
بغداد/ متابعة الزوراء: 
مازل فريوس كورونا يفرض سطوته 
بقوة عىل العالم متسببا بظهور مدن 
أشباح وشوارع خالية يف أقوى وأكرب 
يف  بقوة  الظهور  عاود  وفيما  الدول، 
الصني وتباطأ يف أوروبا وعزز انتشاره 
األمم  الفقرية، حذرت منظمة  بالدول 
من  )يونيسيف(  للطفولة  املتحدة 
احتماالت تعرض أطفال الدول النامية 

الجائحة.وأظهرت  بسبب  لكارثة 
كورونا  فريوس  أن  البيانات  أحدث 
مليون  عىل  يزيد  ما  أصاب  املستجد 
العالم  إنسان حول  ألف و406  و863 
ألفا و225،  أكثر من 115  تويف منهم 
 440 من  أكثر  شفاء  تأكد  حني  يف 
ظهر  الذي  الفريوس  من  و699  ألفا 
ألول مرة بالصني يف ديسمرب/ كانون 
اإلصابات  حيث  ومن  املايض.   األول 

بالفريوس تتصدر الواليات املتحدة بـ 
560 ألف إصابة، تليها إسبانيا )167 
فرنسا  ثم  ألفا(   156( وإيطاليا  ألفا( 
والصني  املتحدة  واململكة  وأملانيا 
وإيران وتركيا وبلجيكا وهولندا. كما 
العالم  دول  املتحدة  الواليات  تتصدر 
ألفا   22 بـ  الوفيات  عدد  حيث  من 
ألفا(   19( إيطاليا  تليها  وفاة،  و115 
وإسبانيا )17 ألفا( ثم فرنسا ما يفوق 

نيويورك  والية  وفاة.وتعترب  ألف   14
حيث  املتحدة  بالواليات  املرض  بؤرة 
آالف  تسعة  وفاة  يف  الفريوس  تسبب 
توفوا  سبعمئة  عىل  يزيد  ما  بينهم 
وقت  يف  األخرية،  ساعة   24 خالل 
ألفا.   160 بالوالية  اإلصابات  تخطت 
املعدية  األمراض  خرباء  كبري  وأوضح 
الواليات  أن  األمريكية:  بالحكومة 
إلعادة  مستعدة  تكون  قد  املتحدة 

املقبل،  الشهر  تدريجا  االقتصاد  فتح 
جائحة  أن  عىل  الدالئل  تنامي  مع 
كوفيد-19 بلغت ذروتها.وفيها يتعلق 
تستعد  حيث  تتحسن  فهي  بأوروبا، 
أنشطتها  بعض  فتح  إلعادة  إسبانيا 
االقتصادية، يف وقت تحاول الحكومات 
األوروبية جاهدة التعامل مع ركود لم 

يشهده العالم منذ نحو قرن. 

بغداد/ الزوراء:
اكد وزير النقل عبد الله لعيبي، امس 
عراقيا   771 عودة  اكمال  االثنني، 
القطاعات  من  الوطني  ارض  اىل 
ماليزيا ومرص والسعودية عرب اربع 
الوطني،  للناقل  استثنائية  رحالت 
الخارجية  وزارة  اعلنت  فيما 
العادة  استثنائيتني  رحلتني  تسيري 
برلني  من  العالقني  العراقيني 
وفرانكفورت.وقال وزير النقل عبد 
الله لعيبي يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: انه تم وصول املواطنني 
طائرات  متن  عىل  الوطن  ارض  اىل 
الجوية  للخطوط  العامة  الرشكة 
 )771( عددهم  والبالغ  العراقية 
الوزارة  ان  اىل  مشرياً  مواطن، 
اىل  تنقلهم  حديثة  حافالت  هيأت 
اللجان  بها  ترصح  التي  األماكن 
وزارة  من  املتخصصة  الطبية 

بعد  الدويل  بغداد  مطار  يف  الصحة 
اكمال الفحوصات الطبية الخاصة 
بفريوس كورونا .واوضح: ان هذه 
رحالت  أربع  عىل  توزعت  االعداد 
استثنائية سريتها الخطوط الجوية 
)ماليزيا،  قطاعات  لثالثة  العراقية 
االوىل  الرحلة  السعودية(   ، مرص 
بطائرة  ماليزيا  مطار  اىل  نفذت 
والتي   YI-AQZ/200-B777
مطار  اىل  مسافر   )275( أعادت 
الرحلة  نفذت  فيما  الدويل  بغداد 
بطائرة  القاهرة  مطار  اىل  الثانية 
والتي   YI-ASU/800-B737
مطار  اىل  مواطن   )157( أعادت 
بغداد الدويل وطائرة اخرى اىل ذات 
/800-B737 طراز  من  القطاع 
YI-ASW والتي أجلت نحو )167( 

ووصلت اىل مطار بغداد الدويل.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن القبض عىل 22393 
يف  فرضه  منذ  للحظر  مخالفاً  سيارة   1298 وحجز 
إنه   : بيان  يف  العمليات  قيادة  املايض.وقالت  آذار   17
»خالل تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل 
بغداد  عمليات  قيادة  يف  األمنية  القوات  العاصمة، 

 13 اليوم  ولغاية  آذار   17 ومنذ  كافة  بتشكيالتها 
نيسان، تتمكن من القاء القبض عىل 22393 مخالفاً، 
مختلفة«. نارية  ودراجة  عجلة   1298 حجزت  كما 

وأضاف البيان أن »عدد الغرامات بلغ 49718 غرامة، 
مواد  تحمل  حمل  عجلة   16653 دخول  سهلت  كما 

غذائية«.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
دونالد  األمريكي  الرئيس  أكد 
فتح  إعادة  قرار  أن  ترامب، 
اقتصاد بالده حال تراجع خطورة 
إليه  يعود  كورونا  فريوس  جائحة 
وسيتم  الواليات،  حكام  إىل  وليس 
يف  ترامب،  »قريبا«.وقال  اتخاذه 
حسابه  عىل  نرشهما  تغريدتني 

الرسمي يف موقع »تويرت«: »بهدف 
بعض  يزعم  وارتباك،  نزاع  إحداث 
القرار  أن  الكاذبة  اإلعالم  وسائل 
الواليات يعود إىل  حول إعادة فتح 
الحكام وليس إىل الرئيس األمريكي 
من  ليكون  الفدرالية.  والحكومة 
الواضح تماما أن هذا االدعاء غري 
صحيح عىل اإلطالق«.وتابع: »هذا 

الذي  األمر  الرئيس،  يتخذه  القرار 
عديدة.  مهمة  أسباب  إىل  يعود 
وعلما بهذا األمر، أخوض أنا وهذه 
حكام  مع  وثيقا  عمال  اإلدارة 
القرار  سيستمر.  وذلك  الواليات، 
بتعاون  اتخاذه  وسيتم  إيل،  يعود 
مع الحكام وبإسهام من اآلخرين 

قريبا«.

الفتح لـ          : الكاظمي سيستعني ببعض الوزراء احلاليني وحكومته ستمرر يف غضون 10 ايام
النصر يطالب بإعطاء احلرية الكاملة للمكلف يف اختيار تشكيلته الوزارية
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الزوراء/ حسني فالح:
كشف تحالف الفتح، عن نية رئيس 
الكاظمي  مصطفى  املكلف  الوزراء 
الحاليني  الوزراء  ببعض  االستعانة 
رجح  وفيما  حكومته،  تشكيل  يف 
تمرير حكومته يف الربملان يف غضون 
رمضان  شهر  قبل  أي  ايام   10
املبارك، طالب ائتالف النرص القوى 
الكاملة  الحرية  باعطاء  السياسية 
كابينته  باختيار  املكلف  للرئيس 

الوزارية.
الفتح  تحالف  عن  النائب  وقال 
لـ«الزوراء«:  فاضل جابر يف حديث 
عىل  وطني  اجماع  شبه  هناك  ان 
تاييد رئيس الوزراء املكلف مصطفى 
السياسية  الكتل  قبل  الكاظمي من 
مما سيعطي قوة والنجاح يف مهمته 
مهمة  له  سيسهل  وكذلك  املقبلة، 
داخل  وتمريرها  الحكومة  تشكيل 
الربملان ، مؤكدا ان الكاظمي سينجح 
هذا  كسبه  بسبب  حكومته  يف 
التاييد الكبري.واضاف، ان الكاظمي 
 10 مدة  خالل  حكومته  سيقدم 
ايام، وربما قبل شهر رمضان سيتم 
الحكومة، الفتا  حسم ملف تشكيل 
الكاظمي قد يستعني ببعض  ان  اىل 
الجديدة  الحاليني بحكومته  الوزراء 
واملرحلة  اكفاء  وزراء  هناك  لكون 
ملواجهة  بقائهم  تتطلب  املقبلة 

املتحدثة  ذكرت  التحديات.بدورها، 
مظفر  ايات  النرص  ائتالف  باسم 
ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف  نوري 
حرصه  مجددا  يؤكد  النرص  إئتالف 
وتوافقات  تفاهمات  إىل  التوصل  يف 
تشكيل  مسارات  لتسهيل  وطنية 
حكومة جديدة بعيداً عن أي وصاية 

خارجية لتحقيق طموحات املواطن 
العراقي، حيث كانت كل مشاركات 
للتأكيد  تأتي  بالحوارات  االئتالف 
عىل املسارات الصحيحة لحل االزمة 
وايجاد سبل تشكيل حكومة ناجحة 
تحظى بدعم الشعب العراقي يف ظل 
والدولية  املحلية  الصعبة  الظروف 

ائتالف  ان  الحالية.واضافت: 
القانونية  بالسياقات  التزم  النرص 
والدستورية وشارك يف آليات انضاج 
الرأي  وأبداء  والتفاهم  الحوار 
للمكلفني  واملشورة  والنصيحة 
والقواعد  الدستورية  لالسس  وفقا 
ائتالفها  ان  اىل  الوطنية.واشارت 

عدنان  للسيد  الوطني  املوقف  ثمن 
ملصلحة  وتغليبه  وايثاره  الزريف 
ملا  وادراكه  املوقف  ووحدة  البلد 
تتطلب  تحديات  من  البلد  به  يمر 
فاننا  الوطني،   التالحم  من  املزيد 
مصطفى  الجديد  للمكلف  نتمنى 
يف  قدماً  وامليض  النجاح  الكاظمي 
إكمال منهاجه الحكومي وتشكيلته 
الوزارية للتصويت عليها يف الربملان 
بان  االئتالف  ثقة  مع  العراقي، 
العمل  باتجاه  سيخطو  الكاظمي 
املالية  االزمات  واقع  من  للتخفيف 
واجراء  والجماهريية  والصحية 
ونزيهة.وشددت  حرة  انتخابات 
السياسية  الكتل  جميع  عىل  نوري 
ان تعطي الحرية الكافية للكاظمي 
مبينة   ، الوزارية  كابينته  اختيار  يف 
ان الكاظمي الذي جاء وفق معادلة 
سياسية ضمت اغلب الكتل سرياعي 
املجتمعي  التنوع  مهمتني  مسألتني 
لم  الذي  و  االنتخابي  واالستحقاق 
السياسية  الكتل  اغلب  عنه  تتنازل 
الكاظمي  يراعي  ان  نأمل  .وتابعت: 
وجود  الحكومية  تشكيلته  يف 
ان  نجد  اننا  اال  املرأة،  و  للشباب 
اهمية  التقل  املؤقتة  املرحلة  مهام 
ان  اىل  داعية  الوزارية،  الكابينة  عن 
مقتضب  الحكومي  الربنامج  يكون 

و يتالئم مع الظرف الراهن.

الكهرباء : انتاج الكميات احلالية من الطاقة غري مسبوق بتاريخ الوزارات السابقة

الالعبون واملدربون اكرب املتضررين من توقف عجلة الرياضة بسبب كورونا

بعد اتفاق أعضاء »أوبك« والدول املتحالفة معها 

النفط تؤكد اختاذ اإلجراءات الالزمة 
ودرس البدائل لزيادة واردات الدولة

الرافدين: مستمرون باستقبال املتقدمني 
لسلفة ٢٥ مليونا عرب املنصة االلكرتونية

الصحة تعلن تسجيل ٢6 اصابة جديدة 
وحاليت وفاة بفريوس كورونا

اخلارجية: مخس وفيات و18 اصابة جديدة لعراقيني باخلارج

وزير الصحة الروسي يعلن عن ابتكار 
دواء لعالج فريوس كورونا

النجف متنع دخول العائدين من السفر 
للمحافظة وإخضاعهم للحجر الصحي

وزير النقل: إكمال عودة  771 عراقًيا  اىل البلد 
عرب اربع رحالت استثنائية للناقل الوطين

عمليات بغداد : القبض على ٢٢393 خمالفاً للحظر 
وحجز 1٢98 سيارة 

ترامب: قرار إعادة فتح االقتصاد األمريكي يعود لي 
وسيتم اختاذه قريبا

سائرون حيدد لـ           موعد إقرار قانون احملكمة االحتادية وحيذر من إدخال احملاصصة فيها 

كورونا يعود بقوة إىل منشأه الصيين ويعزز سطوته على العامل بأكثر من مليون و863 ألف إصابة 

احتاد احلقوقيني يؤكد »بطالن« قراراتها إذا مل تكن مؤهلة متاما 

اليونيسيف حتذر من تعرض األطفال لكارثة 
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بغداد/ الزوراء:

أعلن وزير النفط، ثامر الغضبان، عن 

النفط  إنتاج  اتفاق اوبك+ عىل خفض 

بـ 10 ماليني برميل يوميا وملدة شهرين 

ابتداًء من الشهر املقبل، جاء ذلك خالل 

أعضاء  ضم  الذي  الثاني  االجتماع 

 22 معها  املتحالفة  والدول  أوبك  دول 

الخزين  من  الفائض  الستهداف  دولة، 

النفطي العايل يف الدول املنتجة للنفط. 

وقال الغضبان، يف ترصيح صحفي: إن 

أوبك واوبك + اتفقت ايضا عىل ان يتبع 

ذلك التخفيض، خفض اخر بمقدار 8 

لنهاية  اي  اشهر   6 ملدة  برميل  ماليني 

العام الحايل, ليقلص بعدها اىل 6 ماليني 

برميل يف اليوم الواحد وسيستمر حتى 

الغضبان  2022.واشار  نيسان  نهاية 

املتحدة  كالواليات  اخرى  دوال  ان  اىل: 

تنتج  والتي  والربازيل  والنرويج  وكندا 

ستحذو  واحد  آن  يف  النفط  وتصدر 

فضال  انتاجها،  بتخفيض  اوبك  حذو 

التزامها  عىل  املكسيك  تأكيد  عن 

بعد  اليوم  يف  برميل  الف   100 بخفض 

الشأن،  بهذا  معها  مستمرة  مباحثات 

وهناك رشكات نفطية امريكية اعلنت 

 300 بمقدار  طوعيا  خفضا  اجراءها 

الخفض  ليغطي  باليوم  برميل  الف 

 400 ومقداره  املكسيك  من  املطلوب 

ان  اىل  الواحد. الفتا  باليوم  برميل  الف 

الشهرين »ايار وحزيران« املقبلني من 

الستقرار  االنتاج  خفض  فيها  املهم 

السوق وتحسن االسعار.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين، امس االثنني، عن استمراره 
يف التقديم عىل سلفة 25 مليون دينار ملوظفي دوائر 
املنصة  عرب  املرصف  عىل  رواتبهم  املوطنة  الدولة 
يف  للمرصف  اإلعالمي  املكتب  .وقال  االلكرتونية 
إطالق  “تم  انه  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان 
املنصة االلكرتونية للموظفني الراغبني بمنح سلفة 
التقديم  املوظف  بإمكان  حيث  دينار،  مليون   25
التايل  الرابط  وبواسطة  املوبايل  طريق  عن  عليها 
ان  البيان  https://qi.iq/loans”.واضاف 
املتطورة  الحديثة  التكنولوجيا  استخدم  “املرصف 
هذه  من  االستفادة  املوظفني  وعىل  املنصة،  لهذه 

التقنية االلكرتونية للحصول عىل السلفة”. 

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني، 
كورونا  لفريوس  املسجلة  لإلصابات 
 26 سجلت  وفيما  العراق،  يف  املستجد 
اصابة جديدة وحالتي وفاة بالفريوس، 
خمس  تسجيل  الخارجية،  وزارة  اكدت 
حاالت وفيات و18 اصابة جديدة البناء 
الخارج.واكدت  يف  العراقية  الجالية 
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة 
بتنفيذ  االستمرار  رضورة  عىل  منه، 
عن  الصادرة  والتوجيهات  القرارات 
ضمان  شأنها  من  والتي  االزمة  خلية 
احتواء االصابات ومنع تفشيها.واعربت 
كافة  ملالكاتها  شكرها  عن  الوزارة 
املبذولة  لجهودهم  عناوينهم  بمختلف 
لتقديم الخدمات التشخيصية والعالجية 
والوقائية وبشكل متواصل.واضافت، ان 
مختربات الصحة املختصة اجرت خالل 
فحصا   )2376( املاضية  ساعة   )24(
كردستان  أقليم  مختربات  ضمنها  ومن 

للنماذج  الكيل  املجموع  يكون  وبذلك 
 )37791( األزمة  بداية  منذ  املفحوصة 
ان مختربات وزارة  اىل  نموذجا.واشارت 
 ( امس  ليوم  سجلت  والبيئة  الصحة 
يف  مؤكدة  أصابة  وعرشين  ستة   )26
 / بغداد  كالتايل:  موزعة  العراق  عموم 
مدينة   ،1 الكرخ  بغداد/   ،3 الرصافة 
الطب 3، النجف 2، واسط 3، ميسان 1، 
البرصة 6، بابل 2، ديوانية 3، ذي قار 2 
.واوضحت، انه تم تسجيل حالتي وفاة 
وحالة  الكرخ  بغداد  يف  واحدة  حالة  ؛ 
واحدة يف بغداد مدينة الطب، أما حاالت 
كما  موزعة  حالة   )77( فبلغت  الشفاء 
ييل: بغداد/ الرصافة 25، بغداد/ الكرخ 
3، النجف 14، السليمانية 8، اربيل 11، 
كربالء 2، كركوك 1، دياىل 2، البرصة 1، 
املجموع  ان  مبينا   ،9 قار  ذي   ،  1 بابل 
األصابات  كالتايل: مجموع  اصبح  الكيل 
: 1378، بينما مجموع الوفيات: 78، اما 

مجموع حاالت الشفاء: 717.

موسكو/ متابعة الزوراء:
ميخائيل  الرويس  الصحة  وزير  أعلن 
ابتكرت  روسية  رشكة  أن  موراشكو 
دواء لعالج املصابني بفريوس كورونا، 
سيبدأ  الدواء  اختبار  أن  إىل  مشريا 
مع  اجتماع  خالل  الوزير  قريبا.وقال 
امس  بوتني  فالديمري  الرويس  الرئيس 
ابتكرت  روسية  »رشكة  إن  االثنني، 
من  عدد  يف  زمالؤنا  اختربه  دواء 

الدول... وقد تم إنتاج الدفعة األوىل منه 
»نحن  الطبية«.وأضاف:  لالختبارات 
الخرباء.  من  الوثائق  تقديم  بانتظار 
وخالل فرتة قصرية سيتم تقييم نتائج 
االختبارات  أن  األولية«.وأكد  األبحاث 
الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يوما.يذكر 
يف  كورونا  بفريوس  املصابني  عدد  أن 
ألف شخص،  أكثر من 18  روسيا بلغ 

وتويف 148 شخصا.

بغداد/ الزوراء:
دخول  النجف،منع  محافظ  قرر 
اىل  السفر  من  العائدين  العراقيني 
الصحي  للحجر  واخضاعهم  املحافظة 
لؤي  النجف،  محافظ  »فورا«.وقال 
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  اليارسي، 
السيطرات  كافة  »وجهنا  منه:  نسخة 
الحدود  ضمن  املنترشة  الخارجية 
دخول  بمنع  للمحافظة،  اإلدارية 

الذين  السفر  من  العائدين  العراقيني 
كانوا خارج العراق من ابناء النجف عرب 
للحجر  وإخضاعهم  الدويل  بغداد  مطار 
صحة  دائرة  فورا«.وسجلت  الصحي 
النجف، امس االثنني، اصابتني جديدتني 
بفريوس كورونا، وذلك بعد قيام مخترب 
 82 بإجراء  املحافظة  يف  العامة  الصحة 
االصابات  عدد  لريتفع  مختربيا،  فحصا 

باملحافظة اىل 261.

بغداد/ ليث جواد:
قانون  إقرار  موعد  سائرون  تحالف  حدد 
القوى  أن  من  محذرا  االتحادية،  املحكمة 
السياسية تريد إدخال مبدأ املحاصصة عىل 
هذه املحكمة وهذا ال يخدم عملها لوجوب 
بقائها مستقلة، فيما أكد اتحاد الحقوقيني 
املصادقة  يمكن  ال  االنتخابات  نتائج  أن 
عليها ما لم تكن املحكمة االتحادية كاملة 
األهلية واي قرار يصدر منها خالفا لذلك يعد 
باطال.وقال النائب عن تحالف سائرون بدر 

الصائغ يف حديث لـ«الزوراء«: بعد االنتهاء 
عىل  الربملان  سيعمل  كورونا  جائحة  من 
واالنتهاء  االتحادية  املحكمة  قانون  اقرار 
من هذه املشكلة التي تأخر حسمها طوال 
االعوام املاضية، مؤكدا أن املحكمة االتحادية 
يجب ان تبقى مستقلة وبعيدة عن مفهوم 
شديد  مع  لكن  السياسية،  املحاصصة 
االسف القوى السياسية تريد ان تدخل هذا 
املبدأ اىل هذه املحكمة املهمة وهذا ال يخدم 
عمل  املحكمة.وأضاف الصائغ: أن الجميع 

االمر  هذا  لكن  مبكرة  انتخابات  اىل  يدعون 
التعداد  اجراء  اهمها  امور،  عدة  اىل  يحتاج 
لكل  االدارية  الحدود  وتحديد  السكاني 
الدستور  تعديل  اىل  اضافة  انتخابية  دائرة 
كل  تجري  االنتخابات  ان  عىل  ينص  الذي 
بحاجة  االمر  فإن  وبالتايل  اعوام،  اربعة 
االنتخابات  بإجراء  تتعلق  فقرة  اضافة  اىل 
الربملان. من  بطلب  او  الطارئة  الحاالت  يف 

عيل  الفخري  الحقوقيني  اتحاد  رئيس  أما 
إن  لـ«الزوراء«:  حديث  يف  قال  الشمري، 

املدني  الحاكم  قبل  من  تأسست  املحكمة 
والذي   2003 عام  بريمر  بول  األمريكي 
القرارات  صدور  آنذاك  قانونها  يف  اشرتط 
أن  مبينا  اعضائها،  جميع  بحضور  منها 
القوانني  عن  يختلف  املحكمة  هذه  قانون 
يكون  ان  بعضها  يف  تشرتط  والتي  االخرى 
الثلثني،  او  االغلبية  او  واحد   زائد  النصف 
وبالتايل فان اي قرار يصدر منها خالفا لذلك 
الشمري:  وباطال.وأوضح  صحيح  غري  يعد 
إجراء  اليمكنه  الجديد  الورزاء  رئيس  أن 

انتخابات مبكرة مالم يرشع قانون املحكمة 
االتحادية او يعدل والخيار األخري قد يكون 
من  بالرغم  يرشع  لم  قانونها  الن  األسهل، 
عام  منذ  النواب  مجلس   اروقة  يف  وجوده 
املحكمة  تكن  لم  اذا  بالقول:  2006.وبني 
سيصادق  فمن  االهلية  كاملة  االتحادية 
القوى  فان  لذا  االنتخابات؟،  نتائج  عىل 
يف  باالرساع  مطالبون  والربملان  السياسية 
خالل  االتحادية  املحكمة  موضوع  حسم 

املرحلة املقبلة.
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بغداد/ متابعة الزوراء: 
مازل فريوس كورونا يفرض سطوته بقوة عىل 
وشوارع  أشباح  مدن  بظهور  متسببا  العالم 
خالية يف أقوى وأكرب الدول، وفيما عاود الظهور 
بقوة يف الصني وتباطأ يف أوروبا وعزز انتشاره 
املتحدة  األمم  منظمة  حذرت  الفقرية،  بالدول 
تعرض  احتماالت  من  )يونيسيف(  للطفولة 

أطفال الدول النامية لكارثة بسبب الجائحة.
كورونا  فريوس  أن  البيانات  أحدث  وأظهرت 
ألف  يزيد عىل مليون و863  ما  أصاب  املستجد 
من  أكثر  منهم  تويف  العالم  حول  إنسان  و406 
من  أكثر  شفاء  تأكد  حني  يف  و225،  ألفا   115
ألول  ظهر  الذي  الفريوس  من  و699  ألفا   440

مرة بالصني يف ديسمرب/ كانون األول املايض. 
 ومن حيث اإلصابات بالفريوس تتصدر الواليات 
املتحدة بـ 560 ألف إصابة، تليها إسبانيا )167 
وأملانيا  فرنسا  ثم  ألفا(   156( وإيطاليا  ألفا( 
واململكة املتحدة والصني وإيران وتركيا وبلجيكا 

وهولندا. 
من  العالم  دول  املتحدة  الواليات  تتصدر  كما 
حيث عدد الوفيات بـ 22 ألفا و115 وفاة، تليها 
إيطاليا )19 ألفا( وإسبانيا )17 ألفا( ثم فرنسا 

ما يفوق 14 ألف وفاة.
بالواليات  املرض  بؤرة  نيويورك  والية  وتعترب   
تسعة  وفاة  يف  الفريوس  تسبب  حيث  املتحدة 
خالل  توفوا  سبعمئة  عىل  يزيد  ما  بينهم  آالف 
اإلصابات  تخطت  وقت  يف  األخرية،  ساعة   24

بالوالية 160 ألفا. 
وأوضح كبري خرباء األمراض املعدية بالحكومة 
األمريكية: أن الواليات املتحدة قد تكون مستعدة 
إلعادة فتح االقتصاد تدريجا الشهر املقبل، مع 
بلغت  أن جائحة كوفيد-19  الدالئل عىل  تنامي 

ذروتها.
وفيها يتعلق بأوروبا، فهي تتحسن حيث تستعد 
إسبانيا إلعادة فتح بعض أنشطتها االقتصادية، 
جاهدة  األوروبية  الحكومات  تحاول  وقت  يف 
نحو  منذ  العالم  يشهده  لم  ركود  مع  التعامل 

قرن. 

املصانع  عمال  بعض  يعود  أن  املفرتض  ومن   
وستوّزع  االثنني،  عملهم  إىل  إسبانيا  يف  والبناء 

الرشطة الكمامات يف محطات القطارات.
من  أسبوعني  انتهاء  اقرتاب  ذلك  ويعني   
من  انتقادات  يثري  مما  االقتصادي«  »السبات 
وستبقى  والنقابات.  األقاليم  مسؤويل  بعض 
يبلغ  الذي  البلد  يف  مطّبقة  اإلغالق  قيود  باقي 

تعداد سكانه 47 مليون نسمة.
تراجعا جديدا  االثنني،  أمس  إسبانيا،   وشهدت 
يف  وفاة   517 شهدت  حيث  الوفيات  أعداد  يف 
الساعات الـ24 املاضية ليصل العدد اإلجمايل إىل 
أرقام صدرت عن  ألفا و500، بحسب  نحو 17 

الحكومة.
وأظهرت البيانات تسجيل 3477 إصابة جديدة 
مؤكدة بالوباء، يف حصيلة يومية هي األقل منذ 

20 مارس\آذار املايض. 
»جميعنا  سانشيز  بيدرو  الوزراء  رئيس  وقال   
رغبتنا  لكن  الشوارع...  إىل  للعودة  متحّمسون 

أكرب بالفوز يف الحرب ومنع حدوث انتكاسة«.
عدد  يف  انخفاض  ُسجل  وفرنسا  إيطاليا  ويف 
الساعات  املستجد يف  الوفيات بفريوس كورونا 
24 األخرية، بل إن إيطاليا -البلد األوروبي األكثر 
تأّثرا بالوباء- أعلنت عن أقل حصيلة تسّجل منذ 

أكثر منذ ثالثة أسابيع. 
أكثر من عرشة  التي سّجلت  بريطانيا  وأما يف   
بوريس  الوزراء  رئيس  أكد  فقد  وفاة،  آالف 
كان  حيث  املستشفى  من  خرج  أنه  جونسون 

يتلقى العالج من إصابته بالفريوس.
للوفيات  اليومية  الربيطانية  الحصيلة  وباتت   
إيطاليا  التي كانت تسّجل يف  تلك  متطابقة مع 
وإسبانيا بعدما أعلنت البالد عن نحو ألف وفاة 
جديدة  وفاة   737 وتسجيل  والسبت،  الجمعة 

أمس.
أعىل حصيلة  أمس،  الصني،  أعلنت  من جهتها، 
نحو  خالل  كورونا  بفريوس  لإلصابات  يومية 
املسجلة  الحاالت  زيادة  بسبب  أسابيع،  ستة 
يظهر  ما  وهو  الخارج،  من  وافدين  ملسافرين 
أجل  من  بكني  تواجهها  التي  التحديات  حجم 

تجنب موجة ثانية محتملة من الوباء.
 وقالت لجنة الصحة الوطنية إنها سجلت 108 
حاالت إصابة جديدة أمس مقارنة بـ 99 حالة 
عدد  أكرب  الحصيلة  هذه  وتعد  السابق.  اليوم 
يسجل منذ اإلعالن عن 143 حالة إصابة يوم 5 
مارس/آذار املايض. وأوضحت اللجنة أن 98 من 
الحاالت الجديدة ألشخاص قدموا إىل الصني من 

بلد آخر.
جيانغ  هيلونغ  إقليم  أعلن  آخر  جانب  ومن   
 56 عن  الصني  رشقي  شمال  لروسيا  املجاور 
من  قدموا  ألشخاص   49 منها  جديدة،  إصابة 

روسيا.
من  القريبة  الصينية  املدن  سلطات  وقالت   
القيود  ستشدد  إنها  أمس  روسيا  مع  الحدود 
عىل الحدود وإجراءات العزل الصحي للقادمني 

من الخارج.
 وتجاوز 82 ألف إصابة العدد اإلجمايل لإلصابات 
املؤكدة يف الرب الصيني -الذي كان املركز األصيل 
النتشار الوباء يف أرجاء العالم- يف حني بلغ عدد 

الوفيات قرابة 3350.
أمس  الكويتية،  الصحة  وزارة  أعلنت  عربيا 

االثنني، عن تسجيل حالة وفاة بفريوس كورونا 
 50 العمر  من  يبلغ  كويتي  ملواطن  املستجد 

عاما. 
الدكتور  الوزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وأكد 
مؤكدة  إصابة   66 تسجيل  السند  عبدالله 
بالفريوس خالل الـ 24 ساعة املاضية، لريتفع 
إىل  البالد  يف  املسجلة  اإلصابات  إجمايل  بذلك 

1300 حالة.  
ويف البحرين سجلت 212 إصابة جديدة بفريوس 
تسجيل  عمان  سلطنة  شهدت  فيما  كورونا، 

128 إصابة جديدة.
 252 تسجيل  الصحة  وزارة  أعلنت  قطر  ويف 
إجمايل  لريتفع  كورونا  بفريوس  جديدة  إصابة 

اإلصابات إىل 3231.
العاملية  ويف مرص كشف ممثل منظمة الصحة 
بالبالد سجلت قبل  أن 30% من وفيات كورونا 

وصول الحاالت إىل مستشفيات العزل.
أعلن عن تسجيل حالتي وفاة و85  املغرب  ويف 
إجمايل  لريتفع  كورونا  بفريوس  جديدة  إصابة 

اإلصابات إىل 1746.
 وما تزال إيران الدولة األكثر ترضرا من الوباء 

االثنني،  أمس  وأعلنت،  األوسط،  الرشق  يف 
بفريوس  جديدة  إصابة   1617 تسجيل  عن 
كورونا لريتفع إجمايل اإلصابات إىل 73303، إىل 
جانب111 وفاة جديدة بفريوس كورونا لريتفع 

العدد إىل 4585.
 ويف هذه األثناء، ظهرت مؤرشات مثرية للقلق 
أجزاء  عىل  حاليا  قبضته  يعزز  الفريوس  بأن 

جديدة من العالم أقل قدرة عىل مواجهته.
سنوات  منذ  الحرب  تمزّقه  الذي  اليمن  وأعلن   
أثار  مما  املايض،  األسبوع  إصابة  أول  عن 
مخاوف من أن يشهد البلد الفقري أصال تفشيا 

مدمرا للوباء.
يف  املكتظ  الفقري  »دارايف«  حي  ويف  الهند  وإىل   

بومباي تم تأكيد أكثر من 43 إصابة.
من  العديد  ألغت  للفريوس،  طاقتها  ولتكريس 
بأمراض  املصابني  عالج  جداول  املستشفيات 
وتعرض  لوفيات  أدى  مما  واإليدز،  الرسطان 
مختصون  حذر  وقت  يف  للخطر،  كثريين  حياة 

من احتمال تفيش السل.
بالسكان  واملكتظة  الفقرية  إندونيسيا  ويف   
 ،4557 إىل  بالفريوس  اإلصابات  إجمايل  ارتفع 

فيما بلغ عدد الوفيات 399.
االقتصادية  العاصمة  غواياكيل  مدينة  وتدفع   
يف  مدمر  خلل  نتيجة  غالياً  الثمن  لإلكوادور 
إدارتها ألزمة فريوس كورونا املستجد، لتصبح 
واحدة من أكثر املدن ترضراً من الوباء يف أمريكا 

الالتينية.
ويف  املنازل  يف  الجثث  مئات  ُتركت  أيام،  ولعدة   
وعجزت  األسود.  بالبالستيك  ملفوفة  الشوارع 
مكاتب الدفن عن التلبية وانهار القطاع الصحي 

الذي يفتقر إىل األموال واملوظفني.
من  مكونة  خاصة  قوة  أن  السلطات  وأعلنت   
بسحب  قامت  الجيش  من  وعنارص  الرشطة 

نحو 800 جثة من منازل يف غواياكيل.
بالوباء  تتأثر  فلم  الصحراء  جنوب  أفريقيا  أما 
لكن  العالم،  من  أخرى  كأجزاء  ذاتها  بالدرجة 

اقتصادها يتدهور.
عىل  للمحافظة  ضغوطا  الحكومات  وتواجه   

االقتصاد  انهيار  تجّنب  مع  السكان  سالمة 
تدهور  من  تحذيرات  ظل  يف  ذاته،  الوقت  يف 

اقتصادي غري مسبوق منذ الكساد الكبري.
املتحدة   ويف ذات السياق، حذرت منظمة األمم 
تعرض  احتماالت  من  )يونيسيف(  للطفولة 
لكارثة  النامية  الدول  يف  فقرا  األشد  األطفال 

بسبب جائحة كورونا. 
وقال املدير التنفيذي للمنظمة بأملانيا كريستيان 
ماليني  لحياة  خطرا  تشكل  »الجائحة  شنايدر 
األزمة  الحيلولة دون تطور  األطفال. ال يمكننا 
عرب  إال  لألطفال،  عاملية  كارثة  إىل  الصحية 

ترصف منسق عىل املستوى الدويل«. 
وأوضح أن هناك قلقا كبريا إزاء تفيش الفريوس 
وسوريا،  باليونان  املكتظة  اللجوء  مخيمات  يف 
وأضاف »الكثري من األطفال يعانون هناك من 
مسبقا،  موجودة  أخرى  وأمراض  تغذية  سوء 
ملواجهة  املناعي  الدعم  من  القليل  ولديهم 

األخطار الجديدة«. 
دول  يف  األطفال  عىل  ينطبق  نفسه  واألمر   
القارة،  وجنوب  األفريقي  الساحل  منطقة 
نحو 40% من  أن  إىل  يقول شنايدر مشريا  كما 
إمكانية غسل  لديهم يف منازلهم  األفارقة ليس 

أيديهم باملاء والصابون. 
 وهذا العدد املرتفع لإلصابات بفريوس كورونا 
املستجد يف بنغالديش مثري للقلق عىل نحو خاص 
بآسيا -كما يقول شنايدر- فـ »هناك أكثر من 
يعيشون  الروهينغا  طائفة  من  فرد  ألف   850
لجوء مكتظة هناك« موضحا  بمخيمات  حاليا 
أيضا  تصعب  الحركة  عىل  املفروضة  القيود  أن 
اإلمدادات  توصيل  يف  اإلغاثية  املنظمات  عمل 

للمعوزين.
 واختتم املسؤول األممي بقوله »نحن )األملان( 
أنفسنا نخترب حاليا مدى شدة ترضر بلدنا التي 
لديها واحد من أفضل النظم الصحية يف العالم، 
مهددة  فقرا  األشد  الدول  كوفيد-19.  بمرض 
بحريق  املدمرة  الصحية  التداعيات  بجانب 
أزمة  من  سيزيد  شامل  واقتصادي  اجتماعي 

األطفال«.

بغداد/ الزوراء:
اكد وزير النقل عبد الله لعيبي، امس 
عراقيا   771 عودة  اكمال  االثنني، 
القطاعات  من  الوطني  ارض  اىل 
ماليزيا ومرص والسعودية عرب اربع 
الوطني،  للناقل  استثنائية  رحالت 
تسيري  الخارجية  وزارة  اعلنت  فيما 
رحلتني استثنائيتني العادة العراقيني 

العالقني من برلني وفرانكفورت.
يف  لعيبي  الله  عبد  النقل  وزير  وقال 
بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه 
تم وصول املواطنني اىل ارض الوطن 
العامة  الرشكة  طائرات  متن  عىل 
والبالغ  العراقية  الجوية  للخطوط 
اىل  مشرياً  مواطن،   )771( عددهم 
حديثة  حافالت  هيأت  الوزارة  ان 
بها  ترصح  التي  األماكن  اىل  تنقلهم 
اللجان الطبية املتخصصة من وزارة 
بعد  الدويل  بغداد  مطار  يف  الصحة 
الخاصة  الطبية  الفحوصات  اكمال 

بفريوس كورونا .
توزعت  االعداد  هذه  ان  واوضح: 
سريتها  استثنائية  رحالت  أربع  عىل 

لثالثة  العراقية  الجوية  الخطوط 
قطاعات )ماليزيا، مرص ، السعودية( 
الرحلة االوىل نفذت اىل مطار ماليزيا 
بطائرة YI-AQZ/200-B777 والتي 
أعادت )275( مسافر اىل مطار بغداد 
الثانية  الرحلة  نفذت  فيما  الدويل 
-B737 بطائرة  القاهرة  مطار  اىل 

YI-ASU/800 والتي أعادت )157( 
مواطن اىل مطار بغداد الدويل وطائرة 
طراز  من  القطاع  ذات  اىل  اخرى 
أجلت  والتي   YI-ASW/800-B737
نحو )167( ووصلت اىل مطار بغداد 

الدويل.
وتابع: اما الرحلة الرابعة فقد نفذت 

/A320 طراز  من  الطائرة  بواسطة 
YI-ARA وعىل متنها )172( مواطن 
عراقي كانت محطة عودتها االوىل اىل 
مطار اربيل ومن ثم عادت اىل مطار 

بغداد.
النقل  وزارة  ان  لعيبي:  واضاف 
العراقية تواصل باهتمام بالغ أعادة 

املواطنني العراقيني اىل أرض الوطن، 
ومتواصل  مستمر  التنسيق  مؤكدا 
األزمة  وخلية  الخارجية  وزارة  مع 
الرحالت  لتسيري  الصحة  ووزارة 
الخارجية  القطاعات  اىل  األستثنائية 

الجالئهم اىل البالد.
اىل ذلك، أعلنت وزارة الخارجية، امس 
االثنني، عن رحلتني إلعادة العراقيني 

العالقني من برلني وفرانكفورت.
احمد  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الصحاف 
لدى  إن«سفارتنا  منه:  نسخة 
العراقّيني  مع  تواُصلها  وعرب  برلني 
قامت  البالد  إىل  العودة  يف  الراغبني 
وعددهم  بأسمائهم  قوائم  بإعداد 
الخطوط  إىل  وإرسالها   ،)349(
أنه«تم  اىل  الفتاً  العراقـّية«،  الجّوية 
استحصال موافقة السلطات املعنّية 
يف أملانيا من خالل مفاتحتها من قبل 
وزارتنا بتاريخ 29/3/2020 وتسيري 
من  إحداهما  استثنائيتني  رحلتني 
برلني إىل بغداد يف 4/15، واألخرى من 

فرانكفورت إىل بغداد يف 4/17«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االثنني، املوقف الوبائي 
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  املسجلة  لإلصابات  اليومي 
وفاة  وحالتي  جديدة  اصابة   26 سجلت  وفيما  العراق، 
الخارجية، تسجيل خمس حاالت  وزارة  اكدت  بالفريوس، 
يف  العراقية  الجالية  البناء  جديدة  اصابة  و18  وفيات 

الخارج.
عىل  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  واكدت 
الصادرة  والتوجيهات  القرارات  بتنفيذ  االستمرار  رضورة 
عن خلية االزمة والتي من شأنها ضمان احتواء االصابات 

ومنع تفشيها.
بمختلف  كافة  ملالكاتها  شكرها  عن  الوزارة  واعربت 
عناوينهم لجهودهم املبذولة لتقديم الخدمات التشخيصية 

والعالجية والوقائية وبشكل متواصل.
واضافت، ان مختربات الصحة املختصة اجرت خالل )24( 
ساعة املاضية )2376( فحصا ومن ضمنها مختربات أقليم 
املفحوصة  للنماذج  الكيل  املجموع  يكون  كردستان وبذلك 

منذ بداية األزمة )37791( نموذجا.
واشارت اىل ان مختربات وزارة الصحة والبيئة سجلت ليوم 
امس ) 26( ستة وعرشين أصابة مؤكدة يف عموم العراق 
موزعة كالتايل: بغداد / الرصافة 3، بغداد/ الكرخ 1، مدينة 
الطب 3، النجف 2، واسط 3، ميسان 1، البرصة 6، بابل 2، 

ديوانية 3، ذي قار 2 .
يف  واحدة  حالة  ؛  وفاة  حالتي  تسجيل  تم  انه  واوضحت، 
بغداد الكرخ وحالة واحدة يف بغداد مدينة الطب، أما حاالت 
الشفاء فبلغت )77( حالة موزعة كما ييل: بغداد/ الرصافة 
25، بغداد/ الكرخ 3، النجف 14، السليمانية 8، اربيل 11، 
كربالء 2، كركوك 1، دياىل 2، البرصة 1، بابل 1 ، ذي قار 9، 

األصابات  كالتايل: مجموع  اصبح  الكيل  املجموع  ان  مبينا 
اما مجموع حاالت   ،78 الوفيات:  بينما مجموع   ،1378  :

الشفاء: 717.
احمد  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  اعلن  ذلك،  اىل 
بريطانيا،  يف  منها   4 وفاة،  حاالت   5 تسجيل  الصحاف، 
وواحدة يف السويد. و 18 حالة إصابة، 10 منها يف السويد، 
و 7 يف بريطانيا، وواحدة يف روسيا، ألبناء الجالية العراقية 

بفريوس كورونا.
ان  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الصحاف  وقال 
العدد الكيل للمصابني يف عموم العالم )243( حالة موزعني 
كاآلتي: الواليات املتحدة األمريكية 40، النرويج 37 ، أملانيا 

24، السويد 33، بريطانيا 20، كندا 16، األردن 15، بلجيكا 
11، الدنمارك 10، إيطاليا 7 ، اململكة العربية السعودية 4، 
فرنسا 6، النمسا 5، هولندا 5، االمارات العربية 2، لبنان 2، 

فنلندا 1، ماليزيا 1، اسبانيا 1، ايران 1، روسيا 1.
 )26( العالم  عموم  يف  الوفاة  حاالت  مجموع  ان  واضاف: 
 ،3 أملانيا   ،4 السويد   ،13 بريطانيا  كاآلتي:  موزعة  حالة 
الواليات املتحدة األمريكية 3، هولندا 1، بلجيكا 1، الدنمارك 
1، مبينا ان حاالت الشفاء يف عموم العالم )52( حالة موزعة 
املتحدة  الواليات   ،9 األردن   ،9 السويد  بلجيكا 11،  كاآلتي: 
 ،2 الدنمارك   ،4 كندا   ،4 النمسا   ،5 بريطانيا   ،5 األمريكية 

ايران 1، السعودية 1، اسبانيا 1.

بغداد/ الزوراء:
تنسب  ترصيحات  أي  االثنني،  امس  الكهرباء،  وزارة  نفت 
رمضان  شهر  خالل  االنتاجية  طاقتها  ارتفاع  بشأن  اليها 
املقبل. من جهته، قال املتحدث الرسمي باسم الوزارة، احمد 
العبادي ان مالكات الوزارة برغم الظروف االستثنائية التي 

تمر بها البالد، مستمرة بتأهيل املنظومة يف تلك املناطق.
انها  منه،  نسخة  “الزوراء”  تلقت  بيان،  يف  الوزارة  وقالت 
لحاجز  االنتاج  من  التوليدية  بطاقتها  ستصل  انها  “تنفي 

الـ21 الف ميكا واط خالل شهر رمضان«.
تاريخ  يف  مسبوق  غري  رقم  اىل  وصل  “االنتاج  أن  وبينت 
وكانت  واط،  ميكا  و200  ألفاً   19 وهو  السابقة  الوزارات 
برنامجها  خالل  من  الكهرباء  ملف  اعمار  إلعادة  ساعية 
الحكومي واالرتقاء بمعدالت اإلنتاج وفك اختناقات شبكات 

النقل والتوزيع”.
محطات  وتأهيل  إسرتاتيجية  خططا  “لها  ان  موضحة   
وصيانة وحدات توليدية ستكون أضافة لطاقات جديدة هي 

ضمن إستعدادات فصل الصيف”. 
العالم وبلدنا  واكدت انه “مع االلتفات ومراعاة ما يمر به 
العزيز من تحديات وتداعيات للوضع االقتصادي والصحي 
والذي جعل الوزارة يف طور مراجعة كافة املشاريع والخطط 
ربما  والذي  عليها  تعمل  التي  واالسرتاتيجية  االستثمارية 

سيؤثر سلباً عىل ادامة زخم عمل تلك املشاريع”.
احمد  الوزارة،  باسم  الرسمي  املتحدث  قال  جهته،  من 
الرسمية،  »الصباح«  لجريدة  خاص  بترصيح  العبادي، 
واطلعت عليه »الزوراء«: ان وزارته »نجحت بتجهيز جميع 

نينوى  باستثناء  الساعة،  مدار  عىل  بالطاقة  املحافظات 
الدمار  بسبب  ساعة  بـ20  تجهزان  اللتني  الدين،  وصالح 
داعش«،  إرهابيي  ايدي  عىل  بشبكاتهما  لحق  الذي  الكبري 
االستثنائية  الظروف  برغم  الوزارة  »مالكات  ان  اىل  مشريا 
تلك  يف  املنظومة  بتأهيل  مستمرة  البالد،  بها  تمر  التي 

املناطق«.
13 الفا و500  يف الوقت الحارض  تنتج  واضاف ان »وزارته 
املواطنني عىل  لتجهيز  حاليا  انها »كافية  ميغاواط«، مبينا 
مدار الساعة، نتيجة تقليص حجم االستهالك بسبب فرض 

حظر التجوال«.
 واكد »امكانية وزارته حاليا بتوفري ما يقارب 19 الفا و200 
وجود  لعدم  الوحدات  من  عددا  اوقفت  انها  بيد  ميغاوط، 
األوىل  بأنها  املنتجة  »الكميات  واصفا  حاليا«،  لها  حاجة 

بتاريخ صناعة الكهرباء يف العراق«.
واالخر،  الحني  بني  املناطق  ببعض  التيار  »انقطاع  وارجع   
نتيجة التهالك وكثرة التجاوزات  عوارض فنية، واغلبها  اىل 
حظر  ظروف  »برغم  انه  اىل  الفتا  التوزيع«،  شبكات  عىل 
التجوال، إال ان ذلك لم يمنع مالكات وزارته املختصة ببغداد 
واملحافظات من مزاولة اعمالها ومعالجة االعطاب التي قد 

تحدث يف وقت قيايس«.
 واشاد »بتعاون االجهزة االمنية مع مالكات الوزارة الفنية 
بهذا الشأن«، موضحا ان »وزارة النفط، ومن خالل التنسيق 
انتاج  ملحطات  الوقود  انواع  جميع  وفرت  معها،  الكبري 
الطاقة يف املحافظات بشكل سلس ودون انقطاع وبحسب 

حاجة كل منها، لضمان استمرارية عملها دون توقف«.

بغداد/ الزوراء:
ناقش املجلس الوزاري لالقتصاد برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
املالية فؤاد حسني، آلية تقديم منحة املواطنني املترضرين من قرار حظر التجوال.وقال 
املكتب اإلعالمي لوزير املالية يف بيان : إن »نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
املالية فؤاد حسني ترأس الجلسه السابعة الجتماع املجلس الوزاري لالقتصاد االثنني 13 
نيسان و بحضور كل من وزراء التجارة والزراعة والعمل والشؤون االجتماعية و محافظ 
والتخطيط  املالية  وزارات  ووكالء  الوزراء  رئيس  ومستشاري  العراقي  املركزي  البنك 
والنفط، وايضا سالم الجلبي مستشار رئيس الوزراء وحسني الواسطي املستشار الزراعي 
وزارة  يف  عامني  ومدراء  الزراعة،  وزارة  مستشار  القييس  ومهدي  املستشارين  هيئة  يف 
املالية والتجارة والزراعة«.وأوضحج، أنه »جرى خالل الجلسة اتخاذ عدة قرارات تخص 
الواقع الزراعي للبلد ومنها تصدير محصول الشعري أو استخدامه لألغراض املحلية لدعم 
مربي الثروة الحيوانية من اجل دعم رشيحة املزارعني واملربني كما، اتخذ املجلس قرارات 
بشأن مرشوع مجمع بسماية من اجل وضع الحلول الناجحة إلكمال املرشوع الهميته 
يف توفري وحدات سكنية للمواطنني«.واشار اىل أن »املجلس »تابع آلية تقديم املنحة املالية 
تدارس  كما  املحدود،  الدخل  أصحاب  من  التجوال  منع  جراء  ترضروا  الذين  للمواطنني 
من  الصادرة  األخرية  والقرارات  النفط  أسعار  انخفاض  بشأن  الالزمة  والحلول  اآلليات 

منظمة أوبك واثرها عىل املوازنة العامة للدوله للعام 2020«.

