الدوالر يسجل اخنفاضا
طفيفا يف األسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
سجلت اسعار رصف الدوالر ببورصة
الكفاح واالسواق املحلية انخفاضا طفيفا،
امس االحد .وسجلت أسعار بورصة الكفاح
يف بغداد  123.000الف دينار لكل  100دوالر
امريكي.وكانت أسعار البيع يف محالت
الصريفة بلغت 124.000الف دينارا ،أما
سعر رشاء الدوالر فسجل  122.000الف
دينارا.
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اعلن تفاصيل االجراءات املتخذة حلماية النزالء من فريوس كورونا

وزير العدل يكشف لـ عن اصدار عفو جديد عن بعض املوقوفني ويؤكد عدم تسجيل أية اصابة داخل السجون

الزوراء /حسني فالح:
كشف وزير العدل فاروق امني
الشواني ،عن اصدار عفو خاص
جديد عن بعض املوقوفني ،وفيما
اكد عدم تسجيل أي اصابة بفريوس
كورونا داخل السجون ،اعلن تفاصيل
االجراءات الوقائية املتخذة من قبل
الوزارة لحماية النزالء من فريوس
كورونا املستجد.
وقال الشواني يف حديث لـ»الزوراء»:
انه «منذ اليوم االول من تفيش وباء
كورونا يف الصني وجهنا تحذيرا
شفويا اىل جميع مدراء القواطع
السجنية يف بغداد واملحافظات باتخاذ
الحيطة لوقاية السجون والنزالء
من تفيش الفريوس».واضاف :انه
«تم اتخاذ التدابري الالزمة من خالل
زيادة ساعات التشميس والتهوية»،
مؤكدا «تم تشكيل خلية ازمة يف كل
دائرة اصالحية واملبارشة بالتعفري
والتعقيم ،فضال عن زيادة ساعات
التشميس والتهوية والرتيث يف زيارة
النزالء ،والتحدث مع ذويهم عن طريق
الهاتف».واشار اىل ان «االجراءات
الوقائية التي تم اتخاذها حالت دون
وصول الوباء اىل القواطع السجنية
كافة» ،نافيا يف الوقت ذاته «ما يقال
يف بعض القنوات الفضائية بخصوص
انتشار الوباء فيما بني املودعني داخل

السجون».واكد ان «االجراءات الوقائية
مستمرة وحاليا املودعني يف احسن حال
صحي».وبشان قرار العفو الخاص
عن بعض املحكومني قال الشواني:
ان وزارة العدل و الدوائر االصالحية
كافة ،منشغلة بأتمام القوائم بأسماء
املشمولني بالعفو لغرض ارسالها اىل
االمانة العامة ملجلس الوزراء ،بغية

ارسالها اىل رئاسة الجمهورية ،الصدار
العفو لهم وااليام القليلة سيتم االعالن
عن املفرج عنهم.من جهتها ،اشادت
املفوضية العليا لحقوق االنسان،
باستجابة الحكومة ملطالبتها باصدار
عفو خاص عن بعض السجناء،
وفيما اكدت ان هذا القرار سيكون
له اثار ايجابية عىل املستوى الصحي

واالقتصادي واالجتماعي.وقال عضو
مفوضية حقوق االنسان فاضل
الغراوي يف حديث سابق لـ»الزوراء»:
ان املفوضية كانت تؤرش دائما خالل
زياراتها املتواصلة للسجون العراقية
بوجود حاالت اكتظاظ وقدم االبنية
الخاصة وكذلك التعامل مع السجناء
واملوقوفني.واضاف:انه منذ بداية ازمة

بسبب كورونا  ..الكنائس ختلو من املسيحيني يف عيد الفصح

كورونا طالبت املفوضية الحكومة
العراقية بشكل رسمي بان تقوم
باصدار عفو خاص لبعض القضايا
التي تتعلق بجوانب املخالفات والجنح
البسيطة ولالشخاص الذين هم بذمة
التحقيق او الذين انهوا فرتة كبرية
من احكامهم ،كما ان هناك مطالبات
باالفراج املرشوط.واشار اىل ان
الحكومة استجابت لطلب املفوضية
واصدرت عفوا خاصا ،مبينا انه يف
ظل املرحلة الراهنة والظرف الصحي
الذي يشهده البالد يتطلب بان تكون
هناك حماية للمواطنني بعيدة عن كل
التفاصيل التي تتعلق بالجوانب االخرى
والرتكيز عىل موضوع البعد االنساني.
واوضح :ان العفو الخاص سيكون
له اثارا كبرية جدا سواء عىل املستوى
االقتصادي وتقليل النفقات الكبرية
التي تقدم للسجناء واملوقوفني وكذلك
عىل املستوى الصحي وامكانية الحد
من انتشار الفريوس يف هذه االماكن
وايضا عىل املستوى االجتماعي من
خالل اعادة عدد كبري من االشخاص
اىل عوائلهم واعطاء لهم فرصة بان
يكونوا نواة جديدة باملجتمع ومنع
عودتهم اىل الجريمة.وتابع :ان العفو
الخاص سيحقق العديد من االهداف
ومنها الهدف االسايس هو منع تفيش
وباء كورونا داخل السجون.

األمم املتحدة :الوضع الغذائي يف العراق آمن وال توجد أية مشكلة

ص2

االردن يوقف املدير العام ومدير االخبار يف قناة «الرؤيا» اثر تقرير عن كورونا

ص8

الالمي يشكر حمافظ كربالء على توزيع اكثر من 2800
قطعة سكنية لشرائح خمتلفة بينهم الصحفيون
بغداد /الزوراء:
اعرب نقيب الصحفيني العراقيني
رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد
الالمي ،عن شكره ملحافظ كربالء
نصيف الخطابي لقيامه بتوزيع أكثر
من  2800قطعة ارض سكنية لرشائح
مختلفة بينهم الصحفيون .عىل شمول
الصحفيني بتوزيع قطع االرايض.
وقال الالمي يف تغريدة له اطلعت عليها
«الزوراء»« :شكرا ملحافظ كربالء
املقدسة نصيف الخطابي لقيامه
بتوزيع اكثر من  2800قطعة سكنية
لرشائح مختلفة من أبناء كربالء بينهم
الصحفيون «.وتابع« :اقول له شكرا
ألنه ورغم مواجهته القوية لفريوس

كورونا لم ينىس حاجة أبناء املحافظة
بأن يكون لهم وطن صغري يف وطنهم
الكبري ،مربوك للصحفيني واملستفيدين
اآلخرين».

بغداد /الزوراء:
قررت هيئة التقاعد العامة ،إيصال
هويات املتقاعدين اىل محل سكناهم
ببغداد واملحافظات بسبب حظر التجول
املفروض ضمن اجراءات الواقية
من مرض كورونا.وقالت الهيئة عىل
صفحتها الرسمية يف مواقع التواصل
االجتماعي :إنه «نتيجة لظروف البلد
واستمرار حظر التجوال بسبب فايروس
كورونا فانه تم اطالق حملة تحت

عنوان ( خليك أبيتك _ توصلك هويتك )
وتشكيل فرق جواله من موظفني الهيأة
وفروعها يف املحافظات وكالً حسب
رقعته الجغرافية لتوزيع الهويات عىل
املتقاعدين املحالني اىل التقاعد يف محل
سكناهم» .وأضافت الهيئة ان «توزيع
الهويات بهذا الشكل سوف لن تتأثر
رواتب املتقاعدين بفرض الحظر حيث
ستستمر الهيئة بتنظيم الية رصف
رواتب املتقاعدين يف وقتها املحدد».

التقاعد تقرر إيصال هويات املتقاعدين
اىل حمل سكناهم

جونسون يغادر املستشفى بعد متاثله
للشفاء من فريوس كورونا

لندن /متابعة الزوراء:
غادر رئيس الوزراء الربيطاني ،بوريس
جونسون ،مستشفى «سان توماس»
يف لندن بعد خضوعه للعالج إثر إصابته
بفريوس كورونا ،ليواصل تعافيه يف املقر
الريفي ،وفقا ملا نقلته وكالة «رويرتز».
وأفاد بيان صدر عن مكتب جونسون بأنه
«بناء عىل نصيحة فريقه الطبي ،لن يعود
رئيس الوزراء إىل العمل عىل الفور .وهو
يود توجيه الشكر للجميع يف مستشفى
سانت توماس عىل الرعاية الفائقة التي
تلقاها».وأعلن مكتب رئيس الوزراء
الربيطاني بوريس جونسون السبت ،أن
حالته يف تحسن مستمر ،وأنه يتماثل
للشفاء من كورونا بشكل عاجل.وكان
الناطق الرسمي باسم جونسون قال  ،إن
رئيس الوزراء يتمتع بروح معنوية عالية،

الفتح لـ

خالل تهنئتهم للمسيحيني مبناسبة «عيد الفصح اجمليد»

صاحل وعبد املهدي واحللبوسي والكاظمي
يؤكدون على وحدة الصف يف مواجهة التحديات
بغداد /الزوراء:
هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح،
ورئيس الوزراء «املستقيل» عادل عبد
املهدي ،ورئيس مجلس النواب محمد
الحلبويس ،ورئيس الوزراء املكلف
مصطفى الكاظمي ،املسيحيني
بمناسبة حلول عيد القيامة ،مؤكدين
عىل رضورة وحدة الصف الوطني
يف مواجهة التحديات.ودعا رئيس
الجمهورية برهم صالح ،إىل وحدة
الصف والتآزر مع الكوادر الصحية.
وقال صالح يف تغريدة له اطلعت
عليها «الزوراء» :إنه «من أرض
الرساالت والحضارات والتنوع الديني
والثقايف ،أهنئ املسيحيني يف العراق
والعالم أجمع بحلول عيد القيامة».
وأضاف« ،لتكن هذه املناسبة
املباركة داف ًعا لوحدة الصف يف
مواجهة التحديات التي تواجه بالدنا،
والتآزر مع الكوادر الصحية لحماية
شعبنا من وباء كورونا ،وكل عام

واملسيحيني والعراقيني بخري».من
جهته ،هنأ رئيس مجلس الوزراء
عادل عبد املهدي املسيحيني بمناسبة
حلول عيد القيامة.وقال عبد املهدي
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
«اتقدم بأزكى التهاني والتربيكات
ألبناء شعبنا من األخوات واألخوة
املسيحيني بمناسبة حلول ( عيد
القيامة ) ،ويف الوقت الذي يقفون
هذه األيام مع اخوتهم يف الوطن
وقفة وحدة وتضامن وتكافل كماهو
عهدهم يف كل الظروف» .اىل ذلك،
هنأ رئيس مجلس النواب محمد
الحلبويس ،املسيحيني بمناسبة عيد
الفصح املجيد.وقال الحلبويس يف
تغريدة له تابعتها «الزوراء» :انه «يف
ظروف استثنائية ولحظة تاريخية
غري مسبوقة ،يحتفل أبناء الوطن
من املسيحيني بعيد الفصح املجيد
(القيامة) بعيدا ً عن كنائسهم».

تفاصيل ص 2

طالب الكاظمي بآلية معينة لتمرير كابينته دون مشاكل

 :احلكومة اجلديدة مؤقتة ومهمتها إعادة هيبة الدولة والتهيئة النتخابات مبكرة

بغداد /ليث جواد:
أكد تحالف الفتح أن حكومة الكاظمي
ستكون مؤقتة ومهمتها إعادة هيبة
الدولة وفرض االمن والتهيئة الجراء
انتخابات مبكرة واقرار موازنة عام
 ،2020فيما طالب األخري بايجاد آلية
معينة الختيار كابينته الوزارية لكي
تمرر داخل الربملان دون مشاكل.وقال
النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر
عودة يف حديث لـ»الزوراء» :حسب
املعطيات االولية فإن حكومة الكاظمي
ستكون مؤقتة ملدة سنة أو أكثر،
ومهمتها إعادة هيبة الدولة وفرض

طائلة جدا والعراق يمر بأزمة مالية
جراء انخفاض اسعار النفط لذا يجب
ان تكون هناك دراسة لحجم االموال
التي سترصف عىل االنتخابات ومعرفة
مدى فائدتها ،وهل تستحق ان ترصف
ام ان توزيعها عىل الشعب افضل.
وأكد :أن الكاظمي مطالب بايجاد
آلية معينة الختيار كابينته الوزارية
لكي تمرر داخل الربملان دون مشاكل.
أما املحلل السيايس حافظ آل بشارة،
قال يف حديث لـ»الزوراء» :إن حكومة
الكاظمي انتقالية مؤقتة ملدة ستة
اشهر اىل سنة عىل ابعد تقدير ،مهمتها

االمن والتهيئة الجراء انتخابات مبكرة
واقرار املوازنة لعام  2020واجراء
االصالحات ،مشريا اىل هناك عدة امور
يجب وفرها قبل الرشوع باالنتخابات
املبكرة ،منها اكمال قانون املحكمة
االتحادية ،كونها االن معطلة بسبب
نقص يف احد اعضائها».وتابع عودة:
ان املفوضية الجديدة لالنتخابات
بحاجة اىل عملية تدريب وتطوير عىل
القانون الجديد  ،كما ان املادة  15من
قانون االنتخابات والخاصة بالدوائر
االنتخابية غري واضحة املعالم ،مؤكدا
أن اجراء االنتخابات يحتاج اىل اموال

العراق يعلن تسجيل  34اصابة جديدة واربع
حاالت وفيات بكورونا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد ،عن املوقف الوبائي
اليومي لألصابات املسجلة بفريوس كورونا املستجد يف
العراق ،وفيما اكدت تسجيل  34اصابة جديدة واربع حاالت
وفيات بالفريوس ،نفت منظمة الصحة العاملية مغادرة
العراق ذروة االصابات بفريوس كورونا.وذكرت الوزارة

يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان منظمة الصحة
العاملية تنفي ما تم تداوله عرب بعض وسائل االعالم بان
العراق غادر ذروة االصابات بفايروس كورونا ويف االتجاه
نحو «السيطرة عليه» وتدعوا املنظمة املؤسسات االعالمية
اىل توخي الحذر عند نقل اخبار متداولة دون مصدر موثق.

تفاصيل ص 2

«أوبك »+تتوصل إىل «اتفاق تارخيي» خبفض إنتاج
النفط اىل  9.7ماليني برميل يوميا
بغداد /متابعة الزوراء:
توصلت دول مجموعة «أوبك »+إىل
اتفاق وصف بـ»التاريخي» ،وأجمعت
عىل خفض إنتاج النفط بواقع 9.7
مليون برميل يوميا ،يف أكرب تخفيض
من أي وقت مىض.وقال وزير النقط

الكويتي خالد الفاضل عرب حسابه
الرسمي يف «تويرت» مساء اليوم األحد،
عقب اجتماع افرتايض جديد للدول
املصدرة للنفط« :بفضل من الله
ثم بالتوجيهات الحكيمة والجهود
املتواصلة واملحادثات املستمرة منذ

فجر الجمعة ،نعلن اآلن عن إتمام
االتفاق التاريخي عىل خفض اإلنتاج
بما يقارب  10ماليني برميل من
النفط يوميا من أعضاء أوبك +ابتداء
من األول من مايو .»2020

تفاصيل ص 2

االساسية هي اجراء االنتخابات
املبكرة واالرشاف عليها وتقديم قتلة
املتظاهرين للعدالة واصالح الوضع
االقتصادي املتدهور يف البلد.وتوقع آل
بشارة تعرض الكاظمي لضغوطات
كبرية من االحزاب السياسية للحصول
عىل عىل استحقاقها االنتخابي يف
حكومته املقبلة وسوف لن تتنازل
عىل حصتها يف حكومته ،موضحا أن
إقليم كردستان أيضا لن يتنازل عىل
استحقاقه وامتيازاته التي يتمتع بها
االن وكذلك الحال بالنسبة للمكون
السني ،مما يعني ان جميع الكتل

السياسية ستتمسك باستحقاقها
االنتخابي يف حكومته.وبني آل بشارة:
أن الكاظمي اذا اعلن أنه سيشكل
حكومته من املستقلني فانه بذلك
يكون فتح عىل نفسه جبهة وحربا
مفتوحة مع جميع الكتل السياسية
النهم يعتقدون اذا مررت هذا الحكومة
بهذه الطريقة ستكون سنة لالخرين،
مما يؤدي اىل خروجهم من العملية
السياسية مستقبال ،لذا سيقفون
ضده ولن تمرر كابينته ،مرجحا تمرير
كابينة الكاظمي الن هناك ارادة دولية
يف هذا االتجاه.

ترامب لألمريكيني يف عيد الفصح :جلأنا إىل
الرب بطلب اإلرشاد وسننتصر على كورونا
واشنطن /متابعة الزوراء:
ركز الرئيس األمريكي دونالد ترامب
يف رسالته إىل الشعب بمناسبة عيد
الفصح ،عىل تحدي انتشار فريوس
كورونا املستجد «كوفيد »19-يف الواليات
املتحدة ،متعهدا باحتواء األزمة الحالية.
وأقر ترامب يف الرسالة املنشورة عىل
موقع البيت األبيض بأن الواليات املتحدة
تواجه «تحديات فريدة من نوعها»
ناجمة عن الفريوس الجديد.وتابع:
«لجأنا إىل الرب بطلب اإلرشاد والراحة
واألمل ،وشهدنا خالل هذه الفرتة
الصعبة املبادئ األساسية للمسيحية -
الحب والرحمة والعطف  -التي تنعكس
يف العديد من أعمال الشجاعة والسخاء
والعناية بالشعب األمريكي».ولفت إىل أن
عددا ال يحىص من املتطوعني استجابوا
لنداءات املساعدة يف مجتمعاتهم ،قائال

إنهم يؤدون «عمال استثنائيا ملساعدة
جريانهم يف زمن الحاجة».كما أشاد
ترامب يف الرسالة بجهود الكوادر الطبية
واملستجيبني األوائل واملوظفني املهمني
والرشكات الذين يساهمون بوقتهم
ومواردهم يف املعركة ضد الفريوس.كما
نرش ترامب عىل حسابه يف «تويرت» رسالة
مسجلة أقر فيها بأن االحتفاالت بعيد
الفصح هذا العام تختلف عن سابقاتها،
ألن إجراءات التباعد االجتماعي املفروضة
لردع الفريوس تمنع املواطنني من زيارة
الكنائس.ووصف ترامب أزمة تفيش
كورونا يف الواليات املتحدة بأنها «جائحة
لم ير أحد مثلها من قبل» ،قائال« :لكننا
نتنرص يف هذه املعركة ،ننترص يف هذه
الحرب» ،وتعهد بأن العوائل األمريكية
ستجتمع معا مجددا يف الكنائس
لالحتفال بالعيد.

الوباء يتمدد وخييم متاما على املشهد العاملي

عدد اإلصابات بفريوس كورونا يقرتب من عتبة املليونني والواليات املتحدة تتصدر الدول املتضررة
وأعرب عن امتنانه للفرق الطبية بعد
مغادرته غرفة العناية املركزة.وأكد مكتب
جونسون يف وقت سابق ،أن رئيس الوزراء
لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية
املركزة ،فيما تم تكليف وزير الخارجية
دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.

بغداد /متابعة الزوراء:
تستمر جائحة كورونا بالتمدد
مخيمة تماما عىل املشهد الدويل،
خاصة مع اقرتاب إجمايل عدد
املصابني يف العالم من عتبة املليونني،
فيما وصلت الوفيات إىل أكثر من 109
آالف ،فيما تصدرت الواليات املتحدة
الدول املترضرة .وبلغ عدد املصابني
وفق أحدث األحصائيات ،1.789.985

وعدد الوفيات  ،109.823يف حني بلغ
عدد املتعافني  411.836وهي أعداد
قابلة للزيادة عىل مدار الساعة .عربيا
ويف السعودية ،قالت وكالة األنباء
الرسمية ،أمس األحد ،إن امللك سلمان
وافق عىل تمديد العمل بحظر التجول
حتى إشعار آخر بسبب املعدالت
الحالية النتشار فريوس كورونا ،بعد
أن أعلنت وزارة الصحة السعودية

أن إجمايل اإلصابات وصل إىل ،4033
فيما بلغت الوفيات  .52ويف مرص،
أصدرت مؤسسة األزهر فتوى تحرم
أي إساءة إىل املتوفني جراء فريوس
كورونا ،داعية الله أن يتقبلهم يف
الشهداء.وجاءت الفتوى بالتزامن
مع محاولة أهايل إحدى القرى
منع دفن متوفاة بكورونا ،اعتقادا
منهم أنها قد تنقل العدوى إليهم،

يف مشهد تكرر من قبل يف العراق.
وقالت تقارير محلية إن أهايل قرية
«شربا البهو» بمحافظة الدقهلية،
شمايل البالد ،حاولوا منع دفن متوفاة
جراء الفريوس أمس السبت ،قبل أن
تتدخل قوات األمن وفريق من الحجر
الصحي إلتمام األمر.وقال مركز
األزهر العاملي للفتوى اإللكرتونية،
إن اإلصابة بفريوس كورونا ليست

ذنبا أو خطيئة وأفتى بحرمة إيذاء
املصاب به ،أو اإلساءة إليه ،أو احتقار
من تويف بسببه.ويف سياق متصل ،أكد
مفتي مرص شوقي عالم أنه ال يجوز
التنمر عىل مرىض كورونا أو التجمهر
واالعرتاض عىل «دفن شهداء الفريوس
ُّ
تمت إىل ديننا وال إىل قيمنا وال
التي ال
إىل أخالقنا بأدنى صلة».
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وزير الداخلية يأمر بتشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ
قرارات القضاء بقضية حرق امرأة بالنجف
بغداد /الزوراء:
أمر وزير الداخلية ياسني اليارسي ،بتشكيل لجنة ملتابعة تنفيذ قرارات القضاء بقضية
حرق امرأة يف محافظة النجف.
وذكرت مديرية رشطة محافظة النجف يف بيان  :ان «وزير الداخلية ويف اتصال هاتفي
مع قائد رشطة محافظة النجف العميد فائق فليح حسن سكر الفتالوي اطلع عىل كل
تفاصيل قضية حرق أمرأة يف النجف والتي ظهرت يف فديو متداول عىل مواقع التواصل
االجتماعي واإلجراءات املتخذة يف هذا الخصوص».
وأضافت املديرية ،أن «الوزير أمر بتشكيل لجنة ملتابعة تنفيذ قرارات القضاء يف هذه
القضية برئاسة قائد رشطة املحافظة والدوائر الرقابية والعمل عىل إجراءات التطبيق
واطالع سيادتة اوال بأول».
وأكدت أن «القضية متابعة أيضا ً من قبل وكيل الوزارة لشؤون الرشطة الفريق عماد
محمد ومحافظ النجف لؤي اليارسي».
وبينت املديرية ،أن «اليارسي شدد عىل ان يكون القانون هو صاحب الكلمة الفصل وهو
فوق الجميع بدون اي تميز وان حقوق املواطنني أمانة بعنقه شخصياً».

احتاد الصحفيني العرب يدين بقوة حكم االعدام
الصادر يف صنعاء على أربعة صحفيني مينيني
بغداد /الزوراء:
أدان االتحاد العام للصحفيني العرب ،أمس
األحد ،بقوة الحكم الذي أصدرته محكمة
يف صنعاء عىل أربعة صحفيني يمنيني
بإالعدام ،معتربا أنه «حكم جائر» ،فيما أكد
أن الصحفيني العرب يف الدول العربية هم
جنود الحرية.
وقال االتحاد يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إنه يدين بكل قوة الحكم الذي
أصدرته محكمة تابعة لحكم الحوثيني يف
صنعاء عىل أربعة صحفيني يمنيني ,بتهمة
التجسس والتي ال أساس لها من الصحة
وعارية تماما عن الحقيقة.
وأضاف :أن االتحاد العام للصحفيني العرب
يستنكر هذا الحكم الجائر عىل هؤالء
الصحفيني األبرياء ،مشريا اىل أن الصحفيني
العرب يف الدول العربية كافة هم جنود
الحرية واملدافعني عن حرية الرأي والتعبري.
وأكد االتحاد العام للصحفيني العرب :أنه
يتضامن مع نقابة الصحفيني اليمنيني يف

إدانة هذا الحكم الظالم ،داعيا املنظمات
الصحفية الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان
إىل إدانة هذا الحكم الجائر والعمل عىل تربئة
هؤالء الصحفيني الذين ال ذنب لهم إال أنهم
يؤدون واجبهم املهني بكل أمانة وإخالص
يف صالح وطنهم ،علما أن قوة أمنية قامت
بإعتقالهم مع عدد من زمالئهم منذ عام
.2015

األمم املتحدة :الوضع الغذائي يف العراق
آمن وال توجد أية مشكلة
بغداد /الزوراء:
أكدت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة “فاو” ،امس االحد ،أن املؤرشات
الحالية ال تدل عىل حدوث مشكلة يف األمن الغذائي بالبالد ،فيما اشارت إىل أن العراق
حقق االكتفاء الذاتي من أهم مخزون اسرتاتيجي عامليا.
وقال ممثل املنظمة يف العراق ،صالح الحاج ،يف ترصيحات تابعتها «الزوراء»“ :نحن
يف مرحلة مهمة ،وال بد من االتفاق عىل عدة مفاهيم ،ومنها األمن الغذائي الذي
يعتمد عىل أربعة أسس ،وهي توفري الغذاء ،والوصول إىل الغذاء عمليا ً واقتصادياً،
واالستعمال ،واالستدامة».
وأضاف أنه “بالنظر إىل ما نحن إليه اآلن فليست هنالك مشكلة حتى اآلن بخصوص
اإلنتاج العاملي لعام  ، 2020وبأخذ محصول القمح االسرتاتيجي مثاالً ،ليس هنالك
مؤرشات تدل عىل حصول مشكلة بعكس ما حصل  2008من مشكلة أساسية
ارتبطت بالجفاف يف تلك الفرتة».
وحول املخاوف من ارتفاع األسعار ،أوضح أن “لدى الناس مخاوف وهذا طبيعي،
لكن الئحة األسعار اليومية ال تدل عىل وجود مشكلة” ،مبينا ً أن “ العراق ص ّدر مليون
طن من الشعري خالل العام املايض ،وهنالك فائض عن االستهالك املحيل للمنتوجات
ومنها القمح ،حيث حقق العراق االكتفاء الذاتي لهذا املخزون االسرتاتيجي محليا ً
وعاملياً».
وأشار الحاج إىل أن “إمكانية هدر الخضار أكرب مع وجود أي معوق يف النقل ،لذا ال بد
من املزيد من التسهيالت ،ناهيك عن أن عددا ً كبريا ً من الناس يعتمدون عىل الزراعة
كمصدر دخل أسايس ،لذا ال بد من ضمان اإلنتاج ومراقبة األسعار ،وهذا ما يحصل
اآلن يف العراق”.

Apr 2020

Mon

13

خالل تهنئتهم للمسيحيني مبناسبة «عيد الفصح اجمليد»

صاحل وعبد املهدي واحللبوسي والكاظمي يؤكدون على وحدة
الصف يف مواجهة التحديات

بغداد /الزوراء:
هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح،
ورئيس الوزراء «املستقيل» عادل عبد
املهدي ،ورئيس مجلس النواب محمد
الحلبويس ،ورئيس الوزراء املكلف
مصطفى الكاظمي ،املسيحيني
بمناسبة حلول عيد القيامة ،مؤكدين
عىل رضورة وحدة الصف الوطني يف
مواجهة التحديات.
ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح،
إىل وحدة الصف والتآزر مع الكوادر
الصحية.
وقال صالح يف تغريدة له اطلعت عليها
«الزوراء» :إنه «من أرض الرساالت
والحضارات والتنوع الديني والثقايف،
أهنئ املسيحيني يف العراق والعالم
أجمع بحلول عيد القيامة».
وأضاف« ،لتكن هذه املناسبة املباركة
داف ًعا لوحدة الصف يف مواجهة
التحديات التي تواجه بالدنا ،والتآزر
مع الكوادر الصحية لحماية شعبنا
من وباء كورونا ،وكل عام واملسيحيني
والعراقيني بخري».
من جهته ،هنأ رئيس مجلس الوزراء
عادل عبد املهدي املسيحيني بمناسبة
حلول عيد القيامة.
وقال عبد املهدي يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه« :اتقدم بأزكى

التهاني والتربيكات ألبناء شعبنا من
األخوات واألخوة املسيحيني بمناسبة
حلول ( عيد القيامة ) ،ويف الوقت
الذي يقفون هذه األيام مع اخوتهم يف
الوطن وقفة وحدة وتضامن وتكافل
كماهو عهدهم يف كل الظروف» .
اىل ذلك ،هنأ رئيس مجلس النواب
محمد الحلبويس ،املسيحيني بمناسبة
عيد الفصح املجيد.
وقال الحلبويس يف تغريدة له تابعتها
«الزوراء» :انه «يف ظروف استثنائية
ولحظة تاريخية غري مسبوقة،
يحتفل أبناء الوطن من املسيحيني
بعيد الفصح املجيد (القيامة) بعيدا ً
عن كنائسهم».
وأضاف ،انه «بهذه املناسبة أتوجه

إليهم بأخلص التهاني وأصدق
األمنيات ،آمال أن يحل العيد يف العام
املقبل وقد خرج العالم متعافيا ً من
هذه املحنة القاسية ،كل عام وشعب
العراق وشعوب العالم جميعا ً بأمن
وسالم «.
بينما هنأ رئيس الوزراء املكلف
مصطفى الكاظمي ،املسيحيني بعيد
القيامة ،مؤكدا أنهم سيضعون
أيديهم بأيدي إخوانهم لعبور العراق
إىل بر األمان.
وقال الكاظمي يف تغريدة له اطلعت
عليها «الزوراء»« :اتقدم بأح ّر
التهاني للعراقيني بمناسبة حلول عيد
القيامة ،أبناء شعبنا من املسيحيني
األصالء كانوا عرب التاريخ وما زالوا

مخلصني لبلدهم ،وللتعايش الذي
أنار طريق شعبنا جيالً بعد جيل
يف مواجهة املحن ،واليوم سيضع
املسيحيون أيديهم بايدي اخوانهم
من كل املكونات للعبور بالعراق اىل بر
األمان».
من جانبه ،بعث نائب رئيس مجلس
النواب العراقي بشري الحداد ،برقية
تهنئة إىل املسيحيني يف العراق والعالم
بمناسبة عيد الفصح ،داعيا ً إىل
ترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش
السلمي.
وذكر بيان صدر عن املكتب اإلعالمي
لنائب رئيس مجلس النواب تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن «الحداد
يبارك للمسيحيني يف العراق وأقليم

كوردستان وأرجاء العالم بمناسبة
عيد الفصح املجيد (عيد القيامة)،
متمنيا ً الخري والسعادة واألمل
واإلستقرار والصحة املستدامة لجميع
أبناء الشعب العراقي».
ودعا الحداد ،بحسب البيان ،إىل
«أهمية ترسيخ مفاهيم التسامح
بني الرساالت السماوية وتعزيز
التعايش السلمي بني املكونات ،سيما
ونحن نمر بمرحلة حرجة وصعبة
تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف
لتجاوز محنة تفيش فريوس كورونا
والتأكيد عىل روح األخوة ونبذ
التطرف والعنرصية وتثبيت مبادئ
حقوق اإلنسان وتحقيق العدالة
االجتماعية».

«أوبك »+تتوصل إىل «اتفاق
تارخيي» خبفض إنتاج النفط اىل العراق يعلن تسجيل  34اصابة جديدة واربع
 9.7ماليني برميل يوميا
حاالت وفيات بكورونا
الصحة العاملية تنفي مغادرة البالد ذروة االصابات

بغداد /متابعة الزوراء:
توصلت دول مجموعة «أوبك »+إىل اتفاق
وصف بـ»التاريخي» ،وأجمعت عىل خفض
إنتاج النفط بواقع  9.7مليون برميل يوميا،
يف أكرب تخفيض من أي وقت مىض.
وقال وزير النقط الكويتي خالد الفاضل
عرب حسابه الرسمي يف «تويرت» مساء
اليوم األحد ،عقب اجتماع افرتايض جديد
للدول املصدرة للنفط« :بفضل من الله ثم
بالتوجيهات الحكيمة والجهود املتواصلة
واملحادثات املستمرة منذ فجر الجمعة،
نعلن اآلن عن إتمام االتفاق التاريخي عىل
خفض اإلنتاج بما يقارب  10ماليني برميل
من النفط يوميا من أعضاء أوبك +ابتداء
من األول من مايو .»2020
ويف غضون ذلك أفادت مصادر مطلعة
لوكاالت «رويرتز» و»تاس» و»نوفوستي»
بأن الدول املشاركة يف املحادثات ،وهي
أعضاء منظمة «أوبك» وروسيا وبلدان
أخرى مصدرة للنفط ،تغلبت عىل الخالف
مع املكسيك وأقرت أكرب خفض إلنتاج
النفط يبلغ نحو  %10من العرض العاملي.
وأوضحت املصادر أن مجموعة «أوبك»+

اتفقت عىل خفض اإلنتاج بواقع 9.7
مليون برميل يوميا يف مايو ويونيو ،مبينة
أن املكسيك ستخفض إنتاجها بـ 100ألف
برميل وليس  400ألف ،كما نصلت عليه
النسخة السابقة من الصفقة.
وأكدت وزارة النفط اإليرانية الحقا عرب
«تويرت» اتفاق «أوبك »+عىل خفض اإلنتاج
بمعدل  9.7مليون برميل يوميا يف مايو
ويونيو ،مشرية إىل أن املجموعة أقرت
عرض املكسيك خفض إنتاجها  100ألف
خالل هذين الشهرين.
وتشهد أسعار النفط تراجعا مستمرا
خالل األسابيع األخرية عىل خلفية الزيادة
امللموسة للعرض مقابل الطلب ،تعمقت
بسبب تفيش النوع الجديد لفريوس كورونا،
وخاصة بعد الفشل يف التوصل إىل اتفاق
جديد حول تقليص اإلنتاج النفطي يف إطار
مجموعة «أوبك ،»+الذي حدث ،حسب
مصادر مطلعة عدة ،بسبب خالف بني
روسيا والسعودية حول املوضوع ،وسط
تقارير أشارت إىل سعي الواليات املتحدة
لتخفيف خسائرها بسبب هذا الوضع عرب
عقد تحالف نفطي مع اململكة.

