
بغداد/ متابعة الزوراء: 
عىل  يطغى  كورونا  فريوس  مازل 
منازع،  دون  برمته  العاملي  املشهد 
شغل  ال  العالم  شعوب  جميع  أن  حيث 
معيشتها  وتأمني  منه  الوقاية  إال  لها 
وعالج املصابني الذين لم تعد حتى أكرب 
األرضية.    الكرة  يف  املستشفيات  وأشهر 

العاملية  اإلحصايات  أحدث  وبحسب 
املصابني  عدد  بلغ  بالوباء،  املتعلقة 
اإلجمايل أكثر 1,452,378، يف حني بلغ 
83,568.عربيا  املتوفني  الضحايا  عدد 
الصحة  وزارة  سجلت  السعودية،  ويف 
رفعت  بالفريوس،  جديدة  وفيات  ثالث 
كما  حالة،   41 إىل  الوفيات  إجمايل 

ُسجلت 272 إصابة جديدة. وقال وزير 
إن  الربيعة:  توفيق  السعودي  الصحة 
اإلصابات  ترتاوح  أن  توقعت  دراسات 
يف  اململكة  يف  كـورونـا  بـفـيـروس 
األسابيع املقبلة بني عرشة آالف إصابة 
 128 ُسـجلت  مرص،  ألف.ويف  ومئتي 
إصابة بالفريوس، ليصبح العدد 1450، 

ـُجلت تسع وفيات جديدة، لريتفع  كما س
وزارة  أعلنت  املغرب،  94.ويف  إىل  العدد 
جديدة  وفيات  عرش  تسجيل  الصحة 
بفريوس كورونا خالل الساعات األربع 
إىل  اإلجمايل  ليصل  األخرية،  والعرشين 
إصابة جديدة  تسعني، كما سجلت 64 
.1184 إىل  اإلجمايل  ليصل  بالفريوس، 

ويف قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 
كورونا  فريوس  جراء  جديدتني  وفاتني 
لشخصني من كبار السن، كانا يعانيان 
من أمراض مزمنة، كما أعلنت تسجيل 
شفاء،  حالة  و19  جديدة،  إصابة   225

ليصبح عدد املتعافني فيها 150.

بغداد/ الزوراء:
امس  العراقي،  األحمر  الهالل  جمعية  أعلنت 
من  ثانية  طبية  بعثة  وصول  عن  األربعاء، 
الصليب األحمر الصيني إىل العراق مساء امس 
عىل متن طائرة تابعة للقوة الجوية العراقية.

وقالت الجمعية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
حماية  معدات  تتضمن  “الدفعة  ان  منه، 
الصحية  املؤسسات  يف  للعاملني  شخصية 
وأقنعة  وكمامات  حماية  بدالت  تتضمن 
حماية طبية، فضالاً عن جهاز مفراس لكشف 
صينية«. وادوية  الرئوية  اإلصابات  حاالت 

التي  الطبية  “املساعدات  أن  البيان  وأضاف 

الصني هي جزء من تعاون مسبق  تصل من 
األحمر  والهالل  الصيني  األحمر  الصليب  بني 
العراقي يتضمن دفعات أخرى ستصل الحقا 
وستسلم جميعها إىل وزارة الصحة«.وأوضح 
األحمر  الصليب  خرباء  من  ثانية  “بعثة  أن 
الهالل  كوادر  ملساندة  امس  وصلت  الصيني 
األحمر العراقي والكوادر الصحية يف تعزيزات 
قدراتهم عىل مواجهة كورونا ستلتحق بالبعثة 
االوىل املتواجدة حاليا يف العراق، وقامت بعدد 
كبري من الزيارات امليدانية وعقدت اجتماعات 
كوفيد19  فايروس  مواجهة  يف  خرباتها  لنقل 

كورونا”. 

بغداد/ الزوراء:
ببورصة  الدوالر  رصف  اسعار  ارتفعت 
االربعاء. امس  املحلية،  واالسواق  الكفاح 

بغداد  يف  الكفاح  بورصة  أسعار  وسجلت 

وكانت  دوالر.   100 لكل  دينار   124.700
الصريفة  محالت  يف  الدوالر  بيع   أسعار 
رشاء  سعر  أما  دينارا،    126.000 بلغت 

الدوالر فسجل 124.000 دينارا.

  بغداد/ الزوراء:
 نفت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي السماح للطلبة 
من    2020-  2019 الدرايس  العام  تأجيل  طلب  بتقديم 
جانب اخر، اكدت الوزارة، امس، رضورة استقاء االخبار 
واملعلومات املتعلقة بمؤسساتها االكاديمية من مصادرها 
املوثقة.وقال املتحدث باسم الوزارة، عدنان العربي، امس 
األربعاء، إن »الحديث عن السماح للطلبة الذين يرفضون 

يستطيعون  ال  أو  به  يرغبون  ال  أو  اإللكرتوني  التعليم 
عن  عاٍر  الدرايس  العام  تأجيل  طلب  بتقديم  استخدامه 
الصحة«.وأضاف أن« الوزارة قررت اعتماد جزٍء من تقييم 
مدى  عىل   2020-2019 الدراسية  للسنة  التدرييس  أداء 
اإللكرتونية  املنصة  بتطبيق  مهامه  وممارسة  جهوده 

خالل الفرتة الحالية«.

انقرة/ متابعة الزوراء:
الهواتف  سرتاقب  إنها  تركيا  اكدت 
تشخيص  تم  الذين  ألولئك  املحمولة 
فريوس كورونا لديهم، للتأكد من عدم 
كرسهم للحجر الصحي، وذلك يف أحدث 
البالد.  يف  الوباء  انتشار  لوقف  إجراء 
الرئاسة،  يف  االتصاالت  إدارة  وأفادت 
املواطنني  تعقب  يف  ستبدأ  تركيا  بأن 
واالتصال  لهم  نصية  رسالة  وإرسال 
منازلهم. يغادرون  مرة  كل  يف  بهم 

العودة  منهم  سُيطلب  أنه  وأضافت 
الرشطة  ستعاقب  فيما  منازلهم،  إىل 
أولئك الذين يستمرون يف انتهاك قواعد 
القانون  أن  الحجر الصحي، موضحة 
البيانات  بمعالجة  يسمح  الرتكي 
الشخصية دون املوافقة عىل »أهداف 
االتصاالت  إدارة  استثنائية«.وأكدت 
عدم  ستضمن  الرتكية  الحكومة  أن 
استخدام البيانات الشخصية التي تم 
أنقرة  آخر.وكانت  هدف  ألي  جمعها 

قد اتخذت إجراءات صارمة للحد من 
الحجر  وفرضت  االجتماعي،  االتصال 
وحظرت  املدن،  بعض  عىل  الصحي 
الصلوات الجماعية، وأغلقت املدارس، 
من  وحدت  واملطاعم،  والحانات 
رجب  الرئيس  املدن.ودعا  بني  السفر 
طيب أردوغان املواطنني مرارا لفرض 
الحجر الصحي الخاص بهم، لكنه لم 
يصل إىل حد فرض أمر واسع بالبقاء 

يف املنزل.

ائتالف النصـر لـ            : طلبنا تواقيع شخصية لرؤساء الكتل مقابل استبدال رئيس الوزراء املكلف
تعثر حظوظ الزريف بعد تأييد بارزاني وحتالف القوى ترشيح الكتل الشيعية لتكليف الكاظمي

Thu       9      Apr    2020الخميس       9     نيسان    2020 

الزوراء / يوسف سلمـان:
املكلف  الوزراء  رئيس  حظوظ  تعثرت 
 ، مهمته  اكمال  يف  الزريف  عدنان 
كردستان  اقليم  رئيس  اعالن  بعد 
تحالف  وممثيل  بارزاني   نيجرفان 
وتأييدهما   دعمهما   ، العراقية  القوى 
املخابرات  جهاز  رئيس  لرتشيح 
مصطفى الكاظمي مكلفا جديدا بعد 

اتفاق الكتل الشيعية عىل اختياره .
وعلمت » الزوراء »، ان » املكلف الزريف 
الحكمة   تيار  رئيس  وساطة  رفض 
الزريف   عىل  عرض  الذي  الحكيم  عمار 
اعتذاره عن التكليف لصالح الكاظمي 

قبل الذهاب اىل الربملان .
وبحسب ترسيبات نيابية فأن » الزريف 
جهاز  رئاسة  بمنحه  عرضا  تلقى 
بشغل  اخر  عرضا  وكذلك   ، املخابرات 
لرئيس  نائبا  واخريا  وزارية  حقيبة 
الوزراء يف التشكيلة الحكومية الجديدة 
»، فيما تحدث نواب اخرون عن رفض 
ماوسع  وهو  العروض  تلك  الزريف 
وانعدام  الشيعي  الرفض  جبهة  من 
حظوظه بنيل الثقة امام الربملان .لكن 
وجود  عدم  اكدت  النرص  ائتالف  كتلة 
رئيس  استبدال  عىل  شيعي  إجماع 
عدنان  رسميا  الحايل  املكلف  الوزراء 
اىل  قدم  طلب  بوجود  واقرت   ، الزريف 
الزريف  الستبدال  الجمهورية  رئيس 

املتحدث  .وقال  جديد  بديل  بمرشح  
فالح  النائب  االئتالف  لكتلة  الرسمي 
ائتالف   « ان   ،« الزوراء  لـ«  الخفاجي 
املكلف  الوزراء  رئيس  وكذلك  النرص 
شخصية  تواقيع  طلب  الزريف  عدنان 
استبدال  بشأن  الكتل  رؤساء  من 

ترشيح املكلف »، مشريا اىل ان » رئيس 
الكاملة  القدرة  لديه  املكلف  الوزراء 
كان  إذا  التكليف  من  االنسحاب  عىل 
 « استبداله  عىل  شيعي  إجماع  هناك 
.واضاف ان » املادة 67 خامسا تشرتط 
باالختيار  الوزراء  رئيس  يكون  ان 

الثقة   منحه  عدم  او  التصويت  خالل 
القانوني  النصاب  توفر  يجب  لذلك   ،
العضاء مجلس النواب  للتصويت عىل 
اذا   « ان  مبينا   ،  « الوزارية  الكابينة 
االغلبية  لديها  املعرتضة  الكتل  كانت 
الدستور  مااقره  باتجاه  سنميض 

الوزارية  الكابينة  التصويت عىل  وهو 
، فان تمت املوافقة عليها  يكون ذلك 
تحت الغطاء القانوني  ، وان لم تمرر 
القانون  اطر  ضمن  ايضا  ستكون 
والدستور ».باملقابل اعلن تيار الحكمة 
ان   ، الحكيم  عمار  بزعامة  الوطنـي 
لرئاسة  الكاظمي  مصطفى  تكليف 
انسحاب  حال  سيعلـن  الحكومة 
عدنان  حاليا  املكلف  الوزراء  رئيس 
العامة  الهيئة  رئيس  .وقال  الزريف 
يتعلق  االمر   « ان  املعلة  حميد  للتيار 
عدنان  الحايل  الرسمي  باملكلف  االن 
، والذي اجرى مشاورات جيدة  الزريف 
الحكومة  تشكيل  ملف  يف  ومهمة 
اعلن  اذا   « انه  اىل  مشريا   ،« املؤقتة 
هذا  عن  يتنازل  ان  يمكن  انه  الزريف 
املرشح  تكليف  سيعلن  التكليف، 
التايل«. اليوم  بحلول  الجديد  البديل 

اذا   «  ، صحفي  ترصيح  يف   ، واضاف 
املوقف  اىل هذا  الحايل  املكلف  لم يصل 
، فأن هناك جهودا تبذل حاليا القناعه 
والتباحث معه حول املوضوع للوصول 
اىل مخارج جدية ومسؤولة وقانونية 
ايضا ».وكان رئيس الجمهورية برهم 
يف   ، الزريف رسميا  عدنان  كلف  صالح 
17-3-2020، برئاسة مجلس الوزراء 
للفرتة  الجديدة  الحكومة  وتشكيل 

املقبلة.

مدربون يطالبون بإطالق رواتب الالعبني ومواصلة التدريبات يف املنزل 

نقابة الصحفيني االردنية تطالب باعادة اصدار الصحف باحلد االدنى من العاملني

جملس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الغضبان 
عرب الدائرة املغلقة ويصدر عدة قرارات

حبث اآلثار االقتصادية حلظر التجوال على املواطنني 

#شكرا_جليشنا_االبيض

الصحة تسجل 80 اصابة جديدة 
بفريوس كورونا

خام برنت  يرتفع عند 32 دوالراً للربميل 
قبيل حمادثات أوبك 

الالمي : علينا عدم نسيان من يعملون 
بصمت من اجلنود اجملهولني

اهلالل األمحر تعلن وصول بعثة طبية 
صينية مع مساعدات صحية

الدوالر يشهد ارتفاعا طفيفا يف 
البورصة احمللية

التعليم تنفي السماح للطلبة بتقديم طلب لتأجيل 
العام الدراسي

تركيا تتعقب املصابني بكورونا عرب هواتفهم

حقوق االنسان لـ         : العفو اخلاص ستكون له اثار اجيابية على املستوى 
الصحي واالقتصادي واالجتماعي

فريوس كورونا يشغل الشعوب كافة وعدد مصابيه يقرتب من املليون ونصف 

قانوني يكشف عن مقرتح الطالق سراح السجناء مقابل االموال

الوباء يستأنف حصاده.. بعد بلوغ ضحاياه اكثر من  83 الفا
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بغداد/ الزوراء:
عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية، 
برئاسة  مغلقة،  تلفزيونية  دائرة  عرب 
النفط  وزير  الوزراء  رئيس  نائب 
بحث  بحث  فيما  الغضبان،  ثامر 
عىل  التجوال  لحظر  االقتصادية  اآلثار 

املواطنني وسبل معالجتها.
بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وذكر 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان مجلس 
عرب  االعتيادية،  جلسته  عقد  الوزراء 
برئاسة  مغلقة،  تلفزيونية  دائرة 
ثامر  النفط  الوزراء وزير  نائب رئيس 
الوضع  املجلس  وبحث  الغضبان، 
االقتصادية  واآلثار  البالد  يف  الصحي 
وسبل  املواطنني  عىل  التجوال  لحظر 
.واضاف:  منها  والتخفيف  معالجتها 

ان مجلـس الوزراء قرر ماييل :
األقساط  مبالغ  استيفاء  تأجيل   .1
األرايض  قطع  بدالت  عن  املستحقة 
اىل  املؤجرة  أو  املباعة  السكنية 
وايجار  بيع  لقانون  وفقااً  املواطنني 
 2013 لسنة   )21( رقم  الدولة  أموال 
 ، كافة  الحكومية  املؤسسات  من   ،
اعفاء  مع  الطارئ  الظرف  زوال  لحني 
املواطن من الفائدة التأخريية ، بمدة ال 

تزيد عن 2020/7/31 .
العقارات  مستأجري  إعفاء   .2
التي  غريها  أو  الصناعية  أو  التجارية 
بدالت  من  البلدية  املؤسسات  إىل  تعود 
مدة  طيلة  بذمتهم  املرتتبة  االيجار 

الظرف الطارئ .
االيجار   ( بدالت  تسديد  مدة  تمديد   .3
أو املساطحة أو البيع ( لحاالت اإلحالة 
فرض  قرار  مع  تزامنت  التي  النهائية 
 )30( عن  تزيد  ال  ملدة  التجوال  حظر 

يوما بعد زوال الظرف الطارئ .
بيع  بدالت  تسديد  مدة  تمديد   .4
إىل  املباعة  السكنية  األرايض  قطع 
/25( املادة  ألحكام  وفقااً  املواطنني 
أموال  وايجار  بيع  قانون  من  ثالثااً( 
 ،  2013 لسنة   )  21  ( رقم  الدولة 
التسديد  املواطن  عىل  تعذر  والتي 
خارجة  ألسباب  القانونية  املدة  خالل 
التي  املحافظات  ضمن  ارادته  عن 
بدءا  حرصااً  التظاهرات  فيها  انطلقت 
عن  تزيد  ال  ملدة   ،  2019/10/1 من 
الطارئ  الظرف  زوال  بعد  يوما   )30(
تزيد عىل  بمدة ال  ذلك  ان يكون  ، عىل 

. 2020/7/31

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  عن  االربعاء، 
كورونا  لفايروس  املسجلة  لألصابات 
املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 80 
االصابات  لريتفع مجموع  اصابة جديدة 
اىل 1202 حالة.وذكر بيان لوزارة الصحة 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه تم فحص 
2083 نموذجا  يف كافة املختربات املختصة 
ضمنها  ومن  املاضية،  ساعة   24 خالل 
يكون  وبذلك  كردستان   أقليم  مختربات 
منذ  املفحوصة  للنماذج  الكيل  املجموع 
نموذجا.واضاف:   )28414( األزمة  بداية 
ان مختربات وزارة الصحة والبيئة سجلت 
ليوم امس ) 80( ثمانون أصابة يف العراق 

 ،  12: الرصافة   / بغداد  كالتايل:  موزعة 
 ، النجف األرشف: 24   ،  3 الطب:   مدينة 
السليمانية:  1 ، أربيل:  20 ، كربالء :  3 
  : البرصة   ،  11 : ، ذي قار   1   : ، كركوك 
اربع  الوفيات بلغت  اىل ان عدد  5 .واشار 
الرصافة  بغداد-  ؛ حالة واحدة يف  حاالت 
وحالتان  بغداد-الكرخ  يف  واحدة  حالة  ؛ 
يف البرصة، مبينا ان حاالت الشفاء بلغت  
79 حالة، موزعة كما ييل: الرصافة: 19 
، الكرخ: 4 ، مدينة الطب:  10 ، النجف:  
15 ، السليمانية : 7، اربيل:   2، دهوك:  5، 
كربالء: 8 ، كركوك : 4 ، البرصة: 5 .ولفت 
:  1202، بينما  اىل ان مجموع األصابات 
مجموع الوفيات: 69، اما مجموع حاالت 

الشفاء: 452.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط ، امس االربعاء، 
بني  اجتماع  يؤدي  أن  بآمال  مدعومة 
املتحالفني  واملنتجني  أوبك  أعضاء 
لدعم  اإلنتاج  خفض  إىل  الخميس 
وباء  بسبب  انهارت  التي  األسعار 
املتوقع  التاجي.ومن  الفريوس 
اليوم  بالفيديو  اجتماع  ينعقد  أن 
البلدان املصدرة  الخميس بني منظمة 
ذلك  يف  بما  والحلفاء  )أوبك(  للبرتول 

تجمعهم  من  نجاحا  أكثر  روسيا 
يف  بالفشل  انتهى  والذي   ، مارس  يف 
تمديد قطع اإلمدادات وحرب األسعار 
خام  وروسيا.وصعد  السعودية  بني 
برنت 59 سنتا أو 1.85٪ ليتداول عند 
انخفاضه  بعد  للربميل  دوالر   32.46
خام  املايض.وارتفع  الثالثاء   ٪3.6
األمريكي  الوسيط  تكساس  غرب 
عند  ليتداول   ٪5.37 أو   دوالراًا   1.27

24.9 دوالراًا للربميل.

بغداد / نينا: 
العراقيني مؤيد  الصحفيني  نقيب  دعا 
يعملون  من  نسيان  عدم  اىل  الالمي 
من  املجهولني  الجنود  من  بصمت 
القوات االمنية والصحفيني والعاملني 
الالمي  .وقال  الخدمية  الدوائر  يف 
يف  وقفتنا   »: تويرت  عىل  تغريدة  يف 
العراقيني  الصحفيني  نقابة  مقر 
الجيش  لتحية  اخرى  مؤسسات  مع 
ومساعديهم  العراق  اطباء  االبيض 
وسواق  ومساعديهم  املمرضني  من 
علينا   »: ».واضاف  االسعاف  سيارات 
من  بصمت  يعملون  من  ننىس  ال  ان 
االمنية  القوات  من  املجهولني  الجنود 

خدمية  دوائر  يف  وعاملني  وصحفيني 
مثل امانة بغداد والكهرباء لهم املحبة 

والسالمة«.

الزوراء/ حسني فالح:
لحقوق  العليا  املفوضية  اشادت 
الحكومة  باستجابة  االنسان، 
عن  خاص  عفو  باصدار  ملطالبتها 
ان  اكدت  وفيما  السجناء،  بعض 
ايجابية  اثار  له  سيكون  القرار  هذا 
واالقتصادي  الصحي  املستوى  عىل 
قانوني  خبري  كشف  واالجتماعي، 
منها  مقرتحات  مجموعة  بطرح 

واطالق  العام  العفو  قانون  ترشيع 
االموال.وقال  مقابل  املوقوفني  رساح 
عضو مفوضية حقوق االنسان فاضل 
ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف  الغراوي 
خالل  دائما  تؤرش  كانت  املفوضية 
العراقية  للسجون  املتواصلة  زياراتها 
االبنية  وقدم  اكتظاظ  حاالت  بوجود 
السجناء  التعامل مع  الخاصة وكذلك 
واملوقوفني.واضاف:انه منذ بداية ازمة 

الحكومة  املفوضية  طالبت  كورونا 
تقوم  بان  رسمي  بشكل  العراقية 
القضايا  لبعض  خاص  عفو  باصدار 
التي تتعلق بجوانب املخالفات والجنح 
البسيطة ولالشخاص الذين هم بذمة 
كبرية  فرتة  انهوا  الذين  او  التحقيق 
من احكامهم، كما ان هناك مطالبات 
ان  اىل  املرشوط.واشار  باالفراج 
املفوضية  لطلب  استجابت  الحكومة 

يف  انه  مبينا  خاصا،  عفوا  واصدرت 
الصحي  والظرف  الراهنة  املرحلة  ظل 
البالد يتطلب بان تكون  الذي يشهده 
هناك حماية للمواطنني بعيدة عن كل 
التفاصيل التي تتعلق بالجوانب االخرى 
والرتكيز عىل موضوع البعد االنساني.
سيكون  الخاص  العفو  ان  واوضح: 
له اثارا كبرية جدا سواء عىل املستوى 
الكبرية  النفقات  وتقليل  االقتصادي 

التي تقدم للسجناء واملوقوفني وكذلك 
الحد  وامكانية  الصحي  املستوى  عىل 
الفريوس يف هذه االماكن  انتشار  من 
من  االجتماعي  املستوى  عىل  وايضا 
االشخاص  اعادة عدد كبري من  خالل 
بان  فرصة  لهم   واعطاء  عوائلهم  اىل 
ومنع  باملجتمع  جديدة  نواة  يكونوا 

عودتهم اىل الجريمة.

تفاصيل ص 2
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بغداد/ متابعة الزوراء: 
مازل فريوس كورونا يطغى عىل املشهد العاملي 
برمته دون منازع، حيث أن جميع شعوب العالم 
معيشتها  وتأمني  منه  الوقاية  إال  لها  شغل  ال 
وعالج املصابني الذين لم تعد حتى أكرب وأشهر 

املستشفيات يف الكرة األرضية.   
املتعلقة  العاملية  اإلحصايات  أحدث  وبحسب 
أكثر  اإلجمايل  املصابني  عدد  بلغ  بالوباء، 
1,452,378، يف حني بلغ عدد الضحايا املتوفني 

.83,568
عربيا ويف السعودية، سجلت وزارة الصحة ثالث 
وفيات جديدة بالفريوس، رفعت إجمايل الوفيات 
إىل 41 حالة، كما ُسجلت 272 إصابة جديدة. و

الربيعة:  توفيق  السعودي  الصحة  وزير  قال 
اإلصابات  ترتاوح  أن  توقعت  دراسات  إن 
األسابيع  يف  اململكة  يف  كـورونـا  بـفـيـروس 

املقبلة بني عرشة آالف إصابة ومئتي ألف.
بالفريوس،  إصابة   128 ُسـجلت  مرص،  ويف 
ـُجلت تسع وفيات  ليصبح العدد 1450، كما س

جديدة، لريتفع العدد إىل 94.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل عرش  املغرب،  ويف 
وفيات جديدة بفريوس كورونا خالل الساعات 
اإلجمايل  ليصل  األخرية،  والعرشين  األربع 
جديدة  إصابة   64 سجلت  كما  تسعني،  إىل 

بالفريوس، ليصل اإلجمايل إىل 1184.
الصحة تسجيل وفاتني  أعلنت وزارة  ويف قطر، 
من  لشخصني  كورونا  فريوس  جراء  جديدتني 
مزمنة،  أمراض  من  يعانيان  كانا  السن،  كبار 
و19  جديدة،  إصابة   225 تسجيل  أعلنت  كما 

حالة شفاء، ليصبح عدد املتعافني فيها 150.

ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أقال  دوليا 
املفتش العام لوزارة الدفاع بالوكالة غلني فاين 
عىل  لإلرشاف  فدرالية  لجنة  يرتأس  كان  الذي 
استقال  فيما  كورونا،  جائحة  مواجهة  خطة 
انتقد  الذي  موديل  توماس  البحرية  سالح  قائد 
بشدة بسبب طريقة إدارته ألزمة تفيش كورونا 
تركمانستان  ويف  طائرات،  حاملة  متن  عىل 
وأقامت  الجائحة  انتشار  السلطات  تجاهلت 
أمس أحداثا رياضية جماعية شارك فيها آالف 

املواطنني.
وقال ديمقراطيون يف مجلس الشيوخ إن إقالة 
تعيينه  عىل  أسبوع  من  أقل  بعد  لفاين  ترامب 
قرب  عن  املرشعني  مراقبة  رضورة  يعزز 
التي  الضخمة  املساعدات  حزمة  الستخدام 
لتحفيز  املايض  األسبوع  الكونغرس  مررها 
لجائحة  السلبية  التداعيات  بمواجهة  االقتصاد 

كورونا.
العامة  املفتشة  الثالثاء  أمس  ترامب  اتهم  كما 
»ملف  بإعداد  غريم  كريستي  الصحة  لوزارة 
زائف« عن نقص موارد مكافحة فريوس كورونا 
باملستشفيات األمريكية، وقال إن لدى املسؤولة 
عدم  يف  السبب  عن  متسائال  سياسية،  دوافع 
تواصلها مع جنراالت الجيش أو مع مايك بنس 
نائب الرئيس أو غريه من املسؤولني قبل إعداد 

التقرير.
إن  األمريكي  الدفاع  وزير  قال  آخر،  جانب  من 
قائد سالح البحرية توماس موديل قدم استقالته 
من منصبه، مشريا إىل أنه قبل االستقالة وعني 

بديال عنه بالوكالة.
ألفي  حوايل  تويف  الوبائي،  الوضع  صعيد  وعىل 

خالل  أمريكا  يف  كورونا  فريوس  جراء  شخص 
أعىل  يف  الفائتة،  والعرشين  األربع  الساعات 
حصيلة يومية عىل اإلطالق يسجلها بلد يف العالم 

منذ ظهور الوباء.
وأظهرت بيانات نرشتها جامعة جونز هوبكنز 
األمريكية، التي ُتعترب مرجعا يف تتبع اإلصابات 
الجائحة  أن  الناجمة عن كوفيد-19،  والوفيات 
األربع  الساعات  يف  املتحدة  بالواليات  حصدت 
مصابا   1939 أرواح  األخرية  والعرشين 
للوفيات  اإلجمايل  العدد  بذلك  بالفريوس، ليصل 
 12722 إىل  البلد  هذا  يف  الجائحة  عن  الناجمة 

حالة من أصل 396233 إصابة.
وسجلت الواليات املتحدة خالل الساعات األربع 

والعرشين املاضية 29609 إصابات بالفريوس، 
بحسب املصدر نفسه.

تركمانستان  نظمت  اآلسيوية،  القارة  ويف 
آالف  فيها  شارك  جماعية  رياضية  أحداثا 
الصحة  يوم  بمناسبة  احتفاال  املواطنني 
االجتماعي  التباعد  تدابري  متجاهلة  العاملي، 
ملحاربة  العالم  أنحاء  كل  يف  بها  املعمول 

كورونا.
وبثت القناة التلفزيونية الرسمية التابعة للبلد 
الواقع يف آسيا الوسطى مشاهد تظهر مئات 
املواطنني ببزات رياضية متطابقة، يتجولون 
بعضهم  جانب  إىل  الهوائية،  دراجاتهم  عىل 

بعضا يف العاصمة عشق آباد.

رسميون  موظفون  كان  أخرى،  مشاهد  ويف 
من بينهم عاملون يف مجال الصحة يمارسون 
حكومية  مبان  داخل  رياضية  تمارين 
قربان  تركمانستان  رئيس  وبدا  وخارجها. 
ودراجة  خيل  ظهر  عىل  محمدوف  بردي  قيل 

محاطا ببعض املسؤولني السياسيني.
وتركمانستان هي من بني البلدان القليلة التي 
لم تسجل إصابات بفريوس كورونا الذي قتل 
أزيد من 82 ألف شخص عرب العالم، وأصيب 
به أكثر من مليون و431 ألفا، مع تعايف أزيد 

من 301 ألف آخرين.
جارتها  مثل  تركمانستان،  وسمحت 
إصابات  أي  عن  تبلغ  لم  التي  طاجيكستان، 
بالفريوس، للتالميذ بالعودة إىل املدارس االثنني 

بعد عطلة الربيع.
ويف كوريا الشمالية التي لم يعلن فيها رسميا 
عن أي إصابات بكورونا، قالت منظمة الصحة 
تواصل  بأنها  أبلغت  البالد  إن  أمس  العاملية 
الحجر  يف  أشخاص   509 ووضعت  الفحص 

الصحي، اثنان منهم مواطنان أجنبيان.
الصحة  منظمة  ممثل  سلفادور  إدوين  وقال 
بالربيد  رسالة  عىل  رد  يف  الشمالية  كوريا  يف 
أجريت  أبريل،  من  الثاني  »حتى  اإللكرتوني 
وهم  أشخاص   709 عىل  كوفيد-19  فحوص 

11 أجنبيا و698 مواطنا«.
إن  الوطنية  الصحة  لجنة  قالت  الصني،  ويف 
الرب الرئييس سّجل 62 إصابة جديدة بفريوس 
من  ارتفاعا  األربعاء،  اليوم  املستجد  كورونا 
عدد  ارتفع  كما  السابق،  اليوم  يف  حالة   32

املصابني الوافدين من الخارج.

إىل  الوافدة  الحاالت  عدد  أن  اللجنة  وأضافت 
بّر الصني الرئييس بلغ 1042 حالة حتى يوم 
اليوم  عن  حالة   59 قدرها  بزيادة  الثالثاء، 
الجديدة  اإلصابات  عدد  أن  وذكرت  السابق. 
ارتفع  أصحابها  عىل  أعراض  تظهر  لم  التي 

بأكثر من أربعة أمثاله إىل 137.
قال  تحديدا  وبالبريو  الالتينية،  أمريكا  ويف 
مستشفى يف ليما عاصمة بريو أمس الثالثاء 
إن امرأتني مصابتني بفريوس كورونا املستجد 
عدم  أثبتت  الفحوص  وإن  طفلني  وضعتا 
مستشفى  وأضاف  للرضيعني.  املرض  انتقال 
الطفلني يومي 27 و31  أن والدة  ريباجلياتي 
مارس/آذار كانت قيرصية بناء عىل تعليمات 

األطباء لتجنب أي مضاعفات.
وقال الطبيب كارلوس ألربيتك »لحسن الحظ لم 
يحدث انتقال مما يعني أن العدوى لم تنتقل من 

الوالدتني إىل الرضيعني«.
التي  وأثار مسعفون يف مدينة ووهان الصينية 
فرباير/ أوائل  يف  مخاوف  الفريوس  فيها  نشأ 

شباط املايض من االنتقال املحتمل للفريوس من 
األم إىل الجنني، وذلك بعد والدة طفل واحد عىل 

األقل وعليه أعراض املرض.
ويف الربازيل، ارتفع عدد الوفيات جراء اإلصابة 
بفريوس كورونا إىل 686 بعد تسجيل 122 حالة 
ارتفعت  فيما  املاضية،  ساعة  الـ24  يف  جديدة 

اإلصابات إىل 14 ألفا و18 إصابة.
ويف املكسيك: قالت وزارة الصحة أمس الثالثاء 
بفريوس  جديدة  إصابة   346 سجلت  البالد  إن 
كورونا لريتفع بذلك العدد اإلجمايل لإلصابات إىل 

2785، فيما قفز عدد الوفيات إىل 141.

بغداد/ الزوراء:
جلسته  الوزراء  مجلس  عقد 
تلفزيونية  دائرة  عرب  االعتيادية، 
الوزراء  رئيس  نائب  برئاسة  مغلقة، 
وزير النفط ثامر الغضبان، فيما بحث 
بحث اآلثار االقتصادية لحظر التجوال 

عىل املواطنني وسبل معالجتها.
بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وذكر 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان مجلس 
عرب  االعتيادية،  جلسته  عقد  الوزراء 
برئاسة  مغلقة،  تلفزيونية  دائرة 
نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر 
الوضع  املجلس  وبحث  الغضبان، 
االقتصادية  واآلثار  البالد  يف  الصحي 
وسبل  املواطنني  عىل  التجوال  لحظر 

معالجتها والتخفيف منها .
قرر  الوزراء  مجلـس  ان  واضاف: 

ماييل :
األقساط  مبالغ  استيفاء  تأجيل   .1
األرايض  قطع  بدالت  عن  املستحقة 
اىل  املؤجرة  أو  املباعة  السكنية 
وايجار  بيع  لقانون  وفقاً  املواطنني 
 2013 لسنة   )21( رقم  الدولة  أموال 
 ، كافة  الحكومية  املؤسسات  من   ،
لحني زوال الظرف الطارئ مع اعفاء 
، بمدة  التأخريية  الفائدة  املواطن من 

ال تزيد عن 2020/7/31 .
العقارات  مستأجري  إعفاء   .2
التي  أو غريها  الصناعية  أو  التجارية 
البلدية من بدالت  إىل املؤسسات  تعود 
مدة  طيلة  بذمتهم  املرتتبة  االيجار 

الظرف الطارئ .
3. تمديد مدة تسديد بدالت ) االيجار 

أو املساطحة أو البيع ( لحاالت اإلحالة 
التي تزامنت مع قرار فرض  النهائية 
 )30( عن  تزيد  ال  ملدة  التجوال  حظر 

يوما بعد زوال الظرف الطارئ .
بيع  بدالت  تسديد  مدة  تمديد   .4
إىل  املباعة  السكنية  األرايض  قطع 
/25( املادة  ألحكام  وفقاً  املواطنني 
أموال  وايجار  بيع  قانون  من  ثالثاً( 
 ،  2013 لسنة   )  21  ( رقم  الدولة 
التسديد  املواطن  عىل  تعذر  والتي 
خارجة  ألسباب  القانونية  املدة  خالل 
التي  املحافظات  ضمن  ارادته  عن 
بدءا  التظاهرات حرصاً  انطلقت فيها 

عن  تزيد  ال  ملدة   ،  2019/10/1 من 
الطارئ  الظرف  زوال  بعد  يوما   )30(
، عىل ان يكون ذلك بمدة ال تزيد عىل 

. 2020/7/31
5. تمديد مدة التسديد لقطع األرايض 
وفقاً  املواطنني  إىل  املباعة  السكنية 
أموال  وايجار  بيع  قانون  ألحكام 
الدولة رقم ) 21 ( لسنة 2013 ، والتي 
تزامنت املصادقة واملوافقة عىل بيعها 
مع قرار فرض حظر التجوال ، ملدة ال 
تزيد عن )30( يوما، بعد زوال الظرف 
ال  بمدة  ذلك  يكون  ان  عىل   ، الطارئ 

تزيد عىل 2020/7/31 .

6. اعفاء شاغيل ومستأجري العقارات 
التي  وغريها  الصناعية  أو  التجارية 
البلدية  املؤسسات  إىل  ملكيتها  تعود 
كافة أو للغري من تسديد أجور خدمات 

التنظيف طيلة مدة الظرف الطارئ .
7. تخويل وزير املالية ووزير اإلعمار 
واالشغال  والبلديات  واإلسكان 
العامة وأمني بغداد ورؤساء دواوين 
تخصصه  بحسب  كلٌّ  األوقاف 
املالئمة  اآلليات  وضع  صالحية 

لتطبيق ما جاء آنفاً .        
قرر  الوزراء  مجلس  ان  اىل:  واشار 
مشـروع  فـي  البـّت  تأجيـل  ايضا 

أرض معسكـر الرشيـد سابقـاً إلـى 
الحكومـة القادمـة.

