القضاء  :توقيف ثالثة جتار رفعوا
أسعار اخلضار يف الشرقاط
بغداد /الزوراء:
اصدرت محكمة تحقيق الرشقاط،امس الثالثاء،
قرارا ً بتوقيف ثالثة تجار لقيامهم برفع اسعار
الخضار.وذكر مجلس القضاء األعىل يف بيان تلقت «
الزوراء» نسخة منه :أن «محكمة تحقيق الرشقاط
التابعة لرئاسة استئناف صالح الدين اتخذت
اإلجراءات القانونية بحق ثالثة تجار ضاعفوا
اسعار الخرضاوات عىل املواطنني».وأضاف أن
«املتهمني تم توقيفهم وفق احكام املادة  ٢40من
قانون العقوبات بعد اعرتافهم بالتعمد برفع اسعار
الخرضاوات واستغالل الظروف التي تمر بها البالد
وسوف تتم احالتهم اىل املحكمة املختصة».
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حقوق االنسان حتذر من تفشي الوباء يف السجون

االمن النيابية تكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كشفت لجنة االمن والدفاع النيابية ،عن
مساع الطالق رساح بعض املوقوفني،
مؤكدة خلو السجون من وباء كورونا،
فيما حذرت مفوضية حقوق االنسان
من تفيش الوباء يف السجون العراقية
دعت اىل رضورة تفعيل قانون العفو
العام للتقليل من االكتظاظ بالسجون.
وقال عضو لجنة االمن والدفاع النيابية
النائب عبد الخالق مدحت يف حديث
لـ»الزوراء» :ان السجون العراقية
جميعها سواء يف بغداد او املحافظات
لم تسجل أي اصابة بفريوس كورونا،
بعد اجراءات التعفري والتعقيم التي
قامت بها وزارة العدل وبعض الجهات
املختصة ،فضال عن قرار تعليق زيارات
العوائل للسجناء الذي ساهم وبشكل
كبري من عدم تفيش الوباء بالسجون.
واضاف :انه رغم ذلك اال ان هناك مساع
الطالق رساح بعض املوقوفني ممن
بقضايا مدنية وليست بقضايا اجرامية
من خالل التنسيق مع مجلس القضاء
االعىل لتخفيف االكتظاظ الحاصل يف
السجون العراقية ،ولالسهام بتقليل
مخاطر تفيش كورونا.بدوره ،حذر
عضو مفوضية حقوق االنسان عيل
البياتي ،من تفيش وباء كورونا يف
السجون العراقية يف حال عدم اتخاذ
االجراءات القانونية للحد من تفشيه.
وقال البياتي يف حديث لـ»الزوراء»:

ان السجون العراقية تشهد اكتظاظا
كبريا باعداد املوقوفني تفوق طاقاتها
االستيعابية فضال عن تهالك البنى
التحتية وضعف الجانب الصحي فيها،
الفتا اىل انه يف حال تسجيل اصابة يف
احدى السجون ستحل كارثة انسانية.
ودعا عضو املفوضية اىل رضورة تقليل
االكتظاظ الحاصل داخل السجون،
وبآليات قانونية ،سواء من خالل قانون

عن مساع إلطالق سراح بعض املوقوفني وتؤكد خلو السجون من كورونا

العفو العام ،أو إطالق رساح املحكومني
بقضايا مدنية ،باإلضافة إىل إنهاء
التحقيق مع املوقوفني الجدد ،مؤكدا أن
تلك اإلجراءات يجب أن تكون بضمانات
وكفاالت ،الغرض منها منع تحول
السجون اىل بؤرة لكورونا.اىل ذلك ،حدد
الخبري القانوني عيل التميمي الفرق بني
العفو العام والخاص للسجناء.وقال
التميمي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة

مه :ان العفو الخاص يصدر بمرسوم
جمهوري من رئيس الجمهورية
بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفق
املادة  73فقرة اوال ويستثنى من ذلك
ما يتعلق بالحقوق الخاصة كالتنازل
يف جرائم القتل واليشمل ايضا الجرائم
الدولية كاإلرهاب والجرائم ذات الطابع
املايل واإلداري الفتا اىل انه عفو مختص
بأسماء معينه تذكر يف املرسوم الذي

مهندس عراقي يصمم روبوتا للتعامل مع مصابي كورونا

يذكرهم بدقه ويرتتب عليه سقوط
العقوبة أو استبدالها وال يرتتب عليه
سقوط العقوبات االصلية أو التبعية
أو التدابري االحرتازية كما تنص املادة
 154من قانون العقوبات العراقي 111
لسنة  ،1969وكذلك ال يمكن للعفو
الخاص ان يشمل املواد القانونية دون
اسماء املحكومني .واضاف :اما العفو
العام فهو اشمل وبتفاصيل أكثر وهو
يصدر بقانون من الربملان ومرشوع
يقدم من مجلس الوزراء أو رئيس
الجمهورية كما حصل يف قانون العفو
العام  ٢7لسنة  ، ٢016ويشتمل اسماء
الجرائم املشمولة واملستثناة وله صفة
العموم ويرتتب عليه انقضاء الدعوى
ومحو االدانة وسقوط جميع العقوبات
االصلية والتبعية والتدابري االحرتازية،
كما تنص املادة  153من قانون
العقوبات 111لسنة . 1969واوضح:
ان العفو العام البد أن يأتي كمرشوع
قانون يأتي من السلطة التنفيذية أما
من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء
كما تنص املادة  60من الدستور.واشار
اىل ان املادة  ٢من قانون منظمة الصحة
العاملية تنص عىل وجوب إيجاد الحلول
من الدول يف حالة األوبئة وخصوصا يف
السجون.وراى الخبري القانوني ان عىل
العراق أن ينهج نهج الدول التي أطلقت
رساح السجناء بسبب كورونا كما حصل
يف مرص واألردن والسودان وإيران.

الصحة النيابية تطالب بتخصيص الفنادق واملباني احلكومية الشاغرة للحجر الصحي

ص2

تقليص رواتب الالعبني صداع يدق مسمارا يف نعش الكرة العراقية

ص6

وزير االعمار :تأجيل استيفاء االقساط املرتتبة
عن املقرتضني من صندوق االسكان لثالثة أشهر
بغداد /الزوراء:
وجه وزير االعمار واإلسكان والبلديات
العامة َ
بنكني ريكاني ،بتأجيل استيفاء
االقساط املرتتبة عن املقرتضني من
دائرة صندوق االسكان العراقي التابع
للوزارة ملدة ثالثة أشهر.وذكر املكتب
االعالمي للوزارة يف بيان  :ان وزير
االعمار واإلسكان َ
بنكني ريكاني « وجه
بتأجيل استيفاء االقساط املرتتبة عن
املقرتضني من دائرة صندوق االسكان
العراقي التابع للوزارة ملدة ثالثة أشهر
(أذار ونيسان وآيار) عىل ان ال يرتتب
عن التأجيل أية فوائد تأخريية لغرض
تخفيف األعباء املالية عن مقرتيض
الصندوق يف ظل الظروف التي يمر بها
البلد».وأشار إىل «إيقاف قبول وترويج

املعامالت اإلقراضية الجديدة مؤقتا ً
واالكتفاء برصف املعامالت املقبولة
سابقا قبل هذا التوجيه وحسب توفر
السيولة النقدية لدى الصندوق».

الصحة تكشف سبب زيادة أعداد
اإلصابات بفريوس «كورونا» يف العراق

بغداد /الزوراء:
عزت وزارة الصحة ،امس الثالثاء،
سبب زيادة اعداد االصابات بفريوس
كورونا يف عموم البالد اىل االنتقال من
الفحص الوبائي الذاتي للفحص عرب
«املسح الفعال» .من جانب متصل،
رجحت وزارة الصحة ،امس ،أن
يصار اىل تخفيف حظر التجوال بدل
تمديده تبعا ً للموقف الوبائي ملــرض
كــورونــا وتـقـيـيـم حـجـم

اإلصــابــات مع انـتـهـاء مـدة
الحظر املـقـررة فـي الـحـادي عرش
من نيسان املقبل ،متوقعة انحسار
اإلصابات تدريجي.وعزت وزارة
الصحة ،امس الثالثاء ،سبب زيادة
اعداد االصابات بفريوس كورونا يف
عموم البالد اىل االنتقال من الفحص
الوبائي الذاتي للفحص عرب «املسح
الفعال».

تفاصيل ص 2

مقابر «داعش» ختفي كنوزا تشعل صراعات
عشائرية لنبشها واالستحواذ عليها
سوريا /متابعة الزوراء:
اندلعب اشتباكات بني أطراف عشائرية
يف دير الزور ،للتنافس عىل «نبش قبور»
جماعية لعنارص داعش يف بلدة الباغوز
املحاذية للحدود العراقية ،بحثا ً عن
الذهب واألموال التي كانت بحوزتهم،
خصوصا ً بعد أنباء عن العثور بالصدفة
عىل آالف الدوالرات ومصاغ ذهبية بحوزة
جثة ،تعود إلحدى نساء التنظيم.واكد
الصحايف زين العابدين العكيدي هذه
االنباء وروى تفاصيل القصة قائالً :منذ
فرتة كان أحد املدنيني من أهايل الباغوز

أرض زراعية بواسطة جرار
يقوم بحراث ِة ٍ
زراعي «تراكتور» وأثناء عمل ِه تفاجأ
بالعثور عىل جثة مقطعة األشالء (تبني
أنها لسيدة من مالبسها) وبحوزتها كمية
من املصاغ والدوالرات ،وحسب كالم أهل
املنطقة فقد عثر معها عىل مبلغ ()4000
دوالر أمريكي ،ولتبدأ بعدها قصص نبش
القبور يف مخيم الباغوز والتي يوجد
فيها عرشات املقابر الجماعية ألشخاص
وعنارص من تنظيم الدولة ،قتلوا بقصف
التحالف ويف املعارك ضد قسد.

تفاصيل ص 2

الزريف يؤكد ضرورة إيالء الطبقات
الفقرية يف اجملتمع اهتماماً استثنائياً

بغداد /متابعة الزوراء:
أكد رئيس الوزراء املكلف عدنان الزريف،عىل
رضورة إيالء الطبقات الفقرية يف املجتمع
اهتماما ً استثنائياً.وذكر بيان ملكتب
الزريف  :ان «رئيس الوزراء املكلف اجتمع،
امس الثالثاء ،بوزير التجارة محمد
هاشم ورئيس هيئة التقاعد العامة أحمد
الساعدي».وشدد الزريف بحسب البيان،
عىل « رضورة إيالء الطبقات الفقرية يف
املجتمع اهتماما ً استثنائيا بما يجنبهم
إية إرضار ناجمة عن األزمة املالية
املحتملة إلنهيار أسعار النفط واستمرار
مخاطر تفيش وباء كورونا يف العراق
ودول املنطقة والعالم».وأوضح البيان،

أن «الزريف استمع اىل عرض قدمه هاشم
بشأن استعدادات وزارته لتأمني مفردات
البطاقة التموينية لعموم املواطنني
والخزين االسرتاتيحي للمواد الغذائية،
واعداد املشمولني يف عموم محافظات
العراق ،واآلليات املتبعة لضمان للتوزيع
وإيصال حصص املستفيدين عن طريق
الوكالء».وتابع،أن «الساعدي قدم عرضا
إلعداد املتقاعدين وحجم املستحقات
املالية املتوفرة يف صندوق التقاعد ،وجهود
الهيئة يف إنجاز املعامالت التقاعدية
للمشمولني بقانون التقاعد األخري،
ومراحل تحديث البيانات االلكرتونية
للمستفيدين من خدمات الهيئة».

عزت الشابندر :احلكيم رشحين والكتل الشيعية امجعت على رئاسيت للحكومة

حتالف الفتح لـ

الزوراء  /يوسف سلمـان:
يواصل رئيس الوزراء املكلف بتشكيل
الحكومة املؤقتة عدنان الزريف ،لقاءاته
مع اطراف داخلية وخارجية ،بهدف
ضمان التحشيد ملنحه الثقة داخل
مجلس النواب  ،يف وقت الزالت األطراف
الشيعية ،وباالخص تحالف الفتح
وائتالف دولة القانون  ،تعارض تكليف
الزريف بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة
 ،مؤكدة انها الطرف املعني باالتفاق عىل
ترشيح رئيس الوزراء املقبل .وتصاعدت
شعلة املفاوضات بعد ان كشف السيايس
املستقل عزت الشابندر ،عن تفاصيل

 :امجاع نيابي وقانوني على رفض تكليف الزريف ولألغلبية حق الرتشيح

مثرية حول ترشيحه لرئاسة الحكومة
املقبلة ،مبينا ان الكتل الشيعية مجمعة
عىل ترشيحه لرئاسة الوزراء.وقال
الشابندر يف تسجيل صوتي اطلعت
عليه « الزوراء « ،ان « رئيس تيار
الحكمة عمار الحكيم هو من رشحه
لرئاسة الحكومة واعلن رئيس تحالف
الفتح هادي العامري ورئيس تحالف
العقد الوطني فالح الفياض التأييد
مبارشة للرتشيح .واضاف الشابندر ،
ان « مسعود بارزاني رحب برتشيحي
لرئاسة الحكومة فضال عن خميس
الخنجر واطراف سنية اخرى» مبينا

ان « تحالف الفتح ابلغ بشكل رسمي
الكتل السياسية االخرى برتشيحي
لرئاسة الحكومة املؤقتة «.اىل ذلك اكدت
كتلة تحالف الفتح النيابية ان رئيس
الجمهورية برهم صالح كلف عدنان
الزريف بتشكيل الحكومة بطريقة غري
دستورية ،مؤكدا ان معظم الكتل ترفض
هذه الشخصية يف سدة الحكم.وقال
النائب عن التحالف حامد املوسوي لـ»
الزوراء « ،ان « معظم الكتل الشيعية
رافضة لعدنان الزريف باعتبار ان االلية
التي جاء بها غري قانونية ومخالفة
للدستور «.واضاف ان « هناك بعض

املواقف الفردية من النواب تجاه تأييد
تكليف الزريف  ،لكن اجماال معظم
الكتل الشيعية ترفض ترشيح املكلف
لتويل رئاسة الوزراء من قبل رئيس
الجمهورية « ،مبينا ان «هناك اجماع
نيابي ومن قبل معظم الشخصيات
القانونية ورئيس مجلس القضاء االعىل
ال توجد لديهم قناعة بالية تكليف الزريف
«.واضاف ان « جزء من ائتالف النرص
او مايعرف بكتلة النداء الوطني برئاسة
النائب يوسف الكالبي اصبح لديها
موقف سلبي من تكليف الزريف «.وكانت
كتلة تحالف الفتح النيابية اكدت رفض

التحالف التفاوض مع رئيس الوزراء
املكلف بتشكيل الحكومة املؤقتة عدنان
الزريف .وقال املتحدث الرسمي للتحالف
النائب احمد األسدي يف ترصيح صحفي
ان «تحالف الفتح موقفه واحد وثابت،
وال يراهن اال عىل تطبيق الدستور
وحفظ حق األغلبية الربملانية» ،مبينا
أنه «ليس بيننا وبني الرئيس املكلف أي
تفاوض أو تفاهم ،والزال املوقف كما
هو ،نطالب بحفظ حق األغلبية وعدم
االلتفاف عليه ،لألغلبية حق الرتشيح
وللرئيس حق التكليف» ،مضيفا ً أنه «ال
يصح اال الصحيح».

بعد نشر واشنطن منظومة «باتريوت»

إلنهاء احلرب املستمرة منذ مخس سنوات

بومبيو :سنرد على اهلجمات اليت تستهدف
مواطنينا يف العراق

السعودية تعلن رمسيا إجراء حمادثات
مع «احلوثيني» وتدعوهم للسالم

واشنطن /متابعة الزوراء:
أكد وزير الخارجية األمريكي مايك
بومبيو ،امس الثالثاء ،أن بالده سرتد
عىل الهجمات التي تستهدف مواطنيها
يف قنصليتها وسفارتها يف العراق،
فيما نرش الجيش األمريكي يف العراق
 ،منظومة «باتريوت» للدفاع الجوي،
بعد شهرين من تعرض قواته لهجوم
بصواريخ بالستية.ونقلت «سكاي
نيوز عربية» عن بومبيو ،قوله« ،سنرد
عىل الهجمات التي تستهدف مواطنينا
يف القنصلية والسفارة األمريكية
بالعراق» ،مؤكدا ً أن «هناك من يواصل
صنع األسلحة والقنابل بالوقت الذي
يعاني فيه مواطنوهم من الجوع».
وأضاف «عرضنا مساعدة إيران
وفنزويال وكوريا الشمالية وندرك أن
هذا تحد إنساني ونحرص عىل مساعدة
مواطني هذه الدول أكثر من اهتمام

رؤسائهم وحكوماتهم لألسف».
وتابع بومبيو أن «البضائع واملواد
التي تحتاجها الدول ملحاربة وباء
كورونا ال تخضع للعقوبات».ونرش
الجيش األمريكي يف العراق  ،منظومة
«باتريوت» للدفاع الجوي ،بعد شهرين
من تعرض قواته لهجوم بصواريخ
بالستية.ووصلت إحدى بطاريات
الصواريخ إىل قاعدة «عني األسد»،
التي ينترش فيها جنود أمريكيون
األسبوع املايض حيث يتم تركيبها،
وفقا ملسؤولني عراقيني وأمريكيني.
وقال مسؤول عسكري أمريكي ،إن
«بطارية أخرى وصلت إىل قاعدة
«حرير» يف أربيل بإقليم كردستان،
وأن هناك بطاريتني أخريني ال تزاالن يف
الكويت يف انتظار نقلهما إىل العراق».
وذكر مصدر مطلع أن «مسؤولني
عراقيني رفيعي املستوى أشاروا خالل

اجتماع مع قائد القيادة املركزية
األمريكية الجنرال كينيث ماكنزي يف
شباط املايض ،إىل أن واشنطن يمكن
أن تمنح بغداد غطاء سياسيا ،بخفض
عديدها يف العراق مع نرش الصواريخ
الدفاعية» ،فيما سحب التحالف الدويل
الذي تقوده الواليات املتحدة جنوده
من قواعد عدة خالل األسابيع األخرية.
وحذر رئيس حكومة ترصيف األعمال
عادل عبد املهدي االثنني ،دون اإلشارة
إىل الباتريوت ،من «خطورة القيام بأي
عمل تعريض بدون موافقة الحكومة
العراقية».وتفاوض واشنطن بغداد عىل
نرش منظومة الدفاع الجوي منذ كانون
الثاني املايض ،حني استهدفت طهران
بصواريخ بالستية قاعدة «عني األسد»
غربي العراق ،ردا عىل اغتيال الجنرال
اإليراني قاسم سليماني قرب مطار
العاصمة العراقية.

واشنطن /متابعة الزوراء:
اعلن السفري السعودي لدى اليمن محمد
آل جابر ،إن «اململكة تجري محادثات
يومية مع الحوثيني  ،وأنها دعت ممثيل
الحوثيني والحكومة اليمنية املعرتف بها
دوليا إىل محادثات سالم يف الرياض».
ونقلت صحيفة «وول سرتيت جورنال»
األمريكية عن السفري السعودي ،قوله:
إن «اقرتاح إجراء املحادثات إلنهاء
الحرب املستمرة منذ خمس سنوات
ما زال مطروحا عىل الرغم من تصاعد
العنف قبل أيام» ،قائال إن «الحوثيني لم
يستجيبوا للعرض بعد».وقال آل جابر،
إن «املسؤولني السعوديني تحدثوا مع
نظرائهم الحوثيني يوم االثنني املايض
للتأكيد أن الغارات الجوية عىل صنعاء
كانت ردا عىل الهجمات الصاروخية

البالستية التي وقعت يوم السبت املايض،
وليس هدفها تصعيد الرصاع».وأضاف:
«نحن ملتزمون بخفض التصعيد،
ومستعدون لوقف إطالق النار يف جميع
األرايض اليمنية إذا قبلوا ذلك».وشن
التحالف العربي الذي تقوده السعودية يف
اليمن ،االثنني ،غارات جوية عىل صنعاء،
وقال يف بيان له ،إن العملية تهدف إىل
«تدمري أهداف عسكرية غري مرشوعة،
تابعة للحوثيني ،ولتحييد وتدمري التهديد
الباليستي والقدرات النوعية التي تهدد
حياة املدنيني».وتأتي العملية التي شنها
التحالف ،بعد اعرتاض السعودية يوم
السبت املايض ،صاروخني باليستيني
أطلقهما «الحوثيون» باتجاه العاصمة
السعودية الرياض ومدينة جازان يف
الجنوب.

الفريوس وضع مجيع الدول املتطورة يف خانة العجز عن مواجهته

كورونا يقرتب من سقف املليون بعد اصابة اكثر من  800الف حمطما امكانات أقوى النظم الصحية

بغداد /متابعة الزوراء:
يقرتب فريوس كورونا من سقف املليون
مصاب ،بعد اتساع رقعة انتشاره
عامليا وتمنه من حصد أرواح اآلالف
واضعا جميع الدول يف خانة العجز عن
مواجهته املتطورة منها وتلك املصنفة

ضمن مفهوم العالم الثالث.وأظهرت
أحدث املعطيات ارتفاع اإلصابات إىل 803
ألف و 650حالة ،كما أظهرت البيانات
أن عدد املتعافني يقرتب من  166ألفا،
وأشارت أيضا إىل أن عدد الوفيات ارتفع
إىل  39ألفا و  33حول العالم .وتصدرت

الواليات املتحدة األمريكية دول العالم من
حيث عدد اإلصابات بـ 164ألفا و،359
تلتها إيطاليا بـ 101ألف و ،739ثم
إسبانيا بـ 94ألفا و 417حالة .وسجلت
الصني التي ظهر فيها الفريوس أول مرة
يف ديسمرب /كانون األول املايض81 ،

ألفا و 518إصابة بالفريوس ،بحسب
املعطيات.من جانبه ،قال مسؤول يف
منظمة الصحة العاملية ،أمس الثالثاء،
إن وباء فريوس كورونا «أبعد ما يكون
عن االنتهاء» يف منطقة آسيا واملحيط
الهادي.وأوضح املدير اإلقليمي ملنطقة

غرب املحيط الهادي يف منظمة الصحة
العاملية تاكييش كاساي ،أن اإلجراءات
الحالية لكبح انتشار الفريوس تمنح
فقط بعض الوقت للدول لالستعداد
النتقال واسع النطاق للعدوى.
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عبد املهدي يعزي برحيل العالمة عبد
الستار احلسين
بغداد /الزوراء:
قدم رئيس مجلس الوزراء املستقيل
عادل عبد املهدي ،تعازيه برحيل العالمة
«الكبري» عبد الستار الحسني.
وقال يف بيان« ،بمزيد من الحزن واألىس
تلقينا نبأ رحيل العالمة الكبري واالديب
واملحقق واملؤرخ السيد عبد الستار

الحسني ،رحمه الله ،الذي يعد امتدادا
لسلسلة العلماء الكبار «.
واضاف «نتقدم لعائلته الكريمة
بخالص العزاء واملواساة  ،سائلني
الباري ع ّز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع
رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصرب
والسلوان».

الصحة النيابية تطالب بتخصيص الفنادق
واملباني احلكومية الشاغرة للحجر الصحي
بغداد /الزوراء:
طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري ،رئيس الوزراء
بوضع كافة الفنادق واملباني الحكومية الشاغرة للحجر الصحي.
وقال الجبوري يف بيان  :إن «رئيس الوزراء مطالب باإليعاز اىل مؤسسات
الدولة كافة بوضع كافة الفنادق واملباني الحكومية الشاغرة تحت ترصف
خلية األزمة ووزارة الصحة ليتسنى لهم استخدامها للحجر الصحي،
خصوصا ً للوافدين العراقيني خالل هذه االيام والذين يبلغ عددهم اكثر من
 6000شخص».
وأضاف أن «ذلك جاء منعا ً الختالطهم مع املواطنني للحد من انتشار الفريوس
وكذلك للحفاظ عليهم من خالل التأكد من عدم وجود إصابات بينهم».

«سومو» تعرض على مشرتين آسيويني شحنات خام فورية للتحميل

النفط تدعم الصحة بـسبعة ماليني دوالر
ملواجهة تفشي وباء «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النفط ،امس الثالثاء،
تخصيص  7ماليني دوالر لدعم وزارة
الصحة يف مواجهة تفيش وباء كورونا.
من جهة اخرى ،اكدت مصادر ،امس،
ان رشكة تسويق النفط سومو عرضت
عىل مشرتين آسيويني مختارين
شحنات خام فورية للتحميل يف نيسان
الحايل.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة،
عاصم جهاد :إن «وزارة النفط قدمت
لوزارة الصحة مبالغ وصلت لـ  7ماليني
دوالر ملواجهة أزمة كورونا يف البلد بعد
مطالبة وزير الصحة بمبلغ 5ماليني
دوالر فقط» ،الفتا اىل ان «هذه األموال
جاءت ضمن الحملة الوطنية للوقاية
من فريوس كورونا».
واضاف جهاد ان «املبالغ توزعت
لتأهيل  3أبنية يف املدينة الرياضية يف
البرصة التي كانت مخصصة كفنادق
لتوظيفها ملرىض الفريوس بمبلغ
 2.4مليون دوالر» ،مشريا اىل انه «تم
تخصيص  2مليون دوالر لدعم القطاع
الصحي يف ميسان ،وايضا تخصيص
مبلغ  2مليون دوالر من صندوق املنافع
االجتماعية لدعم القطاع الصحي يف
محافظة ذي قار».

وتابع انه «تم تخصيص مبلغ 200
مليون دينار عراقي لدعم القطاع
الصحي يف محافظة كركوك منها 50
مليون دينار تخصص للدفاع املدني».
مبينا ان «الوزارة قامت بحمالت
التعقيم والتعفري يف جميع املحافظات
وتوفري املشتقات النفطية ،فضال عن
نجاح رشكة مصايف الوسط يف انتاج
الجل الكحويل وتزويد وزارة الصحة
والوزارات والدوائر لغرض التعقيم».
من جهة اخرى ،اكدت مصادر ،امس
الثالثاء ،ان رشكة تسويق النفط سومو
عرضت عىل مشرتين آسيويني مختارين
شحنات خام فورية للتحميل يف نيسان
الحايل.
وذكرت املصادر يف ترصيح صحفي
إن «رشكة تسويق النفط العراقية
(سومو) تعرض عىل بعض املشرتين
اآلسيويني املختارين شحنات خام
للتحميل يف نيسان ،وذلك يف عرض نادر
لشحنات فورية يف ظل ترضر املنتجني
بفعل تخمة نفطية عاملية».
وقال متعاملون إن «بعض املشرتين
يسعون إللغاء بعض مشرتياتهم من
خام الرشق األوسط بسبب هبوط
الطلب عىل الوقود وإجراءات العزل
العام يف ظل جائحة فريوس كورونا».
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رجحت ختفيف حظر التجوال بعد الـ 11من نيسان

الصحة تكشف سبب زيادة أعداد اإلصابات بفريوس «كورونا» يف العراق
بغداد /الزوراء:
عزت وزارة الصحة ،امس الثالثاء ،سبب زيادة
اعداد االصابات بفريوس كورونا يف عموم البالد
اىل االنتقال من الفحص الوبائي الذاتي للفحص
عرب «املسح الفعال» .من جانب متصل ،رجحت
وزارة الصحة ،امس ،أن يصار اىل تخفيف حظر
التجوال بدل تمديده تبعا ً للموقف الوبائي
ملــرض كــورونــا وتـقـيـيـم حـجـم
اإلصــابــات مع انـتـهـاء مـدة الحظر
املـقـررة فـي الـحـادي عرش من نيسان املقبل،
متوقعة انحسار اإلصابات تدريجي.
وعزت وزارة الصحة ،امس الثالثاء ،سبب زيادة
اعداد االصابات بفريوس كورونا يف عموم البالد
اىل االنتقال من الفحص الوبائي الذاتي للفحص
عرب «املسح الفعال» ،مشددة عىل رضورة التزام
املواطنني بالحظر الصحي ملنع انتقال الفريوس
وتقليل نسب اإلصابة ..جاء ذلك بحسب االيجاز
اليومي لوزراة الصحة والبيئة ،امس الثالثاء،
حول مكافحة انتشار وباء فريوس كورونا .
وبحسب البيان املوقع من الوزير جعفر عالوي،
فقد انتقلت وزارته من مرحلة «الفحص الوبائي
الذاتي» اىل مرحلة «املسح الوبائي الفعال» من
خالل زيادة عدد املسحات والفحوصات املجراة
يف بغداد واملحافظات ،والذي انعكس عىل شكل

زيادة متوقعة يف عداد االصابات.
من جانب متصل ،رجحت وزارة الصحة ،امس
الثالثاء ،أن يصار اىل تخفيف حظر التجوال
بدل تمديده تبعا ً للموقف الوبائي ملــرض
كــورونــا وتـقـيـيـم حـجـم اإلصــابــات
مع انـتـهـاء مـدة الحظر املـقـررة فـي
الـحـادي عرش من نيسان املقبل ،متوقعة
انحسار اإلصابات تدريجي.

وقال الوكيل الفني لـوزارة الصحة ،حـازم
الجمييل ،يف ترصيح صحفي «إن قــرار تـمـديـد
حـظـر الـتـجـوال يعتمد عىل املوقف الوبائي يف
املناطق وليس عىل ارتفاع اعـداد االصـابـات».
مشريا اىل ان «الــوزارة تنفذ بـرنـامـجـا
خـلـيـة
وضـعـتـه
اسـتـراتـيـجـيـا
االزمــة ،تتمثل بالبحث عن بؤر االصابات يف
املناطق خـالل االيـام العرشة املقبلة».

واوضح «إذا انخفض عـدد االصـابـات فـي
املناطق سيكون الحظر امـا مناطقيا او جزئيا،
وسيتم اتخاذ الـقـرار بعد املـراقـبـة وعملية
البحث عـن البؤر يف املناطق حتى موعد انتهاء
الحظر يف  11نيسان املقبل».
واشار الجمييل اىل ان «نجاح الوزارة يف تطويق
أزمـة كورونا خالل املرحلة املقبلة يعتمد عىل
تعاون املواطنني يف تطبيق االجـراءات الوقائية
والبقاء يف املنازل حتى زوال الـوبـاء».
ّ
وبني انه «تم حتى اآلن خفض أعداد املصابني يف
أغلب املناطق ،وانـعـدام اإلصـابـات الجديدة
يف مناطق أخرى» .الفتا اىل ان «املالكات الطبية
والتمريضية تخوض حربا حقيقية يف مواجهة
عدو خفي ،ويمكن الوقاية منه بمنع االختالط
والتجمعات الـكـبـرى والـحـفـاظ عـلـى
الـنـظـافـة الشخصية ،واألهم من هذا تطبيق
املعايري الصحية ملواجهة هذا الفريوس الذي لم
يتم التوصل اىل لقاح له حتى اآلن».
واستبعد الجمييل مـا يـشـاع بـشـأن انحسار
انتشار الفريوس عند ارتفاع درجات الحرارة،
مستدركا بالقول :ان «هــذا الـفـيـروس
مـتـجـدد ،ويحتمل أن يطور أدواته ملواجهة
الظروف املناخي دعم الفقراء ،وفـي ظـل
الـحـديـث عـن احتمالية تـمـديـد».

الصحة تعلن تسجيل  ٤حاالت وفاة و  65اصابة جديدة بكورونا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة،
امس الثالثاء ،تسجيل  65اصابة
جديدة بفريوس كورونا.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء»

نسخة منه :ان مختربات وزارة
الصحة والبيئة سجلت  65اصابة
جديدة مؤكدة بفريوس كورونا
املستجد يف العراق موزعة كالتايل:
بغداد الرصافة ،3 :بغداد مدينة

الطب ،1 :بغداد الكرخ ،8 :البرصة:
 ،4النجف ،22 :السليمانية،11 :
كربالء ،11 :دياىل ،2 :أربيل،1 :
كركوك ،1 :ذي قار.1 :
واضاف :انه تم تسجيل  4حاالت

وفاة جديدة ،حالة واحدة يف كل
من (بغداد الرصافة والبرصة
والنجف وميسان) ،كما تم
تسجيل  18حالة شفاء تام
موزعة كالتايل :بغداد الرصافة:

يف بلدة الباغوز احملاذية للحدود العراقية

 ، 3البرصة ،4 :النجف ،6 :أربيل:
 ،5الفتا اىل ان مجموع اإلصابات:
 ،694بينما مجموع الوفيات:
 ،50اما مجموع حاالت الشفاء:
.170

مقابر «داعش» ختفي كنوزا تشعل صراعات عشائرية لنبشها واالستحواذ عليها
سوريا /متابعة الزوراء:
اندلعب اشتباكات بني أطراف عشائرية يف دير
الزور ،للتنافس عىل «نبش قبور» جماعية
لعنارص داعش يف بلدة الباغوز املحاذية للحدود
العراقية ،بحثا ً عن الذهب واألموال التي كانت
بحوزتهم ،خصوصا ً بعد أنباء عن العثور
بالصدفة عىل آالف الدوالرات ومصاغ ذهبية
بحوزة جثة ،تعود إلحدى نساء التنظيم.
واكد الصحايف زين العابدين العكيدي هذه االنباء
وروى تفاصيل القصة قائالً :منذ فرتة كان أحد
أرض
املدنيني من أهايل الباغوز يقوم بحراث ِة
ٍ
زراعية بواسطة جرار زراعي «تراكتور» وأثناء
عمل ِه تفاجأ بالعثور عىل جثة مقطعة األشالء
(تبني أنها لسيدة من مالبسها) وبحوزتها
كمية من املصاغ والدوالرات ،وحسب كالم أهل
املنطقة فقد عثر معها عىل مبلغ ( )4000دوالر
أمريكي ،ولتبدأ بعدها قصص نبش القبور يف
مخيم الباغوز والتي يوجد فيها عرشات املقابر
الجماعية ألشخاص وعنارص من تنظيم الدولة،
قتلوا بقصف التحالف ويف املعارك ضد قسد.
وحسب انباء محلية والصحايف العكيدي ،فإن
موضوع نبش القبور يصل أحيانا ً للقتال حول
أحقية ملكية القبور ،وقبل أيام ،اندلع اشتباك
مسلح بني عائلتي «الحمد» و «الناصيف» يف
بلدة الباغوز تحتاني عىل خلفية نزاع عىل مكان

مقربة جماعية بالقرب من منطقة الجهفة،
وتطور األمر لقيام شاب من عائلة الناصيف
برمي قنبلة عىل عدد من شباب عائلة «الحمد»
ما أدى إىل وفاة أحدهم وإصابة اثنني آخرين،
ليتطور األمر إىل اشتباك بالرشاشات والقنابل،
مما حدا بقوات قسد للتدخل ،حيث طوقت حي
الناصيف يف الباغوز وأمهلت أهله  24ساعة
لتسليم املتورطني باالشتباك ،ليأخذ املوضوع
طابعا ً عشائريا ً كون املصابني من عائلة «الحمد»
التي ينتسب عدد كبري من ابنائها لصفوف قسد،
ونظرا ً لصعوبة املوقف لعائلة الناصيف ،اضطروا
للهروب يف اتجاه مناطق سيطرة النظام يف
البوكمال والتي ال يفصلها عن الباغوز سوى
أمتار قليلة ،حيث نهر الفرات.
وتحفل املنطقة بعرشات قصص االقتتال
املشابهة ،وال تزال عمليات التنقيب عن الذهب
مستمرة ،وبات البعض يسميها بـ»حمى
الذهب».
وكانت قصص الذهب واألموال التي يحتفظ
بها مقاتلو التنظيم يف الباغوز ،قد ظهرت خالل
املعارك يف الباغوز العام املايض ،وتصدرت عناوين
األخبار ،وتساءل البعض حينها عن اختفاء
األموال التي جناها تنظيم الدولة من املناطق التي
سيطر عليها يف سوريا والعراق خالل السنوات
األربع لحكم ِه يف تلك املناطق ،خصوصا ً أن دير

الزور معروفة بأنها غنية بالنفط.
ويقول العكيدي انه «بعد أيام قليلة من انتهاء
املعارك ،سمح «قسد» بعودة أهايل الباغوز
للمنطقة شبه املدمرة ،وبارش العرشات من
شباب املنطقة واملناطق القريبة حولها بعمليات
البحث عن الذهب واألموال قي منطقة املخيم،
ومنطقة الجهفة ،وبالفعل تمكن عدد منهم من
العثور عىل بعض املصاغ والدوالرات التي كانت
بحوزة بعض الجثث املدفونة بوجه األ».
ويبدو ان عمليات البحث عن الذهب واألموال
كانت يف البداية تتم يف منطقة الجهفة لكنها
تطورت الحقا ً لتطال قبور مقاتيل التنظيم
وذويهم والذين تم دفنهم بشكل جماعي بقبور
جماعية غالباً ،والذين قضوا يف منطقة املخيم
بقصف التحالف إبان فرتة املعارك بني تنظيم
الدولة وقسد ،وتحفل مناطق الباغوز بقصص
العثور عىل الذهب والدوالرات والتي باتت ُتغري
الشباب العاطلني عن العمل ،رغم املخاطر
الكبرية التي ُتخيم عىل هذا العمل ،بسبب كثرة
األلغام واألحزمة الناسفة التي الزالت منترشة يف
املنطقة ،وعدم أخالقية موضوع نبش القبور.
القيادي العربي يف «قسد» أبو عيل (أسم حركي)
وهو قائد ألحدى مجموعات قوات «قسد»
املتواجدة يف ديرالزور ،شارك مع مجموعته يف
معارك الباغوز ضد التنظيم يقول :بعد قصف

مخيم الباغوز األخري من قبل التحالف الدويل،
صدرت أوامر من التحالف بمنع الدخول ملنطقة
املخيم ودخلت يومها مجموعة من القوات
األمريكية ألرض املخيم وبقوا هناك ثالث ساعات
يف آخر بقعة كان التنظيم يتحصن بها ،ثم جلبوا
شاحنتني مغطاتني بشكل كامل» ،يف إشارة إىل
مصادرة القوات كمـيات من األمـوال عىل ما
يبدو.
الناشط اإلعالمي خلف الخاطر وهو من محافظة
ديرالزور قال( :بان معارك قسد والتحالف ضد
التنظيم كثرت الروايات عن أموال تنظيم «داعش»
وقياداته وأبرزهم زعيم التنظيم «البغدادي»
 ،أين اختفى وأين هو مكانه  ..بعض املهتمني
واملتتبعني ألخبار التنظيم رجحوا أن التنظيم
قام بنقل كل أمواله يف اتجاه العراق عرب البادية
وهنا ظهرت فرضيات األنفاق تحت األرض
والتي تربط سوريا بالعراق والتي استخدمها
التنظيم للتحرك ،وقسم آخر رجح إخفاء التنظيم
للذهب واألموال تحت أرض املخيم أو يف منطقة
«الجهفة» وهي عبارة عن جبل صغري فيه عدد
من املغاور يطل عىل الباغوز ،وتحته كان ما
يعرف بمخيم الباغوز والذي تحصن به تنظيم
الدولة وانتهى به ،وتعترب منطقة الجهفة ذات
شعبية واسعة يف ديرالزور حيث ُتنسج حولها
عدد كبري من القصص الخيالية الشعبية.