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد ،عن
املوقف الوبائي اليومي لألصابات املسجلة
بفريوس كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيل  34اصابة جديدة واربع حاالت وفيات
بالفريوس ،نفت منظمة الصحة العاملية مغادرة
العراق ذروة االصابات بفريوس كورونا.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان منظمة الصحة العاملية تنفي ما تم
تداوله عرب بعض وسائل االعالم بان العراق غادر
ذروة االصابات بفايروس كورونا ويف االتجاه
نحو «السيطرة عليه» وتدعوا املنظمة املؤسسات
االعالمية اىل توخي الحذر عند نقل اخبار متداولة
دون مصدر موثق.
واكدت الوزارة ،ان تعاون املواطن يف مراجعة
اقرب مؤسسة صحية عند ظهور اعراض املرض
يساعد يف منع تفيش الوباء بني افراد ارسته و
يحافظ عىل حياته من املضاعفات الناتجة عنه،
مشددة عىل التزامها أمام الرأي العام يف العراق
بالشفافية الكاملة يف االعالن عن كافة نتائج
الفحوصات املجراة للكشف عن الحاالت املرضية

املشتبه بها يف بغداد واملحافظات وخضوعها
ملراقبة وتدقيق من قبل منظمة الصحة العاملية.
واوضحت الوزارة :انه تم فحص  1526نموذجا
يف كافة املختربات املختصة خالل  24ساعة
املاضية ومن ضمنها مختربات أقليم كردستان
وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة
منذ بداية األزمة ( )35415نموذج.
وتابعت :كما سجلت مختربات وزارة الصحة
والبيئة لهذا اليوم ( )34أربع وثالثني أصابة
يف العراق موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة 8
 ،مدينة الطب  ، 6السليمانية  ، 4أربيل 1
،البرصة  ، 15أما عدد الوفيات فبلغت أربع
حاالت؛ حالة واحدة يف بغداد الرصافة؛ حالة
واحدة يف السليمانية حالة واحدة يف كركوك؛
حالة واحدة يف البرصة .
واشارت اىل ان عدد حاالت الشفاء 39 :حالة
توزعت كالتايل  :صحة بغداد /الرصافة  ، 3مدينة
الطب  ، 3النجف  ، 10السليمانية  ، 3اربيل ،1
كربالء  ، 6كركوك  ، 5دياىل  ،2البرصة  ،6مبيناة
ان املجموع الكيل كالتايل  :اإلصابات ،1352 :
بينما الوفيات ،76 :اما حاالت الشفاء.640 :

الوباء يتمدد وخييم متاما على املشهد العاملي

عدد اإلصابات بفريوس كورونا يقرتب من عتبة املليونني والواليات املتحدة تتصدر الدول املتضررة
بغداد /متابعة الزوراء:
تستمر جائحة كورونا بالتمدد مخيمة تماما
عىل املشهد الدويل ،خاصة مع اقرتاب إجمايل
عدد املصابني يف العالم من عتبة املليونني ،فيما
وصلت الوفيات إىل أكثر من  109آالف ،فيما
تصدرت الواليات املتحدة الدول املترضرة.
وبلغ عدد املصابني وفق أحدث األحصائيات
 ،1.789.985وعدد الوفيات  ،109.823يف حني
بلغ عدد املتعافني  411.836وهي أعداد قابلة
للزيادة عىل مدار الساعة.
عربيا ويف السعودية ،قالت وكالة األنباء
الرسمية ،أمس األحد ،إن امللك سلمان وافق
عىل تمديد العمل بحظر التجول حتى إشعار
آخر بسبب املعدالت الحالية النتشار فريوس
كورونا ،بعد أن أعلنت وزارة الصحة السعودية
أن إجمايل اإلصابات وصل إىل  ،4033فيما بلغت
الوفيات .52
ويف مرص ،أصدرت مؤسسة األزهر فتوى تحرم
أي إساءة إىل املتوفني جراء فريوس كورونا،
داعية الله أن يتقبلهم يف الشهداء.
وجاءت الفتوى بالتزامن مع محاولة أهايل
إحدى القرى منع دفن متوفاة بكورونا ،اعتقادا
منهم أنها قد تنقل العدوى إليهم ،يف مشهد
تكرر من قبل يف العراق.
وقالت تقارير محلية إن أهايل قرية «شربا
البهو» بمحافظة الدقهلية ،شمايل البالد ،حاولوا
منع دفن متوفاة جراء الفريوس أمس السبت،
قبل أن تتدخل قوات األمن وفريق من الحجر
الصحي إلتمام األمر.
وقال مركز األزهر العاملي للفتوى اإللكرتونية،
إن اإلصابة بفريوس كورونا ليست ذنبا أو
خطيئة وأفتى بحرمة إيذاء املصاب به ،أو
اإلساءة إليه ،أو احتقار من تويف بسببه.
ويف سياق متصل ،أكد مفتي مرص شوقي
عالم أنه ال يجوز التنمر عىل مرىض كورونا أو
التجمهر واالعرتاض عىل «دفن شهداء الفريوس

التي ال ُّ
تمت إىل ديننا وال إىل قيمنا وال إىل أخالقنا
بأدنى صلة».
وقال عالم «املتوىف إذا كان قد لقي ربه متأثرا
بفريوس كورونا فهو يف حكم الشهيد عند الله
تعاىل ،ملا وجد من ألم وتعب ومعاناة حتى لقي
الله تعاىل صابرا محتسبا».
ووفق آخر حصيلة رسمية ،بلغ عدد اإلصابات
يف مرص  ،1939تويف منهم  ،146فيما تعاىف
.426
ويف لبنان ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11
إصابة جديدة بفريوس كورونا لريتفع عدد
اإلصابات إىل .630
ويف الكويتُ ،سجلت ثمانون إصابة جديدة
بفريوس كورونا ،لريتفع عدد اإلصابات إىل
.1234
أما يف سلطنة عمان ،فأعلنت وزارة الصحة
العمانية تسجيل  53إصابة جديدة بفريوس
كورونا لريتفع عدد اإلصابات إىل .599
ومن جانبها ،أعلنت وزارة الصحة املغربية
تسجيل  72حالة إصابة جديدة بفريوس كورونا
خالل الساعات األربع والعرشين املاضية لريتفع
إجمايل اإلصابات .1617
ويف وقت سابق ،قالت الوزارة إنه تم تسجيل
أربع وفيات جديدة ،لريتفع إجمايل عدد الوفيات
بسبب هذه الجائحة إىل  111شخصا ،يف حني
بلغ عدد املتعافني  146شخصا أي بزيادة 22
شخصا.
وأعلنت وزارة الصحة القطرية ،امس األحد،
تسجيل  251إصابة جديدة بكورونا ،لريتفع
عدد اإلصابات إىل  2979والوفيات إىل .7
ويف القدس املحتلة ،سجلت الحكومة الفلسطينية
 19إصابة جديدة بفريوس كورونا.
دوليا ،حلت الواليات املتحدة يف الصدارة ،حيث
أظهر إحصاء لرويرتز أن حاالت الوفاة الناجمة
عن اإلصابة بفريوس كورونا يف الواليات املتحدة
تجاوزت  20ألفا اليوم السبت ،وهي أعىل

حصيلة يتم تسجيلها يف العالم ،رغم أن هناك
دالئل عىل أن الوباء ربما يقرتب من ذروته ،بعد
أن تجاوزت اإلصابات نصف مليون يف أرجاء
البالد .وتنفرد والية نيويورك بـ 160ألف إصابة
بالفريوس.
وسجلت إيطاليا ثاني أكرب عدد من الوفيات
وبلغ  ،19,468وجاءت إسبانيا يف املركز الثالث
عند  16,353حالة.
أما يف روسيا ،بدأت مستشفيات موسكو
تعاني ،حيث قال الكرملني :إن ضغوطا تفوق
طاقة املستشفيات ،وتدفقا ضخما من مرىض
فريوس كورونا املستجد بدأ يشكل ضغوطا
هائلة عىل املستشفيات يف موسكو ،مع ارتفاع
عدد الوفيات يف البالد ملا يفوق املئة.
وقال املتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف
يف مقابلة مع التلفزيون الرسمي نقلتها وكاالت
أنباء روسية :الوضع يف موسكو ويف سان
بطرسبورغ ،لكن باألخص يف موسكو متوتر
جدا ،ألن عدد املرىض يتزايد.

وتابع قائال :هناك تدفق هائل للمرىض .نشهد
مستشفيات تعمل يف موسكو يف أجواء طوارئ
شديدة التوتر وبروح البطولة.
وسجلت روسيا  13,584إصابة بالفريوس،
وقالت السلطات إنها سجلت  12وفاة جديدة
مرتبطة باملرض يف اليوم السابق ،مما رفع
العدد اإلجمايل للوفيات إىل  106حاالت.
ويف بريطانيا ،قال مسؤولون :إن بريطانيا
سجلت  917وفاة جديدة بفريوس كورونا ،وهو
أكرب عدد من الوفيات بالفريوس خالل يوم واحد
يف البالد ،مما يرفع إجمايل الوفيات إىل .9875
وقال مدير هيئة الخدمة الصحية الوطنية
يف إنجلرتا ستيفان بوييس إن قرار اإلغالق يف
بالده للحد من انتشار فريوس كورونا قد يطول
أكثر من شهر .وخالل مؤتمر صحفي عقده يف
لندن وردا عىل سؤال بشأن تمديد فرتة اإلغالق،
شبّه بوييس مكافحة بالده للفريوس بالسباق
الطويل األمد.

وتابع :ال يوجد حل سحري ال يتطلب قرارات
صعبة ،لن يكون سباقا قصريا يستغرق بضعة
أسابيع ،وإنما سيكون أطول ،سيكون سباقا
طويل األمد.
ويف فرنسا ،تم تسجيل  643وفاة جديدة
بفريوس كورونا ،لريتفع العدد اإلجمايل إىل
 13,832وفاة.
من جهة أخرى قالت الحكومة األملانية إنها
تشعر بالقلق إزاء تداعيات قيود االتصال
الصارمة بسبب جائحة كورونا.
ويف ورقة إسرتاتيجية صادرة عن وزارة الداخلية،
أعربت السلطات األملانية عن القلق مما وصفته
بتبعات إرهاق حالة العزلة للمجتمع ،ومن
اآلثار النفسية واالجتماعية ألزمة كورونا.
وقالت ّ
إن تأييد التدابري املشددة سينخفض
بشكل كبري ،وإن فعالية هذه اإلجراءات
وتوافقها مع األسس القانونية سيتعرض
للتشكيك.
ويف إيران ،قال إيرج حريرجي مساعد وزير
الصحة اإليراني إن قرار عودة الحياة االقتصادية
والعمل بصورة تدريجية سينفذ هذا األسبوع،
ويف بعض املناطق األسبوع املقبل.
وأضاف حريرجي يف مؤتمر صحفي أن
اإلرشادات الصحية والتباعد االجتماعي الذكي
سيتم تطبيقه يف هذه املرحلة للحد من انتشار
كورونا.
ّ
توضح أن عدد ضحايا
وأشار إىل أن التحقيقات
كورونا يف الفئات االجتماعية الهشة بات أكثر
من باقي الفئات ،وهؤالء األشخاص يتأثرون
من تعطيل العمل ويفقدون وظائفهم نتيجة
لألزمة االقتصادية التي خلفها كورونا ،وعليه
«سنعمل عىل العودة إىل العمل االقتصادي يف
البالد خالل الفرتة الراهنة ويف بعض املناطق
اعتبارا من األسبوع املقبل».
من جانبه ،دعا الرئيس اإليراني حسن روحاني
املواطنني إىل التقيد باإلرشادات الطبية ،وقال

إنهم إذا التزموا باإلرشادات ،فإن إيران قادرة
عىل الوصول تدريجيا إىل مستويات جيدة
ملواجهة كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة الرتكية -مساء السبت-
ارتفاع وفيات فريوس كورونا إىل  ،1101إثر
تسجيل  95وفاة جديدة خالل الـ 24ساعة
املاضية.
وأظهرت معطيات حديثة نرشتها الوزارة يف
موقعها الرسمي ،أن إصابات كورونا بلغت
 ،52,167عقب تسجيل  5138حالة جديدة.
وأشارت نفس املعطيات إىل إجراء  33,170فحصا
للكشف عن كورونا يف الـ 24ساعة املاضية،
لريتفع إجمايل الفحوص إىل .340,380
وذكرت أن  2965مصابا تعاىف من الفريوس،
بينما يرقد  1626شخصا يف وحدات العناية
املركزة.
ويف وقت سابق ،فرضت السلطات الرتكية عىل
مواطنيها البقاء يف منازلهم ملدة  48ساعة يف 31
مدينة ،بينها إسطنبول وأنقرة.
وبدأ الحظر من منتصف الليلة املاضية ،يف إطار
إجراءات صارمة جديدة الحتواء فريوس كورونا
املستجد.
ويف دول رشق وجنوب رشق آسيا ،يواصل
فريوس كورونا االنتشار يف العديد من الدول،
مثل :اليابان وإندونيسيا والفلبني وتايلند،
مخلفا وراءه عددا من الضحايا.
فقد بلغت وفيات كورونا يف ماليزيا  ،73إثر
تسجيل  3حاالت جديدة خالل الساعات الـ24
املاضية .وارتفعت اإلصابات فيها إىل  ،4530بعد
تسجيل  184إصابة جديدة ،فيما بلغ إجمايل
عدد املتعافني .1995
ويف إندونيسيا ،بلغت إصابات كورونا ،3842
بعد تسجيل  330إصابة جديدة خالل الساعات
الـ 24املاضية ،بحسب بيان صادر عن وزارة
الصحة.
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يعانون نقص المعدات الوقائية ويشعرون بـ”الصدمة”

األطباء يف العامل خيوضون حربا ضروسا مع اعتى وباء يف القرن احلالي
بغداد /متابعة الزوراء:
تخ�وض الطواق�م الطبي�ة يف العال�م
حربا رضوس�ا م�ع جائح�ة كورونا
مفتقدة يف العديد من األحيان ألبس�ط
املع ّدات الوقائية.
ووجهت نقابات طبية نداء استغاثة يف
مختلف دول العالم ،مطالبة حكوماتها
برضورة توف�ر الكمام�ات والبدالت
الوقائية ،واملعقمات ،وأجهزة الكشف
ع�ن الف�روس .ودع�ا األم�ني العام
لألمم املتحدة ،أنطونيو غوتريش ،إىل
االعرتاف بجه�ود األطباء واملمرضات
الذي�ن يكافح�ون جائح�ة ف�روس
كورونا ،والتفكر يف األشخاص األكثر
ضعف�اً .وأضاف غوتريش يف رس�الة
مصوّرة« :دعونا نفكر بش�كل خاص
يف األبط�ال العامل�ني باملجال الصحي
عىل الخط�وط األمامي�ة ملحاربة هذا
الفروس امل�روع ،ويف كل أولئك الذين
يعملون عىل الحفاظ عىل سر الحياة
بمدنن�ا وبلداتن�ا» .وتاب�ع« :دعون�ا
نتذكر األش�خاص األكثر ضعفا ً حول
العال�م ...أولئك الذين ه�م يف مناطق
الحروب ومخيمات الالجئني واألحياء
الفقرة وجميع األماكن األقل تجهيزا ً
يف مكافحة الفروس».
وبرزت يف األيام املاضية انتقادات حادة
للحكومة الربيطانية ،عىل خلفية ندرة
املعدات الوقائية يف مستشفيات البالد.
وقال�ت وزي�رة الداخلي�ة الربيطانية
بريت�ي باتي�ل ،أمس ،إنها تأس�ف إذا
كان العامل�ون الصحيون يش�عرون
بأن هناك إخفاق�ات يف الحصول عىل
مع�دات الوقاي�ة الش�خصية خ�الل
قيامهم بمكافحة فروس كورونا.
واش�تكى أطباء وممرضون رس�ميا ً
من أن هن�اك نقصا ً يف معدات الوقاية
الش�خصية للعامل�ني يف املكافح�ة
املب�ارشة للم�رض ،وعندم�ا س�ئلت
وزي�رة الداخلي�ة مب�ارشة إن كان�ت
تعت�ذر ع�ن ذل�ك قال�ت« :متأس�فة
إذا كان الن�اس يش�عرون ب�أن هناك
إخفاق�ات» .وأضافت« :من املحتم أن
الطلب والضغوط عىل معدات الوقاية
الش�خصية س�تكون اس�تثنائية،
وستكون عالية بش�كل متزايد» ،كما
نقلت وكالة «روي�رتز» .جاء ذلك بعد
س�اعات من تحذير نقاب�ات األطباء
والتمريض يف بريطانيا من أن أفرادها
الذي�ن يعالج�ون املصاب�ني بم�رض
كوفيد  19 -مهددون بالعدوى بسبب
نق�ص مع�دات الوقاية .م�ن جهته،
قال وزير الصح�ة مات هانكوك ،أول

م�ن أم�س ،إن هن�اك مع�دات كافية
لك�ن األمر يتطل�ب جهدا ً لوجيس�تيا ً
«ضخم�اً» بدعم م�ن الجيش لضمان
وصول معدات الوقاية الش�خصية إىل
العاملني يف طليعة مكافحة الفروس.
وأض�اف أنه ت�م تس�ليم  761مليون
قطعة من معدات الوقاية حتى اآلن.
وقال�ت الجمعية الطبي�ة الربيطانية،
الت�ي تمث�ل األطب�اء ،إن اإلم�دادات
الحالية يف لندن ويوركش�ر يف شمال
إنجلرتا غر كافية ،مضيفة أن األطباء
يواجهون قرارا ً «يفطر القلب» بشأن
م�ا إن كان عليهم ع�الج املرىض دون
وقاي�ة كافي�ة ،وبالت�ايل يعرض�ون
أنفسهم للخطر .وتويف  19من العاملني
يف هيئ�ة الصحة الوطني�ة ،منهم 11
طبيباً ،جراء اإلصاب�ة بكورونا .وقال
هانك�وك إن الحكوم�ة ليس لديها أي
عل�م بوج�ود صلة بني ح�االت الوفاة
املذكورة ونقص املعدات.
يف املقابل ،كشف مسح أجرته الجمعية
الطبية الربيطانية هذا الشهر أن أكثر
من نصف األطب�اء الربيطانيني أبلغوا
عن نق�ص أو ع�دم توف�ر الكمامات
الواقي�ة .وق�ال هانك�وك إن مع�دات

الوقاية الش�خصية ينبغ�ي أن تعامل
عىل أنها «مورد ثمني» وأال تهدر دون
داع ،وناش�د املصنع�ون الربيطانيون
اس�تخدام خط�وط إنتاجهم لصناعة
املزيد منها.
وقال�ت كلي�ة التمري�ض امللكي�ة إن
تلمي�ح هانكوك بش�أن تبديد معدات
الوقاية الش�خصية «يث�ر الغضب».
فيما اعترب زعي�م املعارضة العمالية،
كر س�تارمر ،عىل «توي�رت» أنه «من
امله�ني ج�دا ً التلمي�ح ب�أن العامل�ني
ع�ىل الخط�وط األمامي�ة (ملكافح�ة
الف�روس) يب�ددون مع�دات الوقاية
الشخصية».
ويش�عر األطب�اء وطواق�م التمريض
بالوالي�ات املتحدة ،الذي�ن يتصدرون
املعرك�ة ض�د ف�روس كورون�ا
املس�تجد بالصدمة من ال�رضر الذي
يلحق�ه الفروس بامل�رىض وأرسهم،
وبأنفس�هم .ووص�ف أطب�اء وأفراد
من طواق�م التمري�ض إحباطهم من
نق�ص املع�دات ومخاوفه�م من نقل
العدوى إىل أرسه�م ،ولحظات اليأس
الش�ديد التي مروا بها وانهمرت فيها
دموعهم.وشبّهت أرابيا موليت ،طبيبة

احتفاالت غير مسبوقة بعيد الفصح وقداديس بال مؤمنين

طالبان تفرج عن  20أسريا من احلكومة األفغانية
كابول/ميدل ايس�ت اونالين:
قال متحدث باسم حركة طالبان امس
األحد إن الحركة ستفرج عن  20أسرا
من الحكوم�ة األفغانية يف أول خطوة
من نوعها منذ بدء عملية السالم وذلك
بعد س�اعات من محادث�ات جرت بني
ممث�ي الحرك�ة األفغاني�ة املتش�ددة
ووفد أمركي يف الدوحة.
وق�ال الناطق باس�م الحركة س�هيل
ش�اهني يف تغريدة عىل تويرت “اليوم..
 20س�جينا من إدارة كابول س�تفرج
عنه�م إم�ارة أفغانس�تان اإلس�المية
وستس�لمهم للجنة الدولي�ة للصليب
األحمر يف قندهار”.
وتأت�ي الخطوة بعد س�اعات من لقاء
جم�ع قائد الق�وات األمركي�ة وقوات
حل�ف ش�مال األطليس يف أفغانس�تان
م�ع ق�ادة طالب�ان ملناقش�ة خف�ض
العنف يف الب�الد بعد أن اتهم املتمردون
الق�وات األمركية بخرق اتفاق س�الم
“تاريخي” تم توقيعه.
وأفرجت الحكوم�ة األفغانية منذ يوم
األربع�اء امل�ايض ع�ن  300من أرسى
طالب�ان يف إطار تب�ادل للس�جناء إثر
التوص�ل التفاق يف فرباير/ش�باط بني
الواليات املتحدة وطالب�ان أتاح أفضل
فرص�ة عىل اإلط�الق إلنه�اء  18عاما
م�ن الوج�ود العس�كري األمرك�ي يف
أفغانستان.
وتقول الحكومة األفغانية إنها سوف
تف�رج عن  1500س�جني من طالبان
قبل ب�دء محادثات الس�الم األفغانية
م�ع طالب�ان والت�ي كان م�ن املقرر
إجراؤه�ا يف  10آذار/م�ارس ،لك�ن
الحرك�ة املس�لحة ت�رص ع�ىل إطالق
رساح الخمس�ة آالف س�جني قبل أي
محادثات.
وأكد مجلس األم�ن القومي األفغاني
يف بي�ان صدر امس األحد أن الحكومة
أطلقت رساح دفع�ة ثالثة تضم 100
س�جني من عنارص طالبان اول أمس
السبت.
وق�ال املجل�س إن الحال�ة الصحي�ة
والعم�ر وم�دة العقوب�ة املتبقية هي

عوام�ل ت�م وضعه�ا يف االعتب�ار عند
اختي�ار الس�جناء الذي�ن ت�م اإلفراج
عنهم.
ورصح مس�ؤول بأن�ه س�يتم إط�الق
رساح مجموعة أخرى عىل مدار اليوم،
لكن دون تحديد الرقم بشكل دقيق.
ووُصف�ت العملي�ة بأنه�ا جه�د م�ن
الحكومة إلظهار حس�ن النية من أجل
عملية السالم ومحاولة الحتواء تفيش
فروس كورونا يف السجون.
وطبق�ا للمس�ؤولني ،ف�إن جمي�ع
الس�جناء املفرج عنهم “أقس�موا عىل
ع�دم الع�ودة إىل القتال” .وت�م تقديم
الضمان�ة نفس�ها م�ن جان�ب قيادة
طالبان يف الدوحة.
ّ
ووقع�ت واش�نطن وطالب�ان اتفاق�ا
يف ش�باط/فرباير امل�ايض س�يفيض
إىل انس�حاب الق�وات األجنبي�ة م�ن
أفغانس�تان بحل�ول الصي�ف برشط
بدء املتمردين محادثات مع الحكومة
األفغانية وااللتزام بضمانات أخرى.
وأوض�ح الناط�ق باس�م الق�وات
األمركية سوني ليغت أن قائد القوات
األجنبية يف أفغانستان الجنرال سكوت
ميل�ر أج�رى نقاش�ات م�ع ممثل�ني
للحركة ليل الجمعة يف الدوحة.
وأضاف “التقى الجنرال ميلر مع قادة
طالبان ليل�ة الجمعة يف إط�ار القناة
العس�كرية التي أس�س له�ا االتفاق.
وتطرّق االجتم�اع إىل الحاجة لخفض
العنف”.

بدوره ،أش�ار ش�اهني يف وقت س�ابق
إىل أن االجتماع تناول مس�ألة “تطبيق
االتف�اق واالنتهاكات الت�ي تعرّض لها
خصوص�ا الهجمات والغ�ارات الليلية
ع�ىل مناط�ق ال توج�د فيه�ا أعم�ال
قتالية”.
لك�ن محادث�ات الدوح�ة تختلف عن
أرض الواق�ع حي�ث ه�ز انفج�اران
العاصم�ة كابول صب�اح اليوم األحد،
يقول مسؤولو األمن أنهما أسفرا عن
إصابة ثالثة أش�خاص عىل األقل ،من
بينهم مدن�ي بجانب أثن�ني من أفراد
األم�ن ،طبقا ملا ذكرت�ه وكالة “خاما
برس” األفغانية لألنباء اليوم.
وذكر مصدر يف مقر رشطة كابول أن
االنفج�ار األول حدث حوايل الس�اعة
السادس�ة والنصف صباحا بالتوقيت
املح�ي يف منطق�ة الرشط�ة الحادية
ع�رشة يف العاصمة كاب�ول ،مما أدى
إلصابة مدني.
وأضاف املص�در أن قنبل�ة زرعت عىل
جان�ب طري�ق انفج�رت يف منطق�ة
باملدين�ة ،واس�تهدفت مركب�ة تابع�ة
للرشطة ،لكن االنفجار أصاب مدنيا.
ووق�ع االنفجار الثاني حوايل الس�اعة
الس�ابعة والنصف صباح�ا بالتوقيت
املح�ي يف نف�س املنطق�ة ،فيم�ا كان
أفراد األمن منهمكني يف إحباط مفعول
القنبلة الثانية.
وأض�اف املس�ؤول أن االنفجار أصاب
اثنني من فريق من خرباء املفرقعات

الط�وارئ املتخصص�ة يف األم�راض
الباطني�ة ،يف حدي�ث م�ع «روي�رتز»
مكان عملها ب�«ساحة حرب طبية».
وقالت« :نح�اول االس�تمرار دون أن
نغ�رق .نح�ن خائف�ون .نح�اول أن
نح�ارب من أجل حياة اآلخرين ،لكننا
نحارب من أجل حياتنا أيضاً» .وهناك
شح يف إمدادات أسطوانات األكسجني
وأجهزة التنفس الصناعي ،فضالً عن
مستلزمات الحماية الشخصية.
م�ن جهتها ،روت ممرضة يف س�ياتل
أنه�ا ال تتحدث عن عمله�ا الجديد يف
املنزل حت�ى ال يش�عر أطفالها ،وهم
يف س�ن الذهاب إىل املدرس�ة ،بالقلق،
مضيف�ة أن زوجه�ا ال يفه�م طبيعة
عملها ويطلب منها رفض املهام التي
قد تعرضها للخطر .وقالت« :ما أفكر
فيه ه�و أن األم�ر ليس آمن�ا ً بالفعل
يف رأي�ي» .لكنه�ا تخ�ى عزله�ا عن
أرستها إذا أصيبت بالفروس .وقالت:
«س�أعيش يف س�يارتي إذا اضطررت
لهذا .لن أنقل املرض ألرستي».
يف ه�ذا الس�ياقّ ،
أك�د محقق�ون
تابع�ون ل�وزارة الصح�ة األمركي�ة
أن «املستش�فيات أبلغ�ت ع�ن نقص

كبر يف مع�دات الحماية الش�خصية
مم�ا يع�رض العامل�ني وامل�رىض
للخط�ر» ،وأضاف�وا« :املستش�فيات
تبلغ باس�تمرار عن انتظ�ار يصل إىل
س�بعة أي�ام أو أكث�ر لظه�ور نتائج
التحليالت».
وأودى ف�روس كورون�ا املس�تجد يف
إيطاليا بحياة حوايل مائة طبيب يف هذا
البلد الذي تج�اوزت حصيلة الوفيات
باملرض فيه  18ألفا ،حس�بما أعلنت
نقابتهم لوكالة الصحافة الفرنس�ية
الخمي�س .وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي
لالتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة
واألس�نان« :لدينا ع�دد األطباء الذين
توفوا بس�بب كوفيد –  ،19يبلغ مائة
وربم�ا  101حاليا لألس�ف» .ووضع
املوق�ع اإللكرتون�ي لالتح�اد رشيطا ً
أس�ود تعبرا ً عن الحداد ،وذكر أسماء
كل األطباء الذي�ن توفوا ،وبينهم عدد
من املتقاعدين الذين تم اس�تدعاؤهم
ملس�اعدة الخدمات الصحية التي فاق
عدد امل�رىض قدرته�ا .وكت�ب رئيس
االتح�اد فيليب�و أني�ي« :ال يمكننا أن
نس�مح بع�د اآلن بإرس�ال أطبائن�ا
وعاملينا الصحيني ملكافحة الفروس

بال وس�ائل حماية» .وأض�اف« :إنها
معرك�ة غ�ر متكافئ�ة تؤملن�ا وتؤلم
مواطنين�ا وت�رض بالب�الد» .إىل ذلك،
أفادت وس�ائل اإلع�الم اإليطالية بأن
ً
ممرض�ا وممرض�ة
ح�وايل ثالث�ني
ومس�اعدا ً طبي�ا ً توف�وا بالف�روس
أيضاً .وق�ال املعهد العاملي للصحة إن
حوايل عرشة يف املائة من املصابني هم
من أفراد الطواقم الطبية.
وقالت رئيس�ة نقابة املمرضني بربارا
مانجاكافايل إن «هدفنا هو مس�اعدة
املرىض ( )...ونحن نربهن عىل ذلك يف
هذا الوب�اء» .وأضافت أن «املمرضني
يمثل�ون  52يف املائ�ة أو أع�ىل نس�بة
مئوي�ة ب�ني املصاب�ني بامل�رض م�ن
املعالج�ني الصحي�ني» .وتابع�ت أن
«ب�ني املمرضني هن�اك م�ن يموتون
جراء كوفيد  19 -بس�بب تقربهم من
املرىض ،وهم يفعلون ذلك بال تردد».
ودخ�ل أطب�اء باكس�تانيون يعملون
بمستش�فيني يف مدين�ة كويتا جنوب
غرب�ي الب�الد يف إرضاب الي�وم ه�ذا
األس�بوع ،بع�د لج�وء الرشط�ة إىل
اس�تخدام الق�وة لتفري�ق واعتق�ال
أطباء وطواقم طبية كانوا يتظاهرون
احتجاجا ً ع�ىل نقص معدات الحماية
من فروس كورونا املستجد.
وتجم�ع مئ�ات األطب�اء واملس�عفني
االثن�ني امل�ايض لالحتج�اج ع�ىل م�ا
وصف�وه بتقاع�س الحكوم�ة ع�ن
تس�ليمهم اإلم�دادات الت�ي تعه�دت
بها ،وفق «رويرتز» .واعتقلت رشطة
مكافحة الش�غب  30طبيبا ً عىل األقل
لتحديه�م حظ�ر التجمع�ات العامة
ال�ذي ف�رض خ�الل ف�رتة مكافح�ة
انتشار الفروس.
ويف ذات السياق ،تم إغالق مستشفى
خاص كب�ر يف بومب�اي أمام مرىض
ج�دد ،وأُعلن منطقة يتم فيها احتواء
فروس كورونا املستجد بعد أن ّ
أكدت
فح�وص إصاب�ة  26م�ن املمرض�ني
وثالث�ة من األطباء بالفروس القاتل.
ومنذ بدء انتش�ار الف�روس يف الهند
الخاضع�ة إلج�راءات ع�زل من�ذ 25
مارس (آذار) ،يش�تكي أف�راد الفرق
الطبي�ة م�ن نق�ص يف مس�تلزمات
الوقاية الرضورية.
وق�ال املتحدث باس�م س�لطة مدينة
بومب�اي ،فيج�اي خاب�ايل  -باتي�ل،
لوكال�ة الصحاف�ة الفرنس�ية إن
مستش�فى ووكهارت أُعلن «منطقة
احت�واء الوب�اء» بعد تأكي�د الحاالت.
وأضاف« :وُضع  300موظف يف الحجر

الصحي ،وتم إغالق املستشفى».
واتهمت نقاب�ة املمرضني املتحدين يف
بومب�اي إدارة املستش�فى باإلخفاق
يف حماية الطواقم ،برفضها الس�ماح
لهم بارتداء لوازم الحماية الرضورية.
وق�ال أكاش بيالي أمني ع�ام النقابة
ع�ن والي�ة ماهاراش�رتا الت�ي تض�م
بومباي« :أوعزوا ألفراد الفرق الطبية
بارت�داء كمام�ات (طبي�ة) عادية...
واالن�رصاف للعناي�ة بامل�رىض».
وأض�اف للوكال�ة الفرنس�ية« :كانوا
يظنون أن�ه إذا ارتدى أف�راد الطواقم
مس�تلزمات الحماية ،سيش�عر أفراد
عائالت مرىض كوفيد  19 -بالخوف».
وتاب�ع« :العدي�د م�ن املستش�فيات
املعروف�ة يف بومب�اي وبي�ون تعرض
فرقه�ا للمخاطر نفس�ها» .وتابع أن
مستش�فى ووكهارت تأخر كثرا قبل
أن يبدأ بإجراء الفحوص عىل موظفيه
ما زاد من احتمال انتشار العدوى.
ووس�ط النق�ص يف املع�دات الطبي�ة
ومعدل الوفي�ات املرتفع بني املرىض،
يط�ال اإلحباط الطواق�م الطبية التي
تخ�وض معرك�ة رشس�ة ض�د وباء
كوفي�د  .19 -ولخ�ص رئي�س قس�م
اإلنع�اش يف مستش�فى «أفيس�ني»
بضاحية باريس ،إيف كوهني ،الوضع
بالق�ول« :نواج�ه كل ي�وم بيوم�ه».
لكن�ه يخى منذ اآلن «نهاية األزمة»،
ح�ني «يزول الضغط ع�ن العاملني يف
الرعاية الصحية» بعدما عملوا بأكثر
من طاقتهم يف مواجهة تفيش فروس
كورونا املستج ّد.
م�ن جهته ،تح�دث أمني ع�ام نقابة
«س�ود  -س�انتي» يف مستش�فى
فرساي سيباستيان بوان عن «املعاناة
النفس�ية للزمالء الذين يتحتم عليهم
إغالق األغطي�ة عىل جثم�ان مريض
لف�ظ أنفاس�ه» .وأض�اف« :حت�ى يف
أقس�ام اإلنعاش ،يكون األمر قاس�يا ً
مهما كان�وا مهيّئني ل�ه» ،كما نقلت
عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
فيم�ا روت ناتايل (تم تغير اس�مها)
املمرض�ة يف مستش�فى «كرمل�ني
 بيس�يرت» بجن�وب باري�س« :ثم�ةكثرون ينهارون ،وكثرون يبكون».
ورأت أن «األرضار النفس�ية ستكون
كب�رة .وخصوص�ا ً ع�ىل الط�الب».
وقال�ت املمرض�ة« :أعتق�د أن بعض
(الط�الب) س�يتخلون ع�ن ه�ذا
االختص�اص .نضعه�م يف مواجه�ة
وضع صعب وهم يف التاس�عة عرشة،
ليسوا مهيئني».

