخضر يومياً
يع� ّد الفلف�ل األخ�ر الحلو من
الخ�روات املهم�ة التي ال يجب
االستغن�اء عنه�ا وذل�ك لفوائده
العظيمة ،وق�دم الدكتور مجدي
الجن�دي املعال�ج بالط�ب البديل
فوائ�د الفلف�ل األخ�ر غ�ري
املتوقعة وماذا يحدث عند تناوله
يوميا ً.
– تقوية جهاز املناعة .
– الحماية من األنيميا .
– تعزيز صحة العيون .
– تغذية الجنني يف أثناء الحمل .
– مثايل لخسارة الوزن .
– تعزيز صحة الجهاز الهضمي .
– تعزيز صحة الجهاز العصبي .
– الحف�اظ ع�ى صح�ة الب�رة

وتحسني مظهرها.
أما الفلفل األخر “الحار” فإنه
ال يختل�ف كث�ريا ع�ن الحل�و يف
قيمته الغذائية ،وإن كانت نسبة
فيتام�ني “أ” يف الح�ار تس�اوي
ضع�ف ما هو موج�ود يف الفلفل
الحل�و ،وتقل نسبة فيتامني “ج”
يف الفلفل الحار عما هو متوفر يف
الفلفل الحلو.
والفلف�ل الح�ار فات�ح للشهي�ة
ومطهر ومنشط للدورة الدموية.
فوائد الفلفل الرومي
والفلف�ل م�ن أفض�ل املنشطات
ومكسب�ات الحيوي�ة … والفلفل
البارد ق�د يكون أبط�أ يف الهضم
من الفلفل الحار.

لطلة ابهى..

رقة البشرة حول العني تتطلب عناية خاصة

املطبخ ..

الشيش برك بالطماطم

املكوّنات
شيش برك جاهز 500 -غرام
بصل مفروم فرما ناعما1 -
ثوم مهروس 4 -فصوص
زعرت بري -كوب
زيت نباتي -ملعقتان كبريتان
طماطم7 -
فلفل أبيض -رشة
ماء -بحسب الحاجة
طريقة العمل
 يف ق�در ع�ى الن�ار ،سخن�ي الزي�تالنبات�ي ثم ضعي البص�ل وقلبيه حتى

ذك�رت بوابة الجمال ه�اوت.دي األملانية أن البرة ح�ول العني تحتاج
إىل كريمات خاص�ة للعناية بها ،وأوضحت أن البرة حول العينني ّ
أرق
بنح�و  10مرات من بقية الوجه ،كما أن هذه املنطقة جافة بطبيعتها،
ألنه�ا تك�اد ال تحت�وي عى غ�دد دهني�ة ،وله�ذه األسباب تظه�ر آثار
الشيخوخة الطبيعية حول العني برسعة.
وأشارت «ه�اوت.دي» إىل أن كريمات العناي�ة العادية ال تكفي يف كثري
م�ن الحاالت للعناية بالبرة حول العني ،الحتواء الكثري منها عى مواد
عطرية يمكن أن تتسبب يف تهيج البرة حول العني.
أم�ا كريمات العيون فتحتوي عى مواد فعالة خاصة تعمل عى ترطيب
البرة.وتع�د الكريمات املحتوية ع�ى الكافيني سالحا ً فع�االً ملحاربة
اله�االت السوداء وتورم الع�ني؛ إذ يعمل الكافيني ع�ى شد البرة من
ناحية ،وتحفيز رسيان الدم من ناحية أخرى .ويندرج الريتينول ضمن
امل�واد الفعالة املستخدمة يف كريمات العيون ،وهو أحد أشكال فيتامني
(أ) ،ال�ذي يساع�د ع�ى بناء النسي�ج الض�ام ويثبط يف الوق�ت نفسه
اإلنزيمات ،التي تتسبب يف تفكيك الكوالجني.

يتحمر قليالً.
 أضيف�ي الطماطم ،الفلف�ل األبيض،امل�اء ،الث�وم ،ونصف كوب م�ن الزعرت
الربي.
 سخن�ي الشيش ب�رك يف فرن محمىمسبق�ا ً عى درجة ح�رارة  180لحوايل
 15دقيقة حتى يتحمر.
 أضيف�ي الشي�ش ب�رك اىل صلص�ةالطماطم وزينيها بالكمية املتبقية من
الزعرت الربي.
 قدمي الشيش برك جاهزا ً عى سفرتكوساخنا ً.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

هذه األطعمة تسبب سقوط الشعر والشيب املبكر
الوجبات الغذائية الضارة
أف�ادتِ الدراس�ة أن تل�ك الوجب�ات ه�ي الت�ي
تحتوي عى كميات كبرية من األغذية الحيوانية،
وبالت�ايل الده�ون الحيواني�ة املعروف�ة باس�م
الدهون املشبع�ة ،والسكر األبي�ض ،واألطعمة
السكري�ة ،والص�ودا ،واألطعم�ة املقلي�ة ،وأي
وجبات محفوظة تحتوي عى كميات كبرية من
الدهون ،والسكر ،واملواد املضافة.
ووفقا ً للباحث�ني يف جامعة جونز هوبكنز ،فإن
ه�ذه الع�ادات الغذائية تتسبب يف زي�ادة الوزن
وخط�ر اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب ،كم�ا أنه�ا
تتسب�ب يف أن يصبح شعر ال�رأس رماد ًيا وأكثر
نحافة ،وضعف البرة والجلد ً
أيضا.
الكوليسرتول
كم�ا وج�د الباحث�ون أن اتب�اع نظ�ام غذائ�ي
غن�ي بالده�ون والكوليسرتول  -وه�و النظام
الغذائ�ي ال�ذي يتناول�ه معظم الن�اس يوميا –
يؤث�ر سلبيا يف  3دهون مرتبط�ة بصحة الجلد.
وتساع�د الدهون واملواد الشبيهة بالدهون التي
يستخدمها الجسم ألداء عدد من الوظائف منها
التزوي�د بالطاق�ة الالزم�ة للمساع�دة يف إنتاج
الهرمونات ،مثل سرياميد الدهون ،الذي يتواجد
يف غشاء الخاليا ويساعد عى إبقاء الجلد رطبا،
والذي تنخفض مستويات�ه بالخاليا عند تناول
وجبات غنية بالدهون والكوليسرتول .وينطبق
األمر نفسه عى مست�وى غلوكوزيالميد ،وهي
شح�وم أخرى تحمي الب�رة ،ويف املقابل زادت
مستويات ده�ون الكتوزيلسرييد ،التي تتسبب
يف اإلصاب�ة بالته�اب الجل�د ،إىل  3أضع�اف
املع�دالت الطبيعية نتيج�ة للمداومة عى تناول
وجب�ات غذائي�ة ض�ارة ومشبع�ة بالده�ون

والكوليسرتول.
الوجبات الغذائية املناسبة
وي�ويص الباحث�ون ب�أن يح�رص الجميع عى
التحول إىل نظام غذائي مفيد للصحة وللمظهر
العام يف آن واحد من خالل اتباع ما يأتي:
تجنب هذه املنتجات
يج�ب أن يح�رص الجميع عى ق�راءة البيانات
الخاصة بمحتوي�ات كل الوجب�ات الجاهزة أو
املحفوظة أو املعبأة ،قبل الراء وتجنب األطعمة
التي تحتوي عى املكون�ات الصناعية والدهون
الضارة والكميات املفرطة من السكر.
الوجبات النباتية
ي�وىص بتناول املزيد من األغذي�ة النباتية ،وعى
الجمي�ع أن يعلم�وا بأن�ه إذا تناول�وا املزيد من
الخ�راوات فسيحصلون عى م�ا تحتاج إليه
أجسامه�م من الربوت�ني أو الكالسي�وم .يجب

الب�دء بتناول كمي�ات أقل من اللح�وم واأللبان
(الت�ي تحتوي عى نسبة عالية من الدهون غري
الصحية ،وغريها من املشاكل).
مصادر بروتني غري ضارة
وتناول املزيد من األطعمة الغنية بالربوتني مثل
املك�رسات اللوز غ�ري اململح والج�وز والكاشو
والب�ذور مث�ل ب�ذور الكت�ان وب�ذور الق�رع
والبقوليات مثل الحم�ص والفاصوليا والبدائل
النباتية للحوم والحليب والجبن.
األطعمة امللونة
يمكن التعرف عى املحت�وى الغذائي للعديد من
األطعمة يف بادئ األمر من خالل األلوان الزاهية،
مثل :الفلفل األصف�ر والجزر الربتقايل أو القرع
الطماط�م الحم�راء والعنب ،عى سبي�ل املثال
ال الح�رص .ويجب تن�اول مجموعة واسعة من
الفواكه والخراوات امللونة يوميا.

