املرور تطلق نظاما الكرتونيا حلجز
موعد للمراجعة يف عموم العراق
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العامة ،عن اطالق نظام
الكرتوني لحجز موعد للمراجعة يف عموم
مواقعها يف العراق ضمن االجراءات الوقائية من
فريوس كورونا.وقال العميد حيدر كريم مدير
عالقات واعالم املرور العامة ،يف بيان إن املديرية
أطلقت نظام حجز موعد مراجعة مواقع
تسجيل املركبات يف عموم العراق.واوضح أن
الحجز يكون من خالل املوقع اإللكرتوني ملديرية
املرور وذلك حفاظا عىل سالمة املواطنني لتفادي
كثافة املراجعني يف املواقع ضمن االجراءات
الوقائية من فريوس كورونا.

الخميس
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سائرون لـ

الزوراء /حسني فالح:
كشف تحالف سائرون ،عن محاولة
بعض الكتل السياسية فرض اسماء
كمرشحني لكابينة رئيس الوزراء
املكلف مصطفى الكاظمي ،وفيما
حذر تحالف البناء من اخفاق الربملان
مجددا بعقد جلسته االستثنائية ملنح
الثقة لحكومة الكاظمي ،رجحت
مصادر بعقد جلسة الربملان ملنح الثقة
للحكومة الجديدة قبل شهر رمضان
املبارك.
ويقول النائب عن تحالف سائرون رعد
املكصويص يف حديث لـ»الزوراء» :ان
هناك جهات سياسية تحاول فرض
اسماء جديدة كمرشحني لحكومة
رئيس الوزراء املكلف مصطفى
الكاظمي ،الفتا اىل ان موقف تحالف
سائرون ثابت وواضح بتشكيل
حكومة وطنية ومستقلة يرىض عليها
الشعب واملرجعية الدينية.واضاف ،ان
هذه الجهات تطمع بالحصول عىل
مكاسب سياسية يف حكومة الكاظمي،
داعيا رئيس الوزراء املكلف بعدم فسح
املجال ملثل هكذا محاوالت .وارجع سبب
اخفاق محمد توفيق عالوي وعدنان
الزريف بامليض بتشكيل الحكومة اىل
ضغط الكتل  ،ولالسف املشهد ما زال
يتكرر مع املكلف الكاظمي.واشار
اىل ان الكتل الوطنية ومنها تحالف

وسط ترجيحات بعقد جلسة منح الثقة قبل شهر رمضان

 :جهات حتاول فرض مرشحني على الكاظمي  ..والبناء حيذر من االخفاق جمددا بالربملان

سائرون اعطت حرية االختيار لرئيس
الوزراء املكلف بتشكيل حكومته رشط
ان تكون حكومة مستقلة ووطنية
وتكنوقراط ،مؤكدا ان الربملان سيكون
الفيصل بتمرير حكومة الكاظمي من
عدمه.وشدد عىل رضورة ان يكون

الربنامج الحكومي للكاظمي مبني
عىل اسس صحيحة ويراعي فيه
التحديات التي تواجه البلد السيما
االزمة االقتصادية واالزمة الصحية
والعمل عىل تهيئة الظروف املناسبة
الجراء االنتخابات.بدوره ،حذر النائب

املستقل يف تحالف البناء عمار حسني،
من احتمالية اخفاق الربملان بعقد
جلسته االستثنائية لتمرير حكومة
مصطفى الكاظمي.وقال حسني يف
حديث لـ»الزوراء» :انه ربما هناك كتل
سياسية ترصح يف العلن بانها تدعم

اإليزيديون يف العراق حيتفلون مبناسبة رأس السنة اإليزيدية

الكاظمي لكن يف الخفاء انها تنظر اليه
من زاوية املصالح واملكاسب السياسية
ففي حال عدم حصولها عىل املكاسب،
قد ال تحرض اىل جلسة الربملان او عدم
تصويتها ملنح الثقة للمكلف.واضاف:
ان الكاظمي سيواجه صعوبات كبرية
يف مراحل تشكيل حكومته وصوال اىل
جلسة منح الثقة ،الفتا اىل ان الكتل
املؤيدة للكاظمي قد تعمل عىل اقناع
الكتل االخرى للحضور اىل جلسة
الربملان والتصويت لصالح حكومة
الكاظمي.واشار اىل ان نجاح الكاظمي
يتوقف عىل مدى جديته يف تنفيذ
برنامجه الحكومي ال سيما يف معالجة
التحديات واالزمات التي تواجه البلد.
اىل ذلك ،رجحت مصادر سياسية،
عقد جلسة مجلس النواب ملنح الثقة
لحكومة الكاظمي قبل حلول شهر
رمضان املبارك.وقالت املصادر:
ان الكاظمي عىل وشك من اكمال
برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية
وربما خالل اليومني املقبلني سيطلب
من رئاسة مجلس النواب تحديد موعد
انعقاد الجلسة.واضاف ،ان جلسة
الربملان ربما ستعقد قبل شهر رمضان
وتحديدا منتصف االسبوع املقبل
لتمرير حكومة الكاظمي ،مرجحة
تمريرها بسهولة بسبب حجم التاييد
السيايس الكبري للكاظمي.

اجليش واحلشد ينفذان عملية أمنية ملالحقة فلول “داعش” يف صحراء األنبار

ص4

النفط  :التخفيض يسري على مجيع دول «اوبك» وكردستان مشمولة به

ص5

اشاد بقرار الدخول الشامل لطلبة املراحل املنتهية

الالمي يشكر اخلارجية والنقل جلهودهما
بإعادة العراقيني العالقني باخلارج
بغداد /الزوراء:
اعرب نقيب الصحفيني رئيس اتحاد
الصحفيني العرب مؤيد الالمي ،عن
شكره لوزارتي الخارجية والنقل
لجهودهما يف اعادة العراقيني العالقني يف
الخارج  ،فيما اشاد بقرار مجلس الوزراء
بشان الدخول الشامل لالمتحانات لطلبة
املراحل املنتهية.وقال الالمي يف تغريدة
له عىل «تويرت» تابعتها «الزوراء»:
«خرب جيد أعلنته وزارة الرتبية بحصول
موافقة مجلس الوزراء عىل الدخول
الشامل لطلبة أملراحل أملنتهية (الثالث
متوسط والسادس االعدادي بمختلف
فروعه) إىل االمتحانات الوزارية بسبب
الظروف الراهنة التي يمر بها العراق
واملتمثلة بتفيش فريوس كورونا
.واضاف :مربوك لطلبتنا األعزاء هذه

الفرصة املهمة.ويف تغريدة اخرى قال
الالمي« :شكرا للجهد الجبار لوزارتي
الخارجية والنقل لقيامهما بنقل الرعايا
العراقيني العالقني يف عدة بلدان بسبب
حظر الطريان وآخرها رحلة اليوم من
برلني يف أملانيا االتحادية.

حمافظ البنك املركزي العراقي رئيساً
جمللس حمافظي صندوق النقد العربي
بغداد /الزوراء:
اعلن البنك املركزي العراقي ،عن
اختيار صندوق النقد العربي محافظه
عيل محسن اسماعيل رئيسا ً ملجلس
محافظي الصندوق.وقال البنك يف بيان
 :إن «صندوق النقد العربي انتخب،
وفقا لقراره املرقم ( )1لسنة ،2020

محافظ البنك املركزي العراقي ،عيل
محسن اسماعيل ،رئيسا ً ملجلس
محافظي الصندوق».وأضاف البيان
أن الصندوق «اختار ايضا محافظ
سلطنة عمان ،لدى الصندوق ،نائبا
له ،وذلك يف دورته السنوية الرابعة
واألربعني».

أسعار النفط تهوي بشكل حاد متأثرة
بارتفاع املخزونات األمريكية

نيويورك /متابعة الزوراء:
انخفضت أسعار النفط امس األربعاء
بشكل حاد ،حيث تراجع سعر خام
«برنت» بنحو  ،%6.5متأثرا بصدور
بيانات أشارت إىل ارتفاع مخزونات
الخام األمريكية بأكثر من املتوقع.
وجرى تداول «برنت» عند  27.58دوالر
للربميل ،بانخفاض نسبته %6.82
عن سعر اإلغالق السابق .يف حني
تراجع الخام األمريكي «غرب تكساس
الوسيط» بنسبة  %2.19إىل  19.67دوالر
للربميل ،وفقا ملوقع «بلومربغ».وهبطت
أسعار الذهب األسود بعد صدور بيانات
أظهرت ارتفاعا غري مسبوق يف مخزونات

16

Thu

الخام بالواليات املتحدة بواقع  19مليون
برميل لتصل إىل  503.6مليون برميل
يف أحدث أسبوع ،مع تقليص رشكات
التكرير نشاطها بسبب انخفاض
الطلب نتيجة لجائحة فريوس كورونا.
وتتعرض أسواق النفط للضغوط يف ظل
تراجع الطلب عىل الخام بسبب جائحة
كورونا وتدابري العزل التي اتخذتها
الحكومات للحد من انتشار الفريوس.
وجاء االنخفاض بالرغم من توصل دول
«أوبك »+األحد املايض إىل اتفاق يقيض
بخفض دول املجموعة إنتاجها بنحو
 10ماليني برميل يوميا ،لشهري مايو
ويونيو  2020لدعم السوق.

وافق على الدخول الشامل لطلبة الصفوف املنتهية

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

بغداد /الزوراء:
عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية،
امس االربعاء ،برئاسة نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير النفط ثامر
الغضبان ،وعرب دائرة تلفزيونية
مغلقة ،واصدر قرارات عدة ،فيما وافق
عىل الدخول الشامل لطلبة الصفوف
املنتهية.وذكر مكتب رئيس الوزراء يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان
مجلـس الـوزراء وافق علـى الدخـول
الشامـل للصفـوف املنتهيـة (الثالـث

االعـدادي
والسادس
املتوسـط
بفروعـه كافـة ) وللطلبـة املنتظميـن
فقـط  ،للعـام الدرايس الحالـي ،
ً
خدمة للمصلحـة العامـة والطلبـة
علـى وجـه الخصـوص ،و قيـام وزارة
الرتبيـة بتعديـل نظـام االمتحانـات
العامـة رقـم (  ) 18لسنـة  1987عىل
النحـو الـذي يمنـح فيـه مجلـس
الـوزراء صالحيـة تعديـل شـروط من
ُيقبل يف االمتحانـات العامـة .

تفاصيل ص 2

تسجيل  15إصابة جديدة وشفاء  46وحالة وفاة بفريوس كورونا

اللجنة العليا للصحة والسالمة تقرر استمرار حظر التجوال اىل بداية شهر رمضان
منه :ان اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية ،عقدت االجتماع الرابع عرص
امس االربعاء برئاسة رئيس الوزراء
عادل عبد املهدي عرب دائرة تلفزيونية،
ملناقشة القضايا املع ّدة لجدول األعمال
 ،وتطورات مكافحة جائحة كورونا
والوضع الصحي يف العراق ومايشهده
من تحسن يف أعداد املصابني
واملقرتحات والتوصيات الواردة من
الجهات املختصة.واضاف :ان اللجنة

بغداد /الزوراء:
قررت اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية ،امس االربعاء ،استمرار
حظر التجوال اىل بداية شهر رمضان
املبارك ،وفيما بحثت الجهود املستمرة
الستقبال العراقيني العالقني ،اعلنت
وزارة الصحة والبيئة تسجيل  15اصابة
جديدة وحالة وفاة واحدة بفريوس
كورونا املستجد.وذكر بيان ملكتب
رئيس الوزراء تلقت «الزوراء» نسخة

الفتح لـ  :التمسك باحملاصصة
يثري الشكوك بوجود عمليات بيع
وشراء للمناصب

الزوراء /ليث جواد:
طالب تحالف الفتح ،الكتل
السياسية كافة باعطاء الحرية
التامة للمكلف مصطفى الكاظمي
يف اختيار اسماء كابينته الوزارية
لكي يكون هو املسؤول عنها أمام
الربملان والشعب إذا حصل إخفاق،
محذرة من أن التمسك بمبدأ
املحاصصة يثري الشكوك بوجود
عمليات بيع ورشاء للمناصب
ويعني العودة اىل املربع االول يف
ظل التحديات الخطرية التي تواجه
البلد .وقالت النائبة عن تحالف
الفتح ليال محمد عيل يف حديث
لـ»الزوراء» :عىل الكتل السياسية
كافة اعطاء الضوء االخرض للمكلف
مصطفى الكاظمي بان يكون هو
املسؤول عن اختيار اسماء كابينته

الوزارية بحرية تامة لكي يكون هو
املسؤول عنها امام الشعب والربملان
مستقبال يف حال حدوث اخفاق،
مؤكدة أن الكاظمي عليه ان يختار
فريق من االستشاريني يتولون
مسؤولية البحث عن االسماء
والكفاءات ودراسة السري الذاتية
مع مراعاتهم ملبدأ التوازن املكوناتي
للبلد.واشارت عيل اىل ان بعض الكتل
السياسية التزال اىل االن متمسكة
مبدأ املحاصصة السياسية وتريد
استخدام ذات االلية التي كانت
متبعة يف الدورات السابقة بان
تقوم هي بتقديم االسماء اىل رئيس
الوزراء ،مما يعني العودة اىل املربع
االول متناسية حجم التحديات
الخطرية التي تواجه البلد.

تفاصيل ص 2

قررت استمرار حظر التجوال اىل بداية
شهر رمضان املبارك  ،عىل ان تعقد
اللجنة اجتماعا االسبوع املقبل يسبق
حلول شهر رمضان لدراسة املوضوع
وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشهر
واالسرتشاد بآراء لجنة األمر الديواني
 55وهيئة املستشارين .واشاد عبد
املهدي ،بحسب البيان ،بروح التعاون
والتضامن التي تسود عمل جميع
املساهمني يف مكافحة الوباء واملالكات

الصحية والتي اسهمت بتحقيق تقدم
يف هذا املجال املهم  ،مؤكدا استحقاقهم
للدعم والشكر والتقدير لجهودهم.
وشدد عىل اهمية ايصال املنحة
للفئات املشمولة واألرس املستحقة ،
واعادة العراقيني العالقني اىل وطنهم
.واشار البيان ،اىل ان اللجنة قررت
تقديم الدعم للجهود املبذولة من قبل
املالكات الصحية واملساهمني بحماية
الشعب العراقي من فريوس كورونا

والتوجيه بإعداد ورقة من قبل االمانة
العامة ملجلس الوزراء ليأخذ هذا القرار
حيز التنفيذ .واوضح البيان ،ان اللجنة
بحثت الجهود املستمرة الستقبال
العراقيني العالقني واجراءات املالحة
التي تسهل عودتهم بأقرب وقت
وبالتعاون بني الجهات ذات العالقة
واتخاذ اإلجراءات الصحية الوقائية
الالزمة .

تفاصيل ص 2

السعودية :جمموعة العشرين ختصص  7تريليونات
دوالر ملواجهة كورونا
الرياض /متابعة الزوراء:
اعلن وزير املالية السعودي ،محمد الجدعان ،بأن مجموعة الـ20
خصصت  7تريليونات دوالر ملواجهة تداعيات تفيش وباء كورونا
املستجد (كوفيد.)19-وقال الجدعان يف ترصيح صحفي :سنتجاوز
هذه األزمة وسنخرج أكثر تعافيا ،مشريا إىل أنه تم العمل عىل توفري
مساعدات مالية للدول النامية.وأفاد وزير املالية السعودي يف ترصيحاته:
«نسعى إىل تجاوز األزمة وتحقيق التعايف االقتصادي مستقبال ،حيث
أن وباء كورونا قد ألقى بثقله عىل شعوبنا واقتصاداتنا» ،مشددا عىل
أن «مجموعة الـ  20مصممة عىل مواجهة تداعيات كورونا».تأتي

ترصيحات الجدعان بعدما ،اتفقت مجموعة دول العرشين مع نادي
باريس عىل أسس تأجيل مستحقات الدول األكثر فقرا ،ودعت املقرضني
من القطاع الخاص للمساهمة بتخفيف أعباء الدول الفقرية.ودعمت
مجموعة العرشين برئاسة السعودية التعليق املؤقت ملستحقات الدول
األكثر فقرا ،كما أعلنت عن دعمها لجهود صندوق النقد الدويل لتوفري
السيولة للدول املحتاجة.وأشادت كريستينا جورجيفا ،مديرة صندوق
النقد الدويل ،وديفيد مالباس ،رئيس البنك الدويل ،باتفاق جديد لتخفيف
أعباء الدين من مجموعة العرشين يتضمن تعليق مدفوعات خدمة
الديون الثنائية عن الدول األشد فقرا.

طائرة مسرية تركية خترتق األجواء العراقية وتقصف
خميما لالجئني

بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم امس االربعاء ،أن
طائرة تركية مسرية خرقت األجواء
وشنت هجوما عىل مخيم العوائل
األكراد األتراك الالجئني قرب مدينة

مخمور راح ضحيته امرأتان.وذكرت
الخلية يف بيان  :أن «قيادة الدفاع الجوي
ترصد خرقا لألجواء العراقية من خالل
طائرة مسرية تركية مسلحة بارتفاع 6
كلم ورسعة بلغت  200كلم بالساعة».

وأضافت أن «مخيم العوائل األكراد
األتراك الالجئني قرب مدينة مخمور
تعرض للقصف بواسطة صاروخ».
وأشارت الخلية إىل مقتل امرأتني من
هذا املخيم.

اإلصابات تتخطى حاجز املليونني وتتصاعد باستمرار

أوروبا تنال حصة األسد من فريوس كورونا ودول العامل حتاول التعايش مع الواقع
بغداد /متابعة الزوراء:
عىل وقع تزايد اإلصابات عىل نحو
متسارع وغياب اللقاح الالزم أيقت
معظم الدول حتمية استمرار العزل
االجتماعي والتعايش وتكييف
األوضاع مع فريوس كورونا بغية
كبح جماحه .وتجاوز عدد الذين
شخصت إصابتهم رسميا بفريوس
كورونا املستجد املليون شخص يف
أوروبا وحدها؛ أي أكثر بقليل من

نصف اإلصابات يف العالم.وبتسجيل
مليونني و 984إصابة ،وأكثر من
 128ألف و 71وفاة؛ تكون أوروبا
القارة األكثر ترضرا بوباء كوفيد-
 ،19يف حني تم تسجيل أكثر من
 501ألف و 206حاالت شفاء,
والدول األربع التي كان عدد من
اإلصابات فيها يتجاوز مئة ألف
هي :إسبانيا ( 177ألف إصابة و18
ألفا و 579وفاة) ،وإيطاليا (162

ألفا و 488إصابة و 21ألفا و67
وفاة) ،وفرنسا ( 143ألفا و303
إصابات ،و 15ألفا و 729وفاة)،
وأملانيا ( 127ألفا و 584إصابة،
و 3254وفاة).وبلغ عدد اإلصابات
 93ألفا و 873إصابة ،والوفيات 12
ألفا و 107يف بريطانيا ،التي تسجل
أكرب عدد من اإلصابات اليومية
الجديدة.

تفاصيل ص 2

فرنسا :الشرطة تقتل رجال هاجم أفرادها
بسكني مشالي باريس

باريس /متابعة الزوراء:
أعلن مصدر أمني فرنيس امس األربعاء ،أن الرشطة قتلت رجال هاجم أفرادها
بسكني يف منطقة ال كورنوف ،شمايل العاصمة باريس.وذكر املصدر ،أن
«الحادث وقع بعد ظهر امس ،عندما هاجم رجل بسكني ضابط رشطة كان عىل
متن دراجته».ولم يبني املصدر دوافع املهاجم ،فيما فتحت الرشطة تحقيقا يف
القضية للوقوف عىل مالبسات الحادث.
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وافق على الدخول الشامل لطلبة الصفوف املنتهية

دعا إىل منح الكاظمي «احلرية التامة» الختيار وزرائه

 :التمسك باحملاصصة يثري
الفتح لـ
الشكوك بوجود عمليات بيع وشراء للمناصب
الزوراء /ليث جواد:
طالب تحالف الفتح ،الكتل السياسية
كافة باعطاء الحرية التامة للمكلف
مصطفى الكاظمي يف اختيار اسماء
كابينته الوزارية لكي يكون هو
املسؤول عنها أمام الربملان والشعب إذا
حصل إخفاق ،محذرة من أن التمسك
بمبدأ يثري الشكوك بوجود عمليات
بيع ورشاء للمناصب ويعني العودة اىل
املربع االول يف ظل التحديات الخطرية
التي تواجه البلد.
وقالت النائبة عن تحالف الفتح ليال
محمد عيل يف حديث لـ»الزوراء» :عىل
الكتل السياسية كافة اعطاء الضوء
االخرض للمكلف مصطفى الكاظمي
بان يكون هو املسؤول عن اختيار
اسماء كابينته الوزارية بحرية تامة
لكي يكون هو املسؤول عنها امام
الشعب والربملان مستقبال يف حال
حدوث اخفاق ،مؤكدة أن الكاظمي
عليه ان يختار فريق من االستشاريني
يتولون مسؤولية البحث عن االسماء
والكفاءات ودراسة السري الذاتية مع
مراعاتهم ملبدأ التوازن املكوناتي للبلد.
واشارت عيل اىل ان بعض الكتل
السياسية التزال اىل االن متمسكة مبدأ
املحاصصة السياسية وتريد استخدام
ذات االلية التي كانت متبعة يف الدورات
السابقة بان تقوم هي بتقديم االسماء
اىل رئيس الوزراء ،مما يعني العودة اىل
املربع االول متناسية حجم التحديات
الخطرية التي تواجه البلد.
وأوضحت :ان االعتماد عىل هذا املبدأ
يثري الشكوك بوجود عمليات بيع

ورشاء لتلك املناصب اومساومات
بشأن الوزراء ،مبينة أن الكاظمي
االن يف طور املفاوضات مع الكتل
السياسية بشأن الكابينة الوزارية
والتي من املفرتض ان يقدمها قبل
انقضاء املهلة الدستورية.
أما املحلل السيايس قاسم الغراوي،
قال يف حديث لـ»الزوراء» :أن تمرير
حكومة الكاظمي سيواجهه صعوبات
عديدة ولن يكون تمريرها سهال كما
يتداوله البعض بالرغم من حضور
معظم قادة الكتل السياسية بجلسة
التكليف ،مبينا ان أسباب عدة
تجعل من تمرير حكومة الكاظمي
صعبة منها ان الكتل السنية تريد
بعض الوزارات واالسماء ،يف حني ان
الكتل الكردية لديها عدة رشوط من
اهمها املادة  140ونسبة  % 17وهي
ملفات عجزت الحكومات السابقة
عن تنفيذها فكيف الحال بحكومة
الكاظمي؟.
واوضح الغراوي :أن الكتل الشيعية
بدأت بالتنصل عن الكاظمي فمثال
دولة القانون ذكرت بانها ليست مع
الكاظمي ،لكنها مع االجماع ،وكذلك
الحال بالنسبة لصادقون فيما اعلنت
سائرون بانها سوف لن تصوت
عىل حكومة الكاظمي اذا لم تكن
مستقلة.
وتابع :حتى وان مررت الحكومة فانها
ستكون حكومة ضعيفة وهزيلة
وغري قادرة عىل حسم ملفات التواجد
االمريكي واملتظاهرين والوضع
االقتصادي املتدهور وامللف االمني.

حتقيق النجف توقف متهمني آخرين
بقضية مالك الزبيدي
بغداد /الزوراء:
أصدرت محكمة تحقيق النجف قرارا بتوقيف متهمني آخرين بقضية الحرق الذي
تعرضت له املشتكية مالك حيدر الزبيدي.
وأشار بيان للقضاء ،تلقت «الزوراء» نسخة منه ،اىل ان «عدد املوقوفني يف هذه القضية
أصبح أربع متهمني ،والتحقيق جار عىل وفق القانون».
وكانت محكمة تحقيق النجف التابعة لرئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
أصدرت يف  13من الشهر الحايل قرارا ً بتوقيف اثنني من املتهمني بقضية الحرق كما
اصدرت املحكمة «أوامر قبض بحق متهمني آخرين بالقضية».
وكانت محكمة تحقيق النجف أوضحت ،يف  12نيسان ،انها أجرت التحقيق يف جريمة
تعرض سيدة للحرق .مشرية اىل ان «املشتكية سجلت شكوى أمام محكمة تحقيق
النجف ضد زوجها بداعي قيامه برضبها وقيامها بحرق نفسها جراء استخدام العنف
ضدها ،ولم يقم زوجها بإطفائها ،وان والد زوجها هو الذي نقلها اىل املستشفى بعد ان
قام بإطفائها».

الدوالر يسجل استقرارا يف البورصة احمللية
بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق،
امس األربعاء ،استقرارا ً بسعر رصف
الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وسجلت أسعار بيع الدوالر يف رشكات
ومكاتب الصريفة 1227.5 ،ديناراً ،أي
 122ألفا ً و 750دينارا ً للمائة دوالر .بينما
سجل سعر الرشاء للدوالر  1217.5ديناراً،

أي  121ألفا ً و 750دينارا ً للمائة دوالر.
يشار اىل ان هذه أسعار رصف الدوالر يف
العراق هي للتعامالت الفردية وليست
رسمية بسبب إغالق بورصة الكفاح،
والسعر الحقيقي سيكون بعد انتهاء
حظر التجوال وبعد عودة ضخ الدوالر
يف السوق املحيل من قبل البنك املركزي
العراقي.
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جملس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الغضبان عرب الدائرة املغلقة
ويصدر قرارات عدة
بغداد /الزوراء:
عقد مجلس الوزراء جلسته
االعتيادية ،امس االربعاء ،برئاسة
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
النفط ثامر الغضبان ،وعرب دائرة
تلفزيونية مغلقة ،واصدر قرارات
عدة ،فيما وافق عىل الدخول
الشامل لطلبة الصفوف املنتهية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ان مجلـس الـوزراء وافق علـى
الدخـول الشامـل للصفـوف
املنتهيـة ( الثالـث املتوسـط
والسادس االعـدادي بفروعـه
كافـة ) وللطلبـة املنتظميـن
فقـط  ،للعـام الدرايس الحالـي ،
ً
خدمة للمصلحـة العامـة والطلبـة
علـى وجـه الخصـوص ،و قيـام
وزارة الرتبيـة بتعديـل نظـام
االمتحانـات العامـة رقـم ( 18
) لسنـة  1987عىل النحـو الـذي
يمنـح فيـه مجلـس الـوزراء
صالحيـة تعديـل شـروط من

يُقبل يف االمتحانـات العامـة .
واضاف :ان املجلـس قرر ايضا
قيـام وزيـر الزراعـة بتأجيـل
استيفـاء بـدالت اإليجار من

مستأجـري االراضـي املشمولـة
بقـرار مجلـس قيـادة الثـورة
املنحـل رقـم (  ) 44لسنـة 1997
لغايـة تأريـخ ،2020/12/31

وتأجيـل استيفـاء بـدالت اإليجـار
مـن مستأجـري بقيـة االراضـي
الزراعيـة غيـر املشمولـة بقـرار
مجلـس قيـادة الثـورة آنفـا مـن

تسجيل  15إصابة جديدة وشفاء  46وحالة وفاة بفريوس كورونا

االقسـاط املتبقيـة بذمتهـم لغاية
تأريـخ ،2020/12/31وقيـام
مجلـس ادارة املصـرف الزراعـي
التعاونـي يف وزارة املالية والرشكـة
العامة للتجهيـزات الزراعيـة فـي
وزارة الزراعـة بإستيفـاء نسبة
( )%50من القـروض املستحقـة
علـى الفالحيـن واملزارعيـن
خـالل عـام .2020
واشار اىل ان مجلس الوزراء
أقر توصيـة املجلـس الـوزاري
لالقتصـاد بشـأن بيـع مـادة
النخالـة ( للمطاحـن الحكوميـة
) بكامـل الكميـة وبنسبـة (
 ) %13حصـة الرشكـة العامـة
لتصنيـع الحبوب من النخالـة
املنتجـة فـي ( املطاحـن األهليـة
)  ،وفقـا ً ألحكـام املـادة ()40
مـن قانـون بيع وايجـار أمـوال
الدولـة رقـم ( )21لسنـة 2013
 ،وبمـا ال يقـل عـن السعـر
التخمينـي الذي تحـدده الرشكـة
املذكـورة آنفـا ً .

