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جهود العامل املتسارعة تعجز أمام توسع كاسح للجائحة

كورونا يصيب أكثر من ستمائة ألف إنسان وحيبس حنو 3 مليارات يف منازهلم
بغداد/ متابعة الزوراء:

ملازال كورونلا يغلزو العاللم على نحو 
متسلارع وسلط عجز أكرب الدول تطورا 
علن مجابهته محلوال دوال بأكملها إىل ما 
يشبه سلجنا جماعيا طوعيا كخيار للحد 
من تفيش الفريوس الذي لم يجد ما يوقف 

توسعه.
وتجاوز عدد اإلصابات يف العالم بفريوس 
علدد  وفلاق  و519،  أللف   615 كورونلا 
الوفيلات 28 ألفلا و717، يف حني أرغمت 
الجائحلة أكثر من ثالثة مليارات إنسلان 

عى البقاء يف  الحجر الصحي.
وشلهدت إسلبانيا، زيادة كبلرية يف أعداد 
الوفيلات واإلصابلات، حيث قاللت وزارة 
الصحلة اإلسلبانية إن وفيلات فلريوس 
كورونلا يف البلالد زادت 832 حاللة أثناء 
الليل؛ لتصل إىل 5690، وذلك يف أعى معدل 

يومي لحاالت الوفاة.
وارتفلع عدد حلاالت اإلصابلة إىل 72 ألفا 

و248 حالة يف اسبانيا.
كما أعلنت السللطات الصحية الهولندية، 
عن تسلجيل 93 وفلاة جديلدة بفريوس 
كورونلا املسلتجد “كوفيلد19-” يف البالد 
خالل الساعات الل24 املاضية.وأكد املعهد 
 )RIVM( الوطني للصحة العامة والبيئة
أن حصيللة الوفيلات بكورونلا يف هولندا 

ارتفعت بذلك إىل 639 حالة.
وأشلار املعهلد إىل إصابة 1159 شلخصا 
بالفريوس خالل اليوم األخري، ليبلغ بذلك 

إجمايل املصابني 9762 شخصا.
وتسلابق أملريكا مثلل غريها ملن بقية 
بلدان العالم الزمن للحد من وطأة الوباء، 
والتحكم يف تفشليه، ومواجهلة تداعياته 

الصحية واالقتصادية واالجتماعية.
وتجلاوز عدد اإلصابلات املؤكدة بفريوس 
كورونا املسلتجد يف الواليات املتحدة حتى 
الجمعلة عتبة املئة أللف، يف حني بلغ عدد 
اإلصابلات املؤكلدة 18 أللف إصابة أمس 
وحلده، وفق ملا أظهره إحصلاء لجامعة 
جونلز هوبكنلز، وباتلت بذللك الواليات 
املتحلدة األوىل عامليلا يف علدد اإلصابلات 

املعلنة رسميا بالفريوس.
ووقلع الرئيلس األمريكي دوناللد ترامب 
جمللة ملن القلرارات الكلربى ملواجهلة 
الفلريوس، حيث أعللن توقيع قرار يخول 
لوزيلري الدفاع واألمن الداخيل اسلتدعاء 
السلواحل  وخفلر  الجيلش  احتياطيلي 
للخدمة، ملواجهة تفليش فريوس كورونا 

املستجد )كوفيد19-(.
وأعللن تراملب تفعيلل قانلون اإلنتلاج 
الدفاعي ملواجهة الوباء. ويسمح القانون 

بإللزام رشكلة جنلرال موتلورز بترسيع 
إنتاج أجهلزة التنفس الصناعلي الالزمة 
إلنقلاذ املصابلني بالفريوس، كملا يمنح 
وزير األمن الداخيل سللطات استثنائية يف 

إطار مكافحة الوباء.
وقال ترامب، الجمعة: إن الواليات املتحدة 
سلتنتج مئة أللف جهاز تنفلس صناعي 
خالل مئة يوم، مشريا إىل أنه عنينّ مستشار 
البيت األبيض بيرت نافارو منسقا لقانون 

اإلنتاج الدفاعي.
وأضلاف تراملب: سلنصنع الكثلري ملن 
أجهلزة التنفلس الصناعلي، متعهدا بأن 
يلبلي احتياجلات الواليلات املتحلدة مع 

تقديم العون للدول األخرى.
كما وقع الرئيلس األمريكي أيضا ترشيعا 
لإلغاثلة يف حالة الطلوارئ، يتضمن أكرب 
حزمة إنقاذ اقتصلادي يف تاريخ الواليات 

املتحدة.
وصوت الكونغرس عى النسلخة النهائية 
من حزمة املسلاعدات االقتصادية بقيمة 
تريليوني دوالر، وتشمل مساعدة العائالت 
واللرشكات األمريكيلة التلي ترضرت من 
تداعيلات انتشلار فلريوس كورونلا التي 
أجربتها عى التوقلف عن العمل واإلنتاج، 
وكان تراملب قلال إن هلذه الحزملة هي 

األكرب عى اإلطالق يف تاريخ البالد.
مدينة ووهان الصينية التي شهدت ظهر 
تفليش فلريوس كورونا أول مرة، تشلهد 
إنهلاء إغلالق اسلتمر شلهرين؛ بإعلادة 
تشغيل بعض خدمات املرتو، وإعادة فتح 
الحدود؛ مما سمح لبعض مظاهر الحياة 

الطبيعية بالعودة ولمنّ شمل العائالت.
وبعلد عزلها عن باقلي أنحلاء البالد ملدة 
شلهرين، فإن إعادة فتلح مدينة ووهان 
-حيث اكُتشلف وجلود الوبلاء ألول مرة 
يف أواخلر ديسلمرب/كانون األول املايض- 
يمثلل نقطلة تحلول يف مكافحلة الصني 
للفريوس، رغم انتشلار العلدوى منذ ذلك 

الحني إىل أكثر من مئتي دولة.
وكان قلوه ليانلغ كاي )19 عاملا(، وهو 
طالب امتدت مهمة عمله يف شنغهاي من 
شهر إىل ثالثة أشلهر بسبب توقف حركة 
املواصلالت، على متلن واحدة ملن أوائل 
القطلارات فائقة الرسعة التي سلمحت 
السللطات بدخولهلا إىل مدينلة ووهلان 

صباح اليوم السبت.
وقال قوه لرويرتز بعد أن استقبلته والدته 
يف املحطة الرئيسية “يسعدني جدا أن أرى 

أرستي”.
وشلهدت ووهلان نحو %60 ملن حاالت 
اإلصابلة بكورونا، لكن وتلرية اإلصابات 
انحلرست بشلكل حاد خلالل األسلابيع 
املاضيلة، مملا يعلد دليلال على نجلاح 
اإلجراءات التي جرى اتخاذها. وُسلجلت 
أحلدث حالة إصابة مؤكلدة بالفريوس يف 
ووهان نتيجة عدوى داخل املدينة االثنني 

املايض.
وسلجلت إيطاليا أمس 919 وفاة جديدة 
بفريوس كورونلا، وهو أعلى رقم يومي 
يسلجل على مسلتوى العالم منلذ بداية 

انتشار الوباء.
وبذللك ارتفع عدد الوفيلات يف إيطاليا إىل 
9134 شلخصا، بينما بلغ عدد اإلصابات 

نحو 86500 حالة.
ويعد إقليم لومباردي شلمايل البالد األكثر 
ترضرا حتلى اآلن، لكن املخلاوف تزايدت 
ملن تفاقلم الوضلع يف املناطلق الفقرية 
جنوبلي إيطاليا حيلث وجه مسلؤولون 
محليلون انتقلادات للحكوملة املركزيلة 
واتهموهلا بعدم توفري ما وعلدت به من 

معدات طبية وأجهزة تنفس. 
وانتقد وزيلر الخارجية اإليطلايل لويجي 
دي مايو مسلتوى التضامن األوروبي مع 
إيطاليلا يف مواجهة تفيش وبلاء كورونا، 
كملا أبلدى شلكوكا يف مسلتقبل الوحدة 

األوروبية.

وقلال دي مايلو إن الحكوملة اإليطاليلة 
وجلدت نفسلها أملام أزمتلني، صحيلة 
واقتصادية وأنها واجهت األوىل بإجراءات 
عزل غري مسلبوقة وتتطلع إىل مسلاعدة 

أوروبا يف الثانية.
وقلال دي مايلو إن تضاملن العاللم مع 
إيطاليا أمٌر بالغ األهمية، لكن عى أوروبا 

أن تتحمل نصيبها من هذا التضامن.
واعتلرب دي مايلو أن أوروبلا للن تكلون 
قادرة عى مسلاعدة بالده إال إذا قبلنا بما 
سماها اآلليات القديمة التي جربتها دول 

يف السابق ولم تكن مفيدة.
وختلم دي مايلو بالقلول إن حكومته ال 
تريلد أن تجلب إليطاليا ما سلماها اآلالم 
التي جلبتها معاهدات عى بعض شلعوب 

أوروبا يف السابق.
إيمانويلل  الفرنلي  الرئيلس  وسلعى 
ماكلرون اليلوم السلبت إىل خطلب ود 
اإليطاليني بقولله يف مقابلة مع صحف 
إيطاليلة، إن فرنسلا موجلودة لتقديلم 
املسلاعدة وإنله يتعني على اإليطاليني 
الحذر ملن الحديث عن مسلاعدات من 
فلريوس  ملكافحلة  روسليا  أو  الصلني 

كورونا.
ودعا ماكرون كذلك إىل تضامن أقوى يف 
امليزانيلة يف أوروبا. وقلال يف مقابلة مع 
صحلف الريبوبليكا وكورير ديال سلريا 
والسلتامبا اإليطالية “فرنسلا تقف إىل 

جانب إيطاليا”.
ودافلع علن موقف بلالده قائلال، “هناك 
حديلث كثري عن مسلاعدات ملن الصني 
وروسليا، ولكن مللاذا ال نقول إن فرنسلا 
وأملانيلا وفرتلا مليوني كماملة وعرشات 

اآلالف من السرتات إليطاليا؟”.
وأضاف “هذا ليس كافيا لكن هذه مجرد 
بداية ويجب أال نسلتغرق يف االسلتماع 
أو  الدوليلون  إىل ملا يقولله رشكاؤنلا 

منافسونا”.
ووجهلت إيطاليا، وهي واحلدة من أكثر 
الدول ترضرا من انتشار الفريوس التاجي 
الجديد )كوفيلد19-(، انتقادات حادة إىل 
فرنسلا وأملانيا بعد تجاهلهملا يف البداية 
توفري كمامات ومعدات أخرى ملساعدتها 

يف مواجهة تفيش الفريوس.
وسعت إيطاليا بدال من ذلك للحصول عى 
املسلاعدة من الصني التي أرسللت طائرة 
التنفلس  بالكماملات وأجهلزة  محمللة 
الصناعي عليها لواصق تحمل عبارة “هيَّا 
إيطاليا” وعلمي الصني وإيطاليا وقد ترك 

ذلك أثرا عظيما يف نفوس اإليطاليني.
مغازللة  ماكلرون  يحلاول  حلني  ويف 

اإليطاليلني، يجتاح فريوس كورونا بالده، 
حيلث يسلتعد النظلام الصحلي لتلقلي 
صدملة الوبلاء، فيملا قلررت الحكوملة 
الجمعة تمديد الحجر املنزيل املفروض عى 
املواطنني لشلهر عى أقل تقدير حتى 15 

أبريل/ نيسان املقبل.
وأعللن رئيلس اللوزراء إدوار فيليلب أنه 
“يف ختلام األيلام العلرشة األوىل للعلزل، 
ملن الواضلح أننا ال نلزال يف بداية املوجة 
الوبائية”، موضحا أنها “اجتاحت الرشق 
الكبلري منلذ بضعة أيلام، وهلي تصل إىل 
منطقلة إيلل دو فرانس )حيلث باريس( 

وأعايل فرنسا” يف الشمال.
عربيا، أعلن األردن السلبت تسلجيل أول 
حالة وفاة جراء فريوس كورونا يف البالد، 
ويتعلق األمر بامرأة مسنة تبلغ من العمر 

83 عاما قضت مساء الجمعة.
وأكد وزيلر الصحلة األردني سلعد جابر 
وجود خطلط طوارئ مدروسلة للتعامل 
ملع ازديلاد حلاالت اإلصابلة يف كورونلا 

بالبالد.
ويأتلي ذلك بعد توقع لجنة األوبئة بوزارة 
الصحلة األردنية ارتفلاع أعلداد اإلصابة 
بالفريوس يف محافظلة اربد خالل الثالثة 

ايام املقبلة.
وأعلنت قطر تسلجيل 13 إصابة جديدة، 
لريتفلع العدد اإلجمايل للحاالت املسلجلة 

إىل 562.
اإلماراتيلة  الصحلة  وزارة  أعلنلت  كملا 
الجمعة تسلجيل 72 حالة إصابة جديدة 
بالفلريوس، لريتفلع علدد اإلصابلات إىل 

.405
ويف موريتانيا ارتفع عدد إصابات فريوس 
كورونلا إىل خمس حاالت عقب تسلجيل 

حالتني جديدتني.
وقلال وزيلر الصحلة محملد نديلرو ولد 
حاملد إن إحدى اإلصابتني لزوجة مصاب 
بالفريوس عاد مؤخرا من فرنسلا، بينما 
تعلود الثانيلة ملواطلن علاد مؤخلرا من 

السنغال.
وقاللت وزارة املالية املغربيلة الجمعة إن 
اململكة ستنفق ملياري درهم )200 مليون 
دوالر( مبدئيا ملسلاعدة النظام الصحي يف 
مواجهة تفيش فريوس كورونا، وذلك مع 
ارتفاع عدد اإلصابلات املؤكدة يف البالد إىل 

333 وعدد الوفيات إىل 23.
كما ارتفع يف تونس عدد ضحايا الفريوس 
إىل سلبعة أشلخاص بعلد تسلجيل وفاة 
شخص مساء الجمعة يف مدينة صفاقس 
جنوبي البالد، أملا عدد اإلصابات فارتفع 
الجمعة إىل 227 حالة بعد تسلجيل ثالثني 

حالة جديدة.
من جهة أخرى، دعا الرئيس الرتكي رجب 
طيب أردوغان املواطنني إىل تطبيق “الحجر 
الصحي الطوعي” وعدم مغادرة منازلهم 
إال من أجل االحتياجات األساسية، بعدما 
قفز علدد اإلصابات بفلريوس كورونا يف 
البالد بواقع الثللث يف يوم واحد إىل 5698 

وزاد عدد الوفيات إىل 92.
تعليلق جميلع  أيضلا  أردوغلان  وأعللن 
الرحلالت الجويلة الدولية، مشلريا إىل أن 
مجالس ملكافحة الوباء سيجري تشكيلها 
يف ثالثلني مدينلة كلربى يف تركيلا التخاذ 

احتياطات إضافية إذا لزم األمر.
املتحلدث باسلم وزارة  إيلران، قلال  ويف 
علدد  إن  جهانبلور  كيانلوش  الصحلة 
الوفيلات يف إيلران جلراء تفليش فريوس 
كورونلا ارتفع إىل 2517، بعلد وفاة 139 

شخصا خالل الساعات 24 املاضية.
وقلال املتحلدث يف كلمة بثهلا التلفزيون 
الرسلمي إن إجمايل عدد الحاالت التي تم 
تشخيصها حتى اآلن ارتفع بواقع 3076 
 3206 أن  وأضلاف  و408،  ألفلا   35 إىل 

أشخاص يف حالة حرجة.
وقال الرئيس حسن روحاني يف كلمة بثها 
التلفزيون الرسمي اليوم السبت إن البنية 
التحتيلة الصحية يف إيلران قوية وجاهزة 
للتعامل ملع أي تصاعد محتمل يف حاالت 

اإلصابة بفريوس كورونا.
وارتفع علدد حاالت اإلصابلة بالفريوس 
يف كوريا الجنوبيلة إىل 9478 حالة، أمس 

السبت.
ونقللت وكالة أنبلاء )يونهلاب( الكورية 
الجنوبيلة علن سللطات الصحلة العامة 
قولها اليوم إنه تم تأكيد 146 حالة إصابة 
جديدة، كملا تم تأكيد خمس حاالت وفاة 
جديلدة لريتفع إجملايل علدد الوفيات إىل 

144 حالة.
 بيد أن علدد املتعافني من كورونا بصورة 
تاملة تجاوز عدد الخاضعني للعالج تحت 
الحجر الصحلي، وذلك بعلد 68 يوما من 
ظهور أول حالة إصابة يف كوريا الجنوبية 

بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني.
وبللغ علدد املتعافني 4811 بزيلادة 283 
شخصا عن اليوم السلابق، متجاوزا عدد 
املرىض الخاضعلني للعلالج البالغ 4523 

مريضا.
اإلذاعلة  هيئلة  ذكلرت  اليابلان،  ويف 
والتلفزيلون اليابانيلة اليلوم السلبت أن 
طوكيو سلجلت أكثر من خمسلني حالة 
إصابلة جديلدة بفلريوس كورونلا وهو 
ملا يمثل زيلادة يوميلة قياسلية يف عدد 

اإلصابات.
ويف تايلنلد، قلال املتحلدث باسلم املركز 
الحكومي إلدارة الوضلع الخاص بمرض 
)كوفيلد19-( يف تايلنلد اليوم السلبت إن 
تايلند سلجلت 109 حاالت إصابة جديدة 
بفلريوس كورونلا ووفلاة واحلدة ليصل 
العدد اإلجمايل للمصابني إىل 1245، وست 

وفيات.
وأضلاف املتحلدث أن أحلدث حاللة وفاة 
هلي ملريض كان يعاني بالفعل من بعض 

املضاعفات الصحية.
وسجلت نيوزيلندا 83 حالة إصابة جديدة 
اليوم السبت، لتصبح هذه ثاني أكرب زيادة 
يومية يف علدد اإلصابات بالفريوس، نظرا 

لتوقف الحياة يف البالد بسبب اإلغالق.
ووصل العدد اإلجملايل لحاالت اإلصابة يف 
البالد إىل 451 إصابة، حسبما قال مراقب 
الحكوملة النيوزيلنديلة جلون أومبلر يف 

مؤتمر صحفي.
يف أمريلكا الجنوبية، تجاوز عدد املصابني 
بفلريوس كورونلا حاجلز اللل11 ألف يف 
منطقة أملريكا الالتينية التلي يصل عدد 

سكانها ألكثر من ستمئة مليون نسمة.
وبحسلب آخر بيانلات صلادرة الجمعة، 
عن جامعة جونز هوبكنز األمريكية، بلغ 
علدد اإلصابات بتلك املنطقة التي تبدأ من 
املكسليك شلماال وتمتد حتلى األرجنتني 
فيملا  حاللة،   11145 جنوبلا،  وتشلييل 

سجلت الوفيات 209 حاالت.
ويف املكسليك التي يصل عدد سلكانها إىل 
130 مليونا، تم تسجيل 585 إصابة، فيما 

بلغ عدد الوفيات ثماني حاالت.
أملا يف غواتيماال فتم تسلجيل 28 إصابة، 
من بينها حالة وفاة، ويف السللفادور 13 
إصابة، وهندوراس 68 إصابة منها حالة 
وفلاة، ويف نيكاراغلوا سلجلت إصابتلان 
توفيت واحدة منهما، وكوسلتاريكا 263 
إصابة منها حالة وفاة، وبنما 674 إصابة 

ووفاة واحدة.
ويف كوبلا، ثمانلون إصابلة بينهلا وفلاة 
 581 الدومينيلك  وجمهوريلة  واحلدة، 
إصابة بينها عرشون وفاة، ويف هايتي تم 

تسجيل ثماني وفيات. 
ويف الربازيل التي يبلغ تعدادها السلكاني 
حلاالت  وصللت  نسلمة،  ماليلني   210
الوفيلات إىل 92، فيما أصيلب بالفريوس 

3417 شخصا.
وقالت وزارة العدل بالربازيل أمس الجمعة 
إن البالد سلتمنع األجانب غري املقيمني يف 
البالد من الدخول جوا، يف إجراء يهدف إىل 

التصدي لتفيش فريوس كورونا.

اعتربت دبلوماسية ترامب حمدودة النتائج

نيويورك تاميز: كورونا سيؤثر على مالمح السياسة اخلارجية األمريكية ولوقت طويل
نيويورك/ الزوراء متابعة:

تايملز”  نلرشت صحيفلة “نيويلورك 
تقريرا أعده كل ملن مايكل كرويل والرا 
جيكلس ناقشلا فيله أن “دبلوماسلية 
الكارثة التي حاول ترامب اسلتخدامها 
للم تلؤد حتلى هلذا الوقلت إال لنتائج 

قليلة”.
فمع تسلارع انتشلار فلريوس كورونا 
حلول العاللم علرض دوناللد تراملب 
املسلاعدة عى أعداء أمريكا األلداء مثل 
إيلران وكوريا الشلمالية وكان الرد هو 
الرفلض.ورد اإليرانيلون بغضلب على 
العلرض ووصفلوه بأنله غلري صلادق 
وطالبوا بتخفيف واسع للعقوبات التي 
فرضتها الواليات املتحدة عليها بدال من 
ذلك. أما كوريا الشلمالية الغاضبة عى 
أمريلكا بسلبب التوقلف يف املفاوضات 
النووية فقد عربت علن امتنانها لكنها 
للم تقبل العرض بشلكل علني وحذرت 
ملن “مصاعب كبلرية” يف العالقات مع 
الواليلات املتحدة. إال أن املثالني يقدمان 
صلورة عن الطريقة التلي يواصل فيها 
ترامب إدارة سياسلته الخارجية وسط 
حالة الوباء والطريقة التي يشكل فيها 

فريوس كورونا نهجه.
من الواضح أن فريوس كورونا سليؤثر 
على كل ململح ملن مالمح السياسلة 

الخارجية األمريكية ولوقت طويل”.
وتلرى اإلدارة األمريكية يف األزمة فرصا 
جديدة لكنها تحمل معها مخاطر أخرى 
حيث تحاول الصني وروسيا االستفادة 
من لحظة ظهر فيهلا عدوهما يف حالة 
ضعف وتشلتت. ويطلق عليها الخرباء 
دبلوماسلية الكارثة- أي الطريقة التي 
تسلتخدم اللدول الكوارث مثلل الهزات 
األرضية وتسلونامي واألمراض لتعزيز 
أجندتها فيما وراء البحار. ومن الناحية 
التاريخيلة فقلد شلمل هلذا الكلوارث 
املحليلة، واليلوم يقلوم تراملب وقادة 
العاللم بتعديلل سياسلاتهم ملواجهلة 
الكارثة التي تصيب اإلنسلانية. ويقول 
ريتشلارد فونتني، املسلؤول السابق يف 
مجللس األملن القومي ويعملل كأكرب 
األمريكلي  األملن  مركلز  يف  مسلؤول 
فلريوس  أن  الواضلح  “ملن  الجديلد: 

كورونلا سليؤثر على كل ململح ملن 
مالمح السياسلة الخارجيلة األمريكية 
إن  فونتلني  وقلال  طويلل”.  ولوقلت 
الفلريوس زاد من التنافس بني الواليات 
يلرسع  أن  ويمكلن  والصلني  املتحلدة 
خلروج القلوات األمريكية ملن العراق 
وأفغانسلتان وأماكلن أخلرى لحماية 
الجنلود ملن الوبلاء. وقاملت الصلني 
بالرتويلج للمعلوملات املضللة وحملت 
أمريلكا عى خللق الفلريوس، وقدمت 
نفسلها كزعيملة للعاللم ضلد الوبلاء 
الذي تحاول الواليلات املتحدة احتواءه. 
وقام أحلد أكرب رجال األعمال الصينيني 
جاك ملا، صاحب إمرباطورية عيل بابا، 
بالعلرض على الواليلات تقديلم أقنعة 
طبية واقية وأجهزة الفحص كوسليلة 
ملسلاعدة الواليات املتحدة عى مكافحة 
الفريوس، وهي لفتة تؤكد عى التحرك 

املتأخر للرئيس ترامب.