كل يوم معلومة

كيف يأكل وينام رواد الفضاء؟
َّ
إن اإلحس�اس بانع�دام الجاذبي�ة
داخل املحط�ات الفضائية يفرض
اجراءات منضبط�ة يجب االلتزام
للقي�ام باملهم�ات الحياتية داخل
السفن الفضائية وامثلة ذلك:
الطعام :معظم�ه مجفف ومغلف
بأكياس ملنع وصول البكترييا اليه،
ويضي�ف ال�رواد بعض امل�اء لهذا
الطعام لتطريته ث�م أكله ،ويثبت
الرواد أنفسهم عى طاولة الطعام
املثبت�ة بأرضية املحط�ة بواسطة
أربطة تثبتهم بأرضية املحطة.
استخ�دام بي�ت الراح�ة :يتك�ون
املرح�اض عى املحط�ة الفضائية
م�ن خزان�ة تحتف�ظ بالفض�الت
الصلب�ة ،ومبولة تحتف�ظ بالبول
السائ�ل ،ويثب�ت محق�ن ع�ى

األعض�اء البولي�ة التناسلي�ة لكل
م�ن الجنس�ني يف حال�ة الوق�وف
او القع�ود ،م�ع تثبي�ت أقدامهم
بأرضية املحطة ،ويستخدم الهواء
املتح�رك بدال م�ن امل�اء يف عملية
شط�ف جس�م رائ�د الفض�اء او

املبولة.
وبع�د تنقي�ة اله�واء املستخ�دم
من البكتريي�ا والروائ�ح الكريهة
يعاد اىل داخ�ل املحطة حيث يقيم
الرواد ،وتطلق الفض�الت السائلة
يف الفضاء الخارجي ،اما الفضالت

الصلبة فتجفف وتضغط وتحفظ
يف حافظ�ة داخ�ل املحط�ة لح�ني
العودة اىل األرض.
النوم :ينام رواد الفضاء يف أكياس
نوم مثبتة بجدار املحطة.
االستحم�ام :يستحم الرواد عادة
بواسط�ة اسفنج�ة مبلل�ة باملاء
والصاب�ون ب�دال م�ن الحم�ام
املائ�ي الع�ادي ،ث�م يشطف�ون
أجسامه�م بواسط�ة قطع�ة
قم�اش مبلل�ة بامل�اء .وتحت�وي
حاليا بع�ض املحطات عى حمام
عادي (ش�ور مغل�ق تماما) ملنع
ترسب املاء منه اىل داخل املحطة،
ولتنشيف أجسامهم يستخدمون
خرط�وم مفرغ كخرطوم مكنس
الكهرباء.

دراسات حديثة

اذا كنت من حميب احليوانات ...القطط رمبا تكون ناقل لفريوس (كورونا)
ْ
توصل�ت دراس�ة جديدة إىل أنه ق�د يكون من
املكلف مداعبة قطة يف الشارع يف أثناء جائحة
(كوفي�د ،)-19حيث وجد أن القطط يمكن أن
تنقل الفريوس أكثر مما ُ
اعتقد سابقا.
وأخذ باحثون من جامعة هواتشونغ الزراعية،
يف ووهان ،حي�ث ُ
اكتشف الفريوس ألول مرة،
عينات من الدم ومسوحات من األنف والرج،
م�ن  102قط�ة يف املدينة بني شه�ري مارس
ويناير.
وكشفت النتائج أن  15من هذه القطط لديها
أجسام مضادة ل� “كوفيد.”-19
ومن ب�ني ال�  ،15كان ل�دى  11قطة أجساما
مضادة محيّدة ،وهي بروتينات ناجحة للغاية
يف االرتباط بالفريوس وإيقافه.
وكان�ت القطط ال�  102عب�ارة عن مزيج من
األن�واع الضال�ة ،واملتواجدة يف ملج�أ ،وكذلك
لدى طبيب بيطري أو مملوكة لعائلة.
وم�ن امله�م أيضا مالحظ�ة أنه ل�م تظهر أي
أعراض عى القطط ،ولم ينفق أي منها.
وتبني أن القطط الثالث التي تحتوي عى أعى
مستويات من األجس�ام املضادة ،يملكها فرد
ُشخصت إصابته ب� “كوفيد.”-19
واآلن ،يعتقد الباحثون أن البر قد يحتاجون
إىل العزل�ة ع�ن حيواناتهم األليف�ة ،إذا كانت
نتيج�ة اختب�ار الشخ�ص إيجابي�ة لفريوس
كورونا.
وقال�ت املع�دة الرئيس�ة ،ميل�ني ج�ني“ :عى

الرغ�م م�ن أن�ه ال يمكن فه�م الع�دوى لدى
القطط الضال�ة بشكل كامل ،فم�ن املنطقي
التكهن بأن ه�ذه العدوى ربم�ا تكون بسبب
االتص�ال بالبيئة امللوثة ب�  ،SARS-CoV-2أو
م�رىض “كوفيد ”-19الذي�ن أطعموا القطط.
ل�ذا ،ينبغي النظر يف اتخاذ تدابري للحفاظ عى
مساف�ة مناسبة ب�ني مرىض “كوفي�د ”-19
والحيوانات املصاحب�ة ،مثل القطط والكالب،
كم�ا يج�ب وض�ع تداب�ري النظاف�ة والحجر
الصحي لتلك الحيوانات عالية الخطورة”.
وأضاف�ت“ :أكدت التحقيق�ات بأثر رجعي أن
جمي�ع العين�ات اإليجابية لألجس�ام املضادة

أُخ�ذت بع�د تفيش امل�رض ،م�ا يش�ري إىل أن
إصابة القطط يمك�ن أن تكون بسبب انتقال
الف�ريوس من البر إىل القطط .وبالتأكيد ،ما
يزال من الروري التحقق من ذلك من خالل
التحقي�ق يف ع�دوى  ،SARS-CoV-2قبل هذا
التفيش يف مجموعة واسعة من العينات”.
وتمك�ن الفريق أيضا من التعرف عى مخاطر
اإلصابة مرة أخرى.
وبحس�ب الدراسة ،أظه�رت األجسام املضادة
ل�دى القط�ط أن ن�وع التفاعل ،ال�ذي تنتجه
القط�ط ،يشب�ه ذاك ال�ذي لوح�ظ يف ح�االت
العدوى بفريوس كورونا املوسمي.

نصائح طبية

أسباب حدوث اجللطة الدماغية واإلسعافات األولية للمريض
ُ
تح�دث الجلطة الدماغي�ة ،أو السكتة الدماغية ،يف حال نزف الدم يف
داخ�ل الدماغ أو يف حال عدم وصول دف�ق الدم إىل الدماغ .تبدأ خاليا
الدم�اغ بامل�وت يف غض�ون دقائ�ق م�ن حرمانها من
العنارص الغذائية األساسية.
ُتع�د السكت�ة الدماغي�ة حال�ة طارئ�ة
حقيقية .فكلما كان�ت املعالجة أرسع،
كلم�ا ارتف�ع احتم�ال إمكاني�ة تقليل
َّ
ف�إن ك�ل لحظ�ة
التل�ف .م�ن هن�ا
مهم�ة ،حي�ث م�ن ال�روري نق�ل
ً
رسيع�ا إىل املستشفى لتقديم
املريض
اإلسعافات األولية.
إش�ارات ت�دل ع�ى ح�دوث جلطة
دماغية
الوج�ه :ارتخ�اء يف الوجه ع�ى جانب
واحد عندما يح�اول الشخص املصاب أن
يبتسم.
•الذراع�ان :عندم�ا تك�ون إح�دى الذراعني
منخفض�ة أكث�ر م�ن ُ
األخ�رى ،عندما
يحاول املصاب رفعهما.

