واشنطن تفعل
الـ«باتريوت» يف العراق

واشنطن /متابعة الزوراء:
اعلنت صحيفة الواشنطن بوست ،ان الواليات املتحدة
فعلت انظمة باتريوت الدفاعية يف العراق.وقالت يف
خرب نرشته الصحيفة  :انه «تم تفعيل أنظمة باتريوت
الدفاعية يف العراق لحماية القوات األمريكية بالقواعد
التي تعرضت لهجمات».فيما أكد مسؤولون لوكالة
«أسوشيتد برس» ،أنه تم «نرش أنظمة باتريوت
الصاروخية ومنظومتني أخريني للصواريخ قصرية املدى
يف قاعدة عني األسد ،التي تعرضت لقصف صاروخي
يف كانون الثاني املايض ،وكذلك يف القاعدة العسكرية
بأربيل».وكشف املسؤولون،أن «الواليات املتحدة كانت
تعمل عىل نقل الصواريخ إىل العراق خالل األشهر األخرية
لتوفري الحماية للقوات املوجودة يف قواعدها هناك».

االحـد

Apr 2020

 12نيسان 2020

حتالف القوى لـ

الزوراء  /يوسف سلمان:
بعد تكليفه رسميا برئاسة مجلس
الوزراء وتشكيل الحكومة املؤقتة  ،بدأ
مصطفى الكاظمي مشاوراته الختيار
مرشحي كابينته الوزارية  ،فيما اكدت
كتلة تحالف القوى العراقية وجود شبه
اجماع سيايس عىل االرساع بمنح الثقة
للمكلف الجديد وكابينته الوزارية .
وقال النائب عن التحالف عبد الخالق
العزاوي لـ» الزوراء « ،ان « هناك شبه
اجماع سيايس ونيابي عىل دعم تمرير
حكومة مصطفى الكاظمي واالرساع
بمنحها الثقة امام مجلس النواب «،
مشريا اىل ان « العراق يشهد سلسلة
ازمات منها فريوس كورونا وانهيار
اسعار النفط وتداعياتها االقتصادية
عىل املوازنة العامة .واضاف ان «
هناك تفاؤل سيايس وبرملاني بنجاح
الكاظمي يف تشكيل الحكومة الجديدة
خالل فرتة زمنية محدودة من اجل
امليض ملتابعة امللفات الهامة « ،مبينا
ان « مطالبنا ونحن جزء من القوى
السياسية السنية هي اعمار املناطق

املكلف سيقدم كابينته الوزارية قبل انتهاء املدة الدستورية احملددة

 :امجاع سياسي نيابي على منح الثقة للكاظمي وحكومته اجلديدة

املحررة واعادة النازحني واالستجابة
ملطاليب املتظاهرين وخلق رشاكة يف
القرار الحكومي ومكافحة الفساد

املايل واالداري «.لكن كتلة تيار الحكمة
الوطني اكدت صعوبة عقد جلسة منح
الثقة لرئيس الوزراء املكلف مصطفى

الكاظمي وكابينته الوزارية خالل الوقت
الحايل .وذكـر النائب جاسم البخاتي
 ،يف ترصيح صحفي  ،ان « عقد جلسة

صاحل خيضع للفحص الطيب يف سيطرة الصقور

استثنائية بالوقت الحايل  ،سيصطدم
بعاملني رئيسني  ،االول عدم حضور
العدد الكايف من النواب لتحقيق النصاب
 ،والعامل االخر تداعيات ازمة جائحة
كرونا التي ستمنع وصول النواب يف
االقليم واملحافظات االخرى بسبب حظر
التجوال الوقائي «.واضاف ان « رئيس
الوزراء املكلف يعول عىل التنافس لنيل
الثقة ،كما حصل مع رئيس الجمهورية
ومنافسيه يف عملية التصدي للرتشيح
من رئاسة الجمهورية انذاك « ،مبينا
انه « ستكون هناك عملية تنسيق
يتبناها الرئيس املكلف مع بعض النواب
لضمان تصويت العدد الكايف لتمرير
كابينته ومنحها الثقة « ،مرجحا ان
يقدم الكاظمي تشكيلته الحكومية
الجديدة اىل مجلس النواب قبل انقضاء
املدة الدستورية للتكليف.وكان رئيس
الجمهورية برهم صالح  ،كلف مصطفى
الكاظمي رسميا يوم الخميس  9نيسان
 ،بتشكيل الحكومة املقبلة ورئاسة
مجلس الوزراء  ،بعد اعتذار عدنان الزريف
عن مهمة التكليف.

رئيسا اجلمهورية والربملان يؤكدان ضرورة تبين احلكومة اخلطوات االصالحية
بغداد /الزوراء:
وصل رئيس الجمهورية برهم صالح ،امس السبت،
اىل مدينة الفلوجة بمحافظة االنبار ،وكان يف
استقباله رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس ،فيما

اكدا الجانبان عىل رضورة تبني الحكومة الجديدة
الخطوات االصالحية.وذكر مكتب رئيس الربملان يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان رئيس مجلس
النواب محمد الحلبويس استقبل امس السبت يف مقر

إقامته بمدينة الفلوجة رئيس الجمهورية برهم
صالح.واضاف ،انه جرى خالل اللقاء بحث مجمل
األوضاع يف البالد ،وملف تشكيل الحكومة الجديدة،
والتأكيد عىل رضورة أن تتبنى الحكومة الخطوات

اإلصالحية ،وأن تضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي
متطلبات املرحلة.يشار اىل ان رئيس الجمهورية قد
خضع اىل الفحص الصحي بشان فريوس كورونا يف
سيطرة الصقور خالل زيارته اىل مدينة الفلوجة.

النفط تكشف تفاصيل اتفاق االجتماع الطارئ ملنظمة «اوبك» والدول املتحالفة معها

ص5

كل يوم معلومة  ..ملاذا يقتل فريوس كورونا البعض وال يشعر به اخرون ؟

ص 10

الالمي :تأخري توزيع املنح املالية سيزيد
من معاناة العوائل املتعففة
بغداد /الزوراء:
دعا نقيب الصحفيني العراقيني رئيس
اتحاد الصحفيني العرب ،الحكومة اىل
االرساع باطالق املنح املالية ملا يقارب
 ١٠ماليني مواطن ،مؤكدا ان تاخري
اطالقها سيزيد من معاناة العوائل
الفقرية.وقال الالمي يف تغريدة له عىل
«تويرت» تابعتها «الزوراء» :انه «رغم
قيام بعض امليسورين والشخصيات
والنقابات وجهات متعددة بتقديم
مساعدات غذائية عاجلة ألالف العوائل
املحتاجة ،إال انها غري كافية بدون دعم
الدولة لتلك العوائل».واضاف :انه «رغم
أإلعالن عن تخصيص اموال ملا يقرب

من عرشة مليون مواطن محتاج ،إال إن
تأخريها سيزيد من مأساتهم ،نأمل من
املعنيني اجراء رسيع».

اطالق منحة شهرية مؤقتة ملساعدة االسر
املتضررة من كورونا واحلظر
بغداد /الزوراء:
أعلنت اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية ،إطالق منحة العوائل
املستحقة للدعم الحكومي جراء
كورونا والحظر.وذكر بيان للجنة :
أنه «تنفيذا ً لقرار اللجنة العليا للصحة
والسالمة الوطنية يف اجتماعها املنعقد
برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل
عبداملهدي ،بتخصيص منحة مالية
شهرية مؤقتة ملساعدة األرس املترضرة
من حظر التجوال املستحقة للدعم
الحكومي ،فقد تم إطالق الرابط التايل
( ) http://minha.iqملدة خمسة

أيام وعىل مدار الساعة (ابتدا ًء من
امس السبت إىل منتصف يوم الخميس
 ١6نيسان الساعة  ١2ظهرا) ،وعىل
وفق آلية مبسطة ومتاحة للجميع
عرب الهواتف.وأضاف البيان أن»
التقديم ملرة واحدة فقط ،عرب رقم
الهاتف الشخيص لرب األرسة وفقا ً
للبطاقة التموينية ،وسيكون التقديم
متاحا ً من داخل العراق حرصا ً وتهيئة
الوثائق الشخصية الثبوتية الخاصة
برب األرسة وجميع أفرادها والبطاقة
التموينية قبل البدء بعملية التقديم».

تفاصيل ص 2

ترامب :حتديد موعد إعادة فتح البالد
سيكون أكرب قرار اختذته على اإلطالق

واشنطن /متابعة الزوراء:
رصح الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ،بأن تحديد موعد إعادة فتح
البالد سيكون «أكرب قرار اتخذته
عىل اإلطالق» ،وفيما حذر من أنه لن
يفعل ذلك حتى تكون الواليات املتحدة
آمنة تماما ،عىل الرغم من الدراسات
التي تدل عىل أن انتشار الوباء قد
يتباطأ قريبا ،وقع الرئيس األمريكي
 ،مرسوما يمهد الطريق لتطبيق حظر
تأشريات الدخول لبالده عىل البلدان

12

Sun

التي ترفض استقبال األشخاص الذين
تم ترحيلهم من الواليات املتحدة.وقال
ترامب« :سأضطر إىل اتخاذ قرار،
وآمل فقط أن يكون القرار الصحيح،
بال شك إنه أكرب قرار سأتخذه عىل
ً
سابقا يف جعل
اإلطالق».بعد أن أمل
األمريكيني يعملون مرة أخرى بحلول
عيد الفصح ،اعرتف ترامب أنه
سيكون من األفضل اتباع نصيحة
خرباء الصحة.

تفاصيل ص 3

السيد السيستاني يصدر فتوى بشأن
الصيام مع استمرار جائحة كورونا
بغداد /الزوراء:
أصدر مكتب املرجع االعىل السيد
عيل السيستاني فتوى بشأن وجوب
الصيام يف شهر رمضان املقبل مع
ارتفاع مخاطر اإلصابة بالوباء يف ظل
استمرار جائحة كرونا .وقال املكتب يف
بيان مفصل بهذا الشان :يقرتب شهر
رمضان املبارك و فريوس كورونا ال
يزال يواصل االنتشار يف مختلف
املناطق ،واالطباء يوصون برشب
املاء يف فرتات متقاربة لتقليل احتمال
االصابة بهذا الفريوس الخطر ،ألن
قلة املاء يف الجسم تقلل من مناعته،
وجفاف الحلق لو وصل اليه الفريوس
يفسح له املجال لالنتقال اىل الجهاز
التنفيس ،يف حني أن رشب املاء يساعد
يف نزوله اىل املعدة والقضاء عليه فيها،
فهل يسقط صيام شهر رمضان
عن املسلمني يف هذه السنة بهذا
السبب؟واوضح :ان وجوب صيام
شهر رمضان تكليف فردي ،فكل
شخص توفرت فيه رشوط الوجوب
لزمه الصيام بغض النظر عن وجوبه
عىل اآلخرين أو عدم وجوبه عليهم.
ّ
حل شهر رمضان القادم عىل
فاذا
مسلم وخاف من أن يصاب بالكورونا
إن صام ولو اتخذ كافة االجراءات
االحتياطية سقط عنه وجوبه
بالنسبة اىل كل يوم يخىش إن صامه

أن يصاب باملرض.وأضاف :اذا امكنه
تضعيف درجة احتمال االصابة حتى
يصبح مما ال يعتد به عند العقالء
ـ ولو من خالل البقاء يف البيت
وعدم االختالط باآلخرين عن قرب
واستخدام الكمامة والكفوف الطبية
ورعاية التعقيم املستمر ونحو ذلك
ـ ولم يكن عليه يف ذلك حرج بالغ ال
يتحمل عادة لم يسقط عنه وجوب
الصيام.وتابع :اما ما ذكر من ان
االطباء يوصون برشب املاء يف فرتات
متقاربة تفاديا ً لقلة املاء يف الجسم
وجفاف الحلق ـ النهما يرفعان من
احتمال االصابة بفريوس كورونا ـ.

تفاصيل ص 2

رئيس الوزراء املكلف يبدأ مشاوراته مع الكتل لتشكيل حكومته

االحتاد الوطين لـ
الزوراء /حسني فالح:
بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية
بتشكيل الحكومة ،بدا رئيس الوزراء
املكلف الجديد مصطفى الكاظمي
مشاوراته مع القوى السياسية
الفاعلة يف العملية السياسية لغرض
تشكيل كابينته الوزارية ،حيث رجح
االتحاد الوطني الكردستاني بان يقدم
الكاظمي تشكيلة حكومية ليست كاملة
االستقاللية ،وفيما اشار اىل ان هناك
دعم كردي شبه كيل اىل رئيس الوزراء

 :الكاظمي سيقدم كابينة ليست كاملة االستقاللية

املكلف للميض بتشكيل حكومته،
استبعد تحالف سائرون تمرير الكاظمي
بسهولة داخل الربملان العراقي.وقال
النائب عن االتحاد الوطني الكردستاني
شريوان مريزا يف حديث لـ»الزوراء» :ان
رئيس الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي
وضعه يختلف عن اقرانه السابقني
محمد عالوي وعدنان الزريف ،اذ تمكن
الكاظمي من الحصول عىل تاييد كيل
من جميع القوى السياسية سواء كانت
الشيعية او السنية او الكردية قبل امليض

جمموع اإلصابات  -١3١٨الوفيات  -٧٢حاالت الشفاء ٦٠١

الصحة تسجل  39اصابة جديدة
وحاليت وفاة بفريوس كورونا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت،
عن املوقف الوبائي اليومي لإلصابات
املسجلة لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،وفيما سجلت  39اصابة
جديدة وحالتي وفاة ،اكدت استمرار
استنفار مالكاتها ومؤسساتها لتقديم
الخدمات الصحية لجميع املواطنني.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انها تؤكد عىل استمرار
استنفار كافة مؤسساتها ومالكاتها
املختلفة لتقديم الخدمات الصحية لكافة
املواطنني كما تؤكد عىل رضورة التعاون
مع منتسبيها وااللتزام بتوجيهاتهم.
وشددت عىل اتباعها اللوائح الصحية
العاملية يف التعامل مع الحاالت املؤكدة

واملشتبه باصابتها وحاالت الوفاة ،ويف
هذا الصدد حثت منظمة الصحة العاملية
عىل عدم رفع اإلجراءات الرامية إىل إبطاء
انتشار وباء فريوس كورونا قبل األوان،
وأكدت املنظمة أنه ال توجد توصيات
شاملة للدول واملناطق فيما يتعلق
بتخفيف اإلجراءات الرامية إىل إبطاء
انتشار الفريوس ،وأن احد أهم الجوانب
هو عدم التخيل عن اإلجراءات قبل
األوان حتى ال تحدث انتكاسة مجددا».
واشارت اىل رضورة تطبيق جميع االوامر
والتوجيهات الصادرة والتي من شأنها
احتواء االصابات ومنع تفيش املرض ومن
أهمها رضورة االلتزام بحظر التجوال
وقواعد الوقاية الشخصية واملجتمعية.

تفاصيل ص 3

الربملان لغرض التصويت ،وبالتايل ربما
تكون الكابينة الوزارية ليست مستقلة
بالكامل ،مؤكدا ان ذلك ياتي من اجل
ضمان تمرير كابينته الوزارية يف الربملان.
واشار اىل ان موقف الكتل الكردية داعم
لحكومة الكاظمي ،مبينا ان رئاسة
اقليم كردستان اجتمعت مع االحزاب
الكردية وقررت بان يكون هناك دعم
شبه كامل لحكومة الكاظمي .بدوره،
استبعد النائب عن تحالف سائرون
رياض املسعودي ،تمرير حكومة

بتكليفه.واضاف :ان الكاظمي بعد
كسبه التاييد السيايس سينجح يف مهمته
املقبلة وهي تشكيل الحكومة والتصويت
عليها داخل مجلس النواب ،حيث هناك
دعم من القوى الشيعية واغلب القوى
السنية وكذلك القوى الكردية له من اجل
انجاح مهمته.واوضح :ان الكاظمي
سيتشاور مع القوى السياسية قبل
تشكيل حكومته  ،أي بمعنى انه سيقدم
االسماء ويطرحها عىل الكتل السياسية
الخذ رايها فيها ومن ثم يتم تقديمها اىل

الكاظمي بسهولة داخل مجلس النواب.
وقال املسعودي يف حديث لـ»الزوراء»:
ان الكاظمي كان يف السابق قد واجه
اعرتاض الذع من قبل القوى السياسية
ال سيما بعد تقديم عادل عبد املهدي
استقالته من الحكومة ،حيث طرح اسم
الكاظمي ولم يحصل عىل تاييد الكتل،
الفتا اىل موافقة الكتل يف الفرتة االخرية
عىل ترشيح الكاظمي ربما من اجل
اسقاط الزريف.

تفاصيل ص 2

التعليم العالي  :متديد موعد التقديم للدراسات
العليا اىل  3٠متوز

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،السبت،
عن تمديد موعد التقديم للدراسات العليا اىل 3٠
تموز.وذكرت الوزارة يف بيان  :ان «موعد التقديم

عىل الدراسات العليا سيكون يوم  28حزيران اىل 3٠
تموز».وأضافت أن «موعد االمتحان التنافيس لطلبة
الدراسات العليا سيكون يف األول من شهر ايلول
املقبل».

تركيا ..فوضى وإطالق نار أمام حمالت البقالة بعد إعالن احلظر
إسطنبول /متابعة الزوراء:
أظهرت صور قادمة من إسطنبول
حالة من الفوىض والهلع وإطالق نار يف
بعض الشوارع ،إضافة إىل مشاجرات
أمام محالت البقالة وأفران الخبز
بسبب نقص يف الغذاء ،وذلك بعد إعالن
الحكومة الرتكية حظر التجول بطريقة
مفاجئة وتم تطبيق الحظر بعد ساعتني
من إعالنه.وفرضت السلطات الرتكية
حظر التجول ملدة  48ساعة يف 3١

مدينة ابتداء من منتصف ليل الجمعة
ملواجهة تفيش فريوس كورونا.وقالت
وزارة الداخلية إن األمر سيستمر حتى
منتصف ليل األحد يف عرشات املدن،
بما فيها إسطنبول والعاصمة أنقرة.
هذا ،وندد رئيس بلديّة إسطنبول أكرم
إمام أوغلو ،عضو حزب املعارضة
الرئييس ،بالطبيعة املفاجئة إلعالن
الحجْ ر ،قائالً ّإنه لم يتم إبالغه به
ّ
موظفي ّ
الصحف
مسبقاً.وت ّم استثناء

ّ
ومحطات اإلذاعة والتلفزيون من هذا
اإلجراء.وتخطت تركيا ،عتبة ١٠٠٠
وفاة نتيجة كورونا مع إحصاء 98
وفاة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة.
وبعد صدور هذا اإلعالن املفاجئ ،هرع
آالف من ّ
سكان إسطنبول وأنقرة إىل
متاجر البقالة واملخابز التي كانت ال
تزال مفتوحة ،لرشاء حاجيّاتهم ،ما
سبّب حاالت ازدحام ،حسب مشاهدات
صحافيّني يف وكالة فرانس برس.

بعد مرور أكثر من  ١٠٠يوم على تفشيه عامليا

حصيلة اإلصابات بفريوس كورونا تتجاوز  ١,٧مليون شخص ووفاة أكثر من  ١٠٠ألف آخرين
بغداد /متابعة الزوراء:
بعد مرور أكثر من  ١٠٠يوم عىل
ظهوره وتفشيه يف أغلب دول العالم
أصاب فريوس كورونا  ١,٧مليون
شخص وقتل أكثر من  ١٠٠ألف
آخرين.ووفق أحدث األحصائيات بلغت
اإلصابات بفريوس كورونا القاتل

 ١.٧2٧.658والوفيات  ١٠5.١5١يف
حني تعاىف  3٠9.369من الوباء.ويف
 24ساعة املاضيةُ ،سجلت ٧١56
وفاة ،و 96ألفا و 5١5إصابة حول
العالم ،معظمها يف الواليات املتحدة
وأوروبا.ويواصل الفريوس االنتشار
بشكل رسيع يف الواليات املتحدة ،حيث

تجاوزت اإلصابات نصف مليون يف
أرجاء البالد ،وتنفرد والية نيويورك
بـ ١6٠ألف إصابة بالفريوس .ويف
فرنسا ،بلغت الوفيات بفريوس
كورونا نحو  98٧حالة يف  24ساعة
األخرية ،لريتفع إجمايل الوفيات إىل ١3
ألفا و.١9٧وأوضح املسؤول يف وزارة

الصحة الفرنسية جريوم سولومون:
أن العدد اإلجمايل يتجه إىل الزيادة ،ألن
هناك أكثر من  2٠٠٠دار للمسنني لم
تقدم حتى الحني بياناتها للحكومة،
يف حني قدمت أقل من  5آالف دار
بيانات بشأن أوضاعها.وقال« :نحن
يف طريقنا إىل االستقرار عىل ما يبدو،

وإن كان ذلك عند مستوى مرتفع».
ويف بريطانيا ،أعلن وزير الصحة
مات هانكوك تسجيل أكرب عدد من
الوفيات بفريوس كورونا خالل يوم
واحد بـ 98٠وفاة ،مما يرفع إجمايل
الوفيات إىل .8958

تفاصيل ص 2

االحـد

 12نيسان 2020

عبد املهدي يوجه بتسهيل إجراءات إعادة
العراقيني من اخلارج
بغداد /الزوراء:
وجه رئيس الوزراء املستقيل عادل عبد
املهدي ،بتسهيل إجراءات إعادة العراقيني
من الخارج.
وذكرت وزارة النقل يف بيان  :ان «وزير النقل
عبد الله لعيبي ،استعرض يف اتصال هاتفي
تلقاه من قبل رئيس مجلس الوزراء رئيس
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية
عادل عبد املهدي ،إجراءات وزارة النقل
الخاصة بتسيري طائرات الخطوط الجوية
العراقية العادة العراقيني من الخارج
واطالعه عىل جدول الرحالت وأوقاتها».
وأوضح وزير النقل ،أن رئيس الوزراء
عادل عبد املهدي أكد خالل مكاملته امس
 ،ان للعراقيني العالقني يف الخارج حقآ عىل
الحكومة ومؤسساتها لتسهيل إعادتهم»،
داعيا ً إىل «طمأنة جميع الرعايا العراقيني
يف الدول األوربية بجدية إجراءاتنا ،من
خالل إجراء املخاطبات الالزمة الستحصال

املوافقات الخاصة باجالئهم عرب رحالت
تسريهم لغايات انسانية وليست
تجارية».
ولفت إىل ان «عبد املهدي وجه بإيالء عملية
إعادتهم إىل ارض الوطن أهمية كبرية
واستنفار الجهود الكمال تسري الرحالت
كافة مع توفري الخدمات املطلوبة».

املالكي :ادعو العراقيني وتيار الدعوة
لبذل املزيد من العطاء لالسر املتعففة
بغداد /الزوراء:
دعا االمني العام لحزب الدعوة االسالمية نوري املالكي ،العراقيني عامة وتيار
الدعوة االسالمية اىل بذل املزيد من العطاء لالرس املتعففة.
وقال يف بيان »:مع تزايد الحاجة لدى الطبقة ذات الدخل املتواضع للرعاية والعون
واملساعدة ،ومع ما يبذله االخوة يف تيار الدعوة االسالمية من مساعدات ومعونات
يف هذا الوقت العصيب النتشار فايروس كورونا ،فاني ادعو العراقيني عموما ً وتيار
الدعوة االسالمية خاصة وكل مؤسسات حزب الدعوة االسالمية اىل بذل املزيد
من العطاء وتفقد العوائل املتعففة وتقديم الدعم ومضاعفة جهودهم يف حمالت
التعفري والتعقيم الوقائية».
واضاف «لقد كشفت االيام املاضية عرب تقارير متتابعة وصلتنا عن املستوى العايل
من املسؤولية التي يتحىل بها الدعاة والعاملون يف سبيل الله من ابناء تيار الدعوة
االسالمية املخلصني وبانت الجهود الكبرية التي بذلوها يف هذا االطار الرشعي
واالنساني والوطني».
وتابع «اننا ندعوهم مع كل ذلك اىل تحريك اكثر لطاقات تيار الدعوة ومكاتبها
ومراكزها االجتماعية ومؤسساتها من اجل الوصول اىل النقاط البعيدة وعدم
االكتفاء بالعمل يف املدن وضواحيها ،ودعم املؤسسات الصحية واالنسانية والتعاون
مع الهيئات الخريية للنهوض بالواجب» ،موضحا ان «شعارنا اليوم هو ( نتقاسم
اللقمة مع االخرين ) من اجل عبور االزمة الصحية وعودة الحياة الطبيعية اىل بلدنا
وشعبنا».

احتاد الصحفيني العرب يعرب عن تقديره
لدور الصحفيني يف ظل أزمة كورونا
بغداد /الزوراء:
أعرب االتحاد العام للصحفيني العرب عن
تقديره للدور الذي يقوم به الصحفيون يف
كل الدول العربية يف ظل أزمة وباء كورونا،
مؤكدا قدرة الدول العربية والعالم أجمع
عىل التغلب عىل هذا املرض الخطري.
وقال االتحاد يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إنه يعرب عن تقديره الكامل
للدور املهم الذي يقوم به الصحفيون يف
كل الدول العربية يف ظل أزمة وباء كورونا
حيث يقومون بدورهم كامال بمهنية
وموضوعية لنرش الوعي بني الشعوب
العربية بخطورة الوباء وكيفية الوقاية
منه والحد من انتشاره.
وأضاف :قيامهم بدورهم املهني يمنع
إنتشار الشائعات ويواجهها ويضمن
وصول الحقيقة الكاملة للشعوب العربية،
مطالبا أعضائه الصحفيني يف الدول
العربية باالهتمام بتوعية كافة الشعوب
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السيد السيستاني يصدر فتوى بشأن الصيام مع استمرار جائحة كورونا
بغداد /الزوراء:
أصدر مكتب املرجع االعىل السيد
عيل السيستاني فتوى بشأن وجوب
الصيام يف شهر رمضان املقبل مع
ارتفاع مخاطر اإلصابة بالوباء يف
ظل استمرار جائحة كرونا.
وقال املكتب يف بيان مفصل بهذا
الشان :يقرتب شهر رمضان املبارك
و فريوس كورونا ال يزال يواصل
االنتشار يف مختلف املناطق ،واالطباء
يوصون برشب املاء يف فرتات
متقاربة لتقليل احتمال االصابة
بهذا الفريوس الخطر ،ألن قلة املاء
يف الجسم تقلل من مناعته ،وجفاف
الحلق لو وصل اليه الفريوس
يفسح له املجال لالنتقال اىل الجهاز

التنفيس ،يف حني أن رشب املاء
يساعد يف نزوله اىل املعدة والقضاء
عليه فيها ،فهل يسقط صيام شهر
رمضان عن املسلمني يف هذه السنة
بهذا السبب؟
واوضح :ان وجوب صيام شهر
رمضان تكليف فردي ،فكل شخص
توفرت فيه رشوط الوجوب لزمه
الصيام بغض النظر عن وجوبه عىل
اآلخرين أو عدم وجوبه عليهم.
ّ
حل شهر رمضان القادم
فاذا
عىل مسلم وخاف من أن يصاب
بالكورونا إن صام ولو اتخذ كافة
االجراءات االحتياطية سقط عنه
وجوبه بالنسبة اىل كل يوم يخىش إن
صامه أن يصاب باملرض.

وأضاف :اذا امكنه تضعيف درجة
احتمال االصابة حتى يصبح مما
ال يعتد به عند العقالء ـ ولو من
خالل البقاء يف البيت وعدم االختالط
باآلخرين عن قرب واستخدام
الكمامة والكفوف الطبية ورعاية
التعقيم املستمر ونحو ذلك ـ ولم
يكن عليه يف ذلك حرج بالغ ال يتحمل
عادة لم يسقط عنه وجوب الصيام.
وتابع :اما ما ذكر من ان االطباء
يوصون برشب املاء يف فرتات متقاربة
تفاديا ً لقلة املاء يف الجسم وجفاف
الحلق ـ النهما يرفعان من احتمال
االصابة بفريوس كورونا ـ فهو ال
يمنع من وجوب الصوم اال بالنسبة
اىل من بلغه ذلك فخاف من االصابة

باملرض إن صام ولم يجد طريقا ً
لتقليل احتمالها بحيث ال يصدق معه
الخوف ـ ولو بالبقاء يف املنزل واتخاذ
سائر السبل االحتياطية املتقدمة ـ
وأما غريه فال بد من أن يصوم.
علما ً انه ربما يمكن تفادي قلة املاء
يف الجسم يف حال الصيام من خالل
أكل الخرضوات والفواكه الغنية
باملياه كالخيار والبطيخ االحمر
قبل الفجر ،كما يمكن تفادي جفاف
الحلق بمضغ العلك الخايل من السكر
ـ برشط عدم تفتت اجزائه يف الفم
ونزوله اىل الجوف ـ فان مضغ العلك
يؤدي اىل زيادة افراز لعاب الفم وال
مانع من بلعه يف حال الصيام.
وبذلك يظهر ان الذين يسعهم ترك

العمل يف شهر رمضان والبقاء يف
املنزل بحيث يأمنون االصابة باملرض
ال يسقط عنهم وجوب الصيام.
وقال :أما الذين ال يسعهم ترك
أعمالهم ـ ألي سبب كان ـ فإن
خافوا من االصابة بالفريوس مع
ترك رشب املاء يف فرتات متقاربة
يف النهار ولم يمكنهم اتخاذ اجراء
آخر يأمنون معه من االصابة به لم
يجب عليهم الصيام ،وإن لم يجز
لهم التجاهر باإلفطار يف املأل العام.
ومن املعلوم ان صيام شهر رمضان
من أهم الفرائض الرشعية وال يجوز
تركه اال لعذر حقيقي ،وكل انسان
أعرف بحال نفسه يف أن له عذرا ً
حقيقيا ً يف ترك الصيام أو ال.

رئيس الوزراء املكلف يبدأ مشاوراته مع الكتل لتشكيل حكومته

 :الكاظمي سيقدم كابينة ليست كاملة االستقاللية..
االحتاد الوطين لـ
وسائرون يستبعد متريره بسهولة يف الربملان
الزوراء /حسني فالح:
بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل
الحكومة ،بدا رئيس الوزراء املكلف الجديد
مصطفى الكاظمي مشاوراته مع القوى
السياسية الفاعلة يف العملية السياسية لغرض
تشكيل كابينته الوزارية ،حيث رجح االتحاد
الوطني الكردستاني بان يقدم الكاظمي تشكيلة
حكومية ليست كاملة االستقاللية ،وفيما اشار
اىل ان هناك دعم كردي شبه كيل اىل رئيس الوزراء
املكلف للميض بتشكيل حكومته ،استبعد تحالف
سائرون تمرير الكاظمي بسهولة داخل الربملان
العراقي.
وقال النائب عن االتحاد الوطني الكردستاني
شريوان مريزا يف حديث لـ»الزوراء» :ان رئيس
الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي وضعه
يختلف عن اقرانه السابقني محمد عالوي
وعدنان الزريف ،اذ تمكن الكاظمي من الحصول
عىل تاييد كيل من جميع القوى السياسية سواء
كانت الشيعية او السنية او الكردية قبل امليض
بتكليفه.
واضاف :ان الكاظمي بعد كسبه التاييد السيايس
سينجح يف مهمته املقبلة وهي تشكيل الحكومة
والتصويت عليها داخل مجلس النواب ،حيث
هناك دعم من القوى الشيعية واغلب القوى
السنية وكذلك القوى الكردية له من اجل انجاح
مهمته.
واوضح :ان الكاظمي سيتشاور مع القوى
السياسية قبل تشكيل حكومته  ،أي بمعنى انه

سيقدم االسماء ويطرحها عىل الكتل السياسية
الخذ رايها فيها ومن ثم يتم تقديمها اىل الربملان
لغرض التصويت ،وبالتايل ربما تكون الكابينة
الوزارية ليست مستقلة بالكامل ،مؤكدا ان ذلك
ياتي من اجل ضمان تمرير كابينته الوزارية يف
الربملان.
واشار اىل ان موقف الكتل الكردية داعم لحكومة
الكاظمي ،مبينا ان رئاسة اقليم كردستان
اجتمعت مع االحزاب الكردية وقررت بان يكون
هناك دعم شبه كامل لحكومة الكاظمي .
بدوره ،استبعد النائب عن تحالف سائرون
رياض املسعودي ،تمرير حكومة الكاظمي
بسهولة داخل مجلس النواب.

وقال املسعودي يف حديث لـ»الزوراء» :ان
الكاظمي كان يف السابق قد واجه اعرتاض الذع
من قبل القوى السياسية ال سيما بعد تقديم
عادل عبد املهدي استقالته من الحكومة ،حيث
طرح اسم الكاظمي ولم يحصل عىل تاييد الكتل،
الفتا اىل موافقة الكتل يف الفرتة االخرية عىل
ترشيح الكاظمي ربما من اجل اسقاط الزريف.
واضاف :ان مهمة الكاظمي بتشكيل الحكومة
لن تكون يسرية وربما سيواجه صعوبة يف تمرير
كابينته داخل مجلس النواب.
اىل ذلك ،رأى املحلل السيايس عصام الفييل ،ان
الكاظمي ربما هو اكثر شخصية حصل عىل
اجماع سيايس حتى من املعرتضني عليه من قبل

بعض الفصائل املعروفة بتقاطعاتها مع العملية
السياسية حيث نجدها اليوم قد قلت مساحتها
..
وقال الفييل يف حديث لـ»الزوراء» :ان الكاظمي
ربما وصل اىل املحصلة الرقمية التي تؤهله
امام االكثرية الشيعية واالكراد والسنة والكل
متفقون عىل توليته هذه املسؤولية .
وتابع :انه من املمكن ان يذهب الكاظمي يف
موضوعة تشكيل الحكومة وبشكل ارسع الن
أي تاخري بتشكيل الحكومة ليست بمصلحته
الن هناك قوة تمتلك مواقع وجيوش الكرتوني
تحاول ان تاكل من جرف مقبوليته بشتى
االساليب.
ولفت اىل ان الحكومة القادمة يجب ان تحظى
بمقبولية القوى السياسية الن هي من تذهب اىل
التصويت ،مبينا ان بعض القوى اعلنت رصاحة
بانها ستذهب اىل تمرير الكاظمي وربما بان
تكون هناك تفاهمات مع قوى اخرى بانها
ترشح اكثر من اسم وهو من يختار الشخصية
االقرب اىل االستقاللية يف تشكيل كابينته
الوزارية.
واشار اىل ان الكاظمي سينجح باختيار
كابينة وزارية تحظى بمقبولية الشارع
والكتل السياسية لكونه يمتاز بمعلوماتية
متكاملة باعتبار انه كان يشغل منصب مدير
جهاز املخابرات ،مستبعدا بتكرار الشخصيات
الوزارية التي عليها شبهات فساد او مؤرشات
اخرى.

التقديم متاح من داخل العراق حصراً وملرة واحدة

اطالق منحة شهرية مؤقتة ملساعدة االسر املتضررة من كورونا واحلظر
العربية باألخطار الجسيمة التي ينرشها
مرض الكورونا يف أنحاء العالم.
وأكد االتحاد العام للصحفيني العرب
تضامنه مع الدول والشعوب العربية يف
نضالها ضد هذا الوباء اللعني الذي حصد
اآلالف من شعوب العالم ،مشريا إىل أنها
قادرة عىل التغلب عىل هذا املرض الخطري.