يف  الروسلية  السلفارة  وأشلارت 
واشلنطن على صفحتهلا يف فيسلبوك 
إىل أن سلفريها أناتلويل أنطونلوف قلد 
تقلدم بنفس العلرض وتوفلري أجهزة 
الفحص التي لم تكلن متوفرة للجهات 
الصحيلة. ونرشت القناة التلي يمولها 
الكرملني )أر تي( مقاال أثنى فيه كاتبه 
على زيلارة الرئيلس فالديملري بوتلني 
مستشلفى وقد ارتدى البلزة الواقية يف 
مقارنة مع الرئيلس ترامب الذي يقوم 
بتهميلش الخرباء العلميني والبحث عن 
املؤتمرات الصحافيلة الرباقة. ويف تحد 
ضمنلي لسياسلة أمريكا ضلد أعدائها 
دعا مسلؤوالن كبريان يف األمم املتحدة، 
العلام،  األملني  غويرتيلش،  أنتونلي 
وميشليل باشلليت، املفوضلة األممية 
لحقوق اإلنسلان، إىل تخفيف العقوبات 
ضلد الدول التي انهلار اقتصادها حتى 
تكلون قلادرة على مكافحلة فريوس 

كورونا.
وقالت باشليت إن العقوبات االقتصادية 
قد تعوق وصول امللواد الطبية لكل من 
إيران وفنزويال وكوبا وكوريا الشمالية 
وزيمبابلوي، وكل هلذه الدول تعرضت 
لعقوبلات أمريكيلة. ويف أحاديثله مع 
الصحافيلني يف 22 آذار )ملارس( قلال 
تراملب إنله يقلدم الدعلم لدولتني من 
هذه الدول: “بالنسبة لكوريا الشمالية 
وإيران وغريهملا فنحن منفتحون عى 
مسلاعدة اللدول األخلرى، وهلذا وقت 
خطلري”، وأضلاف أنه ملد “يلدا دافئة 

للكثري من الدول األخرى”.
الواليلات  كرسلت  الحلايل  الوقلت  ويف 
املتحلدة 274 مليلون دوالر لل 64 دولة 
لألملم  التابعلة  الالجئلني  ومفوضيلة 
املتحلدة. وتحلدت بونلي غليلك النائبة 
اإلدارية لوكاللة التنمية الدولية التابعة 
لألملم املتحلدة اللدول األخلرى لتقديم 

مسلاعدات غلري مرشوطة ومسلاعدة 
العالم عى مقاومة الوباء و”يف املعركة 
ضد فريوس كورونا فنحن نقوم بإنقاذ 

أرواح ال حفظ ماء الوجه”.
ومع تزايلد الحاالت التلي أثقلت كاهل 
قاللت  اإليرانلي،  الصحلي  النظلام 
وزارة الخارجيلة الشلهر امللايض إنهلا 
اإليرانلي  الشلعب  مسلتعدة ملسلاعدة 
يف جهودهلم للرد على الوبلاء. ونقلت 
السلفارة السلويرسية يف طهلران التي 
تعملل كممثلل للمصاللح األمريكية يف 
إيران الرسلالة. وللم تحلدد الخارجية 
نوعية املسلاعدة التي تريد إدارة ترامب 
تقديمها ولكنهلا تمثل تحوال يف موقف 
اإلدارة التلي حاولت جهدهلا لتقويض 
الحاكلم، وفرضلت عقوبلات  النظلام 
جديلدة عليه األسلبوع امللايض. ولكن 
رسيعلا  ردت  اإلسلالمية  الجمهوريلة 
بالرفض رغم تزايد حاالت الوفيات التي 

تجاوزت ألفي شلخص، وأكلدت أن ما 
تريده هو تخفيلف العقوبات التي أعاد 
فرضهلا ترامب قبل عامني بعدما خرج 
ملن االتفاقيلة النوويلة املوقعة يف عام 
2015. وحتلى قبلل انتشلار الفريوس 
ناشلدت إيران الرأي العلام الدويل قائلة 

إن العقوبات تقتل الناس األبرياء.
ويف رسالة مفتوحة إىل الشعب األمريكي 
وجهها األسلبوع املايض الرئيس حسن 
املتحلدة  الواليلات  إن  قلال  روحانلي 
“تسلاعد على انتشلار الفلريوس من 
خلالل العقوبات”، وقلال إنها “تقوض 
وبشكل كبري قدرة الشعب اإليراني عى 
قتال فريوس كورونا ويخرس عدد منهم 

حياته نتيجة لهذا”.
إن  األمريكيلون  املسلؤولون  ويقلول 
املسلؤولة  هلي  اإليرانيلة  الحكوملة 
ويمكنهلا التخللص ملن العقوبات لو 
تخلت عن برنامجها النووي ولم تتدخل 
يف الدول األخلرى مثل سلوريا واليمن. 
إال أن اللدول األوروبيلة وكلذا الصلني 
وروسليا طالبلت بتخفيلف العقوبات. 
ودعلا عدد ملن الديمقراطيلني إىل مثل 
هلذا. ففلي رسلالة وجههلا علدد من 
املرشعلني الديمقراطيلني والليرباليلني 
هذا األسلبوع إىل وزيلر الخارجية مايك 
بومبيو ووزير املالية سلتيفن منوشني 
قاللوا إنه “بدال من مراكملة العقوبات 
عى الشلعب اإليراني يف ساعة الحاجة، 
ندعلو إىل تعليق جوهري للعقوبات ضد 
إيران كلفتة إنسانية إىل الشعب اإليراني 

ومساعدته عى مواجهة الفريوس”.
ويؤكلد املسلؤولون يف وزارة الخارجية 
أن املسلاعدات اإلنسلانية مستثناة من 
العقوبات وأن فسلاد الحكومة وسلوء 
إدارتها هو السبب. إال أن جاريت بالنك، 
املسلؤول السلابق يف عهد باراك أوباما 
واللذي أرشف على إدارة تنفيذ اتفاقية 
2015 النوويلة، قلال إن القيلود املالية 
التي فرضتهلا أمريكا عى إيران خنقت 
بشلكل فعليل أيلة فرصلة للمسلاعدة 
اإلنسلانية. ويقول الخلرباء إن العرض 
األمريكي ليس سوى فتات عى الطاولة 
بلدون تغيري للسياسلة كملا يقول وايل 
نرص، املسلؤول السلابق يف إدارة أوباما 

واملحارض بجامعة جون هوبكنز. وقال 
إن “الحكوملة اإليرانيلة ال تريد تقديم 
انتصلار يف مجال العالقلات العامة” لو 

قبلت املساعدات.
وباملقابل قالت شقيقة الزعيم الكوري 
ومسلاعدته كيم يو- جونغ إن العرض 
هلو تعبري عن التعلاون يف مجال العمل 
املضاد للوبلاء ولكنها لم تقل حسلبما 
نرش يف وكالة األنباء الرسلمية إن قبلت 

الحكومة الكورية الشمالية العرض.
وقالت الحكومة إنها لم تكتشف حاالت 
لفريوس كورونا وهو أمر يجده الخرباء 
غلري معقلول. ويريلد تراملب إحيلاء 
املحادثات النوويلة بعد عام من رفضه 
طللب الرئيلس الكلوري كيلم جونغ- 
أون رفلع العقوبات مقابلل وقف جزء 
ملن برنامجله النلووي. ويقلول إيالن 
كليمان أسلتاذ الكوارث يف يونيفرستي 
كوليلج إن كوريا الشلمالية طاملا قبلت 
الدعلم الخارجلي أثنلاء املجاعات لكي 
تعود إىل نربتهلا العدائية. وقال كليمان 
مؤلف “دبلوماسية الكارثة: كيف تؤثر 
الكلوارث عى السلالم والنلزاع” إن هذا 
يعكس التاريخ القريلب للدول املعادية 

وربما كان درسا لرتامب.
وقال: “ال توجد أمثلة تاريخية واضحة 
عن دبلوماسلية املرض والدبلوماسلية 
الطبيلة ودبلوماسلية الكارثلة، حيلث 
حصل تغلري دبلومايس بسلبب الكارثة 
األزمنلة  امللرض”. وحتلى يف هلذه  أو 
الصعبلة فالتعاون مع الحلفاء ال يثمر. 
وبعلد اجتماعه يلوم األربعاء مع وزراء 
خارجيلة مجموعة السلبع الكبار قال 
بومبيلو إن الدعلم الذي قدمتله أمريكا 
يف الخلارج هو األفضل. ولكلن بومبيو 
لم ينكر تقرير يف مجلة “دير شلبيغل” 
أنه طلب ملن الوزراء يف املجموعة تبني 
مصطلح “فلريوس ووهان” كجزء من 
حملة تقلوم بها إدارة تراملب لتحميل 
الصلني مسلؤولية انتشلار الفلريوس 
والتكتلم عليله يف البدايلة. ويف البيلان 
الختامي من املجموعة لوزير الخارجية 
الفرنلي للم يذكلر الصلني بلل ودعا 
ملواجهلة أي محاولة السلتغالل األزمة 

واستخدامها ألغراض سياسية.
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أكد جناحه يف تقريب وجهات النظر بني األطراف املعنية 

اكد طبع العملة رأي شخصي وال ينسجم مع البنك املركزي

البنك املركزي حيجز أموال شركة 
متهمة بصفقات مشبوهة

قضاء الزبري يعلن اخنفاض إنتاج 
النفط بسبب »كورونا« واحلظر

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1250 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

1250 ديناراللنكي750 دينارالخيار

1000 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز1000 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج1500 دينارالفلفل

1750 دينارليمون750 دينارباقالء

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر1000 دينارشجر

1500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

3000 دينارالعنب1500 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
العراقي،  البن�ك املرك�زي  أعل�ن 
امس السب�ت، عن حج�ز أموال 
رشكة متهم�ة بتنظيم صفقات 

مشبوهة.
وج�اء يف وثيق�ة رسمية صادرة 
من البنك وموجه�ة إىل املصارف 
كاف�ة، إن�ه »استن�ادا اىل كت�اب 
مجل�س القض�اء األع�ى رئاسة 
 / بغ�داد  استئن�اف  محكم�ة 
الرصاف�ة االتحادي�ة / محكمة 
املختص�ة  الرصاف�ة  تحقي�ق 

النزاه�ة وغسل األموال  بقضايا 
والجريمة االقتصادية املرقم ۱۹ 
حج�ز ۲۰۲۰ وامل�ؤرخ يف ۲۰۲۰ 
/ 3 / 16 تق�رر حج�ز األم�وال 
املنقولة وغ�ر املنقول�ة العائدة 
)لرشك�ة ارض الوط�ن للتام�ن 
/ مساهم�ة خاص�ة( مديره�ا 

املفوض )عيل نصر جبار(.
وبحسب املعلومات الواردة، فإن 
بتنظيم  الرشك�ة متهم�ة  ه�ذه 
صفقات مشبوهة مع اطراف يف 

وزارة الرتبية العراقية.

بغداد/ الزوراء:
اك�د قائممق�ام قض�اء الزبر، 
محافظ�ة  يف  ماه�ر،  عب�اس 
البرصة، امس السبت، انخفاض 
اإلنت�اج م�ن النف�ط الخ�ام يف 
حقول املحافظة بسبب تأثرات 
فروس كورون�ا املستجد وقرار 

حظر التجوال.
وقال ماه�ر يف ترصيح صحفي 
ان “ق�رار حظ�ر التج�وال اث�ر 
ع�ى عملي�ات االنت�اج ملعظ�م 
النه�ا  النفطي�ة  الرتاخي�ص 
الرشك�ات  عم�ل  ع�ى  مبني�ة 
األجنبي�ة الت�ي منع�ت اختالط 
كوادره�ا مع العم�ال العراقين 
فيم�ا سمحت لبع�ض خربائها 
بمغادرة املحافظة خوفا عليهم 

م�ن االصب�ة بف�روس كورونا 
املستجد«.

وأض�اف أن “الحكوم�ة املحلية 
يف قض�اء الزب�ر وجه�ت كافة 
بالسم�اح  األمني�ة  االجه�زة 
والرشك�ات  النف�ط  ملوظف�ن 
املسان�دة له�م باالستثن�اء من 
ق�رار حظ�ر التج�وال حت�ى ال 
تتأثر عمليات اإلنتاج يف الحقول 

النفطية«.
واتخ�ذت رشك�ة نف�ط البرصة 
ع�دة إج�راءات جدي�دة للوقاية 
م�ن انتش�ار فاي�روس كورونا 
يف  والعامل�ن  موظفيه�ا  ب�ن 
القط�اع النفطي، منه�ا إيقاف 
العمل بنظام البصم�ة والبوابة 

االلكرتونية.

  Sun    29     Mar    2020 االحد    29    آذار     2020

بغداد/ الزوراء:
أعلن العراق موقفه من استمرار انخفاض 
أسع�ار النف�ط يف األس�واق العاملية بسبب 

»حرب األسعار« بن السعودية وروسيا.
وق�ال الناط�ق باس�م وزارة النفط، عاصم 
جه�اد، يف ترصي�ح صحف�ي: أن »الع�راق 
لدي�ه فرص�ة ومساح�ة كافي�ة للتحكم يف 
إنت�اج النف�ط الخام رغ�م األزم�ة العاملية 
الحالية بسب�ب فروس كورون�ا املستجد، 
مجدداً التأكيد عى أن الوضع الحايل لم يؤثر 
عى عملي�ات اإلنتاج والص�ادرات النفطية 

العراقية«.
وأض�اف ان »موضوع ف�روس كورونا لم 
يؤثر عى اإلنتاج وال عى الصادرات النفطية 
العراقي�ة، يف العراق الطاق�ة املتاحة حاليا 
ه�ي 5 مالين برمي�ل، لكن الع�راق يصدر 
حالي�ا وف�ق التزاماته مع أوب�ك وبالنسبة 
لكورون�ا ل�م يؤث�ر ع�ى مع�دالت اإلنت�اج 
العراقي�ة، وبالتايل لدين�ا فرصة أو مساحة 

للتحكم يف عمليات اإلنتاج«.
وأك�د جه�اد أن الع�راق »نج�ح يف تقري�ب 
وجه�ات النظر ب�ن األط�راف املعنية لعقد 
اجتم�اع للجن�ة الوزاري�ة ملراقب�ة اإلنت�اج 
واجتماع للوزراء من داخل وخارج أوبك من 
أجل إعادة التوازن إىل سوق النفط العاملية«. 
وبننّ ان »العراق نجح بعد تكثيف االتصاالت 
من قبل نائ�ب رئيس ال�وزراء وزير النفط 

مع ال�دول األعضاء داخل وخ�ارج منظمة 
)ال�دول املصدرة للنفط( أوب�ك ومع رئيس 
املنظمة محم�د باركين�دو، ورئيس الدورة 
الحالي�ة لوزي�ر الطاق�ة الجزائ�ري محمد 
عرق�اب يف تقريب وجه�ات النظر برضورة 
عقد اجتماع للجنة الوزارية ملراقبة اإلنتاج، 
والع�راق عضو فيها، وأيضا يف عقد اجتماع  

للوزراء من داخل وخارج أوبك«.
وأضاف جهاد »العراق نجح يف تحقيق تقدم 
لح�ل األزمة ب�ن األط�راف املعني�ة وتلقى 
تجاوبا كبرا من الجهات املعنية وخصوصا 
روسيا وبقية األعض�اء، والعراق متفائل يف 

هذا اإلطار«.
وأوضح أن: »اإلجراءات التي اتخذتها بعض 

الدول األوربية وال�دول األخرى حول تقييد 
حرك�ة الرحالت ق�د يؤجل ه�ذا االجتماع، 
لكن املهم أننا حققنا تقدما يف تحديد موعد 
االجتماع للجنة مراقب�ة اإلنتاج ولالجتماع 
الوزاري، واالتصاالت سوف تستمر والجميع 
متف�ق أن ما يجري حالي�ا ليس يف مصلحة 
أحد والجميع مترضر، وعى الجميع إيجاد 

الحلول الرسيعة إلع�ادة التوازن إىل السوق 
النفطية«.

يذك�ر ان أسع�ار العق�ود اآلجل�ة للنف�ط 
تراجب بأكثر من 20 باملئة، بعد أن خفضت 
السعودي�ة السع�ر الرسم�ي لبي�ع نفطها 
الخ�ام، فيما يش�ر إىل بداية ح�رب أسعار 
عقب إخفاق محادث�ات أوبك مع روسيا يف 

التوصل التفاق بشأن خفض اإلنتاج.
بزي�ادة  مقرتح�ا  موسك�و  ورفض�ت 
تخفيض�ات اإلنتاج ع�ن مستواه�ا الحايل 
بواق�ع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 
العالم الجاري، من جهتها رفضت الرياض 
تمدي�د اتف�اق خف�ض اإلنت�اج بال�رشوط 

الحالية ملدة 3 أشهر.
كم�ا قام�ت السعودية عى الف�ور بعرض 
تخفيضات يف أسعار نفطها لشهر نيسان/

أبري�ل املقبل، كما تحدث�ت تقارير إعالمية 
ع�ن عزم اململكة زي�ادة إنتاجها من النفط 
الخ�ام إىل أكثر من 10 مالين برميل يوميا، 
م�ا ساهم يف الهبوط الحاد يف أسعار الذهب 

األسود.
وهوت أسع�ار خام برنت ام�س مجدداً اىل 

24 دوالراً للربميل. 
وتعتم�د موازن�ة الع�راق بنح�و %90 عى 
واردات بي�ع النف�ط الخام مما ق�د يواجه 
هذا العام عجزاً مالياً غر مسبوق بتاريخه 

املعارص.

بغداد/ الزوراء:
طم�أن مستش�ار رئيس ال�وزراء، مظه�ر محمد 
صال�ح، امس السب�ت، املوظفن ب�أن رواتبهم من 
اولويات الحكومة، فيما أشار إىل أن موضوع طبع 
العمل�ة مجرد “رأي ش�خيص” ومقرتح ال ينسجم 
م�ع قانون البن�ك املركزي. من جانب�ه، اكد النائب 
الساب�ق ماج�د ش�نكايل، ام�س، ان مق�رتح طبع 
العملة »كارث�ة اقتصادية« تهوي بالدينار العراقي 

امام الدوالر.
ونقل�ت وكال�ة األنب�اء العراقية الرسمي�ة، )واع(، 
ع�ن مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، 
قوله، إن “رواتب املوظف�ن من اولويات الحكومة 
ولديه�ا إج�راءات مالي�ة ل�ن ت�ؤدي اىل تعثرها”. 
موضح�ا أن خياراتن�ا ملواجهة الوض�ع املايل تتجه 

صوب ضغط النفقات«.
وأض�اف صال�ح “هناك فري�ق يعمل م�ع املجلس 
الوزاري إلع�ادة هيكلة مرصوف�ات الدولة”. الفتا 
إىل أن “موض�وع طبع العملة مجرد رأي ش�خيص 

ومقرتح ال ينسجم مع قانون البنك املركزي«.
وكان رئيس خلية املتابعة يف مكتب رئيس الوزراء، 

مصطف�ى جبار سند، قال الجمعة، إنه من املرجح 
أن تتأثر عملية تسليم الرواتب خالل ش�هر نيسان 
املقب�ل، الفتا إىل أن “الحكومة ربما ستلجأ إىل خيار 
طباعة العملة طرح مؤخ�راً كخيار أخر بعد قيام 
الوالي�ات املتحدة بخرق االلتزام بمحددات الطباعة 
والرشوع بها، فيما أش�ار إىل أن الع�راق ممكن أن 
يق�وم بطباع�ة العمل�ة لتمشي�ة أم�وره لشهر أو 

شهرين مثالً. 
من جانبه، اكد النائب السابق، ماجد شنكايل، امس 
السبت، ان مقرتح طبع العملة »كارثة اقتصادية« 

تهوي بالدينار العراقي امام الدوالر.
وقال ش�نكايل يف تغريدة عى صفحته الشخصية يف 
تويرت تابعتها »ال�زوراء«، ان »مقرتح طبع العملة 
ال�ذي قد تلج�أ اليه الحكومة كح�ل ملشكلة هبوط 

سعر  النفط كارثة اقتصادية«.
واض�اف ان »طب�ع العمل�ة يعني ح�دوث تضخم 
وانخف�اض يف سعر الدين�ار امام ال�دوالر وارتفاع 
االسع�ار«. مؤكدا ان »هذه ستك�ون حلول ساسة 
وشعب يستهلك دون ان ينتج، يأكل دون ان يزرع، 

ينفق اكثر من وارداته«.

العراق يكسر صمته من »حرب أسعار النفط« بني السعودية وروسيا

مستشار رئيس الوزراء: تأمني رواتب املوظفني من أولويات احلكومة 

بغداد/ الزوراء:
م�ددت الواليات املتح�دة، امس السبت، استثن�اء العراق من إستراد 

الطاقة الكهربائية من إيران.
وقالت املتحدثة بإس�م الخارجية االمريكي�ة، مورجان أورتاجوس، 
يف بي�ان، إن »امريك�ا أعلن�ت، امس، عن ادراج 20 ش�خصية وكياناً 

ينتهكون السيادة العراقية«.
وأضاف البيان »بموجب التنازل عن العقوبات التي أصدرته الواليات 
املتح�دة، ُيسمح للعراق بالدخول يف معام�الت مالية تتعلق باستراد 
الكهرباء م�ن إيران، والغرض من هذا التن�ازل الذي تجدده الواليات 
املتحدة اليوم هو تلبية احتياجات الطاقة الفورية للشعب العراقي«، 
مبين�ة أن »العراق غني بامل�وارد الطبيعية ولديه الق�درة عى تقليل 
اعتم�اده عى الطاق�ة االيرانية، وذلك من أجل أم�ن العراق ورفاهية 

شعبه«.
وأكمل�ت أن »الوالي�ات املتح�دة تعم�ل بشكل منتظم م�ع الحكومة 
العراقي�ة فيما يتعلق بأمن الطاقة، ونحن ندعم اإلجراءات التي تقلل 
من اعتماد الطاقة العراقية عى إيران، ونتطلع إىل حل رسيع لعملية 
تشكيل الحكومة العراقية والعمل مع حكومة ملتزمة بتحقيق األمن 

الذي يستحقه الشعب العراقي«. 

واشنطن متدد استثناء العراق من إسترياد الطاقة من إيران  

وكاالت/ متابعة الزوراء:
أفاد تقري�ر لصحيف�ة )اراب ويكيل( 
الربيطانية، ام�س السبت، بأن إغراق 
السعودي�ة لس�وق النف�ط العاملية يف 
حربها االقتصادية مع روسيا سيؤدي 
إىل كارثة اقتصادية للعراق، وهو البلد 
الذي يواجه بالفعل وضًعا غر مستقر 

ومتقلب بشكل متزايد.

وذكر التقرير الذي تابعته »الزوراء:« 
أن ”االنخفاض الحاد يف اسواق النفط 
العاملية وانتشار وباء فايروس كورونا 
واغ�راق السعودي�ة للس�وق العاملية 
بالنف�ط وال�ذي ادى اىل وص�ول سعر 
الربمي�ل اىل 25 دوالرا وه�و مايمث�ل 
نصف م�ا كان عليه عن�د االنخفاض 
إىل  العامل�ي  النف�ط  سع�ر  يف  الح�اد 

ح�د كب�ر بداية ه�ذا الع�ام سيكون 
ل�ه تداعي�ات اقتصادي�ة وخيمة عى 

البالد«.
واضاف أن “ماتفعل�ه السعودية هو 
ج�زء م�ن محاول�ة لالستح�واذ عى 
حص�ة روسي�ا يف السوق م�ع الصن 
والهن�د وتفع�ل الري�اض ذل�ك بدافع 
الغض�ب م�ن موسك�و لرفضها دعم 

تخفيضات اإلنتاج املقرتحة يف اجتماع 
أوبك + أوائل هذا الشهر«.

وقال الخب�ر االقتصادي جويل وينج 
إن “هذه الخط�وة يمكن رضرا كبرا 
باقتصاد العراق يف وقت تتصارع فيه 
البالد بالفعل مع أزمات كربى أخرى، 
يف بلد هو االكثر اعتمادا عى النفط يف 

العالم “.
وباالسع�ار   ” أن�ه  وين�ج  وأض�اف 
الحالي�ة ف�ان الحكوم�ة العراقية لن 
تكون قادرة عى دفع الرواتب أو دفع 
املعاشات التقاعدية وهي أكرب تكلفة 
يف ميزانيته�ا، كما أنها لن تتمكن عى 
األرج�ح من الدف�ع لرشك�ات النفط 

التي تعمل يف البالد”.
وتاب�ع أن ” بغ�داد ق�د تق�رر خفض 
إنتاجه�ا الخاص ، لك�ن ذلك سيؤدي 
إىل جني أم�وال أقل، ونتيج�ة لتفاقم 
األم�ور، أص�اب الطبق�ة السياسي�ة 
بالشلل بسبب عدم القدرة عى اختيار 
رئيس وزراء جديد، لذلك فالبالد ليس 
لديها قيادة صحيحة عندما تحتاجها، 
وحت�ى ذل�ك الحن ل�م تك�ن النخبة 

العراقية جيدة يف التخطيط«.
واش�ار اىل أنه ” عندما استفاد العراق 
من ارتف�اع أسعار النف�ط ، استخدم 

املال لدف�ع مئات اآلالف من الوظائف 
الحكومي�ة اإلضافي�ة الت�ي وزعوها 
عى شبكات املحسوبية الخاصة بهم 
للبق�اء يف السلطة، وع�الوة عى ذلك، 
ل�م تستع�د الحكوم�ة العراقي�ة قط 
النخف�اض أسعار النف�ط ، وهو أمر 

كان ال مفر منه ويمكن التنبؤ به«.
واوضح أنه “سيتعن عى بغداد تنفيذ 
إجراءات تقشف ضخمة، واإلغارة عى 
احتياطياته�ا م�ن العم�الت األجنبية 
ومحاول�ة اق�رتاض األم�وال لتجاوز 
هذه األزمة الجديدة”، محذرا من أن ” 
ذلك يمكن أن ي�ؤدي اىل موجة جديدة 
من االحتجاجات ربما تكون اكرب من 

االحتجاجات السابقة “.
سك�وت  ان�درو  ق�ال  جانب�ه،  م�ن 
كوبر،م�ؤرخ ومؤل�ف كت�اب “ملوك 
النفط”: إن�ه “ال تزال أس�واق النفط 
بالنسب�ة للسعودي�ة أداة حيوي�ة يف 
ترسان�ة األم�ن القومي فف�ي اعوام 
1977 ، 1985 ، 1990 ، وم�رة أخرى 
يف 2008 ، كان السعوديون مستعدين 
ملساع�دة  الس�وق  إلغ�راق  تماًم�ا 
أصدقائه�م يف الغرب ، يف حن تسوية 
حسابات إقليمية م�ع منافسن مثل 

إيران والعراق”. 

