
بغداد/ متابعة الزوراء:
كورنا  فريوس  إصابات  تجاوزت 
مؤرش  ومازال  املليون  وربع  املليونني 
حني  يف  متواصل،  صعود  يف  الوباء 
العالم  سكان  من   %60 نحو  يخضع 
للحجر املنزيل سعيا الحتواء الجائحة. 

فريوس  جراء  الوفيات  مجموع  وبلغ 
 ،765,  155  ,145 املستجد   كورونا 
من  أكثر  تشخيص  تم  فيما   577
2,265,727 إصابة يف 193 بلدا، يف حني 

بلغ عدد املتعافني 577 ألف و765. 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  وقال 
يف  كورونا  وباء  ذروة  أن  يعتقد  إنه 
إىل  مشريا  بالفعل،  مرت  قد  بالده 
جراء  الوفيات  عدد  بلوغ  يتوقع  أنه 
يف  ألفا،  و65   60 بني  ما  الجائحة 
العاملية  الصحة  منظمة  توقعت  حني 
حصيلة  مراجعة  إىل  بلدان  تضطر  أن 
فعلته  ما  غرار  عىل  املرض،  ضحايا 
مؤتمر  يف  ترامب  الصني.وأضاف 

صحفي لخلية أزمة كورونا، أن إدارته 
ستفتح االقتصاد األمريكي مع توخي 
جائحة  تجاه  والسالمة  األمن  معايري 
تكثيف  أن  موضحا  كورونا،  فريوس 
الفريوس سيسهم يف  اختبارات  إجراء 
إعادة فتح البالد، مشريا إىل أنه متأكد 
من أن بعض الواليات ستنجح يف إعادة 
فتح اقتصادها خالل األسابيع املقبلة.
ارتفاع  رويرتز  لوكالة  إحصاء  وأظهر 
حصيلة الوفيات الناجمة عن الفريوس 

يف الواليات املتحدة إىل أكثر من 35 ألفا 
أمس الجمعة، وذلك يف وقت يتوقع فيه 
أن تعلن بعض الواليات جداول زمنية 
من  الحد  إىل  الرامية  القيود  لتخفيف 
انتشار املرض.ويف تطور آخر، كشفت 
دراسة أولية جرت يف والية كاليفورنيا 
للمصابني  الفعيل  العدد  أن  األمريكية 
منطقة  يف  املستجّد  كورونا  بفريوس 
من  بأكثر  يفوق  السيليكون  وادي 
خمسني مرة حصيلة اإلصابات املعلنة 

رسميا، وذلك من خالل تحليل عينات 
من دم مجموعة من املواطنني لكشف 
للفريوسات  مضادة  أجسام  وجود 
بني  متواصلة  املواجهة  تزال  فيها.وال 
الرئيس  تجديد  بعد  وبكني  واشنطن 
الجمعة  ترامب  دونالد  األمريكي 
رغم  الصينية،  للسلطات  اتهاماته 
تكون  أن  نافية  حصيلتها  مراجعتها 

»أخفت« أي معلومات.

بغداد/ الزوراء:
الدويل  النقد  صندوق  يتوقع 
العام  االقتصاد  يف  حادا  انكماشا 
بانتعاش  متفائل  أنه  إال  الجاري، 
ذلك  يف  وبما  العالم،  اقتصادات 
كشف  وفيما   ،2021 يف  العربية، 
الدول  سيتصدر  العراق  ان  عن 
خالل  االقتصادي  بالنمو  العربية 
للتعاون  استعداده  أكد   ،2021
مالية  خطة  لوضع  العراق  مع 
العام. االنفاق  أولويات  وترتيب 

توقعاته  من  الصندوق  وخفض 
للنمو االقتصادي العاملي هذا العام 
املرتبطة  اليقني  عدم  حالة  ظل  يف 
املستجد  كورونا  فريوس  بانتشار 

يف  الصندوق  وقال  العالم.  يف 
االقتصاد  آفاق  »مستجدات  تقرير 
كوفيد  إن  نيسان،  لشهر  العاملي« 
19 تسبب يف تكاليف برشية عالية 
العالم،  أنحاء  جميع  يف  ومرتفعة 
عىل  بشدة  تؤثر  العزل  وتدابري 
االقتصادي.وأفادت كبرية  النشاط 
االقتصاديني ب صندوق النقد الدويل، 
أن  »بافرتاض  جوبيناث:  جيتا 
الثاني  النصف  يف  سيتالىش  الوباء 
إجراءات  وأن   ،  2020 عام  من 
التحفيز املتخذة حول العالم فعالة، 
يف  العاملي  النمو  يرتفع  أن  نتوقع 

عام 2021 جزئيا إىل %5.8«.

لندن/ متابعة الزوراء:
 2008 عام  نوبل  جائزة  عىل  الحائز  الفريوسات  عالم  قال 
إن  مونتانييه،  لوك  اإليدز،  ملرض  املسبب  الفريوس  الكتشافه 
جزيئات  عىل  يحتوي  فهو  مخترب،  يف  أنشئ  كورونا  فريوس 
يف  الربوفسور  )اإليدز).وقال  البرشية  املناعة  نقص  فريوس 
مقابلة مع صحيفة محلية، أن الفريوس التاجي الجديد أتى من 

ووهان يف الصني، ولكنه أنشئ يف مخترب حيث أدخل الباحثون 
فريوس  اإليدز،  فريوس  من  النووي  الحمض  من  أجزاء  فيه 
نقص املناعة البرشية، ثم انترش فريوس كورونا بسبب »حادث 
صناعي«.ويعترب اختصايص الفريوسات، أن الرواية حول إصابة 

البرش بالفريوس من الحيوانات الربية أسطورة جميلة. 

دبي/ متابعة الزوراء: 
اتهامات  يواجه  أنه  من  الرغم  عىل 
جنائية، إال أن بي آر شيتي، مؤسس 
التي   ،NMC Health مجموعة 
تحت  بريطانية  محكمة  وضعتها 
املايض،  األسبوع  القضائية  الوصاية 

أعلن أنه سافر إىل الهند يف أوائل فرباير 
إليها  عائد  وأنه  شخصية،  ألسباب 
حال انتهاء أزمة كورونا.يف التفاصيل، 
ناشيونال«  »ذا  صحيفة  شيتي  أبلغ 
إىل  اإلمارات  غادر  أنه  اإلماراتية 
مع  ليكون  فرباير   7 يف  مانجالور 

يف  وتويف  بالرسطان،  املصاب  شقيقه 
الشهر عن عمر  هذا  وقت سابق من 
82 عاما، مضيفا: »كان أخي مريضاً، 
ولهذا السبب أتيت يف فرباير وقد مات 

قبل أسبوعني«.

سائرون لـ           : توزيع احلقائب يعد استحقاقا انتخابيا للكتل .. وحتالف القوى يؤكد متاسكه ودعمه للكاظمي
انشقاقات سياسية وصراعات على املكاسب جتعل حكومة املكلف الثالث على احملك

Sun       19      Apr    2020االحـد       19     نيسان    2020 

الزوراء/ حسني فالح:
يسعى رئيس الوزراء املكلف مصطفى 
سيايس  تاييد  كسب  اىل  الكاظمي 
كابينته  لتمرير  الكتل  قبل  من  واسع 
الوزارية بسهولة وباقرب وقت ممكن، 
حيث  ملطالبها،  الرضوخ  خالل  من 
كشفت مصادر سياسية عن ترسيبات 
عىل  الوزارية  الكابينة  توزيع  بشان 
تحالف  عّد  وفيما  السياسية،  الكتل 
سائرون، توزيع الحقائب عىل املكونات 
للكتل  انتخابيا  استحقاقا  االساسية 
تحالف  اكد  حزبية،  حصصا  وليس 
القوى تماسكه واستمرار دعمه لرئيس 
الكاظمي،  مصطفى  املكلف  الوزراء 
انشقاق  عن  تحدثت  التي  االنباء  نافيا 

بعض نوابه.
واكد النائب عن تحالف سائرون مرض 
الوزارية  الحقائب  توزيع  ان  خزعل، 
بني املكونات ال يعد توزيعا عىل اساس 
املحاصصة وانما استحقاقات انتخابية 
، مبينا ان االنتخابات لها انعكاس عىل 
خزعل  .وقال  تشكل  التي  الحكومة 

بلد  العراق  ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف 
مكونات  عىل  ويحتوي  ديمقراطي 
هذه  تمثله  برملان  ويمتلك  مختلفة 
املكونات، مؤكدا ان هذه االستحقاقات 
االنتخابية يف تشكيل الحكومة معمول 

بها يف جميع دول العالم الديمقراطية.
توفيق  محمد  تلكؤ  بعد  انه  واضاف: 
اكمال  يف  الزريف  عدنان  وكذلك  عالوي 
حكومة  وتشكيل  الوزارية  كابينتهما 
املكلف  الوزراء  رئيس  اخذ  مؤقتة 
االعتبار  بنظر  الكاظمي  مصطفى 
عالوي  اخفاق  اىل  ادت  التي  االسباب 
هذه  معالجة  عىل  والعمل  والزريف 
بتمرير  امليض  اجل  من  االخفاقات 
حكومة حقيقية تمثل جميع املكونات.
من  حاليا  البلد  يشهده  ما  الن  وتابع: 
وزيادة  اقتصادية  وازمة  كورونا  وباء 
العمل  الجميع  عىل  تحتم  الفقر  اعداد 
انضاج  سبيل  يف  والتضافر  سوية 
تهيء  مؤقتة  وطنية  قوية  حكومة 

النتخابات مبكرة.

حسني سعيد: لن اسعى الي منصب رياضي يف الوقت احلالي

التضييق احلكومي على املعلومات عقاب للمواطنني قبل الصحفيني 

اكدت شفاء 47 حالة من الفريوس

الصحة تسجل 31 اصابة جديدة وحالة 
وفاة واحدة  بـ »كورونا«

الرافدين: رواتب الشهر 
احلالي تتم عرب املاسرت كارد

الكاظمي:  نريد فريقا حكوميا كفوءا 
ونزيها يواجه االزمات

املالية النيابية تنفي استقطاع نسبة من رواتب املوظفني

جونسون يتواصل مع وزراء بريطانيني 
خالل تعافيه من كورونا

املستشار االقتصادي مظهر حممد: تعايف أسعار 
النفط مرهون بااللتزام خبفض اإلنتاج

النقد الدولي: العراق سيتصدر 
الدول العربية بالنمو االقتصادي 

خالل 2021

مكتشف فريوس اإليدز: كورونا صنع يف خمترب وال عالقة 
له باحليوانات

امللياردير اهلندي اهلارب شييت: سأعود لإلمارات بعد انتهاء 
القيود على السفر بسبب كورونا 

حتالف الفتح لـ          : جلسة منح الثقة للمكلف وكابينته الوزارية ستعقد خالل اسبوعني

اإلصابات تتخطى حاجز املليونني وربع املليون و60% من سكان العامل خيضعون للحجر 

ال تغيري يف متثيل املكونات حبكومة الكاظمي اجلديدة

بعد وفاة اكثر من 150 الفا.. مؤشر كورونا يتصاعد دون رادع حازم

ص 6

تفاصيل ص 2

ص 8

بغداد/ الزوراء:

امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

اليومي  الوبائي  املوقف  السبت، 

كورونا  لفريوس  املسجلة  لإلصابات 

اكدت  فيما  العراق،  يف  املستجد 

تسجيل 31 اصابة جديدة وحالة وفاة 

واحدة و47 حالة شفاء بالفريوس.

تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

تشكر  انها  منه:  نسخة  »الزوراء« 

جميع وسائل اإلعالم املتعاونة لنرش 

الصحية  والتوعية  التثقيف  رسائل 

وطرق الوقاية من العدوى بفريوس 

بجهود  مشيدة   ، املستجد  كورونا 

عطائهم  عىل  املختلفة  مالكاتها 

الخدمات  مختلف  بتقديم  املستمر 

أنه  اىل  والوقائية.واشارت  العالجية 

املختربات  من  آخر  عدد  سيفتتح 

املختصة لتشخيص فريوس كورونا 

التي  املختربات  إىل  تضاف  املستجد 

افتتحت سابقا يف بغداد واملحافظات 

لزيادة القدرة التشخيصية ولتوسيع 

الفعال. امليداني  املسح  عمليات 

انه تم فحص ) 2218 (  واوضحت: 

املختصة  املختربات  كافة  يف  نموذج 

املجموع  يكون  وبذلك  العراق،  يف 

بداية  منذ  املفحوصة  للنماذج  الكيل 

تسجيل املرض يف العراق )53955(.

واضافت: ان مخترباتها سجلت ليوم 

امس ) 31( إصابة يف العراق موزعة 

كالتايل: بغداد / الرصافة   4، بغداد/ 

النجف   ،1 الطب  مدينة   ،2 الكرخ 

 ،1 البرصة  15، واسط    ،7 األرشف 

فتم   : الوفيات  عدد  أما   ،1 الديوانية 

مدينة  يف  واحدة  وفاة  حالة  تسجيل 

حاالت  عدد  ان  الطب.وتابعت: 

الشفاء: بلغت 47 حالة ،  وكما ييل: 

 : الطب  مدينة   ،5 الرصافة:  بغداد/ 

3، النجف األرشف:  10، السليمانية:   

: 7، ذي قار  البرصة   ،6 : اربيل   ،10

: 4، دياىل: 2، وبهذا يصبح املجموع 

األصابات  مجموع   : كالتايل  الكيل 

الوفيات:     مجموع  اما   ،1513   :

الشفاء:     حاالت  مجموع  بينما   ،82

.953

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين، امس السبت، ان رصف 
نيسان  لشهر  الدولة  دوائر  موظفي  رواتب 
واملوطنة رواتبهم لدى املرصف يتم عرب بطاقة 
للمرصف  اإلعالمي  املكتب  كارد.وقال  املاسرت 
يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، ان “هناك 
كارد،  املاسرت  بطاقة  لديها  الدوائر  من  عددا 
مخالف  وهذا  يدوًيا،  رواتبها  برصف  وتقوم 
للرشوط والتعليمات«.ودعا املرصف تلك الدوائر 
طريق  وعن  الكرتونيا  رواتبها  “استالم  اىل 

املاسرت كارد”.

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  املكلف  الحكومة  رئيس   أكد 
الكاظمي،أنه يريد فريقاً حكومياً كفوءاً 
بالبالد  ويسري  االزمات  يواجه  ونزيهاً 
تغريدة  يف  الكاظمي  النجاح.وقال  نحو 
له عىل تويرت، إن »املشاورات مع القوى 
ودية  اجواء  يف  مستمرة  السياسية 
اساس  عىل  املعوقات  تجاوز  ونحاول 
فريقا  » نريد  االيجابي«.وأضاف  الحوار 
االزمات  يواجه  ونزيها،  كفوءا  حكوميا 
وتحقيق  النجاح  نحو  بالبالد  ويسري 
مطالب الناس«.وكان رئيس الجمهورية 
 ،2020 نيسان   9 يف  كلف،  صالح  برهم 
الحكومة  بتشكيل  الكاظمي  مصطفى 

الحكومة  رئيس  اعتذار  بعد  املقبلة 
املكلف عدنان الزريف

بغداد/ الزوراء:
نفت اللجنة املالية النيابية، امس السبت، 
من  نسبة  باستقطاع  مقرتح  تقديم 

اللجنة  رئيس  املوظفني.وقال  رواتب 
بيان  يف  الجبوري  هيثم  النيابية  املالية 
تلقت »الزوراء« نسخة منه، إن » اللجنة 

استقطاع  بشأن  مقرتحاً  تقدم  لم  املالية 
ان  املوظفني«.واضاف  رواتب  من  نسبة 
»اللجنة لم ترفض تعيني أية رشيحة، وان 

املالية  والتخصيصات  واألجور  التعيينات 
فيها  للجنة  عالقة  وال  حكومية،  مسألة 

إطالًقا«.

لندن/ متابعة الزوراء:
روبرت  الربيطاني،  اإلسكان  وزير  أكد 
بوريس  الوزراء،  رئيس  أن  جنريك، 
الوزراء  بعض  مع  تواصل  جونسون، 
)كوفيد-19(  مرض  من  تعافيه  خالل 

الذي يسببه فريوس كورونا املستجد.
الصحفي  املؤتمر  خالل  جنريك  وقال 
اليومي للحكومة »إن جونسون يسرتيح 
نصائح  ويتبع  تشيكرز  يف  ويتعاىف 
طبيبه، لقد تواصل مع وزراء، لكن أغلب 
االتصاالت كانت مع مكتبه الخاص هنا 

يف داونينغ سرتيت«، بحسب »رويرتز«.
 888 السبت،  امس  بريطانيا،  وسجلت 
إثر اإلصابة بفريوس  حالة وفاة جديدة 
ليناهز  )كوفيد-19(،  املستجد  كورونا 
تم  فيما  حالة،   15500 الوفيات  إجمايل 

جديدة  إصابة   5500 من  أكثر  تسجيل 
لوزارة  بيان  االول.وأفاد  أمس  منذ 
الصحة الربيطانية أنه »تم تسجيل 888 
»كوفيد- بفريوس  جديدة  وفاة  حالة 
19« لريتفع اإلجمايل إىل 15464 حالة«.
 5526 تسجيل  »تم  أنه  البيان  وأضاف 
لريتفع  كورونا  بفريوس  جديدة  إصابة 
إىل  يشري  ما   ،»114217 إىل  اإلجمايل 
لإلصابات  اليومي  املعدل  استقرار 
نسبيا.يذكر  مرتفعا  ظل  وإن  والوفيات 
املايض،  الخميس  قررت،  بريطانيا  أن 
التباعد  بإجراءات  العمل  االستمرار 
ملواجهة  البالد  يف  املفروضة  االجتماعي 
تفيش وباء »كوفيد-19« ملدة 3 أسابيع 
التأثري  من  بالرغم  األقل،  عىل  أخرى 

االقتصادي السلبي لحالة اإلغالق.

بغداد/ الزوراء:
لرئيس  االقتصادي  املستشار  اعترب  
صالح،  محمد  مظهر  الدكتور  الوزراء، 
أن تعايف أسعار النفط يف األسواق العاملية 
رهن بالتزام املنتجني يف أوبك وخارجها 
يف  صالح،  االنتاج.وقال  خفض  باتفاق 
ترصيح  صحفي اطلعت عليه »الزوراء:« 
التزمت  إذا  ستتعاىف  النفط  »أسعار  إن 
الخاص  أوبك  منظمة  باتفاق  الدول 
أن  العاملي«.وأضاف  اإلنتاج  بتخفيض 
التزام  بمقدار  مرتبط  األسعار  »ارتفاع 
مؤكدا  النفطي«،  باالتفاق  الدول  تلك 

»التزام العراق بالقرارات التي تصدر من 
االنتاج«. تخفيض  عىل  وسيعمل  اوبك، 
وأشار صالح، إىل أن »أسعار خام برنت 
قد تصل إىل 50 دوالرا للربميل الواحد يف 
الفرتة املقبلة«.واتفقت مجموعة »أوبك 
بالس«، يف وقت سابق، عىل خفض غري 
يف   10 نحو  يعادل  بما  لإلنتاج  مسبوق 
العاملي، لدعم أسعار  املعروض  املئة من 
جائحة  خضم  يف  انخفضت  التي  الخام 
سيخفض  االتفاق،  وبموجب  كورونا.. 
برميل  مليون  بنحو  انتاجه  العراق 

يومياً.

الزوراء / يوسف سلمان:
مصطفى  املكلف  الوزراء  رئيس  يواصل 
الكابينة  لتقديم  مشاوراته  الكاظمي 
الجديدة ، حيث كشفت الكتل السياسية 
عن تفاهمات اولية مع الكاظمي تقيض 
الحقائب  بتمثيل  املكونات  باحتفاظ 
الوزراية نفسهـا يف الكابينة الجديدة .كما  
ابلغت الكتل السياسية ممثليها يف مجلس 
النواب ان عقد جلسة منح الثقة لرئيس 
الوزراء املكلف وكابينته الوزارية ، يعتمد 
عىل موافقة خلية االزمة الوزارية املشكلة 
ملواجهة فريوس كورونا ، بشأن اجراءات 

حظر التجوال الوقائي .باملقابل افصحت 
بني  جديدة  خالفات  عن  نيابية  اوساط 
باختيـار  تتعلق  الواحد  املكون  ممثيل 
الحقائب  وتوزيع  املرشحني  أسماء 
الوزارية يف حكومة رئيس الوزراء املكلف 
ارصار  وسط   ، الكاظمي  مصطفى 
شديد من الكتل السياسية عىل الرتشيح 
للحقائب نفسها التي مثلتها يف الحكومة 
املكون  استحقاق  بذريعة  املستقيلـة 
تمثيل   « ان    ،« الزوراء   « نواب  .وابلغ 
ستبقى  الكاظمي  حكومة  يف  املكونات 
وزارية  حقيبة   11 وهي   ، حالها  عىل 

وزارية  حقائب   6 و   ، الشيعي  للمكون 
للمكون  حقائب   5 و   ، السّني  للمكون 
نيابية  اوساط  ».لكن  واالقليات  الكردي 
ومشاورات  اتصاالت  عن  تحدثت  اخرى 
حكومة  يف  حاليون  وزراء  يخوضها 
رئيس الوزراء املستقيل عادل عبداملهدي 
السياسية  الكتل  ورؤساء  قادة  مع 
رئيس  حكومة  يف  تدويرهم  لالتفاق عىل 
الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي ، فيما 
أن  النيابية  الفتح  تحالف  كتلة  رجحت 
الثقة  منح  جلسة  النواب  مجلس  يعقد 
لحكومة رئيس الوزراء املكلف مصطفى 

.وقال  اسبوعني  غضون  يف  الكاظمي 
النائب عن التحالف فاضل الفتالوي لـ« 
الوزراء  رئيس  اجتماع   « ان   ،« الزوراء 
املكلف مصطفى الكاظمي بمنزل رئيس 
ضم  الذي  العامري  هادي  الفتح  تحالف 
حدد   ، الشيعية  السياسية  الكتل  زعماء 
للربنامج  العريضة  الخطوط  للكاظمي 
وبالتايل  االنتقالية  للمرحلة  السيايس 
من  الحكومة  تمرير  حول  الجدل  انهى 
الكاظمي   « ان  اىل  مشريا   ،« عدمها 
متكاملة  حكومة  للربملان  سيقدم 
 « ان  ».وأضاف  وبرنامج وزاري متوافق 

حظوظ الكاظمي بالحصول عىل منصب 
جائحة  بسبب  ارتفعت  الوزراء  رئاسة 
الراهنة  االقتصادية  واألزمة  كورونا 
داخل  سيمرر  الكاظمي   « ان  مبينا   ،«
مجلس النواب ولن يواجه مصري سابقيه 
رغم وجود  الزريف ومحمد عالوي  عدنان 
 « ان  ».واوضح  عليه  االعرتاض  بعض 
تمرير  ملزمة  جميعها  السياسية  الكتل 
رئيس الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي 
األزمات  ملواجهة   ، النواب  مجلس  داخل 
التي  الحرجة  واالقتصادية  الصحية 

يعانيها العراق حاليا«.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
املليونني  كورنا  فريوس  إصابات  تجاوزت 
صعود  يف  الوباء  مؤرش  ومازال  املليون  وربع 
متواصل، يف حني يخضع نحو 60% من سكان 

العالم للحجر املنزيل سعيا الحتواء الجائحة. 
الوفيات جراء فريوس كورونا  وبلغ مجموع 

املستجد  145, 155
من  أكثر  تشخيص  تم  فيما   577  ،765,  
بلغ  بلدا، يف حني  2,265,727 إصابة يف 193 

عدد املتعافني 577 ألف و765. 
إنه  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  وقال 
قد  بالده  يف  كورونا  وباء  ذروة  أن  يعتقد 
بلوغ  يتوقع  أنه  إىل  مشريا  بالفعل،  مرت 
الجائحة ما بني 60 و65  الوفيات جراء  عدد 
العاملية  الصحة  ألفا، يف حني توقعت منظمة 
إىل مراجعة حصيلة ضحايا  بلدان  أن تضطر 

املرض، عىل غرار ما فعلته الصني.
وأضاف ترامب يف مؤتمر صحفي لخلية أزمة 
كورونا، أن إدارته ستفتح االقتصاد األمريكي 
تجاه  والسالمة  األمن  معايري  توخي  مع 
تكثيف  أن  موضحا  كورونا،  فريوس  جائحة 
إعادة  يف  سيسهم  الفريوس  اختبارات  إجراء 
فتح البالد، مشريا إىل أنه متأكد من أن بعض 
اقتصادها  فتح  إعادة  يف  ستنجح  الواليات 

خالل األسابيع املقبلة.
وأظهر إحصاء لوكالة رويرتز ارتفاع حصيلة 
الواليات  يف  الفريوس  عن  الناجمة  الوفيات 
الجمعة،  أمس  ألفا   35 من  أكثر  إىل  املتحدة 
بعض  تعلن  أن  فيه  يتوقع  وقت  يف  وذلك 
الواليات جداول زمنية لتخفيف القيود الرامية 

إىل الحد من انتشار املرض.

ويف تطور آخر، كشفت دراسة أولية جرت يف 
الفعيل  العدد  أن  األمريكية  كاليفورنيا  والية 
للمصابني بفريوس كورونا املستجّد يف منطقة 
خمسني  من  بأكثر  يفوق  السيليكون  وادي 
وذلك  رسميا،  املعلنة  اإلصابات  حصيلة  مرة 
مجموعة  دم  من  عينات  تحليل  خالل  من 
مضادة  أجسام  وجود  لكشف  املواطنني  من 

للفريوسات فيها.
واشنطن  بني  متواصلة  املواجهة  تزال  وال 
دونالد  األمريكي  الرئيس  تجديد  بعد  وبكني 
الصينية،  للسلطات  اتهاماته  الجمعة  ترامب 
تكون  أن  نافية  حصيلتها  مراجعتها  رغم 

»أخفت« أي معلومات.

للتو  الصني  »أعلنت  تغريدة  يف  ترامب  وكتب 
مضاعفة عدد الوفيات من العدو غري املرئي. 
من  بكثري  وأعىل  ذلك  من  بكثري  أعىل  إنها 
حال  بأي  ليست  املتحدة،  الواليات  )وفيات( 

قريبة منها!«.
وتتهم اإلدارة األمريكية منذ أسابيع السلطات 
كما  الوباء،  خطورة  »أخفت«  بأنها  الصينية 
ماكرون  إيمانويل  الفرنيس  الرئيس  شكك 
راب يف  الربيطاني دومينيك  الخارجية  ووزير 

شفافية بكني.
إنه  بكندا  النقل  هيئة  قالت  ثانية،  جهة  من 
سيتم إلزام كل ركاب الطائرات بوضع كمامة 
غري طبية، أو تغطية الوجه أثناء السفر، للحد 

من انتشار فريوس كورونا.
تغطية  املسافرين  عىل  يجب  إنه  وقالت 
ركوب  عملية  أثناء  وأنوفهم  وجوههم 

الطائرات وخالل الرحالت.

جياماتاي  أليخاندرو  غواتيماال  رئيس  وقال 
املهاجرين  بالده  مواطني  من  كبريا  عددا  إن 
مصابون  املتحدة،  الواليات  أعادتهم  الذين 
السلطات  تأكيد  إىل  مشريا  كورونا،  بفريوس 

األمريكية وجود عرشات الحاالت.
إىل  أعيدوا عىل متن طائرة  إن 12 ممن  وقال 
بالفريوس  مصابون  أنهم  تبنّي  غواتيماال 
األمريكية  السلطات  قبل  من  فحصهم  لدى 
قبل صعودهم إىل الطائرة، مشريا إىل أن عدد 

املصابني عىل نفس الرحلة أكرب بكثري.
أن %75  أكد  وكان وزير الصحة يف غواتيماال 
بالفريوس، وقد  الطائرة مصابون  من ركاب 
املتحدة  الواليات  من  الرتحيل  رحالت  أوقفت 

إىل غواتيماال بعد هذه التقارير.
ملكافحة  الرويس  العمليات  مركز  وأعلن 

كورونا تسجيل 4785 إصابة جديدة بفريوس 
كورونا، لريتفع إجمايل اإلصابات إىل 36,793 
حالة، وهي أعىل حصيلة يومية تسجل حتى 
اآلن، يف حني تم تسجيل أربعني وفاة بكورونا 

لريتفع عدد الوفيات إىل 313.
وحذر عمدة موسكو من أن العاصمة الروسية 
أسابيع  ثالثة  إىل  أسبوعني  خالل  ستدخل 

مرحلة ذروة تفيش فريوس كورونا.
بفريوس  اإلصابات  عدد  ارتفع  الصني،  ويف 
إىل 82,719 حالة، وذلك بعد تسجيل  كورونا 
األربع  الساعات  خالل  جديدة  إصابة   27

والعرشين املاضية.
بني  من  إن  للصحة  الوطنية  اللجنة  وقالت 
الحاالت الجديدة 17 إصابة ملسافرين قادمني 
إىل  الوافدة  الحاالت  عدد  ليصل  الخارج،  من 

1566. فيما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة 
املاضية،  والعرشين  األربع  الساعات  خالل 
عند  البالد  يف  الوفيات  عدد  إجمايل  ليستقر 

.4632
والتلفزيون  اإلذاعة  هيئة  قالت  اليابان،  ويف 
بفريوس  املؤكدة  اإلصابات  عدد  إن  اليابانية 
السبت،  أمس  آالف،  إىل عرشة  ارتفع  كورونا 
لتشمل  الطوارئ  حالة  تمديد  من  أيام  بعد 
انتشار  إبطاء  بهدف  البلد،  أنحاء  سائر 

الفريوس.
 942 الصحة  وزارة  أحصت  سنغافورة  ويف 
املستجد  كورونا  بفريوس  جديدة  إصابة 
جديدا  قياسيا  رقما  لتسجل  أمسالسبت، 
للزيادة اليومية يف عدد املصابني، وليصل العدد 
اإلجمايل لحاالت اإلصابة بالفريوس إىل 5992.

تحقيق  إيطاليا  يف  الصحة  مسؤولو  وأعلن 
باملناطق  انتصار يف مواجهة فريوس كورونا 
الفقرية جنوب البالد، التي كانت أقل استعدادا 
بمناطق  مقارنة  الجائحة  ملكافحة  وتجهيزا 

الشمال الغنية.
حّذر  كونتي  جوزيبي  الوزراء  رئيس  وكان 
انتشار  مواجهة  عىل  بالده  قدرة  أن  من 
يف  حرصه  عىل  كبري  بشكل  تعتمد  الفريوس 
وتظهر  البالد.  شمال  ميالنو  يف  تفشيه  بؤرة 
إيطاليا لم تعد  أعداد املصابني يف  أن  البيانات 
حني  يف  مرة،  ألول  يوميا  مئات  بضع  تتعدّى 
أنها كانت ترتفع بمعدل ألف عىل األقل يوميا 

منذ شهر.
ويف السياق ذاته، وافق االتحاد األوروبي عىل 
تخصيص أكثر من ثالثة مليارات يورو لدعم 
التي  االتحاد  دول  يف  الصحية  الرعاية  أنظمة 

ترضرت من تفيش فريوس كورونا.
وستخصص األموال لرشاء اإلمدادات الطبية، 
وبناء  الحماية  ومعدات  التنفس  أجهزة  مثل 
يف  العاملني  وتوظيف  امليدانية  املستشفيات 
قطاع الرعاية الصحية وإعادة نرشهم يف بؤر 

اإلصابة بالفريوس.
من  يورو  مليون   350 تخصيص  سيتم  كما 
مواجهة  يف  اليونان  لدعم  األوروبية  الحزمة 

ضغوط الهجرة املتزايدة.
والعرشين  األربع  يف  وفاة   73 إيران  وسجلت 
إىل  الوفيات  إجمايل  ليصل  املاضية،  ساعة 
5031 حالة أمسالسبت، يف حني ارتفع العدد 

اإلجمايل لإلصابات إىل 80,868 حالة.
ويف تركيا، أعلنت الرشطة بدء نرش قواتها يف 
فيها  للتجوال  حظر  لتطبيق  وذلك  والية،   31

للمرة الثانية خالل عطلة نهاية األسبوع.
االزدحام  دون  الحيلولة  إىل  العملية  وتهدف 
األسبوع  األسواق مثلما حدث  والتهافت عىل 

املايض.
ويف أفريقيا، تجاوز عدد الوفيات عتبة األلف 
يف القارة، ُسجل 75% منها يف الجزائر ومرص 

واملغرب وجنوب أفريقيا.
وحثت منظمة الصحة العاملية منطقة الرشق 
األوسط وشمال أفريقيا عىل »اغتنام الفرصة« 
السانحة حاليا للتحرك من أجل تفادي انتشار 

واسع لفريوس كورونا املستجد.
لكن صندوق النقد الدويل والبنك الدويل حذرا 
مليار   44 إىل  تحتاج  تزال  ال  أفريقيا  أن  من 
تعليق  رغم  الوباء،  تفيش  ملكافحة  دوالر 
كبرية  وتعهدات  دولها  من  كثري  دين  خدمة 

بالدعم.

الزوراء/ حسني فالح:
املكلف  الوزراء  رئيس  يسعى 
كسب  اىل  الكاظمي  مصطفى 
تاييد سيايس واسع من قبل الكتل 
بسهولة  الوزارية  كابينته  لتمرير 
خالل  من  ممكن،  وقت  وباقرب 
كشفت  حيث  ملطالبها،  الرضوخ 
ترسيبات  عن  سياسية  مصادر 
الوزارية  الكابينة  توزيع  بشان 
عّد  وفيما  السياسية،  الكتل  عىل 
الحقائب  توزيع  سائرون،  تحالف 
عىل املكونات االساسية استحقاقا 
حصصا  وليس  للكتل  انتخابيا 
حزبية، اكد تحالف القوى تماسكه 
الوزراء  لرئيس  دعمه  واستمرار 
نافيا  الكاظمي،  مصطفى  املكلف 
انشقاق  عن  تحدثت  التي  االنباء 

بعض نوابه.
سائرون  تحالف  عن  النائب  واكد 
الحقائب  توزيع  ان  خزعل،  مرض 
يعد  ال  املكونات  بني  الوزارية 
املحاصصة  اساس  عىل  توزيعا 
وانما استحقاقات انتخابية ، مبينا 
عىل  انعكاس  لها  االنتخابات  ان 

الحكومة التي تشكل .
وقال خزعل يف حديث لـ«الزوراء«: 
ان العراق بلد ديمقراطي ويحتوي 
ويمتلك  مختلفة  مكونات  عىل 
برملان تمثله هذه املكونات، مؤكدا 
االنتخابية  االستحقاقات  هذه  ان 
يف تشكيل الحكومة معمول بها يف 

جميع دول العالم الديمقراطية.
محمد  تلكؤ  بعد  انه  واضاف: 
توفيق عالوي وكذلك عدنان الزريف 
الوزارية  كابينتهما  اكمال  يف 
وتشكيل حكومة مؤقتة اخذ رئيس 
الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي 
بنظر االعتبار االسباب التي ادت اىل 
اخفاق عالوي والزريف والعمل عىل 
اجل  من  االخفاقات  هذه  معالجة 
حقيقية  حكومة  بتمرير  امليض 

تمثل جميع املكونات.
حاليا  البلد  يشهده  ما  الن  وتابع: 
اقتصادية  وازمة  كورونا  وباء  من 
عىل  تحتم  الفقر  اعداد  وزيادة 
والتضافر يف  العمل سوية  الجميع 
سبيل انضاج حكومة قوية وطنية 

مؤقتة تهيء النتخابات مبكرة.
التعاون  اىل  السياسية  الكتل  ودعا 
مع املكلف من اجل امليض بتشكيل 

حكومته يف الرسعة املمكنة.
تحالف  عن  النائب  نفى  بدوره، 
حدوث  الغانم،  صفاء  القوى 
مؤكد   ، تحالفه  داخل  انشقاق 
واستمرار  القوى  تحالف  تماسك 

دعمه للكاظمي.
وقال الغانم يف حديث لـ »الزوراء«: 
ان االنباء التي تحدثت عن انشقاق 
القوى لصالح  بعض نواب تحالف 
عاري  الخنجر  خميس  تحالف 
اشاعات  بانها  عادا   ، الصحة  عن 
تحالف  من  النيل  تحاول  مغرضة 

القوى.
ما  القوى  تحالف  ان  واضاف: 

واعضائه  بنوابه  متماسكا  زال 
وقياداته حيث يمتلك نوابا يرتاوح 
بينما  نائبا   45 اىل   40 من  عددهم 
عدد  يتجاوز  ال  الخنجر  تحالف 

نواب الـ 5 نواب.
القوى  تحالف  ان  اىل  واشار 
الكامل  وتاييده  بدعمه  مستمر 
حكومة  تمرير  مرجحا  للكاظمي، 
الربملان  داخل  بسهولة  الكاظمي 
نظرا ملا يمتلكه الرئيس املكلف من 
القوى  داخل  اجماع سيايس سواء 
القوى  قبل  من  وحتى  الشيعية 

السنية والكردية.
وبحسب مصادر سياسية، كشفت 
عن حدوث انشقاقات لبعض الكتل 
القوى  تحالف  السيما  السياسية 
اعرتاضهم  بسبب  النرص  وائتالف 
عىل الية توزيع الحقائب الوزارية، 
سياسية  مخاوف  هناك  جعل  مما 
عن  الكتل  بعض  تراجع  عدم  من 

تاييدها لحكومة الكاظمي.
اىل ذلك، كشفت ترسيبات تداولتها 
ومواقع  االعالم  وسائل  بعض 

توصل  عن  االجتماعي  التواصل 
الكتل السياسية الرئيسة يف العراق 
إىل اتفاق نهائي مع رئيس مجلس 
الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي 
االنتقالية  الحكومة  تشكيل  عىل 

املقبلة.
فإن حكومة  الترسيبات،  وبحسب 
من  تتألف  الكاظمي  مصطفى 
تلك  لشغل  واملرشحني  وزارة،   22
سياسيني  بني  من  هم  الحقائب 

ومستقلني.
القوى  أن  إىل  الترسيبات  وتشري 
وزارة   11 عىل  ستحصل  الشيعية 
النفط،  »الداخلية،  بضمنها 
الخارجية، الرتبية بدال عن التعليم 

العايل«.
وسيحصل ائتالف »الفتح« بزعامة 
هادي  »بدر«  ملنظمة  العام  األمني 
وتحالف  وزارات،   3 عىل  العامري 
زعيم  من  املدعوم  »سائرون« 
عىل  الرص  مقتدى  الصدري  التيار 

3 أيضا.
»النرص«  ائتالف  سيتحصل  فيما 

الوزراء  مجلس  رئيس  برئاسة 
عىل  العبادي  حيدر  السابق 
القانون  دولة  وائتالف  وزارتني، 
واحدة،  املالكي عىل  نوري  بزعامة 
وحزب الفضيلة عىل واحدة، وتيار 
الحكمة بزعامة عمار الحكيم عىل 

وزارة واحدة.
املكون  بأن  الترسيبات،  وتفيد 
وزارات   6 عىل  سيحصل  السني 
عن  بدال  العايل  التعليم  »بضمنها 
تحالف  اآلتي:  بالتوزيع  الرتبية« 
الربملان  رئيس  بزعامة  القوى 
محمد الحلبويس عىل أربع وزارات، 
إياد  برئاسة  »الوطنية«  وائتالف 
واملرشوع  وزارة،  عىل  عالوي 
الخنجر  خميس  بزعامة  العربي 

عىل وزارة.
الكرد واألقليات فسيحصلون  وأما 
اثنان  وهي:  وزارات  خمس  عىل 
الديمقراطي  للحزب  منها 
املالية  وزارة  وهي  الكردستاني 
االتحاد  وسيحصل  والكهرباء، 
وزارة،  عىل  الكردستاني  الوطني 
واملسيحيون عىل وزارة، والرتكمان 

عىل وزارة أيضا.
وأشارت مصادر سياسية إىل وجود 
بإمكانّية  عاٍل  تفاؤل  منسوب 
تمرير الربملان للكاظمي وحكومته 
الضغط  يف  البعض  مساعي  رغم 
حقائب  لتحصيل  املكلّف  عىل 
عىل  مّطلعني  بأن  علماً  معّينة، 
خفايا التأليف يؤّكدون أن الحكومة 

ستحظى بقبول إقليمّي ودويل.
وقد دأبت الكتل والقوى السياسية 
عىل  األخرية  اآلونة  يف  الكبرية 
مناسبة،  من  أكثر  ويف  التأكيد، 
بتشكيل  الثالث  املكلف  منح  عىل 
الكاظمي  مصطفى  الحكومة 
حرية االختيار يف كابينته الوزارية 
من أجل االرساع بتشكيل الحكومة 
الحكومي  برنامجه  مع  وعرضها 

عىل الربملان لنيل ثقته .