كورونا يعود بقوة إىل منشأه الصيين ويعزز سطوته على العامل بأكثر من مليون و863 ألف إصابة 

اخلارجية تعلن تسيري رحلتني إلعادة العالقني من برلني وفرانكفورت

وزير النقل: إكمال عودة  771 عراقًيا  اىل البلد عرب اربع رحالت 
استثنائية للناقل الوطين

اخلارجية: مخس وفيات و18 اصابة جديدة لعراقيني باخلارج

الصحة تعلن تسجيل 26 اصابة جديدة وحاليت وفاة بفريوس كورونا
نفت حقيقة تصرحيات نسبت إليها بشأن طاقتها اإلنتاجية

الكهرباء : انتاج الكميات احلالية من الطاقة غري 
مسبوق بتاريخ الوزارات السابقة

اجمللس الوزاري لالقتصاد يناقش آلية تقديم 
منحة املواطنني املتضررين من حظر التجوال

اليونيسيف حتذر من تعرض األطفال لكارثة 
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 لندن/بي بي يس:

نرشت صحيفـة االندبندنـت اون صنداي 
التـي نـرشت موضوعـا ركز عـىل األدوار 
الالفتة التي لعبتها املرأة يف قيادة املواجهة 

ضد فريوس كورونا حول العالم.
كاتـب املقال أليسـرت كامبل، وهـو مدير 
االتصـاالت لرئيـس وزراء حـزب العمـال 
 1997 األسـبق تونـي بلـري بـني عامـي 
و2003،ا ختـار رئيسـة وزراء نيوزيلنـدا 
جاسيندا أرديرن نموذجاً للنساء الرائدات 

يف هذه املواجهة مع الوباء.
يقـول الكاتـب : ”بالطبـع، نيوزيلندا بلد 
أصغـر مـن اململكـة املتحدة أو أسـرتاليا، 
ناهيك عـن بلـدان عمالقة مثـل الواليات 
املتحـدة والصـني، لكـن املبـادئ يف قيادة 
بلد يبلغ عدد سـكانه 5 ماليني خالل هذه 
األزمـة يفـرتض يف أن تكون هي نفسـها 
املبادئ التي تقاد بها دولة ذات 50 أو 500 
مليون نسـمة“ حيث يتعني عليك ”ابتكار 
وتنفيـذ رؤية اسـرتاتيجية. عليـك تحديد 
خيارات صعبة ، واتخاذ قرارات حاسـمة 
، وأن تجعـل البالد تثق بشـأن السـبب يف 

قيامك بذلك“.
كل ذلـك فعلته أرديرن بدرجـة عالية كما 
يقـول كامبـل، تمامـاً مثلما فـاز حاكم 
باالستحسـان  كومـو  أنـدرو  نيويـورك 
إلدارته األزمة، ولكن إذا أضفت إىل حصيلة 
الوفيـات القليلة يف نيوزيلنـدا األداء العام 
للقيادة، فـإن أرديرن يف رأي كامبل تصبح 

أحـد أبرز قيادات هـذه املرحلـة إن لم تكن 
األبرز.

يخلـص الكاتب مـن دراسـته للترصيحات 
األخرية، وامللخصات، واملقابالت، ومنشورات 
وسـائل التواصـل االجتماعـي ألرديـرن إىل 

وصفها بأنهـا ”دروس متقدمة يف اتصاالت 
األزمـات“ وينقـل الكاتـب عـن صديـق له 
قولـه : ”إذا كانت هناك انتخابات غدا ، فإن 

جاسـيندا سـتفوز بكل مقعد. لقد وضعت 
البالد بأكملها يف حالة حظر صارم، وبسبب 
الطريقة التي أدارتها بنفسها، فإن املوافقة 

عليها بلغت ذروتها“.
21 مـارس/ آذار  يضيـف الكاتـب انـه يف 
املايض، عندما كان رئيس الوزراء الربيطاني 
بوريـس جونسـون ال يـزال يقـاوم فكـرة 
اإلغـالق التام يف اململكة املتحـدة، وكان هو 
والرئيـس األمريكي دونالد ترامب يرسـالن 
أنواعاً من الرسائل املزدوجة حول املصافحة 
والتجمعات الكبرية والعلوم واملدارس وغري 
ذلـك، قامـت أرديرن بتوجيـه خطاب لألمة 

حددت فيه اسرتاتيجية نيوزيلندا.
اتخـاذ إجـراءات  وشـددت عـىل ”رضورة 
حازمـة لوقـف انتشـار الفـريوس خـالل 
مـا سـمته بـ“نافـذة الفرصـة“ قبـل أن 
يحـدث بالفعل مـا حدث يف الصـني وإيران 
”لقـد رشحـت بالتفصيل، وبلغـة واضحة 
وبسـيطة، املراحـل األربع مـن التنبيه، وما 
يتطلبه كل ذلك من الحكومة واألشـخاص. 

كانت طريقتها هادئة وموثوقـة ووديـة“.
يـرى كامبـل أن أهمية مـا فعلتـه أرديرن 
تكمن يف أنها ”ركزت عىل اإلنسـان بقدر ما 
ركزت عىل العواقـب االقتصادية للتغيريات 
التـي سـتحدث عندما تمـر البـالد برتوس 

التنبيه املختلفة“.
ويؤكـد الكاتب يف مقاله أن ارديرن أوضحت 
بجالء شديد مدى صعوبة األمر عىل الجميع. 
لـم تقل ”ال تفزع“ ، وبـدالً من ذلك رشحت 
مبتسـمة ، كيـف سـتعمل املتاجـر الكبرية 
والصيدليـات ومحطـات البنزيـن، وتبقـى 

مفتوحة.
تحدثت عن شـعور النيوزيلنديني بأنفسهم 
، وكيـف أنه يتعني عليهـم أن يكونوا أقوياء 

ولطفاء وأن يتحـدوا ضد كوفيد �19 قائلة 
أن البديـل عـن ذلك هـو أن تـرى نيوزيلندا 
”أكرب خسارة يف األرواح“ يف تاريخها ، وهي 

ليست مستعدة للسماح بحدوث ذلك.
إدارة أرديـرن املميـزة لـرصاع بالدهـا مع 
وبـاء كورونا كانت محل ثناء كذلك يف مقال 
بـ“االوبزرفـر“ تحدثت فيـه أروى املهداوي 
عن النساء بوصفهن ”السالح الرسي“ كما 

تقول الكاتبة ملكافحة وباء كوفيد19.
لكن املقـال يتطرق كذلك إىل أدروار لقيادات 
نسـائية أخريات أمثال تسـاي إنـغ وون ، 
أسـتاذة القانون السابقة التي أصبحت أول 
رئيسة لتايوان عام 2016 حيث قادت تساي 
دفاًعا رسيًعا وناجًحا ضد الوباء عىل الرغم 
مـن قرب تايوان من الرب الرئييس للصني، إذ 
احتوت الفريوس إىل حد كبري ولم يكن لديها 
سوى أقل من 400 حالة مؤكدة ، كما أبدت 
استعدادا للتربع بـ 10 ماليني قناع للواليات 

املتحدة و 11 دولة أوروبية أخرى.
وأرجعت الصحيفة أسباب نجاح املستشارة 
األملانية أنغيال مريكل يف خفض عدد الوفيات 
جراء الوباء إىل االختبارات املبكرة والواسعة 
النطـاق التـي أجرتها بالدهـا ، وإىل عوامل 
أخـرى لعبت فيهـا قيـادة الدولـة بزعامة 

مريكل دوًرا حاسماً.
وتنقـل الكاتبة عن أحدهم قوله مازحاَ عىل 
تويرت: إذا كنت تسـأل ملاذا معدالت الوفيات 
منخفضـة جـًدا يف أملانيا ومرتفعـة جًدا يف 
أمريـكا ، فهـذا ”ألن زعيمـة أملانيـا كانـت 
حصلـت عىل دكتـوراة يف كيمياء الكم بينما 

كان رئيسك مضيفاَ يف تلفزيون الواقع“.
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نيويورك/ متابعة الزوراء: 
نقلـت ممرضة أمريكية تعمل أحد 
املستشفيات بمدينة نيويورك التي 
تحولت إىل بـؤرة لفريوس كورونا، 
تفاصيـل املـآيس التـي تشـهدها 
بـام عينها نتيجـة تفييش فريوس 

كورونا. 
إذ ظهـرت املمرضة وهـي يف نوبة 
بكاء عميقة وحالة انهيار بعد يوم 
شـاق يف العمل، بسـبب ما تعيشه 
بأمريـكا تحـت  الطبيـة  األطقـم 
وطـأة فـريوس كورونا املسـتجد 
الذي يواصل حصد أرواح اآلالف يف 

أمريكا. 
مـن داخل غرفـة الطـوارئ: دنيل 
شمول، البالغة من العمر 35 سنة، 
ممرضـة تعمـل بغرفـة الطوارئ 
بأحد مستشفيات نيويورك، قالت 
إن مـا تواجهـه األطقـم الطبيـة 
أثنـاء تصديهـا لفـريوس كورونا 
من إصابـات وموت وإبـالغ أهايل 
طاقـة  يفـوق  أصبـح  الضحايـا 

البرش.
شـمول وصفت، يف مقطـع فيديو 
يمتد إىل 8 دقائـق، أحد أيام عملها 
العصيبة قائلة: ”ال أعلم، ما يحدث 
كبري، لقد تعبت من امليش والركض 
بني الغرف، املريض يموت أمامي، 
أنا فقط أدخـل الغرف وأرى جثثاً، 
لقـد تعبـت مـن مهاتفـة أهـايل 
املصابـني ونقـل األخبـار السـيئة 

إليهم“.
لحظـات صعبـة تعيشـها األطقم 
املمرضة ”شـمول“ قالت  الطبية: 
إن اليـوم الـذي قـررت فيـه نرش 
الفيديـو كان هو األصعب واألشـد 
قسـوة، إذ كانت ترعـى الكثري من 
املصابني بفـريوس كورونا، وكلما 
دخلـت غرفة من الغرف تكتشـف 
أن بعضهم قد مات، فتقوم بكتابة 
أسماء املتوفني، وتتوجه إىل مكتبها 
لتقـوم باالتصـال بأهـايل املتوفني 
أشـد  ”إن  مضيفـة:  إلبالغهـم، 
اللحظات قسـوة وكآبة حني تقوم 

باالتصـال عىل أحـد لتخربه بموت 
أخيه أو أخته، أو َمن يحب“.

”شـمول“ قالـت إنها تظـل طوال 
اليـوم صامتـة وتعتنـي باملرىض، 
وتتحمـل هـذه األعمال واملشـاهد 
دون أن تتحـدث مع أحد؛ مشـرية 
إىل أن كل زمالئهـا يعيشـون نفس 
معاناتهـا، لذلـك قـررت أن تصف 
حجم معاناتها ومعاناة أصدقائها 

بمستشفيات نيويورك.
أشـارت  كمـا  املمرضـة:  رسـالة 
املمرضة يف نهايـة الفيديو إىل أنها 
قررت بث رسالتها؛ لتوصل حقيقة 
مـا يعانيـه األطبـاء واملمرضـون 
داخل املستشـفيات جراء كورونا، 
مؤكـدة أنها لن تتخـىل عن عملها 
الـذي تحبـه، ودورها الـذي عليها 

القيام به اآلن.
كما أشارت شمول إىل أن كثرياً من 
الناس يعتقـدون أن الكادر الطبي 
محصن مـن اإلصابـة بالفريوس، 
مؤكدة أن هذه اعتقـادات خاطئة 

يف  اإلرساع  ناشـدت  كمـا  تمامـاً. 
تزويد املستشفيات بعنارص داعمة 
للكادر الطبي، خاتمة حديثها: ”إذا 
لم يكن الكادر بخري كيف سيعتني 

باملرىض؟“.
ويأتـي هـذا يف وقت سـجلت فيه 
الواليـات املتحـدة أعـىل حصيلـة 
وفيات بسـبب مـرض كوفيد19- 
بفـريوس  اإلصابـة  عـن  الناجـم 

كورونـا باملقارنـة مـع باقي دول 
العالـم. وعىل مدى األيـام املاضية 
بلغت الوفيـات نحـو 2000 حالة 
يوميـاً، وكان العدد األكرب يف مدينة 

نيويورك ومحيطها.
بينمـا تزايـدت حصيلـة الوفيات، 
بحـث الرئيس دونالد ترامب املوعد 
الـذي ربما تبدأ فيه البالد يف العودة 

إىل الحياة الطبيعية.
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لندن/ متابعة الزوراء: 
يسـأل العالم كله متى يتم إنتاج لقاح لفريوس 
كورونا، وما هي الدولة واملؤسسات التي تسعى 
لتحقيق هـذه املهمة، ومن سـيكون األرسع يف 

إنتاج لقاح كورونا؟ 
ويقـول الخـرباء: إن اللقاحات تسـتغرق عادًة 
سـنوات لتطويرها، ويمكن أن يسـتغرق إنتاج 
لقـاح لفريوس كورونا املسـتجد مـا بني 12 إىل 

18 شهراً يف أفضل األحوال.
ويتداول العلماء بعض األفـكار لترسيع عملية 
إنتـاج لقـاح كورونـا، بمـا فيها تفكـري بعض 
العلمـاء يف املغامرة بتعريـض بعض املتطوعني 

للخطر لضمان إنقاذ العالم من الفريوس.
كم عدد مرشوعات إنتاج لقاح لفريوس كورونا 

وأيها األقرب؟  
ذكـرت مجلة  Nature  الربيطانية أنه تم إطالق 
78 مرشوعـًا للقاحـات حـول العالـم مـع 37 

مرشوعاً إضافياً يجري االستعداد إلطالقها. 
ومن بني املشـاريع الجارية، برنامج يف جامعة 
أكسفورد، واثنان آخران يف رشكات التكنولوجيا 
الحيوية األمريكية وثالثـة أخرى يف مجموعات 

علمية صينية. 
ويقول العديد من مطـوري اللقاحات اآلخرون 
أنهـم يخططـون لبـدء االختبـار البـرشي هذا 

العام.
من سيكون األرسع يف إنتاج لقاح كورونا؟

ومن بني أكثر املرشوعات الواعدة، الدراسة التي 
تجريهـا جامعة أكسـفورد الربيطانية وهي يف 

املرحلة األوىل.
إذ يمكـن أن ينجـح هذا املـرشوع يف جعل لقاح 
فريوس كورونا جاهزاً بحلول شـهر سـبتمرب/

أيلـول املقبـل، وفقـاً للعاملـة التـي تقـود هذا 
املرشوع.

وقالت سـارة جيلربت، أسـتاذة علـم اللقاحات 
يف جامعة أكسـفورد، إنها ”واثقة بنسبة 80٪“ 
من أن اللقاح سـيعمل، ويمكن أن يكون جاهزاً 

بحلول سـبتمرب/أيلول 2020.  

وأضافـت جيلـربت، يف حالة فريق أكسـفورد، 

”األمر ليس مجرد حدس، وكل أسبوع يمر لدينا 
املزيد من البيانات للنظر فيها“.
مخاطرة من أجل إنقاذ البرشية

ويثـري هذا العدد الكبري من املرشوعات اآلمال يف 
إمكانية تطوير لقاح Covid-19 يف وقت قصري 

إىل حد ما. 
ومع ذلك، تتطلب اللقاحات دراسـات السـالمة 

والفعالية عىل نطاق واسع.
ومـن أجل اعتمـاد أي لقـاح، سـيتلقى اآلالف 
مـن الناس اللقـاح نفسـه أو اللقـاح الوهمي 
لتحديد مـا إذا كان األول فعـاالً يف منع العدوى 
من الفريوس التي كانوا سـيواجهونها بشـكل 

طبيعي. 
يف أي تجربـة ألي لقـاح أو دواء، يتـم تشـكيل 
مجموعتـني، األوىل األساسـية تعطـى اللقـاح 
املطلوب اختبـاره، والثانية تعطى لقاحاً وهمياً 
بهـدف  ذلـك  الضابطـة،  املجموعـة  وتسـمى 
رصـد الفروق بـني املجموعتني الختبـار اللقاح 

املستهدف.
واالنتظـار ملعرفـة مـدى املناعة التي تشـكلت 
لديهم عـرب انتقال الفريوس لهم بشـكل عادي 

كسـائر أفراد املجتمع، أي بشـكل عريض وغري 
مقصود.

ونتيجـة لذلـك، اقرتح بعـض العلمـاء طريقة 
لترسيع العملية عـن طريق تعريض املتطوعني 
لفـريوس كورونـا عـن عمـد لتحديـد فعاليـة 

اللقاح. 
يقـول نري إيـال، أسـتاذ أخالقيـات البيولوجيا 
يف جامعة روتجـرز األمريكيـة، إن ”هذا النهج 
ال يخلـو من املخاطـر، ولكن لديـه القدرة عىل 

ترسيع اختبار اللقاح املرشح لعدة أشهر“.
ويجب أن يكـون املتطوعون صغـاراً وأصحاء، 
ويؤكد: ”ستتم أيضاً مراقبة صحتهم عن كثب، 
وسـيكون لديهم إمكانية الحصول عىل الرعاية 

املركزة وأي أدوية متاحة“. 
ويمكـن أن تكـون النتيجـة لقاحـاً من شـأنه 
أن ينقـذ ماليـني األرواح مـن خالل االسـتعداد 
لالسـتخدام يف وقت أقرص بكثـري من اللقاحات 

التي تمر باملراحل التقليدية للتجارب.
لكـن العـدوى املتعمـدة لألشـخاص ال سـيما 
الذيـن سـُيعطون لقاحـاً وهميـاً  املتطوعـني 
كجـزء من التجربـة أمر مثري للجـدل (أي أنهم 

سيتعرضون للعدوى عند تلقي اللقاح أصالً).
جامعـة  مـن  فـني  آدم  الربوفيسـور  ويقـول 
بريسـتول: ”يجب التفكري يف هـذا األمر بعناية 
فائقـة“. ”قد ال يفوت بعض الشـباب الفرصة 
لالنضمـام إىل مثـل هـذه التجربـة، لكـن هـذا 
الفـريوس قتل يف بعض الحاالت الشـباب أيضاً، 

ال نعلم ملاذا بعد!“.  
وأضـاف مع ذلـك، ال تزال مرحلة هـذه تجارب 
بعيدة بعض الـيشء، لذلك لدينا الوقت للنظر يف 

الفكرة بعناية“.
ولكن هناك فكرة أقل مخاطرة 

فريق جامعة أوكسـفور الربيطانية لديه فكرة 
لترسيع إنتاج اللقاح وهي أقل مخاطرة.

أو عـىل األقل هي ال تغامـر بحياة املتطوعني أو 
صحتهم بل بصحة الحكومات فعالً.

قد يسـتغرق تصنيع ماليـني جرعات اللقاحات 
الالزمة أشـهراً. وقالت جيلربت رئيسة املرشوع 
البحثـي الواعـد إنهـا تجـري مناقشـات مـع 
الحكومة الربيطانية بشأن التمويل، وبدء إنتاج 
اللقـاح قبل ظهور النتائـج النهائية، مما يتيح 
للجمهـور الوصول إىل اللقاح عىل الفور إذا ثبت 

أنه يعمل. 
وقالـت إن النجـاح بحلـول الخريـف سـيكون 
”ممكنـاً تقريبـاً إذا سـارت األمور عـىل أكمل 

وجه“.
كمـا أن هنـاك طريقة ثالثـة تسـتخدم حالياً، 
الختبار لقـاح BCG هو لقـاح بكتريي موجود 
منـذ ما يقرب مـن قرن، له تأثـري وقائي موثق 
ضـد التهـاب السـحايا وانتشـار السـل لـدى 
األطفـال، كما تم اإلبـالغ عن أنـه يوفر حماية 
واسـعة لاللتهابات التنفسـية، وهناك احتمال 

أنه يقوي املناعة ضد كورونا.
وتقوم مؤسسـة أسـرتالية باختبار هذا اللقاح  
عـىل 4000 مـن العاملـني يف مجـال الرعايـة 
الصحية يف املستشفيات يف جميع أنحاء أسرتاليا، 

باعتبارهم الفئة األكثر تعرضاً للفريوس.
ويمكن تطبيق هـذه الفكرة عىل اللقاح املنتظر 

لفريوس كورونا.

اسـطنبول /ميدل ايسـت اونالين:
 رفض الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان 
اول امـس األحـد اسـتقالة وزيـر داخليـة 
حكومتـه النافـذ، يف تطـور غـري متوقـع، 
بعدما أثار اإلعالن املفاجئ عن حظر تجول 
من أجل احتواء وباء كوفيد19- الفوىض يف 

البالد.
وفاجـأ الوزيـر املاليني من األتـراك بإعالنه 
حظر الخروج قبل ساعتني فقط من دخوله 

حيز التنفيذ يف أكرب 30 مدينة يف البالد.
وبث اإلعالن املباغت الذعر يف صفوف اآلالف 
مـن األتـراك الذين احتشـدوا أمـام املتاجر 
للتزود بالحاجيات، دون أخذ تدابري التباعد 

االجتماعي بعني االعتبار.
وعىل اثر ذلك، أعلن وزير الداخلية سـليمان 
صويلـو اسـتقالته األحد، متسـبباً بهزّة يف 
الساحة السياسية بينما تحمل ”املسؤولية 

كاملًة عن تطبيق هذا اإلجراء“،.
لكن بعد سـاعات، أكد الرئيـس الرتكي، يف 

تطور غري متوقع، رفضه االستقالة.
وأعلنت الرئاسـة الرتكية يف بيان ”استقالة 
أداء  سـيواصل  رفضـت.  داخليتنـا  وزيـر 

وظيفته“.
االنرتنـت  ورواد  املعارضـني  آالف  وانتقـد 
طريقـة تطبيق القـرار الحكومي، واتهموا 

السلطات بتهديد حياة آالف الناس.
وأكـد رئيـس بلدية اسـطنبول أكـرم إمام 
أوغلـو أنـه لم يبلـغ مسـبقاً بهـذا القرار. 
وقال ”القرارات التي تتخذ دون حس سليم 

وتعاون لن تؤدي إال اىل ارتباك وهلع“.
وهبطت اللرية الرتكية أكثر من واحد يف املئة 

إىل 6.800 أمام الدوالر بعد بيان صويلو. 
وكان وزير النقل محمد جاهد طورهان قد 
أقيل قبل أسـبوعني بعد أن تعرضت الوزارة 
النتقادات إلعالنها عن إجراء مناقصة وسط 
تفيش الوباء لإلعداد لبناء قناة ضخمة عىل 

مشارف اسطنبول.
وقـال حزب الشـعب الجمهـوري املعارض 
إن الطريقـة التـي تـم بهـا إعـالن العـزل 
العام قوضت جهـود احتواء تفيش فريوس 
كورونا يف تركيا التي اكثر من 50 ألف حالة 

إصابة.
وقال فايق أوزتورك املتحدث باسـم الحزب 
إن ” القرار الذي كان يجب أن يتخذ لصالح 
صحة الناس أصبح خطرا عىل صحة الناس 

بسبب انعدام التخطيط“.
وكان صويلـو قال عقب انتشـار مشـاهد 

الفوىض مسـاء الجمعـة، إن تطبيق العزل 
جـاء يف إطـار ”توجيهات رئيسـنا“ رجب 

طيب إردوغان.
لكن التدبري الذي انتهى فرضه منتصف ليل 
األحـد احرتم بشـكل عام رغـم الهلع األويل 

الذي ساد البالد.
وحـّل سـكون غـري مألـوف عـىل مدينـة 
اسـطنبول التـي يبلـغ عـدد قاطنيهـا 16 

مليون نسمة خالل عطلة نهاية األسبوع.
وفرض العزل عقب تسارع انتشار الوباء يف 

تركيا يف األيام األخرية.
وتسـجل تركيا نحو 57 ألف إصابة و1200 
وفاة، وفق آخر حصيلة نرشتها األحد وزارة 

الصحة.
ودافع صويلو يف بيان استقالته عن الحجر 
”الذي اُتخذ بحسن نية، بهدف إبطاء انتشار 

الوباء قدر اإلمكان خالل نهاية األسبوع“.
وأسف ألن ”املشـاهد التي انترشت لم تكن 
خري تعبري عن اإلدارة التي لم تشبها شائبة 

للوباء“.
وعقب إعـالن االسـتقالة، انتقد أحـد أبرز 
الصحافيـني املؤيديـن إلردوغـان صويلـو 

بشدة.
وكتب ابراهيـم كاراغول يف تغريدة ”أقل ما 
كان يمكـن القيام بـه هو االنتظـار لحني 
أن يصبـح هذا األمر (الوبـاء) خلفنا. قرار 
مماثـل من شـأنه إحراج الرئيـس وتعقيد 

إدارة األزمة“.
وإىل جانـب إثارة قـرار صويلو موجات من 
الدعم واالنتقادات، ألقـى الضوء أيضاً عىل 

الرصاعات الداخلية يف محيط إردوغان.
ولفـت عـدد مـن املراقبـني إىل أن خصومة 
قوية تفرق بني صويلو ووزير املالية النافذ 

وصهـر إردوغـان، بـراءت البـريق.
وتـوىل صويلو البالـغ من العمـر 59 عاماً 
مهامـه وزيـراً للداخلية يف آب/أغسـطس 
2016، بعـد شـهر مـن محاولـة االنقالب 
الدامية التي استهدفت اإلطاحة بإردوغان.

ومن منصبه هـذا، أدار صويلو الذي يتمّيز 
بسطوته ونربة خطاباته القاسية، عمليات 
التطهري الواسـعة ضـد مؤيدين مفرتضني 

لالنقالبيني.
وأوقـف عـرشات آالف األشـخاص يف إطار 

عمليات أمنية الواسعة النطاق.
وتوسـعت عملية القمع تلك بعد ذلك لتطال 
الكرديـة،  للقضيـة  مؤيديـن  معارضـني 

وناشطني يف املجتمع املدني، وصحافيني.
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نرشت صحيفـة االندبندنـت اون صنداي 
التـي نـرشت موضوعـا ركز عـىل األدوار 
الالفتة التي لعبتها املرأة يف قيادة املواجهة 

ضد فريوس كورونا حول العالم.
كاتـب املقال أليسـرت كامبل، وهـو مدير 
االتصـاالت لرئيـس وزراء حـزب العمـال 
 1997 األسـبق تونـي بلـري بـني عامـي 
و2003،ا ختـار رئيسـة وزراء نيوزيلنـدا 
جاسيندا أرديرن نموذجاً للنساء الرائدات 

يف هذه املواجهة مع الوباء.
يقـول الكاتـب : ”بالطبـع، نيوزيلندا بلد 
أصغـر مـن اململكـة املتحدة أو أسـرتاليا، 
ناهيك عـن بلـدان عمالقة مثـل الواليات 
املتحـدة والصـني، لكـن املبـادئ يف قيادة 
بلد يبلغ عدد سـكانه 5 ماليني خالل هذه 
األزمـة يفـرتض يف أن تكون هي نفسـها 
املبادئ التي تقاد بها دولة ذات 50 أو 500 
مليون نسـمة“ حيث يتعني عليك ”ابتكار 
وتنفيـذ رؤية اسـرتاتيجية. عليـك تحديد 
خيارات صعبة ، واتخاذ قرارات حاسـمة 
، وأن تجعـل البالد تثق بشـأن السـبب يف 

قيامك بذلك“.
كل ذلـك فعلته أرديرن بدرجـة عالية كما 
يقـول كامبـل، تمامـاً مثلما فـاز حاكم 
باالستحسـان  كومـو  أنـدرو  نيويـورك 
إلدارته األزمة، ولكن إذا أضفت إىل حصيلة 
الوفيـات القليلة يف نيوزيلنـدا األداء العام 
للقيادة، فـإن أرديرن يف رأي كامبل تصبح 

أحـد أبرز قيادات هـذه املرحلـة إن لم تكن 
األبرز.

يخلـص الكاتب مـن دراسـته للترصيحات 
األخرية، وامللخصات، واملقابالت، ومنشورات 
وسـائل التواصـل االجتماعـي ألرديـرن إىل 

وصفها بأنهـا ”دروس متقدمة يف اتصاالت 
األزمـات“ وينقـل الكاتـب عـن صديـق له 
قولـه : ”إذا كانت هناك انتخابات غدا ، فإن 

جاسـيندا سـتفوز بكل مقعد. لقد وضعت 
البالد بأكملها يف حالة حظر صارم، وبسبب 
الطريقة التي أدارتها بنفسها، فإن املوافقة 

عليها بلغت ذروتها“.
21 مـارس/ آذار  يضيـف الكاتـب انـه يف 
املايض، عندما كان رئيس الوزراء الربيطاني 
بوريـس جونسـون ال يـزال يقـاوم فكـرة 
اإلغـالق التام يف اململكة املتحـدة، وكان هو 
والرئيـس األمريكي دونالد ترامب يرسـالن 
أنواعاً من الرسائل املزدوجة حول املصافحة 
والتجمعات الكبرية والعلوم واملدارس وغري 
ذلـك، قامـت أرديرن بتوجيـه خطاب لألمة 

حددت فيه اسرتاتيجية نيوزيلندا.
اتخـاذ إجـراءات  وشـددت عـىل ”رضورة 
حازمـة لوقـف انتشـار الفـريوس خـالل 
مـا سـمته بـ“نافـذة الفرصـة“ قبـل أن 
يحـدث بالفعل مـا حدث يف الصـني وإيران 
”لقـد رشحـت بالتفصيل، وبلغـة واضحة 
وبسـيطة، املراحـل األربع مـن التنبيه، وما 
يتطلبه كل ذلك من الحكومة واألشـخاص. 

كانت طريقتها هادئة وموثوقـة ووديـة“.
يـرى كامبـل أن أهمية مـا فعلتـه أرديرن 
تكمن يف أنها ”ركزت عىل اإلنسـان بقدر ما 
ركزت عىل العواقـب االقتصادية للتغيريات 
التـي سـتحدث عندما تمـر البـالد برتوس 

التنبيه املختلفة“.
ويؤكـد الكاتب يف مقاله أن ارديرن أوضحت 
بجالء شديد مدى صعوبة األمر عىل الجميع. 
لـم تقل ”ال تفزع“ ، وبـدالً من ذلك رشحت 
مبتسـمة ، كيـف سـتعمل املتاجـر الكبرية 
والصيدليـات ومحطـات البنزيـن، وتبقـى 

مفتوحة.
تحدثت عن شـعور النيوزيلنديني بأنفسهم 
، وكيـف أنه يتعني عليهـم أن يكونوا أقوياء 

ولطفاء وأن يتحـدوا ضد كوفيد �19 قائلة 
أن البديـل عـن ذلك هـو أن تـرى نيوزيلندا 
”أكرب خسارة يف األرواح“ يف تاريخها ، وهي 

ليست مستعدة للسماح بحدوث ذلك.
إدارة أرديـرن املميـزة لـرصاع بالدهـا مع 
وبـاء كورونا كانت محل ثناء كذلك يف مقال 
بـ“االوبزرفـر“ تحدثت فيـه أروى املهداوي 
عن النساء بوصفهن ”السالح الرسي“ كما 

تقول الكاتبة ملكافحة وباء كوفيد19.
لكن املقـال يتطرق كذلك إىل أدروار لقيادات 
نسـائية أخريات أمثال تسـاي إنـغ وون ، 
أسـتاذة القانون السابقة التي أصبحت أول 
رئيسة لتايوان عام 2016 حيث قادت تساي 
دفاًعا رسيًعا وناجًحا ضد الوباء عىل الرغم 
مـن قرب تايوان من الرب الرئييس للصني، إذ 
احتوت الفريوس إىل حد كبري ولم يكن لديها 
سوى أقل من 400 حالة مؤكدة ، كما أبدت 
استعدادا للتربع بـ 10 ماليني قناع للواليات 

املتحدة و 11 دولة أوروبية أخرى.
وأرجعت الصحيفة أسباب نجاح املستشارة 
األملانية أنغيال مريكل يف خفض عدد الوفيات 
جراء الوباء إىل االختبارات املبكرة والواسعة 
النطـاق التـي أجرتها بالدهـا ، وإىل عوامل 
أخـرى لعبت فيهـا قيـادة الدولـة بزعامة 

مريكل دوًرا حاسماً.
وتنقـل الكاتبة عن أحدهم قوله مازحاَ عىل 
تويرت: إذا كنت تسـأل ملاذا معدالت الوفيات 
منخفضـة جـًدا يف أملانيا ومرتفعـة جًدا يف 
أمريـكا ، فهـذا ”ألن زعيمـة أملانيـا كانـت 
حصلـت عىل دكتـوراة يف كيمياء الكم بينما 

كان رئيسك مضيفاَ يف تلفزيون الواقع“.
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نيويورك/ متابعة الزوراء: 
نقلـت ممرضة أمريكية تعمل أحد 
املستشفيات بمدينة نيويورك التي 
تحولت إىل بـؤرة لفريوس كورونا، 
تفاصيـل املـآيس التـي تشـهدها 
بـام عينها نتيجـة تفييش فريوس 

كورونا. 
إذ ظهـرت املمرضة وهـي يف نوبة 
بكاء عميقة وحالة انهيار بعد يوم 
شـاق يف العمل، بسـبب ما تعيشه 
بأمريـكا تحـت  الطبيـة  األطقـم 
وطـأة فـريوس كورونا املسـتجد 
الذي يواصل حصد أرواح اآلالف يف 

أمريكا. 
مـن داخل غرفـة الطـوارئ: دنيل 
شمول، البالغة من العمر 35 سنة، 
ممرضـة تعمـل بغرفـة الطوارئ 
بأحد مستشفيات نيويورك، قالت 
إن مـا تواجهـه األطقـم الطبيـة 
أثنـاء تصديهـا لفـريوس كورونا 
من إصابـات وموت وإبـالغ أهايل 
طاقـة  يفـوق  أصبـح  الضحايـا 

البرش.
شـمول وصفت، يف مقطـع فيديو 
يمتد إىل 8 دقائـق، أحد أيام عملها 
العصيبة قائلة: ”ال أعلم، ما يحدث 
كبري، لقد تعبت من امليش والركض 
بني الغرف، املريض يموت أمامي، 
أنا فقط أدخـل الغرف وأرى جثثاً، 
لقـد تعبـت مـن مهاتفـة أهـايل 
املصابـني ونقـل األخبـار السـيئة 

إليهم“.
لحظـات صعبـة تعيشـها األطقم 
املمرضة ”شـمول“ قالت  الطبية: 
إن اليـوم الـذي قـررت فيـه نرش 
الفيديـو كان هو األصعب واألشـد 
قسـوة، إذ كانت ترعـى الكثري من 
املصابني بفـريوس كورونا، وكلما 
دخلـت غرفة من الغرف تكتشـف 
أن بعضهم قد مات، فتقوم بكتابة 
أسماء املتوفني، وتتوجه إىل مكتبها 
لتقـوم باالتصـال بأهـايل املتوفني 
أشـد  ”إن  مضيفـة:  إلبالغهـم، 
اللحظات قسـوة وكآبة حني تقوم 

باالتصـال عىل أحـد لتخربه بموت 
أخيه أو أخته، أو َمن يحب“.

”شـمول“ قالـت إنها تظـل طوال 
اليـوم صامتـة وتعتنـي باملرىض، 
وتتحمـل هـذه األعمال واملشـاهد 
دون أن تتحـدث مع أحد؛ مشـرية 
إىل أن كل زمالئهـا يعيشـون نفس 
معاناتهـا، لذلـك قـررت أن تصف 
حجم معاناتها ومعاناة أصدقائها 

بمستشفيات نيويورك.
أشـارت  كمـا  املمرضـة:  رسـالة 
املمرضة يف نهايـة الفيديو إىل أنها 
قررت بث رسالتها؛ لتوصل حقيقة 
مـا يعانيـه األطبـاء واملمرضـون 
داخل املستشـفيات جراء كورونا، 
مؤكـدة أنها لن تتخـىل عن عملها 
الـذي تحبـه، ودورها الـذي عليها 

القيام به اآلن.
كما أشارت شمول إىل أن كثرياً من 
الناس يعتقـدون أن الكادر الطبي 
محصن مـن اإلصابـة بالفريوس، 
مؤكدة أن هذه اعتقـادات خاطئة 

يف  اإلرساع  ناشـدت  كمـا  تمامـاً. 
تزويد املستشفيات بعنارص داعمة 
للكادر الطبي، خاتمة حديثها: ”إذا 
لم يكن الكادر بخري كيف سيعتني 

باملرىض؟“.
ويأتـي هـذا يف وقت سـجلت فيه 
الواليـات املتحـدة أعـىل حصيلـة 
وفيات بسـبب مـرض كوفيد19- 
بفـريوس  اإلصابـة  عـن  الناجـم 

كورونـا باملقارنـة مـع باقي دول 
العالـم. وعىل مدى األيـام املاضية 
بلغت الوفيـات نحـو 2000 حالة 
يوميـاً، وكان العدد األكرب يف مدينة 

نيويورك ومحيطها.
بينمـا تزايـدت حصيلـة الوفيات، 
بحـث الرئيس دونالد ترامب املوعد 
الـذي ربما تبدأ فيه البالد يف العودة 

إىل الحياة الطبيعية.
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لندن/ متابعة الزوراء: 
يسـأل العالم كله متى يتم إنتاج لقاح لفريوس 
كورونا، وما هي الدولة واملؤسسات التي تسعى 
لتحقيق هـذه املهمة، ومن سـيكون األرسع يف 

إنتاج لقاح كورونا؟ 
ويقـول الخـرباء: إن اللقاحات تسـتغرق عادًة 
سـنوات لتطويرها، ويمكن أن يسـتغرق إنتاج 
لقـاح لفريوس كورونا املسـتجد مـا بني 12 إىل 

18 شهراً يف أفضل األحوال.
ويتداول العلماء بعض األفـكار لترسيع عملية 
إنتـاج لقـاح كورونـا، بمـا فيها تفكـري بعض 
العلمـاء يف املغامرة بتعريـض بعض املتطوعني 

للخطر لضمان إنقاذ العالم من الفريوس.
كم عدد مرشوعات إنتاج لقاح لفريوس كورونا 

وأيها األقرب؟  
ذكـرت مجلة  Nature  الربيطانية أنه تم إطالق 
78 مرشوعـًا للقاحـات حـول العالـم مـع 37 

مرشوعاً إضافياً يجري االستعداد إلطالقها. 
ومن بني املشـاريع الجارية، برنامج يف جامعة 
أكسفورد، واثنان آخران يف رشكات التكنولوجيا 
الحيوية األمريكية وثالثـة أخرى يف مجموعات 

علمية صينية. 
ويقول العديد من مطـوري اللقاحات اآلخرون 
أنهـم يخططـون لبـدء االختبـار البـرشي هذا 

العام.
من سيكون األرسع يف إنتاج لقاح كورونا؟

ومن بني أكثر املرشوعات الواعدة، الدراسة التي 
تجريهـا جامعة أكسـفورد الربيطانية وهي يف 

املرحلة األوىل.
إذ يمكـن أن ينجـح هذا املـرشوع يف جعل لقاح 
فريوس كورونا جاهزاً بحلول شـهر سـبتمرب/

أيلـول املقبـل، وفقـاً للعاملـة التـي تقـود هذا 
املرشوع.

وقالت سـارة جيلربت، أسـتاذة علـم اللقاحات 
يف جامعة أكسـفورد، إنها ”واثقة بنسبة 80٪“ 
من أن اللقاح سـيعمل، ويمكن أن يكون جاهزاً 

بحلول سـبتمرب/أيلول 2020.  

وأضافـت جيلـربت، يف حالة فريق أكسـفورد، 

”األمر ليس مجرد حدس، وكل أسبوع يمر لدينا 
املزيد من البيانات للنظر فيها“.
مخاطرة من أجل إنقاذ البرشية

ويثـري هذا العدد الكبري من املرشوعات اآلمال يف 
إمكانية تطوير لقاح Covid-19 يف وقت قصري 

إىل حد ما. 
ومع ذلك، تتطلب اللقاحات دراسـات السـالمة 

والفعالية عىل نطاق واسع.
ومـن أجل اعتمـاد أي لقـاح، سـيتلقى اآلالف 
مـن الناس اللقـاح نفسـه أو اللقـاح الوهمي 
لتحديد مـا إذا كان األول فعـاالً يف منع العدوى 
من الفريوس التي كانوا سـيواجهونها بشـكل 

طبيعي. 
يف أي تجربـة ألي لقـاح أو دواء، يتـم تشـكيل 
مجموعتـني، األوىل األساسـية تعطـى اللقـاح 
املطلوب اختبـاره، والثانية تعطى لقاحاً وهمياً 
بهـدف  ذلـك  الضابطـة،  املجموعـة  وتسـمى 
رصـد الفروق بـني املجموعتني الختبـار اللقاح 

املستهدف.
واالنتظـار ملعرفـة مـدى املناعة التي تشـكلت 
لديهم عـرب انتقال الفريوس لهم بشـكل عادي 

كسـائر أفراد املجتمع، أي بشـكل عريض وغري 
مقصود.

ونتيجـة لذلـك، اقرتح بعـض العلمـاء طريقة 
لترسيع العملية عـن طريق تعريض املتطوعني 
لفـريوس كورونـا عـن عمـد لتحديـد فعاليـة 

اللقاح. 
يقـول نري إيـال، أسـتاذ أخالقيـات البيولوجيا 
يف جامعة روتجـرز األمريكيـة، إن ”هذا النهج 
ال يخلـو من املخاطـر، ولكن لديـه القدرة عىل 

ترسيع اختبار اللقاح املرشح لعدة أشهر“.
ويجب أن يكـون املتطوعون صغـاراً وأصحاء، 
ويؤكد: ”ستتم أيضاً مراقبة صحتهم عن كثب، 
وسـيكون لديهم إمكانية الحصول عىل الرعاية 

املركزة وأي أدوية متاحة“. 
ويمكـن أن تكـون النتيجـة لقاحـاً من شـأنه 
أن ينقـذ ماليـني األرواح مـن خالل االسـتعداد 
لالسـتخدام يف وقت أقرص بكثـري من اللقاحات 

التي تمر باملراحل التقليدية للتجارب.
لكـن العـدوى املتعمـدة لألشـخاص ال سـيما 
الذيـن سـُيعطون لقاحـاً وهميـاً  املتطوعـني 
كجـزء من التجربـة أمر مثري للجـدل (أي أنهم 

سيتعرضون للعدوى عند تلقي اللقاح أصالً).
جامعـة  مـن  فـني  آدم  الربوفيسـور  ويقـول 
بريسـتول: ”يجب التفكري يف هـذا األمر بعناية 
فائقـة“. ”قد ال يفوت بعض الشـباب الفرصة 
لالنضمـام إىل مثـل هـذه التجربـة، لكـن هـذا 
الفـريوس قتل يف بعض الحاالت الشـباب أيضاً، 

ال نعلم ملاذا بعد!“.  
وأضـاف مع ذلـك، ال تزال مرحلة هـذه تجارب 
بعيدة بعض الـيشء، لذلك لدينا الوقت للنظر يف 

الفكرة بعناية“.
ولكن هناك فكرة أقل مخاطرة 

فريق جامعة أوكسـفور الربيطانية لديه فكرة 
لترسيع إنتاج اللقاح وهي أقل مخاطرة.

أو عـىل األقل هي ال تغامـر بحياة املتطوعني أو 
صحتهم بل بصحة الحكومات فعالً.

قد يسـتغرق تصنيع ماليـني جرعات اللقاحات 
الالزمة أشـهراً. وقالت جيلربت رئيسة املرشوع 
البحثـي الواعـد إنهـا تجـري مناقشـات مـع 
الحكومة الربيطانية بشأن التمويل، وبدء إنتاج 
اللقـاح قبل ظهور النتائـج النهائية، مما يتيح 
للجمهـور الوصول إىل اللقاح عىل الفور إذا ثبت 

أنه يعمل. 
وقالـت إن النجـاح بحلـول الخريـف سـيكون 
”ممكنـاً تقريبـاً إذا سـارت األمور عـىل أكمل 

وجه“.
كمـا أن هنـاك طريقة ثالثـة تسـتخدم حالياً، 
الختبار لقـاح BCG هو لقـاح بكتريي موجود 
منـذ ما يقرب مـن قرن، له تأثـري وقائي موثق 
ضـد التهـاب السـحايا وانتشـار السـل لـدى 
األطفـال، كما تم اإلبـالغ عن أنـه يوفر حماية 
واسـعة لاللتهابات التنفسـية، وهناك احتمال 

أنه يقوي املناعة ضد كورونا.
وتقوم مؤسسـة أسـرتالية باختبار هذا اللقاح  
عـىل 4000 مـن العاملـني يف مجـال الرعايـة 
الصحية يف املستشفيات يف جميع أنحاء أسرتاليا، 

باعتبارهم الفئة األكثر تعرضاً للفريوس.
ويمكن تطبيق هـذه الفكرة عىل اللقاح املنتظر 

لفريوس كورونا.

اسـطنبول /ميدل ايسـت اونالين:
 رفض الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان 
اول امـس األحـد اسـتقالة وزيـر داخليـة 
حكومتـه النافـذ، يف تطـور غـري متوقـع، 
بعدما أثار اإلعالن املفاجئ عن حظر تجول 
من أجل احتواء وباء كوفيد19- الفوىض يف 

البالد.
وفاجـأ الوزيـر املاليني من األتـراك بإعالنه 
حظر الخروج قبل ساعتني فقط من دخوله 

حيز التنفيذ يف أكرب 30 مدينة يف البالد.
وبث اإلعالن املباغت الذعر يف صفوف اآلالف 
مـن األتـراك الذين احتشـدوا أمـام املتاجر 
للتزود بالحاجيات، دون أخذ تدابري التباعد 

االجتماعي بعني االعتبار.
وعىل اثر ذلك، أعلن وزير الداخلية سـليمان 
صويلـو اسـتقالته األحد، متسـبباً بهزّة يف 
الساحة السياسية بينما تحمل ”املسؤولية 

كاملًة عن تطبيق هذا اإلجراء“،.
لكن بعد سـاعات، أكد الرئيـس الرتكي، يف 

تطور غري متوقع، رفضه االستقالة.
وأعلنت الرئاسـة الرتكية يف بيان ”استقالة 
أداء  سـيواصل  رفضـت.  داخليتنـا  وزيـر 

وظيفته“.
االنرتنـت  ورواد  املعارضـني  آالف  وانتقـد 
طريقـة تطبيق القـرار الحكومي، واتهموا 

السلطات بتهديد حياة آالف الناس.
وأكـد رئيـس بلدية اسـطنبول أكـرم إمام 
أوغلـو أنـه لم يبلـغ مسـبقاً بهـذا القرار. 
وقال ”القرارات التي تتخذ دون حس سليم 

وتعاون لن تؤدي إال اىل ارتباك وهلع“.
وهبطت اللرية الرتكية أكثر من واحد يف املئة 

إىل 6.800 أمام الدوالر بعد بيان صويلو. 
وكان وزير النقل محمد جاهد طورهان قد 
أقيل قبل أسـبوعني بعد أن تعرضت الوزارة 
النتقادات إلعالنها عن إجراء مناقصة وسط 
تفيش الوباء لإلعداد لبناء قناة ضخمة عىل 

مشارف اسطنبول.
وقـال حزب الشـعب الجمهـوري املعارض 
إن الطريقـة التـي تـم بهـا إعـالن العـزل 
العام قوضت جهـود احتواء تفيش فريوس 
كورونا يف تركيا التي اكثر من 50 ألف حالة 

إصابة.
وقال فايق أوزتورك املتحدث باسـم الحزب 
إن ” القرار الذي كان يجب أن يتخذ لصالح 
صحة الناس أصبح خطرا عىل صحة الناس 

بسبب انعدام التخطيط“.
وكان صويلـو قال عقب انتشـار مشـاهد 

الفوىض مسـاء الجمعـة، إن تطبيق العزل 
جـاء يف إطـار ”توجيهات رئيسـنا“ رجب 

طيب إردوغان.
لكن التدبري الذي انتهى فرضه منتصف ليل 
األحـد احرتم بشـكل عام رغـم الهلع األويل 

الذي ساد البالد.
وحـّل سـكون غـري مألـوف عـىل مدينـة 
اسـطنبول التـي يبلـغ عـدد قاطنيهـا 16 

مليون نسمة خالل عطلة نهاية األسبوع.
وفرض العزل عقب تسارع انتشار الوباء يف 

تركيا يف األيام األخرية.
وتسـجل تركيا نحو 57 ألف إصابة و1200 
وفاة، وفق آخر حصيلة نرشتها األحد وزارة 

الصحة.
ودافع صويلو يف بيان استقالته عن الحجر 
”الذي اُتخذ بحسن نية، بهدف إبطاء انتشار 

الوباء قدر اإلمكان خالل نهاية األسبوع“.
وأسف ألن ”املشـاهد التي انترشت لم تكن 
خري تعبري عن اإلدارة التي لم تشبها شائبة 

للوباء“.
وعقب إعـالن االسـتقالة، انتقد أحـد أبرز 
الصحافيـني املؤيديـن إلردوغـان صويلـو 

بشدة.
وكتب ابراهيـم كاراغول يف تغريدة ”أقل ما 
كان يمكـن القيام بـه هو االنتظـار لحني 
أن يصبـح هذا األمر (الوبـاء) خلفنا. قرار 
مماثـل من شـأنه إحراج الرئيـس وتعقيد 

إدارة األزمة“.
وإىل جانـب إثارة قـرار صويلو موجات من 
الدعم واالنتقادات، ألقـى الضوء أيضاً عىل 

الرصاعات الداخلية يف محيط إردوغان.
ولفـت عـدد مـن املراقبـني إىل أن خصومة 
قوية تفرق بني صويلو ووزير املالية النافذ 

وصهـر إردوغـان، بـراءت البـريق.
وتـوىل صويلو البالـغ من العمـر 59 عاماً 
مهامـه وزيـراً للداخلية يف آب/أغسـطس 
2016، بعـد شـهر مـن محاولـة االنقالب 
الدامية التي استهدفت اإلطاحة بإردوغان.