الـوزراء  مجلـس  قرر  كما  وتابع: 
من   ) 3/أوالً   ( املادة  تفسري  اعتماد 
رقم  الحدودية  املنافذ  هيئة  قانون 
)30( لسنة 2016 ، بشأن مهام هيئة 

املنافذ الحدودية بحسب اآلتي :
سلطة  الحدودية  املنافذ  لهيئة   -
عىل  واملراقبة  واالرشاف  السيطرة 
الدوائر العاملة يف املنفذ الحدودي ولها 
األوامر  إصدار  ذلك  تحقيق  سبيل  يف 
انسيابية  تضمن  التي  والتوجيهات 
تلك  وتلتزم  الحدودية  املنافذ  عمل 
الدوائر بالتوجيهات واالوامر الصادرة 
نقاط  وجود  حال  يف  إال   ، الهيئة  عن 
مجلس  عىل  عرضها  يتم   ، خالفية 
 ، فيها  للبّت  الحدودية  املنافذ  هيئة 
)6/اوالً/ب(  املواد  أحكام  إىل  استناًدا 
ذات  من  )9/ثالثاً(  و  )7/سادساً(   ،

القانون.
- الزام جميع الدوائر العاملة يف املنافذ 
الحدودية بما فيها املصارف ، بالعمل 
وتهيئة  اليوم  يف   ) ساعة   24( ملدة 

السبل الكفيلة لذلك.
- يكون دور هيئة املنافذ الحدودية ) 
والتحري   ، تدقيقيا  إرشافيا   ، رقابيا 
إدارة  وحدة  يضمن  بما   ) األمني 
التدخل  غري  من   ، الحدودي  املنفذ 
عىل  التأكيد  مع  الفنية  بالجوانب 
املعنية  الجهات  اىل  املضبوطات  إحالة 
والزامها بإقامة الدعاوى امام املحاكم 
املختصة كٌل بحسب تخصصه وإشعار 

املنفذ بذلك .

الزوراء/ حسني فالح:
اشادت املفوضية العليا لحقوق االنسان، باستجابة 
الحكومة ملطالبتها باصدار عفو خاص عن بعض 
له  القرار سيكون  هذا  ان  اكدت  وفيما  السجناء، 
واالقتصادي  الصحي  املستوى  عىل  ايجابية  اثار 
واالجتماعي، كشف خبري قانوني بطرح مجموعة 
مقرتحات منها ترشيع قانون العفو العام واطالق 

رساح املوقوفني مقابل االموال.
فاضل  االنسان  حقوق  مفوضية  عضو  وقال 
الغراوي يف حديث لـ«الزوراء«: ان املفوضية كانت 
للسجون  املتواصلة  زياراتها  خالل  دائما  تؤرش 
االبنية  وقدم  اكتظاظ  حاالت  بوجود  العراقية 

الخاصة وكذلك التعامل مع السجناء واملوقوفني.
طالبت  كورونا  ازمة  بداية  منذ  واضاف:انه 
بان  رسمي  بشكل  العراقية  الحكومة  املفوضية 
التي  القضايا  لبعض  خاص  عفو  باصدار  تقوم 
البسيطة  والجنح  املخالفات  بجوانب  تتعلق 

الذين  او  التحقيق  بذمة  هم  الذين  ولالشخاص 
هناك  ان  كما  احكامهم،  من  كبرية  فرتة  انهوا 

مطالبات باالفراج املرشوط.
واشار اىل ان الحكومة استجابت لطلب املفوضية 
املرحلة  ظل  يف  انه  مبينا  خاصا،  عفوا  واصدرت 
البالد  يشهده  الذي  الصحي  والظرف  الراهنة 
يتطلب بان تكون هناك حماية للمواطنني بعيدة 
االخرى  بالجوانب  تتعلق  التي  التفاصيل  كل  عن 

والرتكيز عىل موضوع البعد االنساني.
اثارا  له  سيكون  الخاص  العفو  ان  واوضح: 
كبرية جدا سواء عىل املستوى االقتصادي وتقليل 
واملوقوفني  للسجناء  تقدم  التي  الكبرية  النفقات 
من  الحد  وامكانية  الصحي  املستوى  عىل  وكذلك 
عىل  وايضا  االماكن  هذه  يف  الفريوس  انتشار 
املستوى االجتماعي من خالل اعادة عدد كبري من 
بان  فرصة  لهم   واعطاء  عوائلهم  اىل  االشخاص 
اىل  عودتهم  ومنع  باملجتمع  جديدة  نواة  يكونوا 

الجريمة.
من  العديد  سيحقق  الخاص  العفو  ان  وتابع: 
تفيش  منع  هو  االسايس  الهدف  ومنها  االهداف 

وباء كورونا داخل السجون.
بدوره، كشف الخبري القانوني عيل التميمي، عن 
بشان  الحكومة  اىل  قدمت  مقرتحات  مجموعة 
ازمة  ظل  يف  واملوقوفني  السجناء  رساح  اطالق 

كورونا.
هناك  ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف  التميمي  وقال 
مقرتحات طرحت للحكومة بشان ترشيع قانون 
عدد  ليشمل  النواب  مجلس  قبل  من  العام  العفو 
كبري من السجناء، فضال عن مقرتح اخر باطالق 
رساح السجناء مقابل دفع مبالغ مالية وكفاالت 

كما حصل يف بعض الدول كاالردن والسودان.
مجلس  من  يصدر  الخاص  العفو  ان  واضاف: 
حصل  كما  الجمهورية  رئيس  وبموافقة  الوزراء 
وشمل  املدة  نصف  اشرتط  الذي  االخري  العفو  يف 

العفو  هذا  ان  مبينا  سنة،  من  االقل  املحكومني 
اليشمل فئات كثرية وانما عدد قليل دون العقةبات 

التبعية والتدابري االحرتازية.
واشار اىل ان العفو العام يجب ان يصدر من قبل 
لسنة   27 قانون  يف  حصل  كما  النواب  مجلس 
والفئات  املشمولة  الفئات  يحدد  حيث   ،2016
االخرى املستثناة ، مبينا ان العام يشمل املوقوفني 

والهاربني واالحكام الغيابية وقيد التحقيق.
الراهن يتطلب  الوضع الصحي  انه يف ظل  وتابع: 
النواب  مجلس  قبل  من  عام  عفو  قانون  ترشيع 
يستثني فيه جرائم االرهاب واللواطة واالغتصاب 
وهتك العرض والقتل اال بتنازل ، الفتا اىل ان هناك 
االموال  مقابل  السجناء  رساح  باطالق  مقرتح 
تدفع كما حصل يف بعض الدول  كاالردن والسودان 
اعطوا عفو بكفاالت والتزامات واجراءات جديدة 
تطبق  ان  ممكن  هذه  االلكرتوني  السوار  تسمى 

بالعراق برشوط.

  بغداد/ الزوراء:
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  نفت   
العلمي السماح للطلبة بتقديم طلب 
تأجيل العام الدرايس 2019 -2020  
من جانب اخر، اكدت الوزارة، امس، 
رضورة استقاء االخبار واملعلومات 
املتعلقة بمؤسساتها االكاديمية من 

مصادرها املوثقة.

وقال املتحدث باسم الوزارة، عدنان 
العربي، امس األربعاء، إن »الحديث 
الذين يرفضون  عن السماح للطلبة 
التعليم اإللكرتوني أو ال يرغبون به 
أو ال يستطيعون استخدامه بتقديم 
الدرايس عاٍر عن  العام  تأجيل  طلب 

الصحة«.
اعتماد  قررت  الوزارة  أن«  وأضاف 

جزٍء من تقييم أداء التدرييس للسنة 
مدى  عىل   2020-2019 الدراسية 
بتطبيق  مهامه  وممارسة  جهوده 
الفرتة  خالل  اإللكرتونية  املنصة 

الحالية«.
من جانب اخر، اكدت وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي، امس االربعاء، 
رضورة استقاء االخبار واملعلومات 

املتعلقة بمؤسساتها االكاديمية من 
مصادرها املوثقة.

تلقت  بيان  يف  الوزارة  وأوضحت 
»عددا  ان  منه،  نسخة  »الزوراء« 
من الحسابات الوهمية التي تنتحل 
بنرش  نشطت  قد  الوزارة  صفة 
الدقيقة  غري  والبيانات  االخبار 
ومؤسساتها  للتعليم  تمت  ال  التي 

بصلة«.
الدقة  تقيص  »برضورة  وتنوه 
االلكرتونية وبعض  املواقع  بمتابعة 
التطبيقات  عىل  تنرش  التي  االخبار 
يرغب  ان »من  اىل  األخرى«، مشرية 
وجامعاتها  الوزارة  اخبار  بمتابعة 
مواقعها  عرب  ومؤسساتها 

الرسمية.

بغداد/ الزورا:
أكد رئيس الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي، 
أن محور العالقات بني العراق وامريكا يجب 
وملصلحة  عدائيا  وليس  ودي  بشكل  يتم  ان 

البلدين.
وقال مكتب عبد املهدي يف بيان : إن »مجلس 
األربعاء،  امس  اجتماعا،  عقد  الوطني  األمن 
العام  القائد  الوزراء  مجلس  رئيس  برئاسة 
ونقل  عبداملهدي«.  عادل  املسلحة  للقوات 
االجتماع،  املهدي قوله خالل  البيان عن عبد 
محور  ملناقشة  االجتماع  هذا  عقد  »قررنا 
االمريكية  العراقية  العالقات  ملف  هو  واحد 
واألمني،  اإلقتصادي  التعاون  ومستقبل 
ولبحث الوجود العسكري بعد ظروف صعبة 
القرار  وبعد  وخسائر  شهداء  وسقوط  مرّت 
حرصنا  ظل  ويف  النواب  مجلس  اتخذه  الذي 

عىل  والحرص  القرار  إتخاذ  يف  املشاركة  عىل 
اتفاقات  اىل  والتوصل  الوطني  الصف  وحدة 

تخدم املصلحة الوطنية العليا«.
وأضاف أن »محور العالقات بني البلدين يجب 
وملصلحة  عدائيا،  وليس  ودي  بشكل  يتم  ان 
وصديق  كرشيك  املتحدة  والواليات  العراق 
والعالم«.  املنطقة  مصالح  حفظ  أجل  ومن 
وتابع »لقد تلقينا قبل ايام مذكرة رسمية من 
عالقات  بناء  بقرار  تتعلق  االمريكية  االدارة 
اسرتاتيجية واعادة انتشار القوات االمريكية 
من العراق واجراء حوار بني وفدين رسميني 
اتصاالت  اجراء  األخرية  الفرتة  خالل  وتم   ،
البلدين«،  يف  املسؤولني  كبار  بني  متبادلة 
مشريا اىل »عمليات االنسحاب الواسع للقوات 
رسمية  بمراسيم  مؤخرا  تمت  التي  االجنبية 

وتحت ظل القانون والنظام«.

بغداد/ الزوراء: 
عن  العرب  للصحفيني  العام  االتحاد  أعرب 
تقديره الكامل لدور الصحفيني بالدول العربية 
أعضائه  مطالبا  كورونا،  وباء  أزمة  ظل  يف 
كافة  العربية  الشعوب  بتوعية  باالهتمام 
باألخطار الجسيمة التي ينرشها الوباء يف أنحاء 

العالم.
بيان  يف  الالمي  مؤيد  االتحاد  رئيس  وقال 
العام  االتحاد  إن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
الكامل  تقديره  عن  يعرب  العرب  للصحفيني 
للدور املهم الذي يقوم به الصحفيني يف كل الدول 
انهم  مؤكدا  كورونا،  وباء  أزمة  ظل  يف  العربية 
وموضوعية  بمهنية  كامال  بدورهم  يقومون 
بخطورة  العربية  الشعوب  بني  الوعي  لنرش 
الوباء وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره.

وأضاف الالمي: ان قيامهم بدورهم املهني يمنع 
وصول  ويضمن  ويواجهها  الشائعات  إنتشار 
مطالبا  العربية،  للشعوب  الكاملة  الحقيقة 
باالهتمام  العربية  الدول  يف  االتحاد  أعضاء 

باألخطار  كافة  العربية  الشعوب  بتوعية 
الجسيمة التي ينرشها مرض الكورونا يف أنحاء 

العالم.
واكد الالمي: أن االتحاد العام للصحفيني العرب 
يتضامن مع جميع الدول والشعوب العربية يف 
نضالها ضد هذا الوباء اللعني الذي حصد اآلالف 

من شعوب العالم.
أجمع   العالم  العربية ودول  الدول  أن  اىل  وأشار 

قادرة عىل التغلب عىل هذا املرض الخطري.

بغداد/ الزوراء:
استقبل رئيس الوزراء املكلف عدنان الزريف، رؤساء االتحادات والنقابات، فيما اكد اهمية 
معالجة البريوقراطية القاتلة يف دوائر الدولة.وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء املكلف تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: ان رئيس الوزراء املكلف استقبل، امس االربعاء، رؤساء االتحادات 
والنقابات، واكد خالل اللقاء  عىل الدور الكبري لهذه االتحادات والنقابات ودورها الفاعل 
معالجة  اهمية  عىل  البيان،  بحسب  الزريف،  .وشدد  املقبلة  املرحلة  خالل  البلد  بناء  يف 
البريوقراطية والروتني القاتل يف دوائر ومؤسسات الدولة ورضورة احرتام الزمن وتقديم 
كل الدعم والتسهيالت الصحاب الرشكات واملشاريع للنهوض بالبلد اقتصاديا .واشار اىل 
ان الحكومة املقبلة ستعمل جاهدة من اجل محاربة االبتزاز والفساد املايل املسترشي يف 
املشاريع املهمة، مؤكدا وجود فلسفة اقتصادية ومالية بان تكون املوازنة املالية السنوية 
وعن  املرأة  واقع  عن  دقيقة  ومؤرشات  احصائيات  لدينا  .وتابع:  النفط  عوائد  غري  من 
توجد  قطاع  وكل  وغريها،  الخاص  والقطاع  واالقتصادية  والرتبوية  الصحية  القطاعات 
اسرتاتيجية وخطط دقيقة للنهوض به .بدورهم قدم رؤساء النقابات واالتحادات عرضا 

عن عملهم وخططهم املستقبلية والعقبات التي تقف حائال دون تطوير هذا العمل .

فريوس كورونا يشغل الشعوب كافة وعدد مصابيه يقرتب من املليون ونصف 

جملس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الغضبان عرب الدائرة املغلقة 
ويصدر عدة قرارات

حقوق االنسان لـ          : العفو اخلاص ستكون له اثار اجيابية على املستوى الصحي واالقتصادي واالجتماعي

التعليم تنفي السماح للطلبة بتقديم طلب لتأجيل العام الدراسي

قانوني يكشف عن مقرتح الطالق سراح السجناء مقابل االموال

حبث اآلثار االقتصادية حلظر التجوال على املواطنني وسبل معاجلتها عبد املهدي: حمور العالقات بني العراق 
وامريكا جيب ان يتم بشكل ودي وليس عدائيا

احتاد الصحفيني العرب يعرب عن تقديره 
لدور الصحفيني بالتوعية بأخطار كورونا 

الزريف يؤكد لرؤساء االحتادات والنقابات اهمية 
معاجلة البريوقراطية القاتلة يف دوائر الدولة

الوباء يستأنف حصاده.. بعد بلوغ ضحاياه اكثر من  83 الفا

Thu       9      Apr    2020الخميس       9     نيسان    2020 



 القدس/ميدل ايست اونالين:
 دفع�ت املخاوف املتزايدة يف إرسائيل من تفيش فريوس كورونا 
وألول م�رة إىل إث�ارة مل�ف تب�ادل األرسى م�ع حركة حماس 
الفلس�طينية التي تقول إنها تحتج�ز 4 إرسائيليني منذ حرب 

العام 2014 التي شنها الجيش اإلرسائييل عىل القطاع.
وتريد الحكومة اإلرسائيلية استعادة مفقودين ورفات قتىل من 
جنوده�ا تحتجزهم حماس وتتكتم ع�ىل مصريهم. وقبل أيام 
ربطت أي مس�اعدات يتم تقديمها يف املس�تقبل بشأن فريوس 
كورونا يف غزة بالتقدم يف جهود استعادة رفات الجنديني اللذين 
قالت إنهما ُقتال يف حرب غزة عام 2014 واملدنيني اللذين دخال 

قطاع غزة يف واقعتني منفصلتني.
ودعا رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو إىل إجراء “حوار 
فوري عرب وسطاء حول اإلرسائيليني املفقودين يف قطاع غزة”.

وق�ال مكتب نتنياهو يف ترصيح مكتوب “إن منس�ق ش�ؤون 
األرسى واملفقودي�ن يارون بل�وم وطاقمه بتع�اون مع هيئة 
األمن القومي واملؤسسة األمنية، مستعدون للعمل بشكل بّناء 
من أجل استعادة القتىل واملفقودين وإغالق هذا امللف ويدعون 

إىل بدء حوار فوري من خالل الوسطاء”.
وه�ذه هي امل�رة األوىل التي تعل�ن فيها إرسائيل، اس�تعدادها 
للح�وار حول اإلرسائيليني املفقودين يف غ�زة. وكانت قد قالت 
إن حرك�ة ‘حماس’ تحتج�ز 4 إرسائيليني منذ الحرب عىل غزة 

عام 2014.وترص حركة حماس عىل عدم إعطاء أي معلومات 
ح�ول اإلرسائيلي�ني، إال بع�د أن تف�رج إرسائي�ل ع�ن أرسى 
محررين، أعادت إرسائيل اعتقالهم بعد أن أفرجت عنهم خالل 

صفقة تبادل أرسى جرت عام 2010.
وكان يحيى الس�نوار رئي�س حركة حماس يف قط�اع غزة قد 
أعلن يف لقاء عرضته فضائية األقىص املحلية مس�اء الخميس 
امل�ايض، اس�تعداد الحركة تقدي�م “مقابل جزئ�ي” إلرسائيل، 

لتفرج عن معتقلني فلسطينيني.
وقال الس�نوار “هناك إمكانية أن تك�ون مبادرة لتحريك امللف 

تب�ادل األرسى ب�أن يق�وم االحت�الل اإلرسائييل بعم�ل طابع 
إنس�اني أكثر منه عملية تبادل، بحي�ث يطلق رساح املعتقلني 
الفلس�طينيني )املرىض والنس�اء وكبار الس�ن( من س�جونه 
وممك�ن أن نق�دم له مقابال جزئي�ا”، لكنه لم يق�د املزيد من 

التوضيحات.
ويف ج�والت املحادث�ات الس�ابقة، لعب�ت مرص وقط�ر واألمم 

املتحدة أدوار الوسطاء.
ويرفض الس�نوار ربط املس�ألة باملس�اعدات بش�أن مواجهة 
ف�ريوس كورونا لكنه قال يوم الخمي�س، مؤكدا “لكن املقابل 
الكب�ري لصفقة تب�ادل األرسى هو ثمن كبري يج�ب أن يدفعه 

االحتالل”.
وتري�د حم�اس التي لديه�ا 13 حالة إصابة مؤك�دة بفريوس 
كورونا املس�تجد يف غزة املحارصة وتأمل يف الحد من انتشاره، 
أن تخف�ف إرسائي�ل م�ن حدة الظ�روف االقتصادي�ة. كما أن 
إرسائيل ترفض التعامل مع أزمة إنسانية جديدة عىل حدودها 

مع غزة املغلقة اآلن من كال الجانبني.
وأفرجت إرسائيل يف املايض عن مئات الس�جناء الفلس�طينيني 
ومنه�م كثري من النش�طاء، مقابل اس�تعادة جثامني قتىل أو 
أرسى إرسائيليني.، لكن اليمينّيني يف حكومة نتنياهو االئتالفية 
ومنهم وزير الدفاع نفتايل بينيت، يعارضون أي عمليات إفراج 

أخرى عن نشطاء فلسطينيني.
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اختلفت العادات والداء واحد بعد رفع السلطات الصينية الحجر عن بؤرة تفشي كورونا

ماذا يعين حتذير السعودّية من انِهيار نظامها الصّحي ؟
 عمان/متابعة الزوراء:

لم تدم تساؤالت “رأي اليوم” ساعات 
حول الغاية من اإلجراءات االحرتازّية 
الس�عودّية  العربّي�ة  يف  املُتصاع�دة 
ملُواجه�ة ف�ريوس كورون�ا “كوفي�د 
″19، وزيادة العمل بس�اعات الحظر 
“الجزئ�ي”، وإمكانّي�ة دخ�ول البالد 
يف حظ�ر كامل، حتى دخل�ت اململكة 
بالِفعل يف ذل�ك الحظر الكامل، ومنع 
َي�يِش  إج�راٍء  يف   ،” “ال�ُكيليِّ التج�ّول 
بمعركٍة طويلٍة وصعبٍة تنتظر النظام 
الصّحي فيها، والعاملني فيه، وس�ط 
تقارير اس�تخبارّية تقول  اّتهام�ات 
بإّن الس�عودّية واحدة من الدول التي 
ق�د تكون قلّل�ت من أع�داد املُصابني 

فيها.
املُدن الرئيسّية، الرياض، جّدة، تبوك، 
الدم�ام، الخ�رب، الظه�ران، الهفوف، 
الطائ�ف، القطي�ف، فرض�ت عليه�ا 
وع�ىل  الس�عودّية،  الداخلّي�ة  وزارة 
مدار 24 س�اعة منع التج�ّول الكيّل، 
وس�يتكّرر  س�يطول،  إج�راٌء  وه�و 
فيم�ا ل�و ج�رى الّنظ�ر بتمّع�ٍن إىل 
ترصيحات وزارة الصّحة الس�عودّية 
األخرية )س�يجري التطّرق لها خالل 
التقرير(، كما منع�ت “الداخلّية” إىل 
جانب فرض الحظر ال�كيّل، العمل يف 
أّي أنشطة تجارّية، عدا بعض املرافق 
الحيوّي�ة، كما واقت�رص الخروج عىل 
داخل الحي السكني لألفراد، ويستمر 

الحظر الكامل “حتى إشعاٍر آخر”.
147 حال�ًة جدي�دًة أعلنته�ا الصّحة 
الس�عودّية الثالث�اء، وألحقتها ب43 
إصابة، وبذلك يرتفع العدد الرس�مي 
 ،615 واملُتعاف�ني   ،2795 إىل  املُعل�ن 
وهو رق�ٌم صغري، ُمقارنًة بمس�احة 

س�ّكانها  وع�دد  اململك�ة،  أرايض 
البال�غ 34 ملي�ون، لكّن�ه يظ�ل رقم 
غ�ري ثابت، وقاب�ل للّزيادة، ألس�باٍب 
عدي�دٍة، منها رسعة انتش�ار املرض، 
وتس�جيله اإلصاب�ات، وط�ول ُم�ّدة 
الحضان�ة الت�ي ق�د تص�ل 24 يوماً، 
وال تظه�ر أعراضه، وأس�باب أخرى 
تتعلّق بش�فافّية األرقام الصادرة عن 
بعض حكومات ال�دول، حيث تقرير 
رّسي ص�ادر للبيت األبيض، كش�فت 
عنه وكال�ة “بلومب�ريغ” األمريكّية، 
يتح�ّدث عن عدم كش�ف دول ألرقام 
املُصاب�ني الحقيقي فيها، ومن بينهم 
أيضاً، الصني، روس�يا إيران، وكوريا 

الشمالّية.

إىل ما قبل ساعات من ترصيح الصّحة 
الس�عودّية، الالف�ت، ورّبم�ا املُقل�ق 
للبعض، كانت السلطات ُتحاول إبراز 
إجراءاته�ا االحرتازّي�ة الصارمة عىل 
ط�ول وع�رض الب�الد، والت�ي أّخرت 
وصول الف�ريوس والق�ول للُمتحّدث 
باس�م الصّحة، وابتع�دت كما يرصد 
ُمعلّق�ون عن ب�ّث الّذع�ر والخوف يف 
نف�وس املواطن�ني، واملقيم�ني ع�ىل 
أراضيها، ولكن أمام تواصل تحذيرات 
منّظم�ة الصّحة العاملّي�ة كان آخرها 
حاجة العال�م إىل 6 مالي�ني ممرّض، 
وقبلها بأّنه�ا ال تعرف وال أحد يعرف 
نهاي�ة الف�ريوس، هذا كلّ�ه يبدو أنه 
دف�ع الصّح�ة الس�عودّية، إىل اّتب�اع 

أسلوب أكثر ُمصارحة، وإبالغ الداخل 
السعودي، بحقيقة تطّورات األمور.

الصّح�ة  وزارة  باس�م  املتح�ّدث 
الس�عودّية محم�د العبد الع�ايل، ويف 
ترصيح�اٍت تلفزيونّي�ٍة عىل شاش�ة 
“روتان�ا”، ق�رن وضع ب�الده بوضع 
العال�م، من ناحي�ة النهاي�ة القريبة 
لكورونا، والعالم بحس�به ليس قريباً 
منها، وقد بّش ُمواطنيه بأّن الحديث 
ع�ن املُواجهة م�ع الف�ريوس القاتل 
يتضّمن أش�هرًا، ال أس�ابيع، واستبق 
العب�د العايل التس�اؤالت حول الوضع 
يف ش�هر رمضان، وأّكد أّن اإلجراءات 
ستبقى ساريًة يف حال بقيت مخاطر 
الف�ريوس، وب�دا أّن ص�الة الرتاويح 

س�يطالها التعليق أيضاً شأنها شأن 
صالة الجماعة يف املس�اجد، فأداؤها 
)الرتاوي�ح( من عدمه بحس�ب العبد 
العايل ُمقرتٌن باملخاط�ر الحالّية التي 

ستبقى أشهرًا.
الس�عودّية،  الصّحة  باس�م  الناط�ق 
قرع جرس اإلنذار، حني حّذر رصاحًة 
م�ن انهيار النظ�ام الصّحي يف بالده، 
وهو مش�هد أثار الخوف لدى الشارع 
الس�عودي، ح�ني حّوله محم�د العبد 
الع�ايل إىل س�يناريو واقع�ي ُيمك�ن 
أن يق�ع، وتحدي�داً قول�ه: “هذا ليس 
س�يناريو خيالّياً”، وإن كان قد ربط 
وقوعه بعدم التزام الناس باإلجراءات 
االحرتازّي�ة خ�الل األش�هر القادمة، 
وبالّتايل تعرّض مئات اآلالف لإلصابة، 
وهو س�يناريو تزيد نسبة وقوعه، يف 
ُمقابل الت�زام 50 باملئة من املواطنني 
التقّيد بالبقاء يف املنازل وهي النسبة 
التي أش�ار إليه�ا العبد الع�ايل، وهو 
م�ا ُيفّس لجوء الس�لطات إىل الحظر 
الكامل، منعاً لتف�يّش الوباء، وانهيار 

نظامها الصّحي.
ترصيح�ات الصّح�ة الس�عودّية تعد 
تحذيرّي�ًة يف املق�ام األّول، لك�ن فيها 
نس�بة ُمصارح�ة عالية، وش�فافّية 
غري مس�بوقة، قد تيش وفق مراقبني 
نح�و إعالن ع�دد أكرب م�ن املُصابني، 
وارتفاع�ه، والكارثة ل�و وقعت وهي 
انهيار النظ�ام الصّح�ي التي جاءت 
ع�ىل لس�ان الناط�ق باس�م الصّحة 
تق�ع ُهن�ا عىل عات�ق الف�ريوس أّوالً 
ال�ذي يعص�ف بأنظمة صّح�ة لدول 
ُعظمى، وثانياً عىل عاتق عدم االلتزام 
الشعبي، والذي اقترص عىل ما نسبته 
50 باملئة بحسب الناطق العبد العايل، 

ولك�ن وم�ع هذا س�تبقى تس�اؤالت 
مطروح�ة، ح�ول عدم ُق�درة النظام 
الصّحي الس�عودي ع�ىل املُواجهة، يف 
ِظل القدرات املالّي�ة املهولة لحكومة 
وتدعيم�ه  ب�ه  لالس�تثمار  اململك�ة، 
للّصمود يف أزم�ات الوباء هذه، وأمام 
الق�درات املالّية الت�ي يجري رصفها 
يف ح�رٍب ع�ىل اليم�ن، زاد التصعي�د 
العسكري فيها للُمفارقة من التحالف 
السعودي خالل أزمة تفيّش الفريوس 

بحسب ُمنتقدين.
وزير الصّحة السعودي توفيق الربيعة 
ترصيح�ات  م�ع  تزام�ٍن  ويف  ذات�ه، 
الناط�ق باس�م وزارته العب�د العايل، 
مس�ألة  ع�ىل  ع�ّرج  ل�ه  كلم�ة  ويف 
الش�فافّية، “وإن كانت ُمؤملة”، حّذر 
من ع�دم اتباع التعليمات واإلجراءات 
االحرتازّي�ة والتباعد االجتماعي، وقد 
ال يك�ون عابراً تطرّقه أو ُمش�اركته 
الس�عوديني، ومن “مبدأ الش�فافّية” 
التي نح�ن به�ا ُملتزمون كم�ا قال، 
نتائ�ج أربع دراس�ات مختلف�ة قام 
بها خرباء سعودّيون ودولّيون، حيث 
توّقعت تلك الدراسات أن ترتاوح عدد 
اإلصاب�ات خ�الل األس�ابيع القليل�ة 
املُقبل�ة ما ب�ني 10 آالف حالة إصابة 
“يف حدها األدنى”، وصوالً إىل 200 ألف 
حال�ة يف حدها األع�ىل، داعياً الجميع 
واإلج�راءات  بالتعليم�ات  االلت�زام 
لتقلي�ل األع�داد، كما تح�ّدث الوزير 
ع�ن اعتم�اد ب�الده 15 ملي�ار ريال، 
وذلك لرف�ع جاهزّية القطاع الصّحي 
وتأمينه باألدوية، وه�ي أرقام جرى 

تخصيصها خالل أزمة كورونا.
تط�ّرق الوزير الربيع�ة إىل تخصيص 
مبلغ 15 مليار ريال بحسب تفسريات 

للّتأكي�د  يأت�ي  س�عودّية،  أوس�اط 
الس�عودّية  الحكوم�ة  تحّم�ل  ع�ىل 
مس�ؤولياتها يف ُمواجه�ة الفريوس، 
بالتقص�ري يف  وع�دم لومه�ا الحق�اً 
حال فش�ل نظامه�ا الصّح�ي، وهو 
ما لّخص�ه الربيعة حني ق�ال تحديداً 
“الدولة لم ُتقرصيِّ إطالق�ًا أعزها الله 
يف تلبية جميع امليزانّيات املرفوعة لها 
م�ن قبل وزارة الصّح�ة”، كما تجنَّب 
�ر اإلمكانات  االنتق�ادات وبرغ�م َتوفُّ
الّضخم�ة لتدعي�م القط�اع الصّحي 
مادّياً ِطوال الّسنوات ال األزمات كونها 
دولة نفطّية ُمقتدرة، ويجب لنظامها 
الصّحي أن يتفّوق عىل الدول الُعظمى 
ف�آالف األطّباء يج�ري اس�ِتقدامهم 
سنوّياً للمملكة، وباسِتطاعتها جلب 

الخربات.
أّم�ا املُصارحة “من باب الش�فافّية” 
بخصوص تقدير اإلصابات بالفريوس، 
تقول التفسريات فهي لتحضري املزاج 
 200( لألس�وأ  الس�عودي  الش�عبي 
أل�ف إصابة(، وع�دم دخول�ه يف رّدة 
فع�ل س�لبّية غ�ري محس�وبة، وذعر 
الفطرة اإلنس�انّية بحيث ُيهّدد الفزع 
منظوم�ة األم�ن واألم�ان، وس�ّجلت 
العديد من دول العال�م مظاهر عنف 
دموّي�ة، خ�الل الرصاع ع�ىل تخزين 
الطعام، أو التكّدس عىل املُستشفيات 
بحث�اً عن الع�الج وأجه�زة التنفس، 
للنج�اة من الف�ريوس التاج�ي، وما 
يحدث يف إيطاليا وإسبانيا، والواليات 
املتحدة األمريكّية، مثال واقعي وحي 
ع�ىل تعري�ف معن�ى انهي�ار النظام 
الصّحي يف البالد، والذي باتت تخشاه 
الس�عودّية بطبيعة الحال. )املصدر/

رأي اليوم(

امِتداد كورونا حتى “تراويح رمضان” وفرض حظر التجّول الكامل
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بغداد/ متابعة الزوراء: 
فريوس كورونا املس�تجد، وباء طال 
العال�م وأث�ار اضطراب�ا ع�ىل وق�ع 
الحي�اة. العرب لم يس�تثنوا من ذلك. 
فيم�ا تحارب دولهم الجائحة بفرض 
قوان�ني جدي�دة، أج�ربوا ه�م ع�ىل 
التأقل�م. يومياتهم اختلف�ت، ومؤن 

بيوتهم تغريت. 
منهم من أصيب بهلع رشائي لتعبئة 
ثالجات تربد قلقه�م، والبعض اآلخر 
أج�رب عىل اللجوء للم�واد األكثر زهدا 

يف دول تأثرت اقتصاداتها. 
من�ع التج�ول والتباع�د االجتماعي، 
اح�رتازات منظم�ة اتخذته�ا بع�ض 
الدول العربية، إال أنها مجرد مظاهر 
ترف غ�ري موجودة يف قل�ب الطوابري 
املزدحم�ة لشاء األساس�يات يف دول 

أخرى.
الس�الل  اخت�اروا  الس�عوديون 
اإللكرتوني�ة لس�د احتياجاتهم،  ويف 
لبن�ان ل�م تع�د تخل�و بيوته�م م�ن 
األردن،  ويف  )التس�ايل(.  الب�زورات 
بالزي�ارات  املواطن�ون  اس�تبدل 
االجتماعية حزم اإلنرتنت ل�”جلسات 
س�مر” عن بع�د، وتختل�ف العادات 
الجديدة من دولة عربية ألخرى، لكن 

“الداء” واحد.
اضط�رت الحكوم�ة الجزائرية، عىل 
إثر تداول مش�اهد، خلفت س�خطا، 
تتعل�ق بتهافت مئات األش�خاص يف 
بؤرة للوباء ع�ىل أكياس البطاطا، إىل 
منع توزي�ع األساس�يات الغذائية يف 
الش�وارع. وطالبت رؤس�اء البلديات 
إىل  الرضوري�ة  املنتج�ات  بنق�ل 
املحتاجني إليها يف بيوتهم، مرَة واحد 

كل أسبوع.

وتحت�وي أكي�اس اإلعان�ات املوجهة 
لبيوت عائ�الت معين�ة، تعيش عادة 
عىل مداخيل أعمال يومية، عىل دقيق 
وزيت وس�كر وقه�وة وعجائن. وتم 
تكلي�ف رؤس�اء البلدي�ات بإحص�اء 
املعنيني بهذه املس�اعدات، فهم أدرى 
باألرس املحتاجة، حسب الهدف الذي 

ينطوي عليه املسعى الحكومي.
أما يف س�وريا، من يتجول يف ش�وارع 
التس�وق  س�اعات  خ�الل  دمش�ق 
النهاري�ة، ال يع�رف أن ه�ذه املدينة 
تح�ت وطأة تقييد التجول ملنع تفيش 
ف�ريوس »كورون�ا«، كأن الن�اس يف 
س�باق مع الزم�ن للحص�ول عىل ما 
أمك�ن من حاج�ات العيش. املش�هد 
اليومي يف شوارع العاصمة السورية، 
يخال�ف كل التوصي�ات الت�ي تنقلها 
وس�ائل اإلعالم الحكومي�ة ولوحات 
م�ن  الخ�وف  الطرقي�ة.  اإلعالن�ات 
الوب�اء، مؤج�ل لصالح حم�ى تأمني 
الحاج�ات الرضوري�ة خصوصاً من 
الفقراء الذي ه�م أكثر من ثمانني يف 

املائة من الناس.

االزدحام قاتل عندما تقرتب سيارات 
توزع الخب�ز املدعوم م�ن الحكومة. 
لذل�ك ليس مفاجئ�ا أن ينقل عن أحد 
املواطنني قوله يف قلب الزحمة وسط 
العاصم�ة الس�ورية: »رغي�ف الخبز 
أهم م�ن كورونا«، فيم�ا يقول آخر: 
»تسع سنوات ونحن نلعب مع املوت. 

