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يف ظل انشغال العامل بفريوس كورونا

كوريا الشمالية ختترب قاذفات
صواريخ متعددة “ كبرية للغاية”

سيول/أ ف ب:
اخت�رت كوري�ا الش�مالية املس�لحة نوويا
“قاذف�ات صواريخ متعددة كب�رية للغاية”،
وف�ق م�ا أف�ادت وس�ائل اإلعالم الرس�مية
امس االثنني ،لكن دون أن تتطرق إىل إرشاف
زعيمها كي�م جونغ أون ع�ى العملية بينما
أش�ار املحلل�ون إىل أن بيون�غ يان�غ تس�عى
لتطبيع هذا النوع من التجارب.
ّ
ترتك�ز أنظار العالم ع�ى كوفيد-19
وبينما
وس�ط إرصار كوريا الش�مالية ع�ى أنها لم
تس�جل أي إصاب�ة بالوب�اء ،أج�رت الدول�ة
االنعزالي�ة أربع�ة اختب�ارات مش�ابهة هذا
الش�هر.وعى غ�ري الع�ادة ،لم تذك�ر وكالة
األنباء الكورية الشمالية الرسمية يف تقريرها
أن كي�م أرشف عى االختب�ار الذي جرى اول
امس األحد.ويظهر الزعيم الكوري الش�مايل
دائما تقريبا وهو يرف عى عمليات إطالق
الصواريخ ،لكن هذه املرة ذكرت وكالة األنباء
أن العملي�ة تم�ت تح�ت إرشاف نائب رئيس
ح�زب العمال الحاكم ري بيونغ ش�ول بينما
أجرتها “أكاديمية علم الدفاع الوطني”.
م�ن جهته�ا ،ذك�رت كوري�ا الجنوبي�ة أن
مقذوفت�ني — يعتق�د أنهم�ا صاروخ�ان
بالس�تيان — أطلقت�ا األح�د م�ن مدين�ة
وونسان الساحلية يف كوريا الشمالية ّ
باتجاه
بح�ر اليابان.وأظهرت صور نقلتها صحيفة
“رودون�غ س�ينمون” الكوري�ة الش�مالية
الرس�مية صواريخ تنطلق م�ن قاذفة تحمل
س�تة أنابي�ب إط�الق ،لترضب ما ب�دت أنها
جزيرة مستهدفة .ولم يظهر كيم يف الصور.
وق�ال املحل�ل ل�دى “معهد آس�ان لدراس�ة
السياسات” غو ميونغ-هيون إنه “من خالل
غياب كيم ،تحاول كوريا الشمالية التخفيف
من أهمية العملية والتش�ديد عى أن اختبار
الصواريخ ليس إال جزءا من تدريبات عادية”.
وكانت آخر مرّة يتغيّب كيم عن مناسبة كهذه
يف ترين األول/أكتوبر عندما اخترت كوريا
الش�مالية صاروخا بالستيا جديدا أطلق من
غواص�ة .وت�م االختبار حينها قب�ل أيام من
اجتماع كان مرتقبا بني مسؤولني من بيونغ
يانغ وواشنطن يف س�توكهولم إلعادة إحياء
الدبلوماس�ية املتجمّدة.لك�ن بعض املحللني
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يعتقدون أنه كان يف الواقع حارضا إذ ظهرت
بعض األغراض التي عادة يستخدمها.
– تحذيرات بشأن الفريوس –
وتتزام�ن سلس�لة االختب�ارات م�ع الجمود
الذي طرأ منذ مدة طويلة عى محادثات نزع
األس�لحة النووية مع الواليات املتحدة ورغم
االنفت�اح ال�ذي أبدت�ه واش�نطن عر عرض
مس�اعدتها ع�ى بيون�غ يانغ الحت�واء وباء
كوفيد.-19وأغلقت كوريا الشمالية حدودها
يف محاولة لحماية نفسها من فريوس كورونا
املس�تجد وهي حاليا واحدة من عدة دول لم
تعلن بع�د تس�جيل أي إصاب�ات بالفريوس
ال�ذي أودى بأكثر من  35ألف ش�خص حول
العالم.لك�ن يرجّ �ح أن الف�ريوس وص�ل إىل
الدول�ة التي تتب�ع سياس�ة التعتي�م ،بينما
ّ
ح�ذر خراء يف مج�ال الصحة م�ن تداعياته
الكارثية عليها نظ�را لضعف بنيتها التحتية
الطبية وتفيش س�وء التغذية فيها.وبعد يوم
عى عملي�ة إطالق صواريخ أخ�رى جرت يف
وقت سابق من الش�هر ،أفادت وسائل إعالم
كورية شمالية رس�مية أن كيم تلقى رسالة
من الرئي�س األمريكي دونالد ترامب تش�مل
ّ
مفصل�ة لتطوير العالق�ات ،وهو أمر
خطة
أكده الحقا مسؤول يف البيت األبيض.
ونقل التقرير عن ش�قيقة كي�م النافذة كيم
يو جونغ تحذيرها من أن العالقة الشخصية
الت�ي تبدو جي�دة بني الزعيمني ق�د ال تكون
كافية إلقامة عالقات أوسع.
وقالت يف بيان نرت�ه وكالة األنباء الكورية
الش�مالية إن ترام�ب “أع�رب ع�ن رغبت�ه
بالتعاون يف مكافحة الوباء”.
ويشري محللون إىل أن كوريا الشمالية تواصل
تطوي�ر قدراتها يف مجال األس�لحة بعد أكثر
من عام عى انهيار القمة بني كيم وترامب يف
هانوي.ووصل�ت املفاوضات مذاك إىل طريق
مسدود إثر الخالف بشأن تخفيف العقوبات
والتنازالت التي ستكون كوريا الشمالية عى
استعداد لتقديمها يف املقابل.
وفرض�ت األم�م واملتحدة والوالي�ات املتحدة
وأطراف أخرى عقوبات عى كوريا الشمالية
عى خلفية برامجها املرتبطة بتطوير أسلحة
محظورة.

ووهان تنفتح للحياة وحذر من اإلصابات “املستوردة”
ووهان /متابعة الزوراء:
تع�ود مظاه�ر الحي�اة الطبيعية
بح�ذر إىل مدين�ة ووه�ان الت�ي
كانت بؤرة تف�يش فريوس كورونا
املس�تجد بعد حجر صحي عام دام
لشهرين .لكن نقطة انتشار الوباء
العامل�ي تتأه�ب حالي�ا ملواجه�ة
تهدي�د جديد محتمل هو اإلصابات
“املستوردة”.
وتم تخفيف القيود عى السفر مع
اس�تئناف محطة قطارات ووهان
املكتظة رس�ميا الرح�الت القادمة
الس�بت بينما أعيد فت�ح الطرقات
الرسيع�ة برف�ع العزل الت�ام غري
املس�بوق الذي أبقى أكث�ر من 50
مليون ش�خص يف أنحاء مقاطعة
هوباي يف منازلهم.
وأطل�ق ذل�ك موجة معاكس�ة من
التنقل من الس�كان املحليني الذين
كان�وا عالقني يف مناط�ق أخرى يف
الص�ني ،حيث تح� ّدث كثريون عن
تعرّضه�م لقيود ع�ى حركتهم ،إذ
ب�دأوا بالع�ودة إىل منازله�م بعدما
منعوا من ذلك لعرة أس�ابيع عى
األقل.
ويجل�ب العائ�دون الذي�ن وص�ل
كث�ريون منهم عى مت�ن قطارات
وهم يرتدون أقنعة واقية وقفازات
وب� ّزات واقي�ة ،معه�م احتم�ال
التس�بب بموج�ة جدي�دة م�ن
اإلصابات .لكن يبدو أن الس�لطات
ترفض املخاطرة.
وقب�ل مغادرتهم محط�ة ووهان،
ّ
يتعني عى جميع الركاب تس�جيل
بياناته�م الش�خصية وتفاصي�ل
تنقالته�م الس�ابقة قب�ل فح�ص

حرارتهم.
وعليه�م كذل�ك إم�ا إبراز ش�هادة
بأنه�م بصح�ة جيّ�دة أو تصنيف
“أخ�رض” أي “آمن” عى تطبيق يف
الهواتف النقال�ة تم تبنيه يف أنحاء
الب�الد ويس�تخدم بيانات واس�عة
ّ
لتعقب إن كان الش�خص
النط�اق
زار مناط�ق عالي�ة املخاط�ر يف
الصني.
وم�ا ل�م يت�م ذل�ك ،س�يكون عى
املس�افرين الخض�وع لفح�ص
حم�ض ن�ووي للتأك�د م�ن خل�و
أجس�امهم من الفريوس ،وفق ما
أف�اد مس�ؤول يف ح�ي جيانغان يف
ووهان وكالة فرانس برس.
ويت�م إرس�ال األش�خاص الذي�ن
يبلغون السلطات بأنهم سافروا إىل
الخارج أو من يش�تبه بأنهم قاموا
بذل�ك مؤخ�را إىل منطقة تس�جيل
منفصل�ة حي�ث يدق�ق موظفون
ببزات واقية يف املعلومات املرتبطة
به�م“ –.البق�اء يف الص�ني أكث�ر

أمانا” –
يق�ول ه�ان يل املنخ�رط يف عملية
التدقيق يف العائدي�ن إىل املدينة “يف
البداي�ة ،كنا أكث�ر تخوّف�ا ولربما
اعتقدن�ا أن الوض�ع أكث�ر أمانا يف
الخ�ارج .لك�ن اآلن ال يب�دو األم�ر
هكذا .يبدو أن البقاء ضمن الصني
أكثر أمانا”.
وأعلنت الص�ني نجاحها يف احتواء
الف�ريوس ،إذ ل�م تع�د األرق�ام
الرسمية تظهر أي إصابات جديدة
محلية املصدر.
ويف ووه�ان ،حي�ث كانت تس�جّ ل
آالف اإلصاب�ات الجدي�دة يوميا يف
ذروة األزمة ،بات العدد صفر.
لك�ن يف وق�ت تكاف�ح الوالي�ات
املتحدة وأوروبا وغريها من املناطق
ملواجه�ة تف�يش الف�ريوس لديها،
تعل�ن الص�ني يوميا ع�ن عرات
اإلصاب�ات “املس�توردة” ما دفعها
لتحويل تركي�ز جهود الوقاية التي
تبذلها ملواجه�ة الخطر القادم من

الخارج.
ويف خط�وة كبرية الخميس ،أعلنت
الص�ني خف�ض ع�دد الرح�الت
الجوية الدولية إىل رحلة واحدة من
وإىل كل وجهة يف األسبوع وخفض
الطاق�ة االس�تيعابية للطائرات إىل
 75باملئة ،وفرض حظر عى دخول
معظ�م األجان�ب إىل الص�ني حتى
مم�ن يحمل�ون تأش�ريات إقام�ة
صالحة.
ّ
يس�لط األضواء عى
لكن يف مشهد
املخاط�ر الت�ي قد تواج�ه ووهان،
اكتظت أع�داد كبرية من الركاب يف
القطارات والحافالت للعودة ،ما قد
ّ
يشكل رضبة للتدابري التي ّ
اتخذتها
املدينة الحتواء الفريوس.
ويف مدينة هوانغانغ القريبة ،بقيت
ع�دة فن�ادق مغلقة بينما اس�تمر
من�ع الناس م�ن تن�اول طعامهم
داخ�ل املطاع�م .وتح�ذر الالفتات
املعلّق�ة يف ش�وارع املدين�ة من أن
التهديد لم ينته بعد.
ُ
وكتب عى الفتة وضعت عى جانب
أح�د الطرق�ات أن “التجمّع للعب
الش ّدة هو انتحار”.
– الفن�ادق مقار لفح�ص كوفيد-
– 19
فت�ح موظ�ف صح�ي يف ووه�ان
الس�بت أبواب فندق كان يستخدم
يف الس�ابق للحج�ر الصح�ي ع�ى
امل�رىض الذي�ن يش�تبه بإصابتهم
بكوفيد ،-19إلقام�ة موقع إلجراء
فحوصات الكشف عن الفريوس.
وكان مراس�لو فرانس برس الذين
وصل�وا مؤخ�را إىل املدين�ة ب�ني
األشخاص الذين طلب منهم إجراء

الفح�ص أثناء الجلوس عى كريس
بالس�تيكي صغ�ري خ�ارج مدخل
الفن�دق بينما أخذ املوظف الصحي
عيّنات من الحلق.
وكان بني من أجريت لهم الفحوص
ام�رأة ق�ال املوظف الصح�ي إنها
مريضة سابقة تعافت من كوفيد-
.19
وق�ال موظف�ون يف ع�دة فن�ادق
عاملية يف املدين�ة لفرانس برس إنه
لم يس�مح ألي أجانب بحجز غرف
نتيجة الوباء.
ّ
وأك�د فن�دق واح�د ع�ى األق�ل أن
عى ال�زوار األجان�ب امتالك إثبات
بأنهم أتم�وا مدة الحج�ر الصحي
ألس�بوعني حتى وإن كان�وا داخل
الصني قبل تفيش الفريوس.
وق�ال موظف اس�تقبال يف الفندق
لفران�س ب�رس “أصبح�ت األمور
تحت السيطرة بشكل أكر اآلن”.
وتش�به اإلجراءات يف ووه�ان تلك
الت�ي فرضته�ا الس�لطات املحلية
يف مناط�ق أخ�رى يف الصني ،حيث
تأم�ر الس�لطات جمي�ع الواصلني
من خارج البالد بعزل أنفس�هم يف
منازله�م أو يف منش�آت مخصصة
للحجر ملدة  14يوما.
يف املقاب�ل ،ل�ن ُترف�ع القي�ود عى
الس�كان الخارج�ني م�ن ووه�ان
حت�ى الثامن م�ن نيس�ان/أبريل
عندما يع�اد فتح املطار كذلك أمام
الرحالت الداخلية.وأظهرت دراسة
هذا األس�بوع أن الع�زل التام الذي
ف�رض يف ووه�ان نج�ح يف احتواء
ّ
ح�ذرت م�ن
الف�ريوس ،لكنه�ا
االستعجال يف فتح املدينة.

االمارات تنادي بـ’األخوة اإلنسانية’ ملواجهة الوباء
ابوظبي/متابعة الزوراء:
ناق�ش ويل عهد ابوظبي الش�يخ محمد ب�ن زايد آل نهيان مع
الباب�ا فرنس�يس تطورات انتش�ار فريوس كورونا املس�تجد،
وش�دد الجانب�ان ع�ى “اهمية توحي�د جهود املجتم�ع الدويل
ملواجهة الوباء” ،وفق مصدر رسمي.
وتبذل االمارات جهودا متزايدة للمساعدة عى مكافحة الوباء
ع�ى مس�توى املنطقة والعالم ،كما دش�نت مب�ادرات محلية
الحتواء الفريوس الذي بات يشكل خطرا عامليا.
واف�ادت وكال�ة االنباء االماراتية الرس�مية ان الش�يخ محمد
بحث يف اتصال هاتفي مع البابا فرنس�يس “تطورات انتش�ار
ف�ريوس كورون�ا وأهمية تعزي�ز التضامن والتع�اون العاملي
يف مواجهت�ه والتعامل مع تداعياته ،إضافة إىل س�بل ترس�يخ
مبادئ وثيقة األخوة اإلنس�انية الت�ي أطلقت يف أبوظبي العام
املايض” .خاللزيارة البابا لالمارات.
ووثيقة االخوة االنسانية التي تم توقيعها من قبل شيخ االزهر
االم�ام احم�د الطي�ب والبابا فرنس�يس تعنى بتش�جيع مبدأ
التعايش والحوار اساسا للتفاعل بني الحضارات واالديان.
واع�رب الش�يخ محم�د ع�ن امل�ه يف “أن تتج�اوز إيطالي�ا
والفاتي�كان محنة وباء كورونا يف أرسع وقت” ،مؤكدا “الدور
الكب�ري الذي تق�وم به املؤسس�ات الديني�ة الك�رى يف العالم
ويف مقدمه�ا الفاتيكان ،يف الدع�وة إىل التضامن العاملي خالل
الظ�روف الحرجة الحالية ،معربا ً عن تقديره ملواقف قداس�ته

الداعية إىل الوحدة العاملية منذ ظهور الفريوس”.
م�ن جانبه اش�اد البابا بمب�ادرات دول�ة اإلمارات اإلنس�انية
ومواقفه�ا النبيل�ة خالل هذه املرحلة الخطرية التي يش�هدها
العالم.
وش�دد الجانبان ع�ى أن “العال�م يمر بظ�رف عصيب أصبح
خالل�ه يف أش�د الحاج�ة إىل التع�اون والتضام�ن والتكات�ف
اإلنس�اني وتوحيد جهود املجتمع الدويل ملواجهة الوباء وانقاذ
البرية من تداعياته”.
ويف وقت س�ابق االح�د ،انضم البابا فرنس�يس اىل ن�داء االمم
املتحدة م�ن اجل وقف فوري الطالق الن�ار يف مختلف مناطق
النزاعات بهدف حماية املدنيني من فريوس كورونا املستجد.
ويف وقت س�ابق م�ن م�ارس/اذار الجاري ،ارس�لت االمارات
أطنانا من املس�اعدات الطبية وم�واد االغاثة اىل إيران ورصبيا
وكرواتيا وأفغانس�تان والصني وغريها ضمن الجهود العاملية
للحد من انتشار الفريوس.
واطلق�ت االم�ارات برنام�ج التعقيم الوطن�ي لتطهري املرافق
العامة والش�وارع يف مختلف املناطق باس�تخدام التكنولوجيا
املتطورة.
كما ّ
ّ
مخصصا إلجراء فحص لكش�ف
دش�نت اإلم�ارات مركزا
اإلصاب�ة بف�ريوس كورونا من الس�يارة يف العاصمة أبوظبي،
هو األول من نوعه يف منطقة الخليج.
وقام الش�يخ محمد بن زايد آل الس�بت بافتت�اح املركز .وقال

الشيخ محمد يف تغريدة ان املركز هو من “التدابري واإلجراءات
الوقائي�ة املتواصلة التي نس�عى إىل تعزيزه�ا وتطويرها للحد
من انتشار الفريوس”.
ّ
واتخذت الس�لطات اإلماراتية إجراءات احرتازية صارمة للحد
من انتشار الوباء ،بينها وقف الرحالت الجوية وإغالق املدارس
واملساجد والعمل عن بعد والحد من التنقل.
ويف دبي ،تفرض السلطات قيودا عى التنقل من الثامنة مساء
حتى السادسة صباحا للقيام بحملة تنظيف وتطهري لوسائل
النق�ل الع�ام واملبان�ي .ويس�مح فق�ط ملوظف�ي القطاعات
األساسية بالتنقل خالل هذه الساعات.

يف  100يوم منذ توليه سدة احلكم

“كورونا” و”احلراك” خيلطان أوراق الرئيس اجلزائري
الجزائر/متابعة الزوراء:
اس�تمرار االحتجاج�ات الش�عبية
املطالب�ة بإنه�اء أي وج�ود للنظ�ام
الس�ابق ،إضافة ألزمتي النفط ووباء
كورونا ،أبرز تحديات واجهت الرئيس
الجزائري عبد املجيد تبون ،باملائة يوم
األوىل منذ توليه سدة الحكم.
وخلط�ت هذه األزم�ات وخاصة وباء
كورونا أوراق س�اكن القرص الرئايس
الجدي�د لتج�ره ع�ى إع�ادة ترتي�ب
أجندته السياس�ية بما يتناس�ب مع
الوقائع الجديدة.
ويف  19ديسمر /كانون األول املايض،
أدى تبون ،اليمني الدس�تورية رئيسا
للبالد بعد أش�هر عاصف�ة من الجدل
الس�يايس واالحتجاجات التي أزاحت
سلفه عبد العزيز بوتفليقة من قرص
الرئاسة بعد  20سنة من الحكم.
وقدم تبون يف برنامجه االنتخابي 54
تعهدا تتلخ�ص يف القطيعة مع العهد
السابق ،وإرساء الحكم الديمقراطي،
وإع�ادة بن�اء اقتصاد ينه�ي التبعية
لعائ�دات النف�ط ،فض�ال ع�ن إعادة
البالد إىل دورها املحوري يف الساحتني
الدولية واإلقليمية.
وتس�ود الجزائ�ر حالي�ا حال�ة م�ن
الغم�وض ح�ول طريقة تقيي�م أداء
الرئي�س الجدي�د بع�د  100ي�وم من
تولي�ه الحك�م ،يف ظ�ل انتش�ار وباء
كورون�ا الذي حصد إىل غاية الس�بت،
 29ضحي�ة م�ن ب�ني  454إصاب�ات
سجلت يف معظم محافظات البالد.
كورونا والنفط
التعديل الدس�توري ،كان كما وصفه
الرئي�س تب�ون يف حملت�ه االنتخابية
وبعد تولي�ه الحكم“ ،حجر الزاوية يف
أي إصالح�ات ،والقاع�دة األساس�ية

لتنفيذ برنامجه”.
لك�ن جائح�ة كورون�ا أث�رت علي�ه
بش�كل كبري ،حي�ث أعلنت الرئاس�ة
الجزائرية ،الثالثاء ،جاهزية مس�ودة
التعدي�الت الدس�تورية ،لكن ظروف
تفيش الفريوس دفعت تبون إىل تأجيل
النقاش بشأنها.

وتأجي�ل النق�اش ح�ول التعدي�الت
الدس�تورية ،يعني تجميد أول ورشة
سياس�ية لتب�ون وبالت�ايل أجندت�ه
وتعهداته يف أوىل سنوات حكمه.
وكان�ت تقاري�ر غ�ري رس�مية أكدت
قبل أزمة كورونا ،أن وثيقة الدس�تور
الجديد ستعرض عى استفتاء شعبي

يف يونيو /حزيران  ،2020فيما رصح
تب�ون أنه س�يتم بع�د ه�ذه الخطوة
تعديل قانون االنتخ�اب ،والذهاب إىل
انتخابات نيابية مبكرة خالل أشهر.
وبذل�ك يكون ظهور وب�اء كورونا قد
خل�ط املعطيات السياس�ية يف البالد،
مما س�يؤدي بالرئيس تبون ملراجعة

أجندته السياسية الحالية.
وبالت�وازي م�ع أزمة كورون�ا تلقت
الجزائ�ر صدم�ة أخرى بفع�ل انهيار
أس�عار النف�ط يف الس�وق الدولي�ة،
والذي يمثل ما نس�بته  95باملائة من
مداخيل البالد بالعملة األجنبية.
ويف  22م�ارس /آذار الج�اري ،أعل�ن

تبون عن خطة تقشفية ملواجهة هذه
الصدمة النفطية من أهم ما تضمنته
تخفيض فاتورة االس�ترياد من  41إىل
 31ملي�ار دوالر ،خالل العام الجاري،
وتخفي�ض النفق�ات العامة بنس�بة
 30باملائ�ة ،دون املس�اس بروات�ب
املوظفني.
الحراك الشعبي
وعى مدار األش�هر األوىل له يف الحكم
وقبل ظهور وب�اء كورونا ،لم تتوقف
مظاهرات الحراك الشعبي الذي بدأ يف
فراير /شباط .2019
ول�م يوفق تب�ون يف إقن�اع املحتجني
برتك الش�ارع ،حيث رفضوا تعهداته
بإط�الق إصالحات ي�رون أنها مجرد
“لعب�ة سياس�ية” للنظ�ام م�ن أجل
تجدي�د واجهت�ه دون تغي�ري عميق،
خاصة يف ظل تواصل اعتقال نشطاء
الحراك.
وظل تبون يصف الحراك ب� “املبارك”
ويؤك�د عى ع�دم ممانعته اس�تمرار
التظاه�رات يف الش�وارع رشيط�ة أن
تكون “س�لمية وبعي�دا ً عن اخرتاقها
م�ن جه�ات داخلي�ة وخارجي�ة (لم
يسمها)”.
أما امللف اآلخ�ر الذي مازال محتجون
ومعارض�ون ينتظ�رون إجاب�ات من
الرئيس بشأنه هو “اسرتجاع األموال
املهربة يف العهد السابق”.
وس�بق لتب�ون التعهد خ�الل حملته
االنتخابية باس�تعادة األموال املهربة،
وأك�د أن�ه يمل�ك “خط�ة” لتجس�يد
تعهده ،لكنه لن يعلن عنها.
ومطل�ع فراير /ش�باط املايض ،قال
رئي�س الوزراء الجزائ�ري عبد العزيز
ج�راد ،يف ترصيح�ات ل�ه ،إن ب�الده
س�تعتمد عى اتفاقية األم�م املتحدة

ملحارب�ة الفس�اد يف اس�رتجاع ه�ذه
األموال.
وذكر جراد ،أن عملية استعادة األموال
تم�ر بث�الث مراح�ل ،تتمث�ل بإثبات
الحكوم�ة لألم�الك وتحدي�د مكانها،
وثم توف�ري أحكام نهائية عى املدانني
بالفس�اد ،وأخ�ريا وج�ود اتفاقي�ات
قضائي�ة مع الدول الت�ي هربت إليها
األموال ليتم اسرتجاعها.
سد الثقوب السوداء
ويف مقاب�ل األزم�ات الت�ي واجه�ت
الرئي�س الجزائ�ري ،ي�رى املحاف�ظ
السابق لوالية البيض (شمال) ،سليم
صمودي ،أن تب�ون تمكن بالفعل من
تحقيق مجموعة من اإلنجازات خالل
املائة يوم األوىل منذ توليه الحكم.
ويستعد صمودي إلصدار كتاب تحت
عنوان “ال�  100يوم األوىل للرئيس عبد
املجيد تب�ون” ،والذي تأج�ل صدوره
بسبب الوضع الصحي يف البالد.
وقال صم�ودي ،الجمعة ،يف حوار مع
فضائية “ال�روق ني�وز” الخاصة،
إن�ه رشع يف كتاب�ة مؤلفه من�ذ أداء
تبون لليمني الدستورية ،وكان يرصد
كل نشاطاته اليومية.
وأض�اف أن “أي�ام تب�ون األوىل قب�ل
جائح�ة كورون�ا يمك�ن اختص�ار
وصفه�ا يف س�د الثق�وب الس�وداء
التي تركها حكم س�لفه عب�د العزيز
بوتفليقة خالل السنوات األخرية”.
وأوضح صمودي ،أن الس�اكن الجديد
لقرص املرادية ،عمل عى إعادة الهيبة
ملؤسس�ات الدولة وتفعيل نش�اطها،
باجتماعات رسمية مكثفة عى غرار
مجلس الوزراء واملجلس األعى لألمن
إىل جان�ب تفعي�ل منظوم�ة اإلع�الم
الرسمية.