دبي/ متابعة الزوراء: 
عىل الرغم من أنه يواجه اتهامات جنائية، إال أن 
 ،NMC Health بي آر شيتي، مؤسس مجموعة
الوصاية  التي وضعتها محكمة بريطانية تحت 
إىل  سافر  أنه  أعلن  املايض،  األسبوع  القضائية 
الهند يف أوائل فرباير ألسباب شخصية، وأنه عائد 

إليها حال انتهاء أزمة كورونا.
يف التفاصيل، أبلغ شيتي صحيفة »ذا ناشيونال« 
 7 يف  مانجالور  إىل  اإلمارات  غادر  أنه  اإلماراتية 
بالرسطان،  املصاب  شقيقه  مع  ليكون  فرباير 
وتويف يف وقت سابق من هذا الشهر عن عمر 82 
عاما، مضيفا: »كان أخي مريضاً، ولهذا السبب 

أتيت يف فرباير وقد مات قبل أسبوعني«.
عىل  املفروضة  القيود  انتهاء  »بمجرد  وتابع: 
الرحالت،  وعودة  كورونا  فريوس  بسبب  السفر 
يف  متواجد  أنه  إىل  مشريا  اإلمارات«،  إىل  سأعود 
الهند مع زوجته فقط، فيما تتواجد بقية أرسته 

يف أبوظبي.

إىل ذلك، كشفت »إن إم يس« مؤخراً رصد ديون 
بقيمة تزيد عىل 6.6 مليار دوالر لم يكن قد جرى 
املؤقتة  املالية  البيانات  إعالن  منذ  عنها  الكشف 

ملجموعة الرعاية الصحية يف 30 يونيو 2019.
يف  العليا  املحكمة  أصدرت  املايض،  واألسبوع 

اململكة املتحدة قراراً بتعيني حارس قضائي عىل 
استجابًة  الصحية،  للرعاية  يس«  إم  »إن  رشكة 
للطلب الذي تقّدم به بنك أبوظبي التجاري، ويف 

ضوء عدم اعرتاض الرشكة عىل الطلب.
وأشارت تقارير سابقة إىل أن شيتي فر إىل الهند، 

بعدما تصاعدت التحديات القانونية والتشغيلية 
 Finablr و NMC Health فيما يتعلق برشكتيه
رد  امللياردير  أن  إال  لندن.  يف  مدرج  وكالهما 
قائال: »التزم الصمت حيال املزاعم التي أواجهها 
ورشكاتي، ولم أرد، ألنني ال أعرف الحقائق، وال 

أعرف ما حدث«.
بدأ  قد  كان  التجاري  أبوظبي  بنك  أن  يذكر 
جنائية  قانونية  إجراءات  يف  املايض  األسبوع 
مع املدعي العام يف أبوظبي ضد عدد من األفراد 

.NMC Health املرتبطني برشكة
وقال البنك يف بيان إن هذا اإلجراء يتفق مع هدف 

البنك لحماية مصالحه.
أن  إىل  »بالنظر  بيان:  يف  شيتي  أوضح  فيما 
بعض  إظهار  يف  اآلن  بدأت  القانونية  تحقيقاتي 
االدعاءات  بعض  إىل  وبالنظر  األولية،  النتائج 
سأبحث  ضدي،  وجهت  التي  والكاذبة  املضللة 
الرد بالطريقة املناسبة ومع السلطات املختصة 

يف اإلمارات وأماكن أخرى«.

بغداد/ الزوراء:
وجه وزير الداخلية ياسني طاهر اليارسي، 
بإعداد استمارة الكرتونية لتحديث معلومات 

املواطنني.
»وزير  إن   : بيان  يف  الداخلية  وزارة  وذكرت 
هيئة  اجتماع  السبت  ترأس،امس  الداخلية 
2020 بحضور  لسنة   )2( رقم  الوزارة  رأي 
خالل  وجرى  واالعضاء،  الوزارة  وكالء 
فقرات  تنفيذ  مراحل  متابعة  االجتماع 
االجتماع السابق لهيئة الرأي، ومناقشة عدد 
االجراءات  تبسيط  التي تخص  القضايا  من 
املواطنني،  معامالت  انجاز  أمام  االدارية 
واتخاذ القرارات التي تدخل يف إطار تطوير 

عمل الوزارة عىل مختلف املستويات«.
وأضافت أن »اليارسي وجه خالل االجتماع 
لوزارة  االجتماعي  التواصل  مواقع  بتوحيد 

نافذة  »تخصيص  بـ  موعزاً  الداخلية«، 
كافة  الوزارة  لتشكيالت  واحدة  الكرتونية 
النشاطات  وعرض  الجهود  توحيد  أجل  من 

واالجابة عىل املناشدات«.
بـ  البيان،  بحسب  الداخلية  وزير  وأمر 
مديريتي  من  مشرتكة  لجنة  »تشكيل 
إعداد  لغرض  واالستخبارات  املدنية  االحوال 
استمارة الكرتونية لتحديث معلومات سكن 
شبكة  عىل  »نرشها  إىل  داعياً  املواطنني«، 

االنرتنت عرب املوقع الرسمي«.
مستقبالً  سُتغني  »االستمارة  أن  وأكد 
إلتمام  السكن  تأييد  بكتاب  املطالبة  عن 
إنجاز  أن«  إىل  الفتاً  املواطنني«،  معامالت 
عىل  يساعد  اإللكرتونية  االستمارة  مرشوع 
حلقات  من  ويقلل  األمني  الوضع  استقرار 

الروتني االداري«.

بغداد/ الزوراء:
قررت خلية األزمة يف محافظة واسط رفع حظر التجوال بشكل جزئي ابتداء من الثالثاء املقبل.

وقال محافظ واسط، محمد جميل املياحي، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، »مراعاة للظروف 
العزيزة، ومن أجل تخفيف حدة إجراءات الحظر مع حلول  التي تمر بها محافظتنا  اإلستثنائية 
شهر رمضان الكريم، قررت خلية األزمة يف واسط وابتداًء من يوم الثالثاء املوافق 21/ 4/ 2020 
برفع جزئي محدود للحظر الصحي. واضاف املياحي: ان رفع الحظر يشمل فتح الشوارع الرئيسية 
املهن  ألصحاب  السماح  عرصا..   5 الساعة  اىل  صباحا   6 الساعة  من  والنواحي  االقضية  داخل 
أعمالهم  الكبرية- ممارسة  األسواق  الصناعي - خارج  الحي  التجارية ومناطق  اليومية واملحال 
من الساعة 6 صباحا اىل الساعه 5 عرصا والزامهم بارتداء وسائل الوقاية الصحية.. يمنع الدخول 
والخروج من السيطرات الخارجية للمحافظة وفرض غرامات مرورية مضاعفة بحق املخالفني.. 
إستمرار إغالق دوائر الدولة يف املحافظة.. إستمرار إغالق األسواق الرئيسية.. منع إقامة التجمعات 
املقاهي واملطاعم  العزاء وإقامة األعراس وأي مناسبات أخرى(.. إستمرار إغالق  كافة )رسادق 
والنوادي بشكل كامل طيلة شهر رمضان الكريم.. تسهيل حركة الفالحني مع بدء موسم الحصاد 
وإستئناف  البناء  وعمال  واملقاولني  الرشكات  وممارسة  حركة  كامل..تسهيل  بشكل  والتسويق 
العمل باملشاريع بشكل يومي.. نؤكد أن خطر وباء »كورونا« ما زال قائما، وأي تجمعات ستؤدي 

إىل مخاطر حتمية، وسنعيد النظر باإلجراءات بشكل يومي وحسب املوقف الصحي.

لندن/ متابعة الزوراء:
جائزة  عىل  الحائز  الفريوسات  عالم  قال 
نوبل عام 2008 الكتشافه الفريوس املسبب 
فريوس  إن  مونتانييه،  لوك  اإليدز،  ملرض 
عىل  يحتوي  فهو  مخترب،  يف  أنشئ  كورونا 
البرشية  املناعة  نقص  فريوس  جزيئات 

)اإليدز).
صحيفة  مع  مقابلة  يف  الربوفسور  وقال 
محلية، أن الفريوس التاجي الجديد أتى من 
مخترب  يف  أنشئ  ولكنه  الصني،  يف  ووهان 
حيث أدخل الباحثون فيه أجزاء من الحمض 
نقص  فريوس  اإليدز،  فريوس  من  النووي 
كورونا  فريوس  انترش  ثم  البرشية،  املناعة 

بسبب »حادث صناعي«.
الرواية  أن  الفريوسات،  اختصايص  ويعترب 
حول إصابة البرش بالفريوس من الحيوانات 

الربية أسطورة جميلة. 
)فريوس  االبتكار  أن  مونتانييه،  ويعتقد 

األول  العقد  أوائل  منذ  بدأ  املستجد(  كورونا 
العالم  وقال  والعرشين،  الحادي  القرن  من 
لقاح  صنع  محاولة  عند  هذا  حدث  ربما 

يحمي من فريوس نقص املناعة البرشية.
وتم تأكيد رأي العالم من خالل دراسة اثنني 
شياو  بوتاو  الصينيني،  األحياء  علماء  من 
أن  مفاده  استنتاج  إىل  توصلوا  حيث  ويل. 
مصدر املرض هو املختربات العلمية الواقعة 
سوق  من  مرتا   280 بعد  عىل  ووهان،  يف 
املأكوالت البحرية. ويتم إجراء التجارب عىل 

الخفافيش.
عن  العلماء  يتحدث  ذلك،  إىل  باإلضافة 
مخترب آخر، عىل بعد 12 كيلومرتا من سوق 
التجارب  أجريت  حيث  البحرية،  املأكوالت 
عىل فريوس »سارس-كوف«، الذي تسبب يف 
وباء السارس يف 2002-2003، والخفافيش 
»دييل  نقلته  ما  بحسب  له،  حاملة  هي 

ميل«.

اإلصابات تتخطى حاجز املليونني وربع املليون و60% من سكان العامل خيضعون للحجر 

انشقاقات سياسية وصراعات على املكاسب جتعل حكومة املكلف الثالث على احملك

سائرون لـ         : توزيع احلقائب يعد استحقاقا انتخابيا للكتل 
وحتالف القوى يؤكد متاسكه ودعمه للكاظمي

امللياردير اهلندي اهلارب شييت: سأعود لإلمارات بعد انتهاء القيود على السفر بسبب كورونا 

وزير الداخلية يوجه بإعداد استمارة 
الكرتونية لتحديث معلومات املواطنني

واسط تقرر رفع حظر التجوال جزئيا 
ابتداًء من الثالثاء املقبل

مكتشف فريوس اإليدز: كورونا صنع يف 
خمترب وال عالقة له باحليوانات

بعد وفاة اكثر من 150 الف.. مؤشر كورونا يتصاعد دون رادع حازم
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 الخرطوم/وكاالت:
 تتجه القوى السياس�ية الس�ودانية إىل إحداث تغيري هيكيل عميق 
يف قواعد الس�لطة بع�د أن ظل�ت الحكومة م�رددة يف تغيري الوالة 
العس�كريني عىل أمل االنتهاء من مفاوضات الس�الم خالل األشهر 

الستة األوىل من املرحلة االنتقالية.
وتتوقع مصادر سياس�ية أن يش�هد اجتم�اع الحكومة مع الجبهة 
الثوري�ة واملقرر األحد، عرب الفيديو كونفرانس، نقاش�ات محتدمة 
ح�ول هذا املل�ف بعد تظاهرات ج�دت الخميس أمام مق�ر القيادة 

العامة للقوات املسلحة يف الخرطوم.
وحت�ى اآلن تج�اوزت مفاوضات الس�الم امل�دة الزمني�ة املفرضة 
يف ظ�ل انتش�ار وب�اء كورون�ا وال تزال األم�ور ت�راوح مكانها بني 
الحكوم�ة والجبهة الثورية، كممثلة لحركات مس�لحة وسياس�ية 
نش�طة يف األطراف، بصورة منحت فرصة لفلول البش�ري لالحتماء 
ببع�ض حكام الواليات يف تحركاتهم املثرية، األمر الذي بدأت تلتفت 

إليه السلطة االنتقالية قبل حدوث انفالت أمني.
وأكدت اللجنة العليا ملتابعة ما يسمى ب�”مصفوفة رشكاء الحكم” 
املدني والعسكري، الخميس املايض، أنه سيتم تعيني حكام الواليات 
املدنيني بش�كل مؤقت يف التاس�ع من مايو املقب�ل، وأبلغت الجبهة 

الثورية بهذه الخطوة إىل حني توقيع اتفاق السالم النهائ
وبدأت الحكوم�ة إعداد قوائم للحكام املدني�ني املكلفني إلنهاء دور 
الوالة العس�كريني مع توقيع اتفاق س�الم ش�امل، لكن إطالة أمد 
املفاوض�ات ع�ن املوعد املح�دد ح�ال دون التغيري وفقا مل�ا حددته 

الوثيقة الدستورية ملعالم الحكم خالل الفرة االنتقالية.
وأملحت قوى الحرية والتغيري، وهي تمثل الظهري السيايس والشعبي 
لحكومة عبدالله حمدوك، مرارا عىل رضورة التعجيل بهذه الخطوة 
ك�ي تقط�ع الطريق عىل تضخم أنص�ار النظام الس�ابق من الذين 
وج�دوا يف بع�ض الح�كام العس�كريني م�الذا لتغطي�ة تحركاتهم 
املشبوهة.وتمسكت الجبهة الثورية بعدم اإلقدام عىل هذه الخطوة 
قبل التوقيع عىل اتفاق س�الم شامل خوفا من تعيني حكام مدنيني 
موالني لتحالف قوى الحرية والتغيري، وخشية أن يكون هؤالء جرى 
تعيينهم وفقا ملحاصصة سياسية تمنح التحالف مزايا عىل حساب 
قي�ادات الهامش واألطراف التي من املفرض أن تكون ممثلة بقوة 
يف الحك�م الوالياتي.وأث�رت ورق�ة حكام الواليات ع�ىل العالقة بني 

الجبهة الثورية والحري�ة والتغيري وأرخت بظاللها عىل املفاوضات 
التي جرت بينهما يف جوبا الفرة املاضية، وامتلك كل طرف مربرات 
منطقية يف التأخري أو التعجيل.وتتمسك الجبهة بالربط بني تحقيق 
السالم والتغيري، ليس تقربا من الحكام العسكريني، ولكن لتتمكن 
م�ن ترس�يم املعالم السياس�ية ب�ني املرك�ز واألط�راف، وتوضيح 
الصورة كاملة ب�ني الجانبني، ونصيب الق�وى املنضوية تحت لواء 

الجبهة الثورية.
كم�ا أن الجبهة تري�د تحديد وضع الق�وى غري املمثل�ة فيها، مثل 
الحركة الش�عبية- ش�مال، جن�اح مالك عقار النش�ط يف كردفان، 

وحركة تحرير السودان، جناح عبدالواحد نور، النشط يف دارفور.
وألح�ت قوى الحرية والتغي�ري عىل عزل الوالة العس�كريني مبكرا، 
ألن مفاوضات الس�الم قد تس�تغرق وقتا طويال مع تراكم القضايا 
الخالفية، وحاجة كل مسار لجهود مضنية لتفكيك عقده السياسية 
واالقتصادي�ة واالجتماعية، ما يوفر فرصة للمعارضة لالس�تفادة 
من تمرس�ها خل�ف بعض الح�كام الذين جرى تعيينه�م يف األيام 

األخرية التي سبقت سقوط البشري.
وقالت مصادر س�ودانية ، إن الش�ق العس�كري يف مجلس السيادة 
ل�م يكن مؤيدا لفكرة التغيري قبل التوصل إىل س�الم ش�امل، ويريد 
الري�ث يف فت�ح هذا املل�ف، ألنه قد يك�ر معه امللف املس�كوت عنه 

والخاص بحالة أنصار البشري يف الجيش.
ويس�عى ه�ذا الش�ق إىل الضغ�ط لزيادة وت�رية عملية ع�زل فلول 
البش�ري، م�ا يضع املؤسس�ة العس�كرية يف مواجه�ات تنكأ بعض 
الجراح داخلها، والتي تريد عالجها بطريقة سلسة لتتجنب خروج 
خالفاته�ا إىل العلن.وأضافت املص�ادر أن تصاعد حدة املخاوف من 
تواط�ؤ بعض الح�كام العس�كريني يف الواليات مع أنصار البش�ري 
عقب ظهور دعوات بتوس�يع نطاق التظاه�رات بذريعة االحتجاج 
ع�ىل األوض�اع االقتصادي�ة الصعبة، دفع قي�ادات الجي�ش لتأييد 
التعجي�ل بالتغيري، وقط�ع الطريق عىل حدوث احتجاجات تش�مل 
العاصم�ة والواليات واس�تثمار اإلجراءات الت�ي اتخذتها الحكومة 
ملح�ارصة كورون�ا، وبالت�ايل من ال�روري أن يك�ون الحكام من 
الش�خصيات املوثوق بهم.وأصدر حمدوك، الخميس، قرارا بإعفاء 
الفري�ق ركن أحمد عبدون حماد محمد، من منصب وايل الخرطوم، 
بعد اعراضه عىل قرار وزير الش�ؤون الدينية واألوقاف، نرصالدين 

مف�رح، بتعطيل ص�الة الجمعة والصل�وات يف الكنائس طوال فرة 
حظر التجوال الذي يبدأ السبت، وكلف بدال منه، وزير ديوان الحكم 

االتحادي بتسيري مهام والية الخرطوم مؤقتا.
وق�رأت دوائر س�ودانية هذا التط�ور عىل أنه أول مس�مار يف نعش 
ح�كام الواليات العس�كريني، واختبار جاد ل�رد الفعل عىل الخطوة 
الت�ي ترددت الحكومة كثريا يف اإلقدام عليها، ومرورها بهدوء يؤكد 

أن موعد طي هذه الصفحة أصبح وشيكا جدا.
وتعام�ل حم�دوك م�ع وايل الخرط�وم برصامة يحس�ب سياس�يا 
للحكوم�ة، من جهة أنها ليس�ت تابعة للجيش ول�ن تكون منفذة 
ألوامره، وقرار تغيري الوالة من صميم الس�لطة التنفيذية التي ترى 
حاج�ة ملح�ة يف حدوثها قبل ف�وات األوان، فمع تنام�ي تحركات 
أنصار النظام الس�ابق وتس�ارع خطوات لجنة إزال�ة التمكني من 
الواج�ب تقويض األجنحة التي ق�د تتواطأ معه�م. ويرتهن نجاح 
التغيري بجملة من الحس�ابات لتخفف الحكومة من حدة املشكالت 
املتوقع�ة م�ن وراء ه�ذا التغي�ري، يف مقدمته�ا التفاهم مع الش�ق 
العس�كري بمجلس الس�يادة حتى ال تصبح الخط�وة كأنها إحراز 
هدف مدن�ي يف مرمى الجيش وتتخذ ذريع�ة لتفجري رصاع مكتوم 
بينهما.ويتطلب األمر أن يكون االختيار عىل أس�اس الكفاءة وليس 
توزي�ع الغنائم، لتمحو قوى الحرية والتغيري اتهامات تالحقها منذ 
تش�كيل الحكومة، وفرضها أس�ماء يف وزارات بعينها، والتنس�يق 
التام مع القوى الفاعلة يف األقاليم، سواء كانت منضوية يف الجبهة 

الثورية أو خارجها.
ويس�اهم تأكي�د االنس�جام ب�ني الحكوم�ة والجبه�ة الثوري�ة يف 
املفاوض�ات الجاري�ة بينهما يف تذلي�ل العقبات، وع�زل الكثري من 
املؤث�رات الجانبي�ة الت�ي يمك�ن أن تس�تغل التباعد يف ه�ذا امللف، 
وتحويله إىل قنبلة ربما تنس�ف ما جرى التوصل إليه من تفاهمات 

خالل املرحلة السابقة.
ويخف�ف التعيني املؤق�ت للحكام املدنيني من ح�دة انزعاج الجبهة 
الثورية من الخطوة، غري أنه ال يلغي هواجس قياداتها من احتمال 
إطال�ة أمد املرحلة االنتقالي�ة، ففي ظل التعث�ر يف تحقيق تقدم يف 
غالبي�ة القضاي�ا لن يكون ه�ذا الخيار مس�تبعدا، وه�ذا يؤدي إىل 
إعادة النظر يف بنود الوثيقة الدس�تورية التي رسمت معالم املرحلة 

االنتقالية وملحقاتها السياسية.

 روما/ميدل ايست اونالين:
 أعل�ن مس�ؤولو الصح�ة يف ايطالي�ا الجمعة 
تحقي�ق انتص�ار يف مواجهة ف�ريوس كورونا 
املستجد يف املناطق الفقرية بجنوب البالد الذي 
كان أق�ل اس�تعدادا وتجهيزا ملكافح�ة الوباء 

مقارنة بمناطق الشمال الغنية.
وكان رئي�س الوزراء االيط�ايل جوزيبي كونتي 
حّذر قبل ستة أسابيع من أن قدرة ايطاليا عىل 
مواجهة انتشار كوفيد19- تعتمد بشكل كبري 
ع�ىل حرص الوباء يف بؤرة تفش�يه يف ميالنو يف 

شمال البالد.
وأدى الوب�اء اىل وفاة 22.745 ش�خصا يف هذا 
البل�د األوروب�ي ال�ذي يبل�غ عدد س�كانه 60 
مليون نس�مة وكان من أكث�ر الدول تررا يف 

العالم جراء الفريوس.
لكن إيطالي�ا ال تزال تعترب نفس�ها محظوظة 
نس�بيا ألن الوب�اء تف�ى يف املناط�ق ح�ول 
العاصم�ة املالي�ة ميالن�و الت�ي تض�م أفضل 

الكوادر الطبية.
وراه�ن كونت�ي يف وقت مبكر ع�ىل فرض أول 
إغالق عام يف العالم الغربي، قبل أن يبلغ تفيش 

الفريوس ذروته.
واعت�رب فريقه أن الرر االقتص�ادي الذي قد 
يلحق�ه اإلغ�الق عىل م�دى قصري س�يؤدي اىل 
إنقاذ نظ�ام الرعاية الصحية والس�ماح للبالد 
بإعادة فتح اقتصادها الحقا بش�كل تدريجي 

يف األسابيع املقبلة.
وقال كبار مس�ؤويل قطاع الصح�ة يف إيطاليا 

الجمعة إن رهان كونتي قد أثمر.

ورّصح رئي�س املجلس الصح�ي العام فرانكو 
لوكاتيل�يل للصحفي�ني “لق�د منعن�ا انتش�ار 
الع�دوى يف املناطق الجنوبي�ة”، مضيفا “هذه 

اآلن حقيقة واقعة مدعمة باألرقام”.
ومع ذلك يتهم رجال األعمال كونتي بأنه ألحق 
أرضارا كب�رية ال رضورة له�ا باالقتص�اد من 

خالل تمديد اإلغالق لفرة طويلة جدا.
وقدمت أح�دث البيان�ات من خدم�ة الحماية 
املدني�ة االيطالي�ة براهني جدي�دة لعدم حاجة 
كونتي اىل تمديد بع�ض قيود اإلغالق الصارمة 

عند انتهاء صالحيتها يف 4 ايار/مايو.
فق�د أظه�رت البيان�ات أن االرتف�اع يف ع�دد 
املصاب�ني حاليا ال يتع�دى بضع مئ�ات للمرة 

األوىل من�ذ ب�دء تف�يش الوب�اء، بع�د أن كانت 
االصاب�ات ترتفع بمعدل ألف ع�ىل األقل يوميا 

منذ شهر.
وبلغ ع�دد االصابات خ�ارج ميالنو يف منطقة 

لومبارديا 11 حالة اول  امس الجمعة.
وق�ال رئي�س خدمة الحماي�ة املدني�ة أنجيلو 
برييل�يل للصحافي�ني “حققن�ا أكرب ع�دد من 

حاالت الشفاء منذ بداية األزمة”.
وه�ذا التحس�ن دف�ع إدارة الخدم�ة إىل إعالن 
تعليق مؤتمرها الصحايف اليومي واالستعاضة 
عنه بمؤتمرين اثنني اسبوعيا، مع االبقاء عىل 
نرش حصيلة االصابات والوفيات بشكل يومي.
يحض مس�ؤولو املناطق الش�مالية الصناعية 

كونت�ي عىل أخ�ذ رهان جديد وفت�ح أكرب عدد 
ممك�ن م�ن ال�رشكات واملصانع أوائ�ل ايار/
ماي�و، بعد أن ش�ل اإلغ�الق هذا القط�اع الذي 

كان مزدهرا.
فقد كش�ف البن�ك املركزي اإليط�ايل ان اإلنتاج 
الصناع�ي انخفض بنس�بة 15 باملئة يف آذار/

مارس.
لكن بوادر مواجهة تلوح يف األفق بني مسؤويل 

الشمال ونظرائهم يف الجنوب.
فقد ه�دد حاك�م ناب�ويل فينش�ينزو دي لوكا 
الجمع�ة ان�ه ق�د يضط�ر اىل “اغ�الق حدود” 
مناطقه الجنوبية أمام القادمني من الش�مال 

يف حال رفع هؤالء إجراء مالزمة املنازل.
اال ان ق�رار تحدي�د حجم إعادة فت�ح األعمال 
س�يتم باالعتم�اد عىل نس�ب ح�االت الوفيات 
والش�فاء الت�ي س�يتم االب�الغ عنه�ا يف األيام 
املقبل�ة.وال ت�زال إيطاليا تجم�ع البيانات من 
املناط�ق لتحديد األث�ر الحقيقي ألس�وأ كارثة 

تعرضت لها منذ الحرب العاملية الثانية.
وكش�فت أرقام لم يتم الكش�ف عنها س�ابقا 
صادرة ع�ن معهد الصحة العام�ة عن إصابة 
نح�و 17 أل�ف مس�عف بف�ريوس كورونا منذ 
اإلع�الن ع�ن أول حال�ة وف�اة يف ايطاليا يف 21 

شباط/فرباير.
وأع�رب العدي�د م�ن األطب�اء اإليطالي�ني عن 
الرعاي�ة  مج�ال  يف  العامل�ني  ب�أن  ظنونه�م 
الصحية ال�ذي اصيبوا بالف�ريوس ربما نقلوه 
عن غ�ري قصد اىل مرضاهم يف األس�ابيع األوىل 

من تفيش الفريوس.

لندن/بي بي يس:
ن�رشت اإلندبندن�ت أونالي�ن مق�اال للكاتب 
املخت�ص بش�ؤون الرشق األوس�ط، روبرت 
فيسك، بعنوان “روسيا بصدد مواجهة أكرب 

اختبار لها يف سوريا”.
يقول فيس�ك إنه تلقى رس�الة م�ن قاريء 
أمريك�ي يش�كو فيه�ا م�ن تركيز وس�ائل 
اإلعالم ع�ىل أخبار وباء كورون�ا، قال فيها: 
“البد أن منطقة الرشق األوسط تشهد مزيدا 
م�ن الجرائم القاس�ية الت�ي يرتكبها رجال 
العصاب�ات الذين يتول�ون مقاليد األمور وال 
تجد طريقها إىل عناوين األخبار ويتجاهلها 

ترامب أو يتجنبها بصمت”.
ويقول فيس�ك “ال أعتقد أن ترامب يتجاهل 
هذه األحداث لكنن�ي أعتقد أنه جاهل بها”، 
مشريا إىل أن روسيا تفقد الكثري من املناطق 
يف ليبيا بعدما انس�حب حليفها اللواء الليبي 
األمريكي والصديق السابق للواليات املتحدة، 
خليفة حفر، من محيط العاصمة، طرابلس، 
كما خرس أيضا مدينة صرباتة لصالح قوات 
حكوم�ة الوف�اق املعرف بها دوليا.ويش�ري 
فيس�ك إىل أن رجال تركيا وأس�لحتها تدعم 
حكومة الوفاق، بش�كل واض�ح، بما يف ذلك 
“بقايا املرتزقة من الجيش الس�وري الحر”، 
وأن “الحرب يف ليبيا تش�به الحرب يف سوريا 
والح�رب األهلية اللبنانية، م�ن قبلها، وهي 
اآلن ساحة للكثري من الالعبني، ومنهم رجل 
العصابات القائد يف بلد القاريء الذي أرس�ل 
الرس�الة يل”، يف إشارة إىل الرئيس األمريكي، 

دونالد ترامب.
واإلم�ارات  “الس�عودية  فيس�ك  ويضي�ف 
ومرص يدعمون حفر، الذي تجعله معاداته 
لإلسالميني مؤهال لقرب السييس وآل سعود 
يف ال�رشق األوس�ط، وكذل�ك روس�يا، الت�ي 
ش�هدت عىل أرس الجنرال الس�ابق يف جيش 
القذايف خالل الحرب الهزلية بني ليبيا وتشاد، 
قب�ل أن يصبح حفر صديقا لالس�تخبارات 

املركزية األمريكية، اليس آي إيه”.
ويوضح فيس�ك أن حفر حر مؤتمرا عرب 
األقم�ار الصناعية مع وزي�ر الدفاع الرويس 
ترك�ز ح�ول “مواجه�ة اإلره�اب العاملي”، 
والتي يعترب الرئيس الرويس، فالديمري بوتني 
“نفس�ه خبريا فيها بعدما واجه اإلرهاب يف 

الشيشان وأوكرانيا وليبيا وسوريا”، مشريا 
إىل أن حف�ر تلقى وعودا بدعم رويس، خالل 
األش�هر التالية، لكن�ه، حت�ى اآلن، لم يتلق 
ش�يئا، باس�تثناء بع�ض املرتزق�ة الروس، 
يف ح�ني لم يحص�ل عىل جن�ود أو معدات أو 

أسلحة روسية.
وينّوه فيس�ك إىل أنه لواعتربنا ليبيا س�احة 
لعب فحفر سيكون بالنس�بة للروس لعبة 
أكثر من كونه العبا، ويس�تنتج فيس�ك من 
الس�عودي  العه�د  وويل  أن”الس�ييس  ذل�ك 
يس�تطيعان إغداق النياش�ني كما يش�اءان 
عىل حف�ر، بينم�ا يحتف�ظ بوت�ني بدعمه 
لجي�ش آخر وه�و الجي�ش املختل�ط، الذي 
يض�م عنارص مختلفة، ويحي�ط اآلن بإدلب 

السورية”.
ويضي�ف “ونع�رف جميع�ا أن هن�اك وقفا 
إلط�الق الن�ار قي�د التنفي�ذ يف إدل�ب، بينما 
يق�وم األتراك وال�روس بدوريات مش�ركة 
لتمش�يط املناط�ق الواقع�ة ش�مال غرب�ي 
حل�ب، والطريق الذي يربط إدلب بالالذقية” 
الذي يقوم املدنيون املس�لحون املتعاطفون 

مع اإلسالميني بقطعه.
ويوضح فيس�ك أن “الرئي�س الركي، رجب 
طي�ب أردوغان، ل�ن يقاتل الجي�ش الرويس 
أو الجي�ش الس�وري؛ حي�ث كان مقتل 37 
جندي�ا يف غ�ارات روس�ية س�ورية يف إدلب، 
أفدح خسائر تركيا العسكرية، منذ محاولة 

االنقالب الفاشلة عام 2016 “.
ويش�ري فيس�ك إىل أن الروس اليمتلكون أي 
تحالف قوي يف الرشق األوس�ط، باس�تثناء 
تحالفهم مع األسد يف سوريا، وبعدما تمكن 
الروس م�ن تأمني بقائه يف الس�لطة أصبح 
عليه�م اآلن أن يجدوا حال إلنقاذ االقتصادي 

السوري وهو أول ما ينتظره السوريون.
ويختم فيس�ك مقال�ه بالق�ول إن “التحدي 
األك�رب أمام الروس اآلن ه�و إنقاذ االقتصاد 
وه�و  الجي�ش،  أنق�ذوا  بعدم�ا  الس�وري، 
األس�اس الذي سيمكنهم من وضع طائرات 
الس�وخوي يف قواعد سورية، بموجب عقود 
تأجري تستمر لعدة أجيال، أو سيكون عليهم 
ص�ب مليارات الروبالت عىل دولة اقتصادها 
منه�ار يف قلب الرشق األوس�ط بغض النظر 

عن مدى استمرار والء قائدها”. 

إيطاليا تنتصر يف اجلبهة اجلنوبية من احلرب على كورونا

تغيري الوالة العسكريني يف السودان ُيعجل بتقويض حتركات فلول البشري

روسيا بصدد مواجهة أكرب اختبار 
هلا يف سوريا
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بسبب كورونا .. آالف الطائرات املتوقفة ستواجه صعوبة بالتحليق جمددا 
دبي/ متابعة الزوراء: 

نح�و  الس�ماء خاوي�ة ع�ىل  أصبح�ت 
غري�ب هذه األي�ام، فيم�ا يمّث�ل تحدّياً 
جديداً لرشكات الط�ريان العاملية عندما 
تحاول العمل عىل حماية آالف الطائرات 
املتوقف�ة أرضاً يف مراف�ق التخزين وعىل 

مدارج الطريان.
-Cir  وفقاً لرشكة البح�وث والتحليالت
um، هناك أكثر من 16,000 طائرة ركاب 
متوقف�ة أرضاً يف العالم بس�بب جائحة 
ف�ريوس كورونا والقيود الت�ي فرضتها 
ع�ىل الس�فر والت�ي تس�ببت يف ضغوط 
غري مس�بوقة ع�ىل رشكات الطريان من 
الناحية املالية. إذ فجأة أصبحت أولويات 
رشكات الط�ريان يف 2020 ه�ي العث�ور 
عىل املساحة والظروف املناسبني إليقاف 
%62 من طائرات العالم والحفاظ عليها 
يف حالة صالحة للطريان الحقاً، بحس�ب 

تقرير لوكالة Bloomberg األمريكية.
الطائ�رات ال تع�ود ببس�اطة إىل العم�ل 
بعد التوقف لف�رة طويلة، بل تحتاج إىل 
الكث�ري من العمل والعناية أثناء توقفها، 
الهيدروليكي�ة  م�ن صيان�ة املح�ركات 
وأنظمة التحك�م يف الطريان إىل حمايتها 
من الح�رشات والحي�اة الربية، وخاصة 
مش�كلة تعش�يش الطي�ور. وبع�د ذلك 
هناك مشكلة الرطوبة التي قد تتسبب يف 
تآكل وتلف األجزاء الداخلية. حتى عندما 
تتوق�ف الطائرات عىل امل�دارج، غالًبا ما 
تك�ون مليئ�ة بالوقود حت�ى ال تتأرجح 
تح�ت وط�أة الري�اح القوي�ة ولضمان 

الحفاظ عىل كفاءة خزانات الوقود.
وقال أناند بهاس�كار، الرئيس التنفيذي 
 Air ،لرشك�ة إصالح وصيان�ة الطائرات
Works، يف نيودلهي: “لم يكن أحد يتخيل 
الحاجة إىل تخزين وحماية كل هذا القدر 
م�ن الطائ�رات. توفري مس�احة إليقاف 
الطائرات مش�كلة بحد ذاته�ا. تفاصيل 
األزم�ة عب�ارة ع�ن كوابيس لوجس�تية 

نحاول العمل عىل حلها”.

