
بغداد/ متابعة الزوراء: 
جائحة  يوقف  ما  العالم  يف  يعد  لم 
دون  رسيعا  بالتمدد  اآلخذة  كورونا 
يفتك  الفريوس  زال  ما  حيث  هوادة، 
ضخمة  أعدادا  ويصيب  اآلالف  بأرواح 
جونز  جامعة  وأعلنت  البرش.  من 

إجمايل  ارتفاع  األمريكية  هوبكنز 
 4080 إىل  البالد  يف  بكورونا  الوفيات 
خالل  وفاة  حالة   865 تسجيلها  بعد 
واحد  يوم  يف  نسبة  بأعىل  ساعة   24
سجلت  وقد  الفريوس،  تفيش  منذ 
نسبة  أعىل  كذلك  وإسبانيا  إيطاليا 

عن  اإلعالن  استمرار  وسط  وفيات، 
دول  عدة  يف  واإلجراءات  اإلصابات 
عدد  بلغ  والعالم.وبينما  املنطقة  يف 
وحدها  املتحدة  بالواليات  املصابني 
نيويورك  سجلت  ألفا،   189 نحو 
وحدها يف يوم واحد قرابة تسعة آالف 

بالفريوس،  جديدة  إصابة  وثالثمئة 
بالوالية  اإلصابات  إجمايل  ليصل 
حاكم  رجح  و795.وقد  ألفا   75 إىل 
خالل  األزمة  ذروة  إىل  الوصول  الوالية 
يوما.وقال  وثالثني  يوما   14 بني  ما 
املواطنني  إن  ترامب  دونالد  الرئيس 

ما  يف  عصيبني  أسبوعني  سيواجهون 
كورونا.ودعا  فريوس  بتفيش  يتعلق 
األمريكيني إىل االلتزام باإلجراءات التي 
للتباعد  الفيدرالية  السلطات  حددتها 

االجتماعي.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أداء  يعتزمون  الذين  املسلمني  من  السعودية  طلبت 
عقود  إبرام  قبل  الرتيث  العام  هذا  الحج  فريضة 
لتطورات  واضحة  رؤية  غياب  ظل  يف  الحج  رحالت 
والعمرة،  الحج  وزير  كورونا.وقال  فريوس  انتشار 
محمد صالح بن طاهر بنتن، إن اململكة قلقة بشأن 
سالمة الحجاج، وحث الناس عىل »الرتيث قبل إبرام 
عقود )الحج)».وكان من املتوقع سفر نحو مليوني 
يوليو/تموز  شهري  يف  واملدينة  مكة  إىل  شخص 
الحج.وعلقت  شعائر  ألداء  املقبلني  وأغسطس/آب 
احرتازي  كإجراء  الُعمرة  رحالت  بالفعل  السلطات 
يهدف إىل الحد من انتشار فريوس كورونا.كما منعت 
األشخاص من دخول مكة واملدينة، وكذلك العاصمة 
الرياض، يف خطوة الحتواء تفيش الفريوس الذي أصاب 
يف  أشخاص   10 وفاة  إىل  وأدى  شخصا   1563 نحو 

السعودية.وقال بنتن للتلفزيون الرسمي: »السعودية 
واملعتمرين«. الحجاج  لخدمة  كامل  بشكل  مستعدة 

وأضاف: »لكن يف ظل الظروف الحالية، نحن نتحدث 
عن جائحة عاملية، جائحة نسأل الله السالمة منها، 
املسلمني  صحة  عىل  الحفاظ  عىل  اململكة  وتحرص 
املسلمني  إخواننا  من  طلبنا  »لذا  واملواطنني«.وقال: 
يف جميع دول العالم الرتيث قبل إبرام أي عقود )مع 
تتضح  حتى  السياحية(  الرحالت  تنظيم  رشكات 
تجريان  والصحة  الحج  وزارتي  أن  الرؤية«.وأضاف 
إليواء  حاليا  تستخدم  التي  للفنادق  تفتيش  أعمال 
املعتمرين الذين كانوا يؤدون الُعمرة قبل تعليقها، ثم 
أُمروا بالعزل الذاتي أو الذين لم يتمكنوا من العودة إىل 
بالدهم.كما قال الوزير إنه يف الوقت الحايل، سيجري 
تعويض األشخاص الذين اشرتوا تأشريات ُعمرة، ولم 

يتمكنوا من استخدامها.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بفايروس  املتوفني  ان  الصحة،  وزارة  اكدت 
او  السن  كبار  من  هم  العراق  يف  كورونا 
والرسطان،  مزمنة  بامراض  املصابون 
من  اعىل  اصابتهم  احتمالية  هؤالء  الن 
من  تعاني  انها  اىل  اشارت  وفيما   ، غريهم 
بالفايروس،  املصابني  بعض  شفافية  عدم 
حال  يف  كورونا  تفيش  من  الوزارة  حذرت 
التجوال  وحظر  بتوجيهاتها  االلتزام  عدم 
البدر يف  الوزارة سيف  املتحدث باسم  .وقال 
حديث صحفي: ان »بعض الجهات واملناطق 
ب بغداد واملحافظات رفضت دفن املتوفني اثر 
عممت  الصحة  »وزارة  ان  مبينا  كورونا«، 
من  معتمدة  اجراءات  الفايروس  ازمة  قبل 
للتعامل  هي  العاملية  الصحة  منظمة  قبل 

انتقايل«. مرض  باي  متوف  اي  جثة  مع 
تحديث  تم  كورونا  حدوث  »بعد  واضاف 
الصحة  دوائر  جميع  عىل  االجراءات  هذه 
»اي  ان  اىل  مشريا  واملحافظات«،  ب بغداد 
شخص يتوىف بالفايروس تعفر الجثة داخل 
باكياس  تلف  وبعدها  الصحية  املؤسسة 
بتابوت  ويوضع  ومعفرة  معقمة  خاصة 
خاص«. وتابع انه »بعد دفن الجثة ال يوجد 
العدوى  انتقال  احتمال من  اي  او  اي خطر 
من جسد املتويف قبل او بعد الدفن«، الفتا اىل 
ان »كل حاالت الوفاة التي حصلت يف العراق 
هي لكبار السن او املصابون بامراض مزمنة 
احتمالية  هؤالء  الن  برسطان،  واملصابون 

اصابتهم اعىل من غريهم«.

املالية النيابية تكشف لـ             عن مقرتح الستقطاع 10% من رواتب املوظفني لدعم العائالت املتعففة
مساع لتوزيع مبالغ نقدية بدال من مفردات التموينية يف شهر رمضان
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الزوراء/ حسني فالح:
وسط ترجيحات بتمديد اجراءات حظر 
وباء  انحسار  لحني  الوقائي  التجوال 
كورونا يف البالد، كشفت اللجنة املالية 
بشان  مقرتح  تقديمها  عن  النيابية، 
املوظفني  رواتب  من   %10 استقطاع 
واملترضرة  املتعففة  العائالت  لدعم 
وفيما  الصحي،  الحظر  اجراءات  من 
اكدت سعيها لتوزيع مبالغ نقدية بدال 
شهر  خالل  التموينية  املفردات  من 
االزمة  خلية  دعت  املبارك،  رمضان 
ملواجهة  املخصصة  املبالغ  ايصال  اىل 

كورونا اىل محافظة نينوى.
النيابية  املالية  اللجنة  عضو  وقالت 
محاسن حمدون يف حديث لـ«الزوراء«: 
ملساعدة  الحكومة  اجراءات  ان 
العائالت املتعففة واملترضرة من قرار 
حظر التجوال ضعيفة جدا.واضافت: 
املالية  التخصيصات  لقلة  نتيجة  انه 

لدى الدولة بسبب انهيار اسعار النفط 
اىل  مقرتح  تقديم  بصدد  لجنتها  فان 
مساهمة  يتضمن  الوزراء  رئاسة 
املوظفني من الدرجة الرابعة فما دون 
لدعم  رواتبهم  من   %10 باستقطاع 
هذه  ان  العائالت.واوضحت:  تلك 
اعانة  صندوق  يف  جمعها  يتم  املبالغ 
املتعففة  العوائل  عىل  توزيعه  يتم 
مايل  دخل  أي  لديها  ليس  والتي 
قبل  من  العائالت  هذه  تحديد  ويتم 
هذا  ان  مؤكدة  املناطق،  يف  املخاتري 
املقرتح ال يحتاج اىل تصويت مجلس 
النواب وانما اىل قرار من قبل مجلس 
مشاركة  رضورة  اىل  الوزراء.ونوهت 
الحالية  االزمة  مواجهة  يف  الجميع 
املساهمة  خالل  من  اجالئها،  لحني 
الغذائية  املساعدات  تقديم  او  املالية 

وغريها.

النفط تؤكد استمرار االنتاج والتصدير اىل االسواق العاملية رغم »كورونا«

حتديد شهري متوز واب موعدا الستئناف مباريات دوري ابطال اوربا والدوري االوربي

ماكرون يؤكد لصاحل دعم بالده للشعب 
العراقي يف اجملاالت كافة

االعمار:اعفاء املؤجرين من الدوائر 
البلدية من بدالت االجيار

الرتبية: نعكف على خيارات عديدة ختص 
الصفوف غري املنتهية إلجتياز العام الدراسي 

جملس الوزراء يعقد جلسته عرب دائرة 
تلفزيونية مغلقة ويصدر عدة قرارات

فروع نقابة الصحفيني باحملافظات تواصل محالت التربع بالدم وتوزيع املساعدات الغذائية

األمم املتحدة: كورونا يهدد 8.3 مليون 
عربي بالفقر

السعودية تطالب الذين يعتزمون أداء فريضة 
احلج هذا العام بالرتيث 

الصحة: املتوفون بكورونا هم من كبار السن 
واملصابني بأمراض مزمنة والسرطان

قبل إبرام عقود الرحالت يف ظل انتشار كورونا حذرت من عدم االلتزام بتوجيهاتها وحظر التجوال

ائتالف النصر لـ         : 70 نائبا من املعرتضني يدعمون منح الثقة للزريف وحكومته املؤقتة

أقوى دول العامل تقف عاجزة أمام تفشي كورونا الذي أصاب أكثر من 885 ألف إنسان 

الفتح :رئيس اجلمهورية سيواجه مساءلة قانونية وبرملانية خالل 48 ساعة

تسجيل أعلى نسبة وفيات يف أمريكا وإيطاليا 

ص 5

تفاصيل ص 2

ص 6

بغداد/ الزوراء:
ماكرون  إيمانويل  الفرنيس  الرئيس  أكد 
للشعب  بالده  ،دعم  الجمهورية  لرئيس 
بيان  كافة.وذكر  املجاالت  يف  العراقي 
»رئيس  :ان  الجمهورية  لرئاسة 
امس،  تلقى،  صالح  برهم  الجمهورية 
الفرنيس  الرئيس  من  هاتفياً  اتصاالً 
»تم  أنه  ماكرون«.وأضاف  إيمانويل 
أهمية  عىل  املكاملة،  خالل  التأكيد 
التعاون والتنسيق والتكاتف بني البلدين 
وباء  ملكافحة  كافة  والدول  الصديقني 
انتشاره  من  والحّد  املستجد،  كورونا 
ورضورة  الشعوب،  سالمة  يحقق  بما 
الصحية  الجوانب  عىل  تحدياته  تجاوز 

وأوضح  واالقتصادية«.  واإلنسانية 
البيان، أنه »جرى خالل االتصال، التأكيد 
العراق  لجهود  الدويل  املجتمع  دعم  عىل 
سيادته  وحماية  االستقرار  تحقيق  يف 
وأمنه، فضالً عن بحث العالقات الثنائية 
وسبل تعزيزها وبما يحقق السلم واألمن 
الدوليني«.وجدد الرئيس الفرنيس بحسب 
العراقي  للشعب  بالده  »دعم  البيان، 
يتخطى  أن  متمنياً  كافة،  املجاالت  يف 
ينعمون  وهم  الظروف  هذه  العراقيون 
»أهمية  عىل  مشدداً  والسالم«،  باألمن 
للتصدي  املشرتك  التعاون  سبل  تكثيف 
لفريوس كورونا وإنقاذ البرشية جمعاء 

من مخاطره«.

بغداد/ الزوراء:
العامة  والبلديات  واإلسكان  اإلعمار  وزير  قرر 
الدوائر  من  املؤجرين  إعفاء  ريكاني،  بنكني 
البلدية من بدالت االيجار.وقال ريكاني يف بيان 
»اطمنئ  بفيسبوك  الرسمي  عىل موقعه  نرشه 
االرايض  قطع  مشرتي  من  املواطنني  اخواني 
بموجب املادة 25 من قانون بيع وايجار اموال 
الدولة بانهم لن يفقدوا حقهم بسبب ميض املدة 
وان هذه  يوما  والبالغة 30  للتسديد  القانونية 
»كما  الريكاني،  تمديدها«.وأضاف  سيتم  املدة 
املؤجرين  اعفاء  سيتم  املواطن  ولخدمة  قررنا 

من الدوائر البلدية من بدالت االيجار«.

بغداد/ الزوراء:
دراسة  عىل  الرتبية  وزارة  تعكف 
الدرايس  العام  الجتياز  خيارات  عدة 
مناهج  تحديد  عىل  العمل  خالل  من 
غري  الصفوف  لطلبة  االمتحانات 
املنتهية،  باملراحل  اسوة  املنتهية، 
الدوام  استئناف  ان  اكدت  بينما 
الوبائي  املوقف  بتقييم  مرهون  قرار 
املتحدث  االزمة.وقال  خلية  تحدده 
حيدر  الرتبية،  وزارة  باسم  الرسمي 
بصدد  الوزارة  ان  السعدون:  فاروق 
بالصفوف  تتعلق  قرارات  عدة  اصدار 
االبتدائية  املراحل  املنتهية لجميع  غري 
واملتوسطة واالعدادية من اجل اجتياز 

هيئة  ان  الحايل.واكد:  الدرايس  العام 
بالوزارة كثفت اجتماعاتها من  الرأي 
الطلبة وتم اصدار عدة  اجل مستقبل 
املنتهية،  املراحل  طلبة  تخص  قرارات 
القليلة  االيام  تشهد  ان  املؤمل  ومن 
ومكثفة  موسعة  اجتماعات  املقبلة 
غري  باملراحل  تتعلق  قرارات  الصدار 
التي  القرارات  ان  اىل:  املنتهية.واشار 
الخارجيني،  الطلبة  تشمل  ال  صدرت 
يف  بالدوام  منتظمني  غري  لكونهم 
املدارس، حيث شملت فقط املنتظمني 
يف املدارس الصباحية واملسائية تماشيا 

مع الوضع الراهن للبلد.

بغداد/ الزوراء:
عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية، 
تلفزيونية  دائرة  عرب  االربعاء،  امس 
مجلس  رئيس  نائب  برئاسة  مغلقة، 
الغضبان  ثامر  النفط  وزير  الوزراء 
واصدر عدة قرارات، وفيما بحث جهود 
األوضاع   ومجمل  كورونا  وباء  مكافحة 
اقر  والخدمية،  واالقتصادية  الصحية 
نظام كلية الدفاع الوطني .وذكر املكتب 
االعالمي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
جهود  بحث  »املجلس  »ان  ان  منه، 

األوضاع  ومجمل  كورونا  وباء  مكافحة 
والخدمية«،  واالقتصادية  الصحية 
نظام  إصدار  قرر  »املجلس  أن  مبيناً 
الذي دققه مجلس  الدفاع الوطني  كلية 
الدولة، استنادا اىل احكام البند ثالثا من 
 )14( واملادة  الدستور،  من   )80( املادة 
للدراسات  الدفاع  جامعة  قانون  من 
مع   ،2016 لسنة   )4( رقم  العسكرية 
االمانة  ملحوظات  االهتمام  بعني  االخذ 

العامة ملجلس الوزراء«.

الزوراء/ خاص:
يف  العراقيني  الصحفيني  نقابة  فروع  تواصل 
الغذائية  السالت  بتوزيع  املحافظات  من  عدد 
املتعففة،  والعوائل  املحتاجني  للصحفيني 
لتوجيهات  استجابة  بالدم،  التربع  عن  فضال 
اتحاد  رئيس  العراقيني  الصحفيني  نقيب 

ظل  يف  الالمي،  مؤيد  العرب  الصحفيني 
وباء  تفيش  من  للوقاية  الصحية  االجراءات 
يف  الصحفيني  نقابة  فرع  رئيس  كورونا.اكد  
كربالء توفيق الحبايل، استمرار الفرع بتوزيع 
التوايل  عىل  الخامس  ولليوم  الغذائية  السالت 
العوائل  وكذلك  الصحفية  االرسة  عوائل  عىل 

املتعففة، الفتا اىل ان هناك تربعات كثرية من 
توزيعها  سيتم  االطفال  وحليب  الخرضوات 
اليوم الخميس.واضاف: ان الحاجة كبرية جدا 
عىل  تعتاش  املحافظة  يف  العائالت  اغلب  الن 
الحياة  متطلبات  عن  فضال  اليومي  الكسب 
االخرى كاجارات السكن والعالج ، مؤكدا تلقي 

العائالت  بوجود  عدة  اتصاالت  النقابة  فرع 
الحاجة.اىل ذلك، واصل فرع نقابة الصحفيني 
الغذائية  السالت  بتوزيع  كركوك  محافظة  يف 
يف  املحتاجني  وللصحفيني  املتعففة  للعائالت 

املحافظة.

األمم املتحدة/ متابعة الزوراء:
االجتماعية  املتحدة  األمم  لجنة  توّقعت 
أن  )إسكوا(،  آسيا  لغرب  واالقتصادية 
إىل  عربي  ماليني  ثمانية  من  أكثر  ينضم 
انتشار  املنطقة جراء  يف  الفقراء«  »عداد 
اللجنة  املستجد.وأوردت  كورونا  فريوس 
»فريوس  بعنوان  نرشتها  دراسة  يف 
عىل  الوباء  أثر  من  التخفيف  كورونا: 
املنطقة  يف  الغذائي  األمن  وانعدام  الفقر 
يف  سريتفع  الفقراء  »عدد  أن  العربية« 
مليون   8.3 وقوع  مع  العربية  املنطقة 
الفقر«.ونّبهت  براثن  يف  إضايف  شخص 
إىل أنه »نتيجة لذلك، من املتوقع أن يزداد 

يف  نقص  من  يعانون  الذين  عدد  أيضاً 
التغذية بحوايل مليوني شخص«.واستناداً 
بأنه  اللجنة  أفادت  التقديرات،  هذه  إىل 
مليون   101,4 مجموعه  ما  »سُيصنَّف 
الفقراء،  عداد  يف  املنطقة  يف  شخص 
نقص  من  يعانون  الذين  عدد  وسيبلغ 
مليوناً«.واعتربت   52 حوايل  التغذية  يف 
يف  دشتي  روال  للجنة  التنفيذية  األمينة 
ستكون  األزمة  هذه  »عواقب  أن  بيان 
للمخاطر،  املعرّضة  الفئات  عىل  شديدة 
والشابات،  والشباب  النساء  سيما  ال 

والعاملني يف القطاع غري النظامي.

الزوراء/ يوسف سلمـان:
املهلة  نصف  من  اكثر  انقضاء  مع 
املكلف  الوزراء  لرئيس  املقررة  الدستورية 
 ، املؤقتة  الحكومة  بتشكيل  الزريف  عدنان 
خالصة  ترتقب  النيابية  االوساط  ماتزال 
اجتماعات الكتل السياسية التي انقسمت 
الذي  التكليف  ترفض  معرتضة  جبهة  بني 
صالح  برهم  الجمهورية  رئيس  اعلنه 
رسميا  يف  17 اذار املايض، وجبهة اخرى 
لرتشيح  داعمني  نواب  مجموعة  تضم 
وتشكيل  الوزراء  مجلس  لرئاسة  الزريف 
كتلة  رئيس  قال  فيما   ، الجديدة  الحكومة 
ان  الغبان  محمد  النائب  الفتح  تحالف 
تحت  صالح  برهم  الجمهورية  رئيس   «
والربملانية خالل  القانونية  املسائلة  طائلة 

اليومني املقبلني.ويواصل الزريف مفاوضات 
الوزارية  الحقائب  مرشحي  اختيار 
للحكومة املؤقتة ، وسط استمرار خالفات 
الكتل املعرتضة عىل تكليفه ، والتي تداولت 
االتفاق  دون  من  بدالء  مرشحني  اسماء 
حتى  نهائي  بشكل  احدهم  ترشيح  عىل 
ومصطفى  االعرجي  قاسم  منهم   ، االن 
واسعد  عبطان  الحسني  وعبد  الكاظمي 
الشابندر  وعزت  الشكري  وعيل  العيداني 
وجود  عن  نيابية  اوساط  كشفت  ذلك  .اىل 
عن  بمعزل  النواب  إلقناع  سيايس  حراك 
رئيس  ترشيح  عىل  املعرتضـة  كتلهم 
الوزراء املكلف عدنان الزريف ، باالنضمام إىل 
ملنح  النواب  داخل مجلس  الداعمني  جبهة 
الثقة للتشكيلة الحكومية املؤقتة برئاسة 

ذلك  عىل  الزريف.وتعليقا  عدنان  املكلف 
ممثيل  من  نائبا   70 ان  النرص  ائتالف  اكد 
القوى الشيعية يدعمون منح الثقة لرئيس 
اىل  مشريا   ، الزريف  عدنان  املكلف  الوزراء 
رئيس  اإلبقاء عىل  تحاول  الكتل  بعض  ان 
املهدي.وقال  عبد  عادل  املستقيل  الوزراء 
الزوراء  لـ«  نوري  محمد  االئتالف  عضو 
مع  مستمرة  مازالت  املفاوضات   « ان   ،«
ولم  املعارضة  السياسية  الكتل  جميع 
تتوصل حتى هذه اللحظة إىل اتفاق نهائي 
من  الفتح  تحالف  كتلة  ان   اىل  مشريا   ،«
اشد املعرتضني عىل ترشيح الزريف لرئاسة 
مجلس الوزراء ».واضاف ان » الزريف يسعى 
اىل اقناع اغلب الكتل السياسية قبل التوجه 
الكابينة  مرشحي  لعرض  الربملان  قبة  اىل 

الوزارية املؤقتة  للتصويت عليها »، مبينا 
شيعيا  نائبا  سبعني  من  اكثر  هناك   « ان 
الحكومة  لرئيس  الثقة  منح  يدعمون 
 « ان  القول  ».وتابع  الزريف  عدنان  املكلف 
اعاقة  تحاول    / يسمها  لم  كتال/  هناك 
الفرتة  خالل  يطرح  مرشح  اي  تمرير 
الحالية من اجل االبقاء عىل رئيس الوزراء 
املستقيل عادل عبد املهدي«، مشريا اىل ان 
» الكتل الداعمة لرئيس الحكومة املستقيل  
امتيازات كبرية منه وتسعى  حصلت عىل 
سيناريو   « ان  ».واعترب  عليها  للحفاظ 
محمد عالوي ممكن أن يتكرر مع عدنان 
الزريف وسيتم رفضه من قبل رؤساء الكتل 
 ، املاضية  الساعات  ».وخالل  السياسية 
لبطالن  تحرك  عن  الفتح  تحالف  كشف 

املكلف  الوزراء  رئيس  تكليف  مرسوم 
رفض   استمرار  مؤكدا   ، الزريف  عدنان 
القانون  دولة  وائتالف  الفتح  تحالف 
وكتلة العقد الوطني وكتلة النهج الوطني، 
 ، صالح  برهم  الرئيس  من  الزريف  لتكليف 
السياقات  جميع  عىل  تجاوز  ذلك  معتربا 
السياسية.وقال  واألعراف  الدستورية 
رئيس كتلة التحالف النائب محمد الغبان 
يف تغريدة له، ان » رئيس الجمهورية تحت 
طائلة املسائلة القانونية والربملانية خالل 
بطالن  عنها  وسينتج   ، املقبلني  اليومني 
مرسوم التكليف« ، مشريا اىل  ان » رئيس 
يشرتك  أن  لنفسه  ارتىض  املكلف  الوزراء 
كريس  يرى  لن   ، األغلبية  حق  تجاوز  يف 

الرئاسة«.
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بغداد/ متابعة الزوراء: 
كورونا  جائحة  يوقف  ما  العالم  يف  يعد  لم 
اآلخذة بالتمدد رسيعا دون هوادة، حيث ما زال 
أعدادا  ويصيب  اآلالف  بأرواح  يفتك  الفريوس 

ضخمة من البرش. 
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز األمريكية ارتفاع 
إجمايل الوفيات بكورونا يف البالد إىل 4080 بعد 
ساعة   24 خالل  وفاة  حالة   865 تسجيلها 
بأعىل نسبة يف يوم واحد منذ تفيش الفريوس، 
وقد سجلت إيطاليا وإسبانيا كذلك أعىل نسبة 
اإلصابات  عن  اإلعالن  استمرار  وسط  وفيات، 

واإلجراءات يف عدة دول يف املنطقة والعالم.
املتحدة  بالواليات  املصابني  عدد  بلغ  وبينما 
وحدها نحو 189 ألفا، سجلت نيويورك وحدها 
يف يوم واحد قرابة تسعة آالف وثالثمئة إصابة 
اإلصابات  إجمايل  ليصل  بالفريوس،  جديدة 

بالوالية إىل 75 ألفا و795.
وقد رجح حاكم الوالية الوصول إىل ذروة األزمة 

خالل ما بني 14 يوما وثالثني يوما.
املواطنني  إن  ترامب  دونالد  الرئيس  وقال 
يتعلق  ما  يف  عصيبني  أسبوعني  سيواجهون 

بتفيش فريوس كورونا.
باإلجراءات  االلتزام  إىل  األمريكيني  ودعا 
للتباعد  الفيدرالية  السلطات  حددتها  التي 

االجتماعي.
الخاص  العمل  لفريق  صحفي  مؤتمر  ويف 

تم  أنه  الرئيس  أضاف  الفريوس،  بمكافحة 
جهاز  آالف  عرشة  توزيع  بوقف  قرار  اتخاذ 

تنفس اصطناعي يف إجراء احرتازي.
عن  يزيد  ما  بحياة  كورونا  فريوس  أودى  وقد 
44,216 ألف شخص يف العالم، منهم أكثر من 
ثالثني ألفا يف أوروبا، منذ ظهوره يف ديسمرب/

أصاب  حني  يف  الصني،  يف  املايض  األول  كانون 
885,687 آخرين. 

عامليا  األوىل  املرتبة  يف  تأتي  التي  إيطاليا  ففي 
يف  وفاة  حالة   837 سجلت  الوفيات  حيث  من 
ألفا   12 إىل  الوفيات  إجمايل  لريتفع  واحد  يوم 
يف  إصابات  نسبة  أقل  سجلت  حني  يف  و443، 

يوم واحد منذ تفيش كورونا.
وقد وصل إجمايل عدد اإلصابات إىل 106 آالف 
و128 إصابة، وهي زيادة بنسبة 4% عن أعداد 
االثنني املايض. وهذه هي أقل نسبة يومية يتم 

تسجيلها منذ بداية تفيش الفريوس.
ويف إسبانيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 864 
وفاة بسبب فريوس كورونا لريتفع اإلجمايل إىل 
سجلت  وقت  يف  وفاة،  حالة  و53  آالف  تسعة 
7719 إصابة جديدة، لريتفع اإلجمايل إىل أكثر 

من مئة وألفي إصابة.
وقد أعلنت الحكومة إجراءات جديدة لتخفيف 
التأثريات االجتماعية واالقتصادية ألزمة تفيش 
للمستأجرين  قروًضا  تشمل  كورونا،  فريوس 
مالية  ومساعدة  املنخفض  الدخل  ذوي  من 

وعمال  الدائمني  وغرِي  املستقلني  للعاملني 
املنازل.

سبعة  إىل  اإلصابات  إجمايل  وصل  فرنسا،  ويف 
خالل  وفاة   499 سجلت  حني  يف  و578،  آالف 

24 ساعة.
من جهته، رجح وزير الصحة أوليفييه فريان 
الذي دخلته  الشامل  الصحي  الحجر  يكون  أن 
شخص   2500 حياة  إنقاذ  يف  ساهم  قد  البالد 
الصحي  الحجر  أن  إىل  مشريا  يوما،   12 خالل 

من  الكثري  حياة  إلنقاذ  الوحيد  الحل  يبقى 
املواطنني.

وشهدت بريطانيا ارتفاعا حادا يف عدد الوفيات 
حالة،   331 تسجيل  بعد  ساعة،   24 خالل 
ليصبح إجمايل عدد الوفيات 1789، وقد ارتفع 

عدد اإلصابات إىل 25 ألفا و150.
شؤون  وزير  غوْف  مايكل  طالب  جهته،  من 
عمليات  بترسيع  الحكومة  يف  الوزراء  مجلس 

إجراء الفحوص الخاصة بالفريوس.

ست  السعودية  الصحة  وزارة  سجلت  عربيا، 
إصابة،  و157  بالفريوس،  جديدة  وفيات 
لريتفع اإلجمايل إىل 1720 إصابة، فضال عن 99 

حالة شفاء.
الحكومة  باسم  املتحدث  أعلن  جهته  من 
الفلسطينية إبراهيم ملحم تسجيل 15 إصابة 

جديدة.
ويف سلطنة عمان، أعلنت السلطات عزال صحيا 
تاما لوالية مطرح بدءا من اليوم وحتى إشعار 
كما  كورونا.  فريوس  مواجهة  إطار  يف  آخر، 
أعلنت بدء العمل بإجراءات استثنائية احرتازية 

أخرى.
جميع  يعفى  اإلجراءات،  هذه  وبموجب 
إىل  الحضور  من  الحكومي  القطاع  موظفي 
مقار العمل عىل أن يبارشوا أعمالهم عن بعد. 
محافظات  بني  التنقل  السلطات  منعت  كذلك 
العاصمة  يف  املناطق  بعض  وأغلقت  السلطنة، 

مسقط.
 18 تسجيل  أعلنت  قد  الصحة  وزارة  وكانت 
إصابة جديدة بكورونا، لريتفع عدد اإلصابات 

يف السلطنة إىل 210 إصابات.
من جهة أخرى أعلن املتحدث باسم الحكومة 
الفلسطينية إبراهيم ملحم تسجيل 15 إصابة 
من  عائدين  لعمال  تعود  أنها  وأوضح  جديدة، 
رفع  مما  إرسائيلية،  استيطانية  بناء  ورش 

العدد اإلجمايل لإلصابات يف فلسطني إىل 134.

الصحة تسجيل 28  أعلنت وزارة  الكويت،  ويف 
إجمايل  لريتفع  كورونا  بفريوس  جديدة  حالة 

العدد إىل 317.
 16 تسجيل  الصحة  وزارة  أعلنت  لبنان  ويف 
إىل  اإلصابات  إجمايل  لريتفع  جديدة  إصابة 
حالة   12 ضمنها  من   )479( خمسمئة  قرابة 

وفاة، و37 حالة شفاء.
إصابة   21 الصحة  وزارة  سجلت  املغرب،  ويف 
جديدة بفريوس كورونا لريتفع عدد اإلصابات 
إىل 638، وبلغ عدد الوفيات 37 حالة، وتوقف 

عدد املتعافني عند 26.
وكانت أربع منظمات صحية محلية قد وّجهت 
العثماني  الدين  سعد  الحكومة  رئيس  إىل  نداء 
العجز  ما وصفته  اإلرساع يف سد  فيه  ناشدته 
الطبية  املنظومة  منه  تعاني  الذي  املزمن 
وطالبت  البرشية،  املوارد  نقص  من  للمملكة 
بتوظيف أطباء وممرضني وتقنيي صحة عامة 

من صفوف العاطلني عن العمل.
ويف إيران سجلت وزارة الصحة 138 حالة وفاة 
لريتفع  املاضية،  ساعة   24 خالل  بالفريوس 
إجمايل الوفيات إىل ثالثة آالف و36. كما سجلت 
إجمايل  لريتفع  جديدة  إصابة  آالف  ثالثة  نحو 
إىل  باإلضافة  ألفا،  خمسني  نحو  إىل  اإلصابات 

نحو 15 ألف حالة شفاء.
وقال الرئيس حسن روحاني إن بالده اتخذت 

التدابري الالزمة ملكافحة كورونا.

بغداد/ الزوراء:
امس  االعتيادية،  جلسته  الوزراء  مجلس  عقد 
برئاسة  مغلقة،  تلفزيونية  دائرة  عرب  االربعاء، 
ثامر  النفط  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
الغضبان واصدر عدة قرارات، وفيما بحث جهود 
مكافحة وباء كورونا ومجمل األوضاع  الصحية 
الدفاع  كلية  نظام  اقر  والخدمية،  واالقتصادية 

الوطني .
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  االعالمي  املكتب  وذكر 
جهود  بحث  »املجلس  »ان  ان  منه،  نسخة 
مكافحة وباء كورونا ومجمل األوضاع الصحية 
واالقتصادية والخدمية«، مبيناً أن »املجلس قرر 
دققه  الذي  الوطني  الدفاع  كلية  نظام  إصدار 
مجلس الدولة، استنادا اىل احكام البند ثالثا من 
املادة )80( من الدستور، واملادة )14( من قانون 
 )4( رقم  العسكرية  للدراسات  الدفاع  جامعة 
لسنة 2016، مع االخذ بعني االهتمام ملحوظات 

االمانة العامة ملجلس الوزراء«.
الزراعة  وزارة  قيام  قرر  »املجلس  أن  وأضاف 
الصحة،  وزارة  اىل  عدد)868(  مرشات  بإهداء 
من   )4-3 5/ب/   ( املادة  احكام  اىل  استنادا 
وبما  االتحادية،  العامة  املوازنة  تنفيذ  تعليمات 
ينسجم مع قرار مجلس الوزراء رقم )74( لسنة 
فايروس  مكافحة  يف  يساعدها  وبما   ،2020

كورونا«.

وأوضح املكتب، أن »مجلس الوزراء أقر توصية 
 / واملعادن  الصناعة  وزارة  يف  املختصة  الجهة 
دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشأن حماية 
املادة)  احكام  اىل  استنادا  الغذائي،  الفطر  منتج 
14/ ثانيا( من قانون حماية املنتجات العراقية 

رقم)11( لسنة 2010«.
أنه »تقرر فرض رسم كمركي اضايف  إىل  وأشار 
بنسبة 75% من وحدة قياس منتج الفطر الغذائي 
من   )07095100 الكمركي)  البند  ذي  املستورد 
تخفيض،  بدون  سنوات   4 ملدة  كافة  املناشئ 
عليه  املشتكى  املستورد  املنتج  سوق  ومراقبة 

خالل مدة تطبيق الرسوم الكمركية«.
وبنّي املكتب، أن »املجلس قرر قيام وزارة املالية 
الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي 
بإشعار  وقيامها  آنفا،  املذكور  للمنتج  االضايف 
وزارة الصناعة واملعادن/دائرة التطوير والتنظيم 
استريادات  كمية  عن  دوري  بشكل  الصناعي 
آنفا وقيمة الرسوم الكمركية  املنتج  العراق من 
من  املستورد  عىل  جبايتها  يتم  التي  االضافية 
املنتج االجنبي، وقيمة املستورد وبلدان التصدير 

والجهات املستوردة له«.
ولفت إىل »قيام وزارة الصناعة واملعادن بمراعاة 
مقدار الزيادة يف االستريادات مقارنة بالسنوات 
زيادة  وجود  مدى  عىل  للوقوف  السابقة  الثالث 
غري مربرة، وبيان قدرة الرشكة الشاكية عىل سد 
حاجة السوق بالشكل الذي يضمن عدم تضخم 

االسعار«.
وأكد املكتب، أن »الصناعة قررت مراعاة تحديد 
لالقتصاد  بالنسبة  املطلوبة  الحماية  اهمية 
اآلثار  تدقيق  الرقابية  الجهات  وتتوىل  الوطني، 
الناجمة عن فرض حماية كمركية اضافية عىل 
املنتج املستورد«، مبيناً أنه »ينفذ هذا القرار بعد 

)120( يوما من تأريخ اصداره«.
الجهة املختصة  أقر توصية  أن »املجلس  وتابع، 
التطوير  دائرة  واملعادن/  الصناعة  وزارة  يف 

 ( منتج  حماية  بشأن  الصناعي  والتنظيم 
احكام  اىل  انشائي(،استنادا  منتج  الجبس/ 
املنتجات  حماية  قانون  من  ثانيا(   14 املادة) 

العراقية رقم )11( لسنة 2010«.
كمركي  رسم  »فرض  إىل  املكتب،  وأشار 
قياس  وحدة  من   )%125( بنسبة  اضايف 
البند  ذي  انشائي(،  منتج  الجبس/   ( منتج 
الكمركي)25301010،25201020( من املناشئ 
سوق  ومراقبة  تخفيض  دون  سنتني  ملدة  كافة 
املنتج املستورد املشتكى عليه خالل مدة تطبيق 

الرسوم الكمركية االضافية«.
الهيئة  املالية/  وزارة  قيام  »تقرر  أنه  وتابع، 
العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي االضايف 
وزارة  بإشعار  وقيامها  آنفا،  املذكور  للمنتج 
والتنظيم  التطوير  دائرة   / واملعادن  الصناعة 
استريادات  كمية  عن  دوري  بشكل  الصناعي 
العراق من املنتج آنفا، وقيمة الرسوم الكمركية 
من  املستورد  عىل  جبايتها  يتم  التي  االضافية 
املنتج االجنبي، وقيمة املستورد وبلدان التصدير 

والجهات املستوردة له«.
ولفت املكتب، إىل »قيام وزارة الصناعة واملعادن 
االستريادات  يف  الزيادة  مقدار  ماييل:  بمراعاة 
للوقوف  السابقة  الثالث  بالسنوات  مقارنة 
قدرة  وبيان  مربرة،  غري  زيادة  وجود  مدى  عىل 
الرشكة الشاكية عىل سد حاجة السوق بالشكل 
الذي يضمن عدم تضخم االسعار، وتحديد اهمية 
الوطني،  لالقتصاد  بالنسبة  املطلوبة  الحماية 
اآلثار  تدقيق  الرقابية  الجهات  تويل  عن  فضالً 
الناجمة عن فرض حماية كمركية اضافية عىل 
بعد)  القرار  »ينفذ  أنه  مبيناً  املستورد«،  املنتج 

120( يوما من تأريخ اصداره«.

