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بغداد/ متابعة الزوراء:
دعا وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي، مايك 
بومبيو، الحكومة العراقية لحماية أفراد 
التحال�ف الدويل ض�د تنظي�م “داعش” 
اإلرهابي، وذلك ع�ى خلفية مقتل ثالثة 
من مجنديه، وإصابة 12 آخرين بقصف 
صاروخي اس�تهدف قاعدة التاجي قبل 
أي�ام، فيم�ا ش�دد ع�ى أن “أمري�كا لن 
تتسامح مع الهجمات والتهديدات التي 
تط�ال األرواح األمريكية، وس�وف تتخذ 
إج�راءات إضافية عند ال�رورة للدفاع 
ع�ن النفس”.وقالت املتحدثة الرس�مية 
ل�وزراة الخارجية األمريكي�ة، مورجان 
أورتاج�وس، يف ترصي�ح صحف�ي : إن 
وزير الخارجية ماي�كل بومبيو تحدث” 
العراق�ي  ال�وزراء  رئي�س  اىل  هاتفي�ا” 
“املس�تقيل” ع�ادل عبد امله�دي، أمس، 
ملناقش�ة الهجمات األخرية عى القاعدة 
العس�كرية العراقية يف التاجي.واضافت 

املتحدثة أن “الوزي�ر بومبيو أكد مجدداً 
عى واج�ب الحكومة العراقي�ة بالدفاع 
ع�ن أفراد التحالف الدويل الذين يدعمون 
لهزيم�ة  العراقي�ة  الحكوم�ة  جه�ود 
داعش، كما أكد الوزير بومبيو أنه تجب 
محاس�بة الجماعات املسؤولة عن هذه 

الهجمات”.

بغداد/ الزوراء: 
اش�تدت وطأة اإلصاب�ات بفريوس 
كورون�ا عاملي�ا، حيث س�جلت أول 
وفاة يف الخليج، فيما يش�هد الوباء 
انفج�ارا تصعب الس�يطرة عليه يف 
بريطانيا وبلجيكا واس�بانيا وكربى 
الفريوس،  األوروبية.وط�ال  ال�دول 
الذي أعلنته منظمة الصحة العاملية 
يف  بل�دا   158 عاملي�ة”،  “جائح�ة 
العال�م، فيم�ا وثق�ت اإلحص�اءات 

املحدث�ة إصابة أكثر م�ن 170 ألفا، 
بينم�ا تج�اوز عدد املتوفني بس�ببه 
أكثر من 6500 ش�خص، وبلغ عدد 
من ش�فوا من�ه أكثر م�ن 77 ألفا.
وس�جلت البحري�ن، ام�س االثنني، 
أول حال�ة وفاة بالف�ريوس ملواطنة 
تبلغ من العمر 65 عاما، بحسب ما 
أعلن�ت وزارة الصح�ة، وهي الوفاة 
الخليج.وقال�ت  منطق�ة  يف  األوىل 
الوزارة، عرب حسابها عى تويرت، إن 

املواطنة املتوفاة كان “لديها أمراض 
وظ�روف صحي�ة كامن�ة، وكان�ت 
إح�دى الح�االت القائم�ة لفريوس 
إي�ران، ت�ويف عض�و  كورون�ا”.ويف 
مجل�س خ�رباء القي�ادة، آي�ة الله 
هاشم بطحائي، فجر أمس االثنني، 
بعد إصابته بفريوس كورونا، وفقا 
مل�ا نقلت�ه وكال�ة ف�ارس اإليرانية.
ويف األردن، أعلن�ت وزارة الصحة أن 
مجموع اإلصابات بفريوس كورونا 

ارتف�ع إىل 15 ، بع�د تس�جيل ثالث 
حاالت جدي�دة ملواطن أردني وابنته 
قدما أخريا م�ن إس�بانيا، ومواطن 
آخ�ر خال�ط حال�ة مصابة.وأعلنت 
اإلم�ارات 12 إصابة جديدة، لريتفع 
العدد فيها إىل 98. وأعلنت مرص عن 
16 إصابة جدي�دة، مما يرفع العدد 
لديه�ا إىل 126. ويف إرسائيل، ارتفع 
ع�دد املصابني بالف�ريوس إىل 250.

وأعلنت الصني تسجيل 14 وفاة و16 

إصاب�ة، األحد، ليصل ع�دد الوفيات 
إىل  واإلصاب�ات   ،3213 إىل  فيه�ا 
80,860.وشهدت بعض املقاطعات 
الصينية عودة الط�الب إىل املدارس، 
بع�د تراجع أع�داد اإلصابات، ورفع 
حالة الحجر الصحي عن العديد من 
املناطق.ويف كوري�ا الجنوبية، أُعلِن 
عن 74 إصابة جديدة، وهو ما يرفع 

عدد املصابني إىل 8236.

بغداد/ الزوراء:
دع�ا نقي�ب الصحفي�ني العراقيني، 
رئي�س اتح�اد الصحفي�ني العرب، 
مؤيد الالمي، اىل االلتزام بتوجيهات 
خلية االزمة بشأن فريوس كورونا، 
لل�رورات،  إال  التنق�ل  وع�دم 
فيما اك�د اهمية تثقي�ف املواطنني 
بخط�ورة الوباء.وق�ال الالم�ي، يف 
رس�الة وجهها اىل األرسة الصحفية 
للوقاي�ة م�ن ف�ريوس كورون�ا يف 
تس�جيل مصور، تلقت “ال�زوراء” 

نسخة منه: أيها الزمالء االعزاء من 
الصحفي�ني يف بغ�داد واملحافظات، 
وب�اء  خط�ر  تجن�ب  اىل  ادعوك�م 
ف�ريوس كورون�ا. الفت�ا اىل: ان هذا 
بالش�عوب،  يفت�ك  ب�دأ  الف�ريوس 
ودول كربى ال تس�تطيع لغاية اآلن 
إيقاف�ه.واوىص الالم�ي الصحفيني 
بعدم التنق�ل إال للرورات، واالخذ 
بأس�اليب الوقاية الحقيقية، ولبس 
رضورة  ع�ى  مش�ددا  الكمام�ات. 
تثقي�ف املواطن�ني بخط�ورة ه�ذا 

الوب�اء وكيفي�ة تجنيبه.واك�د عى 
اهمي�ة االلت�زام بالتوجيه�ات التي 
تص�در م�ن خلي�ة االزم�ة ووزارة 
الصحة والدوائر املعنية للوقاية من 
الفريوس.يش�ار اىل ان خلية االزمة 
الحكومي�ة اص�درت، االحد املايض، 
توجيهات ع�دة للوقاية من فريوس 
كورونا، ابرزها حظ�ر التجوال من 
مس�اء اليوم الثالثاء، وملدة اسبوع، 
وكذلك تعلي�ق الرحالت الجوية بدءا 

من اليوم، وملدة اسبوع ايضا.

الالمي يدعو الصحفيني إىل اإللتزام بتوجيهات خلية األزمة وعدم التنقل إال للضرورات
يف رسالة وجهها إىل األسرة الصحفية للوقاية من “كورونا”

الزوراء/ دريد سلمان: 
أعلن�ت ث�الث محافظ�ات ف�رض حظ�ر التج�وال بس�بب 
كورونا، بينما استنفرت محافظة رابعة بعد هروب مصاب 
بالفريوس من املستش�فى، فيما اتخذت خلية األزمة جملة 
قرارات اس�تثنائية، منه�ا تعطيل الدوام الرس�مي وفرض 
حظ�ر التجوال الش�امل يف بغداد، وتعلي�ق الرحالت الجوية 
ابت�داًء من مس�اء الي�وم الثالثاء.وأصدرت خلي�ة األزمة يف 
محافظة األنبار جملة من القرارات بشأن الحد من انتشار 
فريوس كورونا، منه�ا حظر للتجول ملدة أربعة أيام وإلغاء 
الصالة يف املساجد، وبضمنها صالة الجمعة واالكتفاء برفع 

األذان فيها فقط، وغلقها ملدة أس�بوعني حفاظا عى أرواح 
وس�المة املواطنني.أما خلية األزمة يف قضاء سوق الشيوخ 
بمحافظة ذي ق�ار، فقد اتخذت إج�راءات وقائية رسيعة، 
وأغلقت مداخ�ل القضاء وحركت دوريات عس�كرية بحثا 
عن مش�تبه بإصابت�ه بفريوس كورون�ا، كان قد هرب من 
املستش�فى، األحد.وأعلنت قي�ادة عملي�ات البرصة فرض 
حظ�ر التج�ول يف الس�ابعة من مس�اء أم�س االثنني حتى 
الثاني والعرشين من الشهر الحايل، فيما فرضت السلطات 

املحلية يف محافظة واسط حظرا للتجول.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلنت الس�عودية احتجاز 298 مسؤوال 
يف اململك�ة، م�ن بينهم ضب�اط بالجيش 
والرشطة، لالش�تباه بضلوعهم يف جرائم 
الرشوة واس�تغالل مناصبهم، وقالت إن 

محققني سيوجهون إليهم اتهامات.
وقال�ت هيئة الرقابة ومكافحة الفس�اد 
الس�عودية، الت�ي تع�رف باس�م هيئ�ة 
النزاه�ة، ع�ى توي�رت: “تم إيق�اف 298 
يف  بحقه�م  االته�ام  لتوجي�ه  ش�خصا، 
قضاي�ا فس�اد م�ايل وإداري تمثل�ت يف 

جرائ�م الرش�وة، واخت�الس وتبديد املال 
العام، واستغالل النفوذ الوظيفي، وسوء 
االستعمال اإلداري”.وأضافت أنها “ألقت 
القب�ض ع�ى املس�ؤولني املعنيينكاف�ة  
وس�توجه لهم اتهامات يف جرائم تشمل 
الرش�وة واالخت�الس وتبديد امل�ال العام 
وإساءة استعمال الس�لطة”. مشرية إىل 
أن “إجمايل املبالغ التي أقّر بها املتهمون 
يف التحقيق�ات 379 مليون ريالكافة  أي 

أكثر من مئة مليون دوالر”.

التجارة تكشف لـ            وجود خزين غذائي كاٍف.. والزراعة تؤكد استثناء تسويق املنتجات من حظر التجوال
اهللع واخلوف يدفعان املواطن إىل ختزين املواد الغذائية والصحية 

الزوراء/ حسني فالح:
بع�د ق�رارات خلي�ة االزم�ة الحكومية 
بف�رض حظ�ر للتجوال يف بغ�داد وعدد 
من املحافظات ملدة اس�بوع كإجراءات 
وقائية ملنع تفيش ف�ريوس “كورونا”، 
دف�ع ه�ذا االم�ر املواط�ن العراق�ي اىل 
والصحي�ة،  الغذائي�ة  امل�واد  تخزي�ن 
خش�ية م�ن ش�حتها يف االس�واق، م�ا 
ادى اىل اس�تغالل التجار الطلب املتزايد 
ع�ى امل�واد الغذائي�ة برفع االس�عار ، 
السيما اس�عار الخر والفواكه وسط 
غياب حكوم�ي، وفيما كش�فت وزارة 
التج�ارة عن وجود خزي�ن غذائي كاٍف 
لس�د الحاجة املحلية خ�الل فرتة ازمة 
كورون�ا، اكدت وزارة الزراعة اس�تثناء 
تس�ويق املنتج�ات الزراعية م�ن قرار 
حظ�ر التجوال لضمان توف�ر املنتجات 

الزراعية يف االسواق املحلية.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة التجارة، 
محمد حن�ون، يف حدي�ث ل�”الزوراء”: 
ان وجود املواد الغذائية ال يش�كل شحا 
حقيقيا قبل ازمة فريوس كورونا، لكن 
بعد االج�راءات الوقائي�ة التي اطلقتها 
الحكوم�ة، وقرار حظر التج�وال، دفع 
املواطن�ني اىل التوجه لالس�واق لغرض 
تخزين املواد الغذائية خشية من تمديد 
ف�رتة الحظر ألكثر من س�بعة ايام، ما 

ادى اىل ارتفاع اسعار املواد الغذائية.
واضاف: ان وزارة التجارة لديها خزين 
غذائ�ي كاٍف لف�رتة االزم�ة، حي�ث تم 

تسويق يف املوسم املايض نحو 4 ماليني 
و900 ال�ف ط�ن م�ن م�ادة الحنط�ة 
التي تع�د املادة رقم واح�د للمواطن يف 
االزم�ات، وبعد ايام س�ينطلق املوس�م 
املحافظ�ات  يف  للحنط�ة  التس�ويقي 
الجنوبي�ة، لذل�ك ال خ�وف ع�ى نقص 
وج�ود هذه امل�ادة. الفت�ا اىل: ان وزارة 

التج�ارة تحت�اج اىل االم�وال الكافي�ة 
لغرض تخزي�ن امل�واد الغذائية االخرى 
لتأم�ني مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة 
خالل الفرتة القادمة.واشار اىل: ان تأخر 
اطالق املوازن�ة االتحادية لع�ام 2020 
قد تس�بب بمش�اكل للوزارة بموضوع 
التعاق�د، لكن طموحن�ا ان نحصل عى 

موافقات رسيعة للتعاقد مع الرشكات 
لتوري�د امل�واد م�ن مناش�ئ وطني�ة.
واوض�ح: ان الحكوم�ة ذاهب�ة باتجاه 
توفر خزي�ن جيد من املواد الغذائية الن 
هن�اك مقرتحا من قب�ل وزارة التجارة 
ومجلس االقتص�ادي الوزاري ومجلس 
ال�وزراء، بغية النظر باالزم�ة الحالية، 

يمك�ن  اس�رتاتيجي  خزي�ن  وانش�اء 
اس�تخدامه يف حاالت االزمات. الفتا اىل: 
ان هناك نشاطا دؤوبا لالجهزة االمنية 
الرقاب�ة  وف�رق  االقتص�ادي  واالم�ن 
التج�ارة  وزارة  يف  واملالي�ة  التجاري�ة 
والجه�از الرقاب�ي يف وزارة التخطيط، 
وكل االجهزة االمنية بالدولة مستنفرة 
م�ن اج�ل متابعة الس�وق واالس�عار، 
االس�عار  يف  التباي�ن  حج�م  ومعرف�ة 
الس�ابقة والالحقة، واتخ�اذ االجراءات 
القانونية بح�ق املخالفني.بدوره، حّمل 
املتح�دث باس�م وزارة الزراع�ة، حميد 
ارتف�اع  مس�ؤولية  التج�ار  الناي�ف، 
اس�عار املنتجات الزراعية، مؤكدا وفرة 
املنتجات الزراعية يف االس�واق املحلية.
وق�ال الناي�ف يف حديث ل�”ال�زوراء”: 
ان�ه بعد اص�دار قرار حظ�ر التجوال يف 
بغداد واملحافظ�ات اصبح هناك تزاحم 
عى اس�واق الخر والفاكهة، ما دفع 
بعض تجار االنتهازيني اىل رفع االسعار 
يف علوات الجملة، ع�ى الرغم من توفر 
املنتج�ات الزراعي�ة محلي�ا، خاصة ان 
املوسم املقبل سيش�هد زيادة يف االنتاج 
املواطن�ني  الناي�ف  الزراعي.وطم�أن 
ب�أن تس�ويق الفالحني وعج�الت نقل 
املنتجات الزراعية غري مش�مولة بقرار 
حظ�ر التجوال، حي�ث الزم�ت الوزارة 
االجه�زة االمني�ة بس�هولة تنقلها بني 
توف�ر  ديموم�ة  لضم�ان  املحافظ�ات 

املنتجات يف االسواق.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت جمعية الهالل األحمر العراقية االتفاق مع 
اإلصابات  لتشخيص  مخترب  افتتاح  عى  الصني 
بفايروس كورونا يف بغداد األسبوع املقبل.وقال 
بيان:  يف  املعموري،  ياسني  الجمعية،  رئيس 
»اتفقنا مع الصليب األحمر الصيني عى افتتاح 
مخترب خاص بتشخيص حاالت كورونا يف بغداد 
األسبوع املقبل«.وأشار املعموري، إىل أن »شحنة 
كورونا  بفايروس  خاصة  طبية  مساعدات 
اىل  ستصل  الصيني  االحمر  الصليب  من  جديدة 

العراق قريباً«.

الصني تفتتح خمتربا لتشخيص 
اإلصابات بكورونا يف بغداد 

بومبيو يدعو احلكومة العراقية 
لضمان محاية قوات التحالف الدولي

خطر “كورونا” يدفع ثالث حمافظات حلظر التجول 
ورابعة تستنفر حبثا عن مصاب هارب 

السعودية حتتجز 298 مسؤوال  يف محلة 
جديدة “ضد الفساد” 

اليوم مساًء.. توقف الرحالت اجلوية وتعطيل الدوام الرمسي  

رئيس الوزراء اإليطالي: األسابيع املقبلة ستشهد اخلطر األكرب بشأن فريوس »كورونا«

ص 4قائد شرطة بغداد: مجيع الطرق والسيطرات مفتوحة أمام دخول السلع واملواد الغذائية

ص 2

النفط تطمئن املواطنني: لدينا خزين مشتقات  
نفطية واحملطات مفتوحة أيام احلظر

االتصاالت: 15 % زيادة جمانية يف 
سعات االنرتنت احمللية والدولية

بغداد/ الزوراء:
طمأنت وزارة النفط املواطنني حول توفري 
املشتقات النفطية وأسطوانات الغاز خالل 
اي�ام حظر التج�ول .وقال املتحدث باس�م 
الوزارة، عاصم جهاد، يف ترصيح صحفي: 
إن الوزارة شكلت خلية ازمة برئاسة نائب 
رئيس الوزراء وزير النفط. مبينا: أن اللجنة 
اوع�زت بافتت�اح محطات بيع املش�تقات 

النفطية وس�احات بي�ع الغ�از طيلة ايام 
الحظر.واض�اف جهاد: نظم�ن املواطنني 
بأنه س�يتم ضخ كميات كبرية اىل ساحات 
بي�ع الغ�از، كما س�يتم تس�يري صهاريج 
املش�تقات النفطية، باالضاف�ة اىل عربات 
بيع الغاز السائل يف االحياء السكنية. الفتا 
اىل التنس�يق مع قيادة عمليات بغداد حول 

تنقل تلك العربات والصهاريج.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة االتصاالت زيادة سعات االنرتنت 
املحلية والدولية بنس�بة 15% مجاناً، مشريًة 
إىل أنه�ا س�تتخذ االج�راءات القانونية بحق 
اداء مهامها.وقال�ت  املتلكئ�ة يف  ال�رشكات 
الوزارة إنه »تماشياً مع قرارات خلية األزمة، 
ونظراً للظروف الراهن�ة التي يمر بها بلدنا، 
وتحس�باً لحظر التجوال الذي سيفرض عى 
العاصمة بغ�داد، عقد، صباح امس، اجتماع 
طارئ برئاس�ة وزير االتصاالت، نعيم ثجيل 
الربيع�ي، م�ع ال�رشكات املجه�زة لخدم�ة 
االنرتن�ت ال�� )Isp(، حي�ث بح�ث االجتماع 
الظ�روف االس�تثنائية الت�ي يم�ر به�ا البلد 
والعالم اجمع من خالل تفيش وباء فايروس 
إن   : بي�ان  يف  ال�وزارة  كورونا«.وأضاف�ت 

»الربيعي وجه كل الرشكات بزيادة الس�عات 
املجه�زة للمواطنني بما ينعك�س إيجاباً عى 
الخدم�ة املقدمة للمواطنني، وأن تقدم وزارة 
االتص�االت  % 15  من هذه الس�عات بش�كل 
مجان�ي، عى أن تتم زيادة الس�عات من هذا 
اليوم، وبعكس�ه س�تتخذ الوزارة االجراءات 
القانونية كافة بحق الرشكات املتلكئة يف اداء 
مهامها«.وتابع البيان، أن »وزارة االتصاالت 
ستقوم باس�تحصال املوافقات الرسمية من 
قي�ادة عمليات بغداد بخص�وص العاملني يف 
رشكات ال� )isp( الذين يتطلب عملهم التنقل 
والحض�ور يف مق�رات عملهم، حي�ث تتوقع 
الوزارة بزيادة الطلب عى خدمة االنرتنت إذا 
ما طبق حظر التجوال املزمع تطبيقه مساء 

اليوم الثالثاء املوافق 2020/3/17 ».