•الكالم :عندما يكون الكالم مُ دغما ً و َي ُ
صعب فهمه .كما يصعب عى
املريض تركيب جملة كاملة.
تتضمن عالم�ات وأع�راض الجلطة الدماغي�ة ُ
األخرى
التي تظهر بشكل مفاجئ اآلتي:
•الضعف أو الخدر عى جانب واحد من الجسم،
وهذا يشمل إحدى الساقني.
•عتم�ة الرؤي�ة أو ضبابيته�ا أو فقدان
ً
خاص�ة بع�ني
الق�درة ع�ى الرؤي�ة،
واحدة.
•صداع شديد بدون سبب واضح.
•الدوار غري املُ َّ
فرس وعدم التوازن أو الوقوع
ً
املفاج�ئ ،خصوصا إِذا تراف�ق مع العالمات
واألعراض ُ
األخرى.
عوامل الخطر
تتضم�ن عوامل خطر اإلصاب�ة بالجلطة الدماغية
ارتفاع ضغط ال�دم واإلصابة بالسكتة الدماغية
سابقا ً والتدخني والسكري وأمراض القلب.
يف حني يزداد خطر اإلصابة بالسكتة
الدماغية مع التقدم بالسن.
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كلمات متقاطعة

الحمل

ربما تقيض وقتا لطيفا اليوم مع مجموعة من
األصدق�اء األعزاء عىل قلبك .ال تخف من املجهول
واندمج مع األصدقاء فهم يس�تطيعون أن يفهموك
ويس�توعبوا احتياجات�ك .عليك أن تعل�م أن الحوار هو
أفضل وسيلة لتخطي أي مشكلة.

الثور

من الرضوري اليوم الخروج ببعض الحلول أو
القرارات املحددة .اعلم جي ًدا أن محاولة تعليق
األمور ستتس�بب لك يف اإلحباط وتضييع الوقت.
قد ينتابك شعور باالرتباك واالضطراب اليوم ،فيجب
عليك أن تتحىل بالهدوء والسكينة ،وتواجه أي تحديات
بثبات وشجاعة.

الجوزاء

اعرف كيف تترصف يف هذه األجواء الضاغطة،
وال داع ألن تفق�د أعصابك بني دقيقة وأخرى.
مفاج�آت تحدث يف فرتة الظه�رة لكنك لن تكون
سعيدا ً بها .أما يف فرتة ما بعد الظهر يتحسن الوضع
قليال لكن مزاجك يبقى معكرا.

السرطان

أنت ش�خصية عاطفية فان�ر حبك يف كل مكان
حول�ك .ننصح�ك ب�أن تجع�ل قلق�ك واضطراب�ك
ً
تفاؤال.
يتنحى جان ًبا .الح�ب ينتظرك اليوم فكن أكثر
س�تحصل اليوم عىل مكافأة مجزي�ة ألن لديك العديد من
األش�ياء الت�ي يمكنك أن تقدمها .لديك أكثر من س�بب واحد
لتكون إنسانا سعيدا ،فاغتنم كل الفرص.

األسد

تذك�رك اليوم لصدي�ق ما لم تش�اهده منذ
سنوات طويلة قد يجعلك تشتاق إليه وتشتاق
لذكريات�ك مع�ه .إذا كن�ت معجبا بش�خص ما
اليوم ،فال تعرب له عن حبك بشكل مفاجئ ،بل من
األفض�ل أن تنتظر .ربما يعرب ل�ك هو عن حبه ،أليس
كذلك؟

العذراء

أن�ت عدواني ج�دا اليوم لدرجة أنك قد تش�ن
الحرب عىل أي ش�خص أمام�ك .تصل لدرجة
م�ن الغضب تجعل�ك تعتق�د أن كل األش�خاص
أغبي�اء وأنك الش�خص الوحيد الذي يع�رف ما يدور
وما يحدث من حوله .كن حذرا من املعلومات الخاطئة
أو من األشخاص غر املوثوق فيهم.

الميزان
التحدث مع شخص ما تثق فيه اليوم قد يتيح
لك ف�رص عمل جدي�دة .تفكر الي�وم يف تغير
حيات�ك املهنية .هذه الفرص تحت�اج إىل مزيد من
الحرص واالنتب�اه ألنك لم تفكر فيها من قبل .األمور
هادئة فليس هناك أي داع للشعور بالتوتر أو القلق.

العقرب

أنت عاطفي وحس�اس جدا اليوم ولذلك تميل
إىل قراءة بعض الروايات الرومانس�ية وارتداء
املالبس املثرة ومش�اهدة األفالم العاطفية أكثر
م�ن املعتاد .ال تتعجب إذا كنت الفتا ألنظار الجميع.
خصص فرتة املساء لقضاء وقت هادئ مع الحبيب.

القوس

ي�وم جمي�ل ج�دا ولذل�ك س�تجد أن املهمات
طويل�ة األجل تتحرك لصالحك .الحظ يبتس�م
ل�ك وس�يجعلك عىل بداي�ة طريق النج�اح اليوم.
يش�تاق الجمي�ع إىل روح�ك املرح�ة ،فأن�ت مصدر
الس�عادة بالنس�بة لهم .ادخل مع أصدقائك يف حوارات
مسلية وتذكر أن الحياة لحظة.

الجدي

انتب�ه يف أثن�اء قي�ادة الس�يارة ،وال رضورة
لالستعجال وإفساد يومك .لن تجلس يف مكان
واحد مل�دة طويلة فأنت نش�يط ج�دا وتريد فعل
الكث�ر من الربامج وبخاصة يف ف�رتة الصباح .أما يف
فرتة ما بعد الظهر فعليك إعطاء عائلتك بعض االهتمام
ألن موضوعا مهما قد يحدث ويجعلك تلغي مواعيدك.

الدلو
يس�ود الس�الم يف منزل�ك من�ذ صب�اح اليوم.
يتواص�ل أف�راد أرست�ك الي�وم م�ع بعضه�م
البعض بطريقة عقالنية .ربما تتعجب ملا يحدث،
ولك�ن هذا ليس أمرا مفاجئ�ا أو غريبا .هذه األجواء
ستجعلك تشعر بالراحة واالطمئنان.

الحوت

األم�ور صعبة هذا اليوم فأنت تش�عر بالتعب
وع�دم الرغبة يف فع�ل أي يشء من�ذ الصباح،
مش�اكل قد تواجهك يف فرتة الصب�اح والظهرة،
مما يضطرك إىل فقدان أعصابك .أما يف فرتة املس�اء
قد تلغي موعدا لك مع من تحب أو أحد املقربني ويحدث
سوء تفاهم بينك وبينه.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

  1975بابوا غينيا الجديدة تحصل عىل استقاللھامن أسرتاليا.
انضمام كل من الرأس األخرض وموزمبيق وس�او
توميه وبرينسيب إىل األمم املتحدة.
  1978اعل�ن الحاك�م العس�كري الباكس�تانيرئي�س الس�لطة التنفيذية الجن�رال محمد ضياء
الح�ق نفس�ه رئيس�ا ً للجمھوري�ة ليصب�ح بذلك
الرئيس السادس لباكستان.
 - 1979وص�ول نائ�ب رئي�س ال�وزراء األفغاني
حفظ الله أمني للس�لطة بعد إطالق نار يف القرص
أدى إىل مقتل رئيس الوزراء تاراكي.
 - 1980انضمام سانت فنسينت والجرينادينز إىل
األمم املتحدة.
  1982بدء مذبحة صربا وشاتيال يف لبنان. - 1987توقيع بروتوكول مونرتيال لحماية طبقة
األوزون.
 - 1990أعل�ن يف بغ�داد تعي�ني عيل حس�ن املجيد
وزير الحكم املحيل محافظا ً للكويت.
 - 1991ب�دء محاكم�ة الرئي�س البنم�ي املخلوع
مانويل نورييغا يف الواليات املتحدة.
 - 1992رفض�ت الحكوم�ة الربيطانية الدخول يف
نظام سعر الرصف األوروبي.
 - 1998تأسيس الجماعة السلفية للدعوة والقتال
يف الجزائر.
 - 2004إعص�ار إيف�ان يرضب فلوريدا ويس�بب
دم�ار ھائ�ل ليصبح راب�ع أقوى إعص�ار يرضب
الواليات املتحدة يف تاريخھا.