وهذا الفريوس لن يقتلنا«.
ف�ريوس  انتش�ار  غ�ري  لبن�ان،  ويف 
»كوفيد - 19« وح�ال التعبئة العامة 
التي يعي�ش يف ظلّها املواطن اللبناني 
فق�د  والتموي�ن،  التس�وق  ع�ادات 
أصبحت املقارنة بني األسعار واختيار 
املنتج األرخ�ص واألكث�ر حاجة إليه 
رضورة لدى املواطن كما تقول لبنى، 
وه�ي أم لولدين بات زوجها يتقاىض 

نصف راتبه.
ام�ا يف مرص رغم تطمينات الحكومة 
املرصي�ة ملواطنيه�ا بتوف�ر مخزون 
من الس�لع االس�رتاتيجية وتحذيرها 
من اإلقبال الش�ديد عىل الشاء بفعل 
»أزم�ة كورون�ا«، ف�إن »حكوم�ات 
املن�ازل«، بحس�ب التعب�ري امل�رصي 

ال�ذي يص�ف الزوج�ات، كان له�ن 
تقدير آخر.

وبحسب اإلحصاءات الرسمية، فإن 
ثلث املرصيني تقريب�ًا الذين تعدهم 
الحكوم�ة املرصي�ة فق�راء ربما لم 
يتمكن�وا من ذلك ويعتمدون عىل ما 
توفره “بطاق�ة التموين املدعومة” 

من الزيت والسكر والخبز واألرز.
ويف املغرب استنجدت األرس املغربية 
بالدقيق باعتباره “السالح األقوى” 
يف  محتم�ل  نق�ص  أي  ملواجه�ة 
الطع�ام خالل فرتة الحجر الصحي، 
وبيعت كميات كبرية من هذه املادة 
يف األس�ابيع املاضي�ة وفقا مل�ا أكده 
التج�ار، ما دف�ع الس�لطات للتدخل 
أكثر من م�رة لطمأن�ة املغاربة بأنه 
ل�ن يح�دث أي نق�ص يف ه�ذه املادة 
األساسية بس�ب توفر مخزون كاف 

ألشهر يفوق الطلب.
ويف األردن م�ع  حظ�ر التجول دخلت 
عىل خط طول األزمة معايري صارمة 
»إىل ح�د م�ا« يف التأقلم م�ع الظرف 

الراهن.
ويف وق�ت يتداف�ع يف الن�اس خ�الل 
س�اعات ف�ك الحظر إىل املحال س�رياً 
املح�ال  إغ�الق  ف�إن  األق�دام،  ع�ىل 
الكبرية التي تزيد مساحتها عىل 200 
مرت مرب�ع، أنعش اقتص�اد البقاالت 
الت�ي  الخض�ار،  ومح�ال  الصغ�رية 
حلت مكانها يف أوقات سابقة مراكز 
التس�وق الكبرية وسلس�لة األس�ماء 

التجارية.
ومن خالل س�لوك املواطن�ني أنماطا 
جدي�دة م�ن التس�وق، خصوصا أن 
ثقافة التسوق مشياً عىل األقدام تعود 

من جديد يف ظل الظروف الراهنة.

ويف تون�س كان التس�اؤل األه�م هو 
م�ن س�يطعم الفقراء وكيف س�تتم 
مس�اعدة أكثر م�ن 250 أل�ف عائلة 
معوزة تبحث عن قوت يومها بالكاد، 
عالوة عىل630 ألفاً من العائالت التي 
تعيش تحت خط الفق�ر؟ وكان عدد 
من الفقراء يعيدون التس�اؤل نفسه 
عىل شاشات التلفزيون وعىل موجات 
اإلذاع�ة: م�ن س�يطعمنا إذا بقينا يف 

املنازل والتزمنا بقرارات الحكومة؟
ونتيجة تهاف�ت العائالت عىل تخزين 
املواد الغذائي�ة بكثافة، فقد اضطرت 
ق�وات األم�ن والجي�ش يف تون�س إىل 
مرافقة عدد من الش�احنات املحملة 
باملواد الغذائية األساس�ية املتجهة إىل 
األحي�اء الش�عبية واملناط�ق الريفية 
النائية واإلرشاف عىل توزيعها نتيجة 
التدافع عىل رشائها بأثمان زائدة عىل 

أسعارها السابقة.
الغذائي�ة  امل�واد  معظ�م  وس�جلت 
خاص�ة منه�ا غري املدعم�ة من قبل 
الدولة والتي تخضع لقانون العرض 
والطل�ب، ارتفاع�ا مه�وال، خاص�ة 
الخ�رض والغ�الل وم�واد التنظيف. 
وفتحت الحكومة حسابا بنكيا لتلقي 
املس�اعدات وقد تمكنت من تحصيل 
نحو 30 مليون دين�ار تونيس )نحو 
10ماليني دوالر( وقد استفادت منها 
لتوجي�ه مس�اعدات نح�و العائالت 
الفق�رية، ورفع�ت ش�عار حت�ى ال 
يج�وع أحد بس�بب »كورون�ا«. كما 
نشط عدد من الجمعيات واملنظمات 
ع�ىل  معون�ات  توزي�ع  يف  األهلي�ة 
العائالت املحتاجة وشاركت املنظمة 
الكش�فية يف إيص�ال املس�اعدات إىل 

مستحقيها.

 ووهان/أ ف ب:
 تدف�ق آالف الس�كان م�ن ووه�ان ام�س  
األربع�اء بعدما رفع�ت الس�لطات الصينية 
اإلغ�الق التام ال�ذي فرض منذ ش�هور عىل 
املدين�ة الت�ي ظه�ر فيه�ا ف�ريوس كورونا 
املس�تجد أول مرّة، م�ا يمن�ح العالم بعض 
األمل رغم أعداد الوفيات القياس�ية املسجلة 

يف أوروبا والواليات املتحدة.
وتعرّض�ت الص�ني النتقادات واس�عة جرّاء 
طريقة تعاطيها مع أزمة كورونا املس�تجد 
ال�ذي بدأ تفش�يه م�ن ووهان أواخ�ر العام 
امل�ايض، وه�دد الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترامب الثالثاء بتجميد دفع حصة بالده من 
تموي�ل منظمة الصح�ة العاملية عىل خلفية 

ما اعتربه انحيازها لبكني.
بش�كل  الف�ريوس  انت�ش  ووه�ان،  وم�ن 
متس�ارع فوصل إىل كل بل�د يف العالم تقريبا 
وأودى بحي�اة أكث�ر من 80 ألف ش�خص يف 
حني ش�ّكل رضب�ة لالقتصاد العامل�ي وزّج 
بنح�و نصف البشية يف ش�كل من أش�كال 

العزل.
وأّث�ر ع�ىل املجتمعات ع�ىل كل املس�تويات 
من العمال وصوال إىل ش�خصيات سياس�ية 
وملكي�ة، وبينهم رئيس ال�وزراء الربيطاني 
بوريس جونسون الذي يحارب الفريوس من 
قس�م العناية املشددة يف إحدى مستشفيات 

لندن.
لكن س�عادة أه�ايل ووه�ان بمنحهم حرية 
مغادرة مدينتهم أعطت بعض األمل للعالم، 
إذ ش�كلت دليال عىل أن الفريوس لن يستمر 
إىل م�ا ال نهاي�ة. واصط�ف العدي�د منه�م 

للخروج من املدينة مرتدين بزات واقية.
وقال�ت ه�او م�ي )39 عاما( وهي تس�تعد 
لرؤي�ة أطفاله�ا للم�رة األوىل منذ ش�هرين 
“ال يمكنك�م تصّور حالتي! اس�تيقظت منذ 
الس�اعة الرابع�ة صباحا. يرادوني ش�عور 
جّيد للغاية. وأطفايل متحّمس�ون إذ ستعود 

والدتهم أخريا”.
يف محطة القطارات، رصخ رجل كان ينتظر 

قطارا للع�ودة إىل مقاطعته هونان “مّر 77 
يوما وأنا عالق”.

ويف األثن�اء، م�ّر رج�ل آيل ب�ني الحش�ود يف 
املحط�ة ورّش عىل أق�دام املوجودي�ن مواد 
معقم�ة، مك�ّررا تس�جيال صوتي�ا يذّكرهم 

بوضع األقنعة الواقية.
– “منحازة للصني” –

وبينم�ا احتفل�ت الصني بأول ي�وم لها دون 
وفي�ات بكوفي�د19- الثالثاء، حص�د الوباء 
أرواح�ا بأعداد قياس�ية يف أوروبا والواليات 

املتحدة.
يف الوالي�ات املتح�دة، ت�ويف 1939 ش�خصا 
خ�الل الس�اعات ال��24 املاضية، بحس�ب 
حصيل�ة جامع�ة جون�ز هوبكن�ز، يف وقت 
تقرتب البالد من تس�جيل عدد الوفيات الذي 
س�ّجل يف إيطالي�ا وإس�بانيا، البلدين األكثر 

تأثرا بالفريوس.
وس�ّجلت بريطاني�ا الثالث�اء عددا قياس�يا 

جديدا للوفيات يف 24 ساعة بلغ 786.
وأك�دت لن�دن أن جونس�ون )55 عام�ا( يف 
وض�ع “مس�تقر” و”معنويات�ه عالية”، يف 
وق�ت يت�م تزويده باألوكس�يجني يف قس�م 

العناية املركزة.
إج�راءات  الس�لطات  ش�ددت  فرنس�ا،  يف 
اإلغ�الق، فحظ�رت الرياض�ة الصباحي�ة يف 
اله�واء الطل�ق ملنع الناس م�ن التحايل عىل 
القواع�د التي فرضته�ا، بينما تج�اوز عدد 

الوفيات يف فرنسا العشة آالف.
يف الوالي�ات املتح�دة، أك�د حاك�م نيويورك 
أن�درو كومو أن الوالية تق�رتب عىل ما يبدو 
من بل�وغ ذروة الوباء، لكنه حض الس�كان 

عىل التزام منازلهم.
وندد ترامب بمنظم�ة الصحة العاملية وقال 
إن بالده ستعلّق مساهمتها املالية يف الهيئة 
األممية التي اتهمها بأنه�ا “منحازة للغاية 
لصالح الصني”. غري أّن الرئيس األمريكي ما 
لبث بعد دقائق من ذل�ك أن تراجع قائال إّنه 
ل�م يقّرر تعليق الدفع ب�ل يعتزم فقط درس 

هذه اإلمكانية.

الدول العربية تواجه كورونا بـ”حكومات املنازل”  و”السالح األقوى”

كورونا حييي ملف تبادل األسرى بني محاس وإسرائيل

ألول مرة منذ العزل.. سكان 
“ووهان” يتنفسون احلرية



بغداد/ الزوراء:
يف  دياىل  محور  باسم  الناطق  كشف 
الحسيني،  صادق  الشعبي،  الحشد 
امس االربعاء، عن االطاحة بمهندس 
متصلة،  جهة  من  االرهابي.  داعش 
تمكنت قوات الحشد الشعبي من قتل 
اإلرهابي  “داعش”  بتنظيم  عنرص 
واصابة آخر يف منطقة رشق عكاشات 

غرب االنبار.
ترصيح  يف  الحسيني  صادق  وقال 
من  خاصة  قتالية  قوة  ان”  صحفي 
اىل  التوغل  يف  نجحت  الشعبي  الحشد 
عمق وادي ثالب )90كم شمال رشق 
قادة  ابرز  احد  واعتقال  بعقوبة( 
والذي كان وراء نصب  تنظيم داعش 
وتفخيخ  الناسفة  العبوات  مئات 
والنازحة  املهجرة  االرس  منازل 
احداث  بعد  خاصة  املباني  وتفجري 

حزيران 2014.
املعتقل والذي  ان”  الحسيني  واضاف 
يعرف  فيما  املهمة  القيادات  من  يعد 
بوالية دياىل يف تنظيم داعش االرهابي 
هارب من وجه العدالة منذ 6 سنوات 

بتهمة االرهاب، وكان بمثابة مهندس 
من  الكثري  وراء  ويقف  التنظيم 
التفجريات التي راح ضحيتها العرشات 
اعتقاله  »ان  مؤكدا:  االبرياء«.  من 
تمثل صفعة قوية لداعش بعدما نجح 
الشعبي  للحشد  االستخباري  البعد 
تحديد  اىل  وصوال  خليته  اخرتاق  يف 
موقعه واعتقال بعملية نوعية باسناد 

من قبل الخاليا االستخبارية”.
داعش  تظيم  قادة  من  العديد  وكان 
بعملية  اعتقلوا  او  قتلوا  االرهابي 
االشهر  خالل  الشعبي  للحشد  نوعية 
بمحافظة  قواطع  عدو  يف  املاضية 

دياىل.
قوات  تمكنت  متصلة،  جهة  من 
عنرص  قتل  من  الشعبي  الحشد 
واصابة  اإلرهابي  “داعش”  بتنظيم 
غرب  عكاشات  رشق  منطقة  يف  آخر 

االنبار.
للحشد،  االنبار  عمليات  قائد  وقال 
قاسم مصلح، يف بيان تلقت »الزوراء« 
من  محكم  “بكمني  إنه  منه،  نسخة 
تمكنوا  للقيادة  التابع   17 لواء  قبل 

من  ناسفة  عبوات  زرع  افشال  من 
طريق  عىل  الدواعش  من  عدد  قبل 

عكاشات«.

عنرص  قتل  “تم  أنه  مصلح  واضاف 
ارهابي واصابة اخر اثناء زرع عبوات 
القوات  استهداف  نيتهم  يف  ناسفة 

االمنية يف تلك املنطقة”.
حشد  يف  القيادي  افاد  جهته،  من 
العبيدي،  قطري  االنبار،  محافظة 

االمنية  القوات  ان  االربعاء،  امس 
عبوة   20 من  اكثر  مفعول  ابطلت 
ناسفة بالحملة االمنية التي تشهدها 

مناطق غربي االنبار  .
ان  العبيدي يف ترصيح صحفي  وقال 
ابطال  من  تمكنت  االمنية  القوات   ”
ناسفة  عبوة   20 من  اكثر  مفعول 
وجسم مفخخ من مخلفات عصابات 
عىل  سيطرته  ابان  االجرامية  داعش 
مناطق  باتجاه  الكصرييات  منطقة 
الدين  صالح  محافظتي  جنوب 
القيادات  خطة  ضمن  واملوصل، 
املحررة  املناطق  كافة  تطهري  االمنية 

من خاليا التنظيم االجرامي “.
استندت  االمنية  الحملة  ان”  واضاف 
مكنتها  استخباراتية  معلومات  عىل 
من ضبط العبوات الناسفة واالجسام 
دون  مفعولها  وابطال  املفخخة 
القوات  اي اصابات يف صفوف  وقوع 
مازالت  الحملة  ان”  مبينا  االمنية«. 
الخطة  وفق  عىل  وتسري  مستمرة، 
ارهابي  خاليا  لتعقب  لها  املرسومة 
املناطق الصحراوية وصوال  داعش يف 

وصالح  املوصل  محافظتي  حدود  اىل 
الدين “.

قبل  رشعت  االمنية  القوات  ان  يذكر 
استباقية  امنية  بحملة  ايام  ثالثة 
خطر  من  املناطق  تلك  تطهري  تهدف 
وتعقب  داعش  ارهابي  خاليا  وجود 

اماكن اختباء اسلحتهم.
بينما نفذ اللواء 53 بالحشد الشعبي، 
جبال  يف  مسح  عملية  األربعاء،  امس 
جثة  عىل  عثر  حيث  إبراهيم،  شيخ 

مغدور من أهايل تلعفر.
الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
تلقت »الزوراء« نسخة منه، إنه “بناًء 
تشري  استخباراتية  معلومات  عىل 
من  مواطن  باختطاف  داعش  لقيام 
قضاء  رشق  املحلبية  ناحية  سكان 
تلعفر يف املوصل، نفذت قوة من اللواء 
يف  مسح  عملية  الشعبي  بالحشد   53

جبال شيخ إبراهيم«.
عىل  العثور  “تم  أنه  البيان  وأضاف 
اوكار  أحد  يف  املغدور  املواطن  جثة 
الدواعش، فضال عن العثور عىل مواد 

لوجستية وغذائية يف الوكر نفسه”.

بغداد/ الزوراء:
امس  بالعراق،  األزمة  خلية  أكدت 
أثبت  امليداني  املسح  أن  األربعاء، 
كورونا.  مواجهة  بجهود  فعاليته 
من جانبها، أوضحت وزارة الصحة، 
املناطق  عزل  إجراءات  بشأن  امس، 

بسبب كورونا.
وقال عضو الخلية األزمة الحكومية، 
األزمة  إن«خلية  الفالحي،  جاسم 
مـن  للحد  بإجراءاتها  مستمرة 
تفيش فـيـروس كـورونـا، فـضـال 
لألزمة  اليومي  التقييم  إجراء 
والتقارير  املعطيات  خالل  من 
لخلية  الــواردة  واإلحـصـائـيـات 
املـحـافـظـات  كـل  مـن  األزمـة 
لـخـارطـة االنـتـشـار الـوبـائـي 

لفريوس كورونا الستجد«.
نوعي  تطور  »وجود  الفالحي  وأكد   
يتعلق  الــوزارة  به  قامت  بما 
الفعال،  الوبائي  املسح  بـإجـراءات 
الطبية  الفرق  تحرك  أثمر  والذي 
امليدانية بدال انتظار وصـول الحاالت 
املشتبه بها، وهـو دليل عىل سالمة 
النظام الصحي واإلجـراءات الجدية 
التي تقوم بها مالكات وزارة الصحة 
التي تتعرض لها من أجل  واملخاطر 

تطبيق لوائح منظمة الصحة العاملية 
وتعليمات وقرارات خلية األزمة«.

تلتزم  الصحة  »وزارة  أن  وأضاف 
بأعىل معايري الشفافية، ونحن نطلع 
أبناء شعبنا عىل املوقف الوبائي بأول 
من خالل البيانات التي تصدر بشأن 
التقييم بـشـأن انحسار يـومـيـاً«, 

ألوانه  السابق  »من  أن  الـى  الفـتـاً 
القول االنتهاء من املرض من عدمه 
للتقييم،  املعايري  من  العديد  فهناك 
بعد  املمكن  من  األزمة  انتهاء  وحال 
تقييم  حالة  نعطي  املسح  عملية 

نهائي أن للموقف الوبائي«.
وتابع أن »وزارة الصحة تبذل جهوداً 

تفيش  من  الحد  أجل  من  جداً  كبرية 
من  »العراق  أن  إىل  الفتا  الفريوس«، 
أكثر دول العالم، وأفضل حاال اذا ما 
نجد  الجوار،  بدول  الـعـراق  قـورن 
بحجم  البلد  يقارن  وال  أفضل،  أننا 
املــتــواجــدة  اإلصــابــات 
لـديـهـم، لـذلـك فــإن الـصـحـة 

تسرتخي  لـن  األزمــة  وخـلـيـة 
جائحة  انقضاء  لحني  وتتماهل 

فريوس كرونا«.
من جانبها، أوضحت وزارة الصحة، 
عزل  إجراءات  بشأن  األربعاء،  امس 

املناطق بسبب كورونا.
وأكد الناطــــق باســــم الوزارة، 
»ظهــــور  البدر:  ســــيف 
الحريــــة  مدينة  يف  اصابات 
اضافة  بهــــا،  املحيطة  واملناطق 
الزعفرانية  منطقة  من  اجزاء  اىل 
إن  وقــــال  الصدر«.  ومدينة 
املناطــــق  عزل  »اجــــراءات 
حظر  فرض  عملية  ضمن  تأتي 

التجوال«.
وأضاف أن »واجبنا يف وزارة الصحة 
املناطــــق  جميــــع  شمول 
الوبائــــي،  املســــح  بعملية 
حالياً  ينصب  الرتكيــــز  ان  إال 
فيها  نتوقع  التي  املناطــــق  عىل 

اصابات كثرية غري مكتشفة«.
وأوضح أن »املوقف يقيم بشــــكل 
وزارة  يف  االزمة  خلية  وان  يومي، 
حالة  يف  الخرباء  وفريق  الصحة 
كل  لتقييم  مستمر  اجتماع 

مستجد«.

بغداد / الزوراء:
والدفاع  االمن  لجنة  عضو  حذر 
عليوي،  كريم  النائب،  الربملانية 
امس االربعاء، من استغالل قضية 
اإلرهابيني  الخاص، وإخراج  العفو 
األبرياء  بدم  ايديه  تلطخت  ومن 
انتشار  من  الخشية  عنوان  »تحت 
من  السجون«.  داخل  كورونا  وباء 
كاطع  اللجنة  عضو  قال  جهته، 
إن  صحفي  ترصيح  يف  الركابي 
“سجن الحوت يف النارصية محصن 
جهة  ألية  ويصعب  كامل  بشكل 

اقتحامه”.
وقال كريم عليوي يف حديث صحفي 

انتشار  مخاطر  عن  »الحديث  إن 
هي  السجون،  داخل  كورونا  وباء 
من  ناحية  فمن  حدين  ذو  سالح 
للتنبيه  وسيلة  يكون  ان  املمكن 
وتوزيع  السجون  تعفري  الهمية 
السجناء باماكن مفتوحة واملتابعة 
الصحية الدائمة وتوفري مستلزمات 
والكمامات  والتنظيف  التعقيم 
بشكل اكرب ووضع برامج للمتابعة 
بخطر  السجون  داخل  والتثقيف 
وباء كورونا واليات الحماية منه«.

عن  االفراج  مع  »نحن  وأضاف 
من  اكثر  قضوا  الذين  املتهمني 
الذين  وأيضا  املحكومية  نصف 

يحصلون عىل موافقات او تنازالت 
وغريها  عليه  املجني  أهايل  من 
مبينا  الجنح«،  وغري  الجنح  من 
فهي  االخرى  الناحية  »من  انه 
داعمي  من  البعض  يحاول  وسيلة 
اخراج  بغية  الستغالله  االرهاب 
متناسني  االرهابية  الرؤوس  بعض 
اكرب  املجرمني  هؤالء  خطر  ان 
واعتى  كورونا  من  املواطنني  عىل 

االمراض«.
رساح  »اطالق  ان  عليوي  واكد 
املتاجرة  او  باالرهاب  املشمولني 
دماء  وسفك  البرشية  باالعضاء 
للشعب  اخر  قتل  هو  االبرياء 

العراقي وخيانة لضحايا تلك الزمر 
املجرمة، التي طاملا طالبنا ونطالب 
عنهم،  االفراج  وليس  باعدامهم 
عن  خطورة  اليقل  وباء  النهم 
كورونا«، محذرا رئيس الجمهورية 
والوزراء »من االنجرار خلف طبول 
النهم  االرهاب  داعمي  ومربرات 
بالنهاية سيكونوا اول من يحاسب 
من الشعب العراقي بحال االنصياع 
لتلك الرغبات التي يحاول مستغيل 
رساح  اطالق  خاللها  من  االزمات 

اعوانهم االرهابيني والقتلة«.
من جهته، قال عضو اللجنة كاطع 
إن  صحفي  ترصيح  يف  الركابي 

“سجن الحوت يف النارصية محصن 
جهة  ألية  ويصعب  كامل  بشكل 
“الدولة  أن  إىل  مشريا  اقتحامه”، 
مواقع  عرب  تستفز  ان  لها  اليمكن 

التواصل االجتماعي “.
عن  نائب  وهو  الركابي،  وأضاف 
ذي قار: أن “سجن الحوت محصن 
بالكامل وهناك قوة ضاربة يصعب 

اخرتاقها من أي جهة كانت”.
“جهات  وجود  من  الركابي  وحذر 
تمول  داخلية  وأخرى  خارجية 
أصحاب املواقع التواصل االجتماعي 
لبث هكذا  بأموال  والسوشل ميديا 

أخبار “.

بغداد/ الزوراء:
وزارة  التابعة  الصناعيـة  للتنميـة  العامـة  املديريـة  أعلنت 
الصناعة واملعادن عن تمكن رشكة الهالل لصناعة االسفنج 
الخاص  الصناعي  القطاع  رشكات  إحدى  واملفروشات، 
املديرية، بتصنيع بدلة صحية باملواصفات  واملجازة من قبل 
الطبية املطلوبة وتجهيزها للقطاع الصحي. عىل صعيد اخر، 
الديتول  مادة  من  جديدة  دفعة  إنتاج  الصناعة  وزارة  أعلنت 
االنبار بـ100 قنينة من  بينما جهزت مديرية صحة  املعقم، 

االوكسجني الستخدامها يف عملية االنعاش الرئوي.
التابعة  الصناعيـة  للتنميـة  العامـة  املديريـة  واوضحت 
لصناعة  الهالل  رشكة  تمكن  عن  واملعادن  الصناعة  وزارة 
الصناعي  القطاع  رشكات  إحدى  واملفروشات،  االسفنج 
صحية  بدلة  بتصنيع  املديرية،  قبل  من  واملجازة  الخاص 
الصحي،  للقطاع  وتجهيزها  املطلوبة  الطبية  باملواصفات 
وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارية بإرشاك القطاع الخاص لتعزيز 
الوزارة  يف  والعلمية  املركزية  األزمة  خليتي  وإنجازات  جهود 
القطاع الصحي يف مواجهة فريوس كورونا والحد من  لدعم 

انتشاره.
االربعاء،  أمس  جبـوري،  رائـد  املديرية،  عام  مدير  وأشـار 
الهالل  رشكة  ان  إىل:  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف 
تصنيع  من  أيضاً  تمكنت  واملفروشات  اإلسفنج  لصناعة 

وإنتاج الكمامات لدعم وزارة الصحة يف ظل الظروف الراهنة. 
وإنجازات  عمل  بمتابعة  واستمرارها  املديرية  جهود  مؤكداً 
رشكات القطاع الصناعي الخاص وتوفري التسهيالت الالزمة 
لها لديمومة عملها وإنتاجها ورفد القطاع الصحي بمنتجات 
طبية عراقية إلثبات قدرة هذا القطاع عىل مواجهة األزمات 

التي يمر بها البلد.
عىل صعيد اخر، أعلنت وزارة الصناعة إنتاج دفعة جديدة من 
مادة الديتول املعقم، بينما جهزت مديرية صحة االنبار بـ100 

قنينة من االوكسجني الستخدامها يف عملية االنعاش الرئوي.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه ان “مركز 
ريادية  وجبة  بإنتاج  قام  للهيئة  التابع  البيطار  ابن  بحوث 
لها  الالزمة  الفحوصات  وإجراء  املعقم  الديتول  مادة  من 
املعمول بها وطرحها يف األسواق  املواصفات  ومطابقتها مع 
مادة  من  أخرى  وجبات  إنتاج  “سيتم  انه  مبينة  املحلية”، 

الديتول حال توفر املواد االولية واملستلزمات املطلوبة«.
بحوث  ومركز  البيطار  ابن  بحوث  مركز  اىل”قيام  وأشارت 
ابن سينا، يف وقت سابق، بتحضري وإنتاج وجبات ريادية من 
لإلنتاج  الالزمة  االولية  املواد  تأمني  بعد  واملطهرات  املعقمات 
مختربياً  املنتجة  املواد  وفحص  بها  الخاصة  التعبئة  ومواد 
وبيان مطابقتها للمواصفات املعمول بها للوقاية من فريوس 

كورونا والحد من انتشاره”.

  بغداد/ الزوراء:
وزارة  يف  العامة  الحبوب  مديرية  أعلنت   
أرز  األربعاء، قرب وصول  التجارة، امس 

العنرب إىل مواطني إقليم كردستان.
رياض  املديرية،  يف  التسويق  مدير  وقال 
»هناك  إن  صحفي:  ترصيح  يف  فوزي، 
الحبوب  تخص  مسبقاً  معدة  خطة 
كردستان،  وإقليم  العراق  يف  وتجهيزها 
»هناك  مضيفاً:  كورونا«،  مجيء  قبل 
كردستان،  إقليم  مع  مستمر  تواصل 
بهذا  أزمتهم  خلية  مع  التنسيق  وتم 

الخصوص«.
ودهوك  أربيل  »محافظات  أن  وتابع 
والسليمانية بارشت بإعداد الحصة األوىل 
واستلموا  الطحني،  حبوب  من  والثانية 
الحصة الثالثة املعدة إلقليم كردستان يف 

.»2020
وأشار فوزي إىل أن »هناك خططاً معدة 

لهذا الغراض، وهي ضمن خزين الحبوب 
املوازنة  ألن  الوزارة،  مخازن  يف  املتوفر 
أن  مبيناً  اآلن«،  إىل  تطلق  لم  االتحادية 
التجارة  وزارة  سيارات  من  »أسطوالً 
سيتوجه خالل األيام الثالثة املقبلة لنقل 
إقليم  إىل  املحيل  العنرب  أرز  من  كميات 

كردستان«.
من  كردستان  إقليم  »حصة  أن  وأوضح 
طناً   )61.316( هي  الحنطة  حبوب 
لتصنع وتحول إىل طحني، يف حني يستهلك 
الرز،  مادة  من  طناً   )16.599( اإلقليم 
»لجنة  أن  موضحاً  لهم«.  مؤّمنة  وهي 
تناقش  الرشكة  يف  املركزية  التسويق 
لعام 2020 من ضمنها  التسويق  خطط 

خطة إقليم كردستان«.
وطمأن مدير التسويق يف مديرية الحبوب 
البالد  وعموم  كردستان  »إقليم  العامة 
بوفرة الحبوب بالرغم من أزمة كورونا«.

 بغداد/ الزوراء:
  قررت وزارة النفط، تخصيص 100 مليون دينار لدعم املؤسسات الصحية يف محافظة 

بغداد تعزيزاً لجهودها يف حملة الوقاية من انتشار فايروس كورونا.
»انه  منه  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  جهاد،  عاصم  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ثامر الغضبان، اىل 
الرشكات النفطية بتقديم الدعم  للمحافظات للوقاية من انتشار وباء فايروس كورونا، 
اىل  دينار  مليون   100 مبلغ  بتخصيص  الغاز  وخدمات  لتعبئة  العامة  الرشكة  قامت 

محافظة بغداد لدعم املؤسسات الصحية«.
املتعففة  العوائل  اىل  الدعم  بتقديم  بادرت  الوطنية  والرشكات  »الرشكة  ان  وأضاف 
االف  شملت  الغذائية  بالسالت  لتجهيزهم  تكافلية  حمالت  تنظيم  خالل  من  والفقرية 

العوائل يف محافظة بغداد واملحافظات االخرى«.
توفري  اىل  تهدف  الصحية  وللجهات  للمحافظات  الدعم  »مبالغ  أن  اىل  جهاد  وأشار 
املستلزمات الطبية العاجلة للمستشفيات واملحاجر الصحية، تعزيزاً لجهودها يف حماية 

املواطنني ومعالجة املصابني، وتأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء«.
من  املحافظات  يف  الصحية  للجهات  كبرياً  مالياً  دعماً  قدمت  قد  النفط  وزارة  وكانت 
خالل تشكيل اللجان املشرتكة لدراسة توفرياالبنية و االحتياجات واملستلزمات الصحية 

االساسية العاجلة، ضمن الحملة الوطنية ملواجهة أنتشار وباء فايروس كورونا.

بغداد/ الزوراء:
إلنتاج  معامل  ثالثة  افتتاح  عن  األربعاء،  امس  الجبوري،  نجم  نينوى،  محافظ  أعلن 
الكمامات. هذه  يف  الحاصل  والنقص  االحتياجات  لسد  املوصل  يف  الوقائيَّة  الكمامات 
إعادة  بعد  املعامل  هذه  “افتتاح  إن  »الزوراء«  عليه  اطلعت  بيان  يف  الجبوري  وقال 
إعمارها وترميمها جاء من أجل تصنيع الكمامات الوقائيَّة التي تعاني املحافظة من 
املعامل  إنَّ “العمل بدأ يف هذه  الجبوري  الصيدليات«.واضاف  أعدادها يف معظم  نقص 
بعد تزويدها باملواد األولية لصناعة هذه الكمامات واليد العاملة وبطاقة إنتاجيَّة تصل 
اىل )2000( كمامة يومياً ستوزع بني املذاخر واملحال واملواطنني ايضاً من الذين ليست 
لديهم القدرة عىل رشاء أعداد كبرية من هذه الكمامات يف املوصل وضواحيها«.وأوضح 
نينوى  الدعم ألهايل محافظة  يأتي كخطوة ملساعدة وتقديم  املعامل  “افتتاح هذه  أن 

وللقضاء عىل فريوس كورونا يف عموم املحافظة”.

بغداد/ الزوراء:
عن  االربعاء،  امس  بغداد،  امانة  اعلنت 

استمرار ادامة شارع مطار بغداد الدويل.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  االمانة  وقالت 

بغداد  امانة  »مالكات  ان  منه  نسخة 
تواصل اعمالها يف إدامة املزروعات وصيانة 
والتزيني  اإلنارة  وشبكات  النافورات 

والسقي يف شارع مطار بغداد الدويل«.

احلشد يطيح بـ”مهندس داعش” يف دياىل ويقتل إرهابيا يف األنبار

خلية األزمة: املسح امليداني أثبت فعاليته يف جهود مكافحة »كورونا«

األمن النيابية حتذر من استغالل العفو اخلاص وشائعات كاذبة عن سجن احلوت

الصناعة تعلن تصنيع بدلة باملواصفات الطبية وجتهيزها للقطاع الصحي
جهزت صحة األنبار بـ 100 قنينة أوكسجني

الصحة توضح إجراءات عزل املناطق املصابة التجارة تكشف عن قرب وصول أرز العنرب 
إىل إقليم كردستان

النفط ختصص 100 مليون دينار للمؤسسات 
الصحية يف بغداد

نينوى تفتتح ثالثة معامل إلنتاج 
الكمامات الوقائية

أمانة بغداد تواصل إدامة وتزيني شارع املطار

أبطل مفعول 20 عبوة ناسفة يف عكاشات 
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أكدت عدم القدرة على خفض اإلنتاج حاليًا املركزي يبيع 234 مليون دوالر يف 
مزاد العملة

دعوات نيابية لتأجيل استيفاء 
الديون املرتتبة على العراق 

ذي قار تعلن استعدادها تشغيل حقل 
الغراف النفطي بعد موافقة الوزارة

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1250 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

1250 ديناراللنكي750 دينارالخيار

1000 دينارالتفاح1000 دينارالبطاطا

1250 ديناراملوز1250 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج1500 دينارالفلفل

2500 دينارليمون500 دينارباقالء

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر1000 دينارشجر

2500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

3000 دينارالعنب1250 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
العراقي،  البن�ك املرك�زي  أعل�ن 
ام�س االربع�اء، ع�ن بي�ع 234 
ملي�ون دوالر ع�رب م�زاده الذي 

اجراه اليوم األربعاء.
بلغت مبيعات البنك، امس، 234 
مليون�اً و 710 آالف و676 دوالراً 
غطاها البنك بسعر رصف أساس 

بلغ 1190 ديناراً لكل دوالر.
وكان�ت مبيعات البن�ك جميعها 
لتعزي�ز األرص�دة يف الخارج عىل 
شكل حواالت واعتمادات غطاها 
البن�ك بالكامل بسعر رصف بلغ 
1190 دين�اراً لك�ل دوالر واحد، 
فيما لم يكن هناك أي بيع نقدي 

للمصارف.

بغداد/ الزوراء:
دع�ت النائبة، عالية نصيف، ام�س األربعاء رئيس ال�وزراء ووزيري 
التخطي�ط واملالي�ة إىل تقدي�م طلب�ات إىل البنوك الدولي�ة والرشكات 
بتأجيل استيفاء الديون املرتتبة عىل العراق بسبب وباء كورونا أسوة 

ببقية دول العالم. 
وقال�ت نصيف يف بيان تلقت »ال�زوراء« نسخة منه: ان هناك قرارات 
كثرية صدرت مؤخراً من البن�وك الدولية والرشكات بتأجيل استيفاء 
الدي�ون املرتتبة عىل الدول املترضرة من وب�اء كورونا وهبوط أسعار 
النفط، واألمر سهل، وال يحتاج سوى تقديم طلب من العراق للتأجيل 

بسبب الظرف االقتصادي الصعب الذي نمر به. 
وش�ددت نصيف ع�ىل رضورة اإلرساع بتقديم الطل�ب للحصول عىل 
فرص�ة لتقليل أرضار األزمة عىل الشعب ق�در اإلمكان إىل حني عودة 

األوضاع إىل طبيعتها.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة نفط ذي قار، امس 
االربع�اء، استعداده�ا لتشغي�ل 
حقل نفط الغراف املتوقف حاليا 

يف حال وافقت وزارة النفط.
وقال مدي�ر الرشكة عيل خضري، 
يف ترصي�ح صحف�ي ان “رشكة 
نف�ط ذي ق�ار لديه�ا االستعداد 
لتشغي�ل حقل الغ�راف النفطي 
املتوق�ف يف ح�ال وافق�ت وزارة 

النفط عىل التشغيل«.
وأض�اف أن “حق�ل الغ�راف هو 

عق�د طوي�ل االم�د ب�ني رشكة 
برتون�اس ورشكة نف�ط ذي قار 
وبسبب ال�رضوف الحالية اتخذ 
مشغ�ل الحق�ل اج�راء احرتازيا 

باطفاء الحقل«.