بغداد /الزوراء:
أعلنت اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية ،إطالق منحة العوائل املستحقة
للدعم الحكومي جراء كورونا والحظر.
وذكر بيان للجنة  :أنه «تنفيذا ً لقرار
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية يف
اجتماعها املنعقد برئاسة رئيس مجلس
الوزراء عادل عبداملهدي ،بتخصيص
منحة مالية شهرية مؤقتة ملساعدة األرس
املترضرة من حظر التجوال املستحقة
للدعم الحكومي ،فقد تم إطالق الرابط
التايل ( ) http://minha.iqملدة خمسة
أيام وعىل مدار الساعة (ابتدا ًء من امس

السبت إىل منتصف يوم الخميس ١6
نيسان الساعة  ١2ظهرا) ،وعىل وفق آلية
مبسطة ومتاحة للجميع عرب الهواتف.
وأضاف البيان أن» التقديم ملرة واحدة
فقط ،عرب رقم الهاتف الشخيص لرب
األرسة وفقا ً للبطاقة التموينية ،وسيكون
التقديم متاحا ً من داخل العراق حرصا ً
وتهيئة الوثائق الشخصية الثبوتية
الخاصة برب األرسة وجميع أفرادها
والبطاقة التموينية قبل البدء بعملية
التقديم».
وشدد البيان عىل التأكد من إدخال
املعلومات الصحيحة ،وتجنب استخدام

أية معلومات وهمية أو معلومات شخص
آخر أو إخفاء أية معلومات مطلوبة ،فذلك
يعرض املتقدم إىل املحاسبة القانونية
والعقوبات القضائية مشريا ً إىل أن «املوقع
سيقوم بحفظ املعلومات املدخلة لتتم
مراجعتها الحقا ً وتدقيقها مع الجهات
الحكومية لتحديد املستحقني وإرسال
املنحة إليهم».
وتابع البيان  :يجب أن ال يكون أي
من أفراد األرسة ممن يستلم راتبا من
الحكومة (مثالً :موظف ،او متقاعد ،أو
مشمول بشبكة الحماية االجتماعية،
أو يستلم أي راتب أو دخل آخر من

الحكومة)».
ولفت البيان إىل أن»القيام بعملية
التقديم تعني تعهد املتقدم بقراءة وفهم
هذه التعليمات واملوافقة عىل الرشوط
واألحكام املتعلقة باملنحة».
وأشار البيان إىل أنه»سيتم تحديد رقم
تعريفي خاص بكل طلب ،يجب االحتفاظ
بهذا الرقم وسيتم التواصل مع املستحقني
قبل نهاية شهر نيسان وبعد إكمال عملية
التدقيق واملصادقة إلرسال املنحة إليهم».
وأضاف البيان أنه «بعد االنتهاء من
عملية التقديم وظهور الرقم التعريفي،
يكون املتقدم قد أكمل املطلوب منه ،وال

حاجة للقيام بأي يشء إضايف .إذا كانت
هناك معلومات إضافية أو وثائق مطلوبة
فسيتم التواصل مع املتقدم عن طريق
رقم الهاتف املعرف».
وأكدت اللجنة بحسب البيان أن «املنحة
املالية مخصصة لألرس التي تمر بظروف
مادية صعبة بسبب انتشار الوباء وحظر
التجوال وتأثر فرص العمل ،وال تشمل
الفئات التي تستلم رواتب أو أي دخل آخر
من الحكومة ،وال تشمل امليسورين.
الرجاء عدم التقديم من قبل غري
املحتاجني املستحقني للمنحة  ،فهناك من
هم بحاجة ماسة وهم أوىل من غريهم.

بعد مرور أكثر من  ١٠٠يوم على تفشيه عامليا

حصيلة اإلصابات بفريوس كورونا تتجاوز  ١,٧مليون شخص ووفاة أكثر من  ١٠٠ألف آخرين
بغداد /متابعة الزوراء:
بعد مرور أكثر من  ١٠٠يوم عىل ظهوره
وتفشيه يف أغلب دول العالم أصاب فريوس
كورونا  ١,٧مليون شخص وقتل أكثر من ١٠٠
ألف آخرين.
ووفق أحدث األحصائيات بلغت اإلصابات
بفريوس كورونا القاتل  ١.٧2٧.658والوفيات
 ١٠5.١5١يف حني تعاىف  3٠9.369من الوباء.
ويف  24ساعة املاضيةُ ،سجلت  ٧١56وفاة،
و 96ألفا و 5١5إصابة حول العالم ،معظمها يف
الواليات املتحدة وأوروبا.
ويواصل الفريوس االنتشار بشكل رسيع يف
الواليات املتحدة ،حيث تجاوزت اإلصابات نصف
مليون يف أرجاء البالد ،وتنفرد والية نيويورك
بـ ١6٠ألف إصابة بالفريوس.
ويف فرنسا ،بلغت الوفيات بفريوس كورونا نحو
 98٧حالة يف  24ساعة األخرية ،لريتفع إجمايل
الوفيات إىل  ١3ألفا و.١9٧
وأوضح املسؤول يف وزارة الصحة الفرنسية
جريوم سولومون :أن العدد اإلجمايل يتجه إىل
الزيادة ،ألن هناك أكثر من  2٠٠٠دار للمسنني
لم تقدم حتى الحني بياناتها للحكومة ،يف
حني قدمت أقل من  5آالف دار بيانات بشأن
أوضاعها.
وقال« :نحن يف طريقنا إىل االستقرار عىل ما
يبدو ،وإن كان ذلك عند مستوى مرتفع».
ويف بريطانيا ،أعلن وزير الصحة مات هانكوك
تسجيل أكرب عدد من الوفيات بفريوس كورونا
خالل يوم واحد بـ 98٠وفاة ،مما يرفع إجمايل
الوفيات إىل .8958
ويف إيطاليا ،أعلنت السلطات أمس تسجيل 5٧٠
حالة وفاة و 395١إصابة جديدة ،مما يعني
تواصل االنخفاض يف اإلصابات والوفيات يف

البالد.
وحتى الحني ال تزال إيطاليا يف املرتبة األوىل من
حيث عدد الوفيات جراء الفريوس ،إذ سجلت
الحني  ١8ألفا و 849وفاة من أصل  ١4٧ألفا
و 5٧٧إصابة.
لكنها قد تتأخر إىل املرتبة الثانية خالل الساعات
القليلة املقبلة بفعل تسارع وترية الوفيات يف
الواليات املتحدة األمريكية.
وقد قرر رئيس الوزراء اإليطايل تمديد فرتة
اإلغالق التام يف عموم البالد إىل  3مايو /أيار
املقبل .لكن السلطات يف إيطاليا تنوي السماح
بمزاولة بعض األنشطة الرضورية بعد شهر من
العزل الشامل.
من جانبها ،أعلنت وزارة الصحة اإلسبانية،
أمس السبت تسجيل  5١٠وفيات جديدة
بفريوس كورونا ،و 483٠إصابة خالل 24
ساعة األخرية.
كما أعلنت السلطات يف بلجيكا تسجيل ١35١
إصابة جديدة بفريوس كورونا ليصل اإلجمايل
إىل  28ألفا و ١8إصابة.
وأكدت وزارة الصحة البلجيكية تسجيل 32٧
وفاة جديدة بفريوس كورونا ليصل إجمايل
الوفيات إىل .3346
ويف روسيا ارتفع إجمايل الوفيات إىل  ،١٠6بعد
 ١2حالة وفاة خالل  24ساعة املاضية.
وكذلك أعلنت روسيا تسجيل  ١66٧إصابة
جديدة بفريوس كورونا يف  24ساعة املاضية،
ليصل إجمايل اإلصابات إىل  ١3ألفا و.584
من جانبها ،أمرت تركيا مواطنيها بالبقاء يف
منازلهم ملدة  48ساعة يف  3١مدينة ،بينها
إسطنبول وأنقرة.
وبدأ الحظر من منتصف الليلة املاضية ،يف إطار
إجراءات صارمة جديدة الحتواء فريوس كورونا

املستجد.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان إن األمر سيستمر
حتى منتصف ليل األحد ،وتم استثناء موظفي
الصحف ومحطات اإلذاعة والتلفزيون من هذا
اإلجراء.
وبعد صدور هذا اإلعالن املفاجئ هرع آالف
من سكان إسطنبول وأنقرة إىل متاجر البقالة
واملخابز التي كانت ال تزال مفتوحة لرشاء
حاجاتهم ،مما سبب حاالت ازدحام.
ويف بيان الحق ،سعت وزارة الداخلية إىل
طمأنة املواطنني ،قائلة إن املخابز والصيدليات
ومحطات البنزين والخدمات الربيدية ستبقى
مفتوحة ،وشدد وزير الداخلية عىل أنه «ال داعي
للذعر».
من جانبها ،أعلنت إيران ،أمس السبت،
تسجيل ١83٧إصابة جديدة بفريوس كورونا

لريتفع اإلجمايل إىل  ٧٠ألفا و ،29إىل جانب ١25
وفاة جديدة ،لريتفع اإلجمايل إىل .435٧
ويف سياق متصل ،رجح مسؤول سعودي تعليق
صالة الرتاويح يف مساجد اململكة خالل شهر
رمضان يف حال استمرت أزمة فريوس كورونا،
«ما لم تصدر تعليمات من السلطات املعنية
بخالف ذلك» ،جاء ذلك يف مداخلة هاتفية لوكيل
وزارة الشؤون اإلسالمية محمد العقيل عىل قناة
السعودية الرسمية.
وردا عىل سؤال بشأن إن كان تعليق الصلوات
بما فيها صالة الرتاويح -سيستمر يف حالتواصلت أزمة كورونا؟ قال العقيل «نعم ،ألن
التعليق سببه وقاية املصلني من انتقال العدوى
بتقاربهم ،وبالتايل سيستمر التعليق ما لم تصدر
هيئة كبار العلماء والجهات املعنية قرارا بخالف
ذلك».

وبخصوص أداء الصلوات يف الحرمني الرشيفني،
قال أحمد املنصوري وكيل الرئيس العام لشؤون
الحرمني الرشيفني إن هناك لجنة عليا تقيم
جميع الخطوات يف ما يتعلق بتأدية صالة
الرتاويح والقيام يف املسجد الحرام خالل شهر
رمضان املقبل.
وأضاف املنصوري يف مداخلة هاتفية عىل القناة
نفسها أن امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز
وجّ ه بتنفيذ كل ما تويص به اللجنة فورا حرصا
عىل سالمة املواطنني واملقيمني.
وقررت عدة دول إسالمية إغالق املساجد وتعليق
الصالة بشكل مؤقت يف إطار إجراءات مواجهة
فريوس كورونا ،ومن بينها السعودية ومرص
واألردن وقطر والكويت واإلمارات.
آسيويا ،شهدت ماليزيا تسجيل  ١84إصابة
جديدة بفريوس كورونا و 3وفيات ،كما أعلنت
الفلبني تسجيل  233إصابة جديدة و 26وفاة.
ويف إندونيسيا ،أعلنت  2١وفاة جديدة جراء
الفريوس ،إىل جانب  33٠إصابة جديدة ،وشهدت
كوريا الجنوبية تسجيل  3٠إصابة جديدة
بفريوس كورونا املستجد ،لريتفع اإلجمايل إىل
 ١٠آالف و 48٠حالة ،يف حني ارتفع عدد الوفيات
جراء اإلصابة بالفريوس إىل .2١١
ويف الصني التي ظهر فيها الفريوس ،أعلنت
السلطات تسجيل  46إصابة جديدة خالل 24
ساعة املاضية.
وأوضحت السلطات أن  42من هذه الحاالت
ملسافرين قادمني من الخارج.
عربيا ،أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم
السبت تسجيل  2١6إصابة جديدة بفريوس
كورونا ،لريتفع إجمايل اإلصابات إىل .2٧28
ويف املغرب ،أعلن تسجيل  ٧9إصابة جديدة
بفريوس كورونا ،ليصل اإلجمايل إىل  ،١52٧و3

وفيات جديدة ،يف حني تعاىف .١4١
ويف لبنان ،ارتفعت اإلصابات إىل  6١9بعد
تسجيل  ١٠حاالت جديدة اليوم السبت.
أما يف الكويت ،فقد أعلنت السلطات الصحية
تسجيل  ١6١إصابة جديدة بفريوس كورونا،
ليصل اإلجمايل إىل .١١54
ويف سياق متصل ،قررت اإلدارة العامة للطريان
املدني يف الكويت اليوم السماح لرشكات الطريان
العاملة يف مطار الكويت الدويل بتسيري رحالت
جوية للمقيمني الراغبني يف السفر ألوطانهم.
ويف سلطنة عمان ،ارتفع عدد املصابني
بالفريوس إىل  546بعد تسجيل  62حالة امس
السبت.
َ
الدول إىل توخي
ودعت منظمة الصحة العاملية
الحذر بخصوص رفع القيود املفروضة لكبح
انتشار فريوس كورونا املستجد.
وقال املدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم
غيربيسوس إن املنظمة تود أن تشهد تخفيفا يف
القيود ،لكن يف الوقت نفسه «فإن رفع القيود قد
يؤدي إىل عودة فتاكة» للفريوس.
وأضاف أن هناك «تباطؤا» يف انتشار الوباء يف
بعض البلدان األوروبية ،ال سيما إيطاليا وأملانيا
ً
وإسبانيا وفرنسا ،لكن هناك «تسارعا
مقلقا»
يف االنتشار يف دول أخرى ،ويشمل ذلك العدوى
املجتمعية يف  ١6دولة أفريقية.
وذكر تيدروس أنه ال يوجد بلد محصن من
الوباء ،الذي أشاع الذعر يف العالم ،مشريا إىل أنه
تم اكتشاف إصابات يف بعض مناطق اليابان
دون أي صلة معروفة لها بمناطق تفش أخرى.
وقال «ال يوجد بلد محصن ،ال يمكن ألي بلد
أن يزعم أن لديه نظاما صحيا قويا ،علينا
أن نتحىل بالصدق ونعمل عىل تقييم املشكلة
ومعالجتها».
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اجمللس العسكري مبدينة نالوت الليبية يسحب
قواته من مواقعها ويضع حكومة السراج يف مأزق

جمموع اإلصابات  -١٣١٨الوفيات  -٧٢حاالت الشفاء ٦٠١

الصحة تسجل  39اصابة جديدة وحاليت وفاة بفريوس كورونا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
السبت ،عن املوقف الوبائي اليومي
لإلصابات املسجلة لفريوس كورونا
املس�تجد يف العراق ،وفيما سجلت
 39اصاب�ة جدي�دة وحالتي وفاة،
اكدت اس�تمرار استنفار مالكاتها
ومؤسس�اتها لتقدي�م الخدم�ات
الصحية لجميع املواطنني.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
“الزوراء” نس�خة من�ه :انها تؤكد
ع�ىل اس�تمرار اس�تنفار كاف�ة
مؤسس�اتها ومالكاته�ا املختلفة

روما-طرابلس/ميدل ايست اونالين:
س�حب املجل�س العس�كري بمدين�ة نالوت
الليبي�ة التاب�ع لق�وات حكوم�ة الوف�اق
الوطن�ي جميع كتائب�ه ورساياه م�ن كافة
النق�اط الحدودي�ة والتمرك�زات والدوريات
األمني�ة واملمتدة عىل مس�افة  450كيلومرتا
ع�ىل الرشي�ط الحدودي ب�ني ليبي�ا وتونس
وإرجاعها إىل داخل املدينة.
ويشكل هذا التطور يف توقيته رضبة موجعة
لحكوم�ة الوف�اق الت�ي تراه�ن باألس�اس
عىل دع�م مجموعات مس�لحة يف غرب ليبيا
ملس�اندتها يف مواجه�ة تقدم ق�وات الجيش
الوطني الليبي.
ويضم املجلس العس�كري لنال�وت  7كتائب
من أق�وى املجموع�ات املس�لحة التي تدعم
حكوم�ة الوفاق والتي كان�ت إىل وقت قريب
تس�يطر ع�ىل كاف�ة النق�اط الحدودية مع
تونس.
ولم تتض�ح األس�باب الحقيقية النس�حاب
مجموع�ات نالوت من كاف�ة نقاط الرشيط
الح�دودي ب�ني ليبي�ا وتون�س ،لك�ن بعض
التقديرات تش�ري إىل أن األم�ر ال يتعلق فقط
بع�دم تلقيها الدعم واإلس�ناد م�ن حكومة
الوف�اق فيم�ا تواجه تقدم الجي�ش الوطني
الليب�ي وإنم�ا ثم�ة تصدعات عميق�ة بدأت
تظهر ب�ني حكومة الوفاق وتل�ك الجماعات
املسلحة الداعمة لها.
وت�ن حكوم�ة فاي�ز ال�رساج تح�ت وطأة
ضغوط مالية متزايدة منذ غلق قوات الجيش
والقبائ�ل الليبي�ة لحق�ول النف�ط وتراج�ع
اإليرادات النفطية التي كانت حكومة الرساج
تمول بها الحرب وتدفع منها رواتب مسلحي
تلك الجماعات.
وذك�ر املجلس يف بي�ان بتاريخ التاس�ع من
ابريل/نيس�ان ،أن قرار سحب جميع قواته
وإعادته�ا إىل داخ�ل نال�وت يأت�ي بس�بب
الظ�روف االس�تثنائية م�ع تف�يش فريوس
كورونا وبس�بب ع�دم تجاوب الس�لطات يف
طرابلس بإرسال الدعم الالزم.
وأش�ار إىل أن�ه رغ�م إجرائه عدة مراس�الت
مع رئاس�ة األرك�ان العام�ة لوزارتي الدفاع
والداخلي�ة ومصلح�ة الجم�ارك التابع�ة
لحكوم�ة الوف�اق ،ف�إن “تلك املراس�الت لم
تج�د آذانا صاغية” ،معلنا يف الختام أنه ومن
تاري�خ صدور بيانه فإنه “يخي مس�ؤوليته
أمام الله وأمام الوطن”.
ويأت�ي ه�ذا اإلع�الن يف الوقت ال�ذي يقرتب
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في�ه الجيش الوطن�ي الليبي بقيادة املش�ري
خليف�ة حف�رت م�ن الس�يطرة ع�ىل الحدود
الليبي�ة م�ع تونس ع�ىل اثر دخ�ول وحداته
ملنطقة أبوكماش والعس�ة ورقدالني وزليتن
وجمي�ل (غربطرابلس) بع�د معارك طاحنة
مع ق�وات الوفاق ،فيما تس�تمر املفاوضات
م�ع مجموع�ات مس�لحة لتس�ليم النق�اط
الحدودي�ة دون قتال ،وفق م�ا ذكرت وكالة
‘نوفا’ االيطالية.
ومن املتوقع أن تتقدم قوات الجيش الوطني
لفرض سيطرتها عىل كامل الرشيط الحدودي
م�ع تونس دون قت�ال يذكر ،مس�تفيدة من
الف�راغ الذي خلفه انس�حاب ق�وات املجلس
العسكري لنالوت.
وانس�حاب الجماعات املسلحة لداخل نالوت
قد يبدو مفاجئا خاصة يف توقيته إال أنه كان
متوقعا عىل نطاق واس�ع من�ذ رهن الرساج
س�يادة ليبي�ا للرئي�س الرتكي رج�ب طيب
أردوغان وراهن بشكل أكرب عىل املرتزقة من
الجماعات السورية املتشددة الذين أرسلتهم
تركي�ا والذي�ن يتلقون أجوره�م من خزينة
طرابل�س ومن أم�وال النف�ط يف الوقت الذي
يعي�ش فيه معظم س�كان طرابلس أوضاعا
صعب�ة وتعان�ي في�ه العاصمة من ش�ح يف
السيولة والنقد األجنبي.
وتته�م بع�ض الجماعات املس�لحة حكومة
الرساج بخذالنها وبالتقص�ري يف دعمها عىل
جبه�ات القتال بينما يدفع مس�لحوها ثمنا
باهظا يف مواجهة الجيش الوطني الليبي.
كم�ا س�بق أن أش�ارت تقارير دولي�ة إىل أن
وض�ع س�لطة ال�رساج يبدو هش�ا بش�كل
أك�رب م�ن أن يغطيه االع�رتاف األمم�ي بما
يعتربها حكوم�ة رشعية (حكومة الوفاق)،
موضحة أن الحكومة التي انبثقت عن اتفاق
الصخ�ريات الس�يايس يف ديس�مرب/كانون
األول  2015ودخل�ت طرابلس يف  30مارس/
اذار  2016بنت سلطتها عىل دعم ميليشيات
تقلب والءها بحسب مصالحها.
ويب�دو أن حكومة الرساج إم�ا باتت عاجزة
عن س�داد رواتب مس�لحي تل�ك الجماعات
بسبب انحسار مداخيلها من عائدات النفط
وانهيار أس�عاره متأثرا بإجراءات االغالقات
التي اتخذتها معظم دول العالم أو أن األموال
الضخمة التي تخصصه�ا ملرتزقة اردوغان،
كان�ت الس�بب وراء ما يمك�ن وصفه بتمرد
الجماعات املسلحة أو انشقاقات غري معلنة
بشكل رصيح.
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لتقدي�م الخدم�ات الصحية لكافة
املواطن�ني كما تؤك�د عىل رضورة
التعاون م�ع منتس�بيها وااللتزام
بتوجيهاتهم.
وش�ددت ع�ىل اتباعه�ا اللوائ�ح
الصحي�ة العاملي�ة يف التعام�ل مع
الحاالت املؤكدة واملشتبه باصابتها
وح�االت الوف�اة ،ويف ه�ذا الصدد
حثت منظم�ة الصحة العاملية عىل
ع�دم رف�ع اإلج�راءات الرامية إىل
إبطاء انتشار وباء فريوس كورونا
قب�ل األوان ،وأك�دت املنظم�ة أنه
ال توج�د توصي�ات ش�املة للدول

واملناط�ق فيم�ا يتعل�ق بتخفيف
اإلجراءات الرامية إىل إبطاء انتشار
الف�ريوس ،وأن احد أه�م الجوانب
ه�و ع�دم التخ�ي عن اإلج�راءات
قبل األوان حتى ال تحدث انتكاسة
مجددا”.
واشارت اىل رضورة تطبيق جميع
االوامر والتوجيهات الصادرة والتي
من شأنها احتواء االصابات ومنع
تفيش امل�رض ومن أهمها رضورة
االلت�زام بحظ�ر التج�وال وقواعد
الوقاي�ة الش�خصية واملجتمعي�ة
 ،مؤك�دة ع�ىل محاس�بة كاف�ة

املخالفني ووفق القانون.
ولفت�ت اىل ان�ه تم فح�ص ١٧٣١
نموذج يف كافة املختربات املختصة
يف العراق خالل  ٢٤ساعة املاضية،
وبذل�ك يك�ون املجم�وع الك�ي
للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداي�ة
األزمة.٣٣٨٨٩ :
واوضح�ت :ان عدد اإلصابات التي
س�جلت يف مختربات ال�وزارة ليوم
امس  ٣٩ :اصاب�ة موزعة كالتايل:
بغداد  /الرصافة  ،٨بغداد /الكرخ
 ،١مدينة الطب  ،٣النجف األرشف
 ،٢الس�ليمانية  ،١كرب�الء ،٢

الب�رصة  ،٩واس�ط  ،٣املثن�ى ،٢
ذي ق�ار  ،٣كرك�وك ،٥ .الفت�ة اىل
ان عدد الوفي�ات  :حالتني ( حالة
واحدة يف بغ�داد  /الكرخ وحالة يف
السليمانية).
وتابعت :ان حاالت الش�فاء كانت
 ٥١حال�ة ،موزع�ة وكم�ا ي�ي:
بغ�داد /الك�رخ  ،٣النجف ،١٦
اربي�ل  ،١١الب�رصة  ،٥املثن�ى
 ،١١نين�وى  ، ٤باب�ل  ،١مش�رية
اىل ان مجم�وع اإلصابات ،١٣١٨ :
بينما مجم�وع الوفيات ،٧٢ :اما
مجموع حاالت الشفاء.٦٠١ :

وقع مرسوما ضد الدول التي ترفض استقبال مواطنيها المرحلين

ترامب :حتديد موعد إعادة فتح البالد سيكون أكرب قرار اختذته على اإلطالق
واشنطن /متابعة الزوراء:
رصح الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب ،بأن
تحدي�د موعد إع�ادة فتح البالد س�يكون “أكرب
قرار اتخذته عىل اإلط�الق” ،وفيما حذر من أنه
لن يفعل ذل�ك حتى تكون الواليات املتحدة آمنة
تمام�ا ،عىل الرغم من الدراس�ات التي تدل عىل
أن انتش�ار الوباء قد يتباطأ قريبا ،وقع الرئيس
األمريك�ي  ،مرس�وما يمه�د الطري�ق لتطبيق
حظر تأش�ريات الدخول لبالده عىل البلدان التي
ترفض استقبال األش�خاص الذين تم ترحيلهم
من الواليات املتحدة.
وقال ترامب“ :س�أضطر إىل اتخ�اذ قرار ،وآمل
فقط أن يكون القرار الصحيح ،بال شك إنه أكرب
قرار سأتخذه عىل اإلطالق”.
ً
س�ابقا يف جع�ل األمريكيني يعملون
بعد أن أمل
م�رة أخرى بحلول عيد الفص�ح ،اعرتف ترامب
أنه س�يكون م�ن األفضل اتب�اع نصيحة خرباء
الصحة ،بحس�ب ما ذك�رت صحيفة “نيويورك
بوست” األمريكية.
وتابع ترامب“ :لن نفعل أي يشء حتى نعرف أن
هذا البلد س�يكون بصحة جيدة ،ال نريد العودة
والبدء يف فعل ذلك مرة أخرى(العزل الذاتي)”.
وأوض�ح ترام�ب أن�ه س�يعلن قريبا إط�الق ما
س�ماه فرقة عمل “فتح بالدن�ا” الثالثاء املقبل
للعمل نحو تحقيق هذا الهدف.
وس�جلت الواليات املتحدة ما يقرب من 18600
حالة وفاة بسبب فريوس كورونا التاجي ،مع ما
يقرب من  % 40من الحاالت تحدث يف نيويورك،
فهي تعترب مركز تفيش املرض يف البالد.

وصنف�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ،ي�وم 11
م�ارس /آذار ،م�رض ف�ريوس كورون�ا “وباء
عاملي�ا” ،مؤك�دة أن أرق�ام اإلصاب�ات ترتف�ع
برسع�ة كب�رية ،معربة عن قلقها م�ن احتمال
تزايد املصابني بشكل كبري.
وأجرب الوباء العديد من دول العالم ،وعىل رأسها
دول كب�رية بإمكانياته�ا وع�دد س�كانها ،عىل
اتخ�اذ إجراءات اس�تثنائية ،تنوع�ت من حظر
الط�ريان إىل إع�الن منع التجول وع�زل مناطق
بكاملها ،وحتى إغ�الق دور العبادة ،ملنع تفيش
الع�دوى القاتلة.وتجاوز عامليا ع�دد اإلصابات
بفريوس كورونا املستجد الذي ظهر ألول مرة يف
وسط الصني نهاية العام املايض ،املليون و700
ألف إصاب�ة ،ونحو  103ألف حال�ة وفاة ،فيما
قارب عدد املتعافني  377ألفا.

ويف س�ياق اخر وقع الرئي�س األمريكي ،دونالد
ترامب ،مرس�وما يمهد الطري�ق لتطبيق حظر
تأشريات الدخول لبالده عىل البلدان التي ترفض
اس�تقبال األش�خاص الذي�ن ت�م ترحيلهم من
الواليات املتحدة.
وبحس�ب بيان ص�ادر عن البي�ت األبيض ،فإن
الرئي�س ترامب أعل�ن يف خطاب أرس�له لوزارة
الخارجي�ة ،ورئاس�ة األم�ن الداخ�ي ،أنه وقع
مرس�ومً ا جدي� ًدا بخص�وص تف�يش ف�ريوس
كورونا املستجد (كوفيد.(-19
وق�ال ترام�ب يف خطاب�ه إن ف�ريوس كورون�ا
ً
مضيفا “لذلك
ب�ات خطرًا يه�دد العالم أجم�ع،
ف�إن الدول الت�ي ترفض أو تتأخر يف اس�تقبال
مواطنيها أو األش�خاص الذين تم ترحيلهم من
الوالي�ات املتح�دة ،ه�ي بهذا الترصف تتس�بب

يف خط�ر صحي غري مقبول بالنس�بة للش�عب
األمريكي”.
وتاب�ع :ومن ثم فإن الوالي�ات املتحدة قد تطبق
قرارًا برتحيل مواطني تلك الدول األجنبية.
ويف إط�ار املرس�وم املذكور ،فإن رئاس�ة األمن
الداخ�ي إذا أثبتت أن دولة ما رفضت اس�تقبال
مواطنيه�ا املرحل�ني ،ف�إن وزارة الخارجي�ة
يمكنها فرض حظر تأش�ريات الدخول عىل تلك
الدولة.املرس�وم املوق�ع من ترام�ب لم يتضمن
أسماء أية دول بعينها.
ويف وق�ت س�ابق ق�ال مس�ؤولون إن الواليات
املتح�دة رحّ ل�ت أكث�ر م�ن  6300مهاج�ر غري
مس�جل عىل حدودها مع املكسيك يف إطار قرار
طوارئ للصح�ة العامة لكبح انتش�ار فريوس
كورونا.
ويس�مح القرار الذي ص�در يف  21مارس /آذار
للس�لطات بتجاوز قوان�ني الهج�رة والتعجيل
بإجراءات الرتحيل.
ويق�ول املنتق�دون إن الق�رار يع�د امت�دادا
لسياس�ات الهجرة الصارمة الت�ي تتبعها إدارة
ترامب.
يف هذه األثناء ،أدت القيود الصارمة عىل السفر
إىل انخف�اض ع�دد ح�االت عب�ور املهاجري�ن
بصورة غري رشعية.
ويمنع مرس�وم ط�وارئ الصح�ة العامة الذي
أصدره مركز الواليات املتحدة ملكافحة األمراض
والوقاي�ة منه�ا (يس دي يس) دخ�ول األجانب
ممن ينظ�ر إليهم باعتبارهم “خطراً” قد يؤدي
إىل انتشار املرض املعدي.

الكرملني :لو مل يعلن بوتني نظام العزل الذاتي لشهدت روسيا ارتفاعا كبريا لإلصابات بكورونا
موسكو /متابعة الزوراء:
أكد الناطق باسم الرئاس�ة الروسية دميرتي بيسكوف ،أنه
لو لم يوقع الرئيس فالديمري بوتني عىل مرسوم بشأن نظام
العزل الذاتي لكانت روسيا ستشهد ارتفاعا كبريا للمصابني
بفريوس كورونا.
وق�ال بيس�كوف يف ح�وار تلفزيوني اليوم الس�بت“ :يمكن
االف�رتاض أنه لو لم يتم التوقيع عىل هذا املرس�وم ،لواجهنا

حالي�ا خطر االرتفاع املتس�ارع وبقفزات ألع�داد املصابني،
وهذا ما ال نش�اهده اآلن”.مع ذلك  ،أش�ار بيس�كوف إىل أن
الوض�ع يف العاصم�ة موس�كو بش�أن كورونا صع�ب ،وأن
املستشفيات هناك تعمل بكل طاقاتها و”تظهر بطوالت”.
وتوقع أن تكون فرتة األس�بوعبن القادمني كافية لفهم “ما
إذا أوشكنا عىل ذروة الوباء أم متى سنقرتب منها”.
وس�جلت روس�يا حت�ى امس نح�و  13600إصاب�ة و106

وفي�ات بكورونا ،منها أكثر م�ن  8800إصابة و 58وفاة يف
موسكو.
ويف إش�ارة إىل الوض�ع يف الواليات املتحدة الت�ي تجاوز عدد
املصابني فيها النصف مليون ،قال بيسكوف“ :كلنا نتعاطف
بش�دة مع األمريكيني بش�أن الوضع الذي يعيشونه ،ونأمل
أن لديهم ما يكفي من قوة اإلرادة واإلمكانيات لقلب مس�ار
األزمة الحالية”.

بعد عام على سقوط البشير

السودان ال يزال غارقا يف أزماته
الخرطوم/أ ف ب:
ال يزال الس�ودان يبح�ث عن مخرج
ألزماته وخصوص�ا االقتصادية بعد
عام من سقوط الرئيس عمر البشري
إثر تظاهرات شعبية استمرت أربعة
أشهر.
وبعد ثالثة عقود حكم فيها البالد بيد
من حديد ،أطاح الجيش السوداني يف
 11نيسان/ابريل  2019بالبشري (76
عاما) ،مستجيبا ملطالب السودانيني
الغاضب�ني الذي�ن نزلوا اىل الش�وارع
واعتصم�وا أمام مق�ر قيادة الجيش
مطالبني برحيله.
وتم توقيف البش�ري وإيداعه س�جن
كوبر يف الخرطوم .ويف كانون األول/
ديس�مرب املايض ،صدر حكم بحبسه
عامني بعد إدانته بالفساد.
ومن�ذ آب/أغس�طس امل�ايض ،يتوىل
مجل�س س�يادي انتق�ايل يض�م
عسكريني ومدنيني مقاليد الحكم يف
البالد.
ولك�ن األوض�اع ال ت�زال هش�ة
فاالقتصاد ضعيف للغاية وهو مهدد
باالنهيار م�ا قد يؤدي اىل اضطرابات
اجتماعية جديدة.
واندلع�ت التظاه�رات ض�د نظ�ام
البش�ري يف كان�ون األول/ديس�مرب
 2018بعد قرار حكومي برفع س�عر
الخبز ثالثة أضعاف قيمته.
وأعلنت السلطات السودانية األربعاء
زي�ادة طفيف�ة عىل أس�عار الخبز يف
العاصمة الخرطوم م�ن جنيه واحد
لقطع�ة الخب�ز وزن  45-50غ�رام

( 0,018دوالر) اىل جنيه�ني لقطع�ة
الخب�ز وزن  80-90غ�رام (0,036
دوالر).
ويق�ول مج�دي الجزويل م�ن معهد
ريفت فايل لألبحاث ومقره أملانيا ،إن
“التحدي الرئييس الذي يواجه الفرتة
االنتقالي�ة ه�ي مجموع�ة العوام�ل
املتش�ابكة نفس�ها التي تس�ببت يف
سقوط حكم البشري”.
وتش�مل هذه العوامل “إعادة هيكلة
النظام السيايس  ..األزمة االقتصادية
الخانق�ة والكلفة املتزاي�دة للحفاظ

عىل السلم االجتماعي”.
– “املستنقع االقتصادي”-
وتش�كلت يف آب/أغس�طس حكومة
تكنوق�راط يف إط�ار اتفاق لتقاس�م
السلطة بني العس�كريني الذين تولوا
الس�لطة بعد سقوط البش�ري وقادة
التظاهرات الشعبية.
ويقع عىل عات�ق هذه الحكومة التي
يرتأس�ها الخبري االقتصادي عبد الله
حم�دوك إدارة أمور البالد خالل فرتة
انتقالية مدتها ثالث سنوات ،وبالتايل
مواجهة العديد من املشكالت املوروثة

من عهد البشري.
وم�ن ب�ني تل�ك التحدي�ات ارتف�اع
التضخم والديون الحكومية الضخمة
والجه�ود الالزمة للتوصل اىل س�الم
مع حركات التمرد.
وإضاف�ة اىل املعان�اة الطويل�ة م�ن
العقوب�ات األمريكية ،تلقى االقتصاد
الس�وداني رضب�ة كب�رية يف الع�ام
 2011عندما استقل جنوب السودان
عن�ه ،ومعه حقول النف�ط التي تقع
داخل أراضيه وكانت تشكل  7يف املئة
من إنتاج النفط السوداني.

يف  ،2017أعلن�ت الوالي�ات املتح�دة
إنه�اء العقوب�ات االقتصادي�ة التي
فرضتها عىل الس�ودان ملدة  20عاما،
ولكنه�ا أبقت�ه ع�ىل الئح�ة ال�دول
الداعمة لإلرهاب ،ما يحرم البالد من
االستثمارات الخارجية.
وتأمل حكومة حمدوك اآلن أن يسهم
ق�رار الواليات املتحدة يف آذار/مارس
برف�ع العقوب�ات املفروض�ة ع�ىل
 157رشك�ة س�ودانية ،يف جذب هذه
االستثمارات.
غري أن املستقبل ما زال ضبابيا.
ويشكو السكان من انقطاع الكهرباء
كث�ريا وغالبيتهم ال يزالون ينتظرون
يف طوابري لس�اعات كي يتمكنوا من
تزويد س�ياراتهم بالوقود والحصول
عىل الخبز.
ويعتقد جوناس هورنر من مجموعة
األزمات الدولية أن “تعايف االقتصاد يف
السودان سيكون عرب مسرية طويلة،
وس�يتطلب الدعم املس�تمر واملنسق
وامل�دروس م�ن املانح�ني التقليديني
مث�ل االتح�اد األوروب�ي وبريطاني�ا
والياب�ان والوالي�ات املتح�دة وكذلك
دول الخليج”.
ويضي�ف “الدع�م الخارج�ي التقني
وامل�ايل مطل�وب ع�ىل امل�دى الطويل
إلخ�راج الس�ودان م�ن املس�تنقع
االقتصادي”.
وتعمل حكومة حمدوك عىل تحسني
صورة السودان عىل الساحة الدولية
وتحس�ني العالق�ات م�ع الوالي�ات
املتحدة.