الزوراء/ خاص:
تواصل فروع نقابة الصحفيني العراقيني 
السالت  بتوزيع  املحافظات  من  عدد  يف 
الغذائية للصحفيني املحتاجني والعوائل 
بالدم،  التربع  عن  فضال  املتعففة، 
الصحفيني  نقيب  لتوجيهات  استجابة 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب 
مؤيد الالمي، يف ظل االجراءات الصحية 

للوقاية من تفيش وباء كورونا.
يف  الصحفيني  نقابة  فرع  رئيس  واكد  
الفرع  استمرار  الحبايل،  توفيق  كربالء 
بتوزيع السالت الغذائية ولليوم الخامس 
عىل التوايل عىل عوائل االرسة الصحفية 
ان  اىل  الفتا  املتعففة،  العوائل  وكذلك 
الخرضوات  من  كثرية  تربعات  هناك 
اليوم  توزيعها  سيتم  االطفال  وحليب 

الخميس.
الن  جدا  كبرية  الحاجة  ان  واضاف: 

اغلب العائالت يف املحافظة تعتاش عىل 
متطلبات  عن  فضال  اليومي  الكسب 
الحياة االخرى كاجارات السكن والعالج 
، مؤكدا تلقي فرع النقابة اتصاالت عدة 

بوجود العائالت الحاجة.
الصحفيني  نقابة  فرع  واصل  ذلك،  اىل 
السالت  بتوزيع  كركوك  محافظة  يف 
الغذائية للعائالت املتعففة وللصحفيني 

املحتاجني يف املحافظة.
الصحفيني  نقابة  لفرع  بيان  وذكر 
مؤيد  لتوجيهات  تنفيذا  انه  بكركوك: 
العراقيني،  الصحفيني  نقيب  الالمي 
أيام  ثالثة  مدى  وعىل  فرعنا  واصل 
الغذائية  املواد  سالل  توزيع  متتالية 
يف  املستحقني   والزمالء  الزميالت  عىل 

كركوك.
واضاف: ان عدد  العوائل املستفيدة  من 
التوزيع بلغ ستون عائلة ومنهم عوائل 

تم  مبينا  كركوك،  يف  الصحافة  شهداء 
إيصال وتسليم  الحصص إىل املستحقني 
حضورهم  طريق  عن  أو  دورهم  يف 
الشخيص إىل مقر الفرع و ذلك من قبل 

لجنة شكلها الفرع  لهذا الغرض.
املبادرة  بهذه  املشمولني  الزمالء  وعرب 
عن   النبيلة  والوطنية  اإلنسانية 
لنقيب  العايل  وتقديرهم  إمتنانهم 
الصحفيني العراقيني والجهات املشاركة 
الجهود  عىل  النقابة   ولفرع  األخرى 
املَكرسة للتخفيف عن كاهل الصحفيني 

املتعففني.
الصحفيني  نقابة  فرع  اكد  بدوره، 
تجهيز  نينوى،  محافظة  يف  العراقيني 
عىل  لتوزيعها  الغذائية  السالت 
يف  والعائالت  الصحفيني  من  املحتاجني 

املحافظة.
انه  نينوى:  يف  النقابة  لفرع  بيان  وذكر 

الصحفيني  نقيب  من  مبارش  بتوجيه 
العراقيني مؤيد الالمي سيقوم عدد من 
كميات  بتوزيع  نينوى  فرع  يف  الزمالء 
الصحفية  للعوائل  الغذائية  املواد  من 
بسبب  ترضرت  التي  وتلك  املتعففة 

الظروف املحيطة بوباء كورونا.
صحفيو  نظم  بابل  محافظة  ويف 
للتربع  حملة  بابل  محافظة  واعالميو 
بعد  الدم  مرصف  لنداء  تلبية  بالدم 
فرض  به  تسبب  الذي  الحاد  النقص 
حاجة  ظل  يف  الوقائي  التجوال  حظر 

ملحة ملرىض الثالسيميا.
رئيس  اكد  فقد  ميسان،  محافظة  اما 
السعد   املحافظة سمري  يف  النقابة  فرع 
بتوزيع  قام  املحافظة  يف  الفرع  ان 
املرابطة  االمنية  القوات  البناء  الطعام 
املحافظة  يف  التجوال  حظر  لفرض 
االعالمية  التغطية  استمرار  عن  فضال 

فريوس  من  للوقاية  الصحية  والتوعية 
كورونا.

وكان نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي، قد 
والصحفيني  النقابة  فروع  رؤساء  دعا 
غذائية  حصة  ايصال  اىل  امليسورين 

لزمالئهم املحتاجني.
»بعد  انه   : له  تغريدة  يف  الالمي  وقال 
ترصيح املتحدث باسم وزارة التخطيط 
بوجود  الهنداوي  الزهرة  عبد  االخ 
بخط  عراقي  ماليني   7 من  مايقرب 
يف  نقابتنا  فروع  رؤساء  ادعو   , الفقر 
غذائية  حصة  ايصال  اىل  العراق  عموم 
متكاملة للصحفيني املحتاجني وسنقوم 

بدفع اقيامها«.
وطالب الالمي من الصحفيني امليسورين 
محتاجة  عائلة  لكل  مثلها  بتقديم 

وقريبة من منازلهم.

بغداد / الزوراء:
الزريف،  عدنان  املكلف  الوزراء  رئيس  أكد   
املرتقبة  حكومته  عزم  االربعاء،  امس 
املهجرين  معاناة  ملف  اغالق  عىل  العمل 

والنازحني بشكل نهائي.
وذكر بيان ملكتبه اإلعالمي تلقت »الزوراء« 
املكلف  الوزراء  »رئيس  أن  منه:  نسخة 
عدنان الزريف، التقى يف مقر إقامته ببغداد 
نوفل  واملهجرين  الهجرة  وزير  من  كل 
بهاء موىس ورئيس صندوق إعمار العراق 

مصطفى الهيتي.
وأعرب الزريف عن نيته إطالق حملة وطنية 
األساسية  بالخدمات  للنهوض  كربى 

واملشاريع الحيوية يف عموم العراق.
ونوه  إىل تلقيه إشارات مشجعة من سفراء 
األمن  مجلس  يف  العضوية  دائمة  الدول 

األوربي  االتحاد  أعضاء  ومجموعة  الدويل 
للمساهمة يف دعم وتمويل صندوق اإلعمار 

لتوسيع مشاريعه اإلنمائية والخدمية.
الهجرة  وزير  استعرض  جانبه  من 
واملهجرين نوفل بهاء موىس آخر تحديثات 
للمهجرين  املناطقي  التواجد  خارطة 
وخارجه،  العراق  داخل  والنازحني 
إىل  عودتهم  دون  تحول  التي  واملعوقات 

مدنهم وقراهم.
العراق  إعمار  صندوق  رئيس  قدم  فيما 
لخطط  مفصالً  عرضاً  الهيتي  مصطفى 
وبرامج الصندوق يف ملف إعادة بناء املدن 
داعش  عصابات  احتالل  جراء  املدمرة 
يف  املنفذة  املشاريع  وحجم  اإلرهابية، 
الدين  وصالح  واألنبار  دياىل  محافظات 

ونينوى.

بغداد/ الزوراء:
عىل  العمل  خالل  من  الدرايس  العام  الجتياز  خيارات  عدة  دراسة  عىل  الرتبية  وزارة  تعكف 
تحديد مناهج االمتحانات لطلبة الصفوف غري املنتهية، اسوة باملراحل املنتهية، بينما اكدت ان 

استئناف الدوام قرار مرهون بتقييم املوقف الوبائي تحدده خلية االزمة.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الرتبية، حيدر فاروق السعدون: ان الوزارة بصدد اصدار عدة 
قرارات تتعلق بالصفوف غري املنتهية لجميع املراحل االبتدائية واملتوسطة واالعدادية من اجل 

اجتياز العام الدرايس الحايل.
واكد: ان هيئة الرأي بالوزارة كثفت اجتماعاتها من اجل مستقبل الطلبة وتم اصدار عدة قرارات 
موسعة  اجتماعات  املقبلة  القليلة  االيام  تشهد  ان  املؤمل  ومن  املنتهية،  املراحل  طلبة  تخص 

ومكثفة الصدار قرارات تتعلق باملراحل غري املنتهية.
واشار اىل: ان القرارات التي صدرت ال تشمل الطلبة الخارجيني، لكونهم غري منتظمني بالدوام 
الوضع  تماشيا مع  واملسائية  الصباحية  املدارس  يف  املنتظمني  املدارس، حيث شملت فقط  يف 

الراهن للبلد.
الدروس  بث  عىل  االلكرتونية  نيوتن  منصة  خالل  من  تعمل  الوزارة  ان  السعدون:  وتابع 
التوجيهية، من اجل تأهيل الطلبة والتالميذ للمشاركة باالمتحانات النهائية التي سيتم تحديد 

مواعيدها الحقا.
واردف: ان اعادة استئناف الدوام يف املدارس تتعلق حرصا يف القرارات الصادرة من خلية االزمة 

بما يخص الوضع الصحي للبلد وعودة الحياة اىل طبيعتها بخلو العراق من فريوس كورونا.
من جانبه، بني مصدر يف املديرية العامة للتقويم واالمتحانات يف الوزارة، ان هيئة الرأي قد تصدر 
للمراحل غري  السنة  الخاصة بامتحانات نهاية  الدراسية واملواد  باملناهج  قريبا قرارات تتعلق 
املنتهية. موضحا: ان القرارات تشمل درجات السعي السنوي، وضوابط املشاركة باالمتحانات 

النهائية للعام الدرايس الحايل.
وافاد املصدر بأن املقرتحات التي تدرسها الوزارة حاليا تصب بمصلحة الطلبة وتضمن حقوقهم 
بعدم ضياع العام الدرايس، ويف الوقت نفسه الحفاظ عىل سالمتهم من االصابة بمرض كورونا. 
املختصني  مع  مناقشتها  من  االنتهاء  حال  القرارات  هذه  عن  االفصاح  سيتم  انه  اىل:  مشريا 

بالوزارة ومن ثم تعميمها عىل جميع املديريات العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات.
وبنّي: انه سيتم االيعاز للمديرية العامة للمناهج الرتبوية بتحديد املواد واملوضوعات التي سيتم 
امتحان الطلبة فيها ولجميع املراحل الدراسية بعد حذف بعض املواد غري االساسية من املناهج 

الدراسية.
واردف املصدر: ان الوزارة تسجل الدروس يوميا وتؤرشف املناهج الدراسية عرب املواقع الخاصة 
بامتحانات  ادخاله  املقرر  املنهاج  ومراجعة  الطلبة  افادة  اجل  من  االلكرتونية  نيوتن  بمنصة 
نهاية السنة، خاصة االمتحانات الوزارية التي حرصت الوزارة عىل تسجيل دروس للطلبة عرب 
بالحذف واالختزال بحسب ما اصدرته  التي شملت  املواد واملواضيع  املنصة مع مراعاة حذف 

الوزارة من قرارات للمرحلتني الثالث املتوسط والسادس االعدادي.
يذكر ان وزارة الرتبية كانت قد اعلنت تعليق دراسة مادة الرتبية االسالمية للسادس االعدادي 
بفرعيه العلمي واالدبي للعام الحايل مع جعل الدخول اىل االمتحانات الوزارية شامال ولجميع 
املراحل الدراسية، فضال عن دمج مادتي الرتبية اإلسالمية واللغة العربية بمادة واحدة ومنهاج 

الكيمياء والفيزياء بمادة واحدة ملرحلة الثالث املتوسط.

أقوى دول العامل تقف عاجزة أمام تفشي كورونا الذي أصاب أكثر من 885 ألف إنسان 

جملس الوزراء يعقد جلسته عرب دائرة تلفزيونية مغلقة ويصدر عدة قرارات

فروع نقابة الصحفيني باحملافظات تواصل محالت التربع بالدم وتوزيع املساعدات الغذائية
استجابة لتوجيهات الالمي ملساعدة الصحفيني احملتاجني والعائالت املتعففة

اقر نظام كلية الدفاع الوطين وحبث جهود مكافحة كورونا الزريف يؤكد عزمه إنهاء ملف 
النازحني بشكل نهائي

الرتبية: نعكف على خيارات عديدة ختص 
الصفوف غري املنتهية إلجتياز العام الدراسي 

أوضحت ان استئناف الدوام مرهون بتقييم املوقف الوبائي 

تسجيل أعلى نسبة وفيات يف أمريكا وإيطاليا 
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مساع لتوزيع مبالغ نقدية بدال من مفردات التموينية في شهر رمضان

قادر يوميا على إجراء عشرات اآلالف من االختبارات

الزوراء/ حسني فالح:
وس�ط ترجيح�ات بتمدي�د اج�راءات حظر 
التجوال الوقائي لحني انحس�ار وباء كورونا 
يف البالد، كش�فت اللجنة املالية النيابية، عن 
تقديمها مقرتح بش�ان استقطاع %10 من 
روات�ب املوظف�ني لدع�م العائ�الت املتعففة 
واملت�ررة من اج�راءات الحظ�ر الصحي، 
وفيما اكدت سعيها لتوزيع مبالغ نقدية بدال 
من املفردات التموينية خالل ش�هر رمضان 
املب�ارك، دعت خلية االزم�ة اىل ايصال املبالغ 
املخصص�ة ملواجه�ة كورون�ا اىل محافظ�ة 

نينوى.
وقالت عضو اللجنة املالية النيابية محاس�ن 
حمدون يف حديث ل�”ال�زوراء”: ان اجراءات 
املتعفف�ة  العائ�الت  ملس�اعدة  الحكوم�ة 
واملت�ررة من قرار حظ�ر التجوال ضعيفة 

جدا.
واضاف�ت: ان�ه نتيج�ة لقل�ة التخصيصات 
املالية لدى الدولة بسبب انهيار اسعار النفط 
فان لجنتها بصدد تقديم مقرتح اىل رئاس�ة 
ال�وزراء يتضم�ن مس�اهمة املوظف�ني من 
الدرج�ة الرابعة فما دون باس�تقطاع 10% 

من رواتبهم لدعم تلك العائالت.
واوضح�ت: ان ه�ذه املبال�غ يت�م جمعها يف 
صن�دوق اعان�ة يت�م توزيع�ه ع�ى العوائل 
املتعفف�ة والت�ي لي�س لديه�ا أي دخل مايل 
ويت�م تحديد هذه العائالت م�ن قبل املخاتري 

يف املناطق، مؤك�دة ان هذا املقرتح ال يحتاج 
اىل تصوي�ت مجلس النواب وانما اىل قرار من 

قبل مجلس الوزراء.
يف  الجمي�ع  مش�اركة  رضورة  اىل  ونوه�ت 
مواجه�ة االزمة الحالية لح�ني اجالئها، من 
خالل املس�اهمة املالية او تقديم املساعدات 
الغذائية وغريها، الفتة اىل ان رئاس�ة الوزراء 
اىل االن ل�م تتخ�ذ أي اجراء ازاء مس�اعدات 
العوائل املتررة م�ا عدا وزير التجارة الذي 
بصدد مساعدة العوائل املتعففة لدى الوكيل 
وهذا ليس حال الن املواطن ال يحتاج فقط اىل 

البطاقة التموينية وانما اىل احتياجات طبية 
وغريها من االحتياجات الرورية.

وتابع�ت: ان اللجن�ة املالي�ة س�تتواصل مع 
وزي�ر التجارة يف ح�ال عدم اكتم�ال العقود 
بش�ان مف�ردات البطاقة التمويني�ة  وتوفر 
سيلة نقدية لدى وزارة التجارة يمكن توزيع 
مبال�غ نقدي�ة ب�دال م�ن مف�ردات البطاقة 
التمويني�ة خ�الل ش�هر رمضان املب�ارك يف 
حال تمديد االجراءات الصحية السيما حظر 

التجوال.
وبش�ان من�ح التخصيص�ات املالي�ة لخاليا 

االزم�ة يف املحافظ�ات قال�ت حم�دون: ان 
خلي�ة االزم�ة يف بغ�داد ل�م ت�زود محافظة 
نينوى بتخصيصات التعفري والتعقيم واملواد 
الصحية والبالغة  مليار ونصف املليار دينار، 
عى الرغم م�ن تاكيد وزير الصحة عى منح 
جمي�ع املحافظ�ات باملبالغ املالي�ة، مؤكدة 
ان�ه تم تزويد املحافظة ب� 250 مليون دينار 

فقط يف الثاني من اذار املايض.
من جهتها، طمأنت وزارة التجارة، املواطنني 
بوجود خزين اسرتاتيجي من املواد الغذائية، 
فيما أكدت أن امل�واد املجهزة ضمن البطاقة 

التموينية تشكل %95 من املنتج املحيل.
وقال املتحدث باس�م الوزارة محمد حنون يف 
ترصيح صحفي: أن ال�وزارة جهزت الوكالء 
يف جمي�ع املحافظ�ات بأربع مواد أساس�ية 
ضمن البطاقة التموينية والتي تمثل الطحني 
والسكر وزيت الطعام والرز، الفتاً إىل أن هذه 

املواد %95 منها من املنتج املحيل.
وأضاف، أن السكر وزيت الطعام تم توزيعها 
من املناش�ئ الوطنية، أم�ا الطحني فهو من 
الحنطة املحلية املسوقة من الفالحني والتي 
تقدر ب� 5 ماليني طن العام املايض، مبينا أن 
ال�رز كان 300 ألف طن م�ن العنرب العراقي، 
و120 ألف طن تم تجهيزها من قبل الرشكة 
العراقية الفيتنامية، التي وصلت قبل أيام يف 
املوانئ الجنوبية ويت�م نقلها إىل املحافظات 

الشمالية والوسطى.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اك�دت وزارة الصحة، ان املتوفني بفايروس كورونا يف العراق 
هم من كبار الس�ن او املصابون بامراض مزمنة والرسطان، 
الن هؤالء احتمالية اصابتهم اعى من غريهم ، وفيما اشارت 
اىل انها تعاني من عدم ش�فافية بعض املصابني بالفايروس، 
ح�ذرت ال�وزارة م�ن تف�ي كورون�ا يف ح�ال ع�دم االلتزام 

بتوجيهاتها وحظر التجوال .
وقال املتحدث باس�م الوزارة س�يف البدر يف حديث صحفي: 
ان “بعض الجهات واملناطق ب بغداد واملحافظات رفضت دفن 
املتوف�ني اثر كورون�ا”، مبين�ا ان “وزارة الصحة عممت قبل 
ازم�ة الفاي�روس اجراءات معتمدة من قب�ل منظمة الصحة 
العاملية هي للتعامل مع جثة اي متوف باي مرض انتقايل”.

واضاف “بعد حدوث كورونا ت�م تحديث هذه االجراءات عى 
جمي�ع دوائر الصح�ة ب بغ�داد واملحافظات”، مش�ريا اىل ان 
“اي ش�خص يتوىف بالفايروس تعفر الجثة داخل املؤسس�ة 
الصحي�ة وبعده�ا تل�ف باكياس خاص�ة معقم�ة ومعفرة 

ويوضع بتابوت خاص”.
وتاب�ع انه “بعد دفن الجثة ال يوج�د اي خطر او اي احتمال 
من انتقال العدوى من جس�د املتويف قبل او بعد الدفن”، الفتا 
اىل ان “كل ح�االت الوف�اة التي حصلت يف الع�راق هي لكبار 
السن او املصابون بامراض مزمنة واملصابون برسطان، الن 

هؤالء احتمالية اصابتهم اعى من غريهم”.
وب�ني الب�در “نعاني من مش�كلة وه�ي عدم الش�فافية من 
بع�ض امل�رىض املصابني او املالمس�ني ملصاب�ني او القادمني 
م�ن دول موب�وءة”، موضحا ان “الكارثة الت�ي حدثت هناك 
اكثر م�ن طبيب ومالك صحي وكادر طب�ي تعرض لالصابة 
ب كورونا من مريض لكون املريض لم يكن صادقا يف موضوع 
انه مصاب او مالمس ملصاب او قادم من بلد موبوء وانتقلت 

الع�دوى لع�دد م�ن االطب�اء يف الع�زل”.
وبش�أن حظ�ر التجوال، اكد انه “حس�ب املعطي�ات الحالية 
نحت�اج اىل حظ�ر التج�وال”، الفت�ا اىل ان “هناك اس�تجابة 
متصاع�دة لقرارات خلي�ة االزمة وتعليم�ات الصحة، ولكن 

نحتاج لاليام القادمة التي ستكون حاسمة”.
كم�ا ح�ذرت وزارة الصحة، م�ن تفي كورون�ا ، اذا لم يكن 
هن�اك الت�زام وتطبيق لق�رارات وزي�ر الصح�ة وتوجيهات 
الحكوم�ة ولجن�ة االم�ر الديوان�ي رق�م 55 لس�نة 2020”، 

وااللتزام بالحظر.
وقال املتحدث باس�م الوزارة س�يف البدر يف حديث صحفي: 
ان “اكث�ر الحاالت الراقدة حاليا يف مؤسس�ات وزارة الصحة 
املعزولة بوض�ع صحي جيد”، معربا ع�ن امله “خالل االيام 
وربما الساعات القليلة املقبلة خروج اعداد اكرب بعد تماثلها 

للشفاء”.

واضاف “نس�بيا الوضع يف العراق جي�د، ووزارة الصحة هي 
االوىل م�ن املؤسس�ات الصح�ة باملنطقة والعالم اس�تجابت 
بش�كل صحي�ح ومبكر من خ�الل من�ع الوافدي�ن من دول 
الوب�اء”، الفت�ا اىل ان “الواق�ع الصحي يف الع�راق فيه نقص 
باملؤسس�ات الصحية ونقص يف بالتجه�زات واعداد املالكات 

الصحية، لكن اىل االن مسيطرين عى املوقف”.
وحذر البدر من “تفي الوباء اذا لم يكن هناك التزام وتطبيق 
لق�رارات وزي�ر الصحة وتوجيه�ات الحكوم�ة ولجنة االمر 
الديواني رقم 55 لس�نة 2020”، الفتا اىل “اننا االن نحن امام 

تحد خطري”.
وش�دد البدر “اذا كان هناك التزام بتوجيهات الصحة والتزام 
بقرار الحظر سنتجه نحو االنحسار هذا املرض وتقليل اعداد 
االصابات، اما اذا لم يكن هناك التزام يف هذه االيام الحاس�مة 
يف اقل من اسبوع فنحن متجهون نحو التفي الوبائي ليس 

فقط ب العراق بل بالعالم”.
وبشأن امكانية ان يتأثر الفايروس بالحر، اكد البدر “كدراسة 
علمي�ة ال يوجد اثبات %100 ان الحر س�يقتل كورونا، لكن 
بش�كل عام الفايروس�ات تق�ل فعاليته�ا يف الج�و الحار”، 
موضح�ا “اننا نحتاج اىل بعض الوقت والس�الح الوحيد الذي 
نمتلكه ملقاومة الفايروس هو الوقاية من خالل غسل اليدين 

جيدا وتجنب االزدحامات واماكن االكتظاظ”.

ابوظبي/ميدل ايست اونالين:
 افتتح يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
مخرب فائق التطور يعمل عى تشخيص 
اإلصاب�ة بف�ريوس كورون�ا املس�تجد 

بتقنيات وتكنولوجيا متقدمة للغاية.
وأش�ار مختصون ان املخترب الجديد يف 
اإلم�ارات س�يكون أضخ�م مخترب من 
نوعه يف العالم يقع خارج الصني منشا 

الفريوس.
وبينت وكالة األنب�اء اإلماراتية “ وام” 
ان كال م�ن مجموعة جي 42 الرائدة يف 
مج�ال الذكاء االصطناعي والحوس�بة 
السحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقرا 
له�ا، ومجموعة بي.ج�ي.آي الرائدة يف 

مجال حلول الجينوم أطلقتا املخترب.
وأك�دت الوكال�ة الرس�مية ان املخت�رب 
ق�ادر يوميا عى إج�راء عرشات اآلالف 
يس  “ب�ي  بتقني�ة  االختب�ارات  م�ن 
آر، آر ت�ي” الت�ي تعتم�د ع�ى تفاع�ل 
البوليمرز املتسلس�ل اللحظ�ي، لتلبية 
احتياجات فحص وتش�خيص اإلصابة 

بالفايروس.
ويق�ع املخت�رب االكثر تقدم�ا يف العالم 
وال�ذي يت�م تش�غيله خ�ارج الصني يف 

مدينة مصدر بإمارة أبوظبي.
واألح�د أعلن�ت اإلمارات تس�جيل 102 
املس�تجد،  إصاب�ة بف�ريوس كورون�ا 
باإلضاف�ة إىل وفاة س�يدة عربية جراء 

الفريوس وشفاء 3 أشخاص.
وتمكن�ت املجموعتان م�ن بناء املخترب 
وتجهي�زه خالل 14 يوما فق�ط لتلبية 
اإلم�ارات بخصوص  احتياج�ات دولة 
التحالي�ل املتعلق�ة بف�ريوس كورون�ا 
املس�تجد بخربات هامة مع االستفادة 

من التجربة الصينية.
وسيس�هم املخت�رب يف من�ح االم�ارات 

الق�درة عى املتابعة الفورية للتطورات 
املتعلقة بالفريوس وتوفري أعى معدالت 
الفح�ص قياس�ا بع�دد الس�كان عى 
مس�توى العالم، اعتم�ادا عى البيانات 

الصادرة عن منظمة الصحة العاملية.
وق�ال ين�ج ش�ياو الرئي�س التنفيذي 
“فض�ل  للوكال�ة   42 ج�ي  ملجموع�ة 
القدرات التشخيصية الفائقة للمخترب 
سيوفر النطاق والقوة الالزمني لتمكني 
س�كان دول�ة اإلم�ارات م�ن الحصول 
عى أكثر االختب�ارات موثوقية لتفاعل 

سلس�ة البوليمرز”.
وتابع “ يف خضم هذه األوقات العصيبة، 
راس�خا  التزام�ا  عاتقن�ا  ع�ى  نأخ�ذ 
بتوجيه كامل خرباتنا ومواردنا التقنية 
املتط�ورة ورشاكاتن�ا الدولي�ة الوثيقة 
لتوفري اختبارات فائقة الرسعة والدقة 
عى أوسع نطاق ممكن، دعما للجهود 
التي تبذلها الهيئ�ات املعنية لرصد هذا 

الوباء والتصدي له”.
التقني�ات  بفص�ل  املخت�رب  وس�يعمل 
املتطورة ع�ى احتواء الوباء مع رسعة 
االس�تجابة لنس�ق تط�وره م�ن خالل 
ترسيع عمليات التش�خيص والكش�ف 

عن الحاالت املشتبه بإصابتها.
كم�ا يمنح املخترب فرصة فصل املرىض 
املتماثل�ني للش�فاء اضاف�ة اىل فحص 
املخالط�ني ومعرف�ة املجموع�ات التي 

ستكون اكثر عرضة للعدوى.
واملخت�رب ق�ادر ع�ى االس�تفادة م�ن 
مجموع�ات أدوات تش�خيص تفاع�ل 
البوليم�رز املتسلس�ل اللحظ�ي الت�ي 
تقدمه�ا مجموع�ة بي.ج�ي.آي لرصد 
فايروس “س�ارس كوف2” املتسبب يف 

املرض املستجد.
وه�ذه االدوات املتط�ورة الوحيدة التي 

تمكنت م�ن الحصول عى اعتماد إدارة 
األغذي�ة واألدوية الصيني�ة، واالعتماد 
األوروبي للتشخيص املخربي، واعتماد 
إدارة الغذاء والدواء األمريكية، ومنظمة 

الصحة العاملية.
وتعمل مجموعتا جي 42 وبي.جي.آي 
اللت�ني دخلت�ا يف رشاك�ة منذ يس�مرب 
2019 إبان إعالن دائرة الصحة أبوظبي 
عن إطالق برنامج الجينوم الس�تخدام 
البيان�ات الجينية الوراثي�ة للمواطنني 
بهدف تحس�ني الصح�ة العام�ة، عى 
انتاج مجموعات األدوات التش�خيصية 
االستش�عار  أجه�زة  وتوري�د  للوب�اء 

الحرارية واملستلزمات الطبية.
كما تعمل املجموعتان عى االس�تفادة 
من مخزون هام من الخربات والتقنيات 
املتطورة لدعم هيئ�ات الصحة العاملية 
يف وض�ع بروتوك�والت فعالة للكش�ف 

عن اإلصابات والوقاية من الوباء.
ومن املنتظر ان يب�دا املخترب بالعمل 
لصال�ح االم�ارات عى امل توس�يع 
مهام�ه ليش�مل ال�دول املج�اورة يف 
اط�ار الجه�ود اإلنس�انية الصحي�ة 

للدولة.
وكانت دولة اإلمارات أطلقت االس�بوع 
امل�ايض برنام�ج التعقي�م الوطن�ي يف 
اطار جهود مواجهة الوباءباس�تخدام 
تقني�ات متطورة حيث لقي�ت املبادرة 

ترحيبا والتزاما شعبيا هاما.
كم�ا اتخ�ذت دول�ة اإلم�ارات حزم�ة 
إج�راءات للتوقي من ف�ريوس كورونا 
والح�د من انتش�اره وضمانة س�المة 
مواطنيه�ا م�ع توظي�ف التكنولوجيا 
الحديث�ة لتقلي�ل التنق�الت ويف الوقت 
ذات�ه توف�ري كاف�ة الخدمات لش�عبها 

واملقيمني فيها أيضا.