ومن منصبه هـذا، أدار صويلو الذي يتمّيز 
بسطوته ونربة خطاباته القاسية، عمليات 
التطهري الواسـعة ضـد مؤيدين مفرتضني 

لالنقالبيني.
وأوقـف عـرشات آالف األشـخاص يف إطار 

عمليات أمنية الواسعة النطاق.
وتوسـعت عملية القمع تلك بعد ذلك لتطال 
الكرديـة،  للقضيـة  مؤيديـن  معارضـني 

وناشطني يف املجتمع املدني، وصحافيني.
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 لندن/بي بي يس:

نرشت صحيفـة االندبندنـت اون صنداي 
التـي نـرشت موضوعـا ركز عـىل األدوار 
الالفتة التي لعبتها املرأة يف قيادة املواجهة 

ضد فريوس كورونا حول العالم.
كاتـب املقال أليسـرت كامبل، وهـو مدير 
االتصـاالت لرئيـس وزراء حـزب العمـال 
 1997 األسـبق تونـي بلـري بـني عامـي 
و2003،ا ختـار رئيسـة وزراء نيوزيلنـدا 
جاسيندا أرديرن نموذجاً للنساء الرائدات 

يف هذه املواجهة مع الوباء.
يقـول الكاتـب : ”بالطبـع، نيوزيلندا بلد 
أصغـر مـن اململكـة املتحدة أو أسـرتاليا، 
ناهيك عـن بلـدان عمالقة مثـل الواليات 
املتحـدة والصـني، لكـن املبـادئ يف قيادة 
بلد يبلغ عدد سـكانه 5 ماليني خالل هذه 
األزمـة يفـرتض يف أن تكون هي نفسـها 
املبادئ التي تقاد بها دولة ذات 50 أو 500 
مليون نسـمة“ حيث يتعني عليك ”ابتكار 
وتنفيـذ رؤية اسـرتاتيجية. عليـك تحديد 
خيارات صعبة ، واتخاذ قرارات حاسـمة 
، وأن تجعـل البالد تثق بشـأن السـبب يف 

قيامك بذلك“.
كل ذلـك فعلته أرديرن بدرجـة عالية كما 
يقـول كامبـل، تمامـاً مثلما فـاز حاكم 
باالستحسـان  كومـو  أنـدرو  نيويـورك 
إلدارته األزمة، ولكن إذا أضفت إىل حصيلة 
الوفيـات القليلة يف نيوزيلنـدا األداء العام 
للقيادة، فـإن أرديرن يف رأي كامبل تصبح 

أحـد أبرز قيادات هـذه املرحلـة إن لم تكن 
األبرز.

يخلـص الكاتب مـن دراسـته للترصيحات 
األخرية، وامللخصات، واملقابالت، ومنشورات 
وسـائل التواصـل االجتماعـي ألرديـرن إىل 

وصفها بأنهـا ”دروس متقدمة يف اتصاالت 
األزمـات“ وينقـل الكاتـب عـن صديـق له 
قولـه : ”إذا كانت هناك انتخابات غدا ، فإن 

جاسـيندا سـتفوز بكل مقعد. لقد وضعت 
البالد بأكملها يف حالة حظر صارم، وبسبب 
الطريقة التي أدارتها بنفسها، فإن املوافقة 

عليها بلغت ذروتها“.
21 مـارس/ آذار  يضيـف الكاتـب انـه يف 
املايض، عندما كان رئيس الوزراء الربيطاني 
بوريـس جونسـون ال يـزال يقـاوم فكـرة 
اإلغـالق التام يف اململكة املتحـدة، وكان هو 
والرئيـس األمريكي دونالد ترامب يرسـالن 
أنواعاً من الرسائل املزدوجة حول املصافحة 
والتجمعات الكبرية والعلوم واملدارس وغري 
ذلـك، قامـت أرديرن بتوجيـه خطاب لألمة 

حددت فيه اسرتاتيجية نيوزيلندا.
اتخـاذ إجـراءات  وشـددت عـىل ”رضورة 
حازمـة لوقـف انتشـار الفـريوس خـالل 
مـا سـمته بـ“نافـذة الفرصـة“ قبـل أن 
يحـدث بالفعل مـا حدث يف الصـني وإيران 
”لقـد رشحـت بالتفصيل، وبلغـة واضحة 
وبسـيطة، املراحـل األربع مـن التنبيه، وما 
يتطلبه كل ذلك من الحكومة واألشـخاص. 

كانت طريقتها هادئة وموثوقـة ووديـة“.
يـرى كامبـل أن أهمية مـا فعلتـه أرديرن 
تكمن يف أنها ”ركزت عىل اإلنسـان بقدر ما 
ركزت عىل العواقـب االقتصادية للتغيريات 
التـي سـتحدث عندما تمـر البـالد برتوس 

التنبيه املختلفة“.
ويؤكـد الكاتب يف مقاله أن ارديرن أوضحت 
بجالء شديد مدى صعوبة األمر عىل الجميع. 
لـم تقل ”ال تفزع“ ، وبـدالً من ذلك رشحت 
مبتسـمة ، كيـف سـتعمل املتاجـر الكبرية 
والصيدليـات ومحطـات البنزيـن، وتبقـى 

مفتوحة.
تحدثت عن شـعور النيوزيلنديني بأنفسهم 
، وكيـف أنه يتعني عليهـم أن يكونوا أقوياء 

ولطفاء وأن يتحـدوا ضد كوفيد �19 قائلة 
أن البديـل عـن ذلك هـو أن تـرى نيوزيلندا 
”أكرب خسارة يف األرواح“ يف تاريخها ، وهي 

ليست مستعدة للسماح بحدوث ذلك.
إدارة أرديـرن املميـزة لـرصاع بالدهـا مع 
وبـاء كورونا كانت محل ثناء كذلك يف مقال 
بـ“االوبزرفـر“ تحدثت فيـه أروى املهداوي 
عن النساء بوصفهن ”السالح الرسي“ كما 

تقول الكاتبة ملكافحة وباء كوفيد19.
لكن املقـال يتطرق كذلك إىل أدروار لقيادات 
نسـائية أخريات أمثال تسـاي إنـغ وون ، 
أسـتاذة القانون السابقة التي أصبحت أول 
رئيسة لتايوان عام 2016 حيث قادت تساي 
دفاًعا رسيًعا وناجًحا ضد الوباء عىل الرغم 
مـن قرب تايوان من الرب الرئييس للصني، إذ 
احتوت الفريوس إىل حد كبري ولم يكن لديها 
سوى أقل من 400 حالة مؤكدة ، كما أبدت 
استعدادا للتربع بـ 10 ماليني قناع للواليات 

املتحدة و 11 دولة أوروبية أخرى.
وأرجعت الصحيفة أسباب نجاح املستشارة 
األملانية أنغيال مريكل يف خفض عدد الوفيات 
جراء الوباء إىل االختبارات املبكرة والواسعة 
النطـاق التـي أجرتها بالدهـا ، وإىل عوامل 
أخـرى لعبت فيهـا قيـادة الدولـة بزعامة 

مريكل دوًرا حاسماً.
وتنقـل الكاتبة عن أحدهم قوله مازحاَ عىل 
تويرت: إذا كنت تسـأل ملاذا معدالت الوفيات 
منخفضـة جـًدا يف أملانيا ومرتفعـة جًدا يف 
أمريـكا ، فهـذا ”ألن زعيمـة أملانيـا كانـت 
حصلـت عىل دكتـوراة يف كيمياء الكم بينما 

كان رئيسك مضيفاَ يف تلفزيون الواقع“.
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نيويورك/ متابعة الزوراء: 
نقلـت ممرضة أمريكية تعمل أحد 
املستشفيات بمدينة نيويورك التي 
تحولت إىل بـؤرة لفريوس كورونا، 
تفاصيـل املـآيس التـي تشـهدها 
بـام عينها نتيجـة تفييش فريوس 

كورونا. 
إذ ظهـرت املمرضة وهـي يف نوبة 
بكاء عميقة وحالة انهيار بعد يوم 
شـاق يف العمل، بسـبب ما تعيشه 
بأمريـكا تحـت  الطبيـة  األطقـم 
وطـأة فـريوس كورونا املسـتجد 
الذي يواصل حصد أرواح اآلالف يف 

أمريكا. 
مـن داخل غرفـة الطـوارئ: دنيل 
شمول، البالغة من العمر 35 سنة، 
ممرضـة تعمـل بغرفـة الطوارئ 
بأحد مستشفيات نيويورك، قالت 
إن مـا تواجهـه األطقـم الطبيـة 
أثنـاء تصديهـا لفـريوس كورونا 
من إصابـات وموت وإبـالغ أهايل 
طاقـة  يفـوق  أصبـح  الضحايـا 

البرش.
شـمول وصفت، يف مقطـع فيديو 
يمتد إىل 8 دقائـق، أحد أيام عملها 
العصيبة قائلة: ”ال أعلم، ما يحدث 
كبري، لقد تعبت من امليش والركض 
بني الغرف، املريض يموت أمامي، 
أنا فقط أدخـل الغرف وأرى جثثاً، 
لقـد تعبـت مـن مهاتفـة أهـايل 
املصابـني ونقـل األخبـار السـيئة 

إليهم“.
لحظـات صعبـة تعيشـها األطقم 
املمرضة ”شـمول“ قالت  الطبية: 
إن اليـوم الـذي قـررت فيـه نرش 
الفيديـو كان هو األصعب واألشـد 
قسـوة، إذ كانت ترعـى الكثري من 
املصابني بفـريوس كورونا، وكلما 
دخلـت غرفة من الغرف تكتشـف 
أن بعضهم قد مات، فتقوم بكتابة 
أسماء املتوفني، وتتوجه إىل مكتبها 
لتقـوم باالتصـال بأهـايل املتوفني 
أشـد  ”إن  مضيفـة:  إلبالغهـم، 
اللحظات قسـوة وكآبة حني تقوم 

باالتصـال عىل أحـد لتخربه بموت 
أخيه أو أخته، أو َمن يحب“.

”شـمول“ قالـت إنها تظـل طوال 
اليـوم صامتـة وتعتنـي باملرىض، 
وتتحمـل هـذه األعمال واملشـاهد 
دون أن تتحـدث مع أحد؛ مشـرية 
إىل أن كل زمالئهـا يعيشـون نفس 
معاناتهـا، لذلـك قـررت أن تصف 
حجم معاناتها ومعاناة أصدقائها 

بمستشفيات نيويورك.
أشـارت  كمـا  املمرضـة:  رسـالة 
املمرضة يف نهايـة الفيديو إىل أنها 
قررت بث رسالتها؛ لتوصل حقيقة 
مـا يعانيـه األطبـاء واملمرضـون 
داخل املستشـفيات جراء كورونا، 
مؤكـدة أنها لن تتخـىل عن عملها 
الـذي تحبـه، ودورها الـذي عليها 

القيام به اآلن.
كما أشارت شمول إىل أن كثرياً من 
الناس يعتقـدون أن الكادر الطبي 
محصن مـن اإلصابـة بالفريوس، 
مؤكدة أن هذه اعتقـادات خاطئة 

يف  اإلرساع  ناشـدت  كمـا  تمامـاً. 
تزويد املستشفيات بعنارص داعمة 
للكادر الطبي، خاتمة حديثها: ”إذا 
لم يكن الكادر بخري كيف سيعتني 

باملرىض؟“.
ويأتـي هـذا يف وقت سـجلت فيه 
الواليـات املتحـدة أعـىل حصيلـة 
وفيات بسـبب مـرض كوفيد19- 
بفـريوس  اإلصابـة  عـن  الناجـم 

كورونـا باملقارنـة مـع باقي دول 
العالـم. وعىل مدى األيـام املاضية 
بلغت الوفيـات نحـو 2000 حالة 
يوميـاً، وكان العدد األكرب يف مدينة 

نيويورك ومحيطها.
بينمـا تزايـدت حصيلـة الوفيات، 
بحـث الرئيس دونالد ترامب املوعد 
الـذي ربما تبدأ فيه البالد يف العودة 

إىل الحياة الطبيعية.
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لندن/ متابعة الزوراء: 
يسـأل العالم كله متى يتم إنتاج لقاح لفريوس 
كورونا، وما هي الدولة واملؤسسات التي تسعى 
لتحقيق هـذه املهمة، ومن سـيكون األرسع يف 

إنتاج لقاح كورونا؟ 
ويقـول الخـرباء: إن اللقاحات تسـتغرق عادًة 
سـنوات لتطويرها، ويمكن أن يسـتغرق إنتاج 
لقـاح لفريوس كورونا املسـتجد مـا بني 12 إىل 

18 شهراً يف أفضل األحوال.
ويتداول العلماء بعض األفـكار لترسيع عملية 
إنتـاج لقـاح كورونـا، بمـا فيها تفكـري بعض 
العلمـاء يف املغامرة بتعريـض بعض املتطوعني 

للخطر لضمان إنقاذ العالم من الفريوس.
كم عدد مرشوعات إنتاج لقاح لفريوس كورونا 

وأيها األقرب؟  
ذكـرت مجلة  Nature  الربيطانية أنه تم إطالق 
78 مرشوعـًا للقاحـات حـول العالـم مـع 37 

مرشوعاً إضافياً يجري االستعداد إلطالقها. 
ومن بني املشـاريع الجارية، برنامج يف جامعة 
أكسفورد، واثنان آخران يف رشكات التكنولوجيا 
الحيوية األمريكية وثالثـة أخرى يف مجموعات 

علمية صينية. 
ويقول العديد من مطـوري اللقاحات اآلخرون 
أنهـم يخططـون لبـدء االختبـار البـرشي هذا 

العام.
من سيكون األرسع يف إنتاج لقاح كورونا؟

ومن بني أكثر املرشوعات الواعدة، الدراسة التي 
تجريهـا جامعة أكسـفورد الربيطانية وهي يف 

املرحلة األوىل.
إذ يمكـن أن ينجـح هذا املـرشوع يف جعل لقاح 
فريوس كورونا جاهزاً بحلول شـهر سـبتمرب/

أيلـول املقبـل، وفقـاً للعاملـة التـي تقـود هذا 
املرشوع.

وقالت سـارة جيلربت، أسـتاذة علـم اللقاحات 
يف جامعة أكسـفورد، إنها ”واثقة بنسبة 80٪“ 
من أن اللقاح سـيعمل، ويمكن أن يكون جاهزاً 

بحلول سـبتمرب/أيلول 2020.  

وأضافـت جيلـربت، يف حالة فريق أكسـفورد، 

”األمر ليس مجرد حدس، وكل أسبوع يمر لدينا 
املزيد من البيانات للنظر فيها“.
مخاطرة من أجل إنقاذ البرشية

ويثـري هذا العدد الكبري من املرشوعات اآلمال يف 
إمكانية تطوير لقاح Covid-19 يف وقت قصري 

إىل حد ما. 
ومع ذلك، تتطلب اللقاحات دراسـات السـالمة 

والفعالية عىل نطاق واسع.
ومـن أجل اعتمـاد أي لقـاح، سـيتلقى اآلالف 
مـن الناس اللقـاح نفسـه أو اللقـاح الوهمي 
لتحديد مـا إذا كان األول فعـاالً يف منع العدوى 
من الفريوس التي كانوا سـيواجهونها بشـكل 

طبيعي. 
يف أي تجربـة ألي لقـاح أو دواء، يتـم تشـكيل 
مجموعتـني، األوىل األساسـية تعطـى اللقـاح 
املطلوب اختبـاره، والثانية تعطى لقاحاً وهمياً 
بهـدف  ذلـك  الضابطـة،  املجموعـة  وتسـمى 
رصـد الفروق بـني املجموعتني الختبـار اللقاح 

املستهدف.
واالنتظـار ملعرفـة مـدى املناعة التي تشـكلت 
لديهم عـرب انتقال الفريوس لهم بشـكل عادي 

كسـائر أفراد املجتمع، أي بشـكل عريض وغري 
مقصود.

ونتيجـة لذلـك، اقرتح بعـض العلمـاء طريقة 
لترسيع العملية عـن طريق تعريض املتطوعني 
لفـريوس كورونـا عـن عمـد لتحديـد فعاليـة 

اللقاح. 
يقـول نري إيـال، أسـتاذ أخالقيـات البيولوجيا 
يف جامعة روتجـرز األمريكيـة، إن ”هذا النهج 
ال يخلـو من املخاطـر، ولكن لديـه القدرة عىل 

ترسيع اختبار اللقاح املرشح لعدة أشهر“.
ويجب أن يكـون املتطوعون صغـاراً وأصحاء، 
ويؤكد: ”ستتم أيضاً مراقبة صحتهم عن كثب، 
وسـيكون لديهم إمكانية الحصول عىل الرعاية 

املركزة وأي أدوية متاحة“. 
ويمكـن أن تكـون النتيجـة لقاحـاً من شـأنه 
أن ينقـذ ماليـني األرواح مـن خالل االسـتعداد 
لالسـتخدام يف وقت أقرص بكثـري من اللقاحات 

التي تمر باملراحل التقليدية للتجارب.
لكـن العـدوى املتعمـدة لألشـخاص ال سـيما 
الذيـن سـُيعطون لقاحـاً وهميـاً  املتطوعـني 
كجـزء من التجربـة أمر مثري للجـدل (أي أنهم 

سيتعرضون للعدوى عند تلقي اللقاح أصالً).
جامعـة  مـن  فـني  آدم  الربوفيسـور  ويقـول 
بريسـتول: ”يجب التفكري يف هـذا األمر بعناية 
فائقـة“. ”قد ال يفوت بعض الشـباب الفرصة 
لالنضمـام إىل مثـل هـذه التجربـة، لكـن هـذا 
الفـريوس قتل يف بعض الحاالت الشـباب أيضاً، 

ال نعلم ملاذا بعد!“.  
وأضـاف مع ذلـك، ال تزال مرحلة هـذه تجارب 
بعيدة بعض الـيشء، لذلك لدينا الوقت للنظر يف 

الفكرة بعناية“.
ولكن هناك فكرة أقل مخاطرة 

فريق جامعة أوكسـفور الربيطانية لديه فكرة 
لترسيع إنتاج اللقاح وهي أقل مخاطرة.

أو عـىل األقل هي ال تغامـر بحياة املتطوعني أو 
صحتهم بل بصحة الحكومات فعالً.

قد يسـتغرق تصنيع ماليـني جرعات اللقاحات 
الالزمة أشـهراً. وقالت جيلربت رئيسة املرشوع 
البحثـي الواعـد إنهـا تجـري مناقشـات مـع 
الحكومة الربيطانية بشأن التمويل، وبدء إنتاج 
اللقـاح قبل ظهور النتائـج النهائية، مما يتيح 
للجمهـور الوصول إىل اللقاح عىل الفور إذا ثبت 

أنه يعمل. 
وقالـت إن النجـاح بحلـول الخريـف سـيكون 
”ممكنـاً تقريبـاً إذا سـارت األمور عـىل أكمل 

وجه“.
كمـا أن هنـاك طريقة ثالثـة تسـتخدم حالياً، 
الختبار لقـاح BCG هو لقـاح بكتريي موجود 
منـذ ما يقرب مـن قرن، له تأثـري وقائي موثق 
ضـد التهـاب السـحايا وانتشـار السـل لـدى 
األطفـال، كما تم اإلبـالغ عن أنـه يوفر حماية 
واسـعة لاللتهابات التنفسـية، وهناك احتمال 

أنه يقوي املناعة ضد كورونا.
وتقوم مؤسسـة أسـرتالية باختبار هذا اللقاح  
عـىل 4000 مـن العاملـني يف مجـال الرعايـة 
الصحية يف املستشفيات يف جميع أنحاء أسرتاليا، 

باعتبارهم الفئة األكثر تعرضاً للفريوس.
ويمكن تطبيق هـذه الفكرة عىل اللقاح املنتظر 

لفريوس كورونا.

اسـطنبول /ميدل ايسـت اونالين:
 رفض الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان 
اول امـس األحـد اسـتقالة وزيـر داخليـة 
حكومتـه النافـذ، يف تطـور غـري متوقـع، 
بعدما أثار اإلعالن املفاجئ عن حظر تجول 
من أجل احتواء وباء كوفيد19- الفوىض يف 

البالد.
وفاجـأ الوزيـر املاليني من األتـراك بإعالنه 
حظر الخروج قبل ساعتني فقط من دخوله 

حيز التنفيذ يف أكرب 30 مدينة يف البالد.
وبث اإلعالن املباغت الذعر يف صفوف اآلالف 
مـن األتـراك الذين احتشـدوا أمـام املتاجر 
للتزود بالحاجيات، دون أخذ تدابري التباعد 

االجتماعي بعني االعتبار.
وعىل اثر ذلك، أعلن وزير الداخلية سـليمان 
صويلـو اسـتقالته األحد، متسـبباً بهزّة يف 
الساحة السياسية بينما تحمل ”املسؤولية 

كاملًة عن تطبيق هذا اإلجراء“،.
لكن بعد سـاعات، أكد الرئيـس الرتكي، يف 

تطور غري متوقع، رفضه االستقالة.
وأعلنت الرئاسـة الرتكية يف بيان ”استقالة 
أداء  سـيواصل  رفضـت.  داخليتنـا  وزيـر 

وظيفته“.
االنرتنـت  ورواد  املعارضـني  آالف  وانتقـد 
طريقـة تطبيق القـرار الحكومي، واتهموا 

السلطات بتهديد حياة آالف الناس.
وأكـد رئيـس بلدية اسـطنبول أكـرم إمام 
أوغلـو أنـه لم يبلـغ مسـبقاً بهـذا القرار. 
وقال ”القرارات التي تتخذ دون حس سليم 

وتعاون لن تؤدي إال اىل ارتباك وهلع“.
وهبطت اللرية الرتكية أكثر من واحد يف املئة 

إىل 6.800 أمام الدوالر بعد بيان صويلو. 
وكان وزير النقل محمد جاهد طورهان قد 
أقيل قبل أسـبوعني بعد أن تعرضت الوزارة 
النتقادات إلعالنها عن إجراء مناقصة وسط 
تفيش الوباء لإلعداد لبناء قناة ضخمة عىل 

مشارف اسطنبول.
وقـال حزب الشـعب الجمهـوري املعارض 
إن الطريقـة التـي تـم بهـا إعـالن العـزل 
العام قوضت جهـود احتواء تفيش فريوس 
كورونا يف تركيا التي اكثر من 50 ألف حالة 

إصابة.
وقال فايق أوزتورك املتحدث باسـم الحزب 
إن ” القرار الذي كان يجب أن يتخذ لصالح 
صحة الناس أصبح خطرا عىل صحة الناس 

بسبب انعدام التخطيط“.
وكان صويلـو قال عقب انتشـار مشـاهد 

الفوىض مسـاء الجمعـة، إن تطبيق العزل 
جـاء يف إطـار ”توجيهات رئيسـنا“ رجب 

طيب إردوغان.
لكن التدبري الذي انتهى فرضه منتصف ليل 
األحـد احرتم بشـكل عام رغـم الهلع األويل 

الذي ساد البالد.
وحـّل سـكون غـري مألـوف عـىل مدينـة 
اسـطنبول التـي يبلـغ عـدد قاطنيهـا 16 

مليون نسمة خالل عطلة نهاية األسبوع.
وفرض العزل عقب تسارع انتشار الوباء يف 

تركيا يف األيام األخرية.
وتسـجل تركيا نحو 57 ألف إصابة و1200 
وفاة، وفق آخر حصيلة نرشتها األحد وزارة 

الصحة.
ودافع صويلو يف بيان استقالته عن الحجر 
”الذي اُتخذ بحسن نية، بهدف إبطاء انتشار 

الوباء قدر اإلمكان خالل نهاية األسبوع“.
وأسف ألن ”املشـاهد التي انترشت لم تكن 
خري تعبري عن اإلدارة التي لم تشبها شائبة 

للوباء“.
وعقب إعـالن االسـتقالة، انتقد أحـد أبرز 
الصحافيـني املؤيديـن إلردوغـان صويلـو 

بشدة.
وكتب ابراهيـم كاراغول يف تغريدة ”أقل ما 
كان يمكـن القيام بـه هو االنتظـار لحني 
أن يصبـح هذا األمر (الوبـاء) خلفنا. قرار 
مماثـل من شـأنه إحراج الرئيـس وتعقيد 

إدارة األزمة“.
وإىل جانـب إثارة قـرار صويلو موجات من 
الدعم واالنتقادات، ألقـى الضوء أيضاً عىل 

الرصاعات الداخلية يف محيط إردوغان.
ولفـت عـدد مـن املراقبـني إىل أن خصومة 
قوية تفرق بني صويلو ووزير املالية النافذ 

وصهـر إردوغـان، بـراءت البـريق.
وتـوىل صويلو البالـغ من العمـر 59 عاماً 
مهامـه وزيـراً للداخلية يف آب/أغسـطس 
2016، بعـد شـهر مـن محاولـة االنقالب 
الدامية التي استهدفت اإلطاحة بإردوغان.

ومن منصبه هـذا، أدار صويلو الذي يتمّيز 
بسطوته ونربة خطاباته القاسية، عمليات 
التطهري الواسـعة ضـد مؤيدين مفرتضني 

لالنقالبيني.
وأوقـف عـرشات آالف األشـخاص يف إطار 

عمليات أمنية الواسعة النطاق.
وتوسـعت عملية القمع تلك بعد ذلك لتطال 
الكرديـة،  للقضيـة  مؤيديـن  معارضـني 

وناشطني يف املجتمع املدني، وصحافيني.
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نرشت صحيفـة االندبندنـت اون صنداي 
التـي نـرشت موضوعـا ركز عـىل األدوار 
الالفتة التي لعبتها املرأة يف قيادة املواجهة 

ضد فريوس كورونا حول العالم.
كاتـب املقال أليسـرت كامبل، وهـو مدير 
االتصـاالت لرئيـس وزراء حـزب العمـال 
 1997 األسـبق تونـي بلـري بـني عامـي 
و2003،ا ختـار رئيسـة وزراء نيوزيلنـدا 
جاسيندا أرديرن نموذجاً للنساء الرائدات 

يف هذه املواجهة مع الوباء.
يقـول الكاتـب : ”بالطبـع، نيوزيلندا بلد 
أصغـر مـن اململكـة املتحدة أو أسـرتاليا، 
ناهيك عـن بلـدان عمالقة مثـل الواليات 
املتحـدة والصـني، لكـن املبـادئ يف قيادة 
بلد يبلغ عدد سـكانه 5 ماليني خالل هذه 
األزمـة يفـرتض يف أن تكون هي نفسـها 
املبادئ التي تقاد بها دولة ذات 50 أو 500 
مليون نسـمة“ حيث يتعني عليك ”ابتكار 
وتنفيـذ رؤية اسـرتاتيجية. عليـك تحديد 
خيارات صعبة ، واتخاذ قرارات حاسـمة 
، وأن تجعـل البالد تثق بشـأن السـبب يف 

قيامك بذلك“.
كل ذلـك فعلته أرديرن بدرجـة عالية كما 
يقـول كامبـل، تمامـاً مثلما فـاز حاكم 
باالستحسـان  كومـو  أنـدرو  نيويـورك 
إلدارته األزمة، ولكن إذا أضفت إىل حصيلة 
الوفيـات القليلة يف نيوزيلنـدا األداء العام 
للقيادة، فـإن أرديرن يف رأي كامبل تصبح 

أحـد أبرز قيادات هـذه املرحلـة إن لم تكن 
األبرز.

يخلـص الكاتب مـن دراسـته للترصيحات 
األخرية، وامللخصات، واملقابالت، ومنشورات 
وسـائل التواصـل االجتماعـي ألرديـرن إىل 

وصفها بأنهـا ”دروس متقدمة يف اتصاالت 
األزمـات“ وينقـل الكاتـب عـن صديـق له 
قولـه : ”إذا كانت هناك انتخابات غدا ، فإن 

جاسـيندا سـتفوز بكل مقعد. لقد وضعت 
البالد بأكملها يف حالة حظر صارم، وبسبب 
الطريقة التي أدارتها بنفسها، فإن املوافقة 

عليها بلغت ذروتها“.
21 مـارس/ آذار  يضيـف الكاتـب انـه يف 
املايض، عندما كان رئيس الوزراء الربيطاني 
بوريـس جونسـون ال يـزال يقـاوم فكـرة 
اإلغـالق التام يف اململكة املتحـدة، وكان هو 
والرئيـس األمريكي دونالد ترامب يرسـالن 
أنواعاً من الرسائل املزدوجة حول املصافحة 
والتجمعات الكبرية والعلوم واملدارس وغري 
ذلـك، قامـت أرديرن بتوجيـه خطاب لألمة 

حددت فيه اسرتاتيجية نيوزيلندا.
اتخـاذ إجـراءات  وشـددت عـىل ”رضورة 
حازمـة لوقـف انتشـار الفـريوس خـالل 
مـا سـمته بـ“نافـذة الفرصـة“ قبـل أن 
يحـدث بالفعل مـا حدث يف الصـني وإيران 
”لقـد رشحـت بالتفصيل، وبلغـة واضحة 
وبسـيطة، املراحـل األربع مـن التنبيه، وما 
يتطلبه كل ذلك من الحكومة واألشـخاص. 

كانت طريقتها هادئة وموثوقـة ووديـة“.
يـرى كامبـل أن أهمية مـا فعلتـه أرديرن 
تكمن يف أنها ”ركزت عىل اإلنسـان بقدر ما 
ركزت عىل العواقـب االقتصادية للتغيريات 
التـي سـتحدث عندما تمـر البـالد برتوس 

التنبيه املختلفة“.
ويؤكـد الكاتب يف مقاله أن ارديرن أوضحت 
بجالء شديد مدى صعوبة األمر عىل الجميع. 
لـم تقل ”ال تفزع“ ، وبـدالً من ذلك رشحت 
مبتسـمة ، كيـف سـتعمل املتاجـر الكبرية 
والصيدليـات ومحطـات البنزيـن، وتبقـى 

مفتوحة.
تحدثت عن شـعور النيوزيلنديني بأنفسهم 
، وكيـف أنه يتعني عليهـم أن يكونوا أقوياء 

ولطفاء وأن يتحـدوا ضد كوفيد �19 قائلة 
أن البديـل عـن ذلك هـو أن تـرى نيوزيلندا 
”أكرب خسارة يف األرواح“ يف تاريخها ، وهي 

ليست مستعدة للسماح بحدوث ذلك.
إدارة أرديـرن املميـزة لـرصاع بالدهـا مع 
وبـاء كورونا كانت محل ثناء كذلك يف مقال 
بـ“االوبزرفـر“ تحدثت فيـه أروى املهداوي 
عن النساء بوصفهن ”السالح الرسي“ كما 

تقول الكاتبة ملكافحة وباء كوفيد19.
لكن املقـال يتطرق كذلك إىل أدروار لقيادات 
نسـائية أخريات أمثال تسـاي إنـغ وون ، 
أسـتاذة القانون السابقة التي أصبحت أول 
رئيسة لتايوان عام 2016 حيث قادت تساي 
دفاًعا رسيًعا وناجًحا ضد الوباء عىل الرغم 
مـن قرب تايوان من الرب الرئييس للصني، إذ 
احتوت الفريوس إىل حد كبري ولم يكن لديها 
سوى أقل من 400 حالة مؤكدة ، كما أبدت 
استعدادا للتربع بـ 10 ماليني قناع للواليات 

املتحدة و 11 دولة أوروبية أخرى.
وأرجعت الصحيفة أسباب نجاح املستشارة 
األملانية أنغيال مريكل يف خفض عدد الوفيات 
جراء الوباء إىل االختبارات املبكرة والواسعة 
النطـاق التـي أجرتها بالدهـا ، وإىل عوامل 
أخـرى لعبت فيهـا قيـادة الدولـة بزعامة 

مريكل دوًرا حاسماً.
وتنقـل الكاتبة عن أحدهم قوله مازحاَ عىل 
تويرت: إذا كنت تسـأل ملاذا معدالت الوفيات 
منخفضـة جـًدا يف أملانيا ومرتفعـة جًدا يف 
أمريـكا ، فهـذا ”ألن زعيمـة أملانيـا كانـت 
حصلـت عىل دكتـوراة يف كيمياء الكم بينما 

كان رئيسك مضيفاَ يف تلفزيون الواقع“.
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نيويورك/ متابعة الزوراء: 
نقلـت ممرضة أمريكية تعمل أحد 
املستشفيات بمدينة نيويورك التي 
تحولت إىل بـؤرة لفريوس كورونا، 
تفاصيـل املـآيس التـي تشـهدها 
بـام عينها نتيجـة تفييش فريوس 

كورونا. 
إذ ظهـرت املمرضة وهـي يف نوبة 
بكاء عميقة وحالة انهيار بعد يوم 
شـاق يف العمل، بسـبب ما تعيشه 
بأمريـكا تحـت  الطبيـة  األطقـم 
وطـأة فـريوس كورونا املسـتجد 
الذي يواصل حصد أرواح اآلالف يف 

أمريكا. 
مـن داخل غرفـة الطـوارئ: دنيل 
شمول، البالغة من العمر 35 سنة، 
ممرضـة تعمـل بغرفـة الطوارئ 
بأحد مستشفيات نيويورك، قالت 
إن مـا تواجهـه األطقـم الطبيـة 
أثنـاء تصديهـا لفـريوس كورونا 
من إصابـات وموت وإبـالغ أهايل 
طاقـة  يفـوق  أصبـح  الضحايـا 

البرش.
شـمول وصفت، يف مقطـع فيديو 
يمتد إىل 8 دقائـق، أحد أيام عملها 
العصيبة قائلة: ”ال أعلم، ما يحدث 
كبري، لقد تعبت من امليش والركض 
بني الغرف، املريض يموت أمامي، 
أنا فقط أدخـل الغرف وأرى جثثاً، 
لقـد تعبـت مـن مهاتفـة أهـايل 
املصابـني ونقـل األخبـار السـيئة 

إليهم“.
لحظـات صعبـة تعيشـها األطقم 
املمرضة ”شـمول“ قالت  الطبية: 
إن اليـوم الـذي قـررت فيـه نرش 
الفيديـو كان هو األصعب واألشـد 
قسـوة، إذ كانت ترعـى الكثري من 
املصابني بفـريوس كورونا، وكلما 
دخلـت غرفة من الغرف تكتشـف 
أن بعضهم قد مات، فتقوم بكتابة 
أسماء املتوفني، وتتوجه إىل مكتبها 
لتقـوم باالتصـال بأهـايل املتوفني 
أشـد  ”إن  مضيفـة:  إلبالغهـم، 
اللحظات قسـوة وكآبة حني تقوم 

باالتصـال عىل أحـد لتخربه بموت 
أخيه أو أخته، أو َمن يحب“.

”شـمول“ قالـت إنها تظـل طوال 
اليـوم صامتـة وتعتنـي باملرىض، 
وتتحمـل هـذه األعمال واملشـاهد 
دون أن تتحـدث مع أحد؛ مشـرية 
إىل أن كل زمالئهـا يعيشـون نفس 
معاناتهـا، لذلـك قـررت أن تصف 
حجم معاناتها ومعاناة أصدقائها 

بمستشفيات نيويورك.
أشـارت  كمـا  املمرضـة:  رسـالة 
املمرضة يف نهايـة الفيديو إىل أنها 
قررت بث رسالتها؛ لتوصل حقيقة 
مـا يعانيـه األطبـاء واملمرضـون 
داخل املستشـفيات جراء كورونا، 
مؤكـدة أنها لن تتخـىل عن عملها 
الـذي تحبـه، ودورها الـذي عليها 

القيام به اآلن.
كما أشارت شمول إىل أن كثرياً من 
الناس يعتقـدون أن الكادر الطبي 
محصن مـن اإلصابـة بالفريوس، 
مؤكدة أن هذه اعتقـادات خاطئة 

يف  اإلرساع  ناشـدت  كمـا  تمامـاً. 
تزويد املستشفيات بعنارص داعمة 
للكادر الطبي، خاتمة حديثها: ”إذا 
لم يكن الكادر بخري كيف سيعتني 

باملرىض؟“.
ويأتـي هـذا يف وقت سـجلت فيه 
الواليـات املتحـدة أعـىل حصيلـة 
وفيات بسـبب مـرض كوفيد19- 
بفـريوس  اإلصابـة  عـن  الناجـم 

كورونـا باملقارنـة مـع باقي دول 
العالـم. وعىل مدى األيـام املاضية 
بلغت الوفيـات نحـو 2000 حالة 
يوميـاً، وكان العدد األكرب يف مدينة 

نيويورك ومحيطها.
بينمـا تزايـدت حصيلـة الوفيات، 
بحـث الرئيس دونالد ترامب املوعد 
الـذي ربما تبدأ فيه البالد يف العودة 

إىل الحياة الطبيعية.
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لندن/ متابعة الزوراء: 
يسـأل العالم كله متى يتم إنتاج لقاح لفريوس 
كورونا، وما هي الدولة واملؤسسات التي تسعى 
لتحقيق هـذه املهمة، ومن سـيكون األرسع يف 

إنتاج لقاح كورونا؟ 
ويقـول الخـرباء: إن اللقاحات تسـتغرق عادًة 
سـنوات لتطويرها، ويمكن أن يسـتغرق إنتاج 
لقـاح لفريوس كورونا املسـتجد مـا بني 12 إىل 

18 شهراً يف أفضل األحوال.
ويتداول العلماء بعض األفـكار لترسيع عملية 
إنتـاج لقـاح كورونـا، بمـا فيها تفكـري بعض 
العلمـاء يف املغامرة بتعريـض بعض املتطوعني 

للخطر لضمان إنقاذ العالم من الفريوس.
كم عدد مرشوعات إنتاج لقاح لفريوس كورونا 

وأيها األقرب؟  
ذكـرت مجلة  Nature  الربيطانية أنه تم إطالق 
78 مرشوعـًا للقاحـات حـول العالـم مـع 37 

مرشوعاً إضافياً يجري االستعداد إلطالقها. 
ومن بني املشـاريع الجارية، برنامج يف جامعة 
أكسفورد، واثنان آخران يف رشكات التكنولوجيا 
الحيوية األمريكية وثالثـة أخرى يف مجموعات 

علمية صينية. 
ويقول العديد من مطـوري اللقاحات اآلخرون 
أنهـم يخططـون لبـدء االختبـار البـرشي هذا 

العام.
من سيكون األرسع يف إنتاج لقاح كورونا؟

ومن بني أكثر املرشوعات الواعدة، الدراسة التي 
تجريهـا جامعة أكسـفورد الربيطانية وهي يف 

املرحلة األوىل.
إذ يمكـن أن ينجـح هذا املـرشوع يف جعل لقاح 
فريوس كورونا جاهزاً بحلول شـهر سـبتمرب/

أيلـول املقبـل، وفقـاً للعاملـة التـي تقـود هذا 
املرشوع.

وقالت سـارة جيلربت، أسـتاذة علـم اللقاحات 
يف جامعة أكسـفورد، إنها ”واثقة بنسبة 80٪“ 
من أن اللقاح سـيعمل، ويمكن أن يكون جاهزاً 

بحلول سـبتمرب/أيلول 2020.  

وأضافـت جيلـربت، يف حالة فريق أكسـفورد، 

”األمر ليس مجرد حدس، وكل أسبوع يمر لدينا 
املزيد من البيانات للنظر فيها“.
مخاطرة من أجل إنقاذ البرشية

ويثـري هذا العدد الكبري من املرشوعات اآلمال يف 
إمكانية تطوير لقاح Covid-19 يف وقت قصري 

إىل حد ما. 
ومع ذلك، تتطلب اللقاحات دراسـات السـالمة 

والفعالية عىل نطاق واسع.
ومـن أجل اعتمـاد أي لقـاح، سـيتلقى اآلالف 
مـن الناس اللقـاح نفسـه أو اللقـاح الوهمي 
لتحديد مـا إذا كان األول فعـاالً يف منع العدوى 
من الفريوس التي كانوا سـيواجهونها بشـكل 

طبيعي. 
يف أي تجربـة ألي لقـاح أو دواء، يتـم تشـكيل 
مجموعتـني، األوىل األساسـية تعطـى اللقـاح 
املطلوب اختبـاره، والثانية تعطى لقاحاً وهمياً 
بهـدف  ذلـك  الضابطـة،  املجموعـة  وتسـمى 
رصـد الفروق بـني املجموعتني الختبـار اللقاح 

املستهدف.
واالنتظـار ملعرفـة مـدى املناعة التي تشـكلت 
لديهم عـرب انتقال الفريوس لهم بشـكل عادي 

كسـائر أفراد املجتمع، أي بشـكل عريض وغري 
مقصود.

ونتيجـة لذلـك، اقرتح بعـض العلمـاء طريقة 
لترسيع العملية عـن طريق تعريض املتطوعني 
لفـريوس كورونـا عـن عمـد لتحديـد فعاليـة 

اللقاح. 
يقـول نري إيـال، أسـتاذ أخالقيـات البيولوجيا 
يف جامعة روتجـرز األمريكيـة، إن ”هذا النهج 
ال يخلـو من املخاطـر، ولكن لديـه القدرة عىل 

ترسيع اختبار اللقاح املرشح لعدة أشهر“.
ويجب أن يكـون املتطوعون صغـاراً وأصحاء، 
ويؤكد: ”ستتم أيضاً مراقبة صحتهم عن كثب، 
وسـيكون لديهم إمكانية الحصول عىل الرعاية 

املركزة وأي أدوية متاحة“. 
ويمكـن أن تكـون النتيجـة لقاحـاً من شـأنه 
أن ينقـذ ماليـني األرواح مـن خالل االسـتعداد 
لالسـتخدام يف وقت أقرص بكثـري من اللقاحات 

التي تمر باملراحل التقليدية للتجارب.
لكـن العـدوى املتعمـدة لألشـخاص ال سـيما 
الذيـن سـُيعطون لقاحـاً وهميـاً  املتطوعـني 
كجـزء من التجربـة أمر مثري للجـدل (أي أنهم 

سيتعرضون للعدوى عند تلقي اللقاح أصالً).
جامعـة  مـن  فـني  آدم  الربوفيسـور  ويقـول 
بريسـتول: ”يجب التفكري يف هـذا األمر بعناية 
فائقـة“. ”قد ال يفوت بعض الشـباب الفرصة 
لالنضمـام إىل مثـل هـذه التجربـة، لكـن هـذا 
الفـريوس قتل يف بعض الحاالت الشـباب أيضاً، 

ال نعلم ملاذا بعد!“.  
وأضـاف مع ذلـك، ال تزال مرحلة هـذه تجارب 
بعيدة بعض الـيشء، لذلك لدينا الوقت للنظر يف 

الفكرة بعناية“.
ولكن هناك فكرة أقل مخاطرة 

فريق جامعة أوكسـفور الربيطانية لديه فكرة 
لترسيع إنتاج اللقاح وهي أقل مخاطرة.

أو عـىل األقل هي ال تغامـر بحياة املتطوعني أو 
صحتهم بل بصحة الحكومات فعالً.

قد يسـتغرق تصنيع ماليـني جرعات اللقاحات 
الالزمة أشـهراً. وقالت جيلربت رئيسة املرشوع 
البحثـي الواعـد إنهـا تجـري مناقشـات مـع 
الحكومة الربيطانية بشأن التمويل، وبدء إنتاج 
اللقـاح قبل ظهور النتائـج النهائية، مما يتيح 
للجمهـور الوصول إىل اللقاح عىل الفور إذا ثبت 

أنه يعمل. 
وقالـت إن النجـاح بحلـول الخريـف سـيكون 
”ممكنـاً تقريبـاً إذا سـارت األمور عـىل أكمل 

وجه“.
كمـا أن هنـاك طريقة ثالثـة تسـتخدم حالياً، 
الختبار لقـاح BCG هو لقـاح بكتريي موجود 
منـذ ما يقرب مـن قرن، له تأثـري وقائي موثق 
ضـد التهـاب السـحايا وانتشـار السـل لـدى 
األطفـال، كما تم اإلبـالغ عن أنـه يوفر حماية 
واسـعة لاللتهابات التنفسـية، وهناك احتمال 

أنه يقوي املناعة ضد كورونا.
وتقوم مؤسسـة أسـرتالية باختبار هذا اللقاح  
عـىل 4000 مـن العاملـني يف مجـال الرعايـة 
الصحية يف املستشفيات يف جميع أنحاء أسرتاليا، 

باعتبارهم الفئة األكثر تعرضاً للفريوس.
ويمكن تطبيق هـذه الفكرة عىل اللقاح املنتظر 

لفريوس كورونا.

اسـطنبول /ميدل ايسـت اونالين:
 رفض الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان 
اول امـس األحـد اسـتقالة وزيـر داخليـة 
حكومتـه النافـذ، يف تطـور غـري متوقـع، 
بعدما أثار اإلعالن املفاجئ عن حظر تجول 
من أجل احتواء وباء كوفيد19- الفوىض يف 

البالد.
وفاجـأ الوزيـر املاليني من األتـراك بإعالنه 
حظر الخروج قبل ساعتني فقط من دخوله 

حيز التنفيذ يف أكرب 30 مدينة يف البالد.
وبث اإلعالن املباغت الذعر يف صفوف اآلالف 
مـن األتـراك الذين احتشـدوا أمـام املتاجر 
للتزود بالحاجيات، دون أخذ تدابري التباعد 

االجتماعي بعني االعتبار.
وعىل اثر ذلك، أعلن وزير الداخلية سـليمان 
صويلـو اسـتقالته األحد، متسـبباً بهزّة يف 
الساحة السياسية بينما تحمل ”املسؤولية 

كاملًة عن تطبيق هذا اإلجراء“،.
لكن بعد سـاعات، أكد الرئيـس الرتكي، يف 

تطور غري متوقع، رفضه االستقالة.
وأعلنت الرئاسـة الرتكية يف بيان ”استقالة 
أداء  سـيواصل  رفضـت.  داخليتنـا  وزيـر 

وظيفته“.
االنرتنـت  ورواد  املعارضـني  آالف  وانتقـد 
طريقـة تطبيق القـرار الحكومي، واتهموا 

السلطات بتهديد حياة آالف الناس.
وأكـد رئيـس بلدية اسـطنبول أكـرم إمام 
أوغلـو أنـه لم يبلـغ مسـبقاً بهـذا القرار. 
وقال ”القرارات التي تتخذ دون حس سليم 

وتعاون لن تؤدي إال اىل ارتباك وهلع“.
وهبطت اللرية الرتكية أكثر من واحد يف املئة 

إىل 6.800 أمام الدوالر بعد بيان صويلو. 
وكان وزير النقل محمد جاهد طورهان قد 
أقيل قبل أسـبوعني بعد أن تعرضت الوزارة 
النتقادات إلعالنها عن إجراء مناقصة وسط 
تفيش الوباء لإلعداد لبناء قناة ضخمة عىل 

مشارف اسطنبول.
وقـال حزب الشـعب الجمهـوري املعارض 
إن الطريقـة التـي تـم بهـا إعـالن العـزل 
العام قوضت جهـود احتواء تفيش فريوس 
كورونا يف تركيا التي اكثر من 50 ألف حالة 

إصابة.
وقال فايق أوزتورك املتحدث باسـم الحزب 
إن ” القرار الذي كان يجب أن يتخذ لصالح 
صحة الناس أصبح خطرا عىل صحة الناس 

بسبب انعدام التخطيط“.
وكان صويلـو قال عقب انتشـار مشـاهد 

الفوىض مسـاء الجمعـة، إن تطبيق العزل 
جـاء يف إطـار ”توجيهات رئيسـنا“ رجب 

طيب إردوغان.
لكن التدبري الذي انتهى فرضه منتصف ليل 
األحـد احرتم بشـكل عام رغـم الهلع األويل 

الذي ساد البالد.
وحـّل سـكون غـري مألـوف عـىل مدينـة 
اسـطنبول التـي يبلـغ عـدد قاطنيهـا 16 

مليون نسمة خالل عطلة نهاية األسبوع.
وفرض العزل عقب تسارع انتشار الوباء يف 

تركيا يف األيام األخرية.
وتسـجل تركيا نحو 57 ألف إصابة و1200 
وفاة، وفق آخر حصيلة نرشتها األحد وزارة 

الصحة.
ودافع صويلو يف بيان استقالته عن الحجر 
”الذي اُتخذ بحسن نية، بهدف إبطاء انتشار 

الوباء قدر اإلمكان خالل نهاية األسبوع“.
وأسف ألن ”املشـاهد التي انترشت لم تكن 
خري تعبري عن اإلدارة التي لم تشبها شائبة 

للوباء“.
وعقب إعـالن االسـتقالة، انتقد أحـد أبرز 
الصحافيـني املؤيديـن إلردوغـان صويلـو 

بشدة.
وكتب ابراهيـم كاراغول يف تغريدة ”أقل ما 
كان يمكـن القيام بـه هو االنتظـار لحني 
أن يصبـح هذا األمر (الوبـاء) خلفنا. قرار 
مماثـل من شـأنه إحراج الرئيـس وتعقيد 

إدارة األزمة“.
وإىل جانـب إثارة قـرار صويلو موجات من 
الدعم واالنتقادات، ألقـى الضوء أيضاً عىل 

الرصاعات الداخلية يف محيط إردوغان.
ولفـت عـدد مـن املراقبـني إىل أن خصومة 
قوية تفرق بني صويلو ووزير املالية النافذ 

وصهـر إردوغـان، بـراءت البـريق.
وتـوىل صويلو البالـغ من العمـر 59 عاماً 
مهامـه وزيـراً للداخلية يف آب/أغسـطس 
2016، بعـد شـهر مـن محاولـة االنقالب 
الدامية التي استهدفت اإلطاحة بإردوغان.