ويف هذا الس�ياق ،أعلنت وزارة العدل
الس�ودانية االثنني اكتمال التس�وية
م�ع أرس ضحاي�ا املدم�رة االمريكية
“يو اس اس كول” التي تم تفجريها
قبالة ميناء عدن عام  ،2000ما أسفر
عن مقتل  17م�ن بحارتها .واتهمت
الوالي�ات املتح�دة تنظي�م القاع�دة
بالوق�وف وراء التفجري ،مش�رية اىل
أنه ت� ّم تدريبه�م يف الس�ودان ،األمر
الذي تنفيه الخرطوم.
وتأم�ل الحكوم�ة الس�ودانية يف أن
يس�هم االتفاق يف فت�ح الطريق أمام
رفع الس�ودان من القائمة األمريكية
للدول الراعية لإلرهاب.
ويف كان�ون األول/ديس�مرب املايض،
زار حم�دوك واش�نطن وت�م االتفاق
عىل عودة تبادل السفراء بني البلدين
بعد ثالثة وعرشين عاما من الغياب.
ع�ىل صعيد آخ�ر ،وافقت الس�لطات
الس�ودانية كذلك عىل مثول البش�ري
أمام املحكمة الجنائي�ة الدولية التي
تتهم�ه بارتك�اب “جرائ�م ح�رب”
و”جرائم ضد اإلنسانية” وب”إبادة”
يف إقلي�م دارف�ور الذي ب�دأ يف ،2003
وأصدرت مذكرة توقيف يف حقه.
– املجموعات املتمردة املسلحة –
ومنذ اإلطاحة بالبش�ري ،تمّت إزاحة
حزب�ه ،املؤتمر الوطني ،ومجموعات
اإلسالميني من املشهد السيايس.
ولم تخل الشهور األخرية من أحداث
عنف.
فف�ي كان�ون الثاني/يناي�ر ،قت�ل
خمسة أش�خاص من بينهم جنديان

عندم�ا أجهضت القوات الس�ودانية
تمردا قام به أنصار البش�ري يف جهاز
األمن بينما كانوا يحتجون عىل خطة
إحالة اىل التقاعد.
ويف آذار/مارس ،خرج حمدوك ساملا
من محاولة الغتيال�ه بعد أن تعرض
موكبه العتداء بقنبلة وإطالق النار.
وتق�ول الباحث�ة يف مركز “ولس�ون
س�نرت” لألبح�اث مارين�ا اوت�واي
املتخصصة يف الرشق األوسط “هناك
قائم�ة طويلة (من خصوم حمدوك)
يمك�ن االش�تباه به�م” يف التورط يف
محاولة اغتياله.
ولكنه�ا اعت�ربت أن األم�ر س�يكون
خط�ريا “إذا تب�ني أن عن�ارص م�ن
الجيش كانت متورطة”.
وأورد تقري�ر ل”هيوم�ان رايت�س
ووتش الشهر املايض أن اعمال عنف
ب�ني مجموعت�ني يف دارف�ور أجربت
اآلالف عىل الفرار من منازلهم”.
وفيم�ا تتواصل بع�ض أعمال العنف
املتفرق�ة يف عدد م�ن األقاليم النائية
ويف دارفور ،بدأت السلطات محادثات
مع حركات التمرد املس�لحة للتوصل
اىل اتفاقيت�ي س�الم يف واليتي جنوب
كردفان والنيل األزرق.
وق�ال وزي�ر اإلع�الم فيص�ل صالح
املتح�دث باس�م الحكوم�ة أخ�ريا
“قطعنا شوطا طويال مع مجموعات
الكفاح املس�لح ،وال ن�زال نتفاوض
معها”.
وأض�اف “القضاي�ا املتبقية ليس�ت
كبرية ولكنها معقدة”.

االحـد
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دعوات نيابية لرتك العمل بالروتني
احلكومي بشأن ُمنح ذوي الدخل احملدود

بغداد /الزوراء:
وصف النائب عن كتلة ،بدر كريم عليوي،
امس السبت ،استمرار العمل بالروتني
الحكومي يف قضية منح ذوي الدخل
املحدود بالكارثة ،داعيا وزارتي التخطيط
واملالية لرتك روتينهم القاتل لهذه الفرتة
فقط ،والتعامل بشكل ارسع يف القضايا
املتعلقة بقوت املواطن.
وقال عليوي يف حديث صحفي إن
«الحكومة سبق لها أن وعدت بإطالق
منح لذوي الدخل املحدود ،وهي اليوم
تتحدث عن اطالق استمارة خالل اليومني
املقبلني بهذا الشأن للميض بإطالق تلك
املنح ،وكما يبدو فإن الحكومة والقائمني
عىل هذا امللف بوزارتي التخطيط واملالية
ال يشعرون بالجوع ،وبوضع املواطن
البسيط من ذوي الدخل املحدود الذين
اصبحت الدقيقة لديهم تعادل عاما
كامال يف ﻇل حظر التجوال وانقطاع كل
سبل الرزق لهم».
وتابع ان «العقوبات بحق املخالفني

لحظر التجوال بدأ تطبيقها خالل دقائق
معدودة ،لكن املنح ملن التزموا بالحظر
وقطعت ارزاقهم ما زالت تراوح عىل
ادراج املسؤولني بانتظار الفرج» ،مشريا
اىل ان «الحكومة تطالب املواطنني
بااللتزام بحظر التجوال ،وبنفس الوقت
فإن املواطن يطالبها بتنفيذ ما وعدت به
وما هو واجب عليها وليس منة من احد
عىل هذا الشعب ،وان التكون بوقا للوعود
فقط دون اي تنفيذ».
واشار اىل ان «استمرار العمل بالروتني
الحكومي املقيت يف قضية تتعلق بمصري
ماليني العوائل التي قطعت ارزاقها هي
كارثة تحسب عىل الحكومة الحالية،
وتضاف اىل عدد الكوارث التي التحىص
بحق هذا الشعب املبتىل باالرهاب وكورونا
وجشع الفاسدين وروتني الحكومة».
داعيا اىل «ترك روتينهم القاتل لهذه
الفرتة فقط والتعامل بشكل ارسع يف
القضايا املتعلقة بقوت املواطن البسيط
وارزاق ذوي الدخل املحدود».

الكمارك تضبط حاوية خمالفة للضوابط يف
أم قصر الشمالي
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أوضحت عدد الرواتب املؤمنة للموظفني

املالية الربملانية تكشف عن سلم رواتب جديد يوازن بني الدرجات الوظيفية
بغداد /الزوراء:
كشفت اللجنة املالية النيابية ،امس
السبت ،عن إعداد سلم رواتب جديد
يوازن بني الدرجات الوﻇيفيﱠة يف
عموم الوزارات .من جانب متصل،
كشفت اللجنة ،امس ،عن تأمني
رواتب موﻇفي الدولة العراقية،
لغاية شهر حزيران املقبل.
وقال عضو اللجنة ،عدنان الزريف،
يف ترصيح صحفي إن «الحكومة
وجهت يف قانون الخدمة املدنية ان
تقوم برسم أو إعداد سلم رواتب
جديد يوازن بني الدرجات الوﻇيفيﱠة
يف الوزارات والهيئات املستقلة
خصوصا يف ما يتعلق بالعالوات
والرتفيعات».
وأضاف أنها «أوصت ايضا أن يكون
هناك حد أدنﻰ مقبول للموﻇف،
عىل أال يقل املعدل عن 500-400
ألف دينار ،وهذه السياسة تعتمد
عىل الحكومة وليس عىل مجلس
النواب».

وبني الزريف أنﱠ «الربملان طالب
بتحقيق العدالة يف رواتب املوﻇفني،
وهي مهمة يجب ان ترسمها

ن هناك
الحكومة ،عىل اعتبار أ ﱠ
وزارات مخصصاتها مرتفعة».
من جانب متصل ،كشفت اللجنة

املالية يف الربملان العراقي ،امس
السبت ،عن تأمني رواتب موﻇفي
الدولة العراقية ،لغاية شهر حزيران

املقبل.
وقال عضو اللجنة ،أحمد حمة رشيد،
يف ترصيح صحفي :ان «العراق لديه
تجربة يف تأمني رواتب املوﻇفني،
باألزمة االقتصادية يف سنة ،2016
وتم تأمني هذه الرواتب من خالل
بيع سندات الخزينة ،ومن خاللها
استطاع تلبية دفع رواتب موﻇفي
الدولة العراقية».
وبني رشيد ان «رواتب موﻇفي الدولة
العراقية مؤمنة لغاية ما بعد شهر
حزيران املقبل ،تقريباً ،وبعد ذلك ان
شاء الله (بيحلها الحالل)» .مؤكدا
ان «حكومة مصطفﻰ الكاﻇمي،
ستكون امام تحديات اقتصادية
ومالية كبرية جداً».
وتشري تقارير اىل ان العراق يواجه
ﻇروفا اقتصادية صعبة بسبب
تفيش وباء كورونا وانخفاض الطلب
عىل النفط الخام يف االسواق العاملية
قد ال تمكنه من الدفع ملن يتقاضون
رواتب شهرية من الحكومة.

بدأت تأهيل طريق اسرتاتيجي يؤمن مرور  300ألف نسمة

دياىل تعلن وصول” التموينية” إىل نصف مليون نسمة خالل أقل من أسبوع
بغداد /الزوراء:
اعلنت الهيئة العامة للجمارك ،امس السبت ،ضبط حاوية محملة بدراجات نارية
مخالفة معدة للتهريب يف ام قرص الشمايل .
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،ان « السلطات الجمركية يف مركز
جمرك ام قرص الشمايل ،وبالتعاون مع الجهات الساندة لها ،تمكنت من ضبط حاوية
حجم ( ) 40قدما يف رصيف  21تحتوي عىل دراجات نارية مستعملة معدة للتهريب
خالفا ً للضوابط والتعليمات النافذة».
واضافت ان «الحاوية كانت تحتوي يف مقدمتها عىل صناديق قطع غيار دراجات جديدة،
فيما اخفيت خلفها دراجات نارية مستعملة بغية تهريبها خالفا لرشوط االسترياد».
واوضحت الهيئة انها «اتخدت اإلجراءات القانونية بحق املخالفة حسب قانون الجمارك
رقم  23لسنة  1٩٨4النافذ ،وإحالتها للقضاء بعد توقيع محرض مشرتك بعملية
الضبط» .مشرية اىل ان «هذا االجراء ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الجمارك يف
مراكزها الحدودية للحد من دخول املواد املخالفة لرشوط وضوابط االسترياد».

واسط حتدد أوقات عمل العيادات
الطبية اخلاصة

بغداد /الزوراء:
حددت خلية األزمة الخاصة بفريوس
كورونا يف محافظة واسط ،امس السبت،
أوقات عمل العيادات الطبية الخاصة من 3
عرصا ً لغاية  5مساء من كل يوم.
وقالت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،انه «تم تحديد أوقات عمل
العيادات الطبية الخاصة من  3عرصا ً لغاية

 5مساء من كل يوم» ،داعية املواطنني إىل
«مراجعة األطباء يف الحاالت الرضورية
فقط ،وتأجيل الحاالت (الباردة) قدر
اإلمكان إىل ما بعد انتهاء أزمة فايروس
كورونا ،وتجنب التجمع يف مكان واحد».
واشارت إىل «رضورة تقليص عدد املرافقني
أثناء زيارة العيادات الطبية حفاﻇا عىل
سالمة الجميع».

شرطة دياىل تعتقل  8مطلوبني بقضايا
خمالفة للقانون

بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة رشطة دياىل ،امس السبت ،القاء القبض عىل ثمـانية مطلوبني احدهم عىل
وفق املادة  4ارهاب يف مناطق متفرقة من املحافظة.وذكرت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن «مفارز ودوريات من اقسام رشطة بلدروز وجلوالء وقوة من فوج طوارئ
دياىل النموذجي والفوج الثالث ومفارز من شعبة مكافحة اجرام بلدروز ،تمكنت من القاء
القبض عىل ( )٨مطلوبني عىل وفق قضايا ومخالفات قانونية مختلفة يف املحافظة».
واضافت انه «تم اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقهم لعرضهم عىل القضاء».

بغداد /الزوراء:
اعلنت خلية االزمة الحكومية يف
دياىل ،امس السبت ،وصول مفردات
البطاقة التموينية اىل نصف مليون
نسمة خالل اقل من اسبوع .من
جانب اخر ،اعلن مسؤول محيل يف
دياىل ،امس ،عن بدء مرشوع تأهيل
عاجل لطريق اسرتاتيجي يؤمن
مرور  300الف نسمة.
وقال عضو خلية االزمة الحكومية
يف دياىل ،عبدالله احمد ،يف ترصيح
صحفي ان” كوادر فرع وزارة

التجارة يف دياىل نجحت من خالل
عمل دوؤب ولساعات طويلة من
تأمني ايصال  3من مفردات البطاقة
التموينية ( الطحني -الدهن-
السكر) اىل اكثر من نصف مليون
نسمة خالل اقل من اسبوع».
واضاف احمد ان” التوزيع
مستمر وبوترية متصاعدة من
اجل االستجابة للوضع االنساني
الصعب ،خاصة مع دخول حظر
التجوال اسبوعه الثالث عىل التوايل
بسبب تداعيات فريوس كورونا».

وتوقع “توزيع املفردات لكل املناطق
خالل اسبوع من اآلن ،خاصة مع
مرونة يف حركة قوافل نقل املفردات
بني املخازن واالقضية والنواحي”.
من جانب اخر ،اعلن مسؤول
محيل يف دياىل ،امس السبت ،عن
بدء مرشوع تأهيل عاجل لطريق
اسرتاتيجي يؤمن مرور  300الف
نسمة.
وقال مدير ناحية السعدية (60كم
شمال رشق بعقوبة) ،احمد
الزركويش ،يف ترصيح صحفي ان”

كوادر  4مديريات للبلديات من
بينها بلدية ناحية السعدية بدأت
بمرشوع تاهيل عاجل لطريق بحرية
حمرين رشقي الناحية وبجهود
ذاتية من اجل استمرارية الحركة
عليها باعتباره طريقا حيويا
واسرتاتيجيا يؤمن مرور  300الف
نسمة من سكان مدن وقرى حوض
حمرين».
واضاف الزركويش ان” :التأهيل
يتضمن توسيع الطريق وفرش
كميات كبرية من الحىص الخابط

يف مسعﻰ لتعزيز اكتافه يف مواجهة
اي ارتفاع ملناسيب بحرية حمرين”،
الفتا اىل ان “املرشوع تم بجهود
الكوادر لضمان بقاء الطريق
مفتوح عىل مدار الوقت وتفادي
اغالقه باعتباره حيويا “.
ويعد طريق بحرية حمرين من
الطرق االسرتتيجية يف دياىل،
والذي دمر بشكل كامل يف سيول
العام املايض عقب ارتفاع كبري يف
مناسيب البحرية ،ما ادى اىل غمر
الطريق بالكامل.

بلدية الزبري تستأنف إكساء وتأهيل شوارع القضاء اإلعالم واالتصاالت تطلق محلة لتعفري
سبع مناطق يف بغداد
أمانة بغداد تؤكد :مشاريع املاء يف

العاصمة تعمل على مدار الساعة

بغداد /الزوراء:
أعلنت امانة بغداد ،امس السبت ،أن 13
مرشوعا ً و  112مجمعا إلنتاج املاء تعمل عىل
مدار الساعة .من جانبها ،استأنفت بلدية
الزبري غرب البرصة أعمالها إلكساء وتصليح
الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن قواطعها
وأقسامها يف كافة املناطق.
وقالت أمانة بغداد يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن “مالكاتها يف دائرة ماء بغداد
بالعمل ،وعىل مدار الساعة ،تعمل عىل انتاج
وفحص وضخ املاء الصايف اىل جميع مناطق
بغداد من خالل  13مرشوعا ً عمالقا ً و 112
مجمعا للماء منترشة وموزعة عىل عموم
العاصمة».
وأضاف البيان أن “معدل االنتاج يبلغ 4
ماليني و  250الف مرت مكعب من املاء الصايف
يومياً”.
من جانبها ،استأنفت بلدية الزبري غرب البرصة
أعمالها إلكساء وتصليح الشوارع الرئيسية

والفرعية ضمن قواطعها وأقسامها يف كافة
املناطق مع االستمرار بتقديم الخدمات البلدية
مع رسيان الحظر الوقائي الصحي ملواجهة
فريوس كورونا.
وقال مدير البلدية ،عيل حبيب الرصايفي ،يف
ترصيح صحفي :إن كوادرهم وضمن أعمالها
خالل فرتة الحظر الوقائي استأنفت ،امس
السبت ،أعمال إكساء الشوارع الرئيسية
والفرعية ملناطق الشمال والعرب مع
االستمرار لالنتقال لشمول معظم الشوارع.
مؤكدا عىل تنفيذ خطة البلدية للعام 2020
إلكساء وصيانة الشوارع الرئيسية والفرعية
املخدومة مع ترميم وإصالح الجزرات
الوسطية وزراعة الشتالت وإدامتها.
مشريا يف الوقت نفسه إىل أنهم مستمرون
بتقديم الخدمات البلدية مع رسيان الحظر
الصحي للوقاية من فريوس كورونا ،وذلك
بتنفيذ مهام رفع النفايات وتعفري وتعقيم
الشوارع واملناطق.

بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة االعالم واالتصاالت ،امس السبت،
انها مستمرة بتعفري املناطق السكنية يف
العاصمة بغداد ،ضمن مساعيها يف دعم
الجهود الرامية لكبح جماع فريوس كورونا
املستجد.وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ان «الحملة تستمر بالتعاون
مع هيئة الحشد الشعبي ورشكتي ايرثلنك
وسكوب سكاي ،حيث شملت سبع مناطق
سكنية يف العاصمة ،فضال عن عدد من
االسواق واملحالت التجارية».واضافت ان
«موﻇفي الهيئة وعنارص الحشد الشعبي

قاموا بتعقيم وتعفري مناطق حي النرص،
والحسينية ،والباوية ،و الساعدة ،والعماري،
وخان بني سعد ،وشاعورة ،وهي مناطق
شعبية ذات كثافة سكانية عالية».
يذكر ان هيئة االعالم واالتصاالت ،ومنذ شهر
شباط املايض ،سخرت امكانياتها يف مجايل
االعالم واالتصاالت لتوعية الناس وتثقيفهم
بالخطر الذي يحمله وباء كورونا وطرق
انتشاره وسبل مكافحته ،كما نفذت عددا من
عمليات التعفري لالحياء واملناطق السكنية
لدعم املؤسسات الحكومية يف الحد من انتشار
الفريوس وتقييد حركة انتشاره.

ضمن عمليات أبطال النصر الثانية

احلشد يطهر احلدود األردنية السعودية ويبدأ تأمني أودية وأنفاق غرب األنبار
بغداد /الزوراء:
اعلنت قوات الحشد الشعبي ،امس
السبت ،عن انهاء الصفحة الثانية
من عمليات ابطال النرص الثانية
بتطهري الرشيط الحدودي املحاذي
للحدود االردنية والحدود السعودية.
ويف السياق نفسه ،أعلنت الهيئة،
امس ،انطالق الصفحة الثالثة من
عمليات ابطال النرص الثانية غرب
محافظة االنبار.
وقال قائد عمليات االنبار للحشد،
قاسم مصلح :ان «الصفحة الثانية
من عمليات ابطال النرص الثانية
انتهت باعتقال  12شخصا مشتبها
به ،وسيحالون للجهات املختصة،
كما تم االستحواذ عىل تسع قطع
من السالح الخفيف وعجلة نوع كيا
ال تحمل االوراق الثبوتية».
واضاف قائد العمليات ان «العملية
شهدت تطهري عدد من املناطق
منها ( زعيله – اتبل -نهيدين –
ازمل حوران) ،اضافة اىل الرشيط

الحدودي املمتد من طريبيل مرورا
بالحدود االردنية والرشيط الحدودي
السعودي».
وانطلقت قوات الحشد الشعبي
والجيش العراقي ،امس االول
الجمعة ،بالصفحة الثانية من
عمليات ابطال النرص الثانية باتجاه
عدد من االهداف املرسومة ،ابرزها
تمشيط املناطق املحاذية للحدود
االردنية والسعودية.
ويف السياق نفسه ،أعلنت هيئة
الحشد الشعبي ،امس السبت،
انطالق الصفحة الثالثة من عمليات
ابطال النرص الثانية غرب محافظة
االنبار.
ونقلت الهيئة عن قائد عمليات
االنبار للحشد قاسم مصلح:
إن «صباح امس انطلقت قوات
الحشد الشعبي والجيش العراقي يف
الصفحة الثالثة من عمليات ابطال
النرص الثانية ،غرب محافظة
االنبار ،الستهداف مناطق جنوب

الرطبة باتجاه النخيب لتطهري
املناطق املتبقية».
وأضاف أن «هذه املناطق تمتاز

بتضاريسها الصعبة ،والتي تم
االعداد لها مسبقا من خالل ادخال
آليات عسكرية متخصصة ومشاة،

وباشرتاك طريان الجيش ،لتطهري
االودية واالنفاق التي تستخدمها
عصابات داعش لالختباء والعيش،

بعيدا ً عن املناطق السكنية لتكون
مناطق انطالق نحو تنفيذ هجمات
عىل القوات األمنية».
واشار اىل أن «عملية ابطال النرص
الثانية نجحت يف قطع طرق امداد
العدو ،ودمرت عددا ً من املضافات يف
الصحراء ،فضال عن اعتقال عدد من
مصادر العصابات االرهابية ،كما
تمت السيطرة عىل مناطق كانت
ذات تأثري أمني عىل الطريق الدويل
والقطعات املتواجدة هناك».
من جهته ،اكد مدير اعالم محور دياىل
يف الحشد الشعبي ،صادق الحسيني،
السبت ،ان الحشد يتعقب  7اهداف
مهمة لتنظيم داعش االرهابي يف
منطقتني داخل املحافظة.
وقال الحسيني يف ترصيح صحفي
ان” اسرتاتيجية الحشد الشعبي
يف استنزاف قدرات خاليا داعش
االرهابي من خالل العمليات املباغتة
والنوعية مستمرة ،خاصة مع بقاء
حظر التجوال الشامل يف كل مناطق

دياىل” ،مبينا أن “ الحشد الشعبي
يتعقب حاليا  7اهداف مهمة لداعش
يف منطقتي حمرين ونفط خانة
من خالل مفارز قتالية ذات كفاءة
عالية».
وأضاف أن “عمليات التعقب تجري
عىل وفق معلومات استخبارية
دقيقة جدا لرضب اهم مضافات
داعش وتعقب قادته ومسلحيه”،
مؤكدا أن “العمليات االخرية للحشد
كانت فعالة جدا يف احباط سلسلة
هجمات كانت التنظيم يف لحظاته
االخرية إلطالقها».
واشار الحسيني اىل ان “منظومة
استخبارات الحشد الشعبي نجحت
يف تحقيق خروقات مهمة لخاليا
خطرية لداعش ،وكشف هوية
قياداته بعضهم اعتقال وقتل،
والبعض االخر رهن املطاردة”،
موضحا أن “نتائج عمليات التعقب
سيتم اعالنها يف وقت الحق امام
الراي العام”.
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أسواق
االحد  12نيسان 2020

الدوالر يواصل االرتفاع يف األسواق
احمللية

بغداد /الزوراء:
تباينت اسعار رصف الدوالر
من�ذ ف�رض حظ�ر التجوال
االقتصادي�ة،
واملخ�اوف
حي�ث سجلت ارتفاع�ا ً كبريا ً
يف االي�ام املاضي�ة ليع�ود
وينخفض م�ن جديد ،ولكنه
ل�م يسج�ل االستق�رار التام
اىل ح�د اآلن .وسجلت أسواق
العمل�ة األجنبي�ة يف الع�راق،
ام�س السب�ت ،املواف�ق

( ،)11/4/2020ارتفاع�ا
بسعر رصف الدوالر األمريكي
مقاب�ل الدين�ار العراق�ي.
وج�اءت األسع�ار التقريبية
لبيع ورشاء الدوالر يف رشكات
ومكاتب الصريفة ،كاآلتي:
بلغ سعر رشاء ال� 100دوالر
نح�و  123,000ال�ف دينار،
أما سع�ر بيع ال�� 100دوالر
فسج�ل نح�و  124,000الف
دينار.

اقتصادي يدعو املصارف
العراقية إىل اعتماد تقنية
«البلوك تشني»

بغداد /الزوراء:
دع�ا عضو املجل�س االقتص�ادي ،غدير العط�ار ،إىل»اهمية
التب�ادل الرقمي امل�ريف يف ظل األزمة وم�ا بعدها» ،مؤك ًدا
أهمي�ة نقل األموال رقم ًيا ن ًّدا لند م�ن دون اللجوء إىل املرور
باملصارف.
وق�ال العطار يف بي�ان تلقت «الزوراء» نسخ�ة منه إن «من
املهم تأسيس منصة (أعرف زبونك) اإللكرتونية تعتمد تقنية
(البل�وك تش�ن) والّتي تعرف باللغة العربي�ة باسم سلسلة
الكتل ه�ي البيانات الّتي يتم تخزينه�ا والحفاظ عليها من
خ�الل ش�بكة ال مركزية من أجه�زة الحاس�وب» .وأضاف
العط�ار ُ
«تسهل هذه التقنية عىل الزبائن من الرشكات فتح
الحساب�ات املالية وتعزيز ق�درات التعرف ع�ىل الزبون من
قبل املصارف ،وهذا سوف يساعد عىل تعزيز تجربة الزبائن
املرفي�ة وتسهي�ل العمليات التنظيمي�ة املرتبطة بها عرب
استخدام تقنيات مدعوة ب�(البلوك تشن)».
وأش�ار العطار إىل أن «هذا األمر يساه�م يف تأسيس معيار
عاملي جديد يف تكنلوجيا الخدمة املرفية داخل العراق».

إيران تعلن تصدير سلع للعراق
بأكثر من مليار دوالر
بغداد /متابعة الزوراء:
أعل�ن مساع�د الش�ؤون
االقتصادي�ة يف مؤسس�ة
تنمي�ة التج�ارة والصناعة
والتعدي�ن بمحافظ�ة ايالم،
سعيد رشيفي ،امس السبت،
انه تم خالل الع�ام اإليراني
امل�ايض (انته�ى 19آذار/
مارس  )2020تصدير مليار
و  183ملي�ون دوالر م�ن
السلع الی العراق عرب حدود
مهران الدولية.
وبحس�ب وكال�ة «أرن�ا»
االيراني�ة الرسمي�ة الت�ي

نقلت عن رشيفي قوله :انه
تم خالل هذه الفرتة تصدير
اكث�ر م�ن مليون�ي طن من
البضائع بزي�ادة قدرها 34
باملائ�ة مقارن�ة م�ع ه�ذه
الفرتة يف العام املايض.
واض�اف :ان معظ�م م�ا تم
تصدي�ره خالل ه�ذه الفرتة
اىل الع�راق كان�ت ادوات
البناء واملنتج�ات الصناعية
والزراعي�ة والبالستيكي�ة
والخ�روات والفواك�ه
واالدوات املنزلية.

Sun 12 April 2020

www.alzawraapaper.com

أكدت أن اآلمال معقودة على (جمموعة العشرين) وعدد من الدول

النفط تكشف تفاصيل اتفاق االجتماع الطارئ ملنظمة “أوبـك” والـدول
املتحالفة معها
بغداد /الزوراء:
كش�ف نائ�ب رئي�س ال��وزراء ،وزي�ر
النف�ط ،ثامر الغضبان ،ام�س السبت،
ع��ن أب�رز ت�ف�اص�ي��ل االت��ف��اق
ال����ذي ت��وص��ل إل�ي��ه االجتماع
الط�ارئ ل�� “أوب�ك ”+دول منظم�ة
“أوب��ك” املنتج�ة للنف�ط وال��دول
املتحالفة م��ع��ه��ا ،وت��ض��م��ن
االت���ف����اق ت�خ�ف�ي�ض�ا ً لإلنتاج
ً
يومي�ا ،ابتدا ًء
بواق�ع  10مالين برميل
م�ن تخفي�ض بواق�ع  8مالي�ن برميا ً
يومي�ا ً مل�دة ستة أش�هر ،ث�م تخفيض
ثالث طيلة س�ن�ة  2021واألش��ه��ر
األرب��ع���ة األول���ى ل�س�ن�ة 2022
ب�واق��ع  6م�الي��ن ب�رم�ي��ل،
م��ؤك���دا ً أن ن�ج��اح االت��ف���اق
ال���ذي ي�ه��دف إلع��ادة الت�وازن
والتوافق ألس��واق النفط ال�ع�امل�ي�ة،
يكمن ف��ي م��دى ت�ع��اون ال��دول
املنتجة م�ن خارج “أوب�ك” و”أوبك”+
يف الحفاظ عىل استقرار األس�واق ،كما
أن انتع�اش األس��واق م�ره�ون أيضا ً
بم�دى السيط�رة والقض�اء ع�ىل وباء
“كورونا.
ّ
وبن الغضبان أن «الدول املنتجة لجأت
اىل هذا االتفاق ع�ىل التخفيض لضمان
ح��دوث اس�ت�ق��رار ف�ي ال�س�وق،
وخف�ض الخزي�ن الكبري ل��دى معظم
ال��دول ،ال�ذي وصل اىل كمي�ات كبرية
جد».
وأكد وزير النفط أن «املجتمعن اتفقوا
أن ي�ك�ون امل�ق�ي�اس ل�ت�خ�ف�ي�ض

ال�ن�ف��وط حس�ب حص�ص األعضاء
إلنت�اج الشه�ر الع�ارش م��ن ع��ام
 ، 2018وبموج�ب هذا الشهر يحتسب
التخفيض” ،موضحا ً أن “ت�خ�ف�ي�ض
ال�ع�ش��رة م�الي�ن برمي�ل من انتاج
(أوب�ك )+سيشكل بحدود  23باملئة من
الكمي�ات ،وعليه ستلت�زم جميع الدول
بهذا التخفيض».
وكشف الغضبان عن وجود «إش�كالية
ف�ن�ي��ة ت�ت�ع�ل��ق ب�ال�ك�م�ي�ات
ال�ت��ي أنتجته�ا دول���ة املكسي�ك

ف��ي ش��ه�ر  10م�ن ال�ع��ام 2018
وال�ت��ي ت�ع��د امل�ق�ي�اس لتخفيض
الدول ،مما حدا بها اىل الرتيث بالتوقيع
ع�ل�ى االت��ف���اق ،وع�ل�ي�ه ق��رر
املجتمعون أن ي�ج�ع�ل�وا االت��ف��اق
م�ره�ون�ا ب�م�واف�ق�ة املكسيك».
وتاب�ع :أن «اجتم�اع (مجموع�ة
العرشي�ن) يض�م أيضا كال م�ن روسيا
واملكسي�ك والسعودي�ة ،وه�م أعضاء
في�ه ،وإن اآلم�ال معق�ودة علي�ه ليتم
التأثري عىل املكسيك وإقناعها للموافقة

عىل محر اجتماع (أوب��ك ،)+وإن تم
ذل�ك ف�إن دول (أوب�ك) و(أوب�����ك)+
س�ت�ب�اش��ر اب��ت���دا ًء م��ن ي�وم
ال��ث��الث��اء امل�ق�ب�ل ب�ع�م�ل�ي�ات
ال�ت�خ�ف�ي��ض ل�ح�ل��ول ع�ط�ل�ة
ع�ي��د ال�ف�ص��ح ،ال����ذي ب��دأ
الجمع�ة وينتهي غدا االثن�ن ،إذ ال تتم
خالل هذه املناسبة عمليات بيع ورشاء
للنفط».
وأك���د وزي��ر ال�ن�ف��ط أن «اآلم�ال
معقودة أيضا عىل عدد من الدول خارج

(أوب��ك) و(أوب���ك ،)+ومنه�ا أمريكا
وكن�دا والربازيل والنروي�ج وغريها من
ال�دول ،ل�خ�ف�ض ف��ي ان�ت�اج�ه�ا
ب�م�ق�دار خمسة مالين برميل يومياً،
ف�إن حدث ذلك فإن إجم�ايل التخفيض
سيكون  15مليون برميل يومياً ،والذي
من شأنه أن يحدث استقرارا وتوازنا يف
االسواق العاملية».
وب��ن ب�ال�ق��ول« :م��ن ن�اح�ي�ة
أخ���رى؛ ف��إن ال�ط�ل��ب ع�ل��ى
ال�ن�ف��ط س�ي�ش�ه��د ت�راج�ع��ا ً
ك��ب��ي���را ً خ����الل ه����ذه
ب��ال��درج���ة
ال��س��ن���ة
األس���اس ب�س�ب��ب ت�ف�ش��ي
وب���اء ك�ورون��ا وتعط�ل معظ�م
حرك�ة االقتصاد» ،منوها ً بأن «انتعاش
االس�واق النفطية مرهون بمدى ومتى
تنج�ح الجه�ود يف احت�واء والقض�اء
ع�ىل ه�ذا الف�ريوس» .وش����دد
ال�غ�ض�ب�ان ع�ل��ى أن «امل�خ�اط�ر
ال�ت��ي ت�راف��ق ه���ذا االت��ف��اق
تتلخ�ص يف أن التخفيض يقتر فقط
ع�ىل دول (أوب��ك) و(أوب��ك )+الت�ي
اقدمت ع�ىل هذا االجراء وهي فقط من
تلت�زم به وال يلت�زم اآلخ���رون ب��ه،
وع�ل�ي��ه سيستفيد النف�ط الصخري
وغريه من ه�ذا االج�راء ،عليه فإن هذا
الح�ل س�وف ال يك�ون مستدام�اً ،وإن
الخط�ر اآلخ��ر يتمث�ل ف��ي استمرار
تفيش وباء كورون�ا يف الدول الصناعية
وغريها ،وعدم انحساره فيها والذي من
شأنه أن يطيل مدى األزمة».

نفط اجلنوب تؤكد :احلظر مل
يؤثر يف العملية اإلنتاجية للحقول
بغداد /الزوراء:
اك�دت رشك�ة نف�ط ذي ق�ار ،ام�س
السبت ،عدم تأثري قرار حظر التجوال
عىل العملية االنتاجية لحقول النفط.
وق�ال مع�اون مدي�ر رشك�ة نف�ط
الجن�وب ،خال�د حم�زة ،يف تري�ح
صحفي ان”الوض�ع الحايل يف حقولنا
النفطي�ة مستقر والعملي�ة االنتاجية
يف الحقول النفطي�ة لم تتأثر بالحظر
ويوج�د» .وأض�اف حم�زة ان” هناك
تنسيقا م�ع كل السلط�ات املحلية يف
توفري حاالت استثنائية لحركة الكوادر

النفطي�ة” ،مش�ريا إىل أن “االجان�ب
املعنين بالعملية االنتاجية لم يغادروا
العمل ،ومن غادر منهم ليسوا معنين
باالنت�اج ويدي�رون االعم�ال عن بعد
حالي�ا» .ولف�ت حم�زة إىل ان “لدين�ا
تنسيق�ا م�ع سلط�ة الط�ريان املدني
وخلي�ة االزمة لبقاء عد قليل وتسهيل
مجيئ البدالء” ،موضح�ا ان “االنتاج
بل�غ مليونن و 900الف برميل يوميا،
ولدينا طلقات متاحة واالنتاج حسب
تعليم�ات وزارة ال�وازرة وم�ا يصلهم
من منظمة اوبك”.