احتفاالت غير مسبوقة بعيد الفصح وقداديس بال مؤمنين

ارتفاع جنوني ألعداد وفيات فريوس “كورونا” داخل الواليات املتحدة
واش�نطن/أ ف ب:
ارتفعت حصيلة الوفيّات يف الواليات
املتح�دة ج�رّاء ف�روس كورون�ا
املستج ّد إىل أكثر من  20ألفاً ،يف وقت
أحتفل مئات ماليني املسيحيّني األحد
بعيد الفصح يف ظروف غر مسبوقة
إذ يخضعون لحجر عىل غرار نصف
ّ
سكان العالم.
وقال البابا فرنسيس يف عظ ٍة مساء
الس�بت عش�يّة عي�د الفص�ح الذي
ُيعترب األه ّم بالنس�بة إىل املسيحيّني،
ّ
إن “الظلمة واملوت لن ينترصا”.
وبحس�ب حصيل�ة لجامع�ة جونز
هوبكن�ز ،أودى وب�اء كوفي�د-19
ّ
يق�ل ع�ن 20,071
بحي�اة م�ا ال
ش�خصا ً يف الوالي�ات املتح�دة حيث
ُ
سجّ ل أيضا ً العدد األكرب من املصابني
( .)519,453كم�ا ّ
أن حصيل�ة
الضحاي�ا يف إيطالي�ا كان�ت تقرتب
السبت أيضا ً من عتبة العرشين ألف
وفاة ،بحس�ب تعداد لوكالة فرانس
برس.
وأعلن�ت جامع�ة جون�ز هوبكن�ز
ً
حصيل�ة يوميّة جديدة بلغت 1,920
وف�اة خالل أرب�ع وعرشين س�اعة
ج�رّاء ف�روس كورونا املس�تج ّد يف
الوالي�ات املتح�دة ،وه�و م�ا ُي ّ
مث�ل
ً
مقارنة
تباط�ؤا طفيفا يف ه�ذا البلد
باليوم السابق.
يف اإلجم�ال ،أودى وب�اء كوفيد-19
منذ ظه�وره يف الصني أواخر كانون
األوّل/ديسمرب بحياة أكثر من 100
ألف شخص.
“جزيرة املوتى”-يف نيويورك ،املدينة التي شهدت أكرب
انتش�ار للمرض يف الواليات املتحدة،
أظه�رت ص�ور صادم�ة التقطته�ا
وس�يلة إع�الم محلّي�ة باس�تعمال
ّ
مس�رة ،ع�رشات التوابيت
طائ�رة
بصدد الدفن يف قرب جماعي يف هارت

آيلند ،وهي جزيرة تقع شمال رشق
ح�ي برونك�س و ُيطلق عليه�ا منذ
ّ
وقت طوي�ل “جزيرة املوت�ى” نظرًا
إىل ّ
أنها ُتس�تخدم منذ القرن التاسع
ً
مدفنا للفقراء.
وقال رئيس بلدي�ة نيويورك بيل دي
بالس�يو إن امل�دارس العمومي�ة يف
املدينة س�تبقى مغلق�ة حتى نهاية
الع�ام ال�درايس ،وهو ما اعت�رب ّ
أنه
“س ُيساعد يف إنقاذ األرواح”.
وعىل غ�رار الدول األخ�رىُ ،يفرتض
أن تلت�زم الوالي�ات املتح�دة الح�ذر
حي�ال رفع إج�راءات الحجْ �ر ،إذ ّ
إن
اتخاذ قرار يف هذا الصدد َ
ّ
قبل الوقت
املناس�ب قد يؤ ّدي إىل انتشار الوباء
مج� ّد ًدا ،بينما التأخ�ر فيه ُيمكن أن
يزيد الكلف�ة االقتصادية املؤملة جدا
ّ
حتى اآلن.
ومس�اء الجمع�ة ،ق�ال الرئي�س
األمرك�ي دونال�د ترام�ب ّ
إن ق�رار
إرخ�اء تداب�ر التباع�د االجتماعي
والحجر إلعادة تش�غيل االقتصاد يف
الواليات املتحدة سيكون “أكرب قرار
يف حياتي عىل اإلطالق”.
يف كنداّ ،
تبنى مجلس العموم السبت

ً
برنامج�ا لدعم األج�ور يوصف بأنه
اإلج�راء االقتصادي األك�رب يف البالد
منذ الح�رب العاملية الثانية ،ويهدف
إىل مس�اعدة الرشكات وعمّالها عىل
تجاوز أزمة فروس كورونا .و ُيق ّدر
حج�م الربنام�ج ب� 73ملي�ار دوالر
(47ملي�اري�ورو).
احتف�االتب�المؤمن�ني-يف بداية عطلة عيد الفصح ،بدأ مئات
ماليني املس�يحيني املراس�م الدينية
بش�كل غ�ر مس�بوق ،خصوصا يف
ساحة القديس بطرس يف الفاتيكان
التي خلت من املصلني.
وس�يتابع املؤمن�ون القدادي�س ،يف
أهم عيد مس�يحي ،عرب الشاش�ات،
ويرأس�ها الباب�ا فرنس�يس ال�ذي
يخضع للعزل أيضا .وس ُيتابعون من
بيوتهم قداس األحد.
ّ
وركز البابا فرنسيس يف عظة ألقاها
مس�اء الس�بت عش�يّة عيد الفصح
عىل ّ
أن “الظلمة واملوت لن ينترصا”،
ّ
ّ
مؤك�دا ّ
ش�كل “إعالن
أن هذا العيد ُي
ّ
“كل يشء س�يكون
انتص�ار” .وقال
ب�إرصار يف
عىل م�ا ي�رام ،نقوله�ا
ٍ
ّ
متمس�كني بجمال
هذه األس�ابيع،

إنسانيّتنا”.
وأض�اف “لك�ن م�ع م�رور األيّ�ام
وتزاي�د املخ�اوفّ ،
فإن أك�رب اآلمال
َّ
يتبخ�ر” ،مش� ّددا يف املقابل عىل
ق�د
ّ
أن�ه “يمكنن�ا ويتوجّ �ب علين�ا أن
يك�ون لدين�ا أم�ل” ع�ىل الرغم من
“األيّ�ام الحزين�ة” .و ُيعط�ي الباب�ا
بركته “للمدين�ة والعالم” األحد من
داخل كنيس�ة القديس بطرس التي
ستكون شبه فارغة.
ويف الع�ادةُ ،يحي�ي الباب�ا ق� ّداس
الفص�ح يف س�احة القديس بطرس
تع�ج باملؤمننيّ .
ّ
لكنه
الضخمة التي
س�يحتفل بالق ّداس هذه الس�نة من
داخ�ل الكنيس�ة ،ع�ىل أن يت� ّم ّ
ب�ث
القداس عرب شاشات.
وخ�رق نح�و  200ش�خص تداب�ر
الحجر املن�زيل للمش�اركة يف قداس
الجمعة العظيم�ة يف بوليا يف جنوب
رشق إيطالي�ا ،م�ا أث�ار موج�ة
انتق�ادات ودفع رئي�س بلدية البلدة
التي وقع فيها االنتهاك لالعتذار.
ودعا املس�ؤول ع�ن مكافحة الوباء
يف إيطالي�ا ،دومينيك�و أرك�وري،
اإليطاليّني إىل عدم الرتاخي يف مسألة
الحجْ �ر ،قائالً “نحن لس�نا يف نهاية
النفق ،بل عىل العكس ،نهاية النفق
ال ت�زال بعيدة .أرجوك�م أن تبقوا يف
املنازل وأن تكونوا حذرين”.
يف القدس ،وللمرّة األوىل منذ أكثر من
ق�رن ،أغلقت كنيس�ة القيامة أمام
الجمهور يف نهاية أس�بوع الفصح.
وأقي�م قداس بس�يط ي�وم الجمعة
العظيمة.
إىل ذل�ك ،قال�ت رئيس�ة املفوّضي�ة
األوروبّية أورسوال فون دير اليني ّ
إن
ّ
املس�نني مع محيطهم يجب
اختالط
أن يبقى محدو ًدا ّ
حت�ى نهاية العام
ّ
األق�ل ،للوقاي�ة م�ن إصابتهم
ع�ىل
بفروس كورونا املستجدّ.
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العدل تنفي إصابة عدد من النزالء
بفريوس «كورونا»
بغداد /الزوراء:
نفت وزارة العدل ،امس االحد ،ما تناقلته
إحدى وسائل اإلعالم املحلية بشأن
اصابة عدد من النزالء بفايروس كورونا
يف سجن سوسة االتحادي بمدينية
السليمانية.
وأشارت الوزارة ،يف بيان ،اىل رضورة
توخي الدقة واعتماد املصادر الرسمية
يف الوزارة ،وعدم تضليل الرأي العام
واإللتزام باملهنية واألمانة اإلعالمية يف
نقل األخبار.
وأكدت الوزارة  :أن وزير العدل ،فاروق
أمني الشواني ،وجه دائرة اإلصالح

العراقية منذ اليوم االول بتشكيل خلية
أزمة ملواجهة الوباء مع االستمرار
بعمليات التعفري والتعقيم والتشميس
وتوزيع الكمامات والقفازات عىل
كافة النزالء والعاملني داخل االقسام
الصالحية.
من جهة أخرى ،تقوم الوزارة بإعداد
قوائم للنزالء املشمولني بالعفو الخاص
تمهيدا إلرسالها اىل األمانة العامة
لمجلس الوزراء ،وبدورها تقوم بإرسالها
اىل ديوان رئاسة الجمهورية بغية اصدار
مراسيم بالعفو الخاص عنهم إلطالق
رساحهم.

التخطيط تكشف عن آلية التقديم على
منحة الطوارئ لألسر الفقرية
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة التخطيط ،امس األحد ،عن آلية التقديم عىل منحة الطوارئ للعوائل
الفقرية ،فيما حذرت الذين يتقاضون راتبا ً من الدولة من التقديم عىل هذه املنحة.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،عبد الزهرة الهنداوي ،بحسب وكالة األنباء الرسمية ،إن
«املنحة الطارئة تقدم عىل مرحلتني لألرس الفقرية التي ترضرت بشكل مبارش من
الظروف الراهنة واملتمثلة بأزمة كورونا وإجراءات الحظر الوقائي».
وأضاف أن «اآلليات ستكون دقيقة وضامنة بحيث ال يمكن لغري املشمولني الحصول
عىل املنحة ،لكون هناك قاعدة بيانات لدى وزارة التخطيط بشأن املوظفني واملتقاعدين
وشبكة الحماية االجتماعية».
وأشار إىل أن «نحو مليوني عائلة ستشمل بهذه املنحة» ،مؤكدا ً أن «الحكومة أطلقت
رابط التقديم يوم السبت ،ويستمر حتى منتصف نهار الخميس املقبل».
وأوضح أن «الرابط يحتوي عىل استمارة تمأل من قبل رب األرسة عىل أن يتعهد بصحة
البيانات وأنه مشمول بها وخالف ذلك سيعرض نفسه إىل املسائلة القانونية» ،الفتا ً إىل
أنه «بعد االنتهاء من التقديم سيتم مقاطعة البيانات وتدقيقها مدة ثالثة إىل أربعة أيام،
ومن ثم يتم إطالق املنحة».
ولفت إىل أن «إطالق املنحة يكون عن طريق كود يرسل إىل الهاتف ويقوم رب األرسة
بالذهاب إىل أقرب مكتب للرصف لتسلم املنحة» .محذرا ً من «تقديم املوظفني أو
املتقاعدين أو شبكة الحماية االجتماعية عىل هذه املنحة لكونهم سيتعرضون إىل
املساءلة القانونية».

الكمارك تتلف إرسالية مواد غذائية
خمالفة يف طريبيل
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عضو يف اللجنة النيابية يقدم مقرتحا إلجناح العام الدراسي احلالي

التعليم تعلن منح اجلامعات مرونة لتقدير معاناة الطلبة بسبب «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن
منح الجامعات مرونة لتقدير معاناة الطلبة يف
العراق بسبب الحظر الصحي للوقاية من كورونا.
من جهته ،اقرتح عضو لجنة التعليم العايل
والبحث العلمي الربملانية ،رياض املسعودي،
امس االحد ،اعتماد آلية معينة لضمان نجاح
العام الدرايس يف الجامعات وعدم ضياع الفرصة
عىل الطلبة بسبب الظروف االستثنائية نتيجة
وباء كورونا.
وقال وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،قيص
السهيل ،يف ترصيحات متلفزة تابعتها «الزوراء»
إنه “تم منح الجامعات مرونة لتقدير معاناة
الطلبة” ،مشريا ً إىل أنه “ال يمكن أن نبقى نتعامل
بالطرق النمطية والتقليدية يف التعليم».
وأضاف أن “الوزارة تبحث عن مخارج وحلول ال
تولد أي إحباط لدى الطلبة” ،الفتا ً إىل أنه “يمكن
تقليص حجم املواد الدراسية ولكن ال نستطيع
إلغاءها».
وتابع السهيل “نحن بحاجة إىل وقفة حقيقية
لتقييم الدراسات العليا يف البالد” ،مشريا ً إىل
تجميد االستحداث يف التعليم األهيل كون البعض
منه يدار من مستثمرين”.
من جهته ،اقرتح عضو لجنة التعليم العايل

والبحث العلمي الربملانية ،رياض املسعودي،
امس االحد ،اعتماد آلية معينة لضمان نجاح
العام الدرايس يف الجامعات وعدم ضياع الفرصة
عىل الطلبة بسبب الظروف االستثنائية نتيجة
وباء كورونا.
وقال املسعودي يف حديث صحفي ان «الظروف
االستثنائية التي نعيشها خالل هذه الفرتة بسبب
وباء كورونا تستوجب ايجاد طرق مناسبة

لضمان تهيئة االجواء املناسبة للطلبة الستكمال
مشوارهم التعليمي ضمن افضل املستويات».
مبينا ان «ما نراه مناسبا خالل هذه املرحلة هو
اعداد كل تدرييس محارضات مدة كل واحدة منها
ساعة ونصف اىل ساعتني بواقع  15محارضة بما
يعادل فصال تدريسيا كامال من  15اسبوعا ويتم
رفعها عىل موقع عىل النت سواء تابع للوزارة
او الجامعة بغية اطالع الطلبة عليها ثم يتم

اجراء االمتحانات لهم بشهر ايلول او اي وقت
تراه الجامعة مناسبا مع التواصل الكرتونيا بني
الكوادر التدريسية والطلبة».
واضاف املسعودي ان «الكوادر التدريسية ترصف
لها رواتبها بشكل طبيعي ،بالتايل فإن هذا
االجراء هو جزء من عملهم بالقاء املحارضات
ولكن من املنزل بسبب الظروف الخاصة التي
نعيشها اآلن» ،الفتا اىل ان «الوزارة ينبغي لها
ان تضع خطة بإعادة النظام السنوي وهو
نظام ايجابي ومتكامل مع تقليل بعض املواد
غري املهمة والتأكيد عىل االمتحانات االلكرتونية
مستقبال وحوكمة الجامعات بشكل حقيقي،
وان يكون لكل طالب واستاذ رقم الكرتوني
وموقع مع تحويل النظام النظام بشكل كامل
سواء من خطة القبول وانظمة التدريس والتعلم
اىل انظمة الكرتونية ،وان يتم تخصيص املبالغ
الكاملة لها».
واكد املسعودي ان «تلك الخطوات التعني التعليم
عن بعد ،فهنالك فرق بني التعليم عن بعد والتعليم
االلكرتوني حيث ان الثاني يكون فيه تواصل
الكرتوني وحضوري» .مشددا عىل «اهمية ايالء
قطاع الرتبية والتعليم تركيزا اكرب من الحكومة
والوزارة عىل اعتبار انها قاعدة مهمة للنهوض
باالمم والحفاظ عىل التنمية البرشية».

دياىل تبدأ عملية عسكرية لتعقب إرهابيي «داعش»

عمليات نينوى تضبط كدسا للعتاد على احلدود مع صالح الدين
بغداد /الزوراء:
اعلنت خلية االعالم األمني ،امس
االحد ،ضبط كدس للعتاد ضمن
قاطع املسؤولية عىل الحدود الفاصلة
لنينوى مع قيادة عمليات صالح
الدبني نينوى وصالح الدين .بينما
اعلنت قيادة رشطة دياىل ،امس ،عن
انطالق عملية عسكرية لتعقب خاليا
تنظيم داعش يف حوض شيخ بابا
شمال رشق املحافظة.
وذكر بيان لخلية االعالم األمني،

تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه
«وفقا ً ملعلومات دقيقة ،عثرت قوة
من قيادة عمليات غرب نينوى عىل
كدس للعتاد ضمن قاطع املسؤولية
عىل الحدود الفاصلة مع قيادة
عمليات صالح الدين».
وأضاف ان «الكدس احتوى عىل
 35علبة عتاد مقاومة للطائرات
و  4صواريخ قاذفة أشخاص و10
صواريخ قاذفة درع و 5حشوات
صورايخ قاذفة ومنصة اطالق

صواريخ واسطوانتي أوكسجني
وقنربة هاون 60ملم واخرى  82ملم،
فضالً عن  280اطالقة أحادية 12،7
ملم ،وبازوكة وصاروخ كاتيوشا
وقاذفة  40ملم وقذيفة محلية الصنع
و 75اطالقة  ، BKCوعجلة نوع بيك
أب نيسان قمارة ،وقد تم التعامل مع
املواد املضبوطة أصوليا».
بينما اعلنت قيادة رشطة دياىل ،امس
االحد ،عن انطالق عملية عسكرية
لتعقب خاليا تنظيم داعش يف حوض

شيخ بابا شمال رشق املحافظة.
وقال مدير اعالم رشطة دياىل ،العميد
نهاد املهداوي ،يف ترصيح صخفي
ان” قطعات من فوج طوارئ دياىل
السادس ومفارز من قسم رشطة
النجدة النهرية والكالب البوليسية
باالشرتاك مع قوة من لواء املغاوير
جيش عراقي ،بدأت عملية عسكرية
ملداهمة وتفتيش حوض شيخ بابا يف
اطراف ناحية جلوالء(70كم شمال
رشق بعقوبة)”.

واضاف املهداوي ان” العملية والتي
تجري من  3محاور تأتي من اجل
منع وجود اي مالذات امنة لتنظيم
داعش وانهاء نشاط خالياه النائمة،
وتعزيز نقاط املرابطة االمنية ودرء
مخاطر االرهاب عن قرى شيخ
بابا».
وتعرضت مؤخرا قرى شيخ بابا
اىل عدة هجمات من قبل داعش
االرهابي ،ما ادى اىل سقوط ضحايا
يف صفوف املدنيني.

خولت عمادات اجلامعات مناقشة طلبة الدراسات العليا الكرتونيا النقل تعتزم تسيري رحالت استثنائية
واسط تطالب بفتح احملافظة والدوائر املغلقة
إىل أوروبا األسبوع املقبل
إلكمال املشاريع املتوقفة

بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،امس االحد،
اتالف ارسالية مواد غذائية مخالفة يف
مركز جمرك طريبيل
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،ان «السلطات الجمركية
اتلفت ،امس ،ارسالية مواد غذائية ( فول
مقشور ) تجاوزت صالحيتها ثلث املدة
من تاريخ إنتاجها ،وهذا مخالف لقانون

الصحة املرقم ( )89لسنة  1981يف مركز
جمرك طريبيل» .
واضافت أن «عملية االتالف تمت من قبل
لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض مع
الجهات الساندة العاملة يف املنفذ «.
وأكدت الهيئة انها «اتخذت اإلجراءات
القانونية بحق املخالفة عىل وفق املادة 68
/ثانيا من قانون الجمارك النافذ رقم 23
لسنة  1984املعدل والتعليمات النافذة» .

أمانة بغداد تعفر وتعقم منطقة مجيلة
شرقي العاصمة

بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس االحد ،عن تعفري منطقة جميلة رشقي العاصمة.
وذكرت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن «مالكاتنا يف بلدية الصدر
الثانية ،قامت بحملة تعفري وتعقيم ضمن منطقة جميلة املحلة  512رشق
بغداد».
واضافت ان «الحملة تضمنت تعفري وتعقيم عدد من شوارع وازقة املنطقة املذكورة
لدعم جهود املالكات الصحية يف مواجهة فايروس كورونا ،كما وتضمنت الحملة
ايضا حملة توعية وتثقيف يف كيفية الوقاية من االصابة بالفايروس ،وبالتنسيق
مع الجهات املختصة».

بغداد /الزوراء:
أكدت الحكومة املحلية يف محافظة واسط رضورة إعادة
فتح مبنى املحافظة والدوائر املركزية املغلقة منذ األول من
ترشين األول للعام املايض من أجل إكمال عمل املشاريع
املتوقفة .من جانب اخر ،اعلنت جامعة واسط عن تخويل
عمادات الكليات إجراء املناقشات العلمية لطلبة الدراسات
العليا الكرتونيا بشكل كيل او جزئي بسبب حظر التجوال
الوقائي.
وقال املحافظ ،محمد جميل املياحي ،يف ترصيح صحفي:
إن هناك  170مرشوعا جديدا يف املحافظة ضمن موازنة
تبلغ قيمتها  317مليار دينار إلتمام عمل املشاريع
املستمرة والجديدة.
ولفت إىل احتمالية ضياع هذه املبالغ املرصودة ضمن
املوازنة يف أية لحظة بسبب تعطيل الدوائر يف مركز
املحافظة بشكل تام ،خصوصا مبنى املحافظة والدوائر
املركزية التي من شأنها إعداد الكشوفات واإلجراءات
ورضورة وجود مكان محدد إلعالن املشاريع.

وأشار إىل إعادة  150مرشوعا من املشاريع املتلكئة لسنة
 2019-2018إىل العمل والتي شهدت توقفا أيضا بسبب
األحداث التي شهدتها املحافظة.
وأوضح :أن هذا التوقف سبّب اندثارا يف املشاريع ،ومطالبة
املقاولني القائمني عىل العمل بتعويضات.
من جانب اخر ،اعلنت جامعة واسط عن تخويل عمادات
الكليات إجراء املناقشات العلمية لطلبة الدراسات العليا
الكرتونيا بشكل كيل او جزئي بسبب حظر التجوال
الوقائي.
وقال مدير اعالم الجامعة ،اسامة املوسوي ،يف ترصيح
صحفي :ان مجلس الجامعة ،وخالل جلسته املنعقدة عرب
املنصات االلكرتونية ،خول العمادات بهذا االجراء وحسب
االمكانات املتوفرة .الفتا اىل :ان املناقشة اإللكرتونية الكلية
تعني عدم حضور أي طرف يف املناقشة اىل مبنى الجامعة.
واضاف :ان املناقشة الجزئية تتم عن طريق حضور احد
اطراف بشكل فعيل اىل مبنى الجامعة ،وتتم مشاركة باقي
االطراف عرب الدوائر االلكرتونية.

الناصرية تعلن وجود  16ألف قطعة سكنية
بانتظار املصادقة

بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية بلدية النارصية ،امس االحد ،عن وجود
 16الف قطعة ارض سكنية بانتظار مصادقة التخطيط
العمراني عليها لغرض فرزها.
وقال مدير بلدية النارصية ،املهندس قحطان عدنان ،يف
ترصيح صحفي ان “هناك  16الف قطعة ارض سكنية
بانتظار مصادقة التخطيط العمراني لغرض فرزها بعدما

تم فرز  4االف قطعة سابقا».
واضاف عدنان ان”املبارشة بتوزيع قطع االرايض السكنية
ستكون بعد اكمال املتطلبات مع دائرة التسجيل العقاري،
وتكون القطع جاهزة بالكامل لتوزيعها».
واشار اىل ان”سيكون هناك اعالن الستقبال املعامالت
وحسب التسلسالت الواردة يف االستمارة االلكرتونية
وتاريخ املراجعة”.

دمر مضافتني لـ”داعش” وطهّر منطقتني جنوب كركوك

احلشد خيتتم عمليات أبطال النصر الثانية غرب حمافظة األنبار
بغداد /الزوراء:
اختتمت قوات الحشد الشعبي والجيش،
امس االحد ،عملية أبطال النرص الثانية غرب
محافظة االنبار والتي استمرت ثالثة أيام
متتالية بصفحتني ،وانتهت بتطهري ( )12واديا
وتفتيش  35قرية .من جانبها ،دمرت قوة من
اللواء  16بالحشد الشعبي ،امس ،مضافتني
لتنظيم “ داعش” اإلجرامي ،فيما طهرت
منطقتني جنوب غرب كركوك.
وقال قائد عمليات االنبار للحشد ،قاسم
مصلح ،يف بيان تلقت «املعلومة» نسخة منه،
ان “عملية أبطال النرص الثانية حققت انجازا
كبريا عىل مستوى امن االنبار واملحافظات
املحيطة بها وقطعت العملية طرق إمداد العدو،
إضافة لقطع التواصل بني الخاليا النائمة والتي
انتهى اغلبها باالعتقال».
وأضاف مصلح “بلغت املساحة املفتشة
أكثر من ( )17000كم مربع اغلبها تتمتع
بتضاريس جغرافية صعبة تضم أودية وتالال
وانفاقا ،اضافة اىل دهم وتفتيش ( )35قرية
والسيطرة عىل (عجلتني) وأربع دراجات نارية،

اضافة اىل مساعدة العوائل الساكنة يف القرى
النائية يف الجانب الطبي التي تعاني من أمراض

عديدة والتي تم تزويدها بالدواء واإلسعافات
الطبية».

وأشار قائد العمليات إىل ان “العملية شهدت
اعتقال إرهابيني اثنني ،إضافة اىل ( )14مشتبها
به سلموا اىل الجهات املختصة ،والسيطرة
عىل ( )9قطع سالح خفيفة نوع كالشنكوف
ومنظومة انرتنت وتدمري مضافة واحدة».
وأوضح ان “عملية أبطال النرص الثانية انتهت
بتفتيش الرشيط الحدودي األردني السعودي
ومناطق رخوة امنيا ،وكانت منطلقا لعمليات
إرهابية عىل األهايل والقوات األمنية”.
من جانبها ،دمرت قوة من اللواء  16بالحشد
الشعبي ،امس األحد ،مضافتني لتنظيم “
داعش” اإلجرامي ،فيما طهرت منطقتني
جنوب غرب كركوك.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،أن “قوة من استخبارات
اللواء السادس عرش للحشد الشعبي نفذت،
صباح امس ،عملية أمنية ،اسفرت عن تطهري
جنوب غرب
منطقتي السطيح وأطراف الرشاد
ِ
كركوك بمسافة تقدر بـ 8كم.:
وأضاف البيان أنه “تم العثور عىل مضافتني
تابعتني لداعش وتدمريهما”.

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة النقل ،امس األحد ،عزمها تسيري
رحالت استثنائية عرب الخطوط الجوية
العراقية إىل أوروبا األسبوع املقبل.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،سالم السوداني،
بحسب وكالة األنباء الرسمية :إن «الناقل
الوطني املتمثل بالخطوط الجوية العراقية
ساهم ،وبشكل كبري ،يف تخفيف معاناة
العراقيني املقيمني بالخارج الذين تقطعت
بهم السبل بسبب أزمة كورونا».
وأضاف أنه «بعد موافقة لجنة األمر الديواني
 55بارشت الخطوط الجوية لتسيري  20رحلة
ملختلف املحطات املنترشة بالعالم ،كموسكو
ومنسك والهند وعمان ودبي واسطنبول
وغريها ،باإلضافة إىل نقل جنائز املتوفني يف
الخارج».
وأشار إىل أن «وزير النقل أوعز بتخصيص
حافالت لنقل املسافرين من مطار بغداد إىل
أماكن سكناهم يف املحافظات بعد التنسيق
مع األجهزة األمنية يف ظل إجراءات الحظر
الوقائي» ،مؤكدا ً «عزم الوزارة تسيري رحالت
جوية استثنائية إىل أوروبا لنقل العراقيني
العالقني إىل البلد األسبوع املقبل بعد استحصال
املوافقات الالزمة».
وبشأن عمل رشكات الوزارة يف ظل أزمة
كورونا ،أوضح موىس أن «هناك اسرتاتيجية
وطنية مهمة أرشف عليها وزير النقل
واملتمثلة بنقل املواد الغذائية التي تدخل ضمن
مفردات البطاقة التموينية يف ظل أزمة كورونا

والحظر الوقائي».
وتابع أن «الناقل الوطني ،واملتمثل بالرشكة
العامة للنقل البحري عرب بواخرها ،تمكن من
نقل املواد الغذائية املتمثلة بالرز الفيتنامي
والسكر الخام والزيت النباتي» ،الفتا ً إىل أن
«الرشكة العامة للنقل الربي سخرت عجالتها
لنقل املواد الغذائية ملختلف مخازن وزارة
التجارة بمختلف مناطق البالد».
ونبه إىل أن «اإلجراءات الصحية املتخذة يف
املوانئ العراقية ،عندما تأتي باخرة محملة
بالبضائع ترفع الراية البيضاء التي تدل عىل
أنها مهيأة للفحص الصحي ،حيث تقوم
الطواقم املختصة برفقة األطباء ورجال
الصحة إلجراء الفحوصات الالزمة ،وأخذ
معلومات ووثائق عن طواقم الباخرة لضمان
سالمتهم من فريوس كورونا» ،مبينا ً أنه
«بعدها يتم إرساء الباخرة يف الرصيف
املخصص لها بالتنسيق مع رشكة املوانئ
العراقية لغرض إفراغ الشحنات».
وتابع «كما قامت الرشكة العامة للنقل الربي
بنقل نحو  30ألف طن من السماد النباتي إىل
املحافظات الزراعية استعدادا ً ملوسم الزراعة
بالصيف».
وأكد أن «املوانئ العراقية استقبلت منذ مدة
أكرب باخرة يف تاريخها بطول  380مرت،
وحمولتها تقدر بـ  14ألف طن ،أي  14ألف
حاوية» ،مبينا ً أنه «تم إفراغ هذه الشحنات
ونقلها عرب شاحنات الرشكة العامة للنقل
الربي».

النجف تغلق العيادات اخلاصة واستشاريات
املستشفيات األهلية ملدة أسبوع
بغداد /الزوراء:
قررت النجف ،امس االحد ،غلق العيادات
الخاصة يف املحافظة واالستشاريات
باملستشفيات االهلية ملدة اسبوع ،عازية
القرار اىل حماية الكوادر الطبية وتعزيز
الرصد للحاالت املشتبه اصابتها بفريوس
كورونا.
وقال نقيب األطباء يف املحافظة ،الدكتور
عيل العوادي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه« :بناء عىل قرارات خلية االزمة ولغرض
اسناد خطة حظر التجوال ولحماية املرىض

والكوادر الطبية عىل حد سواء ،ولغرض
تعزيز الرصد للحاالت املشتبة بها تقرر غلق
جميع العيادات الخاصة يف مختلف إنحاء
املحافظة وابتدا ًء من  4/12وملدة اسبوع
قابل للمراجعة والتقييم بعدها».
وأضاف العوادي «ايضا تقرر غلق
االستشاريات يف املستشفيات االهلية كافة،
وهذا األمر ملزم للجميع ،وبدون إستناءات
وغري قابل للمراجعة بالوقت الحارض»،
محمال «ادارة املستشفى االجراءات القانونية،
والتي بضمنها الغلق يف حالة املخالفة».
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املركزي يعلن إجراءات تعزز السيولة
بأكثر من تريليون دينار

بغداد /الزوراء:
اكد البنك املرك�زي ،امس االحد،
ان خف�ض نسب�ة االحتياط�ي
االلزام�ي للودائ�ع املرصفي�ة
سيعزز سيولة املص�ارف بمبلغ
يصل اىل تريليون دينار ،ويخفف
اث�ر االنكماش النات�ج عن ازمة
كورون�ا .وق�ال البن�ك يف بي�ان
تلق�ت «ال�زوراء» نسخ�ة منه،

إن «اإلج�راءات االخرية التي قام
بها ه�ذا البنك واملتعلقة بخفض
نسب�ة االحتياط�ي االلزام�ي
للودائع املرصفي�ة ،ستساهم يف
تعزي�ز سيولة املص�ارف بمبلغ
يصل اىل ترليون دينار عراقي».
واض�اف البن�ك أن ه�ذا االجراء
يأت�ي «لتخفيف اث�ر االنكماش
الناتج عن جائحة كورونا».

اقتصادي يدعو إلعداد خطة
لتأمني الرواتب وإجياد بدائل
لرفد املوازنة
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النفط النيابية :اتفاق «أوبك» األخري مل يكن متوازناً

جملس الطاقة يبحث تطورات أسعار النفط ومشاركة العراق باجتماع «اوبك»
بغداد /الزوراء:
عقد املجلس الوزاري للطاقة اجتماعا،
ام�س األح�د ،برئاس�ة رئي�س مجلس
ال�وزراء ،ع�ادل عبدامله�دي ،وحضور
وزراء النفط والكهرباء واملوارد املائية،
وعدد من وكالء الوزارات واملستشارين
م�ن جهت�ه ،رأى رئي�س لجن�ة النفط
والطاق�ة النيابي�ة ،هيب�ت الحلبويس،
أن اجتم�اع (أوب�ك) األخ�ري ل�م يك�ن
«متوازنا».
وذكر بيان عن مكت�ب رئاسة الوزراء،
تلق�ت «ال�زوراء» نسخ�ة من�ه :ان
االجتماع بحث تط�ورات اسعار النفط
العاملي�ة ومشارك�ة الوف�د العراقي يف
اجتماع منظمة ال�دول املصدرة للنفط
اوبك ،واآلثار االقتصادية لرتاجع اسعار
النف�ط يف ظ�ل جائح�ة كورون�ا  ،اىل
جانب دعم استقرار الطاقة الكهربائية
يف الع�راق ومج�االت االنت�اج والتوزيع
وتوفري الوقود الالزم ،وبحث استعدادات
وزارة الكهرباء ملوس�م الصيف املقبل،
واتخذ ع�ددا من االجراءات والتوصيات
بشأنها .
م�ن جهت�ه ،رأى رئي�س لجن�ة النفط
والطاق�ة النيابي�ة ،هيب�ت الحلبويس،
أن اجتم�اع (أوب�ك) األخ�ري ل�م يك�ن
«متوازنا».
وكشف الحلب�ويس يف ترصيح صحفي
ان لجنته سوف ُ
«تضيف الوفد العراقي
ملناقشة م�ا دار يف االجتماع ،وتوضيح

الرؤى من اجل الوصول اىل آلية لتطبيق
االتفاق».
وأشار اىل ان «الطابع السيايس يسيطر
عىل الق�رارات املصريي�ة والسيادية يف
أوبك».
واتف�ق اجتم�اع طارئ ملنظم�ة {اوبك
ب�الس) ،الخميس امل�ايض ،عىل خفض
االنت�اج بواق�ع ع�رشة مالي�ن برميل

يومي�ا ،ع�ىل ان يدخ�ل حي�ز النفاذ يف
مطلع أيار املقبل ويستمر شهرين.
وكشفت وثائق صادرة من منظمة أوبك
عن تخفي�ض العراق خ�الل الشهرين
املقبلن مليون و 61الف برميل يوميا.
وبحسب الوثائ�ق ،فإن تخفيض الدول
جميعها ،خالل ش�هري أي�ار وحزيران
سيك�ون  23٪م�ن انتاج�ه ،لذلك فإن

حصة العراق م�ن التخفيض ستصبح
 1.061ملي�ون برمي�ل يومي�ا ،وم�ن
ش�هر تموز وحتى نهاية العام ،2020
ستخف�ض النسب�ة إىل  18٪وستصبح
حصة العراق م�ن التخفيض  849الف
برميل يوميا.
يذك�ر أن العراق كان مطالبا بتخفيض
 191ال�ف برمي�ل خالل اتف�اق أوبك +

ال�ذي استم�ر اكثر م�ن ثالث�ة أعوام،
وكانت نسبة العراق .80٪
وك�ان وزي�ر النف�ط ،ثام�ر الغضبان،
ق�ال ،يف وقت سابق :ان «نجاح االتفاق
مره�ون بالت�زام ال�دول املنتج�ة م�ن
املنضوين يف (أوبك) وخارجها ،كما هو
مرهون بالسيطرة عىل فريوس كورونا
ال�ذي اجت�اح العال�م ،وادى اىل تقلي�ل
استهالك النفط».
وب�ن أن «الطلب عىل النف�ط سيشهد
تراجعا ً كبريا ً خالل هذه السنة بالدرجة
األس�اس بسب�ب تفيش وب�اء كورونا،
وتعط�ل معظ�م حرك�ة االقتص�اد»،
منوها ً ب�أن «انتعاش االسواق النفطية
مرهون بمدى ومت�ى تنجح الجهود يف
احتواء والقضاء عىل هذا الفريوس».
ورأى النائ�ب السابق ،ماجد ش�نكايل،
ام�س االح�د ،أن الع�راق ه�و الخارس
األكرب من اتفاق «أوبك »+األخري.
وقال ش�نكايل يف تغري�دة عىل «تويرت»:
إن «الع�راق الخ�ارس االكرب م�ن اتفاق
اوب�ك بل�س االخ�ري الذي ق�رر خفض
النفط بحدود  10ملي�ون برميل ابتدا ًء
من أيار».
وأوضح ان «حصة العراق من الخفض
تبل�غ ما يق�ارب املليون برمي�ل والذي
سيؤثر عىل واردات�ه كثرياً ،خاصة وان
سع�ر النف�ط ل�ن يرتفع كث�ريا ً بسبب
االنخف�اض الكب�ري يف الطل�ب ع�ىل
النفط».

زودت مراكز احلجر الصحي يف النجف خبدمة االنرتنت جمانا

االتصاالت تبحث ختفيضات جديدة يف أجور اإلنرتنت وزيادة بالسعات
بغداد /الزوراء:
ب�ن الخب�ري االقتص�ادي ،وس�ام التميمي ،ام�س االح�د ،ان العراق
ل�ن يتمكن م�ن اقرار موازن�ة استثمارية للعام الج�اري ،الفتا اىل ان
انخفاض اسعار النفط اثر سلبا عىل املوازنة.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي ان “ثلثي املوازنة يذهب اىل الرواتب
(املوازن�ة التشغيلي�ة) ،يف وقت ش�هد الع�راق اط�الق آالف الدرجات
الوظيفية من دون اي حساب او خطة مسبقة لتأمن رواتبهم».
واض�اف ان “الفرتة املقبل�ة ستضع الحكومة ام�ام خيارات صعبة،
حي�ث يجب ان تج�د خطة لتأم�ن رواتب املوظف�ن وخاصة الجدد،
وبالت�ايل فأنه�ا ستلجأ اىل ع�دم اق�رار اي موازنة استثماري�ة للعام
الجاري يف حال قررت التصويت عىل املوازنة».
وبن ان “االفض�ل للحكومة االستمرار بموازن�ة تشغيلية فقط ،مع
تأجيل الدرج�ات الوظيفية الجديدة اىل العام املقبل عن طريق تجميد
عمله�م بش�كل مؤقت ولي�س الفص�ل الوظيفي لحن تع�ايف اسعار
النف�ط ،واع�داد خط�ة متكاملة لتأم�ن الرواتب وايج�اد بدائل لرفد
املوازنة بعيدا عن النفط”.