الفريوس وضع مجيع الدول املتطورة يف خانة العجز عن مواجهته

كورونا يقرتب من سقف املليون بعد اصابة اكثر من  800الف حمطما امكانات أقوى النظم الصحية
بغداد /متابعة الزوراء:
يقرتب فريوس كورونا من سقف املليون
مصاب ،بعد اتساع رقعة انتشاره
عامليا وتمنه من حصد أرواح اآلالف
واضعا جميع الدول يف خانة العجز عن
مواجهته املتطورة منها وتلك املصنفة
ضمن مفهوم العالم الثالث.
وأظهرت أحدث املعطيات ارتفاع
اإلصابات إىل  803ألف و 650حالة،
كما أظهرت البيانات أن عدد املتعافني
يقرتب من  166ألفا ،وأشارت أيضا إىل
أن عدد الوفيات ارتفع إىل  39ألفا و 33
حول العالم.
وتصدرت الواليات املتحدة األمريكية
دول العالم من حيث عدد اإلصابات
بـ 164ألفا و ،359تلتها إيطاليا بـ101
ألف و ،739ثم إسبانيا بـ 94ألفا و417
حالة.
وسجلت الصني التي ظهر فيها
الفريوس أول مرة يف ديسمرب /كانون
األول املايض 81 ،ألفا و 518إصابة
بالفريوس ،بحسب املعطيات.
من جانبه ،قال مسؤول يف منظمة
الصحة العاملية ،أمس الثالثاء ،إن
وباء فريوس كورونا «أبعد ما يكون
عن االنتهاء» يف منطقة آسيا واملحيط
الهادي.
وأوضح املدير اإلقليمي ملنطقة غرب
املحيط الهادي يف منظمة الصحة
العاملية تاكييش كاساي ،أن اإلجراءات
الحالية لكبح انتشار الفريوس تمنح
فقط بعض الوقت للدول لالستعداد
النتقال واسع النطاق للعدوى ،مشريا
إىل أنه حتى يف ظل كل تلك اإلجراءات،
فإن خطر انتقال العدوى يف املنطقة لن
يزول ما دام الوباء مستمرا.
وأضاف أنه ينبغي عىل الجميع االستعداد

النتقال واسع النطاق للعدوى ،وحذر
َ
الدول التي تشهد انخفاضا يف عدد
الحاالت من الرتاخي ،وإال فإن الفريوس
قد يعود إليها مجددا.
من ناحية أخرى ،اتسعت رقعة
إجراءات العزل التام بهدف احتواء
فريوس كورونا املستجد الذي حصد
أرواح اآلالف حول العالم ،بينما يتواصل
تفشيه بشكل متسارع يف الواليات
املتحدة.
ورغم ظهور بصيص أمل من إيطاليا
التي ّ
تأثرت بشكل كبري بوباء كوفيد-
 19الناجم عن الفريوس ،فإن اإلجراءات
املشددة التي أبقت  %40من سكان
العالم معزولني يف منازلهم امتدت
لتشمل مزيدا من املدن واملناطق ،يف
وقت وصل فيه عدد الوفيات نتيجة
الوباء يف العالم إىل  37ألفا.
وانضمت موسكو والغوس إىل سلسلة
املدن حول العالم التي خلت شوارعها من
الحياة ،بينما كانت فريجينيا وماريالند
وواشنطن آخر الواليات األمريكية التي
أصدرت أوامر للسكان بالتزام منازلهم،
لتشمل إجراءات العزل بشكل أو آخر
نحو  %75من األمريكيني.
وجاء ترصيح املتحدث يف منظمة
الصحة العاملية يف وقت أعلنت فيه
الصني -اليوم الثالثاء -تسجيل زيادة يف
عدد اإلصابات الجديدة بفريوس كورونا
املستجد ،بعد تراجع األعداد عىل مدى
أربعة أيام.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم
رصد  48إصابة وخمس وفيات جديدة
يف الرب الرئييس أمس االثنني ،ارتفاعا
من  31يف اليوم السابق.
وجميع اإلصابات الجديدة كانت
ألشخاص قادمني من الخارج ،لريتفع

إجمايل عدد اإلصابات الوافدة إىل .771
وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي
إصابة محلية جديدة ،وبينما تراجع
بشدة عدد حاالت العدوى املحلية يف
الصني ،تشعر السلطات بالقلق من
الحاالت بني الوافدين الذين يصابون
باملرض يف الخارج ،وقد كثفت عمليات
الفحص الطبي وإجراءات العزل ،كما
قلصت عدد الرحالت الجوية الدولية
ومنعت دخول معظم األجانب.
ولليوم السابع عىل التوايل ،لم تسجل
مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي
ومركز تفيش الفريوس يف الصني ،أي
إصابات جديدة ،بحسب السلطات
الصينية.
وبلغ إجمايل عدد اإلصابات املسجلة
يف الصني حتى يوم االثنني 81,518
والوفيات .3305

من جهتها ،نصحت السلطات اليابانية
رعاياها بعدم السفر إىل  73دولة
ومنطقة ،أو ثلث دول العالم.
وما زالت معدالت اإلصابة يف الواليات
املتحدة التي أصبحت األوىل عامليا يف
أعداد املصابينمرتفعة .وأعلنت جامعة
جونز هوبكنز تجاوز عدد الوفيات
بسبب فريوس كورونا ثالثة آالف ،بينما
بلغ عدد اإلصابات نحو  164ألفا.
وعىل الصعيد األمريكي أيضا ،رحبت
مدينة نيويورك بوصول مستشفى
عائم تابع للبحرية األمريكية يضم ألف
رسير يوم االثنني كبارقة أمل يف معركة
املدينة املستميتة مع وباء كورونا.
من جهتها ،أعلنت وزارة الدفاع
األمريكية (البنتاغون) وفاة أول جندي
أمريكي بسبب فريوس كورونا ،مشرية
أيضا إىل زيادة حادة جديدة يف عدد

الجنود املصابني.
وال تزال أوروبا املترضر األكرب من هذا
الفريوس ،إذ تجاوز عدد اإلصابات فيها
 408آالف ،كما تنفرد القارة بأكثر من
نصف الوفيات الناجمة عن الفريوس،
ففي إيطاليا وحدها حصد كورونا 11
ألفا و 591شخصا.
ويف إسبانيا ثاني بلد يف العالم من حيث
عدد الوفيات الناجمة عن كورونا-
أعلنت السلطات عن  812وفاة جديدة
بالفريوس خالل  24ساعة ،لتتجاوز
حصيلتها يف الوفيات الصني التي ظهر
فيها املرض أوال.
كما حظرت السلطات كل املراسم
الجنائزية وح ّددت عدد املسموح
بمشاركتهم يف دفن ّ
أي ميت بثالثة
أشخاص عىل األكثر ،وذلك يف مسعى
ملكافحة ّ
تفيش الوباء.

وبدأت إسبانيا ،أمس الثالثاء ،تنفيذ
حظر تجول مشدد ومثري للجدل ملكافحة
انتشار فريوس كورونا املستجد.
من جهتها ،قالت مصادر طبية فرنسية
إن املستشفيات باتت شبه عاجزة عن
استيعاب عدد املرىض املتزايد يوما بعد
آخر .وحذر طبيب فرنيس من مغبة أن
يصلوا يوما إىل االختيار بني املرىض.
وقد بلغ عدد وفيات كورونا يف فرنسا
 ،3024بينما تعاىف نحو ثمانية آالف
شخص.
وقررت السلطات الفرنسية إغالق مطار
أوريل الدويل بدءا من اليوم الثالثاء ضمن
جهود احتواء الوباء .يف السياق نفسه،
حذرت السلطات الصحية من عواقب
التداوي دون وصفة طبية.
ويف أملانيا ،أظهرت إحصاءات معهد
روبرت كوخ لألمراض املعدية اليوم
الثالثاء أن عدد حاالت اإلصابة املؤكدة
بفريوس كورونا يف البالد ارتفع إىل
 ،61913كما قفز عدد حاالت الوفاة
باملرض إىل  583شخصا.
ويف تركيا ،أطلق الرئيس رجب طيب
أردوغان االثنني حملة لجمع التربعات
من أجل التصدي لتداعيات تفيش
فريوس كورونا املستجد ،معلنا أنه
سيتربع براتبه ملدة سبعة أشهر.
ودعا أردوغان األتراك وخاصة رجال
األعمال ،إىل التربع من أموالهم
الخاصة ،مشريا بالقول ،إن «وزرائي
ت ّ
ربعوا برواتبهم ملدد ترتاوح بني ثالثة
وستة أشهر».
وسجلت تركيا نحو  11ألف إصابة
بكوفيد ،19 -بينها  168حالة وفاة،
بحسب حصيلة رسمية نرشت
االثنني.
عربيا ،كشفت تونس عن خمسني

إصابة جديدة بفريوس كورونا،
لريتفع إجمايل اإلصابات إىل ،362
كما ارتفع عدد الوفيات إىل عرش بعد
وفاتني جديدتني.
كما أعلن الناطق باسم الحكومة
الفلسطينية إبراهيم ملحم تسجيل
إصابة فلسطيني بفريوس كورونا،
لريتفع إجمايل عدد املصابني إىل .117
ويف موريتانيا ،أعلنت وزارة الصحة
أول وفاة ،وهي المرأة يف األربعني من
عمرها كانت قيد الحجر الصحي.
وحتى الحني سجلت موريتانيا ست
حاالت إصابة فقط.
ويف مرص ،دعت منظمة الصحة
العاملية السلطات إىل توفري مزيد
من أماكن الرعاية الصحية ،وقال
مدير إدارة األمراض املعدية باملكتب
اإلقليمي لرشق املتوسط يف املنظمة
إيفان هوتني «لألسف ،هناك سيناريو
الحتمال انتقال املرض عىل نطاق
أوسع ،مما قد يؤدي إىل أعداد كبرية
من الحاالت يف مرص».
ويف قطر ،ارتفع عدد اإلصابات إىل
 693بعد تسجيل  59حالة جديدة ،يف
حني بلغ عدد حاالت الشفاء .51
ويف السودان ،أعلنت السلطات تأجيل
امتحانات شهادة التعليم الثانوي إىل
أجل يُحدد الحقا ،يف إطار إجراءاتها
للحد من انتشار فريوس كورونا.
ويف املغربُ ،
سجلت ست وفيات جديدة،
لريتفع العدد اإلجمايل إىل  ،33وزادت
اإلصابات  71حالة ،ليصل العدد
اإلجمايل إىل .534
ويف السعودية ،أعلنت وزارة الداخلية
تطبيق إجراءات احرتازية إضافية بعدد
من األحياء السكنية يف مكة املكرمة
ومنع التجول فيها بداية من األمس.
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ذعر وقلق من اإلصابة بالفيروس

لتصنيع عشرات ومئات النسخ للجهاز بسرعة كبيرة

العمال األجانب يف اخلليج بني الطرد
واخلطر جراء كورونا

أشهر شركات أجهزة التنفس تسقط حقوق امللكية
الفكرية إلنقاذ البشرية دون مقابل

باريس /متابعة الزوراء:
يعي�ش العمال األجان�ب يف الخليج
حالة من الذعر والقلق بسبب تفيش
ف�ريوس كورون�ا يف دول املنطقة،
وما نتج عنها من إغلقات ش�املة
وعدم دفع بعض املشغلني للرواتب
فض�ل ع�ن الخ�وف م�ن اإلصابة
بالوب�اء ،فيم�ا ح�ذرت منظم�ات
حقوقية من أن حياة هؤالء العمال
قد تكون معرضة للخطر.
ويواجه املليني من العمال األجانب
يف أنح�اء دول الخلي�ج حال�ة م�ن
الذعر وع�دم اليقني بعد إعلن هذه
البلدان إغلقات ش�املة وعدم دفع
بعض املشغلني للرواتب ،فضل عن
النظ�ر يف إمكانية رصف موظفني،
يف إطار إجراءات للحد من انتش�ار
فريوسكورونااملس�تجد.
منظم�ة العف�و الدولي�ة قال�ت إن
العمال “املحتج�زون يف مخيمات”
ه�م األكث�ر عرض�ة للخط�ر ،إذ
يعيش�ون يف ظ�روف تجع�ل م�ن
التباعد االجتماعي أمرا مس�تحيل.
وح�ذرت جمعي�ات حقوقية أخرى
م�ن بينها “هيومن رايتس ووتش”
م�ن أن املس�اكن املكتظ�ة ونقص
الوص�ول إىل مي�اه نظيفة يف بعض
األماك�ن ق�د يع�رض حي�اة عمال
للخطر.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،فإنه�م ق�د
ال يحصل�ون ع�ى رواتبه�م وق�د
يتعرض�ون للفص�ل التعس�في أو
حت�ى الرتحي�ل ،األم�ر ال�ذي ينذر
بكارثة لعائلتهم الت�ي تعتمد عى
مدخولهم.
وقالت الباحث�ة يف “هيومن رايتس
ووتش” هب�ة زيادي�ن إن “العمال
األجان�ب يف الخلي�ج يتواج�دون
بالفع�ل يف موق�ف يسء بموج�ب
نظ�ام إدارة العم�ل ال�ذي يمن�ح
أصحاب العمل سلطات واسعة عى
العمال املهاجرين ويؤدي إىل إساءة
معاملتهم واستغللهم”.
وبحس�ب زيادي�ن ،فإن�ه “يتوجب
عى دول الخلي�ج أن تذهب إىل أبعد
من مجرد فرض إجراءات للحد من
انتشار الفريوس يف مساكن العمال
وأماكن احتجازهم”.
ويتح�در غالبي�ة ه�ؤالء العم�ال
األجان�ب م�ن بنغ�لدش والهن�د
والنيبال وباكس�تان .وق�ال العديد
ممن تحدثت معهم إنهم يش�عرون
بالخ�وف عى صحته�م وأيضا عى
األمان الوظيفي.
وي�روي مهن�دس باكس�تاني
( 27عام�ا) يف قط�ر (الت�ي تدخل
األسبوع الثاني من الحجر الصحي
اإللزامي)“ :نحن يف حالة إغلق منذ
ثمانية إىل عرة أيام ،وال نعلم متى
سينتهي هذا” .وهو واحد من آالف
العمال األجانب العالقني يف املنطقة

الصناعي�ة التي تبع�د  15كيلومرتا
عن وسط العاصمة الدوحة.
وس�عت قط�ر إىل إغ�لق املنطق�ة
لفرتة أسبوعني مبدئيا بعد تسجيل
عدد من اإلصابات.
يف الس�عودية ،الت�ي يوجد فيها 10
مليني عامل أجنبي ،اشتكى عمال
أجان�ب من طل�ب أصح�اب العمل
منه�م التوجه للعمل ،بينما س�مح
للس�عوديني بعدم العم�ل مع دفع
الرواتب.
وق�ال دبلومايس عرب�ي يف الرياض
إن العدي�د من العامل�ني يف القطاع
الخ�اص “يعان�ون بس�بب إغ�لق
غالبية هذه القطاعات ،بينما يقوم
العدي�د من أصح�اب العمل بإجبار
العم�ال ع�ى الجل�وس يف منازلهم
بدون رواتب” .وأضاف“ :عى الرغم
م�ن تعويض�ات اململك�ة للقط�اع
الخ�اص ،يق�وم أصح�اب العم�ل
باس�تغللها لتغطي�ة خس�ائرهم
بس�بب اإلغ�لق ب�دون االهتم�ام
بالعمال”.
وبعد السعودية ،تستضيف اإلمارات
ثاني أكرب عدد من العمالة األجنبية
م�ع  8,7ملي�ون عام�ل ،ث�م تليها
الكويت مع  2,8مليون شخص.
ويف الكوي�ت ،اش�تكت أم صابرين
وهي مرصي�ة تدير مركزا للتجميل
من أنها لن تحصل عى راتب ش�هر
نيس�ان/أبريل املقبل بسبب إغلق
العمل.
وتعتزم الس�يدة مقاض�اة صاحبة
العمل ،ولكن يرتدد كثري من العمال
يف منطق�ة الخليج يف القي�ام بذلك
خوف�ا من إج�راءات عقابية ،بينما
يؤكد آخ�رون أن الوضع الصحي يف
بلدانهم أسوأ بكثري.
وأدخل�ت قط�ر سلس�لة إصلحات
عى قوان�ني وأنظمة العمل املعمول
بها منذ اختيارها الستضافة كأس
العال�م يف ع�ام  ،2022األم�ر الذي
أطل�ق برنامج بن�اء ضخما يوظف
عماال أجانب.
ويش�كل األجان�ب  90باملئ�ة م�ن
ع�دد س�كان قط�ر البال�غ 2,75
مليون نس�مة ،وغالبيتهم من دول
نامية يعملون يف مشاريع مرتبطة
باس�تضافة اإلم�ارة لبطول�ة كرة

القدم.
وتعرض�ت الدوح�ة النتق�ادات من
منظم�ات حقوقية بس�بب حقوق
العمال�ة ،بينم�ا اس�تجابت ع�رب
إج�راءات لتعزيز رفاهي�ة العمال،
لك�ن إغ�لق املنطق�ة الصناعي�ة
املكتظ�ة بالس�كان ع�اد لتس�ليط
الضوء عى وضع العمال.
وقالت دبلوماس�ية غربي�ة “قاموا
بتحديد (املنطقة) ع�ى أنها نقطة
الصف�ر وكان م�ن الس�هل عليهم
إغلقها برسعة” .وتس�اءلت “هل
كان�وا س�يقومون ب�ذات األم�ر لو
كان�ت (الح�االت) يف اللؤل�ؤة؟ ال
أعرف” .وكانت الدبلوماسية تشري
إىل جزي�رة اصطناعي�ة يقيم فيها
األجانب األثرياء.
وأرص مسؤولون قطريون األسبوع
امل�ايض ع�ى أن إغ�لق املنطق�ة
الصناعية كان أساسيا إلنقاذ حياة
الن�اس ،وقامت الس�لطات بإدخال
مس�تلزمات طبية وتعه�دت بدفع
الرواتب.
وأك�د مكتب منظمة العمل الدولية
يف الدوح�ة أن العديد م�ن أصحاب
العم�ل قام�وا بنق�ل العامل�ني إىل
مس�اكن أك�رب بس�بب مخ�اوف
م�ن انتش�ار الفريوس يف املس�اكن
املكتظة ،بينما قام آخرون بتحسني
ظ�روفالنظاف�ةفيه�ا.
وق�ال موظ�ف س�ريالنكي يف
س�وبرماركت أن الفي�ل املش�رتكة
التي يقي�م بها خضع�ت للتنظيف
والتعقي�م بموج�ب اإلج�راءات
للوقاية من انتشار فريوس كورونا
املستجد .وتابع “يقومون بإجبارنا
عى ارتداء أقنعة وقفازات” موضحا
أنه يشعر بحنني إىل وطنه.
وأك�د رج�ل مبيع�ات ترك�ي (49
عام�ا) أن�ه يق�وم بع�زل نفس�ه
كإجراء وقائي ،مشريا أنه يف إجازة
غري مدفوعة األج�ر ،موضحا“ :أنا
خائف من اإلصابة”.
وتساءلت منظمة العمل الدولية إىل
متى بإم�كان الركات دفع رواتب
موظفيها مع استمرار األزمة التي
ألحق�ت أرضارا باقتص�ادات دول
الخليج مع اس�تمرار هبوط أسعار
النفط.

نيويورك /متابعة الزوراء:
أس�قطت الرك�ة األش�هر يف صناعة
أجه�زة التنفس الصناع�ي nMedtro
 icحق�وق امللكي�ة الفكري�ة الخاصة
بجهاز للتنفس الصناع�ي الذي تملكه
الرك�ة األمريكية ،فيما ش�اركت كل
التصميمات مع الدول للبدء يف تصنيعها
دون عوائ�ق الحص�ول عى ترخيص أو
رشاء حقوق امللكية الفكرية.
الرك�ة العاملية املتخصص�ة يف مجال
التكنولوجي�ا الطبية أكدت مش�اركتها
مواصف�ات تصمي�م جه�از التنف�س
ً
علني�ة ،ليتمكن الجميع من
الصناعي
صناعته�ا برسع�ة ،ملس�اعدة األطباء
واملرىض يف ظل االنتشار الكبري لفريوس
كورون�ا املس�تجد (كوفي�د ،)n19الذي
أص�اب نح�و  800أل�ف ش�خص حول
العال�م ،وتس�بب يف وفاة أكث�ر من 38
ألف ش�خص ،حت�ى ُظه�ر الثلثاء 31
مارس /آذار .2020
الق�رار أُصدر تقدي�را ً للحاجة املاس�ة
ألجه�زة التنف�س إلنقاذ حي�اة اآلالف،
واتباعا ً إلرش�ادات إدارة الغذاء والدواء
ً
ووفق�ا الس�تجابة
( )FDAاألخ�رية،
الصح�ة العام�ة والطبي�ة لل�وكاالت
الحكومية عى مستوى العالم ملواجهة
الفريوس ال�ذي اجتاح أكث�ر  203دول
وأقاليم ،وف�ق بيان الركة الذي نقلته
مجلة “فوربس” األمريكية.
أم�ا بالنس�بة للجه�از ال�ذي ش�اركت
الرك�ة تصميمه مع دول العالم ،فهو
 ،PB 560وط�رح يف العام  2010يف 35
دولة حول العالم .وهو عبارة عن جهاز
تهوي�ة صغ�ري الحجم وخفي�ف الوزن
ومحم�ول ،يوف�ر دعما ً ملج�رى الهواء
ل�كل م�ن البالغ�ني واألطف�ال ،يمكن
اس�تخدامه خ�ارج املش�ايف أيض�ا ً ويف
املنازل لتوفري الدعم التنفيس املحمول.
إس�قاط حقوق امللكي�ة يجعل تصنيع
عرات ومئ�ات النس�خ للجه�از أمرا ً
سهلً بالنس�بة للمصنعني واملخرتعني
وال�ركات الناش�ئة واملؤسس�ات
األكاديمية برسعة كبرية.
ً
خاص�ة أن الركة أرفقت أدلة ووثائق

متطلبات التصمي�م ،ووثائق التصنيع،
واملخططات عرب موقعها Medtronic.
 ،com/openventilatorفيما ستتبعها
برم�ز الربنام�ج واملعلوم�ات األخ�رى
قريبا ً.
يأتي ه�ذا بعد خطوة مماثلة ملؤس�س
رشك�ة “تس�ل” ،املهن�دس واملخ�رتع
األمريك�ي إيل�ون ماس�ك ،ال�ذي وع�د
بصن�ع أجه�زة تنف�س م�ع رشكت�ه
للطاق�ة الكهربائية والطاق�ة النظيفة
التي تصنع س�يارات كهربائية وألواحا ً
شمس�ية ،باإلضاف�ة إىل املركب�ات
الفضائية.
كث�ري م�ن الن�اس ال يُحبّ�ون التغيري،
ب�ل يقاومونه ب�كل ما أوتوا م�ن قوة.
ويأتي الرفض لفكرة التغيري أحيانا ً من
الخوف والرهبة ملا قد يحمله التغيري من
مخاطر محتملة تقود اإلنسان إىل واقع

أس�وأ من واقعهم ال�ذي تعوّدوا عليه يف
املايض والحارض .وقد يكون السبب هو
غي�اب الدافع نحو التطور ،والركون إىل
االستقرار الذي ألِفوه يف حياتهم.
من هنا ،نجد أن فكرة التعلم اإللكرتونية
 e-learningالتي بدأت يف جامعتنا منذ
ما يقارب العر سنوات ،لم َترُق لكثري
من املدرّس�ني والطلبة عى ح ٍّد س�واء.
وكانت أعداد املُقبلني عى هذا األسلوب
من التعليم والتعلّم قليلة .ولكن ما لبث
التعلم اإللكرتوني أن أثبت جدواه خلل
فرتة وجيزة ،فتزايد اإلقبال عليه بشكل
ملحوظ.
يف جامعتن�ا (وربم�ا يف جامعات أخرى
يف الوط�ن والخارج) اس�تثمرت اإلدارة
بش�كل واض�ح يف التعلّ�م اإللكرتوني،
حيث خصصت جوائز للمبدعني يف هذا
املجال ،بعد أن أنش�أت دائرة مختصة،
يعم�ل فيه�ا فري�ق مح�رتف يف التعلّم
اإللكرتون�ي ،عمل هذا الفري�ق كخلية
نح�ل ،وبذلوا جه�ودا ً ال يمكن وصفها
بالكلمات إلنشاء نظام متكامل للتعلّم
اإللكرتوني ،وتم دمج مئات املس�اقات،
وتنظيم األنشطة األكاديمية إلكرتونياً.
فمثلً ،ت ّم بناء الصفحات للمس�اقات،
وتضمّن�ت تس�ليم الواجب�ات ،وعم�ل
املنتدي�ات ملناقش�ة مفاهي�م علمي�ة
يحدده�ا األس�تاذ ،وت�م عق�د مئ�ات
االمتحان�ات املحوس�بة بش�كل متقن،
ً
فض�ل ع�ن ع�رض ملخص�ات امل�واد،
واملواد املس�اندة من مواق�ع إلكرتونية
ومحارضات مصوّرة ،وصور ورس�وم
توضيحي�ة ،إىل غ�ري ذل�ك من أش�كال
التعلي�م .واعتربت الجامع�ة أن التعليم
اإللكرتون�ي ه�و تعلي�م مس�اند ،عى
اعتبار أن أس�لوب التعلي�م وجها ً لوجه
هو األساس.
ورغ�م التق� ّدم الذي أحرزت�ه الجامعة
يف مج�ال التعلّ�م اإللكرتون�ي ،ف�إن
االنتقادات استمرت ،وهو أمر طبيعي،
س�واء م�ن قب�ل بع�ض املدرّس�ني ،أو
من الطلب�ة .ولكن ،ويف الوقت نفس�ه،
اس�تمرت الجه�ود ،واس�تمر التطوير
لرتس�يخ فك�رة التعلّ�م اإللكرتون�ي يف
نظ�ام الجامع�ة ،كج�زء ال يتج�زأ من
العملية التعليمية.
وغن�ي ع�ن الق�ول أن فك�رة التعلّ�م
ٌّ

اإللكرتون�ي انطلقت من فكرة رضورة
مواكبة التطور التكنولوجي الذي فرض
نفس�ه عى حي�اة الناس بش�كل عام،
وعى رضورة تطوير العملية التعليمية
بش�كل خاص .وكانت رؤي�ة الجامعة،
وفلسفة مركز التعلّم اإللكرتوني قائمة
عى رضورة تطوير العملية التعليمية،
وتزوي�د الطالب ب�كل اإلمكانيات التي
من ش�أنها أن ترفع مس�توى التعليم،
وأن ّ
توف�ر املعلوم�ات العلمي�ة للطالب
من جه�ة ،وكذلك تس�هيل التعامل مع
مص�ادر املعلوم�ات ومع امل�درّس من
جهة أخرى.
إن فكرة التكيّف مع تطور الحياة نتيجة
التسارع يف التطور التكنولوجي لم تكن
ّ
محل نقاش .فالعالم يتق ّدم ،وليس من
املعق�ول أن نقف مكت�ويف اليدين أمام
هذا التط�ور .وبرأي�ي أن القائمني عى
م�روع التعلّم اإللكرتون�ي لم يلتفتوا
إىل األص�وات الت�ي كانت تن�ادي بعدم
ج�دوى هذا األس�لوب م�ن التعليم .بل
كان لديهم إرصار عى أهمية هذا النوع
من التعليم ،ورضورة ترسيخه كجزء ال
يتجزأ من العملية التعليمية.
ربم�ا ل�م يخط�ر بب�ال أح�د أن التعلّم
اإللكرتوني سيصبح يف عرص “كورونا”
حتمية ال مناص منه�ا .فالوضع الذي
نعيش�ه يف ه�ذه الكارث�ة الت�ي حلّ�ت
ّ
امليض
بالعالم ،ال يرتك لنا خيارا ً س�وى
ُق ُدم�ا ً يف العم�ل والتعلي�م .فالبدي�ل
ه�و الجل�وس يف البيوت ،نق�رأ الكتب،
ونش�اهد األف�لم واملسلس�لت ،حت�ى
تنته�ي ه�ذه األزم�ة .وه�ذا خي�ار قد
يروق لبعض الناس الذين ال يش�عرون
بخطورة الوضع من جهة ،وال يملكون
الدافع لتح ّدي الكارثة من جهة أخرى.
اليوم ،يمكنني الق�ول إن فكرة التعلّم
اإللكرتوني كانت إبداعية بامتياز ،وأن
رؤية القائمني عليها كانت رؤية نافذة
ومتقدم�ة عى الرؤى الت�ي ال ترى أي
قيمة لهذا النوع من التعليم.
ولكن ،يف الوقت نفسه ،يجب أن ّ
أوضح
ألولئ�ك الذي�ن ما زال�وا يقاوم�ون هذا
الن�وع م�ن التعليم ،أن مس�الة التغيري
والتكيّ�ف هي مس�ألة ليس�ت س�هلة.
فربم�ا يجد الكث�ريون ،للوهل�ة األوىل،
أن هن�اك صعوبات وتحدي�ات ما زالت

هل ُيش ّرع لبنان قانون العفو العام بضغط من “كورونا”؟

بريوت /األناضول:
تكت�ظ الس�جون اللبنانية بن�زالء موقوفني
ومحكوم�ني يف دع�اوى جنائي�ة ترتف�ع
أصواتهم مطالبني بإقرار قانون للعفو العام،
يف ظل انتش�ار فريوس “كورونا املس�تجد”،
واملخاوف من تفشيه داخل الزنزانات.
ورغم اتخاذ السلطات تدابري لحماية نحو 10
آالف سجني ،يتصاعد التساؤل بشأن إن كان
سيتم إقرار هذا القانون.
ً
سجنا للرجال و 4للنساء
ويوجد يف لبنان 19
وواح�د لألح�داث يض�م ذك�ورًا وآخ�ر يضم
فتيات ،وهي تحت رقابة وزارة العدل.
ويص�در الربملان قان�ون العفو الع�ام إلزالة
الصفة الجرمية عن فعل يمثل جريمة يعاقب
ً
أصل.
عليها القانون ،فيصبح كأنه لم يُجرَّم
وقد يش�مل العفو العام بعض الجرائم كل ًيا،
ويخف�ض عقوبة البعض اآلخر إىل النصف أو
ً
مث�ل ،فتبقى الجريمة قائم�ة ،ويُنفذ
الرب�ع
القسم الباقي من العقوبة.
ال جديد
الوكي�ل القانون�ي للموقوف�ني اإلس�لميني،
محمد صبلوح ،يقول لألناضول ،إن “موضوع
العف�و العام ش�ائك؛ ّ
ألنه يُس�تخدم حس�ب
مصلحة كل جهة سياس�ية قب�ل االنتخابات
النيابية ،ويوجد داخل الس�جون نحو 2300
مسجون (إسلمي)”.
ُ
س�ترسّ ع
وبش�أن إن كان�ت أزمة “كورونا”
بإق�رار القان�ون ،يجي�ب ب�أن “دول العال�م
أقدمت ع�ى هذه الخطوة ّإال لبن�ان ،رغم أن
السجون اللبنانية معدومة ومكتظة”.
ويتاب�ع“ :يف ح�ال تفيش الوباء س�نقع أمام
كارث�ة حقيق�ة ،وبحس�ب معلومات�ي ّ
فإن
الحكومة اجتمعت قب�ل أيام ،وهي تتفاوض
عى هذا القانون ،لكن حتى اآلن راوح مكانك

(ال جديد)”.
ويردف“ :تفاجأنا من ترصيح التيار الوطني
الح ّر (بزعامة وزير الخارجية السابق جربان
باسيل) ،والذي تضمن الرفض للقانون العام
العش�وائي ،م�ع العلم ّ
أن هذا التيار اس�تفاد
منه يف العام .”1990
وح�ذر التيار ،يف بيان قبل أي�ام ،من “إصدار
عفو ع�ام عش�وائي” ،مش�د ًدا ع�ى أنه “ال
ً
إطلق�ا ارت�كاب املوبق�ات القانونية
يج�وز
بحج�ة الوقاي�ة م�ن كورونا ،أما مس�ؤولية
حماية املس�اجني فتقع عى عاتق السلطات
املسؤولة”.
ويوضح صبلوح“ :ال نطال�ب بعفو عام عن
من يثبت أن�ه قاتل الجي�ش اللبناني بالدليل
القاط�ع ،لكن هن�اك مظلوم�ني ،بينهم من
تم�ت محاكمتهم ألنه توجد راية لداعش عى
هاتفه”.
ويش�دد عى أنه “إذا طال ال سمح الله الوباء
أحد املس�اجني س�أرفع إىل املنظمات الدولية
دعاوى قضائية بتهمة التقصري واالس�تهتار
بحياة السجناء”.
مسألة وقت
عض�و الهيئ�ة الوطني�ة لحق�وق اإلنس�ان
(غ�ري حكومية) ،بس�ام القنط�ار ،حذر من
أن “الوض�ع الصح�ي بس�جون لبن�ان هش
باألس�اس ،ومنذ  6أش�هر انتق�ل الجرب بني
مساجني لسوء النظافة”.
ويقول القنطار لألناضول“ :يف الوقت الراهن
ليس هناك انتق�ال لف�ريوس الكوروناّ ،
لكن
انتقاله مسألة وقت فقط”.
ويستطرد“ :الكورونا هو استحقاق كبري أمام
املنظومة الس�جنية ،واملشكلة اآلن هي غياب
املحاكمات عن ع�رات املواقفني احتياط ًيا،
ً
وصوال إىل أشخاص انهوا محكومياتهم ،لكن