ومن منصبه هـذا، أدار صويلو الذي يتمّيز 
بسطوته ونربة خطاباته القاسية، عمليات 
التطهري الواسـعة ضـد مؤيدين مفرتضني 

لالنقالبيني.
وأوقـف عـرشات آالف األشـخاص يف إطار 

عمليات أمنية الواسعة النطاق.
وتوسـعت عملية القمع تلك بعد ذلك لتطال 
الكرديـة،  للقضيـة  مؤيديـن  معارضـني 

وناشطني يف املجتمع املدني، وصحافيني.
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توجه نيابي لعقد جلسة منح الثقة يف القاعة الكربى والتصويت العلين

حتالف الفتح لـ         : الكاظمي قد يواجه عقبات وشروط 
تعرقل تشكيل حكومته اجلديدة

الزوراء / يوسف سلمـان:

توجـه  عن   ، مختلفة  كتل  نواب  كشف 

الثقـة  منح  جلسة  عقد  لدعـم  برملاني 

الوزارية  وكابينته  املكلف  الوزراء  لرئيس 

مبنى  داخل  الكربى  الرسمية  القاعـة  يف 

الربملان .

وعلمت »الزوراء »،  ان » النواب سيطلبون 

للربنامج  املبارش  العلني  التصويت  اعتماد 

الحكومي ومرشحي الحقائب الوزارية » .

من  الفتح  تحالف  حذر  ذلك  عىل  وتعليقا 

املكلف  الوزراء  يواجهها رئيس  عقبات قد 

كابينته  تشكيل  يف  الكاظمي   املصطفى 

القيود  من  مجموعة  اىل  مشريا   ، الوزارية 

والرشوط التي قد تكون عائقا  أمام قدرته 

الثقة  عىل  والحصول  الحكومة  لتشكيل 

اعضاء مجلس النواب  .

القدو  حنني  التحالف  عن  النائب  وذكر 

تشكيل  الزالت عملية   « ان   ،« الزوراء  لـ« 

املكلف   الوزراء  رئيس  قبل  من  الحكومة 

من  مجموعة  تواجه  الكاظمي   مصطفى 

من  ستفرض  التي  والرشوط   املعوقات  

هذه الكتلة  أو القوى السياسية ».

واوضح ان » التحالف  الكردستاني لديهم  

رشطان الرشط األول يتعلق  بحصة اإلقليم 

كركوك  يف   ١٤٠ املادة  وتطبيق  املوازنة  يف 

وكذلك  املناصب الوزارية ».

للتحالف  الثاني  الرشط    « ان  واضاف 

القوى  أغلبية  اتفاق  هو  الكردستاني 

عن  النظر  بغض  املرشح  عىل  الشيعية 

السيايس  انتمائه  أو  املرشح   شخصية 

تطالب  السنية  القوى   « ان  مبينا   ،«

من  ومجموعة  االنتخابي  لالستحقاق 

الوزارات«.

 وتابع القول ان » محمود املشهداني قال 

نصا  »نحن نريد  وزارتنا  وما علينا  بالباقي 

الرشوط واألوضاع وتفكك  »  يف ظل هذه 

الكاظمي   سيواجه    ، الشيعية  القوى 

مجموعة من القيود والرشوط والتحديات  

التي قد تكون عائقا  أمام قدرته لتشكيل 

اعضاء  الثقة  عىل  والحصول  الحكومة 

مجلس النواب .

الوطني  الحكمة  تيار  كتلة  اكدت  باملقابل 

لرئيس  الثقة  منح  جلسة  عقد  صعوبة 

الكاظمي  مصطفى  املكلف  الوزراء 

وكابينته الوزارية خالل الوقت الحايل .

وذكـر النائب جاسم البخاتي ، يف ترصيح 

استثنائية   جلسة  عقد   « ان   ، صحفي 

بالوقت الحايل ، سيصطدم بعاملني رئيسني 

، االول عدم حضور العدد الكايف من النواب 

لتحقيق النصاب ، والعامل االخر تداعيات 

وصول  ستمنع  التي  كرونا  جائحة  ازمة 

االخرى  واملحافظات  االقليم  يف  النواب 

بسبب حظر التجوال الوقائي ».

يعول  املكلف  الوزراء  رئيس   « ان  واضاف 

مع  حصل  ،كما  الثقة  لنيل  التنافس  عىل 

عملية  يف  ومنافسيه  الجمهورية  رئيس 

الجمهورية  رئاسة  من  للرتشيح  التصدي 

انه » ستكون هناك عملية   »، مبينا  انذاك 

بعض  مع  املكلف  الرئيس  يتبناها  تنسيق 

النواب لضمان تصويت العدد الكايف لتمرير 

كابينته ومنحها الثقة  »، مرجحا ان يقدم 

اىل  الجديدة  الحكومية  تشكيلته  الكاظمي 

مجلس النواب قبل انقضاء املدة الدستورية 

للتكليف.
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 لندن/بي بي يس:

نرشت صحيفـة االندبندنـت اون صنداي 
التـي نـرشت موضوعـا ركز عـىل األدوار 
الالفتة التي لعبتها املرأة يف قيادة املواجهة 

ضد فريوس كورونا حول العالم.
كاتـب املقال أليسـرت كامبل، وهـو مدير 
االتصـاالت لرئيـس وزراء حـزب العمـال 
 1997 األسـبق تونـي بلـري بـني عامـي 
و2003،ا ختـار رئيسـة وزراء نيوزيلنـدا 
جاسيندا أرديرن نموذجاً للنساء الرائدات 

يف هذه املواجهة مع الوباء.
يقـول الكاتـب : ”بالطبـع، نيوزيلندا بلد 
أصغـر مـن اململكـة املتحدة أو أسـرتاليا، 
ناهيك عـن بلـدان عمالقة مثـل الواليات 
املتحـدة والصـني، لكـن املبـادئ يف قيادة 
بلد يبلغ عدد سـكانه 5 ماليني خالل هذه 
األزمـة يفـرتض يف أن تكون هي نفسـها 
املبادئ التي تقاد بها دولة ذات 50 أو 500 
مليون نسـمة“ حيث يتعني عليك ”ابتكار 
وتنفيـذ رؤية اسـرتاتيجية. عليـك تحديد 
خيارات صعبة ، واتخاذ قرارات حاسـمة 
، وأن تجعـل البالد تثق بشـأن السـبب يف 

قيامك بذلك“.
كل ذلـك فعلته أرديرن بدرجـة عالية كما 
يقـول كامبـل، تمامـاً مثلما فـاز حاكم 
باالستحسـان  كومـو  أنـدرو  نيويـورك 
إلدارته األزمة، ولكن إذا أضفت إىل حصيلة 
الوفيـات القليلة يف نيوزيلنـدا األداء العام 
للقيادة، فـإن أرديرن يف رأي كامبل تصبح 

أحـد أبرز قيادات هـذه املرحلـة إن لم تكن 
األبرز.

يخلـص الكاتب مـن دراسـته للترصيحات 
األخرية، وامللخصات، واملقابالت، ومنشورات 
وسـائل التواصـل االجتماعـي ألرديـرن إىل 

وصفها بأنهـا ”دروس متقدمة يف اتصاالت 
األزمـات“ وينقـل الكاتـب عـن صديـق له 
قولـه : ”إذا كانت هناك انتخابات غدا ، فإن 

جاسـيندا سـتفوز بكل مقعد. لقد وضعت 
البالد بأكملها يف حالة حظر صارم، وبسبب 
الطريقة التي أدارتها بنفسها، فإن املوافقة 

عليها بلغت ذروتها“.
21 مـارس/ آذار  يضيـف الكاتـب انـه يف 
املايض، عندما كان رئيس الوزراء الربيطاني 
بوريـس جونسـون ال يـزال يقـاوم فكـرة 
اإلغـالق التام يف اململكة املتحـدة، وكان هو 
والرئيـس األمريكي دونالد ترامب يرسـالن 
أنواعاً من الرسائل املزدوجة حول املصافحة 
والتجمعات الكبرية والعلوم واملدارس وغري 
ذلـك، قامـت أرديرن بتوجيـه خطاب لألمة 

حددت فيه اسرتاتيجية نيوزيلندا.
اتخـاذ إجـراءات  وشـددت عـىل ”رضورة 
حازمـة لوقـف انتشـار الفـريوس خـالل 
مـا سـمته بـ“نافـذة الفرصـة“ قبـل أن 
يحـدث بالفعل مـا حدث يف الصـني وإيران 
”لقـد رشحـت بالتفصيل، وبلغـة واضحة 
وبسـيطة، املراحـل األربع مـن التنبيه، وما 
يتطلبه كل ذلك من الحكومة واألشـخاص. 

كانت طريقتها هادئة وموثوقـة ووديـة“.
يـرى كامبـل أن أهمية مـا فعلتـه أرديرن 
تكمن يف أنها ”ركزت عىل اإلنسـان بقدر ما 
ركزت عىل العواقـب االقتصادية للتغيريات 
التـي سـتحدث عندما تمـر البـالد برتوس 

التنبيه املختلفة“.
ويؤكـد الكاتب يف مقاله أن ارديرن أوضحت 
بجالء شديد مدى صعوبة األمر عىل الجميع. 
لـم تقل ”ال تفزع“ ، وبـدالً من ذلك رشحت 
مبتسـمة ، كيـف سـتعمل املتاجـر الكبرية 
والصيدليـات ومحطـات البنزيـن، وتبقـى 

مفتوحة.
تحدثت عن شـعور النيوزيلنديني بأنفسهم 
، وكيـف أنه يتعني عليهـم أن يكونوا أقوياء 

ولطفاء وأن يتحـدوا ضد كوفيد �19 قائلة 
أن البديـل عـن ذلك هـو أن تـرى نيوزيلندا 
”أكرب خسارة يف األرواح“ يف تاريخها ، وهي 

ليست مستعدة للسماح بحدوث ذلك.
إدارة أرديـرن املميـزة لـرصاع بالدهـا مع 
وبـاء كورونا كانت محل ثناء كذلك يف مقال 
بـ“االوبزرفـر“ تحدثت فيـه أروى املهداوي 
عن النساء بوصفهن ”السالح الرسي“ كما 

تقول الكاتبة ملكافحة وباء كوفيد19.
لكن املقـال يتطرق كذلك إىل أدروار لقيادات 
نسـائية أخريات أمثال تسـاي إنـغ وون ، 
أسـتاذة القانون السابقة التي أصبحت أول 
رئيسة لتايوان عام 2016 حيث قادت تساي 
دفاًعا رسيًعا وناجًحا ضد الوباء عىل الرغم 
مـن قرب تايوان من الرب الرئييس للصني، إذ 
احتوت الفريوس إىل حد كبري ولم يكن لديها 
سوى أقل من 400 حالة مؤكدة ، كما أبدت 
استعدادا للتربع بـ 10 ماليني قناع للواليات 

املتحدة و 11 دولة أوروبية أخرى.
وأرجعت الصحيفة أسباب نجاح املستشارة 
األملانية أنغيال مريكل يف خفض عدد الوفيات 
جراء الوباء إىل االختبارات املبكرة والواسعة 
النطـاق التـي أجرتها بالدهـا ، وإىل عوامل 
أخـرى لعبت فيهـا قيـادة الدولـة بزعامة 

مريكل دوًرا حاسماً.
وتنقـل الكاتبة عن أحدهم قوله مازحاَ عىل 
تويرت: إذا كنت تسـأل ملاذا معدالت الوفيات 
منخفضـة جـًدا يف أملانيا ومرتفعـة جًدا يف 
أمريـكا ، فهـذا ”ألن زعيمـة أملانيـا كانـت 
حصلـت عىل دكتـوراة يف كيمياء الكم بينما 

كان رئيسك مضيفاَ يف تلفزيون الواقع“.
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نيويورك/ متابعة الزوراء: 
نقلـت ممرضة أمريكية تعمل أحد 
املستشفيات بمدينة نيويورك التي 
تحولت إىل بـؤرة لفريوس كورونا، 
تفاصيـل املـآيس التـي تشـهدها 
بـام عينها نتيجـة تفييش فريوس 

كورونا. 
إذ ظهـرت املمرضة وهـي يف نوبة 
بكاء عميقة وحالة انهيار بعد يوم 
شـاق يف العمل، بسـبب ما تعيشه 
بأمريـكا تحـت  الطبيـة  األطقـم 
وطـأة فـريوس كورونا املسـتجد 
الذي يواصل حصد أرواح اآلالف يف 

أمريكا. 
مـن داخل غرفـة الطـوارئ: دنيل 
شمول، البالغة من العمر 35 سنة، 
ممرضـة تعمـل بغرفـة الطوارئ 
بأحد مستشفيات نيويورك، قالت 
إن مـا تواجهـه األطقـم الطبيـة 
أثنـاء تصديهـا لفـريوس كورونا 
من إصابـات وموت وإبـالغ أهايل 
طاقـة  يفـوق  أصبـح  الضحايـا 

البرش.
شـمول وصفت، يف مقطـع فيديو 
يمتد إىل 8 دقائـق، أحد أيام عملها 
العصيبة قائلة: ”ال أعلم، ما يحدث 
كبري، لقد تعبت من امليش والركض 
بني الغرف، املريض يموت أمامي، 
أنا فقط أدخـل الغرف وأرى جثثاً، 
لقـد تعبـت مـن مهاتفـة أهـايل 
املصابـني ونقـل األخبـار السـيئة 

إليهم“.
لحظـات صعبـة تعيشـها األطقم 
املمرضة ”شـمول“ قالت  الطبية: 
إن اليـوم الـذي قـررت فيـه نرش 
الفيديـو كان هو األصعب واألشـد 
قسـوة، إذ كانت ترعـى الكثري من 
املصابني بفـريوس كورونا، وكلما 
دخلـت غرفة من الغرف تكتشـف 
أن بعضهم قد مات، فتقوم بكتابة 
أسماء املتوفني، وتتوجه إىل مكتبها 
لتقـوم باالتصـال بأهـايل املتوفني 
أشـد  ”إن  مضيفـة:  إلبالغهـم، 
اللحظات قسـوة وكآبة حني تقوم 

باالتصـال عىل أحـد لتخربه بموت 
أخيه أو أخته، أو َمن يحب“.

”شـمول“ قالـت إنها تظـل طوال 
اليـوم صامتـة وتعتنـي باملرىض، 
وتتحمـل هـذه األعمال واملشـاهد 
دون أن تتحـدث مع أحد؛ مشـرية 
إىل أن كل زمالئهـا يعيشـون نفس 
معاناتهـا، لذلـك قـررت أن تصف 
حجم معاناتها ومعاناة أصدقائها 

بمستشفيات نيويورك.
أشـارت  كمـا  املمرضـة:  رسـالة 
املمرضة يف نهايـة الفيديو إىل أنها 
قررت بث رسالتها؛ لتوصل حقيقة 
مـا يعانيـه األطبـاء واملمرضـون 
داخل املستشـفيات جراء كورونا، 
مؤكـدة أنها لن تتخـىل عن عملها 
الـذي تحبـه، ودورها الـذي عليها 

القيام به اآلن.
كما أشارت شمول إىل أن كثرياً من 
الناس يعتقـدون أن الكادر الطبي 
محصن مـن اإلصابـة بالفريوس، 
مؤكدة أن هذه اعتقـادات خاطئة 

يف  اإلرساع  ناشـدت  كمـا  تمامـاً. 
تزويد املستشفيات بعنارص داعمة 
للكادر الطبي، خاتمة حديثها: ”إذا 
لم يكن الكادر بخري كيف سيعتني 

باملرىض؟“.
ويأتـي هـذا يف وقت سـجلت فيه 
الواليـات املتحـدة أعـىل حصيلـة 
وفيات بسـبب مـرض كوفيد19- 
بفـريوس  اإلصابـة  عـن  الناجـم 

كورونـا باملقارنـة مـع باقي دول 
العالـم. وعىل مدى األيـام املاضية 
بلغت الوفيـات نحـو 2000 حالة 
يوميـاً، وكان العدد األكرب يف مدينة 

نيويورك ومحيطها.
بينمـا تزايـدت حصيلـة الوفيات، 
بحـث الرئيس دونالد ترامب املوعد 
الـذي ربما تبدأ فيه البالد يف العودة 

إىل الحياة الطبيعية.
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لندن/ متابعة الزوراء: 
يسـأل العالم كله متى يتم إنتاج لقاح لفريوس 
كورونا، وما هي الدولة واملؤسسات التي تسعى 
لتحقيق هـذه املهمة، ومن سـيكون األرسع يف 

إنتاج لقاح كورونا؟ 
ويقـول الخـرباء: إن اللقاحات تسـتغرق عادًة 
سـنوات لتطويرها، ويمكن أن يسـتغرق إنتاج 
لقـاح لفريوس كورونا املسـتجد مـا بني 12 إىل 

18 شهراً يف أفضل األحوال.
ويتداول العلماء بعض األفـكار لترسيع عملية 
إنتـاج لقـاح كورونـا، بمـا فيها تفكـري بعض 
العلمـاء يف املغامرة بتعريـض بعض املتطوعني 

للخطر لضمان إنقاذ العالم من الفريوس.
كم عدد مرشوعات إنتاج لقاح لفريوس كورونا 

وأيها األقرب؟  
ذكـرت مجلة  Nature  الربيطانية أنه تم إطالق 
78 مرشوعـًا للقاحـات حـول العالـم مـع 37 

مرشوعاً إضافياً يجري االستعداد إلطالقها. 
ومن بني املشـاريع الجارية، برنامج يف جامعة 
أكسفورد، واثنان آخران يف رشكات التكنولوجيا 
الحيوية األمريكية وثالثـة أخرى يف مجموعات 

علمية صينية. 
ويقول العديد من مطـوري اللقاحات اآلخرون 
أنهـم يخططـون لبـدء االختبـار البـرشي هذا 

العام.
من سيكون األرسع يف إنتاج لقاح كورونا؟

ومن بني أكثر املرشوعات الواعدة، الدراسة التي 
تجريهـا جامعة أكسـفورد الربيطانية وهي يف 

املرحلة األوىل.
إذ يمكـن أن ينجـح هذا املـرشوع يف جعل لقاح 
فريوس كورونا جاهزاً بحلول شـهر سـبتمرب/

أيلـول املقبـل، وفقـاً للعاملـة التـي تقـود هذا 
املرشوع.

وقالت سـارة جيلربت، أسـتاذة علـم اللقاحات 
يف جامعة أكسـفورد، إنها ”واثقة بنسبة 80٪“ 
من أن اللقاح سـيعمل، ويمكن أن يكون جاهزاً 

بحلول سـبتمرب/أيلول 2020.  

وأضافـت جيلـربت، يف حالة فريق أكسـفورد، 

”األمر ليس مجرد حدس، وكل أسبوع يمر لدينا 
املزيد من البيانات للنظر فيها“.
مخاطرة من أجل إنقاذ البرشية

ويثـري هذا العدد الكبري من املرشوعات اآلمال يف 
إمكانية تطوير لقاح Covid-19 يف وقت قصري 

إىل حد ما. 
ومع ذلك، تتطلب اللقاحات دراسـات السـالمة 

والفعالية عىل نطاق واسع.
ومـن أجل اعتمـاد أي لقـاح، سـيتلقى اآلالف 
مـن الناس اللقـاح نفسـه أو اللقـاح الوهمي 
لتحديد مـا إذا كان األول فعـاالً يف منع العدوى 
من الفريوس التي كانوا سـيواجهونها بشـكل 

طبيعي. 
يف أي تجربـة ألي لقـاح أو دواء، يتـم تشـكيل 
مجموعتـني، األوىل األساسـية تعطـى اللقـاح 
املطلوب اختبـاره، والثانية تعطى لقاحاً وهمياً 
بهـدف  ذلـك  الضابطـة،  املجموعـة  وتسـمى 
رصـد الفروق بـني املجموعتني الختبـار اللقاح 

املستهدف.
واالنتظـار ملعرفـة مـدى املناعة التي تشـكلت 
لديهم عـرب انتقال الفريوس لهم بشـكل عادي 

كسـائر أفراد املجتمع، أي بشـكل عريض وغري 
مقصود.

ونتيجـة لذلـك، اقرتح بعـض العلمـاء طريقة 
لترسيع العملية عـن طريق تعريض املتطوعني 
لفـريوس كورونـا عـن عمـد لتحديـد فعاليـة 

اللقاح. 
يقـول نري إيـال، أسـتاذ أخالقيـات البيولوجيا 
يف جامعة روتجـرز األمريكيـة، إن ”هذا النهج 
ال يخلـو من املخاطـر، ولكن لديـه القدرة عىل 

ترسيع اختبار اللقاح املرشح لعدة أشهر“.
ويجب أن يكـون املتطوعون صغـاراً وأصحاء، 
ويؤكد: ”ستتم أيضاً مراقبة صحتهم عن كثب، 
وسـيكون لديهم إمكانية الحصول عىل الرعاية 

املركزة وأي أدوية متاحة“. 
ويمكـن أن تكـون النتيجـة لقاحـاً من شـأنه 
أن ينقـذ ماليـني األرواح مـن خالل االسـتعداد 
لالسـتخدام يف وقت أقرص بكثـري من اللقاحات 

التي تمر باملراحل التقليدية للتجارب.
لكـن العـدوى املتعمـدة لألشـخاص ال سـيما 
الذيـن سـُيعطون لقاحـاً وهميـاً  املتطوعـني 
كجـزء من التجربـة أمر مثري للجـدل (أي أنهم 

سيتعرضون للعدوى عند تلقي اللقاح أصالً).
جامعـة  مـن  فـني  آدم  الربوفيسـور  ويقـول 
بريسـتول: ”يجب التفكري يف هـذا األمر بعناية 
فائقـة“. ”قد ال يفوت بعض الشـباب الفرصة 
لالنضمـام إىل مثـل هـذه التجربـة، لكـن هـذا 
الفـريوس قتل يف بعض الحاالت الشـباب أيضاً، 

ال نعلم ملاذا بعد!“.  
وأضـاف مع ذلـك، ال تزال مرحلة هـذه تجارب 
بعيدة بعض الـيشء، لذلك لدينا الوقت للنظر يف 

الفكرة بعناية“.
ولكن هناك فكرة أقل مخاطرة 

فريق جامعة أوكسـفور الربيطانية لديه فكرة 
لترسيع إنتاج اللقاح وهي أقل مخاطرة.

أو عـىل األقل هي ال تغامـر بحياة املتطوعني أو 
صحتهم بل بصحة الحكومات فعالً.

قد يسـتغرق تصنيع ماليـني جرعات اللقاحات 
الالزمة أشـهراً. وقالت جيلربت رئيسة املرشوع 
البحثـي الواعـد إنهـا تجـري مناقشـات مـع 
الحكومة الربيطانية بشأن التمويل، وبدء إنتاج 
اللقـاح قبل ظهور النتائـج النهائية، مما يتيح 
للجمهـور الوصول إىل اللقاح عىل الفور إذا ثبت 

أنه يعمل. 
وقالـت إن النجـاح بحلـول الخريـف سـيكون 
”ممكنـاً تقريبـاً إذا سـارت األمور عـىل أكمل 

وجه“.
كمـا أن هنـاك طريقة ثالثـة تسـتخدم حالياً، 
الختبار لقـاح BCG هو لقـاح بكتريي موجود 
منـذ ما يقرب مـن قرن، له تأثـري وقائي موثق 
ضـد التهـاب السـحايا وانتشـار السـل لـدى 
األطفـال، كما تم اإلبـالغ عن أنـه يوفر حماية 
واسـعة لاللتهابات التنفسـية، وهناك احتمال 

أنه يقوي املناعة ضد كورونا.
وتقوم مؤسسـة أسـرتالية باختبار هذا اللقاح  
عـىل 4000 مـن العاملـني يف مجـال الرعايـة 
الصحية يف املستشفيات يف جميع أنحاء أسرتاليا، 

باعتبارهم الفئة األكثر تعرضاً للفريوس.
ويمكن تطبيق هـذه الفكرة عىل اللقاح املنتظر 

لفريوس كورونا.

اسـطنبول /ميدل ايسـت اونالين:
 رفض الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان 
اول امـس األحـد اسـتقالة وزيـر داخليـة 
حكومتـه النافـذ، يف تطـور غـري متوقـع، 
بعدما أثار اإلعالن املفاجئ عن حظر تجول 
من أجل احتواء وباء كوفيد19- الفوىض يف 

البالد.
وفاجـأ الوزيـر املاليني من األتـراك بإعالنه 
حظر الخروج قبل ساعتني فقط من دخوله 

حيز التنفيذ يف أكرب 30 مدينة يف البالد.
وبث اإلعالن املباغت الذعر يف صفوف اآلالف 
مـن األتـراك الذين احتشـدوا أمـام املتاجر 
للتزود بالحاجيات، دون أخذ تدابري التباعد 

االجتماعي بعني االعتبار.
وعىل اثر ذلك، أعلن وزير الداخلية سـليمان 
صويلـو اسـتقالته األحد، متسـبباً بهزّة يف 
الساحة السياسية بينما تحمل ”املسؤولية 

كاملًة عن تطبيق هذا اإلجراء“،.
لكن بعد سـاعات، أكد الرئيـس الرتكي، يف 

تطور غري متوقع، رفضه االستقالة.
وأعلنت الرئاسـة الرتكية يف بيان ”استقالة 
أداء  سـيواصل  رفضـت.  داخليتنـا  وزيـر 

وظيفته“.
االنرتنـت  ورواد  املعارضـني  آالف  وانتقـد 
طريقـة تطبيق القـرار الحكومي، واتهموا 

السلطات بتهديد حياة آالف الناس.
وأكـد رئيـس بلدية اسـطنبول أكـرم إمام 
أوغلـو أنـه لم يبلـغ مسـبقاً بهـذا القرار. 
وقال ”القرارات التي تتخذ دون حس سليم 

وتعاون لن تؤدي إال اىل ارتباك وهلع“.
وهبطت اللرية الرتكية أكثر من واحد يف املئة 

إىل 6.800 أمام الدوالر بعد بيان صويلو. 
وكان وزير النقل محمد جاهد طورهان قد 
أقيل قبل أسـبوعني بعد أن تعرضت الوزارة 
النتقادات إلعالنها عن إجراء مناقصة وسط 
تفيش الوباء لإلعداد لبناء قناة ضخمة عىل 

مشارف اسطنبول.
وقـال حزب الشـعب الجمهـوري املعارض 
إن الطريقـة التـي تـم بهـا إعـالن العـزل 
العام قوضت جهـود احتواء تفيش فريوس 
كورونا يف تركيا التي اكثر من 50 ألف حالة 

إصابة.
وقال فايق أوزتورك املتحدث باسـم الحزب 
إن ” القرار الذي كان يجب أن يتخذ لصالح 
صحة الناس أصبح خطرا عىل صحة الناس 

بسبب انعدام التخطيط“.
وكان صويلـو قال عقب انتشـار مشـاهد 

الفوىض مسـاء الجمعـة، إن تطبيق العزل 
جـاء يف إطـار ”توجيهات رئيسـنا“ رجب 

طيب إردوغان.
لكن التدبري الذي انتهى فرضه منتصف ليل 
األحـد احرتم بشـكل عام رغـم الهلع األويل 

الذي ساد البالد.
وحـّل سـكون غـري مألـوف عـىل مدينـة 
اسـطنبول التـي يبلـغ عـدد قاطنيهـا 16 

مليون نسمة خالل عطلة نهاية األسبوع.
وفرض العزل عقب تسارع انتشار الوباء يف 

تركيا يف األيام األخرية.
وتسـجل تركيا نحو 57 ألف إصابة و1200 
وفاة، وفق آخر حصيلة نرشتها األحد وزارة 

الصحة.
ودافع صويلو يف بيان استقالته عن الحجر 
”الذي اُتخذ بحسن نية، بهدف إبطاء انتشار 

الوباء قدر اإلمكان خالل نهاية األسبوع“.
وأسف ألن ”املشـاهد التي انترشت لم تكن 
خري تعبري عن اإلدارة التي لم تشبها شائبة 

للوباء“.
وعقب إعـالن االسـتقالة، انتقد أحـد أبرز 
الصحافيـني املؤيديـن إلردوغـان صويلـو 

بشدة.
وكتب ابراهيـم كاراغول يف تغريدة ”أقل ما 
كان يمكـن القيام بـه هو االنتظـار لحني 
أن يصبـح هذا األمر (الوبـاء) خلفنا. قرار 
مماثـل من شـأنه إحراج الرئيـس وتعقيد 

إدارة األزمة“.
وإىل جانـب إثارة قـرار صويلو موجات من 
الدعم واالنتقادات، ألقـى الضوء أيضاً عىل 

الرصاعات الداخلية يف محيط إردوغان.
ولفـت عـدد مـن املراقبـني إىل أن خصومة 
قوية تفرق بني صويلو ووزير املالية النافذ 

وصهـر إردوغـان، بـراءت البـريق.
وتـوىل صويلو البالـغ من العمـر 59 عاماً 
مهامـه وزيـراً للداخلية يف آب/أغسـطس 
2016، بعـد شـهر مـن محاولـة االنقالب 
الدامية التي استهدفت اإلطاحة بإردوغان.

ومن منصبه هـذا، أدار صويلو الذي يتمّيز 
بسطوته ونربة خطاباته القاسية، عمليات 
التطهري الواسـعة ضـد مؤيدين مفرتضني 

لالنقالبيني.
وأوقـف عـرشات آالف األشـخاص يف إطار 

عمليات أمنية الواسعة النطاق.
وتوسـعت عملية القمع تلك بعد ذلك لتطال 
الكرديـة،  للقضيـة  مؤيديـن  معارضـني 

وناشطني يف املجتمع املدني، وصحافيني.
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أكدا سبل تعزيز دور النقابات واالحتادات يف العملية السياسية
نقيبا الصحفيني واحملامني يبحثان تشكيل 
احلكومة واالجراءات املتخذة ملواجهة كورونا

بغداد/ الزوراء:
بحث نقيبا الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي واملحامني 
ضياء السعدي، تشكيل الحكومة والربنامج الحكومي 
عىل  اكدا  فيما  كورونا،  ملواجهة  املتخذة  واالجراءات 
السبل الكفيلة بتعزيز وتفعيل دور النقابات واالتحادات 
املهنية يف العملية السياسية واألحداث الجارية يف البالد.

وقال بيان لنقابة الصحفيني العراقيني  تلقت » الزوراء« 
نسخة منه ان »نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي 
السعدي  ضياء  العراقيني  املحامني  نقيب  مع  بحث 
ولقائه  الصحفيني  نقابة  مقر  السعدي  زيارة  خالل 
نقيب الصحفيني مؤيد الالمي ، السبل الكفيلة بتعزيز 
العملية  يف  املهنية  واالتحادات  النقابات  دور  وتفعيل 
السياسية واألحداث الجارية يف البالد ملا يشكله الحضور 
واالتحادات  النقابات  لتلك  الفاعل  واملهني  الجماهريي 

والدولية«.  والعربية  املحلية  والساحة  املجتمع  يف 
رؤساء  دعوة  اهمية  عىل  اكدا  »الجانبني  ان  واضاف 
االجتماعات  لحضور  العراق  يف  واالتحادات  النقابات 
والربنامج  الحكومة  بتشكيل  املتعلقة  التشاورية 
الحكومي لها وكذلك يف االجراءات املتخذة من الجهات 
املختصة ملواجهة جائحة كورونا التي يتعرض لها البلد 
انطالقا من الدور الذي لعبته تلك النقابات واالتحادات 
يف عملية التثقيف والوعي البيئي والصحي والذي كان 
الخطري«.ودعا  الوباء  هذا  من  الحد  يف  البالغ  األثر  له 
عقد  اىل  واالتحادات  النقابات  »رؤساء  املحامني  نقيب 
اجتماع عاجل يف مقر نقابة املحامني العراقيني لوضع 
الوزراء  لرئيس  تقديمها  لغرض  واملقرتحات  األسس 
املكلف والتي من شأنها االرتقاء بواقع العمل السيايس 

واالقتصادي والثقايف واملهني يف العراق«.

اردوغان يرفض استقالة وزير الداخلية يف 
تطور غري متوقع



  بغداد/ الزوراء:
القت قوة امنية، القبض عىل متهم قام برسقة 
39 جهاز موبايل يف بغداد. بينما أفادت مديرية 
القبض  بإلقاء  امس،  النجف،  محافظة  رشطة 
النقالة  الهواتف  برسقة  مختصة  عصابة  عىل 

نفذت 18 عملية رسقة يف املحافظة.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الداخلية  وزارة  وقالت 
يف  )الشعب(  مكتب  من  »قوة  إن  منه،  نسخة 
وكالة  اىل  التابعة  بغداد  اجرام  مكافحة  مديرية 
الداخلية،  وزارة  يف  الرشطة  لشؤون  الوزارة 
تمكنت من القاء القبض عىل متهم قام برسقة 
)39جهاز موبايل مع اكسسوارات للموبايالت( 
من داخل احدى املحال التجارية رشق العاصمة 
وقلة  التجوال  بحظر  الراهن  الظرف  مستغال 
املارة يف الشارع، وقد تم توقيف املتهم عىل وفق 

احكام املادة )٤٤3( ق. ع«.
واضافت: » من جانب آخر، القت مفارز مكافحة 
لقيامهم  القبض عىل عدة متهمني  اجرام بغداد 
برسقة عدد من الدراجات النارية ودراجات »التك 
تك »يف مناطق مختلفة من جانب الرصافة ضمن 
املعامل،  وحسينية  والقدس  الحبيبية  مكاتب 

القانونية  املواد  وفق  عىل  توقيفهم  تم  وكذالك 
االجراءآت  اتخاذ  وتم  الرسقة،  الخاصة بجريمة 

القانونية الالزمة بحقهم«.
النجف،  محافظة  رشطة  مديرية  أفادت  بينما 
امس االثنني، بالقاء القبض عىل عصابة مختصة 

النقالة نفذت 18 عملية رسقة  برسقة الهواتف 
يف املحافظة.

»الزوراء« نسخة  تلقت  بيان،  يف  املديرية  وقالت 
منه، إن »قوة امنية، تمكنت من اعتقال عصابة 
وتمت  املواطنني،  احد  عىل  رسقة  عملية  نفذت 

واملناطق،  االحياء  من  عدد  يف  العصابة  مطاردة 
القبض عليهم بالجرم  القي  وبعد ثالث ساعات 

املشهود وضبط الهاتف املرسوق بحوزتهم«.
وأضافت ان »اثناء التحقيق مع العصابة اعرتفوا 
بتنفيذ 18 عملية رسقة يف مناطق متفرقة من 
املحافظة«. وأكدت انه »تم اتخاذ كافة االجراءات 
جزاءهم  لينالوا  للقضاء  وإحالتهم  القانونية، 

العادل«.
امس  املثنى،  رشطة  قيادة  اعلنت  جهتها،  من 
مطلوب  متهم  عىل  القبض  القاء  عن  اإلثنني، 
بكرس  قامت  مجموعة  ضمن  رسقة،  بقضايا 

إجراءات حظر التجوال املفروض يف املحافظة.
وذكرت الرشطة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
بإلقاء  قامت  السماوة  يف  الدوريات  ان  منه: 
القبض عىل مجموعة قامت بكرس حظر التجوال 
ان  التحقيق معهم  ليتبني من خالل  السماوة  يف 
أحدهم مطلوب بقضايا رسقة عىل وفق أحكام 

املادة ) ٤٤6 ( من قانون العقوبات العراقي.
ملديرية  ذلك  بعد  أحيل  املتهم  ان  اىل:  وأشار 
مكافحة االجرام الستكمال اإلجراءات القانونية 

بحقه.

بغداد/ الزوراء:
عن  االثنني،  امس  التخطيط،  وزارة  كشفت 
القطاع  لتطوير  الوطنية  االسرتاتيجية  تفاصيل 

الخاص.
الزهرة  عبد  للوزارة،  الرسمي  املتحدث  وقال 
األنباء  وكالة  اوردته  ترصيح  يف  الهنداوي، 
»الوزارة  إن  عليه:  »الزوراء«  واطلعت  العراقية، 
أطلقت يف الفرتة السابقة االسرتاتيجية الوطنية 
»تضمنت  أنها  مبيناً  الخاص«،  القطاع  لتطوير 
محاور متعددة تهدف إىل تمكني القطاع الخاص 
يف  العام  للقطاع  حقيقياً  رشيكاً  يكون  بأن 

تحقيق أهداف التنمية«.
عن  أثمرت  االسرتاتيجية  »هذه  أن  وأضاف 
أرض  عىل  تنفيذها  تم  الفعاليات  من  مجموعة 
إدارة  مجلس  تشكيل  مقدمتها  ويف  الواقع، 
القطاعات  من  ممثلني  يضم  الخاص،  القطاع 
الخاص«، الفتاً  القطاع  املنضوية يف  االقتصادية 
يحرض  بأن  صالحيات  لديه  »املجلس  أن  إىل 
االقتصادي  واملجلس  الوزراء  مجلس  جلسات 

األعىل«.
أن أطلقت املرشوع  »الوزارة سبق  أن  إىل  وأشار 
مرشوعاً  يعد  الذي  الشباب،  لتشغيل  الوطني 
»أن  مؤكداً  الخاص«.  القطاع  لدعم  حقيقياً 
أساس  عىل  يقوم  نوعه  من  األول  يعد  املرشوع 

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص من خالل 
دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة«.

مجموعة  تقديم  يتضمن  »املرشوع  أن  وأوضح 
تنفيذ  عىل  االختصاصات  بمختلف  الشباب  من 
ميرس  قرض  عىل  خالله  يحصلون  مرشوع 
مليون   500 إىل  مليوناً   350 من  قيمته  يرتواح 
إىل  الفتاً  ضامنني«.  مطورين  بضمانات  دينار، 
ملك  املرشوع  يكون  القرض  استيفاء  بعد  »أنه 

الشباب«.
الف   100 سيوفر  برمته  »املرشوع  أن  إىل  ولفت 
تم  »أنه  مبيناً  العاطلني«.  للشباب  عمل  فرصة 
والنجف،  قار  ذي  محافظتي  يف  املرشوع  اطالق 
وكان من املؤمل أن يطلق يف بغداد، إال أن الظروف 

األخرية حالت دون إطالقه«.
أن »املرشوع يف محافظة ذي قار تضمن  وتابع 
زراعية  مدينة  تكون  األوىل  منطقتني،  تحديد 

صناعية  واألخرى  دونم  ألف   15 بمساحة 
»املرشوع  أن  مؤكداً  دونم«،  ألف   200 بمساحة 
قار  ذي  محافظة  يف  عمل  فرصة  ألف  سيوفر 

خالل العام الحايل«.
وبني الهنداوي أن »اإلجراءات التي اتخذت يف هذا 
الكاملة للقطاع  الدعم  املجال هي توفري وسائل 
الخاص بمختلف االختصاصات، السيما بمجال 
استرياد املواد الغذائية والطبية والصحية«، الفتاً 
إىل أنه »تم إعفاء هذه االستريادات من الرسوم 
النقدية  السندات  قيمة  وتخفيض  الكمركية 
القطاع  لها بنسبة 50 %، وهذه ستسهم بدعم 
الخاص وتمكينه من  توفري املتطلبات األساسية 
من غذاء أو الدواء إىل البلد يف ظل ظروف األزمة 

الراهنة«.
الزراعي  للقطاع  دعما  »هناك  أن  إىل  وأشار 
األمن  يف  أساسياً  مرتكزاً  يمثل  الذي  الخاص 
الغذائي يف ظل الظروف الراهنة، من خالل إصدار 
إعفاءات للفالحني واملزارعني من القروض التي 
حصلوا عليها يف الفرتة األخرية بغية تشجيعهم 
وتمكينهم من زيادة املساحات املزروعة«، مضيفاً 
كما أن »هناك إجراءات لدعم العاملني يف القطاع 
من  األزمة  هذه  بفعل  ترضروا  الذين  الخاص 
لهؤالء  والصحية  املالية  الضمانات  توفري  خالل 

العاملني أسوة بأقرانهم يف القطاع العام«.

بغداد/ الزوراء:
دياىل،  يف  املدني  الدفاع  مديرية  اعلنت 
االثنني، عن انطالق اكرب عملية  امس 
تعفري يف املحافظة، مؤكدة أن الحشد 
الشعبي يشارك يف املقدمة. من جانبه، 
الشعبي يف محافظة  الحشد  استكمل 
الخامسة  حملته  امس،  البرصة، 
عرشة يف التعفري والتعقيم للوقاية من 
فايروس كورونا والحد من انتشاره يف 

املحافظة.
يف  املدني  الدفاع  اعالم  مدير  وقال 
دياىل، املقدم خالد العبادي، يف ترصيح 
بعملية  تشارك  الية   65 ان”  صحفي 
بعقوبة  ملدينة  الغربية  االحياء  تعفري 
الفتا  الكاطون«.  ابرزها  من  والتي 

نوعها  االكرب من  العملية هي  »ان  اىل 
بها مفارز من  دياىل ككل وتشارك  يف 
والرد  الشعبي  والحشد  املدني  الدفاع 

الرسيع”.
واضاف العبادي ان” االحياء املشمولة 
بالتعفري والتي يزيد عدد سكانها عن 
90 الف نسمة تأتي يف اطار االجراءات 
الوقائية لتفادي تفيش فريوس كورونا 
كون  لالهايل  طمانة  رسائل  واعطاء 
تلك االحياء ذات معدالت كثافة عالية 
الشعبية  املناطق  من  وهي  للسكان 

الكبرية«.
واشار العبادي اىل ان” مشاركة الحشد 
الشعبي والرد الرسيع كانت فعالة جدا 
التعفري  لحملة  كبريا  زخما  واعطت 

التي سيكون لها مراحل اخرى ضمن 
حدود بعقوبة وبقية املناطق«.

 18 سجلت  دياىل  محافظة  وكانت 
كورونا  بفريوس  اصابة مؤكدة  حالة 
 12 تماثلت  املاضية  االسابيع  خالل 

منها للشفاء. 
الشعبي  الحشد  استكمل  جانبه،  من 
االثنني،  امس  البرصة،  محافظة  يف 
التعفري  يف  عرشة  الخامسة  حملته 
والتعقيم للوقاية من فايروس كورونا 

والحد من انتشاره يف املحافظة.
العلوية  العتبة  وقال مسؤول تشكيل 
بطيخ،  أبو  رضغام  الشعبي،  للحشد 
االنتهاء  ”تم  انه  صحفي  ترصيح  يف 
الزيتون  حي  يف  التعفري  عمليات  من 

وحي  الجديد  املرشاق  و  واملطيحة 
ان  مبينا  املحافظة“.  يف  األساتذة 
الحملة  ضمن  جاءت  العملية  “هذه 
والتعقيم  التعفري  يف  الخامسة عرشة 
يف  كورونا  جائحة  من  للوقاية 

املحافظة “.
وأضاف أبو بطيخ ان “الحملة شملت 
مكربات  عرب  املواطنني  توعية  أيضا 
اإلرشادات  اتباع  برضورة  الصوت 
الوقائية  اإلجراءات  واتخاذ  الصحية 
فايروس  إنتشار  من  للحد  الالزمة 

كورونا”. 
كورونا،  مكافحة  جهود  سياق  ويف 
الشعبي،  الحشد  يف   21 اللواء  وزع 
عىل  غذائية  سالت  االثنني،  امس 

النجف  محافظة  يف  املتعففة  العوائل 
االرشف.

الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
أنه  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
“لليوم الثالث عىل التوايل يبارش اللواء 
عرشات  بتوزيع  الشعبي  للحشد   21
الفقرية  العوائل  بني  الغذائية  السالت 
التي ترضرت بسبب فايروس كورونا 

يف النجف األرشف«.
الحملة  “هذه  أن  البيان  وأضاف 
الدينية  املرجعية  لدعوة  تلبية  جاءت 
املتعففة،  العوائل  ومساعدة  لدعم 
اللواء  آمر  قبل  من  مبارش  وبتوجيه 
بسبب  املطروحي  خضري  السيد 

جائحة كورونا”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة رشطة دياىل، امس االثنني، عن نتائج 
والنواحي،  االقضية  يف  الحظر  كمائن  اسمته  ما 
القائمة  مطلوبي  اخطر  عىل  القبض  أكدت  فيما 

السوداء.
وقال مدير اعالم رشطة دياىل، العميد نهاد املهداوي، 
القوات  انشغال  رغم  انه”  صحفي  ترصيح  يف 
الشامل يف  التجوال  االمنية بتطبيق مفردات حظر 
اكثر من 20 مدينة ودعم سلسلة عمليات عسكرية 
واسعة لتعقب داعش االرهابي، إال انها وفرت جزءا 
من قدراتها االمنية واالستخبارية لتعقب املطلوبني 

للقضاء«.
اعتمدت  الرشطة  “مفارز  ان  املهداوي  واضاف 
واعتقالهم«.  املطلوبني  تعقب  يف  الكمائن  اطار 
تمت  الحظر  من  اسابيع   3 خالل  »انه  اىل  الفتا 
جنائية  بتهم  مطلوبا   60 من  بأكثر  االطاحة 
واخرى ارهابية يف مناطق متفرقة من دياىل خاصة 
بعقوبة ووضواحيها”، مبينا ان “من بني املطلوبني 

مجرمني خطريين ضمن القائمة السوداء«.
واشار مدير اعالم رشطة دياىل اىل ان” املعتقلني تم 
نقلهم اىل مراكز امنية متعددة إلكمال التحقيقات 

معهم يف التهم الواردة بحقهم”. 

بغداد/ الزوراء:
تعمل  التي  الرشائح  ان  كربالء  بلدية  مدير  اكد 
ستأخذ  كورونا  مواجهة  يف  األول  الصد  بخط 
والعمل  السكنية،  األرايض  بقطع  استحقاقها 

جار بوترية متسارعة لفرزها.
ان  صحفي:  ترصيح  يف  سليم،  عبري  وقال، 
كربالء  محافظ  قرار  وبعد  البلدية،  “مديرية 
للرشائح  أرايض  قطع  بتوزيع  الخطابي  نصيف 
التي تعمل يف الخط األول ملواجهة فريوس كورونا، 

الستكمال  بيانات  قاعدة  لرسم  لجنة  شكلت 
وإفراز  التنفيذ  حيز  القرار  وادخال  اإلجراءات 

القطع ملستحقيها«.
مركز  يف  سيكون  “التوزيع  ان  سليم  وأضاف 
املحافظة وأقضيتها ونواحيها، ومدراء الوحدات 
باألرايض  الخاصة  باإلجراءات  بدأوا  اإلدارية 
املتوفرة”، مشريا إىل ان األرقام لم تكن مفتوحة، 
والبلدية  الصحة  ومدير  الرشطة  قائد  وسيعمل 
لتعيني االسماء التي عملت يف خط الصد األول”. 

بغداد/ الزوراء:

امس  للكمارك،  العامة  الهيئة  بادرت 

البرصة حاويات  بإهداء محافظة  االثنني، 

من  للوقاية  طبية  بمستلزمات  محملة 

فايروس كورونا .

وقالت الهيئة يف بيان لها، تلقت »الزوراء« 

البرصة  ملحافظة  أهدت  انها  منه:  نسخة 

محملة  قدما   )٤0( حجم  حاويات   )10(

)كفوف  عن  عبارة  طبية  بمستلزمات 

الحمالت  يف  منها  مساهمة  وكمامات( 

القائمة ملواجهة جائحة كورونا .

بعد موافقة  املبادرة جاءت  ان  وأوضحت: 

مديرها  من  مبارش  وبتوجيه  املالية  وزير 

البرصة  محافظة  لجهود  دعما  العام 

للوقوف بوجه هذا الوباء .

لبذل  كامل  استعداد  عىل  أنها  اكدت:  فيما 

عىل  بالقضاء  املساهمة  اجل  من  املزيد 

واالنساني  الوطني  الواجب  وان  الوباء، 

الحمالت  هذه  يف  املشاركة  عليها  يحتم 

لنجنب وطننا العزيز رش هذه الجائحة .

من جانبه، اعلن ديوان محافظة البرصة، 

حاويات  عرش  تسلم  عن  االثنني،  امس 

بمستلزمات  محملة  قدما   ٤0 بحجم 

يف  الحاصل  النقص  لسد  متنوعة  طبية 

الطبية  واملراكز  الحكومية  املستشفيات 

بمواجهة  املحافظة  ونواحي  اقضية  يف 

جائحة كورونا.

وقال مدير مكتب املحافظ، عماد العيداني، 

الحاويات  هذه  ان  صحفي:  ترصيح  يف 

قدمت كمنحة من وزارة املالية عرب هيئة 

بواسطة  وستنقل  الجنوبية  الكمارك 

تقسيمها  ليتم  الربي  النقل  عجالت 

املحافظة  مستشفيات  عىل  وتوزيعها 

والنواحي  االقضية  يف  الصحية  واملراكز 

والقوات االمنية.

املحلية  الحكومة  ان  اىل:  العيداني  واشار 

ال تتسلم أية منح طبية من منظمات غري 

املنظمات  تلك  تعامل  ويكون  حكومية 

بصورة مبارشة مع املستشفيات.

واضاف: ان هناك منحا اخرى يف طريقها 

ملحافظة البرصة من قبل العتبتني العباسية 

والحسينية خالل االيام القليلة املقبلة.

من جانبه، قال مدير هيئة كمارك املنطقة 

ترصيح  يف  الساري،  حبيب  الجنوبية، 

صحفي: ان قيمة هذه الحاويات املقدمة 

تبلغ 600 مليون ُقدمت كمنحة، حيث تم 

ومن  الطبية،  املستلزمات  مختلف  رشاء 

مناشئ عاملية رصينة.

بغداد/ الزوراء:
الغاز  وخدمات  لتعبئة  العامة  الرشكة  اعلنت 
انتاج  ارتفاع  االثنني،  امس  قار،  ذي  فرع 
لتلبية  باليوم  اسطوانة  الف   23 اىل  املعمل 

حاجة املحافظة.
وقال مدير الفرع، مؤيد رزاق بدر، يف ترصيح 
تمكن  النارصية  غاز  معمل  ان”  صحفي 
باليوم  اسطوانة  الف   23 اىل  انتاجه  رفع  من 

التجوال  حظر  ظل  يف  املحافظة  حاجة  لتلبية 
املفروض«.