وأشار اىل ان”رشكتنا عىل تواصل 
مع وزارة النف�ط ولديها القدرة 
الفني�ة واالداري�ة إلدارة الحق�ل 
ويبق�ى الق�رار ل�وزارة النف�ط 

حسب آلية التعاقد”.
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بغداد/ الزوراء: 
أكدت وزارة النفط، امس االربعاء، أن 
تراجع أسعار النفط عاملياً لم يؤثر يف 

معدالت اإلنتاج والتصدير. 
وعاود النفط االرتفاع، امس األربعاء 
بعد انخفاض استمر يومني، إذ تلقى 
الدع�م م�ن آم�ال ب�أن اجتماعا بني 
أعض�اء أوبك ومنتج�ني حلفاء اليوم 
سيطلق تخفيض�ات إنتاج تستهدف 
دع�م األسع�ار التي تراجع�ت يف ظل 

جائحة فريوس كورونا.
وقال املتح�دث باسم الوزارة، عاصم 
جه�اد، يف ترصي�ح لوكال�ة األنب�اء 
علي�ه  اطلع�ت  »واع«،  العراقي�ة 
»ال�زوراء«: إن »تراجع أسعار النفط 
لم يؤثر يف معدالت اإلنتاج والتصدير، 
ألن الطاق�ة املتاح�ة لإلنت�اج تق�در 

بنحو 5 ماليني برميل يوميا«.
وب�ني أن »إنت�اج الع�راق وبحس�ب 
االلتزام باتف�اق )أوبك+( بلغ نحو 4 
ماليني و500 ألف برمي�ل يوميا، أما 
الص�ادرات فإنه�ا ترتاوح م�ا بني 3 
ماليني و300 ألف برميل اىل 3 ماليني 

و500 ألف برميل يوميا«.
وأضاف جهاد أن«العراق وافق خالل 
االجتماع السابق عىل تخفيض إنتاج 

أوبك اىل املليون ونصف املليون برشط 
عدم املس�اس بإنتاجه«، مشددا عىل 
أنه »ال يمكن خفض معدالت اإلنتاج 

والظ�رف  الراه�ن  الوض�ع  نتيج�ة 
االستثنائي الذي يمر به العراق«.

واشار اىل أن »العراق أجرى اتصاالت 

ل�دول  النف�ط  وزراء  م�ع  مكثف�ة 
أعض�اء منظم�ة أوب�ك واملتحالفني 
معها م�ن خ�ارج املنظم�ة يف األيام 

املاضية بغي�ة تقريب وجهات النظر 
للتوص�ل اىل اتف�اق يعي�د االستقرار 
للس�وق النفطي�ة العاملية«.ولفت إىل 
أنه »ت�م االتف�اق عىل عق�د اجتماع 
املقب�ل،  الخمي�س  وزاري )أوب�ك+( 
وهي خطوة مهمة للتوصل اىل اتفاق 
ينق�ذ الس�وق النفطية م�ن الرتاجع 

الكبري«.
وشدد جهاد ع�ىل »رضورة أن تبادر 
ال�دول املنتج�ة الرئيسة م�ن خارج 
)اوب�ك +( ومنه�ا الوالي�ات املتحدة 
وكن�دا والنرويج وغريه�ا اىل االلتزام 
م�ن  اإلنت�اج  يف  بتخفي�ض  أيض�اً 
قبلهم، وهذا ب�دوره يعد عامالً مهماً 
للسيط�رة ع�ىل الفائ�ض النفطي يف 
األسواق العاملية، وإع�ادة االستقرار 

والتوازن املطلوب«.
وك�ان وزير النف�ط ثام�ر الغضبان 
قد أك�د، يف وقت ساب�ق، أن عمليات 
تتطل�ُب دراس�ة  اإلنت�اج  تخفي�ض 
معمق�ة لضم�ان استق�رار الس�وق 
والنه�وض باالقتص�اد العاملي.وقال 
الغضبان إن أسباباً فنية وراء تأجيل 
عقد مؤتمر ال�دول املنتجة واملصدرة 
للنفط، لغاي�ة اليوم الخميس بعد أن 

كان مقرراً انعقاده االثنني املايض.

النفط: اخنفاض األسعار مل يؤثر يف معدالت اإلنتاج والتصدير

لندن/ متابعة الزوراء:
تراجعت بورصتا األسهم يف اإلمارات 
عن�د اإلغ�الق، ام�س األربع�اء، بعد 
مكاسب عىل مدى جلستني، إذ عزف 
املستثم�رون ع�ن املخاط�رة بفع�ل 
بينم�ا  مخ�اوف ف�ريوس كورون�ا، 
ارتفع�ت األسه�م السعودي�ة قبي�ل 
اجتم�اع ألوب�ك+ بش�أن تخفيضات 

اإلنتاج.
وتراجع مؤرش بورصة دبي الرئييس 
واح�دا باملئ�ة م�ع انخف�اض سهم 
إعم�ار العقاري�ة 2.6 باملئ�ة وتكبد 
سهم بن�ك دب�ي اإلسالم�ي خسارة 

بنسبة 1.9 باملئة.
ويف أبوظبي، تراجع مؤرش البورصة 
1.6 باملئة. ونزل سه�م بنك أبوظبي 
األول 2.9 باملئة بينما انخفض سهم 

بنك أبوظبي التجاري 1.5 باملئة.
وقال�ت وكال�ة مودي�ز للتصنيف�ات 
االئتمانية، الثالثاء، إن حزمة تحفيز 
دوالر  ملي�ار   70 بقيم�ة  إماراتي�ة 
ستدع�م السيولة يف البنوك وتحد من 

تدهور محتمل لألصول بسبب تفيش 
ف�ريوس كورون�ا لكنه�ا ستزيد من 

احتماالت القروض الرديئة.
أبري�ل/ نيس�ان،  ويف الساب�ع م�ن 
سجلت اإلمارات إجماال 2359 حالة 
الجائحة قطاعات  إصابة. وأج�ربت 
حيوي�ة م�ن اقتصاد اإلم�ارات، مثل 
السياح�ة والنق�ل، ع�ىل توقف شبه 
تام. وأض�اف مؤرش س�وق األسهم 
القطرية 0.6 باملئة بدعم من ارتفاع 
سهم قطر للوقود 0.6 باملئة وصعود 
سهم بنك قط�ر الدويل اإلسالمي 1.2 
باملئ�ة. وباعت قطر سن�دات بقيمة 
ع�رشة ملي�ارات دوالر ع�ىل رشائح 
سن�ة،  و30  وع�رش  خم�س  ألج�ل 
الثالث�اء، وه�ي أول دول�ة خليجي�ة 
تجم�ع سيولة م�ن أس�واق الدين يف 
مواجه�ة انخف�اض ألسع�ار النفط 
ناجم�ة ع�ن  الس�وق  يف  وضبابي�ة 

جائحة فريوس كورونا.
وأغل�ق امل�ؤرش السع�ودي الرئي�يس 
تعام�الت  يف  باملئ�ة   0.2 مرتفع�ا 

متقلب�ة، م�ع تح�رك أسه�م البنوك 
انخفاضا  البرتوكيماويات  ورشكات 

وارتفاعا.
وتقدم سه�م مجموعة سامبا املالية 
البن�ك  سه�م  وأض�اف  باملئ�ة   4.6

السعودي الفرنيس 3.5 باملئة.
بأوب�ك+  مص�ادر  ثالث�ة  وقال�ت 
لروي�رتز، االثن�ني، إن�ه م�ن املرجح 
أن يواف�ق منتجون كب�ار للنفط من 
بينهم السعودية وروسيا عىل خفض 
لإلنت�اج يف اجتماع الي�وم الخميس، 
فقط إذا انضمت الواليات املتحدة إىل 
التحرك. وخارج منطقة الخليج، ربح 
املؤرش املرصي الرئييس اثنني باملئة، 
الثالثة،  ليواص�ل مكاسبه للجلس�ة 
م�ع ارتف�اع سه�م البن�ك التجاري 
الدويل م�رص 5.1 باملئة. وقال رئيس 
الوزراء امل�رصي، مصطفى مدبويل، 
ام�س األربعاء إنه تقرر تمديد العمل 
بحظ�ر التجول اللي�يل 15 يوما حتى 
23 أبري�ل/ نيس�ان ملواجهة انتشار 

فريوس كورونا.

تباين أداء بورصات األسهم اخلليجية قبيل اجتماع أوبك+

بغداد/ الزوراء:
 أكد عضو يف غرفة التج�ارة االيرانية العراقية 
املشرتكة عن إستئناف تصدير شحنات الوقود 
اىل العراق. وأوض�ح حميد حسيني يف ترصيح 
صحفي، امس االربع�اء، أنه »ومع اعادة فتح 
املعاب�ر الحدودي�ة ب�ني البلدين إث�ر التحسن 
النسب�ي يف اج�راءات السيط�رة ع�ىل فريوس 
كورون�ا، فقد تم استئناف تصدير انواع السلع 
للعراق باستثناء املشتق�ات النفطية«. وأشار 
اىل أن »السب�ب يع�ود اىل أن سائق�ي صهاريج 
الوقود من الجنسية االيرانية، ويتوجب عليهم 
الدخول اىل االرايض العراقية اليصال الشحنات 
للجه�ة امل�وردة، ع�ىل عك�س السل�ع االخرى 
الت�ي يتم نقلها يف الح�دود«. وبنينّ حسيني أن 
»الصهاريج الناقلة للوق�ود االيراني لتوريدها 
القليم كردستان الع�راق تعطلت نحو 10 أيام 
بالحدود، غري أن العملية التصديرية إستؤنفت 
مج�ددا قبل يومني بعد متابع�ة من القنصلية 

االيرانية يف االقليم«.

إيران تستأنف تصدير شحنات الوقود إىل العراق

مؤسسة تكشف معدل الناتج احمللي للعراق يف 2019 ومساهمة القطاعات
بغداد/ الزوراء:

املستقب�ل«  ع�راق  »مؤسس�ة  كشف�ت 
االقتصادي�ة، ام�س األربع�اء، ع�ن معدل 
خ�الل  للع�راق  الفص�يل  املح�يل  النات�ج 
الفصول الثالثة م�ن العام املايض، مشريًة 
إىل أن نسبة قطاع النفط من مجمل الناتج 

بلغت 63%.
وقالت املؤسسة يف بيان لها تلقت »الزوراء« 
نسخ�ة من�ه، إن »مع�دل النات�ج املح�يل 
الفص�يل للع�راق خ�الل الفص�ول الثالثة 
األوىل من 2019 باألسعار الثابتة والجارية 
بأس�اس )2007=100(، بلغ 51 تريليون 
دينار، واحتل قطاع النف�ط النسبة األكرب 
من مجمل الناتج بنسبة بلغت %63، يليه 
قطاع النق�ل والخزن واالتص�االت بنسبة 
%9، ث�م قط�اع الحكومة العام�ة بنسبة 
%7، وبع�ده قطاع تج�ارة الجملة واملفرد 

والفنادق بنسبة 6.89%«.
البي�ان، إىل أن »أق�ل القطاع�ات  وأش�ار 
مساهم�ة يف النات�ج املح�يل ك�ان قط�اع 
الكهرب�اء وامل�اء بنسب�ة %1.2، وقط�اع 
التأم�ني والبن�وك فل�م بنسب�ة %1.1، ثم 

قط�اع الصناعة التحويل�ة بنسبة 0.8%، 
وقطاع التعدي�ن بنسبة %0.1«. مبينًة أن 
»مساهم�ات القطاعات توض�ح االعتماد 
الك�يل للناتج املحيل عىل القط�اع النفطي 
والذي يعترب م�ن القطاعات غري املسيطر 
عليها كونها تعتمد عىل عوامل خارجية«.

وأض�اف أنه »من أجل بناء اقتصادي قوي 
غري معتم�د عىل العوام�ل الخارجية فمن 
ال�رضوري رفع الناتج املح�يل للقطاعات 
الزراع�ي  القط�اع  وأهمه�ا  الضعيف�ة، 
والصناع�ي وقطاع الكهرباء واملاء وقطاع 
التأم�ني والبن�وك، والت�ي تك�ون األساس 
لبن�اء اقتص�اد قوي تق�ل تأث�ري العوامل 
الخارجية عليه، كما أن قطاع التعدين من 
القطاعات املهمة الواجب تطويرها لزيادة 

مساهمتها يف الناتج املحيل العراقي«.
ولفت البيان، إىل ان »توزيعاً نسبياً متناسقاً 
ملساهم�ة القطاع�ات يساه�م يف تقلي�ل 
مخاط�ر تأثر االقتص�اد العراقي بمختلف 
العوام�ل س�واء الداخلي�ة أو الخارجي�ة، 
مما يساهم يف استقرار االقتصاد العراقي 

بشكل يضمن استمراريته ونموه«.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
تراجع�ت أسع�ار الذهب، ام�س األربعاء، م�ع تفوق قوة 
ال�دوالر وجني األرباح ع�ىل االتجاه للع�زوف عن املخاطر 
بسبب املخاوف املتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن 

فريوس كورونا املستجد يف شتى أنحاء العالم.
وتراجع الذهب يف املعامالت الفورية 0.1 باملئة إىل 1646.26 
دوالرا لألوقي�ة )األونصة( بحلول الساع�ة 0559 بتوقيت 
جرينت�ش، بعد الصعود إىل أعىل مست�وى منذ العارش من 

مارس/ آذار، الثالثاء، عند 1671.40 دوالرا.
وارتفع�ت العق�ود األمريكية اآلجلة للذه�ب 0.1 باملئة إىل 

1685.70 دوالرا لألوقية.
وصع�د الدوالر 0.1 باملئة أمام عمالت رئيسية، مما تسبب 
يف ارتفاع تكلف�ة الذهب بالنسب�ة للمستثمرين الحائزين 
لعم�الت أخ�رى. وك�ان ال�دوالر قد تكب�د، الثالث�اء، أسوأ 

انخفاض مقابل سلة من العمالت يف نحو أسبوعني.
وم�ن بني املعادن النفيسة األخ�رى، صعد البالديوم واحدا 
باملئة إىل 2197.09 دوالرا لألوقية، بينما جنى البالتني 0.7 

باملئة ليصل إىل 739.02 دوالرا لألوقية.
وارتفع�ت الفض�ة 0.3 باملئ�ة إىل 15.05 دوالرا لألوقي�ة، 
بعدم�ا المس�ت أعىل مستوى يف أكثر م�ن ثالثة أسابيع يف 

الجلسة السابقة.

الذهب يرتاجع بفعل خماوف 
ارتفاع وفيات »كورونا«



بغداد/ حارث النعيمي
عىل  الفتاكة  كورونا  جائحة  تقترص  لم 
بحسب  العاملي  واملجتمع  البرش  محاربة 
مفاصل  جميع  عىل  هيمنتها  فرضت  بل 
الحياة الرئيسية ابرزها كانت )السياسية 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
والرياضية( وهناك تخوف كبري من قبل 
عدد  يعاني  أن  من  النفسيني  األطباء 
النفسية  األمراض  من  الناس  من  كبري 
خالل  واالكتئاب  العصبية  واالنهيارات 
انتشار  بسبب  املنزيل  الحجر  فرتة  وبعد 
الفريوس عىل  اثر  فريوس كورونا، حيث 
نفسية الرياضيني وبدأت عالمات الخطر 
واملعنوية  النفسية  صحتهم  عىل  تؤثر 
واملادية نتيجة انتقالهم من نمط الحياة 

النشطة إىل حياة العزلة وامللل.
صحيفة  ارتأت  وأكثر  هذا  عن  وللحديث 
من  مجموعة  بآراء  األخذ  )الزوراء( 
املختصني للتعقيب عن أزمة هذا الفريوس 
عىل الرياضة العراقية, حيث فرس البعض 
منهم أن هذا النمط جديد ولم يحصل من 
ذي قبل، والبعض فرس العكس عن ذلك, 
املتخصصون  ينصح  عوامل  عدة  هناك 
واملنطق باتباعها خالل هذه الفرتة بعيداً 
كمية  لتقليل  األريكة  عىل  الجلوس  عن 
الضغط الذي يعاني منه أغلب الرياضيني 
بسبب  مؤصدة  أبواب  خلف  العالقني 

حظر التجوال.
منتخب  مدرب  كانت,  األوىل  وقفتنا   
الذي  محمد  عماد  القدم  بكرة  الناشئني 
سلبي  تأثري  له  كورونا  فريوس  أن  أكد: 
عام  بشكل  العاملية  الرياضة  عىل  واضح 
خاص,  بشكل  العراقية  الرياضة  وعىل 
عىل  وملموس  واضح  بشكل  أثر  كذلك 
قبل  من  املحيل  الدوري  مشاهدة  متعة 
نحمد  بالتايل  لكن  العراقية,   الجماهري 
الوباء  هذا  أن  كون  حال  أية  عىل  الله 
الفتاك تفىش يف سائر أنحاء العالم وليس 
من  وبالرغم  فقط,  العراق  مستوى  عىل 
أن بلدنا العزيز وعىل مر العصور واجهته 
الصعبة  والظروف  التحديات  من  الكثري 
من حروب ومعوقات, لكن ليس مثل هذا 
الوضع الذي نمر به حالياً توقف إجباري 
كافة,  الرياضية  النشاطات  مزاولة  عن 
منها الدوري املحيل لكرة القدم والدوريات 
األخرى بالنسبة لبقية األلعاب الرياضية, 

وتوقف الالعبني حتى عىل التدريبات مع 
أنديتهم, منوهاً بأنه سيكون هناك فارق 
الالعبني  مستوى  هبوط  يف  واضح  فني 
فنياً وبدنياً كونهم سيواجهون الكثري من 
للتدريبات  املعوقات حال عودتهم مجدداً 
بالتأكيد  الذي  املنزيل  الحجر  نتيجة 
وفقدان  طاقاتهم  استهالك  يف  سيسبب 
لياقتهم البدنية وزيادة بأوزانهم, خاصة 
فرتة  طوال  يتمرنوا  لن  الذين  لالعبني 
نصح  وبدوره  املنزل,  داخل  قضائهم 
الالعبني بأن يكونوا متواجدين يف املالعب 
داخل  او  مساكنهم  محل  عن  القريبة 
املنزل عن طريق األجهزة الرياضية وعدم 

الجلوس بشكل مستمر.
فريق  مدرب  مع  كانت  الثانية  وقفتنا 
تأثري  عن  فأكد  احمد  حسن  النجف 
كبري  الوباء  تأثري  اكيد  كورونا:  فريوس 
النشاطات  جميع  واوقف  الرياضة  عىل 

يف جميع العالم وخصوصاً تأثريه بشكل 
خاص عىل األلعاب الجماعية لكونه يجرب 
شخص  عن  شخص  واالبتعاد  الحجر 
الجماعية  التدريبات  بأداء  يسمح  وال 
وبألخص  كافة  الدوريات  توقف  نتيجة 
كان  القدم  بكرة  املحيل  الدوري  تقوف 
بجميع  حدث  ما  وهذا  والزامي  طبيعي 
الدوري  الغاء  تم  حال  ويف  العالم,  دول 
لفرتة طويلة هنا ستربز عدة  تأجيله  او 
مشاكل بسبب من ضمنها عقود الالعبني 
والتوافق  التفاهم  األندية  وعىل  واملدربني 
املنزيل  العزل  أكيد  األطراف,  جميع  بني 
كبرية  نسبة  الالعبني  فقدان  اىل  سيؤدي 
من  كبرية  ونسبة  البدنية  اللياقة  من 
لكن  واملهارية  الفنية  األخرى  الجوانب 
مستوى  عىل  الالعبني  يكون  بأن  انصح 
فممكن  واالحرتافية  الثقافة  من  كبري 
كبري  مستوى  الالعبني  فقدان  من  بدل 

بعض  تأدية  من  قادر  فهو  لياقته  من 
وتقترص  منزله  يف  الفردية  التمارين 
وتمارين  والحديد  الفريك  تمارين  عىل 
املهارية  التمارين  وبعض  الجسم  وزن 
للحفاض عىل نسبة متوسطة من لياقته 
تحسباً النطالق الدوري مجدداً بع انتهاء 
األزمة  استمرار  حال  يف  او  األزمة,  هذه 
اليشء  الالعبني  يستنزف  ال  طويلة  ملدة 
الكثري من مستواهم ويكون الحجر املنزيل 
القادم,  املوسم  عىل  حتى  مؤثرا  مصدر 
هذه  يف  العبيهم  متابعة  املدربني  فعىل 
الفرتة ولو يف وسائل التواصل االجتماعي 
تدريبية  مناهج  لهم  ارسال  وممكن 
الجميع,  بها  يلتزم  يومية  او  اسبوعية 
هي  الريايض  للجمهور  كلمتي  واوجه 
هذه  من  دروس  ونأخذ  نتعلم  ان  يجب 

االزمة ونكون متكاتفني للمستقبل.
الناشئني  اكد مدرب منتخب  ومن جانبه 

جائحة  إن  حاتم  بالل  السلة  بكرة 
أرواح  حياة  عىل  كبري  تأثري  لها  كورونا 
البرش وأثرت عىل الرياضة العراقية ككل 
أن  موضحاً  التام,  بالشلل  واصابتها 
إيقاف الدوري السلوي أو بقية الدوريات 
املحلية أمر رضوري للحفاظ عىل سالمة 
بهذا  اإلصابة  من  والجماهري  الالعبني 
لألندية  بالنسبة  اما  الخطري,  الفريوس 
رواتب  ترصف  ان  اتمنى  الرياضية 
الفرتة  هذه  خالل  الالعبني  ومستحقات 
التي  املعوقات  وعن  ملساعدتهم,  بالذات 
الناحية  األندية فهي كثرية من  ستواجه 
الرياضية  األنشطة  ممارسة  او  املادية 
نظراً  منه  البد  أمراً  هذا  أن  أرى  املتوقفة 
الحجر  ملسألة  وبالنسبة  الحايل,  للوضع 
مفروض  اليشء  فهذا  لالعبني  املنزيل 
لياقتهم  عىل  سيأثر  وبالتأكيد  عليهم 
عىل  الواجب  نظري  وجهة  ومن  البدنية, 

بالتمارين  جدول  تخصيص  املدربني 
املنزلية لالعبني لغرض الحفاظ عىل جزء 

من لياقتهم البدنية.
بكرة  دياىل  نادي  مدرب  قال  جهته  ومن 
اليد خالد عدنان أن حالنا حال بقيه الدول 
املشكلة  لكن  الوباء  لهذا  تعرضت  التي 
املرض  ان  هي  نواجهها  التي  األساس 
والوباء جاء باَخر لحظات انتهاء املوسم 
لكل األلعاب مما يشكل مشكلة كبرية اذا 
ما رفع الحظر, موكداً أن ايقاف الدوري 
الشباب  وزارة  وقرار  جداً  مهم  كان 
حتى  الوزارات  كل  سبقت  والرياضة 
كون  املشكلة,  األزمة  خلية  قرار  سبق 
املالعب تغص بالجماهري, وأعتقد أن اكرب 
مشكلة تعاني منها انديتنا الرياضية هي 
املؤسسات  اندية  وحتى  املالية  الضائقة 
الالعبني  حقوق  ترصف  لن  االَن  وإىل 
مشكلة  وهذه  األندية  ألغلب  واملدربني 

عىل   واملفرتض  وحلها  تداركها  يجب 
وزارة الشباب والرياضة التدخل الفوري 
املوضوع  لهذا  مناسبة  صيغة  إيجاد  يف 
املادي  بوضعهم  الرياضيني  بإسعاف 
تضمن  كي  البلد  أوضاع  تدهور  نتيجة 
الحجر  يخص  وفيما  الجميع,  حقوق 
الالعبني  جميع  عىل  املفروض  املنزيل 
ألن  البدنية  لياقتهم  جزء  عىل  املحافظة 
من املستحيل ان يخرج الالعب بعد انتهاء 
فرتة  الحرض جاهزاً ١٠٠%  فعليه أن يتبع 
نظام الرشاقة والقوة, هذا ما يمكن فعله 
نظام  يتبع  وبعدها  املنزل  داخل  فقط 
الوزن,  عىل  للمحافظة  صحي  غدائي 
بلغت  ولقد  كبري  التمارين خطأً  ترك  ألن 
هذه النقاط لالعبني وهي املحافظة عىل 
كمية النظام الغذائي وممارسة التمارين 
املكتسبة  القوه  نظام  اتباع  اي  البدنية 

والحركة يف املنزل.

نادي  يسعى  الزوراء:  متابعة  بغداد/ 

نجم  مع  للتعاقد  املرصي،  االهيل 

منتخبنا الوطني ونادي الرشطة.

نقالً  الرياضية  الكاس  قناة  وذكرت 

املرصي  األهيل  »نادي  إن  مصدر،  عن 

يرغب بالتعاقد مع الدويل العراقي عالء 

مهاوي«.

وبدأ عالء عيل مهاوي مسريته الرياضية 

ومثل  الكهرباء  نادي  مع   2٠١3 عام 

أوملبياد  يف  العراقي  األوملبي  املنتخب 

ريو. 2٠١6 وقد اشتهر بمباراة العراق 

مهاوي  عالء  قام  حيث  الربازيل  ضد 

نيمار  والنجم  الربازيل  العب  بإيقاف 

الربازيلية  الصحف  إعجاب  عىل  وحاز 

بدون  متعادال  العراق  خرج  ووقتها 

أهداف

ملوسم  عالء  وقع   2٠١7 يوليو   ١7 يف 

و  السعودي  الباطن  نادي  مع  واحد 

لكنه فسخ عقده مع الباطن بالرتايض 

سبتمرب   29 تاريخ  يف  الطرفني  بني 

.2٠١7

بغداد/ متابعة الزوراء
اليوم  إيطالية  صحفية  تقارير  كشفت 

األربعاء عن تطورات جيدة بشأن الحالة 
الصحية ألسطورة ميالن، املدير التقني 

للنادي، باولو مالديني.
أصيبا  قد  دانيال  ونجله  مالديني  وكان 
بفريوس كورونا يف 2١ آذار املايض، قبل 

أن يتعاىف األخري األسبوع املايض.
ديللو  »الجازيتا  صحيفة  وذكرت 
سبورت«، أن دانيال أكد األسبوع املايض 
أنه لم يعد يظهر عليه أي أعراض، ليعلن 

تعافيه من الفريوس املستجد.
تعاىف  قد  أيًضا  مالديني  أن  وأضافت 
بشكل كامل وعاد الستئناف مهامه مع 

الروسونريي بشكل طبيعي.
هو  مالديني  كون  رغم  أنه  إىل  ولفتت 
مستقبله  أن  إال  مليالن،  التقني  املدير 
سان  عن  بعيًدا  يكون  أن  املتوقع  من 
عن  الرحيل  من  اقرتابه  ظل  يف  سريو، 

الروسونريي.

بغداد/ متابعة الزوراء

السلبية،  بظاللها  كورونا  فريوس  أزمة  ألقت 

عىل أصحاب الدخل املحدود بالعراق.

ويف هذه املحنة، ظهر عدد من نجوم كرة القدم، 

الذين ساهموا بشكل كبري يف تقديم املساعدات 

اإلنسانية للعوائل الفقرية.

العراقية  الكرة  نجم  هؤالء،  رأس  عىل  ويأتي 

الحايل،  الناشئني  منتخب  مدرب  محمد،  عماد 

خلية  ترصف  تحت  يملكه  فندقا  وضع  الذي 

للحجر  ليكون جاهزا  األزمة، يف مدينة كربالء، 

الصحي.

فلجأ  القدر،  بهذا  محمد  عماد  يكتف  ولم 

بصناعة  تكفل  للخياطة  معمل  تشغيل  إىل 

املحتاجني  عىل  وتوزيعها  الكمامات، 

سالت  تقديم  إىل  باإلضافة  واملستشفيات، 

غذائية للفقراء.

املؤلف  الوسط،  لنفط  الفني  للجهاز  كان  كما 

من رايض شنيشل وجبار هاشم وصالح حميد، 

وقفات إنسانية غري معلنة.

منزل  من  تخرج  الغذائية،  السالت  أن  حيث 

شنيشل وتذهب للمناطق الفقرية.

بالجهاز  املساعد  املدرب  شكل  جانبه،  ومن 

إنسانية  خلية  مجيد،  فريد  للطلبة،  الفني 

محمد  لفريقه  فانضم  املحتاجني،  ملساعدة 

والكرة  الوطني  املنتخب  نجم  شكرون،  نارص 

البرصية، وحيدر جبار العب الزوراء، وعدد آخر 

من النجوم السابقني.

ولم يكتف هؤالء بالتربع باملواد الغذائية، بل أنهم 

ذهبوا بأنفسهم لتوزيعها يف املناطق النائية.

وتربع املدرب النجفي املعروف، هاتف شمران، 

بفندقه الخاص يف مدينة النجف، حيث وضعه 

تحت إرشاف خلية األزمة.

وهناك عدد كبري آخر من النجوم، الذين عملوا 

يف الظل، ومنهم نجم املنتخب الوطني عالء عبد 

ومدرب  عبيد،  عباس  السابق  والالعب  الزهرة، 

الصناعات الكهربائية عادل نعمة.

خلف،  أحمد  الطلبة  ملدرب  باإلضافة  وهذا 

ومساعد مدرب القوة الجوية لؤي صالح، واملدير 

اإلداري للمنتخب الوطني، النجم السابق مهدي 

كريم، واملدرب السابق ثائر أحمد، وغريهم.

بغداد/ متابعة الزوراء
فريقه  مريام،  جستن  القدم  بكرة  الوطني  املنتخب  العب  اختار 
الفرق  من  الزوراء  نادي  »يحب  انه  مريام  العراق.واكد  يف  املفضل 
املحلية املتنافسة يف الدوري املحيل«.ولم يسبق ملريام، ان مثل احدى 

الفرق العراقية حيث بقيت مسريته مرتبطة بالدوري االمريكي.

بغداد/ متابعة الزوراء
اإلدارات  مختلف  تواصل 
اتحاد  يف  واللجان  واألقسام 
اتباع  القدم،  لكرة  اإلمارات 
اإلجراءات الوقائية؛ للحد من 
انتشار فريوس كورونا، وذلك 
االجتماعات  عقد  خالل  من 
االتصال  بنظام  والورش 
العرض  وأجهزة  املرئي 
الحديثة.وأجرت إدارة الحكام 
تدريبات لياقة بدنية عن بعد 
بمشاركة 5٠ حكًما للساحة، 
حكام  من  مساعًدا  وحكًما 
الفريق األول، يف إطار حرصها 
الجاهزية  املحافظة عىل  عىل 
للحكام يف ظل توقف  البدنية 

النشاط الريايض.
عىل  التدريبات  وأُجريت 
الحصة  وضمت  حصتني، 

للساحة،  حكًما   2٠ األوىل 
الثانية  الحصة  ضمت  فيما 
حكًما   3٠ التدريبات  من 
دقيقة   4٠ بواقع  مساًعدا، 

لكل حصة تدريبية.
التدريبات  برنامج  وتضمن 
اللياقة  مدربا  نفذه  الذي 
عبد  حسن  للحكام  البدنية 
مجموعة  هالل،  وأحمد  الله 
وتدريبات  إحماء  تدريبات 
عضالت  وتقوية  ملرونة 

الجسم.
وتابع تدريبات اللياقة البدنية 
عن بعد كل من عيل الطريفي، 
وخالد  الحكام،  إدارة  مدير 
الدوخي، املدير الفني للحكام، 
وتحت إرشاف مبارش من عيل 
لجنة  رئيس  البدواوي،  حمد 

الحكام وأعضاء اللجنة.

مدربون يطالبون بإطالق رواتب الالعبني ومواصلة التدريبات يف املنزل 
احلياة متوقفة بسبب جائحة كورونا

االهلي املصري يسعى للتعاقد مع عالء مهاوي

جتليات يف زمن كورونا.. مدربون والعبون يقدمون مساعدات انسانية

جسنت مريام خيتار فريقه 
املفضل يف العراق

جنم الكرة االيطالية مالديين يتعافى من كورونا

تدريبات بدنية حلكام الدوري 
اإلماراتي عرب االتصال املرئي

Thu       9      Apr    2020الخميس       9     نيسان    2020 

بغداد/ متابعة الزوراء
أقر الربتغايل جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبري، بأن ما قام به مؤخرا لم يكن 
لجوزيه مورينيو يف حصة  الربيطانية.والتقطت صور  الحكومة  تعليمات  مع  يتناسب 
تدريبية بحديقة هاديل كومون مع العب الوسط تانجي ندومبييل رغم إرشادات الحكومة 
أفعايل  أن  أتقبل  املنازل بسبب جائحة فريوس كورونا.وقال مورينيو  بالبقاء يف  للناس 
لم تم تكن عىل نفس الخط مع بروتوكول الحكومة، وأنه يجب علينا التواصل فقط مع 
أن يلعب كل منا دوره وأن نتبع  املنزل«.وأضاف: »من الرضوري  من نتواجد معهم يف 

تعليمات الحكومة، من أجل دعم أبطالنا يف الهيئات الصحية ومن أجل إنقاذ حياتنا«.

مورينيو يعرتف مبخالفة تعليمات 
احلكومة



أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني تمديد التعاقد مع مهاجمه توماس 
مولر حتى عام 2023.

جاء مولر من بافاريا العليا إىل بطل الدوري األملاني من ناديه األصيل 
تي أس يف باهل يف س�ن العارشة. ش�ق طريقه بعدها يف كافة الفرق 
العمري�ة لباي�رن وكان عن�راً دائم�اً يف الفريق املح�رف منذ عام 
2009”.وتوج مولر خالل هذه املس�رة الطويلة مع النادي البافاري 
بلق�ب الدوري املحيل ثماني مرات، بينها املواس�م الس�بعة األخرة، 
كما نال لقب الكأس املحلية خمس مرات، إضافة إىل تتويجه بدوري 

أبطال أوروبا وكأس العالم لألندية عام 2013.
وق�ال مولر بعد تجدي�د العقد: “وق�ع الجانبان بش�عور جيد حقاً، 
أن�ا متأكد من أنه بمجرد أن نلعب مرة أخرى، سنس�تمر يف النجاح، 
وهذا ما يحفزني. بالنسبة يل، كانت األولوية رقم واحد هي التمديد، 
وش�عر النادي بنفس الش�عور. نحن نقاتل من أجل بعضنا البعض، 
هذا النادي ليس مجرد صاحب عمل قديم بالنس�بة يل، إنه ش�غفي، 
أنا سعيد ألنني س�أبقى هنا ملدة عامني إضافيني، وسأقدم كل يشء 
داخل امللعب وخارجه”.وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي للنادي 

الباف�اري كارل هاين�ز رومينيغ�ه يف تري�ح نقله موقع 
النادي اإللكروني: “يرسني أن توماس مولر قد مدد عقده 

ملدة عامني آخرين حتى 30 يونيو 2023. 
أود أن أش�كر توم�اس ومستش�اره لودفي�غ كوغ�ل عىل 
املناقش�ات الواثق�ة والعادل�ة. ق�ام أوليفر كان وحس�ن 

صالحميدزيتش بعمل عظيم”.
أم�ا املدي�ر الري�ايض حس�ن صالحميدزيتش فقد ق�ال: “أنا 
سعيد ألننا تمكنا من االتفاق مع توماس، بالنسبة لنا، يعترب 

توماس العباً مميزاً وإحدى الش�خصيات التي تكون هوية 
الن�ادي، وه�و قائد يف امليدان وق�د حقق الكثر 

م�ع بايرن، نح�ن نعرف م�ا لدينا فيه، 
وهو أيضاً يع�رف ما لديه يف بايرن. 

لم يك�ن علين�ا إج�راء محادثات 
طويلة وكلنا س�عداء بأن األمور 
ستس�تمر عىل هذا النحو حتى 

عام 2023”.

