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خبري :أسعار النفط ستعود لطبيعتها
بعودة انتعاش الصناعة الصينية

بغداد /الزوراء:
اوضيح الخبير االقتصادي،
الدكتيور صفيوان قيي،
اميس االربعياء ،ان اسعيار
النفيط تمثل البوصلية التي
يمكين مين خاللهيا الحكم
عيى حجيم الطليب العاملي،
الفتيا اىل ان اسعيار النفيط
ستعيود اىل طبيعتها او اكثر
من ذليك مع عيودة انتعاش
الصناعية الصينيية لعهدها
مليا قبل كورونيا .وقال قي
يف ترصييح صحفيي ان
“الصناعية الصينية قد تعود
اىل ماعهدنياه قبيل ظهيور
فروس كورونا ،لكن عملية
اعادة الثقة لالسواق يف الدول
الناميية واالتحياد االوروبي
تحتياج اىل فيرة زمنيية».
واضياف ان “التجربية التي
يجيب االستفيادة منها هي
التعاميل ميع عنيرص جديد

مين عنيارص الخيوف وهي
الفروسيات ،إذ يتوجيب
ان يكيون هنياك توجيه
نحيو الصناعية االلكرونية
(الروبوتيات) من اجل تقليل
فرص انتقال الفروس».
وبين ان “مستيوى الطليب
سينخفض يف الفرة الحالية
لكن عيى امليدى البعييد من
املمكين ان تعيود الصين اىل
ماكانيت عليه» .ولفت اىل ان
“سعير النفط يعيد البوصلة
التيي يمكين مين خاللهيا
الحكيم عيى حجيم الطليب
العامليي ،حييث ان عيودة
الوضع االقتصيادي الصيني
اىل سابيق عهيده سرافقيه
عيودة ارتفاع اسعيار النفط
كما كانت سابقا او اكثر من
ذلك ،خاصة ان الصن تحتل
املرتبة الثانية بعد امركا من
حيث االقتصاد”.

كشف عن  12دولة طلبت دعماً مالياً من الصندوق

النقد الدولي« :كورونا» سيكون حتديا جسيما على االقتصاد العراقي
وكاالت /الزوراء:
حذر صنيدوق النقد الدويل مين أن تحدي وباء
كورونيا املستجيد سيكون جسيميا لالقتصاد
العراقيي ،فيما أشيار إىل أن أكثر من عرش دول
يف الرشق األوسط وآسيا الوسطى طلبت دعما
مالييا من الصنيدوق ملواجهة تبعيات فروس
«كورونا» عى اقتصاداتها.
وقال ،جهاد أزعور ،مدير إدارة الرشق األوسط
وآسييا الوسطى يف مدونة صندوق النقد الدويل
اإللكرونية :إن “عى الحكومات أن تبذل كل ما
هو متياح ملساعدة أنظمتهيا الصحية وتقوية
شبكات األمان االجتماعي لديها عى الرغم من
ميزانيتها التي تتعرض لضغوط بالفعل».
وأضياف اوعور أنه «يتعين توجيه استجابات
السياسية االقتصاديية صوب منيع الجائحة،
وهيي أزمة صحيية مؤقتة ،مين أن تتطور إىل
ركيود اقتصيادي لفيرة طويلية مميا يسبب
خسائير دائمة عى الرفاه يف املجتمع من خالل
تزايد البطالة واإلفالس».
وأشيار إىل «أن البنوك املركزيية يجب أن تكون
مستعدة لتوفير السيولة للمصيارف ،خاصة
لدعم اإلقراض للمرشوعات الصغرة واملتوسطة
يف حين يمكن النظير يف أمر اإلجيراءات املالية
التقليديية لدعيم االقتصياد ،مثيل اإلنفاق عى
البنية التحتية بمجرد بدء انحسار األزمة».
وقال صندوق النقد الدويل إنه يعمل عى ترسيع
املوافقة عى طلبات تمويل عاجلة من املنطقة،
وسيتيم بحيث الدفعية األوىل منيذ التفيش هذا
األسبوع لجمهورية قرغيزيا.

املعدن األصفر ينخفض بفعل تفاؤل
حيال حتفيز أمريكي
سكاينيوز /متابعة الزوراء:
انخفضت أسعيار الذهب ،امس
األربعياء ،بعيد أن صعيدت بقوة
يف الجلسية السابقية ،إذ يطغى
تدافيع صيوب السيولية عيى
التفاؤل املحيط باتفاق الحكومة
األمريكيية ميع الكونجرس عى
حزمية تحفييز هائلية لتخفيف
العبء االقتصادي لوباء فروس
كورونيا .ويف جلسية اتسميت
بالتقلب ،نزل الذهب يف املعامالت
الفورية واحدا باملئة إىل 1594.18
دوالرا لألوقية (األونصة) بحلول
الساعة  0743بتوقيت جرينتش
بعدميا صعيد بما يصيل إىل 1.6
باملئية يف وقيت سابيق األربعاء.
كيان املعيدن النفيس قفيز أكثر
مين ثالثية باملئية ييوم الثالثاء.
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وصعد الذهب يف املعامالت اآلجلة
يف الوالييات املتحدة  0.2باملئة إىل
 1664.80دوالرا.
وقيال ،ميتيش ماكونييل ،زعيم
األغلبيية يف مجليس الشييوخ
األمريكي ،إنه تم التوصل التفاق
عى حزمة التحفيز املايل التي من
املتوقع أن تبلغ قيمتها تريليوني
دوالر ،وإنها ستخضع للتصويت
يف وقت الحق األربعاء .وبالنسبة
للمعادن النفيسة األخرى ،ارتفع
البالديوم  1.9باملئة إىل 1968.80
دوالرا لألوقيية كميا زاد البالتن
 2.6باملئية إىل  726.61دوالرا.
وارتفيع املعدنان أكثر من عرشة
باملئية يف الجلسة السابقة بفعل
تطبييق حالية العيزل يف جنوب
إفريقيا وهي منتج كبر.

وقيال أزعور« :ميع تسجيل ثالثية أرباع الدول
ظهيور حالة مؤكدة واحدة عى األقل باإلصابة
بكوفيد –  19ومواجهية بعضها تفشيا كبرا،
فقد أصبحيت جائحة فيروس (كورونا) أكرب
تحيد يف األمد القرييب للمنطقية” .محذرا من
أن “التحيدي سيكيون جسيما بشيكل خاص
بالنسبة لبعض الدول ،ومن بينها العراق”.
بينما أعلن صندوق النقد الدويل أن  12دولة من
الرشق األوسط وآسييا الوسطى تواصلت معه
للحصول عى دعم ميايل وسط تفيش فايروس
كورونيا ،مبينية أنيه سيكيون هنياك «تحديا ً
شاقاً» خاصة لي»الدول الهشة واملضطربة» يف
املنطقة ،مثل العراق والسودان واليمن.
وقال جهياد أزعور ،مدير إدارة الرشق األوسط
وآسييا الوسطيى يف صنيدوق النقيد اليدويل يف
منشيور ،إن «الصندوق كان يف تواصل مستمر
ميع السلطيات يف املنطقية لتقدييم املشيورة
واملساعيدة ،ال سيميا ميع أولئك الذيين هم يف
حاجة ماسة للتمويل لتحمل الصدمات».
وأشيار أزعيور إىل أن العميل مستمير من أجل
«التعجييل باملوافقية» عى طلبيات املساعدة،
مضيفيا ً «سييدرس مجلسنيا التنفييذي طلبا ً
مين جمهوريية قرغيزستيان للحصيول عى
تموييل طارئ ،قد يكون األول مين هذا القبيل
منذ تفييش فايروس كورونا ،وسينظر املجلس
التنفييذي إىل عدد قليل مين الطلبات األخرى يف
األيام املقبلة».
ووفقا ً ألزعور ،فإن هذا «سيكون تحديا ً شياقا ً
خاصة لليدول الهشة واملضطربية يف املنطقة،

مثيل العيراق والسيودان واليمين» ،إذ «يمكن
أن تتفاقيم صعوبية إعيداد األنظمية الصحية
الضعيفية لتفيش الفيروس ،بسبب انخفاض
اليواردات إثر االضطرابيات يف التجارة العاملية،
ميا أدى إىل نقص يف اإلميدادات الطبية والسلع
األخرى ،وبالتايل زيادات كبرة يف األسعار».
كما أشار أزعور يف منشوره إىل اإلجراءات التي
تتخيذ يف املنطقية الحتيواء انتشيار الفروس
وتأثرهيا عيى القطاعيات الرئيسيية الغنيية
بالوظائيف ،حيث بلغت نسبية إلغاء العلميات

ً
مثيال  ،80٪بينميا تأثرت
السياحيية يف ميرص
قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة يف اإلمارات
العربية املتحدة وأماكن أخرى.
ومن املرجيح أن تشهد املنطقة انخفاضا ً كبرا ً
يف النمو االقتصادي هذا العيام وفقا ً لتحليالت
أزعيور ،إذ انخفضت أسيواق األسهم يف جميع
أنحياء اليرشق األوسيط منيذ شيباط ،بينميا
انخفضيت أسعار النفط إثير انخفاض الطلب
العاملي عليها بسبب الفايروس ،وارتفاع العرض
بسبب حرب أسعار قائمة بن املوردين.

أعلن استمراره بصرف رواتب املوظفني وأصحاب املنافذ اخلاصة

الرافدين يقرر تأجيل أقساط سواق األجرة ملدة شهرين بسبب احلظر
بغداد /الزوراء:
اعلين ميرصف الرافدين ،اميس األربعاء ،عن
تأجيل اقساط “سواق االجرة” ملدة شيهرين
بتوصية من وزير املالية فؤاد حسن مبارشة
بسبب حظر التجوال .من جانب متصل ،اعلن
امليرصف ،امس ايضا ،عن استمراره يف رصف
رواتب املوظفن وأصحاب املنافذ الخاصة من
خالل فروعه املنترشة يف بغداد واملحافظات.
وقالت مديرة مرصف الرافدين ،افراح عيل ،يف
ترصييح صحفي :إن “أقسياط سواق األجرة
ستؤجل ملدة شهرين بتوصية من وزير املالية
فؤاد حسن بشكل مبارش».
وأضافيت أن “امليرصف سيكميل رواتيب
املوظفن خالل ثالثة أيام” .مؤكدة ان “رواتب
املوظفين واملتقاعدين خط احمر ،وان وزارة
املاليية تبحث عن ايرادات غر نفطية لتسديد

النفط يرتفع بفضل ترقب ملساعدات للتخفيف من تأثري «كورونا»
رويرز /متابعة الزوراء:
واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة،
امس األربعاء ،لرتفيع جنبا إىل جنب مع صعود
أوسيع نطاقا لألسواق املاليية ،إذ من املتوقع أن
تقير الواليات املتحيدة حزمة مساعيدة ضخمة
للتخفييف من التأثر االقتصيادي لوباء فروس
كورونيا .وصعيد الخيام األمريكيي إىل املستوى
املرتفيع الباليغ  25.24دوالرا للربمييل يف وقيت
مبكر مين الجلسة وبليغ  24.86دوالر للربميل،
بارتفاع  85سنتيا أو ما يعادل  3.5باملئة بحلول
الساعية  0732بتوقييت جرينتيش .وصعد خام
برنيت  65سنتا أو ما يعادل  2.4باملئة إىل 27.80
دوالرا للربميل بعد أن زاد يف وقت سابق إىل 28.29
دوالرا .وتوصل مرشعون أمريكيون ومسؤولون
يف إدارة تراميب إىل اتفاق بشيأن مرشوع قانون
للتحفيز بقيمية تريليوني دوالر مين املتوقع أن
يتم إقراره من الكونجرس يف وقت الحق األربعاء.
لكن الطلب عى املنتجات النفطية ،خاصة وقود
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الطائرات ،ينخفض يف أنحاء العالم ،إذ تعلن املزيد
من الحكوميات عن عمليات عيزل عى مستوى
الدولية لكبح انتشار فيروس كورونا ،مما يحد
مين مكاسب أسعيار النفط .وعيدل آي.إن.جي
بالخفض األربعاء توقعه لسعر خام برنت للربع
الثانيي مين العيام إىل  20دوالرا للربميل من 33
دوالرا بسبيب صدمة الطليب الناجمة عن تفيش
فروس كورونيا واالرتفاع املتوقيع يف اإلمدادات
مين السعودية وروسييا يف أبريل نيسيان .وقال
محلليو البنك يف مذكرة ”يواصل الطلب التدهور،
إذ تفيرض املزيد من الدول عمليات إغالق وقيودا
أكثر رصامة عى السفير“ .ونزلت أسعار النفط
 45باملئية منيذ بدايية الشهير الجياري بعيد أن
أخفقت منظمة البلدان املصدرة للبرول (أوبك)
ومنتجيون آخرون من بينهيم روسيا ،املجموعة
املعروفية باسم أوبك ،+يف تمدييد اتفاق لخفض
اإلنتاج ودعم األسعار بعد نهاية مارس آذار.
ويف الوالييات املتحدة ،أظهيرت بيانات من معهد

البرول األمريكيي ،الثالثاء ،أن مخزونات النفط
نزلت  1.2مليون برميل يف األسبوع املنتهي يف 20
مارس /آذار إىل  451.4مليون برميل مقارنة مع

توقعيات املحللن بارتفاعهيا  2.8مليون برميل.
وقال معهد البرول إن مخزونات البنزين ونواتج
التقطر تراجعت أيضا األسبوع املايض.

رواتب املوظفن”.
مين جانب متصيل ،اعلن ميرصف الرافدين،
امس األربعاء ،عن استمراره يف رصف رواتب
املوظفن وأصحاب املنافذ الخاصة من خالل
فروعيهاملنتيرشةيفبغيدادواملحافظيات.
وقيال املكتيب االعالميي للميرصف يف بييان
تلقيت «اليزوراء» نسخة منيه ،ان “املرصف
لديه السيولية املالية الكافيية لتوزيع رواتب
املوظفين ومستحقيات اصحياب مكاتيب
املنافيذ وفئيات اخيرى وبيدون انقطياع بعد
ان تم تخصييص مبالغ مالية كبيرة لتغذية
فروعه».
وأضياف البييان أن “املرصف يقيوم برصف
رواتيب املوظفين عين طرييق البطاقية
االلكرونية ووفقا لتوقيتات ومواعيد محددة
من قبل كل دائرة”.

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

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

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

السعر للكغم الواحد
 1250دينار
 1250دينار
 1000دينار
 1000دينار
 750دينار
 1750دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1500دينار
 500دينار
 3000دينار

كيف جيب التعامل مع العمالت النقدية يف ظل تفشي فريوس «كورونا» ؟
لندن /متابعة الزوراء:
مع تفيش وبياء «كوفيد »-19وانتشاره
يف معظيم دول العاليم حالييا ،ميا زال
كثرون من الناس يعتقدون أن األوراق
النقدية امللوثة قد تنقل فروس كورونا
الجديد ،األمر الذي دفعهم إىل التخيل عن
استخيدام هذه األميوال أو حتى غسلها
عى سبيل االحتياط.
ويف وقت سابيق ،ثارت املخاوف العاملية
من حمل األوراق النقدية ،خشية انتقال
الفيروس اليذي أودى بحيياة أكثر من
 17ألف شيخص وأصاب نحو  400ألف
آخرين يف مختلف أنحاء العالم ،فعمدت
رشكات عاملية ،بحسب تقارير إخبارية،
إىل رفيض قبيول العميالت الورقية ،بل
إن بعيض اليدول ذهبيت إىل حيد حيث
مواطنيهيا عيى التوقف عين استخدام
األوراق النقدية تماما.
فعيى سبيل املثيال ،وبعيد تفييش وباء
«كوفييد ،»-19أرسليت مؤسسة «أوبن
بوكيس» ،وهيي مكتبة غير ربحية يف
مدينية شييكاغو األمركيية ،رسالية
إلكرونيية إىل العميالء طلبيت فيها من
األفراد عدم استخدام النقد ،كما توقفت
سلسلية من املطاعم يف والية واشينطن
عن قبول العمالت.

وأنشأت خدمات التوصيل مثل رشكتي
«غرابهيب» و»دور داش» وغرهميا
عمليات تسليم «بدون اتصال» وتوقفت
عن تقديم النقد كخيار للدفع.
وما زاد الطن بلة ،أن بحثا علميا نرش يف
وقت مبكر عقب تفيش الوباء خلص إىل
أن الفروس يمكن أن يعيش عى الورق
املقوى ملدة تصل إىل  24ساعة وما يصل
إىل  3أيام عى البالستيك والفوالذ املقاوم
للصدأ ،ومع ذلك ،لم يخترب الباحثون ما
إذا كيان يمكين أن يعيش عيى األوراق
النقدية.
ويرى خرباء أن الدفع النقدي ينطوي عى
مخاطر انتقال فروس كورونا الجديد،
بييد أن الخطر من األموال النقدية حتى
اآلن ضئيل مقارنة بطرق انتقال أخرى،
غير أن مسؤولن عموميين وخرباء يف
مجيال الصحة قاليوا إن خطير انتقال
الفروس من شيخص آلخير من خالل
استخدام األوراق النقدية ضئيل.
كذلك أكد خرباء يف قطاع الصحة العامة
أن وجيود جزيئيات حية مين الفروس
عى األوراق النقدية ال يعني أنها تشكل
خطرا عيى الصحة ،مشرين إىل أنه من
غر املحتمل أن تعود جزيئات الفروس
إىل الهيواء أو أن تتحيول إىل رذاذ ميرة

واحدة عى السطح.
وأكدت األستاذة يف مركز علوم املجتمع
العامليي واملجتميع بجامعية جيورج
تياون ،جويل فيرش ،أن عيدم وجود آثار
للفيروس القاتل عيى اليدوالر الورقي
ليس أميرا مستحيال ،لكنها أوضحت أن
غسل اليدين من شيأنه أن يوفر حماية
كافية لحامل األوراق النقدية.

وباإلضافة إىل ذليك ،نقلت وسائل إعالم
مختلفة عن مجلس االحتياطي الفيدرايل
األمركيي (البنيك املركيزي األمركيي)
أنبياء مفادها أنه بذل جهودا للتأكد من
أن اإلمدادات النقدية غر ملوثة.
وقال متحدث باسم مجلس االحتياطي
الفييدرايل لروييرز إن النظيام املرصيف
بيدأ يف عزل اليدوالر التي تيم تداولها يف

آسيا وأوروبا قبل إعادة تدويرها ،حيث
وضعيت بنيوك االحتياطيي الفييدرايل
اإلقليمية العملية الفعلية لفرة تراوح
من  7إىل  10أيام كإجراء احرازي.
مين جهتيه ،اعيرف بنيك إنجليرا بأن
األوراق النقدية «يمكنها حمل البكتريا
أو الفروسيات» وحث الناس عى غسل
أيديهم بانتظام.