واضاف ان”معامل الغاز األهلية والحكومية يف 
محافظة ذي قار عىل الرغم من تشديد حظر 
البيع  التجوال وقطع الطرق مستمرة بعملية 

املبارش ألسطوانات الغاز للمواطنني«.
واشار بدر اىل ان” الكميات املتوفرة تفوق طلب 

املستهلك يف تجهيزه بالغاز السائل يوميا”.

بغداد/ الزوراء:
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وافقت 
تخويل  عىل  االثنني،  امس  العلمي، 
اإللكرتونية  الدورات  بإقامة  الجامعات 
العليا  للدراسات  التقديم  يف  للراغبني 

للعام الدرايس 2021-2020.
البحث  لدائرة  العام  املدير  وقال 

»الوزارة  إن  حميد:  غسان  والتطوير، 
الدورات  بإقامة  الجامعات  خولت 
التقديم  يف  للراغبني  اإللكرتونية 
تطوير  شهادتي  لنيل  العليا  للدراسات 
االنكليزية،  واللغة  الحاسوب  مهارات 
اجل  من  االمتحان  اجراء  يتم  ان  عىل 

اجتياز الدورات«. 

بغداد/ الزوراء:
الظروف  رغم  بالعمل  املستمرين  كوادرها  جهود  االثنني،  امس  بغداد،  امانة  ثمنت 

االستثنائية التي يمر بها العراق.
وقالت يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: »نثمن ونقدر الجهود الكبرية التي يقومون 
اعمالهم  تأدية  انقطعوا عن  ما  الذين  امليدانيني  واملوظفني، ال سيما  االمانة  بها عمال 
يوم واحد طوال الفرتة املاضية عىل الرغم من الظروف االستثنائية التي يمر بها بلدنا 

العزيز«.
اكثر  بنقل  النظافة  كوادرنا يف مجال  قامت  فقد  النظافة،  انه »عىل مستوى  واضافت 
من 10 االف طن من النفايات يومياً،  ويف مجال املجاري يقومون بترصيف مليون مرت 
مكعب من مياه املجاري يومياً، اما عىل مستوى املاء الصايف فكوادر امانة بغداد تنتج 
وتضخ يوميا اكثر من ٤ ماليني مرت مكعب من املاء الصايف، فضال عن اعمال الزراعة، 
حيث قامت مالكاتنا خالل هذه الفرتة بنرش اكثر من مليوني نبتة يف عموم العاصمة، 

والعمل مستمر ضمن الخطة الزراعية املوضوعة«.

بغداد/ الزوراء:
عىل  القبض  االثنني،  امس  املنظمة،  الجريمة  ومكافحة  االستخبارات  وكالة  أعلنت    

إرهابي ينتمي ملا يسمى }ديوان الزكاة{ يف نينوى.
وذكرت وزارة الداخلية يف بيان لها تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن »مديرية االستخبارات 
ومكافحة الجريمة املنظمة يف نينوى العاملة ضمن وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية 

القت القبض عىل احد اإلرهابيني، واملكنى أحمد السوري«.
التابع لعصابات  الزكاة  واضافت: »بعد التحقيق اعرتف بانتمائه اىل ما يسمى بديوان 
داعش االرهابية يف تلعفر اثناء سيطرة العصابات االرهابي آنذاك عىل القضاء«، مبينة 

أنه »تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه«. 

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  دياىل،  اصدر محكمة جنايات 
من  سبـــــعة  بحق  قضائية  احكاماً 

املدانني بقضايا املخدرات.
وقالت املحكمة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
املخدرات  مكافحة  رشطة  »قسم  ان  منه، 
واملؤثرات العقلية يواصل ممارساته االمنية 
رشطة  قائد  لتوجيهات  تنفيذاً  تأتي  والتي 

دياىل اللواء حامد خليل الشمري يف محاربة 
تقديم كل من يروج  اجل  املخدرات من  افة 
او يتاجر او يتعاطى املواد املخدرة اىل العدالة 
لينالوا  القضائية  السلطة  مع  بالتنسيق 

جزائهم العادل«.
واضافت انها »اصدرت احكاماً بحق )7( من 
املدانني بقضايا املخدرات لعدد من السنوات 

وغرامات مالية مختلفة ».

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  نينوى،  محافظة  أعلنت 
سوق  وتأهيل  إعمار  بإعادة  الرشوع 
)املوصل الجديد( بعد االنتهاء من تصاميم 
البناء بالكامل وبتصاميم حديثة ألول مرة 

يف املدينة القديمة.
يف  الجبوري،  نجم  نينوى،  محافظ  وقال 
بيان اطلعت عليه »الزوراء«: إن “املالكات 

أكرب  بناء  بإعادة  بارشت  الهندسيَّة 
سوق  وهو  القديمة  املوصل  يف  األسواق 
من  بالكامل  تدمريه  بعد  الجديد  املوصل 

قبل عصابات داعش اإلرهابيَّة«.
واضاف الجبوري إنَّ “مدة اإلنجاز ستكون 
أنَّ  مبيناً  متواصل”،  وبعمل  يوماً   250
الجديد  الطابع  ستأخذ  السوق  “تصاميم 

واملتطور داخل القديمة”. 

الداخلية تقبض على متهمني بالسرقة يف بغداد والنجف واملثنى

التخطيط تكشف عن التفاصيل االسرتاتيجية الوطنية 
لتطوير القطاع اخلاص

شرطة دياىل تعلن اعتقال أخطر مطلوبي 
القائمة السوداء

كربالء تسعى لتوزيع األراضي بني شرائح الصد 
األول ضد »كورونا«

غاز الناصرية تؤكد ارتفاع اإلنتاج لـ 23 
ألف أسطوانة يوميا

الكمارك تهدي البصرة مستلزمات 
طبية للمساهمة يف مكافحة »كورونا«

الدفاع املدني تبدأ أكرب عملية تعفري يف دياىل للوقاية من »كورونا«
احلشد يعقم أحياء جديدة يف البصرة ويغيث عوائل يف النجف

التعليم ختول اجلامعات بإقامة دورات 
إلكرتونية للمتقدمني للدراسات العليا

أمانة بغداد تثمن عمل مالكاتها رغم 
الظروف االستثنائية

االستخبارات تعتقل إرهابيا ينتمي ملا يسمى 
)ديوان الزكاة(

جنايات دياىل تصدر أحكاماً قضائية حبق 
مدانني بقضايا خمدرات

نينوى تعلن الشروع بإعمار سوق 
املوصل اجلديد

مستغلني حظر التجوال وقلة املارة يف الشوارع
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بعد اتفاق أعضاء »أوبك« والدول املتحالفة معها 

اقتصادي: عمليات البيع والشراء يف السوق حتتاج إىل مراجعة كبرية

الدوالر يشهد اخنفاضا ملحوظا يف 
األسواق احمللية

الصناعة تستأنف تسويق اإلمسنت 
يف معمل الكوفة

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1250 دينارالربتقال1000 دينارالطماطة

1250 ديناراللنكي750 دينارالخيار

1250 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 دينارالعنب750 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
انخفضت اسع�ار رصف الدوالر 
واالس�واق  الكف�اح  ببورص�ة 
املحلي�ة، ام�س االثن�ن، املوافق 
2020(. وسجل�ت  )13 نيس�ان 
أسعار بورص�ة الكفاح يف بغداد 

120.000 دينارا لكل 100 دوالر. 
وكان�ت أسعار البي�ع والرشاء يف 
مح�الت الصريف�ة كاآلتي: سعر 
 121.000 سج�ل  ال�دوالر  بي�ع 
دين�ارا. أم�ا سع�ر رشاء الدوالر 

فبلغ 119.000 دينارا.

بغداد/ الزوراء:
أعل�نت الرشكة العامة لإلسمنت 
رشك�ات  إح�دى  العراقي�ة، 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن، عن 
إستئناف عملي�ة التسويق ملادة 
االسمن�ت يف معم�ل الكوفة من 
أجل سد حاج�ة السوق املحلية 
واملحافظة عىل إستقرار أسعاره 

يف النجف.
وقال مدير عام الرشكة، عدن�ان 

الغن�ام، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة من�ه: انه، وبع�د إرتفاع 
ه�ذه األسعار بسب�ب إستغالل 
البعض لظروف حظ�ر التجوال 

والوضع الراهن للبالد.
 مش�رياً اىل: ان قس�م التعبئة يف 
املعمل بارش بالتسويق، وبمعدل 
بتجهي�ز  وق�ام  مكائ��ن،   5
2640 ط�ن�ا من مادة االسمنت 

وبأسعار تنافسية.
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بغداد/ الزوراء:
أعل�ن وزي�ر النف�ط، ثام�ر الغضبان، 
عن اتف�اق اوب�ك+ عىل خف�ض إنتاج 
النفط ب� 10 مالين برميل يوميا وملدة 
ش�هرين ابتداًء من الشهر املقبل، جاء 
ذلك خ�الل االجتماع الثان�ي الذي ضم 
أعض�اء دول أوب�ك وال�دول املتحالفة 
معها 22 دولة، الستهداف الفائض من 
الخزين النفطي العايل يف الدول املنتجة 

للنفط
وقال الغضبان، يف ترصيح صحفي: إن 
أوبك واوبك + اتفقت ايضا عىل ان يتبع 
ذلك التخفي�ض، خفض اخر بمقدار 8 
مالي�ن برميل ملدة 6 اش�هر اي لنهاية 
العام الحايل, ليقلص بعدها اىل 6 مالين 
برميل يف اليوم الواحد وسيستمر حتى 

نهاية نيسان 2022.
واش�ار الغضب�ان اىل: ان دوال اخ�رى 
كالوالي�ات املتح�دة وكن�دا والنروي�ج 
والربازيل والتي تنتج وتصدر النفط يف 
آن واح�د ستحذو حذو اوبك بتخفيض 
انتاجه�ا، فض�ال ع�ن تأكي�د املكسيك 
عىل التزامه�ا بخفض 100 الف برميل 
يف اليوم بعد مباحث�ات مستمرة معها 
به�ذا الش�أن، وهناك رشك�ات نفطية 
امريكية اعلنت اجراءها خفضا طوعيا 
بمقدار 300 الف برميل باليوم ليغطي 
الخفض املطلوب من املكسيك ومقداره 
400 الف برميل باليوم الواحد. الفتا اىل 
ان الشهرين »اي�ار وحزيران« املقبلن 
من املهم فيها خفض االنتاج الستقرار 

السوق وتحسن االسعار.
واضاف الغضب�ان: ان العراق قد اتخذ 
البدائ�ل  ودرس  الالزم�ة  االج�راءات 
التي من ش�أنها زي�ادة واردات الدولة 
بع�د اتف�اق اوب�ك واوبك + م�ن خالل 
استخ�دام النف�ط يف تولي�د الكهرباء، 
فض�ال ع�ن تزوي�د محط�ات التولي�د 
بالغاز، حيث تم�ت دراسة انتاج كافة 
الحق�ول النفطي�ة يف الب�الد استعدادا 

لتنفيذ القرارات.
وبن »نحن كممثلن عن العراق طلبنا 
يف االجتم�اع االخ�ري ايضاحات محددة 
ح�ول دور الدول التي هي اعضاء فيما 
يسمى بمجموعة العرشين«. مبينا »ان 
مجموعة العرشين ك�ان لهم اجتماعا 
ايضا عقد، الجمع�ة املايض، من خالل 
الدائرة التلفزيونية، وحسب املعلومات 
بأنها توصلت التفاق بخفض معدل ما 

ال يق�ل عن 3.7 مالي�ن برميل باليوم، 
وكذلك هناك تخفيض اضايف عن طريق 
رشاء م�ن الخزين االسرتاتيجي بحدود 

3 مالين برميل يوميا«.
ولف�ت اىل ان »الشهرين املقبلن اللذين 
سيكون�ان مهمن يف استق�رار السوق 
سيفوق تخفيض االنتاج اىل 16 مليون 
برمي�ل يومي�ا، أي ان ال�� 10 ملي�ون 
برمي�ل التي التزمت به�ا اوبك«. مبينا 

التخفي�ض سيك�ون 9.7  »ان مع�دل 
ملي�ون برميل بسب�ب موقف املكسيك 
االخري«.وأوضح ان »سبب قيام العراق 
بموق�ف ايجابي وبّن�اء بشأن معدالت 
االسعار وزيادة الخزين والعرض وكذلك 
انكم�اش معدالت التصفي�ة بالعالم«.  
الفتا اىل ان »العراق واجه ظروفا صعبة 
يف شهر نيسان بشأن تسويق الكميات 
املباع�ة اصال اىل الرشك�ات النفطية ال 
سيم�ا الهندية«. واش�ار اىل ان »حظر 
التج�وال وانكماش الحرك�ة التجارية 
واالقتصادية داخل الهندي جعلت عددا 
م�ن الرشكات الهندي�ة تعزف عن رفع 
الكميات النفطي�ة املتعاقدة عليها مع 
العراق، مؤك�دا ان ما يه�م العراق هو 
التع�اون مع بقي�ة ال�دول االعضاء يف 
املنظم�ة إلجراء ه�ذا الخف�ض الكبري 
ام�ر اضطررن�ا علي�ه«. واك�د  وه�و 
الغضبان ع�ىل مراقبة اسع�ار السوق 
النفطي�ة بالتع�اون م�ع منظمة اوبك 
وحليفته�ا اوبك+ إلبع�اد التذبذبات يف 
اسع�ار الس�وق. وختم الغضب�ان: ان 
وزارت�ه قدم�ت ورق�ة تفصيلي�ة بما 
ج�رى يف اجتم�اع اعضاء اوب�ك الثاني 
اىل مجل�س الطاق�ة يف الع�راق خ�الل 
االجتماع ال�ذي عقد يوم االحد برئاسة 
رئيس  حكومة ترصيف االعمال عادل 
عبد املهدي، وتم االتفاق عىل ان العراق 
اتخ�ذ االج�راءات الصائب�ة الت�ي م�ن 
ش�أنها وضع الحلول الناجعة لتجاوز 

االزمة، عىل وفق قوله.

النفط تؤكد اختاذ اإلجراءات الالزمة ودرس البدائل لزيادة واردات الدولة

بغداد/ الزوراء:
اكد املدير التنفيذي لسوق العراق 
ل�الوراق املالي�ة، طه احم�د عبد 
السالم، ام�س االثن�ن، استمرار 
الس�وق يف خطط تطوير األنظمة 
االلكرتونية لعام 2020_2021. من 
جهته، اوضح الخبري االقتصادي، 
من�ار العبي�دي، تفاصي�ل واق�ع 
عملي�ات البيع وال�رشاء يف سوق 
العراق لالوراق املالية. وذكر بيان 
للس�وق تلقت »ال�زوراء« نسخة 
من�ه: »ي�ر إدارة س�وق العراق 
لألوراق املالية ان تهنئكم ملناسبة 
حلول الذك�رى السنوي�ة إلطالق 
واالي�داع  االلكرتون�ي  الت�داول 
املركزي يف سوق الع�راق لألوراق 
املالية ألول م�رة يف تاريخ العراق 
ان  واض�اف   .»2009 نيس�ان  يف 
»به�ذه املناسب�ة يؤك�د مجل�س 
محافظ�ي سوق الع�راق لألوراق 

املالي�ة يف اجتماعه الذي عقد يوم 
االح�د، 12 نيس�ان 2020 - ع�ن 
بعد باستخدام وسائ�ل االجتماع 

الحديثة - عىل اآلتي:
تطوي�ر  خط�ط  يف  االستم�رار   .
األنظمة االلكرتوني�ة لعام 2020 
التع�اون  بينه�ا  2021، وم�ن   –
مع الكليات والجامعات العراقية 
لتنفي�ذ برنامج محاك�اة التداول 
والتدريب للطلبة. وتنفيذ برنامج 

التداول عن بعد للمستثمرين.
. التعاون مع هيئة األوراق املالية 
املدرج�ة  املساهم�ة  والرشك�ات 
يف س�وق الع�راق ل�ألوراق املالية 
السن�وي،  باالفص�اح  لاللت�زام 
وتقدي�م البيانات املالي�ة املدققة 
للرشك�ات املساهمة م�ع مراعاة 
املعاي�ري الواجب�ة لالفص�اح عن 
االح�داث الجوهري�ة. . التع�اون 
م�ع هيئ�ة األوراق املالي�ة والبنك 

اص�دار  يف  العراق�ي  املرك�زي 
املطلوب�ة  والقواع�د  التعليم�ات 
ب�األوراق  االستثم�ار  لتشجي�ع 
يخ�دم  بم�ا  وتنويعه�ا  املالي�ة 
العراق�ي  االقتص�اد  توجه�ات 
وحاجة املجتمع ألنواع االستثمار 
والخدمات املالية.  واش�ار البيان 
االزم�ة  ان�ه »سيت�م تج�اوز  اىل 
الصحي�ة والقض�اء ع�ىل الوب�اء 
يف  كورون�ا  وجائح�ة  العامل�ي 
العراق ويف العال�م قريبا بصربكم 
والتزامك�م«. داعي�ا اىل »مزاول�ة 
نشاط االستثم�ار باألوراق املالية 
بع�د رف�ع حظ�ر التج�وال ع�ىل 
املعتم�دة واالهتمام  وفق االليات 
الدوري�ة والسنوية  باالفصاحات 

وتطوير خططكم املستقبلية«.
الخب�ري  اوض�ح  جهت�ه،  م�ن 
العبي�دي،  من�ار  االقتص�ادي، 
تفاصي�ل واق�ع عملي�ات البي�ع 

والرشاء يف سوق الع�راق لالوراق 
تلق�ت  بي�ان  يف  وق�ال  املالي�ة. 
»ال�زوراء« نسخ�ة من�ه ان »عدد 
الرشكات املدرجة يف سوق العراق 
ل�الوراق املالية يف اخ�ر تعامل لها 
بلغت 116 رشك�ة بقيمة سوقية 
بلغ�ت 11.6 تريليون دينار، حيث 
ت�م ت�داول 53 رشك�ة يف السوق 
النظامي بينما تم تداول 27 رشكة 
يف السوق الثاني، ول�م يتم تداول 
اسه�م 36 رشكة خ�الل 2019«. 
واض�اف ان »الس�وق ل�م تحقق 
نسبة اقيام االسهم املتداولة اكثر 
م�ن 2.84% م�ن مجم�وع قي�م 
االسهم، وهي نسب�ة تعد متدنية 
ج�دا مقارنة م�ع اس�واق الدول 
املجاورة والتي يبلغ معدل النسبة 
%10، علم�ا ان بع�ض االس�واق 
النشطة تصل النسبة اىل اكثر من 

.»100%

سوق األوراق املالية يؤكد استمراره يف خطط تطوير األنظمة االلكرتونية

رويرتز/ متابعة الزوراء:
قفزت أسعار النفط أكثر من 
دوالر للربمي�ل، امس االثنن، 
بعدما توص�ل أخريا منتجون 
كبار التفاق عىل أكرب خفض 
لإلنت�اج عىل اإلط�الق، ولكن 
كبح املكاسب قلق بشأن عدم 
الخفض ملن�ع تخمة  كفاي�ة 
ته�اوي  ظ�ل  يف  للمع�روض 
الطلب جراء فريوس كورونا.

وبع�د أربعة أيام م�ن الجدل، 
وافقت منظمة أوبك وروسيا 
ومنتجون آخرون فيما ُيعرف 
بأوب�ك+ عىل خف�ض اإلنتاج 
برمي�ل  ملي�ون   9.7 بواق�ع 
يوميا يف مايو/ أيار ويونيو/ 
النفط  حزيران لدعم أسع�ار 
وهو م�ا يمث�ل 10 باملئة من 

اإلمدادات العاملية.

وارتفع�ت العق�ود اآلجلة لخام 
برن�ت 1.29 دوالر م�ا يع�ادل 
 32.77 لتسج�ل  باملئ�ة   4.1
دوالرا للربمي�ل بحل�ول الساعة 
0519 بتوقي�ت جرينت�ش، بعد 
أن فتحت ع�ىل مستوى مرتفع 
للجلسة عند 33.99 دوالرا. وزاد 
خ�ام غ�رب تكس�اس الوسيط 
األمريكي 1.01 دوالر ما يوازي 
دوالرا   23.77 إىل  باملئ�ة   4.4
للربمي�ل، بعد أن بل�غ املستوى 

املرتفع 24.74 دوالرا.
وق�ال، داني�ال يرج�ن، نائ�ب 
رئي�س مجل�س إدارة آي.اتش.
اس مارك�ت: ”م�ا يحققه هذا 
االتف�اق ه�و تمك�ن صناع�ة 
النف�ط العاملي�ة واالقتص�ادات 
أخ�رى  وصناع�ات  الوطني�ة 
تعتم�د عليها من تجن�ب أزمة 

عميقة جدا“.
بن�اء  يكب�ح  ”ه�ذا  وتاب�ع 
مخزون�ات مما يخفف الضغط 
عىل األسعار ح�ن تعود األمور 
إىل طبيعتها- يف أي وقت كان“.

وق�ال الكرمل�ن، ي�وم األح�د، 
إن زعم�اء أكرب ثالث�ة منتجن 
للخام يف العالم، الرئيس الرويس 
واألمريك�ي  بوت�ن،  فالديم�ري 
والعاه�ل  ترام�ب،  دونال�د 
السعودي امللك سلمان، يدعمون 

اتفاق أوبك+ لخفض اإلنتاج.
ورصح وزي�ر الطاقة السعودي 
والكوي�ت  السعودي�ة  أن 
بتخفيضات  تطوعوا  واإلمارات 
أك�رب من املتف�ق عليه�ا لتصل 
إىل  فعلي�ا  أوب�ك+  تخفيض�ات 
12.5 ملي�ون برمي�ل يوميا من 

مستويات اإلنتاج الحالية.

النفط العاملي يرتفع عقب اتفاق أوبك+ على خفض قياسي لإلنتاج

نفط اجلنوب تعلن مباشرتها مبشاريع حتسني مواصفات اخلام املعدن األصفر يسجل تراجعا بفعل جين أرباح املستثمرين
بغداد/ الزوراء:

اعلنت رشكة نفط الجنوب، 
ام�س االثن�ن، مبارشتها 
املشاري�ع  م�ن  بع�دد 
لتحس�ن  االنتاجي�ة 
مواصفات النفط الخام يف 

املحافظات الجنوبية.
وقال مع�اون مدير رشكة 
خال�د  الجن�وب،  نف�ط 
حمزة، يف ترصيح صحفي 
ان” رشك�ة نف�ط الجنوب 
مستم�رة بمشاريع زيادة 
الطاقة االنتاجية النفطية، 
املرحل�ة  ه�ذه  يف  ولك�ن 
يف  خصوصي�ة  اعط�ت 
النفط  مواصفات  تحسن 
باملشاريع  املب�ارشة  ع�رب 
التي م�ن ش�أنها تحسن 

النفط الخام«.
واضاف حم�زة ان”الكثري 

املاء  الحق�ول فيه�ا  م�ن 
املصاح�ب بكميات كبرية 
املصاح�ب  امل�اء  فع�زل 
بشكل مسب�ق يف العملية 
االنتاجية هو رضورة البد 

منها«.
“هن�اك  ان  اىل  واش�ار 
مشاري�ع ك�ربى يف ه�ذا 
املجال، منها مرشوعان يف 
ومرشوعان  الرميلة  حقل 
يف غ�رب القرن�ة، وهن�اك 
مرشوع الخزانات يف الفاو 
وال�ذي هو بعق�د مبارش 

مع وزارة النفط«.
اىل  حم�زة  ولف�ت 
خف�ظ  ان”مشاري�ع 
يف  املكنني�ة  الضغ�وط 
الحقول النفطية مستمرة 
حقل  كم�رشوع  بالعم�ل 

الزبري النفطي”.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
تراج�ع الذهب، ام�س االثن�ن، إذ باع 
لجن�ي  األصف�ر  املع�دن  املستثم�رون 
األرب�اح بع�د أن بلغ�ت أسع�اره أع�ىل 
مست�وى يف ش�هر األسب�وع امل�ايض، 
تراج�ع  بش�أن  املخ�اوف  أدت  بينم�ا 
بف�ريوس  مدف�وع  أعم�ق  اقتص�ادي 
كورونا وإج�راءات تحفيز من مجلس 
االحتياط�ي االتحادي )البن�ك املركزي 

األمريكي( إىل كبح خسائر الذهب.
بتوقي�ت   0522 الساع�ة  وبحل�ول 
جرينت�ش، ن�زل الذه�ب يف املعام�الت 
الفورية 0.4 باملئة إىل 1682.65 دوالرا 
لألوقية )األونصة(، بعد أن ارتفع ألعىل 
مست�وى من�ذ التاس�ع م�ن م�ارس/ 
آذار ي�وم الجمع�ة. وتراج�ع الذهب يف 
العقود األمريكي�ة اآلجلة 1.1 باملئة إىل 

1732.90 دوالرا لألوقية.
وق�ال، كايل رودا، املحل�ل لدى آي.جي 

ماركت�س: ”نشهد القلي�ل من الرتاجع 
ع�ن تحرك�ات مس�اء الجمع�ة، التي 
كان�ت مدفوعة بأحدث إج�راء ملجلس 
االحتياط�ي ع�ىل صعي�د السياس�ات. 
هن�اك جن�ي أرب�اح مح�دود يحدث“. 
مضيفا أن الذهب يواجه مقاومة فنية 
قوية قرب مستوى 1690 دوالرا... لكن 
بصفة عام، م�ا زال الذهب يلقى دعما 

جيدا للغاية«.
ويف مسعى لإلبقاء عىل نشاط االقتصاد 
يف ظل التفيش، الذي أجرب 16.8 مليون 
أمريكي عىل التق�دم بطلبات للحصول 
عىل إعانة البطالة منذ األسبوع املنتهي 
املرك�زي  أعل�ن  آذار،  م�ارس/   21 يف 
األمريك�ي ي�وم الخمي�س ع�ن حزمة 

تحفيز عامة بقيمة 2.3 مليار دوالر.
كما وافق وزراء مالية االتحاد األوروبي 
ع�ىل دع�م اقتص�ادي بقيم�ة نص�ف 
تريلي�ون ي�ورو، لكنهم ترك�وا السؤال 

بش�أن كيفية تمويل التع�ايف يف التكتل 
ال�ذي يتجه ص�وب ركود عمي�ق دون 

إجابة.
وانخفض�ت أسعار العم�الت املرتبطة 
بالسل�ع األولية مقابل امل�الذات اآلمنة 
مث�ل الدوالر وال�ن، إذ فشل اتفاق عىل 
خفض قيايس إلنتاج النفط من جانب 
دول منتجة كبرية يف تبديد أثر املخاوف 
األوسع نطاقا بشأن الطلب العاملي عىل 
املوارد، بينما انخفضت األسهم يف أنحاء 
العال�م مع تأه�ب املستثمري�ن للمزيد 
م�ن األرضار االقتصادي�ة الناجمة عن 

جائحة فريوس كورونا.
وبالنسب�ة للمع�ادن النفيسة األخرى، 
ارتفع البالديوم 3.4 باملئة إىل 2245.48 
دوالرا لألوقي�ة، بينم�ا تراج�ع البالتن 
0.9 باملئ�ة إىل 741.60 دوالرا لألوقي�ة، 
ونزل�ت الفض�ة 0.5 باملئ�ة إىل 15.24 

دوالرا.



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

حياة العزلة وامللل.
وللحديث عن هذا وأكثر ارتأت صحيفة 
من  مجموعة  بآراء  األخذ  )الزوراء( 
هذا  أزمة  عن  للتعقيب  املختصني 

الفريوس عىل الرياضة العراقية.
املكتب  عضو  مع  كانت  االوىل  وقفتنا 
للصحافة  اآلسيوي  لالتحاد  التنفيذي 
الرياضية اياد الصالحي الذي قال أنه يف 
املجتمع  كورونا  وباء  أقلق  الذي  الوقت 
الرسمية  املؤّسسات  وعّطل  العراقي 
القيام  عن  الخاص  القطاع  ومشاريع 

ودرًء  انتشاره  مخاَفة  املعتاد  بدورها 
الريايض  الوسط  التزم   ، ملخاطره 
عن  الصادرة  االحرتازية  باإلجراءات 
املدرب  لها  أذعن  والتي   ، الحكومية 
وهكذا  النادي  رئيس  وقبلهما  والالعب 
املؤسسات  يف  العناوين  لبقية  بالنسبة 
الرياضية ، ضمن فرتة نتمّناها أن تكون 
استتباب  عن  اإلعالن  حني  اىل  مؤقتة 

الظرف الصحي يف عموم البالد.
الكرة  دوري  توقف  تأثري  وبخصوص 
أن  :«معلوم  قال   ، املنرصمة  لألسابيع 
عوامل  ُتضفي  الكرة  دوري  منافسات 
وهي  الجماهري  نفوس  يف  االرتياح 
 ، القاسية  الحياة  ضغوطات  تعاني 
وتوّقفه ملوجبات السالمة العامة أحزَن 
حراكها  عن  الفرق  وأبعَد   ، الجميع 
تنظيم  قيمة  وأفقَد   ، اليومي  الناديوي 
عن  ُكثر  العبني  وسيرتاجع   ، البطولة 
تكمن  واملشكلة   ، الحقيقي  مستواهم 
سمحت  إذا  املنافسة  عودة  بعد  ما 
الظروف إذ سيعاني املدربون من إعادة 
أهملوا  ما  إذا  بصعوبة  العبيهم  تأهيل 
مّدة  طوال  يومي  برنامج  اىل  الخضوع 
الحجر املنزيل كي يحافظوا عىل اللياقة 
ليس  األمر  بأن  التسليم  مع   ، البدنية 

غري  التجربة  بالتأكيد  لكن   ، صعباً 
مسبوقة«.

يف  الرتّيث  :«وجوب  الصالحي  ويرى 
ظّل  يف  املسابقة  عودة  قرار  إصدار 
دالئل  وجود  وعدم  الوباء  مفاجآت 
وزوال  فاعليته  ضعف  عىل  قاطعة 
الدويل  االتحاد  رئيس  أن  بدليل   ، تأثريه 
يف  حّذر  انفانتينو  جياني  القدم  لكرة 
العارش من  السبت  بعثها  رسالة فيديو 
 ، الوطنية  االتحادات  اىل   2020 نيسان 
حّذر من الترّسع باستئناف البطوالت يف 
العالم بمختلف فئاتها وأهميتها حرصاً 
مخاطر  من  الرياضيني  سالمة  عىل 
األرض  زوايا  كل  يف  املسترشي  الوباء 
األول  الرجل  من  مهّمة  رسالة  وهي   ،
للعبة يف موقع املكتب التنفيذي ملؤسسة 
يف  االتحادات  رؤساء  وعىل   ، الفيفا 
استيعاب محاذيرها وما تشّكله  العالم 
سيكون  حقيقي  تهديد  من  مخالفتها 
مدرب  أو  العب  خسارة  املؤسف  من 
متابعة  ثمن  يدفع  مشّجع  أو  إداري  أو 

دوري الكرة يف وقت قاتل«!
وبقية  واملدرب  الالعب  عالقة  وبشأن 
النادي  إدارة  مع  الفريق  يف  العاملني 
واالستقطاعات  العقود  قيم  ناحية  من 

املتوّقعة لدفع الرضر عن خسائر النادي 
تكون هناك  أن  :«يجب  الصالحي  أكد   ،
الشباب  وزارة  تدُخل  مشرتكة  الئحة 
لبعض  الراعية  والوزارات  والرياضة 
أطرافاً  للحكومة(  )املمثلة  األندية 
املقرتح  النسبة  لبيان  دراستها  يف 
كون   ، العقود  جميع  من  استقطاعها 
ثانية يف  االموال عامة تقتيض جدولتها 
مشاركة  وعدم  الطويل  التوقف  ضوء 
واإلدارية  الفنية  والطواقم  الالعبني 
املباريات  من  كبري  عدد  يف  والطبية 
حقوقهم  واملحفوظة  آنفاً  املقّررة 
فضالً   ، التعاقدات  نصوص  يف  قانونياً 
للموسم  املستحّقة  القيمة  مراعاة  عن 
ألغي  ما  إذا   2020-2019 االستثنائي 
عند  الحال  واقع  اليه  سيؤول  ما  وهو 
شهر  بعد  ملا  املنزيل  الحجر  استمرار 

رمضان املبارك«.
الزوراء  ومن جهته تحدث مدرب فريق 
انه  قائال  قاسم  باسم  القدم  بكرة 
عاملي  وباء  من  العالم  به  يمر  ملا  نظراً 
إنسانية  كارثة  يمثل  وباعتباره  خطري 
كبرية بعد الحرب العاملية والتي افقدت 
توازن الدول العظمى صحياً واقتصادياً 
شعوب  لكل  قاسياً  درساً  وأعطت 

العالم والرياضني يف جميع بقاع العالم 
خالل  من  كان  الذي  خاصة,  وبالعراق 
توجههم ان يلعبوا الدور النفيس والثقايف 
وتوعية الجماهري والشباب يف بلدانهم يف 
طريق  عن  الوباء  هذا  انتشار  من  الحد 
جميع  خالل  ومن  الصحية  اإلرشادات 
الرياضيني  وبعض  اإلعالم  وسائل 
اصحاب اإلمكانيات املادية الجيدة قاموا 
للمنظمات  واألمالك  باألموال  بالتربع 
املجتمع  وملنظمات  والصحية  الرسمية 
لإلسهام,  الخريية  واملنظمات  املدني 
وبدور فاعل للحد من هذا الوباء, وكذلك 
املتمكنة  الرياضة  الشخصيات  بعض 
والغري متمكنة وأصحاب الدخل املحدود 
بالتربعات  والقيام  جمعيات  بعمل 
عىل  الغذائية  السالت  أو  املال  لتوزيع 
العوائل املتعففة وأصحاب الدخل اليومي 
الظروف  هذه  يف  مساندتهم  اجل  من 
الفنية  الناحية  وبالتأكيد من  العصيبة, 
كبرية  سلبية  تأثريات  توجد  والرياضية 
وهذا  وتطورهم  الالعبني  جاهزية  عىل 
بدوره ينعكس عىل ضعف االرتقاء كذلك 
السلبي  والتأثري  واملنتخبات  باألندية 
الكبري عىل مستوى االدعاء العام وكذلك 
الرياضة وجميع أنشطتها وكرة  توقف 

القدم بالذات له تأثري كبري عىل الحركة 
حركة  وسري  العراقي  املجتمع  وحياة 
اإلنسان وتحقيق تطلعاته خاصة يف ظل 
واالقتصادية  السياسية  العراق  ظروف 
العصيبة وال يوجد متنفس ودافع يشعر 
من خالله اإلنسان باألمل والحياة وحتى 
خالل  من  الوطني  باالنتماء  الشعور 
اندفاعه ومساندته للمنتخبات الوطنية 
واألندية يف املهمات الرسمية لكن يبقى 
األمل قائم ان تعدي هذه الغمة عىل هذه 
األمة وعىل العالم اجمعني وان ينعم كل 
والصحة  واألمان  باألمن  العالم  بقاع 
والعافية ))وال تقنطوا من رحمة الله(( 

والحمد لله عىل أية حال.
وبدوره كان للنجم الدويل السابق سعد 
قيس تعقيب حول هذا املوضوع قائالً: 
سبباً  كان  كورونا  فريوس  أن  بالتأكيد 
رئيسياً عن غياب األنشطة الرياضة وله 
تأثري واضح  كما يحصل االَن مع جميع 
إرادتهم  دون  ارغموا  الذين  العالم  دول 
لسالمة  الرياضات  كل  إيقاف  عن 
الرياضيني والجماهري من أجل الحفاظ 
عىل صحتهم وسالمتهم من هذا الوباء 
الدوري  إيقاف  مسألة  وأن  الخطري, 
العراقي كان قراراً صائباً يف هذه املرحلة 

الخطرية من أجل سالمة الجميع واألهم 
من هذا سالمة الجماهري العراقية للحد 
مع  حصل  وكما  املرض  انتشار  من 
تأثري  هناك  أؤكد  وأنا  العالم.  دوريات 
كبري عىل الدوري من حيث االمور املادية 
التلفازي  النقل  ورعاية  العقود  وإدارة 
بهذه  التعامل  يف  األقدار  شاءت  لكن 

الخلفية.
أما عن وجهة نظر الالعب الدويل السابق 
فريوس  أن  أكيد  فكانت,  محمد  هشام 
وليس  بارسه  العالم  شل  وباء  كورونا 
عز  الله  أدعو  لذلك  العراقية  الرياضة 
اىل  شماله  من  العراق  يحفظ  أن  وجل 
جنوبه, اعتقد أن توقف الدوري العراقي 
وباء   انتشار  قبل  ما  نوعاً  متوقف  كان 
حدثت  التي  املظاهرات  بسبب  كورونا, 
انتشار  بسبب  توقف  وبعدها  والزالت 
تسبب  التوقفات  كثرة  لذلك  كورونا, 
أرباك لالعب من جميع النواحي وخاصه 
البدنية والنفسية واملعنوية وكذلك يسبب 
مشاكل مع األندية املطلوب منها توفري 
والالعبني  للمدربني  والرواتب  العقود 
وأنه  املوسم,  هذا  خالل  مثلوهم  الذين 
ازدياد  حال  يف  كبرية  عرقلة  سيسبب 

عمر الدوري وكثرة التوقفات.

بغداد/ متابعة الزوراء
كأس  ومصمم  العراقي  النحات  كشف 
الخليج العربي، احمد البحراني، عن تصميم 
وبيع 25 نسخة مصغرة من كأس الخليج 

العربي لدعم العوائل املتعففة يف العراق.
صفحته  عرب  منشور  يف  البحراني  وقال 
نسخة   25« إن  »فيسبوك«،  عىل  الرسمية 
مصغرة وموقعة من أصل خمسني نسخة 
االعالن  تم  العربي،  الخليج  كأس  من 
قيمتها  تذهب  أن  عىل  للبيع  عرضها  عن 
الغذائية  السالت  لدعم  بالكامل  املادية 
للعوائل املتعففة بني أهلنا يف بعض مناطق 

العراق«.
الكمية  حجز  تم  لله  »الحمد  وأضاف 
بالكامل )تقريباً( ولم يتبَق اال عدد قليل من 
الكؤوس والجميل باألمر أن أحد األصدقاء 
الرائعني من أهل الخري طلب كل املجموعة 
قيمتها  ودفع  املنتخب  بالعبي  الخاصة 
وسيتم  ذلك  عىل  وافقت  ولقد  بالكامل 
ان  وأنا واثق  تصنيع نسخ جديدة لالعبينا 
ألن  سعيد  القدم  كرة  وجمهور  العبينا  كل 
املحتاجني  دعم  اىل  الكؤوس  هذه  تتحول 
بهدف  أقتَن  ملن  وشكراً  للجميع  ...شكرا 

دعم األخرين«.

بغداد/ متابعة الزوراء
قال مروان محسن مهاجم األهيل، إن نرش الوعي 
جائحة  مواجهة  أجل  من  للغاية،  مهم  الصحي 
ترصيحات  يف  مروان  كورونا.وأضاف  فريوس 
من  مطلوب  الصحي  الوعي  »نرش  ناديه  ملوقع 
تبقى  املسئولية  املرحلة،  هذه  تخطي  أجل 
اإلجراءات  كافة  باتخاذ  املجتمع  يف  جماعية 
الحالية  »الظروف  الوباء«.وتابع  من  الوقائية 

تحتاج إىل تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ 
عىل سالمتنا يف مواجهة هذا الفريوس«.

مرص  أطباء  وجميع  الصحة  »وزارة  وأوضح 
يلعبون دور البطولة يف التعامل مع هذه األزمة 

التي تحتاج حرص الجميع لضمان سالمتنا«.
أغىل  هناك  »ليس  بقوله  حديثه  مروان  وختم 
من صحة وسالمة الجميع، يجب علينا التكاتف 

لتخطي هذه األزمة«.

بغداد/ متابعة الزوراء
ألف متفرج واحتضن  أكثر من  هتف 
خالل  واحتفلوا  البعض  بعضهم 
القدم  كرة  دوري  يف  مباراة  حضور 
دعوات  رغم   ، البيضاء  روسيا  يف 
بمقاطعة  الجماهري  بني  متزايدة 

فريوس  جائحة  بسبب  املباريات 
الدولة  هي  البيضاء  كورونا.وروسيا 
فيها  يستمر  التي  أوروبا  يف  الوحيدة 
غري  مالًذا  لتصبح  املحيل  الدوري 
خارج  القدم  كرة  لجماهري  متوقع 
اللعبة  تتعطش ملشاهدة  والتي  البالد 

رابطة  بالدهم.واستمدت  يف  املتوقفة 
الدوري املحيل قرار استمرار البطولة 
من رئيس البالد ألكسندر لوكاشينكو 
الذي أوىل اهتماما محدودا بالجائحة، 

وقاوم اتخاذ إجراءات غلق صارمة.
عدم  الجماهري  من  عدد  وقرر 
ألف  من  أكثر  لكن  املباريات،  حضور 
بريست  دينامو  مباراة  حرض  منهم 
واحدة  وهي  مينسك،  وإيسلوش 
األضواء  دوري  يف  مباريات  ثالث  من 
ارتداء  وشهدت  األحد  أمس  أقيمت 

بعض الجماهري ألقنعة.
 1-3 بريست  اللقب  حامل  وفاز 
الثالث يف الرتتيب بعد  ليتقدم للمركز 

أربع جوالت.
وابتكر بريست حال لغياب الجماهري 
عن املباريات، بوضع تماثيل عرض يف 

مدرجاته عليها صور ملشجعيه.

بغداد/ الزوراء
لنادي  االعالمي  املكتب  نفى 
التي  االنباء  الجوية  القوة 
ارض  اعادة  عدم  عن  تتحدث 
بعد  النادي  اىل  الحبيبية 
الفرتة  شهدتها  معوقات 

املاضية.
عن  صادر  بيان  وأوضح 
القوة  لنادي  االعالمي  املكتب 
الحبيبية  ارض   « أن  الجوية 
بعد جهد  عادة  للنادي  التابعة 
االدارية  الهيئة  قبل  من  كبري 
يوم  عقد  اجتماع  يف  للنادي 
التاسع عرش من شهر شباط 

مع  الحايل  العام  من  املايض 
الوزراء  ل مجلس  العام  األمني 
اعادة  عىل  املوافقة  فيه  تم 
القوة  نادي  اىل  الحبيبية  ارض 
سابقة  خالفات  بعد  الجوية 
تكللت  والتي  املالية  وزارة  مع 

بإزالة كافة العقبات«.
االعالمي  املكتب  وأشار 
للصقور إىل أن » ارض الحبيبية 
هي تابعة للنادي ، بينما ملعب 
املجاور   ) الشهداء   ( الحبيبية 
الشباب  لوزارة  تابع  هو  له 
ملعب  أن  اىل  الفتا   ، والرياضة 
النور  سريى  والذي  الشهداء 

ملعبا  سيكون  االيام  قادم  يف 
بحسب  الجوية  القوة  لفريق 
ادارة  بني  السابق  االتفاق 
الشباب  ووزارة  الصقور 
فيه  تم  والذي  والرياضة 
امللعب  يكون  بان  املوافقة 
يف  الجوية  القوة  لصالح 
القادمة  املحلية  االستحقاقات 
من  التاكد  الجميع  داعية 
خالل  من  تنرش  معلومة  اي 
الصفحة الرسمية للنادي وذلك 
بنقل  تقوم  اشخاص  لوجود 
والتمت  وهمية  اخبارا  ونرش 

اىل الحقيقة باي صلة ».

بغداد/ محمد حمدي
عدسة / محمد عامر العزاوي

اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض ان مالكات وزارة 
استفادت  الكبرية  الرياضية  املالعب  يف  العاملة  والرياضة  الشباب 
من زمن الحظر  الصحي املفروض بسبب جائحة فريوس كورونا ، 
لتاهيل ارضيات املالعب واصالح بعض االرضار يف املقاعد واالسالك 
الكهربائية ومنظومات املاء والسقي لتكون بافضل حالة و حلة لها 
لوسائل  والتقدير  بالشكر  رياض  وتوجه   . تذكر  التكاد  وبتكاليف 
اظهار  الجل  تسابقوا  ممن  املحرتفني  واملصورين  الريايض  االعالم 
الصور الزاهية للمالعب كما هو الحال يف كربالء والنجف والبرصة 
وواسط وبغداد ، منوها ان العمل سيستمر بجميع املالعب والقاعات 

يف جميع املحافظات حتى عودة الحياة اىل طبيعتها بعون الله.

بغداد/ متابعة الزوراء
كوستا،  دوجالس  الربازييل  أعرب 
جناح يوفنتوس، عن أمنيته بعودة 
يف  اإليطايل  الدوري  منافسات 
أقرب وقت ممكن.وتوقف النشاط 
من  أكثر  منذ  إيطاليا  يف  الريايض 
فريوس  وباء  تفيش  بعد  شهر 
كورونا املستجد الذي رضب البالد.
ترصيحات  يف  دوجالس  وقال 
سبورت«:  »توتو  صحيفة  أبرزتها 
أخرى  مرة  البطولة  تبدأ  أن  »آمل 
قريًبا، ربما يف خالل شهر«.وأضاف 

»أنا أتدرب كل يوم، لكنني ال أعرف 
أكثر«.وعن  املنزل  يف  أفعل  ماذا 
الصحي،  الحجر  يف  وقته  قضاء 
مع  املنزل  يف  »أنا  كوستا  رصح 
الوقت  من  الكثري  أقيض  عائلتي، 
مع أحبائي، آمل أن أغادر قريًبا«.
الربازيل  يف  دوجالس  ويتواجد 
األسابيع  يف  إيطاليا  غادر  بعدما 
يف  يأمل  حيث  املاضية،  القليلة 
التدريبات  الستئناف  قريًبا  العودة 
ثم  ومن  بيوفنتوس،  زمالئه  مع 

استئناف منافسات الكالتشيو.

الالعبون واملدربون اكرب املتضررين من توقف عجلة الرياضة بسبب كورونا
الفايروس ضرب مجيع مفاصل احلياة

النحات امحد البحراني يبيع 25 نسخة من كأس اخلليج لدعم العوائل املتعففة

ادارة اجلوية: ارض احلبيبية للصقور 
وملعب الشهداء ارضا مفرتضة للفريق

امحد رياض:  احلظر الصحي منح مالكات 
وزارة الشباب فرصة لتأهيل املالعب 

دوجالس كوستا: ال أعرف ماذا 
أفعل يف املنزل

مروان حمسن: نشر الوعي سالحنا 
ملواجهة كورونا

مجاهري روسيا البيضاء تتحدى كورونا باألحضان

Tue       14      Apr    2020الثالثاء       14     نيسان    2020 

بغداد/ متابعة الزوراء
الالعبني  إخضاع  يف  تأمل  مؤسسته  إن  اإليطايل،  االتحاد  رئيس  جرافينا  جابرييل  قال 

للفحص، للكشف عن فريوس كورونا، من أجل اإلعداد الستئناف مباريات املوسم.
لكرة  اإليطايل  األوىل  الدرجة  دوري  مباريات  توقفت  املوسم،  نهاية  من  جولة   12 وقبل 
القدم بسبب استمرار تفيش الفريوس.وأضاف جرافينا لشبكة سكاي سبورتس، إنه ال 
يزال عازًما عىل استكمال بقية مباريات املوسم املحيل، بغض النظر عن املدة املطلوبة 
لذلك.وتابع »بمجرد تحسن الظروف سنكمل مباريات موسم البطولة. سنعقد اجتماًعا 

لوضع الخطوات التي سنعلن عنها الحقا. سنبدأ، وهذا ما نتمناه«.

