
بغداد/ متابعة الزوراء:
فريوس  فيه  قطع  الوقت  يف 
بأرسه  العالم  أوصال  كورونا 
من  الصني  يف  القلق  يتجدد 
حاالت إصابة عديمة األعراض 
مخاوف  مجددا  وتتصاعد 
البلد  يف  انتكاسة  حصول 
شهد  الذي  الضخم  األسوي 

الوباء ألول مرة وعاش  ظهور 
فرتة عصيبة، يف حني تبذل بقية 
بقوة.  ملواجهته  وسعها  الدول 
اإلصابات  مجموع  وتجاوز 
املؤكدة باملرض يف أنحاء العالم 
مليونا و292 ألف و564 حالة، 
 ،70,798 من  أكثر  منهم  تويف 
 263 نحو  فيه  تعاىف  وقت  يف 

ألف مصاب، وذلك وفقا ألحدث 
التي  اإلحصاءات.والدول 
الوفيات  من  عدد  أكرب  َسجلت 
هي،  ساعة   24 يف  الجديدة 
الواليات املتحدة )1200 وفاة( 
وإسبانيا )674 وفاة( واململكة 

املتحدة )621 وفاة(.
 

 بغداد/ الزوراء:
ان  االعىل  القضاء  مجلس  يف  االعالمي  املركز  اوضح   
مجلس  بتوجيهات  وعمالً  املختصة  التحقيق  محاكم 
اثناء فرتة  االستثنائي  الدوام  االعىل بخصوص  القضاء 
الحظر وبغية الحد من مخاطر انتشار فايروس كورونا.

ان  منه  نسخة  »الزوراء«  تلقت  للقضاء  بيان  وذكر 
)1636( موقوفا عىل  »أطلقت رساح  التحقيق  محاكم 
»كما  بكفالة«.وأضاف  مختلفة  بجرائم  التحقيق  ذمة 
االدلة  كفاية  لعدم  موقوف   )472( عن  االفراج  قررت 
بحقهم، اضافة اىل اطالق رساح بكفالة )1568( مخالفا 

لحظر التجوال«. من جانب متصل، قرر مجلس القضاء 
االثنني،  امس  منه،  صدرت  وثيقة  خالل  من  االعىل، 
والطعون  والقرارات  لألحكام  القانونية  املدد  إيقاف 
حتى انتهاء حظر التجوال.واوضحت الوثيقة انه نظرا 
للظرف الذي يمر به البلد بسبب انتشار فايروس كورونا 
وتعطيل الدوام الرسمي فقد تقرر إيقاف املدد القانونية 
لألحكام والقرارات والطعون طيلة فرتة التعطيل حتى 
انتهاء حظر التجوال.واوضحت الوثيقة ايضا انه تعترب 
فرتة تعطيل الدوام الرسمي فرتة انقطاع للمرافعة لكل 

الدعاوى لحني زوال السبب.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
عىل  رسوم  بفرض  ترمب،  دونالد  االمريكي  الرئيس  هدد 
الواردات وعدم استرياد النفطا األجنبي »إذا بقي سعر النفط 
األمريكي »رضب  الطاقة  بأن قطاع  أقر  فيما  عىل حاله«، 

يف الصميم«.وقال ترامب، يف مؤتمره الصحفي اليومي، إذا 
بقي سعر النفط عىل حاله فسأفرض رسوما عىل الواردات 

وذلك سيعني بوضوح أننا ال نريد نفطا أجنبيا .

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
بفريوس  لالصابات  اليومي  الوبائي  املوقف 
ان  اىل  مشرية  العراق،  يف  املستجد  كورونا 
بعد  حالة   1031 بلغت  االصابات  مجموع 
تسجيل 70 اصابة جديدة، فيما كشفت عن 
توجه لتمديد حظر التجوال لغاية الـ 19 من 
الشهر الجاري.وذكرت الوزارة يف بيان تلقت 
وزارة  مختربات  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
جديدة  اصابة   70 سجلت  والبيئة  الصحة 
العراق  يف  املستجد  كورونا  بفريوس  مؤكدة 
موزعة كالتايل: بغداد الكرخ: 1، بغداد مدينة 
الطب: 3، البرصة : 9، النجف: 4، السليمانية: 
: 7، الفتة  أربيل: 41، كربالء: 2، ذي قار   ،3
اىل ان عدد الوفيات: 3 ) حالتني يف البرصة  و 
الرصافة(.واضافت:  بغداد/  يف  واحدة  حالة 
موزعة  تام  شفاء  65حالة  تسجيل  تم  انه 
برصة   ،12 الرصافة:   ،26 النجف:  كالتايل: 

اربيل؛   ،11 السليمانية:   ،3 واسط:   ،10  :
اإلصابات:  مجموع  ان  مبينة   ،1  : دهوك   ،2
اما   ،64 الوفيات:  مجموع  بينما   ،1031

مجموع حاالت الشفاء: 344.

الدفاع املدني تكشف لـ             تفاصيل اجراءاتها ملواجهة كورونا واجنازاتها غري املسبوقة يف التعفري والتعقيم
الصحة النيابية حتذر من »كارثة انسانية« لعدم التزام بعض املناطق باحلظر الوقائي

Tue       7      Apr    2020الثالثاء       7     نيسان    2020 

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت مديرية الدفاع املدني، تفاصيل 
جائحة  مواجهة  يف  املتخذة  اجراءاتها 
انجاز  تحقيقها  اكدت  وفيما  كورونا، 
التعفري  عمليات  يف  مسبوق  غري 
والتعقيم، حذرت لجنة الصحة والبيئة 
بسبب  انسانية،  كارثة  من  النيابية 
باالجراءات  املناطق  بعض  التزام  عدم 

الوقائية.
املدني  الدفاع  مديرية  عام  مدير  وقال 
حديث  يف  بوهان  سلمان  كاظم  اللواء 
لـ«الزوراء«: ان اجراءات الدفاع املدني 
تنوعت  كورونا  وباء  مواجهة  بشان 
كعقد  وتثقيفية  توعوية  اجراءات  بني 
والبوسرتات  املناشري  وتوزيع  الندوات 
للتوعية بشان خطورة املرض وكيفية 
الدفاع  فرق  ان  منه.واضاف:  الوقاية 
االكثر  هي  باجراءات  قامت  املدني 
التعقيم  بعمليات  واملتمثلة  اتساعا 
والتعفري، حيث بدات منذ يوم 16 شباط 
اعطت  حيث  اليوم،  ولغاية  املايض 
لالماكن  التعفري  عمليات  يف  االسبقية 
واملزارات  املقدسة  كاملراقد  املكتظة 
الدوائر  عن  فضال  العامة،  والساحات 
والكمارك  واملرور  كالجنسية  الخدمية 
املدني  الدفاع  فرق  ان  وغريها.وتابع: 
وتعفري  لتعقيم  اعمالها  توسعت 
الدفاع  ان  اىل  الفتا  السكنية،  املناطق 
مسبوق  غري  انجازا  حققت  املدني 
اكثر  وتعقيم  بتعفري  قياسية  وبفرتة 

عموم  يف  مكعب  مرت  مليون   40 من 
يف  كبري  وبشكل  ساهم  والذي  البالد، 
كورونا. فريوس  تداعيات  تحجيم 
مع  عايل  تنسيق  هناك  ان  اىل  واشار 
التابعة للوزارة  وزارة الصحة والدوائر 
وتعفري  لتعقيم  املختلفة  االماكن  يف 
املناطق املوبوءة او املناطق التي تسجل 
ان  مبينا  كورونا،  بفريوس  اصابات 

بمكان  تبدا  والتعفري  التعقيم  عملية 
املحيطة  والشواغر  وكذلك  املصاب 
املدني  الدفاع  ان لدى  باملكان.واوضح: 
من  التجارة  وزارة  مع  مهمة  نافذة 
من  االتصاالت  مئات  تلقي  خالل 
سيارات  بتسخري  وقمنا  املواطنني 
حيث  املناطق،  تعفري  لغرض  الوزارة 
الدفاع  التجارة لطلب  استجابت وزارة 

املدني وتقوم بعمليات التعفري بصورة 
عايل  تنسيق  هناك  ان  مشرتكة.واكد 
مع بقية الوزارات واملؤسسات بالدولة 
املناطق  اىل  للذهاب  املتطوعني  وكذلك 
االشتباه  او  اصابات  تسجل  التي 
بوجود اصابات لغرض القيام بعمليات 
الوقاية، الفتا اىل ان فرق الدفاع املدني 
املناطق  وبمختلف  تشكيالتها  بميع 

باجراءاتها  مستمرة  واملحافظات 
الوقائية للحد من تفيش املرض.واشار 
يوم  انهت  املدني  الدفاع  فرق  ان  اىل 
مناطق  يف  كربى  تعفري  حملة  امس 
املحيطة  واملنطقة  والتاجي  الكرادة 
 5 اكثر من  وكذلك  الفرات  بمستشفى 
باالضافة  الرصافة  جانب  يف  مناطق 
اىل املحافظات االخرى.بدورها، حذرت 
النائبة  والبيئة  الصحة  لجنة  عضو 
انسانية  كارثة  من  الحسناوي  اكتفاء 
املناطق  بعض  التزام  عدم  نتيجة 
الوقائي.وقالت  الحظر  باجراءات 
لـ«الزوراء«:  حديث  يف  الحسناوي 
السيما  املناطق  من  الكثري  هناك  ان 
باجراءات  ملتزمة  غري  العاصمة  يف 
حظر التجوال الوقائي، وهذا قد يؤدي 
تفيش  خالل  من  انسانية  كارثة  اىل 
الصحة  لجنة  عضو  الوباء.ودعت 
االلتزام  اىل  املواطنني  النيابية،  والبيئة 
باجراءات خلية االزمة كحظر التجوال 
لبس  خالل  من  الوقائية  واجراءات 
املالمسة  وعدم  والكفوف  الكمامات 
كورونا. فريوس  لتجنب  واالختالط، 
الصحة  اهمية دعم وزارة  واكدت عىل 
هذه  ملواجهة  الطبية  باملستلزمات 
االزمة ، داعية اىل تسخري جهود الدولة 
الوباء.وشددت  تفيش  من  للحد  كافة 
عىل رضورة تعاون املواطنني مع خلية 
لتجاوز  املختصة  واالجهزة  االزمة 

االزمة املحدقة يف البلد.

النفط: الصواريخ اليت سقطت يف البصرة حماولة يائسة لتعطيل العمليات النفطية

باحثون يطورون منظومة إلكرتونية للتحقق من صحة االخبار اليت تروج بشأن كورونا على االنرتنت

املالية : تأمني رواتب املوظفني واملتقاعدين 
حتى لو اخنفضت أسعار النفط 

اخلارجية تنفي توزيعها منحا 
مالية للمواطنني باخلارج

شاركت باجتماع مغلق لتمويل العراق يف مواجهة »كورونا«

العمل تتوعد الشركات األهلية اليت 
تقطع الرواتب وتسرح موظفيها

الالمي يدعو احلكومة لالسراع بصرف املنحة 
الطارئة للعائالت الفقرية واصحاب االجور اليومية

املالكي يطالب بتخصيص اعانات مالية للعاطلني والكسبة

رئيس وزراء بريطانيا يف املستشفى بعد 
عشرة أيام من إصابته

أدوية سامراء: مستحضرات عالج فريوس 
»كورونا« ستطرح األسبوع املقبل

القضاء : إطالق سراح أكثر من 3500 موقوف 
جبرائم خمتلفة

ترامب يهدد بوقف استرياد النفط األجنيب 
»إذا بقي سعر النفط على حاله«

الصحة تعلن ارتفاع االصابات بكورونا اىل 
1031 بعد تسجيل 70 اصابة جديدة

أوقف املدد القانونية لألحكام والقرارات حتى انتهاء احلظركشفت عن توجه لتمديد حظر التجوال لغاية 19 نيسان اجلاري

حتالف الفتح لـ         : جلسة منح الثقة لن تعقد دون سحب ترشيح املكلف وموافقة الكتل السياسية

كورونا يضرب بال هوادة ويودي حبياة أكثر من 70 ألفا ويصيب اكثر من مليون اخرين 

االطراف الشيعية املعرتضة على تكليف الزريف ختتار الكاظمي مرشحا توافقيا 

قلق صيين من عودة الوباء وحصول انتكاسة كبرية

ص 5

ص 8

بغداد/ الزوراء: 
أكدت وزارة املالية، امس االثنني، تأمينها 
واملتقاعدين  املوظفني  جميع  لرواتب 
هناك  ان  اىل  مشرية  املقبل،  ايار  لشهر 
عليها  الضغط  يمكن  أخرى  مصاريف 
لتوفري سيولة مالية كافية ، فيما شارك 
وزير املالية، فؤاد حسني، يف اجتماع مغلق 
يهدف لتمويل العراق يف مواجهة جائحة 
طه  الوزارة،  اعالم  مدير  كورونا.وقال 
الهاشمي، يف ترصيح صحفي إن “هناك 
واملتقاعدين  املوظفني  قبل  من  قلقا 

رواتبهم وهذا غري مربر«.وأضاف  بشأن 
الهاشمي أن “وزارة املالية تؤمن مرتبات 
املوظفني واملتقاعدين بشكل كامل خالل 
إىل  الفتا  تليه”،  التي  واالشهر  ايار  شهر 
لو  حتى  امان  يف  املوظفني  “رواتب  أن 
الثالثني  دون  النفط  أسعار  انخفضت 
املكلف  الوزراء  رئيس  دوالرا«.وكان 
عدنان الزريف حذر، يف وقت سابق، من أن 
الحكومة قد ال تتمكن تأمني كل املرتبات، 

مشريا إىل أن العراق يمر حاليا بكارثة. 

بغداد/ الزوراء:
نفت وزارة الخارجية، توزيعها منح مالية 
وزير  بالخارج.وقال  العراقيني  للمواطنني 
الخارجية محمد عيل الحكيم يف تغريدة له 
عىل »تويرت« تابعتها »الزوراء«: ان الخارجية 
املواطنني  عىل  الحكومية  األموال  التوزع 
لديها  الخارج، وهي غري مخولة، وليس  يف 
االمكانية عىل ذلك، الفتا اىل ان جهودها يف 
ان  تنسيقيا.واوضح:  املواطنني  مساعدة 
حيث  فهمه،  أيسء  الرسمي  الناطق  بيان 

املواطنني  عوائل  أموال  من  هي  االموال  ان 
اموال  وليست  اليهم  بايصالها  ترغب  التي 
باسم  املتحدث  اوضح  حكومية.بدوره، 
بيان  يف  الصحاف  احمد  الخارجية  وزارة 
املبالغ  أن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
اال  التشمل  وهي  ترّبع،  أو  منحة  ليست 
بهم  إنقطعت  ممن  جداً  إستثنائية  حاالت 
عائالتهم  خالل  من  املبالغ  وتكون  الُسُبل، 
لقواعد  اجراءاتنا  وتخضع  العراق.  يف 

التعامالت املرصفية يف الدول.

بغداد/ الزوراء:
االجراءات  باتخاذ  االثنني،  امس  العمل،  وزارة  توعدت 
الرواتب  تقطع  التي  االهلية  الرشكات  بحق  القانونية 
تلقت  بيان  يف  الوزارة  موظفيها.وقالت  وترسح 
»الزوراء« نسخة منه ان »دائرة العمل والتدريب املهني 
يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية، استقبلت عددا من 
شكاوى العاملني يف القطاع الخاص«، مبينة ان »الدائرة 
الشكاوى  الستقبال   )07727643008( الرقم  حددت 
ولغاية  صباحا  الثامنة  الساعة  من  واالستفسارات 
الدائرة  اىل  شكاوى  »وردت  عرصا«.واضافت  الثالثة 
االهلية بقطع رواتب  القطاعات  بخصوص قيام بعض 
الدائرة  »ستقوم  انها  اىل  مشرية  وترسيحهم«،  العمال 

باتباع كافة الطرق القانونية بحق الرشكات املخالفة«.

بغداد/ الزوراء:
دعا نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد 
الحكومة  الالمي،  مؤيد  العرب  الصحفيني 
الطارئة  املالية  املنحة  برصف  االرساع  اىل 
االجور  واصحاب  الفقرية  العائالت  عىل 
دولة  ائتالف  رئيس  طالب  فيما  اليومية، 
اعانات  بتخصيص  املالكي  نوري  القانون 
يف  الالمي  والكسبة.وقال  للعاطلني  مالية 
تغريدة له عىل »تويرت« تابعتها »الزوراء«: 
الفقرية  للعوائل  ألطارئة  أملالية  أملنحة  ان 
وأصحاب األجر أليومي ألتي اقرتحتها خلية 
ألحكومة  طالبت  والتي  ألربملانية  أألزمة 
يف  أآلن  تنفيذها  أصبح  توزيعها  برسعة 

تلك  معاناة  إزدياد  بعد  الرضورة،  غاية 
التجوال بسبب  إثر إستمرار حظر  العوائل 
 كورونا وضعف ألواقع املعايش لتلك العوائل 
دعا  ذاته،  السياق  .ويف  حقيقي  بشكل 
رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي، 
اىل  الحكومة  »تويرت«،  عىل  له  تغريدة  يف 
النظر للعراقيني الذين يعانون اشد املعاناة 
وهم داخل البالد يف هذا الظرف الصعب بعد 
بالقطاع  للعاملني  بالنسبة  االعمال  توقف 
 ، اليومي  املورد  الخاص والكسبة اصحاب 
مالية  معونات  لهم  تخصص  بان  مطالبا 
اهم  سد  من  تمكنهم  غذاء  سلة  وتوفري 

احتياجاتهم .

لندن/ متابعة الزوراء:
بوريس  الربيطاني،  الوزراء  رئيس  ُنقل 
جونسون، إىل املستشفى بعد عرشة أيام 
حسبما  كورونا،  بفريوس  إصابته  من 
باسم  متحدثة  الحكومة.وقالت  أعلنت 
يعاني  زال  »ما  جونسون  إن  الحكومة 
من استمرار أعراض كورونا بما يف ذلك 
نقل  الحرارة«.وُوصف  درجة  ارتفاع 
»خطوة  بأنه  املستشفى  إىل  جونسون 
احرتازية« تم اتخاذها بناء عىل نصيحة 
الطبيب.وما زال جونسون يبارش مهام 

منصبه، لكن من املتوقع أن يرأس وزير 
بشأن  للحكومة  اجتماعا  الخارجية 
انتشار الفريوس.وأضافت »يشكر رئيس 
الصحية  الخدمة  يف  العاملني  الوزراء 
يبذلونه  الذي  الخارق  للجهد  الوطنية 
ويدعو الناس إىل اتباع نصيحة الحكومة 
والبقاء يف املنزل وحماية النظام الصحي 
اآلخرين«.ويبارش  وإنقاذ حياة  البالد  يف 
منذ  منزله  من  عمله  مهام  جونسون 
 27 يوم  بالفريوس  إصابته  عن  اإلعالن 

مارس/ آذار املايض.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة صناعة األدوية واملستلزمات 
طرح  عن   ،»SDI« سامراء  يف  الطبية 
مستحرضات عالج مرض فريوس كورونا 
اىل  املقبل، مشرية  األسبوع  الصيدليات  يف 
الوباء  عالج  من  األول  بإنتاجها  تربعها 

الرشكة  عام  مدير  الصحة.وقال  لوزارة 
الصيدالني عبد الحميد عبد الرحمن السالم 
يف بيان امس االثنني: إن الرشكة ستطرح 
املذاخر  إىل  )ازثرومايسني(  مستحرض 

والصيدليات املحلية األسبوع املقبل«.

الزوراء / يوسف سلمان:
نتائج  عن  الفتح  تحالف  كشف 
املاضية  الساعات  خالل  مفاوضاته 
الوزراء  رئيس  ميض  ملواجهـة 
برنامجه  بعرض  الزريف  عدنان  املكلف 
رئاسة  من  وطلبه  الجديد  الحكومي 
الربملان تحديد موعد جلسة منح الثقة 
 « .وعلمت  الوزارية  كابينته  ملرشحي 
الزوراء »،  ان » الكتل الشيعية عزمت 
يف  كبديل  توافقي  مرشح  تسمية  عىل 
حال إلغاء تكليف الزريف من قبل رئيس 

الجمهورية أو سحب ترشيحه »، مبينا 
ان » رئيس جهاز املخابرات مصطفى 
لدى  التوافقي   املرشح  هو  الكاظمي 
الشيعية«.باملقابل  الكتل  اوساط 
جلسة  ان   الفتح  تحالف  كتلة  اكدت 
سحب  دون  تعقد  لن  النواب  مجلس 
عدنان  املكلف  الوزراء  رئيس  ترشيح 
الدبي  االمري  عبد  النائب  الزريف.وقال 
لـ« الزوراء »، ان » بعد سحب الرئيس 
املحكمة  قايض  ترشيح  الجمهورية 
فقد  الزريف  ترشيح  فان  االتحادية 

رشعيته مطلقاً وأصبح غري دستوري 
الجلسة  موضوع   « ان  »وأضاف 
الزريف  للتصويت عىل حكومة  الطارئة 
الكتل السياسية »،  اصبح امرا يخص 
مبينا ان » الجلسة ال تعقد دون موافقة 
كانت  سواء  جميعاً  السياسية  الكتل 
.واوضح   « او كردية  او سنية  شيعية 
اال  االستثنائية  الجلسة  تعقد  ال   « ان 
الزريف وتكليف  بضمان سحب ترشيح 
القوى  حوله  أتفقت  جديد  مرشح 
 « الزوراء   « اطلعت  ».كما  الشيعية  

والقانونية  الدستورية  النصوص  عىل 
لرئيس  الثقة  منح  بجلسة  املتعلقة 
كابينته  ومرشحي  املكلف  الوزراء 
الوزارية .وتنص املادة الدستورية )76 
املطلوبة  األغلبية   « ان  عىل   ) رابعاً   /
النواب  مجلس  ثقة  )املكلف(  لنيل 
أعضاء  لعدد  املطلقة  األغلبية  هي 
مجلس النواب الحارضين بعد اإلنعقاد 
األغلبية  وليس   ،« للجلسة  الصحيح 
النواب  مجلس  أعضاء  لعدد  املطلقة 
الحارضين  وغري  الحارضين  عموماً 

الكيل  العدد  فأن   ، املثال  سبيل  .وعىل 
ونصاب   ، نائبا   329 املجلس  ألعضاء 
انعقاد الجلسة  166 نائبا ، وكان عدد 
النواب الحارضين  168 نائبا ، مايعني 
هي  الثقة  لنيل  املطلوبة  األغلبية  ان 
اعتماد  ذلك  .يأتي  نائبا   85 تصويت  
 ) دستورية   - رابعاً   /  76( املادة  عىل 
العليا  االتحادية  املحكمة  قرارات  و 
بالعدد 23 / اتحادية / 2007 يف 21 / 
10 / 2007 ، و37  / اتحادية / 2008 

يف 11 / 8 / 2006 .
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برلني/ متابعة الزوراء:
اعتربت املستشارة األملانية، أنغيال مريكل، أن أزمة فريوس 
األوروبي  االتحاد  يواجهه  تحد  أكرب  تمثل  املستجد  كورونا 
منذ تأسيسه.وقالت مريكل، يف مؤتمر صحفي : إن االتحاد 
األوروبي يواجه اآلن أكرب تحد منذ تأسيسه. وعىل الجميع 
االهتمام بخروج أوروبا من هذه األزمة أقوى، مشرية إىل أن 

هذا األمر يشمل بالدرجة األوىل دول منطقة اليورو.وأضافت 
النجاح يف هذه الظروف عىل  مريكل: »أملانيا ستتمكن من 
أمد طويل فقط يف حال نجاح أوروبا كلها«.وأشارت إىل أن 
أملانيا ودول أوروبا عليها تطوير القدرات الخاصة يف مجال 
إنتاج معدات الحماية الطبية، مشددة عىل رضورة »القيام 

بعمل دؤوب« لتزويد الفرق الطبية بالعدة الرضورية. 

مريكل: االحتاد األوروبي يواجه أكرب حتد منذ تأسيسه



بغداد/ متابعة الزوراء:
يف الوقت قطع فيه فريوس كورونا أوصال العالم 
إصابة  حاالت  من  الصني  يف  القلق  يتجدد  بأرسه 
عديمة األعراض وتتصاعد مجددا مخاوف حصول 
انتكاسة يف البلد األسوي الضخم الذي شهد ظهور 
الوباء ألول مرة وعاش فرتة عصيبة، يف حني تبذل 

بقية الدول وسعها ملواجهته بقوة. 
يف  باملرض  املؤكدة  اإلصابات  مجموع  وتجاوز 
ألف و564 حالة، تويف  العالم مليونا و292  أنحاء 
نحو  فيه  تعاىف  وقت  يف   ،70,798 من  أكثر  منهم 

263 ألف مصاب، وذلك وفقا ألحدث اإلحصاءات.
والدول التي َسجلت أكرب عدد من الوفيات الجديدة 
املتحدة )1200 وفاة(  الواليات  يف 24 ساعة هي، 
 621( املتحدة  واململكة  وفاة(   674( وإسبانيا 

وفاة(.
أمس  الوطنية،  الصحة  لجنة  قالت  الصني،  ويف   
جديدة  إصابة   39 سجلت  إنها  بيان  يف  االثنني، 
من  ارتفاعا  األحد  أمس  كورونا  بفريوس  مؤكدة 
30 إصابة يوم السبت. وكل تلك اإلصابات الجديدة 
من  الصني  إىل  عادوا  ألشخاص  واحدة،  عدا  ما 

الخارج.
وذكر البيان أيضا أنه تم اكتشاف 78 حالة جديدة 
عديمة األعراض بنهاية يوم األحد، مقابل 47 حالة 

مماثلة يوم السبت.
هو  األخرية  األسابيع  يف  الصني  يقلق  ما  وأكثر 
عديمة  واإلصابات  الخارج،  من  الواردة  الحاالت 
إىل  بسهولة  الفريوس  تنقل  التي  األعراض 

اآلخرين.
الصني  يف  اليومية  اإلصابات  وترية  تراجع  ورغم 
شباط  فرباير/  يف  الوباء  ذروة  عن  كبري  بفارق 
املايض، فإن بكني ال تزال عاجزة عن وقف اإلصابات 
الجديدة كليا رغم فرضها إجراءات صارمة للغاية 
للحد من انتشار الفريوس الذي ظهر ألول مرة يف 
األول  كانون  ديسمرب/  يف  الصينية  ووهان  مدينة 

املايض، قبل أن ينترش عامليا.
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  هيأ  ذلك  اىل 
الوفيات  للغاية« من  مواطنيه لتوقع عدد »مروع 
املتحدة،  الواليات  وأحصت  املقبلة.  األيام  خالل 
جامعة  عن  الصادرة  املعطيات  أحدث  بحسب 
جونز هوبكن، أكثر من 1200 وفاة جديدة خالل 
24 ساعة جراء كورونا، وارتفع مجموع الوفيات 
إىل  اإلصابات  وإجمايل   ،9633 إىل  إجماال  البالد  يف 

أكثر من 337 ألف إصابة، بحسب الجامعة.
لألمراض  األمريكي  القومي  املعهد  مدير  وحذر 
أن  من  فاوتيش،  أنتوني  والحساسية  املعدية 
خالل  سيستمر  اإلصابات  يف  الكبري  االرتفاع 
أيضا،  املقبل  األسبوع  وربما  الجاري  األسبوع 
داعيا األمريكيني إىل االستعداد وااللتزام بإرشادات 

الوقاية والتباعد االجتماعي.
بقوله  تشاؤما  أكثر  آدامز  جريوم  الجرّاح  وبدا 
»سيكون هذا أصعب أسبوع وأكثر األسابيع حزنا 
يف حياة معظم األمريكيني، برصاحة«، وأضاف يف 
حديثه لقناة فوكس نيوز أن األمر سيكون »أشبه 
سبتمرب/أيلول   11 بلحظة  هاربور،  بريل  بلحظة 

)2001(، إال أّنه لن يكون يف مكان واحد«.
مؤتمره  يف  ترامب  الرئيس  تحدث  ذلك  ومع 
إنه  وقال  أمل،  بارقة  عن  األحد  أمس  الصحفي 
يرجو أن ترى الواليات املتحدة »استقرارا« يف أزمة 
فريوس كورونا، يف بعض من أشد املناطق ترضرا 
نرى  »بدأنا  البالد، مضيفا  يف  الفريوس  من تفيش 

ضوءا يف نهاية النفق«.
 29 توفري  عن  ترامب  أعلن  ذلك،  مع  وبالتوازي 
كلوروكني،  هيدروكيس  عقار  من  جرعة  مليون 
فضال عن ماليني الكمامات الطبية، ملواجهة تفيش 

فريوس كورونا يف البالد.
إضايف  جندي  آالف  ثالثة  إرسال  أيضا  أعلن  كما 
تراجع  إن  وقال  نيويورك،  بينها  من  مناطق  إىل 
نيويورك ربما يكون عالمة  الوفيات يف والية  عدد 

طيبة.
إن  إسرب  مارك  الدفاع  وزير  قال  جهته،  من 
البنتاغون سينرش أكثر من 1100 طبيب وممرض 
نقص  من  تعاني  التي  نيويورك  مدينة  يف  إضايف 
طبي، وأضاف -يف حديث لشبكة »يس أن أن«- أن 
أكرب مستشفى يف  األمريكي سيدير قريبا  الجيش 

الواليات املتحدة.
بوريس  وزرائها  رئيس  حالة  بريطانيا  وتتابع 
جونسون املصاب بفريوس كورونا، إذ نقلت وكالة 
االثنني  اليوم  صباح  حكومي  مصدر  عن  رويرتز 
من  ويعاني  املستشفى  يف  يزال  ال  جونسون  أن 
استمرار أعراض املرض بعد عرشة أيام من ثبوت 

إصابته بالفريوس.
وقال املصدر »رئيس الوزراء ما زال يف املستشفى.. 

قىض الليل يف املستشفى«.
إىل املستشفى مساء أمس األحد،  ونقل جونسون 
إذ ال يزال يعاني من ارتفاع يف درجة حرارته، وقد 

رأى أطباؤه أنه يحتاج ملزيد من الفحوص.
غري أن مقر رئاسة الوزراء يف داونينغ سرتيت أكد 
عىل  الحكومة،  قيادة  يتوىل  يزال  ال  جونسون  أن 

الرغم من مرضه.
املسؤولني  كبرية  استقالت  أخرى،  ناحية  من 
نرشت  أن  بعد  األحد  أمس  أسكتلندا  يف  الطبيني 
الصحف صورا لها وهي تزور منزلها الصيفي عىل 
التي  النصائح  متجاهلة  للبالد،  الرشقي  الساحل 
املنازل  يف  بالبقاء  املواطنني  لجمهور  هي  قدمتها 

للمساعدة يف إبطاء انتشار فريوس كورونا.
أنجيال  األملانية  أكد أوالف شولتز نائب املستشارة 
الكمامات  لرشاء  جهودها  تعزز  بالده  أن  مريكل 

الواقية الحتواء تفيش فريوس كورونا.
أف«  دي  »زد  ملحطة  حديث  يف  شولتز  وقال 
يمكن  ال  كميات  »نحتاج  األحد  أمس  التلفزيونية 
تهدف  كلها  جهودنا  الكمامات.  من  تخيلها 

لرشائها. وهذا هو موقفنا اليوم«.

تحركات  بموازاة  األملانية  الجهود  هذه  وتأتي 
مماثلة من الواليات املتحدة، وهو ما أثار شكاوى 
أن  سبق  الذين  املشرتين  عىل  املزايدة  أساليب  من 

وقعوا صفقاتهم بالفعل.
إنتاج  عملية  إعادة  إىل  يتطلع  أنه  شولتز  وذكر 
خطوة  يف  أوروبا،  إىل  املهمة  الطبية  املستلزمات 
ولكن  كلفة،  أكثر  املنتجات  هذه  بعض  ستجعل 

أكثر توفرا. 
جانب  إىل  أملانيا  تسجل  الكمامات،  نقص  ورغم 
بكورونا  ترضرا  األكثر  الدولتني  وإسبانيا  إيطاليا 
اليومية  املعدالت  يف  تراجعا  الوفيات،  حيث  من 

لإلصابات والوفيات الجديدة بالفريوس.
وأظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الحكومي 
 3677 تسجيل  االثنني  اليوم  املعدية  لألمراض 
إصابة جديدة بكورونا خالل 24 ساعة انخفاضا 
من 5936 إصابة يف اليوم السابق، وهو رابع تراجع 

عىل التوايل يف املعدل اليومي لإلصابات الجديدة.
أملانيا  يف  لإلصابات  اإلجمايل  العدد  يبلغ  وبذلك 
95,391، يف حني بلغ مجمل الوفيات 1434 حالة 

بعد تسجيل 92 وفاة جديدة.
كما قالت صحف يابانية إن رئيس الوزراء شينزو 
آبي يتجه إلعالن حالة الطوارئ يف اليابان ملكافحة 

انتشار فريوس كورونا.
 وذكرت صحيفة نيكي أن اللجنة املكلفة بتقديم 
املشورة للحكومة بشأن تفيش الفريوس ستجتمع 

اليوم االثنني استعدادا إلعالن حالة الطوارئ.
حالة  سيعلن  آبي  إن  يوميوري  صحيفة  وقالت 

الطوارئ عىل أن يبدأ تطبيقها من غد الثالثاء.
وقد زادت الضغوط عىل الحكومة كي تتخذ هذه 
اليابان،  يف  اإلصابات  وترية  تسارعت  إذ  الخطوة، 
عىل الرغم من التباطؤ املسجل يف دول أخرى أكثر 

ترضرا يف أنحاء العالم.
وتجاوز عدد حاالت اإلصابة بالفريوس يف العاصمة 
طوكيو ألف حالة. ويف املجمل قالت هيئة اإلذاعة 

إصابة  أثبتت  االختبارات  إن  اليابانية  والتلفزيون 
تويف  اليابان،  يف  بكورونا  شخص   3500 من  أكثر 

85 منهم.
األسبوع  يوريكو كويكي  وقالت حاكمة طوكيو   
كوسيلة  الطوارئ  حالة  إعالن  تؤيد  إنها  املايض 
بالتباعد  لاللتزام  الناس  دفع  يف  ملساعدتها 

االجتماعي املشدد.
والسعودية  عمان  سلطنة  من  كل  سجلت  عربيا 
بفريوس  جديدة  إصابات  االثنني،  أمس  واملغرب 

كورونا.
 92 تسجيل  املغربية  الصحة  وزارة  أعلنت  فقد 
إىل  البالد  يف  اإلجمايل  العدد  لريتفع  جديدة  إصابة 
جديدة  وفاة  حالة  تسجيل  تم  كما  حالة،   1113
حالة   71 إىل  اإلجمايل  العدد  لريتفع  بالفريوس، 

وفاة، بينما تعاىف 76 مصابا يف املجمل.
 61 تسجيل  السعودية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
إصابة جديدة بالفريوس ليصل العدد اإلجمايل إىل 
2463 إصابة، بينها 34 وفاة، بينما تعافت 488 

حالة.
وقالت وزارة الصحة يف سلطنة عمان إنها سجلت 
ليصبح  كورونا،  بفريوس  جديدة  إصابة   33
وأضافت  وفاة.  حالتا  بينها  إصابة   331 اإلجمايل 

أن 61 مصابا تماثلوا للشفاء.
 109 تسجیل  الكویتیة  الصحة  وزارة  أعلنت  كما 
حاالت إصابة جدیدة بفیروس كورونا املستجد يف 
البالد خالل الـ24 ساعة املاضیة لیرتفع بذلك عدد 

الحاالت املسجلة إىل 665 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، 
عبد الله السند، الیوم االثنین، يف املوجز الصحفي 
اليومي، »من بني حاالت اإلصابة الجديدة، توجد 8 

حاالت مرتبطة بالسفر للخارج«.
من  حالة   101 املخالطة  الحاالت  عدد  وبلغ 
جنسيات مختلفة، وھم جمیعا مخالطون لحاالت 

قید التقيص الوبائي.