لهم مشكلت مالية لدفع الكفاالت”.
مصيدة للوباء
وبخصوص سلمة السجون ،تكشف رئيسة
الهيئ�ة اللبنانية للعقارات ،أندي�را الزهريي،
ّ
تش�كل مصدرًا
لألناض�ول ،إن “األبنية باتت
ّ
امل�رة بصحة
إلنبع�اث الغ�ازات الس�امة
الس�جني ،ما تعرضه ملخاطر كبرية ُ
وتضعف
مناعته ،ومن املمك�ن أن تنقل أي عدوى بني
ً
وأيضا إىل العنارص
املس�اجني أو بني أهله�م،
األمنية”.
وتعت�رب الزهريي أن “الس�جون يف لبنان هي
مصيدة لوباء الكورون�ا الفتاك ،الذي ينقض
عى األش�خاص ذوي املناعة الضعيفة ،وهو
ينتقل من خلل املسطحات والعدوى املبارشة
وغري املبارشة”.
وحتى مس�اء اإلثن�ني ،أودى الفريوس بحياة
ً
ش�خصا وأص�اب  446يف لبن�ان ،بينم�ا
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ً
إجماال أكثر من  770ألف ش�خص يف
أص�اب
 199دولة وإقليم ،توىف منهم ما يزيد عن 36
ألفا ،بينما تعاىف أكثر من ً 160
ً
ألفا.
استحالة إقرار العفو
مح�ام ،فإن
ووف�ق أرشف املوس�وي ،وه�و
ٍ
ّ
“الكل ينتظر إقرار ه�ذا القانونّ ،
لكن يف ظل
التعبئة العامة بلبنان هناك استحالة الجتماع
مجل�س النواب (إلقرار القان�ون) ،واملطلوب
اآلن هو تنش�يط وتفعيل مبادرة إخلء سبيل
املوقوف�ني (قيد التحقيق) ،لتخفيف اكتظاظ
السجون”.
ويضي�ف املوس�وي لألناض�ول“ :إذا أردن�ا
رب�ط موضوع كورونا بالعف�و العام ،فهناك
استحالة إلقراره؛ فالبلد مشلول واملؤسسات
مقفلة”.
وي�ردف“ :يج�ب إخلء س�بيل املس�اجني يف
جرائ�م مث�ل التزوي�ر والرسق�ة ،وتوقيفهم

اس�تم ّر أكثر من عام ،وكذلك مروجي العملة
املزورة”.
ويتاب�ع“ :هن�اك تج�ار مخدرات ل�م تصدر
محكوميته�م ،وم� ّر عى توقيفهم س�نوات،
ه�ؤالء يج�ب إخ�لء س�بيلهم ،لتخفي�ف
االكتظ�اظ ،حي�ث يوج�د ح�وايل  10آالف
س�جني بلبنان من جنس�يات مختلفة ،بينها
السورية”.
استحقاق إنساني
وبش�أن استعداد الربملان إلقرار قانون للعفو
الع�ام ،يذك�ر عض�و لجن�ة اإلدارة والع�دل
الربملاني�ة ،النائب بلل عبد الل�ه ،لألناضول،
أن “موض�وع العف�و العام ترك انعكاس�ات
وانفعاالت يف املجلس النيابي طوال الس�نوات
ً
أحيانا
املاضي�ة ب�ني الكت�ل النيابي�ة ،وأخ�ذ
طاب ًعا طائف ًيا”.
ويتاب�ع“ :نح�ن حال ًيا أم�ام أزم�ة حقيقية
ووطني�ة ،ويج�ب اعتم�اد إج�راءات س�هلة
وغ�ري مبطن�ة ،خاصة وأنه يوجد أش�خاص
مظلومني”.
ودع�ا عبدالل�ه إىل “التخفيف بالق�در املمكن
من أعداد املس�اجني ،ملا يش�كلونه من أعباء
للدول�ة ،كما أنه�م يجب أن يكون�وا بظروف
صحية جيّدة بني أهلهم”.
ويش�دد ع�ى أن “الس�لطة أمام اس�تحقاق
إنس�اني باملق�ام األول ،وعليه�ا أن تبع�د
االعتبارات الطائفية واملناكفات ،فالبلد أمام
خطر اقتصادي ،اجتماعي ،صحي”.
عدم اإلفراط يف العفو
عضو لجنة اإلدارة والع�دل الربملانية ،النائب
جورج عقيص ،يكش�ف أن “موضوع قانون
العفو أثري يف ترين الثاني (نوفمرب) الفائت،
ُ
وق ّدم م�ن جانب الحكومة ،وتبن�اه كقانون
مُ عجل مُ كرر النائب ياسني جابر ،وكان لدينا

تواجه التعلّ�م اإللكرتوني يف ظل غياب
التعلي�م الوجاه�ي .وهذا أم�ر طبيعي
ج�داً .وال أعتقد أن هن�اك من ي ّدعي أن
التعلّ�م اإللكرتون�ي يف ه�ذه الحالة هو
ّ
حل س�حري يُق ّدم البديل بش�كل مثايل
وكامل .إال أن االستس�لم واليأس ليسا
ً
ً
حالي�ا لتذليل
بدي�ل .فالجهود املبذولة
كاف�ة الصعوبات هي جه�ود ال يمكن
وصفه�ا .ففري�ق التعلي�م اإللكرتوني
(ع�ى األقل يف جامعتنا) يبذلون جهودا ً
هائل�ة لتقدي�م الخدمة املثالي�ة ألعداد
هائل�ة م�ن املدرّس�ني والطلب�ة ،رغ�م
كل التحدي�ات ،ورغ�م بع�ض املقاومة
امللحوظة ألسلوب التعلّم اإللكرتوني.
لق�د قلت لطلبتي بش�كل واض�ح ،إننا
الي�وم أمام تح ٍّد كب�ري ،وعلينا أن ُنثبت
أننا لم نجلس يف بيوتنا دون عمل ،وأننا
نس�تخدم جمي�ع الخيارات الس�تمرار
الحي�اة ومواصل�ة العملي�ة التعليمية.
وقلت أيضا ً إن التعلّم اإللكرتوني يف ظل
التطوير اليومي الستخداماته سيصبح
بديلً
ً
ناجع�ا ورائعا ً يف حال طالت فرتة
التعطي�ل للم�دارس والجامع�ات .فل
يُعق�ل أن تتوق�ف الحياة رغ�م جائحة
كورون�ا .واملس�ألة ببس�اطة ه�ي أننا
ل�م نعتد ع�ى التعلّ�م اإللكرتوني بهذه
الص�ورة .بمعن�ى أن االعتم�اد الكامل
ع�ى التعلّ�م اإللكرتون�ي ه�و مس�ألة
وقت وجه�د وتطوير وتكيّ�ف .وأن كل
التحديات يمكن مواجهتها باإلرادة من
جهة ،وبجهود فريق التعلّم اإللكرتوني
وإدارة الجامع�ة من جه�ة أخرى .وما
نري�ده الي�وم م�ن الجميع ه�و تقديم
أف�كار إبداعي�ة إلنجاح ه�ذه التجربة،
ٍ
التي أراها ستنجح دون أدنى شك.
نح�ن يف فلس�طني ،واجهن�ا ظروف�ا ً
صعب�ة ،بل ومؤمل�ة ،يف العق�ود القليلة
املاضية ،وكنا باستمرار ننجح يف توفري
البدائل .ففي االنتفاضة األوىل مثلً ،ويف
ظل الحصار ومن�ع التجول ،تم تنظيم
صفوف للتعليم يف املس�اجد والكنائس
والجمعي�ات ،ول�م تتوق�ف العملي�ة
التعليمية .ويف االنتفاضة الثانية ،خلل
الحص�ار واالجتياح�ات ،ت�م توظي�ف
وس�ائل إبداعي�ة الس�تمرار التعلي�م.
والي�وم ،يعي�ش العال�م كل�ه ظروف�ا ً
مشابهة ملا م ّر به الشعب الفلسطيني،
وعلي�ه أن يتكيّ�ف مع ه�ذه الظروف.
فاالستس�لم لي�س من طبيع�ة البر
الذين ال يعرفون املستحيل ،بل يحوّلون
املحنة إىل منحة ،ويس�تثمرون الفرص
لتجاوز املحن والتحديات.
دعون�ا اليوم نبذل الجهود إلنجاح هذه
التجرب�ة ،ونوظف العق�ول والطاقات
لحل املش�كلت التي تواجهن�ا .ودعنا
ننظ�ر إىل املس�تقبل نظ�رة تف�اؤل،
فربما بعد ش�هور قليلة من اآلن ننظر
إىل الخل�ف لن�رى أن م�ا كن�ا نعتق�د
ً
فع�ل ،وأننا
أنه مس�تحيل ،ق�د تحقق
استطعنا أن نتجاوز املحن والتحديات
ب�اإلرادة واإلرصار واألم�ل يف حي�اة
أفضل.

ملحظات إال أنها لم تتبدد”.
ويستطرد عقيص لألناضول“ :قانون العفو
ه�و منحة دس�تورية ملجلس الن�واب ،ولكن
ال يج�ب اإلفراط يف اس�تعماله ،وه�و يُق ّر يف
حال أح�داث تاريخية يف أي دولة تس�توجب
أن يك�ون هناك قان�ون للعفو الع�ام لطوي
صفحة ،كما حصل بعد انتهاء الحرب األهلية
اللبنانية عام .”1990
ويتابع“ :اليوم ما هو مطروح هو االستعجال
يف إقرار قانون العفو تحت حجتني ،األوىل هي
كورونا ،وأنا أظن أن الحكومة باس�تطاعتها
أخذ تدابري وقائية واضحة ليس يف الس�جون
فقط ،وإنما يف جميع األمكنة”.
“أمّ �ا الحج�ة الثانية فه�ي أن هناك موقفني
ّ
ولك�ن التعوي�ض ع�ن ذل�ك
ل�م يُحاكم�وا،
لي�س بالعف�و ع�ن الجرائم ،وإنم�ا بترسيع
املحاكمات” ،وفق عقيص.
وأعلن�ت وزي�رة الع�دل ،م�اري كل�ود ،ع�رب
“تويرت” األربعاء امل�ايض ،أن الحكومة أقرت
م�روع قان�ون قدمت�ه الوزي�رة ،ويعف�و
ع�ن الغرامة بالنس�بة لس�جناء منعهم عدم
تس�ديدها من مغادرة السجن ،رغم إنقضاء
محكوميتهم.
إخلءات إلكرتونية
من جهته ،يق�ول أمني عام نقاب�ة املحامني
اللبناني�ني ،س�عد الدين خطي�ب ،لألناضول،
إن “مجل�س النواب يدرس موض�وع قانون
العفو ،لكن خواتيمه غري معلومة”.
ويضي�ف أن “إخ�لء الس�بيل ال�ذي يحصل
إلكرتون ًيا هو للمساعدة يف ترسيع اإلجراءات،
حيث يتح�ول إىل طلب إلكرتوني عند القايض
املختص ،وهو يدرس امللف”.ويش�دد خطيب
عى أن “إخلء السبيل الذي يحصل إلكرتون ًيا
هو قانوني ،وال أحد فوق القانون”.

االربعاء
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التخطيط تعلن تنفيذها تعداداً جتريبياً
للسكان بعد شهر رمضان
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط ،امس الثالثاء ،انها ستنفذ بعد شهر رمضان املبارك تعدادا ً
تجريبيا ً للسكان يف عموم محافظات البالد.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،عبد الزهرة الهنداوي ،يف ترصيح صحفي ان «خطة التعداد
العام للسكان واملساكن تجري عىل وفق توقيتات زمنيَّة ماضني يف تحقيقها ،ومنها
تنفيذ تعدا ٍد تجريبي بعد شهر رمضان املبارك يف عموم محافظات البلد».
وأضاف الهنداوي َّ
أن «الهيئة العليا للتعداد العام للسكان واملساكن ستختار منقطتني
األوىل حرضيَّة واألخرى ريفيَّة يف كل محافظة إلجراء التعداد التجريبي فيها ،مع تجربة
جميع التقنيات التي سيتم استخدامها يف التعداد الفعيل نهاية العام الحايل».
نّ
وبني ان «موازنة  2020مرتك ٌز أسايس لتنفيذ هذا التعداد رغم الكثري من االستثناءات
ً
َّ
التي حصلت عليها الهيئة للميض بإجرائه» .موضحا أن «إبرز مهام الهيئة العليا للتعداد
العام للسكان واملساكن التي شكلت العام املايض تتمثل بإقرار الخطة الشاملة للتعداد
والخطط الفرعيَّة حسب مراحلها والتوقيتات الزمنيَّة املختلفة ومتطلباتها املاديَّة
والبرشيَّة وتحديد أساليب الرصف عىل مرشوع التعداد».

الدفاع املدني تكشف عن تعقيم وتطهري
 %90من البالد
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إحباط هجوم إرهابي والعثور على  4أوكار وأعتدة يف دياىل

 F 16العراقية تدمر أهدافاً لداعش وتقتل إرهابيني يف صالح الدين
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة العمليات املشرتكة ،امس
الثالثاء ،تدمري أهداف لتنظيم داعش
يف قاطع عمليات صالح الدين ،بقصف
لطائرات الـ  .F16من جانبها ،أعلنت خلية
االعالم االمني ،امس ،العثور عىل  4أوكار
إرهابية ومجموعة أعتدة يف محافظة دياىل.
وقال بيان للعمليات املشرتكة ،تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،إن «طائرات الـ F16
تمكنت من تدمري أهداف لتنظيم داعش يف
محافظة صالح الدين».
واضافت ان «الطائرات قتلت اإلرهابيني
الذين يتواجدون يف تلك االهداف».
من جانبها ،أعلنت خلية االعالم االمني،
امس الثالثاء ،العثور عىل  4أوكار إرهابية
ومجموعة أعتدة يف محافظة دياىل.
وقالت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن «القوات االمنية ضمن قيادة
عمليات دياىل ،وخالل العمليات االستباقية

للبحث والتفتيش يف البساتني الواقعة بني
منطقة «املخيسة وشيخي ،تمكنت من
العثور عىل  4اوكار و 7عبوات ناسفة

وجليكان سعة  5لرتات يحتوي مادة c4
ومالبس عسكرية وحقائب مختلفة تحتوي
 6صواعق وبرميل بداخله بودرة TNT

وقداحتني لصنع العبوات وجليكان سعة
 5لرتات كعبوة مجهزة للتفجري وبرميلني
لحفظ املواد».
واضافت« :قد تم تفجري املواد من قبل
كتيبة هندسة ميدان الفرقة الخامسة،
دون حادث يذكر».
عىل صعيد متصل ،احبط اللواء األول يف
الحشد الشعبي هجوما “داعشيا” يف قاطع
مسؤولية اللواء األول بالحشد الشعبي يف
النفط خانة بدياىل.
وذكر بيان إلعالم الحشد تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،أن “اللواء األول يف الحشد
الشعبي تعرض لهجوم داعيش يف قاطع
مسؤوليته يف النفط خانة بمحافظة دياىل”.
مبينا ان “قوات الحشد صدت التعرض
واجربت الدواعش عىل الرتاجع».
وأضاف البيان أن “ الحشد الشعبي أوقع
خسائر كبرية يف صفوف العدو ،فيما
استشهد مقاتل بالحشد ،وأصيب اثنان”.

الوزارة تؤكد أنه بديل مؤقت نتيجة للظروف االستثنائية

التعليم النيابية تقدم اقرتاحا لتطوير أداء نظام «التعليم االلكرتوني»
بغداد /الزوراء:
كشفت مديرية الدفاع املدني ،امس
الثالثاء ،عن استحداث فرق استجابة
وطنية للكوارث الكيماوية والبايلوجية
ضمن حملة مكافحة كورونا ،مبينة
ان الفرق تمكنت من تطهري نحو
 %90من االحياء واملناطق السكينة يف
العراق.
وقال املتحدث باسم املديرية ،العقيد
جودت عبد الرحمن ،يف ترصيح
صحفي ان “املديرية حولت اغلب
فرق مكافحة املتفجرات واملعالجة
واالسعاف اىل فرق االستجابة

الوطنية».
واضاف عبد الرحمن ان “املديرية
تمكنت من ايصال اعداد فرق
االستجابة الكيماوية والبيايلوجية
اىل  107يف عموم املحافظات تعمل
عىل مدار الساعة وتمكنت من تحقيق
نتائج ايجابية للغاية».
واوضح ان “تلك الفرق لديها الخربة
الكافية يف معالجة فريوس كورونا
وتطهري املواقع الحكومية واالحياء
السكنية ،وتمكنت من تطهري نحو
 90من العراق بالتعاون مع الجهات
الحكومية االخرى”.

املرور توضح حقيقة فرض غرامات على
مركبات املنتسبني
بغداد /الزوراء:
كشفت مديرية املرور العامة حقيقة فرض غرامات عىل مركبات منتسبي وزارة الداخلية
يف أثناء تنقلهم من وإىل الدوام الرسمي.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «بعض الصفحات واملواقع ،قامت
بنرش خرب مفاده بأن هناك غرامات مجحفة رصدتها مفارز املرور عىل منتسبي وزارة
الداخلية بأمر السيد مدير املرور العام املحرتم».وبينت «هنا نود ان نوضح ان توجيهات
السيد القائد العام للقوات املسلحة املحرتم والسيد معايل وزير الداخلية املحرتم بأن تقوم
مفارز مديرية املرور برصد جميع املخالفني لحظر التجوال وحسب قرار خلية األزمة».
وأضافت «اما منتسبو وزارة الداخلية الذين يستقلون ويستخدمون مركباتهم اثناء
تنقلهم من واىل الدوام الرسمي ال تتم محاسبتهم وحسب االستثناء الذي يشمل القوات
األمنية».
واكملت «اما املنتسبون الذين يستغلون االستثناء الذي لديهم ويقومون بنقل عوائل او
مواطنني غري مستثنني من الحظر وترصده مفارزنا املرورية تتم محاسبتهم باستثناء
الحاالت االنسانية وحسب التوجيهات والتعليمات الصادرة من قبل وزارة الداخلية
وقيادة عمليات بغداد».

حتقيق نينوى ختلي سبيل مخسني موقوفاً
لعدم كفاية األدلة

بغداد /الزوراء:
اعلنت محكمة تحقيق نينوى املختصة يف
قضايا االرهاب ،امس الثالثاء ،عن االفراج
عىل  50موقوفا ً عىل وفق املادة م ¼ من
قانون مكافحة االرهاب لعدم كفاية
األدلة املتحصلة بحقهم لإلحالة.
وقال مجلس القضاء األعىل يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه ان «قرار محكمة

تحقيق نينوى املختصة يف قضايا االرهاب
االتحادية القايض باالفراج عن  50موقوفا ً
عىل وفق املادة م ¼ من قانون مكافحة
االرهاب لعدم كفاية األدلة املتحصلة
بحقهم لإلحالة».
واضاف ان «ذلك جاء تنفيذا ً لتوجيهات
مجلس القضاء األعىل بإتخاذ االجراءات
االحرتازية من انتشار وباء كورونا».

بغداد /الزوراء:
اقرتحت لجنة التعليم العايل النيابية
عددا ً من النقاط بهدف تعزيز أداء
نظام «التعليم اإللكرتوني» .ويف
السياق نفسه ،أكدت وزارة التعليم
العايل ،امس ،أن تبني اسلوب التعليم
اإللكرتوني جاء نتيجة للظروف
االستثنائية التي يمر بها العراق،
معتربة انه بديل مؤقت عن التعليم
االعتيادي.
وقـال عضو لجنة التعليم العايل
النيابية ،ريـاض املـسـعـودي :إن

«الحياة العامة عطلت يف أغلب الدول
وهناك حظر صارم للتجوال» .مبينا
أن «خلية األزمة العراقية ال ترغب
باتخاذ قرارات حاسمة إال بعد القضاء
عىل الفريوس».
وأضاف أن «اللجنة تقرتح عىل
وزارتي التعليم والرتبية إعمام كتب
اىل الجامعات واملدارس برضورة
التواصل الـكـتـرونـيـا ً عـبـر عـدة
مـنـصـات الـكـتـرونـيـة لـغـرض
أداء االختبارات عىل وفق ضوابط هذه
املنصات».

اهلجرة تؤكد تعقيم
املخيمات واستمرارها بتوزيع
املساعدات بني النازحني

بغداد /الزوراء:
أكدت مديرة قسم ممثلية محافظات
إقليم كردستان يف وزارة الهجرة ،عليا
حسني البزاز ،أن فرق ممثلية الوزارة
امليدانية تقوم بالتنسيق مع مديريات
الصحة والدفاع املدني وبشكل دوري
بتعقيم وتعفري املخيمات للوقاية من
اإلصابة بفريوس كورونا.
وأضافت يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن الوزارة أرسلت كميات
من املساعدات اإلغاثية للنازحني يف
محافظات اإلقليم وبلغت  160ألف
حصة ،حيث وزعت منها ()62349
حصة إغاثية يف مخيمات أربيل و
( )93030حصة وزعتها للنازحني
يف مخيمات محافظة دهوك ،فيما
وزعت ( )4724حصة إغاثية إضافية
للنازحني يف مخيمات محافظة
السليمانية ،فضال عن توزيع 13
ألف كمامة بني النازحني يف مخيمات
املحافظة نفسها لالبتعاد عن اإلصابة
بكورونا.

ولفت إىل أن «املقرتح الذي يضمن
استمرارية التعليم ،ويـتـحـول
الـتـعـلـيـم الــى الـكـتـرونـي،
ويـعـد كـل تـدريـسـي 15
اختصاصه
فـي
مـحـاضـرة
وينرشها عىل منصات مـحـرك
غـوغـل وعـلـى الطالب البحث
عن مـحـاضـراتـه عرب هـذه
املـنـصـات» .وتابع« :أمـا إجـراء
االمتحانات فتعتمد عىل قرارات خلية
األزمة».
ويف السياق نفسه ،أكدت وزارة

واسط تباشر إكساء وصيانة عدد من الشوارع والطرق

أمانة بغداد تطلق محلة تعفري كربى يف مدينة الشعلة
بغداد /الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد ،امس الثالثاء ،عن اطالق حملة
كربى لتعفري مدينة الشعلة شمال العاصمة .من
جانب اخر ،أعلنت الحكومة املحلية يف محافظة
واسط عن الرشوع بإحالة وإكساء وصيانة عدد
من الشوارع والطرق باملناطق املهمة يف مدينة
الكوت.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،إن «دائرة بلدية الشعلة احدى مالكات
أمانة بغداد ،وبالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي
ومنظمات املجتمع املدني والجهات الصحية،
بارشت بعملية تعفري وتعقيم الشوارع الرئيسية
وعدد من الشوارع الفرعية ملدينة الشعلة».
من جانب اخر ،أعلنت الحكومة املحلية يف
محافظة واسط عن الرشوع بإحالة وإكساء
وصيانة عدد من الشوارع والطرق باملناطق
املهمة يف مدينة الكوت.
وأوضح محافظ واسط ،محمد جميل املياحي،
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن املناطق
املشمولة باإلحالة هي -:شارع كوت-عمارة،
وشارع أربعني يف الخاجية ،باإلضافة إىل إكمال

بغداد /الزوراء:
وجه وزير الداخلية ،ياسني
اليارسي ،بتسهيل إجراءات
مرور الشاحنات املحملة باملواد
الغذائية.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،خالد

املحنا :إن «وزير الداخلية ياسني
اليارسي أوعز اىل املحافظني
يف الحكومات املحلية بتسهيل
إجراءات مرور الشاحنات املحملة
باملواد الغذائية».
وأشار املحنا اىل أن « األمن الغذائي

األزمة النيابية :سيتم توزيع حصة ونصف من املواد الغذائية بني املواطنني

التجمعات التي تشكل خطورة عىل حياة املواطن
بسبب فريوس كورونا».
وبني ان “املواد الغذائية ستوزع بشكل كامل عىل
ان يتم توزيع حصة ونصف لكل بطاقة تموينية
من اجل سد حاجة املواطن جراء حظر التجوال،
حيث سيتم يف البدء توزيع حصة ثم سيعقبها

صيانة شارع وكورنيش السدة وصوال إىل
الجرس.
موضحا صيانة عدد من الشوارع الرئيسة مثل
طريق كوت-حي ،وشارع القيادة وبعض الطرق
الفرعية ،وشارع الشباب يف حي الجهاد ،وشارع

 30يف الفالحية.
وأشار املياحي إىل استمرار عمل الدوائر الخدمية
يف محافظة واسط بالرغم من إجراءات حظر
التجوال املطبق يف املحافظة لتجنب اإلصابة
بفايروس كورونا.

الداخلية توجه بتسهيل إجراءات مرور الشاحنات احململة باملواد الغذائية

أعلنت عزمها إعداد نشرة يومية للمناطق املصابة بكورونا
بغداد /الزوراء:
كشفت خلية االزمة النيابية ،امس الثالثاء ،عن
توجه وزارة التجارة لتوزيع حصة ونصف من
املواد الغذائية ضمن مفردات البطاقة التموينية
عىل املواطنني ،الفتة اىل ان املواد ستصل اىل
منازل املواطنني دون الحاجة للذهاب اىل الوكيل.
من جانب اخر ،اعلن الفريق االعالمي للجنة
االمر الديواني  55الخاص بمكافحة فايروس
كورونا ،امس ،أنه سيتم نرش اسماء املناطق
واالحياء التي تحدث بها اصابات .
وقال عضو الخلية ،النائب مرض خزعل ،يف
ترصيح صحفي ان “خلية االزمة ،ومن خالل
لقائها وزير التجارة واملسؤولني عن البطاقة
التموينية يف الوزارة ،حيث كشفوا عن توقيع
عقد مع رشكة االتحاد التي ستقوم بنقل املواد
الغذائية وايصالها اىل املواطنني».
واضاف ان “مخازن وزارة التجارة غنية باملواد
الغذائية الرئيسية لتوزيعها ضمن مفردات
البطاقة التموينية ،حيث بارشت الكوادر
املتخصصة بتوزيع املفردات منذ االمس ،وسيتم
ايصال املواد الغذائية اىل منازل املواطنني من
دون الحاجة للذهاب اىل الوكالء تالفيا لحدوث

التعليم العايل ،امس الثالثاء ،أن تبني
اسلوب التعليم اإللكرتوني جاء نتيجة
للظروف االستثنائية التي يمر بها
العراق ،معتربة انه بديل مؤقت عن
التعليم االعتيادي.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «الهدف من تبني
التعليم االلكرتوني يف ظل الظروف
االستثنائية التي يشهدها العراق
والعالم لتواصل ربط الطلبة واالساتذة
مع العملية التعليمية ،وهذا يتوافق
مع ما قامت به جميع املؤسسات

االكاديمية العاملية» .مؤكدة ان
«املنظمات الدولية كاليونسكو
واالسيسكو عدته خيارا ً ناجحاً».
كما دعت الوزارة «أعضاء الهيئة
التدريسية اىل بذل الجهود الالزمة
وحسب االمكانيات املتاحة لخدمة
الطلبة وإنجاح العملية التعليمية».
مؤكدة «متابعتها آليات تنفيذ وتطبيق
التعليم اإللكرتوني يف الجامعات
عرب فريق وزاري مختص ،وبعض
االجراءات الخاصة بتقييم هذه
التجربة ومدى إفادة الطلبة منها».

النصف االخر بعد اكمال عملية التجهيز”.
الفتا اىل ان “القوات االمنية تم اشعارها باالمر
من اجل تسهيل مهمة كوادر وزارة التجارة
والعاملني يف هذا املجال من اجل ايصال املواد
الغذائية للمواطن”.
من جانب اخر ،اعلن الفريق االعالمي للجنة

االمر الديواني  55الخاص بمكافحة فايروس
كورونا ،امس الثالثاء ،أنه سيتم نرش اسماء
املناطق واالحياء التي تحدث بها اصابات .
وقال رئيس الفريق االعالمي للجنة االمر
الديواني ،امري عيل الحسون ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،انه «وايضاحا ً للرأي
بتفاصيل االصابات اليومية ،وجه وزير الصحة
والبيئة بنرش اسماء االماكن واملناطق التي
تحدث بها االصابات وسبب انتقال العدوى
من خالل دوائر الصحة يف بغداد واملحافظات
باعتبارها خطوه تعزز تحوط املواطنني من
التالمس مع املقربني للمصاب ،وتسهم يف
تعميق الوعي والحرص لسكنة املناطق التي
حدثت فيها اصابات» .
واكد الحسون «اهمية اتخاذ اإلجراءات الالزمة
للوقاية الصحية من فريوس كورونا املستجد
وااللتزام بتعليمات وتوجيهات لجنة األمر
الديواني ملجلس الوزراء وتوصيات وزارة الصحة
والبيئة فيما يخص السالمة الصحية» .داعيا ً
اىل «رسعة اإلبالغ عن أية حالة مشتبه بها او
اصابة بالتنسيق مع الجهات الصحية ،حفاظا
عىل صحة وسالمة املواطنني «.

هو جزء من األمن الشامل الذي
تعمل عليه وزارة الداخلية» .مبينا ً
أن»وزارة الداخلية تراقب كميات
املواد الغذائية املخزنة يف املخازن
الغذائية واملتاجر».
وتابع أن «وزير الداخلية أرشف

بنفسه من خالل جوالت ميدانية
عىل حركة السوق وأسعار
املواد الغذائية ،والتقى التجار
واملتبضعني وأصحاب املحال
التجارية ،واطلع عىل املخزون
الغذائي وهو مطمنئ».

الصناعة واملعادن جتهز وزارتي الصحة
واهلجرة بـ  219ألـف كمامـة

بغداد /الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود،
إحدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن ،امس
الثالثاء ،عن استمرار تجهيز وزارات الدولة ومختلف
الجهات الحكومية بالكمامات الطبية للوقاية من
فايروس كورونا.وأكـد معاون مدير عام الرشكة،
رئيس خلية األزمة ،عمـاد عبـاس ،علـي يف ترصيح
صحفي :ان الرشكة ،ومن خالل جميع معاملها
ومصانعها يف بغداد واملحافظات ،مستمرة بتجهيز
الوزارات واملؤسسات الحكومية وتلبية احتياجاتها

من الكمامات الوقائية منذ بدء أزمة وباء كورونا
وعىل شكل وجبات.مشريا ً إىل :أن الرشكة جهزت
وزارتي الصحة والهجرة واملهجرين بوجبات جديدة
بلغت  10آالف كمامة لكل منهما ليصل مجموع
ماتم تجهيزه لوزارة الصحة  105ألف كمامة
ولوزارة الهجرة واملهجرين  114ألف كمامة ،إضافة
إىل تجهيز دائرة صحة صالح الدين بـ  5آالف كمامة
والعيادات الشعبية الطبية بـ  1000كمامة ،فضالً
عن االستمرار بتجهيز الوزارات والجهات الحكومية
األخرى والدوائر الصحية يف املحافظات واملواطنني.

جامعة القادسية حتضر حملوال نانويا معقما
ملقاومة الفريوسات

بغداد /الزوراء:
أعلنت جامعة القادسية ،امس الثالثاء ،عن تمكن
فريق بحثي من تحضري محلول نانوي معقم
للمرشحات.وقال إعالم جامعة القادسية يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن فريقا بحثيا
من قسم الهندسة الكيمياوية بالجامعة ،ضم
أ.د .محمد عيل مطر و أ.م.د .عيل عبد الحسني
جازع ،استطاع تحضري محلول نانوي معقم

يمكن ترسيبه عىل الفالتر املختلفة (كمامات،
أجهزة التكييف والتربيد وأجهزة التهوية).وأكد
أعضاء الفريق أن املحلول يمكن استخدامه يف
املؤسسات الصحية ضمن أجهزة تدوير الهواء
فيها ،وباالعتماد عىل تقنية النانوتكنلوجي
ومقاومة الفريوسات بشكل فعال ،فضال عن
توفري مساحة حماية اكرب للمستخدم أو شاغيل
الحيز املكيف.

أسواق
االربعاء  1نيسان 2020
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الرافدين يعلن توزيع رواتب
املتقاعدين لشهر نيسان

بغداد /الزوراء:
أعل�ن م�رف الرافدي�ن ،امس
الثالث�اء ،ع�ن توزي�ع روات�ب
املتقاعدي�ن املدن�ي والعسك�ري
لشه�ر نيس�ان .وق�ال املكت�ب
االعالمي للمرف يف بيان تلقت
«ال�زوراء» نسخ�ة من�ه ،إنه تم

وجهت مبحاسبة وتصفية الشركات العامة «غري املنتجة» وإعادة النظر بقانونها

املالية النيابية تكشف عن حجم االحتياطي النقدي للعراق ..وحتذر
من التالعب به

رصف روات�ب املتقاعدين املدني
والعسك�ري لشه�ر نيس�ان عن
طريق أدوات الدفع االلكرتوني».
وأض�اف البي�ان أن�ه “بإمك�ان
املتقاعدي�ن املدن�ي والعسك�ري
تسلم رواتبه�م الشهرية من اي
مكان يتواجدون فيه”.

اقتصادي :العراق لن يصمد طويال وجيب
اللجوء إىل بدائل لتعزيز املوازنة
بغداد /الزوراء:
نّ
ب�� الخب�ر االقتص�ادي ،صالح
الزيدي ،امس الثالثاء ،ان العراق،
ويف ح�ال استمرار االزم�ة ،فأنه
ل�ن يصم�د طوي�ال ،الفت�ا اىل ان
اسع�ار رصف ال�دوالر سرتتف�ع
عن مستواه�ا الطبيعي وسيفقد
البنك املركزي سيطرته عليها بعد
مرور  6اش�هر م�ن اليوم يف حال
استمرار انخفاض اسعار النفط.
وقال الزي�دي يف تريح صحفي
ان “احتياط�ات البن�ك املرك�زي
تص�ل اىل  60ملي�ار دوالر ،لك�ن
ه�ذا املبلغ ،ويف حال ت�م التالعب
ب�ه ف�أن سع�ر رصف ال�دوالر
سيتأث�ر يف حال استم�رار االزمة
االقتصادي�ة الحالي�ة» .واضاف
ان “استم�رار انخف�اض اسعار
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النف�ط سيقود البن�ك املركزي اىل
االستعان�ة باالحتياط�ي النقدي
لتغطية حاج�ة السوق وامليزانية
التشغيلي�ة ،وبالت�ايل ف�إن ش�ح
الدوالر باالس�واق سرتفع قيمته
ام�ام ال�دوالر خاص�ة يف ح�ال
استمرار الوض�ع الراهن اىل اكثر
من  6اش�هر» .نّ
وب�� ان “ العراق
يج�ب ان يلج�أ اىل وسائل اخرى
لتعزيز موازنته ،خاصة ان هناك
الكثر م�ن املوارد غ�ر املستغلة
بالشكل الصحيح ،ومنها املزارات
الديني�ة واملواق�ع السياحي�ة
وعق�ارات الدول�ة واالرايض
الزراعي�ة والسكني�ة العائ�دة اىل
وزارة املالي�ة ،اضافة للمجمعات
السكني�ة الت�ي م�ن املمك�ن ان
تكون بديلة لواردات النفط”.

بغداد /الزوراء:
كشف�ت اللجنة املالية النيابية ،امس
الثالث�اء ،ع�ن حج�م احتي�اط البنك
املركزي من العملة األجنبية وسبائك
الذه�ب ،فيم�ا ح�ذرت م�ن تالع�ب
باالحتي�اط م�ن قبل جه�ات متفذة.
م�ن جانب اخر ،قال مصدر يف اللجنة
ان مجل�س النواب يعت�زم ،محاسبة
الرشك�ات العامة «غ�ر املنتجة» مع
إعادة النظر بالقانون الخاص بها.
وقال مقرر اللجنة ،أحمد الصفار ،يف
تريح صحف�ي :إن «احتياط البنك
املركزي وصل إىل  87مليار دوالر ،وال
يض�م النق�د والعمل�ة األجنبية فقط
إنما يضم سبائك الذهب».
واضاف أن «زي�ادة يف االحتياط تأتي
م�ن خ�الل عملي�ة سح�ب وإي�داع،
والحص�ول ع�ى الفوائد الت�ي تؤخذ
م�ن القروض التي يمنحه�ا البنك إىل
الحكوم�ة واملص�ارف ومؤسس�ات
الدولة».
وتاب�ع الصف�ار أن «احتي�اط البن�ك
املركزي ُيستخدم يف الحاالت الحرجة
فق�ط ،واي تالع�ب يف االحتي�اط من
قب�ل الجه�ات املنف�ذة سيؤث�ر ع�ى
الرتتيب امل�ايل للعراق ضمن التصنيف
العاملي».
واوض�ح أن «سح�ب األم�وال م�ن
احتي�اط البن�ك دون دراس�ة سيقلل
م�ن تصنيف االنتمائي للعراق  B -إىل
 .»Dمؤكدا أن «ه�ذا التصنيف يعتمد
ع�ى الناتج املح�ي واملوازن�ة العامة
والوضع االقتصادي للبالد».

