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جونسون حيذر الربيطانيني
”..األوضاع ستسوء”

لندن/متابعة الزوراء:
ّ
حذر رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي بوريس
جونس�ون م�ن أن أزم�ة ف�ريوس كورونا
“ستشت ّد قبل أن تنفرج”.
جاءت تحذيرات جونس�ون يف رسالة بعث
بها إىل كل عائالت اململكة املتحدة.
ويخض�ع رئيس الوزراء للع�زل الذاتي بعد
أن أظه�رت الفحوص�ات إصابته بفريوس
كوفيد.-19
وقال جونس�ون إن األيام املقبلة قد تشهد
مزيدا من تش�ديد القيود املفروضة إذا لزم
األمر.
ُ
وتزم�ع الس�لطات الربيطاني�ة أن ت�وزع
ع�ى مواطنيهاِ ،رفقة رس�الة جونس�ون،
منشورًا إرشاديا يتضمن معلومات صحية
وإجراءات عند الخروج من املنزل.
يأت�ي ذل�ك يف أعق�اب انتق�ادات تواجهها
الحكوم�ة الربيطانية بخص�وص وضوح
اإلرشادات والنصائح حتى اآلن.
وبل�غ إجم�ايل الوفي�ات ج�رّاء اإلصاب�ة
بف�ريوس كورون�ا حت�ى اآلن يف اململك�ة
املتح�دة  1,019بعد إعالن  260وفاة أمس
الس�بت ،أما ع�دد حاالت اإلصاب�ة املؤكدة
حتى اآلن فهو .17,089
وتش�ري التقدي�رات إىل أن عملي�ة إرس�ال
املنش�ور إىل  30ملي�ون من�زل س�تكلف
الحكوم�ة الربيطاني�ة نح�و  5,8ملي�ون
اسرتليني.
وكتب جونس�ون يف رس�الته يق�ول“ :منذ
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البداي�ة تحرّينا اتخاذ التدابري املناس�بة يف
الوقت املناسب .ولن نرتدد يف اتخاذ املزيد إذا
كان ذلك ما ينصح به العلماء واألطباء”.
وأض�اف رئي�س ال�وزراء“ :يهمّن�ي أن
أصارحكم  -نحن نعلم أن األوضاع ستسوء
ُّ
تحس�نا .لكنن�ا نتخذ وضع
قبل أن تش�هد
االس�تعداد الصحي�ح ،وكلم�ا زاد التزمن�ا
جميعا باتباع القواعد ،قلّ ْت أعداد الوفيات
وعادت الحياة إىل طبيعتها بوترية أرسع”.
ويتوقع الخرباء أن تواصل أعداد اإلصابات
والوفي�ات ج�رّاء الف�ريوس ارتفاعه�ا يف
األس�بوعني أو الثالث�ة املقبل�ة ،قب�ل أن
تؤت�ي تداب�ري التباعد االجتماع�ي والقيود
املفروض�ة عى مجري�ات الحي�اة اليومية
ثمارها.
ويص�ف جونس�ون الوب�اء بأن�ه “لحظة
ط�وارئ وطني�ة” ،داعي�ا الجماه�ري عى
البق�اء يف منازلهم لحماي�ة خدمة الصحة
الوطني�ةوإنق�اذاألرواح.
كما أثنى رئي�س الوزراء ع�ى العمل الذي
يق�وم ب�ه األطب�اء واملمرض�ون وأطق�م
الرعاي�ة ،فض�ال ع�ن مئ�ات اآلالف ممن
تطوعوا لخدمة املصابني.
َ
املرفق معه الرس�الة،
وتضمّ�ن املنش�ور،
إرش�ادات ح�ول غس�ل اليدي�ن ،ورشح
ألع�راض اإلصاب�ة بف�ريوس كورون�ا،
والقواع�د الت�ي تفرضه�ا الحكوم�ة عند
الخروج من املنزل ،ونصائح تتعلق بحماية
األشخاص املعرَّضني لخطر اإلصابة.

أبوظبي/متابعة الزوراء:
ش�ددت اإلم�ارات ع�ى رضورة
تنس�يق الجهود املشرتكة وتعزيز
آلي�ات العمل الجماعي بني جميع
الدول عى ضوء انتش�ار فايروس
كورون�ا املس�تجد يف العالم ،وهو
م�ا أك�د علي�ه ويل عه�د أبوظبي
الش�يخ محمد بن زاي�د آل نهيان
خالل اتص�ال هاتفي مع الرئيس
املرصي عبد الفتاح السيي.
ونقل�ت وكال�ة أنب�اء اإلم�ارات
الرس�مية (وام) أن ويل عه�د
أبوظبي الش�يخ محمد بن زايد آل
نهيان ،بحث خالل اتصال هاتفي
مع الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح
الس�يي ،العالق�ات األخوية بني
البلدي�ن الش�قيقني ومختل�ف
جوان�ب التع�اون والتنس�يق
املش�رتك بينهما وسبل دعمه عى
املستويات كافة  ..إضافة إىل عدد
من القضاي�ا اإلقليمي�ة والدولية
خاصة تطورات انتش�ار فايروس
كورونا املستجد والجهود املبذولة
لوقف انتشاره واحتواء تداعياته.

واس�تعرض الش�يخ محم�د ب�ن
زاي�د والس�يي جه�ود البلدي�ن
وإجراءاتهم�ا يف التعام�ل م�ع
فايروس كورونا املستجد “كوفيد
 ”19وآلي�ات تعزي�ز التع�اون
والتنسيق املشرتك بني مؤسسات
البلدي�ن املعني�ة يف ه�ذا املج�ال
واالس�تفادة من تجارب الطرفني
يف مواجهة هذا التحدي.
وأكد ويل عهد أبوظبي عن تضامن
دول�ة اإلم�ارات ودعمه�ا ملرص يف

مواجهة الفايروس.
وكان�ت اإلم�ارات س�باقة يف
مبادراته�ا لدع�م العدي�د م�ن
ال�دول الش�قيقة والصديق�ة،
بهدف مس�اعدتها عى محارصة
الفاي�روس والح�د من انتش�اره
داخ�ل مجتمعاته�ا م�ن خ�الل
تس�خري ما تمتلكه م�ن إمكانات
وخربات يف مساعدتها عى تطويق
الفايروس والح ّد من انتشاره.
وتعم�ل اإلم�ارات م�ن خ�الل

تواصلها مع كبار القادة يف العالم
ع�ى تأس�يس نه�ج تش�اركي يف
مواجه�ة ظاه�رة كورون�ا الت�ي
أخ�ذت مخاطره�ا بع�دا عاملي�ا
ش�امال يتجاوز الجوانب الصحية
إىل مختل�ف مظاه�ر النش�اط
الب�رشي وع�ى رأس�ها النش�اط
االقتصادي.
من جانبه ،ثم�ن الرئيس املرصي
مواق�ف دول�ة اإلم�ارات العربية
املتح�دة ومبادراتها اإلنس�انية يف
التع�اون والتضام�ن م�ع ال�دول
الش�قيقة والصديق�ة كاف�ة
وش�عوبها الت�ي تحت�اج إىل دعم
ومس�اندة خاص�ة خ�الل ه�ذه
الظ�روف االس�تثنائية والتح�دي
العامل�ي الصع�ب ال�ذي يواجه�ه
العالم يف الس�يطرة عى الفريوس
ووق�ف انتشاره.وش�دد الجانبان
عى أهمية تضافر الجهود وتعاون
جميع الدول واملؤسس�ات الدولية
بجان�ب دور املجتمع�ات ملواجهة
فاي�روس كورون�ا وضمان صحة
وس�المة اإلنس�انية ،مؤكدين أن

الوباء أصبح يشكل تحديا خطريا
يهدد العالم بأرسه عى املستويات
اإلنسانية والصحية واالقتصادية
مما يس�تدعي اس�تجابة رسيعة
لتوحيد الجهود الدولية وتنسيقها
ملواجهة ه�ذه األزم�ة وتجاوزها
بأقل الخسائر يف األرواح.
وكان الشيخ محمد زايد قد أجرى
خ�الل الف�رتة املاضي�ة سلس�لة
مكامل�ات هاتفية م�ع العديد من
القادة وكبار املسؤولني يف اإلقليم
والعال�م ،ت� ّم التط�رق خاللها إىل
وباء كورونا وسبل مواجهته.
وش�ملت تل�ك املكامل�ات كالّ م�ن
العاه�ل األردن�ي املل�ك عبدالل�ه
الثاني ،والرئيس الس�وري بش�ار
األس�د والرئيس الكوري الجنوبي
مون ج�اي إن ،والرئيس الصيني
يش ج�ني بين�غ ،ورئي�س وزراء
إيطاليا جوزيبي كونتي ،وتيدروس
أدهانوم مدير عام منظمة الصحة
العاملي�ة ،وبي�ل غيت�س الرئي�س
املشارك ل�”مؤسسة بيل وميليندا
غيتس”.

رصاصاتها أصابت نتنياهو

رحيل املناضلة األردنية ترييزا هلسة
عمان/متابعة الزوراء:
توفي�ت يف العاصم�ة األردنية عم�ان املناضلة األردنية
ترييزا هلس�ة بعد رصاع مع مرض رسط�ان الرئة عن
 65عاما.
املقاوم يف فلسطني
انخرطت املناضلة األردنية يف العمل
ِ
املحتلة وهي يف سن ال� ،17واشتهرت بدورها يف عملية
وقع�ت ع�ام  ،1972إذ قام�ت برفق�ة ثالث�ة فدائي�ني
باختط�اف طائ�رة تابعة لرشكة “س�ابينا” البلجيكية
يف مط�ار بروكس�ل ،كان ع�ى متنه�ا  140إرسائيليا،
للمطالب�ة بإج�راء تب�ادل لتحري�ر أرسى أردني�ني
وفلسطينيني لدى االحتالل.
وحني بدا أن العملية قد فشلت ،رفضت ترييزا ورفاقها
االستس�الم حينما هاجمت الطائ�رة فرقة خاصة من
الق�وات اإلرسائيلية تنك�رت بهيئة أفراد م�ن الصليب

األحمر ال�دويل ،وكان بينهم رئيس ال�وزراء اإلرسائييل
الحايل بنيامني نتنياهو.
وأثن�اء االش�تباك أطلق�ت تريي�زا الن�ار ع�ى نتنياهو
فأصابته يف كتفه ،قبل أن تقع يف األرس عقب إصابتها.
وظلت املناضلة األردنية يف س�جون االحتالل حتى عام
 ،1983حني أطلق رساحها يف صفقة تبادل.
وه�ي من موالي�د البلدة القديمة يف مدينة عكا ش�مال
فلس�طني ،لعائل�ة عربي�ة أردني�ة مس�يحية .وقررت
االنضم�ام إىل صف�وف العمل املس�لح عندم�ا رأت بأم
عينه�ا يف ع�كا ع�ام  ،1970واقع�ة القب�ض يف عرض
البحر عى م�ا ُعرف الحقا بمجموعة ع�كا ،حيث ُقتل
أح�د أعضائها م�ن أبناء ع�كا ،وعند تش�ييعه منعت
القوات اإلرسائيلية عائلت�ه من رؤية جثته قبل الدفن،
ملنع كشف التعذيب الذي تعرض له.

العامل يف حربه مع كورونا

أوروبا تتكاتف وترامب يرتاجع عن فكرة عزل نيويورك
روما/ميدل ايست اونالين:
تعي�ش أوروبا والواليات املتحدة أوقاتا ً
عصيبة يف مواجهة جائحة كوفيد،-19
بينما بدأت ووهان الصينية التي انترش
منها الوب�اء تخرج تدريج�ا ً من العزل
الت�ام .ويف غي�اب لق�اح أو عالج مثبت
للم�رضُ ،ف�رض ع�ى أكثر م�ن ثالثة
ملي�ارات ش�خص البق�اء يف منازله�م
طوعا ً أو قرساً.
وأوقع فريوس كورونا املستج ّد أكثر من
 30ألف وفاة حول العالم منذ ظهوره يف
كانون األول/ديسمرب ،بحسب حصيلة
اس�تندت إىل مصادر رس�مية حتى يوم
السبت.
ُ
وس�جّ ل ثلث�ا الوفي�ات الت�ي بلغ�ت
حصيلتها اإلجمالية  30003حاالت ،يف
أوروبا.
ّ
وتخ�ى الرئيس األمريكي دونالد ترامب
الس�بت عن فكرة ف�رض حجر صحّ ي
ع�ى والي�ات نيوي�ورك ونيوج�رييس
وكونيتيك�ت ،بعدم�ا كان تط�رّق يف
وقت س�ابق إىل ه�ذه الفرضيّة يف إطار
مواجهة فريوس كورونا.
وق�ال ترام�ب ّ
إن�ه طل�ب م�ن مراك�ز
مكافح�ة األم�راض ،وه�ي الهيئ�ة
الصحّ ية الوطنيّة ،اصدار بيان “حازم”
يمنع حركة الدخول إىل هذه الواليات أو
الخروج منها ،دون أن يعني ذلك إغالقا ً
لحدودها.
وج�اء يف تغريدة لرتام�ب عرب صفحته
ع�ى موق�ع توي�رت “بناء ع�ى توصية
من فريق عمل البي�ت األبيض للتعامل
م�ع ف�ريوس كورون�ا ،وبعد التش�اور
م�ع حاك�م نيوي�ورك ونيوج�رييس
وكونيتيكت ،طلبت من مركز مكافحة
األم�راض والوقاي�ة منه�ا إص�دار
تحذي�رات س�فر قوي�ة ،يت�وىل إدارتها
حكام الواليات ،بالتشاور مع الحكومة
االتحادية”.
وأض�اف “الحج�ر الصح�ي ل�ن يكون
رضوريا”.
وغ�رد نائ�ب الرئي�س مايك بن�س أنه
سوف يتم حث س�كان الواليات الثالث
عى االمتناع عن السفر غري الرضوري
خالل مدة األربعة عرش يومً ا القادمة.
وتج�اوز ع�دد الوفيّات ج�رّاء فريوس
كورون�ا يف الواليات املتحدة األلفني يوم
الس�بت ،بينما ارتفع عدد اإلصابات إىل
أكثر من ً 120
ألفا ،اس�تنادا اىل إحصاء
لجامعة جونز هوبكنز.
وس�جّ لت الوالي�ات املتح�دة 121117
ّ
مؤك�دة بالف�ريوس .أمّ �ا عدد
إصاب�ة
الوفيّ�ات عى أراضيها الذي بلغ ،2010

فقد تضاعف منذ األربعاء.
ووالية نيوي�ورك هي األكثر ترضرا من
فريوس كورونا يف الواليات املتحدة وقد
س�جّ لت  52318إصاب�ة و 728حال�ة
وفاة.
يف بريطانياّ ،
حذر رئيس الوزراء بوريس
جونسون اول امس السبت من ّ
أن بالده
ّ
ستتجه نحو األسوأ بالنسبة إىل انتشار
الفريوس املس�تجد ،قبل أن تبدأ مرحلة
ّ
تخط�ي حصيلة
االنف�راج ،وذل�ك م�ع
الوفيّات عتبة األلف بعد تس�جيل 260
وفاة يف يوم واحد.
وأطل�ق الزعي�م املحافظ ال�ذي أصيب
بالف�ريوس ه�ذا األس�بوع ،التحذي َر يف
منشور و ّزع عى ّ
كل املنازل يف بريطانيا
ّ
ّ
الس�كان عى املس�اعدة يف الح ّد
لحض
من انتشار الفريوس من خالل ّ
اتباعهم
اإلرشادات.
وكت�ب جونس�ون “نح�ن نعل�م ّ
أن
ّ
س�تتجه إىل األس�وأ ،قبل أن تبدأ
األمور
ّ
بالتحس�ن” .ووفق الحصيلة الرسمية
الصادرة الس�بت التي تشري إىل تسارع
واضح يف تفيش الوباء ،بلغ عدد الوفيات
 1019واإلصابات .17089
ويعيش جونسون حال ًيا يف العزلّ ،
لكنه
يق�ول ّ
إن عوارضه خفيف�ة وهو يُتابع
جهود مواجهة الوباء.

من جهتها ،س�جّ لت فرنس�ا  319وفاة
جدي�دة ج�راء كورون�ا يف الس�اعات
األخ�رية ،ما يرفع الحصيل�ة اإلجمالية
للوفي�ات إىل  2314منذ ب�دء الجائحة،
وفق أرقام ُنرشت اول امس السبت عى
املوقع اإللكرتوني للحكومة الفرنسية.
كما سجّ لت إسبانيا  832وفاة بفريوس
كورون�ا خ�الل  24س�اعة ،يف حصيلة
يومي�ة قياس�ية الس�بت ،بينما أش�ار
مس�ؤولون إىل أن الوب�اء اقرتب عى ما
يبدو من بلوغ ذروته يف البالد.
ّ
تخط�ت حصيل�ة الوفي�ات
إىل ذل�ك،
الناجم�ة ع�ن “كوفي�د ”19يف إيطاليا
ع�رشة آالف حال�ة ،مع تس�جيل 889
وفاة خالل الس�اعات املاضية ،وفق ما
أعلن الدفاع املدني اول امس السبت.
وسجّ لت قطر السبت أول وفاة بفريوس
ّ
تخط�ى عدد املصابني
كورونا ،يف وقت
ّ
الست ثالثة آالف.
يف دول الخليج
أما يف الصني ،فأعيد فتح مدينة ووهان
التي رصدت فيها أول إصابة بالفريوس،
يف إجراءات تدريجية السبت بعد عزلها
لش�هرين ونص�ف ش�هر تقريب�ا ،مع
وصول أول قطار يقل مس�افرين ظلوا
بعيدين عنها كل تلك املدة.
ودف�ع انتش�ار الف�ريوس رشكات
التصني�ع يف أنحاء العالم للعمل جاهدة

إلنتاج كميات كبرية من أجهزة التنفس
االصطناعية بسبب الطلب الهائل عليها
ملواجهة الوباء.
إىل جانب النقص يف األقنعة والقفازات،
أبرز انتش�ار كوفيد  19يف كل زاوية من
زوايا العالم تقريبا ،الحاجة املاس�ة إىل
أجهزة متخصصة تس�اعد املصابني يف
البقاء عى قيد الحياة.
وق�ال ك�ريان م�رييف رئي�س “جن�رال
إلكرتيك هيلث كري”“ ،مع تفيش الوباء
يف العال�م ،ثمة طلب غري مس�بوق عى
املع�دات الطبي�ة ،بم�ا يف ذل�ك أجه�زة
التنفس االصطناعي”.
وقد وظفت املجموعة املزيد من العمال
وهي تعمل اآلن عى مدار الساعة.
كذل�ك تعم�ل مجموع�ة “غيتنغ�ه”
الس�ويدية ع�ى زي�ادة اإلنت�اج لتلبية
النمو الهائل يف الطلب عى هذه املعدات
يف أنحاء العالم.
وقال�ت املجموع�ة يف بي�ان إن كل
املعدات التي تس�تخدم ع�ادة للتدريب
أو يف املعارض ،س�توفر للزبائن بشكل
فوري.
وتخط�ط الرشك�ة الفرنس�ية “إي�ر
ليكي�د” أن تزيد إنتاج أجه�زة التنفس
االصطناع�ي من  500وحدة يف الش�هر
إىل  1100يف نيسان/أبريل.

وأعلن�ت رشك�ة “دريغ�ر” ،عم�الق
التكنولوجي�ا الطبي�ة األملان�ي أنه�ا
ضاعفت عدد أجهزة التنفس الصناعي
املنتج�ة لديه�ا ،يف ح�ني حصل�ت
“لوفنش�تاين” ع�ى طلبي�ة حكومي�ة
تش�مل  6500وح�دة خ�الل األش�هر
الثالثة املقبلة.
وقد ب�دأت يف زيادة اإلنتاج يف ش�باط/
فرباير بس�بب الطلب الكب�ري عى هذه
األجهزة من الصني.
وق�د لج�أ ق�ادة العال�م إىل املجموعات
الصناعية الت�ي لديها الدراي�ة الالزمة
والقدرة عى مساعدة املستشفيات.
وغرّد ترامب عى تويرت معطيا “الضوء
األخ�رض” لرشكات”ف�ورد” و”جنرال
موتورز” و”تيسال” للمساعدة يف تعزيز
إنتاج أجهزة التنفس االصطناعي.
وقال�ت ديان�ا توري�س ( 33عام�ا)
املمرضة املتخصصة بإعادة التأهيل يف
مستشفى يف نيويورك ،إنهم “يقومون
برتش�يد اس�تهالك التجهي�زات .ه�ذا
يُلزمن�ا بارتداء كيس نايلون فوق بزتنا
لنستخدمها فرتة أطول”.
وقالت مجموعة “بي اس ايه” الفرنسية
الت�ي تمتل�ك “بيج�و” و”س�يرتوين”
إنها تبح�ث “بجدية ك�ربى يف إمكان”
االنضم�ام إىل الرشكات التي تصنع تلك

األجهزة الطبية.
ق�د تك�ون االبت�كارات مث�ل الطباعة
الثالثية األبعاد مفيدة أيضا وقد وضعت
رشكة “أولتيمايك�ر” الهولندية مراكز
الطباع�ة والخ�رباء واملصمم�ني تحت
ترصف املستشفيات.
ويف رشق فرنس�ا املترضر بش�دة جراء
فريوس كورونا ،يعمل مشغل يف جامعة
بلف�ور مونبلي�ار عى أس�اس التعاون
املفتوح ،عى نموذج أويل لجهاز تنفس
اصطناعي.
وقال املهن�دس أوليفييه الم�وت مدير
“معمل األزم�ة”“ ،يف حال األزمات ،أي
يشء يمكن أن يساعد”.
وأضاف “خالل األي�ام القليلة املاضية،
قال املتخصصون يف أنحاء العالم إننا يف
حاجة إىل طباعة أجزاء ألجهزة التنفس
االصطناعي واألقنعة الواقية”.
أم�ا رئي�س ال�وزراء الكندي جاس�تن
ترودو فأعلن الس�بت أن مواطني بالده
الذين تظه�ر عليهم ع�وارض اإلصابة
بفريوس كورونا سيمنعون من السفر
ع�رب الطائ�رات أو رح�الت القط�ارات
بني املدن ،يف إج�راء يدخل حيز التنفيذ
اإلثنني.
ع�ى الضف�ة األخ�رى ،رصح املدي�ر
العام ملنظم�ة الصحة العاملية تيدروس
ادهان�وم غربييس�وس أن “النق�ص
العامل�ي املزم�ن يف مع�دات الوقاي�ة
الفردي�ة” للف�رق الصحي�ة يش�كل
“التهديد األكثر إلحاحا” لهم.
ويف إعالن يعكس أهمية هذه املس�ألة،
أعل�ن وزير الصحة الفرن�ي أوليفييه
فريان ّ
أن بالده طلبت “أكثر من مليار”
كمامة واقية ملواجهة تفيش الوباء.
وتس�ارعت الس�بت وترية نقل الجيش
األملاني لفرنس�يني وإيطاليني مصابني
بف�ريوس كورون�ا إىل أملاني�ا لتلق�ي
العالج.
أما روسيا آخر قوة كربى لم تتخذ حتى
اآلن أي إج�راء للع�زل الع�ام ،فق�ررت
إغالق املطاعم ومعظ�م املتاجر اعتبارا
من السبت.
كما أعلنت السلطات ّ
أن روسيا ستقيّد
الحرك�ة عرب كام�ل حدودها ب�دءا ً من
اإلثنني ملكافحة الفريوس.
وأغلق�ت إي�ران الدولة الرابع�ة األكثر
ت�رضرًا م�ن حيث ع�دد الوفي�ات التي
تج�اوزت  2500لديها ،أماكن الزيارات
الديني�ة وعلق�ت ص�الة الجمع�ة يف
املس�اجد.ويف ال�دول األكث�ر فق�راً ،وال
س�يما يف إفريقي�ا جن�وب الصح�راء
الك�ربى ،حيث تهدد القي�ود املفروضة

عى الحركة س�بل عيش الن�اس الذين
يكس�بون قوته�م يوم�ا ً بي�وم ،ال تعد
إجراءات العزل أمرا ً بديهياً.
ومع تس�جيل نحو  3300إصابة وأكثر
م�ن تس�عني وف�اة يف إفريقي�ا ،ح�ذر
املس�ؤول اإلقليم�ي ملنظم�ة الصح�ة
العاملية ماتشيديسو ريبيكا مويتي من
أن انتش�ار الفريوس يف القارة س�يتبع
“تطورا دراماتيكيا”.
يف الغ�وس ،العاصم�ة االقتصادي�ة
ً
اكتظاظ�ا
لنيجريي�ا ،واملدين�ة األكث�ر
بالس�كان يف الق�ارة ،حي�ث اكتف�ت
الس�لطات يف الوق�ت الح�ايل بإغ�الق
امل�دارس واألماك�ن العام�ة والحانات
وأس�واق السلع غري الغذائية ،وبتوجيه
تعليمات بش�أن البقاء يف املنزل ،تطرح
مس�ألة ع�دم االخت�الط االجتماع�ي
إشكالية.
وقال روتيمي أويديب�و ،بائع املنتجات
الكيميائي�ة الذي أغلق متجره بأمر من
الرشطة “بحل�ول االثنني أو الثالثاء ،يف
غض�ون أي�ام قليلة ،س�يغادر الجميع
منازله�م ويفعل�ون ما يتع�ني عليهم
القيام به من أجل البقاء”.
ويف أح�د أحياء جوهانس�ربغ الفقرية،
أطلق�ت رشط�ة جن�وب إفريقي�ا
الرص�اص املطاط�ي الس�بت لتفري�ق
مئات األش�خاص الذي�ن تجمعوا أمام
أحد املتاجر يف انتهاك لتعليمات العزل.
وح�ذرت جمعي�ة الصلي�ب األحمر من
اآلثار النفس�ية للعزل م�ن خالل زيادة
مستويات االكتئاب والقلق وغريها من
املشكالت النفسية.
م�ن جانبه تح�دث طبيب قل�ب إيطايل
بال�غ من العمر  65عامً �ا قىض ثمانية
ً
“مع�زوال ع�ن العال�م” يف وحدة
أي�ام
العناية املركزة بمستشفى يف روما عن
“الكوابيس الليلية” التي تراود املرىض.
يف مواجه�ة الكارث�ة االقتصادي�ة التي
بدأت تشعر دول لعالم بوطأتها ،تحاول
األرسة الدولي�ة ض�خ مبال�غ هائلة يف
النظام املايل.
وفضال ع�ن اعتم�اد الوالي�ات املتحدة
خط�ة إنعاش هائل�ة تتج�اوز قيمتها
األلف�ي ملي�ار دوالر إلنق�اذ اقتصادها
املهدد بالش�لل ،تعه�دت دول مجموعة
العرشين ضخ خمسة تريليونات لدعم
االقتصاد العاملي.
ورصح الرئي�س الفرن�ي إيمانوي�ل
ماكرون لثالث صحف إيطالية الس�بت
“ل�ن نتج�اوز ه�ذه األزم�ة م�ن دون
تضام�ن أوروب�ي قوي عى مس�تويي
الصحة واملوازنة”.
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النقل تعلن تواصل استقبال بواخر
الغذاء والدواء عرب املنفذ البحري

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الرشك�ة العام�ة للنق�ل
البح�ري يف البرصة ،امس االحد،
ع�ن استمراره�ا باستقب�ال
البواخر املحمل�ة باملواد الغذائية
وال�دواء .وقال املتحدث اإلعالمي
للرشك�ة طال�ب البدي�ري يف
ترصي�ح صحف�ي إن “وزارة
النق�ل بالتع�اون م�ع الجه�ات
الحكومي�ة املختص�ة ش�كلت
لجانا لفح�ص الطواقم األجنبية
القادم�ة بالبواخ�ر املحمل�ة

بامل�واد الغذائي�ة األساسي�ة مع
املستلزم�ات الطبي�ة واألدوي�ة
للعراق عرب املنف�ذ البحري الذي
يشه�د دخول بواخ�ر من جميع
أنح�اء العالم بعد إغ�الق جميع
املناف�ذ الحدودية بسبب فريوس
كورونا» .وأشار البديري اىل ان”
استقبال البواخر املحملة باملواد
الغذائية والدواء يجري بالتنسيق
م�ع اللجان الصحي�ة التي تقوم
بفحص األش�خاص وامل�واد قبل
تسليمها للجهات املعنية”.