خبري طاقة :جيب التفاهم مع
الشركات النفطية لتخفيض كلف
اإلنتاج
بغداد /الزوراء:
ح�ذر االستش�اري يف ش�ؤون
الطاق�ة ،ف�الح العام�ري ،امس
االح�د ،م�ن أن الع�راق سيواجه
اصع�ب سن�ة مالي�ة تم�ر عليه
منذ ع�ام  ،2003داعيا الحكومة
اىل اع�داد موازنة طوارئ واتخاذ
خطوات رسيعة لتدارك االزمة.
وق�ال العام�ري يف ترصيح�ات
تابعته�ا «ال�زوراء» :إن “حصة
الع�راق م�ن تخفي�ض النف�ط
(بع�د اجتم�اع أوب�ك) بمق�دار
 1.0٦1ملي�ون برمي�ل بالي�وم
يعد مفاجئ�ة” ،مبينا أن “حجم
االحتياطي والخزين العاملي كبري
ج�دا ،وان ما ت�م تخفيضه يمثل
نسبة  23باملئة».
وأض�اف أن�ه “يف ح�ال تطبي�ق

العراق لهذا االتفاق بشكل كامل،
فإن�ه سيتسب�ب بإش�كاالت،
ألن لدي�ه عق�ودا والتزامات مع
رشك�ات عاملي�ة” .مش�ددا عىل
“اهمي�ة ان تق�وم وزارة النفط
بالتفاهم مع الرشكات لتخفيض
 30باملئة من كلف اإلنتاج».
واش�ار اىل ان “املوازن�ة املالي�ة
السابق�ة احتسب�ت  56دوالرا
لربمي�ل النفط ،م�ع وجود عجز
كب�ري ،وان�ه ع�ىل الرغ�م م�ن
التوقع�ات بارتف�اع سعر النفط
خالل امل�دة املقبل�ة اىل 45 – 40
دوالرا ،إال انه�ا ستك�ون اصعب
سنة مالية تم�ر عىل العراق منذ
 ،2003″داعي�ا الحكوم�ة اىل
“اع�داد موازنة ط�وارئ واتخاذ
خطوات رسيعة لتدارك االزمة”.

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة االتصاالت ،ام�س األحد ،أنها بصدد إعداد
دراس�ة متكامل�ة لتخفيض أج�ور سع�ات اإلنرتنيت
الدولي�ة سيعلن عنه�ا قريبا .من جه�ة اخرى ،أعلنت
ال�وزارة  ،امس ،ع�ن تزويد مراكز الحج�ر الصحي يف
النجف بخدمة االنرتنت مجانا.
وق�ال وزير االتص�االت ،نعيم الربيع�ي ،بحسب وكاة
األنب�اء الرسمي�ة ،إن «ال�وزارة يف صدد إع�داد دراسة
متكامل�ة ستقدم خ�الل اليومن القادم�ن إىل اللجنة
العلي�ا للصح�ة والسالم�ة الوطني�ة ملكافحة فريوس
كورونا ،من أجل اإلعالن عن تخفيضات جديدة ألجور
سعات اإلنرتنيت الدولية».
وأض�اف أنه «يف الظروف الحالية التي يمر بها الشعب
العراق�ي ،أصبح املواطن الذي مجربا عىل الحجر املنزيل
م�ن أجل سالمته م�ن جائحة وباء كورون�ا املستجد،
وه�و بحاجة إىل زي�ادة يف سعات اإلنرتني�ت وكارتات
ش�حن املوباي�ل ،باإلضاف�ة إىل تأم�ن امل�واد الغذائية
والصحية».
وأش�ار إىل أن�ه «منذ تسلمنا لل�وزارة قمنا بتخفيض
 % 15ع�ىل أجور السع�ات الدولي�ة واملحلية ،ومن ثم
خفضن�ا  % 10ليصبح املجموع الكيل للتخفيض عىل

أجور السعات بحدود .»% 25
ويف سي�اق اخ�ر ،لفت إىل «تشكيل لجن�ة مشرتكة مع
هي�أة اإلعالم واالتصاالت والدوائ�ر األمنية واملخابرات
واألمن الوطني وبقية األجهزة األمنية ،ملكافحة عملية
تهريب سع�ات اإلنرتنيت ،حيث ت�م إلقاء القبض عىل
مجموعة من املهربن وأحيلوا للقضاء».
وأوض�ح أن «ال�وزارة بحاج�ة إىل م�رشوع البواب�ات
اإللكرتونية الذي ينبغي أن يقدم بعد تشكيل الحكومة
الجديدة لالستثمار ،ملنع تهريب سعات اإلنرتنيت».
وأك�د الربيعي أن ل�دى وزارته «الكثري م�ن املعالجات
لتحس�ن رسع�ة اإلنرتنيت» ،مش�ريا ً إىل «وج�ود عدد
من الدراسات ستناق�ش مع القطاع الخاص لتحسن
كفاءة اإلنرتنيت».
من جهة اخ�رى ،أعلنت وزارة االتصاالت ،امس االحد،
ع�ن تزوي�د مراكز الحج�ر الصحي يف النج�ف بخدمة
االنرتن�ت مجانا ،مشرية اىل أن هذا االجراء يأتي لتوفري
الدعم واالسناد للمالكات الصحية واملصابن الراقدين
يف هذه املراكز.
وقال�ت الوزارة يف بي�ان تلقت «ال�زوراء» نسخة منه،
«استن�ادا لتوجيه�ات وزي�ر االتصاالت ،نعي�م ثجيل،
ب�رورة دع�م املؤسس�ات الصحي�ة يف ه�ذا الظرف

البصرة تبدأ احلصاد واملثنى تدعو لتقديم موعد
تسلم احلنطة والشعري
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت ش�عبة زراع�ة الزبري غ�رب البرصة الب�دء بحصاد
محصويل الحنطة والشعري للموسم الشتوي ،فيما أشارت إىل
تسويق املحصول إىل مركز التسويق التابع لوزارة التجارة.
من جانبه ،دع�ا اتحاد الجمعيات الفالحية يف املثنى ،امس،
إىل تقديم موعد تسلم محصويل الحنطة والشعري واملقرر يف
العرشين من الشهر الحايل .وقال مدير ش�عبة زراعة الزبري
غرب الب�رصة ،صالح حسن البه�اديل ،يف ترصيح صحفي:
إن موسم الحصاد ملحصويل الحنطة والشعري بدأ يف األرايض
املخصص�ة لزراعتها يف منطقة اللحيس وبمساحة تصل إىل
أكثر من  1100دونم .وأضاف :أن تلك األرايض الزراعية بدأت
بزراع�ة محصويل الحنطة والشع�ري منذ أكثر من موسمن
محقق�ة إنتاجا وفريا ً منها تم تسويق�ه إىل سايلو البرصة.
مبين�ا :أن تل�ك األرايض الزراعي�ة اعتمدت ع�ىل منظومات
الري املحوري باإلضافة إىل عمليات السقي بالسيح لألرايض
املزروعة بواسطة املياه الجوفية .منوها إىل :أن شعبة زراعة
الزب�ري ،ومن خالل وحدة الوقاية ،وف�رت املبيدات املطلوبة

ملكافحة الحرشات واألدغال املصاحبة للمزروعات .وأش�ار
إىل السع�ي لزراعة مساحات أخرى م�ن محصويل الحنطة
والشعري ضمن منطقة اللحيس .فيما أكد أن األيام القادمة
ستب�دأ مراحل أخرى لعمليات حصاد محصول الشعري .من
جانبه ،دعا اتحاد الجمعيات الفالحية يف املثنى ،امس األحد،
إىل تقديم موعد تسلم محصويل الحنطة والشعري واملقرر يف
العرشين م�ن الشهر الحايل ،وذلك بسب�ب الظروف البيئية
وتجن�ب تجمع�ات املسوقن أم�ام مراكز االست�الم .وقال
مس�ؤول االتحاد ،ع�واد عطشان ،يف ترصي�ح صحفي :ان
الظ�روف البيئية وب�دء موسم الحصاد قب�ل أيام يستدعي
فت�ح مراكز التسل�م بأرسع وقت .مش�ريا إىل :أن املحافظة
تعتم�د عىل الزراع�ة يف مناطق البادية الت�ي تعد بعيدة عن
مرك�زي التسوي�ق املخصص�ان من قب�ل وزارت�ي الزراعة
والتج�ارة ،مم�ا يستدع�ي مراعاة ذل�ك من قب�ل الجهات
املعني�ة .وأضاف عطشان :أن االتح�اد قام بمخاطبة وزارة
التج�ارة عن طري�ق املحافظ�ة واالتحاد الع�ام للجمعيات
الفالحية إليصال تلك املطالبات.

الصع�ب الذي يم�ر به بلدن�ا الحبي�ب ،وبالتعاون مع
رشك�ات ال ( )Ispsفق�د ت�م ايص�ال خدم�ة االنرتنت
املجانية اىل مراكز الحجر الصحي يف محافظة النجف،
وذل�ك لتوف�ري الدع�م واالسن�اد للمالك�ات الصحي�ة
واملصابن الراقدين يف هذه املراكز».

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

البنك الدولي يتوقع أسوأ تباطؤ اقتصادي جبنوب آسيا يف  40عاما
بغداد /الزوراء:
ق�ال البنك ال�دويل ،ام�س األحد ،إن
من املرجح أن تشه�د الهند وغريها
م�ن الدول يف جن�وب آسيا أسوأ أداء
للنمو االقتصاد خالل أربعة عقود يف
الع�ام الجاري بسبب تفيش فريوس
كورونا.
وتوق�ع البن�ك يف تقري�ر أن تسجل
املنطقة املكون من ثماني دول نموا
ب�ن  1.8و 2.8باملئ�ة ه�ذا الع�ام،
انخفاض�ا من  6.3باملئة يف توقعاته
السابقة قبل ستة أشهر.
وق�ال البن�ك يف التقري�ر إن اقتصاد
الهند ،األكرب يف املنطقة ،من املتوقع
أن ينمو بن  1.5و 2.8باملئة يف السنة
املالية التي بدأت أول أبريل /نيسان.
ويق�در البنك أنها حقق�ت نموا بن
 4.8وخمسة باملئ�ة يف السنة املالية
التي انتهت يف  31مارس /آذار.
وج�اء يف التقري�ر «براع�م التع�ايف

التي كانت ملحوظة يف نهاية 2019
طغ�ت عليها اآلث�ار السلبية لألزمة
العاملية».
وبالنسبة للدول األخرى ،توقع البنك
أن تعاني رسيالنك�ا ونيبال وبوتان
وبنجالدش من انخفاض حاد للنمو
االقتصادي.
وأورد البن�ك يف تقري�ره املستن�د
لبيانات عىل مستوى كل دولة حتى
الساب�ع م�ن ابري�ل /نيس�ان ،أن
م�ن املتوقع أن تدخل ال�دول الثالث
األخ�رى ،باكست�ان وأفغانست�ان
واملالديف ،يف حالة من الركود.
وأدت االج�راءات الت�ي تبنته�ا دول
املنطف�ة ملكافحة ف�ريوس كورونا
لتعط�ل سالس�ل اإلم�داد يف جنوب
آسيا التي سجل�ت أكثر من  13ألف
حال�ة إصابة ،وهو ما يظل مستوى
أق�ل بكث�ري م�ن مناطق أخ�رى يف
العالم.

وأضاف�ت ال�وزارة أن «مديرية اتص�االت ومعلوماتية
النج�ف جهزت جامعة الكوف�ة بحزمة مجانية ،وذلك
لدع�م املنصة التعليمي�ة الخاصة بها إلدام�ة العملية
التعليمية الخاص�ة بجامعة الكوف�ة وادامة التواصل
بن املالكات التعليمية وطلبتهم».

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

أدوية سامراء حتقق مبيعات بأكثر
مـن  4مليـارات دينـار خالل آذار
بغداد /الزوراء:
حقق�ت الرشكة العامة لصناعة
األدوي�ة واملستلزم�ات الطبي�ة
يف سام�راء ،إح�دى رشك�ات
وزارة الصناع�ة واملعادن ،قيمة
مبيع�ات بلغ�ت (  ) 4ملي�ارات
و (  ) 408ملي��ون دينار خالل
ش�هر آذار امل�ايض ،فيما نوهت
ادارة الرشك�ة بأنه�ا وجه�ت
باالستم�رار يف ال�دوام الرسمي
بنسب�ة ( )50%حرص�ا ً ع�ىل
سالم�ة العامل�ن ولتتمكن من
إكم�ال برنامجها اإلنتاجي لرفد
وزارة الصحة والس�وق املحلية
بمختلف املستح�رات الطبية
ملواجه�ة خطر تف�يش فريوس
كورونا.
وكش��ف ع�ن ذل�ك مدي�ر عام

الرشكة ،عب�د الحمي�د السال�م،
يف بي�ان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،موضحاً :أن قيمة مبيعات
الرشك�ة لشه�ر آذار ل�م تك�ن
بمست�وى الطم�وح بسب�ب
ظ�روف البل�د الراهن�ة وحظ�ر
التج�وال املف�روض ملجابه�ة
فريوس كورونا.
مش�ريا ً إىل :أن املبيعات توزعت
ب�ن تجهي�ز وزارة الصح�ة
والتسوي�ق م�ن خ�الل مكتبي
الناقوس واالكليل الفيض .
واكد السال�م :ان الرشكة تسري
بخط�ى صحيح�ة ومتسارع�ة
علىوف�ق الخط�ط املوضوع�ة
والرامي�ة لتطوير عملية اإلنتاج
وتنشيط عملية التسويق وزيادة
املبيعات يف األشهر القادمة.

احتاد الكرة يسمي رئيساً جديداً
للجنة احلكام

بغداد /متابعة الزوراء
قررت الهيئة املؤقتة لالتحاد العراقي لكرة القدم ،تسمية رئيس جديد لهيئة الحكام.
وقال مصدر يف االتحاد إن “االتحاد العراقي لكرة القدم ،بدأ بتشكيل لجان جديدة بعدما
اعلن حل جميعها خالل األسبوع املايض”.
وأوضح ان “اول لجنة حسم تسميتها االتحاد ،هي لجنة الحكام ،حيث ستكون برئاسة
عالء عبد القادر” ،مبينا ً ان “عبد القادر سيبارش بعمله خالل األسبوع الحايل”.
ً
تجدر اإلشارة اىل ان االتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا” ،سمى اياد بنيان ،رئيسا للهيئة
املؤقتة.
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رحيمة يطالب عالء عباس بالعودة للزوراء

بورتيمونينسي الربتغالي واهلالل السعودي يتصارعان على شراء بطاقة مهند علي من الدحيل

بغداد /متابعة الزوراء
أكدت تقارير صحفية أن نادي
الهالل السعودي يستهدف التعاقد
مع العراقي مهند عيل مهاجم
بورتيمونينيس الربتغايل ،لخالفة
الفرنيس بافتيمبي جوميز يف حال
رحيله عن الفريق.
وذكرت صحف سعودية أن الهالل
وضع مهند عيل عىل رأس قائمة
اهتماماته لخالفة جوميز  ،وبعد أن
أظهر الالعب عشقه للهالل يف أكثر
من مناسبة يف املايض ،كما أن الالعب
يملك العديد من املميزات ،باإلضافة
لصغر سنه .
يذكر أن مهند عيل سبق له اللعب
للرشطة قبل أن ينضم للدحيل
القطري ،لتتم إعارته لنادي
بورتيمونينيس  ،ولعب للمنتخب
العراقي يف  28مباراة سجل فيهم
ً
ً
عرضا من نادي
هدفا ،وتلقى
14
بروسيا دورتموند األملاني كما أظهر
نادي يوفنتوس اإليطايل ً
أيضا اهتمامً ا
بضمه.
وينتظر نجم املنتخب الوطني لكرة
القدم ونادي بورتيمونينيس الربتغايل،
مهند عيل حسم مصريه يف مسريته
االحرتافية األوىل بأوروبا.
وانتقل عيل اىل صفوف بورتيمونينيس
يف االنتقاالت الشتوية املاضية عىل
سبيل اإلعارة من نادي الدحيل
القطري.
وبحسب اخر التقارير اإلخبارية من
الربتغال ،فإن نادي بورتيمونينيس،
سيفعل بند رشاء عقد ميمي وضمه
بشكل كامل من الدحيل.
وذكر تقرير اخباري نرشه موقع
«ريزدنت برتغال» ،أن «مهاجم فريق
بورتيمونينيس األول ،الكولومبي
جاكسون مارتينيز ،يفكر باالنتقال
موطنه خالل فرتة االنتقاالت الصيفية
املقبلة».
وأضاف التقرير «مارتينيز لديه بالفعل
عدة عروض من اندية بالده ،بالرغم
من ان عقده مع بورتيمونينيس ،يمتد
حتى حزيران .»2022
بدورها كشفت صحيفة «ريكورد»

لربتغالية» ،ان «وكيل اعمال مارتينيز،
غوستافو جالو ،اكد ان جاكسون
يريد أن ينتهي به املطاف يف ميديلني
بكولوملبيا».
وال تفكر إدارة النادي الربتغايل بدفع
أي مبالغ مالية يف فرتة االنتقاالت
الصيفية املقبلة ،لذلك فإن اإلدارة لن
تتعاقد مع أي العب جديد وهو ما
أكده رئيس النادي روديني سامبايو.
ونقل موقع «ريكورد» الربتغايل عن
سامبايو قائالً« :األندية الصغرية
من بينها بورتيمونينيس ،تواجه

ملعب كربالء الدولي يتحدى
فايروس كورونا

بغداد /متابعة الزوراء
تواصل وزارة الشباب والرياضة ،عمليات االدامة والصيانة للمالعب
يف العراق خالل أيام حظر التجوال بسبب إجراءات محاربة فريوس
كورونا.
وتوقفت مباريات دوري الكرة املمتاز ،منذ مطلع اذار املايض بسبب
توصيات خلية االزمة بمكافحة الفريوس املستجد.
وأجرت مالكات الوزارة اعمال الصيانة بملعب كربالء الدويل (39
الف متفرج).
ومن جهة اخرى اعلن مدير ملعب الشهداء الدويل يف العاصمة بغداد
صالح املالكي ،ان اعمال الصاينة يف امللعب تقرتب من اإلنجاز ليكون
جاهزا ً لفصل الصيف املقبل.
وقال املالكي إن “اعمال الصيانة واالدامة يف ملعب الشهداء الدويل
بالعاصمة ببغداد ،متواصلة بالرغم من أيام حظر التجول”.
وأوضح ان “كوادر وزارة الشباب والرياضة ،قامت بقص نجيل
امللعب بمستوى منخفض من اجل البدء بزراعة البذور الصيفية
ليكون امللعب جاهزا ً لالفتتاح بعد انتهاء حظر التجول”.
تجدر اإلشارة اىل ان ملعب الشهداء يعد من اكثر املالعب تطورا ً يف
العراق ويقع يف رشقي العاصمة بغداد.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة ،جاهزية ملعب الكوت األوملبي
تحضريا ً ملباريات دوري الكرة املمتاز.
وقال مدير دائرة شؤون األقاليم واملحافظات طالب املوسوي إن
“وزارة الشباب والرياضة تواصل أعمال الصيانة يف ملعب الكوت
األوملبي  20الف متفرج”.
وأوضح “تمت املبارشة بعملية قص العشب وادامة أرضية امللعب
واستمرار عملية السقي اليومي ،حيث وصل امللعب اىل الجاهزية
الكاملة الستقبال املباريات”.
تجدر اإلشارة اىل ان وزارة الشباب والرياضة ،أنجزت اعمال
الصيانة يف عدد من املالعب من بينها البرصة والشعب الدويل وملعب
الحبيبية.

صعوبات مالية خالل ازمة فريوس
كورونا الحالية».
وبني موقع «ريدزدنت برتغال» ،ان
«إدارة بورتيمونينيس ،ستفعل بند
الرشاء عقود كل من مينساه ومهند
عيل والربازيليان جونيور تافاريز
ورودريغو».
ويقدر سعر «ميمي» يف سوق
االنتقاالت حوايل  800الف يورو،
بينما يبلغ اجمايل قيمة العبي
بورتيمونينيس حوايل  ،18.18بحسب
«ترانسفر ماركت».

وتعاني الربتغال من انتشار وباء
كورونا ،فعدد املصابني بفريوس
كورونا يف كامل أرجاء البالد تجاوز
عتبة  15ألف إصابة.
ويف سياق منفصل اكد العب املنتخب
الوطني السابق عيل حسني رحيمة
انه مستعد لدفع عقد املهاجم عالء
عباس مع الزوراء.
عيل رحيمة قال لزميله عالء عباس
يف بث مبارش لهما يف «االنستغرام»
اذا كانت إدارة الزوراء غري قادرة عىل
إعطاءك قيمة العقد فسوف ادفع لك

من مايل الخاص ولن اجعلك تلعب
لغري الزوراء محليا َ.
ورد عباس عىل رحيمة بانه «سيلعب
للزوراء حتى ولو باملجان».
ويتواجد عالء عباس حاليا يف الدوري
الكويتي ويقدم نتائج مميزة مع
الفريق يف املنافسات املحلية واالسيوية
مع زميله الالعب امجد عطوان.
ومن جهة اخرى قال سمري راشد وكيل
عالء مهاوي العب املنتخب الوطني
ونادي الرشطة إن األهيل املرصي لم
يدخل يف مفاوضات مع الالعب سواء

بشكل رسمي أو شفهي.
وأضاف راشد أنه قام بعرض الالعب
عىل لجنة التخطيط باألهيل ،بعد علمه
ببحث الفريق األحمر عن ظهري أيمن
لتعويض رحيل أحمد فتحي بنهاية
املوسم الجاري.
وتابع «غري صحيح ما تداول عن
دخول األهيل يف مفاوضات مع الالعب،
ً
مرشحا أمام لجنة
األمر لم يتعد كونه
التخطيط ،وهناك مزايا تجعله خيارًا
جي ًدا للمارد األحمر».
ونوه «مهاوي صغري السن ولديه

ً
فضال
خربات دولية وإمكانيات كبرية
عن عقده الذي ينتهي بنهاية املوسم،
وهي مميزات تجعله خيارًا جي ًدا
للشياطني الحمر».
وقال مصدر مقرب من مهاوي ،إن
الالعب رفض عرضني سعوديني،
بسبب تجربته السابقة يف الدوري
السعودي ،والتي لم يكتب لها
النجاح.
يشار إىل أن الالعب عالء مهاوي
خاض تجربة احرتافية سابقة مع
نادي الباطن السعودي.

صاحل سدير :احرتايف يف لبنان ناجح جدا وباسم قاسم وراء مغادرتي عش الصقور
بغداد /متابعة الزوراء
اكد العب املنتخب الوطني السابق بكرة
القدم صالح سدير ان تجربتي يف الدوري
اللبناني كانت ناجحة جدا ً بعد االخفاق
الذي تعرضت له عندما لعبت للزمالك
املرصي  ,والفضل يعود للمدرب عدنان
حمد .
واضاف سدير ان ذهابي اىل الدوري
االيراني كان لتحقيق مكسبا ً ماديا ً اكثر
من تحقيق املكسب الفني خصوصأ اني
مثلت فريقا ً متوسطا ً .
وبني ان نادي امليناء من اكرب االندية
العراقية و فيه كل مقومات النجاح لكن
هنالك مشاكل ادارية تحول دون تحقيق

انجازات كبرية للنادي مضيفا ال مانع لدي
من العودة للعب من جديد يف صفوف فريق
القوة الجوية لو عرض عيل ذلك  ,وال تنىس
ان سبب خروجي من الصقور هو املدرب
باسم قاسم الذي ال يعامل جميع الالعبني
بسواسية .
وتابع ان الكرة العراقية تمتلك كم هائلمن املواهب لكن ال يوجد دعم لهذه
املواهب من قبل املعنيني واحد اهم اسباب
اندثار املواهب العراقية هو االندية  ,فال
يوجد نظام احرتايف يف انديتنا لكي يتدرج
الالعب يف الفئات العمرية .
وزاد ان الالعبني مهند عيل وصفاء هادي
خطوتهما كانت صحيحة باالحرتاف يف

اوربا وترك االندية الخليجية  ,فال يمكن
لالعب ان يتطور يف الخليج لذلك االحرتاف
يف اوربا خطوة صحيحة الن االندية
االوربية تمتلك برامج كثرية لتطوير الالعب
موضحا شخصيا ً لم أر اي إسرتاتيجية
خططية واضحة للمدرب كاتانيتش
فاملدرب عرف كيف يدافع وعمل عليه لكن
الهجوم اىل اليوم لم يطوره فلم اجد اي
اضافة حقيقية يف مستوى املنتخب وحتى
االهداف التي سجلها املنتخب يف فرتة تدريب
كاتانيتش اراها بال تكتيك وال اسرتاتيجية
فكل االهداف سجلت بأجتهادات شخصية
من الالعبني اي ليست هنالك ملسة حقيقة
من قبل املدرب .

االحتاد اإلسباني يعرتف بتسريب خطة عودة الليجا
بغداد /متابعة الزوراء
أصدر االتحاد اإلسباني لكرة القدم
ً
بيانا ،اليوم األحد ،لالعرتاف بترسيب
خطة استئناف الليجا هذا املوسم.
وكانت صحيفة «سبورت» نرشت
الخطة ،مؤكدة أنها تنذر بإلغاء بطولة
الليجا هذا املوسم.
وقال االتحاد اإلسباني عىل موقعه
الرسمي« :تعد الخدمات الطبية
مسودة ملبادئ وتوصيات للعودة اآلمنة
لليجا ،بهدف حماية صحة الالعبني
وتجنب اإلصابات أو تقليلها».
وأضاف« :هذه املسودة يف طورها
األول ،ويجب تحليلها يف لجنة متابعة
فريوس كورونا التابعة لالتحاد،

وتقديمها لالتحاد األوروبي والفيفا».
وتابع االتحاد« :هذه املسودة تتضمن
توصيات قدمها علماء وخرباء يف الطب
والرياضة ،حيث تم وضع إرشادات
للعودة اآلمنة للبطوالت ،عندما تحدد
السلطات الصحية والحكومية إمكانية
استئناف النشاط».
وقالت الدكتورة هيلينا هرييرو
جونزاليس ،مديرة الخدمات الطبية
يف االتحاد« :يف 12آذار املايض،
كلفني الرئيس بتنسيق تقرير مع
األطباء واملدربني البدنيني ،وجميعهم
مرموقني للغاية يف مجال الرياضة
وكرة القدم».
وأضافت« :يهدف التقرير لتقييم

املواعيد النهائية والرشوط الالزمة
لضمان الصحة والحالة البدنية الجيدة
للرياضيني عند استئناف املنافسات،
بعد أن تسمح السلطات الصحية
بذلك».
وتابعت« :يؤسفني أنه تم ترسيب هذه
املسودة ألنها ال تزال يف طورها األول،
بعد أن تم اعتمادها من قبل مؤسسات
طبية مختلفة ذات سمعة كبرية ،كما
أبلغ الرئيس كل األعضاء يف االجتماع
األخري يوم  7نيسان الجاري».
وأتمت« :باإلضافة إىل ذلك ،فإن التقرير
يف انتظار الحصول عىل موافقة
الهيئات املختصة يف االتحاد ،كما يجب
إرساله إىل اليويفا والفيفا».

جندي :املدرب عبد الوهاب ابو اهليل اعاد لي الثقة مع االنصار
بغداد /متابعة الزوراء
قال بالل نجدي نجم فريق اإلخاء األهيل عاليه،
إن عقد إعارته مع النادي الجبيل ينتهي يف
حزيران املقبل ،وسيعود بعدها إىل فريقه
األنصار.
وتقدم نجدي بشكوى ضد اإلخاء للحصول عىل

مستحقاته املادية ،حيث شدد عىل أنه لم يكن
يرغب القيام بهذه الخطوة وأنه كان باإلمكان
تقديم بعض التنازالت حال وجد مجاال للنقاش
مع اإلدارة.
وأشار نجدي إىل أنه يشكر ثقة املدرب عبد
الوهاب أبو الهيل الذي اعتمد عليه ليكون ضمن

صفوفه هذا املوسم ،لكنه شدد أن عودته إىل
األنصار غري مرهونة ببقاء املدرب من عدمه.
وتابع «األنصار بيتي ولن أكرر تجربة انتقايل
إىل اإلخاء ،مع كامل االحرتام للعائلة الجبلية،
لكن حصلت بعض الظروف االستثنائية والتي
أجربتني عىل ترك النادي يف املوسم املايض».

وأكد نجدي ،أنه تعاىف تماما من إصابته حيث
يجري تمارين لياقة يومية داخل منزله وذلك
الستعادة عافيته.
وأتم «أطمح بالعودة إىل صفوف منتخب األرز
وأتمنى أن يبتعد شبح اإلصابات عني لكي أعود
بقوة إىل املالعب».

الرياضي
Mon 13 Apr 2020

االثنين  13 -نيسان 2020

شيفيلد حييل طواقمه إىل البطالة اجلزئية
ق�رر ن�ادي ش�يفيلد يونايت�د اإلنكليزي إحال�ة بعض
طواقم�ه الدائم�ة واملؤقت�ة إىل البطال�ة الجزئي�ة م�ع
االس�تمرار بدف�ع الرواتب بأكملها خالل ف�رة اإلجازة
القرسية.
وكش�ف ش�يفيلد ّ
أن هذا اإلجراء يطال املوظفني الذين
ال يس�تطيعون أداء واجباته�م العادية بس�بب التوقف
ال�ذي فرضه فروس كورونا املس�تجد ،لكنه أكد ّ
أنه لن
يلجأ إىل اس�تخدام األموال العام�ة لتمويل هذه البطالة
الجزئية.
وق�ال يف بيان“ :أبلغ نادي ش�يفيلد يونايتد لكرة القدم
موظفيه بق�رار إحالة بعض من الذين ال يس�تطيعون
أداء واجباتهم اليومية العادية يف هذا الوقت ،إىل البطالة
الجزئي�ة” ،مؤك�دا ً
ّ
ب�أن “املوظفني الدائم�ني واملؤقتني
سيستمرون يف تقايض رواتبهم بالكامل عىل الرغم من
تحديات التعامل مع تأثر +كوفيد.”-19+
ولم يستبعد شيفيلد الذي كان يصارع بجدية عىل املركز
الرابع األخر املؤهل إىل دوري األبطال املوسم املقبل قبل
توق�ف الدوري املمت�از يف منتصف آذار/مارس بس�بب
تفيش “كوفي�د ،”-19أن يلجأ مس�تقبالً إىل اإلفادة من
التعويضات الش�هرية املقدمة من الدولة للذين خرسوا

اعالم الكرتوني

وظائفهم.
ويأت�ي إعالن ش�يفيلد ،بعد يوم من توصل وس�ت هام
إىل اتفاق م�ع العبيه ومدربه االس�كتلندي ديفيد مويز
بشأن تعديالت عىل رواتبهم يف الفرة الراهنة مع توقف
املنافسات ،ليسر بذلك عىل خطى ساوثمبتون.
ولج�أت العديد من أندية اللعبة ح�ول العالم إىل خفض
روات�ب العبيها أو وضع موظفيه�ا يف حال من البطالة
الجزئية يف الفرة الراهنة ،بعد تعليق املنافس�ات بسبب
وب�اء “كوفي�د ،”-19م�ع م�ا يعني�ه ذلك م�ن تراجع
اإلي�رادات املالية لألندية جراء توق�ف عائدات املباريات
وحقوق البث التلفزيوني.
لكن هذه املس�ألة تثر جدالً واس�عا ً يف إنكلرا ،الس�يما
يف ّ
ظ�ل إرصار رابط�ة الالعبني املحرفني عىل التمس�ك
بحقوقه�م ،واعتبارها ّ
أن خفض هذه الرواتب س�يؤثر
عىل عائ�دات الرضائب التي تحصله�ا الحكومة ،والتي
يمك�ن اإلف�ادة منها يف الوق�ت الراهن لدع�م الخدمات
الصحية يف البالد.
ويف غي�اب اتفاق ش�امل بني األندية م�ن جهة ورابطة
الالعبني املحرف�ني من جهة أخرى ،بدأت بعض األندية
بإبرام اتفاقات ثنائية.

وضعية أندية الدرجات الدنيا يف أوروبا على احملك
فرانس برس  /متابعة الزوراء
تس�بب تفيش فروس كورونا املستجد يف دخول األندية األوروبية الكربى يف
رصاع م�ع العبيها من أجل التوصل اىل اتفاق بش�أن خف�ض الرواتب نظرا ً
لتوق�ف البطوالت املحلية والقارية عىل الس�واء ،وذلك يف ظ�ل الوضع املايل
الصعب الذي فرض نفسه جراء تعليق املنافسات ألجل غر مسمى.
لك�ن الرضر قد يكون أكثر خطورة ع�ىل أندية الدرجات الدنيا التي خرست
إي�رادات حيوية ج�دا ً لها من عائ�دات تذاك�ر املباريات ،وبالتايل س�تعاني
األمرين للبقاء عىل قيد الحياة وستحرم فرصة محاولة الرقي إىل الدرجات
األعىل.
يف إيطالي�ا ،قد نش�هد هذا الصيف ف�وىض قانونية حيث س�تحاول األندية
الدفاع عن حلمها بالصعود الذي س�يؤمن لها إيرادات مالية هامة لبقائها،
ومن بينها فروزينوني الذي هدد رئيس�ه ماوريتس�يو س�تربي ب� “إجراء
قانون�ي” إذا ح�رم فريقه من الصعود إىل الدرج�ة األوىل ،مع إنه كان يحتل
املركز الثالث يف دوري الدرجة الثانية قبل أن يتخذ قرار تعليق املوسم بسبب
فروس “كوفيد.”-19
ً
تلقائي�ا متصدر وثاني ترتيب الدرجة الثانية ،عىل
ويصعد إىل الدرجة األوىل
ً
أن تخ�وض الف�رق من املركز الثال�ث إىل الثامن دورا ً
فاص�ال لتحديد هوية
الصاعد الثالث إىل “سري آ”.
وإذا اتخ�ذ الق�رار بإنهاء املوس�م واحتس�اب الرتيب ال�ذي كان قبل قرار
التعلي�ق ،فذل�ك يعني أن فروزينون�ي لن يحظى بفرص�ة محاولة الصعود
إىل دوري األضواء نتيجة الغاء الدور الفاصل ،وهو القرار الذي س�يؤدي إىل
مع�ارك قانونية يف املحاكم بس�بب العائدات املالية الهامة ج�دا ً التي ينالها
الفائز بحق الصعود من حقوق النقل التلفزيوني.
واق�رح س�تربي نفس�ه الش�هر امل�ايض تمديد هذا املوس�م حت�ى نهاية
حزيران/يونيو  ،2021ومع�ه العقود حتى ذلك التاريخ ،لكن عىل أن يكون
“الدفع فقط لهذا املوسم” ،يف ما يخص رواتب الالعبني.
لكن حالً من هذا النوع ،س�يكون كارث ًيا بالنس�بة لالعب�ي الدرجات الدنيا،
السيما أولئك الذين يلعبون يف دوري الدرجة الثالثة ،ألنهم ،وفقا ً ملدير مونزا
التنفي�ذي أدريان�و غالياني (ميالن س�ابقاً)“ :ليس لديهم يف األس�اس أي
إيرادات” و “يخرسون  120مليون يورو سنويا ً (باملجمل)”.
إجراءآت استثنائية يف إسبانيا

� س�تؤدي التداعي�ات االقتصادية الناتجة دون صعود الف�رق إىل الدرجات
األعىل إىل تفاقم الوضع املايل الصعب أصالً ألندية الدوريات الدنيا.
يغيب ريال رسقس�طة عن الدرجة األوىل اإلس�بانية منذ  ،2013لكنه يحتل
حالي�ا ً املركز الثان�ي يف الدرجة الثانية بفارق  5نق�اط عن أقرب مالحقيه،
وذلك مع بقاء  11مرحلة عىل انتهاء املوسم.
وقال رئيس رسقسطة كريستيان البيرا“ :سأدافع عن مصالح النادي” إذا
تم إلغاء املوسم ولم يعد الفريق إىل الدرجة األوىل ،موضحا ً يف مؤتمر صحايف
ع�رب الفيدي�و“ :هناك تداعي�ات اقتصادي�ة لجميع األندية إذا لم نس�تأنف
اللعب .س�يتعني علين�ا تبني إجراءىت اس�تثنائية حتى نس�تطيع الخروج
منها (التداعيات) واالستمرار يف املنافسة”.
وواصل“ :إذا انتهى بنا األمر بركنا يف الدرجة الثانية ،س�وف نجد أنفس�نا
تحت ضغط أكرب وس�يتعني علينا االس�تمرار يف البحث عن طرق لتجاوزها
(األزمة) .الصعود هو أفضل طريقة لتمويل أنفسنا”.
الضحايا يف انكلرا
� وال يختلف الوضع يف إنكلرا ،الدولة األغنى كروياً .فالش�هر املايض ،قالت
أندية الدرجتني الثانية والثالثة (الثالثة والرابعة فعلياً) ،أنها تواجه خسائر
بقيمة حوايل  50مليون جنيه إس�رليني ( 63مليون دوالر) إذا لم يُس�تأنف
املوسم.