»كورونا« القاتل حيصد أرواح أكثر من 6500 إنسان ويزداد خطورة بعد انتشاره يف 158 دولة  
الفريوس يضرب العامل بعمق ويقطــّع أوصال األرض

قبيل فرض حظر التجوال.. ارتفاع أسعار اخلضر والفواكه وسط غياب حكومي

تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن مدير عام صحة بغ�داد الرصافة، 
عبد الغني س�عدون الس�اعدي، تسجيل 
س�بع ح�االت بف�ريوس كورونا.وق�ال 
الس�اعدي يف بي�ان : إن “مستش�فيات 
صحة الرصافة س�جلت س�بع اصابات 

جديدة موجبة بف�ريوس كورونا ألربعة 
رجال وثالث نساء ليكون العدد الرتاكمي 
22 حالة”.وأض�اف أن�ه “ت�م ش�فاء 8 
ح�االت منه�م، فيم�ا ال ت�زال 14 حالة 
ترق�د بمستش�فى ابن الخطي�ب تتلقى 

العالج”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
الرئي�س  أن  األبي�ض  البي�ت  أعل�ن 
أج�رى  ترام�ب،  دونال�د  األمريك�ي، 
مكامل�ات هاتفي�ة م�ع أكث�ر م�ن 20 
مركزا تجاريا للمواد الغذائية ومديري 
الب�الد،  أنح�اء  التوري�دات يف جمي�ع 
فيما أكد األخري ع�دم وجود داع للهلع 
والخ�وف وتخزين امل�واد الغذائية بعد 
تف�يش ف�ريوس كورون�ا املس�تجد يف 
البالد.وق�ال البيت األبي�ض: إن ترامب 

شكر الجميع عى العمل الذي قاموا به 
لتلبية احتياجات املواطنني، والتزامهم 
الت�ي  املجتمع�ات  تج�اه  املس�تمر 
يخدمونها. مبينا: أن ترامب أكد لهم أن 
جميع املديرين التنفيذيني يعملون يدا 
بيد مع الحكومة الفدرالية، وكذلك مع 
قيادة الب�الد والقادة املحليني، لضمان 
واألساس�ية  الغذائي�ة  امل�واد  توف�ري 

باستمرار.

صحة الرصافة تعلن تسجيل سبع 
حاالت بفريوس كورونا

ترامب لألمريكيني: ال داعَي للخوف 
وختزين الغذاء بسبب “كورونا”
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سياسة

اليوم مساًء.. توقف الرحالت اجلوية وتعطيل الدوام الرمسي  

خطر “كورونا” يدفع ثالث حمافظات حلظر التجول ورابعة تستنفر 
حبثا عن مصاب هارب 

بومبيو يدعو احلكومة العراقية لضمان محاية قوات التحالف الدولي

ترامب لألمريكيني: ال داعَي للخوف وختزين الغذاء بسبب “كورونا”السعودية حتتجز 298 مسؤوال يف محلة جديدة “ضد الفساد” 

»كورونا« القاتل حيصد أرواح أكثر من 6500 إنسان ويزداد خطورة بعد انتشاره يف 158 دولة  
الفريوس يضرب العامل بعمق ويقطــّع أوصال األرض

بارزاني وبالسخارت يشددان 
على تشكيل حكومة تليب مطالب 

الشعب وحتمي احلقوق الدستورية 

إيطاليا: األسابيع املقبلة ستشهد 
اخلطر األكرب بشأن فريوس “كورونا”

الزوراء/ دريد سلمان: 
فرض  محافظات  ثالث  أعلنت 
كورونا،  بسبب  التجوال  حظر 
رابعة  محافظة  استنفرت  بينما 
من  بالفريوس  مصاب  هروب  بعد 
خلية  اتخذت  فيما  املستشفى، 
استثنائية،  قرارات  جملة  األزمة 
منها تعطيل الدوام الرسمي وفرض 
بغداد،  يف  الشامل  التجوال  حظر 
من  ابتداًء  الجوية  الرحالت  وتعليق 

مساء اليوم الثالثاء.
محافظة  يف  األزمة  خلية  وأصدرت 
بشأن  القرارات  من  جملة  األنبار 
كورونا،  فريوس  انتشار  من  الحد 
أربعة  ملدة  للتجول  حظر  منها 
املساجد،  يف  الصالة  وإلغاء  أيام 
واالكتفاء  الجمعة  صالة  وبضمنها 
برفع األذان فيها فقط، وغلقها ملدة 
أسبوعني حفاظا عىل أرواح وسالمة 

املواطنني.
سوق  قضاء  يف  األزمة  خلية  أما 
فقد  قار،  ذي  بمحافظة  الشيوخ 
رسيعة،  وقائية  إجراءات  اتخذت 
وحركت  القضاء  مداخل  وأغلقت 
دوريات عسكرية بحثا عن مشتبه 
قد  بإصابته بفريوس كورونا، كان 

هرب من املستشفى، األحد.
وأعلنت قيادة عمليات البرصة فرض 
حظر التجول يف السابعة من مساء 
أمس االثنني حتى الثاني والعرشين 

فرضت  فيما  الحايل،  الشهر  من 
السلطات املحلية يف محافظة واسط 

حظرا للتجول.
العراق،  يف  األزمة”  “لجنة  وكانت 
عقدت  “كورونا”،  بفريوس  املعنية 
األول،  أمس  موسعاً،  اجتماعاً 
ترصيف  حكومة  رئيس  برئاسة 
املهدي،  عبد  عادل  األعمال، 
واملالية  الصحة  وزراء  وبحضور 

ومحافظ  واالتصاالت  والداخلية 
هيئة  ورئيس  بغداد  وأمني  بغداد 
اإلعالم واالتصاالت، وعدد من وكالء 
الوزارات واملسؤولني واملستشارين، 

وممثل منظمة الصحة العاملية.
الوضع  تطورات  االجتماع  وبحث 
الصحة  وزارة  واجراءات  الصحي 
انتشار  ملنع  األزمة،  وخلية  والبيئة 
وطرق  املستجّد  كورونا  فريوس 

االجراءات  بحث  كما  منه،  الوقاية 
الواجب اتخاذها يف ضوء التطورات 
خلية  عمل  تواجه  التي  والتحديات 

األزمة ودعم جهودها.
من  بجملة  االجتماع  وخلص 
القرارات، منها فرض حظر التجوال 
شامل،  بشكل  بغداد  العاصمة  يف 
الساعة  الثالثاء  اليوم  من  ابتداًء 
ليالً   11 الساعة  ولغاية  ليالً   11

آذار/  23 املوافق  االثنني  يوم  من 
مارس الجاري، فيما خّول االجتماع 
حظر  فرض  صالحّية  املحافظني 

التجوال يف محافظاتهم.
الرسمي  الدوام  تعطيل  تقّرر  كما 
واملؤسسات  الوزارات  جميع  يف 
الحكومية،  وغري  الحكومية 
األمنية  األجهزة  ذلك  من  ويستثنى 
والخدمية والصحية ووسائل اإلعالم 
والدبلوماسيون  بعملها  املرّصح 
واملواد  للبضائع  التجارية  والحركة 

الغذائية.
تعليق  أيضاً،  اللجنة،  وقررت 
اليوم  من  ابتداًء  الجوية  الرحالت 
املوافق  الثالثاء  يوم  لغاية  الثالثاء، 

24 آذار/ مارس الجاري.
وبينما أكدت القرارات إيقاف التنقل 
عىل  شددت  فإنها  املحافظات،  بني 
املواطنني يف جميع املحافظات اتباع 
االجراءات والتوجيهات واإلرشادات 
حضور  تجنب  ذلك  يف  بما  الطبّية 
يف  والبقاء  واالختالط،  التجمعات 

املنازل إال يف حاالت الرضورة.
القرارات، ستقوم وزارة  وعىل وفق 
سعات  بزيادة  العراقية  االتصاالت 
طريق  عن  للعراق  الداخلة  االنرتنت 
 ،  ISP معها  املتعاقدة  الرشكات 
ملدة  األسعار  تخفيض  عىل  والعمل 
شهر قابلة للتمديد، وإعطاء سعات 

مجانية تحددها الوزارة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بومبيو،  مايك  األمريكي،  الخارجية  وزير  دعا 
التحالف  أفراد  لحماية  العراقية  الحكومة 
وذلك  اإلرهابي،  “داعش”  تنظيم  ضد  الدويل 
عىل خلفية مقتل ثالثة من مجنديه، وإصابة 
12 آخرين بقصف صاروخي استهدف قاعدة 
“أمريكا  أن  عىل  شدد  فيما  أيام،  قبل  التاجي 
التي  والتهديدات  الهجمات  مع  تتسامح  لن 
تطال األرواح األمريكية، وسوف تتخذ إجراءات 

إضافية عند الرضورة للدفاع عن النفس”.
الخارجية  لوزراة  الرسمية  املتحدثة  وقالت 
ترصيح  يف  أورتاجوس،  مورجان  األمريكية، 

بومبيو  مايكل  الخارجية  وزير  إن   : صحفي 
العراقي  الوزراء  رئيس  اىل  هاتفيا”  تحدث” 
ملناقشة  أمس،  املهدي،  “املستقيل” عادل عبد 
العسكرية  القاعدة  عىل  األخرية  الهجمات 

العراقية يف التاجي.
أكد  بومبيو  “الوزير  أن  املتحدثة  واضافت 
بالدفاع  العراقية  الحكومة  واجب  عىل  مجدداً 
عن أفراد التحالف الدويل الذين يدعمون جهود 
أكد  كما  داعش،  لهزيمة  العراقية  الحكومة 
الجماعات  محاسبة  تجب  أنه  بومبيو  الوزير 

املسؤولة عن هذه الهجمات”.
وأشار الوزير بومبيو، بحسب املتحدثة، إىل أن 

“أمريكا لن تتسامح مع الهجمات والتهديدات 
تتخذ  وسوف  األمريكية،  األرواح  تطال  التي 
عن  للدفاع  الرضورة  عند  إضافية  إجراءات 

النفس”.
 10 سقوط  أعلن  العراقي  الجيش  أن  يذكر 
صواريخ كاتيوشا، األربعاء املايض، عىل قاعدة 
التاجي التي تأوي جنودا أمريكيني وبريطانيني، 
يف هجوم هو الثاني والعرشين من نوعه الذي 
يستهدف مصالح أمريكية عسكرية يف العراق 

منذ أواخر ترشين األول/أكتوبر.
األمريكية  الدفاع  وزارة  إحصاءات  وبحسب 
)بنتاغون(، فقد ُقتل ثالثة جنود من التحالف 

وبريطاني،  أمريكيان  العراق،  يف  الدويل 
الصاروخي  القصف  يف  آخرين   12 وأصيب 
الذي استهدف قاعدة التاجي شمال العاصمة 

العراقية بغداد.
املشرتكة  العسكرية  العمليات  قيادة  وأعلنت 
يف العراق أن قصف معسكر التاجي أسفر عن 
إصابة اثنني من قيادة الدفاع الجوي بإصابات 

حرجة.
ما  صالح،  برهم  العراقي،  الرئيس  واستنكر 
استهدف  الذي  “األجنبي”،  بالقصف  أسماه 
مواقع عديدة داخل أرايض العراق، ومن ضمنها 

مطار كربالء قيد اإلنشاء.

الرياض/ متابعة الزوراء:
 298 احتجاز  السعودية  أعلنت 
بينهم  من  اململكة،  يف  مسؤوال 
والرشطة،  بالجيش  ضباط 
جرائم  يف  بضلوعهم  لالشتباه 
مناصبهم،  واستغالل  الرشوة 
سيوجهون  محققني  إن  وقالت 

إليهم اتهامات.
ومكافحة  الرقابة  هيئة  وقالت 
تعرف  التي  السعودية،  الفساد 
تويرت:  عىل  النزاهة،  هيئة  باسم 
لتوجيه  298 شخصا،  إيقاف  “تم 
فساد  قضايا  يف  بحقهم  االتهام 
جرائم  يف  تمثلت  وإداري  مايل 
املال  وتبديد  واختالس  الرشوة، 

العام، واستغالل النفوذ الوظيفي، 
وسوء االستعمال اإلداري”.

عىل  القبض  “ألقت  أنها  وأضافت 
املعنيينكافة  وستوجه  املسؤولني 
تشمل  جرائم  يف  اتهامات  لهم 
املال  وتبديد  واالختالس  الرشوة 
العام وإساءة استعمال السلطة”. 
مشرية إىل أن “إجمايل املبالغ التي 
التحقيقات  يف  املتهمون  بها  أقّر 
379 مليون ريالكافة  أي أكثر من 

مئة مليون دوالر”.
ثمانية  املحتجزين  بني  ومن 
العاملني  الجيش  ضباط  من 
إنهم  الهيئة  قالت  واملتقاعدين، 
“تورطوا يف جرائم الرشوة وغسل 

العقود  واستغلوا  األموالكافة  
خالل  الدفاع  ب وزارة  الحكومية 
الفرتة بني عامي 2005 و2015”.

املحتجزين  بني  “من  أن  وأضافت 
29 من املسؤولني يف وزارة الداخلية 
ب املنطقة الرشقية، من بينهم ثالثة 
ضباط برتبة عقيد وضابط برتبة 

لواء وضابط برتبة عميد”.
 وقالت الهيئة إن “من بني املقبوض 
جريمة  يف  تورطا  قاضيني  عليهم 
املسؤولني  من  وتسعة  الرشوة 
جامعة  يف  الفساد  يف  لضلوعهم 
عنه  نتج  ما  ب الرياض،  املعرفة 
املبانيكافة   بأحد  جسيمة  أرضار 
وإصابات”. وفيات  يف  وتسبب 

املقبوض  أسماء  الهيئة  تورد  ولم 
تفاصيل  يف  تخض  لم  كما  عليهم 

القضايا.
ويف عام 2017 تم احتجاز العرشات 
االقتصادية  النخبة  أفراد  من 
فندق  يف  السعودية  والسياسية 
يف  الرياض،  يف  كارلتون  ريتز 
بعض  أزعجت  الفساد  عىل  حملة 

املستثمرين األجانب.
قال  كافة   املايض  العام  ويف 
نهاية  “وضع  إنه  امللكي  الديوان 
15 شهرا، لكن  للحملة بعد مرور 
السلطات قالت يف وقت الحق إنها 
موظفي  فساد  مالحقة  يف  ستبدأ 

الدولة”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
الرئيس  أن  األبيض  البيت  أعلن 
أجرى  ترامب،  دونالد  األمريكي، 
من  أكثر  مع  هاتفية  مكاملات 
20 مركزا تجاريا للمواد الغذائية 
جميع  يف  التوريدات  ومديري 
أنحاء البالد، فيما أكد األخري عدم 
وجود داع للهلع والخوف وتخزين 
املواد الغذائية بعد تفيش فريوس 

كورونا املستجد يف البالد.
ترامب  إن  األبيض:  البيت  وقال 
الذي  العمل  عىل  الجميع  شكر 
احتياجات  لتلبية  به  قاموا 
املستمر  والتزامهم  املواطنني، 
تجاه املجتمعات التي يخدمونها. 

مبينا: أن ترامب أكد لهم أن جميع 
يعملون  التنفيذيني  املديرين 
الفدرالية،  الحكومة  مع  بيد  يدا 
والقادة  البالد  قيادة  مع  وكذلك 
املواد  توفري  لضمان  املحليني، 

الغذائية واألساسية باستمرار.
املشاركني  الرئيس  ذّكر  وتابع: 
بأن هذا نهج شامل لكل أمريكا، 
املتاجر  لكل  البضائع  توريد  وأن 
يساعد  أن  يمكن  يزودوها  التي 
باألمان  الشعور  عىل  األمريكيني 
باملواد  الرفوف  ملء  يتم  عندما 

التي يحتاجونها.
رشكات  قوة  عىل  ترامب  وأكد 
املتحدة، وأنه  الواليات  التوريد يف 

للمواطنني  الرضوري  من  ليس 
الرضوريات  تخزين  األمريكيني 
للبقاء  الجميع  داعيا  اليومية، 

عىل اتصال دائم به.

دونالد  األمريكي،  الرئيس  وأعلن 
ترامب، أنه ال يوجد أي داع للهلع 
لتخزين  حاجة  وال  والخوف، 
املواد الغذائية، بعد تفيش فريوس 

كورونا املستجد يف البالد.
صحفي:  مؤتمر  يف  ترامب  وقال 
ال داعي للهلع والخوف وال حاجة 

لتخزين املواد الغذائية.
بقرار  ترامب  الرئيس  ورحب 
األمريكي  الفيدرايل  االحتياطي 

الفائدة  سعر  تخفيض  بشأن 
إن  بالقول:  مشريا   ،0.25 إىل 
يجعلني  الفائدة  سعر  تخفيض 

سعيدا جدا.

بغداد/ الزوراء: 
اشتدت وطأة اإلصابات بفريوس كورونا عامليا، 
يشهد  فيما  الخليج،  يف  وفاة  أول  سجلت  حيث 
الوباء انفجارا تصعب السيطرة عليه يف بريطانيا 

وبلجيكا واسبانيا وكربى الدول األوروبية.
الصحة  منظمة  أعلنته  الذي  الفريوس،  وطال 
العالم،  يف  بلدا   158 عاملية”،  “جائحة  العاملية 
فيما وثقت اإلحصاءات املحدثة إصابة أكثر من 
170 ألفا، بينما تجاوز عدد املتوفني بسببه أكثر 
منه  شفوا  من  عدد  وبلغ  شخص،   6500 من 

أكثر من 77 ألفا.
وسجلت البحرين، امس االثنني، أول حالة وفاة 
عاما،   65 العمر  من  تبلغ  ملواطنة  بالفريوس 
الوفاة  وهي  الصحة،  وزارة  أعلنت  ما  بحسب 

األوىل يف منطقة الخليج.
إن  تويرت،  عىل  حسابها  عرب  الوزارة،  وقالت 
وظروف  أمراض  “لديها  كان  املتوفاة  املواطنة 
القائمة  الحاالت  إحدى  وكانت  كامنة،  صحية 

لفريوس كورونا”.
القيادة،  خرباء  مجلس  عضو  تويف  إيران،  ويف 
آية الله هاشم بطحائي، فجر أمس االثنني، بعد 
إصابته بفريوس كورونا، وفقا ملا نقلته وكالة 

فارس اإليرانية.
مجموع  أن  الصحة  وزارة  أعلنت  األردن،  ويف 
بعد   ،  15 إىل  ارتفع  بفريوس كورونا  اإلصابات 
تسجيل ثالث حاالت جديدة ملواطن أردني وابنته 
خالط  آخر  ومواطن  إسبانيا،  من  أخريا  قدما 

حالة مصابة.
وأعلنت اإلمارات 12 إصابة جديدة، لريتفع العدد 
فيها إىل 98. وأعلنت مرص عن 16 إصابة جديدة، 
إرسائيل،  ويف   .126 إىل  لديها  العدد  يرفع  مما 

ارتفع عدد املصابني بالفريوس إىل 250.