اقتصادية :حصر النفقات والدرجات اخلاصة
وهيكلة الرئاسات كفيلة بتوفري الرواتب
بغداد /الزوراء:
ش�ددت الخب�رية االقتصادي�ة،
سالم�ة سميس�م ،ام�س االحد،
ع�ى رضورة ع�دم املس�اس
برواتب املوظف�ن واملتقاعدين،
فيم�ا لفت�ت إىل أن هن�اك امورا
يج�ب تنفيذه�ا ف�ورا للخ�روج
من االزم�ة االقتصادي�ة ،ومنها
الفضائي�ون وح�رص النفق�ات
ومراجع�ة الدرج�ات الخاص�ة
وهيكل�ة الرئاسات الث�الث التي
م�ن املمك�ن ان تك�ون كفيل�ة
بتوفري الرواتب.
وقال�ت سميس�م يف ترصي�ح
صحف�ي إن «ع�ى الحكوم�ة
والربمل�ان أن ينظ�روا إىل ام�ور
جوهري�ة من ش�أنها أن تساعد
ع�ى الخ�روج م�ن االزم�ة
االقتصادية الحالية يف ظل هبوط
اسعار النفط ،ب�دال من التالعب
او التفك�ري باملس�اس بروات�ب
املوظفن واملتقاعدين ومقدرات
الفقراء».
وأضافت سميس�م «يجب إعادة

النظ�ر ف�ورا بم�ا ي�ي :تقليص
النفق�ات للمسؤول�ن الت�ي
تستنزف املوازن�ة والتي ال داعي
لها ومن املمكن االستغناء عنها،
واعادة هيكل�ة الرئاسات الثالث
والنظ�ر يف الرته�ل الكب�ري ج�دا
الحاصل فيها».
وأضافت أن «مسألة الفضائين
أم�ر مهم جدا ،وهناك غض نظر
واض�ح عنه�م» .مش�ددة ع�ى
رضورة «عم�ل ج�رد وتدقي�ق
مللف�ات املوظفن وف�رز املوجود
حقيق�ة منه�م ويق�دم خدم�ة
ومن هو موج�ود اسم عى ورق
فق�ط ويذه�ب مرتب�ه لجي�وب
الفاسدين».
وأش�ارت الخب�رية االقتصادي�ة
إىل أن «الدرج�ات الخاص�ة،
وباعرتاف�ات مسؤول�ن كب�ار،
تشكل نحو  43ملي�ار دوالر من
املوازن�ة العراقي�ة» .مبين�ة أن
«الربمل�ان علي�ه الرتكي�ز عى ما
ذكر ،وبعدها عليه أن يعيد النظر
بأبواب املوازنة».
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أصدر تعليمات ختص سحب الدوالر من املصارف

البنك املركزي يوضح بشأن طبع عملة عراقية لتاليف مشاكل اقتصادية
بغداد /الزوراء:
أص�در البن�ك املرك�زي العراق�ي،
ام�س األحد ،توضيح�ا ً بشأن ما يتم
تداول�ه م�ن أنباء ع�ن إمكانية طبع
عمل�ة عراقي�ة ل�»ت�اليف» املش�اكل
االقتصادي�ة .من جان�ب اخر ،أصدر
البن�ك ،أمس ايض�ا ،تعليمات سحب
ال�دوالر النقدي الصادرة من البنك اىل
املصارف.
وق�ال «مص�در مخ�ول» يف البن�ك،
بحسب بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه ،إن «طب�ع األوراق النقدي�ة
العراقية إجراء روتيني فني يمارسه
البن�ك املرك�زي عى وف�ق متطلبات
التداول النق�دي ،وإن طب�ع األوراق
النقدي�ة عملية منفصل�ة تماما عن
عملية اإلصدار النقدي».
وأضاف البيان «ال تستطيع أية جهة
سح�ب األوراق النقدي�ة م�ن البن�ك
املرك�زي م�ا ل�م تك�ن يف حساباتها
أرصدة تغطي املبلغ املطلوب سحبه،
ولذلك ،ال يعني الق�ول بطبع الدينار
أي معنى سوى تعزي�ز خزائن البنك
املرك�زي وفقا لسياس�ة إدارة النقد،
ولي�س ألي معن�ى أو غ�رض آخر..
فقان�ون البن�ك املرك�زي والسياسة

النقدي�ة ال يسمحان بإص�دار النقد
لصالح حساب بدون رصيد».
وأش�ار إىل أنه «عندم�ا ترغب وزارة

املالي�ة تموي�ل اإلنفاق ع�ى وحدات
اإلنف�اق املختلف�ة والروات�ب ،تطلب
م�ن البنك املرك�زي تعزي�ز حسابها

لديه بالدينار العراقي مقابل السحب
م�ن حسابه�ا بال�دوالر ..ف�ال يودع
يف حس�اب املالية بالدين�ار أي مبلغ

االقتصاد النيابية :اللجوء لالحتياطي املركزي لن يؤثر يف سعر
صرف الدينار
بغداد /الزوراء:
اك�دت عض�و لجن�ة االقتص�اد
واالستثم�ار النائب ندى ش�اكر
جودت ،ام�س االح�د ،ان لجوء
الع�راق لسح�ب ام�وال م�ن
احتياط�ي البن�ك املرك�زي حق
طبيعي ،وانه لن يؤثر عى سعر
رصف الدين�ار العراق�ي لكونه
مع�ززا بغطاء جيد م�ن الذهب
واحتياط�ي كب�ري م�ن النفط،
نافي�ة اقدام الحكومة عى طبع
العملة الورقي�ة .وقالت جودت
يف ترصي�ح صحف�ي إن “كافة

دول العال�م تعان�ي م�ن ازم�ة
مالي�ة خاصة بعد تف�ي وباء
الكورون�ا وانخف�اض أسع�ار
النف�ط وتوق�ف االستثم�ارات
واملصان�ع والتجارة العاملية وان
العراق هو اكرب املترضرين بهذا
الشأن” .مبين�ة ان “اغلب دول
العال�م لج�أت اىل االقرتاض من
احتياطاته�ا املالية».واضاف�ت
ان “من ح�ق الحكومة اقرتاض
اموال من احتياط البنك املركزي
لس�د عج�زه املايل اس�وة بباقي
دول العال�م ” .موضح�ة ان ”

الحكوم�ة العراقي�ة ستلج�أ اىل
االق�رتاض الخارج�ي والداخي
بما فيه االقرتاض من االحتياط
النق�دي يف البن�ك املرك�زي
العراق�ي» .وأش�ارت جودت اىل
ان “االق�رتاض م�ن االحتياطي
النقدي سوف لن يؤثر عى سعر
رصف الدين�ار العراق�ي لكونه
مدعوم�ا باحتياط�ي كب�ري من
الذهب واالحتياط�ي النفطي”.
نافي�ة “الشائع�ات الت�ي تث�ار
بش�أن قي�ام الحكوم�ة بطب�ع
العملة الورقية لسد الرواتب”.

أسعار الفواكه واخلضر

أكدت وفرة احملاصيل االسرتاتيجية يف مجيع احملافظات

الزراعة توجه شركات الدواجن بتخفيض سعر طبقة البيض لـ  4500دينار
بغداد /الزوراء:
وج�ه وزي�ر الزراع�ة ،صال�ح
الحسن�ي ،امس األح�د ،رشكات
الدواج�ن أن يك�ون سع�ر بيض
املائ�دة  4500دين�ار .من جانب
متص�ل ،اك�د قائممق�ام قضاء
الزبري ،يف الب�رصة عباس ماهر،
ام�س ،الحف�اظ ع�ى سع�ر
الطماطم مع وفره خالل املوسم
الشتوي الحايل.
وق�ال وزي�ر الزراع�ة ،صال�ح
الحسن�ي ،يف ترصي�ح أوردت�ه
وكال�ة األنب�اء العراقي�ة (واع)،
واطلع�ت عليه�ا «ال�زوراء» :إن
“ال�وزارة أوع�زت إىل رشك�ات
الدواج�ن أن يك�ون سع�ر بيض

املائ�دة  4500دين�ار للطبق�ة
الواح�دة” ،مش�ريا ً إىل أن�ه
“الرشك�ات تعاون�ت وساهمت
يف رف�د الس�وق باملنتج�ات».
وأضاف الحسيني أن “املحاصيل
االسرتاتيجي�ة موجودة يف جميع
املحافظ�ات بينه�ا الطماط�م
باإلضاف�ة اىل محاصيل أخرى”.
مبينا ً أن “حمالت واسعة بارشت
بها الوزارة لتوزيع سالت غذائية
للعائالت الفق�رية وعوائل الدخل
املحدود” .من جانب متصل ،اكد
قائممقام قضاء الزبري ،ش�مال
محافظة الب�رصة عباس ماهر،
ام�س االحد ،الحف�اظ عى سعر
الطماطم مع وفره خالل املوسم

الشت�وي الحايل ،مشريا اىل وجود
اكثر من  2000مزرعة للطماطم
يف القضاء وبأرق�ام انتاج فاقت
املوس�م امل�ايض .وق�ال ماهر يف
ترصيح صحفي إن”قضاء الزير
يحت�وي ع�ى اكث�ر م�ن 2000
مزرع�ة ملحص�ول الطماط�م
بمساح�ة اكث�ر  17500دونم”،
الفت�ا اىل ان”املزارع�ن يعملون
عى زي�ادة اإلنتاج لرف�د السوق
واالعتم�اد ع�ى املنت�ج املح�ي
كليا».
وأشا اىل أن “زيادة اإلنتاج جاءت
بسبب زيادة املساحات الزراعية
وغلق الحدود وعدم تأثر الزراعة
بتقلبات الطقس والقضاء نهائيا

عى ح�رشة حف�ار ال�ورق التي
تصيب محصول الطماطم».
واض�اف ماه�ر ان” اللج�ان
املسؤول�ة يف املحافظة مستمرة
يف متابع�ة األسع�ار املحلي�ة

وتمن�ع أي ارتف�اع له�ا يف ظ�ل
االزمة الحالية” .مبينا ان” اغلب
املحاصي�ل الزراعي�ة متوف�رة
محليا وال تحت�اج اىل استريادها
من الخارج”.

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

خصصت  200مليون دينار لدعم القطاع الصحي يف كركوك

النفط :معدل التصدير اليومي عرب موانئ الفاو بلغ  3ماليني و 400ألف برميل

بغداد /الزوراء:
أع�ل�ن�ت وزارة ال�ن�ف�ط اس�ت�ق�رار
م���ع����دالت ال��ت��ص��دي���ر
ع���ب����ر
ال��ي��وم���ي
م�����وان�����ئ ال�����ف�����او،
ع��ن���د ح��اج���ز ال����3
م��الي���ن و 400أل��ف برميل .من
جان�ب اخ�ر ،أك�دت وزارة النف�ط،

مال�م يقابل�ه سح�ب م�ن حسابها
الدوالري».
وتاب�ع أن «قان�ون البن�ك املركزي ال
يسم�ح له بإق�راض الحكومة سواء
عن طريق طب�ع العملة أو أي طريق
آخ�ر مب�ارش او غري مب�ارش ،ويحق
له خصم ح�واالت الخزينة ،اذا كانت
موج�ودة يف سوق الت�داول الثانوية،
كونه�ا إح�دى ادوات السياس�ة
النقدي�ة ،اذا ارت�أى ذل�ك بن�ا ًء عى
معطي�ات موضوعية دقيق�ة تخدم
اهداف السياسة النقدية».
من جان�ب اخر ،أصدر البنك املركزي
العراق�ي ،أم�س االح�د ،تعليم�ات
سح�ب الدوالر النق�دي الصادرة من
البنك اىل املص�ارف ..وبحسب وثيقة
للبن�ك ،اطلعت عليها «الزوراء» ،فإن
التعليمات تشم�ل أهم حالتن فيها،
وهما:
 -1يكون سحب ال�دوالر للزبون {اذا
كانت حوال�ة} بنسب�ة  ٪75دوالر و
 ٪25دين�ار ويتم احتسابه عى سعر
 1200للدوالر الواحد.
 -2يك�ون سحب ال�دوالر للزبون إذا
كان�ت وديع�ة  ٪100دوالر دون اي
تغيري.

ام�س ،حرصه�ا ع�ى تقدي�م الدع�م
امل�ادي واملعن�وي للقط�اع الصحي يف
املحافظ�ات وفق اإلمكاني�ات املتاحة
الت�ي تأت�ي يف اطار الجه�ود والحملة
الوطني�ة للوقاي�ة والحد م�ن انتشار
فايروس كورونا.
وق�����ال م��دي���ر ع����ام
ش���رك��ة ن�ف�ط البرصة ،إحسان

عب�د الجب�ار ،إن «مع�دل تصدي�ر
النف�ط الخ�ام عرب موان�ئ ال��ف��او
ب�ل��غ  3م��الي���ن و ٤00أل��ف
ق��ي��اس���ي
ب��رم��ي���ل
ي��وم��ي��اً ،ب�ي�ن�م�ا يقرتب معدل
إن�ت�اج البرصة من ث�الث�ة م�الي�ن
ب�رم�ي��ل» .مبينا ً أن «هن�اك فائضا ً
يف احتياط�ي إنت�اج حق�ول الب�رصة

وبكميات مؤثرة يف السوق العاملي».
ورج����ح ع�ب��د ال��ج��ب���ار أن
«ف��ي ح��ال ح�ص��ول ال�ش�رك�ة
ٌ
ال��وزارة للتحكم
عى تفوي�ض م�ن
بمع�دالت أيدين�ا تفوي�ض اإلنت�اج
لسقف مفتوح».
وأف����اد أن «وزارة النف�ط ل�ن
تطل�ب م��ن ش��رك�ات الخدم�ة
األجنب�ي املشغ�ل الرئي�س للحق�ول
املنتج�ة خ��ف���ض اإلن���ت����اج
أو ت�ق�ل�ي��ل ك�ل�ف��ة إن��ت���اج
ال��ب��رم��ي��ل ف��ي ت�ل�ك
الحقول».
من جان�ب اخر ،أك�دت وزارة النفط،
امس االحد ،حرصها عى تقديم الدعم
امل�ادي واملعن�وي للقط�اع الصحي يف
املحافظ�ات وفق اإلمكاني�ات املتاحة
الت�ي تأت�ي يف اطار الجه�ود والحملة
الوطني�ة للوقاي�ة والحد م�ن انتشار
فايروس كورونا.
وق�ال املتحدث بإسم ال�وزارة ،عاصم
جهاد ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه ان «وزارة النف�ط واستن�ادا ً اىل
توجيه نائ�ب رئيس ال�وزراء لشؤون
الطاق�ة وزي�ر النف�ط ثام�ر عب�اس
الغضبان ،والقرار ال�ذي تم اتخاذه يف

اجتماع هيئة الرأي واالجتماع القيادي
للعمليات ،ق�د خصصت مبلغ ()200
ملي�ون دينار لدعم القطاع الصحي يف
محافظ�ة كركوك منه�ا ( )50مليون
دينار تخصص للدفاع املدني».
واضاف ان «ه�ذه التخصيصات تأتي
لتوف�ري األدوية واملستلزم�ات الطبية
الرضورية والعاجلة ،فضالً عن وسائل
التعقي�م والتعف�ري ألبن�اء املحافظة،
ضم�ن الحمل�ة الوطني�ة للوقاية من
انتشار فايروس كورونا».
وتابع ان «رشك�ة نفط الشمال كانت
خصص�ت اح�د األبني�ة التابع�ة له�ا
كموقع للحجر الصح�ي بسعة ()50
رسيرا ،وقد تم تجهي�زه باملستلزمات
الطبية الرضورية».
وع�ن دع�م رشك�ة نف�ط الشم�ال
للمحافظ�ات األخ�رى ،اك�د املتحدث
باس�م ال�وزارة «ان رشك�ة سنتكول
االنكولي�ة ستقوم بتجهيز محافظات
(كرك�وك ،االنب�ار ،نين�وى ،ص�الح
الدين) باألدوية واملستلزمات الصحية
الرضورية بقيم�ة ( )250الف دوالر،
كذل�ك رصدت ال�وزارة مبل�غ ()100
ملي�ون دين�ار لرف�ع األنق�اض يف
محافظة نينوى».

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

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

السعر للكغم الواحد
 1250دينار
 1250دينار
 1000دينار
 1000دينار
 750دينار
 1750دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1500دينار
 500دينار
 3000دينار

التجارة :استثناء املواد الغذائية والزراعية
والطبية من شروط إجازة االسترياد
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الرشك�ة العام�ة للمع�ارض
والخدم�ات التجاري�ة العراقية ،إحدى
تشكيالت وزارة التج�ارة ،امس األحد،
استثن�اء امل�واد الغذائي�ة والزراعي�ة
والطبي�ة الداخلة إىل العراق من رشوط
إج�ازة االست�رياد .وق�ال مدي�ر ع�ام
الرشك�ة العامة للمع�ارض والخدمات
التجارية العراقية ،رسمد طه سعيد ،يف
بيان للوزارة ،إنه «تقرر استثناء خاص
للم�واد الطبية والغذائية والزراعية من
رشوط االج�ازة» .مبين�ا أن «ذلك جاء
بناء ع�ى االمر الديوان�ي ( )64للجنة
املشكل�ة والذي يرتأسه�ا حميد الغزي
االم�ن الع�ام لالمانة العام�ة مجلس
ال�وزراء ونظ�را ً للظ�روف االستثنائية
ال�ذي يمر بها البلد وحالة منع التجوال
خ�الل اي�ام الحظ�ر الوقائ�ي ول�كل
محافظات البالد» .وأضاف أن «الرشكة
العام�ة للمعارض أعلن�ت ان الخدمات
التجاري�ة العراقي�ة تستثن�ي وبشكل
مؤقت املواد الغذائية والزراعية والطبية
واألدوي�ة م�ن رشط اج�ازة االسترياد
واملح�ددة بموج�ب قان�ون الجمارك».
وأكد سعي�د عى أن «تك�ون الرشكات
واملكات�ب العلمي�ة املست�وردة للم�واد
أع�اله لديها هوية أست�رياد صادرة من
الرشك�ة العامة للمع�ارض والخدمات

التجاري�ة العراقية نافذة ع�ى ان يتم
استيف�اء األجور اج�ازة االسترياد من
قبل مديرية الجمرك للمنفذ الحدودي،
وذل�ك تنفيذا لتوجيه�ات وزير التجارة
الدكتور محمد هاشم العاني».
وتاب�ع أن «تنفي�ذ م�ا ج�اء يف اجتماع
خلية االزمة وتسهي�ل دخول البضائع
االساسي�ة وبغية توفريه�ا والسيطرة
عليه�ا للحاج�ة املاس�ة له�ا ،وع�دم
شحتها من االسواق ولتفويت الفرصة
ع�ى ضعف�اء النفوس م�ن استغاللها
وحرصه�ا والتحك�م به�ا وباسعارها
الذي يرشف وفد م�ن منتسبي الوزارة
ميداني�ا عى عملي�ة دخ�ول البضائع
يف ظ�ل الظرف الح�ايل ،وان هناك فرقا
ميداني�ة من دائ�رة الرقاب�ة التجارية
واملالي�ة م�ن وزارتن�ا بالتنسي�ق م�ع
اجه�زة وزارة الداخلية واالمن الوطني
تقوم بج�والت تفتشية يوميا لالسواق
واملخازن يف بغ�داد واملحافظات للتأكد
من سالمة امل�واد والتأكد من أسعارها
ونوعيتها ومدى صالحيتها لالستهالك
البرشي».
وأش�ار إىل انه «سيقدم تقريرا مفصال
لوزير التجارة محمد هاشم واالجراءات
االحرتازية لحظر التجوال الوقائي الذي
فرضت�ه الحكومة للحد من تفي وباء
كورونا».
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االثنين  30 -اذار 2020

فايروس كورونا جعل الرياضيني يعيشون حياة خمتلفة
منذ نحو ثالثة أسابيع أو أكثر ،يجد العبو
ك�رة الق�دم الس�يما يف أوروبا ،أنفس�هم
خارج روتني حياتهم اليومية.
جذبت كرة القدم مواهب من حول العالم،
ترك�ت بالده�ا بحثا ع�ن مزاول�ة اللعبة
الش�عبية لاللتحاق بأندي�ة كبرية واللعب
أم�ام مدرجات تغص باملش�جعني ،ورفع
ك�ؤوس وألق�اب ،وجني مبال�غ طائلة...
لكن هذه الصورة تبدلت جذريا يف األسابيع
املاضية ،حي�ث وجد العديد م�ن الالعبني
أنفس�هم عالقني يف بالد غريبة ،بعيدا عن
عائالته�م وعن الكرة ،يف ظ�ل األزمة التي
فرضها فريوس كورونا املستجد.
ودف�ع وب�اء “كوفي�د ”-19الذي تس�بب
بنح�و  30أل�ف وف�اة معلن�ة حت�ى أول
الس�بت  ٢٨مارس يف مختلف دول العالم،
إىل تجميد النش�اط الريايض بش�كل شبه
وف�رض قيود صارم�ة عى حركة
كامل،
ِ
التنقل والسفر للحد من تفشيه.
ومنذ نحو ثالثة أسابيع أو أكثر ،يجد العبو
ك�رة الق�دم الس�يما يف أوروبا ،أنفس�هم
خ�ارج روتني حياتهم اليومي�ة  ...ضغط
التدري�ب واملباري�ات وصخ�ب املالع�ب،
استعيض عنه بتمارين محدودة للحفاظ
ع�ى اللياق�ة البدني�ة ،والت�زام البقاء يف
املنازل والتواصل م�ع اآلخرين عرب تقنية
الفيديو ال أكثر.
ويف ظ�ل الصورة املبهمة بش�أن اآلتي من
األي�ام ومت�ى تس�مح الظ�روف الصحية
عامليا بمعاودة املباريات ،تبحث الفرق عن
الحفاظ عى رابط أس�ايس ب�ني أفرادها،
وإن بتواصل افرتايض عن بعد.
ويق�ول م�درب فريق برايت�ون اإلنكليزي
غراهام بوت�ر ،ان التواصل ع�رب الفيديو:

“هو طريقة للحفاظ عى اتصال ببعضنا
البعض ،لنؤسس نسقا معينا ألنني أعتقد
ان هذا األمر مهم ( )...كل العبينا هم هنا
يف اململكة املتحدة .لهذا من املهم بالنس�بة
إلينا ان نبقى عى تواصل ونجري حوارات
دوري�ة ونتأكد م�ن أن الجمي�ع يف صحة
جيدة”.
ويتابع أن العديد من العبيه “بعيدون عن
عائالته�م ،يفتق�دون أفرادها وه�ذا أمر
نتفهمه .نتعاطف مع ذل�ك ،لكننا ارتأينا
ان الخطوة الصحيحة هي الحد من السفر
الدويل ،والبقاء يف املنزل بسالم”.
وأتاح�ت أندي�ة أخ�رى لعدد م�ن العبيها
األجان�ب العودة اىل بالده�م يف ظل توقف
املباريات عى املس�تويني املح�ي والقاري
يف أوروبا ،وقبل التشدد الكبري الذي فرض
عى صعيد حركة النقل الجوي.
فثالث�ة من نج�وم باريس س�ان جرمان
الفرني ،ه�م الربازيليان نيم�ار وتياغو
س�يلفا واألوروغوياني إدينسون كافاني،

ع�ادوا اىل بالده�م قبي�ل دخ�ول فرنس�ا
مرحلة العزل املنزيل اإللزامي.
يف املقاب�ل ،وج�د اإلس�باني بي�درو العب
تش�لي اإلنكليزي نفس�ه عالق�ا يف لندن
بعي�دا عن عائلت�ه ،ويف حجر صحي أيضا
بدأ قبل حتى االجراءآت الرس�مية املحلية،
بعد ثبوت إصابة زميله الش�اب يف الفريق
كالوم هودسون أودوي بفريوس كورونا.
وقال الالع�ب البالغ من العم�ر  32عاما:
“م�ن الصعب ع�دم رؤي�ة أوالدك ،ذويك،
أقربائ�ك ،ع�دم التواج�د بقربه�م يف زمن
معقد وصعب علينا جميعا”.
ويف ترصيح�ات إلذاع�ة “كادين�ا س�ري”
اإلسبانية ،أكد الالعب السابق“ :أقول لهم
ابقوا يف املنزل ،وانني مشتاق إليهم”.
أم�ا م�درب برمينغه�ام اإلنجلي�زي بيب
كلوتيت ،فأعاد عائلته اىل إس�بانيا عندما
كان ذل�ك ال ي�زال متاح�ا ،وبق�ي ه�و يف
إنكلرتا لالهتمام بعمله.
ويوضح“ :أنا عالق بني عاملني ( )...أشعر

بأنني غري قادر عى أداء وظيفتي بالشكل
املالئم .أفكر دائما  -ربما يجدر بي العودة
(اىل إسبانيا للتواجد مع عائلته)؟ -لكنني
غري قادر عى ذلك الرتباطي بعمي”.
بالنس�بة إىل العديد من العبي كرة القدم،
التح�دي األبرز يف الوقت الراهن هو س�بل
ملء الوقت الشاغر.
وكان�ت إيطاليا الدولة األوىل بني البطوالت
الخم�س الك�ربى (مع إس�بانيا وفرنس�ا
وأملاني�ا وإنكل�رتا) ،تعل�ن يف آذار/مارس
تعليق كامل النشاط الريايض حتى الثالث
م�ن نيس�ان/أبريل ،وهو موع�د يبدو يف
حكم املمدد حاليا بعدما باتت البالد األكثر
ت�ررا عاملي�ا ب�”كوفي�د ،”-19وأعلنت
حتى مس�اء أول أمس السبت عن تسجيل
أكث�ر م�ن  10آالف حال�ة وف�اة معلن�ة
بسببه.
ويقول ح�ارس مرم�ى ن�ادي يوفنتوس
البولن�دي فويتش�يخ تشيش�ني يف
ترصيح�ات لش�بكة “س�كاي إيطالي�ا”
الرياضي�ة“ :بطبيع�ة الح�ال أعان�ي من
الضجر بعدما مر أكثر من أس�بوعني عى
الع�زل املن�زيل” ال�ذي فرضه الن�ادي عى
أف�راده بعد تأك�د إصابة مدافع�ه دانييي
روغاني بالفريوس.
ويتاب�ع“ :أن�ا بمف�ردي يف تورين�و ألن
عائلت�ي ع�ادت إىل بولندا .ع�ى رغم ذلك،
يمكنن�ي القول إنني أميض وقتا مس�املا.
أنام كثريا”.
اعت�اد الالعبون املرتبط�ون بأندية خارج
بالدهم ،الس�فر بش�كل دائم ،إم�ا لرؤية
أف�راد عائالته�م وتمضي�ة إج�ازات ،او
االلتح�اق بصف�وف املنتخ�ب الوطني يف
فرتات املباريات الدولية.

لكن توقف املنافسات عى مختلف الصعد
املحلي�ة والقارية والدولي�ة ،يمنح هؤالء
وقت راحة إضافيا لم يكن يف الحسبان.
م�ن هؤالء ،األرجنتيني إيف�ر بانيغا العب
إش�بيلية اإلس�باني ،والذي م�ن املقرر أن
ينتق�ل اىل الش�باب الس�عودي يف املوس�م
املقب�ل .خاض إبن ال� 31عاما 65 ،مباراة
دولية مع األرجنتني ،وكان يضطر للسفر
عرب املحيط األطلي غري مرة خالل املوسم
لاللتحاق باملنتخب.
ويقول بانيغا لوكالة فرانس برس“ :األمر
غريب ألن كرة القدم موجودة دائما معنا.
عندم�ا تتوقف منافس�ات الليغا (الدوري
اإلس�باني) ،ثم�ة مباريات دولي�ة .حتى
يف الصي�ف ،نخ�وض مباري�ات ودية قبل
انطالق املوسم”.
ويف حني يش�ري اىل ان هذا النمط كان يولّد
“شوقا كبريا ألحبابنا” ،يوضح انه يف ظل
الوقت املتوافر لديه اآلن “أغلب ما أقوم به
هو اس�تغالل الوقت م�ع زوجتي وأوالدي
واالستمتاع بتمضية الوقت مع العائلة”.
الس�ؤال األكرب املط�روح حالي�ا هو متى
يمكن لعجلة مباريات كرة القدم ان تعاود
الدوران .لكن أحدا ال يحمل إجابة حاسمة
يف ظل وضع صحي يتطور بشكل أو بآخر
يوميا .لكن املؤكد ان الالعبني ،وخصوصا
املقيم�ني بمفردهم ،بات�وا يفصحون عن
حنينهم لرياضتهم عى رغم كل تعبها.
ويقول الفرني كريستوفر جوليان العب
نادي سلتيك االس�كتلندي“ :تستيقظ وال
تعرف م�ا العمل ( )...حالي�ا نحن نعيش
حي�اة مختلف�ة ،تجعلك ت�درك كيف هي
الحياة كل يوم من دون كرة قدم .اشتقت
لكرة القدم”.

آنسان غرينريز الكوري اجلنوبي يتعاقد مع اللبناني سوني
تعاقد نادي آنس�ان غرينريز الذي يلعب يف الدوري
الك�وري الجنوب�ي للدرجة الثانية مع حس�ن عي
سعد قادما ً من نادي األنصار اللبناني.
ويعترب املهاجم اللبناني البالغ من العمر  27عاماً،
واملول�ود يف الواليات املتح�دة األمريكية ،واملعروف
باس�م (سوني) ،أحد الركائز األساسية يف املنتخب
اللبنان�ي بع�د أن لف�ت االنتب�اه خ�الل اللعب مع
منتخ�ب الوالي�ات املتح�دة تح�ت  17عام�ا ً و20
عاما ً.
بدأ س�وني مس�ريته الكروية مع نادي سبورتينغ
كانس�اس سيتي يف عام  ،2011قبل أن ينتقل ألول
مرة إىل آس�يا يف عام  ،2014حي�ث انضم إىل فريق
بوليس تريو التايالندي.
عاد الدويل اللبناني إىل س�بورتينغ كانساس سيتي

يف ع�ام  ،2017ث�م كان لدي�ه تجرب�ة اللع�ب مع
فريقي س�وب بارك رينجرز و إندي إليفن ،قبل أن
ينضم إىل نادي األنص�ار اللبناني بعد ذلك بعامني،
وهو اآلن عى وش�ك الظهور ألول م�رة يف الدوري
الكوري.
يتذكر س�ونى بقوله“ :لقد زرت س�تاد آنس�ان وا
خالل الدور الثاني من التصفيات اآلسيوية لكأس
العالم  2016عندم�ا لعبنا ضد كوريا الجنوبية .يف
ذلك الوقت ،أعجب�ت بكوريا الجنوبية لدرجة أنني
كنت أرغب يف اللعب هناك ويس�عدني أنه أتيحت يل
الفرصة”.
وأض�اف“ :ال أعتقد أنه س�يكون هناك أي صعوبة
يف التكي�ف م�ع الفريق .س�نبذل قص�ارى جهدنا
لتحقيق األهداف ولعب كرة قدم هجومية”.

شتيجن :ال أعرف أمساء منافسي برشلونة
كش�ف األملاني م�ارك أندريه تري ش�تيجن ،حارس برش�لونة ،عن موقف
مثري له مع مباريات كرة القدم.
وقال شتيجن ،يف ترصيحات أبرزتها صحيفة ماركا اإلسبانية“ :ال أشاهد
الكث�ري من مباريات كرة الق�دم ،حيث أحرص فقط ع�ى املتابعة عندما
تكون هناك مباريات جيدة أو يلعب صديق يل”.
وأض�اف ش�تيجن“ :يف بعض األحيان يس�ألونني عن اس�م أحد الالعبني،
لكنني ال أملك أي فكرة عنه”.
وتابع“ :هذا يحدث يل ً
أيضا يف إسبانيا مع أسماء املنافسني ،حيث إنني ال
أعرفهم ،لكن عندما يضعون الفيديو أتعرف عى الالعبني وكيف يتحركون
يف امللعب أو كيف يسددون .إنه أمر غريب بعض اليشء”.
وواصل شتيجن“ :كامب نو؟ إنه ملعب فريد من نوعه ،كما أن هنا عقلية
مختلفة تمامً ا عن أملانيا ،حيث إنهم يغنون أكثر ويركزون عى الفريق”.
وأكمل“ :مشجعو برشلونة يقدرون التفاصيل الفردية بشكل أكرب .األمر
هنا مختلف وأنا أحب ذلك ..عى س�بيل املثال عندما يقوم دي يونج بيشء

ما ،فإن الجمهور يستمتع بذلك ويحتفلون به”.
وأردف الحارس األملاني“ :املالعب التي تجذب االنتباه؟ سان باولو
ً
حديثا ،لكن لديه يشء مميز ،وتلعب فيه الجماهري
إنه ليس ملع ًبا
ً
كب�ريا .أحب هذه املباريات مثل مواجه�ة بيلباو عندما يقف
دورًا
املشجعون خلف فريقهم”.
واس�تطرد“ :الحي�اة يف برش�لونة؟ حاول�ت من�ذ الي�وم األول دمج
نف�ي بأرسع وقت ممك�ن يف الثقاف�ة اإلس�بانية والكتالونية .لقد
جعلوني أشعر دائمًا بحالة جيدة سواء عى املستوى الشخيص أو مع
عائلتي”.
وزاد شتيجن“ :هناك أشياء هنا أحبها مثل الطعام والطقس والبحر،
لكن ما زلت أملك أش�ياء أملانية ج ًدا مثل إنني دقيق للغاية يف
املواعيد”.وأت�م“ :الحجر الصح�ي؟ أنا هادئ للغاية.
كرة القدم ليس�ت أولوية اآلن .يجب أن نكون
يف املنزل”.

سييت يضع أجزاء من ملعبه يف
تصرف السلطات الصحية
أف�ادت تقاري�ر صحافي�ة إنكليزي�ة األح�د أن ن�ادي
مانشس�رت س�يتي بطل ال�دوري املمتاز لك�رة القدم يف
املوسمني املاضيني ،س�يضع أجزاء من ملعبه يف ترصف
السلطات الصحية ضمن جهود مكافحة فريوس كورونا
املستجد.
وأش�ارت وكالة “برس أسوسييش�ن” وش�بكة “سكاي
س�بورتس” اإلنكليزيتان ،إىل أن النادي سيضع القاعات
املخصصة لكبار الشخصيات يف مدرجات استاد االتحاد،
إضاف�ة إىل ص�االت املؤتم�رات في�ه ،يف ت�رصف هيئ�ة
الخدمات الصحية الوطنية “ملساعدتها يف تدريب األطباء
واملمرضني خالل األزمة”.
ولم يعلق سيتي بش�كل مبارش عى هذه التقارير ،لكنه
نرش أرشط�ة مصورة لع�دد من نجوم�ه ،يوجهون من
خاللها رس�ائل دعم لهيئة الخدمات الصحية (املعروفة
باس�م “ان أتش أس”) ،ويحضون الن�اس عى البقاء يف
منازلهم للمساهمة يف مكافحة تفيش “كوفيد.”-19
ومن هؤالء الالعبني ،رحيم س�رتلينغ والربتغايل برناردو

س�يلفا والفرني بنجامان مندي .وقال
س�رتلينغ يف رشي�ط الفيديو“ :لنس�اعد
الهيئة الصحية من خالل البقاء يف املنازل.
غ�ادروا املنزل فقط بحال كنتم تحتاجون
إىل غذاء أسايس ،دواء ،أو ممارسة تمارين
رياضية”.
ودع�ا الدويل اإلنكليزي الناس إىل مس�اعدة
الهيئ�ة الصحي�ة “ملواصلة القي�ام بعملها
املذه�ل ،م�ن خالل البق�اء يف املن�زل وحفظ
األرواح ( )...كي�ف نحفظ األرواح؟ من خالل
التزام البقاء يف املنزل”.
وس�بق للعديد من الالعب�ني واألندية يف مختلف
الدول إط�الق مبادرات مختلف�ة وجمع تربعات
لدع�م مكافح�ة ف�ريوس كورون�ا ،يف ظ�ل توقف
املنافس�ات الرياضية حول العالم بس�بب “كوفيد-
.”19وأعلن�ت الس�لطات الكروي�ة اإلنكليزي�ة وق�ف
املنافسات حتى  30نيسان/أبريل عى األقل .ويرجح أن
يتم تمدي�د هذا التوقف يف ظل الوض�ع الصحي الراهن
وإجراءآت العزل املفروضة عى نطاق واسع.
وحذر رئي�س ال�وزراء الربيطاني بوريس جونس�ون
ّ
من ّ
س�تتجه نحو األسوء بالنسبة إىل انتشار
أن بالده
ف�ريوس كورون�ا ،قب�ل أن تب�دأ مرحل�ة االنف�راج،
ّ
تخطي حصيلة الوفيّ�ات عتبة األلف بعد
وذل�ك مع
تسجيل  260وفاة يف يوم واحد .وأظهرت الحصيلة
الرس�مية الص�ادرة أول أم�س الس�بت ،تس�ارعا
واضحا يف تفيش الوباء ،إذ بلغ عدد الوفيات 1019
واإلصابات .17089
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مشاركة جنوم آسيا يف محلة إيقاف كورونا

ه�دت حملة  #إيقاف سلس�لة املرض الت�ي أطلقها االتحاد
اآلس�يوي لكرة القدم إقباالً كبريا ً مع مش�اركة أكثر من 50
العبا ً ومدربا ً وإداريا ً يف دعم الحملة الساعية ملكافحة انتشار
فايروس كورونا املتجدد (كوفيد )-19يف أول  48ساعة.
وم�ع تواصل انتش�ار فاي�روس كوفي�د -19عى املس�توى
العامل�ي ،وتأثرة ع�ى روزنام�ة الفعاليات الرياضي�ة ،بادر
نج�وم ك�رة القدم يف قارة آس�يا بإرس�ال رس�الة التضامن
والتوعي�ة حول أفضل املمارس�ات الصحية الت�ي تدعو لها
منظمة الصحة العاملية.
ويف الج�زء الثال�ث من ه�ذه الحملة ،يش�ارك العب منتخب
األردن ونادي الفيصي يوسف الرواشدة ،والنجمة األسرتالية
س�امانثا كري ،وأودي�ل أحمدوف العب منتخب أوزبكس�تان
ونادي شنغهاي اس آي بي جي الصيني.
وقال الرواش�دة مخاطبا ً جماهري كرة القدم“ :احمي نفسك
وس�اعد وطنك ،خليك يف البيت وس�اهم يف الحد من انتش�ار
فايروس كورونا ،احمي بلدك”.
من جهتها قالت كري أفضل العبة يف آس�يا عام “ :2017كرة
الق�دم منحتني فرصة رائعة ،واآلن أن�ا أفتخر بالتحدث من
خالل حملة  #إيقاف سلسلة املرض يف االتحاد اآلسيوي لكرة
الق�دم  Break The Chain #وذل�ك لدعم صح�ة العاملني يف
الخدم�ات الطبي�ة والعاملني يف تقديم الخدمات األساس�ية
وكل من تأثر بهذا املرض”.
وأضافت“ :بغض النظر عن الجنس�ية أو العمر أو الخلفية،
كل واحد منا يحمل مسؤولية للقيام بدوره ،واتباع التعليمات
الت�ي تقدمها منظمة الصحة العاملية ،حيث يمكن أن نوقف
انتش�ار فايروس كورون�ا من خالل الوق�وف معا ً كمجتمع
عاملي ،ويقوم كل واحد منا بدوره يف إيقاف سلس�لة انتشار
املرض.
يف املقابل قال أحم�دوف“ :كرة القدم تمتلك قدرة رائعة عى
جم�ع العال�م ،واآلن أكث�ر م�ن أي وقت آخر يج�ب أن نقف
متحدين من أجل إيقاف انتشار كوفيد ،-19ولهذا أنا أفتخر
باملشاركة يف حملة  #إيقاف سلسلة املرض”.
وأردف بالقول“ :هذا املرض يعترب من أصعب الخصوم الذين
نواجههم ،ولكن إذا بقين�ا إيجابيني واتبعنا توصيات خرباء
الصحة ونقوم بدورنا ،فإننا يمكن أن نوقف سلس�لة املرض
ونحافظ عى أنفسنا وأحباءنا ونبقى بصحة جيدة”.
وكان الجزئني األول والثاني من هذه الحملة شهدا مشاركة
العديد من نجوم قارة آس�يا ،ومن ضمنهم الس�عودي يارس
القحطان�ي واملدرب�ة تش�ان ي�ون تين�غ من هون�غ كونغ
والكوري�ة الجنوبي�ة جي س�و ي�ون العبة نادي تش�يلي
اإلنكليزي.

أوملبياد طوكيو  23 ...متوز/يوليو 2021
موعد حمتمل للنسخة املؤجلة
أف�ادت تقارير صحافي�ة ياباني�ة أن  23تموز/يوليو
 2021ه�و موع�د محتم�ل من وجه�ة نظ�ر املنظمني
النط�الق دورة األلع�اب األوملبي�ة الصيفي�ة يف طوكي�و
املؤجلة.
وتأجل�ت األلعاب من صي�ف  2020إىل العام املقبل بس�بب
فريوس كورونا املستجد.
ونقل�ت قن�اة “إن أتش كاي” اليابانية الرس�مية عن
مصادر يف اللجنة املحلي�ة املنظمة ،ان املوعد
املرج�ح النطالق ال�دورة س�يكون 23
تموز/يوليو.
وأعلن�ت اللجن�ة األوملبي�ة
والحكوم�ة
الدولي�ة
الياباني�ة يف  24آذار/
تأجي�ل
م�ارس،
األوملبي�اد الصيف�ي
ال�ذي كان مق�ررا ً
ب�ني  24تم�وز/
يولي�و والتاس�ع
من آب/أغسطس
 ،2020إىل الع�ام
املقبل ،يف خطوة
غ�ري مس�بوقة
بش�أن دورة
ألعاب أوملبية يف
التاريخ الحديث
لأللع�اب (منذ
العام .)1896
وأتى هذا القرار
بع�د ضغ�وط
م�ن رياضي�ني
و ا تح�ا د ا ت
رياضي�ة لتأجي�ل
األلعاب يف ظل تفيش
وب�اء “كوفي�د”-19
ال�ذي تس�بب بأكث�ر من
 30أل�ف وف�اة معلنة حول
العالم ،وتس�بب بش�لل ش�به
كامل يف األحداث الرياضية.
وأشار إعالن التأجيل إىل أن األلعاب
س�تقام خالل الع�ام  ،2021وبموعد
أقصاه نهاي�ة فصل الصيف .وأوضح
رئيس اللجنة األوملبية الدولية األملاني
توماس ب�اخ يف أعقاب الخطوة ،أن

كل الخيارات مطروحة بش�أن املوعد الجديد ،وأن الدورة قد
تقام خالل فصل الصيف أو قبله حتى.
وأملح عدد من املعنيني باأللعاب إىل البحث يف إمكان إقامتها
خالل فص�ل الربي�ع ،ما قد يتي�ح للمنظم�ني والرياضيني
واملش�جعني االس�تفادة من طقس معت�دل ،وتفادي إقامة
األوملبياد يف الصيف الذي تش�هد خالل�ه العاصمة اليابانية
ارتفاعا حادا يف حرارة الطقس ونس�بة الرطوبة.
ورأت عم�دة طوكي�و يوريك�و كويكي أن نق�ل األلعاب إىل
الربي�ع ،قد يتي�ح إعادة س�باق املارات�ون إىل العاصمة من
مدينة س�ابورو الش�مالية ،بعدم�ا قررت اللجن�ة األوملبية
الدولية نقله إليها لإلفادة من اعتدال حرارتها صيفا ً.
وأف�ادت التقاري�ر الصحافي�ة اليابانية أن اللجن�ة املحلية
املنظمة برئاس�ة يوش�ريو موري ،تواصل نقاشاتها حاليا ً
مع اللجنة األوملبية الدولية بش�أن املوع�د الجديد لأللعاب.
ويف حني لم يتم تحديد مهلة زمنية التخاذ قرار بهذا الشأن،
أف�اد م�وري يف ترصيح�ات لقن�اة تلفزيوني�ة يابانية ،أن
املعنيني سيتوصلون إىل “خالصة ما” يف خالل أسبوع.
ع�ى صعيد آخ�ر ،أفادت قن�اة “إن اتش كاي” أن الش�علة
األوملبي�ة الت�ي كان من املق�رر أن تبدأ مس�ريتها يف اليابان
هذا األس�بوع وتم إرجاؤها بعد تأجيل األلعاب ،س�تعرض
عى مدى ش�هر يف مجمع “جاي فيالدج” الريايض يف مدينة
فوكوش�يما (نقط�ة االنط�الق املق�ررة س�ابقاً) عى مدى
شهر.
وكان املنظم�ون قد اخت�اروا هذا املجمع النطالق مس�رية
الشعلة ،ملا يحمله من رمزية بالنسبة إىل اليابان ،إذ استخدم
كقاع�دة آالالف من عم�ال االغاثة يف أعق�اب الزلزال املدمر
والتسونامي والكارثة النووية لعام .2011
وتنظ�ر طوكي�و إىل األلع�اب التي اختريت الس�تضافتها يف
الع�ام  ،2013عى أنها دليل عى تع�ايف البالد وطي صفحة
كارث�ة فوكوش�يما .ورأى رئي�س الوزراء ش�ينزو آبي بعد
إع�الن تأجي�ل ال�دورة ،أن إقامتها يف العام املقبل س�يكون
بمثابة دليل واحتفال بتغلب البرشية عى “كوفيد.”-19