وكان�ت وكال�ة «فيت�ش» أبقت عى
التصنيف االئتماني للعراق عند (،)-B
وه�ي درجة مخاطرة ،لكن مع نظرة
مستقبلية مستقرة.
والعراق ،ثاني أكرب منتج للنفط الخام
يف منظم�ة البلدان املص�درة للبرتول
(أوب�ك) ،بمتوسط إنت�اج يومي 4.5
مالي� برميل يوميا.
وانخف�ض الدين الحكوم�ي بالعراق
إىل أقل من  50باملئة من الناتج املحي

اإلجم�ايل يف  ،2018مقاب�ل  66باملئة
من الناتج املحي اإلجمايل يف .2016
وبلغت احتياطيات العمالت األجنبية
باستثن�اء الذه�ب ،ل�دى الع�راق 61
ملي�ار دوالر يف نهاي�ة  ، 2018مقابل
 46مليار دوالر أمريكي يف .2017
وت�رتاوح خدم�ة الدي�ن الخارج�ي
للحكوم�ة العراقي�ة ب��  2.5مليار
دوالر و  2.8ملي�ار دوالر سنوي�ا يف
الفرتة .2021 2019-

البصرة توجه  4مستشفيات استثمارية لتقديم الدعم ملكافحة «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أعلن رئي�س هيئ�ة استثمار
الب�رة ،عالء عب�د الحس�،
ام�س الثالث�اء ،ع�ن توجي�ه
أربع مستشفيات استثمارية
لتقدي�م الدع�م باألجه�زة
واالستشارات الطبية وتوفر
رده�ات ملعالج�ة املصاب��،
بهدف دعم جهود خلية األزمة
يف الب�رة ملكافح�ة فروس
كورونا ،ال�ذي أصاب يف البالد
أكث�ر من  630ش�خصا ،تويف
منهم حتى اللحظة .46
وق�ال عب�د الحس�� يف بيان
تلقت «الزوراء»نسخة منه :إن
الهيئة قام�ت بمخاطبة ثالث

مديرية امل�وارد املائية لتقليل
مخاط�ر الفيضان�ات املائية
املحتملة يف الحقل.
وق�ال بيان للرشك�ة تسلمت
«الزوراء» نسخة منه :إن هذه
األعمال تتمث�ل بلحام أنابيب
قي�اس  48عق�دة لتستخ�دم
لتوسي�ع اإلطالق�ات املائي�ة
لتقلي�ل مخاط�ر الفيضانات
يف موقع�ي الس�دة القاطع�ة
لنه�ر الفرات ،واملهارب مقدم
السدة القاطعة لهور الحمار،
وذلك بجهود استثنائية يف ظل
ظروف بالغة الصعوبة بسبب
حظر التجوال وتفيش فروس
كورونا.

النفط يتعافى بعد اتفاق موسكو وواشنطن
على استقرار أسواق الطاقة
رويرتز /متابعة الزوراء:
تع�اىف النف�ط ،ام�س الثالث�اء ،بعد
أن واف�ق الرئيس األمريك�ي دونالد
ترام�ب ونظ�ره ال�رويس فالديمر
بوت� ع�ى إجراء محادثات من أجل
تحقيق االستقرار يف أسواق الطاقة،
إذ ارتف�ع ع�ن أدنى مست�وى يف 18
عام�ا وال�ذي بلغ�ه بسب�ب خفض
توقعات تفيش وباء فروس كورونا
املستجد للطلب عى الوقود يف أنحاء
العالم.
وزاد خام القي�اس العاملي برنت 30
سنتا أو ما يعادل  1.3باملئة مسجال
 23.06دوالرا للربميل بحلول الساعة
 0635بتوقي�ت جرينت�ش ،بعدم�ا
سج�ل عند اإلغ�الق االثن�� 22.76

دوالرا ،وه�و أدن�ى مست�وى من�ذ
نوفمرب ترشين الثاني .2002
وارتف�ع الخام األمريكي  1.21دوالر
أو م�ا يع�ادل ست�ة باملئ�ة مسجال
 21.30دوالرا للربمي�ل بعد أن بلغ يف
الجلس�ة السابقة  20.09دوالرا عند
التسوية وه�و أدنى مستوى له منذ
فرباير /شباط .2002
وواجه�ت أس�واق النف�ط ضغوطا
متزامنة من تفيش الوباء ومن حرب
أسع�ار ب� السعودي�ة وروسيا بعد
أن أخفقت أوبك ودول أخرى منتجة
للنف�ط يف التوافق ع�ى خفض أكرب
لإلنت�اج لدعم أسع�ار الخام يف أوائل
مارس آذار.
وق�ال الكرمل� ،االثن�� ،إن ترامب

وبوت� اتفقا خ�الل مكاملة هاتفية
ع�ى عقد مسؤويل الطاقة يف البلدين
ملناقشات بش�أن تحقيق االستقرار
يف أسواق النفط.
وق�ال مس�ؤول يف وزارة الطاق�ة
السعودي�ة إن اململكة تعت�زم زيادة
صادراتها من النفط إىل  10.6مليون
برمي�ل يوميا ابتدا ًء م�ن مايو /أيار
بسبب انخفاض االستهالك املحي.
كم�ا خفض�ت املص�ايف النفطي�ة
ح�ول العالم مع�دالت اإلنتاج بسبب
االنخف�اض الح�اد يف الطل�ب ع�ى
الوق�ود املستخدم يف وسائ�ل النقل،
وقال�ت مصادر لروي�رتز إن املصايف
األوروبية خفضت اإلنتاج بواقع 1.3
مليون برميل يوميا عى األقل.

تلك�ؤا ً وانحسارا ً يف نش�اط الرشكات
العام�ة بس�ب تضخم ال�وزارات عى
حساب الرشكات ،إذ َّ
إن من املفرتض
ٌ
ٌ
ْ
مستق�ل
نش�اط
أن يك�ون للرشك�ة
ُ
ُ
حاس�ب ع�ى اإلنت�اج واألرب�اح
وت
والخسائ�ر ،يف ح�� نج�د َّ
أن الوزارة
تشكل غطا ًء لخسائ�ر تلك الرشكات
وتعطيلها».
واضاف َّ
أن «لكل وزارة آليَّة خاصة يف
التعامل مع الرشكات وكبح جماحها
وإيقافه�ا ع�ن العم�ل» .مبين�ا ً َّ
أن
«الدوائر القانوني�ة واملالية واإلدارية
والتخطي�ط يف ال�وزارات أصبح�ت
معوقات أساسيَّة لتلك الرشكات».
وب�� َّ
أن «اللجن�ة املالي�ة ستك�ون
له�ا وقف�ة يف موازن�ة  2020يف
ح�ال إرساله�ا م�ن قب�ل الحكوم�ة
باستضاف�ة تل�ك الرشك�ات لغ�رض
املداول�ة م�ع االستفس�ار إذا كان�ت
تش�كل خسائ�ر كب�رة ع�ى البلد او
تحق�ق نسب�ا ً مقبول�ة م�ن األرباح،
فضالً عن استضافة رؤساء مجالس
اإلدارة املعني� بنشاط تلك الرشكات
وموازناته�ا وسياساته�ا» .وأك�د َّ
أن
«الرشك�ات الخارسة يجب ْ
أن تصفى
أو تب�اع أو يؤخذ االمتياز الخاص بها
ومشاركته�ا مع القط�اع الخاص».
مبينا ً َّ
أن «هنالك العديد من الرشكات
ً
ً
الخ�ارسة تمتلك امتي�ازا حكوميا ،يف
ح�� َّ
إن األخرة لم تفع�ل االستفادة
من ه�ذا االمتي�از ،واستم�رت بدفع
الروات�ب واملوازن�ات التشغيليَّة لهذه
القطاعات إال أنها غر منتجة».

وقال�ت فيت�ش إن انخف�اض أسعار
النفط يؤدي إىل تجدد التدهور أوضاع
املالي�ة العام�ة ومي�زان املدفوع�ات
بالعراق ب� .2019-2021
ويعتم�د الع�راق ،العض�و يف منظمة
أوب�ك ،عى إيرادات النفط ،لتمويل ما
يص�ل إىل نحو  95باملائ�ة من نفقات
الدولة.
من جانب اخر ،ق�ال مصدر مسؤول
باللجن�ة املالي�ة النيابي�ة َّ
إن «هنالك

هيأة مشاريعها تنفذ أعمال طوارئ يف حقل غرب القرنة1 /

مستشفي�ات يف مركز املدينة
ومستشفى واح�دة يف قضاء
الزبر ،من أجل تجاوز األزمة
وتقلي�ل األرضار والخسائ�ر
التي يسببها الفروس.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت،
االثن� ،عن تسجيل  83إصابة
جدي�دة مؤك�دة بف�روس
كورون�ا ع�ى وف�ق املوق�ف
الوبائي اليوم�ي لإلصابات يف
العراق.
من جانب اخر ،أعلنت رشكة
نفط البرة ،ام�س الثالثاء،
أن مالكاتها يف هيأة املشاريع
تنف�ذ أعمال ط�وارئ يف حقل
غ�رب القرن�ة 1 /إلسن�اد
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أسعار الفواكه واخلضر
السلعة
الطماطة
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
باقالء
خس
شمندر
شجر
قرنابيط
لهانة
البصل

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

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

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

املعدن األصفر يرتاجع مع صعود الدوالر وارتفاع األسهم
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
تراجع�ت أسع�ار الذه�ب ،ام�س
الثالث�اء ،مع ارتفاع ال�دوالر وصعود
األسهم بفضل آم�ال بتعايف األنشطة
االقتصادية الصينية ،لكن الطلب عى
املع�دن األصف�ر الذي يُعد م�الذا آمنا
يف ظل مخ�اوف بشأن تفيش فروس
كورون�ا أبقت�ه ع�ى مس�ار تحقيق
مكاسب فصلية للمرة السادسة عى
الت�وايل .وتراجع الذه�ب يف املعامالت
الفوري�ة  0.4باملئ�ة إىل 1615.61
دوالرا لألوقي�ة (األونص�ة) بحل�ول
الساع�ة  0654بتوقي�ت جرينت�ش.
وارتفعت أسعار الذه�ب خالل الربع
الح�ايل بنسب�ة  6.5باملئ�ة وزادت
بنسب�ة اثن�� باملئ�ة ه�ذا الشه�ر.
وانخفض الذهب يف العقود األمريكية
اآلجل�ة  0.4باملئ�ة إىل 1615.30
دوالرا لألوقي�ة .وق�ال ،ستيفن إينز،
كب�ر خرباء الس�وق يف أكيس كورب:

”ال�دوالر والعائ�دات واألداء األفض�ل
ألسواق األسهم يشكلون ضغوطا عى
الذهب“ .مضيف�ا أن العالقة السلبية
ب� األسه�م والذهب بدأت يف التشكل
م�ن جديد» .وحقق ال�دوالر مكاسب
أمام العم�الت الرئيسية املنافسة مع
استع�داد املستثمرين لف�رتة مطولة
من الضبابية ومع تشديد الحكومات
لقيود كورونا وتدشينها لتدابر نقدية
ومالية للتخفيف م�ن تبعات انتشار
الوب�اء .كما ارتفعت أس�واق األسهم
اآلسيوي�ة مدفوعة ببيان�ات مصانع
إيجابي�ة ص�ادرة من الص�� عززت
اآلم�ال يف تعايف األنشطة االقتصادية،
كما تبع�ت عائدات سن�دات الخزانة
األمريكي�ة األطول أج�ال االرتفاعات
التي ش�هدتها أسواق األسهم االثن�
م�ع إج�راء الحكوم�ة األمريكي�ة
ملحادثات مع رشكات الرعاية الصحية
من أجل إنتاج ضخم ألمصال محتملة

لف�روس كورونا .ومما زاد أيضا من
الضغ�ط ع�ى أسع�ار الذه�ب ،أعلن
البن�ك املركزي ال�رويس أنه سيتوقف
ع�ن رشاء الذه�ب ابت�داء م�ن األول
م�ن أبري�ل /نيس�ان دون أن يعطي
تفسرا للق�رار .وبالنسب�ة للمعادن
النفيس�ة األخرى ،ارتفع البالت� 0.1
باملئة مسجال  724.15دوالرا لألوقية،

لكنه يف طريقه لتسجيل أكرب خسارة
فصلية بالنسبة املئوية منذ .2008
وتراج�ع البالدي�وم  0.7باملئ�ة إىل
 2311.73دوالرا لألوقي�ة ،بينم�ا
هبطت الفض�ة  0.1باملئة إىل 14.10
دوالرا ،وهي يف سبيلها لتسجيل أسوأ
تراج�ع فص�ي منذ يوني�و /حزيران
.2013

ضمن جهودها ملكافحة واحتواء فريوس «كورونا»

«زين العراق» تتربع بـ  750مليون دينار لشراء أجهزة ومعدات طبية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت رشك�ة {زي�ن الع�راق} ،اح�دى
رشك�ات مجموعة زين الرائ�دة يف تقديم
خدم�ات اإلتص�االت يف ال�رشق األوس�ط
وإفريقيا ،عن مساهمتها يف جهود احتواء
تفيش فروس كورونا املستجد يف العراق.
وذك�ر بي�ان للرشك�ة ان «مساهمة زين
الع�راق ستكون عن طري�ق رشاء أجهزة
ومعدات طبية تم تحديد احتياجها بشكل
فوري من قبل املعني� وبقيمة كلية تصل
اىل  750مليون دينار.
وأع�رب الرئي�س التنفي�ذي لرشك�ة زين
العراق ،عي الزاهد ،عن تمنياته بالصحة
والسالمة لجميع العراقي�� ،وعلق قائال
«نظرا للوضع الراه�ن الطارىء والحرج

وانطالق�ا م�ن مسؤولي�ة زي�ن الع�راق
املجتمعي�ة كان البد لرشكتنا املساهمة يف
جهود مكافحة انتشار هذا الفايروس».
نّ
وب� «سيكون الت�ربع باملبلغ الذي سيتم
ايداعه يف حساب التربع�ات والذي انشأه
البن�ك املرك�زي العراق�ي وبالتنسيق مع
هيئ�ة االع�الم واالتصاالت دعم�ا لجهود
خلي�ة االزم�ة يف مواجه�ة فاي�روس
كورونا ،وسيستخدم املبلغ لرشاء أجهزة
ومع�دات للقط�اع الصح�ي كأجه�زة
التنفس االصطناعي ،مستلزمات تعقيم،
مستلزمات وقاية للكوادر الطبية واملرىض
وغرها من املعدات التي يحتاجها القطاع
الطبي».
وأض�اف الزاه�د «يج�ب علين�ا جميع�ا

كعراقي�� الوقوف كص�ف واحد ملجابهة
ه�ذا الوب�اء وهن�ا أسمح�وا يل أن اق�دم
الشكر الجزيل للك�وادر الطبية وهم عى
الخط�وط االمامي�ة ملحاربة ه�ذا الوباء،
والشك�ر موص�ول اىل رشكائن�ا يف هيئ�ة
االعالم واالتص�االت لجهودهم وتجاوبهم
وارشافهم املبارش لكل مبادراتنا وتنسيق
ه�ذا الت�ربع للجهات الطبي�ة ،ويف الوقت
نفسه أش�كر جميع موظفي زين العراق
اللتزامه�م وتفانيه�م لتقدي�م افض�ل
الخدمات ملشرتكينا».
الجدي�ر بالذك�ر أن زي�ن العراق ش�كلت
خلية ازم�ة منذ بداية االع�الن عن الوباء
واستنف�رت جميع كوادره�ا والتي تعمل
عى م�دار الساعة وب�كل السبل وتتحدى

جمي�ع الظروف لضم�ان استمرار افضل
خدمات االتص�ال واالنرتن�ت للمواطن�،
حي�ث قام�ت الرشكة بسلسل�ة اجراءات
عى مستوى الخدمات والعروض يف الفرتة
القص�رة املاضية لخدمة املشرتك� منها
تمديد ف�رتة صالحية الرصيد مجانا وملدة
 14يوم�ا ،وامكانية االتصال بدون رصيد
لح�� التعبئ�ة بوق�ت الح�ق ،ويف الوقت
نفس�ه امكاني�ة االتص�ال بف�رق الدعم
الفني لقطاع االعمال وخدمات املشرتك�
عى م�دار الساعة ،وكافة اي�ام االسبوع
ع�ى مراكز االتص�ال ومنص�ات وقنوات
التواص�ل االجتماعي وتقدي�م تطبيقات
واش�رتاكات مجانية خ�الل فرتات حرض
التجوال.

احتاد الكرة ينعى الالعب الدولي
السابق باسل مهدي
بغداد /متابعة الزوراء
نعى االتحاد العراقي لكرة القدم ،الثالثاء ،فقيد الكرة العراقية العب املنتخب الوطني
السابق باسل مهدي.
وذكر االتحاد يف بيان ينعى االتحاد العراقي لكرة القدم فقيد الكرة العراقية الكابتن باسل
مهدي الذي خدمها باخالص العبا ومدربا تميز بخلقه الرفيع والذي وافته املنية فجر هذا
اليوم الثالثاء» .وأضاف «تغمده الله بواسع رحمته والهم ذويه ومحبيه الصرب والسلوان
وانا لله وانا اليه راجعون».
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الغاء ثالث نسخ للدوري املمتاز

تقليص رواتب الالعبني صداع يدق مسمارا يف نعش الكرة العراقية
بغداد /متابعة الزوراء
يدرس االتحاد االسيوي لكرة
القدم ،مفاتحة نظريه الدويل
«فيفا» إلصدار قرار يخص
تقليص رواتب الالعبني يف
الدوريات االسيوية.
معظم املسابقات الكروية
االسيوية ،توقفت منذ مطاع
العالم الحايل  2020يف الرشق
وخالل الشهرين املاضيني
يف الغرب ،االمر الذي تسبب
بخسائر مادية ألغلب األندية.
وذكرت صحيفة «التحاد
اإلماراتية» ،ان «االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم تلقى
مخاطبات من أندية عدة
بالقارة ،خاصة يف الرشق،
إصدار
برضورة
تطالب
ترشيعات تتيح تقليص
الرواتب لالعبني حتى نهاية
املوسم ،بسبب تداعيات
فريوس كورونا الذي كبد
الرشكات واألندية خسائر
طائلة ،تتخطى حاجز املليار
دوالر حتى اآلن ،يف الدوريات
املحرتفة».
وأضافت ان «االتحاد اآلسيوي
ارسل بالفعل مقرتحات عدة
إىل االتحاد الدويل للعبة «فيفا»،
يطلب مناقشة تعديالت للوائح
الخاصة بأوضاع الالعبني،
وبالتعاقدات الرسمية بني
األندية والالعبني واملدربني،
تتيح إمكانية تقليص الرواتب،
بحسب نسب يتم تحديدها من
تلك الدوريات».
وبينت أن «االتحاد اآلسيوي،
اقرتح تقليص الرواتب عن اذار
ونيسان وايار للغرب ،بما يصل

أن منظومة االتحاد التي
كانت تدار من قبل عدي نجل
الرئيس السابق صدام حسني،
والذي هرب من بغداد ،وغادر
أغلب أعضاء االتحاد خارج
العراق.
وكان عدي صدام رئيسا
للجنة األوملبية العراقية ،مع
خروجه انهارت املنظومة
الرياضية وباتت بحاجة إىل
إعادة ترتيب.

موسم ملغى

موسم  2004 – 2003شهد
مشاركة  25ناديا وزعت عىل
 4مجموعات حسب الرقعة
الجغرافية ،وأرشف عليها
هيئة مؤقتة يقودها حسني
سعيد ،الذي تم انتخابه الحقا
رئيسا لالتحاد.
وقبل انتهاء دوري املناطق
قررت الهيئة املؤقتة إلغاء
الدوري لعدة اعتبارات ،منها
التزام املنتخبات واألندية
بالبطوالت الخارجية ،فضال
عن عدم استقرار الوضع
السيايس يف البالد.

حرب أخرى

إىل  ،%25للمدربني والالعبني،
أما للرشق ،فسيكون تقليص
الرواتب فيما يخص أشهر
فرباير ومارس وأبريل ،كونها
توقفت قبل دوريات الغرب
بشهر تقريباً».
وتابعت أنه «من املقرر أن
يجتمع االتحاد اآلسيوي مع
«فيفا» عرب الفيديو ،األسبوع
املقبل ملناقشة املقرتح بشكل
واف ،ومن ثم إصدار قرار

رئيس االحتاد االسيوي لكرة القدم
يثمن جهود العاملني يف اجملال الطيب

بغداد /متابعة الزوراء
وجه رئيس االتحاد االسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم
آل خليفة تحية إىل العاملني يف املجال الطبي الذين يكافحون النقاذ
حياة االخرين من فريوس كورونا.
وقال رئيس االتحاد اآلسيوي :إننا نتطلع يف هذه األوقات
اإلستثنائية  ،إىل العاملني يف الحقل الطبي أكثر من أي وقت مىض،
فنحن فخورون للغاية ً بما يقوم به العاملون يف مجال الصحة
واألطباء واملمرضون والعاملون يف مجال اإلسعاف ،حيث يتفانون
من أجل إنقاذ حياة اآلخرين يف مثل هذه الظروف الصعبة.
وأضاف :يف كرة القدم ،نحن معتادون عىل كلمات مثل األبطال
والنجوم ،ولكن يف هذا الوقت فإن األبطال والنجوم الحقيقيني هم
من يعملون دون تعب أو كلل من أجل إنقاذ ومعالجة مجتمعاتهم
وحماية بلدانهم ،هؤالء هم األبطال الحقيقيون ،وهم يستحقون
منا كل الشكر واإلمتنان والعرفان.
وأكد :إن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بالعمل مع الوكاالت الدولية،
مثل االتحاد الدويل للصليب والهالل األحمر ،واألمم املتحدة ،الذين
يقفون يف الواجهة للحد من انتشار فايروس كورونا املستجد،
وسوف يعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم قريبا عن مبادرات
إضافية من أجل مساعدة هذه الوكاالت ،وبالتايل مساعدة
املجتمعات املستفيدة من دعمها ،حيث أن شعارنا (كرة القدم
تهتم) ،ونحن نرى أن هذا هو الوقت األفضل يف تاريخ العالم كي
يقوم االتحاد اآلسيوي لكرة القدم برتجمة الشعار عىل أرض
الواقع.
وختم :إن حمالت التوعية لإلتحاد اآلسيوي تفسح املجال أمام
نجوم اللعبة لتوجيه رسائل نبيلة تركز عىل رضورة تطبيق أعىل
معايري النظافة الشخصية والتباعد االجتماعي والبقاء يف املنزل
وااللتزام بتعليمات الحكومات حول الحد من السفر والحركة،
وذلك بما يسهم يف حماية أفراد املجتمعات من املرض.

رسمي يمكن تطبيقه قبل
منتصف نيسان».
وفيما يتعلق يف الكرة العراقية،
افاد مصدر مطلع بأن
«الالعبني يف الدوري املمتاز،
سريفضون فكرة تقليص
رواتبهم ،الن معظمهم لم
يتحصلوا عىل الدفعات األوىل
حتى االن».
وأضاف أن «اتحاد الكرة فور
وصول كتاب االسيوي ،سيتم

توزيع القرار عىل األندية
التي بدورها يتوجب عليها
تطبيقه» ،مشريا ً إىل أن «االمر
قد يتسبب بأزمة حقيقية يف
كرة القدم العراقية».
يذكر ان دوري الكرة املمتاز
توقف منتصف شهر آذار
املايض بسبب إجراءات خلية
االزمة يف مكافحة فريوس
كورونا وتم تأجيل استئنافه
حتى اشعار اخر.

وعاش العراق ظروفا صعبة
خالل فرتة سقوط نظام
الحكم ،أربكت الوضع العام،
وانعكست عىل كرة القدم ،ما
تسبب بإيقاف الدوري يف 3
مناسبات.
وألغي الدوري املحيل يف العراق
 2003-2002بعد دخول
القوات األمريكية إىل البالد،
وسقوط نظام الحكم.
ولم يحسم اللقب لعدم

انتظام املباريات ،وحينها كان
الرشطة يف صدارة الرتتيب
برصيد  65نقطة لكن الطلبة
كان حينها حامل اللقب
ومنافسا رشسا برصيد 59
نقطة مع خمس مباريات
مؤجلة ،بسبب مشاركته يف
دوري أبطال العرب.

انهيار املنظومة

بعد سقوط النظام لم يستأنف
املوسم  2003-2002والسبب

قرر االتحاد يف موسم – 2013
 2014إنهاء الدوري قبل أوانه
مع اعتماد الرتتيب األخري
لألندية.
واستفاد الرشطة من القرار،
ألنه كان يتفوق بفارق نقطة
واحدة عىل أربيل ،ونقطتني
عىل أمانة بغداد.
لكن االتحاد قرر إنهاء
املسابقة بسبب دخول تنظيم
داعش اإلرهابي لعدد من املدن
العراقية وتعطيل الطرق بني

الشمال والعاصمة بغداد.
وأصدر االتحاد العراقي لكرة
القدم ،بشأن مصري دوري
الكرة املمتاز بعد توقفه
بسبب إجراءات خلية االزمة يف
البالد ملكافحة فريوس كورونا
املستجد «كوفيد .»19
وكان مجلس الوزراء ،قد مدد
حظر التجوال حتى الـ 11من
شهر نيسان املقبل ،ملواجهة
الوباء.
وذكر االتحاد يف بيان أنه
التطورات
مع
«تماشيا
الحاصلة يف البالد وقرارات
خلية األزمة الحكومية للحد
من انتشار فريوس كورونا
ومعالجة الحاالت املكتشفة
واستمرار الحجر الصحي
لكافة أنحاء البالد حتى 11
نيسان القادم ،فأن اتحاد
الكرة العراقي مع هذه
بها
وااللتزام
الخطوات
لتجنيب بلدنا العزيز مخاطر
هذا الوباء اللعني».
وأضاف أن «االتحاد ويدعو
انديتنا لالستمرار بقرار
تأجيل الدوري إىل إشعار اخر
وااللتزام التام به حتى يفرج
الله سبحانه وتعاىل عن بالدنا
واإلنسانية جمعاء بفرجه
ورحمته للخالص منه وعودة
الحياة إىل شوارعنا ومالعبنا
وجماهرينا املحبة انه سميع
الدعاء».
ومن املقرر ان يتم عقد
اجتماع بني اتحاد الكرة
وممثيل األندية ،قبل اتخاذ أي
قرار يف حال تم انهاء حظر
التجوال.

صحيفة اسبانية :الفرنسي زيدان كسر احلجر الطيب اإلجباري
بغداد /متابعة الزوراء
كشف تقرير صحفي إسباني ،عن كرس
الفرنيس زين الدين زيدان املدير الفني
لريال مدريد ،للحجر الطبي اإلجباري
الذي خضع له جميع العبي وموظفي
النادي امللكي مؤخرًا.
وقررت إدارة النادي فرض حجر طبي
عىل الالعبني والجهاز الفني واملوظفني
يف النادي ،بعدما تم إثبات إصابة تري
تومبيكنز العب فريق السلة يوم  12أذار
الجاري.
وبحسب صحيفة «سبورت» اإلسبانية،
فإن زيدان يف نهاية األسبوع الذي أصيب
فيه تومبكينز ،قرر الذهاب إىل منزله

الثاني يف منطقة سيريا دي مدريد ،بني
يومي  14و 15أذار.
وأضافت الصحيفة« :هناك بعض الجريان
الفرنسيني شاهدوا زيدان يف ذلك الوقت،
والذي كان قبل قرار الحكومة اإلسبانية
بفرض الحظر عىل جميع املواطنني يوم
 14أذار ،ودخل حيز التنفيذ يوم  16من
ذات الشهر».
وتابعت« :زيدان بعد ذلك عاد إىل منزله يف
العاصمة مدريد ،وظل به منذ ذلك الحني
مثل باقي املواطنني اإلسبان».
يُذكر أن العينات التي تم سحبها من
الالعبني والجهاز الفني ،جاءت جميعها
سلبية.

إفالس االحتاد األمريكي للرجيب بسبب كورونا

بغداد /متابعة الزوراء
أشهر االتحاد األمريكي للرجبي إفالسه بسبب معاناته من أزمة مالية هائلة بسبب
تفيش فريوس «كورونا» املستجد.وأوضح االتحاد ،عىل موقعه باإلنرتنت ،عن رفعه
دعوى إفالس طبقا للمادة رقم  11من القانون مشريا إىل أن الخسائر الفادحة التي
تكبدها من أزمة وباء كورونا وضعته يف أزمة مالية كبرية.ويستطيع االتحاد األمريكي
العودة الستئناف أنشطته إذا حظي بالدعم املناسب من االتحاد الدويل للعبة.

مدير عام اجمللس االومليب االسيوي :لن يتم تأجيل انتخابات االحتادات الرياضية االهلية
بغداد /متابعة الزوراء
بعد أن فرض انتشار فريوس
كورونا املستجد يف جميع دول
العالم تقريبا تأجيل دورة االلعاب
االوملبية من صيف  2020إىل
صيف  ،2021أكد أمني رس اللجنة
االوملبية الكويتية ومدير عام
املجلس االوملبي االسيوي حسني
املسلم أن ال تأجيل النتخابات
االتحادات الرياضية االهلية.
وقال املسلم يف ترصيحات
صحافية نرشت اليوم الثالثاء:
لن تتأجل االنتخابات إىل ما بعد
أوملبياد طوكيو  2020الذي تم
تأجيله أخريا إىل العام .2021
وأعلنت اللجنة االوملبية الدولية
مع اللجنة املنظمة تأجيل االلعاب

االوملبية املقررة يف العاصمة
اليابانية طوكيو إىل العام املقبل
وتحديدا من  23يوليو حتى
الثامن من أغسطس من عام
 2021بسبب فريوس كورونا.
وأضاف :النظام االسايس يف
االتحادات كافة ينص عىل أن
االنتخابات تقام بعد الدورة
االوملبية مبارشة ،بيد أن تأجيل
االوملبياد جعل البعض يعتقد بأن
ذلك سيؤجل االنتخابات أيضا،
وهذا غري صحيح ،وبالتايل ستقام
االنتخابات يف موعدها خالل
شهري أكتوبر ونوفمرب املقبلني.
وتابع :جرت العادة عىل إقامة
االنتخابات عقب االوملبياد ،وهو
ما يعترب بمثابة تقييم لعمل

االتحادات من خالل نتائجها يف
الدورة االوملبية منذ بداية االعداد
لها ،خصوصا وأن االوملبياد يعترب
املقياس الحقيقي لالنجازات عىل
مستوى العالم.
وبالنسبة إىل انتخابات االتحادات
واالندية الكويتية فاعترب املسلم
أنها مستثناة ليس بسبب تأجيل
االوملبياد ،بل الن االنتخابات
أقيمت يف العام  2019وبالتايل
ستجري االنتخابات املقبلة يف
.2023
وعىل الصعيد ذاته ،نفى رئيس
اللجنة االوملبية اللبنانية جان
همام يف ترصيحات صحافية
أيضا يف شكل قاطع احتمال
حصول تأخري يف انتخابات اللجان

االدارية لالتحادات الرياضية
واملكتب التنفيذي للجنة االوملبية.
وقال همام :االمر غري مرتبط
بإقامة االلعاب أو عدم إقامتها،
فالجمعيات العمومية لالتحادات
الرياضية انتخبت لجانها االدارية
لفرتة أربع سنوات تمتد من العام
 2016إىل العام  ،2020وبدورها
اللجنة االوملبية انتخبت يف يناير
 2017وتنتهي واليتها يف يناير
 ،2021وبالتايل اجراء االنتخابات
أمر ملزم ومنفصل عن االلعاب
االوملبية الصيفية.
لكنه أكد :يف حال استمر وضع
الوباء عىل حاله ،ال سمح الله،
فالتأجيل حتمي ويدخل يف إطار
القوة القاهرة.
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السيناريوهات احملتملة لعودة الدوري اإلنكليزي
ال�دوري اإلنكلي�زي يتأرج�ح ب�ني اإللغ�اء
املف�زع لليفرب�ول والرابط�ة واالس�تئناف
املرتب�ط برتاجع أع�داد املصاب�ني بفريوس
كورونا يف البالد.
ع�ى الرغم من أن اململكة املتحدة تتخبط يف
مكافحتها لفريوس كورونا املس�تجد الذي
أودى حت�ى صباح أمس الثالثاء بحياة أكثر
م�ن  1400بريطاني م�ن أصل أكثر من 22
ألف إصاب�ة ،كثر الحدي�ث يف األيام األخرية
عن س�يناريوهات محتلمة لع�ودة الدوري
املمتاز ،أبرزها املعس�كرات املغلقة وإكمال
املوسم عى مالعب محايدة بدون جمهور.
وبع�د أن اتخذ يف منتصف آذار/مارس قرار
تعلي�ق األنش�طة الكروية حت�ى الرابع من
نس�يان/أبريل بس�بب ف�ريوس “كوفي�د-
 ،”19قرر مس�ؤولو كرة الق�دم االنكليزية
تمديد فرتة التوقف حتى  30نيس�ان/أبريل
املقبل ،وهم سيجتمعون يوم الجمعة املقبل
لتحديد الخطوة التالية.
وبدأت ترتف�ع أصوات متناقضة بخصوص
الخط�وة التالية التي يج�ب اتخاذها ،حيث
طلب البعض بإلغاء املوسم يف حال استحالة
استكماله بنهاية حزيران/يونيو ،فيما رأى
آخرون وج�وب منح ليفرب�ول اللقب الذي
طال انتظاره منذ ثالثني عاما ،يف حال اتخذ
قرار التوقف نهائي�ا ً بما أنه من غري العادل
حرمان�ه من التتويج وه�و يتصدر الرتتيب
بف�ارق  25نقط�ة عن أق�رب مالحقيه بعد
 29مرحلة من أصل .38
وبانتظار أن تتبلور الرؤية “السوداء” حتى
اآلن يف ظ�ل تواص�ل ارتفاع ع�دد اإلصابات
بف�ريوس “كوفيد ”-19يف اململك�ة املتحدة
ومن بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون
والوزيرة املنتدبة ل�دى وزارة الصحة نادين
دوري�س ،تعرض وكالة فرانس برس بعض
الس�يناريوهات الت�ي يُت�داول به�ا خل�ف

الكواليس.
خلف أبواب موصدة
� يُعت�رب خي�ار إكم�ال املوس�م يف مالع�ب
محايدة وخلف أبواب موصدة ،مع السماح
فق�ط للموظف�ني األساس�يني والجه�ات
الناقل�ة للدوري ،أكثر الخي�ارات املطروحة
حالي�ا ويُعتق�د أن هناك دعم�ا متزايدا من
األندي�ة له�ذه الخط�ة ،ع�ى أن تس�تكمل
املراحل التس�ع املتبقي�ة يف حزيران/يونيو
وتموز/يوليو ،السيما بعد قرار إرجاء كأس
أوروبا وأوملبياد طوكيو من صيف  2020إىل
صيف .2021
ويف حال قرر املعنيون الس�ري بهذه الخطة،
فيحتمل أن تقام املباريات املتبقية يف موقع
أو إثن�ني فق�ط يف ميدالندز (وس�ط البالد)
ولندن ،مع اجب�ار الالعبني والكوادر الفنية
والطبية عى الدخول يف معس�كرات مغلقة
بعي�دا ع�ن عائالتهم ،مش�ابهة لتل�ك التي
تس�بق البط�والت الك�ربى للمنتخب�ات أو
املباريات النهائيات ملسابقات األندية ،وذلك
من أجل تجنب اإلصابة بفريوس كورونا.
ويش�كل االنحس�ار الج�ذري لف�ريوس

“كوفي�د ”-19يف اململك�ة املتح�دة خ�الل
الش�هرين املقبل�ني ،مفت�اح ه�ذه الخطة
لعدد من األس�باب ،أبرزها تخفيف مخاوف
الالعب�ني م�ن إمكانية اإلصاب�ة بالفريوس
أثن�اء اللع�ب ،وأيض�ا تجن�ب أن يصب�ح
الالعبون عرضة لالنتق�ادات لنيلهم امتياز
الخض�وع للفح�وص غ�ري املتاح�ة لعامة
الن�اس وخصوص�ا ً العامل�ني يف الخط�وط
األمامية ملكافحة هذه الجائحة.
ويف حال لم يحصل االنحسار يف عدد اإلصابات
م�ن اآلن وحت�ى الصي�ف ،ف�إن اضط�رار
الطواقم الطبية الرسمية اىل تخصيص جزء
كبري م�ن جهودها عى فح�ص الالعبني يف
حدث غري أسايس ومصريي للبالد ،لن يلقى
استحسان الربيطانيني عى اإلطالق.
لعبة االنتظار
� نظرا ً للتأثري الكارثي الهائل للفريوس عى
املجتمع بش�كل عام ،يرى الكثريون أنه من
غري املناس�ب أخالقيا ً أن يع�ود الالعبون إىل
املالعب بهذا الشكل املبكر ،بل يجب االنتظار
حتى يصبح “كوفيد ”-19تحت الس�يطرة
تماما ً قبل استئناف اللعب.