إصابة،  و16  وفاة   14 تسجيل  الصني  وأعلنت 
 ،3213 إىل  فيها  الوفيات  عدد  ليصل  األحد، 

واإلصابات إىل 80,860.
وشهدت بعض املقاطعات الصينية عودة الطالب 
اإلصابات، ورفع  أعداد  تراجع  بعد  املدارس،  إىل 

حالة الحجر الصحي عن العديد من املناطق.
ويف كوريا الجنوبية، أُعلِن عن 74 إصابة جديدة، 

وهو ما يرفع عدد املصابني إىل 8236.
إن  الربيطانية:  الصحة  وزارة  قالت  وأوروبيا، 
كورونا  بفريوس  املؤكدة  اإلصابة  حاالت  عدد 
عن  بزيادة  حالة   1543 إىل  ارتفع  بريطانيا  يف 
بلغت  األحد والتي  املسجلة يوم  حاالت اإلصابة 
1372 حالة. وأضافت أن عدد حاالت الوفاة ما 

زال عند 35 حالة.
من  عدد  يف  اإلصابات  حصيلة  ارتفعت  ذلك،  إىل 
البلدان األوروبية وعىل رأسها إيطاليا وإسبانيا، 
بفتح  األوروبي  االتحاد  يتمسك  ذلك،  ورغم 
الحدود، معترباً أن إغالقها أمر غري فعال يف منع 
أوضح  ما  بحسب  املستجد،  الفريوس  تفيش 
أي  أن  مضيفاً:  االثنني،  االتحاد،  يف  مسؤول 
التنسيق  يتم  أن  القبيل يجب  إجراءات من هذا 
بشأنها بني الدول األوروبية املعنية بعدم عرقلة 

نقل املواد الغذائية واإلسعافية.
إسبانيا،  بالتوغل يف  وبالتزامن، يستمر كورونا 
 24 خالل  جديدة  إصابة  ألف  نحو  تسجيل  مع 
ساعة، فيما ارتفع عدد الوفيات من 288 األحد 
أعلنتها  االثنني بحسب حصيلة جديدة   297 إىل 

السلطات.
وقال، فرناندو سيمون، منسق الحاالت الطارئة 
الحاالت  عدد  إن  الوطنية:  الصحة  مركز  يف 
عدد  يف  االرتفاع  هذا  لكن   .8744 بات  املؤكدة 
الحاالت يدل عىل تباطؤ ألنه تم رصد نحو ألفي 

حالة بني السبت واألحد.
بيان،  يف  اإلسبانية  الرشطة  أعلنت  ذلك،  إىل 
امس، أنها طلبت 150.000 كمامة وقناع طبي 
لتزويد  “خاين”  مدينة  جنوب  يف  مصنع  من 
الخدمات الصحية املدنية. وأوضحت أنه تم نقل 

نحو 86000 من األقنعة إىل مدريد.
ويف أملانيا، بارشت الرشطة، صباح أمس، فرض 
دول  خمس  مع  للحدود  الجزئي  اإلغالق  تدابري 
انتشار  الجهود الحتواء  بينها فرنسا، يف سياق 

الفريوس.
الصباح،  من  ابتداًء  األملانية،  الرشطة  وبدأت 
الكشف عىل اآلليات القادمة من فرنسا والنمسا 
وسويرسا والدانمارك ولوكسمبورغ، وقد تلقوا 
سوى  باملرور  السماح  بعدم  تقيض  تعليمات 

للبضائع والعاملني يف أملانيا.
ويف فرنسا، وصفت السلطات الوضع الناجم عن 
فريوس كورونا باملقلق جدا، وقالت إنه يتدهور 

برسعة كبرية.
انتشار  إن  الوزراء  رئيس  قال  إيطاليا،  ويف 
إىل ذروته بعد، محذرا  لم يصل  فريوس كورونا 
خطورة،  األكثر  هي  املقبلة  األسابيع  أن  من 
سيحدثه  الذي  االقتصادي  الرضر  أن  وأضاف 

الفريوس سيكون كبريا.
الدين  فخر  الصحة،  وزير  قال  تركيا،  ويف 
 12 رصدت  بالده  إن  االثنني،  امس  قوجة، 
مما  كورونا،  بفريوس  جديدة  إصابة  حالة 
يف  وذلك   ،18 إىل  اإلصابات  عدد  إجمايل  يرفع 
أكرب زيادة يومية منذ اإلعالن عن أول حالة يف 

األسبوع املايض.
الجديدة  الحاالت  من  اثنتني  أن  الوزير  وأوضح 
بينما  البالد،  يف  إصابة  حالة  بأول  ترتبطان 
تعود الحاالت األخرى لسبعة وافدين من أوروبا 

وثالثة من الواليات املتحدة.
حركة  وقف  الحكومة  قررت  سلوفينيا،  ويف 

محاولة  يف  الثالثاء  اليوم  من  ابتداًء  الطريان 
إلبطاء انتشار فريوس كورونا. وقالت الحكومة، 
والقاعات  املطاعم  إغالق  قررت  إنها  بيان،  يف 

الرياضية ودور السينما وغريها من املتاجر.
بكورونا،  إصابة  حالة   219 سلوفينيا  وسجلت 
وتويف شخص واحد بالفريوس، بينما يرقد ثالثة 

آخرون يف حالة حرجة.
الرئاسة  باسم  متحدثة  أعلنت  واشنطن،  ويف 
اآلن  من  سيتوّجب  أنه  األحد،  مساء  األمريكية، 
الذين  فصاعدا فحص حرارة جميع األشخاص 
وزراء  كانوا  سواء  األبيض،  البيت  إىل  يدخلون 
خطوة  يف  وذلك  صحفيني،  أو  مستشارين  أو 
لفريوس  أي عوارض محتملة  إىل كشف  تهدف 

كورونا.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض، جود دير: 
تم فحص  االثنني،  امس  “ابتداًء من صباح  إنه 
البيت  مجمع  إىل  يدخل  شخص  أي  حرارة 
األبيض، كما تم فحص حرارة جميع الذين هم 
عىل اتصال بالرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك 

بنس”.
يف غضون ذلك، ذكر سالح البحرية األمريكية أن 
بحارا عىل متن سفينة حربية أصيب بفريوس 
حجر  يف  وضع  البحار  أن  وأوضحت  كورونا، 
صحي يف منزله، وجرى إخطار األشخاص الذين 
أماكن  يف  ذاتي  لعزل  يخضعون  وهم  خالطوه، 

إقامتهم.
دي  بيل  البلدية،  رئيس  أعلن  نيويورك،  ويف 
بالسيو، أنه سُيغلق -بدءا من امس االثنني- كل 
املدارس الحكومية يف املدينة التي يرتادها نحو 
1.1 مليون طالب، يف إجراء يهدف إىل الحد من 

انتشار فريوس كورونا.
كل  إغالق  يف وقت الحق،  البلدية،  رئيس  وأعلن 

العاصمة  سيحرم  إجراء  يف  واملطاعم،  الحانات 
الحياة  من  املتحدة  للواليات  والثقافية  املالية 

االجتماعية، يف ظل خطر انتشار الفريوس.
وتصاعدت يف الساعات الـ48 األخرية الضغوط 
ازديادا  شهدت  التي  نيويورك  بلدية  رئيس  عىل 
بالفريوس  املؤكدة  اإلصابة  حاالت  لعدد  رسيعا 

)بلغ األحد 329 إصابة، بينها 5 وفيات(.
إجراءات  الالتينية  بأمريكا  عدة  دول  واتخذت 
الرئيس  أمر  حيث  الفريوس،  انتشار  ملواجهة 
األنشطة  بإغالق  مادورو،  نيكوالس  الفنزوييل، 
ست  يف  منازلهم  يف  املواطنني  وبقاء  التجارية 
امس  من  بدءا  كراكاس،  العاصمة  ويف  واليات 
“الحجر  اسم  عليها  أطلق  خطة  يف  االثنني، 

الصحي الجماعي”.
ويف األرجنتني، أعلن الرئيس، ألربتو فرنانديز، أن 
كل  يف  الدراسة  وتوقف  حدودها،  ستغلق  بالده 
املؤسسات التعليمية الحتواء انتشار الفريوس.

اإلجراء  إن  صحفي،  مؤتمر  يف  فرنانديز،  وقال 
يشمل  وال  البالد،  إىل  الوافدين  فقط  يشمل 
اإلجراء  هذا  وسيبقى  منها،  بالخروج  الراغبني 
نهاية  حتى  مطبقني  الدروس  تعليق  وقرار 

الشهر الجاري.
كما قررت كولومبيا، التي سّجلت ما ال يقّل عن 
45 إصابة بالفريوس، إغالق حدودها ابتداًء من 
امس االثنني أمام األجانب، فيما سُيسمح فقط 
الذين سيتوجب  واملقيمني  الكولومبيني  بدخول 
صحي  لحجر  الخضوع  وصولهم  لدى  عليهم 
طوال 14 يوما، بحسب ما أعلن الرئيس، إيفان 

دوكي.
بدوره، أعلن رئيس بريو أن بالده ستغلق الحدود 
املواطنني  داعيا  كورونا،  فريوس  انتشار  لكبح 

لبدء حجر صحي ذاتي ملدة 15 يوما.

اربيل/ متابعة الزوراء:
كردستان،  اقليم  رئيس  اجتمع 
جينني  مع  بارزاني،  نيجريفان 
لألمني  الخاصة  املمثلة  بالسخارت، 

العام لألمم املتحدة يف العراق.
االقليم  رئاسة  عن  صادر  بيان  وذكر 
آخر  بحث  االجتماع  “خالل  جرى  انه 
العراق،  يف  السيايس  الوضع  تطورات 
لتشكيل  مرشح  اختيار  وجهود 
االتحادية  للحكومة  الجديدة  الكابينة 
العراقية”.واضاف البيان ان “الجانبني 
شددا عىل الحاجة امللحة إىل االستقرار 
تلبي  حكومة  وتشكيل  السيايس 
وتحمي  للشعب  املرشوعة  املطالب 
وملكونات  للشعب  الدستورية  الحقوق 

البلد، ويف هذا السياق تمت اإلشارة إىل 
املتحدة  لألمم  والداعم  اإليجابي  الدور 
“كانت  انه  البيان  العراق”.وتابع  يف 
مناقشة الوضع األمني ومخاطر ظهور 
تحركات  وتنامي  جدید  من  اإلرهاب 
وأهمية  مواجهته،  وسبل  داعش 
التحالف  ودعم  مساعدات  استمرار 
والتنسيق بني  والتعاون  للعراق،  الدويل 
البيشمركة والجيش العراقي، خاصة يف 
املناطق املتنازع عليها ملواجهة اإلرهاب، 
وإجراءات  للعراق،  املالية  واألوضاع 
الحد من انتشار وباء كورونا، وااللتزام 
العاملية  الصحة  منظمة  بتوجيهات 
الصحي،  بالقطاع  املعنية  والجهات 

مواضيع ملحاور أخرى من االجتماع”.

روما/ متابعة الزوراء:
قال رئيس الوزراء اإليطايل، جوزيبي كونتي إن “األسابيع املقبلة ستشهد الخطر 
كونتي:  رصح  إيطالية،  إعالم  وسائل  “كورونا”.وحسب  فريوس  بشأن  األكرب” 
“األسابيع  أن  مؤكدا  “كورونا”.  فريوس  انتشار  ذروة  إىل  تصل  لم  “إيطاليا  أن 
للتدخل  مستعدة  اإليطالية  “الحكومة  إن  األكرب”.وقال  الخطر  ستشهد  املقبلة 
الصحية  السلطات  إجراءات”.وأعلنت  التخاذ  حاجة  هناك  كانت  إذا  أخرى  مرة 
يف إيطاليا، مساء األحد، تسجيل 368 حالة وفاة بفريوس كورونا املستجد، وهي 
أعىل زيادة يومية يف معدل الوفيات منذ ظهور املرض بالبالد.وقالت هيئة الحماية 
املدنية يف البالد إن إجمايل عدد الوفيات ارتفع إىل 1809 وفيات من 1441 حالة 
وفاة، السبت، بزيادة يومية نسبتها %25، كما ارتفع إجمايل اإلصابات إىل 24.7 
انتشار  من  ترضرا  األكثر  املنطقة  إيطاليا  حالة.وتعد  ألف   21.1 من  حالة  ألف 
3200 وفاة.  ألف إصابة، ونحو   80 أكثر من  التي سجلت  الصني  بعد  الفريوس 
يف حني كانت أغلب الحاالت مسجلة يف الصني حتى منتصف الشهر املايض، فإن 

فريوس “كورونا” انترش عىل نحو متسارع يف مناطق مختلفة من العالم.
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يف ظل تساهل السلطة وملواجهة الرفض الشعيب هلم

منع القبالت والسالم احلار والصالة باملساجد

تركيا وقطر تضخان دماء جديدة يف عروق اخوان السودان
 الخرطوم/ميدل ايست اونالين:

أع�ادت محاولة االغتيال الفاش�لة التي 
تعرض لها رئيس الحكومة الس�ودانية 
عبدالله حم�دوك بالخرطوم األس�بوع 
التش�كيالت  ع�ن  الحدي�ث  امل�ايض، 
اإلرهابي�ة الت�ي تتدثر بقوى سياس�ية 
مختلف�ة، وتتلق�ى دعم�ا م�ن قط�ر 

وتركيا.
إىل  املعلوم�ات  الكث�ر م�ن   وأش�ارت 
خطورة الرتاخي يف مواجهة من تسببوا 
ال�كالم  وتح�ّول  االس�تقرار،  ع�دم  يف 
الصامت إىل ضجيج وكالم صاخب، ألن 
األوضاع تحتاج ملزيد من الحسم لقطع 
داب�ر جهات ترعى وتمول اإلرهاب. ُيعد 
الس�ودان محطة مركزية يف حس�ابات 
الدولت�ن، ويصع�ب التفري�ط في�ه أو 
التضحية بجماعة اإلخوان النشطة عىل 
أراضيه، فقد ذه�ب نظام الرئيس عمر 
حسن البشر الذي كان يمثل مالذا آمنا 
له�ؤالء، ولم يذهب معه نفوذهم، حيث 
حرص�وا جميع�ا عىل إع�ادة التموضع 
ومحاول�ة ترتي�ب األم�ور بما يس�مح 
لهم بإعادة النش�اط وفق�ا للمعطيات 
الجدي�دة. أوج�دت الس�لطة االنتقالية 
“إزال�ة  يس�مى  فضفاض�ا  قانون�ا 
التمكن” بغرض تقليص أجنحة نظام 
البش�ر وتقويض الهيمنة التي تمتعت 
به�ا الحركة اإلس�المية كغطاء تلتحف 
به اإلخ�وان وجماعات متطرفة أخرى، 
وتركت الروافد تتحرك بدرجة عالية من 
الحري�ة، ول�م تلتفت إىل ال�دور الخطر 
ال�ذي تلعب�ه جه�ات خارجية تس�اند 
الح�ركات املتش�ددة مادي�ا ومعنوي�ا. 
وظل�ت مواق�ف الخرط�وم م�ن قط�ر 
وتركيا كداعمتن رئيس�تن للتنظيمات 
اإلس�المية بكل أنواعها كأنها محّصنة 
أو بعيدة عن التوجهات التي استهدفت 

أركان النظام البائد.
خش�يت قيادات يف الس�لطة االنتقالية 
م�ن الدخ�ول يف مواجه�ة م�ع كل من 
الدوح�ة وأنق�رة، وتواط�أ البعض بما 
التح�رك،  ملواصل�ة  فرص�ة  منحهم�ا 
وعج�زت الس�لطة املركزي�ة ع�ن س�د 
مناب�ع الحرك�ة، وغض�ت الط�رف عن 

بعض التطورات السلبية كي ال تضاعف 
مش�كالتها الداخلية. كل ه�ذه العوامل 
كانت من األسباب التي اجتمعت لتؤدي 
إىل نتيجة واحدة، هي عدم االقرتاب من 
األنش�طة غر املرشوعة التي تمارسها 
قط�ر وتركيا، عرب االعتماد عىل جماعة 
اإلخ�وان التي حاولت التكي�ف والتلون 
بما يوجد لها مكانا يف السلطة أو قريبا 

منها يف املستقبل.
والعج�ز  والتقاع�س  اإلخف�اق  أزع�ج 
بع�ض القوى الس�ودانية الت�ي رأت أن 
الث�ورة عىل نظام البش�ر تس�للت من 
بن أصابعه�ا، وهي الت�ي قامت أصال 
للتخل�ص من احتكار اإلخ�وان للحكم، 
وتزاي�د القلق مع التس�اهل الذي ظهر 
عىل تص�ورات الخرطوم يف التعامل مع 

كل من الدوحة وأنقرة.
ربم�ا تكون العالقة ش�هدت ق�درا من 
الفتور عقب س�قوط البشر، غر أنها 
لم تنعكس يف شكل مواقف صارمة من 
الدور الذي يقوم به كالهما يف الش�ارع، 
واالق�رتاب من بعض الق�وى واألحزاب 
السياسية التي أس�همت بدور فاعل يف 

عهد البشر.
ل�م تمنح الس�لطة االنتقالية املس�احة 
الالزم�ة من االهتم�ام لتصويب املوقف 
من قط�ر وتركي�ا، ولم تعب�أ أجنحتها 
العس�كرية واملدني�ة بالعالق�ات الت�ي 
نس�جها الطرفان مع جماعة اإلخوان، 
وبقيت أثرة لهواجس مصطنعة، تزعم 
أن اتباع خطوات حازمة معهما يصب يف 
اتجاه دول تتخذ منهما موقفا حازما، يف 
وقت ال تري�د الخرطوم االنحياز لطرف 
إقليم�ي عىل حس�اب آخر. وق�د يكون 
ه�ذا النوع من التقدي�رات ذي منطقية 
سياس�ية لو كان األمر بعيدا عن األمن 
القومي، أو ال يحم�ل تهديدات مبارشة 

ألركانه.
ارتاح�ت الخرطوم إىل صيغ�ة االنفتاح 
عىل دوائر كثرة ومتعارضة بذريعة أنها 
تريد املحافظ�ة عىل اس�تقاللها، وهي 
تدخل مرحلة سياسية صعبة وجديدة، 
ورصفت النظر ع�ن القيام بعملية فرز 

حقيقي للقوى املفيدة والضارة.

الس�لطة االنتقالي�ة تعاني م�ن انعدام 
وزن س�يايس، بما أغ�رى اإلخوان نحو 
التقدم قليال ص�وب العنف الذي تجيده 
الجماعة منذ تأسيسهامن هنا حافظت 
الدوحة وأنقرة عىل مكانتهما السابقة، 
ول�م تتغر الكثر من املعال�م اإليجابية 
التي سادت خالل حكم البشر، وعندما 
أرادت بعض األطراف التصحيح، قوبلت 
م�ن بعض الق�وى بالرف�ض بحجة أن 
السلطة االنتقالية يجب أن تكون بعيدة 
عن االس�تقطابات اإلقليمية، وهو حق 

يراد به استمرار الباطل.
إىل  الح�د  ع�ن  الزائ�دة  املخ�اوف  أدت 
الوق�وع يف رشاك قط�ر وتركيا، وعادت 
أمور متعددة إىل عهدها السابق تقريبا، 
وأخذت الدولتان تتحركان عرب أدواتهما 
السياسية املجتمعية، وجرى ضخ دماء 
جدي�دة يف ع�روق اإلخ�وان، وتصدي�ر 
شخصيات غر مستهلكة محليا لتتقدم 
يف املشهد العام وتم منحها درجة عالية 
م�ن التغلغ�ل يف صفوف ق�وى مناوئة 
وتري�د  مس�تقلة  وطني�ة  بإعتباره�ا 
االنخ�راط يف اللعبة السياس�ية حس�ب 

مفرداتها الراهنة.
حافظ�ت الدوحة وأنق�رة عىل أدواتهما 
القديمة املتش�عبة يف أرايض الس�ودان، 
ورعتا فكرة دمج األحزاب ذات الصبغة 
اإلس�المية معا، ملواجه�ة غليان القوى 
املدنية الرافضة لإلخوان، واملحرضة عىل 
قصقصة أجنحة الحركة اإلسالمية من 
خالل تفعي�ل قانون “إزال�ة التمكن”، 
لكنه�ا نجح�ت يف القفز ع�ىل كثر من 

األشواك التي زرعت يف طريقها.
تحولت قيادات غر معروفة يف صفوف 
اإلخ�وان إىل حص�ان ط�روادة لكل من 
قط�ر وتركي�ا، وت�م دعمه�ا الخ�رتاق 
الصف�وف وتقديمه�ا ع�ىل أنه�ا بعيدة 
ع�ن قوى الث�ورة املضادة، واس�تفادتا 
م�ن اتس�اع نط�اق االرتب�اك يف تحالف 
ق�وى الحري�ة والتغي�ر، وزي�ادة حدة 
الخالفات بن عدد من عنارصه، وصبت 
نتيجة التجاذبات والرتاشقات يف صالح 
جماعة اإلخوان التي استثمرت األوضاع 
لحرف األنظار عم�ا تقوم به هي بدعم 

من الدوحة وأنقرة.
ق�وى  أنه�ار  يف  كث�رة  مي�اه  ج�رت 
الحري�ة والتغير والحكوم�ة ومجلس 
الس�يادة، وكلها ع�ززت القناعات بأن 
الس�لطة االنتقالي�ة تعاني م�ن انعدام 
وزن س�يايس، بم�ا أغ�رى اإلخوان عىل 
التقدم قليال ص�وب العنف الذي تجيده 
الجماع�ة من�ذ تأسيس�ها، وت�ارة يتم 
اخت�الق مش�كالت يف مناط�ق الهامش 
واألط�راف يف دارف�ور وجنوب كردفان، 
وأخ�رى بالع�زف ع�ىل الوت�ر القبيل يف 
رشق الس�ودان، حت�ى ج�اءت لحظ�ة 
اإلقدام عىل خطوة تفجر موكب رئيس 