تقرير بريطاني: السعودية تتسبب بكارثة لالقتصاد العراقي
بغداد/ الزوراء:

بنق�ل  استمراره�ا  تعل�ن  النق�ل 
املشتق�ات النفطي�ة م�ن مص�ايف 

الشعيبة إىل مستودعات الحلة
وأكد وزير النق�ل، عبد الله لعيبي، 
الحدي�د بنق�ل  الس�كك  استم�رار 
املشتق�ات  وتسف�ر  وتحمي�ل 
النفطي�ة م�ن مص�ايف الشعيبة يف 
إىل مستودعات  الب�رصة  محافظة 
الحل�ة بواسط�ة األحواض  نف�ط 
التخصصية KZB وبواقع 1000مرت 
مكع�ب يومي�اً دون انقطاع  خالل 
مدة حظر التجوال.  وش�دد لعيبي 
يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نسخة 
استم�رار  »رضورة  ع�ى  من�ه، 
العمل لزي�ادة الطاقة االستعيابية  
ملنق�والت التحمي�ل والتفريغ التي 
تنعك�س بدورها لخدم�ة املواطن 
م�ع األخذ بنظ�ر االعتب�ار تطبيق 
كافة االج�راءات الوقائية الصادرة 
عن خلية األزم�ة ومنظمة الصحة 
العاملي�ة والعراقي�ة للوقاية والحد 

من انتشار مرض كورونا«  .
ال�وزارة  »تشكي�الت  ان  وتاب�ع   
تحرص عى القي�ام بمسؤولياتها 

يف ه�ذا الوق�ت العصي�ب بتحميل 
اماكنه�ا  اىل  البضائ�ع  ووص�ول 
م�ادة  نق�ل  وباألخ�ص  املح�ددة 
الغاز الرضوري�ة لالستخدام  زيت 
الحل�ة  مستودع�ات  اىل  اليوم�ي 
لضمان توفرها للمواطن العراقي 

الكريم« .
من جانب�ه، بننّ مدير عام السكك، 
»مالك�ات  ان  الحسين�ي:  طال�ب 
الرشك�ة املتخصص�ة تتاب�ع ع�ن 
كثب س�ر األح�واض التخصصية 
 )GBS ( من خالل منظومة التتبع
وش�عبة ام ق�رص عملي�ة تحميل 
امل�ادة وتفريغه�ا يومي�ا، وحسب 
بن�ود العقد ب�ن الس�كك ورشكة 
النفطي�ة وق�د  املنتج�ات  توزي�ع 
شكلت لجان مختصة من الطرفن 
التكي�ل  عملي�ة  ع�ى  ل�إرشاف 

وإيصال املادة بأوقاتها املحددة«.
املنتج�ات  رشك�ة  »ان  موضح�ا   
النفطية سبق وان أش�ادت بجهود 
السكك إليفائه�ا  بالتزاماتها بنقل 
امل�ادة واستم�رار مالكاته�ا بنقل 
الحموالت وايصالها يوميا دون اي 

انقطاع رغم حظر التجوال« .

النقل تؤكد استمرار حتميل ونقل 
املشتقات النفطية خالل حظر التجوال





أبدى مدرب تشليس االنكليزي فرانك المبارد اعتقاده انه من غري املنطقي 
فرض ضغط إضايف عىل العبي�ه لالحتفاظ بلياقتهم البدنية يف ظل تعليق 
املباريات بس�بب وباء كورونا، الس�يما وان موعد اس�تئنافها غري محدد 
بعد.وتوقف قطار الدوري املمتاز منذ نحو أسبوعني بسبب وباء “كوفيد-

19”، حتى موعد أويل هو 30 نيسان/أبريل. لكن يتوقع ان يتم تمديد هذا 
املوعد بشكل إضايف يف اجتماع ستعقده أندية الدوري األسبوع املقبل.

ويف ظل إجراءآت العزل والقيود املفروضة عىل الخروج من املنزل يف العديد 
من دول العالم ومنها إنكلرتا، يواصل العبو النادي اللندني تدريباتهم من 

منازلهم تماشيا مع التدابري التي اتخذتها الحكومة الربيطانية.
وقال المب�ارد يف مقابلة عرب تقنية “فايس تايم” للفيديو عىل 

التطبي�ق الرس�مي لنادي تش�ليس: “األم�ر صعب جدا يف 
الوقت الحايل ألن ال يشء ملموسا أمامنا”.

وأضاف: “رأينا بأن األمور تتغري برسعة وبالتايل يتعني 
علينا النظر اىل املواعيد التي أعطيت لنا. يف الوقت الحايل 
يب�دو يل ان األمر يتعلق باألول م�ن أيار/مايو أو نهاية 

نيس�ان/أبريل”.وتابع: “لكنن�ا ننظر اىل األمر بش�كل 
يومي أو أس�بوعي، ونسأل أنفسنا +كيف نتدرب؟ كيف 

تبدو األمور+؟”، مضيفا: “ألننا ال ندري متى س�نخوض 
املباري�ات مج�ددا، ال أري�د وض�ع ضغوط�ات )لزي�ادة 

جرع�ة تدري�ب( م�ن دون س�بب”.وتحدث المبارد 
عن مقاربته لالم�ور يف ظل وباء “كوفيد19-” 

بقول�ه: “أجع�ل الجميع يدرك�ون أنني اىل 
جانبه�م ألن الالعبني يم�رون بفرتات 

الذهني�ة  الناحيت�ني  م�ن  صعب�ة 
ب�أن  أعتق�د   )...( والبدني�ة 

الجميع يدرك عىل األرجح أن 
ثمة أمورا كثرية أهم من 

كرة القدم”.

أعلن نادي مانشسرت يونايتد اإلنكليزي 
لكرة القدم أنه س�ريد ملشجعيه حاميل 
البطاق�ات املوس�مية مبلغ�ا ماليا إذا 
ما لعبت مباريات�ه املتبقية يف البطولة 
املحلي�ة عىل أرض�ه هذا املوس�م وراء 
أبواب موصدة، أو يف حال انهائها بسبب 

تفيش فريوس كورونا املس�تجد.
ومدد مس�ؤولو كرة الق�دم االنكليزية 
 30 املحلي�ة حت�ى  املباري�ات  تعلي�ق 
نيس�ان/أبريل املقب�ل، بع�د اجتم�اع 
ط�ارئ عقدته رابطتا ال�دوري املمتاز 
“بريمريليغ” وال�دوري االنكليزي “إي 
أف أل” الخمي�س امل�ايض. لك�ن  م�ن 
املتوقع أن يؤدي اجتماع ألندية الدوري 
املمتاز األس�بوع املقب�ل إىل تمديد هذا 

املوعد.
وس�يكون يونايت�د أح�د أكث�ر األندية 
ترضرا يف حال عدم اس�تكمال موس�م 
2020-2019، كون�ه كان يحتل املركز 
الخامس قبيل التعليق، وال يزال يشارك 
يف املراحل األخرية من الدوري األوروبي 

)يوروبا ليغ( وكأس إنكلرتا.
ورغ�م ان املرك�ز الخام�س يف الدوري 
اإلنكلي�زي املمت�از ال يمن�ح صاحب�ه 
بطاقة التأهل إىل دوري أبطال أوروبا، 

اال أن الفرض�ة ق�د تك�ون متاحة هذا 
املوس�م يف حال فشل مانشسرت سيتي 
صاحب املرك�ز الثاني حالي�ا، بالفوز 
بطل�ب االس�تئناف الذي تق�دم به اىل 
محكم�ة التحكي�م الرياضية “كاس” 
ضد قرار االتحاد االوروبي لكرة القدم 
)يويف�ا( اس�تبعاده عن املش�اركة يف 
مس�ابقاته ملوس�مني ملخالفته قواعد 

اللعب املايل النظيف.

وق�ال يونايتد يف بي�ان: “يدعم النادي 
الجماعي�ة  الرغب�ة  كام�ل  بش�كل 
الس�تكمال الدوري اإلنكلي�زي املمتاز 
األندي�ة  ومس�ابقات  إنكل�رتا  وكأس 

األوروبية”.
واض�اف البي�ان: “لك�ن إذا تق�رر أنه 
ال يمك�ن لع�ب املباري�ات، أو لعبه�ا 
خلف أبواب موصدة، يؤكد مانشس�رت 
يونايتد أنه س�يقدم لحاميل البطاقات 

املوس�مية إم�ا خصم�ا مقاب�ل تذاكر 
املوس�م الخاص�ة بالع�ام املقب�ل، أو 
اس�رتداد نقدي مقابل ع�دد املباريات 

املتبقية”.
واش�ار إىل أن املوع�د النهائ�ي لتجديد 
البطاقات املوسمية الذي كان مقررا يف 

األول من أيار/مايو املقبل قد أوقف.
خ�الل  يونايت�د  مانشس�رت  ويس�عى 
األزم�ة الراهن�ة اىل محاول�ة الحد من 

ومش�جعيه.  موظفي�ه  ع�ىل  آثاره�ا 
وتعهد “الشياطني الحمر” بدفع أجور 
ثالث�ة آالف متعاقد حت�ى بحال إقامة 
املباريات الخم�س املتبقية عىل ملعبه 
يف الدوري خلف أب�واب موصدة بوجه 

املشجعني، أو إلغائها بشكل كامل.
كم�ا منح يف وقت س�ابق من الش�هر 
الحايل، املش�جعني الذي�ن تكبدوا عناء 
الس�فر للنمس�ا ملتابعة ذه�اب الدور 
ثمن النهائي ملسابقة الدوري األوروبي 
“يوروب�ا ليغ” ضد الس�ك، قب�ل إقرار 
إقامتها خلف أبواب موصدة، تعويضا 

قدره 350 جنيها )415 دوالرا(.
وقال ريتش�ارد أرنولد، مدير مجموعة 
يونايت�د: “م�ن خ�الل تأجي�ل املوعد 
النهائ�ي لتجديد البطاقات املوس�مية 
إلغ�اء  حال�ة  يف  سياس�تنا  وتأكي�د 
املباريات أو لعبها خلف أبواب موصدة، 
نري�د تخفي�ف أي مخاوف ق�د تكون 
لدى مش�جعينا املخلص�ني يف الظروف 

الحالية”.
مانشس�رت  أعط�وا  “لق�د  وأض�اف: 
يونايتد دعمهم سنة بعد سنة، ويف هذا 
الوقت، علينا أن ندعمهم. رسالتنا لهم 

واضحة، كلنا معا يف هذه املشكلة”.

أب�دى ع�دد م�ن العب�ي ك�رة الق�دم الحاليني 
والسابقني تفاؤلهم باألنباء عن استعادة العب 
أياك�س أمس�رتدام الهولندي عب�د الحق نوري 
بعض�ا من وعيه ع�ىل إثر األزم�ة الخطرة التي 

تعرض لها يف صيف العام 2017.
أب�دى ع�دد م�ن العب�ي ك�رة الق�دم الحاليني 
والسابقني تفاؤلهم باألنباء عن استعادة العب 
أياك�س أمس�رتدام الهولندي عب�د الحق نوري 
بعض�ا من وعيه ع�ىل إثر األزم�ة الخطرة التي 

تعرض لها يف صيف العام 2017.
وكتب ديمبا با، الالعب السنغايل-الفرنيس لنادي 
باش�اك شهري الرتكي، عرب حس�ابه عىل تويرت: 
“يا الله، وأنا أستعد للخلود اىل النوم، أرى األنباء 
ع�ن عبد الحق نوري )...( ال أعرفه عىل اإلطالق 
لكن هذه األنب�اء منحتني س�عادة فورية، هي 

أفضل األنباء يف عام 2020”.
م�ن جهت�ه، ن�ر الح�ارس اإلس�باني لفريق 
ليفرب�ول اإلنكليزي أدريان ص�ورة لنوري عرب 
“تويرت”، مرفقة بتعليق: “اآلن أكثر من أي وقت 
مىض، نحتاج اىل أنباء إيجابية: نوري خرج من 

الغيبوبة بعد ثالثة أعوام!”.
أم�ا الهولن�دي ماري�و ملخي�وت الذي نش�أ يف 

صفوف أياكس واعتزل اللعب�ة يف العام 2011، 
فكتب عرب حس�ابه عىل “توي�رت” أيضاً “بعض 
األنب�اء املذهلة. +آبي+ )كني�ة نوري( أفاق من 

الغيبوبة ويتواصل بإشارات الوجه”.
وق�ال عب�د الرحي�م يف مقابل�ة تلفزيوني�ة إّن 
ش�قيقه: “مس�تيقظ، ين�ام، يتن�اول الطعام، 

يتجشأ، لكنه ال يغادر الرسير )...( يف اللحظات 
اإليجابي�ة ثم�ة ش�كل م�ن أش�كال التواصل، 
يحّرك حاجبيه، لكنه غري قادر عىل القيام بذلك 

مطوالً”.
وبعد هذه املقابلة، كشف الزميل السابق لنوري 
يف أياكس فرانكي دي يون�غ، أّن عبد الحق كان 
له “دور” يف اختياره االنتقال إىل فريق برشلونة 

يف صيف العام 2019.
وق�ال دي يونغ ع�رب الربنامج نفس�ه: “عندما 
كان ع�يل اختيار نادّي املقبل، كانت تس�اورني 
الش�كوك )...( ذهبت لرؤي�ة +آبي+، وتوجهت 
إليه والدته بالس�ؤال +يا ابن�ي، إىل أين يجب ان 

يذهب فرانكي؟+”.
وأش�ار إىل أّن الوال�دة بدأت بذكر أس�ماء بعض 
األندية من دون تفاعل من نوري، قبل أن يرفع 

أحد حاجبيه لدى ذكر اسم النادي الكاتالوني.
وتابع دي يونغ: “كانت هذه لحظ�ة جميل�ة”.

ونش�أ نوري يف صفوف أياكس الهولندي وتدرج يف 
الفئات العمرية قب�ل أن ينتقل إىل صفوف الفريق 
األول صي�ف  2016، واعت�رب من املواهب الش�ابة 
يف ن�اٍد عرف عنه بتنش�ئة العبني بارزين انتقلوا يف 

مراحل الحقة إىل أندية أوروبية كبرية.
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نيمار حيارب كورونا بطريقته اخلاصة

تعليق مباراتي املربع الذهيب
 يف كأس أملانيا

اعالم الكرتوني مانشسرت يونايتد سيعّوض حلاملي البطاقات املومسية

أبرز ردود األفعال عقب استيقاظ عبد احلق نوري

قدم نيمار دا س�يلفا نجم باريس سان جريمان الفرنيس، لفتة 
طيبة يف الربازيل، ملس�اعدة األرس الفقرية عىل محاربة فريوس 
كورونا املستجد.ووفًقا لصحيفة سبورت اإلسبانية، فإن نيمار 
انض�م إىل حملة تربعات ملس�اعدة األرس التي تعي�ش باألحياء 
الفق�رية يف س�او باولو.وق�ال نيم�ار ع�رب ش�بكات التواصل 
االجتماعي: “التضامن يجب أن يكون أكثر عدوى من الفريوس 
املستجد”.وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن مدين�ة س�او باولو أكثر 
املناط�ق يف الربازيل تعرًضا لخطر ف�ريوس كورونا، حيث تويف 

بها 68 شخًصا من إجمايل 92 حالة وفاة يف الربازيل بأكملها.
كما ظهر يف س�او باولو، 1223 حالة إيجابية من حوايل 3500 

مصاب خالل شهر واحد يف الربازيل.

أعل�ن االتحاد األملاني لك�رة القدم تعلي�ق مباراتي الدور نصف 
النهائي ملس�ابقة كأس املاني�ا املقررتني أواخر نيس�ان/أبريل 
املقبل بسبب تفيش وباء كورونا املستجد.وقال بيان صادر عن 
االتحاد األملاني: “من املتوقع أن يبقى الوضع عىل حاله وبالتايل 
لن تقام أي مباريات يف املواعيد املحددة لها. التخطيط واالستعداد 
من الناحية الرياضية مس�تحيل بالنسبة اىل األندية”.وكان من 
املق�رر أن يلتق�ي باي�رن ميونيخ حام�ل اللقب م�ع اينرتاخت 
فرانكفورت بطل نسخة عام 2018 يف 21 نيسان/أبريل، بينما 
تجم�ع املب�اراة الثاني�ة بني باي�ر ليفركوزن وس�اربروكن من 
الدرج�ة الرابع�ة يف اليوم التايل. أما املب�اراة النهائية فمقررة يف 
23 أيار/مايو.وكانت رابطة الدوري األملاني قد قررت منتصف 
الش�هر الحايل تعليق نش�اط الدرجات الثالث األوىل حتى الثاني 
من نيس�ان/أبريل، وأعلنت أنها س�تويص بتمديد فرتة التعليق 
حتى 30 من الش�هر املذكور.وناش�دت الرابط�ة جميع األندية 
عدم مع�اودة تدريباتها حتى منتصف نيس�ان/أبريل عىل أقل 
تقدي�ر من أجل ضمان مب�دأ التكافؤ بينها، بحس�ب ما أعلنت 

الصحف املحلية.

ديباال يتحدث عن حتّسنه ومعاناته من عوارض كورونا

لوغرايت يؤكد أن إنهاء الدوري الفرنسي يف 30 
حزيران يبدو مستحياًل

المبارد يتجّنب الضغط على العبيه بدنيًا

مدرب منتخب عمان خيفض راتبه 
الشهري مؤقتاً بسبب كورونا

كش�ف نجم يوفنتوس االيطايل املهاجم األرجنتيني 
باولو ديباال معاناته من عوارض قوية بعد إصابته 
بوب�اء كورونا ال�ذي أودى بحياة آكث�ر من 9 آالف 

شخص يف إيطاليا.
وأعل�ن النجم االرجنتيني االس�بوع املايض إصابته 
بم�رض “كوفي�د19-” ليصب�ح ثال�ث الع�ب م�ن 
يوفنت�وس يعان�ي من ه�ذا الوباء إىل جان�ب دانيييل 

روغاني والفرنيس بليز ماتويدي.
وق�ال ديب�اال )26 عام�اً( لش�بكة “ج�ي ت�ي يف”: 
“أش�عر بحالة أفضل اآلن بعد أن عانيت من عوارض 
قوية. خطيبتي أوريانا )س�اباتيني( بدورها تخطت 
العوارض”.وأضاف: “قبل يومني، لم أكن يف حالة جيدة، 
كنت أش�عر بالثقل وبعد خمس دقائق م�ن الحركة كان 

يتع�ني عيل التوق�ف ألني عانيت من صعوب�ة يف التنفس وبثقل 
جسدي وألم يف عضالتي”.

وأضاف: “أّما اآلن، فأس�تطيع التحرك وامل�يش يف محاولة للبدء 
يف التماري�ن ألنني عندما حاولت ذل�ك يف اليومني األخريين كنت 

أرتعش بشكل قوي”.
وس�ّجل ديباال 13 هدفاً يف مختلف املسابقات هذا املوسم بينها 
هدف يف لقاء القمة ضد إنرت ميالن يف آخر مباراة خاضها فريقه 

قبل تعليق الدوري املحيل يف 8 آذار/مارس.
ووصف ديباال اله�دف يف مرمى إنرت ميالن، أحد منافيس فريقه 
إىل جانب التس�يو عىل لق�ب الدوري اإليط�ايل، بالقول: “الهدف 
ضد إنرت جعل مش�اعري جياش�ة. )آرون( راميس م�ّرر يل كرة 
متقنة مثالية، من املؤس�ف عدم تواج�د الجمهور يف املدرجات” 

يف تلك املباراة.

بادر الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب 
عم�ان األول لك�رة الق�دم بطريقت�ه الخاصة عن 
املس�اعدة يف س�بيل مواجه�ة وباء كورون�ا وأثاره 

املادية.
وأعل�ن االتح�اد العماني لك�رة الق�دم يف صفحته 
الرسمية عرب موقع التواصل االجتماعي تويرت عرب 
اإلنرتنت عن اتخ�اد إيفانكوفيتش قراراً بتخفيض 

وماي�و  أبري�ل  لش�هري  راتب�ه 
املقبلني.

وجاء يف تغري�دة لالتحاد العماني 
إيفانكوفيتش  القدم: “أعلن  لكرة 
ع�ن تخفي�ض راتب�ه بنس�بة 39 
باملئة عن ش�هري نيس�ان/أبريل 
وأيار/مايو إىل حني زوال الجائحة 

وعودة األوضاع إىل طبيعتها”.
إيفانكوفيت�ش ع�ىل  ق�رار  وج�اء 
خلفي�ة إيق�اف النش�اط الري�ايض 

وكذلك التصفيات اآلسيوية املزدوجة 
املؤهلة إىل كأس العالم يف قطر 2022 

وكأس آسيا 2023 بسبب تفيش وباء 
كورونا.

وأوضح االتح�اد العماني إىل أن القرار 
اتخذ إىل ح�ني عودة الحي�اة لطبيعتها 

والبدء بتجهيز املنتخب لالس�تحقاقات 
القادمة.

وتوقف�ت معظ�م األنش�طة الرياضي�ة 
حول العالم بس�بب تفيش وب�اء كورونا 
ال�ذي أصيب ب�ه أكثر من نص�ف مليون 

نسمة حتى اآلن.

اعت�رب رئيس االتح�اد الفرنيس لكرة 
الق�دم نوي�ل ل�و غرايت 
بأّن ال أحد يس�تطيع 
بموع�د  التكه�ن 
النش�اط  معاودة 
البط�والت  يف 
مؤك�داً  املحلي�ة 
ذات�ه  الوق�ت  يف 
بان�ه “من املس�تحيل 
30 حزي�ران/ االنته�اء يف 

يونيو”.
ج�اء كالم ل�و غراي�ت يف حدي�ث 
لوكالة فرانس برس غداة اجتماع 
للجن�ة التنفيذية لالتحاد الفرنيس 
نوقش�ت فيه بعض القرارات التي 

يمكن أن تتخذ بشكل رسيع.
وقال لو غرايت: “كّررت تأكيدي 
ب�أّن أح�داً ال يس�تطيع التكهن 
بالربنامج، ال نس�تطيع معاودة 
املنافسات من دون الحصول عىل 

الضوء األخرض من الدولة”.
وأضاف: “ال نستطيع اتخاذ قرارات 
اليوم من نوع )نريد معاودة النشاط 
يف ه�ذا املوع�د أو ذاك(، أو س�ننهي 
هن�اك  تموز/يولي�و،  يف  ال�دوري 
تمنيات بطبيعة الحال لكن ال يشء 

ملموساً، ليس من املنطقي التحدث يف أي 
أمر اليوم”.

ملع�اودة  احتم�االت  “ثم�ة  وكش�ف: 
املنافس�ات، 15 أيار/ماي�و بالنس�بة إىل 
حزيران/يوني�و   15 أو  األول  البع�ض، 
بالنس�بة إىل البعض اآلخر، بعضهم يعترب 
بأنن�ا لن نكمل، يجب أن نتبه إىل ما نقوله 
واالس�تماع إىل تعليمات الحكومة، الهدف 
ه�و العودة بأرسع وق�ت ممكن لكن من 
دون تعري�ض صحة املتفرج�ني والعبينا 

للخطر”.
وعن انتهاء عقود بعض الالعبني يف نهاية 
حزيران/يونيو وكيفية حّل هذه املش�كلة 
يف ح�ال اس�تمر ال�دوري إىل ما بع�د هذا 
التاريخ أجاب لو غرايت: “الفيفا والويفا 
ونح�ن مس�تعدون لتأخ�ري ه�ذا التاريخ 
وأعتق�د ب�أّن فيليب بي�ا ممث�ل الالعبني 
ال يع�ارض هذا األم�ر، لكننا ن�درك اليوم 
ب�أّن االنته�اء يف 30 حزيران/يونيو يبدو 

مستحيالً”.

Sun 29 Mar 2020االحد - 29 اذار 2020



8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

اقتراح حكومي إلطالق السجناء بسبب كورونا يستثني الصحفيين وسجناء الرأي

الصحفيون كما يراهم أردوغان أخطر من اجملرمني وجتار املخدرات
انقرة/ متابعة الزوراء:

أطللق صحفيلون يف تركيلا مؤخلرا حملات 
لإلفراج علن الصحفين املعتقللن خوفا من 
تحول السلجون إىل بؤرة النتشار الوباء، لكن 
السللطات ردت عىل هذه املطالب، باسلتثناء 
الصحافيلن ملن قانلون يتضملن تخفيلف 
العقوبة عن السجناء وقضائهم مدة العقوبة 

الباقية يف منازلهم.
ويوشلك الربملان يف تركيا علىل إقرار تعديات 
عىل قانون العقوبات بسلبب تفيش فايروس 
كورونا املسلتجد، يتضمن تخفيلف العقوبة 
العقوبلة  ملدة  وقضائهلم  السلجناء  علن 
الباقية يف منازلهم، سيسلتفيد منها أصحاب 
الجرائم الجنائية بمختلف أنواعها، وتستثني 
الصحافين وسلجناء اللرأي والسياسلة، يف 

انتهاك جديد لحقوق اإلنسان.
وسيشلمل القانلون سلجناء جرائلم القتلل 
الجنائيلة  والجرائلم  الجنلي  واالسلتغال 
وتجارة املخدرات غري أن السجناء السياسين 
والصحافين لن ينتفعوا بهذا القانون، ما أثار 
موجة غضب واسلعة، دفع أبناء الصحافين 
للخلروج علن صمتهلم وإثلارة القضية عىل 
مواقلع التواصلل االجتماعلي، منددين بعدم 
الحكوملي،  املقلرح  ضملن  آبائهلم  إدراج 
وطالبوا السلطات باإلفراج عن آبائهم قبل أن 
يتفىش الفايروس داخل السجون، بحسب ما 

ذكرت صحيفة زمان الركية.
وأفادت سليا توركونا، ابنة الصحايف ممتازر 
توركونا، أن والدها البالغ من العمر 64 عاما 
معتقلل منلذ ثاث سلنوات وسلبعة أشلهر، 
وأنه قام بركيلب دعامة يف أحد رشايينه قبل 
سلبعة أشلهر بسلبب مشلكلة بالقلب، وأن 
رشيانه اآلخر ال يزال مسلدودا تماما، مفيدة 
أنهم مضطرون خال هلذه املرحلة لاكتفاء 

بسماع صوته فقط مرة يف األسبوع.
وأطلق نشلطاء يف تركيا حملات لإلفراج عن 
الصحافين املعتقلن خوفا من تحول السجون 
إىل بؤرة النتشار الوباء، لكن السلطات رضبت 

عرض الحائط بهذه املطالب.
وقالت أسلماء بوكان، ابنة أحمد بوكان مدير 
البلث بقنلاة “تي آر تلي” اإلخبارية سلابقا، 
بلهجلة اسلتنكارية أن والدها للو كان تاجر 
مخدرات أو مغتصبا لكان بإمكانه االستفادة 
من هذا القانون، وقالت عىل سلبيل السخرية 
بأن والدها ال يزال يقبع داخل السجن مكافأة 
علىل خفضله النفقات السلنوية لقنلاة “تي 
آر تلي” اإلخباريلة إىل الربلع واختيلار القناة 
كأفضل قناة إخباريلة يف أوروبا خال الفرة 

التي توىل فيها إدارتها.
بدورها، أعربت برشى شيمشيك، ابنة يعقوب 
شيمشيك مدير اإلعانات بصحيفة زمان، عن 
آمالها بأن تدعوهم الجهات املعنية إىل التوجه 
إىل سلجن سليليفري الصطحاب والدهم قبل 
حظلر لقلاءات املحاملن ملع موكليهم، مع 
ازدياد تفيش الفايروس يف الباد. حيث سجلت 
تركيا حتى الجمعة 75 وفلاة و3629 إصابة 

بالفايروس.
واألسلبوع امللايض، دشلن صحافيلون أتراك 
حمللة “عنلدك خلرب؟” للدفاع علن زمائهم 
املعتقلن ومطالبة السلطات باإلفراج الفوري 
علن املعتقللن يف ظل تفيش الوبلاء. وطالبت 
املبلادرة باإلفلراج علن الصحافيلن الذيلن 
يدافعون عن حق الشلعب يف معرفة كل يشء 
ونلادوا من خال فيديو علىل مواقع التواصل 
االجتماعلي باإلفلراج عنهلم، عرب هاشلتاغ 

الحرية للصحافين املعتقلن.
وقلال الصحافيلون املشلاركون يف الفيديلو 
املعنلون بل”ظلم يف زملن كورونلا”، “يكتب 

بعلض الصحافيلن الحقائق علىل الرغم من 
الضغلوط التلي يتعرضون لها منذ سلنوات، 
ورغم التهديد باالعتقال، واآلن هم موجودون 
خلف القضبان الحديدية تحت تهديد كورونا”.
وأضافوا “فإذا وصل الوباء للسجون سيكون 
التهديلد كبلريا. فلأدوات النظافلة محلدودة 
واألجلواء غري صحية. فالعزلة أكثر وحشلية 
اآلن. وحق اسلتخدام الهاتف محدود. فالقلق 

كبري جًدا. أطلقوا رساح الصحافين”.
وشهد الفيديو الذي أطلقته املبادرة دعم كثري 
من الصحافين الذين قاموا بمشاركته بشكل 
واسع عرب حسلاباتهم الرسمية وصفحاتهم 

الخاصة علىل مواقع التواصلل االجتماعي يف 
تركيا.