املالية النيابية تكشف لـ            عن مقرتح الستقطاع 
10 % من رواتب املوظفني لدعم العائالت املتعففة

حذرت من عدم االتزام بتوجيهاتها وحظر التجوال

الصحة: املتوفون بكورونا هم من كبار السن واملصابون بامراض مزمنة والسرطان

اإلمارات تواجه كورونا بثاني اكرب خمترب 
للتشخيص يف العامل

تنظيم “داعش” ينشط يف الساحل اإلفريقي
إسطنبول/األناضول:

بع�د س�قوط تنظي�م “داع�ش” يف 
معاقله الرئيسية يف املوصل العراقية 
وبالرق�ة الس�ورية ورست الليبي�ة، 
كان التس�اؤل مطروحا حينها حول 
مرك�ز الثق�ل الق�ادم للتنظيم، هل 
ه�و أفغانس�تان أم ش�مال نيجرييا 
 ،2020 يف  لك�ن  الفلب�ني،  أو حت�ى 
برز ف�رع آخر يف منطق�ة الصحراء 
اإلفريقي�ة الك�ربى، أكث�ر نش�اطا 
م�ن بقي�ة الف�روع مم�ا ق�د يهدد 
باستقطاب العنارص األشد تطرفا يف 

املناطق األخرى.
لك�ن الس�احل اإلفريق�ي منطق�ة 
نف�وذ الجماع�ات املوالي�ة لتنظي�م 
“القاع�دة” من�ذ س�نوات طويل�ة، 
وظهور “داع�ش” يف املنطقة ما من 
شك سيؤدي إىل وقوع مواجهات بني 
الطرفني، مثلما حدث يف سوريا، ويف 
مدينة درنة الليبية )1340 كلم رشق 

طرابلس( يف 2015.
ورغم حالة التعايش وتقاسم مناطق 
الصح�راء”  “داع�ش  ب�ني  النف�وذ 
وتنظيم القاعدة يف املنطقة )جماعة 
ن�رصة اإلس�الم واملس�لمني(، الذي 
يض�م تحالف 4 تنظيمات مس�لحة 
الك�ربى،  الصح�راء  يف  )القاع�دة 
وكتيب�ة املرابط�ني، وأنص�ار الدين، 
وجماع�ة تحري�ر ماس�ينا(، إال أن 
األس�ابيع األخرية شهدت اشتباكات 
ب�ني الطرف�ني، بعد محاول�ة دعش 
التم�دد يف مناط�ق نف�وذ جماع�ة 
ماس�ينا، مما أنهى حالة “التعايش 

املستحيل” بني الطرفني.
مجموعة خاملة تس�تقطب الفروع 

املنهارة
الولي�د  أب�و  عدن�ان  أعل�ن  عندم�ا 

كتيب�ة  ق�ادة  أح�د  الصح�راوي، 
املرابطني، يف مايو/أيار 2015، والءه 
ذروة  يف  كان  عندم�ا  ل�”داع�ش”، 
صعوده، جابه معارضة شديدة من 
أحد الق�ادة األقوياء يف “املرابطني”، 
وه�و مختار بلمختار، الذي أكد والء 
أيمن  للقاع�دة وزعيمه�ا  التنظي�م 

الظواهري.
وأدى ه�ذه الخالف بني القائدين، إىل 
انش�قاق أبو الوليد الصحراوي، عن 
كتيب�ة املرابطني، التي تش�كلت بعد 
اتح�اد تنظيم�ي “جماع�ة التوحيد 
والجه�اد يف غ�رب إفريقي�ا”، الت�ي 
يقودها األخري، وجماعة “املوقعون 

بالدماء” بقيادة بلمختار.
لك�ن “داع�ش” ل�م يعرتف رس�ميا 

بوج�ود فرع ل�ه يف الصح�راء، إال يف 
أكتوبر/ ترشي�ن األول 2016، نظرا 
لخم�ول نش�اط تنظي�م أب�و الوليد 
الصحراوي، يف تلك الفرتة، كما راجت 
إش�اعات حينها أن التنظيم مخرتق 

من أجهزة أمنية إلحدى الدول.
يف تل�ك الفرتة كان “داع�ش” يلفظ 
أنفاسه األخرية بمدينة رست الليبية 
)450 كل�م رشق طرابل�س(، بع�د 
حصار قوات الوفاق الليبية لعنارصه 
يف منطقة سكنية صغرية يف املدينة، 
وه�روب املئ�ات من عن�ارصه نحو 

الصحراء الكربى.
غ�رب  يف  “داع�ش  ف�رع  أن  كم�ا 
إفريقيا” املع�روف ب�”بوكو حرام” 
فكان يواجه انقساما حادا، بعد عزل 

التنظي�م لقائده أبو بكر ش�يكاوي، 
الذي رفض القرار وانشق بجماعته 
الجنوبي�ة  املناط�ق  يف  وتمرك�ز 
والوسطى من والية بورونو، شمال 
رشق�ي نيجرييا، فيم�ا تمركز زعيم 
التنظيم الجديد أبو مصعب الربناوي 
يف ش�مايل بورون�و بمنطق�ة بحرية 

تشاد.
الق�وات  الع�راق، فأطلق�ت  أم�ا يف 
الحكومية عملية كربى للقضاء عى 
“داعش” يف مدينة املوصل )شمال(، 
عاصمة التنظيم، وذلك يف 16 أكتوبر 
2016، الت�ي انته�ت بتخرير املدينة 

بعد تسعة أشهر من القتال.
بل�دة  س�قطت  الش�هر  نف�س  ويف 
ي�د  يف  س�وريا،  ش�مايل  “داب�ق”، 

املعارض�ة الس�ورية املعتدلة، بدعم 
م�ن الجي�ش الرتكي، بع�د أن كانت 
خاضعة ل�”داعش”، الذي تم طرده 
أيضا م�ن مدينتي جرابل�س والباب 
“درع  عملي�ة  يف  االس�رتاتيجيتني، 

الفرات”.
التنظيم  فعندم�ا تبن�ى “داع�ش”، 
الذي أسس�ه أبو الوليد الصحراوي، 
املتمركز يف ش�مايل م�ايل، كان وضع 
بقية فروعه يف ليبيا والعراق وسوريا 
ونيجرييا يف حالة تآكل وانهيار، بينما 
ازداد نش�اط عن�ارصه يف الصحراء 
الكربى بش�كل ملف�ت نهاية 2016 
بع�د ف�رتة خم�ول اس�تغرقت عام 
ونصف، حيث هاجموا يف س�بتمرب/

أيلول من ذات العام، معسكرا للدرك 
يف بوركينافاس�و ع�ى الح�دود مع 
مايل، وقتلوا أحد حراسه، ويف أكتوبر 
امل�ايل  للجي�ش  هاجم�وا معس�كرا 

وقتلوا 4 جنود وعدد من املدنيني.
داع�ش  قت�ل   ،2017 أكتوب�ر  ويف 
يف  أمريكي�ني  جن�ود   4 الصح�راء 
النيج�ر، ويف يناير/كان�ون الثان�ي 
2018، ش�ن هجوم�ا انتحاريا ضد 
جن�ود فرنس�يني يف م�ايل، مما دفع 
الوالي�ات املتح�دة العتب�اره تنظيما 

إرهابيا.
وازدادت العملي�ات للتنظيم بش�كل 
منطق�ة  يف   ،2019 يف  مكث�ف 
الح�دود الثالث�ة ب�ني م�ايل والنيجر 
وبوركينافاسو، يف محاولة للسيطرة 
عليها، وقتل يف مايو من نفس السنة 
28 جندي�ا م�ن النيج�ري يف منطقة 

تيالبريي الحدودية مع مايل.
املواجهة بني داعش والقاعدة

منذ السنوات الخمسة األخرية، كان 
هناك تقس�يم للنف�وذ بني “داعش” 

والقاع�دة، فبينم�ا تمرك�ز داع�ش 
يف املنطق�ة املمت�دة جن�وب مدين�ة 
غاو املالية إىل غرب النيجر وش�مال 
نش�اطهم  وامت�د  بوركينافاس�و، 
حت�ى الح�دود الجنوبي�ة للجزائ�ر، 
بينم�ا تمرك�زت القاعدة يف ش�مال 
ووس�ط م�ايل خاص�ة بالق�رب من 
مدينة موبتي )وس�ط( والحدود مع 
موريتاني�ا يف الش�مال الغربي ملايل، 

ويف شمال مايل.
ورغ�م أن تنظي�م “داع�ش” يعت�رب 
القاع�دة كف�ارا ومرتدين  عن�ارص 
ويكفر م�ن ال يكفرهم، إال أن فرعه 
يف الصح�راء كان�ت ترب�ط عالقات 
تحال�ف أو أقلها تنس�يق مع تنظيم 
القاعدة، وصل إىل حد القيام بعملية 
لع�زل  بوركينافاس�و  يف  مش�رتكة 
 ،2019 يف  واغادوغ�و،  العاصم�ة 
بحس�ب ترصيح مس�ؤول أمريكي 
لصحيف�ة  اإلره�اب  مكافح�ة  يف 
“واشنطن بوس�ت”، لم تكشف عن 

هويته.
غري أن “داعش” بالصحراء الكربى، 
أصب�ح أكث�ر نش�اطا وعدواني�ة يف 
األشهر األخرية، ويميل إىل التمدد إىل 
املعاق�ل التقليدية لتنظي�م القاعدة، 
الذي رغم تعزيزه تحالفه مع “أنصار 
الدي�ن” الت�ي تض�م مس�لحني من 
قبائ�ل الطوارق، وجماعة ماس�ينا، 
الت�ي ينح�در أغل�ب عنارصه�ا من 
قبيلة الفالني اإلفريقية، إال أنه يقف 
أمام مواجهة حتمية مع “داعش”، 
عى غ�رار ما حدث يف درن�ة الليبية، 
عندم�ا   ،2016 أبريل/نيس�ان  يف 
انته�ى ع�ام ونص�ف م�ن التعايش 
مع تحالف مجلس ش�ورة مجاهدي 
درن�ة القريب فكريا من القاعدة، إىل 

اش�تباكات انتهت بط�رد داعش من 
املدينة.

ويب�دو أن ذات الس�يناريو يق�ع يف 
منطق�ة بوفي�ل املالية الت�ي ال تبعد 
عن الحدود املوريتانية س�وى بنحو 
50 كلم، قبالة منطقة فصالة أقىص 
جنوب رشق موريتانيا، عندما وقعت 
اش�تباكات ب�ني الطرف�ني منتصف 
م�ارس/ أذار املنرصم، عندما حاول 
التمركز  مس�لحون موالون لداعش 
للنف�وذ  الت�ي تخض�ع  املنطق�ة  يف 
التقليدي لجماعة “ماسينا” بقيادة 

أمادو كوفا.
األوىل  االش�تباكات  ه�ذه  وليس�ت 
م�ن نوعها بني التنظيمني، بحس�ب 
موق�ع “صحراء ميدي�ا” املوريتاني 
الس�احل  بش�ؤون  املتخص�ص 

اإلفريقي، الذي أشار إىل أنها تأتي
“بعد أس�بوع من مفاوضات رسية 
ج�رت بينهم�ا إث�ر خالف�ات حادة 
كل  احتج�از  ع�ن  أس�فر  ورصاع 
ط�رف ألرسى من الط�رف اآلخر يف 

مناوشات سابقة”.
يك�ون  أن  املس�تبعد  م�ن  ولي�س 
“داع�ش الصحراء” تع�زز بعنارص 
جدي�دة من ليبيا، وأخرى من العراق 
وسوريا، كما تعتقد أوساط غربية، 
أن يكون هن�اك اتصال ما بني بوكو 
نيجريي�ا  ح�رام يف ش�مال رشق�ي 
و”داع�ش الصحراء” يف النيجر، مما 
قد يضاعف من نش�اط “داعش” يف 
ه�ذا القوس املمتد من بحرية تش�اد 
إىل الحدود املوريتانية، ويضع النيجر 
ب�ني فك�ي كماش�ة، أما م�ايل فقد 
تصبح مرسحا ملواجهات عنيفة بني 
داعش والقاعدة وق�د يمتد األمر إىل 

شمال بوركينافاسو.
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بغداد/ الزوراء: 

نفى نقي�ب الصحفيني العراقي�ني رئيس اتحاد 

الصفي�ني العرب مؤي�د الالمي تعرض�ه لحادث 

اودى بحياته .

وق�ال الالم�ي يف تغريدة له :انت�رش خرب يف وقت 

متاخر من مساء االثنني عى بعض املواقع باني 

تعرضت لحادث أودى بحياتي، والحقيقة الخرب 

غري صحيح مطلقاً وأنا بصحة تامة .

وأض�اف الالم�ي يف تغريدت�ه : ش�كراً لجمي�ع  

املتصل�ني أو الذين أرس�لوا رس�ائل لالطمئنان ، 

داعيا الله ان يحف�ظ الجميع ويرعاهم برعايته 

الدائمة .

الالمي ينفي تعرضه حلادث اودى حبياته 
ويشكر من اتصل واطمأن عليه



بغداد/ الزوراء:
كشفت قيادة العمليات املشرتكة، امس االربعاء، 
مواقع  اربعة  من  دول  اربع  انسحاب  عن 
عسكرية عراقية، مشرية اىل وجود جدول زمني 
خالل  جديدة  عسكرية  قواعد  من  لالنسحاب 
االيام املقبلة. من جانب متصل، علقت القيادة 
منظومة  نصب  تقارير  عىل  امس،  املشرتكة، 
تلك  ان  مبينة  العراق،  يف  امريكية  جوي  دفاع 
الجانب  يخطرنا  ولم  اعالمية،  مازالت  االنباء 

االمريكي بتلك الخطوة .
اللواء  العمليات،  قيادة  باسم  املتحدث  وقال 
صحفي  ترصيح  يف  الخفاجي،  تحسني  الطيار 
واملانيا  وامريكا  وبلجيكا  فرنسا  “قوات  ان 
ضمن التحالف الدويل انسحبت من اربعة مواقع 

عسكرية امريكية يف العراق«.
التي  العراقية  “القواعد  أن  الخفاجي  وأضاف 
يف  القائم  هي  االجنبية  القوات  منها  انحسبت 
القصور  و  القيارة  كركوك  يف  وكيوان  االنبار 

الرئاسية يف نينوى«.
االجنبية  القوات  “تسليم  ان  الخفاجي  وتابع 

الدفاع  وزارة  اىل  االجنبية  العسكرية  للقواعد 
املقبلة  “االيام  أن  إىل  مشريا  مستمر”.  العراقية 
عىل  جديدة  مواقع  اخالء  عن  االعالن  ستشهد 

وفق جدول زمني معد مسبقا”.

العمليات  قيادة  علقت  متصل،  جانب  من 
تقارير  عىل  االربعاء،  امس  العراقية،  املشرتكة 
العراق،  يف  امريكية  جوي  دفاع  منظومة  نصب 
مبينة ان تلك االنباء مازالت اعالمية، ولم يخطرنا 

الجانب االمريكي بتلك الخطوة .
الطيار  اللواء  القيادة،  باسم  املتحدث  وقال 
ان  صحفي  ترصيح  يف  الخفاجي،  تحسني 
نصب  بخطوة  يخطرنا  لم  االمريكي  “الجانب 
أن  إىل  العسكرية”، مشريا  القواعد  الباتريوت يف 
العراق هي  “االنباء بشأن وصول منظومات اىل 

ترسيبات إعالمية«.
وأضاف الخفاجي ان “نصب منظومة الباتريوت 
بني  الجارية  باملباحثات  مقرتنة  العراق  يف 
العراقية  والحكومة  االمريكية  املتحدة  الواليات 

بشأن التواجد االجنبي«.
اتفاق  وجود  حال  “يف  انه  الخفاجي  واوضح 
تفاصيل  عن  ستعلن  الحكومة  فإن  نهائي 
املشرتكة  العمليات  قيادة  وستخطر  االتفاق 

لتنفيذ االتفاق«.
من  سابق،  وقت  يف  حذر،  الفتح  تحالف  وكان 
تستهدف  قد  املحتملة  األمريكية  الرضبات  ان 
املتحدة  للواليات  مناوئني  عراقيني  سياسيني 
األمريكية وتواجدها يف العراق، فيما أكد أن نصب 

صواريخ باتريوت انتهاك جديد لسيادة البالد. 

بغداد/ الزوراء:
للحشد  دياىل  عمليات  قائد  أعلن 
األربعاء، بعملية دهم  الشعبي، امس 
بمحافظة  املقدادية  شمال  وتفتيش 
وإعادة  املنطقة  تطهري  بهدف  دياىل 
النازحني لها. من جانب متصل، عثرت 
قوة من الحشد الشعبي، امس، ضمن 
العملية اعاله، عىل مضافتني لعنارص 
تحوي  االجرامي  داعش”   “ تنظيم 
يف  املقدادية  شمال  وصواريخ  أسلحة 

دياىل.

للحشد  دياىل  عمليات  قائد  وقال 
بيان  يف  املوسوي،  طالب  الشعبي، 
ان  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
دياىل  عمليات  قيادة  من  “قوات 
الجيش  وبمشاركة  الشعبي،  للحشد 
امس،  صباح  بارشت،  والرشطة 
من  انطلقت  وتفتيش  دهم  بعملية 
“القوات  ان  مبينا  جهات”.  ثالث 
الطنرية  العليا  منطقة  من  انطلقت 
وصعودا اىل الصدور، وانطلقت قوات 
أخرى من الزور االسيود املعدان ومن 

ثم اىل الخيالنية«.
وأضاف املوسوي ان “القوات انطلقت 
من جهة ثالثة لعزل وتطويق الخيالنية 
وصعودا اىل عرب عبد املجبل عبد الله 
واىل رشوين واىل املنصورية”. موضحا 
اوكار  تدمري  العملية  من  “الهدف  ان 
داعش وتطهري البساتني من العبوات 
النازحني  إلعادة  الحربية  واملخلفات 

اليها”. 
من  قوة  عثرت  متصل،  جانب  من 
الحشد الشعبي، امس، ضمن العملية 

اعاله، عىل مضافتني لعنارص تنظيم 
أسلحة  تحوي  االجرامي  داعش”   “

وصواريخ شمال املقدادية يف دياىل.
تلقت  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
:قوات  إن  منه،  نسخة  »الزوراء« 
تقدمها  تواصل  الشعبي  الحشد 
لتطهري  املرسومة  الخطط  وفق  عىل 

مناطق شمال املقدادية«.
وأضاف البيان أن “القوات عثرت عىل 
دواليب  منطقة  يف  لداعش  مضافتني 
شمال املقدادية احداهما تحتوي عىل 

ومواد  وصواريخ  كالشنكوف  أسلحة 
لوجستية والثانية تحتوي عىل عبوات 

ناسفة«.
لخلية  بيان  ذكر  متصل،  جانب  من 
اإلعالم األمني تلقت »الزوراء« نسخة 
منه »تم العثور عىل مخبأ يف منطقة 
وعبوات  بنادق  يحتوي  الصدور 
إرهابيني   4 قتل  تم  كما  ناسفة، 
نهر خريسان جنوبي  انتحاريني عىل 
بهرز«. وأشار اىل ان » العملية األمنية 

يف املحافظة مازالت مستمرة«.

بغداد/ الزوراء:
نفت مديرية ماء محافظة البرصة ما تم تداوله 
عرب صفحات التواصل االجتماعي من قطع للماء 
للموظفني  التجوال  حظر  بسبب  املقبلة  األيام  يف 
يف  املالية  قسم  أعلن  اخر،  سياق  ويف  واملناوبني. 
مديرية تربية البرصة انه سيقوم برصف مكافآت 
كافة  الرتبوية  املالكات  من  حديثا  املتقاعدين 
لغرض  هاتفيا  بهم  االتصال  عرب  فردية  بصورة 
تسلم مكافآتهم وفق جدول باألسماء ُمعد مسبقاً 

من قبل القسم.
بيان  البرصة يف  وأوضحت مديرية ماء محافظة 
نية  وجود  عدم  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
الصفحات  بعض  من  يذكر  ما  مثل  املاء  لقطع 
أكثر.  ال  الناس  إلرعاب  تهدف  والتي  املغرضة 
مشرية »بالنسبة لدوام كوادرنا يف كافة مشاريع 
استصدار  تم  فقد  الجميع  نطمنئ  أن  نود  املاء 
املوافقات الرسمية الستثنائهم من حظر التجوال 

من الجهات املختصة«.
ودعت املديرية املواطنني إىل عدم تصديق الشائعات 
التي تبث من هنا وهناك مشددة عىل استمرارها 

يف إيصال املاء »لبيوتكم«.. حسب البيان.
أنباء  تداولت  التواصل  مواقع  بعض  وكانت 
املقبلة  الفرتة  خالل  اإلسالة  ماء  بقطع  مفادها 
بحظر  املاء  مشاريع  مناوبي  شمول  نتيجة 

التجوال، فيما دعت املواطنني مللء خزانات املياه 
استعدادا لذلك.

ويف سياق اخر، أعلن قسم املالية يف مديرية تربية 
املتقاعدين  مكافآت  برصف  سيقوم  انه  البرصة 
الرتبوية كافة بصورة فردية  املالكات  حديثا من 
عرب االتصال بهم هاتفيا لغرض تسلم مكافآتهم 
وفق جدول باألسماء ُمعد مسبقاً من قبل القسم، 
ونظرا  الصعبة  املتقاعدين  لظروف  مراعاة  وذلك 

لوجود حظر التجوال.
وقال مدير القسم، مناف عدنان هاشم، يف بيان 

املكافآت  مبالغ  إن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
ال  انه  إىل:  الفتا  كامل.  بشكل  مؤمنة  التقاعدية 
يجوز مراجعة املتقاعد لتسلم مكافأته التقاعدية 
املالية  قسم  قبل  من  هاتفيا  به  االتصال  بعد  إال 
التعليمات  مراعاة  كذلك  املتقاعد  وعىل  حرصا 
الصحية الخاصة بارتداء الكمامة والكفوف عند 

املراجعة تحسبا ألي طارئ.
كما أشاد البيان بجهود القوات األمنية التي تؤمن 
وصول بعض موظفي قسم املالية واملتقاعدين إىل 

املديرية لغرض التسلم.

بغداد/ الزوراء:
 اعلنت قيادة رشطة ذي قار، امس 
االربعاء، القبض عىل متهم بحوزته 

حبوب مخدرة واحالته للقضاء .
»مفاز  ان  للقيادة  بيان  وذكر 

ذي  يف  املخدرات  مكافحة  شعبة 
قار تمكنت من القبض عىل املتهم 
يعمل   ١٩٦٨ تولد  )ص.ن.ح( 
الفداء«.  حي  ويسكن  كاسب 
ورود  بعد  تم  »االعتقال  ان  مبينة 

حيث  املتهم  تواجد  عن  معلومات 
والقبض  للمتابعة  مفرزة  شكلت 

عليه«.
القاء  »تم  انه  البيان  وأضاف 
وبحوزته  املتهم  عىل  القبض 

االلوان  مختلفة  مخدرة  حبوب 
وتم  )بالكبتي(،  محليا  واملعروفة 
من   )٢٨( املادة  وفق  عىل  توقيفه 
إلحالته  تمهيدا  املخدرات  قانون 

عىل القضاء«.

بغداد/ الزوراء:
األربعاء،  امس  األعىل،  القضاء  مجلس  أعلن 
عن اجراء تحقيقات يف قضايا تتعلق بمخالفة 
القانون والتعليمات يف وزارة الرتبية، مؤكدة 
الوقت  يف  نتائجها  عن  اإلعالن  سيتم  أنه 
إجراءات  سالمة  عىل  حفاًظا  املناسب 
تقرير  كشف  اخر،  جانب  من  التحقيق. 
لديوان الرقابة املالية حول تدقيق العقد املربم 
التأمني  ورشكة  الرتبية  وزارة  بني  }امللغى{ 
الوطنية باملشاركة مع }أرض الوطن{ للتأمني 

عن خروقات بالجملة يف العقد.
وقال املرشف عىل املركز اإلعالمي يف مجلس 
بريقدار،  عبدالستار  القايض  األعىل،  القضاء 
ان  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف 
املركزية  الفساد  مكافحة  تحقيق  “محكمة 
يف الرصافة تجري التحقيق يف قضايا تتعلق 
وزارة  يف  والتعليمات  القانون  بمخالفة 
يف  نتائجها  عن  اإلعالن  يتم  وسوف  الرتبية 
الوقت املناسب حفاًظا عىل سالمة إجراءات 

التحقيق«.
تحقيق  “محكمة  ان  بريقدار،  وأضاف 
مكافحة الفساد املركزية يف الكرخ استعادت 

عراقي  دينار  مليون  وثمانمائة  مليار  مبلغ 
بعد اجراء التحقيقات بخصوص عقد التأمني 

الصحي للمتقاعدين مع احدى الرشكات«.
مكافحة  تحقيق  “محكمة  ان  واوضح 
الفساد املركزية يف الكرخ قد اجرت التحقيق 
“املحكمة  أن  إىل  الفتا  الجريمة”.  هذه  يف 

بصدد استكمال جمع االدلة بخصوص هذه 
الجريمة “.

وتابع ان “االموال التي تم استقطاعها لصالح 
ما  قيمتها  البالغ  معها  املتعاقد  الرشكة 
يقارب املليار وثمانمائة مليون دينار عراقي 
قد اعيدت من قبل الرشكة بعد اعالن القضاء 

اتخاذ االجراءات القانونية يف القضية”. 
من جانب اخر، كشف تقرير لديوان الرقابة 
}امللغى{  املربم  العقد  تدقيق  حول  املالية 
الوطنية  التأمني  ورشكة  الرتبية  وزارة  بني 
عن  للتأمني  الوطن{  }أرض  مع  باملشاركة 

خروقات بالجملة يف العقد.
التقرير  من  نسخة  عىل  »الزوراء«  وحصلت 
الرقابة  ديوان  يف  التدقيق  لجنة  عن  الصادر 
مجس  يف  النزاهة  لجنة  اىل  املرسل  املالية 

النواب بشأن العقد.
وأرش التدقيق عدداً من املخالفات والخروقات 
واملخاطبات  االجراءات  ومنها  العقد،  يف 
جدوى  دراسة  وجود  وعدم  الشكلية، 
الرتبية  له، وتحمل صندوق وزارة  اقتصادية 
املركزي ألعباء مالية وغياب لرشط مدة العقد 
لخمسة سنوات وقبوله للتمديد وغريها كما 

مرفق بالوثائق.
آذار  أعلنت، يف 30  الرتبية  ان وزارة  اىل  يشار 
القانونية  املبارشة باتخاذ االجراءات  املايض، 
التأمني  املربم مع رشكة  التأمني  إللغاء عقد 
بتقرير  ماورد  مع  انسجاما  وذلك  العراقية، 

ديوان الرقابة املالية االتحادي. 

بغداد/ الزوراء:

امس  الشعبي،  الحشد  هيئة  أعلنت 

مناطق  من  عدد  تعفري  عن  األربعاء، 

»كبح  عملية  ضمن  بغداد  العاصمة 

الجائحة« للوقاية من فايروس كورونا. 

الحشد  يف   ٢٨ اللواء  بارش  جهته،  من 

ثالث  بتعفري  ايضا،  امس  الشعبي، 

مناطق جديدة يف محافظة بابل للوقاية 

من فريوس كورونا.

»وعي«  لحملة  اإلعالمي  املتحدث  وقال 

مؤيد  الشعبي،  الحشد  أطلقها  التي 

الساعدي، يف حديث صحفي: إن »قوات 

بغداد  محافظة  عفرت  الشعبي  الحشد 

ونزوالً  القاسم  محمد  رسيع  من  ابتداًء 

إىل قناة الجيش طو،الً ومن حي القاهرة 

إىل بغداد الجديدة عرضاً«.

الشعبي  الحشد  »قوات  أن  وأضاف 

شاركت بهذه العملية بـ5١00 مقاتل«. 

)كبح  العملية  »هذه  أن  إىل  مشرياً 

لحملة  الثانية  املرحلة  هي  الجائحة( 

من  للحد  الهيئة  أطلقتها  التي  وعي 

لحني  الجائح وتستمر  فايروس كورونا 

زواله«.

الحشد  يف   ٢٨ اللواء  بارش  جهته،  من 

ثالث  بتعفري  األربعاء،  امس  الشعبي، 

مناطق جديدة يف محافظة بابل للوقاية 

من فريوس كورونا.

وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت 

»الزوراء« نسخة منه، أن “ضمن حملة 

والحد  كورونا  فايروس  ملواجهة  وعي 

من انتشاره، نفذت الكوادر التخصصية 

تعفري  بحملة  والعرشين  الثامن  للواء 

والبصرية  االبراهيمية  ملناطق  وتعقيم 

والجديدة “.

التعفري  “عملية  أن  البيان  وأضاف 

انحاء  جميع  تطهري  لحني  مستمرة 

فايروس  خطر  وانتهاء  املحافظة 

كورونا”. 

 بغداد/ الزوراء:
 اعلنت امانة بغداد، امس االربعاء، عن القيام بحملة لتعفري وتعقيم دور املسنني واأليتام 
برصف  واسط  يف  املحلية  الحكومة  وجهت  جانبها،  من  العاصمة.  شمايل  واملرشدين 

مكافأة مالية مقدارها ١00 الف دينار اىل عمال النظافة يف املحافظة  .
االعظمية  بلدية  »دائرة  إن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  بغداد  امانة  وذكرت 
احدى مالكات امانة بغداد، قامت بتعفري وتعقيم دور املسنني واأليتام واملرشدين شمايل 

العاصمة«.
بفايروس  اإلصابة  من  الوقاية  كيفية  يف  توعوية  بحملة  قامت  »مالكاتنا  ان  واضافت 

كورونا وبالتنسيق مع الجهات املختصة«.
من جانبها، وجهت الحكومة املحلية يف واسط برصف مكافأة مالية مقدارها ١00 الف 

دينار اىل عمال النظافة يف املحافظة  
تم  انه  »الزوراء«:  عليه  اطلعت  رسمي  كتاب  يف  املياحي،  جميل  محمد  املحافظ،  وقال 
شمول جميع  العاملني يف مجال  التنظيفات يف بلدية الكوت وبلديات االقضية والنواحي 
بتلك املكافأة.ولفت اىل: ان هذا االجراء يأتي لتحسني املستوى املعايش والستمرارهم يف 

العمل يف هذه الظروف االستثنائية.

بغداد/ الزوراء:
الكرخ،  استئناف  محكمة  رئاسة  اعلنت 
من  اكثر  سبيل  إخالء  األربعاء،  امس 
محاكمها  قبل  من  ومحكوم  متهم   ٦00
املختلفة بالكفالة واالفراج الرشطي خالل 
عرشة ايام. من جانبها،  اصدرت املحاكم 
التابعة لرئاسة محكمة استئناف البرصة 
عن  فضال  متهما،   ١5 عن  قرارباالفراج 

اطالق رساح ١4٢ موقوفا بكفالة .
وذكر بيان رسمي ملجلس القضاء االعىل 
تلقت »الزوراء« نسخة منه، ان “محاكم 
رئاسة  يف  والتحقيق  والجنح  الجنايات 
محكمة استئناف الكرخ االتحادية قررت 
اخالء سبيل )٦0٨( متهمني ومحكومني 
التمييزي  والتدخل  الكفالة  طريق  عن 
واالفراج  باالفراج  الجنايات  محكمة  من 
 ١ حتى  آذار  من  العرشين  منذ  الرشطي 

نيسان«.
يأتي  اإلجراء  “هذا  أن  البيان  وأضاف 
القضاء  مجلس  توجيهات  مع  انسجاما 
وقائية  إجراءات  سلسلة  ضمن  االعىل 
فايروس  انتشار  من  الحد  بغية  يتخذها 

كورونا”. 
التابعة  املحاكم  اصدرت  جانبها،   من 
البرصة  استئناف  محكمة  لرئاسة 
عن  فضال  متهما،   ١5 عن  قرارباالفراج 

اطالق رساح ١4٢ موقوفا بكفالة .
القضاء  ملجلس  االعالمي  املركز  وقال 
مجلس  بتوجيهات  عماًل  انه«  االعىل 
باإلجراءات  الخاصة  األعىل  القضاء 
انتشار  من  الحد  بخصوص  االستثنائية 
ڤايروس كورونا، اصدرت محاكم الجزاء 
البرصه  استئناف  محكمة  رئاسة  يف 
مرحلة  يف  متهما   ١5 عن  باالفراج  قرارا 

املحاكمة«.

بغداد/ الزوراء:
األربعاء،  امس  كربالء،  محافظ  أعلن 
ألبان  عن منع دخول شاحنات تحمل 
إجراءات  ضمن  املحافظة  إىل  إيرانية 
مواجهة تفيش فريوس كورونا حفاًظا 

عىل حياة املواطنني.
جاسم  نصيف  كربالء،  محافظ  وقال 
عليه  اطلعت  بيان  يف  الخطابي، 

يف  األمنية  األجهزة  إن  »الزوراء«: 
سيطرة 54 بكربالء قد ابلغت بمنع ٢٩ 
شاحنة محملة بمنتجات گاله قادمة 

من إيران من الدخول إىل املحافظة.
قد  املحافظة  يف  األزمة  خلية  وكانت 
من  للحد  مشددة  إجراءات  اتخذت 
دخول  منع  بينها  الفريوس  تفيش 
الوافدين إىل املحافظة وحظر التجول.

بغداد/ الزوراء:
رواتب  تأمني  األربعاء،  امس  الكعبي،  حسن  النواب،  مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكد 
الرعاية  لذوي  مالية  منحة  إلطالق  حكومية  مساٍع  وجود  اىل  اشار  فيما  املوظفني، 

االجتماعية.
وقال الكعبي يف ترصيح أوردته وكالة األنباء العراقية )واع(، واطلعت عليه »الزوراء« 
األساس  بالدرجة  املواطن  ملصلحة  هي  األزمة  خلية  قبل  من  املتخذة  “اإلجراءات  إن 
إىل »أن االجراءات يف األيام املقبلة عىل وفق املعطيات  وللحفاظ عىل أرواحهم«. مشرياً 
إىل  وصوالً  التجوال  لحظر  بالنسبة  رصامة  أكثر  ستكون  االزمة  خلية  إليها  تؤب  التي 

الحجر املنزيل«.
وأضاف أن “اإلجراءات التشديدية ستشمل املحافظات ممن لديها عدد إصابات أكثر عىل 
خالف باقي املحافظات األقل إصابة، ستكون اإلجراءات أقل تشديدا”. مبينا أن “وزارة 
التجارة بارشت بتوزيع مفردات الحصة التموينية وتأمينها لألشهر املقبلة، فضالً عن 
التأكيد عىل إطالق رواتب املوظفني والعاملني، السيما وأن نسبتهم كبرية وليس لديهم 

مورد آخر غري الراتب«.
إطالق  حول  األزمة  خلية  يف  نيابية  ومساعي  تحركات  “هناك  أن  اىل  الكعبي  وأشار 

الحكومة منحة مالية إىل ذوي الرعاية االجتماعية”. 

بغداد/ الزوراء:
وجه محافظ الديوانية، زهري الشعالن، 
لغرض  االرتباط  فك  لدوائر  إداريا  أمرا 
املمنوحة  القروض  استقطاع  إيقاف 

للموظفني.
تلقت  رسمي  كتاب  يف  الشعالن  وقال 
عىل  استنادا  إن  منه:  نسخة  »الوراء« 
ما جاء بتوصيات خلية االزمة املشكلة 

 ٢0٢0 لسنة   55 رقم  الديواني  باألمر 
عىل  املرتتبة  االستقطاعات  إيقاف 
الدولة  ملوظفي  املمنوحة  القروض 
الوضع  تحسن  عند  وإعادتها  كافة، 
جميع  إيقاف  تنسب  لذلك  الوبائي، 
القروض  عىل  املرتتبة  االستقطاعات 
بمقررات  ورد  ما  وحسب  املمنوحة، 

خلية األزمة.

العمليات املشرتكة تكشف عن انسحاب 4 دول من مواقع عسكرية عراقية 

انطالق عملية أمنية يف دياىل لتطهريها من “داعش” وإعادة النازحني إليها

ماء البصرة تنفي األخبار.. وتؤكد: ملتزمون بإيصال املياه ملنازلكم

اعتقال متهم باملخدرات وإحالته للقضاء يف ذي قار 

تربية احملافظة: املكافآت التقاعدية مؤمنة وستصرف قريبا

القضاء األعلى جيري حتقيقات مبخالفة القانون والتعليمات يف وزارة الرتبية
احلشد الشعيب يعفر مناطق يف بغداد الرقابة املالية تكشف خروقات العقد بني الرتبية وشركة التأمني

وبابل ضمن عملية »كبح اجلائحة«

أمانة بغداد تعقم دور املسنني واأليتام 
واملشردين مشالي العاصمة

واسط توجه بصرف 100 ألف دينار مكافأة لعمال النظافة
إخالء سبيل أكثر من 
750 متهما يف بغداد 

والبصرة واألنبار

كربالء متنع دخول شاحنات حتمل ألباناً 
إيرانية ضمن إجراءات مواجهة »كورونا«

مساٍع برملانية إلطالق منحة مالية لذوي 
الرعاية االجتماعية

الديوانية توجه بإيقاف االستقطاعات 
املرتتبة على قروض املوظفني

علقت على أنباء نصب الباتريوت يف البالد

قتل 4 انتحاريني والعثور على مضافتني وصواريخ وعبوات ناسفة
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أعلنت جمموع الصادرات واإليرادات املتحققة خالل شهر آذار

كشفت استمرار إنتاج اخلضراوات يف مزارع النعمانية 

النقل تؤكد مواصلة عمل البواخر 
العراقية يف مجيع أحناء العامل

زراعة ١٦ مليون دومن وحتذيرات من موجة 
سيول مقبلة

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1250 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

1250 ديناراللنكي750 دينارالخيار

1000 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز1000 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج1500 دينارالفلفل

1750 دينارليمون750 دينارباقالء

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر1000 دينارشجر

1500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

3000 دينارالعنب1500 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت الرشك�ة العام�ة للنق�ل 
البحري يف الب�رة عن استمرار 
يف  بالعم�ل  العراقي�ة  البواخ�ر 
جميع أنحاء العال�م دون توقف 
لنق�ل امل�واد الغذائي�ة واألدوي�ة 

واملستلزمات األخرى.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة، محي 
الدي�ن عب�د ال�رزاق، يف تريح 
صحف�ي: إن البواخ�ر العراقي�ة 
مستمرة بعمله�ا )مابني راسية 
البحري  ومستأجرة( واألسطول 
العراق�ي هو جزء م�ن املنظومة 

البحرية العاملية.
التعليم�ات  أن  إىل:  مش�را   
االح�راز  يف  تق�ي  األساسي�ة 
من مرض كورون�ا بإتباع أقىص 
إج�راءات الوقاي�ة للحفاظ عىل 

حياة البحار العراقي.
التوصيات مستمرة  أن  وأضاف: 
والرشك�ة  الخص�وص،  به�ذا 
تتاب�ع ل�كل التفاصي�ل بتطبيق 
وتمتث�ل  الوقائي�ة،  اإلج�راءات 
التعليم�ات والق�رارات  لجمي�ع 
الدولي�ة الص�ادرة م�ن املنظمة 

البحرية العاملية.

بغداد/ الزوراء:
ام�س  الزراع�ة،  وزارة  اعلن�ت 
االربع�اء، زراعة 1٦ مليون دونم 
من املحاصي�ل الزراعية املتنوعة 
ابرزه�ا الحنط�ة والشعر، فيما 
حذرت من موج�ة سيول قادمة 
ستجتاح عدد من مناطق البالد.