توّصل مسؤولو والعبو دوري الدرجتني األوىل والثانية 
الفرنس�ية إىل اتف�اق بخفض “مؤق�ت” للرواتب من 
أجل الحفاظ ع�ىل ميزانية األندي�ة يف مواجهة األزمة 

الصحية بحسب ما علم لدى نقابة الالعبني.
وأكد رئي�س النقابة فيلي�ب بيات يف تري�ح لوكالة 
فران�س برس: “صادقنا ع�ىل التوصية هذا الصباح”، 
مضيف�اً: “الفك�رة ه�ي أن يق�وم الالعب�ون بتأجيل 
اس�تالم جزء من رواتبهم يف نيس�ان/أبريل للس�ماح 

لألندية للخروج من األزمة”.
ودع�ا إىل “جهد مؤق�ت” يف مواجهة “الوضع الصحي 

املأساوي” بسبب جائحة فروس كورونا املستجد.
وأوض�ح بيات أن�ه بعد اجتم�اع م�ع وزارة االقتصاد 

لتس�وية التفاصي�ل النهائي�ة، توصل ممثل�و األندية 
والالعبني إىل “توصية” مش�ركة يقبل فيها الالعبون 
بتخفيض مؤقت للرواتب، التي سيس�تلمونها لحظة 
دفع حقوق النقل التلفزيون�ي، املجمدة حالياً، مؤكداً 
املعلوم�ات التي أش�ارت إليها الصحيفت�ني اليوميتني 

“لوموند” و”ليكيب”.
وتاب�ع أن ه�ذا التخفي�ض املؤق�ت ال�ذي يض�اف إىل 
املدخ�رات الت�ي ت�م الحص�ول عليها بالفع�ل بفضل 
نظام النش�اط الجزئي الذي أنشأته الحكومة وقامت 
بتفعيله العديد من األندية، س�يتم حسابه عىل أساس 
جدول تدريجي، وبالتقس�يط حس�ب مستوى الراتب 

املستلم”.

ول�ن يكون الالعبون الذي�ن يحصلون عىل أقل من 10 
آالف يورو يف إطار النش�اط الجزئي، أي 70 باملئة من 
إجمايل راتبهم الش�هري، معنيني بهذا النظام. وسيتم 
خفض عىل األقل ٪20 يف نيس�ان/أبريل لالعبني الذين 
يتقاضون ما ب�ني 10 آالف و20 ألف يورو، و٪30 ملن 
ت�راوح رواتبهم ب�ني 20 و50 ألف ي�ورو، و٪40 ملن 
ت�راوح أجورهم ب�ني 50 و100 ألف ي�ورو، وأقل من 

٪50 ملن يحصلون عىل أكثر من 100 ألف شهرياً.
وأوضح بي�ات أن األم�ر يتعلق بمج�رد توصية طبقاً 
لقان�ون العمل، وق�ال: “ال يمكننا إجبار أي ش�خص 
ع�ىل تطبيقها”، مش�راً إىل أن “الغالبي�ة العظمى لن 

تعارض” هذا االتفاق.

أعلن الق�ايض املكلف بقضية نجم كرة القدم الربازيلية 
رونالدينيو املوقوف منذ أكثر من ش�هر يف أحد السجون 
يف باراغ�واي بس�بب اس�تخدامه ج�واز س�فر م�زور، 
وضع�ه قيد اإلقامة الجربية يف أحد الفنادق يف العاصمة 
أسونس�يون.وقال الق�ايض غوس�تافو أماري�ا خ�الل 
مؤتمر صح�ايف “إنه إجراء بديل لرونالدينيو وش�قيقه 
واس�تمرار إيقافهما يف فندق”.وأض�اف القايض: “لدي 
تأكي�دات م�ن إدارة الفن�دق بأنهم�ا س�يكونان تحت 
اإلقامة الجربية هناك ع�ىل نفقتهما”.وأوضح القايض 
أن محاميي رونالدينيو عرضوا كفالة بقيمة 1.6 مليون 
دوالر إلط�الق رساح الش�قيقني، والتي قبله�ا القضاء 
الباراغوياني.وبس�بب وباء كورونا املس�تجد، تم إبالغ 

القرار رقميا للمتهمني بحضور ممثل االدعاء والدفاع.
وأوق�ف رونالديني�و )39 عام�ا( وش�قيقه روبرتو دي 
اس�يس موريرا يف الس�ادس م�ن آذار/م�ارس املايض 
البارغ�واي  بدخ�ول  اتهامهم�ا  بع�د  أسونس�يون،  يف 
بجوازي س�فر مزورين.ووص�ل رونالدينيو وش�قيقه 

قادم�ني  بيوم�ني  قبله�ا  اسونس�يون  إىل 
م�ن الربازي�ل وأحرضا جوازي س�فرهما 
لرشطة الهجرة التي لم تالحظ عىل الفور 
س�اعات،  الوثائق.بع�د  يف  مش�كلة  أي 
عندما تم التنبه ملوضوع التزوير داهمت 
الرشطة الفندق ال�ذي يقيم فيه الالعب 
حيث ي�رّوج لكتاب وحض�ور مؤتمرات 
ترعاه�ا جمعيات خرية تهتم باألطفال 
املحرومني، وعثرت عىل جوازي الس�فر 
املزورين.وقال رونالدينيو يف التحقيقات 
إنه أخ�ذ جوازي الس�فر من أش�خاص 
دعوه لحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات 
خرية تعمل مع األطفال املحرومني.وتم 
القبض عىل رجل اعمال برازييل متورط 
يف القضي�ة، بينما وضع�ت امرأتان من 
الباراغ�واي قي�د اإلقام�ة الجربية، كما 

أدى املوض�وع إىل اس�تقالة مدي�ر إدارة 
الهج�رة يف البالد.ويحتج�ز رونالديني�و يف 

زنزانات خاص�ة بالرشطة إىل جانب 25 من 
الضب�اط املتهم�ني بارتكاب جرائ�م مختلفة 

وأربع�ة سياس�يني، بمن فيهم الرئيس الس�ابق 
التح�اد الباراغواي لك�رة القدم والرئيس الس�ابق 

ملجل�س النواب.وكانت محكم�ة برازيلية قد حرمت 
رونالديني�و من جواز س�فره يف نهاي�ة عام 2018، 
لعدم دفعه غرامة مالي�ة قدرها 2.5 مليون دوالر 
أمرك�ي عىل خلفي�ة بناء رصي�ف دون إذن عىل 
حافة بحرة يف منطقة محمية يف بورتو أليغري 

)جنوب( وفقا لوسائل اإلعالم املحلية.

AFC / متابعة الزوراء
بعد ما يقارب 50 عاماً من االنتظار، وتحديداً منذ النس�خة 
األوىل الت�ي أقيم�ت يف املنام�ة ع�ام 1970، حق�ق املنتخب 
البحرين�ي لقبه األول والتاريخ�ي املتمثل بلقب بطولة كأس 
الخليج التي أقيمت يف الدوحة ش�هر كانون األول/ ديس�مرب 
م�ن الع�ام امل�ايض لتعم األف�راح أرج�اء البالد احتف�االً بذلك 

اإلنجاز الرائع.
ولم يكن اإلنج�از الخليجي محض صدفة للبحرين، فاألحمر كان قد 
ظفر أيضاً بلقب بطولة غرب آس�يا التي أقميت يف العراق ش�هر آب/
أغس�طس من العام ذاته، مما عكس انطباع�اً عىل العمل الكبر 
الذي قام ب�ه املدير الفني للمنتخب، الربتغايل هيليو س�وزا 

ونجوم املنتخب.
وسلط موقع )AFC( الضوء عىل املدرب الربتغايل 
هيليو دي س�وزا عراب اإلنجازات البحرينية 
ليطلعنا خالل هذه املقابلة املوس�عة عىل 
تجربته مع األحمر التي تعترب األوىل له 

يف قارة آسيا.
� كي�ف تقي�م التجرب�ة التدريبية 
األوىل لك يف قارة آس�يا بشكل عام 

؟ 
إنه�ا بالطبع تجربة غنية جداً، 
والت�ي  الخلي�ج  يف منطق�ة 
الق�ارة  غ�رب  يف  تعت�رب 
تنافس  اآلس�يوية هناك 
املنتخب�ات  ب�ني  كب�ر 
كم�ا أن هن�اك تن�وع 
كبر يف املستويات ال 
س�يما بطوالت كرة 
الت�ي منها  الق�دم 
بأنها  يصن�ف  م�ا 
قوية ومنها ما هو 

متوسط.
من اختالف الثقافات وعىل الرغم 

لك�ن هناك  العبني عىل مستوى عايل الكروي�ة، 
من الج�ودة واإلمكان�ات، كم�ا أن الجماهر تمتلك 
الكثر من الشغف نحو كرة القدم، وعليك أن تكون 
ق�ادراً عىل التكي�ف مع هذا التن�وع التنافيس ألن 

ذلك أبرز املقومات التي تقودك لتحقيق النجاح.
تجربتي حتى اآلن تبعث عىل االرتياح، نعمل مع 
االتح�اد البحريني لكرة الق�دم وفق خطة عمل 
ولدين�ا الدعم الالزم من قبل املس�ؤولني وهناك 
الت�زام كبر من الالعبني وهو ما س�اعدنا عىل 
تحقيق النتائج االيجابية، وقد بدأ بإعداد الفريق 
كمنظوم�ة  وتمكن�ا  البط�والت  يف  للمنافس�ة 
متكاملة من إسعاد الشعب البحريني من خالل 

لقبي كأس غرب آسيا وكأس الخليج.
- مل�اذا اخرت آس�يا لتكون محطت�ك التدريبية 

الجديدة ؟ 

عملت مع منتخبات الفئات السنية عىل اختالفها يف الربتغال لفرة طويلة 
امت�دت قرابة عرشة أعوام وحققت خالله�ا العديد من اإلنجازات أبرزها 
الفوز بلقب بطولتي أوروبا تحت 17 و19 عاما وهي الدولة الوحيدة التي 
حققت ذلك بجيل واحد من الالعبني )1999( باإلضافة للتواجد يف املراحل 

النهائية لكأس العالم تحت 20 عاماً.
وبع�د تلك الف�رة الطويلة يف الربتغال وبعد تلك اإلنج�ازات املتعددة أيضاً 
ش�عرت أن لحظ�ة البحث عن تح�د جديد قد ح�ان، كان خي�ار الذهاب 
للتدريب يف آسيا وتحديداً مع املنتخب البحريني هو الخيار املناسب نظراً 
ألن الك�رة البحرينية لم تحص�ل عىل األلقاب فكان ذل�ك بمثابة التحدي 

األمثل.
- كيف وجدت التنافس بني منتخبات القارة ال سميا يف التصفيات اآلن؟ 
بعد أن تم س�حب القرعة اعتربنا أننا وقعنا ضمن املجموعة األقوى وذلك 
بس�بب التصنيف الخاص باملنتخبات، فمثالً إيران تحتل املرتبة 33 عاملياً 
والثانية عىل قارة آسيا بعد أن كانت األوىل وقت سحب القرعة وإنجازات 
الفريق وإمكاناته تتحدث عن نفسها، كذلك املنتخب العراقي الذي يمتلك 

مجموعة رائعة من الالعبني الشباب الذين لديهم املهارات املميزة.
وم�ن الناحية النظرية فيمك�ن القول بأننا يف املرتبة الثالثة يف املس�توى 
قب�ل منتخبي هونغ كونغ وكمبودي�ا، وعىل الرغم من أن حظوظنا كانت 
صعبة يف حس�م البطاقة األوىل أو املنافس�ة كأحد أفض�ل املنتخبات التي 
تحت�ل املرك�ز الثاني، إال أنن�ا فرضنا واقع�اً مغايراً واس�تطعنا التنافس 
الق�وي مع املنتخب�ات املرش�حة للتأهل وهو م�ا يؤكد الراع الش�ديد 

واملستويات املتقاربة بينها.
- ُنهنئ�ك عىل الف�وز بلقبي بطولة غرب آس�يا وكأس الخلي�ج .. ما هي 

مشاعرك بهذه اإلنجازات ؟ 
هي مشاعر ال ُتصدق بالفعل، وما تحقق لم يأت من فراغ بل من مجهود 
جماع�ي متكامل ال س�يما من الالعبني الذين اس�تطاعوا التغلب عىل كل 
اللحظات الصعبة التي واجهوها، لقد أبدى الالعبون التزاماً مذهالً للغاية 
عىل الرغم من أنهم غر محرفني – بمعنى غر متفرغني – لكرة القدم.

ش�عور رائ�ع عندما تس�اهم يف أن تصب�ح األحالم حقيقة وأنه�ا لم تعد 
مؤجلة، لقد عملنا منذ اللحظة األوىل عىل خلق عقلية االنتصار واملحافظة 
ع�ىل تحقيق االنتصارات يف نف�وس الالعب�ني وكل أركان املنتخب، نؤمن 
كث�راً به�ذا الفكر ال�ذي يمنحنا االمكان�ات الالزمة للف�وز يف كل مباراة 
بغ�ض النظر عن هوية املنتخب الذي س�نواجهه وهو ما أصبح ش�عوراً 
س�ائداً يف الفريق وعند الجماهر وحتى املنافسني الذي أصبحوا ينظرون 

لنا بكل احرام.

فرانس برس / متابعة الزوراء
تطم�ح الدوريات األوروبي�ة الكربى يف كرة 
الق�دم إىل معاودة نش�اطها يف أقرب فرصة 
ممكنة لتفادي كارثة مالية بسبب فروس 
كورونا املستجد، لكن مدربني ومتخصصني 
بدني�ني يح�ذرون م�ن أن الت�رسع يف ذل�ك 
س�يضع الالعب�ني تح�ت خط�ر اإلصابات، 

واألندية يف موقع غر متكافئ.
وف�رض تف�ي “كوفيد19-” ش�لال ش�به 
ت�ام يف مختلف النش�اطات الرياضية حول 
العال�م. وأدى الوباء الذي تس�بب حتى أول 
أمس الثالثاء بأكثر من 75 ألف وفاة معلنة 
حول العالم، بتعليق منافسات كرة القدم يف 

معظم الدول.
ومع اس�تمرار هذا التوق�ف من دون موعد 
مح�دد لوضع حد ل�ه، بدأت بع�ض األندية 
بمع�اودة التماري�ن الجماعي�ة الس�يما يف 
أملانيا التي تعد أقل تأثرا من غرها بالوباء. 
وأعل�ن بايرن ميونيخ بطل البوندس�ليغا يف 
املواسم الس�بعة األخرة، استئناف تمارينه 
اإلثن�ني امل�ايض لكن م�ع اعتم�اد إجراءآت 

صحية صارمة.
أما غالبية األندية، فال تزال تعتمد حتى اآلن 
عىل التماري�ن املنزلية الفردية أو الجماعية 
عرب تقنية الفيديو، يف ظل القيود الواس�عة 
املفروض�ة ع�ىل حرك�ة التنق�ل والتجم�ع 
يف مختل�ف ال�دول س�عيا للحد م�ن تفي 

“كوفيد19-”.
ويبق�ى الس�ؤال األك�رب املط�روح حالي�ا، 
هو عن الوق�ت الذي يحتاج إلي�ه الالعبون 
الستعادة لياقتهم البدنية الطبيعية والقدرة 
عىل خوض مباريات تنافس�ية، السيما بعد 
ف�رة توقف ب�دأت تقرب من إتمام ش�هر 

كامل.
ويقول االسباني خوانخو دي أوخو، مدرب 
اللياق�ة البدنية يف ن�ادي موناكو الفرنيس، 
لوكالة فرانس برس: “يعتمد ذلك عىل الفرة 

التي بقوا فيها يف الحجر الصحي. إذا امتدت 
خمس�ة أو س�تة أس�ابيع، س�نحتاج أقله 
لثالثة أس�ابيع قب�ل تأكيد إمكاني�ة العودة 

للمنافسة والتقليل من خطر اإلصابة”.
يف املقاب�ل، يعترب الفرن�يس كزافييه فريزا، 
وه�و مدرب لياق�ة بدنية ي�رشف عىل عدد 
م�ن املحرفني الفرنس�يني، ان “الالعبني لم 
يخت�ربوا أمرا مماثال يف حياتهم. يأخذ العب 
مح�رف فرصة ت�راوح بني ثالث�ة وأربعة 
أس�ابيع فق�ط يف الصيف، وم�ع ذلك يقوم 
العدي�د منه�م بتماري�ن خفيف�ة” يف هذه 

الفرة.
وتابع: “ان فرة )التوقف( شهرين ستكون 

غريبة جدا بالنسبة إليهم”.
ويش�دد أوخو ع�ىل الحاجة اىل ع�دد معني 

من أي�ام التدريب الجماعي قبل اس�تئناف 
املنافسات، ذاكرا ان “بعض الدراسات أظهر 
وج�ود عالقة بني عدد الحص�ص التدريبية 
الكاملة قبل اس�تئناف املنافسات والتقليل 

من خطر اإلصابات”.
وس�يكون االنضباط الذات�ي لالعبني خالل 
فرة الحج�ر املنزيل عامال مهم�ا مع عودة 
التمارين. فأولئك الذي�ن نجحوا يف الحفاظ 
عىل لياقتهم البدنية وتفادوا اكتس�اب وزن 
إض�ايف، س�يكونون بحال أفضل م�ن الذين 

فشلوا يف ذلك.
وس�تزداد املخاطر املرتبة م�ع تمديد فرة 
الحجر، اذ س�يضطر الالعبون للتعامل مع 
ضغط مكثف للمباريات يف حال اس�تكمال 
املنافس�ات، وخوض عدد أك�رب منها محليا 

وقاريا يف وقت أقر من املعتاد.
ويثر ه�ذا الواقع التس�اؤالت ح�ول ما إذا 
س�تتمتع األندي�ة الق�ادرة ع�ىل اس�تئناف 
التماري�ن قبل غرها، بمي�زة تفاضلية عىل 
حس�اب األندية التي اضطر العبوها للبقاء 

يف الحجر لفرة أطول. 
ويق�ول فري�زا: “أس�بوع واح�د، عندما ال 
تحظ�ى بثالث�ة أس�ابيع م�ن التحضرات، 
يش�كل فارقا كب�را من الناحيت�ني البدنية 

والفنية”.
وس�بق لإليطايل كارل�و أنش�يلوتي، مدرب 
ن�ادي إيفرت�ون االنكلي�زي، أن أث�ار ه�ذه 
املس�ألة يف مقابل�ة مع صحيف�ة “ليكيب” 

الفرنسية األسبوع املايض.
وق�ال أنش�يلوتي )60 عاما( املت�وج بلقب 

ال�دوري يف كل من فرنس�ا وإيطاليا وأملانيا 
وإنكل�را، إضافة اىل ثالثة ألق�اب يف دوري 
أبط�ال أوروبا: إن “أحد أه�م االمور هو أن 
تع�اود األندية التدريب�ات يف الوقت ذاته من 
دون أي تميي�ز، لئ�ال يحص�ل أي منها عىل 

أفضلية عىل حساب األخرى”.
الح�ايل  الزم�ن  يف  “الالعب�ون  وتاب�ع: 
يس�تطيعون أن يكون�وا يف جاهزي�ة بدنية 

خالل أسبوعني”.
وتط�رح األندي�ة األملاني�ة الس�ؤال بعدم�ا 
أوصت رابطة الدوري بتعليق التمارين حتى 
الخامس م�ن نيس�ان/أبريل، بغض النظر 
ع�ن إجراءآت االقفال التام التي تختلف بني 

املقاطعات يف أنحاء البالد.
ورأى توم�اس روتجرم�ان، املدير الريايض 
“ق�رار  ان  دوس�لدورف:  فورتون�ا  لن�ادي 
الس�ماح بالتماري�ن الجماعية م�ن عدمه 
يجب أن يكون عىل مستوى وطني، لضمان 

تكافؤ الفرص عند استئناف املنافسات”.
ففي مقاطعة ساكس�ونيا الواقعة يف رشق 
البالد والت�ي ال تفرض فيها إجراءآت إقفال 
ت�ام، واص�ل ن�ادي اليبزيغ صاح�ب املركز 
الثالث يف الرتيب، تدريباته عىل أرض امللعب 

ولكن من دون احتكاك جسدي.
“ل�م  ناغلس�مان:  يولي�ان  امل�درب  وق�ال 
يخرس العب�ّي الكثر من لياقته�م البدنية، 
سيس�تعيدون كام�ل لياقتهم بعد أس�بوع 

ونصف أو أسبوعني”.
وحذر القائد الس�ابق لبوروس�يا دورتموند 
سيباس�تيان كيه�ل م�ن تس�جيل بع�ض 
النتائ�ج “الجنوني�ة” يف البوندس�ليغا عند 

استئناف املنافسات.
وأوضح يف تريحات ملجلة “كيكر” األملانية 
ن�رشت: “تقديري ان النتائج س�تكون غر 
قابل�ة للتوق�ع بش�كل أكرب، س�يكون ثمة 
تح�ركات يف ج�دول الرتي�ب مع تس�جيل 

مفاجأة أو اثنتني”.
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توتنهام حيّذر مدربه والعديد من 
العبيه من خرق العزل التام

كالرك حيذر من انهيار األندية

اعالم الكرتوني

التسّرع يف العودة إىل مالعب كرة القدم خطر على الالعبني واألندية

أندية والعبو الدوري الفرنسي يوافقون على ختفيض الرواتب

ح�ّذر نادي توتنه�ام اإلنكلي�زي لكرة الق�دم مدرب�ه الربتغايل 
جوزي�ه موريني�و والعديد م�ن العبيه من خ�رق قوانني العزل 
التام يف اململكة املتحدة بس�بب تفي فروس كورونا املستجد، 
وذلك بعد نرش صور لهم عىل شبكات التواصل االجتماعي وهم 

يتدربون يف إحدى املساحات الخرضاء بالعاصمة لندن.
والتقطت ص�ور ملورينيو مع الصفقة القياس�ية للنادي اللندني، 
الفرن�يس تانغ�وي ندومبييل يف حصة تدريبي�ة يف حديقة عامة يف 
الضواح�ي الش�مالية للعاصمة حيث ش�وهد العب�ان آخران من 
توتنهام هما الكولومبي دافينس�ون سانشيز وريان سيسينيون 
يركض�ان جنًب�ا إىل جنب.وقال ممثل لنادي توتنه�ام: “لقد ذّكرنا 
جميع الالعب�ني باحرام مبدأ التباعد االجتماعي خالل ممارس�ة 
الرياض�ة يف اله�واء الطل�ق”، مضيف�ا: “س�نواصل تعزي�ز هذه 
الرس�الة”.كما ن�رش مداف�ع توتنه�ام ال�دويل اإليفواري س�رج 
أورييه رشيط فيديو له عىل حس�ابه يف إنستغرام وهو يركض مع 
شخص آخر، يف وقت تفرض فيه الحكومة الربيطانية سلسلة من 
اإلج�راءآت الصارمة التي تس�مح بالتجول أو ممارس�ة الرياضة 
مرة واحدة يف اليوم وتفرض التباعد بني شخصني بمسافة مرين 
عىل األقل ما لم يكونا عضوين يف نفس األرسة.وتم تعليق الدوري 
اإلنكليزي املمتاز منذ منتصف آذار/مارس املايض بس�بب انتشار 
وباء كوفيد19- يف بريطانيا حيث أودى بحياة 6159 شخصا وفقا 
لألرقام الرسمية الصادرة أول أمس الثالثاء. وتم تسجيل أكثر من 

786 حالة وفاة خالل 24 ساعة، وهو رقم قيايس جديد للبالد.

ح�ذر غري�غ كالرك رئي�س االتح�اد االنكليزي لك�رة القدم من 
انهي�ار أندي�ة داخل البالد بس�بب األزم�ة املالي�ة الناجمة عن 

جائحة فروس كورونا.
ولم تتوصل األندي�ة ورابطة الالعبني املحرفني التفاق من أجل 

خفض الرواتب ملساعدة األندية خالل فرة التوقف.
وق�ال كالرك يف خطاب ملجلس االتح�اد االنكليزي: “تواجه كرة 
القدم تحدي�ات اقتصادية تفوق الخيال وس�يتبع الوباء نتائج 

اقتصادية وستعاني كل قطاعات األعمال”.

سوزا: البحرين تريد أن تصبح األفضل يف قارة آسيا مولر ميدد تعاقده مع بايرن ميونيخ 

رونالدينيو خيرج من السجن
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الصحافة الورقية في األردن تطلب دعما حكوميا بعد توقفها

بغداد/ متابعة الزوراء:
مع تراجع عدد وس�ائل اإلعالم املس�تقلة 
يف جمي�ع أنحاء العال�م، ب�اَت يتعينّ عىل 
الصحفي�ي العمل مًع�ا ملكافحة التضليل 
والقيود الحكومية واملش�اكل اإلقتصادينّة 

املتفاقمة بسبب جائحة “كوفيد 19”.
وقد جمع منتدى األزمات الصحية العاملية 
الذي أطلقه املركز الدويل للصحفيي ثالثة 
صحفيي للحديث عن هذه املواضيع وهم: 
ماريا ريس�ا، مؤسس�ة موق�ع “رابلر” يف 
 the الفيليبي، املحرر املش�ارك يف تأسيس
Daily Maverick برانك�و بركيك من كيب 
 The ت�اون يف جن�وب أفريقيا ومؤسس�ة

Quint ريتو كابور من نيودلهي، الهند.
وأوضحت ريس�ا أننّ مؤسس�تها اإلعالمية 
بوض�ع مايل آمن نس�بًيا، لك�ننّ الكثري من 
املؤسسات اإلخبارية حول العالم معرضة 
لخطر االنهيار، وهناك خشية من أال تبقى 
مواقع إعالمينّة مس�تقلنّة يمكنها مواصلة 
تقدي�م معلوم�ات واقعي�ة م�ن ضغ�وط 
سياس�ية أو س�يطرة حكومية عليها بعد 

انتهاء “كورونا”.
وفيما ي�ي أبرز ما قال�ه املتحدثون خالل 

املنتدى:
مكافحة التضليل:

ق�ال برانكو بركي�ك إننّ املعلوم�ات املضللة 
واألخب�ار الكاذب�ة كان�ت متفش�ية قب�ل 
“كوفي�د 19”، ولك�ننّ اآلن أصب�ح رضورًيا 
مكافحته�ا والح�دنّ من انتش�ارها أكثر من 
أي وق�ٍت مىض، واعترب كلنّ من ينرش أخباًرا 
مضلنّلة يف وقت يتفىش في�ه “كورونا”، أننّه 

يقوم بعمل ال أخالقي.
 من جهته�ا، أوضحت ريت�و كابور أننّ ما 
يحص�ل يف الهند هو نرش األخب�ار املزينّفة 
التي تؤثر عىل املجتمعات، وقالت: “جهزنا 
فريًقا للرتكيز عىل األسئلة الشائعة ووضع 
اإلجابات ك�ي ال يصدنّق الن�اس كلنّ يشء، 
ز فريق آخر عىل صحافة الحلول،  فيما ركنّ
وعززنا أيًضا العمل عىل تقصنّ الحقائق”.
ا ريسا فأشارت إىل مسؤولية املجتمعات  أمنّ

يف مواجهة األخبار املزينّفة التي تنترش.
حرية التعبري:  

أشارت ريتو كابور إىل أننّ الحكومة الهندينّة 
أصدرت قانوًنا يجرنّم املؤسسات اإلعالمية 

الت�ي ال تن�رش األخب�ار الرس�مينّة فق�ط 
ح�ول “كورون�ا” والتي تك�ون قد وافقت 
عليها الحكومة. فعىل س�بيل املثال يعرف 
�ون الفريوس عىل  الصحفيون الذين يغطنّ
األرض وبي الناس أننّ أرقام اإلصابات أعىل 
من التي تعلنها الحكومة، ولكننّهم يبقون 
حذري�ن عند نق�ل أي بيان�ات جديدة، ألننّ 
تلك التي  تتعارض مع البيانات الحكومية 

سُتعترب أخباًرا مضللة.
الضغط اإلقتصادي:  

vthe Daily Ma  قال برانك�و بركي�ك إننّ
erick واجه صعوب�ات إقتصادينّة من قبل 
تفيش “كورون�ا” الذي فاقم الوضع، الفًتا 
إىل أننّ الفريق عم�ل من املنزل ملدة عامي، 
ن املؤسس�ة م�ن تكبنّد  بس�بب ع�دم تمكنّ
تكالي�ف اس�تئجار املكات�ب وغريه�ا من 

املصاريف.
�ا كاب�ور فقال�ت إننّ وس�ائل اإلع�الم   أمنّ
املستقلة أو الناقدة يف الهند مهدنّدة بالفعل، 
امليزاني�ة باس�تمرار  تت�م دراس�ة  لذل�ك 
والتفكري بالتكاليف التي يمكن االستغناء 
عنه�ا. كذل�ك ف�إننّ الحكوم�ة الهندية لن 
تدع�م املؤسس�ات اإلعالمي�ة مالًي�ا ع�ن 
طريق رشاء اإلعالنات كما تفعل الحكومة 

الكندية.
توازًيا، قالت ريسا إننّ التحدي الذي تواجهه 
وسائل اإلعالم املس�تقلنّة اليوم هو تخفيف 
النفقات يف الوقت الذي تزيد فيه اإلصابات، 
وم�ن غ�ري املتوق�ع أن تجن�ي املؤسس�ات 

اإلعالمية األموال خالل فرتة اإلغالق.
جودة الصحافة:

املؤسس�ات  بع�ض  أننّ  بركي�ك  أوض�ح 
اإلعالمية ممنوعة من إرسال الصحفيي إىل 
املي�دان لتفادي إصابته�م بالفريوس، ومع 
ذلك تجه�د هذه املؤسس�ات لنرش محتوى 
ع�ايل الج�ودة، بعضه يتم إنش�اؤه من قبل 

املستخدمي.
   يق�دنّم املرك�ز الدويل للصحفيي وش�بكة 
الصحفيي الدوليي يقدنّمان منتدى تغطية 
األزم�ات الصحي�ة العاملي�ة لتغطي�ة آخ�ر 
مستجدات “كورونا” عرب استضافة خرباء 
وأطب�اء وتقديم م�وارد للصحفيي. ملعرفة 
املزي�د ع�ن املنت�دى إضغ�ط هن�ا ويمكنك 

اإلنضمام إىل املنتدى من خالل فايسبوك.

انقرة/ميدل ايست اونالين:
تستمر الس�لطات الرتكية يف تتبع 
اإلعالميي الذين ينتقدون سياسة 
حكومة حزب العدال�ة والتنمية يف 
ادارة ومواجهة ازمة تفيش كورونا 
ع�وض العم�ل ع�ىل س�د الثغرات 
التي ادت اىل وفاة العرشات بس�بب 

الوباء.
القم�ع  سياس�ة  ع�ىل  مث�ال  ويف 
والتنكي�ل الت�ي تتبعه�ا تركي�ا يف 
املنتق�دة  االص�وات  كل  مواجه�ة 
قدم الرئيس رج�ب طيب أردوغان 
ش�كوى جنائية إىل االدع�اء العام 
يف إس�طنبول ضد مذيع تلفزيوني 
تركي شهري انتقد طريقة مواجهة 

الفريوس.
ف�ان  االناض�ول  وحس�ب وكال�ة 
الرئي�س الرتك�ي دع�ا ب�ان تنظر 
محكمة الدعوى املقدمة ضد فاتح 
“ترصيحات�ه  بس�بب  بورت�اكال، 
الكاذب�ة كليا واملتالع�ب بها” عىل 

وسائل التواصل االجتماعي.
القض�اء  ي�د  اردوغ�ان  واس�تغل 
التهام فات�ح بورتاكال وهو مذيع 
ش�هري عىل قن�اة “ فوكس تي يف” 
باهان�ة الرئي�س ما يجعل�ه امام 
عقوبة بالسجن تصل اىل 5 سنوات 
فيم�ا تقدم�ت الهيئ�ة املس�ؤولة 
ع�ن تنظيم عم�ل البن�وك يف تركيا 
بدورها بش�كوى ض�د بورتاكال، 
بعد ان اتهمته “باإلرضار بسمعة” 

البنوك.
وكان بورت�اكال قد وجه انتقادات 
عري تغريدة يف تويرت مس�اء االثني 
الت�ي اطلقه�ا  لحمل�ة التربع�ات 
اردوغان ملواجهة كورونا مش�بها 

الق�رار بأوامر الرضائ�ب الوطنية 
خ�الل حرب اس�تقالل تركيا أوائل 
عرشين�ات الق�رن امل�ايض حي�ث 
تم حينه�ا مصادرة بعض الس�لع 

واملمتلكات العامة.
وقال بورتاكال “ أتس�اءل عما إذا 
كانوا س�يطلبون أيض�ا أمواال من 
املدخ�رات..  أو  الودائ�ع  أصح�اب 
لس�وء الحظ، ال يمكن أن أقول إن 

هذا لن يحدث”.
وليس فات�ح بورت�اكال فقط من 
يتعرض للهرسلة بس�بب انتقاداه 
لسياس�ات اردوغان حيث اعتقلت 
الرتكية االسبوع املايض  السلطات 
الصحفي املخرضم هاكان ايجون 
الذي قلل من فاعلية حملة التربعات 

التي اعلن عنها اردوغان.
انتق�دت  ق�د  املعارض�ة  وكان�ت 

بدورها االسبوع املايض االستغالل 
الس�يايس من قبل اردوغان ملسالة 
التربع�ات حيث تس�ائلت رئيس�ة 
ف�رع ح�زب الش�عب الجمه�وري 
جن�ان  بإس�طنبول  املع�ارض 
كفتانجي موجهة كالمه الردوغان 
وفق ما نرشت�ه احوال تركية “عن 
أي دول�ة اجتماعي�ة تتح�دث ي�ا 
عزيزي، أين أموال صندوق البطالة 
التي تجمع منذ سنوات، ورضائب 
األم�وال  ع�ن  فض�ال  املواطن�ي، 
الت�ي منح�ت لصنادي�ق التضامن 
االجتماع�ي، أه�ذه دول�ة تطل�ب 
األم�وال من املواطني ب�دال من أن 

تعطيهم؟”.
وتحدث�ت املعارض�ة ع�ن رضورة 
مس�ؤوليتها  الدول�ة  تتحم�ل  ان 
االزم�ة  مواجه�ة  يف  االجتماعي�ة 

عوض البح�ث عن اموال املواطني 
عرب التربعات.

وطالبت س�يلي سايك بوك، عضو 
يف  الجمه�وري  الش�عب  ح�زب 
الربملان عن إزمري الحكومة بالقيام 
بواجبها ومواجهة الفريوس وذلك 
من خالل اب�راز دورها االجتماعي 

واالنفاق لحماية الصحة العامة.
ويش�ري حزب الش�عب الجمهوري 
ح�زب  حكوم�ة  ان  اىل  املع�ارض 
دائم�ا  تبح�ث  والتنمي�ة  العدال�ة 
عن جي�وب دافع�ي الرضائب وان 
الحكوم�ة تمارس السياس�ة عرب 
التربعات ومن خالل فصل الحمالت 
التي أنشأتها البلديات التي ترتاسها 
املعارضة بعد فوزها يف االنتخابات 
املاضية.وع�ربت  الس�نة  املحلي�ة 
املعارضة عن استغرابها من دعوة 

الحكومة للتربع يف مواجهة الوباء 
يف وقت تستغل فيه سياسيا ارسال 
الطائرات املحملة باملواد الطبية اىل 
دول تعان�ي م�ن كورونا عىل غرار 

ايطاليا واسبانيا.
وأعلنت وزارة الصحة الرتكية،اول 
ام�س الثالث�اء، تس�جيل 76 وفاة 
جدي�دة بفريوس كورون�ا، لرتتفع 

الحصيلة اإلجمالية إىل 725.
جاء ذل�ك يف مؤتمر صحفي لوزير 
الصحة فخ�ر الدين قوجة، أوضح 
فيه�ا أن ع�دد االختب�ارات الطبية 
الخاص�ة بكورون�ا بل�غ حتى اآلن 
أن  إىل  و868.وأش�ار  ألف�ا   228
عدد املصابي خالل ال�24 س�اعة 
وأن  آالف و892،   3 بل�غ  األخ�رية 
الع�دد ال�كي ارتف�ع إىل 34 ألف�ا 
و109.ولف�ت الوزي�ر إىل أن ع�دد 
املتعافي م�ن اإلصابة بلغ 1582.