رئيس االحتاد اإليطالي: عازمون على 
استكمال الكالتشيو



مر ش�هر عىل صخب آخ�ر مباراة كرة ق�دم يف املالعب األوروبي�ة، وتجد اللعبة 
الشعبية نفسها حالياً، مع مزاوليها وعشاقها، أمام تحدي ترقٍب غري واضح 

املعالم يف ظل تفيش فريوس كورونا املستجد.
وفرض “كوفيد19-” الذي تس�بب حت�ى اآلن بأكثر من مئة ألف وفاة معلنة، 
ودفع اىل تطبيق قيود واسعة عىل حركة التنقل والسفر، جمودا رياضيا عامليا. 
وباستثناء أحداث نادرة يف دول ال يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة، يهمني 
التوق�ف عىل كرة الق�دم، وتم إلغاء مواعيد، وتأجيل أح�داث كربى كانت مقررة يف 

صيف 2020 مثل كأس أوروبا وبطولة كوبا أمريكا.
وأقيم�ت يف 12 آذار/م�ارس آخ�ر مباراة مهم�ة يف القارة العج�وز يف حضور 
املش�جعني، حيث اس�تضاف ملع�ب “إيربوك�س” نحو 50 ألف مش�جع 
حرضوا خس�ارة املضيف رينجرز االس�كتلندي أمام باير ليفركوزن 
األملان�ي )3-1( يف ذهاب الدور ثمن النهائي ملس�ابقة الدوري 
األوروب�ي “يوروب�ا ليغ”.ش�هدت تلك األمس�ية أيضاً 
مباريات أخرى بقي�ت خلف أبواب موصدة، وهو 
نس�ق كان قد ب�دأ اعتماده تدريج�اً، قبل أن 
تلجأ السلطات الكروية إىل التعليق الكامل 
بات�ت  مختلف�ة،  آلج�ال  للمنافس�ات 
السمة املشرتكة بينها حالياً: “حتى 
انقض�اء  آخر”.وبع�د  إش�عار 
ش�هر عىل التوقف، يس�ود 
فاملالع�ب  اليق�ني:  ع�دم 
ال ت�زال تفتق�د رواده�ا، 
ودول كروية كربى مثل 
وإيطالي�ا  إس�بانيا 
تج�د  وإنكل�رتا 
نفس�ها يف عني 
 ، صف�ة لعا ا
من  لكونه�ا 

كث�ر  أل اً ا ر ت�رض
س  و لف�ري لجه�ة با

الوفيات.األمر  حي�د عدد  لو ا
يع�رف املؤك�د ه�و أن أحداً  ال 
معاودة  يمك�ن  ، متى  ط لنش�ا ا
دون  م�ن  كان  . وإن  ر جمه�و
ق بع�ض التقارير بدأت  تتط�ر

مخ�اوف  إىل  الن�اس من أيض�اً 
االخت�الط  والحض�ور اس�تئناف 

تغ�صُّ  مدرج�ات  ت يف  ا بع�ر
ء اآلالف، بعدما فرض  ب�ا لو ا
اجتماعي�اً  منزلياً تباع�داً  وعزالً 
من�ذ  أسابيع.متواصل�ني 
خت�ر  ن�ي ا ملا أل ا
كل�وب  ب يورغ�ن  ر م�د

ل  ب�و ليفر
ي  نكلي�ز إل ا
الواقع الراهن 
ل  لق�و با

رس�الة  ىل يف  إ
املشجعني الشهر 

وق�ف  بع�د  امل�ايض 

مباريات ال�دوري املمتاز: “علينا القيام بكل ما يل�زم لحماية بعضنا البعض )...( 
قل�ت س�ابقاً إن كرة القدم تبدو األهم بني أمور غ�ري ذات أهمية. اليوم، كرة القدم 

ومباريات كرة القدم ليست مهمة عىل اإلطالق”.
لكن ليفربول هو من أكثر الذين آملهم التوقف. فالنادي األحمر املهيمني بشكل شبه 
كامل عىل بطولة إنكلرتا هذا املوس�م، كان قاب قوس�ني أو أدنى من حس�م اللقب 

لصالحه، وهو األول له بعد انتظار 30 عاماً.
لك�ن الس�لطات الكروية االنكليزية، كم�ا العديد من نظرياتها حول العالم، تش�دد 
عىل أن اس�تئناف املنافس�ات يرتبط بتطور الوضع الصحي، وأنها لن تقدم عىل أي 

خطوة من هذا النوع ما لم تكن “آمنة”.
ووجد االتحاد القاري )ويفا( نفس�ه يف موقف غري معتاد. أوقف مسابقتي األندية 
)دوري األبط�ال و”يوروب�ا ليغ”(، ومباري�ات املنتخبات، وص�والً إىل تأجيل موعد 

بطولته الكربى “كأس أوروبا 2020” إىل صيف 2021.
س�عى االتحاد برئاسة السلوفيني ألكسندر تش�يفريين إىل منح البطوالت الوطنية 
األولوي�ة، وفتح من خالل تأجيل البطولة القارية، املجال أمام اس�تكمال املواس�م 
املحلي�ة، وإن خ�ارج املواعيد املعتادة.حاول تش�يفريين اإلبقاء عىل تفاؤل بش�أن 
اس�تكمال املوس�م، لكنه حذر من ضياعه بالكامل بحال لم تكن معاودة املباريات 

ممكنة بحلول نهاية حزيران/يونيو.
تطرق السلوفيني أيضاً إىل ما يدور يف أذهان العديد من املشجعني واملعنيني باللعبة، 
لجه�ة احتم�ال إلغ�اء موس�م 2020-2019. وعىل س�بيل املثال يف إنكل�رتا، اعترب 
تشيفريين أن ليفربول هو البطل يف كل األحوال، بتأكيده يف تريحات صحافية أنه 
“يف حال تعذر لعب املباريات، س�نحتاج إىل إيجاد طريقة ومفتاح يتم عىل أساس�ه 
اإلعالن عن النتائج وتحديد الفائزين )...( ال أرى أي سيناريو ال يكون فيه ليفربول 
بطالً”.لكن رئيس االتحاد الدويل )فيفا( السويرسي جاني إنفانتينو بدا أكثر حذراً. 
وبعدما ملّح إىل أن أزمة “كوفيد19-” قد تكون فرصة إلعادة هيكلة اللعبة بالكامل، 

حّذر من الترسع يف العودة إىل املستطيل األخرض.
وقال يف رسالة إىل االتحادات األعضاء األسبوع املايض: “أولويتنا، مبدأنا، املبدأ الذي 
سنستخدمه يف مسابقاتنا ونشجع الجميع عىل اتباعه هو أن تأتي الصحة يف املقام 
األول )...( ال يمكنني التش�ديد عىل هذا األمر بما يكفي. ال مباراة، ال مس�ابقة، ال 

دوري يستحق املخاطرة بحياة برية واحدة”.
لك�ن من يش�غل بال�ه بذلك حالي�اً؟ حتى الالعبني الذين توقف موس�مهم بش�كل 

مفاجئ يف فرتة تعد من األكثر ازدحاماً عادة، يبدو تفكريهم يف مكان آخر.
وقال اإلس�باني بابلو سارابيا لوكالة فرانس برس: “يف الحقيقة ال أفكر بهذا األمر 
اآلن )الع�ودة(. ه�ذا وضع معقد وال يج�ب أن نفكر يف كرة الق�دم، بل الرتكيز عىل 
تحس�ني هذا الوضع الخطري”.طال الفريوس عدداً من األسماء يف عالم اللعبة، من 
العبني ومدربني يف أندية كبرية. تس�بب أيضاً بوفاة مس�ؤولني كانت لهم بصمتهم، 
مثل الرئيس السابق لريال مدريد اإلسباني لورنزو سانز، والرئيس السابق ملرسيليا 
الفرنيس باب ضيوف.وقرع الفريوس جرس اإلنذار بش�أن السالمة املالية لألندية، 
ودفع العديد منها إىل خفض رواتب العبيها للتمكن من االس�تمرار يف فرتة تجمدت 

فيها مصادر دخل أبرزها إيرادات املباريات وعائدات البث التلفزيوني.

بعض الالعبني حني يس�قطون، تكاد تس�مع دقات قل�وب الجماهري حول 
العال�م خوفاً ع�ىل أيقونتهم، فال تغدو ص�ورة منافس يج�ري لإلطمئنان 
عىل غريمه مفاجئة، ب�ل املفاجئ أن يقوم الالعب بعد عامني ويحرز كأس 

العالم.
يف مث�ل هذا الي�وم قبل 20 عاماً بالتمام والكم�ال، أصيب الربازييل رونالدو 
مهاج�م إن�رت اإليطايل يف ذه�اب نهائ�ي كأس إيطاليا ضد التس�يو، بتمزق 
كامل يف أوتار الركبة، دون أن يلمسه أي العب سقط ممسكاً بركتبه خالل 

مراوغة كان يحاول إنجاحها عىل أبواب منطقة الجزاء.
فف�ي الدقيق�ة 58 أدخل مارتش�يللو ليبي نجم�ه رونال�دو ملحاولة تعديل 
النتيجة، بعد تقدم التس�يو بهدفني لهدف، ولكن بعد س�ت دقائق فقط من 
ع�ودة الظاهرة من تمزق وت�ر يف ركبته يف ترين الثان�ي/ نوفمرب املايض 
من العام الذي س�بقه، سقط الالعب وسقطت معه قلوب الربازيليني الذين 
كان�وا يعدون األيام ليلة بعد أخرى تطلعاً ملونديال 2002.وقتها قال جريارد 
س�يالنت، الطبي�ب الذي قام بإج�راء العملي�ة لرونالدو: “يحت�اج إىل ما ال 
يقل عن ثمانية أش�هر للتعايف قبل اللعب مرة أخرى، وال أس�تطيع حتى أن 
أق�ول عىل وجه اليقني أنه س�يلعب مرة أخرى”.ق�اوم رونالدو تلك الواقعة 

ب�كل ما أوتي من قوة الالعب الذي يري�د أن يبهر العالم من جديد وقد نر 
موقع فيفا تريح له آنذاك جاء فيه: “لقد شجعتني عائلتي واألطباء عىل 

الحفاظ عىل رباطة جأيش وكان األمر يستحق ذلك”.
وكان�ت صدمة رونالدو كبرية ألنه انتق�ل من قمة الفرح إىل قمة الحزن، إذ 
وقبل أيام معدودات من إصابته املشؤومة تلك، أصبح أباً ألول مرة وذلك من 

زوجته ميلني دومينغيز، وأسماه رونالد، )استمر الزواج ألربع سنوات(.
وكان رونالدو تحدث يف ذلك الوقت عن مشاعره بعد اإلصابة وبعد أن أصبح 
أب�اً “أعطتن�ي والدة ابني رونالد الق�وة التي كنت بحاجة له�ا، لتحمل هذا 

التعذيب الذي ال ينتهي”.
بع�د ذلك بعامني، لعب رونالدو دوراً رئيس�ياً يف ف�وز الربازيل بكأس العالم 
للمرة الخامس�ة يف تاريخ السيليس�او، وكان ذلك واحد من أكثر التحديات 
لالعبي كرة القدم باألخص بعد أزمة رونالدو املعروفة يف نهائي كأس العالم 
1998 ونقل عن الالعب يف ذلك الوقت “عملت ملدة عامني ونصف للتعايف من 

اإلصابات و لقد منحنا الله هذا اليوم يل وللمنتخب الربازييل”.
يف مونديال 2002 بلغ رونالدو ذروة املجد، فقد س�جل ثنائية الفوز باللقب 

األغىل، وتوج هدافاً للبطولة.

ربط�ت بع�ض التقاري�ر الصحفية، 
الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو نجم 
يوفنتوس اإليطايل، بالعودة من جديد 
لصفوف ريال مدريد اإلسباني، خالل 

املريكاتو الصيفي املقبل.
لك�ن موق�ع توت�و مريكاتو ق�ال إن 
رونالدو عىل اس�تعداد الحرتام عقده 
م�ع يوفنتوس حتى النهاية، مش�رًيا 
إىل أن النجم الربتغايل ال ينوي مغادرة 

أن  الن�ادي اإليط�ايل مبكرًا.وأض�اف 
خورخ�ي  أعمال�ه  ووكي�ل  الالع�ب 
مينديز رصح�ا بذلك م�راًرا وتكراًرا، 
مم�ا يطم�ن إدارة الن�ادي اإليطايل.

ولف�ت املوق�ع إىل أن اإلش�ارات التي 
تأت�ي من كريس�تيانو، مليئة باملودة 
واملحبة ليوفنتوس، خاصة بعد نره 
ص�ورة قبل أي�ام وهو يرت�دي قناًعا 
يحم�ل أل�وان العل�م اإليط�ايل، لدعم 

مواجه�ة  يف  إيطالي�ا 
كورون�ا. ف�ريوس 
الدون قد  بأن  وختم 
يع�ود إىل تورين�و يف 

املقبلة،  القليلة  األيام 
حت�ى يح�رض الحص�ة 

ح�ال  األوىل،  التدريبي�ة 
الريايض يف  النشاط  عودة 

3 مايو/آيار املقبل.

ذك�رت تقارير صحافية أن ريال مدريد ال ينوي العودة 
الس�تئناف التدريب�ات إال يف حال زوال خط�ر اإلصابة 

لفريوس كورونا بشكل واضح.
وأك�دت التقاري�ر الصحافي�ة أن ريال مدري�د ال يفكر 
يف الع�ودة حالياً حتى ال تكوَن هن�اك أيُة مخاطر عىل 
صح�ة الجميع، وه�و موقف كل مكون�ات النادي بما 
يف ذلك املوظفني واملدرب�ني والالعبني الذين يتدربون يف 

منازلهم.
العاصم�ة  أن  وباعتب�ار  أن�ه  إىل  التقاري�ر  وأش�ارت 
اإلسبانبة تعترُب بؤرًة للوباء فقد شدد ريال مدريد عىل 
أن تك�ون بروتوكوالت العودة مختلفة وتمر بمرحلتني 
األوىل: ه�ي طل�بُ اإلدارة إذناً من الس�لطات الصحية 
والحكومية، ويف حاِل إعطاء الضوء األخرض يتم اللجوء 
إىل املرحلة الثانية املتمثلة يف استش�ارة رئيس الخدمة 
الطبية يف الن�ادي ومدرب الفري�ق والالعبني.من جهة 
اخرى تراجع نادي ريال سوسييداد عن قراره بالعودة 
إىل التدريبات اليوم الثالثاء بعد مش�اوراٍت مع املجلس 

األعىل للرياضة يف إسبانيا.
وأكد النادي الباسكي أّن العبيه سيواصلون تدريباِتهم 

الفردية يف منازلهم.
وجاء يف بيان ذكر فيه ريال سوسييداد أّن قراره السابق 

ينص عىل أّن العودة للتدريبات لن تكون جماعية.
وتضمن البيان:” بعد مش�اورات أجراها النادي مع 

املجلس األعىل للرياضة ورغبة 
من ن�ادي ريال سوس�ييداد 
بحك�م  العم�ل  اح�رتام  يف 

املجتم�ع يف كل  حاج�ات 
لحظة، قررن�ا مواصلة 

الف�ردي  العم�ل 
املحرتف�ني  لالعبين�ا 
كم�ا هو معم�ول به 
الح�ايل،  الوق�ت  يف 

سيواصل  وبالتايل 
الالعبون القيام 

م�ن بعمله�م 
منازلهم”.
ن�ت  كا صحيف�ة و
نية “ماركا”  س�با إل ا

الن�ادي نقل�ت  ع�ن 
قول�ه  الباس�كي 

بي�ان: “م�ا إن اتخذت يف 
الس�ماح  ق�رار  الحكوم�ة 
األساس�يني  غ�ري  للعامل�ني 
بالعودة إىل وظائفهم، بات متاحاً 
أمام العب�ي الفري�ق األول مواصلة 
تمارينه�م الفردي�ة يف ثوبييتا )مقر 
التدريب يف ش�مال إس�بانيا( بدءاً من 

الثالثاء املقبل”.
وكان ري�ال سوس�ييداد ق�د أعل�ن أّن�ه 
سيفتح مركزَه التدريبي ابتداًء من الثالثاء 
ليمكَن العبي�ه من الع�ودة إىل التدريبات 
باعتماد االحتياطات الالزمة، لكن املجلس 
األعىل للرياضة ذّكر إدارة النادي بأن س�ماح الحكومة 

باستئناف العمل يف بعض القطاعات غرِي الحيوية ال 
يشمل األنشطة الرياضية.

تسبب فريوس كورونا املستجد بفوىض عارمة 
يف األح�داث الرياضي�ة حول العال�م، فأدى اىل 
تعلي�ق الغالبي�ة العظم�ى م�ن النش�اطات، 
وص�وال اىل إلغ�اء بعضه�ا أو تأجي�ل مواعيد 

كبرية كانت مقررة يف صيف العام الحايل.
م�ن البط�والت األوروبي�ة يف ك�رة الق�دم، اىل 
طواف اإلمارات للدراجات الهوائية، وصوال اىل 
أوملبياد طوكيو ... سلسلة أحداث تأثرت سلبا 
ب�”كوفي�د19-”، ووضعت الرياض�ة العاملية 

أمام املجهول بشأن املستقبل القريب.
يف ما يأتي أبرز عرة تواريخ تعد مفصلية يف 

األسابيع املاضية:
19 شباط / فرباير: 

� اس�تقبل فري�ق أتاالنت�ا اإليط�ايل منافس�ه 
فالنس�يا اإلس�باني يف مدينة ميالنو بش�مال 
إيطاليا، يف ذهاب الدور ثمن النهائي ملس�ابقة 
دوري أبطال أوروبا لك�رة القدم. كانت أعداد 
املصابني بالفريوس يف شمال إيطاليا قد بدأت 
بالتزاي�د، وح�رض اآلالف من مدين�ة برغامو 
املب�اراة يف امللعب، وكثريون غريهم تجمعوا يف 

املنازل والحانات واألماكن العامة.
رأى مس�ؤولون محلي�ون إيطالي�ون ان هذه 
املباراة كانت من األس�باب الرئيس�ية لتفيش 
الفريوس. وقال رئيس بلدية برغامو جورجيو 
غوري: “م�ن الواضح ان تلك األمس�ية كانت 

وضعا تسبب بتفشٍّ واسع”.
أك�د فالنس�يا يف وقت الح�ق ان 35 باملئة من 
أف�راد الفريق )بما يش�مل الالعب�ني والجهاز 
الفن�ي( ثبت�ت إصابته�م بف�ريوس كورون�ا 
املس�تجد يف فحوص أجروها بعد عودتهم من 

املدينة الواقعة يف شمال إيطاليا.
27 شباط/فرباير: 

للدراج�ات  ال�دويل  اإلم�ارات  ط�واف  كان   �
الهوائية، إحدى املحطات الرياضية األوىل التي 

تم فيها رصد حاالت إصابة بالفريوس. 
وأعل�ن املنظمون إلغ�اء املرحلت�ني املتبقيتني 
منه بعد تس�جيل إصابت�ني يف صفوف الفرق، 

قب�ل أن يرتف�ع الع�دد االجم�ايل اىل ثمان�ي 
إصابات بعد إج�راء فحوص وفرض إجراءآت 

حجر صحي.
11 آذار/مارس:

� أعلن�ت رابط�ة دوري كرة الس�لة األمريكي 
للمحرتف�ني “ان بي ايه” قرار تعليق املباريات 
بش�كل مفاج�ئ، ليتب�ني رسيع�ا ان س�ببه 
تس�جيل أول إصابة يف صفوف الالعبني، وهي 

للفرنيس رودي غوبري )يوتا جاز(.
13 آذار/مارس:

� كان�ت األنظ�ار متجه�ة اىل مدين�ة ملبورن 
األسرتالية حيث ينطلق سنويا هدير محركات 
س�يارات الفورموال واحد. بع�د أيام من األخذ 
والرد، بقي املنظمون ع�ىل تصميمهم إلقامة 
الس�باق يف موعده، وبحضور جماهريي، عىل 
رغ�م ان الخش�ية من تف�يش “كوفي�د19-” 

كانت آخذة يف التزايد عامليا.
قرع جرس االنذار م�ع إعالن فريق ماكالرين 
انسحابه من الس�باق بعد تسجيل إصابة بني 

أح�د أفراده. وبعد س�اعات، وقبل وقت وجيز 
م�ن انط�الق التجارب الح�رة للس�باق، أعلن 

املنظمون إلغاء جائزة أسرتاليا الكربى.
ال يع�رف حت�ى اآلن مصري بطول�ة 2020، اذ 
ان املراحل التس�ع األوىل منها ألغيت )أسرتاليا 
فيتن�ام،  )البحري�ن،  تأجل�ت  أو  وموناك�و( 
الص�ني، هولندا، إس�بانيا، أذربيجان، وكندا(. 
كم�ا ان العدي�د من الف�رق فرض�ت إجازات 

قرسية أو بطالة جزئية عىل موظفيها.
17 آذار/مارس:

� س�جل يف هذا اليوم أكرب تأثري للفريوس عىل 
الرياض�ة )حتى تاريخه(، م�ع إعالن االتحاد 
األوروبي لكرة القدم )ويفا( ان نهائيات كأس 
أوروبا 2020، البطولة القارية التي تقام مرة 
كل أربع�ة أعوام، س�تؤجل اىل صي�ف 2021. 
وبعد ذلك، أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل 
بطولت�ه القارية “كوب�ا أم�ريكا” التي كانت 
مقررة أيضا يف حزيران/يونيو وتموز/يوليو، 

اىل صيف العام املقبل.

24 آذار/مارس:
وض�ع ه�ذا التاري�خ حدا للتس�اؤالت بش�أن 
مصري الح�دث الري�ايض األكرب عاملي�ا: دورة 

األلعاب األوملبية.
ترق�ب العال�م أوملبي�اد طوكي�و 2020 ال�ذي 
كان مق�ررا ب�ني 24 تموز/يولي�و والتاس�ع 
من آب/أغس�طس. تمس�كت اللجنة األوملبية 
الدولي�ة والحكومة الياباني�ة بداية بامليض يف 
التحضريات إلقام�ة الدورة يف موعدها املقرر. 
لك�ن هذا املوقف أدى اىل انتقادات متزايدة من 
رياضيني واتحادات ولجان أوملبية وطنية. ويف 
ظرف أقل من 48 س�اعة، أعلنت اللجنة بداية 
ان التأجي�ل بات خيارا مطروحا، قبل ان تعلن 

اإلرجاء يف 24 آذار/مارس.
� بع�د الخطوة غ�ري املس�بوقة بتأجيل دورة 
أوملبية، انطفأت الشعلة التي كانت قد وصلت 
اىل الياب�ان، وحفظ�ت يف م�كان رسي اىل أن 

يحني موعد إضاءتها مجددا.
بات املوع�د الجديد لأللع�اب 23 تموز/يوليو 
- الثامن من آب/أغس�طس 2021، مع حفظ 
أماكن الرياضيني الذين ضمنوا تأهلهم للدورة 

هذا العام.
تعديل تاريخ حدث من هذا الحجم فرض تأثري 
“الدومينو” عىل العديد من املواعيد األخرى، اذ 
دف�ع اىل تغيري سلس�لة مواعيد أخ�رى أهمها 
بطولة العالم أللعاب القوى، من صيف 2021 

اىل 2022.
1 نيسان / ابريل:

� اتخ�ذ منظم�و بطول�ة ويمبل�دون، ثالث�ة 
البطوالت األربع الكربى لك�رة املرضب، قرارا 
بإلغ�اء نس�خة الع�ام الح�ايل )29 حزيران/

غ�ري  خط�وة  يف  تموز/يولي�و(،  يوني�و12- 
مسبوقة منذ الحرب العاملية الثانية.

غ�اروس  روالن  منظم�و  عم�د  املقاب�ل،  يف 
الفرنس�ية، ثانية بط�والت الغراند س�الم، اىل 
تأجيل موعدها حتى أيلول/سبتمرب، يف خطوة 
لم ترق للمعني�ني باللعبة نظرا ألنها تمت من 

دون التشاور مع األطراف اآلخرين.
2 نيسان / ابريل:

� وج�د العبو كرة الق�دم يف إنكلرتا أنفس�هم 
تحت مجهر االنتقادات، مع بقائهم الوحيدين 
يف  الك�ربى  الخم�س  الوطني�ة  البط�والت  يف 
أوروبا، الذين لم تخفض رواتبهم يف ظل أزمة 
توقف املباريات. وأتى االنتقاد األبرز من وزير 
الصح�ة مات هانك�وك، لرتد رابط�ة الالعبني 

املحرتفني بحدة عليه.
ولم تس�لم األندية من سهام االنتقادات أيضا، 
السيما بعدما عمد بعضها اىل وضع املوظفني 
يف البطال�ة الجزئية، بما يتيح االس�تفادة من 
خط�ة دعم حكومي�ة لدفع نس�بة كبرية من 
رواتبه�م. واضط�ر ليفربول متص�در ترتيب 
الدوري املمت�از، اىل الرتاجع عن هذه الخطوة 
واالعتذار من مش�جعيه، مؤكدا انه سيواصل 
دفع روات�ب املوظفني بش�كل كامل يف الوقت 

الحايل.
6 نيسان/أبريل:

� طال تأثري فريوس كورونا املس�تجد رياضة 
الغول�ف بش�كل مبارش يف ه�ذا الي�وم. إلغاء 
بطول�ة بريطاني�ا املفتوحة للم�رة األوىل منذ 
الحرب العاملي�ة الثانية، وتعدي�ل مواعد ثالث 

بطوالت كربى يف الواليات املتحدة.
8 نيسان/أبريل:

� ب�دأت أملانيا تظهر تمايزه�ا عن بقية الدول 
األوروبي�ة. فأندي�ة الب�الد التي بقي�ت أعداد 
الوفي�ات فيه�ا متدني�ة مقارن�ة بغريه�ا يف 
القارة، ع�اودت التمارين الجماعية يف مقرات 
التدريب، ولكن بش�كل مغاير عن املعتاد، مع 
اتخاذ إجراءآت وقاية صحية صارمة وتشكيل 

مجموعات بأعداد محدودة.
وم�ن املتوق�ع أن تعق�د الس�لطات الكروي�ة 
املحلي�ة اجتماعا خ�الل هذا األس�بوع لبحث 
احتمال استئناف البوندسليغا يف مطلع أيار/
ماي�و املقب�ل خل�ف أب�واب موص�دة يف وجه 

املشجعني.

          

7الرياضي
هازار يشرح طريقة عالجه يف 

زمن كورونا

راكيتيش: لست كيًسا من البطاطس

اعالم الكرتوني فريوس كورونا ... بضعة أسابيع شلت الرياضة

20 عاماً على إصابة الظاهرة رونالدو الذي عاد ليكون بطاًل

رشح البلجيك�ي إدين هازار نجم ريال مدريد اإلس�باني طريقة 
عالج�ه من إصابت�ه القاس�ية يف ظل انتش�ار ف�ريوس كورونا 
)كوفيد19-(.ونرت صحيفة ماركا اإلسبانية \ مقابلة لهازار 
ج�رت منذ أيام مع RTBF  تضمنت حديثه عن عالجه ومخاوفه 
م�ن الس�منة.وأجرى هازار من�ذ قرابة ش�هر عملي�ة جراحية 
ناجحة يف أمريكا بس�بب كرس يف كاحل قدمه اليمنى قبل أن يبدأ 
بعملية التأهيل.ويق�ول هازار الذي غاب عن ريال مدريد معظم 
فرتات املوس�م الحايل إثر إصابات�ه املتالحقة: “أعمل مع الطبيب 
عن بعد”، مشرياً إىل تواصلهما عرب التقنيات الحديثة.ويتابع: “ال 
يس�تطيع أن يأتي إىل هنا ألنه يش�عر باملرض ويجب أن يبقى يف 
املنزل”، مؤكداً أّنه أرسل له الكثري من مقاطع الفيديو ملساعدته 
ع�ىل التعايف م�ن إصابته.ولم يخف هازار خوفه من الس�منة يف 
ف�رتة الحج�ر املنزيل املفروض ع�ىل معظم س�كان األرض عقب 
انتشار فريوس كورونا الذي أدى إليقاف النشاطات الرياضية يف 
إسبانيا.ويعقب هازار الذي انتقد الزدياد وزنه عندما كان متاحاً 
للعب مع ريال مدريد: “أحاول عدم األكل كثرياً، األمر ليس سهالً، 

لكنني أجرب تجنب الذهاب إىل أماكن وجود الطعام”.

طالب نجم برش�لونة، ناديه باالحرتام فيما يخص مس�تقبله، 
مش�دًدا يف الوق�ت ذاته عىل أنه هو من سيحس�م مصريه بيده، 
يف ظل األنباء التي راجت بش�دة حول اهتمام العديد من األندية 

بخدماته يف فرتة االنتقاالت املقبلة.
ويف تريح�ات لصحيفة “موندو ديبورتيف�و”، قال الكرواتي 

إيفان راكيتيتش: “لست كيًسا من البطاطس”.
وأض�اف: “أن�ا من س�أقرر مس�تقبيل، أريد أن أك�ون يف املكان 
الذي يتم فيه تقديري، إذا ظللت هنا فسأكون مرسوًرا، وإذا لم 

يحدث، سأكون يف املكان الذي أقرره”.
وارتب�ط راكيتيت�ش بالرحي�ل عن صف�وف برش�لونة، يف ظل 
اهتمام أندية مثل أتلتيكو مدريد، ال س�يما وأن عقده ينتهي يف 

صيف 2021، وفقد مكانه األسايس بتشكيل البلوجرانا.

شهر بال كرة قدم يف أوروبا رونالدو يطمئن مجهور يوفنتوس

ريال مدريد لن يعاود التدريبات قبل زوال اخلطر
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تقييد حرية اإلعالم خطر على المواطنين في زمن كورونا

حجب األناضول في السعودية: بين االنتقاد والتشويه خيط رفيع

الرياض/ متابعة الزوراء:
حجبت وزارة اإلعالم الس�عودية موقع وكالة 
األناضول وموق�ع التلفزيون الرتكي يف البالد، 
ورغ�م أن الحج�ب تح�ول إىل م�ادة للتصعيد 
اإلعالم�ي بني البلدي�ن، إال أن وس�ائل اإلعالم 
الرتكي�ة اعرتف�ت أنه ج�اء اس�تجابة ملطالب 
صحافي�ني وإعالمي�ني عىل مواق�ع التواصل، 

بغض النظر عن توصيفها لهم.
وأكدت وسائل اإلعالم السعودية حجب موقع 
وكالة األناضول الرتكية يف البالد، بعد مطالبات 
من قبل صحافيني وإعالميني وناش�طني عىل 
مواق�ع التواصل من هيئ�ة االتصاالت وتقنية 
املعلوم�ات، بع�دم الس�ماح للمناب�ر املعادية 

للسعودية بإيصال رسائلها املسيئة للبالد.
التلفزي�ون  موق�ع  أيض�ا  الحج�ب  وش�مل 
الرتك�ي تي.آر.تي عربي، وأكدت ش�خصيات 
إعالمية ونخب معروفة، حجب موقع الوكالة 
باللغ�ة العربية يف الس�عودية بقرار من وزارة 
اإلعالم، وتظهر رس�الة عن�د محاولة الدخول 
إىل املوق�ع م�ن الس�عودية، ونرشتها وس�ائل 
اإلعالم السعودية تقول إن “املوقع م�حجوب 

ملخالفته أنظمة الوزارة”.
والقى خ�ر الحجب اهتماما واس�عا من قبل 
وس�ائل اإلعالم الرتكي�ة والس�عودية، فبينما 
انتق�دت التقاري�ر الرتكية الحج�ب واعترته 
ق�ال  واإلع�الم،  الصحاف�ة  لحري�ة  انته�اكا 
إعالميون س�عوديون إنه رد طبيعي ضد نرش 
األخبار الكاذبة والش�ائعات ضد الس�عودية، 
وإن حري�ة الصحاف�ة ال تحم�ي “التضلي�ل 
فاملعاي�ر  املعادي�ة”،  اإلعالمي�ة  والرس�ائل 
الصحافي�ة واضحة وهناك ف�رق بني االنتقاد 

ونرش الشائعات والتشويه.
كما ذكر س�عوديون عىل مواق�ع التواصل أن 

تركيا نفس�ها قام�ت بحجب مواقع وس�ائل 
إع�الم محلي�ة ودولي�ة عديدة عندم�ا وجهت 
انتقادات ضدها. واعتر صحافيون سعوديون 
أن ق�رار س�لطات بالده�م ج�اء اس�تجابة 
ملطالبه�م يف الف�رتة األخ�رة بع�د م�ا نرشته 
األناض�ول م�ن أخبار وش�ائعات اس�تهدفت 
اإلس�اءة للبالد، وأضافوا أن الهجوم اإلعالمي 
الرتكي اش�تد بعد حملة اإلص�الح التي قادها 
ويل العه�د األمر محمد بن س�لمان وش�ملت 
جمي�ع نواحي الحي�اة يف اململكة، وأفس�حت 
األناضول مس�احة للرتكيز بشكل خاص عىل 
األصوات املتشددة داخل السعودية والتي أثرت 

اإلصالحات عىل مصالحها.
صحافي�ون س�عوديون يعت�رون أن حري�ة 
الصحاف�ة ال تعني الس�ماح للمناب�ر املعادية 

بنرش الشائعات ضد بالدهم
واستش�هدوا بعدة تقارير لألناضول تضمنت 
هجوما واضحا ضد السعودية، وأعادت وسائل 
إع�الم قطرية وإخوانية نرشه�ا وتضخيمها، 
إضافة إىل الرتويج لجماع�ة اإلخوان املصنفة 

إرهابية يف عدة دول عربية، وفق الناشطني.
وعلق�ت األناضول يف تقرير عىل قرار الحجب، 
تناولت فيه ما نرشته وس�ائل إعالم سعودية 
ع�ن الحج�ب، ونقل�ت ع�ن صحيف�ة املرصد 
“علم�ت م�ن  أنه�ا  الس�عودية  اإللكرتوني�ة 
مصادره�ا أن�ه ت�م حج�ب مواق�ع اإلنرتنت 
اإلعالمي�ة  املؤسس�ات  بع�دد م�ن  الخاص�ة 

الرتكية”.
وأضافت الصحيفة “كش�ف املصدر أن إحدى 
أب�رز ه�ذه الوس�ائل اإلعالمي�ة ه�ي وكال�ة 
األناضول؛ وذل�ك بعدما دأبت عىل اإلس�اءة”. 
كم�ا نقل حس�اب “أخب�ار الس�عودية” خرا 
عاجال جاء فيه “حجب موقع وكالة األناضول 

الرتكي�ة الرس�مية يف اململك�ة بعد إس�اءاتها 
املتكررة”.

ووثقت األناضول أن خطوة الحجب استجابة 
ملطال�ب الصحافيني واإلعالميني الس�عوديني، 
وتناول�ت تعليق�ات تظه�ر اس�تياءهم م�ن 
التقاري�ر اإلعالمية الرتكية املس�يئة لبالدهم، 
لكن األناضول اس�تطردت بالقول “دشن عدد 
من املغردين التابعني ل�’الذباب اإللكرتوني’ يف 
الس�عودية هجوما عىل وكال�ة األناضول قبل 

يوم�ني عر هاش�تاغ يطالب بحج�ب الوكالة 
التحري�ف واإلس�اءة  بادع�اء  ذل�ك  مرري�ن 
لبالده�م. وبدا هذا الهجوم للكثر من متابعي 
الش�أن الس�عودي أنه ‘تمهيد رس�مي’ لقرار 

الحجب”.
والذب�اب اإللكرتون�ي، هي حس�ابات وهمية 
وخوارزميات تنش�أ ع�ر الرام�ج، ومهمتها 
إعادة التغريدات، لتنش�ئ حالة م�ن التفاعل 
الوهم�ي ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي، 

لك�ّن م�ن اتهمته�م األناض�ول بأنه�م ذباب 
إلكرتوني، هم يف الواقع وباعرتافها شخصيات 
سعودية إعالمية وصحافية مرموقة وموّثقة 
حس�اباتهم يف توي�رت. ون�رش اإلعالمي خلف 
الدورسي عضو هيئة الصحافيني بالسعودية 
عر حس�ابه يف تويرت توثيقا لحجب األناضول 
م�ن صفحة حس�اب الوكال�ة، مضيفا فيديو 

موضحا به إخطار الوزارة.
أم�ا الكاتب الس�عودي س�عود الري�س فقال 

يف مع�رض تعليقه ع�ىل حج�ب األناضول إن 
“الشعب الس�عودي العظيم طالب بحجبها”.

وأكد الصحافيون أن حرية الصحافة واإلعالم 
ال تعن�ي الس�ماح للمناب�ر املعادي�ة بنرش ما 

يحلو لها ضد السعودية.
وقال�وا إن خط�وة الحجب ج�اءت بعد جملة 
م�ن االتهام�ات والتج�اوزات املفرك�ة ض�د 
قيادات وملف�ات داخلية س�عودية، والوكالة 
خالفت يف أكثر من تغطي�ة األعراف اإلعالمية 

والدبلوماسية.
م�ن جانبه، ق�ال موق�ع تلفزي�ون تي.آر.تي 
األحد “حجبت الس�عودية موقع هيئة اإلذاعة 
 TRT والتلفزي�ون الرتكي�ة الناط�ق بالعربية
عرب�ي، وموقع وكال�ة األناض�ول، بعد حملة 
تغري�دات تحريضية ضّدهما، مس�تمرّة بذلك 
الحري�ات  قم�ع  يف  املمنهج�ة  سياس�تها  يف 

اإلعالمية”.
وتح�ول التقرير أيض�ا إىل م�ادة للجدل حيث 
رد متابع�ون ع�ىل الش�بكات االجتماعية عىل 
التلفزي�ون الرتك�ي بالق�ول إن س�جل تركيا 
يف انته�اك حق�وق الصحاف�ة واإلع�الم موثق 
بتقاري�ر املنظم�ات الدولي�ة، وال يم�ي يوم 
دون أن تتح�دث وس�ائل اإلعالم ع�ن اعتقال 
صحافي�ني أو إغ�الق وس�يلة إع�الم أو موقع 

إلكرتوني.
واس�تعاد أحدهم ترصيحات س�ابقة ألوتكو 
جاك�روزر عض�و الرملان عن حزب الش�عب 
الجمهوري املع�ارض الرئييس، ذك�ر فيها أن 
هيئة اإلذاع�ة والتلفزيون الرتكي�ة تي.آر.تي 
ووكال�ة األناضول لألنب�اء، تخلّت�ا تماما عن 
مب�دأ التغطي�ة غ�ر املتحيزة، وب�دال من ذلك 
أصبحتا ص�وت الحكومة وحدها ومجرد بوق 

يبث الروباغندا”.

األناضول تؤكد أن احلجب استجابة ملطالب صحفيني سعوديني على مواقع التواصل

البرصة /نينا
نفى قائممقام قضاء املدينة ش�مايل البرصة 
عدن�ان الجاب�ري الخر املت�داول عر بعض 
وس�ائل التواصل االجتماعي ح�ول تجميده 
لعم�ل االعالمي�ني بالقضاء .واك�د الجابري 

: وقوف�ه  بحس�ب بي�ان ملكتب�ه االعالم�ي 
ومساندته لعمل الصحفيني واإلعالميني .

واض�اف نرحب بأي صحف�ي او اعالمي من 
خ�ارج قض�اء املدينة يرغب باج�راء تغطية 

داخل القضاء ونقل نشاطتنا .

لندن/أ ف ب:
 كش�فت محامية لجوليان أسانج يف مقابلة 
مع صحيف�ة “ميل أون صنداي” الريطانية 
أن مؤس�س موق�ع ويكيليك�س أنجب منها 
ولدين عندما كان الجئا يف س�فارة اإلكوادور 

يف لندن.
وقالت س�تيال موري�س )37 عاما( املحامية 
املتحدرة من جنوب إفريقيا أن االسرتايل الذي 
تطل�ب الوالي�ات املتح�دة تس�لمه ملحاكمته 
بتهم�ة التجس�س، ه�و وال�د ابنيه�ا الذين 

يبلغان من العمر سنتني وسنة واحدة.
ون�رشت الصحيفة الريطاني�ة عىل موقعها 
االلكرتوني صورا ألسانج مع ابنيه ومقابلة 
مع ستيال موريس التي تروي خصوصا أنها 
“وقعت يف حب” جوليان أس�انج قبل خمس 

سنوات وانهما ينويان الزواج.
وأوضحت املحامية أنها اختارت كشف وجود 
الطفل�ني غابري�ال وماك�س ألنه�ا “تخىش 
أن تك�ون حياة أس�انج يف خط�ر إذا بقي يف 
بلم�ارش” الس�جن الذي يخض�ع إلجراءات 
أمنية مشددة يف العاصمة الريطانية، بسبب 

انتشار وباء فروس كورونا املستجد.
وكان القض�اء الريطان�ي رف�ض يف نهاي�ة 
آذار/م�ارس اإلفراج عن أس�انج )48 عاما( 
رشط وضعه تحت مراقب�ة قضائية، معترا 
أن هناك “أس�بابا جدي�ة لالعتقاد” أنه قد ال 

يلبي استدعاءات املحكمة يف املستقبل.

وكتب موقع ويكيليكس يف تغريدة عىل تويرت 
أن صديق�ة أس�انج “األم لطفلني صغرين، 
تدعو حكومة اململكة املتحدة إىل اإلفراج عنه 
وعن س�جناء آخري�ن ضعفاء بينما يس�بب 
فروس كورونا املستجد دمارا يف السجون”.

ويب�دو أن العالق�ة ب�ني أس�انج ومحاميته 
ب�دأت يف 2015 وول�د ابنهما األول يف الس�نة 
التالي�ة. وقالت الصحيفة إن االس�رتايل تابع 
والدة ابني�ه ع�ر الفيدي�و وتمكن م�ن لقاء 
ابن�ه غابري�ال يف الس�فارة التي نق�ل إليها 
رسا. وأضافت أن الطفل�ني بريطانيان وزارا 

والدهما يف السجن.
وعلق القضاء الريطاني حتى 18 ايار/مايو 
النظر يف طلب تس�ليم مؤس�س ويكيليكس 
املالحق يف الواليات املتحدة لنرشه اعتبارا من 
2010 أكثر م�ن 700 ألف وثيقة رسية حول 
نش�اطات أمركي�ة عرسكية ودبلوماس�ية 

خصوصا يف العراق وأفغانستان.
وتتهم�ه الواليات املتح�دة بتعريض مصادر 
لالس�تخبارات األمركية للخط�ر، بينما يرة 
محامو أس�انج أن القضية سياسية وتستند 

إىل “أكاذيب”.
وكان أس�انج أوقف يف نيس�ان/ابريل 2019 
بع�د س�بع س�نوات م�ن لجوئه إىل س�فارة 
بعدم�ا خال�ف رشوط  لن�دن  اإلك�وادور يف 
تس�ليمه  م�ن  خوف�ا  املرشوط�ة،  الحري�ة 

للواليات املتحدة.

الرباط/متابعة الزوراء:
قدم�ت الهيئ�ة العلي�ا لالتص�ال الس�معي 
الب�رصي املغربية ع�دة مب�ادئ جديدة بات 
عىل وسائل اإلعالم السمعية البرصية تتبعها 
خالل الف�رتة الحالية التي تتس�م بانتش�ار 
وب�اء كورون�ا، داعي�ة إىل “تجن�ب املعالجة 
املبنية ع�ىل اإلثارة يف الربط بني مدن وأحياء 
بعينه�ا وارتف�اع ع�دد املصاب�ني بف�روس 
كورونا املس�تجد، دون اإلخالل بضمان حق 
املواطن يف الخر وش�فافية توفر املعطيات 
بخصوص الحالة الوبائية بالبالد”، مع دعم 
توحيد وتقاس�م جزء من مجهود االس�تقاء 
ذات  املضام�ني  وإنج�از  لألخب�ار  امليدان�ي 
الصل�ة بالوباء بني إذاع�ات وقنوات الخدمة 
العمومي�ة، “اخت�زاال لحركي�ة الصحافيني 
وتقليص�ا لتنق�ل فرقه�ا التقني�ة وتخفيفا 
الظ�رف  ه�ذا  يف  اللوجيس�تيكي  للضغ�ط 

االستثنائي”.
وص�ادق املجل�س األعىل لالتصال الس�معي 
الب�رصي، خ�الل اجتم�اع انعقد ع�ن بعد ، 
ع�ىل تقرير حول أوج�ه وخصائص املجهود 
اإلعالم�ي ال�ذي بذلت�ه الخدم�ات اإلذاعي�ة 
والتلفزيوني�ة املغربي�ة م�ن خ�الل تغي�ر 
الرمجة وتكييف مضامني الرامج الستيعاب 
متطلب�ات حال�ة الط�وارئ الصحي�ة؛ وهو 
التقرير الذي ت�م تعميمه عىل كافة مقدمي 

الخدمات اإلذاعية والتلفزيونية الوطنية..
وتقول الهيئ�ة، يف تقريرها، إن�ه “إىل جانب 
املجهود غر املس�بوق ال�ذي بذلته الخدمات 
اإلذاعي�ة والتلفزيونية، العمومية والخاصة، 
عىل مس�توى تفكيك األخب�ار الزائفة، هناك 
حاج�ة إىل اس�تغالل هذه الظرفي�ة لتطوير 
مضامني سمعية برصية مرصودة للنهوض 
بالدراية اإلعالمي�ة للمواطن بغية الرفع من 
مس�توى يقظته وحسه النقدي إزاء األخبار 

املتداول�ة عىل منصات التواص�ل االجتماعي 
وتطبيقات الرتاس�ل الف�وري، خصوصا مع 
تنامي م�ا بات يع�رف ب�”الزي�ف العميق” 
اعتم�ادا ع�ىل تقني�ات ال�ذكاء االصطناعي 

وتسخرا للقوة التأثرية للفيديوهات”.
وي�ويص التقري�ر ب�رورة االح�رتاس من 
احتمال وصم املصابني أو املشتبه بإصابتهم 
بف�روس كورون�ا املس�تجد، والحرص عىل 
صون كرامته�م وحماية حياته�م الخاصة 
وحقهم يف الصورة، مع تفادي كش�ف هوية 
من يش�تبه يف مخالفته لقرارات الس�لطات 
العمومي�ة املؤطرة لحالة الطوارئ الصحية، 
مع اس�تحضار واج�ب التميي�ز بني عرض 
وانتقاد املخالف�ات املرتكبة والتحريض ضد 

من يشتبه يف ارتكابها.
وتويص الهيئة برورة أخذ التدابر الالزمة 
للتأك�د م�ن توفر األهلي�ة العلمي�ة واملهنية 
ل�رشح  الرام�ج  يف  املدعوي�ن  لألش�خاص 

املعطيات العلمي�ة املتعلقة بطبيعة فروس 
كورونا املستجد )كوفيد 19( وطرق انتشاره 
وس�بل الوقاية والعالج منه، وك�ذا االمتناع 
ع�ن تش�خيص الح�االت املرضي�ة وإعطاء 
وصف�ات عالجية ع�ىل األث�ر أو ببالتوهات 
الرام�ج التلفزيوني�ة، م�ع توس�يع نطاق 
التن�اول اإلعالمي ملوضوع الوب�اء بالتطرق 
ألبعاد أخ�رى اقتصادي�ة واجتماعية، “مما 
م�ن ش�أنه اإلس�هام يف تقوي�ض الش�عور 
بالقلق داخل املجتمع ودعم ثقة املواطنني يف 
الفعل العموم�ي املرصود لتدبر هذا الظرف 
الط�ارئ، وبالت�ايل التحفي�ز ع�ىل انخ�راط 

الجميع يف التعبئة الوطنية الشاملة”.
وينب�ه التقرير إىل رضورة “تعزيز اس�تثمار 
اإلذاعي�ة،  للخدم�ات  الجهوي�ة  التغطي�ة 
الخاص�ة والعمومية، املوزع�ة عىل مجموع 
الرتاب الوطني، لتعزيز إعالم القرب، مجاليا 
ولغويا، وذلك من خالل نقل واقع وتداعيات 

الوب�اء بمختل�ف جه�ات املغرب، بم�ا فيها 
املناط�ق النائي�ة، وتمك�ني املواطن�ني أينما 
تواجدوا فوق الرتاب الوطني، بتنوعه اللغوي 
والثقايف، من التعبر عن تجربتهم وتفاعلهم 
مع ه�ذا الظرف االس�تثنائي”، ويق�ول إنه 
“فض�ال ع�ن املجه�ود املب�ذول م�ن ط�رف 
الخدم�ات التلفزيونية طيلة ه�ذه الفرتة يف 
توظيف لغة اإلشارة يف برامجها التحسيسية 
لفائدة األش�خاص الصم وضعاف الس�مع، 
هن�اك حاجة إىل توس�يع ه�ذا املجهود حتى 
يش�مل وصالت توعوية أخ�رى وبرامج ذات 
مصلح�ة عامة لها صلة بوب�اء كورونا، مع 
العمل، حسب اإلمكانات املتاحة، عىل تطوير 
ول�وج ه�ذه الفئ�ة م�ن الجمه�ور إىل هذه 
الرامج بتوفر النص املكتوب عىل الشاش�ة 

واملرافق للصور واملشاهد املبثوثة”.
الزمن�ي  الحي�ز  أن�ه رغ�م  الهيئ�ة  وتؤك�د 
االس�تثنائي ال�ذي م�ن الطبيع�ي أن ُيف�رَد 
يف الش�بكة الرامجي�ة للخدم�ات اإلذاعي�ة 
والتلفزيوني�ة ألزم�ة الوباء، تظ�ل رضورة 
الرام�ج  إىل  املواط�ن  لحاج�ة  االس�تجابة 
الثقافي�ة والرتفيهية، قائم�ة، منبهة إىل أنه 
“أثن�اء بث العروض والرام�ج الفنية ومواد 
ترفيهية أخرى جرى تسجيلها أو تصويرها 
قبل انتش�ار فروس كورونا، يتعني إش�عار 
الجمهور بذلك يف حين�ه، درءا لالعتقاد بأنه 
ال تحرتم فيها اإلجراءات الحاجزية والتدابر 

الوقائية ضد كوفيد 19”.
وتويص الهيئ�ة بإيالء اهتم�ام إعالمي أكر 
املقيم�ني  املهاجري�ن والالجئ�ني  بوضعي�ة 
باملغرب يف هذا الظرف االس�تثنائي، “بشكل 
يتالءم وأهمية القرار الس�يايس واإلنس�اني 
الذي اتخذته اململكة املغربية بتوفر الرعاية 
الطبية والحماية االجتماعي�ة واالقتصادية 

لفائدتهم ضد هذا الوباء”.

هارلم ديسر 
 فيينا/ متابعة الزوراء:

يزداد عدد الدول التي تفرض قيودا 
عىل الصحفيني كلم�ا ارتفعت بها 
أع�داد ح�االت اإلصاب�ة بفايروس 
كورون�ا املس�تجد. ويق�ول هارلم 
اإلع�الم  حري�ة  ممث�ل  ديس�ر، 
بمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، 
إنه يشعر بالقلق حيال هذا االتجاه، 
ألنه من املمكن أن يؤدي يف النهاية 

إىل تع�رض املواطن�ني للخطر بدال 
من حمايتهم من األخبار الزائفة.