أسواق
الثالثاء  31آذار 2020

اقتصادي :النفط سيعاود االرتفاع
خالل األشهر الثالثة املقبلة

بغداد /الزوراء:
اك�د الخبري النفط�ي ،حمزة
الجواه�ري ،امس االثنني ،أن
سع�ر النف�ط الخ�ام العاملي
سيعاود االرتفاع بعد انحسار
وب�اء كورون�ا عاملي�ا ف�وق
 50دوالرا للربمي�ل ،متهم�ا
السعودي�ة ودول الخلي�ج
السبب وراء انخفاض اسعار
النف�ط يف السوق العاملية من
خالل اغراق السوق.
وق�ال الجواه�ري يف ترصيح
صحفي إن “انخفاض اسعار

النف�ط س�وف ل�ن يستم�ر
كث�ريا ،وان االش�هر الثالث�ة
املقبلة ستشهد عودة ارتفاع
االسعار اىل فوق ال�  50دوالرا
بعد انحسار وباء كورونا».
وأض�اف أن “سب�ب الهبوط
الكب�ري بأسع�ار النفط تقف
خلف�ه السعودي�ة ودول
الخلي�ج التي عم�دت بظرف
تعطيل املصانع العاملية بضخ
كمي�ات كب�رية م�ن النف�ط
لالسواق العاملية».
واضاف ان “دوال عديدة تملك
نفطا غ�ري تقلي�دي كالنفط
الصخري الذي يتطلب انتاجه
ماب�ني ال��  40اىل  50دوالرا
اوقف انتاجه�ا وتقف وراءه
استثم�ارات عاملي�ة س�وف
تعمل اىل الضغ�ط عىل الدول
املنتجة للنف�ط االعتيادي اىل
تقلي�ص انتاجه�ا النفط�ي
بسبب تحملها خسائر فادحة
ومن ضمنها امريكا”.

االقتصاد النيابية :احلكومة قلصت مبالغ
االسترياد لدعم املنتج احمللي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت لجن�ة االقتص�اد
واالس����تثم�ار يف مجل�س
الن�����واب ،ام�س االثن�ني،
أن الحكوم�ة قلص�ت مبال�غ
االسترياد لدع�م املنتج املحيل
العراقي.
نّ
وب�ني رئي�س اللجن�ة ،احمد
س����لي�م الكنان�����ي :أن
«الحكوم�ة قلص�ت الكث�ري
م�����ن املبال�غ الت�ي كانت
مخصص�ة لالس����ت�رياد
لدع�م االنت�اج الوطن�ي».
وأضاف الكنان����ي أن» دعم
االنت�اج الوطن�ي ومن����ح
ال�����ى
الق�����روض
الصناعي�ني هم�ا م�����ن
أولويات اللجنة» .مش����ريا ً
اىل أن «البن�ك املرك�����زي

كان�ت إح�دى مبادراته لدعم
املشاري�ع الصناعي�ة بفائدة
تص�ل اىل  3باملئ�ة» .مؤك�داً»
أنه�ا اس����تثم�رت ل�راء
خط�وط انتاجي�ة م�ن دول
صناعية».
وأض�اف الكنان�ي أن»
اللجن�����ة اقرتح�ت ع�ىل
الحكوم�ة تخصي�ص مبالغ
( يف املوازن�ة العام�ة) إلعادة
املصانع املتوقف����ة واملدمرة
التابع�ة ل�وزارة الصناع�ة؛
خصوص�ا تل�����ك املنتج�ة
للمواد الت�ي تس����تخدم يف
االس����ته�الك اليوم����ي
للمواطن ،يف ح�ني يتم تأهيل
املتبق�ي م�ن تل�ك املصان�ع
م�ن االرب�اح الت�ي تحققه�ا
املجموعة االوىل».
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ناقش مع الشركات العاملية تطوير احلقول يف ظل التحديات اجلديدة

العراق يعتزم فتح حوار مع شركات جوالت الرتاخيص النفطية
بغداد /الزوراء:
أعلن وزي�ر النفط ،ثام�ر الغضبان ،امس
االثن�ني ،أن الب�الد بص�دد فتح ح�وار مع
رشك�ات جوالت الرتاخي�ص ،مشريا إىل ان
الوض�ع ال يمكن أن يستم�ر كما كان قبل
األزم�ة العاملي�ة وانتشار الوب�اء ،وأكد أن
الع�راق تهمه مصلحة تل�ك الركات كما
هم يتفهمون وضع البالد والعالم.
وق�ال الغضب�ان يف ترصيح�ات تابعته�ا
«الزوراء» :ان�ه “ال يمكن استمرار الوضع
كما هو عليه قب�ل تفيش الوباء والتغريات
يف االقتصاد العامل�ي وانخفاض األسعار”،
مش�ريا إىل “وجود بدائل عدي�دة من بينها
فت�ح حوار م�ع الرك�ات النفطية ،وهذا
موضوع قيد الدراسة بجدية».
وأضاف“ :هم رشكاؤنا وتهمنا مصالحهم
كم�ا تهمن�ا مصلحتن�ا ،لكنه�م يف الوقت
نفسه يفهمون الوضع االقتصادي العاملي
والوض�ع االقتص�ادي للب�الد” .الفت�ا إىل
أن “هن�اك تجرب�ة مماثل�ة مشرتك�ة بني
العراق وتلك الركات خالل ظهور داعش
اإلرهابي وانخفاض أسعار النفط العاملية
أعوام  2015 2014و .”2016
وأكد الغضبان ع�ىل “رضورة االتفاق عىل
صيغة معينة بحي�ث ال تثقل استحقاقات
رشكات النفط موازنة الدولة القليلة أصال،
مع النظ�ر اىل دوام الح�رص عىل الراكة
وبق�اء أولئ�ك املستثمري�ن يف الع�راق”.
مبين�ا أن “الحكومة تح�رص عىل بقائهم
وسالمتهم الصحي�ة وتذليل العقبات فيما

يخ�ص السفر والع�ودة وترتي�ب وجبات
العم�ل ونظام املناوبة كم�ا هم متفهمون
ذلك”.
م�ن جان�ب متص�ل ،أك�دت وزارة النفط
العراقية ،فتح حوار ونقاش مع الركات
العاملية املقاول�ة لتطوير الحقول النفطية

ح�ول األسل�وب األمث�ل يف التعاط�ي م�ع
التحدي�ات الجدي�دة الت�ي تواج�ه السوق
النفطي�ة بسب�ب انتشار ف�ريوس كورونا
وانخفاض أسعار النفط ،نافيا ً التوصل إىل
صيغة اتفاق جديد حول تقليص اإلنتاج أو
امليزانية.

بغداد /الزوراء:
أعلنت الركة العامة لتعبئة وخدمات
الغاز ،امس االثنني ،ع�ن وصول البالد
اىل االكتف�اء ذاتيا ً بإنتاج الغاز السائل،
بعد ْ
أن نجحت بضخ ما يقارب املليوني
اسطوانة يف بغ�داد واملحافظات خالل
األسب�وع املايض م�ن خ�الل معاملها
األهليَّ�ة والحكوميَّ�ة باستثن�اء إقليم
كردستان العراق.
وق�ال مدي�ر الركة ع�يل املوسوي يف
ترصي�ح أوردت�ه صحيف�ة “الصباح”
الرسمي�ة واطلع�ت عليه «ال�زوراء»:

إن رشكته “وضع�ت خطة عمل خالل
م�دة حظ�ر التج�وال تضمن�ت إطالق
البيع املبارش إلسطوانات الغاز السائل
للمواطن�ني يف معام�ل تعبئ�ة الغ�از
الحكومي�ة واألهلية وبالسعر الرسمي
البال�غ خمسة آالف دين�ار لألسطوانة
الواحدة ،إضافة اىل إرسال سياراتها اىل
مناطق متفرقة من بغداد واملحافظات
كاف�ة لبي�ع إسطوانات الغ�از السائل
للمواطنني».
وأفصح عن “نجاح الركة خالل املدة
القليلة املاضية بتحقيق االكتفاء الذاتي

م�ن الغاز السائ�ل باعتم�اد مؤرشات
املواق�ف اليوميَّ�ة الخاص�ة باإلنت�اج
واالستهالك ،واستمرار معامل التعبئة
الحكومية واألهلي�ة بالعمل خالل مدة
حظر التج�وال بما يحقق االستقرار يف
مادة الغاز السائل».
وأشار املوسوي إىل أن الركة “تمكنت
خ�الل األسبوع امل�ايض من إنت�اج ما
يق�ارب املليوني اسطوانة من معاملها
يف بغ�داد واملحافظ�ات باستثناء اقليم
كردستان العراق”.

البنك املركزي يؤكد :الرواتب متوفرة ولن تصل البالد ملرحلة األزمة
بغداد /الزوراء:
أك�د البنك املرك�زي العراقي،
امس االثن�ني ،توف�ر رواتب
املوظف�ني لشه�ر نيس�ان
املقبل بعد دفع رواتب ش�هر
اذار الح�ايل ،وفيما أش�ار إىل
أن البالد ل�ن تصل اىل مرحلة
األزمة ،أوضح ان االحتياطي
النقدي للعراق يبلغ  60مليار
دوالر حالي�ا .م�ن جهته�ا،
نفت اللجنة املالية يف مجلس
النواب اللجوء اىل طباع����ة
العمل�ة النقدي�ة لس����داد
رواتب املوظفني.
وقال مدي�ر املحاسبة بالبنك
املرك�زي العراق�ي ،احس�ان
ش�مران ،يف ترصيح�ات
متلف�زة تابعتها «ال�زوراء»
إن�ه “ال يوج�د م�ا يدع�و
للتشاؤم بش�أن الوضع املايل
والرواتب” .مبينا أن “رواتب
ش�هر نيسان متوفرة حاليا
لدى وزارة املالية”.
وأض�اف أن “البن�ك املركزي
لن ي�رتك الع�راق يف خطر”،

دون رصيد من الدوالر.
وق�ال عض�و اللجن�ة،
جم����ال كوجر ،يف ترصيح
صحفي «ال نعتقد ان يت����م
اللج�وء لطباع�ة العملة من
اج�ل سداد الروات�ب الن هذا
املوضوع ليس بالس����هل،
كون�ه يحت�اج اىل معادل�ة

طباع�ة العمل�����ة مقابل
الذه�����ب واالحتي����اط
البنك�ي م�ن ال�دوالر لذل�ك
ف�����إن أي�ة طباع�ة م�ن
دون توفر هذه الش����روط
العمل�ة
س����تع�رض
املحلي�ة اىل فق�دان قيمته�ا
الحقيقية».

ان�����ه»
واض�����اف
املمك�����ن
م�����ن
لج����وء الحكومة ال����ى
االقت����راض الداخل����ي
وه�����و وارد ،حي�ث ت�م
اللج����وء ال����ى ه����ذا
الحل خ����الل موازن����ة
العام املايض».

تراجع العقود اآلجلة للنفط مع خماوف بشأن تآكل الطلب بفعل «كورونا»

رويرتز /متابعة الزوراء:
تراجعت أسع�ار النفط الخام
القيايس بش�دة ،امس االثنني،
ون�زل خ�ام برن�ت إىل أدن�ى
مستوى منذ نوفمرب /ترين
الثان�ي  2002م�ع تنام�ي

املخ�اوف بشأن ت�آكل الطلب
بسبب وب�اء كورون�ا وتهديد
ح�رب األسع�ار السعودي�ة
الروسي�ة بإغ�راق الس�وق
بإمدادات زائدة.
وهبطت العق�ود اآلجلة لخام

وقال املتحدث باسم الوزارة ،عاصم جهاد،
بحسب وكالة األنب�اء العراقية «واع»« :لم
يت�م االتفاق بعد م�ع الرك�ات األجنبية
العامل�ة يف الحقول النفطي�ة ،وخصوصا ً
فيما يتعلق باألمور الفنية واملالية ،ألن هذه
القضاي�ا املهمة تحتاج إىل مزيد من الوقت

والحكمة والصرب والق�راءة املتأنية لواقع
الس�وق النفطي�ة واملتغريات الت�ي طرأت
عليه�ا خالل الفرتة املاضية ،وما يتوقع أن
تكون عليه خالل الفرتة القادمة».
ولف�ت جه�اد إىل تواص�ل الح�وارات ب�ني
ال�وزارة ورشكائها حول القضاي�ا الفنية
واملالي�ة ،م�ع مراع�اة مصال�ح األطراف
املعنية يف ذلك.
وأض�اف :أن هن�اك إدارة مشرتكة لجميع
الحقول النفطية تتواصل ملناقشة األفكار
واملقرتحات واملواضيع ذات الشأن املشرتك
س�واء يف الظ�روف الطبيعي�ة وغريه�ا أو
بحسب ما تفرضه املستجدات والتطورات
يف أس�واق النفط العاملي�ة ،كما يحدث اآلن
م�ع تداعيات تأثري انتشار فريوس كورونا
عىل أسواق النفط العاملية.
ولف�ت إىل :أن ه�ذه املسأل�ة تع�د طبيعية
وحال�ة إيجابية بأن تكون هناك تفاهمات
وح�وارات قائم�ة ب�ني ال�دول املنتج�ة
والركات املقاول�ة العاملية .مؤكداً :أنه ال
أحد يستطي�ع التكه�ن يف الوقت الحارض
بتأثريات أزمة كورونا عىل السوق النفطية
وعىل االقتصاد العاملي.
وأوض�ح :أن�ه م�ن الحكمة تأجي�ل اتخاذ
الق�رار ح�ول اإلنت�اج أو امليزاني�ة وغ�ري
ذل�ك ،لحني وضوح الرؤي�ة املشرتكة حول
تط�ورات السوق النفطي�ة؛ ومن ثم بلورة
صيغة اتفاق تتناسب مع املستجدات التي
طرأت واألسلوب األمثل والواقعي للتعاون
بني األطراف املعنية.

العراق يكشف عن وصوله لالكتفاء الذاتي من الغاز السائل

أسعار الفواكه واخلضر

املالية النيابية تنفي طباعة العملة النقدية لسداد رواتب املوظفني

مش�ددا ع�ىل أن الب�الد “لن
تص�ل اىل مرحل�ة الخطر وال
مرحلة االزمة والفزع”.
ويف سي�اق متص�ل ،أك�د
ش�مران أن “االحتياط�ي
العراق النقدي يبلغ حاليا 60
مليار دوالر” ،الفتا إىل أنه “ال
يوجد ما يدع�و للقلق بشأن
ذلك”.
وبشأن م�ا جرى طرحه من
خي�ارات لطبع العمل�ة ،أكد
ش�مران أن�ه “لم يع�د هناك
يشء بعد اسمه طبع العملة،
وال يمك�ن التفك�ري بذل�ك
مطلقا”.
م�ن جهته�ا ،نف�ت اللجن�ة
املالي�ة يف مجل�س الن�واب
اللجوء اىل طباع����ة العملة
النقدي�ة لس�����داد رواتب
املوظفني ،عادة اياها خطوة
غ�ري صحيح�ة وله�ا تبعات
سلبي�ة ،بالتزام�ن م�ع ذلك
اك�د البنك املركزي ان قانونه
ال بعد يسم�ح بإصدار النقد
ووضعه يف حساب املالية من
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برن�ت  5.8باملئ�ة أو 1.45
دوالر إىل  23.48دوالرا للربميل
بحلول الساعة  0623بتوقيت
جرينت�ش بعدم�ا تراجع�ت
يف وق�ت ساب�ق إىل 23.03
دوالرا ،وه�و أدن�ى مست�وى

من�ذ نوفمرب /تري�ن الثاني
.2002
وتراجع�ت العق�ود اآلجل�ة
لخام غ�رب تكساس الوسيط
األمريك�ي بما يصل إىل 19.92
دوالرا ،مقرتب�ة م�ن أدن�ى
مست�وى يف  18عام�ا وال�ذي
سجلت�ه يف وق�ت ساب�ق م�ن
الشه�ر الج�اري ،ونزل�ت يف
أح�دث معام�الت بنسبة 3.8
باملئ�ة ،أو  0.82دوالر ،إىل
 20.69للربميل.
وق�ال ،سات�ورو يوش�يدا،
محل�ل السل�ع األولي�ة ل�دى
راكوت�ني سيكيوريتيز ”تيرس
البن�وك املركزي�ة (السياس�ة
النقدي�ة) وتق�دم الحكومات
ح�زم تحفي�ز ،لكنه�ا مج�رد
إجراءات داعمة وليست عالجا
جذريا“.
وأضاف ”حتى نشهد مؤرشات
ع�ىل انته�اء الوب�اء ستظ�ل
األسع�ار تح�ت ضغ�ط وق�د

تنخفض إىل أقل من  20دوالرا
للربميل“.
وأسواق النفط مترضرة بشدة
من تده�ور الطلب الناجم عن
الوب�اء وح�رب األسع�ار بني
السعودية وروسيا التي تغرق
السوق بإمدادات زائدة.
وق�ال مس�ؤول م�ن وزارة
الطاق�ة السعودي�ة ،الجمعة،
إن اململكة ال تجري محادثات
م�ع روسي�ا ملوازن�ة أس�واق
النف�ط رغم تنام�ي الضغوط
من واشنطن لوقف االضطراب
ال�ذي أدى إىل انح�دار األسعار
بأكثر من  60باملئة هذا العام.
ومع التوقعات الحالية برتاجع
الطلب العاملي  15أو  20مليون
برمي�ل يومي�ا ،بانخف�اض
بنسب�ة  20باملئ�ة ع�ن العام
امل�ايض ،يق�ول محلل�ون إنه
ستك�ون هناك حاجة لخفض
هائ�ل يف اإلنت�اج يتج�اوز ما
تقوم به أوبك.

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

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

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

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

خبري :احتياطي املركزي واإلدخار
اإلجباري أهم احللول لتغطية النفقات
بغداد /الزوراء:
استبع�د الخب�ري االقتص�ادي ،سعد الق�ايض ،امس
االثنني ،لج�وء العراق اىل طبع العمل�ة لتأمني رواتب
املوظف�ني يف ظ�ل االزم�ة االقتصادي�ة املرتتب�ة عن
انخفاض اسع�ار النفط ،مبينا ان طبع العملة يؤدي
اىل ارتف�اع معدالت التضخم ب�رصف الدينار العراقي
مقابل الدوالر.
وق�ال الق�ايض يف ترصي�ح صحف�ي ان “الحكوم�ة
ستواج�ه صعوب�ة ش�ديدة بتأمني روات�ب املوظفني

للشه�ر املقب�ل يف ظ�ل استم�رار انخف�اض اسع�ار
النفط».
واض�اف ان “مايص�ل العراق من ام�وال من واردات
بي�ع النفط ال يغطي سوى  %35من رواتب موظفي
الدولة “ .مشريا اىل ان “هناك حلوال من املتوقع لجوء
الحكومة اليها لتغطية نفقات الرواتب».
وافاد ان “الخيار االول ستلجأ الحكومة اىل االحتياطي
يف البن�ك املركزي فيما سيك�ون الخيار الثاني يف حال
استمرار االنخفاض هو االدخار االجباري”.

الذهب يهبط مع تفضيل املستثمرين
للسيولة لتغطية خسائر األسهم
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
انخفض�ت أسع�ار الذهب ،امس
االثن�ني ،إذ طغ�ى تداف�ع ص�وب
السيول�ة لتغطي�ة خسائ�ر يف
األسه�م ع�ىل إج�راءات اتخذتها
البن�وك املركزية العاملي�ة الحتواء
التبع�ات االقتصادي�ة لتف�يش
فريوس كورون�ا .وتراجع الذهب
يف املعامالت الفورية  0.3باملئة إىل
 1612.60دوالرا لألوقي�ة بحل�ول
الساع�ة  0635بتوقيت جرينتش
بع�د أن ن�زل  0.7باملئ�ة الجمعة.
وانخف�ض الذه�ب يف العق�ود
األمريكي�ة اآلجل�ة  0.6باملئ�ة إىل
 1643.70دوالرا لألوقي�ة .وق�ال،
ماي�كل مكارث�ي ،كب�ري محل�يل

السوق لدى يس.إم.يس ماركتس:
”كلم�ا تفاقم املوقف كلما تعززت
الصلة بني األسهم والذهب ،بسبب
أن�ه إذا ح�دث املزيد م�ن التدهور
االقتص�ادي فإن�ه سيدفع الذهب
للهب�وط م�ع أس�واق األسه�م“.
وتراجعت األسهم اآلسيوية وتلقت
أسعار النف�ط رضبة أخرى بفعل
مخ�اوف م�ن أن اإلغ�الق املرتبط
بالتفيش قد يستمر ألشهر .وقالت
مدي�رة صن�دوق النق�د ال�دويل،
الجمع�ة ،إن الوب�اء دف�ع بالفعل
االقتص�اد العاملي ص�وب الركود،
وإنه يجب عىل ال�دول االستجابة
بإنفاق ”ضخ�م للغاي�ة“ لتجنب
سلسل�ة م�ن عملي�ات اإلف�الس

والتخل�ف ع�ن س�داد الدي�ن
باألس�واق الناش�ئة .ومما ضغط
عىل الذهب أيضا أن توقف تراجع
ال�دوالر والذي تزام�ن مع عزوف
أوس�ع نطاق�ا عن املخاط�ر ،بعد
أن ارتفع�ت العمل�ة األمريكي�ة
يف ظ�ل تداف�ع ع�ىل السيول�ة ثم
تراجع�ت بع�د أن دش�نت البنوك
املركزي�ة إجراءات غ�ري مسبوقة
ع�ىل صعي�د السيول�ة .وبالنسبة
للمعادن النفيسة األخرى ،تراجع
البالدي�وم  0.7باملئة إىل 2253.74
دوالرا لألوقية ،وهبط البالتني 3.5
باملئ�ة إىل  715.36دوالرا لألوقية،
بينما تراجع�ت الفضة  4.2باملئة
إىل  13.86دوالر.ا
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ألكسندر كريستينني :قريغيزستان بييت الثاني
بيشكيك  /متابعة الزوراء
ترك الكس�ندر كريس�تينني تأثريا ً ال يمحى
ع�ىل مس�ار ك�رة الق�دم يف جمهوري�ة
قرغيزستان.
ما فتئ كرس�تينني باللعب يف وس�ط آسيا
يف آخ�ر أيامه كالعب ،تطورت مس�ؤوليته
ليصبح مدربا ً يف كرة قدم ،وبلغت مسريته
يف هذا املجال ذروتها مع املنتخب القرغيزي
األول.
كرس�تينني ،املواط�ن ال�رويس ،ه�و اآلن
املدرب صاح�ب الفرتة األطول مع املنتخب
القرغي�زي ،فف�ي الوقت ال�ذي كان يُدرب
فيه بطل ال�دوري املمتاز فري�ق دوردوي،
فإن�ه قاد املنتخ�ب الوطن�ي للظهور ألول
مرة يف تاريخه يف كأس آسيا وكان ذلك عام
 2019يف اإلمارات.
ويف بداية هذه السلس�لة من تقارير (آسيا
بيتي الثاني) التي يقدمها املوقع اإللكرتوني
اآلس�يوي لك�رة الق�دم ،فإن كريس�تينني
رسم مس�ريته الكروية منذ بدايتها ،بما يف
ذلك النجاح الفوري عىل املستوى التدريبي
مع نادي نيفتيش ،وتعزيز حظوظ املنتخب
القرغي�زي ،ويف كلمات�ه الخاص�ة  -كيف
أصبحت قرغيزستان بيته اآلسيوي.