روسيا تؤكد استعداد شركاتها خلفض اإلنتاج يف
إطار اتفاق «أوبك»+
رويرتز /متابعة الزوراء:
كش�ف وزي�ر الطاق�ة ال�رويس ،ألكسن�در نوف�اك،
تفاصي�ل املفاوضات الدولي�ة التي أجرته�ا «أوبك»+
يومي الخميس والجمع�ة ،والتي توجت باتفاق جديد
حول خف�ض إنتاج النفط .ويف حدي�ث لقناة «روسيا
 »24التلفزيوني�ة ،مس�اء الجمع�ة ،اعت�رب نوفاك أن
مجم�ل خفض اإلنتاج من قب�ل دول «أوبك »+وبعض
رشكائه�ا ضمن مجموعة «العرشين» ،قد يشكل نحو
 15ملي�ون برمي�ل يومي�ا .وتوقع أن تخف�ض الدول
املص�درة للنفط خارج «أوب�ك» ورشكائها يف «أوبك»+
إنتاجه�ا النفطي بواقع  5مالين برمي�ل يوميا .وقال
نوف�اك إن االتفاق الجديد يرسي مفعوله حتى  1مايو
ع�ام  ،2022مضيفا أنه يبقى بإمك�ان دول «أوبك»+
تمديده أو اختصاره حس�ب سري عملية عودة الوضع
يف س�وق النف�ط إىل طبيعته .وكش�ف الوزير الرويس
ع�ن أن أعضاء «أوب�ك  »+بحثوا ثالث�ة خيارت أخرى
فيم�ا يخ�ص م�دة االتف�اق الجدي�د وه�ي سن�ة و3

سن�وات و 4سنوات ،وتم التواف�ق عىل سنتن باعتبار
ه�ذه املدة هي األكثر فعالية إلش�عار السوق بأن لدى
البلدان نية جادة يف اتخاذ تدابري الستعادة استقرارها
واستع�ادة توازن الع�رض والطلب» .كم�ا أكد نوفاك
استعداد الرشك�ات الروسية لخف�ض اإلنتاج يف إطار
صفق�ة «أوبك ،»+مضيف�ا أن وزارته عىل اتصال دائم
مع الرشكات الروسية به�ذا الصدد .كما أعرب نوفاك
عن ثقته باستطاعة الرشك�ات الروسية اتخاذ تدابري
تقني�ة وتكنولوجي�ة تمكنها م�ن بلوغ األرق�ام التي
أخذت روسيا عىل عاتقها االلتزام بها .وقال إن خفض
اإلنت�اج املزمع ،قصري املدى .موضح�ا أن األمر يتعلق
«بأرقام كبرية جدا يجب بلوغها من أجل إعادة السوق
إىل توازنها» ،مضيفا« :ال ش�ك يف أن األحجام السابقة
لإلنتاج ستتم إعادتها» .وأعلن تحالف «أوبك »+يف بيان
صدر عن�ه ،الخميس ،خفض إنت�اج النفط بواقع 10
مالي�ن برميل يوميا ابت�دا ًء من  1مايو  ،2020ولفرتة
أولية مدتها شهران.

أسعار الفواكه واخلضر
السلعة
الطماطة
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
باقالء
خس
شمندر
شجر
قرنابيط
لهانة
البصل

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 750دينار
 1000دينار
 1250دينار
 1500دينار
 500دينار
 500دينار
 500دينار
 1000دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار

السلعة
الربتقال
اللنكي
التفاح
املوز
نارنج
ليمون
رقي
بطيخ
جزر
رمان
شلغم
العنب

السعر للكغم الواحد
 1250دينار
 1250دينار
 1250دينار
 1250دينار
 750دينار
 2500دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 2500دينار
 500دينار
 3000دينار

النقد الدولي حيذر :تداعيات «كورونا» ستكون أسوأ من أزمة الكساد الكبري
لندن /متابعة الزوراء:
ح�ذرت املدي�رة العام�ة
لصندوق النق�د الدويل من
أن أزم�ة ف�ريوس كورونا
ستح�ول النمو االقتصادي
العامل�ي إىل «سلب�ي بشكل
حاد» ،خالل العام الجاري.
كريستالين�ا
وقال�ت،
جورجييفا :إن العالم يواجه
أسوأ أزم�ة اقتصادية ،منذ
الكساد الكب�ري ،الذي وقع
يف ثالثينيات القرن املايض.
وتوقع�ت جورجييف�ا أن
يشهد عام  2021انتعاش�ا
جزئي�ا فق�ط؛ إذ أج�ربت
اإلجراءات االحرتازية ،التي
فرضتها الحكومات ،العديد
من الرشك�ات عىل اإلغالق
وترسيح املوظفن.
ويف وق�ت ساب�ق م�ن هذا

األسب�وع ،قال�ت دراس�ة
لألم�م املتح�دة إن  81يف
املئة من الق�وى العاملة يف
العال�م ،الت�ي تق� ّدر بنحو
 3.3مليارات ش�خص ،قد
أُغلق�ت أماك�ن عمله�م،
بش�كل كام�ل أو جزئ�ي،
بسبب تفيش املرض.
وصاغ�ت ،جورجييف�ا،
مدي�رة صن�دوق النق�د
الدويل ،تقييمها السوداوي
مالحظ�ات ،قبي�ل
يف
ٍ
اجتماع�ات الربي�ع ،الت�ي
يعقده�ا صن�دوق النق�د
ال�دويل والبن�ك ال�دويل،
األسبوع املقبل.
وقالت إن األسواق الناشئة
وال�دول النامي�ة ستك�ون
األكث�ر تررا ،م�ا يتطلب
مساع�دة خارجي�ة تق�در

بمئ�ات امللي�ارات م�ن
الدوالرات.
وقال�ت جورجييف�ا« :قبل
ثالثة أش�هر فقط ،توقعنا
نموا إيجابيا يف دخل الفرد،
يف أكثر م�ن  160دولة من
أعض�اء الصن�دوق خ�الل
عام .»2020
وتابعت« :اليوم انقلب هذا
الرق�م رأسا ع�ىل عقب...
نتوق�ع اآلن أن تشهد أكثر
م�ن  170دول�ة تراجعا ً يف
دخل الفرد هذا العام».
وأضاف�ت« :يف الواق�ع،
نتوق�ع أس�وأ تداعي�ات
اقتصادي�ة من�ذ الكس�اد
الكبري» .وقالت جورجييفا
إن�ه إذا تراج�ع الوب�اء ،يف
النص�ف الثان�ي م�ن عام
 ،2020يتوق�ع صن�دوق

النقد الدويل أن يشهد العالم
انتعاشا جزئيا ،خالل العام
املقبل ،لكنها حذرت من أن
الوضع ربما يزداد سوءا.
وقال�ت« :أؤك�د أن ثم�ة
غموض�ا هائ�ال بش�أن
التوقع�ات ...وق�د ي�زداد
الوضع س�وءا اعتمادا عىل
العديد من العوامل املتغرية،
بم�ا يف ذلك م�دة استمرار
تفيش الوباء».
ويف وقت سابق من األسبوع
الج�اري ،ح�ذرت منظمة
العمل الدولية ،وهي إحدى
الوك�االت التابع�ة لألم�م
املتحدة ،من أن الوباء يمثل
«أش�د أزم�ة» من�ذ الحرب
العاملية الثانية.
وقال�ت املنظم�ة إن�ه من
املتوق�ع أن ي�ؤدي تف�يش

املرض ،إىل إلغاء  6.7يف املئة
من ساعات العمل يف جميع
أنحاء العال�م ،خالل الربع
الثان�ي م�ن ع�ام ،2020
وهو م�ا يعني فقدان 195
مليون عامل ب�دوام كامل
لوظائفهم.
وح�ذرت منظم�ة التعاون
االقتص�ادي والتنمي�ة،
الشه�ر امل�ايض ،م�ن
أن االقتص�اد العامل�ي
سن�وات حتى
سيستغ�رق
ٍ
يتعاىف .وق�ال األمن العام
للمنظم�ة ،أنجي�ل غوريا،
إن االقتص�ادات تعاني من
صدم�ة ،أك�رب مم�ا كانت
علي�ه بع�د هجم�ات 11
سبتمرب/أيل�ول اإلرهابي�ة
عام  ،2001أو األزمة املالية
العاملية عام .2008

وفاة رئيس االحتاد الفرعي للسباحة
يف الديوانية

بغداد /متابعة الزوراء
تويف رئيس االتحاد الفرعي التحاد السباحة يف محافظة الديوانية ،عبد الزهرة فرج بعد
رصاع مع املرض.ونرش وزير الشباب والرياضة احمد رياض ،عرب صفحته الرسمية عىل
«فيسبوك»« ،ببالغ األىس والحزن ..تلقينا خرب وفاة الرائد الريايض الكبري الحاج عبد
الزهرة فرج رئيس االتحاد الفرعي لاتحاد السباحة يف محافظة الديوانية».
وأضاف «امام هذا املصاب الجلل أتقدم باحر التعازي ألهله وذويه ومحبيه وكافة
الرياضيني راجني من الله عز وجل أن يلهمهم الصرب والسلوان ويتغمده برحمته
الواسعة ..إنا لله وإنا اليه راجعون».

االحـد
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خمتصون لـ

بغداد /حارث النعيمي
لم تقترص جائحة كورونا الفتاكة
عىل محاربة البرش واملجتمع العاملي
بحسب بل فرضت هيمنتها عىل
جميع مفاصل الحياة الرئيسية
ومنها الرياضية وهناك تخوف
كبري من قبل األطباء النفسيني
من أن يعاني عدد كبري من الناس
من األمراض النفسية واالنهيارات
العصبية واالكتئاب خالل وبعد فرتة
الحجر املنزيل بسبب انتشار فريوس
كورونا ،حيث اثر الفريوس عىل
نفسية الرياضيني وبدأت عالمات
الخطر تؤثر عىل صحتهم النفسية
واملعنوية واملادية نتيجة انتقالهم
من نمط الحياة النشطة إىل حياة
العزلة وامللل.
وللحديث عن هذا وأكثر ارتأت
صحيفة (الزوراء) األخذ بآراء
مجموعة من املختصني للتعقيب
عن أزمة هذا الفريوس عىل الرياضة
العراقية.

فايروس كورونا يعطل احلياة

:متمسكون بأمل العودة من جديد ملمارسة الرياضة رغم االحباط

محطتنا االول كانت مع رئيس
اتحاد السباحة رسمد عبد اإلله
الذي اكد أن فريوس كورونا له تأثري
عىل العالم بمختلف الجوانب ومنها
الجانب الريايض وتأجيل أوملبياد
طوكيو وأغلب االحداث الرياضية
بالعالم يف حالة تحدث للمرة
االوىل منذ الحرب العاملية الثانية،
وبالتأكيد الرياضة العراقية متوقفة
االَن بالكامل بسبب حظر التجوال
املفروض بأمر من الحكومة
العراقية وعدم امكانية اجراء
الوحدات التدريبية لكل الرياضيني
واملشكلة التي ترافق هذا الوباء هو
عدم القدرة عىل ممارسة تدريبات
االندية واملنتخبات الوطنية وبالتايل
سنشهد تراجع كبري يف مستويات
جميع هذه الفرق وتأثريها بشكل
كبري بعد ان تجاوزت فرتة التوقف
ألكثر من شهر وهذه فرتة كبرية يف
علم التدريب الريايض.
وبخصوص مسألة الحجر الصحي

العب فريق القوة اجلوية السابق
علي رؤوف يصاب بفايروس كورونا

بغداد /متابعة الزوراء
أصيب العب نادي القوة الجوية السابق ،عيل رؤوف ،بفريوس كورونا
املستجد “كوفيد.”19-وقال مصدر مقرب من الالعب ان “العب القوة
الجوية السابق عيل رؤوف بفايروس كورونا يف السويد ،حيث كانت
نتائج الفحص إيجابية خالل اليومني املاضيني”.وأوضح ان “رؤوف
يرقد حاليا يف احد مستشفيات السويد ،حيث سيخضع للحجر
الصحي لفرتة تصل إىل اكثر من أسبوعني للوقوف عىل حالته”.وتابع
ان “حالة رؤوف مستقرة حاليا ،كونه اكتشف الفريوس يف وقت
مبكر والكادر الطبي ابلغه بانه سيتحسن قريبا”.

نادي احتاد جدة خيفض رواتب
العاملني بنسبة %50
بغداد /متابعة الزوراء
بدأت إدارة نادي اتحاد جدة
السعودي ،إجراءات فعلية
ملواجهة توابع جائحة كورونا
املالية ،يف ظل توقف رشكات
الرعاية عن دفع األقساط
املستحقة لألندية.
وتوقف النشاط الريايض يف
اململكة العربية السعودية ،منذ
آذار املايض ،ضمن إجراءات
الحد من انتشار فريوس كورونا
املستجد.
ورصفت إدراة االتحاد ،برئاسة
أنمار الحائيل ،راتب شهر
للعاملني بالنادي ،من أصل 5
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متأخرة ،مع إبالغهم بخفض
رواتبهم  ،٪5٠عن شهور نيسان
وأيار وحزيران.
وعلقت اإلدارة االتحادية رواتب
عقود جميع املتعاونني ،بعد أن
أوقفت عن العمل ،يف ظل إجراءات
حظر التجول ملدة  24ساعة
املفروض حاليا عىل املدن الكربى
باململكة ،ومن بينها جدة.
كما دخلت إدارة الحائيل ،يف
مفاوضات مع العبي الفريق
األول بالنادي ،لتخفيض رواتبهم
خالل هذه الشهور الثالثة ،عىل
أن تعود بعد ذلك إىل وضعها
الطبيعي.

املفروض يف الوقت الراهن انا
اتحدث من الناحية العلمية يف
علم التدريب يحتاج الرياضيني اىل
فرتة استشفاء نهاية كل موسم،
لكن املشكلة التي تواجهنا االَن ان
التوقف حدث يف منتصف املوسم
وسبق ذلك ايضا فرتة توقف بسبب
التظاهرات وبذلك سيفقد الالعبني
الكثري من اللياقة البدنية وتعويض
ذلك يحتاج فرتة ليست بالقصرية,
كما انصح الالعبني القيام
حسب
الفردية
بالتدريبات
االمكانات املتاحة لديهم والتواصل
مع معد اللياقة البدنية يف انديتهم
من اجل املحافظة عىل نسبة جيدة
من اللياقة البدنية ولعدم فقدانها
بالكامل.
ومن جانبه أوضح محمود ابراهيم
عيل أمني رس اتحاد التايكونجتسو
قائالً إن جائحة كورونا خطرة
جدا ً وللحفاظ عىل النفس البرشية
عامة والرياضيني خاصة من العب

ومدرب وإداري ومعالج وجماهري
وجهات راعية واعالميني وكوادر
صحفية تعاملت اللجنة االوملبية
الدولية وجميع االتحاد الرياضية
العاملية والفيفا عىل رأسها بحذر
شديد ولسالمة الجميع وأجلت كل
النشاطات بما فيها اوملبياد طوكيو
وبطولة أمم أوربا وكأس األبطال,
وهذا دليل عىل خطورة هذا الوباء
لهذا انا اثني عىل كل من قرار
بتأجيل كل النشاطات الرياضية
املحلية بما فيها الدوري العراقي
وانصح الالعبني واملدربني وكل من
يعمل يف املجال الريايض االستماع
لنصائح خلية األزمة وتوجيهات
وزارة الصحة والبيئة واملكوث يف
البيت لحني زوال هذا الوباء وعدم
نرش اي خرب كاذب او دعاية خاطئة
تحبط من نفسية الناس بل يكونوا
ايجابيني قدر املستطاع وبث رسائل
األمل يف نفوس الناس ،كما وانصح
الالعبني بإداء التمارين الرياضية

والحركات األرضية والثابتة يف البيت
او عىل اجهزة الجري الرياضية
وغريها ,للمحافظة عىل لياقتهم
البدنية ألن سالمتهم فوق الجميع
علما ً ان جميع التقارير الطبية
العاملية تقول ان  ٪٨٠من سالمة
الناس من وباء كورونا هو الجلوس
بالبيت وعدم التواجد يف التجمعات
البرشية وارجو السالمة للجميع.
وتحدث مدرب اللياقة البدنية يف
نادي امانة بغداد رعد سلمان قائالً
يف الحقيقة أن تأثري هذا الوباء عىل
العالم ككل ونحن من ضمن هذا
العالم الواسع نعم التأثري كبري يف
شل جميع مفاصل الحياة اليومية
لإلنسان وعىل الريايض بصورة
خاصة جميع الرياضات بصورة
خاصة توقفت لذلك هذا التوقف
له نتائج سلبية عىل الريايض ومن
اهما هي النفسية والبدنية قد تكون
هناك ارضار مستقبلية بالنسبة
لالعبني واصابتهم بحالة من

اإلحباط بعدم ممارستهم الرياضة
لكن نحن نعمل جاهدين من خالل
ارجاع الالعبني إىل حالتهم الطبيعية
للتواصل معهم بشكل مستمر ,أن
االنسان أغىل يشء يف الوجود يف كل
األديان وأن من القرارات الصائبة
التي وضعها االتحاد العراقي بكرة
القدم هو التوقف عن مزاولة الدوري
املحيل كي ال ينترش هذا الوباء عىل
رياضينا ومجتمعنا الداخيل ,أما
بالنسبة لاللتزامات والتعاقدات ما
بني األندية واملدربني والالعبني يف
هذا الوضع الصعب واملتأزم فأكيد
سيكون هناك تسامح ومساعدة
ما بني االَخرين كون الحياة صعبة
يف الوقت الحارض أتمنى أن تكون
هناك صيغة مناسبة ما بني الطرفني
والرتايض فيما بينهم وتحل جميع
األمور الصعبة ,نعم هناك مشكلة
كبرية واجهها الرياضيني وباألخص
نحن ككادر تدريبي بمسألة الحجر
الصحي لكن الحجر الصحي هو

حفاظ عىل انفسنا وحفاظ عىل
عوائلنا ,وبالتايل سيفقد الالعبني
للكثري من القوة وارتفاع باألوزان
من خالل هذا الحجر عىل الرغم من
إعطائهم الجرعات التدريبية ,ونحد
سنحد قدر املستطاع من املحافظة
عىل لياقة الالعبني من خالل
التواصل مهم بشكل دائم وسنقدر
املحافظة من خالل التغذية لالعبني
وتوجيههم وبإعطاء برنامج غذائي
وصحي لهم كون الدوري العراقي
هو دوري للهواة وليس للمحرتفني.
ومن جهته أوضح الصحفي يوسف
فعل ,بأن هناك زيادة ملحوظة
يف عدد الفرق التي تطالب بإلغاء
الدوري ،بسبب جائحة كورونا التي
أكلت االخرض واليابس ،وعطلت
الحياة يف الكرة االرضية وأرعبت
البرش ،واضطر دورينا اىل التوقف
ومن سوء حظه ،أنها لم تكن
االوىل ،وانما سبقتها عديد املرات
.الظروف املحيطة بالدوري ،بزمن

كورونا مهيأة ألطالق رصاصة
الرحمة عليه باملوسم الحايل ،منها
انتشار املرض اللعني يف املحافظات،
وتوقف تدريبات االندية ألكثر من
شهر ،وصعوبة العودة اىل ميادين
اللعب برسعة وبذات الهمة ،اذ
تحتاج الفرق اىل الكثري من الوقت
لضخ الالعبني بالجرعات التدريبية
البدنية ،والفنية ،فضالً عن اقرتاب
حلول شهر رمضان املبارك الذي
يصعب خوض املباريات يف ايامه،
مع الخشية من استمرار وباء
كورونا باالنتشار ،ألنه حتى
اللحظة لم يتم الحد منه ،او ايجاد
العالجات الوقائية التي يمكن تكبح
جماح جائحة كورونا ،هذه االمور
املهمة تسهل من مهمة الهيئة
املؤقتة ،من اصدار القرار الحاسم
بإلغاء الدوري ،من دون التعرض اىل
الضغوطات القوية من قبل الفرق
الجماهريية صاحبة السطوة واملال
التي تهز اكرب كيان اداري.

امحد ياسني :السلوفيين كاتانيتش ال يستحق تدريب املنتخب الوطين
بغداد /متابعة الزوراء
هاجم الالعب الدويل احمد ياسني
مدرب املنتخب الوطني كاتانيتش بعد
استبعاده من الفريق.
وقال ياسني ان «املدرب كاتانيتش ال
يستحق تدريب نادي درجة ثالثة».
واضاف ان «املدربني زيكو ورايض
شنيشل هما الوحيدان اللذان استحقا
تدريب املنتخب الوطني».
ويني انه «لم يتخاذل يف تأدية الواجب
الوطني وتواصل مع املعنيني خالل فرتة
االحتجاجات».
وقرر االتحاد العراقي لكرة القدم ،دعمه
ملدرب املنتخب الوطني ،السلوفيني
رسيتشكو كاتانيتش.
وذكر االتحاد يف بيان أن “الهيئة
التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم،
عقدت اجتماعا برئاسة اياد بنيان،
وبحضور االعضاء كافة ،واالمني

العام للجنة ،عرب الدائرة االلكرتونية،
وتمخض االجتماع عن عدة قرارات”.
وأضاف أن “االتحاد الدويل (فيفا)،
اكد وموافقته عىل تسمية محمد
فرحان امينا عاما للجنة التطبيعية
لالتحاد العراقي لكرة القدم “ ،مبينا ً ان
“االتحاد قرر حل جميع اللجان العاملة
يف االتحاد ووضع الضوابط واملعايري
الجديدة التي من خاللها يتم تشكيل
اللجان خالل الفرتة املقبلة”.
وأضاف ان “االتحاد اكد عىل دعم املالك
التدريبي للمنتخب الوطني العراقي،
وتوفري كل السبل املساندة له خالل
املرحلة املقبلة ،لضمان تحقيق نتائج
ايجابية ملنتخبنا الوطني”.
وأشار اىل ان “االتحاد يؤكد تواصل
اجتماعات اللجنة عرب الدائرة
االلكرتونية خالل هذه الفرتة الستكمال
عملها ،ومناقشة كل االمور املطروحة

بانتظار ما ستسفر عنه االيام املقبلة
ان شاء الله -من انحسار هذا الوباءوزواله”.
واصدر االتحاد الدويل لكرة القدم
“فيفا” التصنيف الشهري للمنتخبات
الوطنية.
وبحسب التصنيف جاء املنتخب الوطني
يف املركز  7٠عىل مستوى منتخبات
العالم ،فيما احتل املركز السابع عىل
مكستوى منتخبات اسيا واملركز السابع
ايضا ً عىل مستوى املنتخبات العربية.
ولم يحدث أي تغيري عىل تصنيف
االتحاد الدويل ،بسبب توقف جميع
األنشطة الخاصة بـ”فيفا” ،نظرا ً
النتشار فريوس كورونا.
تجدر اإلشارة اىل ان االتحاد الدويل يعتمد
عىل نتائج املباريات الرسمية الخاصة
بالتصفيات او املباريات الدولية الودية
يف تصنيفه الشهري.

حتسن احلالة الصحية ملدرب امليناء السابق حسن موىل عقب اصابته بكورونا
البرصة /متابعة الزوراء  /قال العب
امليناء السابق الكابتن حسن موىل
إن حالته الصحية تتحسن تدريجيا
بفعل العالجات و الرعاية املطلوبة
من قبل كادر مستشفى البرصة
التعليمي بسبب إصابته بفايروس
كورونا .
وأضاف موىل يف رسالة صوتية نرشها
عرب الواتساب « أنه يشعر بفارق كبري

يف صحته عن أيام اإلصابة األوىل التي
أوقفت جهازه التنفيس بشكل شبه
كيل إال انه استطاع التنفس خالل 4٨
الساعة املاضية.
وبعث موىل برسالة محبة وامتنان
لجميع أفراد املجتمع بعد الوقفة
االلكرتونية التضامنية معه بهدف
الدعم املعنوي للتخلص من فريرس
كورونا الذي أصابه مؤخرا .

وكان الكابتن حسن موىل قد لعب يف
ناديي امليناء والقوة الجوية سابقا
ودرب فريق امليناء ونفط الجنوب
وعمل مديرا للمدرسة التخصصية
لكرة القدم يف البرصة قد دخل الردهة
الوبائية الرابعة بمستشفى البرصة
التعليمي قبل ثالثة أيام بعد أن أثبتت
التحاليل إصابته بفريوس كورونا
املستجد.

وزير الشباب :ندين ونشجب كل تصرف شائن يسيء ملبادئ الرياضة السامية
بغداد /متابعة الزوراء
اكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض ،ان
الرياضة ميدان التنافس الرشيف ونشجب كل
ترصف شائن ييسء ملبادئها السامية.
وقال الوزير إنه «عرفنا الرياضة منذ الصغر
َ
والق َ
سم الريايض للبطوالت
عرب امليثاق االوملبي
كونها ميدانا ً للتنافس الرشيف املزدان بالحب

ً
تك يوما ً
والطاعة واالحرتام ،ولم ُ
بوابة للنيل
من اآلخرين سواء عرب التهديد أم االعتداء
عليهم بـ داعي الحقد أو الرش ،إذ الفناها
موحدة للجماهري املحبة وصوتا ً للمشاعر
الصادقة وتنمي روح التعاون وفعل الخري».
وبني إن «املبادئ السامية التي نعرفها
ويعرفها كل ريايض رشيف  ،فضالً عن

الجمهور والشارع الريايض  ،يجب ان تسود و
ً
عنوانا بارزا لرياضتنا يف جميع امليادين،
تكون
ويف الوقت نفسه فإن الجميع يستهجن
ويلفظ أي ترصف شائن يصدر هنا وهناك،
بـ الضد من أي فريق أو ريايض وحكم واداري
ومدرب وجمهور  ،و أية مسميات اخرى وال
يمكن ان نتقبل مثل هذا الفعل يف بلدنا أيا

كان شكله ومضمونه ،ونعده إساءة بالغة إن
صدرت ليس لها اال القانون والردع بـ شدة
ً
ليكون مُ طلِ ُقها
عربة لـ غريه  ،ونقابلها كـ
وسط ريايض باالستنكار والشجب املطلق،
كوننا نسعى إىل ان تكون رياضتنا انموذجا
نفخر بها ،ونهتف لها مع جماهرينا من
صميم القلب».

الرياضي
Sun 12 Apr 2020
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كيم بو كيونغ يطمح بتحقيق املزيد من اجملد مع تشونبوك موتورز
جيونجو  /متابعة الزوراء
بع�د عامني ونصف ،عاد كي�م بو كيونغ إىل
تش�ونبوك هيونداي موتورز الفائز ببطولة
دوري أبط�ال آس�يا مرت�ني ،ليضع نفس�ه
وزمائه يف أعىل التطلعات.
قال مدافع سرييزو أوساكا السابق ومدافع
ح�وار خاص م�ع املوقع
ويغ�ان أتلتي�ك يف
ٍ
االلكرتوني لاتحاد اآلس�يوي لك�رة القدم:
“أو ّد أن نتمك�ن من الف�وز باللقب القاري
الثالث للفريق من خال نسخة هذا العام”.
وأوض�ح“ :ولكن لتحقيق هذا الهدف أعتقد
أننا يجب أن نؤمن بأنفس�نا وأن هذه الثقة
س�تتحول إىل يقني يف اللحظة التي نبدأ فيها
جميعا ً يف الرتكيز عىل نفس الهدف والتفكري
يف نفس اليشء”.
تش�ونبوك ،بالطب�ع ،ليس�ت غريب�ا ً ع�ىل
تحقي�ق النجاح .جنبا ً إىل جنب مع تحقيقه
اللق�ب يف دوري أبط�ال آس�يا عامي 2006
و ،2016ف�از الفريق بلقب الدوري الكوري
الجنوبي يف س�بع مناسبات منذ عام 2009
باإلضاف�ة إىل رفع كأس كوريا أعوام 2000
و 2003و.2005
ولك�ن بالنس�بة لهذا الن�ادي الكب�ري ،فإن
اس�تكمال حصده األلقاب املتاحة س�يعزز
مكانت�ه بني أعظم أندية الباد عىل اإلطاق،
وعودة كيم بعد موس�م واحد مع منافسهم
أولسان هيونداي س�يعزز با شك تحديهم
عىل الجبهات الثاث.
وق�ال كي�م عن عودت�ه إىل تش�ونبوك الذي
فشل يف حصد لقب الدوري املوسم املنرصم

بف�ارق نقط�ة فقط ع�ن أولس�ان البطل:
“يجب أن أستمر يف املحاولة كاعب”.
وأض�اف“ :أن�ا ممت�ن وس�عيد لعودت�ي
إىل تش�ونبوك هيون�داي .ل�دي الكث�ري من
الذكري�ات الجي�دة ،وخاص�ة ع�ام ،2016
وأريد أن أصن�ع املزيد من الذكريات الرائعة
مع مشجعي الفريق”.
وتابع“ :هن�اك العديد من الاعبني الجيدين
يف تش�ونبوك ه�ذا املوس�م ،كم�ا كان ذل�ك
يف ع�ام  ،2016ويُمكنن�ا تحقي�ق نف�س
النتائ�ج .الف�رق ه�و أن الفري�ق تغري منذ
عام  2016وأصبحن�ا أقوى”.بعد أن أمىض

معظم مس�ريته الكروي�ة يف الخارج ،كانت
نسخة  2016تلك هي األوىل لكيم يف الدوري
الكوري.بعد أن بدأ مس�ريته مع أوس�اكا يف
ال�دوري الياباني للمحرتف�ني ،قىض بعض
الوق�ت يف بريطاني�ا م�ع كاردي�ف س�يتي
وويغان قبل أن يعود إىل رشق آسيا للتوقيع
مع ماتسوموتو ياماغا يف عام .2015
لكن التح�ول إىل تش�ونبوك كان إلثبات أنه
ذو ج�دوى ،مع ظهور كيم بش�كل منتظم
يف دوري أبطال آس�يا حيث اس�تمر الفريق
يف تحقي�ق االنتصارات وكذل�ك التغلب عىل
الع�ني اإلمارات�ي يف النهائي ورف�ع الكأس

للم�رة الثاني�ة ،وذل�ك بعد م�رور عقد عىل
النجاح األول.
ع�ودة كيم إىل اليابان مع كاش�يوا ريس�ول
ملدة موسمني تبعها عام واحد مع أولسان،
حي�ث تم اختياره كأفض�ل العب يف الدوري
الكوري ،كما س�اهم يف قيادة فريق املدرب
كي�م دو ه�ون إىل اللق�ب بتفوقه�م ع�ىل
تشونبوك بفارق نقطة واحدة.
اآلن ،عاد كيم إىل ستاد جيونجو كأس العالم
وارت�داء قمي�ص الفريق األخرض الش�هري،
مع تصوي�ب عينيه عىل إضاف�ة كأس أخر
للنادي تحت قيادة املدرب الربتغايل خوسيه

مورايس ،الذي حل محل األسطوري تشوي
كانغ هي يف بداية موسم .2019
قال كي�م عن التغي�ريات يف تش�ونبوك منذ
ف�رتة لعبه الس�ابقة مع النادي“ :أس�لوب
عمل الفريق أصب�ح مُ ختلف ،لكن الهدف -
وهو الفوز  -واملج�االت التي تجعل الفريق
قويا ً ال تختلف”.
ّ
وب�ني“ :ال يمك�ن الحص�ول ع�ىل الخ�ربة
بس�هولة وهي تس�اعد كثريا ً يف التغلب عىل
املواق�ف وإيج�اد حل�ول إيجابي�ة ،خاصة
عندما تواجه صعوبات .لذا ،أعتقد أنه كلما
ازدادت خربتك ،زادت قوتك”.
خاض تش�ونبوك مبارات�ني يف دوري أبطال
آسيا لعام  ،2020حيث حصل عىل نقطة من
التعادل مع سيدني يف أسرتاليا بعد خسارته
املباراة االفتتاحية يف املجموعة الثامنة أمام
بطل اليابان يوكوهاما مارينوس.
وقد أوقعت القرعة أيضا ً ش�نغهاي اس أي
ب�ي ج�ي يف ذات املجموع�ة ،وال ي�زال كيم
واثقا ً من أن تشونبوك يمكن أن يرتك بصمة
عىل املنافس�ة عىل الرغم من التحديات التي
تنتظره.
وقال“ :لقد لعبنا مباراتني حتى اآلن ،ولكننا
لم نصل إىل نس�بة  100%م�ن قوتنا .نحن
بحاج�ة إىل مزيد م�ن الوقت بش�كل فردي
وكفريق”.
وأكم�ل“ :كل يشء هو نفس�ه ل�كل فريق.
كلن�ا نريد الف�وز بثاث نقاط ع�ىل أرضنا.
أعتقد أنه يمكننا الحصول عىل نتائج جيدة
يف مبارياتنا ،خاصة عىل أرضنا”.