كملا وجه مقلرر تركيا يف الربمللان األوروبي، 
ناتشلو سانشليز أمور، دعوة إىل السللطات 
الركية إلخاء سبيل املئات من معتقيل الرأي 
والحقوقيلن والكتلاب والصحافين، يف إطار 

العفو العام املنتظر تطبيقه.
-السللطات الركيلة اسلتعملت االتهام ببث 
األخبار الكاذبة، إلسلكات ملن يتكلمون عن 

انتشار الفايروس يف السجون
وسلائل  بعلض  حديلث  إىل  ناتشلو  وأشلار 
اإلعام عن تخطيلط الحكومة الركية إلعان 

عفلو علام عىل العديلد من السلجناء، ضمن 
أن  مفيلدا  القضائيلة،  اإلصاحيلة  الحزملة 
الوقلت قد حلان إلخلاء تركيا سلبيل املئات 
ملن الصحافيلن واألكاديميلن والحقوقين 

واملحامن املعتقلن.
لكلن السللطات الركيلة اسلتعملت سلاح 
االدعلاء ببلث األخبلار الكاذبة وإثلارة الهلع 
والخلوف لدى املواطنن، إلسلكات جميع من 

يتكلمون عن انتشار الفايروس يف السجون.
وفتحلت تحقيقلا ملع نائب حزب الشلعوب 
الديمقراطلي الكلردي، وعضلو لجنة حقوق 
اإلنسلان يف الربمللان، عملر فلاروق جرجرييل 

أوغلو، بسبب حديثه عن وجود حاالت إصابة 
داخلل   )19  – )كوفيلد  كورونلا  بفايلروس 

السجون.
ونلرش تغريدة علىل توير، قال فيهلا “هناك 
مواطن يف سن 70 عاًما، داخل سجن سنجان، 
تأكلدت إصابته بفايروس كورونلا. وقد أبلغ 

املدير املختص الوزارة”.
وردت النيابلة العاملة يف أنقلرة بالقلول إن 
ترصيحلات عملر فلاروق جرجلرييل أوغلو، 
ال أسلاس لهلا ملن الصحلة، وأعلنلت بلدء 
التحقيق معله بتهمة إثارة الذعر والفزع بن 

املواطنن.
كما حذر النائب املعارض جيهانجري إسلام، 
املسلتقيل مؤخرا من حزب السلعادة الركي، 
ملن أن فايلروس كورونلا قلد ينتلرش بلن 
املعتقللن واملسلجونن برسعلة كبلرية، مع 
استمرار انتشلاره يف الشلارع الركي بوترية 

كبرية.
وقال إسلام “يجب أن يخضلع املعتقلون إىل 
معامللة مختلفلة يف مواجهلة هلذا التهديلد 
الخطري، بموجب مبدأ احرام حقوق اإلنسان. 
هناك من هم مصابلون بالرسطان، ومن هم 
يعانلون من أمراض مزمنة، ومن هم يف سلن 
أكثر من 40 عاما، كذلك يوجد داخل السجون 
الحواملل واألطفلال، وهنلاك ملن ال تجلب 
محاكمتهم. يجب اإلفراج بشكل عاجل عّمن 

ال يوجد خطر من هروبهم”.
ووفلق تقرير لجنة حماية الصحافين األخري 
يبللغ علدد الصحافيلن املعتقللن يف تركيلا 
حالًيلا 68 صحافيلاً كثاني أكثر دولة سلجنا 
للصحافين يف العالم بعد الصن. لكن تقارير 
أخلرى تقلول إن العلدد أكرب حيلث أن هناك 
صحافيلن معتقللن غلري مقيديلن رسلميا 

ووجهت لهم الحكومة تهما جنائية.

الخطوة تهدف إلى النشر الدقيق والمؤكد حول األزمة

لندن/ متابعة الزوراء: 
اجتذبلت القنلاة الرابعلة الربيطانيلة والربامج اإلخباريلة األخرى جمهورا كبلريا منذ تفيش 
الفايروس التاجي، وأصبحت شائعة صورة الصحايف أو الخبري الضيف الذي يتحدث إىل الناس 
أمام رف كتب مرتبة بعناية يف منزله التقليدي، لكن األمر الطريف هو أن البعض يقلقون من 

حكم الناس عىل ديكور منازلهم وليس عىل ما يقولونه.
ويدرك كريشنان غورو مورثي، الذي شارك يف تقديم نرشة القناة الرابعة اإلخبارية من منزله 
مؤخرا، أن الناس سوف يدققون لرؤية الخلفية عن كثب، ويقول “من الواضح أنك ال تريد أن 
تظهر الكثري من التفاصيل وراءك ألنك ال تريد أن يحكم الناس عىل ديكور منزلك. أنت بحاجة 

إىل إنشاء زاوية ال تثري الكثري من االنتباه واالنتقاد”.
وذكرت صحيفة الغارديان الربيطانية يف تقرير ملحرر امليديا جيم واترسون أن مقدمي نرشات 
إخبارية رئيسلية يتجهون بشلكل متزايد لتقديم الربامج عىل الهلواء من منازلهم مع تفيش 
الفايروس التاجي، وهو أيضا يوفر فرصة للمشاهدين الفضولين لانغماس يف أحد هواجس 

بريطانيا الرئيسية: التطفل عىل منازل اآلخرين.
وقلال غورو مورثلي “قضيت بعض الوقت ليلا إلعادة ترتيب واجهة الغرفلة إلخفاء الكتب 
التي ال أريد أن تظهر للمشاهدين ألنني كنت أعرف أن الجميع سريغبون فقط يف رؤية أرفف 
الكتب”. وأضاف “إذا رأوا رف الكتب الخاص بي، سيشاهدون مزيجا غريبا من تشاريل ولوال، 

وكتاب بستي بويز وانسل أدامز”.
ويعتملد مقلدم الربامج عىل كامريا واحدة، مع طرد باقي أفراد أرسته من غرفة يسلتخدمها 
أطفاله عادة للعب ألعاب الفيديو. ويأمل أن يتمكن قريبا من تقديم نرشة إخبارية مسلائية 
كاملة دون أي فنين، حيث تقلل جهات البث من التوظيف إىل الحد األدنى للبقاء عىل الهواء، 

يف ظل توقع  النتشار املرض.
والتلزم مات بيكر، الذي يشلارك يف تقديم برنامج “ون شلو”، املنزل بعلد أن ظهرت أعراض 
امللرض علىل أحلد أفراد عائلتله. وبدأ يطل علىل املاين من املشلاهدين من أريكتله يف املنزل 
باسلتخدام تقنية ماك بوك مسلتعينا بطاولة كّي املابس، مع وضع كتلاب تحت الكمبيوتر 
للحفلاظ عىل مسلتوى اللقطة. وتم توفري اإلضاءة من خلال مصباحي طاولة وضوء مرآب 

قوي.
والفضل يف إفسلاح املجال لهؤالء املقدمن لإلطال عىل املشلاهدين ملن منازلهم، هو التقدم 
التكنولوجي الذي ساعد عىل إنشاء عمليات بث منزلية بجودة استوديوهات التلفزيون، ومع 
فلرض الدولة للحجر املنزيل، يقول مقدمو التلفزيون املحتجلزون يف منازلهم إنه لم يكن من 
السلهل أبدا العثور عىل أشلخاص للظهلور يف الربامج التي يتابعها جمهلور كبري مع نقص 

االلتزامات األخرى.
ومن بن مقدمي الربامج التلفزيونية اآلخرين الذين يظهرون عن ُبعد سلوزانا ريد، املشاركة 
يف برنامج “صباح الخري بريطانيا” يف قناة “أي.تي.يف”، والتي تقدم الربنامج من منزلها بعد 

الدخول يف حجر ذاتي وقائي، لكن مع تجنب خطر إظهار الكثري من منزلها.
ويتم تقديم الربامج اإلذاعية الوطنية بشكل متزايد من منازل مقدميها، مع االختاف الرئيي 
الوحيد يف الغالب وهو الصدى الطفيف الذي يأتي من الجلوس يف منزل بدال من استوديو عازل 
للصوت باهظ الثمن، إضافة إىل إمكانية حدوث أمر طارئ كتسلل أحد األطفال أو الحيوانات 

األليفة أمام الكامريا كما حدث مع العديدين.
وقلد اختلربت مقدمة نلرشة “ذا وورلد أت ون” ملن راديو “بي.بلي.يس 4” تجربة البث من 
طاوللة املطبلخ. وقد تلم تجهيزها مع اثنن ملن أجهلزة الكمبيوتر املحموللة وميكروفون 
وبعض سماعات الرأس، وقالت “كان األمر سها بالنسبة يل، ولكنه كان أكثر تحديا بالنسبة 

للمنتجن، لذا تم تأجيله إىل أن يتم تحسن األنظمة”.
ووجله غورو مورثلي نصائحه ملقدمي الرباملج التلفزيونية الذين يسلتعدون للبث للماين 
من األشلخاص من منازلهم، برضورة فصل األجهزة التي يمكلن أن تحدث ضجيجا وإخبار 
أفراد العائلة بالبقاء بعيدا، ما يضمن عدم إعادة املشهد الذي تمت فيه مقاطعة الربوفيسور 

روبرت كييل من قبل طفله الصغري عىل “بي.بي.يس نيوز” عام 2017.

مدريد/ متابعة الزوراء:
أعلنلت وكالة األنباء اإلسلبانية أخنسليا 
)إيف( فتلح خدماتهلا مّجاًنا للمشلركن، 
بهلدف نرش أخبلار دقيقلة ومؤكدة حول 
األزمة التي تسبب فيها فايروس كورونا.

وقاللت الوكالة يف بيلان، “أمام تلك األزمة 
التي تؤثر علىل العالم أجمع، تعتقد وكالة 
“إيف” أن الخلرب املؤكد والدقيق يمثل حجر 
الزاويلة يف محاربة األخبار املضللة، وعليه 
سليتم فتلح خدملة أخبلار حلول األزمة 
ابتلداء من الجمعة مّجاًنا لجميع السلادة 

املشركن يف جميع خدماتنا”.
وتمثلل يف املرحلة الراهنلة وكاالت األنباء 
الدولية ووسلائل اإلعام التقليدية مصدرا 
أكثر موثوقية لألنباء يعتمد عىل املعلومات 
والبيانلات الصلادرة عن جهات رسلمية 
ودراسات لجهات معروفة، يف وقت يشهد 
فيله العالم سليا هائلا ملن املعلومات 
الخاطئة واملضللة التي تنرش عن فايروس 

كورونا املستجد عرب اإلنرنت.
للمعلوملات  الرسيلع  االنتشلار  ويعنلي 

علىل اإلنرنت أنله عندما يناقلش العلماء 
نظريلات لم يتلم إثباتهلا بعد، قلد ُيْقدم 
امللرىض القلقلون علىل مجازفلات غلري 
رضوريلة، إضافة إىل أولئك الذين يتخذون 

احتياطلات وقائيلة خطلرية اسلتنادا إىل 
معلوملات مغلوطة انترشت علىل مواقع 

التواصل االجتماعي.
وقلد أثري ارتباك بعد نرش رسلائل وأبحاث 

نظرية يف مجات علميلة حول ما إذا كان 
باإلملكان أن تسلاهم بعض أنلواع أدوية 
القلب يف تطوير شكل خطري من كوفيد – 
19. ودفع هذا األمر السللطات الصحية يف 
أنحاء أوروبا وأمريكا إىل تقديم اإلرشادات 
ملرىض القلب الذيلن يواجهون خطرا أكرب 
يف حال إصابتهم بالعدوى، بشأن مواصلة 

تناول أدويتهم.
يشلار إىل أن وكاللة إيف، تأسسلت منذ 80 
عاما، وهي الوكالة األوىل يف العالم الناطق 
باإلسلبانية وتوجه أخبارها إىل ما يقارب 
500 مليلون نسلمة، وتعتلرب الرابعة عىل 
مستوى العالم، ولديها قاعدة واسعة من 
املراسللن والصحافين تقدر بنحو 2000 

مهني، منترشين يف 120 بلدا.
ولديهلا مكاتب يف كل ملن مدريد وبوغوتا 
وبانكلوك والقاهلرة، وتنلرش نحلو ثاثة 
مايلن محتوى خربي بشلكل يومي، بما 
يف ذللك النصوص والصلور والفيديوهات 
واإلنفوغلراف والتقارير املصحوبة بصور 

ريبورتاجات.

واشنطن / متابعة الزوراء:
قررت رشكة توير مؤخرا تركيز 
جهودهلا علىل عاللم الصحافلة 
األوسلع، إذ أعلنت التربع بمليون 
ملنظمتلن  بالتسلاوي  دوالر 
وهملا لجنة حمايلة الصحافين 
CJP واملؤسسلة الدوليلة لإلعام 
النسائي IWMF، لتعزيز عملهما 
املتعلق عىل وجه التحديد بتغطية 
بتفليش  املتعلقلة  املسلتجدات 

فايروس كورونا.
وتلعلب املنظمتلان دوًرا حيوًيلا 
يف دعلم عملل الصحافيلات ويف 
الدفلاع علن جميلع الصحافين 
الذين يعمللون يف بيئات معقدة، 
ولكلن يف أوقلات األزملات تظهر 
ملدى أهميلة وجودهملا؛ فعلىل 
موقع لجنلة حماية الصحافين، 
عىل سلبيل املثال، هناك عدد من 
القصص التي تسللط الضوء عىل 
كيفية تعلرض الصحافين الذين 
أخبار فايلروس كورونا  يغطون 
للتهديلد، السليما يف البلدان التي 
تحلاول فيها الحكوملات حجب 
الكثلري ملن املعلومات السللبية 
التلي يتم تمريرهلا إىل الجمهور، 
وهو دور ملح بشكل خاص اآلن، 
نظلرًا ملدى تحول األشلخاص إىل 
األخبار للحصول عىل املعلومات.

وقاللت فيجايلا جلادي املتحدثة 

باسم توير عند إعانها عن هذه 
التربعلات “يف الوقلت الحايل، كل 
صحايف هو صحايف كوفيد – 19”. 
ارتبلاط  إىل  “بالنظلر  وأضافلت 
تويلر العميلق باألخبلار، فلإن 
هلذا يعني أن محلن الصحافين 
-حيث يخاطر البعض بصحتهم، 
إن للم يكلن بحياتهلم، لإلبلاغ 
عن األحلداث- هي محلن توير، 
فالصحافلة هي جوهلر خدمتنا 
ولدينا مسؤولية جسيمة ودائمة 

لحماية هذا العمل”.

وأشلارت جلادي إىل أن “األملوال 
ستستخدم بطريقة ما للمساعدة 
عىل مجابهة األزملة االقتصادية 
التي تتعرض لها الصحافة بسبب 
كورونا، ولضمان أن تتمكن هذه 
املنظملات ملن مواصللة عملها 
يف مواجهلة ضغلوط اقتصاديلة 
الصحافيلن  ودعلم  جديلدة 

مبارشة”.
املديلر  سليمون،  جويلل  وقلال 
حمايلة  للجنلة  التنفيلذي 
ممتنلون  “نحلن  الصحافيلن 

لدعلم تويلر السلخي، وتركلز 
جهودنلا يف املنظمة علىل ضمان 
العاللم  حصلول الصحافيلن يف 
التلي  وامللوارد  املعلوملات  علىل 
يحتاجونها لتغطية تفيش الوباء 
بأمان، ونضغط ملرة أخرى ضد 
الحكومات التي تفرض رقابة عىل 
األخبلار وتقّيد عملل الصحافة، 
فنحن نحتاج إىل معلومات دقيقة 
ويف الوقت املناسلب حتى يتمكن 
السياسليون وخلرباء السياسلة 
الصحيلة والجمهلور عاملة من 

اتخاذ قلرارات مسلتنرية يف هذه 
اللحظة الحرجة”.

وقالت إليسلا ليز مونيوز، املديرة 
التنفيذية ملؤسسة اإلعام النسائية 
الدوليلة، “يف الوقلت الحايل هناك 
حاجة ماسلة إىل دعلم مجتمعنا 
الصحلايف الذي يغطي هلذا الوباء 
العاملي ويتعاملل معه، وبناًء عىل 
عقود عملنا مع الصحافين الذين 
يعملون يف بيئات خطرة وصعبة، 
تتفهم مؤسسلتنا الدور الحاسلم 
اللذي تلعبله السلامة واألمان يف 
صناعلة األخبار، وبفضلل الدعم 
سلتكون  تويلر،  ملن  املذهلل 
املؤسسلة الدولية لإلعلام قادرة 
علىل تلبيلة احتياجلات مجتمعنا 
من الصحافين بشكل أكثر عمًقا 

وقوة”.
ليسلت  تويلر  أن رشكلة  يذكلر 
التواصلل  لوسلائل  رشكلة  أول 
االجتماعي تتربع للصحافة، ففي 
أعلنلت رشكة  امللايض  األسلبوع 
فيسلبوك أيًضا عن تربعن، قيمة 
كل تلربع مليلون دوالر، لصاللح 
املؤسسلات اإلخباريلة ملن أجل 
فايلروس  حلول  تقاريلر  إعلداد 
كورونا، وملؤسسلات التحقق من 
املعلومات من أجلل التأكد من أن 
املحتوى الذي تمت مشاركته عىل 

فيسبوك موثق ودقيق.

وكالة األنباء اإلسبانية تقدم أخبار فريوس كورونا جمانا

تويرت تتربع مبليون دوالر ملنظمتني صحفيتني 
لدعمهما يف تغطية تفشي كورونا

جديد التلفزيونات نشرات إخبارية تقدم من 
البيوت واجلمهور يدقق لرؤية اخللفية عن كثب 
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يوسف عبود جويعد 
أن الحداث�ة وم�ا بع�د الحداث�ة، ل�م تكون�ا 
مصطلحني ادبيني، الغرض منهما أن نتوسع 
يف دائرة املعرفة واملعلومات، وانما هما يمكن 
لهم�ا أن ينتق�ا اىل حي�ز التطبي�ق، لتقدي�م 
عمل ادبي يتخطى املنجز الذي س�بقه، وفيما 
يخص ف�ن صناعة الرواية تق�دم لنا الروائية 
عالي�ة ممدوح روايته�ا )التانكي(، متجاوزة 
فيها الخ�ط الفاصل بني هذي�ن املصطلحني، 
ليكون�ا فاعلني وحارضين يف هذا النص، ألنها 
اس�تطاعت توظي�ف عنارص كث�رة، وأدوات 
جديدة، دخلت يف متن النص، لتنس�ج من تلك 
منه عماً فنياً جديداً، حيث س�وف نكتش�ف 
التش�كيلية،  واللوح�ة  الفوتوغ�راف،  في�ه، 
واللقطة الس�ينمائية، والهندس�ة املعمارية، 
والغن�اء، والرسد بط�رق وأس�اليب مختلفة، 
وس�وف ندخل من خال الص�ورة التي تجمع 
عائلة أيوب آل والت�ي من خالها نلج اىل متن 
الن�ص ومتابعت�ه، وبزاوي�ة مختلف�ة لكون 
الش�خوص الذين داخ�ل الصورة ت�دب فيهم 
الحياة ويتحرك�ون ويكون ل�كل واحد منهم 
دوره واهميته ضمن مسار العملية الرسدية، 
ونجد أرش�يف كب�ر ملعالم بغ�داد، وباألخص 
منطقة االعظمية، والسفينة، وشارع التانكي 
الكائن وسط الصليخ الجواني، والذي سنعرف 
الحق�ًا أنه مركز االحداث وبؤرتها الرئيس�ية، 
والت�ي اس�تلت الروائي�ة بني�ة العنون�ة منه، 
لنكتش�ف أن الش�خوص الذين داخل الصورة 
املكع�ب  اىل  الفوتوغرافي�ة س�وف ينتقل�ون 

الهنديس ال�ذي أعده املهن�دس معاذ األلويس 
لهذا الغرض، ولينضم اليهم ش�خوص آخرين 
وضمن مقتضيات ورضورات حركات الرسد، 
ليس�تعيد كل واحد منهم مكان�ه الطبيعي يف 
البقعة التي كان يعيش فيها، وأين هو ضمن 
مس�ار الرسد، وقد عمدت الروائية اىل الكشف 
الفن�ي ع�ايل الدق�ة يف عملية املس�ار الرسدي 
واس�تدعاء الش�خوص بأس�لوب فني جديد، 
ألن الغاية من اس�تحضار الش�خوص واعادة 
الحياة له�م، والطواف يف وطن يعج باألحداث 
والك�وارث واالنقاب�ات والح�روب، من بداية 
الحك�م امللكي، وحتى عام 2011 بداية تدوين 
الذي�ن هبط�وا م�ن  االح�داث، والش�خوص 
الص�ورة، اىل املكع�ب الهنديس، وسنكتش�ف 

الحقهم دخولهم يف اللوحات التشكيلية هم: 
)عائلة اي�وب آل االب ايوب واالبن البكر هال 
واالبنة عفاف والخالة س�نية والخالة فتحية 

والبيبي فاطم  والوالدة مكية والعم مختار (
وس�وف ننتق�ل اىل منطق�ة ش�ارع التانكي، 
بأس�لوب ال�رسد املتقط�ع، والطريق�ة الت�ي 
ابتكرته�ا الروائية يف عملي�ة تدوين االحداث، 
والبن�اء الفن�ي له�ذا الن�ص، إذ أنن�ا س�وف 
نكتش�ف الس�ياق الفني ح�ارضاً أمامنا مع 

مجريات العملية الرسدية:
) معاذ يدعوك، يا سّيدي الدكتور، لزيارتنا، آه 
عندن�ا، يف بلدي ال�ذي نتداوله بتقطيع الرسد، 
والخوف من فرار شخصيات القصة والعائلة 
�رفُّ إليك، ب�دءاً من  م�ن الصفح�ات قبل التعًّ
الخال س�امي مروراً باألخ هال،  ثم اآلنس�ة 

عفاف (ص21 
ويعترب الدكتور فالين�و، بمثابة املتلقي األول 
ألح�داث هذا النص، ويأت�ي املتلقي االعتيادي 
يف ال�دور الثاني، إذا ما اكتش�فنا أن�ه املعالج 
النفيس لعف�اف، وحافظ ألرسارهم�ا، والتي 
غادرت منطقتها اىل باريس لتمارس هوايتها 
هناك يف الرسم التشكييل، ثم لتختفي دون أن 
يعل�م بها أحد، وال اح�د يعرف ماذا حدث لها، 
ويقدم الشخوص داخل هذا النص استعراض 

لدوره�م ومكانتهم وم�دى ارتباطهم بعفاف 
وحكايتهم معها، فهي املح�ور الرئييس الذي 
يكش�ف لن�ا الرؤية الفني�ة الش�فافة الهادة 
الحزينة والت�ي تدفعك لإلحس�اس بأن دائرة 
االح�داث تطوف ح�ول الوط�ن بوجع وحنني 

وحس مرهف وبلغة تبعث عن االىس: 
) عثرنا عىل بقعة األرض، وهي كانت معنا يف 
تلك املنطقة القريبة من شارع التانكي، كانت 
فضلة م�ن أرض األحام، قطع�ة من حديقة 
ُمطل�ة ع�ىل املاء، وغر مس�ًتًغلًّة ع�ىل الوجه 
األكم�ل، تم التف�اوض مع صاحبه�ا وبالتايل 
حص�ل املراد، تلك هي األطي�اف االوىل، أطلقنا 
عليه ب�� »املكع�ب«، عفاف كانت تتجّول بني 
مج�رات دماغ�ي، وتلق�ي األحجار م�ن هنا، 