ويف ح�ال أصاب�ت التوقعات ب�أن يبلغ عدد
اإلصاب�ات بالف�ريوس ذروت�ه يف اململك�ة
املتح�دة خالل ش�هر حزيران/يونيو ،فذلك
يعني االبقاء عى تعليق األنشطة الرياضية
حتى آب/أغسطس أو أيلول/سبتمرب.
واالنتظار سيس�مح بإكمال املوس�م الحايل
بالكامل ،مما يضمن ع�دم اضطرار رابطة
ال�دوري املمتاز إىل س�داد مبلغ  750مليون
جنيه إس�رتليني ( 930ملي�ون دوالر842 ،
مليون يورو) للرشكات الناقلة للربيمري ليغ
بسبب خرق العقد.
لكن س�يكون له�ذا األم�ر تأث�ري كبري عى
املوس�م املقب�ل ألن�ه ق�د ي�ؤدي اىل تقصري
روزنامة املوس�م املقبل ،السيما بعد إرجاء
كأس أوروبا للمنتخبات إىل صيف .2021
الحل واضح بالنس�بة لقائد إنكلرتا وهداف
توتنهام هاري كاين ،وهو إلغاء املوس�م يف
حال استحالة اس�تكماله بنهاية حزيران/
يونيو املقبل.
وقال كاين يف دردش�ة عى انس�تاغرام مع
الع�ب وس�ط ليفرب�ول وتوتنهام الس�ابق
جيمي ريدن�اب“ :أعرف أن املس�ؤولني عن
ال�دوري اإلنكلي�زي س�يفعلون كل م�ا يف
وس�عهم إلنهاء املوس�م ،وأنهم يبحثون يف
كل خي�ار ممكن .أعتقد ،بالنس�بة يل ،نحن
بحاجة إىل محاولة إنهاء املوس�م ،لكنني ال
أرى فائدة كبرية يف اللعب يف تموز/يوليو أو
آب/أغس�طس وتأخري بداية املوسم املقبل.
لكن بالتأكيد ،ال أعرف الكثري عن الكواليس
واألمور املادية”.
وش�دد عى أن “كرة القدم ثانوية يف الوقت
الحايل ...األمور ليست بيدي”.
السيناريو الكابوس لليفربول
� هن�اك مس�ؤولون يؤيدون موق�ف كاين
وي�رون أن “ال م�كان للرياض�ة يف الوق�ت
الحايل” ،أبرزهم رئيس االتحاد غريغ كالرك

الذي ق�ال لرابط�ة الدوري املمت�از يف وقت
س�ابق م�ن الش�هر الح�ايل بأن�ه ال يتوقع
استكمال املوسم بحسب التقارير املحلية.
ومن املؤكد أن هذا السيناريو يقض مضجع
ليفرب�ول ال�ذي كان بحاج�ة إىل خس�ارة
مالحق�ه مانشس�رت س�يتي أم�ام مضيفه
برينيل ،لكي يصبح مص�ريه بني أيديه حني
يتواج�ه م�ع ج�اره الل�دود إيفرت�ون بعد
يومني ،قبل أن يتخذ قرار تعليق الدوري.
ويف تقري�ر ص�در أول أمس اإلثن�ني ،أفادت
صحيفة “مريور” أنه كانت هناك مفاوضات
من أج�ل محاولة منح ليفربول اللقب ومن
ث�م اتخاذ قرار تعليق الدوري ،عى أن يكون
التتوي�ج يف ملعبه ضد كريس�تال باالس يف
املرحلة ال� 31يف حال فاز سيتي عى برينيل
قبلها بمرحلة.
بالنسبة للكاتب يف صحيفة “داييل تلغراف”
ب�ول هايوارد يجب تتويج ليفربول باللقب،
موضحاً“ :إذا انتهى املوسم قبل أوانه ،فمن
الطبيعي أن يحسم التتويج بحسب النقطة
التي وصل إليها قبل التوقف 29 :مباراة من
أصل ( 38مرحلة) ،هي مس�افة محرتمة”،
مش�ددا ً ب�أن “إبط�ال” املوس�م س�يكون
“هراء”.
ول�م يكن موقف املدي�ر التنفيذي لربايتون،
ب�ول بارب�ر ،مختلفا ً ع�ن هاي�وارد ،إذ رأى
أنه يف حال ُ
“ج ِم َد” املوس�م ،فس�يكون ذلك
غري عادل بح�ق ليفربول ،لكن نائبة رئيس
وس�ت ه�ام يونايت�د ،كارين براي�دي ،رأت
أنه إذا ّ
تعذر اس�تكمال ال�دوري ،فإن الحل
العادل الوحيد هو أن يعلنوا املوس�م “ملغى
وباطال”.
ال أح�د يعل�م مت�ى س�يعود الالعب�ون إىل
املالع�ب ،لك�ن عندم�ا يتحقق ذل�ك ،يأمل
الكثريون أن يُمن�ح ليفربول فرصة إلكمال
رحلته الطويلة نحو القمة.

إفراج مبكر ألحد أبرز املسؤولني املوقوفني بسبب فضائح فيفا
منح�ت قاضي�ة فدرالي�ة يف نيوي�ورك إفراجا مبكرا من الس�جن ألس�باب
إنس�انية للربازييل جوزي�ه ماريا ماري�ن ( 87عاما) ،أحد أبرز املس�ؤولني
املوقوفني بسبب فضائح فساد االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا).
وسمحت القاضية باميال تشن باإلفراج عن مارين ،رئيس االتحاد الربازييل
الس�ابق ،الذي كان يميض عقوبة سجن ألربع سنوات لقبوله رىش بماليني
الدوالرات ضمن سلسلة فضائح فيفا.
وكان مقررا أن يخرج مارين من السجن يف  9كانون األول/ديسمرب ،2020
بحسب مكتب السجون الفدرايل األمريكي.
لكن بعد طلب من محامي مارين ،منحته تش�ن “إفراجا رحيما” ألس�باب
“م�ن بينها تقدمه يف الس�ن ،صحته املتدهورة بش�كل كب�ري ،ارتفاع خطر
ح�دوث عواق�ب صحية وخيمة بس�بب التف�ي الراهن لف�ريوس كوفيد-
 ،19وضع�ه كمجرم غري عنيف وخدمة  80%م�ن عقوبته األصلية” ،وذلك
بحسب وثيقة من املحكمة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وكان مارين محتجزا يف سجن ألينوود يف والية بنسلفانيا.
وأوق�ف االتح�اد الدويل مارين يف نيس�ان/أبريل  2019م�دى الحياة بعد أن
أدانه القضاء األمريكي بالفساد .كان من الشخصيات الرئيسة يف الفضيحة

الكربى التي هزت كرة الق�دم العاملية وعصفت باالتحاد الدويل “فيفا” منذ
.2015أدانته محكمة يف نيويورك يف آب/اغس�طس  2018مع نائبه ماركو
بول�و دل ن�ريو ،بتهمة تلق�ي ح�وايل  6.6مليون دوالر ك�رىش من رشكات

مانشسرت يونايتد وليسرت أحدث املهتمني بضم كوتينيو
كشف تقرير صحفي إس�باني ،الثالثاء ،عن
نادي�ني جديدي�ن م�ن الربيمريليج يس�عيان
للتعاق�د مع الربازييل فيلي�ب كوتينيو ،العب
برشلونة املعار لبايرن ميونخ.
وتنته�ي إع�ارة كوتيني�و إىل باي�رن بنهاية
املوس�م الح�ايل ،وم�ن غ�ري املرج�ح تفعيل
بن�د أحقية ال�رشاء ،لذلك س�يعود الالعب إىل
برشلونة ،الذي يرغب يف التخلص منه.

وبحس�ب صحيف�ة “س�بورت” الكتالونية،
فإن مانشس�رت يونايتد وليسرت سيتي أحدث
املهتم�ني بض�م كوتيني�و م�ن برش�لونة يف
الصيف املقبل.
وأش�ار التقرير إىل أنه ع�ى الرغم من مايض
كوتيني�و يف آنفيل�د ،معق�ل ليفرب�ول ،ف�إن
مانشس�رت يونايت�د ال يمان�ع التعاق�د م�ع
فيليب.

كذلك يسعى ليسرت س�يتي لضم كوتينيو إىل
صفوفه ،رغم علمه بصعوب�ة إقناع الالعب
باالنضم�ام إليه.ويعتم�د ليس�رت يف ض�م
كوتينيو ع�ى مدربه برندان رودجرز ،والذي
أرشف ع�ى تدري�ب الالع�ب الربازي�يل خالل
توليه قي�ادة ليفربول.جدير بالذكر أن اس�م
كوتيني�و ارتب�ط كذل�ك باالنتقال إىل
تشيليس وتوتنهام.

شامورودوف :سأواصل التسجيل وصناعة التاريخ مع أوزبكستان
طشقند  /متابعة الزوراء
يب�دو أنه يف كل م�رة تتألق فيها أوزبكس�تان يف التصفيات
اآلسيوية لكأس العالم ،يظهر نجم جديد.
كان ألكسندر غينرييك هو الالعب الذي تألق مع أوزبكستان
يف التصفيات اآلس�يوية لكأس العالم  2006يف أملانيا ،حيث
س�جل أربعة أهداف عندما تألق فريقه يف كامل التصفيات،
قبل أن يخرس فقط وبشكل محزن ،أمام البحرين يف امللحق
القاري بف�ارق األهداف خارج امليدان.ثم صعد األس�طورة
األوزبكي�ة مكس�يم شاتس�كيخ إىل أع�ى مس�توى خ�الل
تصفي�ات كأس العال�م  2010يف جن�وب أفريقي�ا ،محققا ً
ثماني�ة أهداف ليق�ود منتخب بالده إىل ال�دور النهائي من
التصفيات.
كما اقرتب املنتخب القادم من وس�ط آس�يا م�ن التأهل إىل
كأس العالم  2014يف الربازيل ،لكن كوريا الجنوبية تفوقت
بف�ارق األه�داف ،ويف تل�ك املناس�بة ،ق�دم القائد س�ريفر
دجيباروف أدا ًء رائعا ً تضمن أربعة أهداف.
اآلن ،تم تس�ليم ه�ذه الراية إىل إيلدور ش�امورودوف ،الذي
سجل ستة أهداف خالل خمس مباريات ليجعل أوزبكستان
تجل�س عى قمة املجموعة الرابعة يف التصفيات اآلس�يوية
ل�كأس العالم  2022يف قطر وكأس آس�يا  2023يف الصني.
وع�ى الرغم من رؤية بالده تس�قط يف العقبة النهائية من
التصفيات عدة مرات ،يعتقد املهاجم املتألق اعتقادا ً راسخا ً
أن ه�ذه التصفي�ات يمكن أن تكون مختلف�ة ،وربما تتيح
لهم الظهور ألول مرة يف نهائيات كأس العالم.

قال مهاجم فريق روستوف الرويس البالغ من العمر 24
عاما ً خالل حديثه مؤخرا ً مع املوقع االلكرتوني لالتحاد
ال�دويل لكرة القدم“ :التأه�ل لنهائيات كأس العالم مهم
للغاية بالنس�بة للفريق والبلد ويل ش�خصياً”.وأوضح:
“أربعة وثالثون مليون شخص أوزبكي يحلمون بتأهلنا
لكأس العالم منذ س�نوات عديدة .أريد أن أقوم بدوري
يف ه�ذه العملي�ة ألن التأهل لنهائي�ات كأس العالم
سيكون له تأثري كبري عى اللعبة يف بلدنا”.
وأض�اف“ :صحيح أننا اقرتبن�ا كثريا ً من ذلك يف
عدة مناس�بات .لكننا فشلنا عندما كان األمر
يف غاية األهمية .اآلن تنتظرنا األمة بأكملها
بأن نصنع التاريخ ،وآمل أن نتمكن هذه
امل�رة م�ن تحقيق ذل�ك وأن يفخر بنا
شعبنا”.
شامورودوف الذي يبلغ طوله
190س�م ،حافظ
عى معدل

ط�و ا ل
تس�جيل ملف�ت لالنتباه
مشوار التصفيات اآلسيوية .افتتح رصيده
خالل الفوز عى اليمن  5-0قبل أن يس�جل
هدف�ني يف ف�وز منتخ�ب ب�الده  3-1يف
س�نغافورة ،ونجح مرة أخرى يف هز الشباك
وهذه املرة أمام السعودية القوية  -وإن كان
ذلك خالل الهزيمة .3-2
ع�ى الرغ�م م�ن خيب�ة األم�ل ه�ذه ،س�جل
ش�امورودوف هدف�ني آخري�ن عندما حققت
أوزبكس�تان االنتص�ار ع�ى فلس�طني 2-0
لتتص�در املجموع�ة الرابع�ة .ويع�زو املهاجم
تط�وره إىل اثن�ني م�ن األس�اطري الكروي�ة
العاملية.

التسويق الريايض يف مقابل الحصول عى عقود لبث البطوالت الكربى.
ولدى سماع عقوبته يف املحكمة ،انهار مارين الذي كان قد أمىض  13شهرا
وراء القضبان ،وقال باكيا“ :ال يمكن أن أموت يف السجن!”.
كما قالت لجنة األخالقيات يف فيفا إن مارين شارك يف العديد من مخططات
الرشوة ،مضيفة بحسب بيان االتحاد الدويل أن القضاة “منعوه مدى الحياة
من ممارس�ة جميع األنشطة املتعلقة بكرة القدم (اإلدارية أو الرياضية أو
أي يشء آخر) عى الصعيدين الوطني والدويل”.
كما فرض االتحاد الدويل عى مارين الذي كان من أقوى الشخصيات يف كرة
القدم العاملية ،غرامة قدرها مليون فرنك سويرسي (مليون دوالر).
بع�د توقيفه يف أيار/مايو  2015يف فندق فخ�م يف زيوريخ ،أمىض مارين 5
أش�هر يف سجن سويرسي قبل أن يتم تسليمه إىل السلطات األمريكية حيث
دفع كفالة قدرها  15مليون دوالر وأمىض عامني يف اإلقامة الجربية ومكث
يف برج ترامب يف الجادة الخامسة يف نيويورك.
ومارين من بني  42مس�ؤوال ومديرا تسويقيا متهمني
بدءا من عام  2015م�ن قبل القضاء األمريكي،
بفضائح فساد كبرية.
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اعالم الكرتوني

صافرة تارخيية  ..علي بوجسيم

دبي  /متابعة الزوراء
كثرية هي األس�ماء الكب�رية التي مرت عى مس�توى التحكيم يف
القارة اآلس�يوية وكان لها األثر البالغ يف دفع مسرية هذا القطاع
الحي�وي واملهم يف عالم كرة القدم ،فس�اهمت عرب مش�وارها أن
تكون أنموذجا ً لألجيال القادمة.
الحكم اإلماراتي الس�ابق عيل بوجس�يم الذي يملك سجالً حافالً
م�ن املباريات التي قاده�ا يف مختلف البط�والت الكروية هو من
نس�لط عليه األضواء يف هذا التقرير الذي يس�تعرض مسرية أهم
ح�كام كرة القدم املعتزلني يف منطقة غرب آس�يا ضمن سلس�لة
التقاري�ر املتنوع�ة التي ذكره�ا املوقع الرس�مي العربي لالتحاد
اآلسيوي لكرة القدم.
أنجبت ك�رة القدم اإلماراتية العديد م�ن الالعبني واملدربني الذين
برزوا يف ترشيف اإلمارات يف املحافل الخارجية ،لكن الحكم الدويل
الس�ابق عيل بوجسيم كان خري س�فري لبالده بعد أن سطر خالل
مش�واره الريايض إنجازات مميزة ستظل ذكرياتها حارضة عى
الداوم.
بش�خصيته القوي�ة ومالمح�ه الصارمة نجح بوجس�يم بحجز
مقع�ده كأح�د القام�ات التحكيمة يف قارة آس�يا عندم�ا مثلها
بامتي�از يف الكثري من البطوالت العاملي�ة أهمها كأس العالم التي
ش�ارك يف إدارة مبارياته�ا يف ث�الث نس�خ ع�ام  1994يف أمريكا
و 1998يف فرنسا و 2002يف كوريا الجنوبية واليابان.
وعند تصفح مس�رية بوجسيم يظهر عى السطح قيادته املميزة
لواح�دة من أقوى مباري�ات كأس العالم  1998يف فرنس�ا والتي
جمع�ت الربازيل بهولندا يف الدور قبل النهائي وانترص فيها األول
ب�ركالت الجزاء الرتجيحية بعد انته�اء الوقتني واألصيل واإلضايف
بالتعادل اإليجابي بهدف لكل منتخب.ولد بوجسيم يف التاسع من
ش�هر أيلول/سبتمرب العام  1959وبدأ مس�ريته التحكيمية عام
 1984ونال الش�ارة الدولية عام  1987وأدار الكثري من املباريات
الحاسمة عى املس�توى املحيل واآلسيوي والعاملي طوال مشواره
يف املالعب الخرضاء.يف كأس العالم عام  1994أُس�ندت إليه قيادة
مبارات�ني األوىل بني منتخب�ي بلغاريا واليونان ضم�ن املجموعة
الرابعة ،والثانية كانت مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع التي
جمعت املنتخب الس�ويدي بنظريه البلغاري.أم�ا يف بطولة كأس
العالم ع�ام  1998فقد أدار بوجس�يم مباراة املغرب واس�كتلندا
التي جرت لحس�اب املجموعة األوىل ،ولقاء فرنس�ا وبارغواي يف
دور ال� 16والذي ش�هد تسجيل أو هدف ذهبي يف تاريخ املسابقة
عرب املدافع الفرنيس لوران بالن باإلضافة للقاء الدور قبل النهائي
بني الربازي�ل وهولندا وخالله عرب منتخب “الس�امبا” إىل املباراة
النهائية.وكانت مش�اركته الثالثة واألخرية عى مستوى بطوالت
كأس العال�م عام  2002يف كوريا الجنوبي�ة واليابان وقاد خالله
لق�اء االفتتاح بني فرنس�ا “حامل اللقب” والس�نغال ،ومواجهة
األرجنتني مع السويد لحساب املجموعة السادسة.ويف كأس آسيا
الت�ي أقيمت يف لبن�ان عام  2000حرضت صافرة عيل بوجس�يم
لتدي�ر املب�اراة النهائي�ة التي جمع�ت املنتخب اليابان�ي بنظريه
السعودي والتي انتهت لصالح األول بهدف دون مقابل ،وكان قد
أدار الكثري من املباريات عى صعيد هذه البطولة.

أوملبياد طوكيو ينطلق يف  23متوز 2021
أعلن منظمو دورة األلعاب األوملبية الصيفية التي
كان�ت مقررة ه�ذا العام يف طوكيو وت�م تأجيلها
بس�بب جائح�ة كورونا ،أنه�ا س�تقام يف الفرتة
املمت�دة ب�ني  23تموز/يولي�و والثام�ن من آب/
أغسطس .2021
وكان م�ن املقرر ان تق�ام الدورة ب�ني  24تموز/يوليو
والتاس�ع من آب/أغس�طس  .2020لك�ن اللجنة األوملبية
الدولي�ة والحكومة اليابانية أعلنت�ا الثالثاء املايض تأجيلها
بعد ضغ�وط من االتحادات والرياضيني إلرجائها يف ظل
توقف النشاط الريايض عامليا بسبب “كوفيد.”-19
وبع�د تقارير ع�ن احتم�ال إقامة ال�دورة يف
ربي�ع  ،2021حس�م األمر باإلع�الن أنها
ستحافظ عى املواعيد ذاتها تقريبا،
لكن بفارق عام.
وق�ال رئيس اللجن�ة املنظمة
لطوكي�و  2020يوش�ريو
موري للصحافيني“ :دورة
األلع�اب األوملبية س�تقام
من  23تموز/يوليو حتى
الثامن من آب/أغسطس
 .2021دورة األلع�اب
الباراملبية (املخصصة
ل�ذوي الحاج�ات
الخاص�ة) س�تقام
ب�ني  24آب/
أ غس�طس
و ا لخا م�س
م�ن أيل�ول/
سبتمرب”.
،
جهته�ا
م�ن
للجن�ة
ا
أ علن�ت
الدولي�ة بع�د
ا ألوملبي�ة
التنفيذي�ة ،انه�ا
اجتماع للجنتها
اتفقت م�ع “اللجن�ة الباراملبي�ة الدولي�ة ،اللجنة
املنظم�ة لطوكي�و  ،2020حكوم�ة مدين�ة طوكيو
والحكوم�ة الياباني�ة ،عى املوعد الجديد للنس�خة
الثانية والثالثني من األوملبياد”.
وأش�ارت اىل ان املعنيني عقدوا يف وقت س�ابق اليوم
“اجتماع�ا ع�رب الهات�ف” ش�ارك فيه رئي�س اللجنة
األوملبية الدولية األملاني توماس باخ ،وموري وعدد من
املسؤولني اليابانيني “واتفقوا عى املوعد الجديد”.
وس�بق للمس�ؤولني اليابانيني تأكيد احتفاظ األلعاب
باسم “طوكيو .”2020وأتى كشف املوعد بعد ساعات
من تأكيد موري نفس�ه دراسة اإليجابيات والسلبيات
بش�أن إقامة األلع�اب يف ربيع أو صي�ف .2021وحدد
املنظم�ون ل�دى إع�الن التأجيل األس�بوع امل�ايض ،ان
ال�دورة س�تقام يف العام املقب�ل ،بموع�د أقصاه فصل
الصي�ف .وأش�ارت تقاري�ر يف األي�ام املاضي�ة اىل ان

التأجي�ل فتح املجال أمام دراس�ة إقامته�ا يف الربيع بدال من
الصي�ف ،وتحايش الحرارة املرتفع�ة والرطوبة العالية اللتني
تعرف بهما العاصمة اليابانية ،وأدتا اىل نقل س�باق املاراتون
من طوكيو اىل مدينة س�ابورو يف ش�مال البالد ،والتي تتمتع
بطقس معتدل خالل فصل الصيف.
م�ن جهتها ،ش�ددت اللجن�ة الدولية يف بيانه�ا اليوم عى ان
املوعد الجديد اس�تند اىل ثالثة عوامل أساسية تواقفت عليها
االتح�ادات الرياضي�ة الدولي�ة واللج�ان الوطني�ة األوملبية،
ه�ي “حماي�ة صح�ة الرياضي�ني وكل املعني�ني (بال�دورة)
ودع�م جهود احتواء تف�ي +كوفي�د ،-19+حماية مصالح
الرياضي�ني والحركة األوملبية ،وجدول النش�اطات الرياضية
العاملية”.
وأك�د م�وري بدوره انه “ت�م االتفاق عى ان يك�ون املوعد يف
الصيف كما كان مقررا ،نظرا اىل فريوس كورونا ...والحاجة
اىل بع�ض الوقت من أج�ل التحضريات ،واختي�ار الرياضيني
وتصفياتهم”.
ول�م يس�بق ان ت�م تعدي�ل أي موعد ل�دورة أوملبي�ة صيفية
لس�بب غري الحرب العاملية .وتم إلغاء دورات ( 1916بس�بب
الح�رب األوىل) ،و 1940و( 1944بس�بب الح�رب الثاني�ة).
وتعد الدورات األوملبية الصيفية أكرب حدث ريايض عاملي عى
اإلطالق ،وتس�تقطب لدى إقامتها مرة كل أربعة أعوام ،نحو
 11ألف ريايض ،ومئات اآلالف من املشجعني عى األقل.
وأدى التأجيل إىل تقلبات يف جميع الجوانب التنظيمية لأللعاب
بم�ا يف ذلك املواقع الرياضية ،األم�ن ،حجز التذاكر واإلقامة.
أما عى الصعيد الريايض ،فس�بق لباخ التأكيد ان الرياضيني
الذين ضمنوا تأهلهم مسبقا اىل دورة طوكيو  ،2020سيكون
مكانهم محجوزا يف دورة العام املقبل.
وتشكل إعادة جدولة األلعاب معضلة عى الصعيد التنظيمي
السيما يف ظل ازدحام جدول األحداث الكربى املقررة يف العام
املقب�ل ،وأبرزها بطولة العالم أللع�اب القوى وبطولة العالم
للس�باحة .لكن العديد من االتحادات الرياضية الدولية أبدت
سابقا استعدادها لتعديل جدولها أيضا.
وبعد االع�الن األوملبي ،أكد اتحاد ألع�اب القوى تأجيل موعد
بطولت�ه التي كانت مقررة بني  6و 15آب/أغس�طس 2021
يف مدين�ة يوج�ني األمريكي�ة ،اىل العام  ،2022ع�ى ان يحدد
املوعد بدقة يف فرتة الحقة.كما أعلن االتحاد الدويل للس�باحة
“فين�ا” انه س�يبحث مع منظم�ي بطولة العال�م املقررة يف
مدينة فوكووكا اليابانية بني  16تموز/يوليو واألول من آب/
أغسطس  ،2021تعديل مواعيدها.
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المؤتمربشأن كورونا مناسبة لمهاجمة اإلعالم

مقتل صحفية بالرصاص يف املكسيك

املكسيك  /أ ف ب:
ُقتل�ت صحافي�ة بالرص�اص يف والي�ة
فراك�روس يف رشق املكس�يك ،وف�ق م�ا
أفادت السلطات املحلية.
وكانت السلطات أعلنت أوالً أن الصحافية
ماري�ا إيلين�ا ف�رال أُصيب�ت بج�روح
خط�رة أثناء محاولة اغتياله�ا ُ
ونقلت إىل
املستشفى.
وكت�ب حاكم الوالي�ة كويتالواك غارس�يا
يف تغري�دة أن “رغم جه�ود الفريق الطبي
إلنقاذ حياتها ،يؤس�فنا بش�دة أن نعلم أن
الصحافية ماريا إيلينا فرال فارقت الحياة
قب�ل بض�ع دقائق”.وأعلنت ق�وات األمن
املحلية عن االعتداء.وقال مس�ؤول يف بيان
“ندين ه�ذا االعتداء الجبان ضد الصحفية
ماريا إيلينا فرال ،مراسلة صحيفة دياريو

قنوات تلفزيونية أمريكية تتخلى عن نقل مؤمتر ترامب
اليومي مباشرة بسبب “التضليل”

دي خاالبا يف (مدينة) بابانتال”.
وكانت الصحفية تستع ّد للصعود عىل متن
س�يارتها يف وس�ط بابانتال عندم�ا أطلق
ش�خصان عىل مت�ن دراج�ة ناري�ة النار
عليها وفرّا ،وفق ما قال مصدر يف الرشطة
لوكالة فرانس برس.
وبحس�ب صحيفة دياريو دي خاالبا ،فإن
املهاجمن “أطلقا عليها النار ثماني مرات
فأُصيبت بثالث رصاصات يف صدرها”.
وكان�ت ماريا إيلينا فرال نددت مرات عدة
بتهدي�دات بالقتل وباعت�داءات من جانب
مسؤولن سياسين محلين.
وتعد املس�كيك بن الدول األخطر يف العالم
ملمارس�ة مهنة الصحفة .وسبق أن اغتيل
عدد م�ن الصحافي�ن يف البالد من�ذ العام
.2000

عالء مبارك يهاجم “الغارديان”
بضراوة ويقول أنها أخطر من “كورونا”
القاهرة/متابعة الزوراء:
هاج�م ع�الء مبارك نج�ل الرئي�س املري
األس�بق حس�ني مبارك صحيفة الجارديان
الربيطاني�ة بتغريدة قال فيه�ا“ :فروس ال
يقل خط�ورة عن ف�روس كورونا ىف رسعة
االنتش�ار وربم�ا يك�ون أخطر ه�و فروس
الجاردي�ان ؛ من ش�ائعة ال  70مليار وكثر
من األكاذيب خرجت علينا الجريدة منذ ايام
بوجهه�ا القبيح تنرش بيان�ات وارقاما غر
صحيحة ومضللة عن حجم انتش�ار كورونا
بمر وتعمد اإلس�اءة ملر كما حدث مرارا ً
م�ن قبل”.تغري�دة مب�ارك االب�ن أعجب بها
الكثرون م�ن متابعيه ،ووافق�وه ،وتماهوا
معه،قال قائل منه�م“ :الرئيس مبارك تربع
ب�كل الهداي�ا التي كان�ت تأتي إلي�ه من كل
ال�دول العربي�ة واالجنبي�ة يف متحف خاص
اسمه متحف الرئاس�ة وهو الرئيس الوحيد
ملر الذي فعل ذلك،وهو رجل عسكري لديه
كرام�ة وع�زة نفس”.أح�د املتابعن خاطب
ع�الء بقوله“ :نعل�م جيدا من ه�م اصحاب
الجاردي�ان ونعل�م مكره�م وكل املري�ن
يعلمون جيدا بأن هذا الجورنال حاول يشوه
صورة الرئيس مبارك الل�ه يرحمه،وال انيس
موقف مصطفي بكري الذي ادعى هو اآلخر
بامت�الك الرئي�س مب�ارك أموال ول�م نر أي
مستند عيل صدق كالمهم”.
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وأض�اف قائال“ :أول م�رة أالحظ دفاعك عن
مر هل بسبب الجارديان؟”.منال الرميحي
قال�ت إن الغاردي�ان جري�دة صف�راء غ�ر
محرتف�ة ش�هرتها اكرب من حجمه�ا ودائما
تعتذر عن تقارير مراس�ليها املفربكة بعد أن
يتم فضحها ،ودعت قائلة“ :حفظ الله مر
وحفظكم استاذ عالء وعائلتكم الكريمة”.
كم ثروتكم؟!
عىل الجانب اآلخر ساءل بعض املتابعن عالء
ع�ن قيمة ثروة أبيه ،فأجاب بقوله“ :النيابة
قال�ت ىف قضي�ة البورص�ة املبل�غ بالضبط
:مليارين و 51مليونا و 28الفا و 648جنيها
و 76ونصف قرش�ا ،كدبيه�م بقى حرضتك
تحياتى لحرضتك”.
أين أموال سويرسا؟
نش�طاء آخرون ردوا عىل عالء وس�ألوه عن
أم�وال العائلة يف س�ويرسا ،ق�ال قائل منهم
ساخرا ” :والله سويرسا لسانها دلدل عشان
مر تروح تاخد فلوس�ها…عملوا نفس�هم
من بنها”.وس�أل آخر عالء مبارك قائال“ :انا
مصدقك.م�ش  70ملي�ار ممك�ن حرضت�ك
تعرض الرقم الحقيقي اليل الوالد سابهولكم
من الفلوس اليل كان بيوفرها من مرتبه؟”.
نش�طاء آخرون ّ
ذكروا بفيدي�و لجون كري
رصح في�ه بأن ثروة مب�ارك يف أمريكا فقط
 30مليار دوالر.

واشنطن /متابعة الزوراء:
اقتبس الرئيس األمركي دونالد
ترامب ،خالل مؤتمره الصحفي
 ،جمل�ة م�ن مق�ال يف صحيفة
نيوي�ورك تايمز الت�ي تعترب ألد
أعدائه ،تقول أنه “يحقق نجاحا
س�احقا يف نس�ب املش�اهدة”،
دون أن يكم�ل بقيته�ا ،به�دف
تس�جيل نقط�ة عىل ما أس�ماه
“اإلعالم العاجز”.
وتق�ول العبارة كامل�ة يف مقال
الصحيف�ة ،إن ترام�ب حق�ق
نجاح�ا س�احقا بالنس�بة إىل
نس�ب املش�اهدة ،لك�ن “بعض
الصحفي�ن وخ�رباء الصح�ة
العامة يقولون إن ذلك قد يكون
أمرا خطرا”.
وتابع�ت الصحيف�ة أن الرئيس
ترامب “ك�رر معلومات وصفها
أطب�اء ومس�ؤولون يف الصح�ة
العامة بأنها س�يئة ومضللة أو
خاطئة تماما”.
وتجاه�ل ترامب هذه التعليقات
ورك�ز فقط عىل أرق�ام معدالت
املش�اهدة ملؤتمراته التي توازي
مباري�ات كرة الق�دم األمركية
الت�ي تبث ليلة االثنن أو الحلقة
األخرة من املسلسل الناجح “ذا
باتش�يلر”.وتباهى ع�ىل توي�رت
األحد بنس�ب املشاهدة املرتفعة

ملؤتم�ره الصحفي اليومي حول
فايروس كورونا املس�تجد الذي
يجت�اح الواليات املتح�دة .وقال
“ألن نسب مش�اهدة مؤتمراتي
الصحفي�ة مرتفع�ة ج�دا (…)
ف�إن اإلع�الم العاج�ز ينتاب�ه
الجنون”.وتاب�ع هجوم�ه ع�ىل
وس�ائل اإلع�الم قائ�ال “اإلعالم
العاج�ز يريدن�ا أن نفش�ل”،
مؤك�دا أن “هذا لن يحدث أبدا”.
ويعقد ترامب مؤتمرات صحفية
مطولة يوميا الساعة الخامسة

مس�اء يف البي�ت األبي�ض حول
مواجهة إدارته لفايروس كورونا
ويشاركه فيها نائبه مايك بنس
وكبار الخرباء .ويف البداية كانت
معظم قنوات التلفزيون الكربى
تنق�ل املؤتم�ر مبارشة بش�كل
كامل ،لكن ب�دأ بعضها بالتخيل
ع�ن ذل�ك بس�بب “التضلي�ل”
وف�ق ما قالت راش�يل مادو من
قن�اة “أم.أس.أن.بي.يس”.لكن
قناة “فوك�س نيوز” تابعت بث
املؤتم�ر بكامل�ه ،فيم�ا عمدت

قنوات أخ�رى مثل “يس.أن.أن”
إىل قط�ع الب�ث قب�ل أن يغ�ادر
ترامب املنصة.
ولم يخل�و املؤتمر الصحفي من
مناوش�ات بن ترامب ومراسيل
وس�ائل اإلعالم املش�اركة ،فقد
أح�رج الرئي�س ،الصحافي�ة
ياميي ألس�ندور من تلفزيون
“بي.ب�ي.أس” ،عندم�ا س�ألته
عن األس�باب التي جعلته يقول
خ�الل مقابل�ة م�ع “فوك�س
ني�وز” إن ح�كام الوالي�ات

يبالغ�ون يف أع�داد اإلصاب�ات
بفاي�روس كورون�ا املس�تجد،
ويطلب�ون أكثر مم�ا يحتاجون
إلي�ه من معدات .وقاطع ترامب
الصحفية ،معربا عن امتعاضه
من س�ؤالها ،وق�ال له�ا“ :ملاذا
أنتم ال تتحركون وتقومون ولو
بالقلي�ل م�ن العم�ل اإليجابي،
فأنت�م ليس لديكم هدف س�وى
الني�ل من�ي دائماً”.وتاب�ع:
“أتعرفن ..نظ�را ً لعدم قيامكم
ب�أي يشء إيجابي ف�إن أحدا ال
يثق بوس�ائل اإلعالم باملطلق”.
وعندم�ا أرادت الصحفية إلقاء
س�ؤال ثان عىل ترام�ب ،رفض
تلقي س�ؤالها قائال ب�أن هناك
الكث�ر من املراس�لن يف القاعة
ويج�ب أن يحص�ل كل منه�م
عىل فرص�ة التحدث ،وطالب أن
يتم انت�زاع املايكروف�ون منها:
“كون�ي لطيفة ،ال تهددي” .ويف
وقت س�ابق من الش�هر الحال،
قال ترامب ىف تغريدة “نيويورك
تايمز تمث�ل إحراجا للصحافة،
لقد كانت نسختها الورقية ميتة
قبل دخويل السياس�ة ،وس�وف
تكون ميت�ة بعد أن أغادر البيت
األبي�ض ،وه�و ال�ذي س�يكون
خالل  5س�نوات ،وسائل اإلعالم
املزيفة هي عدو الشعب!”