اللجنة العليا للصحة والسالمة تقرر استمرار حظر التجوال اىل
بداية شهر رمضان
بغداد /الزوراء:
قررت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية،
امس االربعاء ،استمرار حظر التجوال اىل بداية
شهر رمضان املبارك ،وفيما بحثت الجهود
املستمرة الستقبال العراقيني العالقني ،اعلنت
وزارة الصحة والبيئة تسجيل  15اصابة
جديدة وحالة وفاة واحدة بفريوس كورونا
املستجد.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية ،عقدت االجتماع الرابع عرص امس
االربعاء برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد
املهدي عرب دائرة تلفزيونية ،ملناقشة القضايا
املع ّدة لجدول األعمال  ،وتطورات مكافحة
جائحة كورونا والوضع الصحي يف العراق
ومايشهده من تحسن يف أعداد املصابني
واملقرتحات والتوصيات الواردة من الجهات
املختصة.
واضاف :ان اللجنة قررت استمرار حظر
التجوال اىل بداية شهر رمضان املبارك  ،عىل
ان تعقد اللجنة اجتماعا االسبوع املقبل يسبق
حلول شهر رمضان لدراسة املوضوع وتقرير
التفاصيل الخاصة بهذا الشهر واالسرتشاد
بآراء لجنة األمر الديواني  55وهيئة
املستشارين .
واشاد عبد املهدي ،بحسب البيان ،بروح
التعاون والتضامن التي تسود عمل جميع
املساهمني يف مكافحة الوباء واملالكات
الصحية والتي اسهمت بتحقيق تقدم يف

هذا املجال املهم  ،مؤكدا استحقاقهم للدعم
والشكر والتقدير لجهودهم.
وشدد عىل اهمية ايصال املنحة للفئات
املشمولة واألرس املستحقة  ،واعادة العراقيني
العالقني اىل وطنهم .
واشار البيان ،اىل ان اللجنة قررت تقديم
الدعم للجهود املبذولة من قبل املالكات
الصحية واملساهمني بحماية الشعب العراقي
من فريوس كورونا والتوجيه بإعداد ورقة من
قبل االمانة العامة ملجلس الوزراء ليأخذ هذا
القرار حيز التنفيذ .
واوضح البيان ،ان اللجنة بحثت الجهود
املستمرة الستقبال العراقيني العالقني

واجراءات املالحة التي تسهل عودتهم بأقرب
وقت وبالتعاون بني الجهات ذات العالقة
واتخاذ اإلجراءات الصحية الوقائية الالزمة .
وبشأن االستعداد ملوسم الحصاد وتسويق
املنتج الزراعي ،قررت اللجنة العليا استثناء
عدد من املسؤولني واملوظفني العاملني يف
وزارتي الزراعة والتجارة من اجراءات حظر
التجوال .
ويف سياق اخر ،اعلنت وزارة الصحة والبيئة،
امس االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي
لإلصابات املسجلة لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،فيما سجلت  15اصابة جديدة
وحالة وفاة واحدة بالفريوس ،اكدت تماثل

 46مصابا للشفاء.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان مالكات وزارة الصحة والبيئة تثبت
يوما بعد يوم بأنها قادرة عىل التصدي لهذه
الجائحة بمساندة ابناء الوطن عن طريق
التزامهم بالتعليمات واللوائح الخاصة بوزارة
الصحة.
واكدت عىل رضورة استمرار التزام املواطنني
بالتعليمات الصادرة عنها وتطبيق حظر
التجوال لتجاوز خطر تفيش الوباء عن بلدنا
وبشكل تدريجي.
واضافت :انه تم فحص ( )698نموذجا يف
كافة املختربات املختصة (عدا اقليم كردستان)
خالل  24ساعة املاضية وبذلك يكون املجموع
الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية األزمة (
 )46135نموذجا.
واشارت اىل ان مختربات وزارة الصحة والبيئة
سجلت ليوم امس (  )15أصابة جديدة يف
العراق موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة ،3
مدينة الطب  ،1السليمانية  ، 1البرصة  ،3بابل
 ،1كربالء  ،3ذي قار  ،3أما الوفيات  :فتم
تسجيل حالة وفاة واحدة بمحافظة ذي قار .
وتابعت :ان حاالت الشفاء فتم تسجيل 46
حالة موزعة كما ييل :بغداد /الرصافة ،6
بغداد /الكرخ ،4مدينة الطب  ،2النجف ،6
اربيل  ،4كربالء  ،5البرصة  ،8ذي قار ،2
املثنى  ،9مبينة ان مجموع األصابات ،1415 :
بينما مجموع الوفيات ،79 :اما مجموع
حاالت الشفاء.812 :

اإلصابات تتخطى حاجز املليونني وتتصاعد باستمرار

أوروبا تنال حصة األسد من فريوس كورونا ودول العامل حتاول التعايش مع الواقع
بغداد /متابعة الزوراء:
عىل وقع تزايد اإلصابات عىل نحو متسارع
وغياب اللقاح الالزم أيقت معظم الدول
حتمية استمرار العزل االجتماعي والتعايش
وتكييف األوضاع مع فريوس كورونا بغية كبح
جماحه.
وتجاوز عدد الذين شخصت إصابتهم رسميا
بفريوس كورونا املستجد املليون شخص
يف أوروبا وحدها؛ أي أكثر بقليل من نصف
اإلصابات يف العالم.
وبتسجيل مليونني و 984إصابة ،وأكثر من
 128ألف و 71وفاة؛ تكون أوروبا القارة األكثر
ترضرا بوباء كوفيد ،19-يف حني تم تسجيل
أكثر من  501ألف و 206حاالت شفاء,
والدول األربع التي كان عدد من اإلصابات فيها
يتجاوز مئة ألف هي :إسبانيا ( 177ألف إصابة
و 18ألفا و 579وفاة) ،وإيطاليا ( 162ألفا
و 488إصابة و 21ألفا و 67وفاة) ،وفرنسا
( 143ألفا و 303إصابات ،و 15ألفا و729
وفاة) ،وأملانيا ( 127ألفا و 584إصابة ،و3254
وفاة).
وبلغ عدد اإلصابات  93ألفا و 873إصابة،
والوفيات  12ألفا و 107يف بريطانيا ،التي تسجل
أكرب عدد من اإلصابات اليومية الجديدة.
لكن هذا العدد ال يعكس سوى جزء من العدد
الفعيل لإلصابات؛ ألن دوال عدة ال تجري
تحاليل سوى للذين يحتاجون إىل عالج يف
املستشفيات.
وأعلنت وزارة الصحة اإلسبانية أنها أحصت،

أمس األربعاء 523 ،وفاة بفريوس كورونا
املستجد يف الساعات  24األخرية ،يف تراجع بعد
ارتفاع العدد الذي سجل أمس األول الثالثاء.
ويف املجموع ،تويف  18ألفا و 579شخصا
باملرض يف إسبانيا ،ثالث بلد مترضر بالوباء
بعد الواليات املتحدة وإيطاليا.
يف املقابلُ ،سجل يف  24ساعة ارتفاع كبري يف
عدد اإلصابات الجديدة ،متجاوزا خمسة آالف
بعد انخفاض استمر ستة أيام؛ مما يرفع العدد
اإلجمايل لإلصابات إىل أكثر من  177ألفا ،يف حني
بلغ عدد املتعافني أكثر من  70ألفا.
وتعترب السلطات أنه ت ّم تجاوز ذروة املرض،
الذي بلغ عدد وفياته اليومي القيايس 950
شخصا يف الثاني من أبريل/نيسان الجاري،
ّ
وتحذر السكان من خطر الرتاخي يف إجراءات
العزل.
من جهتها ،أعلنت بلجيكا تسجيل ألفني و454
إصابة بفريوس كورونا ،خالل الساعات 24
األخرية ،لريتفع إجمايل اإلصابات يف البالد إىل
 33ألفا و 573حالة ،يف حني بلغ عدد الوفيات
حتى اآلن  4آالف و ،440وتعاىف  7آالف و،107
منذ  15مارس/آذار املايض.
كما ذكرت وسائل إعالم يابانية نقال عن
توقعات لوزارة الصحة ،أن عدد الوفيات يف
اليابان جراء اإلصابة بفريوس كورونا املستجد
قد يصل إىل  400ألف حالة ما لم تتخذ إجراءات
للحد من انتشار العدوى.
وقالت وكالة أنباء كيودو وصحيفة أساهي إن

التقديرات التي أوردها فريق من الوزارة يبحث
تفيش املرض أشارت إىل أن الحاالت الخطرية
التي تحتاج إىل تنفس صناعي قد تصل إىل 850
ألفا.
وتستند هذه التوقعات إىل بحث لهريويش
نيشيورا األستاذ بجامعة هوكايدو ،وهو أحد
املتخصصني يف األمراض املعدية ،ويقدم النصح
للحكومة يف ما يتعلق بالتعامل مع الفريوس.
ولم تؤكد وزارة الصحة التقرير حتى اآلن.
وسجلت اليابان أكثر من  8آالف إصابة
بالفريوس ،و 162وفاة ،وفقا لبيانات هيئة
اإلذاعة والتلفزيون اليابانية.
واصل الفريوس انتشاره وتمدده يف دول عديدة،

من بينها إيران ،حيث قال املتحدث باسم وزارة
الصحة كيانوش جهانبور يف بيان للتلفزيون
الرسمة :إن حصيلة الوفيات بفريوس كورونا
ارتفعت إىل  4777شخصا اليوم األربعاء ،وإن
 94شخصا توفوا يف  24ساعة املاضية.
وتابع :أن عدد املصابني بلغ  76ألفا و389
شخصا يف إيران ،البلد األكثر ترضرا من
الفريوس يف الرشق األوسط.
ويف روسيا ،ارتفع عدد اإلصابات بفريوس
كورونا إىل  24ألفا و ،490بعد تسجيل  3آالف
و 388حالة خالل يوم.
وذكر بيان ملركز مكافحة كورونا والوقاية منه،
أمس األربعاء ،أن عدد الوفيات ارتفع إىل ،198

بعد تسجيل  28حالة.
وأوضح البيان أن أكثر اإلصابات سجلت يف
العاصمة موسكو ،حيث بلغ عددها  14ألفا
و.776
وأعلنت باكستان تسجيل  243إصابة جديدة
بفريوس كورونا ،لريتفع العدد اإلجمايل إىل
 5983حالة.
ويف املكسيك ،قالت وزارة الصحة إن املكسيك
سجلت  385إصابة جديدة بفريوس كورونا
املستجد يوم الثالثاء ،لريتفع بذلك العدد
اإلجمايل لإلصابات إىل  5399و 406وفيات.
ومع استمرار توقف الحياة االقتصادية يف
أكثر من بلد ،بدأت بعض الدول إجراءات تنفيذ
إجراءات للتخفيف من القيود املفروضة بسبب
تفيش الوباء.
وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين ،أمس
األربعاء ،إن السلطات سرتفع حواجز الطرق
املوضوعة حول العاصمة منذ نحو ثالثة
أسابيع.
ويف الدانمارك ،أعادت دور الحضانة واملدارس
االبتدائية ،أمس األربعاء ،فتح أبوابها
جزئيا بعد شهر من اإلغالق ،وذلك يف نصف
املقاطعات الدانماركية ،ويف  %35من املدارس
يف كوبنهاغن ،لتكون أول دولة أوروبية تقوم
بهذه الخطوة.
واشرتطت الحكومة االلتزام بالتباعد االجتماعي
وغسل اليدين ،وترك مسافة مرتين بني طاوالت
الصفوف الدراسية ،وتنظيم الخروج للمالعب
عرب مجموعات صغرية.

وكانت املفوضية األوروبية حثت دول االتحاد
األوروبي عىل التنسيق مع بدء رفع إجراءات
العزل العام ،وحذرت من أن عدم القيام بذلك
قد يسفر عن موجات ارتفاع جديدة يف حاالت
اإلصابة.
ويف بؤرة الوباء األوىل؛ قال ليو يش شينغ نائب
رئيس بلدية مدينة ووهان الصينية اليوم
األربعاء إن املدينة تسعى الستئناف الطريان
وخدمات السكك الحديدية وعمليات الشحن
عىل نحو كامل بحلول نهاية أبريل/نيسان.
ورفعت ووهان يف الشهر الجاري الحجر
الصحي الذي ُفرض عليها ألكثر من شهرين.
وقال ليو يف مؤتمر صحفي إن خدمات سيارات
األجرة ستستأنف عىل نحو منظم ،مضيفا أنه
سيجري استئناف عمليات املوانئ يف املدينة
املطلة عىل نهر يانغتيس بحلول نهاية هذا
الشهر.
ويف املقابل ،قررت دول أخرى تمديد إجراءات
الحظر واإلغالق ،حيث ذكرت صحيفة
هاندلسبالت االقتصادية اليومية -نقال عن
وكالة األنباء األملانية -اليوم األربعاء أن الحكومة
األملانية قررت تمديد إجراءات العزل العام التي
فرضتها الشهر املايض ملكافحة انتشار فريوس
كورونا ،حتى  3مايو/أيار القادم عىل األقل.
ويف رشق آسيا؛ قالت هيئة الطريان املدني ،امس
األربعاء :إن تايالند مددت الحظر عىل الرحالت
الجوية القادمة إىل البالد حتى نهاية أبريل/
نيسان الجاري ،يف محاولة للحد من انتشار
فريوس كورونا.
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لم تقف مكتوفة اليد والوباء يفتك بالبشرية

غوتيريش  :الوقت ليس مناسبا لخفض تمويل المنظمة

طبيبة أمريكية تكتشف طريقة سهلة
تنقذ مصابي كورونا بشكل فعال

أمريكا تعلق متويل منظمة الصحة العاملية

نيويورك /متابعة الزوراء:
كش�فت تقاري�ر أمريكي�ة ،أن طبيب�ة
وجهت نصائ�ح لنظرائها ممن يعملون
ع�ىل ع�الج م�رىض كورون�ا ،يف وح�دة
العناية املركزة يف منطقة “لونغ آيالند”،
يف والية نيويورك ،باتباع حركة بس�يطة
ربم�ا تنق�ذ امل�رىض الذين يعان�ون من
الفريوس.
تقاري�ر إعالمي�ة امريكي�ة قال�ت ،إن
الطبيب�ة مانغاال ناراس�يمهان نصحت
األطب�اء بوح�دة العناية املرك�زة بقلب
امل�رىض ع�ىل بطونهم ومالحظ�ة ما إذا
كان سيساعدهم ذلك أم ال.
ويف التقري�ر قال�ت ش�بكة “يس إن إن”
األمريكي�ة إن األطباء يف وح�دة العناية
املركزة اكتشفوا مع التجربة ،أن الوضع
محل النصحية تسبب يف زيادة األكسجن
الذي يدخل إىل الرئة ألن الوضع الطبيعي
يجع�ل الجس�م يضغط ع�ىل الرئ�ة ما
يتسبب يف تقليل حجم األكسجن ،حتى
إن ناراسيمهان قالت“ :نحن ننقذ حياة
الن�اس به�ذا ،بنس�بة  ..100%إنه أمر
يس�هل فعله للغاية ،وقد وجدنا تحسنا ً
ملحوظاً ،ونرى ذلك يف كل مريض”.
التقرير كش�ف أيضا ً أن األطباء يلجأون
إىل وض�ع املري�ض ع�ىل بطنه مل�دة 16
ساعة يوميا ً ثم يتم إرجاعه إىل الوضعية
الطبيعية باقي س�اعات اليوم ،من أجل
مقاوم�ةأع�راضالف�ريوس.
ويف الس�ياق ذاته أظه�ر إحصاء جمعته
روي�رتز أن ع�دد الوفي�ات يف الوالي�ات
املتح�دة جراء فريوس كورونا املس�تجد
تج�اوز  24ألف�ا ً الثالث�اء ،فيم�ا يبحث
املس�ؤولون س�بل إعادة فتح االقتصاد
دون إش�عال فتيل التفش من جديد.
فيما سجلت الواليات املتحدة ،ثالث أكرب
دول العالم من حيث عدد الس�كان ،أكرب
عدد من الوفيات بس�بب مرض كوفيد-
 19ال�ذي يس�ببه الف�ريوس ب�ن دول
العالم.
إىل ذل�ك فق�د بل�غ إجم�ايل اإلصابات يف
الوالي�ات املتحدة قراب�ة  583ألفا ً بينما
بلغ إجمايل اإلصابات املس�جلة يف أنحاء

العالم قرابة مليوني إصابة.
وتم تس�جيل نح�و  1500وف�اة جديدة
اإلثنن ،وهو ما يقل كثريا ً عن الحصيلة
اليومي�ة األس�بوع املايض والت�ي بلغت
زه�اء  2000حالة وفاة كل  24س�اعة،
وفق�ا ً إلحص�اء لروي�رتز .وتج�اوزت
وفي�ات الف�ريوس يف الوالي�ات املتح�دة
 24400اليوم الثالث�اء .ولم تبلغ العديد
من الواليات عن األعداد فيها بعد.
م�ن جانبه�ا تف�رض الس�لطات من�ذ
أس�ابيع قي�ودا ً واس�عة ألزم�ت الناس
يف مناط�ق كث�رية من الوالي�ات املتحدة
بالبق�اء يف بيوته�م لكب�ح انتش�ار
الفريوس ،مما س�بب أرضارا ً اقتصادية
فادحة .وم�ع إغالق ال�رشكات وفرض
قي�ود عىل الس�فر ،يناقش املس�ؤولون
واملرشعون متى ُيمكن إعادة فتح بعض
القطاعات.
ونتيجة لرغبة دونالد ترامب إعادة فتح
االقتصاد مرة أخرى يف كافة الواليات ،يف
ظ�ل أزمة اقتصادية كب�رية يعاني منها
العالم بس�بب كورون�ا ،نرشت أزمة بن
الرئيس األمريكي وحاكم والية نيويورك
األمريكية آندرو كومو ،الذي قال الثالثاء
إن�ه لن يلت�زم بأي أمر يص�دره الرئيس
دونال�د ترام�ب بإنهاء إج�راءات العزل
الع�ام يف الوالية بطريقة غري آمنة خالل
تف�شف�ريوسكورون�ا.
أض�اف كوم�و يف مقابل�ة م�ع ش�بكة
(يس.إن.إن) “إذا أمرن�ي بإع�ادة فت�ح
(نيوي�ورك) بطريق�ة تع�رض الصح�ة
العامة ألفراد واليت�ي للخطر ،فلن أفعل
ذلك”.
كان ترام�ب ق�ال اإلثنن إن�ه يعتقد أن
لدي�ه “س�لطة كامل�ة” ع�ىل الوالي�ات
فيما يتعل�ق بإجراءات مواجهة فريوس
كورونا ،وهو موقف ال يدعمه الدس�تور
ورفض�ه ع�ىل الف�ور خ�رباء قانونيون
وبعض حكام الواليات.
يف ح�ن قال كوم�و إن أي أم�ر من هذا
القبيل سيش�كل تحدي�ا ً دس�توريا ً بن
الواليات والحكومة االتحادية وس�ريفع
إىل القضاء للبت فيه.

واشنطن/ميدل ايست اونالين:
أعل�ن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ّ
أنه
أمر إدارته بأن تعلّق دفع املساهمة املالية
للواليات املتحدة يف ّ
منظمة الصحة العاملية
بسبب “سوء إدارة” املنظمة األممية ألزمة
ّ
تفش فريوس كورونا املس�تج ّد.
وق�ال ترام�ب خ�الل مؤتم�ره الصح�ايف
اليوم�ي يف البيت األبيض بش�أن تطوّرات
وباء كوفي�د -19يف البالد “إنني اليوم آمر
ّ
منظمة الصح�ة العاملية
بتعلي�ق تموي�ل
يف الوق�ت ال�ذي يت�م فيه إج�راء مراجعة
لتقيي�م دور منظم�ة الصح�ة العاملية يف
س�وء اإلدارة الش�ديد والتعتيم عىل ّ
تفش
فريوس كورونا املس�تج ّد”.
وإذ وجّ �ه الرئيس األمريك�ي الئحة ّ
اتهام
ّ
املنظمة األممية ،قال ّ
إن “العالم
مطوّلة إىل
ّ
تلقى الكثري من املعلومات الخاطئة حول
انتقال الع�دوى والوفي�ات” الناجمة عن
الوباء.
والوالي�ات ّ
املتحدة هي أكرب مس�اهم عىل
اإلط�الق يف تمويل منظمة الصحة العاملية
وق�د دفعت لها العام امل�ايض  400مليون
دوالر.
وقال ترامب “س�نناقش اآلن ما س�نفعل
ب�كل تلك األم�وال الت�ي كان�ت تذهب إىل
منظمة الصحة العاملية” .مضيفا “يف ّ
ظل
تفش جائحة كوفي�د ،-19لدينا مخاوف
عميقة بش�أن ما إذا كان ك�رم أمريكا قد
ُ
استخدم عىل أفضل نحو ممكن”.
وهذه ليس�ت أول مرة يهاجم فيها ترامب
يتهمه�ا ّ
املنظم�ة األممي�ة الت�ي ّ
بأنه�ا
انح�ازت إىل بكن وتواط�أت معها يف عدم
اإلبالغ بشفافية عن الكارثة الصحية التي
امت ّدت من مدينة ووهان يف وس�ط الصن
إىل العالم أجمع.
فإن ّ
ووفقا ً للرئيس األمريكي ّ
تأخر الصن
يف الكشف عن الوباء ونطاقه ومدى فتكه

بالبرش كلّف س�ائر دول العالم وقتا ً ثمينا ً
كان يمك�ن خالل�ه ّ
اتخ�اذ إج�راءات لوأد
الف�ريوسيفمه�ده.
ّ
وق�ال ترام�ب “ل�و ّ
منظم�ة الصحّ �ة
أن
العاملي�ة قام�ت بعمله�ا بإرس�ال خرباء
طبيّ�ن إىل الص�ن لتقيي�م الوض�ع ع�ىل
األرض بش�كل موضوع�ي وفضحت عدم
ش�فافية الصن ،لكان من املمكن احتواء
ّ
تف�ش املرض يف مهده مع ع�دد قليل جدا ً
من الوفيات”.
وأض�اف “كان م�ن املمكن له�ذا األمر أن
ينقذ آالف األرواح وأن يمنع وقوع األرضار
االقتصادي�ة العاملي�ة .لكن ب�دالً من ذلك،
فإن ّ
ّ
منظمة الصحّ ة العاملية قررت أن تثق
بظاه�ر التطمينات الصينية ودافعت عن
ترصّ فات الحكومة الصينية”.
ّ
ّ
ويتهم منتقدو الرئيس األمريكي بأنه عمد
يف بداي�ة األزم�ة وعىل مدى أس�ابيع ع ّدة
يش�يد بالطريقة التي تعاملت بها الصن
م�ع كوفي�د -19ويقلّل م�ن الخطر الذي
يمثله الوباء عىل بالده.
وكان ترام�ب ق�د ه�دد م�رارا بس�حب

املس�اهمة من منظم�ة الصح�ة العاملية
متهم�ا مديره�ا العام تي�دروس أدهانوم
غيربيسوس بعدم الكفاءة وبالتخبط.
وسجلت الواليات ّ
املتحدة مساء اول امس
الثالث�اء وف�اة أكث�ر من  2200ش�خص
م�ن ج�رّاء الفريوس املس�تجد خ�الل 24
ساعة ،يف أعىل حصيلة يومية عىل اإلطالق
يس�جّ لها بل�د يف العال�م ،بحس�ب بيانات
لجامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات نرشتها يف الساعة 20,30
ّ
املح�� جامعة جون�ز هوبكنز
بالتوقيت
ً
الت�ي ُتعت�رب مرجع�ا يف تتبّ�ع اإلصاب�ات
والوفي�ات الناجم�ة عن ف�ريوس كورونا
املس�تج ّدّ ،
أن وباء كوفيد -19حصد خالل
ً
 24ساعة أرواح  2228شخصا يف الواليات
ّ
املتح�دة ،لرتتفع بذلك الحصيلة اإلجمالية
للوفيات الناجمة عن الوباء يف هذا البلد إىل
 25.757وفاة.
وانتقد األمن العام لألمم ّ
املتحدة أنطونيو
غوتريي�ش بش� ّدة قرار ترام�ب معتربا ً ّ
أن
“هذا ليس وق�ت خفض موارد” مثل هذه
ّ
املنظمة األممي�ة املنخرطة يف الحرب ض ّد

وباء كوفيد.-19
وق�ال غوترييش يف بيان “ه�ذا ليس وقت
ّ
منظم�ة الصحّ ة
خفض تموي�ل عمليات
ّ
منظم�ة إنس�انية أخ�رى
العاملي�ة أو أي
ّ
تكاف�ح الفريوس .قناعتي ه�ي أنه يجب
دع�م ّ
منظمة الصحة العاملية ّ
ألن أهميّتها
حاس�مة يف الجه�ود الت�ي يبذله�ا العالم
لالنتصار يف الحرب ضد كوفيد.”-19
إنه س�يأتي الحقا ً
وإذ ق�ال األمن الع�ام ّ
الوق�ت الذي يمك�ن فيه تقيي�م “أداء كل
الذين كانوا معنين باألزمة” ،ش ّدد عىل ّ
أن
“الحقائق نفسها يمكن تفسريها بشكل
مختلف من قبل كيانات مختلفة”.
وكان غوتريي�ش داف�ع يف الثام�ن م�ن
نيسان/أبريل الجاري عن ّ
منظمة الصحة
العاملي�ة بعدما وجّ ه إليها ترامب وابالً من
االنتق�ادات .وقال األمن الع�ام يومها ّ
إن
ّ
املنظمة تتص ّدى للوباء “يف الخطوط
هذه
األمامي�ة ،وتق� ّدم الدعم لل�دول األعضاء
ومجتمعاته�ا ،وخصوص�ا ً األكث�ر ضعفا ً
من بينها ،باإلرشادات والتدريب واملع ّدات
والخدمات امللموس�ة املنقذة لألرواح”.
ويف بيانه الذي ّ
اتس�م عىل غري عادة بنربة
ح�ا ّدة ،ق�ال األمن الع�ام لألم�م ّ
املتحدة
ّ
إنه “عندما س�نطوي ،يف نهاي�ة املطاف،
صفحة ه�ذا الوباء ،س�يكون هناك وقت
للعودة بشكل كامل لفهم كيف أمكن لهذا
املرض أن ينشأ وأن ينرش دماره بمثل هذه
الرسعة يف جميع أنحاء العالم”.
وأض�اف “ال�دروس املس�تفادة س�تكون
رضورية إلدارة تحديات مماثلة بفعالية،
إذا م�ا ظهرت يف املس�تقبل لكن هذا ليس
الوقت لذلك”.
وتابع “كم�ا قلت من قب�ل ،اآلن يجب أن
يكون الوق�ت ّ
التحاد املجتم�ع الدويل كي
نعم�ل معا ً بتضامن لوق�ف هذا الفريوس
وتداعياته املدمّ رة”.

نقص بأجهزة التنفس ومخيم”الركبان” يُثير القلق

سوريا ..النظام الصحي متضرر وال إمكانيات حملاربة “كورونا”
دمشق/متابعة الزوراء:
جاء يف ترصيح مشرتك لرؤوساء املقرات السورية
والروس�ية لع�ودة الالجئ�ن إىل س�وريا ميخائيل
ميزينتسيف وحس�ن مخلوف ،أن الوضع الصحي
يف مخي�م الركبان لالجئن يثري قلقا بالغا ،بس�بب
وجود نقص حاد يف أجهزة التنفس االصطناعي يف
إطار فريوس كورونا.
ويف ن�ص البيان الصادر اليوم األربعاء“ :عىل الرغم
م�ن الجه�ود املبذول�ة إال أن إمكانيات الس�لطات
عىل تش�خيص وتقديم املساعدة الطبية للمصابن
بف�ريوس كورونا محدودة للغاية ،يتم إجراء حوايل
 100اختبار يوم ًيا يف البالد ،وال يوجد سوى 25000
رسير يف املراكز الطبية الس�ورية وتفتقر بشدة إىل
أجهزة التنفس االصطناعي” ،وفق “سبوتنيك”.
وتاب�ع البيان”:النظ�ام الصح�ي الس�وري ترضر
بش�دة خ�الل العملي�ات العس�كرية ،وال يمك�ن

اس�تعادته ملحاربة ف�ريوس كورون�ا إال من خالل
الدع�م األجنب�ي  ،لك�ن العقوب�ات الغربي�ة تعوق
توريد األدوية واملعدات الطبية الالزمة.
وأضاف ”:إن أكثر ما يث�ري القلق اليوم هو الوضع
الصح�ي والوبائ�ي يف مخي�م الركب�ان لالجئ�ن،
الواق�ع يف منطق�ة التن�ف الت�ي تس�يطر عليه�ا
الواليات املتحدة .ووفقا ً لس�كان املخيم السابقن،
ف�إن املراكز الطبية مغلقة هن�اك ،وال توجد أدوية
وأطب�اء ،وال أح�د يقدم املس�اعدة الطبية يف حالة
انتش�ار الوباء ،ليس لدى الناس فرصة للبقاء عىل
قيد الحياة”.
وصنفت منظمة الصح�ة العاملية يوم  11مارس/
آذار مرض (كوفيد )-19الناتج عن فريوس كورونا
“جائح�ة” أو “وب�اء عاملي�ا” ،مؤك�دة أن أرق�ام
اإلصابات ترتفع برسع�ة كبرية ،معربة عن قلقها
من احتمال تزايد املصابن بشكل كبري.

الوباء يقلب الموازين العالمية رأساً على عقب

كورونا حيول الكف سالحاً بيولوجياً وجيعله خطرا كفيال بتجنب املصافحة
بغداد /متابعة الزوراء:
يعد سالم اليد التحية املعتمدة والحضارية يف
عالم السياس�ة واألعمال ،فتاريخ املصافحة
موجود منذ آالف السنن ،ولطاملا كان موضع
انتقاد الغرب للمسلمن الذين كانوا يمتنعون
عن السالم باليد عىل الجنس اآلخر ،فهل نودع
هذه التحية إىل األبد؟
بالفعل ،قلب فريوس كورونا املستجد املوازين
العاملية رأسا ً عىل عقب ،من العوملة إىل النظام
املايل النقدي ،وصوالً إىل مجرد السالم ،تغريت
مالم�ح العالم ال�ذي نعرفه ،وأصبح الس�الم
بالي�د أش�به بحم�ل س�الح بيولوج�ي ناقل
للعدوى!
واآلن يح�ث خ�رباء الصح�ة العام�ة الب�رش
عىل إعادة النظر يف س�المة طق�وس التحية
اليومية البديهية ،بل إن رئيس املعهد الوطني
للحساس�ية واألم�راض املعدي�ة يف أمري�كا،
أنتوني ف�ويس ،قال“ :ال أعتق�د أننا يجب أن
نتصافح مرة أخرى”.
إال أن املصافح�ة اعتربت حت�ى اليوم التحية
الواقعي�ة يف األعم�ال الدولي�ة والسياس�ة
واملجتم�ع ط�وال الف�رتة األط�ول م�ن هذه
األلفية ،إذ تعود أصولها إىل آالف السنن.
يق�ول خبري األمراض املعدية يف -Mayo Cli
 icإح�دى أكرب مؤسس�ات البح�ث الطبي يف
الواليات املتح�دة ،جريجوري بولندا“ :عندما
تمد يدك فإنك تمد سالحا ً بيولوجيا ً”.
ويصف بولن�دا املصافحة ملوق�ع  BBCبأنها
“ع�ادة قديمة ولم يع�د لها م�كان يف ثقافة
تؤمن بنظرية الجراثيم”.
ولكن هل نس�تطيع أن نتخىل عن هذه العادة
املتجذرة يف عاداتن�ا وتقاليدنا ،فهل يمكن أن

تندثر ه�ذه العادة حقاً .ويف ه�ذه الحالة ،ما
هي البدائل؟
تاريخ املصافحة
م�ن عادات املس�لمن والع�رب إن دخلوا عىل
جمع كبري يتطلب مصافحة ،تراهم يكتفون
ً
تحي�ة للجميع-i /
بوضع اليد ع�ىل الصدر

tock
م�ن مرص الفراعن�ة إىل بالد ما ب�ن النهرين
إىل اليونان ،تظه�ر صور املصافحة أو إظهار
األيدي املفتوحة كعالم�ة ثقة يف الفن واألدب
منذ آالف السنن.
تشمل هذه الرسوم النقوش الحجرية البابلية

ومالحم هومريوس.
يق�ول الخ�رباء إن قص�ة تاري�خ املصافحة
األصلية غامضة بعض الشء ،ولكن غالبا ً ما
يظهر األش�خاص وهم يمدون يدهم اليمنى
الفارغ�ة ليثبت�وا للش�خص اآلخ�ر أنه�م ال
يحملون سالحاً ،وبالتايل يمكن الوثوق بهم.

وتظهر األعمال واملوروثات الفنية األخرى أن
التحية باملصافحة كانت تس�تخدم يف الزواج
وبن الحكام ،وغريها من املواقف التي تصور
العمل معا ً أو تعزيز العالقات.
ويف عاملن�ا الح�ايل تع�د املصافح�ة معي�ارا ً
ً
عاملي�ا للتحي�ة واألعم�ال .وع�ن ذل�ك تقول
أس�تاذة علم النف�س يف جامع�ة كاليفورنيا
يف ب�ريك� ،جوليان�ا رشودر“ :عىل الرغم من
ً
حرفي�ا للتأكد مما
أن املصافحة ال ُتس�تخدم
ً
إذا كان الش�خص اآلخر يحمل س�الحا أم ال،
فقد حافظوا عليها كإش�ارة إلظه�ار النوايا
الحسنة”.
وأظهر البحث أن الناس أكثر استعدادا ً للعمل
م�ع أولئ�ك الذي�ن يم�دون أيديه�م لآلخرين
للمصافحة يف بداية املفاوضات ،إذ يشري ذلك
إىل دافع الثقة والتعاون واملتابعة.
التحيات يف الثقافات األخرى
املصافحة ليس�ت التحية الوحيدة يف مختلف
أنح�اء العال�م ،إذ تتجن�ب بع�ض ال�دول
املصافحة أو املعانقة ،بل واملالمسة الجسدية
من أساسها
يف الدول األوروبية يقبّل الفرنس�يون بعضهم
بمالمس�ة الخد للخد ثالث مرات ،ويف إيطاليا
قبلتان عىل الخد دون مصافحة األيدي.
لكن حت�ى هذه القبالت الق�ت اعرتاضا ً فيما
يتعلق بالخوف من نقل العدوى.
لك�ن ه�ذه الطق�وس املجتمعي�ة الراس�خة
يمكن أن تتغري مع تغري الظروف ،فالطاعون
األس�ود وضع حدا ً لتقبيل الخدين يف فرنس�ا
ملدة قرون.
يف الصن مثالً ،يحني الناس رؤوس�هم قليالً
ً
أيض�ا يحني املرحب
عىل األم�ام ،ويف اليابان

برأس�ه ،وقد يصل إىل أن يحني نصف جسمه
األعىل كليا ً ليظهر مدى االحرتام والتقدير.
أم�ا يف الهن�د فتس�تخدم تحي�ة تس�مى
“نماس�تي“ ،وه�ي تنص عىل لص�ق الكفن
ببع�ض ،ث�م تقريبها إىل الصدر م�ع انحناءة
بسيطة من الرأس.
يف إندونيس�يا ،من تقاليد التحي�ة وضع اليد
ع�ىل القل�ب أو الص�در وانتظار اآلخ�ر ليمد
يده ،وهي الطريقة التي يعتمدها املس�لمون
لالعتذار عن مصافحة الجنس اآلخر.
ب�ل إن م�ن ع�ادات املس�لمن والع�رب إن
دخل�وا ع�ىل جمع كب�ري يتطل�ب مصافحة،
ً
تحية
تراهم يكتف�ون بوضع اليد عىل الصدر
للجميع ،سواء كانوا رجاالً أم نساء.
وربما نش�هد يف الف�رتة املقبلة مش�اعر غري
مريح�ة ح�ول املصافح�ة ككل ،ف�إذا حاول
ش�خص ما مصافحة ش�خص آخ�ر يرفض
الس�الم بالي�د ،فه�ذا يجعل الش�خص األول
يش�عر بع�دم االرتياح .ل�ذا ،م�ن املحتمل أن
تؤدي مثل هذه الترصفات إىل وصم املصافحة
وتجنبها مستقبالً منعا ً ألي إحراج.
ويتوق�ع العلماء أن تك�ون هناك مرحلة غري
مريح�ة للتخلص م�ن هذه الع�ادة تدريجياً،
ولك�ن ال بد من التوصل إىل تحية بديلة تريض
حاجة الناس للتفاعل عند اللقاء والوداع.
بدورها تقول أس�تاذة االتص�االت اإلدارية يف
جامعة ويس�رتن أونتاريو كانينا بالنش�ارد:
“سنتأقلم”.
وتضيف“ :أنا ال أقول إنني س�أكون س�عيدة
إذا انته�ت املصافح�ة ،ولك�ن أعتق�د أنه إذا
كانت هناك حاجة مجتمعية للتكيف ،فنحن
-كبرش -قادرون عىل التأقلم”.
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النقل تسري رحلتني استثنائيتني إىل برلني
واهلند إلعادة عالقني
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النقل تسيري أول رحلة
استثنائية اىل العاصمة األملانية برلني،
فضال عن إنطالق رحلة استثنائية إلعادة
عراقيني عالقني يف الهند.
وقال وزير النقل ،عبد الله لعيبي ،يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه« :تمت
املوافقة من قبل الجهات املعنية عىل
تسيري أول رحلة استثنائية اىل برلني».
وأضاف «غادرت طائرة الخطوط الجوية
ً
متوجهة
العراقية أرض مطار بغداد الدويل
اىل مطار برلني إلعادة العراقيني العالقني

هناك إىل أرض الوطن» .
بينما ذكر بيان للوزارة ،تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «الرحلة الجوية االوىل
املرقمة  AI1٤٤3انطلقت من مطار
بغداد الدويل متوجهة اىل دلهي ضمن
الرحلة االستثنائية الخاصة بإعادة
العراقيني العالقني يف الهند بعد اكمال
كافة إجراءات العقيم والتعفري».
وأشار إىل ان «الرحلة الجوية الثانية
املرقمة  ،AI٤٤٥وللقطاع نفسه {بغداد-
دلهي –بغداد} انطلقت يف تمام الساعة
 1:3٠ظهراً ،وللغرض نفسه».