تأجيل نصف نهائي أبطال افريقيا وكأس االحتاد

أرجأ االتحاد االفريقي لكرة القدم مباريات نصف نهائي دوري أبطال
افريقي�ا وكأس االتح�اد االفريقي املق�ررة يف أيار/ماي�و املقبل حتى
اشعار آخر ،بسبب تفيش فروس كورونا املستجد.
وج�اء يف بيان االتح�اد القاري“ :يف ضوء املخ�اوف املتزايدة والطبيعة
املتط�ورة لكوفيد ،-19ق�ررت لجنة الطوارئ ارج�اء املباريات التالية
حتى اش�عار آخر :نصف نهائي دوري أبط�ال افريقيا وكأس االتحاد
االفريق�ي” ذهابا ً بني  1و 3أيار/مايو وإيابا ً ب�ني  8و 10أيار/مايو،
و”تصفيات كأس العالم للسيدات تحت  17سنة”.
وكان م�ن املق�رر أن يق�ام ال�دور نص�ف النهائي ل�دوري األبطال يف
األول م�ن أيار/مايو والثامن منه ،وذل�ك بني الرجاء الريايض املغربي

والزمالك املرصي من جهة ،والوداد البيضاوي املغربي واألهيل
امل�رصي م�ن جه�ة أخرى.أما ال�دور نصف النهائ�ي لكأس
االتحاد ،فمن املقرر أن يقام يف الثالث من أيار/مايو والعارش
منه ،ويجمع بني نهضة بركان وحسنية أكادير املغربيني من
جهة ،وبراميدز املرصي وحوري�ا كوناكري الغيني من جهة
أخرى.
وأض�اف االتحاد القاري أن “جدوال جديدا ً س�يتم االعالن عنه يف
الوقت املناس�ب .ويف الوقت عينه ،يراقب االتحاد االفريقي الوضع
عن كث�ب ،ويعمل م�ع الجهات املعني�ة عىل غ�رار منظمة الصحة
العاملية بش�أن تأثر الفروس عىل الق�ارة”.وكان االتحاد اإلفريقي
(كاف) اختار منتصف الشهر املايض مدينة دواال الكامرونية
الس�تضافة املب�اراة النهائية ملس�ابقة دوري األبطال،
والرباط (ملعب األمر موالي عبدالله) لنهائي
كأس االتحاد (الكونفدرالية).وسيكون
هذا املوس�م األول الذي تختتم فيه
املس�ابقتان بمب�اراة نهائي�ة
واحدة بدال من دور نهائي
من ذه�اب وإياب ،وذلك
بموج�ب ق�رار اتخذه
االتح�اد الق�اري يف
صيف العام املايض.

نيمار والوتارو يف مقدمة خطة برشلونة للمريكاتو
وضع نادي برشلونة الخطة التي ينوي تطبيقها لدعم
الفري�ق بصفقات ممي�زة خالل املركات�و الصيفي
ً
املقبل.ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية،
فإن إدارة برشلونة منذ بدء أزمة فروس كورونا تعمل
عىل العديد من الصفقات ،بعضها سيكون يف صورة
تبادل ،بس�بب الوضع االقتصادي للنادي.وأش�ارت
إىل أن اإلدارة الرياضي�ة حصل�ت عىل موافقة املدرب
كيكي س�يتني بش�أن التدعيمات التي تش�مل نيمار
دا س�يلفا نجم

باريس سان جرمان ،باإلضافة
إىل مهاجم رصيح والعب وسط
متعدد املهام وقلب دفاع شاب.
وأوضحت أن الوتارو مارتينيز
الع�ب اإلن�ر ،ه�و املفض�ل
ملرك�ز املهاج�م الرصي�ح،
وقد يلجأ برش�لونة لحسم
الصفق�ة ع�ن طري�ق
إقح�ام العب�ني مث�ل
أرتورو في�دال ورافينيا
وإيف�ان
ألكانت�ارا
راكيتيت�ش وكارلي�س
ألينيا.وع�ىل مس�توى
خ�ط الوس�ط ،انح�رصت
خيارات برش�لونة بني فابيان رويز
(ناب�ويل) وتانج�ي ندومبي�يل (توتنه�ام).
وفيم�ا يتعلق بالدفاع ،فإن برش�لونة يفاضل
بني لويز فيليبي (التسيو) وإيمريك البورت
(مانشس�ر س�يتي) ودايوت أوباميكانو
(اليبزيج).
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ورف�ض فيل واالس ،رئيس س�تيفيندج ال�ذي يقبع يف ق�اع ترتيب الدرجة
الثالثة ،أن يرك النادي الذي ملكه طيلة  20عاما ً ملصر مش�ؤوم ،لكنه قال
لوكال�ة فرانس برس أن الحالة الراهنة “كارثية .أتوقع بعض الضحايا هذا
العام”.
وأوضح“ :يبلغ معدل الحضور الجماهري قرابة  3آالف ش�خص ،وبالتايل
نحن نخرس بني  45و 50ألف جنيه إسرليني لكل مباراة مقررة عىل أرضنا
(بس�بب التوق�ف) .لق�د حصلنا ع�ىل دفعة مقدم�ة من قب�ل “أي إف إل”
(رابط�ة الدوري اإلنكليزي) ،وهو ما نتلقاه عادة يف ش�هر آب/أغس�طس.
ومع ذلك ،عندما نصل إىل ش�هر تموز/يوليو ،علينا أن نفكر بما يتوجب أن
نفعله حينها”.
واكمال املوس�م خلف أبواب موصدة من دون جمهور ،ال يش�كل حالً أيضا ً
بالنسبة لستيفيندج ،نظرا ً لفقدان الدخل من الحانات واملطاعم والرشكات
الراعية و”كل ذلك سيذهب أدراج الرياح” بحسب ما يرى واالس.
مخاوف فقدان الوظائف
� وضعت األندية يف جميع أنحاء أوروبا تدابر لحماية رواتب املوظفني غر
الالعبني ،إما من خ�الل تطبيق البطالة الجزئية التي تخولهم تقايض جزءا
كب�را ً من رواتبهم من الحكوم�ة ،أو من خالل تربعات م�ن الالعبني .لكن
العديد من العمال يف وضع الضياع بسبب تعليق املوسم.
وأفاد التلفزيون األملاني “دويتشه فيله” هذا األسبوع أن قرابة ثلثي وظائف
ال�دوري األملاني البالغ عددها  56ألفاً ،مثل األم�ن وخدمة املطاعم ،مؤمنة
من قبل أطراف ثالثة عوضا ً عن األندية.
وت�م تجاهل هؤالء املوظف�ني إىل حد كبر يف تدابر التضام�ن التي طبقتها
األندية األملانية.
وقالت املحامية فرينا سبيكني ل� “دويتشه فيله” أن أندية كرة القدم لديها
مس�ؤولية قانونية فقط تجاه أولئك الذين يتم توظيفهم بشكل مبارش من
قبله�ا ،يف ح�ني أن الغالبية العظم�ى من أندية الدوري ل�م تضع أي خطط
ملساعدة املوظفني املعينني من قبل طرف ثالث.
ورأت س�بيكني أن “التحدي الذي يواجهه العديد م�ن املوظفني هو الخوف
والضغ�ط الناجمان عن إمكاني�ة فقدان قوتهم” ،ما يعني أنهم يخش�ون
تحدي أصحاب العمل ،مضيفة“ :يفضل الكثرون التزام الصمت ويختارون
عدم فعل أي يشء حتى يتمكنوا من الحفاظ عىل عملهم”.

ديل بيريو يوجه رسالة حتذير
لديباال

أشاد أليس�اندرو ديل بيرو ،أسطورة يوفنتوس ،بقدرات باولو
ديباال نجم الس�يدة العجوز ،مش ً
را إىل ما يحتاجه األخر خالل
مسرته.
وقال ديل بي�رو ،يف ترصيحات أبرزتها صحيفة الجازيتا ديللو
سبورت اإليطالية“ :الهدف الذي سجله ديباال ضد إنر يثبت أنه
العب ذو جودة استثنائية”.
وأضاف أس�طورة الس�يدة العجوز“ :هذا الهدف يجب أن يمنح
ديباال املزيد من الثقة والوعي بقدراته”.
ً
شخصا ما بقدراته
وتابع“ :يف الواقع ،سأتحدث أبعد من ذلك ،إن
وموهبته وسأضيف لهما عقليته ،يجب أن يقدم أكثر من ذلك.
عىل باولو أال يضع حدو ًدا لنفسه ،وأن يغزو املستقبل”.
وأردف دي�ل بي�رو مح�ذرًا ديب�اال“ :ل�ن تحصل ع�ىل أي يشء
ً
مجانا ،خاصة يف الي�ويف .أقول ذلك من خالل التجربة .عليك أن
تثبت قدراتك دائمًا كما حدث يف املباراة األخرة”.
وأتم“ :رحلة ديباال بدأت للتو ،وسيتحس�ن بش�كل أفضل طاملا
أنه يرتدي قميص البيانكونري”.

سانت إتيان يقرتب من إكمال
عمل خريي

اقرب سانت إتيان ،الذي تأجلت مباراته يف نهائي كأس فرنسا
لك�رة الق�دم يف مواجهة باريس س�ان جرمان بس�بب تفيش
فروس كورون�ا ،من تحقيق هدفه بجم�ع  80ألف يورو ببيع
تذاكر “مباراة افراضية ضد كوفيد ”-19باستاد دو فرانس.
تهدف املبادرة إىل الوصول لسعة امللعب البالغة  80ألفا ً والتربع
باملبلغ للباحثني بمستشفى سانت إتيان الجامعي.
وحسب املوقع الرس�مي للنادي ّ
فإن  71ألف تذكرة بيعت حتى
الساعة  12بتوقيت غرينتش.ووصل سانت إتيان لنهائي كأس
فرنس�ا للمرة األوىل منذ  1982لكن املباراة التي كانت مقررة يف
 25نيس�ان/أبريل الجاري يف تأجلت يف محاولة الحتواء انتشار
ف�روس كورونا الذي أصاب نحو  125ألف ش�خص كما أودى
بحياة أكثر من  13ألفا ً يف فرنسا.

ريال مدريد يدخل مرحلة اجلدية يف صفقة كني
كش�ف تقري�ر صحف�ي
إس�باني ،عن تطور جديد
بشأن ارتباط ريال مدريد
بالتعاق�د م�ع ه�اري
ك�ني ،مهاج�م توتنهام
هوتسبر.
ً
ووفقا لصحيفة موندو
ديبورتيف�و اإلس�بانية،

ف�إن ري�ال مدريد بات يتعام�ل بجدية
م�ع صفقة ض�م كني خ�الل املركاتو
الصيفي املقبل.
وأش�ارت إىل أن ع�رض ري�ال مدري�د
لضم كني يتضم�ن خاميس رودريجيز
وجاري�ث بي�ل ،باإلضاف�ة إىل املقاب�ل
املادي.وأوضح�ت أن الن�ادي امللكي قد
يلج�أ لحل آخر ببي�ع رودريجيز وبيل،

واستغالل أموالهما يف صفقة كني.
وذك�رت أن ترصيح�ات ك�ني األخ�رة
فتحت الباب أمام رحيله عن الس�برز،
بعدم�ا ق�ال“ :أنا العب طم�وح ،وأريد
التحس�ن والتط�ور ،وأن أصب�ح أح�د
أفض�ل الالعبني ،وكل ه�ذا يتوقف عىل
م�ا يح�دث لنا كفري�ق ،ولي�س مؤك ًدا
أنني سأبقى هنا إىل األبد”.

هل يعود كوتينيو إىل الدوري اإلنكليزي؟
ع�رب الربازييل كوتيني�و عن رغبت�ه بالعودة إىل
إنكل�را ،وذل�ك بعدما خاض م�ع فريقه الحايل
باي�رن ميوني�خ األملاني مواجه�ة ذهاب دوري
أبطال أوروبا يف لندن ضد تش�يليس ،وذلك
بحس�ب ترصيح�ات لوكي�ل أعم�ال
كوتيني�و ،كي�ا جورابش�يان نقلتها
وسائل إعالم إسبانيّة وبريطانية.
وكان الالع�ب البال�غ م�ن العم�ر
 27واملنتق�ل إىل برش�لونة مطل�ع
ع�ام  ،2018بعقد يمت�د إىل خمس
س�نوات ،خاض موس�ما ً جيدا ً مع
باي�رن ميونيخ األملاني عىل س�بيل
اإلع�ارة ،لك�ن الفريق الباف�اري لم
يف ّعل خيار الرشاء الذي يمتلكه مقابل
 120مليون يورو.
وق�ال وكي�ل الالع�ب“ :بع�د اللعب يف
إنكلرا ،تحدثنا كث�راً ،الدوري املمتاز
ه�و البطول�ة الت�ي لطامل�ا
أحبه�ا ،والت�ي ُيح�ب أن
يلع�ب فيه�ا ويرغب يف
العودة إليها”.

وكان كوتينيو قىض
ونص�ف يف ليفربول بني عامي 2013
 5مواسم
و  ،2018قب�ل أن ينجز انتقاله للن�ادي الكتالوني ،ولكنه
م�ع موكله يعلم�ان أن س�وق انتقاالت الالعب�ني ،أصبح
مرتبطا ً بشكل كبر بحالة االرتباك االقتصادية والرياضية
التي سببها فروس كورونا.
ويؤكد جورابش�يان أن أزمة فروس كورونا شلت جميع

املحادثات ،وأنهم يدركون اآلن أن السوق سيتغر كثرا ً هذا
الصيف عىل املستوى االقتصادي“ :سيكون من الرضوري
معرفة الظروف االقتصادية التي تعيش�ها جميع األندية،
بما يف ذلك برشلونة”.
وامتن�ع كوتينيو يف أكثر من مناس�بة صحفية مع بايرن
ميونيخ ،ع�ن االفصاح ولو تلميحاً ،حول وجهته القادمة
أو حت�ى الع�ودة إىل برش�لونة مكتفي�ا ً دائم�ا ً بالق�ول:
“سنرى”.
ويأت�ي ترصي�ح م�وكل الالع�ب ربم�ا كإش�ارة لألندي�ة
ٌ
مأمول
اإلنكليزي�ة حتى تفكر بالعبه الذي لم يقدم ما هو
من�ه يف كام�ب ن�و ،ولم يرس�ل باي�رن ميونيح إش�ارات
التمسك به.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو أن تشيليس قد يكون
ً
حظ�ا للتوقيع مع كوتينيو ،باألخص بعدما تعثرت
األوفر
مفاوضات البلوز مع مواطنه ويليان ،كما تطرقت إىل نا ٍد
آخر مهتم بالالعب وهو ليسر سيتي.
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ضاقوا ذرعا بالتحيز اإلعالمي التركي

سعوديون يطالبون على موقع تويرت حبجب املواقع
الرتكية الناطقة بالعربية ملا حتويه اساءة لبالدهم
الرياض  /متابعة الزوراء:
نق�ل س�عوديون الحرب اإلعالمي�ة مع تركي�ا إىل أروقة
موق�ع توي�رت األكث�ر ش�عبية يف بالده�م مطالب�ني ب�
#حجب_املواقع_الرتكي�ة .ويعت�رب املغ�ردون أن تغطية
اإلعالم الرتكي تتسم بالتحيز وتفتقد إىل املهنية.
تصدر هاشتاغ #حجب_املواقع_الرتكية الرتند عى موقع
تويرت يف الس�عودية ما يظهر اس�تياء سعوديا كبريا من
التغطية اإلعالمية الرتكية للش�أن السعودي التي تنتهج
التشهري والتحيز وتفتقد إىل املهنية واملصداقية.
ويطالب الهاش�تاغ الذي شارك فيه إعالميون سعوديون
معروف�ون وغريه�م بحج�ب املواق�ع الرتكي�ة الناطقة
بالعربية.وب�رّر املطالبون بحجب مواقع اإلعالم الرتكي،
دعوتهم ،بنرش وس�ائل اإلعالم الرتكي�ة الناطقة باللغة
العربية ،محتوى “ميسء للسعودية” عى حد قولهم.
واستش�هد مغ�ردون ،بتقاري�ر عدد من وس�ائل اإلعالم
الرتكي�ة ويف مقدمته�ا وكال�ة أنب�اء األناض�ول الرتكية
الرسمية والتي نرشتها تحت عناوين مثل “الرعب يعطل
الحياة االجتماعية يف السعودية ..تعليق إقامة املناسبات
يف قاعات األفراح”.
ودأب�ت وس�ائل اإلعالم الرتكي�ة الناطق�ة بالعربية عى
مهاجمة السعودية وقيادييها.
واألربعاء نرشت الوكالة تقريرا بعنوان “تغوّل الس�لطة
ع�ى الدع�وة يف عهد ابن س�لمان” ،كالت في�ه اتهامات
لويل العهد األمري محمد بن س�لمان ،يقول سعوديون إن
كاتبته “مرتزقة”.
وتش�هد العالقة ب�ني الرياض وأنق�رة “توت�را ً صامتاً”
تح�وّل يف م�ا بعد إىل ح�رب إعالمي�ة تقوده�ا الوكاالت
والقن�وات اإلعالمية واملئات من الحس�ابات عرب مواقع
التواص�ل االجتماعي.ويف�ر مغ�ردون الح�رب بأنه�ا
“رصاع ب�ني البلدي�ن ناتج عن النزاع ع�ى تصدر زعامة
العال�م اإلس�المي”.ويعد اإلع�الم م�ن أه�م أذرع نظام
الرئي�س الرتكي رجب طي�ب أردوغ�ان الباحث عن دور
سيايس لبالده يف املنطقة.
ّ
ووظف النظ�ام الرتكي تغطية وس�ائل اإلعالم الناطقة
ّ
ش�ن حرب عالق�ات عامة عى الس�عودية،
بالعربي�ة يف
حيث وظفها لغايات سياس�ية بحتة ،أبعدت اإلعالم عن
قيم املصداقية والحياد التي من املفرتض أنه يرتكز عليها
بمختل�ف تغطيات�ه اإلعالمية .وتظهر وكال�ة األناضول
انحي�ازا تاما ل�رؤى النظ�ام الرتكي الح�ايل ،علما بأنها
قادت حمالت إعالمية لتش�ويه الس�عودية ،والتحريض
عليها ،مس�تعينة يف ذلك بتقارير غري دقيقة ،ومعلومات
منسوبة لجهات غري موثوقة.
ويقول معلقون إن “الحرب اإلعالمية أش�د خطورة من
الح�رب التقليدية” ،وفق تعبريهم .ويف هذا الس�ياق قال
املحامي السعودي عبدالرحمن الالحم:
الحرب ال تنح�ر باملفهوم التقلي�دي للكلمة (طيارات
تقصف ومدافع وسفن حربية ) بل الحرب اإلعالمية أشد
خطورة منها.العلج ونظامه عمليا ً يش�ن حربا ً س�افرة
فاجرة علينا من خالل خاليا الكرتونية و مواقع اخبارية
أصبح�ت املصدر الوحيد للمحتوى املتداول يف الواتس�اب
لإلرجاف .
ج�زء من زيادة النفوذ الرتك�ى ىف املنطقة العربية زيادة
اإلعالم الرتكى الناطق بالعربية مثل تى آر ت واالناضول
عرب�ى ،وترك بري�س عربى وعرشات املواق�ع مثل هاف
بوست عربى وساسة بوست.
الرشق األوسط ليس فقط منقسما ومتصارعا سياسيا
وعسكريا ومذهبيا وايدولوجيا ،ولكن اإلعالم صار جزءا
من ه�ذا الراع.وتنظر تركيا إىل الدول العربية عى أنها
عمق اسرتاتيجي بعد أن باءت محاولتها يف االنضمام إىل
االتحاد األوربي بالفشل.
وتركيا ،التي وضعت نفسها يف قلب األزمة الخليجية منذ
بدئه�ا منتص�ف  ،2017وقفت إىل جان�ب حليفتها قطر
التي تتماهى سياستها مع املخططات الرتكية يف خندق
واحد .ووجهت قوتها اإلعالمية ضد الخندق اآلخر.
وتمثل اإلساءة للسعودية ومر املحتوى الرئييس لإلعالم
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الرتك�ي ،حت�ى أن حج�م تغطيات�ه لألح�داث يف البلدين
يطغى عى حج�م تغطياته لألزمات الرتكي�ة الداخلية.
ويقول إعالمي:طابت جمعتكم وطابت أوقاتكم نأمل أن
يتم #حجب_املواقع_الرتكية فبالشك أنها موجهة للداخل
العرب�ي والتعن�ي األت�راك يف يشء فاليوج�د لديهم عرق
عرب�ي ليخاطب�ه األوىل أن تبث قناته�م باللغة الكوردية
بدل العربية!!
املواقع والحس�ابات الرتكية الت�ي تتحدث العربية وهي
اكث�ر م�ن املواق�ع الرتكي�ة اللت�ي تتح�دث الرتكية ويف
مقدمتها األناضول ،ليس�ت مواقع وحس�ابات اعالمية
ه�ي حس�ابات ومواق�ع اس�تخباراتية موجه�ه للدول
العربية ويف مقدمتها السعودية
هل يعقل هذه لغة اعالمية لوكالة رسميةويُجم�ع مختص�ون ع�ى أن اإلع�الم الرتك�ي الناط�ق
بالعربي�ة ،وع�ى الرغ�م من ضخام�ة االهتم�ام به من
قب�ل الجمهور العربي ،إال أنه ما ي�زال يعاني الكثري من
الضعف واملشاكل التقنية واملهنية.
وتص�در تركيا للعرب خطابا عاطفيا يقوم أساس�ا عى
استعادة أمجاد الزمن الغابر عرب اإلعالم الناطق بالعربية
أو عرب مواقع التواصل االجتماعي.
ويح�اور أردوغ�ان الش�باب العرب�ي ع�ى حس�اباته
االجتماعية بطريق�ة “تتوافق مع رؤيت�ه للدور الرتكي
القائد” .ويف كل مناس�بة يفضل الرئي�س الرتكي تمرير
رس�ائله بالعربي�ة ،حت�ى يف تلك املناس�بات التي تخص
الشأن الرتكي حرا.
ويؤك�د معلق�ون أن “الس�لطان” يريد اخ�رتاق مواقع
التواص�ل العربي�ة والوص�ول إىل أك�رب ع�دد ممكن من
املتابعني وضم مس�اندين إىل سياساته والتسويق لرتكيا
كمنقذ ،محاوال إحياء حلم الخالفة من بوابة الش�بكات
االجتماعية.
وكدلي�ل عى ذلك غرد أردوغان من�ذ عامني :لقد حكمت
الدول�ة العثمانية ضمن جغرافية واس�عة جدا ولم يكن
هن�اك ما يخج�ل يف تاريخها ألنها حكم�ت بالعدل ،وما
ن�راه اليوم يف املناطق الت�ي كان حكمها العثمانيون من
معان�اة وظل�م وفظائ�ع ومذاب�ح ترتك�ب وجرائم ضد
اإلنسانية هو نتيجة للظلم واالبتعاد عن العدل.
ويحاول أردوغان جاهدا ،منذ س�نوات ،الرتويج لنفس�ه
كمنقذ للمسلمني .ويتلذذ باستخدام الخطب الحماسية
النارية عى املنابر التي ال تضع رقابة عى كالمه ،واألهم
أنها ال تحلله.
وكث�ريا ما تندل�ع املعارك بني تياري�ن مختلفني يف أروقة
ش�بكة تويرت محوره�ا أردوغ�ان ،الذي ّ
ينصب�ه أنصار
التيار اإلسالمي “خليفة املسلمني”.
باملقاب�ل ،يق�ول مغ�ردون إن اإلع�الم الس�عودي ل�م
يهاج�م تركيا بذات الحدة؛ حتى أن وس�ائل اإلعالم التي
تختص بالش�أن الرتك�ي “تقدم إنتاجا يلت�زم بالحرفية
واملوضوعية والحياد”.
وكمث�ال عى ذل�ك أعلنت املجموعة الس�عودية لألبحاث
والتس�ويق من�ذ ع�ام إط�الق موق�ع إندبندن�ت باللغة
الرتكية ،وفق معايري الصحيفة الربيطانية.
ويطالب مغردون س�عوديون س�لطات بالدهم بتكثيف
خطابها املقنع املوجه للعرب والداخل الرتكي ،خاصة أن
سياسة الحجب ال تجدي نفعا.

السلطات األردنية توقف املدير العام ومدير األخبار يف قناة
“رؤيا” إثر تقرير عن كورونا وحظر التجول
عمان /متابعة الزوراء:
أوقف�ت الس�لطات األردني�ة املدي�ر الع�ام
ومدير األخبار يف قناة “رؤيا” الفضائية بعد
بثه�ا تقريرا حول حظ�ر التجول املفروض
ملواجهة فايروس كورونا املس�تجد وتأثريه
عى العمال.
وقال�ت القن�اة الخاص�ة ع�ى موقعه�ا
اإلخب�اري ،إن “النياب�ة العام�ة يف محكمة
أم�ن الدولة ب�ارشت بالتحقيق م�ع املدير
العام للقناة ف�ارس الصايغ ومدير األخبار
محم�د الخال�دي ع�ى خلفية ن�رش إحدى
املواد اإلعالمية”.
وأضاف�ت أن النيابة العام�ة قررت توقيف
الصاي�غوالخال�دي14يوم�ا.
وقالت القناة إنها “كانت وس�تبقى داعمة
لجه�ود الدول�ة األردني�ة بكاف�ة األزم�ات
باعتبارها جزءا من إعالم الدولة الذي يعمل
بمهني�ة عالي�ة وبحس وطني مس�ؤول”.
وأك�دت “احرتامه�ا ملب�دأ س�يادة القانون
واستقالل ونزاهة القضاء األردني العادل”.
وعل�ق الرئي�س التنفي�ذي ملرك�ز حماي�ة

الصحفيني نضال منصور عى خرب التوقيف
قائال “س�معت بتوقيف مال�ك محطة رؤيا
الزمي�ل ف�ارس الصاي�غ ومدي�ر األخب�ار
محم�د الخالدي.اس�تعلمت م�ن الحكومة
عن صح�ة هذه األنباء والس�بب وراء ذلك،
ف�كان الجواب ال نعرف؟”.وأضاف منصور
“ن�درك أن الظ�روف صعب�ة ،ولك�ن علينا
التمسك بحماية الحقوق والحريات ونذكر

الحكوم�ة بتعهداته�ا بعدم املس�اس بهذه
الحق�وق التزام�ا بأوام�ر امللك ح�ني وافق
ع�ى قان�ون الدفاع”.وتضم�ن تقرير بثته
“رؤيا” األربعاء لقاءات مع عمال مياومني
ترضروا نتيجة حظ�ر التجول املفروض يف
اململك�ة ملواجهة فايروس كورون�ا ،وأبدوا
اس�تياء كبريا م�ن إجراءات الحج�ر ،وقال
بعضهم إنه قد يضطر إىل الرقة أو تجارة

املخدرات إذا اس�تمرت األوضاع عى ما هي
عليه.
وق�ررت الحكوم�ة يف ال�� 18م�ن الش�هر
امل�ايض تعطي�ل عم�ل ال�وزارات و الدوائر
واملؤسس�ات واملدارس حتى منتصف أبريل
الح�ايل يف إطار جهودها الحت�واء فايروس
كورونا املستجد.
ثم فرضت يف  21من الشهر ذاته حظر تجول
يف إطار إج�راءات ّاتخذتها ملواجهة جائحة
كوفي�د.19 -وخفف�ت الس�لطات الحق�ا
م�ن الحظر فس�محت لبع�ض القطاعات
الحيوي�ة بالعم�ل ضمن رشوط وس�اعات
محددة ،كما س�محت للمواطنني بالخروج
س�ريا عى األق�دام للتبض�ع م�ن البقاالت
واملحال القريبة من مكان س�كنهم.وأغلق
الجي�ش الش�هر امل�ايض العاصم�ة عمان
وجميع محافظ�ات اململكة ومن�ع التنقل
بينها حتى إش�عار آخر.وأعلنت الس�لطات
األردني�ة الخمي�س ارتف�اع ع�دد ح�االت
اإلصابة بفايروس كورونا املستجد إىل 372
بعد تسجيل  14إصابة جديدة.

أزمة الصحافة الفرنسية تجدد معركة الحقوق مع غوغل

استثمار شركات اإلنرتنت للمحتوى الصحفي بال مقابل مل يعد مقبوال يف ظل كورونا

باريس /متابعة الزوراء:
تعترب هيئة تنظيم املنافس�ة الفرنس�ية أن ممارس�ات
ّ
تش�كل إس�اءة الستخدام موقعها
غوغل من املرجح أن
املهيم�ن ،وتتس�بّب ب�رضر ف�وري لقط�اع الصحافة،
لذلك تش�دد الضغوط عى العم�الق األمريكي لدفع ثمن
املحتوى الصحفي الذي يس�تثمره ع�ى محرك البحث،
يف ظ�ل حاجة الصحافة املاس�ة ألي دعم بس�بب أزمة
فايروس كورونا.
وعادت السلطات الفرنسية ملطالبة رشكة غوغل البدء
بدفع حقوق مادي�ة للمجموعات اإلعالمية مقابل نرش
محتواه�ا ،يف وقت تعاني فيه وس�ائل اإلعالم األوروبية
والعاملي�ة م�ن أزمة خانق�ة ته�دد اس�تمراريتها ،ولم
يع�د مقبوال بالنس�بة لها الس�ماح ل�رشكات اإلنرتنت
باستثمار محتواها دون دفع مقابل.
واملطالب الفرنس�ية ليس�ت جدي�دة ،لكنه�ا اضطرت
يف الف�رتة الس�ابقة إىل الرتوي ،بس�بب ضغوط مضادة
قامت بها رشكة غوغل التي تضيّق عمليات البحث عى
اإلنرتن�ت يف أوروب�ا ،وقالت غوغل ّ
إن املق�االت والصور
ومقاطع الفيديو لن تظهر يف نتائج البحث إال إذا وافقت
وسائل اإلعالم عى السماح له باستخدامها مجانا.
وق�ال املوقع إنه يف ح�ال رفضت ذلك ،فس�يظهر فقط
عن�وان ورابط غ�ري ف ّعال للمحتوى ،ما ي�ؤ ّدي بالتأكيد
إىل تقلي�ص املش�اهدة وانخف�اض اإلي�رادات اإلعالنية
املحتملة للنارش.
وأمرت هيئة تنظيم املنافسة الفرنسية الخميس محرّك
البحث العمالق بالتفاوض مع املجموعات اإلعالمية بعد
رفضه املستمر منذ أشهر االمتثال لقانون حقوق النرش
الرقمي األوروبي الجديد.
وقالت الهيئ�ة ّ
إنها “تطلب من غوغل إجراء مفاوضات
بحسن نيّة مع النارشين ووكاالت األنباء يف غضون ثالثة
أش�هر حول املقابل امل�ادي إلعادة اس�تخدام محتواها
املحمي”.وأضاف�ت ّ
أن “هذا األم�ر القضائي يتطلّب أن
ّ
تؤ ّدي املفاوضات بشكل فعيل إىل اقرتاح من غوغل بدفع
مقابل مادي” ألصحاب حق�وق النرش ،ويجب تطبيقه
بأثر رجعي حتى أكتوبر  ،2019عندما باتت فرنسا أول
دولة تصادق عى القانون األوروبي.
فرنس�ا تطالب غوغ�ل بأن يقرتح عى ن�ارشي األخبار
مكاف�أة عادلة تتناس�ب م�ع األرباح الت�ي يجنيها من
املحتوى.
والق�رار الجديد املتعلّق ب�”الحق�وق املجاورة” لحقوق
املؤل�ف ،مصمّم لضم�ان حصول ن�ارشي األخبار عى
تعويض�ات مادي�ة عن�د ع�رض إنتاجهم ع�ى املواقع
اإللكرتونية ومحركات البحث ومنصات وسائل التواصل
االجتماعي.وتقدمت مجموعات إعالمية ووكالة فرانس
برس بش�كوى أمام هيئ�ة تنظيم املنافس�ة يف نوفمرب

امل�ايض .وقال�ت إن عم�الق اإلنرتنت األمريك�ي يعطي
وس�ائل اإلعالم خيارا مستحيال إما برفع رسومها حتى
يبق�ي عليها مرئي�ة يف نتائج البح�ث أو املعاناة من أثر
اقتصادي فوري واالختفاء يف النهاية من نتائج البحث.
واعت�ربت املجموع�ات الت�ي تمث�ل دور الن�رش العامة
والنارشي�ن املتخصص�ني واملج�الت يف بي�ان أن غوغل
تتح�دى الس�يادة الوطني�ة واألوروبية وتتج�اوز إرادة
املرشع.
كم�ا وقع أكثر من  100صحفي م�ن  27دولة أوروبية
بيانا يف صيف  ،2018يدعون فيه نواب االتحاد األوروبي
إىل فرض رس�وم تل�زم رشكات غوغل وأبل وفيس�بوك
وأمازون باملساهمة يف تمويل الصحافة.
وقال املوقعون إن وسائل اإلعالم “باتت تريد التأكيد عى
حقوقها لتتمك�ن من مواصلة نق�ل املعلومات وتطلب
أن يتم تقاس�م العائدات التجاري�ة لهذه املحتويات مع
املنتجني س�واء كانت وس�ائل إع�الم أو فنانني” .وحذر
الرئيس الفرن�يس إيمانويل ماكرون يف منتصف أكتوبر
املايض قائال “ل�ن نرضخ” ،ودعا لتعزي�ز قواعد ضبط
املنصات وتريع العقوبات عندما ترتكب تجاوزات.
وقالت الهيئة الفرنسية الخميس ّ
إن “ممارسات غوغل
ّ
تشكل إساءة الستخدام موقعها املهيمن،
من املرجّ ح أن
وأن تتسبّب برضر فوري لقطاع الصحافة”.
أما غوغل فقال إنه منذ دخول القانون األوروبي الجديد
للن�رش الرقمي حيّ�ز التنفيذ يف فرنس�ا الع�ام املايض،
يتع�اون مح�رك البحث م�ع “النارشين لزي�ادة دعمنا
واستثماراتنا يف األخبار”.
وق�ال نائب رئيس غوغل لألخبار ريتش�ارد غيغراس يف
بيان “س�نمتثل ألمر هيئة تنظيم املنافس�ة الفرنس�ية
بينما نقوم بمراجعته ونتابع هذه املفاوضات”.
وكان موق�ع غوغ�ل أعل�ن س�ابقا أن قان�ون الحقوق
املج�اورة لحق�وق املؤلّ�ف ال يف�رض رس�ما عى نرش
الرواب�طّ ،
وأن ن�ارشي األخبار األوروبي�ني حصلوا عى
قيم�ة كب�رية م�ن ال� 8ملي�ارات زي�ارة كل ش�هر من
مستخدمي اإلنرتنت الذين يقومون بعمليات بحث عى

املوقع.
وقالت هيئة تنظيم املنافس�ة إن هناك إجراءات مؤقتة
تتطل�ب م�ن غوغل ن�رش امل�واد وف�ق األس�اليب التي
يختاره�ا النارشون ،ما سيس�اعد يف توفري مفاوضات
متوازن�ة تضم�ن الحي�اد لكيفي�ة فهرس�ة املعلومات
وتصنيفها ليجدها القراء.
وأضاف�ت ّ
أن ه�ذه اإلج�راءات س�تبقى س�ارية حت�ى
الوصول إىل قرار بشأن األسس الجوهرية للقضيةّ ،
وأن
غوغ�ل مطالب بتقديم تقارير ش�هرية ح�ول إجراءات
تنفي�ذ األم�ر القضائ�ي الص�ادر عنها.ورحّ ب�ت وزارة
الثقافة الفرنس�ية التي تدعم إىل حد كبري قطاع اإلعالم
باألمر القضائي.
وق�ال وزي�ر الثقاف�ة فران�ك ريس�رت يف بي�ان ّ
إن “عى
غوغل اآلن أن يقرتح عى نارشي األخبار مكافأة عادلة
تتناس�ب مع األرب�اح الت�ي يجنيها مح�رّك البحث من
املحتوى”.
وأف�ادت رابطة ن�ارشي الصحف األوروبي�ة ّ
أن القطاع
يحتاج إىل تنفيذ رسي�ع لقانون حقوق النرش األوروبي
الجديد يف القوانني املحليةّ ،
وإن األمر القضائي الفرنيس
ّ
يوفر “سابقة رضورية أيضا إلجراء نقاش عى مستوى
أوروبا يتناول إساءة استخدام غوغل لقوته السوقية يف
مجال الحقوق املجاورة لحقوق املؤلف”.
وكانت هيئة مراقبة املنافس�ة يف فرنسا فرضت غرامة
عى غوغل يف ديس�مرب املايض ،بقيمة  150مليون يورو
( 167ملي�ون دوالر) بس�بب س�لوكها غ�ري التناف�يس
وإس�اءة اس�تغالل قوتها خ�الل تعاملها م�ع املعلنني،
قائل�ة :إن غوغل طبقت قواعد مبهمة وغريتها حس�ب
رغبته�ا.يف املقابل ،تواجه رشكات اإلنرتنت انخفاضا يف
إيرادات اإلعالنات أيضا بس�بب أزمة تفيش وباء كورونا
التي أثرت ع�ى الرشكات االقتصادي�ة ودفعت املعلنني
إىل تقلي�ص النفقات ،وم�ن املتوق�ع أن يتحمل كل من
ّ
يحت�الن الثق�ل يف اإلعالنات
فيس�بوك وغوغ�ل ،وهم�ا
الرقمية ،وطأة الركود.
ويق� ّدر محلل�و رشك�ة “كوي�ن ورشكاه” أن عمالقي
اإلنرتنت يمكن أن يخ�را معا أكثر من  44مليار دوالر
م�ن اإليرادات اإلعالنية العاملية يف عام  .2020ومع ذلك،
س�تظل كل من غوغل وفيس�بوك مربحة بش�كل كبري
حتى مع انخفاض اإليرادات.
وأشار موقع “فاراييتي” إىل ّ
أنه من املتوقع بلوغ إجمايل
صايف إيرادات غوغل نحو  127.5مليار دوالر ،بانخفاض
بقيمة  28.6مليار دوالر ،أي بنسبة  18يف املئة ،مقارنة
بتقدي�ر “كوين” الس�ابق .وس�تبلغ عائ�دات إعالنات
فيس�بوك للع�ام الح�ايل  67.8ملي�ار دوالر ،بانخفاض
ق�دره  15.7مليار دوالر (انخفاض بنس�بة  19يف املئة)
مقابل التوقعات السابقة.