البداية

� ب�دأت ألع�ب كرة الق�دم يف كراس�نودار،
املدين�ة التي ولدت فيها .يف س�ن الس�ابعة
من عمري ،أخذتني جدتي للعب .ويف س�ن
الخامسة عرش ،أصبحت جزءا ً من املنتخب
الرويس للش�باب ،وش�اركت يف التصفيات
املؤهلة لبطولة أوروبا.
لق�د وقع�ت أول عقد احرتايف يف مس�ريتي
م�ع نادي كول�وس يف كراس�نودار يف وقت
مبك�ر ج�داً ،وق�د ح�دث ذلك عندم�ا كان
عم�ري  15عاماً ،وكنت ال أزال يف املدرس�ة
يف ذل�ك الوقت .بعد ش�هر تلقي�ت اقرتاحا ً
جديا ً للعب م�ع النادي البلجيكي بروج .يف
ذلك الوقت ،عم�ل وكيل كرة القدم الرويس
املعني مع املنتخب الرويس يف هذا املوضوع،
لكن نادي كولوس لم يس�مح يل بالذهاب.
ونتيج�ة لذلك ،انتهى تعاونن�ا مع الوكيل،
ع�ىل الرغم م�ن أنن�ي لعبت م�ع املنتخب
الوطني ال�رويس يف العامني التاليني .لذلك،
ل�و لم يكن التعاون م�ع الوكيل قد انتهى،
لكانت مسريتي الكروية أصبحت مختلفة
قليالً.
ل�ذا ،لم ألعب يف األندي�ة الكربى ،ولكن هذا
يرجع إىل حقيقة أنن�ي لم يكن لدي وكيل.
كان الوقت مختلفا ً  -لعبت جهات االتصال
دورا ً أكرب من العروض يف البطوالت الدولية.
كنت الع�ب كرة قدم متوس�ط املس�توى،
لست رسيعا ً جداً ،لكنني كنت أود أن ألعب
يف فريقي.

 ... 2010األيام األوىل يف قرغيزستان

� لقد جئ�ت إىل قريغيزس�تان ليس ألكون

مدرب�اً ،بل أللعب .يف ذل�ك الوقت كان لدي
ش�هادة تدريب للمس�توى الثالث ( )Cويف
عام  ،2009تعرض�ت إلصابة خطرية ،ولم
ألعب ملدة ستة أشهر .قررت أال أضيع الوقت
وحصلت عىل ش�هادة تدريب يف روسيا .يف
عام  ،2010جئ�ت إىل نيفتيش فقط للعب،
لك�ن إدارة النادي قدمت يل عرضا ً للتدريب
أيضاً .اتضح أني كنت مدرب وألعب.
كان االنطب�اع األول عن الب�الد ،من ناحية
ك�رة الق�دم ،س�لبياً .ل�م يت�م تطوي�ر أي
يشء لك�رة الق�دم يف جنوب الب�الد .كانت
هناك مش�اكل كبرية يف تنظيم الجلس�ات
التدريبي�ة ،م�ع ضع�ف املراف�ق والقاعدة
الفنية ،والظروف املعيشة والوجبات .كان
الوض�ع صعبا ً ج�داً ،ولكن لحس�ن الحظ،
بعد ش�هرين تم ّ
حل هذه املشاكل مع إدارة
النادي وإيج�اد مرافق جيدة ال تزال قائمة
حتى اليوم.
كانت رحلتي األوىل إىل آسيا ،وكان كل يشء
جديدا ً تمام�اً ،خاصة يف جنوب البالد .كان
الن�اس بش�كل ع�ام ودودي�ن وكان الجو
جديدا ً ومثريا ً لالهتمام بالنس�بة يل .كانت
هناك الكثري من اللحظات اإليجابية.

من صفر خربة إىل بطل الدوري املمتاز

� كان الوق�ت ال�ذي قضيت�ه م�ع نيفتيش
ً
مذه�ال .كان صنع مث�ل هذا الوض�ع أم ٌر
صعب للغاية ،إن لم يكن شبه مستحيل.
بظه�وري ألول مرة كم�درب ،وعىل الفور
يف ال�دوري املمت�از .كان يقع ع�ىل عاتقي
مهمة ب�أن أصبح بطالً ب�دون أي خربة يف
العمل ،لذا كان األمر مثريا ً لالهتمام.
فهم�ت العملي�ة م�ن الناحي�ة النظري�ة،
ولك�ن لم يكن هناك ممارس�ة .لقد عملت
كث�رياً ،واآلن أع�رف أنني فعل�ت كل يشء
بشكل صحيح للغاية .كان وقتا ً رائعاً .لقد
كافحنا كثرياً ،واجهتنا العديد من املشاكل،
ولكن م�ع إدارة ن�ادي نيفت�يش فعلنا كل
يشء لحلها .كانت التجربة التي اكتسبتها
ال تقدر بثمن.

حققنا نتائج جي�دة .كان بإمكاننا تقديم
أداء أفضل يف الس�نة الثانية ،لكننا احتلينا
املركز الثاني يف ال�دوري .ومع ذلك ،يف ذلك
الوق�ت ،كانت هناك مش�اكل سياس�ية يف
الب�الد ،ونتيج�ة لذل�ك كانت هن�اك بعض
التغي�ريات يف إدارة الرشك�ة الت�ي ترع�ى
ن�ادي كرة القدم .وهو م�ا انعكس بوجود
مش�اكل مالي�ة يف فري�ق ك�رة الق�دم ألن
الرشك�ة توقفت عن التمويل ،ولعبنا بدون
مقابل تقريبا ً خالل األشهر الثالثة التالية.
كان لدينا اتفاق ،لك�ن العديد من الالعبني
تركون�ا ،بق�ي البع�ض ،وأنهين�ا املوس�م
بوجود  14فردا ً فقط.
أنهينا املوس�م بالحصول عىل املركز الثاني
وبعد ذل�ك تركت النادي .غ�ادرت دون أي
مش�اكل م�ع اإلدارة .أدرك�ت أن�ه لم يكن
خطأه�م ،لك�ن الفري�ق انه�ار ،والجميع
بالطبع ندم عىل ذلك.
توق�ف نش�اط ن�ادي نيفت�يش ،ول�م يتم
تمثيل�ه عىل مس�توى ال�دوري املمتاز مرة
أخرى لعدة سنوات.

عرض غري متوقع  ...حتدي مهين

� الع�رض ال�ذي تلقيت�ه ع�ام  2014لكي
أصبح مدربا ً للمنتخب األول لقرغيزس�تان
جاء بش�كل غري متوقع .من الصعب توقع
الحص�ول عىل ع�رض للعمل م�ع املنتخب
األول للب�الد .ل�و كان ع�رض م�ن ن�ادي،
فس�يكون منطقياً ،ولكن ما إذا قلت أنني
كن�ت يف انتظار ه�ذا العرض ،فل�ن يكون
ذلك صحيح�اً .عندما حصلت عليه ،فكرت
بجدية تامة ولفرتة طويلة.
كان�ت مفاوضاتن�ا م�ع إدارة اتح�اد كرة
الق�دم يف قرغيزس�تان ع�ىل مرحلت�ني.
ونتيجة لذل�ك ،توصلنا إىل اتف�اق ،وحددنا
املجاالت التي يجب أن نعمل فيها ،سواء يف
املس�تقبل القريب وعىل املدى الطويل .وقد
اتفقنا عىل كل يشء.
ه�ذه الخطة ال ت�زال قيد التنفيذ ،وأش�كر
اإلدارة ع�ىل تفهمه�ا وثقته�ا .يمكنكم أن

تروا تأثري تعاوننا.
كن�ت أع�رف كل املش�اكل الت�ي كان�ت يف
كرة الق�دم القرغيزية .ملدة عامني ،أدركت
جي�دا ً الوض�ع بأكمله داخل ك�رة القدم يف
قرغيزس�تان ،وكن�ت ع�ىل معرف�ة جيدة
بالالعب�ني .فهم�ت بوض�وح م�ا أحتاجه
للعم�ل عليه .قمنا بتغي�ري العمل يف جميع
املجاالت بمقدار  180درجة.
كان�ت التغي�ريات األساس�ية ه�ي خط�ة
اإلع�داد ،وعدد األيام ،وم�كان اإلقامة قبل
املباري�ات ،واملراف�ق ،والقاع�دة الفني�ة،
وال�دورات التدريبي�ة ،ودع�وة أفض�ل
املرش�حني .لق�د تعاملن�ا مع ه�ذا بجدية
شديدة وبالطريقة التي كنت أراها.
اتض�ح أن الوض�ع أصب�ح مختلف�ا ً تماما ً
عم�ا كان عليه م�ن قبل .بطبيع�ة الحال،
عم�ل الالعب�ون ألول م�رة بج�د للتكي�ف
واالستفادة من املتطلبات ،ولكن بعد ثالثة
معسكرات تدريبية ،بدأنا يف إظهار النتائج.
بعد املعس�كر التدريبي الثالث ،بدأنا اللعب
يف التصفي�ات املؤهلة لكأس العالم ،2018
وأظهرت مبارياتنا ضد منتخبي بنغالديش
وأسرتاليا نتائج عملناّ .
كنا نسري يف االتجاه
الصحيح.

تغيري الذهنية ،واالجناز عام 2019

� رأي�ت إمكان�ات الالعب�ني ولك�ن تغي�ري
ذهنية الالعبني كانت املهمة رقم واحد.
لقد عملنا عىل هذا لفرتة طويلة جداً ،سواء
عىل املس�توى النف�ي أو العاطف�ي أو يف
امليدان  -تكتيكيا ً وجس�ديا ً  -وبعد أن رأينا
ً
ذهني�ا ،وبدأوا
أن الالعب�ني ب�دأوا يتغريون
يثق�ون بأنفس�هم ،بدأنا يف لع�ب كرة قدم
مُ ختلفة تماما ً.
كان هذا نتيجة العمل الشاق لالعبني ،فقد
فهم�وا كل يشء بش�كل صحي�ح ،تعاملوا
م�ع ه�ذا التح�دي بش�كل جي�د ،وتغلبوا
علي�ه يف النهاية ،ووصلنا اآلن إىل مس�توى
تناف�ي .حي�ث يمكنن�ا اللعب ع�ىل قدم
املساواة مع أي فريق .ويف بعض اللحظات
يُمكننا التفوق ،وحتى إذا تراجعنا يف بعض
اللحظات ،فنحن ما زلنا مس�تعدين ذهنيا ً
للعب مع أي فريق.
كانت بطولة كأس آسيا  2019تجمعا ً رائعا ً
بالنسبة يل ش�خصيا ً وللمنتخب القرغيزي
ط�وال تاريخه .ه�ذه تجربة رائع�ة .فهذا
يعترب أعىل مستوى من التنظيم واإلعداد.
مرة أخ�رى ،وذل�ك بفضل إدارتن�ا إلتاحة
الفرص�ة للتحض�ري ،من حيث ع�دد األيام
وتوف�ري أفض�ل التس�هيالت .لق�د ّ
كن�ا
مس�تعدين جي�داً .كان هن�اك فه�م كامل
لإلدارة الت�ي نقوم بها ،وقمن�ا بعمل جيد
مع الفريق ،ووجدن�ا النهج الصحيح لكل
يشء ،ونتيجة لذلك ،قدمنا أداء جيد للغاية
خالل أول ظهور لنا يف البطولة القارية.
تأهلنا إىل األدوار اإلقصائية .لس�وء الحظ،

بسبب كورونا  ..طفرة يف العامل
فرانس برس  /متابعة الزوراء
ش�هد العال�م الري�ايض االفرتايض تحوال كب�ريا يف األس�ابيع األخرية،
بعدم�ا وجد الرياضيون املحرتفون أنفس�هم محارصي�ن يف منازلهم
نتيج�ة توق�ف غالبية األنش�طة الرياضي�ة حول العال�م جراء تفيش
فريوس كورونا املستجد.
وبانضم�ام نجوم الرياض�ة العاملية يف كافة املج�االت اىل قرابة ثالثة
ملي�ارات نس�مة يف الحج�ر الصحي ،كاف�ح مس�ؤولو رياضات مثل
س�باقات األحصنة ،املالكمة ،الدراجات الهوائية ،كرة القدم ورياضة
املح�ركات ،من أج�ل املحافظة عىل القاع�دة الجماهريية لرياضاتهم
يف محاول�ة منه�م من أج�ل تأمني إي�رادات يف ظل توقف النش�اطات
الفعلية.ومع إغالق تام للمالع�ب وتأجيل فعاليات مثل دورة األلعاب
األوملبية الصيفية يف طوكي�و وكأس أوروبا لكرة القدم  ،2020يحقق
املنظم�ون عائدات من اإلعالنات من خ�الل بث الرياضات االفرتاضية
ع�ىل منصات مثل “يوتيوب” و”فايس�بوك” و”تويتش” ،أو حتى من
خالل بثها عىل منصات التلفزيون التقليدية.
ولج�أ املنظمون اىل البث التدفقي املبارش من أجل الوصول اىل القواعد
الجماهريية املحرومة من الفعالي�ات الحقيقية ،مانحني إياهم حتى
فرصة مواجهة نجومهم املفضلني عرب األلعاب اإللكرتونية.
وكان س�باق جائزة إيطاليا الكربى للدراجات النارية الذي يستقطب
تقريبا قرابة  200ألف مشجع خالل سباق عطلة نهاية األسبوع عىل
حلب�ة موجيلو الش�هرية ،أبرز دليل عىل أن العال�م االفرتايض قادر اىل
ح�د كبري عىل اس�تقطاب الجمهور وذلك بعد أن تج�اوز عدد متابعي
سباق األحد االفرتايض الذي روج له ك�”جائزة البقاء يف املنزل” ،العدد
املتوقع للس�باق الفعيل.وحل حامل لقب فئة موتو جي بي اإلس�باني
م�ارك ماركيز (هوندا) يف املركز الخامس من ع�ىل كنبته يف املنزل ،يف
وق�ت كان الفوز من نصيب ش�قيقه األصغر وزميل�ه الجديد أليكس
الذي تس�اءل مازحا “هل ستحتس�ب النقاط لبطولة العالم” الفعلية
التي لم تش�هد أي س�باق بعد إلغ�اء جائزة قط�ر االفتتاحية وإرجاء
الس�باقات التي تلته عىل الروزنامة ،مع تحديد جائزة فرنسا الكربى
كموع�د جديد مبدئي لبدء البطولة يف  17أيار/مايو.ويُتوقع أن يحذو
املالي�ني من املعجبني حذو نجومهم من خالل تنزيل التطبيق الخاص،
وبالطب�ع مقاب�ل بدل مايل.ويبق�ى هناك من يرف�ض أن يكون طرفا
يف ه�ذا العال�م االف�رتايض ،عىل غرار بطل العالم س�بع م�رات يف فئة
موتو جي بي اإليطايل املخرضم فالنتينو رويس الذي فضل “تش�جيع
أه�ل بريش�يا وبرغامو ،أولئك الذي�ن يهتفون يل يف الع�ادة .يبدو أنها
منطقة حرب” ،يف إش�ارة منه اىل املنطق�ة املوبوءة بفريوس كورونا.
وتابع رويس يف حديث لش�بكة “سكاي” اإليطالية “رأيت صورا سيئة
للغاي�ة ،يج�ب أن نصمد”.وأقن�ع القيم�ون عىل س�باقات الفورموال
واحد بعضا من الس�ائقني أيضا بالسري عىل خطى نظرائهم يف بطولة
العال�م للدراج�ات النارية ،وخوض جائزة البحري�ن الكربى افرتاضيا
بعد أن أرجئ الس�باق ال�ذي كان مقررا يف  22آذار/مارس عىل خلفية
فريوس كورونا ،كما حال سباقات أذربيجان ،الصني ،هولندا ،إسبانيا
وفيتنام ،فيما ألغي السباق االفتتاحي يف أسرتاليا وسباق موناكو.
وبحس�ب الروزنامة املبدئية ،من املفرتض أن ينطلق املوسم الجديد يف
 14حزيران/يونيو عوضا عن  15آذار/مارس من حلبة جيل فيلنوف
الكندية.
وم�ن خالل العالم االفرتايض ،عاد أس�طورة املالكمة األمريكي محمد
عيل الذي تويف يف عام  ،2016وفاز عىل س�وني ليس�تون مرة أخرى يف

مباراة افرتاضية تابعها  35ألف مشاهد عىل موقع “يوتيوب”.
وس�يلتقي عيل اآلن مع املعتزل مايك تايسون بعد أن تغلب األخري عىل
األسطورة جورج فورمان.
ويف بلد عاشق لسباقات األحصنةُ ،تحبس أنفاس الربيطانيني كل عام
ترقبا للسباق الوطني الكبري “غراند ناشيونال” ،لكن مع اإلغالق الذي
تسببه به فريوس كورونا ،ستعرض قناة “أي تي يف” سباقا افرتاضيا
يف الرابع من نيسان/أبريل.
يمكن للسباق الحقيقي أن يكون خطريا مع احتمال اصابة الخيول
والفرس�ان ج�راء الس�قوط ،لكنه ي�در املاليني عىل
مكات�ب املراهنة التي أبقت ع�ىل أعمالها ،لكن
هذه املرة بمراهنات عرب اإلنرتنت للس�باق
الذي سيشارك فيها  40متنافسا.وكما
الح�ال يف املالكم�ة ،س�يكون هناك
أيضا س�باق األبطال الذي يضع
الحص�ان الراحل ري�د الم الذي
ف�از بالس�باق الكب�ري ث�الث
م�رات يف الس�بعينيات ،ضد
حام�ل اللقب الح�ايل تايغر
رول.ومن جهته�ا ،نظمت
البيس�بول دورة ألع�اب
فيدي�و ألربع�ة العب�ني.
وعىل رغم بعض املشاكل
الفني�ة ،ذه�ب الفوز يف
نهاي�ة املط�اف لالعب
سينس�يناتي ري�دز
أم�ري غاري�ت ال�ذي
لع�ب م�ن منزل�ه
وه�و يرت�دي زي
فريقه.
و با لنس�بة
لغاريت“ :الفوز
ه�و ف�وز”،
لكنه استطرد:
“علي�ك أن
ت�درك أنه�ا
لعبة فيديو”.
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اعالم الكرتوني

خرسنا ثالث من أصل أربع مباريات ،لكنها
كانت تجرب�ة رائعة ،وربم�ا فوجئوا كثريا ً
عندم�ا لعب�وا ضدنا .بالنس�بة يل ،كان من
الجي�د اللعب ضد مدربني مش�هورين مثل
ليبي وإريكسون ،والتنافس معهم.
باإلضافة إىل ذلك ،أعتقد أننا كافحنا جميعا ً
بكرامة ،ولكن يف بع�ض األحيان ّ
كنا قلييل
الحظ .للمرة األوىل ،أقيم بش�كل عام أداءنا
عىل أنه (حسن).
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مع النادي واملنتخب

� يف ه�ذه الحال�ة (بتدري�ب الفريقني) ،ال
أرى أي مشاكل .من وجهة نظري ،ال توجد
جوان�ب س�لبية هنا ع�ىل اإلط�الق ،ولكن
هناك الكثري من الجوانب اإليجابية.
كان دوردوي بالفع�ل الراف�د األس�ايس
للمنتخ�ب .معظ�م الالعبني يف التش�كيلة
النهائية كانوا من هذا النادي .كان هذا قبل
مجيئي ،وعندما بدأت العمل مع دوردوي،
لم يتغري الوضع.
لدين�ا مرش�حني للمنتخب�ات الوطنية من
مختل�ف الفئ�ات العمري�ة .كان بإم�كان
جميع العبي ك�رة القدم يف دوردوي اللعب
إما ملنتخب�ات الش�باب أو للمنتخب األول.
إنه�م مرش�حون للتمثي�ل ال�دويل دائم�اً.
بالطبعّ ،
كنا نتاب�ع أيضا ً العبي كرة القدم
م�ن األندي�ة األخ�رى .ويتم اس�تدعاؤهم
أيضا ً للمنتخب األول .لي�س بأعداد كبرية،
ولك�ن مرة أخرى  -الالعبني الذين يمكنهم
املنافسة.
أو ّد أن أش�ري إىل أن األش�ياء التي ّ
كنا نعمل
عليه�ا يف دوردوي يت�م نقله�ا أيض�ا ً إىل
املنتخ�ب .وأكرب ميزة هي أن�ه يُمكننا حل
املش�اكل يف نف�س الوقت س�واء يف النادي
أو يف املنتخ�ب .وبالطبع ،ف�إن هذا يضيف
ج�ودة للعم�ل مب�ارشة أثن�اء املعس�كر
التدريبي للمنتخب.

ثان
بيت ٍ

� أفض�ل مثال ع�ىل الثقافة ه�و الضيافة
اآلسيويةَ .يعرف الناس حقا ً كيفية تنظيم
االحتف�االت .ه�ذا م�ا أدهش�ني يف املق�ام
األول.
يبدو يل أن أي شخص سيحب ذلك هنا .إيقاع
الحياة هنا ليس كما هو الحال يف روس�يا.
كل يشء أكثر هدوءا ً هنا .كل شخص لديه
الوق�ت ل�كل يشء .علمتني الحي�اة هنا أال
أك�ون يف عجلة م�ن أمري ،حيث ال أش�عر
ع�ادة بذل�ك أثن�اء اإلقام�ة يف روس�يا .إن
الحياة أكثر راحة يف قرغيزستان.
ل�دي مواقف جياش�ة تجاه قرغيزس�تان،
فهذا البلد مث�ل وطني الثاني .حصلت عىل
مهمت�ي األوىل كم�درب يف قرغيزس�تان،
وفرص�ة العمل يف نادٍ ،وبعد ذلك يف املنتخب
األول.
أنا ممتن للغاية لهذا البلد .بالطبع ،يمكنني
القول أن قرغيزستان هي بيتي الثاني.