العدل تعلن مشول أكثر من ألف نزيل
وحدث بالعفو اخلاص
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة العدل ،امس االربعاء ،عن ارسال قوائم اسماء النزالء املشمولني
بالعفو الخاص اىل األمانة العامة ملجلس الوزراء.
وقالت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه «بتوجيه ومتابعة من قبل وزير
العدل ،فاروق امني الشواني ،تم إرسال قوائم املودعني يف األقسام السجنية التابعة
لوزارة العدل من املشمولني بالعفو الخاص اىل األمانة العامة ملجلس الوزراء».
واكد الوزير ان «القوائم شملت اسماء املودعني يف دائرة االصالح العراقية والبالغ
عددهم ( )٩٥٠نزيال مع نسخ من قرارات الحكم الصادرة بحقهم من املحاكم
املختصة ،وكذلك أيضا اسماء النزالء يف دائرة اصالح االحداث ،والبالغ عددهم
( )٥7حدثا مع مراعاة املادة /63اوال من قانون رعاية االحداث رقم 76لسنة
 1٩83املعدل والتي نصت عىل انه ال يجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او
اسم مدرسته او تصويره او اي يشء يؤدي اىل معرفة هويته».

الصناعة تنتج وجبة ريادية جديدة ملعقم
األيدي للوقاية من «كورونا»
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الزراعة تستكمل استعداداتها للبدء باحلصاد

املوارد تؤكد تأمني اإلطالقات املائية لألراضي الزراعية
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة املوارد املائية استمرارها بتأمني
االطالقات املائية لالرايض الزراعية بكافة
محافظات العراق .من جانبها ،أعلنت وزارة
الزراعة إكمال إجراءاتها املتبعة للبدء بحصاد
أكثر من  13مليون دونم من محصويل الحنطة
والشعري للموسم الزراعي الحايل .2٠2٠
وذكرت وزارة املوارد املائية يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :انها»مستمرة بتأمني
االطالقات الستمرارية االنتاج الزراعي وتأمني
الغذاء ألبناء الشعب العراقي يف ظل ظروف
انتشار وباء كورونا املستجد ،عىل الرغم
من استمرار الجانب الرتكي ملء سد اليسو
ووصوله اىل مراحل خزنية متقدمة».
واضافت ان»الخزين املائي يف السدود
والخزانات ارتفع اىل  ٥٠مليار م ، 3مما
يعطي اطمئنانا كافيا لتلبية كافة االحتياجات
الزراعية والصناعية والبيئية ومياه الرشب
للموسم الصيفي الحايل والشتوي القادم،
اضافة اىل ارتفاع نسب االغمار يف مناطق أهوار

جنوب العراق اىل الحد املخطط له ،مما ادى اىل
تحسن بيئتها والحفاظ عىل أرثها االيكولوجي
وتنوعها البيئي واالحيائي».

من جانبها ،أعلنت وزارة الزراعة ،إكمال
إجراءاتها املتبعة للبدء بحصاد أكثر من 13
مليون دونم من محصويل الحنطة والشعري

للموسم الزراعي الحايل .2٠2٠
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انها «استنفرت كوادرها وخرباءها
وآلياتها العاملة يف املحافظات كافة الستكمال
االستعدادات للبدء بحصاد محصويل الحنطة
والشعري ،وبحدود  ٩ماليني دونم من محصول
الحنطة و  ٤ماليني دونم من محصول الشعري
استنادا ً إىل توجيهات وزير الزراعة من خالل
القيام بتوفري اآلليات واملستلزمات الرضورية
إلنجاح عملية الحصاد وضمان سري الخطة
املوضوعة للموسم الزراعي الحايل بصورة
صحيحة».
ً
استكماال
وأشار اىل ان «هذه العملية تأتي
للسياسة التي اتبعتها الوزارة يف زيادة غلة
الدونم وتحقيق اإلنتاج الوفري من محاصيل
ً
فضال
الخرض والحبوب وبذور الرتب العليا،
عن بيض املائدة والدواجن واألسماك والتمور
ً
وصوال إىل االكتفاء الذاتي منها بغية توفري
األمن الغذائي للمواطن ودعمًا لالقتصاد
الوطني».

اإلعمار :مليونا مواطن تقدموا على قطع األراضي من حمافظات البالد كافة
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان
والبلديات العامة ،امس األربعاء،
عن تجاوز عدد املتقدمني عىل قطع
االرايض بحسب القرار املرقم 7٠
لسنة  ،2٠1٩مليوني مواطن من
بغداد ومحافظات البالد كافة.
وقال مدير عام مديرية البلديات
العامة يف الوزارة ،عيل حسني عبد

االمري ،يف ترصيح أوردته صحيفة
“الصباح” ،واطلعت عليه «الزوراء»:
ان “املديرية كانت قد اطلقت خالل
شهر كانون االول املايض ،االستمارة
االلكرتونية للتقديم عىل قطع
االرايض السكنية ،بموجب قرار
مجلس الوزراء املرقم  7٠لسنة 2٠1٩
 ،الخاص بتوزيع االرايض يف جميع
مراكز املدن واملحافظات واالقضية

والنواحي بني املواطنني وموظفي
الدولة وذوي االحتياجات الخاصة،
وبحسب الفئات ،مع تحديد املساحة
والسعر لكل فئة».
وأضاف عبد األمري أن “عدد املتقدمني
خالل التقديم الذي استمر ملدة ثالثة
اشهر قبل غلق االستمارة ،بلغ مليونني
و1٤8ألفا و ٤٤8مواطناً ،موزعني بني
بغداد ومحافظات البالد” ،مشريا اىل

ان “املديرية ومن خالل فروعها ،نفذت
عمليات الفرز والتخصيص لالرايض
لكل متقدم بحسب محافظته».
وأوضح أن “الدوائر البلدية
باملحافظات كافة ستستأنف اجراءات
التخصيص والتوزيع بعد انتهاء حظر
التجوال ،لتسليم األرايض اىل املتقدمني
للحصول عليها».
وأكد عبد األمري أن “التقديم عىل

االرايض بموجب املادة رقم  2٥لقانون
بيع وايجار اموال الدولة ،مستمر من
خالل االستمارة االلكرتونية املعدة
لذلك” ،منوها بأن “مكاتب خاصة
بالوزارة تعمل عىل تسلم االستمارات،
والبت بها حتى خالل مدة الحظر».
مشددا عىل «حرص وزارته عىل انجاز
معامالت املواطنني وفق التوقيتات
الزمنية املحددة”.

أوضحت ان  2020سيشهد إغالق امللف
التجارة جتهز الوكالء بأربعة ماليني
اهلجرة النيابية تكشف عن وجود  67عائلة
كيس طحني منذ بدء احلظر

ما زالت يف املخيمات

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصناعة واملعادن ،امس
االربعاء ،انتاج وجبة ريادية من املعقمات
واملطهرات للوقاية من فريوس كورونا.
وذكر مصدر مخول يف هيئة البحث
والتطوير الصناعي ،إحدى تشكيالت
وزارة الصناعة واملعادن ،يف بيان ،تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،إن «مراكز الهيأة
مستمرة بتحضري وإنتاج وجبات ريادية من
املعقمات واملطهرات للمساهمة يف توفري
املواد املعقمة للوقاية من فايروس كورونا
والحد من إنتشاره».

واضاف ان « مركـز أبحـاث ابـن سينـا
قام بتحضري وجبات مختربية جديدة من
جل سينا معقم األيدي وفحصها وبيان
مطابقتها للمواصفات املعمول بها» ،مشريا ً
اىل ان «(مركـز بحـوث ابـن البيطـار)
قام يف وقت سابق بإنتاج وجبة ريادية من
مادة الديتول املعقم وطرحها يف األسواق
املحلية ،فضالً عن قيام ( مركـز بحـوث
ابـن البيطـار ومركـز بحـوث ابـن سينـا)
بتحضري وإنتاج وجبات ريادية من املعقمات
واملطهرات بعد تأمني املواد األولية الالزمة
لإلنتاج ومواد التعبئة الخاصة بهـا».

العمل تكشف تفاصيل توزيع منحة
الطوارئ للعوائل املستحقة
بغداد /الزوراء:
كشف وزير العمل والشؤون االجتماعية ،باسم عبد الزمان ،امس االربعاء ،تفاصيل
توزيع منحة الطوارئ للعوائل املستحقة جراء حظر التجوال.
وقال عبد الزمان ان « منحة الـ 3٠الف دينار خصصت «لكل فرد» يف األرس املشمولة
بها» .مبينا انه «تم تكليف وزارة العمل بمهمة توزيع منحة الطوارئ بني الفئات التي
ال تتسلم أي راتب من الدولة من خالل مراكز توزيع لن تكلف املتسلمني «أي مبالغ
مالية».
واضاف ان «منحة الطوارئ خصصت للعاملني يف القطاع غري املنظم املترضرين
اقتصاديا ً من الحظر الصحي بعد تأمني ورصف مستحقات املوظفني واملتقاعدين
وإعانات املشمولني بالحماية االجتماعية وذوي اإلعاقة».
واشار عبد الزمان اىل انه «تم تخصيص  3٠الف للمنحة باالعتماد عىل التربعات كون
القائمني عليها هي حكومة ترصيف أعمال ،فضالً عن عدم إقرار املوازنة».

بغداد /الزوراء:
اعلنت لجنة الهجرة واملهجرين النيابية ،امس
األربعاء ،عن وجود  67الف عائلة نازحة ال تزال
يف املخيمات ،فيما أكدت أن العام الحايل 2٠2٠
سيشهد ارجاع جميع االرس النازحة.
وقال نائب رئيس اللجنة ،حسني عرب ،يف ترصيح
صحفي إن “هناك اكثر من  67الف عائلة
نازحة ال تزال يف املخيمات” ،مبينا أن “الجهات
املعنية تقوم برعاية العوائل العائدة إىل مناطق

سكناهم ،فضال عن العوائل التي دخلت البالد يف
وقت سابق».
وأضاف عرب أن “عام  2٠2٠سيشهد ارجاع
جميع األرس النازحة بشكل طوعي دون إكراه أو
إجبار من قبل أي جهة كانت».
وكانت وزارة الهجرة واملهجرين أعلنت ،الثالثاء،
عن ايقاف اجراءات اعادة النازحني لحني انجالء
ازمة كورونا ،مؤكدة ان هناك نحو  2٥٠ألف
أرسة ما زالت نازحة.

االتصاالت تعلن إطالق تطبيق إلكرتوني
للتوصيل املنزلي
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة االتصاالت ،امس األربعاء ،عن اطالق
حملة (اتصل وكل يش يوصلك لبيتك) لتوفري
متطلبات املواطنني وهم يف منازلهم مجانا.
وقال مدير الرشكة العامة للربيد والتوفري
بالوزارة ،بسام سالم حسني ،يف بيان اطلعت عليه
«الزوراء» :إن “الرشكة اطلقت حملة (اتصل وكل
يش يوصلك لبيتك) من خالل تطبيق (واصلك) ،من
اجل تقديم الخدمات املجانية للمواطنني يف بغداد
واملحافظات ،إذ سيعمل أسطول الرشكة عىل
إيصال املساعدات اإلنسانية التي تعدها الوزارات
والجمعيات ومنظمات املجتمع املدني ،لتوزيعها
بني االرس الفقرية ،اضافة اىل توفري احتياجات
املواطنني يف البالد بخدمات توصيل مجانية خالل
مدة الحظر الوقائي».
وأضاف حسني أن “التطبيق يحوي قاعدة بيانات
لعدد كبري من التجار ومراكز التسوق ومستودعات
االدوية والصيدليات واملتاجر ،وجميع ما يحتاج
اليه املواطن ،ويتم توصيل الطلبات من قبل
موزعي الربيد اىل محل إقامة املواطن من دون
الحاجة اىل التسوق والخروج من املنزل».

وذكر حسني أن وزارته “ستقدم املساعدات
اإلنسانية للمحتاجني من مواد غذائية وطبية
وادوية للمرىض من خالل االسطول الربيدي”،
مفصحا عن “تقديم سالت غذائية خالل مدة
حظر التجوال للحفاظ عىل سالمة املواطنني
والتزامهم بعدم التنقل للوقاية من انتشار جائحة
كورونا».
واشار اىل انه “تم االيعاز باستمرار العمل عىل
مدار الـ  2٤ساعة يف مركز االتصاالت ،عىل
الرقم ( ،)٥٥12لتلقي االتصاالت والطلبات
الخاصة باملواطنني» .عادا تطبيق (واصلك) «من
املشاريع املهمة التي تقدمها الرشكة عرب اجهزة
املراقبة وموقع التبادل الربيدي ،ومن خالل الربيد
العراقي ،الذي يتم باعتماد مكاتب الربيد ىف بغداد
واملحافظات».
ونوه مدير الرشكة العامة للربيد والتوفري
بالوزارة بأن “الرشكة تعمل عىل تطبيق نظام
التحول االلكرتوني لوزارات :التجارة والصحة
والعدل وغريها ،من اجل تقديم الخدمات الربيدية
والخدمات األخرى ،بما يسهم يف اتمام عملها
املوجه للمواطن عىل أتم وجه”.

قتل  12إرهابيا بينهم قيادي وضبط عبوات وقنابر هاون جنوب كركوك

اجليش واحلشد ينفذان عملية أمنية ملالحقة فلول “داعش” يف صحراء األنبار
بغداد /الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي عن تنفيذ عملية امنية
ملالحقة فلول “ داعش” يف صحراء االنبار.
من جانب متصل ،أعلن مسؤول العالقات
يف محور الشمال بالحشد الشعبي ،عيل
الحسيني ،امس  ،عن مقتل “ 12داعشيا”،
بينهم قيادي يف مناطق متفرقة من كركوك
خالل الـ 72ساعة املاضية.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،أن “قوة من فوج
الرمادي يف الحشد باالشرتاك مع اللواء 38
يف الجيش نفذت عملية دهم وتفتيش جنوب
الخط الرسيع ضمن صحراء االنبار ملالحقة
خاليا داعش وتأمني قاطع املسؤولية بشكل
كامل».
وأضاف البيان ،أنه “تم العثور عىل عدد من
املخلفات غري املنفلقة لداعش وتم معالجتها
بشكل آمن».
نّ
وبني أن “القوة عثرت ايضا عىل مضافة
قديمة تحتوي عىل مالبس وأواني طبخ تم
تدمريها” ،مبينا أن “العملية جاءت من اجل

تأمني حدود الصحراء والتي تعترب صحراء
مرتامية األطراف”.
يذكر أن الحشد الشعبي والقوات االمينة
ينفذان بني الحني واالخر عمليات امنية يف
اطار اسرتاتيجية إلنهاء اي وجود لخاليا
نائمة تابعة لداعش يف االنبار.

من جانب متصل ،أعلن مسؤول العالقات
يف محور الشمال بالحشد الشعبي ،عيل
الحسيني ،امس االربعاء ،عن مقتل 12
“داعشيا” ،بينهم قيادي يف مناطق متفرقة
من كركوك خالل الـ 72ساعة املاضية.
وقال الحسيني يف حديث صحفي ان” الحشد

الشعبي نفذ سلسلة عمليات نوعية يف مناطق
جنوب وغرب كركوك خالل الساعات الـ72
املاضية اسفرت عن قتل  12من عنارص
داعش بينهم قيادي».
واضاف الحسيني ان” هجمات تنظيم داعش
االخرية يف جنوب وغرب كركوك هي رسالة
امريكية بأنها داعمة للفوىض وستعمل عىل
تحريك خالياها بعد انسحابها من قاعدة
كي وان قبل اكثر من أسبوع” .مؤكدا أن
“الهجمات االخرية دليل اخر عىل ارتباط
التنظيم الوثيق بها وانها تسيطر عىل
تحركاته».
وتابع ان “ الحشد الشعبي اتخذ سلسلة
اجراءات سوف تسهم يف درء مخاطر االرهاب
عن املناطق املحررة ،وانهاء أي تحركات
لتنظيم داعش ضمن قواطع املسؤولية
االمنية».
وكان “داعش” هاجم مؤخرا نقاط مرابطة
للقوات االمنية يف بعض مناطق جنوب وغرب
كركوك ما اسفر عن سقوط ضحايا يف
صفوف القوى األمنية.

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة ،امس االربعاء ،أنه بلغ
عدد أكياس الطحني التي جهزتها الرشكة
العامة لتصنيع الحبوب اىل الوكالء يف بغداد
واملحافظات منذ فرض حظر التجوال
الوقائي ملواجهة جائحة كورونا ،وحتى اآلن،
أربعة ماليينوقال مدير عام الرشكة التابعة
لوزارة التجارة ،رياض فاخر الهاشمي،
يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :إن “الرقم
يتضمن كمية الطحني املجهزة ضمن الحصة
الثالثة” ،مشريا اىل أن “املطاحن الحكومية
أنتجت منها مليون كيس ،فضال عن انجاز
طحن الحبوب التي تسلمتها املطاحن
العاملة من صوامع رشكة تجارة الحبوب

إلنتاج الحصة الثالثة من الطحني املخصص
لصالح البطاقة التموينية».
وأشار الهاشمي اىل “التنسيق مع رشكة
تجارة الحبوب التابعة للوزارة ،من اجل
توفري الكميات الالزمة ،والحصول عىل
استثناءات بحرية الحركة للعاملني يف
املطاحن ،اضافة اىل عجالت نقل الطحني،
وتسهيل عملية وصوله اىل الوكالء».ولفت
إىل “تكثيف الجوالت التفتيشية التي تنفذها
الفرق الرقابية التابعة للرشكة عىل املطاحن
والوكالء لالرشاف واملتابعة ،بالتزامن مع
عملية االنتاج والتوزيع ،إذ تقوم تلك الفرق
باالطالع عىل مراحل اإلنتاج ،وسحب النماذج
ألغراض الفحص املختربي”.

أمانة بغداد تستأنف العمل بإنشاء معرب
مشال العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد ،امس األربعاء ،عن استئناف العمل بإنشاء معرب شمال العاصمة.وذكر بيان لألمانة
تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن “مالكاتها يف قسم بوب الشام استأنفت العمل بإنشاء معرب يربط منطقتي
الثعالبة القديمة بالجديدة ويتصل بشارع حمورابي الرئيس».وأضاف أن “املعرب سيكون بعرض  12مرتاً،
وسيخدم أكثر من  6٠٠٠قطعة أرض سكنية من حيث دخول مواد البناء واملواد اإلنشائية إىل املنطقة”.

التخطيط توفر أكثر من  2000فرصة عمل
لشباب ذي قار

بغداد /الزوراء:
اطلقت وزارة التخطيط ،امس االربعاء ،عقد
مرشوعني ضمن املرشوع الوطني لتوفري فرص
العمل للشباب والذي سيوفر فرص عمل ألكثر
من الفي شاب من ذي قار.
وقال صاحب العقد املستثمر العراقي ،ماهر
شامل ،يف ترصيح صحفي ان”عقد املرشوع
الوطني يف ذي قار لتوفري فرص العمل للشباب
حصل عليه بعد تصويت وموافقة اللجنة العليا
لتشغيل الشباب وسيوفر  23٠٠فرصة عمل
لشباب املحافظة».
وأضاف شامل ان “املرشوع االول تنموي زراعي
عرب انشاء محطة حليب ابقار بمساحة  1٥الف
دونم ،وسوف يمنح لكل مجموعة من الشباب

 2٠دونم من االرض».
واشار اىل ان” املرشوع يتضمن كذلك زراعة
االعالف ،فضال عن بناء حظرية لالبقار وسيعمل
يف املرشوع  1٤٠٠شاب” .مبينا ان “املرشوع
يقع عىل منطقة طريق الخط الرسيع الرابط ذي
قار بالبرصة».
واوضح شامل ان” املرشوع الثاني هو منطقة
صناعية تنموية فيها اكثر من  3٠مرشوعا
صناعيا مثل معامل جبسن بورد ومعامل
معقمات وكمامات ومعمل ديكور وغريها”.
الفتا ان” املشاريع واملعامل اختريت لتكون
فريدة وغري موجودة يف بقية املحافظات،
وسيوفر املرشوع الصناعي اكثر  1٠٠٠فرصة
عمل لشباب ذي قار”.

افتتاح طريق حيوي بني منطقة اجلمارك ومدينة املوصل

بغداد /الزوراء:
افتتحت مديرية طرق وجسور نينوى الطريق الحيوي الرابط بني منطقة الجمارك ومدينة املوصل،
بعد تعرض هذا الطريق الحيوي اىل تدمري كامل من قبل عصابات داعش االرهابية .وذكر مدير
املرشوع ،خالد جمال :أن «محافظة نينوى افتتحت الطريق الحيوي يف منطقة الجمارك ،الذي يعد من
أهم الطرق التجارية بني هيئة جمارك نينوى ومدينة املوصل ،بعد أن خرج من الخدمة ملدة ال تقل عن
أربعة اعوام «.واوضح جمال أن «مدة إنجاز هذا الطريق الحيوي استغرقت نحو ثالثة أشهر» .الفتا
اىل أن «مبالغ انجاز هذا الطريق كانت من تخصيصات اعمار املناطق املترضرة يف املحافظة «.

أسواق
الخميس  16نيسان 2020

اقتصادي حيذر من استمرار االعتماد
على النفط يف متويل املوازنة

بغداد /الزوراء:
ح�ذر الخب�ر االقتص�ادي،
وس�ام التميم�ي ،ام�س
االربع�اء ،م�ن االستم�رار
يف االعتم�اد ع�ى النف�ط يف
تموي�ل املوازنة ،مشددا عى
رضورة اللج�وء للقط�اع
الخ�اص لالستثم�ار يف
املشاري�ع الحكومي�ة ع�ى
وف�ق م�دد زمني�ة متف�ق
عليه�ا .وق�ال التميم�ي
يف ترصي�ح صحف�ي ان
“الحكومة بإمكانها االتفاق
م�ع القط�اع الخ�اص عى
منح املشاري�ع االستثمارية
عى وفق م�دد زمنية متفق
عليه�ا م�ع حص�ول الدولة
عى نسب محددة من املبالغ

التي يحصل عليه�ا القطاع
الخاص م�ن تلك املشاريع».
واض�اف ان “االعتم�اد عى
النف�ط يف تموي�ل املوازن�ة
اش�به بالقنبل�ة املوقوت�ة،
حيث ان س�وق البرتول غر
مستقر ويخضع للمفارقات
الدولية واالتفاقات العاملية،
وبالت�ايل تحكم�ه سياس�ة
ال�دول واليمك�ن التكه�ن
بمستقبل�ه» .وب�ن ان
“الكثر م�ن الدول املتطورة
ل�م تك�ن نفطي�ة وتعتم�د
يف تموي�ل موازناته�ا ع�ى
االستثم�ار وقط�اع السكن
والسياحة واملنافذ الحدودية
والرضائ�ب” ،مش�ددا ع�ى
رضورة “تخفي�ض روات�ب
املوظفن ممن تزيد رواتبهم
عن  2مليون دينار ،وبنسب
معين�ة لضم�ان تموي�ل
الدرج�ات الوظفية الجديدة
التي اطلقتها الحكومة ،ولم
تج�د مص�ادر لتمويلها بعد
انخفاض اسعار النفط”.

جملس االقتصاد يقرر الرتيث يف
الدخول بالتزامات تعاقدية جديدة
بغداد /الزوراء:
اش�ارت وثيق�ة تتضمن ق�رارا ً للمجل�س ال�وزاري لالقتصاد يقيض
ب�»الرتي�ث يف الدخ�ول بالتزام�ات تعاقدي�ة جدي�دة للمشاري�ع
االستثماري�ة املستمرة لحن عرضها ع�ى وزارة التخطيط واملجلس
ال�وزاري لالقتصاد ملراعاة تحققها يف ضوء األزمة املالية» .ويف سياق
متصل ،قال النائب كاظم الحمامي« :نهيب بجميع مدراء التشكيالت
الوزاري�ة بوجوب توخي الدقة والرتي�ث قبل الوقوع يف فخ التعاقدات
املريب�ة الت�ي تصاعدت وترتها ه�ذه األيام ،ويتع�ن عليهم التصدي
لعثراتها ومنزلقاتها الخط�رة ،وال ينبغي القيام بأي خطوة من هذا
القبيل إال بعد استحصال املوافق�ات األصولية» .وأضاف الحمامي يف
بي�ان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن قرار املجلس الوزاري لالقتصاد
«واض�ح ورصيح ،ويشتمل عى تحذيرات صارم�ة ومشددة» .وتابع
قائالً« :نهي�ب برؤساء اللجان النيابية ب�رضورة التصدي لهذا النوع
م�ن التعاقدات املشبوهة ،ومطالبة الوزارات بالحفاظ عى املال العام
والتقيد بضوابط ترصيف األعمال».

منفذ القائم احلدودي يسجل أدنى
مستوى للتبادل التجاري
بغداد /الزوراء:
كشف قائممق�ام قضاء القائم
بمحافظ�ة االنب�ار ،احم�د
املح�الوي ،ام�س االربع�اء ،ان
منفذ القائم الحدودي مع سوريا
سج�ل ادن�ى مست�وى للتبادل
التجاري منذ ف�رض االجراءات
االحرتازية ملرض كورونا  .وقال
املح�الوي يف ترصي�ح صحفي:
ان ”منف�ذ القائ�م الح�دودي
م�ع سوري�ا غرب�ي االنب�ار ،لم
يشهد سوى دخول  7ش�احنات
سورية محمل�ة باملواد الغذائية
والفواك�ه اىل املنف�ذ ،وتعد هذه
النتيج�ة بأنه�ا ادن�ى مستوى
لتب�ادل التج�اري ب�ن الع�راق
وسوري�ا م�ن املنف�ذ املذك�ور

من�ذ ف�رض اج�راءات م�رض
كورون�ا االحرتازي�ة “ .واضاف
ان” اسباب تدن�ي واقع التبادل
التج�اري ب�ن البلدي�ن يعود اىل
قي�ام الجانب الس�وري بفرض
اجراءات صارم�ة لفرض حظر
التج�وال الصح�ي بع�د تح�ول
سوريا من درجة (ب) اىل درجة
( أ ) يف تصني�ف مرض كورونا،
ما دع�ا السلط�ات السورية اىل
ف�رض اج�راءات اكث�ر صارمة
لحيلول�ة دون تف�ي املرض».
مبينا ان” منفذ القائم الحدودي
آم�ن ومستق�ر ،وان الق�وات
االمني�ة تق�وم بعملي�ات تأمن
الطري�ق ال�دويل الرسي�ع ام�ام
حركة نقل البضائع “.
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النفط :التخفيض يسري على مجيع دول «أوبك» وكردستان مشمولة به
بغداد /الزوراء:
أك�د نائ�ب رئي�س ال�وزراء للش�ؤون
االقتصادي�ة ،وزي�ر النف�ط ،ثام�ر
الغضب�ان ،ام�س األربع�اء ،أن نسب�ة
تخفيض النفط البالغة  22.8%ترسي
ع�ى جميع دول األوب�ك دون استثناء،
فيم�ا أش�ار اىل ق�رب وص�ول وفد من
إقليم كردستان لبحث امللف .من جانب
اخر ،كشف مدير انتاج حقول الزبر يف
محافظة البرصة ع�ن ان مجمل انتاج
الحقول النفطي�ة يف الزبر يرتاوح من
 485الف�ا اىل  490ال�ف برمي�ل يوميا ً
موزعة عى تسع محطات ُتدار من قبل
الك�وادر العراقية بنسب�ة 90%بسبب
ازمة فروس كورونا.
وق�ال الغضب�ان يف ترصي�ح أوردت�ه
وكالة األنباء العراقية الرسمية (واع)،
واطلعت عليه «ال�زوراء» :إن “ العراق
سيب�دأ بتخفي�ض إنتاج�ه النفط�ي
بنسب�ة  % 22.8ابت�دا ًء م�ن األول من
آي�ار املقب�ل ،تنفيذا ً لالتف�اق األخر يف
أوبك».
وأض�اف أن “نسب�ة التخفيض ترسي
ع�ى جميع دول األوبك دون استثناء”،
نافي�ا ً يف الوق�ت نفس�ه “األنب�اء التي
تحدثت ع�ن تطوع الع�راق لتخفيض
إنتاجه النفطي».
وأوضح أن “املوارد املالية أهم من كمية
إنتاج النف�ط” ،الفتا ً إىل أن “التخفيض

جاء بنا ًء عى دراسات لكي يرتفع سعر
النف�ط ،فكلم�ا يقل الع�رض ويستقر
السوق يتحسن السعر».
وتاب�ع أنه “ال فائدة م�ن زيادة اإلنتاج
م�ع انخف�اض أسع�ار البي�ع ،وبهذا
سيك�ون الجمي�ع خ�ارسا” ،مبينا ً أن

“اإلجراءات الت�ي اتخذتها أوبك هدفها
زي�ادة أسع�ار الربميل ومن ث�م زيادة
املردود املايل».
وأش�ار إىل أن “حص�ة الع�راق يف
إنت�اج أوبك تشم�ل اإلنتاج م�ن إقليم
كردستان» .مرجح�ا ً “وصول وفد من

إقلي�م كردست�ان إىل بغ�داد للتباح�ث
بش�أن التخفيض بعد اتصاالت أجريت
خالل األيام املاضية”.
م�ن جانب اخ�ر ،كش�ف مدي�ر انتاج
حق�ول الزب�ر يف محافظ�ة الب�رصة،
اركان عبد الستار ،عن ان مجمل انتاج

الحقول النفطي�ة يف الزبر يرتاوح من
 485الف�ا اىل  490ال�ف برمي�ل يوميا ً
موزع�ة عى تس�ع محطات ُت�دار من
قب�ل الك�وادر العراقي�ة بنسب�ة 90%
بسبب ازمة فروس كورونا.
وقال عبد الست�ار يف ترصيح صحفي:
ان نسب�ة العمال�ة االجنبي�ة يف مجمل
حقول الزبر تبلغ  % 10فقط ،وبواقع
ش�خصن اىل ثالث�ة اش�خاص يف كل
محطة.
واض�اف :ان مسأل�ة تخفي�ض ع�دد
العمال�ة االجنبية لم يؤث�ر اطالقا ً عى
عمل الحقول النفطية التي حافظت عى
مست�وى االنتاج بدلي�ل عدم انخفاض
معدالت االنتاج عن طبيعتها.
واش�ار ارك�ان اىل :ان مسأل�ة تقليص
الكوادر االجنبي�ة بسبب ازمة فروس
كورونا من�ح الجان�ب العراقي تجربة
جيدة بإدارة الحق�ول من قبل الكوادر
الهندسية والفنية العراقية.
وح�ول االج�راءات الوقائي�ة املتبعة يف
مجمل حقول الزب�ر ،بن عبد الستار:
ان رشكة نف�ط الب�رصة حرصت عى
تطبي�ق كاف�ة االج�راءات الوقائي�ة
ابت�داء م�ن توزي�ع املعقم�ات واجراء
الفحوصات الطبية اثناء دخول العمال
واملهندسن ملواق�ع العمل وكذلك إلزام
الك�وادر بارتداء الكف�وف والكمامات
اثناء العمل.