وأضاف السيايس الفرنيس السابق 
“أكثر ما يثر قلقي بش�أن الوضع 
م�ن  الكث�ر  يف  أن�ه  ه�و  الح�ايل 
الدول، كان الحد م�ن التدفق الحر 
للمعلوم�ات جزءا من االس�تجابة 
لحال�ة الطوارئ الصحي�ة، وكذلك 
الحد من حقوق وس�ائل اإلعالم يف 

نرش أخبار الوباء”.
ومن�ذ 19 م�ارس امل�ايض، أع�رب 
ديس�ر عن مخاوفه يف م�ا يتعلق 
بإح�دى ع�رشة دول�ة م�ن الدول 
األعضاء يف منظمة األمن والتعاون 
بأوروبا، والبالغ عددها إجماال 57 

دولة.
ورغ�م أن املنظمة املعني�ة باألمن 
أنح�اء  يف  تمت�د  والديمقراطي�ة، 
أم�ركا الش�مالية وأوروبا وآس�يا 
الوس�طى، س�لط ديس�ر الض�وء 
بش�كل كب�ر ع�ىل القي�ود الت�ي 

فرضتها الدول الشيوعية السابقة، 
وقال “هل تمثل هذه األزمة مؤرشا 
لألوض�اع الكامنة لحرية وس�ائل 
اإلعالم يف كل دولة؟ قد يكون األمر 
كذل�ك، حتى ل�و كان من الس�ابق 
اس�تنتاجات  إىل  التوص�ل  ألوان�ه 

جازمة يف هذا الشأن”.
وق�د تبن�ت أذربيجان، والبوس�نة 
وروماني�ا،  واملج�ر،  والهرس�ك، 
ن�رش  ض�د  إج�راءات  وروس�يا، 
معلوم�ات غر صحيح�ة عن وباء 
أو  حظ�ر  ف�رض  مث�ل  كورون�ا، 

عقوبات.
كما انتقد ديس�ر خط�ط أوكرانيا 
لتحوي�ل أم�وال من وس�ائل البث 
الع�ام، لجهود مكافح�ة فايروس 
تع�رض  إىل  باإلضاف�ة  كورون�ا، 
نقدي�ة  آراء  يتبن�ون  صحافي�ني 

لالعتقال يف بيالروس وتركيا.
وعل�ق “أتفق تماما مع الحاجة إىل 
مكافح�ة املعلومات التي قد تضلل 

املواطنني، مثل تلك املتعلقة بالعالج 
أو األدوية الوهمي�ة، أو املعلومات 
الكاذب�ة التي تثر الذعر”. وأضاف 
وق�ف  يمك�ن  ال  ذل�ك،  “ورغ�م 
الشائعات من خالل الرقابة، ولكن 
ع�ر مص�ادر معلوم�ات تعددي�ة 

ومستقلة”.
وأوض�ح “ال يرر هذا الوباء فرض 
أي قيود عىل األنش�طة الصحافية 
أو حري�ة اإلع�الم، لهذه األس�باب 

وغرها”.
ويش�ر ديس�ر إىل أن القيود التي 
فرضته�ا الص�ني ع�ىل اإلع�الم يف 
بداية تفيش الوباء، أعاقت الجهود 
املبذول�ة ملن�ع انتش�ار الفايروس 
داخ�ل البالد وخارجه�ا. وقال “إن 
ف�رض قيود ع�ىل اإلع�الم الحر لم 
ي�ؤد إىل تعزيز إحس�اس املواطنني 

باألمن، بل عرّضهم لخطر أكر”.
وأضاف “ال تعتمد صحة اإلنس�ان 
ع�ىل الرعاية الصحي�ة التي يمكن 

الوصول إليها بس�هولة فحس�ب، 
ولك�ن أيضا عىل إتاح�ة املعلومات 
وس�ائل  أن  موضح�ا  الدقيق�ة”، 
اإلعالم تنرش املعلوم�ات أيضا عن 
التهديدات الصحية وس�بل الوقاية 

املتاحة.
غ�ر  األزم�ة  ه�ذه  “يف  وق�ال 
املس�بوقة، وذات األبع�اد املتعددة، 
تعري�ف  إىل  أيض�ا  هن�اك حاج�ة 
املزايا  املواطن�ني بحقوقهم، مث�ل 
االجتماعية وظروف العمل والحق 
يف الخصوصية وحماي�ة البيانات. 
وكي�ف يمك�ن له�ذه الحق�وق أن 

تتأثر”.
وباإلضافة إىل ذلك، تساعد املحطات 
اإلذاعية والصح�ف، املواطنني عىل 
التكيف مع ق�رارات اإلغالق، وذلك 
بإعطاء ه�ؤالء الخاضع�ني للعزل 
بعضا من فرتات الب�ث، أو بتقديم 
برامج لطلبة امل�دارس القابعني يف 

منازلهم.

اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري املغربية تقدم عدة 
مبادئ جديدة لوسائل اإلعالم التباعها خالل فرتة انتشار كورونا

ممثل حرية اإلعالم مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ينتقد تعرض صحفيني لالعتقال يف بيالروس وتركيا

قائممقام قضاء املدينة بالبصرة ينفي مقاطعته 
وجتميده عمل االعالميني يف القضاء

أسانج أجنب ولدين من حماميته

The 14 Apr 2020الثالثاء - 14 نيسان 2020

عندما كان محتجزا في سفارة اإلكوادور ببريطانيا



الزوراء تلتقي الس�يد مدير عام س�كك 
حديد العراق

 - ما هي خططكم املس�تقبلية لتطوير 
قطاع السكك ؟

-  ال�زوراء تلتق�ي بمدي�ر عام الس�كك 
املهن�دس طال�ب جواد الحس�يني الذي 
بدأ حديث�ه قائال: عىل ض�وء توجيهات 
الس�يد وزي�ر النقل املهن�دس )عبد الله 
لعيب�ي باه�ض( ب�ارشت وزارة النقل 
بإعداد خط�ة متكاملة إلعادة منظومة 
الس�كك يف املح�ور الش�مايل م�ن بغداد 
وص�وال اىل املوصل ام�ا املحور الجنوبي 
م�ن العاصم�ة بغ�داد اىل الب�رة فقد 
بارشت الوزارة بإنشاء خط سكة حديد 
بجان�ب الس�كة القديمة ليك�ون لدينا 
خ�ط م�زدوج بط�ول )40 ك�م ( وهو 
قي�د اإلنش�اء ويف ح�ال اتمامه س�وف 
يسهم مساهمة فاعلة يف زيادة الطاقة 
االس�تيعابية لنقل البضائ�ع  والحد من 
ساعات الرحالت وترسيع عجلة املناوبة 
بني القطارات أما الخط الجنوبي فألول 
مرة نش�هد إنشاء س�كة حديد بجانب 
السكة القديمة وقد بدأنا باملقطع األول 
م�ن اليوس�فية اىل املس�يب اما الس�نة 
القادمة فمن املقرر  ان نضيف اىل الخط 

)60�80( كم اخرى .
واضاف الحس�يني :هناك جه�ود تبذل 
يف س�بيل االرتق�اء بالواق�ع الس�ككي 
الراه�ن إال إن هناك أس�بابا تحول دون 
تق�دم الس�كك املرجو واملطل�وب ولعل 
أهم تلك األس�باب هو ما يتعلق بمسألة 
التخصيص�ات املالية  فوزارة التخطيط 
كم�ا تعرف�ون لها أولوي�ات  يف الرف  
باتج�اه وزارات مث�ل وزارة الكهرب�اء 
أم�ا  الدف�اع   ووزارة  التعلي�م  ووزارة 
قطاع النقل بشكل عام والسكك الحديد 
العراقي�ة بش�كل خاص فإنه�ا ما تزال 
تعاني من نقص ح�اد يف التخصيصات 
املالية وهو ما ينعكس سلبا عىل ديمومة 
واالس�تثمارية  الخدمي�ة  مش�اريعها 
وم�ع كل ما ذكرناه م�ن معوقات فان 
الس�كك الحديد العراقية  اليوم  نهضت 
بعدة مش�اريع آني�ة واع�دة ممكن ان 
تسهم مساهمة فاعلة يف تحسني األداء 

وتقديم مختلف الخدمات 
- وم�ا ه�و دورك�م يف نق�ل البضائ�ع 

واملشتقات النفطية ؟
ق�ال الحس�يني :رشكتن�ا تواص�ل نقل 
النفطي�ة حس�ب  املش�تقات  مختل�ف 
العقد امل�رم مع رشكة توزيع املنتجات 
عملي�ات  تتواص�ل  حي�ث  النفطي�ة 
نق�ل م�ادة )زي�ت الغاز ( م�ن مصفى 
)الش�عيبة( اىل مس�تودعات محافظ�ة 
الحل�ة ونحن م�ا نزال نواص�ل عمليات 
تحميل األح�واض املخصصة لنقل زيت 
الغاز  وبجهود الجهات الساندة يف قسم 
الهندس�ة اآللية الكهربائي�ة يف منطقة 

سكك الحلة. 
لقد قامت كوادرنا الفنية والهندسية يف 
اآلونة األخ�رة بتأهيل )20( حوضا من 

أح�واض تحميل املش�تقات النفطية يف 
معامل منطقة س�كك السماوة لغرض 
املنق�والت  حج�م  زي�ادة  يف  اإلس�هام 
النفطية لتعظيم املوارد املالية للس�كك 

الحديد العراقية .
املحط�ات  أه�م   اعم�ار  ع�ن  م�اذا   -

والخطوط يف محافظاتنا الغربية ؟
- هناك جملة من األعمال التي تشهدها 
تل�ك الخط�وط واملناطق حيث ش�هدت 
دائرة سكك )الحقالنية( مؤخرا عمليات 
واس�عة لتأهيل أنابيب  املياه الرئيسية 
والت�ي تقوم بمهمة تغذية كافة الدوائر 
واملحط�ات فضال ع�ن تغذي�ة املخازن 
الرئيس�ية كذلك فقد شهدت تلك الدائرة 
عملية إزالة األكياس الرملية والس�واتر 
الرتابية التي كانت مس�تخدمة من قبل 
أبن�اء الحش�د العش�ائري يف مواجه�ة 
تنظيم�ات )داع�ش اإلرهابي�ة(   كم�ا 
ش�هدت تلك الدائرة فتح منافذ تريف 
األمط�ار وهي بذل�ك تكون ق�د أعادت 
عمليات ترصني البنى التحتية السككية 
مما يس�هل وي�رسع عملي�ات االتصال 
والتواصل بني سائر املحطات الرئيسية 
والفرعي�ة مما يعني ضمان انس�يابية 
املس�افرين  لنق�ل  اليومي�ة  الرح�الت 

والبضائع .
نبذة تارخيية عن السكك احلديدية

ش�هد العراق أول خط حدي�دي لعربات 
اق�ام  عندم�ا   ،1869 ع�ام  ال�رتام 
ال�وايل العثمان�ي مدح�ت باش�ا رشكة 
ترام�واي بغداد - الكاظمية املس�اهمة 
واس�تخدمت الخي�ول لج�ر العرب�ات، 

وكان ُيس�ّميه العراقيون الكاري. انشأ 
فيم�ا بعد خ�ط مش�ابه يرب�ط مدينة 
النجف الرشف بمدينة الكوفة وحققت 
هذه الرشكة ارباحا قدرت ب 100% من 
رأس�مالها االصيل. ويف الح�رب العاملية 
األوىل نال�ت أملانيا امتي�ازا من الحكومة 
العثمانية ألنش�اء س�كة حدي�د بنظام 
قيايس يبدأ من حيث تنتهي سكة حديد 
األناضول يف )قونية(. قسم املرشوع إىل 
أربع�ة مراحل )قوني�ة - اطنة(، )اطنة 
- حلب(، )حل�ب - املوصل(، )املوصل - 
بغ�داد(. وكان يقال له َش�َمْنُدفر وهي 

كلمة فرنسية األصل.
شبكة خطوط سكك حديد العراق

تمتد خطوط ش�بكة الس�كك الحديدية 
م�ن جن�وب الع�راق إىل ش�ماله. وق�د 
ب�دأ الع�راق بإع�ادة تجدي�د وتطوي�ر 
واس�تحداث العديد من خطوط الشبكة 
وقاطرات الركاب والبضائع ويبلغ طول 
شبكة السكك الحديدية يف العراق 2893 
كم، وبدأ العراق بتوسيع شبكة السكك 
الحدي�د مؤخ�را لربطه�ا ببع�ض دول 
الج�وار وعىل رأس�ها تركي�ا، باإلضافة 
إىل م�رشوع مرتو بغ�داد وهو األول من 

نوعه يف العراق.

اخلطوط احلالية
اوال - خ�ط س�كة حدي�د من بغ�داد إىل 

 34 1271 كم  البرة 
تس�تغرق الرحلة من 10 اىل 12 س�اعه 
إىل 12 س�اعة والخ�ط يتضمن 416 كم 

خط مزدوج.
ثاني�ا - خط س�كة حديد م�ن بغداد إىل 

60 كم يصل يف س�اعة و 15  الفلوجة 
دقيقة 

اخلطوط املتوقفة
اوال - خط سكة حديد بغداد - موصل - 

 27 636 كم  ربيعة 
 - بغ�داد  حدي�د  س�كة  خ�ط   - ثاني�ا 

تكريت120 كم  
 - بغ�داد  حدي�د  س�كة  خ�ط   - ثالث�ا 

سامراءتوقف يف عام 2012
رابع�ا - خ�ط س�كة حدي�د بغ�داد - 

توقف يف عام 2011 حقالنیة 
خامس�ا - خ�ط س�كة حديد بغ�داد - 

 24 717 كم  القائم - حصيبة 
الخط يتضمن 104 كم مزدوج من خان 

ضاري - مفرق الرطبة
سادس�ا - خ�ط س�كة حديد بغ�داد - 

بيجي – كركوك توقف يف عام 2012
س�ابعا - خ�ط س�كة حدي�د كركوك - 

269 كم  بيجي - حديثة 
ثامن�ا - خ�ط س�كة حديد   14

 1 178 كم  القائم - عكاشات 
تاس�عا - خ�ط س�كة حديد مس�يب - 

 3 25 كم  كربالء 
ع�ارشا - خ�ط س�كة حدي�د املوصل - 

توقف يف عام 2010 حلب 
احد عرش - خط س�كة حديد املوصل - 

توقف يف عام 2011 قامشيل 
اثن�ا عرش - خط س�كة حديد املوصل - 
ع�ام  يف  توق�ف  غازي عنتاب 

2011
ثالثة عرش - خط س�كة حديد الشعيبة 

3 63 كم  - أم قر 
ماذا تعرف عن الشركة العامة لسكك احلديد 

العراقية
محط�ة بغ�داد املركزي�ة ه�ي محط�ة 
العاصم�ة  يف  الرئيس�ية  القط�ارات 
العراقي�ة بغ�داد وتقع يف جه�ة الكرخ 
من بغداد. وقد وضع حجر األساس لها 
عام 1948م، وتم افتتاحها رسميا عام 
1952م بتصمي�م إنكلي�زي وه�ي توأم 
ملحطتني بنيتا ايضا بعد الحرب العاملية 
الثانية احدهما يف الهند واألخرى يف لندن 
وتتش�ابه املحطات الثالث يف كل يشء . 
ويض�م برجا املحطة س�اعتني احدهما 
تحم�ل ارقاما هندي�ة عربي�ة والثانية 
تحمل ارقام�ا إنكليزية وتش�ابه دقات 
ساعاتي املحطة العاملية يف بغداد، ساعة 
ب�غ ب�ن الش�هرة يف لن�دن . وتعرضت 
هاتان الساعتان كحال بناية املحطة إىل 
السلب والنهب والحرق بعد عام 2003 ، 
لكن جهود أبناء السكك العراقية أعادت 
الحياة لهاتني الساعتني بعد جلب اجزاء 
بدل التالف�ة من بريطاني�ا وهما اليوم 
بكام�ل عافيتهم�ا وت�رتدد دقاتهما يف 

سماء بغداد.
انش�أ مق�ر املحط�ة العاملي�ة يف بغ�داد 
ع�ام 1959م وه�ي محط�ة القطارات 

الرئيسية يف بغداد
يف  الحدي�د  لس�كك  العام�ة  الرشك�ة 
الع�راق هي الرشكة الوطنية التي تقوم 
بتس�ير رح�الت القط�ارات يف داخ�ل 
العراق ومقره�ا يف بغداد وهي مملوكة 

للحكومة العراقية.
الشكل العام لعمارة املبنى

الط�راز الع�ام للمبن�ى ج�اء مهاجن�ا 

ب�ني طرز ش�تى غلبت عليه�ا العنارص 
اإلنكليزية يف العر الفكتوري املتأخرة 
مع ب�وادر الحداثة الت�ي انطلقت بقوة 
بعد الحرب العاملية الثانية كخيار غالب 
حتى عند اإلنكلي�ز املحافظني. ويتجىل 
نج�اح عمارته�ا م�ن خ�الل الس�مات 
املحلي�ة لخام�ة الطاب�وق. وق�د وظف 

معمارها االنجليزي ويلسون بان جعل 
سقفها قبة كروية مقطوعة )طاسة(، 
ومنخفض�ة نس�بيا وغطى به�ا البهو 
الرئيس. وهذا العنر األزرق الفروزي 
وهب املبنى س�مة محلية تتواش�ج مع 
الس�ماء يف رمزيتها، وتعد إنش�ائيا من 
أمه�ات املنت�ج العراق�ي الده�ري مثل 

عنري العقد والطاق
ملاذا مسيت باحملطة العاملية 

س�ميت باملحط�ة )العاملي�ة( الن فكرة 
إنش�ائها كان�ت ت�دور ح�ول انط�الق 
القط�ارات منه�ا إىل دول العالم وتربط 
ب�ني الرشق والغ�رب وهي تحمل اس�م 
بغداد وقد كان�ت األحالم تراود األجانب 
ان تك�ون كذل�ك، الن لديه�م مش�اريع 
طموح�ة حامل�ة بالس�يطرة ع�ىل بالد 
امل�رشق، لكنم�ا املحط�ة انته�ت إىل ان 
تكون محلية ، ويتم منها تسير رحالت 
منتظمة إىل املحافظات العراقية األخرى 
تح�ت رعاي�ة الرشك�ة العامة لس�كك 

الحديد العراقية.
كيف تشكلت إدارة احملطة

تش�كلت أول إدارة للس�كك الحدي�د يف 
العراق يف أيلول من عام 1916م وكانت 
آنذاك تحت سيطرة الجيش الريطاني. 
ثم انتقلت إىل إدارة مدنية بريطانية عام 
1920م ث�م إىل تحول�ت إىل إدارة مدنية 
عراقية يوم 16 نيس�ان/أبريل 1936م 

والذي أصبح عيد السكك العراقية. 
أول رحلة تم تس�يرها كانت من بغداد 
إىل سميكة الدجيل إىل الجنوب من مدينة 
س�امراء ع�ام 1914م.تق�وم الرشك�ة 
حالياً بتسير رحالت للقطار بني بغداد 
والبرة حيث س�ر أول قط�ار بينهما 
ع�ام 1920م. يف حني أنه قد تم تس�ير 
أول قط�ار ب�ني بغ�داد وكرك�وك ع�ام 
1925 وأول قط�ار بني بغ�داد واملوصل 
عام 1940م وأول قط�ار من العراق إىل 
محطة حيدر باش�ا يف إس�طنبول يف 15 

تموز عام 1940م. 
العراق يستعيد ملكية السكك

 يف ع�ام 1936 ج�رت مفاوض�ات ب�ني 
والحكوم�ة  الريطاني�ة  الحكوم�ة 
العراقية لنقل ملكية الس�كك إىل العراق 
فت�م االتف�اق ع�ىل ان تدف�ع الحكومة 
العراقية مبلغ )400( الف دينار إضافة 
إىل رشوط أخ�رى، فت�م ذل�ك، وأصب�ح 
اسمها )سكك حديد الحكومة العراقية( 

وربط�ت ب�وزارة املواصالت واالش�غال 
وتمت املصادقة ع�ىل االتفاقية يوم 16 
أبريل عام 1936 انتقلت ملكية الس�كك 
إىل الحكومة العراقية وأصبحت تس�مى 
ب� )س�كك حدي�د الحكوم�ة العراقية( 
واصبح ذلك اليوم عيدا للس�كك الحديد 
العراقية تحتفل به كل عام. وتألف أول 
مجل�س إدارة للس�كك الحدي�د يف تموز 
ع�ام 1936 وتألف من وزي�ر االقتصاد 
ورئيس اركان الجي�ش ومدير البلديات 
الع�ام ومدي�ر البناء واملالحة والس�كك 
ومستشار وزارة املالية ومديرا الحركات 

والتجارة 
اول خط لعربات الرتام يف العراق

ش�هد العراق أول خط حدي�دي لعربات 
ال�رتام ع�ام 1869، عندم�ا اق�ام الوايل 
العثماني مدحت باش�ا رشكة ترامواي 
بغداد - الكاظمية املساهمة واستخدمت 
الخي�ول لجر العربات، وكان يعرف لدى 
العراقي�ون ب )ال�كاري(. انش�أ فيم�ا 
بع�د خط مش�ابه يربط مدين�ة النجف 
االرشف بمدينة الكوف�ة وحققت هذه 
الرشك�ة ارباح�ا ق�درت ب 100% م�ن 
رأس�مالها األصيل . بعدها نال�ت أملانيا 
امتيازا من الحكومة العثمانية ألنش�اء 
سكة حديد بنظام قيايس يبدأ من حيث 
تنتهي سكة حديد األناضول يف )قونية( 
قس�م املرشوع إىل اربعة مراحل )قونية 
- اطن�ة(، )اطن�ة - حل�ب(، )حل�ب - 

املوصل(، )املوصل - بغداد( .
الشركة بعد 2003

 ت�ررت الرشك�ة بفع�ل الح�رب عىل 
الع�راق ع�ام 2003م وم�ا أعقبه�ا من 
عمليات نهب وس�لب االم�ر الذي جعلها 
قاطرات الرشكة غر صالحة لالستخدام 
س�وى ما مجمل�ه 158 قاطرة من أصل 
410 قاط�رة اململوكة للرشك�ة. كما أن 
الوضع األمني غر املستقر أدى إىل توقف 

الرشكة عن تسير رحالت بشكل نهائي 
يف فرتات معينة. إال أن الرشكة قد عادت 
لتس�ير رحالتها ب�ني املحافظ�ات عام 
2007م فمث�اًل أعيد العمل بخط البرة 

بغداد بسبب التحسن يف الوضع األمني.
احلكومة العراقية تعيد احلياة للسكك

نتيجة ملا تعرضت له سكك حديد العراق 
وجدت الحكومة العراقية نفسهاملزمة 
الع�ادة الحياة لهذا القط�اع املهم حاله 
ح�ال بقي�ة القطاع�ات الت�ي تررت 
نتيجة الس�لب والنهب فاع�ادت الكثر 
من القاطرات اىل العمل بجهود كوادرها 
وصيانة العديد منها مما جعلها صالحة 
للعم�ل م�ن نق�ل للمس�افرين ونق�ل 
للبضائ�ع كم�ا س�اهمت الرشكة بنقل 
اكثر الحاج�ات التي تتطلبه�ا البطاقة 
التموينية وغرها من البضائع والسلع 

الكثرة .
الزوراء تتابع جهود وزارة النقل يف جمال 

السكك
بغي�ة النهوض بواق�ع الخدم�ات التي 
تضطل�ع به�ا الرشك�ة اقامت ال�وزارة 
ملناقش�ة  االجتماع�ات  م�ن  العدي�د 
تفاصي�ل الخط�ة االس�تثمارية لع�ام 
2019 للنهوض بواقع الس�كك والتوجه 
ألنجاز اعمال خط السكة الجديد )بغداد 
/ب�ره/ام ق�ر ( عقد وزي�ر النقل 
املهن�دس عبدالل�ه لعيب�ي ، ، اجتماع�ا 
موس�عاً يف مقر الرشكة العامة للسكك 
الحدي�د العراقي�ة بحض�ور مدي�ر عام 
الرشك�ة ومدير ع�ام دائ�رة التخطيط 
واملتابع�ة يف مرك�ز ال�وزارة والك�وادر 
الهندسية يف السكك.تركز االجتماع عىل 
حس�ب املواصفات العاملية وتنفيذ عمل 
التفرع�ات يف املحطات وتثبيت املفاصل 
وبعض الخط�وط الجانبية النس�يابية 

سر قطارات املسافرين الرسيعة .
كم�ا أكد الس�يد وزي�ر النقل ع�ىل ايالء 
اهمي�ة املناط�ق املت�ررة وباالخ�ص 
رب�ط مص�ايف بيج�ي بش�بكة الس�كك 
املوص�ل  باتج�اه  الرئيس�ية  الحدي�د 
إلع�ادة الحياة له�ذه املناطق املتررة 
.. فض�ال عن اعمار الوح�دات املتحركة 
إضافي�ة  صيان�ة  مواق�ع  واس�تخدام 
لقط�ارات املس�افرين  و تطوير اعمال 
آليات السكة االختصاصية منها مكائن  
والتحش�ية  الخط�وط  لح�ام  عملي�ة 
 ، الس�كة  قضب�ان  وم�د  والتحكي�م 
واع�ادة تأهيل خط س�كة حديد القائم 
عكاش�ات وخط كركوك بيجي حديثة . 
حس�ب املواصفات العاملية وتنفيذ عمل 
التفرع�ات يف املحطات وتثبيت املفاصل 
وبعض الخط�وط الجانبية النس�يابية 

سر قطارات املسافرين الرسيعة .
من جانبه اعد قس�م املش�اريع خططا 
طموح�ة وخط�وات واعدة ويعد قس�م 
املش�اريع م�ن االقس�ام املركزية داخل 
الرشك�ة العام�ة لس�كك حدي�د العراق 
تنفي�ذ   ع�ن  املس�ؤول  القس�م  وه�و 
جمي�ع املش�اريع عىل ض�وء االولويات 
اقراره�ا  بع�د  املركزي�ة  والتوجيه�ات 
حي�ث تخضع تلك املش�اريع لدراس�ات 
دقيقة ومتطلبات ومس�تلزمات  كفيلة 

بانجاحها باعىل مستوى من الكفاءة
 وال شك ان تلك املش�اريع يتم تحويلها 
ضم�ن الخط�ة االس�تثمارية املصادق 
عليها من قبل وزارة التخطيط واملمولة 

من قبل وزارة املالية
ومن الجدير بالذكر  ان قس�م املشاريع 
يحظ�ى بدع�م مبارش م�ن ل�دن مدير 
الرشك�ة العام�ة لس�كك حدي�د العراق 
طال�ب جواد كاظم الحس�يني ملا يمثله 
م�ن اهمي�ة بالغ�ة يف متابع�ة وتنفيذ 
مش�اريع الس�كك املمت�دة ع�ىل امتداد 

خارطة الوطن
اضافة اىل  ان هن�اك الكثر من االعمال 
واملهام واملشاريع التي تشهدها مناطق 
الس�كك كاف�ة كم�رشوع  غبيش�ية - 

برة- ام قر
الخط�ة  تنفي�ذ  اس�تكمال  ت�م  حي�ث 
االس�تثمارية لع�ام 2019 ضمن العقد 
لتنفي�ذ  العام�ة  الرشك�ة  م�ع  امل�رم 
املش�اريع وبارشاف مبارش من السكك 
وق�د بلغ�ت نس�ب االنجاز مس�تويات 

متقدمة
محطة س�كك الشعيبة ش�هدت  كذالك 
مد خطوط جديدة كخطي  رقم 1 ورقم 
5ضمن نفس العقد امل�رم مع الرشكة 
املش�اريع وبالتزام�ن  لتنفي�ذ  العام�ة 
مع اس�تمرار اعمال الس�داد الرتابية  يف 

رصيف رقم 27. يف ميناء ام قر
اما رصيف رقم 11 فقد تمت اعمال مد 
خط الس�كة واعم�ال اللح�ام الحراري 

وحاليا هو يف طور. التحكم  النهائي
اعمال مماثلة تشهدها محطة الشعيبة 
مثل اعمال ش�د املفاصل من قبل كوادر 
غبيش�ية-  م�رشوع  ضم�ن  املحط�ة 

برة-ام قر.

مديرعام السكك لـ            :النقل باشرت بإعداد خطة إلعادة السكك يف احملور الشمالي من بغداد اىل املوصل 
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العراق ينشيء أول خط حديدي لعربات الرتام عام 1869 ويسري أول قطار بني بغداد والبصرة عام 1920م
الزوراء تستذكر سكك حديد العراق منذ نشأتها واىل االن

الكتابة عن السكك الحديد العراقية تتطلب الخوض يف تاريخ هذه الدائرة العتيدة من نشوئها عىل يد الريطانيني ابان القرن املايض 
وخالل التواجد الريطاني يف العراق عندما تشكلت أول إدارة للسكك الحديد يف العراق يف أيلول من عام 1916م وكانت آنذاك تحت 
سيطرة الجيش الريطاني. ثم انتقلت إىل إدارة مدنية بريطانية عام 1920م ثم إىل تحولت إىل إدارة مدنية عراقية يوم 16 نيسان/
أبريل 1936م والذي أصبح عيد السكك العراقية. أول رحلة تم تسيرها كانت من بغداد إىل سميكة الدجيل إىل الجنوب من مدينة 
سامراء عام 1914م.تقوم الرشكة حالياً بتسير رحالت للقطار بني بغداد والبرة حيث سر أول قطار بينهما عام 1920م. يف 
حني أنه قد تم تسير أول قطار بني بغداد وكركوك عام 1925 وأول قطار بني بغداد واملوصل عام 1940م وأول قطار من العراق إىل محطة 
حيدر باشا يف إسطنبول يف 15 تموز عام 1940م. نبذة تاريخية عن السكك الحديد العراقية يف عام 1936 جرت مفاوضات بني الحكومة 
الريطانية والحكومة العراقية لنقل ملكية السكك إىل العراق فتم االتفاق عىل ان تدفع الحكومة العراقية مبلغ )400( الف دينار إضافة 
إىل رشوط أخرى، فتم ذلك، وأصبح اسمها )سكك حديد الحكومة العراقية( وربطت بوزارة املواصالت واالشغال وتمت املصادقة عىل 

االتفاقية يوم 16 أبريل عام 1936.

عام 36 مت ربط السكك العراقية بوزارة املواصالت واالشغال

16- أبريل من كل عام حتتفل دائرة السكك العراقية بعيد تاسيسها

االتفاق على ان تدفع احلكومة العراقية مبلغ )400( الف دينار

وزارة النقل تعيد احلياة اىل دائرة السكك وتقدم افضل اخلدمات للمسافرين
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كتابة – مجال الشرقي

قطارات جديدةقطارات قدمية

حمطة بغداد املركزيةزمن الكاري يف بغداد

وزير النقل

املهندس طالب جواد احلسيين
مدير عام شركة سكك حديد العراق



إذا كنـِت أماً، بالتأكيد تصيبك الحرية إزاء التحدث مع طفلك عن األزمة التي 
يتعرّض لها العالم أجمع بسـبب تفّيش اإلصابات بفريوس كورونا املستجد 
(كوفيـد- 19). لكـن منظمة الصحة العاملية حسـمت هذا الرتدد، مشـرية 
يف بيـان لهـا إىل رضورة مصارحة األطفال بما يـدور حولهم، عىل أن يكون 
الحديث مناسـباً لعمر الطفل، ويكون بسـيطاً وواضحـاً، وال يحمل للطفل 
أي نـوع من الذعر.وأشـار املكتب األوروبي التابع ملنظمـة الصحة العاملية، 
إىل رضورة التحـدث مع الطفل عن األزمة العاملية الحالية، مهما كان صغري 
السـن، فاألطفال يتمتعون بدرجة عالية من اإلدراك، تمّكنهم من استيعاب 
األمـر، ومسـاعدة ذويهم عىل تطبيـق إجراءات الوقاية مـن الفريوس، كما 
يسـاعدهم الفهـم عـىل تحّمل إجـراءات الحجـر املنزيل الـذي يقتيض عدم 
الخـروج من املنـزل، وااللتـزام بالنظافة وتطهري اليديـن بنحو متكرر عىل 
مـدار اليوم.وأفاد الخرباء أن املهم هو مراعاة سـن الطفـل، والتحدث معه 
بطريقة تناسـب عقليته، واألهم هو أن يكون البالغون قدوة لألطفال، عرب 
التعامل مع األزمة بحكمة وهدوء، والتحّيل بالصرب وعدم االستسالم للخوف 
الزائد.باإلضافة إىل رضورة توفري أنشـطة للطفل تجعله مشـغوالً عىل مدار 

اليوم، بحيث ال يضطر للتفكري كثرياً يف األزمة الراهنة.

  بما أن األرز ُيعترب عنرصاً أساسياً يف معظم وجباتنا الغذائية، وذلك ألنه 
رخيص الثمن ويمكن تخزينه لفرتة طويلة دون أن يفسـد، فقد كشـف 
أحد كبار الطهاة عن خدعة رسية يمكن أن تساهم بشكل فعال يف جعل 

مذاق األرز شيهاً أكثر.
شارك الطاهي األسرتايل مونتي كولودروفيتش تجربته يف طهي األرز عىل 
مواقع التواصل االجتماعي، حيث نصح ربات املنزل والطهاة بغسل األرز 
قبل طهيه.وقد يقول قائل إن الجميع يعرف هذه املعلومة وليست باألمر 
الجديد أو املبتكر، غري أن مونتي، نصح بغسـل األرز 30 مرة قبل طهيه.
ويقول مونتي، إن طهي األرز يحتاج إىل صرب، وال يجب االكتفاء بغسـله 
مرة واحدة، بل ينبغي أن يتم غسـله 30 مـرة للحصول عىل مذاق رائع. 
فتكرار غسـل األرز بهذه الطريقة يخلص األرز من طعم النشاء ويجعل 

مذاقه شهياً للغاية، وفق ما ورد يف صحيفة ”مريور“ الربيطانية.

 قضاء سـاعات يف العمل أو األنشطة 
املختلفـة بعيداً عن زوجك، قد يخفي 
مدى االختالفـات بينكما، ولكن اآلن 
نحن جميعاً مجـربون عىل البقاء يف 
املنزل بسـبب أزمة انتشـار فريوس 
 ،(19 (كوفيـد-  املسـتجد  كورونـا 
وبالتايل قضاء وقت طويل مع رشيك 
الحيـاة، مـا يـربز االختالفـات، وقد 
يؤدي إىل اندالع املشـاكل بسبب عدم 
القدرة عىل قضاء وقت مشرتك ممتع 
ولطيف. فقضاء وقت لطيف يحتاج 
إىل اهتمامات مشـرتكة تسـاعد عىل 

انسجام الزوجني.
ممـا سـبق، يّتضـح أنـِك بحاجة إىل 
إيجاد اهتمامات مشرتكة بينك وبني 
زوجك، ملسـاعدتك عـىل قضاء وقت 
لطيف وممتع وخاٍل من املشاكل مع 
زوجك. وفيما ييل، 3 طرق تسـاعدك 
عـىل خلـق هـذه االهتمامـات خالل 

فرتة الحجر الصحي.
- جرّبي نشاطاً يحّبه زوجك

إذا كان زوجك يحـّب ألعاب الفيديو، 
اللعـب،  طريقـة  تعلّـم  فحـاويل 

وشـاركيه أوقات اللعب، أيضاً حاويل 
عـرب  لطيفـة،  األوقـات  تجعـيل  أن 

تحضـري مرشوبات صحيـة ولذيذة، 
باإلضافـة إىل إمكانيـة سـؤاله عـن 

بعـض تفاصيـل األلعـاب، وإطالق 
التعليقات املرحة التي تجعل وقتكما 

معاً ألطف وأكثر متعة.
- اعـريض عـىل زوجـك مشـاركتك 

نشاطك املفّضل
هناك أنشـطة قد ال تكون مناسـبة 
لزوجـك، أو ربمـا ال يفّضلها كرجل، 
لهذا اختاري نشاطاً تحّبينه ويتقّبله 
زوجِك، واطلبي منه مشـاركتك إّياه، 
وحـاويل تعليمـه بطريقـة لطيفـة، 
واسـتمتعي معـه بوقتك ونشـاطك 

الذي تحّبينه.
مثـًال إذا كنـِت تحّبـني القـراءة، أو 
عـرض  يمكنـك  اليوغـا،  ممارسـة 
املشـاركة عىل زوجك، وسوف يكون 

األمر لطيفاً.
- جرّبا شيئاً جديداً معاً

هنـاك الكثري مـن الوقت، قـد تكون 
هـذه فرصـة لتجربـة يشء جديـد، 
مثـًال تعلّمـا الرقـص معـاً، أو ربما 
هواية جديدة مثل الرسـم أو األعمال 
اليدوية، سـوف تجديـن فيديوهات 
تعليميـة لـكل يشء عـىل اليوتيوب، 
وهذه الفرصة سـوف تمنحكما وقتاً 

ممتعاً ومثرياً ومفيداً.
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 اتفـق العلماء بعد فرتة مـن مهاجمة (كورونا) للعالم، وبعد عدة تجارب، 
أن الفـريوس يدخل لجسـم اإلنسـان عن طريـق الجهـاز التنفيس كباقي 
الفريوسـات التنفسـية، ولكـن خطورته تكمـن بأنه رسيـع العدوى وال 
يقتـرص انتقالـه عن الرذاذ من شـخص آلخـر، بل ويعيش عىل األسـطح 
لسـاعات، وخالل ذلك الوقت من املمكن أن ينتقل من األسـطح لإلنسـان 
عـرب ملسـه لها، ومن ثم وضـع اليد عـىل الوجه.ويعيش (كورونـا) لـ 72 
سـاعة عىل البالستيك والفوالذ املقاوم للصدأ، ولـ 4 ساعات عىل النحاس، 
وحـوايل 24 سـاعة، بعد وضعه عـىل الكرتون، ويعتقد بعـض العلماء، أن 
الفريوس قد يظل عىل قيد الحياة يف الهواء لـ 3 ساعات.والسؤال هنا، بما 
أن فريوس (كورونا) يتسلل للجهاز التنفيس عن طريق الفم واألنف، وتلك 
األعضاء تلتقي مع بعضها يف تجويف يف الرأس، هل يمكن أن ينتقل الوباء 
عـن طريق األذن؟أكد الدكتـور معتز الكركي، اخصائـي أمراض وجراحة 
وتجميل أنف أذن وحنجرة، أن األذن السليمة ال يمكن بأي حال من األحوال 

أن تسمح بتسلل فريوس (كورونا) أو أي يشء إىل داخل جسم اإلنسان. 
وأوضـح أن (طبلة األذن) هي التـي تمنع دخول أي يشء إىل التجويف، ألن 
بينها وبني األذن الوسـطى ”وصلة“، وبينها وبني الحلق ”وصلة“، وبينها 
وبني األنف ”وصلة“، وما يمنع انتقال أي يشء لهم عرب الوصلة، هي طبلة 

األذن، فإذا كانت سليمة، فال يقع أي رضر عىل اإلنسان. 
وأردف الكركـي: أما إن كان هناك ثقـب يف (طبلة األذن)، وخاصة إن كان 
كبري،اً فتزيد نسـبة احتمالية دخول الفريوس لجسم اإلنسان ووصوله إىل 

األنف والحلق. 
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ُيعـرف الرخام عىل أنـه أحد املواد 
الطبيعيـة والـذي يوجـد بكثـرة 
يمكـن  حيـث  األرض  باطـن  يف 
مجموعـة  باسـتخدام  تصنيعـه 
مـن الطـرق املختلفـة، كمـا أن 
هـذه املـادة الطبيعيـة تدخـل يف 
املختلفة  الصناعـات  العديد مـن 
الرخامية والبالط  الواجهات  مثل 
يف  كذلـك  وُيسـتخدم  والتحـف، 
والجـدران  األرضيـات  تبليـط 
واملطابـخ واألدراج، وعـالوة عىل 
ذلك فإن الرخام بطبيعته يتعرض 
يف مختلـف األماكن املوجـود بها 
األوسـاخ واألتربـة  للعديـد مـن 
وغريها الكثري لذلـك فإنه يحتاج 
بشـكل  والتنظيـف  لالهتمـام 
كايف مـن خـالل املـواد الطبيعية 
فاسـتخدام  املنـزل  يف  املوجـودة 
أدوات التنظيـف العاديـة تجعـل 
الرخـام يتفاعل مـع الحمضيات 
املوجـودة بداخله مكونـة ثقوب 
وحفـر بداخلـه، ويف هـذا املقـال 
سـيتم التعرف عىل كيفية تلميع 

الرخام بامللح.
كيفية تلميع الرخام بامللح

يمكـن تلميع الرخـام املوجود يف 
أنحـاء املنـزل باسـتخدام طـرق 

مختلفـة مـن بـني هـذه الطرق 
امللح، حيث أنهـا تأتي عىل النحو 

التايل:
يتـم إحضار قـدر كايف مـن امللح 
سـائل  مـن  والقليـل  الخشـن 

التنظيف الخاص باألطباق.
ُينثـر امللـح عـىل سـطح الرخام 
وتوضـع عليه قطـرات قليلة من 

سائل التنظيف.
الرخـام بطريقـة  يتـم تنظيـف 
السـنفرة لتخليصـه مـن كافـة 
الرواسـب املوجودة عليه كالصدأ 

والبقع الزيتية.
بعد ذلـك يتم إزالـة امللح من عىل 
الرخام باسـتخدام فوطه نظيفة 
النتائـج  للحصـول عـىل أفضـل 

املطلوبة.
كيفيـة تلميع الرخـام بالباكينج 

صودا
يمكـن تلميع الرخـام املوجود يف 
أنحـاء املنـزل باسـتخدام طـرق 
مختلفـة مـن بـني هـذه الطرق 
الباكينـج صودا، حيـث أنها تأتي 

عىل النحو التايل:
يتم احضار املواد املستخدمة لذلك 
والتي هي الباكينج صودا وفوطة 

نظيفة ومياه فاترة.

يتم غمر الفوطة يف داخل الباكينج 
صودا ومن ثم ُيفرك الرخام بها.

توضـع يف املاء بعد ذلـك من أجل 
الباكينـج  بقايـا  مـن  التخلـص 
أكثـر  العمليـة  وتكـرر  صـودا، 
مـن مرة للحصـول عـىل النتائج 

املطلوبة.
يقـوم الباكينج صودا عىل تطهري 
الرخام كما أنه قادر عىل القضاء 

عىل األوساخ والجراثيم.
نصائح مـن أجـل املحافظة عىل 

الرخام
يجب اتباع مجموعة من النصائح 
قبل البـدء بتنظيف أي قطعة من 
قطع الرخام املوجـودة يف املنزل، 

حيث أنها تأتي عىل النحو التايل:

مـن املمكـن غسـل هـذه املـادة 
الطبيعيـة باسـتخدام الصابـون 
واملاء الدافئ، كمـا يمكن تلميعه 
باسـتخدام قطعـة صـوف بعـد 

تجفيفه بشكل نهائي.
يجب الحـرص عىل املواد الخاصة 
الرخـام فيجـب عـدم  بتنظيـف 
األحمـاض  باسـتخدام  تنظيفـه 

حتى ال ُتلحق الرضر به.
بشـكل  الرخـام  تنظيـف  يتـم 
متواصل باستخدام قطعة نظيفة 

من القماش.
يجب تنظيف البقع حال وقوعها 

قبل أن تلتصق ويصعب إزالتها.
عند انسـكاب املـاء عـىل الرخام 
يجب تجفيفه بشكل فروي حتى 

ال يفقد الرخام ملعانه.
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|‹æbi@‚bÇã€a@…Ó‡‹m@ÚÓ–Ó◊ تهـدف معظـم أنظمة الــ رجيم إىل 
تثبيتـه، ومـن  أو  الـوزن،  خسـارة 
أبرزهـا: ”رجيـم الربوتـني“. يف هذا 
اإلطار، نطلع عىل تفاصيل ومضمون 
ي، الـذي يعدُّ  هـذا الــ رجيـم الصحِّ

مفتاًحا للرشاقة، يف اآلتي:
يزخر هذا الرجيم بـ الربوتينات، كما 
يفتقـر إىل الكربوهيـدرات؛ ويجـدر 
باألفـراد الذين يعانون مـن أمراض 
الكبد أو الكىل مراجعة الطبيب، قبل 

الرشوع يف اتباع ”رجيم الربوتني“.
وتشمل مصادر الربوتني، التي تعترب 
مـن املغذِّيـات القليلـة يف محتواهـا 
مـن الدهـون املشـبعة والسـعرات 

الحرارية:
• اللحم األحمر الخايل من الدهن.

• املأكوالت البحريَّة.
• الفول.

• الصويا.
• منتجات األلبان قليلة الدهن.

• البيض.
ات والبذور. • املُكرسَّ

يف السـياق عينـه، يعـدُّ التنويـع يف 
األطعمة املحتويـة عىل الربوتني أمرًا 
: ُيمكن تناول  غاية يف األهميَّة؛ مثـالً
سمك السلمون أو أي نوع سمك آخر 
غنّي بأحماض الـ“أوميغا_ 3“، كما 
اسـتهالك الفول أو العدس الذي يمدُّ 
الجسم بكمٍّ هام من األلياف، وكذلك 
الربوتـني، فضـالً عن إضافـة بضع 
حبَّـات من الجوز إىل طبق السـلطة، 

أو اللوز إىل دقيق الشوفان.
لحـم  رشيحـة  أن  بالذكـر  الجديـر 
ن النسبة األكرب من  الـ“سـتيك“ تؤمِّ

الربوتني.
3 نصائح

-ُينصح بتناول املزيد من الفاصولياء 
ضمـن ”رجيم الربوتـني“. علًما بأن 
كوًبا ونصف الكوب منها يحتوي عىل 
كمٍّ مـن الربوتني ُيعـادل 3 أونصات 
من رشيحة اللحم املشـوي. وُتساعد 
الشـعور  يف  متناولهـا  الفاصوليـاء 
بالشـبع طويًال، كما هي ُتسـاهم يف 

خفض الـ“كوليستريول“ الضار.
ل إدخال األلبان قليلة الدسم  - ُيفضَّ
الربوتـني“،  ”رجيـم  وجبـات  إىل 
فهي تضيف الكالسـيوم إىل النظام 
الحليـب والجبـن  الغذائـي. مثـًال: 

ـا مرتفًعـا من  ـر كمًّ والزبـادي توفِّ
الكالسـيوم، الـذي يفيـد يف مجـايل 
ة القلب،  تقوية العظام وتعزيز صحَّ
فضًال عن محتـوى منتجات األلبان 
الخاليـة أو قليلـة الدسـم القليل يف 

السعرات الحرارية.
- ُيحبَّذ تناول الفواكه والخرضوات، 
عند اتبـاع ”رجيم الربوتني“، إذ هي 
تحتوي عـىل املواد الغذائيَّـة التي ال 
يمكن الحصـول عليها من األطعمة 
األخرى، وهي مفيدة لدرجة تستحقُّ 
مكاًنا عـىل املائدة، حتـى عند اتباع 

نظام غذائي غنيٍّ بالربوتني.
مثال ليوم من ”رجيم الربوتني“:

الفطـور: بيضتـان مخفوقتان، مع 
الطماطم املشوية.

ُمالحظـة: ُيمكـن تنـاول البيـض 3 

مرَّات يف األسـبوع، لكن مع الحرص 
م يف كمِّ الزيت املسـتخدم  عـىل التحكُّ

يف إعداده.
مـن  جراًمـا   30 خفيفـة:  وجبـة 
أو  ي،  الـربِّ التـوت  أو  املكـرسات، 

الجوز.
ُمالحظة: ال ُيسـمح بتناول الفواكه 
أو أي حلـوى تحتوي عىل السـكر يف 
األسـبوعني األوَّلني من اتباع ”رجيم 

الربوتني“.
الغـداء: صـدر/ فخـذ مـن الدجاج 
املشوي، مع نصف الكوب من الكينوا 
املسـلوقة وكـوب من الخـرضاوات 

املوسميَّة املطهوَّة عىل البخار.
وجبة خفيفة: 60 جراًما من الزبادي 
املخلـوط مـع 14 جراًمـا مـن بذور 

الكتَّان.
العشاء: سمك السلمون املشوي، مع 
الكوىس والباذنجـان املقليني يف زيت 

الزيتون.
ُمالحظـة: يجـب رشب مـا ال يقـّل 
عـن ليرتين من املـاء، يوميًّا. كما، ال 
ُيسـمح بإضافة الكريمـا أو الحليب 

إىل القهوة.
ُيمكـن  السـلطة،  تتبيلـة  يف شـأن 
مـن  صغـرية  ملعقـة  إضافـة 
الـ“مايونيز“ الخايل من الدهون، أو 
الخردل، أو الخل بأنواعه، أو عصري 
الليمون الحامض، إليها. وُيسـمح، 
يف هذا اإلطار، أيًضـا، بإضافة امللح 

أو الفلفل أو األعشاب، إليها.
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الــ Hollywood Smile هـي مفهـوم وليسـت 
تقنية، ومن أبـرز فوائدها أّنها تعطي ابتسـامة 

برّاقة وجميلة، وتؤّثر يف شخصية اإلنسان.
-Ho  هـل يمكن لكّل النـاس اْن يخضعوا لتقنية

lywood Smile؟
نعم يمكـن لكّل الناس أن يطمحوا للحصول عىل 
ابتسـامة هوليوود، وذلك من خـالل التبييض أو 
القرشة و التلبيس، وهذا تبعاً لحاجات األشخاص 

ونوع العالج الطّبي املناسب لهم.
أّي من الفئات العمرية يحّظر عليها القيام بهذه 

التقنية؟
يحّظـر عـىل األطفـال واملراهقـني القيـام بهذه 
التقنيـة، لعـدم اكتمـال نمـو أسـنانهم، وتمنع 
حّتـى عنهم عملية التبييـض. باإلضافة إىل املرأة 
الحامل، واألشـخاص الذيـن يعانون من أمراض 
اللثة املتقّدمة، وبعـض الذين يعانون من حاالت 
طّبيـة معّينـة تحـول دون القيام بـأي عالج يف 

أسنانهم، إال يف حال الرضورة القصوى.
هل املشـاهري هم السبب الرئييس يف انتشار هذه 

الظاهرة؟

نعم يمكن قول ذلك، حيث أّنها بدأت يف هوليوود، 
وانترشت يف عاملنا العربي حّتى باتت موضة لدى 
الشـباب أيضاً. كما أمسـت االبتسـامة الجميلة 
رضورية لكّل شخص، ألّنها أكثر ما يلفت النظر 

يف مظهرهم.
هـل يمكن للمريـض البـدء فـوراً بعملية وضع 
القشـور؟ أم أّنـه يحتـاج لعالج مسـبق لناحية 

األسنان؟
يجب عىل أسنان املريض أن تكون صّحية وخالية 

من أي تسّوس، قبل وضع أي قرشة.
مـا هي املـادة التـي تصنـع منها القشـور التي 

توضع عىل األسنان؟
تتـّم عملية تحضـري الــcomposite  يف العيادة، 
أّمـا السـرياميك والبورسـالن، أو ما يعـرف بالـ
E.max، فيحتاجـان إىل اللجـوء إىل املخترب حيث 

يتم تحضريهما يف خالل يومني عىل حّد أقىص.
هـل مـن املمكـن إسـتخدام ابتسـامة هوليوود 

للظهور بصورة أصغر سّناً ؟
نحن نختار شـكل األسـنان األنسب حسب وجه 
كّل مريـض، وبمـا يليـق به.كما  نحـرص أيضاً 

أن نقنـع املريـض باللون الطبيعي، كـي ال يبدو 
أكـرب سـّناً. وأحاول قـدر املسـتطاع االبتعاد عن 

االبتسامة املصطنعة.
هل من املمكن أن تتآكل االسنان ثانيًة بعد عملية 

ابتسامة هوليوود؟
إن كانـت عمليـة التحضـري قد أقيمـت دون أي 
مشاكل بالطريقة املناسبة و الصحيحة، نحصل 
عىل نتيجة تسـتمّر لحوايل 8 إىل 10 سـنوات، مع 
متابعـة من قبل املريض و الطبيب، للحفاظ عىل 
األسـنان لفرتة أطـول. يف عياداتنا نقوم بمتابعة 

املريض كّل 4 أشهر. 
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املكوّنات لتحضري الدجاج:
صدر دجاج – 4

لبن زبادي – ربع كوب
زيت فول سوداني – ملعقتان كبريتان

اليم معصور – ملعقتان صغريتان
ثوم مهروس – فص

لتحضري الصلصة:
بصل مفروم فرماً ناعماً – 1

طماطم مهروسة معلبة – كوب ونصف
زبدة – 4 مالعق كبرية
ماء – ثالثة أرباع كوب

كريمة – نصف كوب
زنجبيل مبشور – ملعقة كبرية

كزبرة حب مطحون – ملعقة كبرية
كمون – ملعقة صغرية

هيل مطحون – نصف ملعقة صغرية
بابريكا – ملعقة صغرية

فلفل أحمر حار – نصف ملعقة صغرية
ملح – ملعقة ونصف صغرية

فلفل أسود – نصف ملعقة صغرية
للوجه:

كزبرة خـرضاء مفرومـة فرمـاً ناعماً – 
ملعقة كبرية

طريقة العمل
- شـكي صدور الدجاج مـن كل الجهات 
كيـس  يف  وضعيهـا  شـوكة  بواسـطة 

بالستيكي.
- اسـكبي فوقهـا اللبن الزبـادي، ملعقة 
كبـرية من زيت الفول السـوداني وعصري 

الاليم.