وفق�اً لرشك�ة Cirium، ع�دد طائ�رات 
ال�ركاب التي تعمل حالي�اً هو األقل منذ 
26 عام�اً. إدارة عملي�ات تخزي�ن به�ذا 
الحج�م تمث�ل تحدياً ل�رشكات الطريان 
الت�ي تعاني م�ن أزمة طاحن�ة بالفعل، 
م�ع تخفي�ض رشكات الط�ريان ح�ول 
العالم طاقاتها إىل م�ا يقرب من الصفر 
أو ال تطري أي من طائراتها عىل اإلطالق. 
وحذر اتحاد النق�ل الجوي الدويل من أن 
عائدات طريان الركاب قد تنخفض بنحو 
ثلث تريليون دوالر ه�ذا العام وأن هناك 

25 مليون وظيفة معرضة للخطر.
وتبحث رشكات الطريان عن مس�احات 
أرضي�ة يف املط�ارات أو يف مرافق تخزين 
طويل�ة امل�دى يف األماك�ن القاحلة مثل 
املناط�ق النائي�ة يف أس�راليا وصح�راء 
موه�ايف يف الوالي�ات املتح�دة. يف مط�ار 
رشك�ة  تمتل�ك  أمس�ردام،  س�خيبول 

الط�ريان KLM Group أكث�ر م�ن 200 
طائرة عند البوابات وعىل املدارج، مرتبة 
وفقاً للحجم والنوع، مع توفري مساحة 
كافي�ة للطائ�رات لك�ي ُتقط�ر يف حال 

حاجة أي منها للصيانة.
مدي�رة  كورنيلج�ي،  أنيمي�ك  وكتب�ت 
مجتمع KLM: “مطار سخيبول ممتلئ 
عن آخره، ولكن لألس�ف ليس بالركاب، 
وإنما بالعديد م�ن الطائرات املتوقفة يف 
الحظائر وحتى ع�ىل املدارج. كان تنفيذ 
هذا املشهد الحزين والفريد أشبه بألعاب 
وأحجيات مواقف الس�يارات”، مضيفًة 
أن مطار سخيبول ال يفرض رسوماً عىل 

إيقاف الطائرات.
تختل�ف رس�وم إيق�اف الطائ�رات م�ن 
مطار آلخر. يف الهند، تبلغ تكلفة التوقف 
1,000 دوالر يف الي�وم الواح�د للطائ�رة 
الكب�رية، وفق�اً مل�ارك مارتن، مؤس�س 

يف   Martin Consulting LLC رشك�ة 
دب�ي. وق�ال إن رشكات الط�ريان الت�ي 
تمتلك أس�طول بأكثر م�ن 250 طائرة، 
حت�ى إذا حصلت عىل نس�بة خصومات 
كبرية، قد تصل تكلف�ة إيقاف طائراتها 
أكث�ر م�ن 12.5 مليون دوالر ملدة س�تة 
أش�هر، دون األخ�ذ يف االعتب�ار تكاليف 

الصيانة.
وق�ال اتح�اد النق�ل الج�وي ال�دويل يف 
مجلته اإللكرونية إنه طالب الحكومات 
بخفض رس�وم إيقاف الطائرات، والتي 
تمث�ل ع�ادة أقل م�ن %2 م�ن عائدات 
املط�ارات يف الظروف العادي�ة. ولكن يف 
الظروف الحالية، تلك الرس�وم “قد تمّثل 
حياة أو موت” بالنس�بة لبعض رشكات 

الطريان.
وقال�ت رشكة طريان االتحاد يف أبو ظبي 
أن مهندسيها يعملون عىل مدار الساعة 

من أج�ل صيانة أس�طولها املتوقف عن 
تتضم�ن تش�غيل  الط�ريان، يف عملي�ة 
األرض،  ع�ىل  والطائ�رات  املح�ركات 
وفحص آليات التحك�م، وتغطية أجهزة 
االستش�عار واملحركات لحماية األجزاء 
الداخلي�ة م�ن الرم�ال واألترب�ة. ووفقاً 
ملقطع فيديو ُنرش عىل الحساب الرسمي 
لرشكة الطريان ع�ىل توير، يعمل حوايل 
200 فرد يف كل مناوبة عىل تنظيف كبائن 
الطائرات املتوقفة، من اس�تبدال أغطية 

املقاعد إىل غسيل السجاد بالشامبو.
وقال غاري برين رئيس العمليات الفنية 
بط�ريان االتح�اد: “ل�م يس�بق يل طوال 
مسريتي يف مجال الطريان أن رأيت شيئاً 
كه�ذا”. وأضاف: “الطائ�رات عبارة عن 
أجزاء وآالت ش�ديدة التعقي�د والتطلّب، 

األمر ال يشبه إيقاف السيارات”.
أن   Qantasَ ط�ريان  رشك�ة  وذك�رت 
اإلطارات أيضاً تحت�اج إىل عناية، وقالت 
 Boeing  إن جميع الطائ�رات، من طراز
Co. 737 إىل Airbus SE A380 تحتاج إىل 
تدوير عجالتها، عن طريق س�حبها عىل 
امل�درج أو رفعه�ا يف اله�واء ولفها، مرة 
عىل األقل كل أس�بوع أو أس�بوعني، مع 
وضع السوائل الهيدروليكية عىل معدات 
الهب�وط لحمايته�ا من الص�دأ. وُتوضع 
عب�وات الس�يلكيا العمالق�ة المتصاص 
الرطوبة داخل املحركات إلبقائها جافة، 
مع تغطية كل الفتح�ات الخارجية عىل 
جس�م الطائ�رة ملن�ع دخ�ول الحرشات 

وتعشيش الطيور.
وقال�ت رشكة Qantas إن لديها أكثر من 
200 طائرة متوقفة يف مطارات أسراليا 
املختلف�ة. وُيذك�ر أن مناخ أس�راليا يف 
ذلك الوقت يجعلها أكثر مالءمة لتخزين 
الطائ�رات، مقارنة بمعظم أنحاء آس�يا 
تحدي�داً الت�ي ترتف�ع فيها مس�تويات 
الرطوبة باإلضافة إىل تهديدات األعاصري 
الكث�رية. وبالق�رب م�ن مدين�ة ألي�س 
سربينغز يف اإلقليم الشمايل من أسراليا، 

 Asia Pacific Aircraft تحتفظ رشك�ة
Storage لتخزي�ن الطائ�رات بع�دد من 
طائ�رات بع�ض خط�وط الط�ريان مثل 
الخطوط الجوية السنغافورية وخطوط 

فيجي الجوية.
وتعمل رشك�ة التخزين عىل رفع قدرتها 
التخزيني�ة إىل ح�وايل 70 طائ�رة وتفكر 
يف رفعها إىل أكث�ر من 100 طائرة، وفقاً 

للمدير اإلداري توم فنسنت.
وق�ال فنس�نت: “هن�اك تداف�ع وإقبال 
كبري عىل مراف�ق التخزين املالئمة. لدينا 
عدد كبري من الطلبيات خالل األس�ابيع 

والشهور املقبلة”.
 Finnair Oyj وأوقف�ت رشك�ة ط�ريان
الفنلندي�ة طائراته�ا يف مركزها الخاص 
يف هلس�نكي، ويمكنه�ا أيض�اً، إذا ل�زم 
األم�ر، اس�تخدام املط�ارات يف تامبريي 
الب�ي.  إقلي�م  عاصم�ة  وروفانييم�ي، 
وقال�ت رشك�ة الط�ريان ع�ىل موقعه�ا 
اإللكرون�ي إن العم�ل يتضم�ن إع�ادة 
توصيل بطاريات الطائرات كل 14 يوماً، 
باإلضاف�ة إىل إجراء فحص ش�امل مرة 
ش�هرياً يتضمن إزالة األغطي�ة الواقية، 
وتش�غيل املحركات، وفح�ص مكيفات 

الهواء وأنظمة مكافحة الثلوج.
وذكر جوكا غالدر، نائب رئيس العمليات 
األرضية برشك�ة الط�ريان Finnair، أن 
املكابح من أكرب التحديات التي تواجههم 
يف أزم�ة توق�ف الطائرات. وق�ال إن كل 
طائرة تتطلب 10 إىل 12 وتر ساند خلف 
عجالتها إلبقائها يف مكانها. ومع توقف 
عدد كبري م�ن الطائرات يف نفس الوقت، 
طلبت رشكة الطريان الفنلندية 500 وتد 

خشبي من ورش النجارة املحلية.
كما أوقفت الخطوط الجوية الربيطانية 
نصف أس�طولها املكّون م�ن 12 طائرة 
فرنس�ا،  ش�اتورو،  يف   Airbus A380
لف�رات تخزي�ن طويل�ة. وتعمل رشكة 
لديه�ا  الت�ي   ،Tarmac Aerosave SAS
مناطق تخزين يف فرنس�ا وإسبانيا، عىل 

معالج�ة عدد أك�رب من الطلب�ات، بينما 
تواجه رشكة ComAv LLC طلباً متزايداً 
أيض�اً ع�ىل مرافقه�ا يف مط�ار جن�وب 
يف  اللوجس�تية  للخدم�ات  كاليفورني�ا 
فيكتورفيل، شمال رشق لوس أنجلوس.

ويف املط�ارات املزدحم�ة كما ه�و الحال 
ع�ىل  تحت�وي  ال  والت�ي  نيودله�ي،  يف 
مناط�ق توق�ف كافية، تحول�ت املدارج 
إىل مس�احات تخزين مؤقتة، مثل مطار 

سخيبول.
االستش�اري  بان�دي،  س�اتيندرا  وق�ال 
االس�راتيجي  والرئي�س  املس�تقل 
 :Go الس�ابق يف رشكة الط�ريان الهندية
“التخزي�ن لف�رات طويلة يعن�ي تأثري 
فع�ال عىل كف�اءة وصالحي�ة الطائرات 
للطريان، سواء أس�طح التحكم املتعددة 
األنظم�ة  أو  الط�ريان  إلكروني�ات  أو 
الهيدروليكي�ة. تخزين الطائرات لفرات 
طويل�ة مهارة بح�د ذاته�ا، ويحتاج إىل 
ظروف مثالي�ة من الح�رارة والجفاف. 
ويحتاج هذا الجانب إىل إعادة نظر شاملة 
مع توق�ف الطائرات حالي�اً يف املطارات 

واملدارج يف جميع أنحاء العالم”.
األخ�رى،  الط�ريان  وم�ن ب�ني رشكات 
-United Airlines Hol  تتوقع رشك�ة
ings Inc. القابض�ة إيق�اف حوايل 400 
طائ�رة، يف مراكزها الخاص�ة يف نيوآرك 
وش�يكاغو، وفقاً لترصيح�ات املتحدث 
 Delta Air الرسمي. بينما أرسلت رشكة
 Pinal طائراته�ا إىل مط�ار .Lines Inc
Airpark اإلقليمي يف أريزونا. وتستخدم 
 .American Airlines Group Inc رشكة
قاعدة صيانة يف مدينة تلسا، أوكالهوما، 

ومرافق تخزين يف مكان آخر.
 Asia Pacific وقال فنس�نت من رشك�ة
األم�ر  يب�دو  “ق�د   :Aircraft Storage
بس�يطاً، ولكنه يف الحقيق�ة عمل دقيق 
جداً. األمر ال يقترص عىل توفري مس�احة 
إليق�اف الطائ�رة، بل يش�مل فحوصات 

وصيانة دورية مستمرة”.

“السماء الخاوية” تشكل تحدياً جديداً للطيران العالمي
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بغداد/ الزوراء:
خلية  ورئيس  الحبانية  قضاء  قائممقام  اعلن 
االنبار، عيل  القضاء بمحافظة  ازمة كورونا يف 
افتتاح  اعادة  عن  السبت،  امس  الدليمي،  داود 
الرمادي  معامل الرمل يف مناطق رشقي مدينة 
للمرة االوىل منذ فرض حظر التجوال الصحي يف 
عموم مدن االنبار. من جهة اخرى، أعلنت دائرة 
بإجراء  العمل  اعادة  عن  امس،  االنبار،  صحة 

العمليات الباردة بنسبة 50% حسب االولوية.
خلية  ورئيس  الحبانية  قضاء  قائممقام  وقال 
االنبار، عيل  القضاء بمحافظة  ازمة كورونا يف 
“خلية  إن  صحفي:  ترصيح  يف  الدليمي،  داود 
االوىل  للمرة  سمحت  االنبار  يف  كورونا  ازمة 
عموم  يف  الصحي  التجوال  حظر  فرض  منذ 
كورونا  بمرض  االصابة  لتجنب  االنبار،  مدن 
من اعادة افتتاح كافة معامل الرمل يف مناطق 
مختلفة  ومناطق  والخالدية  الحبانية  قضاء 
رشقي مدينة الرمادي، بعد قيام مفارز صحية 
املعامل كإجراء  بعمليات تعفري وتعقيم مباني 

احرتازية ملنع انتقال فريوس املرض«.
جاءت  الرمل  معامل  افتتاح  ان”اعادة  واضاف 
رئيس  االنبار  محافظ  قرار  مع  بالتزامن 
الدليمي،  فرحان  عيل  املحافظة،  ازمة  خلية 

استئناف عمل الرشكات االستثمارية العاملة يف 
املحافظة”. مبينا ان “خلية ازمة االنبار زودت 
تسهيل  كتب  فيها  والعاملني  املعامل  اصحاب 

مهمة لتنقل داخل املدينة«.
وأشار املصدر إىل أن “خلية ازمة االنبار ألزمت 
كافة املعامل بضوابط قرار فرض حظر التجوال، 

وتطبيق تعليمات السالمة العامة للحيلولة دون 
تسجيل اصابة باملرض”.

االنبار،  صحة  دائرة  أعلنت  اخرى،  جهة  من 
امس السبت، عن اعادة العمل بإجراء العمليات 

الباردة بنسبة 50% حسب االولوية.
وقال مدير الدائرة، خضري خلف، يف بيان تلقت 

مكافحة  »لجنة  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
كورونا عقدت، امس، اجتماعاً البداء التوصيات 
كجهة مختصة باملوضوع والتي تهدف اىل الحد 

من انتشار فريوس كورونا«.
من  االجتماع  يف  جاء  ما  »ابرز  ان  وأضاف 
االستشارية  العيادات  فتح  اعادة  توصيات، 
العيادات  عمل  واستمرار  املستشفيات،  يف 

الخارجية ووحدة االمراض التنفسية«.
العمليات  بإجراء  العمل  »اعادة  خلف  وأكد 
واهمية  االولوية  وحسب   %50 بنسبة  الباردة 
من  اكثر  تواجد  عدم  يراعى  ان  عىل  الحالة، 
الزيارات منعاً  املريض وتمنع  مرافق واحد مع 

باتا«.
االطباء  بتنسيب  العمل  »استمرار  اىل  ولفت 
االختصاص من املستشفيات اىل املراكز الصحية 
الضغط عىل  لتخفيف  املعدة  الجداول  عىل وفق 

املستشفيات«.
وبني انه »تقرر التحاق الكوادر الطبية والصحية 
اىل  سابقا  اجبارية  اجازات  منحهم  تم  الذين 
»تمت  انه  اىل  مشريا  الصحية«.  مؤسساتهم 
بعدة  االنبار  االزمة ملحافظة  اىل خلية  التوصية 
مقرتحات لتخفيف االجراءات التي تشمل كافة 

الجوانب«.

 بغداد/ الزوراء:
وزارات  يضم  ثالثي  اجتماٌع  األحد،  اليوَم  ُيعقد،   
املائيَّة، إلطالق خطة  التخطيط والزراعة واملوارد 
املنتوج  وحماية  الذاتي  واالكتفاء  الغذائي  األمن 
نصب  الزراعة  وزارة  أعلنت  حني  يف  املحيل، 
كامريات والقيام بجوالت تفتيشيَّة بالتعاون مع 
قسم الجريمة املنظمة ملالحقة املتالعبني بأسعار 

الخضار.
»إن  النايف:  حميد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
لوزارتي  املشرتكة  الدائمة  التنسيقية  اللجنة 
الزراعية  الخطة  ناقشت  املائية  واملوارد  الزراعة 
الصيفية املقرتحة من قبل وزارة الزراعة للموسم 
املروية  للمساحات   ،2020 الصيفي  الزراعي 
مديريات  قبل  من  املقرتحة  املؤرشات  بموجب 
الزراعة يف املحافظات كافة عدا إقليم كردستان، 

وفقاً لوكالة األنباء العراقية »واع«.
حميد  الزراعة،  لوزارة  الرسمي  املتحدث  وقال 
الذي  »االجتماع  إن  صحفي  ترصيح  يف  نايف، 
ستتمخض  التخطيط،  وزارة  من  بدعوة  سيعقد 
املنتوج  ودعم  لحماية  تهدف  مقررات  عنه 

الوطني«.
وأوضح نايف أنَّ »االجتماع الذي سريكز عىل دعم 
املنتج الوطني واملحيل سيعتمُد عىل اإلحصائيات 
السكان  عدد  عن  التخطيط  وزارة  تمتلكها  التي 
»وزارة  أنَّ  مبيناً  الزراعيَّة«،  األرايض  ومساحة 
الزراعيَّة  املحاصيل  توفري  استطاعت  الزراعة 
املحليَّة لسد حاجة املواطنني بالرغم من استمرار 
قد  التي  والخروقات  املحاصيل  بعض  استرياد 
يكون سببها بعض الجهات األمنيَّة غري املنضبطة 

والفوىض املوجودة يف املنافذ الحدوديَّة«.

حركة  عىل  سيطرت  »الوزارة  إنَّ  نايف  وأضاف 
محليَّة  مادة   25 توفري  يف  ونجحت  األسواق 
أنَّ »بعض املواد  باستثناء بعض الفواكه«، مبيناً 
الخارج لوجود  إىل  سيكون فيها فائض للتصدير 

كميات كبرية«.
بينت  املائية  املوارد  أن وزارة  النايف:  وبني حميد 
والخزانات  السدود  يف  الحايل  املائي  الخزين  أن 
الزراعية  الخطة  احتياجات  لسد  يكفي  العراقية 
فقد  الوزارتان  عرضته  ما  عىل  وبناًء  املقرتحة، 
يف  املشمولة  املساحات  تحديد  عىل  االتفاق  جرى 
دونماً  مليون   2.134 والبالغة  الصيفي  املوسم 
عىل  تزرع  شلباً   )  394396  ( مساحة  بضمنها 

حوض نهر الفرات.

محافظات  عىل  موزعة  املساحة  ان  إىل:  وأشار 
بابل والنجف األرشف والديوانية واملثنى وذي قار، 

ودائرة البحوث الزراعية.
زراعة  بإمكانية  النظر  سيتم   أنه  إىل:  ونوه،   
محصول الشلب عىل حوض نهر دجلة وذلك بعد 
القادمة  القليلة  األيام  يف  املائي  املوقف  وضوح 
الذي يسمح باتخاذ قرار بزراعة الشلب  بالشكل 

من عدمه عىل حوض نهر دجلة.
يمر  الذي  الحايل  للظرف  نتيجة  أنه  وأوضح: 
املستجد  كورونا  جائحة  تفيش  جراء  البلد  به 
إىل  إضافة  أطول،  لفرتة  الحدود  غلق  واحتمالية 
األمن  تحقيق  وألجل  النفط  أسعار  انخفاض 
املساحات  زيادة  لذلك تطلب  للمواطنني،  الغذائي 

واملحاصيل  الخرض  محاصيل  لزراعة  املخصصة 
واملزارعني  الفالحني  قدرة  وحسب  الصناعية 
حاجة  عن  فضالً  اقتصادية  جدوى  ذات  كونها 

املواطنني املاسة إليها.
حدود  داخل  الزراعة  منعت  »الوزارتني  أن  وتابع 
محافظات  يف  الفيضائية  واملهارب  األهوار 
عىل  مشدداً  وواسط«.  قار  وذي  ودياىل  البرصة 
»أن الوزارتني ألزمت املزارعني والفالحني بوجوب 
التقييد بزراعة املساحات املروية املقررة وبخالف 
القانونية  املسؤولية  املتجاوزين  يتحمل  ذلك  
جراء تجاوزهم وعدم مسؤولية الوزارتني عن أي 

تعويض يف حالة حدوث أي رضر«.
يقارب  ما  بزراعة   الزراعة   وزارة  سمحت  فيما 
وبذلك  اآلبار،  تقنية   عىل  دونماً    )516287(
أصبحت املساحة الكلية للخطة الزراعية  الصيفية 
)2650529( دونماً )مليونان وستمائة وخمسون 

ألفاً وخمسمائة وتسعة وعرشون دونماً(«.
املقرة  الصيفية  الزراعية  الخطة  النايف   ووصف 
راعت  والتي  والطموحة  باملبكرة  العام  لهذا 

االحتياجات الغذائية للبالد.
وأكد: أن الوزارة هيأت كافة املستلزمات الزراعية 
حديثة  وتقانات  ومبيدات  وبذور  أسمدة  من 
االلتزام  إىل  الجميع  داعياً  إنجاحها،  أجل  من 
امليض  أجل  من  الشأن  بهذا  القانونية  بالضوابط 
األمن  مرتكزات  توفري  يف  يسهم  زراعي  بموسم 

الغذائي للمواطنني.
اللقاء  تأجيل  أعلنت  التخطيط  وزارة  وكانت 
الخميس  يوم  عقده  مقرراً  كان  الذي  الثالثي 
الغذائي  األمن  خطة  بإطالق  والخاص  املايض، 

واالكتفاء الذاتي.

بغداد/ الزوراء:
والشؤون  العمل  لجنة  أكدت 
النواب،  مجلس  يف  االجتماعية 
الرعاية  رواتب  أن  السبت،  امس 
يمكن  ال  أحمر  خط  االجتماعية 
املساس بها يف ظل تدهور وانخفاض 
انتقد  جانبه،  من  النفط.  أسعار 
الفتالوي،  فاضل  اللجنة،  عضو 
املنحة املالية التي اطلقتها الحكومة 
اىل العرائل الفقرية، مطالبا بزيادتها 

اىل 250 الف دينار.
حسني  اللجنة،  رئيس  نائب  وقال 
عرب، يف ترصيح صحفي إن “الدولة 
رواتب  بتأمني  متكفلة  العراقية 
الرعاية االجتماعية لجميع الرشائح 

املستفيدة«.
اإلعانة  “موضوع  أن  عرب  وأضاف 
خصص لها 600 مليار دينار عراقي 
شهر  خالل  إطالقها  تم  مليار   300
نيسان و 300 مليار سيتم إطالقها 

عمل  أولويات  ضمن  ايار  شهر  يف 
الحكومة«.

الوزراء  “رئيس  أن  إىل  وأشار 
اإلعانة  رواتب  بحماية  وعد  املكلف 
وقد  املساس،  وعدم  االجتماعية 
تكفل يف إيجاد خطط جديدة لزيادة 
عىل  التصويت  تم  حال  يف  الرواتب 

كابينته الوزارية”.
من جانبه، انتقد عضو لجنة العمل 
امس  الفتالوي،  فاضل  النيابية، 

اطلقتها  التي  املالية  املنحة  السبت، 
الحكومة اىل العرائل الفقرية، مطالبا 

بزيادة املنحة اىل 250 الف دينار.
صحفي:  فيترصيح  الفتالوي  وقال 
الحكومة  اطلقتها  التي  »املنحة  ان 
وغالء  ازمة  ظل  يف  بالغرض  التفي 
التي  »االزمة  ان  مبينا  باالسعار«. 
تعيشها العوائل الفقرية يف ظل حظر 
التجوال وليس لديهم اي دخل مادي 

يؤدي اىل تزايد االزمة«.

وأضاف ان »املنحة ستكون ألصحاب 
البطاقات التموينية الذين اليملكون 
»تبلغ  ان  مطالبا  مادي«،  دخل  اي 
دخل  لديها  ليس  عائلة  لكل  املنحة 

250 الف دينار بدال من 150 الف«.
ان  اكدت  التخطيط  ان »وزارة  وبني 
هناك مليونني عائلة ليس لديها دخل 
مادي«، موضحا ان »املنحة ستكون 
150 الف دينار لكل بطاقة تموينية 

للعوائل التي ليس لها دخل مادي«.

بغداد/ الزوراء:

السبت،  امس  األمني،  اإلعالم  خلية  أصدرت   

بمحافظة  أمنية  خروقات   3 بشأن  بياناً 

بدياىل تسببت بجرح 5 مدنيني ومنتسبني من 

مصادر  افادت  متصل،  جانب  من  املحافظة. 

القوات  ان  عن  امس،  العراقية،  الرشطة  يف 

من  عنارص  شنه  لهجوم  تصدت  االمنية 

محافظة  يف  بيجي  صحراء  يف  داعش  تنظيم 

صالح الدين.

تلقت  بيان  يف  األمني  اإلعالم  خلية  وقالت 

مدني  »إصابة  إن  منه:  نسخة  »الزوراء« 

خرنابات  قرية  يف  ناسفة  عبوة  بإنفجار 

بناحية العبارة يف محافظة دياىل وجرح اثنني 

من املدنيني بانفجار عبوة ناسفة عىل دراجة 

التابعة  كنعان  بناحية  منهل  قرية  يف  نارية 

لقضاء بعقوبة«.

وأضافت: أيضا »جرح مقاتالن إثنني بإطالق 

نار مبارش من قبل عنارص عصابات داعش 

تابعة  نقطة  خالله  استهدف  اإلرهابية 

للفرقة الخامسة يف منطقة الزهاوي بقضاء 

بعقوبة« .

وقت  يف  أعلنت،  األمني،  اإلعالم  خلية  وكانت 

سابق من امس، عن إصابة ضابطني واربعة 

محافظة  يف  مفخخ  منزل  بإنفجار  مقاتلني 

دياىل.

وقالت الخلية يف بيان لها إن » قوة من قيادة 

عمليات دياىل، نفذت عملية تفتيش يف منطقة 

الخيالنية يف املحافظة«.

إثنان  إصيب  العملية،  »خالل  أنها  وأضافت 

بإنفجار  مقاتلني  اربعة  وجرح  الضباط  من 

منزل مفخخ بالعبوات يف محافظة دياىل«. 

من جانب متصل، افادت مصادر يف الرشطة 

العراقية، امس السبت، عن ان القوات االمنية 

تصدت لهجوم شنه عنارص من تنظيم داعش 

يف صحراء بيجي يف محافظة صالح الدين.

الدين  صالح  رشطة  ان  املصادر  وقالت 

بنريان  داعش  مسلحي  من   4 مع  اشتبكت 

بيجي،  غرب  الصحراء  يف  الصغرية  األسلحة 

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

قرية  يف  االمنية  القوات  ان  املصادر  واضافت 

»قرة درة« جنوب غرب كركوك القت الفبض 

عىل اثنني ينتميان للتنظيم املتشدد.

بغداد/ الزوراء:
كشف النائب األول لرئيس مجلس الــنــواب 
الـبـرملـانـيـة  األزمــة  رئــيــس خـلـيـة 
»كــورونــا«،  بـفـيـروس  الـخـاصـة 
عن  السبت،  امس  الـكـعـبـي،  حـسـن 
املساعدات  من  طنا   18 وصـول  قـرب 
املـرض  هـذا  من  بالوقاية  الخاصة  املختلفة 

من الصني.
وقال الكعبي إن »هـنـاك تـواصـال مـع عـدد 
بتجهيز  وأبلغوننا  الصني،  يف  العراقيني  مـن 
املختلفة  املـسـاعـدات  أكثر من 18 طنا من 
بالوقاية  خاصة  العراقية،  الصحة  لــوزارة 

من فريوس كورنا«.
 وأضـاف ان »العراق سريسل طائرات خاصة 
العراقي  والجيش  الجوية  الخطوط  من 

املـسـاعـدات،  تلك  لجلب  الـجـويـة  والقوة 
بـمـطـار  اسـتـقـبـالـهـم  وسـنـكـون يف 

بــغــداد«.
االجتماعي  بـ«التكافل  الـكـعـبـي  وأشــاد 
الـذي حصل يف العراق والـذي لم يحصل مثيله 
باملئة   50 بنسبة  خفف  حيث  البلدان،  كل  يف 
البلد ونقص األموال«،  من األزمة الحاصلة يف 
يصل  لم  ذلك،  من  الرغم  »عىل  أنه  مستدركاً 
بنا هذا القطاع اىل بر األمان ما لم تكن هناك 
يف  للمواطن وصارمة  ملزمة  وقائية  إجراءات 

الوقت نفسه«.
حريته  بسلب  يشعر  قـد  »املواطن  أن  مؤكداً 
فـي بعض األحـيـان، ولكن هذه اإلجـراءات 
من  أرسته  وعىل  عليه  ستحافظ  بالنتيجة 

خطر هذا الفريوس املميت«.

بغداد/ الزوراء:
نجاح  عن  السبت،  امس  كمبش،  غيداء  النائب  النيابية،  العايل  التعليم  لجنة  رئيس  كشفت 
الفرق البحثية يف الجامعات يف صناعة اجهزة طبية متطورة بكلف تقل عن 90% من اسعارها 

املعتادة.
سلسلة  قدمت  العراقية  الجامعات  يف  البحثية  الفرق  ان”  صحفي:  ترصيح  يف  كمبش  وقالت 
طويلة من االنجازات العلمية خالل ازمة فريوس كورونا من خالل مبادرات صناعة اجهزة طبية 
فائقة الدقة باالضافة اىل صناعة اخرى تضاهي بمواصفاتها الفنية ارقى الصناعات الصحية 
خاصة  كورونا  فريوس  ومكافحة  التصدي  ملف  يف  تدخل  مواد  صناعة  عن  ناهيك  العاملية، 

املعقمات واملطهرات وبنوعيات عالية الجودة«.
واضافت كمبش ان “االجهزة الطبية وخاصة االنعاش االصطناعي والتي تعد االهم تم صناعتها 

بمبالغ مالية متواضعة اقل من كلفها بمقدار يفوق الـ90% وربما اكثر«.
وأكدت “رضورة افساح املجال لخلق تنسيق بني الفرق البحثية ووزارة الصحة من اجل جعل تلك 
االنجازات عىل مسار االعتماد عليها يف املوسسات بعد تقييمها من فرق مختصة”، مشرية إىل أن 
“الجامعات تمتلك قدرات علمية كبرية، ويف مجاالت متقدمة يمكن االستعانة بها يف تطوير كل 

موسسات الوزارات وليس الصحية فحسب”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة االتصاالت، امس السبت، عن 
مبادرتها بتفعيل مكاتب الربيد والتوفري يف 
بغداد، من اجل تسهيل عملية التداول املايل 

للمواطنني خالل مدة حظر التجوال.
للربيد  العامة  الرشكة  عام  مدير  وقال 
والتوفري بالوزارة، بسام سالم حسني، يف 
ترصيح صحفي واطلعت عليه »الزوراء«: 
السحب  عملية  استأنفت  “الرشكة  إن 
الربيد  مكاتب  من  عدد  ضمن  وااليداع 
الكرخ  جانبي  ضمن  بغداد  يف  والتوفري 
الربيدية  الخدمات  لتوفري  والرصافة، 

للمواطنني خالل مدة حظر التجوال«.
وأضاف حسني ان “عملية االيداع الربيدي 
املتوفرة”،  الربيدية  املكاتب  تتم من خالل 

بجميع  املبارشة  “تمت  أنه  مبينا 
بإنجاح عملية سحب  الخاصة  االجراءات 
وايداعات  للمواطنني،  املالية  اإليداعات 
ضمن  الربيدية  املكاتب  خالل  من  التوفري 
جانب الكرخ، وهي مكاتب بريد االنتصار 
ومجمع  والجهاد  والدورة  والنور  وعدن 
الربيدية األمني  املكاتب  اىل  الكرخ، اضافة 
والضباط والرشيد و 14 تموز وبريد سبع 

ابكار وبريد بغداد الجديدة«.
وكشف حسني عن أنه “سيتم اطالق عملية 
للمواطنني  املالية  والسحب  االيداعات 
مراكز  يف  والتوفري  الربيد  مكاتب  ضمن 
من   19 الـ  من  بدءا  حرصاً  املحافظات 
نيسان الجاري، وعىل مدار ساعات الدوام 

ليومي األحد والثالثاء من كل اسبوع”.

بغداد/ الزوراء:
تنفيذ  استئناف  عن  السبت،  امس  العامة،  والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  اعلنت 

اعمال مرشوع طريق عرعر – عنازة الحدودي يف محافظة االنبار.
الظروف  من  الرغم  »عىل  إنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان،  يف  الوزارة  وقالت 
كورونا،  وباء  تفيش  من  للحد  التجوال  حظر  وقرار  البلد  بها  يمر  التي  االستثنائية 
لذلك  الالزمة،  املوافقات  استحصالها  بعد  باملرشوع  اعمالها  املنفذة  الرشكة  استأنفت 
نظرا ألهمية املرشوع مع مراعاة االلتزام باالجراءات الوقائية للعاملني فيه«. مشرياً اىل 

»ان نسبة االنجاز الحالية للمرشوع بلغت نحو %65«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير الثقافة، عبد األمري الحمداني، يف يوم الرتاث العاملي عن إعداد قائمة تضم 12 

موقعاً تراثياً وطبيعياً يف البالد إلدراجها عىل الئحة اليونيسكو للرتاث العاملي.
القديم،  للعراق  عاصمة  وتعد  الديوانية،  يف  األثرية  نفر  مدينة  املواقع  هذه  وشملت 
يف دهوك  العمادية  قلعة  القائمة  اآلشورية. وكذلك تضمنت  العاصمة  النمرود  ومدينة 
وموقعا يف حلبجة مشرتكا مع إيران وطريق الحج القديم الرابط بني العراق والسعودية، 
فضال عن املدرسة الرشابية يف واسط وطاق كرسى يف املدائن وموقع حصن األخيرض 
يف كربالء وشاطئ دجلة بني باب املعظم والباب الرشقي يف بغداد، وكذلك مقربة وادي 

السالم بوصفها أكرب مقربة يف العالم.
النجف وبحرية ساوة وقلعة كركوك وقلعة هيت ومعبد  أيضا بحر  القائمة   وتضمنت 
منطقة  يف  يقع  الذي  لأليزيدين  معبد  أقدم  بوصفه  األيزيدية  بالديانة  الخاص  اللش 

الشيخان يف نينوى.
وأشار الحمداني إىل: أن قسماً من هذه املواقع حصل عىل املوافقة والقسم اآلخر قيد 
الدراسة، حيث أرسلت وزارة الثقافة العراقية طلباً إىل اليونسكو إلدراج معبد اللش عىل 

القائمة التمهيدية للعراق حيث حظي بالقبول مقدماً.
التي  العراقية  والرتاثية  واألثرية  التاريخية  املواقع  عرشات  هناك  إن  الحمداني:  وقال 

تسعى الوزارة إىل إدراجها عىل الئحة الرتاث العاملي.
 وصوتت لجنة الرتاث العاملي ملنظمة اليونيسكو سابقاً عىل إدراج آثار مدينة بابل عىل 

الئحة الرتاث العاملي.

بغداد/ الزوراء:
أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، امس 
 )560( إعمار  بإعادة  البدء  عن  السبت، 
سادسة  كوجبة  القديمة  املدينة  يف  منزالً 
ضمن حملة إعمار وترميم املنازل القديمة 

املترضرة جراء العمليات العسكرية.
عليه  اطلعت  بيان  يف  الجبوري،  وقال 
»الزوراء«: إن “املالكات الهندسيَّة والفنيَّة 
رشكة  مع  وبالتعاون  نينوى  بلديات  يف 

إعمار  بإعادة  بارشت  الهندسيَّة  السعد 
منزالً   560 لنحو  جديدة  وجبة  وتأهيل 

مترضراً داخل املوصل القديمة«.
هذه  إنجاز  “مدة  أن  الجبوري  وأضاف 
املنازل وإعمارها ستستغرق نحو خمسة 
إعادة  أشهر، وهناك وجبات أخرى ستتم 
القديمة  املوصل  مدينة  داخل  إعمارها 
اىل  النازحة  األرس  أغلب  عودة  بعد  أيضاً 

مناطقهم”. 

افتتاح معامل الرمل وإعادة إجراء العمليات الباردة يف األنبار

إطالق خطة األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي ومحاية املنتوج احمللي

خلية اإلعالم تكشف تفاصيل 3 خروقات أمنية 
يف حمافظة دياىل

صد هجوم لـ »داعش« واعتقال إرهابيني يف صالح الدين وكركوك

التعليم الربملانية: جامعاتنا صنعت أجهزة 
طبية بأقل عن أسعارها املعتادة

قرب وصول 18 طنا مساعدات من 
الصني ملواجهة »كورونا« 

العمل النيابية تؤكد: رواتب الرعاية االجتماعية خط أمحر
انتقدت املنحة احلكومية وطالبت بزيادتها 

اليوم.. يف اجتماع يضم التخطيط والزراعة واملوارد املائيَّة االتصاالت تفّعل املكاتب الربيدية ملساعدة 
املواطنني خالل احلظر

اإلعمار تستأنف أعمال مشروع طريق 
عرعر – عنازة احلدودي

العراق يتقدم بـ12 موقعا تراثيا وطبيعيا 
إلدراجها ضمن الئحة اليونسكو
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املباشرة بإعمار املنازل املتضررة يف 
املوصل القدمية
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أكد استعداده للتعاون مع العراق لرتتيب أولويات اإلنفاق العام

البصرة تؤكد استقرار معدالت التصدير خالل نيسان

نتيجة تقلب أسعار النفط املستمرة يف ظل األزمة احلالية 

الدوالر يسجل ارتفاعا يف األسواق 
احمللية

اخلدمات النيابية: شركات االتصاالت 
مل تتعاون لتخفيض أسعار االنرتنت

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

1250 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1250 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

1000 دينارنارنج1000 دينارالفلفل

3000 دينارليمون500 دينارباقالء

500 ديناررقي500 دينارخس

1000 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر750 دينارشجر

2500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

3000 دينارالعنب750 دينارالبصل

 بغداد/ الزوراء: 
سجل�ت اسع�ار رصف ال�دوالر 
واالس�واق  الكف�اح  ببورص�ة 
املحلي�ة ارتفاعا، ام�س السبت، 

املوافق 18 نيسان 2020.
وسجلت أسع�ار بورصة الكفاح 

يف بغ�داد 121.900 دين�ار ل�كل 
100 دوالر.  وكانت أسعار البيع 
الصريف�ة  مح�الت  يف  وال�راء 
كاآلت�ي: سع�ر بيع ال�دوالر بلغ 
123.000 دين�ار. أما سعر رشاء 

الدوالر فسجل 120.000 دينار.