النقد الدولي يتوقع تباطؤا حادا باالقتصاد العراقي
هذا العام
بغداد /متابعة الزوراء:
توقع صندوق النقد الدويل ،امس األربعاء،
تباطؤا حاد باالقتصاد العراقي هذا العام
يليه انتعاش قوي العام املقبل.
وقال الصندوق يف تقرير له لشهر نيسان
انه م�ن املتوقع «ان يك�ون هناك تباطؤ
حاد يف االقتصاد العراقي هذا العام ،يليه
انتعاش قوي يف عام .»2021
وأضاف ان «الع�راق ارتفع الناتج املحيل

اإلجم�ايل الحقيق�ي له يف ع�ام  2019اىل
 % 3.9إال ان�ه م�ن املتوق�ع ان ينخفض
هذا الع�ام بنسب�ة  4.7%فيم�ا سينمو
العام املقب�ل  2021بش�كل كبر بنسبة
.»7.2%
وتوقع ان «يبلغ تضخم اسعار املستهلك
يف الع�راق  % 0.8ع�ام  2020و % 1.0
عام .»2021
وأش�ار اىل ان «جائح�ة COVID-19

سيتسب�ب يف ارتفاع التكالي�ف البرشية
وارتفاعه�ا يف جمي�ع أنح�اء العال�م ،
وتؤث�ر تدابر الحماية الالزمة بشدة عى
النشاط االقتصادي».
ولف�ت اىل انه «نتيجة للوباء من املتوقع
أن ينكم�ش االقتصاد العاملي بشكل حاد
بنسب�ة  ٪-3يف ع�ام  ، 2020وه�و أسوأ
بكث�ر مما كان عليه خالل األزمة املالية
.»2008-2009

النفط العاملي يرتفع مدعوما بآمال ملء
االحتياطيات االسرتاتيجية
رويرتز /متابعة الزوراء:
ارتفع�ت أسعار النفط ،امس األربع�اء ،متعافية من
خسائر كبرة تكبدتها يف الجلسة السابقة ،مع بحث
املستثمري�ن عن صفق�ات مربحة مدعوم�ن بآمال
ب�أن ال�دول املستهلك�ة ستسعى مل�لء االحتياطيات
االسرتاتيجية.
ولك�ن القلق بش�أن التخم�ة يف ظل إج�راءات العزل
الع�ام العاملي�ة املرتبطة بف�روس كورون�ا وتحذير
م�ن صن�دوق النقد ال�دويل من ركود ش�ديد يكبحان
املكاسب.
وارتفع�ت العقود اآلجلة لخ�ام القياس العاملي برنت
 24سنت�ا أو  0.8باملئ�ة إىل  29.84دوالرا للربمي�ل
بحلول الساعة  0539بتوقيت جرينتش ،بعدما نزلت
 6.7باملئة يف الجلسة السابقة.
وزاد خ�ام غرب تكساس الوسيط األمريكي  38سنتا
أو  1.9باملئ�ة إىل  20.49دوالرا عق�ب تهاوي�ه 10.3

باملئة يف الجلسة السابقة.
ومُ ن�ي الخام�ان القياسي�ان بخسائ�ر ح�ادة ،ي�وم
الثالث�اء ،ج�راء مخ�اوف م�ن أن الخف�ض القيايس
لإلنت�اج العاملي لن يعوض انهي�ار الطلب عى الوقود
بسبب جهود احتواء فروس كورونا.
وق�ال ،كازوهيك�و سايت�و ،املحل�ل يف فوجيتوم�ي:
”قل�ص املستثم�رون مراكز البيع بع�د تأكيد ارتفاع
مخزونات الخام األمريكي“.
وتابع أنه قبل التقرير الخاص باملخزونات األمريكية
”باعوا بكثافة توقعا ملثل هذه الزيادة“.
وبحسب معه�د البرتول األمريك�ي ،زادت مخزونات
الخام بواقع  13.1مليون برميل يف األسبوع املنتهي يف
العارش م�ن أبريل /نيسان أكثر من توقعات املحللن
بزيادة  11.7مليون برميل.
كما لقي النف�ط دعما من آم�ال بمشرتيات ضخمة
من الدول املستهلكة من املخزونات االسرتاتيجية.

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

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

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

السعر للكغم الواحد
 1250دينار
 1250دينار
 1250دينار
 1250دينار
 750دينار
 2500دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 2500دينار
 500دينار
 3000دينار

وكالة الطاقة :الرتاجع يف سوق النفط أكرب من أن يعوضه خبري نفطي :اتفاق «أوبك» سيزيد من معاناة
العراق املالية
خفض اإلنتاج
وكاالت /متابعة الزوراء:
توقع�ت وكال�ة الطاق�ة الدولي�ة ،ام�س
األربع�اء ،أن ينخف�ض الطل�ب العاملي عى
النفط بمق�دار  29مليون برميل يوميا عى
أس�اس سن�وي يف أبريل /نيس�ان ليسجل
مستوي�ات ل�م يشهده�ا من�ذ  25عام�ا،
وحذرت من ان أي خفض لإلنتاج من جانب
منتجن لن يعوض بالكامل خسائر الطلب
يف الس�وق يف األجل القريب .من جهته ،قال
فاتح ب�رول املدير التنفيذي لوكالة الطاقة
الدولي�ة ،امس األربع�اء ،إن الشهر الجاري
ربما يكون أسوأ ش�هر عى اإلطالق تشهده
صناعة النفط.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض
الطل�ب ع�ى النف�ط يف  2020بمع�دل 9.3
مليون برميل يوميا عى الرغم مما وصفته
ببداية قوية من جانب املنتجن عقب اتفاق
قيايس لخفض اإلمدادات استجابة لفروس
كورونا.
وذك�رت يف تقريره�ا الشه�ري ”من خالل
خف�ض ذروة تخم�ة املع�روض وتثبي�ت
منحنى بن�اء املخزونات ،سيساعد ذلك آلية
معق�دة المتص�اص أسوأ (تداعي�ات) هذه
األزمة” .ما من اتفاق مجد يمكن أن يخفض
اإلمدادات عى نحو كاف لتعويض مثل هذه
الخس�ارة للطلب عى امل�دى القصر ،ولكن
إنجازات األسبوع املايض بداية قوية“.
وعالوة عى خفض السعودية وبقية أعضاء
منظم�ة البلدان املص�درة للب�رتول (أوبك)
وآخرين م�ن بينهم روسي�ا لإلمدادات ،من
املتوق�ع أن تع�زز بع�ض ال�دول مشرتيات

بغداد /الزوراء:
رأى الخبر النفطي ،عى الوندي ،أن اتفاق اوبك
الرامي اىل تخفيض معدالت انتاج النفط سيزيد
من معاناة العراق املالية.
وقال الوندي ،يف حديث صحفي :إن «وزير النفط
ق�ام باملجامل�ة عى حس�اب خب�ز العراقين»،
مش�را ً إىل أنه «ك�ان يجب أن يرف�ض اإلطاحة
بنح�و ربع إنتاج البالد من النفط من أجل إعادة
أسعار النفط إىل ما كانت عليه بسبب مغامرات
وعناد دول أخرى كالسعودية وروسيا».

وأش�ار إىل «أن االتفاق سيزيد من معاناة العراق
مالي�ا ،خاص�ة أن�ه ال يوجد ضمان ب�أن أسعار
النفط سرتتفع إىل سعر مقبول».
ويقدر أعضاء يف اللجنة املالية بالربملان العراقي
العجز العام يف موازن�ة البالد للعام الحايل بأكثر
م�ن  45مليار دوالر ،بسبب انهيار أسعار النفط
وزي�ادة حكومة رئيس ال�وزراء املستقيل عادل
عب�د امله�دي اإلنفاق الع�ام المتص�اص غضب
املتظاهرين دون تعظيم موارد الدولة ،إضافة إىل
اإلنفاق عى تداعيات انتشار فروس كورونا.

املعدن األصفر ينخفض وخماوف الركود تكبح املكاسب

االحتياطي�ات االسرتاتيجي�ة .وقال�ت
وكال�ة الطاقة إنه�ا ”تظل بانتظ�ار املزيد
م�ن التفاصيل بش�أن تخفيض�ات اإلنتاج
املزمع�ة ومقرتح�ات استغ�الل املخ�زون
االسرتاتيج�ي“ .مش�رة إىل أن الوالي�ات
املتحدة والهند والصن وكوريا الجنوبية إما
عرض�ت أو تدرس القيام بتل�ك املشرتيات.
وقالت الوكال�ة ”إذا حدث�ت عمليات النقل
إىل املخزون�ات االسرتاتيجي�ة ،الت�ي ربم�ا

تبلغ  200مليون برميل ،يف األش�هر الثالثة
القادم�ة أو نحو ذلك ،فإنها قد تمثل سحبا
لإلم�دادات بواقع مليون�ي برميل يوميا من
السوق“ .من جهته ،قال فاتح برول املدير
التنفي�ذي لوكال�ة الطاق�ة الدولي�ة ،امس
األربع�اء ،إن الشه�ر الج�اري ربم�ا يكون
أس�وأ ش�هر عى اإلط�الق تشه�ده صناعة
النف�ط .وقال ب�رول للصحفين ،يف مؤتمر
ع�رب الهاتف بع�د أن نرشت وكال�ة الطاقة

تقريره�ا الشه�ري” :يف غض�ون سن�وات
قليل�ة ،حن نتطل�ع إىل ما م�ى يف 2020
ربم�ا ن�رى بالفع�ل أنه ك�ان أس�وأ عام يف
تاري�خ أس�واق النف�ط العاملي�ة“ .وأضاف
”خالل هذا العام امل�روع ،فإن الربع الثاني
ربم�ا يكون األسوأ ع�ى اإلطالق .خالل ذلك
الربع ،فإن أبريل (نيسان) ربما يكون أسوأ
ش�هر -ربما يصبح أبريل (نيسان) األسود
يف تاريخ صناعة النفط“.

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب ،امس األربعاء ،إذ باع
املستثم�رون املعدن األصفر لجني األرباح ،بعد
أن ارتفع ألعى مستوى يف أكثر من سبع سنوات
يف الجلسة السابقة ،لكن املخاوف بشأن ركود
اقتص�ادي عاملي كبر بسب�ب جائحة فروس
كورونا كبحت املكاسب.
وتراجع الذهب يف املعامالت الفورية  0.7باملئة
إىل  1715.02دوالرا لألوقي�ة (األونصة) بحلول
الساعة  0643بتوقيت جرينتش ..ويف الجلسة
السابق�ة ،قفز بم�ا يص�ل إىل  1.9باملئة ألعى
مستوياته منذ نوفم�رب /ترشين الثاني 2012
عن�د  1746.50دوالر ..ون�زل الذهب يف العقود
األمريكي�ة اآلجل�ة  1.1باملئ�ة إىل 1748.60
دوالرا.
وق�ال ،جيفري ه�ايل ،محل�ل أول للسوق لدى
أوان�دا” :الذه�ب يع�زز املكاس�ب عن�د قم�ة
نطاق�ه ...لكن هن�اك الكثر م�ن الضبابية يف

العالم والكثر من املعلوم�ات املتضاربة والتي
تدعم أيضا الذهب“.
نّ
وبن هايل :إن هناك بعض عمليات جني األرباح
يف الذه�ب ،وأضاف ”األسه�م والذهب قفزا إىل
تلك املستوي�ات بفعل التحفيز اإلض�ايف البالغ
حجم�ه تريليون�ي دوالر ال�ذي أعلن�ه مجلس
االحتياط�ياالتح�ادياألمريك�ي“.
ويميل الطلب عى الذهب لالستفادة من تحفيز
واسع النطاق من البن�وك املركزية ،إذ ُيعترب يف
الع�ادة تحوط�ا يف مواجهة التضخ�م وتراجع
العمل�ة .كما يقلص انخفاض أسع�ار الفائدة
تكلف�ة فرصة حي�ازة املعدن النفي�س الذي ال
يدر عائدا.
وبالنسب�ة للمع�ادن النفيسة األخ�رى ،ارتفع
البالدي�وم  0.1باملئ�ة إىل  2220.20دوالرا
لألوقي�ة ..وتراجع�ت الفض�ة  1.6باملئ�ة إىل
 15.55دوالرا ،بينم�ا تق�دم البالتن  0.8باملئة
إىل  780.93دوالرا.

خبري قانوني يطالب اهليئة املؤقتة
بزيادة أعضاء اهليئة العامة

بغداد /متابعة الزوراء
طالب الخبري يف القانون الريايض ،نزار احمد ،الهيئة املؤقتة “التطبيعية” لالتحاد العراقي لكرة القدم،
بزيادة عدد أعضاء الهيئة العامة يف اتحاد الكرة اىل  300عضوا.وقال احمد إن “الهيئة التطبيعية
التحاد الكرة ،مطالبة بتحقيق رغبات الوسط الريايض ودعاة االصالح بزيادة الهيئة العامة لالتحاد
اىل  300عضو كحد ادنى وتصحيح ما افسده االخرين بتقليص عضوية الهيئة العامة وحرصها
بـ 52عضواً”.وأضاف “يف حال لم تستطع الهيئة تنفيذ ذلك ،فذلك سيعد دليالً قاطعاً عىل فشلها
وفشل مرشوع اإلصالح ،لذلك انا شخصيا يف حالة عدم تمكن الهيئة التطبيعية من زيادة الهيئة
العامة اىل  300عضو سأتهمها بتزوير النظام االسايس وتفصيله عىل قياساتها الخاصة”.
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الرياضة يف العامل ستتغري بسبب كورونا

عدنان محد  :اثق يف قدرة اللجنة التطبيعية على رسم خارطة طريق جناح الكرة العراقية
الزوراء /حارث النعيمي
أكد املدرب منتخبنا الوطني السابق بكرة القدم
عدنان حمد ,أن تأثري وباء كورونا وخطورته
هو استهداف لجميع لرشائح العالم كافة,
حيث يشكل هذا املرض أزمة عصيبة أهمها
رضب اقتصاد العالم وشلل تام لجميع مفاصل
الحياة واألبرز منها واألكثر شهرة حول العالم
هي متعة الرياضة العاملية ,وليس فقط عىل
الرياضة العراقية واالَن نحن نشاهد أن جميع
األنشطة الرياضية توقفت بالكامل منها
الدوريات املحلية وأوملبياد طوكيو ودوري
أبطال أوربا وكوبا امريكا وغريهم من البطوالت
يف اغلب دول العالم .
وأوضح حمد ,أن تأثري هذا الفريوس عىل
الرياضة العاملية كان واضحا وسلبيا وكما
نرى أن هناك تحجيم كامل لجميع مفاصل
الحياة ,والتوقف سينتج تأثريات إىل ما بعده,
أي أن مستوى الرياضة سيتغري تغيريا واضحا
عن مستواها الحقيقي من ناحية إدارة العقود
والرعاية بسبب تأثري االقتصاد بشكل كبري.
وبني انه من املمكن الرياضة العراقية ال تتأثر
من هذا الجانب لكن عىل املستوى الفني
والتوقف فنحن مضطرين له وال يوجد الخيار
البديل لذلك ,ونحن ال يوجد لدينا مثل بلدان
العام املتطورة االمكانيات واملبالغ الضخمة
التي ترصف لألندية كون األندية هي من تعاني
ضيق األزمة املالية ومعتمدة عىل املبالغ الضئيلة
التي ترصف لها ,وعىل الدولة واملؤسسات,
فبالتأكيد سيبقى الوضع عىل حاله.
وأ ِشار إىل أن مسألة الحجر املنزيل هي من احد
طرق الوقاية املتبعة من قبل الصحة العاملية,
لغرض حرص الوباء مع تقليل حجم اإلصابات
وانحساره للقضاء عليه ,وهذا الحجر موجود
يف جميع دول العالم واالَن يتحدثون عن ثالث
مليارات انسان محجور بسبب هذا الفريوس.
وتابع أما بالنسبة عن لياقة الالعبني أكيد
سيؤثر هذا الحجر املنزيل لكن من املمكن
للرياضني أن يواصلون بالتدريبات الرياضية يف
بيوتهم قدر املستطاع للمحافظة عىل لياقتهم.

ويف حال القضاء عليه سيكون هناك متسع
من الوقت إلعادة لياقتهم والتحضري من جديد
ملعرتك املنافسات.
ونصح الالعبني باملحاولة للحفاظ عىل
لياقتهم قدر اإلمكان أن كان يف البيت عن
ً
مساحة
طريق األجهزة الرياضية أو استغالل
ما للركض يف مكان بعيد عن التجمعات ,أو
ممارسة التدريبات ي األماكن املغلقة رشط أن
ال يكون فيها اختالط كي ال يتأثروا بهذا الوباء
الخطري.
وأضاف إىل أن هناك أكثر من وسيلة للتواصل

عماد حمسن يناشد :اجلونا
من السودان

ما بني املدربني والعبيهم من خالل املواصلة عن
طريق برامج التوصل االجتماعي ويستطيعون
من خالل هذه الربامج اعطائهم جرعة من
التمارين اليومية ويتحدثون معهم بشكل
مبارش واعطائهم النصائح ومراقبتهم عرب
الكامريا.
ومن جهته هنأ عدنان حمد جميع االسماء التي
تتواجد يف لجنة التطبيع املؤقتة التي تم تكليفها
من قبل االتحاد الدويل الفيفا إلدارتها شؤون
االتحاد العراقي لكرة القدم للفرتة املقبلة مبينا
انه يبارك لجميع االسماء التي تم اختيارها

للعمل يف لجنة التطبيع املؤقتة هذا التكليف
وعىل رأسهم رئيس الهيئة املؤقتة اياد بنيان
الذي سيدير إدارة عمل االتحاد العراقي للفرتة
املقبلة ,كونهم اشخاص مشهودة لهم بالثقة
واالحرتام من قبل الجميع وبالتايل هم االَن يف
موقع املسؤولية وبالتأكيد ستكون األنظار
حولهم ملتابعة كل ما هو جديد ومستجد يخص
واقع الكرة العراقية ,وأنا عىل يقني بأن هذه
االسماء التي وضعها االتحاد الدويل هي اسماء
محل ثقة واعتبار وجديرة باالحرتام ولهم
الخربة والدراية الكافية يف إدارة شؤون اتحاد

الكرة خالل الفرتة املقبلة بشفافية عالية.
مضيفا ً أن لجنة التطبيع املؤقتة أمامها فرتة
واضحة الهدف من تشكيلها هي فرصة مثالية
إلعادة صياغة األوضاع باملسار الصحيح فيما
يخص مستقبل الكرة العراقية ,كذلك إعطاء
الفرصة لجميع الكفاءات الرياضية التي من
شأنها خدمة الكرة العراقية .مؤكدا ً بالوقت
ذاته بأنها فرصة يف إعادة هيكلة الهيأة العامة
من جديد ومللمة جميع األوراق ,واألهم من هذا
هو صياغة قانون انتخابي بشكل جيد ورصني
يعطي من خالله األحقية للكفاءات الرياضية

الشبابية ولذوي الخربة مسك زمام األمور يف
املستقبل القريب ملن له الرغبة يف الدخول من
خالل تنافس رشيف ,ومن يحصل عىل الثقة هو
من سيكون يف الواجهة لقيادة الكرة العراقية.
منوها ً بأن هناك بعض الصفحات واملواقع
املغرضة التي تحاول نرش أخبار وترصيحات
وإشاعات مزيفة تحمل اسمي وصورتي
الشخصية والهدف منها واضح أما التشويه
أو التسقيط نظرا ً ملا قدمته من خدمات جليلة
ملصلحة بلدنا العزيز أوالً والكرة العراقية
ثانياً ,فتعليقي حول هذا املوضوع انا ال
استطيع الرد أو التعقيب حول أي موضوع
يثار هنا وهناك ,وبخصوص هذه الصفحات
املزورة التي تحمل اسم وصورة عدنان حمد
فانا أعلن من خالل صحيفتكم املوقرة أخالء
مسؤوليتي منها فهي ال تمت يل بأي صلة ال
من بعيد وال من قريب ,وانا دائما ً ما أنوه بني
الفرتة واألخرى عن صفحاتي الرسمية املوثقة
عرب مواقع التواصل االجتماعي بالنسبة
للفيسبوك والتويرت ومعروفة للناس جيدا ً أما
بقية الصفحات معروفة ومكشوفة ,مبينا ً أن
ترصيحاته معروفة وتوجهاته واضحة وتكون
فقط للجهات الرسمية املعرتف بها وبخالف
ذلك هو غري مسؤول.
وختم حديثه قائالً انه سبق وأن وجه أكثر من
كلمة عن طريق مواقع التواصل االجتماعي,
متمنيا من الجميع االلتزام بقرارات خلية
األزمة والتوجيهات التي تفرضها الحكومة
العراقية ,خاصة يف هذا الظرف الصعب
الذي يمر به العالم والتعاون مهم جدا ً يف
الوقت الحايل واملحافظة عىل البقاء يف البيت
وعدم التواجد يف أمكان يوجد فيها تجمعات
يجب االبتعاد عنها كون أن هذا الوباء عاملي
وجميع الدول املتطورة تعاني كثريا ً منه فما
بالنا بالعراق الذي يعاني من سوء الخدمات
والصحة واإلمكانيات ضعيفة ,وأكيد نحتاج أن
نكون صبورين وواعني أكثر ونستمع للنصائح
واإلرشادات ,كما أتمنى الصحة والسالمة
لجميع أطياف الشعب العراقي.

علي عدنان :بداياتي مع اتاالنتا افضل من اودينيزي
بغداد /متابعة الزوراء
اكد العب املنتخب الوطني بكرة القدم
عيل عدنان ،امس االربعاء ،ان تجربته مع
اتاالنتا االيطايل كانت مميزة.
وقال عدنان ان بداياته مع اتاالنتا «كانت
رائعة للغاية وقدم خاللها مستويات

جيدة».
وبني انه «اختري يف الجوالت االوىل من
الكالتشيو االيطايل ضمن تشكيلة
األسبوع وباالخص بعد مباراة روما
واتاالنتا».
واشار اىل ان «املدرب كان مقتنع بقدراته

يف البداية ولكن بعد فرتة بسيطة
لم يرشكه وتعمد تجاهله حتى يف
التدريبات».
ويتواجد االن عدنان يف الدوري االمريكي
مع فريق فانكوفر وقدم اداء مميزا يف
الجوالت املاضية.

خروج احلارس فالح صاحل من احلجر الصحي بعد تعافيه
من كورونا
بغداد /متابعة الزوراء
غادر حارس املرمى فالح صالح ،اليوم

االربعاء ،الحجر الصحي بعد تعرضه
لالصابة بفريوس كورونا.

بغداد /متابعة الزوراء
طالب الالعب الدويل عماد محسن ،اليوم االربعاء ،السلطات العراقية
بإجالء العراقيني املتواجدين يف السودان.
وقال محسن يف منشور له عىل احدى مواقع التواصل االجتماعي ان
«الكثري من العراقيني عالقني االن يف السودان وال يستطيعون العودة
اىل ارض الوطن».
واكد محسن ان «أغلبنا بدات أمواله تنفذ وال سبيل لديهم لتوفري
مصدر رزق بديل ،لذا عىل السلطات إجالءنا».
واشار اىل ان «السلطات عليها التعامل معنا مثلما تتعامل مع
مواطنينا يف الدول االخرى».

نادي الشرطة يطلق محلة إلعانة
العوائل املتعففة يف بغداد
بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي الرشطة الريايض،
اطالق حملة إلعانة العوائل
املتعففة يف ظل الظروف الراهنة
بمحاربة فريوس كورونا.
وقال عضو الهيئة اإلدارية
للنادي عدي الربيعي إن
“إدارة نادي الرشطة أطلقت
حملة إلعانة العوائل املتعففة
واملترضرة من الظرف الحايل
بسبب إجراءات محاربة فريوس

كورونا”.
وأضاف ان “إدارة النادي
وبالتعاون مع جماهري القيثارة
الخرضاء ،ستقوم بتوزيع
سالت غذائية عىل بعض العوائل
يف العاصمة بغداد خالل اليومني
املقبلني”.
تجدر اإلشارة اىل ان دوري الكرة
املمتاز توقف منذ منتصف اذار
املايض بسبب إجراءات محاربة
فريوس كورونا.

وذكر مصدر ريايض إن «فالح صالح
الحارس السابق الندية النجف و نفط
الوسط وعفك غادر غرفة الحجر
الصحي بعد تعافيه من االصابة
بفريوس كورونا».
وأصيب فالح صالح ،حارس مرمى
منتخب شباب العراق السابق ،بفريوس
كورونا املستجد ،وقال مصدر من عائلة
الالعب الذي مثل النجف ،ونفط الوسط،
وغريهما من الفرق العراقية ،إنه يرقد
حاليا ً يف الحجر الصحي بمستشفى
الحكيم يف مدينة النجف لتلقي العالج،
مبينا ً أن الحالة الصحية للحارس
فالح صالح مستقرة ،وال تدعو للقلق،
متوقعا ً أن يتعاىف قريبا ً بحسب تأكيدات
األطباء.

الفيفا ميهل الزمالك  45يوما جنم املنتخب الوطين مهند علي لن ميثل الدحيل القطري جمددا
لسداد مستحقات النقاز

بغداد /متابعة الزوراء
تلقى اتحاد الكرة املرصي ،اليوم األربعاء ،خطابا من االتحاد الدويل لكرة
القدم (فيفا) بتغريم الزمالك يف قضية العبه السابق حمدي النقاز.وقال
مصدر باتحاد الكرة أن لجنة فض املنازعات بالفيفا رفضت شكوى الزمالك
الذي اتهم العبه بالهروب ،يف حني قبلت شكوى النقاز.وشدد فيفا يف
خطابه عىل أن الزمالك مدين للنقاز بمبلغ  288ألف دوالر ،أغلبها مكافآت
لم يحصل عليها الالعب ،بجانب مبلغ مليون و 19ألف دوالر ،عقوبة لعدم
التزام النادي بتعاقده مع الالعب.ومنح فيفا مهلة للزمالك  45يوما لسداد
املستحقات وإال سيتم عقابه بإيقاف القيد ملدة  3فرتات انتقال.

بغداد /متابعة الزوراء
كشف مصدر مقرب من العب
املنتخب الوطني بكرة القدم ونادي
بورتيمونينيس الربتغايل ،مهند
عيل ،ان الالعب سيبقى يف الربتغال
املوسم املقبل.
وقال املصدر إن “مهاجم املنتخب
الوطني ،مهند عيل ،سيبقى يف
صفوف بورتيمونينيس الربتغايل يف
املوسم املقبل ولن يعود اىل قطر”.

وأضاف ان “بورتيمتونينيس يعاني
من ازمة مالية ،بالتايل لن يسعى
اىل التعاقد مع العبني جدد خاصة
يف مركز الهجوم” ،مبينا ً ان “إدارة
الفريق الربتغايل ستخاطب الدحيل
القطري لنقل الالعب بشكل نهائي
يف حزيران املقبل”.
تجدر اإلشارة اىل ان مهند عيل
انتقل اىل صفوف بورتيمونينيس يف
االنتقاالت الشتوية املاضية.

الرياضي
Thu 16 Apr 2020
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القصة وراء شعارات األندية
كواالملبور  /متابعة الزوراء
مع وجود الكثري من املباريات املتوقفة عىل
املس�توى الق�اري بس�بب تف�يش فايروس
كورون�ا (كوفيد )-19يف الوقت الحايل ،نرش
املوق�ع االلكروني لالتحاد اآلس�يوي لكرة
الق�دم تقدي�م موض�وع بعن�وان (القصة
وراء) ،حي�ث يت�م التعمق أكثر يف الكش�ف
عن بعض م�ن النكهة الرائع�ة لكرة القدم
اآلسيوية.
يف ه�ذا التقري�ر نس�ليط الضوء عىل س�تة
أندي�ة مختلفة من جميع أنحاء قارة آس�يا
لنستكش�ف املعنى الكامن وراء الشعارات
الفريدة لهذه الفرق.
القادسية – الكويت
� عىل الرغم من تأسيس�ه يف ترشين األول/
أكتوب�ر  ،1960ل�م يخ�ر نادي القادس�ية
الكويتي ش�عاره إال بعد مرور أربع سنوات
عندم�ا طل�ب الن�ادي ،املع�روف بقميصه
األصفر النابض بالحي�اة ،من أحد الفنانني
العاملني يف ورش�ة عمل محلية مس�اهمته
اإلبداعية.
طل�ب الفن�ان الكويت�ي خزع�ل القف�اص
أس�بوعا ً للنظر يف هذا املقرح ،وبعدها قدم
ملس�ؤويل الن�ادي ثالثة تصميم�ات ،ال يزال
إحداها ش�عار نادي القادس�ية حتى يومنا
هذا.بنا ًء ع�ىل معرفته باملعارك اإلس�المية
التاريخية ،الح�ظ القفاص وجود نرس عىل
العل�م الذي رف�ع خالل معركة القادس�ية،
ومن�ذ ذلك الح�ني أصب�ح الطائ�ر الجارح
السمة البارزة للشعار األصفر واألسود.
كم�ا هو الح�ال م�ع العدي�د م�ن األندية،
تؤك�د الحلق�ات األوملبية تح�ت النرس بأن
نادي القادس�ية كمؤسسة رياضية ،والذي
كان وقت�ه األفضل خ�الل التغلب عىل أربيل
العراقي ليحقق لقب كأس االتحاد اآلسيوي
عام .2014
جيجو يونايتد  -كوريا الجنوبية

� يق�ع يف مدين�ة س�يوجويبو يف جزي�رة
جيجو بجنوب كوريا الجنوبية ،يعترب نادي
جيج�و يونايت�د الذي هبط املوس�م املايض
لدوري الدرجة الثانية أكثر أندية كرة القدم
املحرفة بعدا ً يف الدولة الواقعة رشق آسيا.
ش�عار جيج�و يونايتد عىل ش�كل درع هو
مزيج من األسود واألحمر والربتقايل ،حيث
أن الل�ون األخ�ري ه�و م�ن أكث�ر الرشائط
الالفت�ة عىل اإلطالق يف ع�ر دوري أبطال
آسيا الجديد.
الس�مات الرئيسية للشعار  -الجبل املغطى
بالثل�وج ،والق�رون و ح�رف ( - )Jتحم�ل
أهمية حقيقية يف الوقت نفسه ،حيث يمثل
األول هاالس�ان ،بركان وأعىل جبل يف كوريا
الجنوبية.
قرون تخرج من أعىل الشعار تدل عىل العدد
الكبري من الغزالن الت�ي تعيش يف الجزيرة،
يف ح�ني أن ح�رف ( ، )Jعىل ش�كل س�يف،
يرمز إىل روح فريق جيجو يونايتد وفلسفة
تفكريه الهجومية.
ناغويا غرامبوس – اليابان
� تم اش�تقاق اس�م الفريق من أبرز رمزين
لناغوي�ا :اثنني م�ن الدالف�ني الذهبية عىل
قمة قلعة ناغوي�ا ،ومارو  -هايش (الدائرة

الثامنة) ،الرمز الرسمي للمدينة.
تم اعتماد ش�عار ناغوي�ا غرامبوس املذهل
يف عام  ،1998ويتميز باللون األحمر لتمثيل
الوحش�ية والروح القتالية ،واألحمر النبيل
لل�ذكاء والعاطف�ة ،والنجم�ة الربتقالي�ة
لتمييز السطوع والجمال يف روح الفريق.
الشعار عىل ش�كل درع ،مع وجود تاج عىل
قمته لتمثيل املل�ك .يتضمن تصميمه أيضا ً
األح�رف ( )Nو( )Gو ( )Eللدالل�ة ع�ىل
االس�م الس�ابق غرامبوس ناغوي�ا ثمانية،
باإلضافة إىل رمز الحوت القاتل للنادي.
يرسيبوليس – إيران
� تم تس�ميته بريس�يبوليس نظ�را ً للمعلم
التاريخ�ي ،بريس�يبوليس ،عاصم�ة
اإلمرباطورية األخميني�ة ،وبالتايل ،يتضمن
ش�عار الن�ادي عن�ارص م�ن أح�د معال�م
جمهورية إيران اإلسالمية األكثر تقديرا ً.
قام النادي الذي يتخذ من العاصمة طهران
مقرا ً له بتغيري ش�عاره ع�دة مرات عىل م ّر
السنني ،مع رجال الصقر املجنحة والثريان
والت�ي ترم�ز إىل اإلنتاجي�ة عىل ح ٍد س�واء،
حيث كانت من السمات البارزة يف السابق.
ومنذ عام  ،2004كان من بني أكثر س�ماته
الالفت�ة طائ�ر الهوم�ا األس�طوري ذي

الرأس�ني ،ال�ذي يربطهم�ا جس�م واحد ،يف
إش�ارة إىل عمود مشهور يف املعلم التاريخي
بريسيبوليس.
يق�ع ال�كأس يف الجزء العلوي من الش�عار
تقدي�را ً إلنج�ازات الن�ادي ،يف ح�ني تمث�ل
الحلق�ات األوملبي�ة تحته أن بريس�يبوليس
كواح�د من املؤسس�ات الرياضية العظيمة
يف إيران.
يف ع�ام  ،2012قب�ل ديربي طه�ران الرابع
والس�بعني ض�د منافس�هم التقلي�دي
االس�تقالل ،ق�ام بريس�يبوليس بتحدي�ث
الش�عار م�رة أخ�رى ،كم�ا تتمي�ز ه�ذه
النس�خة بأنها عىل ش�كل درع حيث ُتظهر
اس�م بريس�يبوليس باللغت�ني الفارس�ية
واإلنجليزية.
ايست بنغال – الهند
� ايس�ت بنغال ،ومقره يف مدين�ة كالكوتا،
ه�و أح�د األندي�ة القديم�ة املش�هورة يف
الهن�د ،ولديه تاريخ فخور ومثري لالهتمام،
باإلضاف�ة إىل خزائنه املليئ�ة بالكؤوس منذ
ما يقرب من  100عام من تأسيسه.
يف عام  ،1930توقف املوسم الكروي الهندي
ألسباب سياسية ،وقاطعت عدد من األندية
دوري ك�رة الق�دم يف كالكوت�ا ،مما كان له

اعالم الكرتوني
أثرا ً سلبيا ً عىل فريق ايست بنغال.
عىل الرغم من تصدره الدرجة الثانية يف ذلك
الوقتُ ،حرم ايس�ت بنغال م�ن الصعود إىل
الدرج�ة األعىل .مما تس�بب بغضب كبري يف
أروقة النادي.
واحتج اآلالف من مشجعي ومسؤولو نادي
ايس�ت بنغال يف ميدان بارك أكرب س�احات
كالكوت�ا م�ن خ�الل تواج�د متظاهري�ن
يحملون مش�اعل من�رية .والنتيج�ة؟ قرر
املس�ؤولون يف نادي ايست بنغال أن حاميل
الش�علة ه�م رم�ز للتضام�ن م�ع النادي،
وبالت�ايل وضعوا الش�علة بش�كل بارز عىل
الشعار حتى يومنا هذا.
بريسيبورا جايابورا – إندونيسيا
� بريس�يبورا جايابورا ،الفريق األبعد رشقا ً
يف الدوري املمتاز اإلندونييس ،ولديه ش�عار
متجذر يف تقالي�د وثقافة املجتمع املحيل يف
مقاطعة بابوا.
وم�ن أبرز مالمح الش�عار الس�مك األزرق،
ال�ذي يرم�ز إىل املص�در الرئي�يس للدخل يف
املنطقة ،وهي مهنة صيد األسماك ،بالنظر
إىل موق�ع املدين�ة عىل ضف�اف خليج يوس
سودارسو.
وتقبع األس�ماك فوق من�زل كرواري ،وهو
نوع من بيوت املجتم�ع املحيل .ويدعم ذلك
خمس�ة مبادئ تمثل سياس�ة پانكاس�يال،
هي :اإليمان بالله ،مجتمع عادل ومتحرض،
الوحدة ،الديمقراطية والعدالة االجتماعية.
يوج�د تحت املن�زل ثالث موج�ات إلبراز أن
كرواري فوق املاء ،يف حني أن األطراف الثالثة
التي تطوق الشعار ترمز إىل العادات والدين
والحكومة التي تعمل لدعم بريسيبورا.
أخرياً ،األصفر واألخرض عىل اليسار واليمني
عىل الت�وايل هم�ا األرز والقط�ن ،ويأخذان
مكانهم�ا ع�ىل الش�عار كعالمة أم�ل يف أن
يعيش جميع عشاق فريق بريسيبورا حياة
صحية ومزدهرة.