هيغربريغ ختشى على مستقبل الكرة النسائية

ُ
ص�وت النروجي�ة آدا هاغربريغ مس�موع يف كرة القدم
النس�ائية ،خصوص�ا بعد أن أصبح�ت أول العبة تحرز
جائ�زة الك�رة الذهبية ،تت�وّج اربع م�رات تواليا بلقب
دوري بط�ات أوروبا مع لي�ون الفرنيس وتحجز مكانا
بني ابرز الاعبات العامليات بعمر الرابعة والعرشين.
ويقابل موهبة هيغرب�ريغ الكروية كفاح يف الدفاع عن
حقوق السيدات يف رياضتها.
رفض�ت تمثيل منتخ�ب بادها الن�روج يف كأس العالم
السنة املاضية ،بس�بب عدم املساواة مع فريق الرجال،
وحصلت عىل اش�ادة بع�د حصولها عىل جائ�زة الكرة
الذهبية يف  2018لرفضها “هز مؤخرتها” عىل املنصة.
لك�ن حتى بالنس�بة الفض�ل الاعبات العاملي�ات ،فإن
تداعيات فريوس كورونا املستجد تثري الشكوك والقلق.
قال�ت يف مقابل�ة عرب الهات�ف مع فرانس ب�رس“ :هذا
وضع غريب للجميع .كل يشء غري مؤكد”.
ليس�ت قادرة ع�ىل رؤية زوجها يف بولن�دا أو عائلتها يف
الن�روج ،هيغربريغ محجورة يف ش�قتها يف مدينة ليون
الفرنس�ية ،حيث تتعاىف من اصاب�ة يف الرباط الصليبي
لركبتها تعرضت لها يف كانون الثاني/يناير.
لديه�ا دراجة هوائية للتمارين ،يزورها معالج فيزيائي
لكن مع الحفاظ عىل مس�افة التباع�د الصحية وتملك
كت�ب التاريخ“ :أق�رأ حاليا لكني فولي�ت .تاريخ القرن

الثالث عرش .يذهلك قليا”.
لكن هيغربريغ قلقة حيال املس�تقبل أيضا ،وهي ترص
أن الك�رة النس�ائية ال يجب أن تن�ى يف ظل كفاح كرة
الق�دم من أجل البقاء“ :من اله�ام جدا ،جدا ،أال تخرس
الكرة النس�ائية مكانتها .من الواضح ان كرة الرجال يف
الصدارة ،مع كل التساؤالت حول املال وموعد استئناف
الدوريات ،لكن من الهام جدا أن تدافع الكرة النس�ائية
أيضا عن موقعها”.
أضافت“ :س�نكون يف الصف الثان�ي يف كل هذا ،لكن ال
يمكننا التايش اىل الخلفية”.
تعاني معظم أندية الس�يدات يف أوروبا خس�ائر مالية،
وتعول عىل أرباح فرق الرجال ،عىل أمل أن يتيح التق ّدم
إعالة أنفسهن”.
لك�ن االنهيار االقتصادي نتيجة لتفيش فريوس كورونا
املستجد يعني أن ال يشء مضمونا.
م�ع اتخاذ أك�رب األندية يف العالم تداب�ري وقائية لتجنب
االنق�راض ،تتخوف أندية الس�يدات أن يصل الرضر اىل
مس�تويات أكرب من اصابات الاعبني واعضاء األجهزة
الفنية.
ترى هيغربريغ ان “الكرة النس�ائية ال تزال يف مرحلتها
األوىل ،ويج�ب أن نضغط يف اتجاه الحقوق عينها ،مهما
تق�رر ،ويجب أن ندفع باتجاه التغيريات التي كنا نعمل

الجلها سابقا”.
تابع�ت“ :نحتاج أيضا أن تكون كرة الرجال مس�تقرة،
ك�ي نحصل عىل دعم مايل يمهد لفرتة اعالة أنفس�نا...
اذا رأيت�م حجم معان�اة أندية الرج�ال ،يمكنكم تقدير
التأثري الذي ستتحمله فرق السيدات”.
يتع�رض الاعبون لضغوط من أجل مس�اعدة أنديتهم
واملوظفني ذوي الدخل املحدود ،من خال اقتطاع نسب
م�ن رواتبهم ،لك�ن االتفاقات الش�املة أثبتت صعوبة
تنفيذها.
ل�م يق�رر لي�ون أي تخفيض�ات ،لكن هيغرب�ريغ التي
يرتدد أن راتبها يبلغ  440ألف دوالر أمريكي س�نويا ،ما
يجعلها من أكثر الاعبات حصوال عىل ايرادات ،ترص أن
الاعبات مستعدات للمساعدة.
تق�ول“ :نح�ن يف محادث�ات راهن�ا ،لك�ن بالنس�بة يل
شخصيا سأقوم بكل ما يف وسعي ملساعدة النادي”.
تابع�ت“ :يمكنن�ا كلنا أن نصن�ع الفارق .لدين�ا آراؤنا
لكن�ي أق�ول  +كيف يمكن أن نس�اعد؟ ال أتحدث نيابة
ع�ن األندي�ة ،لك�ن الاعب�ات ي�ردن انتهاء ه�ذا األمر.
األزمات تخلق التضامن أيضا”.
كان ليون متصدرا بفارق  3نقاط عن أقرب منافس�يه
قب�ل تعلي�ق ال�دوري الفرن�يس .وم�ا يؤس�ف أركان
يف
الك�رة النس�ائية انه�ا كان�ت

انفانتينو حيدد أولويات كرة القدم احلالية

ح�دد جيان�ي انفانتينو رئي�س االتحاد الدويل لك�رة القدم ثاث
أولويات رئيس�ية يف الوقت الح�ايل ،بحيث يق�وم االتحاد الدويل
بدعم كرة القدم خال فرتة انتشار فايروس كورونا وما بعدها،
وذل�ك ع�رب رس�الة بالفيدي�و موجه�ة إىل االتح�ادات الوطنية
األعضاء ال� 211وبالتشارك مع أعضاء مجلس االتحاد الدويل.
وش�دد انفانتينو عىل أن أوىل األولويات هي الصحة ،ثم مساعدة
كرة القدم بشكل استباقي يف هذه الظروف االستثنائية ،وعملية
التشاور املستمر من أجل بحث مستقبل تطور اللعبة.
وق�ال رئيس االتح�اد الدويل لك�رة الق�دم“ :أوىل األولويات ،هي
املبدأ الذي نركز عليه يف مس�ابقاتنا ونشجع الجميع عىل اتباعه
وهو أن الصحة تأتي أوالً ..أنا أشدد بشكل كبري عىل أنه ال يوجد
مباراة أو بطولة أو دوري تستحق املخاطرة بحياة إنسان واحد،
الجميع يف العالم يجب أن يكون هذا األمر واضح بالنس�بة لهم،
حيث أن إجبار اس�تئناف البطوالت أمر غري مس�ؤول إذا لم تكن
الظ�روف آمن�ة بنس�بة  ،100%إذا توجب علين�ا االنتظار أكثر
فإنن�ا يجب أن نفعل ذلك ،حيث يفض�ل أن ننتظر قلياً بدالً من
املخاطرة”.
وأش�ار انفانتين�و إىل االتح�ادات الوطني�ة التي تب�ادر بفعالية
يف االس�تفادة م�ن ك�رة الق�دم لنرش رس�ائل توعي�ة صحية يف
املجتمع�ات خال ه�ذه األوقات الصعبة ،وق�ال“ :هذا ما تعتمد
عليه كرة القدم والعمل الجماعي ،ويجب أن نواصل القيام بذلك”.
وأض�اف“ :فيما يتعلق بصن�دوق االحتياط للط�وارئ ،وبفضل
العم�ل ال�ذي كنا نقوم ب�ه يف االتح�اد الدويل لك�رة القدم خال
الس�نوات األربع املاضية ،نحن اآلن يف وض�ع مايل قوي ،االتحاد
الدويل يمتلك س�معة جيدة يف األسواق املالية ،وهذا األمر ساعدنا
عىل وضع أساسات متينة واحتياطات كبرية ،ولكن هذه األموال
االحتياطية ليس�ت فقط أموال االتحاد الدويل ،بل إنها أموال كرة
القدم ،ولهذا عندما تحت�اج كرة القدم ،فإننا يجب أن نفكر بما
يمكن أن نقوم به للمس�اعدة ،هذه مسؤوليتنا وواجبنا”.وأعلن
رئي�س االتحاد الدويل لك�رة القدم أن عملية التش�اور بدأت من
أجل تقييم التأثري املايل عىل كرة القدم ،من أجل إعداد االستجابة
املناسبة باالعتماد عىل نظام حوكمة مستقل”.
وق�ال“ :يج�ب أن تعرف�وا أننا س�نتوحد ،وس�وف نج�د حلوالً
اس�تثنائية مع�اً ..ل�ن تكون�وا لوحدك�م ،والعالم س�يعرف أين
سيذهب املال ،وكذلك ملاذا سيتم إنفاق هذا املال”.

ومن أجل حل املشاكل املالية الفورية ،فقد أوضح انفانتينو
أنه بع�د الحصول عىل موافق�ة اللجنة املعني�ة ،فإن الجزء
الثاني م�ن تمويل النفقات التش�غيلية لاتح�ادات الوطنية
ضمن برنامج التطوير املتقدم FIFA Forward Programme
املقرر يف وقت الحق من هذا العام ،س�يتم دفعه بش�كل مسبق،
مضيفا ً أنه يف هذه الظروف االس�تثنائية سيتم إسقاط استيفاء
املعاي�ري اإلضافية لعامي  2019و 2020م�ن أجل دفع كامل
املبلغ املستحق لاتحادات الوطنية األعضاء”.
وأوض�ح“ :إذا تمكن�ت ك�رة الق�دم من إج�راء حوار
يس�اهم في�ه الجمي�ع بإيجابي�ة ،ويت�م وض�ع
املصلح�ة العاملي�ة ع�ىل املصالح الفردي�ة ،أنا
مقتن�ع أن مس�تقبلنا س�يكون أفض�ل من
السابق ،وس�وف نكون مس�تعدين بشكل
أفضل لأليام املقبلة”.كما تقدم انفانتينو
بالشكر إىل أعضاء مكتب مجلس االتحاد
ال�دويل لك�رة القدم ورؤس�اء االتحادات
القارية ع�ىل تضامنهم يف هذه األوقات،
مش�ريا ً إىل أن ه�ذا األمر سيس�اعد كرة
الق�دم ع�ىل االزده�ار إىل ما بع�د فرتة
فاي�روس كورونا ،مش�ريا ً ع�رب النظر
للمس�تقبل .موضح�ا“ :يج�ب إيجاد
التوازن الصحي�ح لحماية اللعبة عىل
مس�توى املنتخبات الوطنية واألندية
لعمل روزنامة املباريات الدولية ،وأن
املرون�ة والتفكري املنطق�ي يجب أن
يكون لهم حض�ور بخصوص عقود
الاعبات وفرتات االنتقال فيما يتعلق
بالجانب القانوني ،ولهذا سيتم عمل
تحلي�ل ملس�اعدة االتح�ادات الوطنية
عرب صندوق دعم الطوارئ”.
ورغم أن عملية التشاور التقليدية ستتوقف
بسبب قيود السفر نتيجة انتشار فايروس
كورونا ،ف�إن رئيس االتح�اد الدويل لكرة
الق�دم طل�ب م�ن االتح�ادات الوطني�ة
األعض�اء بقوله“ :العم�ل بالتكنولوجيا
املتاحة من أجل التفاعل أكثر ،والحديث
عن التحديات املشاركة التي تواجهها،
والتفكري بخصوص املستقبل”.
وخت�م“ :أن�ا مقتن�ع أن ك�رة الق�دم
س�تلعب دورا ً رئيس�يا ً يف جم�ع الناس
عندما يصبح لعب ك�رة القدم آمنا ً مع
األصدقاء والعائات بمجموعات كبرية..
فلنس�تعد لذل�ك الوقت ،االتح�اد الدويل
لكرة القدم يقف معكم يف هذه الظروف
الصعبة ،ومعا ً سوف نحقق الفوز”.

مرحل�ة صعود لناحي�ة الحضور الجماه�ريي املتزايد،
خصوصا بعد تنظيم كأس العالم .2019
تخىش الاعب�ة املميزة فق�دان الزخ�م“ :بالطبع هناك
خط�ورة ،حصل�ت أش�ياء ايجابي�ة كث�رية يف األش�هر
املاضية ،ويجب أن نتابع الدفع من أجلها ،اآلن أكثر من
أي وقت مىض ،ألنها لن تحصل من تلقاء نفسها”.
تابعت“ :من الصعب معرفة أين ستكون الكرة النسائية
بعد أس�ابيع ،أشهر أو حتى سنوات .فعدم اليقني يف كل
مكان اآلن .سيكون مؤسفا الغاء املوسم ،بالتأكيد ،كلنا
نريد أن نفعل ما كنا نقوم به سابقا”.
ختم�ت“ :لكن هناك الكثري من أج�زاء املجتمع األخرى
يف خط�ر اآلن ،ل�ذا يصع�ب ع�ي الق�ول  +يج�ب أن
نس�تأنف الدوري مجددا  .+يج�ب أن ننتظر ونتأكد من
جاهزيتنا”.
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محلة كسر سلسلة املرض تواصل
نشر روح األمل

يش�ارك النج�م الفلس�طيني عبداللطي�ف البه�داري والاعب
التاياندي تشاناثيب سونغكراسرين واملدافع املنغويل تسيدينبال
نورجموو يف الحلقة الجديدة من حملة  #إيقاف سلسلة املرض
التي أطلقها االتحاد اآلس�يوي لكرة الق�دم ،والهادفة لتحقيق
التأث�ري اإليجابي من خال نرش رس�الة األم�ل والوحدة ،ضمن
جهود التوعية العامة وتش�جيع الناس م�ن كافة أرجاء العالم
عىل القيام بدورهم يف إيقاف انتش�ار فايروس كورنا املس�تجد
(كوفيد.)-19
وق�ام االتحاد االتحاد اآلس�يوي بإطاق حملة إيقاف سلس�لة
امل�رض ،ع�رب هاش�تاغ (  ) The Chain Break #والتي تحمل
رسالة التضامن يف هذه الظروف ،وكذلك الرتويج لقواعد الصحة
العامة التي وضعتها منظمة الصحة العاملية ،خاصة من خال
البقاء يف املنازل وممارس�ة إجراءات النظافة والتعقيم ،والتأكد
م�ن ترك مس�احة م�ع اآلخرين ،وكذل�ك احرتام قواع�د العزل
الش�خيص .وقد حظيت هذه الحملة باهتمام ومتابعة وإشادة
من قبل االتحادات الوطنية األعضاء.
وبعد مرور أس�بوعني عىل إط�اق هذه الحملة ،ب�ادر أكثر من
 100نجما ً وش�خصية من أبرز وجوه كرة القدم يف قارة آس�يا،
للمش�اركة فيها ،وتأكيد دعمهم لكل الجه�ود املبذولة إليقاف
سلسة مرض كورونا.
وقال تش�اناثيب الفائز مرتني بلقب بطولة منطقة آسيان مع
منتخب باده“ :يف كرة القدم نحن نصف الاعبني بأنهم أبطال،
ولكن اآلن فإن األبطال الحقيقيني هم العاملون يف املستشفيات
من أجل مكافحة هذا العدو املشرتك ،ومن واجبنا أن نساعدهم
يف هذه املعركة ،وأنا فخور باملس�اهمة عرب نرش رسالة التوعية
ضمن هذه الحملة”.
وأضاف“ :أرجو من الجمي�ع االلتزام بقواعد الصحة والنظافة
الشخصية التي وضعتها منظمة الصحة العاملية ،وأن يحافظوا
عىل إيجابيتهم ويشجعوا عائاتهم وأصدقاءهم ،من الرضوري
أن يع�رف الن�اس أنه�م ليس�وا لوحده�م يف ه�ذه املحن�ة ،كل
مساهمة إيجابية يمكن أن تصنع الفارق”.
يف املقابل قال تس�يدينال الع�ب منتخب منغولي�ا“ :كرة القدم
منحتنا الكثري ،ولكن اآلن يجب أن نس�تفيد من قوة هذه اللعبة
لن�رش التوعية ح�ول فاي�روس كورون�ا ،ال يش�رتط أن يكون
الش�خص العب كرة قدم كي يقدم املس�اعدة ،ويمكن للجميع
املس�اهمة عرب غسل األيدي بانتظام والبقاء يف البيت ،ويف حالة
املرض يجب مراجعة املستشفى برسعة”.
وتاب�ع“ :نحن نواج�ه تحديا ً صعب�اً ،ولكن يمك�ن أن نتجاوز
هذا األم�ر معاً ،فلنقم بدورنا عرب اتب�اع القواعد التي وضعتها
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ،ومن خال ذل�ك يمكن أن نس�اعد
العامل�ني يف مجال الصحة والذين يخاط�رون بحياتهم كل يوم
ملواجهة هذا الوباء”.

سارابيا :التغلب على كورونا هو النصر احلقيقي
فرانس برس  /متابعة الزوراء
ي�رى االس�باني بابل�و س�ارابيا مهاجم باريس س�ان
جريمان الفرن�يس أن “التغلب عىل وباء فريوس كورونا
سيكون النرص الحقيقي هذا املوسم”.
ويف مقابلة مع فرانس برس ،أش�ار سارابيا ( 27عاما ً)
أن العبي كرة القدم يجب أن يساعدوا أنديتهم من خال
تخفيض رواتبهم يف ظل الضائقة املالية الراهنة “نتحدث
عن ذلك وقادتنا يف محادثات ،وس�نقوم بكل ما يف وس�عنا
ملساعدة سان جريمان والبلد بشكل عام” ،معربا ً عن شكره
لألطباء ،الجهاز الصحي ،الرشطة وكل من يقف يف الصف
األول ملكافحة الفريوس املستجد يف العالم.
وتحدث الدويل اإلس�باني عن ف�رتة العزل يف باريس
قائاً“ :ال بأس ،أحاول القيام بعدة أش�ياء لتفادي
البق�اء طوال اليوم أم�ام التلفزيون وعدم التحرك
كث�رياً .أح�اول أن أدرس ،ألع�ب م�ع رشيكت�ي،
أطبخ ،لتمرير الوقت”.أما عن مس�ألة تعلم اللغة
الفرنسية ،قال س�ارابيا“ :نعم ،لتحسني تكيّفي.
أحب التواصل ،وإذا كنت ال أفهم اللغة وال يمكنني
الحدي�ث فهذا يحبطن�ي قلياً .أحاول االس�تفادة
ق�در االم�كان م�ن الاعب�ني ك�ي أدرس وأط�ور
لغت�ي الفرنس�ية”.مضيفا ً ع�ن ن�رشه لصورة
عىل انس�تاغرام وهو تقرأ كتاب ه�اري بوتر:
“صحي�ح (يضحك)! أح�ب الق�راءة كثرياً،
لدي كتب كثرية يف املنزل”.وأشار الاعب
الس�ابق لفريق

اش�بيلية إىل س�عيه للحفاظ عىل لياقته البدنية قائاً“ :أرس�ل النادي لنا
برنامج�ا ً التباعه .إذا لم تتحرّك يف النهار وأكل�ت أكثر من األيام العادية،
س�تأتي املشكات ،ليس فقط جس�ديا ً بل ذهنياً .حتى لو كنت متحمسا ً
أكثر من أيام أخرى( .عىل صعيد املواد) كان لدي بعض األشياء يف املنزل،
لكن النادي أحرض يل ما كان ينقصني”.
ً
وأردف س�اربيا ً
قائ�ا“ :لدينا مجموع�ة عىل (تطبيق) واتس�اب مع كل
ً
ً
الفري�ق (الجهاز الفني والاعبني) .من الغريب أن تبقى وقتا طويا دون
رؤيتهم.”...
وتح ّدث الدويل اإلس�باني عن العنارص الت�ي تبث الحماس وتقوم بأجواء
ً
قائ�ا“ :لو أردت أن أخت�ار ،لقلت أندر
خاص�ة داخل الكتيبة الباريس�ية
(االس�باني هرييرا) ،لي�و (األرجنتين�ي باريديس) ،كيمبيمب�ي (املدافع
بريس�نيل) .هم العبون مضحكون كثريا ً يبثون أجواء جميلة .ساعدوني
عىل االنخراط عندما وصلت (مطلع املوسم من إشبيلية االسباني)”.
وتطرق س�ارابيا لتوق�ف املباريات بعد بداية موس�م رائع�ة مع باريس
س�ان جريمان قائاً“ :من وجهة نظر كروية ،أنا سعيد جدا ً لسنتي األوىل
(مع س�ان جريمان) .لكن يف الحقيق�ة ال أفكر بهذا األمر اآلن .هذا وضع
معقد وال يجب أن نفكر يف كرة القدم ،بل الرتكيز عىل تحسني هذا الوضع
ً
متحدث�ا عن امل�رور لربع نهائي
الخطري.”...وأض�اف الاعب اإلس�باني
ً
دوري األبط�ال قائاً“ :كانت ليلة مميزة جداً ،ج ًدا .أوال ألننا لم نقدر عىل
اللعب أمام جماهرينا .هذا نادر وغريب! ثم احتفلنا مع كل الجماهري التي
كانت متواجدة خارج امللعب .ببس�اطة ،هذا مذه�ل .قدم الفريق مباراة
كبرية”.وأردف قائاً“ :املس�ار طويل قب�ل النهائي ،وكما قلت من قبل ال
يجب أن نفكر بهذا املوضوع فورًا .يجب أن نركز عىل تجاوز هذا االختبار
ويك�ون ترصفنا مس�ؤوالً ،البق�اء يف املنزل وعدم االصاب�ة بالفريوس...
آمل أن تع�ود األمور إىل طبيعتها”.وختام الاعب اإلس�باني كامه قائاً:
“التفكري يف الغاء املوسم من عدمه ليس سوى فرضيات .هدفنا املشرتك،
محاربة الوباء ،التغلب عليه .س�يكون النرص الحقيقي هذا املوسم ()...
أعتقد انه يجب ش�كر كل األطباء ،األجه�زة الصحية ،الرشطة ،املوظفني
وكل اآلخرين الذين يناضلون يف الصف األول يف مختلف أنحاء العالم”.

إلغاء كأس األبطال الدولية هذا العام بسبب كورونا
أعلنت رشكة التسويق املالكة لكأس األبطال الدولية لكرة القدم إلغاء
نسخة هذا العام من البطولة الودية بسبب فريوس كورونا.وقال دانييل
سيلمان املدير التنفيذي لرشكة ريليفانت سبورتس يف بيان” :غياب
الوضوح بشأن موعد رفع القيود عىل إجراءآت التباعد االجتماعي
والغموض حول جدول كرة القدم جعل من غري املمكن إقامة
البطولة“.وتأمل العديد من بطوالت الدوري يف أوروبا املتوقفة
حاليا بجانب دوري األبطال يف إكمال املوسم هذا العام.
وانطلقت كأس األبطال يف  2013وتلعب املباريات بني
يوليو/تموز وأغسطس/آب يف الواليات املتحدة ودول
أخرى.وتضم البطولة أبرز األندية األوروبية وتجذب
املباريات عددا هائا من الجماهري حيث شاهد 109
آالف مشجع مباراة ريال مدريد ومانشسرت يونايتد يف
ميشيجان عام .2014لكن صحيفة نيويورك تايمز
ذكرت مطلع هذا العام أن كأس األبطال لم تعد
مربحة للماك مما يهدد بعدم استمرارها.

السلطة الرابعة
االحد  12 -نيسان 2020
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نقابة الصحفيين تندد بطرد بعض المؤسسات الصحفية لصحفيين واستهداف حقوقهم

مؤسسات صحفية تستغل كارثة الوباء”
كورونا” لالستغناء عن املوظفني يف املغرب

الرباط  /متابعة الزوراء:
نددت نقابة الصحافيني املغاربة بطرد بعض
املؤسس�ات الصحفي�ة ،لصحفي�ني بس�بب
األزمة الت�ي تس�بب فيها انتش�ار فايروس
كورونا املس�تجد ،معتربة أنه “سلوك يفتقد
للذوق واللياقة والحس الوطني”.
وقالت النقابة يف بيان أنه “منذ بداية جائحة
كوفي�د -19أظه�ر الوس�ط اإلعالمي نضجا
كبريا يف التعامل مع هذا املستجد االستثنائي،
واتض�ح انخراط�ه من�ذ البداي�ة ،س�واء
كصحافي�ني أفراد ،أو كمؤسس�ات إعالمية،
أو كمنظم�ات مهني�ة ،يف الصفوف األمامية
ملواجه�ة ه�ذا الع�دو الخف�ي ،بل وس�جلت
مبادرات تطوعية من قبل مؤسسات إعالمية
كمساهمة منها يف الجهد املادي ملواجهة هذا
الوضع وذلك عرب تربع�ات يف الصندوق الذي
أحدث من قبل عاهل البالد”.
وخ�رج املئ�ات م�ن الصحافيني للش�وارع
واملستش�فيات واألحي�اء واألس�واق للقيام
بواجبه�م املهن�ي دون اك�راث لألخط�ار
املحدق�ة ،إيمانا منه�م أن واجبهم الصحايف
يتعارض ووض�ع العزل الصح�ي ،وتم بعث
إشارات مطمئنة من قبل عدد من املؤسسات
اإلعالمي�ة الت�ي وف�رت الظ�روف املالئم�ة
لحماية الصحافيني ،وفق النقابة.
وطلبت الحكومة املغربية ،يف مارس املايض،
م�ن مالك�ي الصح�ف التوق�ف ع�ن إصدار
النس�خ الورقي�ة حت�ى إش�عار آخ�ر ،وذلك
يف إط�ار حالة الط�وارئ الصحي�ة املعلنة يف
املغ�رب وتفعيال لإلج�راءات املتخذة من أجل
مواجهة انتش�ار فايروس كورونا املستجد.
ودعت جميع املؤسس�ات الصحافية املعنية
االس�تمرار يف توفري خدم�ة إعالمية يف صيغ
بديل�ة يف الظ�روف الحالي�ة واملس�اهمة إىل
جان�ب باق�ي مكون�ات اإلع�الم الوطن�ي يف
جهود اإلخبار والتوعية.
إج�راءات حكومي�ة ت�م اتخاذه�ا لصال�ح
املؤسس�ات عامة ومنه�ا الصحافية تخفف
من األعباء لعدم فصل املوظفني
وقالت النقابة“ ،بالرغم من مرور وقت قصري
ع�ى بداي�ة الع�زل الصحي وتوقي�ف توزيع
الصحاف�ة الورقي�ة بش�كل إرادي وتحولها
لإلصدار الرقمي ،خرجت بعض املؤسس�ات
اإلعالمي�ة لت�رع يف تكس�ري ه�ذا التالح�م
ب�ني العامل�ني والصحافي�ني ومؤسس�اتهم
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اإلعالمي�ة ،ع�رب رس�ائل داخلية ته�وّل من
وضعية املؤسسات املعنية ،وتتوجه مبارشة
أو بالتلمي�ح للصحافيني ملبارشة التخيل عن
حقوقهم ومكتسباتهم ،دون اجتهاد يذكر يف
تدبريها بشكل تشاركي وتالحم داخيل”.
واعت�ربت النقابة أن “الروع يف اس�تهداف
حق�وق العامل�ني والصحافي�ني وه�م يف
الخط�وط األمامية ملواجهة ه�ذه الجائحة،
س�لوك يفتق�د للح�س الوطن�ي ،ويعترب يف
بعض املؤسس�ات خرق�ا للقان�ون وترويعا
للصحافي�ني من خ�الل إجبارهم عى توقيع
التزام�ات التخ�يل ع�ن مكتس�باتهم ،وبعث
س�عاة خاص�ون لتبلي�غ ه�ذه الوثائق غري
القانوني�ة للصحافيني الذين يش�تغلون عن
بعد لتوقيعها”.
ونوه�ت أنه�ا “وه�ي تتابع ه�ذا الترسع يف
تدبري وضع يحتاج لحوار تشاركي كما ينص
عى ذلك القان�ون يف عدد من البنود املرتبطة
بمثل هذه الجائحة ،يذكر بالقرارات التي تم
اتخاذه�ا لصالح املؤسس�ات ،والتي تخفف
كثريا من األعباء ،وال تقود لهذا الترسع”.
كم�ا أن املؤسس�ات الرس�مية الت�ي ترف
ع�ى القط�اع ه�ي املس�ؤولة ع�ن بح�ث
مختل�ف الخط�وات والخي�ارات الت�ي تقود
عمليا لتوافقات ال تمنح للمؤسس�ات حرية
التعس�ف ض�د الصحافي�ني يف مث�ل ه�ذه
الظروف التي ينش�غلون فيها بأداء واجبهم
املهن�ي الوطني.وأك�دت النقاب�ة ع�ى أن
بعض املؤسس�ات التي اختارت هذا التوقيت
للتخلص م�ن الصحافيني والعاملني وهو ما
كانت تمارس�ه قبل اندالع األزم�ة الصحية،
تم�ارس س�لوكا غ�ري قانون�ي غ�ري م�ربر،
ويتطلب ردا حازما عى استغالل هذه األزمة
لتصعيد سلوك يستهدف تصفية الصحافيني
بشكل تعسفي.وطالبت النقابة رشكاءها يف
الفدرالية املغربية لنارشي الصحف باملغرب،
واملجلس الوطني للصحافة ،ب�”تفعيل فوري
آللية تدب�ري األزم�ة الحالي�ة لتصحيح هذه
األوض�اع التي فاج�أت الصحافيني يف بعض
املؤسسات ،مع تثمينها للسلوك الشهم لعدد
من املؤسس�ات التي تنش�غل حاليا بالتدبري
املهن�ي لألزم�ة وتواص�ل توف�ري الظ�روف
والحماي�ة املادي�ة واملعنوي�ة للصحافي�ني
والعامل�ني الذين يواجه�ون جائحة ترضب
الوطن من دون رشوط”.

القراء عاجزون عن إنقاذ الصحافة من أزمة كورونا
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وسائل اإلعالم األمريكية تتع ّرض الخنفاض يف اإلعالنات وتضط ّر إىل إقالة العشرات من املوظفني

واشنطن /متابعة الزوراء:
تعت�رب قص�ة فاي�روس كورون�ا
أك�رب قصة عى م�دار جيل بأكمله،
اجتذبت أعدادا قياس�ية من القراء
ملعظم الصحف واملواقع اإلخبارية.
ومع ذلك ،يحذر خرباء الصناعة من
أن الفايروس س�يقيض عى املئات
م�ن تل�ك املؤسس�ات ،ما س�ينتج
عنه ترسي�ح الصحافي�ني وإغالق
الصحف.
ويف الواليات املتحدة كان االنخفاض
يف اإلعالنات يسري بوترية متسارعة،
بعد أن ش�ددت ال�ركات إجراءات
اإلنفاق بس�بب التأث�ري االقتصادي
للفاي�روس .وبالنس�بة إىل صناعة
الصحافة ،كان التأثري شبه فوري.
وال يعني ذل�ك أن األمر يقترص عى
الصحافة األمريكية ،إذ ينسحب هذا
الواقع عى ش�تى أنحاء العالم ،بما
فيه الصحافة العربية التي توقفت
أغلبها عن إصدار النس�خ املطبوعة
واكتفت بالنسخ اإللكرونية.
وربم�ا تش�عر الصحاف�ة العربي�ة
ببع�ض العزاء عند النظ�ر إىل واقع
الصحاف�ة يف الوالي�ات املتحدة ذات
التاري�خ العري�ق والتي تس�تقطب
جمهورا واس�عا ،لكنها ال تستطيع
الرهان عى تخطي هذه األزمة رغم
تقدير القراء لعملها.
وتعرضت وس�ائل اإلعالم األمريكية
النخف�اض هائ�ل يف اإلعالن�ات
الناتج�ة ع�ن اإلغ�الق االقتصادي،
واضط�رت إىل إقال�ة الع�رات من
املوظف�ني .كم�ا توقف�ت بع�ض
الصح�ف ع�ن الطباع�ة الورقي�ة،
والتزم�ت بالجان�ب الرقم�ي فقط
لتقع فريس�ة ألهواء املعلنني .وقال
ب�ول ت�اش ،رئيس مجل�س اإلدارة
واملدير التنفيذي لصحيفة التايمز،
إن�ه يأمل يف اس�تعادة نم�ط العمل
الطبيعي يف املس�تقبل ،وهي رسالة
رددتها العديد من وكاالت األنباء.
املؤسسات اإلعالمية تأمل أن ترفع
ه�ذه األزم�ة الوع�ي ل�دى الن�اس
واالس�تعداد لدف�ع ثم�ن األخب�ار

ورشائها
وم�ع ذلك ،ال يتيق�ن بعض الخرباء
م�ن أن العديد من األماكن س�تعود
إىل طبيعتها عى اإلطالق.
ويق�ول بين�ي أبرناث�ي ،رئي�س
مؤسسة “نايت” يف مجال الصحافة
واقتصاديات الوس�ائط الرقمية يف
جامع�ة ن�ورث كارولين�ا“ ،أعتقد
أن�ه س�تكون هن�اك املئ�ات وليس
الع�رات م�ن عملي�ات اإلغالق”.
وق�ال أبرناث�ي “م�ن املحتم�ل أن
تواج�ه املؤسس�ات الصغرية ركودا
يص�ل إىل ح�د االنق�راض تمام�ا،
وكذل�ك س�تفعل تل�ك التي تش�كل
جزءا من السالسل الضخمة”.
وحتى قبل جائحة الفايروس ،كانت
الصناع�ة يف وض�ع غ�ري مس�تقر،
حيث كانت املنافذ اإلخبارية األصغر
عى مستوى املدينة أو عى مستوى
الوالي�ة ضعيف�ة للغاي�ة .وأُغلقت
ح�وايل  1800صحيف�ة ب�ني عامي
 2004و ،2018حي�ث انخف�ض
ع�دد األش�خاص الذي�ن يش�رون
اإلص�دارات املطبوع�ة .ويف الوق�ت
الذي حاولت فيه صناعة الصحافة
التكي�ف م�ع العال�م الرقم�ي،
قام�ت غوغ�ل وفيس�بوك بالتهام

اإلعالنات الرقمية التي بالكاد تبقي
املؤسسات اإلخبارية نشطة.
وقال كني دكت�ور ،املحلل اإلعالمي
يف مؤسسة “نيوزونوميكس” ،الذي
يق�دم املش�ورة للمنظمات بش�أن
االنتقال إىل وسائل اإلعالم الرقمية،
“لم تك�ن صناع�ة الصحافة قوية
بم�ا يكف�ي حت�ى قب�ل انتش�ار
فاي�روس كورون�ا .لكنه�ا كان�ت
صناع�ة ضعيف�ة وكان�ت تعم�ل
بالفع�ل بمس�توى مت�دن ،حي�ث
فقدت العائ�دات يف نطاق  5إىل 10
يف املئ�ة يف ع�ام  ،2019يف ظ�ل هذا
االقتصاد العظيم”.
وق�ال دكت�ور إن الصح�ف تخرس
حاليا  30إىل  60يف املئة من اإلعالنات
بس�بب فاي�روس كورون�ا ،وه�ي
خسارة يف اإليرادات ترضب صناعة
“تتمتع بالقليل من املرونة”.
ومع ذلك ،ومع خفض عدد املوظفني
وتقليص تمويل اإلعالن�ات ،أبلغت
املنظمات اإلخبارية يف جميع أنحاء
البالد ع�ن ارتف�اع يف ع�دد القراء.
وق�ال دكت�ور “إن أع�داد الق�راء
زادت إىل الضع�ف بس�بب فايروس
كورونا وهناك تس�جيالت قياسية
للقن�وات التلفزيوني�ة اإلخبارية”.

أزمة خانقة
وق�ال دكت�ور “ألس�باب واضحة،
وبالنظ�ر إىل أن الن�اس يبق�ون يف
املنزل فهم يشعرون بالخوف إىل حد
املوت ،لذلك فهم يحاولون اكتشاف
يشء لم يس�بق ألحد منا أن عاش�ه
من قبل”.
ويعد فايروس كورونا قصة عاملية،
بالرغ�م من أنها تتخذ طابعا محليا
أيضا .حيث يرغب الناس يف معرفة
ع�دد الحاالت التي ت�م اإلبالغ عنها
يف جواره�م ،وم�ا قد تك�ون أحدث
نصيحة صحية.
ويف الوقت الذي تكافح فيه صناعة
الصحافة ،قفزت مؤسسات إعالمية
كب�رية لالس�تحواذ ع�ى الصح�ف
املحلية ،مم�ا أدى إىل ترسيح املئات
م�ن الصحافي�ني يف ه�ذه العملية.
كما أن الصحف الت�ي تملكها هذه
املجموعات الكب�رية معرضة لتأثري
فايروس كورونا ،ويف بعض الحاالت
ربما أكثر من ذلك.
حيث فق�دت مؤسس�ة “غانيت”،
وهي أك�رب مالك للصحف املحلية يف
الواليات املتحدة ،نس�بة  94يف املئة
م�ن قيمتها منذ أغس�طس ،2019
وجاء الكثري من هذه الخسارة منذ

منتصف فرباير .وقالت الركة إنها
ستستغل املوظفني يف معظم غرف
األخبار الخاصة بها ملدة أسبوع كل
ش�هر ،يف ما وصفته إحدى نقابات
الصحف بأنه عملية خفض األجور
بنس�بة  25يف املئ�ة .وق�د أمض�ت
مؤسس�ة “ألدن غلوبال كابيتال”،
التي تمتلك أكث�ر من  50صحيفة،
س�نوات يف رشاء املؤسس�ات
اإلخباري�ة ،ثم قامت بخفض أعداد
املوظفني إىل مس�تويات مستدامة.
ونفذت املنظم�ة املزيد من عمليات
الترسي�ح أثن�اء تف�ي فاي�روس
كورون�ا ،بم�ا يف ذل�ك يف صحيف�ة
“دنف�ر بوس�ت” ،حي�ث تقلص�ت
غرفة األخبار بالفعل بنس�بة  70يف
املئة يف السنوات األخرية.
وأعلن�ت رشك�ة “يل إنربراي�زز”،
الت�ي تمتل�ك صحف�ا يف  25والي�ة،
ع�ن تخفيضات ش�املة يف األجور،
وقال�ت إنها سرس�ل موظفيها يف
إج�ازات .وإذا كان�ت هن�اك نقطة
مضيئ�ة واحدة ،فهي أنه يجب عى
الن�اس أخ�ريا إدراك الحالة األليمة
التي تمر بها صناعة الصحافة.
حيث يف عام  ،2019وجدت دراس�ة
أجرته�ا مؤسس�ة “بي�و” أن 71
يف املئ�ة م�ن الن�اس يعتق�دون أن
مؤسس�ات األخب�ار املحلي�ة تعمل
بش�كل جيد من الناحية املالية .ويف
الوقت نفس�ه ،وجدت “بيو” أن 14
يف املئة فقط قد أنفقوا املال لدعم أي
مصدر أخبار محيل يف العام املايض.
وق�ال رئي�س مؤسس�ة “ناي�ت”،
“يمكننا أن نأم�ل يف أن هذه األزمة
س�رفع الوع�ي واالس�تعداد لدفع
ثمن األخبار ورشائها.
كما نأمل أيضا يف أن األزمة س�تعيد
التفكري بطرق جديدة للدفع مقابل
الحص�ول ع�ى األخبار ،س�واء من
خالل أموال الرضائب ،أو من خالل
زيادة الصحف للرس�وم التي كانت
تحصلها من القراء يف املايض ،وذلك
بس�بب انهي�ار نم�وذج الربح الذي
دعم األخبار”.