يأتي ذليك بعد أن بدأت الصين وكوريا
الجنوبيية يف فربايير امليايض يف تطهير
وعيزل األوراق النقديية املستعملية
كجيزء مين جهودهميا لوقيف انتشار
الفروس ،وقام البنيك املركزي الكوري
الجنوبي بسحب جميع األوراق النقدية
مين التداول مليدة أسبوعين ،ويف بعض
الحاالت أحرقت نقود ورقية .ويستخدم
املسؤولون األشيعة فوق البنفسجية أو
درجات الحرارة املرتفعة لتعقيم األوراق
النقديية ،وإعيادة وضعهيا يف التيداول
فقط بعد إغالقهيا وتخزينها ملدة تصل
إىل  14يوما.
يف الثانيي من مارس ،نيرشت صحيفة
التلغيراف الربيطانيية خربا مفياده أن
منظمة الصحية العاملية «أملحت» إىل أن
األوراق النقدي امللوثة قد تعمل عى نرش
فيروس كورونيا الجدييد ،وأن املنظمة
األممية دعت الناس إىل استخدام وسائل
الدفع غر النقدية بدال من ذلك.
وأضافت الصحيفية أن املنظمة التابعة
لألمم املتحدة نصحيت العمالء والزبائن
بغسل أيديهم بعيد ملس األوراق النقدية
ألن عيدوى كوفييد -19قيد تبقيى عى
األسطح لعدة أيام.
ونقليت عين متحيدث باسيم منظمية

الصحية العاملية قوليه أنه من أجل منع
انتشيار املرض ،عيى النياس استخدام
تقنييات الدفيع مين دون مليس قيدر
اإلمكان.
ويف وقت الحيق ،نفت منظمية الصحة
العاملية هذا الترصييح ،وقالت «لم نقل
أبيدا أن النقد يمكين أن ينقل فروسات
كورونا».
وقالت املتحدثة باسيم منظمة الصحة
العاملية ،فضيلة شيايب ،ملاركت ووتش
يف رسالة بالربيد اإللكروني «لم نقل أن
النقود يمكنها نقل فروسات كورونا»،
وأضافت «لقد تم تحريف كالمنا».
وسعت املتحدثية إىل توضيح التعليقات
يف املقال الذي نرشته صحيفة التلغراف
الربيطانيية ،وقاليت «لم تقيل منظمة
الصحة العاملية أن األوراق النقدية تنقل
كوفيد ،-19ولم نصيدر أي تحذيرات أو
بيانات حول هذا األمر».
وتابعيت قائلية« :لقيد ُ
سئلنيا عميا إذا
كنيا نعتقيد أن األوراق النقدية يمكنها
نقيل فروس كورونا الجدييد ،وقلنا أنه
يجيب علييك غسل يدييك بعيد التعامل
مع األميوال ،خصوصيا يف حيال تناول
الطعيام» ،وأضافيت أن القييام بذليك
«ممارسة صحية جيدة».
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كاين يأمل العودة إىل املنافسات بعد انتهاء أزمة فريوس كورونا
اعلن املهاجم اإلنكلي�زي هاري كاين أنه
يس�ري عىل الطريق الصحيح لتعافيه من
االصابة والع�ودة اىل فريقه توتنهام فور
اس�تئناف الدوري املمتاز هذا املوسم بعد
توقف�ه بس�بب تف�ي ف�ريوس كورونا
املستجد.
وغ�اب كاين عن “س�بريز” من�ذ مطلع
العام الح�ايل بعد تعرض�ه لتمزق يف أحد
أوت�ار العضل�ة الخلفي�ة لفخ�ذه األيرس
خال املباراة أمام ساوثمبتون.
خض�ع قائ�د منتخ�ب األس�ود الثاث�ة
لجراح�ة يف كان�ون الثاني/يناي�ر حيث
توق�ع م�درب توتنهام الربتغ�ايل جوزيه
موريني�و عودت�ه م�ع نهاية املوس�م يف
منتصف أو نهاية شهر نيسان/أبريل.
إال أن توقف املنافس�ات بس�بب فريوس
“كوفي�د ”-19ال�ذي فرض ش�لاً ش�به
كامل عىل الرياضة العاملية وأدى إىل وفاة
أكث�ر م�ن  16ألف ش�خص ،من�ح كاين
الفرص�ة لخ�وض املزي�د م�ن املباريات
يف حال اس�تكمل املوس�م الح�ايل من ال�
“بريمي�ري لي�غ” املعل�ق حت�ى إقل�ه 30

نيسان/أبريل.
وق�ال كاي�ن ( 26عام�اً) يف حدي�ث مع
املوقع الرس�مي للنادي اللندني“ :لس�ت
بعي�دا ً كث�ريا ً من التع�ايف ،آم�ل أن أعاود

العمل مع الفريق بعد أس�بوعني أو ثاثة
أس�ابيع ( )....أنا يف مرحلة جيدة وقادر
عىل القي�ام بكل يشء ،يتعل�ق األمر اآلن
باس�تعادة لياقتي البدنية .لذا من وجهة

نظري ،أنا يف موقع جيد”.
وأسوة بالعديد من العبي كرة القدم حول
العالم ،يتابع كاين عن كثب الكارثة التي
تس�بب بها ف�ريوس “كوفي�د ”-19عىل

األصع�دة كاف�ة معرف�ا ً أن العم�ل عىل
اس�تعادة لياقته البدنية يف هذه الظروف
االس�تثنائية وس�ط قلق عامل�ي يف قطاع
الصحة كان غريبا ً.
يملك كاي�ن صالة مخصصة للتمارين يف
منزله حيث يق�وم بعملية إعادة التأهيل
فيم�ا منح توتنه�ام كل الع�ب برنامجا ً
فرديا ً للتدرب خال فرة الحجر الصحي.
وقال ال�دويل االنكلي�زي“ :عائلتي بخري،
وبطبيعة الح�ال الجميع يفكر بفريوس
كورون�ا يف الوق�ت الح�ايل وه�و الوق�ت
املناس�ب لنكون معاً ،نبقى بأمان آملني
أن يصبح كل يشء عىل مايرام” ،متابعاً:
“إنها حال�ة غريبة ،ل�م يختربها أي منا
م�ن قبل .وكما يف جمي�ع الحاالت ،يجب
أن تس�تخرج األم�ور اإليجابي�ة منه�ا
وتقوم بما أنت قادر عليه”.
سجل كاين  17هدفا ً يف جميع املسابقات
مع توتنهام هذا املوسم فيما ودع فريقه
منافس�ات دوري أبط�ال أوروب�ا عىل يد
اليبزيغ األملاني وخ�رج من كأس إنكلرا
يف غيابه عىل يد نوريتش س�يتي.

السماح لفريق مكالرين بإجراء تغيريات على هيكل سيارته يف 2021

حص�ل فري�ق مكاري�ن ع�ىل اذن باج�راء تغيريات
ع�ىل هيكل س�يارته يف  20 21للتكيف م�ع االنتقال
م�ن مح�ركات رينو اىل مرس�يدس رغم ا س�باقات
فورمي�ا 1ق�ررت االبق�اء عىل س�يارات ه�ذا العام
ملوسم اخر
وأعلنت فورموال  1هذا الش�هر أنها س�تؤجل خطط
إجراء تغيريات ضخمة ع�ىل اللوائح كانت مقررة يف
 2021حت�ى ” 2022نتيجة املوق�ف املايل املضطرب
حاليا“ والذي تس�بب فيه فريوس كورونا.
وستستمر الفرق بالتايل يف استخدام سيارات 2020
يف  2021يف إجراء يستهدف تقليص النفقات.
الفريق الذي يتخذ من إنكلرا مقرا له هو الوحيد الذي
س�يجري تغيريا عىل الجهة التي تزوده باملحركات يف
نهاية .2020
وق�ال أندري�اس س�ايدل مدي�ر مكاري�ن يف موقع
الفريق عىل اإلنرنت ”هذا القرار ال يؤثر عىل تحولنا
نحو اس�تخدام وحدات طاقة مرس�يدس يف ،2021
وس�يكون بوس�عنا إجراء التغيريات الرضورية عىل
سيارتنا الستيعاب ذلك”.
وأجربت جائحة ف�ريوس كورونا حتى اآلن فورموال
 1عىل إلغاء س�باق أس�راليا يف افتتاح املوس�م هذا
الش�هر وس�باق موناكو بينما تأجلت ستة سباقات
أخرى.
وقال تشيس كاري رئيس فورموال  1يوم االثنني إنه
ال يزال يأمل أن يبدأ املوس�م ،الذي سيتقلص حجمه
إىل  15-18سباقا ،يف الصيف.

من جهة اخ�رى أوضح االتحاد الدويل للس�يارات يف
بي�ان “يف أعق�اب تمديد ح�ال الط�وارئ يف الربتغال
واإلجراءات االس�تثنائية املماثل�ة املتخذة يف إيطاليا،
ج�رت مباحث�ات معمقة ب�ني الس�لطات املحلية يف
البلدين،فيا،ومنظم�يبطول�ةالعال�مللرالي�ات”.
وأشار االتحاد إىل أنه “بإجماع وموافقة كل األطراف
املعني�ني ،طلب منظم�و رايل الربتغ�ال ورايل إيطاليا

تأجيلموعديالس�باقني”.
ونقل البيان عن األملاني أوليفر سيسا منظم البطولة
قوله “سيعمل األطراف املعنيون عىل تحديد املواعيد
البديلة املحتملة يف وقت الحق من املوس�م للسباقني
املؤجل�ني ،إذا تحس�ن الوض�ع املتعل�ق ب�”كوفيد-
 ،”19واألمور اللوجستية الخاصة بالبطولة وبقيود
الس�فر عىل املنافس�ني

رونالدو يتربع بوحدات عناية مركزة ملستشفيني يف الربتغال
أعل�ن مركزان طبي�ان برتغاليان أن النجم كريس�تيانو رونالدو العب
فري�ق يوفنتوس اإليطايل ،ووكي�ل أعماله ومواطنه ج�ورج منديش،
س�يتربعان بث�اث وح�دات عناي�ة مرك�زة ملس�اعدتهما يف مواجهة
فريوس كورونا املستجد.
وقال متحدث باس�م املركز الجامعي االستش�فائي يف شمال لشبونة
لوكال�ة فرانس ب�رس إن رونالدو ومنديش س�يقدمان ل�ه “وحدتني
للعناية املركزة” ،تبلغ سعة كل منهما عرشة أرسة.
وأوض�ح املركز أن الوحدة تش�مل أرسة وأجهزة تنفس صناعي وآالت
تخطي�ط للقل�ب ،معت�ربا ً أنها “مع�دات أساس�ية ملس�اعدة املرىض
املصاب�ني بف�ريوس “كوفي�د ”-19الذي تس�بب بوفاة نح�و  17ألف
شخص يف العالم.
ويضم املركز مستش�فيي س�انتا ماريا وبوليدو فالنتي ،وتبلغ سعته
 77رسيرا ً حاليا ً.
كم�ا س�يتربع رونال�دو ومندي�ش بوحدة عناية ملستش�فى س�انتو
أنطونيو يف املركز الجامعي االستشفائي يف مدينة بورتو (شمال).
وقال يوريكو كاس�رو ألفيس ،مدير قس�م الجراحة يف املستش�فى،
لصحيفة “جورنال دي نوتيسياس” اليومية “هذا استثمار مهم للغاية
يشمل أكثر من عرشة أجهزة تنفس وغريها من املعدات الرضورية”.
َ
املتربعني عىل هذه الوحدة.
وأوضح انه سيتم إطاق اسمَي
وأضاف“ :إذا لزم األمر ،فإن كريستيانو رونالدو يرغب بالقيام باألمر
نفس�ه يف ماديرا (مس�قط رأسه)”.وس�جلت ماديرا  11حالة إصابة

مؤكدة بفريوس “كوفيد ”-19من أصل 2362
حالة تم إحصاؤها يف الربتغال التي سجلت 33
وفاة ،طبقا ً آلخر حصيلة رسمية للضحايا.
ويتواجد رونال�دو الفائز بالك�رة الذهبية خمس
م�رات حالي�ا ً يف ماديرا حيث ذه�ب ملعاينة والدته
بعد تعرضها لسكتة دماغية.
ووض�ع رونال�دو هن�اك يف الحج�ر املنزيل
بعدما ج�اءت الفح�وص التي خضع
لها زميله يف نادي “السيدة العجوز”
دانيييل روغاني إيجابية .وس�جل
يوفنت�وس ث�اث إصاب�ات
بالف�ريوس يف صفوفه ،تعود
لروغان�ي والفرن�ي بلي�ز
ماتوي�دي واألرجنتين�ي
باولو ديباال.
وكان�ت الس�لطات يف
ماديرا قد أكدت يف 12
آذار/م�ارس ان�ه لم
تظهر ع�ىل رونالدو
أي عوارض إصابة
بالفريوس.

أتالنتا اإليطالي يعلن أول إصابة
بفريوس كورونا بني العبيه
اصيب ماركو س�بورتيلو حارس مرم�ى أتانتا بفريوس كورونا
لريتفع عدد املصابني من العبي الدوري اإليطايل إىل .15
وقال نادي أتانتا يف بيان“ :ال تظهر األعراض حاليا ً عىل ماركو”.
وأضاف“ :س�تنتهي فرة الحجر الصحي الذي يخضع له ماركو
وجميع العبي الفريق األول يف  27مارس”.
وإيطالي�ا هي أكثر ال�دول األوروبية املترضرة م�ن وباء كورونا
ووصل عدد الوفيات إىل  6820وهو األعىل يف العالم.
وتع�د منطقة بريغامو األكثر ترضرا ً يف إيطاليا وس�جلت 6728
حال�ة إصابة.وق�ال جيورجيو جوري رئي�س بلدية بريجامو إن
مباراة أتانتا ضد بلنس�ية يف استاد سان سريو يف ميانو يوم 19

فرباير بدوري أبطال أوروبا،
شبا ط /
والت�ي حرضها نح�و  40ألف
مش�جع ،س�اهمت يف انتش�ار
العدوى يف بريجامو.
وق�ال ج�وري للصحفي�ني ي�وم
الثاث�اء“ :كان االس�تاد متكدس�ا
بالجماه�ري ث�م انتق�ل الزحام إىل
وبالتأكيد ش�هدت هذه الليلة أعىل
الحانات
معدل للعدوى بني الناس”.
وكان س�بورتيلو عىل مقاعد الب�دالء يف هذه املباراة.
وقال بلنس�ية األس�بوع املايض إن أكث�ر من ثلث
العب�ي وأعض�اء طاق�م الفريق اإلس�باني ثبتت
إيجابية عيناتهم يف فحوص كورونا منذ رحلته
إىل إيطاليا.وظهرت ثاث حاالت إصابة مؤكدة
ل�دى فريق يوفنتوس بط�ل إيطاليا وتخص
الاعب�ني باول�و ديب�اال وبلي�ز مات�ودي
ودانيي�يل روجان�ي كم�ا أصي�ب ثاثة
العب�ني م�ن فيورنتين�ا وآخ�ر م�ن
فريونا والعب يف ميان وس�تة من
سامبدوريا.

وعىل البلدين لإلعداد واالستضافة”.
وأدى تف�ي الوباء عامليا ً إىل اختصار رايل املكس�يك،
املرحلة الثالثة من بطولة العالم للراليات ،يف منتصف
آذار/مارس ،بعد إلغاء ثاث مراحل من أصل  24من
قب�ل املنظمني .كم�ا تم تأجي�ل رايل األرجنتني (23-
 26نيس�ان/أبريل) إىل موع�د ل�م يحدد بعد بس�بب
الف�ريوس ،وإلغاء رايل تش�ييل نتيج�ة االحتجاجات
التي تشهدها الباد منذ ترشين األول/أكتوبر.
وس�تكون املرحل�ة املقبل�ة لبطولة العالم بحس�ب
الجدول الرسمي الذي ال يزال قائماً ،يف كينيا بني 16
و 19تموز/يوليو .وأقيمت حتى اآلن ثاثة سباقات
هي مونتي كارلو والسويد واملكسيك.
وأضاف سيسا أن االتحاد الدويل للسيارات وبطولة
العال�م للرالي�ات “يواصان رصد الوض�ع عن كثب
يف البل�دان املت�رضرة الت�ي ستس�تضيف األح�داث
املس�تقبلية ،وكذل�ك يف البل�دان األصلي�ة للف�رق
واملنافسني”.
وردا ً عىل سؤال لوكالة فرانس برس ،أفاد مسؤول يف
بطول�ة العالم للراليات يف “فيا” أن البطولة ليس لها
بالرضورة حد أدنى من املراحل.
وفرض وب�اء “كوفي�د ”-19تأثريه ع�ىل الرياضات
امليكانيكي�ة كغريه�ا من املنافس�ات ح�ول العالم،
الس�يما يف بطول�ة العال�م للفورم�وال واح�د ،حيث
تس�بب بإلغاء س�باقني وإرجاء س�تة ،وح�ال دون
انطاق املوس�م رس�ميا ً كما كان مقررا ً يف منتصف
آذار/مارس الحايل.
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اعالم الكرتوني

ترامب يشيد بتأجيل األوملبياد

امت�دح الرئي�س األمريك�ي ،دونال�د ترامب ،ق�رار رئي�س الوزراء
اليابان�ي ،ش�ينزو آب�ي ،بتأجي�ل إقام�ة دورة األلع�اب األوملبي�ة
الصيفية ،التي كان من املزمع انطاقها يف  24يوليو/تموز املقبل،
وذل�ك ملدة عام.ووصف ترام�ب القرار ب�”الحكي�م للغاية” ،خال
محادث�ة هاتفية جرت بينهما ،بحس�ب مصادر رس�مية يابانية.
ووفقا مل�ا ذكره املتحدث باس�م الحكوم�ة اليابانية ،يوش�يهيدي
س�وجا ،فإن ترامب وآبي تحدثا هاتفيا ملدة  40دقيقة ،بعد اتفاق
اليابان واللجنة األوملبية الدولية عىل تأجيل دورة األلعاب الصيفية،
بس�بب انتشار فريوس كورونا املستجد.وقال سوجا ،خال مؤتمر
صحفي يومي“ :ترامب أبدى دعمه آلبي ،وقال يف أكثر من مناسبة،
إن قراره كان حكيما للغاية ورائعا”.وأش�ار املس�ؤول أيضا إىل أن
الرئيسني اتفقا عىل التعاون بشكل وثيق ،إلنجاح املنافسة األوملبية
“كرم�ز النتصار اإلنس�انية عىل فريوس كورونا”.وج�اء قرار آبي
بع�د طلب من أكثر م�ن دولة ،من بينها الوالي�ات املتحدة ،بتأجيل
أوملبياد  2020لحماية الرياضيني والجماهري.

باخ :التبعات املالية ليست
األولوية بل حفظ احلياة

ق�ال رئي�س اللجنة األوملبي�ة الدولي�ة األملاني توم�اس باخ إن
التبعات املالية ليست األولوية بل حفظ الحياة وذلك بعد تأجيل
أوملبي�اد طوكي�و إىل الع�ام املقبل.أك�د رئيس اللجن�ة األوملبية
الدولي�ة األملاني توماس باخ أن قرار تأجي�ل األوملبياد الصيفي
الذي كان مقررا يف طوكيو ،أتى ألس�باب صحية بالدرجة األوىل
يف ظ�ل تفي ف�ريوس كورونا املس�تجدة.وأوضح باخ يف حوار
عرب الهاتف مع وسائل إعام عدة منها وكالة فرانس برس ،أن
التبع�ات املالية لتأجيل أكرب حدث ريايض عىل اإلطاق“ :لم يتم
التطرق إليها وليس�ت األولوية ،األم�ر يتعلق بحفظ الحياة” يف
ظل تفي وب�اء “كوفيد ”-19الذي أدى حت�ى اآلن اىل نحو 17
أل�ف وفاة معلنة حول العالم.أما ع�ن املواعيد الجديدة ألوملبياد
طوكيو أشار باخ أنها ُ
ستبحث بني لجنتي التنسيق والتنظيم.

جنوم كرة القدم اآلسيوية يشاركون يف محلة مكافحة
انتشار فايروس كورونا
اش�رك االتحاد الدويل لكرة القدم مع منظمة الصحة العاملية يف حملة من
أجل مكافحة انتشار فايروس كورونا (كوفيد )-19من خال إطاق حملة
جدي�دة للتوعية ،وذلك بمش�اركة ع�دد من نجوم كرة الق�دم العاملية،
والذي�ن يطالبون الن�اس يف كافة أرجاء العال�م بااللتزام بخمس
خطوات رئيسية من أجل مكافحة انتشار املرض.
وش�ارك يف الحملة أس�طورة كرة القدم الس�عودية
س�امي الجابر ،وكذلك الاعب الهندي س�ونيل
تش�يري والصيني�ني ه�ان دوان وس�ون
وين والكوري الجنوبي بارك جي س�ونغ
واليابانية اساكو تاكاكورا ،إىل جانب
 22العب من كافة أرجاء العالم،
لنرش رسالة (خمس خطوات
لطرد فايروس كورونا).
وترف�ع الحمل�ة ش�عار
(ان�رشوا الرس�الة لطرد
فاي�روس كورون�ا)،
وهي ت�روج لخمس
خطوات أساس�ية
لحماي�ة الصحة،
م�ع إرش�ادات
وبم�ا يتوافق
الصح�ة العاملية،
منظم�ة
غس�ل األي�دي،
وه�ي تركز عىل
عىل مل�س الوجه،
آداب الس�عال،
بني األفراد والبقاء
التباعد الجسدي
الشعور باملرض.
يف املن�زل عن�د

وق�ال الدكتور تيدروس ادانوم غيربيس�وس املدير العام يف منظمة الصحة
العاملي�ة خال إطاق الحملة“ :االتحاد الدويل لكرة القدم ورئيس�ه جياني
انفانتينو ش�اركوا بفعالية يف نرش الرس�الة من أج�ل مكافحة هذا الوباء
منذ البداية”.
وأضاف :جاءت املش�اركة من خال الحمات والتمويل ،حيث بادر االتحاد
الدويل لكرة القدم للمش�اركة يف مكافحة فايروس كورونا ،وأنا س�عيد أن
عال�م كرة القدم يس�اند منظمة الصحة العاملية م�ن أجل إيقاف فايروس
كورونا ،وال شك عندي أنه من خال مثل هذا الدعم سنحقق الفوز.
يف املقاب�ل قال جياني انفانتينو رئي�س االتحاد الدويل لكرة القدم“ :نحتاج
للعم�ل الجماعي م�ن أجل مكافحة فايروس كورون�ا ،االتحاد الدويل لكرة
القدم يعمل مع منظمة الصحة العاملية ألن الصحة تأتي أوالً”.
وأردف بالق�ول“ :أنا أدعو مجتمع كرة الق�دم يف العالم إىل االنضمام معنا
لدعم هذه الحملة ،ونرش الرس�الة بش�كل أوس�ع ،بعض أعظ�م الاعبني
س�جلوا من أجل املش�اركة يف الحملة ،وتوحدوا برغبة نرش رس�الة إيقاف
فايروس كورونا”.