بغداد/ الزوراء:
دعت عضو لجنة الخدم�ات النيابية، منار عبد املطلب، امس السبت، 
اىل تكثيف الجهود ملحاسبة رشكات االتصاالت، مبينة أن تلك الركات 
ل�م تراع وضع العراق الحايل وما يمر ب�ه املواطنون. وقالت النائبة يف 
ترصي�ح صحفي: إن “خدم�ة االتصاالت واالنرتني�ت يف البالد عموما 
سيئ�ة جدا، وعىل الجه�ات الرقابية مساءلة رشك�ات الهاتف النقال 
“. وأضاف�ت أن “الرك�ات املذك�ورة ل�م تبد أي تع�اون فيما يخص 
تخفي�ض أسعار االنرتني�ت واالتصاالت بسبب الظ�روف االقتصادية 

التي تواجه البالد “.
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بغداد/ الزوراء:
يتوقع صندوق النقد الدويل انكماش�ا 
حادا يف االقتصاد العام الجاري، إال أنه 
متفائ�ل بانتعاش اقتص�ادات العالم، 
وبما يف ذلك العربية، يف 2021، وكشف 
عن ان العراق سيتصدر الدول العربية 
بالنمو االقتصادي خالل 2021. بينما 
أك�د استع�داده للتع�اون م�ع العراق 
لوضع خط�ة مالية وترتي�ب أولويات 

االنفاق العام.
وخف�ض الصندوق من توقعاته للنمو 
االقتص�ادي العاملي هذا الع�ام يف ظل 
حال�ة عدم اليق�ن املرتبط�ة بانتشار 

فريوس كورونا املستجد يف العالم.
 وق�ال الصندوق يف تقرير »مستجدات 
آفاق االقتصاد العاملي« لشهر نيسان، 
إن كوفيد 19 تسبب يف تكاليف برية 
عالية ومرتفعة يف جميع أنحاء العالم، 
وتدابري العزل تؤثر بشدة عىل النشاط 

االقتصادي.
وأفادت كب�رية االقتصادين ب صندوق 
النقد الدويل، جيتا جوبيناث: »بافرتاض 
أن الوب�اء سيت�الىش يف النصف الثاني 
من عام 2020 ، وأن إجراءات التحفيز 
املتخذة حول العال�م فعالة، نتوقع أن 
يرتف�ع النم�و العامل�ي يف ع�ام 2021 

جزئيا إىل 5.8%«.
 وفيم�ا يتعل�ق بتوقع�ات الصن�دوق 
للمنطقة العربية للعام 2021، أظهرت 
البيان�ات أن الع�راق سيتص�در الدول 
العربي�ة من حيث النم�و االقتصادي، 
حي�ث سيصعد اقتص�اده العام املقبل 
بنسب�ة %7.2، بع�د هب�وط يف الع�ام 

الجاري بنسبة 4.7%. 
وجاءت بعد الع�راق يف املرتبة الثانية، 
الجزائر، ووفقا لصندوق فإن االقتصاد 
2021 بنسب�ة  الجزائ�ري سينم�و يف 
%6.2، بع�د تراج�ع يف 2020 بنسب�ة 

.5.2%
 ويف املرتب�ة الثالثة، ستأتي قطر بنمو 

يف 2021 بنسب�ة %5، بعد انكماش يف 
2020 بنسب�ة %4.3، وبعدها املغرب 

بنمو 4.8%.
 أما السعودية فستنمو يف 2021 بنسبة 
%2.9 لتحتل يف ترتي�ب الدول العربية 
م�ن حي�ث النم�و املرتب�ة الع�ارشة، 
واملفاجئ يف التقري�ر أن مرص، الدولة 
العربية الوحيدة الت�ي يتوقع أن تنمو 
2020، ستحت�ل املرتب�ة ال��11 يف  يف 
القائم�ة، وستنم�و يف 2021 بنسب�ة 

.2.8%
ال�دويل،  النق�د  صن�دوق  أك�د  بينم�ا 
الجمعة، استعداده للتعاون مع العراق 
لوضع خط�ة مالية وترتي�ب أولويات 

االنفاق العام.
وذك�ر بي�ان للمكتب اإلعالم�ي لنائب 
رئيس ال�وزراء للش�ؤون االقتصادية، 
وزي�ر املالي�ة، ف�ؤاد حس�ن، تلق�ت 

»وزي�ر  ان  من�ه،  »ال�زوراء« نسخ�ة 
املالية اجتمع، ام�س االول، مع جهاد 
ازع�ور، رئيس قسم ال�رق االوسط 
ووس�ط اسيا يف صن�دوق النقد الدويل 
يف واش�نطن والوفد املراف�ق له، خالل 

دائرة تلفزيونية مغلقة«.
إىل  البي�ان،  بحس�ب  جه�اد،  وأش�ار 
»استعداد الصن�دوق لتقديم املساعدة 
والتعاون م�ع العراق م�ن اجل وضع 
خطة مالية وترتي�ب اولويات االنفاق 
استف�ادة  »إمكاني�ة  الع�ام«، مبدي�اً 
الع�راق م�ن التسهي�الت املالي�ة التي 

يقدمها الصندوق لدول االعضاء«.
يف  االستم�رار  »أهمي�ة  ع�ىل  وش�دد 
التعامل والتواصل مع املنظمات املالية 
الدولي�ة«، مبين�اً أن »الصن�دوق ع�ىل 
استع�داد للتباح�ث م�ع دول مختلفة 
ملساع�دة العراق يف املج�االت الصحية 

واملالية«.
من جانبه، أشار فؤاد حسن إىل »أبرز 
التحدي�ات الت�ي يواجهه�ا الع�راق يف 
ظ�ل ازم�ة انتش�ار فاي�روس كورونا 
وانخف�اض اسعار النف�ط واالجتماع 
األخري ملنظمة اوبك مع الدول النفطية 
خارج أملنظم�ة واملسمى ) أوپك پالس 

.»)
وأض�اف أنه »تم اتخاذ قرار بتخفيض 
تصدي�ر حوايل ع�رة مالي�ن برميل 
للي�وم الواح�د اىل األس�واق العاملي�ة، 
وقب�ول الع�راق بتخفي�ض أكث�ر من 
ملي�ون برميل يومياً من انتاج العراق، 
واث�ر ه�ذا الق�رار وإنخف�اض أسعار 

النفط عىل الوضع املايل واالقتصادي
وأك�د وزي�ر املالية عىل »وف�رة السلع 
يف  الحيواني�ة  واملنتوج�ات  الزراعي�ة 
اىل  يع�ود  وه�ذا  العراقي�ة،  الس�وق 

الق�رارات الت�ي اتخ�ذت يف اجتماعات 
املجل�س ال�وزاري لالقتص�اد حيث تم 
دعم وزارة الزراعه لحماية املنتوجات 
الزراعي�ة والحيوانية املحلية، مما أدى 
اىل تواجد خزين وغطاء غذائي للسوق 

املحلية«.
وتاب�ع أن »ه�ذا يع�د إيجابي�اً يف ظل 
الظ�روف الحالية، وع�دم تأثر اسعار 
الس�وق املحلي�ة بسب�ب غل�ق املنافذ 
الحدودي�ة، وتوق�ف التب�ادل التجاري 
مع الدول االخرى بسبب انتشار مرض 

الكورونا«.
ولف�ت إىل »التطور الحاصل يف القطاع 
»الحكوم�ة  أن  مؤك�داً  الزراع�ي«، 
الحالي�ة تلع�ب دوراً يف ايج�اد الحلول 
املمكن�ة لعبور وتاليف االزمة الحالية يف 
ظل مكافحة جائحة فايروس كورونا 

واالزمة املالية«.
وعىل صعي�د اخر، أكد صن�دوق النقد 
ال�دويل انه عىل الرغم من موافقة كبار 
املنتجن يف العالم ع�ىل خفض اإلنتاج 
بمق�دار 9.7 مليون برميل يومًيا، فإن 
القرار ال يدخل حيز التنفيذ حتى ايار.

وقال مدير إدارة الرق األوسط وآسيا 
الوسط�ى، جه�اد أزع�ور: إن صفقة 
أوب�ك + »ستوفر بع�ض االستقرار يف 
السعر، ولك�ن أعتقد أنه من املهم جًدا 
أن ندرك بأن الطلب يلع�ب حالًيا دوًرا 
مهًما يف الس�وق، وأن الطلب - وتعايف 
الطل�ب - سيعتم�دان بشكل كبري عىل 
الرسعة الت�ي سيتعاىف به�ا االقتصاد 

العاملي«.
وحس�ب صن�دوق النقد ال�دويل، فإن 
ال�دول اتفقت فيما بينه�ا للوصول اىل 
افض�ل األسع�ار املناسبة له�ا.. وجاء 
الجدول كاآلتي: يف 2020 )العراق 60، 
اي�ران 359، الكوي�ت 61، السعودي�ة 
 2021 يف  أم�ا   .)69 االم�ارات   ،76
)العراق 54، اي�ران 319، الكويت 60، 

السعودية 66، االمارات 60(.

النقد الدولي: العراق سيتصدر الدول العربية بالنمو االقتصادي خالل 2021

بغداد/ الزوراء:
كش�ف النائ�ب السابق، ماجد ش�نكايل، 
أن كل امل�ؤرشات تؤك�د ان موازنة 2020 
تقش�ف«. م�ن  »موازن�ة  اىل  ستتح�ول 
جهته، اقرتح عض�و املجلس االقتصادي 
العراقي، غدي�ر العطار، امس، خطة من 
ثالثة مح�اور اقتصادية لتقلي�ل إعتماد 
الع�راق ع�ىل اإلي�رادات النفطي�ة نتيجة 

التقلبات السعرية املستمرة.
وق�ال النائب السابق، ماجد ش�نكايل، يف 
تغري�دة عىل »توي�رت«، إن »كل املعطيات 
 2020 موازن�ة  ان  تؤك�د  االقتصادي�ة 
ستتحول اىل موازن�ة تقشف وهو اجراء 

طبيعي يف ظل هذه الظروف«.
ان  الع�راق  يف  امله�م  »لك�ن  وأوض�ح 
يواك�ب ه�ذا التقشف بتبن�ي اصالحات 
لتطوي�ر  ق�رارات  واص�دار  اقتصادي�ة 
النظام املرصيف والرضيبي، ودعم القطاع 
الخاص والزراع�ة والصناعة والسياحة 

واالستثمار«.
املجل�س  عض�و  اق�رتح  جهت�ه،  م�ن 
العط�ار،  غدي�ر  العراق�ي،  االقتص�ادي 
ام�س السبت، خط�ة من ثالث�ة محاور 
اقتصادي�ة لتقلي�ل إعتم�اد الع�راق عىل 
التقلب�ات  نتيج�ة  النفطي�ة  اإلي�رادات 

السعرية املستمرة.
وق�ال العط�ار، يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نسخ�ة من�ه، إن »الحكوم�ة العراقي�ة 
يج�ب أن تتبع خطوات جدي�دة ملواجهة 
األزم�ة اإلقتصادي�ة م�ن أج�ل إن تكون 
للبلد مصادر إقتصادية متنوعة تساعده 

عىل الوقوف بوجه األزم�ات اإلقتصادية 
الطارئة«.

األوىل  »الخط�وة  أن  العط�ار  وأض�اف 
تخفي�ض أسع�ار املحروق�ات النفطي�ة 
إىل %50، مفرتًض�ا يف ح�ال يك�ون سعر 
الربمي�ل 20 دوالراً، وحت�ى إذا ارتفع�ت 

األسع�ار ففي أحسن الظروف لن يتعدى 
60 دوالراً، وال ينف�ع ان تبي�ع الحكوم�ة 
النف�ط للخ�ارج بسعر أدنى مم�ا تبيعه 
»الخط�وة  أن  إىل  وأش�ار  ملواطنيه�ا«. 
الثانية دعم الفالح�ن باملعدات الزراعية 
واألسم�دة واملبيدات والب�ذور، ألن هناك 

دوال متقدم�ة إقتصاده�ا قائم عىل هذه 
الثروة، مثل هولندا والدنمارك وسويرسا 
ونيوزلندا وغريه�ا«. ولفت العطار إىل أن 
»الخط�وة الثالث�ة هي دع�م الصناعات 
الوطنية وتأهيل املصانع املتوقفة، ودعم 

رشكات القطاع الخاص«.

دعوات لتبين إصالحات اقتصادية لتقليل اإلعتماد على 
اإليرادات النفطية

بغداد/ الزوراء:
كش�ف وزير النفط، ثام�ر الغضبان، عن 
سع�ي ال�وزارة إلضافة نحو ملي�ار قدم 
مكعب�ة قياسي�ة من الغ�از املصاحب إىل 
اإلنت�اج الوطن�ي .من جان�ب اخر، أكدت 
رشك�ة نف�ط الب�رصة، ام�س السب�ت، 
أن مع�دالت التصدي�ر خالل ه�ذا الشهر 
مستق�رة. وق�ال ثامر الغضب�ان لوكالة 
األنب�اء العراقي�ة )واع(، إن وزارة النفط 
ملتزمة باالستثمار األمثل للغاز املصاحب 
للعمليات النفطية بهدف تغطية الحاجة 
املحلي�ة، ومنه�ا تزوي�د محط�ات توليد 
الطاق�ة الكهربائي�ة، وإيق�اف است�رياد 
الطاق�ة م�ن الخارج.ولف�ت الوزي�ر إىل: 
أن ال�وزارة وقع�ت العام امل�ايض عقدين 
كبريين الستثمار الغاز بطاقة 750 مليون 
قدم مكعب�ة قياسية يف حق�ي الحلفاية 

بمحافظ�ة ميس�ان وحق�ل رط�اوي يف 
محافظة البرصة.وأض�اف الغضبان: أن 
ال�وزارة أبرم�ت عق�داً آخر قب�ل تشكيل 
الحكومة الحالية الستثمار الغاز يف حقي 
الغ�راف والنارصي�ة بمحافظ�ة ذي قار 
بطاق�ة 200 مليون قدم مكعبة قياسية. 
مبيناً: أن هذه العقود تمثل خطوة مهمة 
إلضاف�ة معدالت إنتاجي�ة جديدة لقطاع 
الغاز يف العراق تستهدف إنتاج قرابة املليار 
قدم مكعبة قياسية باليوم من الغاز تزود 
بها محطات الطاق�ة الكهربائية وجميع 
الغاز  املرتبط�ة باستخدامات  الصناعات 
.وأك�د الغضبان جدي�ة الحكومة ووزارة 
النف�ط يف تحقي�ق االكتف�اء الذات�ي من 
الغاز واالستغناء ع�ن استريادها، مشرياً 
اىل: أن ال�وزارة تعم�ل أيضا ع�ىل تطوير 
حق�ي عك�از واملنصوري�ة إلنت�اج الغاز 

الحر، وه�ذا ما سيضيف قدرات إنتاجية 
إضافية م�ن الغاز.يذكر أن العراق وصل 
إىل االكتف�اء الذات�ي م�ن إنت�اج الغ�از 
السائ�ل »غ�از الطبخ »واملكثف�ات .من 
جانب اخر، أكدت رشك�ة نفط البرصة، 
امس السبت، أن معدالت التصدير خالل 
هذا الشهر مستق�رة. وقال مدير رشكة 
نف�ط البرصة، احس�ان عب�د الجبار، يف 
ترصيح صحفي: إن »مع�دل الصادرات 
النفطي�ة للشهر الحايل ال ي�زال مستقراً 
عن�د 3 مالين و400 ألف برميل«. ولفت 
إىل، أن »وزي�ر النف�ط، ثام�ر الغضبان، 
شدد عىل رضورة تحقيق أهداف الوزارة 
يف تحقي�ق الت�وازن يف أسواق النفط عىل 
وفق مح�ددات قرارات منظم�ة »أوبك« 
البلدان  اقتصادي�ات  لتحس�ن  اآلخ�رية 

املنتجة وعامليا«.

النفط تعتزم إضافة مليار قدم مكعبة من الغاز املصاحب للعمليات النفطية

رويرتز/ متابعة الزوراء:
تباينت أسعار النفط، الجمعة، حيث ألقت 
بيانات ضعيفة لالقتصاد الصيني وتنامي 
املتح�دة  الوالي�ات  يف  الخ�ام  مخزون�ات 
بظالله�ا عىل خط�ط الرئي�س األمريكي، 
دونالد ترامب، إلعادة فتح االقتصاد املغلق 

بسبب جائحة فريوس كورونا.
وسجلت العق�ود اآلجلة للخ�ام األمريكي 
أدن�ى مستوياته�ا يف 19 عام�ا، مواصل�ة 
خسائره�ا باملقارن�ة م�ع خ�ام القياس 
العاملي برن�ت، ألسباب منه�ا اقرتاب أجل 
عق�د أقرب استحقاق الحايل تسليم مايو/ 
أي�ار.. لكن العق�ود األط�ول تراجعت هي 
األخ�رى م�ع تنام�ي املخزون�ات، يف حن 
يتوق�ع املنتجون واملتعامل�ون تخفيضات 

إنتاج يف األشهر املقبلة.
وظل�ت أسع�ار النفط ضعيف�ة حتى بعد 
إع�الن منظمة البل�دان املص�درة للبرتول 
ومنتج�ن آخري�ن مطلع األسب�وع اتفاقا 
لخفض اإلنتاج نح�و عرة مالين برميل 

يوميا يف مواجهة طلب ضعيف.
وارتفعت عق�ود برنت 26 سنتا بما يعادل 
0.9 باملئ�ة ليتح�دد سع�ر التسوي�ة عن�د 
28.08 دوالرا للربمي�ل، يف حن أغلق الخام 
األمريك�ي تسلي�م يونيو/ حزي�ران، الذي 
أصبح العقد األنش�ط لليوم، منخفضا 50 
سنتا أو اثنن باملئة ليسجل 25.03 دوالرا.
وهوى عقد مايو/ أيار األقل نشاطا 1.60 
دوالر أو 8.1 باملئ�ة إىل 18.27 دوالرا، قبيل 
حل�ول أجل�ه يف 21 ابري�ل/ نيس�ان م�ع 
مسارعة املستثمرين باالنتقال منه إىل عقد 
يوني�و حزيران. ن�زل العقد حت�ى 17.31 
دوالرا للربميل أثناء الجلسة، مسجال أدنى 
مستوى له من�ذ نوفمرب/ تري�ن الثاني 

.2001
وانكم�ش االقتص�اد الصين�ي 6.8 باملئ�ة 
عىل أساس سنوي يف األش�هر الثالثة حتى 
31 م�ارس/ آذار، يف أول تراجع من نوعه 
منذ بدء رصد األرق�ام الفصلية يف 1992.. 
وتراجع إنت�اج مصايف التكري�ر اليومي يف 
الص�ن إىل أدن�ى مستوياته يف 15 ش�هرا، 
لك�ن ثمة م�ؤرشات ع�ىل تعاف م�ع بدء 

تخفيف إجراءات احتواء فريوس كورونا.
واستم�دت األسع�ار بع�ض الدع�م م�ن 
تخطيط الواليات املتحدة لتخفيف إجراءات 
اإلغ�الق بع�د أن أعل�ن ترام�ب خطوط�ا 
إرش�ادية للوالي�ات لقيام بذل�ك عىل ثالث 
مراحل، لكن الدعم املبكر ألسعار برنت لم 

يعمر طويال.
وجاء دعم إضايف من وقف رشكات النفط 
األمريكي�ة تشغي�ل 66 منص�ة حف�ر هذا 
األسب�وع، يف أك�رب تراج�ع أسبوع�ي منذ 
2015 ، وليص�ل إجمايل الحفارات العاملة 
إىل 438، وه�و أقل مستوى من�ذ أكتوبر/ 
رشك�ة  بحس�ب   ،2016 األول  تري�ن 

خدمات الطاقة بيكر هيوز.
والطلب العاملي عىل الوقود منخفض نحو 
30 باملئ�ة.. وحدا ذل�ك بمنتجن رئيسين 
من بينهم روسيا، يف إطار مجموعة أوبك+، 
للموافقة عىل خفض اإلنتاج عرة مالين 

برميل يوميا.
وقال، هان تان، املحلل يف إف.إكس.تي.إم: 
”إذا رشع�ت أج�زاء أك�رب م�ن االقتص�اد 
النش�اط  الستئن�اف  خط�ط  يف  العامل�ي 
وتطبي�ع األوضاع بدرجة م�ا، فقد يساعد 
ذل�ك أسعار النفط عىل الوقوف فوق أرض 
أصل�ب يف مايو أي�ار، وبدعم م�ن انطالق 

تخفيضات معروض أوبك+.“

النفط يشهد تباينا وسط أرقام صينية ضعيفة 
وصعود املخزون األمريكي 



بغداد/ متابعة الزوراء
اكد العب فريق القوة الجوية بكرة القدم 
ايمن حسني ان بدايتي مع القوة الجوية 
وقف  الصقور  جمهور  و  قوية  تكن  لم 
كبرية  منافسة  وهنالك   , كثرياً  معي 
بيننا كالعبني الثبات الوجود يف التشكيل 
االسايس بسبب كثرة النجوم املوجودة يف 

الفريق .
واضاف ان املدرب ايوب اوديشو تعرض 
الكرة  عىل  املعنيني  قبل  من  كبري  لظلم 
حتى  تدريب  يستحق  فهو  العراقية 
املنتخب الوطني نظراً ملا يملكه من فكر 
تدريبي كبري موضحا يف الوقت ذاته انه 
احمد  ابراهيم وحمادي  احمد  والالعبني 
اىل اليوم لم يتسلموا مستحقاتهم املالية 

من النادي بخصوص هذا املوسم .
وبني ان يونس محمود عندما قال ايمن 
حسني خليفتي لم يجاملني وقتها قالها 
اىل  ايمن حسني جيداً مشريا  النه يعرف 
ان هنالك فرق كبري وشاسع بني الدوري 
فالدوري  العراقي  الدوري  و  التونيس 
التونيس اقوى وفيه منافسة اكرب وتوجد 
سنة  كل  يف  ونرى  جيدة  مالعب  فيه 
هنالك اكثر من نادي تونيس ينافس عىل 
لقب دوري ابطال افريقيا وانه ال يمكن 
الحكم عىل نجاح او فشل تجربة احرتايف 
يف الدوري التونيس النني لم العب سوى 

خمس مباريات.
وتابع هنالك شائعات تثار حول موضوع 
املغرتب  لالعب  املحيل  الالعب  كره 
فجميعنا  الشائعات  هذه  مثل  اتعجب 
نلعب من اجل املنتخب العراقي موضحا 
املطلوب يف غرب اسيا  اقدم املستوى  لم 
الن الدوري التونيس انتهى قبل شهرين 
راحة  فرتة  فكانت  البطولة  من  تقريباً 
لكن  الدعوة  رفض  وفكرت  ايل  بالنسبة 

البعض سيتهمني بالخيانة .
ونتائجه  كاتانيتش  بقاء  مع  أنا  وزاد 
تحكم رغم عدم اعتماده عيّل كثريا، فهو 
لكأس  إيصالنا  عىل  وقادر  جيد  مدرب 

العالم وال يتأثر باإلعالم أبداً .
ومن جهته أكد  الدويل بشار رسن العب 

ومنتخب  اإليراني  بريسبوليس  فريق 
العراق عن تلقيه عدة عروض من دوري 
نجوم قطر لالنضمام إىل صفوفه خالل 
ينتهي  عقده  أن  خاصة  املقبلة  الفرتة 

مع النادي اإليراني يف يونيو املقبل.
يحسم  لم  اآلن  حتى  إنه  بشار  وقال   
وجهته خاصة أن لديه عروضا أوروبية 
ملستوى  ترتقي  ال  املالية  قيمتها  أن  إال 
احرتافه  يعرقل  قد  ما  وهذا  الطموح 

بأوروبا.
عرضا  تلقى  إذا  قراره  عن  وبسؤاله   
من نادي السد قال: ال أحد يستطيع أن 
أكرب  من  فهو  حاليا  السد  نادي  يرفض 
تدريبي عىل  ولديه كادر  آسيا  األندية يف 
أعىل مستوى وأنا لعبت ضدة عدة مرات 
عىل  والعبوه  بريسبوليس،  فريق  مع 

مستوى عال للغاية.
 واختتم قائال: حتى اآلن لم أحسم قراري 
سواء باالحرتاف يف الخليج أم أوروبا فال 

أحد يدري ماستسفر عنه األيام املقبلة.
الوطني  املنتخب  ومن جانبه وافق نجم 
كريليا  ونادي  القدم  لكرة  العراقي 
عىل  هادي،  صفاء  الرويس،  سوفيتوف 
ازمة  بسبب  راتبه  من   %40 تخفيض 

جائحة كورونا.
وقال هادي »وافقت عىل تخفيض راتبي 
التي  كورونا  ازمة  بسبب   ،%40 بنسبة 
اجتاحت روسيا ولتوقف الدوري الرويس 

لكرة القدم«.
النادي  إدارة  »أبلغت  قائالً:  وأضاف 
حيث  بالفريق،  وزمالئي  اني  بموقفي 
يف  النادي  ملساعدة  االجراء  هذا  يأتي 

أموال  بعد توقف  الحالية السيما  االزمة 
الرعاية التي يحصل عليها النادي«.

اىل  انتقل  هادي  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 
الرشطة  من  قادماً  سوفيتوف  صفوف 
حيث  ونصف،  موسمني  اىل  يمتد  بعقد 
الدوري  تأريخ  يف  عراقي  العب  اول  يعد 

الرويس.
عدد  بروز  األخرية،  املواسم  وشهدت 
املمتاز،  العراقي  الدوري  يف  الالعبني  من 
برسعة،  للنجومية  طريقهم  شقوا 
منتظمة  مسابقة  وجود  عدم  بسبب 
للفئات العمرية، ومنهم من وجد نفسه 

مطلوبا يف املنتخبات الوطنية.
الذي  عيل  مهند  هؤالء  رأس  عىل  ويأتي 
منتخبات  مع  بالتدرج  طريقه  يف  مىض 
الفئات العمرية، قبل أن ينضم للمنتخب 

حيث  الرشطة،  مع  موسمني  بعد  األول 
أثبت قدراته التهديفية وموهبته.

وانتقل مهند عيل إىل الدحيل، يف تجربة لم 
يكتب لها النجاح، ليغادر صوب الدوري 
الربتغايل، إىل نادي بورتيمونينيس، حيث 
األوروبية  مغامرته  خالل  من  يتطلع 
يف  فقدها  التي  نجوميته،  الستعادة 

الدوري القطري.
أمانة بغداد  أن صفاء هادي مثل  ورغم 
وامليناء، لكن ملع نجمه يف موسمني مع 
الزوراء، ليلتحق بأسود الرافدين، قبل أن 

ينتقل يف املوسم الحايل إىل الرشطة.
وكأس  العالم  كأس  تصفيات  بعد  لكنه 
احرتافية،  عروض  عدة  تلقى  الخليج، 
كريليا  نادي  عرض  بينها  من  فضل 
تجربة  ليخوض  الرويس،  سوفيتوف 

احرتافية تعد األوىل بمسريته.
ممارسة  عباس  عالء  املوهوب  بدأ  كما 
عدة  ومثل  مبكر،  وقت  يف  القدم،  كرة 
مع  واضحة  بصورة  تألق  لكنه  أندية، 
للمنتخب،  دعوته  ليتم  الوسط،  نفط 
تصفيات  يف  مؤثرة  أهدافا  سجل  حيث 
صفوف  إىل  انتقل  كما  العالم،  كأس 

الزوراء.
من  احرتافيا  عرضا  بعدها  وتلقى 
بدت  تجربة  ليبارش  الكويتي،  الكويت 
الريايض  النشاط  توقف  قبل  ناجحة، 

بسبب فريوس كورونا.
وينطبق نفس األمر عىل إبراهيم بايش، 
الوسط،  نفط  مع  األنظار  لفت  حيث 
العربية  لألندية  زايد  كأس  يف  ولعب 

األبطال، وتألق بشكل واضح.

وتمت دعوته للمنتخب الوطني، وفضل 
تألق  حيث  الجوية  القوة  إىل  االنتقال 
من  عدد  حاليا  طاولته  وعىل  معه، 

العروض االحرتافية.
رسق  العب  أصغر  قاسم  محمد  ويعد 
بمهارته مع  تميز  األضواء مؤخرا، فقد 
النجومية  طريق  وشق  الوسط،  نفط 
يف  الوطني  للمنتخب  لينضم  مبكرا، 

بطولة الخليج.
بتسجيله  األوىل،  املباراة  يف  قاسم  وتألق 

لهدفني يف مرمى قطر.
من  عروض،  عدة  له  ُقدمت  اآلخر  وهو 
يقيض  لكنه  وعربية،  خليجية  أندية 
الجوية،  القوة  مع  الثاني  موسمه 
بمستوى  دوري  يف  لالحرتاف  ويخطط 

عال، حيث فضل الرتيث.

بغداد/ متابعة الزوراء
التحاد  املنتسبة  االتحادات  جميع  أكدت 
يف  مشاركتها  القدم،  لكرة  آسيا  غرب 
املقرر  الرجال  العارشة من بطولة  النسخة 
أن تستضيفها اإلمارات مطلع العام املقبل.

الفلسطيني واليمني  ومع إعالن االتحادين 
مشاركتهما رسمًيا، باتت البطولة ستشهد 
الكامل  القوام  تشكل  منتخًبا   12 حضور 

التحاد غرب آسيا.
فلسطني  من  آسيا،  غرب  اتحاد  ويتألف 
واليمن والكويت والعراق والبحرين وسوريا 
وُعمان  والسعودية  واألردن  ولبنان  وقطر 
مستضيف  اإلماراتي  املنتخب  إىل  إضافة 

نسخة 2021.
ولم يسبق أن شهدت النسخ التسع املاضية 
االتحادات،  كافة  مشاركة  البطولة  من 
 4 خالل  منتخبات   9 هو  رقم  أعىل  وكان 
نسخ ماضية أعوام 2019 و2014 و2011 

تدخل   2021 نسخة  يجعل  مما  و2010، 
التاريخ.

املنتخب  أن  البطولة،  أرشيف  ويشري 
املشاركة،  عن  أبًدا  يغب  لم  الفلسطيني 
مقابل  اللقب،  يحصد  لم  ذلك  رغم  لكنه 
و2011   2019 أعوام  لليمن  مشاركات   3

و2010.
 4 املشاركة  الكويتي،  للمنتخب  وسبق 
مرات يف البطولة خالل نسخ 2019 و2014 
واحدة  اللقب مرة  و2011 و2010، وحقق 

يف نسخة 2010.
بدوره، شارك العراق يف 8 نسخ سابقة من 
أصل 9، ولم يغب سوى عن نسخة 2008، 
 ،2002 عام  واحدة  مرة  اللقب  وحقق 
وحل وصيًفا 3 مرات أعوام 2019 و2011 

و2007.
لقب  حامل  البحريني  للمنتخب  وبالنسبة 
ستشكل   ،)2019 )العراق  األخرية  البطولة 

الخامس  الظهور   2021 اإلمارات  نسخة 
و2014  و2011   2010 يف  شارك  بعدما  له 

و2019.
للمرة  سيشارك  السوري  املنتخب  أما 
فقط،   2014 نسخة  عن  وغاب  التاسعة، 
اللقب مرة واحدة يف نسخة 2011،  وحقق 

وحل وصيًفا مرتني عامي 2004 و2000.
بالنسبة  الثامنة  القادمة  املشاركة  وتعترب 
يف  سوى  يغب  ولم  اللبناني،  للمنتخب 
له  يسبق  لم  كما  و2010،   2008 نسختي 
الظفر بأي لقب طوال مشاركاته السابقة.

مع  موعد  عىل  القطري  املنتخب  وسيكون 
ظهوره الثالث بعد نسختي 2008 و2014 

التي كانت يف ضيافته وفاز بلقبها آنذاك.
 3 يف  املشاركة  السعودي،  للمنتخب  وسبق 
دون  و2019  و2014   2011 أعوام  نسخ 
الفوز بأي لقب، وستشهد نسخة اإلمارات 

ظهوره الرابع.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد العب نادي القوة الجوية، عيل حصني، ان اإلصابة التي تعرض 
لها يف املوسم املايض علمته كيفية املحافظة عىل جسمه ولياقته.

املايض  املوسم  يف  لها  تعرضت  التي  “اإلصابة  إن  حصني  وقال 
الذين  البدنية  اللياقة  مدربي  بسبب  كانت  الصليبي،  بالرباط 

ارشفوا عىل تدريبي”.

وأضاف قائالً: “بعد ذهابي ملركز سبيتار للعالج يف قطر، الحظت 
الفارق الكبري بينهم وبيننا من حيث األجهزة وطريقة التدريبات 
حينها  اإلصابة،  من  الشفاء  بعمليات  الخاصة  التفاصيل  وكل 

تعلمت كيفية املحافظة عىل جسمي”.
يذكر أن حصني غاب لفرتة طويلة تصل اىل نحو 7 اشهر بسبب 

اإلصابة التي لحقت به مع الصقور.

بغداد/ الزوراء
واصلت الهيئة التطبيعية لالتحاد 
سلسلة  القدم  لكرة  العراقي 
عرب  املتواصلة  اجتماعاتها 
اياد  برئاسة  االلكرتونية  الدائرة 
كافة،  االعضاء  وبحضور  بنيان، 
بجملة  وخرجت  العام،  واالمني 
من القرارات التي تتعلق بهيكلية 
وتنظيم لجان االتحاد كافة، وهي 

كاآلتي:
أوالً : تقرر تسمية الدكتور شامل 
كامل محمد رئيس اللجنة الفنية 

والتطوير، وعضوية كل من: 
1- الخبري داود سلمان العزاوي .

محمد  الواحد  عبد  أكرم  د.   -2
أمني .

صالح  ذوالفقار  د.    -3
عبدالحسني .

4- د.  وسام نجيب صليوة .
5- رافد سالم.  

الدكتور  تسمية  تقرر  أ-   : ثانياً 
عالء عبدالقادر نعمة رئيس لجنة 
كل  وعضوية  املركزية،  الحكام 

من : 
1- محمد سليم .

2- رعد سليم .
3- حازم حسني .

4- محمود نور الدين .
5- د.  محمد كاظم عرب .

6- أحمد خضري .
7- سريوان سلمان .

8- سبهان أحمد .
مديراً  عودة  كاظم  تسمية  ب- 
الحكام، وعضوية كل من  لدائرة 

 :
1- د.  سمري مهنا .
2- د.  نجاح رحم .

• وتتضمن اللجنة الرئيسية عدة 
مجموعة  عليها  وترشف  أقسام، 

من الحكام، وتشمل : 
أ - القسم الفني، ويتألف من : 

1- كاظم عودة .
2- د.  سمري مهنا .

3- د.  محمد كاظم عرب .
4- د.  نجاح رحم .

ب - القسم البدني، ويتألف من :
1- سمري شبيب .

2- أحمد عبدالحسني .
3- نجم عبود .

4- أرسالن قادر .
عبد  طارق  تسمية  تقرر  ج- 
التقني  القسم  رئيس  الحافظ 
الحكام،  للجنة  واملايل  واالداري 

وعضوية كل من السادة:
1- لؤي صبحي أديب .               

2- عماد عبدالرزاق .
3- عباس عبدالكريم .                

شخص  اىل  تسند  فني  تقني   -4
محرتف الحقاً .

د- قسم املراحل السنية، مدرسة 
الحكام، وتتألف من : 

1- شاكر محمود .

2- د. محمد غني .

3- خليل ابراهيم .
4- عبد الكاظم حسن .

ثالثاً : تقرر تسمية الدكتور محمد 
قحطان رئيسا لهيئة الرتاخيص، 

وعضوية كل من : 
1- د.  حسني فالمرز .

2- د. مهند قاسم زغري .
3- رياض عدنان الحيدري .

: تقرر تسمية يوسف فعل  رابعاً 
يف  االعالمية  للدائرة  مديراً  ضمد 

اتحاد الكرة .
بمحرض  إلحاقاً   : خامساً 
االجتماع رقم )3( املنعقد بتاريخ 
يكون  أن  تقرر   ،  2020/4/13
الدكتور أسعد الزم عيل والدكتور 
ضمن  كامل  عيل  محمد  أحمد 

اللجنة الخاصة ملراجعة وصياغة 
العراقي  لالتحاد  األساس  النظام 
الفرعية  واالتحادات  املركزي 
واملدربني  الحكام   وروابط  
يكون  وبذلك  الدوليني،  والالعبني 
جميع أعضاء الهيئة التطبيعية يف 
االتحاد  توجيهات  حسب  اللجنة 

الدويل. 
التطبيعية  الهيئة   : سادساً 
الدورية  باالجتماعات  مستمرة 
وسوف  األلكرتونية،  الدائرة  عرب 
قادمة  عمل  ورش  هناك  تكون 
األندية  ممثيل  مع  ومبارشة 
والروابط   الفرعية  واالتحادات 
بالشأن  واملعنيني  واألكاديميني 
الريايض بعد رفع الحظر  ان شاء 

بغداد/ متابعة الزوراء
املناصب  عن  بعيد  انه  سعيد  حسني  األسبق  االتحاد  رئيس  اكد 

حاليا.
قائال  »فيسبوك«  بموقع  الشخصية  صفحته  عىل  سعيد  وكتب 

»ذكرتها سابقآ وأكررها اآلن، حاليآ أنا بعيد عن املناصب«.
واضاف »مستعد لخدمة بلدي العراق بدون أي منصب وللجماهري 
الرياضية دين يف رقبتي ملساندتي ووقوفها معي طيلة مسريتي الر

ياضية«.                                         
وترتدد اخبار عن اناطة وزارة الشباب والرياضة اىل حسني سعيد يف 

حكومة الكاظمي املقبلة.

بغداد/ متابعة الزوراء
اللبناني،  األنصار  نادي  أطلق 
تمارينه اليومية عن بعد، وذلك 
عرب تقنية الفيديو بني الالعبني 
أبو  الوهاب  عبد  ومدربهم 

الهيل.
يف  الكروي  النشاط  وتوقف 
أول  ترشين   17 منذ  لبنان 
معظم  جمدت  حيث  املايض، 
أنشطتها  الرياضية  االتحادات 
االقتصادية،  األزمة  بسبب 
عىل  كورونا  فريوس  قىض  ثم 
طموح إقامة أي حدث ريايض 

هذا املوسم.
حساباته  عرب  األنصار  ونرش 
التواصل  مواقع  عىل  الرسمية 
فيديو  مقاطع  االجتماعي، 
توثق  التي  الصور  وبعض 
يجري  حيث  التمارين،  انطالق 
الحصص  بعض  الالعبون 
بشكل  منازلهم  يف  التدريبية 

متقطع.
عىل  للبقاء  األنصار  ويطمح 
للفريق،  البدنية  الجاهزية 
منافسات  الستئناف  تحضريًا 

كأس االتحاد اآلسيوي.