ش�ارك النجم الفرني أنط�وان جريزمان يف إحدى األلعاب عىل
اإلنرتن�ت ،والت�ي حرص خاللها ع�ىل الرد عىل أس�ئلة متابعيه
بش�أن انتقال�ه إىل برش�لونة وم�ا ترت�ب عنه توقف النش�اط
الريايض.
وق�ال جريزمان بحس�ب ما نقلت صحيفة مون�دو ديبورتيفو
اإلس�بانية ر ًدا عىل أحد األس�ئلة“ :أرغب يف اس�تعادة القميص
رقم “.”7
ويرتدي الفرن�ي حال ًيا القميص رقم  17مع البلوجرانا ،حيث
كان الربازي�يل فيلي�ب كوتيني�و يرت�دي القميص رق�م  ،7عند
وصول جريزمان إىل برشلونة.
وع�ىل الرغ�م من رحيل كوتيني�و إىل بايرن ميونيخ عىل س�بيل
اإلع�ارة ،إال أنه ل�م يتمكن من الحصول ع�ىل القميص رقم ،7
بعدم�ا خ�اض أول مباراة يف الدوري يف ملعب “س�ان ماميس”
بالقمي�ص رق�م .17وتابع جريزم�ان يف ردوده عىل األس�ئلة:
“العزل يس�ري بصورة جيدة ،لكني أفتقد بش�دة لكرة القدم ،ال
أملك فكرة عن موعد استئناف املنافسة ،وال أعرف متى سأواصل
التدريبات”.كم�ا أع�رب عن خيب�ة أمله من تأجيل منافس�ات
الي�ورو للعام املقبل بس�بب تف�يش فريوس كورونا املس�تجد،
قائال“ :أشعر بخيبة األمل بسبب التأجيل ،لكنه كان قرارًا جي ًدا
بس�بب معانتنا من العدي�د من اإلصابات هذا املوسم”.وأش�ار
جريزم�ان إىل فخ�ره الش�ديد بالفرتة التي لع�ب فيها بقميص
أتلتيكو مدريد ،معت ً
ربا مواجهة آرس�نال والروخيبالنكوس هي
املباراة األفضل التي شارك بها.

حل مثالي الستئناف الربميريليج
كش�ف تقرير صحفي عن ظهور حلول جديدة تهدف إىل عودة
منافسات الربيمريليج من جديد ،وإنهاء املوسم الجاري.
وتح�رص األندية الكربى عىل إنهاء املوس�م الج�اري ،حتى لو
أقيمت املباريات املتبقية بدون حضور جماهريي ،بسبب تفيش
فريوس كورونا املستجد.
وبحس�ب صحيفة ذا ص�ن ،ربما يُمنع نج�وم الربيمريليج من
الع�ودة إىل منازلهم ،وإجبارهم عىل العيش م ًعا ،من أجل عودة
كرة القدم من جديد يف يونيو/حزيران املقبل.
ويهدف هذا االقرتاح املثايل إىل عيش جميع العبي الربيمريليج يف
أماكن مختلفة م ًع�ا ،مع عدم وجود فرصة للعودة إىل منازلهم
حتى إنهاء املوس�م ،من أجل عزل الفري�ق كوحدة واحدة ،ملنع
تفيش الفريوس.
ول�ن يمثل ذل�ك الحل ،مش�كلة بالنس�بة لالعبني الذين س�بق
وأن ش�اركوا يف البطوالت الدولية من قب�ل ،والذين اعتادوا عىل
العي�ش م ًعا يف فندق واحد وال يرحلوا منه س�وى للتدريبات أو
خوض املباريات.
وم�ن املتوقع أن يطبق هذا الحل ملدة  6أس�ابيع ،إلنهاء الدوري
اإلنجليزي املمتاز يوم  12يوليو/تموز املقبل.

نيمار حيرتم قواعد احلجر املنزلي
أكد املستش�ار اإلعالم�ي للنجم الربازي�يل نيمار الذي
ع�اد لب�الده بعد توقف منافس�ات ال�دوري الفرني
بس�بب وباء كورونا ،أن األخري يحرتم قواعد الحجر
املن�زيل وذلك بعد أن أثارت صورة ل�ه يحيط به عدد
من األشخاص انتقادات واسعة.
وقال مستشاره يف بيان“ :ال يستقبل (نيمار) أحدا”
مشريا إىل أنه يمارس الحجر الصحي يف منزل “معزول
تماما” مع أشخاص آخرين سافروا معه من فرنسا.
وانترشت صورة لنيمار إىل جانب عدة أش�خاص إىل جانبه
ع�ىل حس�ابه “إنس�تغرام” الخميس املايض وه�و يمارس
رياض�ة الك�رة الطائرة م�ا أثار انتقادات واس�عة يف
الربازيل .ونرشت صحيفة “موندو ديبورتيفو”
مقاال بعنوان“ :ناي (نسبة إىل نيمار) :عزل
جديل”.

وأض�اف البي�ان الصادر عن مستش�ار الالع�ب“ :الصورة التي
اس�تدعت ص�دور املق�ال تظه�ر نيم�ار إىل جانب أش�خاص يف
الحجر الصحي معه ،يعيش�ون معه وجاؤوا معه من فرنسا إىل
الربازيل”.
وبحس�ب البي�ان فإن نيم�ار وضع منزله بترصف األش�خاص
الذي�ن رافقوه م�ن أجل أن يمضوا أس�بوعني يف الحجر مبارشة
بعد السفر قبل أن ينتقل إىل منزله للعيش مع عائلته.
وأضاف“ :االس�تثناء الوحيد لهذه القاع�دة كان نجله دايف لوكا
الذي جاء ليقطن مع والده”.
وختم البيان أنه وحتى إنهاء نيمار الحجر“ :سيس�تمر بالقيام
بعمل�ه اليومي لتح�ايش اإلصابات واالحتف�اظ باللياقة البدنية
مع مدربه ريكاردو روزا وه�و ينتظر بفارغ الصرب انتهاء هذه
اللحظة الحزينة التي تعيش�ها اإلنس�انية والعودة إىل نش�اطه
االحرتايف بعد ذلك”.

جهينغان :كرة القدم ستكون العامل املو ِّحد
/

نيودله�ي
متابعة الزوراء
يف الوق�ت ال�ذي
يت�م في�ه ت�داول
هاش�تاغ  #خلي�ك
بالبي�ت وحمل�ة
 #ك�رس سلس�لة
امل�رض ،وال�ذي يعرب
عن مشاعر ليس فقط
 1.3ملي�ار ش�خص
يف الهن�د ولك�ن العال�م
ب�أرسه ،ويش�عر الالع�ب
الهندي صاحبة القوة البدنية
سانديش جهينغان ،املتفائل
بطبعه أنه لم يبق وقت طويل
قبل أن تعود االبتسامات.
وقال“ :لكن من أجل ذلك ،نحن
بحاجة إىل أن نكون مس�ؤولني،
ولي�س االنغم�اس يف أي نوع من
الرتاه�ات أو االندفاع ،هذه أوقات
صعب�ة ،وح�ان الوق�ت إلظه�ار
ش�خصيتنا كأم�ة .نح�ن بحاج�ة
إىل التمس�ك بتوجيه�ات الس�لطات
والتعاون .التماسك كفريق”.
يف الوق�ت ال�ذي يتواجد في�ه يف مدينة
تشانديغار مع عائلته ،أشار جهينغان
إىل أن الي�وم ليس بعيداً ،حيث توقع أن
كرة القدم ستعود لتجمع شمل العالم
بأرسه.
وأوضح“ :يخ�ربك التاريخ أن الرياضة

كانت دائم�ا ً العامل املوح�د .إن التاريخ
سوف يُعيد نفسه مرة أخرى”.
وأض�اف جهينغ�ان“ :يُمكنني أن أتخيل
ضجي�ج املالع�ب املكتظ�ة والش�غف
ودعم املُش�جعني عندما تع�ود األمور إىل
طبيعتها .س�يخرج الجمي�ع مرة أخرى
ويرصخون من أج�ل أبطالهم وفرقهم.
ه�ذا ه�و جم�ال وق�وة الرياض�ة ،لكن
كل ذل�ك يكم�ن يف أيدينا .كلم�ا أردنا أن
يح�دث ذلك مُ بكراً ،يج�ب أن نكون أكثر
مسؤولية”.
وجود صالة رياضية يف منزله ،والحفاظ
ع�ىل لياقته البدني�ة ال يمثل مصدر قلق
كبري للمدافع الق�وي .فهو يقيض بقية
الوق�ت يف الكتاب�ة ،وقض�اء وقت ممتع
مع العائلة.
وقال“ :بالنس�بة يل ،تعريف الحياة ليس
الشكوى ،لكن الحصول عىل أفضل ما يف
الوضع الحايل”.
وتابع“ :يف العرص الحايل ،يشكو الجميع
تقريب�ا ً من ع�دم الحصول ع�ىل الوقت
ال�كايف لقضائ�ه مع العائل�ة .ولكن اآلن
عندما يُطلب من الجميع البقاء يف املنزل،
يشعر الناس بخالف ذلك”.
وأردف“ :أكمل عملك املكتبي من املنزل،
واللعب م�ع أطفال�ك ،ورعاي�ة والديك،
والتح�دث مع الجمي�ع  -البقاء كعائلة.
كن مسؤوال عنهم .متى فعلت كل ذلك؟
يجب تعزيز الرتابط األرسي”.
وش�دد جهينغان بقول�ه“ :ليس هذا هو

الوقت املناس�ب للش�كوى أو االستمتاع
باله�واء الطل�ق م�ن خ�الل االخت�الط
باآلخري�ن .صح�ة األرسة والج�ريان
واألصدقاء واملجتمع بأكمله أكثر أهمية
من الخروج لتناول العش�اء أو مشاهدة
فيلم .أليس كذلك؟
عىل نف�س املنوال ،ع�ىل الصعيد املهني،
عىل الرغ�م من تأجي�ل مب�اراة الهند يف
التصفي�ات اآلس�يوية ضد قط�ر ،فضل
جهينغان النظر إىل الجانب املرشق.
وق�ال“ :لقد وع�دت امل�درب واألطباء يف
املنتخب بأن أكون جاهزا ً ملباراة املنتخب
ض�د قطر .دفع�ت نفي لذل�ك ،لم أكن
أعرف حدوداً .ولكن اآلن اكتس�بت املزيد
من الوقت الستعادة قوة ركبتي .بالطبع،
ل�م يكن من املمكن لعب هذه املباراة من
قبل ،لكن ذلك سيكون قريباً”.
ً
وختم“ :سيكون هذا مشهدا ً رائعا”.
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صحف مصر الورقية تعلق
إصدارها بسبب أزمة كورونا

القاهرة /متابعة الزوراء:
علقت صحف مرية إصدارها الورقي بسبب أزمة انتشار كورونا ،وما نتج عنها من عمليات
إغالق لقطاعات واس�عة يف البالد ،وسط خش�ية من ترسيح العاملن فيها.ومع تصاعد األزمة
الخاصة بفريوس كورونا املستجد “كوفيد  ،”19اتخذت العديد من الصحف األسبوعية املرية،
ال سيما الخاصة منها ،قرارًا باالحتجاب ،ووقف طباعة النسخة الورقية ،بالتزامن مع قرارات
مجل�س الوزراء للوقاية من ف�ريوس كورونا؛ ومن هذه اإلصدارات“ :فيت�و”“ ،اليوم الجديد”،
“صوت األزهر”“ ،إس�كان مر”.وطال�ب عدد من الصحفين ب�رورة الحفاظ عى حقوق
العامل�ن بالصح�ف الورقية ،الت�ي قررت التوقف عن الصدور بس�بب تداعي�ات أزمة فريوس
كورونا والتعلل بالتخوف من تأثري هذه الصحف س�لبيا عى صحة املواطنن.وأكد الصحفيون
املري�ون ع�ى رضورة عدم اتخاذ هذه األزمة ذريعة للتوس�ع يف التوقف عن الصدور؛ س�واء
بانضم�ام صحف أخرى خاصة و حكومية أو اس�تمرار التوقف ف�رتة زمنية طويلة والتخلص
م�ن العامل�ن بها.وطالب�وا يف تريح�ات نقلها موق�ع “عرب�ي ،”21برورة تدخ�ل نقابة
الصحفي�ن للحفاظ عى حقوق العاملن بهذه الصحف والتنس�يق مع الجهات املس�ئولة عن
الصحافة واإلعالم يف مر؛ س�واء املجلس األعى لإلعالم أو الهيئة الوطنية للصحافة؛ للوقوف
عى تطورات وانعكاس هذه القرارات عى الصحفين ومواجهة أي خلل يف رصف مستحقاتهم،
وضمان استمرارها.وتس�ود الخش�ية يف األوس�اط الصحفي�ة من أن تك�ون تداعيات فريوس
كورون�ا ذريعة لوقف عدد آخر من الصحف الورقي�ة والتخلص من العاملن بها؛ وهو ما أثاره
عدد من النش�طاء عى وس�ائل التواصل االجتماعي ،وقالوا إن أحاديث حول هذا األمر كانت قد
ظه�رت قبي�ل أزمة فريوس كورونا؛ عقب اجتم�اع للهيئة الوطنية للصحاف�ة؛ ناقش إمكانية
دم�ج املؤسس�ات القومية ووقف اإلص�دارات الورقية أو االكتفاء باصدار واحد لكل مؤسس�ة
؛خاصة أن هناك تراجع كبري يف أعداد التوزيع بالصحف الورقية سواء الحكومية أو الخاصة .

مذيعة أمريكية تقدم األخبار من
غرفة نومها بسبب كورونا
واشنطن /متابعة الزوراء:
قامت ش�انون بريام ،املذيعة األمريكية ومقدمة
نرشة أخبار قناة فوكس نيوز األمريكية ،بتحويل
غرفة نومها إىل اس�توديو تصوي�ر ،لبث نرشتها
منه ،وذلك يف إطار تطبيقها تعليمات الحجر املنزيل
ً
خوفا من اإلصاب�ة بفريوس
والعم�ل من املن�زل
كورونا ،وس�ط حالة من الفزع تعيش�ها بالدها
والعال�م كله بعد تزاي�د حاالت الوف�اة واإلصابة
بالفريوس.ون�رشت بري�ام ،مقط ًعا مُ ص�ورًا لها
عرب حسابها الشخيص بموقع“تويرت” ،لكواليس
خروجها عى الهواء من داخل غرفة نومها ،يف ظل
انتش�ار الفريوس والتزامه�ا املنزل.ودعت مذيعة فوكس نيوز متابعيها يف الفيديو ملش�اهدة
األستوديو ،الذي تم إعداده يف غرفة نومها ،مع وضع الكامريات واإلضاءة يف مساحة صغرية،
ً
ختلفا ً
بينما يعاونها شخصان فقط قائلًه“ :يبدو االستديو مُ
قليال الليلة ،ولكن ال داعي للقلق
سنجلب لكم أهم األخبار”.
بينم�ا نرشت بريام ص�ورة أخرى من كوالي�س التصوير ،معلقة عليها بقوله�ا “بن الواقع
والخيال”.يذك�ر أن الوالي�ات املتحدة س�جلت أكرب ع�دد إصابات بف�ريوس كورونا الجديد يف
العال�م ،بواقع نحو  105آالف إصابة ،وأكثر من  1750وفاة.ورغم جميع اإلجراءات املش�ددة
الت�ي اتخذتها جميع دول العال�م ،تجاوزت أعداد اإلصابات بالف�ريوس نحو  615ألف حالة،
ألفا ،فيما بلغ عدد املتعافن نحو ً 143
تويف منهم أكثر من ً 28
ألفا.
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يونسكو :سالمة الصحفيني أولوية خالل تغطية كورونا
باريس /متابعة الزوراء:
دعت منظمة األمم املتحدة للرتبية
والعل�م والثقاف�ة (يونس�كو) إىل
وض�ع حياة وس�المة الصحفين
الذي�ن يقوم�ون بتغطي�ة أحداث
أزم�ة كورونا يف املقدمة .الس�يّ ما
الصحفين يف الخط�وط األمامية
والس�اعن إىل توف�ري أك�رب ق�در
ممك�ن م�ن املعلوم�ات الدقيقة
والسليمة للمواطنن.
وأك�د مع� ّز شقش�وق ،مس�اعد
املدي�ر الع�ام لليونس�كو ،لقطاع
االتصال واملعلوم�ات ،الحاجة إىل
اتخ�اذ إجراءات تق�ي الصحفين
خاص�ة العامل�ن يف املي�دان من
خطر اإلصابة بم�رض ك�وفيد –
 ،19وت�رتاوح تل�ك اإلجراءات بن
قيام املؤسس�ات اإلعالمية بإمداد
مراسليها باملس�تلزمات الوقائية
وتدري�ب الصحفي�ن عى س�بل

حماية أنفسهم.
وش�دد شقش�وق ع�ى أن حرية
الصحافة اليوم مهمة أكثر من أي
وقت آخر ،داعيا الدول األعضاء إىل
ضمان حماية حرية الصحفي يف
أثناء تغطية أح�داث كورونا دون
أي تدخل.
بدوره�ا ذك�رت لجن�ة حماي�ة

الصحفين يف تقرير لها ،أنه ينبغي
ع�ى الصحافي�ن الذي�ن يغطون
آخ�ر تط�ورات انتش�ار ف�ريوس
كوفيد –  19أخذ مس�ألة السالمة
يف الحسبان ،وأن يبقوا عى اطالع
دائم عى كافة التطورات والقيود
الجديدة.
وأضافت “ق�د يواجه الصحفيون

مس�تويات متزاي�دة م�ن التنمر
والتصيُّ�د اإللكرتوني (الرتولينغ)
يف م�ا يتعلق ب�أي مق�االت حول
فايروس كوفيد –  ،19وخصوصا
عى مواقع التواصل االجتماعي”.
وبحس�ب املنظمة فق�د وقعت إىل
غاي�ة اآلن حوادث عن�ف معزولة
يف كل م�ن ق�ربص وريوني�ون
وأوكرانيا .ويج�ب التنبُّه ملخاطر
تغطي�ة البل�دان الت�ي تحكمه�ا
أنظمة اس�تبدادية ،فعند التغطية
من داخل تلك البلدان ،من املحتمل
أن تم�ارس ه�ذه األنظم�ة رقابة
لصيقة عى تغطي�ة أخبار تفيش
فاي�روس كوفي�د –  .19وق�د
تح�اول حكومات معين�ة إخفاء
درجة انتشار الوباء عى أراضيها
وبالتايل ف�رض رقابة عى اإلعالم
وتطبي�ق إج�راءات عقابية بحق
كل من يقدم تقارير مغايرة.

ومع انتشار كوفيد –  19يف العالم
وتصنيفه كجائحة ،ق ّدم عدد من
الصحافي�ن الصينين نصائحهم
اس�تنادا إىل م�ا واجه�وه يف إعداد
تقارير عن الفايروس .وأشاروا إىل
تأث�ري تغطية األمراض عى صحة
الصحافي�ن النفس�ية وأحيان�ا
تشكل لهم صدمات.
وقال�وا إن ع�ى أي صحف�ي،
الس�يما إن ل�م يك�ن متخصص�ا
بالصحاف�ة الصحي�ة ،أن يتعرف
عى القوانن واللوائح األساس�ية
بأسماء األمراض املعدية ،إضافة
إىل طرق وإجراءات الوقاية ،وذلك
قبل توجه�ه إىل مكان م�ا إلعداد
تقري�ر .وبحال�ة تف�يش كورونا،
عى الصحافي�ن معرفة عوارض
كوفي�د –  ،19وط�رق إع�داد
التقارير ع�ن الفاي�روس وطرق
مكافحته.

إدانات حملية ودولية العتقال صحفي جزائري وتعريضه ألخطار صحية
الجزائر /متابعة الزوراء:
وقع صحفيون ومؤسسات إعالمية جزائرية عريضة يُدينون
فيها توقيف الصحفي خالد درارني ،مؤس�س موقع “قصبة
تريب�ن” ،ومراس�ل منظم�ة “مراس�لون بال ح�دود” حيث
وصفوا اإلج�راء بأنه “عار عى الجزائ�ر” ،وطالبوا باإلفراج
عنه فورا ،وإسقاط املتابعات القضائية ضده.
وأصدر املوقعون ع�ى العريضة بيانا ،قالوا فيه إن “الوقائع
املزعومة ضد خالد درارني خالل االستجوابات املختلفة التي
خض�ع له�ا والتي أُب َ
ْلغ عنه�ا ً
ً
حرا بممارس�ة
علنا ،تتعلق
مهنته كصحفي”.
وأض�اف البي�ان أن “امل�ادة  50م�ن الدس�تور تضمن حرية
الصحافة ُ
وتحظر س�جن الصحفين املتعلقة ُتهمهم بتأدية
مهامهم كصحفين ،حتى لو تم تلفيق تهمة التحريض عى
التجمه�ر غري املس�لح يف حق الصحفي خال�د درارني لتربير
س�جنه” .وتم توقيف درارني وهو أيضا مراس�ل قناة “تي.
يف  5موند” الفرنس�ية ،السبت  7مارس ،خالل قيامه بعمله
يف تغطي�ة مس�رية ش�عبية يف العاصم�ة ،لتوجّ �ه ضده تهم
“بالتحري�ض عى التجمهر غري املس�لح ،واملس�اس بوحدة
الوط�ن” .لكن أفرج عنه يف العارش من مارس ،ووضع تحت

الرقابة القضائية.
ث�م أعلنت منظمة “مراس�لون ب�ال حدود” توقي�ف درارني
مس�اء الجمعة  27م�ارس يف الجزائ�ر ،وكان قد احتجز قيد
التحقيق منذ األربعاء.
وأك�دت هيئة دفاع خالد درارن�ي يف تريحات صحفية بأن
القضية تتعلّق أساس�ا “بصحفي أوقف لدى تأدية مهامه يف
تغطية مظاهرة ،وهو ما أ ّدى توجيه التهم له من طرف قايض
التحقي�ق ،الذي أمر بوض�ع املتهم تحت الرقاب�ة القضائية

بع�د أن التمس�ت النيابة اإليداع (الحب�س) يف حقه” .واعترب
الصحافي�ون بأن “إصدار مذكرة اإليداع ضد خالد درارني تم
يف سياق استخدام القضاء الواضح الذي يُثري سخط الجميع
ً
خصوصا خالل هذه الهدنة الصحية بعد جائحة كورونا”.
كم�ا أن هذا التوقيف يأت�ي “عى الرغم م�ن توصيات األمم
املتحدة بع�د جائحة فايروس كورونا العامل�ي بإفراغ مراكز
االعتق�ال لجمي�ع املدعى عليه�م والذين يمك�ن أن ينتظروا
محاكمته�م يف املنزل” لكن “حصل العكس بالنس�بة ملجلس
قض�اء الجزائر الذي أمر بإيداع درارني الس�جن ،الذي يقدم
كل الضمان�ات للمثول يوم محاكمته” .وطالب الصحافيون
ب�رورة “اإلف�راج الف�وري عن الصح�ايف وإنه�اء جميع
اإلج�راءات القضائي�ة ض�ده” ،خاص�ة وأن األم�ر يتعل�ق
ب�”مراسل محرتف لم يفعل س�وى تغطية مسريات الحراك
الشعبي منذ  22فرباير .”2019
واستنكرت عدة منظمات دولية غري حكومية معنية بحقوق
اإلنس�ان وحرية الصحافة اعتقال الصح�ايف ،وانتقدت قرار
القض�اء يف ظ�ل أزمة وب�اء كورون�ا .ودعت “لجن�ة حماية
الصحافين” ،ومقرها الواليات املتحدة ،الجمعة إىل “إسقاط
جميع التهم املنسوبة إىل درارني مع اإلفراج عنه”.