وقف برنامج تلفزيوني تونسي بعد انتهاكه الخصوصية

مقدم برنامج “لكلنا تونس” ضغط على املراسلة الستجواب
مواطنني يف احلجر الصحي رغم رفضهم
تونس /متابعة الزوراء:
ق�ررت الهيئ�ة العلي�ا املس�تقلة لالتص�ال
الس�معي والب�ري (الهاي�كا) يف تون�س،
إيقاف برنامج “لكلن�ا تونس” الذي يتم ّ
بثه
عىل قناة “التاس�عة” ملدة ثالثة أش�هر ،عىل
خلفي�ة تصوير مواطن�ن يف الحجر الصحي
ُ
الخصوصية.وصدم الجمهور خالل
وانتهاك
ب�ث الربنام�ج املب�ارش ”لكلن�ا تونس” عىل
القن�اة املذك�ورة بتلفظ مراس�لة الربنامج،
لبنى ب�ن عبدالله ،بعبارات مس�يئة لكرامة
ش�خص يخض�ع للحج�ر الصح�ي يف فندق
بشط مريم ،بعد طردها.
وقام مقدم الربنامج عالء الشابي بممارسة
ضغوط عىل الصحافية يف تغطية مبارشة عىل
الهواء إللزامها بمواصلة استجواب املواطنن
يف الحجر الصحي ،بينما يدافعون عن حقهم

يف عدم تصويرهم دون موافقتهم.
واعت�ربت الهاي�كا أن الق�رار ج�اء بس�بب
م�ا تضمنت�ه حلق�ة الربنام�ج الت�ي بثت،
الجمع�ة ،من ع�دم احرتام لكرامة اإلنس�ان
والحياة الخاصة ومخالفة ألخالقيات املهنة
الصحافية وقواعدها من خالل االعتداء عىل
حق املواطن�ن يف عدم تصويره�م دون إذن

منهم ومن خالل ما ورد عىل لس�ان املراسلة
الصحافية من عبارات شتم تجاه املواطنن.
كما قررت سحب حلقة الربنامج من املوقع
اإللكرتون�ي الرس�مي للقن�اة وم�ن جميع
الصفحات التابعة لها عىل شبكات التواصل
االجتماعي وعدم إعادة نرشها أو اس�تغالل
ج�زء منها.بدورها ،أصدرت لجنة أخالقيات
املهنة الصحافية التابعة لنقابة الصحافين
التونس�ين ،بيانا قالت فيه إن الرسالة التي
قامت بها مراس�لة قن�اة التاس�عة لم يكن
لها امل�ربر اإلخباري كي تنقله�ا ميدانيا .بل
كان الب�ث املب�ارش أقرب ما يمك�ن إىل خلق
اإلث�ارة أكث�ر من اإلخب�ار ووضع املش�اهد
يف إط�ار إخباري.وأضاف البي�ان “كان عىل
هيئ�ة التحري�ر وإدارة القن�اة أن تتفط�ن
إىل أن إرس�ال مراس�ل ميدان�ي يف مث�ل تلك

الظروف قد يعرض املراسل والفريق املرافق
إىل الخطر ،كما ينتهك حق األش�خاص الذين
تم تصويره�م دون موافقتهم ،رغم حصول
القن�اة ع�ىل تري�ح ،ويم�س م�ن رسي�ة
معطياتهم الشخصية”.
وق�د نبه�ت نقاب�ة الصحافين س�ابقا ويف
ن�رشة توجيهي�ة إىل عدم الذه�اب إىل أماكن
االحتجاز واملستش�فيات الت�ي فيها مرىض
بفاي�روس كورون�ا احرتام�ا لخصوصي�ات
املصاب�ن ومعطياتهم الش�خصية ،وحماية
للطواقم الصحافية من العدوى.
واعت�ربت لجنة أخالقي�ات املهنة الصحافية
أن إرصار مقدم الربنامج عىل بقاء املراس�لة
يف ميدان الحدث ،س�لوك غ�ر مهني ،إذ من
املفروض حس�ن إدارة التش�نج ع�ىل الهواء
وإنهاء الرسالة بطريقة سلسة ومهنية.

إعالميون تجمعهم المصائب وتفرقهم أوقات الرخاء

إمجاع إعالمي غري مسبوق على اقتفاء أثر التضليل اإلعالمي وفربكة األخبار وعدم الوثوق يف تداوهلا

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم يف لندن
ّ
كت�اب الصحيفة الواحدة وتحت س�قف
واح�د يذه�ب كل منه�م باتج�اه ويرى
األحداث كل من زاويته.
إنه االختالف الحتمي الذي يفرض نفسه
يف عالم متغر ال تس�توعب فيه البرشية
الش�مولية يف اإلع�الم والصحاف�ة .لكن
املناكف�ات الصحافي�ة واإلعالمية تصل
إىل أقصاه�ا يف أوق�ات الرخ�اء لتخم�د
فجأة يف الش�دائد ،ينطب�ق ذلك عىل حال
البل�د الواحد وهو يواج�ه أي معضلة .يف
أوج رصاع الوالي�ات املتحدة مع االتحاد
السوفيتي واشتداد الحرب الباردة كانت
هن�اك وجهة نظ�ر واح�دة يف الصحافة
ووس�ائل اإلع�الم ه�ي قضي�ة الخط�ر
الش�يوعي املتف�ي خاص�ة يف أوس�اط
املثقفن واإلعالمين.
تلك هي حقبة جوزيف مكارثي (–1908

 )1957وما ع�رف باملكارثية يف عرها
الذهبي إبان الخمسينات.
لكن وسط قتامة الصورة التي صنعتها
املكارثي�ة املنغلقة عىل نفس�ها ال يتذكر
الكث�رون اس�م وموق�ف إدوارد م�ارو،
اإلعالمي األمركي الش�هر الذي تصدى
للمكارثي�ة برشاس�ة ّ
وفن�د أطروحته�ا
القائمة عىل مبدأ التخوين املطلق وإلقاء
االتهامات يمينا وشماال.
وتأك�د حينه�ا أن ال مس�ار واحدا يمكن
االس�تناد عليه يف مقارب�ة الظواهر عىل
أنه الرؤية الوحيدة والصحيحة.
ذل�ك مثال واحد من أمثل�ة عدة يف أزمنة
االحتقان واألزمات.
يف أزمة تفي الفايروس القاتل يف أنحاء
العال�م وال�ذي يمكن أن يط�ال أي كائن
برشي يف أي بقعة من الكون ال يس�تثني
غني�ا وال فق�را ،ال�كل أمامه س�واء ،يف
هذه األزمة ش�اعت انتقادات اإلجراءات
الحكومي�ة البطيئة وغ�ر املتكافئة مع
حقيقة الخطر.
وق�ع ذل�ك يف بريطاني�ا بس�بب تباط�ؤ
الحكوم�ة يف اتخاذ إج�راء اإليقاف التام
للحد من تفي الفايروس القاتل.
لك�ن كان هن�اك ص�وت م�واز يدعو إىل
ّ
والكف ع�ن املناكفة واالختالف
التكاتف
واالتحاد يف مواجهة الكارثة.
يف املقاب�ل كان هن�اك ص�وت يدع�و
الصحافي�ن مث�ال الس�تعادة الثقة من
خ�الل جل�ب الق�راء إليهم الس�يما وأن

الجمه�ور العريض كل جال�س يف منزله
ولي�س بعي�دا عن ش�بكة اإلنرتن�ت وما
تنرشه الصحافة.
الصح�ف تتس�ابق الي�وم لكس�ب ثق�ة
الق�راء ،ذل�ك مش�هد رصت تالحظ�ه يف

الصحافة الربيطانية ،إنها تسابق أخبار
الفايروس القاتل من جميع الجوانب .يف
املقابل أيضا ،كان هن�اك إجماع إعالمي
غر مس�بوق ع�ىل اقتفاء أث�ر التضليل
اإلعالم�ي وفربكة األخب�ار وعدم الوثوق

يف تداولها.
مثال عىل ذلك اقتفاء أثر مصدر الفايروس
القات�ل ،م�ن أنتج�ه ،هل هو م�ن إنتاج
برشي ،من مخت�ربات متخصصة أجرت
تجارب فخرج األمر عن السيطرة؟

ويف إطار هذا التضليل وامتدادا له ألقيت
التهمة عىل الصن ثم عىل أمركا ثم عىل
روس�يا ثم عىل فرنسا وهكذا ظلت دائرة
االتهام�ات الس�ائبة ت�دور ويتلهى بها
جمهور عريض من القراء.
هنا كان عىل صحافيي وإعالميي األزمة
أن يتدخلوا بشكل ما ،ال ليكرسوا مقولة
“اغس�ل يديك بامل�اء والصاب�ون” وهي
الرتنيم�ة الت�ي ظ�ل رئي�س الحكوم�ة
الربيطانية يرددها بينم�ا الوباء يتفىش
بل لتصور ش�كل الحياة ما بع�د الوباء،
االقتص�اد والس�ياحة والحي�اة اليومية
والتج�ارة ،وه�ل هن�اك س�قف زمن�ي
النتهاء األزمة؟.
الصحفيون واإلعالميون الذين تجمعهم
الكارث�ة معني�ون بما ه�و آت أكثر من
غرهم ،وإذا بهم ّ
يتحدون يف رسم صورة
قاتم�ة أو متفائلة للحي�اة املقبلة وأن ال
تكون بالهشاش�ة التي هي عليها اليوم
بحي�ث أن الفاي�روس تمكن م�ن مئات
األلوف من البرش فألقاهم رصعى وكأننا
يف فص�ل جديد من حرب عاملية اختلطت
فيها أعراق الضحايا وأصولهم.
ع�ىل أن أبع�اد األزم�ة تتس�ع بحثا عن
أم�ل يف رخاء ق�ادم تنتهي مع�ه معاناة
البرشية ليعود الصحافيون واإلعالميون
إىل س�ابق عهدهم متفرقن واتجاهاتهم
ش�تى ،لكنه حلم ضئيل أمام اجتماعهم
يف مواجهة غول ال يعرف أحد متى سوف
ينتهي عمره االفرتايض.

ثقافية
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األديبة السورية لبنى ياسني يف ضيافة ثقافية الزوراء
الزوراء  /خاص
ش�فتي قلمها يخرج الحرف متوجا ً
من بني
ْ
بالدهشة ومغس�والً بعبر النقاء  ،ومن بني
طريفْ ريش�تها تولد اللوح�ة مرتعة بصنوف
التأوي�ل  ،تحم�ل قلم�ا ً متع�دد الوظائ�ف ،
ش�اعرة وعندما تق�رأ قصيدتها تش�عر انك
امام تش�عر أنك أمام قل�م ال يعرف االختباء
وراء أق�الم الكب�ار م�ن الش�عراء  ،وروائية
وليس�ت كاتبة رواية فهي عىل دراية واسعة
يف عن�ارص وخصائص هذا الف�ن من منبعه
وحتى مصبه  ،لبنى ياس�ني كاتبة صحفية
وروائية و تش�كيلية سورية  ،عملت رئيسة
تحري�ر مجل�ة ننار الت�ي تصدر يف الس�ويد
 ، 2020وراسلة ملجلة الحياة يف سوريا 2004
�  ، 2005وعضو هيئة تحرير يف مجلة حياة
يف الس�عودية وتكتب ع�ىل صفحاتها مقاال
ساخرا ( ضوضاء ) وزاوية قصصية ( مرايا
ال تب�وح )  ،وكتب�ت زاوية يف مجلة ش�باب
الي�وم االماراتية تحت عن�وان ( صور أخرى
) ك�م كتبت يف مجلة إىل األمام الفلس�طينية
الص�ادرة م�ن لبن�ان (تغطي�ات وتقارير)
 ،كم�ا كتب�ت بش�كل متقط�ع يف جري�دة
الوطن اليومية يف س�لطنة عمان والثقافة يف
االمارات ،ومجلة البرصة يف العراق ،وجريدة
املجتمع ،وعدة مجالت .
لبنى ياس�ني عضو اتحاد الكت�اب العرب يف
سوريا /.عضو اتحاد الكتاب العرب مقرها
يف العراق / .عضو فخري يف جمعية الكاتبات
املرصيات.
ت�م اختياريها ككاتبة م�ن أهم عرش كتاب
عرب عىل مس�توى الوطن العربي يف القصة
حس�ب اس�تفتاء قامت ب�ه مؤسس�ة نور
األدب للثقاف�ة العربي�ة .واختياريه�ا كاتبة
من أهم مائة كاتب عىل مستوى العالم وفقا ً
ملنظمة الصحاف�ة الدولية / .وتم اختياريها
ضمن قائمة  121اس�م م�ن املثقفني العرب
األكثر تأثرا ً ونشاطا ً وفقا ً للجمعية الدولية
للمرتجم�نيالع�رب.
لبنى ياس�ني حاصلة عىل بكالوريوس علوم
جامعة دمشق / .دبلوم عايل للتأهيل تربوي
جامعة دمش�ق / .دبلوم يف الرس�م والنحت
يف معهد أدهم إس�ماعيل للفنون التشكيلية
التابع لوزارة الثقافة يف دمش�ق / .دبلوم يف
الصحافة /.دبلوم لغة إنكليزية.
املشاركات الثقافية:
* ف�ازت بالجائ�زة األوىل للقص�ة القصرة
ألدب املهجر يف مس�ابقة الهج�رة يف هولندا،
والتي تق�ام لألدب املهاج�ر إىل جانب األدب
الهولندي .2014
* ش�اركت بالعديد م�ن األمس�يات األدبية
والقصصية يف الكويت ،و الس�ويد ،وهولندا،
وأملانيا ،واملغرب ،دمشق وحلب والالذقية.
* ترجم�ت بع�ض أعماله�ا إىل الفرنس�ية
واالنكليزية واألملانية ،واالسبانية وااليطالية
والبنغالي�ة والهندي�ة والكردي�ة والبلغارية
والروسية.

لبنى ياسني فنانة تشكيلية أقامت معرضها
االول ع�ام  2012يف لي�واردن -هولن�دا.
ومعرضه�ا الثاني ع�ام  ،2014يف جالوري
بان�د  4للفن�ون يف هولن�دا ،.ومعرضه�ا
الثال�ث ع�ام  2015يف اآلرت هاوس بايوم يف
هولندا .والرابع ع�ام  2016يف اآلرت هاوس
خرونيجن.
اإلصدارات:
* الس�ماء تخون أيضا َ  :مجموعة قصصية
عن دار السواقي يف األردن.
* نساء األصفر :مجموعة نصوص شعرية
عن دار الس�واقي األردن.
* سبعة أزرار وعروتان :مجموعة قصصية
ع�نداراملأم�ونيفالع�راق.
* تراتيل الناي والشغف :مجموعة نصوص
شعرية -دار املأمون -العراق.
* رجل املرايا املهشمة -رواية-دار الغاوون
لبنان.* سرا ً عىل أقدام نازفة مجموعة قصصية-
دار حوار-سوريا.
* ثق�ب يف صدري-مجموعة قصصية-دار
ينابيع -سوريا.
* ش�ارب زوجت�ي –مقاالت س�اخرة-دار
وجوه-السعودية.
* أنث�ى يف قف�ص -مجموع�ة قصصي�ة -
وهج الحياة لإلعالم-الس�عودية.
* طق�وس متوحش�ة -مجموعة قصصية
ص�ادرة ع�ن دار وج�وه للن�رش واإلع�الم-
السعودية.
* ض�د التي�ار -مجموع�ة قصصية ونالت
عنها العضوية الفخرية للكاتبات املرصيات
وه�ي الب�ادرة األوىل للجمعي�ة يف إعط�اء
العضوية لكاتبة غر مرصية.
ثقاف�ة الزوراء دخلت بي�در االديبة والفنانة
الس�ورية لبنى ياس�ني وخرجت من�ه بهذا
العطاء :
* وأن�ا أفتش ب�ني خفايا حرفك وريش�تك

شيخوف طبيباً متطوعاً يف
محلة مكافحة وباء الكولريا
د  .جودت هوشيار
يف  16اغسطس  1892كتب تشيخوف رسالة اىل الكاتب والنارش
الك�ي س�وفورين جاء فيه�ا  »:حس�نا  ،أنا عىل قي�د الحياة ،
ً
جمي�ال  ،جافا ً  ،ودافئ�ا ً  ،وثمار
وبصح�ة جي�دة  .كان الصيف
األرض وف�را ً  .ولكن أنباء انتش�ار الكولرا أفس�د كل يشء ... .
أنت تدعوني اىل ( فيينا )  ،يف حني انني اآلن أعمل طبيبا ً محليا يف
منطقة « س�ربوخوف « واكافح الكولرا  ،ومسؤول عن قطاع
فيها ( )25قرية  ،و( )4مصانع  ،وديرا ً واحدا ً .
اس�تقبل املرىض صباحا  ،ثم أبدأ جولت�ي  ،أعالج املرىض والقي
محارضات عن الكول�را ،واغضب ألن اإلدارة املحلية لم تعطني
كوبيكا واحدا لرشاء مس�تلزمات املكافحة  .أتوس�ل اىل األغنياء
للت�رع لرشاء األدوية وم�واد التعقيم  .لقد تحولت اىل متس�ول
ممتاز بفضل بالغتي البائس�ة  ...واآلن ف�ان القطاع الذي اتوىل
مكافح�ة الكول�را فيه  ،يمتل�ك نقطتني ( مركزي�ن ) صحيني
ممتازين ،تتوافر فيها
كل التجهيزات الطبية
الالزم�ة  ،وخمس�ة
مراك�ز بائس�ة  .لق�د
ُ
أنق�ذت اإلدارة املحلية
من توفر مواد التعقيم
ذات الرائحة الكريهة ،
وطلبتها من الرشكات
املصنع�ة بم�ا يكف�ي
ل( )25قري�ة  .أش�عر
باإلره�اق والضج�ر
 .أن�ا ال امل�ك نف�ي ،
ب�ل افك�ر بمرض�اي .
اجفل يف الليل من نباح
الكالب  ،ومن الطرقات
ع�ىل البواب�ة  :ه�ل
جاؤوا ألس�تدعائي ! .
ركوب الخي�ول املثرة
لإلش�مئزاز ع�ىل طرق غر معبدة  .أن�ا اآلن ال أقرأ  ،اال ما يتعلق
بمرض الكولرا .
الوب�اء وصل اىل مدينة موس�كو وتوابعها  ،ولكن�ه أخذ يرتاجع
بفض�ل اإلجراءات الحازمة للس�لطات  .املثقفون لم يألوا جهدا
 ،وضح�وا بأموله�م وراحتهم  .اراهم كل ي�وم وانا معجب بهم
 .يف منطق�ة « نيجن�ي « يقوم األطباء – وه�م اناس مثقفون –
بمعجزات .
لق�د ش�عرت بالرعب عندم�ا قرأت عن وب�اء الكول�را يف األيام
الخ�وايل  ،حني كان الناس يمرضون ويموتون باآلالف  ،ولم يدر
بخلدهم  ،حت�ى ان يحلموا بتلك االنتصارات املذهلة التي تحدث
اليوم أمام أعيننا  .من املؤس�ف انك لس�ت طبيبا  ،وال يمكنك ان
تشاركني مشاعري  ،أي أن تشعر وتدرك وتق ّدر ما بذل من جهد
يف الحملة .

وجدت ثمة مارد يدفعك اىل الس�باحة يف بحر
التمرد لغرض التطهر من رجس العالم الذي
نعيشه  ،فماذا تقولني ؟ .
َّ
تلف�ت حولك تجد
� يف وق�ت كه�ذا ،كيفم�ا
زه�دا ً بالقيم اإلنس�انية ،وترى أن اإلنس�ان
أصب�ح أرخ�ص م�ا يمك�ن ،بش�ك ٍل يتم به
ألس�باب تافهةُّ ،
أي
التضحي�ة ب�اآلالف منه
ٍ
إنس�ان عاق ٍل س�يتمرّد عىل ِّ
كل يشء ،عندما
ً
س�لعة ت�رشى
يصب�ح اإلنس�ان واألوط�ان
وتحْ َ
وتب�اعُ ،
�كم البرشي�ة باملصالح املادية،
ب�د وأنك س�ترصخ ّ
ال ّ
أن القيم�ة الحقيقية
هي لإلنس�ان ،وب�أن الروح ه�ي أثمن ما يف
الوجود..
ْ
صارت مغلوطة بش�ك ٍل وقح ،وفقدنا
قيمنا
الرحمة ،واملحبة ،والحوار ،خطاب الكراهية
صار س�ائدا ً يف ِّ
كل مكان ،سواء كان عرقياً،
أم ديني�اً ،أم طبقي�اً ،هن�اك قي�م مغلوطة،
ُّ
سأكف عن
عندما نس�رتجع قيمنا املفقودة
التمرد.
* ه�ذا الرحم االبداعي املتنوع الولود لديك ،
كيف تستطيعني السيطرة عىل مساره وهو
يتدفق بكل هذا السخاء ؟
الحقيق�ة ال أش�عر أن هناك تدفقا ً س�خيا ً ،
الفن سواء كان تشكيليا ً أم أدبيا ً هو هاجس،
وفك�رة ،وعندما تباغتك تل�ك الفكرة ،فال بد
أن تخضع لطقوسها ،وتدخل معها يف حوار
عميق س�واء عىل الورق ،أو عىل اللوحة ،ذلك
هو جوهر املوضوع كله.
وأعتقد أن الزخم الذي يميز هذه السنوات-
م�ن حروب ،وتهجر ،وقت�ل ،ولجوء ،وفقر،
وتجارة بالبرش بأش�كال متع�ددة يندى لها
الجب�ني -بإمكان�ه أن يش�حن وج�دان أي
إنسان متورط بإحساسه باألفكار..
* الكتاب�ة وج�ع داخ�يل  ،وف�ن م�ن فنون
املخ�اض املؤل�م  ،حدثينا عن وج�ع الكتابة
لديك ؟
لطامل�ا كان�ت حكاي�ات الناس ه�ي املحفز

األق�وى للكتاب�ة ل�دي ،خاص�ة تل�ك الت�ي
يعتورها الظلم ،فتحف�ر أوجاعها يف القلب،
وأن�ت تقف عاج�زا ً عن عم�ل أي يش ٍء لدرء
الظلم عن إنسان ما ،أو كائن ما.
كوجع خفي ،أو
تلك األفكار تجد طريقها إيل
ٍ
كهاجس ال يري�د أن يخرج من رأيس إال عىل
ٍ
الورق ،وهكذا تولد القصة.
* ه�ل نس�تطيع الق�ول أن هن�اك انتعاش
لألدب العرب�ي يف أوربا أو ما يمكن أن نطلق
عليه أدب املهجر؟
قب�ل أن نتح�دث ع�ن انتع�اش أدب املهجر،
أظ�ن أن�ه علين�ا أن نح�دد ما ه�و املقصود
بأدب املهجرُ ،يطلق «أدب املهجر» عادة عىل
النت�اج األدبي ألدباء وش�عراء عرب عاش�وا
يف بالد هاج�روا إليها ،وقد أُطلقت تس�مية
«ش�عراء املهجر»بداية عىل أدباء بالد الشام
الذين هاجروا إىل أمريكا الش�مالية ،وأمريكا
الجنوبية ما بني س�نة  1870حتى أواس�ط
1900ميالدية ،ثم م�ع بداية الحرب العاملية
األوىل  ،حيث ظهرت إس�هامات أدباء املهجر
يف ما ُس ّ�مي باملدرس�ة املهجرية التي تركت
بصمة عىل األدب العربي ،ناهيك عن بصمتها
يف املهجر ذاته.
وله�ذا األدب س�مات تجده�ا ح�ني تق�رأ
النصوص األدبي�ة املهجرية ،فمن الحنني إىل
الوطن املم�زوج بنزعة إنس�انية عالية  ،إىل
الغنائية الشعرية ،والرومانسية.
اعتم�ادا ً عىل التعري�ف ،والخصائ�ص التي
تمي�ز هذا األدب ،فإن أدب�ا ً مهجريا ً معارصا ً
بدأ يفرض نفس�ه بقوة مع الهجرة الكبرة
التي طالت الش�عب الس�وري مؤخراً ،وقبله
الفلس�طيني ،والعراق�ي ،وبالطب�ع ازده�ر
ه�ذا الن�وع م�ن األدب ،وم�ا زال يف ازدهار
مط�رد ،بفع�ل الع�دد الكب�ر م�ن األدب�اء
والش�عراء واملثقفني الذين أصبحوا يقيمون
يف بالد املهجر عىل اختالفها ،وبفعل الش�حن
العاطف�ي الذي تراكم خ�الل رحلة الهجرة،

والوصول ،ومن ثم املك�وث يف تل�ك الب�الد .
* يق�ال أن عرصنا ع�رص الرواية  ،وما عاد
الش�عر يحت�ل مكانته الس�ابقة عندما كان
الشاعر لس�ان القبيلة والشعر ديوان العرب
 ،فماذا تقولني ؟
أرى أن الفك�رة املتمي�زة تف�رض نفس�ها
كيفما كان وعاؤها ،لن يموت الش�عر يوماً،
فهو أداة هامة الحتواء الكثر من املش�اعر،
الرواي�ة تعرفك ككات�ب عىل عوال�م أخرى،
تنقل�ك إىل مدن وبيوت ،وبيئات ،لم ترها من
قبل رغ�م أنها من اخرتاعك ،تورطك يف حياة
لم تعشها لكنك تخلقها كلمة كلمة ،تنتشلك
من الواقع وتعيد تش�كيل هويتك يف رحلة يف
كتاب ،فالكاتب والقارئ هنا يتلبسان الحالة
ذاتها ،الحالة الت�ي أبدعها الكاتب بعيدا ً عن
عوامله الحقيقية ،و خرج منها بانتهاء كتابة
روايت�ه ،ويدخلها القارئ عندم�ا يبدأ قراءة
تل�ك الرواي�ة ليعيش ذلك التقم�ص الجميل
الذي يأخذك بعيدا ً عن واقعك.
أم�ا الش�عر فهو ش�خيص جداً ،الش�اعر ال
يتقمص س�وى نفس�ه ،وكقارئ فالشعر ال
ينقلك إىل مكان آخر ،وال يلبسك حلة شخص
آخ�ر ،بل يريك نفس�ك م�ن خالل الش�اعر،
وش�خصنته املوجودة يف ش�عره ،والتي من
خالل كلماته ومش�اعره ترتك اس�قاطاتها
ع�ىل املتلق�ي ،فيتقمص القارئ أحاس�يس
شاعره وحالته ،دون أن يتقمصه شخصياً،
أو يعيش تفاصيل حياته.
كم�ا ترى هم�ا حالت�ان مختلفت�ان تماماً،
وهناك عشاق للرواية ،وعشاق للشعر ،لذلك
ال أعتق�د أن أحدهما س�يأخذ م�كان اآلخر،
متواز يف تأريخ الحياة
بل سيسران بش�كل
ٍ
البرشية  -بخيباته�ا ،وأوجاعها ،وأحالمها،
وأحاسيسها ،وأحداثها املختلفة -إبداعياً.
* ما الذي يدهشك يف القصيدة الناجحة ؟
الص�ور ،واملوس�يقى ،أو اللغة بش�كل عام
هي أكث�ر ما يدهش�ني يف أي قصيدة ،اللغة
بموس�يقاها ،وبصورها املتفردة ،وكلماتها
املنتق�اة بعناي�ة ،عندم�ا يب�دع الش�اعر يف
رس�مها إبداع�ا ً يجعلن�ي أتوق�ف عن�د تلك
القصي�دة ،وأفك�ر :كي�ف خط�رت يف ب�ال
الشاعر هذه الصورة البديعة.
* كي�ف تنظرين اىل موض�وع الجوائز الذي
بدأ الكثر يركض وراء بريقها ؟
يفرتض أن الجوائز وضعت كمحفز للكاتب،
وللق�ارئ عندم�ا تصب�ح الجائزة كرس�الة
توصي�ة لعمل إبداعي ما ،املش�كلة يف وطننا
العرب�ي أن بع�ض الجوائز ُفضح�ت بكونها
ُتعط�ى ع�ىل أس�اس املعرف�ة الش�خصية،
والوس�اطة ،ورغ�م أن ذل�ك ح�دث لبع�ض
الجوائ�ز فقط ،ولم يتعداها ليصبح ظاهرة،
إال أن�ه أثار الش�كوك يف مصداقي�ة الجوائز
األخرى ،ما ع�دا ذلك ،فمن الجميل أن تكون
هناك جهات ترعى اإلب�داع ،وتحفز الكتاب،
خاص�ة وأن الكتابة باللغ�ة العربية ال تمنح
صاحبها أي امتياز م�ادي ،كما يف أوروبا أو

التقاء األفكار والتنوير واالميان بالتاريخ ما بني:
البصري (1895م 1974 -م) ...وطه حسني (1889م 1973 -م)
د .وليد جاسم الزبيدي
من باب املصادفة أن تلتقي أفكار املؤرّخ
الدكتور طه حسني بأفكار املؤرخ الدكتور
البص�ر ،م�ن نواب�غ الق�رن العرشي�ن .
كيف؟
ت�كا ُد أدوا ُر حياتهم�ا متش�ابهة ح�د
التطابق أحيانا ً وفيها بعض أوجه التضاد
ُ
فالوالدة بعيدا ً عن
والتناقض حينا ً آخ�ر؛
املدين�ة الك�رى (العاصم�ة) ،يف مناطق
أقرب م�ا تكون اىل الري�ف والتعايش مع
عامّ ة الناس البس�طاء الفق�راء؛ وأصيبا
ُ
النش�أة
بذات العاهة منذ الصغر ،وكانتِ
مجتمع ديني ،وثقافة ديني ٍة ،وعانا من
يف
ٍ
شظف العيش والحرمان ،وكانت املدرسة
الدينية ه�ي الرائدة آن�ذاك وهي صاحبة
الص�وت والس�طوة والق�رار ,وكان�ت
السياس�ة تج�ري يف عروقهم�ا واالنتماء
لألح�زاب السياس�ية ،ف�كان الدكتور طه
حسني تاريخه السيايس يف تاريخ األحزاب
املرصي�ة حي�ث كان متنقالً بينه�ا ومعها
(حزب الوف�د ،حزب األحرار ،حزب األمة)،
والدكتور البصر ودور يف تأسيس الحركات
واألح�زاب منها ح�زب حركة االس�تقالل
وح�زب الوطني  ،واملش�اركة يف التحريض
والث�ورة عىل النظام الس�يايس والتعليمي
واإلداري ،فكم�ا كان�ت ث�ورة 1919م يف
م�رص وتأثراته�ا وما ألق�ت بظاللها عىل
الش�عب امل�رصي ،كان�ت ث�ورة 1920م
ُ
ُ
البص�ر ش�اعرَها
حي�ث كان
يف الع�راق
وخطيبه�ا؛ ومعاناتهما يف املط�اردة ،وقد
كان�ت حصة البص�ر منها ه�ي األوفر يف
الس�جون والنفي اىل جزيرة هنجام خارج
الع�راق ،والطرد من الوظيفة ،وحرمانهما
من حقوقهما.
كما تلقيا علومها وحصال عىل شهادتهما
العليا يف فرنسا ،مونبليه وباريس ،فكانت
سفرة الدكتور طه حسني األوىل اىل فرنسا
سنة 1913م ،وبعدها سنة 1915م ،وكان
س�فر الدكت�ور البص�ر س�نة 1930م اىل
مرص أوالً ومن ثم فرنسا .ولكن املفارقة يف
تسجيل عنوان األطروحة ،فكانت أطروحة
الدكتور طه حس�ني األوىل يف مرص (ذكرى

أبو العالء) يف الجامعة املرصية القديمة ،ويف
فرنسا كانت أطروحة الدكتوراه (فلسفة
اب�ن خل�دون االجتماعي�ة)؛ يف حني واجه
ً
عاصفة م�ن االعرتاض
الدكت�ور البص�ر
ع�ىل تس�جيل املوضوع لكون�ه ال يتماىش
م�ع أف�كار وآراء وفلس�فات االس�ترشاق
الفرن�ي؛ لذل�ك س�جّ ل موضوع�ه اآلخر
تحدي�ا ً يف األدب الفرن�ي ،ويف ش�خصي ٍة
خط�رة وعلم�ا ً من أعالم الع�رص الذهبي
آلداب فرنس�ا( ،ش�عر كورن�ي الغنائ�ي)
ونال أعىل درجة يف جامعة مونبليه (درجة
مرشف جدا) .
التقا ٌء يف أفكار واهتماماتِ املؤرخ الدكتور
ط�ه حس�ني بامل�ؤرّخ الدكت�ور البص�ر
يصاحب�ه التق�اء ب�ني كورن�ي وديكارت
أيض�اً .ب�د ًء اخت�ار امل�ؤرخ الدكت�ور طه
حس�ني الفيلس�وف دي�كارت يف دراس�ته
َ
واعتن�ق أف�كاره املتمثلة بفلس�فة (مبدأ
الش�ك يف الش�ك) وعلي ِه ّ
أس�س أطروحاته
وأف�كاره الخاص�ة بكتاب�ه الش�هر
َ
أحدث
والخطر( يف الش�عر الجاهيل) الذي
ً
زوبع�ة يف عال�م الفك�ر واألدب والتاري�خ
.واختار امل�ؤرخ الدكتور البصر الش�اعر
واملرسح�ي الكبر(كورن�ي) .ومعل�ومٌ ّ
أن
(كورن�ي) و(ديكارت) هما من جي ٍل واح ٍد
ماض قاتم وه ّزات حارض
ُغ ّذ َي بذكري�ات
ٍ

قلق ،وهك�ذا تجدهم�ا يف نتاجهما األدبي
والفلسفي يمجّ دان اإلرادة. 1
َ
الغراب�ة واملصادف�ة ب�ني
وهك�ذا تج� ُد
العمالقني (البصر) و(طه حسني) ،فهما
درسا يف فرنسا ويف نفس البيئة ونهال العلم
من ذات املنهل ومن ذات الفكر والفلس�فة
ومن ذات املس�ترشقني وأفكار االسترشاق
الفرني ،وتزوجا من امرأتني فرنس�يتني،
وتأثرا بشخصيتني من ذات العرص (القرن
السابع عرش) كورني وديكارت.
وجعال من التعليم منرا ً إليصال رسالتهما
وأفكارهم�ا التنويري�ة ،كم�ا اس�توزر بل
رش َ
ّ
ف الدكت�ور طه حس�ني وزارة املعارف
(سنة 1950م) حيث س�عى فيها لتطبيق
أف�كاره وجعل التعليم مجان�اً ،وأن يكون
التعليم مثل اله�واء واملاء لكل الناس؛ وت ّم
انت�داب الدكتور ط�ه حس�ني يف الجامعة
العربي�ة ل�رأس اللجن�ة الثقافي�ة س�نة
1955م؛ وم�ن ث� ّم أُ ُ
نت ِخ�بَ س�نة 1963م
باإلجم�اع ليك�ون رئيس�ا ً ملجم�ع اللغ�ة
العربية.واس�تخدما وس�ائل اإلع�الم
واملح�ارضات لط�رح أفكارهم�ا ،فكانت
ُ
وس�يلة الدكت�ور البص�ر (كتاب ُه
اإلذاعة
نهضة الع�راق األدبي�ة) ،وكانت الصحف
وس�يلة الدكتور طه حس�ني ،وعىل سبيل
املث�ال ال الح�رص ،كت�اب حدي�ث األربعاء

وكتاب من حديث الشعر والنثر ،الذي كان
َ
أصب�ح كتابا
زاوي�ة يف الصح�ف وم�ن ثم
مطبوعا ً بأجزائه األربعة.
ٌ
أيمان قوي بالتاري�خ حيث كانت
لديهم�ا
ً
ً
جديدة ،س�واء يف تاريخ
ق�راءة
قراءتهم�ا
اآلداب أو التاري�خ الس�يايس ،فق�د درس
َ
وبحث الدكتور طه حسني يف التاريخ القديم
والتاريخ الروماني ودعى اىل إدخال التاريخ
اليوناني يف منهج الجامعة املرصية .وكانا
رصاع بني القديم والجديد ،فلم ينظرا اىل
يف
ٍ
القدي�م نظرة تقديس .وكانت متعة العقل
وال�روح يف النت�اج التاريخ�ي والفلس�في
والفك�ري واألدبي (فلس�فة أب�ي العالء يف
الحياة والفكر والدين؛ فلسفة ابن خلدون
الجديدة يف ق�راءة وكتابة التاريخي بإطار
فلس�في جدي�د ع�ر إط�اره االجتماعي؛
فلس�فة كورني)؛ كم�ا ّ َ
ع�ر الدكتور طه
حسني عن أهمية التاريخ يف فهم الفلسفة
واألدب م�ن خ�الل مقولت�ه( :ل�ن يفه�م
القارئ ش�عر كورني أو راسني أو جيته إالّ
إذا قرأ قبل ذلك هومروس وس�وفوكليس
ويوربي�دس  ،ول�ن يتع�رّف ع�ىل جوان�ب
َ
درس
الفلس�فات الحديث�ة ما لم يك�ن قد
من قبل فلسفات اليونان. 2 ).
أمّ �ا التكري�م للش�خصيتني الخطرت�ني
املهمتني يف الفكر والتأريخ واألدب العربي،
فق�د كرّم�ت الدولة املرصي�ة الدكتور طه
حس�ني مثاالً للمثقف فمنحت ُه قالدة النيل
م�ن الدرج�ة األوىل يف احتفال عي�د املعلم؛
وقبيل وفاته كرّمت� ُه األمم املتحدة بمنحه
جائزته�ا فامت�دت ش�هرت ُه وأعمال�ه اىل
العاملية؛ بفضل توصية الحكومة املرصية
واملؤسسات الثقافية املرصية.
أمّ �ا الدكتور البص�ر ،فقد كرّمت� ُه اإلرادة
امللكية بوس�ام الرافدين املدني من الدرجة
الثالث�ة عرفانا ً بإنج�ازه الفكري والثقايف
سنة  1938من قبل امللك فيصل الثاني.
ولع�ل يف ه�ذه الذكرى تلتفت املؤسس�ات
الثقافي�ة ووزارة الثقاف�ة ومنظم�ات
املجتمع املدن�ي إلحياء ذكرى ه�ذا الرجل
فيتم تكريمه وإعادة طبع جميع مؤلفاته
ّ
ليطلع عليها شباب اليوم..
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ً
مث�ال ،من الن�ادر ،أو ربما لم يحدث
امريكا
ً
ً
أن رأينا كاتبا عربيا يعيش من ايرادات كتبه،
كما أن معضلة دور النرش أيضا تجعل األمر
أكثر س�وءاً ،وندرة الق�راءة يف وطننا العربي
تكمل املش�هد البائس الذي يحيط بالكاتب،
يف ظ�ل ه�ذه الظ�روف املجحف�ة وج�ود
الجوائز يصبح محفزاً ،وإال الختفت نس�بة
م�ن الكت�ب ،ومن األس�ماء املبدعة بس�بب
مشاكل الطباعة ،والنرش ،وكل تلك الخيبات
املرتاكمة.
* كيف تنظرين اىل املش�هد النقدي العربي
؟
هن�اك محاوالت فردي�ة ،تطغى عىل بعضها
املجاملة ،واملعرفة ،والشللية ،وبعضها اآلخر
قليل بش�كل ال يمكن اعتباره مشهدا ً نقدياً،
إنما هي مقاالت منفردة تجدها هنا ،وهناك
.
ال يوجد مرشوع نق�دي عربي ،وأعود ألقول
أن الناق�د يتحم�ل كلف�ة عمله ع�ىل نفقته
الخاصة ،وعليه أن يكون يف وظيفة ما ليعيل
عائلته ،وليس هن�اك أي حافز يغري النقاد
بالتفرغ ملرشوع نق�دي متكامل ،لذلك يأتي
عمل�ه كناقد كوظيفة ثاني�ة ال يعول عليها،
فكي�ف ننتظر أن يكون هناك مرشوع نقدي
عربي حقيقي.
األم�ر ذاته ينطبق ع�ىل الكاتب ،والش�اعر،
والفنان..فابداعاته�م تعام�ل كم�ا ل�و أنها
ً
هواية ،وليس�ت
عم�ال ،وال يمكن ألصحابها
أن يضعوا كل أوقاتهم وجهودهم فيها..هذا
غر غياب القارئ املش�غول بدوره يف تأمني
قوته.
نح�ن نتعامل مع الق�راءة  ،والكتابة ،والفن
كرفاهية ،وليس كرضورة ،فكيف يمكن أن
تزدهر الرفاهية يف ظروف الكل يركض فيها
خلف لقمة العيش ،وبالكاد يصل إليها.
* وخالل التقائك باألدباء العرب يف أوربا ما
الهم املشرتك الذي تتحدثون عنه؟
الوطن ثم الوطن ثم الوطن ،ثم الغربة.
يحتل الوطن أغل�ب محادثاتنا ،نتحدث عما
حدث ،وعما يحدث ،ونتصور س�يناريوهات
مختلف�ة للوض�ع امل�زري هن�اك ،وكالعادة
نميض يف تحليالتن�ا وتكهناتنا بعيداً ،بعدها
نع�ود لنتذكر أننا نعيش اآلن عىل كوكب آخر
اسمه «املهجر» ،يبعد آالف الكيلومرتات من
الر والبحر ع�ن الوطن ،فنتن�اول مواضيع
أخ�رى معظمها ي�دور حول غربتن�ا ،مدننا
الجديدة ،جرانن�ا الجدد ,والحي�اة الجديدة
الت�ي نحياها ،واللغة التي م�ا زال بعضنا يف
مرحلة التعل�م لها ،وصعوب�ات تعلم اللغة،
نقارن بني مدننا التي أتينا نحملها يف قلوبنا،
وامل�دن الت�ي نعي�ش يف قلبه�ا اآلن ،ونتفق
جميع�ا ً أن بلدانن�ا كان�ت مفعم�ة بالحياة
والحضارة ،ولم يكن ينقصنا سوى القانون،
والتس�اوي أمام القان�ون ،ووضعه فوق أي
مواطن مهما علت رتبته ،والديمقراطية ،ما
عدا ذلك فبلداننا جنة عامرة باألنس.