حالة مالديين الصحية يف حتسن
إعامية إيطالية أن الحالة الصحية للمدير
أكدت تقارير
ّ
تحسن.
لنادي ميان باولو مالديني يف
ا لر ي�ا يض
وس�ائل إع�ام إيطالي�ة ع�ن نج�م
و نقل�ت
“األتزوري” السابق ترصيحا ً أفاد من
بقرب ش�فائه من وباء كورونا الذي
خا ل�ه
وبابن�ه دانيال مؤخراً.وقال مالديني:
أل� ّم ب�ه
مرحلة الخطر ،أنا اآلن يف حالة جيدة.
“لقد تجاوزت
السعال الجاف”.
أعان�ي فقط م�ن بعض
الس�ابق“ :إن�ه ف�ريوس جدي�د ،يقاوم
وأض�اف ال�دويل اإليطايل
الجس�د عدوا ً مجهوالً يف الواقع .لقد فقدت حاس�تي الذوق والشم ،لقد كان
شبيها باالنفلوانزا لكنها أكثر ش ّدة”.
وتابع املدير الريايض مليان“ :أعرف جس�دي جيداً ،أي ريايض يدرك ذلك.
كانت األوجاع شديدة ،تشعر بضغط كبري عىل مستوى الصدر”.
وكان مي�ان أعلن من�ذ أيام أن باول�و ودانيال أنهيا ف�رة حجر صحي
ملدة أس�بوعني يف املنزل دون اتصال باآلخرين ،وس�يبقيان يف الحجر حتى
الشفاء الرسيري.
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العربية تسابق الزمن إلطالق
هويتها اجلديدة الشهر املقبل

الرياض/متابعة الزوراء:
تس�ابق إدارة قن�اة العربي�ة الزم�ن ،يف محاولة إلع�اة إط�الق هويتها الجديدة التي فش�لت
بإطالقها يف موعدها املحدد مس�بقا ً «الذكرى الس�نوية لتأسيس�ها» الت�ي تصادف األول من
مارس من كل عام.
وتت�داول أوس�اط إعالمية يف دبي ،حيث املق�ر الرئييس للقناة الس�عودية ،أن الجهو َد تتالحق
إلع�ادة إطالق الهوية الجديدة يف األول م�ن أبريل املقبل ،يف حال لم تؤثر أزمة فريوس كورونا
املستجد عىل التحضريات.

اجلزائر تهدد مبقاضاة وسائل
إعالم ال تلتزم املعلومات الرمسية

Thu 26 Mar 2020

نقابيت الصحفيني والصيدلة يف ميسان ينظمان محلة لتوزيع
مستلزمات الوقاية الطبية على املنتسبني

العمارة /نينا:
نظم�ت نقابت�ا الصيادل�ة والصحفيني يف
محافظة ميس�ان حملة ش�عبية لتوزيع
الكمامات واملعقم�ات عىل القوات األمنية
التي تطبق قرار حظر التجوال يف املحافظة
ملن�عتف�يفاي�روسكورون�ا.
وق�ال نقي�ب صيادل�ة ميس�ان “معتم�د
حن�ون يف ترصي�ح صحف�ي الس�بت إن
النقاب�ة وبتربع من أح�د أعضائها قامت
بتوزيع املعقم�ات والكمامات والقفازات
الطبية ع�ىل القوات األمني�ة تثمينا للدور
الكب�ريال�ذييؤدي�هأفراده�ا.
من جانبه بني رئيس فرع نقابة الصحفيني
يف ميسان س�مري الس�عد “إن للصحفيني
دورا ً رديف�ا للق�وات األمني�ة املرابط�ة يف
الحفاظ عىل سالمة املواطنني من اإلصابة
بمرض كورونا من خ�الل تغطية وتوثيق
األح�داث ون�رش الوع�ي فيما يخ�ص تلك
األزم�ةبمواجه�ةتف�يالفاي�روس”.
م�ن جانبها رشعت دائرة صحة ميس�ان
بتشكيل مفارز جوالة لتقديم اإلرشادات
وتوعي�ة املواطنني من خطر الفايروس يف
أقضية ونواحي املحافظ�ة ،وبينت أنها”

اس�تخدمت س�يارات اإلس�عاف لتوجيه
التوعية عرب مك�ربات الصوت يف قضاءي

عيل الغربي والكميت وناحية عيل الرشقي
والق�رى املرتامية التابعة له�ا فضال عن

تعقيم الجوامع والحس�ينيات املنترشة يف
تلك القرى.

من ضمنها منح صالحيات استثنائية للصحافة الوطنية

وزارة الداخلية املغربية متنح الصحفيني حرية التنقّل ونقل األخبار املوثوقة خالل حالة الطوارئ
الجزائر  /متابعة الزوراء:
أعلنت الس�لطات الجزائرية عن اتخاذ إجراءات مش ّددة عىل وسائل اإلعالم املحلية والصحف،
يف م�ا يتعلق بنرش معلومات وتقارير إخبارية حول انتش�ار فاي�روس كورونا ،دون االعتماد
عىل املصادر الرسمية.
وأصدرت وزارة االتصال ،بيانا قالت فيه إن وس�ائل اإلعالم مدعوة يف هذا الظرف االس�تثنائي
الذي تعيشه البالد إىل التقيّد بنرش املعلومات املتعلقة بتطور وباء كورونا والوضعية الصحية
ّ
املنصبة.
املرتبطة به من وزارة الصحة ومن الهيئة العلمية
وه ّددت الوزارة باللجوء إىل املتابعات القضائية يف حال نرش أي وسيلة إعالمية ملعلومة خارج
هذا املصدر سيعتربه تهويال وتغليطا متعمّدا مُ ّ
رضا باملواطنني وبالرأي العام عموما.
وأك�د البي�ان أن “صاحب املعلومات املخالفة للقرار س�يتحمّل صاحبه املس�ؤولية القانونية
ّ
وحث�ت وس�ائل اإلعالم الوطني�ة عىل “املس�اعدة يف بعث
والتبع�ات القضائي�ة الصارم�ة”،
الطمأنينة واملساعدة عىل تجاوز هذه املحنة العابرة”.
ّ
املرض بالرأي العام ،وذلك
واعتربت الوزارة ،يف بيانها ،أن هذا التقييد سيؤدي لتفادي التهويل
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وكان الرئي�س الجزائري عبداملجيد تبون قد انتقد بش�دة خالل اجتم�اع الحكومة ،األحد ،ما
وصفه�ا “األقالم واألص�وات الناعقة التي ال يحلو لها س�وى التهويل والتش�كيك والنيل من
معنوي�ات املواطن” .وأمر تبون وزير االتص�ال باتخاذ كل اإلجراءات ملنع نرش ّ
أي إحصائيات
عن وضعية حاالت اإلصابة يف البالد خارج الوزارة باعتبارها الجهة الوحيدة املخوّلة بذلك.
كما ح ّددت وزارة االتصال وبالتنس�يق مع وزارة الشؤون الدينية االثنني ،قائمة تضم أسماء
رج�ال دين وأئمة معتمدين مخوّلني لإلدالء بالترصيحات واملش�اركة يف الربامج التلفزيونية،
خاص�ة يف م�ا يتعلق باملداخالت التي ّ
تخ�ص أزمة فايروس كورونا .بحس�ب ما نقلت وكالة
األنباء الجزائرية.
وتض�م القائم�ة متحدث�ني متمكن�ني من الترصي�ح باللغ�ات الث�الث (العربية والفرنس�ية
واألمازيغية).

الرباط /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة املغربية
تدابري وإج�راءات حازمة ضمن
حال�ة الطوارئ إلبق�اء فايروس
كورون�ا “تحت الس�يطرة” ،من
ضمنها منح صالحيات استثنائية
للصحاف�ة الوطني�ة ،كالح�ق
يف التنق�ل وحري�ة الصحاف�ة يف
نقل األخب�ار املوثوق�ة والتمييز
بني الصحيح وال�كاذب من هذه
األخبار التي تمس البالد.
وقال املجلس الوطني للصحافة
يف بيان رس�مي ،إن�ه تلقى عددا
م�ن االتصاالت ،من املؤسس�ات
والصحافي�ني،
اإلعالمي�ة
بخص�وص حرية التنقل وس�ط
املدن م�ن أجل القي�ام بالواجب
املهني ،وتفاعلت وزارة الداخلية
ومديري�ة األم�ن الوطن�ي م�ع
مطالب املجلس بهذا الشأن.
وأعلن�ت املغ�رب حال�ة الطوارئ
الصحية وقيدت الحركة يف البالد،
بداي�ة من السادس�ة من مس�اء
الجمعة “ألجل غري مسمى”.
وأضافت وزارة الداخلية أن حالة
الطوارئ الصحية “ال تعني وقف
عجل�ة االقتص�اد ،لك�ن اتخ�اذ
تدابري اس�تثنائية تستوجب الح ّد
م�ن حركة املواطن�ني ،من خالل
اش�رتاط مغادرة مقرات السكن
باس�تصدار وثيقة رس�مية لدى
رج�ال وعن�ارص الس�لطة ،وفق
حاالت معينة”.

وت�م الس�ماح للصحافي�ني
بالقي�ام بعملهم ومحاربة الوباء
واإلش�اعات ع�رب نق�ل األخب�ار
املوثوقة م�ن مصادرها ،وذلك يف
إطار ممارسة العمل الصحايف يف
جميع أنحاء البالد بصورة عادية
رشيطة تقدي�م بطاقة الصحافة
املهني�ة الص�ادرة ع�ن املجل�س
الوطن�ي للصحافة لع�ام ،2020
ولي�س أي يشء آخ�ر ،خارج هذا
النطاق.
وق�ال الصحايف جمال الس�ويس،
إن ق�رار وزارة الداخلية واملديرية
الع�ام لألم�ن الوطن�ي ،لرتوي�ج
الصحافة عالية الجودة واملعرفة

اإلخباري�ة .وع�رب التع�اون م�ع
املجل�س الوطن�ي للصحاف�ة
ملن�ع انتش�ار األخب�ار الزائف�ة
واإلش�اعات فإنه�ا ته�دف إىل
تقليل قدرة وصول هذه القصص
املستخدمة ألغراض اقتصادية أو
سياسية ،وتربز رشاكة السلطات
األمني�ة م�ع الصحاف�ة الوطنية
التزامن�ا بالتوس�ع يف برنام�ج
تدقيق الحقائق عرب جبهة وطنية
موح�دة يف محارب�ة املعلوم�ات
املغلوطة واإلشاعات املغرضة.
وتعم�ل وس�ائل اإلع�الم املحلية
باخت�الف أنواعه�ا ع�ىل الرتويج
للمعلومات املقدم�ة من مصادر

مختص�ة ومكافح�ة انتش�ار
املحتوي�ات الكاذب�ة واملضلل�ة،
يف ظل األزم�ة الصحي�ة يف البالد
بس�بب تف�ي وب�اء كورون�ا
املستجد.
ويرصد املواطنون أداء الصحافة
الوطني�ة ،إذ تق�ع ع�ىل عاتقه�ا
مس�ؤولية كبرية يف نق�ل األخبار
املوثوق�ة ع�ن كث�ب للمواطنني،
الس�يما بعد انتش�ار اإلش�اعات
حول فايروس كورونا.
وأدان املجلس الوطني للصحافة،
األس�بوع امل�ايض ،لج�وء بعض
املواق�ع اإللكرتوني�ة إىل املتاجرة
بموض�وع وباء كورون�ا ،إذ نرش

أحده�ا تس�جيال م�ع س�يدة يف
الش�ارع الع�ام ي�روج للخرافة
ويبخس املعطيات العلمية حول
امل�رض ،به�دف تحقي�ق نس�ب
أعىل م�ن املش�اهدة ،كم�ا نرش
أح�د املواقع ص�ورة وهوية أحد
األشخاص الخاضعني للفحص،
وهو األمر املن�ايف الحرتام قواعد
الخصوصي�ة ،باإلضاف�ة إىل
مواقع أخرى س�عت إىل استغالل
انتش�ار الوباء لتقدي�م تأويالت
وتفس�ريات وحكاي�ات ع�ن
املؤامرات ،ال تستند إىل أي أساس
علم�ي ،هدفها تج�اري محض،
يتعارض مع العمل الصحايف.
ودع�ا املجل�س إىل التح�يل بأعىل
درج�ات يقظة الضم�ري املهني،
مطالبا هيئات التحرير الس�عي
إىل العم�ل ضمن خطة مدروس�ة
وبرنام�ج عم�ل مضب�وط،
وتخصي�ص اجتماعات منتظمة
لتقييم الوضع وتبادل املعطيات،
للمس�اهمة الفاعل�ة يف مواجهة
تفاق�م الوباء ،بنرش وبث األخبار
املؤك�دة والتحالي�ل العلمي�ة،
املعتمدة عىل الخربة املوثوق بها،
والتصدي للخرافات والتفسريات
غ�ري العلمي�ة ،ومضاعف�ة
الجه�ود للمش�اركة يف حمل�ة
التوعي�ة ،للوقاي�ة م�ن الوب�اء
واتخ�اذ االحتياط�ات الصحي�ة
واالجتماعية الرضورية للح ّد من
انتشار الفايروس.

استنفار داخل احتاد اإلذاعة والتلفزيون إلعداد برامج جاذبة

العزل املنزلي يتحول فرصة ليستعيد التلفزيون املصري مجهوره

أحمد جمال
صحايف مرصي
ارتفع�ت نس�بة مش�اهدة قن�وات التلفزي�ون
املرصي بسبب الحظر املنزيل الذي فرضه الوباء
العامل�ي ،األمر ال�ذي ّ
مثل فرص�ة للقائمني عىل
اإلعالم إلعداد خطة برامجي�ة جديدة تعيد ثقة
الجمهور من جه�ة ،وتقديم معلومات توعوية
للجمهور الذي يتعرّض لإلشاعات املنترشة عىل
مواقع التواصل االجتماعي من جهة ثانية.
القاه�رة  -تس�عى وزارة اإلع�الم املرصي�ة إىل
توظي�ف أزم�ة الوب�اء العاملي لج�ذب رشيحة
من املواطنني هج�روا التلفزيون الحكومي منذ
س�نوات ،وتبدو الفرصة مواتية لالستفادة من
ارتفاع نسب املشاهدة نتيجة الحظر املنزيل الذي
فرضه انتشار فايروس كورونا عىل املواطنني.
وكش�ف جمال الش�اعر ،وكيل الهيئة الوطنية
لإلعالم ،عن وجود حالة استنفار داخل ماسبريو

(اتح�اد اإلذاعة والتلفزيون يف املرصي) ،إلعداد
خرائ�ط برامجي�ة تناس�ب املرحل�ة الحالي�ة،
ّ
وأن هناك تغيريا كب�ريا يف طبيعة الربامج التي
يق ّدمها التلفزيون الرسمي لرتكز عىل الربامج
ّ
وتش�كل
اإلخباري�ة الت�ي يحتاجها الجمهور،
حائط ص ّد أمام حرب الشائعات التي تستهدف
الدول�ة بس�بب الحدي�ث املتوات�ر عن انتش�ار
كورونا يف البالد.
وأضاف يف ح�واره مع “الع�رب” ،أن الخارطة
الجدي�دة ترتكز ع�ىل تكثيف حم�الت التوعية
التي تقوم بها وس�ائل اإلعالم الرس�مية ،وبث
محتويات تدعم التعامل الس�ليم مع أس�اليب
الحي�اة الجدي�دة ملواجه�ة انتش�ار الع�دوى،
خاص�ة أن التلفزي�ون الحكوم�ي يخاط�ب
املواطن�ني الذي�ن يقيم�ون يف النج�وع والقرى
الفقرية وم�ازال لديهم القدر م�ن االرتباط بما
يقدمه.
وبدأت وس�ائل اإلع�الم املرصية تحش�د قواها
لخ�وض معرك�ة التوعي�ة وتعاملت م�ع األمر
من دون قي�ود تفرضها التوجّ هات السياس�ية
الت�ي تطغى ع�ىل الربام�ج اإلخباري�ة أو حتى
برامج ال�”توك ش�و” ،واس�تطاعت أن ّ
تؤثر يف
س�لوكيات رشيحة من الن�اس بعد أن اجتاحت
مواقع التواصل االجتماعي موجات سخرية لم
تكرتث لخطورة انتشار الوباء.
وأشار الشاعر إىل أن التلفزيون يسعى إىل جذب
فئات ش�بابية لم تكن تعلم ش�يئا عن وس�ائل
اإلع�الم الحكومي�ة ،وارتبط�ت بالفضائي�ات
الخاص�ة واملنص�ات الرقمي�ة ،وأ ّدى توق�ف
الدراسة وعدم قدرة وزارة الرتبية والتعليم عىل

الوصول لكافة الطالب باملناهج اإللكرتونية إىل
دفع القنوات التعليمية إىل الواجهة من جديد.
وأوض�ح ،أن الخط�ة تش�مل ج�ذب الطالب إىل
القن�وات املحلية التي تخاطب رشائح واس�عة
م�ن الجمه�ور يف املناط�ق الفقرية ،وس�يكون
لديه�ا دور يف بث الربام�ج التعليمية يف الفرتات
الصباحي�ة لتصبح بديالً عن املدرس�ة ،وهو ما
يحت�اج لتطوي�ر رسي�ع لنوعية الربام�ج التي
تقدمه�ا تلك القنوات لتك�ون جاذبة للجمهور،
بعيدا ً عن املحتويات التعليمية التي تقدمها.
ومحاوالت ج�ذب الجمه�ور إىل التلفزيون عرب
الربامج التعليمية لم تك�ن هدفا ً مرصيا َ فقط،
بل إن ذل�ك ذهبت إليه الس�عودية ،وأعلنت عن
قن�اة “ع�ني التعليمي�ة” لتك�ون بدي�ال متاحا
للط�الب بع�د قرار تعلي�ق الدراس�ة يف املدارس
والجامع�ات ،وكذل�ك املغ�رب الت�ي خصص�ت
القناة الرابع�ة لتقديم الدروس التعليمية طوال
ساعات اليوم.
لدى القاهرة تجربة سابقة يف استغالل الربامج
التعليمي�ة لج�ذب الجمه�ور إليه�ا ،إذ حققت
يف تس�عينيات الق�رن املايض نس�ب مش�اهدة
مرتفع�ة جعلتها األكثر جذب�ا ً للجمهور ضمن
باق�ي قنواتها ،م�ا دفعها للتوس�ع فيها ليصل
عدده�ا إىل  6قن�وات قب�ل أن ترتاج�ع خ�الل
الس�نوات األخرية لتكتفي فقط بقن�اة للتعليم
األس�ايس وأخ�رى للجامعي ،وأضاف�ت مؤخرا ً
قناتني للتعامل مع األزمة.
وأوض�ح وكي�ل الهيئ�ة الوطني�ة لإلع�الم،
أن املش�اورات الحالي�ة تس�تهدف الخ�روج
بمحتويات متوازنة إىل الجمهور بحيث تش�مل