- أضيفي الثـوم وأغلقي الكيس باحكام. 
الدجـاج  يتـرشب  حتـى  جيـداً  افركيـه 

التتبيلة.
- أدخيل الكيس إىل الثالجة لسـاعتني عىل 

األقل.
- يف وعـاء صغري، اخلطـي الكزبرة الحب 
مـع الكمـون، الهيـل، البابريـكا، الفلفل 

األحمر الحار والزنجبيل.
- يف قـدر عىل نار متوسـطة، ذوبي الزبدة 

وقيل البصل حتى يصبح بنياً.
- خففـي النار وأضيفي مزيـج البهارات 

مع الزنجبيل.
- زيدي الطماطم، املـاء، الكريمة، الفلفل 

األسود وامللح. اتركي الصلصة تغيل.
- دعيها لـ10 دقائق إضافية حتى تصبح 

ثخينة. 
الفـول  زيـت  حمـي  الوقـت،  هـذا  يف   -
السـوداني وقيل الدجاج ملدة 8 دقائق من 

كل جهة.
- انقيل الصدور إىل لوح خشـبي وقطعيها 

إىل مكعبات وأضيفيها إىل الصلصة.
-12 اطهي لــ5 دقائق إضافية ثم ارفعي 

القدر عن النار.
- ريش الكزبـرة عىل الوجه وقدمي الطبق 

فوراً.
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قصت�ي باختصار ه�ي قصه 
ح�ب منذ اكث�ر من 12 س�نه 
خاللها كانت زوجتي تبادلني 
بكل وس�ائل الحب واالهتمام 
والعش�ق حتي الغرية القاتله , 
وانا ابادلها نفس الحب ولكن 
بدرجه اق�ل وكنت اتعرف عىل 
نس�اء غريها لسد احتياجاتي 
ق�د  ,وكان�ت  الش�خصية 
اكتش�فتني اكث�ر م�ن م�رة , 
وباخر س�نه من تلك السنوات 
كنت ق�د هدان�ي الل�ه وعدت 
اليه�ا ولك�ن ب�دات تقابلن�ي 
ب�رود بالعواط�ف واملش�اعر 
, فبدات اش�ك بها واتجس�س 
عليه�ا حت�ي اكتش�فت بأنها 
اخ�ر ع�ىل  تح�ادث ش�خصا 
الهات�ف وكن�ت ق�د س�جلت 
لها اكث�ر من م�رة وبكل مرة 
اسامحها النني احبها وال اريد 
ان انه�ي تل�ك العالق�ه، وبكل 
م�رة تعدني ب�ان التتكرر تلك 
الحاله, وانا اصدقها وتس�تمر 
عالقتنا اسبوع بتبادل عاطفي 
واهتم�ام حت�ي تع�ود ملرحلة 
الرود , وحالي�ا نحن بمرحلة 
الط�الق العاطف�ي بحيث انها 
ال تبادر باالهتمام وال االتصال 
عندم�ا اكون بعي�دا عن البيت 
حت�ى انه�ا تفض�ل وج�ودي 
خارج البيت عىل ان اكون معها 
وانا بنفس الوقت ابدا بالش�ك 

بانه�ا ع�ادت اىل تل�ك الع�ادة 
القديم�ه , فهل من مس�اعده 
حتى اتمكن م�ن الخروج من 
تل�ك املرحل�ة املرهقه نفس�يا 
النن�ي اكتش�فت باني لس�ت 
احبها فقط بل اعشقها ولكن 
وج�ع قلبي واملي اكر من ذلك 
فال ادري م�اذا افعل مع العلم 
بان التس�جيالت والكالم الذي 
س�جلته لم يخرج ع�ن نطاق 
العاديه  والفضفض�ه  ال�كالم 
ولك�ن الترصف�ات الغريبة قد 
ترهق بوجود الش�ك املس�تمر 
والتفك�ري بتل�ك الترصف�ات , 

مع العلم بانني كنت قد طلبت 
مس�اعدتها ب�ان نتجاهل كل 
ما حصل ولكنه�ا دائما تقول 

بانها ال تستطيع.
النصائح والحلول:

ازم�ة  يف  تم�ر  ه�ي  لالس�ف 
تت�رصف  جعلته�ا  نفس�يه 
بمث�ل هذه الطريق�ة معك فال 
تلومها لكن يمكن ان تستعيد 
الحب الذي بينكم�ا من جديد 
ب�ان تتق�رب منه�ا وان تهتم 
به�ا وب�ان تخرها ع�ن حبك 
بط�رق عدي�دة كأن تقول لها 
أو تكت�ب بطاق�ات  مب�ارشة 

ترتكها يف األماك�ن التي توجد 
فيها باملنزل خصوصا املطبخ. 
واعم�ل عىل ت�اليف الس�لبيات 
الت�ي توج�د فيه�ا و ركز عىل 

إيجابياتها. 
وت�رح له�ا باس�تمرار عن 
ان  تتمن�ى  وكي�ف  ش�عورك 
تهت�م ب�ك وان ترج�ع املي�اة 
اىل مجاريه�ا كم�ا كانت. هل 
فك�رت يف اخ�ذ إج�ازة معها 
لعل وعىس  لتجددا طاقتكم�ا 
ان  املمك�ن  م�ن  الح�ل  ه�ذا 
يس�اعدك يف اعادة الحيوية اىل 

عالقتكما. 
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مهنياً: طاقت�ك اإلبداعية والخالقة الت�ي تتمتع بها 
توظفها يف الزمان واملكان املناسبني

عاطفياً: ال تكن قاس�ياً مع الريك وكن أكثر تقرباً منه، 
التطورات اإليجابية يف العالقة تكون ملصلحتكما

صحي�اً: تقتن�ع أخ�رياً أن للرياض�ة تأث�رياً كب�رياً يف الوضع 
الصحي والنفيس، وهذا عامل إيجابي

مهنياً: تقوم ب�دور فاعل بني الزمالء، وذلك لن يكون 
وليد مصادفة، بل هو ثمرة جهد متواصل منذ فرتة

عاطفي�اً: تعي�ش أج�واء خيالّي�ة من املغام�رات تكتفي 
بجمالها وروعتها مع الريك

صحي�اً: م�ن املفيد أن تقرر الس�فر والرتفيه عن نفس�ك، فأنت 
بحاجة إىل ذلك

مهنياً: تس�تعيد الثقة بنفس�ك، وتس�هل دروب السفر 
للعم�ل او لالس�تجمام وتطمنئ الخواط�ر وتحصل عىل 

فرصة للمصالحة
عاطفي�اً: يخّي�م ج�و م�ن الرومانس�ية الرائ�ع ع�ىل حيات�ك 
العاطفي�ة، وتحصل عىل أموال غ�ري منتظرة تقرر عىل إثرها القيام 

برحلة العمر مع الريك
صحياً: ال تحاول اإلكثار من رفع أش�ياء ثقيلة تعتقد أنك قادر عىل 

رفعها، النتائج السلبية تظهر رسيعاً

مهني�اً: تع�رف نجاحاً ممي�زاً يف مج�ال عملك أو مع 
ش�خص غري�ب عن�ك، وتحق�ق مروعاً مهم�اً كنت 

بانتظاره منذ مدة طويلة
عاطفي�اً: ال تضغ�ط عىل الري�ك أكثر من الل�زوم، فهذا قد 

يخلق عنده حاالً من التمرّد والتفكري يف التخيل عنك
صحياً: مارس كرة السلة، املهم أال تتوقف عن ممارسة الرياضة 

حتى تشعر بالتجديد واإليجابية

مهني�اً: يف الج�و فق�دان للص�ر وتوت�ر وعدائية، ال 
تته�رب م�ن تحّم�ل املس�ؤولية، يثق�ل علي�ك العمل 

وتشعر بضغوط إضافية
عاطفياً: العالق�ات العابرة ال تدوم عموماً، لذا، من األفضل 

أن تبحث عن الشخص املالئم لتكمل حياتك معه
صحي�اً: تك�ون محظوظاً م�ن الناحية الصحي�ة، ويرافقك هذا 

األمر مدة ال بأس بها

مهنياً: القمر الجديد الذي يتزامن مع خس�وف يف 
برج الدلو يشري إىل وضع حساس يمكن أن تمر به 

لكنك تتغلب عليه رسيعاً
عاطفياً: تزداد ثقتك بنفس�ك بعد النجاح الذي حققته يف 
العالقة بالريك، لكن يستحسن أن تتعلم من أخطاء املايض 
لتنجح يف املستقبل.صحياً: تحاول االنتقام من نفسك وتهمل 

وضعك الصحي إىل حد كبري، لكنك الخارس األكر

مهنياً: تجد نفس�ك أم�ام مفّكرة حافل�ة باملواعيد، 
فح�اول أن تنظ�م أوقات�ك لئال تق�ع يف الفوىض غري 

املرَّرة
عاطفياً: تح�اَش التهرّب من املس�ؤوليات، أنَت بحاجة اىل 

تعاطف الحبيب معك فال تستفزّه عىل اإلطالق
صحياً: جّدد نش�اطك واطرح عىل املقربني فكرة القيام برحالت 

ونزهات يف الطبيعة إذا كان الطقس جيداً

مهني�اً: إذا أردت االس�تفادة م�ن األج�واء فأطل�ق 
مشاريعك او قّدم أفكارك أو طلباتك

عاطفي�اً: مهما حاولوا وض�ع العراقيل يف طريق عالقتك 
بالري�ك، ف�إّن ذلك يش�كل عندك حاف�زاً ملزيد م�ن نجاح 

العالقة
صحي�اً: ي�وم وقاية خري من أي�ام عالج، اهتم بنفس�ك ومارس 

الرياضة بانتظام

مهنياً: تش�كل الشمس مربعاً ش�ديداً مع أورانوس 
ويتوق�ف مرك�ور ع�ن الرتاج�ع، ما ق�د يؤثر ج�داً يف 

أعمالك وأموالك والتعامل مع كل جديد بحذر
عاطفياً: الواقعية مطلوبة عىل نحو أس�ايس لحسم األزمات 

العالقة، فكن مستعّداً للمواجهة
صحي�اً: يص�اب أحد األش�خاص املقرّب�ني منك بوعك�ة صحية 

تسبب لك القلق واالضطراب مدة قصرية

مهني�اً: تمتلك أفكاراً جيدة ومن الرضوري وضعها فوراً 
موض�ع التطبيق، تق�وم بمبادرات جريئ�ة وتعيش حياة 
نش�يطة.عاطفياً: ال تخف من فتح أبواب جديدة مع الريك 
والبحث عن حلول، إنه يوم جيد يريحك من ضغط أو يحمل إليك 
االطمئنان.صحي�ًا: تكره إحس�اس عدم القدرة عىل ممارس�ة نوع 
معني من األنش�طة املفيدة، لذا علي�ك اإلكثار من التدريب للحصول 

عىل اللياقة البدنية التي تمكنك من ممارسة األنشطة

مهنياً: تعيش يوماً بطيئاً فال تراهن عليه وال يس�لط 
الض�وء عليك، حاول أن تعم�ل يف الظل بعيداً عن لفت 

األنظار وترّصف برسية
عاطفي�اً: ترتاجع جميع الضغوط وتع�ود املياه إىل مجاريها 
الطبيعي�ة لتعي�ش ف�رتة عس�ٍل م�ع الحبي�ب مل�ُؤه العاطفة 
والس�عادة!صحياً: جدد نش�اطك، وقم بما يل�زم لتبقى صحتك 

عىل خري ما يرام، وأنت الرابح يف النهاية
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يمكن االختبارات البرصية أن تكش�ف الكثري من خفايا الش�خصية. 
إال أنه�ا تمّكن أيضاً م�ن معرفة نظرة اآلخرين وم�ا يريدون التعبري 
عن�ه من دون كالم. ولهذا يمكن االعتماد ع�ىل هذا االختبار من أجل 
اكتشاف ما يريده الزوج من زوجته من دون أن يعر عنه برصاحة.  
الش�وكةيف حال كانت الش�وكة ه�ي أول ما رأيته عن�د نظرك إىل هذا 
الرس�م، فهذا يدّل عىل أّنك تتمتعني بالكثري من الصفات التي تحظى 
بإعج�اب زوجك مث�ل التضحية والتفاني والك�رم واملرح. ورغم هذا 

اعلم�ي أّن�ه يري�د ل�ك أن تتمتعي 
بصف�ة أخ�رى وهي الق�درة عىل 
الخارج�ي.  بالش�كل  االهتم�ام 
املرتبط�ة  التفاصي�ل  فبع�ض 
بمظه�رك تش�كل بالنس�بة إلي�ه 
أم�راً مهماً ج�داً. وه�و ال يفضل 
دون  م�ن  برفقت�ه  تخرج�ي  أن 
أن تصففي ش�عرك ع�ىل طريقة 
املزّين�ني مث�اًل. كما أن�ه يحّب أن 
تتزين�ي بأق�راط كب�رية الحج�م 
وأن ترت�دي املالب�س الفاتحة. إذاً 

ابتعدي عن األسود والكحيل والبني 
والزيتي. وح�اويل أيضاً أال تنيس خاتم زواجك يوماً. فهذا أمر يزعجه 

وإن كان ال يعّر عنه أبداً.
العبوات الزجاجية

إذا رأي�ت أوالً العبوات الزجاجية، فهذا يش�ري إىل أّنك تريدين دائماً أن 
يبدي زوجك اهتمامه بك. وهذا ما يشكل ضغطاً كبرياً عليه يف بعض 
األحيان. لذا يرد من�ك أن تنيس ذلك لبعض الوقت ألن لديه الكثري من 
االنشغاالت وعليك أن تراعي ذلك. ولهذا يتمنى أن تنرصيف إىل ممارسة 
بعض الهوايات مثل القراءة أو االنضمام إىل نش�اطات اجتماعية  أو 
االلتح�اق بدورات لتعليم اللغة أو األش�غال اليدوية. كما أنه يأمل أن 
تتمكني من تعزيز ثقتك بنفس�ك وبعاطفته تجاهك يف الوقت نفسه. 
فه�ذا يش�عره باالرتياح خصوص�اً أن لديه الكثري من األس�باب التي 
تش�عره بالتوت�ر يف اآلون�ة األخ�رية. إذاً عليك أن تنتبه�ي إىل ذلك وأن 

تتحويل إىل مصدر أمان وارتياح بالنسبة إليه وليس العكس.  

اختبارات شخصية مشاكل وحلول

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

مهني�اً: تتخ�ذ بع�ض األم�ور أهمي�ة ك�رى بعدما 
أهملتها يف السابق أو تجاهلتها وخصوصاً إذا تعلقت 

براكة معينة أو بقضية
عاطفياً: كن حاس�ماً يف بعض األم�ور ومتفهماً يف بعضها 
اآلخر، وخصوص�ًا أن الريك ال يملك القدرة عىل مواجهتك بكل 
الوس�ائل.صحياً: تخل�ص م�ن البدان�ة التي أصابت�ك بالعزيمة 

واتباع حمية مدروسة ومطبقة بدقة

غزل عراقي
بعد ما اويص كلبي يعاتب الروح

شيفيد العتب وتريد احاجيك
ماشه نار حبك تلهب وياي

كايف انزف جرح وتريد اداويك
تحركني بغرامك واشتعل نار
وهسه تريد ترجع ما اخليك

ياريتك تجي وتشوف الجروح
تلكاهن خطيه يسولفن بيك

شسولفلك عليهن والله محتار
ياجرح التشوفه ابناره يجويك
احبك حب عراقي يحب الهموم
اصيل وشايل الدمعه ويسليك

حبيتك طفل عايش وياي
ياعشك الطفوله شلون أأذيك
سامرتك ليايل وكلبي مذبوح

مثل نجم السعد بحضاني الوليك
يدك ناي الحزن وي صفنه الليل

حد وجه الصبح موال اغنيك

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

هذا االختبار يكشف ما أعاني من فرتة الطالق العاطفي بيين وبني زوجيت
يريده منك زوجك وال يقوله

1958 - هولن�دا تفتتح س�فارتها بإرسائيل يف 
الق�دس لتك�ون أول بلد يفتتح س�فارة بلده يف 

املدينة.
1980 - مجل�س األمن الدويل يتخذ قراًرا يقيض 

بانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان.
ال�وزراء اإلرسائي�يل يواف�ق  1985 - مجل�س 
عىل خطة لإلنس�حاب من جن�وب لبنان عىل 3 

مراحل.
1988 - مذك�رة فلس�طينية م�ن 14 بند تضع 
دويل  مؤتم�ر  أم�ام  الطري�ق  لتمهي�د  رشوط 

للسالم.
1990 - وف�اة 100 ش�خص غرًقا يف بنغالديش 

لدى انقالب مركب بحري.
1991 - مس�لح فلس�طيني من حرك�ة فتح / 
املجلس الثوري بزعامة صري البنا / أبو نضال 
يغت�ال ثالثة م�ن قادة حركة فت�ح وهم الرجل 
الثاني ومسؤول األمن واالستخبارات يف الحركة 
ص�الح خلف / أبو إياد وعض�وي الحركة هايل 

عبد الحميد وفخر الدين العمري.
رئيًس�ا  س�امبايو  ج�ورج  انتخ�اب   -  1996

للرتغال.
1997 - توقي�ع اتفاقي�ة الخلي�ل بني الس�لطة 
إيري�ز  يف  وإرسائي�ل  الفلس�طينية  الوطني�ة 

بش�مال قط�اع غ�زة تتضم�ن تقس�يم مدينة 
الخلي�ل الفلس�طينية ب�ني الجانب�ني، وإع�ادة 
انتش�ار الق�وات اإلرسائيلية يف بع�ض املناطق 

الفلسطينية.
1999 - مجلس الشيوخ األمريكي يبدأ محاكمة 
الرئيس بيل كلينتون يف ما عرف باسم فضيحة 

مونيكا غيت.
2000 -وفد إس�باني كبري مؤلف من نحو 115 
ش�خصية سياسية وبرملانية ونقابية وإعالمية 
يصل إىل بغ�داد إلحياء فعالي�ات ثقافية وفنية 

تضامًنا مع الشعب العراقي املحارص.
اتحاد الكتاب العرب يعلن إختيارة ألفضل مائة 

رواية عربية يف القرن العرين.
2005 - هبوط املس�بار هيغن�ز عىل تيتان قمر 

كوكب زحل.
2010 - محكم�ة عراقية تصدر حكًما باإلعدام 
عىل 11 عراقي بتهمة تخطيط وتنفيذ تفجريات 

بغداد التي حدثت يف 19 أغسطس 2009.
2011 - الوزي�ر التون�يس األول محمد الغنويش 
يعل�ن توليه الس�لطة مؤقًتا بس�بب تع�ذر أداء 
الرئي�س زي�ن العابدي�ن ب�ن ع�يل ملهام�ة بعد 
مغادرت�ه تون�س ع�ىل إث�ر إن�دالع ث�ورة ضد 

حكمه.

الكلمات األفقية 
-1 دولة أوربية - قادم

-2 للتمني - نادر
-3 متشابهان - ميناء جزائري دويل -  استرت

-4إنسجام - عملة آسيوية
-5 ريض بما أُعطي - كل طعام صنع لَجْمع )م(

-6 أترك ! - مدينة سورية
-7 قصة نثرية - تقبيل )م(

-8 صحراء
-9 من األنبياء عليهم الصالة و السالم )م( - عر

-10 داوم عىل اليشء و لم يفارقه - عدم انحياز
الكلمات العمودية

-1من بحور الشعر العربي
-2من الحمضيات - إحدى البلدان التأسيس�ية األربع 

من اململكة املتحدة
-3كمل )م( - تحضري

-4 يبس - مصّحة
-5ال�كالم الكثري و الفلس�فة الزائ�دة , أو أكل الطعام 

ببطء )ن( - رضوري
-6يدخل - من الدواجن - متشابهان

-7جزيرة إيطالية )م( - إسم أديبة عربية
-8بلدان )م(

-9 طائر لييل من الجوارح )م( - بسط
-10 دولة عربية - سحب

يعت�ر س�تيفن هوكين�ج من أش�هر 
العلماء يف العالم، وهو عالم بريطاني 
ولد يف أكسفورد، يف الثامن من كانون 
الثان�ي من عام 1942م، وتويف مؤخراً 
يف الراب�ع ع�ر م�ن آذار م�ن ع�ام 
2018، وهو من أشهر علماء الفيزياء 
جامع�ة  يف  تخ�رج  وق�د  النظري�ة، 
أكس�فورد ونال درجة الرف األوىل يف 

تخصص الفيزياء
ت�زوج يف الع�ام 1965م م�ن “ج�ني 
وقته�ا  مصاب�اً  كان  وق�د  وايل�د”، 
بمرض خط�ري، لذلك يعتر هذا العالم 
مث�االً عىل الص�ر واملقاوم�ة وتحدي 
امل�رض، وأنج�ز الكث�ري من األش�ياء 
واالكتش�افات الت�ي عجز ع�ن فعلها 

األشخاص األصحاء.
كان متميزاً يف عمل�ه، ويحب األعمال 
االجتماعية ويدعو إىل السالم العاملي، 
كم�ا كان يهتم باألطفال، وش�ارك يف 
العديد من املظاهرات ضد الحرب عىل 
الع�راق، وقد رفض أيضاً املش�اركة يف 

مؤتمر أقيم يف إرسائيل.
والدته أس�كتلندية، وكان وال�ده فرانك 
متخصص�اً بالطب، أم�ا والدته أيزوبيل 

والفلس�فة  السياس�ة  درس�ت  فق�د 
واالقتصاد، وكالهما تخرجا من جامعة 
أكسفورد، ولدى ستيفن هوكينج أختان 
أصغر سناً منه وهما فيليبا وماري، كما 

كان له أخ بالتبني وهو إدوارد.
عانى من اإلصاب�ة بمرض نادر، وهو 
م�رض التصلب الجانب�ي الضموري، 
ال�ذي ُيع�رف طبي�اً باس�م “م�رض 
العصبون الحركي”، وس�بب لستيفن 
تدريج�ي،  بش�كل  الش�لل  هوكين�ج 
مما س�بب له الكثري م�ن الصعوبات 
بالحرك�ة والقدرة عىل الكالم، وعندما 
ت�م تش�خيصه ألول مرة به�ذا املرض 
كان عم�ره 21 عاماً وتنب�أ له األطباء 

العيش ملدة عامني فقط كحد أقىص.
بالنس�بة آلرائه الدينية فق�د قال عن 
نفسه أنه غري متدين، وأن هذا الكون 

تحكمه القوانني العلمية.
له الكثري م�ن اإلنج�ازات الفيزيائية، 
كما وضع العديد من النظريات، ونر 
العدي�د م�ن الكت�ب واملق�االت املهمة 
يف ه�ذا الش�أن، وكان�ت لدي�ه رسعة 
بديهة عالية ونال العديد من األوسمة 

والجوائز.

ستيفن هوكينج
شخصيات من التاريخ
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ــراع خوذة،  ــان، إىل اخ ــيضطر اإلنس ــتقبال، هل س مس
ــر  ــبه تلك اليت يرتديها رائد الفضاء، كي يأمن ش تش

الفريوسات؟

ــزداد وال يوجد حترك جدي  ــري ت جرائم العنف االس
ــم  احملاوالت  ــاجل هذه اجلرائم رغ ــريع قانون يع لتش
ــاول عرقلته او وضع  ــريعه ولكن هناك جهات حت لتش
ــات داخله حبجة الدين والعادات واالعراف حنن  العقب
ــون العنف  ــل مترير قان ــري من اج ــة لضغط كب حباج

االسري حلماية النساء املعنفات

نعت نقابة الفنانني، الفنان العراقي 
كامل ابراهيم والذي تويف إثر مرض 

عضال.
وج�اء يف بي�ان مقتض�ب للنقاب�ة 
“كام�ل ابراهي�م يف ذم�ة الخل�ود، 
ببال�غ الح�زن واالىس تنع�ى نقابة 
الفنان�ني العراقي�ني رحي�ل الفنان 
كامل ابراهيم والذي وافته املنية إثر 
مرض عضال لم يمهله كثرياً سائلني 
املوىل أن يتغمده بواسع رحمته وأن 
يلهم ذوي�ه ومحبيه وزمالئه الصرب 

والسلوان”.
وكان الفنان كامل ابراهيم صاحب 
حض�ور ب�ارز ع�ى الشاش�ة من�ذ 

بداياته،
اثب�ت جدارته وحض�وره يف الدراما 
العراقي�ة يف كل دور من ادواره عرب 
الشاش�ة الصغرية بأعم�ال متميزة 

جدا اسهم�ت بشكل كبري وملحوظ 
بإنجاح الدراما العراقية، من مواليد 
الفن�ون  1972 تخ�رج م�ن كلي�ة 
الجميل�ة عام 1998.. ش�ارك بأول 
عم�ل درامي ع�ام 1997، له اعمال 
اثبتت حضورها يف الدراما العراقية 
ويف كل دور م�ن ادواره م�ن خ�الل 
الصغ�رية  الشاش�ة  ع�ى  تواج�ده 
مسلس�ي  مث�ل  متمي�زة  باعم�ال 
بقايا ح�ب واملدن الث�الث وغريهما 
من االعمال. اخت�اره املخرج محمد 
ش�كري جمي�ل لبطول�ة املسلس�ل 
الدرامي الكبري )حكاية املدن الثالث( 
وكان طالباً حينها سنة 97 وبعدها 
توالت عليه االعم�ال منها مسلسل 
)النب�ع امل�ر( واستم�ر يف العم�ل يف 
التلفزي�ون والسينما واملرسح حتى 

السنوات االخرية.

أثارت الفّنانة أمل حجازي جدالً عرب 
التواص�ل االجتماع�ي، بعد  مواق�ع 
التغري�دة التي كتبته�ا عرب حسابها 
الشخيص عى »توي�ر«، لفتت فيها 
إىل أّن الحي�اة الت�ي نعيشها اليوم يف 
ظ�ل حظ�ر التج�وال والع�زل املنزيل 
تريض الل�ه. وقال�ت: »الحي�اة التي 
نعيشه�ا الي�وم تريض الل�ه.. بيوتنا 
الطبيعة تتنفس  نظيفة وطاه�رة.. 
من التلوث.. رصف املال بإعتدال دون 
البغ�اء والخيانات  االرساف.. وق�ف 

الزوحية.. وق�ف الحروب.. الجلوس 
وقت طويل مع العائلة.. التقرب من 

الله خوفاً من اآلتي«.
واختم�ت تغريدته�ا متسائل�ة: »يا 
اب�ن آدم ه�ل تنتظ�ر وب�اًء لتك�ون 

صالحاً؟«.
وكانت أمل نرشت صورة جديدة من 
الحج�ر املن�زيل، من خ�الل حسابها 
انستق�رام  الشخ�يص ع�ى موق�ع 
علقت عليها قائل�ة: »ملا تقرر تلبس 

وتضهر عالبلكون«.

دولة هوالكو االيلخانية وتعمريها 
مساجد بغداد يف فرة حكمها خالل 

مثانون سنة 
الدول�ة االيلخانية دول�ة هوالكو خان وابنائه وهي الدول�ة الثانية التي حكمت 
بغ�داد بعد القضاء عى الدولة العباسية عام 656هج 1258م والتي حكم فيها 
هوالك�و وابنائه ومن عينه بغ�داد لغاية عام 738 هج سن�ة 1335 م لم تغفل 
مساجد بغداد وانما تولت هذه الدولة تعمري هذه املساجد ال كما يتصور البعض 
ان كل م�ا قامت به هذه الدولة ظالم يف ظالم وانما هنالك أيام بيضاء بدليل  ان 
دولة هوالكو وابناءه قد تولت تعمري عدد من جوامع بغداد ويكفي لذكر بعض 

ما قامت به بهذا املجال مما ثبت يف كتب أهل التاريخ.
فبالنسبة لجامع الخلفاء أو جامع الخليفة الذي نطلق عليه جامع سوق الغزل 
الذي ال زال قائماً لحد االن يف شارع الجمهورية قريباً من سوق الشورجة والذي 
ك�ان يسمى بجامع القرص وال�ذي بني يف العهد العبايس وال�ذي تم حرقه عند 
دخ�ول جيش هوالكو اىل بغداد ولم تذكر املص�ادر من حرقه وهل كان ذلك من 
قبل أمر هوالكو أو قواده ام انه حرق ش�أنه ش�أن كثري م�ن معالم بغداد التي 
أحرق�ت ولك�ن يف عام 670 هج بع�د مدة ال تزيد عى خم�س عرشة سنة عى 
خض�وع بغ�داد لحكم الدولة االيلخانية أمر صاحب دي�وان بغداد أي من يحكم 
بغداد نيابة عن هذه الدولة وهو عالء الدين الجويني بتجديد منارة هذا الجامع 
ورشع مس�ؤول االوقاف ببغداد ش�هاب الدين عي يف ذل�ك واكمل التعميري بعد 
عدة أشهر وبعد ذلك بثمانية سنوات أي يف عام 678 هج سنة 1279 م أي زمن 
السلط�ان أباخان اب�ن هوالكو خان تمت عمارة جام�ع الخلفاء بعد أن سقط 
بعضه حيث تمت اعادة بناء هذا الجامع بأتقان وخاصة املنارة املعروفة بمنارة 
س�وق الغزل  ويذكر التاريخ ان مدرس الحنابلة يف املدرسه املستنرصيه الشيخ 
ج�الل الدي�ن عبد الجبار بن عك�رب الواعظ جلس للوعظ يف ه�ذا الجامع وكان 
عامل�ًا فاضالً ورعاً زاهداً حتى وفاته سن�ة 1282 م ويذكر التاريخ هذا الجامع 
سن�ة 1291 م حيث تم احراق مهذب الدولة ال�ذي كان من رجال دولة هوالكو 
التهامه باالستيالء عى االموال وكان الحرق يف باب هذا الجامع وكان ذلك زمن 
نهاية حكم السلطان آرغون حفي�د هوالكو وبدء حكم السلطان كيخاتو خان 
ش�قيقه وه�ذا الفعل يدلل عى مكان�ة هذا الجامع لدى أه�ل بغداد وقت حرق 
ه�ذا املوظف الكبري يف الدول�ة االيلخانية. وكان لجامع املدين�ة يف بغداد املكانة 
العلي�ا ببغداد حتى انه يف سنة 1275 زمن السلطان اباقا خان تم تعيني الشيخ 
مح�ي الدين العبايس خطيباً بجامع املدينة املع�روف بجامع السلطان ولصالة 
العيدين باملدرسة املستنرصية وأش�رط صاحب الوقفية عى هذا الجامع أن ال 
يخطب فيه اال من كان هاش�مي النسب وهذا ما تحفق فلم يكن هنالك خطيباً 
يف ه�ذا الجامع اال هاش�مي النسب ويف حوادث سن�ة 1291 م زمن السلطانني 
آرغون وكيخاتون وبسبب حبس الغيوث أي عدم نزول املطر خرج قايض قضاة 
بغداد ابن الزنجاني وشيخ املشايخ نظام الدين محمود والخطيب شمس الدين 
الهناي�ي اىل جام�ع السلطان وخطب الخطي�ب ثم تاله الشيخ ش�هاب الدين 
عبد املحمود السه�روردي فأمطرت الدنيا ودام نزول الغيث ثالثة أيام وتوحلت 
الط�رق وزاد نهر دجلة. وتشري حوادث سنة 1327 م ببغداد زمن السلطان أبو 
سعيد بهادر من أحفاد هوالكو املكانة املرموقة لجامع العاقويل ببغداد اذ يف تلك 
السن�ة تويف الشيخ جمال الدين عبد الله بن محمد بن عي العاقويل الذي ال يزال 
هذا الجامع معروفاً بأسمه حيث كان مدرس الشافعية يف املدرسة املستنرصية 
وع�ني لقضاء القضاة ببغداد وأنتهت اليه رياس�ة املذهب الشافعي ببغداد ولم 
يك�ن يضاهيه أو يماثله يف علومه وعلو مرتبته آخر ببغداد وكان ببغداد جامع 
الق�رص  ببغ�داد وك�ان ذا موقع بدليل انه لم ت�ويف الشيخ عز الدي�ن أبو زكريا 
املع�روف بالخري والدين والرواية والدراي�ة والقضاء والعدل ببغداد تمت الصالة 
علي�ه بجامع القرص عذا بحضور ارباب الدولة واالم�راء واالعيان وكان ذلك يف 
العهد العبايس واستمر ذلك يف العهد دولة هوالكو حيث لم يذكر تجاوز عى هذا 
الجام�ع حتى ان هوالكو توىل تعي�ني ابن املتويف اىل أن آث�ر العزلة والعبادة.ويف 
ح�وادث بغدا د سنة 1273 م ان السلطان أباق�ا خان ملا زار بغداد يف تلك السنة 

عى أهل بغ�داد م�ن االلتزامات كتب ما أمر به م�ن التخفيف 
وتش�ري املالية عى جدران جامع  املستنرصي�ة 

  1286 سن�ة  أرغون حوادث  السلطان  زمن 
اىل  حفي�د هوالك�و 
جام�ع  وج�ود 
غربي  املنص�ور 
ق�رب  بغ�داد 

باب البرصة.
للم�رة األوىل ق�ررت الفنان�ة ك�ارول سماحة أن 
تطل عى جمهوره�ا باليف خاص عرب صفحتها 
الرسمي�ة ع�ى إنستقرام، لتكشف ع�ن أرسارها 

الخاصة من داخل الحجر املنزيل.
كشف�ت ك�ارول ع�ن أرساره�ا م�ن منزله�ا يف 
القاهرة، حيث تحدثت عن صعوبة األمر يف بداية 
األسابي�ع األوىل من الحجر؛ خاص�ة أن ال خطط 
حالي�ة تحرض له�ا، واعرف�ت أنها تح�ب األكل 
كثرياً؛ م�ا جعلها تكتسب بعض الكيلوغرامات يف 
بداية الحجر املن�زيل حتى ظن البعض أنها حامل 

بطفلها الثاني.
وترى ك�ارول نفسها ش�خصية تح�ب الجلوس 
يف املن�زل كث�رياً م�ن دون مل�ل، ولكن ه�ذه املرة 
مختلف�ة بسبب الظ�روف الحالية وع�دم وجود 

خطط مستقبلية.
أما ع�ن ألبومها الغنائي الجدي�د الذي ستعود به 

ك�ارول إىل ساح�ة األلبوم�ات مج�دداً بعد غياب 
ف�رة واعتماده�ا األغنيات »السينغ�ل«، كشفت 
كارول لجمهورها أنها بالفعل لديها سبع أغنيات 
جديدة تحرض لها منذ فرة وتحاول أن تضم هذه 

األغاني إىل ألبوم جديد.
وأش�ارت إىل أنها كتب�ت معظم أغني�ات األلبوم، 
وأعلن�ت عن حبه�ا ألغنية تحمل عن�وان »قصة 
حياتي عى املرسح« التي كتبتها قبل عام تقريباً 
وت�روي من خاللها لحظات النج�م الخاصة عى 
خشبة املرسح، وهي بنظرها أغنية تخص معظم 

النجوم.
إىل ذلك، نفت أن يك�ون هناك موعد محدد لطرح 
األلبوم، لكنها أفرجت عن مفاجأتها لجمهورها، 
وهي أنها ستطرح أغنية جديدة يف املوسم الصيفي 
م�ن ألبومه�ا الجدي�د وستك�ون أغني�ة إيقاعية 
بلهجت�ني. ووعدت جمهوره�ا بأنهم سيشهدون 

مفاج�أة قوية، فيما ختم�ت الاليف برسالة 
معاي�دة لجمهوره�ا وكشفت ع�ن استيائها من 
بعض التعليقات السلبي�ة التي تلقتها عرب توير 
من�ذ أي�ام بسب�ب تعصب البع�ض، وأك�دت أنها 
تح�رم كل األديان وأنها متزوجة من رجل مسلم 

ديانته�ا  طق�وس  كل  وتم�ارس 
بحري�ة وه�و أيض�اً يشاركها 

أعياده�ا، وكذل�ك هي؛ فكل 
األدي�ان هدفها واحد، وهو 
املحبة والتسامح والعطاء 
ابنتها تعرف  أن  وأك�دت 
والده�ا  ودي�ن  دينه�ا 
أيض�اً، وأن أهم يشء أن 
تعلّمها القي�م وهذا ما 
تهت�م به خ�الل تربية 

ابنتها.

أعلن »فيسبوك«، عن انطالق 
للمستخدمني  مي�زة جدي�دة 
اسراح�ة  أخ�ذ  له�م  تتي�ح 
وتحديث�ات  إش�عارات  م�ن 
التطبي�ق، وذلك عن�د تفعيل 
خاصي�ة »الوض�ع الهادئ«، 
املستخدم�ني  تمك�ن  الت�ي 
م�ن جدول�ة األوق�ات الت�ي 
الوص�ول  فيه�ا  يحتاج�ون 
ص�وت  كت�م  أو  للفيسب�وك 
اإلشعارات عند الحاجة لذلك. 
وأف�ادت تقارير بأن�ه عندما 
املستخدم�ني بمحاولة  يقوم 
خ�الل  التطبي�ق  استخ�دام 
اله�ادئ«،  »الوضع  تنشي�ط 
سيحصل ع�ى تذكري لضبط 
الوق�ت مل�دة تمك�ني املي�زة، 
من  املستخدمني  وسيتمك�ن 
تعطيل الوض�ع والسماح له 

باستخدام التطبيق ملدة تصل 
إىل 15 دقيق�ة فق�ط، ولك�ن 
بوض�ع حواج�ز إضافية بني 
الستخدم والتطبيق، وتتشابه 
تلك الخاصية بشكل كبري مع 
 iOS املوجودة أيًضا يف هواتف
 .»Screen Time« التي تسمي
أن الهدف م�ن ميزة »الوضع 
املساع�دة  ه�و  اله�ادئ«، 
العائل�ة  الركي�ز ع�ى  ع�ى 
ك�ان  »س�واء  واألصدقائ�ه: 
ذل�ك ملساعدتك ع�ى الركيز 
أو  عى عائلت�ك وأصدقائ�ك، 
النوم ب�دون تشتيت االنتباه، 
أو إدارة الطريقة التي تقيض 
به�ا وقت�ك يف املن�زل، لدين�ا 
العث�ور  يف  تساع�دك  أدوات 
عى التوازن الصحيح لكيفية 

استخدامك لفيسبوك«.

حقق�ت  آب�ل  تك�ون  ق�د 
اخراع�ات عظيم�ة يف مجال 
ل�ن  ولك�ن  التكنولوجي�ا، 
يضاه�ي أي يشء اخراعه�ا 
 »Apple Pencil« الجدي�د 

الذي يعمل عى أي سطح.
وحصل�ت رشك�ة آب�ل ع�ى 
براءة اخ�راع بعنوان )إنشاء 
املحت�وى باستخ�دام جه�از 
ع�ى  اإللكرون�ي  اإلدخ�ال 
األسط�ح غ�ري اإللكرونية(، 
وذلك بصناعته�ا لنوع جديد 
 »Apple Pencil« م�ن أق�الم
الرس�م  أو  الكتاب�ة  يمكن�ه 
عى األسطح غ�ري امللموسة، 

وحتى اله�واء. يرس�ل القلم 
يمك�ن  إش�ارة  اإللكرون�ي 
ع�ى  االستقب�ال،  ألجه�زة 
 »iPad« أو   »MacBook«
اكتشاف متى يتالمس طرف 
القل�م مع سطح م�ا. وتشري 
ب�راءة االخ�راع إىل أن القل�م 
يمك�ن أن يعمل ب�دون جهاز 
ثان�وي، مثل »MacBook« أو 
 Apple« وإذا كان ،»iPhone«
Pencil« يحت�وي عى أجهزة 
فيمكنه  استقب�ال مدمج�ة، 
تتب�ع التحرك�ات وتخزينه�ا 
عن�د  وتحميله�ا  الذاك�رة  يف 

توصيلها بجهاز آخر.

أكد كبري علماء األوبئة الصيني تشونغ نانشان، أنه إذا استمر 
تط�ور الوض�ع الوبائ�ي لفريوس كورون�ا املستج�د يف العالم 
بنفس الوترية الحالية فال يزال هناك أسبوعان عى األقل حتى 

نقطة التحول.
ولف�ت تشون�غ نانش�ان إىل أنه »إذا كن�ت تريد من�ي أن أتنبأ 
بموع�د تفيش الجائحة يف العالم، فه�ذا أصعب بالنسبة يل من 
التنب�ؤ املتعل�ق بالصني. مل�اذا؟ ألن هناك الكثري م�ن العوامل 
غ�ري املتوقعة يف البلدان األخرى. ولك�ن إذا تطور الوضع وفقا 
للسيناريو الحايل، فأخىش أن يستغرق األمر أسبوعني آخرين.

واشار العالم الصيني، إىل أنه بخالف ما حدث خالل جائحة عام 
1918، تلعب اإلجراءات الحكومية اآلن دورا مهما للغاية، وإذا 

تم اتخاذ تدابري صارمة، فستراجع وترية الوباء وسينحرس.
وق�ال: »عى سبي�ل املثال، يف ش�مال إيطالي�ا، املنطقة األكثر 
ت�رضرا من الوب�اء، توجد م�دن صغرية جدا حي�ث تم فرض 
تداب�ري صارم�ة للغاي�ة، والن�اس يحافظ�ون ع�ى املساف�ة 
املطلوب�ة بينهم ويرتدون األقنع�ة والكمامات، ولذلك ال توجد 
أي إصاب�ات تقريبا، ومن هنا نالحظ الفرق الكبري يف مستوى 
انتشار اإلصابات داخل الدولة الواحدة. لذلك، من الصعب جدا 

التنبؤ اآلن.

)فيسبوك( يطلق ميزة »الوضع الهادئ« 
الجديدة 

»Apple Pencil«.. قلم يرسم 
في الهواء

خبير أوبئة صيني يحدد موعد ذروة 
وباء )كورونا( عالميا

نقابة الفنانين تنعى الفنان كامل ابراهيم

دف�ع ف�ريوس »كورونا« املستجد املتف�يش عى نطاق 
واسع ح�ول العالم، املطربة الكندي�ة العاملية، سيلني 
دي�ون، إلع�ادة كتاب�ة أغنيته�ا الشه�رية م�ن فيل�م 

»تيتاينيك«.
وش�اركت دي�ون البالغة م�ن العم�ر 52 عاما صورة 
 My Heart will Go« جي�ف« لنفسه�ا م�ن أغني�ة«
on« عرب حساباتها ع�ى مواقع التواصل االجتماعي، 

ومعها إعادة لكلمات بعض املقاطع.
وكتبت سيلني ديون )أينما تكون، قريب أو  بعيد، تأكد 

أنك تحافظ عى مسافة آمنة بينك وبني اآلخرين(.
وكان�ت أغني�ة »My Heart will Go on« م�ن عوامل 
نج�اح فيل�م »تيتاني�ك« للمخرج جيم�س كامريون، 
وم�ن بطولة ليون�اردو دي كابريو وكي�ت وينسليت، 
ال�ذي حصد إي�رادات خيالية يف ش�باك التذاكر العاملي 

يف 1997، كم�ا أنه�ا زادت من ش�هرة ديون. وصنفت 
منظم�ة الصح�ة العاملية ف�ريوس كورون�ا املستجد 

 املسب�ب  مل�رض )كوفي�د-
يف  ظه�ر  ال�ذي   ،)19

الصني أواخر العام 
يوم   11   املايض، 

مارس،  آذار/ 
عامليا،  وب�اًء 
ة  ك�د مؤ
أرق�ام  أن 
ب�ات  إلصا  ا
تف�ع  تر

ع�ة   برس
كبرية. 

مبادرة » الزم نكمل تصوير« يصل صداها

كارول سماحة: أحترم كل األديان وأعّلم ابنتي القيم

أمل حجازي: الحياة في زمن 
كورونا ترضي الله

انطلق هاشتاغ »الزم نكمل 
تصوير« م�ن قبل مجموعة 
كب�رية م�ن نج�وم لبن�ان، 
بدايًة م�ن سريين عبد النور 
وماغي بوغصن حتى دانييال 
رحمة لرغبتهّن يف استكمال 
تصوي�ر أعماله�ّن الدرامية 
م�ع الحفاظ عى سالمة كل 
فري�ق العمل وإج�راء كافة 
االحتياط�ات الالزمة حرصاً 
عى صحته�ّن. فهل ستعود 
عجل�ة التصوي�ر إىل العم�ل 

مجدداً؟ 
رغ�م الخسائر الت�ي تلقتها 
الصب�اح  ص�ادق  رشك�ة 
أعماله�ا  تصوي�ر  بتوق�ف 
الدرامية التي كان من املقرر 
أن تخ�وض به�ا املنافس�ة 
الرمضاني�ة املقبلة بدءاً من 
املوسم الراب�ع من مسلسل 

»الهيب�ة ال�رد« لتي�م حسن 
و«أس�ود  قندلف�ت  وديم�ة 
فاتح« للديف�ا هيفاء وهبي 
لنادي�ن   2020 إىل  وص�والً 
نجيم وقىص خويل، وعلم أن 
الرشكة ق�ررت عقد اجتماع 
رسيع لحسم مصري مشاركة 
أعماله�ا الدرامية يف املوسم 
حي�ث  املقب�ل  الرمضان�ي 
ستح�اول تقلي�ل خسائرها 
املادية بإيجاد حلول رسيعة 

خالل الساعات املقبلة.
واألم�ر نفس�ه بالنسب�ة إىل 
رشك�ة إيغ�ل فيلم�ز الت�ي 
تشارك بأكثر من عمل خالل 
املوسم الجديد أيضاً، خاصة 
لبن�ان  نج�وم  مب�ادرة  أن 
ب�رضورة ع�ودة التصوي�ر 
جعلت بعض منتجي الدراما 
اللبنانية يتواصل مع النقابة 

لبح�ث  لبن�ان  يف  الفني�ة 
الحلول البديلة للمشاركة يف 
املقبلة  الرمضانية  املنافسة 
وتقليل الخسائر املادية التي 
املنتجة  الجهات  ستحل عى 
بسبب خ�روج أعمالهم من 

املوسم الرمضاني الجديد.
رشك�ة  أن  بالذك�ر  جدي�ر 
أكث�ر  لديه�ا  فيلم�ز  إيغ�ل 
م�ن م�رشوع درام�ي كان 
م�ن املقرر أن تش�ارك به يف 
الجديد،  الرمضان�ي  املوسم 
»دانتيل« لسريين عبد  وهي 
»أوالد  النور ومحمود نرص، 
آدم« ملاغي بوغصن ودانييال 
رحمة و«دفعة بريوت« الذي 
ُيعد م�ن أضخ�م اإلنتاجات 
الخليجي�ة الت�ي ك�ان م�ن 
املقرر أن تشارك يف رمضان 

.2020

تزامن�اً مع عاصف�ة الوباء والتغ�رّي العاملي يف نبض الحرك�ة البرشية من خالل الحج�ر الصحي يف العالم 
أجم�ع، قرر الفن�ان اللبناني سليم عس�اف إطالق أغنية جدي�دة تحاكي الوضع العام وتحم�ل يف طّياتها 
األمل والتفاؤل بإحساس صادق وفيديو عفوي. العمل يحمل اسم »الوضع الحايل« ويعطي طاقة إيجابية 
للمستم�ع، ويوّجه رسالة بطريقة مختلفة مفادها أنه »رغم األوضاع الصعبة هناك فرج قريب«. أّما عن 
موضوع األغنية فرّصح عساف: »هي أغنية تخترص شعوري يف دقيقتني، وهذه حال كل بيت وفرد يفتقد 
شخصاً معّيناً، فقّدمت األغنية ببساطة مغلّفة بعمق فكري، كما أعتمد يف كل ما أقّدمه بعيداً عن الفلسفة 

والتضخيم، بفيديو ُصّور بالهاتف املحمول يف الحجر املنزيل، يبدأ بقول ألفالطون عن الحياة واألمل«.

قصة حب في 
زمن الكورونا

طارق حرب

منمنمات 

سيلين ديون تغّير كلمات أغنية »تيتانيك« 
الشهيرة بسبب كورونا