ق
صيدة

كن عابثا قليال

عالوي كاظم كشيش
كن عابثا قليال
لتأتي القصيدة حر ًّة
خذ اللغة برفق من خرصها
ال عليك باالستعارة
فهي مثل حاجة الغيم اىل قياسات
دع التورية واشطبها
فللقصيدة حياء عروس
وال عليك بالتشبيه
فالقصيدة ال تشبه إالّ نفسها
ال تكن بالغيا
كمن يأخذ أنثاه اىل مرشحة
ليفهم خصوبة قلبها
وال تكن نحويا
ّ
فليس عليك أن تعد أضالع أنثاك
لتعرف حدود حبّها
كن عابثا وبسيطا
وخذ القصيدة االنثى لتجمع بني النقائض
كلها
ٌ
ٌ
وزلزال يف الكالم
زالل
ومالحم تهفو اىل البساطة
وحكمة بجمال الورق املتطاير يف الشارع
كن عابثا ووحيدا
كالطفل يف غياب أمّ ه
وانفر ْد بالكتابة وحدها
فهي تحبّ عبث القديسني
وتكره من اللغة أقفاصها
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حنو مستقبل افضل...هلم

كل يوم معلومه

أفكار للزوجني املقبلني على الزواج خالل فرتة العزل
يمك�ن قض�اء بع�ض الوق�ت
ىف االش�رتاك ببع�ض األلع�اب
الكاس�يكية مثل ورق الكوتشينه
أو الس�لم والثعب�ان ،وغريه�ا من
األلع�اب التى تعي�د الذاكرة ألجمل
ذكري�ات الطفول�ة ،وتس�اعد عىل
قض�اء وقت ممت�ع باملن�زل خال
فرتة العزل الصحى.
يمك�ن تصمي�م ديك�ور رومانىس
داخ�ل املن�زل يعتم�د ع�ىل إضاءة
منخفض�ة أو إض�اءة الش�موع
املعطرة ،مع الجلوس عىل الوسائد
والتح�دث ع�ن الذكري�ات الجميلة
التى جمع�ت بينكما ،مما يس�اعد
عىل العيش ىف أجواء رومانس�ية .
يفضل أيضا ً ممارسة تمارين اليوجا
ع�ىل ض�وء الش�موع واملوس�يقى
الهادئة ،والتى تس�اعد عىل الشعور
بالهدوء والراحة بني الزوجني.
يمكن أيضا ً أن ي�ردد الزوجان أغنية
رومانسية مرتبطة بذكريات جميلة
جمع�ت بينهم�ا ،أو أن يح�اول أحد
الطرفني ممن يمتلك موهبة الرس�م
ىف رس�م لوح�ة فنية للط�رف األخر،
مما يس�اعد عىل الش�عور بالسعادة
والعيش ىف أجواء رومانسية حاملة.

ق�د يش�عر الزوج�ان باملل�ل م�ن
الجل�وس باملنزل خ�ال فرتة العزل
الصحى للحد م�ن التجمعات ،التى
تساعد عىل انتشار فريوس كورونا،
مم�ا ينتج عنه الكثري من املش�اكل
الزوجي�ة ،لذلك ينص�ح بالعيش ىف
أجواء رومانس�ية داخ�ل املنزل من
خال اتباع بعض الطرق التى يمكن
تنفيذه�ا بس�هولة داخ�ل املن�زل،
وتس�اعد عىل الش�عور بالس�عادة،
والت�ى نتع�رف عليه�ا ىف الس�طور
القادمة.
يمك�ن للزوج�ني أن يع�ربوا ع�ن
مش�اعرهم تج�اه بعضهم�ا ،م�ن
خ�ال االش�رتاك ىف كتاب�ة أغني�ة
رومانس�ية تتضم�ن الذكري�ات
الجميلة التى عاشوها مع بعضهم،
وخاص�ة مش�اعرهم ىف أول لق�اء
جمع بينهم.
يمكن االش�رتاك ىف بعض األنش�طة
باملن�زل مث�ل زراع�ة النبات�ات
الخرضاء أو الزه�ور ،وكذلك تغيري
تصميم�ات الديك�ور املختلف�ة ،أو
حتى صن�ع طاولة قهوة من بعض
األخش�اب ،أو إع�ادة ط�اء بع�ض
قطع األثاث.

املطبخ

قالب الدجاج باخلضار
املقادير:
 4رشائح توست أبيض
نص كيلو ص�دور دجاج بدون
عظم وجلد
ك�وب خض�ار مش�كلة (جزر،
فلفل أخ�رض ،بازيا) مقطعه
مكعبات صغرية.
ملعقة كبرية شبت
 3بيضات مخفوقة

 1/2ملعقة صغرية ملح
 1/2ملعق�ة صغ�رية فلف�ل
أسود
طريقة التحضري:
 .1حم�ى الف�رن وحمّ �ي
التوست حتى يصبح ذهبى ثم
اطحنيه ىف الخاط.
 .2بطن�ى قال�ب الكيك الطويل
بالفويل وادهنيه بالزيت جيدا.

 .3ضع�ى الدج�اج م�ع كل
املكون�ات م�ا ع�دا الخض�ار
بالخاط الكهربائي أو مطحنة
اللحم
 .4أضيف�ي الخضار إىل خليط
الدج�اج ث�م ضع�ى الخليط ىف
القال�ب واخب�زى مل�ده س�اعه
ث�م دعي�ه ي�ربد  10دقائق قبل
إخراجه من القالب وتقطيعه.

لطلة ابهى....
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كم مرة عليك تنظيف لوحة
املفاتيح أثناء العمل من املنزل؟
يف الوقت الحارض يعمل املايني من
األش�خاص من املنزل للمساعدة
يف وقف انتش�ار ف�ريوس كورونا
الجدي�د .وتع�د لوح�ات املفاتيح
والشاش�ات مع�دات حيوي�ة
بالنس�بة للكثري من األش�خاص،
لذا ال بد من الحفاظ عىل نظافتها
وخلوها من الفريوس�ات بش�كل
مستمر.
أش�ارت الدراس�ات األولية إىل أن
الف�ريوس يمك�ن أن يعي�ش ملدة
تص�ل إىل ثاثة أيام عىل األس�طح
مثل الباس�تيك والف�والذ املقاوم
للص�دأ .وم�ع ذلك وج�د باحثون
من مراكز السيطرة عىل األمراض
والوقاي�ة منه�ا ،ب�أن الف�ريوس
بقي ع�ىل متن س�فينة “دايموند
برينس�يس” مل�دة  17يوم�ا ً بع�د

مغادرة ركابها املصابني.
وبحس�ب الخ�رباء ،تعتم�د م�دة
بقاء الفريوس عىل نوع األسطح،
ودرجة تعرضها ألشعة الشمس،
واالختاف�ات يف درج�ات الحرارة
والرطوب�ة وع�دد م�رات تنظيف
السطح.
وسواء كنت تعمل من املنزل أو ال
ت�زال مضطرا ً للذه�اب إىل العمل،
يج�ب علي�ك تنظي�ف وتعقي�م
مكتبك واملعدات التي تس�تخدمها
وخاص�ة لوح�ة املفاتي�ح وفأرة
الكمبيوت�ر يومي�ا ً إن أمكن وذلك
ألنها تع�د بيئة خصب�ة للجراثيم
والفريوس�ات .ه�ذا باإلضافة إىل
غس�ل يدي�ك مل�دة  20ثاني�ة بعد
الع�ودة إىل املن�زل ،أو العطس ،أو
السعال ،أو تناول الطعام.

تدبري منزلي

نصائح للتخلص من األوساخ
العالقة بالسجاد
أوض�ح االتح�اد األملان�ي للبيئ�ة
وحماية الطبيعة أن قطع السجاد
يف املنزل تحتاج إىل قدر من العناية
أكثر من مج�رد عملية التنظيف
باملكنس�ة الكهربائية ،وإذا تعذر
عىل املرء استعمال جهاز تنظيف
بالبخار فيمكنه استعمال املكواة
يف العناية بالسجاد.
وأضاف االتحاد األملاني أنه يمكن
استعادة رونق السجاد وتنظيفه
والتخلص من مواضع االنضغاط
ب�ه من خ�ال دفقات م�ن بخار
املك�واة ،ولك�ن يج�ب مراعاة أال
يح�دث تام�س مب�ارش م�ا بني
املكواة والسجاد .
ويمكن التخلص من االتساخات
الصغ�رية والروائ�ح الكريه�ة يف
الس�جاد م�ن خال ن�ر طبقة
رقيق�ة م�ن م�ادة بيكربون�ات

الصودي�وم عىل الس�جاد وتركها
لبض�ع س�اعات ،ث�م إزالته�ا
بواس�طة املكنس�ة الكهربائي�ة،
ع�اوة ع�ىل أن اس�تعمال مخلل
امللف�وف يس�اعد يف اس�تعادة
األلوان املرقة بقطع السجاد.
ونص�ح الخرباء األمل�ان برضورة
تجري�ب ه�ذه الوس�ائل املنزلية
يف مواض�ع غ�ري ظاه�رة أوالً،
والتع�رف عم�ا إذا كان�ت قط�ع
الس�جاد س�تتحمل طريق�ة
التنظيف أم ال.

سلوكيات

ما هي االلوان اليت نرتديها خالل العزل لتخفيف التوتر؟
لطاملا ربطت الدراس�ات بني األل�وان والحالة
املزاجية لإلنس�ان ،سواء كان ذلك فيما يتعلق
باملابس أو الديكور أو أي يش يحيط بنا.
ومع ف�رض الع�زل الصحي بس�بب انتش�ار
فريوس كورنا ،والذي يف�رض علينا البقاء يف
املنزل طوال الوقت ،نحن بأمس الحاجة إىل ما
يحسن من مزاجنا .
ويف الصباح ،عليك أن تكون أكثر وعيا ً باملابس
الت�ي ترتديها ،فبدالً من ارتداء قميص ريايض
رم�ادي ،اخ�رت املاب�س ذات األل�وان الت�ي
يمك�ن أن يكون لها تأث�ري إيجابي عىل حالتك
النفسية.
ولطامل�ا روج�ت املصمم�ة األمريكي�ة تاني�ا
تايلور لفوائ�د األلوان وتأثريه�ا النفي ،من
خال تصاميم بألوان خاصة عرب مجموعاتها
النابض�ة بالحي�اة ،باإلضاف�ة إىل تأثريها عىل
حياة الناس خارج عالم األزياء.
وقبل انتشار جائحة كورونا ،كانت تانيا تقود
فصول الرس�م باأللوان يف صاالت العرض ويف
املستشفيات.
ولإلحس�اس باله�دوء ،تنصح تاني�ا باألزرق
والبنفس�جي والوردي الفاتح ،حيث تس�اعد
هذه األلوان عىل تهدئة العقل وزيادة الرتكيز،
كما أنها تبطىء نبضات القلب وتخفف ضغط
الدم وتقلل من القلق.
ويف ح�ني أن الل�ون األرجوان�ي مرتبط بالقوة

والث�روة ،إال أن البنفس�جي ل�ه تأث�ري مهدئ
عىل العقل واألعصاب ،ولهذا الس�بب غالبا ً ما
يستخدم يف تغليف منتجات التجميل.
وع�ادة م�ا يرتب�ط الل�ون ال�وردي بالح�ب
والرومانس�ية ،ولكن الجرع�ات الصغرية منه
تهدئ ألنها تشري إىل األمان والضعف.
م�ا األحمر فهو ل�ون ناري محف�ز ويزيد من
ضخ الدم عرب الجسم ،وعادة ما يرتبط بأحمر
الشفاه وهدايا العشاق.
وإذا كن�ت تحت�اج إىل الت�وازن يف حيات�ك،
فاألخ�رض ه�و مبتغ�اك ،فه�و ل�ون إيجابي

عاطفي يرتبط بالتوازن واالنسجام.
ويمك�ن أن يجعلك األصفر تش�عر باالنتعاش
والنشاط ،ويرتبط بالشمس واألمل ،ويجعلك
تشعر بالسعادة.
والربتقايل يعك�س اإلثارة والحم�اس ،وغالبا ً
م�ا يت�م اس�تخدامه يف التس�ويق ألن�ه يحث
املتس�وقني عىل رشاء منتج ما أو االش�رتاك يف
خدمة معينة.
أم�ا البني فهو داف�ئ وودود ويجعلك تش�عر
بارتباطك باألرض ،بحسب صحيفة دييل ميل
الربيطانية.

طب االعشاب

فوائد احلبة السوداء
إلذابة الكوليسرتول يف الدم :
يؤخذ قدر ملعقة من طحني الحبة السوداء  ،وملعقة
من عش�ب األلف ورقة ( أخيليا ) معروف
ألهل الش�ام  ،ويعجنا يف فنجان عسل
نحل وعىل الريق يؤكل
ألمراض العيون:
يده�ن بزي�ت الحب�ة الس�وداء
األصداغ بجوار العينني والجفنني
� وذل�ك قب�ل الن�وم م�ع رشب
قط�رات م�ن الزي�ت ع�ىل
أي م�روب س�اخن أو
عصري جزر عادي .
الغ�دد
ألم�راض
واضطراباتها :
يؤخذ لذل�ك الحبة
الس�وداء الناعم�ة
 ،وتعجن يف عس�ل
عليه قط�رات من
غذاء ملكات النحل

يوميا ً ملدة ش�هر  ،وبعدها س�وف ترى أن الغ�دد يف قمة االنضباط
ب�ا خمول وال إرساف  ،ألن ( كل يشء بقدر ) فس�بحان الله املبدع
املهيمن.
الرتفاع ضغط الدم :
كلما رشب�ت مروبا ً س�اخنا ً فعلي�ك بقطرات من
دهن الحبة الس�وداء  ،ويا حبذا لو تدهن جسمك
كله يف حمام شمس بزيت الحبة السوداء  ،ولو
كل أسبوع مرة .
اللتهاب الكبد :
هذا أمر يحت�اج لصرب ولكن ما بعد
الصرب والحبة السوداء إال الفرج
 ،تؤخ�ذ لذل�ك ملعق�ة م�ن
طحني الحبة السوداء مع
ق�در رب�ع ملعقة من
الص�رب الس�قرطي
 ،ويعجن�ا يف عس�ل
وي�ؤكل كل ذل�ك
يوميا ً عىل الريق ملدة
شهرين متتابعني.

طفلك قبل وأثناء وبعد حدوث الطالق؟
كيف تعاملني ِ

قد يقف األبوان عىل ش�فا هاوية
الط�اق ،مم�ا يؤث�ر س�لبا ً ع�ىل
األوالد يف سن املراهقة ،وقد يؤدي
إىل وج�ود عق�د وتبعات نفس�ية
واجتماعية؛ ال تحمد عقباها
وهنال�ك مراحل يج�ب ان يتبعها
االبوان للتقليل من تاثري االنفصال
عىل الطفل
املرحل�ة األوىل ..مرحلة الخافات
واتخاذ قرار الطاق
الطريقة املثىل للتعامل مع األبناء
هي
* أن يخرب األبوان األبناء بقرارهما
بشكل هادئ؛ حتى وإن كان األمر
سيثري حزنهم وبكاءهم.
* أن يتف�ق األب�وان ع�ىل نف�س
املعلومات ،ونف�س املربر والردود
عىل أسئلة األبناء
* أن يراعي�ا عدم إث�ارة كراهية
األوالد ضد أح�د الوالدين من قبل
اآلخر.
* م�ن الخط�أ إخباره�م بق�رار
االنفص�ال ،إن لم يكونا متأكدين،
مم�ا يزي�د م�ن قل�ق األطف�ال،
ويفق�دون الق�درة ع�ىل التنب�ؤ
والثقة يف والديهم.
*عدم تحميلهم مسؤولية مشاكل
والديهم. .
ماذا يعني الطاق للمراهقني؟
املراهق�ون واملراهق�ات يتأثرون

بدرج�ة أك�رب ،وع�ادة م�ا تكون
لديه�م مش�اعر غض�ب؛ ألن�ه يف
الوقت الذي يحاولون فيه تكوين
ش�خصية مس�تقلة ،ويعت�ربون
عائاتهم مرساة تتصف بالثبات،
وعندم�ا يق�وم الوال�دان بزعزعة
ه�ذا الثب�ات النف�ي بداخله�م؛
ّ
فإن مش�اعرهم تجاههما؛ تتجه
لألس�وأ؛ ألن�ه بعدم�ا كان األبوان
هما ،الصديق�ني والداعمني لهم؛
أصبحا هما من يحتاجان للدعم.
لذا يوىص باآلتي:
*حمايتهم م�ن النزاعات ،ووقف
الرصاخ والسب والشتائم.
* العم�ل الجاد لتجاوز الس�خط
واملش�اعر الس�لبية؛ الت�ي ق�د
تشعرهم بعدم األمان.
* مراقب�ة األبناء ،وم�دى تقبلهم
لفك�رة الط�اق ،والت�ي تب�دأ يف
رؤية ما يج�ري ،حتى ال يصبحوا
عدوانيني ومعرضني لاضطرابات
ً
لي�ا ،وفقدان للش�هية،
يف الن�وم
وينخفض مستواهم الدرايس.
املرحل�ة الثاني�ة ..هن�ا تنص�ح
الزهراني األبوين باآلتي:
* االس�تماع إىل األبن�اء ،وبن�اء
عاقة مس�تقلة معهم ،وتعاطف
كبري.
* تأيي�د عاق�ة االب�ن م�ع الوالد
اآلخر.

*وضع إسرتاتيجيات إيجابية بني
الوالدي�ن ،ل�زرع الثب�ات يف حياة
األبناء.
*خل�ق بيئة مواتي�ة لهم؛ للتعبري
عن آرائهم ،وكي�ف يتمكنون من
الحدي�ث برصاحة ع�ن موقفهم
من االنفصال أو الطاق.
*إبقاء خطوط االتصال مفتوحة،
واإلجابة عن جميع األسئلة حول
التغيريات.
ّ
ب�أن تعاونه�م
*رصح�ي له�م
س�يجعلهم يش�اركون يف عملي�ة
التعايف من آثار الطاق.
*الحف�اظ عىل الرواب�ط العائلية
يف حياتهم ،التي كانت ذات معنى
وأهمية بالنسبة لهم قبل الطاق.
املرحل�ة الثالث�ة ..بع�د الط�اق،

احرصوا عىل:
* ّ
أن تك�ون ل�دى االب�ن أفض�ل
ً
فرص�ة لينم�و س�ليما يف ظ�ل
والدين؛ يمثان قدوة جيدة.
* املش�اركة يف مجال�س اآلباء يف
مدارسهم ،واألنش�طة الاصفية،
واالس�تمتاع يف الوق�ت ال�ذي
يقضون�ه معه�م ،وتش�جيعهم
لقض�اء أوقات طيبة م�ع األب أو
األم بعد انفصالهما.
• املحافظة عىل روتني حياة ثابت؛
يش�عر األبناء بأمان أكث�ر ،ثم ّ
إن
بعض املس�ائل املهمة واملسؤولية
املش�رتكة ب�ني األب واألم؛ تتطلب
االتصال والتنسيق بينهما.
* أال يتحرج أحدهما من الحديث
مع اآلخر ملا فيه مصلحة األبناء.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

احرتس 4 ..أطعمة غري صحية تسبب وفاتك
كش�ف الخرباء أن اتباع نظام غذائي صحي يس�اعد ع�ىل إطالة العمر،
مؤكدي�ن أن هناك بعض األطعم�ة الغري صحية الت�ي تعمل عىل قرص
العمر ،وذلك ألنها ترض بخايا الجسم ،وتسبب تلف الحمض النووي.
وأوضح�ت جامعة العلوم الصحية بوالية يوتا ،أن هذه األطعمة الضارة
ً
خل�ا يف خايا الجس�م ،مما ي�ؤدي إىل الوفاة ،نتيج�ة اإلصابة
تس�بب
بالعدي�د من األمراض الخطرية مثل ،الرسطان وأمراض القلب واألوعية
الدموية.
هنالك أربعة أطعمة تعمل عىل تقصري العمر ،وهى:
 املياه الغازية :حيث وجدت دراس�ة طبية حديثة أن تناول املروباتالغازي�ة يوميا ً ي�ؤدي إىل اإلصابة بالش�يخوخة املبكرة ،كم�ا أن تناول
الص�ودا الداي�ت يومي�ا ً يهددك بالخط�ر ،ألنها تس�بب اإلصابة بمرض
السكر من النوع الثاني بنسبة .67%
 اللحوم املصنعة :فقد أكدت دراس�ة أجريت عام  2008وش�ارك فيها 840ش�خص ،أن األش�خاص الذين يتناولون اللحوم املصنعة أسبوعيا ً
يعان�ون من قرص العمر أكثر من األش�خاص الذي�ن ال يتناولونها عىل
اإلطاق.
 -اللح�وم الحمراء :حذرت دراس�ة طبي�ة من أن تن�اول كميات كبرية

م�ن اللحوم الحمراء مثل الهامبوجر ي�ؤدي إىل اإلصابة بأمراض القلب
والرسطان ،ما يسبب الوفاة املبكرة.
 الكحول :كشفت دراسة طبية أجريت عام  2010أن األشخاص الذينيتناول�ون الكحول بكثرة وبش�كل مدمن يعان�ون من مرض الرسطان
الذي يودي بحياتهم يف وقت قصري.
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قـــــــصة

وعربة

الحمل

أن�ت يف القم�ة ! أن�ت األوّل! أنت الفائز  .أن�ت مُ ل َه ٌم
له� ٌم يف نفس الوقت  ،هذا الي�وم َيعتمد الناس عىل
ومُ ِ
ُك ّل كلمة من كلماتك  ،س�رى العالم عند قدميك .استغل
هذه الفرصة يف اإلقدام عىل املشاريع التي كنت تخاف الفشل
فيه�ا س�ابقا  ،عالقات�ك العاطفي�ة يف قمة االزده�ار  ،لقاء
بصديق قديم .

ال تغرك املظاهر

الثور

ّ
تمت�ع بكون الجميع يصدق�ك اآلن .و لكن انتبه ،
ً
فهذا األمر مؤقت  ،و قد تواجه نفورا إذا استمريت
يف تصديق نفس�ك .ابتعد عن املبالغ�ة و كن واقعيا يف
تقدي�ر األمور ك�ي ال تخرس ثقة من ه�م حولك  ،عالقة
العاطفي�ة يف تط�ور االزده�ار ح�اول ان توط�د عالقتك مع
الرشي�ك قدر االم�كان و ال تجازف يف اتخ�اذ قرارت مصرية
بشأن االستثمار حاليا .

الجوزاء

ربم�ا تش�عر الي�وم بثقل يف املع�دة م�ع احتمال
بالتش�نج ؛ ّ
ّ
خفض اس�تهالكك من النش�ا
اإلصابة
 ،علي�ك ببع�ض األجب�ان ومنتج�ات األلب�ان ،ارشب
رشاب الكمون  ,تناول بعضا ً من نبات الشمرة والكزبرة.
عالق�ات عاطفية متوت�رة مع الجنس اآلخ�ر عليك ان تكون
هادئا يف هذه املرحلة قرارت مهمة عىل املحك .

السرطان

ال تغام�ر بتحمّ�ل ّ
أي مخاطر هذا الي�وم حول ر ّد
فع�ل حتمي تقريب�اً .يف عالقاتك م�ع اآلخرين ،كن
أكث�ر مرونة لك�ي تتفادى إش�تباكات عديمة الفائدة.
اس�تثمارت مهم�ة يف االفق ل�ذا ال تترسع يف اتخ�اذ قرار
رسي�ع اآلن عالق�ات عاطفي�ة ممتازة و س�فر قريب بهدف
العمل .

األسد

شكرا عىل عقليتك الجديدة اإليجابية جداً ،ستنجح
يف تعزي�ز موقعك املحرف .ال تزيّ�ن املحبوب ّ
بكل
الخصائ�ص التي ه�و  /هي ال يملكه�ا يف الحقيقة؛
حاول أن تتخلص من الروتن و تبعده عن حياتك كزوج.
بع�ض الصعوب�ات يف العمل من املمك�ن ان تجعلك عصبيا ال
تنقل مشاكل العمل اىل البيت .

العذراء

س�تجد أن تل�ك التأخ�رات الصغ�رة يف عمل�ك
ستس�بّب لك اإلحباط بمس�تويات عديدة .طاقتك
ّ
التوترات
س�تكون عظيمة ،لكن يحذر من اإلفراط يف
العصبية القوية التي قد تثر املشاكل .لقاء بصديق قديم
س�وف يس�اعدك عىل اتخاذ خطوة مهمة نحو األمام ال تكثر
من السهر ألن ينعكس سلبا عىل عملك .

الميزان
رضبة ّ
حظ ستسمح لك بإيجاد السكن الذي تحلم
به .شارك زوجك أو صاحبك باألفكار حول حساباتك
املس�تحقة .عالقات�ك م�ع أصدقائ�ك س�تكون أفض�ل
بكث�ر من عادية.امورك املالية مس�تقرة مع احتمال كبر
بالتحس�ن يف االي�ام القادمة  ،عاطفيا انت مس�تقر و تبحث
عن امل جديد  ،قد يصلك خرب مزعج من احد االقارب .

العقرب
يف عمل�ك ،يمكن�ك أن تتق� ّدم ب�دون ت�ردد .يحمل
ل�ك الحقل امل�ايل صفقات مثمرة  ،ب�رشط ّ
أن تكون
طموح�ا ً باعت�دال .اس�تثمارات مهم�ة و ف�رص عمل
ممت�ازة و رشكاء متمي�زون لديك حظ كب�ر يف حقل املال
حاول اس�تغالله  .عالقاتك العاطفية جيدة جدا هذه االيام ال
تجعل املشاحنات الصغرة تتحول اىل مشكلة .

القوس
نويص بالحذر إىل أولئك الذين سيس�تعملون أدوات
معدني�ة باإلضاف�ة إىل ّ
كل عمّال املعادن؛ س�يكون
هن�اك احتم�ال متزاي�د لحادث .ح�اول اتب�اع قوانن
الس�المة املهني�ة و ابتع�د عن كل م�ا يجعل�ك متوترا او
عصبيا خالل هذه الفرة ستتاح لك فرصة عمل كبرة حاول
استغاللها اىل أقىص حد  ،حب جدي يف االفق و لقاء مهم .

الجدي

إذا كن�ت تب�دو متعباً ،حاول أن تعي�ش حياة أكثر
انتظام�اً .ش� ّد يدك عىل محفظتك ،و إال س�ترصف
مالك ع�ىل نزواتك .أما النفقات األخ�رى ،التي ال غنى
عنها يف الحقيقة ،س�تفرض نفس�ها  .حاول االس�رخاء
يف الطبيع�ة بعيدا عن ضغط العم�ل او حاول تجديد عالقاتك
العاطفية عرب التواصل مع االحباب .

الدلو
تنتظ�رك مفاج�آت عن�د كل منعط�ف  ،و ه�ي
عش�وائية بالتأكي�د  .ال تنتظر معج�زة لتنقذك بل
تح�رك بأقىص رسع�ة  ،عىل أي حال س�تتلقى بعض
املفاجآت اليوم  ،و هي بمثابة رسالة
ّ
س�تحس بالرض�ا عن أحاسيس�ك ه�ذا اليوم ،
تحذي�ر لك ،
وعالقاتك الرومانسية ستكون جيدة جداً .بسبب نزعتك التي
تبدو فضولية  ،ستخاطر بإقامة نزاعات أنت يف غنى عنها .

الحوت

يف اللحظة التي تشعر فيها ببعض امللل  ،يأتي يشء
ما ( أو شخص ما ) يف الحال ليقرع باب قلبك بقوة.
تجاوب معه بكل م�ا تملك من إبداع  ،و قدم أفضل ما
عندك  .ستجده متجاوبا معك إىل أقىص حد ممكن ال تبالغ
يف مدح نفس�ك و اال انتهى بك االمر اىل التكذيب من اآلخرين ،
مكافأة مالية قريبة  ،و انتقال إىل منزل جديد .
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حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1918تأس�يس س�الح الج�و امللك�ي
الربيطاني.
 - 1920اإلع�الن ع�ن تأس�يس مجل�س
الشورى األول يف الكويت ،وهو أول مجلس
استشاري يف تاريخ الكويت وتكون من 12
عضوًا تم اختيارهم عن طريق التعين.
 - 1948حص�ول ج�زر ف�ارو ع�ىل الحكم
الذاتي من الدنمارك.
 - 1961أول إصدار للدينار الكويتي.
 - 1972اندماج “رشك�ة الخطوط الجوية
الربيطاني�ة مل�ا وراء البح�ار” و”الخطوط
الجوي�ة الربيطانية األوروبية” تحت اس�م
الخطوط الجوية الربيطانية.
 - 1982طائ�رة كونكورد التابعة للخطوط
الجوي�ة الفرنس�ية تحل�ق آلخ�ر م�رة إىل
كراكاس وريو دي جانرو.
 - 1986انفجار طائرة ركاب أمريكية أثناء
رحلتها من اليونان إىل مرص ،ومرصع أربعة
ركاب وإصابة أكثر من مائة آخرين.

ً
رئيسا لدولة
 - 1989تنصيب يارس عرفات
فلسطن.
 - 1993امللك�ة إليزابي�ث الثاني�ة تش�اهد
ع�رض لس�بعون طائ�رة تابع�ة لس�الح
الج�و امللكي إحتفاالً بم�رور  75عامً ا عيل
إنشائه.
 - 1998افتتاح مبنى الشيخ راشد يف مطار
دبي الدويل.
 - 2001الرشط�ة اليوغس�الفية تلق�ي
القبض ع�ىل الرئيس الس�ابق س�لوبودان
ميلوس�يفيتش وذل�ك إلتهام�ه بإرت�كاب
جرائم حرب.
 - 2009كرواتي�ا وألبانيا تنظمان إىل حلف
شمال األطلي  -الناتو.
 - 2010أح�زاب املعارض�ة الس�ودانية
الرئيس�ية تنس�حب م�ن االنتخاب�ات
الرئاسية.
 - 2011زل�زال م�رص بق�وة  5دردج�ات
بمقياس ريخر.

توجه زوج�ان إىل حديقة الحيوانات لقض�اء وقت ممتع والرفية
ع�ن النفس ،وقفت الزوجة أمام قفص القرود وهي معجبة كثرا ً
بالقرد وهو يداعب زوجته ويلعب معها وهي تمرح معه يف سعادة
وفرح ويب�دو عليهما أنه�ا يف غاية الرسور والراح�ة معاً ،فقالت
الزوج�ة لزوجها  :انظ�ر يالهما من زوجن س�عيدين  ..بعد قليل
مرت الزوجة عيل قفص االس�ود فوجدت االسد هادئ ال ينطق وال
يلع�ب ويجلس بعيدا ً ع�ن زوجته ،ويبدو بينهم�ا الجو ممل وغر
س�عيد ابداً ،فقالت الزوجة لزوجها  :يالهما من زوجن تعيسن ال
يبدو عليهما الحب وال املرح ابدا ً .
قال لها الزوج الحكيم  :يا زوجتي العزيزة ،ال تس�تجعيل يف حكمك
عيل ظواهر األمور ،فاملظاهر دائما ً خداعة ،وأراد أن يثبت لزوجته
الحقيقة ،فقام برمي قنينة املاء التي يف يده يف زنزانة االس�ود ،ثم
رمي زجاجة اخري يف قفص القرود ،لتش�اهد الزوجه رد فعل كل
حيوان .
عندما ملس�ت قنينة املاء زوجة االسود ،فإذا باالسد يثور ويهيج يف
محاولة منه لحماية زوجته ،أما القرد فهرب مبتعدا ً عن الزجاجة
وترك زوجته وحيدة  ..فهمت الزوجة الحقيقة ،فقال الزوج معلقا ً
 :هك�ذا البرش ايضاً ،فال تترسع�ي يف الحكم وال تنخدعي املظاهر،
ف�إن مع�ادن البرش تظهر وقت الش�دة ،وحينها فق�ط يمكنك أن
تقرري أين يكون الحب الحقيقي ،وأين يكون الحب مجرد ش�عور
زائف وزائل .