وفاة املراسلة األمريكية املخضرمة ماريا مريكادر بعد إصابتها بكورونا
واشنطن /متابعة الزوراء:
أعلنت ش�بكة “يس بي إس” التلفزيونية
األمريكية ،وفاة مراسلتها ماريا مريكادر
( 54عامً �ا) ج�راء إصابته�ا بف�ريوس
كورونااملس�تجد.
وقالت الشبكة عى تويرت“ :توفيت ماريا
م�ريكادر ،زميلتنا العزيزة يف يس بي إس
نيوز بعد إصابته�ا بكوفيد  ،-19″وذلك
اليوم األحد عن عم�ر  54عامً ا.وأضافت
أن مريكادر توفيت يف أحد مستش�فيات
نيوي�ورك بعد أن أخذت عطلة مرضية يف
نهاية شهر فرباير املايض.
وتع�د والية نيويورك ه�ي األكثر تررًا
يف الواليات املتحدة جراء انتشار فريوس

كورون�ا ال�ذي أص�اب أكثر م�ن  59ألف
ش�خص بالوالية وأودى بحياة .965
وع�ى موقعها الرس�مي ،نعت الش�بكة
م�ريكادر الت�ي غط�ت خدم�ة األخب�ار
العاجل�ة ع�ى م�دى  3عق�ود ،قب�ل أن
تس�اهم مؤخرا يف تش�كيل اس�رتاتيجية
ملراسيل وصحفيي “يس بي إس”.
وأش�ارت الش�بكة إىل أن مراس�لتها
املخرم�ة حاربت الرسط�ان وأمراض
أخرى عى مدى  20عامً ا ،وكانت مصدر
إله�ام للجميع يف كل مرة تع�ود فيها إىل
العم�ل ،خاص�ة بعدما هددت انتكاس�ة
حياتها.
وول�دت ماري�ا م�ريكادر يف  28نوفم�رب

 1965يف مدين�ة نيويورك .وبدأت عملها
يف “يس ب�ي إس” عام  ،1987وش�اركت
يف إنت�اج عدي�د م�ن القص�ص الك�ربى
مث�ل وف�اة األم�رية ديان�ا وهجمات 11
سبتمرب.
ووصفت س�وزان زيرينس�كي ،رئيس�ة
الش�بكة ،ماري�ا باملحارب�ة ،وقال�ت:
“سنفتقد روحها التي ال تقهر حتى أكثر
من مواهبها كصحفية”.
يش�ار إىل أن الصحفية الراحلة شاركت
يف تغطي�ة العديد م�ن الفعالي�ات داخل
وخارج الواليات املتح�دة ،ما خولها نيل
منصب مسئولة إدارة املواهب يف الشبكة
التلفزيونية الشهرية.

القراء يبحثون عن تحليالت إضافية وخدمات إخبارية حول وباء كورونا

صحف ستموت حتت وطأة أزمة الوباء وأخرى تتضاعف اشرتاكاتها الرقمية
باري�س/متابع�ةال�زوراء:
تؤكد دراس�ات ومالحظات خرباء اإلعالم يف
املرحلة الراهنة أن الق�راء وجمهور اإلعالم
يريدون معرف�ة كل ما يتعلق بمس�تجدات
وباء كورونا يف دولهم ويف باقي أنحاء العالم
من وس�ائل اإلعالم التي يثقون بها ،رغم أن
عددا من وس�ائل اإلعالم تباط�أ يف العمل يف
بداية األزمة.
وأك�د املؤرخ باتري�ك إفينو رئي�س املجلس
الفرن�ي لألخالقي�ات الصحافي�ة الس�بت
أن املرحل�ة الراهنة “لحظة مهمة لوس�ائل
اإلعالم لتثب�ت أنها يف خدم�ة الجمهور أوال
بمعلوم�ات جديرة بالثقة عرب انتقائها” ،إذ
أصبح السبق الصحايف يعتمد بالدرجة األوىل
ع�ى املعلومة الدقيق�ة والت�ي خانت حتى
الحكوم�ات أحيان�ا يف ظ�ل هس�ترييا وباء
كورونا.
ولم تعد تغطية آخر مس�تجدات الفايروس
تقت�ر ع�ى الصحافي�ن املتخصص�ن
بالش�ؤون الصحية وال عى وس�ائل اإلعالم
الت�ي تعنى بالط�ب واألخب�ار املرتبطة به،
ب�ل ب�دأ جمي�ع الصحافي�ن املتخصص�ن
بأخبار التعليم والنقل والرياضة واالقتصاد
بإعداد تقارير ح�ول تأثري كورونا عى هذه
املجاالت.
َ
وذك�رت مدون�ة “يف مي�زان فرانس برس”
الت�ي تنرشه�ا وكالة الصحافة الفرنس�ية
ومخصص�ة لكش�ف األنب�اء املضلل�ة “ال،
فاي�روس كورونا املس�تجد لم يت�م إنتاجه
ومنحه ب�راءة م�ن معهد باس�تور ،وال ،ال
نع�رف م�ا إذا كان ارتف�اع ح�رارة الجو يف
الربيع يقتل الفايروس”.
وأنش�أت غالبي�ة املؤسس�ات اإلعالمي�ة

ووكاالت األنباء غرف عمليات ترتبط بشكل
وثي�ق م�ع املتحدثن الرس�مين ل�وزارات
الصح�ة ،لنقل تط�ورات انتش�ار فايروس
كورونا ،للرأي العام.
ويتابع املواطنون الخاضعون للعزل الصحي
يف بيوتهم يف العالم األنباء باهتمام .وكشف
اس�تطالع أجراه معهد إدملان من الس�ادس
إىل العارش م�ن مارس أن أكثر من تس�عن
يف املئة من اإليطالين واليابانين والكورين
يطلعون م�رة واحدة يف اليوم عى األقل عى
التطورات املرتبط�ة بالفايروس ،وأكثر من

نصفهم يقومون بذلك أكثر من مرة يوميا.
ارتف�اع يف ع�دد متابع�ي الصح�ف ،حي�ث
يذهب القراء إىل املوقع اإللكرتوني من دون
املرور بمواقع التواصل
وقالت مديرة اإلع�الم يف “بي.بي.يس” التي
تشهد مس�تويات متابعة قياسية “يف إطار
الوضع الصحي الطارئ ،توفري أنباء جديرة
بالثق�ة ودقيق�ة أمر حي�وي” ،مؤك�دة أن
هذه املؤسس�ة اإلعالمية الربيطانية العامة
“لديها دور أسايس لتلعبه”.
وتبقى الصحافة أساس�ية مع أن ش�بكات

التواصل االجتماعي كرست االحتكار ش�به
الكام�ل لألخبار م�ن قبل وس�ائل اإلعالم.
فقد أشار اس�تطالع أجراه معهد إيبسوس
ملوقع “أكسيوس” اإلخباري إىل أنه لالطالع
عى التطورات املرتبطة بالفايروس ،ما زال
نص�ف األمريكي�ن يثقون بوس�ائل اإلعالم
التقليدي�ة ،بينم�ا تث�ق نس�بة أق�ل بكثري
بشبكات التواصل االجتماعي.
ويمك�ن أن تش�كل ه�ذه األزم�ة فرص�ة
لوسائل اإلعالم الس�تعادة ثقة قرائها .كما
أنها فرص�ة للقراء الذي�ن يخضعون للعزل

الختيار وس�ائل اإلعالم الكب�رية والصغرية
التي يثقون بها.
وكتب املؤرخ يوفال ن�وا هراري يف صحيفة
“فايننش�ال تايم�ز” أنه “ل�م يتأخر الوقت
الس�تعادة ثقة الناس يف العلوم والس�لطات
العام�ة ووس�ائل اإلع�الم” .وش�هدت عدة
صحف حول العالم ارتفاعا يف عدد متابعيها
عى اإلنرتن�ت ،حيث بدأ الق�راء يذهبون إىل
املواق�ع اإللكرتوني�ة للصح�ف مبارشة من
دون امل�رور بمواق�ع التواص�ل االجتماعي،
بعد أن كانت الصحف تعتمد عى الش�بكات
االجتماعية لجذب املستخدمن إليها.
وق�ال ري�كاردو كريش�بوم ال�ذي يعم�ل يف
“كالرين” الصحيف�ة اليومي�ة األرجنتينية
األوس�ع انتش�ارا ،إن “الق�راء يبحث�ون
ع�ن تحلي�الت إضافي�ة وخدم�ات إخبارية
وشهادات”.
وأضاف كريشبوم “إنهم يريدون معرفة ما
يحدث يف دول أخرى مثل إيطاليا وإس�بانيا
وفرنس�ا الت�ي يغط�ي أحداثها مراس�لون
خاص�ون بن�ا” .وأطلق�ت الصحيفة نرشة
بريدي�ة يومي�ة تتضمن األخبار األساس�ية
حول الوباء.
م�ن جهتها ،ترى مارين�ا ووكر من “مركز
بوليتزر” املنظمة غري الحكومية األمريكية
التي تدع�م الصحافة إنها “ليس�ت مرحلة
مالئمة للسبق الصحايف والعمل كالعادة”.
وأضافت “نحن نواجه جميعا العدو نفسه.
إنها فرتة تضامن والعمل يف العمق والربهنة
ع�ى أنن�ا نكت�ب لق�راء ولي�س ألجن�دات
سياس�ية أو ملصال�ح اقتصادي�ة” .ويدعم
“مرك�ز بوليتزر” ماليا مش�اريع صحافية
تعتم�د ع�ى التع�اون ب�ن هيئ�ات تحرير

عديدة لتغطية جوانب منسية لألزمة.
وأشار عالم االجتماع اإليطايل إدواردو نوفييل
من جامعة روما -3إىل أن عددا من وس�ائل
اإلعالم تباطأ يف العمل يف بداية األزمة.
وكتب يف دراس�ة بعنوان “أنفومود” تتعلق
بما نرشته  257وس�يلة إعالم أوروبية عى
موقع فيس�بوك وجرت بن األول من يناير
و 14مارس أن “الصحف تأثرت إىل حد كبري
بحكوماته�ا الوطنية التي قلل�ت ،يف أملانيا
وفرنس�ا وبريطاني�ا ،من خط�ورة األزمة
املقبلة”.
وعرب نوفييل الصحايف الس�ابق الذي أصبح
أس�تاذا يف االتص�االت وعل�م االجتم�اع عن
أس�فه ألن وس�ائل اإلع�الم هذه “ل�م تقم
بدورها”
ونق�ل بعضه�ا أخب�ارا مضللة مث�ل “دييل
مي�ل” يف بريطاني�ا الت�ي أوردت فك�رة أن
الفاي�روس التقطه ش�خص تناول حس�اء
خفاش يف الصن .وهذه املعلومات تناقلتها
صح�ف صفراء عدي�دة تعيش ع�ى أخبار
اإلثارة.
ويعت�رب الكثريون أنه يمك�ن أن تؤدي هذه
األزمة إىل ترسيع هذه املرحلة االنتقالية التي
تشهد موت الصحف الورقية .فبينما دخلت
فرنس�ا يف العزل تراجعت مبيعات الصحف
بنسبة  24يف املئة االثنن  16مارس ،وب�31
يف املئ�ة الثالث�اء  17م�ارس ،كم�ا ذك�رت
مجموعة التوزيع “بريستاليس”.
وق�ال امل�ؤرخ باتري�ك إفين�و إن “الصحف
ستموت أو تعيد تجمعها وكل يشء مرهون
بم�دة الظاه�رة” .وأض�اف “لكن وس�ائل
اإلعالم التي تعترب جديرة بالثقة ستستفيد
عرب مضاعفة عدد اشرتاكاتها الرقمية”.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

بدأت من برامج االطفال واصبحت ممثلة عاملية
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الفنانة هناء حممد تتحدث لـ يف حوار صريح وموسع عن مسريتها الفنية
اكدت الفنانة الكبرية هناء محمد يف حوار رصيح مع صحيفة « الزوراء» التي تصدر عن نقابة الصحفيني
العراقيني  ،انها بدأت مسريتها من خالل اذاعة صوت الجماهري وبالذات مع املربي الراحل عمو زكي
عندما كان مرشفا عىل برامج االطفال ؟ ثم غنت ايضا من خالل الربامج االذاعية وحتى التلفزيونية وهذا
يعني ان هنا محمد بدأت مسريتها كمغنية ثم ممثلة وتدرجت يف مسريتها من قسم التمثيليات االذاعي ثم
التلفزيوني وبعدها عملت عىل املكا فأة يف دائرة السينما واملرسح واتمرت حياة هنا يف صوت الجماهري وتزوج
الفنان املخرج صربي الرماحي الذي احتضنها ورعاها .
حوار – مجال الشرقي

هناء محمد مواليد منطقة الكرخ 1959هوت
االنضمام إىل دائرة اإلذاعة والتلفزيون ولصغر
سنها بعد تقديم طلب النتمائها للدائرة
نسبت إىل قسم برامج األطفال (اذاعيا) قام
باحتضان موهبتها الفنان املخرج االذاعي
(صربي الرماحي) وبمرور الزمن نمت
موهبتها وأصبحت شابة ونجمة تلفزيونية
وسينمائية عراقية إىل جانب قريناتها (شذى

عملت ممثلة ومغنية اطفال يف اذاعة بغداد
ثم انتقلت اىل السينما واملسرح
للفنانة هنا محمد ؟

يعده ويرشف عليه املرحوم عمو زكي فطلب
مني املشاركة يف حلقات الربنامج وكنت من
خالل الربنامج اغني فقرات معينة .
 -هذا يعني انك بدأت كمغنية يف الربنامج؟نعم وهذا قد التعرفه الصحافة فانا كنتاغني يف العديد من حلقات الربنامج وكنت
ايضا اشارك كطفلة يف استعراض راقص
وهكذا استمرت مشاركاتي اذاعيا وبعد وفاة
والدي شجعتني والدتي عىل االستمرار كما
وقف اخوتي اىل جانبي
واىل اي فرتة بقيت يف قسم االطفال؟اىل حد  69تقريبا ويف عام  1970كان هناكاعالن من فرقة املوشحات يعلنون الحاجة
اىل منشدين ومنشدات فقدمت اليها وكان
يرعى تلك الفرقة افنانون كبارمنهم روحي
الخماش ومهدي الصفار فدخلت االختبار

ستون عاما من العطاء الفين ..مثلت اكثر من  75مسرحية و  155عمال دراميا
قرينة شذى سامل  -افراح عباس  -سهى سامل  -ليلى حممد  -هند كامل وغريهن
سالم) ( -افراح عباس) ( -سهى سالم)
 (ليىل محمد) ( -هند كامل)  -وغريهن .واستمرت يف العطاء .هذا من جانب ومن
جانب آخر فقد كان نصيبها من الزواج هو
من احتضن موهبتها اوال مثلما ذكرنا من
صربي الرماحي واستمرا يف العطاء (صربي
اذاعيا) الذي هو االن حي يرزق يف مشيكان
بالواليات املتحدة االمريكية
وهناء عملت تلفزيون – إذاعة  -سينما
مرسح .كما وبادرت الفنانة هناء باإلنتاج
وكانت منتجة نشطة استثمرت أكثر
الطاقات العراقية كتابة وتمثيل وفنيني، .
هناء محمد كانت من النجمات البارزات يف
السينما واإلذاعة والتلفزيون واملرسح ففي
السينما لها دور رئييس يف فلم (النهر) وكذلك
فيلم (الرأس) ويف املرسح قدمت مرسحية
(حرم صاحب املعايل) وأعمال كثرية أخرى.
ولكي نطلع عن كثب عىل مسرية هنا محمد
اجرينا معها حواراوهي يف بغداد كان الحوار
بالشكل التايل -:
اهال وسهال بك اخت هنا يف حوارنا لجريدةالزوراء
اهال وسهال بك وبالزوراء الجريدة العتيدةيف العراق
-بدأ نود ان نتعرف عىل البطاقة الشخصية

اسمي هنا محمد فنانة عراقية  ,خريجةمعهد الفنون الجميلة بغداد اخراج مرسح
– خريجة اكاديمية الفنون الجميلة ومن
العرشة االوائل ومن خالل سفري اىل
اليمن استطعت ان اكمل اداب لغة عربية
وماجستري لغة ايضا ثم خالل سفري اىل
سوريا حصلت عىل شهادة بكلوريوس اعالم
ثاني ومنحت شهادة الدكتوراه الفخرية
مع مجموعة املرصيني وحاصلة عىل شهادة
النوايا الحسنة مواليد الكرخ .1959
لكل مبدع ظروف وبيئة معينة قد ترسمطريقه التخصيص يف الحياة حدثينا عن
البيئة التي نشات بها ؟
انا كنت قريبة يف سكني لالذاعة – والديكانت مختار منطقة الكرخ ببغداد ويبتنا
قريب من مبنى االذاعة والتلفزيون وكنت
اشارك يف برنامج اذاعي اسمه جنة االطفال

وكان شعري عىل شكل قصائب وعندما
شاهدني االستاذ مهدي الصفار طلب
مني ان يسمع صوتي فغنيت اغنية ودارت
االيام للسيده وتم قبويل عضوة يف الفرقة

املوشحات العراقية
وما عالقتك باذاعة صوت الجماهري؟عندما كنت احد اعضاء برامج االطفال كنتاعترب منتسبة لها وكنت احد مقدمي برامج
االطفال يف االذاعة ويل مساهمات واسعة يف
االغاني التي يتطلبها الربنامج وكممثلة يف
الربامج وانا اعترب نفيس من مؤسيس اذاعة
صوت الجماهري يف حينها واتذكر جيدا انني
شاركت يف سهرة اذاعية جميلة من االدب
العاملي وكانت يل البطولة فيها اسمها سولزا
وشارك معنا قائد النعماني وسعدي يونس
ونزار السامرائي واتذكر ان هذه التمثيلية
حازت عىل جائزة .
طيب وهل كانت لك مشاركات يف حينها منخالل التلفزيون ؟
نعم كان يف التلفزيون املخرج املرصيالراحل ابراهيم عبد الجليل وابراهيم الصحن
وكان لديهم برنامج تلفزيوني عنوانه
مشاعل عىل الطريق وكان يخرجه كمال
عاكف وشاركت ايضا يف تمثيلية تلفزيونية
بدور امرأةعجوز وانا طفلة ولكن املاكري
حولني اىل امرأة كبرية
 متى دخلت عالم السينما واملرسح؟عام  1972وكنت اعمل معهم مشاركاتمختلفة حتى صار عمري خمسة عرش
عاما.
وملاذا اصبحت فنانة رغم معارضة األهلواألقارب ؟
منذ الصغر وانا أعشق الفن والرياضهكوالدي .
هل كانت معك يف حينك بنات دخلناالذاعة؟
هناء محمد تعترب اول طفله عراقيه دخلتعالم الفن وخاصة برامج االطفال اذاعيا
ونمت موهبتي بمرور هل تتذكرين نوع

خرجية معهد واداب لغة عربية وماجستري لغة ودكتوراه فخرية
هي بطلة النهر و فيلم الرأس ومسرحية حرم صاحب املعالي

اعترب نفسي من مؤسسي اذاعة صوت اجلماهري
وانا اول طفلة عملت يف برامج االطفال االذاعية
التمثيل عند بداية مشاركاتك ؟
نعم كان يقال عني بانني ممثله كوميديهلكني اصبحت ممثله تراجيديه وبات
املخرجون يعجبون بي ويكلفوني باعمال
ومشاركات و بدات نشاطي الفني عام 1977
كممثله متميزه قيل عني انني بسيطه
وعفويه ودقيقه االختيار ومقلة يف اعمايل
باالرقام هل باالمكان ان تحيص لنا عدداعمالك ؟
قدمت اكثر من  75مرسحيه و  155عمالدراميا اما بالنسبة لبداياتي فقد غنيت
لالطفال ما الاتذكر عدده .
هل نتذكر بعض اعمالك مع دائرة السينماواملرسح ؟
-كثرية ومنها النهر - 1978 ،إخراج :فيصل

اليارسي ،تمثيل :هناء محمد.
خيط الربيسم  - 1980إخراج :عدنان
إبراهيم
فيلم القادسية ( - )1981إخراج :صالح أبو
سيف.
الحالق  - 1981مرسحية كويتية إخراج:
مبارك سويد.

أبلة منريه  - 1981مسلسل تربوي كويتي
إخراج :حمدي فريد.
الصقر  _ 1984مسلسل بدوي مشرتك عراقي
أردني من إخراج :سعود الفياض.
أيام اإلجازة  -مسلسل فكاهي كوميدي.
القضية خارج امللف» - 1989مرسحية لفرقة
املرسح العربي وهي من تأليف مصطفي
الحالج وإخراج فؤاد الشطي.
األماني الضالة  - 1989تأليف :صباح عطوان
 ،إخراج :حسن حسني.
البيت الكبري  - 1990مسلسل قطري إخراج
إبراهيم الصباغ.
عوايل مسلسل من بطولة هناء محمد وقاسم
املالك.
ذئاب الليل  - 1990إخراج :حسن حسني.
بيوت يف ذلك الزقاق  -فيلم عراقي  -اخراج
قاسم حول.
مسلسل السيدة  - 2010إخراج :غزوان
بريجان وهو مسلسل تراجيدي مشرتك
عراقي سوري.
ما ملكت أيمانكم  - 2010مسلسل سوري
إخراج :نجدة إسماعيل أنزور.
(شايف خري)  -مسلسل من تأليف د عواطف
نعيم وبطولة املطرب العراقي رياض أحمد
والفنانة هناء.
ما هو نهجك يف العمل الفني ؟ أنا دائما أبحث عن املساحة والدور والذييضيف يل وال اكرر نفيس – ومالذي لديك االن
يا هناء ؟
 لدي عمل رمضاني كبري لست مخولةبالترصيح عنه ؟
 واخريا ال اخرا ماذا تتمنى هناء ان تقول ؟ كل الخري لشعبي متمنية ان يخلصنا اللهويخلص الشعوب كلها من فايروس كورونا
الحقري وان تعود الدراما اىل سابق عهدها .
شكرا للممثلة القديرة هناء محمد متمنني
لك استمرار العطاء والصحة الدائمة .