القن�وات األكثر تأث�ريا كمرحل�ة أوىل للتطوير،
وس�وف تتضمن أيضا حضورا لربامج التسلية
التي تستهدف تخفيف ح ّدة الضغوط التي يمر
بها املواطنون ،وتذكريه�م باملكتبة الثرية التي
يحتفظ بها التلفزيون.
وأضاف يف حواره ،أن الخطة الحالية تس�تهدف
تنويع املحتويات التي تعرضها قناة “ماسبريو
زم�ان” ،باعتباره�ا األكث�ر جذب�ا للجمه�ور
يف الوق�ت الح�ايل ،بحي�ث تحتوى ع�ىل برامج
املنوعات وأخرى اجتماعية بجانب بث ساعات
طويل�ة م�ن الربام�ج الثقافي�ة الت�ي تحظ�ي

باهتم�ام الكثريين مع اس�تمرار عرض الدراما
التلفزيونية واألفالم القديمة.
وتسري خطة التلفزيون الرسمي يف نفس االتجاه
الذي ذهبت إليه الفضائي�ات الخاصة وتديرها
جهات حكومي�ة عرب الرشكة املتحدة للخدمات
اإلعالمي�ة ،وأعلن�ت عن بث الربام�ج التعليمية
عىل بعض قنواتها ،وتغيري مسار بعضها لتكون
متخصصة يف بث األفالم واملرسحيات.
غ�ري أن العديد من خرباء اإلعالم يرون أنه ليس
ّ
تش�كل كل ه�ذه التحرّكات جذبا
من املمكن أن
فاع�ال للمواطن�ني ،طامل�ا أن مس�احة الحرية

ظلت كم�ا هي م�ن دون تغيري ،ويب�دو الوقت
الحايل مناسبا ً ملزيد من االنفتاح يف ظل ما يمكن
تسميته ب�”االصطفاف” التي تخلقها األزمات
الكربى ،بالت�ايل فالحديث الرس�مي عن أهمية
إتاحة الحريات بش�كل أكرب لوسائل اإلعالم قد
يجري ترجمته عىل أرض الواقع.
وأش�ار جم�ال الش�اعر ،إىل أن الوق�ت الح�ايل
مناسب للميض نحو استكمال انطالقة التطوير
الت�ي بدأت بربنامج�ني فقط ع�ىل القناة األوىل
“صباح الخري يا مرص” ،و”التاسعة” ،واملرحلة
املقبلة ستش�مل تطوير قناة الني�ل اإلخبارية،
والفضائية املرصية ،والقنوات املتخصصة.
ولف�ت إىل أن الربنام�ج الطويل ال�ذي وضعته
هيئة اإلع�الم بالتع�اون مع الرشك�ة املتحدة
لتطوي�ر التلفزيون الحكومي ق�د يكون قابال
للمراجعة والتصحيح طوال الوقت بما يضمن
مواكبة الظروف التي أفرزها فايروس كورونا،
بما يضمن االهتمام باملحتويات اإلخبارية.
وواجه�ت خط�ط تطوي�ر التلفزي�ون الت�ي
انطلقت نهاي�ة فرباير املايض ،انتقادات الذعة
بس�بب اعتمادها عىل تطوير الش�كل دون أن
ّ
يشكل األساس لجذب
يطال األمر املحتوى الذي
الجمه�ور ،ومراجعة تلك الخطط بدأت رسيعا ً
لضمان استغالل الفرصة لجذب الجمهور.
وق�ال الش�اعر ،إن الهيئ�ة الوطني�ة لإلع�الم
أفس�حت املج�ال أم�ام العاملني يف ماس�بريو
لعرض خططهم وطالبتهم بتقديم أفكار برامج
قادرة عىل املنافس�ة بجودة عالية ،وتكون لها
ق�درة ع�ىل التأثري ،م�ا يؤس�س لالنفتاح عىل
جميع الكفاءات التي تنهض باإلعالم.
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الدولة املصرية يف مواجهة
شعب حيرتف التأخري!

د .بليغ محدي إمساعيل
كاتب مصري

ل�م تعد الجمل�ة الش�هرية يف التاريخ
العربي والتي تق�ول «ال يفتى ومالك
يف املدين�ة» جديرة باألخ�ذ بها يف أيام
م�ر اآلنية ،هذه ه�ي العبارة التي
أردت أن أب�دا به�ا ه�ذه الس�طور،
ً
رشط�ا أن تك�ون كيميائيا أو
فليس
طبيبا متخصص�ا أو حتى عرافا من
أواس�ط أفريقي�ا الضارب�ة يف الجهل
والش�عوذة أو منضم�ا ً لحركة إنقاذ
البرشية م�ن فريوس كورونا الجائح
أو أي ح�زب ورق�ي ال وج�ود له عىل
املشهد الس�يايس لكي تكون وطنياً،
لك�ن رشط�ا قوي�ا أن ترى وتس�مع
وتش�اهد كل اإلحداثي�ات الفوضوية
يف كل ملم�ح من مالم�ح وجه مر
املحروس�ة رغ�م الن�داءات املتك�ررة
واملكرورة من مجلس الوزراء ووزيرة
الصحة املتميزة واألكثر وطنية بالفعل
الدكت�ورة هالة زايد ،وكافة وس�ائل
اإلعالم املرئية واملقروءة واملس�موعة
به�دف البق�اء ألط�ول ف�رة ممكنة
باملن�زل تقلي�ال لإلصاب�ة بف�ريوس
كورون�ا الخف�ي ،ولغ� ٍد ق�د ال يكون
حلوا ً كما ش�دت بذل�ك كوكب الرشق
وال لح�ارض ه�و أح�ىل ألنه مش�وه
باالختالف واحراف التأخر عن تلبية
النداءات التي ينبغ�ي األخذ بها ،فإن
ثمة إج�راءات وقائية احرازية يجب
أن تتخذ بصورة أكثر رصامة وس�ط
حاالت من عدم االلت�زام بالتعليمات
والنصائح ،فقط ألننا ش�عب يحرف
التأخري ويستفيق عىل كارثة!
نع�م لق�د أق�رت الحكوم�ة بع�ض
اإلج�راءات الوقائي�ة واإلداري�ة التي
تحف�ظ س�المة وصح�ة املواط�ن
املري ،لكن عىل املس�توى الشعبي
ويف بع�ض مناط�ق املحروس�ة يأبى
املواط�ن أن ين�أى بنفس�ه وبأرسته
بل وبوطن�ه عن الوق�وع طواعية يف
رَرشك الف�ريوس الفت�اك ،ألنن�ا بحق
وبغ�ري ادع�اء نعان�ي م�ن الجه�ل
واألمية الصحية منذ س�نوات بعيدة،
وكم كن�ت أتعجب بل وأضحك طويال
حينما كنت أسمع كثريا عن رضورة
التح�ول الرقم�ي وأهمية التس�ارع
التكنولوج�ي الس�يما وأن االقتصاد
امل�ري يف طريقه الحتم�ي للتعايف،
ألسباب متعددة؛ منها أنني أدير ملف
مح�و األمية وتعليم الكب�ار بجامعة
املني�ا بصعيد م�ر وأرى وأش�اهد
ب�ل وأعل�م بالبيان�ات واألرقام حجم
الكارث�ة املعرفي�ة الت�ي تعاني منها
مر.
وه�ذا ما تحق�ق بالفع�ل عىل أرض
الواقع ،فه�ؤالء الذين كانوا يتندرون
م�ن أننا نقوم بمحو أمي�ة املواطنني
األبجدية واملعرفي�ة وهم ينادون من
أبراجهم العالي�ة والعاجية برضورة
مح�و األمية الرقمي�ة والتكنولوجية
بات�وا الي�وم يف خج�ل ش�ديد وه�م
يش�اهدون ه�ذا العب�ث الب�رشي
باألرواح وهم يتزاحمون بغري اكراث
لكافة ن�داءات وصيح�ات الحكومة
املري�ة ب�رضورة االبتع�اد ع�ن
التجمعات البرشية.
ومن إحداثي�ات الكارثة االجتماعية
املتزامنة مع جموح فريوس كورونا،
أننا نجد مواطنا ً يقول وهو غري مبا ٍل
وال مك�رث لخط�ورة املوقف الراهن
إن الوط�ن بعافي�ة وخ�ري وصح�ة
وسعادة وبمجرد االنتهاء من اإلجازة
االضطراري�ة س�تصبح األمور بخري.
وكأنه وجهله س�واء ع�ىل موعد بني
توقيت اإلج�ازة اإلداري�ة للموظفني
بقطاعات الدولة وانحسار الفريوس
لذا نج�ده وغريه يمارس�ون فوىض
النزول للشوارع وهم يعرضون وطنا
بأكمله لحافة الهاوية املرتقبة.
ويأت�ي آخر فيس�أله نفس الس�ؤال
ليق�ول ل�ه ل�ن ينصلح ح�ال الوطن
وانحس�ار الف�ريوس يف زحف�ه ،ب�ل
يف طريان�ه ألن�ه بالفعل يتس�ارع يف
حركته املتحف�زة للفتك ببني البرش،
إال إذا ع�اد للدين وللرشيعة ،فيباغته
املواطن البس�يط وهل أصبحنا كفارا ً
ومن مرشكي قريش يف عهد الرسول
األكرم (صىل الله عليه وسلم)؟ حتى
ي�ردف املجي�ب متابع�ا ً ب�أن املدنية
الت�ي يريدونه�ا ض�الل ورشك كبري،

وال س�بيل للنج�اة إىل بتطبيق أحكام
الرشيع�ة كامل�ة دونم�ا تحريف أو
نقص�ان وهذا س�بب الب�الء والوباء
الذي نحياه!
وهكذا كلما مر املواطن البسيط بأحد
املارين س�واء من خرباء اإلفتاء بغري
علم ،أو أولئك الذين يجيدون تفصيل
الواق�ع واملس�تقبل أيض�ا ً وه�ؤالء
بالفع�ل ب�دأوا يف البزوغ مج�ددا ً عىل
س�احة املش�هد اإلعالمي واملجتمعي
بتريحاته�م الت�ي تبدو مس�تفزة
وتث�ري احتق�ان الغاضب�ني وكأنه�م
يدفعونه�م دفع�ا ً لالنتظ�ار قي�ام
الساعة التي علمها بيد الله وحده.
إن مش�كلة م�ر الي�وم بجان�ب
مش�كالتها االقتصادي�ة العصي�ة
عىل الح�ل واالجتماعي�ة الضاربة يف
الف�وىض ،والحزبي�ة الت�ي ال تعرف
محط�ة للوص�ول س�وى حف�الت
توزيع البطاطني والتجارة أو االتجار
بمطامح البس�طاء والفق�راء ،أو ما
يمارس�ه الفيس�بوكيون املوت�ورون
من تهكم مبتذل بص�ورة يومية هي
مش�كلة ع�دم التعاون الص�ادق مع
الدول�ة املري�ة ،فالدول�ة املرية
الي�وم بقي�ادة الرئي�س عبدالفت�اح
الس�ييس واألجهزة املعنية بمواجهة
األزمة من الجيش والصحة والرشطة
والتعليم تقوم بمحاوالت جاهدة ليل
نهار بغ�ري توقف ملحارصة الفريوس
والتأك�د من عدم انتش�اره وزحفه،
سواء كانت هذه الجهود من إجراءات
وقائي�ة وتيس�ريات إداري�ة وأخ�رى
تنظيمي�ة يف كافة مرافق العمل ،لكن
بع�ض املواطن�ني يف غفل�ة من هذه
الجهود وتلك التح�ركات التي ينبغي
أن نشيد بها.
وربم�ا كث�رة مش�اهدة املواطن�ني
للتلف�از وتع�دد القن�وات الفضائية
أتاحت للمرء فرصة املحاكاة العمياء،
فم�رة يتمث�ل املواط�ن ش�خصية
الث�وري الثائر ويظن أنه كان صديقا
لف�ريوس كورونا ،بل ق�د يدعي بأنه
تع�رض لإلصابة من الف�ريوس أثناء
مالزمته له ،وت�ارة ثانية يرتدي ثوب
الق�ايض واملحام�ي وفري�ق النياب�ة
أيض�ا ً فنج�ده يص�در أحكام�ا ً عىل
شخصيات سياس�ية وطبية بالدولة
ويدي�ن ه�ذا وي�ربئ ذم�ة ذاك بغري
براه�ني قانوني�ة ألن ثقافته بفضل
األمي�ة الت�ي نحاربه�ا منذ س�نوات
بعيدة جعلته كائنا ً عدميا ً مهمش�ا ً ال
يفطن وال يدرك كنهه.
ومنذ سنوات ليست بالبعيدة كاد علم
إدارة األزم�ات أن يصبح العلم األكثر
اس�تجدا ًء للف�رات االنتقالي�ة التي
تمر به�ا ال�دول يف ف�رات الضبابية
وانع�دام ال�رؤى وليس�ت الرؤي�ة
فق�ط ،لكن يف مر وبفضل تكريس
ثقاف�ات نوعي�ة ارتبط�ت باألنظمة
والركيبة االجتماعي�ة العجيبة التي
أبرزت أنماطا مش�وهة من الفنانني
واملطرب�ني ورج�ال األدب والفك�ر
أكث�ر مما ارتبط�ت بحضارات مر
العريق�ة وجدنا أن يف م�ر أزمة يف
اس�تيعاب فك�ر وسياس�ات اإلدارة
الرسمية للبالد ،وليت رئاسة مجلس
ال�وزراء تج�ري دراس�ة مس�حية
لنكتش�ف حجم األزم�ة التي تصيب
كب�د الركيب�ة االجتماعي�ة يف مر
وقت األزمات.
أم�ا املش�هد ال�ذي ال ينبغ�ي غ�ض
الط�رف عن�ه يف م�ر ه�ذه األيام
الراهن�ة ،ه�و ما يق�وم ب�ه األطباء
املري�ون مالئك�ة اإلنس�انية يف
كافة بق�اع مر املحروس�ة ،هؤالء
هم بح�ق جيش م�ر األبيض الويف
والنقي واألكثر إخالصا للوطن ،ففي
الوقت الذي نتسارع فيه عرب شبكات
التواص�ل االجتماع�ي اإللكرون�ي
لنربز س�خافاتنا وضحالتنا الثقافية
والحياتي�ة ،ونق�وم بإط�الق العنان
ل�كل ما هو س�خيف وب�ذئ من قول
وفعل تجاه مواجهة الدولة لفريوس
كورون�ا ،هن�اك مالئك�ة يجلس�ون
باملستشفيات يقومون بأغىل وأسمى
وأفض�ل بل وأعظ�م مهم�ة عرفتها
اإلنس�انية يف م�ر ،وه�ي معالجة
الذي�ن أصيب�وا بف�ريوس كورون�ا
وإج�راء آالف الفحوص�ات الطبي�ة
للمش�تبه بإصابتهم.وختام�ا ،باتت
الس�طور ع�ىل نهايته�ا وكل ما أريد
َّ
خطه ثمة كلمات حاس�مة يف وقت ال
يمكنن�ا أن نحرف التأخري يف التحرك
ملواجهة خطر قائم ،فأنا أقس�م غري
حان�ث بأن خالف الرأي بيننا يفس�د
كل قضايا الود ،ويستحيل أن نتمكن
من إج�ادة األداء يف لعب�ة لم يرشكنا
أحد يف وضع قوانينها.
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خالد القشطيين
صحفي وكاتب عراق ّي

السجع واإليقاع والقوايف واألوزان تعطي اللغة
العربية أبع�ادا ً موس�يقية وغنائية وزخرفية
تميزه�ا عن كث�ري من اللغات األخ�رى .بل إن

بعض اللغات األوروبية استعارت منها .األدب
العرب�ي ،ال س�يما كت�اب األغان�ي ومقامات
الهمذان�ي والحريري يغص باألمثال عن ذلك.
حفلت مجالس الخلفاء واألمراء بأمثلة كثرية
منه�ا .ولعبت فيه�ا الج�واري أدوارا ً متميزة
فيه�ا .كان منه�ا ه�ذه األغنية الت�ي غنتها
«دنانري» للخليفة هارون الرش�يد:
قويل لطيفك ينثني عن مضجعي وقت املنام
كي أسريح وتنطفي نار تؤجج يف العظام
مضنى تقلبه األكف عىل فراش من سقام
أم�ا أن�ا؟ ...فكم�ا علم�ت فه�ل لوصلك من
دوام؟
طرب الخليفة لذلك فقال لها :أحس�نت غناء
ما تعلم�ت .زيدين�ا طرب�اً .فت�ؤدت أطرافها
وواصل�تغناءه�اقائل�ة:
ق�ويل لطيف�ك ينثن�ي ع�ن مضجع�ي وق�ت

الهجوع
كي أسريح وتنطفي نار تؤجج يف الضلوع
مضنى تقلبه األكف عىل فراش من دموع
أم�ا أن�ا؟ ...فكم�ا علم�ت فه�ل لوصل�ك من
رجوع؟
اعت�ز الخليف�ة لكلماته�ا وألحانه�ا فق�ال:
أحس�نت غن�اء م�ا تعلم�ت ،فزيدين�ا طربا ً.
فتمايلت واستأنفت الغناء:
قويل لطيفك ينثني عن مضجعي وقت الرقاد
كي أسريح وتنطفي نار تؤجج يف الفؤاد
مضنى تقلبه األكف عىل فراش من سهاد
أم�ا أن�ا؟ ...فكم�ا علم�ت فه�ل لوصل�ك من
معاد؟
أعجب هارون الرش�يد بغنائها فدعا الحاجب
إليه ،وقال :أعطها ألف الف دينار!
كانت ه�ذه املقطوع�ة البارعة أغني�ة غنتها

أم كلثوم يف أحد أفالمه�ا .وبرعت فيها دنانري
يف إعادة األبي�ات ،ففي اإلعادة إف�ادة ولكنها
بإحساس�ها املره�ف غريت الق�وايف فللتكرار
أرسار .ه�ذا اللع�ب بالق�وايف من بدائ�ع الفن
العرب�ي .ن�رى أمثل�ة عجيبة من�ه يف املواويل
واملقامات الشعبية .فمن أساليب قارئ املقام
(واملقام�ات العراقية يقال لها تقرأ وال تغنى)
أن يقرأ شيئا ً باللغة الفصحى ثم ينتقل فيكرر
املوض�وع ولك�ن باللهجة العامي�ة ،كما فعل
قارئ املقام الشهري محمد القبانجي:
ب�الديوإنج�ارتع�يعزي�زة
وقومي وإن شحوا عي كرام
م�ا إن انتهى من ذلك حتى حول ذلك املعنى إىل
العامية فقال:
بالدي فإن جارت وإن عزت عي
كرام أهي ولو ش�حوا عي

آثار «كورونا» على أسعار النفط
الدكتور وليد خدوري
صحفي وخبري عراقي بارز يف شؤون النفط

يس�تمر فريوس كورونا يف التفيش
ّ
وبث الخوف عاملياً .فقد بدأ انتشاره
يف أوروبا وأمريكا الش�مالية ،ومن
املتوق�ع أن يتفىش أكث�ر يف أمريكا
الالتيني�ة وأفريقي�ا والهن�د ،يف
الوقت الذي اس�تطاعت فيه الصني
حصاره والحد من انتشاره.
أدت ه�ذه امل�ؤرشات حول توس�ع
رقع�ة تف�يش الوب�اء إىل إع�ادة
النظر يف مع�دالت انخفاض الطلب
ع�ىل النف�ط ،وم�ن ث�م مراجع�ة
مع�دالت انخف�اض األس�عار م�ن
قبل املؤسس�ات املالي�ة والنفطية.
فقد كان املتوقع قبل أس�بوعني أن
ينخفض س�عر نفط برنت إىل نحو
 25دوالرا ً للربمي�ل .وبالفع�ل ،ق�د
انخفض الس�عر إىل هذا املس�توى
املتدني حالياً ،ب�ل حتى أدنى منه،
إذ س�جل نح�و  22دوالراً .أما اآلن،
فتش�ري التوقعات إىل احتمال تدني
األس�عار إىل نحو  17دوالراً ،وربما
يف املس�تقبل املنظور إىل أقل من 10
دوالرات خالل الربع الثاني من عام
.2020
يكم�ن الس�بب له�ذه التوقع�ات
الس�لبية إىل انخف�اض الطلب عىل
وق�ود الط�ريان ووق�ود املواصالت
الربي�ة ،وتدن�ي نم�و االقتص�اد
العامل�ي .وتؤدي هذه االنخفاضات
يف الطل�ب إىل تقلص الطلب العاملي
نح�و  20ملي�ون برمي�ل يومياً ،أو
نح�و  20يف املائة من مجمل الطلب
العامل�ي ،البال�غ نح�و  100مليون
برمي�ل يوميا ً قبل تف�يش كورونا.
وه�و أمر غ�ري مس�بوق يف تاريخ
صناعة النفط.