بورمنوث يرتاجع عن طلب فرض بطالة جزئية على موظفيه
ح�ذا ن�ادي بورنم�وث اإلنكلي�زي
لكرة القدم حذو مواطنيه ليفربول
وتوتنهام بإع�الن تراجعه عن قرار
فرض بطالة جزئي�ة عىل موظفيه
واستخدام املال العام لدفع رواتبهم
بسبب فريوس كورونا املستجد.
وقال بورنموث يف بيان“ :مهما كانت
نوايانا ،نح�ن واع�ون باالنتقادات
املوجهة إىل أندية الدوري اإلنكليزي
التي تقدمت بطلب لهذا الربنامج”.
وأض�اف“ :لق�د اس�تمعنا إىل
جماهرين�ا وتراجعن�ا ع�ن قرارن�ا
فرض بطال�ة جزئية عىل املوظفني
 ...ل�ن نتقدم بطل�ب للحصول عىل

تري شتيجن وبرشلونة على أعتاب التوصل التفاق حاسم
كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني ،عن
وجود تطور جديد يف مفاوضات إدارة
برش�لونة مع األملاني مارك أندريه تري
شتيجن ،حارس مرمى الفريق األول،
لتجديد عقده.
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”
اإلس�بانية ،فإن�ه ت�م اس�تئناف
املفاوض�ات من جديد م�ع جريد فوم
بروش وكيل أعمال تري شتيجن.

وأضاف�ت الصحيف�ة“ :الطرف�ان
يواصالن االقراب من الوصول التفاق،
والن�ادي ي�رى أن التجدي�د س�يكون
مُ ً
كلفا ج ًدا عىل املستوى املادي”.
وأش�ارت الصحيفة ،إىل أن برش�لونة
مقتن�ع ب�أن رغب�ة تري ش�تيجن هي
االس�تمرار ،ورغم ربط اسمه ببايرن
ميون�خ ،فإن الن�ادي األملاني وقع مع
أليكس�ندر نوبل حارس مرمى شالكه

مجانا.
وأفاد التقرير ،ب�أن اللجنة الفنية
للن�ادي التي يرأس�ها جوس�يب
بارتوميو رئيس النادي ،لم تتحدث
بشكل رس�مي عن األمر حتى اآلن،
بعدما حدث تعديالت يف مجلس اإلدارة،
وانض�م للجن�ة ج�وردي مويكس
ب�دال م�ن إنريك�ي تومباس
املستقيل مؤخرًا.

اجملتمعات اآلسيوية تواصل االستفادة من املبادرات االجتماعية
 / AFCمتابعة الزوراء
تواص�ل االتحادات الوطنية األعضاء يف االتحاد اآلس�يوي
لكرة القدم تقديم دورها يف نرش األمل بقارة آس�يا ،وذلك
عرب مبادرات املس�ؤولية يف االتحاد القاري ،خاصة يف ظل
الجه�ود العاملي�ة ملس�اعدة املجتمعات املتأثرة بانتش�ار
جائحة فايروس كورونا (كوفيد.)-19
وقام االتحاد الهندي لكرة القدم واتحاد غوام لكرة القدم
ورابطة الدوري الياباني واتحاد إقليم ووهان لكرة القدم
يف الصني باملس�اهمة يف تقديم التربعات والرويج للوعي
الصح�ي وتقديم املرافق الطبي�ة كمرافق إقامة للطواقم
الطبية.كم�ا ق�ام جيج�ي اللبيكلوا الع�ب منتخب الهند
ون�ادي تش�ينايان بالت�ربع بالدم يف مستش�فى س�يوند
بمدين�ة دورتالنغ ،يف حني قرر يس كي فينيث العب نادي
جامشيدبور تقديم املس�اعدة لبلدته كانور يف كرياال عرب
التطوع للعمل يف مركز املساعدة الحكومي.
وق�ال براف�ول باتيل رئي�س االتحاد الهندي لك�رة القدم
وعض�و املكت�ب التنفي�ذي يف االتحاد اآلس�يوي ومجلس
االتحاد الدويل“ :الحب واالهتمام واملس�اعدة الذي يقدمه
أبناء الهند س�اهم يف منحنا الحافز ،ولهذا حان الوقت أن
نرد لهم املعروف بأي طريقة ممكنة ،حيث يجب أن نقف
معا ً ونساعد بعض من أجل تجاوز هذه املحنة”.
يف املقاب�ل ق�ام العب�و ال�دوري الياباني ،وم�ن ضمنهم
اإلس�باني أندري�اس انيس�تا قائ�د نادي فيس�يل كوبي،
بعمل حملة مش�ابهة لحملة  #كرس_سلسلة املرض التي
أطلقها االتحاد اآلس�يوي لكرة الق�دم ،وذلك عرب إصدار

سلس�لة من مقاطع الفيدي�و التي ت�روج لكيفية
تفادي انتش�ار فاي�روس كورونا ،وتش�جيع الناس
عىل املشاركة يف تحدي مهارات كرة القدم.
وقال انيستا“ :كانت األسابيع املاضية معقدة للجميع
بس�بب ما نمر ب�ه ،نأمل أن يتم ح�ل املعضلة بأرسع
وقت ممكن ،كي نتمكن مجددا ً من االستمتاع بحياتنا
وممارس�ة ك�رة الق�دم ،وأن نتواجد مع�ا ً يف املالعب
وخارجها ،ونواصل االستمتاع باملوسم الكروي الذي
نتطل�ع له ،وأرجو م�ن الجميع التوح�د يف مثل هذا
الوقت.
م�ن جهته ق�ام اتحاد غ�وام لكرة الق�دم ،وضمن
جهود املجتمع لدعم الطواقم الطبية التي تعمل يف
مكافحة فايروس كورونا ،بالتربع بأقنعة للوجه
وعقد األيدي إىل مستشفى غوام.
وقال س�ان غيل رئيس اتحاد غ�وام لكرة القدم:
“م�ع االرتفاع يف عدد املصابني ومحدودية املعدات
يف املستشفيات ،قرر مجلس إدارة اتحاد غوام لكرة
القدم التربع بهذه املعدات”.
وأردف بالق�ول“ :بما أن األطباء يقومون بمكافحة هذا
الفاي�روس ،فق�د أردنا أن نس�اعهم بأقى ما بوس�عنا
وحيثم�ا أمكن ،وعن�د التباحث يف موض�وع املعدات كان
يمك�ن أن نقدم املس�اعدة يف هذا املج�ال ،حيث يمكن أن
نعوض هذه املع�دات التي كانت لدينا يف وقت الحق ،ألننا
ال نريد فقدان أي حياة”.
وخالل فرة ذروة انتشار فايروس كورونا يف ووهان ،قام
اتح�اد كرة القدم يف املقاطعة بفت�ح مقر إقامة الالعبني
ك�ي يكون مق�را ً إلقام�ة للطواقم الطبية ،وق�ام يف ذات
الوقت بتقديم وجبات الطعام لهم طوال ثالثة أشهر.
وتط�وع العامل�ون يف االتحاد من أجل املس�اعدة ،وكذلك
خالل االحتفال بيوم املرأة العاملي بتاريخ  8آذار/مارس،
ق�ام موظفو االتحاد بتقديم هداي�ا للعامالت يف الطواقم
الطبي�ة ،واللوات�ي خاط�رن بحياته�ن من أج�ل احتواء
انتشاء الوباء.
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برنام�ج البطالة الجزئي�ة املرتبط
بفريوس كورونا”.
وختم“ :أفكارنا وصلواتنا مستمرة
مع كل املصابني بهذا الفريوس”.
وكان ليفرب�ول أول املراجعني عن
الق�رار يف الس�ادس م�ن نيس�ان/
أبري�ل الحايل ،قبل أن يتخذ توتنهام
الق�رار ذات�ه قب�ل يوم�ني بع�د
انتقادات واسعة طالت األندية عىل
خلفي�ة لجوئها اىل األم�وال العامة
لتغطي�ة روات�ب املوظف�ني ،بينما
تحت�اج الهيئ�ات الصحي�ة املحلية
اىل كل امل�وارد املمكنة ملكافحة وباء
“كوفيد.”-19

واتخ�ذت االنتقادات بعدا إضافيا يف
ظ�ل مواصل�ة غالبي�ة األندية دفع
رواتب العبيها كامل�ة ،والتي تقدر
بأضعاف رواتب املوظفني.
ولج�أت الحكوم�ة إىل خط�ة دعم
بسبب فريوس “كوفيد ”-19تعني
االس�تفادة من املال الع�ام لتغطية
 80باملئة م�ن رواتب املوظفني غري
الالعب�ني ،بح�د أق�ى ه�و 2500
جنيه اس�رليني (نح�و ثالثة آالف
دوالر أمريك�ي) ،وذل�ك لتتمك�ن
األندية من اإلبقاء عىل موظفيها يف
فرة تش�هد تراجع إيراداتها بشكل
حاد نظرا لتوقف املباريات.

االحتاد اإليطالي ميدد فرتة التوقف
الكروي حتى  3مايو

مدد االتحاد اإليطايل فرة توقف النش�اط الكروي يف البالد حتى
 3أيار /ماي�و القادم.ونرش املوقع الرس�مي لالتحاد خربا ً جاء
فيه أن غابرييل غرافينكا رئيس االتحاد وبعد االس�تماع لنائبيه
كوسيمو سيبيليا وباولو دال بينتو ،قرر استمرار تعليق جميع
املس�ابقات الكروية الت�ي تقام تحت إرشافه حت�ى الثالث من
أيار /ماي�و املقبل”.وجاء هذا التمديد بعد قرار مجلس الوزراء
يف إيطاليا يف العارش من نيس�ان/أبريل الح�ايل والذي تضمن “
اتخاذ تداب�ري عاجلة الحتواء العدوى ع�ىل األرايض اإليطالية”،
وال�ذي بمقتضاه يت�م تعليق كافة األنش�طة الرياضية عىل كل
املس�تويات ،بحس�ب ما جاء يف الخرب نفس�ه.وكان يوفنتوس
متص�درا ً حني توقف الدوري اإليطايل بف�ارق نقطة واحدة عن
التسيو ،مع تبقي  12مرحلة للنهاية.

نيوكاسل على وشك البيع

كشفت مصادر إعالمية وصول املفاوضات حول بيع نادي نيوكاسل
يونايت�د إىل مرحلة متقدمة.وذك�ر مصدر إن س�يدة األعمال أماندا
َ
ملي�ون ُجني ٍه
س�تافييل قدمت عرض�ا بقيم�ة ثال ِثمائة وخمس�ني
إس�رليني َ
لت ُ
حصل عىل الن�ادي من مالكه الحايل مايك آش�يل.وفو َر
َتوقي�ع العقد س� َي ُ
حصل آش�يل عىل مائت�ي مليون جنيه اس�رليني
مُ بارشة ،فيما س َي ِت ُم ُ
دفع بقية املبلغ عىل أقساط ملدة خمسة أعوام.
وس� َب َق لس�تافييل أن قدم�ت َعرضا ل�رشاء نادي الش�مال الرشقي
اإلنكليزي عام ألفني وسبعة عرش ،لكن مُ حاولَ َتها باءت بالفشل.

الدوري الفرنسي قد يستأنف يف شهر مايو
غداة خط�اب الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون وإعالنه رفعا
تدريجيا للحجر الصحي ابتداء من الحادي عرش من مايو/أيار
املقبل ،بدأت تلوح يف األفق تواريخ اس�تئناف النش�اط الريايض
من عدم�ه من خالل طرح عدة س�يناريوهات إلنهاء املوس�م،
أو ختام�ه فعال مثلما ه�و الحال يف كرة اليد م�ن خالل تتويج
باريس سان جريمان بطال للدوري.

قرار يف مصري الدوري األملاني بعد حنو  10أيام
أعلن�ت رابطة الدوري األملاني لكرة القدم أنها س�تتخذ قرارا ً بش�أن
إمكانية معاودة نش�اط الدوري املحيل للدرجتني األوىل والثانية من
دون جمهور يف اجتماعها املقرر يف  23نيسان/ابريل الحايل.
وكان مق�ررا ً أن تجتم�ع الجمعي�ة العمومية للرابط�ة يوم الجمعة
املقبل لكنها أصدرت بيانا ً أول أمس الثالثاء جاء فيه“ :الهدف من هذا
التأجيل هو منح املزيد من الوقت لألندية والرابطة لالس�تعداد من
أجل اتخاذ القرارات املقبلة”.
وتوقف نش�اط الدوري إىل 30نيسان/ابريل بسبب
تفيش فريوس كورونا.
وقبل اتخاذ أي قرار ،يتعني عىل السلطات
الكروي�ة األملاني�ة إنتظ�ار ق�رارات
السلطات السياسية حيث من املقرر
أن تتخذ املستشارة أنجيال مريكل
إىل جان�ب رؤس�اء  16والي�ة
إقليمي�ة يف م�ا يتعل�ق بقيود
الحجر الصح�ي التي بدأت
يف منتص�ف آذار/م�ارس
وتنتهي يف  19الحايل.
وكان وزي�ر الرياض�ة
ينز سباهن أملح بحذر
اىل امكاني�ة “الع�ودة
مرحلي�ا اىل الوض�ع
الطبيعي” ،لك�ن اجتماع
أم�س س�يحدد اىل ح�د بعي�د
الخطوط العريضة لألسابيع املقبلة.
عىل اي حال ،فان امكانية استئناف اللعب

س�تكون من دون جمهور ألن املالعب وصاالت العروض لن تفتح أبوابها أمام
العامة عىل مدى أشهر عدة.
ول�م يتغري موقف رابطة الدوري األملاني منذ أس�ابيع ع�دة حيث اعتربت بأنه
يتعني معاودة النش�اط يف البوندس�ليغا عندما تمنح السلطات الضوء األخرض
بذلك من دون جمهور إذا اقتىض األمر .والهدف من كل ذلك الحصول عىل أكرب
نس�بة من حقوق النقل التلفزيوني يف املراحل التس�ع املتبقية من أجل تحايش
كارثة اقتصادية تهدد الكثري من األندية.
وأكد رئيس الرابطة كريس�تيان سيفريت“ :س�نكون جاهزين” لكنه أشار إىل
أن األولوية املطلقة هي يف اتباع اإلرش�ادات الصحية من السلطات الحكومية،
وق�ال يف هذا الصدد“ :يجب أال نعطي االنطب�اع بأن كرة القدم تعيش يف عاملها
الخ�اص وال تك�رث إىل الواقع”.يذكر أن االتحاد األوروب�ي لكرة القدم (ويفا)
س�يجتمع أيضا يف  23نيس�ان/ابريل من أجل تنسيق مواعيد ملسابقتي دوري
أبط�ال أوروب�ا وال�دوري األوروب�ي (يوروب�ا ليغ) الت�ي توقفت بس�بب وباء
“كوفيد.)-19

رئيس ماديرا يكشف قصة عودة رونالدو للتدريبات وطموحاته
أك�د رئي�س ن�ادي ناس�يونال
مادي�را روي ألفيش ّ
أن مواطنه
نج� َم يوفنت�وس كريس�تيانو
رونال�دو متحفز ج�دا ً للعودة
إىل املنافس�ات.وأكد ألفيش ّ
أن
رونالدو اتصل به طالبا ً فرصة
التدرب يف ملعب النادي خالل
فرة الحج�ر الصحي ،وكان
ملع�ب ناس�يونال مادي�را
حيث يت�درب حاليا ً النجم
الربتغايل قد ش�هد بداياته
قبل انتقاله إىل س�بورتينغ
ومن�ه إىل كب�ار أندي�ة
أوروبا.
وأثارت صور نرشت لرونالدو
وهو يت�درب عىل أرضية ملعب
لك�رة الق�دم يف الربتغ�ال
بع�ض التس�اؤالت يف

ظل إغالق معظم املالعب يف العالم بسبب
انتش�ار ف�ريوس كورونا.وطالبت العديد
من الجهات الرسمية يف الربتغال باحرام
رغب�ة رونال�دو بعودته للتدريب�ات نظرا ً
لكون�ه يتخ�ذ جميع اإلج�راءآت الوقائية

املطلوبة للحد من انتشار فريوس كورونا
ّ
(كوفيد.)-19وتوق�ع رئي�س ناس�يونال
َ
مس�ريته رفقة
مادي�را أن ينهي رونالدو
ن�ادي الس�يدة العج�وز لكون�ه س�عيدا ً
بتواجده ضمن صفوف بطل إيطاليا.

السلطة الرابعة
الخميس  16 -نيسان 2020

الالمي يدعو التعليم العالي اىل النظر
بقضية الطلبة املبتعثني اىل بريطانيا
الذين مت ايقاف دفع اجور دراستهم
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بعد نشر سفارة بكين لدى باريس مقالين على موقعها اإللكتروني

فرنسا تستدعي السفري الصيين لديها وتؤكد :اآلراء اليت عرب
عنها ممثلو السفارة ال تتماشى مع العالقات بني بلدينا
باريس/األناضول:
اس�تدعت وزارة الخارجية الفرنسية ،السفري
الصين�ي لديه�ا ،بعد ن�رش س�فارة بكني لدى
باري�س مقال�ني ع�ىل موقعه�ا اإللكرتون�ي،
ينتق�دان تعام�ل الغ�رب مع جائح�ة فريوس
كورونا املستجد(كوفيد.)-19
وقال وزير الخارجية الفرنيس ،إيف لو دريان،
يف ترصيح�ات صحفي�ة ّ
إن “اآلراء الت�ي ع�رب
عنه�ا علنا ممثلو الس�فارة الصينية بفرنس�ا
ال تتم�اىش مع نوعي�ة العالق�ات الثنائية بني
بلدين�ا” ،حس�بما نقلت ش�بكة “ب�ي إف إم”
الفرنسية.
وجاء يف املقال الذي نرشته الس�فارة أن الدول
الغربية تركت كبار السن لديها يموتون يف دور

بغداد  /نينا :
دع�ا نقي�ب الصحفيني العراقي�ني مؤيد
الالم�ي وزارة التعلي�م الع�ايل اىل النظ�ر
بقضي�ة الطلب�ة االوائ�ل املبتعث�ني اىل
بريطاني�ا الذي�ن ت�م ايق�اف دف�ع اجور
دراستهم .
وقال الالمي يف تغريدة  ”:امام انظار السيد

وزير التعليم الع�ايل مجموعة من الطلبة
االوائل عىل االقس�ام العلمية تم ابتعاثهم
اىل بريطانيا لدراسة الدكتوراه عام 2018
وبعدد محدود ،بعدها اوقفت الوزارة دفع
االجور الدراسية اىل الجامعات “ .واضاف
 ”:ه�م يف حرية اما ان يرتكوا الدراس�ة او
يذهبوا اىل بلدان اخرى ونخرسهم “.

زاخاروفا كانت هاجمت صحيفة إيطالية ونددت بتقاريرها

موسكو تدعو اىل حماكمة (نيويورك تاميز)

موسكو/متابعة الزوراء:
دع�ت وزارة الخارجي�ة الروس�ية ،الواليات
املتح�دة باتخ�اذ إج�راءات قضائي�ة بح�ق
صحيف�ة (نيويورك تايمز) ح�ول املعلومات
املضللة يف ظل انتشار جائحة كورونا.
وقالت املتحدثة الرس�مية باس�م الخارجية
ماريا زاخاروفا عرب صفحتها الرس�مية عىل
موق�ع “فيس�بوك”“ :نقلت وس�ائل اإلعالم
أن وزير الخارجي�ة األمريكي هدد بمقاضاة
جمي�ع وس�ائل اإلع�الم املتورط�ة يف ن�رش
معلومات مضللة حول فريوس كورونا”.
وأضافت ،حس�ب ما نقل موقع (سبوتنيك):
“ابدأوا بصحيفة نيويورك تايمز” ،مشرية إىل
املقالة التي نرشتها الصحيفة بعنوان “حرب
بوتني الطويلة ضد العلوم األمريكية” ،مؤكدة
أنها “تحفة من التضليل”.
ويف وق�ت س�ابق ،أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة
األمريك�ي ،ماي�ك بومبي�و ،يف مقابل�ة م�ع
محط�ة “ ،”Good Morning Orlandoأن
الواليات املتحدة ستقايض يف الوقت املناسب
أولئك الذين لم يقدموا معلومات كاملة حول
فريوس�ات التاجية أو ش�اركوا يف املعلومات
الخاطئة.وصنف�ت منظمة الصح�ة العاملية
فريوس كورونا املستجد ،الذي ظهر يف الصني
أواخر العام املايض ،جائحة ،مؤكدة أن أرقام
اإلصابات ترتفع برسعة كبرية.
وكان�ت املتحدث�ة باس�م وزارة الخارجي�ة
الروس�ية ،هاجم�ت صحيف�ة (الس�تامبا)
اإليطالية ،وقالت إن ما نرشته عن املس�اعدة

الروسية إليطاليا هو “محض افرتاء”.
وقال�ت زاخاروف�ا ،خ�الل مؤتم�ر صحفي:
“بالطب�ع ن�رى مقاالت مح�ددة ،وعىل وجه
الخصوص صحيفة “ال س�تامبا” اإليطالية،
لق�د مي�زت نفس�ها بمق�االت متع�ددة،
هذه مج�رد اف�رتاءات بخصوص املس�اعدة
اإلنسانية التي قدمتها روسيا .تم نرش تلفيق
جديد فيها بهدف التشويه الكامل إلجراءات
روسيا يف ما يتعلق باألزمة الصحية الوبائية
يف إيطاليا .مشرية إىل مصادر مشكوك فيها،
إن وجدت ...بالطبع ،ردنا كان عىل مس�توى
سفارتنا وسنتابع الرد”.
وأضافت “نحن س�وف نوق�ف هذا التضليل،
وسنفعل ذلك برصامة وبشكل منتظم”.
وكانت صحيفة “ال س�تامبا” كتبت يف وقت
س�ابق نقال عن مصادر لم تس�مها أن 80%
من املعدات التي أرس�لتها روسيا إليطاليا ال
تجدي نفعا يف مكافحة كورونا ،وأن موسكو
تح�اول “تحقي�ق مطام�ع سياس�ية” عرب
تقديم املساعدات.
وح�ذر الرئيس الفرنيس يف ترصيحات لنفس
الصحيف�ة ،يف وق�ت س�ابق ،اإليطاليني من
التحدث عن املس�اعدات الروس�ية والصينية
ملكافحة فريوس كورونا”.
وكان�ت وصلت من�ذ  22م�ارس املايض15 ،
طائ�رة تابع�ة للق�وات الجوي�ة الفضائي�ة
الروس�ية إىل إيطاليا ،فيها مع�دات ملكافحة
األوبئة ونحو  100مختص عسكري.
(املصدر/ايالف)
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الرعاية.
وكان�ت فرنس�ا طلب�ت م�ن الص�ني تزويدها
بمالي�ني أقنعة الوجه ملواجه�ة النقص القائم
لديها عىل خلفية جائحة كورونا.
وسجلت فرنس�ا حتى مساء الثالثاء ،أكثر من
 143ألف إصابة بكورونا ،ومايزيد عن  15ألفا
و 700وفاة.
وحتى مساء الثالثاء ،أصاب الفريوس ما يقرب
م�ن مليوني ش�خص حول العالم ،وتس�بب يف
وف�اة أكثر من  126ألف�ا  ،فيما تعاىف منه أكثر
من  478ألف شخص.
وتصدرت الواليات املتحدة ،وإيطاليا ،وإسبانيا
وفرنسا قائمة الوفيات بالفريوس القاتل حول
العالم.

“إذاعة كورونا الدولية” ..خلطة من الفكاهة والدميقراطية للجزائريني

تونس /متابعة الزوراء:
تتوجه “إذاعة كورونا الدولية” ،عىل اإلنرتنت إىل الجزائريني،
بخط ملتزم وتعليقات غري نمطية ،تقدم للمستمعني لحظة
حري�ة ملحارب�ة كآبة الحج�ر والحفاظ عىل ش�علة الحركة
االحتجاجية.
ويقدم مذيع معروف ومساعدون غري تقليديني مع ضيوف،
األخب�ار املتعلق�ة بالجزائر مرتني يف األس�بوع مبارشة عىل
موقع فيسبوك.
وكم�ا اإلذاعات غ�ري القانوني�ة يتضم�ن كل برنامج خالل
س�اعة من البث مزيجا م�ن الفكاهة والج�د بالتفاعل مع
املستمعني ،مصحوبا بباقة من األغاني.
وقال مؤسس�ها عبدالله بن ع�دودة إن طريقة عمل اإلذاعة
“ديمقراط�ي للغاية” .حيث يصدر املس�تمعون “أحكامهم
فورا” عرب التعليقات املنشورة مبارشة عىل فيسبوك.
ويب�دأ عبدالل�ه بن ع�دودة العاط�ل مؤقتا ع�ن العمل ،كل
يوم�ي ثالثاء وجمعة الربنامج عىل موجات األثري من منزله
حيث يخض�ع للحجر الصحي يف بروفيدنس (رشق الواليات
املتحدة).وع�ىل طاولة غرف�ة الطعام ،ج ّهز وس�ائل عمله،
هاتف محمول وجهاز كمبيوتر يعمل كغرفة إرسال صغرية،
لقضاء أمس�ية مع فريقه وكأنه م�ع عائلة .وقال الصحايف
البالغ من العمر  49عاما ،وهو أصال طبيب بيطري عمل بعد

تخرج�ه يف النرش ،إن “هذا الربنام�ج موجه بحالنا العميق:
الحرية”.خلف التالعب بالكلمات املضحكة واألجواء املرحة،
ال يغيب الشجب السيايس عن أجواء إذاعة كورونا الدولية
خل�ف التالعب بالكلمات املضحكة واألجواء املرحة ،ال يغيب
الشجب السيايس عن أجواء إذاعة كورونا الدولية
وبمس�اعدة فري�ق منترش ب�ني الجزائر العاصم�ة ووهران
وبومرداس والدوحة وباريس ،يتحدث املذيع بلهجة فكاهية
لكل من املستمعني “الصامدين يف الجمهورية الديمقراطية
الش�عبية (الجزائر)” وللس�لطات .كل ذلك بلهجة جزائرية
هي خلي�ط ب�ني العربية والفرنس�ية.وكما ه�و ظاهر من

اسمها  ،فإن “إذاعة كورونا” ال تتغاىض عن األزمة الصحية
يف الجزائر ،حتى لو كان الوباء قبل كل يشء ذريعة ملناقش�ة
الوض�ع يف البلد.ولك�ن خل�ف التالعب بالكلم�ات املضحكة
واألج�واء املرح�ة ،ف�إن األج�واء ال يغي�ب عنه�ا الش�جب
السيايس.
وبع�د برنامج مخص�ص لكريم طابو ،أحد الرم�وز البارزة
للحراك الش�عبي املناه�ض للنظام ،واملس�جون حاليا ،كان
البث األخري يف يوم الجمعة مناسبة للتعبري عن الغضب ضد
الرقاب�ة الحكومية عىل إذاعة ”رادي�و أمّ” واملوقع اإلخباري
“مغرب إمرجنت”.
وناشد بن عدودة مس�تمعيه يف برنامجه للتآزر “يف الشدائد
ويج�ب أن نبقى متحدين .يجب ع�ىل الدولة أن تفهم ذلك”.
وكان عبدالل�ه بن عدودة صحافي�ا يف اإلذاعة الحكومية ثم
انتق�ل إىل تقدي�م برنامج إخباري تهكمي ع�ىل قناة “دزاير
ت�ي.يف” اململوكة لرجل األعمال املقرب من الرئيس الس�ابق
عبدالعزيز بوتفليقة ،املس�جون حاليا يف قضية فس�اد .ويف
 2014اضطر ملغادرة الجزائر بعد توقيف برنامجه.
وتأس�ف قائ�ال “فاتتن�ي الث�ورة” يف إش�ارة إىل الح�راك،
االنتفاض�ة الش�عبية التي ه�زت الس�لطة الجزائرية ألكثر
م�ن عام.وقال صاحب إذاعة كورون�ا “منذ  22فرباير ،بات
حضوري يف بروفيدنس جسديا فقط”.

جدل حول تسجيل “تي.آر.تي” وكيل أجنيب يفتح ملف الدعاية الرتكية يف واشنطن
واشنطن /متابعة الزوراء:
أعرب هارلم ديسري ،ممثل منظمة
األم�ن والتع�اون يف أوروبا بش�أن
حرية اإلع�الم ،عن قلق�ه من قرار
وزارة الع�دل األمريكي�ة تس�جيل
التلفزي�ون الرتكي الرس�مي “تي.
آر.ت�ي” وفق�ا لقان�ون تس�جيل
ال�وكالء األجانب (ف�ارا) ،فيما أكد
خ�رباء أن ه�ذا القان�ون يهدف إىل
زيادة شفافية األنشطة السياسية
املقنعة وال يؤثر عىل عمل وس�ائل
اإلعالم األجنبية.
ويفرض هذا القان�ون عىل الوكالة
تقدي�م إفصاح�ات مالي�ة عام�ة
بش�كل منتظم يف الواليات املتحدة،
وس�بق أن تم تسجيل ش�بكة “آر.
تي” ،ووكالة س�بوتنيك الروسيتني
بموجب هذا القانون.
وق�ال أيكان إردم�ري ،مدير برنامج
تركي�ا يف مؤسس�ة الدف�اع ع�ن
الديمقراطي�ات يف واش�نطن “إن
محط�ات الب�ث العام�ة لألنظم�ة
االس�تبدادية غالبا ما تعمل كأذرع
دعائية تشوه وترهب وتهدد وتجرم
الصحافي�ني املس�تقلني واألصوات
املنتقدة األخرى”.
وأض�اف إردم�ري يف ترصيح�ات
ملوق�ع “أح�وال تركي�ة”“ ،إضافة

إىل ذل�ك غالبا ما توفر ه�ذه املنافذ
غطاء مؤسس�يا ملمارس�ة الضغط
ال�رسي وأنش�طة التدخ�ل الت�ي
ته�دف إىل تقوي�ض الديمقراطيات
الليربالية والتحريض عىل الكراهية
والتحيز”.
وتم ترشي�ع قانون فارا عام 1938
ملكافح�ة انتش�ار الدعاي�ة النازية
والفاش�ية يف الوالي�ات املتح�دة.
وت�م اس�تخدامه بش�كل مح�دود
حت�ى الس�نوات األخ�رية ،لكن�ه
أصب�ح أداة ش�ائعة بش�كل متزايد
يستخدمها املسؤولون األمريكيون
الذين يتطلع�ون إىل معالجة التأثري
األجنبي الخبيث.
وق�ال كايس ميش�يل ،الصح�ايف
والباح�ث الذي يغط�ي املوضوعات
املتعلق�ة بقانون “ف�ارا” ،ومؤلف
كت�اب س�ينرش مس�تقبال بعنوان
“الفس�اد الحكوم�ي األمريك�ي”،
“بش�كل نظ�ري ،يج�ب أال يغ�ري
تس�جيل قان�ون ف�ارا س�لوك أي
مس�جّ ل .وبفض�ل بن�ود حماي�ة
التعدي�ل األول ،تظ�ل الق�درة ع�ىل
ب�ث املعلوم�ات ونرشه�ا وتغطية
التط�ورات املتنوع�ة محمي�ة عىل
نطاق واسع يف الواليات املتحدة”.
وأض�اف ميش�يل أن هذا ه�و أحد

األس�باب الرئيس�ية الت�ي جعل�ت
وسائل اإلعالم الروسية ،مثل آر.تي
وس�بوتنيك ،ق�ادرة ع�ىل البث عىل
نطاق واسع داخل الواليات املتحدة
وس�محت بن�رش مجموع�ة م�ن
نظريات املؤامرة.
غ�ري أن ديس�ري غ�رد بأنه يش�عر
بالقلق من خطوة تس�جيل الوكالة
كوكيل أجنبي ،ألن “تس�جيل ’فارا’
له تأثري تقييدي وس�لبي عىل حرية
اإلع�الم وال يج�ب أن ينطب�ق ع�ىل
وس�ائل اإلع�الم م�ن دول�ة أخرى
مشاركة يف منظمة األمن والتعاون
يف أوروبا”.
وتع�د منظم�ة األمن والتع�اون يف
أوروبا أكرب منظمة حكومية دولية
ذات توجه أمن�ي .وتمتد عضويتها
إىل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
وباإلضاف�ة إىل حماي�ة الحري�ات
الصحافية ،تتعام�ل منظمة األمن
والتع�اون يف أوروب�ا م�ع قضاي�ا
تش�مل الس�يطرة ع�ىل األس�لحة
والديمقراطي�ة وتعزي�ز حق�وق
اإلنسان.
وبصفت�ه مراق�ب ملنظم�ة األم�ن
والتع�اون يف أوروبا ع�ىل انتهاكات
الحري�ات الصحافي�ة ع�رب ال�دول
األعض�اء يف املنظمة ،انتقد ديس�ري

سابقا قرار الواليات املتحدة بإجبار
قناتي “روسيا اليوم” و”سبوتنيك”
عىل تسجيل “فارا”.
م�ن جهت�ه ،انتقد ه�اري كاميان،
املن�دوب املؤق�ت للوالي�ات املتحدة
ل�دى منظم�ة األم�ن والتع�اون يف
أوروب�ا ،ترصيح�ات ديس�ري حول
تس�جيل فارا يف اجتم�اع للمجلس
الدائم للمنظمة.
وأبل�غ كامي�ان الهيئ�ة “أش�عر
برضورة تصحي�ح ما أعتربه رواية
زائف�ة ،والتي تتعل�ق بالهجوم عىل
حري�ة وس�ائل اإلع�الم يف الواليات
املتح�دة .تس�تمر مناف�ذ روس�يا
اإلخباري�ة ’آر.تي’ و’س�بوتنيك’ يف

الب�ث بحري�ة يف الوالي�ات املتحدة.
بهدف تس�جيل ف�ارا ببس�اطة إىل
إضافة الش�فافية من خالل التأكد
م�ن أن الجمهور األمريك�ي يعرف
متى يكون مص�در املعلومات ،هي
وكالة أجنبية”.
وقال ميش�يل إن التسجيل كوكالء
أجان�ب لم يكن له تأث�ري يذكر عىل
املنظمات اإلعالمية املعنية .وأضاف
“هن�اك مخ�اوف حقيقي�ة بش�أن
التأثري عىل بن�ود الحماية املحتملة
للتعدي�ل األول ،ولك�ن ال يب�دو أن
س�لوك أي م�ن هذه املناف�ذ ،بما يف
ذل�ك ’آر.تي’ و’س�بوتنيك’ ،قد تغري
منذ تسجيل فارا”.