وترفع الحلفاء من هناك(ص 45 
أن العملي�ة الرسدي�ة الت�ي اتبعته�ا الروائية 
عالية ممدوح يف تدوينها لهذا النص، والرؤية 
الفني�ة التي اتخذتها س�ياق فني، تعتمد عىل 
الرسدي�ة،  االدوات  اس�تخدام  يف  التش�ظي 
تش�ظي الزمن، وامل�كان، الذي يك�ون مبعثراً 
يف متن النص، ويف الس�ياق الفني ومقتضيات 
الظهور لكل شخصية وموقعها يف هذا الزمان 
وامل�كان، وكذلك الحال فيم�ا يخص االحداث، 
الت�ي تتطل�ب أحيان�اً الغ�وص يف امل�ايض يف 
العم�ق والع�ودة اىل بداية االح�داث بعيداً عن 
النس�ق الرتاتبي الذي يتبع يف صناعة الرواية، 
ال�ذي يعتم�د ع�ىل االدوات الرسدي�ة وزجها 
تباعاً، وهو نس�ق فني جاء منسجماً والرؤية 
الحداثوي�ة التي تتطلبه�ا مقتضيات صناعة 

ه�ذا النص، كم�ا أن عملي�ة املراقبة والرتصد 
التي اتبعت بهذا النص، تحمل سمات الحداثة 
ألنه�ا واقص�د هن�ا الروائي�ة تقف ف�وق كل 
الشخوص وترشف عىل حركتهم وتستدعيهم 

للحضور كلما اقتىض األمر لذلك. 
وهكذا س�نتابع ونبحث مع الش�خوص، عن 
عفاف وحياتها وحي�اة ارستها، وحياة البلد، 
الت�ي تضع الروائية وجهة نظرها وفكرتها يف 
دورة االح�داث الت�ي دارت يف الحقب الزمنية، 
األم�ر ال�ذي أفردت في�ه فصل بعن�وان )بول 
الع�راق( وهي تق�دم لنا حياتن�ا عندما دخل 
االمريكان ه�ذا البلد، كما ت�رد مفردة تفاهة 
يف اكث�ر موق�ع يف ه�ذا الن�ص، وهي اش�ارة 
واضحة لتفاهة الحياة وسط فوىض الحروب 

والكوارث.
بعدها س�نعف ان عفاف اصبت بمض نفيس، 
وهي تراجع الدكتور للوقوف عىل حالتها، وقد 
افردت الروائية فصوالً للدكتور، وهو يدير دفة 
االحداث ليكشف ارسار كثية عن حياة عفاف، 
ومن خاله س�وف تتحدث عفاف عن حياتها 

يف بغداد شارع التانكي، وكذلك يف باريس.
) أعضاؤنا تص�ل نهاية الخدمة، دكتور.. وأنا 
ال أع�رف بالضب�ط أيها أنج�ز مهمته أرسع، 
امل�رض اإلفرنج�ي ؟، أم ال�داء البل�دي؟( ص 
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رواية )التانكي( للروائية عالية ممدوح، فيها 
جهد فن�ي جديد وكب�ر وصع�ب، وهو عمل 

يستحق الثناء 
منشورات املتوسط – ايطاليا 2019 

الشاعر بوصفه سارداً :
اعرتافات بالقرب من فوهات النار

كتابة / أحمد فاضل
س�يجد  عش�اق  ش�عر النثر الحداث�وي  وهم  
يطالعون  املجموعة  الشعرية  للشاعر العراقي 
عيل فرحان  » املس�دس أول القتىل » ، الصادرة 
عام  2019 عن  دار نرش أمل الجديدة  يف  سورية 
، صوتاً  ش�عرياً  ينساب  صداه  بقوة  من بني 
األح�زان الجاثم�ة ف�وق الصدور ، وبأس�لوبه 
الحيس والحيوي والدرامي والرؤيوي  أراده أن 
يكون وصفاً رسدياً  لنصوصه ، فهي مناس�بة  
للوقوف  أمام  هذه  الخاصية  الش�عرية  التي  
توقفت عند صوت الش�اعر  الذي  قنن  باقتدار  
قصائ�ده  الرسدية  التس�عة ، ابتداءاً  بقصيدة 
املفتتح  » نشيد السواد » ، حتى » غنائم  للروح 
» متحرراً  من قافيتها   وُمقيداً  بحروفها  التي  
سادتها  حبكة  عاطفية  مؤملة  واضحة  ،  مع 
احتفاظ�ه بجمي�ع عنارصها الرسدي�ة بما  يف 
ذلك ش�خصياتها ، والرصاع ال�ذي حاول النأي 
به بعيداً  ألنه  عيص  عن  الحل ، وعندما  نعرج  
عىل  قراءة  نصه   األول » نشيُد السواِد » ، الذي 
تأل�ف من خمس�ة مقاطع ه�ي انتقاالته  من  
رح�م املعاناة إىل أخرى ال تقل عنها حزناً ، وهو 
يق�ف قبالة من يحب ليش�دو بكلم�ات ترددت 

صداها كأنها غناءاً كنسياً :
للبحِر نافذٌة عىل املايض وإيقاُع النشيِد

وطفلٌة مبتلٌة باألمنياِت  ..
حمامُة الوطِن البليِد ورايٌة أخرى ملا يف الروح 

من حرٍب
وما يف القيِد من رعٍب يؤوُل بعاشقيِه إىل 

النواح .. 
أنا خريُف الرهبِة األوىل

ومفتاُح القصيدِة يف رتاِج العشِق
ه�ل أغضبُت وجهِك عندم�ا قبلِتني ؟ ) صفحة 

 ) 5
يف  املقطع  الثاني  من القصيدة يستمر الشاعر 
ضمن انتقاالته الرسدية  بالحفاظ  عىل  صوته  
، وه�و يصور لن�ا حالة الذاك�رة العقيمة التي 

َتطرُق روحه ليقول :
إليِك ذاكرتي العقيمة

أّم روحي ،
قه�وُة الصب�ِح اللذي�ذُة ، غوُة الوه�م الرحيمة 

حني
تجربني 

عىل أْن أرفَع الظلَّ الثقيَل وأفتَح الباَب
الصقيْل ..

لطفلة املنفى السقيمة ..
هنا ......

يحاكمُني الحننُي
أبوُح باللغِة القصيِة ، أنَّ ما يف الروِح ناٍم 

ال تنامي ... ) صفحة 11 (
ه�ذه  مش�اهدة  طويل�ة  لقصيدة ه�ي ذاتها  

وقفة احتجاجية  معذبة تريد أن تسأل :
» َمن هناك ؟ »

- س�ؤال  ق�د  تطرحه يف الظ�ام ، مثل حارس 
املشهد االفتتاحي لهاملت ، إذا  كانت الخسارة 
ه�ي املوضوع ، فمن ه�و الخارس؟ وماذا  -  أو 

من - الذي ضاع  ؟ ، ال يمكن  اإلجابة عىل   هذه 
األسئلة بسهولة .

أما املقطع الثالث تش�ر نغم�ة املقدمة فيه إىل 
ص�وت قريب من صوت الش�اعر ، أما  رسديته  
فه�و ال يزال  يقبض  عليه�ا بقوة ، واعرتافاته 

تصل حدود البحر :
هناَك البحُر ما زاَل ، هنا هذا الخراب املتنامي

فانهيض ...
الساعُة يف قلبي تدُق السادسة ..

كُل هذا الحب يف صندوقها 
ولها بكاُء البحِر حني يروح

ُر من الغرقى .. يتخَّ
أعيديهم إىل الوطِن القديِم كما الرتانيِم التي
تذوي عىل جدراِن معبدِك الرجيِم إىل البدايِة

ذاتها 
ب األشباِح يف شباكِك الغايف  وإىل نظاِم ترقُّ

بظل األربعاء .. ) صفحة 25 (
صوت  الش�اعر هنا » يرتاكم عىل الجس�يمات 
الدقيق�ة  » لرسديت�ه الش�عرية ،  تح�ول  من  
خال  هوامشها  إىل  انفجار  مؤثراتها الصوتية 
اإليقاعي�ة ، يف مقطعه الرابع الرسدي القصر،  

قرأت ذلك :
باهٌة هذا النشيُد ، نبوءٌة هذا النشيُد

يا مقربة األحام 
هْل فيَك متسٌع لنغرق ؟!

هْل فيَك متس�ٌع لحتِف اليابسة ؟ ) صفحة 30 
) 31 –

هن�ا  يج�ب  أن  نع�رتف أن هن�اك » توقف�ات 
معيارية » جذبت هذا املقطع  والذي  يليه  حتى 
نهاية املقطع الخام�س ، فالبحر الذي ابتدأ به 
كنافذة ملاضيه يعود هنا ، والناي الذي ُيغنى به  

ُيسيجه العازف به بأحزانه وآالمه :
يا بحُر

يا رّب الخرافِة
يا نبيَّ الراحلنَي إىل التعاويِذ السقيمِة

يا مفاتيَح الغوايِة
يا مزامَر الرجوِع
ويا أكفَّ الحاملني 

اآلن
ال نوصيَك إال بالحننِي

وبالحننِي إليَك
بالسفِن التي تأتي 

وبالغرقى
القدامى . ) صفحة 31 – 32 (

يواصل الشاعر عيل فرحان يف رسد شعريته بعد 
أن عش�نا معه نش�يده  الذي  كان�ت  إيقاعاته  
وحروف�ه تؤج�ج يف صدورن�ا آالف اآله�ات  ، 
لينتق�ل  بن�ا  إىل » طح�نُي العصاف�ر » والذي 
س�نتوقف لقراءته يف قس�مه الثان�ي من هذه 

الرؤية النقدية قريباً إن شاء الله ..

عبد املجيد بطايل
 Semiology تعترب السيميولوجيا
املج�ال األكثر اهتمام�ا بالبحث 
يف عل�م العام�ات كما ج�اء به 
»سوس�ر« وقد اختلف كثر من 
الباحث�ني يف ترجم�ة مصطل�ح 
سيميولوجيا إىل )علم العامات، 
عل�م الدالل�ة، عل�م األدل�ة، علم 
العام�ة...( وبذلك أصبح مجال 
البحث فيها واس�عا يش�مل، كل 
م�ا له عاقة بالعام�ة أو الدليل 
أو السمة أو القرينة بل يستدعي 
والص�ورة  والبصم�ة  القرين�ة 

والحركة واإلماءة واإلشارة... 
ومن ه�ذا الباب الشاس�ع آثرت 
والدراس�ة  بالبح�ث  أتن�اول  أن 
العجائبي يف  الرسد  )س�يميائية 
رواي�ة: »س�وق الج�ن«(.. عىل 
اعتب�ار أن الن�ص الروائ�ي قيد 
الترشيح ما هو إال سلس�لة من 
واملتباينة  املتش�اكلة  العام�ات 
الت�ي تنتظم من خالها رس�الة 

الروائية روال حسينات... 
عتب�ة  يف  العجائبي�ة  س�يمياء 

الرواية: 
يع�ّد العن�وان/ العتب�ة عام�ة 
سيميائية بامتياز، تثر يف املتلقي 
فضول االستكشاف واالستطاع 
إىل ماهية البنية النسقية لعنوان 
املق�روء/ الرواي�ة/ الخط�اب.. 
لذل�ك فعن�وان الرواية: )س�وق 
الجن( عامة مث�رة جدا ملخيلة 
بعجائبي�ة  حظي�ت  املتلق�ي، 
الكاتبة روال  مدهشة استدعتها 
حس�ينات من أرش�يف الحكاية 

العجائبية...
ال�رسد  إذا قل�ت ب�أن  أبال�غ  ال 
يف رواي�ة )س�وق الج�ن( يب�دأ 
بالدهشة من أول خيط للمرسود 
لذل�ك فهي رواي�ة ش�ّد االنتباه 

للمتلقي/ القارئ بامتياز...
تس�تند س�يميائية »العجائبية« 
الج�ن«  يف رسد رواي�ة »س�وق 
عىل عنرصي�ن أساس�يني هما: 
أن  ذل�ك  والغراب�ة...  الخ�رق، 
»العجائبية« هي اس�م منسوب 
دال ع�ىل )العج�ب( أو ما يدعو 
إىل التأم�ل العمي�ق يف األم�ور.. 
إذ لحق�ت بآخ�ر هذا االس�م ياء 
مش�ددة للداللة عىل نسبة يشٍء 
وإثارة  الدهش�ة  م�ا يس�تدعي 
اإلعجاب واالنبهار... وقد ورد يف 
)معجم النفائ�س الكبر(: »أمر 
اب، بتخفيف  َعَجٌب وُعجاٌب وُعجَّ
الجيم وتش�ديدها للمبالغة، أي: 
ُيتعّج�ب من�ه، وعج�ٌب ُعجاب: 

إن�كار  والَعَج�ُب،  مبالغ�ة... 
م�ا ي�رد علي�ك، وروع�ة تعرتي 
اإلنس�ان عند استعظام اليشء.. 
األمر يتعج�ب منه،  والعجي�ب: 
والعجيبة: اس�م ملا ب�ه التعجب 

وهو جمع عجائب..« 
الخرق/ خرق املألوف 

)س�وق  العن�وان:  م�ن  بداي�ة 
الج�ن( يظهر ن�وع من الخروج 
ع�ن املألوف عىل مس�توى عمق 
الدالل�ة لبنية العنوان املَؤلَُّف من 
إذ  مفردتني: )س�وق( و)الجن( 
تشكان تناقضا لعاملني متباينني: 
عال�م مرئي هو )س�وق( وعالم 
مخفي هو )الجن(... عىل اعتبار 
أن األول/ يحيلن�ا إىل امل�كان، أو 

املوض�ع ال�ذي يح�وي تجمع�ا 
برشي�ا كبرا لرتوي�ج البضاعة، 
ومعام�ات البي�ع وال�رشاء بني 
أناس يمتهنون التجارة... لكنها 
يف بنية العنوان، س�وق مختلفة 
تماما يف مخيلة السارد بإضافته 
كلمة لتعريف هذه الس�وق عىل 
أنها س�وق الجن.. وليست كما 
يتوقعها اإلنسان... وهو خروج 
عن املألوف عىل مس�توى املعنى 
وعىل مس�توى الدالل�ة، فعندما 
يقرأ املتلقي كلمة »س�وق« فإن 
لدي�ه تحيله  املعرفية  الحمول�ة 
إىل مرجعية س�وق برشية.. غر 
أن املضاف إليه يف كلمة »الجن« 
تح�وِّل اتجاه التفكر إىل س�وق 
بمخلوق�ات  مرتبط�ة  غريب�ة 
وأرواح خفي�ة، يس�تعيص ع�ىل 
املتلقي تخيلها أو التفّكر فيها.. 
وم�ن هنا ج�اءت فج�وة التوتر 
والت�ي  الخط�اب،  تلق�ي  عن�د 
تحمله�ا عتبة الرواية، ومنها إىل 

أبوابها ومداخلها األخرى... 
غ�اف  يف  العجائبي�ة  س�يمياء 

الرواية: 
يتفرد غاف رواية »سوق الجن« 
باحتوائ�ه عىل لوحة تش�كيلية 
تميزت باالس�تغراب والعجائبية 
إذ تعكس الس�اردة م�ن خالها 
مجموع�ة م�ن الس�مات الدالة 
لعتب�ة روايتها..  عىل تصوره�ا 
والذي ارتكزت فيه عىل مرجعية 
أو نظ�ام م�ن الرم�وز الثقافية 
ه�ذا  »ويتك�ون  واالعتقادي�ة، 
النظ�ام م�ن أش�كال تعبري�ة 
مختلفة، مث�ل اللغة وتصنيفات 
األش�ياء والكائن�ات واملعتقدات 
والفني�ة،  التقني�ة  واألعم�ال 
والطق�وس  األخ�اق  وقواع�د 

والتقاليد...« 

ياح�ظ املتلق�ي ع�ىل مس�توى 
الكتاب�ة أن العن�وان ع�ىل غاف 
الرواية قد ُكت�ب باللون األبيض 
مح�اط باألس�ود وبش�كل مثر 
للتس�اؤل، يحي�ل ع�ىل ارتعاش 
األنامل من الخوف أثناء الكتابة.. 
ألن األمر يتعلق بيشء غريب إنه 
)س�وق الج�ن(.. وياحظ كذلك 
أن خلفي�ة اللوحة تش�كل جدار 
باللون البني الغامق منحوت أو 
محفور بنقوش وطاس�م تدعو 
إىل الغراب�ة والغموض... أس�فل 
اللوحة ص�ورة تخييلي�ة غريبة 
)للج�ن( بقرنني ومنق�ار وعني 
طافي�ة وأخ�رى ب�ارزة، معلقة 
عىل ص�دره أش�كال غريبة جدا 
وعظ�ام نخ�رة.. يحم�ل يف كفه 
اليرسى بومة عجيبة الش�كل ال 
تنتم�ي إىل عالم الواق�ع.. لوحة 
مش�حونة برموز وسمات تحيل 
عىل عالم الجن الامرئي لتقريب 

املتلقي من عجائبية مختلفة...
قوة البطل الخارقة:

روال  الس�اردة  اس�تطاعت 
أن تص�ور مجموعة  حس�ينات 
من األحداث الكامن�ة يف املَُتَخيَّل 
الرسدي العجائب�ي، لتعرب عنها 
بالوصف املرتب الدقيق، لتقريب 
املخفي�ات  عال�م  م�ن  الق�ارئ 
تقول حكاية عن بط�ل الرواية: 
»...ل�م يعج�زه أن يزيح الحجر 
الثقيل فوق الحفرة.. قوة غريبة 
تدفقت إىل جس�ده... يف الظلمة 
كان األمر غريبا.. رأى أش�ياء لم 
يرها من قبل...«   فكان للمكان 
دوره اله�ام يف عملية الرسد، إذ 
يجع�ل املتلقي يف ب�ؤرة الحدث، 
بم�ا تقدمه س�يميائية املكان يف 
حبك خيوط الرسد، وربطها بما 
يحي�ل ع�ىل عجائبية تس�تدعي 

الغيبي�ات،  يف  العمي�ق  التأم�ل 
ياحظ الق�ارئ حض�ور أمكنة 
توح�ي ب�يشء مختل�ف تماما، 
)الحفرة – القرب.. أرض موحشة 
وكذل�ك  الربك�ة...(،  مقف�رة.. 
اس�تعمال الساردة لزمن املايض 
والحارض معا: للحكي وترصيف 
األح�داث واالعتبار منها: )الليل، 
الظلم�ة، الفج�ر..( »عندما أذن 
الفجر وأتّم املصلون الصاة كان 
الجميع قد استغرب ذلك الصوت 
العظيم الذي جاءهم من مقربة 

املسجد..« 
املؤثرات الخارجية 

الخارجي�ة  املؤث�رات  تعت�رب 
عام�ات س�يميائية دال�ة ع�ىل 
وقوع أحداث يف املكان والزمان، 
لها تأثرها الهام بشكل أو بآخر 
ع�ىل ش�خصية الف�رد الذاتي�ة 
والس�لوكية..   كما أنها تعد أهم 
املنبهات املثرة ألفعال سلوكات 
به�ا  يق�وم  إرادي�ة  وال  إرادي�ة 
الفرد.. كما هو الش�أن بالنسبة 
لبطل رواية »سوق الجن« تقول 
انتباه�ه يشء  الس�اردة: »ش�ّد 
يعوم ت�ارة فيه ويغ�رق أخرى، 
نظ�ر حوله.. تمعن بالش�واهد، 
إىل  مثب�ت  ش�اهد  اس�توقفه 
ق�ربه...«  وياحظ املتلقي هذه 
املث�رات الخارجي�ة يف عاقته�ا 
بنفس�ية البطل تقول الساردة: 
»ما ش�غله أن يجد عًصا صغرة 
القطع�ة  تل�ك  فيه�ا  ينتش�ل 
الحم�راء... التي أرقته أكثر مما 
ه�و فيه، ما ت�راه كان يف جوفه 
وتقيئه اآلن؟! كانت عًصا لشوك 
يابس، جعل يعب�ث بتلك الربكة 
بقلي�ل م�ن الص�رب وكث�ر من 
الوقت، ظلَّ يحاول أن يركز زيغ 
عينيه، من القيء أخرج القطعة 

الحم�راء الصغ�رة ع�دة مرات 
حتى اس�تلقت إىل جانب الربكة 

بلونها األحمر الامع...« 
الغرابة واالستغراب: 

الدهش�ة  دواليبه�ا  يف  تأخ�ذك 
بتمعن  واالستغراب.. وأنت تقرأ 
وتش�وق لرواية )س�وق الجن(، 
متتبع�ا خي�وط الحكاية ملعرفة 
كل صغ�رة وكبرة ع�ن البطل، 
األح�داث  غراب�ة  فتصدم�ك 
ت�روي  حي�ث  وعجائبيته�ا.. 
الس�اردة عن البطل: »...لس�عة 
ال�ربد هي الت�ي أيقظت�ه حاول 
أن يثب�ت علي�ه كفن�ه األبيض، 
فطن ملا هو قاب�ض عليه بيده، 
وبأصاب�ع  مرتعش�تني  بيدي�ن 
ورق�ة  كان�ت  فتحه�ا،  رقيق�ة 
غاي�ة يف الصغر محش�ورة فيها 
األسطر..«  وهذا ما يحيل القارئ 
ع�ىل س�يميائية دالة ع�ىل عالم 

يعج بالخارقات والغرائب... 
تقلبات األحوال:

البط�ل تقلب�ات ش�تى  يعي�ش 
نفس�ية وذاتية... يكون العامل 
املؤث�ر فيها )مث�رات خارجية( 
كما هو مرسود يف رواية )سوق 
الج�ن( »يف غم�رة الح�رة التي 
أصابت�ه.. ثارت زوبع�ة باملكان 
وهاجت األرض من حوله وزفرت 
آخر فلول النهار لفظتها األخرة 
شبح أسود مد بجسده أبعد من 
الجبل الذي عىل يمينه... برز من 
بني الغب�ار الكثيف؛ كان مخيًفا 
حتى أصاب�ه بالعجز، ليقوم من 
مكانه... أغم�ض عينيه، والتف 
بيدي�ه ع�ىل وجه�ه.. م�ا ال�ذي 
يفعل�ه؟، أخ�ذ يحدث�ه بكلمات 
به�ا جافة...«  )غم�رة الحرة، 
ث�ارت زوبع�ة، هاج�ت األرض، 
ش�بح أس�ود، الغبار الكثيف..( 

وكلها عامات سيميائية توحي 
بالغراب�ة، كم�ا تص�ّور واقع�ا 

تخييليا رسديا عجائبيا...
من خال تتبع الق�ارئ ألحداث 
رواية )س�وق الجن( يستكشف 
ع�ن  يحك�ي  مختلف�ا  عامل�ا 
مغام�رات عجائبية له�ا عاقة 
بعالم ليس كعامله تربز يف أحداث 
مبه�رة للعق�ل مرتبط�ة ب���� 
)عالم الجن/ استدعاء األرواح/ 
املخيف�ة/  الحف�ر  املوت�ى/ 
الجن ال�ذي يس�كن الجبل الذي 
يمتلك الكثر من الج�رار املليئة 
بالذه�ب والخرزي�ات واألثريات 
تق�ول  وغره�ا...(  والكن�وز 
الس�اردة »بضع�ة رج�ال م�ن 
اس�تطاع الصعود، ودخلوا فيه، 
ول�م يظه�روا من�ذ وق�ت بعيد، 
ق�د  الجب�ل  وح�وش  أنَّ  قي�ل: 
نهشتهم أو أنَّ جنية الجبل التي 
تحرس�ها الف�ران البيضاء هي 
من ابتلعتهم، وهي التي ُتس�مع 

ضحكاتها يف الليل الهادئ«  
كث�رة ه�ي املش�اهد والص�ور 
الخيالي�ة والعجائبي�ة املبثوث�ة 
يف فض�اء املتن ال�رسدي لرواية 
والت�ي  ككل..  الج�ن«  »س�وق 
أبدع�ت الكاتب�ة يف تركيبها عىل 
مس�توى البناء الس�طحي، كما 
استطاعت أن تحلق بالقارئ عرب 
جمل تركيبة للنص نحو مداخل 
ودالالت  ملضام�ني  مختلف�ة 
ش�ديدة  س�يميائية  وعام�ات 
واالنده�اش،  واإلث�ارة  الغراب�ة 
تشد املتلقي إىل املتعة الجمالية، 
وُتج�ربه يف ذات اآلن ع�ىل تتب�ع 
واألح�داث،  الوقائ�ع  مجري�ات 
ب�ل اكتش�اف م�ا س�يقع م�ن 
عجائب ونوادر خارقات يف عالم 

املخفيات... 
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قصيدة

معتصم السعدون
 

َوب�رصُت م�الم ُيبرصوا وَقبضُت من
أث����ر ال��رَس�وِل ح��واف�راً وُخ��ي�وال

»-«
آنسُت يف الُطرِق الوحيدِة َوحشتي

ألُن��ي�َر م���ن ب��ع�د ال�ق�ل�وِب ُع�ق�وال
»-«

َه��ب�ن�ي ل�ي�ال�يك ال�بَّ�نَ�فسَج ري�ث�م�ا
ي�ص�ح�و ال�ُن�عاُس وأدرُك ال�َم�جهوال

>-«
الش��يء ف��ي وادي��ك ُي�غ�ري ع�اِب�راً

ع�َ�زَف��ت رب�اب�ُت�ه ال��ِف�راَق ُف��ص�وال
»-«

س�ي�ع�ود ل�ل�م�اِء ال�ق�دي�ِم وج��دوٍل
م���ازال ي��غ�رُف م��ن ن��داه س�ي�وال

»-«
وي��ظ�ل ِس��ُرك ف��ي خ�زان�ِة رح�م�ٍة

َغ��َم��رَت ف�ُ���ؤاداً ص��ام�ت�اً لِ�ي�ق�وال
»-«

أدرك��ت ف��ي ص�بحي رواي�َة ل�يلِهم
ف�رج�عُت خ�ل�ف ال�ذك�رياِت َع�جوال

»-«
اآلن ت�رت�س�م ال�س�ن�نُي ع�ل�ى ف�م�ي

ي��وم��اً ي��ج��يء ل��وح��دِه ل�ي�ط�وال
»-«

ل���ك أن ُت�س�ائ�َل غ�ي�م�ًة َم��رت ب��ه
ك��ي�ف اس�ت�فزت ع�اِرض�اً وَه�ط�وال

»-«
ف��أع�اد ل�ل�ع�طش ال�م�خ�بأِ ف�س�ح�ًة

م����ن راح��ت�ي�ه ل�ي�ط�ل�َق ال�َم�غ�ُلوال
>-«

ال�ق�اب�ضون ع��ل�ى ي�دي�ك ب�ف�أِسهم
ُب��ه�ت�وا وع���اَد ك�ب�ي�ُرهم مَ��خ�ذوال

»-«
وُب�ع�ثَت ب�ع�د ال�ُع�رْسِ َش��ْرَع ق�بيلٍة

آخ����ى ال�َق�ت�ي�ُل ب�ن�ب�لِ�ها ال�َم�ق�توال
»-«

ل���ك أن ت��ظ�َل ق�ص�ي�دًة م�ج�ه�ولًة
أع�ي�ت م��ن ال�ِس�حر ال�ب�هِي ُف�حوال

»-«
ل��ك أن ت�ظل ع�ىل ال�دواِم ُم�سافراً

وأن�����ا أظ����ل م��ح�ط�ًة ووص����وال
»-«

َوبـصرُت مـامل ُيبصروا

سيميائية السرد العجائيب يف رواية »سوق اجلن« للروائية روال حسينات

علي فرحان يف جمموعته الشعرية.. » املسدس أول القتلى »
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تواجته برشتنتا ختال فترة العزل 
فتروس  تفتي  ملواجهتة  املنتزىل 
كورونا املستجد، عددا من املشكات 
أبرزها جفاف وتشقق اليدين نتيجة 
املطهترات  استتخدام  يف  اإلفتراط 
والكحتول لتعقيتم اليديتن لتجنتب 
اإلصابتة، باإلضافتة إىل كونها تنزع 
الزيوت الطبيعيتة من البرشة، األمر 
الذي قد يؤدى إىل التهابها وتهيجها، 
األمتر التذي يتطلب توفتر ترطيب 

كاىف .
ويف هذا التقرير نرصد أبرز اإلرشادات 

للحفاظ عىل ترطيب البرشة.
 استخدام منظف مرطب لليدين

يمكنك اللجوء إىل استخدام  منتجات 
املطهترات املرطبتة للبترشة والتتى 
تحتوى عتىل الصبار وزبدة الشتيا، 

بدال من الصابون .
الخاليتة متن  الرطيتب   كريمتات 

الكحول

كريتم  استتخدام  أيضتا  يمكنتك   
لرطيتب البرشة بترشط أال يحتوى 
عىل كحتول أو عطور حتتى ال يزيد 

تهيج البرشة.
تجفيف اليدين

يمكنك تجفيتف اليدين من خال 
الواحد،  االستتخدام  ذات  املناديل 
حيتث أنهتا ال تستاهم يف انتقال 

العدوى.
 ارتداء القفازات

قتد يكون ترطيب اليدين ليا حا 
مناستبا خاصتة اذا قمت بوضع 
طبقة متن كريتم الرطيتب، ثم 
قمت بارتداء القفازات القطنية .