وم�ن الجدي�ر بالذك�ر ،أن قل�ق
األس�واق قبيل تفيش الوب�اء ،كان
ح�ول فائ�ض اإلم�دادات وتخم�ة
املخ�زون النفطي التج�اري .وكان
الس�ؤال املهيمن يف األسواق عندئذ؛
من ه�ي الدول�ة املنتج�ة الكربى،
روس�يا أم الس�عودية أم الوالي�ات
املتح�دة الت�ي س�تخفض إنتاجها
أوالً لتحقيق االستقرار يف األسواق؟
ه�ذا مع العلم أن الس�عودية كانت
تنتج ما ب�ني  10 - 7مليون برميل
يومياً ،مقارن�ة بطاقتها اإلنتاجية
البالغ�ة  12ملي�ون برمي�ل يوميا ً.
بينما كان كل من روسيا والواليات
املتح�دة ينتجان بكام�ل طاقتهما
ً
تقريب�ا «نحو  13مليون
اإلنتاجية
برمي�ل يومي�ا ً ل�كل منهم�ا» رغم
الفائ�ض يف األس�واق .األم�ر الذي
أدى باملس�توى الع�ايل لإلنتاج هذا
أن يضي�ف إىل املخ�زون النفط�ي
العاملي أس�بوعيا ً نحو  100مليون
برميل أس�بوعياً ،أو زيادة املخزون
تقريب�ا ً نح�و مليون برمي�ل يوميا ً
خالل  3أشهر .هذا األمر كان يعني
يف حال استمراره دون االتفاق عىل
تخفيض إنتاجي ذي مصداقية عىل
األقل من قبل روس�يا ،التي رفضت
يف االجتم�اع األخري ملجموعة «أوبك
بلس» أي تعديل أو تمديد التفاقية
رَ
املفع�ول منذ
التخفي�ض ،الناف�ذة
 3س�نوات .هذا يعني أن األس�عار
كان�ت متجهة ال محال�ة إىل انهيار
كبري دون تخفيض اإلنتاج.
كان�ت املش�كلة قب�ل ف�ريوس
كورونا كيفي�ة التعامل مع فائض
اإلمدادات ،وتخمة املخزون النفطي
العاملي .أم�ا اآلن ،وما بعد كورونا،
فه�ي مش�كلة تده�ور الطل�ب إىل
مع�دالت غ�ري مس�بوقة .وأزم�ة
الطل�ب وكورون�ا هما مش�كلتان
مؤقتتان طارئت�ان .فالتحدي اآلن
هو إيجاد األس�واق ل�رشاء النفط
يف ظل تده�ور الطلب .م�ن ناحية
أخرى ،ستضطر مصايف التكرير إىل
رشاء أقل كمي�ة ممكنة من النفط
يف ظل اقتصاديات النفط السلبية.

إال أن هن�اك إمكاني�ة لزي�ادة
الطل�ب م�ن مؤسس�ات التخزي�ن
االس�راتيجي لل�دول الصناعي�ة،
بانته�از فرص�ة الس�عر املتدن�ي
للنفط مللء مخازنها.
ويتوق�ع طبع�ا ً ه�ذه املعطي�ات
زي�ادة الضغوط املالي�ة عىل بعض
ال�دول املنتج�ة ذات االقتص�ادات
املتضعضعة أو التي تحت الحصار،
مثل إيران وفنزويال وليبيا والعراق
ونيجرييا .وس�تواجه ه�ذه الدول
صعوب�ات جمة يف ترتي�ب وضعها
االقتصادي الداخي ،إذ إن معظمها
كان ق�د تبن�ى موازن�ة س�نوية
معتمدة سعرا ً للنفط الخام يراوح
م�ا ب�ني  60 - 50دوالرا ً لربمي�ل
النفط.
كم�ا س�تواجه رشكات النف�ط
العاملية تحدي�ات اقتصادية حادة،
تتمث�ل يف تقلي�ص موازناته�ا
لالستكش�اف وتطوير الحقول ،أو
الحف�ر يف املياه البحري�ة العميقة
الباهظ�ة التكالي�ف .وكم�ا يف
أزمات االنهيار الس�عرية السابقة،
س�تقلص ال�رشكات م�ن كادرها
العم�ايل والفني ،ما س�يؤثر س�لبا ً
عىل عملياتها.
و ُيتوقع يف ظ�ل املعطيات أعاله أن
تس�تعيد منظمة أوب�ك وحلفاؤها
من الدول املنتجة غ�ري األعضاء يف

املنظمة «أوبك بل�س» اجتماعاتها
قبل نهاية هذا العام« ،من الس�ابق
ألوانه التكلم ع�ن موعد محدد منذ
اآلن ،لك�ن م�ن املمكن ع�ىل ضوء
الوض�ع املل�ح وامل�ردي للصناعة
االجتم�اع يف نهاي�ة فص�ل الصيف
أو أوائ�ل فص�ل الخري�ف املقبل».
وس�يكون ع�ىل أولوي�ة ج�دول
األعم�ال إيج�اد حل�ول لتحدي�ني
أساس�يني؛ االتف�اق ثاني�ة ع�ىل
تخفي�ض جدي�د لإلنت�اج وإع�ادة
االستقرار واملصداقية إىل األسواق.
واملنش�ود هو ت�راوح األس�عار ما
ب�ني  60 - 40دوالرا ً للربميل .فهذا
املعدل الس�عري يناسب ثمن كلفة
إنت�اج النفط الصخ�ري األمريكي،
م�ع انخف�اض يف مع�دل اإلنت�اج
نح�و مليون برميل يومي�اً .كما أن
هذا املعدل الس�عري ،ولو كان أقل
مما تبنته معظ�م الدول املنتجة يف
موازاته�ا الس�نوية لس�عر النفط
لعام  ،2020فإن�ه قريب منه .كما
أن�ه يف نهاي�ة املط�اف ،ل�ن تكون
ً
سهلة زيادة األسعار إىل مستويات
معتدل�ة ثاني�ة ،بعد االنهي�ار الذي
أصابته بها كورونا .فالتحدي املقبل
هو التعام�ل مع انخفاض تقريبي
يف الطلب بمعدل نحو  3 - 2مليون
برميل يومي�اً ،بدالً من توقع زيادة
 1.2مليون برميل يوميا ً يف الطلب،

كما كان األمر قبل كورونا.
وافرضت بعض الدول يف مجموعة
«أوب�ك بلس» (عددها  22دولة) أن
إنت�اج النفط الصخري س�يتدهور
م�ع تده�ور أس�عار النف�ط .لكن
هذه األط�راف أغفلت أن معطيات
صناعة النفط الصخري األمريكية
قوية ،وليس من السهل محاربتها.
فتقني�ة التكس�ري الهيدروليك�ي
للصخور قد ثبت نجاحها يف أمريكا
الشمالية ،واالحتياطات عمالقة يف
الواليات املتح�دة .كما أن الصناعة
ت�ردف اآلن باألم�وال الضخم�ة
لل�رشكات النفطي�ة العمالق�ة
الت�ي اش�رت كثريا ً م�ن الرشكات
االس�تثمارية الصغرية التي بادرت
بتأسيس صناعة النفط الصخري.
ومن ث�م ،فإن نج�اح التكنولوجيا
وتواف�ر الحق�ول العمالق�ة
والرأسمال الضخم لرشكات النفط
الكربى ،ه�ذه العوامل جمعاء ،قد
أدت إىل تأسيس صناعة جديدة من
الصعب تحجيمها ،خاصة أن أثمان
املعدات التقنية تنخفض مع مرور
الزمن .وتش�ري املعلومات املتوفرة
أن تكاليف إنت�اج النفط الصخري
األمريك�ي م�ن بع�ض الحق�ول
العمالق�ة تراوح ما ب�ني 50 - 40
دوالرا ً للربميل.

نقال عن «الشرق األوسط»

اإلنرتنت منقذتنا

هيثم الزبيدي
كاتب من العراق مقيم يف لندن

ل�كل منا حكاي�ة يحكيه�ا يف ه�ذا الوقت
العصي�ب .كن�ا نتبادله�ا مث�ل «س�والف
العجاي�ز» أي�ام زمان .الي�وم ننرشها عىل
فيسبوك ونقول :شكرا لإلنرنت املنقذة.
ما عاد بوس�عنا أن نتخي�ل العالم من دون
إنرن�ت .ه�ذا مؤك�د .م�ا الذي لم تمس�ه
اإلنرن�ت يف حياتن�ا؟ من الصع�ب العثور
ع�ىل منحى أو نش�اط أو يشء ب�ال عالقة
بالش�بكة .قطاع�ات قديمة ت�م تحويرها
لتتأقلم مع عالم متصل ،وقطاعات جديدة
ن�رى والدته�ا بش�كل يوم�ي من�ذ مطلع
التس�عينات إىل اليوم .ل�ن نضيف جديدا يف
هذا.
لك�ن اإلنرنت اليوم ص�ارت ببعد آخر مع
وصول كورونا.
ال أس�تطيع أن أح�ي األبع�اد اإلضافي�ة
لإلنرن�ت ه�ذه األي�ام .أنا ع�ىل مكتبي يف
بيت�ي وال أتج�ول يف دائ�رة واس�عة ،لكني

أس�تطيع أن أرصد الكثري مم�ا أقرأه هنا
وهن�اك .أس�تطيع أيض�ا أن أتح�دث عن
تجربة شخصية يف العمل.
صحيف�ة “الع�رب” ب�ني أيديك�م بعد أن
أنتجت تحريرا وتنفيذا وأونالين بال مركزية
استثنائية .خالل أقل من  24ساعة ،تمكنا
من نق�ل العمل م�ن مكتب يجم�ع أغلب
أفراد الطاق�م التحريري إىل عمل يتم “من
بيوته�م” بعد أن تم ف�رض الحجر الذاتي
أوال ،ثم ب�دأت اإلجراءات الحكومية بإلزام
العامل�ني بالبق�اء يف منازله�م .اإلنرن�ت
كان�ت دائم�ا حيوي�ة وأساس�ية يف عمل
الصحيف�ة .لك�ن م�ن دونها الي�وم ،كان
االنقطاع ه�و البديل .هنا ينبغي اإلش�ادة
بمرون�ة فري�ق العم�ل ال�ذي أدرك أهمية
الرسعة يف أن نتحول إىل المركزية األداء .لم
تتأخر الصحيفة عن الصدور ثانية واحدة.
شكرا أيها الزمالء.
م�ن دون اإلنرنت كان الناس سيعيش�ون
مختنق�ني يف بيوتهم .أغلبن�ا يعترب البقاء
يف البيت أرسا غ�ري مقبول .األطفال لديهم
طاق�ة كبرية يج�ب أن تب�دد .الخروج من
البي�ت للرويح مهمّ .التواصل مع اآلخرين
مهمّ .يف زمن كورون�ا كل هذا ممنوع .فال
خي�ار ل�ك إال أن تقبل البدي�ل اإللكروني.
وهو بديل ليس س�يئا وقد دربتنا وس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي وتصف�ح املواق�ع
والهواتف الذكية عليه ،وها هو االستثمار
الذات�ي يف كل هذا يعط�ي نتيجة .اإلنرنت
ه�ي ملح الصرب ع�ىل العزلة .اإلنرنت هي

زاد الرفيه الذي رصن�ا معتادين عليه من
يوتيوب ونتفليك�س وأمازون .هي مصدر
املعلوم�ات عن حال الوباء الذي يحارصنا،
وه�ي أداة الحكوم�ات لتبلغنا بم�ا نفعل
لنتج�اوز ه�ذه املحنة الصحي�ة والعملية
والنفس�ية .ه�ي مص�در األكاذي�ب أيضا
ومصدر الطرف والسخرية.
يف ش�وارع لن�دن ت�رى س�يارات توصي�ل
البضائ�ع األساس�ية تتح�رك .بريطاني�ا
بالطبع بلد متط�ور ،وقد تأقلم الناس مع
رشاء الكث�ري م�ن احتياجاته�م أونالي�ن.
اآلن ه�ذا هو الخي�ار الوحيد لكبار الس�ن

وامل�رىض ،وه�و الخي�ار األنس�ب إىل م�ن
يعدون أقل تعرضا للخطر بس�بب انتشار
الفاي�روس .يف ال�دول األق�ل تط�ورا كان
الناس سيرددون يف إجراء مكاملات لطلب
يشء هاتفي�ا ،لتثاق�ل أو لتوفري مصاريف
الهات�ف .اآلن يفعل�ون ألن اإلنرن�ت توفر
ّ
وتصفحا للبضائع.
مكاملات مجانية
أن�ا واثق م�ن أن لكل منا حكاي�ة يحكيها
يف ه�ذا الوقت العصيب .كن�ا نتبادلها مثل
“س�والف العجاي�ز” أي�ام زم�ان .الي�وم
ننرشه�ا ع�ىل فيس�بوك ونق�ول :ش�كرا
لإلنرنت املنقذة.
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حنو مستقبل افضل...هلم

تدبري منزلي

نصائح للنجاح يف العمل من منزلك  ..اهمها وضع خطة واحملاسبة
يب�دو العمل يف املن�زل رائجا هذه األي�ام ،بعد أن
انت�رش فاي�روس كورون�ا يف جمي�ع دول العالم
وب�ات االم�ر يحت�اج اىل اخ�ذ الحيط�ه والح�ذر
ولك�ن مع مرور الوقت ال يب�دو العمل من منزلك
“ورديا” كما توقعت له ،فكما تواجهك مشكالت
داخل العمل يف الرشكات أو املؤسس�ات ،يواجهك
التح�دي عندم�ا تعمل وأن�ت جالس ع�ىل أريكة
غرفة الجلوس.
ل�م تعد تنتظر أن يخربك مديرك يف العمل بما عليك
فعل�ه ،فأنت اآلن قادر ع�ىل إدارة وقتك بالطريقة
التي تراها مناس�بة ،وتفعل ما تراه مفيد لعملك،
ورغم ما يحمله ذلك من إيجابيات مختلفة ،ولكنه
أيضا يعتمد عىل بعض األمور املتعلقة بقدرتك عىل
إدارة الوقت والعمل دون رقيب ،والتحدي لتحويل
بيئة املنزل إىل بيئة مناسبة للعمل.
إذا قررت أن تخوض تجربة العمل هذه فعليك إتباع
النصائح التالية حت�ى تتمكن من النجاح وتقديم
إنتاجية عالية ،وتبني عملك بالطريقة التي تحقق
له امليض خط�وات لألمام وتحقي�ق األهداف التي
وضعتها له:
1وضع خطة ملهام كل يومم�ن غ�ري املنطق�ي ،أن تب�دأ عملك كرائ�د أعمال
بش�كل عش�وائي ودون خطة واضح�ة ومنظمة
تعمل من خاللها عىل تحقيق أهدافك بعيدة املدى،
واألهداف األخرى املتعلقة باملهام اليومية .وأفضل
طريق�ة هي البدء بوضع خطة لعام قادم ،وتعمل

املطبخ

عىل تحديثه�ا بطريق�ة دورية ،وتتاب�ع تنفيذها
عىل مدار كل أس�بوع أو ش�هر .ويمكنك استخدام
أكث�ر من وس�يلة ملتابعة تنفيذ خطت�ك ووضعها
بإحكام مث�ل بعض التطبيقات أو الربامج ،واملهم
أن تس�اعدك هذه الخطة عىل السري بمرشوعك يف
طريق مستقر يعمل عىل تحقيق األهداف بطريقة
أرسع.
2-تخصي�صالوق�تللعم�ل

إتم�ام العم�ل داخ�ل املن�زل يجعلك تخل�ط بينه
واألنش�طة األخ�رى التي تقوم به�ا يف منزلك ،من
مش�اهدة التلفزي�ون أو متابع�ة حس�اباتك عىل
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ،فتجد نفس�ك إما
تعمل ط�وال اليوم أو تنىس العم�ل وتنرصف عنه
وااللتهاء يف أش�ياء أخ�رى ،لذلك يج�ب أن تعامل
نفسك بجدية وتحرص عىل تنظيم وقتك بحرص،
عىل أن تكون س�اعة العمل ه�ي للعمل فعال ،وأن

صينية القرنبيط
والبطاطس بالفرن

املقادير
 القرنبيط  :رأس (مقطع زهرات  /متوسط الحجم) البطاطس  4 :حبات (مقرشة ومفرومة رشائح) الثوم  5 :فصوص (مهروس) زيت الزيتون  4 :مالعق كبرية ملح  :نصف ملعقة صغرية فلفل أسود  :ربع ملعقة صغريةطريقة التحضري

 سخني الفرن عىل حرارة  450درجة.اخلطي القرنبيط مع البطاطس والثوم وزيتالزيتون وامللح والفلفل يف وعاء جيدا ً حتى تتجانس
املكونات.
بطني صينية الفرن بورق الزبدة وضعي القرنبيطوالبطاطس املتبلة فيها.
 أدخي الصينية للفرن ملدة  30دقيقة حتى تنضجالخضار وقدميها ساخنة

سلوكيات

 7نصائح مهمه ملساعدة ابنك الصيب على حتقيق النجاح الدراسي
يُالح�ظ أن املراكز األوىل يف التفوق
ً
غالب�ا ما تك�ون للفتيات
الدرايس
اللواتي يتمي�زن بقدرة عالية عىل
الركي�ز ،واس�تقبال املعلوم�ات
الدراس�ية ،واالس�تذكار لوق�ت
أطول ،لكن هن�اك فتيان يتفوّقون
أيض�اً ،وهذا يعن�ي أن هناك بعض
العوام�ل الت�ي يمك�ن توفريه�ا
للصبي حتى تس�اعده عىل تحقيق
النجاح الدرايس.
إذا كن�تِ أمّ �ا ً لصب�ي ،فالنصائ�ح
التالي�ة يمكن أن تس�اعد ابنك عىل
تحقيق النجاح والتفوّق الدرايس..
 أنش�ئي روتين�ا ً للواجب�اتاملدرسية
ّ
س�ناً،
بالنس�بة إىل األوالد األصغ�ر
أنش�ئي ج�دول روت�ني للواجب�ات
املدرس�ية ،يش�مل تنظيم�ا ً للمواد
الدراسية ،ويستطيع الطفل إدخال
عالمة أمام كل مادة دراسية يؤدي
فروضها اليومية.
هك�ذا ينش�أ طفل�ك وه�و معتاد
عىل نظام أداء واجباته املدرس�ية،
ويس�تطيع إدارة وقته ومجهوده،
وتقس�يمها بحكمة حتى ال يهمل
إحدى املواد.
 أطعميه جيدا ًالس�كريات تمن�ح طفل�ك دفع�ة
عالي�ة من الطاقة ،ولكنها رسعان

تأخذ اسراحة ل�  15دقيقة بني الساعة واألخرى،
مع التأك�د من أن تكون س�اعات العم�ل محددة
وال تأخ�ذ من وقتك كله ،فال تجد وقت للخروج أو
غريه من األنشطة األخرى.
3امنح نفسك إجازةأن تعم�ل من املن�زل ال يعني االنغماس يف العمل
 24س�اعة طوال أيام األسبوع ،ولكن مع وضعك
لخط�ة جيدة تناس�ب احتياجات امل�رشوع الذي
تعمل عليه ،س�تجد هناك أيام ال تحتاج إىل العمل
فيه�ا ،وخالل ه�ذه األوقات امنح نفس�ك إجازة
لتستمتع ،وتعود بعدها لتكمل العمل .
4املحاسبةال تتعام�ل مع نفس�ك وكأن األمر بي�دك ،يجب أن
يك�ون لديك نظ�ام واس�راتيجية تتعامل بها مع
امله�ام التي تكلفها لنفس�ك ،وأن تضع لها ميعاد
للتس�ليم واالنتهاء منها ،عىل أن تصبح املس�اءلة
واملحاس�بة اس�راتيجية تش�ملك كرائ�د أعمال،
وتنتهجها مع كل تفصيلة صغرية خاصة بالعمل،
ويف تعامل�ك م�ع رشكاء آخري�ن ،حت�ى تش�عر
باملس�ئولية والجدي�ة تجاه ما تقدم�ه ملرشوعك.
كث�ريون اس�تطاعوا أن يب�دأول مرشوعاتهم من
منازلهم الش�خصية ،لكن االستمرار تطلب جهدا
آخ�ر يتعل�ق بالق�درة ع�ىل التخطي�ط والتعامل
م�ع األمور الصعب�ة والتفكري الدائ�م يف التطوير،
فاأله�م من خطوة البدء باملرشوع هو القدرة عىل
االستمرارية والنجاح.