منظمات دولية تدعو احلكومات إىل اإلفراج عن الصحافيني السجناء وسط انتشار كورونا
بغداد /متابعة الزوراء:
وجهت منظمات دولية معني�ة باإلعالم وحرية الصحافة
وحق�وق اإلنس�ان رس�الة إىل الحكومات ح�ول العالم إىل
اإلفراج عن كافة الصحافيني السجناء وسط هذا االنتشار
الكاسح لجائحة كوفيد – .19
ونرت لجنة حماية الصحافيني رسالة مفتوحة إىل قادة
العال�م تحثهم عى اإلف�راج فورا ً عن جمي�ع الصحافيني
املحتجزي�ن بس�بب عملهم .ونظ�را ً إىل أن ع�ددا ً كبريا ً من
الصحافيني الس�جناء محتج�زون يف مختلف بلدان القارة
األفريقي�ة ،كررت أكثر من ثمان�ني منظمة هذه الدعوة يف
هذا الوقت العصيب عى الصحة العامة.
وبحس�ب أح�دث إحص�اء س�نوي أجرت�ه لجن�ة حماية
الصحافيني يف ديسمرب  ،2019كان يوجد  73صحافيا ً عى

األقل خلف القضبان يف أفريقيا.
وحت�ى نهاية م�ارس ،أُفرج عن  11صحافي�ا ً يف عدة دول
أفريقية ،حسب استقصاء لجنة حماية الصحافيني .ولكن
يف املقاب�لُ ،
احتجز ما ال يقل عن س�تة صحافيني وعاملني
يف اإلعالم.
وتن�ص امل�ادة  16من امليث�اق األفريقي لحقوق اإلنس�ان
والش�عوب عى أن “لكل ش�خص الح�ق يف التمتع بأفضل
حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها” .وقد تم
توس�يع نطاق هذه الحقوق لتشمل الس�جناء واملعتقلني
عندما تبنت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنس�ان والشعوب
قرارا ً بشأن السجون يف أفريقيا سنة .1995
وبحس�ب منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ،ف�إن “األش�خاص
املحرومني من حريتهم ،وأولئك الذين يعيشون أو يعملون

يف بيئات مقفلة يف محيطهم املبارش ،من املرجح أن يكونوا
أكثر عرضة لإلصابة بم�رض كوفيد –  19مقارنة بعموم
الناس”.
وبالنس�بة إىل الصحافي�ني الس�جناء يف البل�دان املتأث�رة
بالفاي�روس ،بات�ت الحري�ة اآلن مس�ألة حي�اة أو موت.
وال يملك الصحافيون الس�جناء أي س�يطرة عى األوضاع
املحيطة بهم ،وال يمكنهم أن يقرروا عزل أنفسهم ،وغالبا ً
ما يُحرمون من الرعاية الطبية الرضورية.
وقالت املنظمات املوقعة عى الرس�الة إن الكثري من هؤالء
الصحافي�ني محتج�زون لف�رات طويل�ة دون محاكمة
ويعان�ون م�ن اعت�الل يف الصحة تزي�ده س�وءا ً الظروف
الصحي�ة الكامن�ة واالكتظ�اظ الزائ�د يف الس�جن حي�ث
التقطوا عدوى املالريا والسل وغريهما من األمراض.

العزل الصحي يصالح التونسيين على اإلعالم الرسمي

التونسيون يعودون إىل متابعة إعالمهم العمومي والتلفزيون الرمسي يتصدر املشاهدة منذ 2011

آمنة جربان
صحفية تونسية
ّ
احت�ل التلفزيون الرس�مي التون�ي صدارة
الرتي�ب يف نس�ب املش�اهدة ،رغم املنافس�ة
الرسة مع القنوات الخاصة التي ركزت عى
الربامج الحوارية ملناقشة وباء كورونا وأخرى
كوميدية باتت مس�تهلكة يف نظ�ر الكثري من
املتابعني.
وحس�ب نتائج استطالع اآلراء لركة سيغما
كونس�اي األخرية ،حقق التلفزيون الرسمي،
يف األيام األخ�رية ،بقناتيها األوىل والثانية أعى
نسب املشاهدة يف أوقات الذروة.
واحتلت النرة الرئيسية بالتلفزيون الوطني
الص�دارة بنس�بة تج�اوزت ال�� 60يف املئ�ة
لتبل�غ ذروتها ،أي أعى نس�ب مش�اهدة منذ
س�نة  .2011وبلغ عدد مش�اهديها  3مليون
و 257ألف متابع ،بينم�ا كانت املرتبة الثانية
للمسلس�ل التون�ي “الليايل البي�ض” والذي
يب�ث ع�ى القن�اة الوطني�ة الثاني�ة ويتابعه
حوايل مليون و 699ألف مشاهد ،بينما احتلت
سلسلة “شوفيل حل” املرتبة الثالثة ،بمتابعة
قرابة مليون و 436ألف مشاهد.

ويقول متابعون أن استعانة التلفزيون بأعمال
درامية قديمة تم إنتاجها قبل س�نوات طويلة
مثل العملني الدراميني “شوفيل حل” و”الليايل
البيض” اللذين أنتجا قبل نحو  15سنة وكذلك
مسلسل “العاصفة” الذي عرض قبل  27سنة،
قد أس�همت يف ه�ذا النج�اح الجماهريي ،كما
جذب�ت الربام�ج الصحية الت�ي تقدمها وجوه
إعالمية معروفة انتباه املشاهد.
ويفرس متابعون عودة التونس�يني إىل متابعة
إعالمه�م العموم�ي بغي�اب البدائل ووس�ائل
الرفي�ه يف ف�رة الع�زل الصح�ي م�ن جهة،
وملا يحظى ب�ه التلفزيون الرس�مي واألعمال
الدرامية الفني�ة القديمة من ش�عبية لديهم.
وهو ما يفرس العودة إىل متابعة أعمال س�بق
وأن تكرر بثها مرات عديدة .وأبدى التونسيون
تفاعال مع هذه األعمال عى وس�ائل التواصل
االجتماعي ،وكانت ردود الفعل مرحبة بفكرة
عرضه�ا م�ن جدي�د خاص�ة يف ف�رة الع�زل
الصحي.
وتعتق�د الفنانة التونس�ية عزي�زة بولبيار أن
ه�ذه الظاهرة مؤقتة فرضه�ا العزل الصحي
وإلزامي�ة تطبيقه .وتتابع بولبيار ل�”العرب”
هناك حال�ة ضجر ،وهو ما يفرس اإلقبال عى
األعمال القديمة”.
والحظ�ت أنه من�ذ بداي�ة الع�زل الصحي تم
ع�رض ه�ذه األعم�ال والركيز عليه�ا .وعى
س�بيل املثال عرضت مرسحية قديمة لها بثت
ألول مرة عام .1977
وترى بولبيار أن املسلس�الت القديمة وس�يلة
للرفيه يف فرة العزل .وهي تستقطب رشيحة
ّ
يفضل
عمري�ة بعينها وهم كبار الس�ن ،فيما
الش�باب تمضي�ة أوقاته�م يف الدردش�ة عى
وسائل التواصل االجتماعي ،حسب تعبريها.
ويع�زو البع�ض اآلخر املصالحة م�ع اإلعالم
العموم�ي إىل ضع�ف اإلنتاج الفن�ي يف البالد،

وهي أزمة تتعمق مع أزمة كورونا يف ظل لجوء
وزارة الثقاف�ة التونس�ية إىل إيق�اف تصوي�ر
املسلس�الت املقرح�ة للموس�م الرمضان�ي
املرتقب.
من جهته ،يق ّر وسام املختار الصحايف التوني
املختص يف الش�أن الثقايف بوجود حنني يشعر
به التونس�يون تجاه الدرام�ا القديمة .إال أنه
يش�ري إىل ضعف اإلنتاج والبدائل ملا س�يقدمه
التلفزيون للمشاهد.
ويضي�ف املختار يف ترصيح خصن�ا به إىل أنه
“إذا تواص�ل هذا الظرف الصح�ي الطارئ لن
يكون هناك إنتاج يف شهر رمضان”.
ويف أعقاب أزم�ة كورونا قررت وزارة الثقافة

التونسية تعليق منح رخص التصوير الصادرة
عنه�ا .ودعت ال�وزارة كاف�ة رشكات اإلنتاج
الس�معي البرصي التي بص�دد تنفيذ األعمال
الس�ينمائية واملسلس�الت إىل رضورة التقيّ�د
باإلجراءات الوقائية والتزام بالعزل الصحي.
ّ
ويب�ني املخت�ار أن الع�ودة إىل متابعة األعمال
القديم�ة مثل مسلس�ل “ش�وفيل ح�ل” الذي
يحظ�ى بنس�بة مش�اهدة عالي�ة ألنه�ا من
“األعم�ال الجيدة والناجح�ة لذلك تعيد فرض
نفس�ها من جدي�د” .ويلف�ت إىل “أنها فرصة
مناس�بة للجيل الجديد الكتشاف هذه األعمال
واالستمتاع بمتابعة الرصيد الفني للتلفزيون
الوطني”.

وكانت تغطية أزمة كورونا مساحة للمنافسة
بني اإلعالم العمومي والخاص يف تونس .ويرى
صحافيون أن تغطية األزمة لم تكن موفقة يف
القنوات الخاصة حيث لم تنجح يف بث الطمأنة
لدى املتلق�ي .كما اتهمها البعض باس�تغالل
األزمة لخدمة أجندة أطراف سياسية بعينها.
ويق�ول املختار “كلمة كورونا صارت مزعجة
حي�ث ركز عليها اإلعالم الخاص بش�كل كبري
فيما املش�اهد يبحث ع�ن يشء مختلف تبعده
ع�ن األزم�ة ،ووجد ذل�ك يف األعم�ال الدرامية
والربامج التي عرضها التلفزيون الوطني”.
ويتواف�ق ه�ذا الرأي م�ع وجهة نظ�ر الناقد
الس�ينمائي التوني خمي�س الخياطي ،الذي

يف�رس اإلقبال ع�ى الربام�ج واألعم�ال التي
تش�غل مس�احة التلفزيون الوطني ،إىل رغبة
املش�اهد يف االبتعاد عن أخبار كورونا املقلقة
وأخبار الوفيات املفزعة.
ويق�ول الخياطي“ ،باعتقادي أن كل إنس�ان
عندم�ا يج�د نفس�ه أم�ام مس�تقبل ضبابي
ّ
ويح�ن إليه،
يلتج�ئ للم�ايض ال�ذي يعرف�ه
إضاف�ة إىل أن اإلنتاجات التلفزيونية ضئيلة يف
املشهد التوني ،ويف األغلب يتم انتظار املوسم
الرمضاني”.
ويستنتج أن بث املسلس�الت القديمة يطمنئ
املش�اهد عى واقعه يف الوقت ال�ذي تتهم فيه
مسلس�الت القط�اع الخ�اص بكونه�ا غ�ري
محبوب�ة وله�ا تج�اوزات أخالقي�ة ،وهو ما
يرفض�ه الخياطي ال�ذي يش�ري إىل دور هيئة
املستقلة لإلعالم السمعي والبرصي يف مراقبة
األعمال الدرامية.
وحس�ب الخياطي فإن التلفزيون من مهامه
الرفيه ،ويرى أن العودة إىل مسلسالت القطاع
العام أم�ر طبيعي يف ظل توقف اإلنتاج نتيجة
حال�ة الط�وارئ الصحي�ة ،وم�ن البديهي أن
يكون هناك إقبال كبري عى التلفزيون الوطني
يف أيام العزل الصحي.
وأع�ادت أزمة وباء كورون�ا الربامج الصحية
إىل دائ�رة الض�وء .ويالح�ظ املتابع�ون أن
برنامج مثل “العيادة التلفزيونية ” الذي يبثه
التلفزي�ون الوطن�ي من�ذ س�نوات ،وارتفعت
نس�بة متابعته وب�ات من أه�م الربامج التي
تع�رض ع�ى الشاش�ات التونس�ية ،فيما لم
ينجح هذا الربنامج يف تحقيق نسب مشاهدة
كبرية يف السابق.
ويس�تنج الصح�ايف التون�ي وس�ام املختار
بالقول “الحدث العاملي الذي يعيش�ه اإلنسان
الي�وم هو أزمة كورونا ومن الطبيعي أن تعود
الربامج الصحية بقوة إىل املشهد”.

9

آراء
االحد  12 -نيسان 2020

www.alzawraapaper.com

العامل يف عنق «كورونا»

د .آمال موسى
شاعرة وكاتبة تونسية
رغم تتايل األيام واألسابيع منذ تاريخ
ظهور فريوس «كورونا»؛ فإن العالم ما
زال يقاوم وهو يف حالة ذهول مكتومة
الصوت وخرساء الصدمة .ال يشء غري
أخبار الحرب بني اإلنسانية الرّاهنة
وفريوس «كورونا» يهيمن عىل كل
املحادثات ووسائل اإلعالم وشبكات
التواصل االجتماعي .الجميع ،من دون
استثناء ،وجّ ه بوصلته نحو أخطر
مواجهة يف العهد الحديث ،فأصبحت
ً
ُّ
ثانوية وشب َه
كل التوترات والرصاعات
منسيّة .والسبب بسيط جداً؛ ألن األمر
ً
حياة أو موتاً.
َغ َدا
يف الحقيقة أثار هذا الفريوس فضويل
لتقليب بعض صفحات التاريخ وقراءة ما
تيرس من املقاالت التي حملت إمضاءات
ّ
ومختصني يف الحضارة .وأظن
مؤرّخني
أن محاولة فهم ما يجري واملصائر
املنتظرة تستلزم وجوبا ً قراءة التاريخ
وانفتاح القنوات التلفزيونية ووسائل
اإلعالم بشكل عام عىل املؤرخني الذين
يمكن تصنيفهم يف املرتبة الثانية بعد
األطباء يف اللحظة الراهنة من حيث
الحاجة إىل خطابهم ومعرفتهم .أما
علماء االجتماع فالحاجة إليهم تكون
بعد األزمة وبعد أن تختمر املالحظات
وتقطع عملية الفهم شوطا ً يسمح
بإنتاج فكري سوسيولوجي ،يحفر يف
الظواهر االجتماعية ذات الصلة بالحرب
عىل «كورونا»؛ سواء من ناحية األسباب؛
والوظائف ،ومن جهة التفاعالت أيضا ً
وما أنتجته من سلوك.
ما يعيشه العالم اآلن يحتاج إىل معرفة
املؤرّخني ليرسدوا لنا أخبار األوبئة،
خصوصا ً الدينامية والتغريات التي
ّ
شكلت
ُتحدثها األوبئة وجوباً ،والتي
نقاط اشرتاك بني األوبئة التي عرفتها
املجتمعات السابقة ،مما يجعل منها
قوانني خاصة بظواهر األوبئة.
وإذا ما عدنا إىل العالمة ابن خلدون ،فقد
تناول الطاعون الذي أودى بحياة نحو
نصف البرشية يف منتصف القرن الرابع
عرشَ ،
وعرَفت مرحلة ما بعد الطاعون،
الذي يصفه ابن خلدون بـ«الجارف»،
ً
قطيعة يف مستوى أشكال كسب الرزق
والتفكري مع مرحلة ما قبل الطاعون.
ويكاد يجمع املؤرخون والباحثون
يف الحضارة عىل أن األوبئة واملجاعة
ظاهرتان متالزمتان ،كما ّ
عب عن ذلك
املؤرخ التونيس الهادي التيمومي الذي
وصف جائحة «كورونا» بأنها ثاني
جائحة عاملية.
يمكن القول بكثري من الحذر إن خسائر
األرواح؛ التي تظل دائما ً فادحة مهما كان
العدد ضئيالً ،لن تكون بالح ّدة نفسها
للخسائر التي عرفها العالم يف منتصف
القرن الرابع عرش وأودت بنحو نصف
البرشية .ذلك أن تمكنه من أن يكون أرسع
من حيث رسعة االنتشار يف العالم يعود
إىل تطور وسائل النقل التي حوّلت العالم
إىل قرية وس ّهلت انتشار الفريوس ،ولكن
يف الوقت نفسه هذه الرسعة ساعدتنا يف
االنتباه واالستنفار رغم تعقيدات هذه
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الحرب وغموض العدو وعدم القدرة عىل
السيطرة عليه باملعنى العلمي.
ويتمثل القانون الذي رددته كتب التاريخ،
التي جاء فيها ذكر وتفاصيل األوبئة ،يف
تالزم ظاهرتي األوبئة واملجاعة .ويف
اعتقادنا أن هذا القانون؛ بحكم تكرار
مسألة التالزم هذه مما يفيد بعضوية
العالقة بني الظاهرتني ،يحتاج منا إىل
انتباه مخصوص جداً .فإذا كان من باب
الترسع غري املحمود أن نتناول حاليا ً
صورة العالم بعد فريوس «كورونا» يف
بعض األبعاد الرئيسية؛ فإن إثارة مسألة
الوضع االقتصادي للشعوب إذا ما طالت
الحرب ضد الوباء وبعده ،تبدو لنا من
املواضيع التي ال بد من االنتباه إليها،
ألنها ال تقل كارثية وصدمة عن الوباء
ذاته.
وحتى لو توخينا نبة إيجابية وحاولنا
ّ
ّ
األقل
وتخري
القفز عىل كلمات معينة
وجيعة ،فإنه يمكن االستعاضة عن
الحديث عن املجاعة بآخر ّ
أقل وحشية،
وهو الحديث عن الفقر الذي حافظ عىل
أُلفة بينه وبني العصور كافة تقريباً.
فتاريخيا ً كانت املجاعة أقىس تمظهرات
الفقر ،يف حني ّأنه يف الوقت الرّاهن الفقر
املدقع هو أكثر درجات الفقر..
فكل يشء قابل للنقاش؛ باستثناء تدهور
الوضع االقتصادي العاملي وازدياد نسبة
الفقراء ،رغم أن عددهم لم يكن بسيطا ً
قبل الوباء؛ إذ بلغ أكثر من مليار فقري يف
العالم؛ نصفهم من األطفال ،حسب أرقام
األمم املتحدة والبنوك الدولية .ذلك أن
الحجر الصحي الذي أجب الشعوب عىل
البقاء يف البيوت قد ّ
عطل عجلة االقتصاد،
وقامت رشكات عدة من القطاع الخاص
إىل حد اآلن بترسيح موظفني وعمال،
مما يعني أن عدد العاطلني عن العمل
سيتضاعف والفقر سيزداد ،ناهيك بأن
التكلفة املادية للحرب عىل «كورونا» ال
أحد يستطيع تقديرها .بمعنى آخر؛ أننا
ال نستطيع أن نتكهن بما سيتغري حقا ً
بعد النجاح يف القضاء عىل الوباء ،إال
فيما يخص البعد االقتصادي ،من دون
أن يفوتنا تأثري التغريات االقتصادية عىل
األبعاد النفسية والقيمية.
وبنا ًء عليه؛ يمكن االستنتاج مبدئياً،
وبالنظر إىل ما نالحظه من رهان
الشعوب عىل القطاع العمومي يف
مواجهة فريوس «كورونا» وتحديدا ً
قطاع الصحة ،بأن الدولة التي انسحبت
إىل الخلف لترتك املجال فسيحا ً للقطاع
الخاص سرتاجع انسحابها ،ولن تقبل
التوغل يف َ
ّ
الشعوب مستقبالً
ْص َ
الخو َ
صة
يف القطاعات الحساسة؛ إذ إن الدولة تظل
بشخصيتها املعنوية املسؤولة يف فرتات
األزمات ،ودرس «كورونا» سيعيد النظر
يف وظيفة الدولة ويف إعادة توزيع األدوار
بينها وبني رؤوس األموال الخاصة .أما
الدول التي بدأت تقلم أظافر كل ما هو
عمومي وتطرحه للخوصصة رغم رفض
النقابات والهياكل األهلية تسليم لقمة
عيش وصحة املواطنني وعقولهم للقطاع
الخاص ،فإنها بعد هذه األزمة لن تجد
شجاعة تنفيذ قراراتها ،وإذا وجدتها،
فإن املقاومة لن تكون سهلة ،خصوصا ً
أن القطاعات الخاصة انهمكت يف حساب
خسائرها بسبب الفريوس ولم تنخرط
يف دور يؤهلها للدفاع عن مصداقيتها
وأحقية التعويل عليها يف األزمات.
لن تغتال تداعيات «كورونا» الرأسمالية،
ولكن ستجبها عىل ارتداء بعض مالبس
االشرتاكية لتستمر عىل نحو تنخفض
فيه وحشيتها لصالح ما سيتمخض عما
ستخلفه «كورونا» من أوجاع وحدها
ُتحدد مقدار العودة إىل اإلنسانية.

من بالغات احلروب
خالد القشطيين
صحفي وكاتب ومؤلّف عراق ّي

كثريا ً مـا تمخضت الحـروب عن
أمثـال وأشـعار وأقـوال ُخلّدت يف
ضمائر الشـعوب .من ذلك القول:
«مثلمـا فعـل نـريون برومـا»،
يف اإلشـارة إىل الحاكـم املسـتب ّد
واملسـتهرت الـذي ال يبايل بشـقاء
شـعبه .ويشـري القـول إىل إحراق
نـريون رومـا َ
وت َفرُّجـه وضحكه
عىل ذلـك املشـهد .ومـن الرومان
أيضا ً جاء القـول« :جئت ،فرأيت،

فاسـتوليت»؛ (فينـي  -فيـدي -
فيـي» ،وهـي كلمـات يوليوس
قيرص بعد اسـتيالئه عىل منطقة
الراين الخصبة والغنية من أملانيا.
والواقـع أن كلمات كثـرية ُخلّدت
يف الـرتاث الغربي والعاملي من هذا
اإلمباطور .ومنهـا القول« :حتى
أنت يا بروتـس» ،وذلك أن أرشاف
رومـا تآمـروا عـىل قتلـه بشـكل
جماعـي ،وكان آخرهـم بروتس؛
الصديـق الحميـم للقيـرص الذي
طعنـه الطعنة األخرية التي قضت
عليه ،ولكنه قبل أن يسـقط ميتاً،
التفـت إىل صديقـه الحميم وقال:
«حتى أنت يا بروتس» ،فأرسـلها
مثالً عىل خيانة األصدقاء.
ً
ومن هـذه الفصيلة أيضـا جاءنا
القول الشائع« :البحر من ورائكم
والعـدو مـن أمامكم» ،إشـارة إىل
حالـة االنحصار وانعـدام الخيار.
وهـي طبعـا ً الكلمات التـي قالها

طارق بن زياد لجيوش املسـلمني
بعـد العبـور إىل إسـبانيا وقيامـه
بحـرق سـفنهم .هنـاك أيضـا ً
كلمـة «وا معتصمـاه!» املعروفة
عنـد العـرب ،وهـي الكلمـة التي
اسـتعرناها من تلك املرأة العربية
التـي اسـتباحها الـروم عنـد
اسـتيالئهم عـىل مدينـة عمورية
فاستغاثت بالخليفة املعتصم« :وا
معتصمـاه!» ،فقال لهـا الضابط
الرومـي سـاخراً« :فلينجـدك
الخليفـة بخيولـه الشـهباء».
سـمع املعتصم بالواقعـة فجيّش
جيشـا ً كله عىل الخيول الشـهباء
ّ
وسـريه إىل عموريـة وانتقم لتلك
املـرأة املسـلمة .وأيـن مـن ذلـك
رصاخ الفلسـطينيات كل يوم «وا
معتصماه!».
ومـن األقوال الشـائعة بيننا« :بعد
خـراب البرصة» .وهـو قول يرجع
أيضا ً إىل عهد العباسـيني ،ولكن يف

أيام تدهورهم ،كما ّ
يدل املثل .وتعود
حكايته إىل ثـورة الزنج الذين جاء
بهم العباسـيون مـن أفريقيا لكي
يعملوا يف زراعة جنوب العراق عىل
نحو ما فعل اإلنجليز عندما جاءوا
بالسـود إىل أمريكا السـتعمالهم يف
زراعـة السـكر والقطـن .ولقوا يف
كلتـا الحالتني أسـوأ معاملة حتى
نفـد صبهـم فتمـردوا يف العـراق
بقيـادة عيل بـن محمـد؛ املعروف
بـ«صاحـب الزنـج» ،واسـتولوا
عـىل البرصة ودمروهـا .وكان وايل
البـرصة قـد بعـث إىل الخليفـة يف
بغداد يطلب النجدة ،ولكن الخليفة
تهاون يف املوضـوع ،وعندما وصل
جيشـه إىل املنطقـة كان الزنج قد
دمروا املدينة؛ فقيل إنه وصل «بعد
خراب البرصة» .وسـار ذلـك مثالً
من األمثال.
ً
طبعـا إىل رذيلة التأخر
يشـري املثل
والتباطؤ والتهاون يف األمورّ .
يعب

اإليطاليـون عن ذلـك بمثل ظريف
يقول« :بني القول والفعلُ ،تستهلك
أزواج كثرية من األحذية!» .وللكاتب
األمريكي إدوارد يونغ قول بليغ من
ذلـك« :املماطلة حرامـي الوقت!».
والكلمات العربية تقول« :ال تؤجل
ّ
ويحذر اإلنجليز
عمل اليوم إىل الغد».
من التسـويف والتأجيل فيقولون:
«(يف يوم من األيام) يعني (وال يوم
من األيام!)» وهي حكمة سـبقهم
فيها شكسـبري يف قوله عىل لسـان
هاملت(« :شيئا ً فشيئاً) يشء يقال
بسهولة».
بيـد أن رذيلـة التسـويف تقابلها
رذيلـة التـرسع .وكان مـن ذلـك
النصيحـة التـي وجّ ههـا الرئيس
األمريكي جيفرسون للقائد جورج
واشـنطن عندمـا كتب لـه يقول:
«التأخري خري من الخطأ» ،وهو ما
يردده أهل األردن عندما يقولون:
«كل تأخرية فيها خرية».

منظمة شنغهاي للتعاون والنظام النقدي الدولي اجلديد :رؤية استشرافية

د .مظهر حممد صاحل
باحث وكاتب اقتصادي ومستشار مالي

يأتي إعادة احياء اتفاق منظمة شـنغهاي
ً
أصـال يف 15
للتعـاون ( SCOالـذي وقـع
حزيـران مـن العـام  ٢001بـني الصـني
وروسـيا وبلدان آسيوية أخرى يبلغ عددها
اليوم ثمانية بلـدان ،بتفعيل اتفاق التعاون
عـىل وفـق التطـورات االقتصاديـة الدولية
ومسـتجداتها ملـا بعد وبـاء كورونـا Post
 ٢0٢0 Coronavirusوالتي تسـعى إىل والدة
نظام تبادل تجاري واستثماري شبه مغلق
ملنطقة اقتصادية كبرية تشكل حوايل ٪50
من سـكان االرض ،تسعى لتشـييد انظمة
مدفوعـات بديلة لتمويـل التجـارة البينية
والفرص االستثمارية األوروآسيوية ،تعتمد
وللمرة األوىل اسـتخدام وسـائل دفع تقوم
عىل الـدور الذي سـتؤديه العمـالت املحلية
داخـل هـذه املجموعـة (الجيواقتصاديـة
أوروآسـيوية واسـعة) .اذ سـتتخذ هـذه
املـرة عمالتها املحلية كبديـل لدور العمالت
ُ
القائمة واملكونـة للنظام
الدوليـة القائـدة
النقدي الـدويل الراهن ألداء دورها يف تمويل
التجارة واالستثمار وبناء انظمة مدفوعات
اخرى مستقلة.
وبالرغم من ذلك ،فإن هذا االتجاه يف تمويل
التجـارة واالسـتثمار وتسـوية املدفوعات
البينية البد مـن ان يؤدي إىل اجراء تحول أو
تبدل اسـايس يف النظام النقدي واملايل الدويل
الراهن رشيطة توافر عوامل اساسية مهمة:

أولهمـا ،االعتماد عىل ما سـتحصده هذه
املجموعة من البلـدان من حصة أو وزن يف
النمو السنوي يف االقتصادي العاملي وأهمية
وزن تلـك الحصة ومـدى تأثريها يف انقالب
معادلـة االقتصاد الدويل .وثانيهما ،كم هي
قيمـة التبـادالت التجاريـة واالسـتثمارية
البينيـة داخـل هـذه الكتلة ونسـبتها من
اجمايل قيمة التجارة واالسـتثمار العامليني
وعىل وفـق حسـابات الجـذب االقتصادي
 gravitiesفيما بينها مقارنة بفرص الربح
والخسـارة يف تجارتها الدوليـة؟ وثالثهما،
هو مدى احتياج هـذه املجموعة أو الكتلة
االقتصاديـة إىل معادل عام مسـتقر للقيم
مستقبال يسمى يف االحوال كافة numeraire
ويعني اختيار سـلعة لتعادل قيمة السـلع
والخدمات املنتجة محليا ً واملتبادلة بني دول
مجموعـة شـنغهاي (أي الوسـيلة النقدية
املوحدة القيمة لتقييم وأداء التجارة البينية
واالستثمار داخل دول املجموعة نفسها).
يف ضوء ما تقدم ،نرى ان هذه املجوعة ربما
ستلجأ يف نهاية املطاف إىل خيارين حياديني
يجنبهما مشكالت التضخم وارتفاع االسعار
واختـالف امليـزة النسـبية يف تحديـد قيمة
السـلع والخدمات املنتجـة يف كل بلد فضالً
عن مشـكالت االغـراق والهيمنـة التجارية
وتدفق حركة راس املال واالستثمار املبارش
وغري املبارش يف االسـواق املالية داخل بلدان
املجموعـة .اذ يقـوم هـذان الخيـاران عىل
بديلني هما:
األول ،ويتمثل باللجوء يف هذه املرحلة املبكرة
(التي سـتعتمد العمالت املحلية يف تسـوية
املبـادالت التجارية البينية واالسـتثمار) إىل
اعتماد نظام خاص للتسويات واملبادالت ما
بني بلدان املجموعة نفسها وبآليات تسمى:
الصفقة املتكافئة .equivalent transaction
اذ يتـوىل البنك املركزي يف الغالب يف كل دولة
داخل مجموعة شنغهاي نفسها باالحتفاظ
برصيـد نقدي من عمالت البلد االخر يكافئ
التجارة البينية واالستثمار السنوي املتوقع

ازاء البلـد االخـر أو البلـدان االخرى لتجري
املطابقة والتسـوية يف نهاية السـنة املالية،
ذلك إىل حني اعتماد معادل عام للقيم موحد
وبلوغ مرحلة الوحدة النقدية وبزوغ عملة
جديدة للتكتل (األورايس) الجديد.
أمـا البديـل الثانـي ،ويأتـي متزامنـا مـع
فكرة اصدار سـندات موحدة يتـم ابتياعها
داخـل دول املجموعة للنهوض باالسـتثمار
املشـرتك ،فربما سـيدفع إىل اعتمـاد نظام
الذهـب النقـدي كمعـادل عـام للقيـم
 numeraireليمثـل يف الوقت نفسـه وحدة
حسـاب أساسـية ويـؤدي وظيفـة مخزن
القيمـة والتبـادل التجاري األمثل وتسـوية
املدفوعـات بشـكل أكفـأ داخـل املجموعة
االقتصاديـة يف املرحلة املقبلـة .ويأتي ذلك
أيضا إلطالق اشـارة يف االسـتقاللية املالية
واالبتعـاد التدريجـي عـن النظـام النقدي
الـدويل الحايل أو اي عملـة دولية قائمة من
عمالت سلة وحدة حقوق السحب الخاصة
 SDRوإىل حـني اسـتقرار السياسـات
الداخليـة املاليـة والنقدية لـدول املجموعة
وبناء االسـيجة الكمركية املتجانسـة وعىل
وفق معايري اسـتقرار قد تقرتب من معايري
( ماسـرتخت ) املوقعـة يف العام  199٢عند
قيام االتحاد األوروبي وتأسـيس وتأسيس
النظـام النقـدي األوروبـي (اي مـن حيث
نسـبة عجز املوازنات العامـة والدين العام
إىل الناتـج املحيل االجمـايل ومقدار العجز يف
الحساب الجاري مليزان املدفوعات إىل الناتج
املذكـور) وااللتزام بأنظمة كمركية موحدة
وصـوال إىل االتحاد الكمركي اليوروآسـيوي
 Eurasian Custom Unionكرشط رضورة
 necessary conditionلقيـام السـوق
االقتصادي املتجانس االداء واعتماد الوحدة
النقدية.
فـإذا كان دوالر الواليات املتحـدة االمريكية
يشكل اليوم حوايل  ٪8٣من عملة التسويات
يف التجـارة واملدفوعـات واالسـتثمار يف
العالم ،فـإن هذا النظام اليوروآسـيوي من

التبـادل البينـي وبمعـادل عام آخـر للقيم
 numeraireسـيكون عـىل حسـاب تبـدل
مكونات النظام االحتياطـي النقدي العاملي
القائم ودوره يف تسوية التجارة واملدفوعات
الدوليـة الـذي يأخذ فيـه الـدوالر االمريكي
والعملـة األوروبية/اليورو موقـع الصدارة
يف هـذا النظـام .كمـا ستشـكل التجـارة
البينيـة داخل هـذه املجموعـة االقتصادية
الكبرية – املتسعة السـكان عدديا واملتسعة
جغرافيا ً والتي تحتل أكثر من ثلث أوروآسيا
والقويـة اقتصاديـا – افقا ً تحويليـا ً جديدا ً
مـن آفـاق التجـارة والتمويل واالسـتثمار
الـدويل واملدخل املهم يف انخفاض الطلب عىل
العمالت القائمة يف التجارة الدولية بالنسبة
والتناسب وبنحو قد نقدره (وبتحفظ) بما
ال يقل عـن  ٪10-8يف وقت اعتماده .كذلك،
سـيتالزم إحالل العملة االفروآسيوية درجة
محسوسـة يف تبدل مكونـات االحتياطيات
االجنبية الرسـمية لبلدان العالـم وملصلحة
العملـة الدوليـة الجديدة اضافـة إىل ارتفاع
دورهـا يف نشـاطات االئتمـان العاملي الذي
يشـغل الدوالر فيهـا اليوم أكثـر من ٪60
مـن اجمـايل االئتمـان املـرصيف يف العالـم.
ً
فضـال عـن الدولـرة العاليـة ألسـواق راس
املال الرئيسـة .والبد من التنويه عن احتمال
ظهور سـوق رمزيـة بديلة لـأوراق املالية
 Eurasians token marketمقومة بالعملة
اليوروآسيوية الجديدة يف عالم شديد التغري.
ختاماً ،سـيتالزم نجاح مجموعة شنغهاي
للتعـاون بصفاتهـا النقدية (خـارج نطاق
موضـوع األمن والسياسـة الدوليـة) قيام
انظمـة مدفوعـات بالعملة اليوروآسـيوية
املشار اليها آنفاً ،لتكون ضمن سلة العمالت
الدوليـة القائمـة وع ّدها مقدمـة للقطبية
الثنائية يف االقتصاد السيايس لأمم ومقدمة
حساسـة النقسـام العوملـة االقتصاديـة
وتحولها نحو ظهور مجال حيوي اقتصادي
آخر مؤثر يف عالم شديد الثنائية.