السلطة الرابعة
www.alzawraapaper.com

االثنين  30 -اذار 2020

أزمة كورونا تشكل مرحلة انتقالية
لوسائل اإلعالم الفاقدة للثقة

باريس/ميدل ايست اوناين:
يطرح فريوس كورونا املستجد املتفي يف العالم ،اختبارا لوسائل اإلعام ايضا ،القطاع الذي
يشهد أصا أزمة ثقة غري مسبوقة.
يتاب�ع املواطن�ون الخاضعون للع�زل الصحي يف بيوته�م يف العالم األنباء باهتمام .وكش�ف
استطاع أجراه معهد إدملان من السادس إىل العارش من آذار/مارس أن أكثر من تسعني باملئة
م�ن اإليطالي�ني واليابانيني والكوريني يطلعون مرة واحدة يف الي�وم عى األقل عى التطورات
املرتبطة بالفريوس ،وأكثر من نصفهم يقومون بذلك أكثر من مرة يوميا.
وتبقى الصحافة أساس�ية مع أن ش�بكات التواصل االجتماعي كرست االحتكار شبه الكامل
لألخبار من قبل وسائل اإلعام .فقد أشار استطاع اجراه معهد إيبسوس ملوقع “أكسيوس”
اإلخب�اري إىل أنه لاطاع عى التط�ورات املرتبطة بالفريوس ،ما زال نصف األمريكيني يثقون
بوسائل اإلعام التقليدية ،بينما تثق نسبة أقل بكثري بشبكات التواصل االجتماعي.
يمكن أن تش�كل هذه األزمة فرصة لوس�ائل اإلعام الس�تعادة ثقة قرائه�ا .كما أنها فرصة
للقراء الذين يخضعون للعزل الختيار وسائل اإلعام الكبرية والصغرية التي يثقون بها.
وكتب املؤرخ االرسائييل يوفال نوا هراري يف صحيفة “فايننشال تايمز” أنه “لم يتأخر الوقت
الستعادة ثقة الناس يف العلوم والسلطات العامة ووسائل اإلعام”.
وأكد املؤرخ باتريك ايفينو رئيس املجلس الفرنيس لألخاقيات الصحافية أنها “لحظة مهمة
لوسائل اإلعام  ...لتثبت أنها يف خدمة الجمهور أوال بمعلومات جديرة بالثقة عرب انتقائها”.
وكتبت مدونة :ال ،فريوس كورونا املس�تجد لم يتم إنتاجه ومنحه براءة من معهد باس�تور،
وال ،ال نعرف ما إذا كان ارتفاع حرارة الجو يف الربيع “يقتل” الفريوس.
وقالت مديرة اإلعام يف البي بي يس التي تش�هد مس�تويات حضور قياسية “يف إطار الوضع
الصح�ي الطارئ ،توفري أنباء جدي�رة بالثقة ودقيقة أمر حيوي” ،مؤكدة أن هذه املؤسس�ة
اإلعامية الربيطانية العامة “لديها دور أسايس لتلعبه”.
أما ريكاردو كريشبوم الذي يعمل يف “كارين” الصحيفة اليومية األرجنتينية األوسع انتشارا،
فقال إن “القراء يبحثون عن تحليات إضافية وخدمات إخبارية وشهادات حية”.
وشهدت الصحيفة ارتفاع عدد متابعيها عى االنرتنت مشرية إىل أن القراء يذهبون إىل موقعها
االلكرتوني مبارشة من دون املرور بشبكات التواصل االجتماعي.
وقال كريش�بوم “إنهم يريدون معرفة ما يحدث يف دول أخرى مثل إيطاليا واس�بانيا وفرنسا
التي يغطي أحداثها مراسلون خاصون بنا” .واطلقت الصحيفة نرشة بريدية يومية تتضمن
األخبار األساسية حول الوباء.قالت مارينا ووكر من “مركز بوليتزر” املنظمة غري الحكومية
األمريكية التي تدعم الصحافة إنها “ليست مرحلة مائمة للسبق الصحايف و”العمل كالعادة”.
وأضافت “نحن نواجه جميعا العدو نفسه .إنها فرتة تضامن والعمل يف العمق والربهنة عى
أننا نكتب لقراء وليس ألجندات سياسية أو ملصالح اقتصادية”.
ويدعم “مركز بوليتزر” ماليا مشاريع صحافية تعتمد عى التعاون بني هيئات تحرير عديدة
لتغطية جوانب منس�ية لألزمة.وأش�ار عالم االجتم�اع اإليط�ايل ادواردو نوفييل من جامعة
روما -3إىل أن عددا من وسائل اإلعام تباطأت يف العمل يف بداية أألزمة.
وكتب يف دراس�ة بعنوان “انفومود” تتعلق بما نرشته  257وس�يلة إعام أوروبية عى موقع
فيس�بوك وجرت بني األول من كانون الثاني/يناي�ر و 14آذار/مارس أن “الصحف تاثرت إىل
ح�د كبري بحكوماته�ا الوطنية التي قللت ،يف أملانيا وفرنس�ا وبريطانيا ،م�ن خطورة األزمة
املقبلة”.وعرب الصحايف الس�ابق الذي أصبح أستاذا يف االتصاالت وعلم االجتماع عن أسفه ألن
وسائل اإلعام هذه “لم تقم بدورها”.
ونقل�ت بعضه�ا أخبارا مضللة مثل “دي�يل ميل” يف بريطانيا الت�ي أوردت فكرة أن الفريوس
التقطه ش�خص تناول حس�اء خفاش يف الصني .وه�ذه املعلومات تناقلته�ا صحف صفراء
عدي�دة تعيش ع�ى أخبار اإلثارة.وأخريا يمك�ن أن تؤدي هذه األزم�ة إىل ترسيع هذه املرحلة
االنتقالية التي تش�هد موت الصحف الورقية .فبينما دخلت فرنسا يف العزل تراجعت مبيعات
الصح�ف بنس�بة  24باملئة االثن�ني  16آذار/مارس و 31باملئة الثاث�اء  17آذار/مارس ،كما
ذكرت مجموعة التوزيع “بريستاليس”.
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اإلعالم التقليدي يستعيد الصدارة باملعلومة املوثوقة يف أزمة كورونا

أحمد حافظ
كاتب مرصي
أصبحت الفرصة مواتي�ة أمام اإلعام
الستعادة مكانته ،مع اتجاه الناس إىل
املناب�ر التقليدية وخصوصا الحكومية
للحصول ع�ى آخر مس�تجدات الوباء
العامل�ي يف بلدانهم ،بع�د أن كان قطاع
كب�ري م�ن الجمهور يس�تقي املعلومة
من منصات التواص�ل االجتماعي ،وال
يثق بإعامه املحيل.
اس�تعاد اإلعام التقلي�دي مكانته لدى
الجمه�ور منذ انتش�ار وب�اء كورونا،
حيث اكتشف الناس حاجتهم إىل املنابر
الج�ادة ملعرفة إىل أين تتجه األمور عى
صعيد املس�تجدات يف بلده�م أو الدول
األخرى ،أو االس�تماع لرؤية الحكومة
يف ما يخص األزمة.
وينتظ�ر الجمهور املؤتم�رات الصحافية
الت�ي يعقده�ا رئي�س منظم�ة الصح�ة
العاملية ملعرف�ة تفاصيل جائحة كورونا،
إضاف�ة إىل ترق�ب ظه�ور مس�ؤوليهم
للحديث عما وص�ل إليه فايروس كورونا
م�ن تطورات عى املس�توى املحيل ،وبات
الناس شغوفني بمتابعة وسائل اإلعام.
وتمث�ل الظاه�رة الجديدة تغ�ريات الفتة
يف نظ�رة الجمه�ور العربي لإلع�ام ،بعد
س�نوات من تباعد املس�افات بني اإلعام
والجمهور عى إث�ر اتهام بعض الصحف
والقن�وات بالتضلي�ل والتزيي�ف وغي�اب
املصداقي�ة ،واأله�م أن ُ
الته�م التي طاملا
ط�اردت املناب�ر تراجع�ت بش�كل كب�ري
حاليا.
وبع�د أن كان قط�اع كبري م�ن الجمهور
يس�تقي املعلومة من منص�ات التواصل
االجتماع�ي ،أصبح�ت الفرص�ة مهي�أة
لع�ودة اإلع�ام إىل مكانت�ه الطبيعي�ة يف
تثقي�ف وتعريف الناس باملس�تجدات ،ما
طرح تساؤالت بشأن دور املنابر الرسمية
يف تقري�ب الجمهور إليها ،أم أن هذا يعود
إىل ثق�ة الن�اس يف الحكوم�ة وااللتف�اف
حولها.
وعانت وس�ائل إعام عربية عديدة من
تراج�ع مصداقيتها ،ما انعكس س�لبا

ع�ى تأثريها يف توجهات ال�رأي العام،
ألس�باب ترتبط بس�يطرة الحكومات
ع�ى املحتوى وامللكي�ة ،وأخرى تتعلق
بامل�واالة واالس�تعانة بش�خصيات ال
يعنيها س�وى تلميع صورة الس�لطة،
لك�ن م�اذا اس�تجد حت�ى تس�تعيد
بعض املؤسس�ات عافيتها ،ويعتربها
الجمهور مصدر ثقة يف نقل املعلومة؟
رج�ح البعض م�ن املراقب�ني أن تكون
مصداقي�ة اإلع�ام يف نظ�ر الجمه�ور
مرتبط�ة بع�دة مس�تجدات ،منه�ا أن
الناس ليس�ت لديها بدائل سوى الثقة
يف توجه�ات الحكوم�ات لعب�ور ه�ذه
املرحل�ة الحرج�ة ،بالت�ايل تتعامل مع
ما تعلنه الجهات الرسمية من حقائق
عرب اإلع�ام ع�ى أنها ال تقبل الش�ك،
بحكم أن األزم�ة الراهنة عاملية وليس
هناك ما يمكن مداراته.
ومعيار تدفق املعلوم�ات التي توفرها
الحكوم�ات ،وه�ي ثقاف�ة كان�ت
غائب�ة ،ضاع�ف من ثق�ة الجمهور يف
اإلع�ام ،ألن الناس بحاج�ة إىل معرفة
املس�تجدات أوال ب�أول ،واإلجاب�ة عى
تس�اؤالتها املرشوع�ة ،وأوج�د ه�ذا
التجاوب الحكومي مع الش�ارع حالة
اس�تثنائية من املصداقية والش�فافية
انعكس�ت ع�ى تدن�ي أو صعوبة نرش
الشائعات إىل الحد األدنى.
ويمكن بس�هولة ماحظة هذا التطور
يف اإلعام املرصي الذي كان يعاني من
ش�ح املعلوم�ات ،حتى أصب�ح عاجزا
ع�ن تربئة نفس�ه من تهم�ة التضليل
وإخف�اء الحقائ�ق عن الن�اس ،حيث
أضح�ى وزي�ر اإلع�ام أس�امة هيكل
ضيف�ا دائما ع�ى الصح�ف والقنوات
ليم�د الناس بكل جدي�د يوميا ،وترتب
عى غزارة املعلومات غل�ق الباب أمام
منصات التواصل.
وأثبت�ت أزمة كورون�ا أن التقارب بني
الجمهور ووسائل اإلعام معادلة ليست
صعبة إذا س�هلت الحكومة مهمتها يف
الحصول عى املعلوم�ة ،ووجد القارئ
واملشاهد ما يناس�ب احتياجاته حتى
ال يضط�ر إىل مقاطعتها أو الذهاب إىل
منابر أخرى.
وقال صف�وت العال�م ،أس�تاذ اإلعام
الس�يايس بجامعة القاهرة ،إن اإلعام
التقلي�دي عندم�ا ينج�ح يف توف�ري
املعلومات املطلوبة جماهرييا يف الوقت
املناسب ،فإن ثقة الجمهور تعود إليه،
ويلج�أ الن�اس ملتابعته ،وه�ذه فرصة
ثمينة أمام املؤسس�ات اململوكة للدول
لتس�تعيد مصداقيتها عند الشارع ألن
املواطن يريد أن يسمع صوت الحكومة
ويعرف رؤيتها يف األزمة.
وأض�اف ل�”الع�رب” أن املصداقي�ة
اإلعامي�ة ال يمك�ن تحقيقه�ا دون
مساندة الحكومات ،وهو الدرس األهم
يف أزمة كورونا ،فإذا أرادت س�لطة ما

استعادة دور اإلعام التقليدي وإقصاء
املناب�ر العش�وائية م�ن املش�هد ،مثل
منص�ات التواص�ل واملناب�ر املضلل�ة،
عليها أوال أن تفسح املجال أمام األقام
والشاش�ات لتتناغ�م م�ع متطلب�ات
الشارع ،ال أن ّ
توجه وفق رغباتها.
ما يعزز هذه القناع�ات ،أن مصداقية
الكث�ري م�ن وس�ائل اإلع�ام العربية،
وتعام�ل الحكوم�ات بمزي�د م�ن
الش�فافية واملصداقي�ة ،لم يتس�ببا يف
ث�ورة الجماه�ري ،أو خ�روج دع�وات
مناهضة للس�لطات ،ب�ل صنعا حالة
م�ن االلتف�اف واالصطف�اف خل�ف
املؤسس�ات الرس�مية ،حتى أن الناس
نفس�ها أصبحت تق�وم ب�دور املدافع
عن باده�ا ضد محاوالت بعض املنابر
تزييف الواقع.
وش�ن ع�دد كبري م�ن املرصي�ني هجوما
حادا عى صحيف�ة الغارديان الربيطانية
عندم�ا ذك�رت يف تقري�ر له�ا قب�ل أيام،
نقا عن مص�ادر غري رس�مية ،أن أعداد
املصاب�ني بفاي�روس كورون�ا وصلت إىل
قراب�ة  19أل�ف حال�ة ،ويف حين�ه س�بق
غض�ب الناس إج�راءات الحكومة ضدها
بس�حب ترخيص مراس�لتها يف القاهرة،
لقناع�ة الجمه�ور بأن اإلع�ام املحيل لم
يعد ُيخفي شيئا.
غ�ري أن هن�اك بع�ض اآلراء تق�ول إن�ه
يصعب البناء عى الحالة الراهنة يف عاقة
الجمهور باإلع�ام ،والتأكيد أن التصالح
ب�ني الطرفني وص�ل ح�د الطمأنينة ،ألن
الش�ارع يف أوق�ات الخط�ر والغم�وض
والكوارث تتزايد حاجته إىل اإلعام بغرض
التوعية والتثقيف ،ما يعني أن هذا التحول
ليس مس�تداما ،وقد تعود القطيعة إىل ما
كانت عليه عندما ترجع األوضاع ملسارها
الطبيعي وتزول األزمة.
وأك�د يارس عبدالعزي�ز ،الخبري اإلعامي،
أنه يصع�ب التكهن باس�تمرارية النظرة
اإليجابي�ة م�ن الجمه�ور تجاه وس�ائل
اإلعام وقيامها بمهامها عى أكمل وجه،
ألن الن�اس بحاج�ة إىل املعرف�ة لظ�روف
طارئ�ة ،وهذا ال يعن�ي أن اإلعام هو من

يحتاج للجمهور.
وأوض�ح ل�”العرب” أن اإلعام لم يكن
فاش�ا ثم نجح ،ولم يك�ن عاجزا عن
أداء املهمة ث�م أصبح قادرا ،وما جرى
أن الجمهور تعلق به يف وقت حرج كي
يطم�ن ،وهذه م�ن األزمات األس�هل
يف التغطي�ة الت�ي ال تعك�س ق�درا من
االخت�اف ال�ذي يمثل املح�ك الرئييس
لعمل اإلعام.
ويقترص الدور الراهن لوس�ائل اإلعام
حالي�ا ع�ى اإلب�اغ ع�ن املس�تجدات
وتقدي�م املعلوم�ة والتوعي�ة ،وه�ذه
مهمة ال تخض�ع لاختاف يف وجهات
النظر أو تس�تدعي االجته�اد والتغريد
خ�ارج ال�رسب ،أي أن التش�ابك ليس
حارضا ،ويصع�ب الحكم القاطع عى
أن اإلع�ام اس�تعاد املصداقي�ة وثق�ة
الجمه�ور ملجرد انس�جامه مؤقتا مع
بعض الحكومات.
وم�ن يراق�ب أداء اإلع�ام األمريك�ي
اآلن ،ياحظ أن هن�اك تصاعدا يف حدة
االنتق�ادات للرئي�س دونال�د ترام�ب،
واتهامات عديدة بأنه أخفى أو تجاهل
معلومات خطرية حول كورونا.
ويرى متابع�ون أن التوافق النادر بني
أداء اإلع�ام وق�ت األزم�ات الصعب�ة
وتص�ور الحكوم�ة لاصطف�اف
واملس�اندة ،وب�ني حاج�ة الن�اس إىل
الطمأنين�ة واملعرف�ة والتوعية ،يصنع
لدى الجمهور ص�ورة مغايرة لإلعام،
بحك�م أنه أصبح هن�اك تناغم بني كل
األطراف املتشابكة.
وأك�د عبدالعزي�ز أن تق�رب الجمه�ور
لإلع�ام يف الظروف الحرج�ة ال يعني أنه
اجت�از أزمات�ه ألن دوره الحقيقي يظهر
يف القضاي�ا الخافي�ة ،وثبات�ه عى هذه
الحالة ليس مس�تحيا رشيط�ة أن تغري
الحكوم�ات م�ن إس�رتاتيجية تواصله�ا
مع�ه ،وت�درس املؤسس�ات اإلعامي�ة
احتياجات�ه وأولويات�ه وتتفاع�ل معها،
وتحيطه باملعلومات بش�كل فوري ،حتى
ال تت�م الع�ودة إىل العهد الس�ابق ،ويبدو
اإلعام كمن يخاطب نفسه.

فريوس كورونا :صحف عربية تتساءل “إىل متى سنظل يف البيوت؟”
فرضت أغل�ب دول املنطقة العربية
حظ�ر تج�ول جزئ�ي للح�د م�ن
انتش�ار فريوس كورونا ،وناقش�ت
صحف عربية ،ورقي�ة وإلكرتونية،
اإلجراءات االحرتازي�ة التي اتخذتها
ع�دة دول عربي�ة ملواجه�ة تف�ي
فريوس كورونا ،ومنها فرض حظر
التج�ول الجزئي ،ودع�وة املواطنني
للبقاء يف املنازل.
“الزموا بيوتكم”
يق�ول س�يف الل�ه حس�ني يف الرأي
األردنية“ :العال�م اليوم يتحدث بكل
رصاحة ووضوح يف نقطتني؛ أولهما
أنن�ا نحتاج إلنتاج اللق�اح وتوزيعه
ع�ى البرش ملدة ت�رتاوح بني ١٨-١٢
ش�هرا ً حتى بع�د االنتق�ال مبارشة
لتجربت�ه ع�ى الب�رش ،والثانية هي
الحاج�ة إىل معرفة متى سيس�تمر
العال�م بتطبي�ق الحظ�ر والتباع�د
االجتماع�ي (ب�كل درجات�ه) حول
العالم؟ فنحن ال نستطيع أن نستمر
ً
مث�ا ،ال عى صعيد
يف ه�ذا ملدة عام
االقتص�اد الذي يه�دد انهياره الدول
والرشكات واألف�راد ،وال عى صعيد
تماس�ك املجتمع�ات ووحدته�ا ،وال
حتى ع�ى صعيد الصحة النفس�ية
للمواطنني”.
ويتساءل الكاتب “إىل متى سنظل يف
البيوت؟” ،مشريا إىل أنه أثناء “إدارة
األزم�ات يج�ب أن نوف�ق ونع�ادل
ب�ني مجموعة م�ن العوام�ل وهي:
تقلي�ل نس�ب الخط�ورة م�ا أمكن،
ورف�ع مس�توى اس�تعداد وس�ائل

الوقاي�ة وأدوات الق�وة ،والخ�روج
بأق�ل الضحاي�ا واألرضار ، ...يمكن
رفع الحظ�ر جزئيا ع�ن القطاعات
الزراعي�ة والصناعي�ة والتجارية يف
س�اعات النهار وإبقائ�ه ليا وعدم
رفع�ه ع�ن امل�دارس والجامع�ات
والفعاليات الرتفيهي�ة والتجمعات،
ليت�وازى ه�ذا الرف�ع م�ع القي�ام
بفح�ص أس�بوعي للعامل�ني بهذه
القطاع�ات ورف�ع ق�درات القطاع

الطب�ي االس�تيعابية للتعام�ل م�ع
هام�ش الزي�ادة يف ع�دد الح�االت
املتوق�ع م�ع ه�ذا الرف�ع الجزئ�ي.
وهكذا قد نتمكن من الوصول لحالة
التوازن التي ستمكننا من االستمرار
مل�دة أط�ول يف مواجه�ة ومقاوم�ة
الكورون�ا وتبعاته�ا االقتصادي�ة
واالجتماعية”.
وق�ال س�عود محم�د العصف�ور يف
القب�س الكويتي�ة إن�ه “ال ش�ك أن

الن�اس يف ضجر من البقاء يف املنازل
وع�دم الذه�اب إىل أماك�ن اعت�ادوا
الذه�اب إليه�ا للعب�ادة ،وأماك�ن
أخ�رى للنزه�ة والتس�لية” ،لكن�ه
ي�رى أن “انحس�ار ه�ذا الوباء عن
بلدن�ا مرهون بااللت�زام باإلجراءات
والتعليم�ات الصادرة ع�ن الجهات
الرس�مية ...علين�ا جميع�ا ً أن نقف
عى خ�ط واحد مع كل ق�رار يصب
يف مصلحة الوط�ن واملواطنني ومن

يعيش ع�ى أرضه ،س�احنا الصرب،
والدعاء”.
هناك توقعات للجوء املنطقة العربية
إىل التعل�م عن بعد كبدي�ل للمدارس
والجامع�ات الت�ي أغلق�ت ملكافحة
انتشار الفريوس
وقال�ت من�ى ب�و س�مرة يف البي�ان
اإلماراتي�ة“ :الزم�وا بيوتك�م حتى
ال نن�دم” ،مضيف�ة أن “الحكومات
عرب العالم تتخ�ذ إجراءات احرتازية

عاجل�ة تدع�م نظامه�ا الصح�ي،
لك�ن املس�ألة العاجل�ة يف املواجهة،
هي مس�ألة فردية ،يحكمها الوعي
باملخاطر التي ت�دق األبواب ،بمعنى
أن الس�لوك الفردي ل�كل واحد فينا
يج�ب أن يك�ون محس�وبا ً ودقيقاً،
عرب االلتزام بالنصائ�ح والتعليمات
الت�ي تكررها الجهات الرس�مية كل
يوم مئات املرات”.
وأضاف�ت الكاتبة أن “دورن�ا اليوم
أن ن�ؤدي أعمالن�ا ،والواج�ب الذي
تفرضه اللحظ�ة ،وفقا ً للتوجيهات،
بالت�زام يش�به الت�زام العس�كري
باألوامر ،وال�دور الكب�ري اليوم عى
أولي�اء األم�ور ،بضب�ط األبن�اء يف
البي�وت وتوعيته�م باملخاطر ،حتى
ال نع�ض عى أصابعنا ي�وم ال ينفع
الندم”.
مستقبل التعليم
وح�ول مس�تقبل التعلي�م يف ظ�ل
مب�ادرات التعلي�م ع�ن بع�د الت�ي
اعتمدتها الكث�ري من الدول ملواجهة
تف�ى ف�ريوس كورون�ا ،يق�ول
عصام بخاري يف الرياض السعودية
“املؤسسات التعليمية ستكون أكثر
ً
حرص�ا واس�تعدا ًدا لتقديم الدروس
عن بعد ،وس�تتغري النظ�رة إىل هذه
الربام�ج .فعى س�بيل املث�ال كانت
هن�اك دول عربية ترف�ض االعرتاف
أو التوصي�ة بالربام�ج األكاديمي�ة
الت�ي تتضم�ن مح�ارضات عن بعد
حتى لو كانت من جامعات مرموقة
بحج�ة أن هذه الربامج مش�كوك يف

ً
مس�تقبا ،فس�تكون
جودته�ا .أما
قدرة الجامعات واملدارس عى تقديم
برامجها عن بعد م�ن عوامل قوتها
وتميزها”.
وأضاف بخ�اري “من ناحية أخرى،
أثبتت أزمة كورونا الحالية أن نظام
تأهيل املعلمني واملعلمات س�يحتاج
إىل إع�ادة نظ�ر م�ع رضورة تدريب
الطاق�م األكاديم�ي ع�ى أنظم�ة
التعليم واملتابعة م�ن بعد .أضف إىل
ذلك ،أتوق�ع أن تخصص الجامعات
وامل�دارس أيام�ا ً يف الع�ام ال�درايس
لتطبي�ق أنظم�ة التعلي�م ع�ن بعد
تمام�ا ً كما يتم تدري�ب الطاب عى
اإلخ�اء وق�ت الحرائق ال ق�در الله
بشكل احرتازي”.
يف الس�ياق ذاته ،تقول نانيس خليل
يف ال�رشوق املرصي�ة إن “األح�داث
األخرية والتي كان من تبعاتها إغاق
امل�دارس والجامعات أث�ارت الجدل
م�رة أخرى ح�ول ج�دوى وفاعلية
اس�تخدام التكنولوجي�ا يف عملي�ة
التعل�م س�واء كان ذل�ك يف التعلي�م
النظام�ي م�ا قب�ل الجامع�ي أو يف
التعليم الجامعي وما بعد الجامعي”.
وت�رى الكاتبة أنه “يف هذه اللحظات
...نستكش�ف س�ويا أبعادا متعددة
للتعاط�ي م�ع ه�ذه التكنولوجيا ال
كمشاهدين ومقيّمني بل كمشاركني
وفاعل�ني .وربم�ا تقودن�ا األزم�ة،
كما تق�ود مجتمعات كث�رية مثلنا،
إىل إع�ادة تقيي�م رؤان�ا واختياراتنا
املستقبلية”.
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الدولة يف زمن الكورونا