 - 2005دول�ة الكويت توق�ع يف مقر األمم املتحدة
ع�ىل االتفاقي�ة الدولي�ة لقم�ع أعم�ال اإلرھ�اب
النووي لتصبح الدولة الستني التي توقع عىل ھذه
االتفاقية.
 - 2009الرئي�س اللبناني ميش�ال س�ليمان يعيد
تكلي�ف زعيم تي�ار املس�تقبل النائب س�عد الدين
الحري�ري بتش�كيل الحكومة اللبناني�ة وذلك بعد
تسميته من  73نائبا من نواب املجلس النيابي.
 2013حادث�ة القت�ل الجماعي يف واش�نطن نايفي�ارد تخل�ف  13قتي�ال بينھ�م منف�ذ العملية ،إىل
جانب حوايل  27جريحا.
إع�ادة تش�غيل مجمع كيس�ونغ الصناع�ي وذلك
بعد توقف دام ألكثر من خمس�ة أش�ھر بعد أزمة
.2013
 - 2014انطالق اجتماعات الدورة التاسعة والستني
للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك.
  2015زل�زال عني�ف مق�داره  3.8ع�ىل مقياسرخرت يرضب مدينة إالبل يف تشييل.
انقالب عسكري يف بوركينا فاسو واعتقال الرئيس
ميش�يل كافاندو ورئيس الوزراء يعقوب إس�حاق
زيدا ومسؤولني آخرين.
 - 2017املنتخ�ب التون�ي يفوز بال�دورة  29من
بطول�ة أمم أفريقيا لكرة الس�لة وذلك أمام حامل
اللقب منتخب نيجريا.
 - 2018مقتل  70شخصا عىل األقل بسبب إعصار
مانك�وت ال�ذي رضب الفلب�ني وتاي�وان وبع�ض
األجزاء الجنوبية من الصني.

شخصيات من التاريخ
ّ
عالم�ة وفيلس�وف ع��رب�ي ذائ�ع
الصي�ت والشه��رة والتأثي���ر ،اهت�م
بالعدي�د م�ن املجاالت مث�ل الرياضيات
والفل�ك والكيمي�اء والفيزي�اء والط�ب
واملوسيق�ى ...ول�د يف مدين�ة الكوفة يف
العراق عام .805
 #كان له جهود عظيمة يف نقل الفلسفة
اليونانية القديمة وترجمتها اىل العربية,
كما ك�ان له جهود يف تطوي�ر الفلسفة
حي�ث ادخ�ل الكث�ر م�ن املف�ردات
الفلسفية اىل اللغة العربية...
 #ك�ان ل�ه دور كب�ر يف ن�ر النظ�ام
الهن�دي للرتقي�م يف منطق�ة ال�رق
األوس�ط واوروب�ا ,كما ك�ان مبدعا ً يف
مج�ال التشف�ر وك�ان ل�ه الفض�ل يف
تطوير طريقة لتحليل وفك الشفرات...

ال ِكــ ْنـدي

 #أول م�ن وض�ع قواع�د للموسيق�ى
يف العال�م العرب�ي وقام بإضاف�ة الوتر
الخامس اىل العود ,كما انه أول من أدخل
كلمة (موسيقى) للغة العربية !

الكندي الكثر من الكتب تناولت
 #ل�دى ِ
موضوع�ات كث�رة ,حي�ث كت�ب يف
الفل�ك والحساب والهندس�ة والكيمياء
والفيزياء والطب...
وص�ل ع�دد مؤلف�ات الكن�دي إىل 241
ً
موزعا عىل  17مجال من مجاالت
كتا ًبا
املعرفة ،غر أن الكثر من هذه املؤلفات
َ
يب�ق من أعمال�ه سوى 50
ُفق� َدت ولم
كتا ًبا .كتب الفيلسوف أكثر من  20كتا ًبا
فلسف ًيا تحدث فيها عن الطبيعيات وما
فوق الطبيعيات والتوحيد وأوائل األشياء
املحسوس�ة والفاعل�ة واملنفعل�ة م�ن
الطبيعي�ات األوىل ،والتدليل عىل التوافق
بني الالهوت الطبيعي والفلسفة.
ت�ويف الكندي ع�ام  873يف بغداد وهو يف
 68من عمره .

أفقي
1مواق�ع للق�اء واملناقش�ة
عىل االنرتنت  oللتعريف
2الت�رصف يف عم�ل ب�دون
تحضر  oأوىف االصدقاء
3املدين�ة ذات األل�ف عمود
أي�ام ق�وم ع�اد  oجمل�ة
موسيقية
4تصدر صوتا استخدمت يف
الحروب  oقاصدا عن س�بق
ارصار
5حرف عطف  oاملوت
6جهة االنط�الق  oابو األب
أو األم
 7مدينة اس�بانية سياحية
اس�ماها الفينيقيون مدينة
“امللكة”
 8خ�ض  oخم�ود الحماس
والحيوية
-9منتسب إىل عمان  oاالسم
القديم للبحرين وحضارتها
-10دولة عربية ليس�ت لها
حدود برية  oشتم

رأيس
1جزيرة أكثر من  % 40من
كلمات لغتها عربية  oعراق
(مبعثرة)
2للهاتف (معكوسة)  oطر
لي�يل  oله م�ن االس�ماء يف
العربية نحو  100اسما
3متشابهان  oعاب شخصا
يف غيابه  oوالد
4نص�اب  oن�دى أو مط�ر
خفيف  oثلثا منح
5يف املش�ورة ووجهة النظر
(معكوس�ة)  oاس�م خلي�ة
النحل بالفصحى
6قصائ�د ش�عر كتب�ت يف
الجاهلية بماء الذهب
7وال�دة  oثالث�ة حروف من
اوان
8أكرب بركان يف العالم
9تجدها بني البلدان  oورقة
من أوراق اللعب
10أول بل�د عرب�ي ع�رف
الطباعة  oأداة من الخش�ب
أو نحوه لصنع الكعك

غزل عراقي
ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻜﺎﻟﻮﻟﻲ ﺗﻮﺏ ﻭﻛﻠﺖ ﻣﺎﺍﺗـﻮﺏ
ﺩﺧﻠﻨﻲ ﺑﻬﻮﺍﻙ ﺍﺤﺗﻤﻞ ﺫﻧــــــــﻮﺏ
ﺷﻤﺎ ﻳﺤﺠﻮﻥ ﻋﻨﻚ ﺍﺑﻘﻰ ﻭﻳـــــﺎﻙ
ﻭﺗﻈﻞ ﺍﻧﺖ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻏﻠﻰ ﻣﺤﺒﻮﺏ
ﻭﻟﻮ ﺑﻴﺪﻱ ﺍﺳﻮﻱ ﺍﺤﻟﺒﻨﻪ ﻤﺗﺜـــﺎﻝ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﺍﻛﺘﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﺗـﻮﺏ
ﻭﺍﺷﻮﻑ ﻟﻠﺸﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﺍﺩﻭ ﺍﻧﺴـﺎﻙ
ﺍﺳﻤﻚ ﺑﺎﻟﻜﻠﺐ ﻳﺎﻟﻐﺎﻟﻲ ﻣﻜﺘـــــﻮﺏ
*ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻨﺎس ﺗﺴﻤع ﻣﻨﻲ ﺍﺷﻌﺎر
ﻭآﻧﻲ ﻭﺷﻌﺮﻱ ﻛﻠﻪ َ
ﻟﻜﻠﺒﻚ ﺍﺳﻌــﻰ
ﻭﺳﺒﻌﻪ ﻣن ﺍإلﺳﺒﻮع ﺗصﻴﺮ ﺍألﻳﺎم
ﺑس ﻭﻳـــﺎﻙ ﺍحس ﺍﻟﻴـــﻮم ﺳﺒﻌـﻪ