الحكومة.
اختم�رت فك�رة العن�ف يف ذه�ن قطر 
وتركي�ا، وحرضت�ا العن�ارص الحركية 
يف اإلخ�وان عىل توس�يع أطره مبارشة، 
وج�اءت محاول�ة االغتي�ال الفاش�لة، 
لتوح�ي أن للص�رب الس�يايس ح�دودا، 
وطامل�ا بقيت الجماعة خارج الس�لطة 
وبعيدة عن مكونات اللعبة السياس�ية 
الت�ي يت�م تهيئ�ة امل�رح لفرزها قبل 
إنته�اء إج�راءات املرحل�ة االنتقالي�ة، 
س�وف يظل ش�بح اإلرهاب مخيما عىل 

السودان.
الس�ودانية عب�ارة  النخب�ة  تس�رتجع 
ش�هرة قاله�ا الكات�ب الكب�ر ح�اج 
وراق، عندم�ا س�ئل يف عهد البش�ر أن 
ب�الده حافل�ة بالجماع�ات اإلس�المية 
ولم تش�هد عنفا أو إرهاب�ا، قال الرجل 
“ليرتك اإلخوان الس�لطة وسرتون ذلك، 
فه�م يمتنع�ون ع�ن ممارس�ته طاملا 
يس�تحوذون ع�ىل مقالي�د الس�لطة”، 
وباتت العبارة الس�ابقة ص�كا يتعامل 
معه املواطنون عىل أنه واقع ال محالة، 
يف  اإلره�اب  م�ن  املزي�د  ويتوقع�ون 

السودان.
الجدي�د  الس�يايس  التقيي�م  يف�رض 
التعجي�ل بوقف�ة صارم�ة م�ع كل من 
قط�ر وتركي�ا، ألن تجاهل ذل�ك يوحي 
ألنصارهم�ا وخصومهم�ا أن الس�لطة 
االنتقالي�ة مرتاحة له�ذه املعادلة، ولن 
تتخ�ذ خط�وات حقيقية يف مل�ف إزالة 
ع�ىل  العالق�ات  فاس�تمرار  التمك�ن، 

حاله�ا يعن�ي أن الخرطوم ل�ن ترتاجع 
قي�د أنمل�ة، وتبق�ى التوجه�ات بدون 
تغير، ما يش�ر إىل أن األبواب املرشّعة 

تقبل الكر بسهولة.
أخذت بعض القوى الوطنية تضغط عىل 
الس�لطة االنتقالية تجاه عدم االكتفاء 
ورضورة  البش�ر،  فل�ول  بمالحق�ة 
مالحقة القوى الخارجية الداعمة لهم، 
فقط�ع رؤوس األفاعي أهم من ذيولها 
يف ه�ذه املرحل�ة، ف�إذا غاب�ت الذي�ول 
واألذن�اب تس�تطيع ال�رؤوس التفكر 
وتق�وم بعملية إح�الل وتجديد وإيجاد 
عن�ارص بديل�ة يمكنها القي�ام بالدور 

نفسه من داخل الحركة اإلسالمية.
ال ت�زال قط�ر وتركي�ا تتعام�الن م�ع 
س�قوط نظام البش�ر عىل أنه خسارة 
لجولة واحدة، بينما تتشكل املباراة من 
جوالت عدة، ُتحس�م نتيجتها بتسجيل 
النق�اط أو بالرضب�ة القاضية. وتعمل 
جماعة اإلخوان حاليا عىل كس�بها بأي 
من الوس�يلتن، اعتمادا عىل اس�تمرار 
تدفق الدعم الواصل إليها من الدولتن، 
وما لم تقم الخرط�وم بتجفيف املنابع 
نظرته�ا  م�ع  بالت�وازي  الخارجي�ة 
الداخلية سيستمر شبح البشر حارضا 
يف التح�ركات التي تخطوه�ا الحكومة 

ومجلس السيادة.
ل�م تعد هناك حج�ة للتلكؤ يف مواجهة 
ال�دور القطري والرتك�ي، فقد حصلت 
موثق�ة  معلوم�ات  ع�ىل  الخرط�وم 
م�ن القاه�رة، عق�ب محاول�ة إغتيال 
حم�دوك، تؤكد ضل�وع الدوحة وأنقرة 
يف تخري�ب األوض�اع، وم�د التنظيمات 
بخط�ط  هن�اك  املتمرك�زة  اإلرهابي�ة 
متباين�ة للتعام�ل مع املس�تجدات كي 
وتصب�ح  االنتقالي�ة  الس�لطة  تخ�ور 
مهي�أة لإلنهيار.حانت لحظة املواجهة 
مع قطر وتركي�ا، وأي صرب يف التعامل 
معهما سيفهم من القوى الوطنية عىل 
أنه مش�اركة يف وأد تجربة ديمقراطية 
واعدة يف السودان، لذلك يمكن أن تشهد 
األيام املقبل�ة تغيرا يف توازنات العالقة 
معهما تستوجبه التطورات قبل حلول 

طوفان اإلرهاب.
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دبي/وكاالت:
 بعث�ر ف�روس كورونا ال�ذي رضب 
أغلب البل�دان العربية الحياة اليومية 
للمجتمع�ات وأرب�ك عاداته�م، يف ما 
تواص�ل الس�لطات تش�ديد إجراءات 
احت�واء الوباء بمنع التجمعات وغلق 
الفض�اءات العامة ووقف األنش�طة 

الرياضية والدينية والثقافية.
يف مجتمع�ات يص�يّل أفراده�ا يوميا 
جنب�ا إىل جن�ب ويحّي�ون بعضه�م 
البع�ض بح�رارة بقب�ل ع�ىل الخ�د، 
يواجه س�كان الدول العربية صعوبة 
يف التأقل�م مع املتغرات الريعة جدا 
الواجب اتباعها لحماية أنفسهم من 

كوفيد- 19.
وُس�ّجلت يف الدول العربي�ة أكثر من 
850 إصابة بالفروس أغلبها يف قطر 

.)337(
واّتخ�ذت الس�لطات يف ه�ذه ال�دول 
املجاورة إليران حيث تسّبب الفروس 
بوف�اة مئ�ات، ق�رارات دراماتيكي�ة 
يف ف�رتة قصرة رغ�م عدم تس�جيل 
وفي�ات، باملقارنة م�ع دول أوروبية 
وأس�يوية انت�رش فيه�ا امل�رض عىل 

نطاق أوسع موقعا آالف الضحايا.
م�رورا  مس�قط  إىل  الكوي�ت  م�ن 
وبقي�ة  ودب�ي  والدوح�ة  بالري�اض 
العواصم يف منطقة الرشق األوس�ط، 
ب�دت الحرك�ة يف أول أي�ام األس�بوع 
األحد ضعيفة مقارنة بما تكون عليه 
ع�ادة، فرتاجع�ت حركة الس�يارات 
بشكل كبر، وخلت األسواق التقليدية 
م�ن ازدحامه�ا املعتاد، وقلّ�ت أعداد 

الزبائن يف املراكز التجارية.
وقالت أمل الهاش�م )45 س�نة( التي 
تعي�ش وتعم�ل يف رشك�ة إعالمية يف 
دب�ي منذ أكث�ر من 15 س�نة “األحد 
األس�بوع  نهاي�ة  كأنه�ا  كالجمع�ة 

وليست بدايته”.
واّتخ�ذت الكوي�ت أكث�ر اإلج�راءات 
رصام�ة ب�ن جاراته�ا، وه�ي ثاني 
بل�د فقط بع�د إيطاليا يغل�ق حدوده 
تمام�ا ويعط�ل الحرك�ة في�ه يف م�ا 
يش�به حظر تجول غر معلن، فُعلق 
الس�فر التج�اري بدءا م�ن منتصف 
ليل الجمعة الس�بت، وأغلقت املتاجر 
وأعطي املوظفون إجازة األسبوعن. 
وب�دا الطريق باتجاه مط�ار الكويت 

الدويل خاليا صباح األحد.
وُح�رم عش�اق امليش من الس�ر عىل 
الواجهة البحرية يف منطقة الس�املية 
التي عادة ما تكتظ صباحا خصوصا 
يف مث�ل ه�ذه الفرتة من الس�نة حن 
تك�ون درج�ات الح�رارة منخفضة. 
وق�د اس�تخدمت الرشط�ة طائ�رات 

مس�ّرة لح�ث الناس ع�ىل العودة اىل 
منازلهم بلغات عدة.

الدوح�ة  يف  الرئي�س  الس�وق  ويف 
تراجعت أع�داد الزبائن بش�كل كبر 
يف األزق�ة وداخل املتاج�ر، بينما بدت 
مراكز تجارية يف الرياض شبه فارغة 

إال من الباعة.
املراك�ز  الخلي�ج  م�دن  يف  وتنت�رش 
التجاري�ة الكربى الت�ي يزورها آالف 
وتن�اول  للرتفي�ه  يومي�ا  املواطن�ن 

الطعام ومشاهدة األفالم.
وأغلق�ت دول الخلي�ج جميعها دور 
الس�ينما ومراكز الرتفي�ه واأللعاب، 
لكّنه�ا منع�ت كذلك تقديم الشيش�ة 
الت�ي تتمت�ع بش�عبية كب�رة ب�ن 

السكان.
ويف ظل تزايد اإلصابات يقول س�كان 
يف مس�قط لوكال�ة إّن هن�اك نوع�ا 
م�ن “الخ�وف والهل�ع” مما س�موه 
“فوبيا كورون�ا”، حيث أوقف غالبية 
الناس املصافح�ة والتقبيل، وحرص 
كثر منه�م عىل حمل م�واد التعقيم 

وغرها.
لكن يف الرياض ال يزال أبو عبدالرحمن 
يخج�ل من عدم املصافح�ة والتقبيل 
عىل الخد، ع�ىل الرغم من إدراكه بأن 
الفروس ينتقل من ش�خص إىل آخر 

بهذه الطريقة تماما.
وقال رجل األعمال الستيني “أصافح 
وأقّب�ل أم ال؟ ال أدري. أحاول أال أقوم 
بذل�ك، لكنني أخجل. م�اذا لو مد يده 

هو أوال؟”.
وكانت دول الخلي�ج دعت مواطنيها 
إىل االكتف�اء بالتحي�ة وعدم الس�الم 
باليد أو بالقبل ومالمس�ة األنف كما 

هي الحال يف اإلمارات وقطر.
وعىل غر العادة رشعت الديوانيات يف 
الكويت يف استخدام الفناجن الورقية 
لتقدي�م القه�وة العربية. وع�ادة ما 
كانت تعج الديواني�ات بالزوار الذين 
يتبادل�ون فيه�ا حت�ى وق�ت متأخر 

م�ن اللي�ل النق�اش ح�ول مختل�ف 
املوضوعات املحلية أو الدولية.

ول�م تنح�ر اإلج�راءات املرتبط�ة 
بالفروس باملقاه�ي واملتاجر فقط، 
بل امتدت إىل دور العبادة يف مجتمعات 

محافظة تطّبق الرشيعة اإلسالمية.
وبعدما علّقت السعودية أداء العمرة 
خش�ية تف�يش الف�روس، نصح�ت 
مواطنيه�ا بعدم املش�اركة يف الصالة 
الجماعية يف املساجد يف حال الشعور 
ب�أي م�ن أع�راض امل�رض، ويف حال 
الخوف الش�ديد من انتق�ال كوفيد- 
19. لك�ن الكوي�ت اّتخ�ذت خط�وة 
إضافية، معلنة إيقاف خطبة وصالة 
الجمع�ة وكذل�ك الجماع�ة لجمي�ع 
الف�روض يف املس�اجد م�ع االكتفاء 
برف�ع األذان، يف ق�رار تاريخي يف بلد 
يص�يل مئات آالف من س�كانه يوميا 

جنبا إىل جنب يف الجوامع.
وس�ائل  ع�ىل  انت�رشت  والس�بت 
التواصل االجتماعي مشاهد مسجلّة 
من شوارع خالية، يرتّدد فيها صوت 
املؤذن وهو يكّرر “أال صلّوا يف بيوتكم، 

أال صلّوا يف بيوتكم”.
ويف الكوي�ت والس�عودية والبحري�ن 
وعم�ان، يتبع مئ�ات آالف الس�كان 
املذه�ب الش�يعي. ويس�افر العدي�د 
م�ن ه�ؤالء إىل إي�ران لزي�ارة أماكن 
لديه�م. وتعود  يعتربونه�ا مقّدس�ة 
غالبية اإلصابات يف الخليج ألشخاص 

عادوا من إيران.
ب�ن  اضطراب�ات  أي  تح�دث  ول�م 
أصحاب املذاهب املختلفة عىل خلفية 
اإلجراءات التي اتخ�ذت، وبينها مثال 
منع الدخ�ول والخروج م�ن منطقة 
القطي�ف الس�عودية يف رشق اململكة 

التي تسكنها غالبية من الشيعة.
وقال�ت العضو يف الربمل�ان البحريني 
زين�ب عبداألمر “هذا وق�ت الوحدة 
ع�ىل املس�توين املح�يل والعامل�ي. ال 

مكان للكراهية والغضب”.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
شهدت الس�اعات املاضي�ة تطورات 
متس�ارعة يف ازم�ة ترش�يح رئي�س 
ال�وزراء املكل�ف بتش�كيل الحكومة 
املؤقت�ة، بع�د انته�اء س�قف املهل�ة 
الدس�توري�ة رس�ميا بحل�ول ام�س 

االثنن.
تريب�ات،  الن�واب  بع�ض  وت�داول 
اطلعت عليه�ا “ال�زوراء”، قيل فيها 
ان “اللجنة السباعية املكلفة باختيار 
املرشح لرئاسة الحكومة تراجعت يف 
اللحظ�ات االخرة عن ترش�يح نعيم 
السهيل ملنصب رئاسة الوزراء بسبب 
اع�رتاض عضوين من ممث�يل الكتل 
الش�يعية املؤلف�ة للجنة الس�باعية، 
رافق ذل�ك اعادة طرح تس�مي�ة عيل 
الش�كري، كب�ر مستش�اري رئيس 
الجمهورية، يف اعقاب انسحاب رئيس 
جهاز املخابرات مصطف�ى الكاظمي 
من الرتشيح بطلب شخيص، وتحفظ 
بع�ض اعض�اء اللجنة عىل ترش�يح 
والعي��ن  بغ�داد  جامعت�ي  رئي�ي 

للمنصب الحكومي”.
لكن اوس�اطا نيابية اخرى، قالت ان 
“زعي�م ائتالف دول�ة القانون، نوري 
املالكي، رفض تس�مية املستش�ار يف 

رئاس�ة الجمهوري�ة نعي�م الس�هيل 
لتكليفه بتش�كيل الحكومة املؤقتة”. 
مبينة ان “محاوالت اللجنة السباعية 
إلقن�اع املالكي برتش�يح )الس�هيل( 
باءت بالفشل يف ساعات متأخرة من 
ليل�ة امس االول، فض�ال عن اعرتاض 
فالح الفياض عىل ترش�يح الس�هيل، 
االم�ر ال�ذي دف�ع اللجنة الس�باعية 
إلرجاء تس�مية املكل�ف الجديد حتى 

اآلن”.
يف غض�ون ذلك، اكدت كتل�ة  تحالف 
سائرون النيابية  ان اللجنة السباعية 
ل�م تتوص�ل اىل اتف�اق ع�ىل اختي�ار 

مرش�ح لتكليفه بتش�كيل الحكومة 
الجمهورية  داعي�ة رئي�س  املؤقت�ة، 
الدس�تورية  اىل ممارس�ة صالحياته 

بالتكليف.
كم�ا اعلن ائتالف دول�ة القانون عدم 
موافقته عىل التكليف ألي مرشح قبل 
حصول التوافق حول�ه، لكن مصادر 
نيابي�ة افصحت مجددا عن ترش�يح 
محمد شياع السوداني وعبد الحسن 
عبط�ان من داخل اللجنة الس�باعية،  
لتويل منصب رئاس�ة الوزراء، مؤكدة 
ان إحدى الش�خصيات سيتم االتفاق 
عليه�ا، وتقديمه�ا رس�ميا اىل رئيس 

الجمهورية، برهم صالح.
باملقابل، اك�دت كتلة تحال�ف الفتح 
املش�كلة  الس�باعية  اللجن�ة  أن 
ال�وزراء  رئاس�ة  منص�ب  لحس�م 
س�تقدم مرش�حها النهائي اىل رئيس 
الجمهوري�ة، برهم صال�ح، لتكليفه 
رس�ميا بتش�كيل الحكوم�ة املؤقتة، 
مش�را اىل ان عدد املرش�حن لرئاسة 

الوزراء وصل اىل 30 شخصية.
وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف، احمد 
الكنان�ي، ل�”ال�زوراء”: ان “اللجن�ة 
السباعية ستقدم لرئيس الجمهورية، 
برهم صالح، مرش�ح منصب رئاسة 
ال�وزراء لغ�رض تكليف�ه رس�ميا”. 
مش�را اىل ان “اللجنة ملزمة بتقديم 
املرش�ح لعدم تجاوز املدة الدستورية 
رئاس�ة  منص�ب  بحس�م  املتعلق�ة 

الوزراء”.
زال�ت  م�ا  “الح�وارات  ان  واض�اف 
مستمرة عىل عدد كبر من املرشحن، 
بينهم أس�تاذة جامعات وشخصيات 
سياسية”. مبينا أن “اللجنة السباعية 
املنبثقة عن القوى السياسية الشيعية 
له�ا صالحية اج�راء فت�ح الحوارات 
مع الكتل السياس�ية، وأية شخصية 

مستقلة تراها مناسبة”.

الزوراء/ ليث جواد:
اك�د الخب�ر االقتص�ادي، مظه�ر محم�د صالح، ان 
العراق مطالب من قبل صن�دوق النقد الدويل بإجراء 
اصالح�ات يف االدارة املالي�ة للدولة، الفت�ا اىل ان اهم 
رشوط الصندوق كانت خفض سقف املوازنة العامة، 

وتجميد اموال االرهاب .
وق�ال صالح يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان العراق لديه 
اتفاقي�ة مع الصندوق تتطلب من�ه اجراء اصالحات 
يف االدارة املالي�ة للدول�ة يف عموم اتجاه�ات املوازنة، 
وايجاد حل�ول ملعالجة العج�ز يف املوازنة دون اخالل 
الدول�ة بالتزاماتها ازاء رواتب املوظفن او التعيينات 

املهمة .
واض�اف: ان خط�وة الصن�دوق كان�ت ايجابية عىل 
الع�راق لعدة اس�باب، م�ن اهمه�ا تقلي�ل العجز يف 
املوازن�ة، اضاف�ة اىل التقلي�ل من االق�رتاض وتراكم 
الدي�وان عىل الحكومة العراقية، لذا يجب ان ينظر اىل 

هذا التعديل من منظ�ار التفاؤل لكون التعديل صدر 
من قبلة لجن�ة من الخرباء الدولي�ن املتخصصن يف 

هذا املجال.
مضيفا: ان الصندوق كانت لديه عدة رشوط فرضها 
عىل العراق، منها خفض سقف املوازنة املايل، اضافة 
اىل تفعيل نظام جديد لالدارة املالية يعتمد عىل املعاير 
الدولية الن�ه يخىش من وجود مناقص�ات وهمية او 

فساد  مايل واداري.
وتاب�ع: ان الصن�دوق اش�رتط ايض�ا تجمي�د اموال 
االره�اب، وه�ذه النقط�ة ايضا قام مجل�س الوزراء 
باملصادق�ة عليه�ا، اضافة اىل انه اش�رتط ان تحقق 

املوازنة ايرادات مالية.
مش�را اىل: ان آلي�ة تس�ديد قرض الصن�دوق هي 5 
اعوام، وسماح ملدة عامن، وكل اطالقة من اطالقات 
الق�رض، البالغ�ة 13 اطالقة، فيها س�ماح س�نتن، 

وتسديد ملدة 3 اعوام  .

مبينا: ان آلية تسديد قرض البنك الدويل هي 16 عاما، 
وس�ماح ملدة 3 اع�وام، وفائدة ترتاوح م�ا بن واحد 

ونصف اىل اثنن يف املئة .
واوض�ح صالح: ان نجاحنا يف اختبارنا مع الصندوق 
سيس�هم يف نجاحنا بالحصول عىل ق�رض من البنك 

الدويل، النهما توأمان، واالخر يعتمد عىل االول.
منوه�ا اىل: ان املظلم�ة املالي�ة للبن�ك ال�دويل الت�ي 
سيوفرها الصندوق والبنك الدولين تصل اىل 20 مليار 
دوالر من خالل تأجيلهما لديوان العراق ومستحقات 

حرب الخليج .
الفتا اىل: انه عىل الصعي�د الخارجي فإن العراق لديه 
التزامات مالية خارجية متعددة االطراف، وخصوصا 
صندوق النق�د الدويل والبنك ال�دويل، واتفاقهم ينص 
عىل وجود موازنة سنوية بسقوف زمنية محددة عىل 
وف�ق التخطيط املايل، مما يعن�ي ان تأخر اقرارها له 

مؤرشات سلبية .