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
بفريوس  لالصابات  اليومي  الوبائي  املوقف 
ان  اىل  مشرية  العراق،  يف  املستجد  كورونا 
بعد  حالة   1031 بلغت  االصابات  مجموع 
عن  كشفت  فيما  جديدة،  اصابة   70 تسجيل 
من   19 الـ  لغاية  التجوال  حظر  لتمديد  توجه 

الشهر الجاري.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: ان مختربات وزارة الصحة والبيئة سجلت 
كورونا  بفريوس  مؤكدة  جديدة  اصابة   70
املستجد يف العراق موزعة كالتايل: بغداد الكرخ: 
1، بغداد مدينة الطب: 3، البرصة : 9، النجف: 
4، السليمانية: 3، أربيل: 41، كربالء: 2، ذي قار 
يف  ) حالتني   3 الوفيات:  عدد  ان  اىل  الفتة   ،7  :

البرصة  و حالة واحدة يف بغداد/ الرصافة(.
تام  شفاء  65حالة  تسجيل  تم  انه  واضافت: 
 ،12 الرصافة:   ،26 النجف:  كالتايل:  موزعة 
برصة : 10، واسط: 3، السليمانية: 11، اربيل؛ 
اإلصابات:  مجموع  ان  مبينة   ،1  : دهوك   ،2

1031، بينما مجموع الوفيات: 64، اما مجموع 
حاالت الشفاء: 344.

والبيئة  الصحة  وزير  كشف  اخر،  سياق  ويف 

وجود  عن  عالوي،  جعفر  األزمة  خلية  رئيس 
تنظيم  وإعادة  التجوال  حظر  بتمديد  توجه 

دوام املوظفني.

حظر  ان«  صحفي  ترصيح  يف  عالوي  وقال 
الجاري  اىل يوم 19 من الشهر  التجول سيمدد 
مع بإعادة تنظيم دوام املوظفني يف القطاعني 

العام والخاص ».
عمل  باستئناف  الوزراء  تخويل  إىل  وأشار 
املوظفني بنسة 25%  الن أجهزة الدولة توقفت 

خالل فرتة الحظر«.
الوضع  عىل  مخاوف  وجود  عالوي  واستبعد 
 ، اإلصابات  اعداد  تزايد  مع  العراق  يف  الصحي 
مؤكدا وجود ادوية ومستشفيات مهيئة فضال 

عن الكوادر الصحة املتهيئة بالكامل ».
ونبه اىل ان الوضع املايل افضل من السابق وتم 

توزيع بعض األموال عىل املحافظات ».
اوضح  العراق  اىل  الجالية  بعض  عودة  وعن 
تهيئة  عىل  تعمل  الطبية  الكوادر   « ان  عالوي 
اإلماكن املناسبة للحجر الصحي من اجل العمل 

عىل إعادتهم ».
سابق  وقت  يف  قرر  قد  الوزراء  مجلس  وكان 
تمديد حظر التجوال يف عموم محافظات العراق 

اىل يوم 11 نيسان الجاري.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

بفرض  ترمب،  دونالد  االمريكي  الرئيس  هدد 

النفطا  استرياد  وعدم  الواردات  عىل  رسوم 

حاله«،  عىل  النفط  سعر  بقي  »إذا  األجنبي 

فيما أقر بأن قطاع الطاقة األمريكي »رضب يف 

الصميم«.

إذا  اليومي،  الصحفي  مؤتمره  يف  ترامب،  وقال 

رسوما  فسأفرض  حاله  عىل  النفط  سعر  بقي 

عىل الواردات وذلك سيعني بوضوح أننا ال نريد 

نفطا أجنبيا .واشار ترامب، اىل أن قطاع الطاقة 

األمريكي رضب يف الصميم مؤخرا ولكننا نأمل 

أن نتجاوز هذه األزمة يف املستقبل القريب.

اوضح  كورونا،  مرض  تفيش  تداعيات  وحول 

لتجربة  الصديقة  الدول  ترامب نعمل مع بعض 

اللقاحات يف مواجهة مع فريوس  جدوى بعض 

املتحدة  الواليات  فتح  سنعيد  مؤكدا  كورونا، 

األمريكية يف أقرب فرصة ممكنة

طبية  محطة  إنشاء  بصدد  نحن  ترامب:  واشار 

فدرالية يف العاصمة واشنطن، مبينا قمنا برشاء 

كميات مهولة من عقار هيدروكيس كلوروكوين 

مكافحة  عىل  قدرته  عىل  مؤرشات  وسط 

كورونا.

الستخدام  مبرشة  مؤرشات  هناك  ان  واعترب 

عقار هيدروكيس كلوروكني يف مكافحة فريوس 

كورونا، مؤكدا سنبدأ غدا بتوزيع ماليني األقنعة 

يف عدة واليات أمريكية.

أكثر  سننرش  الثالثاء  اليوم  أن  اىل  ترامب  ولفت 

العامة  بالصحة  من 3000 متخصص عسكري 

اىل  مشريا  وكونيتيكت،  ونيوجرييس  نيويورك  يف 

أن إدارة الطوارئ الفدرالية قامت بنقل اإلمدادات 

العالم  أنحاء  كل  من  الحماية  ومعدات  الحيوية 

إىل أمريكا.

منحنى  يف  ثباتا  نرى  بأننا  نأمل  ايضا،  وقال 

موضحا  الساخنة،  البؤر  يف  ب كورونا  اإلصابات 

أن تراجع عدد الوفيات يف نيويورك جراء فريوس 

كورونا قد يكون مؤرشا إيجابيا.

بغداد/ الزوراء:

الطبية  واملستلزمات  األدوية  أعلنت رشكة صناعة 

عالج  مستحرضات  طرح  عن   ،»SDI« سامراء  يف 

األسبوع  الصيدليات  يف  كورونا  فريوس  مرض 

املقبل، مشرية اىل تربعها بإنتاجها األول من عالج 

الوباء لوزارة الصحة.

وقال مدير عام الرشكة الصيدالني عبد الحميد عبد 

الرشكة  إن  االثنني:  امس  بيان  يف  السالم  الرحمن 

املذاخر  إىل  )ازثرومايسني(  مستحرض  ستطرح 

والصيدليات املحلية األسبوع املقبل«.

وأضاف املدير العام ان »الوجبة األوىل من املستحرض 

وزارة  اىل  األزمة  خليه  طريق  عن  تسليمها  سيتم 

الرشكة  باكيت تربعا من  الصحة - وبواقع 4050 

لعالج مرىض الفريوس وبالتعاون مع مكتب االكليل 

وكيل الرشكة لهذا املستحرض«.

قطعته  الذي  للعهد  »وفاء  يأتي  ذلك  أن  اىل  واشار 

لعالج  مستحرض  بتوفري  للرشكة  العليا  اإلدارة 

االوىل  بالوجبة  والتربع  املحلية  السوق  الفريوس يف 

من هذا املستحرض ل وزارة الصحة«.

وأوضح السالم، أن »اإلنتاج مستمر لهذا املستحرض 

األساسية  اإلنتاجية  الوجبة  طرح  املؤمل  ومن 

الخاصة للسوق املحلية ، وسيكون متاحاً للمواطن 

املادة  وصول  حال  املحلية،  الصيدليات  يف  العراقي 

الفعالة«.

املستحرض  إلنتاج  تتهيأ  الرشكة  ان  السالم،  واكد 

اآلخر )كلوركوين( بعد إكتمال وصول املادة الفعالة 

باإلنتاج«،  للمبارشة  الرشكة  اىل  التعبئة  ومواد 

وتم  نجاحه  أثبت  املستحرض  »هذا  ان  عىل  مشددا 

املختربية  الفحوصات  أثبتت  بحثية  وجبة  إنتاج 

وبرتكيز  جدا  قريبآ  املنتج  طرح  وسيتم  نجاحها، 

200 ملغم«.

املستحرض  إنتاج  تعمل عىل  »الرشكة  أن  بنّي،  كما 

»وضع  اىل  مشرياً  )هايدروكلوروسني(«،  الثالث 

املادة  وصول  وبانتظار  بإنتاجه  الخاصة  الرتكيبة 

السوق  يف  وطرحه  إلنتاجه  الرشكة  اىل  الفعالة 

املحلية«.

وأكد ان الرشكة »تسعى اىل تنفيذ برنامج الصحة 

حيث  املزمنة،  واألمراض  الحيوية  املضادات  من 

الصحة  وزاره  برنامج  وتسويق  بإنتاج  قامت 

بالرغم من حظر التجوال مع سعي الرشكة لطرح 

جنب  اىل  جنباً  مرة  ألول  االسواق  اىل  منتجات 

ولتكون   ، كورونا  ل فريوس  املعالجة  األدوية  مع 

مناسبة  بأسعار  البسيط  املواطن  يد  متناول  يف 

وبفعالية وإنتاج وطني رصني«.

بغداد/ الزوراء: 

تأمينها  االثنني،  امس  املالية،  وزارة  أكدت 

لرواتب جميع املوظفني واملتقاعدين لشهر 

ان هناك مصاريف  اىل  املقبل، مشرية  ايار 

أخرى يمكن الضغط عليها لتوفري سيولة 

مالية كافية ، فيما شارك وزير املالية، فؤاد 

لتمويل  يهدف  مغلق  اجتماع  يف  حسني، 

العراق يف مواجهة جائحة كورونا.

وقال مدير اعالم الوزارة، طه الهاشمي، يف 

قبل  من  قلقا  “هناك  إن  صحفي  ترصيح 

املوظفني واملتقاعدين بشأن رواتبهم وهذا 

غري مربر«.

املالية تؤمن  أن “وزارة  الهاشمي  وأضاف 

بشكل  واملتقاعدين  املوظفني  مرتبات 

كامل خالل شهر ايار واالشهر التي تليه”، 

الفتا إىل أن “رواتب املوظفني يف امان حتى 

الثالثني  دون  النفط  أسعار  انخفضت  لو 

دوالرا«.

الزريف  عدنان  املكلف  الوزراء  رئيس  وكان 

قد  الحكومة  أن  حذر، يف وقت سابق، من 

ال تتمكن تأمني كل املرتبات، مشريا إىل أن 

العراق يمر حاليا بكارثة. 

فؤاد  املالية،  وزير  شارك  اخر،  سياق  ويف 

لتمويل  يهدف  مغلق  اجتماع  يف  حسني، 

العراق يف مواجهة جائحة كورونا.

يف  حسابه  عىل  تغريدة  يف  حسني،  وقال 

دائرة  عرب  اجتماع  يف  »شاركت  تويرت: 

الوضع  ملناقشة  مغلقة،  تلفزيونية 

االقتصادي واملايل وتداعيات هبوط اسعار 

وتدارس  العراقي  االقتصاد  عىل  النفط 

بعض االقرتاحات لتجاوز األزمة«.

واضاف حسني: »تباحثنا كذلك يف االجتماع 

املتحدة  الواليات  سفريا  فيه  شارك  الذي 

وصندوق  الدويل  البنك  وممثل  وبريطانيا 

النقد الدويل، اضافة اىل وكيل وزير الصحة، 

أزمة وباء كورونا والخطوات املتخذة لدعم 

هذا  الحتواء  العراق  يف  الصحي  القطاع 

الوباء الخطري«.

بغداد/ الزوراء:
امس  لالقتصاد،  الوزاري  املجلس  ناقش 
االثنني، آلية تقديم منحة مالية للمترضرين 
للمكتب  بيان  التجوال.وذكر  حظر  من 
للشؤون  الوزراء  رئيس  لنائب  االعالمي 
ان   : حسني  فؤاد  املالية  وزير  االقتصادية 
االقتصادية  للشؤون  الوزراء  رئيس  »نائب 
السادسة  الجلسة  ترأس  املالية  وزير 
الجتماع املجلس الوزاري لالقتصاد، بحضور 
كل من وزراء التخطيط والتجارة والصناعة 
والشؤون  والعمل  والزراعة  واملعادن 
الوزراء  ملجلس  العام  واألمني  االجتماعية 
العراقي  املركزي  البنك  محافظ  ونائب 
وزارات  ووكالء  الوزراء  رئيس  ومستشاري 
استضاف  كما  والنفط  والتخطيط  املالية 
التجارة  وزارتي  يف  عامني  مدراء  املجلس 
االجتماعية«.وأضاف  والشؤون  والعمل 
جهود  بحث  الجلسة  خالل  »جرى  أنه 
من  والحد  كورونا  فايروس  وباء  مكافحة 
دراسة  »تم  أنه  مؤكداً  انتشاره«،  خطر 

تأثري  بشأن  والحلول  اآلليات  من  مجموعة 
األسواق  يف  النفط  أسعار  انخفاض  أزمة 
العاملية عىل الوضع االقتصادي واالجتماعي 
حماية  بشأن  الالزمة  التدابري  واتخاذ  للبلد 
إيجاد  وكذلك  للمواطنني  املعايش  املستوى 
للدولة«.وأشار  العامة  املوازنة  تدعم  بدائل 
البيان، إىل أنه »تم تدارس املجلس آلية تقديم 
املنحة املالية للمواطنني الذين ترضروا جراء 
املحدود  الدخل  أصحاب  من  التجوال  منع 
التموينية بأرسع  البطاقة  وتوزيع مفردات 
تواجهها  التي  العقبات  كافة  وتذليل  وقت 
الوزراء«.وأشاد  ملجلس  توصياته  وتقديم 
املجلس بحسب البيان، بـ »الجهود املبذولة 
األسواق  يف  الزراعية  املحاصيل  توفري  يف 
املنتوجات  مخرجات  توفري  جهود  وكذلك 
الحيوانية من الدجاج وبيض املائدة وتعاون 
أسعار  عىل  الحفاظ  يف  والفالحني  املزارعني 
تلك املواد وتم اتخاذ مجموعة من القرارات 
املواطنني  خدمة  يف  تصب  التي  والتوصيات 

وخاصة ذوي الدخل املحدود والكسبة«.

بغداد/ الزوراء:
اعترب زعيم ائتالف الوطنية اياد عالوي، أن الحكومة املقبلة ستكون مؤقتة وليست بحاجة 
مقدمتها  يف  مهام  عدة  عىل  يرتكز  ان  ينبغي  الربنامج  أن  مؤكداً  مطول،  حكومي  لربنامج 
اجراء االنتخابات املبكرة.وقال عالوي يف بيان : إن »الحكومة املقبلة ستكون حكومة مؤقتًة 
املقبلة  الحكومة  »برنامج  أن  موضحاً  مطول«،  حكومي  لربنامج  بحاجة  ليست  مصغرة 
ينبغي ان يرتكز  عىل عدة مهام يف مقدمتها اجراء االنتخابات املبكرة وتحديد موعدها بدقة 
املتظاهرين«.ودعا  قتلة  ملحاكمة  جمهوري  بمرسوم  خاصة  محكمة  تشكيل  اىل  باالضافة 
والتكفل  السلميني  املتظاهرين  من  االبرياء  املعتقلني  رساح  اطالق  عىل  »العمل  اىل  عالوي 
بمعالجة الجرحى واملعوقني او من ارتكبت بحقهم جرائم او اعتداءات يف ساحات التظاهر«، 
اموال  ورسقة  الفساد  ملكافحة  متكاملًة  خطًة  الربنامج  يتضمن  ان  »رضورة  عىل  مشدداً 
الدولة ومحاسبة مرتكبيها وتكليف لجنة من الخرباء املتميزين بالعمل عىل اعداد معالجات 

النقاذ االوضاع االقتصادية والبدء بتحويل االقتصاد العراقي اىل منتج بدل ان يكون ريعيا«.

بغداد/ الزوراء:
املوظفني  بمقدور  الرافدين،أنه  مرصف  أكد 
واملتقاعدين  املرصف  لدى  رواتبهم  املوطنة 
التقديم عىل  االلكرتونية،  البطاقة  من حاميل 
السلف عن طريق الهاتف النقال.وقال املكتب 
اإلعالمي للمرصف يف بيان : إنه »تقرر إطالق 
للتقديم  الفوري  االلكرتوني  النظام  منصة 
طريق  عن  واملتقاعدين  املوظفني  سلف  عىل 
األخرى«. االلكرتونية  واألجهزة  املوبايل 
املتقاعد  أو  املوظف  »بإمكان  أنه  وأوضح، 
التقديم عىل السلف من أي مكان يتواجد فيه 
طريق  وعن  دائرته  من  أو  املنزل  من  سواء 
https://qi.iq/ الدخول إىل الرابط االلكرتوني
الرابط  الدخول إىل  أنه »بعد  loans ».وأضاف، 

االلكرتوني وملء املعلومات املتعلقة بالشمول 
بالسلفة وعند استكمال ملء الحقول الواردة 
بالتقديم  يتعلق  فيما  االلكرتوني  الرابط  يف 
املتقاعد  أو  املوظف  إبالغ  سيتم  السلفة  عىل 
موبايله  عىل  تصله  نصية  رسالة  إرسال  عرب 
السلفة«. بمنح  بشموله  تخطره  الشخيص 
وتابع، أنه »بعد االنتهاء من هذه املرحلة فعىل 
املوظف أو املتقاعد االنتظار ولفرتة قصرية جداً 
حتى تصله رسالة عن طريق هاتفه الشخيص 
باإليعاز لتعبئة الرصيد املايل اليها للسلفة عن 
أن  إىل  مشرياً  االلكرتونية«،  بطاقته  طريق 
وتخفيف  الروتني  »تقليل  هو  ذلك  من  الهدف 
استخدام  عن  فضال  املواطنني،  عن  العبء 

التقنيات الحديثة يف العمل املرصيف«.

كورونا يضرب بال هوادة ويودي حبياة أكثر من 70 ألفا ويصيب اكثر من مليون اخرين 

الصحة تعلن ارتفاع االصابات بكورونا اىل 1031 بعد تسجيل 70 اصابة جديدة

ترامب يهدد بوقف استرياد النفط األجنيب »إذا بقي سعر النفط على حاله«

أدوية سامراء: مستحضرات عالج فريوس 
»كورونا« ستطرح األسبوع املقبل

شاركت باجتماع مغلق لتمويل العراق يف مواجهة »كورونا«

املالية : تأمني رواتب املوظفني واملتقاعدين 
حتى لو اخنفضت أسعار النفط 

كشفت عن توجه لتمديد حظر التجوال لغاية 19 نيسان اجلاري اجمللس الوزاري لالقتصاد يناقش آلية تقديم 
منحة مالية للمتضررين من حظر التجوال

عالوي: احلكومة املقبلة مؤقتة وليست 
حباجة لربنامج مطول

الرافدين: بإمكان املوظف واملتقاعد 
التقديم على السلف عن طريق املوبايل

قلق صيين من عودة الوباء وحصول انتكاسة كبرية
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محلة شعبية تضع رئيس احلكومة يف مواجهة فلول البشري
 الخرطوم/متابعة الزوراء:

  بدأت أعداد كبرية من الس�ودانيني تستجيب 
ملب�ادرة ش�عبية ال تخل�و من معان�ي رمزية 
وسياس�ية مهم�ة أطلقه�ا رئي�س ال�وزراء 
الس�وداني عبدالله حمدوك أخريا لدعم برامج 
حكومت�ه االقتصادي�ة ومواجه�ة فاي�روس 
كورونا املستجد، وصد محاوالت فلول النظام 
الس�ابق إلرباك�ه، وتأكيد انس�جام الس�لطة 

االنتقالية بشقيها املدني والعسكري.
وأطل�ق حم�دوك مب�ادرة بعن�وان “القوم�ة 
للس�ودان-الحملة الش�عبية للبناء والتعمري” 
، كدع�وة إىل الت�رع ومس�اعدته يف الحد من 

الصعوبات.
وتأتي هذه املبادرة مع نفى الجيش السوداني، 
اول ام�س األح�د، م�ا تداولته بعض وس�ائل 
اإلعالم حول وج�ود تح�ركات لتنفيذ انقالب 
عس�كري مع حلول الذك�رى األوىل لالعتصام 
يف محيط مقّر القيادة العامة بالخرطوم يف 6 

أبريل من العام املايض.
املس�لحة  الق�وات  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
السودانية، العميد ركن عامر محمد الحسن، 
توج�د  وال  انق�الب،  إرهاص�ات  توج�د  “ال 
اعتق�االت، والق�وات املس�لحة تعمل بش�كل 

طبيعي”.
وأض�اف “كل الق�وات ترّتب حالي�ا أوضاعها 
للمس�اهمة بش�كل فّع�ال يف مكافح�ة وباء 

كورونا”.
وب�دأ االعتصام ال�ذي أطاح بالنظام الس�ابق 
أمام مقّر قيادة الجيش بالخرطوم، يف 6 أبريل 
2019 للمطالب�ة بعزل البش�ري؛ ثم اس�تكمل 
للضغط ع�ى املجل�س العس�كري )املنحّل(، 

لترسيع عملية تسليم السلطة إىل مدنيني.
ويف 21 أغس�طس 2019، بدأ السودان مرحلة 
انتقالية تس�تمر 39 ش�هرا وتنته�ي بإجراء 

انتخابات.
التفاف شعبي حول حكومة حمدوك

تهدف املب�ادرة التي أطلقها حم�دوك بعنوان 
“القوم�ة للس�ودان-الحملة الش�عبية للبناء 
والتعم�ري” إىل زيادة االلتفاف الش�عبي حول 
الحكومة التي تعرّض�ت النتقادات عدة األيام 
املاضي�ة لع�دم قدرته�ا ع�ى تحقي�ق تقّدم 

ملم�وس يف القضايا التي أولته�ا رعاية، مثل 
تفعيل دور لجنة إزال�ة التمكني، والتوّصل إىل 

سالم شامل.
وأك�دت لن�ا مص�ادر س�ودانية، أن القيمة 
الترع�ات  للمب�ادرة مح�دودة ألن  املادي�ة 
مهما ارتفعت لن توقف التدهور االقتصادي 
السياس�ية  مضامينه�ا  أن  غ�ري  رسيع�ا، 
يمك�ن أن تمّثل ط�وق إنق�اذ لتحالف قوى 
الحرية والتغيري، الذي يمّثل الظهري الشعبي 
للحكومة بعد حدوث خالفات داخله أصبحت 

تهدد تماسكه.
وأضاف�ت أن املبادرة اس�تفادت من الظروف 
العام�ة وتضّخ�م جائح�ة كورون�ا لرتمي�م 
العالقات بني األحزاب والقوى السياسية التي 
أّيدت الثورة ضد نظام عمر حس�ن البش�ري، 
وتريد توظيف االنشغال بهذه األزمة يف تأكيد 

قدرة الحكوم�ة عى التعامل م�ع التداعيات 
املؤملة.

وق�ال عضو املجل�س املرك�زي لتحالف قوى 
الحري�ة والتغيري، صديق يوس�ف، إن الحزب 
الشيوعي الذي ينتمي إليه، سيتقدم بمقرتح 
لتعدي�ل املب�ادرة لتك�ون األم�وال املوضوعة 
بمثابة س�ندات ادخار يكون للمساهم الحق 
يف اس�رتجاعها بعد فرتة زمني�ة محددة، 10 
س�نوات مثال، لحني تحّس�ن األوض�اع، ومن 
شأن ذلك إضفاء فاعلية عى الحملة لتحقيق 

أهدافها االقتصادية.
وكش�ف أن الحمل�ة تس�تهدف الحصول عى 
دعم سيايس للحكومة يف مواجهة ممارسات 
النظ�ام البائ�د الت�ي تلع�ب عى وت�ر تململ 
املواطن�ني وخل�ق أزمات مالية وس�ط أجواء 

عاملية قاتمة.

وكان�ت الحكوم�ة االنتقالية تع�ّول عى عقد 
مؤتم�ر اقتص�ادي كب�ري بالخرط�وم لل�دول 
املانح�ة قب�ل نهاي�ة م�ارس امل�ايض لجذب 
اس�تثمارات وتعوي�ض ج�زء م�ن الخس�ائر 
االقتصادي�ة، وج�اء تأجيله إىل يوني�و املقبل 
وربم�ا بع�د ذلك، رضب�ة قاصم�ة لجهودها 
وفق�دان لألمل نتيجة للظ�روف التي فرضها 
كورون�ا والكس�اد املتوق�ع بدول عدي�دة، ما 
يعرقل الحصول عى مساهمات من املانحني.

قبول شعبي
قوبلت املبادرة برتحيب قطاعات مختلفة من 
املواطنني داخل وخارج البالد، وتفاعلوا معها 
معنويا لتأكيد التمسك بهويتهم الوطنية، لكن 
فلول النظام الس�ابق قلّلت منه�ا، واعترتها 
مثل دعاية أو “ش�و إعالم�ي” غرضه دغدغة 
مش�اعر الن�اس، ومحاول�ة إليج�اد أرضي�ة 

مشرتكة قبل انهيار الحكومة االنتقالية التي 
تواجه إخفاقات متباينة.

ووصف رجل الدين املتطرف عبدالحي يوسف، 
القري�ب م�ن جماع�ة اإلخ�وان بالس�ودان، 
حكوم�ة حم�دوك بعد إع�الن الدع�وة للترع 
بأنها “حكومة الس�فهاء”، وه�و ما رد عليه 

السكرتري
الصحايف للحكوم�ة، الراق النذي�ر، الجمعة، 
باألس�ف ملا وصفه ب�”املستش�يخ عبدالحي 
ال�ذي ه�و ال حي وال حيّي.. يحس�ن تنش�ئة 

الصغار عى التطرف والعنف والتجهيل”.
وتعان�ي الحكوم�ة االنتقالي�ة م�ن تده�ور 
اقتصادي، واتساع يف نطاق الفساد الذي لحق 
بكث�ري من مؤسس�ات الدولة ورث�ه حمدوك 
م�ن نظ�ام الرئيس املع�زول، ويع�ّول الرجل 
ع�ى رفع اس�م الس�ودان م�ع ع�ى الالئحة 
األمريكي�ة للدول الراعية لإلرهاب كي تتمّكن 
من تخفيف حدة األزمة االقتصادية املرتاكمة 
من عهد البش�ري، لك�ن كورونا أرخى بظالله 

السلبية عى هذا امللف.
وتقع مس�ؤولية األزم�ة املادية وفقا لخطاب 
الحكوم�ة املتك�رر، ع�ى “اإلرث الكال�ح من 
الفساد، وسوء اإلدارة والتبديد واإلهدار ملوارد 
الدولة.. وآثار العزلة االقتصادية عن العالم”.

وشّدد حمدوك عند طرح مبادرته عى أهمية 
التماس�ك والتآزر الذي يش�هده الس�ودان يف 
مواجه�ة كورون�ا، واعترها نقط�ة انطالق 
لتجاوز املرحلة الصعبة، قائال “لن نكذب عى 
الشعب ونقول إننا ال نواجه تحديات جسيمة، 
فمنذ أن أدينا القسم كحكومة واجهتنا قائمة 
طويلة من املش�كالت والعقب�ات التي عقدنا 

العزم عى التغلّب عليها”.
ولفت إىل أن دعوته جاءت اس�تلهاماً للجهود 
س�وداني  كل  إلرشاك  الش�عبية  واملب�ادرات 
وس�ودانية داخ�ل وخ�ارج الب�الد يف إنق�اذ 

السودان من األزمة وإعادة البناء.
وش�ّدد صدي�ق يوس�ف ، ع�ى أن الش�عب 
الس�وداني وّجه صفعة ألنصار النظام البائد 
بعد أن تجاوب بش�كل واس�ع دعوة حمدوك، 
بما ييش أن هناك ظهريا ش�عبيا خلفه يدعم 
خطوات�ه اإلصالحي�ة، ويس�ارع م�ن وترية 

اإلجراءات املتعلقة باسرتداد األموال املنهوبة، 
دون النظر إىل أّي حسابات سياسية قد تؤّدي 

إىل بطء عمل لجنة إزالة التمكني.
مواجهة فلول البشري

وأوض�ح أن نجاح املبادرة يرتبط بمس�اهمة 
أبن�اء الس�ودان يف الخ�ارج الذي�ن أضح�ت 
لديه�م ارتباط�ات أكر ببلدهم من�ذ اإلطاحة 
بنظام البش�ري، فقد فتحت الس�لطة الجديدة 
الباب أمام العديد منهم للمش�اركة يف عملية 
اإلص�الح، ع�ر توليه�م مناصب رس�مية أو 
االس�تفادة م�ن خراته�م، كم�ا أن التّعوي�ل 
س�يكون أكر عى الُعملة الصعبة التي سوف 

يتّرع بها هؤالء للمبادرة.
وتراهن الحكومة عى زيادة التكاتف الشعبي 
حوله�ا من هذا الباب للتدلي�ل عى أنها محّل 
تقدي�ر من املواطن�ني، وقادرة ع�ى الصمود 
يف وج�ه الغب�ار ال�ذي يحاول أنص�ار النظام 
البائ�د إثارت�ه يف وجهه�ا لعرقلة مس�اعيها 
نح�و الوص�ول إىل درج�ة عالي�ة م�ن األمن 

واالستقرار.
وتعود املبادرة الشعبية إىل دعوة أطلقتها قوى 
الحرية والتغيري مبكرا ووجدت استجابة من 
الحكومة، كخطوة لحش�د امل�وارد واالعتماد 
عى الذات وتعوي�ض نقص املنح والقروض، 
والتهمي�د التخ�اذ خط�وات كبرية الس�رتداد 
األم�وال املنهوب�ة م�ن ش�لة املنتفعني خالل 

حكم البشري.
يظ�ل التوّس�ع يف ملف اس�رتداد األم�وال من 
حزب املؤتمر الوطني املنحّل وقيادات النظام 
الس�ابق والحركة اإلس�المية يف السودان من 
القضاي�ا الش�ائكة، فالتق�دم ال�ذي أحرزته 
إىل  وبحاج�ة  مح�دودا،  ي�زال  ال  الحكوم�ة 
تحركات أشد حسما، توصل رسالة للمواطنني 
تؤك�د أنها جادة يف ه�ذا الطريق، ولن تتوانى 

عن تقويض أركان نظام البشري.
ويحت�اج حمدوك إىل تجديد الغطاء الش�عبي 
املدني ألن األيام املقبلة قد تش�هد فيها البالد 
توترات، عى خلفية رغبة فلول نظام البشري 
توظيف االرتباك الذي سّببه فايروس كورونا 
يف دوالب الس�لطة االنتقالي�ة وترتيب الكثري 

من األولويات املحلية واإلقليمية والدولية.

ظاهرها اقتصادي وباطنها سياسي لفرض السودان الجديد
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لندن/أ ف ب:
 أعل�ن وزي�ر الس�كن الريطاني ام�س اإلثنني 
أن رئي�س ال�وزراء بوريس جونس�ون املصاب 
بف�ريوس كورون�ا املس�تجد “يبق�ى يف س�دة 
القيادة” رغم وجوده يف املستش�فى منذ مس�اء 

اول أمس إلجراء “فحوص”.
وق�ال الوزي�ر روب�رت جنريك لش�بكة “بي بي 
للخض�وع  املستش�فى  يف  “ام�س، ه�و  يس”، 
لفحوص، لكن سُيبلّغ بما يجري بشكل منتظم 

ويبقى يف سدة قيادة الحكومة”.
ويف ذات الس�ياق كش�فت مصادر مس�ؤولة يف 
قي�ادة النظ�ام الصحي يف بريطاني�ا، اول امس 
األحد، عن تطورات الحالة الصحية لجونسون.
وق�ال مصدر مقرب من قي�ادة النظام الصحي 
الوطن�ي يف إنجلرتا ل�� “س�بوتنيك”، إن رئيس 
الوزراء الريطاني بوريس جونس�ون سيميض 

ليلته يف املستشفى “إلجراء املزيد من الفحوص”، 
فضال عن خضوعه إلجراءات تنفس اصطناعي 
للرئت�ني، وذل�ك ع�ى خلفية اس�تمرار عوارض 

فريوس كورونا املستجد.
وأضاف املصدر، أن جونس�ون دخل املستشفى 
عى وجه الرسعة وس�يخضع إلجراءات تنفس 
اصطناع�ي للرئت�ني”.ويف وق�ت س�ابق، أعلن 
مكت�ب رئي�س ال�وزراء الريطاني، األح�د، أن 
بوريس جونس�ون دخل إىل املستش�فى إلجراء 
فحوص، بعد اس�تمرار ظه�ور أعراض فريوس 
كورون�ا علي�ه، بع�د 10 أي�ام م�ن تش�خيص 
إصابت�ه باملرض.وقال بي�ان “بناء عى نصيحة 
طبيب�ه، دخل رئي�س الوزراء املستش�فى الليلة 
إلجراء فح�وص… هذه خط�وة احرتازية، إذ ال 
تزال أعراض ف�ريوس كورونا تظهر عى رئيس 
ال�وزراء بع�د 10 أي�ام م�ن تش�خيص إصابته 

بالفريوس”.
ويوج�د يف اململك�ة املتح�دة ما يق�ارب 48 ألف 
مص�اب بفريوس كورونا وح�وايل 5 آالف وفاة، 
كما أصيب كبار السياس�يني مثل وزير الصحة 
ورئيس الوزراء وويل العهد األمري تشارلز.انترش 
الف�ريوس حت�ى اآلن يف 208 دول�ة، ورغ�م أن 
الصني هي بؤرة تفيش املرض ولكنها س�يطرت 
بش�كل فعال عى انتش�اره، ولم تع�د لديها أي 
إصابات تذكر كم�ا أن الوفيات لم تتخط حاجز 
3329 إصابة.بينم�ا يف دول مثل: إيطاليا )129 
أل�ف إصاب�ة،  15877 وف�اة(، إس�بانيا )130 
ألف إصاب�ة، 12418 وف�اة(، والواليات املتحدة 
)333 أل�ف إصاب�ة، 9500 وف�اة(، يت�م يوميا 
تس�جيل عدة آالف مصاب ومئ�ات الوفيات، إىل 
جان�ب مئ�ات اآلالف يف نح�و 208 دولة أخرى، 
إذ تعدت اإلصابات حاج�ز ال�مليون و263 ألف 

إصابة، تم ش�فاء 260 ألف شخص من املرض، 
واقرتبت الوفيات من  69 ألف وفاة، وفقا ملوقع 
“ورلد أوميرت” املتخصص يف إحصائيات إصابة 

الفريوس حول العالم.
كم�ا عطلت الدراس�ة يف ع�دد من ال�دول حول 
العال�م، إىل جانب إلغ�اء العديد م�ن الفعاليات 
واألحداث العامة وعزل ماليني املواطنني. وأيضا 
أوقفت ع�دة دول الرحالت الجوي�ة والرية بني 
بعضها البعض وفرض�ت أغلب الدول يف الرشق 
األوس�ط حظر تجول جزئي، خش�ية اس�تمرار 
انتش�ار الفريوس.وصنف�ت منظم�ة الصح�ة 
العاملية ي�وم 11 مارس/ آذار م�رض )كوفيد-

19( النات�ج ع�ن فريوس كورون�ا “جائحة” أو 
“وباء عامليا”، مؤكدة أن أرقام اإلصابات ترتفع 
برسع�ة كب�رية، معربة عن قلقها م�ن احتمال 

تزايد املصابني بشكل كبري. 