وق�ال املتح�دث باسم ال�وزارة، 
حميد النايف، يف تريح صحفي 
ستجت�اح  املقبل�ة  “االي�ام  ان 
القادمة م�ن املرتفعات  السيول 
عدد من مناطق البالد”، الفتا اىل 
الزراعية وصلت  ان “املحاصي�ل 
وهنال�ك  الحص�اد،  مراح�ل  اىل 
مخوف من تعرض بعض االرايض 

الزراعية ملوجة السيول«.
واضاف ان “ العراق حقق زراعة 
اكث�ر م�ن 16 ملي�ون دونم من 
محاصي�ل متنوع�ة م�ن بينه�ا 
ان  الحنط�ة والشع�ر”. مبين�ا 
“الوزارة ت�درس يف الوقت الحايل 
زي�ادة املساح�ة الزراعية اىل 20 
ملي�ون دونم لتحقي�ق االكتفاء 
الذات�ي يف الكثر م�ن املحاصيل 

الزراعية«.
واعلن�ت وزارة الزراعة، الثالثاء، 
حص�ول مالكاتها عىل االستثناء 
التج�وال  م�ن اج�راءات حظ�ر 
الوقائ�ي لتأم�ني االم�ن الغذائي 

للمواطنني.
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  بغداد/ الزوراء:
للش�ؤون  ال�وزراء  رئي�س  نائ�ب  أك�د 
االقتصاديَّة، وزير النفط، ثامر الغضبان، 
امس االربع�اء، استمرار إنت�اج وتصدير 
العامليَّ�ة  اىل األس�واق  العرقيَّ�ة  النف�وط 
بش�كٍل سلس. من جان�ب متصل، اعلنت 
وزارة النفط، ام�س، مجموع الصادرات 

وااليرادات املتحققة خالل اذار املايض.
صحف�ي  تري�ح  يف  الغضب�ان،  وق�ال 
ان »عملي��ات اس�تخ�راج الخ��ام م�ن 
الحق�ول االنتاجية ف�ي عم�وم مناط�ق 
الب��الد مس�تمرة ول��م تتوق�ف برغ�م 
تفش��ي في��روس كورون��ا«. مؤك��داً 
»ع��دم تأث��ر عملي�ات اإلنت�اج بذلك«. 
مش�را اىل »اس�تمرار عملي�ات تصدي�ر 
النفوط العراقية بشكل سلس اىل األسواق 

العاملي وفق األسعار السائدة«.
وش��دد عل�ى ح�رص وزارت��ه لتوفي�ر 
للمواطنني والتخفيف  الخدم�ات  أفض�ل 
ع��ن كاهله��م، ال س�يم�ا ف��ي ه��ذا 
الوق�ت الح�رج وانتش�ار وب�اء كورون�ا، 
إذ وف��رت خزين��اً كبي��راً له��م م��ن 
مختل�ف املش�تقات ف��ي املس�تودعات 
ببغ��داد واملحافظ��ات ع��ن  الخزني�ة 

التوزيعية،  الس�احات واملناف��ذ  طري�ق 
الش�احن�ات  اس�تخ�دام  ع��ن  فض�ال 
والباع�ة الجوال�ني لضم�ان إيصالها لهم 

بش�كل سلس«.

من جان�ب متصل، اعلن�ت وزارة النفط، 
الص�ادرات  مجم�وع  االربع�اء،  ام�س 

وااليرادات املتحققة خالل اذار املايض.
وقال املتحدث باسم وزارة النفط، عاصم 

جه�اد، يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« نسخة 
من�ه، إن »مجم�وع الكمي�ات املص�درة 
م�ن النف�ط الخ�ام لشه�ر آذار امل�ايض 
م�ن الحق�ول النفطية يف وس�ط وجنوب 

الع�راق بلغ�ت )101( ملي�ون و) 395 ( 
الف�ا و )907( برميال ». موضحاً »اما من 
حقول كركوك ع�رب ميناء جيهان فبلغت 
الكمي�ات املص�درة ) 3( ماليني و) 287( 

الفا و) 439 ( برميال«.
وأض�اف أن »الكمي�ات املصدرة من حقل 
القيارة بلغ�ت )129( الفاً و )41( برميالً 
، أم�ا الكميات املص�درة اىل االردن فبلغت 
)290( الف�ا و)540( برميال«، مشراً اىل 
أن »املع�دل اليومي الكيل للصادرات بلغ ) 
3 ( مالي�ني و) 390( ال�ف برمي�ل ، حيث 
كان املع�دل اليومي للتصدي�ر من موانئ 
البرة ) 3 ( ماليني و)271 ( الف برميل 
، ومن جيهان ك�ان املعدل اليومي ) 106 
( ال�ف برمي�ل ، فيما كان املع�دل اليومي 
من حقل القيارة )4( االف برميل واملعدل 
اليوم�ي املص�در اىل االردن بل�غ )9( االف 
برمي�ل«. واضاف جه�اد ان »معدل سعر 
الربميل الواحد بل�غ ) 28.436 ( دوالرا«. 
مش�راً اىل أن »بإي�رادات بلغ�ت اكثر من 
 711( و  مليون�ا  و)988(  ملي�اري   )2(
( ال�ف دوالر )اثن�ان ملي�ار وتسعمائ�ة 
وثمانية وثمانون مليونا وسبعمائة وأحد 

عرشة الف دوالر(«.

النفط تؤكد استمرار اإلنتاج والتصدير إىل األسواق العاملية رغم »كورونا«

بغداد/ الزوراء:
يف إطار جهوده�ا يف هذه الظروف 
استمرار  ولضم�ان  االستثنائي�ة، 
كافة خدمات االتص�ال واالنرنت 
للمواطن�ني، أعلن�ت زي�ن العراق، 
إح�دى رشك�ات مجموع�ة زي�ن 
االتص�االت  خدم�ات  يف  الرائ�دة 
والبيان�ات املتنّقلة، ع�ن توفرها 
باقات انرنت مجانية للمشركني 
عند كل تعبئ�ة رصيد تبقيهم عىل 
تواصل دائم م�ع االهل واالحبة يف 

هذه الظروف االستثنائية.

وأوضحت زين العراق يف بيان تلقت 
»ال�زوراء« نسخة من�ه أنه »يمكن 
للمشرك�ني اإلستف�ادة م�ن هذه 
الباق�ات عند تعبئ�ة رصيد خطهم 
بكاف�ة فئ�ات بطاق�ات الشح�ن، 
ويمكن اإلش�راك يف ه�ذه الخدمة 
املجاني�ة من خالل إرس�ال رسالة 
قصرة تتضمن 17 اىل الرقم 21777 
، ومن بعدها سيتمكن املشرك من 
الحصول ع�ىل الكيكابايت املجانية 
والت�ي ُتح�دد حس�ب فئ�ة بطاقة 
ش�حن الرصي�د الت�ي يستخدمها 

املشرك لتعبئة رصيده، حيث ستتم 
إضافة 1 كيكابايت انرنت مجاني 
عن�د تعبئ�ة الرصي�د ببطاق�ة من 
فئ�ة 5 آالف دين�ار. فيما سيحصل 
املشرك ع�ىل 2 كيكاباي�ت انرنت 
مجاني عند تعبئة الرصيد ببطاقة 
م�ن فئ�ة 10 أو 15 أل�ف دين�ار.. 
وللمشرك�ني الذي�ن يستخدم�ون 
بطاقة فئة 25 أو 35 ألف او 50 الف 
دينار ستتم إضافة 4 كيكابايت من 
االنرنت املجان�ي ، و10 كيكابايت 
ملستخدمي بطاقة التعبئة من فئة 

100 ألف دينار«.
واضاف�ت انه�ا »تعمل من�ذ بداية 
ع�ىل  االستثنائ�ي  الظ�رف  ه�ذا 
تأم�ني استم�رار أفض�ل الخدمات 
لك�ي  ومساعدته�م  للمواطن�ني، 
يبقوا عىل تواصل من خالل سلسلة 

من العروض والخدمات«.
 وه�ذا الع�رض الجديد ال�ذي يوفر 
انرنت مجانيا للمشركني يندرج يف 
إطار ه�ذه الجهود التي تسعى من 
خاللها إىل تقديم الخدمات وتأمني 
قن�وات  ع�رب  العراقي�ني  تواص�ل 

والتطبيقات  االجتماع�ي  التواصل 
مجان�اً خ�الل ف�رات بقائه�م يف 

البيوت.
 الجدي�ر بالذك�ر أن زي�ن الع�راق 
اطلقت خالل، االسبوعني املاضيني، 
تتي�ح ملشركيه�ا تمديد  عروض�ا 
صالحي�ة الرصيد مجانا و امكانية 
االتصال ب�دون توفر الرصيد لحني 
اعادة التعبئة، باالضافة اىل اعالنها 
ع�ن تربعه�ا بمبل�غ 750 ملي�ون 
دين�ار لرشاء اجهزة ومعدات طبية 

للقطاع الطبي يف العراق.

زين العراق تعلن باقات انرتنت جمانية ملشرتكيها لتأمني التواصل يف ظل 
الظروف االستثنائية احلالية

رويرز/ متابعة الزوراء:
تراجعت أسعار النفط الخام العاملية أكثر، 
ام�س األربع�اء، يف أعق�اب أك�رب خسائر 
فصلي�ة وش�هرية عىل اإلط�الق للخام، إذ 
تفاقم�ت مخاوف تخمة املع�روض بفعل 
املخزون�ات  يف  التوقع�ات  ف�اق  ارتف�اع 
األمريكي�ة واتس�اع ه�وة الخ�الف داخل 

أوبك.
وأسعار النفط قرب أق�ل مستوياتها منذ 
ع�ام 2002 وس�ط أزمة ف�روس كورونا 
العاملي�ة التي أدت لتباطؤ اقتصادي عاملي 
وخفض�ت الطل�ب ع�ىل الخ�ام. وأنه�ت 

التعام�الت اآلجلة عيل الخ�ام الربع األول 
منخفض�ة نح�و 70 باملئ�ة بع�د خسائر 
قياسي�ة يف مارس/ آذار. وبحلول الساعة 
0643 بتوقيت جرينتش، نزل خام القياس 
العاملي برن�ت بواقع 1.02 دوالر ما يعادل 
3.9 باملئة إىل 25.33 دوالرا للربميل. وفقد 
خام غرب تكس�اس الوسيط 35 سنتا ما 
يوازي 1.7 باملئة إىل 20.13 دوالرا للربميل 
بع�د أن تخ�ىل ع�ن مكاسب سابق�ة قال 
محلل�ون إنه�ا ناجمة عن تكوي�ن مراكز 
يف بداي�ة الرب�ع الجديد. وأظه�رت بيانات 
معه�د الب�رول االمريك�ي أن مخزون�ات 

الخام األمريكية زادت 10.5 مليون برميل 
األسب�وع املايض متخطية كثرا التوقعات 
بارتفاع أربعة ماليني برميل. وأُصيب نحو 
800 أل�ف ش�خص بالف�روس يف أنح�اء 
العال�م، وت�ويف أكثر م�ن 38 ألف�ا و800 
ش�خص وفق�ا إلحص�اء روي�رز. وأجج 
املعنوي�ات املتشائم�ة يف الس�وق الخالف 
داخ�ل منظمة البل�دان املص�درة للبرول 
)أوب�ك( بعدم�ا عجزت السعودي�ة وبقية 
الدول األعض�اء يف املنظم�ة، الثالثاء، عن 
االتفاق عىل عقد اجتماع يف أبريل/ نيسان 

ملناقشة هبوط األسعار.

النفط العاملي يرتاجع مع ختمة املعروض ومنو 
سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:املخزونات األمريكية

األربع�اء،  ام�س  الذه�ب،  ارتف�ع 
إذ أدت املخ�اوف م�ن تفاق�م وباء 
فروس كورونا لالتج�اه للمالذات 
اآلمنة، ولق�ي املعدن األصفر دعما 
إضافي�ا م�ن توقع�ات بمزي�د من 
التيس�ر النق�دي من جان�ب بنوك 

مركزية.
وزاد الذه�ب يف املعام�الت الفورية 
1587.31 دوالرا  واح�دا باملئ�ة إىل 
لألوقي�ة )األونصة( بحلول الساعة 
0605 بتوقي�ت جرينت�ش بعدم�ا 
الجلس�ة  يف  باملئ�ة   3.1 ه�وي 
السابق�ة نتيج�ة ارتفاع ال�دوالر. 
وصعد الذه�ب يف التعامالت اآلجلة 
يف الوالي�ات املتح�دة 0.3 باملئ�ة إىل 

1600.70 دوالر.
وقالت، مارجريت يانغ يان، محللة 
األس�واق يف يس.إم.يس ماركت�س: 
”ربما يتح�ول املستثمرون للذهب 
بحثا عن األمان“ وتوقعت أن يكون 
التعايف نتيج�ة تريحات الرئيس 
األمريكي دونال�د ترامب الذي قال 
إن الوب�اء يف األسبوعني املقبلني قد 

يكون مؤملا للواليات املتحدة.
سياس�ة  دورة  ”تبع�ات  وتابع�ت 
التيس�ر النق�دي وبرام�ج تحفيز 
أن  تعن�ي  ال�دوالرات  بريليون�ات 
السيولة ستغمر السوق ومعروض 
وفر من األوراق النقدية يف الشهور 
والفص�ول والسنوات املقبلة، وهذا 
ب�كل تأكي�د يع�زز صع�ود الذهب 

وس�ط معروض مح�دود جدا )من 
الذهب الحارض(“.

النفيس�ة  للمع�ادن  وبالنسب�ة 
األخ�رى، نزل البالدي�وم 2.4 باملئة 

إىل2295.63 دوالرا لألوقية، وخرس 
 718.92 إىل  باملئ�ة   0.5 البالت�ني 
دوالرا، بينم�ا فق�دت الفض�ة 0.2 

باملئة إىل 13.94 دوالرا.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت الحكوم�ة املحلي�ة 
يف واس�ط ع�ن تخصي�ص 
مبل�غ مليون�ي دوالر م�ن 
إىل  النف�ط  وزارة  قب�ل 
املحافظ�ة ل�رشاء األجهزة 
واملستلزم�ات  الطبي�ة 
فروس  ملواجهة  الوقائي�ة 
كورونا. من جهتها، أعلنت 
السلط�ات املحلية يف قضاء 
النعمانية شمايل واسط عن 
الخرضوات  إنتاج  استمرار 
ضمن الخط�ة الصيفية يف 

املزارع التابعة القضاء.
واس�ط،  محاف�ظ  وق�ال 
محم�د جمي�ل املياحي، يف 

بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
التخصيص  إن ه�ذا  من�ه: 
لك�ون واس�ط م�ن  ج�اء 

املحافظات النفطية.
 الفتا إىل: أن املبلغ سيكون 
تحت ترف دائرة الصحة 
لتحديد االحتياجات العاجلة 
والت�ي ستقوم رشكة نفط 
الوس�ط بالتعاق�د لرشائها 
دي�وان  م�ع  بالتنسي�ق 

املحافظة.
أعلن�ت  جهته�ا،  م�ن 
السلط�ات املحلية يف قضاء 
النعمانية شمايل واسط عن 
الخرضوات  إنتاج  استمرار 
ضمن الخط�ة الصيفية يف 

املزارع التابعة القضاء.
القضاء،  قائم مق�ام  وبني 
محم�د الوائ�يل، يف تريح 
صحف�ي، إنت�اج أكث�ر من 
500 طن من الخيار و 150 
طنا من محصول الطماطم 
و 150 طنا من الباذنجان، 
ط�ن   500 إنت�اج  وكذل�ك 
م�ن الث�وم و500 طن من 
الباق�الء، وال ي�زال اإلنتاج 

مستمرا.
إىل تصدير  الوائ�يل  وأش�ار 
كميات من محصويل الثوم 
املحافظ�ات  إىل  والباق�الء 
املجاورة كباب�ل والديوانية 

والنجف وكربالء.

الذهب يرتفع مع االجتاه للمالذ اآلمن وسط خماوف الوباء

واسط تعلن ختصيص النفط مليوني دوالر ملواجهة »كورونا«

الرافدين يعلن صرف رواتب بعض موظفي الدوائر الصحية
بغداد/ الزوراء:

أعل�ن مرف الرافدين عن رصف رواتب 
موظف�ي بع�ض دوائ�ر صح�ة الك�رخ 
والرصاف�ة ببغ�داد ودوائر أخ�رى تابعة 
للصح�ة يف ع�دد م�ن املحافظ�ات. م�ن 
جانب�ه، أعلن امل�رف العراقي للتجارة، 
امس، تأجي�ل استيفاء أقساط القروض 
املمنوحة للمستفيدين بمرشوع بسماية 

والدراسة ملدة شهرين.
وق�ال املكتب اإلعالمي مل�رف الرافدين 
يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نسخ�ة منه، 

إن “امل�رف قام بدف�ع رواتب موظفي 
بع�ض دوائر الصحة يف الكرخ والرصافة 

بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.
وأضاف البيان أن “الرف تم عن طريق 
أدوات الدف�ع االلكروني )بطاقة املاسر 
كارد( وبإمكان املوظفني تسلم رواتبهم 

من أي مكان يتواجدون فيه”. 
العراق�ي  امل�رف  أعل�ن  م�ن جانب�ه، 
للتجارة، ام�س األربعاء، تأجيل استيفاء 
أقساط الق�روض املمنوحة للمستفيدين 
مل�دة  والدراس�ة  بسماي�ة  بم�رشوع 

شهرين.
وق�ال امل�رف يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نسخ�ة منه، إن�ه »قرر تأجي�ل استيفاء 
للموظفني  املمنوح�ة  الق�روض  أقساط 
املوطن�ة وغ�ر املوطن�ة رواتبه�م ل�دى 

املرف«.
وتاب�ع املرف ان »التأجيل ش�مل ايضا 
املستفيدين من ق�رض مرشوع بسماية 
السكني وقرض دراست�ي، وبدون فوائد 
مل�دة ش�هرين ابت�داًء م�ن  2020/4/1 

لغاية 2020/5/31«.

العراقي للتجارة يؤجل استيفاء أقساط مشروع بسماية والدراسة



بغداد/ متابعة الزوراء

صحفية  تقارير  أفادت 

األربعاء،  اليوم  بريطانية، 

لكرة  األوروبي  االتحاد  أن 

املواعيد  )يويفا( حدد  القدم 

دوري  ملباريات  الجديدة 

والدوري  أوروبا  أبطال 

األوروبي.

دوري  مسابقتي  وتشهد 

والدوري  أوروبا  أبطال 

الجمود،  من  حالة  األوروبي 

يف  املسابقات  بقية  مثل 

أوروبا، بسبب تفيش فريوس 

كورونا املستجد.

»دييل  صحيفة  وبحسب 

فإن  الربيطانية،  ميل« 

األبطال  دوري  مباريات 

ستقام  األوروبي  والدوري 

وآب،  تموز،  شهري   خالل 

املقبل،  حزيران  من  بدالاً 

وذلك من أجل إتاحة الفرصة 

يف  املحلية  الدوريات  إلنهاء 

أوروبا.

أن  إىل  التقرير  وأشار 

االتحاد  داخل  إرصار  هناك 

األوروبي )يويفا( عىل إنهاء 

استكمل  وإن  حتى  املوسم، 

خلف األبواب املغلقة.

االتجاه  هذا  أنه  وأوضح 

تأجيل  عىل  يرتكز  الجديد 

الدولية،  املباريات  جميع 

املقبل،  حزيران  يف  املقررة 

إلفساح  تأجيلها،  سيتم 

املباريات،  أمام عودة  املجال 

واستكمال املوسم.

اليوم  إخباري  تقرير  وذكر 

األربعاء أن االتحاد األوروبي 

)يويفا(  القدم  لكرة 

ومسؤويل مسابقات الدوري 

املحلية يف أوروبا، يتمسكون 

منافسات  باستكمال 

عن  النظر  بغض  املوسم، 

التمديد، وذلك بعد أن توقفت 

الحايل  الوقت  يف  املنافسات 

بسبب أزمة فريوس كورونا 

املستجد )كوفيد19-(.

»إندبندنت«  صحيفة  وقالت 

الربيطانية عرب موقعها عىل 

إن  األربعاء  اليوم  اإلنرتنت 

اليويفا ومسؤويل مسابقات 

عىل  متفقون  الدوري 

املحلية  املنافسات  استكمال 

 /  2019 ملوسم  والقارية 

املوسم  بداية  قبل   2020

هناك  أن  مضيفة  املقبل، 

اتجاه إلقامة مباريات دوري 

األوروبي  والدوري  األبطال 

بدون جماهري.

آخر  مؤتمرا  اليويفا  ويعقد 

ملناقشة  اليوم  الفيديو  عرب 

ونظام  الالعبني  عقود 

صحيفة  لكن  االنتقاالت، 

»إندبندنت« ذكرت أن مصادر 

مناقشات  أن  لها  كشفت 

مفصلة أجريت بالفعل بشأن 

كل  وأن  املوسم،  هذا  مصري 

مسؤويل  رأي  تؤيد  األطراف 

برضورة  اإلنجليزية  الكرة 

املوسم  منافسات  استكمال 

أيا كان موعد النهاية.

مقبوال  بات  أنه  إىل  وأشارت 

نهائي  إقامة  إمكانية  اآلن 

وكذلك  أوروبا  أبطال  دوري 

األوروبي  الدوري  نهائي 

بدون جماهري.

يرغب  اخرى  جهة  ومن 

اإلنجليزي  الدوري  مسؤولو 

حسم  يف  أيضا،  املمتاز 

والهبوط،  الرتقي  مسائل 

قانونية  معارك  أي  لتجنب 

أندية  فعلت  مثلما  محتملة، 

موسمها  أُلغي  التي  الهواة 

بالفعل.

فرضت  التي  إيطاليا،  يف  أما 

منذ  العام  العزل  إجراءات 

أسابيع،  ثالثة  عىل  يزيد  ما 

واقرتب عدد وفيات كوفيد-

19 فيها من 12000، هناك 

املوسم  بأن  متزايد  شعور 

يجب إلغائه.

مالك  كوميسو،  روكو  وقال 

أوال  نفكر  فيورنتينا »دعونا 

الناس،  وسالمة  صحة  يف 

وبعدها تأتي كرة القدم«.

بغداد/ متابعة الزوراء
الريايض  الوسط  يف   )19 )كوفيد  املستجد  كورونا  بفريوس  إصابة  أول  العراق  سجل 

والكروي.
وتأكدت إصابة أحمد فعل، مدرب نادي شباب العراق، الناشط يف الدرجة األوىل، بفريوس 

كورونا، بعد إجراء التحاليل الالزمة، وجرى وضعه يف العزل الصحي.
التجارة  ألندية  يلعب  أن  قبل  املختلفة،  السنية  الفئات  يف  الزوراء  مثل  أن  لفعل  وسبق 

والدفاع الجوي وكركوك وحيفا، وغريها.

بغداد/ متابعة الزوراء

قال نجم الرشطة عالء عبد الزهرة إن 

استكمال املوسم الحايل بات رضبا من 

الخيال وفق املعطيات وما تمر به الكرة 

يف العالم.

وأضاف عبد الزهرة ان فريوس كورونا 

فمن  رسمي،  بشكل  الدوري  أنهى 

الحظر  لتمديد  نية  هناك  أن  الواضح 

فاألندية  ألغي  إن  وحتى  أخرى،  لفرتة 

لالستعداد  لشهر  األقل  عىل  تحتاج 

مجددا الستئناف البطولة«.

للحفاظ  يسعون  »الالعبون  وتابع: 

داخل  تدريبات  خالل  من  لياقتهم  عىل 

يف  التجول  حظر  تطبيق  بعد  املنازل 

لتحضري  كافيا  ليس  ذلك  لكن  العراق، 

الالعبني لخوض مباريات الدوري«.

يف  املشاركني  تحديد  أن  إىل  وأشار 

البطوالت الخارجية سيكون من مهام 

الرتتيب  اعتماد  يمكن  وال  االتحاد، 

املسابقات  أن  إىل  الفتا  لألندية،  الحايل 

للموسم  ترحل  قد  والعربية  اآلسيوية 

املقبل.

اعتبارا  توقف  املمتاز  الدوري  أن  يذكر 

من 12 أذار املايض.

بغداد/ متابعة الزوراء
االستقطاع  تفاصيل  والرياضة  الشباب  وزارة  كشفت 

الرضيبي من منح االبطال والرواد.
وقال مدير عام الدائرة االدارية واملالية والقانونية شاكر 
التي  واالبطال  الرواد  الرياضيني  “منح  ان  عودة  محمد 
تتوىل وزارة الشباب والرياضة تنظيمها اصوليا وتوزيعها 
الرضيبية  االستقطاعات  بنظام  تم شمولها  ملستحقيها، 
اسوة بالرواتب االعتيادية ملوظفي الدولة بحسب اجراءات 
الخطة  وفق  الرصف  عن  املسؤولة  الجهة  املالية  وزارة 
االجراء  هذا  يف  والرياضة  الشباب  لوزارة  املالية وال شأن 

كون الوزارة جهة تنظيمية تنفيذية”.
بأن  املالية  وزارة  خاطبنا  ان  “سبق  انه  اىل  عودة  وأشار 
مايتم توزيعه هو منحة وال يجوز االستقطاع منها، لكن 
الرضيبية  االستقطاعات  ان  تضمنت  الرسمية  اإلجابة 

االن  يطالبون  وهم  رجعي  أثر  بـ  و  أيضا  املنح  تشمل 
باستقطاع االستحقاقات السابقة والوزارة لم تنفذ األمر، 
أو  املالية  وزارة  مع  مناسبة  آلية  إىل  الوصول  بغية  وذلك 
مجلس الوزراء إلعفاء هذه الرشيحة من االستقطاع بـ 

أثر رجعي”.
ويبلغ معدل االستقطاع وفق وزاره املالية كما هو موضح 

يف ادناه:
الـ 400 الف دينار قيمة االستقطاع 13803الف

الـ 500 الف دينار قيمة االستقطاع  27890 الف
الـ 600 الف دينار قيمة االستقطاع 39663  الف
الـ 700 الف دينار قيمة االستقطاع 59058 الف.

ُيشار اىل ان اكثر من اربعة آالف ريايض ورياضية بمختلف 
االلعاب يستلمون منحااً شهرية كـ رواد وابطال عىل وفق 

قانون 6 لسنة 2013.

بغداد/ متابعة الزوراء
يعيش الالعب العراقي، عماد محسن، موقفااً صعبااً يف السودان بسبب 

إجراءات مكافحة فريوس كورونا.
وقال محسن  إن “عقدي مع الهالل السوداني انتهى بالرتايض، وكان 

من املفرتض ان اعود اىل العراق يف القريب العاجل”.
العراقية  الحكومة  تناشد  السودان  يف  العراقية  “الجالية  ان  وأضاف 
من  السفر  سبل  تقطعت  ان  بعد  العراق  اىل  إلعادتهم  الحلول  إليجاد 
الحواالت  غياب  بحكم  جدا  صعب  املعايش  وضعهم  وبات  السودان 
االنتقاالت  يف  السوداني  الهالل  صفوف  اىل  محسن  املالية”.وانتقل 

الشتوية املاضية.

بغداد/ متابعة الزوراء
األربعاء،  اليوم  الشباب،  أصبح 

أول ناٍد سعودي يجري تدريبات 
جماعية لالعبيه، تحت إرشاف 

جارسيا،  لويس  الفني  املدير 
الريايض  النشاط  إيقاف  رغم 
وذلك  كورونا،  جائحة  بسبب 

عرب االتصال املرئي.
الشباب،  إدارة  مجلس  وكان 
السبت  اجتماعه  يف  وجه  قد 
ببدء  الكرة  إدارة  املايض، 
خالل  من  الجماعية  التدريبات 

الفيديو.
عرب  الشباب  تدريبات  وتجري 
عىل  توزيعها  تم  كامريا،   45
الالعبني والجهاز الفني ومدرب 

اللياقة البدنية.
تجميع  اإلدارى  الجهاز  ويتوىل 
بعد  منزله،  من  كل  الالعبني، 
تجهيز مكان مخصص بالبيت 
جيد التهوية، وتركيب كامريا يف 

مكان مناسب.
ومدرب  الفني  الجهاز  ويتوىل 
إرسال  البدنية،  اللياقة 
تطبيق  عرب  التدريبات 
»واتسآب«، مع رشحها، بحيث 
واحد  وقت  يف  الالعبون  يؤديها 

تحت مراقبة جارسيا.

بغداد/ متابعة الزوراء
أنَّ  العراقي،  الكرة  اتحاد  شؤون  بإدارة  املكلف  عباس،  أحمد  د  أكَّ
سبب تأخري اإلعالن عن الهيئة املؤقتة لالتحاد، يأتي بسبب تداعيات 

فريوس كورونا املتفيش.
وقال عباس »املرشحون للعمل بالهيئة املؤقتة التقوا باللجنة املكلفة 
من االتحادين الدويل واآلسيوي يف الدوحة يف وقت سابق، لكن التأخري 

يف اإلعالن تعود أسبابه لالتحاد الدويل«.
فريوس  بسبب  العالم؛  بلدان  بأغلب  املطبق  التجوال  »حظر  وبني 
والقاري،  الدويل  باالتحادين  حتى  العمل  تعطيل  يف  تسبب  كورونا، 

وبالتايل تأخر اإلعالن عن الهيئة املؤقتة«.
وختم »من املنتظر اإلعالن عن الهيئة املؤقتة حال االنتهاء من أزمة 

فريوس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها«.
بسبب  جماعية  استقالة  قدم  السابق،  العراقي  االتحاد  أن  ُيذكر 
الشكاوى املقدمة بحقه من قبل النجم الدويل السابق عدنان درجال.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلنت وزارة الشباب والرياضة ان 
اعمال الصيانة تتواصل يف جميع 
لدوري  استعدادااً  العراق  مالعب 

الكرة املمتاز.
وقال مدير دائرة الشؤون واالقاليم 
إن  املوسوي  طالب  الوزارة  يف 
ملعب  يف  بدأت  الصيانة،  “اعمال 

الشهداء ذو الـ32 الف متفرج”.
وأوضح أن “امللعب اصبح جاهزااً 
حيث  كبرية،  بنسبة  لالفتتاح 

الوقت  إيجاد  اىل  الوزارة  تسعى 
انتهاء  بعد  الفتتاحه  املناسب 
به  تمر  الذي  الطارئ  الظرف 
كورونا  فريوس  ازمة  من  البالد 

وغريها”.
ملعب  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 
الحبيبية  منطقة  يف  الشهداء 
املالعب  اكثر  من  هو  ببغداد 
تطورااً يف العراق كونه يحتوي عىل 
الطاقة الشمسية وتقنية الفيديو 

املساعد “فار”.

اصابة مدرب نادي الشباب 
بفايروس كورونا

حتديد شهري متوز واب موعدا الستئناف مباريات دوري ابطال اوربا والدوري االوربي
االحتاد االوربي لن يلغي املسابقتني

عالء عبد الزهرة: استكمال الدوري املمتاز بات ضربا من اخليال

الالعب عماد حمسن يعيش 
وضعا صعبا يف السودان

الشباب أول فريق سعودي يتدرب مجاعًيا من املنازل

أمحد عباس: إعالن اهليئة املؤقتة  
الحتاد الكرة تأخر بسبب كورونا

اعمال الصيانة تتواصل يف 
ملعب الشهداء ببغداد

وزارة الشباب تكشف تفاصيل استقطاع منح االبطال والرواد

Thu       2      Apr    2020الخميس       2     نيسان    2020 

السلب واإليجاب، اليسء والجيد، مفردتان متالزمتان قد يكونا متواجدتني يف أي عمل 
تفاصيله  مثاليااً بجميع  يكون  أن  يمكن  ال  فـ كل عمل  نوعه،  كان  ما مهما  أو حدث 
وجزئياته، لذا فالعمل الجيد تكون إيجابياته أكثر من سلبياته، والعكس صحيح عندما 

يكون العمل غري جيد فإن سلبياته تكون أكثر من إيجابياته.
العالم  ويشهده  نعيشه  الذي  الراهن  الظرف  عىل  عطفااً  الكلمات  بهذه  اإلستهاللية 
اإليجاب  هما  ومتالزمان  متضادان  وجهان  أيضااً  لها  كورونا  فريوس  أزمة  فـ  أجمع، 
والسلب، يتوقفان عىل ثقافة ووعي الشعوب، وقد تكون لهذه األزمة وجوه عدة أخرى 
إيجابية وسلبية، وهنا الواجب يحتم علينا اإلستفادة من اإليجابيات وتجنب السلبيات، 
فضالاً عن الدروس والـ ِعربَّ التي نستمدها من خالل هذه األزمة. ال سيما وإننا يجب أن 
نستمر يف تناول العديد من الجوانب اإليجابية والسلبية طاملا تستحق الطرح والنقاش.

تناوله وتعامله  اإلعالم بصورة عامة والريايض باألخص، وكيفية  وإذا ما تحدثنا عن 
اليشء  لكن  إيجابية وأخرى سلبية،  بالتأكيد جوانب  أزمة فريوس كورونا، سنجد  مع 
بمواقع  فيه كانت محدودة جدااً، وتتعلق  السلبية  الجوانب  أن  املوضوع  املفرح يف هذا 
الوعي خالل هذه  اإلعالمي ومستوى  الحس  أن  يعني  ما  اإلجتماعي حرصااً،  التواصل 
الرغم  عىل  والسلبية  واملواطنة،  باملسؤولية  الشعور  من  كبرية  درجة  عىل  كان  األزمة 
أن من مارسها مارسها قليلون لبث شائعات أو معلومات غري صحيحة عن الفريوس 
وكبرية  بل  حارضة  كانت  خطورتهم  أن  إال  ميديا،  السوشل  عرب  عام،  بشكل  واألزمة 
أحيانااً، لذاعلينا محاربة هذه الفئة السلبية بتجاهل ما يصدرعنهم وعدم تداوله أو الرد 
عليهم، ومحاولة توعيتهم وإشعارهم بخطورة ترصفاتهم وهذا حدث فعالاً وشاهدناه 
والجميل  اإليجابي  أما  اإلجتماعي.  التواصل  رياضية ومنشورات يف مواقع  برامج  عرب 
إعالميااً يف هذه األزمة، كان األبرز فيه تناول الربامج الرياضية ألزمة كورونا من جوانب 
عدة أغلبها ال يتعلق بالرياضة، بل باملواطن ورضورة توفري سبل العيش الكريم له خالل 
فضالاً  املتعففة،  والعوائل  اليومي  األجر  أصحاب  سيما  ال  الصحي  التجوال  حظر  مدة 
عن البحث الذي مارسه كثريون يف الكتب والصحف واملواقع اإللكرتونية عن معلومات 
تتعلق بـ الفريوس، وهذا يشري إىل الوعي الشعبي الناتج عن األزمة. جانب إيجابي  آخر 
تمثل يف بث معلومات صحيحة ومفيدة عرب هذه الربامج الرياضية و وسائل التواصل 
دائم،  والصابون بشكل  باملاء  اليدين  الحث عىل غسل  كـ  بالتوعية،  تتعلق  االجتماعي 
عن  فضالاً  البيت  يف  والجلوس  الحكومية  األزمة  خلية  بتعليمات  اإللتزام  ورضورة 

التعليمات واإلرشادات الصحية لوزارة الصحة، والجهات الرسمية األخرى.
التوقف أيضااً عند نقطتني مفصليتني إيجابيتني مهمتني جدااً يف هذه  ختامااً ال بد من 
األزمة، أولهما اإلعتماد عىل التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية  سواء عرب وسائل 
مؤتمر  وجود  وثانيهما  الرسمية،  للجهة  الرسمي  الحساب  أم  اإلجتماعي  التواصل 
صحايف يومي للمتحدث الرسمي، فـ هاتان النقطتان ُتعدان من أبرز العوامل اإليجابية 
الرسمي لوزارة الصحة  املتحدث  البدر  الدكتور سيف  إذ نجح  أزمة كورونا،  لإلعالم يف 
يف تقديم معلومات تميزت بالشفافية والثراء ، ولم يرتك للناس فرصة البحث عنها، إذ 
لخص املوقف الوبائي بشأن الفريوس خالل 24  ـُ وفر لهم الوقت وإخترصه يف دقائق ت

ساعة مضت.

اإلعالم يف زمن
الـ»كورونا«

د.موفق عبد الوهاب



قال تقرير صحفي إس�باني، إن برشلونة بات قريبا من 
التوص�ل التف�اق مع حارس�ه األملاني م�ارك أندريه تري 

شتيجن، بشأن تجديد تعاقده.
وينتهي عقد تري ش�تيجن مع برشلونة يف صيف 2022، 
وس�ط محاوالت من بعض األندية األخرى للتعاقد معه، 

أبرزها بايرن ميونيخ.
وبحس�ب صحيف�ة مون�دو ديبورتيفو اإلس�بانية، فإن 
برش�لونة سيقّدر بشكل كبري حارسه تري شتيجن، نظرًا 

ملا قدمه مع النادي منذ وصوله عام 2014.
وأوضحت أنه جرت اتصاالت بالفعل بني برش�لونة وتري 

شتيجن، من أجل التوصل التفاق.
وأبلغ تري شتيجن إدارة ناديه برغبته يف زيادة راتبه، وهو 
األمر الذي رحب به النادي الكتالوني تقديرا ملا قدمه مع 

البارسا يف السنوات املاضية.