امراض فتكت بالعراقيني والعامل
ملناس�بة انتش�ار فاي�روس كورون�ا ال�ذي
انترش اوال يف الصني ث�م انتقال اىل اكثر من
 150دولة نطرح لقرائنا فكرة مبسطة عن
االم�راض واالوبئة التي فتك�ت بالعراقيني
وبالعالم
جراثي�م وبكتريي�ا وفريوس�ات ،كائنات ال
ترى بالع�ني املجردة ،رغم ذلك ،تس�ببت يف
إصابة وم�وت ماليني البرش ع�رب التاريخ،
ً
متفوق�ة بذلك عىل الح�روب والرصاعات يف
حص�د األرواح ،ولتكون أحد أهم املس�ببات
يف تغيري مج�رى التاري�خ ،وتحديد مصائر
وأقدار ش�عوب وأمم ع�دة .واليوم ،ما يزال
ع�دد منها منت�رشاً ،ومس�اعي مكافحتها
مستمرة .واخرها مرض الكورونا .
الطاعون او املوت األسود
ّ
البرشي
كان أش� ّد األوبئة فتكا ً عرب التاريخ
هو مرض الطاعون ،والذي ظهر عدة مرات
ّ
األش�د قد حدث
عرب التاري�خ ،وكان الوباء
حوايل منتص�ف القرن الراب�ع عرش؛ حيث
ظه�ر يف الهند أوالً ،قب�ل أن ينترش ويجتاح
مناطق شاس�عة عرب أوروبا وآس�يا ومنها
العراق  ،وبلغ ذروة انتشاره يف أوروبا خالل

األعوام .1351 - 1347
يف عام  ،1832أطل�ق عليه الطبيب واملؤرخ
األملاني «هيكر» اس�م «املوت األسود»؛ ألنه
كان يتس�بب يف ظهور بقع من الدم يف طبع
سوداء عىل جلد املصاب.
نظرت الكنيس�ة وأتباعها إىل الطاعون عىل
ّ
أنه عقوبة ولعنة إلهية
نظرت إليه الكنيسة وأتباعها عىل ّ
أنه عقوبة

ولعنة إلهية ،يف حني كان املتسبب األسايس
فيه هو بكتريي�ا «الريس�ينيا الطاعونية»،
التي كانت تنتقل مع القوارض املحملّة بها،
وتنترش برسعة كبرية بني البرش عن طريق
العطس والسعال.
وترتاوح إجمايل تقديرات ضحايا هذا الوباء
يف أوروب�ا وآس�يا م�ن  100إىل  200مليون
إنسان ،من أصل حوايل  500مليون مجموع

سكان العالم منتصف القرن الرابع العرش.
وقد تسبب يف فناء ما نسبته  %50 – 30من
س�كان أوروبا ،وأحدث بذلك آثار وتحوالت
بالغ�ة ،ع�ىل املس�تويات؛ السياس�ية،
واالجتماعية ،واالقتصادية ،فح ّد من سلطة
الكنيسة ومن نفوذ اإلقطاعيني ،حتى ع ّده
عدد من املؤرخني أحد األسباب التي عجلّت
إنهاء العصور الوسطى.
الي�وم ،وبحس�ب تقارير منظم�ة الصحة
العاملي�ة ،ال تتع�دى ع�دد الح�االت املصابة
به ال��  600حالة س�نوياً ،يت�م معالجتها
باستخدام املضادات الحيوية.
++طواعني أخرى
ل�م يكن طاع�ون الق�رن الراب�ع عرش هو
الطاع�ون الوحي�د ال�ذي عرفت�ه البرشية
ع�رب تاريخه�ا ،فق�د انت�رش الطاع�ون
ع�رشات امل�رات ع�رب التاري�خ ،وكان م�ن
أش�هرها «طاعون أنطون�ي» ،الذي انترش
يف اإلمرباطورية الرومانية خالل الس�نوات
( 180 – 165بع�د املي�الد) ،وأخ�ذ اس�مه
م�ن اإلمرباط�ور الرومان�ي «مارك�وس
أورلي�وس أنطونيوس» ،وبلغ عدد الضحايا

 5ماليني إنس�ان؛ ّ
أي ما يعادل ثلث س�كان
اإلمرباطورية آنذاك ،ويذكر املؤرخ الروماني
«ديو كاس�يوس» ّ
أن «الوب�اء أهلك الجيش
الروماني بالكامل».
ومنه�ا أيض�اً« :طاعون جس�تنيان» ،الذي
انت�رش يف عه�د اإلمرباط�ور البيزنط�ي
«جستنيان» عامي  541و542؛ حيث بدأ أوالً
يف صعي�د مرص ،ثم انتقل من االس�كندرية
مع س�فن نقل الحبوب إىل القسطنطينية،
أن�ه «يوميا ً
ويذكر امل�ؤرخ «بروكوبيوس» ّ
كان يم�وت قراب�ة ال�  10آالف ش�خص»،
يف حني تش�ري التقدي�رات املع�ارصة إىل ّ
أن
إجمايل ع�دد ضحايا الوباء يف ذروته قد بلغ
ح�وايل  25مليوناً؛ أي م�ا يعادل حوايل %13
من سكان العالم آنذاك.
الجدري
انترش يف العديد من دول العاملومنها العراق
وتس�بب وباء الجدري يف وفاة حوايل - 300
 500مليون إنس�ان عىل م� ّر التاريخ؛ حيث
كان بمثابة الكابوس للشعوب القديمة.
تس�بب طاع�ون الق�رن ال��  14يف فناء ما
نسبته  %50 – 30من سكان أوروبا

املتس�بب يف الجدري هو ف�ريوس «فريوال»
ال�ذي ينتق�ل ع�رب الهواء م�ن أن�ف أو فم
الش�خص املُص�اب .وقد اس�تخدم الجدري
س�الحا ً جرثومي�ا ً ع� ّدة مرات ،كم�ا فعلت
القوات الربيطانية يف أمريكا الشمالية عام
 1763حني أرس�لت بطانيات تحمل عدوى
امل�رض إىل رؤس�اء القبائ�ل الهندي�ة ،مما
تس�بب يف مقتل أع�داد كبرية من الس�كان
األصليني بسبب انتشار الوباء.
بفض�ل اللقاح�ات ،وبع�د حم�الت مكثف�ة
م�ن التطعيم خ�الل الق�رن العرشي�ن ،ويف
ع�ام  ،1979أعلنت منظم�ة الصحة العاملية
القض�اء تمام�ا ً عىل الج�دري كوب�اء قاتل،
والي�وم أصب�ح مج�رد م�رض تنت�رش معه
البثور عىل جس�م املصاب دون أي خطر عىل
حياته.
ورغ�م ان جميع االوبئة خط�رية وفتاكة اال
ان كورون�ا الي�وم اش�د فتكا واكث�ر خطرة
النها جاءت يف زمن التطور الصحي والعلمي
والنها متجددة ومنقسمة وال يوجد لها دواء
غري الع�زل والحجر الفردي للم�رىض الذين
يصابون بالعدوى من هذا املرض الخطري .
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حنو مستقبل افضل...هلا

سلوكيات

 5نصائح حلماية أسرتك من البدانة خالل فرتة احلجر الصحي
نلت�زم جميع�ا ً بالبق�اء يف املن�زل خالل ف�رة الحجر
الصح�ي ملواجهة انتش�ار اإلصابات بف�ريوس كورونا
املس�تجد (كوفي�د  ،)19لك�ن املك�وث يف املن�زل لفرة
طويل�ة قد يتس�بب بزيادة وزن�ك أنتِ وأف�راد أرستك،
نتيجة اس�تهالك كمييّات كبرية م�ن الطعام ،باإلضافة
إىل قليّة الحركة والنش�اط .لكن هن�اك بعض النصائح
التي يمكن�ك يّ
اتباعها لحماية أفراد أرست�ك من البدانة
خالل فرة الحجر الصحي..
ال تشري كميّيات كبرية من الطعام ،خاصة األصنافُّ
يّ
فتوفر كميّي�ات كبرية من الطع�ام يف املنزل،
املفضل�ة،
يدفع إىل تناول املزيد منه.
احريص عىل حس�اب الس�عرات الحرارية لكل وجبة،حتى ال تستهلكوا سعرات حرارية أعىل من التي تحتاج
إليها أجسامكم.
ح يّددي عدد الوجبات وال تسمحي بوجبات زائدة ،مثالًلديكم  3وجبات أساس�ية ،ووجبت�ان خفيفتان ،يجب
أن يلت�زم الجميع بهذه الوجبات فق�ط ،وطبعا ً امنعي
الطعام ليالً.
احريص عىل تذكري نفسك وأفراد أرستك برب كميّياتكافية من السوائل ،خاصة املاء.
ضعي جدوالً يوميا ً للتمارين الرياضية ،حتى إن كانتتماري�ن خفيف�ة ملدة  15دقيق�ة يومي�اً ،فإنها تحمل
تأثريا ً إيجابيا ً ما دمتم حريصون عىل انتظامها.

املطبخ

ق�د تك�ون ط�رق الوقاية س�هلة
بالنس�بة إىل البالغن ،أما األطفال
فهم بحاجة إىل التدريب عىل أسس
النظاف�ة حت�ى يطبقوها بصورة
س�ليمة ،ب�ل ويعتمدوه�ا ضم�ن
روتن حياتهم فيما بعد.
إذا كان لدي�كِ أطف�ال ،فالط�رق
التالي�ة ستس�اعدك ع�ىل تعلي�م
طفل�ك أس�س النظاف�ة لوقاي�ة
نفس�ه م�ن اإلصاب�ة بف�ريوس
كورونا املستجد :
 1يّتحيل بالصرب واللطف
حت�ى تحصيل عىل نتيج�ة جيدة،
ال توبيّخي طفل�ك وال تغضبي ألنه
ل�م يطب�ق التعليم�ات الصحي�ة
بحذافريه�ا ،تذك�ري أن�ه طف�ل،
ويحت�اج إىل وق�ت للتدري�ب ،وأن
الغض�ب والل�وم س�وف يمنح�كِ
يّ
تحيل بالصرب
نتائج عكسية ،لهذا
واله�دوء ،وكون�ي لطيف�ة م�ع
طفلك.
 2تحدثي مع طفلك عن املرضيج�ب أن يفهم الطف�ل ما يحدث
حول�ه ،بالطب�ع ه�و يس�تمع إىل
بع�ض األحادي�ث ع�ن ف�ريوس
يجتاح العالم ويتطليّب من الجميع
البقاء يف املنزل والنظافة املستمرة،
ولكن هذه األحاديث سوف تصيب
طفل�ك بالرعب إذا ل�م توضحينها
ل�ه بأس�لوب يناس�ب عم�ره ،لذا
تحدث�ي مع طفلك ووضحي له ما
يحدث ،وأهمية النظافة لحمايته،
واحريص ع�ىل أن تختاري كلماتك
حتى ال تصيبي طفلك بالذعر.

طريقة عمل صدور الدجاج
بالفلفل احلار املغذي

مقادير دجاج بالفلفل الحار
 500ج�رام ص�دور دج�اج
مكعبات
 3ثم�رة فلف�ل ح�ار أحم�ر
حلقات
 2ملعق�ة كب�رية صلص�ة
طماطم
 1بصلة كبرية مفرومة
 1ثمرة طماطم مفرومة
 3فص ثوم مفروم
ملحفلفلأس�ود

 1ملعقة كبرية نعناع مفروم
 1ثم�رة بطاط�س مكعب�ات
مسلوقة
 2كوب مرقة دجاج
التقديم
توست محمص أوراق نعناع
طريق�ة تحض�ري دج�اج بالفلفل
الحار
* يش�وح البص�ل يف الزي�ت ث�م
يضاف الثوم ويشوح جيدا
* ث�م يضاف الفلف�ل الحار ثم

تضاف صدور الدجاج املقطعة
* ثم تتبل بامللح والفلفل والنعناع
املف�رومويقل�بالخلي�طجي�دا
* ثم تض�اف صلصة الطماطم
والطماط�م املفروم�ة وتقل�ب
جيدا ملدة دقيقة
* ثم تضاف البطاطس املس�لوقة
نص�ف س�لقة وتقل�ب جي�دا ثم
تضاف املرقة
* وت�رك حت�ى تم�ام النض�ج
وتقدم

احذر وامتنع من اخطاء شائعة...

طرق لتعليم طفلك أ ّسس النظافة
للوقاية من فريوس (كورونا)

 3تابعي عملية التنفيذال تكتف�ي ب�أن يذه�ب طفل�ك
بمفرده لغس�يل يديه ،ولكن يجب
أن ت�ريف ع�ىل خط�وات تنفيذه
إلج�راءات الوقاية ،حت�ى تتأكدي
أنه أنجزها بالطريقة السليمة.
 4مكافآتأع� يّدي ج�دوالً بم�ا ه�و مطلوب
من طفلك يومي�اً ،واجعليه يضع
عالم�ة أم�ام كل مهم�ة ينجزها
م�ن إج�راءات الوقاي�ة ،ويف
نهاية األس�بوع امنحي�ه مكافأة
اللتزامه.
 5الثناء عليهاألطفال يحبون مدح ترصفاتهم،
ل�ذا كافئ�ي طفلك بكلم�ات املدح
والثناء كلما يّ
نفذ تعليمات الوقاية
بصورة سليمة.
رس االعشاب..؟؟؟
بح�وث جدي�دة تثب�ت أهمي�ة
البقدونس والشبت يف الحماية من
الرسطان!
يمتاز املطب�خ واألطب�اق العربية
بزين�ة األعش�اب الخ�رضاء
املختلفة مثل البقدونس والش�بت
(الش�مرة) ،إال أن األم�ر يتع�دى
مج�رد الش�كل الجميل ،مل�ا لهذه
األعشاب من فائدة صحية هائلة.
وه�ذا م�ا أكدت�ه الدراس�ة الت�ي
نرت يف املجل�ة العلمية Journal
 ،of Natural Productsإذ وج�دت
أن تن�اول األعش�اب الخ�رضاء
يساعد عىل خفض خطر اإلصابة
بأنواع الرسطان املختلفة.

نصائح طبية

يف زمن (كورونا) ..ال تزوروا الطبيب إال يف احلاالت احلرجة قبل اإلصابة بشهر ..مثانية أعراض تكشف إصابتك بفريوس (كورونا)
م�ن جملة الس�لوكيات الجدي�دة التي فرضها
فريوس كورون�ا عىل البر طريق�ة تواصلهم
م�ع األطباء والحصول ع�ىل املعاينة والوصفة
عرب الهاتف.
قد يب�دو األمر عاديا ً يف بعض الح�االت ،إال أنه
يف حاالت كألم األس�نان ،مثالً ،قد يعني أن عىل
املري�ض أن يتحم�ل األوجاع “يف ح�ال لم تكن
حا يّدة” ،ناهيك عن أن بعض األدوية التي كانت
تس�تخدم للتخفيف من اآلالم بات اس�تعمالها
ممنوعا ً نظرا ً اىل آثارها الس�لبييّة عىل املصابن
بفريوس “كورونا”.
وق�د ُ
ص يّنف�ت مهن�ة ط�ب األس�نان ع�ىل أنها
“األكث�ر خط�ورة” لجهة إمكاني�ة تعرض من
يزاوله�ا اللتقاط الفريوس .إذ إن املس�افة بن
طبي�ب األس�نان وف�م املريض قريبة ج�دا ً وال
تتع� يّدى يف بعض األحيان العرة س�نتيمرات،
مع م�ا يعنيه ذلك من احتم�ال انتقال العدوى
م�ن اللعاب ورذاذ الهواء واملاء املس�تعمل أثناء
عملية الحفر.
فما هو تعريف الحالة الطبييّة الطارئة؟ وكيف
للمري�ض أن يعل�م إن كان�ت حالت�ه طارئ�ة،
وخصوصا ً أن أي ألم قد يكون طارئا ً بالنس�بة
إليه؟
ي�رح طبيب أس�نان مختص أن “الس�لطات
ً
مث�ال ،عريّف�ت الح�االت
الطبييّ�ة الفرنس�ية،

الطارئ�ة بااللتهابات الح�ا يّدة ،األوجاع الحا يّدة،
يّ
التحطم الناتجة
حاالت الن�زف الحاد وح�االت
من حوادث السري أو السقوط عىل الوجه.
ونصحت املرىض باالتصال بالطبيب ومحاولة
فهم سبل العالج هاتفييّا ً.
كم�ا س�محت لألطب�اء بكتاب�ة الوصف�ات
ً
إلكروني�ا” .أم�ا يف حال�ة اضط�رار املري�ض
وُضع�ت لهذه
فق�د
األس�نان،
طبي�ب
لزي�ارة
ِ
رشوط ِع� يّدة؛ أبرزه�ا :أن يأتي وحيدا ً
ٌ
الزي�ارة
أو برفق�ة ش�خص بال�غ إذا كان ق�ارصاً ،وأن

يتأكد الطبيب هاتفي�ا ً من أن املريض ال يعاني
من عوارض ُتشبه عوارض “كورونا هو أو أي
م�ن أفراد عائلته ،وأن يقت�رص عدد املُمرضات
أو املس�اعدات عىل واحدة ،وترك مسافة زمنييّة
لنص�ف س�اعة ب�ن املواعيد ،وفح�ص حرارة
املريض فور دخوله ،واختصار العالج وحرصه
بالرضوري .أما العالج�ات األخرى ،كالتجميل
والتقويم ،فيفرض تأجيلها إال يف حال حصول
رضر يس�تدعي االتصال بالطبيب الذي يعطي
اإلرشادات هاتفيا ً ملعالجة العطل يّ
مؤقتا ً.

سر االعشاب..؟؟؟

حبوث جديدة تثبت أهمية البقدونس والشبت يف احلماية من السرطان!
يمتاز املطب�خ واألطباق العربية بزينة األعش�اب الخرضاء املختلفة
مثل البقدونس والش�بت (الشمرة) ،إال أن األمر يتعدى مجرد الشكل
الجميل ،ملا لهذه األعشاب من فائدة صحية هائلة.
وه�ذا ما أكدته الدراس�ة التي ن�رت يف املجلة العلمي�ة Journal of
 ،Natural Productsإذ وجدت أن تناول األعش�اب الخرضاء يساعد
عىل خفض خطر اإلصابة بأنواع الرسطان املختلفة.
فهذه األعش�اب تحتوي ع�ىل مواد كيميائية تعمل ع�ىل منع األورام
من التش�كل والتكون ،وبالتايل
تحم�ي األش�خاص
الذي�ن يتناولونها
م�ن اإلصابة
بالرسطان.
و أ ش�ا ر
ا لبا حث�و ن
ا لقا ئم�و ن
ع�ىل الدراس�ة بأن
العالق�ة ب�ن

األعش�اب وانخفاض خطر اإلصابة بالرسطان ج�اء نتيجة اجتماع
الجزيئات املوجودة يف هذه األعشاب لتكوين مركب يحتوي خصائص
مضادة للرسطان.
وليس هذا فحس�ب ،بل أكد الباحثون أن تناول البقدونس والش�بت
(الش�مرة أو الش�ومار) يع�ود بفائ�دة متع�ددة األوج�ه عىل صحة
اإلنس�ان ،ملا لها من قدرة عىل تخليص املرء من رائحة الفم الكريهة
وع�ىل تعزيز املناعة وتحس�ن الرؤي�ة ،باإلضافة إىل مس�اهمتها يف
التقليل من تساقط الشعر.
وقد تعود قدرة هذه األعشاب عىل محاربة الرسطان إىل مادة تسمى
 ،glaziovianin Aوتمن�ع نم�و األورام ع�ن طري�ق تعطيل عملية
انقسام الخاليا أو انتشارها.
ويأمل الباحثون أن يساعدهم هذا املركب عىل تطوير
دواء مستقبيل يس�هم يف مكافحة الرسطان ،حيث
م�ن املتوق�ع أن تتوف�ر ه�ذه األدوي�ة يف العي�ادات
بأس�عار منخفض�ة ومعقول�ة ،نظ�را لتواج�د هذه
األعشاب بكثرة.
إال أن األم�ر م�ا ي�زال يحت�اج إىل ب�ذل املزيد من
الجهود يف هذا املوضوع ،والقيام بتجارب مخربية
إضافية حوله لتأكيد صحة هذه االستنتاجات ،ما
من ش�انه أن يشكل محطة هامة جدا يف املسرية
الطبية.

كشف العلماء عن مجموعة من
األع�راض ظه�رت ع�ىل مصابي
فريوس “كورونا” قبل شهر من
اإلصابة .
وأش�ارت األبح�اث الجديدة التي
أجراها علماء األمراض املعدية يف
جامعة أكس�فورد إىل أن فريوس
كورون�ا ربما انتر بش�كل غري
مرئي ملدة ش�هر قب�ل أن تصبح
آثاره واضحة فيما بعد .
وفيم�ا ي�يل األع�راض الثماني�ة
الت�ي قد تنبئ بإصابتك بفريوس
كورونا:التهابات العن
وبحسب بحث جديد ،فإن عدوى
الع�ن مث�ل الته�اب امللتحم�ة
قد تك�ون أحد أع�راض فريوس
“كورونا” ،وم�ن املعروف أن أي
عدوى يف الجهاز التنفيس العلوي
ق�د ت�ؤدي إىل الته�اب امللتحمة،
وهذا هو الحال أيضا مع فريوس
”.“Covid-19
إال أن�ه من غري املرجح أن يصاب
الش�خص بالته�اب امللتحم�ة
الف�ريويس دون أع�راض أخرى
كالحمى أو السعال املستمر.
اإلرهاق العصبي

عىل الرغ�م من أن�ه ليس عرضا
أساس�يا ،إال أن مصابي كورونا
ذكروا أنه�م يعانون من اإلرهاق
العقيل والعصبي.
فقدان حاسة الشم والتذوق
أش�ارت الجمعي�ة الربيطاني�ة
لط�ب األن�ف واألذن والحنج�رة
إىل أن فق�دان حاس�ة الش�م
والتذوق يعني إصابتك بفريوس
”كورونا“ ،وأوصت أي ش�خص
يعاني من هذه األعراض بالعزل
الذاتي فورا.
وأرجع�ت الس�بب يف ذل�ك إىل أن
الف�ريوس يق�وم بقت�ل خاليا يف
األنف والحنجرة.
ألم البطن
ربط�ت دراس�ة حديثة م�ن قبل
املجل�ة األمريكي�ة ألم�راض
الجهاز الهضمي مشاكل البطن
ب�فريوس كورونا.
ووجدت الدراس�ة أن  48.5٪من
 204أشخاص أصيبوا بالفريوس
يف مقاطعة هوبي بالصن كانوا
يعانون من أعراض هضمية مثل
اإلسهال.
السعال الجاف

بالرغ�م م�ن أن الس�عال ه�و
أح�د األع�راض املثبت�ة لإلصابة
بفريوس كورونا ،إال أن الس�عال
الخ�اص بالف�ريوس مختل�ف
تماما ع�ن الس�عال املعتاد الذي
عادة ما يس�تمر ملدة نصف يوم
عىل األقل.
ارتفاع الحرارة
يعترب ارتفاع درجة الحرارة أيضا
عرضا أساس�يا ،ويعت�رب ارتفاع
درجة حرارة الجسم بشكل عام
حمى بمجرد وصوله�ا إىل 37.7
درج�ة مئوي�ة ،ويمك�ن التأك�د
من إصابتك بالحمى إذا ش�عرت
بالح�رارة عن�د مل�س ص�درك أو
ظهرك.
صعوبة التنفس

إذا عانيت من ضي�ق والصعوبة
يف التنف�س ،فقد تك�ون مصابا
بالف�ريوس ،وم�ن غ�ري املحتمل
أن يعاني الشباب أو أولئك الذين
لي�س لديه�م ظ�روف صحي�ة
خاص�ة م�ن ه�ذه األع�راض،
ويرتب�ط ضيق التنفس بضيق يف
الص�در والتنفس الرسيع ونبض
القلب.
التعب الجسدي
من األع�راض الش�ائعة األخرى
للفريوس ،باإلضافة إىل التعرض
لل�ربد واالنفلون�زا والعدي�د م�ن
الفريوس�ات بش�كل ع�ام ،لكن
الشعور بالتعب وعدم القدرة عىل
النوم بس�بب الس�عال وصعوبة
التنفس ،يجعل األمر خطريا.