بريوت/ متابعة الزوراء:
 أك�د الرئي�س اللبناني ميش�ال عون 
ام�س االثن�ني أن لبن�ان يجم�ع عى 
أرض�ه أس�وأ أزمت�ني هم�ا ف�ريوس 
أن  إىل  مش�ريا   ، والن�زوح  كورون�ا 
برنام�ج بالده  اإلصالح�ي يحتاج إىل 

دعم مايل خارجي.
وقال ع�ون ،خ�الل اجتم�اع أعضاء  
“مجموع�ة الدعم الدولي�ة” من أجل 
لبنان حسبما أفادت “الوكالة الوطنية 
لالعالم” ، إن “مجموعة الدعم  أعلنت 
يف آخ�ر اجتم�اع له�ا يف باري�س يف 
كانون أول/ديسمر عام 2019، عن 
اس�تعداد املجتمع ال�دويل لدعم لبنان 
عى تخطي أزمته املالية واالقتصادية 
ب�رشط قي�ام حكوم�ة فعال�ة وذات 
مصداقي�ة ، وق�ادرة ع�ى مكافح�ة 
الفس�اد وتنفيذ حزمة أساس�ية من 

االصالحات االقتصادية”.
التح�ركات  وق�ع  :”ع�ى  وأض�اف 
الش�عبية، ويف ظ�ل أزم�ة اقتصادية 
مالي�ة اجتماعي�ة متصاع�دة، وعى 
رغم كل العوائق السياس�ية، تشكلت 
حكوم�ة يف لبنان، وتعه�دت بإطالق 
خطة إنقاذ طارئة، ومكافحة الفساد 
والقي�ام بمعالج�ات يف املالية العامة 
مع إج�راءات اقتصادية لالنتقال من 

اقتصاد ريعي اىل اقتصاد منتج”.
يس�تعد  كان  “لبن�ان  أن  وأك�د   
إلطالق ورش�ة عمل ملعالج�ة أزماته 
االقتصادية واملالية واالجتماعية حني 
رضب�ت جائح�ة كوفي�د ″9 العالم، 
ط�وارئ  حال�ة  إع�الن  اىل  فاضط�ر 
صحي�ة، ما عرقل إىل حد ما انطالقته 

وفاقم من أزماته، وأضاف إليها أزمة 
الصحة، ونح�ن اليوم نجابه كل هذه 
األزم�ات والتداعي�ات ونرح�ب ب�أي 

مساعدة دولية”.
م�ن  لبن�ان  يعان�ي  أن”  إىل  ولف�ت 
انكماش اقتصادي كبري، ومن تراجع 
الطل�ب الداخيل واالس�ترياد، ونقص 
ح�اد بالعم�الت األجنبي�ة، وارتف�اع 
البطال�ة ومع�دالت الفق�ر، وارتفاع 
األسعار وانخفاض سعر رصف اللرية 
اللبناني�ة من خالل الس�وق املوازية، 
باإلضاف�ة إىل العج�ز يف املالية العامة 

نتيجة لرتاجع اإليرادات الرضيبية”.
اللبناني�ة،  “الدول�ة  أن  وأوض�ح 
و بهدف وقف اس�تنفاد االحتياطيات 
الخارجي�ة الت�ي وصلت إىل مس�توى 
منخفض للغاية، ويف محاولة الحتواء 
عج�ز امليزاني�ة، قررت تعليق س�داد 
اليوروبون�د،  س�ندات  اس�تحقاقات 
وتم تعيني استش�اريني دوليني، مايل 

وقانون�ي مل�ؤازرة الحكوم�ة يف ه�ذا 
املجال”.

وأعلن أن “ الدولة اللبنانية تعمل عى 
إعداد خطة مالية اقتصادية ش�املة، 
بهدف تصحيح االختالالت العميقة يف 
التي  االقتصاد ومعالجة التش�وهات 
نتجت عن 30 س�نة من السياس�ات 
االقتصادية واملالي�ة الخاطئة، والتي 
سبقتها 15 س�نة من حروب مدمرة 
أطاحت بالكثري من البنى االقتصادية 

والصناعية وحتى اإلنسانية”.
وأك�د أن “ه�ذه الخط�ة أرشفت عى 
االنتهاء وهي تهدف إىل حل املش�اكل 
االقتصادي�ة واملالي�ة والبنيوية، وإىل 
اس�تعادة الثق�ة باالقتص�اد، كما إىل 
خف�ض الدين الع�ام ووض�ع املالية 
العامة عى مسار مستدام، وإىل إعادة 

النشاط والثقة إىل القطاع املايل”.
وق�ال عون: “نظرا لخط�ورة الوضع 
االقتصادي�ة  ولآلث�ار  الح�ايل،  امل�ايل 

الكبرية عى اللبنانيني، وعى املقيمني 
برنامجن�ا  س�يحتاج  والنازح�ني، 
اإلصالح�ي إىل دع�م م�ايل خارجي، 
وخصوصا من الدول الصديقة ومن 
مجموع�ة الدع�م الدولي�ة من أجل 
لبنان، وذلك لدعم ميزان املدفوعات 

ولتطوير قطاعاتنا الحيوية”.
وبش�كل  نع�ول  “إنن�ا  واض�اف: 
كبري ع�ى التمويل الذي ت�م التعهد 
يف  دوالر  ملي�ار   11 والبال�غ  ب�ه 
س�تخصص  مؤتمر)س�يدر(والتي 
بشكل أسايس لالستثمار يف مشاريع 

البنية التحتية.
وأكد ع�ون أن “لبن�ان اليوم يجمع 
ع�ى أرض�ه أس�وأ أزمت�ني أصابت�ا 
العال�م من�ذ 75 عام�ا”، وق�ال: “إذا 
ق�درا   19″ جائحة”كوفي�د  كان�ت 
س�يئا طال معظ�م ال�دول ونلنا منه 
قس�طنا، فإن أزمة النزوح تحملناها 
منفردين، وقد تخط�ت كلفتها علينا 
25 ملي�ار دوالر… وال ح�ل يل�وح يف 

املدى املنظور”.
م�ن جانب�ه ، أك�د رئي�س الحكومة 
أن خط�ة حكومت�ه  حس�ان دي�اب 
قريب�ا ومجم�ل  متوف�رة  س�تصبح 
االصالحات جاه�زة للتصويت عليها 

يف مجلس النواب.
خ�الل   ل�ه  كلم�ة  يف  دي�اب  وق�ال 
:”نع�ول ع�ى قدرتك�م   ، االحتم�اع 
لدعمن�ا يف مجال�س املؤسس�ات من 
حيث تخصيص امل�وارد املالية، ودعم 
مس�عانا الهادف اىل اس�رتداد اصول 

لبنان”.
وأض�اف :”س�نتطلع اىل ردود فعلكم 

االيجابية ط�وال العملية االصالحية، 
بغية اعادة النمو املس�تدام واالزدهار 
للبنان يف سياق مستقر وبأقرب وقت 

ممكن”.
وتابع:”من اص�ل مجمل االصالحات 
اجراءه�ا  حكومت�ي  تعه�دت  الت�ي 
خالل االيام املئة األوىل، 57باملئة منها 
اصبح�ت الي�وم جاه�زة للتصوي�ت 

عليها يف مجلس النواب”.
وأض�اف أن “التحدي�ات الهائلة التي 
نواجهها لن تثبط عى االطالق عزيمة 
حكومتي لتقيي�م الوضع كما ينبغي 
لتأمني مس�تقبل  والت�رف بح�زم 
م�رشق للش�عب اللبنان�ي تدريجيا، 
س�يما وان�ه س�يعيش حتم�ا اوقاتا 
عصيب�ة ج�دا اىل تطب�ق االصالحات 

املالئمة”.
وتاب�ع :” بمس�اعدة خ�راء، تض�ع 
ع�ى  االخ�رية  اللمس�ات  حكومت�ي 
خط�ة متكامل�ة تعال�ج االصالحات 
والنقدي�ة  واملالي�ة  االقتصادي�ة 
واالجتماعي�ة واملتعلق�ة بالحوكم�ة 

التي نحن بأمس الحاجة اليها”.
وأضاف :”نعرف ما يجب فعله ولدينا 
االرادة لنفعله. ولكن من غري املقبول 
التس�بب بصعوب�ات للبناني�ني دون 
اعطائه�م الخي�ارات املث�ى النتعاش 
اقتصادي رسيع والمكانية اس�تعادة 
جزء كبري من خسائرهم عى االقل”.

وقال :”من غري العادل أن نرى شعبنا 
يعان�ي، دون ان يك�ون لدينا برنامج 
جاد يمنح االمل، يحاس�ب املس�يئني 
ويسعى برشاسة الس�تعادة االصول 

واالموال املنهوبة”.

أكد ان العجز اإلقتصادي والبرنامج اإلصالحي يحتاج لدعم مالي خارجي

بعد دخوله المستشفى على وجه السرعة

النارصة/متابعة الزوراء:
وّقع�ت أكث�ر م�ن 100 مجموعة م�ن منظمات 
املجتمع املدني عى بيان مش�رتك يحدد الرشوط 
التي يجب اس�تيفاؤها قبل استخدام تكنولوجيا 
الرقابة ملكافحة وب�اء ال�”كورونا”، الذي تفّش 

يف مناطق عديدة من أصقاع العالم.
وج�اء يف البيان، الذي تلّقت )رأي اليوم( ُنس�خًة 
من�ه، جاء أّنه مع التوس�ع الرسيع يف اس�تخدام 
الحكومات للرقاب�ة الرقمية يف محاولة ملكافحة 
وب�اء كوفي�د – 19، الذي ب�ات معروًف�ا إعالمًيا 
بوب�اء ال�”كورون�ا”، وضع�ت منظم�ة العف�و 
الدولي�ة، وغريه�ا من املنظمات غ�ري الحكومية 
البارزة، رشوًطا صارمة يجب استيفاؤها لحماية 
حقوق اإلنسان ومنع اإلفراط يف الرقابة، كما أّكد 
البي�ان، الذي لفت يف الوق�ت عينه إىل أّن أكثر من 
100 مجموع�ة من منظم�ات املجتمع املدني إىل 
منظم�ة العفو انضمت يف التوقي�ع عى  البيان ، 
من بينها منظمات: أكسس ناو، وهيومن رايتس 

ووتش، ومنظمة الخصوصية الدولية.
وقالت رش�ا عب�د الرحيم، نائبة مدي�رة برنامج 
التكنولوجي�ا يف منظمة العف�و الدولية: “يمكن 
للتكنولوجيا أْن تلعب دوًرا مهًما يف الجهد العاملي 
ملكافح�ة وب�اء كوفيد – 19، ولك�ن هذا ال يمنح 
الحكوم�ات تفويض�اً مطلق�اً لتوس�يع عملي�ة 
الرقاب�ة الرقمية. فقد تبني يف اآلون�ة األخرية أن 
الحكوم�ات تحج�م ع�ن التخيل ع�ن صالحيات 
الرقاب�ة املؤقت�ة. وال يج�ب أن نتح�ول، يف غفلة 
من�ا، إىل دولة تمارس الرقابة بصفة مس�تديمة 
وموس�عة، عى حّد تعب�ري املس�ؤولة يف منظمة 

العفو الدولّية.
وأردف البيان قائالً إّنه ال يمكن استخدام الرقابة 
الرقمي�ة املتزاي�دة للتعام�ل مع حال�ة الطوارئ 
الصحية العامة هذه إال يف حالة اس�تيفاء بعض 
الرشوط الصارمة. وال يمكن للسلطات ببساطة 
أْن تتجاهل الح�ق يف الخصوصية، ويتعني عليها 
ضمان أّن أي إجراءات جديدة ال بد أْن تشمل عى 
ضمانات قوية لحقوق اإلنسان، كما أّكد البيان، 
الذي شّدّد عى أّنه أينما تستخدم الحكومات قوة 
التكنولوجي�ا كجزء م�ن إس�رتاتيجيتها للتغلب 
ع�ى كوفي�د – 19، يجب أْن تفع�ل ذلك بطريقة 
تحرتم فيها حقوق اإلنس�ان، عى حّد تعبري بيان 

املنظمات التي ُتعنى بحقوق اإلنسان يف العالم.
ويف كيان االحتالل اإلرسائييّل يبدو أّن اقرتاح وزير 

األمن نفتايل بينيت السماح للمخابرات العسكرّية 
 ”NSO ورشكة املخابرات املثرية للجدل “مجموعة
بمس�اعدة الحكوم�ة يف تعق�ب حام�يل فريوس 
ال�”كورون�ا”، يف محاول�ة للتنبؤ بش�كل أفضل 
بانتش�ار املرض، س�يكون مصريه الفشل عقب 
نقاش لالقرتاح جرى يف الكنيس�ت اإلرسائييّل بع 
تشكيل لجان املُراقبة عى عمل الحكومة ونشاط 

أجهزة األمن يف كيان االحتالل.
أّن�ه  إىل  العرّي�ة  ولفت�ت صحيف�ة )هآرت�س( 
خالل جلس�ة للجن�ة فرعية يف الكنيس�ت، أبدى 
أعض�اء الكنيس�ت معارضته�م للفكرة بس�بب 
مخاوف تتعلق بالخصوصية، وأش�ار مسؤولون 
حكومي�ون إىل أن الخط�ة ليس�ت بخط�ة جدية 
حت�ى اآلن وأن هن�اك حاج�ة إىل تقدي�م طلبات 

رسمية للدوائر املعنية.
ويف وق�ت س�ابق، يف سلس�لة م�ن التغري�دات، 
طرح بينيت فكرة من�ح وحدة النخبة يف الجيش 
NSO إمكاني�ة  8200، ومجموع�ة  اإلرسائي�يل، 
الوص�ول إىل بيانات ش�خصية للغاية للمواطنني 
اإلرسائيليني ق�ام جهاز األمن العام )الش�اباك( 
ووزارة الصح�ة بجمعها يف إطار برنامج مراقبة 
جماعي�ة مث�ري للج�دل أص�اًل، وق�ال بينيت إن 
الش�خص الذي ُيعرف عنه أن�ه كان عى تواصل 
مبارش مع حامل للفريوس قد يحصل عى درجة 
9، يف حني أن شخصا لم يكن عى تواصل مبارش 

مع مريض سيحصل عى درجة 3.
وم�ن خالل ه�ذه الدرجات، بإم�كان الرنامج أْن 
يتوق�ع األماكن التي يمك�ن أْن يحدث فيها تفيش 
لل�”كورون�ا”، مّم�ا يمنح الس�لطات القدرة عى 
منعه�ا، ومع ذل�ك، فإّن الرنام�ج يتطلب بيانات 
طبية شخصية، وبيانات املوقع والبيانات األخرى 
من أعداد كبرية من الس�كان، مم�ا يثري مخاوف 
كبرية تتعلق بالخصوصية، السيما بسبب انخراط 

رشكة التجسس الخاصة يف الرنامج.
يف الوق�ت الحايل، يس�تخدم الش�اباك وصوله إىل 
البيان�ات الخلوية وس�جالت بطاق�ات االئتمان 
الخاص�ة بالب�الد بأكمله�ا، من ب�ني املعلومات 
الرقمي�ة األخ�رى، لتتب�ع تحركات أولئ�ك الذين 
تب�ني أنهم مصاب�ون بفريوس كورون�ا من أجل 
تحديد األش�خاص الذين من املحتمل أنهم كانوا 
عى تواص�ل معه حتى تتمكن وزارة الصحة من 

 . إصدار أوامر لهم بدخول حجٍر صحيٍّ
)املصدر/رأي اليوم(

الرئيس اللبناني: نواجه أسوأ أزمتني “كورونا” و”النزوح”

الكشف عن تطورات احلالة الصحية لرئيس وزراء بريطانيا املصاب بكورونا

ِكن تربير  اكثر من مائة منظمة عاملّية تمُعنى حبقوق اإلنسان: ال يمُ
الرقابة الرقمية ملكافحة الـ”كورونا” إال إذا كانت حترتم حقوق اإلنسان



بغداد/ الزوراء:
واصل اللواء السادس يف الحشد الشعبي، امس 
املقدسة  كربالء  يف  تعفري  عمليات  االثنني، 
وزع  فيما  كورونا،  فايروس  من  للوقاية 
العوائل  بني  طبية  ومواد  غذائية  سالت  أيضا 

املتعففة.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
اللواء  “طبابة  أن  منه،  نسخة  »الزوراء« 
والحي  واألمري  العامل  حي  تعفري  استكملت 

العسكري يف كربالء املقدسة«.
وأضاف البيان أن “الحملة شملت أيضا توزيع 
العوائل  من  لعدد  طبية  ومواد  غذائية  سالت 
تزامنا  يومها  قوت  عىل  تعتمد  التي  املتعففة 

مع استمرار حظر التجول يف املحافظة”. 
الشعبي،  الحشد  طبابة  عفرت  جهتها،  من 
مركز  تكريت  مدينة  احياء  االثنني،  امس 
فريوس  من  للوقاية  الدين  صالح  محافظة 

كورونا.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
أن “ضمن حملة وعي  »الزوراء« نسخة منه، 
تعفري  حملة  الطبابة  مديرية  نفذت  للحشد 
وتوعية يف مدينة تكريت لوقايتها من فايروس 

كورونا والحد من انتشاره«.
إرشادات  رافقتها  “الحملة  أن  البيان  وأضاف 
املواطنني  وتنبيه  لتوعية  وتوجيهات  صحية 
بفايروس  اإلصابة  لتجنب  الوقاية  إىل رضورة 

هذه  لتجاوز  العدوى  انتقال  وعدم  كورونا، 
األزمة”. 

اإلثنني،  امس  الشعبي،  الحشد  نفذ  وايضا، 
حملة تعفري وتوعية واسعة يف قضاء املشخاب 
بمحافظة النجف االرشف للوقاية من فايروس 

كورونا.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
»الزوراء« نسخة منه، “املفارز الطبية لتشكيل 
حملة  نفذ  الشعبي  الحشد  يف  العلوية  العتبة 
من  للوقاية  املشخاب  قضاء  يف  واسعة  تعفري 

فايروس كورونا والحد من انتشاره«.

)راگ  مناطق  تعفري  “تم  أنه  إىل  البيان  ولفت 
الحصوة والسادة البو فريحة والسادة الزوامل( 

بالكامل وبمساحة 8 كلم«.
مستمرة  التعفري  “عملية  ان  وأضاف 
وبمشاركة مركز الدفاع املدني يف وادي السالم 
صحية  إرشادات  توزيع  عن  فضال  النجف،  يف 
وتوجيهات عرب مكربات الصوت لتوعية وتنبيه 
اإلصابة  لتجنب  الوقاية  رضورة  إىل  املواطنني 
بفايروس كورونا وعدم انتقال العدوى لتجاوز 

هذه األزمة”. 
عىل صعيد متصل، نفذت قيادة محور الشمال 

تعفري  حملة  االثنني،  امس  الشعبي،  للحشد 
خورماتو  طوز  قضاء  يف  واسعة  وتوعية 

للوقاية من فايروس كورونا.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
»الزوراء« نسخة منه، أن “الفرق التخصصية 
واسعة  وتوعية  تعفري  بحملة  رشعت  للقيادة 

لتطهري احياء طوز خورماتو«.
إرشادات  رافقتها  “الحملة  أن  البيان  وأضاف 
املواطنني  وتنبيه  لتوعية  وتوجيهات  صحية 
بفايروس  اإلصابة  لتجنب  الوقاية  إىل رضورة 
هذه  لتجاوز  العدوى  انتقال  وعدم  كورونا، 

األزمة”. 
بينما نفذ الحشد الشعبي، امس اإلثنني، حملة 
تعفري وتعقيم ألحد االحياء يف منطقة الكرادة 

وسط بغداد للوقاية من فايروس كورونا .
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
اتصال  ورود  “بعد  أنه  منه،  نسخة  »الزوراء« 
منطقة  يف   62 شارع  يف  الساكنني  احد  من 
الكرادة بوجود مصاب بفريوس كورونا، رشع 
تعفري  بحملة  الوطني  الدفاع  رسايا  تشكيل 
وتعقيم واسعة للحفاظ عىل سالمة املواطنني 

والحد من إنتشار الوباء«.
وكان الحشد الشعبي أعلن يف وقت سابق عن 
قضاء  يف  واسعة  وتوعية  تعفري  حملة  تنفيذ 
للوقاية  االرشف  النجف  بمحافظة  املشخاب 

من فايروس كورونا. 

بغداد/ الزوراء:
واملعادن،  الصناعة  وزارة  أعلنت 
امس االثنني، البدء بصناعة الكمامة 
الجاري،  األسبوع  خالل  النانوية 
مفاجأة  عن  ستعلن  أنها  مؤكدة 
األيام  يف  طبية  أجهزة  بتصنيع 

القادمة.
للوزارة،  العلمي  املستشار  وقال 
بحسب  الجنابي،  لله  عبد  عمار 
»الوزارة  إن  العراقية،  األنباء  وكالة 
نانوية  كمامات  صناعة  بصدد 

أن  مؤكداً  الجاري«،  األسبوع  خالل 
»خلية األزمة العلمية ستزف برشى 
األيام  يف  طبية  أجهزة  بتصنيع 

القادمة«.
العلمية يف  األزمة  أن »خلية  وأضاف 
إيجابية  نتائج  إىل  توصلت  الوزارة 
تنفس  جهاز  أول  تصنيع  يف 
الزفري  هواء  لتنقية  وجهاز  صناعي 
وروبوتات  املريض  من  الخارج 
وجهاز  بكامريا  مجهزة  اثنني  عدد 
الطبية  الطواقم  ملساعدة  السلكي 

والغذاء  الدواء  إلدخال  والتمريضية 
والتجول  النفايات  ونقل  املريض  إىل 
إصدار  دون  املستشفى  أروقة  داخل 

أي صوت«.
من  انموذجني  »صناعة  إىل  وأشار 
الرشكة  قبل  من  التعقيم  أجهزة 
الكهربائية  للصناعات  العامة 
العامة  الزوراء  ورشكة  واإللكرتونية 
للمستشفيات  تجهيزها  لغرض 
عن  فضالٔ  الفعيل،  باإلنتاج  والبدء 
املهمة  الطبية  األجهزة  تصنيع 

للحاالت الحرجة«.
دياىل  رشكة  اعلنت  جهتها،  من 
العامة، إحدى رشكات وزارة الصناعة 
واملعادن، امس االثنني، عن تـوزع ) 
٤٠٠ ( سلـة غذائيـة علـى العوائـل 

املتعففـة فـي محافظـة ديالـى.
عبـد  الرشكة،  عام  مدير  وقـال 
بيان  يف  عـارف،  محمـد  الرسول 
إن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
 ٤٠٠  ( بتوزيع  قامت  »الرشكة 
التي  العوائل  عىل  غذائية  سلة   )

املجمع  شقق  مناطق  يف  تحتاجها 
واملناطق  والكاطون  الصناعي 
مختاري  مع  وبالتنسيق  األخرى، 
يف  منها  مساهمة  املناطق  هذه 
محافظة  أهايل  اىل  العون  تقديم 
دياىل ولتخفيف األعباء عن العوائل 

املتعففة يف هذا الوقت العصيب«.
أيضاً  »سيتم  انه  عارف  واضاف 
دياىل  وصحة  املدني  الدفاع  تجهيز 
حال  املواد  من  احتياجاتها  ببعض 

وصولها اىل الرشكة«.

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  للجمارك،  العامة  الهيئة  اعلنت 
الصالحية  مدة  متجاوزة  برشية  ادوية  ضبط 

وعلب ادوية فارغة يف جمرك ام قرص الشمايل.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 
قرص  ام  جمرك  يف  الجمركية  »السلطة  إن  منه، 
الشمايل، وبالتعاون مع الجهات الساندة العاملة 
ادوية  يحتوي  براد  ضبط  من  تمكنت  امليناء،  يف 
ادوية  الصالحية مع علب  مدة  برشية متجاوزة 

فارغة مخالفة لضوابط  وتعليمات االسترياد«.
واضافت ان »االرسالية متجاوزة ألكثر من ثلثي 
استرياد  ضوابط  مايخالف  وهو  الصالحية  مدة 
األدوية«. مشرية اىل »ضبطها علب ادوية فارغة 

بذات الرباد تستخدم للغش الصناعي«.
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  »تم  انه  واوضحت 
 2٣ رقم  الجمارك  قانون  وحسب  املخالفة  بحق 

لسنة ١٩8٤ النافذ«.
واشادت الهيئة »بالجهود التي يبذلها موظفيها 

يف املراكز البحرية يف جمارك املنطقة الجنوبية يف 
املواد  ايصال  عىل  وحرصهم  الحايل،  الظرف  ظل 
وكذلك  التموينية،  البطاقة  ومفردات  الغذائية 

املياه،  تعقيم  ومواد  الطبية  واملستلزمات  املواد 
يحتاجها  التي  الرضورية  السلع  من  وغريها 

البلد«.

بغداد/ الزوراء:
عالوي،  جعفر  الصحة  وزير  بحث 
التعليم  منصة  اطالق  االثنني،  امس 
املجلس  يف  للمتدربني  االلكرتوني 
يف  الصحية  لالختصاصات  العربي 

العراق.
تلقت  بيان  يف  الوزارة،  وقالت 
“وزير  إن  منه:  نسخة  »الزوراء« 

الصحة والبيئة جعفر صادق عالوي 
التقى بحضور الوكيل االداري للوزارة 
هاني العقابي وجواد الرشيفي، املقرر 
العام للمجلس العربي لالختصاصات 
الصحية عيل الساعدي، رئيس املجلس 

العلمي ألمراض الكىل يف العراق«.
مرشوع  “إطالق  الوزير  وناقش 
للمتدربني  اإللكرتوني  التعليم  منصة 

فضال  العراق  يف  العربي  املجلس  يف 
عن التواصل مع االطباء االختصاص 
وزارة  لدعم  علمية  جهود  وتوفري 
فريوس  مرض  عالج  يف  الصحة 

كورونا«.
برنامج  اطالق  “تم  انه  اىل  وأشارت 
لالطباء  التخصيص  الرتخيص  اعادة 
الذي  الصحة  وزارة  يف  االختصاص 

االول  ترشين   ١ يف  تطبيقه  سيتم 
.“ 2٠2٠

سريفع  الربنامج  “هذا  أن  واعتربت 
أكدوا  الذين  االطباء  مهارات  من 
للعالم بمواجهتهم فريوس  جدارتهم 
للطبيب  ميزة  وسيعطي  كورونا، 
العراقي ضمن معايري الجودة العاملية 

بني أطباء العالم”. 

بغداد/ الزوراء:
وضعت وزارة الزراعة خطة لتحقيق االكتفاء الذاتي 
توفري  يف  جهودها  نجاح  بعد  زراعياً  الفواكه  من 
أكثر من 25 محصوال منذ عام 2٠١٩ ، مشددة عىل 
عند  إال  الزراعية  املحاصيل  استرياد  تقنني  رضورة 

الحاجة.
الـــوزارة،  بـاسـم  املـتـحـدث  وأوضـــح 
جهودها  تواصل  »الزراعة  إن  الـنـايـف:  حـمـيـد 
بـهـدف  الـفـواكـه  أصناف  اكثار  أجل  من 
مبيناً  ونـوعـي«.  متميز  إنـتـاج  الـى  الـوصـول 
تحقق  االسرتاتيجية  الوزارة  لخطط  نتيجة  »أنه 
الـزراعـيـة  املـحـاصـيـل  ألغلب  الذاتي  االكتفاء 
حققنا  حني  يف  الـحـيـوانـيـة  واملـنـتـجـات 

مديات جيدة من إنتاج القسم اآلخر«.
اسعار  يف  الحاصل  »االرتفاع  أن  النايف  واضاف 
بعض املحاصيل الزراعية خالل األيام الفائتة سببه 
عدم التنسيق بني السيطرات والقطوعات، باالضافة 
حظر  بسبب  املحافظات  بني  التنقل  صعوبة  إىل 
هذه  تجاوز  استطاعت  الـوزارة  أن  إال  التجوال، 
لتسهيل  املحافظني  مع  العمل  بتنسيق  املشكالت 
نقل املحاصيل الزراعية والحيوانية، ما أعاد األسعار 

إىل طبيعتها«.
»يــؤدي  أن  مـن  خشيته  عـن  الـنـايـف  وعـبـر 
قــرار خـلـيـة االزمــة الحكومية يف فتح االسترياد 

دون اجازة بدخول بضائع غري مطابقة للمواصفات، 
أن  إلـى  الـضـوابـط«، داعـيـاً  وتـكـون خــارج 

»يكون االسترياد عىل املواد الشحيحة يف السوق«.
ستشهد  الحايل  الشهر  »نهاية  ان  النايف  وتابع   
مــزارع  مـن  الـطـمـاطـم  محصول  نزول 
مـحـافـظـات الـبـصـرة الـتـي تـنـتـج 6 آالف 
البطاطا،  ومحصول  وكـربـالء  والنجف  يومياً  طن 

أنه  إىل  الفتاً  االخرى«.  الصيفية  املحاصيل  فضال 
الحنطة  محصويل  من  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  »تم 
والشعري والـرز العنرب الـذي بدأ يوزع ضمن البطاقة 

التموينية بني املواطنني«.
»االشهر  أن  الزراعة  وزارة  باسم  املتحدث  وأكد   
تحقيق  الوزارة  خطة  بحسب  ستشهد  املقبلة 
الفواكه كالعنب والتني وغريها  الذاتي من  االكتفاء 

هذه  تحقيق  »ان  موضحاً  الصيفية.  الفواكه  من 
الوفرة يف املحاصيل الزراعية يعود اىل قوانني حماية 
املساحات  زيـادة  إىل  الفالح  دعا  ما  املحيل،  املنتج 
بعد  أكـبـر،  مـالـي  مــردود  لتحقيق  املزروعة 
السوق  بـاغـراق  السابق  فـي  يصطدم  كـان  ان 

باملحاصيل املستوردة.«
ودعـا النايف معامل الصناعات التحويلية االخــرى 
لسحب  الـطـمـاطـم  ومـعـجـون  »كالدبس 
واعادة  املحلية  املـنـتـوجـات  مـن  الـفـائـض 

تصنيعها كمنتجات يمكن أن تفيد املواطن«.
 وأملـح الـى »حصول موافقة رئيس الــوزراء عىل 
من  والحاصدات  الزراعية  اآلليات  حركة  تسهيل 
الـحـصـاد  ملـوسـم  استعداداً  أخرى  اىل  محافظة 
جـنـوب  مـحـافـظـات  فـي  سـيـبـدأ  الــذي 
ذروة  املقبلة  العرشة  االيــام  وستكون  الـعـراق، 
كبرية إلنـتـاج الشعري، علماً ان هنالك نحو مليون 
طن يف املخازن منذ العام املايض من هـذه املــادة، 
الحايل،  الشهر  الحنطة نهاية  يف حني سيبدأ حصاد 
املناطق  الـى  الـحـاصـدات  نقل  امـور  وسهلنا 
املـقـبـل  حــزيــران  فــي  لـتـعـود  الجنوبية 
والـشـمـالـيـة  الـوسـطـى  لـلـمـنـاطـق 
جميع  ودعوة  العمليات،  تلك  الستكمال  والغربية 
املعامل لفتح ابوابها وتسلم البذور، وتهيئة مخازن 

وزارة التجارة لتسلم املحصويل«.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت الرشطة املجتمعية، امس االثنني، عن توزيع املساعدات الغذائية 

عىل عمال )املساطر( والنظافة ببغداد.

وذكر اعالم الرشطة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، إن »مفارز 

الرشطة املجتمعية يف دائرة العالقات واإلعالم لوزارة الداخلية بالتعاون 

عىل  الغذائية  السالل  بتوزيع  رشعت  املدنيات،  الناشطات  إحدى  مع 

عمال األجور اليومية واملعروفني بـ )عمال املساطر( أو عمال البناء 

الذين توقفت أعمالهم بسبب فرض حظر التجوال الوقائي للحد من 

تفيش فريوس كورونا«.

واضاف ان » الحملة شملت التوزيع عمال املساطر يف مناطق )حي 

العامل والبياع وحي الجهاد والرحمانية والجهاد( ببغداد«.