وم�ن املنتظر أن يتم عقد لقاء بني مس�ؤويل برش�لونة 
وممثيل الالعب عقب نهاية أزمة كورونا، للتحدث حول 

الراتب الذي سيحصل عليه الحارس األملاني.

أضفت أزمة وباء كورونا املزيد من الغموض عىل مس�تقبل 
عدد م�ن النجوم املحرتفني بالدوري الس�عودي، بعد توقف 

النشاط.
ويتوق�ف النش�اط الريايض بس�بب أزمة انتش�ار العدوى 

املس�تجد  كورون�ا  بف�ريوس 
)كوفيد19-( املتفيش يف غالبية 

دول العالم.
وذكر تقرير إخباري أن إدارة نادي 

الهالل أرجأت حس�م مل�ف الربازييل 
كارل�وس إدوارد، إىل ما بعد االنتهاء من 

الظروف الراهنة.
ونقلت صحيفة “الرياضية” السعودية عن 

مصادرها، أن األمر ال يزال معلقا بخصوص 
تجديد عقد إدواردو، مشرية إىل أن األمر برمته 

بي�د إدارة النادي، ورؤية الجه�از الفني بقيادة 
الروماني رازفان لوشيسكو.

وتجدر اإلش�ارة إىل أن إدواردو دخل الفرتة الحرة 
لالنتقال قبل أكثر من 3 أش�هر، حيث ينتهي عقده 

مع الزعيم يف يونيو/ حزيران املقبل.

رئي�س  ي ت�ويف  د ن�ا
السابق أوملبيك مرسيليا 

ضي�وف  6 ب�اب  8 (
عام�ا( بعد إصابته بفريوس 

كورون�ا كم�ا أف�ادت مص�ادر 
عائلية.

اس”  ت�ي  “ار  ش�بكة  وأك�دت 
السنغالية نبأ وفاة ضيوف.

وكان مقررا أن يتم نقل ضيوف 
من دكار عاصمة الس�نغال إىل 

مدينة نيس الفرنس�ية الجنوبية عىل مت�ن طائرة خاصة 
مجه�زة م�ن الناحي�ة الصحي�ة، لك�ن طائرته ل�م تقلع 
بس�بب تردي وضعه الصح�ي قبل أن يت�وىف عىل األرايض 

السنغالية.
وترأس ضيوف، الصحفي السابق، نادي مرسيليا الفرنيس 
يف الفرتة من 2005 إىل 2009 وس�اهم بش�كل كبري يف بناء 
الفريق ال�ذي توج بطال للدوري الفرن�يس عام 2010 بعد 
صيام دام 17 عاما.ودخل ضيوف أحد مستش�فيات دكار 
يف األي�ام األخرية بعد إصابته بف�ريوس كورونا واحتاج إىل 

جهاز تنفيس خالل فرتة عالجه.

ترك منّظمو أوملبياد طوكيو 2020 الشعلة األوملبية يف مقر بلدية 
فوكوشيما حيث سيتم عرضها حتى نهاية الشهر املقبل عقب 

تأجيل األوملبياد للعام القادم بسبب جائحة فريوس كورونا.
وتم تس�ليم الش�علة يف حفل هادئ يف قرية التدريب الوطنية يف 

فوكوشيما التي كانت ستكون مركزاً النطالق مسرية الشعلة.
وسافر يوكيهيكو نونومورا فقط من اللجنة املنظمة لألوملبياد 

إىل فوكوشيما يف الشمال لحضور حفل تسليم الشعلة.
وق�ال نونومورا يف بداية الحفل “ه�ذا رمز لألمل للعالم أجمع 
من أجل احتفال البرشية من خالل طوكيو 2020 عقب التغلب 

عىل فريوس كورونا الخطري”
وسلم الشعلة بعدها إىل ماكوتو نوجي من بلدية فوكوشيما.

وق�ال نوجي “أثق بش�دة يف أن انتقال الش�علة األوملبية من قرية 
التدريب الوطنية العام املقبل س�يكون رس�الة قوية عىل قدرتنا 
عىل تج�اوز الصعاب .إنه�ا ترمز لألمل بع�د التغلب عىل 
مرض فريوس كورونا الذي نكافحه حالياً بواسطة 
الناس لي�س فقط من الياب�ان لكن من جميع 

أنحاء العالم”.
وستظل الش�علة معروضة يف القرية حتى 
30 نيس�ان/أبريل الحايل قبل انتقالها إىل 
طوكي�و حيث لم يقرر املنظمون بعد أين 

سيتم عرضها يف العاصمة اليابانية.
الدولية  األوملبي�ة  اللجن�ة  واستس�لمت 
والحكوم�ة الياباني�ة لضغوط ش�ديدة 
م�ن الرياضيني واالتح�ادات الرياضية 
حول العالم األس�بوع امل�ايض ليوافقا 
ع�ىل تأجي�ل األوملبياد ملدة ع�ام واحد 

بسبب جائحة فريوس كورونا.
اليابان�ي  ال�وزراء  رئي�س  وأعل�ن 
امل�ايض  األس�بوع  آب�ي  ش�ينزو 
تأجي�ل األوملبياد ملدة عام واحد 

بعد االتفاق مع توماس باخ رئيس اللجنة األوملبية الدولية.
وه�ذا ه�و أول تأجيل يف تاري�خ األلعاب األوملبي�ة الحديثة البالغ 
124 عاماً، رغم أن العديد من الدورات، ومن بينها أوملبياد طوكيو 

1940، أُلغيت بسبب الحرب.
ويمثل التأجيل انتكاس�ة قوية لليابان التي اس�تثمرت 12 مليار 
دوالر يف االس�تعدادات رغم أن األس�واق املالية رحبت بالقرار مع 

توقع بعض املستثمرين إلغاء األلعاب.
وس�تقام األوملبي�اد اآلن ب�ني 23 تموز/يوليو والثام�ن من آب/

أغسطس 2021.
وتم اختيار قرية التدريب الوطنية يف فوكوش�يما كنقطة انطالق 

مسرية الشعلة التي تستغرق 121 يوماً.
وكان من املقرر أن تبدأ مسرية الشعلة يف 26 آذار/مارس املايض 
م�ن القري�ة ألنه�ا كانت رم�زاً إلعادة إعم�ار اليابان بع�د زلزال 

وتسونامي 2011.
واستخدمت القرية كقاعدة إلطالق جهود اإلغاثة بطول الساحل 
املنكوب ولم تعد إىل س�ابق عهده�ا إال قريباً كمركز إلعداد العبي 

كرة القدم الشبان يف اليابان.

قبل أقل من ثالثة أش�هر عىل طواف فرنسا 
للدراج�ات الهوائي�ة 2020، تكتنف الرسية 
والغموض مصري النسخة السابعة بعد املئة 
بسبب انتشار فريوس كورونا املستجد، مع 

سيناريوهات عدة تلوح يف األفق.
وم�ن املقرر أن يقام الط�واف يف الفرتة بني 
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املقبلني،
حت�ى اآلن، لم يصدر أي ترصيح عن اللجنة 
ليس�ت  الرياض�ة  ب�أن  الواعي�ة  املنظم�ة 
بالتأكي�د أولوية يف الوق�ت الحايل بالنظر إىل 

املآيس اإلنسانية التي تمر بها البالد.
لكن مع دخول فرنس�ا أسبوعها الثالث من 
العزل الصحي بس�بب ف�ريوس كوفيد19- 
ال�ذي أدى إىل وفاة أكثر من 3 آالف ش�خص 
يف البالد، ترفض اللجنة املنظمة التعليق عىل 
خططها بالنس�بة للسباق، باستثناء القول 

إنها ستعمل ملا فيه املصلحة العامة.
اليشء الوحيد املؤكد هو أن أغلبية الفاعلني 
تنظي�م  يأمل�ون يف  الدراج�ات  يف رياض�ة 
طواف فرنسا للدراجات هذا العام. األصوات 
املتباين�ة الوحي�دة التي ت�م التعبري عنها يف 
اآلونة األخرية كانت للمعتزلني مثل س�رييل 

غيمار أو توم بونني.
وإذا كانت اللجن�ة املنظمة التزمت الصمت 
حت�ى اآلن، فهن�اك العديد م�ن االحتماالت 
املمكنة التي تل�وح يف األفق والتي تعرضها 

وكالة فرانس برس.
اإللغاء

� السيناريو األقل احتماالً، ما لم تكن هناك 
حاجة للعزل الصارم، لعدة أشهر بعد بداية 
فصل الصيف. ويكتيس طواف فرنسا أهمية 

كبرية بالنسبة لجميع الفرق املشاركة.
واعت�رب املدير الع�ام لفريق “إي�ه جي 2 آر 
ال موندي�ال” الفرن�يس فانس�ان الفن�و أن 
الط�واف “يمث�ل 60 باملئ�ة ع�ىل األقل من 

عائدات املوسم”.
ش�اطره الرأي الربيطاني غرياينت توماس 
بط�ل 2018 الذي ابدى يف ترصيح لصحيفة 
“داييل تيلغراف” قلقه ناحية فقدان الناس 

لوظائفهم يف حال تم إلغاء الطواف.
وقال “عندما تستعرض كتب التاريخ خالل 
20 عاماً، فإن عدم إقامة طواف فرنس�ا يف 
عام 2020 لن تكون لديها أي أهمية. هناك 

أشياء أكثر أهمية يف الحياة”.
وأضاف: “لكن، من ناحية أخرى، هناك 20 
فريقاً، ورشكات اس�تثمرت أموالها يف هذه 
الفرق، وإذا ح�دث ذلك )اإللغاء(، فإن عدداً 
ال يستهان به من الناس سيجدون أنفسهم 

عاطلني عن العمل”.
وتاب�ع: “يف حني أن نتيجة الطواف نفس�ها 
ليس�ت مهمة، فإن الح�دث مهم، ألن هناك 
الكثري من مصال�ح الفرق والرعاة مرتبطة 

بالطواف”.
حتى الف�رق البلجيكي�ة تؤكد ع�ىل أهمية 
الطواف ال�ذي يمثل 40 باملئة من عائداتها. 
لذلك، يب�دو من الواضح أن املس�ؤولني عن 

رياضة الدراجات سيفعلون كل يشء إليجاد 
حل.

يذكر أنه منذ أن أبرص طواف فرنس�ا النور 
عام 1903 لم يتم الغاؤه س�وى خالل فرتة 

الحربني العامليتني األوىل والثانية.
التأجيل

� السيناريو الذي من املرجح أن يتزايد أكثر 
فأكث�ر إذا ل�م يتحس�ن الوض�ع الصحي يف 
األس�ابيع املقبلة. يف الوق�ت الحايل، يخضع 
الحج�ر الصح�ي يف  إىل  الدراج�ني  معظ�م 
بلدانه�م، بينهم م�ن يملك إمكاني�ة القيام 
بتدريب�ات ع�ىل الطري�ق )بلجي�كا وأملانيا 
وسويرسا عىل سبيل املثال(، فيما يمنع عىل 
اآلخري�ن ذلك )فرنس�ا وإس�بانيا وإيطاليا 

عىل وجه الخصوص(. ولكن ىل متى؟
 تتوق�ف إقام�ة الط�واف ع�ىل اإلجابة هذا 
الس�ؤال، مع العلم بأن املدربني بش�كل عام 
يقدرون فرتة التدريب بأربعة أس�ابيع عىل 
األقل م�ن أجل خوض املنافس�ة يف س�باق 

تستغرق مدته أسبوعاً واحداً.
“أركي�ا- لفري�ق  الع�ام  املدي�ر  وق�ال 

سامس�يتش” إيمانويل هوب�ري يف ترصيح 
لوكال�ة فران�س برس “ع�ىل أبع�د تقدير، 
يجب أن يكون املتس�ابقون خ�ارج البيوت 
يف 10 أيار/مايو، إذا سمحت الظروف بذلك 

بالتأكيد”.
وإذا كان ه�ذا التاريخ ال يزال موضع ش�ك، 
فه�و ليس األمر الوحيد غ�ري املعروف حتى 
اآلن، ب�ل هناك أيضاً مس�ألة كيفية تنظيم 
التأجي�ل حي�ث عق�د  الربنام�ج يف حال�ة 
اجتم�اع يف هذا الصدد ي�وم الجمعة املايض 
تح�ت إرشاف االتحاد الدويل للدراجات. كان 
دون ش�ك االجتم�اع األول ضم�ن سلس�لة 
م�ن االجتماع�ات التي س�يتم عقدها نظرا 
لصعوب�ة املل�ف، وال س�يما يف ظ�ل غي�اب 
الرؤي�ة حول نهاية اإلجراءات االس�تثنائية 
الت�ي قررته�ا الدول�ة الفرنس�ية صاحب�ة 
قرار الحصول ع�ىل الضوء األخرض لتنظيم 

الطواف.
إقامة الطواف يف املواعيد املحددة له

� الس�يناريو الذي ال يزال س�اري املفعول. 
م�ن بني األحداث الرئيس�ية املقررة الصيف 
املقبل، وحده طواف فرنسا ال يزال موجوداً 
ع�ىل الروزنامة الرياضية لهذا املوس�م بعد 
تأجي�ل دورة األلع�اب األوملبي�ة الصيفي�ة 
طوكيو 2020 ونهائيات كأس أوروبا وكوبا 

أمريكا يف كرة القدم إىل العام املقبل.
وقال الدراج الفرنيس رومان بارديه: “ال يزال 
من الس�ابق ألوانه إعالن ق�رار” بخصوص 
طواف فرنس�ا. ولكن يبدو أن الوقت يزاحم 
ه�ذه الفرضي�ة التي ت�م تعزيزه�ا لبعض 
الوق�ت م�ن خالل تط�رق وزي�رة الرياضة 
الفرنسية روكسانا ماراسينينو إىل فرضية 

إقامة السباق بدون جمهور.
وقالت ماراس�ينيانو: “يمكن أن نتصور أي 
يشء، لق�د حصل أمر مماثل يف مس�ابقات 
أخ�رى يف الس�ابق. التأث�ري لي�س ذاته عىل 

الرغم م�ن أن النم�وذج االقتصادي لطواف 
فرنسا ال يعتمد عىل بيع البطاقات كما هي 

الحال بالنسبة إىل كرة القدم والركبي”.
وأضاف�ت: “أعتقد اليوم ب�أن الجميع يدرك 
ويتحم�ل مس�ؤوليته يف م�ا يتعل�ق بفرتة 
الحج�ر الصح�ي والجمي�ع يع�ي الفوائ�د 
التي س�نجنيها من خالل البق�اء يف منازلنا 
واالستمتاع بالعرض عىل الشاشة الصغرية 
ب�دالً م�ن حض�وره مب�ارشة، وبالت�ايل لن 
يك�ون االم�ر م�رضاً متابع�ة الح�دث عىل 
التلفزيون”.واجهت فرضية إقامة الس�باق 
ب�دون جمه�ور رفض�اً م�ن جان�ب بعض 
الخص�وص يف مقدمته�م  الدراج�ني ع�ىل 
الربيطاني غرياينت توم�اس الذي اعترب أن 
“بدون جمهور، لن يكون طواف فرنس�ا”، 
ألن طواف فرنسا بطبيعته شعبي واحتفايل 
ويتج�اوز كونه س�باقا للدراجات.وأضاف: 
“س�يكون من الصعب جداً منع الجماهري. 
ولك�ن يمك�ن ألي يشء أن يتغ�ري برسعة. 
من الصع�ب التكهن. أتمن�ى فقط للجميع 
بأن ينتهي كل يشء برسعة”، مش�رياً إىل أن 
رغبته الوحي�دة هي “رك�وب دراجتي. أود 
بالتأكيد الحصول ع�ىل فرصة أخرى للفوز 
بالطواف، أشعر اآلن بأنني يف أفضل حاالتي 

يف مسريتي االحرتافية”.
ووصل الرفض إلمكاني�ة التأجيل إىل درجة 
أن رافايي�ل جيمينيان�ي )94 عام�اً(، أح�د 
الناج�ني م�ن نس�خة 1947 الت�ي نظم�ت 
ر يف  يف نهاي�ة الح�رب العاملي�ة الثاني�ة، ذكَّ
ترصي�ح لصحيفة “ليكي�ب” بالطفرة غري 
العادي�ة من الحماس ال�ذي صاحب الحدث 
مؤكدا تطلعه ملتابعة نسخة الصيف املقبل.

وقال: “ف�رتة العزل الصحي س�تؤثر علينا 
معنوي�اً ودائماً. يج�ب أن نتع�اىف، ويمكن 
للطواف أن يساعدنا. س�يمنحنا االستقرار 

ويعيد إلينا الحياة”.

ناش�د فابيو كانافارو، قائد إيطاليا  الس�ابق، بالده االس�تلهام من تتويج 
“األت�زوري” ب�كأس العال�م 2006 من أج�ل تخطي أزمة ف�ريوس كورونا 

املستجد معترباً رؤية وطنه وقد اجتاحه هذا الوباء تشكل “قلقاً وأملاً”.
وق�ال قائ�د املنتخب الفائز بموندي�ال 2006 يف أملانيا امل�درب الحايل لفريق 
غوانجو إيفرغراندي الصيني يف رس�الة مفتوحة موجهة إىل وطنه بعنوان:  
رس�الة إىل إيطالي�ا”، نرشت ع�ىل موق�ع “ذا باليرز تريبيون” عىل ش�بكة 
اإلنرتنت: “ال أس�تطيع أن أصف مدى فظاعة ش�عور رؤي�ة إيطاليا تعاني 

هكذا، أن أرى الكثري من األرواح ُتفقد كل يوم”.
أض�اف: “قلبي مع كّل الن�اس الذين ترضروا، وخاصة أولئ�ك الذين فقدوا 

شخصاً هم قريبون منه”.
ج�اءت رس�الة كانافارو يف الوقت ال�ذي وقفت فيه إيطالي�ا دقيقة صمت 
ونكس�ت أعالمها حداداً عىل 11591 شخصاً لقوا مرصعهم يف البالد بسبب 

وباء “كوفيد19-”.
وأكم�ل كاناف�ارو )46 عام�اً( الذي خ�اض 136 مباراة دولي�ة يف صفوف 
منتخ�ب ب�الده، يف عطلة نهاية األس�بوع امل�ايض فرتة الحج�ر الصحي يف 
الص�ني ب�ؤرة الوباء األوىل، حيث يقي�م حالياً، ونرش ص�ورة له وهو يركب 

دراجته النارية.
وقال كانافارو، الذي قاد غوانجو يف املوسم املايض إىل لقب الدوري الصيني، 

بالتقلي�ل إّن اإليطالي�ني، وم�ن بينهم هو نفس�ه،  مذنب�ون 

من شأن حالة الطوارئ الصحية.
واعترب أّنه الوقت املناس�ب لهم جميعاً اآلن للتكاتف، وحثهم عىل اس�تدعاء 
“روح الوح�دة التي ال يمكن كرسها” والتي أظهرتها إيطاليا لتصبح بطلة 

للعالم.
وتاب�ع: “دائم�اً الناس يس�ألونني، ملاذا إيطالي�ا ربح�ت كأس العالم؟. لم 
نربحها ألننا كنا محظوظ�ني. ربحناها ألننا كنا الفريق األفضل، وألننا كنا 

نؤمن بأننا سنفوز به”.
وأم�ل كاناف�ارو بأن: “يصب�ح اللقاح متاح�اً يف أقرب وق�ت ممكن، حتى 

نتمكن من وضع حدٍّ لهذا الكابوس مرة واحدة وإىل األبد”.
وأضاف املدافع الفائ�ز بالكرة الذهبية عام 2006: “حتى ذلك الحني، علينا 
فقط أن نصمد”، معلن�اً أّن أعضاء الفريق الفائز بكأس العالم 2006 بدأوا 

حملة لجمع التربعات للمستشفيات اإليطالية املكتظة.
وكتب كانافارو: “علينا جميعاً أن نتذكر أن هذه املعركة هي جهد جماعي، 
وأنن�ا بحاجة للجميع لالنضمام إليها )...( صحيح أّنه ال يوجد بيننا الرجل 

الخارق )سوبرمان(، لكن عندما نقف معاً، يمكننا تحقيق أّي يشء”.
وختم قائالً: “كونوا أقوياء يا إخوتي وأخواتي”.
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كورونا يعلق مستقبل ميسي

ديباال لرونالدو: نكرهك قليال

اعالم الكرتوني السرية والغموض يكتنفان مصري طواف فرنسا 2020

كانافارو يناشد إيطاليا االستلهام من إجناز مونديال 2006 

ج�اءت أزمة ف�ريوس كورونا لتعص�ف بكل خطط برش�لونة 
املستقبلية بشأن إتمام املفاوضات مع أسطورة الفريق ليونيل 

مييس، لتجديد عقده.
وينته�ي عقد مييس مع برش�لونة بنهاية املوس�م املقبل، كما 
يمل�ك رشًطا يف عق�ده يمنح�ه حري�ة الرحيل بنهاية املوس�م 

الجاري دون أي مقابل.
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية، فإن فريوس 
كورونا وما س�ببه من تجميد للنشاط يف أوروبا، وعزل الالعبني 

واملسؤولني يف منازلهم، سيتسبب يف تأجيل حسم املفاوضات.
وأش�ار التقري�ر إىل أن مييس ال يرغب يف الرحيل عن برش�لونة، 

ويرغب يف التوصل التفاق من أجل التجديد.
يف الوقت ذاته، فإن مس�ؤويل برش�لونة هادئ�ون للغاية يف هذا 
الش�أن، فقد يتأجل الحديث ع�ن أي رشوط لوقت الحق، بعدما 
كان االتف�اق املبدئي أن يت�م االنتهاء من كاف�ة التفاصيل قبل 

يونيو/ حزيران املقبل.
وخالل ه�ذه املرحلة يمكن إجراء اتص�االت هاتفية بني ممثيل 
مييس وبرش�لونة، لك�ن املرحل�ة األهم من املفاوضات س�يتم 

تأجيلها لحني انتهاء أزمة فريوس كورونا.

نج�م  ديب�اال،  باول�و  أك�د 
يوفنتوس، أن نظرته لزميله 
كريستيانو رونالدو، تغريت 
الربتغايل  انتق�ال  تماما بعد 
صي�ف  يف  لبيانكون�ريي 

.2018
وق�ال ديب�اال يف ترصيحات 
“توت�و  موق�ع  أبرزه�ا 
مريكات�و”: “ع�ىل الصعي�د 
نظرت�ي  بات�ت  الش�خيص 
إيجابية نح�و رونالدو، فلم 

أكن أعرفه من قبل”.
وأض�اف: “عندما وصل رونالدو إىل يوفنتوس، وجدُته ش�خصا 
ممتازا، اجتماعيا جًدا وودوًدا للغاية سواء داخل غرفة املالبس 
أو خارجها، فهو دائًم�ا متوفر، بعكس املعتاد عن الالعبني من 

مستواه”.
وروى ديباال حديًثا دار بينه وكريستيانو يف وقت سابق، ورصح: 
“خالل رحلة جلست للتحدث مع رونالدو وأخربته: أنت تعرف، 
أن�ا ص�ادق، يف األرجنتني نكره�ك قلياًل بس�بب طريقتك، لكنك 

فاجأتني بالفعل فقد قابلت شخًصا آخر”.
وأوض�ح: “ابتس�م رونال�دو ورد قائ�اًل: أنا أعرف ذل�ك، لكنني 

معتاد عىل تلقي مثل هذه االنتقادات”.

تسليم الشعلة األوملبية إىل بلدية فوكوشيما خالل حفل هادئ

وفاة باب ضيوف رئيس مرسيليا 
السابق بعد إصابته بفريوس كورونا

شرط راموس يقربه من مزاملة رونالدو

اهلالل السعودي يؤجل ملف إدواردو

عطاء تري شتيجن يدفع برشلونة لقبول طلبه

ربما ينتقل سريجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، إىل يوفنتوس ليزامل 
م�رة أخرى النجم الربتغ�ايل، كريس�تيانو رونالدو، وفق�ا لتقرير صحفي 
فرنيس.فق�د ذك�ر موقع Le 10 Sport، أن رام�وس يف انتظار تمديد عقده 
م�ع ريال مدري�د، لعامني آخرين، حي�ث ينتهي يف صي�ف 2021.وأضافت 
الصحيفة أن راموس، ال يستبعد مجاورة رونالدو مرة أخرى، حال قدم له 
ريال مدريد عقدا جديدا لعام واحد فقط، حيث يضع البيانكونريي كخطة 
بديلة.وي�درك النجم اإلس�باني صعوب�ة موافقة إدارة الن�ادي امللكي، عىل 
التجديد له ألكثر من موس�م، ال س�يما أنه بلغ عامه ال�34 االثنني املايض.

وكان راموس يف الس�نوات األخرية، 
يضغ�ط ع�ىل الري�ال بالعروض 

التجدي�د،  لكنه الت�ي تصل�ه قب�ل 
االعتزال دائًم�ا م�ا يؤك�د رغبته يف 

املريينج�ي،  بع�د بقمي�ص 
م�ن  ح س�نوات  لنج�ا ا

الت�ي  حققه�ا واإلنج�ازات 
معه.

Thu 2 Apr 2020الخميس - 2 نيسان 2020



8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

مجعيات ومنظمات حقوقية تونسية رافضة للمبادرة التشريعية 

منال العابدي
صحفية تونسية

أثار مرشوع قانون ملكافحة األخبار الكاذبة 
تقدمت ب�ه مجموعة من الن�واب يف الربملان 
التون�ي الكثري من ردود األفع�ال الرافضة، 
حي�ث اعتربوه تنقية للحي�اة العامة يف البالد 

من اإلشاعات املغرضة واألخبار املضللة.
وع�ربت جمعي�ات ومنظم�ات حقوقية عن 
تخوفاتها من املقرتح املق�دم للربملان والذي 
يتعارض مع الرشوط الدستورية املنصوص 
عليه�ا يف الفصل 49 من الدس�تور والواجب 
احرتامه�ا عن�د تقيي�د الحق�وق والحريات، 
حي�ث تضّم�ن عقوبات غ�ري متناس�بة مع 
األفعال املجرمة وأيضا غري رضورية، بما أن 
نرش األخبار الزائفة مجرّم بمقتىض الفصل 
54 من املرسوم عدد 115 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 2 نوفم�رب 2011 املتعلق بحرية الصحافة 

والطباعة والنرش.
واعت�ربت الجمعي�ات الرافض�ة أن املق�رتح 
يعك�س خلطا واضح�ا وخطريا بني الش�تم 

واألخب�ار الزائف�ة، “حي�ث ولنئ اش�رتكا يف 
وجوب ن�رش أخبار غ�ري صحيح�ة، فإنهما 
يختلف�ان من حيث املصلح�ة املراد حمايتها 
بم�ا أن جريم�ة الش�تم ته�دف إىل حماي�ة 
كرامة واعتبار األشخاص، يف حني أن جريمة 
األخب�ار الزائفة تهدف إىل حماية األمن العام 

والدفاع الوطني والصحة العامة”.
وسحب النائب عن كتلة تحيا تونس والوزير 
األس�بق ألمالك الدول�ة والش�ؤون العقارية 
مربوك كورش�يد م�رشوع املب�ادرة املتعلقة 
بتنقي�ح فصل�ني م�ن املجل�ة الجزائي�ة بعد 
موجة واس�عة من الرفض الش�عبي وحملة 
انتقادات ش�ديدة طالته عىل مواقع التواصل 

االجتماعي.
واعترب أن تأجيل املبادرة ال يعني إلغاءها بل 
تأخريها إىل وق�ت الحق نظرا للظرف الدقيق 
الت�ي تعيش�ه الب�الد يف مواجه�ة فاي�روس 

كورونا املستجد.
وبرر كورشيد طرحه لهذه املبادرة الترشيعية 
يف ترصيحات إلذاعة محلية تزايد اإلش�اعات 
التي أصبحت تهدد الحياة العامة خاصة مع 
إقبال الكثري عىل ما يروج يف وسائل التواصل 
االجتماعني مستش�هدا بما س�ببته إش�اعة 
اس�تقالة آم�ر الح�رس الوطن�ي مؤخرا من 
انتقادات ولغط، أو ما س�ببه إنش�اء حساب 
وهم�ي ملدي�رة املعه�د الوطن�ي لألم�راض 
الجدي�دة واملس�تجدة نص�اف ب�ن علية من 
مغالطة ال�رأي العام بمس�تجدات فايروس 

كورونا.
وأعل�ن م�ربوك كورش�يد يف تدوين�ة له عىل 
فيسبوك عىل إثر س�حبه املبادرة ، أّنه “أمام 
تعايل األص�وات الرافضة للقانون الذي قدمه 
م�ع مجموع�ة م�ن الن�واب ح�ول التصدي 

لألخب�ار الكاذب�ة، فقد قرر س�حب مرشوع 
القانون اآلن من مكتب مجلس نواب الشعب، 

عىل أن يقع تقديمه يف وقت آخر”.
وبرر النائب ع�ن الكتلة الديمقراطية عدنان 
الحاجي س�حب تأييده للمب�ادرة الترشيعية 
الت�ي تقدم به�ا إىل جانب العدي�د من النواب 
اآلخري�ن بقوله يف تدوين�ة “ان الظرف الذي 

تعيش�ه البالد يجع�ل من ه�ذا املوضوع من 
آخ�ر االهتمام�ات زيادة عىل س�وء الفهم يف 
رشح األس�باب والذي فهم ان�ه جاء لحماية 
النواب، وكذلك قناعتي بأن هذا األمر البد من 
ان يناق�ش يف اط�ار خيار مجتمعي تش�ارك 
يف نقاش�ه كل الق�وى الحي�ة م�ن منظمات 
حقوقي�ة وجمعيات وأحزاب حتى ال ينحرف 

ب�ه امل�رشع نح�و الرتاج�ع عن مكتس�بات 
الشعب بعد الثورة”.

ورغم س�حب رئيس لجنة الصحة والشؤون 
االجتماعي�ة بمجلس الن�واب خالد الكرييش 
لتأييده من املبادرة إال أنه يرى رضورة س�ن 
قانون “يجرم هتك األعراض والسب والشتم 
وتروي�ج االش�اعات ع�ىل مواق�ع التواصل 

االجتماعي”.
وأشار يف تدوينة له إىل أن “هناك فرق واضح 
وج�ي بني الس�ب والش�تم وهت�ك األعراض 
وتروي�ج االش�اعات واألخب�ار الزائفة وبني 

حرية التعبري والنقد البناء”.
وتدافع جمعيات ومنظمات عن حرية التعبري 
يف تونس عىل أساس أنها من مكاسب الثورة 

التونسية.
وعلّ�ق النائ�ب عن حزب قلب تونس أس�امة 
الخليفي، عىل مرشوع القانون يف تدوينة عىل 
حسابه بفيس�بوك، ‘’طبًعا لن يمر )مرشوع 

القانون( وحرية التعبري خط أحمر’’.
وع�ربت نقاب�ة الصحافيني التونس�يني عن 
رفضها مل�رشوع القانون حي�ث كتب نقيب 
الصحافيني ناجي البغ�وري يف صفحته عىل 
موقع فيس�بوك “بعد فضيحة جواز الس�فر 
الدبلومايس، عدد من نواب الربملان يطالبون 
بتحص�ني أنفس�هم م�ن النقد، ع�رب اقرتاح 
قانون فايش يس�جن منتقديهم عرب وسائل 
التواص�ل االجتماع�ي... الغط�اء: محارب�ة 

األخبار الزائفة”.
من جهتها انتقدت الهيئة الوطنية للمحامني 
الفص�ول  تنقي�ح  م�رشوع  له�ا،  بي�ان  يف 
املذك�ورة وعربت عن رفضها له، معتربة ذلك 
تمش�يا خط�ريا ومحاولة ل�رب الحريات 
وحرية التعبري داعيا مجلس النواب إىل رفض 

التصويت عىل هذا املرشوع.
ويف وثيقة رشح األسباب اعترب النواب الذين 
اقرتحوا املب�ادرة الترشيعية أن تقدمهم بهذا 
املق�رتح هو “بغ�رض حماي�ة الديمقراطية 
وترسيخ قدمها يف تونس ودعم اإلعالم النزيه 
والش�فاف وإبعاد عبث املال الفاس�د داخليا 

وخارجيا”

مشروع لمحاربة األخبار الزائفة يثير جدال في تونس

 القاهرة/ متابعة الزوراء:
قررت الس�لطات املرصية حجب موقعني إخباريني ملدة ستة 
أش�هر لنقلهم�ا أخباًرا كاذبة ح�ول فاي�روس كورونا، كما 
تم توجيه إنذار بإغالق س�ت صفحات ع�ىل مواقع التواصل 
االجتماع�ي فيس�بوك وتويرت لتداوله�ا أخب�اًرا كاذبة حول 
الفايروس.أعل�ن املجل�س األعىل لتنظيم اإلع�الم، عن اتخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة بإحال�ة أصحاب عدد م�ن الصفحات 
الش�خصية التي دأبت عىل نقل وترويج الشائعات إىل النيابة 

العامة التخاذ اإلجراءات القانونية.
ويأت�ي ذل�ك بعد أن ق�رر مصطف�ى مدبويل رئي�س مجلس 
ال�وزراء، اتخ�اذ تداب�ري ملكافح�ة الش�ائعات واملعلوم�ات 
املغلوط�ة التي تجت�اح مواقع التواص�ل االجتماعي يف مرص 
حول فايروس كورونا، تتضمن إجراءات قانونية ضد كل من 
أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة، أو ش�ائعات تتعلق بالفايروس، 
به�دف تكدير األمن الع�ام أو نرش الرعب ب�ني املواطنني، أو 
إلح�اق ال�رر باملصلح�ة العامة.وش�هدت اآلون�ة األخرية 
انتش�ارا للش�ائعات، وتناقل�ت بع�ض املواق�ع اإللكرتونية 
معلومات مغلوطة من خالل وسائل التواصل االجتماعي، ما 
تس�بب يف نرش الذعر بني املواطنني، وأثرت بش�كل كبري عىل 
انتش�ار العادات الخاطئة بني املواطنني.ومن العقوبات التي 

يتضمنها القرارحول التورط يف بث الشائعات والرتويج لها، 
الحب�س ملدة ع�ام أو غرامة تصل إىل 20 أل�ف جنيه، كما أن 
عقوب�ة تزوير بريد إلكرتوني هي الحبس 3 أش�هر أو غرامة 
ب�30 ألف جنيه، ملن ينتحل صفة ش�خص أو حس�اب هيئة 
رس�مية.وطالب املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، مس�تخدمي 
صفح�ات التواصل االجتماعي بع�دم ترويج األخبار الكاذبة 
التي تقوم صفحات مش�بوهة ببثه�ا وتثري القلق لدى الرأي 

العام باستخدام معلومات كاذبة ال أساس لها من الصحة.
وأكد أن الس�لطات املختصة املسؤولة عن مواجهة فايروس 

كورونا تتعامل بش�فافية تامة وتعلن بشكل لحظي عن أية 
أخب�ار خاصة بهذا الوب�اء وذلك عن طريق املوقع الرس�مي 
ل�وزارة الصح�ة ومكتب منظم�ة الصح�ة العاملية يف مرص 
ومؤتم�رات مجلس الوزراء.ونوّه املجل�س بالدور الذي تقوم 
ب�ه وس�ائل اإلع�الم املختلفة يف ع�رض خط�ورة الفايروس 
ووسائل الوقاية منه ونرش كل ما يتعلق بالشأن املرصي دون 
تهويل أو تهوين وبش�كل احرتايف يقدم املعلومات الصحيحة 
التي يحتاجها املجتمع عن طريق االس�تعانة بالش�خصيات 
املؤهلة.وأش�ار إىل دور الهيئ�ة الوطني�ة لإلع�الم يف الرتويج 
للقنوات التعليمية التي تبثها قنواتها باعتبارها بدياًل متميزًا 
ومجانًي�ا يفيد الط�الب والعملي�ة التعليمية.وحث وس�ائل 
اإلعالم للتوس�ع يف بث عناوي�ن الخدم�ات اإللكرتونية التي 
تقدمه�ا الجهات الحكومية املختلفة ومنها املرور والس�جل 
املدني وهيئة االس�تثمار وغريها للتس�هيل عىل املواطنني يف 

الحصول عىل الخدمات الالزمة لهم من املنازل.
من جهته�ا، قالت دار اإلفتاء املرصية إن ترويج الش�ائعات 
بن�رش األخب�ار دون تثب�ت، يعت�رب “إثم�ا رشعي�ا ومرض�ا 
اجتماعي�ا، ترتتب عليه مفاس�د فردية واجتماعية ويس�هم 
يف إش�اعة الفتنة، فعىل اإلنس�ان أن يبادر باالمتناع عنه؛ ألن 

الكلمة أمانة تحّملها اإلنسان عىل عاتقه”. 