عندما يعجز الصحافيون عن احلصول على املعلومات يكتفون بتبادهلا

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن
ليس الصحافيون وحدهم من يعيشون الحرية
املتصاعدة واملستمرة من دون أن يعرف العالم
سيناريو نهاية محتملة ،لكن حرية الصحافيني
تصبح مضاعفة عندما ينتظر منهم الجمهور
معلوم�ة باعتبارهم املصدر املوث�وق أكثر من
الحكومات.
هن�ا تكمن مهمة الصحافي�ني يف عالم تم فيه
التعام�ل م�ع الحقائ�ق ع�ى أنه�ا اختيارية،
الصحافيون وجدوا أنفس�هم فجأة كأي طرف
آخ�ر يف معادلة تبادل املعلوم�ات بني األطراف
املختلف�ة ،بع�د أن كان�وا يتحين�ون الف�رص
للحص�ول عليها .تلك معادلة جديدة تعيش�ها
الصحاف�ة يف زمن لي�س عادال بحقه�ا عندما
ترتاج�ع ف�رص الصحافي�ني بالحص�ول عى
األخبار ،ويكتفون بتبادلها.
الصح�ايف لي�س كأي مُ س�تقبل للمعلومة من
املرسل ،بل يتحتم عليه الحصول عى املعلومة
وإعادة صناعتها وفق تعريف اللورد نورثكليف
مؤس�س صحيفة دييل ميل قب�ل قرن تقريبا،
ح�ني اعترب أن األخبار معلوم�ات يريد أحدهم

منع الناس من معرفتها ،وما تبقى هو مجرد
إعالنات.
يف امل�ايض غ�ري البعي�د ،كانت وس�ائل اإلعالم
موج�ودة للدف�اع ع�ن جمهورها ،كم�ا بيّنت
بي�ت هاميل يف كتابه�ا “األخبار فع�ل” ،ومع
ذل�ك لم يتغ�ري التعري�ف الكالس�يكي لألخبار
وبق�ي كم�ا هو ،فيم�ا تراجع تأثريه�ا .اليوم
انتشار الوباء بشكل عش�وائي وتغيري طبيعة
انسيابية العالم أعادا األهمية لألخبار بالنسبة
إىل الجمهور ،لكن لس�وء ح�ظ الصحافة مرة
أخرى ،أن الصحافيني يف زمن كورونا عاجزون
عن الحصول عليها وهم يتش�بثون بأجهزتهم
مثل أي متابع آخر!
لقد اعتدنا عى التفكري يف املس�تقبل بش�أن ما
ق�د يتغ�ري بعد تروي�ض الوباء ،لذل�ك تطالبنا
إمي�يل بيل مدي�رة مرك�ز الصحاف�ة الرقمية
يف كلي�ة الدراس�ات العليا للصحاف�ة بجامعة
كولومبي�ا ،باس�تبدال م�ا أس�مته العالق�ة
الصامت�ة الت�ي أوجدها فاي�روس كورونا بني
وس�ائل اإلع�الم والحكوم�ات ،وإنقاذه�ا من
“م�رح البانتومي�م” ع�رب جرع�ة أك�رب من
الكالم الواقعي.
ه�ذا يعن�ي أن الصحاف�ة تعي�ش أصع�ب
االختب�ارات يف تاريخها وه�ي تربض مثل كل
الن�اس يف الحج�ر املن�زيل ،كي�ف يمكنها حث
السياس�يني عى التخطي�ط ملواجهة الكوارث
الت�ي لم ت�أت ،بع�د أن تأخ�رت يف اس�تيعاب
خطورة انتشار الوباء عى الحياة برمتها؟
ثم�ة الكث�ري مم�ا يضم�ره املس�تقبل للعالم،
ويج�ب عى الصحافة أن تك�ون أول من ينتبه
ل�ه ،فهل بمقدورها أن تعي�د األنظار إليها من
جديد؟ ذلك هو االختبار.
وبطبيع�ة الحال أن غالبي�ة الحكومات ،حتى
الديمقراطي�ة منه�ا ،تس�تغل فرص�ة الوب�اء
النتزاع س�لطات استثنائية من وسائل اإلعالم،

وهي يف ذلك ال تس�تهدف األخبار املزيفة بقدر
ما تعص�ف بأي نقد حي�ال الرعاي�ة الصحية
ونقص املستلزمات الرضورية يف املستشفيات.
بل إن فرص�ة الحكومات مواتي�ة اليوم لخنق
حرية التعبري وح�ر املعلومات بيدها وجعل
الصحافة تدور منصاعة يف فلكها.
األمر الذي يدفع كاس مود ،الكاتب يف صحيفة
الغارديان وأس�تاذ الش�ؤون الدولية يف جامعة
جورجي�ا ،إىل التحذي�ر م�ن التضحي�ة بحرية
ال�رأي حتى يف وقت املعركة الرشس�ة مع وباء
كورونا .ألن هذه الحرية “هي أول الضحايا يف
أوقات األزمات”.ويدعونا م�ود ،الذي صدر له
مؤخ�را كتاب “اليمني املتط�رف اليوم” ،إىل أال

ن�دع حرية التعبري تس�قط ضحي�ة لفايروس
كورون�ا .نحن بحاجة إليه�ا أكثر من أي وقت
م�ى .فاألخب�ار قيّمة وم�ن املناس�ب ّ
توقع
أن يت�م تقييمها ،وفق تعبري ديفيد تش�افرين
الرئيس التنفيذي لتحالف ش�بكات إخبارية يف
الواليات املتحدة.
ويكت�ب م�ود “بم�ا أن دونالد ترام�ب أضفى
ش�عبية ع�ى مصطل�ح األخب�ار الكاذبة ،فال
ينبغ�ي أن يك�ون م�ن املس�تغرب أن يتبن�ى
الش�عبويون يف السلطة ،بحماس ،املعركة ضد
األخبار املزيفة .واآلن منحهم فايروس كورونا
فرصة لتكثي�ف تلك املعركة م�ن خالل تمرير
قوان�ني صارم�ة جدي�دة ،بزعم من�ع األخبار

املزيفة من زيادة تفاقم األزمة”.
ويح�ذر من أن ه�ذا األمر ال يق�ل خطورة عن
أزمة كورونا نفسها يف الديمقراطيات الكربى،
فكيف يبدو الحال يف الدول املقيدة بالحكومات
الفاسدة وتعيش ش�عوبها تحت وطأة انتشار
الفايروس وانهيار األنظم�ة الصحية وتراجع
الصحافة فيها.
هذا األسبوع أوقف ترخيص عمل وكالة رويرتز
ً
خ�ربا اتهمت
يف الع�راق ،ع�ى خلفي�ة نرشها
فيه س�لطات البالد بإخف�اء األرقام الحقيقية
ملصابي فايروس كورونا.
ونرشت الوكالة خ ً
ربا عن مس�ؤولني عراقيني،
قال�ت في�ه إن هن�اك آالف الح�االت املصاب�ة

بكورونا يف العراق ،وأن الحكومة أخفت األعداد
وطلب�ت من الكوادر الطبية ع�دم التحدث مع
اإلعالم حولها .لكن الحكومة نفسها التي تشن
معركتها عى الصحافة عاجزة عن اإلجابة عن
األسئلة املتعلقة بانتشار الوباء.
وقبلها نش�بت أزمة دبلوماس�ية ب�ني إيطاليا
وروس�يا ملج�رد أن صحيف�ة “ال س�تامبا”
اإليطالية ش�ككت يف أهمية املساعدة الروسية
إليطالي�ا بش�أن تقديم مع�دات طبي�ة تعالج
فايروس كورونا.
ويف كل ال�ذي يح�دث أن الحكوم�ات تريد منع
الصحاف�ة من كتابة مس�ودة التاريخ بش�أن
كورون�ا ،وتجعله�ا مجرد ناقل ملا ت�ود إعالنه
للناس ولألجيال املقبلة.
رضر الوب�اء ال يقتر عى فئة دون غريها يف
العالم ،والصحافة تدرك أنها صوت هذا العالم،
وتعي�ش ال�رضر نفس�ه ،لكنه�ا ال تقبل وفق
جوهرها أن تك�ون متواطئة ومنصاعة لرغبة
الحكومات بإخف�اء حقائق ما يجري ،يف وقت
عليه�ا أن تتحمل مس�ؤوليتها األخالقية بدعم
السلطات بأقىص قدر من أجل إنقاذ الناس .يف
املقابل ف�إن التجربة الطويلة علمت الصحافة
أن الحكومة ليست ضامنا محبا وعطوفا كبريا
يعم�ل للصالح العام ،وتق�وم باألمر الصحيح
دائما ،بل تعمل م�ن أجل أن تتمكن من فرض
س�يطرتها ومنع الصحافة م�ن الحصول عى
املعلومات التي ينتظرها الناس.
ما أريد قوله هو أن املعلومات التي تتوفر لدينا
عن أنفس�نا كأفراد وجماعات وحشود وعوام
عندما ترتك للحكومات وحدها من دون أن تمر
عى مجه�ر صحافة مخلص�ة لقيمها ،يجري
استخدامها بوعي وعن قصد من جانب خرباء
توظفهم كل حكومات العالم تقريبا -حس�ب
تأكيد حكيمة األفكار الروائية الراحلة دوريس
ليسنغ -إلدارة رعاياها بمكر ودهاء.
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كافكا ورواية احملاكمة

رواية احملاكمة  :اجلميع مذنب
بقل�م :مي�الن كوندي�را  /ترجم�ة:
د.سعي�د بوخلي�ط
فران�ز كاف�كا ( ،)1924-1883ول�د يف
براغ وس�ط عائلة يهودية بورجوازية.
أنهى ،دراساته بالحصول عىل دكتوراه
يف القانون ،ثم اشتغل يف قطاع التأمني،
لكنه س�يكرس وقته الش�اغر للكتابة.
أنجز القس�م األكرب ،من كتاباته باللغة
األملاني�ة ،لن تصدر إال بع�د وفاته ،من
بينه�ا روايات�ه :أمري�كا ،املحاكمة ،ثم
الق�ر .ع�ىل الرغم م�ن رغبت�ه التي
أوصت ،بحرق جميع مسوداته.
ترص�د رواي�ة «املحاكم�ة» ،حكاي�ة
ش�خص اس�مه «جوزيف ك»joseph.
 ، kاعتق�ل ذات صباح ،بس�بب جريمة
ً
شيئا.بعد نهاية
يجهلها وال يعرف عنها
وقائع املحاكمة ،سيقتل» مثل كلب».
ن�ص روائي ،يبدو للوهل�ة األوىل عبثيًّا،
اس�تمر دائمً�ا يف إث�ارة تأوي�الت ج�د
ً
تبليغ�ا ،ع�ن ال-
متنوع�ة .ق�د يك�ون
إنس�انية البريوقراطي�ة ،وتحذي�رًا من
ً
تعب�ريا مجازيًّ�ا عن
التوتاليتاري�ة ،أو
مناهض�ة الس�امية .ب�ني ه�ذا وذاك،
س�يتم النظر أكثر لرواية <>املحاكمة»
باعتباره�ا رافع�ة للم�زاج العبثي ،بل
السوريايل.
بالنسبة مليالن كونديرا ،ف «جوزيف ك»
ً
بريئا وال متهمً�ا .ما يفصح عنه
لي�س

كاف�كا ،من خالل ه�ذه النزوة «فوق-
الواقعية» ،أن «الشعور بالذنب» ،يشكل
جز ًءا من الوضع البرشي.
- 2جوزيف «ك» ،بطل عىل غري املعتاد:
تراكم�ت صفحات عديدة ح�ول فرانز
كافكا ،م�ع ذلك ،بقي (ربم�ا بالضبط
نتيجة لهذا الكم الهائل من الصفحات)
األق�ل فهمًا من ب�ني كل الكتاب الكبار
املنتمني للقرن املايض .املحاكمة ،روايته
األكث�ر ش�هرة ،رشع يف كتابتها س�نة
 ،1914بمعنى عرش س�نوات بالضبط،
قب�ل صدور أول بيان للس�ورياليني ،لم

نصوص قصرية

عبد الهادي عباس
النازلون من الغيمة..
حقائبهم مملوءة باملطر..
فتشوا عن احبابهم..
ال وجود لهم هناك..
مللموا اشياءهم
ث ّم دخلوها بربيد قلوبهم..
ماطرين..
.....
/2
انت التتقن ّ
َ
فن الطريان..
وال انا يل غيمة للتحليق هناك..
فكي�ف بن�ا وان�ت تدعون�ي لطائ�ر ٍة من
الورق..
وكل ما عندنا هنا..
طائر من قلق..
....
/3
َ
ّ
طبل اآلخر...
كل منهم ينقر
وعيون االطفا ِل بريد...

عن أيا ِم التماثيل

صالح السيالوي
َ
ُ
ّ ُ
يتكر ،
وقت املدين ِة
أسمع
من أعمد ِة لحظا ِت ِه املتهاوي ِة ،
ُ
تلهث ورا َء األطفا ِل ،
أرى القبو َر
َ
َ
ويضحكون .
بألعابهم
ها
يرضبون
وهم
ِ
ُ
ُ
يعزف ألبنائ ِه غوايا ِت ِه
الشيطان
يغني لهم :
ٌ
ُ
بال�راب فال ترتعبوا
مصابة
د
هذه الب�ال
ِ
أنهارها،
من كثر ِة
ِ
َ
رؤوس النسا ِء ،
من
تريدون
خذوا ما
ِ
َ
أعمارها .
بعنب
واملؤوا كؤوسكم
ِ
ِ
نعم
خذوا وقتكم يا ابنا َء الشياطني ِ،
َ
يسفكون األيا َم ،
فأهيل
َ
بالبنادق أصواتَ
ويكتبون عىل جل ِد السما ِء
ِ
أحزا ِنهم .
َ
يوقظون السكارى بخمر ِة املوتِ ،
َ
ويكتبون أسما َءهم يف أخيل ِة التماثي ِل .
َ
يع� ُّد َ
دفاتر
ويخزنون أقم�ارَه يف
ون املح َو
ِ
أيامِ هم السو ِد ،
ِّ
اىل
الحب يسريون َ،
وقلو ُبهم تقط ُر حروباً،
َ
ِّ
الحب ،
يجدون يف
فال
َ
غزالن أحالمِ هم .

درا

سة
مقارنة

يكن له أدنى فكرة عن هاجس يتجاوز
الواقع ،لكاتب مجهول يس�مى كافكا،
س�تصدر رواياته بعد م�رور مدة عىل
وفاته.
من الواضح ،أن رواياته تلك التي التشبه
ً
شيئا ،س�تظهر بمثابة نصوص خارج
روزنامة التاريخ األدبي ،متوارية داخل
حي�ز ينتمي فق�ط إىل مؤلفه .مع ذلك،
وبالرغم من هذا التفرد ،فمس�تجداتها
الجمالي�ة ،التي نضج�ت قبل موعدها،
ً
حدث�ا ال يمكن�ه إال التأث�ري
تعك�س
(ولو متأخ�رًا) يف تاري�خ الرواية .بهذا

االخالق االدبية وقسوة السلطة بني باسرتناك وسوجلنيتسني

محمد يونس محمد
نسب الهدف املشرتك –
أن تاري�خ الرواي�ة م�ن جه�ة توصيف
معن�وي يمث�ل وح�دة كربى باملس�توى
الداليل ،وبما أن العالم وحدة تناص ايضا
يمث�ل بعدا مفهومي�ا تقاربيا يف العموم،
حي�ث أن املش�رتكات الك�ربى تجع�ل
الوح�دات الصغرى متالزم�ة يف الجانب
العام له�ا ،وال تكون متش�تتة وتتباعد،
وتؤك�د هناك اش�رتاك بني الن�ص واخر،
ول�ن تجد نصا متفرد كليا عن النصوص
االخرى ،ب�ل هناك مش�رتكات واضحة،
وأن النص هو كون نشرتك به من جوانب
متع�ددة ،وه�ذا البع�د هو من ول�د بعد
املقارن بصفته العلمية ،وتطور ذلك البعد
حتى اصبح منه�ج علمي ،ولذلك وجدن
أن نعتم�د ذلك البعد يف عالقة باس�رتناك
وسولجنستني ،ويف عمل رواية هما نص
واحد ،لكن االسلوبية فرقت بينهما ،وكل
منهما يحمل هم ازاء ايدلوجية الس�لطة
وم�ا تطور فعلها البش�ع ،حيث قد عانا
بشكل مش�رتك من الس�لطة البلشفية،
ورسموا بشكل مش�رتك يف الرواية افاقا ً
للنشاط الس�يايس املقيت ،والذي اسقط
الفكر املهم ،واغتصب مفاهيمه وحولها
اىل ح�راب ،لكن لي�س ه�و رد فعل كان
يف رواي�ة – دكتور جيفاك�و  ،-حيث أن
الش�خصية االس�اس طبي�ب وش�اعر،
وكان يداف�ع ع�ن حقه االنس�اني ،وعن
تاريخ�ه البرشي ،وهو ل�م يعارض فكر
االيدلوجي�ا ،ب�ل عارض الغص�ب بالقوة
م�ا يملكه ،وذل�ك الجانب يرف�ع العامل
االنس�اني ،وكذل�ك رواي�ة – ارخبي�ل
الغوالغ – فهي اش�به بمحامي ليس من
جهة السجناء يف السجن امللعون ،وال هو
من جهة الس�لطة العنيف�ة ،بل حيادي،
وموقف�ه يف البع�د ال�ردي يوجد هناك
ب�ؤرة رسد غري مكش�وفة ،وهنا الرواية
تلك مع�ادل موضوعي لرواي�ة  -دكتور
جيفاكو – ،وهناك عالقة داللة مشرتكة
بينهم�ا ،وأن نس�بة اله�دف املش�رتك
واضحة جدان فأن باسرتناك بقت روايته
س�نني تبحث من ينرش يف الخارج ،حتى

قصة قصرية

الخص�وص ،أخربني ذات م�رة غابريل
ً
قائ�ال« :لقد جعلني
غارس�يا ماركيز،
كاف�كا ،أفه�م أن رواي�ة م�ا ،يمكنن�ا
كتابتها بكيفية أخرى».
اخت�رب كافكا أبطال روايات�ه ،بطريقة
خاصة ج� ًّدا ،مثلم�ا يمكنن�ا مالحظة
ذل�ك بوض�وح يف «املحاكم�ة» :لم يقل
كلمة واح�دة عن املظه�ر الفيزيائي ل
«ك» ،وحيات�ه قب�ل وقائ�ع الرواية ،بل
ولم يرش إىل اسمه ،وجعلنا نكتفي منه
بحرف واحد .يف املقابل ،س�ريكز كافكا
كليًّ�ا ابت�داء م�ن الفق�رة األوىل وحتى

نهاية العمل ،ع�ىل الوضعية الوجودية
لشخصية «ك».
تش�ري رواي�ة «املحاكم�ة» ،إىل وضعية
متهم .اتهام  ،تجىل أوالً بطريقة غريبة:
ش�خصان عادي�ان ج� ًّدا ،يأتي�ان ذات
صباح عند «ك» الذي الزال مستلق ًيا عىل
رسيره ،كي يخربانه عرب سجال ممتع
حقيقة ،أنه متهم وينبغي له أن يتوقع
فيما يخص االس�تقصاء حول حيثيات
قضيت�ه ،م�دة لن تكون هينة .س�جال
عبث�ي ،بق�در عجائبيته ،لذل�ك عندما
قرأ كافكا هذا الفصل للمرة األوىل ،عىل
مسامع زمالئه انتابتهم جمي ًعا موجة
من الضحك.
الجريم�ة والعق�اب؟ آه ال ،مفهومً �ا
ديستويفسكي ،ال مكان لهما هنا .وإن
ظنها رشاح كافكاويون ،بمثابة التيمة
األساس�ية لرواي�ة املحاكم�ة .ماكس
برود ،صدي�ق كافكا الويف ،ل�م يكن له
أدن�ى ش�ك ،بخص�وص حض�ور خطأ
مهول ،يخفيه»ك» ،معتق ًدا بأن األخري،
متهم ب»العجز عن الحب».
بدوره« ،إدوارد غولدستوكر» ،كافكاوي
آخر مش�هور ،يدين «ك»« :ألنه س�مح
لحياته ،االتصاف بامليكانيكية واآللية،
وجعلها من ثم مس�تلبة» ،فاعتدى عىل
القاع�دة« :التي خضعت له�ا البرشية
قاطبة ،وتقول لنا :كن إنسانا».

ً
أيض�ا ،التأويل األكث�ر تواترًا – وأضيف
كذل�ك أكثر بالهة -هو تفس�ري لكافكا
مخال�ف تمامً ا ،يس�تند ع�ىل مرجعية
تس�تحرض «أورويل» تحسب أن« :ك»
اضطهد ،قبل اآلداب ،من طرف مجرمي
سلطة توتاليتارية ،موقف جسده مثالً
اإلخراج الس�ينمائي للرواية ،الذي قام
به أورسون ويلز سنة . 1962
ً
بريئ�ا وال متهمً�ا .إنه
لك�ن «ك» ليس
ش�خص يش�عر بالذن�ب ،وه�و وضع
مختلف ج� ًّدا .عندما أتصف�ح املعجم،
أجد أن فعل« :أذنب» ،قد اس�تعمل ألول
م�رة س�نة  ،1946أما وصف «ش�عور
بالذنب» ،فتأخر تداوله كث ً
ريا وبالضبط
انتظرن�ا إىل غاي�ة  . 1968النش�أة
املتأخرة ،لهات�ه الكلمات ،يؤكد أنها لم
تك�ن مبتذلة :تفهمنا بأن كل ش�خص
(إذا أمكنن�ي ً
أيض�ا التالع�ب باأللفاظ
الجدي�دة) ،هو مذنب ،وأن اإلحس�اس
بالذن�ب ،يش�كل ج�ز ًءا م�ن الوض�ع
اإلنساني.
إذن ،س�واء بسبب طيبوبتنا ،التي تأبى
أن تج�رح الضعف�اء ،أو نتيجة لجبننا
ال�ذي يتح�اىش إث�ارة غضب م�ن هم
أق�وى منا ،فالش�عور باإلثم ،يصاحبنا
باستمرار.
كافكا ،ل�م يبلور قط تأم�الت مجردة،
ح�ول قضاي�ا الحي�اة اإلنس�انية ،ألنه

الح االم�ل له�ا ،وعرف�ت أن رواي�ة عمل
به جانب اس�تثناء ،حي�ث جمعت دراما
متعارض�ة ،وقد ف�رت اول رواية الهم
االنس�اني ليس ضد الفكر األيديولوجي،
ب�ل ض�د العن�ف الس�يايس ب�األدوات
املرعب�ة والقاس�ية ،وكان باس�رتناك
ع�ادال يف معالج�ة التاري�خ ،ويكفي أنه
رس�م ال�راع االيديولوجي ب�ني حراب
س�لطة وبني ش�اعر وطبيب ،فيما كان
الكسندرسولجنيس�تني يرس�م وح�دات
رسد متعددة لجريمة كربى ضد االنسان،
يف امالء الس�جون بالقوة ،وتصور انهم
اعداء للسلطة ،وفرض معاقبتهم بشدة،
فيما قد اكد سولجنيستني أن شخوصه،
والذي�ن بعضهم م�ن الواق�ع الحقيقي
استعارهم ،كي يؤكد أن حقيقة السلطة
ليس فقط قاس�ية ،بل ه�ي لعنة كبرية،
ورواي�ة – ارخبيل الغوالغ  -قد ازدحمت
من اس�ماء س�جناء وبتن�وع ايقاعات،
وقد حركت وحدات الرد نحو القس�وة
واللعن�ة وم�وت الضمري ايض�ا ،وحرت
املعان�ي االنس�انية ،لكس�ب مواقف من
اجل حرية االنس�ان والدف�اع عن املعنى
النبيل الذي غيبته القسوة اللعينة ،وهذا
التواف�ق ب�ني وراي�ة – دكتورجيفاك�و
– ورواي�ة – ارخبي�ل الغ�والغ  -تواف�ق
مواق�ف يف الب�ؤر الردي�ة يف الروايتني،

وهو موق�ف ايجابي يف تفس�ريه ،حيث
ه�و لي�س ايدلوجي�ا يف املت�ن الروائ�ي،
كم�ا أن العدالة االدبية كانت تس�عى اىل
معالج�ة موضوعية ،وهي التي حاكمت
الس�لطة الرهيبة البشعة ،وهذا اهم من
أن باس�رتناك او سولجنيتسني ليس من
هما حاكما السلطة .
اخالقيات املحاكمة االدبية –
أن موق�ف املؤلف اذا كان واضحا للعيان
فيعن�ي هناك قصد ش�خيص ل�ه ،وهذا
يعن�ي وج�ود موق�ف املؤل�ف س�يكون
بدال م�ن موق�ف الش�خوص ،او اعتبار
أن الن�ص كي�ان يمثل افض�ل للموقف،
ف�أن النص ككيان يك�ون بطاقة كربى،
اكث�ر م�ن طاقة املؤل�ف الخارجي�ة ،لذا
نج�د أن باس�رتناك وسولجنيتس�ني قد
راهن�ا بالرواية ل�كل منهم�ا ،فرواية –
دكتور جيفاكو – التي بقت نائمة تخت
غبار الس�نني اع�وام عدة ،ق�د انتفضت
بوجه القس�وة والعنف واغتصاب الحق
االنس�اني ،بعد صدورها ع�ام  1956يف
ايطاليا ،بعد أن اش�رتاها ن�ارش ايطايل،
والذي حقيقة ق�د زاح عنها الغبار وهو
يحمله�ا ،والت�ي ق�د س�ارعت هولي�ود
بتحويله�ا اىل فيلم ق�ام بتمثي�ل الفيلم
عم�ر الرشي�ف اىل بعدما انس�اق ديفيد
ل�ني إلخراجها ودعم موريس جار العمل

باملوس�يقى التصويري�ة ،وق�د برع�ت
السينما يف عكس صور القهر االنساني،
ورس�م ص�ور م�وت الضمري الس�يايس
بوض�وح ،وق�د اس�تعارت م�ن الرواية
ذلك املوقف املبؤر غري املكش�وف ،والذي
تحول�ت بؤرت�ه اىل أن تك�ون مكش�وفة
كلي�ا ،وق�د اثم�رت النواي�ا الضدي�ة يف
الفيلم ،والتي عنت به امريكا اىل كش�ف
عورة السلطة الروس�ية ،ومما زاد االمر
قباحة أن شخصية يوري املثرية للجدل،
ه�ي بها تصاعد ايقاع القهر االنس�اني،
حي�ث أن طبي�ب وش�اعر يم�ر بظروف
عصيبة ،حيث من كانوا سابقا شخوص
مساملني ،قد اصبحوا حراب بيد السلطة،
ورصاحة أن ش�خصية ي�وري رغم أنها
مستعارة من بوريس باسرتناك ،لكن قد
تصاعد موقفهما سوية ،فالرواية اهتمت
به�ا اورب�ا ،حتى بلغ�ت ال�ذروة ففازت
بنوب�ل ،ورصاحة الرواية تس�تحق فهي
التي حاكمت الس�لطة البشعة بطريقة
اخالقي�ة ،ولي�س ب�ذات الطريق�ة التي
تبنتها السطلة السياسية ،واما ما قدمت
رواي�ة – ارخبي�ل الغ�والغ – فقد قدمت
بوح�دات الرد املتغرية ،ش�خوص عدة
من الس�جناء ،وبعضهم من عرفت بهن
واخرين لم تعرف بهم ،لتؤكد أن السلطة
عمياء ،وهي ال ترى من هو املذنب ومن
ه�و ال�ربىء ،وأن عصبية الس�لطة هي
وحش�ية وتغتصب الحق�وق يف الحرية
واملس�اس بها ،وقد قدمت الرواية تنوعا
ايقاعيا واسعا لنشاطات ادوات السلطة
يف غص�ب حرية الب�رش ،او تكون بروح
عدائية ضد اي من تظن هو خصما لها،
وق�د تمكنت م�ن خالل االخ�الق االدبية
من محاكمة السلطة البشعة ولم تمتنع
نفس�ها من تصوير ادوات الس�لطة ،بل
عرض�ت قباحته�م دون رت�وش ،لتؤكد
أنه�ا ال ترتك اخالقياته�ا جانبا ،لتكون
رد فع�ل ايدلوجي ضد الس�لطة وادوات
العنف ،وهذا هو االنموذج االدبي الحيوي
رغم القهر واأللم يكون بعيدا جدا من أن
يك�ون رد فع�ل اديلوجي ض�د ايدلوجيا
قبيحة .

حلظة غري منتهية

نبيل جميل
الزمن يتآكل وهو لم يأت بعد ،قلقها يزداد بعد سماع
نغم�ة الهاتف املحمول ،خطى خياله�ا تهيم يف متاهة
هوية املتصل ،الرقم املعلن غري موجود ضمن القائمة،
ص�داع مفاج�ئ يهاجمه�ا ،ويرغمها عىل االت�كاء اىل
مقدمة السيارة ،بكل ثقل وتركيز تحاول ان تتذكر تلك
االصبوحة الكئيبة :
( ابتلع�ت قرص األس�ربين ،غفت ع�ىل كتفه لحظة،
داعبته�ا نس�مة هواء ب�اردة ،آخر ما س�معته منه« :
تمسكي بذكرى لقائنا األول ،عىل الحدود ،أيام االجتياح
الكاسح ،بعد فشل االنتفاضة ،خلدي ذكرى ارتعاشات
األي�دي املتماس�كة ،س�اعة التحامن�ا الثائ�ر ،وتراص
أجسادنا يف صد رش�قات رصاص زبانية الدكتاتور»).
الهات�ف يرن م�ن جدي�د ،يعاوده�ا القلق ،الس�اعات
تزحف رمادية قاتمة ،فضاءاتها ملبدة بغيوم االرتباك،
م�ن األعم�اق يوخزها ص�وت مجهول ( :لي�س مؤكدا ً
ان يك�ون ضمن العبارة التي غرقت) .تأملت الس�احل
بأناسه دائمي الحركة ،وعادت تنظر اىل الشارع ،ثم اىل
س�اعتها اليدوية وهي تفكر ..س�أتصل بالرشكة ،البد

س�تزودني بقائمة الناجني ،أو الغر ..ماذا ؟ الغرقى...
ال ،ال ،ينتابه�ا الص�داع م�رة أخ�رى ،تتف�وه بص�وت
منخف�ض جدا ( :وإذا لم يكن اس�مه ب�ني ..آه يا ربي
رأيس ينفجر).
يتوق�ف الرنني ،ترمي الهاتف داخل حقيبتها اليدوية،
تدخل الس�يارة وتنطلق ،بع�د ان تو ّدع رصي�ف امليناء
املزدح�م ،تجت�از ع�ددا ً من الس�يارات ،ثم تس�تقر يف
الجان�ب األير م�ن الطريق الع�ام ،ذاكرته�ا املنفلتة
واملتناف�رة بالعدي�د من املش�اهد املتداخل�ة تضطرب،
مقياس الرعة يف تزايد ،ضجيج الس�يارات بمنبهاتها
الحادة يتضاءل من حولها ،شفتاها تغمغمان بكلمات
مبهمة ،عيناها تتضببان بالدموع ،عىل تفكريها العام
تهطل رغبة يف البكاء ،نبضها يتسارع ،انهالت األسئلة
ترتاش�ق يف ذهنها ،يخالطها يشء من الرعب ومشاهد
أحالم ظنت بأنها ربما س�تجلب
بانثي�االت
م�ن األمل،
ِ
ٍ
له�ا النعيم ،أضوا ٌء تتماوج وظ�الل ،خفوت يف الرؤية،
غيبوبة مؤقتة وهذيان ،يراودها خوف ما ،خطر مريع،
ليس باملبهم أو الواضح جداً ،تحرر نفسا ً ثقيالً ،وتزيح
عن وجهها آثار األلم واالحتقان ،تشعر بروحها تنفصل

عن الجسد لحظة النجاة بأعجوبة من حادث اصطدام،
بدت مجه�دة وهي تخفف من الرع�ة ،ثم لتتخذ من
الجان�ب األيمن مس�ارا ً له�ا ،رافقها ذع�ر وارتياب يف
مراوغتها هذه ،نظراتها مشتتة بني املرآة الجانبية وما
يجول بخيالها ،وبس�بب انفالت ذهن�ي ،تضغط وبكل
ق�وة عىل دوّاس�ة الوق�ود ،عندما ش� ّعت بوجهها أول
اشارة مرورية حمراء ،وكوقع صاعقة تندفع السيارة
ثم تس�تدير برعة مذهلة وترتطم بالس�يارات األخر،
ثم وباحتكاك س�احق تزحف نحو الجزرة الوس�طية،
لتصطدم بعمود الكهرباء ..ويف حني اخذ عدد من املارة
بالتجم�ع ،بدأ رنني الهاتف ومن جديد يتصاعد من بني
األنقاض.