واشنطن/متابعة الزوراء:
الرئي�س  أن  واش�نطن  ذك�رت   
األمريك�ي، دونال�د ترام�ب، يرحب 
بمب�ادرة نظره ال�رويس، فالديمر 
بوت�ن، الخاص�ة بعقد قم�ة للدول 
دائم�ة العضوي�ة يف مجل�س األمن، 
ويقرتح إقامتها يف الواليات املتحدة.

وقال السفر األمريكي لدى روسيا، 
جون س�اليفان، يف حديث لصحيفة 
االثنن،  “كومرس�انت” نرش امس 
الي�وم”،:  “روس�يا  موق�ع  ع�ىل 
بفك�رة  رح�ب  ترام�ب  “الرئي�س 
الرئيس بوتن لعقد قمة للدول ال�5 
واقرتح إقامته�ا يف الواليات املتحدة 
عىل هامش أسبوع اجتماعات دورة 
الجمعي�ة العام�ة لألم�م املتحدة يف 

نيويورك”.
وأوضح س�اليفان مع ذل�ك أنه “لم 
يتم بعد تنس�يق مكان أو زمان عقد 
القم�ة بش�كل نهائ�ي”، مضيف�ا: 
“ع�ىل األط�راف أن تبح�ث أجن�دة 
مهم�ة  املس�ألة  وه�ذه  االجتم�اع، 
وب�رأي  “برأي�ي  وتاب�ع:  للغاي�ة”. 
كثر من املس�ؤولن الذي�ن تحدثت 
معه�م يف واش�نطن، يس�اهم عقد 
قمة بمش�اركة القوى النووية ال�5 
بفت�ح ب�اب النقاش للس�يطرة عىل 
األسلحة إىل جانب القضايا األخرى. 
ألن بح�ث هذا املوضوع س�يتماىش 
مع روح وجوه�ر املفاوضات حول 
االستقرار االس�رتاتيجي التي جرت 
بن واش�نطن وموسكو خالل العام 
أو العامن املاضين”. وأردف: “كما 
تعرفون، يس�عى الرئيس ترامب إىل 

إرشاك الصن يف االتفاقات األمريكية 
الروسية بشأن قضية السيطرة عىل 
األس�لحة. وصيغة ه�ذه القمة، من 
وجهة نظرنا، مناس�بة تماما لبحث 
ه�ذا املوض�وع بمش�اركة الواليات 
املتحدة وروس�يا والصن إضافة إىل 
بريطانيا وفرنس�ا”. واعترب السفر 
األمريك�ي م�ع ذل�ك أن�ه “ال يمكن 
مقارن�ة الص�ن م�ع بريطاني�ا أو 
فرنس�ا”، وبن: “تعم�ل الصن عىل 
تعزيز قدراتها النووية بشكل نشط 
وه�ي ع�ىل وش�ك تش�كيل الثالوث 
الن�ووي. وال يمك�ن مقارن�ة قوتها 

مع قدرات بريطانيا أو فرنسا”.
ترام�ب  أن  إىل  س�اليفان  وأش�ار 
يعتق�د أنه، ع�ىل الرغم م�ن إرشاك 
بريطانيا وفرنسا يف املحادثات خالل 
القم�ة املرتقبة، إال أن “املش�اركن 
األساس�ين يف مناقش�ة اإلجراءات 
الالحق�ة الخاص�ة بالس�يطرة عىل 
املتح�دة  الوالي�ات  ه�م  األس�لحة 

وروسيا والصن”.
وكان الرئي�س الرويس، اقرتح خالل 
زيارته القدس يوم 23 يناير 2020، 
عق�د قم�ة خماس�ية م�ع زعم�اء 
كل م�ن الوالي�ات املتح�دة والصن 
وبريطاني�ا وفرنس�ا خ�الل الع�ام 
2020 ملناقشة سبل “حماية السالم 

وحفظ الحضارة”.
وأك�د الكرمل�ن أن كال م�ن رئيي 
الص�ن، يش ج�ن بينغ، وفرنس�ا، 
إيمانويل ماكرون، أيدا هذه املبادرة، 
كما لف�ت إىل وجود إش�ارة إيجابية 

من بريطانيا.

الفتح ل�          : اللجنة الس��باعي�ة ملزمة بتس��مية املرشح “كورونا” يربك حياة اجملتمعات العربية وعاداتها
لعدم جتاوز املدة الدستورية

خالف اللحظات األخرية حيبط اختيار امُلكلف برئاسة الوزراء 

اقتص��ادي: صندوق النقد الدولي ألزم العراق بإجراء 
إصالحات يف اإلدارة املالية وجتميد أموال اإلرهابيني  

ترامب يرحب مببادرة بوتني حول عقد قمة 
“للسيطرة على األسلحة ومحاية السالم”
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزيرة الرتبية، سها خليل العيل بك، 
جملة من  القرارات إلكمال العام الدرايس، 
مستبعدًة »اعتبار هذا العام سنة عبور«، 
وفيما اك�دت ان خي�ار الدخول الش�امل 
لالمتحان�ات مط�روح، اس�تبعدت لجنة 
التعلي�م النيابي�ة اعتب�ار الع�ام الدرايس 

الحايل سنة عبور.
وقالت الع�يل بك يف لقاء متلفز إن »اكمال 
العط�ة  خ�الل  الح�ايل  ال�درايس  الع�ام 
الصيفية هي أح�د الحلول املطروحة لدى 
وزارة الرتبية بسبب التعطيل االضطراري 
للدوام اثر انتش�ار ف�روس كورونا ومن 
قبله التعطيل املرتتب عىل التظاهرات التي 
ش�هدتها بعض للمحافظ�ات«. واضافت 
أن »هنال�ك حلوال أخ�رى وضعتها وزارة 
الرتبية ايضاً إلكمال ه�ذا العام عرب الغاء 
عطلة الس�بت، لكن هذا املوضوع يحتاج 
إىل موافق�ة مجلس النواب«. واس�تبعدت 
الغ�اء العام ال�درايس الحايل »مل�ا فيه من 
ظل�م ق�د يق�ع ع�ىل طلب�ة املحافظ�ات 

الشمالية«.
وبين�ت أن »ال�وزارة تناق�ش حالياً إعالن 
الدخ�ول الش�امل للصف�وف املنتهية مع 
طرح خي�ار تأجي�ل االمتحانات  بس�بب 

ازم�ة كورون�ا«. الفت�ة إىل أن »الوزارة لن 
تلجأ لخي�ار اعتبار العام ال�درايس الحايل 
س�نة عب�ور ألن االم�ر مرف�وض دولياً«. 
وش�ددت ع�ىل ان هذا االمر غ�ر مطروح 

للنقاش ومرفوض بشكل قاطع«.
وتابع�ت الع�يل »الع�ام ال�درايس الح�ايل 
سيحس�ب حتى لو تم تأجيل االمتحانات 
اط�الق  مس�ألة  وح�ول  النهائي�ة«. 
فضائي�ة العراق الرتبوي�ة منصة »نيوتن 
االلكرتونية«، قالت: »خطوة جيدة لكونها 
تعتم�د عىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
وتقدم دورس�اً للطلبة من خالل اس�اتذة 
اكف�اء«. ولفتت اىل ان »هذه املنصة القت 
تفاع�ال كب�راً من اولي�اء ام�ور التالميذ 

والطلبة«.
 واك�دت انها »خاطب�ت وزارة االتصاالت 
لتوس�عة خدم�ة االنرتن�ت لدع�م ه�ذه 
االتص�ال  »رشكات  مطالب�ًة  املنص�ة«. 
املحلي�ة بتوف�ر خدم�ة االنرتنت بش�كل 
مجاني ملساعدة الطلبة عبىل هذه الفرتة 

الحرجة التي يمر بها بلدنا الحبيب«.
وبينت أن » استمرار تعطيل الدوام مرتبط 
بق�رار مرك�زي س�تتخذه خلي�ة األزمة 
لكونها الجهة املخولة بهذا األمر عىل وفق 

تطورات الوضع يف البلد«.

 وع�ن مل�ف التعيينات، اش�ارت العيل بك 
اىل »وج�ود  درج�ات وظيفي�ة عىل مالك 
الرتبي�ة س�نة 2020 ألن م�ن احيل�وا إىل 
التقاعد اعدادهم كبرة وهائلة، وبحاجة 
إىل م�ن يع�وض اماكنه�م«. واضافت أن 
التدريس�ية  للك�وادر  بحاج�ة  »ال�وزارة 
بشكل دائم، وقد رفعت الوزارة اىل مجلس 
الوزراء معامالت التعينات الجديدة، وهي 

بانتظار اقرار املوازنة للبت بها«. مش�رة 
إىل أن »أصح�اب الش�هادات العلي�ا م�ن 
املفضلني يف التعيين�ات الجديدة«. ولفتت 
اىل أن »ال�وزارة عين�ت 935 من اصحاب 
الش�هادات العلي�ا عىل م�الك ال�وزارة«. 
وع�زت توق�ف التعيينات اىل تأخ�ر اقرار 
املوازنة ووج�وب صدور ق�رار من وزارة 
املالي�ة. مبينًة »بع�ض املحافظات قامت 

بالتعاقد مع بع�ض املحارضين، وهو ما 
يخالف توجيهات وزارة املالية«.

واك�دت الع�يل »وجود لجن�ة تحقيقية يف 
مجلس الوزراء متعلقة بش�بهات الفساد 
الت�ي رافق�ت امل�روع رقم واح�د الذي 
اب�رم يف 2012 والخاص ببن�اء املدارس«. 
ولفت�ت اىل أن�ه »وع�ىل الرغم من تس�لم 
وزارة الرتبية عددا من املدارس إال ان هذه 

االبني�ة غر كافية لس�د النقص يف االبنية 
املدرسية«.

 وش�ددت ع�ىل »حاج�ة ال�وزارة اىل اكثر 
من 10 اآلف مدرس�ة لفك ال�دوام الثالثي 

فقط«.
اىل ذلك، اكدت رئيس لجن�ة التعليم العايل 
النيابي�ة النائ�ب، غي�داء كمب�ش، امس 
االثنني، بأنه ال عبور للطلبة للعام الدرايس 
الحايل، مبينة أن االمتحانات ستقام حتى 

لو يف شهر اب املقبل.
وقال�ت كمب�ش يف ترصي�ح صحفي ان” 
تداعيات فروس كورونا دفعتنا اىل اتخاذ 
ق�رار ايق�اف الدراس�ة يف كل جامع�ات 
الع�راق دون اس�تثناء، حرص�ا من�ا عىل 
ارواح الطلب�ة”. مبين�ة أن “الحدي�ث عن 
وجود ني�ة باعتب�ار العام الدرايس س�نة 
عبور ش�املة للطلبة غر صحيح وننفيه 

جميلة وتفصيال”.
واضاف�ت كمب�ش ان “دوام الجامع�ات 
س�يعود بمج�رد انته�اء ازم�ة فايروس 
كورون�ا واملوع�د تح�دده خلي�ة االزم�ة 

الحكومية حرصا«.
وأشارت رئيس�ة لجنة التعليم النيابية إىل 
أن “االمتحان�ات س�تجري، ولو يف ش�هر 
اب، النن�ا حريص�ون عىل اكم�ال املناهج 

وفق االط�ار املعمول به، وع�دم التفريط 
بالعام الدرايس وبمستقبل مئات االف من 

الطلبة”. 
ويف سياق اخر، اصدرت وزارة الرتبية، امس 
االثنني، قراراً بش�أن حملة البكالوريوس 

يف الكلية الرتبوية املفتوحة.
وذكر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نسخة 
منه، ان »وزيرة الرتبية، س�ها خليل العيل 
ب�ك، وافقت ع�ىل نقل خدم�ات املوظفني 
واملعلم�ني، وكذل�ك املعلم�ني الجامعي�ني 
عىل م�الك التعليم الع�ام والتعليم املهني 
الحاصلني منهم عىل شهادة البكالوريوس 
باختص�اص االرش�اد النف�ي والتوجيه 
والتوجي�ه  الرتبوي�ة  والعل�وم  الرتب�وي 
الرتبوي والعلوم الرتبوية والنفس�ية، من 
الكلية الرتبوي�ة املفتوحة وكلي�ة الرتبية 
االساسية اىل مرشدين تربويني عىل مالك 

التعليم االبتدائي حرصا ».
واضاف�ت ان »عم�ادة الكلي�ة الرتبوي�ة 
املفتوحة بينت ان اإلجراء سيتم العمل به 
حال اق�رار املوازنة العامة االتحادية لعام 
2020«. الفت�ة اىل »اس�تئناف القب�ول يف 
قسم االرشاد النفي والتوجيه الرتبوي يف 
الكلي�ة الرتبوية املفتوحة ابتداًء من العام 

الدرايس 2020-2021 ».

بغداد/ الزوراء:
التحقيق�ات يف هيئ�ة  أعلن�ت دائ�رة 
النزاه�ة االتِّحاديَّ��ة، ام�س االثن�ني، 
ع�ن ص�دور ق�راري حك�ٍم ُمنفصلني 
بالسجن مدَّة سبع سنواٍت بحقِّ عضٍو 
س�ابٍق يف مجل�س محافظ�ة نينوى؛ 
وذلك ملُخالفتها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكوميَّ�ة.
وقال�ت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه، إن “املُدانة عضو مجلس 
محافظة نين�وى أقدمت عىل مخالفة 

امل�ادة )2/ ثالثا( م�ن تعليمات تنفيذ 
العقود الحكوميَّة رقم )1 اسنة 2007( 
م�ن خ�الل رشاء ُمح�وِّالٍت كهربائيٍَّة 
بش�كٍل مبارٍش ب�دل اإلع�الن عن ذلك 
للحصول عىل العرض األنس�ب، فضالً 
عن تجاوز الكلفة املاديَّة للمبلغ املُحدَّد 
للمناقص�ة وف�ق تعليم�ات املوازن�ة 
ة لعام2007، وعدم اس�تحصال  العامَّ
موافقة اللجن�ة القانونيَّ�ة يف مجلس 

الوزراء«.
وأضاف البيان أن “املدانة خالفت املادة 

)2/ ثالثاً( من تعليمات تنفيذ العقود 
الحكوميَّ�ة أعاله عرب اعتماد أس�لوب 
توجي�ه الدعوات لتنفي�ذ عمليَّ�ة نقل 
)20( س�يارة إس�عاٍف م�ن محافظة 
الب�رصة إىل نينوى”. الفتة إىل “قيامها 
برصف مبال�غ ماليٍة لع�دٍد من دوائر 
محافظ�ة نين�وى خالف�اً للتعليمات، 
وأن تل�ك األفعال أدَّت إىل إلحاق الرضر 
بامل�ال الع�ام بأكثر من نص�ف مليار 

دينار«.
وبيَّ�نت الدائ�رة انَّ “محكمة جنايات 

نينوى – الهيئ�ة الثالثة، بعد اطالعها 
ل�ة يف القضيَّت�ني  ع�ىل األدل�ة املُتحصَّ
املتمثلة بتقرير دي�وان الرقابة املاليَّة، 
وإف�ادة املُمثل�ني القانونيِّ�ني ملجل�س 
الصح�ة  ودائ�رة  نين�وى  محافظ�ة 
نين�وى،  كهرب�اء  توزي�ع  ومديري�ة 
ة بمقرصيَّ�ة  وصل�ت إىل القناعة التامَّ
املُدان�ة”. ُموضحًة أن “املحكمة قرَّرت 
الحكم غيابياً عىل املدانة بالسجن ملدة 
سبع س�نواٍت عن كلِّ قضيٍة، استناداً 
إىل أح�كام امل�ادَّة )340( م�ن قان�ون 

العقوب�ات، وإصدار أم�ر قبض وتحرٍّ 
ها، وتأييد حج�ز أموالها املنقولة  بحقِّ
وغر املنقولة، مع إعطاء الحقِّ للجهة 
رة باملطالب�ة بالتعويض أمام  املُت�رضِّ
املحاكم املدنيَّة بعد اكتس�اب القرارين 

الدرجة القطعيَّة«.
وكان�ت الهيئة قد أعلن�ت، يف منتصف 
ش�باط امل�ايض، ص�دور ق�رار حك�ٍم 
غيابيٍّ يقيض بسجن املُدانة 15 عاماً؛ 
لقيامه�ا برصف مبالغ ماليٍَّة بش�كٍل 

ُمخالٍف للقانون. 

بغداد/ الزوراء:
أص�در مجلس القض�اء األعىل، ام�س االثنني، 
جملة قرارات وإجراءات بحق املخالفني لحظر 
التج�وال  واملمتنعني عن تقديم املعلومات حول 
املصاب�ني بفروس كورونا، مؤكدة معاقبة كل 
من يتسبب بنر كورونا بالشائعات الكاذبة او 

االستهزاء بخطورته بالسجن ثالث سنوات.
وذكر بي�ان للمجلس تلقت »الزوراء« نس�خة 
من�ه، إن “رئي�س مجل�س القض�اء األع�ىل، 
القايض فائق زيدان، استقبل يف مكتبه، صباح 
ام�س، وزي�ر الصح�ة جعفر ص�ادق عالوي، 
ووكيل الوزير حازم الجمي�يل، ومدير الصحة 
العام�ة رياض عبد األم�ر، وناقش االجراءات 
القانوني�ة الواج�ب اتباعه�ا ملجابه�ة خط�ر 
فاي�روس )كورون�ا(، والحد من انتش�اره يف 

العراق.
وأض�اف البي�ان أن “رئي�س مجل�س القضاء 
األع�ىل، القايض فائق زي�دان، أوعز اىل محاكم 
التحقي�ق ومكات�ب االدع�اء الع�ام يف ض�وء 
املالحظ�ات التي أثارها وزي�ر الصحة بما ييل: 
اتخ�اذ االج�راءات القانونية ع�ىل وفق أحكام 
امل�ادة )368( م�ن قانون العقوب�ات بحق كل 
من يتس�بب بنر ه�ذا الفاي�روس من خالل 
بث الش�ائعات الكاذبة حول االصابات باملرض 
أو االس�تهزاء بخطورته أو تش�جيع املواطنني 

عىل التجمعات بأي ش�كل من األش�كال والتي 
منعتها لجنة األمر الديواني بالرقم )55( لسنة 

.2020
وأوع�ز الزيدان ب�”اتخاذ االج�راءات القانونية 
بحق املصابني بالفايروس املمتنعني منهم عن 
تقديم املعلومات اىل الجه�ات الطبية املختصة 
لغرض معالجتهم، والقيام باالجراءات الالزمة 
للحجر والوقاية من انتشار املرض اىل عوائلهم، 
والتأكي�د عىل الجه�ات األمني�ة املختصة عىل 

تنفي�ذ حظر التج�وال بش�كل كام�ل، وإلقاء 
القبض عىل كل من يخال�ف ذلك بالتعاون مع 
املحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ حظر 

التجوال«.
الجدي�ر بالذك�ر أن امل�ادة )368( م�ن قانون 
العقوب�ات رق�م 111 لس�نة 1969 نصت عىل 
عقوبة الحبس مدة ثالث س�نوات بحق كل من 
يرتكب عمداً فعالً من شأنه نر مرض خطر 

يرض بحياة األفراد. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن الحش�د الش�عبي، امس االثنني، عن رفع 
20 عبوة ناسفة بإحدى القرى يف سهل نينوى. 
من جانب اخر، نفذ اللواءان 30 و 28 بالحشد 
الشعبي، امس، حمالت تعفر وتطهر ملناطق 
يف املوص�ل وبابل للوقاية م�ن تفيش فايروس 

كورونا.
وذك�ر بي�ان إلع�الم الحش�د الش�عبي تلق�ت 
»الزوراء« نس�خة من�ه، أن “مف�ارز مكافحة 
املتفجرات التابعة للواء 30 بالحش�د الشعبي، 
اس�تجابت ملناش�دات األهايل يف قرية بازكرتان 
يف س�هل نين�وى الذين طالبوه�ا برفع عبوات 
القري�ة والت�ي خلفته�ا عن�ارص  ناس�فة يف 

داعش«.
وأض�اف البي�ان أن “الف�رق رفع�ت 20 عبوة 
من القرية كانت مزروعة عىل ش�كل سلس�لة 

حلقات دون حدوث أي خسائر”. 
من جانب اخر، نفذ اللواء 30 بالحشد الشعبي، 
امس االثن�ني، حملة تعف�ر وتطهر ملنطقتي 
نم�رود وح�اوي يف املوصل للوقاي�ة من تفيش 

فايروس كورونا.
وذك�ر بي�ان إلع�الم الحش�د الش�عبي تلق�ت 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه، أن�ه “ضم�ن حملة 
»وعي« التي اطلقتها هيئة الحش�د الش�عبي، 
نفذت كوادر الفوج األول للواء 30 حملة تعفر 

وتعقي�م امل�دارس والدوائ�ر الرس�مية ونقاط 
التفتيش واالس�واق والشوارع ضمن منطقتي 
نم�رود وح�اوي للوقاي�ة والح�د من انتش�ار 

فايروس كورونا«.
وايضا نفذ اللواء 28 بالحش�د الشعبي، امس، 
امل�روع  مدين�ة  يف  وتعقي�م  تعف�ر  حمل�ة 

بمحافظة بابل.
وذك�ر بي�ان إلع�الم الحش�د الش�عبي تلق�ت 
»الزوراء« نسخة منه، أن “كوادر طبابة اللواء 

28 نفذت حملة تعفر وتعقيم مدينة املروع 
شملت املطاعم واالسواق بمحافظة بابل«.