عمال  عىل  الغذائية  السالل  توزيع  شملت  »املبادرة  ان  اىل  واشار 

أمانة بغداد العاملون عىل رفع النفايات من شوارع بغداد، وقد تأتي 

االجتماعي  للتكافل  املجتمعية  الرشطة  جهود  ضمن  املبادرة  هذه 

وللتخفيف عن كاهل املواطنني، ويف سياق حملتها التي اطلقتها تحت 

امليدانية  الجوالت  مئات  تنفيذ  شملت  والتي  #وعيك_وقاية  مسمى 

لتوعية املواطنني بفريوس كورونا وطرق الوقاية منه، وتعفري وتعقيم 

ودور  واألسواق  الحكومية  واملؤسسات  والدوائر  السكنية  األحياء 

املتعففة  العوائل  عىل  الغذائية  السالت  توزيعها  عن  فضال  العبادة، 

اإلنسانية  املبادرات  من  وغريها  النظافة،  وعمال  الدخل  ومحدودي 

واالجتماعية«.

بغداد/ الزوراء:
قررت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة التابعة تأجيل استيفاء األقساط املرتتبة 
لـثـالثـة أشـهـر مـراعـاة للظروف عـلـى بـيـع الــوحــدات الـسـكـنـي نتيجة 

الظروف التي تمر بها البالد.
تأجيل  قررت  »الوزارة  إن  الــــوزارة  فــي  مــســؤول  مــصــدر  وقــــال 
لها  التابعة  السكنية  الوحدات  بيع  عـلـى  املـتـرتـبـة  األقــســاط  اسـتـيـفـاء 
لألشهر آذار ونيسان وأيار يف بغداد واملحافظات من أجل تخفيف العبء عىل املستفيدين 
من هـذه الـوحـدات يف ظل ظـروف حظر الــتــجــوال وإجــــراءات مـواجـهـة 

فـيـروس كورونا«.

بغداد/ الزوراء:
حررت قوة أمنية، امس االثنني، مختطفة يف مدينة الكاظمية شمايل العاصمة.

وذكر مدير اعالم رشطة بغداد، الرائد عزيز نارص، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه 
تم  والتي  املختطفات  احدى  تحرير  من  بغداد  رشطة  طوارئ  أفواج  مفارز  »تمكنت 
استدراجها من مدينة السليمانية اىل بغداد، وتحديدا منطقة الكاظمية املقدسة من قبل 

أحد املتهمني برفقة صديقه«.
وأضاف »تم تسليم جميع االطراف إىل مكتب مكافحة اجرام الكاظمية إلجراء الالزم عىل 

وفق القانون وعرض اوراقهم امام القضاء«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن القيادي يف حشد محافظة االنبار قطري 
حملة  انطالق  عن  االثنني،  امس  العبيدي، 
امنية وصفت بالكربى لتعقب خاليا تنظيم “ 

داعش” االجرامي يف مناطق الصحراوية .
“قائد  إن  صحفي  ترصيح  يف  العبيدي  وقال 
قاسم  الركن  اللواء  الجزيرة،  عمليات 
من  وعدد  السابعة  الفرقة  وقائد  املحمدي، 
انطالق حملة  االمنية، ارشفوا عىل  القيادات 
داعش  خاليا  لتعقب  بالكربى  وصفت  امنية 
وراوه  حديثة  قضاءي  شمال  مناطق  يف 
نينوى،  محافظة  جنوب  مناطق  اىل  وصوال 
بعد  الجيش  طريان  من  واسناد  وبدعم 
للتنظيم  خاليا  بوجود  تفيد  معلومات  ورود 

االجرامي يف املناطق املستهدفة«.
بالكامل  اغلقت  االمنية  القوات  ان”  واضاف 
املناطق املستهدفة عىل وفق معلومات تفيد 
انزال  لعمليات  تستعد  االمنية  القوات  بأن 
جوي العتقال املطلوبني”، مبينا ان “القوات 
استندت عىل معلومات استخباراتية  االمنية 
يف عملية اقتحام تلك املناطق يف خطوة تهدف 

لتطهريها من خاليا داعش”.
وأوضح العبيدي أن “الحملة ماتزال مستمرة 
من  لها  املرسومة  الخطة  وفق  عىل  وتسري 
التي  “االنباء  نافيا  األمنية”.  القيادات  قبل 
يف  االمريكي  الطريان  مشاركة  عن  تحدثت 

الحملة االمنية “.

بغداد/ الزوراء:
عن  االثنني،  امس  بغداد،  امانة  اعلنت 
انها  اىل  العاصمة، الفتة  خطتها يف عموم 

ستنرش اكثر من ثالثة ماليني نبتة.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  االمانة  وقالت 
نسخة منه ان »مالكاتها ومع بداية هذه 
اكثر من ثالثة  السنة اطلقت خطة لنرش 
ماليني نبتة يف عموم العاصمة بعد إكثارها 

وتهيئتها من قبل دوائر االمانة املختلفة«.
واضافت ان »النباتات تنوعت بني األزهار 
والشجريات والنباتات املوسمية والدائمة«. 
بارشت  الدوائر  من  »عددا  ان  اىل  مشرية 
قواطعها  ضمن  املذكورة  النباتات  بنرش 
البلدية مع بداية السنة الحالية بما يساهم 
يف زيادة الرقعة الخرضاء وإضفاء جمالية 

عىل شوارع وساحات العاصمة«.

بغداد/ الزوراء:
معمل  اكرب  فتح  اربيل  محافظة  تعتزم 
االيام  خالل  الطبية  الكمامات  لصناعة 

القليلة املقبلة.
املحلية،  الحكومة  عن  صادر  بيان  وذكر 
منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  االثنني،  امس 
ان »املحافظ فرست صويف حصل عىل الدعم 
الطبية  الگب(  )عالم  رشكة  من  الكامل 
 « انه  اىل  مشريا  املذكور«،  للغرض  العاملية 
املقرر خالل االيام املقبلة ان تفتتح الرشكة 

الطبية  الكمامة  اكرب معمل إلنتاج وتصنيع 
يف اربيل«.

افتتاحه  سيتم  »املعمل  ان  البيان  واوضح 
بمواصفات عاملية عالية عىل مستوى العراق 
املعمل  قدرة  »ان  اىل  منوها  واملنطقة«. 
االنتاجية تصل اىل تصنيع ١٠ ماليني كمامة 

شهريا«.
الكمامات  انتاج  اىل  »اضافة  انه  اىل  واشار   
الطبية  املالبس  سيصنع  املعمل  فإن  الطبية 
واملعدات التي تدخل يف التدخالت الجراحية«.

بغداد/ الزوراء:
أوضح وزير االتصاالت، نعيم الربيعي، أن تأخر إعالن مرشوع الكابل الضوئي لالستثمار 

كان ناتجاً عن استقالة الحكومة االتحادية.
وقال وزير االتصاالت، نعيم الربيعي، يف ترصيحصحفي: ان تأخر إعالن مرشوع الكابل 
صالحياتها  وفقدان  االتحادية  الحكومة  استقالة  عن  ناتجاً  كان  لالستثمار  الضوئي 

بتحولها اىل ترصيف اعمال عىل خلفية التظاهرات األخرية التي شهدها البلد.
وكان  اعالميا،  وليس  األرض  عىل  حقيقي  الضوئي  الكابل  مرشوع  ان  الربيعي:  واكد 
يفرتض اطالقه لالستثمار منذ بداية العام. مبنياً: انه ستتم احالة املرشوع لالستثمار 

حال تحسن الظروف. 

احلشد يواصل محالت التعفري والتوعية يف حمافظات البالد

الصناعة تعلن البدء بتصنيع الكمامة النانوية خالل األسبوع احلالي

اجلمارك تضبط أدوية بشرية خمالفة يف أم قصر الشمالي

الصحة تبحث إطالق منصة التعليم االلكرتوني للمتدربني يف اجمللس العربي

أعلنت ختوفها من قرار فتح االسترياد دون إجازة

الزراعة تضع خطة لتحقيق االكتفاء الذاتي من الفواكه 
الشرطة اجملتمعية توزع املساعدات 
بني عمال املساطر والنظافة ببغداد

اإلعمار تؤجل استيفاء أقساط الوحدات 
السكنية ملدة ثالثة أشهر

شرطة بغداد حترر خمتطفة مت استدراجها 
من السليمانية

انطالق عملية أمنية 
لتعقب خاليا “داعش” يف 

صحراء األنبار 

أمانة بغداد تعلن عن خطتها يف 
عموم العاصمة

أربيل تعتزم افتتاح أكرب معمل إلنتاج 
وتصنيع الكمامات الطبية

االتصاالت: التظاهرات واستقالة احلكومة 
أجال مشروع الكابل الضوئي

ضمن »محلة وعي« للوقاية من »كورونا« واحلد من انتشاره

وزعت 400 سلة غذائية بني العوائل املتعففة يف دياىل
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نفط البصرة تؤكد أن اإلنتاج والتصدير مل يتأثرا يف القصف 

بأكثر من 200 مليون دوالر وملدة 25 عاما

املنافذ توضح سبب استثناء طريبيل 
والقائم من الغلق

استثمار بغداد تستأنف العمل 
مبشروع بوابة العراق السكين

النفط العاملي يرتاجع بعد تأجيل 
اجتماع السعودية وروسيا

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1250 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

1250 ديناراللنكي750 دينارالخيار

1000 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز1000 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج1500 دينارالفلفل

1750 دينارليمون750 دينارباقالء

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر1000 دينارشجر

1500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

3000 دينارالعنب1500 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
الحدودية،  املناف�ذ  هيئة  اكدت 
امس االثنني، اغالق جميع املنافذ 
الربية والجوية بني العراق وباقي 
باستثناء  والعالم  الجوار  دول 
اللذين  والقائم  طريبيل  منفذي 
ديمومة  الغراض  خصصا 

الحركة التجارية.
للهيئة،  الرسمي  املتح�دث  وقال 
القييس، يف ترصي�ح  الدين  عالء 
لجريدة الصباح الرسمية اطلعت 
»الهيئة  »ال�زوراء«:ان  علي�ه 
الوزراء  مجلس  لقرار  وتطبيقا 
املناف�ذ  جميع  بإغالق  القايض 
التي  والجوية  الربية  الحدودية 
الجوار  دول  بجميع  البالد  تربط 
فريوس  وباء  النتقال  تالفيا 
املسافري�ن،  خالل  من  كورونا 
املناف�ذ  تلك  جميع  اغلقت 
الحدودية، السيما الربية منها«.

»الهيئة  ان  القييس  واضاف 

استثنت منفذي طريبيل والقائم 
من  بكل  العراق  يربطان  اللذين 
اىل  باالضافة  وسوريا،  االردن 
من  العراقية  املوان�ئ  استثناء 
قرار الحظر، وذلك لدعم الحركة 
التجارية ودخول امل�واد الغذائية 
البالد  تحتاجها  التي  والطبية 
اىل  ولفت  االزمة«.   هذه  خالل 
جميع  شمل  االغالق  »قرار  ان 
املطارات املحلية، وايقاف املالحة 
الجوية ب�ني بغداد واملحافظ�ات 
وب�ني باقي دول العالم باستثناء 
اعادة  اجل  من  الرحالت  بعض 
العراقي�ني العالق�ني يف عدد من 
دول العالم«. مشريا اىل »امكانية 
ب�ني  الجوية  الرحالت  استئناف 
بعد  العالم  دول  وباقي  العراق 
وعمل  تخصيص  عملية  اكمال 
محاجر صحية لحجر املصاب�ني 
او األشخاص املشتبه باصابتهم 

بفريوس كورونا«.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئة استثمار بغداد، ام�س االثنني، استئناف العمل بمرشوع 
بوابة الع�راق السكني. وأف����اد رئ��ي���س اله�ي�ئ�ة،ش��اك��ر 
ال�زام�ل��ي: »باستئن�اف العم�ل بم�رشوع بواب�ة الع�راق السكني 
االستثم�اري ال�ذي يضم 2800 وح�دة سكنية، وأن الق�رار جاء بعد 
التأكيد ع�ل�ى ال�ش�رك�ة املنفذة ب�ات�خ�اذ ج�م�ي�ع اإلج����راءات 
االح��ت��رازية، وق�ي�ام�ه�ا ب�ف�ح�ص ال�ع�ام�ل�ني وال�وق�ائ�ي 
ف�ي امل��ش��روع تطبيقاً لتعليمات وزارة الصحة«. وأكد، أن »الهيئة 
استأنف�ت عمله�ا ف�ي امل�ش��روع م��ن أج��ل إك�م��ال تنفيذها 
ل��ل��وح���دات ال�س�ك�ن�ي�ة وت�س�ل�ي�م�ه�ا ال��ى املستفيدين 

يف الوقت املحدد«.

رويرتز/ متابعة الزوراء:
تراجع�ت أسع�ار النف�ط، امس 
االثنني، بعدما أرجأت السعودية 
لبح�ث  اجتماع�ا  وروسي�ا 
تخفيض�ات يف اإلنتاج قد تساعد 
ع�ى تخفي�ف تخم�ة املعروض 
باألسواق العاملية يف، وقت يشهد 
انهي�ارا يف الطل�ب بسب�ب وباء 
ف�ريوس كورون�ا. ون�زل خ�ام 
برن�ت إىل ما يقرب من 30 دوالرا 
للربمي�ل يف وق�ت ساب�ق، لكن�ه 
قل�ص الخسائر إىل انخفاض 24 
سنت�ا، أو 0.7 باملئ�ة، إىل 33.87 
الساعة  دوالرا للربمي�ل بحل�ول 
0639 بتوقيت جرينتش. وهبط 
الوسيط  خ�ام غ�رب تكس�اس 
 1.5 أو  سنت�ا،   41 األمريك�ي 
باملئة، إىل 27.93 دوالرا للربميل، 
بع�د جلسة ج�رى تداول�ه فيها 
بسع�ر أق�ل عن�د 25.28 دوالرا. 
وكان مقررا يف البداية أن تجتمع 
السعودية وروسيا، امس االثنني، 
اإلنتاج، لكن  لبحث تخفيض�ات 
االجتم�اع تأج�ل إىل التاسع من 
أبري�ل/ نيس�ان بعدم�ا تبادلتا 
االته�ام باملسؤولية ع�ن انهيار 
محادث�ات م�ارس آذار. ورصح 

رئيس الصندوق السيادي الرويس 
لتلفزي�ون يس.إن.بي.يس، امس 
االثن�ني، أن السعودي�ة وروسيا 
”قريبت�ان جدا ج�دا“ من اتفاق 
لخف�ض إنتاج النف�ط. وشهدت 
األسع�ار ع�ى جانب�ي املحي�ط 
األطل�يس أسوأ شه�ر يف مارس/ 
آذار بسب�ب الشلل ال�ذي ألحقته 
جائحة ف�ريوس كورونا بالطلب 
باإلم�دادات.  مرتع�ة  س�وق  يف 
وح�ذر املحللون لدى إي�ه.إن.زد 
وسيتي من أن تخفيضات اإلنتاج 
قد تأتي ”ضئيلة ج�دا ومتأخرة 
ج�دا“. لك�ن، روب�رت مكن�ايل، 
رئيس مجموعة رابيديان للطاقة 
يف بيثيسدا بوالي�ة ماريالند، قال 
إن تحرك�ا من السعودية لتأجيل 
إع�الن أسع�ار البي�ع الرسمي�ة 
لخاماته�ا يشري إىل أنها ال ترغب 
بإم�دادات  الس�وق  إغ�راق  يف 
رخيص�ة قب�ل اتف�اق محتم�ل. 
وقال مص�در سع�ودي لرويرتز 
إن اململكة أرجأت إعالن األسعار 
حتى ي�وم الجمع�ة انتظ�ارا ملا 
سيسف�ر عنه اجتم�اع بني أوبك 
وحلفائها بخصوص تخفيضات 

إنتاج محتملة.
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بغداد/الزوراء:
 أص�درت وزارة النف�ط، ام�س االثن�ني، 
بياناً بش�أن االستهداف الصاروخي ملوقع 
رشكة نفط امريكي�ة يف حقل نفط الزبري 
غرب�ي محافظ�ة الب�رصة. ويف السي�اق 
نفس�ه، أك�د مدي�ر رشكة نف�ط البرصة، 
احس�ان عبد الجب�ار، عدم تأث�ر عمليات 
اإلنتاج والتصدير نتيجة الستهداف شارع 
الرشك�ات يف موق�ع الربجسية فجر امس 

االثنني.
وذكر بيان ل�وزارة النفط تلقت »الزوراء« 
نسخة من�ه »يف الساع�ة الثالثة والنصف 
فجر امس االثنني املوافق لتاريخ السادس 
م�ن نيس�ان 2020 سم�ع دوي إطالق 4 
صواري�خ كاتيوشا مجهول�ة املصدر عى 
محيط بعض املواقع النفطية يف محافظة 
الب�رصة أعقبه�ا إطالق ص�اروٍخ خامٍس 
يف الساعة السابع�ة صباحاً، حيث سقط 
إحداه�ا بالق�رب م�ن املرك�ز الصحي يف 
مدين�ة الطاقة التي تض�م املواقع اإلدارية 
للرشك�ات الوطني�ة واالجنبي�ة واألبني�ة 
الخاص�ة بسكن العامل�ني، يف حني سقط 
اآلخ�ر بالق�رب م�ن محيط حق�ل الزبري 
النفط�ي، أم�ا الصواريخ الثالث�ة املتبقية 
فقد سقطت بعيداً يف منطقٍة غري مأهولة 
علم�اً ب�أن الحادث لم ُيسِف�ر عن خسائر 

ماديٍة أو برشية«.
وأك�د أن »هذا الفعل االجرام�ي ما هو إال 

استهداٌف واضٌح ألرواح العاملني يف القطاع 
النفطي، ويعكس يف الوقت عينه املحاوالت 
اليائسة لتعطيل العملي�ات النفطية التي 

تمثل عصب االقتصاد الوطني«.
وتاب�ع البي�ان ان وزارة النف�ط: »إذ تدين 

وتستنك�ر ه�ذه األفع�ال اإلجرامي�ة التي 
ال ت�رى فيه�ا اي م�ربر خصوص�اً يف هذا 
الظ�رف العصي�ب الذي تواجه�ُه البرشية 
جمع�اء واملتمث�ل بتفيش وب�اء فايروس 
كورون�ا وآث�ارِه الوخيم�ة ع�ى االقتصاد 

العامل�ي، ومنه�ا تدني أسع�ار النفط وما 
تمثلُه من تهديد لالقتصاد الوطني ولحياة 
العراقي�ني، فإنها تناش�د يف الوقت نفسه 
األجه�زة األمني�ة كافة بح�ث الُخطى من 
أج�ل الكش�ف ع�ن الجن�اة وتقديمهم إىل 

القضاء كي ينالوا جزاءهم العادل«.
ولف�ت اىل ان »وزارة النف�ط تنته�ز ه�ذه 
ب�أن ه�ذه  للمواطن�ني  لتؤك�د  الفرص�ة 
االعت�داءات اإلجرامي�ة ل�ن تق�ف حائ�اًل 
أم�ام إرصار العاملني األبط�ال يف القطاع 
النفط�ي الذين يواصلون الليل بالنهار من 
أجل إدام�ة اإلنتاج للحف�اظ عى ديمومة 
الص�ادرات النفطي�ة باإلضاف�ة إىل تنفيذ 
خطط ال�وزارة الرامية إىل استثمار الثروة 

الوطنية بالصورة األمثل«.
وكان�ت خلي�ة االع�الم االمن�ي ان القوات 
األمنية يف محافظة البرصة تالحق عنارص 
خارج�ة ع�ن القانون أقدم�ت عى إطالق 
ثالث�ة صواري�خ ن�وع كاتيوش�ا سقطت 
بالق�رب م�ن موق�ع رشك�ة هالربت�ون 
النفطي�ة يف منطق�ة الربجسي�ة، كما تم 
العث�ور عى منص�ة إط�الق الصواريخ يف 
طري�ق الزب�ري - الشعيب�ة، وبداخلها 11 
صاروخ�اً ل�م تطل�ق، وقد ج�رى ابطالها 

وتفكيكها، ولم تسجل اي خسائر تذكر.
ويف السي�اق نفس�ه، أك�د مدي�ر رشك�ة 
نفط الب�رصة، احسان عب�د الجبار، عدم 
تأث�ر عملي�ات اإلنت�اج والتصدي�ر نتيجة 
السته�داف ش�ارع الرشك�ات يف موق�ع 

الربجسية فجر امس االثنني.
وقال عبد الجب�ار ان »معدل التصدير عرب 
موان�ئ البرصة مستقر عن�د معدله ثالثة 

ماليني و400 الف برميل يومياً«.

النفط تدين وتستنكر استهداف الشركة األمريكية يف حقل نفط الزبري 

لندن/ متابعة الزوراء:
أغلقت معظم األسهم بالرشق األوسط 
عى ارتفاع، امس االثنني، تماشيا مع 
املعنويات اإليجابية باألسواق العاملية 
التي ارتفعت بفعل تباطؤ يف الوفيات 
الناجمة عن فريوس كورونا وحاالت 

اإلصابة الجديدة به
وصع�د امل�ؤرش القي�ايس للبورص�ة 
السعودي�ة 1.6 باملئ�ة، م�ع ارتف�اع 
سه�م م�رصف الراجح�ي 1.3 باملئة 
وزيادة سهم رشك�ة النفط العمالقة 

أرامكو السعودية 1.4 باملئة.

يف  كب�ري  رويس  مف�اوض  ورصح 
مج�ال النفط، يوم ام�س االثنني، أن 
السعودي�ة وروسي�ا ”قريبتان جدا“ 
من اتف�اق لخفض إنت�اج الخام من 
أجل تقليص تخمة املعروض بالسوق 

العاملية.
وق�ال، ديم�رتي بيسك�وف، املتحدث 
باسم الكرملني: إن موسكو مستعدة 

للتع�اون مع الدول األخ�رى مصدرة 
للنفط للمساعدة عى جلب االستقرار 
إىل أسواق الخام العاملية، وإن اجتماعا 
أوب�ك+ لبح�ث تخفيضات  لتحال�ف 

اإلنتاج إنما تأجل ألسباب فنية.
وردا عى سؤال حول مستوى خفض 
اإلنتاج الذي مستعدة روسيا لتنفيذه، 
أشار املتح�دث إىل ترصيحات سابقة 
للرئي�س ال�رويس فالديم�ري بوت�ني، 
والت�ي قال فيه�ا إن ال�دول النفطية 
تتح�دث ع�ن خفض إجم�ايل لإلنتاج 
يومي�ا،  برمي�ل  مالي�ني   10 بواق�ع 
دون أن يح�دد حص�ة روسيا من هذا 

الخفض.
لتحقي�ق  أن�ه  بيسك�وف:  وأض�اف 
االستق�رار يف سوق الطاق�ة العاملية 
ينبغي ع�ى دول نفطية لم تشارك يف 
االتف�اق السابق أن تنض�م للصفقة 

القادمة.
وردا ع�ى سؤال فيم�ا إذا كان بوتني 
ين�وي إجراء مباحث�ات هاتفية بهذا 

الشأن مع الرئي�س األمريكي دونالد 
ترامب أو م�ع العاهل السعودي امللك 
سلمان بن عبد العزيز، قال بيسكوف 
إن�ه ال خط�ط اآلن إلج�راء مكامل�ات 
هاتفي�ة كهذه، لكن يمك�ن التنسيق 

إلجرائها يف وقت قصري.
وارتف�ع م�ؤرش بورص�ة قط�ر 2.6 
باملئ�ة إذ أغلقت جمي�ع أسهمه عى 
ارتف�اع بم�ا يف ذل�ك سهم بن�ك قطر 
الدويل اإلسالمي الذي قفز 5.3 باملئة.

ويف دب�ي، أغل�ق املؤرش ع�ى ارتفاع 
بنسب�ة 0.6 باملئ�ة بمساع�دة قفزة 
لسهم إعمار العقارية القيادي بنسبة 

4.7 باملئة.
وقال�ت إعم�ار العقاري�ة والرشك�ة 
الوطني�ة للتربيد املرك�زي، يوم امس 
االثنني، إن املجموعة باعت حصة 80 
باملئ�ة يف أنشطتها للتربي�د بمنطقة 
وس�ط مدين�ة دب�ي إىل رشك�ة تربيد 
مقاب�ل 2.48 ملي�ار دره�م )675.2 
ملي�ون دوالر(. وارتف�ع سه�م تربيد 

واحدا باملئة.
لكن مكاسب املؤرش قلصتها خسائر 
لسه�م بنك دبي اإلسالمي الذي هبط 
4.7 باملئ�ة بعد يوم م�ن إعالن البنك 
ع�ن انكشاف عى رشك�ة إن.إم.يس 
هيلث املتعثرة يبلغ 425 مليون دوالر 
بينم�ا يبلغ انكشاف بن�ك نور التابع 

له عى الرشكة 116 مليون دوالر.
وصع�د مؤرش بورص�ة أبوظبي 1.3 
باملئ�ة مدعوم�ا بزي�ادة 3.5 باملئ�ة 
لسهم بن�ك أبوظبي األول، أكرب بنوك 

البالد.
أبوظب�ي  بن�ك  سه�م  وانخف�ض 
التجاري، ولدي�ه انكشاف يبلغ 981 
ملي�ون دوالر ع�ى إن.إم.يس هيلث، 

خمسة باملئة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤرش 
األسه�م القيادية بالبورصة املرصية 
ع�ى ارتف�اع بنسب�ة واح�د باملئ�ة، 
وصع�د سه�م البنك التج�اري الدويل 

2.1 باملئة. 

أسهم الشرق األوسط تشهد صعودا مع ارتفاع األسواق العاملية

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
ارتفع الذهب إىل ذروته يف أسبوع، امس االثنني، إثر 
ارتفاع الطلب عى املعدن الذي يعد مالذا آمنا بسبب 
املخاوف من التأثري االقتصادي املتفاقم الناجم عن 

جائحة فريوس كورونا.
وارتف�ع الذهب يف املعامالت الفوري�ة 0.6 باملئة إىل 
1626.08 دوالرا لألوقية )األونصة( بحلول الساعة 
0736 بتوقيت جرينت�ش، بعد صعوده بما يصل إىل 
0.8 باملئ�ة يف الجلس�ة السابقة. وصع�دت العقود 
األمريكي�ة اآلجل�ة للذهب 0.6 باملئ�ة إىل 1655.10 

دوالرا.
وقف�ز املع�دن األصف�ر إىل ذروة أكث�ر م�ن أسبوع 
بالرغ�م م�ن صع�ود ال�دوالر ومكاس�ب حققته�ا 

األسهم اآلسيوية.
وقالت، سوجاندا ساتشديفا، نائب الرئيس ألبحاث 
املع�ادن والطاقة والعملة ل�دى ريليجري للسمرسة: 
”م�ن وجه�ة نظ�ر طويل�ة األم�د، سيظ�ل الذهب 
األص�ل املفض�ل، إذ ستدعم بيئة انخف�اض أسعار 
الفائ�دة والتباط�ؤ العامل�ي الذي يسبب�ه الفريوس 

صعودا يدوم طوي�ال“. وبالنسبة للمعادن النفيسة 
األخرى، تراجع البالديوم املُستخدم يف أنظمة عوادم 
السي�ارات 0.3 باملئ�ة إىل 2181.25 دوالرا لألوقي�ة 
بعدم�ا سج�ل انخفاضا بأكث�ر من واح�د باملئة يف 
إىل  باملئ�ة   1.6 البالت�ني  املبك�رة. وزاد  التعام�الت 
731.78 دوالرا، بينم�ا ارتفعت الفضة 0.9 باملئة إىل 

14.52 دوالرا لألوقية.

املعدن األصفر يرتفع بفعل تزايد املخاوف من »كورونا«

تقرير يكشف عن استعداد الصني لتطوير حقل جمنون العمالق جنوب العراق
بغداد/ الزوراء:

كشف تقري�ر ملوق�ع )اويل براي�س( أن الصني 
تستع�د لصفق�ة بقيم�ة 203.5 ملي�ون دوالر 
من خ�الل رشك�ة الهندس�ة والبن�اء البرتولية 
)CPECC( لتطوير حقل مجنون العمالق جنوب 
الع�راق ملدة 25 عاما ، حيث من املقرر ان يرسي 

العقد رسميا بعد عامني من تاريخ التوقيع .
وذك�ر التقرير الذي تابعت ترجمت�ه »الزوراء«: 
أن�ه وطبق�ا ل�رشوط الصفق�ة م�ع املسؤولني 
العراقيني سيسمح ه�ذا العقد للصني باسرتداد 
املزيد من األرباح يف املتوسط سنوًيا واستثمارات 
أق�ل مقدًما، حي�ث سيختار الصيني�ون ما بني 
متوس�ط سعر الربميل ملدة 18 شهرا من اسعار 
الخ�ام او االشه�ر الستة املاضي�ة، باإلضافة إىل 
ذل�ك ستحص�ل الصني عى خص�م بنسبة 10 يف 
املائة عى األقل ملدة خمس سنوات عى األقل عى 

قيمة النفط املستخرج«.
واض�اف أن ”حق�ل مجن�ون العم�الق يقع عى 
بعد حوايل 60 كيلوم�رًتا إىل الشمال الرشقي من 
محطة التصدي�ر الجنوبية الرئيسية يف البرصة، 

وه�و أحد أك�رب حق�ول النفط يف العال�م، حيث 
يقدراالحتياط�ي املوجود فيه بح�وايل 38 مليار 

برميل من النفط«.
وتاب�ع أن�ه  ”بحلول نهاية الرب�ع األول من عام 
2014 ، ك�ان الحق�ل ينتج ما معدل�ه 210 الف 
برمي�ل يومي�ا، وفق�ا ألرق�ام م�ن رشك�ة شل 
وبغداد، وتم توقيع  أول شحنة من النفط الخام 
إىل رشك�ة ش�ل للتج�ارة يف 8 نيس�ان م�ن ذلك 
العام، وعى الرغم م�ن الفيضانات التي رضبت 
الحق�ول يف أوائ�ل ع�ام 2019 ، ال ت�زال األرقام 
املستهدفة لإلنتاج األصيل طويلة األجل املصممة 
للكونسورتي�وم بقيادة ش�ل قائمة: األوىل هدف 
اإلنت�اج 175 أل�ف برميل يف الي�وم ، تم الوصول 
إليه بالفع�ل وتجاوزه ، للوص�ول اىل اعى انتاج 
للموق�ع 1.8 ملي�ون برمي�ل يف الي�وم يف اعوام 

.“  2030
واش�ار اىل أن الرشك�ة ” كانت ق�د منحت عقدا 
بقيم�ة 121 مليون دوالر يف حق�ل غرب القرنة 
االول بالقرب م�ن مركز البرصة الرئييس للنفط 

يف العراق. 



بغداد/ متابعة الزوراء
تلقى اياد بنيان رئيس الهيئة املؤقتة لالتحاد 
العراقي لكرة القدم برقية تهنئة من سعود 
القطري  االتحادين  رئيس  نائب  املهندي 
واالسيوي لكرة القدم وعضو مجلس الفيفا 
االتحاد  رئاسة  مهام  تسلمه  بمناسبة 

العراقي لكرة القدم وفيما ييل نص الربقية 
سعادة اياد بنيان املوقر 

لكرة  العراقي  لالتحاد  املؤقتة  الهيئة  رئيس 
القدم 

تحية طيبة وبعد 
يف  واود   ، التحيات  اطيب  اهدائكم  يسعدني 
عن  باالصالة  لسعادتكم  اتقدم  ان  البداية 
املكتب  اعضاء  اخوتي  عن  ونيابة  نفيس 
ايات  باسمى  القطري  لالتحاد  التنفيذي 
التهاني والتربيكات بمناسبة تعيينكم رئيسا 

للهيئة املؤقتة لالتحاد العراقي لكرة القدم 
الدويل  وهذا ان دل فيدل عىل ثقة االتحادين 
واالسيوي بقدرة سعادتكم واالخوة االعضاء 

التي  للتحديات  التصدي  عىل  املؤقتة  للهيئة 
دفة  ادارة  وعىل  العراقي  االتحاد  بها  يمر 

الكرة العراقية اىل بر االمان 
وانه من دواعي رسوري ان اخاطبكم متمنيا 
تعزيز العالقات االخوية التي تربطنا وكذلك 
االتحادين  يربط  الذي  املشرتك  التعاون 
القطري والعراقي سائلني املوىل عز وجل لكم 
املزيد  العراقية  وللكرة  والنجاح  التوفيق  كل 

من التقدم واالزدهار 
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام 

سعود عبد العزيز املهندي 
نائب رئيس االتحادين القطري واالسيوي 

عضو مجلس الفيفا
املؤقتة  الهيئة  رئيس  بنيان  اياد  تلقى   كما 
لالتحاد العراقي لكرة القدم برقية تهنئة من 
العماني بكرة  االتحاد  الوهيبي رئيس  سالم 
القدم بمناسبة تسلمه مهام رئاسة االتحاد 

العراقي وفيما ييل نص الربقية 
األخ الفاضل /  إياد النداوي املحرتم

تحيـة طيبـة وبعـد
العراقي  اإلتحاد  الشكر خطاب  ببالغ  تلقينا 
التسريية  اللجنة  لرئاسة  إختياركم  حول 
، سائالً  القدم  لكرة  العراقي  اإلتحاد  ألعمال 
تسيري  يف  يوفقكم  أن  القدير  العيل  املوىل 
العراقي كل  اإلتحاد  متمنني لإلتحاد  أعمال 
يف جميع  زاهراً  والتوفيق ومستقبالً  النجاح 

املجاالت. 
خالص التقدير

أخوكم / سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي
رئيس اإلتحاد العماني لكرة القدم

تلقى  قد  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  وكان 
تسمية  بشأن  اإلماراتي  نظريه  من  تهنئة 
للهيئة املؤقتة لالتحاد من  اياد بنيان رئيساً 

قبل االتحاد الدويل للعبة »فيفا«.
بنيان  »اياد  ان  بيان  يف  الكرة  اتحاد  وذكر 
لكرة  العراقي  لالتحاد  املؤقتة  الهيئة  رئيس 
الله  عبد  من  تهنئة  برقية  تلقى  القدم، 
الجنيبي النائب االول لرئيس اتحاد االمارات 

املحرتفني  رابطة  ورئيس  القدم  بكرة 
مهام  رئاسة  تسلمه  بمناسبة  االماراتية 

االتحاد العراقي لكرة القدم«.
وفيما ييل نص الربقية:

سعادة اياد بنيان محمد النداوي املحرتم
لكرة  العراقي  لالتحاد  املؤقتة  الهيئة  رئيس 

القدم
تحية طيبة وبعد

اخواني  عن  ونيابة  نفيس  عن  باالصالة 
رابطة  وارسة  االدارة  مجلس  اعضاء 
اىل  نتقدم  ان  يرسنا  االماراتية  املحرتفني 
والتربيكات  التهاني  بخالص  سعادتكم 
املؤقتة  الهيئة  رئيس  تعيينكم  بمناسبة 

لالتحاد العراقي لكرة القدم
الكريمة  املناسبة  هذه  خالل  من  نأمل  واذ 
اتحادكم  مع  املشرتك  التعاون  تعزيز  عىل 
مصالح  يخدم  بما  العالقة  وتوطيد  املوقر 
نحو  عىل  الشقيقني  البلدين  بني  الرياضة 
متميز سائلني املوىل عز وجل لكم كل التوفيق 

التقدم  من  املزيد  العراقية  وللكرة  والنجاح 
واالزدهار.