م�ا تتبدد وترك طفلك خامالً ،لهذا
احريص عىل تقديم وجبات صحية
لطفلك ،أوالً يج�ب أن يلتزم طفلك
بوجبة إفطار جيدة ،وأن تركزي يف
وجباته عىل الربوتينات التي تمنحه
طاقة ت�دوم لوقت طوي�ل ،وأيضا ً
الخ�رضوات والفواك�ه الطازج�ة
الت�ي تم�د جس�ده بالفيتامين�ات
والعن�ارص الغذائي�ة الت�ي يحتاج
إليها لنمو سليم ،وعقل نشيط.
شجّ عيه عىل الحركةبع�د ي�وم طوي�ل يف املدرس�ة ،من
الصع�ب أن يعود طفل�ك إىل املنزل
من أج�ل أداء الواجبات املدرس�ية
مبارشة ،وإنم�ا يفيده قضاء وقت
يتح�رّك فيه خارج املنزل ،فس�وف
يعي�د إلي�ه تركيزه ،ويجعل�ه أكثر
ً
حماسة الستذكار دروسه.
 تقسيم الواجبات املدرسيةإن أداء الواجب�ات املدرس�ية م�رة
واحدة يكون بمثاب�ة حفل تعذيب
لطفلك ،كما يفقده الركيز رسيعاً،
ويجعل�ه مرهق�ا ً ويش�عره بامللل،
له�ذا ّ
قس�مي الواجبات املدرس�ية
عىل أوق�ات متفرّقة ،بحيث يقيض
طفل�ك وقت�ا ً قص�ريا ً يف كل م�رة،
وبني كل فرة وأخرى يمكنه اللعب
قليالً ،أو تناول وجبة خفيفة ،هذا
يزيد مستوى تحصيله الدرايس.

 كلّفيه بأعمال ملساعدتكقد تكتفي بعض األمهات بمجهود
األطف�ال يف الدراس�ة ،فتقلّص�ن
األعم�ال املنزلي�ة الت�ي يُكلَّف بها
األطفال ،لكن املس�اعدة يف األعمال
ُش�عر الطفل باملسؤولية،
املنزلية ي ِ
التي تنتقل إىل واجباته الدراس�ية،
ً
حماس�ة إلنج�از
فيصب�ح أكث�ر
واجباته.
 الحد من التكنولوجياالح�د م�ن اس�تخدام التكنولوجيا
يس�هم يف توف�ري وق�ت لطفل�ك،
يس�تغلّه يف الرفي�ه ع�ن نفس�ه
واس�تعادة طاقت�ه الس�تذكار
دروس�ه ،كما يزيد تركي�ز الطفل،
ويش�جّ عه ع�ىل الحرك�ة ،وبالتايل

ّ
يتحسن مستواه الدرايس.
 تابعي طفلكليس من املفرض أن يعتمد طفلك
علي�كِ يف أداء واجباته املدرس�ية أو
اس�تذكار دروس�ه ،ولكن يف نفس
الوق�ت ال تنس�حبي تمام�اً ،يجب
أن تتابعي مس�ار طفل�ك الدرايس،
وتتواص�ي مع املعلم�ني ،وتتابعي
مستواه الدرايس باستمرار ملالحظة
أي قص�ور أو عث�رات ،والتعام�ل
معها برسعة.
املتابع�ة تس�اعدك ع�ىل معرف�ة
مس�توى طفل�ك ال�درايس ،وأيضا ً
تع� ّزز ثق�ة الطفل بنفس�ه ،حيث
يش�عر باهتمام�ك ب�ه ،وتقدي�رك
ألحد أهم مهامه اليومية.

كل يوم معلومة

مبن يفتك كورونا أكثر ..الرجال أم النساء ؟
تكش�ف اإلحصائيات القادمة من الصني أن نس�بة اإلصابات بفريوس
كورونا املس�تجد بني النساء والرجال متقاربة ،لكن نسبة الوفيات بني
الرجال نتيجة اإلصابة بالفريوس بني الرجال أكرب منها عند النساء.
وم�ن بني  44ألف حالة إصابة ،بلغت الوفي�ات بني الرجال  635حالة،
فيما توفيت  370امرأة .
نتيجة مشابهة ظهرت خالل اإلصابات بفريوس سارس يف هونغ كونغ
عام  ،2003حيث تويف رجال أكثر من النساء نتيجة اإلصابة بالفريوس
املنتمي أيضا إىل أرسة كورونا.
ما السبب؟
حت�ى األم�راض املعدية األخ�رى مثل اإلنفلون�زا تصيب الرج�ال أكثر
وبش�كل أقوى من النساء ،ويعتقد العلماء أن نظام املناعة عند النساء
أق�وى من نظريه عن الرجال ،فالهرمون األنثوي “اس�روجني” يحفز
نظام املناعة ،بينما يعمل الهرمون الذكري “تستوس�رون” عىل كبح
نظام املناعة.
“ولهذا يكون رد فعل نظام املناعة عند النساء أرسع منه عند الرجال”،
كم�ا يوض�ح الباحث مارك�وس التفيلد م�ن معهد هاينري�ش بيته يف
هامب�ورغ ،ويضيف“ :هذه الظاهرة تتض�ح أكثر يف الفرة بني ما بعد

املراهقة وسن اليأس”.
نرش معهد روبرت كوخ األملاني دراس�ة يف عام  ،2014أظهرت اختالفا ً
واضحا ً يف احتمالية اإلصابة باألمراض بني الرجال والنس�اء ،إذ أن عدد
الرج�ال املصابني بأمراض الرئة والرسط�ان بني الرجال يف الصني أكرب
من عدد النس�اء ،وذلك ألن نس�بة املدخنني بني الرجال يف الصني بلغت
 52.1باملائة ،بينما بلغت نسبة املدخنات  2.7باملائة.

لكل شي يف املنزل تاريخ صالحية
جيب معرفته

نس�تخدم بع�ض املنتج�ات دون
أن يفك�ر الكث�ري ّ
من�ا أن له�ا فرة
صالحية محددة ،مثل فرشاة الشعر
والنظارات الشميسة وغريها.
وحت�ى تحافظ ع�ىل صحتك ،يجب
أن تع�رف املنتج�ات الت�ي لها مدة
صالحية معين�ة ،وتواري�خ انتهاء
صالحيتها ،وهي كالتايل:
 التوابلمن األطعمة التي لها مدة صالحية
معينة ،س�نتني فق�ط ،ومن الخطأ
اس�تخدامها يف طه�ي الطع�ام بعد
انته�اء صالحيتها ،حيث إنها تفقد
وخصائصه�ا ونكهاتها ،وبالتايل ال
تصلح للتناول.
 األحذية الرياضيةيعتق�د البعض أن الح�ذاء الريايض
صالح لالس�تخدام طاملا لم يتمزق،
ولك�ن يف الحقيق�ة أن�ه بع�د نحو
 250مي�ل من الجري تف�ق فعالية
بطانتها من الداخل ،وبالتايل يسبب
املزيد من الضغط عىل املفاصل.
ويج�ب تغيريه�ا بع�د  6أش�هر
م�ن االس�تخدام املنتظ�م ،ألن
كث�رة اس�تخدامها ي�ؤدي إىل عدم
امتصاص الصدمات مما قد يسبب
آالم القدم.
 باكيت الشايال يفضل اس�تخدم أكياس الش�اي
لف�رات طويل�ة حت�ى إذا كان�ت
محكمة اإلغالق ،ألن أوراق الش�اي
بع�د انته�اء صالحيته�ا تصب�ح
متعفن�ة ،م�ا قد يس�بب مش�اكل
كثرية للمعدة عند تناوله.
 النظارات الشمسيةتكم�ن أهمية النظارات الشمس�ية

يف الحف�اظ عىل أعيننا من األش�عة
ف�وق البنفس�جية الض�ارة ،لذل�ك
بعد انتهاء م�دة صالحيتها تخرق
األش�عة البنفس�جية بق�وة ه�ذه
العدس�ات وتؤث�ر يف الع�ني تأث�ريا
س�لبيا؛ لذا ينص�ح بتغ�ري النظارة
الشمسية كل سنتني تجنبا لإلصابة
بتلف الشبكية.
 معجون األس�نان والفرشاةيجبتغيري فرش�اة األس�نان باس�تمرار
كل  3أش�هر حتى ال تصبح محملة
بالبكري�ا والع�دوي ،ومعج�ون
األس�نان أيضا له صالحي�ة ال تزيد
عىل س�نة بعد اس�تخدامه ،حتى ال
يتغ�ري لون�ه وقوام�ه ،وبالت�ايل لن
تحصل عىل فوائده لألس�نان إذا تم
استخدامه أكثر من سنة.
 فرشاة الشعرتمتلك فرشاة الش�عر صالحية ملدة
عام واح�د ،وال ب�د أن تحرص عىل
تنظيفها مرة بعد كل استخدام.
ويفض�ل بع�د انته�اء صالحيته�ا
تغيريه�ا ألنه�ا يمكن أن ت�ؤدي إىل
تلف الشعر وظهور القرشة.
 حمالة الصدرتفق�د حمالة الص�در فعاليتها بعد
س�نتني ،فبع�د انته�اء صالحيته�ا
يب�دأ النس�يج يف الت�آكل وال تصلح
لالس�تخدام م�رة ثاني�ة ،فتجع�ل
املالبس تبدو بمظهر سيئ.
 إسفنجة املطبخلإلسفنج تاريخ صالحية أسبوعني
فقط ،نظرا ألنه�ا تكاثر الفطريات
والعف�ن عليه�ا يس�بب انتش�ار
البكري�ا لألطب�اق املس�تخدمة يف
الطهي.

دراسات حديثة

كورونا اليهدد كبار السن فقط بل البدناء أيضا
كش�فت مراجعة حديث�ة أجرتها
دائرة الصحة الوطنية يف بريطانيا،
أن م�ا يق�رب م�ن ثلث�ي م�رىض
فريوس “كورونا” املستجد يعانون
من السمنة ،وأن نحو  %40منهم
تحت سن الستني.
وأظه�رت الدراس�ات الطبي�ة
بش�كل عام ،أن األش�خاص الذين
يعان�ون م�ن الس�منة ،ه�م أكثر
عرض�ة للمعاناة م�ن مضاعفات
خطرية أو يموت�ون من أي عدوى
كاألنفلونزا.
ويوضح األطباء أن الجهاز املناعي
للبدن�اء يتأث�ر باس�تمرار أثن�اء
محاولته حماي�ة وإصالح الرضر
الذي يس�ببه االلته�اب للخاليا ،ما
يجع�ل نظامه�م الدفاعي ضعيف
أمام أي عدوى جديدة قد يتعرضون
لها ،مثل مرض (كوفيد.)-19
أيضا ما يتس�بب يف ضعف الجهاز

املناعي ألصح�اب األوزان الثقيلة،
ه�و ميله�م التب�اع نظ�ام غذائي
يحت�وي ع�ىل نس�بة ضئيل�ة جدا
من األلي�اف ومضادات األكس�دة
مثل الفواك�ه والخرضاوات ،وهي
الت�ي تحاف�ظ عىل صح�ة الجهاز

املناعي.ويس�اهم الوزن الزائد من
صعوبة توس�يع الحجاب الحاجز
والرئتني واستنش�اق األكس�جني،
وه�و م�ا يح�رم أعضاء الجس�م
من األكس�جني ،األم�ر الذي يفرس
مل�اذا تتده�ور رئة البدناء بش�كل

أرسع عندم�ا يصاب�ون بف�ريوس
“كورون�ا” املس�تجد مقارن�ة
بالشخص السليم.
ويقت�ل مرض (كوفي�د )-19الذي
أصاب أكثر من  300ألف ش�خص
م�ن جمي�ع أنح�اء العال�م ،ع�ن
طريق االنتش�ار العميق يف الرئتني
والتس�بب يف مضاعف�ات ،مث�ل
االلتهاب الرئوي.
ويعاني معظم املرىض الذين لديهم
مؤرش كتلة جسم يزيد عن  40من
مش�اكل يف التنف�س ،ت�راوح بني
ضي�ق التنف�س البس�يط إىل حالة
يحتمل أن تهدد الحياة تعرف باسم
متالزمة نقص الوزن بالسمنة.
كذل�ك هن�اك العديد م�ن العوامل
األخ�رى التي قد تزي�د من احتمال
تأث�ر الش�خص البدي�ن بفريوس
“كورونا” التاجي ،ومنها انقطاعه
عن ممارسة الرياضة.

نصائح طبية

افضل الطرق للوقاية من فريوس كورونا خالل فرتة احلمل
ح�ذرت منظمة الصح�ة العاملية م�ن خطورة
اإلصاب�ة بف�ريوس كورون�ا املس�تجد (كوفي�د
 )19عىل كبار الس�ن ،واألش�خاص ذوي املناعة
الضعيفة ،وبما أن الحمل يضعف مناعة الجسم،
أن�تِ بحاج�ة إىل الحرص الش�ديد ع�ىل صحتك
خ�الل ف�رة الحم�ل يف ه�ذه املرحلة الش�ديدة
الخط�ورة الت�ي يمر بها العالم ب�أرسه ،خاصة
بع�د والدة طف�ل يف بريطانيا مص�اب بفريوس
كورون�ا ،فأن�تِ بحاج�ة إىل تطبي�ق إج�راءات
الوقاية بحذافريها للحفاظ عىل صحتك وصحة
طفل�ك .ويف ما يي ،طرق تس�اعدكِ عىل حماية
نفس�ك من اإلصابة بفريوس كورونا املس�تجد
(كوفيد  )19أثناء فرة الحمل..
ّ
تجنبي تمام�ا ً األماكن املزدحم�ة ،فال داعي
للمش�اركة يف الحفالت أو التجمّعات العائلية،
أو رك�وب مواص�الت عام�ة ،وعموم�ا ً حاويل
البقاء يف املنزل قدر املستطاع.
 ابتع�دي ع�ن األماك�ن الت�ي فيه�ا تدخ�ني،فالتدخ�ني ،حتى الس�لبي ،يزيد ف�رص ّ
تمكن
الفريوس من الجسم.
 عن�د الخروج من املنزل ،ارت�دي قناعا ً طبياً،وابتعدي ملسافة مر عن الجميع.
 اغسي يديكِ باس�تمرار باملاء والصابون ملدة 20ثانية قبل مالمسة وجهك أو عينيكِ .
 احذري ملس األس�طح خارج املنزل ،أما داخلاملن�زل ،فاحريص عىل تطهري جميع األس�طح
بانتظام.
 ّتجنب�ي تن�اول الطع�ام املعد خ�ارج املنزل،

حت�ى إن كان عرب توصيل�ه إىل منزلك ،األفضل
أن تع ّدي وجباتك بنفسك بعد التأكد من تطهري
األدوات وتعقيم يديكِ .
 يمكن�ك اللجوء إىل غرغ�رة الفم واألنف باملاءاملمزوج بامللح ولو مرة يوميا ً.
 ط ّه�ري جميع األدوات الت�ي تصل إليها يداكِيومياً ،حتى هاتفك.
 اح�ريص ع�ىل تن�اول كمي�ة كافي�ة م�ناملي�اه يومياً ،وال تس�محي لنفس�ك بالش�عور
بالعطش.

 تناويل الطع�ام الصحي ،حيث إنه يعمل عىلتقوية الجهاز املناعي الخاص بكِ .
 اح�ريص عىل تن�اول الفواك�ه والخرضواتالتي تحتوي عىل نس�بة عالية م�ن فيتامني C
ّ
ويفضل  3مرات يف اليوم.
يومياً،
 إذا ش�عرتِ بأعراض تش�به أع�راض اإلصابةبفريوس كورون�ا ،مثل ارتفاع درج�ة الحرارة،
صعوب�ة التنف�س ،الس�عال ،الرش�ح ،وآالم يف
الجس�م ،فال ترددي يف طلب املس�اعدة الطبية
عىل الفور.
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غزل عراقي

الحمل

مو كل اليحب آيعيش فرحان
اكو واحد يحب بس هو يائس
واكو ملن يحب آيصارع املوت
ميهمه يصارع ألف فارس
ينشدونه آعله قيس وليى كل يوم
أشو محد ذكر بالعش��گ عابس
---اذا امدح غصن گدآمهه اتغآر
رقيقه و طفوليه ل� حد اإلدمآن
ترآقب شفتي منني ارشب املآي
تجي ترشب ورآي ب� نفس ال� إمچآن

مهني�اً :تنطل�ق ه�ذا الي�وم ويف جعبت�ك م�رشوع مهني
متطور ج�دا ً تعرضه عى أرباب العم�ل بغية الحصول عى
املوافقة للرشوع فيه
عاطفياً :تدرك جيدا ً أن أسس العالقة الرصيحة واملتينة هي الثقة،
فإذا كنت تريد أال تتزعزع فكن عى قدر الثقة
صحياً :أنت تكره املستشفيات والدخول إليها ،لذا انتبه لصحتك قدر
اإلمكان لئال تضطر إىل دخول املستشفى

الثور

ّ
وتتمكن من فرض
مهنياً :تعرف صداقات جديدة اليوم
سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد ال يوافق عليها الجميع
عاطفي�اً :الج ّو العام يتح ّدث عن عش�ق وتعلّق وكالم كثري
ودعوات مرتاكمة وسحر تمارس�ه أينما حللت وتكون حديث
الجميع
صحياً :الش�عور بالخيبة أحيانا ً يولد حالة اكتئاب ورغبة يف االنزواء
واضطرابا ً نفسيا ً

من الفيسبوك

الجوزاء

َّ
فتح�ل بالصر
مهني�اً :تواج�ه معارض�ني لخطط�ك،
لتتوضح الصورة أكثر ،وحاول إقناعهم بوجهة نظرك
عاطفي�اً :تبح�ث ع�ن جدي�د يف الح�ب لتخرج م�ن املأزق
العاطف�ي الذي تم ّر به ،انتبه إىل طريقة حديثك مع الحبيب وال
تجرحه
صحي�اً :رياضة امليش رضورية كلما س�نحت الظروف يف الش�تاء،
ونتائجها مضمونة ومهمة

السرطان

مهني�اً :تكون متفائالً جدا ً وتتحس�ن ظروفك عى نحو
واضح ،وتناس�بك املس�تجدات وتتعامل معه�ا بانفتاح
كبري وصدر رحب
عاطفياً :أطلق العنان لخصالك اإليجابية لتحافظ عى استقرار
العالقة واهتمام الحبيب أو مودته لك
صحي�اً :اندفاع�ك وحماس�تك يدفعان�ك إىل الطل�ب م�ن اآلخري�ن
مشاركتك يف ممارستك الرياضة اقتناعا ً منك أنها خري عالج

 - 1091س�قوط مدينة قرطبة األندلسية بيد
دولة املرابطني.
 - 1804وص�ول ال�وايل العثمان�ي الثال�ث
ملرص خورشيد باش�ا وذلك بعد جالء الحملة
الفرنسية عنها.
 - 1872زل�زال بقوة  7.8عى مقياس ريخرت
يف أوينز فايل يف كاليفورنيا.
 - 1931توقي�ع معاه�دة تعاون ب�ني العراق
واألردن.
 - 1945ق�وات الحلف�اء تحت�ل مدين�ة
فرانكفورت األملانية وذلك قبيل نهاية الحرب
العاملية الثانية.
 - 1952الفرنس�يون يعتقل�ون أعض�اء
الحكوم�ة التونس�ية وينفونه�م إىل جنوب�ي
تونس.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

مهني�اً :حاول البحث عن حليف أو ع�ن صديق ّ
ليلطف
األج�واء وليمأل بع�ض الف�راغ ،وج ّهز امللف�ات للدرس
الشامل
عاطفي�اً :ال تفرض ع�ى الرشيك رأيا ً وال تج�رح كرياءه وال
تضع�ه يف مواق�ف محرجة ،فهو يم� ّر بيوم عصيب بس�بب أحد
زمالئه يف العمل
صحياً :إذا أرهقت نفس�ك أكثر من الالزم س�تكون العواقب وخيمة
عليك ،انتبه