رفض دائمًا إنش�اء نظري�ات ،والقيام
بدور الفيلس�وف ،بحيث ال يشبه سواء
س�ارتر أو كامو .مالحظات�ه الحياتية،
تروم ع�ىل الف�ور نحو تخيل ش�عري،
وقصيدة نثرية.
ذات ي�وم  ،اس�تدعي «ك» هاتف ًي�ا من
طرف مجهول ،كي يحرض األحد املقبل
إىل إحدى منازل أط�راف املدينة ،بهدف
إج�راء تحقي�ق صغري مع�ه .وحتى ال
يعقد مجريات محاكمته ،متوخ ًيا عدم
إطالته�ا ب�دون ج�دوى ،ق�رر اإلذعان
ً
مرعا ،وإن لم تقيده
ومن ثم الذهاب
الدعوة بس�اعة مح�ددة .فك�ر أوالً ،يف
رك�وب الرتاموي ،ثم تراج�ع ثانية عن
الفكرة كي ال يتعرض لسخرية قضاته،
بس�بب امتثاله الطيع جدا لدقة املوعد.
لكن�ه يف اآلن ذات�ه ،يتمنى ع�دم إطالة
مس�ار محاكمت�ه ،هك�ذا رشع يجري
ويجري ثم يج�ري ،ألنه يريد املحافظة
عىل كرامت�ه ،وإدراك املوعد يف لحظته،
مع أن ساعة الحضور غري محددة.
ه�ذا التداخ�ل بني الجس�يم والطفيف،
الكومي�دي واملأس�اوي ،املعن�ى والال-
معن�ى ،س�يصاحب الن�ص الروائ�ي،
حت�ى صدور حكم اإلدان�ة يف حق «ك»،
فتجلت إيس�تيتيقا غريب�ة المثيل لها،
أبتغي ًّ
حقا تبني مالمحها ،لكني أعرتف
بعجزي عىل هذا املستوى.

ق
صيدة

لسيدتي يبوح القلب

أرشف قاسم
للحزن يف عينيكِ
وج ُه قصيدتي
و قص�يدتي ف�ي وج�ه�ها
أح�زاني
فلْتقرئي ْ
إن شئ�تِ
َبو َ
ْح مشاع�ري
ْ
و تحمَّ�ل�ي إن ش�ئ�تِ
َ
ح��زن بيان�ي
ُ
قد ج�ئت للدني�ا ب�قلب حمام ٍة
ِّ ْ
�م
ت�ش�دو ن�ش�ي َد
ال�س�ل ِ
ل�ألكوان
ِ
ُ
زرعت من كر ِْم السماح ِة
و
ً
روضة
ُ
دمع الوفا ِء
ورويت من
ِ
ِجناني ! .
َ
ووهب ُْت أصحابي س�نا َء م�حبَّتي
ُ
غ�دوت
ولهم
َ
ال�ح�ريان !
م�نارة
ِ
عشقت بدرا ً
ُ
و
ُقلْ ُت أس�كن قلب ُه
ف�إذا ب��ه ْ
وه� ٌم
ع�ن�وان
ب�ال
ِ
و اآلن أُ ُ
درك  -بعد طول َت َغرُّبي-
ِّ
أن�ي أع�ود اآلن
ل�ألوط����ان !
ِ
َ
عاش يسكن خاطري
عيناكِ حل ٌم
كالسيل يسبح
قاص�دا ً وج�داني
و يداكِ نه ٌر
فيه يسبح مركبي
وع�ىل ج�ب�ي�نكِ
ُ
�آن
آمَ ُن الش ْط ِ
شط��آن ُ
ال�ه�دى
اآلن أرس��و ف�وق
ِ
ِب َت َخوُّيف ..
ِب َت َجر ُِّؤي ..
و حناني
ٌ
كتاب
ُع�م��ري
أنتِ أح��ىل م�ا ب ِه
َ
روعة الدنيا ..
يا
و ُحلْ َو زماني !
ً
ِّ
زوج��ة
إن�ي أُريدكِ
ف�ي أحريف وُ لِ َدتْ،
ْ
ضمري
وعاشت يف
ِ
ِكياني
ً
حبيبة
و
ت�روي ص�ح�ارى ع��امل�ي
مِ �ن ُح� ِّبها ،
�خ َ
َت ْ
ستان
�ض�� ُّر كال� ُب
ِ
و صديقةً
�ف ُ
�خ ِّ
ع�ني ُت َ
ِّ
�ف وَحْ �دتي
َ
فأرى الحياة . . .
َ
األل�وان!
بهيجة
ِ
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حنو مستقبل افضل ..هلم

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

 6نصائح إلدارة الضغط النفسي يف ظل أزمة كورونا
يف مث�ل ه�ذا الظرف ال�ذي يمر به
العال�م يف مواجه�ة أزم�ة كورونا،
يمك�ن أن ي�ؤدي القل�ق املزم�ن
خصوص�ا ً عند ترك�ه دون معالجة
إىل اضطرابات يف الصح�ة العقلية،
مثل القل�ق واالكتئ�اب ،كما يمكن
أن يغ�ري الضغط النف�يس أيضا ً من
كيمياء جسمك.
إن أول خط�وة نح�و إدارة الضغط
النف�يس ه�ي معرف�ة آث�اره ع�ىل
أف�كارك ومش�اعرك وترصفات�ك.
يؤدي الوجود دائما ً يف وضع القتال
أو الهروب إىل تنشيط الغدة الكظرية
إلفراز األدرينالن والكورتيزول ،ما
ق�د يزيد من مع ّدل رضب�ات القلب
ويشد عضالتك.
وقد ي�ؤدي اإلف�راز املس�تمر لهذه
الهرمونات إىل مش�اكل صحية بما
يف ذل�ك ارتفاع ضغط الدم وأمراض
القلب وحتى مرض السكري.
ّ
التحكم بمستوى التوتر
كيفية
يق�ول دراغ�ان ماكس�يموفيتش،
مس�اعد مدي�ر اللياق�ة البدني�ة يف
فيتنس فريس�ت“ :هناك طريقتان
ّ
تمكن�ان م�ن التحك�م
رئيس�تان
بمس�تويات التوت�ر .البع�ض من�ا
يتعام�ل م�ع الوض�ع باس�تخدام
طريق�ة الرتكي�ز عىل حل املش�كلة
وإيج�اد الح�ل ،وهي اس�رتاتيجية
ته�دف إىل إزال�ة مص�در الضغ�ط.
فيما يس�عى آخ�رون إىل اتباع نهج
ّ
يرك�ز عىل العاطفة م�ن أجل إدارة
املشاعر والسيطرة عىل ردود الفعل
ع�ىل الضغوطات ،وبه�ذه الطريقة
ّ
تص�ورك ملوقف معن،
عندما تغري
يمكنك تغي�ري الطريق�ة التي يؤثر
بها عليك”.
يش�اركنا دراغان ماكسيموفيتش
بعض النصائح والخطوات البسيطة
والف ّعالة للمس�اعدة يف التعامل مع
التحديات اليومية وتقليل التأثريات
عىل صحتك العقلية والبدنية.
ّ
غريي نظرتك لألمور

إن أفكارك أقوى مما تظنن ويمكن
أن تؤث�ر عىل مش�اعرك وس�لوكك،
ّ
معن
فب�دالً من التفك�ري يف موقف
عىل أن�ه تح� ٍّد ،ابدئ�ي بالتفكري يف
أنه قد يكون مج�رد فرصة للتق ّدم
وتذك�ري أن النمو الذاتي يبدأ دائما ً
خارج منطقة الراحة لديك.
اعريف ما يمكن�ك التحكم به وتقبّيل
ما ال تستطيعن تغيريه
يمك�ن أن تضعن�ا الحي�اة بع�ض
األحي�ان يف مواق�ف خارج�ة ع�ن
س�يطرتنا ،وقضاء وقت�ك يف القلق
والتفكري لن ي�ؤدي إىل التغيري الذي
تأمله.
إن الطريق�ة األكث�ر فعالي�ة الت�ي
يمكنك اتباعها هي اس�تثمار وقتك
ُ
س�تحدث
وطاقتك يف األش�ياء التي
فرق�اً ،فق�د ال تكونن ق�ادرة عىل
التحك�م بالظ�روف ولك�ن يمكنك

ّ
التحكم بكيفي�ة تجاوبك
بالتأكي�د
معها.
ابدئي بممارسة التأمّ ل
هناك العديد من الطرق التي تجعل
جس�مك وعقلك يف حالة اسرتخاء،
مث�ل اليوغ�ا أو التنف�س الواعي أو
التنويم املغناطي�يس الذاتي .عندما
تجعل�ن التأمّ �ل ج�زءا ً م�ن روتن
حيات�ك اليومي ،س�تدرّبن نفس�ك
عىل الضغط ع�ىل زر إعادة الضبط
ومس�ح ضغ�وط الي�وم وتقوي�ة
سالمك الداخيل.
كذل�ك ،عندم�ا تمارس�ن التأمّ �ل
بانتظ�ام فإن�ك تدرّب�ن عقلك عىل
الرتكي�ز ع�ىل اللحظ�ة الحالي�ة
وإدارة األح�داث املجهدة بنحو أكثر
فعالية.
نصيحة :اقيض  10دقائق عىل األقل
كل ليلة قبل النوم وابدأ بأخذ أنفاس

ّ
مركزة عىل
عميقة مع عد أنفاسك،
اله�واء الذي يمر ع�رب أنفك وصوالً

إىل رئتيك والحجاب الحاجز.
ماريس الرياضة بانتظام
ثب�ت أن النش�اط البدن�ي يعم�ل
عىل تحس�ن ج�ودة الن�وم وزيادة
مس�تويات الطاق�ة لكون�ه يطلق
ّ
كمس�كن طبيعي لأللم
اإلندورفن
البيولوج�ي والنف�يس .وق�د أكدت
الكث�ري م�ن األبح�اث أن الرياض�ة
يمكن أن تخفف التوتر وتحسن من
تقدير الذات وتقلل من القلق .وهذه
اآلث�ار مهم�ة للغاية وستس�اعدك
ع�ىل مواجه�ة أي ضغ�وط برويّة
وبطريقة أكثر فعالية.
تناويل طعاما ً صحيا ً
ُيع�د الحف�اظ ع�ىل نظ�ام غذائي
صحي أم�را ً بال�غ األهمي�ة عندما
يتعل�ق األم�ر ب�إدارة اإلجه�اد،

كل يوم معلومة

بكورونا جدال كب�ريا يف دول عدة،
إذ حاول عدد من أهايل إحدى قرى

مرص منع دفن متوفية بكورونا،
اعتق�ادا منه�م أنه�ا ق�د تنق�ل

الع�دوى لهم ،يف مش�هد تكرر من
قبل يف العراق.

طبيبك يف بيتك

أطعمة تساعد يف ترميم وتعويض نقص فيتامني “ب”يف اجلسم
يلع�ب الفيتام�ن “ب” بمختلف
أش�كاله ،دورا مهم�ا يف الحفاظ
ع�ىل صح�ة الجس�م ،فضال عن
دعمه للنظ�ام العصب�ي والجلد
واألي�ض ومس�تويات الطاق�ة
أيضا.
يع�د الفيتام�ن “ب  ”12الوحيد
الذي يس�تطيع الجس�م تخزينه
لفرتات طويلة م�ن الزمن ،وهذا
يعني أن هناك حاجة إىل الحصول
ع�ىل بقي�ة أن�واع الفيتام�ن
بانتظ�ام ،م�ن خ�الل النظ�ام
الغذائي أو املكمالت الغذائية.
ونظ�را ألنه م�ن األفض�ل دائما
الحص�ول ع�ىل الفيتامين�ات

يتابع العالم ّ
برتقب أخبار
اإلصابات وأعداد الوفيات
بفريوس كورونا املستجد
(كوفيد ،)19 -لكن هيئة
حماية املستهلك الروسية
ّ
ح�ذرت املواطن�ن م�ن
متابع�ة أخب�ار ف�ريوس
كورونا ،الس�يما األخبار
الس�يئة الت�ي ق�د تس�بب
الخوف الش�ديد وتؤثر عىل الحالة النفسية للفرد ،ملا للصحة النفسية
من تأثري ع�ىل كفاءة الجهاز املناعي ،وهو خط الدفاع األول للجس�م
ضد فريوس كورونا.
وناشدت الهيئة برضورة اتباع نمط حياة صحي يسهم يف تعزيز عمل
الجهاز املناعي للجسم ،مثل تناول الطعام الصحي ،ممارسة الرياضة
يومياً ،واالبتعاد عن التدخن وتناول السكريات.
ه�ذا وقد أش�ار التقري�ر إىل رضورة املحافظ�ة عىل الت�وازن النفيس
والعقيل ،عرب االبتعاد عن األخبار السيئة التي قد تكون غري صحيحة،
واالعتماد عىل مصدر معلومات موثوق به ،مثل موقع منظمة الصحة
ّ
لتجنب الوقوع تحت تأثري الخوف والقلق ،ما يعرّض الجهاز
العاملي�ة،
املناعي للضعف ،وبالتايل يصبح الش�خص أكثر عرضة لهذا الفريوس
الرشس.

املطبخ

طريقة عمل كنافة
باجلبنة

املكوّنات
عجينة كنافة  500 -غرام
جبن عكاوي مفتت ،منقوع
ّ
ومصفى  -كوبان
قطر  -نصف كوب
ماء ورد  -ملعقة كبرية
ماء زهر  -نصف ملعقة كبرية
سمن مذوب  -كوب
لدهن الصينية:
سمن  -بحسب الحاجة
طريقة العمل
 ّكرسي عجينة الكنافة يف وعاء.
أضيفي السمن وقلّبي املكونات
حتى تتجانس.
 إدهني قعر وجوانب صينية فرنبالسمنّ .
رص نصف مزيج عجينة
الكنافة يف الصينية.
 -يف وعاء ،ضعي الجبن ،ماء الورد

وماء الزهر .أخلطي املكونات حتى
تتداخل .إفردي املزيج فوق طبقة
عجينة الكنافة.
 ّرص الكمية املتبقية من العجينة
فوق طبقة الجبن.
 حمّي الفرن عىل حرارة 200درجة مئوية .أدخيل الصينية إىل
الفرن ل� 40-45دقيقة حتى تنضج
الكنافة.
 أخرجي الصينية من الفرن واتركيالكنافة تربد عىل حرارة الغرفة

نصائح طبية

هل ينقل املتويف بكورونا العدوى؟ منظمة الصحة العاملية تكشف
كش�فت املستش�ارة اإلقليمي�ة
لرشق املتوس�ط ملكافحة العدوى
بمنظمة الصح�ة العاملية حقيقة
انتق�ال فريوس كورونا املس�تجد
“كوفيد ”-19م�ن املتويف املصاب
بالفريوس.
وأك�دت املستش�ارة اإلقليمية ،أن
املتويف املص�اب بكورون�ا ال ينقل
الع�دوى بص�ورة كامل�ة ،وهناك
إجراءات يف أثناء تغسيل الجثمان
ملنع انتقال العدوى.
وتابعت“ :انتشار فريوس كورونا
يف بل�دان رشق املتوس�ط يدع�و
للقلق ،وإذا لم يتم تنفيذ إجراءات
من�ع الع�دوى بش�كل ق�وي يف
املنش�ئات الصحية ،فهذا يعني أن
الفريق الطبي سيكون يف خطر.
وتثري قضية دفن املوتى املصابن

فيمك�ن لألغذية الغنية بفيتامن C
واملغنيسيوم وأوميغا  3أن تقلل من
مستويات الكورتيزول وتعزز إنتاج
الس�ريوتونن والدوبام�ن اللذي�ن
ّ
تجنب
يؤثران عىل الس�عادة .حاويل
ّ
املصنعة واألطعمة الرسيعة
اللحوم
أو اإلف�راط يف اس�تهالك الكافي�ن
ألنه�ا يمك�ن أن تزي�د م�ن القل�ق
والتوتر واألرق.
نصيح�ة :إعداد الوجب�ات يف املنزل
ّ
لتجن�ب األكل
طريق�ة ممت�ازة
العاطفي
إن تحض�ري وجبات�ك الرئيس�ة
والخفيف�ة مس�بقا ً س�يمنعك من
اختي�ار األطعم�ة غ�ري الصحية يف
ً
خصوص�ا عندما
اللحظ�ة األخرية،
تكونن متوترة.
كاف من النوم
احصيل عىل قسط
ٍ
إن جودة نومك يف الليل لها تأثري مبارش
عىل الطريقة التي يعمل بها جس�مك
يف الي�وم الت�ايل ،إذ يمكن أن تتس�بب
أنماط النوم غري املنتظمة بالش�عور
بالتوت�ر واضط�راب امل�زاج والقلق.
وباملثل ،عندم�ا تكونن محرومة من
النوم ،ينتقل جسمك إىل وضع البقاء
عىل قيد الحياة ويمك�ن أن يؤثر ذلك
ع�ىل الطريقة التي تديرين بها التوتر
ويتس�بب أيض�ا ً باإلصاب�ة بارتف�اع
ضغط الدم .لضمان أن جس�مك لديه
وقت الس�رتداد وتجديد طاقته طوال
اللي�ل ،يجب أن تكون س�اعات النوم
م�ن  7إىل  9جزءا ً ال يتجزأ من صحتك
العامة.
نصيح�ة :ح�اويل الذه�اب للن�وم
واالس�تيقاظ يف نفس الوقت يوميا ً
حيث يساعد هذا جسمك عىل إعادة
ضبط ساعته البيولوجية وتحسن
جودة نومك.
يجب أيضا ً
ّ
تجن�ب التعرّض للضوء
األزرق املنبعث من الهواتف وأجهزة
الكمبيوتر وشاشات التلفزيون قبل
س�اعة واحدة عىل األق�ل من موعد
النوم.

متابعة أخبار فريوس كورونا قد
تضعف مناعتك

واملع�ادن م�ن خ�الل النظ�ام
الغذائ�ي ،إليك�م بع�ض أفض�ل
األطعم�ة للتأكد من أن الجس�م
يحص�ل عىل الكمية املحددة التي
يحتاجه�ا م�ن جمي�ع أش�كال
فيتامن “ب”:
البيض:باإلضاف�ة إىل كون�ه أفض�ل
مص�در للربوت�ن ،ف�إن البيض
يق�دم مجموع�ة جي�دة م�ن
فيتامين�ات “ب” وجرع�ة كبرية
م�ن “البيوتن” أو “ب  ،”7يف كل
من صفار البيض وبياضه ،لذلك
تحتاج إىل تناولهما للحصول عىل
التأثري الغذائي الكامل للبيض.

ويج�ب التأكد م�ن طهي البيض
جي�دا ،حي�ث يحت�وي بي�اض
البيض النيئ عىل بروتن يس�مى
“ ”avidinيمكن أن يمنع الجسم
من امتصاص البيوتن.
بذور عباد الشمس:تحت�وي ب�ذور عب�اد الش�مس
ع�ىل أع�ىل مس�تويات “حمض
البانتوثني�ك” أو “ب  ،”5م�ن أي
مادة غذائي�ة أخرى ،حيث يوجد
يف الواق�ع يف معظ�م األطعم�ة
النباتية والحيوانية ،إال أنه عادة
ما يك�ون بكميات صغرية فقط،
ويمكن فقدانه أثناء املعالجة.
الخمرية الغذائية:تحتوي الخم�رية الغذائية ،وهي
ن�وع م�ن الخم�رية املعطل�ة (
فطري�ات وحي�دة الخلي�ة مليئة
بالقيمة الغذائية) ،بشكل طبيعي
عىل عدد من فيتامينات “ب” ما
يجعلها خيارا مناس�با للنباتين
الذي�ن يكافحون م�ن أجل تلبية
احتياجاته�م م�ن فيتام�ن “ب
 ”12و”ب  ”3و”ب  ”6و”ب .”1
لحوم الدجاج:يحتوي الدجاج عىل  6فيتامينات
م�ن أص�ل  8م�ن فيتامين�ات
“ب” ،ويتضم�ن بش�كل خاص

مس�تويات أعىل م�ن كل من “ب
 ”3و”ب ”6
لحم البقر:يضم لحم البقر مستويات عالية
م�ن فيتام�ن “ب  ،”3ويس�اعد
يف الحفاظ ع�ىل الجهاز العصبي
والجل�د ،كما يحت�وي أيضا عىل
كمية صغرية من فيتامينات “ب
 ”1و”ب  ”2و”ب .”6
الحليب:يحتوي الحليب عىل فيتامن “ب
 ،”2ويع�د حلي�ب البق�ر مصدرا
جي�دا لهذا الفيتامن ،حيث يوفر
ك�وب واح�د من�ه الكمي�ة التي
يحتاجه�ا الجس�م ،باإلضافة إىل
كمي�ات صغرية م�ن فيتامينات
“ب  ”12و”ب  ”1و”ب .”5
الس�وداء
الفاصولي�اوالبقوليات:
تضم�ن هذه املواد الغذائية كمية
هامة من الفيتامن “ب  ”9الذي
يس�اعد ع�ىل تكوين خالي�ا الدم
الحمراء الصحية.
الخرضوات الورقية:تضم�ن الخض�ار الورقي�ة مثل
الس�بانخ وامللف�وف وغريهم�ا،
كمي�ة هامة م�ن الفيتامن “ب
.”9

 7أعراض إذا وجدتها ..جتنب تناول الطماطم

يهت�م الكثري من الناس بإضافة الطماطم إىل
نظامهم الغذائي س�واء ع�رب تقطيعها لعمل
الس�لطات أو كصلص�ة لبع�ض املأك�والت،
ويعترب تناولها ً
آمنا ،إال أنها يمكن أن تس�بب
بعض اآلثار الجانبية عىل صحتنا.
وقد ترغب بعد قراءة هذه السطور يف االستغناء
عنها أو خفضها يف نظامك الغذائي.
 الحموضةالطماط�م حمضية ج� ًدا ،ويمكن أن تس�بب
حرقة لألشخاص الذين يعانون من مشاكل يف
املعدة مثل التهاب املعدة ومرض الجزر املعدي
املريئ�ي .حتى لو كن�ت بصحة جي�دة وتأكل
الكثري من الطماطم.
 آالم املفاصلتن�اول الكث�ري م�ن الطماطم قد يس�بب آالم
املفاص�ل .ألن الطماط�م به�ا قلويد يس�مى
س�والنن ،الذي يبني الكالس�يوم يف األنسجة.
وتراك�م الكالس�يوم يمكن أن يس�بب التهاب
وألم ,وتورم يف املفاصل.
 مشاكل يف الكىلكم�ا س�بق وذكرن�ا يف النقط�ة الس�ابقة أن

الطماط�م ت�ؤدي إىل تراك�م الكالس�يوم يف
الجسم .فهي غنية أيضا بأوكساالت قد تؤدي
إىل حصوات الكىل .كما أنها غنية بالبوتاسيوم
الذي ق�د يضعف وظائف ال�كىل ..لذا إن كنت
تعان�ي بالفعل من مش�اكل يف ال�كىل فاحذر
اإلكثار منها.
الحساسيةتحت�وي الطماط�م ع�ىل مرك�ب يس�مى
الهس�تامن ،مم�ا يع�زز الجه�از املناع�ي
ملحاربة األجس�ام الغريبة ،التي عادة ما تأتي
يف ش�كل ردود فعل تحسس�ية أو ما يس�مي

“الحساس�ية” ،مث�ل الطفح الجل�دي وتورم
اللسان بالنس�بة ألولئك الذين تم تشخيصهم
بالفعل عىل أن لديهم حساسية الطماطم.
 متالزمة القولون العصبيإذا كنت تعاني من متالزمة القولون العصبي
يمك�ن أن ت�ؤدي الطماط�م إىل ظه�ور ه�ذه
األع�راض“ ،اإلس�هال ,وتش�نجات مؤمل�ة,
واالنتف�اخ ,واإلمس�اك” .يف ه�ذه الحالة من
األفضل االبتعاد ع�ن األطعمة الحمضية مثل
الطماطم وصلصتها.
 يسبب الليكوبينوديرمياالليكوب�ن ه�و نوع م�ن الصب�اغ املوجود يف
الطماط�م وغريه�ا م�ن األطعم�ة .وعندم�ا
تتن�اول كمية زائ�دة فإنه يمك�ن أن يؤدي إىل
تغري لون الجلد.
 مشاكل يف املسالك البوليةاألطعم�ة ذات الحموض�ة العالي�ة مث�ل
الطماط�م ،يمك�ن أن تكون متعب�ة للمثانة.
فإذا كنت عرضة ملش�اكل املسالك البولية من
األفض�ل تجنب أو خف�ض منتجات الطماطم
مثل صلصة الطماطم والكاتشب.

تدبري منزلي

حيل ونباتات طبيعية للتخلص من الذباب يف الصيف
انتش�ار الذب�اب يف املن�زل م�ن بن
املشاكل التي تؤرق أفراد األرسة ،إذ
يعمل عىل إزعاج اإلنس�ان بأصواته
التي يصدره�ا ،كما أنه يلدغ أحيانا
ويرتك أثارا عىل الجسم.
ويخ�ى البع�ض م�ن اس�تخدام
املبيدات الكيميائية ،الحتوائها عىل
م�واد يمكن أن ت�رض بالصحة ،لذا
نق�دم لكم ط�رق طبيعية للتخلص
من الح�رشات يف املنزل ،ومجموعة
من النباتات التي تس�اعد عىل طرد
الذباب :
 الريحانيمكنك زرع نبات الريحان للتخلص
م�ن الذب�اب ومنع�ه للدخ�ول إىل
املن�زل ،ضعه يف مقدمة املنزل وعىل
النوافذ ،املطبخ.
 النعناعمن أفضل النباتات الفعالة إلنعاش
رائحة املنزل وطرد الذباب من املنزل،
نظرا لرائحته القوية فالذباب يكره
ه�ذه الرائحة ،يمكن�ك وضعه عىل
الرشفة أو داخل املطبخ.
 الالفندرمن النبات�ات ذات الرائح�ة املميزة
املحبب�ة ل�دي الكث�ريون ،ل�ذا فهو
يس�اعد ع�ىل ط�رد ومن�ع دخ�ول

الذباب إىل املن�زل ،كما يمكنك أيضا
اس�تخدام زيوت�ه يف وضعه�ا ع�ىل
البرشة والشعر.
 السرتونياليساعد نبات الس�رتونيال عىل إزالة
الذب�اب نهائيا من املن�زل ،بدال من
اس�تخدام املبي�دات الحرشية نظرا
لرائحت�ه النف�اذة ال�ذي يكرهه�ا
الذباب.
 الزعرتيمكن�ك زراعته يف الحديقة أو وعاء
لوضعه بداخل املنزل ،س�يعمل عىل
مقاومة الذباب بدال من اس�تخدام
امل�واد الكيميائية الض�ارة ،كما أن
هذا النبات يمتل�ك خصائص طبية
رائعة مثل :تخفيف آالم الرأس.
 األقحوانيس�اعد األقح�وان يف ص�د الذب�اب
والكث�ري من الح�رشات األخرى ،إذ
إن يوج�د في�ه عن�ارص فعالة جدا
لذا ينصح بوضعه�ا داخل املنزل أو
زراعته يف الحديقة.
 عشب الليمونعش�ب الليم�ون م�ن النبات�ات
الصيفية التي يتم زراعتها يف موقع
جي�د بالق�رب م�ن الش�مس ،لكي
يحدث التأثري الفعال يف طرد الذباب

الغري مرغوب فيه.
 نبات الثومرائح�ة الث�وم م�ن الروائ�ح غ�ري
املحبذة لدي الذباب ،لذا يعترب طارد
سحري له وباعتبار أن رائحته غري
مقبول�ة لبع�ض األش�خاص ،لذلك
يمك�ن زراعته يف زاوي�ة يف حديقة
املنزل وال تضعه داخل املنزل.
 ورق الغارتتعدد استخدامات ورق الغار أيضا
بن الطه�ي واملج�ال الطبي ،حيث
يمتاز ورق الغار بطعمه املر إضافة
إىل رائحته الشديدة الطاردة للذباب،
وتك�ره بع�ض الح�رشات كالذباب
رائحة هذه األوراق.

 الروزمارييس�اعد الروزماري يف ص�د الذباب
ال�ذي يتواج�د يف املن�زل م�ع قدوم
فصل الصي�ف ،لذا يمكن�ك وضعه
بالقرب م�ن األب�واب والنوافذ ملنع
دخول الذباب ،كما يمكن استخدام
أوراقه يف طهي الطعام.
حيل طبيعية للتخلص من الذباب:
 للتخل�ص من الذب�اب من املنزل،ام�زج الفلف�ل الحار باملاء ورش�ه
داخل زوايا املنزل.
 يمكن�ك اس�تخدام الزي�وتالعطرية ،من خالل مزج القليل من
زيت النعن�اع ،والقرنفل يف لرت املاء،
ثم رشها يف أماكن تواجد الذباب.
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صــــورة و حــــدث

من الفيسبوك

الحمل

أصحاب برج الحمل حظك لليوم مهنياً:تنشغل
اليوم بالكثر من الش�ؤون املالي�ة الهامة والتى
تتعل�ق بمس�تقبل الرشك�ة عاطفياً:تتواص�ل م�ع
الحبي�ب بطريق�ة ايجابي�ة وتتف�ق مع�ه بالكثر من
األمور.

الثور

أصحاب ب�رج الثور حظ�ك للي�وم مهنياً:قد
تضطر اىل الس�فر اليوم التمام مهمة خاصة
بالعمل عاطفياً:تش�عر بالوحده بس�بب انشغال
الحبيب عنك خالل هذه الفرتة.

acebook

قـــــــصة

وعربة

الراعي والقطيع

الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:تكلف
بمهم�ة جديدة اليوم بالعمل تح�اول أن تثبت
جدارتك من خاللها عاطفياً:ال تكن شديد اإلنفعال
تجاه أي ترصف يبدر من الحبيب وتحىل بالصرب.

السرطان
أصح�اب ب�رج الرسط�ان حظ�ك للي�وم
مهنياً:تلتف�ت اليوم للكثر م�ن األمور الهامة
وتناق�ش الكث�ر م�ن القضاي�ا الهام�ة يف العمل
عاطفياً:كن رصيحا ً وال تتالعب بمشاعر الحبيب.

 - 1204الحمل�ة الصليبي�ة الرابع�ة تجت�اح
القسطنطينية
 - 1250نج�اح املرصي�ن بفارس�كور يف إلح�اق
هزيم�ة بالصليبي�ن يف حملته�م الس�ابعة وأرس
لويس التاسع ملك فرنسا
 - 1517مقتل السلطان طومان باي آخر سالطن
الدولة اململوكية
ً
إيذانا بانته�اء املمالي�ك وبداية تبعية
وكان ذل�ك
مرص للدولة العثمانية
 - 1635إع�دام األمر اللبناني فخ�ر الدين الثاني
ً
شنقا يف األستانة
بعد أن شكل حكمًا ذات ًيا إمتد من يافا إىل طرابلس
مما أدى بالسلطنة العثمانية
إىل محاربته والقضاء عليه وشنقه
 - 1772ه�روب ع�ي ب�ك الكب�ر أعظ�م األمراء
املمالي�ك يف مرص إىل الش�ام بعد فش�ل حركته يف
الخ�روج عىل الدول�ة العثمانية الت�ي كانت مرص
تابعة لها
 - 1909وح�دات م�ن الجي�ش العثمان�ي املؤيدة

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً:تحاول
الدخ�ول يف اس�تثمارات هام�ة تش�عر أن�ك
ستكسب املزيد منها عاطفياً:الكثر من التطورات
اإليجابية التى تطرأ عىل حياتك العاطفية.

العذراء

أصحاب برج العذراء حظك لليوم مهنياً:عليك
أن تت�رصف بعقالني�ة الي�وم وأن تبتع�د عن
الطي�ش فهذا األس�لوب لن يالئم�ك عاطفياً:تجد
نفسك متوترا ً أمام ترصفات الحبيب وال تعرف كيف
تتعامل معه.

الميزان
أصحاب برج امليزان حظك لليوم مهنياً:تتمتع
اليوم بطاقة كبرة عليك أن تعرف كيف تستفيد
منها لصالحك عاطفياً:ال تعلق عىل عبارات الحبيب
وراعي مشاعره خالل هذه الفرتة.

العقرب

أصحاب برج العقرب حظك لليوم مهنياً:عليك
أن تطل�ع ع�ىل الكثر م�ن الحقائ�ق لتصل اىل
األه�داف والنتائج املرج�وة عاطفياً:ال تضغط عىل
الحبيب كثرا ً وأنت تدرك أنه يمر بمرحلة صعبة.

القوس

أصح�اب برج الق�وس حظك للي�وم مهنياً:ال
تك�ن كثر ال�رتدد أمام الق�رارات التى تتخذها
وكن حاسما ً يف أمرك عاطفياً:تسامح مع الحبيب
وال تقسو عليه أكثر من ذلك.

الجدي

أصحاب برج الجدي حظك لليوم مهنياً:مجاالت
جديدة تظهر أمامك وتعطيك الفرصة لتبدع يف
مجال عملك عاطفي�اً:ال تكن قليل الصرب وأعطي
الحبيب املزيد من الوقت.

الدلو

أصحاب ب�رج الدلو حظك للي�وم مهنياً:كثرة
االس�تهتار س�تؤدي بك اىل عواقب وخيمة كن
حذرا ً عاطفياً:كن حكيما ً يف معالجة مشاكلك مع
الحبيب.

الحوت

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:تحصل
اليوم ع�ىل ثناء بس�بب انجازاتك الس�ابقة يف
العم�ل عاطفياً:ال تخترب محب�ة الحبيب لك فأنت
تدرك أنه يحبك.

لجمعية االتحاد
ً
عصيانا ضد الس�لطان عبد الحميد
والرتقي تقود
الثاني انتهت بخلعه يف  27أبريل 1909
 - 1941توقي�ع اتفاقي�ة حي�اد ب�ن االتح�اد
السوفيتي واليابان يف موسكو
 - 1950توقيع اتفاقية الدفاع املش�رتك والتعاون
االقتص�ادي ب�ن الدول املنضم�ة يف جامعة الدول
العربية
 - 1966س�قوط طائ�رة هيلكوبرت تق�ل الرئيس
العراقي عبد السالم عارف
ت�ؤدي إىل مقتل�ه يف ظ�روف غامضة وذل�ك أثناء
تحليقها بن القرنة والبرصة
 - 1975وق�وع حادث�ة عن الرمانة التي ش�كلت
نقطة بداية الحرب األهلية اللبنانية.
 - 1990ناميبي�ا تنظ�م إىل منظم�ة الوح�دة
األفريقية
 - 2008انتخاب�ات ترشيعي�ة مبك�رة يف إيطالي�ا
تؤدي إىل فوز حزب س�يلفيو برلس�كوني بأغلبيه
مقاعد مجليس الشيوخ والنواب.