F

من الفيسبوك

acebook

اختبارات شخصية

اختبار حتليل شخصية يكشف اسرار احلظ السعيد يف شهر مارس
يمك�ن تجرب�ة اختب�ار تحليل ش�خصية س�هل
ورسيع من اجل معرف�ة خفاياها وبعض ارسار
املص�ر .ويف هذا االختبار يجب النظر اىل الرس�م
اوالً للحظات قليلة وبعد ذلك تحديد الش�كل الذي
تمت رؤيته فور القي�ام بذلك .وبناء عىل االجابة
يمك�ن معرف�ة النتائج .ومن املمكن ان يكش�ف
اختبار الشخصية هذا بعض خبايا الحظ السعيد
واالح�داث االيجابي�ة الت�ي يمك�ن مواجهتها يف
ش�هر آذار مارس املقبل ع�ىل الصعيدين الخاص
والعام.
اختبار تحليل شخصية من الرسم
يعترب اختبار تحليل الش�خصية هذا س�هالً جداً.
وكل م�ا يجب فعله هو النظر اىل الرس�م وتحديد
الشكل الذي تتم رؤيته من النظرة االوىل.
 1الطائراناذا تم�ت رؤي�ة الطائري�ن اوالً فه�ذا يعن�ي ان
ش�هر م�ارس آذار ق�د يش�كل فرص�ة لالنفتاح
عىل اش�خاص جدد من اجل بناء عالقات مثمرة
وخصوصا ً عىل املس�توى املهني .كما يدل عىل ان
الكثر من االبواب قد تفتح لتس�اعد عىل تحقيق
االه�داف وتنفيذ املخططات التي تم تأجيلها منذ
س�نوات طويل�ة .ويش�ر اىل ان هذا الش�هر هو
الفس�حة التي يمكن استغاللها من اجل التفكر
بطريقة ايجابية بعيدا ً عن السلبيات التي خلفتها
املرحل�ة املاضي�ة بس�بب احداثه�ا املتس�ارعة
وظروفه�ا العصيبة .وتكش�ف رؤي�ة الطائرين
ايض�ا ً انه من املمكن تلقي االهتمام والعناية من

قبل اش�خاص يأت�ون من جهة ناف�ذة .ويف هذه
املرحلة يزداد احتمال التخلص من بعض املشاكل
واملعوقات واملصاع�ب القديمة والعبور اىل ضفة
اخرى من الحياة تتس�م باالزدهار والفرح .لكن
اب�رز ما يج�ب فعل�ه من اج�ل ذلك ه�و التخيل
ع�ن بع�ض االناني�ة والحرص ع�ىل التعاون مع
االش�خاص الذين يعملون او يعيشون يف املحيط
القري�ب .وم�ن الرضوري ايض�ا ً ب�ذل املزيد من

الجهود عىل مس�توى تحس�ن الصحة النفسية
من خالل القيام بنش�اطات تساعد عىل التخلص
من الش�عور بالضيق وامللل واالكتئ�اب .ويف هذا
الس�ياق م�ن االفضل القي�ام بع�الج ذاتي وعدم
االعتماد عىل اآلخرين ألن بعضهم قد يرون يف هذا
ضعفا ً يستغلونه.
 2وجها املرأتنيمك�ن يف اختب�ار الش�خصية ه�ذا ان تت�م اوالً

مش�اهدة وجهي املرأتن مع اوراق الشجر .وهذا
يدل عىل ان ش�هر مارس آذار هو شهر اللقاءات
العائلي�ة واالجتماعية املمي�زة واملفيدة .فخالله
قد تحدث اجتماعات مع اش�خاص طال انتظار
حضوره�م .كما يمك�ن الحصول ع�ىل املوافقة
عىل مرشوع او مخطط او مس�تند بعدما تم بذل
الكث�ر من الجهود من اجل ذل�ك .كذلك قد تعني
رؤية وجهي املرأة الق�درة عىل التأقلم مع بعض
املتغرات التي تطرأ عىل ع�دد من جوانب الحياة
ومواجه�ة االحداث الرسيعة بالكثر من الحكمة
واله�دوء بعي�دا ً ع�ن التوت�ر والضغ�ط النف�ي
والقل�ق .ومن اجل التمتع ب�كل ما هو ايجابي يف
هذه املرحلة يجب االبتعاد عن االنفعال والحرص
عىل التحكم باملش�اعر يف كل الظ�روف واملواقف
واملناس�بات واثن�اء التعامل مع كل االش�خاص
املقرب�ن .وم�ن ال�رضوري للغاية نفس�ها طرد
االف�كار الس�لبية وتوقع ح�دوث االفض�ل دائما ً
وان كان�ت الظ�روف صعبة ج�دا ً وان كان االفق
مس�دوداً .فيج�ب ع�دم نس�يان املث�ل القائل ان
الص�رب مفتاح الف�رج .كذلك من امله�م جدا ً عدم
الغ�رق يف تأث�رات االحداث املاضية والس�عي اىل
نس�يانها وعدم التفكر بها مطوالً من اجل عدم
الوق�وع يف ارسها .ويف حال اتب�اع هذه النصائح
من دون تأخر يمكن ان يتحول شهر مارس آذار
اىل نقطة انطالق غر مس�بوقة نحو حياة افضل
بحس�ب ما يش�ر اليه اختبار تحليل الشخصية
هذا.

هل تعلم
1املاء الس�اخن يتجمد عىل نحوأرسع م�ن املاء البارد عند وضعه
يف داخل الفريزر
2التفاح وليس « الكافين » هواملنبه األقوى ،ملس�اعدة اإلنس�ان

عىل االستيقاظ يف الصباح
3إذا عطس�ت بق�وة ،يمك�ن أنتك�رس ضلع�ا ،و إذا حاول�ت أن
تكت�م عطس�ة ،فان�ه يمك�ن أن
تفج�ر وع�اءا ً دمويا يف رأس�ك أو

رقبتك و تموت .
4أثب�ت العلم�اء أن ال�كاكاو «الشوكوالته » ال تساعد عىل زيادة
الوزن كما يعتقد البعض.
 «5-األش�خاص األذكياء » لديهم

قـــــــصة

مثل

“ أم البارية “ !!
( البارية )  :عبارة عن س�جادة من س�عف النخيل تستخدم قديما
كستارة تعلق عىل السياج .
وقصة هذا املثل الش�عبي العراقي تتلخص  :بأن امراة كانت كثرة
الخ�روج والتمكث يف دارها إال ن�ادرا  ،وكان زوجها كلما حرض اىل
ال�دار اليجدها  ،فتربم من وضعها ونصحها بعدم ترك الدار  ،لكنها
لم تنتصح  ،ما اضطره األمر اىل جمع
مالبسها بما فيها العباءة ومزقها إربا إربا  ،حتى التخرج من الدار
،فمضى�ت عليها
ع�دة أي�ام وهي
حبيسة دارها.
وذات أمس�ية
علمت بوجود زفة
ع�رس وأصوات
موس�يقى وطبل
يم�أ الفض�اء
بقرعات�ه  ،فل�م
تحتم�ل الصرب ع�ىل البقاء  ،لكن كيف تخرج وهي ش�به عارية ؟!
 ،وبعد تفكر لم تجد اال ( البارية ) تس�ر به جس�دها  ،ثم خرجت
من دارها لتش�اهد الزفة  ،فجلبت انتباه الناس  ،وبذلك رضب هذا
مثل..

نسبة مرتفعة من الزنك والنحاس
يف .شعورهم
 6ض�وء الش�مس يس�تغرقوصول�ه ل�أرض يف «  8دقائ�ق »
فقط

 7الهند هي الدولة الوحيدة التيلديها قانون « لحماية البقر».
8إن ارتف�اع نس�بة امللوح�ة يفالبح�ار يجع�ل اإلنس�ان يمارس
السباحة دون خشية الغرق.

مشاكل وحلول
وحلول
مشاكل
متقاطعة
كلمات
أفقي
1تجمعات للفرح  -تصد
وذود (عن الحق مثال)
2ضوض�اء – امتنع عن
عمل ال�رش واملوبقات o
للتمني
3االسم األول ملخرج أفالم
الرعب األمركي  -كرم
4مرتحل بن البالد
5ثلثا سيف  -ثلثا كان -
ثلثا دام
6تغي�ب يف التفك�ر
والركيز
7يدفئ يف الشتاء  -عمله
هو الكتابة
8يف حالة اس�تحياء مما
ص�در منه�ا  -ش�كله
دائ�ري وق�د توص�ف به
الشمس
9مغامر يف اللعب بالنقود
 غنى وثراء10يف الق�رآن ل�م تب�دأ
بالبسملة

فهم ذاتيفهم ذاتي

عمودي
1عك�س همجي – ش�ديد
اس�تثناء  ،لذلك انا شخصية
والرششخصية
قاعدةلذلك انا
اس�تثناء ،
ان الخر
والرش
قاعدةمبدأ
اس�ر عىل
دائما ًالخر
دائما ً اس�ر عىل مبدأ ان
الظلمة
مش�كلتي  ..فالبعض
اآلخري�ن ..،وه�ذه
التواص�ل
منفتح�ةمعوأح�ب
فالبعض
معمش�كلتي
وه�ذه
اآلخري�ن ،
وأح�ب التواص�ل
منفتح�ة
مقب�الت
2خض�ار م�ن
من الذكاء االجتماعي
ارى ان ه�ذا
منانني
رغم
للمرء ،
منقصة
للمرء ،ذل�ك
ثلثا منقصةيعت�رب
االجتماعي
الذكاء
ه�ذا
ارى ان
رغم انني
يعت�رب -ذل�ك
الطعام  -حرف جر
كلمة طيبة تش�جعني او
تش�جعني او
طيبةمن والدي
كلمةاج�د
يس�تحيل أن
أننيمن والدي
ومش�كلتياج�د
يس�تحيل أن
 ،ومش�كلتي أنني ،
قوم
يرىامامي  ،وأبي ال يرى
تثنيال عيل
يستحيل ،انوأبي
عيل امامي
فأمي
ان..تثني
بداخيل
يستحيل
الجمال
فأمي
تالحظ
الجمال بداخيل ..
3تس�تخدم يفتالحظ
االستحمام
خلقت للس�جادة واملطبخ
أنهاواملطبخ
للس�جادة
املرأة ويرى
خلقت
أنهافقه
س�وى
ش�يئا ًويرى
الحياةاملرأة
س�وى فقه
 طن مشويمن الحياة ش�يئا ً منبالش�كيل يش�عرني بالش�ك
دعم والدي
يش�عرني
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محمد عساف في الحجر المنزلي بين الرياضة ومشاريع مستقبليّة
رغتم طرحهتا قبتل فترة ،ما
زالتت أغنيتة “يش هالحالوة”
ملحبوب العترب محمد عساف
تحقق ماليني املشاهدات حيث
تجاوزت املليون الثاني .
أما عستاف ،فيلتزم بالقرارات
الوقائيتة ملنع انتشتار فريوس
كورونتا ومتا زال يف منزلته ال
يغادره إال للرضورة.
لتم يكتن محمتد عساف
النجتوم
متن
النشطتاء عتر
وسائل التواصل
ا ال جتما عتي

إال حتني كان رّيحترض لحفتالت غنائية
جديدة ،لكنه خالل فرة الحجر الصحي
التذي قترر أن يجعلهتا لنفسته ختالل
األسبوعتني املاضتني عىل حتد تعبريه،
أصبتح متن نجتوم السوشتيال ميديتا
خاصة عر تطبيق سناب شتات ،حيث
دعتا جمهتوره ملتابعته عتر الحساب
الختاص بته عتر التطبيتق ليفاجئهم
بوصلة غنائية خاصة متن منزله ،وقد
قت رّدم فيهتا إحتدى األغنيتات القديمتة
للراحتل العندليتب عبد الحليتم حافظ
وهي بعنوان “زي الهوا”.
عىل صعيد آختر ،رّ
أكد نجتم أراب آيدول
أنه يقتي يومه داخل املنزل وال يخرج

إال للترضورة القصتوى؛ ستواء ليؤمرّ ن
احتياجاتته املنزلية متن طعام ورشاب
فقط وال يرك املنتزل إال لساعات قليلة
حتى يحافتظ عىل اإلجتراءات الوقائية
ملنع انتشار فريوس كورونا.
وهتو يقتي يومته متا بتني الرياضة
والتفكري يف مشاريعه املستقبلية املؤجرّ لة
لحني انتهاء هذه الفرة الصعبة.
عتىل صعيد آخر ،كشف عساف أنه أجرّ ل
كافتة مشاريعه الغنائية لحتني انتهاء
هتذا الوبتاء العاملتي أو إيجتاد حل ملنع
انتشتاره ،ودعتا جمهتوره إىل رضورة
الجلتوس يف املنزل حرصا ً عىل سالمتهم
من هذا الوباء.

نجمة مسلسل  La casa de papelتتطوع للتمريض في إسبانيا
يطتورّر ختراء طائترة متن دون
طيتار متزودة بتقنيتات عاليتة
لرصد واكتشاف األشخاص الذين
يعانون متن اإلصابتة باألمراض
املعديتة وخصوصتا ً كورونتا ،ما
يمكتن أن يساهتم كثتريا ً يف الحد
متن انتشتار هتذه األمتراض يف
مناطق التجمعات بشكل خاص.
يستعتد مهندستون وتقنيتون
إلطتالق طائترة متن دون طيتار
(درون) للمساعتدة يف الحتد من
انتشار فتريوس كورونا .الطائرة
مزودة بأجهزة استشعار ورؤية،
ما يسمح لها بمراقبة واكتشاف
األشتخاص الذيتن يعانتون متن

أمراض الجهتاز التنفيس املعدية.
ومن املقترر أن تحتتوي الطائرة
املسرية عتىل مستشعرات وتقنية
رؤية دقيقة تمكتن مُ رّ
سريها من
مراقبتة درجتة الحترارة ومعدل
رضبتات القلب ومعدالت التنفس
لدى األشخاص ،إىل جانب اكتشاف
حاالت السعتال والعطس .ويأمل
املطتورون يف أن تدختل الطائترة
الجديدة طور الخدمة خالل ستة
أشتهر ،عىل أن تستختدم يف أكثر
املناطتق كثافتة يف بريطانيتا ،إذ
أن الكشف املبكر عن األشتخاص
املصابني يلعب دورا ً كبريا ً يف الحد
من انتشار املرض.

كشفتت نجمتة مسلستل La casa de papel
اإلسبانيتة كالرا ألفتارادو ،عتن تطوعهتا بالعمل
يف طاقتم التمريض بأحد املستشفيتات اإلسبانية
متن أجتل مساعتدة الطاقتم الطبتي يف مواجهتة
فتريوس كورونا املستجد الذي رّ
تفت� بشك ٍل كبري
يف إسبانيتا .حيتث أطلت بصور ٍة لهتا ،وهي تضع
الكمامتة الطبية وكتبتت معلقتة“ :لطاملا حلمت
بالعمل يف مجال التمريض .وسأقي األيام املقبلة
يف الحجر الصحي للعمتل كممرضة .أنا أعمل األن
عىل قضية أخالقيتة ومعنوية .وقررت ارتداء ثوب
التمريتض قبل يومني ،ألنني لتم أستطع البقاء ىف
املنزل مكتوفتة األيدي ،فالبد من املساعدة ،خاصة
ألشخاص يواجهون الصعوبات”.

الخوف من كورونا يجمع أحالم
وأصالة

سرقة لوحة لفنان عالمي بسبب
(إغالق كورونا)..

قامتت الرشطة الهولندية بفتح تحقيتق يف عملية اقتحام متحف يضم
لوحتات للفنتان الشهري فنسنت فان غتوغ ،يعتقد أن منفتذي العملية
استغلتوا تدابتري اإلغتالق املتعلقتة بمكافحتة تفتي فتريوس كورونا
املتسجد .وقالت الرشطة الهولندية إن اللصوص اقتحموا متحفا للفنون
الهولنديتة كان قتد أغلق مؤخترا بسبب القيتود التي تهتدف إىل إبطاء
انتشتار فتريوس كورونا .ولم يتضتح عىل الفور متا إذا تمت رسقة أي
لوحات أو قطع فنية ،يف الحادث الذي وقع يف الساعات األوىل من صباح
االثنني يف متحف سنغر الرين رشقي العاصمة الهولندية أمسردام .غري
أن صحيفتة مريور الريطانية أشتارت إىل أن اللصتوص رسقوا بالفعل
لوحة للفنتان الشهري فنسنت فان غوغ .وفيمتا لم يكشف املتحف عن
أي تفاصيتل ،متن املقترر أن يعقد مؤتمر صحفي يف وقتت الحق .وقبل
اإلغالق ،كان املتحف يستضيف معرضا بعنوان “مرآة الروح” بالتعاون
مع متحف ريكز يف أمسردام.

لتسهيل تواصل الناس Google ..تضيف
ميزة جديدة لتطبيق مكالمات الفيديو
أعلنت غوغتل عن إدخال تعديالت
جديدة عىل تطبيتق  Duoالخاص
بمكاملات الفيديو ،لتسهيل تواصل
الناس عر التطبيق.
وأشارت غوغل إىل أن التطبيق بات
يدعم ميتزة إضافة  12مستخدما
يف مكاملتة الفيديتو الجماعيتة
بدال متن  8كما كان الحتال عليه
سابقا.
ويترى الختراء أن غوغل أضافت
هتذه امليتزة يف الوقت التذي يزداد
فيه استعمتال تطبيقات التواصل
عتر الفيديتو ،وخصوصتا أن
الكثري من سكان العالم باتوا غري
قادرين عىل التواصل مع اآلخرين
بشتكل مبتارش بسبتب الحجتر
الصحتي واإلجراءات املتخذة للحد

من انتشار عدوى فريوس كورونا
يف العالم .وحتول هذه امليزة قالت
مديترة قستم ملنتجتات يف غوغل،
ساناز أهاري“ :نشعر بالرىض أن
 Duoيمكن املستخدمني من رؤية
أحبائهم حول العالم عر مكاملات
الفيديو ،نحن ندرك قيمة االتصال
الجماعي يف الوقتت الحايل ..قمنا
بزيادة عدد املستخدمني يف مكاملة
الفيديتو الجماعية متن  8إىل ،12
انتظروا املزيد يف املستقبل.
ولالستفتادة من مكاملتة الفيديو
الجماعتي يجتب عتىل املستخدم
التوجه إىل التطبيق ،ومن ثم النقر
عىل خيتار  ،creat groupوبعدها
اختيار جهتات االتصال التي يريد
ضمها إىل املكاملة.

تغريدات

د .محمد اقبال

صفاء الكناني

إجراءات احلكومة يف أزمة كورونا ال زالت باجتاه واحد
تطلــب من املواطــن اجللــوس يف البيت وهــذا صحيح
وصحي ولكن ال يصح ان تطلب من املواطن فقط دون ان
تفكر يف رزق املواطن  ،اقســاط املواطن  ،اجيار املواطن
،وقود املواطن
احلكومة مطالبة خبطة جادة وشفافة تعلن للجميع.
كايف تهاون املوضوع جد..

واهم من يعتقد ان امريكا شركة خريية ،تقدم مساهمات
وتضحيات وكلف بشــرية ومالية،ثم تتخلى عن العراق
مبجرد ان يقدم طلب خبروج قواتها!
االمــريكان اخطئــو يف اســراتيجيات التعامــل مــع
العراق،لكنهم ليســوا اغبياء يف دخول العراق وتقدير
املكاسب والكلف.

يسرا ّ
تتهرب من سؤال مايا
دياب واألخيرة تبكي

تناول تقريتر لرنامج ( )Trendingالذي يعرض عىل
شاشتة ( )MBCموضتوع ختوف النجوم متن وباء
كورونا املستجد وركز عتىل الفنانتني أصالة وأحالم.
وعترض ختالل الحلقتة فيديو ظهترت فيته الفنانة
السورية مؤخرا ً وأشارت إىل أنها لم تخف يف البدء من
الفريوس معتقدة أنه أشتبه باإلنفلونزا وأنه سيزول
برسعة .وتابعتت أنها صدمت بعد ذلتك بالواقع وأن
هتذا سبتب حتدوث ارتجتاف يف إحتدى عينيهتا وأن
الكثتري من املتابعني سألوها بعد هذا عن السبب ،مع
اإلشتارة إىل أنها تمكنت من السيطرة عىل االرتجاف.
ويف السيتاق نفسه ظهرت الفنانة اإلماراتية قبل هذا
يف فيديتو نرشته عتىل حسابها عىل “سناب شتات”
وأشتارت فيته إىل أنهتا أجترت  7فحوصتات خاصة
للتأكد من عدم إصابتها باملرض الناتج عن الفريوس
الشائتع عاملياً .ويذكتر أن أحالم عترت عن غضبها
أيضا ً بسبب شائعة أطلقها أحد املتابعني وأشار فيها
إىل أنها اشرت كمامة مرصعة باملاس بمبلغ يصل إىل
 80ألتف دوالر مطلقا ً عليها صفة سيئة ،وقد دافعت
عن نفسها يف مقطع مصور موجهة إليه الشتائم.

يف حلقتة جديتدة متن Side Talks With
 ،Mayaأطلرّتت النجمة املرصيتة يرسا مع
الفنانتة مايتا ديتاب متن موقتع تصوير
ً
بداية
مسلسلهتا “ َدهتب ِعرية” ،فرحرّ بتت
ً
معتترة أن
مايتا بضيفتهتا بحترارة،
املاليني يحبون يترسا وهي أجمل امرأة يف
العالم ،للتغت رّزل بدورها يرسا بمايا وتقول
لها”:إنتِ التي أحىل ستت يف العالم” .وقد
أبدت مايا حزنها رّ
وعرت عن خوفها عليها
وعتىل كل فريتق العمتل حيث يصتورّرون
املسلسل يف هذا الوقت العصيب ويعررّضون
نفسهتم والنتاس التي تحيطهتم للخطر،
لتوضتح يترسا أن فريتق طبتي يرافقهم
ختالل التصوير حيث تتم عمليرّات التعقيم
ويأختذون درجتات الحترارة كل الوقتت،
وأشتارت يترسا إىل أنهتم مجبتورون عىل
العمتل ألن شتهر رمضتان عتىل األبواب.
وكشفتت يرسا أنها بالفعل خائفة ال تنكر
ذلتك ،ولكتن عىل النتاس أن تعمتل وتأخذ
رزقهتا يف النهاية .ويف كلمتة منها للشعب
املرصي ،قالت يرسا ”:الحمدالله الرب معنا
ونحن بحاجة للوعي وأخذ كل االحتياطات
والباقتي متن عند الله” .سألتهتا مايا عن
أفضتل ثنائية لها وأفضل فيلتم لها ،لر رّد:
“اشتتغلت مع ناس مهمة كتري وكان من
حظتي ،أما أحتىل ثنائي فمع عتادل إمام
أكيد ،اشتغلت  17فيلما ً مع عادل ،ووقفت
متع أحمتد زكتي يف أفتالم وأدوار هامة”.
وعتن أي فنان تختار لتمتي معه يومه،

تعجرّ بتت يرسا متن السؤال التذي وصفته
ً
الفتة إىل أنهتا ليست قادرة عىل
بالغريتب،
رّ
“انخضتت” متن السؤال.
التفكتري وهتي
وهنتا قالت مايتا ليترسا “ :أحسدكم عىل
املحبتة واأللفتة التتي تجمتع رّ
الفنانني يف
مترص واملعاملتة الحسنة بينكتم جميعاً،
األمتر التذي نفتقتده يف لبنتان ،أعطينتا
نصيحة” .وجاءت نصيحتة يرسا كالتايل:
“دول عيلتي الكبرية ملا هتحبي حد الحد ده
هيحبك لو محبكيش هتو الخرسان” .من
أين تستم رّدي قوتك وفرحك؟ سألتها مايا،
لر رّد يرسا إن “الناس غري مجبورة أن تعلم
بأنك مهمومتة أو حزينة ،أنا عندي أحزان
ومواقف ال تجعلنتي أسعد امرأة يف العالم،
واليتوم عيد ميالدي والدتي” ،وهنا أدمعت
يترسا ،فاعتتذرت مايتا لوضعهتا يف هكذا
موقف ،وقالت لها”:سوف أقرأ لها الفاتحة
وأيضء لها شمعة من لبنان” ،وهنا كشفت
يرسا أن مايا تذكرها دائما ً بصالتها ،فقالت
مايا ”:لم أكن أريد أن أتحدث عن هذا األمر،
ولكتن يف كل زيارة يل إىل دير القديس رشبل،
أيضء شمعة وأذكر يرسا” .واختتمت يرسا
الحلقتة بأغنيتة أهدتهتا لوالدتهتا “ستت
الحبايتب” لتغلبهتا دموعهتا مترة
جديتدة ،متا دفتع مايتا للبكاء
أيضاَ ،وتقول ليترسا “دموعك
غالية علينتا” ،فطلبت منها
أختريا ً أن تبتسم قبل إنهاء
محادثتهما.
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مطر ساخن

الزوراء والكورونا يف ميدان
التحدي

أمحد اجلنديل

البحتر الهادئ ال يخلتق بحارا ناجحتا ففي األمتواج واألعاصري تظهر
القتدرات  ،ويكتون التحدي يحمل لون الشموخ وطعتم االنسان املبحر
صوب الشمس .
وأمتام األحداث الكبترية والتداعيتات الخطرية التي فعلهتا فايروس ال
يرى بالعني املجتردة  ،وما تركه من خوف ورعب وهواجس سود عمت
البرشيتة دون استثناء  ،وطالت البعيد والقريب اال رّ
أن حياتنا لم تتوقف
 ،وجريدتنتا التزوراء لم تغلتق  ،وصوتنا لن يمتوت  ،نكتب عن رضورة
التقيتد بالتعليمتات الصتادرة متن وزارة الصحة  ،ونؤكد عتىل االلتزام
بعتدم الخروج من البيت  ،ونساهم يف حمالت التوعية لكي نتخلص من
خطتورة املرحلة التتي نحن فيها للعبور اىل مرحلتة جديدة يتمتع فيها
الجميع بالصحة والعافية واألمان .
نحن أمام وباء خطري قذف الهلع والخوف يف النفوس  ،وفرض سطوته
عىل الكثتري من مفاصل الحيتاة  ،وألحق الخسائتر الفادحة بالشعوب
والحكومتات  ،وامتد تأثريه عىل الوضع املعتايش والنفيس واالجتماعي
عىل عموم البرش وعىل هذا الكوكب الكبري .
ولكتي تستمر الحيتاة فقد دأب املرشفتون عىل اصدار جريتدة الزوراء
التي تصدر عن نقابة الصحفيتني العراقيني،عدم التوقف منطلقني من
حقيقة أن االنستان بإمكانه تحدي الصعاب ومواجهة التحديات مهما
كان نوعها  ،فتضافرت الجهود وشتحذت الهمم وبدأت الجريدة تصدر
الكرونيتا ،بعدما استحتال صدورها ورقيا  ،مهمتة ال يستطيع القيام
بها اال من آمن برسالة نرش الكلمة املضيئة والحرف املرشق من أجل أن
تكون الدنيا عامرة باإليمان .
التزمتوا بالتوصيات والتعليمات وال تجعلوا الخوف يترسب اىل نفوسكم
 ،وال تمنحتوا الرعتب فرصة الستالب قدرتكم عتىل العطاء  .جميل هذا
التحدي اذا عرفنا أن العراقيني أهل ملواجهة الصعاب .
وارسة تحريتر جريتدة التزوراء ولكل
تحيتة إلدارة
فيها وهم يتواصلون مع القارئ
ا لعا ملتني
يف كل مستجتد  ،وتحية لكل
املرشفني عىل صدورها من
أجل بقتاء حبل التواصل
قائمتا مع الدعتاء لرب
العزة والجاللتة أن يمن
عىل العراق وأهل العراق
بالختري والسالمة ويبعد
عنهم كل مكروه .
ورحتم اللته الشاعر عندما
قال :
اذا كنتت ذا رأي فكتن ذا
عزيمة فان فساد الرأي
أن ترددا
اىل اللقاء
.

بعد توقيف والدتها بسبب تعنيفها

المعنفة في الكويت
تبني الطفلة ّ
حليمة بولند تعرض ّ
رّ
املعنفة عىل يد
تدخلتت اإلعالمية حليمة بولند ،تعاطفا ً مع الفتاة
سيدة قيل أنها والدتها والتي تظهر يف مقطع الفيديو وهي تعذبها
بطريقت ٍة مروعة يف الكويت .فعرضت أن تتبنى الطفلة بعد الجدل
الكبتري التذي ثار عتىل مواقع التواصتل ودفع السلطتات للتدخل
وإلقاء القبض عىل السيدة بعد مطالبات عديدة من قبل الناشطني
وعدد من الحقوقيني باتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها ،حيث تم
القبتض عليهتا وحجزها مع توجيه عدة تهم لهتا ،بينها اإلهمال
رّ
وعترت “بولنتد” عن شتدة تأثرها متع الرأي
وتعذيتب قتارص.
العام التذي ثار مطالبا ً بمحاسية هذه السيتدة التي ُتدعى “أبرار
التميمتي” لظهورها ببثٍ مبارش أثنتاء ترويعها البنتها ورضبها،
ومخاطبتهتا بألفاظ مخالفة للذوق العام ،وتهديدها بجلب األمن

لها ،ومطالبتها باالنتحار تعب ً
ريا عن غضبها .فأطلت
بتسجيت ٍل صوتتي نرشتته عتر حسابهتا “سناب
شتات” ،وقالت فيه أنها شعرت بأن قلبها يتقطع
بمشهد التعنيف البشع .وأضافت“ :الحمد لله إنه
تم القبض عليها وتحويلها للنيابة”.
وإذ سألت إن كان للطفلة أرسة وأب بعد القبض
عتىل والدتها ،أعربتت عتن استعدادهتا لتبنيها
لتربتى متع بناتهتا .فالقتت مبادرتهتا تفاعالً
إيجابيتا من املتابعتني الذين أثنتوا عىل الخطوة
وطالبوهتا بتبني الطفلتة ،إلنقاذها من العنف
األرسي.

ما القصة وراء يوم كذبة نيسان؟
كذبتة أبريل أو كذبتة نيسان :هتو مناسبة
تقليديتة يف عتدد من الدول توافتق األول من
شتهر أبريل من كل عام ويشتهر بعمل خدع
يف األخرين ،يوم كذبة إبريل ال يُعد يوما ً وطنيا ً
أو مُ عرف به قانونيا ً كاحتفال رسمي .لكنه
يوم اعتاد النتاس فيه عىل االحتفال وإطالق
النكات وخداع بعضهم البعض.
تعتد هتذه املزحتة مُ نتترشة يف غالبيتة دول
العالم باختالف ألوانهتم وثقافاتهم ،وذهب
أغلبيتة آراء الباحثني عتىل أن “كذبة أبريل”
تقليتد أوروبتي قائم عتىل املزاح يقتوم فيه
بعض الناس يف اليوم األول من أبريل بإطالق
اإلشاعات أو األكاذيب ويطلق عىل من يصدق
هتذه اإلشتاعات أو األكاذيب استم “ضحية
كذبة أبريل”.
وال توجد حقيقة مؤكدة ألصل هذه العادة،
ُ
بعض اآلراء أن أصل هذا اليوم هو
إذ رجَّ حت
أن الكثتري من متدن أوروبا ظلَّتت تحتفل يف
األول من أبريل برأس السنة الجديدة.
وبدأت هذه العادة يف فرنسا بعد ِّ
تبني التقويم
املُعدل الذي وضعه شارل التاسع عام ،1564
وكانت أول دولة تعمل بهذا التقويم.

وحتى ذلتك التاريخ كان االحتفال بعيد رأس
السنة يبتدأ يف يوم  21آذار /مارس ،وينتهي
يف األول متن أبريل/نيستان ،بعتد أن يتبادل
الناس هدايا عيد رأس السنة الجديدة.
ثم جتاء البابا غريغوري الثالث عرش بنهاية
القرن الستادس عرش وعت رّدل التقويم ،ليبدأ
العتام يف  1يناير/كانتون الثانتي ،وتبتدأ
احتفاالت األعيتاد متن  25ديسمر/كانون
األول.
ُ
الناس عىل مَ ن ظلرّوا يحتفلون حسب
وأطلق
التقويتم القديتم تعليقتاتٍ ساخترة ألنهتم
يصدقتون (كذبتة أبريتل) ،لكتن “قصتص
كانربري” للكاتب جيفري شتورس نقضت
هتذه النظريتة ،وقالتت إن حكايتات “كذبة
أبريتل” تعود للقرن الرابع عرش ،وقبل قدوم
البابا غريغوري الثالث عرش.
العالقتة بتني كذبتة أبريتل وعيتد هتويل
الهنديانترشت كذبة أبريتل بالبلدان األخرى
َ
ورسَت عتىل نطتاق واسع يف إنجلترا بحلول
القرن السابع عرش امليالدي.
ويترى آخترون أن هنتاك عالقتة قويتة بني
الكتذب يف أول أبريل/نيسان وبني عيد هويل،

املعروف يف الهند ،والذي يحتفل به الهندوس
يف  31آذار من كل عام.
ُ
بعتض البسطاء بمهتام كاذبة
وفيه يقتوم
ملجترد اللهتو والدعايتة ،وال يكشتف عتن
حقيقة أكاذيبهم هتذه إال مساء اليوم األول
من أبريل/نيسان.
وهنتاك جانتب آختر متن الباحثتني بحثتوا
حقيقة كذبة أبريل ،يرون أن نشأته تعود إىل
القرون الوسطى.
إذ إن شهر نيسان /أبريل يف هذه الفرة كان
وقتت الشفاعة للمجانتني وضعاف العقول،
فيُطلتق رساحهتم يف أول الشهتر ،ويصتي
العقالء من أجلهم.
ويف ذلتك الحني نشأ العيد املعروف باسم عيد
جميتع املجانني ،أسوة بالعيد املشهور باسم
عيد جميع الق رّديسني.
هنتاك من يربط بني كذبتة أبريل وعيد هويل
الهندينوح والحمامة
تشتري بعتض القصتص التواردة يف مجلتة
“هاربتر” األسبوعية األمريكيتة ،إىل أن هذه
املناسبتة ربمتا بدأت متع قصتة النبي نوح
وسفينته.

ويف قصتة تعتود إىل
متارس/آذار
13
ُ ،1769نرشت بإحدى
الصحتف الريطانية،
نجتد هتذه الحكايتة
التتي تدعتم هتذه
النظريتة املزعومتة،
أن نوح أرسل
ا لحما متة
لكي تخره
بمكتا ن
آمن ترسو فيته السفينة إذا حدث الطوفان،
ٍ
فعتادت لتقول إن الطوفتان خلفها ،وهو ما
سختر منه باقتي الحيوانات ،وصتادف ذلك
اليوم األول من أبريل/نيسان.
يُحتفتل بته يف كل التدول عتدا إسبانيتا
وأملانياهنتاك باحثتون آخرون يؤكتدون أن
كذبتة أول أبريل لم تنتترش بشكل واسع بني
غالبيتة شتعوب العالم إال يف القترن التاسع
عرش.
والواقع أن كل هذه األقوال لم تكتسب الدليل
األكيد إلثبات صحتها ،وسواء كانت صحيحة

أم
غتري ذلتك،
فتإن املؤكد أن قاعدة الكتذب كانت وال تزال
ُ
البعض عىل هذا
أول أبريل/نيستان .ويُعلِّتق
القول إن شتهر أبريل/نيستان يقع يف فصل
الربيتع ،ومع الربيتع يحلو للنتاس املداعبة
واملرح.
وقتد أصبتح أول أبريل هو اليتوم املباح فيه
الكتذب لدى جميع شتعوب العالم ،فيما عدا
الشعبني اإلسباني واألملاني ،والسبب أن هذا
اليتوم مقدس يف إسبانيا دينيتاً ،أما يف أملانيا
فهو يوافق يتوم ميالد “بسمتارك” ،الزعيم
األملاني املعروف.