املؤقتة  الهيئة  تسعى  اخرى  جهة  ومن 
لالتحاد العرقي لكرة القدم، اىل زيادة ممثيل 

األندية املمتازة يف اتحاد الكرة.
“سبب  إن  الزم  اسعد  الهيئة  عضو  وقال 
لعراقي  لالتحاد  املؤقتة  الهيئة  يف  تواجدي 
ألي  رئيساً  انني لست  اىل  يعود  القدم،  لكرة 

نادي”.
نعطي  ان  خططنا  ضمن  “من  ان  وأضاف 
لألندية املمتازة، الحق بأكثر من صوت واحد 
والقوة  الزوراء  مثال  يعني  العامة  بالهيئة 

الجوية لهم ثالثة ممثلني”.
للعبة  الدويل  االتحاد  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 
للهيئة  رئيساً  بنيان  اياد  سمى  “فيفا”، 

املؤقتة يوم الجمعة املايض.
وتدرس الهيئة املؤقتة لالتحاد العراقي لكرة 
األيام  خالل  قرارات  حزمة  اتخاذ  القدم، 

القليلة املقبلة.

قد  القدم »فيفا«،  لكرة  الدويل  االتحاد  وكان 
لكرة  العراقي  لالتحاد  مؤقتة  هيئة  سمى 
وشامل  رئيساً  بنيان  اياد  من:  تتألف  القدم 
عيل  احمد  واالعضاء  للرئيس  نائباً  كامل 
يقدم  ان  عىل  االمري  عبد  ورافد  الزم  واسعد 
يف  الفرعي  االتحاد  رئاسة  من  استقالته 

بابل.
خالل  املؤقتة  الهيئة  ستتخذه  قرار  أول 
حل  عىل  املصادقة  هو  الجاري،  السبوع 

جميع اللجان وإعادة تشكيلها من جديد.
األندية يف  زيادة عدد ممثيل  االتحاد  ويدرس 
نادي  كل  يمثل  كان  أن  فبعد  الكرة،  اتحاد 
شخص واحد من املؤمل ان يكون هناك أكثر 

من ممثل لكل نادي.
تستمر  لفرتة  املؤقتة  الهيئة  عمل  ويستمر 
اجراء  سيتم  ثم  ومن  اشهر  الـ6  قرابة  اىل 
النجم  يعد  حيث  لالتحاد،  جديدة  انتخابات 
االوفر  هو  درجال،  عدنان  السابق،  الدويل 

حظاً للفوز برئاسة االتحاد.

بغداد/ متابعة الزوراء
من  الدوري  توقف  رضر  حجم  يختلف 
فرصة  يكون  قد  كما  آخر،  إىل  فريق 
األوراق  ترتيب  إلعادة  املدربني  لبعض 

وتنظيم الصفوف.
املترضرين  عىل  الضوء  وسنسلط 
الكروي  النشاط  واملستفيدين من توقف 

بالعراق.

املتضررون
حييى علوان

مدرب النفط الدكتور يحيى علوان، ابتعد 
وعاد  موسم،  من  ألكثر  التدريب  عن 
خربة  من  يمتلك  بما  العراقي  للدوري 
فريق  لقيادة  توظيفها  يف  نجح  كبرية 
وضعته  متميزة  نتائج  لتحقيق  النفط 

بصدارة الرتتيب.
إلغاء  وإمكانية  الدوري  توقف  لكن 
العمل  بحجم  تطيح  قد  املسابقة 

واالجتهاد الكبري الذي بذله علوان.

أيوب أوديشو
مدرب القوة الجوية كون فريقا متماسكا 
يحتل  حيث  اللقب،  عىل  بقوة  ينافس 
القوة الجوية املركز الثاني بفارق نقطة 

عن النفط، ولديه مباراة مؤجلة.
الفرصة  يفوت  قد  والتوقف  اإللغاء 
نحو  بمساعيه  لالستمرار  أوديشو  عىل 

اللقب.

راضي شنيشل
أيوب  لحال  مشابه  حاله  الوسط  نفط  مدرب 
أوديشو، وقد يكون يف ظرف أصعب، حيث استلم 
الفريق املوسم املايض بحال صعب جدا وبدأ بناء 
فريق شبابي جيد، جنى ثماره يف املوسم الحايل 
ويحتل  املوسم،  بداية  يف  مميزة  نتائج  وحقق 
وبالتايل  مقنع،  بمستوى  الثالث،  املركز  فريقه 

تعطيل الدوري يعد رضرا حقيقيا.

مستفيدون
عبد الغين شهد

أبرز املستفيدين من قرار التأجيل، مدرب 
تستلم  الذي  شهد،  الغني  عبد  الرشطة 
جراء  مرتاجع  نفيس  بوضع  الفريق 
مغادرة البطولة العربية، وبالتايل الفريق 
األوراق  لرتتيب  الوقت  إىل  يحتاج  كان 

وإعادة التنظيم.

حتى  أو  الدوري  توقف  يكون  وربما 
التحضري  لبدء  للرشطة  فرصة  اإللغاء 

لدوري أبطال آسيا.

باسم قاسم
بعد  املهمة  استلم  الذي  الزوراء  مدرب 

تراجع وضع الفريق يف البطولة العربية.
أكمل  كونه  أدواته،  املدرب  يخرت  ولم 
شاكر  حكيم  للمدرب  خلفا  املهمة 

الفريق  معالجة  من  يتمكن  لم  وبالتايل 
أبطال  ملحق  من  الفريق  ليغادر  رسيعا 
آسيا، وبدت نتائجه غري مقنعة يف بداية 
الدوري، وبالتايل املدرب يحتاج إىل ترميم 

صفوف الفريق بشكل مثايل.
يستفيد  أن  املمكن  من  الزوراء  وبالتايل 
إعادة  يف  الدوري  إلغاء  قرار  من  حتى 

ترميم خطوط الفريق.

نجم  أعلن  الزوراء/  /متابعة  كربالء 
الكابتن عماد  السابق  الوطني  املنتخب 
محمد عن إطالق مبادرة جديدة ضمن 
سلسلة مبادراته التي يقوم بها ملواجهة 
منه  والوقاية  املستجد  كورونا  مرض 
وكانت هذه املرة فكرة خياطة كمامات 
معمل  صاحب  مع  بالتعاون  الوقاية 

للخياطة يف املحافظة.
وقال أن الحالة التي يمر بها البلد تتطلب 
يف  فاعل  دور  له  يكون  أن  الجميع  من 
مواجهة هذا املرض الذي أصاب جميع 
املشرتك  التعاون  أن  مبينا  العالم  بلدان 
وبالتايل هذا  النجاح  أهم مرتكزات  هو 

ممن  للجميع  يحسب  الخريي  العمل 
املبادرة يف وقت  ساهم يف تعضيد هذه 
تشهد فيه الصيدليات العراقية إرتفاعا 
لتزايد  الصحية  الكمامات  أسعار  يف 

الطلب عليها .
من  كبرية  كمية  برشاء  قمنا  واضاف 
املطلوبة  املواصفات  وحسب  القماش 
كمامة  آالف  ثالثة  بخياطة  وسنقوم 
الصحية  للكوادر  نسلمها  يوميا 
والقوات االمنية والدفاع املدني وجميع 
الساندة  والدوائر  االزمة  خلية  كوادر 
ممثلة بكوادر العاملني ببلدية املحافظة 
هي  بها  نقوم  التي  املبادرات  وجميع 

للوقاية  املقدسة  مدينتنا  أهايل  لخدمة 
من هذا املرض فيما ثمن العمدة موقف 
التربع  يف  جهوده  عىل  املعمل  صاحب 
العاملني  وكذلك  الخياطة  بمكائن 
الذين تطوعوا مبادرين للعمل لخياطة 
الكمامات  هذه  من  ممكن  عدد  أكثر 
العجز الحاصل وتجهيز أكرب عدد  لسد 
ذات  والدوائر  املستشفيات  من  ممكن 

العالقة يف كربالء .
اىل  اشار  الغذائية  السلة  موضوع  وعن 
توزيع أكثر من ثالثة آالف سلة غذائية 
وننتظر قرارات خلية االزمة فيما لو تم 

تمديد الحظر مرة أخرى.

بغداد/ متابعة الزوراء
فريوس  بإصابات  والبيئة،  الصحة  وزارة  إحصائية  سجلت 
عراقي  العب  اول  إصابة   ،»19 »كوفيد  املستجد  كورونا 

بالفريوس.
فالح  السابق  العراق  شباب  منتخب  مرمى  حارس  واصيب 
صالح الذي مثل أندية النجف ونفط الوسط وعفك، بفريوس 
النجف  بمدينة  الحكيم  مستشفى  يف  حالياً  ويرقد  »كورونا«، 

االرشف لتلقي العالج.
تجدر اإلشارة اىل ان الدوري املمتاز لكرة القدم، قد توقف منذ 

شهر اذار املايض وتم تعليق استئنافه حتى اشعار اخر.

بغداد/ متابعة الزوراء
املحيل  الدوري  بطولة  أن  السابق،  الزمالك  نجم  إمام  حازم  أكد 
ستستكمل خالل الفرتة املقبلة، بعد استقرار األوضاع يف مرص بشأن 

فريوس كورونا.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، يف ترصيحات إذاعية 
املوعد لم  عرب أون سبورت »الدوري املرصي سيعود، ولكن ما زال 

يتحدد حتى اآلن«.
الحايل،  املوسم  استكمال  بشأن  تدور  قوية  فكرة  »هناك  وأضاف 
إيقاف  بعد  وذلك  راحة،  فرتة  دون  مبارشة  املقبل  املوسم  بداية  ثم 

النشاط لفرتة طويلة«.
ببطولة  التتويج  نحو  كبريا  شوطا  قطع  األهيل  النادي  أن  يذكر 

الدوري يف املوسم الحايل، بتصدر الجدول برصيد 49 نقطة.

الزوراء  متابعة  بغداد/ 
بغداد،  امانة  العبو  يواصل 
بعد  منازلهم  يف  تدريباتهم 
توقف منافسات دوري الكرة 

بسبب فريوس كورونا.
للنادي  الرسمي  املوقع  ونرش 
يف  الالعبني  لتدريبات  فيديو 
قدرته  عدم  بسبب  منازلهم 

عىل اجراء التمارين الجماعية 
يف ملعب النادي.

»الكادر  ان  النادي  واكد 
التدريبي للفريق يتواصل مع 

الالعبني ملتابعة تدريباتهم«.
واعلن اتحاد الكرة عن تأجيل 
القضاء  لحني  الكرة  دوري 

عىل فريوس كورونا.

املهندي والوهييب يهنئان بنيان مبناسبة تسنمه الرئاسة املؤقتة الحتاد الكرة 
مساع لزيادة اهليئة العامة

علوان أبرز املتضررين وشهد افضل املستفيدين من إيقاف الدوري 

النجم الدولي السابق عماد حممد يطلق مبادرة خياطة 3000 كمامة يوميا

إصابة اول العب عراقي 
بفايروس كورونا

حازم إمام: الدوري املصري 
سيعود

بسبب كورونا.. العبو امانة بغداد 
يواصلون تدريباتهم يف املنزل

Tue       7      Apr    2020الثالثاء       7     نيسان    2020 

بغداد/ متابعة الزوراء
قرر حارس املنتخب الوطني السابق بكرة القدم نور صربي، اليوم االثنني، رفع دعوى 

قضائية بحق الصحفي سامي عيىس.
لربنامج  ترصيحه  خلفية  عىل  عيىس،  سامي  الصحفي  ضد  دعوى  صربي  وسريفع 
»ستوديو الجماهري« الريايض الذي تبثه قناة »دجلة« الفضائية، حيث وصف فيه صربي 

بـ«عدم الرتبية«.
واضاف، ان الحارس الدويل السابق نور صربي رفع دعوى قضائية بحق الصحفي سامي 

عيىس بتهمة »القذف والتشهري واالساءة«.

نور صربي يقاضي الصحفي
سامي عيسى



ناش�دت رابطة العبي كرة القدم يف إيطاليا السلطات 
الكروي�ة إبرام اتفاق يحفظ روات�ب العبي الدرجات 
املتدنية، وس�ط مخ�اوف من اآلثار الس�لبية لتوقف 

املباريات بسبب فريوس كورونا املستجد.
وقال رئيس الرابطة داميانو تومايس لقناة “راي نيوز 
24” إن�ه “يف الليغا برو )التي تدي�ر الدرجة الثالثة(، 
+س�ريي دي+ )الدرجة الرابع�ة(، ودوري كرة القدم 
النسائية، يعيل العديد من الالعبني عائالتهم برواتب 

متدنية جدا”.
وتابع: “نحن ندرس إمكانية أن تس�اهم املوارد التي 
قد نتمكن من توفريها، يف تأمني بعض األمان لهم... 
70 باملئ�ة من الالعبني يف + ليغا برو + لديهم إيرادات 
إجمالي�ة )قب�ل الرضائ�ب( م�ا دون 50 أل�ف يورو 

سنويا”.
وأوض�ح ان�ه “أبع�د م�ن الرياضي�ني، لدين�ا واجب 
حماية املسؤولني عن املالبس، املعالجني الفيزيائيني، 

السائقني والعاملني يف املالعب”.
وأت�ت ترصيحات تومايس عش�ية اجتماع من املقرر 
ان تعق�ده أندية الدرجة األوىل “س�ريي أ” عرب تقنية 
الفيدي�و، وع�ى جدول أعمال�ه مس�ألة الرواتب بعد 
الفش�ل يف التوصل التفاق شامل مع الرابطة، إضافة 
اىل مناقش�ة مواعي�د محتمل�ة المكاني�ة اس�تئناف 

املباريات املتوقفة بسبب “كوفيد19-”.
وس�بق ليوفنتوس بطل الدوري يف املواس�م الثمانية 

املاضي�ة، ان أعل�ن أواخ�ر آذار/م�ارس االتفاق مع 
العبي�ه ومدرب�ه ماوريتس�يو س�اري ع�ى خف�ض 

رواتبهم يف فرتة التوقف. 
وأوض�ح الن�ادي ان االتف�اق س�يوفر ل�ه 90 مليون 
يورو، وهو مبلغ يوازي وقف الرواتب بالكامل لفرتة 

أربعة أشهر.
وتش�ري التقاري�ر اىل ان أندية الدرج�ة األوىل طرحت 
اتفاقا مماثال، وهو ما رفضته الرابطة، مقرتحة من 
جانبه�ا خفض الروات�ب بما ي�وازي اقتطاعا كامال 
لراتب ش�هر واحد فقط، بحس�ب صحيف�ة “غازيتا 

ديلو سبورت”.
وح�ذر رئي�س رابط�ة الدرج�ة الثالثة فرنشيس�كو 
غريي�ي من ان أندي�ة عدة فيها قد تجد نفس�ها غري 

قادرة عى االستمرار يف ظل الوضع الراهن.
وأوض�ح: “م�ع مرور كل ي�وم، ثمة خط�ر أكرب بأن 
أندي�ة ومؤسس�ات بكاملها قد تضط�ر للتوقف عن 
العمل )...( ش�بكة الدرجة الثالثة بالكامل باتت عى 
شفا االنهيار... ثمة خطر حقيقي بأن يجد املالكون 

أنديتهم مفلسة”.
وأض�اف: “حينه�ا، س�يجد الالعبون أنفس�هم دون 
ن�اٍد، وبالتايل دون راتب ع�ى االطالق. لهذا نحتاج اىل 
تضحي�ات من الجميع النق�اذ كرة الق�دم. علينا أن 
ن�درك رسيعا ان ه�ذا الفريوس قد ي�ؤدي اىل اختفاء 

أندية عدة”.
وتع�د إيطاليا أكثر الدول تأث�را عامليا بوباء “كوفيد-
19”، وهي أعلنت حتى األحد املايض تسجيل 15887 
حال�ة وفاة مرتبط�ة به، من أصل أكث�ر من 65 ألف 

وفاة معلنة عامليا بسببه. 
وأوقفت الس�لطات اإليطالية منذ أوائل آذار/مارس، 
كامل النش�اط الري�ايض يف البالد لف�رتة أولية حتى 
الثالث من نيس�ان/أبريل، قب�ل أن يتم تمديدها ألمد 
غ�ري محدد.وأكد مس�ؤولو كرة الق�دم املحلية أن ال 
موعد محدد الس�تئناف مباريات بطول�ة الدوري أو 

مسابقة الكأس يف الوقت الحايل.

لجأت الياب�ان إىل التكنولوجيا لتعوض عى املتس�ابقني خيبة 
إلغاء ماراتون ناغويا بس�بب جائح�ة كورونا، وذلك من خالل 
تقدي�م تطبيق�ني يس�مح لهم بالتناف�س مع اح�رتام التباعد 
االجتماع�ي.وكان م�ن املف�رتض أن يق�ام مارات�ون ناغوي�ا 
للس�يدات ومارات�ون مدينة ناغويا يف الثام�ن من آذار/مارس 
بمشاركة قرابة 20 ألف عداء وعداءة، لكن اتخذ القرار باإللغاء 
بسبب تفيش فريوس “كوفيد19-”.وقرر املنظمون التعويض 
عى املتس�ابقني من خ�الل تطبيقني يس�محان له�م بإكمال 
املاراتون بمفردهم، مع تتبع نتيجتهم عى اإلنرتنت.وأفاد أحد 
منظم�ي ماراتون مدينة ناغويا “أنها املرة األوىل التي يتم فيها 
إلغاء س�باقات املاراتون الس�نوية، وهي املرة األوىل أيضاً التي 
ُنطلق فيها تطبيقات الس�تبدال السباقات الحقيقية”.وعوضاً 
ع�ن خ�وض املس�ار األص�ي للمارات�ون، يمكن للمش�اركني 

املس�جلني الرك�ض أينم�ا يريدون، م�ع الحفاظ ع�ى التباعد 
االجتماعي، ع�ى أن يقوم التطبيق بقياس املس�افة والتحقق 
منها.وهن�اك تطبيقان، أحدهم�ا ألولئك الذي�ن يريدون إنهاء 
املارات�ون دفعة واح�دة، واآلخر للذين يرغب�ون يف إكماله عى 

عدة أيام.وأشار املوقع الرسمي للسباق إىل أن أمام املشاركني 
حتى 31 أيار/مايو إلكمال مس�افة السباق، محذراً يف الوقت 

ذاته “ال نحبذ الركض يف مجموعة كبرية”.ومن تكمل السباق 
يف ماراتون الس�يدات عرب التطبيق، ستنال قميصاً وقالدة كما 
كان سيحصل لو أقيم السباق الفعي.وتسبب فريوس كورونا 
بف�وىض عارمة يف روزنامة األح�داث الرياضية ح�ول العالم، 
وكان ماراتون طوكيو من بني أول األحداث التي تأثرت به بعد 

أن قرر املنظمون استبعاد ما يقارب 38 ألف مشارك من 
الهواة، وحرص املشاركة يف السباق الذي 

أقي�م يف األول م�ن آذار/م�ارس، 
ع�ى العدائ�ني املحرتفني.كما 

بإرجاء  الف�ريوس  تس�بب 
الحدث األهم عى اإلطالق 

وه�و  الع�ام،  له�ذا 
أوملبياد طوكيو الذي 

س�يقام يف صي�ف 
عوض�ا   2021

الصي�ف  ع�ن 
املقبل.

نفى االتحاد األوروبي 
ZDF لك�رة  الق�دم م�ا نقلت�ه قن�اة 

األملانية عى لسان رئيس اليويفا ألكسندر تشيفريين 
بشأن تحديد الثالث من أغسطس / آب املقبل موعداً 

لنهاية مسابقتي دوري األبطال والدوري األوروبي 
ه�ذا املوس�م.ونقلت وس�ائل إع�الم أوروبية عن 
الويفا، نفيها للترصيحات التي س�اقتها القناة 
األملانية عن سعي تشيفريين إىل إتمام مسابقتي 
األندية صيفاً تزامناً مع ختام موسم الدوريات 
املحلي�ة إن أمكن، بدل التأجيل حتى س�بتمرب 
أو أكتوبر.ول�م يحدد االتح�اد األوروبي بعد، 
مصري دوري األبط�ال والدوري األوروبي يف 
ظل بحثه عن صيغ�ة قد تجنبه ربما إلغاء 

املوسم الحايل الذي يبقى خياراً مطروحاً.

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن موق�ف الفرنيس 
أنط�وان جريزمان، مهاجم برش�لونة، من الرحيل عن 

صفوف النادي الكتالوني يف الفرتة املقبلة.
وارتب�ط جريزمان بمغادرة برش�لونة رغ�م أنه لم 
ُيكمل عاًم�ا واحًدا بقميص البارس�ا، إال أنه ارتبط 
بالدخول يف صفق�ة تبادلية مع العبني مثل نيمار دا 
سيلفا نجم باريس سان جريمان أو الوتارو مارتينيز 

مهاجم إنرت ميالن.
وبحسب صحيفة “ماركا”، فإن جريزمان رغم أنه لم 
يتأقلم بشكل جيد مع برشلونة عى مدار التسعة أشهر 
األوىل ل�ه، إال أن الرحي�ل عن الكامب نو لي�س يف اعتبار 

الالعب أو النادي.

االنفص�ال،  يف  يفك�ران  ال  الطرف�ني  كال  أن  وأضاف�ت 
موضح�ة أن الن�ادي أيًضا ال يخطط الس�تخدامه كجزء 
من صفق�ة تبادلية مع نيمار أو الوت�ارو، حيث يرى أن 

مستقبل جريزمان سيكون يف برشلونة.
ولفت�ت الصحيفة إىل أنه رغم صعوبة التخطيط ملوس�م 
)2020/2021( بس�بب تف�يش وب�اء ف�ريوس كورونا 
بالف�رتة الحالي�ة، إال أن أح�د األم�ور اليقين�ة ه�ي أن 
جريزمان ال يزال يف خطط برش�لونة، ولن يغادر صفوف 

النادي الكتالوني.
وتمكن جريزمان الذي انضم لربشلونة يف الصيف املايض 
مقابل 120 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، من تسجيل 

14 هدًفا يف 37 مباراة.

ق�ال رئي�س االتحاد اإليط�ايل لكرة 
الق�دم إن موس�م دوري الدرج�ة 
األوىل قد يمتد إىل أيلول/سبتمرب 
أو ترشين األول/ أكتوبر، محذراً 
م�ن موجة تق�ايض ضخمة يف 

حالة اإللغاء.
األوىل  الدرج�ة  دوري  وتوّق�ف 
اإليطايل منذ التاسع من آذار/

مارس بسبب جائحة فريوس 
بحي�اة  أودت  الت�ي  كورون�ا 
إيطالي�ا  يف  ش�خصاً   15887
حت�ى اآلن، وه�و م�ا يع�ادل 
العاملية  الوفيات  ربع حصيلة 
تقريباً. واقرتح بعض رؤساء 

األندية إلغاء املوسم تماماً.
وأبلغ غابرييي غرافينا رئيس 
برنام�ج  اإليط�ايل  االتح�اد 
دومنيكا سبورتيفا عى محطة 
الحكومي�ة:  التلفزيوني�ة  راي 
للتعام�ل  الوحي�دة  “الطريق�ة 
م�ع موقف طارئ من ه�ذا النوع هو 

استكمال مسابقات موسم هذا العام”.
وأض�اف: “ن�درس مجموع�ة كب�رية م�ن الحلول 

املحتملة للتعامل مع املوقف بأفضل طريقة ممكنة”.
وتابع: “هل يمكن أن ينتهي املوس�م يف سبتمرب أو أكتوبر؟ 
هذا أحد االفرتاضات؟ إنها طريقة لتجنب إفساد ليس موسم 

2020-2019 فقط بل موسم 2021-2020 أيضا”.
وق�ال غرافينا: “إن يف حالة إلغاء املوس�م الحايل فإن االتحاد 

اإليط�ايل قد يعان�ي من موجة تق�ايض من كل م�ن يعترب أنه 
ترضر”.

وق�د يتضمن ذلك األندي�ة الهابطة والفرق الت�ي تفقد فرصة 
اللعب يف أوروبا املوسم املقبل.

وأض�اف: “س�نخاطر حقاً ب�أن تنتقل منافس�ات البطولة إىل 
قاعات املحاكم”.

وي�وم الخميس امل�ايض، دع�ا االتح�اد األوروبي لك�رة القدم 
)يويف�ا( بط�والت ال�دوري يف كافة أنح�اء القارة الس�تكمال 
مواس�مها بمج�رد أن تصبح الظ�روف مواتية ملمارس�ة كرة 

القدم.
وأضاف يويفا أن يف حالة إلغاء أي مسابقة دوري، فإن أنديتها 
ربما تحرم من املش�اركة يف دوري األبط�ال والدوري األوروبي 

املوسم املقبل.
وأض�اف غرافينا أن ي�وم 17 أيار/ مايو يتم دراس�ته كتاريخ 
أن ه�ذا “مج�رد  أك�د  لكن�ه  املس�ابقة  محتم�ل الس�تئناف 

افرتاض”.

تس�بب فريوس كورونا املستجد بفوىض 
عارمة يف الروزنام�ات الرياضية، بعدما 
أجرب الرياضيني ع�ى البقاء يف منازلهم، 
إال أن أث�ر “كوفيد19-” ل�ن يختفي مع 
عودة العجلة إىل الدوران ألنه سيتس�بب 
بالتخلص من ثالث عادات، أقله ألش�هر 

قادمة.
يف تاري�خ لعب�ة الكريكي�ت، كان إخراج 
الُلع�اب مرافق�اً وفياً للرام�ي، لكن أيام 
ن�رش اللعاب عى جان�ب واحد من الكرة 
للمس�اعدة يف مس�ارها املتأرج�ح الذي 
يصع�ب املهمة ع�ى الالع�ب الضارب يف 
الفري�ق املنافس، س�تصبح م�ن املايض 
م�ا أن تع�ود املنافس�ات، وذلك بس�بب 

“كوفيد19-”.
وأق�ر الالع�ب األس�رتايل ب�ات كامنز أن 
عدم وضع اللعاب عى الكرة “س�يصعب 
املهمة” جداً عى الرامي، لكن “إذا وصلنا 
اىل مرحل�ة والقلق م�ا زال قائماً إىل هذه 
الدرجة بش�أن انتش�ار العدوى، فلست 
متأكداً م�ن إمكانية مزاول�ة الرياضة”، 
أي أن الوضع سيكون غري آمن لكي تعود 
املنافس�ات.وعى غرار غالبية الرياضات 
األخرى، أدى تفيش فريوس “كوفيد19-” 

إىل ف�وىض كب�رية يف عالم ك�رة املرضب، 
وي�رى عدد م�ن الالعبني أن�ه اقرتب من 
القض�اء عى موس�م 2020. لكن إلنقاذ 
ما تبقى، يواصل املنظمون واملس�ؤولون 
ع�ن اللعبة دراس�ة س�يناريوهات عودة 
إلغ�اء بطول�ة ويمبلدون  محتملة.بع�د 
األربعاء املايض وكامل املوس�م العشبي، 
 ATP تم تعليق كافة منافس�ات رابطتي
)للمحرتف�ات(   WTA و  )للمحرتف�ني( 

حتى 13 تموز/يوليو، عى األقل، بسبب 
جائحة فريوس كورونا املستجد.

لك�ن يف ح�ال تحس�نت األمور م�ن اآلن 
وحت�ى منتص�ف تموز/يولي�و، هن�اك 
إمكاني�ة لع�ودة الالعب�ني والالعبات إىل 
مالع�ب ك�رة الصف�راء، وذلك م�ن دون 
عادة بديهية وتلقائية بالنسبة لهم وهي 
رمي املناش�ف املليئة بالعرق وحتى الدم 
وربما بع�ض الدموع عى فتيان وفتيات 

الكرة املولجني مهمة اس�تبدال املناشف 
وتزويد الالعبني والالعبات بالكرات.

ملعالج�ة  برسع�ة  املس�ؤولون  وتح�رك 
هذه املس�ألة يف آذار/م�ارس عندما كان 
الفريوس يف مس�اره التصاع�دي، وأجرب 
فتيان وفتي�ات الكرة عى ارتداء قفازات 
خالل مباراة يف كأس ديفيس بني اليابان 
وضيفتها اإلكوادور خلف أبواب موصدة، 
فيما وضعت السالل بجانب لالعبني من 

أجل إيداع مناشفهم.
ويف ع�ام 2018، اختربت رابطة الالعبني 
بع�ض  يف  املناش�ف  رف�وف  املحرتف�ني 
ال�دورات، لك�ن لم يكن الجميع س�عداء 
به�ذا التغيري التجريب�ي، وأبرزهم النجم 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي 
تذمر م�ن األمر خالل البطول�ة النهائية 
للشبان )نيكس�ت جني لتحت 21 عاما( 

يف ميالنو.
وقال اليوناني يف حينها: “أعتقد أن تصلك 
املنش�فة وقتم�ا تحتاجها أمر مس�اعد 
للغاية. ال يجب أن تشغل نفسك بأمر من 
هذا النوع. أعتق�د أن مهمة الفتيان هي 

توفري املناشف والكرات لالعبني”.
عادة أساسية يف الرياضة حتى قبل قرار 

تعلي�ق األح�داث، وهي املصافح�ة التي 
منعت يف بعض دوريات كرة القدم.

وحت�ى أن ليفرب�ول ال�ذي ُعلِ�َق حلم�ه 
بإح�راز لقب ال�دوري اإلنكلي�زي للمرة 
األوىل منذ ع�ام 1990، تخى عن تميمته 
لتجن�ب أن يصافحه�ا الجمه�ور، بينما 
ح�ذر مواطن�ه س�اوثمبتون العبيه من 
توقي�ع الت�ذكارات ومنعهم م�ن التقاط 
الصور مع املشجعني تجنباً ألي احتكاك 

قد يؤدي اىل نقل الفريوس.
األمريك�ي  الس�لة  ك�رة  دوري  ويف 
للمحرتف�ني، ُطلِ�ب من الالعب�ني تجنب 
املفتوحة  باألي�دي  التقليدية  املصافح�ة 
واملرفوع�ة عالياً، واالس�تعاضة عن ذلك 
باملصافحة من الجهة الخارجية لقبضة 

اليد املغلقة.
وقال نجم لوس أنجلي�س ليكرز ليربون 
جيم�س لربنامج املدون�ة الصوتية “رود 
تريب�ني” أن�ه “بع�د ال�ذي يحص�ل، لن 
أصاف�ح أحداً عالي�اً )بالي�د املرفوعة إىل 

األعى( لبقية حياتي”.
كما ُطلَِب من العبي كرة السلة عدم أخذ 
أش�ياء، مث�ل الك�رات أو القمصان، من 

املشجعني من أجل التوقيع عليها.
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رغبة نابولي متنح ريال مدريد 
مفتاح صفقة رويز

بريوفيتش يعاقب بثالثة أشهر 
يف اإلقامة اجلربية

اعالم الكرتوني فريوس كورونا والرياضة ... عادات قد تصبح من املاضي

مناشدات حول أجور العيب الدرجات املتدنية يف ايطاليا

كش�ف تقرير صحفي، عن إمكانية انتق�ال فابيان رويز، نجم 
وس�ط نابويل، إىل صفوف ري�ال مدريد، خالل ف�رتة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
وذك�ر موقع “برنابيو ديجيتال” املخت�ص بأخبار ريال مدريد، 
أن ن�ادي ناب�ويل مهت�م بالتعاقد م�ع لوكاس فاس�كيز، جناح 
النادي امللكي، مش�رية إىل أن هناك احتمالية لعملية تبادلية بني 

الفريقني.
وأضاف أن خوس�يه كاييخون، جناح نابويل، قريب من مغادرة 
البارتينوب�ي يف الف�رتة املقبلة، مش�رية إىل أن الفري�ق اإليطايل 

سيكون يف حاجة ماسة إىل بديل له.
ولف�ت املوق�ع إىل أن فاس�كيز ه�و املرش�ح األك�رب لتعوي�ض 
كاييخ�ون يف ناب�ويل، موضحة أن ري�ال مدريد يعتق�د أن هذه 
فرصة رائع�ة إلجراء صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها رويز إىل 

املريينجي، وفاسكيز إىل نابويل.
ويعد فابيان رويز هدًفا أساس�َيا بالنسبة لزيدان، املدير الفني 
لري�ال مدري�د، حيث يس�عى لتدعيم صف�وف فريق�ه بالنجم 

اإلسباني الذي تألق رفقة نابويل يف الفرتة املاضية.

ذكرت وسائل إعالم محلية أنه ُحكم عى الرصبي الدويل ألكسندر 
بريوفيت�ش باإلقامة الجربية يف منزله لثالثة أش�هر بعد خرقه 

قواعد عدم التجول والتجمع للحد من تفيش وباء كورونا.
وكان مهاجم اتحاد جدة الس�عودي أوق�ف النتهاكه قرار منع 
التج�ول وكان رفق�ة مجموعة وت�م توقيفه م�ع أكثر من 12 
شخصا كانوا يحرضون حفلة يف أحد فنادق العاصمة الرصبية 
يف بلغراد.واعرتف بريوفيت�ش بخطئه أمام مكتب املدعي العام 

علما بأن هذا الحكم بحاجة للنظر من قبل املحكمة.
وانض�م برييوفيتش )29 عاما( التحاد ج�دة يف كانون الثاني/
يناي�ر من العام املايض مل�دة أربعة أعوام ونص�ف العام مقابل 

19.25 مليون يورو .