لنشرها إشاعات حول كورونا

بغداد / نينا : 
دع�ا نقي�ب الصحفيني العراقي�ني رئيس اتح�اد الصحفيني العرب مؤي�د الالمي اىل عدم 
الرتكي�ز عىل اعداد املوت�ى واملصابني بفريوس كورونا ، مبينا ان هذا س�بب مهم لضعف 

جهاز املناعة .
وق�ال الالمي يف تغريدة عىل / تويرت / :” ف�ريوس كورونا يصيب جهاز املناعة ويضعفه 
. ارى ان البع�ض ال�ذي يتاب�ع قنوات عراقي�ة وعربي�ة واجنبية تركز عىل اع�داد املوتى 

واملصابني هو سبب مهم لضعف جهاز املناعة خصوصا عند كبار السن”.
واض�اف الالم�ي :” االفضل معرف�ة الحصيلة النهائي�ة لالصابات ومعالجته�ا والتمتع 

بمشاهدة القنوات التي تعرض افالما وبرامج اخرى “.

 ستوكهولم/أ ف ب:
 أعلنت منظمة “”مراسون بال حدود” أن 
صحفيا باكس�تانيا الجئ يف السويد فقد 
منذ حواىل ش�هر، معربة عن تخوفها من 
أن يك�ون اختف�اؤه مرتبط�ا بتحقيقاته 
الوالي�ة  بلوشس�تان  ح�ول  املص�ورة 

املضطربة يف باكستان.
وكان س�اجد حس�ني ال�ذي يتح�در من 
ه�ذه املنطق�ة والواقعة يف جن�وب غرب 
باكستان، يعيش ويعمل جزئيا أستاذا يف 
مدينة أوبس�اال يف الس�ويد عند اختفائه. 
وكان رئي�س تحري�ر املجل�ة االلكرتونية 

“بلوشستان تايمز”.
وقالت املنظمة إن الصحفي ش�وهد للمرة 
األخ�رية يف الثاني م�ن آذار/مارس يصعد 
يف قطار يف س�توكهولم ليتوجه إىل أوبساال 
“لتس�لم مفاتي�ح ش�قته الجدي�دة وترك 

اغراض شخصية فيها”.
ورصح رئي�س الفرع الس�ويدي للمنظمة 
إيري�ك هالكي�ري “ال أحد بما يف ذل�ك افراد 
عائلت�ه حص�ل عىل أخب�ار عنه من�ذ ذلك 

الحني”.
وقال�ت املنظم�ة إنها ال تمل�ك معلومات 
وافرة ع�ن اختفائه لكنها ال تس�تبعد أن 
يكون اختفى نتيجة عمل لالس�تخبارات 

الباكستانية.
وأوضحت “مراس�لون بال ح�دود” يف بيان 
أن صحيف�ة “بلوشس�تان تايم�ز” تغطي 
“انتهاكات حقوق اإلنسان وجوانب أخرى 
من الوض�ع يف بلوشس�تان حيث تنش�ط 

مجموع�ات متم�ردة وال يس�مح الجيش 
بنرش سوى روايته الخاصة لألحداث”.

يف  مع�روف  صحف�ي  حس�ني  وس�اجد 
خصوص�ا  عمل�ه  ويرتك�ز  بلوشس�تان 
عىل تهري�ب املخدرات وح�االت االختفاء 

القرسي والتمرد يف املنطقة.
وتؤك�د املنظم�ة أن وكال�ة االس�تخبارات 
الئح�ة  تمتل�ك  الباكس�تانية  العس�كرية 
بأس�ماء الصحفيني املراقب�ني املقيمني يف 

املنفى.
ووصل ساجد حسني إىل السويد يف 2017 
قبل أن يحص�ل عىل اللجوء الس�يايس يف 

2019، من السلطات السويدية.
وقال ناطق باسم الرشطة لوكالة فرانس 
إن س�لطات  الثالث�اء  ام�س  اول  ب�رس 
اململك�ة تحقق بج�د يف اختفاء الصحفي 
مس�تندة إىل ع�دد من الفرضي�ات، بدون 
أن يذكر معلوم�ات إضافية عن التحقيق 

الجاري.

موسكو/ متابعة الزوراء:
يدرس النواب الروس، مرشوع قانون ينص 
ع�ىل عقوبات مش�ددة تصل حتى الس�جن 
خمس س�نوات ملن ين�رش معلومات كاذبة 
متعلّق�ة بفاي�روس كورونا املس�تجد، مع 
تحول املعلومات املنت�رشة حول الفايروس 
إىل آفة.وبموجب القانون، فإن أي ش�خص 
يتبني أن�ه مذنب بنرش معلوم�ات “خاطئة 
عم�دا” تس�ببت بم�وت ش�خص أو كانت 
لها نتائ�ج خطرية، يواجه الس�جن خمس 
سنوات ودفع غرامة تصل إىل مليوني روبل 
)23 ألف يورو بحسب سعر الرصف الحايل(.
وينص م�رشوع القانون أيض�ا عىل أن أي 
مذنب بنرش معلومات تمس صحة اآلخرين 
يواجه السجن ثالث س�نوات وغرامة تصل 

إىل 1.5 مليون روبل )17300 يورو(.
وتش�ّكل ه�ذه البن�ود ج�زءا م�ن حزم�ة 
ترشيع�ات تتضّمن أيضا عقوبات مش�ددة 
بح�ق م�ن يخالف الحج�ر املف�روض للحّد 
من انتش�ار وباء كوفي�د19-، حيث أعلنت 
املتحدثة باس�م لجنة التحقيقات الروسية 

امل�ايض،  األس�بوع  بيرتينك�و،  س�فيتالنا 
تش�كيل فري�ق عم�ل معني بالكش�ف عن 
املعلوم�ات الكاذب�ة املنترشة ع�رب اإلنرتنت 
ح�ول الوض�ع املتعل�ق بفاي�روس كورونا 

املستجد يف البالد.
ونقلت وكالة أنباء س�بوتنيك الروس�ية عن 
بيرتينكو قولها “بموجب قرار رئيس لجنة 

التحقيقات ألكس�ندر باس�رتيكني، شكلت 
اللجن�ة فري�ق عم�ل ملن�ع انتش�ار األخبار 
الكاذب�ة حول اإلصاب�ات بفايروس كورونا 

يف روسيا”.
وب�دأ الفري�ق التحقق من األخب�ار الكاذبة 
ح�ول عدد األش�خاص املصابني يف روس�يا 
واألنباء األخرى الكاذبة التي تثري الذعر عىل 

اإلنرتنت، بما يف ذلك الرس�ائل التي يتداولها 
مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي عرب 

تطبيق )املاسنجر(.
كم�ا أعلن الرئيس ال�رويس فالديمري بوتني 
أن األخب�ار الكاذبة حول انتش�ار فايروس 
كورونا يف روس�يا تأتي من الخ�ارج، وقال 
خالل اجتم�اع حكومي األربعاء املايض “إن 
تقارير هيئة األمن الفيدرالية الروسية تقول 
إن معظ�م األخب�ار الكاذب�ة مصدرها من 

الخارج، ولكنها لألسف ترافقنا دائما”.
وأضاف أن “الهدف واض�ح وهو بث الذعر 
ب�ني الس�كان”، مش�ريا إىل أن مواجهة هذا 
األم�ر ممكن�ة فق�ط بتقدي�م املعلوم�ات 
الصحيح�ة والكاملة يف وقته�ا للمواطنني.

وروس�يا البال�غ ع�د س�كانها 144 مليون 
نس�مة، س�جلت حت�ى اآلن 1836 إصاب�ة 
بالفاي�روس و9 وفيات.ودخل�ت العاصمة 
 12 عدده�م  البال�غ  وس�كانها  موس�كو 
مليون نس�مة االثنني بعزل شامل يف إجراء 
اتخذته أيضا 12 منطقة يف البالد ملنع تفيش 

الفايروس.

واشنطن/متابعة الزوراء:
 ح�ذرت صحيفة “ذي س�رتنجر” 
األس�بوعية األمريكي�ة م�ن أزم�ة 
قادم�ة وطلبت من الق�راء التربع، 
املئ�ة م�ن  يف  أن “90  إىل  مش�رية 
العائدات م�ن إعالن�ات وفعاليات 
خاص�ة، مرتبط�ة باألف�راد. ومع 
فاي�روس كورونا ت�م القضاء عىل 

هذه العائدات”.
ويتوقع خ�رباء اإلع�الم أن تواجه 
الوالي�ات  يف  الصحاف�ة  أوس�اط 
املتحدة التي تعاني أساس�ا، املزيد 
م�ن الصعوب�ات االقتصادي�ة مع 
فايروس كورونا املستجد، يف وقت 
يحتاج فيه الناس أكثر من أي وقت 

مىض إىل مصادر أخبار موثوقة.
ويف�رتض أن يك�ون التأث�ري كبريا 
ج�دا ع�ىل قط�اع الصح�ف ال�ذي 
ش�هد يف العقد األخري اختفاء ألفي 
صحيفة ومجل�ة وتراجعت فرص 

العمل فيه بالنصف.
املؤسس�ات  تتلق�ى  أن  ويحتم�ل 
الصحفي�ة رضب�ة بس�بب تراجع 
اإلعالنات ج�راء تباط�ؤ االقتصاد 

وانخفاض عائدات االشرتاكات.
 وق�ال غابريي�ل كان أس�تاذ مادة 
س�اذرن  جامع�ة  يف  الصحاف�ة 
كاليفورني�ا ال�ذي يتاب�ع امليول يف 
ه�ذا املج�ال “إذا كان�ت الصح�ف 
تعتم�د ع�ىل اإلعالن�ات وتتجه إىل 

ف�رتة م�ن االنكم�اش االقتصادي 
عىل امل�دى القصري فه�ذا خرب غري 

سار بتاتا لها”.
وأض�اف “أم�ا األط�راف املحلي�ة 
الصغ�رية فه�ي س�تتلقى رضب�ة 
مبارشة لن تتعاىف منها بسهولة”.

أس�تاذ  رادكلي�ف  دامي�ني  وق�ال 
الصحاف�ة يف جامع�ة أوريغن من 
جهت�ه، إن الوب�اء يش�كل أيض�ا 
يف  الس�ائد  املي�ل  لقل�ب  “فرص�ة 

السنوات األخرية”.
وأوض�ح “م�ع وج�ود أزمة صحة 
عام�ة ع�ىل الصعيدي�ن الوطن�ي 
والدويل ف�إن التجمعات بحاجة إىل 
مص�در معلومات خب�ري وموثوق 

أكثر من أي وقت مىض”.
وأك�د كان أنه بالنس�بة للكثري من 
الصح�ف تش�كل األزم�ة “فرصة 
التواصل م�ع جمهورها  لتطوي�ر 

وإلبراز قيمتها” وصدقيتها.
وأظهرت دراس�ة أجرته�ا جامعة 
أن   2018 ع�ام  كارولين�ا  ش�مال 

مراقب�ة  مراك�ز  ع�ىل  القيم�ني 
األم�راض يعتم�دون ع�ىل األخبار 
يف الصحف املحلية ملتابعة انتش�ار 

األمراض.
وأش�ارت بعض األبحاث إىل أهمية 
وس�ائل اإلعالم املحلي�ة يف التعامل 

مع الوباء. 

مخس سنوات عقوبة نشر األخبار الكاذبة حول كورونا يف روسيا

معاقبة مواقع إلكرتونية وحسابات مصرية

كورونا تعمق أزمة الصحافة

الالمي : الرتكيز على اعداد املوتى 
واملصابني بكورونا سبب مهم لضعف املناعة

اختفاء صحفي باكستاني الجئ
 يف السويد
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قراب�ة خمس�ة عق�ود مض�ت منذ 
بدأت االجتهاد يف البحث عن أسباب 
فش�ل املخابرات األمريكية يف التنبؤ 
بالهجوم املرصي الس�وري املشرتك 
ع�ى الق�وات اإلرسائيلي�ة يف حرب 
 .1973 األول(  )ترشي�ن  أكتوب�ر 
كانت الح�رب موضوعاً للدكتوراه، 
وملا كانت الرس�ائل من ه�ذا النوع 
تتطلب البحث يف أصول املسائل فإن 
مفه�وم »املفاج�أة« كان تاريخي�اً 
السياس�ة،  وموضع اهتمام علماء 
وكان أكثر الحاالت املدروسة يتعلق 
فش�لت  الت�ي  املتح�دة  بالوالي�ات 
مخابراته�ا )يوج�د ل�دى الوالي�ات 
املتح�دة فيما هو معل�وم 16 جهاَز 
مخاب�رات( كثرياً يف توق�ع الهجوم 
عى »بريل هاربر« الذي دخلت بعده 
الدول�ة إىل الحرب العاملي�ة الثانية. 
املوض�وع ب�ات غنياً كلم�ا أُضيفت 
حاالت مماثلة حول فشل مخابرات 
االتحاد السوفياتي يف توقع العملية 
»باربروس�ا« الت�ي كان�ت الهجوم 
األملان�ي عى الدول�ة يف ذات الحرب؛ 
وبعد ذلك فإن قائمة الفش�ل طالت 
لتش�مل نش�وب الث�ورة اإليراني�ة، 
وانهي�ار االتحاد الس�وفياتي ذاته، 
والصع�ود املث�ري ل�»داع�ش« حتى 
أقام خالفته املزعومة. ولعل أحداث 
الحادي عرش من س�بتمرب )أيلول( 
2001 كانت األكث�ر صدمة ألجهزة 
كان  حي�ث  األمريكي�ة،  املخاب�رات 
الهج�وم عى أم�ريكا يف عقر دارها، 
ويف أبرز مدنها »التفاحة« نيويورك 

وعاصمتها واشنطن.
الكونغ�رس  لجن�ة  تقري�ر  ويف 
للتحقيق يف الحدث الجلل فإن سمة 
من سمات املفاجأة أن »النظام كان 
يومض كل�ه باللون األحمر« محذراً 
م�ن الواقع�ة ولكنها وقع�ت. مثل 
ه�ذه الكلم�ات كانت موج�ودة يف 
كل املفاجآت الس�ابقة، كانت هناك 
عالمات وإش�ارات وحتى تحذيرات 
رصيح�ة، ولك�ن النظ�ام فش�ل يف 
به�ا. ويف 25  األخ�ذ  أو  تصديقه�ا 
م�ارس )آذار( املنرصم ن�رش ميكا 
زينكو مق�االً يف دورية »السياس�ة 
»ف�ريوس  بعن�وان:  الخارجي�ة« 
)كورونا( هو أسوأ فشل مخابراتي 
يف تاريخ الوالي�ات املتحدة؛ إنه أكثر 
م�ن بريل هارب�ر و9-11، وكل ذلك 
ه�و خط�أ قي�ادة دونال�د ترمب«. 
قبل ذلك بش�هر تقريباً يف 28 فرباير 
)شباط( املايض كتب كني دلينيان يف 
موق�ع »NBC News« مذّكراً بمرات 
الفشل السابقة للمخابرات املركزية 
بأن�ه ق�د ج�رت بالفع�ل تحذيرات 
مس�بقة م�ن ه�ذه األجه�زة م�ن 
إمكانية حدوث وباء كوني مصدره 
الصني. ويف 2 م�ارس املنرصم كتب 
 »The Hill« تال إكس�لرود يف نرشة
التي تصدر عن الكونغرس األمريكي 
أن تحذيرات كثرية صدرت عن هذه 
األجهزة تحت عنوان »تحذيرات من 

مجتمع املخابرات«.
املالحظ�ة األوىل الت�ي ت�رّد عى كل 
ما س�بق هو أن العال�م كله، وليس 
الوالي�ات املتح�دة وحده�ا، أخ�ذه 
الوباء باملفاجأة الت�ي تتبعها عادًة 
فاملش�هد  ناضج�ة؛  غ�ري  ق�رارات 
الصين�ي يف بداي�ة األزم�ة ل�م يكن 
ناضج�اً بم�ا في�ه الكفاي�ة، وكان 
الثم�ن ع�دداً كب�رياً م�ن الضحاي�ا 
وأشكاالً كثرية من الشلل الذي جرى 
تج�اوزه بعد ذلك بجرأة وش�جاعة 
كب�رية. وال كان املش�هد اإليطايل أو 
األملان�ي أو الربيطان�ي أو الفرنيس 
أو اإلس�باني أو األوروب�ي بصف�ة 
عام�ة باألكثر اس�تعداداً أو معرفًة 
بما س�وف يأتي. الهند اس�تيقظت 
متأخرة جداً ع�ى كارثة كربى بات 
صعباً مواجهتها؛ ويف العالم العربي 
كان�ت هن�اك حالة م�ن االرتباك لم 
يج�ِر االس�تيقاظ منه�ا إال بعد أن 
ظه�رت ح�االت مرضي�ة بالفعل يف 
كل دول�ة. ل�م يكن العالم مس�تعداً 
ملواجه�ة الوجه اآلخ�ر للعوملة غري 
املس�بوقة يف النظام العاملي بما فيه 
من شبكات اتصال وإنتاج وانتقال 

وس�فر واختالط وفريوس�ات. كان 
والسياس�ة  والثقاف�ة  االقتص�اد 
األكثر يف االهتم�ام والرتكيز؛ وحتى 
امله�دد  الكوك�ب  كأن  ب�دا  عندم�ا 
باالحتباس الحراري معرّض للخطر 
فإن االعتقاد الشائع كان أن الخطر 
متخي�ل أكثر مما ه�و واقع قريب. 
الوباء من »الطاع�ون« إىل »إيبوال« 
وما بينهما أنت�ج انطباعاً بأنه عى 
األغلب ينح�رص يف منطقة بعينها؛ 
وأن اآللي�ات الدولي�ة أصبحت اآلن 
مستقرة عى قدرة الحصار وإنتاج 

اللقاح والدواء.
املالحظ�ة الثاني�ة التي ت�رد عى ما 
س�بق تأت�ي م�ن أدب »املفاج�آت 
االسرتاتيجية« املشار إىل الكثري من 
أمثلتها الشهرية، وكان الدرس منها 
له جانبان: أن معلومات وتحذيرات 
كانت متوافرة؛ وأن من كان بيدهم 
القرار إما أنهم ل�م يهتموا بما جاء 
له�م وإم�ا أن تفس�ريهم له�ا كان 
قارصاً بشدة فجاء رد الفعل متأخراً 
وبثمن فادح. األدب هنا يشري دوماً 
إىل م�ا يس�ميها »الضوض�اء« التي 
تش�وش عى املعلوم�ات وتخرجها 
م�ن س�ياقها وتقل�ل م�ن قيمتها. 
باختصار كان العالم مشغوالً بنقد 
العومل�ة ونقضها، كم�ا كان مهتماً 
بالتح�والت الك�ربى يف العال�م نحو 
»الهوي�ة« والدول�ة »القومية« التي 
تقيم األس�وار والحوائط وتقطع ما 
تقدر عليه من جس�ور؛ وظللت عى 
السياس�ات الدولية الح�رب الباردة 
التج�ارة  يف  األمريكي�ة  الصيني�ة 
واإلم�ارة ع�ى الك�ون، وانش�غلت 
قي�ادات دول وزعام�ات ب�كل م�ا 
ه�و ش�عبوي وحاف�ل بالحم�اس 
والتعصب. وس�ط ذل�ك كله لم تكن 
»الصحة« غائبة تماماً عن الصورة، 
بل إنها كان�ت حارضة يف انتخابات 
أمريكية وغري أمريكية، ولكن الوباء 
والب�الء ربم�ا كان ع�ى األغلب من 

قضايا العالم الثالث!
املالحظ�ة الثالث�ة أن العال�م ه�ذه 
الف�ريوس  م�آيس  وس�ط  امل�رة 
 20 ويف  تقريب�اً.  قي�ادة  ب�ال  كان 
م�ارس املن�رصم ن�رشت صحيفة 
»الفاينانشيال تايمز« مقاالً ليوفال 
نوح ه�راري، بعن�وان: »العالم بعد 
ف�ريوس كورونا« ذكر فيه أن ُعقدة 
الُعقد ت�دور حول من يقود التعاون 
الدويل ملواجهة األزمة العاملية »ففي 
األزم�ات العاملي�ة الس�ابقة -مث�ل 
األزم�ة املالي�ة ع�ام 2008، ووباء 
إيبوال 2014- تولت الواليات املتحدة 
اإلدارة  لك�ن  العامل�ي.  القائ�د  دور 
األمريكية الحالية تخلّت عن منصب 
القائ�د. لق�د أوضح�ت أنه�ا تهتم 
بعظمة أمريكا أكثر م�ن اهتمامها 
بمستقبل البرشية. وإذا لم يتم ملء 
الفراغ الذي خلفته الواليات املتحدة 
م�ن ِقب�ل دول أخ�رى، فل�ن يكون 
م�ن األصعب بكث�ري إيق�اف الوباء 
الحايل فحس�ب، بل سيس�تمر إرثه 
يف تسميم العالقات الدولية لسنوات 
قادم�ة«. املعضل�ة هنا أن�ه عندما 
يكون الحديث عن دول أخرى لقيادة 
العال�م، فإنَّ الذهن يذه�ب فوراً إىل 
الصني وتجربته�ا يف مقاومة الوباء 
والتي لم تقرّص يف نرشها عى العالم 
بتقديم املساعدات واملعرفة والخربة 
لتكنولوجيات  املتقدم  واالس�تخدام 
ولك�ن  الرابع�ة.  العلمي�ة  الث�ورة 
االنتقال من قي�ادة إىل قيادة أخرى 
يف املجتمع الدويل لم يحدث تاريخياً 
م�ن دون ح�رب عظم�ى أو حروب 
ممت�دة؛ واألهم م�ن دون إرادة من 
الدول�ة الصاع�دة ذاته�ا لكي تقوم 
به�ذه املهمة. يف الع�ام املايض أعاد 
غراهام أليس�ون، أس�تاذ العالقات 
الدولية بجامعة هارفارد، الذهن إىل 
ما سماها »ُعقدة ثوسيديدس« وهو 
الفيلسوف اإلغريقي الذي كتب عن 
»ح�رب البلوبنيز« الت�ي جرت قبل 
امليالد بني أثينا وإسربطة؛ ورغم أن 
ه�ذه األخرية كانت ه�ي التي بدأت 
الحرب، وانترصت فيها، فإن ما رآه 
ثوس�يديدس كان أن س�بب الحرب 
ارتف�اع ق�وة أثينا، فلم يك�ن هناك 
ُبدٌّ من ش�ن الحرب عليه�ا. ترجمة 
هذا املثال التاريخي عى عالم اليوم 
ه�و أن صعود ق�وة الص�ني، واآلن 
ترش�يحها للقيادة يف العالم يف زمن 
»كوفي�د - 19« يب�دو كم�ا لو كان 
طريق�اً آخر إىل جهن�م. وربما كان 
ذل�ك أحد عيوب األمثل�ة التاريخية، 
فال أمريكا هي أثينا، وال الصني هي 
إس�ربطة، وال الزمن زم�ن اإلغريق، 

إنه القرن الحادي والعرشون.

 فش�لت واش�نطن يف القضاء عى حركة طالبان 
إىل  املط�اف  نهاي�ة  يف  واضط�رّت  األفغاني�ة، 
التفاوض معه�ا بعد حرب دامت 18 عاماً، حيث 
أعل�ن مؤخ�راً عن اتفاق ت�م توقيع�ه يف الدوحة 
)قطر( يوم 29 فرباير)شباط( 2020 من جانب 
مبعوث الواليات املتحدة الخاص إىل أفغانس�تان 
زمل�اي خلي�ل زاد، ونائب املس�ؤول الس�يايس يف 
حرك�ة طالبان امل�اّل عبد الغني ب�رادار، بحضور 
وزي�ر الخارجية األمريكي مايك بومبيو وممثلني 

عن 30 دولة.
ويقيض االتفاق بانسحاب جميع القوات األجنبية 
من أفغانس�تان يف غضون 14 ش�هراً وتخفيض 
واش�نطن قواته�ا إىل 8600 خ�الل 135 يوم�اً، 
بدًءا من تاريخ توقيع االتفاق، وأن تس�حب هي 
وحلفاؤها جميع قّواتها من 5 قواعد عس�كرية 
يف الف�رتة املذك�ورة، وتلغي العقوب�ات عن أفراد 
طالبان بحلول 27 أغسطس)آب( 2020؟ وتطلق 
رساح ما يصل إىل 5 آالف سجني من طالبان، وما 
يص�ل إىل ألف من س�جناء الط�رف اآلخروهو ما 
بدأت املفاوضات بش�أنه منذ العارش من مارس 
/ آذار 2020? مقاب�ل ضمان�ات وآلي�ات بع�دم 
اس�تخدام األرايض األفغانية من قبل أي جماعة 

أو فرد ضد أمن الواليات املتحدة وحلفائها.
وق�د تزام�ن إع�الن االتف�اق م�ع أداء اليم�ني 

الدس�تورية لرئاسة أفغانس�تان املتنازع عليها 
ب�ني كل م�ن أرشف غن�ي وعبدالل�ه عبدالل�ه، 
حي�ث يّدعي كل منهم�ا بأنه الرئي�س الرشعي 
ألفغانس�تان، ويعني ذلك أن أفغانس�تان مقبلة 
ع�ى رصاع داخ�ي ال تعرف ح�دوده بني القوى 
املتنافس�ة عى رئاس�ة الب�الد من جه�ة، وبني 
حركة طالبان من جهة أخرى، علماً بأن األخرية 
ه�ي الجه�ة األق�وى، وإاّل مل�اذا وقع�ت معه�ا 

واشنطن اتفاق سالم.
وإذا ما نظرنا إىل الصورة إقليمياً فإن هذا االتفاق 
يف أحد مقاصده يستهدف تطويق إيران التي لها 
حدوداً مش�رتكة طويلة ووعرة مع أفغانستان، 
فضالً من أن هن�اك تعارضاً بني توّجهاتها التي 
تق�وم ع�ى مب�دأ والية الفقي�ه وب�ني توّجهات 
حرك�ة طالبان، وق�د يقود ذل�ك إىل رصاع جديد 
تفتحه واش�نطن بوجه طهران من جانب حركة 
طالبان، وقد يمتد إىل الساحة اإلقليمية التي تؤثر 
فيها طهران مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن. 
وربما أرادت واش�نطن من االتف�اق مع طالبان 
أن تتفرغ األخرية إىل رصاع طهران، وتكون بذلك 
قد رضب�ت عصفورين بحجر واح�د، فمن جهة 
تخلّصت من ثقل حرب ال انتصار فيها مع حركة 
طالبان،ناهيك عن تكاليفها الباهظة، ومن جهة 
ثاني�ة إضع�اف إليران وس�عي لتحجي�م دورها 

الرشق أوسطي.
وتتف�اوت املواجه�ة ب�ني إي�ران وطالب�ان م�ن 
عس�كرية وسياس�ية إىل اقتصادي�ة ودعائي�ة، 
حس�ب متطلب�ات ال�رصاع، وكان مقدمة إلبرام 
مث�ل ه�ذا االتفاق ه�و إق�دام الوالي�ات املتحدة 
عى اغتيال قاس�م س�ليماني قائد فيلق القدس 
اإليران�ي وأبو مهدي املهن�دس نائب رئيس هيأة 
الحش�د الش�عبي يف العراق، مع تصعيد عمليات 
القصف والرد عى بعض قوات الحش�د الشعبي، 
وخصوصاً ح�زب الله العراقي، ال�ذي ظل يوجه 
بعض هجماته ضد الس�فارة األمريكية يف بغداد 
ومعس�كر التاجي حي�ث توجد قوات عس�كرية 

أمريكية.

ومع انتش�ار ف�ريوس كورونا يف إي�ران، فقد زاد 
األمر من عزلته�ا واتهامها باالس�تهانة بصحة 
مواطنيه�ا وعدم نرشه�ا معلوم�ات دقيقة عن 
ع�دد اإلصاب�ات وع�دم اتخاذه�ا االحتياط�ات 
الالزمة، األمر الذي زاد من معاناتها من عقوبات 
اقتصادي�ة مفروض�ة عليه�ا منذ س�نوات، أدت 
إىل ضعضع�ة اقتصاده�ا وعّطل�ت م�ن مفاعيل 
التنمية فيه�ا، وزاد الطني بلّة انخفاض أس�عار 
النفط وال�رصاع الجديد حول اإلنتاج بني اململكة 
العربية الس�عودية وروس�يا االتحادي�ة يف إطار 
منظم�ة أوبي�ك، ولع�ّل كل ذلك يص�ّب يف خدمة 

أهداف واشنطن ورصاعها ضد إيران.
لق�د كان االنس�حاب األمريكي من أفغانس�تان 
أح�د العوام�ل األساس�ية يف اس�تكمال حص�ار 
إيران، فضالً عن إشغالها برصاعات عى جبهات 
متعددة، وهو األم�ر الذي زاده تعقيداً هجومات 
“إرسائيلي�ة” ع�ى مواق�ع للق�وات اإليراني�ة يف 
س�وريا، بما فيها بع�ض مس�تودعات الذخرية 
واألسلحة، ويف الوقت نفسه بذل مجهود أمريكي 

لرتمي�م العالقات مع تركي�ا وبني األخرية وحلف 
الناتو، الس�ّيما عقب مع�ارك إدلب، بالرتافق مع 
إعالن واشنطن عن نيتها يف تمرير صفقة العرص.

وتوّجهت حاملة الطائرات ” أيزنهاور” إىل دخول 
البحر األحمر عرب قناة الس�ويس ومجموعة من 
الس�فن املرافقة لها، وأجريت تدريبات مشرتكة 
مع الطائرات الفرنس�ية “شارل ديغول” وتتابع 
حامل�ة الطائ�رات األمريكي�ة )ه�اري تروم�ان 
USS( ما يجري يف البحر املتوس�ط، إضافة إىل 5 
س�فن حربية وغواصات وطائرات استطالع ألي 
طارئ، وقد عربت مضيق هرمز حاملة الطائرات 
” أبراهام لينك�ون” كما أعلن البنتاغون إلظهار 
التزام واش�نطن بحري�ة املالحة وس�ط توترات 
م�ع طه�ران ، وتق�وم قط�ر بإنف�اق 1.8 مليار 
دوالر لتطوي�ر قاعدة العديد الت�ي انطلقت منها 
الطائ�رات األمريكي�ة عن�د غ�زو الع�راق العام 
2003، فماذا تريد واش�نطن؟ وهل االستعدادات 
للتحض�ري للح�رب أم لالبت�زاز لتغي�ري الواق�ع 

السيايس واألمني يف املنطقة؟
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عبد املنعم سعيد

    

كاتب وباحث عراقي

د. عبد احلسني شعبان

ماذا بعد اإلتفاق األمريكي مع طالبان؟

  عندما تم تكليف الس�يد عدنان الزريف برئاسة 
الحكوم�ة )االنتقالي�ة( من قبل الس�يد رئيس 
الجمهوري�ة؛ اعرتضت عى هذا التكليف، الكتل 

واالح�زاب الش�يعية بأس�تثناء تحالف النرص 
ال�ذي ينتم�ي إليه، املكل�ف. لكن وم�ن الجهة 
الثانية، رحبت االحزاب الكردية والس�نية بهذا 
التكليف ، بعضه�ا يف الحال، وأخرى، بعد ايام. 
الواليات املتحدة وعى لس�ان وزير خارجيتها، 
هي االخ�رى، رحبت بل باركت ه�ذا التكليف. 
يف االي�ام االوىل له�ذا التكليف؛ ه�ددت االحزاب 
الشيعية بانها سوف، لن تسمح بان يمرر هذا 
التكليف يف مجلس النواب، ووصفت ما قام به 
رئي�س الجمهمورية، خرق للدس�تور، بتجاوز 
صالحيته الترشيفية التى حددها له الدستور، 
لكنه�ا، يف االي�ام االخ�رية، الذت بالصمت ولم 
تعلق عى هذا املوضوع ال بالرفض وال بالقبول. 
هذا الصمت يجعلنا نتس�ائل ه�ل هناك، خلف 
االبواب املغلقة، ثمة توافقات ما، تفتح الطريق 
للمصادق�ة عى ه�ذا التكلي�ف، خصوصا وأن 

املكلف واصل العمل الدؤوب باالعداد أو بالبحث 
ع�ن الش�خصيات لت�ويل حقائب وزارت�ه، ولم 
يلتف�ت لتل�ك االعرتاض�ات التى اختف�ت، وهو 
القادم من بني االحزاب الشيعية ومن احضانها 
واملطل�ع بص�ورة أو بأخرى ع�ى خفايها وما 
يدور رسا يف أروقتها؟!.. السيد عدنان الزريف ويف 
اشارة لطمأنة االحزاب الشيعية، رصح من انه 
سوف يعمل عى تقوية الحشد الشعبي.. وهنا 
وعى ض�وء، معطيات الواقع الذي نتابعه؛ من 
املحتمل وبدرج�ة كبرية جدا من هذا االحتمال 
أن ل�م نقل يقينيه، س�وف يت�م املصادقة عى 
ه�ذا التكلي�ف يف االي�ام القادم�ة.. يبقى هنا 
الس�ؤال امله�م؛ هل تك�ون الكابين�ة الوزارية 
القادمة مستقلة بالكامل او مستقلة يف حدود 
معين�ه، مس�تقلة جزئي�ا بمعنى يت�م األتيان 
ب�وزراء له�م مقبولية لدى االحزاب املش�اركة 

يف العملية السياس�ية وبمعن�ى اخر اكثر دقة 
وموضوعية؛ يتم ترش�يحهم من قبل االحزاب، 
بش�كل مبارش، او بتش�اور املكلف معهم عند 
األختيار. من السابق آلوانه، الجزم بذلك. لكن، 
وم�ن الجهة الثانية، ليس يف مقدور او يف قدرة 
وامكانية املكلف ان يتجاوز إرادة هذه االحزاب 
وهنا نقصد جميع االحزاب ومن دون استثناء 
وبال�ذات الجهة األخرى، االكراد والس�نة، ولو 
كان يف قدرت�ه وأمكانيت�ه ع�ى تخط�ي أرادة 
االح�زاب يف حري�ة االختي�ار، ل�كان يف امكان 
م�ن س�بقه، الدكتور محم�د توفي�ق عالوي، 
حني ارص ونف�ذ ه�ذا االرصار، بأختيار وزراء 
مس�تقلني لكابينت�ه الوزاريه، فق�د اخفق يف 
استحصال موافقة الربملان عليها، مما اجربه 
عى الطلب من رئيس الجمهورية، اعفاءه من 

املهمة.