العذراء

مهنياً :يخفف هذا اليوم األعب�اء ،ويحمل إليك التفاؤل
مجدداً ،ويغمرك الفرح بسبب سماعك خرا ً يتعلق بأحد
الزمالء
عاطفي�اً :إذا أردت ال�زواج فهنيئ�ا ً ل�ك ،رشط اختي�ار الوقت
املناس�ب والرشيك املناس�ب ،ومعرفة ما يجب القي�ام به إلنجاح
العالقة مستقبليا ً
صحي�اً :ال تكثر من ال�رصاخ يف وجه من تقابله ،م�ا يرفع ضغطك
ويزيد من عصبيتك

الميزان
مهني�اً :النيّ�ات تجاهك ليس�ت س�ليمة ،فالحذر واجب
ويوفر عليك متاعب عديدة أنت بغنى عنها اليوم وال سيما
أن استحقاقات كثرية بانتظارك
عاطفياً :التنافس مع الرشيك ال يفيد أحدا ً منكما ،وقد يؤدي إىل
صدامات غري م ّ
ررة قد تصل إىل االفرتاق وربما إىل االنفصال
صحي�اً :أن�ت عنيد يف قراراتك عن وعي ،وال س�يما حني يتعلق األمر
بالوضع الصحي

العقرب
مهني�اً :يس�هل أمامك ه�ذا اليوم األعم�ال ويخفف من
األعب�اء ويطرد الش�كوك ويجعلك تثابر ع�ى ما تقوم به
حاليا ً
عاطفي�اً :تنجح يف تقوي�ة الروابط مع الرشي�كّ ،
إنه يوم ناجح
وغني بالحوافز والش�عور بالتف�اؤل الكبري واإلق�دام عى خطوات
جديدة.صحي�اً :تحرّك بعض اليشء ومارس نش�اطك املعهود ونظم
بعض الرحالت الرتفيهية

القوس

مهني�اً :يتحدث ه�ذا اليوم عن وضع يجب أن تحس�مه
لجهة اختيار املرشوع الذي تراه األفضل لك
عاطفياً :حذار االنجرار وراء األحاس�يس واألفكار الس�لبية
ّ
حتى لو شعرت بتح ّديات واس�تفزازات بغية اإليقاع بينك وبني
الرشيك
صحياً :معدتك الحساس�ة توج�ب عليك االنتب�اه إىل نوعية الطعام
والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكالت صحية

الجدي

مهني�اً :تتخلص من خيبة أمل بس�يطة واجهتك أخرياً،
وتس�توعب األمور بجدية أكر يف محيطك املهني وتكون
املرجع الصالح
عاطفياً :حاول القيام بخطوات جديدة تجاه الرشيك الستعادة
ثقته بك ،القرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك املستقبلية معه
صحي�اً :اإلهم�ال املتعمّ�د للوض�ع الصح�ي يرت�د س�لبا ً ويس�بب
مضاعفات خطرة يف بعض األحيان

الدلو

مهني�اً :املواجهة مع بعضهم بات�ت حتمية ،وخصوصا ً
أنك جاهز يف كل املجاالت ،لكن الترسّ ع يدفعك إىل ارتكاب
األخطاء
عاطفياً :ترتاح إذا ّ
عرت للرشيك عن حقيقة مش�اعرك ،وهذا
يس�اعدك أكثر ،تأكد من أي أمر قبل إطالق األحكام املس�بقة لئال
تظلمه
صحياً :حاول أن تس�تفيد من املناخ الجيّ�د ،فالطبيعة أفضل عالج
من ضغوط العمل

الحوت

مهنياً :ال تحاول أن تؤلب اآلخرين ضدك ،فهذا لن يكون
يف مصلحتك بل سيؤدي اىل خلق متاعب أنت بغنى عنها
عاطفياً :تواجه بعض املصاعب وفقدان الحيوية والنشاط،
العصبية الزائدة ال تنفع يف معالجة املشكالت مع الرشيك ،فهي
تولّد العناد
صحي�اً :أن�ت بحاجة دائم�ة إىل املراقب�ة الذاتية ومعالج�ة إيجابية
لحالة عدم استقرارك الصحي.

F

 - 1953العال�م األمريك�ي يون�اس س�ولك
ً
مصال ضد شلل األطفال.
يكتشف
 - 1954اإلع�الن ع�ن ح�ل مجل�س الث�ورة
العسكري يف مرص ،لكن تم الرجوع عن ذلك.
 - 1979التوقيع عى معاهدة السالم املرصية
اإلرسائيلية يف واش�نطن العاصمة وذلك تحت
إرشاف الواليات املتحدة.
 - 1993املتأس�لمون يف الجزائ�ر يغتال�ون
الكاتب والشاعر الطاهر جعوت.
 - 1994الكوي�ت تمن�ع املنقبات م�ن قيادة
السيارات.
 - 2007تعديل الدس�تور امل�رصي بتعديالت
ش�ملت حذف اإلشارات إىل النظام االشرتاكي
للدولة ،ووضع األس�اس الدس�توري لقانون
اإلرهاب.
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قصص جناح “والت ديزني” مؤثرة

اختبارات شخصية

اسرار املصري وهدية يرسلها احلظ
ليس من الس�هل كشف ارسار املصري .فهذا
يحت�اج اوالً اىل التخطي�ط ل�ه بش�كل جيد
ث�م اىل تنفيذ الخطط بطريق�ة ذكية وبدقة
م�ن اجل ع�دم ارت�كاب االخط�اء وتحقيق
االهداف ورس�م خط الحياة .لكن من املفيد
ايض�ا ً اللجوء اىل بعض االختبارات الس�هلة
الت�ي يمكن ان تس�اعد ع�ى معرفة بعض
خفاي�اه .ومنه�ا هذا االختب�ار الذي يقيض
باختيار واحدة من  4هدايا من اجل معرفة
ارسار املصري وهدية يقدمها الحظ وتساعد
عى تحقي�ق التقدم والنجاح والس�عادة يف
الحياة.
يف اختب�ار تحلي�ل الش�خصية ه�ذا يمك�ن
معرفة بع�ض ارسار املصري وم�ا يمكن ان
يخبئ�ه الق�در والحظ من هداي�ا من خالل
اختيار واحدة من العلب ال�.4
الهدية رقم 1
يدل اختيار هذه الهدية عى ان الحظ يمكن
ان يخبئ الكث�ري من املفاجآت واألمور التي
ط�ال انتظارها والتي اعتقد انها لن تتحقق
يوم�اً .لك�ن ال بد م�ن اجل ذلك م�ن التحيل
بالص�ر والحرص عى اخذ الق�رارات بدقة
وبع�د التفكري ملي�ا ً يف التفاصي�ل وونقاط
الق�وة ونقاط الضع�ف .كما يعن�ي اهمية
عدم تأجيل االستحقاقات واالعمال اىل وقت
آخر والح�رص عى تنفيذها بش�كل فوري
م�ن اجل الحصول عى النتائج الرسيعة ويف

وقتها املحدد .ويشري اىل القدرة عى تحقيق
النجاح من خالل تطوير القدرات عن طريق
التدرب والتعلم الذاتي من دون االستماع اىل
اآلراء السلبية واالفكار التي يمكن ان تسبب
الشعور باالحباط وتدفع اىل االستسالم.
الهدية رقم 2
تخبئ هذه الهدية ايضا ً بعض ارسار املصري
وه�ي تكش�ف رضورة النظ�ر اىل االم�ور
بطريقة ايجابية ورؤي�ة الوجه املرشق من
القضايا واملواقف وعدم التوقف مطوالً عند
الظ�روف الصعبة والنتائج الس�لبية .وهي
تشري ايضا ً اىل اهمية اثبات الهوية الخاصة
يف كل عم�ل يت�م القي�ام ب�ه او يف كل قرار
يت�م اخ�ذه .فمن امله�م استش�ارة اآلخرين
وخصوص�ا ً اذا كانوا م�ن اصحاب الخرات
يف مجاالتهم .لكن من االفضل الحفاظ عى
االس�تقاللية وعدم اظه�ار التبعي�ة التامة
يف املقاب�ل .وهك�ذا يمكن الش�عور بالرىض
والسعادة يف الكثري من االوقات.
الهدية رقم 3
يف اختبار تحليل الش�خصية هذا من املمكن
ان يتم اختيار الهدية الثالثة .وهذا يدل عى
رضورة عدم االستس�الم والتحيل بالقوة ايا ً
تك�ن الصعوبات التي تت�م مواجهتها يف اي
جانب م�ن جوانب الحياة .فمن املعروف ان
املش�اكل ال تأتي احيانا ً فرادى ،ولهذا يجب
اس�تخدام العق�ل ال العاطف�ة يف التعام�ل

معه�ا جميع�ا ً بأقل خس�ائر ممكن�ة .ويف
موازاة ذلك يجب عدم نسيان القلب ومنحه
املساحة الالزمة اذ ال يمكن العيش من دون
اظه�ار العواطف عى ان يتم ذلك يف االوقات
املناسبة.
الهدية رقم 4
يف حال ت�م اختيار هذه الهدية فهذا يش�ري
اىل التمت�ع بالجاذبي�ة الت�ي تجع�ل م�ن
الس�هل بناء الكثري م�ن العالق�ات املهنية
واالجتماعي�ة .كم�ا يكش�ف ه�ذا رضورة
اثب�ات الذات واظهار الثق�ة بالنفس وعدم
تغيي�ب االنج�ازات واال ف�إن اآلخري�ن لن
يعرتفوا به�ا بدورهم .كذلك ي�ؤرش هذا اىل
التمتع بالش�جاعة والح�رص عى الحفاظ
ع�ى االمل وع�ى النظرة الجي�دة اىل الكثري
م�ن جوان�ب الحي�اة وان كان بعضها غري
مرشق .ويعن�ي هذا الخي�ار ايضا ً رضورة
االس�تفادة من بعض الف�رص التي يمكن
ان تتوف�ر مرة واحدة خالل مدة طويلة من
اج�ل تحقيق االنتقال من مرحلة اىل مرحلة
اخرى افض�ل .وهو ابرز م�ا يمكن ان يدل
عليه اختبار الهدية رقم  4يف اختبار تحليل
الشخصية هذا.

قصة مثل

ال ناقة لي فيها وال مجل

هو مثل ُيقال عند َّ
التري من الظلم واإلس�اءة ،لكن ما هو رس هذا
املثل؟ وملاذا أصبح متداوالً بني الناس.
نزلت يوما ً امرأة تس�مى” البس�وس” بناقتها إىل جوار جساس بن
م�روة ،وكان من س�ادة قومه .وبعد عدة أيام من إقامة البس�وس
دخلت ناقتها يف إبل ُكليب بن وائل فرماها بسهم فقتلها.
وكليب بن وائل كان س�يد قومه يف الجاهلية وكان متجرا ً قاس�ياً،
ُ
يأمر فال يعىص .وملا علم جساس بما صنع ُكليب ثار جساس لقتل

سودوكـــو

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

ناقة امرأة نزلت يف حماه ،فرتبص ُ
لكليب وقتله ،فثارت الحرب بني
قوم ُكليب وقوم جساس.
وكان من قوم جس�اس رجل شجاع عاقل وماهر يف الحرب يسمى
الحارث بن عباد رفض مس�اعدة قوم�ه يف الحرب ،حيث لم يعجبه
أن ُيقتل ُكليب وهو سيد قومه يف ناقة ،فقال لن أشارك يف حرب (ال
ناقة يل فيها وال جمل) .فأصبح املثل ُيرضب يف براءة اإلنس�ان من
عي إىل عمل ال يجني من ورائه نفعاً.
تهمه ال شأن له بها ،أو ُد َّ

الصر ونجاح والت ديزني
برغ�م النجاح غري الع�ادي الذي وصل
له وال�ت ديزن�ي ،والتأثري ال�ذي تركه
باألعمال املبهرة والعظيمة التي قدمها
للصغار وأبهر بها ً
ايضا الكبار ،لم يكن
يتخيل أن يصل إىل تلك النجاحات ،حيث
إن حيات�ه يف بدايته�ا كان�ت مُ عرض�ة
للتحط�م ،وكل نجاحات�ه الحالي�ة لم
تكن لتصل إلينا اليوم ،حيث بدأ ديزني
حياته بالعمل يف إحدى الصحف ،ولكنه
فوج�ئ بأن رئي�س تحري�ر الصحيفة
ً
واصفا أي�اه بأنه
يط�رده م�ن عمل�ه،
يفتقر تمامً ا للخيال ،وليس لديه أفكار
تليق بالصحيفة ومكانتها.
وقتما تم طرد ديزني ،كان يرى القائم
ع�ى إدارة الصحيفة أن�ه ليس لديه ما
يمكن تقديمه للف�وز بالوظيفة ،وذلك
بع�د ف�رتة قص�رية فق�ط م�ن العمل
بالصحيفة ،ص�ر ديزن�ي ومحاوالته
املتكررة ع�ى مدار األيام ،جعلته يخلع
رداء الفش�ل قطعة تلو األخرى ،إىل أن
قام بع�رض فيلمه األول ال�ذي عنونه
ب�”بي�اض الثل�ج” ،حتى صعد س�لم
النجاح وب�ات أفضل وأعظم ش�خص
يمكنه أن يقدم مادة مرئية ومسموعة
س�واء لألطفال أو للكبار ،وحفر اسمه
يف قمة النجاح.
لم يصل ديزني لقائمة األفضل يف العالم
بس�هولة ،ولكنه تح�ى بالصر ،وكان
بحاج�ة إىل اإلرصار والتح�ى بالثقة يف
النفس ،وأن يس�تمر يف محاوالته دون
يأس ،وتخطي كل الصعوبات وقصص
الفش�ل الت�ى م�ر به�ا ،ومجابهته�ا
بالصر ،حت�ى وصل إىل م�ا كان عليه
قبل وفاته ،وأس�تمر تأث�ريه حتى بعد
وفاته.
حكايات الصر مع أوبرا وينفري
كيف أثر الص�ر يف حياة أوبرا وينفري
حت�ى وصلت ملا هي علي�ه اآلن؟ ،األمر
أشبه بقصة نجاح والت ديزني ،فبدأت
وينفري حياتها املهنية من التلفزيون،
ولك�ن رسع�ان ما ت�م طرده�ا بحجة
أن وجهه�ا ليس مناس�با عى اإلطالق

للظهور عى الشاش�ة ،ولك�ن األمر لم
يمنعها من املحاول�ة مرة أخرى ،وهنا
كان للص�ر ال�دور األك�ر يف حياته�ا
املهني�ة ،حي�ث أنه�ا كان لديه�ا ثق�ة
وإيم�ان منقطع النظري بنفس�ها ،من
أجل تحقيق الحلم.
ص�رت وينف�ري ع�ى نفس�ها أكث�ر
وأرصت ع�ى تحقي�ق حلمه�ا ،ول�و
شعرت بأنها فش�لت يف بداية الطريق،
حي�ث ظل�ت املذيعة األمريكي�ة حال ًيا،
تكافح وقتها وتصر حتى باتت ضمن
أفض�ل مقدم�ي الرام�ج الحوارية يف
العال�م ،وليس هذا فق�ط ،بل وحققت
م�ا لم يحقق�ه الكثري وه�و أنها باتت
ضمن األكثر ثراء حول العالم ،وعلّمت
م�ا مرت ب�ه للعديد م�ن الطامحني يف
النج�اح وأكث�ر م�ا تحدث�ت عن�ه هو
الصر حتى النجاح.
تشاريل شابلن والصر
يب�دو أن الطرد كان حلي�ف الناجحني
يف بداية حياتهم جمي ًعا ،فاألمر احتاج
دائمًا إىل الصر عى ما قابله الناجحون
حتى يصل�وا إىل م�ا وصلوا إلي�ه فيما
بعد ،حيث أن العظيم تش�اريل ش�ابلن،
ت�م ط�رده يف بداي�ة حياته م�ن مهنة
التمثي�ل ،بس�بب أن كب�ار املخرج�ني
واملديري�ن التنفيذي�ني كان رأيهم فيه
أن�ه غري جيد بم�ا يكف�ي لدخوله هذا
العالم.
وكان رأيه�م أن م�ا يقدمه ش�ابلن أو
م�ا يح�اول أن يبعث به من رس�ائل يف
أعماله هذه ال يرتقى ورسائلة غامضة
ل�ن يس�تمتع بها أح�د يف العال�م ،وأن
الناس لن يفهموا تلك الرس�ائل ،ولكن
فيما يبدو أن تلك اآلراء التي كان عليها
ً
عائقا يف طريق ش�ابلن
أتفاق لم تقف
ال�ذي أرص ع�ى النجاح ،وص�ر كث ً
ريا
حتى وص�ل إىل ما أصب�ح عليه ،فقرر
شابلن أن يس�ري يف طريقه دون توقف
بسبب إيمانه بنفسه ،حتى بات ضمن
أس�اطري الس�ينما يف العالم ،ولم ينس
أحد فنه ورس�ائله التي قدمها عى مر
مسريته الفنية.
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مع استمرار حملة «خليك بالبيت» ..نجمات
يكسرن الملل بتح ٍّد جديد
مع استم�رار حملة «خليك بالبيت» الت�ي يلتزم بها
الجمي�ع ،كثرت التحدي�ات التي يبتكره�ا املشاهر
أخ�راً ،وكان آخرها تح ّدي امللل الذي أطلقته الفنانه
هن�د ص�ري .ويكم�ن التح� ّدي يف ن�رش ص�ور من
الطفولة السرج�اع الذكريات الجميلة ،حيث تح ّدت
هن�د ّ
كاً من ّ
منة ش�لبي ،سلمى أب�و الضيف ،كندة
علّ�وش وزوجه�ا عمرو يوس�ف .ويب�دو أن الفنانة
العراقية ش�ذى ّ
حسون ب�ادرت أيض�ا َ للمشاركة يف
هذه الحملة من خال نرش صورتها وهي صغرة مع
أخيها ودعت الجميع إىل نرش صورهم  ،وعىل الفور،
لبّت سلمى أبو الضيف الن�داء ونرشت صورتها وقد
انتق�دت مامح وجهها آن�ذاك ،حيث بدت خالية من
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أي تعاب�ر ،فيما لم يلبِّ دعوة هند حتى اآلن ّ
كل من
ّ
منة ش�لبي وعمرو يوس�ف .يف املقاب�ل كانت كندة
علّوش «عىل قد التحدي» ،فنرشت صورتها
م�ع والده�ا وعلّقت عليه�ا« :مشان
نسيل وقتنا ونحنا بالبيت وننرش
صور م�ن الطفولة ...صورة
م�ع باب�ا غ�ر مفهوم�ة
تمام�ا ً بالنسب�ة ايل ال من
حيث األزياء وال الريأكشن
الغري�ب» ،متح ّد ً
ي�ة راني�ا
يوس�ف وآرس ياس�ن وظاف�ر
العابدين ومحمد عبد الرحمن.

هيفاء وهبي تنزعج من الفيروس الصيني الجديد «هانتا»
أعلن�ت رشك�ة إنستغ�رام الت�ي
تملكها فيسب�وك ،أنها ستزيل أي
محت�وى أو حساب�ات ذات صل�ة
بف�روس كورون�ا املستج�د من
قسم�ي التوصي�ات واستكش�ف
الخاص�ن به�ا ،يف ح�ال ل�م تكن
تابعة ملنظمات صحية موثوقة.
ويف بي�ان له�ا ،أف�ادت الرشك�ة
أنها إىل جانب إزال�ة املحتوى غر
املوث�وق املرتب�ط بوب�اء كورونا،
فإنه�ا ستخف�ض أيض�ا مرتب�ة
املحت�وى ال�ذي يصنف�ه مدقق�و

الحقائ�ق م�ن جه�ات خارجي�ة
عىل أنه ك�اذب ،وذلك يف الصفحة
الرئيسية والقصص.
وتأتي هذه الخطوة من إنستغرام
يف أعق�اب إع�ان توي�ر من�ع
املستخدم�ن من ن�رش معلومات
مضلل�ة ع�ن ف�روس كورون�ا
املستج�د ،مث�ل إنك�ار إرش�ادات
الخ�راء ،وتشجي�ع العاج�ات
املزيف�ة ،مش�ددة بذل�ك قواعدها
التي توصف ع�ادة بأنها متهاونة
مع املستخدمن.