قد تستتغربني اكتشتافك لجانب جديد من شتخصيتك بعد أن أصبحت 
أّماً وهو عصبيتك! فأنت لم تكوني شتخصية عصبية من قبل، أو ربما 
كنت ولكن األمومة زادت من عصبيتك، وخاصة عندما يصبح طفلك يف 
عمر الروضة، ويبدأ بمحاوالت إثبات شخصيته. وتتفاقم املشكلة شيئاً 
فشتيئاً كما تبدئني بفقدان الستيطرة عىل الوضع وعتىل ردود أفعالك. 
ولكتن نعرّفك هنتا يف البداية عىل أستباب عصبيتك، فمعرفتك الستبب 
سيساعدك عىل التخيل تدريجياً عن هذه العصبية والتوصل إىل الهدوء:

-تنظرين لألمور نظرة شخصية: أنت هنا تحكمني عىل ترصفات طفلك 
وتغضبتني منها؛ ألنك تتصوريتن أنه يعاندك ويتقّصتد إزعاجك. ومن 
الخطتأ جداً أن تأخذي ترصف طفلك واختياراته عىل أنه أمر شتخيص 
يتعلق بك. عليك أن تقتنعي بأنه شتخصية مستتقلة. قبل أن يتصاعد 
غضبتك من ستلوكه، حاويل أن تتمّهيل وتفكري قلياً بستبب الغضب، 
فهتل أنت غاضبتة منه ألنه لم ينّفتذ طلبك؟ الحل ليتس بغضبك عليه 

والخوف منك، بل باالستمرارية وتحسني السلوك والتدريب عليه.
- تطلعاتتك كبترة: كوني واقعية يف تطلعاتك وراعتي املرحلة العمرية 
لطفلتك، فا تتوقعتي من طفلك ذي أربعة األعتوام أن يترصف كما لو 
كان طفاً ذا سبعة أعوام، وإن لم يفعل، تغضبي! انتبهي لعمر طفلك 

وقدراته؛ كي ال تتوقعي منه ما ال يستطيع ترصفه.
-تحتاجتني للراحة واستتعادة طاقتتك: كونك أمتاً فتضحياتك كثرة؛ 
لتذا حاويل أن يكون يف جدولك اليومي مستاحة لتك، ولو لفرة قصرة 
بعيدة عن األطفال واملستؤوليات، مستاحة هادئة تستتعيدين طاقتك 
وتوازنتك، واألفتكار كثرة، فإن لم يستتطع زوجك أو إحتدى قريباتك 
رعاية األطفال ملدة نصف ستاعة حيث ترتاحتني أنت فيها، فحاويل أن 
يكون نتوم أطفالك باكراً واستتثمري الوقت بيء يخصتك خالياً من 

املهام واملسؤوليات.
-يفلت منك زمام األمور: أسباب فقدانك السيطرة عىل ترصفات طفلك 
قد يعود لكونك متشددة وصارمة، أو عىل العكس تماما تركني األمور 
عىل ستجيتها، أو كونك ال تواظبني عىل استتخدام إستراتيجية معينة 
يف تربيتتك. لذا حاويل أن تمستكي بزمام األمتور وتوازني يف ترصفاتك 

محّكمة عقلك وعاطفتك فا يغلب حنانك وال رصامتك.

 بعتد أن تحتول فتروس كورونتا إىل 
جائحتة وقيتام بعتض التدول باتباع 
العتزل املنزيل الصحتي ملواجهة الوباء 
يعد متن ضمن األشتياء التتي تزعج 
الكثر من النساء، هو كيف سيقضون 

تلك الستاعات الطوال يف املنزل.
باستتطاعتنا رؤية الجانتب اإليجابي 
متن املوقتف، فتإن البقتاء يف املنتزل 
ليس بالستوء الذي يبدو عليه. يف هذه 
الحالة، يمكنك استكشتاف الكثر من 
األشتياء مثل هواية جديتدة أو طهي 
وصفتة جديتدة. يف متا يأتتي بعتض 
الطترق الصحيتة التتي يمكنتك متن 
خالهتا قضاء الوقت يف املنزل برصف 

النظر عن النوم.
-ممارسة الرياضة

هذه هتي أفضل طريقة لبتدء يومك. 
بدالً متن االستتيقاظ يف وقت متأخر، 
متن الصحتي أن تستتيقظي مبكتراً 
وتؤدي بعض التمارين؛ ألنها ستكون 
جيتدة لعقلك وجستمك. ستستاعدك 
ممارستة الرياضتة عتىل التعامل مع 
القلتق من املترض، وستستاعد أيضاً 
عىل تعزيز نظام املناعة لديك وهو أمر 
رضوري للغايتة ملنتع خطتر اإلصابة 

بفروسات التاجية.

-القراءة
القتراءة هي أفضل طريقة لتحستني 
ذاكرتك وتعاطفك. يقول الباحثون إن 
القتراءة تجعلك تشتعرين باإليجابية 
تجاه كل يشء. اقرئتي كتبك املفضلة 
أو ببستاطة أي يشء تعتقديتن أنته 
ذلتك  لتك. ستيقلل  ستيكون مفيتداً 
متن مستتوى اإلجهتاد لديتك ويقلل 
متن االكتئتاب، وستيمنعك أيضاً من 

األمراض التنكسية مثل الزهايمر.

-تنظيف املنزل
عتىل  سيستاعد  منزلتك  تنظيتف  إن 
التخلتص من جميع األوستاخ واملواد 
والبكتريتا  للحساستية  املستببة 
والفروستات ويمنتع خطتر العدوى 

واألمراض.
-تنظيف الحديقة

االنغماس يف أنشتطة الطبيعة يساعد 
عتىل تحستني الحتاالت العقليتة مثل 
التوتتر والقلتق واالكتئتاب. تستاعد 

البستتنة أيضتاً عتىل تقليتل مخاطر 
اإلصابة ببعض األمراض مثل أمراض 
الرشيتان التاجي وهشاشتة العظام، 
باإلضافة إىل تحستني صحتة الجهاز 

املناعي.
-التأمل

هو شكل من أشكال التمارين العقلية 
التتي تستاعد عتىل تعزيتز الصحتة 
العاطفية، والتحكم يف القلق والتوتر، 
وتقليل فقدان الذاكرة املرتبط بالعمر 
وتحستني جهتاز املناعتة. يستاعدك 
التأمل يف الصباح الباكر عىل بدء يومك 

بنشاط وحماس أيضاً.
-األنشطة التجميلية

أثناء وجتودك يف املنزل ماذا عن وضع 
قناع وجته جديد أو القيتام بباديكر 
أو مانيكتر. جهتزي ماستك الوجته 
والعستل  الزبتادي  بخلتط  املنتزل  يف 
والكركم. يمكنك أيضتاً تجربة بعض 
املصنوعتة  الجديتدة  الوجته  أقنعتة 
متن زيت شتجرة الشتاي أو الصبار. 
سيستاعد ذلتك عتىل تجديتد شتباب 

برشتك ويجعلها متوهجة.
- تعلم لغة جديدة

هناك العديد من الفوائد املعرفية لتعلم 
لغتة جديدة وتحستني ذاكرتتك. أثناء 

وجودك يف املنزل، تعلمي بعض اللغات 
األجنبية من خال مشتاهدة مقاطع 
الفيديو وممارستتها. سيستاعد ذلك 
عىل شتحذ عقلك وتحستني انتباهك. 
مجموعتة  عتىل  ستتحصلني  أيضتاً، 
مهتارات جديدة إلضافتها إىل سترتك 

الذاتية.
- التواصل مع العائلة

للتواصتل  وقتت  أفضتل  هتو  هتذا 
متع النتاس. بستبب األيتام الطويلة 
فاتنتا  ربمتا  حياتنتا،  يف  املزدحمتة 
االتصال بأصدقائنتا أو أفراد عائلتنا. 
الوقتت  هتذا  متن  استتفيدي  لتذا، 
ومكاملتة الفيديو أو ببستاطة اتصيل 
بجميع أفتراد عائلتك وتواصيل معهم 
مرة أخترى. ومتع أرستتك فالجميع 
مشغولون للغاية يف ماحقة أحامهم 
لدرجة أنهتم كثراً متا يكافحون من 
أجتل تخصيتص بعض الوقتت ألفراد 
أرسهتم. هذا هو أفضتل وقت لقضاء 
بعتض الوقتت متع زوجتك، أو لعتب 
بعتض ألعتاب الفيديتو املذهلتة متع 
أطفالك أو رعاية والديك. حاويل أيضاً 
معرفتة املزيد عن حياتهم ولحظاتهم 
السعيدة، والحزينة التي ربما فاتتهم 

لفرة.
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كيف تقاومني ملل املكوث يف املنزل بسبب كورونا؟
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نصائح لتعقيم الكنب
• قبل البدء بتعقيم الكنب، ُتشفط 
األوستاخ العالقة فيها واملراكمة 
عتىل الزوايا باستتخدام املكنستة 
الكهربائّية. ثّم، تنزع األقمشة من 
الوسائد إذا أمكن األمر، فُتغسل يف 
الغّسالة، وتنرش يف الهواء الطلق .

• ُينتزع الغبار العالق بالكنب عرب 
رضبها بوستاطة قطعة قماش، 
فمسح الغبار عن األجزاء الخشب 
يف حتال وجودهتا، والتأّكتد متن 
التنظيتف  بمنتجتات  تنظيفهتا 
منطقتة  كانتت  وإذا  املُناستبة. 
األسطح الصلبة والخشب واسعة، 
فتنظتف بقطعتة قمتاش قطنية 

مبلّلة.
• تعّقم املفروشات عرب  وضع كّم 
قليل متن الخّل والليمتون يف املاء 
عند التنظيف، باستتخدام فرشاة 

الشعر الخشن.
• ُيتزال الوبر عتن الكنب،  يف حال 
وجود حيوان أليتف يف املنزل، عن 

طريق استتخدام أستطوانة إزالة 
الوبر.

• ُيحّدد نوع النستيج  للتعرّف إىل 
املحلول الذي يجب استتخدامه يف 
التنظيتف؛ عتىل الكنتب األوروبي 
الئحة ُتبنّي طريقة تنظيفه. مثًا، 
إذا كان رمتز التنظيف هو الحرف 
S فإنه يشر إىل رضورة استخدام 

املنظفات الجافة.
• تتوافتر محاليتل  تعقيم الكنب 
يف األستواق؛ للتأّكتد متن ستامة 
استخدامها، تمسح بقعة مخفية 
من الكنتب بالقليل متن املحلول، 

مع التدقيق يف لون القماش.
• ُيخلتط  محلتول التعقيم باملاء، 
مّما يجعله أقّل تركيزًا، ويساعد يف 

توزيعه بشتكل أكرب، ثّم تستخدم 
استفنجة نظيفة لفرك الكنب بها 
جيتًدا. وإذا كان قمتاش األريكتة 
قويًّتا، يجب استتخدام الفرشتاة 
لفترك وإزالتة األوستاخ لنظافتة  

أكثر.
• يف حال توافرت مكنسة البخار،  
فإّن تعقيم الكنتب يصبح أرسع، 
ونتيجتة التنظيتف   فّعالتة أكثر، 
ألّن البختار ُيكّس أنستجة البقع 
عتىل  آمنتة  بطريقتة  ويذيبهتا 

الكنب.
• يتتّم التخلص من أي فائض من 
محلول التعقيم العالق عىل الكنب،  
باملكنستة  شتفطه  طريتق  عتن 
العادّيتة، وفتح النوافذ وتشتغيل 
املروحتة أو جهتاز التكييف حتى 

تجّف الكنب.
• يف حتال كانت الكنتب من الجلد 
فإّن الخطوات الستابقة ال تطبق 
أبًدا، بتل يجب استتخدام محاليل 

خاّصة بتعقيمها.

تدبري منزلي

أفضل طرق تعقيم الكنب

لطلة ابهى..

هكذا حتافظني على بشرتك من اجلفاف بسبب املعقمات

أثتارت األبحاث الوراثية التي كشتفت 
أن فتروس “كورونتا” املستبب لوباء 
“كوفيد - 19” قد نشأ، عىل األرجح، يف 
الخفافيش، ضجة إعامية وقلق عاملي 
واستع، ما ينتذر بخطر كبتر يف إبادة 

هذه املخلوقات بهدف كبح الوباء. 
الخفافيتش تقدم خدمات قّيمة للبرش 
وتحتتاج إىل الحمايتة، بدال متن إلقاء 
اللوم عليهتا يف ظهور الوباء، والتفكر 
يف إبادتها، رغم فشل هذه االسراتيجية 

يف املايض .
ليتس متن الستهل أن تكتون الحيوان 
الثديي الوحيد الذي يستتطيع الطران 
يف العالتم، فالطران يتطلب الكثر من 
الطاقتة، لذلتك تحتتاج الخفافيش إىل 
تنتاول األطعمة املغذية، مثتل الفواكه 

والحرشات.
وأثنتاء عمليتات جمع الطعتام، تقوم 
الخفافيتش بتلقيتح حتوايل 500 نوع 
متن النباتات، بما يف ذلك املانجو واملوز 

والجوافة وغرها.
قد تستهلك الخفافيش اآلكلة للحرشات 
ما يعادل وزن جستمها من الحرشات 
كل ليلتة - بمتا يف ذلك البعتوض الذي 
يحمل أمراضا مثل زيكا وحمى الضنك 

واملاريا.
هتذه  بتحويتل  الخفافيتش  تقتوم 
“ذرق  تستمى  فضتات  إىل  األطعمتة 
الطائر”، تغذي الُنظم البيئية بأكملها، 
والتي يتم جمعها منذ قرون كستماد، 
الصابون واملضادات  وُتستخدم لصنع 

الحيوية.
وبما أن الثمار والحرشات تميل إىل اتباع 
دورات الطفترة والكستاد املوستمية، 
يف  تدختل  الخفافيتش  معظتم  فتإن 

حالتة ستبات لفترات طويلتة، حيث 
قد تنخفتض درجات حرارة جستمها 
األساستية إىل 43 درجة فهرنهايت )6 

درجات مئوية(. 
يتجمعتون  التدفء،  عتىل  وللحفتاظ 
الكهتوف،  مثتل  معزولتة  أماكتن  يف 
ويستتخدمون أجنحتهتم كبطانيتات 

ويتجمعون معا يف املستعمرات.
وتفقتس  الثمتار  تنضتج  وعندمتا 
الخفافيتش  تستتيقظ  الحترشات، 
وترفترف متن مجاثمهتا بحثتا عتن 
الطعتام. ولكتن لديهتم اآلن مشتكلة 
مختلفتة، إذ يتطلتب الطتران الكثر 
متن الطاقة بحيث قتد ترتفع معدالت 
التمثيتل الغذائتي الخاصة بهتا إىل 34 
ضعفا عن مستتويات الراحة، ويمكن 
أن تتجتاوز درجتات حترارة الجستم 
األساستية 104 درجة فهرنهايت )34 

درجات مئوية(.
تحتتوي  التربودة  عتىل  وللحفتاظ 
مليئتة  أجنحتة  عتىل  الخفافيتش 
باألوعية الدموية التي تشتع الحرارة، 
كمتا يلعقتون فروهم ملحتاكاة العرق 

ويلهثون مثل الكاب.
تسريح الخفافيش أثناء حرارة النهار 
ويجمعون الغذاء يف بترودة الليل، مما 
يجعتل قدرتهم عتىل التنقل عن طريق 
تحديتد املوقتع بالصتدى، أو الصتوت 

املنعكس، سهلة االستخدام. 
البرش أقترب إىل الخفافيش من الكاب 
أو األبقار أو الحيتان، لكن الخفافيش 
تبتدو أكثتر غرابتة، ممتا يجعتل من 

الصعب عىل الناس التواصل معهم.
متن  مجموعتة  الخفافيتش  تحمتل 
الفروستات التتي يمكتن أن تصيتب 

الثدييات األخرى باملرض عندما تتناقل 
عرب األنواع املختلفة. ويشمل هذا ما ال 
يقتل عن 200 فتروس تاجي، بعضها 
التنفتي  الجهتاز  أمتراض  يستبب 
البرشية مثل السارس وفروس مرس 
)كورونتا املرتبتط بمتازمتة الترشق 

األوسط التنفسية(.
تستضيف الخفافيش أيضا العديد من 
الفروسات الخيطية، بما يف ذلك بعض 
التتي تظهتر يف البرش عتىل أنها حمى 
نزفيتة مميتتة مثتل ماربتورغ وربما 

حتى اإليبوال.
عادة، تظل هذه الفروسات مخفية يف 
البيئية  الخفافيش وأنظمتها  أجستام 
عندمتا   لكتن  بالبترش،  اإلرضار  دون 
يتعتدون عتىل بيئاتهتا أو عنتد القيام 
باصطيادها متن أجل الدواء أو الغذاء، 
يزيد النتاس من خطر حتدوث انتقال 
لهذه الفروستات بني أنتواع الثدييات 

املختلفة. 
وعىل وجته الخصتوص، يجمع البرش 
غتر  ظتروف  يف  الحيتة  الخفافيتش 
صحية مع األنتواع الربية األخرى التي 

قد تكون بمثابة مضيف وسيط، وهذا 
ما حدث يف سوق ووهان الرطب حيث 
يعتقتد العديد من الخترباء أن “كوفيد 

19” قد ظهر. 
ملتاذا تحمتل كل هذه الفروستات؟قد 
تستاعد الطفرات الجينيتة التي تعزز 
أجهزتهتم املناعيتة يف حل هتذا اللغز، 
لكن اإلجابة األفضل هي أن الخفافيش 

هي الثدييات الوحيدة التي تطر.
ومتع وجتود اآلالف متن الخفافيتش 
مزدحمة، حيتث تقتوم بعمليات لعق 
والتنفس والتغوط عىل بعضها البعض، 
تعترب كهوف الخفافيش بيئات مثالية 

لتكاثر الجراثيم ونقلها. 
وعندما تطر الخفافيتش، فإنها تولد 
الكثر متن الحرارة الداخلية لدرجة أن 
أجستامها، وفقا للعديد متن العلماء، 
قتادرة عتىل محاربتة الجراثيتم التي 

تحملها. 
الخفافيش مخلوقات غر عادية تفيد 
اإلنستان بطترق ال تعتد وال تحتى، 
وسيكون عاملنا مكانا أكثر فقرا وأكثر 

خطورة دونهم.

اختربت دراسة فرة بقاء فروس 
أنتواع  عتىل  مستتقرا  كورونتا 
مختلفتة من األستطح داخل بيئة 
معملية خاضعة للرقابة، ووجدت 
أنه ال يتزال من املمكن اكتشتافه 
عتىل النحاس بعتد متدة تصل إىل 
4 ستاعات، وعتىل التورق املقوى 
ملتدة تصتل إىل 24 ستاعة، وعتىل 
الباستتيك والفوالذ ملتدة تصل إىل 

72 ساعة.
ويثتر هذا األمر مصتدر قلق لدى 
الكثر من األشخاص، خاصة عند 
اضطرارهتم ملخالطتة اآلخرين يف 
متاجر البقالة وأسواق الخرضوات 
والفواكته، التتي عتادة متا تبتاع 
“بالحبتة”، أي أن الناس يكونون 
قادريتن عتىل معاينتهتا باللمس 

الختيار القطع التي يفضلونها.
وبالتايل، فإن الشتخص قد يلتقط 
حبة فاكهة التقطها قبله شخص 
آخر مصاب بالفتروس. وبالرغم 
متن أن طترق انتقتال الفتروس 
طريتق  عتن  األغلتب  يف  تكتون 
االحتتكاك املبتارش متع املصتاب، 
فإنه من الرضوري أيضا الحرص 

عند رشاء الخرضوات والفواكه.

وقال األخصائي يف علم الفروسات 
األسترالية،  ستيدني  جامعتة  يف 
تيموثي نيوستم، إن “كل ستطح 
نلمسته قد يشكل خطرا لإلصابة، 

بما يف ذلك األطعمة”.
محتات  أن  إىل  نيوستم  وأشتار 
منخفضتة  “بيئتة  تعتد  البقالتة 
املخاطر”، نظرا ألن العاملني فيها 
يرتتدون القفتازات والكمامتات، 
ويحرصون عىل تطهر األستطح، 
لكنه دعا يف الوقت نفسه إىل اتباع 

سبل الوقاية من املرض، وتنظيف 
الخترضوات والفواكته التتي يتم 

رشاؤها بشكل جيد.
وتابع: “أفضل طريقة يتم اتباعها 
عند رشاء الخترضوات والفاكهة، 
هي غستلها باملاء والصابون فور 
العتودة إىل املنتزل، داعيتا إىل عدم 

االكتفاء بغسلها باملاء فقط.
وأوضتح أنته متن املهتم أن يتتم 
غستلها باملاء الدافتئ والصابون، 
تماما كمتا يحدث عندمتا ننظف 

أيدينا ملدة 20 ثانية لنقي أنفستنا 
من الفروس.

كما دعا علمتاء إىل رضورة ارتداء 
القفتازات عند التستوق يف محال 
البقالتة، خاصتة عند ملتس املواد 
التي يتهافت الناس لرشائها، مثل 

الخرضوات والفواكه.
ومن املهم أيضا ارتداء الكمامات، 
والحفاظ عىل مسافة كافية بينك 
وبتني املشترين اآلخريتن، ال تقل 

عن 1,5 مر.

كل يوم معلومة 

طبيبك يف بيتك

ما ال تعرفه عن اخلفافيش اليت تسببت يف ظهور )كورونا(

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

سلوكيات

ختلّي عن العصبية وأعيدي 
اهلدوء ألمومتك

 املكّونات
بسكويت شتاي، مجروش - 250 

غرام
حليب - ربع كوب

قشطة - ربع كوب
كاكاو بودرة - ملعقتان كبرتان

ستكر - ربع كوب
زبدة - 50 غرام

شتوكوالتة قابلتة للدهتن - ربتع 

كوب
طريقة العمل

القشتطة  ضعتي  وعتاء،  يف   -
والحليتب. أخلطتي املزيتج حتتى 

يتجانس.
والتكاكاو.  الستكر  أضيفتي   -
غستتمري بالخلتط حتتى يصوب 

السكر. 
القابلتة  الشتوكوالتة  أضيفتي   -

حتتى  املزيتج  أخلطتي  للدهتن. 
يتجانس.

قلّبتي  البستكويت.  أضيفتي   -
املكونات حتى تتداخل. 

- غلّفي قالب الكيك بورق قصدير. 
أضيفي مزيج البسكويت.

- أدختيل القالتب إىل الثاجة حتى 
يجمد الحىل. 

- قّدمي الحىل بارداً عىل سفرتك. 