وأض�اف البيان أن “عملية التعفر تأتي ضمن 
جهود حملة “وعي” التي اطلقتها هيئة الحشد 

الشعبي للوقاية من فايروس كورونا”. 
واطلق�ت هيئة الحش�د الش�عبي الخميس، 5 
اذار 2020 ، حمل�ة “وع�ي” لتعف�ر وتعقي�م 
الجامعات واملعاهد واملدارس العراقية واالحياء 

واملدن للحد من انتشار فايروس كورونا. 

التعليم النيابية تستبعد اعتبار العام الدراسي احلالي سنة عبور

وزيرة الرتبية تعلن مجلة من القرارات إلكمال العام الدراسي وتؤكد طرح خيار الدخول الشامل لالمتحانات

النزاهة تصدر قرارين بسجن عضو سابق يف جملس نينوى

نفذ محالت تعفري وتعقيم ملناطق يف املوصل وبابلالقضاء األعلى يوعز باختاذ اإلجراءات القانونية حبق من يتسبب بنشر »كورونا« 

احلشد الشعيب يرفع 20 عبوة ناسفة يف إحدى قرى سهل نينوى

بغداد/ الزوراء:
أعلنت سلطة الطران املدني، امس االثنني، 
تعلي�ق جميع الرح�الت الجوي�ة يف العراق 
يف اط�ار التداب�ر املتخذة للحد من انتش�ار 
ف�روس كورون�ا يف البالد.وق�ال مدير عام 
س�لطة الط�ران املدن�ي العراق�ي، الطيار 
دريد يحيى جاسم، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه: إنه “اس�تناداً ملق�ررات لجنة 
األم�ر الديواني رقم 55 لس�نة 2020 والتي 
عق�دت برئاس�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء 
عادل عبد املهدي وبحضور املعنيني وممثل 
عن منظم�ة الصحة العاملي�ة، تقرر تعليق 

الرح�الت الجوية يف البالد ابت�داًء من اليوم 
الثالثاء الس�اعة السادس�ة مس�اء املوافق 
17 آذار لغاية الثالثاء املقبل املوافق 24 آذار 
2020 باس�تثناء الطائرات العابرة لألجواء 
تعلي�ق  “ق�رار  أن  وأض�اف:   .« العراقي�ة 
الرح�الت الجوية يش�مل جمي�ع املطارات 
لإلج�راءات  اس�تجابة  الب�الد  يف  املحلي�ة 
االحرتازي�ة والوقائية لغرض منع انتش�ار 
فروس كورونا املس�تجد والتي تأتي ضمن 
الخطوات التي تم اتخاذها ملنع تفاقم األزمة 
الوبائية لحماية مواطنينا، وانس�جاًما مع 

توصيات منظمة الصحة العاملية “.

بغداد/ الزوراء:
أكد قائد رشطة بغداد، اللواء الركن ماجد فالح املوسوي، امس االثنني، أن جميع الطرق 

والسيطرات مفتوحة امام دخول السلع واملواد الغذائية.
وق�ال املوس�وي، يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: إن »الدوري�ات الخاصة بالقيادة 
الثابتة واملتحركة بارشت باالنتش�ار يف عموم العاصمة حسب توجيهات وزير الداخلية 
ووكي�ل ال�وزارة لتطبيق ق�رار خلية االزم�ة للبدء بحمل�ة الوقاية من ف�روس كورونا 
واالس�تعداد لتطبي�ق حظر التجوال يف عم�وم العاصمة بدءا من اليوم الس�اعة الحادية 

عرة ليالً«.
وأه�اب قائد رشط�ة بغداد باملواطن�ني »االلتزام بق�رارات خلية االزم�ة«، داعياً التجار 

وأصحاب املحال إىل »عدم رفع اسعار املواد الغدائية، وعدم احتكار البضائع«.
وأض�اف: أن »جمي�ع الط�رق والس�يطرات مفتوحة ام�ام حركة دخول الس�لع واملواد 
الغذائي�ة بعد التأك�د من أوراق العجالت وفحص املواد الداخلية«. مش�راً إىل »اس�تثناء 

الصحفيني من حظر التجوال، والسماح لهم بالتنقل يف بغداد واملحافظات«.

قائد شرطة بغداد: مجيع الطرق والسيطرات 
مفتوحة أمام دخول السلع واملواد الغذائية

سلطة الطريان املدني تعلـّق الرحالت 
اجلوية يف البالد بدءا من اليوم

بغداد/ الزوراء:
م�رض  النيابي�ة،  الخدم�ات  لجن�ة  عض�و  ب�نينّ 
االزيرج�اوي، ام�س االثن�ني، ان مناط�ق اطراف 
بغداد ستصلها بعض الخدمات باستثناء املجاري 
الرئيس�ية، الفتا اىل ان اش�رتاط وص�ول البناء اىل 
50% م�ن اج�ل إيص�ال الخدم�ات يعد ع�ذرا غر 
مقن�ع من قبل بعض الجه�ات، ويتوجب ان تصل 

الخدمات قبل مبارشة األهايل بالبناء.
وقال االزيرجاوي يف ترصيح صحفي ان “املناطق 
املفروزة منذ عدة سنوات لها األولوية يف الخدمات، 
خاص�ة ان الكثر من املناطق غر املخدومة تدخل 
ضمن املوازنة من اجل إيصال البنى التحتية لها«.

وأض�اف ان “هن�اك إلحاح�ا من األه�ايل من اجل 
إيصال الخدمات، وخاصة املجاري اىل املناطق التي 
لم تحص�ل عىل البنى التحتية، حيث من املؤمل ان 

تتم املبارشة ببعض املشاريع بعد إقرار املوازنة«.
وب�نينّ ان “وزارة التخطيط لديه�ا خطة، وخاصة 
ملناط�ق اط�راف بغ�داد، لك�ن هن�اك مقرتح�ات 
لتأجي�ل املج�اري، حي�ث تحت�اج اىل مبالغ كبرة 
ومحطات رفع ومعالجة املي�اه، لذا فأن أصحاب 
الش�أن ش�ددوا ع�ىل الط�رق واالرصف�ة، عىل ان 
تكون املجاري س�طحية لحني توفر املبالغ الالزنة 

إلنشائه يف مناطق اطراف بغداد«.
وأوض�ح ان “الحكوم�ة يجب ان توف�ر الخدمات 
للمناطق قب�ل ان تبارش األه�ايل بالبناء، حيث ان 
اش�رتاط وص�ول نس�بة البن�اء اىل 50% م�ن اجل 
ادخال الخدمات ال يعد عذرا مقنعا من قبل بعض 

الجهات، إذ يتوجب ادخال الخدمات أوال”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت حكومة كربالء املحلية، امس االثنني، إن 
القوات االمنية اعتقلت 75 شخصا ممن تالعبوا 
بأسعار املواد الغذائية والخرضوات يف املحافظة 
. من جانب متصل، افاد مصدر يف االمن الوطني 
بمحافظة بابل، امس، باعتقال تاجرين يف بابل 

تالعبا باالسعار.
جاس�م  االول،  كرب�الء  محاف�ظ  نائ�ب  وق�ال 
الفت�الوي، يف ترصي�ح صحف�ي إن “االجه�زة 
االمني�ة تمكنت م�ن اعتقال 75 ش�خصا ممن 
يتالعبون باألس�عار، مس�تغلني حظ�ر التجوال 

الذي أعلن عنه االحد ” .
وأضاف ان “األجهزة األمنية مس�تمرة بمراقبة 
الغذائي�ة والفواك�ه والخ�رض،  امل�واد  أس�واق 

واعتق�ال كل م�ن تس�ول له نفس�ه اس�تغالل 
الفرصة لزيادة األسعار« . 

واش�اد الفتالوي ”بأصحاب املحال والبسيطات 
مم�ن ل�م يرفعوا االس�عار، ب�ل ان ع�ددا منهم 
ع�رض بضاعته باألس�عار مخفضة ملس�اعدة 

املواطني،ن السيما اصحاب الدخل املحدود«.
وكان محاف�ظ كرب�الء، وج�ه، االح�د، االم�ن 
االقتص�ادي بمراقب�ة االس�واق وع�دم التالعب 
باألس�عار بعد ف�رض خلية مكافح�ة فايروس 
كورون�ا قرارا بحظر التجوال لثالثة ايام لتعقيم 
وتعف�ر عموم املحافظ�ة باملطه�رات الوقائية 

حفاظا عىل سالمة االهايل .
من جانب متص�ل، افاد مصدر يف االمن الوطني 
بمحافظ�ة بابل، امس االثنني، باعتقال تاجرين 

يف بابل تالعبا باالسعار.
وق�ال املصدر يف ترصيح صحف�ي إن قوة امنية 
اعتقل�ت، امس، تاجرين اثن�ني يف علوة املخرض 

بمحافظة بابل لثبوت تالعبهم باالسعار.
ويس�عى بع�ض تج�ار امل�واد العذائي�ة اىل رفع 
االسعار، مستغلني قرار حظر التجول الذي اتخذ 
كإج�راء ملنع تفيش ف�روس كورون�ا، و«حالة 
الهل�ع« وس�باق التس�وق لدى االه�ايل، رغم ان 
ق�رار الحظر ال يش�مل تس�ويق امل�واد الغذائية 

والصحية.
ويس�تثني قرار ف�رض حظر التج�وال االجهزة 
األمني�ة والخدمي�ة والصحية ووس�ائل اإلعالم 
ح بعملها والدبلوماسني والحركة التجارية  املرصنّ

للبضائع واملواد الغذائية.

  بغداد/ الزوراء:
ام�س  الزراع�ة،  وزارة  اعلن�ت 
االثن�ني، ان�ه ال يوجد أي ش�ح يف 
املحاصي�ل الزراعي�ة، فيم�ا دعت 
الجه�ات ذات العالق�ة إىل تش�ديد 
اإلجراءات ملنع اس�تغالل الظروف 

الحالية.
ونقل�ت وكال�ة االنب�اء العراقي�ة 
ع�ن ال�وزارة قوله�ا ان�ه »ال قلق 
م�ن األزمة الحالي�ة يف ظل وجود 
للمحاصي�ل«.  الذات�ي  االكتف�اء 
مش�رة اىل انه » ال يوجد أي ش�ح 

يف املحاصيل الزراعية«.
ذات  »الجه�ات  ال�وزارة  ودع�ت 

اإلج�راءات  تش�ديد  إىل  العالق�ة 
ملنع اس�تغالل الظروف الحالية«. 
»لألجه�زة  مطالبته�ا  مج�ددة 
األمنية باس�تثناء نق�ل املحاصيل 

الزراعية بني املحافظات«.
وطالب�ت الوزارة ايض�ا الفالحني 
ب�«ض�خ بيض املائدة واألس�ماك 

إىل األسواق«.
العراقية، خالل  وشهدت االسواق 
اليومني املاضيني، توافد املواطنني 
اليها بهدف تخزين املواد الغذائية 
خش�ية م�ن ش�حتها م�ع اعالن 
ب�ني  التنق�ل  بمن�ع  الحكوم�ة 
املحافظات وفرض حظر للتجوال 

يف بغ�داد وع�دد م�ن املحافظ�ات 
كإج�راءات وقائي�ة ملنع انتش�ار 
فاي�روس كورونا، فيما اس�تثنت 
من ذلك نقل املواد الغذائية، ومنها 

املحاصيل الزراعية.
من جهته، كش�ف وزير الزراعة، 
تحك�م  ع�ن  الحس�ني،  صال�ح 
خمسة تجار بمصر العراق فيما 
يتعلق بعمليات االستراد وتحديد 
ال�وزارة  أن  مؤك�دا  األس�عار، 
واجهت ضغوطا عىل مدار الس�نة 

بخصوص قرار منع االستراد.
وق�ال الحس�ني يف ح�وار متلف�ز 
تابعت�ه »ال�زوراء«: إن “أربعة إىل 

خمس�ة تجار هم م�ن يتحكمون 
بمصر العراق ويقومون بعمليات 

االستراد وتحديد األسعار«.
“ه�ؤالء  ان  الحس�ني  وأض�اف 
التج�ار حاربونا بخص�وص قرار 
منع االس�تراد”. مؤكدا أنهم “لم 
يرتك�وا ش�يئا ل�م يفعل�وه معنا 

بشأن قضايا االستراد«.
لي�س م�ن  له�م  وتاب�ع: “قل�ت 
املعق�ول ان افت�ح لكم االس�تراد 
ألن  بأكلم�ه  بل�د  حس�اب  ع�ىل 
املصلحة العام�ة فوق كل يشء”. 
الفت�ا إىل أن “الوزارة كانت تواجه 

ضغوطا طيلة أيام السنة”. 

مناطق أطراف بغداد ستصلها 
بعض اخلدمات باستثناء 

اجملاري الرئيسية

األمن االقتصادي يعتقل جتارا تالعبوا باألسعار يف كربالء وبابل

الزراعة تعلن: ال يوجد أي شح يف احملاصيل الزراعية
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أكدت ازدياد طلبات الشركات الصينية لشراء البرتول

تقرير مكتب براءات االخرتاع األوروبي

أعلن إيقاف تنظيم اجللسات ابتداًء من اليوم  

الدوالر يشهد ارتفاعا يف البورصة 
احمللية  

املالية النيابية تطالب بإعادة هيكلة 
قطاعات الدولة وتأجـيل تسديد 

الديون اخلارجية

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1500 دينارالربتقال1500 دينارالطماطة

1500 ديناراللنكي1250 دينارالخيار

1500 دينارالتفاح1000 دينارالبطاطا

1500 ديناراملوز1000 دينارالباذنجان

1500 دينارنارنج1250 دينارالفلفل

1750 دينارليمون2000 دينارباقالء

1500 ديناركيوي750 دينارخس

1500 ديناركريب فروت750 دينارشمندر

1000 دينارجزر1000 دينارشجر

1500 ديناررمان750 دينارقرنابيط

750 دينارشلغم 750  دينار لهانة

3000 دينارالعنب1750 دينارالبصل

جمهورية العراق                          العدد:0305

مجلس القضاء االعىل                   التاريخ:2020/3/16                                

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة تحقيق الرفاعي

إعالن

ق�ررْت هذه املحكمة بتاريخ 2020/3/3 االعالن عن حالة 

فقدان املدعو )محمد عيل عبد الحس�ن( وامللصقة صورته 

اع�اله من مواليد 1968 والذي فق�د بتاريخ 1993/8/20 

حس�ب ماجاء بأقوال املخرب منتظ�ر محمد عيل فعىل من 

لديه اي معلومات عليه اخبار الجهات املختصة.

مع التقدير..

القايض

حميد جحيل معن

بغداد/ الزوراء:
 س�جلت أس�واق العمل�ة األجنبية 
يف بغ�داد، ام�س االثن�ن، املواف�ق 
)16/3/2020(، ارتفاع�اً بس�عر 
رصف ال�دوالر األمريك�ي مقاب�ل 
الدينار العراقي. وجاءت أسعار بيع 

ورشاء ال�دوالر رشكات الصريف�ة، 
كاآلتي: س�عر البيع للدوالر الواحد 
س�جل 1220 دين�اراً، أي 122 ألف 
دينار للمائة دوالر. أما سعر الرشاء 
للدوالر فبلغ 1210 دنانري، أي 121 

ألفاً و 100 دينار للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:
النيابية،  املالي�ة  اللجنة  طالبت 
الحكوم�ة  االثن�ن،  ام�س 
بإعادة هيكل�ة قطاعات الدولة 
ب�ال�ش�ك�ل  وت�ن�ظ�ي�م�ه�ا 
وت�أج�ي��ل  االم��ث���ل 

ت�س�دي�د الديون الخارجية.
وق�ال عض�و اللجن�ة، جم�ال 
“الحكوم�ة مطالبة  ان  كوجر: 

بإع�ادة هيكلة ق�ط�اع�ات�ه�ا 
ك��اف���ة، وت�ن�ظ�ي�م�ه��ا 
ع�ل��ى  ل�ل�س��ي�ط�رة 
م�ع  خاص�ة  رصفياته�ا 
ألس�عار  الح�اد  االنخف�اض 
ال�ن�ف�ط”. ودعا كوجر ال��ى 
“ض��رورة تقدير س�عر النفط 
بموازن�ة 2020 وفقا لالس�عار 

الحالية”.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة النف�ط، ام�س االثن�ن، أن 
تصدي�ر الع�راق من النف�ط انخفض إىل 3 
مالي�ن و350 أل�ف برمي�ل يومي�ا. بينما 
اكدت الوزارة ازدياد حجم طلبات الرشكات 
الصيني�ة الراغبة برشاء ال�ب�ت�رول املحيل 

للشهر الحايل مقارنة بما سبقه.
ل�ش��ؤون  ال���وزارة  وق���ال وك�ي��ل 
ال�غ��از والتصفي�ة، ح�ام��د ي�ون��س 
ال��زوب��ع��ي، إن »الع�راق يصدر حاليا 
م�ا يق�رب م�ن ثالث�ة مالي�ن و350 الف 

برميل يوميا«.
وع���ن ال��ط��اق���ة ال�ت�ك�ري�ري��ة 
ل�ل�م�ص�اف��ي، اف�ص��ح ال�زوب�ع��ي 
ان�ه��ا »ت�ب�ل��غ ح�ال�ي��ا 700 ال��ف 
برمي�ل، تح�ول ه�ذه الكمي�ات اىل عموم 
املص�ايف إلنت�اج املش�تقات النفطية لس�د 
الحاج�ة املحلية منها«ز منوه�ا »أن عددا 
كبريا من املصايف الصغرية ال تنتج م�ادت�ي 
البنزي�ن وال�ك�ازوي��ل، بي�د انه�ا تنت�ج 
املش�تقات االخ��رى كالنارصية والعمارة 
وال��دي��وان��ي���ة  وال��س���م��اوة 
وال��ك��ي���ارة  وال��ح��دي��ث���ة 
ولكنه�ا  وال�ص�ي�ن�ي��ة،  وك�رك��وك 

ت�ض�اف للقدرة التكريرية«.
وذكر ان »الوزارة تعم�د حاليا، وعىل وفق 

املخط�ط، ع�ىل رف�ع الق�درات التكريرية 
والنوعي�ة ملعظ�م املص�ايف لضم�ان انتاج 
مادت�ي البنزين والكاز اوي�ل والتي يعاني 
الع�راق حاليا م�ن محدودي�ة انتاجه من 
ع�ل��ى  ويعتم�د  املحلي�ة،  امل�ص�اف��ي 
اس��ت�ي�راده�م�ا لس�د النقص الحاصل 
مصف�ى  انش�اء  ذل�ك  ومث�ال  فيهم�ا، 
كرب�الء بطاق�ة تكريري�ة 140 الف برميل 
وبتكنلوجيا حديثة س�ينتج ق�درات عالية 

من املنتجات الخفيفة«.
الغ�از  لش�ؤون  ال�وزارة  وكي�ل  واردف 
ان��ج���از  »ن�س��ب�ة  ان  والتصفي�ة: 
ب�امل�ئ��ة،   83 ب�ل�غ��ت  امل��ش���روع 
ي��دخ���ل  ان  وامل��خ��ط���ط 
م��ن  ش���ب��اط  ف���ي  ال��ع��م���ل 
مس�اهمة  يس�هم  م��ا   ،2022 ال�ع��ام 
فعالة بس�د االستهالك املحيل من املنتجات 
الخفيف�ة، وع�ىل رأس�ها م�ادة البنزين«. 
منوها »أن الوزارة س�ائرة بتطوير املصايف 

من ناحية الكمية والنوعية«.
وزارت�����ه  ان  ع���ن  واف��ص���ح 
اي��ض���ا ع�ل��ى تحدي�ث  »ع�م�ل��ت 
املص�ايف املقام�ة إلنت�اج مش�تقات عالية 
ال�ج��ودة اس���وة بمصفي�ي ال���دورة 
إذ اضاف�ت وح�دة ازم�رة  وال�ب�ص��رة، 
لتحس�ن عملي�ات التكرير ف��ي مصفى 

ال���دورة وال��ذي يعم�ل حالي�ا بطاق�ة 
ت�ك�ري�ري��ة ت�ق��در ب��� 140 ال���ف 
لنص�ب  برنام�ج  وه�ن��اك  ب�رم�ي��ل، 
وحداتfcc ، وه�ذه تنتج منتجات خفيفة 
مس�تهلكة للنفط االس���ود ال�ذي يدخل 
له�ذه الوح�دات، وتخ�رج منه�ا منتجات 

خفيفة«.
إن  ال��زوب��ع���ي  وق���ال 

املش�رية  الصيني�ة  »ال��ش���رك��ات 
للنفوط العراقية، قدمت ترش�يحاتها لهذا 
الش�هر، وكانت افضل بكثري من س�ابقه، 
ال��ش���رك��ات  ه���ذه  ب����دأت  إذ 
االقتصادي،  ن�ش��اط�ه�ا  ت�س�ت�ع�ي�د 
وهناك طل�ب ملحوظ منها ل�رشاء النفط 

العراقي«.
وأض�اف أن »االس�وق االس�يوية تش�ري 

بح�دود 7 باملئ�ة م�ن النف�وط العراقي�ة 
امل�ت�ب�ق�ي��ة  املص�درة، و30 ب�امل�ئ��ة 
ت�ت�ج�ه ال��ى االس���وق االوروب��ي��ة 
ي���وج����د  وال  واالم��ري��ك��ي���ة، 
ب�ال�ن�س��ب�ة  ان��ك��م���اش 
وال��ذي���ن  ل�ل�م�ش��ت�ري�ن، 
ال�ع�راق��ي  ال�ن�ف��ط  ي�ط�ل�ب��ون 

يقدمون ترشيحاتهم«.