موسم األخبار اجليدة يزدهر يف زمن أنباء كورونا السيئة
نيويورك/م تابعة الزوراء:
س�جّ لت عملي�ات البح�ث ع�ن عب�ارة “أخبار
سارة” عىل غوغل يف الواليات املتحدة مستويات
غري مس�بوقة ،فوسط س�يل العناوين والصور
املقلقة يف األس�ابيع األخرية ،يتلهف مستخدمو
اإلنرتن�ت إىل متابع�ة أخب�ار إيجابية م�ا يدفع
بوس�ائل اإلعالم إىل تكثيف الجهود إلش�باع هذا
النهم املتزايد.
وق�ال موق�ع “ 9ت�و  5غوغ�ل” .أن البحث عن
األخب�ار االيجابية ارتفع بواقع س�ت مرات بني
ديسمرب ومارس املايض.
ويبحث مس�تخدمو اإلنرتنت عن أخبار إيجابية
بعيدة عن أنباء وباء كورونا واملشاكل السياسية
واالقتصادي�ة ،الت�ي أغرق�ت وس�ائل اإلعالم يف
ّ
شتى أنحاء العالم ،كما يبدو مالحظا عىل مواقع
التواص�ل االجتماع�ي التوجّ ه نح�و الصفحات
الساخرة وازدياد شعبيتها خصوصا يف املنطقة
العربية ،حي�ث يقترص املحت�وى الرتفيهي عىل
املسلسالت وأخبار الفنانني يف الحجر الصحي.
ويبح�ث روب املتحدر من مدين�ة إنديانابوليس
ع�ن األنب�اء اإليجابي�ة ع�رب وس�ائل التواص�ل
االجتماعي وأيضا عىل محركات البحث ،رغم أن
العثور عليها “مهمة صعبة يف هذه املرحلة”.
ويعزو الندرة يف ه�ذه األخبار إىل طبيعة املرحلة
بال ش�ك وأيض�ا إىل اهتمامات وس�ائل اإلعالم،
ويش�اطره كالرنس إدواردز من واش�نطن هذا

الرأي.
ويق�ول إدواردز “أظ�ن أن وس�ائل اإلعالم تهتم
باملواضيع التي تزيد املبيعات” ،وهي “بأكثريتها
أنباء مخيفة وسيئة”.
ويف املج�ال اإلخب�اريّ ،
يق�دم ع�دد متزاي�د من
وس�ائل اإلع�الم أنب�اء إيجابية رغ�م أنها تبقى
محصورة يف فقرات محددة.
ويف ه�ذا اإلط�ار ،تق� ّدم صحيف�ة الغاردي�ان
الربيطاني�ة فق�رة تحم�ل اس�م “ذي أبس�ايد”

فيم�ا تض�م “فوك�س ني�وز” و”أم.أس.أن”
وموقع “هافبوست” و”ياهو!” صفحة خاصة
ب�”األخبار السارة”.
وقد أنشئت أكثرية هذه الصفحات قبل فرتة غري
بعيدة لكنها س�بقت ظهور وب�اء كوفيد – ،19
من بينها “ذي غود س�تاف” (األمور الحس�نة)
وهي رسالة إخبارية أس�بوعية يصدرها موقع
“يس.أن.أن” منذ فرباير .2019
وتوضح متحدثة باس�م محط�ة “يس.أن.أن”

األمريكي�ة “فريقنا التحري�ري الحظ اهتماما
متزاي�دا لدى الجمه�ور بما يضفي ابتس�امة
لديه” ،ويش�مل ذلك االكتش�افات و”األبطال”
و”الح�ركات امللهم�ة” .وق�د س�جّ ل ع�دد
املش�رتكني يف “ذي غود س�تاف” الت�ي تختار
مواضيع أنجزها صحافيون يف املحطة ،ازديادا
بنس�بة  50يف املئة خالل األيام الثالثني األخرية
بحسب املتحدثة.
ويف مبادرة ّ
أقل احرتافية ،أطلق املمثل واملخرج
ج�ون كراسينس�كي ،املع�روف خصوص�ا
بمسلس�ل “ذي أوفي�س” وفيلم “إي�ه كوايت
بالي�س” يف  29مارس برنامجا أس�بوعيا عىل
يوتي�وب يق ّدم�ه بنفس�ه بعنوان “س�ام غود
نيوز” (“بعض األخبار الطيبة”).
واس�تقطب الربنام�ج يف حلقت�ه األوىل أكثر من
خمسة عرش مليون مشاهدة ليتحوّل إىل ظاهرة
صغ�رية بمضمون�ه ال�ذي يمزج بني األس�لوب
اإلخب�اري التقليدي والنم�ط العرصي يف عرض
املضامني.
ّ
وتتخصص بعض املنابر باألخبار اإليجابية منذ
موقعي “غود نيوز نتوورك”
سنوات ،خصوصا
ْ
األمريكي الذي أس�س س�نة  1997والربيطاني
“بوزيتي�ف نيوز” املوجود منذ ( 1993بنس�خة
ورقية حينها).
وتقول مؤسس�ة “غ�ود نيوز نت�وورك” جريي
ويس-كوربيل “ازدادت حركة متصفحي املوقع

ثالث مرات الش�هر الفائت” ،مع تسجيل عرشة
ماليني زيارة منفردة يف مارس.
وق�د الحظ�ت منتج�ة الفيدي�و الس�ابقة هذه
ازدي�ادا يف معدل تصفح املوق�ع يف هجمات 11
س�بتمرب  2001وعملية إطالق الن�ار الدامية يف
الس فيغ�اس س�نة  ،2017لكن حج�م الزيادة
الحالية غري مسبوق.
وتضيف “نتفاعل بص�ورة مختلفة ألن الجميع
محجور يف املنزل” ،الفتة إىل أن الطلب ال يقترص
ع�ىل الص�ور والتس�جيالت املص�وّرة الفكاهية
والخفيف�ة التي تنت�رش عىل نطاق واس�ع عرب
شبكات التواصل االجتماعي.
وعىل غ�رار جون كراسينس�كي ال�ذي يغرق يف
س�يل من اإلس�هامات املرس�لة م�ن املتابعني،
تتلق�ى ويس-كوربيل عددا هائال من الرس�ائل
اإللكرتوني�ة إلخطاره�ا بأنب�اء س�ارّة يف كل
مكان.
وق�د أظه�رت الدراس�ات العلمي�ة تاريخي�ا أن
الجمه�ور يب�دي انتباه�ا وتفاع�ال أك�رب م�ع
املعلومات الس�لبية مقارنة مع تل�ك اإليجابية،
وفق أستاذ اإلعالم والعلوم السياسية يف جامعة
ميشيغن ستيوارت سوروكا.
ويع�زو ذل�ك بالدرج�ة األوىل إىل أن “األخب�ار
الس�لبية س�تكون لها عىل األرج�ح تبعات أكرب
وتستلزم تغيريا يف س�لوكنا” ما يفرس االهتمام
األكرب من الجمهور لها.

أما التفسري الثاني الذي يرشح االنجذاب الراهن
إىل األنب�اء الس�ارّة فه�و أن األف�راد يهتم�ون
ّ
يتوقعون ،فيما
باملعلوم�ات التي “تبتعد” عمّ�ا
اليوم “األخبار الس�يئة تسجّ ل باس�تمرار يوما
بعد يوم” ،وفق روب من إنديانابوليس.
ويف الالوع�ي الصح�ايف ،لطامل�ا ش�غلت األخبار
اإليجابي�ة موقع�ا أدن�ى م�ن باقي األخب�ار إذ
ّ
تصنف كمواضيع غري أساس�ية وحتى
غالبا ما
مش�بوهة يف بع�ض األحي�ان .لك�ن من�ذ بضع
سنوات ،حصل تفكري شامل يف هذا الوسط بغية
الرتوي�ج لصحاف�ة “بن�اءة” أكثر ،وفق ش�عار
ّ
املتخصص�ة بتقدي�م حلول
“بوزيتي�ف ني�وز”
سواء عىل شكل اقرتاحات أو إنجازات.
إال أن هذا التيار بقي هامشيّا قبل األزمة العاملية
الراهنة .وترى جريي ويس-كوربيل اندفاعا زاد
زخمه بفع�ل الوباء ،وهي تعوّل عىل اإلفادة من
ه�ذا الوضع من خ�الل برنام�ج تلفزيوني عن
األخب�ار الس�ارّة س�تقدم فكرت�ه يف القادم من
األيام.
ُ
“لست متأكدا من
أما ستيوارت سوروكا فيقول
أن هذه الحال ستس�تمر طوي�ال” إذ إن األنظار
س�تعود للرتكيز عىل “املضامني السلبية” حاملا
تعود األوضاع إىل طبيعتها.
ويشري إىل أن وسائل اإلعالم قد تواصل تساؤلها
عن “ماهية األخب�ار وطريقة معالجتها” ،لكن
“هذا ال يعني أن الطبيعة البرشية ستتغري”.
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قصيدة الريل ومحد للشاعر مجال جاسم أمني

عبد الهادى الزعر
يق�رتن جم�ال اللغ�ة بجمالي�ات
الخيال وهما مبحث�ان تتوافر عليهما
الدراس�ات الحديث�ة  ,فينت�ج عنهم�ا
انزياحا ً ومفارقة تحسبان عىل قواعد
النظام اللغوي -
فالش�عر مب�دأ اش�اري قائ�م ع�ىل
مصاحب�ات ومتقابالت غ�ري متوقعة
تنتظم يف فكرة وسياق .
ف�إذا صح�ت املقولة الت�ي مفادها ان
البني�ة املقامة لنص م�ا حينما يكون
الش�عور االنس�انى بها كثيفا  - -تعد
تحقق�ا ً ألنس�اق اكثرعمق�ا و يمك�ن
تقصيه�ا من خ�الل االس�تقراء وهي
ع�ىل وص�ف البنيوين ( بني�ة ثاوية )
ولكنها رسيعة الظهور كالذي يس�مع
اّذانا ً فتتبعه صالة ..
هن�ا اس�توجب التوق�ف الس�تجالء
االمر:
( حمد يطوف عىل املقابر ليالً  ..يتذكر
ان�ه اذا مات م�ن أين يأت�ي بالكفن ؟
واذا صادف ان صادق بزازا ً وانتهى من
معضلة القماش يبقى املشهد األهم ..
مش�هد النهاية ! ميت بكام�ل قيافته
البيضاء ولكن بال ناعيات )
ربم�ا يتصور البع�ض أن هذه االفكار
رضب م�ن الطوباوي�ة وش�طحة من
خي�ال مف�رط  -والحقيقة امللموس�ة
ايدته�ا االحداث الجس�ام بتكرار ممل
فك�م من ميت ىف بلدن�ا الغارق بالخري
عجز اهله عن دفنه لضيق ذات اليد !
الثواب�ت التى اّمن بها اّباؤنا و تبعناها
نحن بعفوية كمث�ل عليا  - -أصبحت

مع االس�ف الش�ديد ( خ�واء ) فالذى
أحدثه سونامى الحرب عىل البلد خلخل
البن�ى أالجتماعي�ة وأحاله�ا اىل رميم
ومن يومها نرى كل ىشء باملقلوب !
ش�اع الخراب وتعددت مسالك صناعة
امل�وت ىف بلد الس�واد وظهر جلجامش
ب�ن الكواهن والقص�ب يبكى بحرقة
صديقه انكيدو ويحثنا عىل البكاء -
أرى صوتا ً وأسمع صورة :
ذلك هو االحس�اس الذي تحمله اللغة
بتضاعيفها وهو ما يسمى ( بالصورة
الصوتي�ة للنص ) غ�ري الصوت املادي
املأل�وف وصداه املعت�اد  ,بل حالة من
التواف�ق الالمرئ�ي ب�ن قول تس�معه
ومعنى مضمر تراه يف ذاتك !
( الري�ل وحمد ) هذا الش�جن العراقي
املدح�و حت�ى اذني�ه بالح�زن والنكد

وهو أحد تباريح الذائقة الالش�عورية
للعقل الجمع�ي العراقى  ,ابت�دأ أوائل
أر بعينيات القرن املايض والزال صداه
قائما ً ينذر بالوحشة واليباب وسيمتد
اىل ما شاء الله .
تيقنا بعد ف�وات األوان  :ملاذا تتس�مر
أرواحن�ا وت�زداد حزنا ً وأمل�ا ً حن يمر
القطار صاعدا ً كان أم نازال -
وملاذا تجتاح انفس�نا ( رعشة ) حيث
تتذك�ر تلك الكتلة الحديدي�ة ( الريل )
وهو يقطع الفي�ايف واملفازات الجرداء
سائرا ً عىل خط مرتي أوجدته بريطانيا
إلدام�ة مس�تعمراتها  - -ل�م تنش�أه
للنزهة وال لالنتجاع -
لهذا بقي الحزن راكزا ً حتى بعد رحيل
املس�تعمر األول فالغب�ار يم�أل املكان
والخ�واء يك�در النف�وس ؛ تل�ك رحلة

القط�ار ال زال�ت مبع�ث قل�ق وخوف
فس�كان النارصي�ة والب�رصة تنق�ل
جثامن موتاهم به -
ذل�ك القطار م�ا زال يم�ر بالقرب من
ش�عالت ناري�ة هائل�ة ت�رى بوضوح
حت�ى ىف وض�ح النهار تق�ول للرائى :
ه�ذه حق�ول الرميلة الش�ماىل يذهب
ريعها ملاس�كى الدفة سياىس الصدفة
ذوات الجنستن اما الفقراء واملعوزين
فلهم الله -
( اىل أين وصل حمد ) ال أحد يسئل عن
الغائبن الناس يس�تبد بهم النسيان ؟
حم�د صع�د اىل القطار وه�و ال يعرف
ان املحط�ات معادي�ة  ..حمد ال يصيل
ولكنه عندم�ا رأى امل�ارة يف قطاع 43
يس�ريون صفوفا ً  ..سار عىل طريقته
املعت�ادة وبع�د وص�ول الجمي�ع اىل

املسجد صىل بهم
ه�ذه النص�وص الت�ى حرصته�ا بن
أق�واس ه�ى م�ن مجموع�ة < بحرية
الصمغ > للش�اعر جمال جاسم امن
وه�ذه القصيدة ه�ي ( الريل وحمد )
خلت م�ن التقعري وتكاد تكون عفوية
موحية وه�ي مثال للتناس�ب البنائي
املحف�وف بالدالل�ة فم�ا ب�ن ايق�اع
القصي�دة اله�ادئ والطابع املتس�ارع
لحدث املوت الذي يتصاعد بن السطور
استوجب التحري وتقيص األمر :
فه�ذا الصخ�ب املوت�ي املثق�ل برن�ن
الوحشة والفراق ال يعبأ به حمد ولكنه
يفكر فيما ورائه :
كيف يواج�ه ربه ؟ وه�و املغلوب عىل
أمره مساحة عمره كلها  - -أيواجهه
عاريا ً كما خلقه أول مرة ؟

واذا تي�رس أم�ر الكف�ن فم�ن يبك�ي
ويتأىس عليه!
وهو يعلم أن ال دموع بمآقي الناعيات
لكثرة املوتى
حيث إن�ا يف بلد من أكثر بل�دان العالم
موت�اً ..م�وت عن�د الصب�ح وآخ�ر يف
الظه�رية وم�وت يتبع�ه ىف األصي�ل -
  -فامل�وت ىف بلدى املكل�وم ال يعرتفبالزمن-
ّ
ولكون قوافل موتانا ليس لها حد فهي
مفتوحة للغ�ادي والرائ�ح واختصارا ً
ملوق�ف متك�رر يبع�ث ع�ىل التق�زز
اكتفين�ا ( باألرقام فقط ) تس�عون –
ستون  --ستمائة  --ألفان  --والعدد
قابل للزيادة فاإلحص�اء يأتي متأخرا ً
وأحيان�ا ً اليكون الناع�ى صادقا ً خوفا ً
من الجزع وردة الفعل الالمحسوبة -
خصوص�ا ً أذا كان موظف�ا ً م�ن جهة
رس�ميه فيعلن مضطرا ً نص�ف أرقام
املوت�ى و( يبل�ع ) االرق�ام الباقي�ة -
  -وتل�ك حقيق�ه عرفناه�ا منذ نهرجاس�م واململح�ة وغريه�ا بالعرشات
وحت�ى تك�ون الصدم�ة أخ�ف ع�ىل
الس�امعن تتبعها إهزوج�ة  ( :ياكاع
ً
مش�فوعة بالدفوف
تراب�ج كافورى )
والطب�ول و الك�ورس البائ�س ي�ردد
بصوت مبحوح:
((منصوري�ن براية حي�در)) يا لبأس
هذا الزمان ؟
أم�ا الجرحى فهم بال ع�دد  - -نتمنى
لهم الش�فاء العاج�ل نردده�ا ونحن
نعل�م مس�بقا ً أنه�م عىل قائم�ة ذوى
ااألحتياج�ات الخاص�ه  --معاق�ن

دائمين --
( اعتقل�وه قب�ل ال�رشوع بالبس�ملة
س�ألته املجن�دة األمريكي�ة ع�ن رس
هذه الفرش�اة التي يحمله�ا يف جيبه
 ..ل�م يجبه�ا حم�د ولكنه�ا قال�ت له
انك تس�تخدمها لتلميع اسنان العبوة
س�ألته ع�ن التفخي�خ برطان�ة تمتد
عىل طول مس�احة اللي�ل بينما ( حمد
) ال يع�رف حتى كي�ف يفخخ الرسير
بامرأة
قال لها ان�ه (مظفر الن�واب) بصقت
يف وجهه  ..لم يتأثر فهذه ليس�ت املرة
األوىل  ...كثريات قبلها بصقن عليه ) .
ه�ذه الرتاجيديا الحزين�ة واملحفوفة
بامل�وت اليوم�ي والش�عور بالدوني�ه
شكلته الذات الرائية التي تتشوف عرب
وقائ�ع اللحظة الش�عرية بس�طوتها
املتعالي�ة ( حم�د ال يم�وت – حم�د
يضيع)
هن�ا انتق�ل التوت�ر الداخ�يل اىل تح� ٍد
مباغ�ت فعندم�ا اس�تهل الش�اعر
تداعيات�ه بن كفن و ناعيات مجدبات
من الدمع وحيث الزمن املعاش ال قيمة
له وال جدوى من خالل االمحاء والفقد
والزوال توقف مستدركا ً فجأة وأحالنا
ببوصلته الت�ي ال تخطأ اىل اتجاه أخر
 ...كيف؟ ما الرس؟ ماذا حدث ؟
ألن حمد عشق بغداد وذاب فيها شوقا ً
 ...فقد تلبسها عىل طريقة الصوفين
ول�و أنها تصطيل بالن�ار دائما ً ولكنها
حبيبته األوىل وس�تبقى األخرية فحمد
س�ينتهي يوما ً وأما بغ�داد فهي باقية
خالدة عىل مر الزمن .

النفاذ حنو االشياء يف شعرية جاك بريفري
محمد يونس
تحول الذات اىل معنى -
مر الشعر العاملي بتحوالت من منهج شعري اىل اخرن
وهنا قد اكتسب مشاعر جديدة يف بالشعر ،تتيح روح
الش�اعر أن تتصاع�د ،وكل معن�ى كان س�ابقا يتغري
بالتصاع�د ،حي�ث حت�ى ال�ذات الش�عرية تتحول اىل
معنى ،خصوص�ا يف الجانب االنس�اني ،وهذا الجانب
له تأثري عىل الش�اعر ،فنفس الش�اعر الفنان تتعذب
يف الجانب االنس�اني ،ويف داخلها يوج�د صليب االلم،
وه�ذا التوصيف بالنس�بة يل ارها حقيق�ة ،لكن ليس
اي ش�اعر ،بل الذي يص�ل اىل الفنان ،اي أن يتحول اىل
موضوع�ة ،وليس يبق�ى بذات ش�خصية ،والذي هو
ذات شخصية هو كاتب ش�عر ،ولينا فنان حقيقي يف
الش�اعر ،هو يؤكد لنا يف نصوصه أنه معنى اس�ناني
يتغ�ري يف وح�دة الزم�ن العصيب�ة ،فأن ج�اك بريفري
حس�اس اىل حدما وبه عاطفة ملعون�ة احيانا ,وكان
م�ن جماع�ة الرسيال�ن يف نهاي�ة العرشين�ات ,ولم
يتحمل بريتون ألنه ال يحرتم حرية االخرين ,وطرد ألن
رده لربيتون كرد فعل كان ،وبعد ذلك تطورت عالقته
مع رينوار فقد كتبه له فيلم – جريمة السيد النج -يف
نهاي�ة الثالثينيات ,وقد كتبت ع�دة افالم ,وقد اخرج
ل�ه اخوه بيري فيلم – املس�الة يف كيس  ،-وبعد كفاح
انساني وفني تويف عام  ،1977ومن اكثر االشياء التي
كان يحب أن يقرأها هي الف ليلة وليلة .
أن تحول الذات الواعية اىل معنى ش�عري ليس�ت من
الس�هل تل�ك الفكرة أن تتح�ول ،لك�ن عندما تحطم
احالمك املادية ،وتس�تعد اىل تغري نفس�ك اىل فراش�ة،
فيمكن�ك أن تقدم نصوص ش�عرية موازية لك ،وكان
جاك بريفري يفكر كث�ريا بإخالصه اىل فنه الحقيقي،
لذا تجد هناك حجب نشعر بها يف نصوصه ,ويف تلقيه
تحتاج س�فر روحي لتصل اليه ,ويمكنها هنا توازيه
وتكس�ب املعنى الذي يقصده ،فف�ي قصيدة – درب
السن – هناك تصاعد ايقاع حتى يبلغ الذروة .
كالهماش�احبجدا
اكيد ان الرجل يود ان يذهب
ان يختفي...ان يموت
لكن املرأة تريد بجنون ان تعيش
وصوتها الهامس
ال يستطيع احد سماعه
ق�د تتيح لنا القصائد اللتماس واقع النص الش�عري،
وال�ذي هو كما لوحة متعددة االبع�اد ،واملعنى بعد أن
يك�ون البع�د االول اقرب اىل واق�ع حقيقي يدخل فيه

ق ّص

ويغريهن ليتحول بالبعد الثاني اىل ايقونة عالمتية ،ويف
البعد الثاني ايض�ا يمر بتحول بالبعد الثالث اىل معنى
محسوس وليس ملموسا او مشهودا ،وتصاعد ايقاع
الروح باأللم النوعي من اجل االنس�انية ،كما يف حياة
بريفري الذي يش�تد مرضه وال يذهب اىل الطبيب ,وهنا
من الطبيعي يتصاعد الحس الش�عري ش�اقوليا ,ويف
قصيدته – شكوى فنان -نجد ثمة اعرتاض جريح.
املحارة الخائفة املتوترة
التي تختلط فيها نبتة الحب امليت
واصوات الفن اال انسانية
بهدير البحر
وتذهب لتموت عىل البالط
يف الغرفة
يف ه�ذه القصي�دة الت�ي اهداه�ا اىل بول ايل�وار كان
الش�اعر قد تعيش مع روح فنسنت فان كوخ ،وهي
ليس�ت قصيدة فقط بل كيان نش�عر ب�أن دموعه قد
بللته ،وذلك الحس االنساني العميق الذي ،والذي كان
ب�ه املعنى يفيض عذوبة م�ن جهة ،ومن جهة اخرى
قد المس روح القهر عند فان كوخ ،وهذا هو الش�عر
الحقيق�ي أن يعيش هم�وم االخري�ن ،واي اخر كان

ة
قصرية

َشعَر على مشط

بع�د اربع�ن يوم�ا ً م�ن رحيلها
وق�ف ام�ام منض�دة الزين�ة
امام�ه تنتص�ب علب�ة الج�ل
الذي يس�تخدمه لتثبيت الش�عر
الجانب�ي عىل صلعته الس�مراء،
تذك�ر صعوب�ة االربع�ن يوم�ا ً
وطقوس�ها االجتماعي�ة اململ�ة
املكتن�زة بالك�ذب والري�اء م�ن
البكاء والعياط الكبري اىل انتظار
االه�ل واالقرب�اء اىل الغس�ل ثم
الدف�ن ،وتوف�ري النق�ل والطعام
للمش�اركن يف عزاء الفاتحة ثم
الثالث والسابع واربعة خميسات
متكررة ثم يوم االربعن والرحيل
اىل الق�رب لزيارت�ه .الي�وم فقط
يش�عر بالهدوء والغي�اب الفعيل
لها فالبيت عش�عش فيه الهدوء
من�ذ الصباح حتى انه اس�تطاع
ان يس�مع طي�ور الح�ب وه�ي
تغرد فس�ارع لوضع الطعام لها

ثم نظر اىل االصص اليابسة التي
كان�ت تتوىل رعايتها زوجه فراح
يس�قيها بكل نش�اط ،بحث عن
مشطه الجوزي الذي فقده منذ
فرتة راح يبحث عنه بن االشياء
املعث�رة ع�ىل منض�دة الزينة او
املع�رض الصغ�ري امللح�ق به�ا

كاظم الزيدي
وبن الفتح�ة املرتوكة بينه وبن
املنض�دة وجد مش�طه الجوزي،
ويف الح�ال تذك�ر كم تع�ارك مع
زوجت�ه ألنه�ا تك�رر اس�تعمال
مش�طه وت�رتك ش�عرها علي�ه
فيذه�ب اليه�ا وه�ي يف الصالة
منهمك�ة بعم�ل م�ا فيعاتبه�ا
غاضبا ويع�ود ضاح�كا بعد ان
تق�ول ل�ه اليس نح�ن رشكاء يف
كل يشء وه�ذا املش�ط ش�يئه ،
اآلن سحب املش�ط بهدوء ونظر
اليه رأى الكثري من ش�عرها عىل
املش�ط قربه اليه ش�مه ثم قبله
،وع�ىل ورق�ة بيض�اء لقصة لم
تكتمل بعد راح ينزع الش�عريات
من املشط بكل قدسية ثم يطوي
عليها الورقة ليحتفظ بها قريبا
تح�ت وس�ادته بع�د ان اض�اع
خصلتها الكستنائية التي قصتها
له يوم كانا يحبان بعضهما.