حلى بالبسكويت سهل وسريع
املطبخ
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يمكن كش�ف ارسار املصري وخفايا الحياة 
بط�رق مختلف�ة منها التخطي�ط واالبراج 
وم�ا تخبئه من اس�باب الحظ الس�عيد او 
الس�يئ. كما يمكن ذلك م�ن خالل خوض 
بع�ض االختبارات س�هلة التطبيق. ومنها 
ه�ذا االختب�ار. وم�ن اج�ل تجربت�ه يجب 
النظ�ر اىل الرس�م ال�ذي يتضم�ن اش�كاالً 
مختلفة وتحديد الش�كل ال�ذي تتم رؤيته 
من�ذ اللحظ�ة االوىل. وهك�ذا يمكن معرفة 
بع�ض ارسار املص�ري وبعض م�ا يدعو اىل 
الش�عور باالمل يف االشهر املقبلة من العام 
2020 رغ�م الصعوب�ات الت�ي ظه�رت يف 

اشهره االوىل.  
من اجل معرفة ارسار املصري من خالل هذا 
االختب�ار يجب اوالً النظر اىل الرس�م. ومن 
دون التفكري ملياً يجب تحديد الشكل الذي 

تمت رؤيته اوالً.
1 الديك واالرنب واالوراق

يف حال تم النظر اىل الرسم ومشاهدة شكل 
الديك واالرنب واوارق الشجر فهذا يدل عىل 
ان االش�هر املقبلة من ه�ذا العام قد تحمل 
بعض االشارات الدالة عىل امكانية تحقيق 
بعض االهداف وان كانت صغرية. كما يعني 
احتم�ال حدوث بعض املتغ�ريات االيجابية 
عىل املستوى العائيل اضافة اىل االنتقال من 
حالة اىل اخرى عىل املستوى املهني. وقد ال 
تس�مح الظروف الضاغطة عىل املستويات 
كافة بالعبور من ضفة اىل اخرى يف الحياة، 
لكن يمكن ان تتوفر ف�رص القيام ببعض 
الخط�وات الت�ي تس�اعد ع�ىل التق�دم اىل 
االمام وب�دء مرحلة جديدة. وتش�ري رؤية 
هذه االش�كال اىل ان الع�ام 2020 يعد رغم 
الكث�ري م�ن املعوق�ات التي تظه�ر خالله 
بانق�الب عىل املس�توى االجتماع�ي. فقد 
تتغ�ري االحوال العائلي�ة واالجتماعية نحو 
االفضل. لكن من الرضوري عدم الوقوع يف 

ف�خ االنفاق من دون حس�اب عىل الصعيد 
امل�ايل. فما زال الحذر واجباً منعاً للوقوع يف 
العجز ولظهور الحاجة اىل طلب املس�اعدة 
من اآلخرين. كذلك قد تزول بعض اس�باب 
الخ�وف والقل�ق يف االش�هر االخ�رية م�ن 
النص�ف الثاني من العام. وم�ن املمكن ان 
تستعيد الحياة مجراها الطبيعي وان تسري 
االمور نحو التحسن بعيداً عن كل املعطيات 

السلبية التي تمت مواجهتها مؤخراً.
2 وجه املرأة

م�ن ارسار املصري وخفاي�اه التي يمكن ان 
تكش�فها رؤي�ة وجه امل�رأة عن�د النظر اىل 
الرس�م انه يمكن انتظار بعض االنفراجات 
عىل املستوى املهني تحديداً يف االشهر املقبلة 
من هذا العام. وقد يتحقق هذا بطريقة غري 
متوقع�ة ويف توقيت غ�ري منتظر ومن دون 
س�ابق ان�ذار. وم�ن املمكن ان يت�م القيام 
بلق�اءات مفي�دة ع�ن طريق�ة املصادفة. 
وهو ما قد يس�اهم يف تحسني احد جوانب 

الحي�اة. ويعني هذا الخي�ار ايضاً ان بعض 
االخب�ار املنتظرة منذ س�نوات ق�د تأتي يف 
االشهر االخرية وانه من الرضوري استغالل 
الف�رص التي تتاح وان ل�م تكن مهمة جداً 
او عىل قدر التوقعات. وتدل مش�اهدة وجه 
امل�رأة اوالً عىل توفر العنارص التي تس�اعد 
ع�ىل تخطي الكثري م�ن العقبات وعىل بناء 
الخط�ط الت�ي يمك�ن ان تؤس�س ملرحل�ة 
مقبل�ة مزدهرة وخالية من العقد. ويش�ري 
ه�ذا يف املقابل اىل احتم�ال التعرض لبعض 
املضايق�ات من اش�خاص غيوري�ن. ومن 
الرضوري ع�دم االهتمام بذل�ك وعدم الرد 
او ابداء اي ردة فعل. فهذا قد يسبب تفاقم 
االم�ور وقد يؤدي اىل زي�ادة حدة الخالفات 
واالجواء الس�لبية يف املحيط. كذلك يكشف 
هذا االختبار ارسار مصري اخرى من ابرزها 
الق�درة ع�ىل رؤي�ة الض�وء يف نهاي�ة نفق 
االح�داث املزعجة التي يعيش�ها العالم اآلن 

والتي تؤثر عىل حياة كل سكانه.   

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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أبـــــــراج

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم توضيح بعض األمور 
وتحرك بعض املساعي يف اتجاه أفضل

عاطفي�اً: تكون والرشي�ك تحت األض�واء، وتجدان 
بانتظاركما استحقاقات مهّمة قد تعكر صفو حياتكما 
العاطفية.صحي�اً: ال تباِل بكل م�ا تنفقه عىل صحتك، 

فما نفع اإلنسان إذا ربح كل يشء وخرس صحته

مهني�اً: تج�ر ع�ىل إلغاء بع�ض املواعي�د للعناية 
بزميل أو ملعالجة أمر ط�ارئ، ويبدو املزاج متعكراً 

وتتجّنب الجدال والنقاش الحاد
عاطفياً: مواقف غري منتظرة إطالقاً من الرشيك، بس�بب 

ردود الفعل التي ظهرت أخرياً من قبلك وقد تكلفك الكثري
صحي�اً: بع�ض اآلالم العاب�رة يف املع�دة أو يف الرأس س�ببها 

التعصيب أو قلة النوم فال داعي إىل القلق

مهني�اً: تتوض�ح بعض النق�اط وي�زول التباس 
س�ابق ابتداًء م�ن الي�وم، وتتق�ّدم يف مهنتك أو يف 

أعمالك وتشعر بيشء من االرتياح
عاطفي�اً: تنهال عليك األخبار املفرحة، ما يس�اعدك عىل 

ترسيخ عالقتك بالرشيك بما يتناسب ورغبتكما
صحي�اً: تتمتع بصحة جيدة وبنفس�ية مرتاحة، ما ينعكس 

إيجاباً عليك وعىل املحيط

مهنياً: كن دبلوماس�ياً جداً هذا اليوم وقّدم الدعم، 
قد تفيش برّس ألحد الزمالء، أو تقوم بخطوة ترضيك 

يف محيطك املهني
عاطفياً: أفكار جيدة للمستقبل، والرشيك يساعدك إىل حد 

كبري للقيام بالخطوات وفقاً لألولويات املحددة
صحي�اً: تالم عىل إفراط�ك يف تناول املأك�والت املرضة، وأنت 

وحدك تتحمل النتائج

مهني�اً: تكثر األح�الم وتتعلم جدي�داً أو تتعرّف إىل 
من ينال إعجابك ويثري حماستك واندفاعك للميض 

يف ما أنت عازم عليه
عاطفي�اً: تبدي انفتاح�اً عىل الرشي�ك، بانتظارك نجاح 
وإرشاق، وتتمتع بحظوظ كبرية ويجب االستفادة من الوقت. 
صحياً: من مّنا ال يسعى ليكون بصحة جيدة، لتحقيق ذلك ال 

بد من االهتمام بها كما يلزم

مهني�اً: ال تف�رّط بطاقت�ك اإلبداعية يف مش�اريع 
من دون وضع خطط ثابت�ة لها وتريث حتى تجد 

الوقت املالئم
عاطفي�اً: يدخ�ل كوك�ب فين�وس إىل ب�رج صدي�ق هو 
الع�ذراء ليفتت�ح دورة عاطفي�ة جّي�دة ويحم�ل إلي�ك آماالً 
مرشقة وواعدة.صحياً: تستفيد من الراحة من العمل لتقوم 

بنشاطات رياضية متعددة تفيد صحتك

مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الغموض وااللتباسات 
واألخطاء السابقة، ويجعلك أكثر اقباالً عىل الحياة 

والعمل
عاطفياً: يدخل فينوس إىل برجك ويبرشك بيوم استثنائي 

ميلء بالوعود واألفراح والفرص السعيدة
صحي�اً: تج�اوز ه�ذه املرحل�ة بأفضل م�ا يك�ون، وخطط 

للمرحلة املقبلة لكي تقوم بكل ما يفيد صحتك

مهني�اً: ُتتاح لك فرص جديدة لعم�ل إبداعي آخر، 
وتك�ون واثًقا بنفس�ك وتحق�ق حلماً كب�رياً طاملا 

راودك
عاطفي�اً: ترّصفات الرشيك تكون الفتة وتدفعك إىل إعادة 
النظر يف بعض األمور، لئال تصل عالقتكما إىل طريق مسدود

صحياً: سارع إىل اختيار التوقيت املناسب لك للقيام بالتمارين 
الرياضية املفيدة وال سيما يف الصباح

مهني�اً: األخطاء الصغرية غالباً م�ا تكون مؤرشاً 
لبعض الترّسع، فحاول معالجة الوضع رسيعاً لئال 

تزداد األمور تعقيداً
عاطفياً: ح�رص الرشيك عليك مرّر وال س�يما أنك تبالغ 

أحياناً يف رد فعلك تجاهه
صحياً: إذا أردت تجنب اإلصابة بأي من أمراض العرص، عليك 

بممارسة الرياضة يوميا

مهنياً: زيارة مهمة تح�دد عىل أثرها آفاق املرحلة 
املقبلة يف العمل، وهذا يساعدك عىل تحقيق مستقبل 
أفضل.عاطفي�اً: ال تس�تخف بق�درات الرشي�ك ع�ىل 

مساعدتك يف مسألة مهمة، فهو يمتلك القدرة عىل ذلك
صحي�اً: العش�وائية يف إنق�اص ال�وزن ربم�ا تأت�ي بنتيجة 
عكس�ية، ل�ذا أنت تحت�اج إىل نظ�ام غذائي مع�نّي لئال ترّض 

نفسك

مهني�اً: تتخل�ص من بع�ض االلتباس�ات املاضية، 
وتكنش�ف آفاًقا جدي�دة وتحقق أمني�ة ويميل عليك 
الح�دس الق�رار الالزم. عاطفي�اً: اذا كنت تس�عى وراء 
تحس�ني وضع�ك العاطف�ي، علي�ك أن تب�ذل جه�وداً أكر 
لتحقي�ق الهدف ال�ذي حددته لنفس�ك يف ه�ذا اإلطار.صحياً: 
ح�اول أن تتجّنب اإلرهاق وكثرة املجهود غري املرّر، ألنك يمكن 

أن تواجه بعض التعب يف األيام املقبلة، ويستحسن أن ترتاح
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الحوت

بإح�دى املدارس االبتدائية كان هناك ابنا صغ�ريا يدرس بأحد فصولها، 
وكانت والدته تعمل بمطبخ املدرسة لتتمكن من إعالته فقد تويف زوجها 
ووالد ابنه�ا، ولكنها أيضا كانت تعاني من عاهة مس�تديمة إذ كانت ال 
تملك إال عينا واحدة؛ ويف إحدى املرات ذهبت لتطمنئ عىل مس�توى ابنها 
بالص�ف ولكن زمالئه بالفص�ل أول ما رأوها بدأوا يس�خرون منه ومن 

والدته لكونها بعني واحدة.
أصيب االبن بعقدة نفسية عىل إثرها، ودائما ما كان يوبخ والدته ويرفع 
صوته عليها، ويحذرها أال تقرب تجاهه مطلقا ألنها دائما ما تسبب له 
اإلح�راج؛ درس االبن بجدية رغبة يف الرحيل بعيدا عن كل عامله وبالفعل 
حصل عىل منحة دراسية إىل سنغافورة، وأخريا تمكن من تحقيق هدفه 

بالحياة.
وبسنغافورة أكمل دراسته بجدية تفوق ما مىض، واستطاع إثبات ذاته 
وحصل ع�ىل فرصة عمل مغ�رة، أحب وتزوج وأنج�ب طفلني جميلني؛ 
وبيوم من األيام بينما كان جالس�ا مع زوجته وس�ط ابنيهما دق جرس 
الب�اب، وأول م�ا فتح الباب فوج�ئ بوالدته، فقد جاءت من س�فر بعيد 
حتى تمتع نظرها بحفيديها ولكنه وبخها أيضا وحذرها من أي محاولة 
أخرى وأنه خائف من أن تسبب البنيه الذعر والخوف، سالت الدموع من 
عينها أول ما رأت حفيديها ولم تتمكن من تدقيق النظر فيهما، ثم قالت 

وهي تحمل حقيبتها راحلة: “آسفة لقد أخطأت يف العنوان”.
وبي�وم من األيام قامت مدرس�ته القديمة التي تعلم به�ا بدعوته إىل لم 
ش�مل العائلة، فاضط�ر للكذب عىل زوجته بأنه مس�افر يف رحلة عمل، 
وهناك ش�عر برغبة ش�ديدة يف الذهاب إىل الضاحية الت�ي تربى بها، لم 
يكن ذلك الش�عور إال بدافع الفضول فقط وليس محبة واشتياقا لرؤية 
والدت�ه؛ وهناك أخ�روه جريانه بأن والدته قد فارق�ت الحياة بعد رحلة 
طويل�ة دامت مع املرض، حينها لم يذرف دمع�ة واحدة حزنا عىل فراق 

والدته، وأعطوه أيضا رسالة منها قد تركتها أمانة من أجله:
 آسفة فعال يا بني أنني كنت عىل وشك أن أكون سببا لذعر ابنيك ولكني 
لم أس�تطع منع رغبت�ي يف رؤيتهما، وأول ما س�معت بخر قدومك من 
س�نغافورة تلبي�ة للدع�وة كنت متش�وقة للغاية ألنني وأخريا س�أراك، 

ولكني إن لم أتمكن من رؤيتك فثق تماما أنني قد فارقت الحياة…
بن�ي لدي رس أريد أن أعلمك به، عندما كن�ت صغريا قد تعرضت لحادث 
فق�دت إثره عينك، وألن�ي أم كأي أم عادية أخرى لم أس�تطع أن أتحمل 
رؤيتك تكر وتنش�أ ب�ني اآلخرين بعني واحدة لذلك فق�د أعطيتك عيني، 
وكنت يف غاية الس�عادة إذ أنك ابني وقرة عيني وتتمكن من رؤية العالم 

بأرسه بعيني.
والدتك املحبة لك دوما..   ”

ذرف االبن إثر هذه الرس�الة الدموع طيلة ما تبقى من حياته نادما عىل 
كل ما فعل بوالدته التي أخطأ فهمها، ولم يفكر يوما فيها.

الحكمة من القصة:
أحيانا كثرية يتعجل اإلنسان يف حكمه عىل اآلخرين وسوء فهمه لهم، وال 

يصيبه بعدها إال ندم قاتل ال يتمكن من إصالح ما بدر منه.

قـــــــصة 

الندم القاتل
اختبارات شخصية

وعربة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

مهنياً: قد يزيل هذا اليوم بعض االلتباس أو سوء 
التفاه�م، ويجعلك قادراً أكث�ر عىل رشح مواقفك 

والتواصل مع اآلخرين
عاطفي�اً: من�اورات الرشي�ك تث�ري غضب�ك وتس�تدعي 

معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسالم
صحياً: تعاود نش�اطك بكل حيوية وتقرر ممارسة الرياضة 

بانتظام ألنها مفيدة جداً لوضعك الصحي

دائماً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل مع اآلخري�ن ، وه�ذه مش�كلتي .. فالبعض 
يعت�ر ذل�ك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان ه�ذا من الذكاء االجتماعي 
، ومش�كلتي أنني يس�تحيل أن اج�د من والدي كلمة طيبة تش�جعني او 
تالحظ الجمال بداخيل .. فأمي يستحيل ان تثني عيل امامي ، وأبي ال يرى 
من الحياة ش�يئاً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ 
! لذلك اش�عر ب�أن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك 
والضعف حيال نف�ي .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد 

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتقد بش�كل أو باخر تتش�ارك الكث�ري من البنات الع�رب يف هذه األمور 
ولكن الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت 
بذاتك فاالبداع امر ش�خيص والقناعة بقيمة الذات ال ياتي من اخرين بل 
من الذات نفس�ها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني 
ولك�ن ككنت ارد دوما ان ه�ذه قناعات فال تجعيل تفوقك وراحتك يعتمد 
ع�ىل كلمات الثناء من الغ�ري حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
دورك يف ه�ذه الحي�اة فانت وانت فقط من يقرر األم�ر، ولهذا اوال اجعيل 
تقدم�ك مبني عىل دافع ذات�ي وليس حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الر 
والدعاء والش�كر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري، 
ثالث�ا بي�دك انت ان تق�رري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب 
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر الذكاء االجتماع�ي واخرتاق بعض الحواجز 
بحج�ة االنفتاح والتحرر، كون�ي ذكية واخرجي مهاراتك واس�تغليها يف 

دائماً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل مع اآلخري�ن ، وه�ذه مش�كلتي .. فالبعض 
يعت�ر ذل�ك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان ه�ذا من الذكاء االجتماعي 
، ومش�كلتي أنني يس�تحيل أن اج�د من والدي كلمة طيبة تش�جعني او 
تالحظ الجمال بداخيل .. فأمي يستحيل ان تثني عيل امامي ، وأبي ال يرى 
من الحياة ش�يئاً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ 
! لذلك اش�عر ب�أن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك 
والضعف حيال نف�ي .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد 

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتقد بش�كل أو باخر تتش�ارك الكث�ري من البنات الع�رب يف هذه األمور 
ولكن الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت 
بذاتك فاالبداع امر ش�خيص والقناعة بقيمة الذات ال ياتي من اخرين بل 
من الذات نفس�ها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني 
ولك�ن ككنت ارد دوما ان ه�ذه قناعات فال تجعيل تفوقك وراحتك يعتمد 
ع�ىل كلمات الثناء من الغ�ري حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
دورك يف ه�ذه الحي�اة فانت وانت فقط من يقرر األم�ر، ولهذا اوال اجعيل 
تقدم�ك مبني عىل دافع ذات�ي وليس حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الر 
والدعاء والش�كر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري، 
ثالث�ا بي�دك انت ان تق�رري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب 
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر الذكاء االجتماع�ي واخرتاق بعض الحواجز 
بحج�ة االنفتاح والتحرر، كون�ي ذكية واخرجي مهاراتك واس�تغليها يف 

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول 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.

غزل عراقي
ماخذني الكر والحيل شايب صار
وما أدري ألسنني شلون أكملهه

عفتني شلون َكيل ليا سبب تعبان؟
أملشاعر وأللًة بعدك راح ابطلهه

تكحل ألكحلة عينك حتة حلوة تصري
ما عندي أني عني شلون أكحلهه
شجرة بنص نهر ما تعرف ألعوز
بس جيب أليَكايش حتة يوصلهه

*فدوة اطلع من وكت يوم الدوام
بس عطل خلّص حبيبي اسبوعنه
انته من ماجيت خربطت النظام

واملدارس عزّلت بفروعنه
خطوتك دّكة جرس ملّن تفوت
وعىل جيتك كمنه نضبط سوع

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

اسرار املصري وعالمات االمل يف 2020 رغم الصعوبات

1921 - سعد زغلول ورفاقة يعودون من املنفى 
إىل القاهرة.

1945 - الجي�ش األمريكي يس�تويل عىل مدينة 
فرانكفورت وذلك خالل تقدمة إىل الرشق خالل 

الحرب العاملية الثانية.
1964 - علم�اء الدي�ن يف الس�عودية يصدرون 
فتوى تبي�ح أن يق�وم ويل العه�د األمري فيصل 
ب�ن عبد العزي�ز بترصيف جميع أم�ور اململكة 
الداخلية والخارجية بوجود امللك سعود بن عبد 
العزيز آل س�عود يف البالد أو غيابه عنها، وأبناء 
امللك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود يصدرون 
قراًرا موق�ع منهم يؤيدون فيه فت�وى العلماء 
ويطالب�ون األم�ري فيص�ل بكون�ه ولًي�ا للعهد 

ورئيًسا للوزراء يف اإلرساع بتنفيذ الفتوى.
1967 - فرنسا تدشن أول غواصة نووية لها.

1973 - الوالي�ات املتحدة تنس�حب من فيتنام 
بعد أن فقدت نحو 50000 من جنودها.

1974 - منتخ�ب الكوي�ت لك�رة الق�دم يفوز 
بكأس بطول�ة الخلي�ج لكرة الق�دم املقامة يف 

الكويت.

1984 - انهي�ار الدرج املؤدي إىل مدخل املجلس 
اإلس�المي األعىل، حيث إكتش�فت ثغرة طولها 
ثالثة أمت�ار وعرضها م�رتان وعمقها أكثر من 
ع�رشة أمتار تؤدي إىل نفق طويل ش�قته دائرة 
اآلث�ار اإلرسائيلي�ة بمح�اذاه الس�ور الغرب�ي 
الخارج�ي للمس�جد األق�ى وتمت�د م�ن باب 
املغاربة حت�ى باب املجلس ال�ذي يضم مكاتب 
دائرة األوقاف العامة مم�ا هدد عمارة املجلس 

بالسقوط.
2003 - تعرض مجمع س�وق رشق التجاري يف 
مدينة الكويت إلعت�داء صاروخي عراقي وذلك 
أثناء حرب الخليج الثالثة، ولم يؤدي الحادث إىل 
وقوع ضحاي�ا وإقترصت األرضار عىل املاديات 

فقط.
2008 - انعقاد القمة العربية الدورية يف دمشق 
وس�ط تخفيض 9 دول ملستوى تمثيلها بالقمة 

ومقاطعة لبنان.
2010 - هجوم�ني انتحاري�ني يف قطاري أنفاق 
يف موس�كو يؤدي�ان إىل مقتل 38 ش�خًصا عىل 

األقل.

Sun 29 Mar 2020االحد - 29 اذار 2020

أفقي
يف  وأس�ود  األرض  يف  1اخ�رض 
الس�وق وأحم�ر يف البي�تo ل�ك 

ويستعمله اآلخرون دون إذنك
 o 2رمز نصف القطر يف الهندسة

فاكهة صغرية o تقال للحمار
3مسلس�ل س�وري قدم�ه يارس 

العظمة o غري ناعم
ش�هية  أكل�ة   o 4متش�ابهة 

مشهورة يف السعودية.
5عاصمة اوروبية o ناتج قسمة 
املس�افة املقطوع�ة ع�ىل الزمن 

املستغرق يف قطعها.
6مسار للماء يف األرض.

7موعد تذكر ش�خص عزيز تويف 
o زه�ر يذك�ر يف تحي�ة الصباح 

واملساء.
o يوض�ع ع�ىل ظه�ر  8ج�واب 

الحصان o يجمد بالحرارة.
 o ال ينت�رص إال بالق�وة o 9أرسد

اآلن
10تجده يف البحر والنهر والبحرية 
واملطر ولكنك ال تجده يف الشالل.

رأيس
1حرف ناصب o البتول

2الحكي�م ال�ذي اش�تهر 
o غ�ري  بوصاي�اه البن�ه 

صفاء يف املاء أو النفس.
األجسام  لكشف  3جهاز 

عن بعد o نصف وحدة.
4سجني

أو  أبوي�ه  ألح�د  5فاق�د 
كليهما o تغلب وانتصار.

6الدكتور مساعد رشلوك 
هوملز o شخصية خيالية 
الحكم�ة  إليه�ا  تنس�ب 

والطرافة
 o س�كب o 7نصف بيات

نقص
مقطوعة  صغرية  8عينة 

من الجسم.
9فيها حشوة o نوع من 

أنواع الجبن.
10خازن لألموال والكنوز 
وال  الزج�اج  يخ�رتق   o

يكرسه.
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  07810090003هاتف هيئة التحرير

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

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

كشفت خريط�ة تفصيلية عن ازدياد 
معدل ذوب�ان الجلي�د يف رشق القارة 
القطبية الجنوبية، حتى أنه إذا استمر 
بنفس املعدل غري املستقر من املمكن 
أن يتسب�ب ه�ذا النه�ر الجلي�دي يف 
كوارث عاملي�ة. ووفقا لدراسة نرشت 
ع�ى مجلة ساين�س أل�ريت العلمية، 
ف�إن النهر الجلي�دي )دنمان( تراجع 
حوايل 3 أميال يف حوايل 3 عقود، وفقد 
أكث�ر من 250 مليار ط�ن من الجليد، 
عى الرغم من أنه نهري جليدي سميك 
. وسب�ب األزم�ة واملخ�اوف املتعلقة 
بالنهر الجليد هي أنه ينحدر يف االتجاه 
املعاكس، ويوج�ه الجليد املذاب بعيدا 
عن املحيط بدال من أن يكون يف نفس 
االتجاه وهذا ما يحدث فرقا. ويف حالة 
استم�رار تراجع الجلي�د بطول النهر 
فإن الوضع ق�د يخرج عن السيطرة، 
حي�ث يقول العلم�اء إن الجليد املذاب 

ح�ال تزايد كميته حتم�ا سينتهي به 
الح�ال مع مي�اه املحيط�ات وبالتايل 

يرتفع منسوبها وتغرق اليابسة.
وتق�ول عامل�ة الجيولوجي�ا يف ناسا، 
فريجينيا برانكات�و، أن األرض أسفل 
الجان�ب الغرب�ي م�ن نه�ر دينم�ان 
الجلي�دي تساع�د عى تزاي�د كميات 
املي�اه بها، وهذا يعن�ي زيادات كبرية 
يف مستوي�ات البح�ار واملحيط�ات يف 
املستقب�ل. ويتوق�ع مؤلف�و الدراسة 
بأكمل�ه،  الجلي�د  ذوب�ان  أن�ه ح�ال 
فقد يتسب�ب هذا يف ارتف�اع منسوب 
مست�وى سط�ح البحر بمق�دار 1.5 
مرت، ويف حني أن غرب القارة القطبية 
الجنوبية تعترب األكثر عرضة للذوبان 
النتائ�ج  ه�ذه  أن  إال  ع�ام،  بش�كل 
تدعم فك�رة ان رشق القارة القطبية 
الجنوبية يمكن أن يكون أكثر عرضة 

للخطر.