بغداد/ الزوراء:
 أغلق س�وق الع�راق ل�أوراق املالية، 
بنس�بة  منخفض�ا  االثن�ن،  ام�س 
)%0.89( عن الجلس�ة السابقة. من 
جان�ب متصل، اعل�ن الس�وق ايقاف 
ونش�اط  الت�داول  جلس�ات  تنظي�م 
التعام�ل ب�األوراق املالي�ة ابت�داًء من 

اليوم.  
وجاءت مؤرشات تداول س�وق العراق 
لأوراق املالية لي�وم امس االثنن عىل 
النحو اآلتي: بلغ عدد الرشكات املدرجة 
103 رشك�ة، وبل�غ ع�دد ال�رشكات 

املتداول�ة 19 رشك�ة، بينم�ا بلغ عدد 
االس�هم املتداولة )2.073.273.754( 
االس�هم  قيم�ة  وبلغ�ت  س�هما، 

)1.586.500.306( دينار.
يف    ISX 60االس�عار م�ؤرش  واغل�ق 
جلس�ة ام�س ع�ىل )444.90( نقطة 
منخفضا بنسبة )%0.89( عن اغالقه 
يف الجلس�ة السابقة البالغ )448.91( 

نقطة.
وت�م ت�داول اس�هم )19( رشك�ة من 
اصل )103( رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبح ع�دد الرشكات املتوقفة بقرار 

من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 
بتعليمات االفص�اح املايل )24( رشكة 

.
م�ن  املش�راة  االس�هم  ع�دد  وبل�غ 
املس�تثمرين غري العراقين يف الس�وق 
س�هم  ملي�ون   )4.900( النظام�ي 
بقيمة بلغ�ت )16.702( مليون دينار 
من خ�الل تنفي�ذ )10( صفقات عىل 

اسهم رشكتن.  
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباعة من 
املس�تثمرين غري العراقين يف الس�وق 
س�هم  ملي�ون   )28,605( النظام�ي 

بقيمة بلغت )114,606( مليون دينار 
م�ن خ�الل تنفي�ذ )81( صفق�ة عىل 

اسهم 4 رشكات .
م�ن  املش�راة  االس�هم  ع�دد  وبل�غ 
املس�تثمرين غري العراقين يف الس�وق 
الثاني )760( الف س�هم بقيمة بلغت 
)1,824( مليون دينار من خالل تنفيذ 
10 صفقات عىل اسهم رشكة واحدة. 
من جانب متصل، أعلن س�وق العراق 
ل�أوراق املالي�ة، ام�س االثن�ن، عدم 
تنظيم جلسات التداول وايقاف نشاط 
التعام�ل ب�األوراق املالي�ة ابت�داًء من 

اليوم الثالثاء.
يذكر أن س�وق العراق ل�أوراق املالية 
اس�تخدم أنظمة الت�داول االلكروني 
واإلي�داع املرك�زي من�ذ ع�ام 2009، 
ويس�عى إلطالق نظ�ام الت�داول عرب 
االنرنت للمس�تثمرين، وينظم خمس 
جلسات تداول أس�بوعياً من األحد إىل 
الخمي�س, وم�درج في�ه 102 رشكة 
تمث�ل قطاع�ات  مس�اهمة عراقي�ة 
والصناع�ة  واالتص�االت  املص�ارف 
املايل  والتأمن واالس�تثمار  والزراع�ة 

والسياحة والفنادق. 

بغداد/ الزوراء:
البنك املركزي العراقي،  أعلن 
بيع�ه  ع�ن  االثن�ن،  ام�س 
أكثر م�ن 247 مليون دوالر، 

وبمشاركة 29 مرصفاً.
وشهد البنك املركزي العراقي 
ورشاء  لبي�ع  م�زاده  خ�الل 
ام�س،  األجنبي�ة،  العم�الت 
ارتفاع�ا نس�بيا يف مبيعات�ه 
لتص�ل إىل 247 مليوناً و696 
البن�ك  غطاه�ا  دوالر  أل�ف 
بل�غ  أس�اس  رصف  بس�عر 
دوالر،  ل�كل  دين�اراً   1190
الس�ابق  بالي�وم  مقارن�ة 
الت�ي بلغ�ت املبيع�ات في�ه 

.242.634.689

بواق�ع  الطل�ب  وت�وزع 
أل�ف  و736  مليون�اً   222
يف  األرص�دة  لتعزي�ز  دوالر 
الخ�ارج عىل ش�كل حواالت 
واعتم�ادات، فيم�ا توزع�ت 
البقي�ة الباقي�ة والبالغة 24 
مليون�اً و960 ألف دوالر عىل 
شكل بيع نقدي غطاها البنك 
بلغ  بالكام�ل بس�عر رصف 
1190 ديناراً لكل دوالر واحد. 
أما اجم�ايل املبيع�ات الكلية 

فسجل 247.696.990.
م�ن  أي  تتق�دم  ل�م  فيم�ا 
29 مرصفاً  البالغة  املصارف 
يف مزاد العمل�ة بأية عروض 

لبيع الدوالر.

النفط تعلن اخنفاض تصدير العراق لـ 3 ماليني و350 ألف برميل يوميا

اخنفاض تداوالت سوق العراق لألوراق املالية 

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس اإلثنن، 
إط�الق منص�ة النظ�ام االلكرون�ي 
الفوري للتقديم عىل س�لف املوظفن 
امل�رصف  ل�دى  رواتبه�م  املوطن�ة 
واملتقاعدي�ن م�ن حام�يل البطاق�ة 

االلكرونية الصادرة من مرصفنا.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي للمرصف يف 
بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة منه 
: »ان�ه تق�رر إط�الق منص�ة النظام 
االلكرون�ي الف�وري للتقدي�م ع�ىل 
س�لف املوظف�ن واملتقاعدي�ن ع�ن 
طريق املوباي�ل واألجهزة االلكرونية 

األخرى.
وأض�اف ان�ه “بإم�كان املوظ�ف او 
املتقاع�د التقديم عىل الس�لف من أي 
م�كان يتواجد فيها س�واء من املنزل 
او من دائرته، وعن طريق الدخول اىل 

https://qi.iq/ االلكرون�ي  الرابط 
. ”loans

وأوض�ح البيان انه “بع�د الدخول اىل 
الراب�ط االلكروني وم�لء املعلومات 
املتعلق�ة بالش�مول بالس�لفة، وعند 
ال�واردة  الحق�ول  م�لء  اس�تكمال 
يف الراب�ط االلكرون�ي فيم�ا يتعل�ق 
بالتقدي�م عىل الس�لفة، س�يتم ابالغ 
املوظف او املتقاعد عرب ارسال رسالة 
نصية تصله عىل موبايله الش�خيص 

تخطره بشموله بمنح السلفة«.
ولف�ت البي�ان اىل ان�ه “بع�د االنتهاء 
من ه�ذه املرحل�ة، فع�ىل املوظف او 
املتقاع�د االنتظار ولفرة قصرية جدا 
حتى تصله رس�الة عن طريق هاتفه 
الش�خيص بااليع�از لتعبئ�ة الرصيد 
املايل اليها للسلفة عن طريق بطاقته 

االلكرونية”.

الرافدين يطلق منصة الكرتونية للتقديم على سلف املوظفني واملتقاعدين

املركزي يبيع 247 مليون دوالر 
يف مزاد العملة

كش�ف تقري�ر مكت�ب ب�راءات 
الذي نرش  األوروب�ي،  االخ�راع 
ي�وم أمس، ع�ن قائم�ة أفضل 
ب�راءات  مج�ال  يف  ال�رشكات 
االخراع، معلناً أن رشكة هواوي 
الصينية قامت بتقديم أكرب عدد 
م�ن طلبات ب�راءات االخراع يف 
أوروبا العام املايض، ما يضعها 
بمكانة الريادة يف مجال تطوير 
حلول دع�م التح�ول الرقمي يف 

العالم. 
ب�راءات  طلب�ات  ثل�ث  وكان 
االخ�راع التي قدمته�ا الرشكة 
الرقم�ي،  باالتص�ال  مرتبط�اً 
بما يف ذل�ك تطوي�ر تكنولوجيا 
الخام�س، حي�ث تقود  الجي�ل 

رشك�ة ه�واوي حالي�اً عملي�ة 
الخامس  الجيل  نرش تكنولوجيا 
يف العال�م، وتركز عىل اس�تفادة 
املتخصص�ة  القطاع�ات 
الخام�س  الجي�ل  تقني�ة  م�ن 
األخ�رى  الحديث�ة  والتقني�ات 
كالذكاء االصطناعي والحوسبة 
والبيانات الضخمة، وتعمل عىل 
بناء النظ�ام اإليكولوجي لتقنية 
املعلومات واالتص�االت يف الدول 
التي تعمل بها، وتسعى لتطوير 
يف  البرشي�ة  الك�وادر  مه�ارات 
تكنولوجي�ا الجي�ل الخام�س يف 

عام 2020 ضمن هذا اإلطار. 
وقدم�ت رشكة ه�واوي 3,524 
ب�راءة اخ�راع، متخطي�ة بذلك 

العدي�د من ال�رشكات الكربى يف 
مجال التكنولوجيا. 

وأش�ار التقري�ر إىل أن الرشكات 
األمريكي�ة والصينية واألوروبية 
ع�دد  رب�ع  بنح�و  س�اهمت 
الرقمية.  تطبيق�ات االتص�االت 
وارتفع�ت الطلب�ات املقدمة من 
ال�رشكات الصينية بنحو س�تة 
أضعاف تقريباً منذ عام 2010. 

وبإعالن مكت�ب براءات االخراع 
األوروب�ي، ب�ات م�ن الواض�ح 
السبب وراء الترصيحات املتتالية 
الت�ي أدلت به�ا رشك�ة هواوي 
عىل لس�ان مؤسس�ها ورئيسها 
التنفي�ذي رن زن في�ه، والعديد 
م�ن مدرائه�ا التنفيذي�ن عقب 

قيام الحكومة األمريكية بوضع 
الرشك�ة ع�ىل القائمة الس�وداء 
وعزلها عن العديد من املوردين، 
حي�ث أن اس�تثمارات الرشك�ة 
األبح�اث  مج�ال  يف  الضخم�ة 
ثق�ة  لديه�ا  ول�دت  والتطوي�ر 
كب�رية بقدرتها عىل اس�تقاللية 
التوريد لديها ومتابعة  سالس�ل 
نم�و أعماله�ا من خ�الل إنتاج 
ابت�كارات مكنته�ا م�ن إيج�اد 
وتوف�ري منتج�ات وحل�ول م�ن 
صنعها لعمالئها بكبديل ملكونات 
واملنتجات والحل�ول التقنية من 
ال�رشكات األمريكي�ة، وغريه�ا 
التي يحظر عليها متابعة العمل 

مع هواوي.

رويرز/ متابعة الزوراء:
انخف�ض النف�ط، ام�س االثن�ن، م�ع 
إخف�اق خف�ض ط�ارئ م�ن مجل�س 
االحتياط�ي االتح�ادي )البن�ك املركزي 
األمريك�ي( ألس�عار الفائ�دة يف تهدئة 
أسواق املال العاملية املصابة بالفزع من 
االنتشار الرسيع لفريوس كورونا، بينما 
ُتضاف حرب األسعار بن كبار املنتجن 

إىل تخمة متنامية يف اإلمدادات.
وهبط خام برنت 2.07 دوالر إىل 31.78 
دوالرا للربمي�ل بحل�ول الس�اعة 0729 
بتوقي�ت جرينت�ش ليواص�ل انخفاضا 

بنسبة 25 باملئة سجله األسبوع املايض 
يف أكرب تراجع أسبوعي منذ عام 2008. 
وفتح عقد ش�هر أقرب اس�تحقاق عىل 
ارتف�اع، إذ س�جل 35.84 دوالرا، لكن�ه 
انخفض إىل مس�توى متدن بلغ 31.63 

دوالرا.
وتراج�ع الخ�ام األمريك�ي 1.38 دوالر 
إىل 30.35 دوالرا للربمي�ل بع�د أن هبط 
مل�ا دون الثالث�ن دوالرا للربميل يف وقت 
س�ابق من الجلسة عىل الرغم من تعهد 
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، بملء 
االحتياطي البرويل االس�راتيجي ”عن 

آخره“ يف أكرب مستهلك للخام يف العالم.

وق�ال، مايكل تران، املحل�ل لدى آر.بي.
يس كابيت�ال ماركتس: ”بينما يس�اعد 
ذل�ك بش�كل هاميش، ف�إن السياس�ة 
الب�رويل  )باالحتياط�ي  املتعلق�ة 
االس�راتيجي( تتض�اءل مقارن�ة م�ع 
سوق مبتاله بفريوس كورونا، وهو أثر 
يقاس بالشهور ومقارنة بحرب أسعار 
من املتوقع أن تس�تمر لع�دة فصول أو 

أكثر“.
وأوضح تران: أن مخزونات االحتياطي 
البرويل االس�راتيجي تبلغ 634 مليون 

برميل، وه�و ما يقل بنح�و 80 مليون 
برمي�ل فقط ع�ن الطاقة االس�تيعابية 
التي تبلغ 714 مليون برميل، وعمليات 
الرشاء من الحكومة لن تس�حب سوى 
فائض عاملي ملدة نحو 20 يوما، وهو ما 
تقدره آر.بي.يس بأنه يبلغ أربعة مالين 

برميل يوميا.
وخف�ض املرك�زي األمريك�ي النط�اق 
املس�تهدف ألس�عار الفائ�دة إىل ق�رب 
الصف�ر، األحد، يف ثان�ي عملية خفض 
طارئة هذا الش�هر، وأضاف أنه سريفع 
ميزانيته بمق�دار 700 مليار دوالر عىل 

األق�ل يف األس�ابيع املقبل�ة يف محاول�ة 
املالي�ة.  األس�واق  يف  التوت�ر  لتهدئ�ة 
وتعرضت أسعار النفط لضغوط هائلة 
ع�ىل جانب الطل�ب والع�رض، إذ أثرت 
مخاوف انتش�ار وباء كورونا سلبا عىل 
الطل�ب، بينما تفاقمت مخ�اوف زيادة 
اإلم�دادات بع�د أن رفع�ت الس�عودية 
لزي�ادة  األس�عار  وخفض�ت  إنتاجه�ا 
املبيعات آلس�يا وأوروبا. ج�اء ذلك بعد 
أن أخفقت أوبك وروس�يا هذا الشهر يف 
تمدي�د اتفاق لخفض اإلنتاج كان يدعم 

األسعار منذ 2016.

»هواوي« تتصدر قائمة براءات االخرتاع املقدمة يف أوروبا

النفط العاملي يرتاجع بفعل »كورونا« واستمرار حرب األسعار



بغداد/ متابعة الزوراء

ق�رر االتحاد العراق�ي لكرة الق�دم تأجيل 

مباري�ات دوري الكرة املمت�از حتى ال�25 

من شهر اذار الجاري.

وذك�ر االتح�اد ان “االتح�اد ابل�غ اندي�ة 

الق�دم،  املمت�از لك�رة  العراق�ي  ال�دوري 

بإيقاف املسابقة من 15 اىل 25 آذار الجاري 

انسجاما مع قرارات خلية االزمة”.

وأضاف االتحاد، يف بيانه، “يف حال استمرار 

الظ�رف الصحي ع�ى ما هو عليه س�يتم 

دع�وة ممث�ي األندي�ة اىل اجتم�اع التخاذ 

القرار املناسب”.

وكش�ف مص�در يف االتحاد العراق�ي لكرة 

الق�دم عن أن 12 نادياً م�ن الدوري املمتاز 

لك�رة الق�دم، اتفق�وا ع�ى الغ�اء الدوري 

بس�بب الطروف التي تمر بها البالد بسبب 

فايروس كورونا.

وق�ال املص�در إن “12 نادي�اً م�ن الدوري 

العراق�ي املمتاز لك�رة الق�دم، اتفقوا عى 

الغ�اء ال�دوري املمت�از ه�ذا العام بس�بب 

فايروس كورونا”.

وأض�اف أن “األندي�ة أبلغ�ت اتح�اد الكرة 

بقراره�ا واألخ�ر وافق ع�ى ذل�ك، إال ان 

اإلعالن الرس�مي ل�ن يت�م اآلن، وانما بعد 

عقد االجتماع يف مق�ر االتحاد عقب نهاية 

فرتة حظر التجوال”.

تجدر اإلش�ارة اىل ان الدوري املمتاز توقف 

ملرت�ن ه�ذا املوس�م، األوىل م�ع انط�الق 

التظاهرات يف ترشين األول 2019 ، والثانية 

مع انتش�ار فايروس كورونا خالل ش�هر 

اذار الجاري.

وتزايدت الش�كوك حول إمكانية استكمال 

مس�ابقة الدوري املمتاز لكرة القدم يف ظل 

تفيش فروس كورونا.

وواجهت بطولة الدوري املمتاز هذا املوسم 

مش�اكل كب�رة، حيث ألغي�ت عقب مرور 

4 جوالت، ث�م تم االتفاق ع�ى آلية جديدة 

بإقامة املسابقة من مرحلة واحدة، قبل أن 

تتوقف بسبب كورونا.

الس�يناريوهات  ع�ى  الض�وء  وسنس�لط 

املتوقعة ملص�ر الدوري املح�ي، ومنها ان 

خيار اس�تكمال الدوري ق�د يكون حارضا 

كفك�رة يف ح�ال ت�م القضاء ع�ى فروس 

كورون�ا أو محارصت�ه يف غضون أس�ابيع 

من إيقاف املنافسة.

ومن املمكن أن تستكمل منافسات الدوري 

الس�يما أن اآللي�ة الت�ي اعتمدته�ا لجن�ة 

املسابقات مخترصة جدا، وبالتايل هناك 9 

جوالت فقط متبقية عى انتهاء املوسم.

والخي�ار األكثر رواجا ه�و إمكانية ترحيل 

م�ع  املقب�ل  املوس�م  إىل  الح�ايل  املوس�م 

االحتف�اظ بالنتائ�ج الت�ي تحققت خالل 

الجوالت الخمس املاضية.