عن شبكة االقتصاديني العراقيني

كسينجر وحتوالت النظام العاملي
فهد سليمان الشقريان
كاتب وباحث سعودي

يتوقع هنري كسينجر تحوالت يف
النظام العاملي وهو املنخرط به
تبويبا ً وتأريخا ً ونقداً .يف كتابه
«النظام العاملي» ،حاول كسينجر
رصد التحوالت األساسية التي جعلت
العالم عىل ما هو عليه حتى اليوم،
يمكن التذكري بها قبل التطرق إىل
مقالته األخرية.
من منعطفات التحول يف تاريخ
البرشية« :اخرتاع نمط الطباعة القابل
للنقل يف منتصف القرن الخامس
عرش؛ األمر الذي َّ
وفر إمكانية تقاسم
املعرفة عىل نطاق لم يكن متخيالً
من قبل .كان املجتمع القروسطي
قد درج عىل عادة تخزين املعرفة
عب االستظهار أو عن طريق النسخ
اليدوي املضني للنصوص الدينية ،أو
بواسطة فهم التاريخ باإلفادة من

الشعر امللحمي .يف عرص االستكشاف،
كان ال ب َّد ملا يجري اكتشافه من أن
ُيفهم ،وأتاحت الطباعة فرصة نرش
املعلومات .كذلك أ َّدى استكشاف
عوالم جديدة إىل الحفز عىل السعي
إلعادة اكتشاف العالم القديم
وحقائقه ،مع تكيد خاص ملركزية
الفرد .وراح االحتضان املتزايد للعقل
كقوة تنوير وتفسري موضوعية يه ُّز
أسس املؤسسات القائمة ،بما فيها
الكنيسة الكاثوليكية العصية عىل أي
هجوم من قبل».
ثم يعتب صلح ويستفاليا أساسيا ً يف
تطور منطق الدولة ،باعتباره االتفاق
األول يف العرص الحديث ،يقول« :يف
كتابه التنني ( )Leviathanاملنشور
عام  1651بعد سالم ويستفاليا بثالث
سنوات قام توماس هوبز بتوفري
مثل هذه النظرية .تصور (حالة
طبيعية) يف املايض حني كان غياب
السلطة يتمخض عن نوع من (حرب
الجميع ضد الجميع) .وهربا ً من مثل
هذا االنعدام األمني الذي ال يطاق
بادر الناس ،حسب تنظري هوبز ،إىل
التنازل عن حقوقهم لسلطة سياسية
مقابل قيام األخرية بتوفري األمن
لجميع من هم داخل حدود الدولة.
واحتكار الدولة السيادية للسلطة
تم ترسيخه بوصفه األسلوب الوحيد

للتغلب عىل الخوف األبدي من املوت
العنيف والحرب».
ثم يرى يف التنوير ذروة التحوالت يف
العرص الحديث ،وبخاصة ما قدمه
روسو يف نظريته السياسية الثورية،
ومن ثم تطوير كانط ملونتسكيو يف
نظرية «السالم الدائم» ،يعتب هنري
أن« :الفرتة النابليونية كانت عنوان
تمجيد التنوير وتأليهه .كان مفكرو
َ
مثايل اليونان
تلك الفرتة ،مستلهمني

وروما ،قد جعلوا التنوير مساويا ً
لقوة العقل ،بمعنى انتقال السلطة
من الكنيسة إىل نخب علمانية .ما
لبثت هذه الطموحات أن تقطرت
أكثر وباتت مرتكزة يف قائد واحد،
بوصفه التعبري عن السلطة العاملية.
تجىل مثال ساطع عىل تأثريه يف
الثالث عرش من أكتوبر (ترشين
األول)  ،1806قبل معركة يينا بيوم
واحد ،تلك املعركة التي ُهزم فيها

الجيش البويس هزيمة حاسمة .لدى
مغادرة نابليون الستكشاف أرض
املعركة بصحبة أركانه ،قام جورج
فلهلم فريدريك هيغل ،الذي كان
محارضا ً جامعيا ً (وكان فيما بعد
سيؤلف كتاب فلسفة التاريخ الذي
كان مصدر إلهام عقيدة ماركس)،
بوصف املشهد بعبارات إطرائية وهو
يصغي إىل طقطقة حوافر الخيول
عىل الحجارة املرصوفة قائالً« :رأيت

اإلمباطور  -روح العالم هذا -
خارجا ً من املدينة لالستعراض راكباً.
إنه إحساس رائع حقا ً أن يرى املرء
فردا ً كهذا مرتكزا ً هنا يف نقطة واحدة
ممتطيا ً جواداً ،يبسط ظله عىل العالم
ويسوده».
ومع اشتداد األزمة اليوم ،وتحدي
الوباء ،كتب كسينجر مقالة يف
«وول سرتيت جورنال» ،وفيها قال:
«الظروف االستثنائية املصاحبة
لفريوس كورونا ،استدعت إىل
ذاكرته ،شعوره عندما كان جنديا ً
يف معركة الثغرة ،إبان الحرب العاملية
الثانية أواخر عام 1944؛ إذ يطغى
حاليا ً اإلحساس بالخطر املحدق الذي
ال يستهدف شخصا ً بعينه ،وإنما
يرضب بشكل عشوائي ومدمر .إن
االختالف بني تلك الفرتة البعيدة،
وزمن بالده الحايل ،يتمثل يف قدرة
التحمل األمريكية التي عززها االرتكاز
عىل غاية وطنية عليا ،بينما اآلن يف
بلد منقسمُ ،يعد وجود حكومة فعالة
ذات رؤية ثاقبة ،عامالً رضوريا ً
للتغلب عىل العقبات غري املسبوقة
من حيث الحجم والنطاق».
وأما عىل مستوى النظام العاملي
وتحوالته ،فيقول« :الجهود املبذولة
لوقف الوباء ،يجب أال تعرقل املهمة
العاجلة املتمثلة يف إطالق مرشوع

مواز ،يهدف لالنتقال إىل نظام ما
ٍ
بعد (كورونا)» ،ويمهد لدعوته إىل
مرشوع عاملي موحد للقضاء عىل
«كورونا» بقوله« :القادة يتعاملون
مع األزمة عىل أساس وطني ،لكن
آثار الفريوس عىل تفكك املجتمع
ال تعرتف بالحدود ،وبينما يُؤمَّ ل أن
يكون رضره عىل صحة اإلنسان
مؤقتاً ،فإن االضطرابات السياسية
واالقتصادية قد يمتد تأثريها إىل
أجيال» ،ويتابع« :ال يمكن ألي دولة،
وال حتى الواليات املتحدة ،التغلب
عىل (كورونا) من خالل جهد وطني
محض ،يجب أن تتحد الجهود
الحالية يف رؤية وبرنامج مشرتكني
عامليني ،إذا لم نتمكن من القيام
باألمرين معاً ،فسوف نواجه أسوأ
ما يف كل منهما».هذا التحول يعني
أن مفهوم الدولة ،والنظام العاملي
سيمر بتحوالتٍ صعبة ،واألخطر
دخول البرش إىل «الحالة الطبيعية» يف
دو ٍل تكاد يفلت منها زمام التحكم يف
لرصاع
املؤسسات ،وقد يؤسس ذلك
ٍ
عىل الغذاء ،أو انتشار للجريمة ،أو
خوف من املستقبل وغزو لآلخر،
وبخاصة أن العالقة باآلخر تشهد
تحوالتٍ كبى مع انتشار هذا الوباء،
وصيحة كسينجر جديرة بالنقاش
والتداول والدرس.
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نصائح طبية

طرق ُتساعدك على التزام احلجر الذاتي
هذه طرق تساعدك عىل التزام الحجر الذاتي
وتعزز مهاراتك:
 ق�راءة الكت�ب املركون�ة يف املكتب�ة من�ذسنوات
ب�دلً من إضاع�ة وقت يف مش�اهدة الربامج
التلفزيوني�ة ،ابحث�ي ع�ن رواي�ة س�بق أن
ّ
يتنس�ن لك الوق�ت لقراءتها.
اش�ريتها ولم
غالب�ا ً ما نل�وم الوق�ت وضغوط�ات الحياة
ّ
بالتمتع بقراءة
اليومية عىل عدم السماح لنا
ً
حس�نا ،ه�ا أن�ت اليوم
الكت�ب والرواي�ات.
يف املن�زل محج�وزة يف املن�زل لف�رة طويلة
ولديك الكثري من الوق�ت للقراءة! إنه الوقت
املث�ايل لكتش�اف قص�ص ورواي�ات جديدة
والس�تفادة من هذا الوقت الصعب بطريقة
مفيدة.
تنظيف وتوضيب املنزل
اس�تخدمي وقت فراغك هذا لتنظيف الغرف
بدقة والقضاء عىل كل الجراثيم وامليكروبات
يف جمي�ع أنحاء املن�زل .إنها طريق�ة رائعة
ّ
تتمكني من
للتعوي�ض عن التمارين التي لم
ممارس�تها يف صال�ة األلع�اب الرياضية أو
النادي .وبمجرد النتهاء من تنظيف الش�قة
جيداً ،تخليص من كل الثياب واألغراض التي
ل تحتاجينها مثل املالبس والكتب الرشادية
وأدوات املطبخ غري الرضورية.
التصال بأفراد العائلة واألصدقاء
الطريقة األسلم للتواصل مع اآلخرين يف هذه
الف�رة هي من خالل الدردش�ة عىل الهاتف.

املطبخ

اتص�ي بخالت�ك وعمّاتك ،وبن�ات عمومك،
أو أش�قائك أو أصدقائ�ك القدام�ى الذي�ن
ّ
تتمكن�ي م�ن التواصل معه�م منذ فرة
ل�م
طويلة من الوقت .بالطب�ع ،يف أوقات الوباء
نتحدث إىل أقرب أقربائن�ا ،ولكن هناك أيضا ً
أف�راد العائلة واألصدقاء الذي�ن نراهم فقط
يف املناس�بات .لذلك ،فاآلن ه�و الوقت املثايل
إلع�ادةالتص�البه�موالطمئن�انعنه�م.
تعلّم مهارة جديدة

يمكن�ك الس�تفادة من ه�ذه الف�رة لتعلّم
مهارات جديدة .يمكنك الحصول عىل العديد
م�ن التعليمات أو متابعة ال�دروس حول أي
موضوع تقريبا ً ع�ىل اإلنرنت أو .YouTube
عىل س�بيل املث�ال ،يمكن�ك اس�تغالل وقتك
لتعل�م مف�ردات جدي�دة يف اللغة اإلس�بانية
أو الفرنس�ية أو اإليطالي�ة ،أو الت�درّب عىل
ممارسة فن التأمل.
األفالم الوثائقية

إذا كنتِ ل تستمتعني بالقراءة فيمكنك تعلم
يشء جديد من خالل مش�اهدة العرشات من
األفالم الوثائقية ع�رب اإلنرنت ،حيث تحوي
خدمات البث مثل نتفليكس و Huluو -Am
 zon Primeوغريه�ا ع�ىل مجموعات كبرية
من األفالم الوثائقية ،لكن ُيعد قس�م األفالم
الوثائقية عىل نتفليكس مكانا ً ممتازا ً للبدء،
فم�ا تجدين�ه هناك م�ن املحتم�ل أن يبقيك
منشغلة أليام.
الدورات التدريبية
التزامك بالحجر الصحي الذاتي الذي يساعد
يف الح�د من انتش�ار ف�ريوس كورونا يعترب
الوق�ت املثايل لبدء دورة ع�رب اإلنرنت؛ ألنها
تتطلب الوقت والجه�د ،حيث يمكنك اختيار
أي يشء تهتم�ني ب�ه ،من كيفية اس�تخدام
الفوتوش�وب إىل تعلم لغة جديدة أو دراس�ة
الفلس�فة حت�ى ،ويمكن�ك الحص�ول ع�ىل
دورات تدريبي�ة مختلف�ة م�ن خ�الل زيارة
قسم عروض التس�وق يف موقعنا ،أو يمكنك
زيارة متجرنا.
اللياقة البدنية
إذا كن�تِ يف العادة تذهب�ني إىل صالة األلعاب
الرياضي�ة للمحافظ�ة عىل لياقت�ك البدنية،
فيمكنك اليوم خالل التزامك بالحجر الصحي
املنزيل من تكرار تمارينك الرياضية املنتظمة
يف املنزل ،أو يمكن�ك الطالع عىل أبرز املواقع
العاملي�ة التي تق�دم دروس�ا ً للمحافظة عىل
لياقتك البدنية من املنزل.

طريقة عمل البطاطا بالشيكوالتة
خبطوات بسيطة

املكونات:
 4أكواب من مسحوق السكر.
 4أكواب جوز الهند غري محىل.
 3/4كوب بطاطا مهروسة .
 1/2 1ملعقة صغرية من مستخلص
الفانيليا.

 1/2ملعقة صغرية من امللح.
 1كوب من رقائق الشيكولتة .
 1ملعقة صغرية من الزبدة .
عمل البطاطا بالشيكولتة
طريقة التحضري  -:نمزج السكر مع
رقائق جوز الهند والبطاطا املهروسة

والفانيليا وامللح يف وعاء كبري .
 نض�ع الزب�دة م�ع ج�وز الهن�د يفاملقالة ىف الوعاء ،ونضعها ىف الفريزر
ثم نغطيها ليلة
 نذي�ب رقائ�ق الش�يكولتة يفامليكروويف.

كل يوم معلومة

عرق النسا :خطوات بسيطة
للتخلص من األمل

األعص�اب الوركي�ة ه�ي األكرب واألط�ول يف جس�م اإلنس�ان ،فليس
من املس�تغرب ً
ً
تعرضا للمش�اكل الصحية يف كثري من
إذا أنها األكث�ر
األحيان.
ا ِطمئن�وا ّ
فإن األعصاب الوركية لديكم ،وعددها اثنان ،ليس�ت عالقة
وإنما متهيّجة .وإذا كانت الحال كذلك فسوف تكونون يف طريقكم إىل
قسم الطوارىء يف املستشفى .
األل�م الذي نش�عر ب�ه عندما يكون عرق النس�ا ملته ًب�ا ،يعكس هذه
الحقيقة الترشيحية :الش�عور بالخدران يف أسفل الظهر ثم إىل جانب
ً
ً
وصول إىل القدم .ولكي نفهم كيف
وأحيانا
الجسم يف الردف ثم الفخذ،
ً
أحيانا إىل أصل العصب،
يحدث ه�ذا النغالق ،من الرضوري الرج�وع
عن�د نهاية الفق�رات القطنية وبداي�ة العجز (عظم مثلث الش�كل يف
قاعدة العمود الفقري).
أسباب ألم عرق النساء
يؤكد مارتن ديس�كارو ،الربوفس�ور يف قس�م علوم النشاط البدني يف
جامعة كيبك يف تروا ريفيري ً
قائالّ :
“إن تهيّج العصب الوركي س�ببه يف
الغالب القرص الغرضويف أو التهاب املفاصل التنكيس”.
َّ
ف�إن تكرار بع�ض أنواع الجهد الجس�دي والوضعية
يف الحال�ة األوىل،
غري املالئمة للجس�م عىل مدار الس�نوات ،هي السبب الرئييس لنزلق
الق�رص بني الفق�رات إىل خ�ارج قاعدته ،وهذا يضغ�ط عىل العصب
بشكل قليل .يوضح الربوفسور ً
قائال“ :نحن نتحدث هنا عن الحركات
عن�د نهاية التواء ودوران واللتواء املتأخر للعمود الفقري ،غال ًبا أثناء
رفع غرض ثقيل”.
يف حالة التهاب املفاصل التنكيس ،تتشكل النتوءات الصغرية العظمية
عن�د الثقبة (الفتحة) التي تنش�أ منها جذور األعص�اب .إنها ظاهرة
طبيعي�ة مع التقدم يف العمر ،ول يمكن أن نفعل الكثري حيالها س�وى
أن نتعلم العيش معها.
ألم سوف يمر وينتهي
الخ�رب الجيد ه�و ّ
أن أكثر م�ن  60يف املئة من حالت ان�زلق القرص،
ّ
ّ
ُتش�فى من تلقاء ذاتها من دون أي تدخل ولو صغري .والخرب السيّىء
هو ّ
أن التدخالت املختلفة والعالجات اليدوية ،وأخذ مضادات اللتهاب
غري الس�تريويدية أو التمارين العالجية ،س�وف تخف�ف فقط من ألم
عرق النسا من دون حل املشكلة.
ً
قائال“ :يجب أن نبدأ من فكرة أنه
ويؤكد الربوفسور مارتن ديسكارو
يمك�ن تغيري الوضع ،وما نريد ّ
تجنبه هو ازدياد األلم ،وقد يرادف هذا
السيناريو التدخالت األكثر ح ّدة مثل اللجوء إىل الجراحة”.

طبيبك يف بيتك

ملاذا يقتل فريوس كورونا البعض وال يشعر به آخرون؟ مثانية أطعمة ميكنك تناوهلا قدر ماتشاء دون اكتساب وزن زائد
يُعتق�د أن العم�ر والظ�روف
الصحي�ة األساس�ية تلع�ب دورا ً
رئيس�يا ً يف ش�دة امل�رض ،وتقول
الهيئ�ات الصحي�ة الدولي�ة إن
األشخاص األكثر تعرضا ً للحالت
الخطرية هم الذين تزيد أعمارهم
عن  70عاماً ،والنس�اء الحوامل،
أو الذي�ن لديه�م ح�الت صحي�ة
حرجة مثل الرسط�ان أو أمراض
القلب أو الربو الحاد.
وش�به الدكتور يان�غ املعركة بني
جهاز املناعة والفريوس كاملطاردة
ب�ني الرشط�ة واملجرم�ني ،ف�إذا
تمكنت الرشط�ة من القبض عىل
املجرم�ني بس�هولة ،فلن تس�بب
أرضارا ً كب�رية يف املدين�ة ،أم�ا إذا
دارت معركة حامية الوطيس بني
الطرفني ،فس�تكون هناك أرضار
جسيمة.
ويف حال�ة ف�ريوس كورون�ا ،إذا

تمكن جه�از املناعة م�ن التغلب
عليه بس�هولة نس�بية ،فستظهر
أعراض بس�يطة أو متوسطة عىل
املري�ض ،أو يمك�ن أن ل تظه�ر
األع�راض ع�ىل اإلط�الق ،أم�ا إذا
دارت معركة شديدة بني الفريوس

وجهاز املناعة ،فستظهر أعراض
ش�ديدة ع�ىل املري�ض يمك�ن أن
تنتهي بوفاته.
ووج�دت بع�ض الدراس�ات أن
األشخاص األكثر عرضة لإلصابة
بأشكال حادة من فريوس كورونا،

ه�م الذي�ن يعان�ون م�ن أمراض
موج�ودة مس�بقاً ،باإلضاف�ة إىل
كبار الس�ن ،ولكن وفقا ً لدراس�ة
أجريت يف أيسلندا ،من املحتمل أن
يكون نصف املصابني باملرض غري
مدركني تماما ً أنهم مصابون به.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

احذر ..تسخني هذه األطعمة يف امليكروويف حيوهلا لسموم أو قنبلة
كشف مختصون أن فرن امليكروويف يعطي
طاقة للماء املوجود يف األطعمة .فمثال عند
تس�خني البيض ،يتحول امل�اء املوجود فيه
إىل بخار يضغط عىل القرشة التي يمكن أن
تنفجر يف أي لحظة .ولذا ل ينصح بتسخني
املاء العادي فيه أيضا.
وذك�ر “ان املاء يغي يف امليكروويف بصورة
مختلفة عن غليانه يف اإلبريق ،حيث يسخن
املاء يف اإلبريق يف القاعدة ويرتفع إىل األعىل
ليح�ل محله املاء البارد .أما يف امليكروويف،

ف�إن كتلة املاء تس�خن بصورة متجانس�ة
بكامله�ا ،وعند الغليان يتحرر األكس�جني
حال وكأنه انفجار”.
و يمك�ن ألي إن�اء مغل�ق أو م�ادة غذائية
بقرشة كامل�ة ،أن ينفج�ر يف امليكروويف،
بم�ا فيها الثمار والتف�اح ،حيث تتحول إىل
“قنبل�ة فاكه�ة” يمكن أن تس�بب حروقا
مؤملة.
ويبق�ى أي أث�ر لفيتام�ني  Сعند تس�خني
األطعم�ة يف امليكرووي�ف ،كم�ا تتغري بنية

األلي�اف الغذائي�ة .مش�رية إىل أن طه�و
الطع�ام يف امليكرووي�ف ،يفقده خصائصه
املفي�دة ،ويح�ول بع�ض امل�واد الداخلة يف
تركيب�ه إىل س�موم .ول ينص�ح بتس�خني
األطعم�ة املحتوي�ة ع�ىل أحم�اض دهنية
غري مش�بعة متعددة ،والزيوت غري املكررة
يف امليكرووي�ف ،ألنها تتأكس�د وتتحول إىل
مواد مرسطنة .لذلك تجنبوا حتى تحميص
الب�ذور يف امليكرووي�ف ألنها تفق�د جميع
فوائدها.
كما يجب عدم تسخني الخرضوات الورقية
مثل الس�بانخ والبقدون�س وغريها وكذلك
البنج�ر والفج�ل والج�زر وغريه�ا ألنه�ا
تحتوي ع�ىل الن�رات التي عند تس�خينها
تتح�ول إىل نيروزامني وهو مركب عضوي
س�ام .كم�ا ل ينصح بتس�خني مرشوبات
الحمي�ة يف امليكرووي�ف ،ألن بدائل الس�كر
الت�ي فيها مثل إس�بارتام تتح�ول إىل مادة
الفورمالديهايد املرضة جدا للصحة ،وتأثري
هذه املادة يقارن بتأث�ري الزرنيخ ،حيث إذا
رشب طف�ل هذا املرشوب بعد تس�خينه قد
يؤدي إىل وفاته .أم�ا الكبار فتظهر عندهم
أع�راض مث�ل الص�داع والضع�ف الع�ام،
والشحوب والغثيان والتقيؤ وضيق التنفس
والسعال وآلم البطن وقصور الكىل.

هناك أس�بابا لعدم زي�ادة الوزن من تناول هذه
األطعم�ة ،وه�ي أن معظمها تتك�ون من املاء،
ويحتوى ايضا عىل س�عرات حرارية منخفضة
وألياف ما يس�اعد عىل الشعور بالشبع والبقاء
ممتلئا.
ومن بني هذه األطعمة:
 الخس:تحت�وي معظم أنواع الخس ع�ىل نحو  10إىل 2
س�عرة حرارية لكل وجبة .وع�ىل الرغم من أن
الخس لن يضيف الكثري من الربوتني إىل نظامك
الغذائي ،إل أنه سيضيف الكثري من الفيتامينات
والعنارص الغذائية مثل حمض الفوليك والحديد
والفيتامينات (أ) و(س).
 الربتقال:معظ�م الن�اس يعرف�ون أن الربتق�ال غن�ي
بفيتامني (س) ،ولك�ن الحمضيات تملك فوائد
أخرى عديدة.
وبما أن فيتامني (س) مهم يف إنتاج الكولجني،
ف�إن الربتقال يس�اعد يف الحفاظ ع�ىل البرشة
خالية من التلف وتبدو جيدة .كما أنه منخفض
الس�عرات الحراري�ة؛ حي�ث أن حب�ة برتق�ال
متوس�طة الحجم تحتوي عىل نحو  80س�عرة
حرارية فقط.
وإذا كن�ت ل ت�أكل تل�ك القرشة البيض�اء التي
تغط�ي الثمرة ،فيجب أن تب�دأ يف تناولها ،حيث
أنها تحتوي عىل الكثري من األلياف ،ما يس�اعد
عىل خفض مستويات الكوليسرول والسكر يف
الدم.
 الفراولة:هن�اك كمية أكرب م�ن فيتام�ني (س) يف وجبة
واح�دة م�ن الفراول�ة .باإلضافة إىل ذل�ك ،فإن
الفراولة مش�بّعة أيضا بالبوليفينول ،وهو نوع

من مضادات األكسدة.
وتعد الفراول�ة أيضا مصدرا جيدا للبوتاس�يوم
واأللياف ،وهي خالية م�ن الدهون والصوديوم
وخالية من الكوليس�رول ،م�ا يجعلها صحية
للقلب.
ويحتوي كوب واحد م�ن الفاكهة عىل نحو 50
سعرة حرارية فقط.
 الشمام:يحتوي الشمام عىل بيتا كاروتني ،وهو شكل من
أش�كال فيتامني (أ) ،والذي يعزز صحة العيون،
أكثر من العديد من الفواكه املماثلة األخرى مثل
الربتقال والفواكه والخوخ واملانغو.
ويوفر كوب واحد فقط من الفاكهة البوتاسيوم
باإلضافة إىل أكثر من  100%من القيمة اليومية
املوىص بها من الفيتامينات(أ) و(س).
وباإلضافة إىل ذلك ،بما أن املاء يشكل  % 90من
الشمام ،فهناك  55سعرة حرارية فقط يف وجية
واحدة منه.
 الكرفس:ما يق�رب م�ن  % 95من الكرف�س يتكون من
امل�اء ،ولكن هذا ل يعني أن ه�ذه الخضار ليس
لها فوائد صحية كبرية.
ويحت�وي الكرفس ع�ىل البوتاس�يوم والفولت
واأللي�اف و 30%م�ن احتياجات�ك اليومية من

فيتام�ني (ه) ،ول يوف�ر س�وى س�تة س�عرات
حرارية فقط يف وجبة واحدة.
وم�ن األفض�ل تن�اول الكرف�س عندم�ا يكون
طازج�ا ،حيث تفقد ه�ذه الخض�ار العديد من
مض�ادات األكس�دة الخاص�ة به�ا يف غض�ون
خمسة إىل سبعة أيام من رشائها.
 التوت األزرق:تش�تهر هذه الفاكه�ة باحتوائها عىل مضادات
األكس�دة أكثر من أي فاكهة أخرى ،وللحصول
عىل األلياف ،يحتوي كوب من التوت األزرق عىل
 14%م�ن القيمة اليومية املوىص بها ،ول يوفر
إل نحو  85سعرة حرارية.
الخيار:
هو فاكهة تتك�ون يف الغالب من املاء ،ويحتوي
عىل  16س�عرة حرارية فقط ل�كل وجبة ،فيما
تحت�وي الب�ذور والق�رشة عىل معظ�م القيمة
الغذائي�ة للثم�رة ،لذل�ك م�ن األفض�ل ع�دم
تقشريها.
وتوفر القرشة والبذور كال من األلياف وش�كال
من فيتامني (أ) املعروف باسم “البيتا كاروتني”،
والذي يُعرف بأنه جيد للعينني.
 الطماطم:تشتهر الطماطم بأنها تحتوي عىل الاليكوبني،
وه�و كاروتني يس�اعد عىل مكافح�ة األمراض
املزمنة ويمنح الثمرة لونها األحمر.
وإىل جان�ب الاليكوبني ،تحت�وي الطماطم عىل
نس�بة عالية من الفيتامين�ات (أ) و(س) و(ب
 ،)2وكذل�ك الف�ولت والك�روم والبوتاس�يوم
واأللياف.
ومع جميع العن�ارص الغذائية التي تفتخر بها،
تحت�وي حب�ة الطماطم متوس�طة الحجم عىل
نحو  25سعرة حرارية فقط.

لطلة ابهى..

يعزز صحة عيني ِك وخيلصك من الصداع ...فوائد مذهلة للعالج بالطني
ع�ىل الرغ�م م�ن تواف�ر األدوية
والحلول الطبي�ة ،إل أنه يف بعض
األحيان ل يوجد أفضل من الطرق
الطبيعية ،فهي آمنة أكثر وتساعد
يف ح�ل الكثري من املش�كالت من
جذورها دون ترك آثار جانبية.
وباإلضافة إىل العديد من املكونات
الطبيعي�ة ،يع�د الط�ني م�ن
العالج�ات الطبيعية املميزة ،فهو
ل يس�اعد فق�ط يف تعزيز صحة
وجمال البرشة ،بل يعزز ً
أيضا من
صحة الجسم بشكل عام .
فم�ن التخل�ص م�ن الص�داع إىل
تعزيز صحة عينيك.
للط�ني تأث�ري قوي ع�ىل امتصاص
وتخفيف الس�موم من الجسم التي

ع�ادة ما تس�بب امل�رض ،فتطبيق
طبقة من الطني ح�ول املعدة يعزز
عملية الهضم ويزيل السموم بشكل
طبيعي ،كما يرسع من األيض.
يخلصك من الصداع أو الحمى
يمكن للع�الج بالطني أن يخلصك
من الحمى أو الص�داع ،وذلك من
خالل تطبيق أكياس طينية حول
منطق�ة البطن؛ ألن ذلك يس�اعد
ع�ىل مقاوم�ة ارتف�اع ح�رارة
الجس�م ويهدئه�ا م�ن الداخ�ل.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،يخفف الطني
م�ن الص�داع ورضبات الش�مس
برسع�ة ،من خ�الل اس�تخدامه
بالطريقة نفسها.
يحارب التوتر

عادة ما يلجأ الخرباء إىل استخدام
الع�الج بالط�ني للتعام�ل م�ع
املش�اكل العصبي�ة ،مث�ل التوتر
واضطرابات النوم والقلق ،وحتى
عرق النس�ا واضطراب�ات ما بعد

الصدم�ة ً
أيضا ،وذل�ك ألن الطني
يعم�ل ع�ىل امتصاص الس�موم
من الجس�م ،كما يس�اعد يف حل
مش�كلة انس�داد املم�رات ح�ول
الدماغ.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

تزعل النومه ب� يوم ازعيل انسآن
و يظل ضمري املآ غفه ايأنبني
و يجرني من ايدي الخجل نص الليل
لحد الصبح يم ال� إمزعله ايذبني
شگد حلوه من اتمر صديق اترآضيه
يظل يحچي بيك افآلن حيل ايحبني
هيچ آني جآيب عمري ويه الصدقآن
مآ هدمت عرشه و جبت عمري أبني
متأكد آني و طبعي عدهم محبوب
آل خيبت وآحد و آل امخيبني !!

مهني�اً :تح�ب أن تتق ّدم يف عمل�ك عىل الرغم م�ن خوفك من
تجربة وس�ائل جديدة قد تحسن مس�تواك العميل ،إال أنك تظل
باألساليب نفسها التي تستخدمها منذ سنن .عاطفياً :تحكمك يف
كل يشء قد يجعل رشيك حياتك ييسء فهمك يف بعض املواقف ،حاول
ً
متسلطا عند إبداء رأيك واجعله يشاركك الرأي .صحياً :تحاول
أال تكون
أن تتجن�ب اإلصابة بن�زالت برد وأن تتخ�ذ اإلجراءات الالزم�ة لحماية
نفس�ك من األمراض ،فأنت تحب أن تكون مس�يطرًا عىل كل يشء حتى
عىل صحتك

الثور

مهني�اً :عىل الرغم من أنك من أصح�اب القدرة عىل العمل
تح�ت ظ�روف صعب�ة وضغ�ط عصب�ي ،إال أن�ك تص�اب
باإلحباط وتحتاج إىل من يدعمك
عاطفياً :أنت من األشخاص القادرين عىل الحب والوفاء للرشيك،
ولكنك كثر الغضب والعصبية يف الظروف النادرة
صحياً :حاول الحفاظ عىل أحوالك الصحية من التدهور بسبب الضغوط
العصبية التي تتعرض لها عىل الدوام

*وحق ايل تعبده الناس وحده
حبك سلب مني الروح وحده
هذني ثنن وانت اختار وحده
لو ترحل لو تضل محبوب اليه

الجوزاء

مهنياً :اليوم لديك خطط عديدة ومهام إضافية تتطلب
ً
ً
طوي�ال من أج�ل إنجازها ،يس�اعدك فيها زمالؤك
وقتا
املقربون جدا ً منك يف العمل
عاطفي�اً :ترف�ض الدخ�ول ىف ج�دال ينت�ج من�ه انفصال مع
الرشيك ،وتنتظر بعض الوقت حتى تتخذ القرارات املصرية معه
صحياً :تحصل عىل فرص ذهبية التباع نظام حمية مناسب لطبيعة
حرق الدهون لديك والتخلص من الوزن الزائد

السرطان

مهنياً :تت�اح أمامك اليوم فرصة عم�ل جديدة ،فحاول أال
تت�رسع يف اتخ�اذ القرار وتهم�ل يف التفكر حتى ال تش�عر
بالندم
عاطفي�اً :رشيكك قد يختار االنفصال ،فح�اول أن تتقبل األمر وال
َ
تسع لالس�تمرار يف عالقة تكون نهايتها الفشل ،فأنت شخص مخلص
تس�تحق رشيكا ً مثلك .صحي�اً :تفقد الكثر من وزن�ك يف غضون أيام،
فحاول أن تستمر عىل النظام الغذائي الذى تتبعه ،فهو قوي ويساعدك
يف الحصول عىل الوزن املثايل

 - 1945وف�اة رئي�س الواليات املتح�دة فرانكلن
روزفل�ت ،ونائب�ه ھ�اري ترومان يتوىل الرئاس�ة
خلفا له ليصبح الرئيس الثالث والثالثون لھا.
 - 1946س�وريا تحص�ل ع�ىل اس�تقاللھا م�ن
االنتداب الفرنيس.
 - 1954فيتن�ام الش�مالية تحص�ل ع�ىل اعرتاف
فرنسا بھا.
 - 1961رائد الفضاء الس�وفيتي يوري جاجارين
يق�وم ب�أول رحلة إلنس�ان إىل الفض�اء عىل متن
السفينة فوستوك .1
 - 1968االنتھ�اء من أعمال أول ناطحة س�حاب
بارتف�اع  147م�رتا وتتك�ون م�ن  36طابق�ا يف
كاسوميغاسيكي يف طوكيو.
 - 1980اللجنة األوملبية األمريكية توافق عىل طلب
الرئي�س جيم�ي كارت�ر بمقاطع�ة دورة األلعاب
األوملبية التي تستضيفھا موسكو يف 19
يوليو وذلك بسبب الغزو السوفيتي ألفغانستان.
 - 1981الرحلة األوىل ملركبة الفضاء كولومبيا.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

ً
مليئا بالتحديات والعقبات ،ويمكن
مهنياً :يكون يومك
أن يواج�ه انتكاس�ات يف ما يتعلق بتحقي�ق طموحات
وتحديد األهداف
عاطفي�اً :تكون وضع العاطفي غ�ر مُ رض ،ويمكن أن تصل
األمور بينك وبن من تحب إىل الفراق بعد سنوات من العالقة
صحي�اً :إح�ذر أمراض القل�ب والح�وادث وااللتهاب�ات فقد تكون
العوارض مفاجئة ،كن متنبها ً وال تهمل وضعك الصحي إطالقا ً

العذراء

ّ
وأحذرك م�ن املغامرات
مهني�اً :يمكن أن تواج�ه املتاعب،
غر املحس�وبة والعمليات الطائشة واملجازفة عىل الصعيد
املهني
عاطفياً :تتمتع بعالقة عاطفية جيدة مع الرشيك بالطريقة التي
يريدها ،مما يزيد من الرتابط بينكما بالشكل العاطفي القوى
صحي�اً :تمر بظ�رف صحي ضاغ�ط يتطلب منك التخفي�ف من الجهد
املتواصل ،وباس�تطاعتك اجتي�از العقبات كي تتمكن م�ن التغلب عىل
املعاكسات وتخفيض حدة الضغوط

الميزان
مهنياً :تش�هد مش�اكل وخصومات ونزاع�ات يف مكان
عمل�ك وتواجهك تحدي�ات عىل الصعيد الش�خيص تتغلب
عليها يف نهاية املطاف
عاطفياً :تبدو لك الحياة سهلة وسعيدة ،وتنطلق انطالقة جيدة
عىل الصعيد العاطفي تحمل إليك آماالً كثرة وتطورات إيجابية
صحياً :إذا ش�عرت بضيق يف التنفس وبثقل عىل صدرك وبإحساس
بالتعب ،ال ترتدد لحظة يف التوجه إىل الطبيب مبارشة

العقرب
مهنياً :يسود محيط عملك بعض الهدوء وتؤجل قراراتك
إىل ما بعد االنتهاء من بعض األمور البسيطة
عاطفي�اً :يدخل فينوس إىل برج الج�دي ليبارك عالقة لك ،أو
يتحدث عن جو عاطفي ورومانيس جيد وآمن
صحياً :إعمد إىل الراحة الجس�دية وإىل تخفي�ف الضغوط عنك قدر
اإلمكان فأنت مصاب بإرهاق كبر

القوس

مهني�اً :تغير لألفضل يف الحقل ال�ذي تعمل فيه ،لذا ال عذر
لدي�ك لعدم خ�وض التجارب فالفرص س�انحة وال تنقصك
الجرأة وال الكفاءة
عاطفي�اً :تواجه بعض االضط�راب يف العالق�ة بالرشيك ،ال يكون
سببه اختالف الطباع بينكما بل النعدام الثقة شبه الكامل
صحي�اً :أغ�ن نظامك الغذائ�ي بالخض�ار والفاكهة والحب�وب الكاملة
والبقولي�ات فه�ي غني�ة باأللي�اف الغذائية الت�ي ت�ؤدي دورا ً مهما ً يف
تحسن حركة األمعاء وتفادي اإلمساك والنفخة

الجدي

مهني�اً :ب�ركان الحس�د الهامد لدى بع�ض مبغضيك ال
يلبث أن يثور ،وأنت غافل عما يدور حولك
عاطفياً :اس�تيقظ من سباتك العميق ،وراقب كل ما يجري
من حولك ،وإال ضاع الرشيك منك
صحياً :تستعيد عافيتك وحيويتك وتشعر أن بوسعك القيام بأعمالك
املتعددة براحة تامة

الدلو

مهني�اً :تبذل جه�دا ً كبرا ً لتتفوق ع�ىل الزمالء يف بعض
املهام املوكلة إليك ،وهذا عالمة فارقة يف مصلحتك
عاطفياً :أنت إنسان عقالني أكثر مما هو عاطفي ،وتعترب
الحب لعبة تسد بها وقت فراغك ،وهذا خطأ كبر ترتكبه
صحياً :تناول البيض املس�لوق مع الخبز الكامل الحبوب للحصول
عىل أكرب قدر ممكن من الربوتن واملواد املغذية

الحوت

مهنياً :مجالك الحس�اس يس�لّط الضوء عىل شخصيتك
ويبقيك عرضة لحسد اآلخرين ومحاولة النيل منك ،فكن
حذرا ً
عاطفياً :إذا طلب منك الرشيك مشاركته يف حل بعض املشاكل،
ال ترتدد يف ذلك
صحي�اً :تجن�ب كل ما يس�بب األذى لصحتك ،أو يعرض�ك لإلصابة
باألمراض
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 - 1988جامعة ھارفارد تعلن عن نجاح علمائھا
يف إنتاج س�اللة جديدة من الفرئان بعد اس�تخدام
الھندسة الوراثية ألول مرة.
 - 1989طائ�رة الخط�وط الجوي�ة الربيطاني�ة
الكونك�ورد تفقد جزء ا كبرا م�ن دفتھا يف رحلة
بن كرايستشرش وسيدني.
 - 1992افتت�اح الف�رع األوروبي ملدين�ة املالھي
األمريكية الشھرة ديزني الند ،وقد أقيمت املدينة
يف فرنس�ا خ�ارج العاصمة باريس وحملت اس�م
يورو ديزني.
 - 1996الطي�ارة األمريكية “جيس�يكا دوبروف”
البالغة من العمر سبع سنوات تتوىف خالل محاولة
وضع رقم قيايس ألصغر شخص يحلق يف
أنحاء الواليات املتحدة.
 - 2007تفجر جرس الرصافية يف بغداد.
 - 2012ب�دء رسيان وقف إطالق النار يف س�وريا
وفق خطة ك�ويف أنان ،ولم ينفذ وقف إطالق النار
بشكل كامل ولم يصمد ألكثر من أسبوع.