فان كوخ ،فهو ش�اعر املأساة املرسومة ،والذي اعاد
بريف�ري انتاجه من جديد ،واك�د أن املعنى ينجذب اىل
املعنى الش�بيه له ،وقد م لنا خالصة انس�انية يف هذا
الن�ص الش�عري ،وايضا رصخ�ة برشية ض�د حتى
الفن واالدب اال انس�اني ،وتلك الروح الشيقة لربيفري
هي قصيدة كونية يف املعنى االنس�اني ومشاعر االلم
الحقيق�ي ،ويف قصيدة – الحصاناالحمر – والتي هي
تعترب نصا ضامرا يف الكتابة الش�عرية يف ذلك الزمان,
لكن هنا توجد فلس�فة نوعية يف ذلك النص الش�عري
والذي تميز بقرصه .
يف ميدان االكاذيب
حصانابتس�امتكاالحمر
يدور
وانا واقف مزروعا هناك
مع سوط الحقيقة الحزين
وليس لدي ما اقوله
العاطفة الشعرية واالنهمام –
لقد ش�كل الق�رن العرشين أن يكون هوي�ة للرواية,
وهن�ا قد ابتع�د الفن الش�عري عن املجتم�ع بعد أن
وج�د بديال حقيقيا له ,وهنا تنامت عاطفة الش�اعر
يف فه�م مختلف لألش�ياء ,وص�ار يف دور مهم مقابال
لكاتب الرواية ,بل هو اعم�ق منه بعاطفته النوعية,
والذي من خاللها ال يرى االش�ياء بالصورة التي يرى
بها كاتب الرواية ,حيث أن العمق االنس�اني متفاوت
بينهم�ا ,وكم�ا أن مش�اهدة االش�ياء ايض�ا تختف
وتتفاوت اىل حد كبري ,فنظرة الش�اعر ليس�ت نافذة
بالش�كل املبارش لألش�ياء ،بل ببصرية وليست ببرص
مبارش ،ورصاحة هنا يكمن الش�عر الحقيقي ،والذي
وجوده ليس ماديا ،بل كما يرى املكسيكي اوكتافيو
باث بان الشاعرة شجرة صار وليس ببرش ،بل معنى
ونح�ن البد من أن نبرصهن واما قصائده فالبد ليس
نقرأها بل نراها فهي لوحات غري معرفة شكليا ،وهنا
يف قصائ�د بريفري ،هن�اك تنوع متع�دد التوصيفات،
فف�ي قصيدة العصور الحديث�ة – هناك روح هائجة
وضمري جريح ,وعاني ش�عرية تلوح بعاطفتها نحو
االمل .
الكل يقف يف الرتل
لريى
يف رسادق الصناعات الحديدية
جاذبية ال سابق لها:
الحرية الضائعة يف غابة من القضبان البيض
تل�ك العاطفة ليس�ت طابع لس�اني كم�ا التعبريات
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الش�عرية ،ب�ل ه�ي كم�ا املعن�ى ،تحت�اج تفس�ري
مضمون�ي ،ولي�س هي وحدة كالم ،بل اذا س�عينا اىل
مع�ادل لها ،وكان الوجدان الحي يقربها لنا ،ال تكون
اال تل�ك الحرية الضائعة ،او هي كما احالم مودلياني
الت�ي غفت اىل االب�د عىل تلك قمام�ة ،او هي كلحظة
قط�ع فان كوخ الذنه ،او هي كم�ا وقوف رامبو عىل
اعىل نقطة عىل جرس السكة الحديدية واراد أن يجرب
أن يهب�ط اىل االرض ،ومن الصعب كثريا توصيف تلك
اللحظ�ة بزمن تقليدي ،فهي اش�به باحس�اس جاك
بريفري بالس�قم ،وامتناعه عن االس�تطباب ،او كما
احس�اس الس�ياب بالش�مس ،وال بد لتل�ك العاطفة
أن تنمو يف اي نص انس�اني ولتص�ل اىل اقىص حدود
ذروته�ا ،ففي القصيدة – ش�مس اذار -نمت الفكرة
بش�كل مقلوب ,لنظن ان املعنى االنس�اني استس�لم
ملصري الذل .
الحياة جميلة
انتحر ألقولها لكم
قالت الزهرة
وماتت
اي فك�رة مضموني�ة يف تل�ك الجمل القص�رية ,ليس
يساورنا شك بان الش�اعر كان يعر بأنه وردة ،وتبث
عطرها لتموت ،وهكذا كان الشاعر ليس ذات وجودية
بل معنى يتحول من جملة اىل اخرى ،وذلك بعد أن ينزع
ثوبه الس�ابق ليلبس ثوبا جديدا ،ويكون بوحدة زمن
ليس�ت ثابتة ،لتقف باملعنى عن�د حد معن ،بل هناك
افرتاضات تيل افرتاضات اخرى ،واستقرار املعنى هو
نسبيا ،وهو يفرس نفسه بنفسه ،وال يمكن تفسريه
من الخارج ،اال اذا تحول الخارج اىل معنى مقابل ,ويف
قصيدة – نس�بة الوالدة – هناك فكرة ش�عرية تحيل
لنا كيفية املعنى الشعري يحتمل عدم التفسري بالبعد
العام ,ويف نفس تلك القصيدة الم واضح جدا.
ناتايل رصخت يف وجه الحياة
انها رافضة
وحسبت باملقلوب
لحظاته�ااالوىل
اوىللحظاته�ا
تل�ك التوصيفات ع�ن املعنى الحياتي رغم بس�اطتها
فه�ي عميقة جدان وهي تلك امثلة الش�اعر الفرنيس
جاك بريفري ،والذي كان ش�جرة يمر بها نهر الس�ن
م�رارا ،لتع�ود اىل الحي�اة من جديد ،ل�ذا نلمس وجود
الس�ن يف قصائد كثرية لدى الش�اعر ،كان به يناجي
نهره الحبيب وهو نشط وكذلك وهو سقيم يف عولته

ال معجزة تلوح يف األفق

حسن املوسوي
حصاد العمر  ...تساقط
من جيوب األيام املثقوبة
ألوح لفجر كاذب
تباغتني دوائر القلق
أخىش عىل غد رحل
من قبل أن يولد
أخىش عىل ساعات
أحتضار االمنيات
سئمت من االنتظار
عىل دكات الزمن
ربما ألني لم أعهد
تلك الوجوه الهالمية
أو ألن أبواب املعابد
لم تفتح لقرابن جديدة
أو ألني لم استطيع
أن أرسم معاناتي
عىل جدران كهوف الزمن
أو ألن السماء
لم تستجب
ألدعية الفقراء
من قبل ان يبوحوا بها
أو ألننا نعيش يف غري
زمن املعجزات
فاملسيح لم يبعث
بعد

دون كيشوت العرب

ت  .إ  .لورنس ونقاده األوربيون
كتابة  /جريي باملر
ترجمة  /أحمد فاضل
قب�ل مائ�ة ع�ام  ،يف ش�تاء (
 ، ) 1920 – 1919كان ت .إ.
لورانس ع�ىل أعتاب الش�هرة ،
لق�د كان يف باري�س لتقدي�م
املش�ورة لترشش�ل واألم�ري
فيص�ل خ�الل املفاوضات حول
تفكيك اإلمرباطورية العثمانية ،
يف الوقت نفس�ه كانت سلسلة
كتاب�ات الصحف�ي األمريك�ي
لوي�ل توم�اس ح�ول حمل�ة
لوران�س يف الصح�راء العربية
 ،يف مجل�ة س�رتاند عام 1920
 ،عىل قدم وس�اق ق�د قدمته
كقائ�د ومفكر ال يش�ق له غبار
 ،وق�ام توم�اس بتعمي�ده
«مل�كا ً ع�ىل الجزي�رة العربي�ة
غ�ري املت�وج «  ،ش�هرته تل�ك

مهدت ل�ه الطري�ق لنجاح بيع
كتابه الش�هري « أعمدة الحكمة
الس�بعة «  ،عندم�ا ظه�رت يف
نهاي�ة املطاف يف نس�ختن يف
 ، 1947-1926كانت النس�خة
املخت�رصة التي ت�م بيعها عىل
نطاق واسع يف بريطانيا تحت
عن�وان Revolt in the Desert
 ،وتم�ت ترجمته�ا إختص�ارا ً
برسع�ة إىل األملانية ()1927
والفرنس�ية ( ، )1928بنس�خة
غري كاملة .
ل�م يك�ن ل�دى األمل�ان وال
الفرنس�ين أي س�بب يدع�و
إلعجابه�م بلوران�س  ،لقد كان
عدوا ألملانيا يف الحرب  ،وعارض
القوة االستعمارية الفرنسية يف
الرشق األوس�ط بتثبي�ت األمري
فيصل مل�كا ً عىل س�ورية عام

 ، 1918بينم�ا كان يح�اول
حم�ل بريطاني�ا ع�ىل الرتاجع
عن اتفاقيات الحرب املربمة مع
الفرنس�ين  ،ومع ذلك  ،أكدت
مراجعات الصورة الرومانس�ية
للوران�س التي روجه�ا توماس
يف األص�ل  ،ألولئ�ك الذي�ن
لديه�م س�بب وجي�ه لكرهه أن

يعجب�ون به  ،وكانت صحيفتا
باري�س  L<Intransigeantو
 Les Echosق�د عينت�ه كقائ�د
لس�الح فرس�ان الب�دو  ،الذي
كان س�ببا ً يف قط�ع انس�حاب
الجي�ش العثمان�ي بالق�رب
من دمش�ق  ،بعد ذل�ك ظهر يف
تقاري�ر الصحاف�ة الفرنس�ية

ع�ن املفاوضات الدبلوماس�ية
الجارية بعد الح�رب يف باريس
 ،وت�م تصوي�ره يف لب�اس
عربي  ،وقد حدده الفرنسيون
باعتب�اره املح�رك الرئي�يس
ملحاول�ة تقوي�ض الس�يطرة
االس�تعمارية الفرنس�ية ع�ىل
س�ورية ولبن�ان  ،باس�تخدام
املطالب�ات العربية بالس�يادة
 ،وأن األم�راء الع�رب هم بيادق
إنكليزي�ة يتالعب بها لورانس
 ،وكانوا يعرفون جيدا ً أن العديد
م�ن املس�ؤولن الربيطاني�ن
اآلخري�ن كان�وا متورطن بتلك
السياسات أيضا ً .
ع�ن  /امللحق األدب�ي لصحيفة
التايمز الربيطانية
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة.....

ال تكن كهؤالء الرجال حتى ال تكرهك زوجتك
بع�د ال�زواج تط�رأ الكثري م�ن التغريات
النفس�ية عىل ش�خصية ّ
كل م�ن الرجل
وامل�رأة ،فهناك الكثري م�ن الرجال تظهر
الكثري من عيوبهم الشخصية بعد الزواج
بفرتة ليست بالقصرية .
ويف التقري�ر الت�ايل س�وف تتع�رف ع�ىل
أش�هر العيوب الش�خصية ل�دى الرجال
والتي تظهر بعد الزواج؛ لكي تتجنبها إذا
الحظت أن شخصيتك بدأت بالتغري لألسوأ
ً
مقارنة بالفرتة التي سبقت الزواج .
 1النقديج�ب أن تعل�م كي�ف تنتق�د ترصفات
زوجت�ك يف الوق�ت املناس�ب ،فتوجي�ه
النق�د لزوجتك أم�ام أي أحد من املمكن
أن يتس�بب له�ا بالكث�ري م�ن الجروح
النفس�ية التي من الصعب أن تشفى يف
القريب العاجل .
لذل�ك تذكر أنك لس�ت ناق�دا ً فنيا ً
َّ
وتحل
ببعض الصرب حتى تنفرد بها لتقول ما
يحلو ل�ك يف مكان ال يوجد به س�واكما
فقط ،فزوجتك يف هذه الحالة س�تتقبل
النق�د بص�در رحب واس�تيعاب جيد ملا
تقوله .
 2التحكمبالتأكيد س�وف تكون ل�ك الكلمة األوىل

واألخرية بالنسبة للقرارات الهامة داخل
منزل�ك الت�ي تخص زوجت�ك وأطفالك،
ولك�ن يج�ب أن تعلم أن س�لطة اتخاذ
الق�رارات ليس�ت لك�ي تتالع�ب بحياة

املطبخ
املكوّنات
عجينة بقالوة مجمدة ومذوبة  -علبة
زبدة مذوبة  200 -غرام
فس�تق حلب�ي مطح�ون  -ملعقت�ان
كبريتان
لتحضري القطر:
ماء  -كوب ونصف
سكر  -كوب وثلث
عسل  -ثلثا كوب
قرفة  -عودان
قرش برتقال مبشور  -ملعقة صغرية
ماء ورد  -ملعقتان صغريتان
لتحضري الحشوة:
لوز مقرش ومجروش  3 -أكواب
قرفة مطحونة  -ملعقة صغرية

زوجتك من باب التحكم فقط .
لذلك ح�اول أن تدع لها بع�ض األوقات
الت�ي ت�رى فيه�ا أصدقاءه�ا أو أف�راد
عائلتها أو تجرب�ة مهنة جديدة عىل أن

يف قتل املش�اعر التي تكنها لك زوجتك،
فانعدام التواصل اللفظي أو البدني عن
طريق الجنس أو حتى العناق والقبالت
الصباحي�ة ي�ؤدي إىل امل�وت البط�يء
للحياة الزوجية بكاملها .
 4لسانك حصانك!يج�ب أن تنتقي الطريق�ة التي تتحدث
به�ا ،وأن تختار كلماتك أثن�اء الحديث
م�ع زوجت�ك ،فأن�ت ال تتح�دث إىل أحد
أصدقائك؛ حت�ى تدمج حديث�ك بكمية
مهول�ة من األلفاظ الت�ي تخدش حياء
زوجتك .
 4الواجبات املنزليةيجب أن تم�د لها يد العون أثناء قيامها
باألعم�ال املنزلية ،فكونك رجالً ال يعني
أن ال تش�ارك يف أعم�ال النظافة ،فديننا
اإلس�المي الحني�ف حث عىل مس�اعدة
الزوج�ات يف امله�ام الصعب�ة؛ ألن ه�ذا
األمر جزء من اإلحسان.
 5الكذبحت�ى ول�و كان قولك للحقيقة س�وف
يسبب لك املشاكل إال أن كل يشء يمكن
أن يح�ل مع الوقت إال الك�ذب ،فالتعود
عىل ع�دم قول الحقيقة يهدم الثقة بن
الزوجن التي ال تقل أهمية عن الحب.

تتقبل أن تتحمل هي مسؤولياتها.
 3ال تخصص لها بعض الوقتإن ع�دم تخصيص�ك بع�ض الوق�ت
لزوجتك من أكثر األش�ياء التي تساهم

البقالوة الرتكية
بهارات مشكلة  -نصف ملعقة صغرية
سكر  -ثلث كوب
طريقة العمل
 لتحض�ري القط�ر ،يف ق�در ع�ىل ن�ارمتوس�طة اخلط�ي الس�كر م�ع امل�اء،
العسل ،القرفة وقرش الربتقال.
 ارفعي حرارة النار واتركي املزيج يغيلمع التحريك من وقت إىل آخر.
 أطفئ�ي الن�ار ث�م أضيفي م�اء الوردودعي القطر يربد عىل حرارة الغرفة.
 حمي الف�رن عىل ح�رارة  180درجةمئوي�ة وادهن�ي قع�ر صيني�ة ف�رن
بالزبدة.
 لتحض�ري الحش�وة ،يف وع�اء اخلطياللوز مع القرفة ،البهارات والسكر.

 مدي عجينة بقالوة يف صينية الفرن ثمادهنيها بالزبدة.
 أعي�دي الكرة مع نص�ف كمية العجنوادهني يف كل مرة العجينة بالزبدة.
 ضعي الحشوة بطريقة متساوية فوقطبقات العجن.
 مدي ما تبقى من العجن فوق الحشوةمع دهن كل طبقة بالزبدة.
 قطعي البقالوة إىل مربعات متوس�طةالحجم وريش فوقها الفستق املطحون.
 أدخ�يل الصيني�ة إىل الف�رن لحوايل 40دقيق�ة حت�ى تصب�ح العجين�ة ذهبي�ة
اللون.
 أخرج�ي البقالوة م�ن الفرن ثم صفيالقطر واسكبيه مبارشة فوق الصينية.

ي�كاد ال يخلو من�زل يف مرص من
الكح�ول ومعق�م اليدي�ن ،بع�د
انتش�ار فريوس كورون�ا “كوفيد
 ،”19وبالرغم من أهميته للتطهري
والتعقيم لقتل الفريوسات ،إال أنه
قد يكون خطرًا ،إذا تم استخدامه
بالخطأ.
ل�ذا نقدم لكم األماك�ن التي يجب
عدم وضع املعقمات بها:
 السيارة:ت�رك املعقم�ات داخ�ل الس�يارة
يف ظ�ل ق�دوم فص�ل الصي�ف
وارتفاع درج�ة الحرارة ،خطر ،إذ
تحتوي املعقم�ات عىل مواد قابلة
لالشتعال ،ومع إغالق جميع نوافذ
الس�يارة أثناء عدم اس�تخدامها،
يب�دأ الغاز يف التم�دد ،ما قد يؤدي
إىل االشتعال.
 الطباخ:من األرضار الجس�يمة اس�تخدام
معقم اليد أو الكح�ول يف املطبخ،
ثم التعرض للنار أو لفرن الطباخ،
إذ ي�ؤدي إىل ح�دوث تفاع�ل ب�ن
الكح�ول والن�ار ،م�ا ينت�ج مواد
سامة ترض بالجلد ،ومنها:
 حساسية الجلد. التهابات الجلد. خشونة الجلد. احمرار الجلد. قد يصل الرضر إىل إصابة الجلدبالحرائق.
ل�ذا ،بع�د وض�ع الكح�ول وقب�ل
التعرض للنار ،ض�ع اليدين تحت
املاء الجاري ،للتخفيف من تفاعل

الكحول مع النار ثم البدء يف اعداد
الطعام.
 السخان:س�خانات املاء الكهربائية املعلقة
ع�ىل ج�دران الحمام�ات بمثابة
القناب�ل املوقوت�ة إذا ت�م وض�ع
الكحول عليها بغرض التطهري أو
التعقيم أو ترك املعقمات بجانبها،
ونظ�را ألنه ق�د يطول اس�تخدام
الس�خان يف اليوم الواحد لساعات
طويل�ة متتالي�ة وبع�د تعرض�ه
للكحول وم�ع توصيله بالكهرباء
يتسبب ذلك يف انفجاره.
 امليكروويف:تفكر ربة املنزل يف تعقيم وتطهري
امليكرووي�ف باس�تخدام الكحول
واملعقم�ات ،م�ا يش�كل خط�را
كبريا ،نظرا مل�ا تحتويه املعقمات
من مواد قابلة ورسيعة االشتعال،
لذلك يفضل عدم تخزين املعقمات
أو وضعه�ا بالق�رب م�ن أف�ران
امليكروويف.
ويجب أيضا عدم تنظيف وتعقيم
امليكرووي�ف بالكح�ول ،ويمك�ن
تطهريه من خالل مزيج من الخل
واملاء ،وباس�تخدام قطعة قماش
يتم مسح جوانب امليكروويف.
 أشعة الشمس:من الخطأ ترك املعقمات يف أشعة
الش�مس ،نظ�را الحت�واء ه�ذه
املعقمات عىل مواد معينة تتفاعل
مع أش�عة الش�مس وتتس�بب يف
العدي�د من املش�اكل الجلدية عند
استخدامه.

سلوكيات

نصائح طبية

انتبه ..جزء من اجلسم قد يتأمل أثناء النوبة القلبية
تعد النوبة القلبية تجربة صحية مخيفة ،وتحدث عندما ينقطع تدفق
ال�دم إىل القل�ب فجأة ،عادة بس�بب تجلط الدم ،وهو م�ا يجعل معرفة
العالمات التحذيرية أمرا بالغ األهمية.
وقد يعاني األشخاص من عرض أو أكثر للنوبة القلبية تشمل غالبيتها
آالما يف مناطق مختلفة من الجس�م ،بينها ،عىل سبيل املثال“ ،الشعور
بألم أو ضيق يف الفك السفيل وحوله”.
ويمك�ن تجرب�ة ذلك ع�ىل أح�د الجانبن م�ن الف�ك أو كليهم�ا .وهذا
اإلحساس املؤلم يصل إىل الفك ،عىل األرجح ،من الصدر.
ويبدو ألم الصدر ثقيال أو مشدودا أو تحت الضغط ،ويمكن وصفه بأنه
“إحساس سحق يف وسط الصدر”.
وقد ينترش ألم الصدر باتجاه الذراعن أيضا .كما يمكن أن يشعر املريض
بع�دم الراحة أو األلم أو الثقل يف أحد الذراعن أو كليهما ،ويوصف هذا
الش�عور بأنه “خدر أو وخز” يف الذراع�ن .ويمكن أن ينتقل األلم أيضا
من الصدر إىل الكتفن.
يمكن الشعور به عىل أنه ألم عام أو ثقل أو ضغط حول أي من الكتفن
أو كليهما ،فضال عن الشعور بألم خفيف بن شفرات الكتف.
وم�ن بن العالمات األكثر وضوحا للنوبة القلبية ،هي صعوبة التنفس.
وهذا يش�مل النضال من أجل التنفس بعمق بس�بب ش�عور بالضيق يف
الصدر ،وقد تكون هذه األعراض مصحوبة بالغثيان أحيانا.
ومن األعراض األخرى للنوبة القلبية ،هي “االنزعاج العام يف الرقبة” أو
“الشعور باالختناق أو الحرقان يف الحلق”.
ويعان�ي بعض األش�خاص من دوار خفيف أثن�اء املعاناة من األعراض
األخرى للنوبة القلبية.

وتحدث النوبة القلبية بس�بب انس�داد الرشيان الذي يمنع األكس�جن
من الوصول إىل القلب .ومن دون مس�اعدة طبية فورية ،س�تبدأ عضلة
القل�ب يف املوت .وه�ذا يمكن أن يؤدي إىل رضر دائم من ش�أنه أن يؤثر
عىل املريض لبقية حيات�ه.وإذا ظهرت أعراض النوبة القلبية ،فإنه من
الرضوري االتصال بالطوارئ يف أقرب وقت ممكن.
وتنصح هيئة الخدمات الصحية الربيطانية “بمضغ قرص من األسربين
ثم ابتالعه (الجرعة املثالية  300ملغ)” ،أثناء انتظار س�يارة إس�عاف،
طاملا أن املريض ال يعاني من الحساس�ية ،وذلك ألن األس�ربين “يساعد
عىل تمييع الدم ويحسن تدفقه إىل القلب”.
ويعتم�د وقت التع�ايف من النوبة القلبية عىل مق�دار الرضر الحاصل يف
عضلة القلب.

لطلة ابهى.....

اتبع هذه النصائح لقص الشعر يف املنزل أثناء احلجر الصحي
كثرت الصور والرسومات الساخرة التي تظهر
االنس�ان يف العرص الحجي يف إشارة ما ستبدو
عليه أش�كال الناس بعد قض�اء فرتة يف الحجر
املنزيل ضمن إجراءات الحد من انش�ار فريوس
كورونا املستجد املسبب ملرض “كوفيد.”19 -
ومع تفيش الجائحة مرت يف معظم دول العالم
ثالث�ة أس�ابيع عىل األق�ل مع إغالق ش�به تام
ملرافق الحياة ومن ضمنه�ا صالونات الحالقة
ما دفع البعض لقص شعرهم بأيديهم بعضها
مسلية مألت مواقع التواصل االجتماعي ،لذلك

احذروا وضع “املعقمات” يف هذه
األماكن داخل املنزل

قررن�ا أن نعرض بعض النصائ�ح التي قدمها
مشاهري املصفين حول العالم :
 1تجنب استخدام املقص:يح�ذر مصففا تي�م مكارتن�ي وراي برييز من
اس�تخدام املق�ص ،إذا لم تك�ن محرتفا ،حيث
يمك�ن أن ي�ؤدي اس�تخدام املق�ص إىل حدوث
كارث�ة ،وق�ال مكارتن�ي إن الناس يمس�كون
املقص ويبدؤون يف قص الشعر دون أن يدركوا
ما يفعلونه.
وقال برييز إنه حتى إذا قام شخص آخر بقص

ش�عرك باس�تخدام املقص ،فقد ي�ؤدي ذلك إىل
“كارثة”
 2شاهد مقاطع اليوتيوب:ينصح بمش�اهدة مقاط�ع الفيديو عىل موقع
يوتيوب للتعرف عىل الطريقة الحصحية لقص
الش�عر م�ع مراع�اة االنتقائي�ة يف املش�اهدة
واختيار املصفين غ�ري املحرتفن كي ال يكون
املقطع معقدا ومليئا باملعلومات االختصاصية
لذلك يمكن البحث عن قصات الشعر األساسية
وبنوع الشعر أيضا.
قال بريي�ز“ :إذا كان ش�عرك طويل�ت وكثيفا
فأنت ال تريد مش�اهدة الفيديو لش�خص لديه
شعر قليل”.
 3ابدأ عىل الجانبن:ال تب�دأ بقص ش�عرك م�ن األعىل مهم�ا كانت
األسباب ،بل ابدأ بالجانبن ونظف الشعر حول
األذنن ،بعد ذلك قم بتقليم الش�عر عند الرقبة،
وال تكث�ر من الق�ص يف هذه املنطق�ة حتى ال
تغري معالم نمو الشعر لديك.
 4اطلب املساعدة:ربما تواجه مشكلة قص الشغب عىل الرقبة يف
حالم لم تكن ماهرا حقا ،لذلك اطلب املساعدة
من أحد ما يف املنزل .

نصائح تساعد األهل على شغل أوقات فراغ أبنائهم يف العزل
األهل يواجه�ون تحديات كثرية
وصعوب�ات كب�رية يف التعام�ل
م�ع األطف�ال خالل ف�رتة العزل
املن�زيل ،ولك�ن يمكن مس�اعدة
أبنائه�م عىل ملء أوق�ات الفراغ
بنشاطات مفيدة مثل التعلم عن
بعد ،وممارس�ة األلعاب الذهنية
اليدوي�ة بعي�دا ً عن االس�تخدام
املف�رط لألجه�زة اإللكرتوني�ة
والتلفزيون.
ومن الرضوري وضع األطفال يف
صورة ما يمر به العالم بأسلوب
سلس�ل دون تخوي�ف ،وع�دم
استخدام الكلمات واملصطلحات
التي ترعب األطفال ،مع رضورة
بث روح األمل لديهم بغد أفضل،
وأن م�ا يم�ر ب�ه العال�م أزم�ة
لحظوي�ة س�تمر ب�أرسع وقت،
وذلك لكي ال نس�بّ ب لهم مشاكل
نفس�ية خالل مراح�ل متقدمة،
ويزيد العنف لديهم” :

برامج نشاط يومي
ندع�و األه�ل إىل الح�رص ع�ىل
الح�د م�ن تع�رض األطف�ال
املفرط لوس�ائل اإلعالم وبرامج
التلفزي�ون ،إضاف�ة للح�ذر من
هوسهم باألجهزة الرقمية خالل
ً
الفت�ا إىل دور األهل
ه�ذه الفرتة،
يف وض�ع برامج يومي�ة لألطفال
إلشغالهم طوال اليوم ،من خالل
اتباع عدد من اإلجراءات السليمة

أبرزها ،وضع برنامج لنشاطات
رياضي�ة بس�يطة ،والرتكيز عىل
األلع�اب اليدوي�ة التي تتناس�ب
وأعم�ار األطفال ،وكذلك األلعاب
ذات الطابع الذهني التي بدورها
تنم�ي مداركه�م ومهاراته�م
الجسدية والذهنية.
ورضورة محافظ�ة األه�ل ع�ىل
تواص�ل أبنائهم م�ع زمالئهم يف
املدرس�ة والن�وادي والجمعيات

عرب التواصل املرئي أو املسموع،
لك�ر حاجز العزل�ة وامللل الذي
ق�د ينتابه�م بس�بب بقائه�م يف
املنزل لفرتات طويلة.
ويجب إبعاد األطفال عن األخبار
املتعلق�ة بف�ريوس كورونا إال يف
ح�ال كانت مخصص�ة لهم ،مع
االعت�دال وع�دم اإلكث�ار منه�ا،
وع�دم تخويفه�م م�ن خط�ر
الفريوس.
كما أنه يف مثل هذه الظروف التي
يمر بها العالم ،وما يصاحبه من
البقاء باملنازل لفرتات طويلة ،من
الرضوري ت�رك األطفال يلعبون
بحري�ة داخل املنزل وع�دم تقيد
حركتهم وتعنيفهم ملا يس�ببونه
من إزعاج يف بع�ض األحيان ،إىل
جان�ب مش�اركة أولي�اء األمور
أبنائهم األلع�اب املنزلية ،بهدف
كر حاجز امللل والضيق لديهم،
مع التقليل من تعنيفهم.

تدبري منزلي

طريقة التخلص من رائحة السجاد الكريهة
عند غسل السجاد  ،قد تفاجئن بظهور رائحة
غري محببه منه  ،الس�بب يف هذا أن السجاد لم
يجف بطريقة كامله  ،و تم فرشه أو حتي لفه
و تخزينه و ال ي�زال بداخله بعض الرطوبة ..
لذا عند غس�ل الس�جاد يجب ان يرتك للتهويه
تماما حتي يجف بصورة كامله  ،و ال نتعجل
إدخال�ه و فرش�ه  ،خاصه الس�جاد الثقيل و
الس�ميك  ،و يفضل غس�له و تهويته يف االيام
املشمس�ة  ،و الت�ي ال يوجد رطوب�ه عاليه يف
الج�و فيها  ،حتي يجف رسيع�ا ،و اآلن تعريف
معنا عىل طريقة التخلص من رائحة الس�جاد
الكريهة .
بالنسبه لرائحه السجاد الغري محببة  ،نتيجه
اإلس�تخدام ووجود األطفال  ،أو بسبب املرور
املتواص�ل باألحذي�ة عليها  ..هن�اك طريقتن
للتخل�ص م�ن الرائح�ة  ،و يمكن�ك تطبي�ق
إحداه�ا مره ش�هريا لجع�ل الس�جادة دائما
بحالة منتعشة ..
الطريقة األويل :
يخل�ط مقدار من الخل  ،مع مقدارين من املاء
 ،و نبل�ل بها أس�فنجة  ،و نعرصها جيدا  ،ثم
نمسح بها السجاد جيدا  ..ثم نفتح الشبابيك
أو املراوح حتي تجف السجاده تماما .
الخ�ل يمت�ص الروائ�ح  ،و أيضا يس�اعد عيل
املحافظه عيل االلوان و أعادة زهوتها .

الطريقة الثانية :
ن�رش البيكن�ج ص�ودا ( البيكربونات�و ) عيل
الس�جاد  ،و ي�رتك ط�وال اللي�ل  ،ث�م يف اليوم
التايل يشفط باملكنسة الكهربائية  ..حيث أن
البيكن�ج صودا له قدرة خارقه عيل امتصاص
الروائح  ،و التخلص منها .
و اآلن إليك فكرة تساعدك عىل تعطري السجاد
بطريقة سهلة  ،و تعطيكي رائحة ثابتة :

طريقة تعطري السجاد :
يمكن�ك خل�ط كمي�ة م�ن البيكن�ج ص�ودا (
البيكربون�ات ) تقريب�ا ملعق�ة صغ�رية  ،مع
كوب من املاء و عدة قطرات من زيتك العطري
املفض�ل ( الفان�در  ،مس�ك  ) ..،و وضعه�ا
ببخاخ و رجها جيدا  ،ثم رشها عيل السجاد و
الستائر و املفروشات  ،ستحصلن عىل معطر
ثابت و رائحة رائعة ملفروشاتك .
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غزل عراقي

الحمل

شوصفك لو ردت اكتب وأجر اقالم
عالشفه العسل ل����و شامه َ
فوكاهن
لو بخدودك الصارن مث����ل تف������اح
ونجمه من السمه صاحت شمحالهن
-----اذا صابك جرح يعني اني مجروح
واحد رصنه احنه جروحك جروحي
واذا رايد احضنك سهله ما محتار
لذلك كيفت كمت اجرح بروح�����ي

مهنياً:الكثري من الفرص مازال�ت أمامك اليوم عليك
أن تستغلها عاطفياً:أعطي املزيد من وقتك للحبيب وال
تهمل مشاعره

الثور

مهنياً:يمر اليوم برعة بسبب كثرة األحداث املتالحقه
من حول�ك عاطفياً:تتحس�ن األم�ور كث�ريا ً بينك وبني
الحبيب خالل هذه الفرتة.

دارميات

الجوزاء

مهنياً:تتكل�م بنربه حاده اليوم مما يثري إس�تياء
بع�ض زم�الء العم�ل عاطفياً:تطوي ف�رتة التوتر
بينك وبني الحبيب وتتحسن األمور

السرطان

 - 929عب�د الرحم�ن النارص يعلن نفس�ه يف
ً
مؤسس�ا خالفة
قرطب�ة خليف�ة للمس�لمني
قرطبة.
 - 1761بريطاني�ا تس�تويل ع�ىل إقلي�م
بونديتشريي بالهند من فرنسا.
 - 1777استقالل فريمونت عن نيويورك.
 - 1835تأس�يس إمارة دبي بعد  15عامً ا من
ارتباطها بالحماية الربيطانية.
 - 1909بعث�ة إرنس�ت ش�اكلتون تعث�ر عىل
القطب الجنوبي املغناطييس.
 - 1920عقد اإلجتماع األول لعصبة األمم.
 - 1938افتت�اح املتح�ف الزراع�ي املرصي يف
“رساي األمرية فاطمة إسماعيل” والتي كانت
قد وهبته يف عام  1908للجامعة املرصية.
 - 1943الحكومة العراقي�ة تعلن الحرب عىل
دول املحور وتق�ف إىل جانب قوات الحلفاء يف
إطار الحرب العاملية الثانية.
 - 1948العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة
بفندق س�مرياميس يف ش�ارع صالح الدين يف
حيفا عندما فجروا قنبلة فقتلوا  31عرب ًيا من
رجال ونساء وأطفال وأصابوا  31آخرين.
 - 1953حل األحزاب السياسية يف مرص.
 - 1964الرئيس األمريكي ليندون جونس�ون
يعط�ي موافقة الواليات املتح�دة عىل معاونة

مهنياً:تقوم اليوم بالكث�ري من التعديالت التى قد
تس�اعد عىل نجاح عملك عاطفياً:حياتك العاطفية
يف أوجها وتنسجم مع الحبيب

األسد

مهنياً:لدي�ك فرص�ة إلنج�از األعمال املرتاكم�ة اليوم
فحاول أن تس�تغلها عاطفياً:لقاء يجمعك مع شخص
تشعر أنه ستكون رشيك املستقبل.

العذراء

مهنياً:علي�ك أن تفك�ر به�دوء أكث�ر ك�ي تتخ�ذ
الق�رارات الس�ليمة عاطفياً:مش�اعر صداق�ة قد
تتبدل اىل مشاعر حب

حدث يف
مثل هذا
اليوم

الميزان
كن حياديا ً يف قرارات�ك وحكم عقلك فيما تقوم به
عاطفياً:ال ترغب يف لقاء الحبيب هذه الفرتة وترغب
باإلنفراد بنفسك

العقرب
مهنياً:علي�ك أن تفك�ر به�دوء أكث�ر ك�ي تتخ�ذ
القرارات السليمة عاطفياً:مشاعر صداقة قد تتبدل
اىل مشاعر حب

القوس

مهنياً:مس�ؤولياتك كث�رية اليوم مم�ا يؤخرك عن
أداء الكث�ري م�ن امله�ام عاطفياً:ال مب�االة الحبيب
بمشاعرك تشعرك بالغضب لم ال تصارحه؟

قصة قصرية

احلمامتان والسلحفاة

ُيحكى أن حمامتان جميلتان قررتا الس�فر واالبتعاد عن الغدير
ال�ذي عاش�تا إىل جانبه طويالً بس�بب ش�ح املاء في�ه ،فحزنت

الجدي

مهنياً:ته�دأ األم�ور تدريجيا ً الي�وم وتتخلص من
الكثري من الضغوطات عاطفياً:ترصفاتك العفوية
تقرب الحبيب منك أكثر

الدلو

مهنياً:ك�ن أكث�ر حكم�ة الي�وم يف قرارات�ك الت�ى
تتخذها عاطفياً:حب قديم يظهر يف حياتك ويطلب
منك العودة

الحوت

مهنياً:أحدهم يعرض عليك الرشاكه يف مرشوع ما
فكر جيدا ً قبل أن تعطي أي قرار عاطفياً:قد تنفعل
وتفقد أعصابك عىل الحبيب اليوم كن حذرا ً.