من الفيسبوك

F

acebook

اختبارات شخصية

تويرت ،فيسبوك ،واتساب..،أيّها تستخدمني أكثر؟
هذا يقول الكثريعن شخصيتك!
يشك�ل الهاتف الجوال أحد أبرز األشياء التي ال يمكنك أن تتخيل
عنه�ا يف ّ
كل لحظة من لحظات حياتك اليومية .وما يزيد تعلقك
ً
به هو التطور الذي طرأ عليه وخصوصا يف ما يتعلق بتطبيقاته
املختلف�ة .أما ما سيدهشك فهو أن التطبيق املفضل لديك يقول
الكثر عن طباعك وصفات شخصيتك.
 1تويرت
إذا كن�ت تستخدم�ني هذا التطبي�ق أكثر من غ�ره ،فهذا يعني
ّأن�ك تتمتعني بكاريزم�ا وجاذبية ال مثيل لهم�ا .إال ّأنك متقلبة
امل�زاج وقد تغضبني أحيانا ً م�ن دون مربرات منطقية .لكن هذا
ال يمنع�ك من أن تظهري الكثر م�ن العاطفة تجاه األشخاص
املقربني منك.
 2فيسبوك
يعن�ي تصفحك الدائ�م لهذا املوق�ع ّأنك امرأة عملي�ة وتتحلني
بالص�رب وتتسم�ني بالفعالية يف ك�ل موقف .كما ّأن�ك تتمتعني
بالق�درة عىل ّ
حل كل املشاكل املرتبط�ة بعملك كما بعائلتك .وال

يسع�ك أن تقفي مكتوفة اليدي�ن إزاء ّ
أي موقف عصيب يم ّر به
األشخاص الذين يعيشون يف محيطك.
 3إنستغرام
إذا كنت من األشخ�اص الذين يفضلون تطبيق إنستغرام ،فهذا
يش�ر إىل ّأنك تحسن�ني العمل ضمن فريق ّ
وأن�ك تحققني عادة
النجاح حني يتعلق األمر بإنج�ازك مهمة ذات طابع اجتماعي.
كم�ا يعني هذا ّأنك تفضل�ني التعبر عن رأيك ،يف ّ
أي أمر ،بحرية
تام�ة ،ما يجعل�ك تمتلكني موهبة خ�وض النقاشات والخروج
منها بأفضل النتائج.
 4واتساب
إذا كان هذا التطبيق هو طريقة التواصل املفضلة لديك ،فاعلمي
ّأن�ك تتفهمني دائما ً وجهات نظر األشخ�اص الذين يعيشون يف
محيط�ك العائيل واملهن�ي ّ
وأنك تتقبلني االخت�الف بينك وبينهم
ً
ّ
ّ
وترين�ه أم�را ً طبيعيا ً ورضوريا .كما يدل ه�ذا عىل أنك تفضلني
القي�ام باألعم�ال التي تتطلب املوهب�ة ودقة املالحظ�ة .إال ّأنه
يعن�ي أيضا ً ّأنك تحبني االنطواء عىل ذاتك واالمتناع عن التواصل
يف بعض األحيان.
 5سناب شات
إذا كن�ت من رواد سناب ش�ات الدائمني ،يعني هذا ّأنك تعيشني
حال�ة من التوت�ر واالستعجال الدائمني .فللوق�ت بالنسبة إليك
أهمي�ة كبرة وه�و كنز حياتك الثم�ني .كما ّ
يدل ه�ذا عىل ّأنك
شديدة الرتكيز عىل املهمات التي يتعني عليك أن تقومي بها.
 6بينرتست
يف حال كنت تستخدمني هذا التطبيق أكثر من غره ،فهذا يعني
ّأنك تعتمدين يف معظم األمور عىل نفسك ويشر إىل ّأنك ال تحبني
أن يت�وىل اآلخرون مهمات ترتبط بك وإن لم يسعفك الوقت عىل
القيام بها .كم�ا أنك ال تحبذين تأجيل عمل اليوم إىل الغد .وهذا
يساعدك عىل النجاح ،لكنه يسبب لك الشعور بالقلق والتوتر

هـــــل تعلم

تع� ّد عضل�ة الع�ني م�ن ارسع
العضالت الت�ي تتفاعل يف الجسم
فه�ي تتقلص يف اقل من 100 / 1
من الثانية.
يعتق�د الكث�ر م�ن الن�اس ان
العظام موجودة بكثرة يف العمود
الفقري ،ولك�ن الحقيقة ان أكثر
من نص�ف العظ�ام املوج�ودة يف
الجسد موجودة يف يديك وقدميك.
االح�الم ..يعتقد الكثر من الناس
انه�ا تح�دث ونح�ن يف مرحل�ة
السب�ات العمي�ق ولك�ن الحقيقة
انها تحدث عندما نكون يف اثناء النوم وحركة العني رسيعة.
م�ن املعروف ان الجزء الخارجي من العظام البد ان يكون قويا
وصلبا ولكن يف الداخل فان العظام رخوة وخفيفة للغاية.
الع�ني ترم�ش بشك�ل ال ارادي ح�وايل  10,000,000م�رة يف
السنة.
سواء كان الوجه عريض او دائري او مربع فان الوجه البري
مكون من  14عظمة.
رغم ان العن�ني البرية صغرة الحجم اال انها يمكنها التمييز
بني اكثر من  1000000لون مختلف.
يبدأ االنسان يف النمو م�ن مرحلة كونه داخل الرحم واملشيمة،
ويظل االنسان ينم�و وينمو حتى يصر طفال ومن ثم مراهقا
وشابا ومن ثم كهال وشيخا ،وهكذا فان اعضاء جسم االنسان
الب�د له�ا وان تنمو ،بل انه�ا ان لم تن ُم بشك�ل طبيعي ،يصاب
االنس�ان بخلل ما ،ولكن العظمة الوحية التي يولد بها االنسان
وهي مكتملة النمو ال تنمو مجددا هي األذن.
يع ّد عمى االلوان من االمراض التي تصيب االنسان بعد الوالدة،
ولك�ن ه�ل تعلم ان كل انس�ان يكون عنده عم�ى الوان عندما
يولد.

مطر ســـاخن

األخيـرة
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم

“ .. ”ZERO 8هاتف جديد
يغزو األسواق العراقية

ت�روم رشكة  Infinixاط�الق هاتفها
 Zero 8يف ال�� 19م�ن الشهر الجاري
وال�ذي يمتلك خاصي�ة تصوير فيديو
بدقة ال�  ..4Kوق�ال املكتب االعالمي
للرشك�ة ،يف بيان صحفي :إن “رشكة
 Infinixستطل�ق هاتفه�ا  Zero 8يف
ال� 19من الشهر الجاري بينما يعتر
الهات�ف األفض�ل يف فئت�ه السعرية،
حي�ث يمتل�ك معال�ج MTK Helio
 G90Tوق�ادر عىل التقاط صور بدقة
 64ميكابيكسل بمستشعر IMX686
م�ن سون�ي وتصوي�ر سيلف�ي بدقة
 48ميكابكس�ل وفدي�و بدق�ة .”4K
واض�اف أن “الهات�ف يمتلك خاصية
الشح�ن الرسي�ع حي�ث ان الجه�از
يشح�ن يف ساعة فقط كامالً و 70%
ً
فض�ال ع�ن امتالك�ه
يف  30دقيقي�ة،
شاش�ة كب�رية بقي�اس  6.85ان�ش
بوضوح عايل الج�ودة  +FHDمثالية
ملشاهدة األفالم والتصفح حيث تقدم
صورة مليئة باأللوان ،وتأتي الشاشة
ب�رتدد 90Hzمم�ا يجعله�ا مثالي�ة
لأللع�اب ،وذل�ك لرسع�ة استجابتها
مع حساسي�ة اللم�س العالية برتدد
.”180Hz