    

كاتب عراقي

مزهر جرب الساعدي

السيد عدنان الزريف ومحى الصراع على احلقائب الوزارية

ملاذا فشلت املخابرات يف 
اكتشاف »كورونا«؟

ترتبط اسواق النفط العاملية الراهنة 
بوضع�ني مختلف�ني م�ن ح�االت 
املرونة السعرية يف العرض والطلب 
الس�وق  وه�ي  االوىل  .فالس�وق 
الحقيقية ذات الصلة باالس�تخراج 
واالنتاج والتس�ويق والت�ي تتمتع 
بقدر عايل م�ن الالمرونة يف عرض 
النف�ط الخ�ام تح�ت اي ق�در من 
االس�عار .ويف جانب الطلب العاملي 
لهذه السوق الحقيقية فهو االخر 
يتمتع بدرجات عالية من الالمرونة 
تتماث�ل يف ذل�ك بخاصية س�عرية 
تبادلية مش�رتكة م�ن حيث درجة 
ارتب�اط اس�عار الطل�ب باس�عار 
العرض ذات الصلة بنشاط االنتاج 
واالس�تثمار يف حقول االس�تخراج 
وقطاع التصفية يف العالم .وبالرغم 
ه�ذه  مجم�ل  ترتب�ط  ذل�ك  م�ن 
الحركة يف س�وق الع�رض والطلب 
الحقيقي مب�ارشة بتطورات النمو 
يف االقتصاد العامل�ي لبلوغ التوازن 
.لذا فان اية كميات منتجة فائضة 
املطلوب�ة  االحتياج�ات  خ�ارج 
ق�درات  ذل�ك  يف  )بم�ا  املب�ارشة 
التخزين قبل التصفية والتحوطات 
االخرى (تؤدي اىل تداعيات سعرية 
كب�رية ينس�حب اليه�ا الجميع يف 
تهاوي سلس�لة التعاقدات القائمة 
عى تسويق النفط وبيعه والعكس 
بالعك�س . لذل�ك ارتبطت الس�وق 
توازناته�ا  يف  العاملي�ة  النفطي�ة 
ارتباط�اً مبارشا بالنم�و الحقيقي 

يف االقتص�اد العامل�ي الذي يتعرض 
املس�توى  ع�ى  هب�وط  اىل  الي�وم 
الس�نوي 2020 ليبل�غ 1٪ ب�دالً 
من 2،6٪ بس�بب ازمتي الكورونا 
وحرب االسعار النفطية القائمتني. 
منوهني ان انتاج العالم من النفط 
هو قراب�ة 104 مليون برميل نفط 

يف اليوم.
وباملقابل هناك س�وق ثانية ،وهي 
للعق�ود   token market س�وق 
النفطية املس�تقبلية تسمى بسوق 
 oil future املس�تقبليات النفطي�ة
market اذ تم�ارس هذه الس�وق 
انش�طة مالي�ة نفطية  بالت�وازي 
اساس�ها التحوط hedging بعقود 
النف�ط الخام بغي�ُة تعظيم فرص 
الربح وتجنب الخس�ارة من خالل 
املضارب�ة ب�ادوات مالي�ة مقومة 
بالنف�ط الخام كالخي�ارت وغريها 
وتتمت�ع بق�در ع�ايل م�ن املرون�ة 
والطل�ب  الع�رض  يف  الس�عرية 
.وتتعاط�ى هذه الس�وق يف الوقت 
نفس�ه بخزين نفط�ي فعي يعادل 
كميات نفطية متوفرة ملدة اسبوع 
عمل او اقل من انتاج النفط العاملي. 
عقوداملس�تقبليات  س�وق  وان 
كاس�واق للتحوط تمتل�ك لوحدها 
الس�عريةالعالية  املرون�ة  عوام�ل 
كم�ا ذكرن�ا يف الع�رض والطل�ب 
ع�ى خالف الس�وق الحقيقية ذلك 
بغي�ة تجن�ب الخس�ائر و تحقيق 
عوائ�د ربحية مالية من اس�تعمال 
ادوات التح�وط hedging كعق�ود 
الخي�ارات والعقود اآلجلة النفطية 
كما ذكرنا .بعب�ارة أخرى ،بخالف 
االنت�اج  س�وق  مرون�ات  تدن�ي 
الحقيقي السعرية ، تستمد السوق 
املس�تقبلية  للتعاق�دات  النفطي�ة 
املذكورة  العالية  السعرية  مرونتها 
تبدي�ل  الق�درة والرسع�ة يف  م�ن 
اس�رتاتيجيات التعامل املايل يف تلك 
الس�وق وعى وفق آلية ما يسمى : 

 change of postions بتبدل املراكز
. فاذا تبدلت املراكز يف سوق العقود 
 short النفطية من مراك�ز قصرية
 long اىل مراك�ز طويل�ة postions
postions ف�ان ذل�ك ياتي بناء عى 
س�عة التوقعات وكفاءة املعلومات 
املزيد  للمتعاملني الج�راء  املتاح�ة 
م�ن التح�وط للحفاظ ع�ى الربح 
وتجن�ب الخس�ارة .وبهذا تجس�د 
سوق املس�تقبليات عى انها سوق 
معلوم�ات وان كفايته�ا يف بل�وغ 
اس�عارها تش�تق م�ن املعلوم�ات 
املتواف�رة للمتعامل�ني فيها لتغيري 
مراكزه�م بالرسع�ة املمكن�ة من 
الخس�ارة وتعظي�م  اج�ل تجن�ب 
الرب�ح ثاني�ة كم�ا نوهنا س�لفاً . 
وهك�ذا تع�د س�وق )نايمك�س (
عى س�بيل املث�ال كس�وق للعقود 
النفطية املستقبلية املختصة بخام 
برن�ت يف نيوي�ورك Nymex واحدة 
م�ن اهم االس�واق العال�م يف توليد 
دورة االص�ول النفطي�ة يف نط�اق 
مرونات الس�وق املالي�ة وتقلباتها 
املؤث�رة يف نصف الك�رة الغربي من 
العال�م ، ذلك من خالل تبدل املراكز 
واع�ادة بن�اء توجهاتها عى نطاق 

تس�عري العمليات النفطية للعقود 
. future quotation املستقبلية

 Tocom يف حني تعد س�وق طوكيو
الجن�اح الثان�ي لتس�عري العق�ود 
النفطية املستقبلية يف نصف الكرة 
الرشقي من العالم .وهكذا فاملركز 
القص�ري هنا short position يعني 
اعادة ابتي�اع خي�ارات النفط عند 
اللحظة والتخلص منها بامل نزول 
االس�عار مس�تقبالً اىل قاع السعر 
يف دورة االص�ول النفطي�ة ومن ثم 
اع�ادة رشاء العقود باق�ل االثمان 
بامل ارتفاع قيمة االصول النفطية 
كرة أخ�رى وهي عملي�ة تحوطية 
يف املضارب�ة باس�عار النفط .وهنا 
تتبدل املراكز اىل مايس�مى باملركز 
.فاملش�كلة   long positionالطويل
الراهن�ة يف اس�واق النف�ط الي�وم 
تتمثل بانخف�اض عميق يف الطلب 
العاملي عى النفط وهبوطه اىل اقل 
م�ن 70 مليون برمي�ل نفط يومياً 
ما ولد تخمة ع�رض نفطي كبرية 
من نف�وط الخام املتاح�ة و باكثر 
م�ن 30 مليون برمي�ل نفط يومياً 
.وهي كميات زائدة معروضة للبيع 
باس�عار منخفضة ضمن سياسة 

الت�ي   price war ح�رب االس�عار 
تؤدي اىل تبدل الم…

ختاماً، توكد مؤرشات اس�ترشاف 
يف  االس�عار  تح�ركات  مس�تقبل 
احتم�ال  ثم�ة  ان  النف�ط  س�وق 
لعودة النش�اط يف االقتصاد العاملي 
وتحديداً بعد منتصف صيف 2020 
وبشكل تدريجي والسيما بدء قطاع 
النقل بالتواص�ل والحركة ألهميته 
يف اس�تهالك مواد الطاقة النفطية 
املش�تقات  م�ن  وبنس�بة70٪ 
النفطية املكررة م�ن النفط الخام 
يف العال�م ،وم�ن ث�م ق�د تتقل�ص 
التخم�ة glut يف س�وق النف�ط اىل 
نح�و 10 ماليني برمي�ل يومياً بدالً 
م�ن اكث�ر م�ن 30 ملي�ون برميل 
نف�ط حالي�ا. وان االس�عار ،وعى 
وف�ق م�ؤرش برنت ،س�رتتفع هي 
االخرى لتبل�غ بحدود اعى ولكن ال 
النفط  تتعدى 35-38دوالر لربميل 
يف ظل خزين سيظل مرتفعاً فضالً 
عن اس�تمرار تواجد عرض فائض 
نفطي س�يكون بنح�و 10 ماليني 
برميل يومي�اً من اصل انتاج عاملي 
كي متواص�ل ق�دره 104 ملي�ون 

برميل نفط يومياً كما ذكرنا .

تدهور اسواق النفط: آليات احلاضر واستشراف املستقبل 

مظهر حممد صاحل
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 يعتق�د الكثريون أن اس�تخدام الواقي الش�ميس يج�ب أن يقترص عىل 
أوقات الخروج من املنزل تحت أشعة الشمس.

ومع فرض العديد من الدول العزل الصحي، وإجبار املواطنني عىل البقاء 
يف منازلهم، سيبدأ الكثريون بالتخيل عن استخدام الواقي الشميس.

ولك�ن وفقاً لخب�رية تجميل، ف�إن القيام بذلك يمك�ن أن يجعل برشتنا 
عرضة لألش�عة فوق البنفس�جية الض�ارة، عىل الرغم م�ن حقيقة أننا 

نقيض وقتاً أقل يف الهواء الطلق.
وأخربت كاندي�س غاردنر، مدي�رة التعليم يف العالم�ة التجارية للعناية 
بالبرشة أن “االلتزام بالواقي الشميس ال يزال رضورة بالنسبة للكثريين، 

حتى مع القيود الحالية عىل حركتنا” .
وأضافت “ما زلنا نشجع عىل البحث عن الهواء النقي مرة واحدة يومياً، 
ومن رضوري أن تحمي برشتك من أش�عة الش�مس. قد ال تكون أشعة 
الش�مس قوية بما يكفي يف الوقت الحايل، لكن األشعة فوق البنفسجية 

ال تزال قوية بما يكفي إلحداث الرضر بالجلد”.
وقال�ت كانديس أنه من امله�م أيضاً التفكري يف امل�كان الذي أعددت فيه 
منطق�ة العم�ل من املن�زل، وأوضحت قائل�ة “إذا كان مكتب�ك بالقرب 
م�ن النافذة، فمن املهم االس�تمرار يف نظامك اليومي الس�تخدام الواقي 

الشميس”.
ورغ�م أن البعض يعتقدون أن�ه ال يمكن اإلصابة بحروق الش�مس من 
خ�الل الزجاج، لكن هذا ال يعني أن الزجاج يمكنه حجب كامل األش�عة 
فوق البنفسجية الضارة، حيث يمكن لهذه األشعة عبور النافذة لتسبب 

أذى للعينني والجلد.
وال يقترص الرضر الذي يؤدي إىل ش�يخوخة البرشة عىل ضوء الش�مس 
الطبيع�ي، وأوضح�ت كانديس “لقد أصبحن�ا أكثر وعي�اً اآلن بتأثريات 
الض�وء املرئي عايل الطاقة أو الضوء األزرق، وهي أطوال موجات الضوء 

املنبعثة من شاشات الكمبيوتر وأجهزة الهواتف الذكية”.
أم�ا الض�وء املرئي عايل الطاق�ة فهو جزء من طيف الض�وء يقع بجوار 
األش�عة فوق البنفس�جية، ورغ�م أن الطاقة املنتجة أقل م�ن تلك التي 
تملكها األشعة فوق البنفسجية، ولكن ال يزال بإمكانها التسبب يف جيل 

من أنواع األكسجني التفاعلية
وتش�ري الدراس�ات إىل أن الكثري من الضوء األزرق قد يس�اهم يف تدهور 
الكوالجني، وفرط التصبغ الداك�ن، وخاصة يف درجات البرشة العميقة، 

ويسبب االلتهابات يف الجلد.
ويمك�ن لبعض الفالت�ر الواقية من الش�مس مثل أكس�يد الزنك وثاني 
أكسيد التيتانيوم أن تحمي أيضاً من الضوء األزرق، يف نفس الوقت الذي 

توفر فيه الحماية من األشعة فوق البنفسجية.

ه�ل ص�ادف وحاول�ت تهدئ�ة األجواء 
أثن�اء الش�جار م�ع زوجك لتكتش�في 
بعدها أّن األمور تعقدت أكثر؟ قد يعود 
ذل�ك إىل اس�تخدامك للكلم�ات الث�الث 
الت�ي ولو كن�ت تقصدين م�ن خاللها 
تلطيف األجواء إاّل أنها ترتد عليك وعىل 
عالقتكم�ا س�لباً. بع�د أن كش�فنا لك 
س�ابقاً عن الكلمات التي لن تسمعيها 
م�ن زوجك مهم�ا فعل�ت، إلي�ك اليوم 
الكلم�ات التي يجب ع�دم قولها خالل 

املشاجرة معه!
ما ال تعرفه بعض الس�يدات املتزوجات 
هو أّن�ه عندما يقل�ن ألزواجهن عبارة 
“عليك أن تهدأ”، تصل الرسالة إىل آذانهم 
بطريقة مغايرة ال س�ّيما أثناء الشجار 
حيث يكونون تح�ت تأثري “األدرينالني 
املرتف�ع”؛ فيظن الرجل أّن املرأة تقصد 
بذلك: “أنا ال آخذك ع�ىل محمل الجد”. 
وه�ذا بالتايل م�ا يدفع ال�زوج إىل رفع 
ح�ّدة الش�جار بحيث تتفاقم املش�كلة 

وُيصبح األمر أكثر تعقيداً.
يف ح�ني أّن كلم�ة “اس�رخ” أو عبارة 
مفي�ٌد  يك�ون  ق�د  ته�دأ”  أن  “علي�ك 

اس�تخدامها يف بع�ض املواق�ف إاّل أني 
اكتش�فت أّنه ال ُيمك�ن اللجوء إليها يف 
وقت الشجار حيث يكون لها ردة فعل 

عكسية. 
إىل  نمي�ل  النف�س،  علم�اء  بحس�ب 
اس�تخدام تلك الكلم�ات حني نرغب يف 
تهدئة أنفس�نا ال س�ّيما عند الش�عور 

بأّن األجواء متوترة مع الطرف اآلخر
فما املش�كلة مع تلك العبارة؟ بحسب 
علماء النفس، نميل إىل اس�تخدام تلك 
الكلمات حني نرغب يف تهدئة أنفس�نا 
ال س�ّيما عن�د الش�عور ب�أّن األج�واء 
متوترة مع الط�رف اآلخر. ولكن، هذه 
العبارة يفهمها الرشي�ك وكأّنك تلقني 
عليه الل�وم وتحملينه مس�ؤولية ذلك 
الش�جار؛ األم�ر الذي يجعل�ه يترصف 

نقيض ذلك.
تتسائلني عن الحل يف مثل ذلك املوقف؟ 
الح�ل يكمن يف منح الرشيك املس�احة 
الخاصة به كي يتمكن من اس�تجماع 
أفكاره ويتخلص من الشحنات السلبية 
التي ق�د تحّول أي محادث�ة بينكما إىل 

شجاٍر قد ال ينتهي!

10واحة
عبارة من 3 كلمات ال تقوليها لزوجك أثناء الشجار

حنو مستقبل افضل...هلالها
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مهام�ك  أن  تعتقدي�ن  ق�د 
ك�”س�وبرماما” أصبحت أبسط 
وأس�هل كلم�ا تق�دم طفل�ك يف 
العمر، لكن كل هذه األحالم تنتهي 
بمجرد أن يبدأ املراهق الصغري يف 
طرح أسئلته لالستفسار عن كل 
يشء يثري فضوله، لتجدي نفسك 
يف دوامة جديدة أصعب كثريًا عما 
س�بقها، يف هذا املقال س�نحاول 
أن نس�اعدك للتعامل مع األسئلة 
الصعبة واملحرج�ة البنك املراهق 

بشكل سليم ومرٍض لِك وله.
اس�تعدي جيًداق�د تب�دو أس�ئلة 
صغ�ريك مفاجئ�ة ج�ًدا وأحيانا 
لك�ن  وُمحرج�ة،  ُمزعج�ة 
االس�تعداد الجي�د والبح�ث ع�ن 
طرق مناس�بة إلجابة تس�اؤالته 
وبناء عالقة قوية معه يف مراحل 
عم�ره املختلفة، ستس�هل عليِك 
األم�ر كثريًا وتجعلك جاهزة دوًما 

للتعامل مع مثل هذه املواقف.
س�هيل عليه فرصة السؤاألسئلة 
كثرية ت�دور يف بال ه�ذا املراهق، 
خاصًة وقد ب�دأ يلحظ التغيريات 
التي تحدث لجس�مه أو ملن حوله 
يف نفس الس�ن، لك�ن الخوف من 

إثارة املشكالت أو خلق أي مواقف 
ُمحرج�ة ق�د يمنعه من الس�ؤال 
ملص�ادر  اللج�وء  إىل  ويضط�ره 
خارجي�ة، كمواق�ع اإلنرن�ت أو 

األصدقاء.
كما قلنا من قبل كوني مس�تعدة 
جيدا، واقرئي ع�ن كل التطورات 
والتس�اؤالت التي قد تدور يف بال 
طفلك يف كل سن، حتى ال تتوتري 
إذا م�ا فاجئ�ك بأي س�ؤال، كما 
يمكن�ك أيًض�ا أخذ ال�دور املبادر 
وفت�ح املوضوع معه لتش�جيعه 
الت�ي  األس�ئلة  كل  ط�رح  ع�ىل 
تش�غله، ليش�عر بأمان أكثر وأن 
أس�ئلته طبيعي�ة ج�ًدا وال تدعو 

للخجل.
وحدي اإلجابات اتفقي مع زوجك 
مس�بًقا ع�ىل رد موح�د لبع�ض 
األس�ئلة، خاص�ًة تل�ك املتعلق�ة 
العامة واملب�اديء، ألنه  باألخالق 
من املهم جًدا أن يشعر ابنك بثبات 
املبدأ، ولو فاجئك مثاًل بس�ؤال لم 
تس�تعدا له م�ن قب�ل، يمكنك أن 
تحددي معه موع�ًدا آخر لإلجابة 
عليه بع�د أن تتناقيش مع زوجك 

يف صيغة اإلجابة املناسبة.

خّمني سبب السؤال
يف بع�ض األحي�ان، ق�د تفاجئي 
بسؤال ابنك عن يشء غري متوقع 
إطالًقا، قب�ل أن تهلع�ي أو حتى 
إجاب�ة  ع�ن  البح�ث  يف  تبدئ�ي 
مناس�بة، فكري ملاذا يس�أل ابنك 
ع�ن ه�ذا املوض�وع اآلن، فربم�ا 
تع�رض  أو  م�ا،  بمش�كلة  يم�ر 
ملوق�ف أثار يف باله هذه األس�ئلة، 
الس�ؤال  لس�بب  معرفت�ك  ألن 
ستس�اعدك يف إعطائ�ه اإلجاب�ة 
الكافية واملناسبة ملا يدور يف باله، 
كأن يس�ألك مثاًل عن الطالق عند 
الكب�ار، بعد أن س�مع م�ن زميل 
ل�ه أن والديه منفصالن، فمعرفة 
أص�ل املوضوع س�تجعل اإلجابة 

عليه أسهل وأفضل.
كون�ي صادقةتعاميل مع أس�ئلة 
ت�ام،  بص�دق  املراه�ق  صغ�ريك 
فاملراهقون يملكون قدرة ضعيفة 
عىل التس�امح والتفّه�م ملثل هذه 
اكتش�ف خداع�ك  ف�إن  األم�ور، 
له م�رة أو اس�تهانتك بأس�ئلته، 
فسيس�تغرق األم�ر طوي�اًل لكي 

تستعيدي ثقته مرة أخرى.
ويف النهاي�ة علي�ِك أن تدركي أنه 
رغم صعوبة بعض األس�ئلة فإن 
لج�وء طفلك ل�ِك لإلجاب�ة عليها 
تعن�ي أن�ه يثق ب�ِك أكث�ر من أي 
شخص، لذا عليِك أن تبذيل جهدك 
لتثبت�ي ل�ه أن�ِك ع�ىل ق�در هذه 

الثقة.

سلوكيات

كيف تستعدين ألسئلة ابنك املراهق احملرجة؟

 خلصت دراس�ة سويرسية حديثة 
إىل أن الضغط النفيس الذي يس�بب 
آالم يف الص�در وضي�ق يف التنف�س 
لحظ�ات  يف  يح�دث  أن  يمك�ن 
السعادة، كما هو الحال يف لحظات 

الغضب والحزن والخوف.
يتس�بب اإلجه�اد يف 75 يف املئة من 
حاالت اإلصابة ب�”متالزمة القلب 
املنك�رس”، التي قد ت�ؤدي للوفاة، 
وه�ي عب�ارة ع�ن تغري يف ش�كل 

البطني األيرس للقلب.
أجري�ت  الت�ي  الدراس�ة،  وتش�ري 
بمستشفى جامعة زيورخ ونرشت 
يف “دوري�ة القلب األوروبية” إىل أن 
نح�و حالة واحدة م�ن بني كل 20 

حالة سببها لحظات الفرح.
الحال�ة  وع�ادة م�ا تك�ون ه�ذه 
مؤقت�ة، ويكون الش�خص عىل ما 

يرام بعد ذلك.
واكتش�ف الباحثون القائمون عىل 
الدراس�ة، الت�ي خضع له�ا 1750 

مريض�ا، أن مش�اكل القلب يف تلك 
الحاالت قد نجمت عن:

- حفل عيد ميالد.
- حفل زفاف األبناء.

- لقاء صديق بعد 50 عاما.
- أن تصبح امرأة جدة.

- فوز الفري�ق الريايض املفضل يف 
مباراة.

مله�ى  يف  كب�ري  رب�ح  تحقي�ق   -
للقمار.

- أش�عة مقطعي�ة أظه�رت عدم 
إصابة الشخص بمرض آخر.

أن  إىل  أيض�ا  الدراس�ة  وأش�ارت 
معظم الحاالت كانت لسيدات بعد 

انقطاع الطمث.
وقالت جيلينا غادري، أحد الباحثني 
املش�اركني يف الدراسة “أظهرنا أن 
املنكرس  القلب  مس�ببات متالزمة 
يمك�ن أن تك�ون أكث�ر تنوعا مما 

كان يعتقد يف السابق”.
وأضافت: “لم يعد مريض متالزمة 

القلب املنكرس هو املريض منكرس 
القلب بالصورة النمطية املعروفة. 
امل�رض  ه�ذا  يس�بق  أن  ويمك�ن 

مشاعر إيجابية أيضا”.
وأردفت: “يج�ب أن يكون األطباء 
يف  ويضع�ون  بذل�ك،  عل�م  ع�ىل 
اعتبارهم أن املرىض الذين يصلون 
إىل قسم الطوارئ وهم يعانون من 

أع�راض النوبات القلبي�ة، مثل ألم 
يف الصدر وضي�ق يف التنفس ولكن 
بعد حدث س�عيد أو انفعال، يمكن 
أن يكون�وا يف واق�ع األم�ر يعانون 
من متالزم�ة القلب املنكرس تماما 
مث�ل املري�ض ال�ذي يعان�ي م�ن 
نفس املش�كلة بعد تعرضه لحدث 

عاطفي سلبي”.

دراسات حديثة

حلظات السعادة “قد تضر بالقلب” مثل حلظات احلزن والغضب

تعاني الكثري من ربات املنزل من نفاذ صالحية 
مم�ا  الغذائي�ة،  االس�تهالكية  امل�واد  بع�ض 
يضطرها للتخل�ص منها يف الكثري من األحيان 

قبل البدء باستهالكها.
ويف خضم انتش�ار فريوس كورونا الذي فرض 
واقعاً جديداً عىل سكان األرض ودفعهم للمكوث 
يف منازلهم، بات�ت الحاجة ملحة لتخزين مواد 

غذائية تدوم ألطول فرة ممكنة.
ومن ه�ذا املنطل�ق نطل�ع ع�ىل مجموعة من 
األغذية الت�ي تحافظ عىل صالحيتها ألكثر من 

عام، عىل النحو التايل:
الفواكه املجمدة

بحسب خرباء التغذية، يمكن للفواكه املجمدة 
أن ت�دوم لس�نة كامل�ة ع�ىل األق�ل، ويمك�ن 
اس�تخدامها لتحضري العصائر وتناولها بشكل 
مس�تقل، فضالً عن إمكاني�ة إضافتها ألطباق 

معينة إلعطائها نكهة مميزة.
الخضار املجمدة

يوضح الخ�رباء ب�أن الخضار املجم�دة يمكن 
أن تدوم مل�دة تتجاوز 18 ش�هراً وتحافظ عىل 
قيمته�ا الغذائية مث�ل الخ�رضوات الطازجة. 
ويمك�ن أن تدخ�ل الخض�ار يف ع�دد كبري من 

األطباق أهما السلطات والوجبات املسلوقة.
زبدة الجوز

س�واء كن�ت تفض�ل نكه�ة الفول الس�وداني 
أو الل�وز أو الكاج�و أو أي نوع آخ�ر من زبدة 
الج�وز، ف�إن الخ�رب الس�ار ه�و أن�ه يمكنك 
بالتأكي�د تخزينها وحفظها لوقت الحق. إذا لم 
يت�م فتحها، ف�إن عبوة زبدة الج�وز يمكن أن 

تستمر ملدة عامني كاملني.

الخضار املخللة
التخليل عملي�ة مفيدة لحف�ظ الخضار لفرة 
طويل�ة جداً قد تصل إىل س�نتني إن لم يتم فتح 
العب�وة، وحت�ى بعد فت�ح العب�وة فإنها تظل 
صالحة لالس�تخدام ملدة عام ع�ىل األقل إن تم 

حفظها يف الثالجة.
املكرسات

يق�ول اختصايص التغذي�ة ش�ارون باملر، أنه 
طاملا تم حفظ املكرسات بشكل صحيح، فإنها 
يمك�ن أن تدوم ملدة تصل إىل عامني يف الفريزر. 
وتحت�وي العديد من املكرسات عىل كمية قليلة 
من الده�ون وكمية كب�رية م�ن الفيتامينات، 

وهذا يعني انخفاض خطر فسادها.
البقوليات املعلبة

يمكن أن تستمر البقوليات املعلبة مثل الفول أو 

الحّمص ملدة سنتني، ويمكن تناولها بمفردها 
أو إضافتها إىل طبق آخر. 

األسماك املعلبة
تعترب األس�ماك املعلبة مثل التونة أو الرسدين، 
طعاماً آمناً ألنه يس�تمر ملدة ثالث سنوات عند 
تخزين�ة يف مكان ب�ارد وج�اف. وبمجرد فتح 
عبوة األس�ماك يمكن أن تستمر يف الثالجة ملدة 

أربعة أيام، ويف املجمدة ملدة تصل إىل شهرين.
الخل

يستمر الخل يف درجة حرارة الغرفة الطبيعية، 
ملدة أربع س�نوات. ينص�ح بتخزينه يف زجاجة 
محكمة اإلقفال يف مكان مظلم وبارد بعيداً عن 
الحرارة أو أش�عة الشمس. بعد فتح الزجاجة، 
يظ�ل الخ�ل صالحاً لالس�تخدام مل�دة تصل إىل 

عامني.

طبيبك يف بيتك

أغذية تظل صاحلة ألكثر من عام

م�ع ارتفاع درج�ات الحرارة، يخ�ى كثريون م�ن انتقال فريوس 
كورونا عرب البعوض، ال س�يما يف البل�دان األفريقية وبعض الدول 

عىل ساحل البحر املتوسط.
يف ه�ذا اإلطار، تقول منظمة الصحة العاملية إن فريوس كورونا “ال 
يمك�ن أن ينتقل عن طريق لدغات البع�وض والحرشات”، مضيفة 
يف منش�ور عرب حسابها الرسمي يف فيسبوك إىل أنه “ال تتوفر حتى 
اآلن أي معلوم�ات أو دالئ�ل توح�ي بأن فريوس كورون�ا يمكن أن 

ينتقل عرب البعوض” .
وبحس�ب مركز الس�يطرة عىل األمراض والوقاية منها يف الواليات 
املتح�دة، فإن بعض الح�رشات، مثل القراد والبع�وض، تلعب دورا 
هام�ا يف نقل العديد من األمراض املعدية، فالبعوض مثال مس�ؤول 

عن نقل املالريا وفريوس زيكا.
حرشة القراد، التي تش�به العقرب إىل حد كبري، مس�ؤولة عن نقل 
ع�دد من األم�راض إىل البرش، مثل حمى الجب�ال الصخرية املبقعة 

وداء اليم وغريها من األمراض الخطرية.

ويق�ول الطبي�ب فران�ك ماكغ�ورغ، املتخصص يف ط�ب الطوارئ 
بالواليات املتحدة، إن الفريوس�ات التاجية، ومنها فريوس كورونا، 
ال تنتق�ل عرب الحرشات، بل من خالل إفرازات الجهاز التنفيس، وال 
يوج�د حتى اآلن ما يثبت يف عل�م األوبئة أن الحرشات تنقل فريوس 

كورونا، سواء عرب اللدغ أو الوقوف عىل األسطح.

كل يوم معلومة

هل ينقل البعوض )كورونا(؟ الصحة العاملية حتسم اجلدل

لطلة ابهى....

الواقي الشمسي ضروري حتى 
يف العزل املنزلي

 مقادي�ر عم�ل حلوى الس�ويرسول 
باملربى:

٤ بيضات
١٢٥ جرام س�كر أبيض مطحون

١٢٥ جرام دقيق
٢٠٠ جرام مربى فراولة

١/٤ كوب زيت
١ ملعقة صغرية فانيليا

طريق�ة تحضري حلوى الس�ويرسول 
باملربى:

١- قوم�ي بتش�غيل الف�رن وضبطه 
عىل درجة حرارة ٢٠٠.

٢- يف وعاء متوس�ط الحجم، اخفقي 
الس�كر والبيض جيدا ملدة ١٠ دقائق، 

س�تالحظني زي�ادة حجم�ه بش�كل 
كبري.

٣- اضيفي الفانيليا إىل الخليط وقلبي 
جي�دا، ث�م اب�دأي يف إضاف�ة الدقيق 

تدريجيا مع التقليب املس�تمر.
٤- جهزي صينية حلوى السويرسول، 
ضع�ي فيه�ا قليل م�ن الزي�ت حتى 
يغطي أجزائها جميعا، ثم ضعي ورق 
الزب�دة بداخ�ل الصيني�ة، وراعي أن 

يكون حجمه أكرب من الصينية.
٥- ضعي قليل من السكر والدقيق عىل 
ورق الزبدة ثم قومي بصب العجني يف 
الصيني�ة وافرديه جي�دا بحيث يكون 

متساوي جيدا.

٦- ادخ�يل الصيني�ة يف الفرن ملدة ١٢ 
دقيق�ة أو حت�ى يصبح ل�ون العجني 

ذهبيا.
٧- أثن�اء وج�ود الصيني�ة يف الفرن، 
قوم�ي بتقلي�ب املرب�ى جي�دا حت�ى 

تصبح لينة قليال.
الف�رن  م�ن  الصيني�ة  اخرج�ي   -٨
وارفع�ي الكيك بواس�طة ورق الزبدة 

وضعيه جانبا.
س�اوي  الس�كني  باس�تخدام   -٩
األطراف، ثم اب�دأي يف فرد املربى عىل 

الكيك.
١٠- امس�كي الكي�ك م�ن األط�راف 

وابدأي يف لفها بإحكام.
١١- انق�يل الكي�ك إىل طب�ق التقدي�م 
وضعيه�ا يف الثالجة حتى تربد تماما. 

يمكن�ك رش قليل من الس�كر الناعم 
عليها بعد االنتهاء منها.

طريقة عمل حلوى السويسرول باملربى
املطبخ
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انا فت�اة جامعية أبلغ من العم�ر 25 عاماً 
لكن�ي ال أعم�ل. لم أع�ش حالة ح�ب مثل 
صديقات�ي، دائم�اً أتمنى أن يأت�ي يف وقته 
بالف�راغ  كث�راً  أش�عر  ولك�ن  املناس�ب، 
والحرم�ان العاطفي، أجاه�د نفيس كثراً؛ 

كي ال أفعل شيئاً يرضني.
تحدث�ت مع زمي�ل يل يف الجامع�ة، تعرفت 
عليه وأعجبت به، لكن هو يعاملني كأخت 
له، لي�س أكثر. أعلم جيداً أن�ه لم يفكر يفّ، 
وأعل�م أنني أره�ق نفيس كث�راً يف التفكر 
ب�ه دون أن أظهر له عواطفي، ولكن أوّد أن 

أحتفظ بصداقته يل عىل األقل.
م�ا ال�ذي يج�ب أن أفعل�ه؟ هل أس�تمر يف 
الحدي�ث مع�ه كصديق�ن، وأن�ا أخفي ما 
بداخيل من مش�اعر تجاه�ه؟ أم أمتنع عن 

الحديث معه؟
النصائح والحلول:

-1 مش�كلتك تع�ر ع�ن ش�خصية طيب�ة 
وخلوقة وهادئة الطباع ولكن...

-2 هذه ال�»لك�ن« تدفعني ملصارحتك بأن 
الطيب�ة والخلق الطيب واله�دوء صفات ال 
تكف�ي كي تكوني فت�اة إيجابية يف الحياة، 

والسؤال كيف وملاذا؟
-3 أوالً أنت فتاة جامعية ال تعمل، وبمجرد 
أن نقول هذا س�نضعك يف خانة األشخاص 
غ�ر املنتجن وغ�ر اإليجابي�ن، وال يعني 

كالم�ي ه�ذا أن ع�ىل كل فت�اة خريجة أن 
تصب�ح موظف�ة، لكنه يعن�ي أن قبولك أن 
تعييش يف فراغ كبر هو أهم خطأ ترتكبينه 

بحق نفسك.
-4 أنا أقول لك هذا قبل أن أصل إىل مش�كلة 
عواطف�ك نحو ه�ذا الش�اب، وأس�لوبه يف 
يف  املش�كلة  أس�اس  ألن  مع�ك؛  التعام�ل 
اعتقادي ه�و »التضخيم«، فأنت تضخمن 
العالق�ة اإلنس�انية الطيب�ة لتجع�يل منها 
قصة حب من طرف واحد، وأنت تضخمن 
حال�ة الفراغ العاطفي الذي تعيش�ينه؛ ألن 
الح�ب ل�م يط�رق باب�ك إىل اآلن، وكل ه�ذا 

بسبب الفراغ، فما هو الحل إذن؟
-5 قب�ل أن يك�ون الح�ل ب�ن أن تقطع�ي 

بكب�ت  تس�تمري  أو  بالش�اب،  عالقت�ك 
أن  يمكنن�ا  عذاب�اً،  وت�زدادي  مش�اعرك 
نب�دأ التصحي�ح الحقيقي ال�ذي يجعل من 
صداقتك الطيبة الريئ�ة هذه واحة جميلة 

من املشاعر اإلنسانية غر املؤذية.
-6 ه�ذا ال يكون إال إذا خرج�ت من عزلتك 
وبحثت ع�ن عم�ل، مهما يكن بس�يطاً أو 
حتى تطوعياً؛ كي تتغر نظرتك إىل نفس�ك، 
وبذل�ك تس�تعيدين ثقت�ك، وتملئ�ن وقتك 
باملفيد، حينها صدقيني ستكونن منشغلة 
بأمور تنسيك مراقبتك املتضخمة ملشاعرك 

وأسلوب الشاب يف التعامل معك كأخته.
-7 اعم�يل أو ادريس لغة، أو ادخيل أي دورة 
دراس�ية، أو انضم�ي إىل جمعي�ة خري�ة، 
وش�اركي يف محيط�ك الصغر؛ لتكتش�في 
أنك لس�ت وحي�دة، مما يجع�ل رؤيتك لتلك 

العالقة التي تحرك اآلن مختلفة تماماً.
-8 همس�ة أخرى أقولها لك: إن هذا الشاب 
يطم�ن ويرتاح ل�ك، فاكتفي حالي�اً بهذه 
الحالة، وحارب�ي تحليلك لعواطفك بالعمل 
وإشغال نفسك، وحينها يصبح عاملك أكثر 
غن�ى، وبالتايل يصبح ال�كالم بينكما مفيداً 
وغني�اً باملعلومات واملعرفة وتب�ادل الرأي، 
وم�ن يدري فقد يحدث ما يجعله يكتش�ف 
أنه يكّن لك مشاعر أخرى. املهم أال تنتظري 

أو تتوقعي، بل تفاءيل فقط!