امين حسني: مل افشل يف تونس وكاتانيتش ال يتأثر باالعالم ويونس ال جيامل 
صفاء خيفض راتبه وبشار حيرتف يف قطر

عقد منتخبات غرب آسيا يكتمل ألول مرة يف دولة اإلمارات حسني سعيد: لن اسعى الي منصب 
رياضي يف الوقت احلالي

األنصار يطلق متارينه عن بعد 
بقيادة املدرب عبد الوهاب ابو اهليل

علي حصين: اإلصابة علمتين كيفية احملافظة على جسمي

اللجنة التطبيعية الحتاد الكرة تسمي رؤساء واعضاء جلانها العاملة

Sun       19      Apr    2020االحـد       19     نيسان    2020 

بغداد/ متابعة الزوراء
أصدر االتحاد الدويل للسباحة، قراراً رسمياً بشأن نظريه االتحاد العراقي، الذي يرتأسه 
رسمد عبد االله.وقال املتحدث الرسمي التحاد السباحة حميد عيل سلطان إن »الجهات 
العراقية تسلمت قراراً من االتحاد الدويل للسباحة بإبعاد الرئيس رسمد عبد االله بشكل 
تكون  القرار  »بهذا  أنه  للسباحة«.وأضاف سلطان،  العراقي  االتحاد  رئاسة  نهائي من 
للجنة  العمومية  الجمعية  من  االله،  عبد  بإبعاد  ايضا  ملزمة  العراقية  االوملبية  اللجنة 
االوملبية العراقية واملكتب التنفيذي ومنصب األمني املايل استناداً للنظام األسايس للجنة 

االوملبية العراقية«.

االحتاد الدولي يبعد سرمد عبد 
االله من رئاسة احتاد السباحة



فرانس برس / متابعة الزوراء
تأمل رابطة الدوري األملاني لكرة القدم أن تعطيها الحكومة 
الض�وء األخرض الس�تئناف املنافس�ات يف ش�هر آيار/مايو 
املقب�ل٬ اال ان هناك ج�داال قائما حيال توف�ر عدد كاف من 
الفحوصات لفحص الالعبني بفروس كورونا املستجد للحفاظ 

عىل سالمتهم.
وتم تعليق منافس�ات كرة القدم يف أملانيا منذ منتصف ش�هر 
آذار/مارس الفائت وحتى الثالثني من نيسان/أبريل الحايل 
من أجل الحد من تفيش فروس “كوفيد19-”٬ اال ان 
رابط�ة ال�دوري األملان�ي )دي أف أل( التي 
ترشف عىل الدرجت�ني األوىل والثانية 
تأمل يف اس�تئناف املباريات أوائل 

الشهر املقبل.
وإذا س�محت لها الس�لطات 
عجل�ة  تك�ون  ق�د  بذل�ك٬ 
ال�دوري األملان�ي أوىل من 
ب�ني  ال�دوران  تع�اود 
األوروبي�ة  الدوري�ات 

الكربى.
ع�ن  أنب�اء  وثم�ة 
إقام�ة  إمكاني�ة 
خل�ف  املباري�ات 
موص�دة  أب�واب 
 - الجماه�ر  بوج�ه 
ما يطلق عليها اس�م 
يف  الشبح”  “املباريات 
أملاني�ا - حيث ُيخضع 
كل ن�اد م�ن األندي�ة 
الدرجت�ني  يف  ال36 
والثاني�ة،  األوىل 
مدربيه  العبي�ه٬ 
ظفي�ه  مو و

لفح�ص 
 ”-19 “كوفي�د
أو  ثالث�ة  كل 

أربعة أيام.
أولئك عىل  إثره�ا٬ يخض�ع 

ي�ن  لذ تأتي نتائجهم إيجابية اىل العزل ا
وليس الفريق بأكمله٬ يف مسعى إلنهاء املوسم 
بحل�ول 30 حزيران/يوني�و. يعترب هذا املوعد 
مهم�ا ج�دا إذ م�ن ش�أنه أن يضم�ن أرباحا 
بقيم�ة 300 مليون يورو )326 مليون دوالر( 
م�ن عقود الب�ث التلفزيوني وحده�ا التي قد 
تنقذ بعض األندية من اإلفالس وفق ما أفادت 

تقارير صحافية.
اال ان مخطط استئناف املنافسات الشهر 
املقب�ل س�يحتم تأم�ني 20 أل�ف اختب�ار 
موزع�ة عىل 36 نادي�ا. وهناك مخاوف أن 

يض�ع فحص العبي ك�رة قدم ضغطا عىل النظام الصح�ي يف املانيا التي 
س�جلت 133830 اصاب�ة و4196 حالة وف�اة معلنة وف�ق اإلحصاءات 

الصادرة  فجر أمس السبت.
وق�ال عال�م الفروس�ات أول�ف ديتم�ر يف حدي�ث م�ع صحيف�ة “رور 
نارشيش�تن” إنه “ال يوج�د لدينا عدد كاف الختبارات كث�رة” يف أملانيا. 
وتاب�ع: “ال أعل�م ما إذا م�ن املربر أخالقيا أن تج�ري 20 ألف اختبار عىل 

أشخاص هم ليسوا عرضة وال يعانون من أعراض”.
من جهة أخرى٬ اعترب مس�ؤول رفيع يف مخت�رب “أكريديتيد البوراتوريز 
إن ميديس�ني” )اي أل أم( الذي يتخذ من العاصمة برلني مقرا له٬ والذي 
ي�رشف ع�ىل 200 مخت�ربا يف الب�الد٬ أن بإمكانه�م التعامل م�ع الطلب 

الفائض لالختبارات.
اال ان الطبيب ايفانغيلوس كوتس�وبولوس عض�و مجلس اإلدارة يف “اي 
أل أم” يق�ول يف ترصيحات لصحيفة “بيلد” الواس�عة االنتش�ار: “حتى 
ول�و أج�رت األندي�ة ال36 اختب�ارات ملوظفيها كل يومني مل�ا بني 40 اىل 
50 ش�خصا٬ س�تكون النس�بة أقل من نص�ف باملئة من نس�بة قدرات 

االختبارات”.
وتاب�ع: “ال يمكنن�ي أن أتخي�ل أيضا أن ني�ة األندية هي اس�تخدام تلك 

االختبارات التي ستكون رضورية طبيا ألشخاص آخرين”.
ووفقا لبيلد٬ تشر أرقام مخترب “أي ال ام” الذي حصل عليها من بيانات 
107 مخت�ربات أن املاني�ا رفعت ع�دد فحوصاتها اليومي�ة اىل 110 آالف  

ليصبح املجموع 550 ألف اختبار أسبوعيا.
وم�ع ذلك٬ هناك مخاوف حيال جودة بعض الفحوصات. إذ ذكرت مجلة 
“شبيغل” أول أمس الجمعة أن 30 شخصا من العبني وموظفني يف نادي 
اينرتاخت فرانكفورت خضعوا لنوعني من الفحوصات يف الوقت ذاته بعد 
اصاب�ة العَبني ومدرَبني٬ واختلفت النتائج يف ربع العينات من بني س�بع 

حاالت.
وهن�اك أصوات يف ك�رة الق�دم األملانية التي تتس�اءل ع�ن كيفية عودة 

املنافسات يف ظل تواجد الوباء.
إذ ذكرت “فرانش�زينني دويتش�الد” إحدى مجموعات املشجعني يف بيان 
الخميس املايض:”اس�تئناف وش�يك للموس�م سيكون س�خرية مطلقة 
تج�اه املجتمع. كرة الق�دم املحرتفة مريضة منذ وق�ت طويل ويجب أن 

تبقى يف العزل”.
فيما حذر مدافع بايرن ميونيخ نيكالس زوله يف مقابلة الخميس املايض 
لوكالة “س�يد” الرياضية األملانية املرتبطة بفرانس برس، من املس�ارعة 
يف العودة اىل املالعب معتربا “ثمة العديد من األمور األكثر أهمية من كرة 

القدم حاليا”.

أبق�ى الفرنيس كري�م بنزيم�ة مهاجم 
ري�ال مدريد االس�باني الب�اب مفتوحاً 
أم�ام امكانية الدف�اع عن أل�وان ناديه 

السابق ليون يف املستقبل.
ولم يس�تبعد بنزيم�ة فكرة الع�ودة إىل 
النادي الذي رحل عنه إىل فريق العاصمة 
االس�بانية عام 2009 مقابل 35 مليون 
ي�ورو وحاز مع ري�ال مدريد العديد من 
األلقاب املحلية باإلضافة إىل لقب دوري 

أبطال أوروبا أربع مرات.
وقال بنزيمة )32 عاماً( إىل شبكة نادي 
لي�ون يف حلق�ة بثت مب�ارشة وجمعته 
مع بعض أنصار النادي: “ال أغلق الباب 

أمام انهاء مسرتي يف ليون”.
وأض�اف املهاج�م الذي ج�دد عقده مع 
الن�ادي امللكي قبل فرتة قص�رة لثالثة 
مواس�م جديدة “بعد كل م�ا فعلته من 

كتابة التاريخ يف مدريد، لم ال؟”.
وأوض�ح: “الجمي�ع يدرك م�دى تعلقي 
بن�ادي ليون، لقد وصل�ت إىل ما وصلت 
إلي�ه بفضل ليون. لن أعود يف املس�تقبل 
القريب ألنني ألعب حالياً يف النادي الذي 

يعترب األفضل يف العالم”.
وكش�ف: “لدي الكث�ر للقيام ب�ه. بعد 
كل  يف  س�يحصل.  م�اذا  أدري  ال  ذل�ك 
األح�وال س�أعود إىل لي�ون ب�كل تأكيد 

أكان كالع�ب كرة ق�دم أو يف مجال 
الباب”.واعت�رب أن  آخ�ر. ال أغل�ق 
االعتزال ال يزال بعيداً بقوله: “ثمة 
اعتق�اد ب�أن النهاية عندم�ا يبلغ 
الالعب ال�30 أو ال�31 أو ال�32 من 

العمر. لكني أشعر أني يف حالة بدنية 
وذهني�ة جيدة. ال أتع�رض لإلصابات 

وأس�تطيع خوض املباراة تل�و األخرى. 
بطبيع�ة الح�ال، لس�ت يف بداي�ة 

متأك�د  لكن�ي  مس�رتي 
الكثر  ل�دي  بأن 

السنوات  من 
أمامي”.

حص�ل هامربي عىل جرعة أخرى من ”حمى زالتان“ 
أول أمس الجمعة بعدما تدرب زالتان إبراهيموفيتش 
مهاجم ميالن اإليطايل مرة أخرى يف النادي الس�ويدي 
الذي يشارك الالعب يف ملكيته.وتدرب إبراهيموفيتش 
الهداف التاريخي ملنتخب الس�ويد م�ع هامربي يوم 
االثنني املايض، لكن املهاجم البالغ عمره 38 عاما ظل 
متحفظاً بش�أن مستقبله.وشارك إبراهيموفيتش يف 
حص�ة تدريب مع النادي كامل�ة لكنه رفض التحدث 
لوس�ائل اإلعالم بعدها.ولم يخف مس�ؤولو هامربي 
رغبته�م يف رؤي�ة إبراهيموفيت�ش بقمي�ص النادي 
األخرض واألبيض عند انطالق الدوري السويدي عقب 
انته�اء جائحة ف�روس كورونا لكنهم ال يش�عرون 
بتفاؤل كبر لحدوث هذا األمر.وكان ياس�رب يانسون 
املدي�ر الريايض لهامرب�ي واضحاً يف رده عىل س�ؤال 
بش�أن رغبته يف رؤي�ة إبراهيموفيت�ش، الذي حصد 
العدي�د م�ن األلق�اب يف هولن�دا وإيطاليا وإس�بانيا 
وفرنس�ا وينتهي عقده مع مي�الن يف يونيو/حزيران 
املقب�ل، يلع�ب لفريقه.وق�ال لرويرتز: ”نع�م نريده 
بالطبع لكننا لم نناقش أي يشء بهذا الشأن. أتحدث 
مع�ه باعتباره أحد مالك الن�ادي لكن عندما يكون يف 
امللع�ب فإنه يفع�ل ذلك للحفاظ ع�ىل لياقته لذلك لم 
نبحث هذا األمر“.وال يشك يواكيم بيوركلوند مساعد 

الس�ابق  الزمي�ل  هامرب�ي،  م�درب 
إلبراهيموفيت�ش يف منتخب الس�ويد، 
يف أنه س�يحدث الفارق يف النادي الذي 
أنهى الدوري املوسم املايض يف املركز 
الثالث بع�د رصاع رشس للغاية عىل 
اللقب الذي يس�عى النادي للتتويج 

به للمرة الثانية بعد عام 2001.
وق�ال بيوركلوند: ”يمكن�ه تقريبا 
فع�ل م�ا يري�د يف ال�دوري املحيل 
لكني ال أعتق�د أن هذا من ضمن 
“أعرف  خيارات�ه حاليا“.وتابع: 
أن الكثر من الناس يس�اندون 
هامربي وزالتان لكن القرار يف 

النهاية قراره وحده”.
األوق�ات  ه�ذه  “يف  وتاب�ع: 

ال  أنن�ا  ورغ�م  الصعب�ة 
مح�ددا  موع�دا  نع�رف 

النط�الق ال�دوري يرفع 
وج�ود إبراهيموفيتش 

وعندم�ا  املعنوي�ات 
يتدرب مع التشكيلة 

تش�عر  أن  يمكنك 
الحماس  بم�دى 

لكب�ر  ا
. ” عب�ني لال
عودة  وتمثل 
الع�ب  أكث�ر 

سويدي شهرة 
ومكانة بني أبناء 

يف  للمش�اركة  جيل�ه 
ال�دوري املح�يل حلم�ا ملعظ�م 

عشاق كرة القدم يف البالد.

AFC / متابعة الزوراء
يف الوق�ت الذي دخ�ل فيه معظ�م العالم 
حال�ة حج�ر يف محاول�ة إليق�اف تفيش 
جائح�ة فايروس كورون�ا )كوفيد19-(، 
دف�ن مدافع فريق هوغان�غ يونايتد، زاك 
أندرسون، رأس�ه بعمق يف كتبه يف خطوة 

أخرى نحو مستقبله بعد كرة القدم.
بع�د ف�رتة وجي�زة م�ن توق�ف ال�دوري 
الس�نغافوري املمتاز ع�ن اللعب وتحديداً 
يف 24 آذار/مارس، كان الالعب البالغ من 
العمر 29 عاماً يواصل عمله نحو الحصول 
ع�ىل درج�ة املاجس�تر يف إدارة األعمال، 
وكل ذلك جزء من خطته للتحضر لأليام 
التي تيل اعتزاله اللعب والتجول يف مالعب 

كرة القدم حول آسيا.
وقال العب فريق سيدني السابق يف حوار 
م�ع املوقع االلكرتوني لالتحاد اآلس�يوي 
لك�رة القدم: “لقد كان فص�اًل كبراً، لقد 
حالفن�ي الحظ ألنني درس�ت قلي�اًل هذا 
العام، وم�ن ثم كان لدينا ما حدث عاملياً. 
لقد زدت املواد م�ن اثنتني إىل ثالثة وكلها 
موضوعات مالية، لذا فهي مرهقة عقلياً 
بش�كل كبر. بمجرد توقف�ت كرة القدم، 

قم بتكريس طاقتي يف الدراسة”.
الحياة بعد كرة القدم نادراً ما تس�تمر يف 
ه�ذه الرياضة، ولكن مع أس�اس متني يف 
أهمي�ة التعليم، كان لدى أندرس�ون منذ 
ف�رتة طويلة عني واحدة ع�ىل ما يخطط 
للقي�ام ب�ه بمج�رد انته�اء مس�رته يف 

اللعب.
معرفة أنه لم يكن من املرجح أن يصل إىل 
القمة يف اللعبة منذ سن ُمبكرة، جعل من 
السهل عىل أندرسون الرتكيز بشكل كبر 
ع�ىل الحياة بعيداً عن ه�ذه اللعبة، بغض 
النظر عن مدى حبه لكرة القدم وتكريس 

نفسه لها.
وقال أندرس�ون: “كال وال�داي معلمني يف 
املدرس�ة، لذلك أن�ا من عائل�ة أكاديمية. 

عندم�ا ب�دأت مس�رتي يف ك�رة الق�دم 
دفعوني ملواصلة دراستي األكاديمية”.

وأض�اف: “أتذك�ر أن�ي كن�ت يف مؤتم�ر 
ملح�رتيف كرة القدم يف أس�رتاليا وكان عيل 
أن أتحدث عن س�بب دراستي للقانون يف 

ذلك الوقت”. 
وقلت: “أنا العب كرة قدم متوسط للغاية، 
ول�ن أقوم بجني املال ال�ذي جناه حارس 
املرمى األس�رتايل املعروف مارك شوارزر، 
لذل�ك كن�ت أدرك أن�ه يف مرحل�ة م�ا من 
حياتي س�أضطر إىل االنتق�ال والحصول 

عىل مهنة ثانية”.
وأوض�ح: “كان الجمي�ع يتس�اءلون: ما 
ال�ذي تتح�دث عن�ه؟ ال تدع�م نفس�ك؟ 
اليشء النمطي أن نقول. كالعب كرة قدم 
شاب، من املفرتض أن تقول: سوف ألعب 
لصالح تشيليس، أو أي ناٍد معروف آخر”. 
ولكن يف سن ُمبكرة، كان لدي فهم ألعرف 

ذلك، نعم أحب كرة القدم وكنت س�أعمل 
بجد قدر استطاعتي، لكن فرص أن أكون 
مارك شوارزر أو لوكاس نيل كانت ضئيلة 

للغاية”.
وتاب�ع: “لم أكن أرغب يف وضع كل لدي يف 
س�لة واحدة وأن ينتهى بي األمر بتقطيع 
القليل من الخرضوات، ولكن ها نحن ذا. 
كنت محظوظ�اً ألنني كن�ت واقعياً، ولم 
يت�م إخباري بأنني أفضل مما كنت عليه. 
هناك هذه املش�كلة يف الكثر من األلعاب 
الرياضية، حيث يوجد لالعبني أش�خاص 

من حولهم ليسوا صادقني حقاً”.
وأردف: “كنت محظوظ�اً للغاية ألن أمي 
وأبي وعائلتي وأصدقائي أخربوني عندما 
كن�ت جي�داً، وعندما ل�م أكن جي�داً جداً. 
الجزء الثان�ي هو أن يك�ون لديك القدرة 
ع�ىل الذهاب إىل أوروبا وكس�ب ما يكفي 
من املال لتبق�ى بقية حياتك قوياً. وكيف 
علي�ك أن تع�رف كيفي�ة إعادة اس�تثمار 

األموال التي تملكها وليس أن تهدرها”.
وواص�ل: “أن�ا أع�رف العبي ك�رة القدم 
الذي�ن ذهب�وا إىل الخ�ارج وجن�وا أمواالً 
جي�دة لكنه�م أهدروه�ا ب�دون جدوى، 
ألنه�م ال يعرفون ماذا يفعل�ون بها. لقد 
ارتكب�وا الكثر م�ن األخط�اء ألن الناس 

استغلوهم”.
ع�ىل الرغم م�ن تحفظاته ع�ىل موهبته، 
تمكن أندرسون من الحصول عىل مسرة 
كروية جيدة. مثل اللعب ملنتخب أسرتاليا 
تح�ت 20 عام�اً وأقل م�ن 23 عاماً، كما 
كان جزءاً من تش�كيلة س�نرتال كوس�ت 
مارينرز الت�ي فازت بلقب الدوري يف عام 

.2013
من هناك ذه�ب للعب مع نادي س�يدني 

قب�ل أن ينضم إىل نادي اإلم�ارات يف دولة 
اإلمارات، باإلضاف�ة إىل امتالكه تجربة يف 

ماليزيا مع قدح وبي كي أن اس وبراك.
وق�ال أندرس�ون حول ذل�ك: “لقد ذهبت 
إىل اإلم�ارات ث�م إىل ماليزي�ا، وربما كان 
هذا أفض�ل وقت يف مس�رتي ألنني كنت 
ألعب أس�بوعاً بعد أس�بوع وشعرت بذلك 
حق�اً ألنني كنت ألعب أم�ام 30 و40 ألف 

مشجع”.
وأض�اف: “قد يكون املس�توى يف ماليزيا 
أق�ل بقليل م�ن الدوري األس�رتايل، ولكن 
األم�ر الرائ�ع هو أن�ك تلعب أم�ام هؤالء 
األش�خاص كل أس�بوع. تش�عر بالفعل 
وكأنك العب كرة قدم، ألنه إذا لم تفز فلن 

تتمكن من الذهاب إىل املركز التجاري”.
وأردف: “عندم�ا غ�ادرت ماليزي�ا وعدت 
إىل أس�رتاليا كنت أفكر يف التخيل عن كرة 
الق�دم. لم أك�ن متأكد مم�ا إذا كان لدي 
ش�غف للمتابعة. أنا رجل م�ن نوع الكل 
أو ال يشء، وأعتقد أن قضاء بعض الوقت 
بعيداً، شهرين دون التفكر يف كرة القدم، 
جع�ل تحوي�ل تركيزي عن ال�وكالء جيداً 
ألنه أعطاني بعض الوضوح. فقد جعلني 
أدرك أن هذا هو الوقت املناس�ب للتفكر 

فيما سأفعله بعد كرة القدم”.
وتاب�ع: “م�ا زل�ت أح�ب اللع�ب، أح�ب 
التدري�ب والخ�روج ومحاول�ة الفوز. ما 
زلت منافس�اً، ولكن ملاذا ال أستخدم كرة 

القدم كوسيلة للخطوة التالية.”
ق�اده ذل�ك إىل س�نغافورة، حي�ث انضم 
بينم�ا  يونايت�د،  هوغان�غ  فري�ق  إىل 
كان�وا يس�تعدون للمنافس�ة يف بطول�ة 
أن  2020 بع�د  كأس االتح�اد اآلس�يوي 
احتل�وا املركز الثال�ث يف ال�دوري املمتاز 

الس�نغافوري موس�م 2019. سمحت له 
هذه الخطوة بالجمع بني رغبته املستمرة 
يف اللعب وفرص التحضر للحياة يف عالم 

األعمال.
بعد تجربة دوري أبطال آس�يا خالل فرتة 
وج�وده م�ع فريقي س�يدني وس�نرتال 
كوس�ت مارينرز، كانت فرصة خوضهم 
املنافس�ة القاري�ة ه�و م�ا أعج�ب ب�ه 

أندرسون.
وقال: “جئت إىل سنغافورة بسبب الحياة 
بع�د ك�رة الق�دم. رأي�ت فرص�ة عندما 
كن�ت يف ماليزيا للحضور إىل س�نغافورة 
قلي�اًل. كن�ت أرى الطريق�ة الت�ي تطور 
بها س�نغافورة نفسها لألعمال التجارية 

وبدأت أرى فرصاً يف التواصل”.
وأوضح: “كأس االتحاد اآلسيوي منافسة 
رائع�ة وه�ي أح�د أس�باب مجيئ�ي إىل 
هوغانغ. لقد لعبت يف دوري أبطال آس�يا 
مع س�يدني وس�نرتال كوس�ت مارينرز 
وكان ذل�ك أب�رز ما يف مس�رتي الكروية 
عندم�ا كنت ألع�ب يف الدوري األس�رتايل، 

ملجرد السفر واللعب ضد العبني كبار”.
وواص�ل: “كأس االتح�اد اآلس�يوي يشء 
مشابه للغاية بالنسبة لنا ولقد استمتعت 
به، لكنها كانت تجربة مختلفة. هوغانغ 
يطمح أكثر يف املنافس�ة ع�ىل نيل الخربة 
والتجرب�ة. يركز ال�دوري الس�نغافوري 
بش�كل أكرب عىل تطوير الالعبني األصغر 
سناً ملساعدة املنتخب الوطني، وهذا يشء 
كان ع�يل أن أقدره برسع�ة ألنه يمكن أن 

يصبح محبطاً يف بعض األحيان”.
ع�ىل الرغ�م م�ن ذل�ك، ال ي�زال هوغانغ 
يتناف�س عىل م�كان يف األدوار اإلقصائية 
من بطولة كأس االتحاد اآلسيوي بمجرد 
اس�تئنافه. ويحت�ل الفريق حالي�اً املركز 
الثالث يف املجموعة الخامس�ة يف منتصف 
الطريق بفارق أربع نقاط عن املتصدرين 
املش�رتكني هوتيش منه س�يتي ويانغون 

يونايتد.
يف  التالي�ة  هوغان�غ  مب�اراة  س�تكون 
م�ن  الق�ادم  الن�ادي  ض�د  س�نغافورة 
ميانمار، وس�يكون ذل�ك محورياً لتعزيز 

آمالهم يف التقدم إىل املرحلة التالية.
وقال أندرس�ون: “ه�ذا اختب�ار حياة أو 
موت بالنس�بة لن�ا. إذا تمكنا م�ن الفوز 
يف هذه املباراة س�وف ننتق�ل ونحاول أن 
نحق�ق نتيجة إيجابية ض�د هوتيش منه، 
فلدين�ا فرصة. يف بداية املوس�م جلس�نا 
وقلنا: نريد الفوز بالدوري الس�نغافوري 
املمت�از ونريد أن نجت�از دور املجموعات 

من بطولة كأس االتحاد اآلسيوي”.
وختم: “دعونا نرى ما س�يحدث. آمل أن 
نعود للعب، وأن نتمكن من الحصول عىل 

النتيجة املطلوبة وامليض قدماً”.

          

7الرياضي
تصفيات أمريكا اجلنوبية للمونديال 

تنطلق يف سبتمرب

برشلونة يستعد لالستغناء عن 
خدمات احلارس نيتو

اعالم الكرتوني أندرسون يركز على الدراسة خالل توقف املباريات

أعلن االتح�اد األمركي الجنوبي لكرة الق�دم )كونميبول( بأن 
التصفيات القارية املؤهلة إىل مونديال 2022 يف قطر س�تنطلق 
يف أيلول/س�بتمرب املقبل.وكان من املقرر أن تنطلق التصفيات 
أواخ�ر آذار/م�ارس املايض لكنه�ا تأجلت بس�بب تفيش وباء 
“كوفي�د19-” وقد طال�ب االتحاد الق�اري من االتح�اد الدويل 
)فيف�ا( تأجيل ه�ذه املباري�ات إىل أيلول/س�بتمرب.وقال بيان 
ص�ادر ع�ن اتحاد كونميب�ول بع�د اجتماع ملجل�س ادارته من 
خ�الل تقنية االتص�ال بالفيديو: “يف الوقت الح�ايل، فإن موعد 
انطالق التصفي�ات هي من 4 إىل 8 أيلول/س�بتمرب 2020 كما 
حدده�ا االتحاد ال�دويل. النظام األصيل )مجموع�ة واحدة(، لم 
يتغ�ر”.يف املقابل، لم يت�م تحديد “أي موعد ملع�اودة مباريات 
كأس ليربتادوريس وكأس س�ودامركانا” لكن االتحاد القاري 
مصم�م عىل انهاء املس�ابقتني القارتني.وأك�د كونميبول أيضاً 
بأن النس�خة املقبلة من كوبا أمركا ستقام يف حزيران/يونيو 

وتموز/يوليو من عام 2021.

تحدثت وسائل اعالم اسبانية عن 
اس�تغناء برش�لونة عن حارسه 
الربازييل نيت�و يف فرتة االنتقاالت 
القادم�ة والتعوي�ل عىل خدمات 

الحارس إيناكي بينيا.
مون�دو  “إل  صحيف�ة  وأك�دت 
ديبورتيفو” بأن إدارة برش�لونة 
تخطط للموس�م القادم وتجاوز 
املش�اكل املادي�ة الناجم�ة ع�ن 

توقف النشاط الريايض بعد تفيش 
انتشار فروس كورونا املستجد “كوفيد19-”.

وتس�عى إدارة جوس�يب ماري�ا بارتومي�و، رئيس برش�لونة، 
االس�تغناء ع�ن بعض الالعبني م�ن بينهم الح�ارس نيتو الذي 
حل يف يونيو/حزي�ران 2019 يف قلعة الفريق الكاتالوني قادماً 
من فالنس�يا مقابل 26 مليون يورو ورحيل الحارس الهولندي 

غاسرب سيليسني إىل قلعة الخفافيش.
وأش�ارت الترسيبات بأن متصدر الدوري اإلس�باني س�يعطي 

الضوء األخرض لرحيل الحارس يف حال توفر عرض رسمي.
وتتح�ّدث األخب�ار القادمة من إس�بانيا إىل أن نادي برش�لونة 
س�يعول عىل حارس فريق الرديف ومنتخب إس�بانيا لتحت 21 
عام�اً، إيناكي بينيا الذي يتمتع بخصال فنية كبرة وس�يكون 

حارساً بديالً لألملاني مارك أندريه تر شتيغن.

جدل حول تأمني فحوصات كافية الستئناف املوسم األملاني بنزمية يتحدث عن إمكانية عودته لليون

محى زالتان جتتاح هامربي جمددًا

Sun 19 Apr 2020األحد - 19 نيسان 2020
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أرفع جائزة للتصوير الصحفي تتوج الشباب التواق إلى الحرية والعدالة

محمد شلبي
باحث تونيس يف اإلعالم

 الح�ق يف املعلوم�ات لي�س حكرا عىل وس�ائل 
اإلع�الم والصحافيني، بل هو ح�ق للمواطنني 
أيض�ا، لذلك ف�إن لج�وء مؤسس�ات عمومية 
تونس�ية إىل حجب املعلومات ي�يسء إىل حرية 
الصحاف�ة، كم�ا يدوس عىل ح�ق املواطنني يف 

معرفة أعمال الحكومة ومساءلتها.
بعد أخذ ورد داما أس�بوعني، أصدرت املحكمة 
العليا األمريكية يف 30 يونيو 1971 حكمها بأن 
ال حجة للحكومة يف من�ع صحيفتي نيويورك 
تايمز وواشنطن بوست من نرش ما بات ُيعرف 

“بأوراق البنتاغون” عن حرب فيتنام.
كانت املعركة تبدو محسومة لصالح الحكومة 
حتى يف نظر فريق محامي واش�نطن بوس�ت 
الذين نصح�وا بالكف عن النرش حتى أنصفت 
املحكم�ة نائ�ب رئي�س الصحيف�ة، جيم�س 
غوداي�ل، الذي تمس�ك لوح�ده بالتعديل األول 
للدس�تور األمريكي الضامن لحق املواطنني يف 

معرفة أفعال الحكومة.
كان�ت تل�ك أوىل املع�ارك الكربى، قب�ل معركة 
ووترغيت، التي تنهزم فيها السلطة التنفيذية 
أم�ام حق الناس يف املعرفة. وإن كان االنتصار 
ُيسوَّق انتصارا للصحافة فهو قبل ذلك انتصار 
وا عما تفعله السلطة  لحق املواطنني يف أن ُيخربرَ
قبل انتصار الصحافي�ني يف معركة واجبهم يف 
وا عنه. هما وجهان ملعركة واحدة غري  أن ُيخربرِ
أن ظه�ور وج�ه الصحافة يطغ�ى عىل ظهور 

وجه املواطنني فيها.
فعندم�ا نرش وزي�ر الرتبي�ة التون�يس محمد 
الحام�دي يف 3 أبري�ل الج�اري مذك�رة يمن�ع 
فيه�ا املس�ؤولني جميعا يف وزارت�ه من اإلدالء 
ب�أي ترصي�ح للصحافي�ني إالاّ بع�د الحصول 
عىل تأش�رية مدير ديوانه، أي تأش�ريته هو يف 
واقع األمر، ضجت الصحافة بما فيها شبكات 
التواص�ل االجتماع�ي بالحديث ع�ن التضييق 
عىل الصحافة والصحافيني دون التطرق إىل ما 

ينال املواطنني من ذلك.

حج�ب  إىل  العمومي�ة  املؤسس�ات  لج�وء  إن 
املعلوم�ات ي�يسء إىل حري�ة الصحاف�ة، وهو 
أمر بديهي، غ�ري أنه يدوس عىل حق املواطنني 
يف معرف�ة أعم�ال الحكوم�ة بل يف مس�اءلتها 
ومحاس�بتها، وهو أم�ر يظهر أن املس�ؤولني 
عن املؤسس�ات العمومية من وزراء وغريهم، 
ممن هم أدنى منهم أو أعىل، لم يفهموا بعد أن 
ن�رش املعلومات بني املواطن�ني، عرب الصحافة 
وغريه�ا، هو أس�اس الديمقراطية والحوكمة 
والش�فافية، وه�و أم�ر يظهر بج�الء افتقار 
الحكومة التونس�ية إىل أبسط معايري االتصال 

العمومي وضعف هياكله.
“ال ُيعذر أحد بجهله للقانون” قولة ش�هرية يف 
لغات العالم تفرض ع�ىل الناس بداهة معرفة 
ما تسنه السلطة من نصوص قانونية متنوعة 
غري أنه�ا تفرض كذلك عىل الس�لطة أن تنرش 
تل�ك النص�وص وتفرسه�ا وتن�رش مختل�ف 
اإلجراءات التي تواكبها للفهم والتطبيق، وهو 
وضع يجعل الس�لطة يف األحوال كلها مطالبة 

بالنرش للعموم ال للصحافيني وحدهم.
وهن�اك املواثي�ق التي تحتم عىل الس�لطة منذ 
عقود مد الناس باملعلومات مثل “إعالن حقوق 
اإلنس�ان واملواطنني” ال�ذي نص عام 1789 يف 
بن�ده الخامس عرش عىل أنه “من حق املجتمع 
أن يس�ائل أي موظ�ف عمومي ع�ىل إدارته”، 
عالوة عىل البند الحادي عرش الذي يضمن حق 
املواط�ن يف “القول والكتاب�ة والنرش”. وكذلك 
يفعل ميثاق ميونخ لعام 1971 عندما يستهل 

الحديث بحق اإلنسان يف األخبار.
فواجب الس�لطة يف نرش املعلومات يف املجتمع 
أش�مل م�ن م�د الصحافة به�ا. صحي�ح أنها 
تخاطب اإلعالم أساس�ا غري أنه�ا تمد العموم 
بها كما تمد بها مختلف الهيئات من مؤسسات 
ال  مختلف�ة  بط�رق  ومنظم�ات  وجمعي�ات 
تقت�رص عىل النرش يف الصحاف�ة بل كذلك عرب 
حمالت غ�ري إعالمية مثل التظاهرات املختلفة 
وعرب اإلنرتنت وحتى عرب مضخمات الصوت يف 
الصوامع أو يف الس�يارات التي تجوب الشوارع 
كما ح�دث مرارا يف األس�ابيع املنقضية داعية 

املواطنني إىل التوقي من جائحة كورونا.
الحكوم�ات يف األنظم�ة الديمقراطية تس�قط 
يف الدعاي�ة كلم�ا تعاملت مع ن�رش املعلومات 

للعموم بحسابات سياسية
فقرار مثل الذي جاء به وزير الرتبية التونيس، 
وإن عدل�ه الحق�ا، هو عق�اب للمواطنني قبل 
امله�م  الصحافي�ني وتضيي�ق عليه�م. وم�ن 
أن يس�تبطن الن�اس أن الح�ق يف املعلوم�ات 
لي�س حك�را ع�ىل املؤسس�ات اإلعالمية وعىل 
الصحافي�ني الذي�ن يعمل�ون بها ب�ل هو حق 
للجمي�ع حت�ى ال ين�وء الصحافي�ون وحدهم 
بحمل تضييق السلطة عليهم وحتى يستبطن 

املواطن�ون أن التضيي�ق ع�ىل املعلوم�ات، بل 
خنقه�ا أحيانا، ال يس�تهدف مهن�ة بعينها بل 

املجتمع كامال.
ومما يدل عىل أن املجتمع يف عمومه يظن الحقَّ 
يف املعلومات ش�أنا صحافيا خالصا هو تحرك 
نقابة الصحافيني التونسيني التي اجتمع وفد 
منها مع وزير الرتبية يوم 6 أبريل أي بعد ثالثة 
أي�ام من نرش املذكرة. صحي�ح أن النقابة عىل 
رأس املعني�ني باألم�ر لكن هل ت�رى منظمات 

املجتمع املدني األخرى نفسها غري معنية؟
إن جعل قضية التضييق عىل املعلومات قضية 
صحافية خالصة، هو استبعاد للمواطنني من 
دائرة الحق يف املعرفة. فاملؤسس�ات اإلعالمية 
صنف�ان، عمومي�ة وخاص�ة، واالدع�اء ب�أن 
املعلومات ش�أن يخص املؤسس�ات اإلعالمية 
العمومية يعني أن األم�ر أمر حكومي رصف، 
وهو إقصاء للمواطنني، كم�ا أن االدعاء بأنها 
ش�أن املؤسس�ات اإلعالمية الخاصة قول بأن 
املعلومات حق لفئة من املواطنني يس�تأثرون 
ب�ه دون غريه�م ألنه�م يملك�ون مؤسس�ات 

إعالمية.
ول�م تك�ن قضي�ة مذك�رة وزي�ر الرتبية هي 
وحدها التي ش�غلت الرأي العام بس�بب تكتم 
الس�لطة عىل م�ا هو ح�ق للناس بل س�بقها 
بأي�ام ما يعرف بقضية “س�يارة بنت الوزير” 
الت�ي هش�متها يف حادث س�ري وه�ي ممنوع 
اس�تخدامها م�ن غ�ري املتمت�ع به�ا. الزم�ت 
الس�لطات الصم�ت وع�راّض وزي�ر الحوكمة 
ومكافحة الفساد محمد عبو نفسه النتقادات 

حادة بس�بب رده ع�ىل الصحافة قائال “موش 
وقتو )ليس وقته(”.