وزاد أن “هات�ف  Zero 8يحتوي عىل
أربع كامريات يف الخلف وكامريتني يف
االمام ،وبفض�ل الوضع اللييل يمكنك
اخذ افض�ل الصور يف الظالم” ،مشريا ً
اىل أن “املعال�ج القوي م�ن فئة eH
 lio G90Tثمان�ي الن�واة م�ع رسعة
تص�ل اىل  2.05جيجاهرت�ز ،اضاف�ة
اىل ذاك�رة عشوائي�ة  8GBومساح�ة
تخزي�ن  128GBم�ن ن�وع Ufs 2.1
ذات الرسع�ة العالية”.ولف�ت اىل أن
“األجواء الحارة واألداء العايل لن تؤثر
ع�ىل اداء الهاتف بفضل تقنية التريد
املائي م�ع  10طبقات من مواد تريد
الحرارة لضم�ان أداء عايل لأللعاب او
االستخ�دام اليوم�ي يف كل األجواء”،
منوها ب�أن “الهاتف يمتل�ك بطارية
كبرية بسعة  4500mAhمليل امبري”.
وسيت�م اإلع�الن عن سع�ر الجهاز يف
بث مب�ارش لحدث االط�الق الرسمي
يف الع�راق ع�ىل صفح�ة الرشكة عىل
وسائ�ل التواص�ل االجتماع�ي ي�وم
 19ايل�ول ،باإلضاف�ة اىل توفر الحجز
املسب�ق للجه�از م�ع هدي�ة سماعة
انفينك�س  earbudsوالذي سيبدأ من
يوم  16أيلول.

كورونا أعاد النظم الصحية في العالم
للوراء  25عاما بـ 25أسبوعا
ح�ذر تقرير صادر ع�ن مؤسسة بيل
وميلين�دا جيتس ،ام�س الثالثاء ،من
أن اآلثار غري املب�ارشة لوباء فريوس
كورون�ا التاجي أوقفت مسار التقدم
الصح�ي العامل�ي ،وأعادت�ه  25عامً ا
إىل ال�وراء ،وع�رّض املالي�ني لخط�ر
األم�راض القاتلة والفقر ،وذلك وفقا
ملا ذك�ره موقع مؤسسة بيل جيتس.
وق�ال التقري�ر ،إنه بسب�ب فريوس
كورونا كوفيد  ،e19زاد الفقر املدقع
بنسب�ة  ،7%وانخفض�ت تغطي�ة
اللق�اح الروتينية ،وهو مقياس بديل
جيد لكيفية عم�ل النظم الصحية إىل
املستوي�ات التي ش�وهدت آلخر مرة
يف التسعينيات.وق�ال بي�ل جيت�س،
الرئيس املش�ارك للمؤسسة واملمول
الخ�ريي الرائ�د للصح�ة والتنمي�ة
العاملي�ة ،يف إف�ادة إعالمي�ة ح�ول
نتائج التقري�ر“ :إنها نكسة كبرية”.
وج�د تقري�ر  Goalkeepersالتاب�ع
للمؤسس�ة ،وال�ذي يتتب�ع التق�دم

املحرز يف تحقيق أهداف األمم املتحدة
للتنمية املستدامة ( )SDGsللحد من
الفقر وتحس�ني الصحة ،أنه يف العام
امل�ايضً ،
وفق�ا ل�كل م�ؤرش تقري ًبا،
تراج�ع العال�م ،إىل جان�ب انخفاض
مع�دالت التحص�ني الروتين�ي ،التي
وصفه�ا التقرير بأنه�ا “تعيد العالم
إىل ال�وراء نح�و  25عامً �ا يف 25
ً
أسبوع�ا” ،ف�إن ارتف�اع مستوي�ات
الفقر واألرضار االقتصادية الناجمة
عن الوباء يع�زز عدم املساواة.ووجد
أن وباء فريوس كورونا كان له تأثري
غ�ري متناسب عىل النس�اء واألقليات
العرقي�ة واإلثنية واألش�خاص الذين
يعيشون ىف فقر مدقع.
قال مارك سوزمان ،الرئيس التنفيذي
ملؤسس�ة جيت�س“ :بع�د  20عامً �ا
متتالي�ة م�ن االنخف�اض يف معدالت
ً
انعكاسا،
الفق�ر املدقع ،ش�هدنا اآلن
لقد ألقينا بحوايل  40مليون ش�خص
مرة أخرى يف براثن الفقر املدقع.

مايكروسوفت تنجح في تجربتها لوضع
مركز بيانات كامل تحت الماء

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
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ترشيح فيلم  Broken Keysاللبناني في مهرجان
كان السينمائي الدولي

ّ
تمك�ن الفيل�م اللبنان�ي  Broken Keysم�ن
تحقي�ق إنج�از جدي�د للسينم�ا اللبنانية من
خالل اختي�اره ضم�ن الرتش�يحات الرسمية
ملهرجان كان السينمائ�ي العايل ،الذي يختلف
بالش�كل واملضمون هذا الع�ام عن كل األعوام
السابقة بسبب جائحة كورونا.
ي�روي الفيلم قصة كريم ال�ذي يعيش يف قرية
منكوبة يف سوريا .طريق�ه الوحيد إىل الهجرة
هو بي�ع البيانو الخاص به ،لكنه ليس عىل ما
يرام وبحاجة إىل إصالح ،ومحيطه الذي يجنح
إىل التط�رف ال يسم�ح باملوسيق�ى ،فيصب�ح
كريم عالقا ً بني حبه للموسيقى ،وعدم قدرته
ع�ىل التعب�ري عنها ،إىل جانب ع�دم قدرته عىل
مغادرة املنطقة املنكوبة التي يعيش فيها.
ُ
صوّرت بعض مشاهد الفيلم يف مدينة املوصل
يف الع�راق ،وسط إج�راءات أمنية مش ّددة ،من
أجل نقل صورة الدم�ار والواقع كما يُفرتض،
كما واجه فريق العمل كل التحديات ،من األمن
يف املوصل ،إىل الثورة يف لبنان ،وصوالً إىل الحجر
العاملي بسبب كورونا ،من أجل إنهاء الفيلم.
ويش�ارك يف الفيل�م الفن�ان اللبنان�ي العاملي
غري�ال ي�ارد يف املوسيق�ى التصويرية ،وهو
حائز جوائز عاملي�ة بينها األوسكار ،والغولدن
غلوب ،وبافتا ،وغرامي.
ويختل�ف مهرج�ان ك�ان ه�ذا العام بم�ا أنه

نجح�ت رشك�ة مايكروسوفت يف
تجربتها لوضع مركز بيانات كامل
يف ق�اع البح�ر االسكتلندي ،حيث
وص�ل ع�دد  864خادمً �ا و 27.6
بيتابايت من التخزين لعمق 117
قدمً ا يف املحي�ط ،منذ عام ،2018
وكشف�ت النتائج بع�د عامني ،أن
فكرة مرك�ز البيان�ات تحت املاء
ه�ي يف الواق�ع فكرة جي�دة ج ًدا.
وفقا ملا ذكره موقع “،”the verge
ق�د يبدو إلقاء مركز بيانات كامل
يف ق�اع املحي�ط أمرًا غري ًب�ا ،لكن
فري�ق  Project Natickالتاب�ع
لرشك�ة مايكروسوف�ت اف�رتض
أن وض�ع مركز البيان�ات سينتج
عنه مراك�ز بيانات أكثر موثوقية
وكف�اءة يف استخ�دام الطاق�ة.
تواجه مراكز البيانات عىل سطح
األرض مشكالت مث�ل التآكل من
األكسج�ني والرطوب�ة والتحك�م

هـــــامش

التطبيع بال سياق
محزة مصطفى

لن يك�ون باملعن�ى التقليدي بسب�ب إجراءات
الوقاي�ة م�ن جائح�ة كورون�ا العاملي�ة ،لكن
ش�هد تق ّدم ع�دد قيايس من األفالم
الالفت أنه ِ
وهو  2067فيلما ً من حول العالم ،قبل اختيار
الالئح�ة النهائية التي ضم�ت  56فيلما ً فقط،
بينها فيلم .Broken Keys
والفيل�م هو تعه�د جديد من الرشك�ة املنتجة
 Ezekielواملنت�ج أنط�ون صحن�اوي تج�اه

السينم�ا اللبناني�ة ،والسع�ي الدائ�م من أجل
نقله�ا إىل مستوي�ات عاملي�ة ،واإليم�ان ب�كل
املواهب اللبنانية التي تستحق فرصة من أجل
االنطالق نحو العالم.
وهذا الفيلم هو اإلنتاج العربي الثاني بعد فيلم
“القضي�ة  ”23الذي حاز العديد م�ن الجوائز
العاملية وكان مرشحا ً لجائزة األوسكار ألفضل
فيلم بلغة أجنبية.