بقلم :مهند طالب احلمدي
كاتب عراقي مقيم يف لندن
هناك حاجة إىل توسع حجم الحكومات
من أجل مكافحة الوباء
ما يهم هو كيف يتم تقليص حجمها مرة
أخرى بعد انتهاء األزمة
يف غضون أسابيع قليلة فقط ،غري
فايروس يبلغ قطره أقل من مايكروميرت
واحد وضع الديمقراطيات الغربية .أغلقت
الدول األعمال وحجرت الناس يف املنازل.
ووعدت الحكومات بإنفاق ترليونات
الدوالرات لإلبقاء عىل نمو االقتصاد
وتعافيه .لو نظرنا إىل كوريا الجنوبية
وسنغافورة كمثال ،فإن الدول عىل وشك
التخيل عن سياسات الخصوصية الطبية
واإللكرتونية .الوقت الحايل هو الزمن
الذي يشهد أكرب تمدد لسلطة الدولة منذ
الحرب العاملية الثانية.
يتم خرق املُحرمات واحدة تلو األخرى.
ليس فقط من خالل فرض الغرامات
أو السجن لألشخاص العاديني الذين
يقومون بأشياء عادية أصبحت محظورة
بسبب تفيش الفايروس ،لكن أيضا ً يف
حجم ونطاق دور الحكومة يف االقتصاد.
يف الواليات املتحدة وقع الرئيس دونالد
ترمب قانون حزمة دعم لألفراد واألعمال
بقيمة  2تريليون دوالر بعد أن وافق
عليها الكونجرس بأغلبية ساحقة يف
لحظة عابرة للخالفات السياسية ،أي
 ٪10من الناتج املحيل اإلجمايل ،وهو
ضعف ما تم إنفاقه للتعامل مع حالة
«الركود العظيم» يف الفرتة ما بني 2007
و  .2009تبلغ قيمة ضمانات االئتمان
املُقدمة من قبل حكومات بريطانيا
وفرنسا ودول أخرى حوايل  ٪15من
الناتج املحيل اإلجمايل لتلك الدول .تعمل
البنوك املركزية عىل جعل النقود متوفرة
لالستخدام لرشاء البضائع والسلع يف
األسواق .تسعى الحكومات كذلك إىل
وقف إشهار اإلفالس ،لفرتة من الزمن
عىل األقل.
بالنسبة للذين يؤمنون برضورة وجود
حكومة محدودة الحجم واألسواق الحرة،
يشكل انتشار فايروس كورونا مشكلة.
يجب عىل الدولة أن تترصف بشك ٍل
حاسم .لكن التاريخ يشري إىل أن الدولة
ال تتخىل عن كل ما سيطرت عليه بعد
انتهاء األزمات .اليوم ،ليس لذلك األمر
تأثري عىل االقتصاد فحسب بل أيضا ً عىل
رقابة الدولة عىل الناس.
ليس من قبيل الصدفة أن ينمو حجم
الدولة خالل األزمات .ربما تكون
الحكومات قد تعثرت يف تعاملها مع
هذا الوباء ،لكنها وحدها التي تستطيع
تحريك وتعبئة موارد هائلة وبرسعة.
اليوم ،هناك حاجة للحكومات لفرض
إغالق األعمال وإجبار الناس عىل الحجر
املنزيل لوقف انتشار الفايروس .فقط
الحكومات يمكنها املساعدة يف موازنة
االنهيار االقتصادي الناتج عن استرشاء
الوباء .يف الواليات املتحدة ومنطقة
اليورو ،قد ينخفض الناتج املحيل
اإلجمايل بنسبة  5إىل  ٪10عىل أساس
سنوي ،وربما أكثر.
أحد األسباب التي أدت إىل تغري دور الدولة
برسعة كبرية هو أن فايروس كورونا
ينترش مثل حرائق الغابات .يف أقل من
سوق محيل يف
أربعة أشهر ،انتقل من
ٍ
مدينة ووهان الصينية إىل كل دول العالم
تقريباً .سجل األسبوع املايض 253,000
حالة إصابة جديدة .يخاف الناس من أن
تصبح بلدانهم مثل إيطاليا ،حيث أنهكت
أكثر من  80,0000حالة مسجلة نظام
صحي عاملي املستوى ،مما أدى إىل أكثر
من  7,500حالة وفاة.
هذا الخوف هو السبب اآلخر للتغيري
الرسيع .عندما حاولت الحكومة
الربيطانية عدم الترسع يف قراراتها
للتعامل مع انتشار الفايروس ،للحد
من تدخل الدولة ،تم إتهامها بأنها
تفعل القليل جداً ،بعد فوات األوان .عىل
النقيض من ذلك ،أصدرت فرنسا قانونا ً
األسبوع املايض يمنح الحكومة السلطة
ليس فقط السيطرة عىل تحركات الناس،
ولكن أيضا تحديد األسعار وحصولهم
عىل السلع .شهد الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكرون ارتفاعا ملحوظا ً يف
شعبيته أثناء األزمة.
يف معظم أرجاء العالم ،استجابت الدولة
حتى اآلن النتشار فايروس كورونا
بمزيج من قوانني اإلكراه والتدخل
االقتصادي .مع استمرار الوباء ،من
املحتمل أيضا ً أن تستغل الدولة سلطتها
الفريدة لرقابة األشخاص باستخدام
بياناتهم الشخصية .تستخدم هونغ
كونغ التطبيقات عىل الهواتف النقالة
التي توضح مكان الشخص من أجل
فرض أوامر الحجر املنزيل .تمتلك الصني
نظام جوازات سفر خاص يمكنها من
تحديد من يُسمح له بالسفر بناءا ً عىل
الوضع الصحي للشخصُ .تساعد بيانات
الهواتف النقالة الباحثني عىل توقع

خارطة انتشار املرض .لو استطاعت
الحكومات إنهاء انتشار فايروس
كورونا ،كما فعلت الصني ،فستحتاج
إىل منع حدوث موجة ثانية من انتشار
الفايروس بني الكثريين الذين ال يزالون
عرضة لإلصابة من خالل االنقضاض
القوي والرسيع عىل كل محور يُتوقع
انتشار الوباء فيه.
تقول كوريا الجنوبية إنها تتابع بشك ٍل
أوتوماتيكي كل جهات االتصال ما بني
املصابني الجدد باستخدام تقنية الهواتف
املحمولة ،وتحصل عىل النتائج يف غضون
عرش دقائق بدالً من  24ساعة.
حدث هذا النمو الهائل يف سلطة الدولة
مع عدم وجود وقت للجدال حولها
تقريباً .سيقول البعض أنه نمو مؤقتة
ولن يرتك أثرا ً يُذكر ،كما كان الحال مع
انتشار وباء اإلنفلونزا اإلسبانية منذ قرن
من الزمان .مع ذلك ،فإن حجم االستجابة
النتشار فايروس كورونا يجعل الحال
أشبه بالحرب أو الكساد االقتصادي.
هنا يشري التاريخ إىل أن األزمات تقود إىل
جعل الدولة أكرب بشك ٍل دائم مع املزيد
من السلطات واملسؤوليات واملزيد من
الرضائب من أجل تمويل أعمالها .نشأت
دولة الرفاهية االجتماعية وتطورت
ونظام رضيبة الدخل والتأميمات من
خالل األزمات والرصاعات.
يشري التاريخ أيضا ً إىل أن بعض التغيريات
التي تحصل اليوم قد تكون مرغوبة.
سيكون من الجيد إذا كانت الحكومات
مستعدة بشكل أفضل للتعامل مع الوباء
التايل؛ لذا ،إذا استثمرت الحكومات بشك ٍل
أفضل وأكثر يف قطاع الصحة العامة ،بما
يف ذلك يف الواليات املتحدة ،حيثما تكون
هناك حاجة ماسة إىل اإلصالحات يف ذلك
القطاع ،سيكون ذلك أمرا ً محموداً.
تحتاج بعض البلدان إىل قوانني تجعل
املرىض يحصلون عىل أجور مالئمة أثناء
فرتة مرضهم.
قد تكون التغيريات األخرى أقل وضوحاً،
ولكن سيكون من الصعب الرتاجع عنها
ألنها مدعومة من قبل مجموعات قوية
من الناخبني حتى قبل انتشار الوباء.
أحد األمثلة عىل ذلك هو تزايد عدم
القبول باملقرتح املطروح من قبل االتحاد
األوروبي والذي من املفرتض أن يفرض
حدودا ً صارمة عىل مستوى االقرتاض
من قبل الدول األعضاء .وباملثل ،وضعت
بريطانيا خطوط السكك الحديدية تحت
سيطرة الدولة ،وهي خطوة من املفرتض
أن تكون مؤقتة ولكن قد ال يتم الرتاجع
عنها مستقبالً.
األمر األكثر إثارة للقلق هو انتشار بعض
العادات السيئة من قبل الحكومات .قد
تسري الدول إىل حالة االنعزال االقتصادي.
يخىش البعض نفاد املكونات املطلوبة
لصنع األدوية ،والعديد منها مصنوع
يف الصني .فرضت روسيا حظرا ً مؤقتا ً
عىل تصدير الحبوب .فقد الصناعيون
والسياسيون الثقة يف سالسل التوريد
العاملية .يحتاج األمر خطوة صغرية
فقط من الوضع الحايل للوصول إىل قرار
دعم الدولة عىل املدى الطويل للرشكات
الوطنية التي تم إنقاذها اآلن باستخدام
أموال دافعي الرضائب .تبدو آفاق
التجارة العاملية قاتمة بالفعل؛ وسيزيد
الوضع الحايل من غموضها والشك يف
قدوم االنتعاش االقتصادي .عىل املدى
الطويل ،من املرجح أن يؤدي التوسع
الكبري والدائم يف سلطات الدولة وتدخلها
يف االقتصاد باإلضافة إىل ارتفاع مستوى
نوع من
الدين العام املُرتفع أساسا ً إىل
ٍ
الرأسمالية املُتلكئة واألقل ديناميكية.
لكن هذه ليست املشكلة الكربى .تكمن
مكان آخر ،اال وهو
املخاوف األكرب يف
ٍ
إساءة استخدام املناصب والتهديدات
للحرية .يقوم بعض السياسيني بالفعل
بزيادة سيطرتهم عىل السلطة ،كما هو
الحال يف املجر ،حيث تسعى الحكومة
إىل فرض حالة طوارئ دائمة .ويبدو أن
رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو
يرى األزمة كفرصة للتهرب من املحاكمة
بتهم الفساد.
األمر األكثر إثارة للقلق هو توسيع مجال
الرقابة التدخلية .ستتوسع عملية جمع
ومعالجة البيانات الشخصية ألنها توفر
ميزة حقيقية يف التعامل مع انتشار
الوباء.
لكن ذلك يتطلب أيضا ً أن تتمكن الدولة
وبشك ٍل روتيني من الحصول عىل
السجالت الطبية واإللكرتونية للمواطنني.
سيكون اإلغراء هو استخدام عمليات
الرقابة بعد انتهاء الوباء ،كما حدث بعد
أحداث  11سبتمرب حيث تم تمرير ترشيع
مكافحة اإلرهاب وتمديد مدة استخدامه.
قد يبدأ هذا األمر من خالل تتبع املصابني
بحاالت السل أو تجار املخدرات.
ال أحد يعرف إىل أين سينتهي األمر،
خاصة إذا نظرنا إىل الصني املُغرمة
بالرقابة كنموذج.
قد تكون هناك حاجة إىل الرقابة للتعامل
مع انتشار فايروس كورونا .يمكن أن
تساعد األوامر يف حظر التجوال والتحقق
من حاالت األشخاص التي تتضمنها
القوانني التي تم إصدارها يف إيقاف
انتشار الوباء .لكن يبقى املانع الرئييس
ضد تغول الدولة القوي ،يف مجاالت
التكنولوجيا واالقتصاد ،هم املواطنني
أنفسهم .يجب أن يتذكروا أن الحكومة
التي تتعامل مع الوباء ليست صالحة
لكل مناحي الحياة اليومية.
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اسواق النفط :حنو اعادة ترتيب قواعد اللعبة والنفوذ العاملية.
العرشيت�ني و للعدي�د م�ن دولها
.فاالس�رتاتيجية الجديدة لس�وق
النف�ط والالعب�ني املس�تحدثني
فيه�ا تعتم�د مايس�مى بلعب�ة
املجموع�ة الس�البة negative
 sum gameالت�ي أخ�ذت -ق�وى
نفطية عريضة بممارسة االغراق
املف�رط  dumpingوتضخي�م
الع�رض النفط�ي وج�ر الجميع
اىل نقط�ة مجهول�ة لتلم�س قاع
الس�عر يف اسواق الطاقة.ان طريف
اللعب�ة وخصومه�ا ه�م التحول
من مايس�مى { اوب�ك  }+ودخول
االتحاد ال�رويس كالعب يف تحريك
الكارت�ل النفط�ي اىل والدة الع�ب
جديد هو مايسمى { اوبك  }-وذلك
بخروج العبني تقليدين يف منظمة
اوب�ك اىل خارج الكارت�ل التقليدي
نفس�ه وه�ي اململكة الس�عودية
وتكوين قوة انت�اج جديدة تعادل
ق�وة أوب�ك وتفوقه�ا  .اذ تحارب
اململك�ة الس�عودية واملجموع�ة
الخليجي�ة بنطاق انتاج واس�عار
خ�ارج العقالني�ة االقتصادي�ة
وس�عي اململك�ة اىل تخطي حاجز
 13ملي�ون برمي�ل لتش�كل م�ع
انتاج الواليات املتحدة وكندا ودول
الخلي�ج تكتل نفط�ي جديد يعزز
منطق�ة النفوذ االمريكي يف قيادة
س�وق الطاق�ة يف العال�م منفرداً.

مظهر حممد صاحل
كاتب عراقي

بلغت سوق النفط النقطة القاتلة
يف حرب االسعار  oil price warبعد
ان هبطت العملي�ات االنتاجية يف
اشد بقاع العالم اىل نقاط التعادل
النفطي�ة break even points
حيث تعادلت كلف االنتاج النفطي
للربميل الواحد مع مردودات البيع
دون ان ت�رتك للبل�دان املنتج�ة
للنف�ط وغريها اية فوائض ريعية
وع�ىل وف�ق تقاليداس�واق النفط
 .فمؤرشات النموالس�نوية للعام
 2020ملجموع�ة االوب�ك هبط�ت
م�ن ٪5-4،5 يف النات�ج املح�يل
االجمايل فانها ترتاجع وفق احدث
التقدي�رات اىل اق�ل م�ن ٪1  ،يف
حني تتعرض اقتصاداتها إىل أزمة
ثنائي�ة  twin criseيف الحس�اب
الج�اري ملوازي�ن مدفوعاته�ا
واملوازنات العامة تخطت نسبتها
اىل الناتج املحيل اإلجمايل املرتبتني

وتق�وم اآللي�ة املس�تحدثة للعبة
املجموعة السالبة املشار اليها انفا ً
بجعل مجموع�ة { اوبك }+يف ظل
حرب اسعار النفط الراهنة مجرد
متلقي�ة للس�عر oil price taker
والخوض يف منافسة تفكك تنظيم
اوبك التقليدي تدريجيا ً { اوبك }+
المحالة وملصلحة الكارتل املحتكر
الجديد ليكون هو الصانع للسعر
 . oil price makerان فلس�فة
تبديل مناطق النف�وذ النفطي قد
اعتم�دت فكرة الع�الج بالصدمة
النفطي�ة oil shock therapy
وهي العملية الس�عرية الجراحية

بتحويل منظمة البل�دان املصدرة
للنفط من { اوب�ك }+اىل { اوبك}-
قد اعتمدت ادوات ومبادي مدرسة
املحافظ�ني الج�دد يف االقتصاد او
سلوك املدرس�ة الليربالية الجديدة
التي تستخدم العالجات الجراحية
يف تس�يري قواع�د لعبته�ا واعادة
بناء االقتص�اد العامل�ي والهيمنة
علي�ة مرتوبوليا ً من خ�الل احياء
فك�رة القومي�ة املركزي�ة للنظام
الرأس�مايل... .انه�ا القطبي�ة
االحادي�ة يف ادارة ش�ؤون الطاقة
يف العال�م والتحك�م بمدخالته�ا
ومخرجاته�ا املالي�ة والس�عرية

واالس�رتاتيجية  .فأس�واق النفط
ينبغي ان تدخل سوق املستقبليات
وعموم االقتص�اد الرمزي token
 economyوه�ي خالي�ة م�ن
الفوائ�ض العالي�ة .انه�ا معادلة
الرصاع بني تحصيل الريع النفطي
وتحصيل عوائد الفائدة يف معركة
يقودها االقتصاد الرمزي النفطي
صان�ع الس�عر oil price maker
م�ع االقتصاد الحقيق�ي النفطي
 .oil price makerان�ه ع�رص
املاركنتالي�ة املالي�ة يف اس�تحواذ
الفائ�ض النفط�ي وتدوي�ره إىل
املركز املرتوبويل االم .

احلق قوة أم القوة حق؟

خالد القشطيين
صحفي وكاتب ومؤلّف عراق ّي

الن�زاع ب�ني الحق والق�وة مثل قدي�م تردد
عىل ألس�نة الحكم�اء والفالس�فة وفقهاء
السياس�ة ،وأخ�ذ صيغا ً كثرية م�ن األمثال
واألق�وال .يخط�ر يف الذه�ن منه�ا الق�ول
الج�اري ش�عبيا ً «الح�ق للس�يف والعاجز

يدوّر ش�هود» .وهذا كما يقول أبناء ثقيف
يف اململك�ة العربية الس�عودية ه�و «حكم
الق�وي ع�ىل الضعيف» .وه�ذه صيغة من
صيغ القاعدة التي يردده�ا البعض عندما
يقولون «القوة حق ،أو الحق قوة» .ويصوغ
اإلنجليز هذه الكلمات بقولهم املس�جوع:
«.»might is right
وكان أب�و تمام قد أش�ار إىل هذا املوضوع،
فصاغ كلمات املثل الش�عبي «الحق للسيف
والعاج�ز ي�دوّر ش�هود» يف قال�ب الحكمة
الشعرية يف قوله:
السيف أصدق إنباء من الكتب
يف حده الحد بني الجد واللعب
وكان الكاتب األمريكي جيمس راسل لويل،
ق�د ذك�ر يف كتاب�ه «األزم�ة الراهن�ة» ،أن
الح�ق يملكه فقط من يج�رؤ عىل املطالبة
به وال�ذود عنه .بيد أن الش�اعر اإلنجليزي

كريس�توفر مارلو ،ذهب مذهبا ً آخر ،فقال
يف مرسحيته «نطاق الش�هوة»« :إنني أقف
مس�لحا ً بما هو أقوى من السيف الصارم،
أال وهو عدالة قضيتي».
هكذا دار الن�زاع والجدال بني الحق والقوة.
بي�د أن املفكر الربيطان�ي توماس كاراليل،
أش�ار يف كتابه «الجارتري�ة» إىل املوضوع،
فتوصل إىل مقولة انس�جامية .قال «الحق
والقوة يختلفان اختالفا ً رهيبا ً من س�اعة
إىل ساعة ،ولكن أعطهما قرونا ً من التجربة
والتطبيق لتجد أنهما متطابقان».
أما أصل هذا املثل ،وحكايته «الحق للسيف
والعاج�ز يدوّر ش�هود» ،فيق�ال إن رجلني
امتل�كا حقلني زراعي�ني متجاورين .وكان
أحدهم�ا قويا ً يمعن يف التج�اوز عىل حقل
جاره الضعيف ،مما يحدث غالبا ً يف املناطق
الزراعية ،مرة يأخذ أكثر من نصيبه من املاء،

ومرة أخرى يس�تحوذ ع�ىل يشء من غلته
وحاصالته ،ومرة ثالثة يحرك العالمات بما
يعطيه مزيدا ً من األرض عىل حساب جاره
الضعيف ،حتى ضاق ه�ذا ذرعا ً بتجاوزاته
وعدوانه ،فاش�تكى إليه مم�ا وجد .غري أن
الجار املعتدي تجاهل وأنكر.
قال له املتظلم :إذا كنت تنكر ذلك ،فلنحتكم
للقايض يحكم بينن�ا بالعدل .فقال له :وما
حجت�ك وبرهان�ك ع�ىل تج�اوزي؟ فق�ال
ل�ه :لدي ش�هود بذل�ك .آتي بهم ليش�هدوا
بالح�ق .فقال له اآلخر :وأنا آتي بش�اهدي
الواحد املنفرد .وأش�ار إىل س�يفه املتمنطق
ب�ه .وقال :الحق للس�يف .وق�ال الواقفون
اآلخرون «والضعيف يدوّر شهود» .وسارت
الكلمات مثالً بني الناس إىل يومنا هذا .ولنا
يف القضية الفلس�طينية خ�ري مثال .املدفع
يحكم والعاجز يروح لهيئة األمم املتحدة.