نرش الصح�ايف نورالدي�ن بالطي�ب يف 5 أبريل 
مقاال يف يومية الرشوق قال فيه “يف الوقت الذي 
كان ينتظر الش�ارع التونيس مبادرة من عبو، 
الذي بنى كل مرشوعه الس�يايس عىل محاربة 
الفس�اد، صمت واكتفى بالقول موش وقتو”. 
كان عن�وان املقال “من محم�د عبو إىل محمد 
الحام�دي: عندما تفضح الس�لطة الثوريني”، 
وكان معربا ألنه أثار مشكلة التواصل العمومي 

يف تونس من زاوية التوظيف السيايس.
وكتب الصح�ايف “أن األس�طوانة التي يرددها 
محم�د عب�و ويرددها ق�ادة حزبه ليس�ت إال 
ش�عارات لالستهالك من قبل الوزارة”. ويحيل 
لفظ الش�عارات عىل الدعاية الت�ي تحل محل 
التواص�ل العموم�ي عندما يصب�ح الهدف من 
نرش املعلومات أو حجبها خدمة أهل الس�لطة 
ال خدم�ة املواط�ن. وليس من الغل�و يف القول 
أب�دا إن الحكوم�ات يف األنظم�ة الديمقراطية 
أو تل�ك التي تدعيه�ا تس�قط يف الدعاية كلما 
تعاملت مع نرش املعلومات للعموم بحسابات 

سياسية.

م�ن مبادئ فلس�فة كان�ط، أب ع�رص األنوار 
معن�ى  يف  اإلش�هار،  تجع�ل  أنه�ا  أملاني�ا،  يف 
الن�رش للعموم، رشطا ال بد منه لحس�ن س�ري 
الديمقراطية وممارس�ة املواطنة وعليه يقوم 
مفهوم “الس�يادة للش�عب”. وم�ن هنا ندرك 
أن ادعاء الديمقراطية والحوكمة والش�فافية 

يس�قط ممن يحجب املعلومات عن املواطنني 
أو يت�رصف فيها لتوظي�ف نرشها ال اإلفصاح 

عنها ألصحابها.
وب�ني االتص�ال العموم�ي والدعاي�ة ش�عرة 
رقيقة. يقتيض االتصال العمومي أمرين حتى 
ال يكون دعاية وهما أالاّ تسيطر الحكومة عىل 
املعلوم�ات وتنف�رد به�ا وأال تن�رش معلومات 
منقوص�ة أو مجتزأة. ويرتت�ب عىل ذلك أمران 
وهما الحرية املتاحة ملمثيل السلطة التنفيذية 
يف مخاطب�ة املواطن�ني واالنفتاح والش�فافية 
الل�ذان ال يكون�ان إالاّ بتعميم ن�رش املعلومات 

هة. هة وموجِّ وليس بانتقائها فتكون موجَّ
حج�ب الحكومة للمعلومات كم�ا فعل محمد 
عب�و أو انتقاؤه�ا به�دف توظيفه�ا كما كان 
محمد الحامدي ينوي أن يفعل بمذكرته رضب 
لبناء املس�ار الديمقراطي الذي ينتفي بحجب 
املعلومات عن العموم. عندما تش�ح املعلومات 
يج�ف النقاش العام وال يكون له معنى عندما 
تمل�ك الحكوم�ة املعلوم�ات كله�ا ويجهله�ا 
رشكاؤها. إن عدم تقاس�م املعلومات كما هي 
دون تجميل يجعل املجتمع عاجزا عن صياغة 
مشاكله العامة صياغة دقيقة تكون جزءا من 

حلها.
هناك يف الديمقراطيات ما يس�مى “بسياس�ة 
الخط�اب” وما ه�ي إال اس�رتاتيجية محبوكة 
تجع�ل مختلف ال�وزارات يف حكوم�ة ما تبني 
سياس�ة اتصالية مرجعية. يذكر التونس�يون 
يف بداية شهر مارس املايض التضارب يف أقوال 
الوزراء عن تقديم العطلة املدرس�ية وكان ذلك 

دليال عىل غياب اسرتاتيجية اتصالية حكومية. 
وكان الخطاب متناقضا بل متشنجا بني رئيس 
الدول�ة ورئي�س الحكومة ورئي�س الربملان يف 

األيام األوىل لظهور جائحة كورونا يف تونس.
كان االتص�ال يف ذلك املس�توى ضحي�ة نظام 
هزات�ه  تصي�ب  ثالث�ة  رؤوس  ذي  س�يايس 
االرتدادي�ة مختل�ف املواقع الحكومية حس�ب 
ال�والء ألحد الرؤوس. وليس ذلك هو التفس�ري 
الوحي�د ب�ل هن�اك ممارس�ات بالي�ة داخ�ل 
الحكوم�ة ال تس�تجيب التص�ال عموم�ي يف 
خدم�ة نظ�ام يري�د نفس�ه ديمقراطي�ا. ويف 
رئاسة الحكومة مصلحة إعالم واتصال كما يف 
الوزارات األخرى. بقي أن نسأل ما وظيفتها؟

هن�اك ثالثة أس�ئلة ال تحمل املمارس�ة جوابا 
واضح�ا عنه�ا. هل وظيف�ة املكل�ف باإلعالم 
واالتص�ال يف رئاس�ة الحكوم�ة وغريه�ا من 
ال�وزارات وظيف�ة إخباري�ة تتمث�ل يف ن�رش 
املعلومات بني العموم؟ هل وظيفته أن ينس�ق 
العالقات بني الوزير والصحافة والصحافيني؟ 
ه�ل وظيفته أن يجمل أفع�ال الوزير وقراراته 
وسياس�ته قصد تلميع صورت�ه؟ هل يتم كل 

ذلك معا يف آن؟
ال ُيعق�ل أبدا أن يفعل الش�خص ذاته ذلك كله 
مع�ا ألن تعميم املعلومات ال يك�ون بتجميلها 
وال بتقبيح غريها وإالاّ يتحول املكلف إىل عنرص 
عالق�ات عام�ة. ويصعب أن يعم�م معلومات 
تخ�دم املواطن بلع�ب دور املكلف بالعالقة مع 
الصحافة والصحافيني ألن عالقات محاباة أو 
ر  عداء ستنشأ بالرضورة فيقدَّم صحايف ويؤخَّ

آخر.
يف عدد م�ن البلدان هي وظائف ثالث مختلفة، 
فاملستشار يف االتصال غري املستشار يف العالقة 
م�ع الصحاف�ة وهما غ�ري امللح�ق الصحايف. 
ويتعاي�ش هؤالء يف ديوان الوزير كما فعل ذلك 
الوزي�ر األول الفرن�يس ليونال جوس�بان الذي 
أعطى صالحيات أوسع للمستشار يف االتصال 
م�ع الحرص ع�ىل أن يكتفي املكل�ف بالعالقة 
م�ع الصحافة بإعطاء معلومات تقنية رصفة 
عن رئاس�ة الحكومة. هناك سبل شتى يمكن 
الح�وار فيها لتنظي�م دوائر االتص�ال وتحديد 
وظائفه�ا عىل أن يكون هناك منس�ق يف دائرة 
االتصال يف رئاسة الحكومة دوره التنسيق بني 

الوزارات حتى ال تكون لكل وزير مملكة.
تحرص بع�ض املنظمات املعني�ة باالتصال يف 
دول ديمقراطية عىل إخضاع االتصال العمومي 
إىل قواعد أخالقيات الصحافة وقواعد القانون. 
ويربره جدل كبري، من ب�ني أمور كثرية، لجوء 
الرئي�س األمريك�ي لين�دون جونس�ون ع�ام 
إىل  البنتاغ�ون،  أوراق  كش�فته  كم�ا   ،1964

توظيف الحرب يف فيتنام لحملته االنتخابية.

التضييق احلكومي على املعلومات عقاب للمواطنني قبل الصحفيني

بغداد / نينا : 
دعت كتلة بدر النيابية ، نقابة الصحفيني 
العراقيني للتنس�يق الفوري مع مجلس 
الن�واب واللج�ان املعنية العداد مس�ودة 
جديدة لقانون حماية حقوق الصحفيني، 
مشرية اىل رضورة وضع حقوق تقاعدية 
واضحة وضمان سنوات خدمة معلومة 
وضمان�ات للعيش الكريم ت�وازي اآللية 

املعمول بها يف الخدمة العامة.
وق�ال النائب كريم علي�وي ان “ رشيحة 
الصحفيني عان�ت كثرياً، وهناك تهميش 
واض�ح لدوره�م، وال توج�د ضمان�ات 
حقيقي�ة له�م او لعوائله�م”، معتربا ان 
“ قان�ون حق�وق الصحفي�ني املرشع يف 
مجل�س النواب لم يض�ع نقاطا واضحة 
لضمان تلك الحقوق، ما جعل العديد من 
ابن�اء العائلة الصحفي�ة يعاني االقصاء 
االعت�داء  او  االرزاق  او قط�ع  الق�رسي 

عليهم خالل تأديتهم للواجب”.
واضاف ، يف بيان صحفي ، ان “ الجهود التي 
بذلت وتبذل من ابناء السلطة الرابعة عموما 
يف الح�رب عىل االره�اب والتوعية املجتمعية 
ومحارب�ة الفكر الطائفي، والي�وم يف حربنا 
ضد وباء كورونا اليمكن نكرانها، كما اليمكن 
انكار الجهود الت�ي تبذلها نقابة الصحفيني 
للدفاع عن حقوقهم قدر املس�تطاع “، مبينا 
ان “ املصلحة العليا للبلد يف ظل الديمقراطية 
التي نعيشها بالعراق الجديد تستوجب منح 
هذه الرشيحة حقوقها الكاملة”.ودعا نقابة 
الصحفيني للميض باالعداد لصياغة مسودة 
قانون جدي�دة لحماية حقوقهم بالتنس�يق 
م�ع اللجان الربملانية املعني�ة “، مؤكدا “ اننا 
كاعض�اء مجلس الن�واب س�نكون داعمني 
له�م ب�كل م�ا لدين�ا م�ن امكاني�ة العطاء 
مقاتيل السلطة الرابعة الحقوق الكاملة لهم 

ولعوائلهم”.

بغداد / نينا :
 ادان املرص�د العراقي للحريات الصحفية 
يف نقابة الصحفي�ني العراقيني التهديدات 
الت�ي تلقاه�ا مراس�ل قن�اة الرشقي�ة يف 
محافظ�ة النج�ف االرشف ع�ىل خلفي�ة 
تغطيت�ه اإلعالمي�ة لحادثة الس�يدة التي 

أشعلت النار يف جسدها.
وطال�ب املرص�د ، الس�لطات األمني�ة يف 
املحافظ�ة بتأم�ني الحماي�ة للصحفيني 

حماي�ة  قان�ون  وتطبي�ق  واإلعالمي�ني، 
الصحفيني.

كما اكد ف�رع نقابة الصحفيني العراقيني 
مقاض�اة  عزم�ه   ، االرشف  النج�ف  يف 
يقوم�ون  الذي�ن  والجه�ات  األش�خاص 
بتهديد الصحفيني، ووسائل اإلعالم، وهو 
مايؤك�ده املرصد للتعامل مع األش�خاص 
الذين يتجاوزون القانون، ويعتمدون لغة 

الوعيد والتهديد.

 الهاي / متابعة الزوراء:
 ف�از مص�ور وكال�ة فرانس برس 
الخمي�س  تش�يبا  ياس�ويويش 
بجائزة التصوير الصحفي العريقة 
“وورلد ب�رس فوتو” للعام 2020، 
مكافأة لصورة ش�اب يقف وسط 
أضواء هواتف محمولة وهو يلقي 
قصيدة بني متظاهري�ن يطالبون 
بحكومة مدنية يف الخرطوم، اعترب 
أعضاء لجنة التحكيم أنها ترمز إىل 

“األمل”.
وق�ال أعض�اء اللجن�ة أن الصورة 
التي منح�ت أرفع جائزة للتصوير 
الصحف�ي، تعكس قدرة الش�باب 

والفن.
وحصل ياس�ويويش تشيبا املصور 
اليابان�ي املقي�م يف نريوب�ي به�ذه 
الص�ورة أيضا، ع�ىل الجائزة األوىل 
“للصورة املفردة” يف فئة “األخبار 

العامة”.
ولف�ت تانف�ي ميرشا وه�و عضو 
أن ص�ورة  إىل  التحكي�م  يف لجن�ة 
ياس�ويويش تش�يبا “تظه�ر قوة 
الش�باب وق�وة الفن. إنه�ا تظهر 

األمل”.
وتظهر صورة ياس�ويويش تشيبا 
الت�ي التقط�ت يف 19 يوني�و م�ن 
الع�ام امل�ايض يف الخرطوم ش�ابا 
فمه مفتوحا يقف وسط مواطنني 
يف العاصم�ة الس�ودانية ي�رددون 
“قصي�دة  يق�رأ  فيم�ا  ش�عارات، 
احتجاجي�ة”، وفق م�ا قالت لجنة 

الحكام.
بقمي�ص  الش�اب  ه�ذا  ويب�دو 
أزرق فات�ح فيم�ا يوج�ه عرشات 
هواتفه�م  أن�وار  املتظاهري�ن 

املحمولة إليه.
إنه�ا  تش�يبا  ياس�ويويش  وق�ال 
“الجائ�زة األرفع مس�توى يف عالم 
املح�رتف،  الصح�ايف  التصوي�ر 
ويرسن�ي أن أكون ب�ني املصورين 
الذي�ن حصل�وا ع�ىل جوائ�ز. وأنا 
الش�عب  لدع�م  أيض�اً  م�رسور 
الس�وداني ال�ذي يناض�ل من أجل 

إحالل ديمقراطية حقيقية”.
وأضاف أن “الصورة تعكس الشغف 
الذي يش�عر به املتظاهرون. كنت 
أشعر كأنني واحد منهم. لقد كنت 
شاهداً عىل إرادة شعب ال تتزعزع، 
وال يمك�ن للعن�ف أن يكرسها. أنا 
س�عيد ألنن�ي كن�ت هن�اك يف ذلك 

اليوم، وكان ذلك مجرد صدفة”.
وأكد أن “هذه الصورة نتيجة عمل 

فري�ق بكامل�ه والس�ودان م�كان 
م�ن الصع�ب تغطيت�ه، ومل�ا كنت 
س�أتمكن من تحقيق ه�ذا العمل 
لوال مساعدة مكتب وكالة فرانس 

برس” يف الخرطوم.
درس ياس�ويويش تش�يبا، املصور 
الياباني املقيم يف نريوبي، التصوير 
يف  األبع�اد  الثالث�ي  والتصوي�ر 
طوكي�و. ب�دأ مس�ريته املهني�ة يف 
صحيف�ة “اس�اهي ش�يبوم”، ثم 
يعم�ل لحس�ابه  أصب�ح مص�وراً 
انتق�ل لإلقام�ة  الخ�اص عندم�ا 
يف كيني�ا يف الع�ام 2007 ح�ني بدأ 
التع�اون مع وكال�ة فرانس برس 
خ�الل أعم�ال العن�ف الت�ي تل�ت 

االنتخابات يف البالد.
انض�م اىل وكال�ة فران�س برس يف 
العام 2011 وتوجه اىل س�او باولو 
وم�ن ث�م اىل ري�و دي جان�ريو يف 
2013، وهو يعم�ل يف نريوبي منذ 

العام 2016.
م�ن جهته، ق�ال مدي�ر األخبار يف 
وكالة فرانس برس فيل تش�تويند 
إن فران�س برس “فخ�ورة بالفوز 
بهذه الجائزة املرموقة”، مؤكدا أن 
“العمل الالفت الذي قام به تش�يبا 
وش�جاعته  موهبت�ه  ع�ىل  دلي�ل 

وعمله الدؤوب ومهنيته”.

وأض�اف أن “الجائ�زة دلي�ل أيضا 
عىل الت�زام فرانس ب�رس بتغطية 
أح�داث م�ن مناط�ق صعب�ة عىل 
غ�رار الس�ودان، وتقدير لش�بكة 
إفريقي�ا”.  يف  املمي�زة  مصورين�ا 
وقال “نش�عر أيضا بفخر كبري ألن 
هيئة التحكيم توقفت عند النوعية 
املمت�ازة للتحقيقات املصورة التي 
قمن�ا به�ا ح�ول االضطراب�ات يف 
هونغ كون�غ، وتغطيتن�ا ملواضيع 

الرياضة والبيئة”.
كم�ا أش�ارت مدي�رة التصوي�ر يف 
فرانس ب�رس ماري�ال أود إىل أنها 
امل�رة الثاني�ة الت�ي تف�وز فرانس 
ب�رس بجائزة وورلد ب�رس فوتو” 
بع�د  س�نوات،  ث�الث  غض�ون  يف 
جائ�زة رونالدو ش�يميت يف 2018 
عن صورته ملتظاهر اش�تعلت فيه 
الن�ريان خالل صدامات مع رشطة 

مكافحة الشغب يف فنزويال.
وهنأت تش�يبا الذي “يعتمد دائما 
إنس�انية يف عمل�ه )…(  مقارب�ة 
الذين  الثالث�ة اآلخرين  ومصورينا 
ح�ازوا جوائز له�ذا العام”. وقالت 
يكاف�ئ  ممي�ز  تكري�م  “ه�ذا  إن 
مقاربة مرس�خة ع�ىل األرض ويف 
الزمن، وي�ربز نوعي�ة العمل الذي 
يحققه مصورونا يف مختلف أنحاء 

العالم”.
وفاز نيك�وال عصف�وري املقيم يف 
بكني، بالجائ�زة األوىل للتحقيقات 
املصورة يف فئة “األخب�ار العامة” 
بعن�وان  الص�ور  سلس�لة  ع�ن 

“اضطرابات يف هونغ كونغ”.
نيك�وال  ص�ور  م�ن  واح�دة  ويف 
يف  تلمي�ذات  تظه�ر  عصف�وري، 
هون�غ كونغ يرتدين مالبس زرقاء 
ويضعن األقنعة ويمس�كن بأيدي 
أخ�رى،  ويف  البع�ض،  بعضه�ن 
متظاه�ر يرك�ض حام�ال مظل�ة 
حم�راء والفت�ة صف�راء مكت�وب 

عليها “حب”.
كما ُرشحت صوره أيضا ضمن فئة 
جدي�دة أُدرجت هذا الع�ام بعنوان 
“قصة الع�ام لوورلد برس فوتو”. 
وكان عصفوري حصل يف الس�ابق 
ع�ىل جائ�زة االمتياز ع�ن عمله يف 
هون�غ كونغ ضمن فئ�ة “االخبار 

العامة” لصور العام 2020.
وحلاّ�ت صورة “مرك�ز اإلجالء من 
حري�ق الغاب�ات” لش�ون ديف�ي، 
التي تظهر فيه�ا فتاة تضع قناعا 
وتلعب م�ع أصدقائها داخل مركز 
خ�الل  اس�رتاليا  يف  اس�تضافة 
التي ش�هدتها  املس�تعرة  الحرائق 
الب�الد، يف املرتب�ة الثاني�ة للص�ور 

املفردة يف فئة “قضايا معارصة”.
ويتمت�ع ديف�ي املقيم يف اس�رتاليا 
حيث يتم عرض أعمال له بانتظام، 
بخربة من أكثر م�ن عرشين عاما 

يف تغطية اخبار البالد.
كم�ا ح�لاّ أويل س�كارف يف املرتبة 
فئ�ة  يف  املف�ردة  للص�ور  الثالث�ة 
“ع�رض  ص�ور  ع�ن  الرياض�ة” 
الفوز لليفرب�ول” التي يظهر فيها 
م�د برشي من مش�جعي ليفربول 
انترشوا يف الشوارع لالحتفال بفوز 
فريقهم ع�ىل توتنهام هوتس�بور 
أبط�ال  دوري  مس�ابقة  ضم�ن 

اوروبا.
ق�رب  املقي�م  س�كارف  وكان 
مانشس�رت فاز يف العام 2018 عن 

الفئة نفسها.
وكان املنظمون ذك�روا أن أعضاء 
لجن�ة التحكي�م اخت�اروا 44 م�ن 
أصل 74 ألف صورة أرس�لها أربعة 

آالف مصور من العالم بأرسه.
وقد ف�از املص�ور الفرنيس رومان 
لورن�دو بالجائ�زة األوىل يف الفئ�ة 
الرئيسية األخرى “التقرير املصور 
الص�ور  م�ن  بسلس�لة  للع�ام” 
باألبي�ض واألس�ود ع�ن الش�باب 
الجزائ�ري خالل الحراك يف الجزائر 

العام املايض.

مصور فرانس برس ياسويوشي تشيبا يفوز جبائزة “وورلد برس فوتو” 2020
كتلة بدر تدعـو العداد مسودة جديدة 

لقانون محاية حقوق الصحفيني

املرصد العراقي للحريات الصحفية 
يدين تهديد مراسل الشرقية بسبب 

تغطية حادثة السيدة النجفيـة
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أو  عاصفة  انتهاء  بعد  ماذا  أقصد: 
وضعت  التي  تلك  »كورونا«،  جائحة 
هاجم  عدو  مواجهة  يف  كله  العالم 
الجميع من دون اعتبار لحدود أو قانون، 
ومن دون تفرقة بني قوي بكل معاني 
الضعف.  عنارص  بكل  وضعيف  القوة 
قال  أحدهما  رأيني:  بروز  إىل  ذلك  أدى 
أساساً  بالديمقراطية  آمنوا  الذين  به 
رفاهية  تصل  به  الذي  الرشيد  للحكم 
يقولون:  اآلمنة،  مراسيها  إىل  الشعوب 
وباء  مثل  الكربى  األزمات  عالج  إن 
أن يتم عىل حساب  »كورونا« ال يصح 
األساسية  والحريات  الديمقراطية 
واالقتصاد الحر، وإنه من شأن التمسك 
وسياساتها  الديمقراطية  بمبادئ 
تنجح  أن  لألمور،  وإدارتها  وقوانينها 
بكفاءة  التعامل  يف  واملجتمعات  الدول 

مع هذا التحدي الخطري.
تصبح  أن  يصح  ال  واضح:  هنا  املعنى 
بينما  »كورونا«؛  ضحية  الديمقراطية 
يقول الرأي اآلخر: إن مواجهة األزمات 
شيئاً  تتطلب  »كورونا«  مثل  الكربى 
والقرسية،  املركزية  من  قليالً  أو  كثرياً 
نائمة،  قوانني  استدعاء  وربما 
جميعاً  شأنها  من  أخرى،  واستحداث 
مسار  يف  التحكم  من  الدولة  ن  ُتمكِّ أن 
القوانني واألوامر  األمور، بما فيها تلك 
الحريات  التي تقيد  السيادية واإلدارية 
الرأي  هذا  االقتصاد.  مسار  وتوجه 
الثاني كان له عىل الدوام الغلبة، ولكن 
باعتباره سياسة مؤقتة، ُترفع بالفعل 
بانتهاء األزمة، لتعود األمور كما كانت 
يف إطار الديمقراطية ونظمها. والتاريخ 
هذا  يف  باألمثلة  ميلء  بالذات  األمريكي 
املايض،  القرن  ثالثينات  منذ  املضمار، 
أو  العظمى  الحروب  مواجهة  يف  سواء 

االنهيارات االقتصادية.
واملجتمعات  الدول  إىل  بالنسبة  وأما 
اآلراء  فهذه  ديكتاتورياً،  املحكومة 
املهم  لها،  محل  ال  كلها  والتساؤالت 
أنه يف مواجهة »كورونا« لم يكن هناك 
فرق بني الديمقراطيات وغريها، فاملهم 
نجاحها،  ومدى  املواجهة  كفاءة  هو 
آراء  ونسمع  نرى  فسوف  ذلك  بعد  أما 
ومقاربات مختلفة، إال أن أول ما سوف 
بإعادة  سيتعلق  قرارات  من  يتخذ 
الحياة إىل طبيعتها، وإلغاء القيود التي 
بالتباعد  يتصل  ما  وخصوصاً  ُفرضت، 
شعور  هناك  يكون  سوف  االجتماعي. 
احتفايل بزوال الغمة، وهو ما يجعلني 
نعود  أننا )وغرينا طبعاً( سوف  أخىش 
إىل ما كنا عليه من دون أدنى تغيري، أو 
بتغيري طفيف رسعان ما سوف تذروه 
الفشل األول،  الرياح، سيكون ذلك هو 
الواليات  أن  يف  الكبري  الفشل  يأتي  ثم 
انتخاباتها  إىل  تعود  سوف  املتحدة 

وضجيجها.
مرشوعها  متابعة  إىل  الصني  وستعود 
إىل  وأوروبا  والطريق(،  )الحزام  األثري 
إصالح  ومحاولة  الداخلية،  خالفاتها 
ذات البني بني أعضاء االتحاد األوروبي. 
وتعود روسيا إىل خالفاتها الضيقة مع 
الواليات املتحدة، وتنافسها عىل بعض 
ويعود  األوروبية،  القارة  يف  النفوذ 
الحديث الذي لم يتوقف عرشات السنني 
وزيادة  املتحدة،  األمم  إصالح  عن 
وغريها  األمن،  مجلس  أعضاء  عدد 
تلك  لها  تتسع  ال  التي  املشكالت  من 
الشد  عودة  هو  األهم  ولكن  السطور. 
والجذب وتبادل االتهامات ثم التوترات 
بني الواليات املتحدة والصني. لقد بدأت 
الدولتني  بني  بالفعل  الباردة  الحرب 
ليزيدها  »كورونا«  وجاء  العظميني، 
أنه  أرى  ما  وهو  واشتعاالً،  منافسة 

سوف يستمر إىل ما بعد »كورونا«.
بعد  ما  عالم  أن  رأيي  يف  األمر  خالصة 

الوباء سوف يشهد ما ييل:
الواليات  بني  العالقات  إدارة  يف  حدة   •

املتحدة والصني.
التحالف  داخل  العالقات  يف  رشوخاً   •

الغربي.
 - األمريكية  العالقات  يف  اضطراباً   •

الروسية.
متعدد  النظام  إلصالح  محاوالت   •
من وكاالت  أيضاً  بما يضمه  األطراف، 
متخصصة، ومراجعة أداء تلك الوكاالت 
واآلليات، ويف مقدمتها منظمة الصحة 

العاملية.
• مراجعة عدد من التفصيالت املتعلقة 
أمور  إدارة  خاصة  وبصفة  بالعوملة، 
والصناعة،  العاملية  والتجارة  االقتصاد 
مراكز  عىل  إنتاجها  عنارص  املوزعة 
يف  وخصوصاً  العالم،  حول  عديدة 
أن  لحقيقة  الغرب  ومواجهة  الصني، 
عىل  الكبري  املصنع  أصبحت  الصني 

العالم، والعمل عىل وضع حد  مستوى 
لذلك. هنا يمكن توقع تغيريات كبرية؛ 
املنتجة  املصانع  توزيع  إعادة  أقلها 
الصني،  عن  بعيداً  االسرتاتيجية  للسلع 
وعىل خريطة أوسع، وطبقاً الحتياجات 
أكثر  وجيواسرتاتيجية  اقتصادية 

شموالً.
• التغيري األهم بسبب »كورونا« سوف 
يف  باالستثمار  الثقة  بمعدالت  يتعلق 
مجال الصحة العامة، واملصل والدواء، 
والطواقم  والطبيب،  واملستشفى 
عىل  التأكيد  إىل  باإلضافة  الطبية، 
وسوف  إعمالها.  وضمان  الشفافية 
االستثمارات  من  كثري  هناك  يكون 
الجديدة يف هذا املجال، وعىل االقتصادات 
وأن  االعتبار،  يف  هذا  تأخذ  أن  النامية 

تدرس إمكانيات االستفادة منه.
نفقد  ال  وحتى  سبق،  ما  عىل  وبناء 
الفرصة للتغيري الحقيقي يف إدارة أمور 
الحياة يف القرن الحادي والعرشين التي 
رضورة  أكدت  بل  الجائحة؛  أتاحتها 
أطرح  أن  يهمني  استثمارها،  وأهمية 

ما ييل:
إن الدعوات إىل املطالبات بالتغيري تحتاج 
إىل توافق عىل مفهوم جديد للتهديدات 
التعريف  الدويل، وإن  للسالم  الحقيقية 
الذي انبنى عىل تطورات الحرب العاملية 
قارصاً  اليوم  أصبح  ونتائجها  الثانية 
وغري شامل، وإن النصوص الخاصة به 
إعادة  املتحدة تستدعي  يف ميثاق األمم 

نظر.
السالم  هدد  »كورونا«  وباء  إن 
واضح،  بشكل  الدوليني  واالستقرار 
وبناء عىل ذلك، فاألوبئة يف عرصنا هذا 
يجب أن تعترب - رسمياً - تهديداً لألمن 
املناخ،  تغري  وكذلك  الدوليني،  والسلم 
إىل  باإلضافة  السكاني،  واالنفجار 
الكراهية  ودعوات  الحضارات،  رصاع 
والتفرقة بكافة مظاهرها، التي تؤدي 
املجتمعات  داخل  التوتر  تصاعد  إىل 

وفيما بينها.
مجلس  ينعقد  أن  كثرياً  أسعدني  وقد 
جماعي«  »عالج  إيجاد  يف  للنظر  األمن 
املايض  األسبوع  يف  »كورونا«  لفريوس 
أنه مع األسف  إال  أبريل »نيسان«(   9(
ملستوى  االرتفاع  يف  )كاملعتاد(  أخفق 
ومصالح  خالفات  بسبب  التحدي، 
الدول العظمى، رغم تأكيد األمني العام 
لألمم املتحدة أن »كورونا« وما طرحه 
يعترب تهديداً لألمن والسلم الدوليني، أي 
أنه يصب يف صميم اختصاص املجلس. 
أخفقت   - أيضاً  األسف  ومع   - وكذلك 

الجمعية العامة لألمم املتحدة.
األمر يتطلب يف رأيي تعبئة الرأي العام 
والتفكري،  البحث  )معاهد  العاملي 
ومنظمات املجتمع املدني، والجامعات، 
املهنية،  والنقابات  واالتحادات، 
كله،  العالم  مستوى  عىل  واألحزاب(، 
التعديالت  بهذه  واملطالبة  للضغط 
وتوسيع  املتحدة،  األمم  ميثاق  عىل 
ليشملها،  األمن  مجلس  اختصاص 
وكذلك أن تنص التعديالت املقرتحة عىل 
إعادة صياغة »مقاصد األمم املتحدة«، 
شؤون  أولوياتها  مقدمة  يف  لتشمل 
الصحة العامة، إىل جانب شؤون األمن 

الدويل والتنمية.
اقرتاح  بلورة  عىل  العمل  أرى  هذا  ويف 
املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  يطالب 
غرار  عىل  شامل،  مؤتمر  إىل  تدعو  بأن 
أقر  الذي  فرنسيسكو  سان  مؤتمر 
تنعقد هي  أن  أو  املتحدة،  األمم  ميثاق 
مثل  يف  للنظر  املؤتمر،  هذا  شكل  يف 
وإقرارها.  امليثاق  عىل  التعديالت  تلك 
وباملناسبة، يجدر التفكري يف أال يرسي 
شؤون  عىل  الفيتو«  استخدام  »حق 

الصحة واملناخ والسكان.
مع  فبالتوازي  أخرى،  ناحية  ومن 
النظام متعدد األطراف ملواجهة  تأهيل 
واالستقرار  للسالم  الجديدة  التحديات 
مناقشة  الرضوري  من  فإن  الدوليني، 
وممارسات  سياسات  ونتائج  وضع 
العوملة، وخصوصاً العوملة الخشنة التي 
من شأنها اإلرضار بمصالح واستقرار 
واملجتمعات  الدول  من  كثري  ورخاء 

النامية؛ بل وغريها.
الخطرية  االقتصادية  األوضاع  إن 
أنحاء  مختلف  يف  مواجهتها  املتوقع 
بل  للرتاجع؛  نتيجة  ومناطقه  العالم 
االقتصاد  جوانب  من  عديد  يف  والشلل 
تتطلب  لـ»كورونا«،  نتيجة  العاملي 
إعادة نظر جادة يف النظام االقتصادي 
»بريتون  اتفاقيات  قادته  الذي  برمته، 
الثانية.  العاملية  الحرب  عقب  وودز« 
الدعوة  أيضاً  األمر  يتطلب  فقد  وهنا 
إىل »بريتون وودز« جديدة )كما طالب 
لهذا  تنعقد  بالفعل(  املفكرين  عدد من 

الغرض.
 – منعقداً  اإلجماع  كان  إذا  وختاماً: 
بعد  األمور  أن  عىل   - واضح  هو  كما 
قبله،  كانت  مثلما  تكون  لن  »كورونا« 
مسؤوليتنا  هي  املستقبل  صياغة  فإن 
جميعاً، وليست مسؤولية الدول الكربى 
فقط؛ خصوصاً بعدما شهدنا من سوء 
يف  وأنانيتها  نياتها،  سوء  بل  أدائها؛ 
مواجهة الجائحة. العالم لن يثق بقيادة 
ملا  الدولية  للمسرية  وحدها  الدول  تلك 

بعد »كورونا«.

مايمـّر بـه العالـم كلـه اليـوم مـن تداعيات 
خطـرية يف كل قطاعات الحياة نتيجة جائحة 
كورونـا والتي اّدت اىل ركـود اقتصادي عاملي 
وانهيـارات يف اسـواق البورصـات واألسـهم 
وانخفـاض شـديد يف أسـعار النفـط العاملي 
وتوقف شـبه تام للطريان والسفر والنقل بني 
دول العالـم وتوقـف التجـارة الدولية وتوقف 
شـبه تام للقطـاع الصناعـي وكذلـك توقف 
شـبه تام ملعظم مفاصل الحيـاة والتداعيات 
مستمرة وتتطور وتتعاظم تدريجياّ يوماّ بعد 
آخـر, وال يمكـن التكهن بدقة عن مسـتقبل 
العالم مابعد كورونا وكيف سـتكون خارطة 
العالم السياسية واالقتصادية الجديدة وكيف 
الجائحـة  ألن  العامليـة  التوازنـات  سـتتغري 
مسـتمرة بحصد األرواح وبتدمري االقتصادات 
يف كل دول العالـم وال يمكـن معرفـة حجـم 

االنهيارات القادمة.

تعلمنا منذ صغرنا ان كل مصيبة او مشـكلة 
تحـدث لنـا يجـب ان نسـتفيد منهـا ونعيد 
حسـاباتنا فيهـا لكـي نخرج أقـوى من قبل 
ولكـي نتمكـن مـن مواجهـة ماينتظرنـا يف 
املستقبل, ومن هذا املنطلق البسيط يجب ان 
تفكر كل حكومات العالم بمصائر الشـعوب 
التي تحكمها ومنها حكوماتنا التي ابتلينا بها 
فيجب التفكري الف مرة بما حدث وسـيحدث 
من جـّراء انتشـار كورونا ويجـب اعادة كل 
الحسـابات بعـد انجـالء األزمة ان شـاءالله 
والتسـلح بنّيـة حقيقية لالصـالح الحقيقي 
واعادة بناء البلد والتخطيط السـليم لتحقيق 
مبدأ مهم جداّ وهو )االكتفاء الذاتي( ووضعه 
كهـدف حقيقي لسياسـة البلـد الن )جائحة 
كورونا( أوضحـت لنا حقيقة مهمة جداً بأنه 
لن يصمـد أي بلد أمـام مثل هـذه التحديات 
الخطرية غري البلد املكتفي ذاتياً من كل النواحي 
وانه لن ينفعك أحد يف وقت الشـدة اال نفسـك 
ألن الكل منشـغل بنفسه, والعراق والحمدلله 
به من الخـريات واملوارد الطبيعيـة والعوامل 
االساسـية مايكفي لتحقيـق االكتفاء الذاتي 
عىل أكمـل وجه واليحتـاج اال النّية الحقيقية 
ويحتاج حكومة رشيفة للنهوض بالقطاعات 
الحيوية املهمة مثل الزراعة والصناعة وتربية 
الحيوانات واالسـماك والدواجن فهما اساس 
الحيـاة واسـاس تحقيـق االكتفـاء الذاتـي, 
ويجب عـىل الحكومة أن تضع خطط تنموية 
حقيقية للنهوض بهـذه القطاعات الحيوية 
ووضع السـقوف الزمنية الدقيقة والتعشيق 

بـني الخطـط التنمويـة املرسـومة والعمـل 
عـىل اعـادة الحياة لكافـة املصانـع واملعامل 
املتوقفـة وتقديـم الدعم الكامل بـكل أنواعه 
للفالح العراقـي والقطاع الخـاص الصناعي 
ووضـع القوانني الصارمة وفـرض الرضائب 
والرسوم العالية عىل االسترياد لتوفري الحماية 
الكاملـة للمنتجـات الوطنيـة والعمـل عـىل 
تشـجيع الشباب السـتصالح األرايض واقامة 
املـزارع التعاونيـة وادخـال املكننـة الزراعية 
الحديثـة وتوفـري املبيـدات الزراعيـة والبذور 
التسـهيالت  وتقديـم  والحبـوب  والتقـاوى 
الكاملة والقروض القامة املشـاريع الصغرية 
واملتوسطة سواء كانت صناعية أو زراعية أو 

تربية حيوانات أو دواجن أو غريها.
ان االهتمـام بهذه القطاعـات والنهوض بها 

سـيمكن البلد من تحقيق االكتفاء الذاتي من 
كل النواحي وسـيمكن البلد من تحقيق األمن 
الغذائي للمواطن وسيمكننا من الصمود أمام 
أي تحدي مسـتقبيل خطري ويجعلنا النحتاج 
ألي بلـد آخـر خاصـة يف األمـور الرضوريـة 

لديمومة حياة املواطن.
هذا نـداء للحكومـة العراقية الجديـدة اذا ما 
تم تمريرها بسـالم أن تجعـل االكتفاء الذاتي 
للبلـد هدفـاّ اسـرتاتيجياَ لعملهـا وأن تعمـل 
بـكل امكاناتها لتحقيق هذا الهدف السـامي 
الـذي يضمن مصلحـة الشـعب العراقي وأن 
تسـخر موارد البلد لتحقيق هذا االكتفاء الذي 
سـيجعلنا نصمد أمام مايخبئـه لنا القدر من 
مفاجئـات فهل ستسـتجيب الحكومـة لهذا 
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عمرو موسى

    

كاتب عراقي

رائد اهلامشي

االكتفاء الذاتي فيه خالصنا

وماذا بعد؟

كان من أبلغ الربامـج التلفزيونية 
التي اعتاد عـىل تقديمها تلفزيون 
بغداد برنامـج »العراق يف انتقال«، 
الـذي كان يجسـم تطـور البالد يف 
العهـد امللكـي. وكنـا نلمـس ذلك 
بصـورة خاصـة يف ميـدان الطب. 
فلم يكـن الطب الحديث معروفاً يف 
البـالد عند تأسـيس مملكة العراق 
واسـتقالل الوطن عام 1920. كان 
الناس يعتمدون بصورة أساسـية 
الشـعبي،  التقليـدي  الطـب  عـىل 
ولـم يكن هناك غـري واحد أو اثنني 
مـن األجانب الذين مارسـوا الطب 
الحديث ودرسوا يف الخارج. بيد أن 
الحكومـة العراقية الجديدة بادرت 
إىل سـد هذه الثغـرة بجلب األطباء 
الحديثـة  واألدويـة  العرصيـني 
املتخصصـة. ولكن،  والصيدليـات 
وكمـا نتوقع، القى ذلـك كثرياً من 
املصاعـب واملفارقـات، كمـا يذكر 

املؤرخون والصحافيون.