جديد الصين ..رحالت مأهولة إلى
الفضاء مستقبالً

يف الوقت الذي يكافح العالم فروس «كورونا»
املستج�د ،الذي صنف وب�ا ًء عاملي�ا ،ولم يتم

ذك�رت وسائ�ل اإلع�ام الرسمية
أن الص�ن تهدف إىل إطاق مركبة
فضائي�ة تجريبي�ة ب�دون طاقم
بأبريل/نيس�ان يف إط�ار برنامج
أوس�ع لرحات الفضاء لنقل رواد
الفض�اء إىل محطتها الفضائية يف
املستقبل.
وم�ن املق�رر أن تنطل�ق املركب�ة
الفضائي�ة م�ن الجي�ل الجديد يف
الرحل�ة األوىل للص�اروخ لون�ج
مارش -5ب�ي ،وهو أكر صاروخ
من نوع�ه يف الصن ،من مقاطعة

(كورونا) يضرب اإلنترنت حول العالم
زاد الحجر املنزيل والعمل والتعليم عن بُعد الحركة عىل اإلنرنت حول العالم،
ووصل�ت كمي�ة االستخدام إىل ما يق�ارب ال� 70باملئة من ق�درة الشبكات
العاملي�ة ،ما قد ي�ؤدي ،إذا استمر الوض�ع عىل حاله لف�رة طويلة وتزايد
ع�دد املستخدمن وكمية البيانات ،إىل حصول أعطال عىل الشبكات ،وربما
انهي�ار بع�ض الشبكات بالكام�ل .أ ّدت اإلجراءات التي ّتتبعه�ا العديد من
دول العالم ملواجهة فروس كورونا ،خاصة تلك التي شملت إغاق املدارس
والجامع�ات ،وتحويل بث املحارضات واإلمتحانات إلكرونياً ،باإلضافة إىل
ق�رارات العمل من املنزل التي اتخذتها بعض الرشكات ،إىل ضغط كبر جدا ً
عىل ش�بكة اإلنرن�ت حول العالم .يف هذا السياق ،طال�ب اإلتحاد األوروبي
خدم�ة الب�ث الرقمى نيتفليك�س وخدمات البث األخ�رى بتخفيض جودة
ب�ث فيديوهاتها ،والتي عادة تكون بدق�ة عالية ،وذلك لتقليل الضغط عىل
شبكة االنرنت ،بسبب فروس كورونا .وأشار ّ
أن املنصات مثل نيتفليكس
ويوتيوب وغرها من منصات الفيديوهات الرقمية ،يجب أن تنظر يف جودة
الفيديوه�ات التي تقوم بتقديمها بحيث تكون ع�ىل نطاق َتر ّددي أقل من
املحتوى عايل الدقة .ويأتي اقراح اإلتحاد األوروبي يف وقت تتعرّض شبكات
اإلتصال واسعة النطاق يف الواليات املتحدة وأوروبا لضغوط متزايدة ،حيث
أن عددا ً كبرا ً من مستخدمي الهواتف املحمولة يف معظم دول العالم حدث
لديه�م َت ّ
عطل يف ش�بكة اإلتص�االت و كذلك ش�بكة اإلنرنت ،ول�م يكونوا
قادري�ن ع�ىل استقب�ال او إرسال الرسائ�ل وإجراء مكامل�ات هاتفية عر
برامج الدردشة مثل واتساب وتيليغرام وغرها.

مستخدمون من بلدان مختلفة يبلغون عن
خلل في عمل (فيسبوك)

منه�ا ،فإن ف�روس «هانتا» ه�ي مجموعة
م�ن الفروسات الت�ي تنترش بش�كل رئييس
ع�ن طري�ق الق�وارض ،ويمك�ن أن تسب�ب
أمراضا متنوعة لدى الناس ،بحسب صحيفة
«فرست بوست».
ويمك�ن أن يسبب ف�روس «هانتا» متازمة
الهنتاف�روس الرئوي�ة ،وأعراضه�ا تشب�ه
األنفلون�زا مثل الحمى ،السع�ال ،ألم عضيل،
ص�داع وخمول وضي�ق تنفس ،ال�ذي يردى
برسع�ة ليصب�ح فش�ل ح�اد يف الجه�از
التنفيس.
ويمك�ن أيض�ا أن يؤث�ر ع�ىل ُ
ال�كىل بجانب
األع�راض السابق فيما يع�رف باسم الحمى
النزفية مع املتازمة الكلوية.

إليسا تعلن تكفلها مجموعة من األسر التي ّ
تضررت من
ّ
خالل مبادرة «خليك بالبيت»
تواصل ملك�ة اإلحساس إليس�ا دعمها
لشع�ب بلده�ا يف ظل الظ�روف الراهنة
التي يم ّر بها العال�م إثر انتشار فروس
كورون�ا ،وذل�ك بع�د أن قبل�ت «تح ّدي
الخر» الذي ّ
رش�حتها ل�ه الديفا هيفاء
وهبي.
ّ
تكفله�ا
وبالفع�ل ،أعلن�ت إليس�ا ع�ن
ّ
ت�ررت
مجموع�ة م�ن األرس الت�ي
م�ن خ�ال مب�ادرة «خلي�ك بالبي�ت»
الت�ي أطلقه�ا العالم حرصا ً ع�ىل أرواح

هاينان الجنوبي�ة ،ومن املقرر أن
يتم اإلط�اق يف النصف الثاني من
أبريل/نيسان.
إىل ذل�ك يج�ري تطوي�ر املركب�ة
الفضائية من أجل تشغيل املحطة
الفضائي�ة الصيني�ة واستكشاف
الفض�اء يف رح�ات مأهول�ة يف
املستقب�ل ،بحس�ب ش�ينخوا،
التي قالت إنه�ا ستكون أكر من
مركبة الفض�اء الصينية الحالية
ش�نتشو ،كم�ا ستك�ون قابل�ة
إلعادة استخدامها.

العثور ع�ىل عاج له حت�ى اآلن ،تم اكتشاف
فروس صيني جدي�د يدعى «هانتا» ،لتخرج
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وتعلّق عليه.
وأب�دت هيفاء وهب�ي انزعاجها من اكتشاف
الف�روس الصيني الجديد ،يف ظ�ل ما تعانيه
الشعوب م�ن كورونا ،فغ�ردت عر حسابها
عىل موقع «توير»« :كان بعد ناقصنا فروس
هانتا»!.
وذكر أن رجا من مقاطعة يوننان ،تويف أثناء
عودته م�ن العمل يف حافلة وبين�ت التحاليل
إصابته بفروس هانت�ا ،وعىل ذلك ،تم إجراء
اختبار ل�  32ش�خصا آخر يف الحافلة ملعرفة
عما إذا كانت انتقلت العدوى إىل أحدهم.
ووفق�ا ملراك�ز مكافح�ة األم�راض والوقاية

باريش أرودتش يغيب
عن جمهوره

رغ�م أن املسلس�ل م�ا زال يف صدارة
الرايتن�غ الخ�اص بنسب�ة مشاه�دة
األعم�ال الدرامي�ة الركي�ة،
الجمه�ور
سيفتق�د
الحلق�ة الجديدة من
مسلس�ل الحف�رة،
حيث قررت الجهة
املنتج�ة ع�دم
ع�رض الحلق�ة
وتوقف التصوير
وفقا ً لإلج�راءات
الوقائي�ة الت�ي
اتخذته�ا الدول�ة
حرص�ا ً ع�ىل سام�ة
املواطن�ن .ولكنها لجأت
إىل حيل�ة جدي�دة ك�ي تعوّض
الجمهور عن غي�اب أبطال املسلسل،
عىل أن ُتعرض الحلقة يوم  30مارس
املقبل بع�د ع�ودة التصوير مج� ّددا ً.
من خ�ال اليف خ�اص يجمع نجوم
أح�داث املوس�م الجديد م�ن مسلسل
«الحفرة» ،ش�ارك النجوم جمهورهم
ع�ر صفحاتهم الخاص�ة عىل مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ضم�ن حمل�ة
«البقاء يف املن�زل» التي أطلقها نجوم
ّ
لح�ث الجمهور عىل
تركيا قب�ل أيام،
البق�اء يف منازله�م وع�دم البق�اء يف
ش�وارع تركي�ا ملنع انتش�ار فروس
كورون�ا الذي أصبح يه ّدد العالم .وبدأ
الب�ث املبارش لجزء م�ن أبطال العمل
يف تم�ام الساعة التاسعة ،وهو نفس
توقي�ت ع�رض الحلق�ة مس�اء يوم
االثنن من كل أسبوع ،وتجاوب معهم
الجمهور وبدأوا بالرد عىل أسئلتهم.

املواطن�ن م�ن خ�ال توف�ر حص�ص
ّ
ورش�حت ّ
كاً من نانيس عجرم
غذائية،
وماج�دة الروم�ي وأح�ام الشام�يس
ّ
ليتبنن املبادرة بعدها.
ع�ىل صعيد آخ�ر ،تواصل إليس�ا التزاما ً
بقرار الدولة عدم ترك املنزل إال يف حاالت
الرورة حرصا ً عىل سامتها.
وما ب�ن الرياض�ة ومشاه�دة األعمال
األجنبية عر شاشة املنصة اإللكرونية
نتفليكس ،تق�ي إليسا يومها يف املنزل
التزام�ا ً بق�رارات الدولة منع�ا ً النتشار
فروس كورونا.
إىل ذل�ك ،م�ا زال�ت إليس�ا تواص�ل
التحضرات الخاص�ة بألبومها الغنائي
املنتظر طرحه يف ش�هر حزيران/يونيو
فور تجاوز األزمة الت�ي يم ّر بها العالم،
وحتى اآلن ،تضم إليسا إىل ألبومها الجديد

أغنية فرنسية قديم�ة ستعيد تقديمها،
باإلضاف�ة إىل عدد من األعم�ال الغنائية
اإليقاعية والكاسيك والرومانسية التي
تميزت بها.
وم�ن املف�رض أن تص�وّر إليسا غاف
األلبوم خ�ال ه�ذا الشهر م�ع املصوّر
العامل�ي ، Matthias Clamerولك�ن
أُ ّ
ج�ل املوع�د لحن انته�اء أزمة فروس
كورونا.
وم�ن املق�رر أن ُيط�رح األلب�وم ع�ر
اليوتيوب وتطبيق. Deezer
ه�ذا وتحاول إليس�ا اتخاذ ق�رار رسيع
بش�أن ط�رح إح�دى أغني�ات األلب�وم
بطريق�ة السينغ�ل قب�ل إطاق�ه خال
األشهر املقبلة ،خاصة أن املوقف أصبح
غامض�ا ً بالنسب�ة إىل النش�اط الفني يف
معظم الدول العربية.

تغني الواقع المجنون
سميرة سعيد ّ

طرح�ت النجم�ة سم�رة سعي�د
ع�ىل اليوتي�وب وجمي�ع املتاج�ر
اإللكروني�ة ومحط�ات الرادي�و
فيدي�و كلي�ب أغني�ة «واق�ع
مجن�ون» ،وهي من كلمات بهاء
الدي�ن محم�د ،وألح�ان أرشف
سال�م ،وتوزي�ع محم�د ع�رام،
وإخراج نضال هانيّ .
تعر األغنية
ع�ن الواق�ع ال�ذي يعيش�ه العال�م
والظروف الصعبة التي يمر بها الناس،
ُظهر الكليب الهموم التي طالت اإلنسان
وي ِ

أبلغ مستخدمو فيسبوك عن خلل
يف عم�ل الشبك�ة االجتماعي�ة يف
عدد من البلدان.
وذك�ر أن ح�وايل  45%م�ن
املستخدم�ن الذي�ن أبلغ�وا ع�ن
مش�اكل يواجه�ون صعوب�ة يف
ع�رض األخب�ار ع�ىل فيسب�وك،
بينما يواجه  32%آخرين صعوبة
يف تسجيل الدخ�ول إىل حساباته،
ويشكو  22%من انقطاع االتصال

الكامل بالشبكة االجتماعية .
وتأت�ي معظ�م الشك�اوى م�ن
الواليات املتح�دة والرازيل وبرو
واملكسيك وتشييل والفلبن.
م�ن جه�ة أخ�رى ،ن�رش تقريرا،
يف وق�ت ساب�ق ،ذك�ر في�ه إن
فيسب�وك وإنستغ�رام وديزني،+
ب�دؤوا تقدي�م إص�دارات جدي�دة
لتطبيقاتهم ال تحتاج إىل رسعات
كبرة من اإلنرنت.

بعد تخ�يل ميغان ماركل وزوجها
األمر هاري ع�ن دورهما امللكي،
وإنتقالهما للعيش يف كندا أصبح
األم�ر متج�ه للحدي�ث ع�ن ّ
أنها
يمكن ّ
أن تعود م�ن جديد لألدوار
السينمائي�ة .وذكر أن ماركل توَّد
العودة إىل التمثيل بعد ّ
أن شاركت
من قبل يف مسلس�ل  ،Suitsوقرر
منتج وكات�ب املسلسل الكرتوني
الشهر»عائل�ة سمبس�ون» آل
جن تقديم ع�رض ملاركل قبل أن
تقتنص�ه رشك�ة ديزن�يَ .قد قام
األم�ر هاري من قب�ل وقال أمام

إعادة العراقيني العالقني يف بلدان اخرى هو عمل وطين
نتمنى ان يتســارع مــع وجود آالف اخريــن تقطعت بهم
الســبل حتية لســفراء العــراق يف األردن ومصر واهلند
وروســيا لعملهم اجلاد مع اجلاليات ونتمنى ان نسمع خريا
من سفراء آخرين
وشكرا للجهد أملتواصل ملتحدثي اخلارجية والصحة امحد
الصحاف وسيف البدر .

أح�د مسئ�ويل رشكة
ديزن�ي أن زوجت�ه
رائع�ة يف األداء
الصوتي ولكن ديزني
لم تستغ�ل الفرصة.
وقال ج�ن لرنامج
«رادي�و تايم�ز»
»:سمعت أن ماركل
ت�وَّد املشارك�ة يف
أداء تعليق صوتي،
وإذا كان�ت سمعت
به�ذا ه�ي وه�اري
فأنتظر تواصلهما معي».
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سعد حمسن خليل

الزال�ت ص�ور استقب�ال الرئي�س ال�رويس فاديمر بوت�ن لنظره
الرك�ي رجب طيب اردوغان مح�ط تحليل ومراقبة من قبل محللن
ونشط�اء ع�ىل مواقع التواص�ل االجتماعي  ٠٠فق�د اعتر نشطاء
تأخ�ر استقبال بوتن لنظره الركي اردوغ�ان لبضع دقائق متعمد
والقص�د منه االس�اءة لشخصه خاص�ة وان اللق�اء االول تم وسط
هيكل لتمثال توسط بوت�ن واردوغان يمثل عبور الروس اىل البلقان
يكتف الرئيس
ويجسد انتصار الروس عىل العثمانين عام  ١٨٧٨ولم
ِ
ال�رويس بوتن به�ذا التمثال بل وضع يف اللق�اء الثاني وسط قاعة
َ
الحق الهزيمة بالدولة العثمانية يف زمن
االنتظ�ار صورة لقائد رويس
االمراطورة الروسية كاثرين وقامت بضم االقاليم التابعه للعثمانين
اىل االمراطوري�ة الروسية  ٠٠وكانت االهانه الكرى للرئيس الركي
اردوغان ماحدث له من مقلب اليقل احراجا عن اللقاء االول
حي�ث وضع�ه الرئي�س ال�رويس يف موقف مح�رج قبل اللق�اء به يف
موسك�و عندما اخر استقبال�ه ووضعه يف صال�ة االنتظار فرة من
الوق�ت فاصبح اردوغ�ان يف موقف اليحسد عليه حي�ث وقف حائرا
م�ن هذا الترصف البعيد عن اللياق�ة الدبلوماسية وهو موقف يؤرش
بحسب التحليات اش�ارة م�ن بوتن عىل تهميش ه�ذا اللقاء وعدم
االهتم�ام به عىل خلفية تحدي اردوغان لل�دب الرويس لتجاوزه عىل
مناطق نفوذه يف سوريا ووضع االمور يف نصابها  ٠٠ويف كل االحوال
ومهما كانت التحليات والتنظ�رات فان ماحدث يؤرش وجود رشخ
كب�ر يف العاقات بن روسيا كدولة عظمى وب�ن جارتها تركيا ٠٠
واالغ�رب ان الرئي�س اردوغان وقبي�ل اللقاء كان يق�ف امام صورة
القائ�د الرويس الذي قاد املعارك ضد االتراك مذهوال ومنهكا حتى انه
جلس للراحة قبيل اللقاء وكانت الصورة بحسب راي املحللن
اش�ارة واضحة للفت نظر الرئيس اردوغان اىل املصر الذي قد يلحق
بركيا يف حال تعنتها وعدم التزامها برشوط الدب الرويس تجاه الحمل
الوديع تركيا الذي ازداد نفوذه وسط الهيمنه االمريكية عىل مقدرات
املنطقة التي تمر يف حالة تشتت ورصاعات داخلية  ٠٠وكان ترصف
الرئي�س اردوغ�ان بعد السماح ل�ه بالدخول ملقابل�ة الرئيس بوتن
ت�رصف اتسم باللياق�ة واالدب وكان بامكان�ه التأخر بعض الوقت
ع�ن الدخول من خال اش�غال نفس�ه باي امر جانب�ي والتاخر عن
لقاء بوتن بعض الوقت لرد الصفعة له باعتباره لم يحرم االعراف
الدبلوماسية يف ذلك اللق�اء وفق جدول زمني محدد اليمكن تجاوزه
 ٠٠وعىل طريق احرام الوقت يقال ان الرئيس املرصي الراحل جمال
عبد النارص ويف احدى زياراته لروسيا ولقائه الرئيس الرويس الراحل
خروش�وف يف ي�وم صادف ان يك�ون يوم جمعه الحظ خروش�وف
السكرتر الخاص لعبد النارص يعطي اشارة للرئيس املرصي ينبهه
فيه�ا اىل اقراب موع�د صاة الظهر الذي اعتاد عب�د النارص تاديتها
يف موعده�ا املحدد يف املسجد لفت ذلك انتباه خروش�وف فسأله عن
املغزى من اش�ارة السكرتر له وملا اخره عب�د النارص بموعد اذان
الظه�ر ارش الرئيس الرويس لسكرتره الخاص واعطاه امرا بتاجيل
موعد االذان والصاة لح�ن انتهاء اللقاء فابتسم نارص واخره بان
ه�ذا االمر يعتر خارج االعراف الديني�ة االسامية املعتادة الن موعد
 ٠٠وانته�ى اللق�اء
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معلومة طبية

انشــاهلل عيد البشــارة اللــي بيجمعنا كلنا حول العــذراء مريم
حيمل بشــارة حلوة هلالبلــد وللعامل ،ونرتاح من املشــاكل اللي
عــم تالحقنا .اليوم الوقت للصالة تا نقدر نتغلب على اللي عم
منرق ونرجع نعيّد بإيام أحلى
اليسا

ّ
ومعقدة ،يقول مطلع
وحوّلت حياته إىل صعبة
األغنية:
مجنون
الشمس طالعة فوق
واللي�لعاألرضلي�ه
أسوار مالهاش بيبان
والبحر فايض ليه
طلع املطر لفوق
وخاص ما نزلش تاني
الخوف يف كل عن
اليل بيحصل ده إيه

بوتني واردوغان
والعالقات املتشابكة

ميغان ماركل تتلقى عرض أداء صوتي
لمسلسل «عائلة سيمبسون»

تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً
لعدوى كورونا

 -١اكتب عىل الكمبيوتر :استخدم «كرة ضغط» لتبعد يدك عن وجهك.
 -2املكي�اج او واق�ي الشمس او املرطبات أو الغسول املعط�ر يقلل من تفكرك يف
«مسح الوجه».
 اليد الرطبة باستخدام الكريم أو الغسول «رائحته» تذكرك بعدم «مسح الوجه». -3استخدم مناديل معقمة للتعامل مع الحكة أو فرك العن.
 -4استعن بصديق مقرب أو فرد من العائلة ينبهك بعدم مسح وجهك .
 -5استخ�دم تطبيقا ذكيا او منبها ،يذك�رك كل  ١5دقيقة برورة أال تمسح عىل
وجهك .
 -6لو فكرت بأنك اليجب ان تمسح وجهك بيدك ستذهب مبارشة اىل وجهك.
 -٧اشياء تجنبك املسح :
 التستخ�دم ط�اء االظاف�ر  -استخدم قطرة الع�ن  -استخدم مرطب�ا للبرشة -استخدم اداة لضم الشعر.