ورغ�م االج�راءات الت�ي اتخذته�ا 
الرتكية خالل االسبوع  الس�لطات 
امل�ايض م�ن اغ�الق ح�دود امل�دن 
والدعوة اىل فرض ارتداء الكمامات 
وايقاف كل الرحالت الدولية وفرض 
قيود عىل الس�فر الداخ�ي واغالق 
املدارس والحان�ات واملقاهي لكن 
ذل�ك لم ي�ؤدي اىل تطوي�ق الوباء.
ووتتهم حكوم�ة العدالة والتنمية 
الف�ريوس  انتش�ار  يف  بالتس�بب 
نظرا لعدم اتخ�اذ اجراءات مبكرة 
لتطوي�ق الوب�اء يف وق�ت تتجاهل 
فيه الحكوم�ة التحذيرات املتكررة 
الح�زاب معارض�ة إلع�ادة حوايل 
15 ال�ف خب�ري يف قط�اع الصح�ة 
اىل وظائفه�م بع�د فصله�م بقرار 

شخص من اردوغان.

عمان/ متابعة الزوراء:
 يخ�ىش الصحفي�ون يف األردن أن التوق�ف 
ل رضبة  املؤقت للصحافة املطبوعة سيشكنّ
قاصم�ة لها، بس�بب تفاقم األزم�ة املالية 
وتأث�ر قطاع اإلع�الن بأزمة كورون�ا، لذلك 
يبق�ى الدع�م الحكومي هو املنق�ذ الوحيد 

للصحف.
وأك�د مجل�س نقابة الصحافي�ي يف األردن 
ع�ىل رضورة اإلرساع يف مس�اعدة الصحف 
الورقي�ة؛ لتج�اوز أزمته�ا الراهن�ة وعدم 
قدرته�ا عىل دف�ع روات�ب العامل�ي لديها 
بس�بب ق�رار الحكوم�ة بوق�ف طباعتها، 
يف س�ياق اإلج�راءات االحرتازي�ة للحد من 

انتشار وباء فايروس كورونا املستجد.
وأوضح املجلس ، رضورة مراعاة الظروف 
الصعبة للصح�ف الورقية واملعاناة املالية 
للمئات من األرس التي ال مداخيل لها حاليا، 
ول�م يس�تلم العاملون فيه�ا رواتبهم عن 
شهر مارس املايض حتى اآلن، ألن “املوارد 
املالية للصح�ف توقفت نهائياً منذ إيقاف 
صدوره�ا بق�رار حكوم�ي”. واألردن هو 
أول بل�د عربي اتخذ قرار بإيقاف الصحف 
املطبوع�ة ضمن سلس�لة م�ن اإلجراءات 
الحكومية للحد من انتش�ار وباء كورونا، 
تلته عدة دول عربية أخ�رى، لكنها بقيت 

مستمرة يف إصدار النسخ اإللكرتونية.
وقال مجلس نقابة الصحافيي، إنه يتوجب 
ش�مول الصح�ف الورقي�ة بربام�ج الدعم 
والتس�هيالت املالية التي أقرنّته�ا الحكومة 
للقط�اع الخ�اص لتمكين�ه م�ن مواجه�ة 
تداعيات األزمة، ُمعربا عن “تعجبه من عدم 
إدراج قطاع اإلعالم ضم�ن القطاعات التي 
يحق لها االس�تفادة م�ن برنامج القروض 
امليرسة، وبحجم 500 مليون دينار من قبل 

البنك املركزي”.
 وشدد املجلس عىل رضورة السماح للصحف 
بالص�دور يف الح�د األدن�ى م�ن العامل�ي، 

ونس�خ الطباع�ة تفادي�ا لتبع�ات س�لبية 
كب�رية ترتتب عىل توقفها ع�ن الصدور مع 
اس�تعداد الصحف التخاذ إجراءات السالمة 
الالزمة. ب�دوره، قال وزير الدولة لش�ؤون 
اإلعالم أمجد العضايلة إن “موضوع البحث 
ع�ن آلية لعودة العمل للصحف الورقية قيد 

الدراسة واالهتمام”.
وأف�اد يف ترصيح�ات صحافي�ة “ن�درك أن 
الصحاف�ة الورقي�ة تعاني م�ن أزمة مالية 
حتى ما قب�ل أزمة فاي�روس كورونا، لكن 
قط�اع الصحف الورقي�ة مرتبط بقطاعات 

أخرى”. وأوضح ”الصح�ف الورقية تعتمد 
والحكومي�ة،  القضائي�ة  اإلعالن�ات  ع�ىل 
واليوم هذان األمران لألسف متوقفان نظرا 
إىل تداعي�ات أزم�ة كورون�ا”. وتابع “حتى 
لو س�محنا بإع�ادة طباع�ة الصحف، هل 
س�تبقى يف املطابع؟ بالطبع ألن الهدف هو 
توزيعها وهو األمر ال�ذي من الصعب البت 

فيه حاليا”.
وأك�د أن قضي�ة ع�ودة العم�ل للصح�ف 
الورقي�ة ضم�ن األولوي�ات يف ج�دول عمل 
الحكوم�ة، ويومياً يتم إث�ارة هذه القضية، 

معرب�ا عن أمل�ه بأن تك�ون ع�ودة العمل 
لبع�ض القطاعات كاملحاك�م عامال لعودة 

عمل الصحف الورقية كونها مرتبطة بها.
وقرر مجلس نقابة الصحافيي، منح بعض 
التس�هيالت املالي�ة للصحافي�ي ملواجه�ة 
الصعوبات الت�ي فرضتها الف�رتة الحالية، 
حي�ث اتخ�ذ ق�رارا بتأجي�ل دفع أقس�اط 
التأمي الصحي للمشرتكي فيه عن شهري 
أبري�ل وماي�و، والنظ�ر الحق�ا يف إمكانية 
تمديد فرتة دفع الرسوم وااللتزامات املالية 
للنقاب�ة التي ج�رى تمديدها حت�ى نهاية 

الشهر الحايل.
وأك�د صحافي�ون أن الصحاف�ة الورقي�ة 
كان�ت وم�ا ت�زال تق�وم بدوره�ا، وتع�د 
بأخباره�ا  موثوق�ة  إعالمي�ة  منص�ات 
وتقاريره�ا، وأن�ه عىل الدول�ة العمل عىل 
ه�ذه  يف  خصوص�ا  لالس�تمرار،  دعمه�ا 

الظروف الطارئة.
وقال وزير اإلعالم األسبق، سميح املعايطة، 
إن الصحاف�ة الورقي�ة يف األردن، ل�م تك�ن 
تحت�اج إىل مثل األزمة الحالية لتدخل غرفة 

اإلنعاش.
وأضاف، أن الصحافة الورقية، كانت قبل 
ذلك تعاني من مش�كالت مالي�ة حقيقية 
تهدد ف�رص العم�ل ملوظفيه�ا وتجعلهم 
يعانون كثريا للحصول عىل راتب ش�هري 
منتظ�م، كما كان�ت ه�ذه الصحافة ذات 
التاري�خ العري�ق، تبح�ث عن حل�ول لهذا 

الواقع املؤلم.
وأش�ار إىل أن أزمة كورونا أكدت ألصحاب 
الق�رار يف الدولة، أن اإلع�الم جيش فاعل، 
الدول�ة  إىل جان�ب كل مؤسس�ات  قات�ل 
اإلع�الم  وأن  األردني�ي،  حي�اة  لحماي�ة 
األردن�ي كله بم�ا فيه الصحاف�ة الورقية 
ومنتج�ا  إلكرتوني�ة  أدوات  تمل�ك  الت�ي 
إعالمي�ا عىل ش�بكة اإلنرتن�ت كان مهنيا 
رت  وحارضا ومؤثرا، وبخاص�ة عندما وفنّ
له الحكوم�ة املعلومات وجعلته يتحرك يف 

إطار املهنية.
ونونّه أن قط�اع الصحاف�ة الورقية، يواجه 
اليوم، أزمة مركبة، أزمته التي كان يعيشها 
وأزمة توقف�ه عن الصدور التي حرمته من 
مصدر دخل مهمنّ هو البيع واإلعالنات، وأن 
ه�ذا جعل مص�در رزق العامل�ي فيها من 

صحافيي وغريهم يف مهب الريح.
الصحاف�ة الورقي�ة تتمت�ع بمزاي�ا غ�ري 

موجودة يف الوسائل اإلعالمية األخرى
من جهته، اعترب وزير اإلعالم األسبق، نبيل 

الرشيف أن الدوافع التي دعت الحكومة إىل 
تعليق صدور الصحف الورقية يف ظل هذه 

األزمة، م�ربرة ويمك�ن تفهمه�ا تمام�ا.
وأضاف الرشيف أنه وعىل الرغم من مرور 
األردن بأزم�ة عاملية، أثرت عىل الكثري من 
القطاع�ات الس�يادية يف البل�د، إىل أنه من 
املهم أن تنظ�ر الحكومة للصحف الورقية 
ب�كل اهتم�ام، خاص�ة وأن ه�ذا القطاع 
ر من الق�رارات الحكومية  اإلعالم�ي ترضنّ

التي وردت يف أوامر الدفاع.
وطالب، الحكومة، بدعم الصحافة الورقية، 
معتربا أنها جزء من رس�الة الدولة األردنية 
يف مواجه�ة األزمات.وق�ال الرشيف، إن ما 
ي�رسي عىل القطاع�ات اإلنتاجي�ة األخرى 
املهمة، يجب أن ي�رسي الصحافة الورقية، 
ألن األخرية هي املنصة الرئيس�ة لإلعالم يف 
اململكة منذ نشأتها، وأن التخينّ عنها يف هذا 
الوقت الصع�ب إنما يعدنّ ق�رارا غري صائب 

وغري مقبول.
وش�دد عىل أنه يجب أن يك�ون هناك نظرة 
اس�رتاتيجية يش�ارك فيها جمي�ع املعنيي 
به�ذا األم�ر للخ�روج بتوصي�ات يمكن أن 

ُتسهم يف تحديد مصري الصحافة الورقية.
وأك�د أنه لي�س صحيحا أن ه�ذا النوع من 
الصحاف�ة قد اختف�ى من العال�م حيث أن 
العدي�د م�ن الصحف م�ا ت�زال موجودة يف 
مختلف دول العالم وخاصة املتقدمة منها، 
وتق�وم بدورها الطبيع�ي، ويجب أن يصار 
يف نهاي�ة األمر إىل املحافظ�ة عىل الصحافة 
الورقي�ة باعتباره�ا تتمت�ع بمزاي�ا غ�ري 

موجودة يف الوسائل اإلعالمية األخرى.
ب�دوره طال�ب النائ�ب خليل عطي�ة بدعم 
الصحاف�ة اإللكرتونية، حيث وجه رس�الة 
إىل رئيس الوزراء عمر الرزاز قائال “نطالب 
للمواق�ع  م�ايل  دع�م  بتقدي�م  الحكوم�ة 
اإللكرتونية التي تقوم بدور جبنّار يف معركة 

األردن ضد انتشار فايروس كورونا”.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
 أعلن وزير االتصال الناطق الرس�مي للحكومة الجزائرية 
عمار بلحيم�ر، عن بدء العمل عىل “تطهري” قطاع اإلعالم 
والس�يما اإلش�هار )اإلعالن( م�ن أجل وضعه يف “مس�ار 

جديد يتميز بالشفافية”.
وج�اء حدي�ث بلحيم�ر يف ترصي�ح صحايف ع�ىل هامش 
تعيي العربي ونوغي رئيس�ا مديرا عاما جديدا للمؤسسة 
الوطنية للنرش واإلش�هار، املس�ؤولة عن توزيع اإلعالنات 
عىل املؤسس�ات اإلعالمية والصح�ف املطبوعة يف الجزائر.

وقال إن املؤسس�ة الوطنية للنرش واإلش�هار تراقب حاليا 
ح�وايل 75 يف املئة م�ن النش�اط اإلعالني.وت�م اإلعالن  يف 
فرباير املايض عن إنشاء جهاز متابعة للسحب واإلشهار، 
وه�و جهاز خاص يتب�ع وزارة االتصال ملراقبة اس�تفادة 
وس�ائل اإلعالم من اإلش�هار.وأوضح الوزي�ر بلحيمر أنه 
“س�يعكف ع�ىل مواصلة العم�ل لوضع اإلط�ار القانوني 
لإلشهار يف الجزائر وهذا من خالل تطهري القطاع ووضعه 
يف مس�ار جديد يتميز بالش�فافية”.ويتمثل دور املؤسسة 
الوطنية للنرش واإلش�هار يف كونها الجهة املخولة لتسيري 

اإلشهار يف البالد، ومراقبة االستثمار يف منح اإلشهار.
وأفاد الوزير أنه يف “دولة مثل الجزائر يقوم اقتصادها عىل 
الري�ع البرتويل من الرضوري أن يكون اإلش�هار منظما يف 

أطر قائمة عىل مبدأ املساواة بي املتعاملي”.
وكان بلحيم�ر قد وجه اتهامات لبع�ض القنوات الخاصة 
يف الش�هر املايض، بالعمل ضد الجزائر، من خالل املعالجة 
الذاتي�ة لألحداث ومخالفة أخالقي�ات املهنة ما يجربه عىل 

التعجيل بوضع مخطط لضبط وتنظيم نشاطها.
وأك�د أن وزارة االتص�ال س�تقوم بإعداد م�رشوع قانون 
متعلق بالنش�اطات اإلش�هارية به�دف تنظيمها وتحديد 

القواعد املتعلقة بممارستها.
وقال إن القانون يجب أن يوفق بي الرضورات االقتصادية 
واملقتضيات السياس�ية من خالل الحف�اظ عىل التعددية 
بمكافح�ة تش�كيل مجموعات احتكار وس�وء اس�تعمال 
الهيمن�ة والرضوريات االجتماعية املتمثل�ة يف الدفاع عن 

الطفولة ومكافحة اآلفات االجتماعية وغريها.
وتاب�ع يف ترصيح�ات صحافي�ة إن التقني س�يمكن من 
تأطري القن�وات التلفزيونية الخاص�ة بالقانون الجزائري 
ما سيس�اهم يف تحسي اس�تغالل قدرات القمر الصناعي 

ألكوم سات 1.
وأوض�ح الوزي�ر أن مراجع�ة القان�ون العض�وي لإلعالم 
س�تنجم عنه ال مناص مراجعة القانون املتعلق بالسمعي 
الب�رصي، الس�يما م�ا تعل�ق بتوس�يع حق�ل الس�معي 
البرصي إىل القطاع الخاص ليشمل القنوات العامة وليس 

“املوضوعاتية” كما توصف اليوم بغري وجه حق.

أردوغان يقاضي إعالميا انتقد محلة التربعات احلكومية
تركيا تنتهج سياسة تكميم األفواه عوض مواجهة كورونا

نقابة الصحافيني األردنية تطالب بإعادة إصدار الصحف باحلد األدنى من العاملني ومبنح بعض التسهيالت املالية 

السلطات اجلزائرية تعد بتوزيع اإلعالنات بشفافية

التضليل والوضع اإلقتصادي: صعوبات 
يواجهها الصحفيون مع “كوفيد 19”
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عبدالله املّيايل
)ال يشء ينب�ئ ع�ن روح الش�عب أكثر من 

أمثاله( مثل غربي 
املث�ل: ُجملة من الق�ول ُمقتطعة من كالم 
أو ُمرس�لة لِذاتها، ُتنقل ممن وردت فيه إىل 
يف  ُمش�ابهه بال تغيري، ِمث�ال ذلك: »يف الصِّ
ضّيع�ِت اللبن« ُيق�ال املثل لِمن لم يس�تفد 
من الفرصة املناسبة يف وقتها، وحاول ذلك 
متأخ�راً .. واملثل أيضاً ه�و ِحكاية يف غاية 
اإليج�از ُتروى عىل لس�ان حيوان أو جماد، 
ويكون له�ا مغزى إصالحي أو ُخُلقي، كما 
ج�اء يف )َكليل�ة وِدمن�ة( الب�ن املقّفع، ويف 
)الصادح والباغم( البن الهّبارّية، و )أمثال( 

الشاعر الفرنيس الفونتني. 
وألّن املث�ل قطعة أدب ش�عبي ينطوي عىل 
انتقاد الذع للحي�اة، فقد عّب )ابن عبد ربه 
األندليس( عن اهتمام األدباء بجمع األمثال: 
)ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه يف األمثال 
التي هي ويش الكالم وجوهر اللفظ، وحيل 
املعان�ي والت�ي تخرّيته�ا الع�رب وقدمتها 
العج�م ونطق به�ا يف كل م�كان، وعىل كل 
لس�ان، فهي أبقى من الش�عر وأرشف من 
الخطاب�ة، ل�م يرس يشء مس�ريها، وال عم 

عمومها، حتى قيل: أْسرَي من مثل.( 
وتع�ّد األمثال الش�عبية صياغ�ة لغوية قد 
تكون بالعامية أو باللغة الفصحى تجس�د 
بش�كل مفه�وم تجرب�ة معينة لح�دث أو 
قصة وأحياناً تكون صياغة تحكي تجارب 
وخ�بات اآلخري�ن تقدم لألجي�ال من باب 
ت�وارث املعرف�ة وه�ي أقوال صغ�رية ذات 
إيق�اع لغوي قص�ري ولها داللة أوس�ع من 
نقل الخ�بة، فريتقي يف بع�ض األحيان إىل 
الحكمة والتي تعد حروفها من ذهب كونها 
نصيحة تقدم ع�ىل طبق من ذهب لألجيال 
وتعت�ب مبل�ورة لس�لوك مث�ايل يوافق قيم 

املجتمعات. 
وع�رّف أحمد أمني األمثال الش�عبية بأنها: 
)ن�وع من أنواع األدب، يمتاز بإيجاز اللفظ 

وحس�ن املعنى ولط��ف التش�بيه وجودة 
الكناية، وال ت�كاد تخلو منه أمة من األمم، 
ومزي�ة األمث�ال أنها تنبع م�ن كل طبقات 
الشعب .. فالعجائز يف البيوت تؤلف األمثال، 
وطبقة الفالحني ينب�ع منها أمثال، وكذلك 

طبقات الصّناع والنّجار وغريهم.( 
فيم�ا ع�رّف املث�ل الش�يخ محم�د رض�ا 
)األمث�ال  لكت�اب  تقديم�ه  يف  الش�بيبي 
البغدادي�ة( بقول�ه: )األمث�ال يف كل ق�وم 
خالص�ة تجاربه�م ومحص�ول خبته�م، 
وهي أمثال تدل ع�ىل إصابة املحز وتطبيق 
املفص�ل، ه�ذا من ناحي�ة املعن�ى، أما من 
ناحي�ة املبنى، فإّن املث�ل الرشود يتميز عن 
غريه من ال�كالم باإليجاز ولط�ف الكناية 
وجمال البالغة. واألمثاُل رضب من أحسن 
رضوب التعب�ري عّما تزخر ب�ه النفس من 
ِعل�ٍم وخ�بٍة وحقائق واقعي�ة بعيدة البعد 
عن الوهم والخيال، ومن هنا تتمّيز األمثال 

عن األقاويل الشعرية.( 
البيئ�ة العراقية وطبيع�ة املجتمع العراقي 
أرض خصبة لوالدة األمثال الشعبية بشكل 
واس�ع، فأينم�ا يّمم�ت وجه�ك، وحيثم�ا 
أصغي�ت الس�مع، تج�د األمثال الش�عبية 
متوف�رة ل�كل حادث�ة، ول�كل أم�ر، ولكل 

مناسبة، وموضوعاتها راسخة ومنترشة يف 
كل مكان، تستغرق جميع أنشطة اإلنسان 
بكل طبقاته وتكويناته االجتماعية واملالية 

والسياسية والفكرية والنفسية. 
م�ن ذلك كل�ه، فق�د كان م�ن الطبيعي يف 
رواي�ة ش�عبية بحج�م ثالثي�ة )محطات( 
للروائ�ي العراقي حميد الحريزي، أْن تكون 
زاخرة بأنواع األمثال الشعبية التي تداولتها 
شخصيات الرواية، وأهم هذه األمثال التي 

تضمنتها الرواية ما ييل:
1 – )اليدري يدري، واملايدري گضبة عدس( 
: مثل شعبي يدل عىل أّن ظاهر اليشء ليس 
كباطن�ه أو جوهره، ُي�رب لألمر، يظهر 
للناس عىل غري واقعه، فيخوضون فيه عىل 
الوج�ه الذي يظهر له�م ... واألصل فيه أّن 
أمراً مريباً حدث يف دار رجل، فطار مرتكبه 
وه�و يس�تعدي الناس ليمس�كوا ب�ه، أما 
الطري�د، فإنه اجتث م�ن الحقل ضغثاً من 
الع�دس، وحني كان الن�اس يرونه منهزماً 
وصاحبه يطارده كانوا يظنون أّن ذلك كله 
م�ن أجل هذا الضغث م�ن العدس املرسوق 

وليس من أجل يشء آخر.  
2 – )ِجزن�ه م�ن العن�ب ونري�د س�لّتنه( : 
وأص�ل املثل: أّن صاحب بس�تان فيه عنب، 

وََع�َد صاحبه أن يطعمه م�ن عنبه، وطلب 
منه أن يجلب له س�لّة ليضع فيها الهدية، 
ولكن صاحب البس�تان لم يِف بوعده ولم 
ُيرج�ع الس�لّة وإْن كانت فارغ�ة، فاضطر 
صاحب السلّة أن يطالب صاحبه بإعادتها 
قائ�اًل: »ِجزن�ه م�ن العنب ونريد س�لّتنه« 

فذهبت مثاُل. 
3 – )رادل�ه گرون، گص�وا أذانه( : ُيرب 

ملن يتطاول إىل يشء فُيحرم ما دونه.    
4 – )عرب وين طنبورة وين( : مثل شعبي 
عراق�ي يدل ع�ىل ع�دم فهم الش�خص ملا 
يقوله ش�خص آخ�ر، ي�رب للمفارقات 
من األم�ور .. وقد يورد تعجباً ممن ال يعي 
الق�ول رغ�م إيضاح�ه وتك�راره .. واملراد 
بالع�رب هنا أعراب البادي�ة الذين ال تروق 
له�م اآلالت املوس�يقية ونحوه�ا .. وقي�ل 
أّن طنبورة اس�م ام�رأة .. وربما كان املراد 
بالطنب�ورة »هنكيمة العبي�د« ورقصاتهم 

التقليدية.
5 – )اليحج�ي هن�دي واليس�معون أه�ل 

الجريبات( وهو شبيه باملثل الرابع 
6 – )ص�وت ديج املختاض�ة( : مثل عراقي 
لي�أس الزوج�ة الزعالن�ة ع�ىل زوجها بأن 
ال أح�د س�يعيدها إىل بيت زوجه�ا، بعد أن 
ينفض دي�وان الضيوف بوق�ت متأخر من 

الليل. 
7 – )من قلة الخيل ش�ّدوا ع�ىل ال�چ�الب 
رسوج( : ُيرب يف االضطرار إىل االستعانة 

بمن ال ينبغي االستعانة بمثله.
8 – )الع�ني ُبِصرية واإلي�د گِصرية( ُيرب 
املثل للتعب�ري عن العجز أو عدم القدرة عىل 

املساعدة. 
9 – )إمل�ن تري�د الحي�ل ي�ا ب�و س�كينة( : 
يخاطب املثل من يملك القوة البدنية ويقف 

عاجز عن األخذ بحقه.
10 – )املارضه بِجزّه ، رضه بجزه وخروف( 
: يرب مل�ن لم يقبل ب�يشء، فيبتىل بآخر 
أقىس منه، وأص�ل املثل: ُروي أّن أحد الوالة 

يف العه�د العثمان�ي، كان قد فرض رضيبة 
ع�ىل بعض القبائ�ل تجبى منه�م كل عام, 
وكان�ت عبارة عن ِجزّة ص�وف لكل عرشة 
رؤوس م�ن املاش�ية، فل�م يلق ذل�ك قبوالً 
من أف�راد القبائل, فتذمروا من�ه, وصاروا 
يدفع�ون الريب�ة حين�اً ويتهرب�ون من 
دفعها أحياناً .. ش�اءت األق�دار وتم تبديل 
الوايل بوايل غريه، أش�د حزماً وأكثر قس�وة 
من س�لفه, علم بتذم�ر أف�راد القبائل من 
تلك الريبة اليس�رية, فغضب لذلك غضباً 
ش�ديداً وأمر بزيادة تل�ك الريبة فجعلها 
)جزّة صوف وخ�روف( لكل عرشة رؤوس 
من املاش�ية، وأتبع ذل�ك بالتهديد والوعيد، 
ف�راح أف�راد القبائ�ل يدفع�ون الريب�ة 
الجدي�دة صاغ�ري�ن، فقال��وا: )املارض�ه 

بِجزه، رضه بجزة وخ�روف( 
11 – )رضط وّزانه�ه وت�اه الحس�اب( : 
وهو م�ن األمثال التهكمّي�ة، ُيرب لألمر 

يضطرب مالكه ويختل حبله.
12 – )اليج�ي بغري عزيم�ة، ي�گ�عد بغري 
ف�راش( : ُي�رب املثل للتعب�ري عن تطفل 
وتدخل البعض بما لي�س لهم فيه حظ وال 

نصيب.   
13 – )الف�رس ذيج الفرس، م�ا تغرّي بس 
جالله�ه( : وه�و مث�ل ش�عبي ُي�رب يف 
أّن تب�ّدل املظاه�ر ال أث�ر له ع�ىل الطبائع 

والدخائل، والجالل بردعة الحمار.  
14 – )أبو گروة يبنّي بالِعبَة( : )ال�گروة( 
هو الفتق الذي يصيب الرجل فتنتفخ بسببه 
الِخصي�ة، مم�ا يعيقه م�ن القف�ز، واملثل 
يس�خر من أصح�اب العنرتي�ات الكالمية 
الذين رسع�ان من تنكش�ف عاهاتهم عند 

الشدائد.     
وهك�ذا نج�د أّن الروائي حمي�د الحريزي، 
ق�د زّين روايته )محطات( بأمثال ش�عبية  
متع�ّددة، بالرغم م�ن اختالف مش�اربها، 
ولكنها تتفق عىل خالصة تجارب معاش�ة 

من الواقع االجتماعي واإلنساني للفرد.

أحمد فاضل
يف  صورته  القلمية  عنه ، يكتب صديقه 

القاص صالح زنكنة أنه :
» من�ذ  ما يقرب  من  عرشين عاماً وأنا 
أعرف الشاعر أمري الحالج أخاً وصديقاً 
أتابع منجزه الش�عري أوالً بأول وأكاد 
أكون قارئه األول بعد انتهائه من كتابة 

قصيدة جديدة .
بدأ   مش�واره   بالشعر  العمودي  الذي  
كان  بمثابة  تمارين  شعرية وصبوات 
عاطفي�ة بيد أنه رسعان م�ا تحول اىل 
ش�عر التفعيل�ة )الح�ر( حي�ث أصدر 
مجموعت�ه البك�ر) مواجي�د الحالج ( 
ع�ام 1989 ويف مطلع التس�عينات راح 
يكت�ب قصي�دة النث�ر وتم�رس عليها 
حيث أص�در مجموعته الثانية ) نقطة 
ف�وق هامش التوضيح ( عام 1997 ثم 
تالها بمجموع�ة ثالثة عام 2000 )من 
النقط�ة اىل الدائ�رة( » ، إىل أن يقول : » 
وأستطيع  القول  أن  شعر أمري الحالج  
عىل  العموم  يميل  اىل الذهنية  والقياس  

املنطق�ي  فهو  حفري  حش�وي  جاف 
واخ�ز ، لكن�ه معني باإلنس�ان والذات 
كم�ا  ذات�ه  مركزي�ة  ع�ب  اإلنس�انية 
أسلفت وميزة أمري أنه  يكتب  قصيدته  
ويم�ي  دون ضجي�ج وال يدعي أكثر 
مما هو فيه ، واثق  من شغله ، متمكن 
من أداته ولغته ، عارف بالصنعة ، وهو 

فوق هذا وذك قاريء متابع ذواق » .
بع�د ه�ذه الص�ورة ، الش�هادة ، يبدو 
إن تأث�ري الح�الج الش�عري  كان م�ن 
الق�وة بحيث داوم عىل إص�داره لعديد 
 « ،كان  آخره�ا  الش�عرية  مجاميع�ه 
خ�ارج الج�وق » ، هي  األق�وى  بينها 
عىل  مدى الس�نوات  الحادية والثالثني  
املاضي�ة ، الكتم�ال تجربته الش�عرية 
التي ش�ملت العرشات   م�ن مختارات 
كلماته العاطفية والوجدانية  والوطنية 
، هذه املجموعة التي نتعرف من خالل 
نصوصه�ا ع�ىل   ع�ازيف  املوس�يقى ،  
الغناء ، والحب وما الذي سيكون بعده 
؟ كم�ا يف قصيدة » ما ال�ذي يتبلور » ، 

حيث تن�اول م�ن خاللها إش�كالية أن 
نعيش وسط الفوىض :

انبث�اِق  َص�دِّ  أش�واَك  اله�مُّ  يقط�ُف 
الرقصات ،      

وللذراعنِي تحمالني أرجوحٍة ،
كسّنارٍة

تْسحُب مني ،
مَفتَِّت قوة الريِح املدفوعِة

بثقِل أحالمها ،
أن يفلق البُق داجيَة السماِء ،

وينعش قلَب الرعِد الساكِت
فيغسلنا التغرّيُ

ويحيطنا بسطوته السؤاُل ،
ما الذي سيكون ؟ ) صفحة 11 – 12(

ال�ذي  نستكش�فه  هنا  ه�و » جمالية 
سوداء » إذا  جاز  لنا إطالق هذا التعبري 
ع�ىل مجمل ح�روف هذا الن�ص ، وإال 
كيف ال يكون ذلك  والش�اعر  يحمل  ما 
يحمل  من  عاطفة  وإنسانية  أذهبتها 

زوابع حبىل باملآيس ؟
» خ�ارج الج�وق »  تبز منه�ا  قصائد  

الحقة  تدل  ع�ىل براعة حرفية  دقيقة 
،  فف�ي » الراع�ي » يق�دم  الحالج مرة 
أخرى دليالً محسوس�ًا  عىل  س�بب  ما 
ذكرناه من » جمالية س�وداء » حروفه 
ورسدية  ش�عره  امللغزة  برمزية  تكاد  
تعلن  أن  الراعي هنا الش�عب ، والذئب 

السلطة بعوائها :
بيديه املزماُر

وعصاه تحَت الذراِع ،
ومقودهالكلُب ،

يمزُج األنغاَم مع الهواء ،
فينعشنا الشهيُق ،

ويمي باستقامته القطيُع ،
ومن حنوِّ خطاه تتبسُم الحقوُل ،

هذا الراعي 
املس�لح بالعصا لم يستخدمها للتهديد 

) صفحة 13 (
ش�اعرنا الح�الج وه�و يض�ع أمامن�ا 
حروفه هذه فإنه يستبطن رؤاه بوعي 

، ليقول يف نهايتها :
ليبقى عىل عدده القطيع ،

س�وى العصا م�ن تهيم�ن يف فعلها . ) 
صفحة 14 (

يبدو أن  مقاطع  هذا  النص  يستدعينا  
النظ�ر  بروية  م�ن يق�رأ » املحنة »  يف 
أحلك صورها الرمادية ، فهو مصمم – 
الشاعر –  بإعطائنا  املزيد  منها  بصوت  

عال  ال ينقطع ، كما يف » عقاب » :
من أضيق ثقٍب يف الجداِر ،

أتطلُع يف التعْويِق
ويرشئبُّ بي أمٌل حيُث القمة للطلوِع ،

بعدما األبواُب 
رفرفْت بأجنحٍة

تغرُز درَب بيئِة التخفي .
مأموراً من حدِس رؤياي ،

أن أتسلَل لقلِب الضوء املستيقِظ عزفاً،
أْمَر العفو املرسوم ،

عطراً يش�تاُق صباَح الفع�ِل ) صفحة 
) 15

هن�ا  النص  يض�ع  قاعدت�ه  املجازية  
باالعتم�اد  ع�ىل  كلم�ات » أضيق » ، » 
تعوي�ق » ، » أبواب » ليمن�ح مكابداته 

ُبعداً آخراً ملا يعيش�ه  ونعيشه ، وهكذا 
يف عديد قصائ�د املجموعة التي منحها 
» جمالية س�وداء »  كما أسلفنا ،  منها  
» تضاري�س » ،  » ع�ىل تنقل » ،  » عىل 
خط الحدود » ، » عودة » ،  وقد  الحظت 
أن ه�ذه  القصائد  والتي  تليها  تقرتب 
من  القوى الوصفية للشاعر اإلنكليزي  
ج�ون كيت�س ،  بإس�هابه الصوت�ي ، 
ونظرت�ه الجمالية وبقدرتها  الس�لبية  
املحيط�ة  به�ا  ،  تذكرنا  هنا بالس�حر 
اللغ�وي املطل�ق  ل�ه ،  وإعادة  إنش�اء  
بعض  من  ذلك  السحر كما يف  » وضوء 
» ، » عي�د » ، » غب�ار » ، » فزاع�ة » ، » 
تعريف » ، » اس�رتاحة » ، » فعل » التي 
نقرأ منها قراءة أخرية ، والتي قد نعود 
لنكمل م�ا بدأنا  من ق�راءة  لها ، ألنها 
بتوتراته�ا املختلفة ، تب�دو  كخطابات  
قاس�ية  ش�ديدة الرصام�ة ، حتى  مع   
عواطفها املنس�ابة كدليل وشاهد عىل 

قسوة ما يحيط بنا :
كّل مساء 

سّنارتها املزينة بأغنيات الجمال ،
قرَب بابي ،

مفتاَح املوصد من طريقها تحمُل
فأتركها وأمي ، ليطرق بعدها العطُر 

الباَب
وأمي ، ) صفحة 38 (

 كلما يتس�ع حجم الفجيعة ، وتتأصل 
واالجتماعي�ة  السياس�ية  الهزيم�ة 
والنفس�ية يف قلم الروائي يبدأ األسلوب 
ال�رسدي باالنكس�ار ، يتخط�ى حدود 
املعق�ول واملتع�ارف علي�ه ويدخ�ل اىل 
فض�اء املكش�وف الت�ي تس�قط في�ه 

صنوف البالغة والنسق املضمر
والدالالت املس�تورة ، ويبدأ قلمه يحفر 
باللحم الحي فيتج�رد القلم من حيائه 
الذي أنتجه الوهم نتيجة تراكم األحكام 
عليه ، هذا القلم الرافض يس�افر وراء 
الح�دث ، يح�اول تعري�ة الواق�ع بكل 
قبح�ه وزيف�ه وهزيمت�ه بأس�لوب ال 

يعرف العّفة وال الخوف .
رواية الغب�ار االمريكي لألديب العراقي 
زهري الهيتي واحدة م�ن الروايات التي 
تخطت حدود الحشمة اللغوية ، والعيب 
واالخ�الق   ، العي�وب  ل�كل  املحتض�ن 
الخارجة م�ن مس�تنقعات االنحطاط 

والرذيلة .
وم�ا دمنا بص�دد عرض الرواي�ة فالبد 
من التنويه بأن االس�لوب الرسدي الذي 
نتح�دث عنه خرج واضحا بعد نكس�ة 
الخامس من حزيران عام 1967وتجىل 
وضوح�ه يف أعمال عب�د الرحمن منيف 
وجبا ابراهي�م جبا وحنه مينا وحيدر 
حيدر وجم�ال الغيطان�ي وغريهم من 
الذي�ن فق�دوا الس�يطرة ع�ىل اقالمهم 
نتيج�ة اله�زة النفس�ية العنيف�ة التي 
احدثته�ا هزيمة حزي�ران وما تمخض 
عنها م�ن تداعيات وانكس�ارات طالت 
املش�اعر واالع�راف التي كانت س�ائدة 

آنذاك .
ع�ام 1983 ص�درت رواي�ة ) وليم�ة 

ألعشاب البحر ( لألديب السوري حيدر 
حي�در ، وبعد 17 عاما أعي�د طبعها يف 

م�رص ، ومع خروجها اىل النور خرجت 
األص�وات من�ددة بها ، وتلق�ت الرواية 

وصاحبه�ا صفع�ات قاس�ية وأث�ارت 
ج�دال واس�عا ب�ني االوس�اط الثقافية 
والدينية ، ويف عام 2009 خرجت رواية 
) الغب�ار االمريك�ي ( لألدي�ب العراقي 
زه�ري الهيت�ي وه�ي ال تختل�ف ع�ن 
رواي�ة حيدر حيدر م�ن حيث خروجها 
عىل اخالقي�ة اللغة الس�ائدة ولو توفر 
الكات�ب  ال�ذي واج�ه رواي�ة  الظ�رف 
الس�وري لخرجت االصوات مس�تنكرة 
لهذه الرواية الجريئة يف عرض أفكارها 
املثرية وأحداثها الس�اخنة ويف اسلوبها 
الرسدي القائم عىل الواقعية والتكثيف 
التي شكلت جميعها بناء الهرم الدرامي 