اختبارات شخصية

اخترب نفسك  ..موفر أم مبذر؟
التوف�ر أو اإلنف�اق هم�ا خياران
ضم�ن أنماط الحي�اة ،ويف كل مرة
تمسك فيها محفظتك ،فإنك تختار
أحدهما ،فما هي الخانة التي تضع
نفسك فيها ،مقتصد أم مرسف؟
ه�ل تنفق أكثر م�ن دخلك؟ أو هل
أن�ت مقتص�د جداوبحاج�ة مل�ن
يذكرك بأن تحمل معك نقودا عندما
تخرج للق�اء بعض األصدقاء؟ هل
تريد أن تعرف ما إذا كان هذا شيئا
عادي�ا أم ال؟عندم�ا يتعل�ق األم�ر
باالدخ�ار واإلنفاق ,ه�ذا االختبار
سوف يكش�ف لك ما إذا كنت أكثر
ميال للتبذير أو للتوفر.
إن معرفة أسلوب االنفاق الطبيعي
عن�دك ه�ي الخط�وة األوىل نح�و
االدخار الفعال.
أجب عىل هذه األس�ئلة البس�يطة
ملعرف�ة طريقت�ك يف االنف�اق أو
التوف�ر ،وك�ن صادق�ا وال تفك�ر
طويال قبل اإلجابة ،ودون إجاباتك
حت�ى تتمك�ن م�ن إضافته�ا يف
النهاية.
السؤال األول
إنه�ا نهاي�ة الش�هر ،وراتب�ك ت�م
إيداعه يف حس�ابك .ما هوأول يشء
تفكر يف فعله؟
 .1تتحق�ق م�ن رصي�دك وتش�عر
بالسعادة ألنهيبدو أكثرمن املعتاد،
وتحس�ب ك�م يلزم�ك م�ن الوقت
إلضافة صفر آخر إىل الرقم؟
 .2تذه�ب للتس�وق ،ث�م ترشع يف
التخطيط لعطلتك املقبلة.
السؤال الثاني
عندم�ا تخ�رج لتن�اول العش�اء
م�ع األصدق�اء (تذك�ر أن تحم�ل
املحفظ�ة) .س�يتكون طلب�ك يف
املطعم من:
 .1وجب�ة رئيس�ية فق�ط ،بينم�ا

عينك عىل قائمة السعر التي تكون
إىل جان�ب أس�ماء األطباق.وعن�د
االنته�اء تأخذ ما تبقى من الوجبة
معك إىل املنزل.
 .2تطل�ب الوجب�ات األكث�ر غرابة
(وبالت�ايل املكلف�ة) .وهو أمر ربما
يثر إعجاب أصدقائك!
السؤال الثالث
أي م�ن العبارات التالي�ة يمكن أن
توافق عليها؟
 .1ال يمك�ن لإلنس�ان أن يتنبأ بما
س�يحدث ،لذل�ك فإن خر س�ند يف
األوقات الصعبة .هو املال
 .2اإلنسانيعيش حياة واحدةفقط،
وعليه أن يس�تمتع بيومه ،أما الغد
فيأتي ومعه رزقه.
السؤال الرابع
إذا طلبن�ا من�ك أن تخربن�ا بع�دد
النقود التي يف حسابك اآلن دون أن
تتحقق منه .ماذا سيكون ردك؟
 .1م�ن املرجح ج�دا أن تعرف عدد
نقودك بالضبط.
 .2آخ�ر رات�ب كان من�ذ م�دة ،وال
تعرف ما بقي معك.
السؤال الخامس
إذا كن�ت تنظر يف اس�تثمار بعض
األموال اإلضافي�ة ،فما هو العامل

األهم عن�د اختيارك ب�ن املنتجات
االستثمارية؟
 .1الت�وازن :تريد عوائد أعىل ولكن
يف نف�س الوقت أم�ان من املخاطر
للحفاظ عىل رأس مالكthe prime
.concern
 .2عوائ�د عالية:تقول لنفس�ك ما
الفائدة من االستثمار إذالم يحقق
لك عائدا محرتما ،وتقبل املزيد من
املخاطرة من أجل ذلك.
السؤال السادس
ترث مبلغ من أح�د األقارب،فماذا
تفعل بها؟
 .1تس�دد بع�ض القروض،وتوفر
البقية.
 .2تق�وم بجول�ة س�ياحية ح�ول
العال�م (أو عىل األقل م�ا يمكن أن
تحص�ل علي�ه من س�ياحة بقيمة
هذا املال!)
ما هي نتيجتك؟
أرب�ع إجاب�ات  :1أنت م�ن محبي
التوفر!
إذا اخرتت اإلجابة أ يف أربعة أس�ئلة
أو أكث�ر ،فأن�ك تعت�رب م�ن الذين
يوف�رون يف س�لوكهم امل�ايل .وعىل
األرج�ح فإن�ك تبح�ث دائم�ا عن
التخفيض�ات والع�روض ،وتنف�ق

هـــــــل تعلــــــم
 طول عظمة الس�اعد لدى أي شخص يتساوى دائما ً مع طولقدمه.
 النحلة ترفرف بجناحيها بمعدل  350مرة يف الثانية الواحدة. الي�وم الواح�د يف كوك�ب بلوت�و يس�اوي أس�بوعا يف كوك�باألرض.
 غالبية فيتامن « »Cاملوجودة يف الربتقال ترتكز يف القشور.اول حيوان سار عىل قدميه يف التاريخ هو الديناصورالسالحف ليس لها اسناناغلب الطيور ال تمتلك حاسة الشمجبل املقطم هومن الجبال االثرية ويقع يف مرصاول دبابة يف العالم كانت موجودة يف بريطانيا-النمل العامل والنشيط هو من اإلناث

كلمات متقاطعة

سودوكـــو

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.

وفق�ا مليزاني�ة ،وتض�ع لنفس�ك
أهدافا مالية من املرجح تحقيقها.
ولكن يج�ب أن تض�ع يف اعتبارك،
أن امل�ال لي�س م�ن أج�ل الجم�ع
فقط ،فهومجرد أداة تساعدك عىل
أن تعي�ش حي�اة كامل�ة وممتعة.
وتذكر أن هناك ش�عرة بن التوفر
والبخل!
أرب�ع إجاب�ات  :2ال ش�ك أن�ك
مرسف!
إذا اخ�رتت اإلجاب�ة ب يف أربع�ة
أس�ئلة أو أكثر ،فع�ىل األرجح أنك
لم تعرف يوما ما هي امليزانية أبدا،
وربما أنت دائما من يدفع الفاتورة
بالنيابة عن األصدقاء يف كل مرة.
وم�ن املؤك�د أن�ك تح�ب األش�ياء
الجي�دة يف الحياة ،ون�ادرا ما تقلق
بش�أن كلفتها .وعادة تنفق راتبك
بالكام�ل كل ش�هر ،وربم�ا أكث�ر
منه.
نصيحتن�ا ل�ك ،أن ترتي�ث وتتذكر
أن التوف�ر له�دف م�ا غالب�ا م�ا
يأتي بنتيج�ة قيمة،وعليك أن تبدأ
بخط�وات صغ�رة مث�ل أن تبادر
لوضع ميزانية شهرية لنفسك.
اإلجابات املتوسطة
إذا كان�ت إجابات�ك غ�ر م�ا هو
مذك�ور آنفا،فربما يك�ون لديك
فهم جي�د ج�دا لحيات�ك املالية.
ومن املرجح أن يكون لديك توازن
جي�د ب�ن نه�ج مقتص�د تج�اه
الرضوري�ات اليومي�ة ،والتوفر
اله�ادف ع�ىل امل�دى القص�ر،
واالس�تثمار يف املستقبل ،يف حن
تتجنب التقتر عىل نفسك.
ولكن عليك أن تكون يقظا يف نهجك
هذا،فهناك دائما تقلب مستمر يف
املنتجات واالسرتاتيجيات املالية؛
ومواكبتها باس�تمرار س�يجنبك
الكثر من املشاكل.

ُيحكى أنه يف قديم الزمان ،عاش قطيع من املاعز واألغنام يف مزرعة
جميل�ة يف س�الم ووئ�ام .كان الراعي يهت�م بالقطي�ع ،و ُيخرجه يف
الصب�اح الباكر إىل املرعى ،ويعود به إىل املزرع�ة عند الظهرة .وكان
ُيصاح�ب الراعي عند ذهاب�ه إىل املرعى كلبان وفيان يس�ران خلف
القطي�ع من أج�ل حمايته من الذئاب والثعال�ب املرتبصة ،ومن أجل
إعادة أي غنمة متخلّفة عن باقي القطيع إىل املجموعة مجددا ً.
مرت السنوات والراعي مس�تم ّر باالهتمام بقطيعه وحمايته .ولكن
يف يوم م�ن األيام ،وبعد أن عادت الغنمات م�ن املرعى عند الظهرة،
وقف�ت غنمة ع�ىل كومة مرتفعة م�ن القش ،وبعد أن ه�دأ القطيع
واس�رتعت الغنم�ة اهتمامهم قالت« :يا معرش األغن�ام واملاعز! لقد
مرّت س�نون ونحن نعيش تحت ّ
تحك�م مبارش من الراعي! لقد حان
ّ
الوق�ت ك�ي ّ
التحك�م!» ،ثم رصخت
نفك عن أنفس�نا هذا القي�د من
ّ
«يحق يل أن أذهب إىل املرعى متى أش�اء وأن أعود متى أشاء!»،
عنزة:
ّ
وهتفت أخرى« :يحق يل أن أذهب إىل حيث أريد ،من دون أن يرافقني
كل�ب متطفل!» ،هتف املاعز هتافات مطالِبة بالحرية ،وعندما ثارت
ثائرتهم َ
وعال حماس�هم ،اندفعوا ثائري�ن نحو باب الحظرة ،فهوى
أرض�ا ً تحت ع�زم َن ْطحهم املس�تمر ،واس�تطاعت األغن�ام الخروج
إىل املراع�ي من دون أن يش�عر الراعي أو الكلبان ب�يء ،ألن الراعي
والكلبن كانوا يأخذون قيلولتهم.
كانت األغنام متحمسة عندما غادرت الحظرة إىل الرباري املجاورة...
«م�ا أجم�ل أن نخرج جميع�ا ً م�ن دون الكلبْن! كم أش�عر بالحرية
واالس�تقالل!» ر ّددت غنمة وهي َت ِثب بسعادة فوق املروج الخرضاء.
أكل أف�راد القطيع من حش�ائش الرباري ولعبوا فيها .وعندما اش�ت ّد
عطش�هم ،وجدوا ينب�وع ماء صغ�ر ،فرشبوا من مياه�ه الرقراقة
املنعش�ة .وبعد أن شعروا بالتعب ،رقدوا عىل العشب الطري مراقبن
غروب الشمس يف األفق.
ّ
حل املس�اء ،فاس�تع ّدت األغنام للنوم ،وبينما كان النعاس يتسلل إىل
ّ
جفونه�ا ّ
أحس�ت بحركة غريب�ة .فتنبهت وظلت متيقظ�ة ،ولكنها
لم تش�عر إال وقد أحاطت بها خمس�ة ذئاب متوحشة! تجمّد قطيع
َ
س�ال ُلعابها عند
األغن�ام من الخوف بينم�ا دارت حوله الذئاب التي
رؤية هذه الوجبة الشهية.
ث�م قرر ذئب من الذئ�اب الهجوم عىل غنمة ،وبينم�ا دنا الذئب منها
ّ
ناري ،فه�وى الذئب ميتا ً وهرب�ت باقي الذئاب
س�معت صوت طلق
خائفة .ثم ّ
أطل الراعي من بعيد حامالً بندقيته ومعه كلباه الوفيان،
فتهلل�ت األغنام فرحة وعادت مع الراعي إىل الحظرة ش�اكرة له أن
أنقذه�ا من موت محت�مّ .وهكذا عادت األغن�ام إىل حياتها املعهودة،
تذهب يف الصباح إىل املرعى مع الراعي والكلبن ،وتعود عند الظهرة،
وتقيض بقية يومها يف الحظرة آمنة مطمئنة.
وهكذا تعلم قطيع األغنام أن كل ما يفعله الراعي إنما هو لحمايتهم
ولحفظ سالمتهم.

أفقي
1والد الوالد  oالبيه البواب
2فرك اليء باليء  oاس�م
يعرف به الشخص غر اسمه
الرسمي  oعكس ميت
3فيل�م م�رصي ()1955
م�ن إخراج هن�ري بركات و
بطولة عب�د الحليم حافظ و
إيمان
4شخص من مدينة الضباب
5ممثل�ة س�ورية لقبه�ا
مرصي
6ثلث�ا بل�ح  oثم�ر منه زيت
مذكور يف القرآن (مبعثرة
7للنداء  oينشف (معكوسة)
8متشابهان  oمن األطراف o
متشابهان
9كومي�دي م�رصي راح�ل
س�مي مرسح هام باس�مه
يف القاه�رة (ب�دون ال��
التعريف).
10مل�ك الطي�ور  oالف�ن
السابع

رأيس
1ممث�ل س�وري ممي�ز
ش�ارك يف التغريب�ة
الفلسطينية
2غوار الطوشة
3االس�م الثان�ي ملمث�ل
مرسح�ي كومي�دي
مرصي  oثلثا دار
4ممثلة مرصية متزوجة
من أحمد حلمي
5طعام يقدم بعد الوجبة
الرئيس�ة  oقرأ وفحص
وتمعن يف موضوع ما
6يعم�ل ولك�ن انتاج�ه
قلي�ل  oعائ�د إلين�ا o
متشابهان
7إمارة عربية  oس�ئم o
جملة موسيقية
8احقاق العدل  oوالدة
9يوضع لتجميل العن o
ممثلة مرصية متزوجة
من نقيب الفنانن
10حروف متشابهة

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

مادة جديدة ستزيد سرعة أجهزة
الكمبيوتر ألف مرة

حص�ل علم�اء جامع�ة ايندهوف�ن
التقني�ة ،ع�ى مرك�ب سيليكون�ي
ينبعث من�ه ضوء ساط�ع ،ما يسمح
بتبدي�ل التي�ار الكهربائ�ي يف الدوائ�ر
الدقيقة بالض�وء وزيادة رسعة تبادل
املعلومات بمق�دار  1000مرة .وتفيد
مجل�ة  ،Natureب�أن املعلوم�ات يف
أجه�زة الكمبيوتر الحالي�ة تنتقل بن
عنارص السيليكون يف الدوائر الدقيقة
باستخ�دام التيار الكهربائي عرب سلك
نحايس ،الذي يسع�ى املهندسون منذ
وقت تبديله لشعاع الضوء ينترش عرب
ألي�اف ضوئي�ة .ويؤكد إيري�ك باكريز
 ،رئي�س الفريق العلمي ،ع�ى أن هذا
سيساعد يف ترسيع نقل املعلومات نحو
ألف مرة ،إضافة إىل أن األلياف بخالف
األس�الك النحاسي�ة ال تسخ�ن عمليا
خ�الل العمل ،ما يسم�ح أوال -بتقليل
فق�دان الطاق�ة الكهربائي�ة ويساعد
منظوم�ة التربي�د .وثانيا-سيك�ون

باإلمكان وضع املكون�ات اإللكرتونية
بص�ورة متقارب�ة دون الخ�وف م�ن
ارتف�اع درج�ة الح�رارة ،حي�ث كلما
كان�ت الدوائر الدقيق�ة مكثفة ،زادت
إنتاجيته�ا بنفس املقاييس .ولكن أين
يمك�ن الحصول عى مص�در مناسب
للضوء؟
تتمي�ز الدوائر الدقيق�ة الحالية بأنها
م�ن السيليك�ون وش�بكة بل�ورات
مكعب�ة .ولكن ه�ذا ال يصل�ح للهدف
الجديد .لذلك يجري املهندسون تجارب
عى مركب زرنيخي�د الغاليوم ،GaAs
ومرك�ب فوسفيد اإلندي�وم  .InPهذه
املواد باهظة الثمن جدا ،ومن الصعب
دمجها برقائق السيليكون .واآلن تمكن
فريق دويل م�ن الفيزيائين من ابتكار
مادة أساسها السيليكون ينبعث منها
الضوء بفعالية .هذه املادة هي مركب
من السيليكون والجرمانيوم له شبكة
بلورية سداسية.

بروفيسور أميركي يبشر :عاج
لكورونا أعطى نتائج ممتازة

يف إفادة مبرشة له مع قناة «الحدث» ،كشف الناطق الرسمي باسم الكلية األمريكية
ألمراض الحساسي�ة والربو واملناعة الربوفيسور اللبنان�ي األمريكي طالل النصويل
عن دواء لعالج الحاالت الحرجة املصابة بفريوس كورونا املستجد .يف التفاصيل ،أفاد
مدير املكتب العاملي لدراسات املناعة يف واش�نطن الدكتور طالل نصويل أن اكتشاف
لق�اح للمرض يحتاج ربما بن  6أش�هر إىل سنة أو حتى سن�ة ونصف .وعى الرغم
م�ن هذا اإلعالن إال أن نص�ويل زف برشى سارة حول عالج للم�رض ،فقد أعلن عن
دراسة طبعت ،األحد ،يف « »THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
وه�ي أعظم وأق�دم مجلة طبية يف العال�م ،حول تجربة أجريت ع�ى حاالت خطرة
ج�دا مصابة ب� «كوفي�د  ،»19كانت وضع�ت أصال عى أجهزة التنف�س الصناعية
بسب�ب تده�ور وضعه�ا 68% .بنتائج ممت�ازة  ،وكش�ف الطبي�ب أن دواء اسمه
« »REMDESIVIRاستخ�دم يف التجرب�ة وأعطي ل�  53مريضا ممن أجريت عليهم
الدراس�ة ،فأظهر نتائج إيجابية ممتازة ع�ى  68%منهم ،فيما فقد  18%حياتهم.
وأكد النص�ويل أن هذه الدراسة مهمة جدا ،ألنها أجريت عى مصابن حالتهم سيئة
ج�دا وكانوا يف طريق املوت تماما ،إال أن ال�دواء أظهر نتائج إيجابية .إىل ذلك نوه أن
الدراس�ة خرجت من لوس أنجلوس األمريكية ،وطبق الدواء يف  3دول ،ثلث يف أمريكا
وثل�ث يف كن�دا ،واألخري يف اليابان .يشار إىل أن الوالي�ات املتحدة كانت سجلت مساء
السبت  1920وفاة جديدة خالل  24ساعة من جراء فريوس كورونا املستج ّد.
يأتي ذلك بعد أن أظهر إحصاء لوكالة رويرتز أن حاالت الوفاة الناجمة عن اإلصابة
بف�ريوس كورونا يف أمريكا تجاوزت  20ألف حالة ،وهي أعى حصيلة يتم تسجيلها
يف العال�م .ووصل ضحايا كورونا حتى الساع�ة حاجز ال� 100ألف ضحية مع عدم
التوص�ل لع�الج يقيض عى الوب�اء ،فيما ارتفع ع�دد اإلصابات إىل أكث�ر من مليون
و 700ألف شخص حول العالم.

سامسونغ تعيد إطاق هاتفين يدعمان
شبكات 5G
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كورونا يقرب شيرين عبد الوهاب من أهلها وربها

قالت املطربة شريين عبد الوهاب
إن�ه ع�ى الرغ�م م�ن الظروف
الت�ي يمر بها العالم من انتشار
فريوس كورونا ،واالضطرار إىل
العزل املنزىل والبقاء يف البيت ،إال
أن ذلك جعلنا نقرتب من أوالدنا
وأهالينا بصورة أكرب.
وأضافت ش�ريين عبد الوهاب،
عرب حسابها بموقع تويرت« :أنا
بشك�ر الظروف ال�ي احنا فيها
بالرغم من قسوتها عشان نقعد
يف البي�ت ونق�رب م�ن أهالين�ا
ونش�وف والدن�ا .أن�ا مابحبش
أتكل�م ع�ن صالتي عش�ان دي
حاج�ة بين�ي وب�ن ربن�ا ،بس
أن�ا حاس�ة إن الن�اس اتغريت،
الحاجة الحلوة الي فيهم ابتدت
تطلع وأولهم أنا».
وأكمل�ت ش�ريين« :ساعات ملا
كن�ت بص�ي كن�ت بح�س إني
بعمل الواجب أو أرسح يف الصالة

أن�ا هعمل غ�داء إي�ه النهاردة،
بس الواحد ملا بيق�ف قدام ربنا
ويركز يف الكالم الي بنقوله زي
ما بنق�ول يف الفاتحة (الرحمن
الرحيم) هو فعال رحمن وحنن
وأحى حاجة يف الدنيا».
وتابع�ت« :زم�ان كن�ت بق�ول
اآلي�ات وأن�ا م�ش برك�ز فيها
دلوقت�ي وأن�ا برك�ز يف اآلي�ات
آلخرها بح�س إن ربنا بيشفني
وبي�داوي كل حاج�ة حاس�ة
بيه�ا ،أنا بقول ده ومش خايفة
م�ن التعليقات ال�ي هتيجي».
واختتمت« :أنا نفيس كله يحس
اإلحساس الي كنت حاساه وأنا
بص�ي ص�الة املغ�رب والسنة،
متعة تانية أحى من أي سفرية
أو أي سهرة .ربنا يثبتنا ويعدينا
م�ن ال�ي إحن�ا فيه وي�ارب ما
نتغريش ونفتك�ر الي إحنا فيه
دلوقتي ده».

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

مطر ساخن

كورونا والبقاء يف
البيوت

كيف أنقذت ريهانا والدها بعد إصابته بفيروس كورونا؟
أرسلت املغني�ة اإلمريكية ريهانا جهاز
تنفس صناعي لوالده�ا رونالد فينتي
فور اصابته بفريوس كورونا ،بحسب
ما رصح ب�ه األخري لصحيف�ة ذا صن
ً
قائ�ال« :أن ريهان�ا منحت�ه آكث�ر م�ا
ك�ان يحتاج�ه للنجاة م�ن الفريوس».
وه�و بالفعل ما ح�دث حيث تعاىف من
اإلصاب�ة بعدم�ا ق�ى  ١4يوم�ا يف
الحجر الصحي.
م�ن جان�ب أخ�ر تربع�ت مؤسست�ا
ريهانا وجاي زي من أجل دعم جهود
اإلغاثة ضد انتشار فريوس كورونا
ال�ذي يه�دد العال�م  ،حيث وصل
املبل�غ  2ملي�ون دوالر.و أش�ار
موق�ع « رولين�غ ست�ون» أن
التربع�ات م�ن أج�ل تقدي�م
املساعدة لع�دد من الفئات،
وه�م العمال غ�ري املوثقن
والسجن�اء واملرشدي�ن

واملسن�ن ،والعامل�ن يف مج�ال الرعاي�ة
الصحية بالخطوط األمامية .
وأش�ار املوق�ع أن أب�رز املؤسس�ات الت�ي
ستحص�ل ع�ى الت�ربع «  « ACLUوه�ي
مؤسسة غري ربحية مهمتها الدفاع والحفاظ
عى الحقوق والحريات ،كذلك يذهب جزء من
التربع ل� ( )NYICهي منظمة شاملة تعمل
للحف�اظ عى حقوق املهاجرين والالجئن يف
جميع أنحاء نيويورك .
وقال�ت جلوري�ا كارت�ر  ،وال�دة ج�اي زد و
املدي�ر التنفي�ذي ملؤسست�ه يف بي�ان« :يف
أوقات األزم�ات ،من الرضوري أن نتحد معا ً
كمجتمع واحد لضمان حصول الجميع عى
احتياجاته ،وخاصة األكثر ضعفاً ،واملقصود
االحتياج�ات األساسي�ة :امل�أوى والصح�ة
والتغذية والتعليم»،
واستكمل�ت قائل�ة « :الطريق�ة الوحي�دة
للتغل�ب عى هذا الوب�اء هي من خالل الحب
و العمل» .

أصالة تحرج ابنتها شام الذهبي :ال تسوين نفسك من بريطانيا!
إليسا وهيفاء وهبي تظهران
بـ»البيجاما» في أغنية جديدة
طرح�ت الفنان�ة اللبناني�ة،
إليسا ،أغنية منفردة جديدة،
والت�ي سجلته�ا خ�الل فرتة
حظر التجوال والحجر املنزيل،
بسب�ب ف�ريوس «كورون�ا»
املستجد.
وكان�ت مفاج�أة األغني�ة
الفنان�ة اللبناني�ة ،هيف�اء
وهب�ي ،الت�ي تظه�ر فيه�ا
وه�ي تستم�ع إىل أغني�ة
إليسا الجديدة بكل انسجام،
ورقص�ت ع�ى أنغامها ،عرب
خاصية «االتصال بالفيديو».
وعقب طرح األغنية ،شكرت
إليسا صديقتها هيفاء وهبي
ع�ى مشاركته�ا األغني�ة،
قائل�ة لها ع�رب حسابها عى
موقع «تويرت»« :لم يكن أحد
ليضفي أجواء سعيدة للغاية
ع�ى هذه األغني�ة أكثر منك،

ش�كرا ل�ك عى ه�ذا الظهور
الخاص! دعينا نشارك الحب
والسعادة يف كل مكان».
وردت وهب�ي ع�ى تغري�دة
إليس�ا بالق�ول« :تهانين�ا
عزيزتي إليس�ا ،أنا هنا دائما
م�ن أجل�ك ،م�ع أو ب�دون
بيجام�ا ،األغني�ة رائع�ة،
استمتع�ي بنجاحك» ،حسب
تعبريها.
كما يظه�ر يف األغنية العديد
م�ن جمه�ور إليس�ا وه�م
يتفاعل�ون معه�ا بغاي�ة
السعادة من داخل بيوتهم.
وكان�ت إليس�ا طلب�ت م�ن
جمهوره�ا خ�الل الف�رتة
املاضية إرسال مقاطع فيديو
لهم وهم يرقصون عى أنغام
أغنية لها ،ليتم استعمالها يف
األغنية الجديدة ايضا.

فاجأت ش�ام الذهبي ابنة
الفنان�ة أصال�ة نرصي
جمهوره�ا باستضافه
والدتها ،يف “اليف” عرب
حسابه�ا الرسمي عى
موق�ع الفيديوه�ات
الشه�ري إنستغ�رام،
للحدي�ث ىف الكث�ري من
األمور أثن�اء فرتة الحجر
املن�زيل ،لتجن�ب اإلصاب�ة
بف�ريوس كورون�ا املستج�د.
وقالت أصالة لجمهورها ىف بداية
ظهورها بالبث املبارش ،إنها عانت
كثريا ً لك�ي تصبح ابنتها دكتورة،
وإبعادها أيض�ا ً عن أجواء معينة
من الشتائم التى تراها اليوم ،فيما
طلب�ت أن يكون أسلوبه�م أرقى
وألطف يف ه�ذه األي�ام العصيبة.
وتسببت أصال�ة يف موقف محرج
البنتها ،بسب�ب فشلها يف الحديث
ع�ن بعض األمور باللغ�ة العربية
فتقرر االستعانة ببعض الكلمات
اإلنجليزي�ة لتصي�ح الفنان�ة
السورية يف ابنته�ا ،مطالبة منها
أن ال ت ّدع�ي بأنها نس�ت العربية
قائلة له�ا ”:ال تسوين نفسك من
بريطاني�ا تكلم�ي عرب�ي” .م�ن
جهه أخ�رى سألت ش�ام والدتها

كشف�ت رشك�ة سامسون�غ ع�ن
مواصف�ات هاتفيه�ا الجديدين من
الفئ�ة  ،Aالقادري�ن ع�ى العمل مع
ش�بكات الجيل الخام�س الخلوية،
بحسب ما ذكرت «روسيا اليوم».
أول هات�ف ه�و نسخ�ة معدلة عن
هوات�ف  Galaxy A71الت�ي ظهرت
من�ذ م�دة ،وم�زود بهي�كل مقاوم
للماء والغبار بوزن  180غ ،وشاشة
 Super AMOLEDبمق�اس 6.7
بوص�ة بدقة عرض ()2340/1080
بيكس�ل .ويمك�ن له�ذا الجه�از
التعامل برسعة كب�رية مع البيانات
بفض�ل معال�ج Samsung Exynos
 980ثمان�ي النوى ،وذاكرة الوصول
العشوائ�ي  8غيغاباي�ت ،وذاك�رة

ملاذا
إحراجه�ا
ت�رص عى
أمام الناس ،فقال�ت أصالة بأنها
ال تحرجه�ا لكنه�ا تربّيه�ا إن
تح ّدث�ت بأمور غ�ري الئقة بحقها
أو بحق أي شخص ،وال يهمها إن
كان هذا أمام الناس .عى الجانب
اآلخ�ر ،أكدت ش�ام كالم والدتها،
وقالت بأن والدتها ترصخ عليها
أم�ام الجميع كأنه�ا يف العارشة
ال كطبيب�ة ش�ابة .املفاج�أة أن
أصال�ة قدمت نصيحة ،ملن يعمل
يف مج�ال مث�ل مجاله�ا يحتوي
عى الكثري من الضغط ،موضحة
أنه ال ّ
ب�د وأن يداوم ع�ى الذهاب
للطبيب النفيس.

هنأت الفنان�ة نيكول سابا متابعيها ،بعيد الفصح
 ،إذ تحتف�ل الكنيس�ة الغربية بعي�د الفصح اليوم
األح�د ،فيم�ا تحتفل ب�ه الكنيسة الرشقي�ة األحد
املقب�ل ،وكتب�ت نيك�ول ساب�ا ع�رب حسابها عى
تويرت ،قائلة»:الدنيا ربيع والجو بديع قفى عى كل
املواضيع و خليك يف البيت».
وتقى املطرب�ة اللبنانية نيكول سابا فرتة الحجر
باملن�زل مع االلتزام بق�رارات الحكوم�ة اللبنانية،
للوقاية من فريوس كورونا املنترش يف جميع أنحاء

العالم ،ونرشت نيك�ول فيديو عرب انستجرام وهى
تحمى كلبها ووجهت كلم�ة للجمهور« :فيه كالب
وحيوان�ات محظوظ�ن ..ناس برتم�ى كالبها عى
الطرق�ات ون�اس بتحم�ى كالبها وتهت�م بيها ألن
الكلب أوىف صديق ..نعيما كوكى».
يش�ار إىل أن النجم�ة اللبناني�ة نيك�ول ساب�ا ق�د
وجهت رسالة قاسي�ة ومؤثرة ملتابعيها عرب موقع
«انستج�رام» ،لع�دم االستهان�ة بخط�ر ف�ريوس
كورون�ا ،حيث قالت «إذا أُصيب طفلك بالفريوس..

اليقني هو ان تدعو اهلل بشــئ وكل االســباب
حولك توحي بعدم حتقيقه و لكن بداخلك
إميان و يقني تام بأن اهلل سيستجيب
مصطفى االغا

سروة عبد الواحد

س�وف يذه�ب للمستشفى بمف�رده ..ىف
سيّ�ارة إسع�اف بمف�رده مع أش�خاص
ال يعرفه�م ..إىل مكان وغرف�ة ال يعرفها
َ
..ليبق مع أشخاص ال يعرفهم».
وتابع�ت «وأنت ستذه�ب إىل البيت بدون
ّ
أم�س
طفل�ك ،ىف الوق�ت ال�ذى ه�و ىف
ْ
تخف عى نفسك
الحاجة إليك !! ...إذا لم
َخ�ف ع�ى أطفالك
وعائلتك».

معلومة طبية

العــراق لن يكــون قويا وذات الســيادة اال باحرتامــه للقوانني
الدولية،نزعه للســاح املنفلت،احرتامه حلقوق االنســان،بناء
اقتصاد قوي ال يعتمد على النفط،قطع دابر الوالءات الطوعية
والفساد معا..
امــام رئيس الوزراء املكلف مهمــات صعبة ومنها التهيئة الجراء
انتخابات نزيهة باشراف اممي..
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أمحد اجلنديل

اذا ك�ان البع�ض يستهن بالوباء الناتج عن فاي�روس كورونا وما
ألحق من خسائر فادحة باألرواح وباالقتصاد العاملي وما سببه من
رعب وخوف يف نفوس الجميع  ،ويحاول أن يطلق الترصيحات عى
ان تأثري هذا الفايروس ال يختلف عن تأثري األنفلونزا العادية فعليه
مراجعة قناعاته وينظر اىل التأثري املدمر الذي أحدثه هذا الفايروس
اللعن ويجلس يف بيته متخذا أقىص تدابري الحيطة والحذر .
ليس م�ن الشجاعة الخ�روج اىل الشارع واالستهان�ة بنتائج هذه
امل�رض ورضب التوجيه�ات عرض الحائط  ،ولي�س من املنطق أن
تع�رض نفسك وأرواح عائلت�ك اىل الخطر  ،وانما الشجاعة تقتيض
م�ن الجميع البق�اء يف البيوت  ،والشباب الذي�ن يعتقدون بأن هذا
الفايروس يصيب كبار السن دون غريهم انما هي خرافة ال صحة
له�ا اذا ما أدركنا أن الكثري قد لقي حتفه وهو يف مقتبل العمر وعز
الشباب .
يف زم�ن الوب�اء تكث�ر االجتهادات ويح�اول البعض ح�رش أنفه يف
موضوع ليس من اختصاصه  ،ومن الشائعات التي نرصدها اليوم
هو االستهانة بوضع الكمامة ع�ى الوجه ويتحدث البعض وكأنه
عى بيّنة بأرسار املرض ول�ه خربة واسعة وصداقة قديمة مع هذا
الفايروس فيذهب بعيدا يف الوهم  ،وان من املضحك ان هذا البعض
بدأ يضع سقفا زمنيا للتخلص من املرض عن طريق عقاقري ما أنزل
الل�ه بها من سلطان  ،وما بن متشائم ومتفائل كثرت االش�اعات
وانت�رشت الخرافات  ،منهم من رسم لوحته باللون الوردي ومنهم
من رسم لوحته بالزفت وراح يبرش بفناء العالم .
انن�ا ويف كل االح�وال البد من االلت�زام والبقاء يف البي�وت وتطبيق
التوجيهات واالرش�ادات الصادرة عن خلية االزمة ففيها ما يجنبنا
الع�دوى ويبعدن�ا عن امل�رض وعى الجمي�ع التكيف له�ذه الحالة
الجديدة رغم ما فيها من مضايقات فهو اجراء البد منه .
انن�ا ورغم قلة االصابات يف الع�راق اذا ما تمت مقارنتها مع الدول
املتط�ورة واملتقدمة علينا يف مجال العلوم الطبية والتقنية اال ان ما
حصل يبع�ث يف النفس االسف والحزن كم�ا يجعلنا يف الوقت ذاته
ان ننظ�ر اىل املستقبل بعن الرضا نتيجة التزام ش�عبنا باملكوث يف
بيوته�م واستخدامهم املطهرات واالهتمام بالنظافة والحرص عى
تلبية حاجيات الصغار .
نسأل الله أن يمن عى املرىض بالشفاء العاجل  ،ورحم الله ضحايا
لجميع العراقين .
ه�ذا الوب�اء والسالمة
وأهل�ه وجنبنا كل مكروه
حفظ الله العراق
الدعاء بسالمة الجميع
وال نمل�ك غري
التأكيد ع�ى البقاء
غ�ري
و
فه�ذا االجراء هو
يف البيوت
لحف�ظ حي�اة
االفض�ل
.
ا لجميع
اللقاء .
ا ل���ى

نيكول سابا تغنى» الدنيا ربيع» احتفاال بعيد الفصح..
وتقول »:خليك في البيت»

تغريدات
التخزي�ن الداخلي�ة  128غيغابايت.
وزودته سامسونغ بمنفذ microSD
لبطاق�ات الذاك�رة ،وبطارية بسعة
 4500مي�ي أمبري ،وكامريا أساسية
بأرب�ع عدس�ات فيها عدس�ة بدقة
 64ميغابيكس�ل ،إضاف�ة لكام�ريا
أمامي�ة بدق�ة  32ميغابيكسل .أما
الهات�ف الثان�ي ،Galaxy A51 5G
فأتى بشاش�ة أصغر بقليل بمقاس
 6.5بوص�ة ،وهيكل ب�وزن  187غ،
ومعالج�ه نفس املعال�ج املوجود يف
الهات�ف األول ،لكن ذاك�رة الوصول
العشوائي فيه  6غيغابايت.
أما الكامريا األساسية ،فجاءت بدقة
 48ميغابيكس�ل ،والكامريا األمامية
بدقة  32ميغابيكسل.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً
لعدوى كورونا

 -١اكتب عى الكمبيوتر :استخدم «كرة ضغط» لتبعد يدك عن وجهك.
 -2املكي�اج او واق�ي الشمس او املرطبات أو الغسول املعط�ر يقلل من تفكريك 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 .
 -5استخ�دم تطبيقا ذكيا او منبها ،يذك�رك كل  ١5دقيقة برضورة أال تمسح عى
وجهك .
 -6لو فكرت بأنك اليجب ان تمسح وجهك بيدك ستذهب مبارشة اىل وجهك.
 -7اشياء تجنبك املسح :
 التستخ�دم ط�الء االظاف�ر  -استخدم قطرة الع�ن  -استخدم مرطب�ا للبرشة -استخدم اداة لضم الشعر.