مث�ل عراق�ي قديم يرضب عىل من يجرك عىل عم�ل انت تتفاداه او 
ان عواقبه وخيمه 

يوازيك = يجرك 
الجدر = القدر او الطنجره 

وبمعناه العام هذا من يجرك عىل بيع القدر 
وحكاية املثل 

يروى ان شخصا اذا رأى شخصا به خطب ال يصر حتى ياخذ غيبته 
او يذمه . واملفارقه كونه يخاف الله ويخاف العقاب وبعلمه لس�وء 
ما يفعله . فذهب يوما اىل احد الفقهاء فسأله عن حل لحالته وحن 
ضاق به رضعا من انه اليس�تطيع ترك هذه الحالة اخره بحل وهو 
انه اذا اغتاب ش�خصا او ذمه فعليه دفع كفاره يعطيها للمس�اكن 

واملحتاجن .
 والن صاحبنا اليس�تطيع التوقف عن الغيبه فاخذ يبيع كل ما يملك 
يف بيته تباعا حتى انه لم يبقى يف بيته سوى قدر يطهو فيه طعامه 
والنه رضوري قرر ان يحتفظ به وان ال يغتاب احدا ابدا . وظل فرتة 
ع�ىل هذا الح�ال اال ان كان جالس مع مجموع�ه وكان ذلك يف وقت 
الصي�ف فمر من قربهم ش�خص يرت�دي مالبس ثقيله ) ش�تويه ( 
والن صاحبنا مصاب بمرض الغيبه ويف نفس الوقت ال يستطيع بيع 
القدر وهو اليشء الوحيد الذي يملكه فقال الصحابه وهو يش�ر اىل 

الرجل هذا اليوازيك عىل بيعة الجدر.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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أبـــــــراج

ربما يح�دث يشء ما يغ�ر أفكارك وحت�ى قراراتك 
ولذلك ستش�عر بأنك مش�وش. م�ن األفضل أن تؤجل 
اتخ�اذ أي ق�رارات الي�وم فربما تتفاجأ بعض املش�اكل، 
كل م�ا تحتاج إلي�ه اليوم هو أن تتحىل باله�دوء وتبدأ يف حل 

مشاكلك فورا.

لدي�ك رغب�ة ملحة اليوم يف الس�يطرة ع�ىل األمور 
واتخ�اذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد املس�ؤوليات 
إىل ش�عورك بالتوتر إىل حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول 
أن تؤج�ل تلك القرارات للغد لكي ال تن�دم. ركز اليوم عىل 

التحكم يف أعصابك وترصفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

قد يؤثر عليك بعض األشخاص اليوم لتغر أفكارك 
ولكن احذر وكن واثقا من نفس�ك ومن تفكرك. ال 
تقل�ق وال تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك 
متعارضة مع اآلخرين فهذا يدل بالتأكيد عىل أنك مختلف 
يف تفك�رك عنه�م. ابتعد عن ه�ؤالء واقرأ مزي�دا من الكتب 

لتدعم نفسك.

ال تفكر يف األمور بسلبية وإال ستكون سببا قويا يف 
ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله 
يف إنجاز بعض األعمال لتنال إعجاب من حولك يف العمل. 
عليك أن تكون متفائال فس�تدنو م�ن أحالمك وطموحاتك 

فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض 
األش�خاص يف حيات�ك فه�م يحاول�ون أن يقنعوك 
بوجهة نظرهم فابتعد عنه�م وامض يف طريقة دون 
االلتفات ألحد. اهتم بمشاريعك وعملك وال تنىس أن تأخذ 

قسطا من الراحة من حن آلخر.

يتع�ن علي�ك الي�وم أن تنتب�ه ألعدائ�ك فربما ال 
تس�تطيع أن تتع�رف عليه�م ولك�ن يمكن�ك بكل 
سهولة التعرف عليهم من خالل ترصفاتهم فغالبا ما 
يرغب�ون يف إحباطك والتقليل من ش�أنك. ربما ال تالحظ 
تأثرهم عليك ولكن س�يدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. 

حاول أن تستغل طاقتك يف التغلب عليهم.

تب�ذل اليوم قصارى جه�دك لتتغلب عىل الصعاب 
والتحدي�ات فربم�ا تج�د أن هن�اك رصاع�ا ب�ن 
رغبت�ك يف املغام�رة وحاجت�ك إىل التواص�ل أوال م�ع 
اآلخرين. م�ن األفضل أن تعر عن رأيك بحرية حتى وإن 
عارضك البعض فس�تكون لبقا يف حديثك خاصة فيما بتعلق 

باملوضوعات الدينية أو الفلسفية.

تحت�ل مكانة مميزة بن رفقائ�ك بل وربما تحقق 
نجاح�ا غر مس�بوق يف العمل. س�يحاول الجميع 
االس�تفادة من�ك والتعر ف ع�ىل ما تقوم ب�ه لتحقق 
أحالمك فانصحهم واع�رض عليهم بعض األمثلة. ارشح 
له�م بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر 

أو كرياء.

تشعر بالتوتر والقلق عىل مدار األيام املاضية ومن 
املؤسف أن هذا التوتر سيتستمر األيام املقبلة أيضا. 
علي�ك أن تتوخ�ى الحذر فربم�ا تصل إىل حالة س�يئة 
اليوم بس�ب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مش�اكلك 
وال تخاف من الفش�ل. ربما تكون مرتددا يف اتخاذ خطوة ما 

ولكن الخوف من الفشل ليس حال.

أنت س�عيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة 
نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة عىل مدار اليوم. 
تش�عر أن لديك ق�درة عالية ع�ىل الرتكي�ز ولذلك ربما 
تس�تغل هذا الرتكيز يف إقناع بع�ض املعارضن لك بوجهة 
نظرك. اس�تمتع بروح املغام�رة اليوم من خ�الل الدخول يف 

مرشوعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

اس�تعد فربما تواجه مشكلة ما يف محيط أرستك، 
فم�ن أه�م األم�ور الت�ي يج�ب أن تهت�م بها هي 
استش�ارة بعض األشخاص ليقدموا لك بعض الحلول 
لتلك املش�كلة. ال تفقد األمل وال تعتمد عىل غرك واستغل 

طاقتك يف التفكر بعقالنية لحل مشاكلك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مشاكل وحلول

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم ربما تغر تفكرك اليوم بسبب إطالعك عىل بعض 
املعلوم�ات الجديدة ولك�ن بتواصلك مع األصدقاء 
ومناقشتهم يف تلك املعلومات قد تتغر الصورة أمامك 
تمام�ا. تمهل وك�ن صبورا حت�ى تتأكد م�ن معلوماتك 
وتعرضه�ا ع�ىل اآلخرين قبل اتخاذ أي ق�رار تندم عليه فيما 

بعد.

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول سودوكـــو

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

املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي
ماردت القدر يبعدني عنك يوم

وم�اردت السع��ادة تع��وف بيب���اني
ياليل أالماااااان املاتمرّه غيوم

وياحظ��رة حنن بحظن�ه دّف��اني
ياأجمل قصيدة وبالوزن محكوم
وياأروع ندى اعىل أوراق بستاني
يانبع الكرم محتااااجتك هاليوم
مو تدري بغيابك طاحت أركاني

ياأجمل حلم وسط الجفن مرسوم
رحت والصور ظلت فوك حيطاني

الك حنيت اعىل بختك كوم
عفتني ويتمتني وض��اع عن��واني
أفز من نومي وأسمع صوتك املهموم

وأفكدك وأرجع أغرك ويه أحزاني
رصت أنعاك وأبجي اعليك من دموم

وآنه القلم ص����ار الي��وم ينع����اني 
ردت أرشيك بس اشبيدي ع املقسوم

يالف��رك��اك هّب��ط راس�ي وأذان�ي
بس انته أصبحت طر بجنااان يحوم
وهذا الذي مّسكن نوحي وأشجاني

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

يعاملين كأخت لكنين أحبه.. ماذا أفعل؟

“هذا الي يوازيك على 
بيعة اجلدر “ 

قصة مثل

1987 - طائرة س�الح الج�و امللكي “فيكرز يف 
يس10-” تض�ع رقًما قياس�ًيا جدي�ًدا يف وقت 
الرحل�ة ب�ن اململكة املتحدة وأس�رتاليا، حيث 
هبطت الطائرة يف برث بعد 16 ساعة ودقيقة 

واحدة.
1990 - أوغن�دا والس�ودان توقع�ان معاهدة 
ع�دم اعتداء م�ع إل�زام كل دولة بأال تس�مح 
باس�تخدام أرضها للقيام بأعمال عدائية ضد 

األخرى.
1991 - الجي�ش العراق�ي يهاج�م املناط�ق 
الكردية وهروب جماعي لألكراد إىل الجبال وإىل 
الدول املجاورة )إيران، تركيا( خوفا من اإلبادة 
الجماعية من قبل الجي�ش العراقي، حيث فر 
أكثر من )2500000( مليونن ونصف املليون 
م�ن املواطنن والجيش العراقي يس�يطر عىل 

املدن الكبرة مرة أخرى.
2005 - الفاتيكان يعلن عن وفاة بابا الكنيسة 
الكاثوليكي�ة يوحن�ا بول�س الثان�ي بعد فرتة 

مرض طويلة.
2009 - قم�ة مجموعة العرشي�ن املنعقدة يف 
لندن تقر خطة إلنعاش االقتصاد العاملي تعتر 
األكر عىل اإلطالق وذلك من خالل ضخ ترليون 
دوالر، منها 500 مليار دوالر تقدم إىل صندوق 
النق�د الدويل باإلضاف�ة إىل 50 ملي�ار دوالر يف 

صورة مساعدات مبارشة للدول األكثر فقرًا.
2014 - الفرنسية من أصل أندليس آن هيدالغو 

تصب�ح أول امرأة تتوىل منص�ب عمدة باريس 
عقب فوزها يف االنتخابات البلدية.

2015 -الوصول التفاقية ابتدائية ش�املة مع 
إيران حول برنامجها النووي.

حرك�ة الش�باب الصومالي�ة تهاج�م جامعة 
گاريسا يف كينيا، متسببة بمقتل ما ال يقل عن 

147 طالًبا مسيحيًّا.
2016 - اندالع اشتباكات عنيفة بن أذربيجان 
وأرمينيا يف مرتفعات قرة باغ بعد خرق الهدنة 
املرم�ة من�ذ نهاية ح�رب ناغورنو ق�ره باغ، 
وس�يطرة الجي�ش األذري عىل بضع�ة مواقع 

اسرتاتيجية.
2018 -الهيئ�ة الوطني�ة لالنتخابات املرصيَّة 
ُتعل�ن ف�وز الرئي�س عب�د الفتَّ�اح الس�ييس 
ِبانتخاب�ات الرئاس�ة بعد أن حص�د ما يقرب 
من %97.08 من إجمايل األصوات الصحيحة، 
ُمقاب�ل %2.92 لُِمنافس�ه م�وىس مصطف�ى 

موىس.
محطة الفض�اء الصيني�ة تيانقونغ1- تدخل 
الغالف الجوي لألرض وتتحطم جنوب املحيط 

الهادئ.
العزي�ز  عب�د  الجزائ�ري  الرئي�س   -  2019
بوتفليقة يعلن رسميا اس�تقالته من منصبه 
أسابيع قبل انتهاء عهدته يف ظل حراك شعبي 
يطال�ب برحيل�ه وتوت�ر يف العالقة م�ع قادة 

الجيش الجزائري.

رأيس
1مدينة غ�ر عربية فيها 
تح�ت   o مس�جدا   450

أقدامها الجنة
2غر معقد o للتعريف

3أن�واع م�رشوب محبب 
o اس�م فلم ملحمد س�عد 

)مبعثرة(.
 o 4منسوب إىل دول العالم

االرتفاع والعلو
5م�ا يبلغه االنس�ان من 
عمره o سوق كبر البناء 

o قمة الطرب
6نعم باالجنبية o ركض

7الع�رص الس�المي حيث 
كانت إدارة للحمام الزاجل 

oمجهز مواد للنداءمعن
8اصبح ملكا ملرص وعمره 

9 سنوات
 o الحي�اة  إىل  9الخ�روج 

لدينا
لس�نة  تحت�اج  10ثم�رة 

كاملة لتنضج.

أفقي
للمس�لمن  قبلة  1أول 
o يوض�ع الت�اج ف�وق 

رأيس
املحي�ط  يف  2جزي�رة 

الهادي.
فتس�معك  3تنقره�ا 
هدير الصوت o يحتاج

4نسمات o ابتعدا
أغ�ب   o الش�عر  5يف 

وأرشب
6وح�دة قياس الطاقة 
o م�ن أس�اليب الخط 

العربي
7نص�ف ولول o معناه 

كثر الركة واليمن
 o الخش�ب  انواع  8من 
مجه�ز م�واد ملوضوع 

معن
9أول من روض الخيل.

س�ابق  10س�كرتر 
ت�وىل  املتح�دة  لألم�م 

منصبه أكثر من مرة.
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  07810090003هاتف هيئة التحرير

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

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

إنتم مش عارفني أنا حببكم قد إيه وحبكم ده أهم حاجة 
ــة جديدة جاية من  ــا وعدتكم فيه أغني عندي، وزي م
ــه خملصش  ــع إن توزيعها لس ــرب األغاني لقليب وم أق
ــم زي ما فرحتوني...  ــان تفرحك قررت أمسعهالكم علش

حببكم 

ــوم وتطور يف  ــدة اطلعت عليها الي ــق معطيات جدي وف
ــول ان فرص جناح  ــة مؤثرة ميكنين  الق ــف زعام موق
ــكيل احلكومة ونيل ثقة الربملان اصبحت  الزريف يف تش

كبرية

أكثر من عمل درامي أصبح مهّدداً بالخروج 
م�ن السب�اق الرمضان�ي الجديد بع�د أزمة 
توق�ف تصوي�ر كثري م�ن األعم�ال الدرامية 
وفقاً لإلجراءات الوقائية ملنع انتشار فريوس 
كورون�ا، ولك�ن يف املقابل هن�اك العديد من 

النجوم الناجني من هذا الفخ.
الخاص�ة  التفاصي�ل  بع�ض  ع�ن  نكش�ف 

بخريط�ة رمض�ان الجدي�دة بع�د أزمة 
كورونا.

حسن الح�ظ أّدى دوراً كبرياً يف 
عم�ل الزعيم ال�ذي يعود به 

الرمضانية  للمنافس�ة 
ه�ذا املوسم بعنوان 
حيث  »فالنتين�و«؛ 

املسلس�ل  ك�ان 
أول األعم�ال الت�ي أنه�ت 

أزم�ة  قب�ل  كام�ًا  تصويره�ا 
ليحج�ز  كورون�ا،  ف�ريوس  انتش�ار 

ع�ادل إمام مكانه يف مقدم�ة سباق الدراما 
الرمضانية ملوسم 2020.

واملسلس�ل م�ا زال يف إط�ار املفاوضات بني 
أكث�ر م�ن محط�ة لعرض�ه ع�ر خريطتها 
الرمضاني�ة لع�ام 2020. وكان أم�ري كرارة 
من أوائ�ل النجوم الذين كشف�وا عن برومو 
مسلسله�م الرمضان�ي تمهي�داً لعرض�ه يف 
موسم 2020 عر شاش�ة أون ت�ي يف والذي 
يحمل اسم »االختيار«. أما يرسا التي تحاول 
االلتزام بكافة إجراءات الوقاية أثناء تصوير 
مسلسله�ا الرمضاني الجدي�د »دهب عرية« 
ال�ذي تع�ود ب�ه للمنافس�ة الرمضانية هذا 

املوس�م بع�د غيابها الع�ام املايض، 
وتح�اول أن تصارع الزمن 

بالعرض،  للح�اق 
ص�ة  خا

ن  أ

ك�ة  لرش ا
تعاقدت مع إحدى 

الفضائي�ة  املسلسل املحط�ات  لعرض 
ضم�ن خريطتها الرمضاني�ة. وبذلك، تكون 
ياسم�ني عبد العزي�ز أوىل النجم�ات اللواتي 
حددت املحطة ع�رض مسلسلها يف رمضان 
2020، حي�ث بدأت شاش�ة أبو ظبي بعرض 
بروموهات العمل استعداداً لعرضه يف موسم 
درام�ا رمض�ان بع�د أسابيع، وكذل�ك غادة 

ال�رازق  عب�د 
التي بدأت شاش�ة تلفزي�ون النهار يف عرض 
أوىل بروموهات مسلسله�ا ليكون من أوائل 
األعم�ال عر الشاش�ة باإلضافة إىل مسلسل 
»ش�اهد عيان« لحس�ن الرداد.  أم�ا السباق 
الدرام�ي يف الدراما اللبناني�ة، فما زال يعاني 
من غموض املوقف بع�د توقف تصوير أكثر 
م�ن مسلس�ل خ�ال الف�رة املاضي�ة وفقاً 

لتعليمات نقابة املهن التمثيلية يف لبنان.

ن�رشت وسائ�ل اإلع�ام العاملي�ة أن النجمة 
ماي�ي ساي�روس كشف�ت ع�ن الجان�ب 
اإليجاب�ي ع�ى البيئة، بعد ع�زل الناس 
أنفسه�م يف املن�ازل للحد م�ن انتشار 
فريوس كورونا املستجد. وأدى هذا إىل 
انع�دام وجود السيارات عى الطرق، 
وه�ذا ُيعني أن كوك�ب األرض ينال 
قسط من الراح�ة فيما يتعلق 
وأضاف�ت  املن�اخ.  بتغ�ري 
ساي�روس قائلة: »أعلم 
أن بعضنا قد ش�اهد 
الفيدي�و  مقاط�ع 
والتي تظهر فيها 
بل�ون  السم�اء 
واض�ح،  أزرق 
التي  والدالف�ني 
من  نشاهدها  لم 
قبل، وه�ي تسبح 
والجدير  املي�اه«.  يف 
ساي�رس  أن  بالذك�ر 
املهتمني  النج�وم  م�ن 
لش�ؤون الحف�اظ ع�ى 
البيئ�ة، والسب�ب يف ذل�ك 
ربم�ا ألنه�ا فق�دت منزلها 
التي  املدم�رة  الحرائ�ق  بسب�ب 
كاليفورني�ا  والي�ة  اجتاح�ت 

األمريكية منذ عامني.

                  

امللك فيصل الثاني اراد انشاء مشروع 
سياحي ثقايف كبري سنة 1957

هذا ما قرره امللك فيصل الثاني سنة 1957 عندما اراد انشاء مرشوع سياحي ثقايف 
كبري اذ تردد مفهوم جنة عدن بحيث يكون مرشوع جنة عدن حيث كان املهندس 
االمريك�ي يرى انه�ا يف العراق بني بغ�داد والفلوجة وكان من ال�ازم أن ينشأ هذاِ 
املرشوع السياحي الثقايف يف جزيرة الگاوريه  أي جزيرة أم الخنازير املوجودة حالياً 
تحت الج�رس الذي يتجه من الجادرية اىل الك�رخ وبالتحديد حي القادسية وحيث 
ان ه�ذه الجزيرة موقوفة عى ذرية عبد اللطيف الكتخدا بموجب الوقفية الصادرة 
من محكمة رشعية بغداد سنة 1893 كما نرشها الدروبي يف كتابه البغداديون عند 
التكلم عى هذه العائلة البغدادية كذلك فأن السائح البغدادي املشهور يونس بحري 
كان قد أستأجرها سنة 1932 ملدة 99 سنه واطلق عليها اسم جزيرة السندباد كما 
يذكر ذلك الدكتور كمال رش�يد خماس يف كتاب�ه الحياة االجتماعية يف بغداد ولكن 
يبدو ان كل ذلك تواله مجلس االعمار فكانت الجزيرة مهيئة ملرشوع سياحي ثقايف 
كب�ري يف بغداد لذا أستدعى امللك فيصل الثاني أعض�م معماري العالم يف تلك الفرة 
وه�و املسر فرانك لويد رايت كي يت�وىل تخطيط وتصميم مركز ثقايف عى ضفاف 
دجلة لذلك حزم املعمار أمره وقدم اىل بغداد ومن الطائرة ش�اهد املعمار االمريكي 
جزي�رة الگاوريه وام الخنازير الت�ي غنى فيها قاريء املرب�ع البغدادي ) تعجبني 
گع�ده وياك بالگاوري�ه( حيث كانت مكان�اً ) للچراديغ( يذهب لها ش�باب بغداد 
لقض�اء ساعات من العمر كما يصفوها. ووص�ل املسر رايت يف االيام االخرية من 
ش�هر حزيران 1957 وكان فرحاً كونه رفص تصميم م�رشوع دار أوبرا نيويورك 
فقد كان عاش�قاً لبغداد وبعد مقابلة امللك فيصل الثاني تجول يف أنحاء بغداد وزار 
املتح�ف العراق�ي والتقى بالسي�د ضياء جعفر ال�ذي كان رئيساً ملجل�س االعمار 
وناقش املرشوع مع اعضاء مجلس االعمار حيث عرضوا عليه تصميم بناية أخرى 
وألتقى باملعمارين والفنانيني العراقيني وعاب عليهم وقال عليكم دخول املعارصة 
من تاريخكم املجيد وعدم االغراق يف تقليد العمارة الغربية وهو قول ذا دالالت فنية 
وتاريخية واجتماعية حتى ان املعمار قحطان املدفعي قاطع املعمار االمريكي انه 
ل�م يكن م�رسوراً بذلك التأنيب  كما يق�ول الدكتور موفق الطائ�ي يف احدى أعداد 
جري�دة املدى الغراء وبعدها قدم محارضه يف جمعي�ة املهندسني وهو مملوء فرح 
وقابل امللك فيصل ملرتني وكان له موقف يثري االبتسامة عندما نادي املنادي بقدوم 
املل�ك اذ قال للملك صاحب الجالة وأقرح عى املل�ك أن تكون مشاريعه يف جزيرة 
الگاوري�ه فأجابه امللك الجزيرة اك يا سيد راي�ت فأرتاح ألجابة امللك هذه اذ سوف 
يتحق�ق حلمه بأن يقدم مرشوع�اً يناسب العمر الذي وص�ل ورجع اىل امريكا 
وأنكب ع�ى عمل التصاميم واملخطط�ات التي كانت تقوم ع�ى املحافظة عى 
روح ومج�د الحضارات الرشقي�ة املوجودة يف بغداد اذ ال ب�د من احرام املايض 
كم�ا يقول وقي نفس الوق�ت مسايرة التكنولوجية املع�ارصة وهذا هو االبداع 

معم�ار  ان  أمريكي أكثر حرصاً ع�ى مايض العراق بحي�ث 
وتم  رص�د مليون ونص�ف مليون دوالر وبغ�داد 

ا  املرشوع وه�ي موازن�ة كبرية له�ذ
وتظمن�ت  الوق�ت  ذل�ك  يف 
مخطاطته اقامة مرشوع 
ثق�ايف وسياح�ي كب�ري 
يف ه�ذه الجزي�رة لكن 
جاء انقاب 14 تموز 
1958 فذهبت االوبرا 
وذهب�ت جنة عدن 
اىل خ�ر ك�ان ولم 
يفك�ر أح�د بهذا 
املرشوع العظيم 
قي�ام  من�ذ 
اىل  الجمهورية 
يف  ونح�ن  االن 
الق�رن الحادي 

والعرشين.

بدأت شاشة ال�دي أم يس عرض الرومو األول 
لرنام�ج »السرية« ال�ذي ُيعد التع�اون األول 
الذي يجمع وفاء الكياني بالشاش�ة املرصية 
بعد سنوات من عملها مع نجوم شاشة ال�أم 
بي يس برامجها املتميزة، والكل انتظر موعد 
انط�اق الحلق�ة األوىل للرنام�ج، ولك�ن بعد 
الظروف التي طرأت عى العالم، يبدو أن وفاء 
الكياني ستواجه سوء الحظ يف أوىل برامجها 

عى الشاشة الجديدة.
فقد ذكر أن�ه رغم أن برنامج وف�اء الكياني 
الجدي�د ك�ان من املق�رر ع�رض أوىل حلقات 

املوس�م األول منه بداية الشه�ر املقبل، قّررت 
إدارة املحط�ة تأجيله للظ�روف التي يمر بها 
العالم يف الف�رة الحالية وانشغ�ال الجمهور 
بمتابع�ة تط�ّورات انتشار ف�ريوس كورونا؛ 
وهذا ما يشغلهم عن متابعة أي برامج جديدة 

ما سيؤثر عى نسبة مشاهدة الرنامج.
وقد أّكد مصدر خاص أن القناة تدرس إمكانية 
ع�رض أوىل حلق�ات الرنامج م�ع خريطتها 
الرمضاني�ة يف حال استقرار األوضاع يف مرص 
والعال�م، ولك�ن حت�ى اآلن لم ُيحس�م القرار 
بش�أن املوعد النهائ�ي لعرض »الس�رية«، ما 

يجعل وفاء الكياني تواجه مصرياً 
غامضاً. 

جدي�ر بالذكر أن وفاء تقيض فرة 
راح�ة برفق�ة زوجها تي�م حسن 
مستغلّ�ًة فرص�ة توق�ف تصوير 
مسلسل�ه »الهيب�ة -ال�رد« وفقاً 
إلجراءات السام�ة التي اّتخذتها 
الرشك�ة املنتج�ة للعم�ل خ�ال 
األيام املاضية، ع�ى أن ُيستأنف 
التصوي�ر بداي�ة الشهر املقبل يف 

حال استقرار الوضع يف لبنان.

طارق حرب

منمنمات 

مسلسل هيفاء وهبي الرمضاني 
مجهول حتى االن

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً 7 
لعدوى كورونا

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

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

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

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

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

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

معلومة طبية

اكتش�ف علم�اء روس يف مرك��ز 
لابتك�ارات  »سكولكوف�و« 
والتطبيق�ات العلمي�ة، أن املي�اه 
املعالجة بالبازما الباردة يمكن أن 
تكون ساحاً مميت�ًا ضد البكريا 
والفطريات والفريوسات بما فيها 

فريوس كورونا املستجد.
وصمم الخ�راء تركيب يمكن من 
خال�ه تحوي�ل املي�اه العادية إىل 
أداة لتدمري األجس�ام البيولوجية 
الصغ�رية. ويقوم السائ�ل الناتج 
بوقف النشاط الحي�وي ملسببات 
أن�واع  تأث�ري  بفض�ل  األم�راض 
وحم�ض  التفاعلي�ة  األكسج�ني 

هيبوكلوروس.
البازم�ا  مرك�ب  إدخ�ال  ويت�م 
الب�اردة، وهو غ�از من جسيمات 
مشحونة وغري مشحونة، يف املياه 
العادي�ة. بع�د ذلك، تفق�د الذرات 
بعض اإللكرونات، وبالنتيجة، ال 
تعود ق�ادرة عى االرتباط بجزيء 

املاء.

وه�ذا ي�ؤدي إىل ظه�ور أش�كال 
األوكسج�ني  م�ن  مختلف�ة 
الت�ي تقيض عى  والهيدروج�ني، 

خايا الفريوسات.
وق�ال رئي�س الرشك�ة املصممة 
دمي�ري  أك�وا«،  »ميغناري�ل 
باالبول�ني: »إن املل�ح يتف�كك بعد 
معالجة املاء بالبازما وهذا يؤدي 
إىل تشكل حم�ض هيبوكلوروس، 
ونح�ن نعلم أن ُع�رشا يف املئة من 
ملح ه�ذا الحمض يف امل�اء، يمنع 
تكاثر الفريوس التاجي. الحمض 
نفس�ه أكثر نشاطاً م�ن امللح. إن 
هذا يشري إىل أن مث�ل هذا السائل 
ل�ن يوق�ف التكاث�ر فحس�ب، بل 
الناق�ل  العام�ل  أيض�اً  سيقت�ل 

للمرض ذاته«.
السائل  املمك�ن استخ�دام  وم�ن 
ملعالجة األقنعة الطبية واألسطح 
املختلفة وكذلك لل�رش يف الهواء، 
صحيف�ة  نقلت�ه  م�ا  بحس�ب 

»إزفيستيا« املحلية.

 أفاد تقرير أن »غوغل« ستتخطى 
نك�ات ي�وم »كذبة نيس�ان« عر 
منصاتها بسب�ب جائحة فريوس 

كورونا الجديد.
يف  التسوي�ق  مدي�رة  وكتب�ت 
»غوغل«، لورين توهيل، يف رسالة 
بالري�د اإللكرون�ي إىل موظف�ي 
موق�ع  عليه�ا  حص�ل  الرشك�ة 
»بزن�س إنساي�در«: »يف الظروف 
العادي�ة، يعد يوم كذبة أبريل أحد 
تقاليد غوغل، ووقتا لاحتفال بما 

يجعلنا رشكة غري تقليدية«.
وتابع�ت: »ه�ذا الع�ام، سنق�وم 
بإج�ازة سنوي�ة من ه�ذا التقليد 
الذي�ن  أولئ�ك  لجمي�ع  احرام�ا 
 .Covid-19 جائح�ة  يحارب�ون 

هدفن�ا األعى اآلن ه�و أن نساعد 
الن�اس، لذلك دعونا نؤجل النكات 
لشه�ر أبري�ل م�ن الع�ام املقبل، 
وال�ذي سيك�ون ب�ا ش�ك أكث�ر 

إرشاقا من ذلك«.
وكان�ت أول مشارك�ة ل�«غوغل« 
يف مقال�ب يوم كذبة أبريل، يف عام 
الرشك�ة  زعم�ت  عندم�ا   ،2000
-Google Menta  إطاق خدم�ة
Plex، وه�ي خدمة ق�راءة أفكار 
الشخص ملعرفة اليشء الذي يريد 
البحث عنه لُيوفر عليه عناء كتابة 
جملة البحث يف املتصفح بنفسه.

تقاري�ر ع�ن خط�ة لاستيط�ان 
الب�رشي للمريخ وإط�اق خدمة 

»ترجمة غوغل للحيوانات«.

قّررت رشكة »هواوي« الصينية، منافسة الرشكات الكرى ك�«غوغل« 
و«أمازو«ن وطورت مساعداً منزليا ذكياً بمواصفات فريدة.

وبالنظ�ر ل��«Sound X« الذي كشف�ت »هواوي« ع�ن تصميمه أواخر 
الع�ام الفائت ناح�ظ أنه أتى ش�بيها بعض اليشء بمساع�د »غوغل« 
الذك�ي األخ�ري، لكن بأل�وان مختلف�ة، وفتحات ص�وت أوضح بحسب 

)لبنان 24(.
ونتيج�ة للتعاون بني ه�واوي ورشكة »Devialet« حص�ل هذا املساعد 
عى تقنيات فريدة تمكنه من توزيع األصوات بجميع االتجاهات، وبثها 

للمستخدم بالطريقة التي سجلت بها.
كم�ا زود هذا الجهاز الذكي بميزة تمكن من مزامنته مع الهاتف الذكي 
برسع�ة كب�رية بمج�رد تقري�ب الهاتف م�ن سطحه العل�وي، ويمكن 
التحك�م ب�ه عر األوام�ر الصوتية، واالعتم�اد عليه يف تشغي�ل األغاني 
واملقاط�ع والكت�ب الصوتية، ومعرف�ة حالة الطقس وحال�ة االزدحام 
امل�روري عى الطرق، كما يمكن�ه االتصال مع الهوات�ف والكمبيوترات 

..»Wi-Fi« �واألجهزة األخرى عر البلوتوث أو شبكات ال

مياه تقضي على فيروس كورونا.. علماء روس 
يثبتون اكتشافهم!

»غوغل« تلغي االحتفال بـ«كذبة نيسان« 
هذا العام

)هواوي( تنافس )غوغل( و)أمازون( 
بمساعد منزلي ذكي

وفاء الكيالني وسوء الحظ في زمن كورونا

مايلي سايرس تكشف الجانب اإليجابي النتشار فيروس كورونا

عادل إمام ويسرا وياسمين عبد العزيز نجوا من أزمة كورونا

خ�ال أي�ام قليل�ة أو ساعات 
قليلة سُيعلن عن تأجيل بعض 
املسلس�ات الخاص�ة بالباق�ة 
الرمضاني�ة. وف�ق معلوم�ات 
خاصة، ف�إن مسلسل النجمة 
هيفاء وهب�ي يلزمه حوايل 27 
يوماً إلنه�اء التصوير، وبعض 
املشاه�د الخاص�ة بالحلق�ات 
األوىل لم ُتصّور أو ينهي املخرج 
تصويرها؛ وهذا ما يضع فريق 
العم�ل أمام مسؤولي�ة كبرية. 
وإن ُسم�ح بع�ودة التصوي�ر، 
ملصلح�ة  لي�س  الوق�ت  ف�إن 
العامل�ني يف املسلس�ل، وه�ذا 
يتطلّ�ب تحّدياً كبرياً، وإن دخل 
ش�هر رمض�ان يف 26 إبري�ل/
نيس�ان الج�اري فسيستكمل 
التصوي�ر خال ش�هر الصوم 
وبص�ورة مكثف�ة.  لكن بلغت 
معلوم�ات خاص�ة أن الفنانة 

هيف�ا وهب�ي امتنع�ت حالي�اً 
ع�ن التصوير أو زيارة األماكن 
املزدحم�ة وورش العم�ل التي 
تشه�د مجموع�ة كب�رية م�ن 
العامل�ني، وه�ذا كل�ه مرهون 
بأج�واء التغلّ�ب ع�ى فريوس 
كورون�ا الذي عى م�ا يبدو أنه 
بعيد حتى الي�وم، ويلزم مزيداً 
من االنتظ�ار للعودة إىل الحياة 
الطبيعي�ة مجدداً. فه�ل تعلن 
رشكات اإلنتاج اللبنانية تأجيل 
الباق�ة الخاص�ة بمسلس�ات 
شهر رمضان لهذا العام؟ وهذا 
ما سيعود عليها بخسائر كبرية 
لجهة العقود التي التزمت لبيع 
املسلس�ل ألكث�ر م�ن محطة، 
وكذلك تجدي�د العقود لالتزام 
بما بعد فرة الحجر، للعودة إىل 
التصوير وربما إىل العرض قبل 

أو خال رمضان املقبل.

خط�ف ف�ريوس »كورونا« املُستج�د أحد أهم 
نج�وم سلسلة أف�ام »ح�رب النجوم«، 

و«مل�ك الخواتم«، املمث�ل أندرو جاك 
)76 عاماً(.

وأك�د مدي�ر أعماله جي�ل ماكولو 
لصحيفة »م�رو« الريطانية، أن 
ج�اك حدثت له مضاعف�ات جرّاء 
إصابته بالفريوس التاجي املستجد 

»كورونا«، وتويف يف مستشفى سانت 
بير يف تشريتيس.وذك�ر جيل أن أندرو 

لم يكن مع زوجته غابرييل ألنها يف الحجر 
الصح�ي بأسراليا ولم تتمكن م�ن التحدث إليه قبل 
وفات�ه. وأضاف: »ع�اش أندرو عى واح�د من أقدم 
املراكب العاملة يف نهر التايمز، وكان مستقاً بشكل 

كبري ولكنه كان يحب زوجته غابرييل روجرز 
بجنون«.

وأض�اف »إن ماحدث ك�ان مأساوًيا 
فقد كانت غابرييل عالقة يف الحجر 
الصح�ي يف اسراليا بعد أن وصلت 
األسب�وع  نيوزيلن�دا  لتوه�ا م�ن 

امل�ايض، ول�م تك�ن ق�ادرة عى 
رؤيته أو التحدث إليه يف نهاية 

حياته، ومن املحتمل أال تنعقد 
أن  جي�ل  جنازة«.وكش�ف  ل�ه 
أن�درو إنه كان يعم�ل حتى أسابيع 
 The قليل�ة مضت، فقد كان يعم�ل عى فيلم
Batman من بطولة روبرت باتينسون حتى 

توقف اإلنتاج يف 14 مارس.

»كورونا« 
يخطف نجم 

سلسلة »حرب 
النجوم« 

بظروف مؤثرة