للرواية .
الغب�ار االمريك�ي رواي�ة يدخ�ل اليها 
خ�الل  م�ن  مطم�ن  وه�و  الق�ارئ 
عتبته�ا االوىل ، فت�اة تبح�ث عن عمل 
يف زم�ن ال تتوف�ر فيه ف�رص العمل اال 
يف املنطق�ة الخ�راء ، أو م�ن خ�الل 
األحزاب السياس�ية الت�ي انترشت عىل 
عموم الس�احة العراقي�ة أو عند طبقة 
السمارسة التي نشطت ابان تلك الفرتة 
، البداية تنطلق من بغداد ، واالستهالل 
يأخذ نمطا غري مستفز : ) هل يجب أن 
ندين امل�ايض أن نتعامل معه فقط عىل 

كونه ماضيا ( ص 7 .
بطل�ة الرواي�ة فاطمة تواج�ه الخطر 
أثناء بحثها عن العمل وخروجها ليال اىل 
شوارع بغداد ، ومع أول مواجهة يتخىل 
االسلوب الرسدي عن رتابته عندما تنثر 
الكراهية قذارتها عىل ليل بغداد ، ويكرش 
الحق�د وه�و ي�زرع الخ�وف يف نفوس 
أه�ل بغداد ، وتجد فاطمة نفس�ها بني 
س�كاكني املتطرفني ورصاص املرتزقة 

وبني سعي البلطجية عىل النهب ، االمر 
الذي يجعلها تستسلم دون وعي منها ، 
ومع الليلة االوىل التي تتمدد بني ذراعْي 
) جوزيبه ( املرتزق االيطايل يبدأ الحدث 
ينمو يف أحشاء اللغة الساخنة ، ويأخذ 
االس�لوب الرسدي يأخذ مس�ارا عنيفا 
رشسا عاصفا يطيح بكل الثوابت التي 
تعش�ش تحت جن�اح قدس�ية الكلمة 
وتلوذ بني دهاليز املحرمات واملس�كوت 
عنه ، هذا االس�لوب الذي يتناس�ب مع 
الحدث الفائر رس�م لن�ا هيكلة الرواية 
عب مشاهد اس�رتجاعية معتمدة عىل 
تقني�ة الفالش ب�اك ، وعب اس�تخدام 
الك�والج الذي جع�ل الرواي�ة قريبة اىل 
امللحم�ة . ) ل�م أش�عر بالخ�وف طوال 
حياتي كما أش�عر اآلن . بل ما أشعر به 
هو أكب من الخوف ، انه الهلع ( ص54 
. ) بحر م�ن الكراهية نغرق فيه بوعي 
أو غري وعي . هل نحن بحاجة الة نوح 

جديد ( ص 54 .
الرواية تري�د احتواء العال�م الخارجي 
وما يف هذا العالم من أحداث ، واالسلوب 
الرسدي يريد الغوص اىل االعماق ليخرج 
أرسار الداخ�ل اىل الس�طح ، يه�دف اىل 
عرضها عارية أمام الشمس بال رتوش 
وب�ال بهرجة أو زخارف ، فاطمة أرادت 
كش�ف الغطاء دون خجل ، قفزت فوق 
نم�ط املأل�وف لتع�رض ما ح�دث لها 
بطريق�ة غ�ري مألوف�ة بأس�لوب قائم 
عىل االيقاع الرسيع والربات العنيفة 
حتى بدت الرواية س�مفونية اختلطت 
فيه�ا كل االصوات اال انه�ا خرجت لنا 
مث�رية مدهش�ة : ) ه�ل أرصخ ؟ م�ن 
سيس�معني يف بلد محت�ل ال ضوء فيه 

وال برش ؟ ( ص87 .
رواي�ة ) الغب�ار االمريك�ي ( تعتمد يف 
معماريته�ا عىل بن�اء الزم�ن الروائي 
املمتد من احتالل امريكا للعراق وحتى 
اللق�اء الذي تم مع أبيه�ا يف برلني عب 
هبوط وصعود يف زمن الحدث الهاميش 
وعب االسرتجاع لألحداث التي حصلت 
قبل الش�خصية املحوري�ة ) فاطمة (  
وم�ا حصل ألمها من�ذ أن كانت طالبة 
ع�ام  للبن�ات  االعظمي�ة  اعدادي�ة  يف 
1963 وانخراطه�ا يف تنظيمات الحزب 
الش�يوعي والعالق�ة الت�ي حصلت مع 
س�عيد الش�يوعي والتي تمخض عنها 
والدة ) فاطم�ة ( التي رفضها س�عيد 
وه�ي ما زال�ت يف رح�م أمه�ا : ) كاد 
س�عيد يجن عندم�ا عرف أن�ي حامل 
، ب�ل طالبن�ي فورا بإس�قاط الجنني ، 
أن�ت ( ص 197 . بطلة الرواية تش�عر 
بالخيب�ة ألنه�ا مرفوضة قب�ل ان ترى 
النور ومرفوض�ة كأنثى وهي خريجة 
كلية وتجيد عدة لغات ومرفوضة وهي 
مغم�ورة بالدخ�ان والعب�ث الج�ريء 
بخ�ط  يس�ري  ال  الرواي�ة  يف  الزم�ن   ،
تصاعدي وفقا لتصاعد االحداث ، فهو 
يتق�دم ويرتاج�ع وينكفئ م�ن خالل 
الرج�وع اىل امل�ايض البعي�د والتوق�ف 
عند محطاته املث�رية مما جعل الرواية 
تزدحم باألح�داث الجانبية والحكايات 
والقص�ص اال انه�ا رغم كل ه�ذا فقد 
حافظت عىل رشاقتها باستثناء بعض 
املقاط�ع الرسدي�ة الت�ي ظه�ر عليها 

الرتهل واضحا .
والن�ص الروائ�ي ) الغب�ار االمريكي ( 
اعتمد ع�ىل بناء املكان الوائي ، وتعامل 

مع املكان ليس باعتباره حاويا للحدث 
وانما هو املتفاعل مع الحدث من خالل 
عدس�اته الفنية القادرة ع�ىل التعامل 
مع املكان ونقله من حالته امليكانيكية 
اىل حال�ة ديناميكية متحرك�ة وفاعلة 
وتحريك الس�اكن فيه ابت�داء من بغداد 
/ عمان / ق�بص / برلني وغريها من 
االماك�ن التي تش�هدها الرواي�ة والتي 
س�اهمت يف تصعيد وتجس�يد االحداث 
باستخدام الوصف الدقيق الذي اضفى 
وضوح�ا ع�ىل ش�خصيات الرواية من 
خ�الل وض�وح امل�كان ، وباس�تخدام 
عن�رص الح�وار ال�ذي زاد يف الوض�وح 
وك�رس رتابة ال�رسد وزرع عىل جس�د 

الرواية عنرص الرتغيب والتشويق .
عندم�ا يتح�رك الزم�ن وم�ن طبيعته 
الحرك�ة يس�تطيع الروائ�ي مالحق�ة 
حركته وتدوين ما يراه مناسبا تمشيا 
مع السياق العام للبناء الروائي ، اال ان 
املكان ليس له صف�ات الزمن وان كان 
يش�رتك مع�ه اال ان تحريك�ه يمنحن�ا 
م�ؤرشا ع�ىل براعة الكات�ب عىل نجاح 
لعبته الفنية الكبرية والتي يطلق عليها 

) الرواية ( .
لقد اس�تطاع الكاتب زه�ري الهيتي من 
جعل امل�كان حامال للدالل�ة عن طريق 
م�ع  وتوظيفه�ا  الرم�وز  اس�تحضار 
التعامل الحيس للمكان رغم ان االمكنة 
يف الرواية غري متخيلة اال ان الخيال لعب 
دورا أبع�د عن امل�كان صمته وجموده 
مم�ا أدى اىل مصداقي�ة الفع�ل ونقل�ه 
م�ن ح�دوده الفيزيائية اىل املش�اركة 
الوجدانية وهذه العملية ال يتقنها غري 

الروائي الناجح .
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قصيدة

ناهض الخياط
 

يا ) نارصيتي ( !
ما زال قلمي ممتلئا ًبفراتك

نابضا ًمنه

برؤى شبابه ِ
وأحالم طفولته

ومع الليايل التي أبعدْته عنك
أطلَق قصائدي
شجية ً بيضاء
بأطوار أغانيك

وحفيِف أيامك املبدعة ِ يف ضفتيه

بصباحاته ومساءاته ِ
منذ أن تطُلع الشمس منه

وتنزل فيه !

وظلَّ وفَيا يًف انتسابه ِ

لسمرِة شمسه ِ
وجذوِر نخيلها الوارفة

وما تركْته من بياضها نوارُسه
يف قميصه النظيف
فيا لَجماِل طلعته

وشموخ ِ قامته
يف مدياته املبحرة

بني صواري البحار
حني تربها العاصفة !

) رؤية نقدية (

الورشة النقدية يف ثقافية الزوراء تقدم :
األسلوب السردي املنكسر يف رواية الغبار األمريكي

األمثال الشعبية يف ثالثية )حمطات( للروائي محيد احلريزي

» خارج اجلوق » للشاعر أمري احلالج ..عزف شعري منفرد 

يا ) ناصرييت (
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الش�اي  ش�جرة  زي�ت  أن   
يع�د مطه�را طبيعي�ا؛ حيث 
يتمك�ن ه�ذا الزي�ت الطّيار 
املستخلص من أوراق شجرة 
البكترييا  الش�اي م�ن قت�ل 
والفريوس�ات مث�ل بكتريي�ا 
الرئوي�ة  E.Coli واملك�ورات 

واألنفلونزا.
لذا يمكن غس�ل اليدين بزيت 

ش�جرة الش�اي لتطهريها وتعقيمه�ا من أجل الوقاي�ة من فريوس 
كورونا املستجد.

وأش�ارت املجلة املعنية بالصحة والجمال إىل أن زيت ش�جرة الشاي 
يتمت�ع بفوائ�د صحي�ة وجمالي�ة أخرى؛ حي�ث إنه يح�ارب البثور 

وفطريات األظافر وتهيج البرشة والصدفية.
كما يمتاز زيت شجرة الشاي بتأثري معقم يف حالة الجروح الصغرية 

ويساعد عىل شفاء الجروح.
وينبغي تجربة زيت ش�جرة الش�اي عىل الجلد قبل استخدامه؛ نظرا 

ألنه قد يؤدي إىل استجابات تحسسية.

 مع حلول فصل الربيع، يبدأ فصل من “املعاناة” لدى رشيحة واسعة 
من الناس، والتي تعاني من حساس�ية الربيع. ويزداد األمر صعوبة 
يف هذه السنة مع تفيش وباء كورونا، الذي قد تتشابه بعض أعراضه 

مع حساسية الربيع.
إال أنه يمكن التمييز بني أعراض حساس�ية الربيع وفريوس كورونا 

املستجد. 
أن أبرز أعراض اإلصابة ب فريوس كورونا هي الحمى والسعال الجاف. 
أما حساسية الربيع، فإنها ال تسبب الحمى، لكن أبرز أعراضها هي: 
العطس وس�يالن األنف والحكة يف األغش�ية املخاطية لألنف والعني، 

وكذلك األعني الدامعة.
أم�ا بخص�وص اإلج�راءات، التي يجب ع�ىل املصابني بالحساس�ية 
اتخاذه�ا للحماية م�ن العدوى، فهي نفس اإلجراءات، التي أش�ارت 
إليه�ا الس�لطات الصحية املختصة ع�ىل غرار: التباع�د االجتماعي، 
غس�ل األيدي بالصابون بش�كل منتظم، تجنب مل�س الوجه والعني، 

تجنب األشخاص املرىض بالفريوس.
يذك�ر أن ف�ريوس كورونا املس�تجد، فرض عىل أكثر م�ن دولة اتباع 
اسرتاتيجية الحجر الصحي، من أجل احتواء الفريوس، ومنع انتشاره 
يف مناطق واسعة. وينتظر ماليني الناس بفارغ الصرب، إيجاد دواء أو 
لقاح ض�د هذا الفريوس، الذي ظهر يف الصني ألول مرة منذ أكثر من 

ثالثة أشهر، وألحق عدة خسائر برشية واقتصادية ونفسية كبرية.

ب�ال ش�ك أّن الوب�اء الذي ح�ّل عىل 
البرشي�ة يف عامن�ا الح�ايل، والذي 
فريوس   »COVID-19«��ب ُيع�رف 
كبقي�ة  لي�س  املس�تجد،  كورون�ا 
األوبئ�ة؛ إذ اضط�رت العدي�د م�ن 
ومؤسس�ات  العال�م  حكوم�ات 
املجتمع أّن تواجه خطر انتش�اره؛ 
من خ�الل فرض بع�ض اإلجراءات 
االحرتازي�ة، التي ق�د وصل البعض 
منها إىل التشديد وتطبيق العقوبات 
الصارمة، وذلك للحد من انتش�اره 

وتفشيه.
ويف ظ�ل ذلك، بقي�ت األرس يف الحجر 
املن�زيل، ولجأ البع�ض إىل متابعة كل 
األخبار املتعلقة باإلصابات والوفيات، 
واألنب�اء الصادم�ة وغ�ري املحببة يف 
غالبية األوقات، من هنا برزت الكثري 
من السلوكيات واألفكار السلبية التي 
ق�د ُتس�اهم يف تدمري نفس�ية الفرد، 
وبالتايل التأث�ري عىل صحته ومناعته 

بشكل عكيس.
يف التايل نح�اول تعلم كيفية التحيل 
بالروح اإليجابية يف ظل هذه األزمة 
العاملي�ة، ونرش تل�ك اإليجابية عىل 

من حولنا.
رّكز عىل ما تملك!

إّن الحياة البرشية مزيج من األفعال 
تش�كل  الت�ي  املض�ادة  واألفع�ال 

خطوطاً يس�ري عليها األش�خاص، 
ومنها انقسم األشخاص أثناء هذه 
األزم�ة إىل فريق�ني، أحدهم تفاعل 
بشكل س�لبي، واآلخر بات إيجابياً 
يف التعاط�ي م�ع قضاي�ا مجتمعه 

املصريية.
ويرى أّن مفهوم اإليجابية يتلخص 
يف الق�درة بالرتكيز عىل م�ا يملكه 
الش�خص، والوع�ي بالوق�ت الذي 

والش�عور  في�ه،  س�عيداً  يك�ون 
والتفك�ري  لدي�ه،  بم�ا  باالمتن�ان 
بإيجاد أمور حسنة يف أكثر املواقف 
إيالماً، كما أّنها قدرة الشخص عىل 
أن يكون عض�واً مفيداً يف املجتمع، 

وقادراً للتطلع إىل املستقبل بثقة.
كيف ُتسهم بإيجابية؟!

وع�ىل الفرد املواطن وغ�ري املواطن 
دور ينبغي القيام به، حتى ُيساهم 

يف بن�اء مجتم�ع إيجابي وس�عيد، 
وذلك يّتم من خالل:

- أن يقوم الفرد ببناء أجواء إيجابية 
داخل أرسته أوالً، ومن ثّم مجتمعه، 
وذل�ك م�ن خ�الل التمس�ك بالقيم 
واملبادئ، ومنها االلتزام باإلرشادات 

وعدم اإلرضار باآلخرين.
- تعزيز الش�عور باملسؤولية تجاه 

نفسه والبيئة املحيطة به.
يف  واالرتي�اح  ال�رور  إدخ�ال   -
نفوس اآلخرين وطمأنتهم بالقدرة 
ع�ىل تخط�ي العقب�ات واالرتق�اء 

باملجتمع.
التفاع�ل  ع�ىل  اآلخري�ن  ح�ث   -

اإليجابي مع األحداث.
- الثناء عىل مجهود اآلخرين، سواًء 
كان�وا أف�راداً أو جه�ات مختصة، 

وعىل أدائهم الجيد.
الوجداني�ة  التغ�ريات  مراع�اة   -
العاطفية لدى األشخاص يف شبكات 
ومحاول�ة  االجتماع�ي،  التواص�ل 

التواصل معهم بشكل لطيف.
- االهتمام بفئات املجتمع املختلفة؛ 
من خ�الل عمل مبادرات وأنش�طة 
ون�رشات تثقيفية ون�دوات بطابع 
إلكرتون�ي يف وقتن�ا الراهن؛ لتعزيز 
مفه�وم التفكري اإليجاب�ي، والذي 
بدوره ُيس�اعد عىل خفض مشاعر 

التوت�ر والقلق لدى فئ�ات املجتمع 
األخرى.

استذكار األزمات املاضية
واألخصائ�ي  الكات�ب  وأخربن�ا 
محم�د  الدكت�ور  االجتماع�ي، 
الحم�زة، أّن األش�خاص يف الوق�ت 
صنف�ني؛  إىل  انقس�موا  الح�ايل 
األول: مبالغ�ون يف الذعر، والثاني: 
متهاونون، وأش�ار إىل أّن اإليجابية 
تكمن يف اس�تذكار الف�رد لألزمات 
الت�ي م�رّت عليه يف حيات�ه، وكيف 
حت�ى  وذل�ك  تخطيه�ا،  اس�تطاع 
يكتسب الثقة التي تخلق لديه األمل 

عىل تجاوزها.
كما ن�ّوه بأّن ه�ذه األزم�ة فرصة 
ثمينة لتجديد الحياة ومحاولة فهم 
اآلخر بشكل أعمق، فهناك مساحة 
حرة للبقاء معاً والتعارف من جديد 
بعي�داً ع�ن الضغوط�ات اليومي�ة؛ 
إىل  أش�ار  كم�ا  وغ�ريه،  كالعم�ل 
إمكانية استغالل هذه الفرتة بشكل 
إيجاب�ي؛ من خ�الل إع�ادة ترميم 
العالقات املتهالك�ة، وإعادة الدفء 
إىل الحياة العاطفي�ة بني الزوجني، 
وأخ�رياً أخرب بأّن عالق�ة األبوين أو 
الزوجني ببعضهم بعضاً، ذات تأثري 
فّعال ع�ىل األبناء خصيص�ًا، وعىل 

من حولهم بشكل عام.
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حنو مستقبل افضل ..هلملها
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 يس�اعد إس�تهالك املي�اه يف ش�كٍل منتظم، 
وبمع�دل 8 أك�واب يف الي�وم وص�والً إىل 10 
أك�واب يف الي�وم، امل�رء ع�ىل التخلّ�ص من 
الكيلوغرام�ات الزائ�دة، ع�دا ع�ن الفوائ�د 
الصحي�ة والجمالي�ة الت�ي يمنح�ه إياه�ا، 
والجس�م  والحيوي�ة  الن�رة  كالب�رشة 

السليم.
حيث انها تخّفف أوجاعِك البسيطة وُيحّسن 
قدرتك عىل الرتكيز، ويزيدِك نشاطاً لتتمّكني 
من ممارس�ة التمارين الرياضية لخس�ارة 

الوزن.
ُيمكن ل�رشب املي�اه قبل تن�اول الطعام أن 
يمنحِك شعور الش�بع والقدرة عىل التحّكم 
بشهّيتك. وألّن املاء ال يبقى يف املعدة طويالً، 
ننصحِك باستهالكه بانتظام )وصوالً إىل 10 
أكواب يف اليوم( حتى ُتحافظي عىل شعورك 

باالمت�الء لف�رتات طويل�ة.
التخل�ص  يف  جس�مِك  يس�اعد  امل�اء  رشب 
م�ن امللّوث�ات والس�موم، ومعه�ا الده�ون 
غ�ري املرغ�وب فيها، األم�ر س�يزيدِك طاقًة 

وُيساعدِك يف خسارة الوزن الزائد.
ُيمك�ن لك�وٍب واحٍد من امل�اء أن يقيض عىل 
رغبتِك يف تن�اول الوجب�ات الخفيفة الغنية 
بالسعرات الحرارية الفارغة والسكر. جرّبي 
هذه الحيلة يف كل مرة تس�وقِك ش�هّيتِك إىل 
املطب�خ، وانتظ�ري بعده�ا 10 دقائ�ق. يف 
أكثرية الحاالت، س�تلحظني بأّن املاء نفعك 

ووّفر عل جسمك س�عرات حرارية ال معنى 
له�ا. وإن لم يفعل، فتنصحِك “عائلتي” بأن 
تجرّبي حّظِك مع الخيارات الصحية املتاحة 

من الوجبات الخفيفة.
الطع�ام واس�تقالب  وُيس�اعدِك يف هض�م 
الدهون، كما يمكنه أن ُيحّس�ن قدرة العديد 
م�ن أعضاء جس�مِك بم�ا فيه�ا الكبد، عىل 
تأدي�ة وظائفها بش�كٍل طبيعي. إش�ارة إىل 
أّن الجس�م يحتاج لليرت من املياه لكل 1000 

سعرة حرارية
و يمنع احتباس فائض املياه داخل أنسجتك، 

األمر الذي سيساعدك يف خسارة الوزن

رشب كمية وفرية من املاء يومياً أن ُيخّفض 
كتلة جسمك من خالل تحفيزك عىل استهالك 
كمية قليلة من الطع�ام واملرشوبات الغنية 

بالسعرات الحرارية.
يرشب كمية وفرية من املاء يومياً ان ُيساعد 
جسمِك يف حرق الدهون، إذ ُيقال بأّن لإلنسان 
القدرة ع�ىل حرق نس�بة %50 إضافية من 

الدهون بمجرّد رشبه املاء بكثرة.
رشب كمي�ة وف�رية من املاء يومي�ًا أو حتى 
أكثر أن ُيعطيِك الكث�ري من الفوائد من دون 
أي س�عرة حرارية يف املقابل، ُمتجاوزاً بذلك 

كل املرشوبات الصحية األخرى.

طبيبك يف بيتك

10 اكواب ماء يف اليوم تغين عن احلمية الغذائية

 وجدت دراس�ة أجرته�ا الجمعي�ة األمريكية 
لعلم األحياء الدقيقة، أن الفريوس�ات التاجية 
ق�ادرة أن تبق�ى ع�ىل قي�د الحي�اة يف درجات 

حرارة منخفضة.
وأجريت الدراسة عام 2010، حيث أظهرت أن 
الفريوسات التاجية )من بينها فريوس كورونا 
املس�تجد( قادرة عىل العيش يف درجات حرارة 
تص�ل إىل خمس�ة درجة مئوية تقريب�ا أو أقل 

وهي درجة الحرارة القريبة من بيئة الثالجة.
ونصح عالم الفريوسات يف سان فرانسيسكو، 
وارنر غرين، أنه من الروري تطهري املنتجات 

قبل وضعها يف الثالجة أو املجمد.
وقال غرين: “عليك تحضري وعاء من املطهرات، 
ويفض�ل أن يك�ون ذل�ك بقاع�دة كحولي�ة، 
فالكحوليات واملاء والصابون يذوبون غش�اء 

الفريوس”.
والح�ظ العال�م أن�ه م�ن الصعب العث�ور عىل 
املطه�رات اآلن، لذا يمكنك صنعه بنفس�ك من 
خ�الل إضافة ثل�ث كوب م�ن م�اء جافيل أو 
الكلور يف 4 لرت من املاء تقريبا، أو يمكنك مزج 

الصابون يف املاء الدافئ.
وتابع العالم، ثم عليك نقع منش�فة يف املحلول 
وعرصه�ا ملس�ح األس�طح وخزن�ات الثالجة 

والبقالة.
ومن غري املعلوم إن كان فريوس كورونا قادرا 

عىل النجاة يف الفريزر أم ال.
يف س�ياق متصل، درست مجموعة من الخرباء 
م�دة بق�اء الف�ريوس ع�ىل األوراق النقدي�ة 
أن  وتب�ني  والزج�اج،  والخش�ب  واألقمش�ة 

الفريوس يعيش ملدة أسبوع عىل الكمامات.

دراسات حديثة

هل ميكن أن يبقى فريوس كورونا على قيد احلياة يف ثالجتك؟
طبقا للفولكلور الش�عبى يتب�ع املرصيون ع�ادات خاطئة ىف تغذية 
أطفالهم وإطعامهم كميات كبرية من الطعام بغرض “تأسيسهم”، 
كما يقولون، ودعمهم باألطعمة التى تدعم صحتهم ونموهم خاصة 
ىف الس�نتني األوىل والثانية من عمر الطفل. لكن املبالغة ىف ذلك تسبب 

الكثري من املتاعب واألمراض والسمنة أيضا لطفلك.
اح�ذر فق�د ت�ؤذى طفلك أثبتت دراس�ات علمي�ة حديث�ة أن الطفل 
الذى يعانى من الس�منة ىف الس�نتني األوىل والثانية من حياته ترتفع 
احتماالت إصابته باألمراض املزمنة مثل الس�كروارتفاع ضغط الدم 
والرط�ان وأمراض القل�ب وتصلب الرشايني ويصب�ح من الصعب 
بع�د ذلك التخلص من ال�وزن الزائد عنده نتيج�ة ارتفاع عدد الخاليا 
الدهني�ة ىف جس�ده.عادات طفل�ك الصحي�ة تب�دأ من�ذ الطفولةأكد 
العلماء ىف منتدى التغذية والصحة بالجامعة األمريكية ىف بريوت، أنه 
ك�ى تحافظ عىل صحة ابنك وتس�اعده عىل تف�ادى األمراض املزمنة 
بعد البلوغ فعلي�ك بتعويده عىل نمط حياة ونظام غذائى صحى منذ 
الطفول�ة، وذلك من خ�الل تثقيفه بحيث يصب�ح االختيار الصحيح 

لديه عادة وليس أمرا صعبا يتطلب مجاهدة ومقاومة من قبله.
ابعد طفلك عن وس�ائل التكنولوجيا الحديثةع�ود طفلك منذ الصغر 
عىل ممارس�ة الرياضة والهوايات التى يفضلها بدال من إنفاق وقته 

وجهده أمام التلفزيون وعىل ش�بكات التواصل االجتماعى بالجلوس 
لس�اعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر واآلى باد وعرب التليفونات 
املحمولة التى تؤثر عىل صحته بالس�لب بس�بب موجاتها وذبذباتها 
الكهرومغناطيس�ية، عالوة عىل تعويد الطفل عىل الكس�ل والس�هر 
والجل�وس لف�رتات طويل�ة دون حرك�ة فتزي�د احتم�االت إصابته 

بالسمنة وأمراضها وخشونة املفاصل وضعف العضالت.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

عادة خاطئة تصيب طفلك بالسمنة والقلب والسرطان  

 نرشت دراسة اختربت فرتة بقاء 
ف�ريوس كورون�ا مس�تقرا عىل 
أنواع مختلفة من األسطح داخل 
بيئ�ة معملية خاضع�ة للرقابة، 
ووج�دت أنه ال يزال م�ن املمكن 
اكتش�افه عىل النحاس بعد مدة 
تصل إىل 4 س�اعات، وعىل الورق 
املق�وى ملدة تصل إىل 24 س�اعة، 
وع�ىل البالس�تيك والف�والذ ملدة 

تصل إىل 72 ساعة.
ويث�ري ه�ذا األم�ر مص�در قل�ق 
األش�خاص،  م�ن  الكث�ري  ل�دى 
خاصة عند اضطرارهم ملخالطة 
البقال�ة  متاج�ر  يف  اآلخري�ن 
وأس�واق الخ�روات والفواكه، 
التي عادة ما تباع “بالحبة”، أي 
أن الن�اس يكون�ون قادرين عىل 
معاينتها باللمس الختيار القطع 

التي يفضلونها.
وبالتايل، فإن الشخص قد يلتقط 
حبة فاكهة التقطها قبله شخص 
آخر مصاب بالفريوس. وبالرغم 
م�ن أن ط�رق انتق�ال الفريوس 
طري�ق  ع�ن  األغل�ب  يف  تك�ون 
املصاب،  املبارش م�ع  االحت�كاك 
فإنه من الروري أيضا الحرص 
عند رشاء الخروات والفواكه.

عل�م  يف  األخصائ�ي  وق�ال 
الفريوس�ات يف جامعة س�يدني 
األس�رتالية، تيموثي نيوس�م، إن 
“كل س�طح نلمس�ه قد يش�كل 
ذل�ك  يف  بم�ا  لإلصاب�ة،  خط�را 

األطعمة”.
مح�الت  أن  إىل  نيوس�م  وأش�ار 
البقال�ة تع�د “بيئ�ة منخفض�ة 
املخاطر”، نظرا ألن العاملني فيها 
يرت�دون القف�ازات والكمامات، 
ويحرصون عىل تطهري األسطح، 
لكن�ه دع�ا يف الوق�ت نفس�ه إىل 

اتباع س�بل الوقاية م�ن املرض، 
وتنظي�ف الخ�روات والفواكه 

التي يتم رشاؤها بشكل جيد.
يت�م  طريق�ة  “أفض�ل  وتاب�ع: 
اتباعه�ا عن�د رشاء الخروات 
والفاكه�ة، ه�ي غس�لها بامل�اء 
والصابون فور العودة إىل املنزل، 
داعي�ا إىل عدم االكتفاء بغس�لها 
بامل�اء فقط، وفق م�ا ذكر موقع 

“news.com.au” األسرتايل. 
وأوض�ح أن�ه م�ن امله�م أن يتم 
غس�لها باملاء الدافئ والصابون، 

تماما كما يح�دث عندما ننظف 
أيدينا ملدة 20 ثانية لنقي أنفسنا 

من الفريوس.
كما دعا علماء إىل رضورة ارتداء 
القفازات عند التس�وق يف محال 
البقال�ة، خاصة عند مل�س املواد 
الت�ي يتهاف�ت الن�اس لرشائها، 

مثل الخروات والفواكه.
ومن املهم أيضا ارتداء الكمامات، 
والحف�اظ ع�ىل مس�افة كافية 
بينك وبني املش�رتين اآلخرين، ال 

تقل عن 1,5 مرت.

كل يوم معلومة

عند شراء اخلضروات والفواكه.. كيف حتمي نفسك من كورونا؟

سر االعشاب

نصائح طبية

مطهر طبيعي للوقاية من “كورونا” 
كن احلصول عليه بسهولة ميمُ

ما جيب على مرضى احلساسية معرفته عن كورونا؟

 م�ن اش�كال الكي�ك اللذي�ذة والتي 
عمله�ا  ويمكن�ك  االطف�ال  يحبه�ا 
بالشوكوالتة البيضاء او الشوكوالته 
البن�ي، تابع�ي معنا لتع�ريف طريقة 

عمل كرات الشوكوالتة .
املكّونات

بسكويت - باكيتان كبريتان
زبدة مذوبة - 100 غرام

شوكوالتة مذوبة - 250 غرام
مكرات مجروش�ة أو فريميس�يل 
)أي حبيب�ات ش�وكوالتة صغرية( - 

بحسب الرغبة
طريقة العمل

-1 إطحني البس�كويت طحناً ناعماً 
جداً ثّم ضعيه يف وعاء عميق.

ف�وق  املذّوب�ة  الزب�دة  أس�كبي   2-

البس�كويت واعجنيهما حتى يصبح 
قوامهما سهل التشكيل.

-3 كّوري الخليط الس�ابق إىل كرات 
متوسطة الحجم.

-4 غّم�يس الك�رات يف الش�وكوالتة 
ومن ثّم يف املكرات أو الفريميسيل.
إىل  الش�وكوالتة  ك�رات  أدخ�يل   5-

الثالجة حتى تربد ثّم قّدميها باردة.

طريقة عمل كرات الشوكوالتة
املطبخ
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الزوج االسد …احرتميه كما يستحق ويشتهي ..
الزوج االس�د ليس كالزوج والعذراء او الدل�و اللذان يبقيان رغم 
محاوالت املعجبات بهما باردي الشعور واالحساس تجاه جاذبية 
ه�ؤالء الفتي�ات ,فالزوج االس�د مهووس باملغام�رات العاطفية 
وبناء عليه من السهل جدا ايقاعه باملصيدة …االسد بطبعه غيور 
وبدون حدود ,لذلك فان اخرتته فانت ملكة جس�دا وروحا ,يقرر 
لك وعنك امورك وش�ؤونك …لون فس�تانك وماذا يجب ان تقراي 
ومن تصادقني وكيف واين س�تمضني نهارك وكل الخصوصيات 
االخ�رى …للمحافظة عليه عليك تقبل االم�ر الواقع واوحي عىل 
اب�داء بع�ض العواطف الدافئ�ة واللينة الذي يه�دىء حتى اقوى 

العواطف واالنفعاالت الجياشة لديه …
نصيح�ة ذهبية : التح�اويل ان تبالغي يف االهتم�ام بانفعالك عىل 
حس�اب الزوج االس�د الن ذلك سيجعله يش�عر بالجرح والحزن 

بشكل غريب …
الزوج العذراء …ال تحاويل الكذب عليه او خداعه …

ال�زوج الع�ذراء ليس م�ن ذلك الطراز م�ن الرج�ال الذين يلقون 
القصائد الشعرية تحت نوافذ معشوقاتهم ولن يصعد اليك حتى 
لو رميت له سلما لهذا الفوىض ويفضل دخول البيوت من ابوابها 

…
علي�ك ان تدركي بان هناك صعوبة بالغ�ة التاثري العاطفي عليه 
وق�د يبق�ى دون ان يبدي اية اش�ارة تدل عىل انه مغ�رم بك وقد 
تعتقدي�ن بان هذا الرجل بدون قلب ولكن الحقيقة ليس�ت كذلك 
,فه�و عند اقناعه بانك محبوبته الوحيدة فانه س�ياتي اليك رغم 
كل الحواجز والصعاب وس�يقطع الجلك االف االميال وسيضحي 
بكل ما لديه وس�يبقى مولعا بك مدى الحي�اة ,قبل الحديث معه 
فك�ري ع�ن اي يشء يمك�ن التحدث مع�ه ؟وكيف ؟فه�و يكره 
الجهل والس�طحية وبالنس�بة له املراة املبتذلة واالوس�اخ سيان 
ولذل�ك فانت مطالبة لي�س فقط باالناقة واختي�ار الثياب وانما 

ايضا حيازة عقل ذكي …
نصيحة ذهبية : راعي واحرتمي عاداته واستقالليته وما سيهديه 
اليك ,وال تبدي له اية مالحظة ااعجبك هذا ام ال ,ال تكوني لجوجة 
ولحاحة واس�تقبيل نقد بابتس�امة وتذكري بان ال�زوج العذراء 

ليس نبيا …
الزوج امليزان …معه عليك التعود عىل املماطلة والتاجيل  .. 

يف امور العش�ق والغرام يظهر امليزان تفوق�ه عىل جميع االبراج 
االخ�رى ,مواليده من الرجال ليس فق�د هم الذين اخرتعوا الحب 
وانم�ا اوصلوه اىل اع�ىل درجات العش�ق ..الحال�ة الوحيدة التي 
يش�عر فيها امليزان بعدم االرتياح حقيقة ه�و عندما يتزوج من 

امراة متسلطة ومازحة غري مرتددة اذا رغبت بان ال ينفصل عنك 
زوج�ك امليزان ال ترتكي التلفزيون يعم�ل بصوت عال وحاويل ان 
ال تترسب رائحه املاكوالت اىل بقية الغرف الن هذا يثري اش�مئزاز 

وامنعي االطفال من الرضاخ والركض يف انحاء املنزل .
ال تقفي لزوجك امليزان ولفائف الش�عر عىل راسك ووالكريم وما 

شابه عىل وجهك …
نصيحة ذهبية : فكري مليا قبل اتخاذ قرار املوافقة عىل االرتباط 
به وتذكري بانك وبعد موافقتك عىل الزواج منه فانك س�تمضني 

نصف حياتك غري راضية … 
الزوج العقرب …كوني حذرة جدا واياك واستفزازه ..