مـن أول األطبـاء األوروبيني الذين 
الدكتـور  كان  بغـداد  إىل  وفـدوا 
أندرسـن، وهو بريطانـي يعود له 
الفضـل الكبري يف إقامة كلية الطب 
وإعطائهـا تلـك السـمعة الجيدة. 
الطبيـب ماكـس  ثـم كان هنـاك 
مكوفسـكي، وكان بولندياً يهودياً 
القـى إقبـاالً كبـرياً مـن الجمهور 
بدعوى أنه كان يسـتطيع معالجة 
مرض السـل الذي كان يفتك بآالف 
الناس. ولكـن كان هناك عدد قليل 
من األطباء العراقيني الذين درسوا 
يف األسـتانة والخارج، ومنهم كان 
الدكتـور شـاكر السـويدي. وكان 
من أول األطباء املحليني الذين بدأوا 
بكتابـة وصفاتهم الطبيـة باللغة 
اإلنجليزيـة. يـروى عنـه أنه عالج 
يومـاً السـيدة فاطمة التـي كانت 
تعمـل مربية يف أرسة القشـطيني 
يف جانـب الكرخ وكتـب لها وصفة 
الوصفـة  فأخـذت  باإلنجليزيـة. 
إىل أحـد العطاريـن املشـهورين يف 
سـوق الجديد، الحـاج أحمد. نظر 
يف الورقـة ولـم يسـتطع قراءتها. 
قال لها: »ماكو هالدوا بالسـوق«. 
فرجعـت للدكتور شـاكر وأخربته 
بما قال لها العطار. ضحك الدكتور 
وأعلمها باسـم صيدليـة يف جانب 
الرصافـة حيث يفهمـون الوصفة 

ويحرضون لها الدواء.
الطـب  كليـة  افتتحـت  وعندمـا 
واجـه  امللكـي،  املستشـفى  يف 

املسـؤولون شـتى املصاعـب، كما 
يمكننا أن نتصور. ولكن من أطرف 
هذه املصاعـب تخوف التالميذ من 
درس الترشيـح ومـا يتضمنه من 
رؤيـة جثـث املوتـى ومـا يتطلبه 
كان  وترشيحهـا.  تقطيعهـا  مـن 
بعض الطلبة يخرجون من الدرس 
ويتقيأون. استحرم آخرون الفكرة 
والعمليـة بكاملهـا. وبالطبـع لم 
تجـرؤ أي فتـاة بـادئ ذي بدء عىل 
التوغـل يف هـذا امليـدان. ومواجهة 

جثث عارية لرجال ونساء موتى.
لحسن الحظ، كان هناك املال خرض 
بن شـاكر الزبيدي، من أهل الكرخ 

أيضاً. كانت مهمته يف املستشـفى 
مـن  لصيانتهـا  الجثـث  تحنيـط 
التفسـخ. أعطاه ذلـك القدرة عىل 
وإعدادهـا  الجثـث  مـع  التعامـل 
للدرس، اعتمد عليه أستاذ الترشيح 
اإلنجليـزي. وقـد اعتمـد عـىل املال 
خرض يف إعـداد هـذه املهمات ويف 
تشـجيع الطلبـة وشـد عزيمتهم. 
أصبح مجرد وجوده كمسلم ومال 
من األتقيـاء داخل القاعة يسـهل 

لألستاذ مهمته.
ومن الطريف أن يقـال إن هذا املال 
البسـيط أصبح بمـرور الزمن من 
األعمـدة الرئيسـية يف إعالء ِشـأن 

دراسـة الطب يف العـراق. وقد ورد 
ذكره يف كثري مـن يوميات األطباء 
يف  دوره  حيـث  مـن  ومذكراتهـم 
روح  وانتشـار  الطلبـة  تشـجيع 
العرصنة يف البالد عموماً. وقد جاء 
فيه ذكر طيب يف كتاب عبد الحميد 
العلوجي عن تاريخ الطب العراقي. 
كمـا اعرتف بـدوره الحسـاس يف 
دعم دراسة الطب الدكتور أندرسن 
والدكتور صائب شـوكت الذي توىل 

عمادة الكلية فيما بعد.
وال شـك أنـه كان واحداً مـن أهل 
الخـري الذي أسـهم كثـرياً يف إعداد 

دورات من األطباء والطبيبات.

 العقالء يرون يف التحديات واألزمات، 
فرصاً السـتفزاز القـدرات الكامنة، 

غري املفّعلة، قبل حلول األزمة.
األزمة تحمل أرضارها التي ال تحتاج 
إىل رشح، فهي تفصح عن نفسـها، 
وإال ملـا اعتـربت أزمـة، أو يف حالتنا 
»جائحة« كجائحة فريوس »كورونا 
املستجد«، لكنها عنيت األزمة ذاتها 
االقتصادية والسياسية  يف تجلياتها 
واإلدارية والنفسـية واالجتماعية - 
الحظـوا لم أقـل الصحية - تسـتفز 

االستجابة املبدعة عليها.
مـن أكـرب وأفـدح مضـاّر »كورونا 
اختبـار  هـي  الحاليـة  املسـتجد« 
الكفـاءة االسـتيعابية الطبيـة لدى 

الدول:
هل تتحمل مستشـفياتها استقبال 
مـن  مسـبقاً  متوقـع  غـري  عـدد 
التـي  الحـاالت  خاصـة  الحـاالت، 

توصف بالحرجة؟ هل لديها الكوادر 
الكافيـة، مـن أطبـاء وممرضني أو 
فنيـي املختربات وقـراءة املؤرشات، 
اللوجيسـتية  الكـوادر  فضـاًل عـن 
واإلداريـة املرافقـة لهـذه العملية؟ 
وهـل لديها العدد الـكايف من األرسة 
وغـرف العناية و»أجهـزة التنفس« 
التـي صارت هي عنـوان القلق لدى 
من يدير الشـأن الصحـي يف الدول، 
كل الـدول يف العالـم، والحظنا كيف 
احتل الحديـث عن أجهـزة التنفس 
شـطراً كبـرياً مـن مؤتمـرات خلية 
الرئيس  بقيـادة  األمريكيـة  األزمـة 

دونالد ترمب.
بعـض الدول بادرت خـالل األزمة - 
إضافة لفرضها عىل الناس سياسات 
االجتماعـي ولزوم  والتباعد  العـزل 
البيوت، وإيقاف العمل والدراسة، إال 
بحدود ضيقة وعن بعد - إىل »خلق« 
واسـتدعاء  رسيعـة  مستشـفيات 
كوادر طبية، من خالل حلول مبدعة 
مثل تحويل بعـض املراكز التجارية 
أو قاعـات  الرياضيـة  الصـاالت  أو 
املناسـبات أو الفنـادق، إىل مشـاف 
ميدانيـة مؤقتة، لدعم عـدد األرسة 
الطبيـة املوجـودة أصـاًل يف املشـايف 

العادية.
ملصائـب  أخـرى  مظاهـر  ثمـة 
»كورونـا«، ومنهـا الطلب الشـديد 
عىل السلع واملواد الغذائية للتخزين، 

وهذا سـلوك إنسـاني معتاد يف أيام 
املحـن، ولذلـك، حسـناً فعلـت دول 
الخليـج العربي يف هذا الشـأن. فقد 
أخربتنـا وزارة التجـارة والصناعـة 
الكويتية، يف بيان أمس )الخميس(، 
أن الـوزراء املعنيـني يف دول الخليج 
لوبـاء  االقتصاديـة  اآلثـار  بحثـوا 
فريوس »كورونا املستجد« عىل دول 
الخليج. وقّرر الـوزراء املوافقة عىل 
اقـرتاح الكويت إنشـاء شـبكة أمن 
غذائـي متكاملـة خليجيـة موحدة 

النسـبي  الغذائـي  األمـن  لتحقيـق 
لـدول املنظومـة، وتكليـف األمانـة 
العامـة لدول مجلـس التعاون لدول 
الخليج العربية بالدراسـة الفنية... 
القـرار اتخذ بعـد اجتمـاع عن بعد 
لـوزراء التجـارة والصناعـة بـدول 
مجلـس التعاون الخليجي ملناقشـة 
تأثـري تفيش »كوفيد - 19« عىل أمن 

إمدادات الغذاء.
أظن أنه ال يمكن للدول يف العالم، عىل 
األقل يف األمدين القريب واملتوسـط، 

تحّمل جائحة اقتصادية واجتماعية 
قريباً كما هو جار اآلن، لذلك فتوفري 
خطة طوارئ مقبلـة ووضع كوادر 
طبية وبرشية وتخزين مواد وأجهزة 
طبية وغذائيـة وخدماتية، وتجهيز 
مشـاف  لبنـاء  »رسيعـة«  قـدرات 
ميدانية، كما تخرين أجهزة تنفس، 
وما شابهها، ملا قد يحمله املستقبل، 
ال سـمح الله، من مفاجآت سـيئة، 
كل ذلك هو من عزائم األمور... حتى 

يأذن الله بالنور والرسور.

العراق يف انتقال

كي ال تعود جائحة »كورونا« وأخواتها

خالد القشطيين

مشاري الذايدي

صحفي وكاتب ومؤّلف عراقّي

صحفي وكاتب سعودي

Sun 19 Apr 2020األحد - 19 نيسان 2020



 هل فك�رت عند إختي�ار النباتات 
يف منزلك س�واء الت�ي تكون داخل 
املن�زل أو يف الحديق�ة امللحقة به، 
هل فكرت هل هي مناسبة لطفلك 
وأرست�ك؟، ه�ل س�وف تمنحهم 
الطاق�ة والصح�ة أم أن وجودها 
العشوائي يف البيت سوف ينعكس 

باألثر السلبي عليهم؟
إذا كن�ت ال تعرفني أس�س اختيار 
النبات�ات املنزلي�ة، فعل�م الطاقة 
الصيني “ الفينج شوي” يقدم لك 

النصائح اآلتية:
الصبار م�ن النباتات التي تمتص 
طاق�ة اإلنس�ان ولي�س العك�س 
ولذل�ك يجب عدم تواجده يف املنزل 

أو الحديقة أو املكاتب.
ابتعدي عن وضع النباتات اإلبرية 

يف بيتك.
ضعي نبات�ات طاقية محببة مثل 

الفيكس والزهور.
ال تضع�ي النبات�ات الصناعية يف 

البيت.
ابحثي عن النبات�ات ذات الحواف 

اللينة والطرية.
الصف�راء  األوراق  م�ن  تخل�ي 

باستمرار.
ضع�ي النباتات يف أوان�ي فخارية 

النها توحي بالحياة.
ضع�ي يف األواني النباتات بش�كل 

مزدوج لتوحي بالحب والتفاهم.
أبعدي النباتات املجهولة عن بيتك 

حتى تعريف نوعها.
أكثري من زراع�ة أحواض النعنع 

ألنها تعطي شعوراً باالنتعاش.

عل�ت الكث�ر م�ن املكات�ب موظفيها 
يعملون من املنزل للمساعدة يف إبطاء 
املس�تجد  كورون�ا  ف�روس  انتش�ار 
يتغ�ر  ولك�ن عندم�ا   .)19 )كوفي�د 
مكتب�ك اللطي�ف ويتح�ول إىل طاولة 
املطبخ، فالحفاظ عىل انتاجيتك يمكن 
أن يكون صعبا. وهذه النصائح يمكن 

أن تساعد يف تعزيز وترتك.
ال تعمل من الرسير:

إذا كان من املمكن، خصص مس�احة 
عم�ل يف منزل�ك منفصل�ة ع�ن بقية 
مس�احة املعيشة. وإال س�وف يكون 
م�ن الصع�ب أن تفص�ل ذهني�ا ب�ني 
املنزل والعمل، بحس�ب املدرب املهني 
أوت�ه بولكه. وإذا ل�م يكن لديك غرفة 
منفصلة اس�تخدم فاص�ا أو خزانة 
الكت�ب ليكون بمثابة خط واضح بني 

العمل واللعب .
التزم بالجدول:

ال يجب أن يكون الجدول صارما مثلما 
كان يف م�كان العم�ل )وم�ن املرج�ح 
أاليمكن أن يكون(، ولكن بدون أي نوع 
من الخطط، سوف يكون من الصعب 
االنتهاء م�ن العمل. فك�ر متى يكون 
من األفض�ل أن تعمل ه�ل يف الصباح 

الباكر أم ربما بعد فطور شهي.
وإذا كن�ت تعمل عن كث�ب مع الزماء 

لانتهاء من مهام معينة، تش�اور مع 
مدي�رك وزمائ�ك لتحديد مت�ى يعمل 

األفراد ومتى يمكن الوصول إليك.
قم بتحديد فرتات االسرتاحة:

أك�ر خطر يواج�ه األش�خاص الذين 
يعمل�ون من املنزل هو مواصلة العمل 

اس�رتاحة،  أي  ب�دون  الي�وم  ط�وال 
بحسب املدرب املهني برند ساجوس. 
من األفضل لقوت�ك العقلية التخطيط 
لاس�رتاحات وااللتزام بها. يمكن أخذ 
اس�رتاحة ملدة 15 دقيقة كل س�اعتني 
أو ربم�ا يمكن اتباع وترة العمل وأخذ 

اس�رتاحة مت�ى أنهي�ت مجموعة من 
املهام.

ال تجعل املهام املنزلية تعرقلك:
يمكن أن يكون من املغري أن التعامل 
مع كل مهمة منزلية تظهر، بحس�ب 
كوال�ني. فإف�راغ غس�الة األطب�اق أو 

تش�غيل املكنس�ة الكهربائية أو حتى 
ملء غس�الة املاب�س، س�وف يلهيك 
ع�ن العم�ل. وم�ن األفض�ل الرتكي�ز 
ملقاومة هذه اإلغ�راءات حتى مواعيد 
االسرتاحات املخططة أو حتى املساء.

استمتع بوقت الفراغ:
عندما تكون يف العمل أحيانا ما يقيض 
امل�رء وق�ت االس�رتاحة ع�ىل املكتب، 
ولكن هذا مرف�وض تماما عند العمل 
م�ن املن�زل، بحس�ب بولك�ه. ويقول 
كوال�ني: “خ�ال العم�ل م�ن املن�زل 
يمكن�ك حقا أن تدلل نفس�ك بطريقة 
لم تك�ن لتنفع يف الظ�روف العادية”. 
احت�س كوب من القهوة يف الرشفة أو 
خال التحدث يف الهاتف مع صديق أو 

اخرج للتمشية.
أبق عىل تواصل مع الزماء:

العم�ل م�ن املن�زل ال يج�ب أن يعني 
الش�عور بالعزلة التامة. وربما يمكن 
أن تنظم مع فريق العمل لقاءا منتظما 
عن طريق الفيديو للبقاء عىل تواصل، 
بحس�ب س�اجوس. ولكن يف حال لم 
التواص�ل االجتماعي  تك�ن ش�بكات 
ج�زءا م�ن مهام�ك الوظيفي�ة، ربما 
يكون من األفض�ل أن تضبط الهاتف 
الج�وال ع�ىل وضعية الط�ران خال 

يوم العمل.

10واحة
إذا كنت تعمل من املنزل.. اليك بعض النصائح ضرورية

حنو مستقبل افضل ..هلم
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 وج�د باحث�ون أن قيلول�ة منتص�ف 
انخف�اض  ع�ىل  تس�اعد  النه�ار 
مس�تويات ضغط الدم بمعدل 5 ملم 
زئبق يف املتوس�ط، وه�و تأثر مماثل 
لتناول أدوية الضغ�ط أو وقف تناول 

امللح.
وق�ال الخ�راء إن القيلول�ة تؤدي إىل 
انخفاض كبر يف خطر اإلصابة بنوبة 

قلبية.
وقام أطباء يونانيون من مستش�فى 

ف�وال،  يف   ”Asklepieion General“
بتتبع حال�ة 212 مريضا يعانون من 
ارتف�اع ضغط الدم )130 ملم زئبق(، 

وهو مستوى غر صحي.
وكش�فت النتائ�ج التي س�ُتعرض يف 
املؤتم�ر الس�نوي للكلي�ة األمريكي�ة 
ألم�راض القل�ب يف ني�و أورلين�ز، أن 
قيلولة بعد الظهر تساهم بانخفاض 

ضغط الدم بمقدار 5 ملم زئبق.
وق�ال الباح�ث الدكت�ور، مانولي�س 

كاليس�رتاتوس، إن ه�ذا االكتش�اف 
يمك�ن أن يقل�ل م�ن خط�ر اإلصابة 
بأم�راض القل�ب واألوعي�ة الدموية، 
مثل النوبات القلبية، بنس�بة تصل إىل 

.10%
ويش�جع الباحثون الن�اس عىل النوم 
لساعات متواصلة خال اليوم، ولكن 
من ناحي�ة أخرى، يجب أال يش�عروا 
بالذن�ب إذا تمكن�وا م�ن أخ�ذ غفوة 

قصرة، نظرا ملزاياها الصحية.

دراسات حديثة

فائدة صحية رائعة لقيلولة بعد الظهرية

لكن الكثرين يعتق�دون أن زيت 
الزيت�ون غ�ر مناس�ب لعمليات 
م�ن  محت�واه  بس�بب  الطه�ي 
الدهون غر املش�بعة، فيما يرى 
آخرون أنه خي�ار ممتاز للطهي، 
حت�ى عر ط�رق عالي�ة الحرارة 

مثل القيل.
فما هو الصحيح؟

درجات الحرارة العالية
أوالً البد من التوضيح بأن الزيوت 
يمك�ن أن تتل�ف ح�ني تتع�رض 

لدرجة حرارة عالية.
ويعتر هذا األمر صحيحاً بش�كل 
خ�اص بالنس�بة للزي�وت الت�ي 
تحت�وي ع�ىل نس�بة عالي�ة من 
الدهون غ�ر املش�بعة، بما فيها 
معظم الزي�وت النباتية مثل فول 

الصويا والكانوال.
كم�ا يش�ار إىل أن�ه عن�د ارتفاع 
درج�ة ح�رارة الزي�وت النباتية، 
يمك�ن أن تش�كل تل�ك الزي�وت 
مختل�ف املركب�ات الض�ارة، بما 
الده�ون  بروكس�يدات  ذل�ك  يف 
واأللدهيدات التي يمكن أن تسهم 

يف اإلصابة بالرسطان.
وعن�د اس�تعمالها للطهي، تطلق 
املركب�ات  بع�ض  الزي�وت  تل�ك 
املس�ببة للرسطان التي قد تسهم 
اإلصاب�ة  يف  استنش�اقها  عن�د 

برسطان الرئة.
التواجد باملطبخ  وببس�اطة فإن 
أثناء استخدام تلك الزيوت، يمكن 

أن يسبب الرضر.

ل�ذا ينص�ح الخ�راء باس�تخدام 
زيوت تكون مس�تقرة عند درجة 

عالية، مثل زيت الزيتون.
ويلفت الخراء إىل أن هناك نوعني 
م�ن الخصائص األكث�ر أهمية يف 
زي�وت الطه�ي الت�ي تمي�ز زيت 
الزيتون عن باقي الزيوت النباتية 

وهي:
درج�ة  أي  الدخ�ان:  نقط�ة   •
الح�رارة التي تبدأ فيه�ا الدهون 

بالتحلل وتتحول إىل دخان.
وه�و  التأكس�دي:  االس�تقرار   •
م�دى مقاومة الده�ون للتفاعل 

مع األكسجني.
زي�ت  مقاوم�ة  ق�درة  وترج�ع 
العالية  الحرارة  لدرجات  الزيتون 
إىل أن نسبة مكوناته من الدهون 
%73 ده�ون أحادي�ة  إىل  تص�ل 
غر مش�بعة، و%11 دهون غر 
مشبعة، و%14 فقط من الدهون 

املشبعة.

E مضادات األكسدة وفيتامني
يتكون زيت الزيتون البكر املمتاز، 
الذي يت�م إنتاجه م�ن أول كبس 
للزيتون يف درج�ة حرارة أقل من 
38 درج�ة مئوي�ة ودون إضافة 
أي م�واد كيميائي�ة م�ن العدي�د 
م�ن امل�واد النش�طة بيولوجًي�ا، 
بم�ا يف ذل�ك مض�ادات األكس�دة 
القوية وفيتامني E، التي تس�اعد 
عىل مكافحة الج�ذور الحرة بما 
يحم�ي خاي�ا الجس�م ويكافح 

اإلصابة باألمراض.
نقطة دخان زيت الزيتون

ح�ددت بع�ض املص�ادر نقط�ة 
دخ�ان زي�ت الزيت�ون البك�ر يف 
موضع ما بني 190 و207 مئوية. 
وتجعل هذه الدرجة زيت الزيتون 
اختياًرا آمًنا ملعظم طرق الطهي، 

بما يف ذلك القيل عموًما.
مقاومة التفاعل مع األكسجني

إىل ذلك، أثبتت إحدى الدراسات أن 

تسخني زيت الزيتون حتى درجة 
حرارة 180 درجة مئوية ملدة 36 
س�اعة، يؤدي فقط إىل انخفاض 
األكس�دة  مض�ادات  نس�ب  يف 

.E وفيتامني
وتبق�ى نس�ب معظ�م املركبات 
األخ�رى لزي�ت الزيتون س�ليمة، 
بما فيها “أليوكنثال”، وهي مادة 
نش�طة رئيس�ية يف الزي�ت البكر 
وهي املس�ؤولة عن تأثرات زيت 

الزيتون املضادة لالتهابات.
مضاد لالتهابات

أما تس�خني زي�ت الزيت�ون عند 
 90 مل�دة  مئوي�ة  درج�ة   240
دقيق�ة، في�ؤدي إىل تقلي�ل كمية 
“أليوكانثال” بنس�بة %19 وفقا 
الختب�ار كيميائ�ي و%31 وفقا 
الختبار التذوق. وتقترص تأثرات 
التسخني الزائد لزيت الزيتون عىل 
إزالة بعض مذاقه دون أي أرضار 

عىل الصحة.
تأثر سلبي عىل النكهة فقط

 ”healthline“ موق�ع  ويختت�م 
زي�ت  أن  ع�ىل  بالتأكي�د  املق�ال 
الزيتون البكر املمتاز النوعية هو 
ده�ون صحي�ة خاص�ة تحتفظ 
بخصائصها املفيدة أثناء الطهي. 
ويقترص الجانب السلبي الرئييس 
عند تعرض�ه لدرجة حرارة عالية 
لفرتات طويل�ة للغاية عىل نكهة 
زي�ت الزيت�ون فقط، بم�ا يؤكد 
علميا أن زيت طهي ممتاز ومفيد 

للصحة بشكل مميز.

كل يوم معلومة

هل يصلح زيت الزيتون للقلي؟

 ينص�ح اآلباء باالنتباه ألعراض الفروس لدى 
أبنائه�م رغم أن عدد قلي�ل منهم فقط يعاني 
من أعراض شديدة حتى إن كان لديهم أمراض 

مزمنة.
ووضعت الكلي�ة امللكية لطب األطفال وصحة 
الطف�ل دلي�ًا مفي�داً لآلب�اء أثن�اء جائح�ة 
الفروس تساعدهم عىل معرفة األعراض التي 

يجب معها الترصف برسعة.
إىل  أبنائه�م  نق�ل  إىل  اآلب�اء  الدلي�ل  ويدع�و 
املستش�فى يف ح�ال كان الطف�ل يعان�ي من 
توق�ف يف التنف�س، وعدم انتظ�ام التنفس أو 

يبدأ بالشخر.
يبدأ لون�ه يف التغر ويصبح ش�احبا وفيه برد 
غر طبيعي عند ملسه، ويواجه صعوبة شديدة 

يف التنفس، وشفاهه يتغر لونها إىل األزرق.
ويضيف الدليل أعراض أخ�رى مثل أن الطفل 
تنتاب�ه نوبات، أو يص�اب بارتب�اك أو خمول 
ش�ديد، أو يص�اب بطف�ح جل�دي ال يختف�ي 
بالضغ�ط، أو حت�ى ينتاب�ه أل�م يف الخصي�ة 

بالنسبة للذكور. 
ويف حاالت أخرى البد من طلب مساعدة طبية 

عاجل�ة، منها عندم�ا يجد الطف�ل صعوبة يف 
التنفس بما يف ذلك ألم يف عضات تحت األضاع 

السفلية، يف رقبته أو بني أضاعه.
يبدو جس�مه جافا من املاء، أو يصبح نعسانا 
أو رسيع االنفعال، و لديه رعشة شديدة أو ألم 

عضيل.
األطف�ال الذي�ن تق�ل أعمارهم عن 3 أش�هر 
وتتج�اوز درجة حرارتهم 38 درجة مئوية، أو 

الرضع بني 3 أو 6 أش�هر بدرجة حرارة مئوية 
تصل إىل 39 درجة.

يحذر الدليل أيضا من جميع الرضع واألطفال 
الذين يعانون من حمى فوق 38 درجة مئوية 

ألكثر من خمسة أيام.
كم�ا ينص�ح باالتص�ال باملس�اعدة الطبي�ة 
العاجلة يف حال عانى الطفل من قيء مستمر 

وآالم يف البطن أو دم يف الراز.

نصائح طبية

عالمات لدى األطفال قد تعين إصابتهم بفريوس كورونا

ينصح خراء األزي�اء بمابس يجب اختيارها 
يف ظ�ل انتش�ار وب�اء “كوفي�د – 19”، حيث 
يش�رون إىل أن�ه كلم�ا زادت كثاف�ة نس�يج 
املاب�س تراجع احتم�ال نفاذ الف�روس من 

خاله.
وأشار علماء البيولوجيا املجهرية إىل أنه يجب 
ارت�داء املابس املصنوعة من املواد الس�ميكة 
مثل الس�اتان والتويد، مع رشط أن تعقم بعد 

العودة إىل البيت.
بينما يج�ب االمتناع عن ارت�داء املابس التي 
يدخل يف صناعتها القماش القطيفي واملخمل 

والجلد االصطناعي.
فيما يتعلق بالعنارص الباس�تيكية واملعدنية 

والزخرفية يف املابس، فيمكن أن تصبح أرضا 
خصب�ة حقيقية للفروس�ات والبكتريا، مع 
العل�م أن فروس كورونا يمكن أن يعيش عىل 

سطحها ملدة يومني.
من ناحية أخ�رى فإن رئيس القس�م العلمي 
س�رغي  بموس�كو،   VetUnion مخت�ر  يف 
كونياي�ف، ق�ال إن الف�روس يتمس�ك بمادة 
تصنع منه�ا األقنعة الطبي�ة الواقية وال يزال 
عالق�ا فيه�ا مل�دة طويل�ة. وينص�ح الخراء 
كذلك كل من يعود إىل منزله أن يخلع مابس�ه 
ويجففه�ا، إذا كانت مبلل�ة، يف الرشفة حيث 
تؤثر عليها أش�عة الش�مس ألنا ألش�عة فوق 

البنفسجية هي معقم ممتاز. 

لطلة ابهى.....

أنواع قماش ينصح بارتدائها وأخرى جتنبها يف زمن الكورونا

سلوكيات 

 تمنحن�ا ف�رتة الحج�ر الصحي 
الكثر م�ن الوقت م�ع أطفالنا، 
ه�ذا الوقت يج�ب ع�دم إهداره 
دون فائدة، واس�تغاله من أجل 
تنمية مهارات الطفل، واإلضافة 
إىل ش�خصيته وتفكره، وأفضل 
ش�خصية  لتحس�ني  طريق�ة 
الطفل، وملء فراغ يومه وإمتاعه 

يف نفس الوقت هي القراءة.
إلي�ِك 7 نصائ�ح لتحفي�ز طفلك 
عىل القراءة وتحويل فرتة الحجر 
الصحي إىل فرتة ممتعة ومفيدة:

املن�زل  يف  مكان�اً  خّص�ي   1-
للقراءة

اختاري مكان�اً مريح�اً وهادئاً، 
ويحب طفل�ك الجلوس فيه، عىل 
أن يك�ون بعي�داً ع�ن اإلزعاج أو 
أي ن�وع من الضوضاء، واجعليه 
للق�راءة فقط، بحيث  مخصصاً 
تصب�ح الق�راءة طقس�اً يومي�اً 

لطفلك.
-2 اقرئي الكتاب قبل قراءته مع 

طفلك
أو  القص�ة  محت�وى  إىل  تع�ريّف 
الكت�اب قبل قراءت�ه مع طفلك، 
ليتكّون لديِك تصّور واضح عنها، 

وما تحمله من أحداث، ثم حاويل 
قراءتها بأس�لوب تمثييل وشيق 
م�ع تغير يف ن�رة الص�وت مع  
املختلفة،  واألحداث  الشخصيات 
لج�ذب انتب�اه طفل�ك وضم�ان 

إمتاعه.
-3 اجع�يل طفلك يخت�ار الكتب 

التي يرغب يف قراءتها
اجعيل طفلك يخت�ار الكتب التي 
يرغ�ب يف قراءته�ا، وتق�ّدم دار 
“كلم�ات” العديد م�ن القصص 
والكتب املخّصصة للفئة العمرية 
يمكن�ِك  الت�ي  س�نة(   0-12(
رشاؤها م�ن املوق�ع اإللكرتوني 
ل�دار كلم�ات، والحص�ول عليها 
ع�ر خدم�ة التوصي�ل املجانية 

داخ�ل دول�ة اإلم�ارات العربي�ة 
املتحدة.

-4 ناق�ي م�ع طفل�ك غ�اف 
الكتاب قبل قراءته

ناقي مع طفل�ك غاف الكتاب 
قب�ل الب�دء بقراءته واس�تمعي 
لتصّوره عن القصة وأحداثها، لذا 
من املهم أن الكت�ب ذات األغلفة 
بالرس�وم  واملفعم�ة  الجذاب�ة 
واألل�وان النابض�ة بالحياة، وقد 
تكون ه�ذه أيضاً فرصة لتعريف 
الكت�اب  أس�ماء  ع�ىل  طفل�ك 

والرسامني.
-5 ناق�ي محت�وى الكتاب مع 

طفلك
من املهم مناقشة محتوى الكتاب 

م�ع طفلك وأخذ رأي�ه بمجريات 
وأح�داث القص�ة، والتع�رّف إىل 
انطباعات�ه عم�ا منح�ِك فرصة 
التعرّف إىل توّج�ه وأفكار طفلك 
األم�ور  م�ع  يتعام�ل  وكي�ف 
املختلفة، وقد تلفت انتباهك هذه 
املناقش�ة إىل فكرة يف عقل طفلك 

تستدعي التعامل معها.
-6 اجعيل طفلك يرسم بعد قراءة 

القصة
طفل�ك،  ذه�ن  تفت�ح  الق�راءة 
والرسم يقدم له مساحة للتعبر 
ع�ن ال�ذات واس�تخدام األل�وان 
بنحو إبداعي، لذا ش�ّجعي طفلك 
ع�ىل الرس�م، والتعب�ر اإلبداعي 
عم�ا ي�دور يف رأس�ه بع�د قراءة 

القصة.
ل�ِك  ي�روي  طفل�ك  اجع�يل   7-

القصة
امنح�ي طفلك فرصة ممارس�ة 
دور الراوي، هذا يش�عره بالثقة 
واملس�ؤولية ويحّفز في�ه الكثر 
من القدرات واملواهب، كما ينمي 
مه�ارات التواصل لدي�ه ويطور 
حض�وراً  ويمنح�ه  ش�خصيته  

متميزاً يف املستقبل.

نصائح لتشجيع طفلك على القراءة لقضاء حجر صحي ممتع ومفيد

تدبري منزلي

كيف ختتارين النباتات املنزلية 
املناسبة لصحة اسرتك؟

 املكّونات
كبرتان  ملعقتان   - زهر  ماء 

ونصف
ماء - كوب ونصف

سكر - ملعقة كبرة ونصف
طريقة العمل

- ضعي املاء يف ركوة أو قدر عىل 
النار واتركيها حتى الغليان.

املاء،  فوق  الزهر  ماء  أسكبي   -
جّيداً  وحرّكي  السكر  أضيفي  ثّم 

حتى يذوب كلياً.

- إرفعي الركوة أو القدر عن النار 
واسكبي القهوة يف الفناجني.

- قّدميها ساخنة.

املطبخ

قهوة بيضاء
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 هل تعلم ان لرمز االيموجي الذي تستخدمه الكثري من الدالالت 
حول جوانب ش�خصيتك الخفية. جرب هذا االختبار للشخصية 

وانتقي أحد هذه الوجوه الضاحكة واعرف املزيد عن صفاتك.
الرمز األول

ُتشيعني الهدوء والراحة يف محيطك، فأنت تتمتعني باملرونة، ما 
ينعكس إيجاباً عىل األشخاص الذين تلتقينهم. بل أكثر من هذا، 
أنت تولني كالً من هؤالء عىل حدة الكثري من االهتمام، ما يجعله 
يش�عر بثقة تامة بذاته. تحبني الحياة وتبتس�مني لها أياً كانت 
الظروف. فأنت تعلمني جيداً أن لكّل مشكلة حالً. لذا، يلجأ إليك 

كل من يحتاج إىل نصيحة وأنت تقدمينها له بلطف وعناية.
الرمز الثاني

ألّن�ك اخ�رت هذا الرم�ز، اعلمي أّن ه�ذا يدل عىل أّن�ك تقومني 
بأعمال عّدة يف الوقت نفس�ه. نعم، فأنت امرأة متعّددة املواهب 
والق�درات وكث�رياً ما تواظبني ع�ىل تحقي�ق طموحاتك وبلوغ 
النج�اح. ع�ادة ما تأخذين الق�رارات الصائبة والحاس�مة. لذا، 
يمك�ن اآلخري�ن أن يعتم�دوا علي�ك يف أوق�ات األزم�ات. فأنت 

تمتلكني القدرة عىل التفكري بوضوح.
الرمز الثالث

ي�رى االش�خاص املحيطون بك أّن�ك س�عيدة ومحظوظة. لكّن 
األم�ور هي أكثر تعقيداً بالنس�بة إليك يف الواق�ع. فأنت كتومة 
ونادراً ما تدعني اآلخرين يعرفون أرسارك الداخلية ويكتشفون 
مش�اعرك. تتس�مني بنضج التفك�ري، إال أّن�ك ال ترفضني تلقي 
النصح ممن يقدمه لك. فالعالقات االجتماعية تكتس�ب أهمية 
كب�رية بالنس�بة إلي�ك، م�ا يدفع�ك إىل املش�اركة يف الكثري من 

النشاطات واملناسبات العامة.  
الرمز الرابع

تنظري�ن إىل الحياة بحكمة وال تتوقفني عند التفاصيل الصغرية 

الت�ي يزعج�ك بعضها. تفضل�ني أن تعي�ي حي�اة هادئة وأن 
تنعمي بالسكينة الدائمة. لذا، ترفضني الفوىض والضجيج، كما 

أّنك تحرصني عىل أن تخلدي إىل ذاتك وتستمتعي بوحدتك. 
الرمز الخامس

هل حظي ه�ذا الوجه بإعجابك؟ إذا كان�ت إجابتك هي »نعم«، 
فاعلم�ي أّن�ك امرأة تحّب القي�ام باألعمال اليدوي�ة. كما أّنك ال 
ترددين يف خوض املغامرات وإن كانت غري محس�وبة النتائج. 
وحني تنطلقني، ال يس�ع أّي أمر أن يوقفك. وهذا ما يساعدك يف 

الغالب عىل تحقيق الكثري من أهدافك.
الرمز السادس

يح�ّب اآلخ�رون مجالس�تك والتحدث إلي�ك. فأن�ت دائمة املرح 
والتف�اؤل. كما أّنك ُتظهرين اهتمامك بالكثري من القضايا التي 
ترتبط بمجتمعك وتحرصني عىل العناية بشؤون صديقاتك وعىل 
إشاعة أجواء الفرح يف أوساطهّن. ويف املقابل، فإّنك ترفضني أن 

تشعري باإلحباط وتسعني، بشكل دائم، إىل االستمتاع.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

أنا عمري 14، تعرفت عىل ش�اب يف الن�ت، واعرفنا لبعض بالحب، هو أكرب 
مني ب� 15 س�نة، يعني عمره 29، صحيح أنه كبري، بس أنا ش�فت فيه كل 
مواصف�ات الرجل ال�ي كنت أرس�مه بمخيلتي دايًما...»من قب�ل ما أعرفه 
كنت مخططة أني ما أتزوج وأعيش حياتي مستقلة، وكنت أكره يش اسمه 
الحب، لكننا اعرفنا لبعضنا بالحب ونوينا الزواج طبًعا حني أدخل الجامعة 
عىل ال��19، هو نيته صافية ومتأكدة أنه ما يكذب عي، وال هو من الشباب 
الي بهذا الزمن كثرت مش�اكلهم وأنا اختربته ,لكن املشكلة أنه من بلد غري 
بلدي، وأهي متش�ددون ما يمكن يوافقوا عليه.. ويمكن ما يرضوا بعمره.. 
وأخ�اف أن يس�ألوه أنت كي�ف تعرفها..؟ امله�م أننا تكلمنا به�ذا املوضوع 
وعطينا نفسنا وقت لنفكر. أنا أفكر أحسن وضعي مع عيلتي وأثبت نفيس 
يف املجتمع الي أنا عايشة فيه لتكون يل حرية االختيار، ومن أدخل الجامعة 

أعطيه رقم أخي ويتفاهم معه أم ماذا أفعل ؟
املشاكل والحلول:

تريثي وإعطي نفس�ك فرصة، ليس ألن الش�اب من غري بلدك وتخافني من 
موق�ف أهل�ك؛ بل ألنك مازل�ت غري مؤهلة التخ�اذ القرار , أن�ت بحاجة إىل 
تفرغ تام لدراستك؛ فاحتفظي بمشاعرك، واتفقي أن تتواصال حني تدخلني 
الجامعة، وستكون هذه السنوات الثالث فرصة لكل منكما الختبار مشاعره 
الحقيقية، وما يمكن للحياة أن تفعله بنفسه من تجارب أو اكتشاف، سواء 

يف تأكيد استمرار الحب، أو نهايته .