(اجلزء الثالث)

اختبارات شخصية

كيف حتافظني على زوجك من خالل برجه؟
الزوج القوس …تحايش الثرثرة
والكالم الذي ال فائدة منه …
ال تكون�ي غيورة متش�ككة به
,واس�محي ل�ه بقض�اء بعض
الفرتات خارج املنزل وال تساليه
اي�ن كان ,وال تخلق�ي ل�ه م�ن
اجل ذل�ك مش�احنه اال تهدديه
وال تتوعدي�ه ,دع�ي ل�ه كام�ل
الحري�ة وح�اويل ان تنظري اىل
العال�م بعيون�ه …احميل وجها
مرحا بشوش�ا وافهمي�ه ايضا
ان روح الحري�ة تعي�ش داخله
مثل�ه تمام�ا …اذا كان لدي�ك
موهبه ما اظهريها امامه فهذا
س�روق له كث�را …كوني عىل
اس�تعداد لتقبل انتقاداته حتى
الالذع منه�ا والخيالية يف اغلب
االحيان ..
نصيح�ة ذهبية  :الزوج القوس
ال يحب العالقات العائلية كثرا
وه�و لن يثق�ل علي�ك بزيارات
اقارب�ه فحاويل ان�ت ايضا ان ال
تثقيل عليه بزيارات اقاربك ..
ال�زوج الجدي ..تخيل عن القلق
املبالغ به وكوني اقتصادية …
الزوج الج�دي ليس من الرجال
الذي�ن يقدم�ون ع�ىل ال�زواج
برسعة وبعد وق�ت يندمون …
وهو ينفذ كل يشء بدقة وهدوء
وفرتة االختب�ار لديه طويلة …
اما اذا قرر االنفصال فس�يفعل
ذلك دون اس�ف ع�ىل يشء ومع
ه�ذا فن�ادر ام�ا يق�وم بتدمر
عائلته وان فعل هذا فس�يكون
قد بلغ السيل الذي لديه …عليك
كزوجة له االمتناع عن اغضاب
اهله واقارب�ه ومحاولة التقرب
منه�م ومالطفته�م واالهتمام

سودوكـــو

به�م حتى ول�و كان�وا برايك ال
يستحقون ذلك …عليك ايضا ان
تكوني طباخة ماهرة وممسكة
جيدة بنظ�ام وادارة املنزل الذي
يرغب بان يكون نموذجيا …
نصيح�ة ذهبية  :ه�و حريص
ج�دا ع�ىل ع�دم تدلي�ل اوالده
اىل الدرج�ة الت�ي قد تفس�دهم
,فيطالبه�م باالح�رتام والنظام
والطاعة والح�زم …فال تحاول
االفراط يف تدلي�ل االطفال فهذا
االم�ر يتس�بب يف ث�ورة غضب
كبرة م�ن قبله وق�د تنتهي اىل
خالفات وامور ال تحمد عقباها
..
الزوج الدلو …معه عليك التعود
ع�ىل كل م�ا ه�و غري�ب وغر
منطقي..
الرجل الدلو يته�رب من الزواج
كم�ا يته�رب الش�يطان م�ن
الفج�ور ولكن�ه وحت�ى بعد ان
يق�دم ع�ىل الخط�وة فزواج�ه
س�يكون مبني�ا ع�ىل الصداقة

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرة،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

فبعد ان تصبحي زوجته فعليك
ان ال تتحدث�ي مع�ه ع�ن الحب
فق�ط بل ع�ن املواضي�ع االكثر
اث�ارة مث�ل الصح�ون الطائرة
واملخطوط�ات وحت�ى ع�ن
االس�باب التي ادت اىل انقراض
الديناصور ومعجزات الفراعنه
فه�ذه االحاديث تثره بدرجة ال
تق�ل ع�ن الحدي�ث يف الحب …
ننصحك ب�ان ال تراهني مطلقا
ع�ىل عام�ل الغرة لك�ي تلفتي
انتباه�ه اليك ,فهو ل�ن يكرتث
كث�را وس�يتخىل عن�ك بارسع
مم�ا كن�ت تتوقع�ن واالفضل
ل�ك ان تثق�ي به وبكالم�ه كليا
وقدمي ل�ه الحرية التي يريدها
وال تح�اويل اب�دا اس�تنطاقه
واس�تجوابه وع�دم تصديق�ه
فيما يقوله
نصيح�ة ذهبية  :ال�زوج الدلو
يحب ان يتناول طعامه يف الوقت
املناس�ب ويجب ان تتاكدي بان
ازرار قميصه غر مقطوعة وان

تهتمي ب�ه عموم�ا طيلة وقت
فراغك واال فلماذا اقدم هم عىل
الزواج منك …
ال�زوج الح�وت ..مع�ه علي�ك
التعود عىل احالم اليقظة …
كل ما يلزم الحوت من هذه الدنيا
قطع�ه م�ن الخب�ز وابريق من
الشاي وعىل هذه الحمية يمكن
ان يواصل استسالمه لالحالم …
ق�د تكونن ضمن هذه الظروف
س�عيده م�ع صوتك باملش�اعر
فق�ط ولك�ن بهذه املش�اعر لن
تس�افري يعيدا …تذكري دائما
ان زوجك الحوت رسيع الغضب
وكصرا ما تس�تهويه االش�ياء
غ�ر العادي�ة خاص�ة عل�وم
النفس وق�راءة الك�ف واليوغا
…عندم�ا تس�تحوذ علي�ه تابه
حاويل ت�رك كل م�ا يف يديك من
اعم�ال منزلي�ة والرتوي�ح عنه
واخرج�ي معه حينها س�تفرج
اس�اريره ويعود اىل طبيعته …
ح�اويل الحف�اظ علي�ه من قبل
بعض االصدقاء الذين يقصدون
اللعب يف مش�اعره وزيادة االمه
وتذك�ري ب�ان ال�زوج الح�وت
س�يكون مخلص�ا لك م�ا دمت
عىل قيد الحياة ..
نصيح�ة ذهبي�ة  :الحفاظ عىل
عائل�ة مكونه م�ن زوج زوجة
وع�دد م�ن االطف�ال مش�كلة
حقيقية لزوج�ة الرجل الحوت
وهنا لديك مخرجان فقط فاما
ان تكون�ي غني�ة بالوراث�ة او
ان تكون�ي مدب�رة واقتصادي�ة
متمرن�ة وقد تضطري�ن احيانا
اىل ايج�اد عم�ل اضايف ل�ك وله
طبعا ….

من الفيسبوك
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مشاكل وحلول

زوجي غيور جدا ويريدني كالعبدة له
انا امراة متزوجة منذ اربع س�نوات و لدي طفل يف عمر السنة اعمل
اس�تاذة لغة انجليزية يف الثانوي...مشكلتي رغم بساطتها هي تكاد
تق�ي عىل حيات�ي الزوجية..اعاني من زوج غيور ج�دا لدرجة انه
يمنعني من ابس�ط االمور مثل التس�وق او التفس�ح او الخروج مع
صديقات�ي فانا م�ن العمل اىل البيت و من البي�ت اىل العمل مع العلم
اني اس�كن بعيدة عن اهيل و اهله ووال نزورهم اال كل ثالث اش�هر و
الس�فر يكون بالطائرة ..اعاني من غربة حقيقية و لم اعد استطيع
التحم�ل اكثر...تخيلو ان زوجي ال يس�مح يل بال�كالم او حتى القاء
التحي�ة ع�ىل زمالئي يف العم�ل حتى املدي�ر و الناظر و ان�ا اتجنبهم
ق�در االمكان و كل يوم يس�الني ادا تحدثت م�ع احدهم او ال !! و اذا
ح�ن عيل و خرجن�ا مع بعض يطلب مني الت�زام الصمت وهو يقوم
بالتعاطي مع البائع حتى اذا كان لرشاء ش�يئ خاص جدا وهو يريد
ان اغطي وجهي و انا ارفض املوضوع بش�دة فانا محجبة و ملتزمة
و الحمد لله و لكن ال اس�تطيع تغطية وجهي اوال النه ليس فرض و
ثانيا الني اش�رتطت عليه قبل الزواج عدم اجباري عل النقاب ووافق
...اخ�ر مرة كن�ا يف احد املع�ارض و كان ابني يبك�ي كثرا و اضطر
زوجي اىل حمله و امليش بعيدا و انا وقفت امام احد املحالت واعجبني
ش�يئ ما فقمت برشائه بكل ادب و لك�ن زوجي غضب الني تحدثت
م�ع البائع و خرني ب�ن ان انصاع الوامره اي ان اكون عبدة و اقول
نع�م يف كل ش�يئ او الطالق !!صدمت كثرا م�ن كالمه و انا يف وضع
ح�رج جدا من جهة حياتي التي ال اريد ان اكملها بهذه الطريقة و ن
جهة ابني املتعلق بوالده بدرجة كبرة  ..اعلم ان املوضوع يبدو تافه
و لكنه�ا تراكمات حصلت خالل هذه الس�نوات دمرت حياتي لدرجة
ان�ي اتعالج حالي�ا عند طبيب نف�يس واتعاطى ادوية منذ  6اش�هر
بسبب املشاكل الكثرة .كيف يمكنني اتخاذ القرار املناسب مع العلم
ان زوج�ي ال ولن يرضخ ولو قليال لطلبات�ي فقد حاولت كثرا ولكن
عبثا كنت احاول.
النصائح والحلول:
كان الله يف عونك...حاويل ان تشغيل نفسك بالكامل وتصنعي لك حياة
خاصة وهادئة باالعتناء بابنك والذي ستضطرين الجله للتعامل مع
معلمات�ه وامهات اصحابه ..بما ان هذه الخصلة الس�لبية يف زوجك
فهي تهون مقابل من يرضب ويسب ال سمح الله .عززي عنده ثقته
بك وكرري املوضوع .الثقة والرصاحة والش�فافية والطاعة املعقولة
حتى يربى ابنك مع ابيه ..وبما انك تعرفن طباعه حاويل ان تسايريه
فيها ليطمنئ لك وعليك ..تعزيز كلمات الثقة والوفاء واملحبة تريحه..
ه�و يغار عليك بزي�ادة خففي قلقه بالهدوء ..وح�اويل ان تتفاهمي
مع�ه بالحديث الرصيح وارضبي له أمثلة من الس�لف الصالح ..وان
الحي�اة تتطلب منك التعامل مع الناس..فماذا لو ال س�مح الله حدث
ل�ه امر .ق�ويل له ان يدع�ك تترصفن بحضوره ودعي�ه يعلمك وبهذا
تعرفن كي�ف يحب ان تكون االمور ..وبناء ع�ىل هذه النتائج يمكن
ان تتخذي قرارك.

كلمات متقاطعة

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

خبراء يحسمون الجدل حول تأثير حرارة
الطقس على الحد من انتشار (كورونا)
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فقط في العراق ..تحية من الفريق الطبي لمرضى كورونا

بعد تحية الك�وادر الطبية
يف العال�م والعامل�ة يف
مواجهة ف�روس كورونا،
انترش عىل مواقع التواصل
االجتماعي مقطع مصور
لفري�ق طب�ي عراقي وهم
يوجه�ون بدوره�م تحية
ملرىض كورون�ا من خارج
مركز الشفاء التخصيص.
ول�وح األطب�اء ع�ىل وقع
أغ�ان عراقي�ة ،للم�رىض
ٍ
الذي�ن اصطفوا عىل منافذ
الغ�رف ،حي�ث يعالج�ون
وردوا التحي�ة بأفض�ل
منها.

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

رحيل المعماري العراقي رفعت الجادرجي عن عمر ناهز  94عاما في لندن

م�ع ارتفاع درج�ات الحرارة
بحلول الربيع يف جميع أنحاء
العالم ،يأمل جميع املعزولن
ذاتب�ا يف منازله�م يف أن يضع
الطق�س الدافئ ح�دا لتفيش
فروس كورونا.
لكن الخرباء كش�فوا حقيقة
ه�ذه النظري�ات ،وح�ذروا
م�ن أن ف�روس كورونا «لن
يختفي م�ع الطقس الدافئ»
.
وكت�ب أعض�اء األكاديمي�ة
الوطني�ة للعل�وم رس�الة إىل
البي�ت األبي�ض ،توض�ح أن
البيانات مختلطة حول ما إذا
كان الفروس س�يتوقف عن
االنتش�ار يف املناخ�ات األكثر
دفئا.
وتقول الرسالة« :هناك بعض
األدلة التي تشر إىل أن فروس
كورونا قد ينتقل بكفاءة أقل
يف البيئات ذات درجة الحرارة
والرطوبة املحيطة املرتفعة؛
ومع ذل�ك ،وبالنظر إىل نقص
مناعة املضيف عىل مس�توى
العال�م ،فإن ه�ذا االنخفاض

يف كفاءة االنتقال قد ال يؤدي
إىل انخفاض كبر يف انتش�ار
امل�رض دون أن يصاح�ب
ذلك تدخ�الت الصحة العامة
الرئيسية».
وأش�ار الخرباء يف الرس�الة،
إىل دراس�ة عن تفيش املرض
يف الص�ن ،والت�ي تظه�ر أنه
حتى يف ظ�ل الظروف الدافئة
والرطب�ة ،انت�رش الف�روس
«بشكل كبر».
واس�تنادا إىل النتائ�ج ،يحث
الخ�رباء الجمه�ور عىل عدم
االعتم�اد عىل الطقس الدافئ
إلنهاء الوباء.
وقال الدكتور ويليام شافنر،
الخب�ر يف املرك�ز الطب�ي
بجامع�ة فاندربيل�ت« :ع�ىل
الرغم من أنه يمكننا أن نأمل
أن يس�اهم الطق�س قليال يف
الحد من انتق�ال العدوى ،إال
أننا ال نستطيع االعتماد عليه
وح�ده» .وأض�اف« :علينا أن
نس�تمر يف اس�تخدام الع�زل
االجتماعي وغره من التدابر
للحد من انتقال العدوى».

بيل غيتس يحدد تاريخ انتهاء
«كورونا» في أمريكا

ت�ويف املعم�اري والتش�كييل العراق�ي رفع�ت
الجادرج�ي ،الجمع�ة ،يف العاصمة الربيطانية
لن�دن عن عمر ناهز  94عاما وتاريخ كبر من
األعم�ال املعمارية الب�ارزة يف العراق وعدد من
البلدان العربية.
ونعى الرئي�س العراقي برهم صال�ح ،الراحل
الجادرج�ي ،بقول�ه «يفق�د ف�ن العم�ارة يف
الع�راق والعال�م رئت�ه الحديثة التي تنفس�ت

ً
حداثة وجماالً ،لقد مارس الجادرجي العمارة
بوصفه�ا وظيفة إنس�انية وجمالية ،ووهبها
كل حيات�ه ،عامالً
ّ
ومنظراً ،ت�اركا ً الكثر إلرث
ً
ومبان�ي ،لروح�ه الرحمة
ه�ذه الب�الد علم�ا
َ
وألرسته ومحبيه الصرب».
بوف�اة رفع�ت الچادرچ�ي يفقد ف�ن العمارة
يف الع�راق والعالم رئته الحديثة التي تنفس�ت
ً
حداثة وجماالً .لقد مارس الچادرچي العمارة
بوصفه�ا وظيفة إنس�انية وجمالية ،ووهبها
كل حيات�ه ،عامالً
ّ
ومنظراً ،ت�اركا ً الكثر إلرث
ه�ذه الب�الد علم�ا ً
ومبان�ي ،لروح�ه الرحمة
َ
وألرسته ومحبيه الصرب.
ونعت�ه بعث�ة الع�راق يف األم�م املتح�دة قائلة
«رحل تاركا ارثا فنيا سيبقى شاهدا عىل ذوقه
وإبداعه».
ورفع�ت هو املصمم للقاع�دة التي علق عليها
الفن�ان جواد س�ليم نصب الحرية الش�هر يف
س�احة التحرير وس�ط بغداد ،وق�ام بتصميم
نصب الجندي املجهول األول يف الستينيات من
القرن العرشين يف ساحة الفردوس.
أقيم نص�ب الجندي املجهول ع�ام  ،1958ث ّم

أم�ر صدام حس�ن بهدمه ع�ام  .1982وكان
الجادرجي آنذاك يشغل منصب مستشار أمانة
بغداد ،فأخ�ذ كامرته ّ
ليوثق اله�دم ،ثم صوّر
نفس�ه بالق�رب م�ن األنقاض مع الش�خص
املس�ؤول عن الهدم ،وقد وصفه س�اخرا ً بأنه
«من األش�خاص الذي�ن تميّ�زوا بقدرتهم عىل
الهدم بطريقة فنية وبأقل التكاليف».
وبحس�ب مجل�ة العرب�ي الجديد ،فق�د ُحكم
ع�ىل الجادرجي بالس�جن املؤبّد ع�ام ،1978
ث�م أُفرج عنه بعد عامن ،ليخرج من الس�جن
بثالثة كتب؛ هي« :ش�ارع طه وهامر سيمث»
و»األخي�ر والق�ر البل�وري» و»جدار بن
ضفت�ن» .وكلف بعد ذلك ،بمنصب مستش�ار
إلعادة إعمار بغداد.
يوصف الجادرج�ي بأنه من كب�ار املعمارين
والتش�كيلين العراقي�ن ،مث�ل محم�د مكية
وزها حديد.
ول�د يف بغداد عام  ،1926وحصل عىل ش�هادة
البكالوري�وس م�ن جامع�ة هامرس�ميث يف
لن�دن عام  .1954وحصل ع�ىل جائزة أغاخان
للعمارة يف عام .1986

بشدة على الهواء
ُس َم ّية َالخ ّشاب تتعاقد على فيلم «صابر بسمة وهبة تبكي ّ
وراضي» مع أحمد آدم

تعاقدت النجمة املرية سمية الخشاب عىل بطولة
فيل�م «صاب�ر ورايض» مع النجم أحم�د آدم ،عىل أن
يب�دأ تصوير الفلم بعد رمض�ان مبارشة وفور هدوء
األوض�اع من تفيش ف�روس كورونا املس�تجد .فيلم
«صاب�ر ورايض» تع�ود م�ن خالله الخش�اب بعد 5
س�نوات م�ن التوق�ف س�ينمائياً ،بعد آخ�ر أعمالها
الس�ينمائية «الليل�ة الكب�رة» ،حي�ث ت�م إيق�اف
التحض�رات يف الوق�ت الح�ايل ،عىل أن يع�اود صناع
الفيل�م التحض�رات مرة أخ�رى بعد ش�هر رمضان
املقب�ل ،وه�و م�ن تألي�ف محم�د نب�وي ،وإخ�راج
أن آخر أعمال ُس� َميّة َ
أك�رم فريد .يذك�ر ّ
الخ ّش�اب

يف حلق�ة خاصة من برنامج «كل ي�وم» الذي تقدمه
اإلعالمي�ة بس�مة وهبة ع�ىل قناة ّ ،ON
حل املنش�د
الس�ينمائية فيلم «الليلة الكبرة» محم�ود هالل ضيف�ا عىل الربنام�ج .تحدث هالل
للمخرج سامح عبد العزيز ،وتأليف
عن فض�ل ليلة النصف من ش�عبان ،والفرق بن
أحمد عبد الله ،وش�ارك يف بطولته كل
اإلنشاد والغناء الديني .وطلبت وهبة من املنشد
م�ن ّ
الفنان عمرو عب�د الجليل ،وأحمد
محمود هالل تقديم الدعاء عىل طريقة الغناء
رزق ،وزين�ة ،ووف�اء عام�ر ،ومحم�د
الديني ،ودفعها هذا إىل البكاء الشديد .نرشت
لطف�ي ،وعرض يف عام  .2015كما ّ
أن آخر
أعمال أحمد آدم فيلم «قرمط بيتمرمط» عام بس�مة وهبة عىل حسابها عىل «انستقرام»
 ،2019وه�و من تأليف أمن جم�ال وإخراج مقط�ع فيديو م�ن الحلق�ة ،وظهرت فيه
الفنان صالح وهي تدعي وتبكي م�ن أجل زوال األزمة
أس�د فوالدكار ،وشارك يف بطولته ّ
عب�د الله ،وبيومي فؤاد ،ومَ ّي س�ليم ،ودينا فؤاد ،التي يعيشها العالم مع انتشار فروس
كورونا قبل حلول شهر رمضان.
ودارت أحداثه يف إطار من الكوميديا.

نبيلة عبيد ونادية الجندي تجتمعان للمرة األولى عبر « MBCمصر»
تشهد الدراما للمرة األوىل يف شهر رمضان
املقب�ل ،لق�اء نبيل�ة عبي�د م�ع زميلتها
نادي�ة الجندي يف مسلس�ل ،بعدما كانت
السن�وات املاضي�ة تشهد تنافس�ا كبرا
بن النجمت�ن .وتلتق�ي نادي�ة الجندي
بزميلته�ا نبيلة عبيد م�ن خالل مسلسل
«سكر زي�ادة» الذي يعرض عرب ش�بكة
« MBCمر» يف ش�هر رمض�ان املقبل،
وه�و العم�ل ال�ذي يش�ارك يف بطولت�ه
سميح�ة أيوب وهال�ة فاخ�ر .املسلسل
الكومي�دي االجتماع�ي مستوح�ى م�ن
قص�ة املسلس�ل الشه�ر «The Golden
 »Girlsوتجري أحداثه داخل فيال تضطر
كل بط�الت املسلس�ل لإلقام�ة بداخلها،
بعدما تعرضن للنصب يف عملية رشائها،
وه�و م�ا يجربه�ن ع�ىل اإلقام�ة مع�ا
بداخله�ا .إال أن كل بطل�ة م�ن البطالت
تحاول االستحواذ ع�ىل الفيال والتخلص

رجح امللياردير األمريكي ومؤس�س رشكة «مايكروس�وفت»
بيل غيت�س ،أن األمريكين لن يكونوا آمنن تمامً ا من جائحة
فروس كورونا املس�تجد حتى خريف الع�ام املقبل ،نظرًا ألن
عملي�ة تطوير اللق�اح وتوزيعها ستس�تغرق أكث�ر من عام.
وذكر «غيتس» أن التباعد االجتماعي هو السبيل املتاح حالياً،
ملواجه�ة فروس كورونا املس�تجد ،بهدف الحد من انتش�اره
والتقلي�ل م�ن تأث�ره عىل املواطن�ن .وأض�اف أن الهدف من
التباعد االجتماعي هو خفض رقم اإلصابات إىل املستوى الذي
يمكن عنده تتبع املصابن لإلبقاء عىل الحجر الصحي محدود
النط�اق .ولف�ت إىل أن اللق�اح أمر بال�غ األهمي�ة ،لكن حتى
يمك�ن الحصول عليه ،لن تك�ون األمور طبيعية ً
حقا ،ويمكن
أن ينفت�ح الناس إىل حد ما ،إال أن خطر تجدد العدوى س�يظل
قائمً ا حتى يكون لدينا تطعيم عىل نطاق واسع.

«فيسبوك» ُتطلق تطبيقاً جديداً للمراسلة
بين الزوجين

من زميالتها يف إطار كوميدي اجتماعي،
ويشه�د املسلس�ل مشارك�ة العديد من
ضي�وف ال�رشف أبرزهم أحم�د السقا
وبيومي فؤاد وعب�د الباسط حمودة
ٌ
وجمانة مراد ولقاء الخمييس.
العم�ل م�ن تألي�ف أم�ن جمال
وإخ�راج وائ�ل إحس�ان وجرى
تصوي�ر أحداث�ه يف لبن�ان،
ويشه�د ع�ودة نبيل�ة عبي�د
إىل الدرام�ا بع�د م�ا يق�رب
من  8سنوات م�ن الغياب
بعد مشاركته�ا يف الجزء
الثاني من مسلسل «كيد
النس�ا» ،فيم�ا تع�ود
نادي�ة الجن�دي بعد 5
سن�وات م�ن الغياب،
حيث ك�ان مسلسل «أرسار»
هو آخر ما قدمته عرب الشاشة.

سيرين عبد النور بعد نادين نجيم وتيم حسن خارج رمضان
ذكرت مص�ادر خاصة أن املنتج صادق الصباح
طلب تأجي�ل تصوير مسلس�ل «الهيبة» الجزء
الراب�ع بعد ّ
تأخ�ر إنجاز املشاه�د الرئيسة التي
ً
يج�ب أن تكون يف الحلق�ات األوىل ،خصوصا أن
الفنان�ة القديرة منى واصف ومواطنتها روزينا
الذقان�ي (ابنتها منى يف الهيب�ة) موجودتان يف
دمشق وال يمك�ن السفر إىل لبنان بسبب إقفال
الحدود اللبنانية -السورية .وقد اتخذت النجمة
منى واص�ف التدابر واإلجراءات الالزمة بسبب

امل�رض املنترش يف جميع أنح�اء العالم ،وطلبت
أن يؤجَّ �ل العم�ل إىل ح�ن استتب�اب األوضاع،
وه�ذا كان الدافع األخر لق�رار الصبّاح بتأجيل
ّ
مح�دد وربما إىل املوسم
املسلسل إىل تاريخ غر
املقب�ل .يف السياق ،عل�م أن مسلس�ل «»2020
أيض�ا ً توق�ف دون اإلعالن عن ذل�ك وينتظر أن
تص�در رشك�ة الصب�اح بيان�ا ً لوسائ�ل اإلعالم
توضح في�ه تفاصي�ل ما حصل خ�الل يومن.
يأتي ذلك يف ظل معلومات أخرى أكدت أن املنتج

جمال سنان أعطى تعليماته بعدم إمكانية
متابع�ة تصوير مسلس�ل «أوالد آدم» من
بطول�ة زوجت�ه املمثل�ة ماغ�ي بوغصن
ومكسي�م خليل ،وكذلك األم�ر بالنسبة
إىل مسلس�ل دانتيل الذي يجمع سرين
عبد الن�ور بالفنان الس�وري محمود
نر .ولم يُعرف تاريخ عودة متابعة
هذه املسلسالت ،لكن بالتأكيد حتى
انتهاء معضلة «كورونا».

تغريدات
أطلق�ت رشك�ة «فيس�بوك»
تطبيق�ا جدي�دا للمراس�لة
ب�ن الزوجن باس�م «تيوند»
( )tunedيتي�ح لهما املحادثة
ومشاركة الصور واملوسيقى
باإلضافة إىل ترتيب الذكريات
املشرتكة.
وه�ذا التطبي�ق مت�اح حاليا
فقط يف متجر تطبيقات «أبل»
بالواليات املتحدة وكندا ،وفقا
لبيانات من موقع «سينسور
تاور» .وتفي�د املعلومات بأن
فريقا صغرا داخل «فيسبوك»

يسمى فريق تجربة املنتجات
الجديدة ،وهو مكلف بابتكار
وبن�اء منتج�ات وس�ائط
اجتماعي�ة جدي�دة ،ه�و من
صمم هذا التطبيق.
ويص�ف الفري�ق التطبي�ق
الجديد بأنه «مساحة خاصة
يمكن للرشيكن فيها أن يكونا
عىل طبيعتهم�ا دون تكلف».
ويحت�ل تطبيق «تيوند» حاليا
املرتب�ة رق�م  872يف الواليات
املتحدة ورق�م  550يف كندا يف
فئة الشبكات االجتماعية.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

فالح المشعل

مهند ابو خمرة

بارك اهلل بكم ايها
العراقيون

معلومة طبية
اغلب األمساءالعراقيةالشهرة بالعامل أبناء شخصيات سياسية
عاشــت بالعهدامللكي ســواء معارضة وطنيةأو وزراء ومســؤولني
ســنان الشــبييب ابن حممد الشــبييب رئيس وزراء،زها حديد
ابنة السياســي والوزير حممد حديد،رفعت اجلادرجي ابن كامل
اجلادرجي،عدنان الباجهجي ابن رئيس وزراء.
ماذا عن ابناءاملسؤلني اآلن؟
من يعملون يف جمــال الفن والدراما وصناعة املسلســالت
يف حتدي كبــر جدا ألنهم يواجهــون االن مجهور جالس
يف البيت وقد تابع مجيع املسلسالت االجنبية واهلندية
واليابانية ومجيع االفــالم واصبحت لديه خربة بس اهلل
يسرت منها #مهند_أبو_مخرة
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سعد حمسن خليل

ب�ارك الل�ه بكم ايه�ا العراقيون  ٠٠ب�ارك الله بكل جهد انس�اني يقوم
ب�ه اي ف�رد لتوقي رشور وب�اء كورونا  ٠٠بارك الل�ه بالجيش االبيض
من اطباء ومس�عفن والجه�د الطبي بمختلف صنوفه م�ن اللذين كان
له�م دور يف التخفيف عن ه�ذه االزمة  ٠٠وبارك الله بعنارص االمن التي
س�هرت الليايل وقضت ساعات النهار لتطبيق اجراءات حظر التجوال يف
الش�وارع بمس�ؤولية وهي خطوة ايجابي�ة نقولها براحة املفروض
ان تس�تثمرها اجهزة الدفاع املدني والجه�ات املختصة لتعفر املناطق
بادوية مكافحة فروس�ات كورونا لعنها الله وانهاء وجودها ان وجد
ت يف اي حي من احياء العراق ٠٠
ب�ارك الل�ه باالجهزة االمنية التي قامت بتطبي�ق حالة الطواريء وهي
خط�وة ايجابي�ة من خالل مراقب�ة االسواق ومعاقبة التج�ار املتالعبن
باسعار املواد الغذائي�ة ومراقبة اسعار املنتجات وتنظيم مواعيد افتتاح
تل�ك املح�الت واغالقها يف املواعي�د املح�ددة  ٠٠بارك الل�ه بالجمعيات
االنساني�ة والخري�ة واملنظمات املهنية وعىل رأسه�ا نقابة الصحفين
العراقين العداد وجب�ة غذائية متكاملة وتوزيعهاعىل العوائل املتعففة
م�ن ذوي الدخ�ل املحدود او من الذين انقطعت به�م السبل الستحصال
اجرهم اليوم�ي نتيجة فرض حظر التجوال وق�د اسهمت هذه الخطوة
الت�ي كانت فيها نقابتنا السباقة يف تنفيذ هذا العمل االنساني وبتوجيه
م�ن نقيبه�ا الهمام مؤي�د الالمي خط�وة مباركة كانت مح�ط احرتام
وتقدي�ر كل املواطنن وقد وصلت هذه الس�الل اىل اقىص مناطق العراق
بفض�ل تكاتف وهمة وتالحم الصحفي�ن يف املحافظات لتسجيل السبق
يف هذا العمل االنساني املبارك  ٠٠كما قامت النقابة والتزاما بنهجها يف
زيادة التوعية الجماهرية ونقل كل مايتعلق بانشطة الدولة والفعاليات
االجتماعي�ة بتنبيه جماهرنا بخط�ورة الوضع الصحي وسبل الوقاية
من االصابة بهذا الوباء القاتل بالتأكيد عىل املؤسسات االعالمية العاملة
يف الداخ�ل بع�دم التوقف ومواصلة العم�ل والص�دور الكرتونيا وكانت
جري�دة الزوراء والوكال�ة الوطنية لالنباء التابعت�ن للنقابة السباقة يف
الصدور دون انقطاع وبحلة جديدة تسهم يف تخفيف املعاناة عن املواطن
اضافة اىل قيام النقاب�ة ممثلة بنقيبها مؤيد الالمي باصدار التوجيهات
واملالحظات التي تعزز م�ن روح التضحية والصمود ملواجهة هذا الوباء
ال�ذي يمث�ل صفحة ثاني�ة من االره�اب بع�د انتهاء صفح�ة االرهاب
العسك�ري ممث�ل بداع�ش ال�ذي انتهى بفض�ل تكات�ف كل العراقين
صنوفه�م ومسؤلياته�م  ٠٠فتحية والف
بمختل�ف
العراقي�ن املشاركن يف ه�ذا الجهد
تحية لكل
االنسان�ي وتحية ل�كل العراقين
الذي�ن التزموا بتعليم�ات الدولة
والجه�ات السان�دة والبق�اء يف
منازلهم لتوقي خطر االصابة
بهذا ال�داء اللع�ن والتي هي
الوسيل�ة والغاي�ة ليع�م
االم�ن والس�الم يف رب�وع
وطنن�ا ال�ذي انهكت�ه
الح�روب والك�روب ٠٠
ولكنن�ا نقوله�ا بصدق
ومسؤولي�ة ان الل�ه
معن�ا يف حربنا املقدسة
للقض�اء ع�ىل وباء
كورون�ا وحتم�ا
ستك�ون االي�ام
القادم�ة حب�ىل
بم�ا ستف�رزه هذه
املحن�ه م�ن تغيرات
يف املواق�ف السياسي�ة
الت�ي تسه�م يف خدمة
االنساني�ة خاص�ة وقد
اثبت�ت االي�ام السابق�ة
وم�ا رافقها م�ن تداعيات
ان الخطر ال�ذي يهدد العالم
واحد بغض النظر عن الحدود والسدود
وبغض النظر ع�ن الديانات والطوائف
واملعتق�دات  ٠٠فتحي�ة وال�ف تحي�ة
لكل م�ن حمل ه�م االنسانية بتجرد
ومسؤولي�ة ملحارب�ة م�ا يتعرض
له العالم م�ن تهديدات مشرتكة
س�واء كان�ت م�ن داع�ش او
كورون�ا فكالهم�ا وب�اء قاتل
املطل�وب منا توحي�د الصفوف
ملحاربتهما بص�دق ومسؤولية
ومثلم�ا انترن�ا ع�ىل داع�ش
فحتم�ا سيكون الن�ر حليفنا
عىل كورونا امللعونه

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً
لعدوى كورونا

 -1اكتب عىل الكمبيوتر :استخدم «كرة ضغط» لتبعد يدك عن وجهك.
 -2املكياج او واقي الش�مس او املرطبات أو الغس�ول املعط�ر يقلل من تفكرك يف
«مسح الوجه».
 اليد الرطبة باستخدام الكريم أو الغسول «رائحته» تذكرك بعدم «مسح الوجه». -3استخدم مناديل معقمة للتعامل مع الحكة أو فرك العن.
 -4استعن بصديق مقرب أو فرد من العائلة ينبهك بعدم مسح وجهك .
 -5اس�تخدم تطبيقا ذكيا او منبها ،يذكرك كل  15دقيقة برورة أال تمس�ح عىل
وجهك .
 -6لو فكرت بأنك اليجب ان تمسح وجهك بيدك ستذهب مبارشة اىل وجهك.
 -7اشياء تجنبك املسح :
 التس�تخدم ط�الء االظافر  -اس�تخدم قطرة العن  -اس�تخدم مرطب�ا للبرشة -استخدم اداة لضم الشعر.