متاهة

ق�وات فيتن�ام الجنوبي�ة لزعزع�ة النظام يف
فيتنام الشمالية.
- 1979ش�اه إيران محمد رض�ا بهلوي يصل
مع عائلته إىل مرص بعد خروجه من إيران.
زل�زال يف إيران بقوة  6.7ع�ىل مقياس ريخرت
يؤدي إىل وفاة  200شخص عىل األقل.
 - 1989إقامة عالقات سياس�ية بني إس�بانيا
وإرسائيل.
 - 1992محم�د بوضي�اف يت�وىل رئاس�ة
الجزائر.
 - 1994زل�زال يف بنس�يلفانيا بق�وة  4.6عىل
مقياس ريخرت.
 - 1995زلزال يف كوبي باليابان بقوة  6.9عىل
مقياس ريخرت يؤدي إىل مقتل  5502ش�خص
وإصابة .36896
 - 2001اغتي�ال رئي�س جمهوري�ة الكونغ�و
الديمقراطية لوران كابيال.
 - 2006تنصي�ب الناش�طة السياس�ية إل�ني
جونسون س�ريليف رئيسة عىل ليبرييا لتكون
أول امرأة تتوىل الرئاس�ة يف بلد أفريقي.
 - 2010جماعة اإلخ�وان تختار عضو مكتب
اإلرشاد فيها الدكتور محمد بديع مرش ًدا عامً ا
له�ا ً
خلفا ملحم�د مهدي عاك�ف ،ليكون ثامن
مرشد عام للجماعة.

صديقتهم�ا الس�لحفاة وطلب�ت منهم�ا أن تأخذاه�ا معهم�ا،
فأجابتها الحمامتان بأنها ال تستطيع الطريان ،بكت السلحفاة
كث�ريا ً وتوس�لتهما ب�أن تج�دا طريق�ة لنقلها معهم�ا ،فكرت
الحمامتان كث�ريا ً وقررتا حملها معهم�ا ،فأحرضتا عودا ً قويا ً
أمس�كت كل واحدة منهما به من طرف وطلبتا من الس�لحفاة
أن تعض عىل هذا العود حتى تطريا بها ،وحذرتاها من أن تفتح
فمه�ا مهما كلّف األمر ألن ذلك س�يؤدي إىل س�قوطها ،وافقت
السلحفاة عىل ذلك ووعدتهما بأن تنفذ ما طلبتاه منها ،وطارت
الحمامت�ان ف�وق الغاب�ة ،إىل أن رأى بعض الن�اس الحمامتني
والس�لحفاة فقال�وا :ي�ا للعجب حمامت�ان تحمالن س�لحفاة
وتطريان بها!! لم تس�تطع السلحفاة تمالك نفسها فقالت :فقأ
الله أعينكم ما دخلكم انتم! فس�قطت بع�د أن أفلتت العود من
فمه�ا وتك�رت أضلعها وقال�ت باكية :هذه ه�ي نتيجة كثرة
الكالم وعدم الوفاء بالوعد.

هـــــل تعلــــــم
هل تعلم أن هريوش�يما عادت
إىل ما كانت عليه اقتصاديا قبل
س�قوط القنبلة النووية خالل
عرش سنوات فقط؟
هل تعلم أنك إذا ذهبت إىل مطعم
بوفيه يف اليابان ستالحظ الكل
يأخذ من األكل عىل قدر حاجته
وال يرتك أحد أي أكل يف صحنه؟
االرساف مفقود.
ه�ل تعل�م أن مع�دل تأخ�ر
القطارات يف اليابان خالل العام
= 7ثوان يف السنة !! فهو شعب
يع�رف قيمة الوق�ت ،ويحرص
ع�ىل الثوان�ي والدقائ�ق بدق�ة
متناهية.

سودوكـــو

ه�ل تعل�م أن اليابانيني بالرغم
م�ن أنه�م م�ن أغنى ش�عوب
العالم إال ِأنهم ليس لديهم خدم
! فاألب واألم هما املسؤوالن عن
البيت واألوالد.
ه�ل تعلم أن�ه يمنع اس�تخدام
الجوال يف القط�ارات واملطاعم
واألماكن املغلقة  ،وأن املس�مى
يف الجوال وضعية الصامت هي
كلمة ( أخالق.
ه�ل تعلم أن�ه يف اليابان تدرس
م�ادة م�ن أوىل ابتدائ�ي إىل
سادس�ة ابتدائي اسمها طريق
اىل األخالق يتعل�م فيها الطالب
األخالق والتعامل مع الناس.

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

ه�ل تعل�م أن الح�رب العاملي�ة
الثاني�ة كان�ت أكث�ر الح�روب
تدمريا ً عىل مدار التاريخ.
ه�ل تعل�م أن أول قنبل�ة ذرية
يف الح�رب العاملي�ة الثاني�ة ت َّم
إنش�اؤها بواس�طة أمري�كا،
ولقد تم إسقاط هذه القنبلة يف
مدينة هريوشيما يف اليابان.
ه�ل تعل�م أن ع�دد البكترييا يف
ُ
األذن قد يزيد بمقدار  700مرة
ُ
إذا ت�م ارت�داء الس�ماعات ملدة
ساعة كاملة.
هل تعلم أن بع�ض أنواع أحمر
ِّ
الش�فاه تحت�وي ع�ىل ُقش�ور
مُ
َّ
ضمن كوِّناتها.
السمك من ِ

ه�ل تعل�م أن بصم�ة اللس�ان
َتختلف من ش�خص آلخر ،مثل
بصمة األصبع.
هل تعلم أن معظم األشخاص ال
يستطيعون لَعق منطقة الكوع
لديهم .هل تعلم أن هناك َبعض
االعتقادات بأن األملاس مَ صنوع
من الكربون والبكترييا امليتة.
ه�ل تعل�م أن ع�دد البكتريي�ا
ُ
تواجدة يف جسم اإلنسان أكرب
امل ِ
من عدد خالياه.
هل تعلم أن استخدام املُطهرات
املُض�ادة للبكترييا أق�ل كفاءة
من استخدام املاء والصابون يف
قتل الجراثيم.

ال شيب والتاب كلبي اشكواته
ظل بالسعف ناطور والثمر فاته
*****
كلبي ارد اكصه بموس بغري أهله تعبان
مثل اليساكي الشوك يرتجه رمان
*****
تتمنه لك كلبني غمك لهل راي
عندي نص اكليب اعليل ونطيته لهواي
*****
نص الكلب معلول ونطيته لهواك
عمري لحبيبي انذور ولومتت لبالك
*****
البيده زف هواه كلبه اشكواته
ال عله بانت بيه وال عكله فاته
*****
كون الكلب بيه باب واتشوفه العيون
جان أعذرتني الناس حته اليّلومون
*****
شنهي اشبعد تردين هدمتي حييل
أتكالب آويه الظيم كطع دلييل
*****
ريت الله الينطيك يلصحت باسمه
فرفرت العصفور كلبي شيلزمه
*****
دك دكتني أرداف كلبي وسكت ليش
أحرتك دم البيه ينبض بعد بيش
*****
لسمج يبعد اجالي فدوتج آنه
لو كلبي مادك يوم انتِ أبمجانه

من الفيسبوك

أفقي
1بح�رية افريقي�ة تمثل احد
منابع النيل  oطريق واسعة
2بل�د ،الذي�ن يتحدث�ون
االنجليزية فيها عددهم أكرب
من سكان الواليات املتحدة o
مترع
3ربط ب� وأعطى املسؤولية o
العمل الس�ينمائي إذا أضيف
علي�ه ص�وت غ�ري الص�وت
األصيل
4من جسمك ويتحكم يف باقي
األعضاء  oالعب كرة برازييل
صنف األحسن يف العالم
5بيت  oثمن معاملة
6نص�ف مبنى  oمن أس�ماء
القرد  oوجه (بالعامية)
7أداة نصب  oيا للدهشة
8ممارسات تجارية يتنافس
فيها املشرتون  oخوف شديد
9كت�ب وبع�ث واس�تقبل ما
كتبه اآلخرون  oمعنى
10م�ا يصن�ع من�ه ل�ب قلم
الرص�اص  oتمث�ال للعبادة
أيام الجاهلية

acebook

قصة مثل

عيش ببخـت  ،موت ببخـت ،
مگـرود يا المالك بخـت !!
كانت هناك إمرأة عراق�ية تدعى “مطرية” مخصصة كل أوقاته�ا لزوج�ها
من حب و إهتمام و إح�رتام  ،و تس�عى لخ�دمته  24س�اعة عىل حس�اب
إهتمامها بأوالدها  .و عندما يح�ل ش�هر رمضان الك�ريم تهت�م بزوج�ها
باملأكل و املرشب و تطع�مه بيدها  ،و بما أن زوج�ها يح�ب الرگ�ي تقطع�ه
له قطعا ً صغ�رية و حتى تن�زع منه الح�ب “البذر” و تطع�مه إياه ..
و عندما ح�ل شه�ر رمضان و ه�و متزوج عليها بإمرأة تدع�ى “فرف�ورة”
و ه�ي ال تعل��م بذل�ك  ،و تجلس مع�ه عىل س�فرة الطع��ام أما “مطرية”
تجل�س يف آخ�ر الس�فرة و تنظر ل�ه نظ�رة حق��د !!  ،يف أول فط�ور طلب
م�ن “فرف��ورة” أن تع�طيه صحن الرگ�ي  ،و أعط�ته الس�كني و الرگ�ية
كامل�ة بع�مرته�ا !! حيث قام يقط�ع الرگ�ي بيده و يأك�ل بي�ده و يع�زل
الحب “البذر” عىل السفرة !! حيث رف�ع رأسه و نظ�ر إىل “مطرية” و كانت
“مطرية” تنظ�ر الي�ه نظ�رة حق�د و شماتة  ،أحس بأنها تشمت منه !! .
فقال لها  :الله و أك�رب عليك يا ظامل�ة  ،حتى البذر كنت ِ تحرميني منه !!
صدگ من گال�وا  :عيش ببخت  ،موت ببخت  ،مگ�رود يا املالك بخت !!

كلمات متقاطعة
رأيس
1ممثل بلجيكي من ممثيل
أفالم اآلكشن  oأرض فيها
جنائن خرضاء يانعة
2حديث  oسوق كبري تباع
في�ه املنتج�ات املتنوع�ة
والرتويج لها
3تصيد  oوكالة فضاء
4نص�ف كلم�ة ق�روي o
مغارة  oأقدم ودخل
5ثلث�ا كلم�ة ق�رن o
ش�دة الخ�وف والفوىض
النفسية
6أظلمت
7أعطي�ك وع�دا  oف�رض
من فروض االسالم
8قوي وعظيم الجربوت o
االس�م األول ألحد بابوات
الفاتيكان
9س�يارة اش�رتك يف
تصميمها أدولف هتلر
10ملك آش�وري س�ميت
باس�مه اح�دى أش�هر
مالح�م التاري�خ  oس�أم
(معكوسة)

F

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

«خوذة ذكية» للكشف عن مصابي
«كورونا» في دبي

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
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رحمة رياض تثير الجدل :مستعدة لمسامحة الرجل الخائن!
أش�علت الفنان�ة العراقي�ة رحم�ة
ري�اض ،ج�دل رواد مواق�ع التواصل
االجتماع�ي بترصي�ح غري�ب ح�ول
الرج�ل الخائ�ن ،ح�ن أك�دت أنه�ا
مس�تعدة ملس�امحته ع�ى فعلت�ه.
وخ�الل لقائه�ا مع اإلعالم�ي محمد
قيس عى إنس�تغرام ،تحدثت رحمة
ري�اض ع�ن خيان�ة الرجل للم�رأة،
مؤكدة أنها قد تسامح الرجل يف حالة
إن كان�ت خيانته لزوجت�ه أو حبيبته
خطأ عابرا أو غري مقصود.
وقال�ت رحمة إنها ض�د انتقام املرأة
من الرج�ل لخيانت�ه له�ا بالطريقة
نفسها ،ألننا برش ومعرضون للخطأ،
لك�ن إذا اعت�ذر وأقس�م وتوس�ل قد
يكون صادقا ويس�تحق أن يسامح.

الترصيح أثار إعجاب االعالمي محمد
قيس من الفنانة رحمة رياض فقال
لها« :أن�ا مغرم فيك إلنك تس�امحن
الرج�ل عى الخيان�ة» .وتباينت ردود
أفع�ال املتابع�ن ح�ول أراء رحم�ة
فيم�ا يخ�ص الخيان�ة ،فمنه�م من
وافقه�ا الرأي بإعط�اء الرجل فرصة
أخ�رى لعل�ه ال يكرر الخط�أ ،يف حن
انتقده�ا بعضهم اآلخ�ر معربين عن
اس�تيائهم من دفاعها ع�ن الرجل يف
حالة الخيانة بينما ترفض ذلك تماما
بالنس�بة للمرأة .فقال أح�د املعلقن
س�اخرا من آراء رحم�ة قائال« :حلو
بعدين تغني اريد الله يسامحني إلني
أذيت نفيس اهواي .وس�ألتها أخرى:
أين الكرامه و احرتام الذات؟».

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

مطر ساخن

سيرين عبد النور في رمضان بال منافسة
كش�فت مؤسس�ة دبي لخدمات
اإلسعاف عن إدخال تقنية مبتكرة
للكش�ف ع�ن املصاب�ن بفريوس
كورونا (كوفي�د ،)-19عبارة عن
خوذة ذكية ّ
تمكن املس�عفن من
قي�اس درج�ة ح�رارة املحيطن
به�م بمج�رد النظ�ر إليهم.وقال
املدي�ر التنفي�ذي ملؤسس�ة دب�ي
لخدمات اإلسعاف ،خليفة الدراي،
ل�»اإلم�ارات الي�وم» :إن الخ�وذة
الذكي�ة الت�ي أدخلتها املؤسس�ة
أخ�رياً ،هي تحت التجرب�ة حالياً،
وتأت�ي ضمن جهود املؤسس�ة يف
توف�ري أح�دث األجه�زة واملعدات
اإلس�عافية يف العال�م ،وتدري�ب
مس�عفي دب�ي عليه�ا وف�ق
توجيه�ات القي�ادة ،بهدف توفري

أقىص درجات الوقاية والس�المة
الصحية يف اإلمارة .وتعتمد الخوذة
تقني�ات ال�ذكاء االصطناع�ي يف
آلية عملها ،بحي�ث تتم برمجتها
إلكرتونيا ً من قبل املس�عف ،ويتم
ربطه�ا بربنامج ذكي عى الهاتف
املتحرك ،لتمكن املسعف من قياس
درج�ة ح�رارة الش�خص بمجرد
النظ�ر إلي�ه باس�تخدام الخوذة،
وم�ن ث�م التع�رف إىل احتمالي�ة
إصابته بف�ريوس كورونا (كوفيد
 ،)19واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وس�يتم تجرب�ة الخ�وذة الذكي�ة
للعم�ل داخ�ل األبني�ة وخارجها،
لقي�اس فاعليته�ا يف اكتش�اف
وفح�ص الح�االت حس�ب درجة
حرارة الجو.

رغم الحجر( ..كورونا) قد يصل إلى
عقر داركم

أصيب�ت األمريكية راش�يل برومرت بفريوس كورنا املس�تجد ،يف واقعة
أثارت التساؤالت عن كيفية وصول املرض إليها ،رغم أنها اتبعت قواعد
التباع�د االجتماعي وبقي�ت يف منزلها ملدة  3أس�ابيع.وأفادت وس�ائل
إع�الم أمريكية ،بأن راش�يل أخضعت مؤخرا لفحص ف�ريوس كورونا،
حي�ث كانت النتيجة إيجابية .وقالت راش�يل التي تعيش يف والية نورث
كاروالين�ا ،إنها لم تغادر منزلها منذ منتصف آذار املايض ،عندما ذهبت
إىل الصيدلي�ة لرشاء دواء ،مؤكدة أنها تطبق قواع�د التباعد االجتماعي
حتى مع أفراد عائلتها.لكن «ش�يئا ما» أدى إىل إصابة السيدة األمريكية
بالف�ريوس ،وهذا «اليشء» قي�د البحث والتحري حاليا.وكانت راش�يل
مرعوب�ة م�ن اإلصابة بالف�ريوس ،خاصة عندما س�معت ع�ن أجهزة
التنف�س االصطناعي الت�ي يوضع عليه�ا املرىض.وبعد ظه�ور نتيجة
اإلصابة بفريوس كورونا ،عزلت راشيل نفسها يف غرفة منفصلة باملنزل
بعيدا عن أفراد أرستها ،بمن فيهم زوجها.وتشتبه راشيل يف أنها أصيب
بكورونا نتيجة ملسها كيس متجر البقالة الذي وضع عى عتبة منزلها.
ومما يؤكد ش�كوكها أن امل�رأة التي جلبت الكي�س مصابة هي األخرى
بالفريوس.وقال�ت« :كنت أعتقد أنني أفعل كل يشء بالش�كل الصحيح
(لتفادي كورون�ا) .بالكاد كان لدي اتصال باآلخرين .لم أملس�ها (املرأة
الت�ي توزع أغراض البقالة).لكنها أضاف�ت أنها لم تكن ترتدي قفازات
عندم�ا أدخلت أكي�اس البقالة إىل منزلها.وعانت الس�يدة األمريكية من
أعراض «كوفي�د  ،»19بما يف ذلك الحمى والس�عال وفقدان القدرة عى
الشم ،وقالت« :لم يسبق أن اختربت شيئا من مثل هذا القبيل».

 6طرق لحماية خصوصيتك على
اإلنترنت

س�جّ ل األس�بوع األول م�ن ش�هر نيس�ان
اتص�االت ب�ن مجموعة م�ن الفنانن يف ما
بينه�م وب�ن املنتج�ن أفض�ت إىل معاودة
التصوي�ر .وعل�م م�ن مص�ادر خاص�ة أن
مسلسل «أوالد آدم» س�ينقص عدد حلقاته
إىل حدود  25حلقة ،عى أن يكون االختصار
من املش�اهد التي ُ
ص�وّرت أو ُحذف بعضها
س�يد املوق�ف ،ليت�م بالتايل متابع�ة القصة
وإنهاؤها ،فيما تؤكد معلومات أن مسلس�ل
«دانتي�ل» ،م�ن بطولة س�ريين عب�د النور
ومحم�ود نرص ،يف طريقه إىل العرض بعدما
كان قد أعلن ذلك سابقاً .والقصة بدت أشبه
بس�باق ماراتوني ب�ن املخرج�ن والوقت،
بع�د اس�تصدار مجموع�ة م�ن التصاري�ح
تقيض بإكمال أو متابعة التصوير بحس�ب
املعلومات نفسها.

وذكر أن املنتج جمال س�نان آثر البقاء عى
متابعة ما يمكن إنجازه خالل األيام العرشة
الباقي�ة لحلول رمض�ان ،وطال�ب بتكثيف
عمليات املونتاج ودمجه�ا ليتم الرتابط بن
سلس�لة األح�داث تباع�ا ً ودخ�ول رمضان
متس�لحن ،أقل�ه بكمي�ة ال ب�أس به�ا من
الحلقات ،وكانت املفاجأة صبيحة يوم األحد
املايض عندما نرشت الرشكة املنتجة ملسلسل
«أوالد آدم» البوس�رت األول وأك�دت عرض�ه
يف رمض�ان املقبل ،فيما تؤك�د معلومات أن
بوس�رت «دانتيل» يبرص النور خالل اليومن
املقبل�ن .يُذك�ر أن رشك�ة الصب�اح ألغت
مسلس�ي الهيبة و 2020هذا املوسم؛ وهذا
يعني إن ُعرضت مسلس�الت «ايغل فيلمز»،
ف�ال منافس له�ا يف س�وق الدرام�ا العربية
املشرتكة لهذا املوسم.

يشوق الجمهور لـ»متونسين ببعض»
حمادة هالل ّ
سميرة سعيد تنتهي من تصوير
«أنت أقوى»
صوّرت الفنانة املغربية س�مرية سعيد الجزء الخاص بها يف أوبريت
«أن�ت أق�وى» يف مدينة الجونة املرصي�ة ،ويض�م األوبريت كل من
الفنانن املرصين محمد منري وتامر حسني ،الفنان التونيس صابر
الرباع�ي ،الفنانن اللبنانين وائل جس�ار ،وكارول س�ماحة ،ومن
املقرر طرحه خالل األسبوع املقبل.
األوبريت من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى ،وتوزيع
نادر حمدي ،وإخراج الكليب لطارق العريان.
وتقول كلماته« :كل يوم الش�مس تطلع تم�ى بالنور الوجود ..كل
لحظ�ة خري يع�دي ىف القلوب وال ال�ورود ..هى نور اإلنس�انية الي
بتع�دى الح�دود ..أنت أق�وى ..أن�ت أبق�ى ..رس أرسار الحياة ..مد
إي�دك فوق وصي للمحب�ة واإلله ..غني للحب الكب�ري لألمل ..تحيا
الحياة».

ش�وّق الفن�ان امل�رصي حمادة
هالل الجمه�ور ألغنيته املصورة
الجديدة الت�ي تحمل عنوان
«متونس�ن ببعض»،
والتي س�يطرحها
ع�ى قنات����ه
الرس�مية عرب
يوتي����وب.
ونرشحم�ادة
مقط�����ع
من الكلي���ب
عى حساب���ه
الخاص عى اح�د
مواق�ع التواص�ل
االجتماعي ،وعلّق عليه
قائال« :كليب متونس�ن ببعض،
حم�ادة هالل ،بش�كر قناة mbc
م�رص وإدارته�ا ع�ى اإلنت�اج
الرائع ،وانتظروا الكليب غدا عى

قناتي الرس�مية ع�ى اليوتيوب،
خلي�ك يف البي�ت» .الجدي�ر ذكره
ان حم�ادة ه�الل اطلق
مؤخ���را فيديو
كليب بعن�وان
«أووه ال
ال».
و ت����م
تصو ي�ر
ا لكلي�ب
عل����ى
طريق���ة
األنيميش�ن،
ويتحول ف��ي
العم��ل حم�ادة
هل��ال إل��ى ش�خصية
كرتوني�ة وتع�د امل�رة األوىل
الت�ي يق�وم فيه�ا حمادة
بهذه الخطوة.

داليا البحيري ترد على اإلنتقادات

ّ
تلق�ت املمثل�ة املرصي�ة داليا البح�ريي هج�وم كبري بعد
انتقادها املواطنن الذين لم يلتزمُ بحظر التجوال .واشارت
البحريي اىل انها لم تخرج من منزلها منذ  36يوم ،كاشفة
ان منش�ورها كان حينها عى حس�اب خ�اص لألصدقاء
فقط .وكتبت داليا« :أنا عملت بوس�ت عى برايفت أكونت
والبوس�ت كان لألصدقاء فقط يعن�ي مش بابليك فا كنت
بتكل�م بأريحية كأني قاعدة مع أصحابي ،لكن يف صحفي
عن�دي عى األكون�ت أخد الكالم ده واس�تقطع منه جملة
تس�تفز الناس وحطها عنوان» .وتابعت« :أيوا ده األكونت
بتاعي وأنا ما قولتش حاجة أخجل منها أنا كل الي طلبته
يف البوس�ت إن يبق�ا يف حظ�ر كامل ،ألن امب�ارح يف ناس
كتري جدا نزلت تتس�وق يف املوالت والعتبة واملوس�كي ،ده
رد فعي أنا وناس كتري جدا زيي عايزة تقول نفس الكالم،
لك�ن كالعادة أي حد من الوس�ط بيتهاجم بش�كل رشس

م�ع إننا يف خ�ط الدف�اع األول يف أي حاجة تواجه
البل�د» .أضافت داليا« :الزم نبق�ا إيد واحدة ،الزم
نوعي الناس البس�يطة ..بس ملا االقي األفعال دي
من ن�اس املفروض إنه�ا مثقف�ة وفاهمة ومش
مضط�رة إنه�ا تنزل خال�ص من البي�ت مش زي
م�ا اتقال إن�ي بهاج�م العمالة اليومي�ة ده مش
حقيقي ..أنا م�ن أول الناس الي عملوا حملة مع
بنك الطعام لدعم العمالة اليومية ويف مؤسسات
كت�ري دعمتهم» .وختمت بالق�ول« :ما أظنش
يف أي حاج�ة من الي أنا قولتها دي ممكن
تضاي�ق أي ح�د ،وبع�ذر أي ح�د دخل
وهاجمني وق�ال كالم مش مظبوط
يف حقي ألن العنوان الي اتكتب فعال
مستفز».

الزوراء والنجاح
املتواصل

أثارت املمثلة السعودية مروة محمد ،جدالً
بن نش�طاء «تويرت» بع�د تغريدتها التي
طالبت فيه�ا دول العام ،باتخاذ إجراءات
ضد الصن بسبب فريوس «كورونا».
وكتبت مروة« :ودي افهم يش بس كورونا
فايروس منشأه الصن وقذارة مايأكلون
و طريقتهم الوحش�ية يف أكل الحيوانات

الحي�ة والحرشات والق�وارض واألفاعي
وهم س�بب األزمة العاملية الي عايش�ها
العالم كله طيب ليش العالم س�اكت رغم
معاناتهم وخسائرهم ايل تقدر باملليارات
ليش مااتخذوا أي إجراء ضد الصن؟».
وس�خر مغ�ردون م�ن تعلي�ق م�روة،
واتهموها بالس�طحية يف نظرها لألمور،

وذكروها ب�أن الصن ُقطب اقتصادي
ضخ�م يف العال�م ،وم�ن الصع�ب
خس�ارتها ،وطالبها آخرون بتوسيع
مدارك أفقها.
ودخلت مروة يف ج�دال مع املغردين،
وقالت« :النري�د صناعاتهم وال نريد
منهم يشء».

ارتفعت جرائ�م األمن اإللكرتوني
خ�الل تف�يش الوباء ،بص�ورة لم
يس�بق لها مثي�ل ،م�ن خروقات
البيانات إىل حيل الخداع ،ووس�ط
كل ه�ذا أصبح تأمن وجودك عى
اإلنرتن�ت وحماي�ة خصوصيت�ك
أكثر أهمية من أي وقت مى.

خالد العبيدي

إلي�ك  6ط�رق رئيس�ية لحماي�ة
خصوصيتك عى اإلنرتنت
 1اس�تخدام متصف�ح ومح�ركبحث يركز عى الخصوصية.
 2حماية كلمات املرور. 3استخدام املصادقة الثنائية. 4تأمن الربيد اإللكرتوني. 5مراقبة أجهزتك املحمولة. 6-اشرتك يف خدمة  VPNقوية.

سهير القيسي

معلومة طبية
نكــرر دعوتنــا للحكومــة العراقية للشــروع بتضميد
اجلراح النفسية واجلســدية للعوائل األيزيدية ومل
مشلهــا ،واإلســراع بإعمار مجيــع املناطــق املدمرة يف
نينــوى ،فاالنتصــار على اإلرهاب اليتحقــق إال بإعادة
النازحــن اىل مدنهم وقراهم ليعيش العراقيون بروح
األخوة اليت مجعتهم منذ آالف السنن.
انا لســت افكاري ولســت اراء اجملتمع انــا الروح اليت
وضــع بها اهلل حمبة ال حدود هلا  ..اعرف جيدا اني يف
محايته ودعمه دائماً ..
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أمحد اجلنديل

النج�اح ال يأتي من فراغ وال يتحقق باألماني وانما نتيجة جهد متواصل
وعمل دؤوب وهمّة عالية وتخطيط مسبق ومعرفة دقيقة ملفاصل العمل
الذي يكتب له النجاح .
واليد الواحدة ال تصفق  ،بل يتحقق الوصول اىل الهدف من خالل الالعبن
الذين يجيدون فن لعبة النجاح  ،هذه اللعبة التي تحتاج اىل خربة مرتاكمة
وقدرة عى الصرب الطويل والسعي الجاد نحو دفعها اىل االمام .
جري�دة الزوراء التي تصدر ع�ن نقابة الصحفين العراقين اس�تطاعت
أن تحت�ل مركزا مرموقا بن الصح�ف وتحقق انجازات كبرية عى صعيد
املنافس�ة الح�رة النزيه�ة وتف�رض وجوده�ا املتميز من خ�الل العطاء
النوعي املتواصل وتقدم نفس�ها للقارئ بحلة قش�يبة عامرة بكل ما هو
ساخن وجديد .
والزوراء اس�تطاعت الوصول اىل درجة متقدمة من الرقي الذي ينس�جم
م�ع عراقته�ا وتاريخه�ا املرشف بفض�ل العاملن فيها وبفض�ل االدارة
الناجح�ة ملجلس ادارتها وهيئة تحريرها وحرصهم عى دفع الجريدة اىل
االمام .
وم�ع أصعب الظروف الذي يمر بها العراق والعالم أجمع نتيجة انتش�ار
وب�اء كورونا وم�ا فرضه هذا الفايروس اللعن من آثار س�لبية ش�ملت
مناح�ي الحي�اة املختلفة واجب�ار الناس عى املك�وث يف بيوتهم واالرباك
الحاص�ل يف الجان�ب االجتماع�ي واالقتص�ادي والنف�يس اال ان الجريدة
اس�تطاعت من مواصلة الصدور الكرتونيا وتمكنت من الدخول اىل البيت
العراق�ي عن طري�ق االنرتني�ت ومتابعة م�ا يحدث ونرش م�ا هو مفيد
وساهمت بشكل كبري يف مجال التوعية ورضورة التمسك بتعليم الجهات
الصحية من أجل مجابهة هذا الوباء .
ويف خضم القلق والخوف والرتقب خرجت الزوراء ترصد وتحاور وتكشف
وتحذر وتش�كر كل الح�االت الس�بية وااليجابية وتكت�ب عنها بوضوح
وبموضوعي�ة  ،كم�ا اس�تطاعت الوص�ول اىل املس�ؤولن لتنقل وجهات
نظرهم اىل الشعب العراقي من أجل بقاء حبل التواصل ممتدا بينها وبن
جمهورها الواسع .
انن�ا اذ نتحدث عن النجاحات الباهرة التي حققتها هذه الجريدة الرائدة
ال يس�عنا اال ان نتق�دم بالش�كر والعرف�ان اىل رئاس�ة تحري�ر الجريدة
املتمثل�ة بالس�يد نقي�ب الصحفين العراقي�ن رئيس اتح�اد الصحفين
العرب االس�تاذ مؤي�د الالمي ،وباألس�تاذ يحيى الزيدي مدي��ر التحرير
وب�كل العاملن فيها ،الذين بذلوا جهدا مش�كورا م�ن أجل بقاء الجريدة
واقفة عى عرش النجاح والتميز .
والب�د من الش�كر واالمتن�ان لجميع الق�راء الذين
تفاعل�وا م�ع صحيفته�م وارس�لوا له�ا م�ا
تحتاج�ه من تقاري�ر ودراس�ات ومواد يف
مجاالت السياس�ة والرياض�ة والثقافة
باعتبارهم القناة التي تغذي الجريدة
ملواصل�ة ديمومتها والحفاظ عى
نجاحه�ا ونحن نواج�ه محنة
الوباء .
حف�ظ الل�ه الع�راق وأه�ل
العراق وحفظ الله االنس�ان
أينم�ا يك�ون م�ا دمن�ا
نتطل�ع جميع�ا اىل
فج�ر جدي�د واىل
الحياة الحرة
الكريمة .
اىل اللقاء

مروة محمد تثير سخرية النشطاء بسبب ما طلبته
من ُدول العالم

تغريدات
تعترب قضايا الخصوصية الرقمية
من أكثر التوجهات التي تستحوذ
ع�ى اهتمام كب�ري م�ن الجميع،
ومع رشوع الكثري من الحكومات
يف جمي�ع أنح�اء العال�م لتبن�ي
تكنولوجي�ا املراقب�ة الجماعي�ة
لتتب�ع مواطنيه�ا للحد من تفيش
فريوس كورون�ا ،أصبحت قضية
الخصوصي�ة أكث�ر أهمية من أي
وق�ت م�ى .حيث ب�دأت جوجل
وآبل يف التع�اون م ًعا لتطوير أداة
لتتبع مستخدمي الهواتف الذكية،
وبالرغم من أن هذا التعاون يحدث
بنواي�ا طيبة ،إال أن هناك مخاوف
حقيقي�ة من أن�ه عندم�ا تنتهي
األزمة ،لن ترتاج�ع الرشكات عن
هذه اإلجراءات.ويف الوقت نفسه،

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً
لعدوى كورونا

 -1اكتب عى الكمبيوتر :استخدم «كرة ضغط» لتبعد يدك عن وجهك.
 -2املكياج او واقي الش�مس او املرطبات أو الغس�ول املعط�ر يقلل من تفكريك يف
«مسح الوجه».
 اليد الرطبة باستخدام الكريم أو الغسول «رائحته» تذكرك بعدم «مسح الوجه». -3استخدم مناديل معقمة للتعامل مع الحكة أو فرك العن.
 -4استعن بصديق مقرب أو فرد من العائلة ينبهك بعدم مسح وجهك .
 -5اس�تخدم تطبيقا ذكيا او منبها ،يذكرك كل  15دقيقة برضورة أال تمس�ح عى
وجهك .
 -6لو فكرت بأنك اليجب ان تمسح وجهك بيدك ستذهب مبارشة اىل وجهك.
 -7اشياء تجنبك املسح :
 التس�تخدم ط�الء االظافر  -اس�تخدم قطرة العن  -اس�تخدم مرطب�ا للبرشة -استخدم اداة لضم الشعر.