حتديد موقف جريزمان من مغادرة برشلونة

رئيس االحتاد اإليطالي حيّذر من إلغاء املوسم احلالي

التكنولوجيا تنقذ ماراتون ناغويا من اإللغاء

يويفا ينفي حتديد 
موعد النهائي
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سجال بين روما وموسكو بعد تشكيك صحيفة إيطالية بالمساعدات

باحثون يطورون منظومة إلكرتونية للتحقق من صحة األخبار اليت تروج بشأن كورونا على اإلنرتنت
سان فرانسيسكو / متابعة الزوراء: 

طيور فرييق مين الباحثين بجامعة 
إلكرتونية  كورنيل األمريكية منظومة 
تعمل بتقنية اليذكاء االصطناعي من 
أجيل التحقيق بشيكل آيل مين صحة 
املزاعيم التيي تتواتر بشيأن فايروس 

كورونا املستجد عىل شبكة اإلنرتنت.
وتحميل املنظومية اإللكرتونية اسيم 
“كورونيا تشييك”، وقيد تيم إطالقها 
فعلييا يف شيهر ميارس امليايض، وتم 

استخدامها أكثر من 9600 مرة.
لجامعية  اإللكرتونيي  املوقيع  وأفياد 
كورنييل بأن قاعدة بيانيات منظومة 
“كورونيا تشييك” التي تتوافير حاليا 
والفرنسيية  اإلنجليزيية  باللغيات 
صحية  مين  تتحقيق  واإليطاليية، 
املعلومات عين الفايروس املميت، من 
خالل مصادر موثوق بها، مثل منظمة 
مكافحية  ومركيز  العامليية  الصحية 
األميراض والوقايية منهيا يف الواليات 
إيمانوييل  الباحيث  املتحدة.ويقيول 

ترومر، أسيتاذ هندسية الكمبيوتر يف 
جامعة كورنيل، يف ترصيحات أوردها 
املوقيع اإللكرتونيي “تيك إكسيبلور” 
التكنولوجييا  مجيال  يف  املتخصيص 
“هنياك الكثري من املعلومات الخاطئة 
التيي تنترش عىل شيبكة اإلنرتنت عن 
هيذه  وبعيض  كورونيا…  فاييروس 
املزاعيم الكاذبة ال تكون ضارة، ولكن 
البعيض اآلخير منها قيد ينطوي عىل 
خطورة مثيل الزعم بأن تناول الفضة 
يقيض عىل فايروس كورونا”.وأضاف 
أنه “نظرا للكيم الهائل من املعلومات 
الكاذبية عين فاييروس كورونيا عىل 
اإلنرتنت، ومعيدالت إنتاج هذه املزاعم 
ونرشهيا عيىل الشيبكة الدوليية، من 
املسيتحيل بالنسيبة للبرش عالج هذه 
املشكلة عن طريق التحقق من صحة 
هيذه البيانيات بشيكل يدوي”.وعنيد 
االستفسيار عين صحية أي معلومة 
عىل املوقع اإللكرتوني، تحدد منظومة 
اليذكاء االصطناعيي أفضيل مصيدر 

للتأكد من صحتها اسيتنادا إىل قاعدة 
البيانات املتاحة لديها، وحسب طبيعة 

الزعم الذي يتم االستفسار عنه.
ويؤكد الباحثيون أن املنظومة الجديدة 
بميرور  أدائهيا  تحسين  أن  يمكنهيا 
الوقيت، حيث تسيتطيع التعيرف عىل 
أنيواع املزاعم الجديدة املختلفة بشيأن 
الفاييروس اعتميادا عىل استفسيارات 
اإللكرتوني.ورغم  للموقع  املستخدمن 
الجهيود الكبيرية التيي تبذلها وسيائل 
ملكافحية  اإلنرتنيت  ورشكات  اإلعيالم 
األخبيار الزائفية املتعلقية بفاييروس 
كورونيا، إال أن املزيد من هيذه األخبار 
الهشييم وبرسعية  ينتيرش كالنيار يف 
تواكب انتشيار الفايروس نفسه.حيث 
برزت بشيكل كبري بعض املنصات التي 
تمتليئ بنظرييات املؤاميرة، واألخبيار 
الكاذبية، واملعلوميات العلمية املضللة، 
والهاكيرز واملحتالن.ووجيد الباحثون 
يف دراسية حديثة أن التقليل بنسبة 10 
يف املئة يف كم النصائح الضارة املتداولة 

عين فاييروس كورونا يحد مين تفاقم 
تفيي امليرض، وأن منيع النياس من 
تيداول تلك النصائح بنسيبة 20 يف املئة 
ليه نفس األثر اإليجابي.ويف تحليل ملدى 
تأثيري املعلومات الخاطئة عىل انتشيار 
األمراض، قيال علماء بجامعة إيسيت 
أنجلييا “ييو.إي.إي” الربيطانية إن أي 
جهيود تنجيح يف منع النياس من نرش 
أخبيار كاذبة يمكن أن تسيهم يف إنقاذ 
أرواح.ويف ما يتعليق بفايروس كورونا 
املستجد املنترش يف العالم قال بول هنرت، 
أسيتاذ الطب بجامعة ييو.إي.إي وأحد 
قيادة فرييق البحث “هنياك الكثري من 
التكهنات واملعلومات الخاطئة واألخبار 
الكاذبة عىل اإلنرتنت، عن كيفية نشوء 
الفايروس ومسبباته وكيفية انتشاره”.
وتابع قائال “املعلومات املغلوطة تعني 
إمكانيية انتشيار النصائيح الخاطئية 
برسعية شيديدة، وهي يمكين أن تغري 
السيلوك البرشي بما يفتح املجال أمام 

مخاطر أكرب”

موقع أميركي يحدد بالذكاء االصطناعي أفضل األجوبة عن الفيروس

بغداد/ متابعة الزوراء:
سلم الصحفي نعيم سويلم عضو مجلس نقابة الصحفين الفلسطينين املالبس الواقية 
للفريوسيات، للمؤسسيات الصحفيية املحلية يف مدينية قلقيلية )80 كلم/شيمال غرب 
القدس(. وقالت النقابة يف بيان صحفي: إن سيويلم سيلم هيذه املالبس نيابة عن نقيب 
الصحفين نارص أبو بكر، للمؤسسات اإلعالمية املحلية من ضمنها وكالة معا يف املدينة. 
وأوضحت أن سيويلم سلم العاملن يف املؤسسيات املذكورة بدلة واقية ومستلزماتها من 

كمامات ونظارة وكفوف ومعقمات.
 وأكيد نقييب الصحفيين، أن النقابية لن تأليوا جهدا يف توفيري األمن واألميان والحماية 
الشيخصية للصحفيين، بتوفري هذا اللباس عيىل نفقة النقابة، داعييا الزمالء إىل توخي 

الحيطة والحذر حفاظا عىل سالمتهم.
 وأوضح أبو بكر أن مؤسسيات اإلعالم املحيل تبذل جهودا كبرية يف سيبيل توفري املعلومة 
الصحيحية املسيتندة إىل مصادرها الرسيمية واملوثوقية.  وأضاف إن جميع املؤسسيات 
اإلعالمية املحلية تعاني هذه الفرتة، من انعدام الدخل لعدم وجود اإلعالنات، وبالتايل كان 
يجب عىل النقابة أن تقوم بهذه الخطوة مساندة لها وحمايًة للصحفين العاملن فيها.

:  وبيدوره، قيال سيويلم: إن هيذه املبادرة جياءت للتعبري عين وقوف النقابية إىل جانب 
املؤسسات اإلعالمية املحلية، التي تلعب دورا هاما وحيويا يف هذه املرحلة بالذات. وأشاد 
بميا تقوم به النقابية أيضا من بيث التعليميات والتوجيهات للمواطنين، وبث الربامج 

التثقيفية حول سبل الوقاية.
من ناحيتهم فقد عرب أصحاب املؤسسات اإلعالمية والصحفيون العاملون فيها، ووكالة 
معا عن شيكرهم وتقديرهم للنقابية عىل دورها الريادي لتوفيري الحماية لهم. يذكر أن 
النقابية وزعت هذا اللباس سيابقا عىل املحافظيات التي تعاني من انتشيار وباء كورنا 

ابتداء من بيت لحم، وأن العمل جار لتوزيعها عىل بقية املناطق الفلسطينية

 بغداد/ متابعة الزوراء:
أطلقت جمعية الصحفين البحرينية وهيئة الصحفين السعودية حملة إعالمية تضامنية 

بن اململكتن، لنرش الدور اإلعالمي والصحفي للتصدي لفريوس كورونا “كوفيد- 19”.
وقيال رئييس مجليس إدارة هيئة الصحفين السيعودين، خاليد املالك، “إن هيذا العمل 
اإلعالمي املشيرتك بن الهيئة والجمعية يأتي ترجمية لعدد من األهداف، فهي تنبعث من 
عمق التالحم املشيرتك بين اململكتن عىل جميع األصعدة، كما أنهيا ترجمة لبعض بنود 
اتفاقيية التعاون املشيرتك التي سيبق أن وقعتها هيئة الصحفين السيعودين وجمعية 
الصحفين البحرينية، ويف ظل األوضاع املتشيابهة يف البلدين فيما يتعلق بإسناد الجهود 
الحكومية املختلفة ملواجهة جائحة كورونا، نجد أنه لزاما علينا كإعالمين أن نقدر هذه 
الجهيود ونشيكر القائمن عليها ونسيهم يف زيادة نرش الثقافة الصحيية اتجاه التعامل 
ميع هذا الوباء، وأن نذكر زمالئنا اإلعالميين بواجباتهم املهنية والتثبت من نرش األخبار 
واالعتماد عىل املصادر الرسيمية يف ذلك، والوقوف سدا منيعا للحد من انتشار الشائعات 
التيي تير يف لحمة املجتمع يف اململكتن، فشيكرا ليكل إعالمي وكل مواطن أسيهم مع 

حكومته يف درء انتشار وباء كرونا، حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه”.
من جانبها قالت رئيسية جمعية الصحفين البحرينية، عهدية أحمد السيد، “إن الحملة 
تأتي إلبيراز الجهود املبذولة يف مكافحية جائحة كورونا العامليية، خاصة جهود الطاقم 
اإلعالميي والصحفي يف نيرش الوعي والثقافة املجتمعية ونقيل األحداث لحظة بلحظة”. 
وأضافت عهدية أحمد “اإلعالميون والصحفيون يمارسون أعمالهم بكل تفان وإخالص 

للتصدي لجائحة فريوس كورونا، كما هو دورهم عىل مدى األعوام لبناء مجتمع واع”.
وأشيارت رئيسية جمعية الصحفين البحرينية، إىل أن الحملة التضامنية جاءت كإحدى 
ثمار االتفاقية املوقعة بن الجمعية والهيئة سيابقا يف التنسيق والتعاون املستمر وتبادل 
الخيربات اإلعالمية والصحفية بن اململكتن. وأوضحيت “كان من املفرتض تفعيل بنود 
االتفاقيية خالل النصف األول من العام الحايل، إال أن انتشيار فيريوس كورونا “كوفيد- 
19”، دعانيا إىل التأجيل حتى إشيعار آخر، عيىل أن تعاود الجمعية والهيئية تفعيل بنود 
االتفاقيية بعد القضاء عىل هذه الجائحة بإذن الله”.وأكيدت الدور الفاعل الذي يقوم به 
اإلعيالم لقيادة الرأي العيام، وتعزيز الروح الوطنيية واتباع اإلجيراءات االحرتازية كافة 

واإلرشادات الوقائية للحد من انتشار الفريوس، ومحاربة األخبار الكاذبة.

 عمان/ متابعة الزوراء:
 طاليب مجلس نقابية الصحفين 
بتقدييم  الحكومية  االردنيين 
الدعيم املبيارش للصحيف الورقية 
وبالرسعة املمكنة حتى تسيتطيع 
لديهيا،  العاملين  رواتيب  تأمين 
يف  بأولويية  تحظيى  أن  ورضورة 
اآلليات تيم طرحها كالتسيهيالت 

املالية املخصصة للرشكات.
الصحفين   نقابية  وأعرب مجلس 
اعتيزازه  االردنيين مجيددا، عين 
بكافية الجهيود املبذولية بقييادة 
جاللة املليك عبدالليه الثاني، للحد 
من انتشيار وباء فيريوس كورونا 
وضمان سالمة املواطنن وبدرجة 
عالية من الكفاءة والتميز، تقدمت 
عىل مواقف العديد من بلدان العالم 
املتقدمة.كما أعرب املجلس يف بيان 
أصدره ، عن تقدييره للدور الكبري 
اليذي تقيوم بيه مختلف وسيائل 
االعالم املحلية، لدعم ومساندة تلك 
الجهود والقييام بدورها التوعوي 
واالرشيادي الالزم يف هيذه األزمة، 
بما عكس رسيالة اإلعيالم األردني 
الحقيقيية، اتجاه كافة القطاعات 
وكيفيية  الوطنيية  والقضاييا 
التعاطي معها، بما يخدم الصالح 
العيام، وبالتمرتس الدائم يف خندق 
الوطن.وقال املجليس يف بيانه، إن 
الدور املمنهج الذي يقوم به االعالم 
األردنيي املسيتند اىل املوضوعيية، 
ألي  والتصيدي  االشياعة  ودحير 
محياوالت إلثيارة البلبلية والقليق 

يف السياحة املحلية، عرب اسيتغالل 
األزمة وتداعياتها، يؤكد من جديد 
قيدرة إعالمنا عىل القييام بمهامه 
عىل أكمل وجه إزاء التحديات التي 

تواجه اململكة.
وأضاف املجليس، “الحظنا جميعا 
السيتقاء  الجماهرييية  العيودة 
األردنيي  االعيالم  مين  املعلومية 
ووسائله املهنية، بعيدا عن االنجرار 
وراء االشياعات ومحاوالت بعض 
من يسيمون أنفسيهم بالنشطاء 
التواصيل االجتماعي  عىل مواقيع 
لكسيب شعبويات زائفة من خالل 
نرش أخبيار مغلوطة وغري دقيقة، 
كان يمكن أن تتسبب يف إثارة حالة 

من الفوىض”.ويف هذا السياق، أكد 
مجليس نقابة الصحفيين أهمية 
االنتباه الرسمي اىل الدور املتعاظم 
الذي تقوم به وسائل االعالم املحلية 
الرسمية والخاصة، وتقديم الدعم 
املمكن لها حتى تسيتمر يف عملها 
عىل الوجيه األكمل، سييما و أنها 
والفاعلية  الحقيقية  األذرع  هيي 
للدولية يف ادارة أزماتها ومسياندة 
جهودهيا، وبميا ال يقيل عين أي 
دور تقيوم بيه الجهيات األخيرى 
إن ليم يتقيدم عيىل أدوار بعضها.

وقال املجلس، “وهنيا تربز أهمية 
دعم الحكومية للصحافة الورقية 
التيي اسيتمرت بتأديية عملها بل 

وبمضاعفية نشياطها، من خالل 
االصيدارات االلكرتونية ومنصاتها 
الحكومية  قيرار  رغيم  املختلفية 
بإيقياف صدورها ورقيا، وما نجم 
عنه مين توقف تام ملواردها املالية 
التي تعتميد عليها لتأمين رواتب 
صحفيين  مين  لديهيا  العاملين 

وفنين وادراين وغريهم”.
الصحيف  أن  املجليس  وأضياف 
الورقيية ليم تسيتطع حتيى اآلن، 
دفيع رواتب موظفيهيا لعدم توفر 
االمكانات املالية، حيث أنها تعاني 
منذ سينوات من تدهور أوضاعها 
املالية وبالكاد كانت تؤمن الرواتب 

والنفقات األساسية.

وأكد أملجلس أن الصحافة الورقية 
هيي مين أكثير القطاعيات التي 
تأثرت مبارشة باألزمة ومنذ اليوم 
اليقياف صدورهيا واسيتمرت يف 
عملها وتأدية رسيالتها، وبشيكل 

غري مسبوق يف مواجهة األزمة.
وطالب املجليس الحكومة بتقديم 
الدعيم املبيارش للصحيف الورقية 
وبالرسعة املمكنة حتى تسيتطيع 
لديهيا،  العاملين  رواتيب  تأمين 
يف  بأولويية  تحظيى  أن  ورضورة 
اآللييات تم طرحها كالتسيهيالت 
املالية املخصصة للرشكات وبواقع 
500 ملييون دينيار واملوافقة عىل 
الطلبيات العاجلية املقدمية مين 
ادارات الصحيف ملنحهيا قروضيا 

عاجلة لدفع الرواتب.
وأشار بيان مجلس النقابة، إىل أن 
مئات العاملن يف الصحف الورقية، 
بيدون مداخيل مالية حاليا، وباتوا 

مهددين أيضا بفقدان وظائفهم.
الحكومية  املجليس  طاليب  كميا 
بوضع آلية مناسيبة بالتنسيق مع 
إدارات الصحيف لعيودة صدورها 
ورقيا وبالحيد األدني من العاملن 
ونسيخ الطباعة حتى تحافظ عىل 
اسيتمراريتها يف الشيارع األردني، 
وبحيث ال تختفي من ذاكرة القراء 
اذا ميا طيال أميد األزمة ال سيمح 
الليه تعاىل.ويدعيو مجليس نقابة 
الصحفيين الليه تعياىل أن يحفظ 
وقيادتيه  وشيعبه  األردن  بلدنيا 

الهاشمية وأن تمر األزمة بسالم.

روما / متابعة الزوراء:
ثارت صحيفة إيطالية سجاال بن مسؤولن 
روس وإيطاليين، بعد تشيكيكها يف جدوى 
املسياعدات الروسيية التي تضمنيت أطباء 
وأطقيم تمريض ومعيدات طبيية إليطاليا 
وصفتهيا موسيكو بأنها “من روسييا مع 

الحب”.
ونقلت صحيفة “الستامبا”، وهي من أقدم 
الصحيف اإليطاليية، يف أحيد مقاالتهيا عن 
مصادر سياسيية لم تكشيف النقاب عنها 
قولهيا إن 80 يف املئة من املعيدات ليس لها 

استخدام يذكر أو بال استخدام.
وأشارت الصحيفة أيضا إىل أن هذا النشاط 
قد يؤدي إىل خرق أمني بسيبب العدد الكبري 

من العسكرين املشاركن يف هذا األمر.
وندد املتحدث باسيم وزارة الدفاع الروسية 
امليجير جنرال إيجيور كوناشيينكوف بهذا 
املقيال عيىل فيسيبوك، الخمييس، متهميا 
الصحيفية بنيرش “أنبياء مزيفية معادية 

لروسيا”.
واتهم “الستامبا” بتشيويه “مهمة نبيلة” 
وإثيارة مشياعر مناهضية لروسييا ونرش 
أخبيار كاذبية. وأضاف أنه يجيب أن تتعلم 
الصحيفة املثيل الروماني القائل “من حفر 

حفرة يسقط فيها”.
ويف نهاية منشور كوناشيينكوف، املكتوب 

باللغية اإليطالية، أصدر تحذيرا من “العقل 
املدبير الحقيقيي خلف إشياعة الخوف من 
روسييا يف السيتامبا، املعيروف لنيا جيدا”، 
يف إشيارة إىل الصحيايف الذي كتيب املقاالت 
املشككة بالنوايا الروسية.وندد الصحافيون 
اإليطالييون بهذا التعليق عىل نطاق واسيع 
بوصفه تهدييدا غري مبارش لحياة الصحايف 
الذي كتيب تلك القصص واعتداء عىل حرية 

الصحافة.
وتدخلت يف الخالف وزارتا الخارجية والدفاع 

اإليطاليتان وأصدرتا بيانا مشرتكا الجمعة، 
لشكر روسيا عىل مساعدتها ولكن انتقدتا 

كوناشينكوف عىل تعليقه يف فيسبوك.
وقيال البييان ”ميع امتناننيا لهيذا الدعيم 
امللموس، ال يمكن أن نغفل يف الوقت نفسه 
عين اسيتنكار النربة غيري املالئمية لبعض 
الترصيحيات التيي أدىل بها املتحدث باسيم 
وزيير الدفاع الرويس تجاه بعض املقاالت يف 

الصحافة اإليطالية”.
وأضياف ”حريية التعبيري وحيق االنتقياد 

قيمتان أساسيتان لبالدنا وكذلك حق الرد”. 
وقال بيان الوزارتن إن الروس أرسيلوا 32 
موظفا صحيا إىل بريغامو، وهي أكثر املدن 
اإليطاليية تيررا حييث تيويف اآلالف مين 

كورونا.
وأضاف أن الطائرات الروسيية نقلت أيضا 
مين بن أشيياء أخيرى 150 جهياز تنفس 
و330 ألف كمامة وألف بدلة واقية ومختربا 

للتحاليل وثالث وحدات للرصف الصحي.
وتتكيون البعثة من أكثر مين 100 ضابط، 
بينهم خيرباء يف الحيرب الكيميائية. وكان 
الصحيايف جاكوبو ياكوبونيي قد نرش عدة 
مقاالت تشيري إىل وجود دوافيع خفية وراء 
املهمة العسكرية الروسية إىل إيطاليا.ونقل 
ياكوبوني عين مصادر إيطاليية مجهولة، 

القول إن إيطاليا ال تحتاج إىل خربتهم.
وأجرى الصحايف مقابلة الجمعة مع الخبري 
السيابق يف حلف شيمال األطليس )الناتو(، 
هاميش دي بريتون – جوردون، الذي أشار 
إىل أن الجنيود الروس قد يكونون يف إيطاليا 
ألغيراض جميع املعلومات االسيتخباراتية 

والدعاية.
وقيال الخبري العسيكري “يف أي وضع آخر، 
كان من املستحيل التفكري يف أن يكون لهذه 
القوات الروسيية املدربة تدريبا عاليا تواجد 

يف دولة عضو يف الناتو”.

اعربت عن اجلهود املبذولة بقيادة امللك عبداهلل الثاني للحد من انتشار كورونا
نقابة الصحفيني االردنيني تطالب احلكومة بدعم عاجل 

للصحف الورقية وإنقاذ العاملني لديها

صحيفة “ الستامبا “ اإليطالية تثري سجاال بني مسؤولني روس 
وإيطاليني بعد تشكيكها يف املساعدات الروسية إليطاليا

نقابة الصحفيني الفلسطينيني توزع املالبس 
الواقية للمؤسسات الصحفية

مجعية الصحفيني البحرينية وهيئة الصحفيني 
السعودية تطلقان محلة إعالمية لتصدي لـ” كورونا”
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ال�زوراء بكل اعتزاز اتصل�ت بالفنان الدكتور 
مك�ي ع�واد القان�ط االن يف مش�يكان إحدى 
مقاطع�ات الواليات املتح�دة االمريكية فكان 

معه الحوار التايل :-
الزوراء من بغداد الحبيبة تحييك د مكي .

-اه�ا ومرحب�ا ب�ك وبال�زوراء العتيدة وكيل 
رسور وان�ا التقيكم واتح�دث اىل قرائكم واىل 

جمهوري الكريم يف بغداد ويف العراق كافة .
-اس�تاذ مك�ي كم�ا تعودن�ا يف كل ع�دد من 
الزوراء وعندما نلتق�ي ضيوفنا الكرام نعرف 
القراء باملس�رة الذاتية للضيف ونبدأ السؤال 

من البطاقة الشخصية .
-انا الدكتور والفنان املعروف مكي عواد احمد 
ولس�ت س�عيد بالدكتوراه بقدر عنوان فنان 

موالي�د بغداد 1954 الك�رخ الجعيفر متزوج 
ومنفص�ل حالي�ا اكمل�ت دراس�تي يف معهد 
الفنون الجميلة ببغداد وكلية الفنون الجميلة 
وحاصل عىل شهادة املاجستر والدكتوراه يف 
املرسح واالعام من كلية الفنون الجميلة ايام 

الدكت�ور املرح�وم فاض�ل خلي�ل .
-وم�اذا اضافت ل�ك الش�هادة وان�ت الفنان 

الكبر الناجح قبل التخرج ؟
-اضاف�ت الش�هادات يل الكثرفعندم�ا كنت 
خريجا ملعهد الفنون الجميلة كانت الدراس�ة 
اولي�ة اما بقية الدراس�ة فق�د تعمقت عندي 
منهجي�ة الف�ن والص�ورة املثىل مل�ا يجب ان 

اكون علية كفنان وال انكر تواجدي يف االذاعة 
والتلفزيون واملرسح كلها كانت اكرب ش�هادة 
يل واتذك�ر جي�دا انن�ي عندما قابل�ت يف كلية 
الفن�ون الجميلة للقبول ام�ام الفنان الراحل 
الكبر جعفر الس�عدي عميد املرسح العراقي 

فقال يل وبمج�رد رؤيت�ي:- مال�ذي عن�دك ؟
فقل�ت له عن�دي امتحان القبول للدراس�ة يف 
الكلي�ة فق�ال يل وهل نخترب مك�ي عواد وهو 
املش�ارك يف املطحنة التي تع�د بريي دكتوراه 
وبيت وخمس بيبان ماجستر فكانت شهادة 
بحقي الازال وس�ابقى اعتز بها طيلة حياتي 

.
-حدثنا عن النش�أة والظ�روف العائلية التي 
عش�ت فيه�ا وه�ل كان له�ا دورا يف تحدي�د 

مسارك الفني ؟
-لاجاب�ة عىل هذا الس�ؤال انطل�ق من اخي 
الكب�ر الفن�ان كريم ع�واد ولكن لم اس�تفد 
من�ه حرفا واح�دا و لم يعلمن�ي حرفا واحدا 
باملج�ال الفني ولكن كان صديقي وابن طريف 
الفنان الراحل يوس�ف العاني رحمه الله كان 
ل�ه تاثرا ع�يل اكثر من اي واح�د اخر وللعلم 
انا ولدت يف منطقة فيها الكثر من الرتكرتات 
يف منطق�ة الجعيفر تقع عىل نهردجلة وتكثر 
فيها عرب�ات النق�ل وفيها اس�اليب بغدادية 
تعلمته�ا الناس ابا عن ج�د فقد تعلمت منها 

الكلم�ات البغدادي�ة والجرأة الش�عبية حتى 
انني اس�تطعت يف مرسحية املطحنة ان ابقى 
لوحدي عىل امل�رسح طيل�ة 35 دقيقة وفيها 
استحرضت واحدا من الشخصيات الشعبيىة 

بالكرخ 
-ن�ود ان تتح�دث عن ابداعات�ك االوىل قبل ان 

تنتمي اىل معهد الفنون الجميله 
-يف مدرس�ه املس�عودي االبتدائي�ه يف منطقه 
الك�رخ كن�ت اتذكر ان هن�اك كان�ت فعاليه 
يف النش�اط االجتماع�ي الت�ي تمث�ل قصيدة 
معروف�ة قديم�ا ) قف لي�س ينجي�ك الهرب 
فامل�وت منك قد قرب ( كن�ت انا مع ثاثه من 
زمائي قمنا بتمثيلها عىل املرسح وقدمتها انا 
بشكل يختلف عن االخرين وكان عمري ثمان 
س�نوات أي يف الثان�ي االبتدائ�ي ه�ذه كانت 
بدايات�ي وق�د زرعها يف نفيس مدير املدرس�ة 
والتي اعتربها البذرة االوىل التي خلقت عندي 

صوره الفن الحقيقي
- طي�ب ن�ود ان تتح�دث ع�ن اوىل تحركاتك 

الفنية فيما بعد ؟
-يف متوس�طه الكاظمي�ة كان هن�اك مرسح 
اسمه مرسح الكاظمية قدمنا من خاله عما 
مرسحيا اس�مه )الراهب بح�را (وكان العام 

68 و ه�و الراهب الذي تنبا بمجيء الرس�ول 
محم�د صىل الله عليه واله وس�لم و قدمناها 
م�ع املجاميع و نجح�ت يف وقته�ا وتطورت 
الفك�ره ورصنا نس�تمر لتقدي�م مرسحيات 
اخرى وعروضا ومرسحيات يف مراكز الشباب 

التي كانت من اه�م املنطلقات الفنية ملواهب 
الشباب . ومن بعدها تم قبويل بمعهد الفنون 
الجميلة ومنها انخرطنا يف الخدمة العسكرية 
ومنه�ا ت�م تس�ويقنا اىل املرسح العس�كري 
الذي يعت�رب وانا اعت�رب ان التدريب يف املرسح 
العس�كري يمث�ل الدكت�وراه والبكلوري�وس 
واملاجس�تر نتيج�ة للطاق�ات الكب�رة التي 
كانت متوفرة يف ذل�ك املرسح ومن خال ذلك 
املرسح ت�م تقديم مرسحية حس�ن ارخيص 
الت�ي س�جلت اعجاب اك�رب الفنان�ن ومنهم 

الراحل يوسف العاني يف الثمانينيات
-وماذا عن املرسح العسكري ؟

-اثن�ا وج�ودي يف امل�رسح العس�كري قدمت 
للدراسة املسائية يف كلية الفنون الجميلة .

-املع�روف ع�ن مك�ي ع�واد بان�ه يمي�ل اىل 
الكوميديا هل صحيح ؟

-باعتق�ادي ال يوجد ممثل كومي�دي وممثل 
تراجيدي ولك�ن اكو كرامة م�ن الله يخلقها 
م�ع الب�ر . ف�رتى البع�ض محب�وب يف أي 
كام يقول�ه فمثا يف مرسحي�ة املطحنة كان 
الفص�ل االول كان�ت القاعة تع�ج بالضحك . 
اما الفصل الثاني فان شخصية ابراهيم التي 
مثلتها انا يتحول اىل رجل ماس�اوي ويف هذه 
الحالة يتطلب من املمثل ان يصل باملشاهد اىل 
مستوى التصديق بانك فعا وصلت اىل الحالة 
املاس�اوية بتقم�ص كام�ل وهنا ت�ربز قدرة 
املمثل وهناك بعض الناس ولاس�ف الش�ديد 
حاولوا ان يقتحم�ون الكوميديا ومنهم جواد 
الش�كرجي الذي ح�اول يف مرسحية املطحنة 
ان يك�ون بدي�يل لتادي�ة الدور بع�د ان طلب 
ه�ذا من محس�ن العيل ولكن ملج�رد ظهوره 
يف الي�وم الثان�ي تفاج�أ الجمه�ور وتعال�ت 
االصوات املستنكرة النهم كانوا يعرفون مكي 
عواد لهذا الدور فاوقف�وا العرض. وبعد فرتة 
جاءني دور اس�مه ابو حقي من قبل اس�امة 
الرق�ي واوس الرق�ي ويف حينها طالبتهم 
بما اس�تحقه من اجر كاعىل اج�ر يتقاضاه 
املمث�ل العراق�ي فلم نتفق وبع�د فرتة عرفت 
ان ممثا عراقي�ا اخر قد وافق عىل اداء الدور 

بمبلغ زهيد .
ش�هادة  لني�ل  اطروحت�ك  ع�ن  -حدثن�ا 

البكلوريوس ؟
-نع�م كانت اطروحتي ه�ي مرسحية الغجر 
وحصلت من خاله�ا كافضل عرض وامتياز 

من الكلية بعد ان اديتها بتفاصيل حياة الغجر 
الذي�ن درس�ت حياته�م عن كث�ب وقدمناها 

بلهجة الغجر 
-وم�اذا ع�ن الدكت�وراه وظروفه�ا ؟

-مثلم�ا تعرفون ان بلدنا بع�د 2003 تعرض 
اىل ف�راغ ق�رسي وعنده�ا فاتح�ت الجامعة 
الح�رة الهولندية واوضحت له�م انني امتلك 
املاجستر والدكتوراه والدبلوم فهل تقبلوني 
بالدراس�ة عن بع�د وفعا تم قب�ويل وحينها 
ارشف عيل الدكتور صب�اح الخياط والدكتور 
مجي�د البدي�ري والدكتور حس�ن الحس�ني 
والحمد لله كتبت بالكوميديا واثرها يف ايصال 
املعلوم�ة وملخصها ان املعل�م او االب عندما 
يتكلم معك بلغة قاسية فسوف يجعلك تنتبه 
الي�ه خوفا فيضعف االس�تيعاب ام�ا اذا كان 
مع�ك لطيفا فانك س�وف تس�توعب املعلومة 

برحابة صدر ونلت عليها شهادة االمتياز .
-ه�ل قدمت برام�ج اذاعي�ة وتلفزيونية وما 

مستوى عاقتك مع االذاعة؟
-االذاعة ه�ي املرحلة االوىل للدراس�ة واقصد 
ان الفن�ان الذي يفتقر اىل املمارس�ة يف العمل 
االذاع�ي ال يس�تطيع ان يعم�ل يف القن�وات 
االخ�رى الن االذاع�ة ص�ورة مس�موعة وانا 
قدم�ت اعم�اال كث�رة يف االذاعة فق�د قدمت 
مسلس�ات اذاعية اكثر من مائة مسلسل مع 

الفنان الكب�ر عزيز خيون واالس�تاذ صربي 
الرماحي وفاح عبود واخرين 

اذاعي�ة  برام�ج  تقدي�م  -وه�ل ش�اركت يف 
بصوتك؟

-ال وربم�ا قليل�ة الن صوتي يصل�ح للتمثيل 
اكثرم�ن تقدي�م برام�ج ولك�ن يل الكثر من 
االصدق�اء كان�وا يش�اركون يف التقدي�م الن 
اصواته�م رخامية ورنان�ة ومنهم الراحل عز 

الدين طابو .
-وهل شاركت يف اعداد الربامج االذاعية ؟

-نعم شاركت يف االعداد كثرا ومنها اسرتاحة 
الظهرة وكتب�ت الكثر من حلق�ات برنامج 

طريق السامة .
-لننتق�ل اىل الغرب�ة فمت�ى س�افرت خ�ارج 

العراق وملاذا ؟
-بع�د 2003 اصب�ح وج�ود الفن�ان بالعراق 
معيبا للبعض وبعضهم يطلق تس�ميات غر 
الئق�ه عىل الفنان وقد تعرضت خال وجودي 
يف تلك الفرتة اىل مجادالت لم يتعرض لها غري 
بحضور فنانن كثري�ن االمر الذي دعاني اىل 
الهجرة وبسببها تعرضت اىل مشاكل كثرة .