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

مهنياً: تكون قادراً عىل فعل الكثري يف حياتك العملية، فأنت 
مثابر إىل أبعد الحدود وقادر عىل الحصول عىل النجاح 

عاطفياً: يكون لديك الكثري من املش�اعر بع�د مراحل الجفاف 
التي عشتها يف اآلونة األخرية 

صحياً: ال تتوقع أن يكون يف حياتك فرة س�يئة إال بعد إهمال كبري، 
أن�ت قادر عىل وق�ف هذا اإلهمال بقليل م�ن التوعية والحفاظ عىل 

الصحة

مهنياً: سعادة كبرية يف طريقها إليك، لكن يستحسن أالّ 
تبالغ يف ردة فعلك لئال يفرس األمر يف غري مكانه 

عاطفي�اً: تعيش حي�اة عاطفية عىل مس�توى عال، وتظهر 
لكل من حولك صورة إيجابية عنك، وال سيما للرشيك، فتمنحه 

اإلحساس بالثقة واملحبة 
صحي�اً: أنت ش�ديد االنهم�اك بأعمالكك وقد ترهق نفس�ك وتهمل 
صحت�ك، ولك�ن م�ع قليل م�ن الراح�ة الجس�دية تس�رد عافيتك 

وطاقتك

مهني�اً: تحقق اإلنج�ازات املطلوبة من�ك نتيجة عملك 
املس�تمر، فتن�ال إعج�اب رؤس�ائك يف العم�ل وتحصل 
ع�ىل مكافأة مادية .عاطفياً: تعيش فرة من الرومانس�ية 
واله�دوء يف العالق�ة م�ع رشيك الحي�اة، فأنت تح�ب املغامرة 

والتطوير، وهذا يجعله مشبعاًعاطفياً ويقدم لك ما تحتاج 
صحياً: أنت ش�خص ال يس�تطيع االهتمام بالنظام الغذائي، ولكنك 
يف هذه الفرة املس�تمرة من العمل الش�اق تحت�اج إىل االهتمام لئال 

تصاب باألمراض

مهنياً: يبدو حدس�ك قوياً جداً وخصوص�اً يف ما يتعلق 
بش�ؤونك املهنية، وتناق�ش وضعاً مالياً وت�رأس فريق 
عم�ل كبري إلنجاز م�رشوع ضخم .عاطفي�ًا: تدخل مرحلة 
دقيقة جداً يجب أن تكون حذراً من ارتكاب أي خطأ أو ترصف 
أرع�ن، وتتذمر م�ن اتهامات ظامل�ة وتختلف مع الرشي�ك .صحياً: 
تجول يف فكرك أفكار س�ود حول وضعك الصحي وتعيش رسس�اباً 
متواصالً، إذا كنت تش�ك يف يشء ما عليك س�وى الخضوع لفحوص 

طبية لتقطع الشك باليقني

مهني�اً: ال ترف�ض التعام�ل م�ع اآلخري�ن، فه�ذا وقت 
االنفت�اح عىل الحياة املهني�ة، ويجب التكّيف مع ظروف 

الزمالء وتفّهم أوضاعهم بكل طيبة خاطر 
عاطفياً: تناقش بعض الش�ؤون العاطفية العالقة بينك وبني 

الرشيك، وتتخذ بشأنها قرارات مهمة وحاسمة 
صحياً: املي اليومي ملدة نصف ساعة أو ساعة يساعد عىل التخلص 
من ثالثة كيلو غرامات تقريًبا يف السنة، ويحافظ عىل قوام الجسم

مهني�اً: تنجد زم�الءك يف العمل يف الوقت املناس�ب، لذا 
تراه�م يقدرونك حق ق�درك ويحاول�ون مبادلتك باملثل 

وتلبية كل ما تطلبه منهم 
عاطفياً: كريم جداً مع رشيك حياتك فتحب أن تغمره بالهدايا 
القيم�ة، وتفاجئه باس�تمرار باألماكن الجدي�دة التي تصطحبه 
إليه�ا .صحي�اً: حاول أن تهت�م بما تأكل�ه فكثرة تن�اول املأكوالت 
الدسمة واملليئة بالدهون يسبب لك زيادة يف الوزن، وتبقى ممارسة 

الرياضة أفضل طريقة للحفاظ عىل صحتك ومظهرك

مهنياً: يمكن أن تواجه املتاعب، وأحّذرك من املغامرات 
غ�ري املحس�وبة والعملي�ات الطائش�ة واملجازف�ة عىل 

الصعيد املهني 
عاطفياً: تتمتع بعالق�ة عاطفية جيدة مع الرشيك بالطريقة 
الت�ي يريدها، مما يزي�د من الراب�ط بينكما بالش�كل العاطفي 
الق�وى .صحياً: تمر بظ�رف صحي ضاغط يتطل�ب منك التخفيف 
من الجهد املتواصل، وباس�تطاعتك اجتياز العقبات كي تتمكن من 

التغلب عىل املعاكسات وتخفيض حدة الضغوط

مهنياً: تش�عر باالرتباك، ويس�تثري غضب�ك أمر طارئ، 
ح�ذار الضغ�وط، وال تتمس�ك بتصوي�ب بع�ض الكالم 

والترصفات 
عاطفي�اً: إنه ي�وم العاطفة والحب والحض�ور االجتماعي، إذا 

كنت عازباً ثمة احتماالت كثرية أن تلتقي “توأم روحك” 
صحي�اً: علي�ك ال�روي ومراع�اة االوض�اع الس�ليمة، ك�ن ه�ادئ 

األعصاب

مهني�اً: نش�اطك يف العم�ل وإنجازك مهام�ك يجعالنك 
متقدماً يف عملك، فحاول أن تستمر بالحماسة والنشاط 

نفسيهما لتصل إىل ما تريده وتحقق إنجازات كبرية 
عاطفياً: رشيكك يحب تمضية الوقت معك بس�بب حّبك للتغيري 
ونش�اطك، ال يوجد توتر بينكما بسبب ذكائك يف تجنب كل ما يمكن 
أن يثري املش�كالت واملتاعب .صحياً: قد تتعرض لنزالت الربد بسبب 
أج�واء الصقيع يف محيطك، لذا ح�اول أن تتجنب الخروج من املنزل 

إال للحاجات الرضورية

مهني�اً: تفيض حيوية وتتخلص من مش�كالت أزعجتك 
طوي�اًل، وتتلقى رس�الة تحم�ل يف طياتها خرباً س�اّراً أو 

دعوة إىل السفر للقاء شخص عزيز عىل قلبك 
عاطفي�اً: تب�ذل كل الجهد إلرضاء من تحب وجعل�ه أكثر تقرباً 

منك، وتستعيد دينامية حياتك العاطفية 
صحياً: تناول األطعمة الغنية باأللياف الغذائية ومضادات التأكسد، 

مثل الخرضاوات وبعض أنواع الفواكه

مهنياً: ال تحس�م أم�راً وتعامل مع العوام�ل الخارجية 
به�دوء، توجه إليك ش�به مالحظ�ات باإلهم�ال أو عدم 

الكفاءة، ومن األفضل أن تأخذ حذرك 
عاطفياً: ال تصدر األحكام العش�وائية عىل الرشيك، ألنك يمكن 

أن تظلمه من دون مربّر 
صحي�اً: تنظي�م مواعي�د الطع�ام ي�ؤدي دوراً إيجابي�ا يف حيات�ك 

الصحية

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنًي�ا: يطرأ تغيري عىل حيات�ك املهنية يكون ملصلحتك 
وتع�رض علي�ك فرص�ة ال تفّوت عب�ارة عن س�فر إىل 

الخارج وتسلم مركز مهني مهم 
عاطفًيا: بادر إىل اتخاذ الخطوة األوىل للتقرّب من شخص يثري 
إعجاب�ك من�ذ مدة طويلة، ال تضيع ه�ذه الفرصة فهي يمكن أن 

ال تتكرر 
صحياً: . من االفضل ان تكون حذراً بش�أن صحتك، وال س�يما ضد 

أكثر األمرضا شيوعاً مثل اإلنفلونزا واملشاكل يف املعدة

غزل عراقي
ارد اسئل الصباغ هم تصبغ اكلوب 
لصبغ دليي عليك وحزن فرد نوب 

*****
من كلبي خذلك نار جمل جهنم 

واملا يعرف ينوح مني يتعلم 
*****

صح وصدك عطاب تشتم الخشوم 
من كلبي تطلع نار موش من الهدوم 

*****
وج ونطفه الدالل يوم الضعن ساك 
حنظل ولوجن بيه مر يوم الفراك 

*****
آنا لك يالدالل أفرغ وجويك 

لسه تحن لساه ال مروا عليك 
*****

الدنيه ضاجت وضاج بعيوني الزمان 
ومن ذكرتك صار بكليبي املجان 

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

شكل االميوجي الذي تستخدمه يكشف عن صفاتك

الحب عبر اإلنترنت

هـــــــل تعلــــــم
-بريطانيا تعت�رب الدوله الوحيدة التي ليس لها عيد اس�تقالل 
الن�ه لم يت�م اس�تعمارها قط بل قام�ت بإس�تعمار %90 ما 
يق�ارب 200 دولة وتبقي 22 دوله فقط لم تقم باس�تعمارها 
س�ميت يف التاريخ باالمرباطوريه التي ال تغيب الش�مس عنها 

لكثرة مستعمراتها.
- م�ن األم�ور العجيب�ة يف أمري�كا ان هن�اك جمعية إس�مها 
)الفاش�لون املتحدون( رشوط اإلنتس�اب لها ان يثبت املتقدم 
فش�له يف املدرس�ة وال�زواج والعم�ل والعالق�ات االجتماعي�ة 
كلها،رئي�س ه�ذه الجمعية ألّ�ف كتابا بعن�وان “كيف تصبح 
فاش�ال” والق�ى الكتاب نجاح�ا باه�را مما دعا أعض�اء هذه 

الجمعية لطرد الرئيس بتهمة النجاح ؟.

1160 - نف�ي القائ�د اليابان�ي ميناموت�و ن�و 
يوريتومو إىل جزيرة إزو.

1775 - اندالع حرب االس�تقالل األمريكية التي 
أدت بالنھاية إىل قيام الواليات املتحدة.

1961 - اجتماع يف قرص الس�يف يف الكويت بني 
أم�ري الكويت الش�يخ عبد الله الس�الم الصباح 

واملقيم السيايس الربيطاني يف الخليج
ويليام لوس والوكيل السيايس يف الكويت جون 
ريتشموند وذلك للتفاوض بني البلدين عىل إلغاء 

اتفاقية 1899 بني الكويت واململكة املتحدة.
1963 - تأسيس جمعية الكرد يف لبنان.

1964 - ب�دأ بي�ع الس�يارة الرياضي�ة ف�ورد 
موستانغ ألول مرة.

1974 - املس�بار الفضائ�ي بيونري 11 ينجح يف 
املرور عرب حزام الكويكبات.

1980 - املغرب يشارك يف يوروفيجن.
1986 - مجلس املطارنة املوارنة ينتخب املطران 
ن�رص الله صفري بطري�ركا للكنيس�ة املارونية 

خلفا للبطريرك املستقيل أنطون بطرس
خريش.

1995 - شاحنة مليئة باملتفجرات تنفجر أمام 
مبن�ى ألفريد مورا الف�درايل يف أوكالھوما يؤدي 

إىل سقوط عدد كبري من الضحايا.
2003 - إعادة انتخاب أولوسيجون أوباسانجو 
رئيس�ا لنيجرييا لفرة رئاس�ية أخ�رى بعد أن 

حصل ع�ىل 62 %من مجمل أص�وات الناخبني 
وسط اتھامات بعدم نزاھة االنتخابات.

2005 - انتخ�اب الكاردين�ال األملان�ي جوزيف 
راتزنغ�ر بابا للكنيس�ة الروماني�ة الكاثوليكية 
تحت اس�م بندكت السادس عرش وذلك يف اليوم 
الثان�ي من ب�دء مجم�ع الكرادل�ة اجتماعاته 
النتخ�اب بابا جدي�د خلفا للباب�ا يوحنا بولس 

الثاني.
2008 - ف�وز باي�رن ميون�خ ع�ىل دورتمون�د 
يف نھائ�ي كأس أملاني�ا وال�ذي أقي�م عىل ملعب 

العاصمة برلني.
- 2009انتخ�اب رئيس كتلة جبھة التوافق إياد 
الس�امرائي رئيس�ا ملجلس النواب العراقي بعد 
ج�دل دام أكثر من أربعة أش�ھر بعد اس�تقالة 

رئيس
الربملان األسبق محمود املشھداني.

عب�د العزيز بوتفليقة يؤدي اليمني الدس�تورية 
رئيسا للجزائر لفرة رئاسية ثالثة.

2015 - محكمة جنايات مرصية تقيض بإعدام 
11 متھما يف أحداث استاد بورسعيد التي وقعت 

سنة 2012م.
2018 - انتخ�اب ميغي�ل دي�از كاني�ل رئيس�ا 
لكوب�ا، بعد خلف�ه راؤول كاس�رو، وبانتخابه 
انتھى حكم عائلة كاسرو لكوبا والذي استمر 

حوايل60 عاما.

سودوكـــو
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

Sun 19 Apr 2020األحد - 19 نيسان 2020
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اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

ــا هذا الكم  ــام والقنوات اتعجب لدين ــوف االع ملا اش
العجيب من السياسيني الوطنيني وحيبون اخلري للباد 
ــدة العراق ويبحثون  ــاد ويؤمنون بوح ويكرهون الفس
ــيادة الضائعة منذ 2003 اسأل ملاذا اذا حنن يف  عن الس
ــامح اهلل  ــه مفكروجه مفكرمعقولة ال س هذا احلالوج

يظهرون ما ال يؤمنون به ..

ــعار النفط فأن رواتب الشهر القادم من الصعب  مع هبوط اس
ــكل كامل  وقد تلجأ احلكومة اىل االقرتاض من  توفريها بش
ــات مع البنك املركزي  ــارف احلكومية او اجراء ترتيب املص
لتأمينها  وهذا حيتاج اىل غطاء قانوني يف ظل عدم اقرار 
ــة اقرتح على رئيس احلكومة القادم مصارحة  قانون املوازن

الشعب بهذه احلقائق

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي 
الفنان�ة  احتف�ال  األوىل م�ن  الص�ور 
ياسمني صربى بعقد قرانها عىل رجل 

األعمال أحمد أبو هشيمة.
يذكر أن الثنائي احتفال بخطوبتهما ىف 
شهر مارس املاىض، خالل حفل صغري 

اقترص عىل حضور األهل واألصدقاء.
وسيطرت عىل أجواء االحتفال العائىل 
حال�ة م�ن اله�دوء والبس�اطة، م�ع 
قل�ة الحض�ور واختص�اره ىف املقربني 
عائليا من العروسني، مراعاة للظروف 
الصحي�ة  الوقاي�ة  وتداب�ري  الحالي�ة 
الداعية إىل ترش�يد التجمعات، بس�بب 

فريوس كورونا املستجد.
ج�رت مراس�م عق�د الق�ران ىف منزل 
األرسة بصورة بسيطة وغري متكلفة، 
دون حض�ور واس�ع للمدعوي�ن م�ن 
مجتمع�ى الفن واألعم�ال، خاصة أن 

الب�ارزة ىف  العروس�ني م�ن األس�ماء 
املجال�ني وكان البعض يتوقع أن ُيعقد 
قرانهما ىف حفل كبري وأجواء صاخبة.

ُيذكر أن ياس�مني ص�ربى كانت ترتب 
خ�الل الف�رة املاضية لحف�ل الزفاف 
ال�ذى كان مقررا عق�ده بأحد الفنادق 
الك�ربى، ولك�ن م�ع التط�ورات التى 
فرضه�ا ف�ريوس كورون�ا املس�تجد، 
والتداب�ري االحرازي�ة املعم�ول بها ىف 
املنشآت السياحية، اختارت أن يقترص 
األمر ع�ىل احتفال عائىل بس�يط، مع 
احتم�ال إقامة حفل زفاف ضخم حال 
انته�اء أزم�ة كورون�ا خالل الش�هور 

املقبلة.
وع�ىل جان�ب آخ�ر تش�ارك الفنان�ة 
ياسمني صربي يف املاراثون الرمضاني 
املقبل2020 بمسلس�ل جدي�د بعنوان 

»فرصة تانية«.

تواصل الفنانة التونس�ية  لطيفة 
متابع�ة جمهورها عرب هاش�تاغ 
»غني يف البيت« الذي أطلقته قبل 
فرة عرب صفحتها الرس�مية عىل 

موقع التواصل االجتماعي وتبادل 
لتش�ارك  اإلنس�تغرام،  الص�ور 
جمهوره�ا بعض الوق�ت يف غناء 
أشهر أعمالها وإعادة نرشها عرب 

خاصية ستوري الخاصة بها عىل 
إنستغرام.

يف املقابل، تجهّز لطيفة مفاجآت 
جدي�دة لجمهورها تكش�ف عنها 

قريباً.
وض�ع  حالي�اً  لطيف�ة  تح�اول 
واختي�ار  النهائي�ة  اللمس�ات 
األغني�ات الت�ي س�تغّنيها يف أول 
حف�ل غنائ�ي اليف، س�ُتعلن عن 
تفاصيل�ه كامل�ة خ�الل أيام من 
اآلن عرب صفحتها عىل اإلنستغرام 
لتطلب من جمهورها مش�اركتها 
أيضاً األغنيات التي تقّدمها خالل 

الحفل املنتظر.
وكانت لطيف�ة أول من تبّنى هذه 
التجرب�ة منذ بداية ف�رض حظر 
كل  يف  الش�وارع  ع�ىل  التج�وال 
دول العال�م منعاً النتش�ار عدوى 

فريوس كورونا.
لطيف�ة الت�ي لم تتأّخ�ر عن دعم 
شعبها التونيس منذ بداية األزمة، 

فق�د ش�اركت يف أكثر م�ن حملة 
تربعات يف بلده�ا، كما أنها دائمة 
ع�رب  جمهوره�ا  م�ع  التواص�ل 
صفحته�ا يومي�اً تدعوه�م م�ن 
خاللها إىل البق�اء يف املنزل حرصاً 
ع�ىل س�المتهم وصحته�م، كما 
أنها ش�اركت يف أكث�ر من مبادرة 
لتحية »الجيش األبيض« يف مرص 

وتونس أيضاً.
ترصيحاته�ا  يف  لطيف�ة  ونف�ت 
تقدي�م أي أعم�ال غنائي�ة خالل 
الف�رة الحالي�ة، حي�ث ت�رى أن 
صحتها وصح�ة والدتها أهم من 
أي يشء آخ�ر، م�ا جعله�ا تلتزم 
تمام�اً بالجل�وس يف املن�زل لحني 

انتهاء هذه األزمة بسالم.
جدي�ر بالذك�ر أن لطيفة طرحت 
أح�دث ألبوماتها »أق�وى واحدة« 
قبل ش�هر تقريباً، فحقق نس�بة 
مش�اهدة عالية ف�ور طرحه عرب 

قناتها الخاصة عىل اليوتيوب.

و حنن نستقبل شهر 
رمضان

بعفويتها الت�ي عّودتنا عليها ورصاحتها 
التام�ة، أطلّ�ت خب�رية التجمي�ل جويل 
ماردينيان مع اإلعالمية زويا صقر ضمن 
برنامجها اليوميLive With Zoya يف بث 

مبارش عىل انستغرام.
حدي�ث مش�ّوق ومواضي�ع ع�ّدة ج�رى 
التط�ّرق إليها، ولم يخ�ُل الجو من بعض 

املواقف املؤثرة، فماذا يف املضمون؟
يف بداي�ة الاليف، جرى الحدي�ث بطبيعة 
الحال عن فرة الحجر املنزيل، حيث عرّبت 
جوي�ل ع�ن س�عادتها بالبق�اء يف املنزل 
وتمضي�ة أجم�ل األوق�ات م�ع عائلتها، 
فبات�ت تس�تفيد م�ن كل لحظ�ة، ولعّل 
الطبخ وجلسات التلوين مع أوالدها كانت 

م�ن أكثر األم�ور متعًة يف ه�ذه األوقات، 
خصوصاً وهي شخص يأخذ العمل منها 
وقتاً طوي�اًل ويبعدها ع�ن أحبابها بغري 
إرادتها. وكش�فت جوي�ل يف حديثها عن 
مدى دعم زوجها لها، فأش�ارت إىل أنهما 
جّددا حبهما وباتت تحّبه أكثر من ذي قبل؛ 
ويف هذه الظروف التي قرّبت العائلة أكثر 
فأكث�ر، اتخذت أيضاَ ق�رارات مهّمة بعد 
انتهاء ف�رة الحجر، أهمها عدم الخروج 
كثرياً م�ن املن�زل تحديداً بعد الخامس�ة 
بعد الظهر بهدف تمضية الوقت أكثر مع 
أفراد أرستها واالس�تفادة م�ن اللحظات 
الجميل�ة. أما املوضوع الذي أّثر يف جويل، 
فهو موضوع تبّني ابنها نايثان؛ »قّضية 

حياته�ا« كم�ا وصفتها جوي�ل، فخالل 
حديثها عنه لم تفارقها دموعها، مؤكدًة 
العمل ع�ىل تغيري قوانني التبّني لتصّب يف 
مصلحة األطف�ال، وهي مهتمة جداً بكل 
قضايا الت�ي تطال األطف�ال وحقوقهم؛ 
خصوص�اً أن أوالده�ا ه�م األغ�ىل ما يف 
حياتها وس�تحارب أي يشء قد يؤذي أي 
طفل يف العالم. وفيما كش�فت أن أمنيتها 
ه�ي من�ح كل طف�ل مس�تقبالً جميالً، 
بالس�وبرمان،  نايث�ان  جوي�ل  وصف�ت 
مش�يدًة بقوته الجس�دية، كم�ا قالت إن 
س�وبرمان بالفع�ل كان ش�خصاً يتيماً، 
وقد وجدته عائلة يف س�ّلة ع�ىل الطريق، 
كذلك هناك الكثري من األشخاص األقوياء 

ه�م يف الحقيق�ة 
م�ن األيت�ام مثل 
س�تيف جوب�س، 
أن  إىل  مش�ريًة 

كان�ت  طفولته�ا 
لذا هي  جميلة جداً، 

حّساس�ة ج�داً تج�اه 
ه�ذه املواضي�ع وترى 

أن كل موض�وع يخ�ّص 
األطف�ال هو قضيته�ا، وأن 

هؤالء األطفال ال يمكن تركهم 
أب�داً، ويج�ب املحافظ�ة عىل 

األهل  ومعاقبة  حقوقه�م 
غري الصالحني.

كش�فت تقاري�ر صحافية أّن 
رشك�ة »آب�ل« تعت�زم إضافة 
مي�زة جديدة ل��«إدارة صحة 
 Battery Health( البطارية« 
أح�دث  إىل   )Management
إص�دار من نظ�ام التش�غيل 
am (»م�اك أوإس كاتالينا« 

.)cOS Catalina
 10.15.5 اإلص�دار  وس�يأتي 
م�ن النظام باملي�زة الجديدة، 
الت�ي ُصمم�ت لزي�ادة العمر 
اإلجمايل لبطاريات حواس�يب 
 ،)MacBook( ب�وك«  »م�اك 
عن طريق تقليل الحد األقىص 

للشحن يف حاالت معينة.
وبداًل من الركيز عىل أش�ياء، 
مثل اس�تخدام تطبيق معني، 

تح�دد امليزة صح�ة البطارية 
بناًء عىل أنماط الشحن وسجل 
درجات الح�رارة. وهذا يعني 
أن املي�زة تس�تهدف بالدرجة 
الذي�ن  املس�تخدمني  األوىل 
الحاس�وب  أجهزة  يوصل�ون 
بالكهرباء  باستمرار  املحمول 

أثناء االستخدام.
للعم�ل  املي�زة  وُصمم�ت 
بصورة أساس�ية يف الخلفية، 
ومع ذل�ك، س�يكون بإمكان 
تش�غيلها  املس�تخدمني 
وإيقافه�ا يف تفضيالت توفري 
الطاقة ضمن اإلعدادات. كما 
أن املي�زة ُصمم�ت ليكون لها 
تأثري محدود عىل وقت شحن 

الجهاز.

فيم�ا تعي�ش الص�ني االنتقال 
التدريج�ي م�ن مرحلة الحجر 
الحي�اة  إىل  واملن�زيل  الصح�ي 
ش�به الطبيعية، يب�دو أن أحد 
نواحيه�ا تمكن م�ن فعل هذا 
aHe  بم�لء طاقته: إنه متجر

mès يف مدينة غوانغزو.
وأده�ش ه�ذا امل�كان الجميع 
بالح�دث ال�ذي ش�هده فيم�ا 
رضب�ة  م�ن  تتع�اىف  الب�الد 
انتش�ار وباء ف�ريوس كورونا 
يف ووه�ان. واس�تقبل متج�ر 
الفاخ�رة  الفرنس�ية  العالم�ة 
زبائن�ه مؤخراً للمرة األوىل منذ 
م�ا يقرب من ش�هرين وحقق 
رقماً قياس�ياً غري متوقع عىل 

مستوى املبيعات.

األرباح وصل�ت إىل 2.7 مليون 
دوالر وه�و م�ا ل�م يعرفه منذ 
تأسيس�ه يف الصني. وش�ملت 
واألدوات  األحذي�ة  املبيع�ات 
املنزلية وقطع األثاث إضافة إىل 
حقائب Birkin التي تم عرض 

مجموعة محدودة منها.
ويبدو أن هذه الظاهرة ترتبط 
بحس�ب الخ�رباء بما يس�مى 
Revenge Buying او االنتقام 
الرشائي. ويش�ار إىل أن الصني 
ما زال�ت تعيش حال�ة الحجر 
الجزئ�ي وأن الصيني�ني ب�دأوا 
بالعودة التدريجية إىل أعمالهم 
العجل�ة  تحري�ك  أج�ل  م�ن 
االقتصادي�ة الت�ي توقف�ت يف 

سائر أنحاء العالم.

أعلن موقع فيس�بوك للتواصل االجتماعي أنه س�يرشع يف تحذير 
املس�تخدمني الذين تفاعل�وا مع املنش�ورات املضللة عن فريوس 

كورونا املستجد، من خالل اإلعجاب أو التعليق أو إعادة النرش.
التحذيرات س�تكون عبارة عن إشعارات تصل إىل املستخدم، الذي 

.»a19تفاعل مع معلومات أو أخبار مضللة بشأن »كوفيد
وقالت إدارة فيس�بوك إن الخط�وة الصارمة الجديدة تأتي بهدف 
توعية املس�تخدمني والحد م�ن األخبار املضللة ح�ول الفريوس، 

الذي أصاب وأودى بحياة مئات اآلالف.
وأوضحت »السياس�ة الجديدة تستهدف األخبار واملعلومات التي 
م�ن املحتمل أن تس�بب رضرا جس�ديا، مث�ل العالج�ات الكذابة 
واالدع�اءات بش�أن لقاح�ات محتمل�ة أو ترصيح�ات تتناىف مع 

تعليمات التباعد االجتماعي«.
وأش�ارت إىل أنه س�يتم البدء يف تطبيق ه�ذه الخطوة خالل األيام 

القليلة املقبلة.
وذكر نائب رئيس قسم النزاهة يف فيسبوك، غاي روزن، أنه سيتم 
توجيه رس�ائل مبارشة إىل هؤالء املستخدمني تتضمن معلومات 
صحيحة من مصادر موثوقة إلثبات زيف املعلومات التي تفاعلوا 

معها عىل املنصة.

»آبل« تطلق ميزة إلطالة عمر بطاريات 
»ماك بوك«

متجر )Hermès( في الصين 
يفتح أبوابه على أرباح مليونية

فيسبوك يتخذ خطوة صارمة بشأن 
»كوفيد19-«

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخالن القفص الذهبي

مفاجأة لطيفة التونسية من المنزل

أكث�ر من جريم�ة يش�اهدها الجمهور 
خالل املوسم الرمضاني املقبل؛ فالكثري 
من النجوم يكش�فون أرسار جرائمهم 
يف حلقات أعمالهم الدرامية يف املنافسة 
الرمضاني�ة املقبل�ة. بداي�ًة م�ن دين�ا 
الرشبين�ي الت�ي تجّس�د دور الزوج�ة 
الخائنة ضمن أحداث مسلسلها الدرامي 
الجديد »لعبة النسيان«، فتضطر للتوّرط 
يف قتل زوجها بعد اكتشاف خيانتها له، 
ويجّس�ده محمود قابيل ال�ذي يعود إىل 
الدرام�ا الرمضانية بعد غياب س�نوات 
طويل�ة، لكنها بع�د ذلك تفق�د الذاكرة 
فتبدأ رحلة النسيان. واملسلسل يشارك 
يف بطولت�ه أحم�د داوود وإنجي املقدم، 
ومن إخراج هان�ي خليفة ومأخوذ عن 
فورمات أجنب�ي والكتابة لتامر حبيب. 
أم�ا محمد رمضان، فهو اآلخر يتعرّض 
للعديد من محاوالت قتل عىل يد أشقائه 
ضمن أحداث مسلس�له الدرامي الجديد 

»الربن�س«، ال�ذي يع�ود في�ه للتعاون 
مج�دداً م�ع املخرج محمد س�امي بعد 
نجاحهم�ا مع�اً يف »األس�طورة« قب�ل 
س�نوات. وتدور أحداث املسلس�ل حول 
رض�وان الربن�س الذي يعان�ي من كره 
أش�قائه بعد أن قرر والدهم ترك املرياث 
كام�اًل ل�ه، فيتع�رّض ملح�اوالت قت�ل 
عديدة هو وأرسته تنجح يف قتل زوجته 

التي تجّس�دها نجالء بدر. و تشارك 
ريهام حجاج يف عملها الرمضاني 

الجدي�د »مل�ا كن�ا صغريين« يف 
أعمال الجريمة والقتل، حيث 
ت�دور األحداث ح�ول جريمة 
تت�وّرط فيها  قتل غامض�ة 
ريه�ام حج�اج وأصدقاؤها 
لتقل�ب حياته�ا رأس�اً ع�ىل 
عقب، واملسلس�ل من بطولة 

محمود حميدة وخالد النبوي 
ونرسين أمني.

ويأت�ي أم�ري ك�رارة أيض�اً بمسلس�له 
»االختي�ار« لينض�م إىل جرائ�م القت�ل 
البش�عة، حي�ث ي�روي العمل الس�رية 
الذاتي�ة للقائ�د الش�هيد أحم�د املنيس 
الذي اسُتش�هد أثناء محاوالته التصدّي 
لإلره�اب يف مدينة رفح يف س�يناء عام 

.2017

ونحن نعيش ايام الش�دة بس�بب تفيش وباء كورونا ابعد الله 
عن�ا وعنك�م رشه ورشوره ٠٠ ويف هذا الوق�ت العصيب ونحن 
نستعد  الستقبال شهر رمضان الكريم الذي يصادف يف اوقات 
اكثر سوداوية مع استمرار حظر التجوال البد لنا يف هذا الظرف 
الحرج ان  نتأمل الواقع املر الذي نعيشه ونعمل بكل همة وجد 
لنصفي قلوبنا باتجاه فعل الخري وان نتس�امح  مع الذات وان 
نرك الغرائز الش�يطانية التي تجعل االنسان كالبهيمة العقل 
له وال دين سوى اشباع نزواته املريضة متناسيا مخافة الباري 
ع�ز وج�ل فالصيام ليس ركنا من اركان االس�الم فحس�ب بل 
هو حس�اب مع الذات حس�اب بني الروح  والجسد ٠٠ ويعرف 
الصي�ام بانه التعب�د اىل الخالق عز وجل  وص�وم رمضان هو 
احد اركان االسالم الخمسة ويحبذ يف رمضان االكثار من تالوة 
القرآن الكريم واالجته�اد يف الدعاء وخاصة الدعاء بان يجنبنا 
الب�اري ع�ز وجل م�ن املعايص وان ين�ري طريقنا مل�ا فيه خري 
البرشية وتحايش االصابة  بوباء الكورونا وان يبعد عن شعبنا 
رشوره وان نستغل ايامه االيمانية ونكون اكثر حرصا يف اخراج 
وتقدي�م الصدقات للفق�راء وللمحتاجني خاصة لالش�خاص 
الذي�ن انفقدت فيهم الس�بل الس�تحصال املال بس�بب فرض 
الحظ�ر الذي ش�ل حركة العم�ل لدى املواطن�ني العاملني وفق 
نظام االجور اليومية  ٠٠ وان يعمل ممن ليس لديه القدرة عىل 
الصيام لتقديم ماتجود به نفسه ملساعدة الفقراء واملحتاجني 
من طعام يملء بطونهم ومال يسد احتياجاتهم ٠٠ ماذا علينا 
ان نعمل قبل حلول شهر رمضان ٠٠ البد لنا وسط هذه املحنة 
التي نعيشها ان نس�تقبل هذا الشهر الكريم بالفرح والرسور 
واالبته�اج ومن ثم التخطيط املس�بق والع�زم عىل تحدي وباء 
الكورونا واس�تقبال هذا الش�هر الكريم الس�تذكار فعل الخري 
واغتن�ام لحظات�ه يف نه�اره وليالي�ه باطاع�ة الله ع�ز وجل 
وعقد النية والصدق مع الله باغتنام هذا الش�هر لتيسري امور 
املس�لمني اضافة اىل معاهدة النفس عىل ترك املعايص والذنوب 
واالث�ام واالقالع عنها واالهم فتح صفحة جديدة مع الله تعاىل 
بالتوب�ة عن اق�راف الذنوب ومع الرس�ول باالتب�اع واالقتداء 
باوام�ره وم�ع الوالدي�ن واالق�ارب والزوج�ة واالوالد وجميع 
االرح�ام بالرب  بهم وصلتهم ٠٠ فم�ا احوجنا اليوم اىل االلتزام 
ب�اركان ديننا ملواجه�ة فايروس كورونا ه�ذا الوباء الذي غري 

يف مفاهيم االنسانية يف العالم وجعل  يعيش  العال�م 
كفانا دوامة الخوف م�ن املجهول   ٠٠

م�ن الله رش الب�الء ٠٠ نتمنى 
ع�ىل الباري عز وجل ان ينعم 

ن ش�عبنا االمن واالمان  ا و
وان ينجين�ا مم�ا نخاف  

امورن�ا  وان يس�هل 
االم�ن  يع�م 

ن  م�ا ال ا و
بالدنا  ربوع 
نع�م  ان�ه 

ونع�م  امل�وىل 
الوكيل

يف  »يح�دث  برنام�ج  أج�رى 
مرص«، الذي يقدم�ه اإلعالمي 
رشيف عامر، لقاء عرب االنرنت، 
مع فريق عمل مسلسل »سكر 
زيادة«، النجمات نادية الجندي 

ونبيلة  فاخ�ر  وهال�ة 
عبي�د وس�ميحة 

أيوب.
علق�ت 

ن�ة  لفنا ا
ي�ة  د نا
ي  لجند ا

ع�ىل 
م�ة  ز أ
ف�ريوس 

ون�ا  ر كو
ملس�تجد  ا

ه  ر نتش�ا ا و
الرسي�ع، وقال�ت 

إن ما يح�دث هو درس 
للجميع من عند الله حتى نفوق 

ونع�ود ملا كن�ا علي�ه، ويرجع 
الجميع للحب والسالم.

وقالت: »الن�اس دلوقتي بعدوا 
شوية عن ربنا وعن اإلنسانيات 
فيمك�ن ده درس ربن�ا أدهولنا 
ب�س  ودن  قرص�ة 
الن�اس  علش�ان 
ق  تف������و
وتع���رف 
ف��ي  أن 
بن���ا  ر
وأن الزم 
ج�ع  نر
لك���ل 
أص��ول 
ي���ن  لد ا
وامل���ودة 
والرحمة، اليل 
ربن�ا نزلهالنا ويف 
غفلة م�ن الزمن بعدنا 

عنها«.

م أصول  نادية الجندي تدعو لتعلُّ
الدين والعودة إلى الله

جويل ماردينيان تبكي : أمنيتي إعطاء كل طفل مستقباًل جميال

تحّية من السعودية 
لنجوى كرم

أصحاب الجريمة في دراما رمضان

نخب�ة  جم�ع  منت�دى  يف 
واملفكرين  اإلعالميني  من 
األعم�ال  ورج�ال 
الس�عوديني، تحت عنوان 
ق�ام  ومواه�ب«،  »رّواد 
الدكتور محس�ن الش�يخ 
آل حسان بمبادرة، عبارة 
م�ن  ح�ب  رس�الة  ع�ن 
السعودية إىل لبنان، تحيًة 
ألغني�ة نجوى ك�رم التي 

تنشد فيها للمملكة.
جاء يف املب�ادرة: »إخواني 
األوفياء وعش�اق الوفاء.. 
حينما نذكر لبنان الحبيب 
الش�عب  فنحن نذكر هذا 
العربي الذي يكن للمملكة 
العربية الس�عودية قيادة 
وشعباً وجيشاً ومواطنني 
ومقيمني الح�ب والوفاء، 

وه�ذه فنانة لبن�ان األوىل 
فنان�ة األصال�ة والتمي�ز 
والف�ن اللبناني األصيل… 
نجوى كرم تغني للشعب 

السعودي النبيل«.
وش�ارك يف ه�ذه املب�ادرة 
جميع أعضاء هذا امللتقى، 
حيث س�ّجلوا أس�ماءهم 
مع رس�ائل ش�كروا فيها 
لبنان وعرّبوا عن محّبتهم 

له.
من جهتها، رّدت ش�مس 
األغنية عىل ه�ذه املبادرة 
باس�مها  الس�عودية، 
وباسم بلدها لبنان قائلة: 
ش�عب  بهالدني�ا  »نح�ن 
واحد بنش�ّكل قّوة كبرية، 
أنتم إخوتن�ا وأهلنا دايماً 

بإذن الله«.

 سعد حمسن خليل