مدير صحة الكرخ :الوضع الصحي للفنان محمد شكري مستقر
بغداد /الزوراء:
اكد مدي�ر عام دائ�رة صحة الكرخ
جاس�ب لطي�ف ع�يل الحجامي ،ان
الوض�ع الصح�ي للفن�ان واملخرج
محمد شكري مستقر.
وذك�رت دائرة صح�ة الكرخ يف بيان
تلق�ت “ال�زوراء” نسخ�ة من�ه :ان
مدير عام دائ�رة صحة بغداد الكرخ
الدكتور جاسب لطيف عيل الحجامي
تفقد الفنان واملخرج محمد شكري
جمي�ل واطلع عن كث�ب عىل وضعه
الصحي.
واوضح ان وضعه الحايل مستقر و
يتلقى الرعاي�ة الطبية تحت ارشاف
امهر االطباء و سيتم تحويله اىل دار
التمريض الخاص.

العائلة الملكية غير راضية جميلة عوض تبدأ تصوير حكاية “أبيض
وردي” من مسلسل “إال أنا”
عن صفقة هاري وميغان ماركل
ربم�ا استق�ل الثنائ�ي ه�اري وميغان م�اركل ع�ن العائلة
امللكي�ة الريطاني�ة ،ولكن عىل ما يبدو أنه�ا غري راضية عىل
اختياراتهما خاصة بعد صفقة  Netflixالتي أعلنها الزوجان
مؤخراً.
وك�ان هاري وميغان قد أعالن�ا عن تعاون جديد بينهما وبني
نيتفليكس إلنتاج مسلسالت وأفالم وثائقية وبرامج لألطفال،
ليتبني الحقا ً أن هناك قلق من قبل العائلة امللكية بشأن كيفية
تنفيذ هذه الصفقة ،وبهذا التطور الجديد يف حياتهما املهنية،
بع�د أن اتفق الجميع عىل فرتة مراجع�ة ومراقبة مدتها عام
واحد من بعد خروج الزوجني عن واجباتهما امللكية.
كم�ا تقول املص�ادر أن العائلة امللكي�ة يف حالة دهشة بعد أن
أث�ارت هذه الصفقة الكثري من ردود الفعل واالهتمام والدعم
االعالم�ي ،وال�ذي قد يؤثر عىل األعمال املهم�ة التي يقوم بها
أعضاء العائلة امللكي�ة رفيعي املستوى ،حيث أن األمري وليام
وكي�ت ميدلتون يعمالن بجد وس�ط أزمة فريوس كورونا مع
جمعياتهما الخريية ،ويحاوالن تقديم دعمهم للناس يف جميع
أنح�اء اململكة املتحدة ،كما يدعمهم األمري تشارلز وكاميال يف
هذه املبادرات.

ب�دأت الفنانة جميلة ع�وض تصوير
حكاية “أبيض وردي” إحدى
حكاي�ات مسلسل “إال
أن�ا” تألي�ف نجالء
الحديني وإخراج
مريم األحمدي،
و يش�ا ر ك
الفنان�ة جميلة
ع�وض بطولة
العم�ل ،أحم�د
خال�د صال�ح
وخالد أنور ونجالء
ب�در .مسلس�ل “إال
أنا” يتأل�ف من  6حكايات
مستقل�ة مستوح�اة م�ن قص�ص
وأح�داث واقعي�ة ،يض�م املسلس�ل 6
بط�الت ،وكل حكاي�ة  10حلق�ات
ولكل حكاية مؤل�ف ومخرج وبطلة،
ويناقش املسلسل العديد من القضايا

املف�ردة عند عبد القاه�ر الجرجاني محكومة بالسي�اق الذي يسميه
“النظ�م” ..فأي�ة كلمة قد ال تحم�ل معنى محددا ما ل�م يتم رصفها
يف جمل�ة ،فتفهم ضمن سياق تلك الجمل�ة ..وطاملا أثري جدل يف اللغة
سياق�ا وخطابا أو عىل صعيد املفردات من حيث الدوال واملدلوالت منذ
زمن الجرجان�ي اىل زمن سوسري ونعوم جومسك�ي وتالمذتهما ..قد
تك�ون املف�ردة الوحيدة الت�ي ال تحتاج اىل سي�اق أو دال ومدلول هي
“التطبيع” الت�ي عارصها جيلنا منذ زي�ارة الرئيس املرصي األسبق،
أنور السادات ،اىل تل أبيب ،ومن بعدها تابعتها األجيال التالية بدءا من
إتفاقي�ة أوسلو ع�ام  1993بني الفلسطيني�ني واإلرسائيليني اىل وادي
عربة عام  1994ب�ني اإلرسائيليني واألردنيني اىل اإلتفاقية التي وقعت
أمس ( ،)2020ودائما يف البي�ت األبيض ،بني اإلمارات العربية املتحدة
والبحرين من جهة ،وإرسائيل من جهة أخرى.
لو عدنا اىل الفوارق الزمنية بني ما جرى وما يجري وما سوف يجري يف
قادم األيام وقابلها ،حيث نكون يف أشد الحاجة اىل السياق حتى نعرف
دالالت ومدل�والت الناظ�م واملنظ�وم ،فإنها لصالح مفه�وم التطبيع
الذي لم يعد يعني يف اللغة سوى التنازل ..فإرسائيل ،ومنذ عام ،1948
وهو تاري�خ إعالنها دولة “دويلة بكيفك�م” أو “الكيان الصهيوني”،
ل�م تتنازل ،بل تتوسع وتقضم ..التطبي�ع ،وألنه بال سياق وال يحتاج
اىل أي�ة مصفوفة لغوية حتى نفهمه يف ضوئها ،ال يعني سوى التنازل
لصالح الدويلة أو الكيان الصهيوني.
أري�د أن أش�حن ذاك�رة أبن�اء جييل ممن ال ي�زال بعض منه�م يتذكر
مؤتم�ر قم�ة الخرطوم ع�ام  1967بع�د الهزيمة الت�ي خففناها اىل
النكس�ة ،حيث خرج بثالث مفردات نارية ،وهي “ال صلح ،ال إعرتاف،
ال تفاوض” مع الدويلة أو الكيان الصهيوني ..بعد هذه الالءات الثالث
الت�ي قادتها مرص جم�ال عبد النارص بعرش سن�وات ،فاجأ السادات
إرسائي�ل (الدويل�ة أو الكي�ان الصهيوني) ملن يشاء قب�ل أي أحد آخر
يف املعم�ورة حني أب�دى رغبته يف زيارتها ،منهيا بذل�ك الالءات الثالث،
وبادئا مرحلة التطبيع التي لم تتوقف حتى اليوم.
فف�ي ع�ام  1993أوسل�و وبعده بسن�ة  1994وادي عرب�ة ،واليوم ال
نع�رف حتى اآلن املصطل�ح الذي سيحمله التطبي�ع األخري (..)2020
الف�ارق بني  1967و 2020هو  53سن�ة ،والفارق بني  1977و1993
ه�و  16سنة .أما الف�ارق بني  1993واليوم فه�و  27سنة ..الرتجمة
الحرفية لهذه الفوارق الزمنية تتمثل يف مفردتني ،وهما القضم مقابل
التطبي�ع ..بمعن�ى أن إرسائي�ل (الكيان أو الدويل�ة براحتكم) تقضم
والع�رب يطبعون ..ملاذا؟ ألن العرب واملسلم�ني ليسوا موحدين حيال
النظر اىل القضية الفلسطينية ..وعلينا أن ال نغفل محطة أخرى مهمة
عىل صعي�د القضية الفلسطينية ،وهي مبادرة السالم العربية يف قمة
ب�ريوت عام  2002التي تقوم عىل أساس حل الدولتني ،وهو املصطلح
الذي ش�اع فيما بعد وال يزال ش�ائعا حتى اآلن برغم فقدانه كل داالته
ومدلوالته بعد نقل سفارة واشنطن اىل القدس وصفقة القرن.
ع�ر كل ه�ذه التح�والت الزمني�ة كل يشء تغ�ري لغ�ة وأسلوب�ا عىل
صع�د اإلستخ�دام والتوظي�ف ،إال مف�ردة واح�دة بقي�ت مثلما هي،
واملسلمني لم يفرقوا
وه�ي التطبي�ع ،ألن الع�رب
الجرس.
ب�ني ..الدومل�ة ورأس