كورونا “مؤامرة كونية” والعالج بقرش !
سالم مسافر
إعالمي عراقي

لم يف�وت النصابون وتجار الكوارث
فرصة تفيش كورونا؛كي يمارس�وا
النصب واالحتيال.
ففي روسيا ً
مثال ،يستغل املضاربون
النق�ص الح�اد يف كمام�ات الوقاية
ويبيعون الواحدة منها بسعر يفوق
ثمنها الحقيقي مئات املرات.
ويف الوالي�ات املتح�دة ،س�جلت
السلطات حاالت س�طو عىل البنوك
باس�تخدام الواقي�ات الت�ي تخف�ي
مالمح اللص�وص ،واعلنت الرشطة،
يف ع�دد من الوالي�ات االمريكية ،عن
رسقة اكثر من ست بنوك ومصارف
خالل أيام.
بيد ان االبتزاز يتجىل بأشكال مرعبة
يف بل�دان عربي�ة واُخرى إس�المية؛
يعم�د فيها “رجال دين” اىل إش�اعة
الخراف�ة .وبي�ع وصف�ات جاه�زة
للش�فاء م�ن كورونا  .فيم�ا تجهد
املخت�ربات يف مختلف ال�دول املبتلية
بالجائح�ة بحث�ا ع�ن ع�الج ناجع
او لق�اح يكف الب�رش رش الفريوس
القاتل.
تج�ار الدي�ن ،قب�ل كورون�ا ،كانوا
يخدع�ون ابن�اء جلدته�م بوصفات
الش�عوذة واالس�تعانة باألولياء عىل
عالج أمراض مستعصية.
ب�ل ان بعضه�م ،بلغت ب�ه الوقاحة
الن يوه�م الناس ب�ان لعابه يداوي،
وان قطع�ة حلوى باركه�ا بعمامته
الس�وداء تكفي الن تش�في من كل
األمراض.
وال يقت�رص األمر ،ع�ىل تجار الدين،

ب�ل يتع�داه اىل العطارين وأصحاب
الدكاك�ني املعف�رة بأترب�ة اإلهمال
الت�ي تروج لوصفات ش�عبية يقبل
عليه�ا الفق�راء واملس�تضعفون
وبعض الجهلة األغنياء .
وام�ام الهج�وم الكاس�ح للوب�اء
املسترشي يف العالم ،تنتعش نظرية
املؤام�رة ؛ واألخط�ر م�ا فيه�ا انها
تلعب دور االفيون يف تخدير الوعي،
وتجع�ل م�ن يصدقه�ا؛ غ�ري مبال
بأخطار الوباء وتفشيه النه يصدق
خراف�ة ان كل ما يج�ري عبارة عن
مبالغ�ات إعالمية يف س�ياق مؤامرة
كونية تس�تهدف تحويل البرشية اىل
قطي�ع يأتمر بتعليم�ات األخ الكبري
يف إش�ارة اىل رواية الكاتب اإلنكليزي
ج�ورج أوروي�ل ”  ”1984الصادرة
عام  1949والتي جسد فيها الكاتب
املع�ادي للنظ�ام الش�مويل طغي�ان
النظام الفردي وحكم الزعيم القائد
الذي ال وجود له اال يف مخيلة أعضاء
الحزب الس�اعي اىل الحكم للتس�لط
عىل مقدرات الناس عرب الدعاية من
خ�الل (وزارة الحقيقة) املس�ؤولة
عن مراجعة التاريخ.
لق�د اخت�ريت الرواي�ة ع�ام 2005
بني أفض�ل  100عم�ل إبداعي كتب
باللغ�ة االنكليزية ب�ني عامي 1923
و .2005
واكتس�ب أوروي�ل ش�هرة متجددة
بعد س�قوط النظام الس�وفيتي من
منطلق ان الكاتب كان يغمز يف قناة
الش�يوعية عىل الرغم من ان احداث
الرواية تدور يف مقاطعة بريطانية.
ويتج�دد االهتم�ام باوروي�ل ،كلما
تتعزز نظرية املؤامرة يف عالم ،ينظر
بعني الشك والريبة ،لسياسات الدول
العظم�ى وه�ي تتآمر ع�ىل مصالح
الش�عوب وتس�عى لإلس�تيالء ع�ىل
ثرواته�ا وتجن�د ش�عوبا باكملها يف
خدمة مصالح الرشكات العابرة.
ويس�اهم كتاب ،ومثقفون يف تعزيز
نظري�ة املؤامرة ،ح�ني يعجزون عن

تحليل مضامني السياسات الدولية.
ويف نفس الس�ياق ،تنس�ب األنظمة
القمعية اىل ” املؤام�رة الكونية” كل
املصائ�ب الت�ي تذيقه�ا لش�عوبها.
وت�م اس�تبدال الش�عار األج�وف ”
كل يشء م�ن اج�ل املعرك�ة” اىل ”
املؤام�رة الكوني�ة ” لتربي�ر القم�ع
والعسف والقتل والتجويع لألنظمة
الدكتاتوري�ة املعادي�ة للديمقراطية
والتعددية.
ولعل اخ�ر تجليات نظري�ة املؤامرة
م�ا ينت�رش ع�ىل مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي م�ن مق�االت تؤك�د ان
فاي�روس كورون�ا يس�تهدف تي�ار
املمانعة!كيف؟!
النه يريد اش�غال الثوار عن مقاومة
الع�دو الصهيوني واضع�اف جبهة
املمانع�ة التي بلغت درجة من القوة
حتى بات تحرير القدس قاب قوسني
أو ادنى!
ومع تف�يش كورونا ظهرت مقوالت
تآمري�ة من قبيل انه صناعة صينية
لتدم�ري الواليات املتح�دة .فيما مال

اخرون لنظرية انه صناعة أمريكية
لغزو وتحطيم الصني.
وبني النظريتني تقاطرت فريوسات
” فكرية” أخرى يروج لها الخائفون
من “األخ األكرب”!
وس�ط عتم�ة املؤام�رة تضي�ع
الحقائ�ق ،م�ن بينه�ا ،مل�اذا اغلقت
الواليات املتحدة اكرب مخترب لتصنيع
االسلحة البيولوجية عىل أراضيها؟
وايض�ا ً مل�اذا نقل�ت واش�نطن كل
معامل انت�اج االس�لحة الجرثومية
اىل البلدان املحيطة بالصني وروس�يا
ع�ىل الرغ�م م�ن توقي�ع واش�نطن
ع�ىل اتفاقية التخلص من االس�لحة
البيولوجية؟
ه�ذه االس�ئلة وغريه�ا ت�دور مثل
دورة األس�طوانة م�ع تفاقم عدوى
كورون�ا؛ لكنه�ا ال تعن�ي اتهام هذا
الطرف او ذاك بنرش الفريوس عمدا.
بل التس�اؤل ع�ن احتماالت الترسب
بفع�ل اخطاء برشي�ة او فنية ،فمن
غ�ري املعق�ول ان تخ�رس الوالي�ات
املتح�دة أو الص�ني املليارات بس�بب

تفيش كورونا فقط النهما تتحاربان
بايولوجيا!
انها حقا حرب نفس�ية ،يس�اهم يف
تأجيجه�ا ،س�كان الكوكب األريض
أنفس�هم ،ع�رب مواق�ع التواص�ل
االجتماعي التي تهيمن عىل العقول،
وتوجهه�ا كالقطيع احيان�ا ،تماما
مثل
” مزرعة الحيوانات “الرواية املذهلة
األخ�رى إلي�رك آرث�ر بل�ري االس�م
الحقيق�ي لجورج أوروي�ل(-1903
.)1950
ففي هذه الرواية تتس�لط اإلشاعة
ع�ىل س�كان املزرع�ة ،وتتحك�م
بافعاله�م وتؤج�ج الث�ورة والعنف
يف نفوس�هم.ولعل صناعة الشائعة
احد اكثر أس�اليب النصب لدى تجار
الك�وارث م�ن مضارب�ني ومعممني
وتجار شنطة ومش�عوذين ،يبتزون
الخائف�ني م�ن تف�يش كورون�ا،
وينتعش�ون يف اجواء الهلع.
كورون�ا تغ�دو بابا جدي�دا لالرتزاق
واالحتيال واللصوصية.
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حنو مستقبل افضل...هلا

طبيبك يف بيتك

طرق جتنبك املشاكل مع تواجد شريك حياتك يف املنزل طوال العزل !
تش�ري البيان�ات ال�واردة م�ن الصن إىل
ارتفاع مع�دالت الطاق بش�كل ملحوظ
منذ بداية أزمة فريوس كورونا ،وخاصة
مع فرض العزل املنزيل الذي أجرب األزواج
عىل التواجد يف املنزل طوال اليوم.
ونتيجة للوباء ،باتت الكثري من الزوجات
مضط�رات للتعام�ل م�ع أزواجه�ن 24
س�اعة يف الي�وم ع�ىل م�دى ش�هر ع�ىل
األق�ل ،مم�ا أث�ار الكث�ري م�ن الخافات
الزوجية ،التي تؤدي يف بعض الحاالت إىل
االنفصال.
مجموع�ة م�ن النصائ�ح الت�ي يقدمها
الخ�رباء للتعامل مع هذا املوقف ،وتجنب
املش�اكل الزوجي�ة خ�ال ف�رتة الع�زل
الصحي:
 1تعلم قبول الوضع الطبيعي الجديديق�ول الدكت�ور ماي�كل ماكنولتي خبري
العاق�ات م�ن معه�د جوتم�ان إن أحد
األس�باب الت�ي تجعلن�ا نش�عر بالتوت�ر
والعصبية يف الوقت الحايل هو أن روتيننا
اليوم�ي مُ عط�ل والحل هو خل�ق روتن
جديد.ويضي�ف الدكت�ور ماكنولت�ي:
“األزمات بطبيعتها هي خارج سيطرتنا،
وإدراكن�ا له�ذه الحقيقة يس�اعدنا عىل
التعامل بش�كل أفضل مع الوضع املؤقت
الجديد .وقد يس�اعدنا عىل قبول حقيقة
أنن�ا نعي�ش يف نف�س امل�كان م�ع أفراد
األرسة ط�وال الوقت ،ويج�ب أن نتعامل

املطبخ

مع خصوصيات بعضنا البعض ،وخفض
مس�توى وح�دة الخاف�ات واختي�ار
معاركنا وطريقة التعامل معها.
 2اس�تخدم عب�ارات “أن�ا” للتعبري عناحتياجاتك
ينصح الدكت�ور ماكن�ويل بالتغايض عن
أخط�اء رشي�ك حياتك ،ويف ح�ال وجدت
نفس�ك وس�ط ش�جار مع�ه ،يج�ب أن
تع�رب عن م�ا يزعج�ك دون إلق�اء اللوم

ع�ىل الطرف اآلخ�ر ،واس�تخدم النموذج
الذي ط�وره خرباء العاقات جون وجويل
جوتم�ان والذي يعتمد ع�ىل عبارات مثل
“أنا أشعر ب� ..وأنا أحتاج إىل”.
ويف نف�س الوقت تجنب عب�ارات تحتوي
ع�ىل كلم�ة “أن�ت” التي تش�ري به�ا إىل
الرشيك ،والتي تحمل معني النقد واللوم،
فرسع�ان م�ا يتح�ول الط�رف اآلخر إىل
موقف دفاعي مما يص ّعد من الخاف.

 3املناقشة حول مرحلة فريوس كوروناوما بعدها
ال ش�ك أن أزمة كورون�ا وما يرافقها من
إج�راءات مرهقة بما فيه الكفاية ،ولكن
بالنس�بة للعديد من العائ�ات واألزواج،
يتفاق�م الش�عور بالقل�ق والتوت�ر أكثر
بس�بب املخ�اوف م�ن الوق�وع يف ازم�ة
اقتصادي�ة ما بع�د مرحلة الوب�اء ،ومن
امله�م مناقش�ة ه�ذه املخ�اوف بش�كل

ه�ادىء ،ومحاول�ة وضع خط�ط بديلة
للتغل�ب ع�ىل أي�ة مصاعب مس�تقبلية،
مما يدخل الطمأنين�ة عىل قلب الطرفن
ويخفف من الخافات.
 4امن�ح رشي�ك حيات�ك بع�ضالخصوصية
رغ�م صعوب�ة الخروج م�ن املنزل خال
ف�رتة العزل الصح�ي ،لكن ه�ذا ال يعني
أن تتواج�د م�ع رشي�ك حيات�ك ط�وال
الوق�ت يف نف�س الغرف�ة ،ب�ل ح�اول أن
تبتع�د عنه لبع�ض الوق�ت ،ليحظى كل
منكم�ا بمس�احة م�ن الخصوصية ،ويف
نفس الوقت تجنبا مناقشة املشاكل ملدة
أسبوع أو أسبوعن وكأنكما يف عطلة.
 5حافظ عىل الرومانسية يف حايتكحاول استعادة أجواء الرومانسية يف أيام
الخطوبة وأيام الزواج األوىل إلشعال جذوة
الحب بينك وبن رشيك حياتك ،وذلك عن
طريق الهدايا واألزهار ،وتحضري عش�اء
رومانيس عىل ضوء الشموع ،وغريها من
األفكار التي تجعلك تنجذب من جديد إىل
رشيك حياتك.
 6تذكر أن هذا األمر لن يدوم لألبدتحل بالص�رب ،وتجاوز األمور والخافات
البس�يطة يف وجه�ات النظ�ر مع رشيك
حيات�ك ،فهذه األزمة مؤقتة ولن تدوم إىل
األبد ،فا تجعلها تؤثر بش�كل سلبي عىل
حياتك الزوجية.

طريقة الربك الرتكي

املكوّنات
عجينة فيلو  -علبة
جبن فيتا  300 -غرام
لبن زبادي  -كوب
بيض 2 -
زيت نباتي  -نصف كوب
طريقة العمل
 ح ّمي الف�رن عىل حرارة 180درجة مئوية.
 -يف قع�ر صيني�ة مغلّفة بورقة

زب�دة ،م ّدي ع�دد م�ن رقاقات
عجين�ة الفيلو.ح�اويل أن تكون
الرقاق�ات موضوع�ة بش�كل
تغط�ي في�ه أيض�ا ً أط�راف
الصينية.
 و ّزع�ي جب�ن الفيتا ع�ىل ّكل
الصينية.
 ّغط�ي وج�ه الحش�وة بع�دد
ّ
إضايف م�ن رقاق�ات الفيلو مع
األخ�ذ بع�ن االعتب�ار إقف�ال

األطراف جيدا ً بالعجن.
 يف وعاء ،أخفقي البيضتن معاللبن الزبادي والزيت.
 أس�كبي املزي�ج الس�ابق عىلوجه الصينية.
 أدخيل الصينية إىل الفرن حواىل 45دقيق�ة أو حتى تصبح الربك
ذهبيّ�ةالل�ون.
 أتركي الصيني�ة تربد قلياً ث ّمّ
قطعي الربك وق ّدميها.

سلوكيات

فوائد العدس يف الرجيم

فوائد العدس يف الرجيم عدة ،ال سيَّما املُساعدة يف خسارة الوزن وإحراق
ً
وخصوصا األلياف
الدهون؛ الحتوائه عىل العديد من العنارص الغذائية،
التي تح ُّد من الشهية.
وللمزي�د ح�ول فوائد الع�دس يف الرجي�م والصحَّ �ة بش�كل عام،نع ِّدد
املعلومات اآلتية:
يُساعد العدس يف خسارة الوزن ،إذ َّ
إن كو ًبا من العدس املطبوخ يحتوي
عىل  230سعرة حرارية.
ويُعت�رب هذا الكوب غنيًّا بالربوتينات والفيتامينات واأللياف التي تعمل
ع�ىل إبط�اء عمليَّة الهضم ،كم�ا َّ
ُّ
تمتص امل�اء داخل املعدة
أن األلي�اف
وت ِّ
ُ
شكل كتلة كبرية ،ما يزيد من الشعور بالشبع لفرتة طويلة عىل مدار
اليوم ،ويُساعد يف تناول كمِّيات أقل من السعرات الحرارية.
وي ِّ
ُحف�ز العدس عملية اإليض ،ويُخلِّص الجس�م من ُّ
ترس�بات األغذية،
كما يُساهم يف إحراق الدهون؛ الحتوائه عىل نسبة قليلة من الدهون.
ول�ذا ،يدع�و اختصاصيو التغذي�ة ،إىل إدخال ه�ذه الوجب�ة إىل أنظمة
ِّ
وصحي ،ولكن
الرجيم الغذائية الهادفة اىل خس�ارة الوزن بشكل رسيع
م�ع مراعاة االعتدال يف تناوله ،وعدم إضاف�ة الدهون عند طهوهَّ ،
حتى
َّ
تتحقق الفائدة املرجوَّة منه.
ي ِّ
ُحس�ن العدس الهضم ،ويُع ِّزز صحَّ ة القلب ،ويُكافح مرض السكري،
ويُفق�د الوزن ،ويق�ي من فقر ال�دم وتصلُّب الرشاي�ن ،ويُحافظ عىل
صحَّ ة الجهاز العصبي.
والعدس الناضج يحتوي عىل امليثيونن والسيس�تن ،وهذان الحمضان
األمينيان هامان للغاية ،يف بناء العضات وتقوية الجسم.
ويق�وي الع�دس املناع�ة ،ويُس� ِّهل الهض�م ،باإلضاف�ة إىل قدرته عىل
ع�اج فقر ال�دم  ،كما َّ
ُّ
التش�وهات التي قد
أنه يحمي جنن الحامل من
تصيبه.
برنامج رجيم العدس ألسبوع
• الفط�ور 100 :ملليلرت م�ن الحليب أو ما يعادل نص�ف الكوب منه +
ثمرة من الحمضيات  +قهوة أو شاي من دون سكر.
• الغداء :طبق سلطة كبري  +كوب ونصف الكوب من شوربة العدس.
• العشاء :كوب من شوربة العدس  150 +غرامً ا من الربوتن املشوي.
خال اتباع رجيم العدس ،يجب ُّ
تجنب تناول امللح والسكر.
وباملقاب�ل ،يُنصح بتن�اول الليمون الحامض وملعقة من العس�ل أو 7
حبَّ�ات م�ن التمر يوميًّ�ا ،كما رشب م�ا يُعادل ليرتي�ن إىل ثاثة ليرتات
م�ن املاء.وع�ىل الرغ�م م�ن َّ
أن الع�دس يحتوي ع�ىل نس�بة عالية من
الكربوهيدرات ،إال َّ
أن  10%من السعرات الحرارية املكتسبة من العدس،
تأتي من السكريات البسيطة فيه.

لطلة ابهى....

طرق لالستفادة مع أسرتك من فرتة احلجر الصحي

نمتثل جميع�ا ً لتعليمات منظمة
الصح�ة العاملية بش�أن البقاء يف
املن�زل من أجل مكافحة انتش�ار
اإلصاب�ات بف�ريوس كورون�ا
املس�تجد (كوفي�د ،)19 -ه�ذا
قد يص�وّر لن�ا أن أبعد م�ا يكون
عن�ا اآلن هو الش�عور باالمتنان،
ولك�ن الحقيقة أن هذا هو الوقت
الحقيق�ي للش�عور باالمتن�ان،
فنحن نش�كو ط�ول الوق�ت من
ازدح�ام املواعي�د ،وع�دم القدرة
عىل البق�اء يف املنزل وقضاء وقت
مع أطفالنا ،واآلن جاءت الفرصة
عىل طبق من ذهب ،وأصبح لزاما ً
علين�ا البق�اء يف املن�زل بصحب�ة
أطفالنا ،ب�ا خ�روج وال مواعيد
وال حتى ضيوف.
واآلن ،يبق�ى الخي�ار ل�كِ  :ه�ل
س�تجعلن ه�ذه الف�رتة تصن�ع
ذكري�ات جيدة أم س�يئة يف ذهن
أطفالك؟ هل س�يتذكرون يف هذه
الفرتة كيف كانت والدتهم تلتصق
بالهات�ف والتليفزي�ون لتتاب�ع
األخب�ار بقل�ق؟ أم س�تتمكنن
من صنع ذكريات جميلة تش�مل
الكثري من املرح واأللفة بينكم .
إذا كان قرارك هو اس�تغال هذه
ّ
املؤقتة لتصبح يف مصلحة
املرحلة
ّ
فتصفح�ي
عاقت�ك بأرست�ك،
الس�طور التالي�ة ،وتع�رّيف إىل 5
طرق لاس�تفادة م�ع أرستك من

10

فرتة الحجر الصحي..
 1اللعب معا ًلدي�كِ الكثري من الوق�ت بصحبة
أطفال�ك ،أضفي علي�ه املرح عرب
مش�اركتهم اللع�ب ،بالطب�ع لن
تم�ي األي�ام ب�دون اللج�وء إىل
ألعاب الفيدي�و ،ولكن ال تجعليها
األس�اس ،وإنما اجعيل األس�اس
األلعاب الت�ي تعتمد عىل التواصل
بينك�م ،مث�ل ألع�اب ال�ورق
واملس�ابقات الرياضي�ة واأللعاب
الجماعية املرحة.
 2االبتكار معا ًحتى مع اس�تمرار التعليم املنزيل،
ف�إن أطفال�ك ل�ن يقض�وا وقت�ا ً
كافي�ا ً لاس�تثمار يف مهاراته�م

العقلية ،له�ذا احريص عىل تنمية
ذكائهم عرب مش�اركتهم يف ألعاب
ال�ذكاء واالبت�كار ،مث�ل اللوغو،
واألنشطة التي تعتمد عىل االبتكار
والتفكري.
 3التعلّم معا ًم�ع متابع�ة دروس أطفالك عرب
اإلنرتنت ،احريص عىل إضافة يشء
تتعلّمون�ه معاً ،مث�ل لغة جديدة،
أو البحث بصورة أوس�ع وأش�مل
عن املواد التي يدرس�ونها ،بحيث
تحصل�ون عىل معلومات أكرب من
املقررة يف املناهج الدراسية.
 4ممارسة الرياضة معا ًنظ�را ً ألن�ه ال يمك�ن التوجّ �ه إىل
صال�ة األلع�اب الرياضي�ة أو

الن�ادي ،يج�ب البحث ع�ن بديل،
ال االستس�ام للكسل ،ابحثي عن
فيديوه�ات للتماري�ن الرياضية،
وماريس الرياضة مع أطفالك كل
يوم بانتظام ،هكذا تقضون وقتا ً
ممتع�ا ً ومفيدا ً مع�اً ،وتحافظون
عىل لياقتكم البدنية وصحتكم.
 5تبادل األحاديث واملناقشاتأخ�رياً ،لدي�كِ الكث�ري م�ن الوقت
لتتحدث�ي مع أطفالك ،اس�تمعي
لهم جيداً ،واستوعبي تساؤالتهم،
وتحدث�ي معه�م بش�فافية ،مع
االس�تمرار يف طمأنتهم ،وناقشوا
معا ً أفضل الطرق لاس�تفادة من
الوقت ال�ذي تقضونه خال فرتة
الحجر الصحي.

نصائح طبية

نصائح خاصة ملرضى السكري للوقاية من (كورونا)
ينتمي مرىض السكري إىل الفئة األكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات كورونا
يف حال انتقال العدوى إليهم ،بس�بب ضعف املناعة التي يسببها السكري.
وينتم�ي إىل هذه الفئة أيضاً :م�رىض ارتفاع ضغط الدم ،والقلب .وتنصح
التوصيات الصحية مرىض الس�كري بالتايل خ�ال فرتة العزل والقلق من
انتشار فريوس كورونا املستجد :
ّ
والتمس�ك بتوصيات
قياس الس�كر بانتظ�ام ،ومراقبة عامات ارتفاعه،
التغذية الصحية ،وممارسة التمارين بالبيت قدر اإلمكان
* قياس الس�كر بانتظام مرة عىل األقل يف الي�وم ،وتدوين نتائج القياس
ملراقبة الحالة.
* اتب�اع التوصيات الوقائية من فريوس كورونا بدقة ،مثل غس�ل اليدين
باملاء والصابون ملدة  20ثانية كاملة ،واس�تخدام الكحول املط ّهر يف حالة
عدم وجود فرصة لغسل اليدين ،وقبل ملس الوجه أو تناول طعام.
ّ
التمسك بالتغذية الصحية ،وأكل الخرضوات والبقول ،األطعمة الصحية
*
األخرى كالفواكه واملكرسات مع مراقبة كمية وحجم الوجبات.
* ع�ىل من تم تش�خيص حالة “ما قبل الس�كري” لديه�م مراقبة كمية
ونوعية األطعمة التي يتناولونها يوميا ً لضمان عدم ارتفاع الس�كر بالدم
خال فرتة العزل.

* من الرضوري الحذر من ارتفاع نس�بة الس�كر بالدم ،ألن هذا االرتفاع
ً
قاب�ا لالتق�اط الع�دوى االلتهابي�ة ،مثل الفريوس�ات
يجع�ل الجس�م
ّ
ويتطلب ذلك تناول األدوية الازمة لضبط نسبة السكر حسب
والجراثيم.
إرشادات الطبيب.
* ممارس�ة التماري�ن الرياضي�ة بالبي�ت ،ومراقبة العام�ات التي تعني
ارتفاع نسبة السكر أكثر من أي وقت آخر.

 10نصائح الختيار اإلكسسوارات الرجالية املالئمة

اختي�ار اإلكسس�وارات بات�ت
مسألة مهمة يعتني بها رشيحة
كبرية من الرج�ال ،بنفس القدر
من األهمية املابس الذي يقتنيها
الرجال ،وأصبحت اإلكسسوارات
ج�زء هام يمنح الرج�ال إطالة
عرصية ممي�زة ،وتضفي عليهم
ملسة عىل إطاالتهم.
ولك�ن م�ن املؤس�ف أن
اإلكسسوارات أحيانا قد تفقدهم
هيبتهم وتظهره�م بمظهر غري
الئق ،وذل�ك حينم�ا يرتدونها يف
مكان لي�س مناس�ب الرتدائها،
وه�ذا م�ا يتس�بب يف إظهارهم
بإطال�ة ليس�ت جذاب�ة ،كم�ا
تنقص من أناقتهم.
وإلطال�ة عرصي�ة جذاب�ة،
نستعرض مجموعة من النصائح
كفيل�ة بمنحك إطال�ة مرشقة
عند ارتداء اإلكسسوارات ،والتي
جاءت عىل النحو التايل:
 1تجن�ب ارتداء ساس�ل العنقنهائيا

 2يجب ع�دم املبالغة يف التزينبالخواتم واالكتفاء بخاتم واحد
 3ابتعد قدر اإلمكان عن أساوراليد أيا ً كان نوعها .
 4ال تح�اول تغي�ري محفظ�ةنق�ودك ذات الش�كل والل�ون
وتصميمها مهما ظهر جديد
 5-ال ترتدي املش�دات الرياضية

التي توضع حول املعصم
 6مت�ى ترت�دى القبعات ومتىيج�ب أن ترتديها كونها ال مكان
لها بعض املقابات
 7ارت�دى س�اعة رس�ميةكاس�يكية أفض�ل م�ن
اإلكسس�وارات األخ�رى يف
الرسميات

 8اعتن�ى جي� ًدا بم�ا ترتديه يفيدك من إكسسوارات
 9علي�ك تجن�ب اس�تخدامامليداليات الكريستالية
 10حم�ل قل�م أني�ق يف جي�بقميص�ك أو ثوبك حتى ترتك لدى
اآلخرين انطباعا ً جي ًدا.