-مالذي قدمته يف فرتة الغربة اذن ؟
-عملت يف س�وريا اربع مسلسات ويف االردن 
وعملت قناة فضائية يف االردن اس�مها العراق 
ولكنها توقفت بعد فرتة ثم نقلتها اىل س�وريا 
وايضا تعرض�ت اىل مضايقات مما اضطررت 
اىل السفر اىل ماليزيا ثم اىل املغرب ثم اىل تركيا 
وهن�اك عملت رشك�ة لانتاج الفن�ي وهكذا 
بقي�ت اتنق�ل من بل�د اىل اخر واخ�را قدمت 
لطلب فيزا للس�كن يف امريكا وان�ا االن ومنذ 
اس�بوع ع�ىل حوارن�ا االن اش�رتكت يف قن�اة 
امريكي�ة اصلها عراقي وحصل�ت عىل مكان 
جيد فيها وفيه�ا تم االتفاق عىل اعداد برامج 
ومنه�ا ) اكع�د اع�وج واحج�ي ع�دل ( وهو 
برنامج كوميدي الذع سيايس وعمل مسلسل 

تلفزيوني .
-اخر مرسحية لك يف بغداد ؟ 

-كانت اخر عمل ه�ي مرسحية بنت املعيدي 
التي افتتحت بها مرسح مكي عواد 

-عيونك كي�ف ترى الحركة الفني�ة يف العراق 
االن ؟

-العراق االن يعاني كثرا ولكن بهمة الغيارى 
سيعود اىل سابق عهده

-ش�كرا للفن�ان الكب�ر الدكتورمك�ي ع�واد 
متمن�ن كل�ك الصح�ة والعط�ا ء املتكاث�ر .
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حصلت على الدبلوم و البكلوريوس واملاجستري ودكتوراه اعالم

العمارة البغدادية ومناخ بغداد

الفنان مكي عواد لـ             : شاركت يف 42 فلماً سينمائياً  و60 مسلسالً تلفزيونًيا ومائة مسلسل اذاعي و72 مسرحية

من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

فنان كوميدي عراقي مثل العديد من املسلسات واملرسحيات يف العراق التولد بغداد 1954 متزوج من الدكتورة صباح 
التميمي عضو مجلس النواب العراقي ومنفصل عنها حاليا ,حاصل عىل شهادة الدبلوم معهد الفنون الجميلة بكلوريوس 
اخراج كلية الفنون الجميلة بغداد ماجستر اعام دكتوراه اعام عمل يف 42 فلم سينمائي اكثر من 60 مسلسل تلفزيوني 
اكثر من 72 مرسحية جماهرية يف العراق ويف مهرجان البحر االبيض املتوسط يف ايطاليا ومائة مسلسل اذاعي بعض من 

أعماله الفلمية النهر )فيلم( بابل حبيبتي )فيلم( اما املرسحيات فهي أم خليل )مرسحية(
بيت وخمس بيبان واما املسلسات التي شارك فيها الباشا )مسلسل( عالم الست وهيبة )مسلسل( وحصل عىل جوائز عديدة 

منها جائزة مهرجان البحر األبيض املتوسط للفنون املرسحية والذي أقيم يف إيطاليا.

حوار – مجال الشرقي

مع مرور السنن وتقادم اعمارها تصبح 
العم�ارة البغدادي�ة الي�وم اح�ى املعالم 
االثري�ة الجميل�ة ومنهاما اتخ�ذ معلما 
ثقافيا او متحف�ا او مركزا للمكتبات او 
اقام�ة الندوات والح�وارات الكبرة حتى 
ان وزارة الثقاف�ة العراقي�ة س�عت بكل 
جهودها االحتفاظ به�ا وترميمها لتعيد 

لها جمالية البناء البغدادي األصيل 
تتش�ابه بيوت بغداد القديمة يف تفاصيل 
رئيس�ية بتصاميمه�ا وبجماليتها ودقة 

تفاصيلها وطرق بنائها.
ويعد الخشب عنرصا رئيسيا يف بناء هذه 

البيوت للس�يطرة عىل متغرات الطقس 
وتكوي�ن  الح�رارة  درج�ات  وتف�اوت 
الدعامات األساس�ية، وفق مانش�اهده 
من معالم ، توضح أن معظم تلك البيوت 
تحت�وي ع�ىل »الح�وش«، وهو فس�حة 
كبرة تتوس�ط املنزل وتوزع الغرف عىل 

جوانبه.
أن تصامي�م ه�ذه املن�ازل تعتم�د ع�ىل 
الهواء الذي يدخ�ل األقبية ليربد ويصعد 
نح�و »الح�وش« مس�ببا عملي�ة تهوية 
مس�تمرة، ويف الش�تاء يح�دث العك�س 
حي�ث يحتمي األهايل بالطابق الثاني من 

أجل التدفئة.
إىل جان�ب ذل�ك، فإن نظام ه�ذه البيوت 
بيئي ومتكامل، وناجح من خال عنارص 
ع�دة، منه�ا »الشناش�يل« الت�ي تضفي 
الجمالي�ة ع�ىل الواجه�ة والخصوصية 
للعوائ�ل، وتم�د األزقة بالظ�ال يف أغلب 

أوقات النهار.
وربما أدى اس�تحداث الش�وارع ودخول 
أنظم�ة بن�اء جدي�دة إىل تحوي�ل بعض 
هذه البيوت واملباني إىل مجرد ديكورات، 
خصوص�ا بعد هج�رة أهاليه�ا، إضافة 
إىل أن اس�تمرار اإلهم�ال دون عملي�ات 

منظمة إلعادة بنائه�ا أو ترميمها يهدد 
باختفاء آثار هذه البيوت ويجعلها جزءا 

من املايض خال سنوات معدودة.
ومن هنا تؤكد صفحة ذاكرة عىل رضورة 
االهتمام املتزايد بالبيوت الثراثية حتى ال 
تكون العم�ارة البغدادي�ة مجرد هياكل 
بل يج�ب تقدي�م االهتم�ام االك�رب وان 
النجعله�ا بيوت�ا مرتوكة ب�ل هي اماكن 
لتقدي�م الخدم�ات الثقافيةوالفنية وان 
تكون م�زارا للناس لاطاع عىل العمارة 
علمي�ا  بناؤه�ا  ت�م  وكي�ف  البغدادي�ة 

واقتصاديا وجماليا .

مل استفد من اخي الكبري كريم عواد حرفا واحدا 
واملسرح العسكري كان يضم افضل الفنانني

لست سعيدا بلقب الدكتوراه بقدر عنواني كفنان واتقاضى اعلى اجور من بني الفنانني العراقيني

الشهادات اضافت لي الكثري من املعارف واالطالعات واالذاعة والتلفزيون واملسرح كانت اكرب شهادة لي

اتفقت مع احدى الفضائيات يف امريكا على تقديم برنامج اكعد اعوج واحجي عدل

اول مسرحية شاركت بها هي مسرحية قف ليس ينجيك اهلربافضل الفنانني

اخر مسرحية قدمتها يف العراق هي بنت املعيدي وآمل 
ان تعود احلركة الفنية بالعراق اىل عهدها السابق
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إح�دى امله�ارات األساس�ية الت�ي 
من�ذ  للطف�ل  تعليمه�ا  ينبغ�ي 
الصغ�ر، ه�ي االنضب�اط الذات�ي. 
معظ�م األطف�ال الصغ�ار يكونون 
ف�إن  ل�ذا  بطبيعته�م،  متهوري�ن 
تعليم الطفل كيفي�ة ضبط النفس 
يس�اعده ع�ى تجّن�ب الكث�ر من 
املشكالت الش�خصية واالجتماعية 

يف املستقبل.
ويف م�ا ييل 7 ط�رق لتعلي�م طفلك 

كيفية ضبط النفس..
- تعلي�م الطف�ل أن يأت�ي عندم�ا 

ُيستدعى
عندم�ا تنادين طفلك للحديث معه، 
ال تس�محي له بالرد وهو يف مكانه، 
ولكن عليه أن يرتك ما يفعله ويأتي 
للحدي�ث مع�ِك، هذا يعلم�ه أهّمية 
الحديث مع والدت�ه، كما يعلمه أن 
عليه التخيل عن فعل ما يحب أحياناً 

من أجل القيام بيشء آخر أهم. 
- تعليم الطفل االستجابة اإليجابية 

لتعديل سلوكه
بعض األطفال يش�عرون بالغضب 
عند محاولة تصحيح س�لوكياتهم، 
قد يصل الغضب إىل الرصاخ أو الرد 
بطريق�ة عدواني�ة، وإح�دى طرق 
تعلي�م الطفل كيفية ضبط النفس، 
ه�ي تحكم�ه يف انفعاالت�ه عندم�ا 
يتعرض لتصحيح س�لوكياته، وأن 

يكون رد فعله إيجابياً.
- التدريب عى املهارات االجتماعية 

التي تتطلب ضبط النفس
هن�اك مه�ارات اجتماعي�ة يومية 
تدّرب الطفل عى ضبط نفسه، مثل 
تعلم اإلنصات للحديث، متى وكيف 
يأخ�ذ دوره يف الرد، الس�يطرة عى 

الغضب، تقدي�م التقارير عند إنهاء 
مهّمة.

- تش�جيع الطف�ل ع�ى ممارس�ة 
أنشطة تبني االنضباط الذاتي

األلعاب الرياضية، دروس املوسيقى، 
رعاية حيوان أليف، حفظ القرآن أو 
الكتاب املقّدس، تنظيف غرفته، كل 
هذه األنشطة تبني داخل شخصية 

الطفل االنضباط الذاتي.
-الحدي�ث مع الطفل عن االنضباط 

الذاتي
خاص�ة كلم�ا حص�ل الطف�ل عى 
مكاف�أة مقاب�ل إنج�از، ف�إن هذا 
الوقت يك�ون فرصة جيدة للحديث 
ع�ن أهّمية ضب�ط نفس�ه وتحّمل 
املس�ؤولية، وه�و م�ا ي�ؤّدي به إىل 
الحصول ع�ى مكافآت، ألنه أصبح 
يف  ويتحك�م  وناجح�اً  مس�ؤوالً 

انفعاالته.
- اس�تخدام أوق�ات الن�وم لتعلي�م 

االنضب�اط الذات�ي
يواج�ه األطفال مهم�ة صعبة عند 
النوم، ليس فقط من أجل االستغراق 
يف النوم، ولكن من أجل االس�تمرار 
يف الفراش وع�دم الدخول إىل غرفة 

األم واألب يف حال االستيقاظ ليالً.
تعلي�م الطفل الحف�اظ عى الهدوء 
عند استيقاظه ليالً، هو إحدى أهم 

وس�ائل تعليم ضبط النفس.
- استخدام الجداول الزمنية لتعليم 

ضبط النفس
تحّم�ل املس�ؤولية أفض�ل وس�يلة 
لتعليم الطفل كيفية ضبط نفس�ه، 
ضعي لطفلك ج�دوالً زمنياً ليومه، 
واتركي�ه يتحّم�ل مس�ؤولية تنفيذ 

جدوله اليومي.

 ترجع معظم اآلثار الس�يئة لأللع�اب اإللكرتونية 
للعن�ف ال�ذي تحتويه، ومن املرج�ح أن يكون لدى 
الش�باب يف مرحل�ة املراهقة الذي�ن يلعبون ألعاب 
فيدي�و مي�ول أكث�ر للعن�ف، س�واء فيم�ا يخص 
العدواني�ة  أفكاره�م ومش�اعرهم وس�لوكياتهم 
املتزايدة، أيضاً وفقاً ملعهد سياتل ألبحاث الشباب، 
ف�إن أولئ�ك الذي�ن يش�اهدون الكثر م�ن أعمال 
العنف، مث�ل تلك املوجودة يف ألعاب الفيديو، يمكن 
أن يصبح�وا محصنني ض�ده، وأكثر ميالً للترصف 
بعنف بأنفس�هم، كما تش�ر دراس�ة أخرى إىل أن 
التعرض املزمن أللعاب الفيدي�و العنيفة ال يرتبط 

فقط بتعاطف أقل، بل أيضاً بالقسوة العاطفية.
ومع ذلك لم تجد دراسة يف علم النفس أي آثار طويلة 
امل�دى للعب ألعاب الفيديو العنيفة والتعاطف، ولم 
تجد دراس�ة أخرى أي دليل يدعم نظرية أن ألعاب 
الفيديو تجعل الالعبني أكثر عنفاً، وتش�ر دراس�ة 
أخ�رى إىل أنه ال توج�د زيادة يف مس�توى العدوان 
ل�دى الالعبني الذين تعرضوا لف�رتة طويلة أللعاب 
الفيدي�و العنيف�ة، وهو م�ا يثر املزيد م�ن الجدل 

حول أرضار ألعاب الفيديو جيم والعنف.
م�ن ناحية أخ�رى، خلص�ت جمعية عل�م النفس 
األمركي�ة )APA( إىل أن هن�اك »عالقة ثابتة« بني 
اس�تخدام اللعبة العنيفة والع�دوان، لكنها ال تجد 
أدل�ة كافية لربط اللعب العني�ف بالفيديو بالعنف 
اإلجرامي، وذكرت الجمعية بعضاً من آثار األلعاب 

اإللكرتونية السيئة ومنها:
وتنب�ه منظمة الصح�ة العاملية إىل خط�ر اإلدمان 
عند الش�باب الذي�ن أصبح�وا مقرتن�ني باأللعاب 

اإللكرتوني�ة، وقد صنفت منظم�ة الصحة العاملية 
اإلدمان ع�ى األلعاب اإللكرتوني�ة كمرض، تقاس 
ش�ّدته بناًء عى املّدة التي يقضيها الشاب يف اللعب 
بها، وعدد مرات اللعب، وتفضيل اللعب واالستمرار 
به ع�ى مس�ؤولياته املنزلية والدراس�ية، رغم أنه 
يعرف مضاره عليه، ويتم تشخيص مرض اإلدمان 
عى األلعاب اإللكرتونية بعد سنة واحدة عى األقل 
من اس�تمرار هذه األعراض، ويكمن الس�بب وراء 
اإلدمان عى مثل هذه األلعاب يف طريقة تصميمها، 
بحي�ث تج�ذب الش�باب ألط�ول ف�رتة ممكنة من 

خ�الل مراح�ل متتالية ومش�وقة، ورس�ومات يف 
هذه املراحل العمرية، بحيث يفضل الش�اب قضاء 
الوقت يف هذه األلع�اب االفرتاضية عى قضائه مع 
عائلت�ه، أو أصدقائه، وهو س�بب واضح لالكتئاب 

املصاحب لهذا اإلدمان.
يتج�ه الكث�ر م�ن الش�باب إىل األلع�اب القتالية 
والعدواني�ة الت�ي تحتوي عى مش�اهد وترصفات 
عنيف�ة، ويكم�ن الخطر يف ه�ذه األلع�اب يف زرع 
النزع�ات العدوانية يف س�لوك الش�باب وأفكارهم، 
بحس�ب الجمعي�ة األمركي�ة لعلم النف�س، حيث 

يميل الش�باب إىل تك�رار الترصف�ات العنيفة التي 
يرونها، وتطبيقها يف الواقع.

السمنة لدى الشباب
وهي مش�كلة ليس�ت حرصية فقط عى الشباب، 
إذ أن النظ�ام الصحي ال�يء الذي يفرضه العرص 
الحدي�ث من م�دة جل�وس طويلة أمام شاش�ات 
التلفاز، والهوات�ف املحمولة واأللعاب اإللكرتونية، 
يساهم بش�كل كبر يف التقليل من النشاط البدني 
ال�روري لصح�ة القل�ب والعظام ل�دى مختلف 
األعمار، وتصبح املش�كلة أخطر يف األطفال، إذ يتم 
تعويده�م عى نظام غذائي وصّح�ي يسء يف عمر 

صغر.
املش�اكل الصحية من أرضار األلع�اب اإللكرتونية 
التي يط�ول الحديث عنها، فأبس�طها آالم العظام 
والرقبة، وتشنج العضالت بسبب ساعات الجلوس 
الطويلة أمام الشاش�ات، ونق�ص بعض العنارص 
املهمة للجس�م كفيتامني د، بس�بب عدم الخروج 
من البيت، واألسوأ مشاكل الرؤية والعمود الفقري 
واألم�راض العصبي�ة، كالتش�نجات واضطرابات 

فرط الحركة وتشتت االنتباه.
ضع�ف التحصيل الدرايس يف الش�باب يبدو عرضاً، 
ال يمك�ن تفادي�ه بالنظ�ر إىل األرضار الس�ابقة، 
فانشغال ذهن الشباب وتفكره املستمر باأللعاب 
يف األوقات التي ال يلعب بها، س�يؤثر عى مس�توى 
تركي�زه وتحصيله العلمي، عوضاً عن أن الش�باب 
الذي�ن يصاب�ون بإدمان ه�ذه األلع�اب، يفضلون 
االس�تمرار بلعبها ع�ى إنجاز الفروض املدرس�ية 

ومتابعتها.

10واحة
مشاكل الرؤية والعمود الفقري ابرز تأثريات األلعاب اإللكرتونية على الشباب
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يف وقت يواصل خالله فروس كورونا املستجد 
حص�د ضحاي�اه ح�ول العالم، تت�واىل األخبار 
والتقاري�ر وحت�ى “الوصفات الطبي�ة” التي 
ته�دف إىل تقدي�م معلومات وتحس�ني فرص 
التعامل مع الوباء الخط�ر، بيد أن الكثر من 
تلك املعلومات، لسوء الحظ، ليس صحيحا عى 

اإلطالق، والبعض اآلخر يحتاج إىل تدقيق.
يف الس�طور التالية نكش�ف أه�م “األكاذيب” 
الرائج�ة واملتعلقة بالتعامل م�ع كورونا، كما 
أورده�ا موق�ع “واي�رد”، نقال ع�ن الدكتورة 
سيما ياسمني، وهي مديرة مبادرة ستانفورد 
س�تانفورد  بجامع�ة  الصح�ي،  للتواص�ل 

األمركية.
كت�م النفس ملعرفة إذا كن�ت مصابا بفروس 

كورونا..
ع�ى عك�س م�ا ت�ردد كث�را، ال يمكن�ك أبدا 
تشخيص إصابتك بمرض كوفيد19- بنفسك، 
عن طريق كتم أنفاسك ملدة 10 ثوان، ومالحظة 

إذا كنت ستسعل أم ال؟
بالقط�ع يصي�ب كورونا الرئت�ني، لكن مجرد 
حبس أنفاس�ك ال يمك�ن أن يخربك ما إذا كان 
الفروس بات يؤثر عليهما، والطريقة الوحيدة 
ملعرف�ة م�ا إذا كنت مصاب�ا، وفق�ا للدكتورة 
ياس�مني، هي الخض�وع لالختب�ار املخصص 

لكشف املرض.
تناول الشاي بالثوم.

عندما يتعلق األمر بالوقاية، فإن رشب الشاي 
بالثوم س�يجعلك فقط تش�م رائح�ة كريهة، 

ول�ن يفلح يف مواجهة الف�روس الخطر، فال 
يمكن أبدا طرد كورونا من فمك بذلك املرشوب 
الساخن، الذي قد يكون مفيدا يف حاالت أخرى، 

ليس من بينها درء خطر كورونا. 
 رشب املاء بانتظام.

املاء مفيد للجس�م بش�كل ع�ام، ولكن تناوله 
باس�تمرار ال يضمن لس�وء الحظ الوقاية من 
الفروس الفتاك، وحس�ب ما نقل موقع “بي 
بي يس” ع�ن كالبان�ا س�اباباثي، وهي عاملة 
وبائية إكلينيكية يف كلية لندن للصحة والطب 
االس�توائي، ف�إن الع�دوى ب�”كورون�ا” تبدأ 
غالًبا بعد تعرضنا آلالف أو ماليني الجسيمات 
الفروسية، وبالتايل فإن ترطيب الفم واملريء 

ليس كافيا، كما أن “إزاحة تلك الجسيمات إىل 
املعدة”، كما يقول البعض، ليست أمرا فعاال.

ويف هذا الس�ياق تقول الدكتورة ياس�مني إنه 
يف مواجه�ة الكث�ر م�ن أجواء الخ�وف وعدم 
اليق�ني، فق�د يقع حت�ى أذكى الن�اس يف فخ 

املعلومات املضللة.
أم�ا الطريقة األفضل ل�”تلقيح نفس�ك” ضد 
ه�ذه الخراف�ات، فهي تقيي�م املعلوم�ة التي 
تتلقاه�ا، ومالحظ�ة إذا كان�ت تأت�ي تح�ت 
“عناوي�ن مثرة” تحاول إثارة املش�اعر، فهذا 
مؤرش مه�م عى أنها قد تكون مجرد إش�اعة 
عرب اإلنرتنت، ولذا ينصح دائما بمحاولة تتبع 

املعلومة من مصدر أصيل.

كل يوم معلومة

من شرب املاء إىل كتم النفس.. أشهر خرافات )كورونا(

 الشاي مرشوب له شعبية كبرة 
يف العالم، وبينما يفّضل الكثرون 
نكهة الشاي األسود، فإن البعض 
يفّض�ل اختي�ار الش�اي األخر 

ألغراض صحية.
الش�اي بأنواع�ه  مبدئي�اً، ف�إن 
ل�ه فوائ�د صحي�ة عن�د االلتزام 
بالح�دود اليومية املس�موح بها، 
فهو يس�اعد عى الهضم، ويعزز 
الرتكي�ز، كم�ا أن�ه يحت�وي عى 
الت�ي تحمي  مضادات األكس�دة 

الجسم من االلتهابات والعدوى.
ولك�ن تقري�راً أوىص م�ن خالله 
الباحثون بتناول الش�اي األسود 
للحف�اظ ع�ى صح�ة العظ�ام، 
الكسور،  وخفض نس�بة حدوث 

خاصة للنساء بعد سن ال�50.
وأعزى الباحثون نتائج الدراس�ة 
إىل احت�واء الش�اي األحم�ر عى 

نس�بة مض�ادات األكس�دة التي 
وتقل�ل  العظ�ام،  صح�ة  تع�زز 
وع�ى  االلتهاب�ات،  ح�دوث 
الرغ�م م�ن أن الش�اي يحت�وي 

ع�ى الكافيني ال�ذي يزي�د إدرار 
البول، ما يتس�بب بفقد الجس�م 
للكالس�يوم، وج�د الباحث�ون أن 
الشاي األسود يحتوي عى نسبة 

أقل من الكافيني، مقارنة بالشاي 
األخ�ر، وبه�ذا يصب�ح اختيار 
الش�اي األس�ود أفض�ل للحفاظ 

عى صحة العظام.

سر االعشاب

هلذا السبب اختاري شرب الشاي األسود بدالً من األخضر
بالرغم م�ن عدد م�رات التنظيف 
التي تق�وم بها ربة املن�زل يومًيا، 
إال أن رائحة املن�زل الكريهة تظل 

عالقة، وكأن ال مفر منها.
وتختلف روائح املنزل باختالف كل 
غرفة، لكن مع اتباع بعض الطرق 
البسيطة يمكنك التخلص من هذه 

املشكلة بسهولة:
- سلهة مهمالت املطبخ

يف  الكريه�ة  الروائ�ح  تقت�رص  ال 
املطب�خ ع�ى القمامة فق�ط، بل 
س�لة املهمالت نفس�ها، ويمكنك 
تنظيفها ب�رش ص�ودا الخبز بها 

لقتل البكتريا.
- رائحة غسالة األطباق

لتنظي�ف غس�الة األطب�اق ملن�ع 
انبع�اث الرائح�ة الكريه�ة منها، 
تنظي�ف  مس�حوق  اس�تخدمي 
غسالة الصحون، كما يجب عليك 
“ش�طف” األطباق املتس�خة قبل 
وضعه�ا يف الغس�الة؛ ملن�ع وجود 

الرائحة الكريهة.
- الثالجة:

تعترب الثالجة من مس�ببات تكّون 
الروائح الكريهة باملنزل، ويمكنك 
التخل�ص م�ن ذل�ك بوض�ع علبة 
صغرة مفتوح�ة بدون غطاء بها 
ص�ودا الخبز المتص�اص الروائح 
الكريه�ة، ويج�ب أيض�ا تخزي�ن 
بقاي�ا الطع�ام يف عل�ب محكم�ة 

الغلق داخل الثالجة.
- ألواح تقطيع الطعام:

وجود رائح�ة البص�ل والثوم عى 
تس�بب  الطع�ام  تقطي�ع  أل�واح 
انتش�ار الروائح الكريه�ة باملنزل 
وللتخلص من ه�ذا، افركي لوحة 
التقطيع الخشبية بنصف ليمونة 
وملح، أما بالنسبة أللواح تقطيع 
يمكن�ك  البالس�تيكية  الطع�ام 

وضعها يف غسالة الصحون.
- رائحة امليكروويف

تس�بب بقاي�ا الطع�ام املختلف�ة 
املوجودة يف امليكروويف إىل رائحة 
التخل�ص من  باملن�زل، ويمكن�ك 
ه�ذه الروائح من خ�الل غيل ربع 
لرت م�ن املاء مع رشائ�ح الليمون 
لعدة دقائق، ثم قومي بإزالة بقايا 
الطع�ام يف امليكرووي�ف، وضع�ي 
الليم�ون ب�ه  امل�اء م�ع رشائ�ح 
امليكروويف مفتوحا  واتركي باب 

لخروج الروائح الكريهة منه.
- روائح غرفة النوم

تب�دأ رائحة العف�ن يف غرفة النوم 
من ف�رش الرسير، ويمك�ن بقاء 
الرسي�ر منعش�ا م�ن خ�الل رش 
ص�ودا الخبز عى املرتب�ة وتركها 
لع�دة س�اعات، قب�ل باس�تخدام 

املكنسة الكهربائية.
- روائح غرفة املعيشة

يف  يتس�بب  أن  للس�جاد  يمك�ن 
انبعاث الروائ�ح الكريهة باملنزل، 
وللتخل�ص م�ن ذل�ك يمكنك رش 
أنح�اء  جمي�ع  يف  الخب�ز  ص�ودا 

السجادة إلزالة الروائح.

تدبري منزلي

سبع طرق بسيطة للقضاء على رائحة املنزل الكريهة

الوراث�ة  أك�د أخصائ�ي عل�م   
الدكت�ور  املعدي�ة  واألم�راض 
جهاد سعادة، أنه يجب معاملة 
أي  اليدي�ن،  كم�ا  القف�ازات 
االبتعاد عن ملس األسطح امللوثة 
واملقتنيات، دون إكرتاث، مطالباً 
برورة الحرص عى نظافتها 
وتبديلها باستمرار خوفاً من أن 
تصبح ناق�اًل للعدوى واإلصابة 
املس�تجد  كورون�ا  بف�روس 

“كوفيد 19”.
رضورة  ع�ى  س�عادة  وش�دد 
يف  بوضعه�ا  منه�ا   التخل�ص 
س�الل املهم�الت ولي�س كم�ا 
بإلقاءه�ا  البع�ض  يت�رصف 
بالطرقات أو يف متناول األطفال 
الصغار، ليصب�ح بذلك خطرها 
أك�رب م�ن فائدته�ا م�ن خالل 
إمكانية ملس�ها ومساهمتها يف 
نقل العدوى لألصحاء سواء من 
األطفال أو كل من يلمسها ألي 

سبب كان.
ولفت إىل أن االستخدام الخاطئ 

الرتداء القفازات يزيد من فرص 
انتقال العدوى وذلك بمجرد ملس 
األس�طح، أو قد تنتقل العدوى 
للش�خص بمجرد مل�س الوجه، 
الفروس�ات  أنها تحم�ل  كم�ا 

وتنقلها من مكان آلخر.
وأش�ار الدكتور جهاد س�عادة 
إىل ع�دد م�ن اإلج�راءات الت�ي 
يجب الحرص عليها عند ارتداء 

القف�ازات الطبية لتك�ون أكثر 
وتتمث�ل  ملس�تخدميها،  أمان�اً 
يف رضورة غس�ل اليدي�ن جيداً 
وتعقيمه�ا قبل القي�ام بارتداء 
القف�ازات، وتجنب وض�ع اليد 
عى الوجه أثن�اء ارتدائها حيث 
أنها قد تكون محملة بالجراثيم، 
كم�ا نص�ح الجمي�ع بارت�داء 
الكمام�ة م�ع القف�ازات وذلك 

للوقاية من دخول الفروس�ات 
اليدين لألنف  وتجنب مالمس�ة 

والفم.
خل�ع  رضورة  ع�ى  وش�دد 
الس�حب  بطريق�ة  القف�ازات 
لألع�ى دون مالمس�ة األج�زاء 
الخارجية لها لليد، مع الحرص 
عى إلقائها ىف القمامة فوراً، ثم 

غسل اليدين جيداً.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

ماهي احلاالت اليت تصبح فيها “القفازات” ناقالً لكورونا ؟

سلوكيات 

 7   طرق لتعليم طفلك كيفية 
ضبط النفس

املكّونات
توست طري - 8

دجاج مقطع اىل رشائح - 150 غرام
بقدونس مف�روم فرماً ناعم�اً - ملعقتان 

كبرتان
بصل مفروم فرماً ناعماً - 1

بيض مخفوق - 2
بقسماط - كوب

جزر مبشور - ملعقة كبرة
مايونيز - ملعقتان كبرتان

جبن سائل - ملعقتان كبرتان
ملح - بحسب الرغبة

فلفل أسود مطحون - بحسب الرغبة
طريقة العمل

- أزييل أطراف التوس�ت ث�م افردي القطع 
ع�ى س�طح صل�ب حت�ى تصب�ح رقيقة 

السماكة.
- سّخني القليل من الزيت يف قدر عى النار، 

اضيفي البصل وقلّبي حتى يذبل.
- أضيفي الدج�اج، الجزر والذرة ثم نّكهي 

بامللح والفلفل األسود.
- قلّبي املكونات جيداً حتى تنضج.

- أبعدي القدر عن النار ثم اضيفي املايونيز 
والجبن مع التقليب جيداً حتى تتجانس.

- ضعي القليل من الحش�وة عى طرف كّل 
قطعة توست ثم لفيها جيداً.

- أقفيل أطراف التوس�ت جيداً ثم غّمسيها 
بالبي�ض املخف�وق ث�م البقس�ماط حتى 

ُتغلّف من كل الجهات.
- حمي زيت غزير يف قدر عى النار ثم اقيل 

رشائح التوس�ت املحش�ية بخليط الدجاج 
حتى تتحّمر.

- ُصفي التوست املحيش يف طبق ثم قدميه 
مبارشة عى سفرتك.

فطائر التوست بالدجاج
املطبخ
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التبض�ع ليس باألمر الهام للبعض ولكن�ه يف املقابل له أهمية كبرية 
جداً عند البعض. بعض النس�اء يعش�قن التبض�ع لدرجة انها يحتل 
حيزاً كبرياً من حياتهن وحتى انهن يس�تخدمن التبضع من اجل حل 
مش�اكلهن الحياتي�ة اليومية، فإن كن حزينات فه�ن يتبضعن وإن 
كن غاضبات يقمن بذلك وإن كنت محبطات فهن يعالجن انفس�هن 
بالتبض�ع. ولكن املش�كلة مع هذه الفئة من النس�اء هو انهن حتى 
حني يختربن مشاعر إيجابية فهن يلجأن اىل التبضع، فهن سعيدات 
وبالتايل يردن مضاعفة الس�عادة من خالل التبضع أو ان حققن امر 

ما فهن يكافنئ انفسهن بالتبضع.
بطبيع�ة الح�ال وإن لم تكن هذه الفئة من النس�اء ثريات فهن عىل 
االرجح مفلس�ات بش�كل دائم. التبضع يمكن�ه أن يتحول اىل إدمان 
وذل�ك ح�ني يصبح هو محور حي�اة املرأة ليك�ون يف مرحلة ما الداء 

والدواء.
فمن هي االبراج التي تعشق التبضع وتجد متعة خالصة يف القيام به 

وال تكرتث عىل اإلطالق لعواقب ما تقوم به؟
الدلو 20 يناير/ كانون الثاني - 18 فرباير / شباط

الدل�و ورغم كونه من االبراج التي عادة ال تتبع اخر صيحات املوضة 
والتي ال تكرتث لها يف الواقع ولكن الربج هذا يعشق التبضع خصوصاً 
حني يرصد شيئاً ما يريده. ال يوجد قوة عىل االرض يمكنها ان تمنع 
الدل�و من رشاء امر ما اعجبه وذلك الن الربج هذا والن ذوقه صعب، 

يجد صعوبة يف العثور عىل ما يعجبه.
التبضع بالنس�بة للدلو طقس عالجي ولهذا السبب نجده يقوم بذلك 
بمفرده. فخالفاً لالبراج االخرى التي تحب التبضع برفقة الصديقات 
الدلو س�نجده يقوم بذلك بمفرده. النه يف تلك الفرتة يمكنه ان يشعر 
بمتع�ة التواج�د بمف�رده، وهذه املتعة ه�ي واحدة م�ن اجمل املتع 

بالنسبة للدلو وذلك النه ال يحب التواجد مع االخرين بشكل دائم.
األسد 23 يوليو/ تموز - 22 أغسطس/ آب

األس�د يجب التبضع لرشاء امور لنفس�ه ولالخرين. الربج هذا كريم 

للغاية ويحب تقديم الهدايا وذلك النه يجد متعة خالصة يف الس�عادة 
التي يراها عىل وجوه من يحب حني يقدم لهم الهدايا غري املتوقعة.