الت�ي  الصحّي�ة  األزم�ة  ظ�ل  يف 
يشهده�ا العالم بع�د إنتشار وباء 
كورونا، ش�اركت ش�مس األغنية 
محبيه�ا  ك�رم  نج�وى  اللبناني�ة 
ومتابعيه�ا عرب حسابه�ا الخاص 
عى تطبيق »تويرت« مقطع فيديو 
مؤّث�ر يتحّدث فيه عن الواقع الذي 

نعيشه يف عاملنا.

ويوّج�ه الفيديو رسال�ة وجدانية 
بعد كل ما نشهده من تفيش للوباء 
يؤّكد أن رسالة صغرية غري مرئية 
جعل�ت العال�م يصم�ت.  وأرفقت 
نج�وى الفيديو بتعلي�ق حاء فيه: 
»مهما صعب�ت الحياة سنستطيع 
املقاومة، ألن الله ال يكلّف نفساً إاّل 

وسعها« .

الكارثة االقتصادية على األبواب ال ريب يف ذلك، مؤشراتها تدق 
ــاكون بالسلطة احادي  جرس اإلنذار. االقتصاد الذي أتبعه املس
ــعر بيعه!   يعتمد النفط، غرينا من يتحكم بكمية تصديره وبس
وها ان اسعاره يف هبوط، ايراده الشهري ال يسد كلفة الرواتب، 

فكيف ميكن له ان يسد احلاجات واملتطلبات األخرى؟

ــبب  ــراق -   يف ظل الظرف الذي ميّر به البلد بس #الع
ــدم قدرة املواطنني  ــار فريوس كورونا، وع تداعيات انتش
ــبب حظر التجوال،   على الوصول إىل العيادات الطبية بس
أدعو مجيع األطباء اىل مبادرة لتقديم استشارات هاتفية 

جمانية حول كورونا.. 

ت�داول رواد مواق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي، مقطع فيديو من 
مسلسل ك�وري جنوبي يدعى 
)my secret terries( ت�م بثه 
ع�رب قن�اة مؤسس�ة »منهوا« 
لإلذاع�ة م�ن 27 سبتم�رب إىل 
15 نوفم�رب 2018، أي قبل ما 
يقارب م�ن سنة قب�ل ظهور 

فريوس كورونا .
وظه�ر يف الحلقة العارشة من 
املسلسل، طبيبة وهي تتحدث 
ع�ن ف�ريوس )كورون�ا( وأنه 
إىل عائل�ة )س�ارس(  ينتم�ي 
ولك�ن ت�م تطوي�ره ليق�ي 

عى حي�اة %90 من املصابني، 
وحددت مدة حضانة الفريوس 
كحد أق�ى 14 يوم�ا، وقالت 
إن�ه لم يتوص�ل إىل إيجاد لقاح 
أو عالج له، وكأنها تحكي عن 
ح�ال فريوس كورون�ا املنترش 

حالًيا.
وأث�ار املسلس�ل، القل�ق ل�دى 
التواص�ل  مواق�ع  نشط�اء 
حول  وخصوًصا  االجتماع�ي، 
قض�اء ف�ريوس كورون�ا عى 
أكث�ر من %90 م�ن املصابني، 
خصوًص�ا مع ع�دم إيجاد أي 

مصل له حتى اآلن.

حت�ى الساع�ة، ل�م تقّرر 
إخ�وان  الصب�اح  رشك�ة 
إن كان باإلمك�ان متابعة 
تفاصي�ل تصوي�ر بع�ض 
الدرام�ا  مسلس�الت 
أّكدت  فيم�ا  الرمضاني�ة، 
النجم�ة  أن  معلوم�ات 
هيفاء وهبي كانت تتمّنى 
وتراهن عى تقديم مسلسل 
»أس�ود فات�ح« كامالً بعد 
أن توق�ف تصوي�ره، ولم 
تسفر األوضاع اآلنّية التي 
يعان�ي منها العال�م جرّاء 
فريوس كورونا عن عودته 
التصوي�ر؛ خصوص�اً  إىل  
أن هيف�اء متحمس�ة جداً 
املسلسل  إلنهائه وع�رض 
ش�هر  يف  أي  أوان�ه  يف 
رمض�ان. السيدة خطاب، 
ه�و اس�م هيف�ا وهبي يف 

أح�داث العم�ل، متزوجة 
من رج�ل ينتم�ي لعائلة 
معتص�م  وه�و  ناف�ذة 
النهار، تح�اول العبور إىل 
عالم التج�ارة عن طريق 
األزي�اء وس�ط خالف�ات 
تب�دو مث�رية  وحكاي�ات 
لالهتم�ام، واملسلسل من 
ُيذكر  العدل.  إخراج كريم 
السوري�ني  الفنان�ني  أن 
ب�ريوت  يف  موج�ودون 
حالي�اً بع�د اإلع�الن ع�ن 
إقفال مطار بريوت الدويل 
الجوي�ة  املالح�ة  بوج�ه 
بسب�ب ف�ريوس كورونا، 
ومعلومات تؤكد أن القرار 
النهائ�ي بش�أن إنه�اء أو 
تأجي�ل الدرام�ا املوسمية 
سيكون بني األول والعارش 

من نيسان/أبريل املقبل.

 
                 

يوميات سجني يف البيت

أنَت مسكون بالضجيج أينما يممَت وجهَك ، يف يقظتَك ومنامَك 
، وأنَت ممتلئ بالرصاخ الحاد منذ اللحظة التي ترفع فيها رأسَك 
من وسادت�َك وحتى عودتَك اليها ، بعدم�ا حكم عليك بالسجن 
م�ع األعمال الشاقة يف البيت نتيجة ه�ذا الفايروس اللعني أنَت 
تستيق�ظ عى رصاخ خطاب سيايس منغ�ويل ، وتنام عى دوي 
الفرقع�ات االعالمي�ة التي ال تشبع جائ�ع وال تسرت عريان وال 
تبع�ث الطمأنينة يف النفس ، تتن�اول لقمتَك عى طنني سيايس 
رك�َب السياسة من ذيلها ، وتأخ�ذ فنجان قهوتَك عى جعجعة 
أديب ال يميز بني ش�عر املتنبي وش�عر عبود الكرخي ، وتدخن 
سيجارت�َك ع�ى أصوات الباع�ة وزعيق األطفال وه�م يلعبون 
منترشين يف الشارع يف زمن حظر التجوال ، أنَت محارص من كل 
الجهات ، فف�ي داخل البيت يخرج ولدك الكبري ليربهن بصوته 
الحمايس عى انه حفيد االولياء الصالحني وعليَك مراعاة حديثه 
، فتق�ول ل�ه : صدقَت يا فت�ى الفتيان ، وأنَت تعل�م أّن ولدَك ال 
يمي�ز بني رأس النملة ورأس الحمار ، وعندما تدفعه بالتي هي 
أحس�ن يخرج ابنَك اآلخر فيتحف�َك بخطاب ناري عن الفلسفة 
الوجودي�ة باعتب�اره الوريث الرشعي لرأس ج�ون بول سارتر 
وعلي�َك اداء التحي�ة له وتدفع�ه بالتي هي أحس�ن رغم يقينَك 
أن�ه ال يفّرق ب�ني رأس ماركس ورأس زاير خليب�ص ، وعندما 
ته�رب منهما مح�اوال التقاط ساعة صفاء بين�ك وبني نفسَك 
تجد امل�دام أمامَك وهي تشيد بجودة ال�رز الباكستاني وعندما 
تلق�ي نظرة عى الكيس ال�ذي أمامَك تجده من ال�رز التايلندي 
وعلي�َك أن توافقها رغم انها ال تعرف كي�ف تقرش الباذنجان ، 
وتظل تبحث عن الصفاء يف عالم مسكون بالضجيج والصخب 
والرصاخ ، وتحث خطاك من أجل الظفر بساعة واحدة تتناغم 
فيها مع مشاعرَك وتأمالت�َك ، وتخرج هارباً من البيت تخلصاً 
م�ن رائعة الديتول الغارق بها أنفك  فتصطدم بجارك السيايس 
املحن�ك وهو يخربك ب�أن الدنيا فانية ولم يب�ق غري عمل الخري 
ال�ذي يدفع صاحب�ه اىل الجنة ، وتستعيذ بالل�ه العظيم عندما 
تعرف�ه وعى امتداد مسريت�ه بانه ماهر يف رسق�ة الدرهم من 
جي�ب اليتيم والدينار من يد األرملة ، وتسمع من الطرف اآلخر 
ج�ارك العجوز وهو يجرت أح�داث تاريخية لم أقرأ عنها يف كتب 

التاريخ القديم والحديث .

أينما ذهبَت يحارصَك الضجيج ، وتشعر أنَك بحاجة اىل ) فرمتة 
( لجه�ازَك العصبي كل يوم لك�ي تستطيع استيعاب ما يحدث 
، فالسياس�ة لعبت بن�ا ما لعبت ومسخت أحالمن�ا الوردية اىل 

كوابيس مفزعة وقبيحة ..

مفرح�ا ترجع اىل الفراش ثانية  لعل  حلم�ا 
أن يصلك ع�ن طريق الخطأ  اال   ،

ب�ني  ح�اداً  م�ي ش�جاراً  حا
حفي�د حمى الليربالية وبني 
الفضيل�ة  وب�ني تج�ار 
زوجت�ي  رصاخ 
الباذنجان  راعي�ة 
يمنع�ك من النوم 

.
اىل اللقاء .

أطلقت ُمغّنية البوب لي�ا مّخول أغنيتها الجديدة 
 Universal بالتع�اون مع رشكة »I’ll Be Fine«

.« Music MENA
يطغى عى أغنية »I’ll Be Fine« طابع موسيقى 
الب�وب العرصّي�ة وهي من كلم�ات وألحان أمني 
عملّي�ة  وأّم�ا   ،Always April وتوزي�ع  نّج�ار 

.Phil Greiss �املاسرتينغ فل
وعن ه�ذه األغنية، قالت ليا: »إنه�ا أغنية تسلّط 
الض�وء عى أهمّية الثق�ة بالنفس واالستقاللّية، 
فه�ي تتحّدث ع�ن مرحلة ما بع�د االنفصال عن 
الرشي�ك. أردتها رسالًة تبعث األم�ل وُتطمنئ أّي 
ش�خص يعيش تجربة فراق أو قّصة حّب صعبة 
أّن�ه سيكون بخ�ري وإن كان وحي�داً. فاالنفصال 
قد ي�ؤّدي إىل االنفتاح عى آف�اق وتجارب جديدة 

والوحدة خرٌي من جليس السوء«.
ُيذك�ر أن األغنية ُمرفق�ة بفيديو كليب 

ُص�ّور  يف ُمست�ودع، م�ا أضف�ى عى 
العمل املُصّور طابعاً خاّصاً.

هذا وقد وعدت ليا جمهورها بأعمال 
جدي�دة فقال�ت: »إّن األم�ور بطيئة 
بسب�ب الظ�روف الصعبة الت�ي نمّر 
بها، ولكّنني أستغ�ّل الهدوء والوحدة  

للرتكيز عى الفّن«.
 I’ll Be« تج�در اإلش�ارة إىل أّن أغني�ة

Fine« ُمتوّف�رة ع�ى جمي�ع التطبيقات 
املوسيقّي�ة، أّم�ا الفيدي�و كلي�ب الخاص 

بالعم�ل فعى قن�اة ليا مّخول ع�ى تطبيق 
.Vevo

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

رغ�م الكثري م�ن األعمال الت�ي توّقفت بسبب 
انتش�ار فريوس كورونا، خاص�ة الربامج التي 
تنتم�ي لنوعية برام�ج املقالب الت�ي ُتصّور يف 
بعض ال�دول األوروبية، بدايًة من هاني رمزي 
الذي اعتاد تقديم برنامجه الخاص كل موسم 
رمضان�ي خ�الل السن�وات املاضي�ة لينافس 
ب�ه رامز ج�الل، لكنه ل�م ينجح ه�ذه املرة يف 
الحف�اظ عى مكانه يف خريطة برامج املقالب، 
حيث توّقف برنامج�ه بعد قرار حظر الطريان 

الجوي؛ فهل سيلحق به رامز جالل الذي يحتّل 
الصدارة يف هذه النوعية من الربامج؟ 

رغ�م أن�ه أنه�ى تصوي�ر حلق�ات برنامج�ه 
التلفزيون�ي الخاص بموس�م رمضان 2020، 
هن�اك الكثري من الشائع�ات التي الحقت رامز 
جالل ع�ن إمكانية تأجي�ل التصوير وخروجه 
م�ن رمض�ان 2020 للم�رة األوىل بع�د ثمانية 
مواسم من برنامجه الخاص بمقالب النجوم.

ولك�ن نف�ى مص�در نواع�م كل ما ي�رتدد عن 
ه�ذا األم�ر، مؤك�داً أن التصوي�ر ت�م بالفعل، 
وكل م�ا ح�دث هو تغي�ري موق�ع التصوير ال 
أكثر؛ فالربنامج الجدي�د ُصّور يف دبي بدالً من 

الفيلبني ولم يؤّجل  كما ردد البعض.

وأض�اف املصدر أن محطة ال�أم بي يس ستبدأ 
عرض الربومو الخاص بالربنامج بداية الشهر 
املقب�ل استعداداً لعرض�ه يف املوسم الرمضاني 
الجدي�د. عى صعيد آخ�ر، م�ا زال فريق عمل 
الربنام�ج يف حرية أمام اختي�ار االسم النهائي 
ل�ه، حي�ث هناك أكثر م�ن اسم ما ب�ني »رامز 

مجنون رسمي« و«بركان رامز«.
إىل ذلك، نفى مص�در نواعم أن يكون الربنامج 
له عالقة بفريوس كورون�ا، حيث ردد البعض 
أن الفك�رة ُغرّيت بع�د انتش�ار الفريوس عى 
أن ي�دور املقل�ب حول وجود ش�خص مصاب 
بالكورونا مع الضيف، وهذا ما يجعله يف حالة 

رعب خوفاً من نقل العدوى إليه.

الكورونا يثير الجدل بشأن مصير رامز جالل

احتل اس�م كيفان�ش تاتليتوغ الشه�ري بمهند، 
وزوجت�ه عارض�ة األزياء باش�اك دي�زر مواقع 

الساع�ات  خ�الل  االجتماع�ي  التواص�ل 
املاضية، خاصة بعد انتشار ش�ائعة 

ع�ن كيفان�ش واتهام�ه باملثلية 
الجنسية.

وليس هذا فحسب، بل واجه 
إساءة مجّدداً بعد نرش صور 
شبه عارية له استقاها من 
أحد األعم�ال الدرامية التي 
سب�ق أن قّدمه�ا يف بداي�ة 

مشواره الفني، وهي الصور 
التي استفزّت زوجته باش�اك 

وجعلته�ا تخ�رج ع�ن صمته�ا 
ل�رتد ع�ى ه�ذه الحم�الت قائل�ة: 

»كيفان�ش حب حيات�ي ومحاوالتكم لن 
تنف�ع، حاولوا مرة أخرى«.  بعيداً عن هذا، كيف 
واجه الثنائي الرتكي كيفانش وباش�اك فريوس 
كورونا؟ رغ�م أن كيفانش كان لديه خطة فنية 
قوي�ة خ�الل الفرتة املقبل�ة، ولكن بع�د انتشار 
فريوس كورونا الذي أصبح يهدد كل دول العالم، 
ق�رر كيفانش وقف كافة ارتباطاته وتحضرياته 
الفني�ة حرصاً عى سالمته ليلت�زم بقرار الدولة 
وعدم النزول إىل الشارع نهائياً، األمر الذي جعله 
يفكر ه�و وزوجته يف االنعزال نهائياً يف منزلهما 
الخ�اص يف كيم�ري برج�از، حي�ث ُيع�رف ع�ن  
كيفانش تعلّقه الكبري بالطبيعة ويقي معظم 
إجازاته هناك وس�ط كالبه املفّضلة واستمتاعه 

باألجواء الطبيعية هناك.
عى صعيد آخر، قرر الثنائي أن يرفعا ش�عار »ال 
للزيارات« طيل�ة األسابيع املاضي�ة منذ انتشار 
عدوى فريوس كورونا خوفاً عى صحتهما، كما 
اكتفيا بإجراء املكاملات الهاتفية لالطمئنان عى 
أرستهما وأصدقائهما املقرّبني أيضاً لحني مرور 

هذه األزمة.

ليس )كورونا( فقط.. كارثة أخرى تهدد البشر

نجوى كرم: مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة

كيفانش تاتليتوغ 
وزوجته »ال للزيارات«

مسلسل كوري تنبأ بـ »فيروس 
كورونا« قبل ظهوره بسنة كاملة

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً 7 
لعدوى كورونا

1- اكتب عى الكمبيوتر: استخدم »كرة ضغط« لتبعد يدك عن وجهك.
2- املكي�اج او واق�ي الشمس او املرطبات أو الغسول  املعط�ر يقلل من تفكريك يف 

»مسح الوجه«. 
- اليد الرطبة باستخدام الكريم أو الغسول »رائحته« تذكرك بعدم »مسح الوجه«.

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

5- استخ�دم تطبيقا ذكيا او منبها، يذك�رك كل 15 دقيقة برضورة أال تمسح عى 
وجهك .

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

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

معلومة طبية

كشفت رشك�ة »لوجيتك« عن الفأرة 
»Pebble i345« املدمج�ة واملط�ورة 
خصيصاً لالستعمال مع جهاز »آيباد 
برو«، نظراً ألنه عادة ما يتم استعمال 
الحاس�وب اللوح�ي كبدي�ل لجه�از 
الالب ت�وب، وبدءاً من إص�دار نظام 
التشغي�ل »آي أو إس 13.4« سيدعم 
جهاز »آبل« الجوال استعمال الفأرة. 
ولفت�ت الرشك�ة السويرسي�ة إىل أن 
الف�أرة الجديدة تأت�ي بحجم مدمج 
للغاي�ة وتتناسب مع جميع األسطح 
بشكل خاص، بدءا من سطح املكتب 
ووص�وال إىل سطح املرات�ب، ويمتاز 
مستشعر الفأرة بدق�ة 1000 نقطة 
األلع�اب،  جلس�ات  يف  بوص�ة  ل�كل 
ويت�م توصيل ف�أرة لوجيتك الجديدة 

بجهاز »آيب�اد برو« عن طريق تقنية 
-Bl الطاقة  »»البلوتوث« منخفض 

وبم�دى   ،»etooth Low Energy
تغطي�ة يصل إىل 10 أمت�ار، وتستمر 
فرتة تشغي�ل البطارية »AA« املوردة 
مع الف�أرة مل�دة 18 ش�هراً . وتعمل 
بالف�أرة  التمري�ر  وط�ارة  األزرار 
»Pebble i345« الجدي�دة بسالس�ة 
وب�دون ضجي�ج، حت�ى ال تتسبب يف 
إزعاج األش�خاص األخري�ن يف البيئة 
الهادئة، ويبل�غ وزن فأرة »لوجيتك« 
100 غرام فق�ط، حتى يمكن حملها 
يف حقيب�ة الظه�ر دون أي مش�اكل. 
وستط�رح الف�أرة الجدي�دة بالل�ون 
األبي�ض واألسود اعتب�اراً من نيسان 

املقبل بتكلفة تبلغ 30 يورو.

يف خطوة حاسمة ضد فريوس كورونا، أعلنت هيئة الغذاء والدواء األمريكية عن 
موافقته�ا عى جهاز يظهر نتيجة الفحص خ�الل 15 دقيقة فقط، وهو ما قد 
يعج�ل بجهود مكافحة الفريوس وعزل املرىض قبل ظهور األعراض بوقت كاف 
ب�دل من عزل الجميع. وأصدرت إدارة الغذاء والدواء األمريكية )FDA( ترصيًحا 
الستخ�دام جهاز فحص جديد الختب�ار فريوس كورونا الجدي�د الذي يستغرق 
15 دقيقة فقط إلظهار النتيجة. وقد أعلنت رشكة »أبوت« صانعة الجهاز النبأ 
مس�اء الجمعة يف بيان صحفي، قائلة إنها تعتزم البدء يف تقديم 50 ألف اختبار 
يومي�ا، اعتبارا م�ن األسبوع القادم وفقا لصحيف�ة The Hill. وستقوم رشكة 
»أب�وت« بتشغيل االختبارات ع�ى منصة ID NOW الخاصة به�ا، وهي منصة 
محمول�ة ت�زن أقل من 7 أرطال ويمك�ن نرشها يف النق�اط الساخنة للفريوس 
التاج�ي. وقالت الرشكة إنها تتوقع إجراء حوايل 5 ماليني اختبار ش�هرًيا. وهو 
يمث�ل واحدة م�ن أرسع االختبارات ل��COVID-19 املتاحة ويأت�ي بعد أسبوع 
واح�د فقط م�ن موافقة إدارة األغذية والعقاقري لجه�از آخر يجري االختبار يف 
غضون 45 دقيقة. وتأتي هذه املوافقة يف الوقت الذي تتدافع فيه املدن يف جميع 

أنحاء البالد إلجراء االختبارات ومنع انتشار الفريوس التاجي.

أعلن�ت رشكة »أب�ل« والبيت األبيض 
ع�ن تعاونهما سويا إلص�دار موقع 
إلكرتوني وتطبيق ذكي بشأن فريوس 
»كورون�ا« املسب�ب مل�رض )كوفيد-

19(. قال مسؤولون يف البيت األبيض 
إن التطبيق الجديد سيكون متاحا يف 
متجر التطبيقات التابع ل�«أبل« »آب 
 ،»COVID-19« ست�ور« تحت اس�م
وسيط�رح أسئلة ع�ى املستخدمني 
حول األع�راض التي يشع�رون بها، 
وموقعهم املحدد، لكي يدلهم إىل مركز 
السيطرة عى األمراض. كما سيجيب 

التطبيق عن األسئل�ة املتداولة حول 
الفريوس التاجي بمعلومات رسمية 
من مرك�ز السيطرة ع�ى األمراض، 
واملتوافرة عى موقع »أبل«، واملتاحة 
ملستخدم�ي أجه�زة الكمبيوتر التي 
تعم�ل بنظ�ام »وين�دوز« وهوات�ف 
»أندرويد« الذكية، إىل جانب األجهزة 
األخرى غ�ري التابعة لرشك�ة »أبل«. 
وأك�دت رشك�ة »أب�ل« ع�ى أنها لن 
تحتفظ بإجابات املستخدمني، سواء 
ع�رب التطبيق أو املوق�ع اإللكرتوني، 
كم�ا ل�ن يت�م إرس�ال اإلجاب�ات إىل 
الرشكة أو أي جهة حكومية. اشارة 
إىل أن الرئيس التنفيذي لرشكة »أبل«، 
تيم ك�وك، رصح يف وق�ت سابق من 
األسبوع الج�اري أن الرشكة تربعت 
ب�10 ماليني قناع، مشريا إىل أن هذه 
األقنع�ة سيت�م تقديمه�ا إىل مرافق 
الرعاية الصحي�ة يف الواليات املتحدة 

األمريكية.

 )لوجيتك( تطلق فأرة ببطارية تدوم 18 شهرًا

أميركا توافق على جهاز فحص يظهر نتيجة 
كورونا بـ15 دقيقة

)أبل( تتعاون مع ترامب.. التحضير 
لتطبيق ذكي عن )كورونا(

»I’ll Be Fine« ليا مّخول ُتطلق أغنية

هيفاء وهبي رهن االنتظار

أعل�ن نقي�ب املمثل�ني الفن�ان أرشف زك�ي 
وف�اة الفن�ان ج�ورج سيدهم، 
مستشفيات  إح�دى  داخل 
القاهرة، عن عمر ناهز 

81 عاماً.
ب�ه  حسا عرب و
ع�ى  الشخ�ي 
أعلن  »فايسبوك« 
هان�ي  الفن�ان 
رم�زي ع�ن وفاة 
الكوميدي  الفن�ان 
ج�ورج  القدي�ر 
سيدهم، كاتب�اً: »الله 
يرحمك ي�ا أستاذ جورج 

ويصربنا عى فراقك يا غايل ويصرب كل محبيك 
ىف كل الدنيا مع السالمه يا أستاذي«.

ون�رشت الصفح�ة الرسمي�ة لنقاب�ة امله�ن 
التمثيلي�ة عرب »فيس ب�وك«، ص�وراً للراحل 
م�ن ش�خصيات مختلفة جسده�ا من خالل 
أعمال�ه، وعلق�ت عليه�ا: »البقاء لل�ه تنعى 
نقابة امله�ن التمثيلي�ة، وفاة الفن�ان الكبري 
جورج سيدهم، رح�م الله الفقيد وألهم أهله 

وجمهوره الصرب والسلوان«.
 وك�ان أخر ظه�ور للفنانن ج�ورج سيدهم 
يف صح�ة جي�دة، من خ�الل ص�ورة تداولها 
االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع  مستخدم�ي 
جمعت�ه بالفن�ان هان�ي رمزي وش�قيقيهه 

املحاميني أمري وإيهاب رمزي.

وفاة جورج سيدهم عن عمر ناهز 81 عامًا