دراسات حديثة

دراسة جديدة ..ماذا تفعل الشاشات للصغار!
أظه�رت دراس�ة جدي�دة أن الصغ�ار الذين
يقض�ون الكثري م�ن الوقت أمام شاش�ات
التلفزي�ون وأجه�زة الكمبيوت�ر اللوح�ي
والهوات�ف الذكي�ة ق�د ال يكتس�بون القدر
نفس�ه من مهارات حل املشكات والتواصل
الازمة للمدرس�ة مقارن�ة بنظرائهم ممن
يقضون وقتا أقل أمام الشاشات.
وقىض األطفال املش�اركون يف الدراس�ة 17
ساعة يف املتوسط أس�بوعيا أمام الشاشات
عندم�ا كان�وا يف س�ن الثاني�ة و 25س�اعة
أسبوعيا مع بلوغهم العام الثالث .ويتجاوز
هذا كث�ريا توصي�ات األكاديمي�ة األمريكية
لطب األطف�ال بقضاء س�اعة واحدة فقط
يوميا أمام الشاش�ات حتى يتسنى للصغار
قض�اء م�ا يكف�ي م�ن الوق�ت يف اللع�ب
والتواص�ل مع القائمن ع�ىل رعايتهم ومع
نظرائهم.
وقالت ش�ريي ماديجان كب�رية الباحثن يف
الدراس�ة وهي من جامعة كالجاري ومعهد
األبحاث التابع ملستش�فى ألربتا لألطفال يف
كندا“ :غالبا ما يكون الوقت أمام الشاشات
س�لوكا س�لبيا ال ينط�وي ع�ىل الكثري من

الحرك�ة ويتضم�ن فرص�ا قليل�ة للغاي�ة
للتعلم”.
وأضاف�ت ماديج�ان يف رس�الة بالربي�د
اإللكرتون�ي أن جزءا من املش�كلة يكمن يف
أن أدمغة الصغار ال تكون قد نمت بالدرجة
الكافية لجعلهم يطبق�ون ما يتعلمونه من
الشاشات عىل الواقع.
وتابع�ت“ :إذا رأوا ش�خصا يض�ع مكعبات

فوق بعضها البعض عىل الشاشة ،فإن ذلك
ال يساعدهم عىل فعل ذلك يف الواقع”.
ومن األس�باب األخ�رى التي تجع�ل الوقت
الذي يقضيه الصغار أمام الشاش�ات يبطئ
نموهم هو أنهم يهدرون بذلك الساعات التي
يمكنه�م اس�تغالها يف الش�خبطة باألقام
امللونة أو ممارس�ة األلعاب التي تساعدهم
عىل تعلم ركل الكرة مثا.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

ارد انشد العقال واهل العدال���������ه
لو نشف ملح الزاد شنحط بدال������ه
لو نشف ملح الزاد حط ماي العيون
فانهم ترى يا فالن ماسخ يكول��ون
اسمر واخاف عليك ممىش الغروب
جاهل وبعده صغر ما ين��دل دروب
ليل الشتاء يهواي مكدر انام��������ه
حط بالكلب نيشان هاي العالم������ة
كل واحد نخاويه الزم نفحص��������ه
در ابد ما مغشوش و صايف فصه
اكعد بنص الليل واذكر وليف�������ي
وبحجة الحلمان ابچي عى كيفي
حبك يا بعد الروح بكليبي شمعة
تتحول من تذوب بعيوني دمع��ة

تش�عر بقوة العاطفة وتزداد رغبتك يف التقرب
م�ن الري�ك الذي تكن ل�ه كل الح�ب والتقدير.
إذا ش�عرت أن وضعك الصحي يتحس�ن ،فهذا جراء
تطبيق إرشادات أصحاب االختصاص يف مجال التغذية.
ال تتخل عن أصدقائك يف الفرتة الحالية.

الثور

عندما تش�عر أنك وحيد الي�وم وتفتقد للحب
والرومانس�ية ،تتن�اول الحل�وى لتحس�ن
مزاج�ك .هذه فكرة جيدة ،ولكن عليك أال تتجاوز
الكمي�ة التي أوص�اك بها الطبيب لك�ي ال تؤثر عى
صحتك .ربما ال تستطيع السيطرة عى نفسك.

الجوزاء

أن�ت س�عيد الح�ظ الي�وم فأم�ورك املالي�ة
ستتحسن بشكل ملحوظ من خالل استغاللك
لخرباتك ومهاراتك الذاتية .ال تتح فرصة لآلخرين
للس�يطرة عليك أو إلقناعك بأمر م�ا قبل أن تتحقق
منه .ربما تكتشف اليوم إحدى مواهبك التي ستساعدك
بشكل كبر عى الرغم من انك أهملتها فيما سبق.

 - 1807وصول الحملة اإلنجليزية بقيادة فريزر إىل
رشيد.
 - 1814بريطانيا تدخل مع بقية الدول الحليفة إىل
باريس بعد هزيمة نابليون بونابرت.
 - 1842الطبيب األمريكي كراوفورد لونغ يستعمل
املخدر يف العمليات الجراحية ألول مرة.
 - 1856عقد معاهدة صل�ح أنهت حرب القرم بن
روسيا من جهة وإنجلرتا وفرنسا والدولة العثمانية
من جهة أخرى.
 - 1858عزل الس�لطان بهادر ش�اه ع�ن الحكم يف
الهن�د وكان آخ�ر س�الطن الدولة اإلس�المية التي
حكمت الهن�د وبعزله انتهى الحكم اإلس�المي عن
الهن�د بعد أن اس�تمر فيه�ا ثمانية ق�رون ونصف
قرن.
 - 1867أمريكا تش�رتي والية آالس�كا من روس�يا
بمبلغ  2.7مليون دوالر وتمت إجراءات نقل امللكية
يف  18أكتوبر من العام نفسه.
 - 1870إج�راء تعدي�ل يف الدس�تور األمريكي منح
بموجبه الرجل األسود حق التصويت.
 - 1889انتهاء بناء برج إيفل يف العاصمة الفرنسية
باريس.
 – 1907ب�دء إنت�اج الطائ�رات يف أول مصن�ع يف
فرنسا أسس�ه اإلخوان غابريال وش�ارل فوازان يف
عام .1906
 – 1912العاه�ل املغرب�ي م�والي يوس�ف يعرتف
بالحماية الفرنسية عى بالده.
 – 1930الجنرال اإليطايل جرانسياني يصل إىل ليبيا
حاكما ً عسكريا لها.
 - 1937الياب�ان تش�كل حكومة جدي�دة يف مدينة
نانكينج العاصمة الصينية آنذاك.
 - 1949حسني الزعيم يقود أول إنقالب عسكري يف
سوريا بعد االستقالل ضد حكومة شكري القوتيل.
 - 1955بريطاني�ا تنض�م إىل حل�ف بغ�داد وتوقع

تت�رف معظ�م األحي�ان بقس�وة أو فتور
واض�ح ،األمر ال�ذي ييسء إىل بع�ض املعاونن
واملوظف�ن .قد تخ�رس صفقة تجاري�ة وتعرض
جهودك للضياع بسبب موقف متشدِد وعدم الرغبة يف
تقديم التنازالت .كما أن فرض الرأي أمر غر مس�تحب
عى اإلطالق.

األسد

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

م�ن حولك يش�عرون بالتعب والقهر بس�بب
س�وء معاملتك معه�م .هذا ال يعن�ي أنك من
املفرتض أن تغر طريقتك أو أسلوبك يف التعامل،
ولك�ن عى األق�ل احرتم األك�رب منك س�نا .كلماتك
س�تؤذي اآلخرين فكن ح�ذرا .دافع عن نفس�ك بهدوء
لكي ال يضيع حقك.

الميزان
تواجه مشاكل قد تؤثر عى مستقبلك املهني،
حيث يت�م تقييم أدائك يف العم�ل بدقة أكثر من
املعتاد ،فال ترتدد كثرا ،وإنما تخلص من املشكالت
املزعجة قبل أن تتضخم ،وبذلك تس�تطيع أن تحقق كل
ما ترغب فيه بدون مشكالت أو إزعاج.

العقرب
زي�ادة يف دخلك امل�ادي ت�ؤدي إىل تغير قيمك
ومبادئ�ك خاص�ة يف العم�ل .عليك أن تس�تغل
أموال�ك يف كل م�ا هو مفيد ل�ك وألرستك .ينصحك
علم�اء الفلك بادخ�ار مبلغ من املال تحس�با ألي أزمة
طارئة أو أي تغر مفاجئ.

القوس
ال تجرب نفسك اليوم عى تحقيق يشء ما تراه
من وجهة نظرك عديم الفائدة .إذا أرصرت عى
أن كل يشء يج�ب أن تقوم به بنفس�ك دون تدخل
من اآلخرين ،ستكون بهذه الطريقة تجني عى نفسك
وتجهد أعصابك بالتايل سيؤثر كل ذلك عى صحتك.

الجدي

تتمت�ع برسعة بديهة منذ بداي�ة اليوم وحتى
نهايته ،األمر الذي يجعلك أقرب لآلخرين وأكثر
حرص�ا عى مش�اعرهم .يؤث�ر املن�اخ العام عى
إخالص�ك وأمانتك تأث�را إيجابيا .ح�اول أن تختلس
بعض اللحظات من وقتك وجدولك املش�حون باألعمال
من أجل راحتك .كن واقعيا مع نفسك قدر اإلمكان.

الدلو
تتوط�د اليوم عالقاتك م�ع أصدقائك وأرستك
وجران�ك وس�تصبح أن�ت وم�ن حول�ك أكثر
تعاون�ا .م�ن املتوق�ع أن تعق�د الي�وم بع�ض
اإلتفاقيات مع ش�خص ما أو تقوم بصفقة مربحة.
ننصحك الي�وم بالتخطيط الجيد للمس�تقبل ومحاولة
تحقيق طموحاتك.

الحوت

لق�د قم�ت برحل�ة بري�ة ألش�هر مع�دودة
تعلمت منها الكثر س�واء يف حياتك املهنية أو
الش�خصية.إذا كنت تنتظر حدوث تغير ما اليوم
ول�م تجد أي تغير حتى اآلن ،ال تتوتر ،فالتغير قادم
يف أق�رب وقت .ربما تحصل عى ترقي�ة اليوم يف العمل.
احتفل يف املساء مع أقرب األشخاص إليك.

من الفيسبوك

الرمحة عند احليوانات

السرطان

لس�وء الحظ اليوم ،ربما ال تحص�ل عى الحقائق
بالس�هولة الت�ي تتوقعها خ�الل األي�ام القادمة.
ال تس�د الفج�وات الت�ي تجده�ا أمام�ك م�ن خيالك
الخص�ب ،بل اعتمد عى معلوم�ات موثوق فيها حتى ال
تص�اب بخيبة األمل يف النهاية .بمجرد أن تتخلص من التوتر
العاطفي ،ستشعر بالسعادة وربما تحتفل مع األصدقاء.
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معاهدة مع العراق.
 - 1966الحكومة الفرنسية تخطر الواليات املتحدة
ب�أن القواعد األمريكية يف فرنس�ا يج�ب إغالقها يف
غضون  12شهرا ً.
 - 1968صدور بيان  30مارس كوثيقة دس�تورية
يف مر.
 - 1971ص�دور ق�رار مجل�س ال�وزراء بتحوي�ل
جامع�ة امللك عب�د العزي�ز األهلية بالس�عودية إىل
جامعة حكومية.
اغتي�ال نائب رئيس مجلس قي�ادة الثورة يف العراق
حردان التكريتي أمام املستشفى األمري يف الكويت
عى يد فتيان العاني.
 - 1972الث�وار الفيتنامي�ون الش�ماليون يقومون
بهجوم كاس�ح نحو الجنوب ضد القوات األمريكية
والقوات الفيتنامية املوالية لواشنطن.
 - 1976إنتفاضة فلس�طينية داخل الخط االخر
تؤدي إىل مقتل سته فلسطينين.
 - 1981نج�اة الرئيس األمريكي رونالد ريجان من
محاولة اغتيال بعد أن أطلق جون هنكيل الرصاص
عليه وأدى ذلك إىل إصابته يف رئته.
 - 1986العث�ور ع�ى  2145قطع�ة م�ن العمل�ة
اإلس�المية داخ�ل س�ور أث�ري يف مدين�ة منقب�ا
بأسيوط.
 - 1989إطالق القمر الصناعي العربي الثالث.
 - 1989املل�ك فهد بن عبد العزي�ز والرئيس محمد
حس�ني مبارك يفتتحان يف القاه�رة مركز فهد بن
عبدالعزيز لعالج القصور الكلوي وجراحته.
 - 1991إلغاء التمييز العنري يف جنوب إفريقيا.
 - 1997وزراء خارجي�ة ال�دول العربية يتفقون يف
القاهرة عى تجميد العالقات السياسية والتجارية
م�ع حكومة بنيامن نتنياه�و يف إرسائيل وذلك ردا ً
عى سياس�ة األخرة يف مجال اإلس�تيطان وتهويد
القدس العربية.
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هـــــــل تعلــــــم
هل تعلم أن أكثر اسم انتشارا ً يف العالم هو اسم محمد.
هل تعلم أن َ
ش�عر اإلنس�ان يس�تمر ُنمُ وه ملُ ِّدة ِبضع أش�هر بعد
مَ وت صاحبه.
ه�ل تعلم أن ُفقدان الوعي َيح ُدث بعد مُ ِّدة  8-10ثوان من ُّ
توقف
ٍ
َت ُّ
دفق الدم إىل الدماغ.
هل تعلم أن طول الحبل الش�وكي لإلنس�ان ُيس�اوي  45س�م يف
الرجال و 43سم يف النساء.
هل تعلم أن عدد الخاليا املُس�تقبالت لحاس�ة الشم عند اإلنسان
ُتساوي تقريبا ً  40مليون خلية.
ً
ه�ل تعل�م أن القيام بتناول الخ�راوات يوميا يقوم بتحس�ن
صحة الجسم ،و ُيقلِّل من مخاطر اإلصابة بأمراض عديدة.
ِ
ه�ل تعلم أن عملية ِّ
صحي ُتع� ّد أفضل طريقة
اتب�اع َنمَط حياة ِ
صحة الجسد.
لخسارة الوزن وتحسن ِ
هل تعلم أن الصندوق األسود املستخدم يف الطائرات لونه برتقايل،
وذلك لكي يظهر بوضوح يف عمليات البحث ،وأطلقوا عليه اس�م
الصندوق األس�ود بس�بب ما يحتويه من معلومات عن حوادث
الطائرات املأساوية.

اختبارات شخصية

األبراج وكيفية تعاملها مع فريوس كورونا
م�ع انتش�ار ف�روس كورون�ا
املس�تجد  ،Covid-19والذي بات
ّ
يشكل خطرا ً كبرا ً وقلقا ً للجميع.
وبالرغم ،من هذا الفروس يه ّدد
املالي�ن ،إال أن البعض يتعاطون
م�ع ه�ذا الوب�اء بعقالني�ة من
خ�الل التزامه�م باإلرش�ادات
الالزم�ة للحد م�ن اإلصابة بهذا
الفروس .ولكن ،البعض سيطر
القلق والوس�واس ع�ى حياتهم
بش�كل ُيث�ر القل�ق .وبم�ا أن
األبراج تح ّدد الكثر من شخصية
الف�رد ،وردود فعل�ه ،ومن بينها
ردة فعل�ه جرّاء انتش�ار فروس
كورونا ،س�نتعرف ع�ى طريقة
تعام�ل كل برج م�ن األبراج مع
فروس كورونا:
برج الحمل:
ب�رج الحم�ل ،مته�ور وال ينتبه
للوقاي�ة .فه�و يتجاه�ل فك�رة
اإلصاب�ة بالف�روس الجدي�د
املنت�ر ،وس�يقلل م�ن أهميته

مهما كان املرض قوي وسيتعامل
معه باستهزاء.
برج الثور:
برج الثور يعترب من األبراج األكثر
عنا ًدا .لذا ،فس�وف يتعامل بعناد
م�ع انتش�ار ف�روس كورون�ا،
وسيقوم بالتعامل معه بكل قوة
دون الش�عور بأي ضع�ف تجاه

ذلك املرض.
برج الرسطان:
ب�رج الرسط�ان ،عاطف�ي ج� ًدا
ويخ�اف ليس فقط عى نفس�ه
ب�ل ع�ى من حول�ه .لذا ،س�وف
يس�عى إىل تعزيز روح املسؤولية
واإلقدام عليها ويبذل كل الجهود
الوقائية لحماية نفس�ه وحماية

مشاكل وحلول
وحلول
مشاكل
متقاطعة
كلمات

سودوكـــو

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

األخرين.
برج الجوزاء:
ب�رج الج�وزاء صاح�ب م�زاج
متقلب ،يتعامل مع فكرة انتشار
املرض بحالة م�ن اإلهمال وعدم
أخذه يف الحسبان .فرتاه ال يكرتث
كث ً
را للوقاية.
برج األسد:
ب�رج األس�د يتعامل م�ع وجود
فروس كورونا ،كباقي األمراض
الجرثومية األخرى .فهو روحاني
ج�داً .ولكنه يف الوق�ت ذاته يعر
اهتمام�ه م�ن حي�ث الوقاي�ة
ويلت�زم به�ا م�ن خ�الل اتب�اع
النصائح الوقائي�ة للحفاظ عى
سالمته.
برج العذراء:
ّ
يتص�ف ب�رج الع�ذراء بعاطفته
القوي�ة .ونقط�ة ضعف�ه ه�ي
القل�ق الرسيع عى م�ن املقربن
منه ،وكبار السن ،القلق والتوتر
يس�يطران علي�ه يف مواجه�ة

انتشار فروس كورونا.
برج امليزان:
برج املي�زان ،ممت�از يف مواجهة
وتحدي املرض ،يس�تطيع امليزان
الحف�اظ ع�ى رباط�ة جأش�ه
وتماس�ك نفس�ه ،فه�و ال ينهار
تحت الضغط ابدا .روح التحدي
تجعله من أصلب الشخصيات.
برج الجدى:
برج الج�دي يواج�ه املرض بكل
ق�وة دون خ�وف أب�دا ،كم�ا أنه
س�يتعامل مع األمر ب�كل مرونة
وبساطة .يتخطى ويقاوم بحالة
من العناد ،وعدم الخوف منه.
برج القوس:
بالرغم من أن برج القوس مغامر
بطبعه .لكنه ،يحمي نفس حتى
النهاي�ة ،وهذا الن�وع من الناس
يس�تطيع البقاء عى قيد الحياة
يف أقىس الظ�روف بينما يتهاوى
العالم من حوله.
برج العقرب:

يح�رص ب�رج العق�رب ع�ى
االس�تمرار يف التق�دم وتخط�ي
الصع�اب مهم�ا ح�دث ،فال أحد
يس�تطيع إحباطه ،فه�و يواجه
التحدي�ات مب�ارشة .ل�ذا ،يتب�ع
اإلرشادات الوقائية بحذافرها.
برج الدلو:
برج الدل�و يتح ّدى الصعاب ،ألنه
يبح�ث باس�تمرار ع�ن مخرج،
فهو ال يستطيع منع الفضول من
الس�يطرة عليه ودفعه للوصول
حتى أبعد أطراف األرض لحماية
نفسه إذا لزم األمر.
برج الحوت:
ب�رج الح�وت يمتل�ك مه�ارات
تحليلية ممتازة وقدرة عالية عى
العثور عى حلول للمشاكل التي
ال يمكن ألي شخص رؤيتها .فهو
يرى التفاصي�ل الدقيقة ويعرف
كيف يتم�اىش م�ع كل الظروف
الصعب�ة ،وهو ما يجعل�ه مفيدا ً
جدا ً خالل األزمات الكربى.

الكلمات األفقية
 1باح�ث هولن�دي اخ�رتع أولمجه�ر ضوئي بس�يط  -بعضه
إثم
 2من الكحول  -صالة اإلمام يفاملسجد
 3خ�ر جليس يف األنام  -للنفي أقر نهر يف العالم (م) 4عاصمة أوربية  -حطم البناء 5م�خ العب�ادة  -عاصم�ةآسيوية
 6وُل�د بالنمس�ا و كان يعي�شع�ى منح�ة حكومي�ة إلعان�ة
األيتام ,ثم أراد احتالل العالم (م)
 متشابهان 7م�ن األنبياء عليهم الس�الم -رأس قارون  -لقاح
 8طليق  -ذكور البقر 9عاصمة آسيوية (م)  -ظاهرةطبيعي�ة ,تح�دث يف الصح�اري
خاصة (م)
10إح�دى أه�م امل�دن األثري�ةعاملي�ا ,تق�ع يف محافظة حمص
بسوريا  -عاصمة أوربية

فهم ذاتيفهم ذاتي

الكلمات العمودية
 1أول يشء يأكله أهلاس�تثناء  ،لذلك انا شخصية
والرشخصية
قاعدةلذلك انا
اس�تثناء ،
ان الخر
والر
قاعدةمبدأ
اس�ر عى
دائما ًالخر
الجنة دائما ً اس�ر عى مبدأ ان
منفتح�ةوع�اء
 2يبتك�ر -مش�كلتي  ..فالبعض
اآلخري�ن ..،وه�ذه
التواص�ل
منفتح�ةمعوأح�ب
فالبعض
معمش�كلتي
وه�ذه
اآلخري�ن ،
وأح�ب التواص�ل
من الذكاء االجتماعي
ارى ان ه�ذا
منانني
رغم
للمرء ،
منقصة
للمرء ،ذل�ك
دموي يعت�رب ذل�ك منقصةيعت�رب
االجتماعي
الذكاء
ه�ذا
ارى ان
رغم انني
(م) -
حرف أبجدي
كلمة طيبة تش�جعني او
تش�جعني او
طيبةمن والدي
كلمةاج�د
يس�تحيل أن
أننيمن والدي
ومش�كلتياج�د
يس�تحيل أن
أنني ،
ومش�كلتي
، 3ّ
غطى و أخفى
يرىامامي  ،وأبي ال يرى
تثنيال عيل
يستحيل ،انوأبي
عيل امامي
فأمي
ان..تثني
بداخيل
يستحيل
الجمال
فأمي
تالحظ
تالحظ الجمال بداخيل ..
ً
ً
لفيزيائي
األول
اإلسم
خلقت للس�جادة واملطبخ
أنهاواملطبخ
للس�جادة
املرأة ويرى
خلقت
أنهافقه
س�وى
ش�يئاويرى
الحياةاملرأة
س�وى فقه
 4من الحياة ش�يئا منبالش�كيل يش�عرني بالش�ك
دعم والدي
يش�عرني
الطفولة وعدم
دعم والدي يل
وعدمجراح
الطفولةب�أن
لذلك اش�عر
بأبحاثهب�أن !جراح
اشتهراش�عر
فرنيس ! لذلك
اإلشعاعي
يف النشاط
وادرك حقيقتها إىل حد
ذاتي حد
حقيقتها إىل
اتواصل مع
وادرك
فكيف
مع..ذاتي
نف�يس
اتواصل
حيال
فكيف
والضعف
والضعف حيال نف�يس ..
املكرمة
مكة
اإليمان بها ؟
من جبالاإليمان بها ؟
ُ 5ح�زن  -إب�ن غ�رالنصائح والحلول :النصائح والحلول:
رشعي
األمورالع�رب يف هذه األمور
البنات
الكث�ريفمن
باخر
بش�كل أو
اعتقد
هذه
تتش�اركالع�رب
من البنات
الكث�ر
تتش�ارك
اعتقد بش�كل أو باخر
 6طن  -غطاءش�خصية ان تؤمني انت
ومنانتجربة
الش�خيص
وبرايي
تؤمني انت
ش�خصية
تجربة
الش�طارةومن
ولكنالش�خيص
ولكن الش�طارة وبرايي
 7بغضاء  -دهرالذاتبلال ياتي من اخرين بل
اخرين
بقيمة
ياتي من
والقناعة
الذات ال
ش�خيص
امر بقيمة
والقناعة
فاالبداع
ش�خيص
بذاتك فاالبداع امر بذاتك
 8يف الس�لم املوسيقيوتكرر امامي ما تقولن
تقولن
سمعت
امامي ما
مرحلة انني
سمعت وتكرر
اننيواذكر يف
نفس�ها،
الذاتمرحلة
واذكر يف
نفس�ها ،من
من الذات
توض�ع ب�ن
 عالم�ةتفوقك وراحتك يعتمد
يعتمد
تجعيل
وراحتك
قناعات فال
ه�ذهتفوقك
فالانتجعيل
دوما
قناعات
ككنت ارد
ولك�نه�ذه
ونحوهم�اارد دوما ان
األرض�نولك�ن ككنت
تدعي احد يقول لك ما
وال ما
يقول لك
الوالدين،
تدعيلواحد
والحتى
الغ�ر
الوالدين،
الثناء من
حتى لو
كلمات
الغ�ر
ع�ى
كلمات الثناء من
إلظهار ع�ى
حدودهما
األم�ر ،ولهذا اوال اجعيل
اجعيل
يقرر
مناوال
ولهذا
فقط
األم�ر،
يقرروانت
منفانت
الحي�اة
ه�ذه فقط
فانت وانت
دورك يف
ذواتالحي�اة
م�نه�ذه
دورك يف
 9حي�وانالرب ثاني�ا /لوالديك الرب
خارجي،
لوالديك
حافز
ثاني�ا/
خارجي،وليس
دافع ذات�ي
عىحافز
وليس
مبني
ذات�ي
تقدم�ك
مبني-عى دافع
تقدم�ك
ج�ال (م)
األظالف -
الخر ،ويتمنيان لك الخر،
قدرتهما
وهذهلك
ويتمنيان
قدرتهماالجلك
وهذهما فعاله
والش�كر عى
فعاله الجلك
والدعاء
إرواء والدعاء والش�كر عى ما
وما هو غر املناس�ب
املناس�ب
وبذكاءك
وبذكاءكانماتق�رري
بي�دك انت
انت ان ثالث�ا
املناس�ب
هوماغر
املناس�ب وما
تق�رري
بي�دك
زوال
ثالث�اتمني
 10طبل -واخرتاق بعض الحواجز
االجتماع�ي
امر الذكاء
الذكاءاملبالغة يف
وخاص�ة عدم
الحواجز
واخرتاق بعض
االجتماع�ي
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر
النعمة عند الغر
مهاراتك واس�تغليها يف
واس�تغليها يف
ذكية واخرجي
مهاراتك
كون�ي
واخرجي
والتحرر،
ذكية
االنفتاح
بحج�ةكون�ي
بحج�ة االنفتاح والتحرر،

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
االثنين  30آذار 2020

بمقدار  444مليار دوالر

كشف�ت إحدى الرشك�ات الصينية
النق�اب ع�ن روب�وت بقيمة تصل
إىل  40أل�ف دوالر مخص�ص
للمستشف�ى يستخ�دم مزيجا ً من
األش�عة فوق البنفسجي�ة والرذاذ
املطه�ر لقت�ل مسبب�ات ف�روس
كورونا املستج�د ،وزودت الرشكة
الروبوت اآليل ب��  4مجموعات من
املصابيح لقتل الجراثيم باألش�عة
فوق البنفسجي�ة القصرة املوجة
وخم�س فوه�ات ل�رش املطه�ر.
وصممت رشكة كينون للروبوتات
( ،)Keenon Roboticsالواق�ع
مقره�ا يف ش�انغهاي الصيني�ة
وتنت�ج أيض�ا ً روبوت�ات لتسلي�م
املواد الغذائي�ة واإلعالنات ،روبوت

التطهر ،البالغ ارتفاعه  1.4مرتاً،
وال�ذي يمكنه حمل  1500ميليمرت
من السائ�ل املطه�ر ،ويستغرق 6
ساعات للشحن الكامل.
وقال�ت سيمي وانغ ،مديرة تطوير
األعم�ال الدولية يف رشك�ة كينون
للروبوت�ات« :صممن�ا الروب�وت
خصيص�ا ً للوقاي�ة م�ن ف�روس
كورون�ا املستج�د ،وتلقت الرشكة
الكثر من الطلبات من املستشفيات
بع�د تف�يش الوب�اء الجدي�د م�ن
أج�ل استخدام الروبوت�ات لتقديم
الوجبات واألدوي�ة ،ولهذا السبب،
توصلنا إىل فكرة الجمع بني األشعة
ف�وق البنفسجي�ة والبخاخ�ات
الطبية من أجل التطهر» .وتفرض
اللوائح الصيني�ة ملكافحة فروس
كورون�ا املستج�د إج�راء عملي�ة
ً
يومي�ا باستخدام
التطه�ر مرتني
األش�عة الف�وق البنفسجي�ة
واملطهرات الرذاذي�ة ،القائمة عى
م�ادة بروكسي�د الهيدروج�ني.
وأوضح�ت الرشك�ة أن الروب�وت
البال�غ سع�ره  40أل�ف دوالر يفي
بالغرض املطلوب .وطورت الرشكة
الروب�وت ليعمل يف الغرف الداخلية
ذات األرضيات امللس�اء ،وتؤكد أنه
ق�ادر عى رش املطهر ملدة تصل إىل
 8ساعات دفعة واح�دة ،يف عملية
آمنة ال ترتك أي بقايا ،باإلضافة إىل
جمع�ه البيانات ع�ن الطريق الذي
يسلك�ه وعملية التطه�ر للرجوع
إليها يف املستقبل.