اذا كنت مخلصة له وتثقني به بش�كل كامل وتشاطرينه افكاره 
وطموحات�ه فانه س�يتفهمك جيدا ويهتم بك او س�يكون لطيفا 
مع�ك بش�كل رائع ويبادلك الح�ب والحنان وعنده�ا كثريات من 
الس�يدات س�يحلمن فق�ط بمثل ه�ذه العالقة م�ع ازواجهن …
تذكري بان الزوج العقرب صاحب طبيعة حساسة يجب التفاخر 
ويمي�ل اىل االرساف يف كل يشء ,املاكل واملرشب ,يس�عى اىل الحب 
ب�كل مش�اعره وحيويته وهو لن يس�مح لنفس�ه بالهزيمة .قد 
يس�مح الزوج العقرب بالتخفيف من قدرك ام�ام االخرين ,لكن 

عندما تصبحان عىل انفراد سيعرتف لك بحبه
نصيحة ذهبية : مسالة الغرية ليست بسيطة وشديدة الحساسية 
ل�دى العق�رب الن زوجته كزوج�ة القيرص يج�ب ان تكون فوق 
جميع الش�بهات …اذا كنت تغارين عليه فمن االفضل ان تقنعي 

نفسك بعكس ذلك حتى تكوني مرتاحة النفس ..

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

أبـــــــراج

االمور املالية هي االكثر س�يطرة عىل تفكريك فانت 
تعاني من ضائق�ة مالية خانقة وذلك لالرساف خالل 
االي�ام املاضية، يف فرتة ما بعد الظه�ر قد يؤثر بك خالف 
مع من تحب مما يؤدي اىل تغيري مزاجك الهادئ منذ الصباح، 
لكن االوضاع ما تلبث ان ترجع اىل ما كانت عليه يف املس�اء ، 

حاول ان تعطي عائلتك بعض من اهتمامك ايضا .

 كن اكثر سالس�ة يف التعامل مع غ�ريك هذا اليوم 
النك ترص عىل رأيك بش�كل منف�ر وعنادتك ال مثيل 
له�ا، يوم به بعض االمور املهمة عىل نطاق العمل و قد 
تنش�غل بالكثري من املواعيد . جاذبيتك تزداد لدى الجنس 
االخر يف فرتة ما بعد الظهر واملس�اء لذلك ال ترفض طلب احد 

لك بالخروج وقضاء سهرة جميلة الن هنالك ما سيفرحك

 م�ا زالت الضغوطات واعب�اء الحياة تلقي بظلها 
علي�ك، وخاصة يف ف�رتة الصباح و الظه�رية التي 
تتضمن الكثري من املش�كالت والشجارات مع زمالئك 
يف العم�ل او بع�ض التعطي�الت يف بع�ض مبادرات�ك ، يف 
فرتة بعد الظهر واملس�اء عليك بالت�زام البيت فهذا افضل لك 
وخاص�ة مل�ن كان من موالي�د 5 اىل 16 حزي�ران فهم االكثر 

توترا هذا اليوم.

االعم�ال كثرية ه�ذا اليوم وقد ال تج�د الوقت لحك 
رأس�ك والقي�ام بخصوصياتك وخاص�ة عىل صعيد 
العائلة او العاطفة ، فلذلك ال ترتبط بمواعيد ش�خصية 
ه�ذا اليوم حتى يف فرتة املس�اء، النك س�وف تك�ون مثقالً 
باالعمال وحتى س�اعة متأخرة، يف فرتة املساء تخف االعباء 
قليالً وتقرر الخروج و االستمتاع مع اصدقائك بمساء هادئ 

جدا .

خفف مزاجيتك يا صديق�ي الدلو وحاول ان تركز 
ع�ىل ما تفعله ه�ذا اليوم وال تك�ن مهمالً وعجوالً 
يف كل عم�ل تفعل�ه النك قد تخطئ و يكون الحس�اب 
ش�ديدا ، يف فرتة املس�اء احذر عىل صحت�ك وخاصة عىل 
منطق�ة املعدة واالرجل، وخاصة ملواليد 2 اىل 11 ش�باط، اما 
باق�ي املواليد فلديهم تغيري بالخط�ط والربامج لم يتوقعوها 

ابداً.

احساس�ك بالقوة ما زال مس�يطراً عليك فحاول 
ان تس�تغل هذا اليوم لتس�يري امورك العملية التي 
تش�هد تطوراً ممتازاً هذا الي�وم وخاصة ملا اديت من 
عمل جيد يف الفرتة املاضية، اليوم جيد للمبادرات و اتخاذ 
القرارات املهمة . اما املس�اء س�وف يكون هادئاً يف بدايته ما 
يلب�ث ان يصب�ح كثري املواعي�د و الربامج ، االكث�ر حظا هم 

مواليد 12 اىل 20 أيار نسب النجاح لهذا اليوم

تب�دأ بعزيمة هابطة يف هذا الصب�اح وتبدأ نهارك 
ببطء شديد مما قد يجلب لك بعض االنتقادات من 
املحيطني بك. لكن تش�عر بالقوة والش�جاعة يف فرتة 
الظه�رية وما بعدها مما يجلب لك التقدم عىل املس�توى 
العم�يل.يف فرتة م�ا بعد الظهر قد تنش�غل بالتس�وق فانتبه 
ع�ىل مصاريفك . اما املس�اء جيد للخروج و االس�تمتاع مع 

اصدقائك بليلة جميلة جدا

س�وف تكون مبتس�م ح�ال نهوضك م�ن النوم يا 
صديق�ي الج�دي ، فانت نش�يط و و الحظ يجعلك 
تس�مع بع�ض االخب�ار الجيدة يف ف�رتة الصب�اح . يف 
فرتة الظه�رية و بعدها قد يكون لديك بعض الضغوطات 
العملية لكنك تنجزها بشكل جيد . يف املساء قد تتغري مواعيدك 
املوضوعة سابقا لكن النهاية سوف تستمتع بليلتك ، مواليد 

3 اىل 14 كانون ثاني االكثر حظا

اليوم في�ه العديد من التغيريات ففي الصباح تبدأ 
يومك بهدوء وجو خال من االحداث اىل فرتة الظهرية 
التي بها مفاجآت عديدة وخاصة عىل املستوى العميل 
و ممكن ان تجعلك عصبيا و مزاجيا . يف املس�اء تتحس�ن 
االم�ور وخاصة عىل املس�توى العاطفي الذي يكون يف افضل 
وض�ع لدي�ه لكن علي�ك بتقلي�ل كالمك كي ال تخطئ نس�ب 

النجاح لهذا اليوم

ي�وم اخ�ر صعب يا صديق�ي العق�رب ، فنصيحة 
هذا اليوم اترك نفس�ك وال تحمل الس�لم بالعرض ، 
فاالمور لن تس�ري بصالحك وعصبيتك س�وف تصل اىل 
اع�ىل مس�توياتها يف فرتة الظه�رية حي�ث التعب وضغط 
العمل. يف فرتة املس�اء ال انصح�ك برؤية من تحب الن االمور 
بينكم�ا لن تكون عىل م�ا يرام فاخرج م�ع اصدقائك و رفه 

عن نفسك

ل�ن تجلس يف مكان واحد مل�دة طويلة وذلك للعمل 
الكث�ري الذي ينتظ�رك منذ الصباح، لكن�ك مع هذا 
س�عيد ومبتس�م اىل ابعد الحدود، مناقش�ة كالمية يف 
ف�رتة ما بعد الظهر بينك وب�ني زمالئك يف العمل لكنها لن 
تؤثر عليك، يف املس�اء قد يكون بعضكم عىل س�فر و البعض 
االخر قد يكون لديهم دعوة او مناس�بة لكن بكال الحالتني ال 

تتكلم كثريا

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

س�أل رجل حات�م الطائي، وهو م�رضب أمثال الع�رب يف الكرم، 
فق�ال: يا حاتم ه�ل غلبك أحد يف الكرم؟ ق�ال: نعم غالم يتيم من 
طي نزلت بفنائه وكان له عرشة رؤوس من الغنم، فعمد إىل رأس 
منه�ا فذبحه، وأصل�ح من لحمه ، وق�دم إيل وكان فيم�ا قدم إيل 

الدماغ فتناولت منه فاستطبته.
فقلت : طيب والله ، فخرج من بني يدي وجعل يذبح رأس�ًا رأس�اً 
ويق�دم يل الدماغ وأن�ا ال أعلم ، فلما خرج�ت ألرحل نظرت حول 

بيته دماً عظيماً وإذا هو قد ذبح الغنم بأرسه
فقلت له : لم فعلت ذلك؟

فقال: يا س�بحان الله تستطيب ش�يئاً أملكه فأبخل عليك به ، إن 
ذلك لُسبة عىل العرب قبيحة! 

قيل يا حاتم : فما الذي عوضته؟
قال: ثالثمائة ناقة حمراء وخمسمائة رأس من الغنم

فقيل: إذاً أنت أكرم منه
فقال: ب�ل هو أكرم، ألنه جاء بكل ما يملك وإنما جدت بقليل من 

كثري.

أكرم من حامت الطائي

حكايــــــة

اختبارات شخصية

مثل

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

ح�اول ان تعرف ماذا تريد وال تحاول ان تعند عىل 
رأيك وهو خاطئ وخارج تماماً عن الحكمة، ففي 
فرتة الظهرية سوف تخرس فرصة او شيئاً تندم عليه 
كثرياً وذل�ك الفعالك وقراراتك املترسع�ة فحاول ان تهدأ 
وان تعد للعرشة ، املس�اء قد تصيبك بع�ض الكآبة فاالفضل 
ل�ك الخروج للرتفية عن نفس�ك وخاص�ة مواليد 1 اىل 11 أب 

فهم االكثر ضغط

كلمات متقاطعة

acebook من الفيسبوك

كيف حتافظني على زوجك من خالل برجه؟

هـــــــل تعلــــــم
*هل تعلم انك اذا تمددت خمس دقائق عىل البحر 

وعينيك اىل السماء نرضا عميقا اىل الغيوم
فان�ك س�وف تج�د نفس�ك بالجان�ب االخ�ر م�ن الكرة 

االرضيه.
*هل تعلم ان أكل تفاحة بعد القهوة مبارشة يؤدي

توق�ف القل�ب بالكام�ل وبع�د 22 ثانيه وأج�زاء الثانيه 
سوف تموت !

*ه�ل تعل�م انك اذا جلس�ت عىل الحاس�وب ملدة س�اعه 
متواصله 

يؤدي اىل تدمري الش�بكيه يف العني واذا بأس�تمراريه ملدة 
سنة ونصف يؤدي اىل فقد البرص.

*هل تعلم ان س�ماع املوس�قى من اجه�زة املوبايل ملدة 
اقصاه�ا س�اعه متواصله ي�ؤدي اىل فقر ال�دم وفقدان 

الذاكره .

1963 – الوالي�ات املتحدة تقرر من�ح املواطنة 
الفخرية للزعيم الربيطاني ونس�تون ترشش�ل 

ليكون أول أجنبي يحصل عىل هذه الصفة.
1965 – مناوشات عسكرية حدودية بني الهند 

وباكستان وذلك يف بداية الحرب الثانية بينهم.
1967 – أول طائ�رة بوين�غ 737 تق�وم برحلة 

تجريبية.
1969 – طائ�رة كونك�ورد الربيطاني�ة الصنع 
تق�وم بأول رحل�ة لها من فيلت�ون إىل فريفورد 

بسالح الجو امللكي الربيطاني.
1980 –اع�دام املفكر والفيلس�وف اإلس�المي 
الس�يد محمد باقر الصدر وأخت�ه العلوية آمنة 

الصدر.
1981 – اصط�دام غواص�ة نووي�ة أمريكي�ة 

بسفينة شحن يابانية.
1989 – قوات سوفيتية تقوم بقتل 20 شخص 
وإصاب�ة املئ�ات أثناء قمع مظاهرة س�لمية يف 

تبلييس ضد الحكم السوفيتي،

ويعترب هذا التاريخ يوم وطني يف جورجيا.
1991 – اعالن اس�تقالل جورجي�ا عن االتحاد 

السوفيتي.
1992 – محكم�ة اتحادي�ة يف الواليات املتحدة 
تصدر حكًما بسجن رئيس بنما األسبق مانويل 

نورييجا
وذلك بتهمة بالتورط بتجارة املخدرات.

1999 – اغتيال رئيس جمهورية النيجر إبراهيم 
باري مايناسارا.

2003 – س�قوط حزب البعث الحاكم يف العراق 
وذلك بدخول قوات التحالف

إىل العاصم�ة بغ�داد وإس�قاط تمث�ال ص�دام 
املوجود يف ساحة الفردوس.

يف  يف�وز  بوتفليق�ة  العزي�ز  عب�د   –  2004
االنتخابات الرئاس�ية الجزائرية لفرتة رئاسية 

ثانية.
2005 – ويل عهد اململكة املتحدة األمري تش�ارلز 

يتزوج من كاميال باركر بولز.

الكلمات االفقية
بك�ر  أب�و  إس�م   1-
الصديق- ريض الله عنه 

- يف الجاهلية
-2 حيوان ضار مفرتس 

- أحذية )م(
أذاع   - متش�ابهان   3-

الخرب - إعياء
-4 إش�رتى -  املي�ل إىل 

اللهو )ن(
-5 يغادر املكان

-6 م�ن بح�ور الش�عر 
أح�دى   - )ن(  العرب�ي 
الثمار الشهرية بقيمتها 

الغذائية العالية 
-7 ج�زء قليل من يشء 
كث�ري - ضيق ش�ديد - 

عملة آسيوية )م(
-8 سفينة التنزه - قفز

 - ينق�اد  و  يس�هل   9-
ظهرت

م�ن   - إنص�اف   10-
أسماء الله الحسنى

الكلمات العمودية
-1 إس�م س�يف عم�ر بن 
الخط�اب - ريض الله عنه 

-
-2 وصمات - أرشد

-3 متش�ابهان -  م�رض 
معد ينتج من أكل أو رشب 

املواد امللوثة 
الطاق�م  رج�ال  أح�د   4-

البحري )م( - عطب
 - األدب  فن�ون  م�ن   5-

للنصب
-6 ولد النعام )م( - ساخن 

- ضمري متصل
-7 جُب�ن و ضُع�ف - إب�ن 

)م(
-8 بيتها من أهون البيوت 
- أول م�ا يخ�رج م�ن ماء 

البرئ عند حفرها )م(
يف   - للج�ر   - لل�رشط   9-

السلم املوسيقي
-10 دائ�رة مضيئة - عالم 

زالزل وفيزيائي أمريكي

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.

 )اجلزء الثاني(

Thu 9 Apr 2020الخميس - 9 نيسان 2020
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  07810090003هاتف هيئة التحرير

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

ــة العتبار  ــي ندعو احلكوم ــوم الصحة العامل ــبة ي مبناس
ــون  بالوباء  ــة الذين يتوف ــن الصحي ــاء و ذوي امله االطب
ــهداء من الدرجة  ــي، اعتبارهم ش ــبب أدائهم الوظيف بس

االوىل وبكامل احلقوق لعوائلهم.
#سالمتكم

العراق ، حلقة الشرق االوسط الكربى وبؤرة التحديات واملنافسة 
، الصراع الداخلي فيه وصل إىل مرحلة ألال عودة

صراع تتاح فيه مجيع األسلحة مبا فيها احملرمة واجملّرمة 
نوع من صراع العروش ، ولن ينتهي قريبا اال بكثري من الدماء 

و النعوش.
استفيقوا ، لتخسأ عروش الدم

وليسلم العراق..

قلررت ملكة جملال إنجلرتا التخلي عن لقبها 
والعلودة إىل مزاولة مهنتها من أجل املساهمة 

يف مكافحة فريوس كورونا الجديد.
وقاللت حاملة لقب ملكة جمال إنجلرتا حاليا، 
بهاشا موخريجي، إنها ستضع »تاج الجمال« 
جانبلا حتى تتمكن ملن العلودة إىل وظيفتها 

كطبيبة أثناء أزمة وباء »كوفيد19-«.
وأوضحلت موخريجلي قرارهلا قائللة: »أنلا 
طبيبلة مدربة، وستكلون خدماتي أكثر فائدة 
يف املستشفى«، بحسب ما ذكر موقع »سكاي 

نيوز« الربيطاني.
وكانلت موخريجي قد علادت إىل بريطانيا بعد 
مشاركتهلا يف واحدة ملن النشاطات الخريية 
بالهنلد، لالنضملام إىل زمالئهلا يف مستشفى 

»بيلغريم« بمقاطعة لينكولنشاير.
وبّينلت موخريجي أنه يف حلن أن العمل الذي 
كانت تقوم بله يف الهند مهلم، إال أنها شعرت 
أن وقتهلا ومهاراتها ستكلون ذات فائدة أكرب 
لهيئة الخدمات الصحيلة الوطنية الربيطانية 

خالل تفيش فريوس كورونا الجديد.
وأكدت أنها ال تستخف بالعمل »العمل الخريي 
اللذي كنلت أقوم بله، ولكن بطريقلة ما، هذا 
ملا تدربت عىل القيلام به، لذللك أردت العودة 

والقيام بذلك«.

أطلق حسلام الجمل »الحلس« أغنية جديدة 
عىل تطبيلق أنغامي تحمل عنلوان »خليك يف 
البيت« وقد شاركله الغناء مغّني الراب لفتي 
إم.  »خليلك بالبيلت« رسالة إيجابيلة ُقّدمت 

بطريقة طريفة، حيث تذّكرنا برضورة غسل 
اليديلن والبقلاء يف البيلت لتجّنلب فايلروس 

كورونا.
الجملل:  قلال حسلام  األغنيلة  وعلن هلذه 
»اعتمدنلا عىل البساطة والدعلوة إىل التفاؤل 
يف إنتاج األغنية لنكلون قريبن من الجمهور 
العربي، بهدف إيصال رسالتنا لكل الناس ألن 
املوسيقلى هي اللغلة الوحيدة التلي يفهمها 
كل البلر. وقررنا تقديلم نصائح من خالل 
هلذا العملل بطريقلة مبهجلة يغللب عليها 
طابع الفلرح واألمل، ألن االنطبلاع اإليجابي 
عند اإلنسلان يقّوي مناعته وأيضاً لنشري من 
خلالل األغنيلة  إىل أهميلة عدم الخلروج من 

املنزل ورضورة التعقيم«. 
وقد القت األغنيلة استحسان الجمهور حيث 
دخلت الرتنلد يف العديد من الدول العربية منذ 

الساعات األوىل من إطالقها.

                  

اتقوا اهلل يف عراقكم يا 
حمسنني 

املحلللون السياسيلون شأنهلم شلأن الشعلراء الذيلن غّصلت بهم 
صفحلات املجالت والصحف ، ففي كل صباح يولد فوج من أصحاب 
الحلرف املعلاق ، ويموت فوج ملن أدعياء الخلق واإلبلداع كل مساء 
، ومثلهلم مثلل السياسيلن الذين اعتللوا منابر السياسلة ، وهم ال 
يفهملون منها أكثر مّما تفهمه ) صاحبة اللسلان السليط ( عندما 
أرادت أداء فريضلة الحلج ، دون أن ترفلع األذان يوملا يف بيتها ، وال 
مارست الصالة وطقوسها ، ولم تفرق بن شهري رمضان وشعبان 

.
عشائلر املحللن ، ينظرون إىل ما يحدث اليلوم باعتباره حدثاً عراقياً 
خالصاً لوجله الله ، وأن الحكومة تمتلك مفاتيلح السيطرة الفعلية 
، وبيدها األملر والنهي ، فيزداد رصاخهم بوجلوب مقاطعة الطرف 
الفالنلي والتخلي عنله ، واالرتملاء يف أحضان الطلرف اآلخر ، وعىل 
القيلادة أن تعلن النفري العام ، وتعاقب املسلؤول الذي يثبت فشله ، 
وبعلض جهابذة التنظري السيايس يديل بشطارته بن الحن والحن ، 
بأّن الحرائق التي امتدت ، وتمتد عىل أرض العراق ، كانت تسري وفق 
خطلة هدفها دفع أمريكا إىل املستنقع العراقي لتختنق فيه ، وتموت 
بن دهاليزه دون تشييع ، وال مراسم دفن ، وال قراءة سورة الفاتحة 
عىل روحها الريرة ، وحفنة من مشايخ الكالم يرى العكس ، ويعلن 
يف اللر والعلن ، بأن ما يحدث هو سيناريلو أمريكي لدفع إيران إىل 
املستنقلع العراقي ، لتمارس معها لعبة االستنزاف ، وبعدا ستنقض 
عليها ، وتمزقها اربأ اربأ دون رحمة وال شفقة ، دون أن يعلم اولئك 
وهؤالء ، بأن املستنقع الذين يتحدثون عنه ، بات يبتلع العراق وأهله 
، ويعبث بتاريخ العراق وحارضه ومستقبله ، ويدمر ثروات العراق ، 
ويستهدف منظومته االقتصادية واالجتماعية واألخالقية 
وقلد زاد الفجيعة عمقا هلذا الفايروس اللعن 
اللذي جعلنا أرسى يف بيوتنلا ، وهبوط أسعار 
النفلط الذي بات يهدد اقتصادنا ، والرصاع 
السيلايس القائلم حلول اختيلار رئيس 

الوزراء .
املحللون السياسيون ، يتناسلون تحت 
عباءة األحداث ، منهم َمْن رزقه الله 
عافيلة اللسلان ، وطيبلة القلب ، 
وغباء اللرأس ، ومنهلم َمْن زرع 
الشيطان بذوره ، فخرجت ركاماً 
من الثأر والحقلد واالنتقام ، 
وما بن جملال الله وبهائه ، 
وقبح الشيطان ورعونته ، 
لم يفكر أحد بسالمة العراق 
وأهلله ، واالبتعاد عن 
املستنقعلات  لغلة 
يف  يفكلروا  وأن   ،
العراقيلن  إنقلاذ 
التي  االزملات  من 
فقلد   ، تواجهله 
دفع هلذا الشعب 
رضيبلة باهظلة 
للم   ، دمله  ملن 
يدفعها أحد غريه 
عىل ملر عصور 

التاريخ .
ن  ملحلللو ا
ن  سيلو لسيا ا
يسلكلون   ،
اللدروب  كلل 
 ، الشائكلة 
ن  خللو يد و
يف كلل األزقلة 
 ، الوعلرة 
باستثناء طريق 
الخري الذي يجنب 
هذا البلد الجريح 
ويالت الحروب ، 
وأهوال الدمار 
يعاني  الذي 

منه .
إىل اللقاء 

.

خالل قضائهلا فرتة العزل املنزيل، للحد 
ملن انتشار فريوس كورونلا املستجد، 
نرت الفنانلة صبا مبلارك مجموعة 
ملن الصور، عرب حسابها الرسمي عىل 
موقع »إنستغرام«. وعلقت عىل الصور 
قائللة: »غريبة الحيلاة.. بس واضحة 
ورصيحلة و بتعطينلا عالملات احياًنا 
بنختار ما نقرأها، سنن بنضل عايشن 
بلرات حالنلا، و عم نركلض بالحياة.. 
وعم بنوسخ هالكوكب عاملهم وعاملش 
مهلم.. وبلحظلة بنفكرهلا مفاجلأة، 
بتذكرنلا الحيلاة انلو التفاصيلل مش 

بديهية.. وانو يف ايش بيتأجل«.
أضافت: »الي ملا بتعملوا اليوم ممكن 
ملا تقلدر تعمللوا بعديلن.. بلدون اي 
تشلاؤم بكلرا ملش مضملون.. و اذا 
بكرا كلان عتمة بيجوز، اللي بنحبهم 
يروحلو و يرتكلوا و األسبلاب تتعلدد، 
األولويلات  بتسيطلر عليهلا  أحالمنلا 
وحدتنلا بتزيلد.. النو ملا تعلمنا نقعد 
ملع حالنا، و مع هيلك و بنص هالجو 
الغائلم عاالنسانيلة.. يف إحساس دايف 
علم بيقلرب النلاس من بعلض كمان 
ملرة بكلل عزلتهلم، رجعنلا نشتاق و 

نشكلر اللله عالنعلم البسيطة 
ملن الهلوا و الشملس لألكل ايل 
يف غرينا ملش مالقيه للصحة... 
و كتلري اشيلاء... ملش قصدي 
اكون كئيبلة ابدا.. انلا متأكده 

انلو رح نتجلاوز هاملحنلة...
بلإذن الله ، و بلس تخلص... 
نقعلد  و  فلرتة  كلل  نرجلع 
ملع حالنا و نبلوس أهلنا و 
نمليش عالطريق و نشم هوا 
و نتطللع بعلن الناس مش 

موبايالتنا.. لكي ال ننىس.

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- املكياج او واقي الشلمس او املرطبات أو الغسلول  املعطلر 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 العن.
4- استعن بصديق مقرب أو فرد من العائلة ينبهك بعدم مسح وجهك .

5- اسلتخدم تطبيقا ذكيا او منبها، يذكرك كل 15 دقيقة برضورة أال تمسلح عىل 
وجهك .

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

- التسلتخدم طلالء االظافر - اسلتخدم قطرة العن - اسلتخدم مرطبلا للبرة - 
استخدم اداة لضم الشعر.

معلومة طبية

تقديرهلم لجهود العامللن يف مجال 
الرعاية الصحيلة يف مواجهة فريوس 
»كورونلا املُسَتَجلّد« انَضّملت هيئلة 
الصحلة بدبلي اليلوم إىل »تيلك توك« 
ي #شكراً_خط_دفاعنا_ إلطالق َتَحلدِّ

ر منصة ملجتمع »تيك  األول اللذي ُيوَفِّ
توك« يف اإلمارات للتعبري عن تقديرهم 
لجهلود وتفانلي العامللن يف القطاع 
الطبلي يف مواجهلة َتَفليشِّ فلريوس 
»كوفيد - 19«. وقال عبد الله جمعة، 
مدير إدارة االتصال لدى هيئة الصحة 
استباقيلة  تدابلري  »اّتخذنلا  بدبلي: 
وشامللة لوقايلة أفلراد املجتمع من 
وباء )كوفيد - 19(، بمساعدة فريقنا 
يف جميلع أنحلاء اإلملارات. وتهلدف 
#شكراً_خط_دفاعنلا_األول  حمللة 
التي ننظمها بالتعاون مع )تيك توك( 
ملواصللة رفلع الوعي بهلذا الفريوس 
واالحتياطات الواجب اتباعها لضمان 
الوقايلة من اإلصابة، وأيضاً لتشجيع 
أفلراد املجتمع يف اإلملارات لالنضمام 
إلينلا يف توجيله الشكلر للعامللن يف 
مجلال الرعاية الصحيلة يف البالد عىل 
التضحيلات التلي يقدمونهلا كل يوم 
العاملة«. وأضاف  لحمايلة الصحلة 

جمعلة: »نحلن عىل ثقة بلأّن رسائل 
التشجيع هذه سرتفلع من معنويات 
جميع األطباء واملمرضن واملمرضات 
واإلداريلن  الطبيلن  واملساعديلن 
العامللن يف القطلاع الصحلي الذين 
يعملون عىل ملدار الساعة وُيقدِّمون 
سالملة  لضملان  كبلرية  تضحيلات 
وصحلة سكلان الدولة«. وعلىل مدار 
األسابيع املاضيلة، تعاون »تيك توك« 
مع هيئات حكومية ومنظمات دولية 
من بينهلا منظملة الصحلة العاملية 
اللرق  يف  اليونيسيلف  ومنظملة 
األوسلط وشملال أفريقيلا ملساعلدة 
أفراد املجتمع يف الوصول إىل معلومات 
دقيقة حول طرق الوقاية من فريوس 
»كوفيد_19«. كما أطلق تطبيق »تيك 
َتَحدِّيلات لتشجيع  تلوك« مجموعلة 
النلاس علىل البقلاء آمنلن إيجابين 
يف منازلهلم من بينها َتَحلدِّي #خلك_

فالبيلت.  واعتبلاراً من اليلوم، يمكن 
ملستخدملي »تيلك تلوك« يف مختللف 
أنحاء اإلملارات املشاركلة يف الَتَحدِّي 
والتعبري عن تقديرهم للكوادر الطبية 
الذين يحاربون َتَفيشِّ فريوس »كوفيد 

. »19 -

تعهد جاك دوريس ، مؤسس موقع 
»تويلرت«  االجتماعلي  التواصلل 
 « اإلليكرتونلي  الدفلع  وتطبيلق 
بالتربع بمليلار دوالر  سكويلر«، 
لدعلم جهلود اإلغاثلة ومكافحة 
فلريوس كورونا. وقال دوريس إن 
التربع يمثل حوايل ثمانية وعرين 
يف املائة من ثروتله الصافية التى 
تقدرهلا مجللة فوربلس بأكثلر 
ملن ثالثلة مليلارات دوالر. وقال 
إنله سيبيع أسهمله يف »سكوير« 

إلنشاء الصندوق ، الذي سريكز يف 
البداية عىل جهود اإلغاثة الفورية 
ولكلن سيتم استخدامله بعد ذلك 
لتعزيز صحة الفتيات وتعليمهن.

وينضلم دوريس بذللك إىل قائملة 
مجلال  يف  املليلارات  أصحلاب 
التكنولوجيا والذيلن تعهدوا علًنا 
بالتربع بجزء من ثرواتهم ملكافحة 
فريوس كورونا، وملن بينهم بيل 
جيتس وملارك زوكربريج وجيف 

بيزوس.

حظيت رشكلة مجوهرات طبية روسية باهتملام كبري خالل األسابيع 
القليللة املاضية، بعد إنتاجها قالدة عىل شكل فريوس كورونا املستجد، 
حيث لقيت السلعة رواجا واسعا لدى كثريين مقابل انتقادات من آخرين. 
وبلدأت الركلة، التلي تتخذ من مدينلة كوسرتوما مقرا لهلا، يف إنتاج 
وبيلع القالدة الفضية مع تفيش فريوس كورونلا مطلع العام الجاري، 
مقابلل ألف روبلل رويس )نحو 13 دوالرا أمريكيلا(. وبينما اشرتى عدد 
كبري القلالدة عرب اإلنرتنت أو من بعض املتاجلر، اعترب آخرون إنتاجها 
يف هلذا التوقيت »استغلالال لألزمة التي يمر بها العاللم« بسبب انتشار 
وبلاء »كوفيد 19«. وقلال مؤسس الركة التي صنعلت القالدة، بافيل 
فوروبيلف، إنها »تعبري عن دعمنا لألطبلاء واملمرضن الذين يواجهون 
فريوس كورونا هذه األيام، وليسلت طريقة الستغالل األزمة الحالية«، 
وفقلا لتقارير صحفية محلية. وأضاف: »متابعونا عىل مواقع التواصل 
االجتماعلي أشخاص محرتمون، فهم أطبلاء وممرضون وآخرون لهم 
عالقلة بالطلب«.  وأكد أن كثريا ملن املرىض الذين تعافلوا من فريوس 
كورونلا قدموا القالدة هدية لألطباء الذيلن أرشفوا عىل عالجهم، وكان 
لهلم دور كبلري يف إنقاذ حياتهلم. ونر عدد كبري مملن اشرتوا القالدة 
صلورا لهم عرب وسائل التواصل االجتماعي، وهم يعلقونها عىل رقابهم 
وتتلدىل عىل صدورهم، مبدين إعجابهم بالفكلرة. وباعت الركة حتى 
اآلن أكثلر من ألف قالدة يف جميع أنحلاء العالم،و يتوقع أن يزيد الطلب 

عىل املنتج بمجرد أن تنحر أزمة فريوس كورونا.

هيئة الصحة بدبي تتعاون مع »تيك توك« 
إلطالق َتَحدِّي »شكراً َخّط ِدفاعنا األّول«

مؤسس تويتر يتبرع بمليار دوالر 
لمكافحة كورونا

شركة مجوهرات تبهر العالم بقالدة 
فيروس )كورونا(

حسام الجمل يطلق »خليك بالبيت« على تطبيق أنغامي

ملكة جمال إنجلترا »تتخلى عن تاجها« لمكافحة كورونا

يف صلورة شّكلت صدملة ملتابعيها، نرتها 
جويلل ماردينيلان وهلي تبدو علىل كريس 
متحرك، وقلد ظهرت فقط رجليهلا، فماذا 

حدث معها؟
جويلل كتبلت يف التعليلق أن ال وجع يمكن 
مقارنتله باألللم الذي ملرّت بله يف اليومن 

املاضيلن، حتلى أللم اللوالدة كلان نقطلة 
ببحر ملا تمّر بله حاليلاً. ويف التفاصيل أن 
جويل وأثنلاء التقاطها يشء ما من األرض، 
يبدو أنله حصل إلتلواء يف رجلها، ما تسبب 
لهلا بألم كبلري وألزمها الفلراش. هذا األمر 
انعكلس بالطبلع عىل نملط حياتها يف فرتة 
قضائها الحجر املنزيل مع عائلتها وأوالدها، 
فجويل التي عّودتنا عىل نشاطاتها اليومية 
ملن املنلزل ملن خلالل إضفلاء علىل هذه 
الحاللة املستجلّدة روحاً من امللرح واملحبة 
والسعلادة، لم يعلد بإمكانهلا التمّتع بهذه 
النعمة كما يف السابلق. فقد أشارت إىل أنها 
للم يعد بإمكانها اآلن اللعب مع أوالدها، وال 
الطبلخ وال امليش وال الجلوس وال التنقل من 
جانلب إىل آخر  يف الفراش من دون مساعدة 
وغريها من األملور.... وأكملت جويل:« لقد 

كنلت أستمتلع بحياتلي ملع عائلتي يف 
املنلزل، كنت سعيدة بتواجلد أوالدي يف 
املنلزل وعدم ارتيادهلم املدرسة، كنت 
أقلّدر الوقلت اللذي أصبلاح متاحاً يل 
لكلي أطبخ لهلم وإطعامهم وأخذهم 
يف حضنلي يف أي وقلت وكلّما سنحت 
وأردفت:«استمتعلت  الفرصلة«.  يل 
ببقائلي يف املنلزل ألننلي أم جاهلدة 
طويللة  لسنلوات  عملهلا  حرمهلا 
ملن قضاء هلذا الوقلت الثمن مع 
األشخاص الذين تحبهم، كما أنني 
لم أكن بحاجة من فريوس كورونا 
لكي يوقلظ بداخي ما هي األمور 
الجيلدة يف حياتلي«، ال بلل كنت 
أدرك ملا هو أكثلر يشء أحبه يف 

الحياة«.

بدأ العد العكلي لصدور أحلدث أغنيات الفنان 
اللبنانلي نلادر األتلات، والتي تحمل عنلوان “يا 
تارك“من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد 
عيلىس وتوزيع عملر صبلاغ. وطلرح »األتات« 
الرسميلة  املاضيلة الصلورة  خلالل الساعلات 
لألغنيلة الجديدة، وأعلن أنه ملن املُقرر إطالقها 
يوم السبلت القادم يف الحادي عر من نيسان/ 
أبريلل الحايل. وشدد األتات علىل أن إرادة الحياة 
أقوى من كلل الظروف، خاصلًة يف ظل األوضاع 
الصعبلة التلي يشهدهلا العالم بسبلب إنتشار 
فريوس كورونلا، وقال عرب صفحاتله الرسمية 
يف مواقع التواصل اإلجتماعي: “ألن إرادة الحياة 
فينا أقوى. غنيتي الجديدة “يا تارك” مني إلكن. 

بتسمعوها السبت 4/11/2٠2٠“.

نادر األتات ُيعلن موعد 
طرح أغنيته الجديدة

 »يا تارك«

هواجس صبا مبارك عن أزمة فيروس كورونا

لم يكد يمر يومن عىل عرض مسلسل 
»رحللة إىل الجحيلم« الخليجلي عرب 
»شاهلد«، حتى الحلظ الجمهور أن 
لقطاته دخيلة عىل الدراما الخليجية. 
ووصف الجمهور اللقطات بالجريئة 
واملثرية للجلدل، حن ظهرت الفنانة 
ليلىل عبداللله مملددة واملمثلل عي 
كاكلويل يحاول تثبيتهلا عىل األرض، 
ثم ظهر وهو يحملها عىل ظهره، ثم 

ظهرت ليىل وهلي ُتدخن يف السيارة 
بجانبه. وأعرب الجمهور من خالل 
التعليقات علن استياءهم، وطالبوا 
بوضع حلد للمسلسل حتى ُتحافظ 

الدراملا الخليجيلة علىل هويتهلا. 
وكلان الجمهور قلد نجح قبل أيام 
يف إيقاف مسلسلل »عيال صالح«، 
واللذي أظهلر أهل جنلوب اململكة 
أنهلم تجلار مخلدرات، مملا دعا 

أملري إملارة عسلري إىل التدخلل 
القائملن  الفلوري ومحاسبلة 
علىل املسلسلل، فهلل يتكلرر 
ماحدث مع مسلسل »رحلة إىل 

الجحيم«؟

مشاهد جريئة 
في مسلسل 
خليجي تثير 

الجدل

جويل ماردينيان تصدم متابعيها بصورة على كرسي متحّرك