األسد يف املقابل من االبراج التي تحب ان تكون محط اإلهتمام بشكل 
دائم وبالت�ايل هناك رضورة ملحة الن يكون الربج هذا يف اجمل طلة 
ممكن�ة ط�وال الوق�ت. وطبعاً ه�ذا ال يمكن تحقيق�ه اال من خالل 

التبضع ورشاء كل ما هو ملفت للنظر.
الحمل 21- مارس/آذار - 19 أبريل /نيسان

الحمل يعش�ق التبضع ورغم انه يقدر الصفق�ات الجيدة لكنه حني 
يري�د رشاء امر ما هو عادة ال يكرتث ما إن كان هناك تخفيضات ام 
لم يكن. يف حال شعر برغبة برشاء امر ما فهو سيقوم بذلك يف جميع 
االح�وال. عملية الرشاء عند الحمل ال تس�تثني اي يشء س�واء كان 
االم�ر يتعلق باملالبس أو بالطعام أو املفروش�ات. بمجرد أن يس�تلم 

الربج هذا راتبه فستجدونه يف املتاجر ينفقه.
الرسطان 22 يونيو/ حزيران - 22 يوليو/ تموز

الرسطان يحب ان يدلل نفس�ه وهو عادة حني يخطط لرحلة تبضع 

فهو يخطط لها بش�كل كامل إذ انها تش�مل التبضع، تدليل النفس 
بوجبة لذيذة وحتى التخطيط لتسلية من نوع ما سواء كان الذهاب 

اىل السينما أو التسكع مع االصدقاء والصديقات.
ولكن وخالف�ًا للحمل الرسط�ان يبحث عن الصفق�ات املثالية التي 
تمكنه من الحصول عىل ما يريده بأقل س�عر ممكن. الرسطان يجد 

سعادة كبرية خالل القيام برحالت التبضع.
امليزان 23 سبتمرب/أيلول - 22 أكتوبر/ ترشين األول

املي�زان من االبراج التي تعاني من مش�كلة فعلي�ة حني يتعلق االمر 
بالتبض�ع وذل�ك الن�ه ال يكتف�ي كم�ا انه يبح�ث عن ام�ور فاخرة 
وم�اركات باهظ�ة الثمن معظ�م الوقت. ورغم ان املي�زان اىل حد ما 
بخي�ل، ولك�ن ليس كذلك حني يتعلق االمر باإلنفاق عىل نفس�ه. هو 
يف الواق�ع يربر بخله تج�اه االخرين بواقع انه يري�د إنفاق املال عىل 
نفس�ه. فمال امليزان هو له وحده وبالتايل هو يحرص عىل إنفاقه يف 

املكان الصحيح.. أي عىل نفسه فقط .
املي�زان من االب�راج التي تحب االم�ور الجميلة والفاخ�رة يف الحياة 
وبالتايل هو س�يبحث عن كل ما مميز ومختلف وباهظ الثمن سواء 
كان يتعلق االمر باملالبس أو املفروش�ات أو االحذية أو اي من االمور 

االخرى التي يسعى امليزان لرشائها.
الثور 20 أبريل/ نيسان - 20 مايو/ أيار

م�ن املنطقي أن يكون الثور ضمن الئحة االبراج العاش�قة للتبضع. 
ال�ربج ه�ذا يحب االمور املادي�ة وهو يحب ان يحيط نفس�ه بكل ما 
هو جميل وفاخر. يف الواقع عش�قه له�ذه النوعية من االمور املادية 
ه�و أضعاف عش�ق امليزان له�ا. الثور عامل جدي وغالب�اً ما يحقق 
النج�اح يف حياته ويجني ما يكفي من املال وبالتايل هو، وفق وجهة 
نظ�ره، يحق له إنفاق هذه االمور عىل نفس�ه وع�ىل من يحب. الثور 
يح�ب تدليل نفس�ه ومن يحب ضم�ن دائرته الضيقة. عش�ق الثور 
لالم�ور املادية معروف وعليه التبضع هو أس�لوب حي�اة وجزء من 

شخصيته.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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اليوم حاول أن تكون أكثر هدوءا حتى تستطيع 
تجاوز االضطرابات التى يش�هدها محيط العمل 
ب�دون احتياج مس�اعدة أحد م�ن الزم�الء. تحتاج 
للرشيك بجانبك هذه الفرتة، فال تتكرب أن تش�عره بذلك 

وتمنح له الوقت الكايف لكي يساعدك.

لست مجربا عىل الترصف كما يحب اآلخرون. 
كل فرد له رغبات�ه الخاصة وعىل الرغم من أن 
البعض قد ينصحك أن تفعل ش�يئا ما إال أنك لست 
ملزم�ا بتنفيذ نصائح�ه. قراراتك وخطواتك س�تؤثر 
عليك ولذلك يجب اتخاذها بحرص ش�ديد دون التفكري 

يف من حولك.

تب�دأ محادثة عادية وبس�يطة، لكنها تتعمق 
شيئا فشيئا، إذا كنت تريد اكتشاف يشء معني 
تريده اطرح س�ؤالك بجدية، وال تخف من املايض 
. اتب�ع الرصاحة واملبارشة وال تكن مرتددا وحاول أن 
تستغل هذه اللحظة لكي تكتشف حقائق الطرف اآلخر 
وماضي�ه هذه املحادثة ستس�اعدك عىل تجديد عالقتك 

بالكثري من الناس.

أن�ت يف أحس�ن حاالت�ك يف العم�ل، ويبدو أنك 
جاهز باإلجابة املناس�بة عىل كل سؤال، والحل 
الس�ليم لكل مش�كلة. يتهافت اليوم عدد كبري من 
األصدقاء لالس�تفادة من نصائحك. احذر من أن تصبح 

منعزال أو بعيدا عن محيطك.

تعيش أج�واء ممتازة ويكون وضع�ك رائعاً، 
تنهي اليوم وأنت يف أحس�ن حاالتك النفس�ية. 
تتمت�ع بجاذبي�ة ن�ادرة وتت�اح أمام�ك أكثر من 
فرصة للتعبري عن نفسك بال قيود. عالج كل املسائل 

بحنكة وذكاء وتفاؤل.

س�تحصل الي�وم ع�ىل املعلومات الت�ي كنت 
تس�عى ملعرفتها خالل الف�رتة املاضية. تلعب 
هذ املعلومات دورا مهم�ا يف حياتك حيث تتمكن 
من خالله�ا يف التغلب عىل أي صعوب�ة أو تحد. أنت 
مقب�ل خ�الل الفرتة املقبل�ة عىل أعمال ش�اقة. تحقق 

النجاح خالل األشهر القليلة القادمة.

تسيطر عليك فكرة تغيري ديكور املنزل، فربما 
تنتظ�ر مجموعة من الزوار أو الضيوف وتريد 
أن تعطيهم انطباعا جيدا عن منزلك. من املحتمل 
ج�دا أنك س�تذهب لزي�ارة أحد مع�ارض األنتيكات 
والتحف بحثا عن قطعة ديكور مميزة. استمتع بوقتك 

ولكن كن حذرا!

صفقات رابحة يف الظهرية وتقدم ملموس قد 
تحرزه عىل املس�توى االجتماع�ي. احذر الثقة 
الزائ�دة يف النف�س وح�اول أن تركز أكث�ر قبل أن 

تتفوه بأي كلمة أو تفعل أي حركة.

إذا كن�ت تميل إىل عالم األحالم اليوم يف بعض 
األوق�ات، س�تجد الواقع يفرض نفس�ه عليك. 
ربم�ا تؤجل بعض األهداف املهنية واملالية بس�بب 
ظ�روف غامضة. يجب علي�ك أن تتب�ع طريقة آمنة 

وعملية للتعامل مع بعض املشاكل املعقدة.

قن�وات االتصال بينك وب�ني اآلخرين مفتوحة 
الي�وم. كاتبك املفضلة س�يطرح كتاب�ا جديدا 
اليوم. ربما تلتقي بشخص ما أو بأحد الجريان ممن 
يشاركك نفس االهتمامات. لديك فرص اليوم للتواصل 

مع شخصية مهمة جدا قد تغري مسار حياتك.

اتصاالتك اليوم مع الس�يدات ناجحة ومثمرة 
ج�دا ولي�س فق�ط م�ع الس�يدات ولك�ن مع 
األصدقاء أيضا. تصلك اليوم دعوات من ش�خص 
ما عزيز ع�ىل قلبك. كن حريصا عىل أال تلزم نفس�ك 
بنش�اطات عديدة. س�افر مل�كان ما بعيد ولك�ن ابتعد 

تماما عن القيام بأي خطة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يحكي أن يف يوم من االيام ش�عر شاب بعدم الرضا عن حياته وعن كل 
ما يدور حوله ورغب يف تغيري كل ش�ئ، فذهب ايل معلمه يعرض عليه 
االمر ويع�رب له عن معاناته وظروفه، فنصح�ه املعلم أن يقوم بوضع 
حفنة من امللح يف كأس من املاء ويرشبه، وعندما عاد الش�اب ايل بيته 
نفذ ما نصحه به املعلم، ويف الغد عاد ايل املعلم فسأله قائالً : كيف وجد 

طعم املاء بامللح ؟ فقال الشاب : إنه مالح جداً لم اطق رشبه .
ابتسم املعلم ثم طلب من تلميذه أن يأخذ من جديد نفس مقدار الحفنة 
من امللح ويضعها يف بحرية، س�ار االثنان مع�ًا ايل البحرية وهناك رمي 
الش�اب حفنة من امللح بداخلها، ثم طلب منه املعلم أن يرشب من ماء 
البحرية، فمد الش�اب يده ورشب، س�أله املعلم ع�ن طعم املاء فقال له 
الش�اب : انه منعش وعذب، فسأله املعلم من جديد : هل شعرت بطعم 
املال، هز الش�اب رأس�ه نفياً . يف هذه اللحظة التفت املعلم ايل الش�اب 
وقال له يف اهتمام : إن آالم الحياة تش�به امللح الصايف، ال اكثر وال اقل، 
فكمي�ة االلم واملعاناة يف الحياة تبقي نفس�ها ال تتغري، ولكن نحن من 
نش�عر بطعم املعاناة عيل قدر السعة التي نضع فيها االلم، فإذا جعلنا 
كل اهتمامنا واعطيناه فوق قدره زاد وس�يطر عىل كل حياتنا، وإن لم 
نهتم به وغلفناه باملش�اعر االيجابية لن نش�عر به، لذا فعندما تش�عر 
باالل�م واملعان�اة كل م�ا عليك عليه هو ان توس�ع فهمك وإحساس�ك 

باألشياء , ال تكن مثل الكأس بل كن مثل النهر يجري .

حفنة ملح

قـــــــصة 

اختبارات شخصية

وعربة
حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

يوم س�عيد ومرشق للغاي�ة وحافل باألعمال 
الش�يقة. ربما تري�د أن تذه�ب إىل العديد من 
األماك�ن وتق�وم بالعدي�د من األنش�طة يف وقت 
واحد. من األفضل ان تحدد ما تريده حتى تس�تطيع 

أن تنظم وقتك.

غزل عراقي
نتالكه بدرب بلصدفه مرات
ميته كلوبنه بدكاتهه اتصري
طيور اثنينه ولهفتنه جنحان
هسه اتكصصن مانكدر انطري

معقوله الجمعنه ايصري خطار؟
معقوله الظالم اينشف البري؟

صفينه اجروح شجره ونزفن اوراق
خالنه العطش لكمة مناشري

احنه بأمل ميت شوفهه مذبوح
أنتاني بمطر جيت عصافري
أنتاني بمطر جيت عصافري

******
اباوع بالوجوه امزنجره من الضيم

بس وجهك اشوفه اياليل بشمسه
تعبني الصرب والحزن بيه اجبال
وجبال الحزن بالروح منغرسه

طايح من امس لليوم
وعيون الشماته بحايل متونسه
اوديلك جرح ما نزف دم والله

ظل ينزف صرب حد ماكطع نفسه

كلمات متقاطعة

االبراج األكثر معاناة يف زمن كورونا هي األبراج العاشقة للتبضع 

1652 - الھولنديون يكتشفون منطقة الكاب يف 
أفريقيا.

1795 - تاري�خ بداية االعتماد عىل النظام املرتي 
يف فرنسا واستعمال وحدات القياس املرتية مثل 

املرت والكيلوغرام وغريھا.
1889 - وفاة يوسف بك كرم يف نابويل، إيطاليا

1890 - االنتھ�اء من أعمال قناة بحرية بيوا من 
أوتسو إىل نھر كامو.

1922 - أول ح�ادث اصط�دام ج�وي بتاري�خ 
الطريان املدني بني طائرتني فرنس�ية وإنجليزية 
فوق بيكاردي ش�مال باريس، وق�د مات جميع 

الركاب
ً مع الطاقمني وعددھم جميعا 7.

1939 - إيطالي�ا تغزو ألباني�ا يف بدايات الحرب 
العاملية الثانية.

1947 - تأسيس حزب البعث العربي يف دمشق.
1948 - تأسيس منظمة الصحة العاملية.

1953 - انتخاب الس�ويدي داغ ھمرش�ولد أمينا 
عاما لألمم املتحدة.

م�ن  املغ�رب  اس�تقالل  ع�ن  اإلع�الن   -  1956
إسبانيا.

1963 - إعالن يوغوس�الفيا جمھورية إتحادية، 
وجوزيف بروز تيتو ً رئيسا لھا مدى الحياة.

1969 - امليالد الرمزي لشبكة اإلنرتنت.
1976 - اللج�ان الثورية يف ليبي�ا تقوم بإعدام 
ع�رشات الطلب�ة داخ�ل الحرم�ني الجامعي�ني 
لجامعت�ي الفات�ح يف طرابل�س وقاريون�س يف 

بنغازي.
1986 - منتخ�ب الكوي�ت لك�رة الق�دم يفوز 
يف  املقام�ة  الثامن�ة  الخلي�ج  كأس  ببطول�ة 

البحرين.
1988 - االتحاد السوفيتي يعلن عزمه االنسحاب 

من أفغانستان.
ووراثتھ�ا  اس�تقاللھا  تعل�ن  1992رصبي�ا   -

ليوغوسالفيا املفككة.
نج�اة الرئي�س الفلس�طيني ي�ارس عرفات من 
ح�ادث تحطم طائرته يف الصح�راء الليبية أثناء 
عاصف�ة رملية، وقد أس�فر الح�ادث عن مقتل 

طياريني ومھندس للطريان.
1994 - بداية عملية اإلبادة الجماعية يف رواندا.

إىل  األمريكي�ة  الق�وات  بداي�ة دخ�ول   -  2003
العاصم�ة العراقي�ة بغ�داد وذل�ك بع�د أيام من 
بدء الحملة العس�كرية الربي�ة والجوية للحرب 

األمريكية
عىل العراق.

2005 - تسمية إبراھيم الجعفري رئيسا لوزراء 
جمھورية العراق.

2008 - اس�تمرار أح�داث ش�غب بمدينة املحلة 
الك�ربى بم�رص للي�وم الثاني ع�ىل الت�وايل بعد 

الدعوة لإلرضاب العام.
2010 - سلس�لة من عمليات العصيان املدني يف 
قريغيزستان تؤدي إىل حدوث انقالب شعبي عىل 

الرئيس قربان بيك باقايف ومغادرته
العاصم�ة بيش�كك، واملعارضة تش�كل حكومة 
انتقالية برئاس�ة روزا أوتونباييفا بعد استقالة 

رئيس الوزراء.
2012 - جويس باندا تؤدي اليمني الدس�تورية 
رئيس�ة مل�االوي ً كونھ�ا نائب�ا للرئي�س وذلك 
بعد اإلعالن الرس�مي عن وف�اة الرئيس بينجو 

واموثاريكا.

سودوكـــو
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل 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.
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

ــاحة العراقية، بعيٌد كّل البعد عن  كلُّ ما حيدث على الس
ــّي،  ــّي، بل هو عني النفاق السياس ــون العمل السياس مضم
ولألسف فإّن كتالً وأحزاباً تّدعي انتماءها للتيار اإلسالمي 

هي اليت متارس هذا الدور النفاقي!

مناشدة
للحكومة ولوزارة اخلارجية العراقية:

هناك عالقون بدول كثرية بالعامل من املواطنيني العراقيني،وهم 
ــي هولندا وأملانيا  ــالج وأخرى للزيارة،فف ــني عوائل كانت للع ب
ــال طائرات  وتركيا وغريهن ايضاً ، لذا جيب معاجلة االمر وارس
عراقية كما فعلت باقي الدول مع رعاياها،العوائل هناك وضعها 

ُمرج جدا

تشهد دراما رمضان هذا العام عودة عدد كبري 
من الفنانني الذين غابوا عن الدراما الرمضانية 
سواء يف العام املايض أو األعوام القليلة املاضية، 
فمع تبقي ايام معدوده عىل شهر رمضان بات 
من الواضح أي األعمال نجت من حجر كورونا 

وستجد طريقها اىل شاشات العرض.
فالنتينو عادل إمام

يتص�در قائم�ة العائدين لدرام�ا رمضان هذا 
العام الزعيم عادل ام�ام بمسلسل »فالنتينو« 
الذى ك�ان يصوره العام امل�اىض ولكنه توقف 
وتأجل عرضه، ليتم استئناف تصويره مؤخراً 
واالنته�اء منه للع�رض يف شه�ر رمضان هذا 

العام.
دهب عرية ليرسا

يرسا تعود هي األخ�رى إىل الدراما الرمضانية 
بع�د غيابه�ا العام امل�ايض، بمسلس�ل »دهب 
عرية« تأليف أحمد ع�ادل وإخراج سامح عبد 
العزيز وهو رشاك�ة إنتاجية بني العدل جروب 
والرشكة املتحدة للخدمات اإلعالمية، وبطولة 

حال شيحة، جومانا مراد واخرون.
النهاية ليوسف الرشيف

يوسف الرشيف يعود بعد غياب عامني كاملني 
ع�ن الدرام�ا الرمضانية بمسلس�ل »النهاية« 
تألي�ف عم�رو سمري عاط�ف وإخ�راج يارس 
سام�ي ويشارك يف بطولته عم�رو عبد الجليل 
وأحم�د وفيق وسه�ر الصاي�غ ومحمد لطفي 
وناه�د السباع�ي ومحمود الليث�ي وعدد كبري 
من الفنانني، لتك�ون عودة قوية للرشيف بعد 
آخر أعماله بالدراما مسلسل »كفر دلهاب« يف 

شهر رمضان 2017.
ب� 100 وش لنيليل كريم

نيلىل كري�م أيضاً تع�ود هذا الع�ام إىل الدراما 
الرمضاني�ة بمسلس�ل »ب�� 100 وش« تأليف 
ذك�ري  أب�و  كامل�ة  وإخ�راج  ال�دايل  عم�رو 
ويشاركه�ا البطولة آرس ياسني إضافة إىل عال 
رش�دي وإس�الم إبراهيم ومصطف�ى دوريش 
ودني�ا ماهر ولؤي عم�ران وذلك بع�د غيابها 
العام املايض حيث ك�ان آخر أعمالها مسلسل 

»اختفاء« يف شهر رمضان 2018.
سكر زيادة لنبيلة عبيد ونادية الجندي

وتشهد دراما رمضان هذا العام عودة النجمتني 
الكبريت�ني نادية الجن�دي ونبيلة عبيد سويا ىف 
مسلسل واحد بعنوان »سكر زيادة« مأخوذ من 
فورمات أمريكي ويكتب له السيناريو والحوار 
أمني جم�ال وورشته ويخرج�ه وائل إحسان، 
ويشارك يف بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر 

وعدد من الفنانني كضيوف رشف.
ليالينا لغادة عادل

غادة ع�ادل تع�ود إىل الدرام�ا الرمضانية هذا 
الع�ام بمسلسل »ليالينا« وذلك بعدما انشغلت 
العام املاىض بتصوير مسلسل بعنوان »مملكة 
إبلي�س« والذى ع�رض املوس�م األول منه عىل 

احدى املنصات الرقمية عرب االنرتنت.
جمع سالم لزينة

زين�ة كذل�ك تع�ود إىل درام�ا رمض�ان ه�ذا 
الع�ام بمسلس�ل »جمع سالم« ال�ذى بدأته يف 
اللحظ�ات األخ�رية، ويشاركه�ا البطولة دالل 
عب�د العزي�ز ومحمد شاهني وسل�وى خطاب 

وري�م الب�ارودي ومل�ك ق�ورة ومي�دو ع�ادل 
وسام�ح الرصيط�ي وبسن�ت شوق�ي وأحمد 
سلط�ان وتأليف محم�د ناير وإخ�راج ايمان 
الحداد، حيث ك�ان آخر ظهور لزينة يف الدراما 
خالل شه�ر رمضان 2018 بمسلسل »ممنوع 

االقرتاب أو التصوير«.
تقاطع طرق ملنى زكي

من�ى زكى ه�ي األخ�رى تع�ود إىل الدراما هذا 
العام بمسلسل »تقاطع طرق« تأليف وإخراج 
تام�ر محس�ن ويشاركه�ا البطول�ة محم�د 
ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن 
أحم�د، وذلك بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها 
مسلس�ل »أف�راح القب�ة« مع املخ�رج محمد 

ياسني وبمشاركة العديد من الفنانني.

أعلن�ت املغني�ة االمريكي�ة بينك 
يقس�م  دوالر  بملي�ون  تربعه�ا 

صن�دوق  ب�ني  بالتس�اوي 
جامع�ة  مستشف�ى 

تيمب�ل للط�وارئ 
فيالدلفي�ا  يف 

ق  و صن�د و
ئ  ر ا ط�و
بلدية  رئيس 
مدين�ة لوس 
نجلي�س  ا

فح�ة  ملكا
 .- 1 9 في�د كو

تعافيها  بعد  وذلك 
م�ن إصابتها بفريوس 

كورونا.
ووضعت املغنية الشابة منشوراً 
عرب حسابها عىل إنستغرام قالت 
في�ه: ”قب�ل أسبوع�ني ظه�رت 
ع�يل أنا وابني جيمس�ون البالغ 
من العمر ث�الث سنوات أعراض 
كوفيد19-. لحسن الحظ طبيبنا 

للرعاية األولية استطاع أن يجري 
لنا اختبارات وجاءت إيجابية“.

ال�ذي  املنش�ور  يف  وأضاف�ت 
مصحوب�ا  أذاعت�ه 
بص�ورة له�ا م�ع 
ابنه�ا ”عائلت�ي 
ت�الزم  كان�ت 
املن�زل وبقينا 
كذل�ك ط�وال 
ع�ني  سبو أل ا
ضي�ني  ملا ا
ع�ا  تبا ا
لتعليمات طبيبنا. 
قبل أيام قليلة أعدنا 
إج�راء االختبار وجاءت 

نتيجته سلبية والحمد لله“.
ودعت املغنية إىل توفري الفحوص 
بشك�ل أك�رب وجعله�ا مجاني�ة 
منتق�دة اإلج�راءات الحكومي�ة 
واصف�ة إياه�ا بأنه�ا ”مهزل�ة 
وإخفاق ت�ام لحكومتنا أال تتيح 

الفحوص بشكل أوسع“.

                  

التفاؤل مفتاح النجاح 

عندما تكون أسرياً يف البيت نتيجة خطر فايروس لعني عبث بمقدرات 
الشع�وب والحكوم�ات وسلب الكثري م�ن االرواح  وزرع الفجيعة يف 

نفوس الكثري .
أم�ام م�ا يحدث اآلن م�ن حظر للتج�وال ومن جل�وس يف البيوت ما 
علين�ا اال أن نواجه ما يح�دث بالصرب والدعاء ما دمن�ا غري قادرين 
عىل مواجهة هذا العدو ال�رشس الذي دخل علينا دون مقدمات وبال 

انذار .
علينا أن ندرك أن هذا الفايروس الذي ال يرى بالعني املجردة قد أطاح 
بك�ل جربوت االنسان وغطرسته فسقطت نظريات وتحولت أسلحة 
متط�ورة اىل سلعة بائرة وأغلقت مصانع وصاالت وتوقفت مشاريع 
عمالق�ة وأصي�ب االقتص�اد العاملي بالكس�اد وتدهور سع�ر النفط 

وجميع املؤرشات تقول أن القادم أعظم . 
ومم�ا ال شك في�ه أن العالم سيخرج برؤية جدي�دة بعد خروجه من 
ه�ذه املحنة الكبرية الشامل�ة ، هذه الرؤية سيتمخ�ض عنها تغيريا 
يف العالق�ات الدولية ويف شكل وحجم املح�اور والخنادق والجبهات ، 
وسوف تتق�دم دول وتتأخر أخرى ، وقد ينت�ج عنها مجاعات تطال 
الفقراء واملساكني يف أرجاء املعمورة ، وستخرج الكثري من املفاجآت 
الت�ي ل�م تخطر عىل بال ، ك�ل هذا سيحصل نتيج�ة فايروس صغري 
عج�زت عنه املنظوم�ة العلمية والطبية من ايجاد ع�الج له ، وجعل 
أويل األم�ر يتشبثون باالحتماالت ، هذا الفايروس الذي زعزع الثوابت 
الت�ي كانت سائدة باألمس ال يمكن غ�ري مواجهته بروح األمل وأخذ 
الحيط�ة الكافية وتطبيق رشوط النظاف�ة واستخدام مواد التطهري 
والتعقي�م ، ف�اذا ما جاء أجلنا رغ�م كل ما فعلناه فم�ن الحكمة أن 
تالق�ي موت�ك باسما وهو أم�ر طبيعي اذا م�ا أدركنا أن ل�كل حياة 
نهاية ، وأن املوت هو النهاية الحتمية لكل شخص وال أحد يستطيع 

التخلص منها أو القفز فوقها .
م�ا نعيشه اآلن يتطلب منا الوقوف معا والعمل بروح الفريق الواحد 
وبهمة ال تعرف الهزيم�ة وال الخذالن ، وذا ما انحرس الخطر وعادت 
الحي�اة اىل طبيعتنا فسوف نتذكر األيام الت�ي مرت علينا ، وسنكتب 
عنه�ا باعتبارها التاريخ الذي ساهم الجمي�ع يف تحقيق النرص عىل 

هذا العدو الذي أثار الفزع يف نفوس الجميع .
حف�ظ الله العراق وأهل الع�راق ، واملحبة والتقدي�ر لكل العاملني يف 
مج�ال الصحة من أطباء وغريهم الذي�ن وقفوا يف الخطوط االمامية 
يف ميادي�ن املواجه�ة ، والشكر لكل العاملني يف الق�وى االمنية الذين 
بذلوا ك�ل جهودهم من أجل تطبيق الحظر ، والعرفان لعمال البلدية 
ورجال التنظيف الذين يبارشون بعملهم منذ الصباح الباكر متحدين 
املخاط�ر ، ولك�ل م�ن ساه�م يف 
مساع�دة الفق�راء واملحتاجني 
ومد يد العون للمتعففني من 
أبناء العراق ، وتحية لكل 
وأعطى  م�ن ساه�م 
ورفع صوته بالدعاء 
اىل رب الع�زة 
من  والجاللة 
أجل خروج 
العراق وكل 
ي�ة  لبرش ا
م�ة  لسال با
الوباء  م�ن ه�ذا 

الخطري .
اىل اللقاء .

العاملي�ة ش�ارون  النجم�ة  تستم�ر 
ست�ون، يف مواصلة دعمه�ا لألطباء 
واملمرضني من مختلف أنحاء العالم، 
يف ظ�ل األزمة العاملي�ة بسبب تفيش 
ف�ريوس كورون�ا املستج�د »كوفيد 
19«، وتشارك من حني آلخر بمقطع 

فيدي�و تدع�م في�ه أصحاب ال�رداء 
األبيض.

وىف فيدي�و جديد ظه�رت فيه املمثلة 
62 عام�اً، حرص�ت ع�ىل  ال��  ذات 
جدي�دة  تربع�ات  حمل�ة  تدش�ني 
ملنظم�ة الصلي�ب األحم�ر ملواصل�ة 

أعماله�م الخريي�ة يف إنق�اذ األرواح، 
ون�رشت ست�ون مقط�ع الفيديو 
عرب حسابه�ا بموقع انستجرام، 
مطالب�ة متابعيها بالت�ربع لتلك 
الحملة م�ن أجل أنقاذ العالم من 

تلك األزمة الصحية.

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً 7 
لعدوى كورونا

1- اكتب عىل الكمبيوتر: استخدم »كرة ضغط« لتبعد يدك عن وجهك.
2- املكي�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«.

3- استخدم مناديل معقمة للتعامل مع الحكة أو فرك العني.
4- استعن بصديق مقرب أو فرد من العائلة ينبهك بعدم مسح وجهك .

5- استخ�دم تطبيقا ذكيا او منبها، يذكرك ك�ل 15 دقيقة برضورة أال تمسح عىل 
وجهك .

6- لو فكرت بأنك اليجب ان تمسح وجهك بيدك ستذهب مبارشة اىل وجهك.
7- اشياء تجنبك املسح :

- التستخ�دم ط�الء االظاف�ر - استخدم قطرة الع�ني - استخدم مرطب�ا للبرشة - 
استخدم اداة لضم الشعر.

معلومة طبية

ن�رشت دراسة جدي�دة أكدت 
تحدي�د نقطة ضعف فريوس 
كورون�ا ، وذل�ك بع�د قي�ام 
عليه�ا  القائم�ون  األطب�اء 
بفح�ص جس�م مض�اد من 
مريض كورون�ا، وتتبع كيف 
تمس�ك بمنطق�ة معينة من 

الفريوس.
ع�ىل  القائم�ون  وكش�ف 
أنه يمكن استهداف  الدراسة 
ج�زء مع�ني م�ن الف�ريوس 
باألدوية والعالجات األخرى .

الفري�ق القائم ع�ىل الدراسة 
أكد أن الجسم املضاد لفريوس 
كورونا، قد اجتاح نفس املكان 
يف عين�ة للف�ريوس التاج�ي 

بدق�ة »قريب�ة م�ن املقياس 
ال�ذرى ل�ه« ، ولكن ل�م يكن 
الجسم املضاد الذي تم تثبيته 
ف بنفس قوة عينة السارس، 
لكن�ه ساع�د يف تحديد نقطة 

ضعف للفريوس. 
إي�ان  الدراس�ة  مؤل�ف 
ويلس�ون، أك�د أن االكتشاف 
الجدي�د يساع�د بشكل كبري 
يف التصميم القائم عىل هيكل 
اللقاح�ات والعالج�ات ض�د 

.CoV-2 -فريوس كورونا
وأك�د أنها ستحمى أيًضا ضد 
األخرى،  التاجية  الفريوسات 
بما يف ذلك تلك التي قد تظهر 

يف املستقبل«.

أعلن�ت مجموع�ة »ب�ي واي 
بطاري�ة  تطوي�ر  ع�ن  دي« 
جدي�دة، والت�ي تضمن املزيد 
م�ن األم�ان يف ح�ال وق�وع 
ح�ادث للسي�ارة، م�ع مدى 

سري كبري.
وأوضحت الرشكة الصينية أن 
البطاري�ة الجديدة واملعروفة 
 «  Blade Battery  « باس�م 
تتمتع بتخزي�ن للطاقة أكثر 
ثباتا ضد التأثريات الخارجية، 
وبالتايل تقليل خطر الحرائق 

عند وقوع حادث .
وتتمي�ز البطاري�ة بتصمي�م 

م�ا  وه�و  للغاي�ة،  مدم�ج 
سيوف�ر مساح�ة %50، م�ا 
سيجعل البطارية يف السيارة 
أنه�ا  أو  أصغ�ر  الكهربائي�ة 
ستوف�ر ضع�ف م�دى السري 

بنفس الحجم.
تعتم�د  أن  املحتم�ل  وم�ن 
السي�ارة الكهربائية للرشكة 
ستحم�ل  والت�ي  الصيني�ة، 
االسم Han EV، عىل البطارية 
الجدي�دة، والتي من املقرر أن 
تص�ل إىل مع�دل تس�ارع من 
100 كل�م/س يف  الثب�ات إىل 

غضون 9ر3 ثانية.

أعلنت رشك�ة »مايكروسوف�ت« أّن »خدم�ة سكايب ستقّدم 
مي�زة مكامل�ات الفيدي�و الفردي�ة والجامعي�ة للمستخدمني 
بشكل مجاني ومن دون الحاجة للتسجيل يف املنصة أو تثبيت 

أي تطبيق عىل سطح املكتب أو الهواتف الذكية«.
وتعترب هذه امليزة مفي�دة ألصحاب الرشكات فرق العمل التي 
تعم�ل يف املنازل بسب�ب تفيش ف�ريوس »كورون�ا«، كما أنها 
مفيدة ج�داً للعائ�الت واألصدق�اء للتواصل فيم�ا بينهم عرب 

.»Meet Now»�فيديو ذات جودة عالية وتسّمى امليزة ب

أمل جديد للبشرية.. اكتشاف نقطة ضعف 
فيروس )كورونا(

)بي واي دي( تطور بطارية سيارة 
تحد من الحرائق عند الحوادث

)سكايب( تطلق خدمة جديدة تتعلق 
بمكالمات الفيديو

المغنية االميركية بينك تتبرع بمليون دوالر بعد تعافيها من كورونا

مسلسالت مصرية نجت من حجر كورونا وتنتظر العرض في رمضان

اتهم�ت أح�دى املُتابع�ات لصفح�ة أحمد 
السق�ا ع�ىل »انستج�رام«، املمثل�ة نادية 

الجندي بأنها عنرصية.
وذل�ك ألنه�ا جامل�ت السق�ا وب�ارك ل�ه 
برنامج�ه الجدي�د، فكتب�ت تعليق�اً ع�ىل 
صورت�ه يف الكواليس: »م�ربوك وبالتوفيق 
بإح�دى  الجن�دي  وتفاج�أت  والنج�اح«. 

»سبح�ان  فكتب�ت:  تنتقده�ا،  املُتابع�ات 
الله ه�و لو ما  كانش فن�ان مشهور والله 
ي�ا أستاذة نادي�ة ماكنتي�ش هنأتيه، لكن 
عش�ان فنان ومشه�ور يبق�ى الزم تهنئة 
والله يا أستاذة أنا بتعصب ألن ربنا  وعبيده 
مبيبحبوش العنرصي�ة«. الغريب أن نادية 
رغ�م أنها ل�م ُتخطئ، إال أنه�ا قامت بالرد 

عىل املُتابعة فكتبت: »ال حرضتك مش 
ك�ده ألن�ي اتعاملت مع�اه عن قرب 
يف املسلسل الجدي�د ويف غربة وسفر 

 خارج بلدنا وملست فيه نموذج للفنان 
امللتزم املحرتم ال�يل بيحب فنه وعمله 

وبيحرتم جمهوره«. ويتواجد أحمد السقا 
ىف لبن�ان حالياً لعدم قدرت�ه عىل العودة إىل 
م�رص بسب�ب توقف الط�ريان، وذل�ك بعد 
انتهائه من تصوير ع�دد من الحلقات مع 
ع�دد من النجوم عىل رأسهم محمد هنيدى 

وكريم عب�د العزيز وأم�ري كرارة 
ودرة وفيف�ى عب�ده عىل أن 

الحلق�ات  يف  يستضي�ف 
آخرين  املقبل�ة نج�وم 
مثل أحمد حلمى ومنى 

زكى ونيلىل كريم.

ُمتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية بسبب أحمد السقا 

بع�د غيابه�ا عن الشاش�ة فرتة طويل�ة، عادت 
اإلعالمية املرصية هالة رسحان إىل الواجهة مرة 
أخرى، وذلك بسبب تغريدتها عرب »تويرت« املثرية 

للجدل.
حيث نرشت هالة صورة ل�دواء، وعلقت عليها: 
»دواء م�رصي جدي�د يا الف نه�ار ابيض مرص 

تتحرك برسعة وبقوة تحيا مرص«.
وبالبح�ث عن ال�دواء، تبني أنه عالج�اً للمالريا، 
وليس مرصياً، واستخدمته العديد من الدول منذ 
انتشار فريوس »كورونا« يف محاولة لعالجه، ما 

وضع هالة يف موقف ُمحرج أمام ُمتابعيها.
وطالب مغ�ردون بمحاسبة هالة رسحان، وكل 
من ُيروج ألفك�ار ومعتقدات خاطئة من شأنها 

أن ترض املجتمع، خاصة املشاهري منهم.

هالة سرحان تضع نفسها 

بموقف ُمحرج بسبب »كورونا«

شارون ستون تستمر فى دعمها لألطباء وتدشن 
حملة للتبرع للصليب األحمر