التي ته�م امل�رأة مثل نظ�رة املجتمع
الرشق�ي للم�رأة املطلق�ة
وكفاح املرأة من أجل
ذاتها وأوالدها.
يذك�ر أن
جميل�ة
ع�و ض
ُع�رض له�ا
مؤخ�را فيلم
“بنات ثانوي”،
من تألي�ف أيمن
سالم�ة ،وإخ�راج
كام�ل،
محم�ود
وقدمت “جميلة” خالله
دورًا جدي ًدا لم تقدمه من قبل ،حيث
جس�دت ش�خصية فت�اة يف الص�ف
الثال�ث الثانوي يف مدرس�ة حكومية،
ليناق�ش الفيل�م مش�اكل الفتي�ات
والشباب يف هذه السن.

ريتا حرب امرأة قوية في “من اآلخر”

ُت ّ
ط�ل النجم�ة ،ريت�ا ح�رب ،كضيف�ة رشف يف
مُ سلس�ل “م�ن اآلخ�ر” إىل جانب عدد م�ن نجوم
الدراما العربيّة.
وق�د أطلقت رشكة “صبّاح أخوان” املُنتجة للعمل
ّ
الخ�اص بشخصيّة
الرسم�ي
الدعائ�ي
البوس�رت
ّ
ّ
“ماي�ا” التي ُت ّ
جسده�ا ريتا حرب يف ه�ذا العمل،
وهي املرأة القويّة والوصوليّة التي تعمل يف املجال
التلفزيون�ي ،وتستعمل نف�وذ اآلخرين من حولها
ّ
يف التح�والت يف درج�ات الحرارة،
ولك�ن يف بيئ�ة ضيقة للم�اء مع
تحك�م محكم يف درج�ة الحرارة،
تظهر مشكالت أقل بكثري.
ولع�ل الفكرة ه�ي أن هذه األنواع
م�ن الخ�وادم يمك�ن نرشه�ا
بسهولة بأحج�ام كبرية وصغرية
بالق�رب من سواحل املناطق التي
تحت�اج إليه�ا ،مما يوف�ر وصوالً
محل ًي�ا أفضل إىل امل�وارد املستندة
إىل مجموع�ة النظ�راء يف أماك�ن
أكثر.تق�ول مايكروسوف�ت ،إن
مرك�ز البيان�ات تحت امل�اء كان
لدي�ه فق�ط ُثم�ن مع�ادل فش�ل
مرك�ز البيان�ات األريض ،ويع�د
معدل الفشل املنخف�ض هذا أمرًا
مهمًا ،نظ�رًا ألنه من الصعب ج ًدا
خدمة خ�ادم معطل عندما يكون
يف حاوية محكم�ة اإلغالق يف قاع
املحيط.

هاتف هيئة التحرير
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لتص�ل إىل أهدافه�ا وتنته�ز ّ
كل الف�رص املُتاحة
املهني مهما كلّفها األمر.
للحفاظ عىل مركزها
ّ
وسيتع�رّف املُشاه�د خ�الل أح�داث ه�ذا العم�ل
إىل قص�ص وعالق�ات “ماي�ا” الت�ي ت�دور خلف
الكوالي�س ،والت�ي ُتساعده�ا ع�ىل البق�اء قويّة
وحارضة يف منصبها داخل أروقة التلفزيون.
مُ سلس�ل “م�ن اآلخ�ر” بطول�ة ّ
كل م�ن النجوم
مُ عتص�م النهار وريت�ا حايك وسينتي�ا صاموئيل

تغريدات
مع التقدم يف الســن أبتديت أراجع قراراتي عشــرات املرات
قبــل عملها  ...اال يف االمور الــي تتجاوز املنطق  ...حتى لو
على حســاب صحتك أو ســعادتك  ...بعدهــا احترك حترك ال
رجعه فيه يف أي اجتاه موافق

تركي الشيخ

مصطفى اآلغا

لالســف معظم العالقات االنسانية مبنية على املصاحل  ،لك عندي
مصلحة فانت صديقي اتواصل معك واودك
انتهت املصاحل
من انت ؟
ال اعرفك وال تعرفين ورمبا حتى ال اتذكرك  ،حبل املصلحة قصري
وان طال وحبل املودة طويل فعاشــر االصيل الذي سيقف معك وقت
عسرك وال يطلب منك ال رداً وال يعايرك جبميل

وبديع أبو ش�قرا وضيفة رشف ريتا
حرب .
يُذك�ر ّ
أن مُ سلس�ل “م�ن اآلخ�ر”
سيُع�رض قريبا ً عر شاش�ة ال�Mtv
اللبنانيّ�ة و Dubai Tvو Roya TvوArt
 ، Tv Networkوه�و م�ن كتابة إياد أبو
الشام�ات وإخراج ش�ارل ش�الال وإنتاج
رشكة “صبّاح أخوان”.

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على
سارة الكندري
سخ�رت االعالمي�ة ،مي العي�دان ،م�ن الفاش�ينيستا الكويتية،
س�ارة الكن�دري ،بظهوره�ا ب�دون مكي�اج ،من خ�الل فيديو
قام�ت بمشاركت�ه ع�ر صفحته�ا ع�ىل (انستجرام).وظهرت
س�ارة الكندري بالفيديو وهي يف أح�د صالونات التجميل لرسم
حاجيبه�ا وإكمالهما ألنها ب�”ربع حاجب” بحسب وصفها من
قب�ل مي .وبدت برشة سارة صادم�ة عكس ما يظهر للجمهور،
ومليئة بالبقع الداكنة وهاالت سوداء بارزة حول العينني.
وكتب�ت مي العيدان يف تعليقها عىل الفيديو“ :ساره الكندري من
ً
مرفقة إي�اه بإيموجي يلطم تعبريا ً عن
غ�ري مكياج  ..صدمة “،
الصدم�ة .وسخ�ر املتابعني من تنمر مي العي�دان عىل الكندري،
وطالبوه�ا بنرش صورتها أيضا ً ب�دون مكياج قبل أن تسخر من
غريه�ا ،فكت�ب أحدهم لها“ :انت�ي يا مي اطلعي ب�دون مكياج
ً
آخرقائال “ :حتى انت�ي يامي الطلعتي
خلين�ا نشوفك” ،وسخ�ر
ً
صدمت�ني” ،وكت�ب مُ تاب�ع“ :حبيبت�ي
ب�دون مكي�اج بنق�ول
كلك�م بدون مكي�اج صدمة”.وكان�ت سارة قد أعلن�ت اعتزالها

السوش�يال ميدي�ا ،بسب�ب ضغوط م�ن زوجها ،حي�ث ظهرت
الكن�دري خالل مقط�ع فيديو نرشت�ه عر خاصي�ة (ستوري)
بحسابها يف “انستجرام” وهي تبكي قائلة “ :إنها قررت االعتزال
بسب�ب إجب�ار زوجها أحم�د العنزي ع�ىل هذا الق�رار” .وكانت
ق�د
النياب�ة العام�ة يف دول�ة الكوي�ت،
أخل�ت سبي�ل الفاش�ينيستا
سارة الكن�دري وزوجها
أحمد العن�زي بكفالة
 500دينار ،يف نهاية
شهر يناير املايض،
وذل�ك بعد القبض
عليهم�ا ع�ىل
خلفي�ة اتهامهما
بمخالف�ة اآلداب
العام.