طبيبك يف بيتك

التئام اجلروح وخفض الكوليسرتول  ..فوائد غري متوقعة لـ الربوكلي
يع�د الربوكيل م�ن الخرضوات الت�ى اليهتم
بتناوله�ا ع�دد كب�ري م�ن الن�اس وبذل�ك
يحرم�ون أنفس�هم من فوائ�د صحية كثرية
فه�و منخف�ض الس�عرات الحراري�ة وغني
بالفيتامينات واملعادن األساسية كما يحتوى
عىل نسبة جيدة من األلياف.
أن كو ًب�ا م�ن الربوكيل املطب�وخ يوفر الكثري
م�ن فيتامن يس مثل الربتقال  ،وهو مصدر
جي�د لبيتا كاروت�ن .يحتوي ال�ربوكيل عىل
فيتامين�ات  B1و  B2و  B3و  B6والحدي�د
واملغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك ً
أيضا ،كما
أنه غنى بكمية جيدة من األلياف .
الربوكيل هو مصدر كبري للفيتامينات  Kو C
 ،وهو مصدر جيد للفوالت (حمض الفوليك)،
ويحتوى عىل البوتاسيوم واأللياف ،وفيتامن
ك ال�رضوري لعم�ل العديد م�ن الربوتينات
املش�اركة يف تخث�ر الدم ،فيتام�ن يس الذي
يبني الكوالجن الذي يش�كل ويبني أنس�جة
الجسم والعظام  ،ويساعد عىل التئام الجروح

 .فيتام�ن س ه�و أح�د مضادات األكس�دة
القوي�ة ويحمي الجس�م من الج�ذور الحرة
الض�ارة ،واأللياف الغذائي�ة الغنية باأللياف
تع�زز صح�ة الجه�از الهضم�ي و يمكن أن
يس�اعد تناول كمية عالية من األلياف ً
أيضا

يف خفض نس�بة الكوليس�رول.كما يحتوى
ال�ربوكىل عىل نس�بة جيدة من البوتاس�يوم
وه�و مع�دن رضوري لوظيف�ة األعص�اب
وتقلص القل�ب ،وحم�ض الفوليك رضوري
إلنتاج وصيانة خاليا جديدة يف الجس�م
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غزل عراقي

الحمل

* جنست حبك داخل الروح تجنيس
وكلبي لحبك صار مبنى وزارة
وانت الوزير إلي يدير األحاسيس
وعقي لحبك صار مكتب سفارة
ومن املستحيل يهز حبك جواسيس
ومن ال يعيش وياك عمره خسارة
*مو صحبة شمس ويمر عليهة الليل
عاين بالنهار و نجمة تلكاني
وال صحبة سفر نتفارك آني وياك
صحبة موت واحد يدفن الثاني
يا أول سطر من افرح احجي وياك
يا آخر سطر من دفرت أحزاني
أكيد آني من أموت يدفني بيدة إنسان
بس ارجع عدل لو انت دفاني

مهني�اً :حافظ عىل ص�ربك وهدوئك ،وال ت�رتك انفعاالتك
تتخذ القرار عنك ،تتأرجح بني الحماس�ة الش�ديدة والرت ّدد
والشكوك
عاطفي�اً :التعابر التي يس�تخدمها الرشيك تثر الش�كوك ،وهذا
يرتك مجاالً أكرب للشك حول حقيقة نياته تجاهك
صحي�اً :قد تكون صحتك عرضة النتكاس�ة مفاجئ�ة ،لكنها عابرة
تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك

الثور

مهني�اً :تج�د حل�والً ل�كل يشء وتق�دم عىل مب�ادرات
مشكورة وتستوعب األمور وتصحّ حها وتجد الحلول
عاطفياً :الصدق والشفافية هما عنوان هذا اليوم وكل يوم
مع الرشيك ،وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة
صحياً :قد تش�كو وضعا ً صحي�ا ً يازمك منذ مدة ،وأنت عىل يقني
أن عاجه الوحيد هو ممارسة الرياضة

F

الجوزاء

مهنياً :تتمتع بالنشاط وبالثقة الكافية إلكمال مهامك
بامتياز واالنطاق يف مشاريع جديدة
عاطفي�اً :تواجه األمور بعقل كب�ر ومتفهم وتضع النقاط
عىل الحروف مع الرشيك الستمرار العاقة سليمة
صحي�اً :تمنحك نصائح األصدقاء اندفاعا ً كبرا ً ملمارس�ة الرياضة،
وتتلقى اتصاالً يحمل خربا ً سارّا ً يريحك نفسيا ً

السرطان

مهني�اً :يجعل�ك هذا الي�وم ق�ادرا ً عىل ضب�ط االيقاع،
واملطل�وب من�ك التهدئ�ة وع�دم اس�تفزاز الزم�اء ب�ل
الترصّ ف بليونة
عاطفي�اً :قد تفكر يف مغازلة أو تتف�ق مع الرشيك عىل تمضية
نهاية أسبوع بعيدا ً عن روتني الحياة العملية
صحياً :ال ترهق أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة ال تستحق سوى
أن تمر عليها مرور الكرام

األسد

مهني�اً :التفرد بال�رأي غالبا ً ما ي�ؤ ّدي إىل صدامات مع
محيط�ك ،وهذا قد يس�بب عواقب وخيم�ة مع الزماء،
لكن األمور تحل برسعة
عاطفياً :تطالب الرشيك باإليفاء بوعوده أو هو يطالبك بذلك،
وتجد نفسك محرجا ً أمام بعض أسئلته
صحياً :تجد نفس�ك قليل الحركة ويس�يطر عليك الخمول ،فتحاول
التخلص من ذلك بأي وسيلة

العذراء

مهني�اً :ال تس�تخف ببع�ض الترصف�ات وال تؤج�ل
املستحقات أو تتحدى القوانني وتدفع الثمن
عاطفياً :قد تراهن عىل لقاء ما ،أو تس�عى جاهدا ً إلتمامه
ّ
ويغر اآلفاق
مهما كلّف الثمن ،وتفرح بجديد يولد
صحياً :قد تعجز عن مجاراة من ترافقهم يف امليش يف البداية ،لكن
مع الوقت تكون يف مستواهم

الميزان
مهني�اً :م�ؤرشات إيجابي�ة كبرة يف عدد م�ن املجاالت،
ّ
لتحسن أوضاعك املالية واملهنية
وهذا يكون ملصلحتك
عاطفي�اً :غيوم بس�يطة ته ّدد العاقة بالرشي�كّ ،
لكن بعض
الصرب يؤ ّدي حتما ً إىل تصويب البوصلة مجددا ً
صحياً :حاول التوفيق بني فرتات العمل والفرتات الرضورية للراحة
والقيام بالتمارين الرياضية

العقرب
مهني�اً :م�ؤرشات إيجابي�ة كبرة يف عدد م�ن املجاالت،
ّ
لتحسن أوضاعك املالية واملهنية
وهذا يكون يف مصلحتك
عاطفي�اً :حب جديد ومحاوالت لتعزي�ز موقعك ،لكن هنالك
مطبّات يجب تجاوزها للوصول إىل األهداف املطلوبة
صحياً :املحيط املرتبك حولك يولد فيك تعبا ً نفسيا ً ومعنوياً ،وتحاول
تخطيه بشتى الوسائل

القوس

مهني�اً :ترتكز األنظ�ار عىل قدرات�ك اإلبداعية يف مجالك
املهني ،وتفوز بجوائز تقديرا ً لجهودك
عاطفي�اً :يوم مائم إلع�ادة النظر يف اس�تمرارية عزوبيتك،
وبانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية
صحياً :ال تضعف أمام املش�كات املهنية والعاطفية لئا تؤثر سلبا ً
يف وضعك الصحي

الجدي

مهني�اً :تاحق بع�ض االف�كار واالهداف وربم�ا تتع ّدد
االتجاهات ،انتبه لوارداتك واموالك
عاطفي�اً :حلم جديد يرافق الس�عادة م�ع الرشيك ،فحاول
أن تس�تفيد م�ن الف�رص املتاحة للتق�دم يف العاق�ة خطوات
إضافية
صحياً :إنتبه لصحتك وتجن�ب التعرض للربد أو األضواء القوية وال
تقم بمجهود غر اعتيادي

الدلو

مهني�اً :عليك اس�تغال األج�واء اإليجابي�ة يف العمل إىل
أقىص الح�دود ،وخصوص�ا ً أن الفرتة املقبلة قد تش�هد
ركودا ً وعدم استقرار
عاطفي�اً :ح�ذار االزدواجية يف العاقات وك�ن مخلصا ً واصمد
أمام سحر الجنس اآلخر
صحياً :حان الوقت لوضع حد للسمنة املفرطة واتباع حمية غذائية
قبل فوات األوان

الحوت

مهنياً :قد تحصل عىل ارباح غر متوّقعة ،وتتلقى دعوة
ملناقش�ة مرشوع ّ
معني وتكتش�ف العديد من القواس�م
املشرتكة مع أحد االشخاص
عاطفي�اً :تميل إىل ش�خص تعرفه يوقظ مش�اعرك وتعود إىل
املايض وتبحث عن حب قديم
صحي�اً :لكي يكون يوم�ك مريحا ً عليك النوم الس�اعات الرضورية
لتستيقظ نشيطا ً

من الفيسبوك

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1492ملك�ة إس�بانيا إيزابيا األوىل تأمر
بأن يتحول جميع رعاياه�ا اليهود والبالغ
عدده�م  150ألف إىل الدين املس�يحي أو أن
يرحلوا عن إسبانيا نهائ ًيا.
 - 1866البحرية امللكية اإلس�بانية تقصف
ميناء فالباريسو يف تشيي.
 - 1931زلزال مدمر يرضب مدينة ماناغوا
عاصمة نيكاراجوا أدى إىل تدمرها ومرصع
 3000شخص.
 - 1934تأس�يس الح�زب الش�يوعي
العراقي.
 - 1947إعدام مؤس�س جمهورية مهاباد
قايض محمد.

acebook

 - 1962انقاب فاش�ل يف سوريا قاده أحد
الزعماء النارصيني يف حلب.
 - 1979انسحاب آخر جندي بريطاني من
جزيرة مالطة ،وإعان استقال الجزيرة.
 - 2004مستوطنون إرسائيليون يستولون
ع�ىل عمارت�ني يف ح�ي س�لوان املح�اذي
للمسجد األقىص لتش�ديد الحصار وتهويد
محيط املسجد.
 - 2009ب�دأ انس�حاب الق�وات الربيطانية
رس�م ًيا من العراق بعد س�ت س�نوات من
تواجدها يف جنوب العراق.
الحكوم�ة اإلرسائيلي�ة برئاس�ة بنيام�ني
نتنياهو تحوز عىل ثقة الكنيست.

اختبارات شخصية

أسرع طريقة لتحسني مزاجك ..وفق األبراج
كل ش�خص منا يمر بفرتات
يعان�ي فيها من مزاج عكر..
البعض يمكن�ه الخروج من
تلك املرحل�ة رسيعا ً والبعض
االخ�ر يعان�ي كث�را ً ويج�د
نفس�ه باملزاج اليسء نفسه
يوما ً تلو االخر.
امل�زاج ال�يسء لي�س باالم�ر
املمت�ع ،فاالم�ر ال يؤثر عىل
نفسيتك ومش�اعرك بل عىل
نمط حيات�ك ككل .تصبحني
متش�ائمة ورسيعة الغضب
وتفقدي�ن الق�درة ع�ىل
االستمتاع بالحياة.
األبراج س�تقدم لك الطريقة
االرسع الت�ي تس�اعدك اىل
الخ�روج م�ن ه�ذا امل�زاج
اليسء.
الحم�ل  -21م�ارس/آذار -
 19أبريل /نيسان
ح�ني تكون�ني بم�زاج عك�ر
عليك القي�ام بنش�اط بدني
م�ا .الس�باحة أو ممارس�ة
التماري�ن إو الذه�اب بنزهة
ال ف�رق ،املهم ان تنخرطي يف
نشاط يرسع الدروة الدموية
ويجعلك مع�دالت االندروفني
ترتف�ع .ه�ذا ه�و الس�بيل
الوحي�د لخروج ب�رج الحمل
من مزاجه اليسء.
الثور  20أبريل /نيسان 20 -
مايو /أيار
دل�ي نفس�ك ..ن�درك تماما ً
بانن�ا ال نحت�اج لق�ول ذل�ك
مرت�ني النك تعش�قني تدليل
نفس�ك  .حني تكونني بمزاج
يسء قوم�ي بمن�ح نفس�ك

ما تحب�ني ،جلس�ة تدليك أو
ي�وم يف منتج�ع صحي ما او
ترسيح�ة ش�عر جدي�د م�ع
عناي�ة باألظاف�ر او قوم�ي
بالتبض�ع .ال يشء يحس�ن
مزاج الث�ور اكثر م�ن تدليل
النفس.
الجوزاء  21مايو  /أيار 21 -
يونيو /حزيران
أنت إمرأة مزاجية بشكل عام
وعليه تختربين املزاج اليسء
بش�كل متكرر .حني تجدين
نفس�ك يف ه�ذه الحالة عليك
التواجد مع األصدقاء .الحياة
االجتماعي�ة ع�اج س�حري
للج�وزاء ،فان�ت تحب�ني
التواجد مع االخرين الن ذلك
يمدك بالطاقة اإليجابية.
الرسطان  22يوينو /حزيران

  22يوليو /تموزالرسط�ان بغ�ض النظر عن
عم�ره يمل�ك روح�ا ً هرم�ة
ويحن اىل املايض بشكل دائم.
ال�ربج ه�ذا يش�عر بالراحة
النفسية حني يعود اىل سنوات
يحن اليها النها تحمل تجارب
خاص�ة أو مش�اعر إيجابية.
لذل�ك ح�ني تكون�ني يف مزاج
يسء كل م�ا علي�ك القي�ام
ب�ه ه�و الع�ودة بالذكريات
اىل ف�رتة تحنني اليه�ا ..فرتة
كانت الس�عادة تمأل حياتك.
املش�اعر االيجابي�ة الت�ي
ستشعرين بها ستخرجك من
مزاجك اليسء.
برج األس�د  23يوليو /تموز
  22أغسطس /آبعلي�ك إختيار اجمل فس�تان

قـــــــصة

مثل

شفت شواربه وتغزلت بي
لو ما شواربه مچنت الفيه
يحكى ان امرأة جميلة وثرية ترملت  ،فتقدم اليها الكثر من الرجال
لخطبته�ا وكان�ت تراه�م فرتفضهم جميع�آ وبعد م�دة تقدم رجل
لخطوبته�ا  ،فرأته فارع الط�ول عريض املنكبني قوي الس�اعدين ،
عيناه واس�عتان ينبعث منهما العزم و الحزم و له ش�اربان طويان
وترتسم عىل وجهه إمارات الرجولة و الشجاعة  ،و مابسه تدل عىل
اناقة وذوق  ،وحديثه معس�ول  ،فأحبته م�ن النظرة االوىل وتملكها
شعور قوي بأنه احسن من تقدم لخطبتها ،فقبلت ان تتزوجه .
فتزوجت�ه وبعد ال�زوآج ظهر لها خاف م�ا رأت و انه ضعيف يف كل
يشء فتحطمت آمالها وندمت عىل فعلتها.
و قالت  ..شفت شواربه وتغزلت بي لو ما شواربه مچنت الفيه
و من حينها تضمن قولها بهذا املثل .
يأخذنا املظهر الجذاب اىل صورة الش�خصية وراء هذا املظهر املهندم
فننبه�ر دون تفك�ر بش�خص املقابل،ونغف�ر له احيان�ا بأخطاءه
ونربرها عىل حس�ب م�ا نراه ولك�ن بتربيرات ايجايبة ال ندع لس�وء
الضن مجاال
وبعدها نقع يف تراكمات االوهام بمش�اكل حقيقية تصدمنا مع من
نتعام�ل وكيف تغير لكن الواقع انن�ا نحن من صنع الصورة له ولم
نصرب لنعرف مكنون شخصه.

تملكين�ه ثم تضع�ني مكياجا ً
ملفتا ً وترتبني شعرك بطريقة
مثالي�ة ..والحق�ا ً تخرج�ني
وتبهري�ن كل ش�خص تق�ع
عيون�ه علي�ك .امل�رأة االس�د
تش�عر بش�كل إيجاب�ي جدا ً
ح�ني تتمكن من لفت االنظار
وحني تثر اهتمام الجميع.
العذراء  23أغس�طس /آب -
 22سبتمرب/أيلول
ابحث�ي ع�ن مش�كلة م�ا
تقوم�ني بحله�ا ،أو قوم�ي
بإصاح أي يشء معطوب يف
منزلك .العذراء تجد سعادة
الدنيا يف إصاح االمور لذلك ال
ترتدي قبل اإلتصال بصديقة
توقع نفسها دائما يف املتاعب
فه�ي س�تجعلك تش�عرين
بشكل افضل حني تحلني لها

مشاكلها.
امليزان  23س�بتمرب/أيلول -
 22أكتوبر /ترشين األول
امليزان ال يحب أن يكون بمزاج
يسء وعليه فهو يحاول أكثر
مما يجب للخروج منه .لكن
األم�ر بس�يط للغاي�ة ،عليك
العث�ور عىل ش�خص م�ا أو
يشء م�ا يجعل�ك تضحك�ني
وسينتهي االمر رسيعاً .فيلم
أو فيدي�و ع�ىل يوتي�وب او
صديقة تتمت�ع بخفة الدم..
امله�مانتنفج�ريضح�كا ً.
العقرب  23أوكتوبر /ترشين
األول  21 -نوفم�رب /ترشين
الثاني
للخروج م�ن مزاج�ك اليسء
علي�ك العث�ور ع�ىل أم�ر م�ا
تعمل�ني علي�ه وتضع�ني فيه
كل طاقتك .العقرب ال يمكنه
الخ�روج م�ن مزاج�ه اليسء
اال م�ن خال الرتكي�ز املطلق
ع�ىل ام�ر م�ا ،صحي�ح ان
الس�عادة التي يختربها ليس
مطلقة واحيانا تكون سعادة
متوت�رة ..لكنه�ا افض�ل من
املزاج اليسء.
الق�وس  22نوفمرب /ترشين
الثاني 21 -ديسمرب/كانون
االول
بما أنك من االب�راج املندفعة
ف�ان حدي�ث مط�ول م�ع
ش�خص يك�ربك من�ك
سيجعلك تش�عرين بالراحة
واإلطمئن�ان .يف الواقع املزاج
ال�يسء للق�وس ال يس�تمر
لفرتة طويلة بحك�م انه من

االب�راج املتفائل�ة  ،لكن حني
تكون�ني بم�زاج يسء علي�ك
اللجوء ملن يكربك سنا ً وهناك
س�تجدينراحتك.
الجدي 22ديس�مرب /كانون
األول  19 -يناي�ر /كان�ون
الثاني
للخ�روج من مزاج�ك اليسء
علي�ك وضع خطة م�ا حول
تحس�ني جزئية ما يف حياتك.
انت م�ن النوع الذي يش�عر
بالس�عادة ح�ني تك�ون
أولوياته تحس�ني الذات لذلك
قوم�ي بوض�ع الخط�ط الن
ذلك سيجعل تشعرين باالمل
بغد أفضل.
الدل�و  20يناي�ر /كان�ون
الثاني  18 -فرباير  /شباط
علي�ك اللج�وء اىل الطبيعة..
ه�ذا ه�و حل�ك الس�حري.
هن�اك يمكن�ك الجل�وس
بهدوء واالس�تمتاع باصوات
العصاف�ر أو بصوت االمواج
 .رائح�ة البح�ر أو االش�جار
ستجعلك تشعرين بالسكينة
وش�يئا ً فش�يئا ً س�تعود
السعادة اليك.
الحوت  19فرباير/ش�باط -
 20مارس/آذار
قومي بمبادرة إنسانية تجاه
اي شخص كان وستخرجني
م�ن امل�زاج ال�يسء بلم�ح
البرص .انت م�ن النوع الذي
يج�د س�عادته حني يس�اعد
االق�ل حظ�اً ،لذل�ك قوم�ي
بذلك واجعي نهاراألقل حظا ً
ونهارك مثاليا ً.

مشاكل وحلول
وحلول
مشاكل
متقاطعة
كلمات
أفقي
1س�ندباد األغني�ه
العربية
ممه�د
2غ�ر
وصعب االس�تخدام
(معكوسة)
3لق�ب أم كلث�وم
الفني
4لق�ب ج�ورج
وسوف الفني
ال�ذرة
5نب�ات
البيضاء يس�تخدم
كبديل لألرز  oحزم
6ال تقله�ا ألح�د
والديك
7العندليب األسمر
8أمر الغناء العربي
9حي�وان متنط�ط
(معكوسة)  oيدخر
او يجع�ل ال�يشء
متاحا.
10مط�رب اله�وى
والشباب

فهم ذاتيفهم ذاتي

رأيس
1مدم�ن (معكوس�ة)  oيعت�اد
عىل أمر ما
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
2صب�ي  oمتق�ن عمل�ه
مش�كلتي  ..فالبعض
اآلخري�ن ..،وه�ذه
التواص�ل
منفتح�ةمعوأح�ب
فالبعض
معمش�كلتي
وه�ذه
اآلخري�ن ،
لدرجةوأح�ب التواص�ل
منفتح�ة
االعجاب
من الذكاء االجتماعي
ارى ان ه�ذا
منانني
رغم
للمرء ،
منقصة
للمرء ،ذل�ك
يعت�رب ذل�ك منقصةيعت�رب
االجتماعي
الذكاء
ه�ذا
ارى ان
رغم انني
3م�ا تكتب�ه أو ترس�مه
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 ،
(معكوس�ة)  oش�اعر مرصي
يرىامامي  ،وأبي ال يرى
تثنيال عي
يستحيل ،انوأبي
عي امامي
فأمي
ان..تثني
بداخي
يستحيل
الجمال
فأمي
تاحظ
الجمال بداخي ..
عروبي من دواوينه:تاحظ
البكاء بني
ً
ً
خلقت للس�جادة واملطبخ
أنهاواملطبخ
للس�جادة
املرأة ويرى
خلقت
أنهافقه
س�وى
ش�يئاويرى
الحياةاملرأة
س�وى فقه
يدي زرقاء اليمامة من الحياة ش�يئا من
بالش�كيل يش�عرني بالش�ك
دعم والدي
يش�عرني
الطفولة وعدم
دعم والدي يل
وعدمجراح
الطفولةب�أن
لذلك اش�عر
اش�عر ب�أن !جراح
4طريقان  oتفيد !
لذلكاملعنى
تفسر
وادرك حقيقتها إىل حد
ذاتي حد
حقيقتها إىل
اتواصل مع
وادرك
فكيف
مع..ذاتي
نف�يس
اتواصل
حيال
فكيف
والضعف
والضعف حيال نف�يس ..
واالستطراد.
اإليمان بها ؟
بها ؟
اإليمان
عىل أي
5س�اعد  oكلمة تطل�ق
يشء.
النصائح والحلول :النصائح والحلول:
اواخ�ر
6اغني�ة لع�ي حمي�دة
األمورالع�رب يف هذه األمور
البنات
الكث�ريفمن
باخر
بش�كل أو
اعتقد
هذه
تتش�اركالع�رب
من البنات
الكث�ر
تتش�ارك
بش�كل أو باخر
اعتقد
يرتبع عىل
ش�خصية ان تؤمني انت
ومنانتجربة
الش�خيص
وبرايي
تؤمني انت
ش�خصية
تجربة
الش�طارةومن
ولكنالش�خيص
الش�طارة وبرايي
الثمانين�ات جعلت�هولكن
للحمار.
عرش الكاسيت  oتقال
الذاتبلال ياتي من اخرين بل
اخرين
بقيمة
ياتي من
والقناعة
الذات ال
ش�خيص
امر بقيمة
والقناعة
فاالبداع
ش�خيص
بذاتك فاالبداع امر بذاتك
7تس�بب يف جعله غر قادر عىل
وتكرر امامي ما تقولني
تقولني
سمعت
امامي ما
مرحلة انني
سمعت وتكرر
اننيواذكر يف
نفس�ها،
الذاتمرحلة
واذكر يف
من الذات نفس�ها ،من
الحركة  oالوزن
تفوقك وراحتك يعتمد
يعتمد
تجعي
وراحتك
قناعات فا
ه�ذهتفوقك
فاانتجعي
دوما
قناعات
ككنت ارد
ولك�نه�ذه
ككنت ارد دوما ان
ولك�ن
الواحد
8اتسبب يف بعثرة اليشء
تدعي احد يقول لك ما
وال ما
يقول لك
الوالدين،
تدعيلواحد
والحتى
الغ�ر
الوالدين،
الثناء من
حتى لو
كلمات
الغ�ر
ع�ىل
كلمات الثناء من
 oالص�وت املائك�يع�ىل
وس�فرة
األم�ر ،ولهذا اوال اجعي
اجعي
يقرر
مناوال
ولهذا
فقط
األم�ر،
يقرروانت
منفانت
الحي�اة
ه�ذه فقط
فانت وانت
دورك يف
لبنان إىل النجوم دورك يف ه�ذه الحي�اة
الرب ثاني�ا /لوالديك الرب
خارجي،
لوالديك
حافز
ثاني�ا/
خارجي،وليس
دافع ذات�ي
عىلحافز
وليس
مبني
ذات�ي
تقدم�ك
مبني عىل دافع
تقدم�ك
زه�ور
9جس�م مس�تدير o
الخر ،ويتمنيان لك الخر،
قدرتهما
وهذهلك
ويتمنيان
قدرتهماالجلك
وهذهما فعاه
والش�كر عىل
فعاه الجلك
والدعاء
والدعاء والش�كر عىل ما
نتمناها لبعضنا صباحا.
ثالث�ا oينتج
10الة موس�يقية جلدية
وما هو غر املناس�ب
املناس�ب
وبذكاءك
وبذكاءكانماتق�رري
بي�دك انت
بي�دك انت ان ثالث�ا
املناس�ب
هوماغر
املناس�ب وما
تق�رري
عن تفريغ الش�حنات
واخرتاق بعض الحواجز
االجتماع�ي
امر الذكاء
الذكاءاملبالغة يف
وخاص�ة عدم
الحواجز
واخرتاق بعض
االجتماع�ي
الكهربيةعدم املبالغة يف امر
وخاص�ة
اليابسة
يف الغيوم  oيعيش عىل
مهاراتك واس�تغليها يف
واس�تغليها يف
ذكية واخرجي
مهاراتك
كون�ي
واخرجي
والتحرر،
ذكية
االنفتاح
بحج�ةكون�ي
االنفتاح والتحرر،
بحج�ة

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

ملك تايالند يعزل نفسه مع  20امرأة بفندق
في جبال األلب

قام ملك تايالن�د الحايل ،امللك
ماها فاجرالونغكورن بعزل
نفسه يف فندق فاخر يف مدينة
غارمي�ش -بارتنكرش�ن يف
جب�ال األل�ب مع حاش�يته،
وفق�ا لصحيف�ة «إندبندنت»
الربيطانية.
وحج�ز املل�ك فن�دق غران�د
زوننبيخي�ل م�ن فئ�ة األربع
نج�وم بالكامل بعد أن حصل
الفندق ع�ىل إذن من مجلس
املقاطعة الستيعاب حاشيته،
بحسب (فوشيا).
وشملت حاش�ية امللك البالغ
من العمر  67عاما مجموعة
م�ن النس�اء ،منه�ن  20من
محظياته والعديد من الخدم،
ومن غر الواضح ما إذا كانت
زوجاته األربعة يعش�ن معه
يف الفندق أم ال.
وكان ق�د ت�م إل�زام بي�وت
الضياف�ة والفن�ادق يف
املنطق�ة باإلغ�الق بس�بب
أزم�ة «كورون�ا» ،وه�و م�ا
دف�ع املتحدث باس�م مجلس

املنطق�ة املحلي�ة لتوضي�ح
األم�ر ،قائال إن فن�دق غراند
زوننبيخي�ل كان اس�تثناء
ألن الضي�وف م�ن مجموعة
واحدة».
وتردد أن  119من أفراد الوفد
املراف�ق ق�د ت�م إعادتهم إىل
تايالند لالش�تباه يف إصابتهم
بمرض تنفيس معدٍ.
وواجهت هذه التقارير بقيام
فاجرالونكورن بعزل نفسه
وعائلت�ه يف فن�دق فاخ�ر،
غض�ب ع�رشات اآلالف م�ن
التايالندي�ني ،والذي�ن قام�وا
بخ�رق قوانني الب�الد امللكية
وانتق�اده ع�رب اإلنرتن�ت،
وبموجب القوانني ،يتم سجن
أي ش�خص يهني امللكية ملدة
تصل إىل  15عاما.
وأدى أس�لوب حي�اة املل�ك
ماه�ا فاجرالونغك�ورن،
إىل اس�تفزاز وغضب ش�عبه
بس�بب حالة الالمب�االة التي
يعي�ش فيها وس�ط انتش�ار
فروس «كورونا».