طبيبة شهيرة تكشف عن مفاجأة..
فترة العزل قد تصل لستة أشهر
قال�ت الدكتورة جيني هاريس ،نائبة كبر املسؤولني الطبيني يف الصحة
العام�ة بريطانيا ،إن جائح�ة كورونا تحتاج لثالث�ة أسابيع للسيطرة
عليه�ا والتحك�م يف أع�داد املصابني وتقدي�م العالج له�م واالنتهاء من
تل�ك األزم�ة ،ولكنها كشفت عن مفاج�أة مرعبة  ،ولفت�ت إىل أن األمر
وإج�راءات الع�زل ق�د تط�ول مدتها إىل  6أش�هر .وأوضح�ت جيني أن
جائح�ة كورونا انت�رشت يف أوروبا وأمريكا  ،وتحدي�دا الواليات املتحدة
وبريطانيا وإيطالي�ا وفرنسا واسبانيا وبلجيك�ا بطريقة تثر الخوف،
وتحت�اج لوقت طويل وكبر إلعادة األوضاع ملا قبل كورونا  .وقالت إنها
ال تعتق�د أن ذلك الوقت سيكون قبل أغسطس املقبل .وتأتي ترصيحات
جين�ي يف ظ�ل االنتش�ار الرسي�ف لكورون�ا املستج�د (كوفي�د  )19يف
بريطاني�ا ،رغ�م أن األمر يف البداي�ة كان بسيطا ويمك�ن تداركه ،إال أن
الفروس انترش برسعة لم يتخيلها املواطنون وال الحكومة يف بريطانيا.
يذكر ان الحكومة الريطانية اليوم يف حالة يرثى لها ،خاصة بعد إصابة
رئي�س الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك بفروس
كورونا ووضعهما يف الحجر الصحي  .وقبلهما ويل عهد بريطانيا االمر
تشارلز

مع البقاء بالمنزل بسبب كورونا ..هل
تنهار شبكة اإلنترنت؟
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حسين الجسمي :كلنا يا وطن «متّحدين ومتح ّدين»

عـين على العالم
روبوت صيني يحارب كورونا باألشعة فوق
البنفسجية

07810090003

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

وحل بديل
الغناء
نجوم
ّ
لمواجهة كورونا
ل�م يج�د نج�وم الغن�اء بالعال�م
ً
ح�ال بديالً لوقف
العربي أمامهم ّإال
ً
نشاطاته�م الفنية التزام�ا بقرارات
الدول بالجلوس يف املنزل.
ومع م�رور الفرتة املاضي�ة ،توقف
العدي�د من الحف�الت الغنائية لكبار
نجوم العالم العرب�ي سواء يف الدول
العربي�ة أو يف جوالت أوروبية ،ولكن
كان هناك بديل لهذه الحفالت حتى
ال يغي�ب النج�وم ع�ى جمهوره�م
لف�رتة طويلة ال نعرف نهايتها حتى
وقتنا الح�ايل ،فكيف واج�ه النجوم
توق�ف نشاطاته�م الغنائي�ة خالل
الفرتة الحالية؟
أول حفل�ة  .يب�دو أن فضل ش�اكر
سيك�ون م�ن أول املستفيدي�ن يف

ع�ر رسال�ة إنساني�ة وطني�ة
وتوعوي�ة ،وبالتع�اون م�ع وزارة
الصح�ة ووقاي�ة املجتم�ع يف دولة
اإلم�ارات العربي�ة املتحدة ،ش�ارك
الفنان اإلمارات�ي حسني الجسمي
«السف�ر املف�وض ف�وق الع�ادة»
يف الحمل�ة الوطني�ة للوقاي�ة م�ن
فروس كورون�ا املستجد (كوفيد-
 )19وقدم رسالته الغنائية بعنوان
ّ
«متحدي�ن ومتح ّدي�ن» من كلمات
وألح�ان سي�ف فاض�ل ،وتوزي�ع
موسيقي للم�وزع أحمد الرضوان،
ومدتها دقيقة قال فيها:
كلنا بك يا وطن مسؤولني ..
باليل تامر به نحن ملتزمني

حفالت األونالين التي ابتكرها معظم
ّ
كحل
نجوم الغن�اء يف الوطن العربي
بديل لوقف نشاطاتهم الغنائية؛ وإن
ك�ان فضل لم يق� ّدم حفالت غنائية
من�ذ سنوات طويل�ة ليكون ظهوره
عر حفل غنائي أونالين برفقة ابنه
محمد شاكر هو الحفل األول له بعد
غي�اب ،ليجدها فرصة جيدة وينفي
ّ
كل ما تر ّدد أخ�را ً عن القبض عليه
مج ّددا ً وحبسه داخل لبنان؛ وهو ما
نفاه ابنه محمد شاكر يف ترصيحات
خاص�ة لنواع�م وطلب ممّ�ن يروّج
ملث�ل ه�ذه الشائع�ات أن يتاب�ع
قضية وال�ده جيدا ً الت�ي ثبتت فيها
براءت�ه قبل فرتة طويل�ة .أما البوب
ست�ار رامي عياش ،فق�د لبّى طلب

وان تحدانا الزمن
ابرش بنا يا وطن
ّ
متحدين  ..ومتح ّدين
وق�د عرض�ت األغني�ة املص�ورة
ّ
«متحدي�ن ومتح ّدي�ن» بطريق�ة
الفيدي�و كليب بلقط�ات من وحي
الحال�ة اإلنساني�ة الت�ي يعيشه�ا
«خط الدفاع األول» يف مواجهة هذا
الف�روس ،كما وصفه ب�ه األطباء
واملمرض�ني واملسعف�ني وجمي�ع
املوظف�ني يف القط�اع الصحي ،من
خالل جميع القنوات التلفزيونية يف
اإلمارات اىل جان�ب القناة الرسمية
الخاصة بالفن�ان حسني الجسمي
يف . youtube

احلذر يقيك الضرر
سعد حمسن خليل

ّ
يط�ل عليه�م بحفل
جمه�وره بأن
أونالي�ن؛ وبالفع�ل ك�ان أول حف�ل
له مساء الخميس ع�ر اإلنستقرام
ّ
واتمنوا».
وحمل عنوان «اطلبوا
أم�ا ف�ارس األغني�ة العربية عايص
الحالن�ي فك�ان أيض�ا ً ق�د ش�ارك

جمه�وره بفيديوه�ات خاص�ة من
منزل�ه عر صفحته عى اإلنستقرام
وه�و ّ
يغني ع�ى الع�ود الخاص به
بعض أغاني�ه القديمة متسائالً عن
األغنيات الت�ي يحبّون أن يسمعوها
منه.

كورونا في أغاني أديل ومادونا وكوين

م�ع كل م�ا يحدث م�ن إجراءات ح�ول العالم
ملحاربة فاي�روس كورونا ،قرر بعض الفنانني
الرتفي�ه عن نفسه�م وجمهوره�م من خالل
إعادة محاكاة ألغاني شهرة لتعر عن الواقع
املعييش يف زمن العزل الذاتي.
فيم�ا ي�يل مجموعة م�ن أفضل األعم�ال التي
طرحت عر يوتيوب عن الفايروس الذي ارهب
العالم:
أب�رز ه�ؤالء وأكثرهم غزارة يف ط�رح األعمال
ك�ان كريس مان ،املش�رتك السابق يف برنامج
 the Voiceبنسخت�ه األمركية والذي وصل اىل
النهائيات يف فريق كريستينا أغيلرا ،حيث قام
بإع�ادة محاك�اة ألغنية أدي�ل الشهرة Hello
ونجح يف تحوير كلماتها لتكون بمثابة رسالة
م�ن الداخل تعر ع�ن حال الكثر م�ن الناس

مم�ن يشع�رون بامللل والعزلة يف ظ�ل اإلقفال
التام .األغنية شهدت إقباالً كبرا ً من الجمهور
حي�ث حققت أكث�ر من ملي�ون وستمائة ألف
مشاهدة منذ طرحها يف  26مارس .وكان مان
ق�د قام قبلها بإع�ادة محاك�اة ألغنية مادونا
 Vogueمحقق�ا ً ردود فعل واسعة حيث وصل
ع�دد املشاهدات عى يوتيوب منذ طرحه لها يف
 19م�ارس الجاري اىل أكث�ر من مليون ومئتي
ألف مشاهدة وقب�ل هذين العملني كان املغني
األمرك�ي الشاب قد طرح أغنية عر اليوتيوب
يف  15م�ارس الج�اري ،ق�ام بكتاب�ة كلماتها
وصورها يف حمامه بعنوان .My Coronaالولم
يصدق نفسه عندم�ا أصبحت رائجة وحققت
قراب�ة ال  3ماليني مشاه�دة .ويبدو أن نجاح
هذه األغنية ش�جعه عى امليض يف طرح أعمال

املحاكاة
األخرى.
بجان�ب م�ا
سب�ق كان�ت هن�اك أغ�ان أخرى اتخ�ذت من
الفاي�روس موضوع�ا له�ا منه�ا أغني�ة ني�ل
دايمون�د -Sweet Caroline Covid-19 R
 .mixوبدوره قام راندي راينبو بإعادة محاكاة
ألغني�ة  Go the Distanceل  Herculesمحوالً
إياها اىل  Social Distanceاملسافة االجتماعية
وم�ن كايب تاون يف جن�وب أفريقيا قام فريق
 The Kiffnessبإع�ادة محاك�اة ألغنية كوين
الشه�رة  Bohemian Rhapsodyلتصب�ح
Lockdown Rhapsody

يغني لمئات اآلالف شيرين عبد الوهاب تعود من جديد على تويتر
رامي عياش ّ
تحت شعار #خليك_بالبيت
ق�ام البوب ست�ار رامي عياش بمب�ادرة خاصة
تح�ت ش�عار #خليك_بالبي�ت ،وك�ان السبّاق
يف اإلع�الن ع�ن أول حفل غنائ�ي مبارش عر
مواق�ع التواص�ل الخاص�ة ب�ه ،االنستغرام
ّ
مكثفة .افتتح
والفايسبوك ،سبقته إعالنات
عياش الحفل بأغنية «ما بدي يش» واستمر
ألكثر م�ن ساعة ّ
غنى خالله�ا أجمل أغانيه
بحض�ور اآلالف وأط�رب جمه�وره املنت�رش
يف كل أنح�اء العال�م .وق�د ك�ان الفت�ا ً تفاعل
الجمهور مع�ه من خالل التعليق�ات ،بحيث لبّى
طلبات الجميع ،واعدا ً بتكرار التجربة قريبا ً.

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

عادت ّ
الفنانة شرين عبد الوهاب ،لجمهورها ومتابعيها
عر حسابها الشخيص ع�ى «تويرت» ،لتطمئنهم عى
صحته�ا يف الحج�ر املنزيل ،الذي فرضت�ه الحكومة
بعد انتشار وباء كورونا.
وكتبت ش�رين« :أنا هنا ي�ا حبايبي وإتبسطت
جدا ً ملا يف ظل الظروف اليل العالم كله فيها وكل
اليل ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه ،لقيتكم
فاكرينني وبتسألوا عني».
واستكمل�ت« :أنا عاي�زة أطمنك�م إني بخر
الحمدلله وحايل زي حالك�م كلكم ،قاعدة
يف بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي
تعدي عى خر».

اهت�زت مشاعري االنساني�ة وانا اسمع قصة ذل�ك االب الذي ادخل املشفى
للع�الج م�ن و باء الكورونا ال�ذي اصيب به وازدادت مشاع�ري غضبا وانا
اسمع ذلك الطبيب الذي اصيب بهسرتيا وفقد صوابه وهو يتحدث عن هذه
املاساة وقال ان املصاب وبعد ان تدهورت حالته الصحية واصبح قريب من
امل�وت طلب ان يرى زوجته وابنائ�ه اللقاء االخر لتوديعهم واضاف الطبيب
ان�ه اتصل بعائلته وابلغها بوصية االب املري�ض وقال ان العائلة ويف سابقة
غ�ر متوقعة اعتذرت عن اللقاء بحجة انشغالها يف الوقت الحارض واش�ار
الطبي�ب اىل انه كرر املحاولة مع العائلة اكثر من مرة حتى وصل الحال انها
ب�دأت الترد عى الهاتف ومات املريض دون ان يرى عائلته رغم ش�وقه لهم
 ٠٠وه�ز مشاع�ري ايضا ذلك املنظ�ر الكئيب عندما رأي�ت يف احدى املشايف
ام�رأة ترصخ وتبك�ي بكاءا مرا ً وكادت من فرط األل�م تمزق مالبسها من
ش�دة الغضب والحزن وملا استفرست عن مأساته�ا قال يل احد االطباء انها
تبكي حزنا ونكدا عى ا بنتها الصغرة املصابة بهذا الداء اللعني والتي ادخلت
غرفة الحجر الصحي واكثر ما شدني وجعل دموعي تنسكب بغزارة
رصاخ األم باعطائه�ا فرص�ة واحدة الحتض�ان وتوديع طفلته�ا حتى لو
انتق�ل اليها ذلك الداء اللعني  ٠٠وانا انظر ه�ذه املآيس وقفت دقائق اتأمل
ه�ذا املشه�د الدرامي وانا اردد بني نفيس واقول لي�س من باب الشجاعة او
الجبن الهرب من هذا الوباءاملرعب فال توجد ش�جاعة مع هذا العدو االعمى
الع�دو املجهول الهوية  ٠٠فالخطر كبر يتطلب الحذر والحذر والحذر كما
يقول�ون “ الح�ذر يقيك الرضر “ الن الرضر عام يستهدف كل املجتمع بال
استثن�اءات عندها عرفت قيمة النداء ال�ذي اطلقته الدولة “ ابقى يف بيتك “
فالبيت امامك والعدو خلفك يرتبص بك وهو
اليشب�ه كل االع�داء فهو عدو يؤمن بحرب االبادة البرشية الجماعية او ما
تسمى بالحرب البيولوجية او الجرثومية وهي حرب وال يف الخيال حرب غر
تقليدية التقودها دبابات وال طيارات مثلما ش�هدناها يف الحروب السابقة
وه�ي ال تستهدف مناطق او قي�ادات عسكرية او مواق�ع سرتاتيجية انها
حرب كونية تتعدى حدود البالد ورصاصها طائش ونارها مستعرة ملتهبة
انه�ا حرب مجهول�ة الهوية تشنها كائن�ات صغرة الت�رى بالعني املجردة
كائن�ات مجهرية عجزت العقول ع�ن ايجاد الحل�ول ملواجهتها او تصنيع
س�الح للوقاية منه�ا ٠٠انها حرب كائن�ات التفرق بني االجن�اس البرشية
كائنات تجاوزت االوطان واوصلت شعوب االرض حافة االكفان انها كائنات
التشب�ه االنس وال الجان  ٠٠كائنات نرشت املوت بني االحباب وااللباب بني
الشباب والشياب انها حرب ابادة برشية شاملة  ٠٠الوقاية منها هو تخطي
رشها والبق�اء يف املنازل وتنفيذ االجراءات الصحية والترضع اىل الباري عز
وجل ان يزيل هذه الغمة وان ينرص عباده الصالحني ويقيهم رش هذا البالء
َ
يحارصك الضجي�ج  ،وتشعر َ
َ
َ
لجهازك
أنك بحاجة اىل ( فرمتة )
ذهبت
أينم�ا
لك�ي تستطي�ع استيع�اب م�ا
العصب�ي كل ي�وم
يح�دث  ،فالسياس�ة لعبت
لعبت ومسخت أحالمنا
بنا ما
الوردي�ة اىل كوابيس
مفزعة وقبيحة ..
ترجع اىل الفراش
ثاني�ة لعل حلما
مفرح�ا يصل�ك
عن طريق الخطأ ،
اال أن ش�جارا ً حادا ً
ب�ني حام�ي حمى
الليرالي�ة وب�ني
حفيد تجار الفضيلة
وب�ني رصاخ زوجت�ي
راعية الباذنجان يمنعك من
النوم .
اىل اللقاء .

بالتزامن مع إطالق الفيديو الترويجي للمسلسل

ِّ
كورونا يؤجل  The Undoingلنيكول كيدمان على HBO

أدى االرتفاع الكبر يف حركة املرور
ع�ى اإلنرتنت إىل ظه�ور مخاوف
جدية بشأن مرونة البنية التحتية
الت�ي تحاف�ظ ع�ى عمل ش�بكة
اإلنرتنت ،وذلك يف ظل تغر الحياة
اليومي�ة للعديد م�ن الناس حول
العال�م بسب�ب ف�روس كورون�ا
املستجد ،الذي أج�ر السلطات يف
العدي�د من البل�دان – من اململكة
املتح�دة إىل الهن�د – ع�ى تطبيق
عملي�ات الحج�ر الصح�ي ع�ى
الصعيد الوطني ،مما أجر الناس
عى العمل عن بعد.
وش�هد م�زودو خدم�ة اإلنرتن�ت
يف بريطاني�ا زي�ادة م�ن رقم�ني
يف استخ�دام النط�اق العري�ض،
حي�ث تدع�ي رشك�ة ( )BTأن
حركة املرور عى ش�بكتها الثابتة
ً
مقارنة
ارتفعت بنسبة  60يف املئة
بأي�ام األسب�وع العادي�ة ،يف حني
تق�ول رشكة فودافون إنها تشهد
زي�ادة يف حرك�ة بيان�ات الهاتف
املحم�ول بنسب�ة  50يف املئ�ة يف
بعض األسواق.
ويق�ول املشغل�ون إن ش�بكاتهم
ق�ادرة ع�ى التعامل م�ع الزيادة
يف الطلب ،ومع ذل�ك ،فقد اتخذت
خدم�ات البث م�ن نيتفليكس إىل

ديزني خط�وات لتقليل استخدام
النط�اق الرتددي وخف�ض جودة
الب�ث يف محاول�ة ملن�ع انهي�ار
الشبك�ة ،ويوض�ح الخ�راء أن
الزي�ادة يف ف�رتة الب�ث يف املن�ازل
ً
ع�ادة نحو أرب�ع ساعات
تستمر
مس�اء يوم من أي�ام األسبوع ،إال
أنه�ا ارتفع�ت اآلن إىل ما يصل إىل
 10ساع�ات يف الي�وم .وتستم�ر
املخ�اوف بش�أن مق�دار الضغط
املطبق ع�ى ش�بكة اإلنرتنت من
خالل التطبيقات الكثيفة البيانات
مث�ل ب�ث املحت�وى ومؤتم�رات
الفيدي�و ،وحث (تي�ري بريتون)
 ،Thierry Bretonمفوض االتحاد
األوروب�ي للس�وق والخدم�ات
الداخلي�ة ،منص�ات الب�ث ع�ى
خف�ض ج�ودة الفيديو م�ن أجل
منع الحم�ل الزائد .وتب ًع�ا إىل أننا
كمجتمع نعتمد جمي ًعا عى البنية
التحتي�ة لشبك�ة اإلنرتن�ت ،فقد
استجابت خدمات مثل نيتفليكس
ويوتيوب وأمازون لفكرة خفض
جودة الفيديو ،كم�ا قالت رشكة
سون�ي إنه�ا ستب�دأ يف تقلي�ل
رسعة تنزي�ل ألعاب منصة (بالي
ستيش�ن)  PlayStationيف أوروبا
إلدارة مستوى حركة املرور.

أعلنت شبكة البث  HBOعن تأجيل عرض مسلسل نيكول كيدمان
املنتظ�ر  The Undoingم�ن خريط�ة برامج الربي�ع إىل الخريف
ً
متع�ا النتشار وب�اء الكورونا.
املقب�ل بسبب اإلج�راءات املتخذة
لكنه�ا أطلقت إعالن�ني للرتوي�ج للمسلسل بالتزام�ن مع إعالن
تأجيل�ه ،ويظهر من خاللهما األبط�ال ومعالم القصة املتشعبة.
الجدير ذكره أن موعد إطالق العمل كان مقررا ً يف 10مايو .2020
وهو مؤلف من  6حلق�ات ومبني عى رواية You Should Have

 Knownالت�ي تتن�اول قصة جوناثان فراي�زر(Jonathan
 )Frazerوغريس( )Graceالزوجني اللذين يعيشان حياة
مثالي�ة يف والية مانهاتن إىل أن تنقل�ب عيشتهما رأسا
عى عق�ب بسبب حدوث موت عنيف وسلسلة أحداث
غريب�ة تجع�ل غري�س يف موق�ع اإلته�ام ،فتحاول
جاه�دة املحافظة ع�ى عائلتها وإع�ادة بناء حياة
جديدة لزوجها وطفلها.

تغريدات

سروه عبد الواحد

د باسل حسين

معلومة طبية
نداء اىل احلكومة وحمافظ البنك املركزي
إطالق منحة مالية مليون دينار كدعم مالي لكل عائلة ممن ليس
لديها راتب حكومي.
حنتــاج اىل دعم العوائل اليت تعتمــد على عمل يومي من اجل
احلصول على قوت اطفاهلا..

احتجنا أكثر من  3أشهر لنصل الي رقم نصف مليون مصاب عامليا،
لكن يف مالحظة بســيطة ندرك أن االصابات تأخذ شكل متتالية
هندسية ال متتالية حسابية او عددية وهذا يعين أننا سنصل إىل
النصف مليون الثانــي يف فرتة قصرية جدا .وهكذا إىل أن نصل
إىل حد الذروة او النقطة األعلى وبعدها يبدأ بالرتاجع.
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طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً
لعدوى كورونا

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