الصين تكتشف سالح لتعطيل فيروس
كورونا بنسبة 99%

طور فري�ق من العلم�اء الصيني�ني طريقة جدي�دة ملكافحة
ف�روس كورونا الجدي�د ،الذي أودى بحياة أكث�ر من 32000
شخص عىل مستوى العالم.
ً
وفق�ا ل�  ،Global Timesفإن الس�الح الجديد لي�س عقارًا أو
ً
لقاحا ولكن بعض املواد النانوية.
وق�ال العلماء إن «املادة النانوية يمكنها امتصاص الفايروس
وتعطيله بكفاءة ترتاوح بني ».96.5-99.9%

بدون خدمات (غوغل)( ..هواوي) تطلق
هواتفها الجديدة

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
الثالثاء  31آذار 2020

أعلن�ت رشك�ة ه�واوي عن
إطالق هواتفه�ا الذكية P40
و P40 Proالجدي�دة ب�دون
خدمات غوغل واالعتماد عىل
متج�ر التطبيق�ات الخ�اص
بها.
وأوضحت الرشكة الصينية أن
املوديل  P40 Proالجديد يزخر
بكامرا م�زودة بمستش�عر
رئييس بدقة  50ميغابيكسل
وكامرا واسعة الزاوية بدقة
 16ميغابيكس�ل وكام�را
مقرب�ة بدقة  8ميغابيكس�ل
بحسب (لبنان .)24
وق�د تخل�ت رشكة ه�واوي
ع�ن تطبيق�ات وخدم�ات
غوغ�ل يف هواتفه�ا الذكي�ة
الجدي�دة واعتم�دت ع�ىل
اإلصدار مفت�وح املصدر من
نظ�ام التش�غيل أندرويد 10

كم�ا تح�ل برام�ج غال�ري
التطبيق�ات AppGallery
مح�ل متج�ر التطبيق�ات
 ،Play Storeويمكن تش�غيل
خدم�ات الربي�د اإللكرتون�ي
 Gmailوصور وخرائط غوغل
كتطبي�ق وي�ب يف املتصف�ح
وليس كتطبيق أصيل.
وتعتم�د رشك�ة ه�واوي يف
هواتفه�ا الذكي�ة الجدي�دة
ع�ىل معال�ج ،Kirin 990
ال�ذي يدعم الجي�ل الخامس
لالتص�االت الهاتفية الجوالة
 ،5Gمع دع�م معيار WiFi 6
 Plusبرسعة قصوى تصل إىل
 2400ميغابيت يف الثانية.

07810090003
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محكمة تقضي حكما ضد كاظم الساهر وتطالبه بسداد
 44ألف دوالر
تعرض الفنان كاظم الس�اهر ،ألزمة جديدة بسبب
حكم ص�در ضده م�ن محكمة بداية عم�ان ،وذلك
بإلزام�ه بدف�ع غرام�ة لنقاب�ة الفنان�ني األردنيني
بقيم�ة ( )44000دوالر أمريك�ي أو م�ا يعادل�ه
بالدينار األردني.
كم�ا حكم�ت املحكم�ة أيض�ا بتضمين�ه الرس�وم
واملصاري�ف ومبلغ ( )1000دين�ار ،أتعاب محاماة
والفائ�دة القانوني�ة بواقع  9%ترسي م�ن تاريخ
املطالبة وحتى السداد التام.
ج�اء حكم املحكمة بعدما ثبت له�ا أن املدعى عليه
الفنان كاظم الساهر وقد قام يف عام  2018بإحياء
حفلت�ني له يف فندق قرص املؤتمرات البحر امليت ويف
عام  2019قام بإحياء حفلتني يف مدينة عمان دون
أن يحصل عىل ترخيص مس�بق من نقابة الفنانني
األردنيني .أما نتيجة ما قام به الفنان العراقي ترتب
علي�ه ما نس�بته  10%من بدل أج�ره املقدر بمبلغ
( )110000دوالر ،ع�ىل الرغم من مطالبته املتكررة
من أجل تصويب أوضاعه إال أنه لم يقم باالستجابة
اىل املدعية وعليه فقد اقامت املدعية هذه الدعوى.
الجدي�ر بالذك�ر أن الحك�م ،جاء بمثاب�ة الوجاهي
بح�ق الفن�ان كاظم الس�اهر ،كونه تبل�غ الدعوى
بالنرش ولم يحرض جلس�ات املحكمة .يش�ار إىل أن
الفن�ان قد أحيا يف ش�هر فرباير املايض حفال غنائيا

ع�ىل م�رسح أبو بك�ر س�الم يف بوليفارد
الرياض ،وش�هد حفله حضورا وتفاعال
واس�عا م�ن قبل محب�ي قي�رص الغناء،
حيث قدم باقة من أشهر وأجمل أغانيه.
ول�م تمنع ب�رودة الطق�س يف العاصمة
الس�عودية وقتها الجمهور من الحضور
بكثاف�ة ومش�اركته يف الغن�اء واختي�ار
األغني�ات .مواق�ع التواص�ل االجتماعي
ضجت بمقاط�ع مصورة من حفل الفنان
الس�اهر ،ويف أحد الفيديوهات ق�ال النجم
العراق�ي ألح�د من جمه�وره «ش�و تحتاج
الشال؟ أعطيكم الشال هسه هسه» ،يف إشارة
إىل ش�دة ب�رودة الطق�س .فع�ىل وقع
أغني�ة «ق�ويل أحب�ك» ،تخىل
الساهر عن ش�اله ورماه
عىل الجمهور ،فيما علت
الرصخ�ات لتحظى به
فت�اة تحمل اس�م ليىل
ع�ىل موق�ع التواصل
االجتماع�ي «تويرت»،
حي�ث ن�رشت صورة
وه�ي تحم�ل ش�ال
صاحب «أنا وليىل».

كش�فت إين�اس ع�ز الدي�ن،
مطرب�ة أراب أي�دول ،ع�ن
إصابته�ا بف�روس كورون�ا
املس�تجد ،وذلك م�ن خالل بث
مبارش لفيديو ظهرت فيه عرب
موق�ع التواص�ل االجتماع�ي
“فيس�بوك” .وأش�ارت ع�ز
الدي�ن أنها كان�ت يف املغرب
قب�ل  3أس�ابيع ،وكان�ت
تعان�ي من أزم�ة يف العودة
بع�د إغ�الق الط�ران يف
املغ�رب ،وظل�ت ليومني يف
املط�ار حت�ى تمكن�ت من
الع�ودة ،لتش�عر بعده�ا

أحالم ُتس ّب متابع وتتوعد له
بسبب كمامتها األلماس
أعرب�ت ّ
الفنان�ة أحالم ع�ن غضبها من متابع س�بّها
ً
عرب حس�ابه الش�خيص ع�ىل «توي�رت» ،واصف�ا إياها
بالس�فيهة ،بس�بب زعمه أنها اشرتت كمامة مرصعة
باألملاس س�عرها  28أل�ف دوالر .قالت أحالم يف مقطع
فيدي�و ،بص�وت غاضب« :واحد حق�ر وياريتني كنت
أش�وفك بقول له حس�بي الله ونعم الوكيل فيك بيقول
غني اش�رتيت كمام�ة أملاس بس�عر  28أل�ف دوالر»،
مضيف�ة« :كن�ت م�ع أم�ك وأن�ا بش�رتيها».وتابعت:
«املوض�وع وايد ضايقن�ي ..أنا مش س�فيهة انت اليل
س�فيه ..حس�بي الله ونعم الوكيل فيك» .ونفت أحالم
األخبار التغري�دة املتداولة قائلة« :أنا س�ويت  7مرات
تحليل كورونا ،وكنت أرتدي ماسكاً طياً عادياً» ،نارشة
صورة لها من إحدى املطارات باملاسك.وأردفت« :اللهم
اجعلن�ي كبرة يف أعني الن�اس وصغرة يف عني نفيس..
تعلم�وا ّ
أن الدنيا ما فيها خ�ر وزائلة وكل يشء ينتهي
بلحظة ..من يتق الله يجعل له مخرجاً».

مذيعة العربية ميسون عزام
تخضع لفحص الكورونا

قال�ت مذيعة قناة العربية ميس�ون عزام ،إنها خضعت
لفح�ص ف�روس كورون�ا املس�تج ّد .وكتبت ميس�ون
ع�زام عرب حس�ابها عىل تويرت وفق م�ا نقلته (نورت):
«خضعت لفحص كورونا بانتظ�ار النتيجة دعواتكم ..
الدع�وة تط�ال كل من خالطت من عائلت�ي و أصدقائي
و زمالئ�ي  ،ش�كرا ً العربية عىل اهتمامكم وش�كرا خط
دفاعنا األول الدكتور ماجد رشاب املدير الطبي ملجموعه
مراكز التداوي الطبية وإختصايص طب األرسه».

بف�رتة بأع�راض ترتب�ط
بالفروس املس�تجد ،لكنها لم
تفكر يف كونها مصابة ،س�وى
ح�ني زادت عليه�ا األع�راض
الخاص�ة بالس�عال الش�ديد
وضي�ق التنفس وآالم الجس�د
والص�داع .وأك�دت إيناس أنها
فوجئ�ت باتص�ال هاتفي من
وزارة الصحة املرصية بعد ذلك
 ،يخربه�ا أن مصابا بفروس
كورون�ا كان عىل متن الطائرة
التي استقلتها  ،وانهم طالبوها
بالحجر املن�زيل وهذا ما فعلته
بالفع�ل .وطالب�ت ع�ز الدين

سنة  1922اعتبار اللغة
العربية اللغة الرمسية يف بغداد

الجمي�ع ب�أال يصاب�وا بالذعر
أو الهل�ع مما يحدث ،مش�رة
إىل أنها تلت�زم بتناول األطعمة
الت�ي تق�وي املناعة م�ن أجل
مواجهة الف�روس .يأتي ذلك
بعد أيام قليلة من إعالن إصابة
الفنان�ة روال محمود بفروس
كورونا املس�تجد “كوفيد ”19
أثن�اء وجوده�ا بالعاصم�ة
الربيطاني�ة لندن .وع�ز الدين
كانت بدايته�ا تليفزيونية من
خالل مسلسالت “شباب رايق
ج�دا ً  ،الرج�ل اآلخ�ر ،الرقص
عىل ساللم متحركة”.

سميرغانم يفقد النطق والحركة
بسبب وفاة جورج سيدهم

أصي�ب الفنان املرصي س�مر غان�م ،بصدمة
عصبية ش�ديدة أفقدته النطق والحركة بشكل
مؤقت ،وذل�ك بعد وفاة صديقة ورفيق كفاحه
الفنان الراحل جورج س�يدهم ،وهو ما تسبب
يف عدم قدرته عىل حضور جنازة صديقه والتي
أقيم�ت ظه�ر الي�وم ،بكنيس�ة الع�ذراء مريم
والقديس اثناس�يوس الرس�ويل بمدينة نرص .
وكش�فت مصادر خاصة وفق مجلة (فوشيا)،
أن الفنان س�مر غانم علم بخ�رب وفاة الفنان
الراحل جورج س�يدهم عن طريق اإلعالم ،رغم
محاولة أرسته إخفاء الخرب عنه خشية إصابته
بصدمة بس�بب حبه الش�ديد للفن�ان الراحل.
وأضافت املصادر ،أن س�مر غان�م عندما علم

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

منمنمات

الفنانة إيناس عز الدين تعلن اصابتها بـ (كورونا)

بالخرب ظل يردد بش�كل هستري جملة واحدة
«يا ساتر يا رب» ،ثم سقط مغشيا عليه لتقوم
أرسته باستدعاء الطبيب والذي ألزمه الفراش
التام لنيل قسط من الراحة التامة ،خاصة وأنه
تع�رض لصدمة جعلته غر ق�ادر عىل الحركة
وال�كالم  .وم�ن جانبها ،قالت زوجت�ه الفنانة
دالل عب�د العزيز يف ترصيح�ات صحفية أثناء
مش�اركتها يف تش�ييع جن�ازة الفن�ان الراحل
ج�ورج س�يدهم ،إن زوجها س�مر غانم غر
قادر ع�ىل الحرك�ة أو النطق من�ذ علمه بخرب
وف�اة صديق�ه ،وهو م�ا دفعه لع�دم حضور
الجنازة معربة عن حزنها الش�ديد لوفاة فنان
كبر وقدير مثل جورج سيدهم.

 25شخصا.
ونقل املوقع عن أحد أقارب النجمة« ،إننا قلقون إزاء
نتائج االختبار .يبدو أن كانيتا ال تس�تجيب للعالج.
وبم�ا أننا تحت إجراءات إغ�الق ،ال يمكن أن ننقلها
جوا إىل الخارج حتى تتلقى رعاية أفضل».
وأض�اف القري�ب الذي ل�م يجر ذكر اس�مه «كل ما
نس�تطيع القيام به يف الوقت الحايل هو أن ندعو لها
بالتماثل للشفاء».
يف غضون ذلك ،يقول مستشفى «  »SGPGIMSالذي

تغريدات
اهلجوم األخطر الذي تعرضت له البشرية منذ احلرب العاملية
الثانية هو هجوم فريوس #كورونا غري املرئي الذي جعل البشر
يف رعب وخــوف يف منازهلم وبــدأت الدول الكــرى والصغرى
فارغــة وكأنها أمكنة أشــباح اقول هل ســيتعظ مــن ظلم وقهر
الناس وهل ستنفع أموال احلرام الكثرية اليت حصل عليها
مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين أين سيذهب بها ؟

فاضل أبو رغيف

ترق�د فيه النجمة يف والية أوتار بالديش،
شمايل البالد ،إن كابور يف وضع صحي
مستقر حتى اآلن.
وترق� ُد كاب�ور يف املستش�فى من�ذ
العرشي�ن من مارس الجاري ،وتم
تشخيص إصابتها عقب عودتها
م�ن لن�دن ،وظه�رت عليه�ا
أعراض السعال وارتفاع درجة
الحرارة.

معلومة طبية

هلل احلمد
العراقيــون كانوا ومازالوا بهذهِ األزمة صف ـاً واح ًدا كانهم بنيان
مرصوص ،أفرزت كورونا أصالة وعراقة العراقي ،وأظهرت صفات
الســخاء والنبل والتكافــل االجتماعي  ،هكذا هــم العراقيون،
وكما وصفهم اجلاحــظ :العراقيون أهل ذوق ونظر ،فعافاكم اهلل
وسلمكم من كل داء.
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طارق حرب

لق�د كانت سن�ة  1922يف بغداد حافلة بالح�وادث اذ أبتدأت هذه السنة
بتأسي�س الرشطة العراقية يف التاسع م�ن الشهر االول من هذه السنة
وقرر مجلس الوزراء جعل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة العراقية
بع�د أن كان�ت اللغة الرتكي�ة العثمانية وق�رر هذا املحل�س اعتبار يوم
التاسع من ش�هر وش�عبان عيدا ً رسميا ً بمناسبة ذكرى الثورة العربية
سن�ة  1916الت�ي قادها الرشيف حس�ني والد امللك فيص�ل ضد الدولة
العثمانية وتم وضع الحجر االساس لبناية حامعة آل البيت يف االعظمية
والتي ضمت يف بدايتها كلية الحقوق وكلية الطب وكان امللك فيصل منها
التقريب بني املذاهب وجرى انتقال ادارة السجون من االدارة االنگليزية
اىل االدارة العراقي�ة وت�م تأسي�س الح�زب الوطني العراق�ي وجمعية
النهض�ة العراقي�ة وتألي�ف لجنة م�ن وزارت العدل واملالية واالش�غال
والتج�ارة لدراسة موضوع النفط العراق�ي وتم تعيني حكمت سليمان
كأول مدي�ر عراق�ي ألدارة الربي�د والربق بع�د إقصاء املدي�ر االنگليزي
وص�درت االرادة امللكي�ة للرشوع ب�أول انتخابات ألنتخ�اب أول برملان
وه�و املجلس التأسييس الذي توىل كتابة أول قانون انتخابات ومناقشة
تعدي�ل مسودة الدست�ور حيث وافق عىل م�رشوع الدستور بعد تعديل
بعض أحكامه ووافق عىل املعاهده العراقيه الربيطانيه ووصل اىل بغداد
األمر زيد األخ األصغر للملك فيصل االول وصدر قانون لتأديف مجالس
معارف يف املحافظات وصدرت املوافقة عىل بروتوكول الحدود العراقية
السعودية وت�م إرسال أول بعثة علمية من الط�الب العراقيني للدراسة
يف خ�ارج العراق عىل نفقة الحكومة وت�م استحداث مدرسة للخيالة يف
الكلية العسكرية امللكية لتدريب الضباط عىل الفروسية وتويف عيل عالء
الدي�ن اآللويس القايض امل�درس يف جامع مرجان وال�ذي كان عضوا يف
الربمل�ان العثماني أو م�ا يسمى مجلس املبعوث�ان العثماني وتم تعيني
توفيق الخالدي محافظا ً لبغداد حيث كان يجمع بني املحافظة واالدارة
البلدي�ة لبغداد ويف سنة  1922أيضا ً تم تألي�ف الحزب العراقي برئاسة
محمود النقي�ب الولد األكرب للسيد عبد الرحم�ن النقيب رئيس الوزراء
والذي شكل أول مجلس وزراء يف تاريخ بغداد سنة .1921
وش�هدت بغداد يف هذه السنة أيضا ً زيارة الشاه أحمد قاچار شاه إيران
زي�ارة خاصة وكان نزول�ه يف السفارة االيرانية ببغ�داد ثم زار العتبات
املقدسة وقيام املعهد العلمي ببغداد حفلة أشرتك فيها الشعراء واالدباء
وحرضها امللك فيصل االول وتم التوقيع تىل اتفاقية املحمرة بني العراق
وابن سع�ود وبريطانيا وقد ص�ادق عليها امللك فيص�ل االول لكن امللك
السع�ودي لم يصادق عليها بحجة ان ممثلهم تجاوز صالحيته ووصل
بغ�داد الصحف�ي الربيطان�ي اللورد إيس�يل واستقبل بحف�اوه ملواقفه
املوءي�دة للع�رب بشكل عام وتم اص�دار قانون الجمعي�ات الذي ينظم
أحك�ام تأسيس االحزاب وعملها وتأسس�ت جمعية كردستان ومنحت
بريطاني�ا بغداد مركبني دفاعيني وتم تعيني رستم حيدر رئيسا ً للديوان
امللكي وهو لبنان�ي رافق امللك فيصل االول منذ العهد العثماني وحكمه
لسوري�ا والث�ورة العربية وج�اء اىل بغداد م�ع امللك وتم اج�راء عملية
جراحي�ة للملك فيص�ل االول أجراها الكابتن ابراه�ام بحضور الطبيب
االنگلي�زي سندرس�ن باش�ا وق�ام امللك فيص�ل بتكليف عب�د الرحمن
النقي�ب بتشكيل الوزارة الجديدة ويت�وىل النقيب تشكيل وزارته الثالثة
من�ذ  1920أول وزارة وصدرت يف بغداد أول مجل�ة أدبية بأسم الزنبقة
ورئي�س تحريرها عطا ع�ون ولكنها استمرت لعددي�ن فقط ويف هذه
السنة هاج�م اللصوص قافلة كبرة للزوار بني الكاظمية ومركز بغداد
ونهبوا كل ما تحمله من مال ومتاع وصدر أول عدد من الجريدة الرسمية
جريدة الوقائع العراقية حيث ب�دأت بنرش القوانني والبيانات الرسمية
وقد أصدرتها وزارة املالية وبعد ذلك تحولت اىل وزارة الداخلية ثم وزارة
االرش�اد وأخ�را ً وزارة الع�دل اىل االن وص�در قانون االص�ول الجزائية
والتوحيد وصدرت
وقانون الطواب�ع وصدرت جرائد املفيد
وا لتلمي�ذ
مجالت التجارة العراقية
العراقي ونرشة االحد
وام تنت�ه سن�ة
 1923حت�ى أنترش
وب�اء الطاع�ون يف بغ�داد
ال�ذي ظه�ر يف صيف هذه
السنة.

نجمة الغناء الهندية كانيكا كابور «ال تستجيب» لعالج كورونا

أصيبت نجمة الغناء الهندية ،كانيكا كابور ،بفروس
كورونا املس�تجد (كوفيد  ،)19خالل اآلونة األخرة،
لكنها لم تتماثل للش�فاء بشكل تام رغم خضوعها
لعالج مكثف.وبحس�ب موقع «تايم�ز أوف إينديا»،
فإن كاب�ور أجرت أربع اختبارات عىل الفروس منذ
إصابتها ،وظلت النتيجة إيجابية يف كل مرة.
ويخىش أقارب النجمة الهندية 41 ،س�نة ،أال يكون
جسمها مس�تجيبا للعالج ضد فروس كورونا الذي
أصاب أكثر من ألف ش�خص يف الهن�د وأودى بحياة

مع واجهة املستخدم EMUI
 ،10.1التي قامت بتطويرها
بنفسها.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً
لعدوى كورونا

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