كما قد يتم ترحيل املوس�م مع البدء مبكرا 

وإلغاء الجوالت التي لعبت.

وم�ن املقرتح�ات املطروح�ة أيض�ا إلغاء 

املوس�م الحايل وتنظيم مسابقة تنشيطية 

للفرق املنافسة لتحديد فقط من سيشارك 

يف البطوالت الخارجية.

كما يمكن اعتماد ترتيب الفرق يف الجوالت 

الخمس املاضية لتحديد من سينافس عى 

املشاركة الخارجية.

وهناك مقرتح آخر يتمثل يف إلغاء املوس�م 

بش�كل كامل مع تنظيم الدوري يف املوسم 

املقب�ل بوق�ت مبكر ج�دا، فيما س�تكون 

املش�اركات الخارجي�ة لألندية وفق ترتيب 

املوس�م املايض.. لكن هذا املقرتح سيواجه 

اعرتاضات كب�رة من عدد من األندية التي 

حققت يف املوسم الحايل نتائج مميزة.

ويف حال تأخر انفراج أزمة فروس كورونا 

خالل الش�هر املقبل، ولجأ االتحاد إىل إلغاء 

ال�دوري، قد يكون اس�تكمال كأس العراق 

هو الحل األمثل لتحديد الفرق املش�اركة يف 

البطوالت الخارجية.
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نادي الكهرباء مينح حمرتفيه إجازة 
حتى إشعار آخر

بغداد/ متابعة الزوراء
منح�ت إدارة ن�ادي الكهرب�اء العبيه�ا املحرتف�ن األربعة إج�ازة مفتوحة، لحن اس�تئناف 
منافس�ات الدوري العراقي املمتاز.وقال مدرب الفريق، عباس عطية: إن النادي منح كال من 
الكامرون�ي مونجي والنيجري بابا موىس والغاني منس�اه والعاجي أبو بكر كونيه، إجازة 
مفتوح�ة، عى أن يلتحق�وا بالفريق حال عودة النش�اط.وأضاف: أن اإلج�راءات االحرتازية 
املتخذة من قبل خلية األزمة »صارمة«، وبدأت بغلق املدن، وبالتايل وجود املحرتفن مسؤولية، 
حيث يحتاجون لرعاية ومتابعة، ووفق التوصيات سيكون من الصعب التواصل معهم.وأشار 

إىل: أن الالعبن سيعودون إىل العاصمة بغداد، ويلتحقون بالفريق حال انتهاء األزمة.

أصفر وأمحر

احتاد الكرة يؤجل الدوري املمتاز حتى 25 آذار
بغداد/ متابعة الزوراء

أكد رئيس االتحاد العراقي لكرة الس�لة، حسن العميدي، ان االتحاد 
ال يفكر بإلغاء منافسات الدوري السلوي املمتاز.

وقال العميدي إن “االتحاد ال يفكر اطالقاً بتأجيل دوري كرة الس�لة 
هذا املوس�م، حي�ث ان املباري�ات املتبقية ال تتجاوز مدتها اس�بوعا 

واحدا وال نجد رضورة لإللغاء”.
واض�اف  “ نحرتم جه�ود االندي�ة و الالعبن وال نتخ�ذ هكذا خطوة 

تس�بب الرضر لهم، حيث اتصلنا ببعض االندية ملناقش�ة املوضوع، 
ففي ح�ال اعلنت الحكومة حالة طوارئ س�يتم تأجي�ل الدوري اىل 

اشعار غر معلوم”.

ومن جانبه، وجه نجم املنتخب الوطني ونادي الرشطة لكرة السلة، 
محم�د ص�الح، رس�الة إىل الش�عب العراق�ي للوقاية م�ن فايروس 

كورونا.

وقال صالح، عرب حس�ابه الرس�مي عى “فيس�بوك”: إن “الرياضة 

يحبها الجمي�ع ويتابعها كل رشائح املجتم�ع، خصوصاً كرة القدم 

وكرة الس�لة، ولكن هناك خصماً مميتاً يجب علينا إيقافه من خالل 

توعي�ة الن�اس وعدم االس�تهانة به ألن�ه غر منظ�ور، ويأتي حن 
غفلة”. وأضاف “الرجاء من كل األخوة واألصدقاء عدم االستخفاف 
به�ذا الفايروس املمي�ت الذي يهاجم ضعيفي املناع�ة، اتمنى منكم 
الحيط�ة والح�ذر وااللتزام بكل تعليمات الوقاية والس�المة من هذا 

الفايروس”.
وكان اتحاد الس�لة قد اعلن تأجيل دوري السلة اىل اجل غر مسمى، 

بسبب فايروس كورونا.

بغداد/ متابعة الزوراء
ق�ررت لجنة الركب�ي العراقي 
اىل إش�عار  تعليق نش�اطاتها 
اخر بسبب اجراءات مكافحة 

فايروس كورونا.
أن  بي�ان  يف  اللجن�ة  وذك�رت 
“لجن�ة الركبي العراقي قررت 
تعليق جميع نشاطاتها امتثاالً 
لتوجيهات خلية األزمة ولجنة 
ووزارة  والرياض�ة  الش�باب 
بس�بب  والرياض�ة  الش�باب 

كورون�ا،  فاي�روس  انتش�ار 

وحفاظ�ا عى س�المة جميع 

ك�وادر اللجن�ة، وبالخصوص 

مدربين�ا والعبين�ا، ت�م ارجاء 
تدريب�ات املنتخب�ات الوطنية 
الجمهورية  بطول�ة  وتأجي�ل 
إش�عار  اىل  الع�راق  لش�هداء 

اخر”.
الب�اري  “ندع�و  واضاف�ت 
ع�ز وج�ل ان يحف�ظ العراق 

والعراقين، ويشايف املرىض من 

كل داء، ويبعد عنا الوباء”.

حسني العميدي: ال نفكر بإلغاء 
الدوري السلوي املمتاز

تعليق نشاطات الركيب يف 
العراق حتى إشعار آخر

بغداد/ متابعة الزوراء

أكد مدرب فريق نفط الوسط بكرة القدم، 
رايض شنيشل، أنه يؤيد إيقاف منافسات 
ال�دوري املمت�از يف الوق�ت الح�ايل، كون 
صحة وسالمة املواطن أهم بكثر من كرة 
القدم، وس�ط مخاوف من تفيش فروس 

كورونا.
وق�ال شنيش�ل: “ان توق�ف منافس�ات 
الدوري املحي ق�رار صائب، وعى األندية 
دعم خلية األزمة من خالل تعليق النشاط 
لح�ن التخل�ص م�ن الف�روس اللع�ن 

وانفراج األزمة”.
وأض�اف “صح�ة وس�المة الجمي�ع أمر 
مهم للغاية، الدوري املحي من املمكن أن 

ُيعوض يف وقت الحق”.
وأشار إىل: أن نفط الوسط علق نشاطه يف 
وقت سابق كإجراء يتماىش مع توجيهات 
وزارة الصح�ة العراقي�ة وخلي�ة األزمة، 

لتجنب االختالط من خالل التدريبات. 
يش�ار إىل أن رايض شنيش�ل من املدربن 
البارزي�ن ال�ذي س�بق أن ق�اد املنتخبات 

الوطنية وكبار األندية املحلية.

وعلق نادي نفط الوس�ط نش�اطاته لكل 
األلع�اب الرياضية تماش�يا م�ع قرارات 
خلي�ة األزمة املش�كلة ملكافح�ة فروس 

كورونا.
وأصدرت إدارة النادي كتابا رس�ميا جاء 
فيه: ” ترتقب إدارة نادي نفط الوسط عن 
كثب تطورات األزمة التي تعصف بالعالم 

جراء انتش�ار فايروس كورونا، وتماشيا 

م�ع توجيهات خلية األزمة، وحفاظا عى 
صحة وس�المة جميع الطواقم التدريبية 

واإلدارية والالعبن.

وزير الشباب والرياضة يتربع براتبه وامتيازاته لدعم الوقاية من فريوس “كورونا”
العراقيون سيهزمون الوباء بشجاعتهم

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن وزير الشباب والرياضة، احمد 
الت�ربع براتب�ه الش�هري  ري�اض، 
وامتيازات�ه لدع�م امل�الكات الطبية 
للوقاي�ة م�ن ف�روس  والصحي�ة 

كورونا.
وقال رياض، عرب حاس�به الرسمي 
عى “فيسبوك”: “يطيب يل ان اعلن 
مبادرة اوىل هي ابس�ط ما استطيع 
تقديمه اليوم وليس غدا عرب التربع 
بمرتبي واي�ة امتيازات اخرى دعما 
لجه�ود فرقنا الطوعي�ة، ومالكاتنا 
الصحي�ة وابطاله�ا االماجد، عىس 
الله ان يجعل يف ما اقدم عليه س�ببا 
لتع�ايف مريض او توفر ما يبعد عن 

اهلنا شبح الوباء”.
واض�اف رياض “هن�ا اود ان تصل 
ه�ذه املب�ادرة وتن�ال القب�ول م�ن 
جمي�ع الوزراء والن�واب وكل الذين 
يستطيعون املشاركة فيها، كما اود 
ان أعلن وضع جميع منشآت وزارة 
الشباب من قاعات جاهزة وغرها 
تح�ت ترصف ه�ذه الف�رق الطبية 
ومت�ى م�ا تطلب�ت الحاج�ة له�ا، 
وان اك�ون ب�ن ش�بابنا الغيور من 
املتطوع�ن حتى ي�أذن الله بفرجه 

القريب الذي يرس به شعبنا، ويبعد 
عنه�م كل بالء انه نع�م املوىل ونعم 

املجيب”

ومن جانب اخر، اكد وزير الش�باب 
والرياضة، احمد رياض، ان الشعب 
العراق�ي س�يهزم كورون�ا ب�إرادة 

الشجعان ونخوتنا املعهودة.

وقال رياض، عرب صفحته الرسمية 
عى “فيس�بوك”: “علمتنا التجارب 

واملح�ن وصقلتن�ا امللم�ات، وخاب 
ام�ام صمودن�ا كل عني�د، كلم�ات 
نس�وقها يف زمانه�ا ومكانها، ومن 
التلي�د  امل�ايض  صفح�ات  يقل�ب 
والقريب سيدرك ان العراق جمجمة 
العال�م ومهد اإلنس�انية، حباه الله 
ليكون انموذج�ا وصورة ناصعة ال 
تش�به اي�ة بقعة اخ�رى يف االرض، 
النخوة واملروءة والتكاتف  فشواهد 

اكثر من ان نعدها”.

وبحك�م  “حقيق�ة،  واض�اف 

املس�ؤولية والعم�ل، اطال�ع يوميا 
كما هائال من االخبار واملس�تجدات 
وتطورات االوضاع بش�أن فايروس 

كورونا وانتش�اره، واستش�ف من 
الذاتي�ة  املناع�ة  ان  يق�ال  م�ا  كل 
ه�ي الرادع األك�رب له، أم�ا التوعية 
تبع�ث  الت�ي  املجتمعي�ة  واملناع�ة 

االمل يف النفوس، فإنها تش�كل قوة 
مضاعفة اكرب من الوباء، ومن وحي 

هذه الحقائق الثابتة فإن ما نملكه 
اليوم من ارادة وتعاون وتماس�ك يف 
امللمات يفوق ما لدى الدول الكربى 
من استعدادات وتكنولوجيا حديثة 

عجزت امام هذا الفايروس، يعززها 
ايماننا بالل�ه وكلماته التامات التي 

برشنا بها، فق�ال جل يف عاله )فإن 

مع العرس يرس إن مع العرس يرس(، 
ول�و تتبعن�ا الق�رآن الكري�م لرأينا 

البرشى يف ثنايا االيات املباركة”.

واكمل “اخوتي الك�رام إن دعم كل 
ما هو ايجابي س�يعيد االمل والقوة 
اىل النف�وس، إذ إن تماث�ل اكثر من 
76 ال�ف مص�اب للش�فاء يف م�دة 
خمسة ايام يؤرش لنا تصاعد حاالت 

الش�فاء، وه�و م�ا يج�ب ان نركز 
علي�ه، ك�ّون املبالغ�ة احيانا ونرش 
االخب�ار من مص�ادر مجهولة دون 

وع�ي يص�ب يف االتج�اه الخاطيء، 
التواص�ل  مواق�ع  ع�رب  س�يما  ال 

االجتماع�ي الت�ي يج�ب ان تك�ون 

منصات فاعلة لالستبش�ار واالمل، 
وليس العكس”.

أثل�ج  االخ�ر  الجان�ب  “يف  وتاب�ع 
صدورنا ما يبث عن نجوم الرياضة 

م�ن  وغره�م،  واالع�الم،  والف�ن 
تخت�رص  ج�دا  رائع�ة  توجيه�ات 
التحضر ألساليب الوقاية والتوجيه 

بأجم�ل وارق العبارات، فألف تحية 
له�م ولجمي�ع امل�الكات الصحي�ة 

م�ن  وكل  الش�باب،  واملتطوع�ن 
يس�خر جهده يف هذا الوقت تحديداً، 

خدمة لبلده وابنائه”.
وات�م “الله�م ب�ارك ش�عبنا وبلدنا 
وأبع�د عنه الوباء والبالء س�بحانك 
َها النَّاُس َقْد  اللهم وقولك الحق )َيا أَيُّ
َجاَءْتُكْم َموِْعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َوِش�َفاٌء 
َوَرْحَم�ٌة  َوُه�دًى  �ُدوِر  الصُّ يِف  لَِم�ا 
لِلُْمْؤِمِن�َن(، نحمد الل�ه عى عظيم 

فضل�ه ورعايته وحفظ�ه، انه نعم 
املوىل ونعم املجيب”.

نشأت أكرم وعلي عدنان يوجهان 
النصح خبصوص “كورونا” 

بغداد/ متابعة الزوراء
الس�ابق،  ال�دويل  النج�م  وج�ه 
نش�أت اكرم، رس�الة اىل الشعب 
العراقي بشأن فايروس كورونا، 
مؤكداً أنه ليس مس�تعداً لتحدي 

الفايروس.
ومن جهته، وج�ه نجم املنتخب 
فانكوف�ر  ون�ادي  الوطن�ي 
وايتكابس الكن�دي، عي عدنان، 
النصائح بشأن إجراءات الوقاية 
من فاي�روس كورونا عن طريق 
مقطع فيدي�و تحدث فيه باللغة 
اإلنكليزي�ة واإليطالي�ة والرتكية 

والعربية.
وحثت لجنة الش�باب والرياضة 
النيابي�ة نج�وم الرياض�ة ع�ى 
توعية املجتمع بإجراءات الوقاية 

من فروس كورونا.
النائ�ب،  اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 
“دعم�ا  ان�ه  علي�وي  عب�اس 
لالج�راءات الوقائية واالحرتازية 
املعتم�دة من قبل خلي�ة االزمة، 
تهي�ب لجنة الش�باب والرياضة 
الرياض�ة م�ن العب�ن  بنج�وم 
جان�ب  اىل  واداري�ن،  ومدرب�ن 

االعالم الريايض ومواقع التواصل 
االجتماعي، لالخذ بزمام املبادرة 
يف توعية املواطن�ن وحثهم عى 
تطبي�ق  اج�راءات الوقاي�ة من 
فروس كورونا مل�ا يتمتعون به 
م�ن تأثر ومقبولي�ة كبرة لدى 
االوس�اط الش�عبية والرياضية، 
بن�رش  نجوميته�م  واس�تثمار 
املقاطع او املنشورات او اعتماد 
اي اس�لوب مناس�ب م�ن أج�ل 
رضب  ال�ذي  الوب�اء  مواجه�ة 

الكثر من دول العالم”.
“اللجن�ة  ان  البي�ان  وأض�اف 
تح�ث رؤس�اء الفرق الش�عبية 
والفعالي�ات الش�بابية بااللتزام 
بمقررات وتعليمات خلية االزمة 
الخاصة بالحد من تفيش فروس 

كورونا”.
وأش�ار اىل ان “تكاتف الجميع يف 
االلتزام بالتعليمات والتوجيهات 
الص�ادرة من خلي�ة االزمة، وما 
ينرش من نصائح ملنظمة الصحة 
العاملية، سيسهم بتطويق املرض 
وتجنيب  أبناء بلدنا تس�جيل أية 

اصابات جديدة.

مدرب نفط الوسط راضي شنيشل يؤيد توقف املسابقة احمللية



أك�د مص�در مقرب م�ن اللجن�ة األوملبية 
الدولي�ة، أن رئيس�ها األملاني توماس باخ 
س�يعقد اليوم الثالثاء اجتماع�اً تقييمياً 
ع�ر الهات�ف م�ع االتح�ادات الرياضية 
الدولي�ة إلبالغه�م بالوضع الح�ايل عقب 
انتشار فريوس كورونا املستجد، وذلك قبل 
خمسة أشهر من انطالق األلعاب األوملبية 
يف طوكي�و. وقال املص�در لوكالة فرانس 
برس إن االجتماع الهاتفي س�يعقد اليوم 
الثالث�اء عند الس�اعة 12 ظه�راً بتوقيت 
غريتنتش، ويه�دف إىل “اطالع االتحادات 
الدولية عىل الوضع وكذلك اللجان األوملبية 

الوطنية والرياضيني”. وأضاف أن اللجنة 
اإلج�راءات  “س�تقّيم  الدولي�ة  األوملبي�ة 
املتخذة” لالستجابة لعواقب أزمة فريوس 
املس�تجد “وس�تتاح لالتحادات  كورون�ا 
فرصة طرح األس�ئلة”. م�ن جهة أخرى 
قال متحدث باسم اللجنة األوملبية الدولية 
لوكال�ة فرانس برس إن اللجن�ة األوملبية 
الدولية “تجري حواراً منتظماً مع جميع 
الرشكاء األوملبيني وتطلعهم بانتظام عىل 
الوض�ع”. ويف الوقت الذي ت�م فيه تأجيل 
أو إلغ�اء العدي�د م�ن األح�داث الرياضية 
الدولي�ة، وع�د رئي�س ال�وزراء اليابان�ي 

ال�دورة  ب�أن  آب�ي  ش�ينزو 
س�تقام يف موعده�ا املح�دد 
يف طوكي�و ع�ىل رغ�م القلق 
م�ن تف�ي ف�ريوس كورونا 

املس�تجد وتأثريه عىل األحداث 
الرياضية حول العالم.

وق�ال ب�اخ إن اللجن�ة األوملبية 
الدولية ستتبع توصيات منظمة 

الصح�ة العاملي�ة حول إلغ�اء أو 
تأجيل الدورة املحتمل. غري أنه أقر 

بوجود “مشاكل جدية يف املسابقات 
التأهلية” يف ظل إلغاء العديد منها يف 

ظل القيود املفروض�ة للحد من تفي 
ف�ريوس “كوفيد- 19”. ومن املتوقع أن 

تكون مسألة التصفيات املؤهلة لأللعاب 
يف صل�ب االجتم�اع الهاتف�ي يف ح�ني أن 
تنظي�م العديد من املس�ابقات التأهيلية 
ال ي�زال معلق�اً. وكان ب�اخ أعلن مطلع 
آذار/مارس الح�ايل، أن اللجنة األوملبية 
الدولية س�تبدي “مرونة” يف التأهل إىل 
أوملبياد طوكيو 2020 وشجع “جميع 
الرياضيني عىل مواصلة استعداداتهم 

للدورة”.

الرئي�س  هوني�س،  أويل  رأى 
السابق لنادي بايرن ميونيخ 
يف  األملان�ي  ال�دوري  بط�ل 
األعوام الس�بعة األخرية، ان 
املش�اكل التي تواجهها كرة 
الق�دم يف الوق�ت الحايل هي 
“األق�ل خط�ورة” بالنظر إىل 
الرهان�ات الصحي�ة املرتبطة 
كورون�ا  ف�ريوس  بتف�ي 

املستجد.
ونقلت مجل�ة كيكر عن 
عام�اً(   68( هوني�س 
قوله: “الجميع بحاجة 
ألن يدرك أنن�ا فقط يف 
بداية هذه املش�كلة”، 
“م�ع  مضيف�اً: 

فريوس كورونا لدينا مشكلة تؤثر علينا 
جميعاً وستؤدي إىل تغيري العالم”.

وأش�ار بطل العال�م مع منتخ�ب أملانيا 
ع�ام 1974، إىل أن التس�اؤالت الحالي�ة 
حول تأجيل مباراة أو إلغاء املس�ابقات 
“ه�ي األقل خط�ورة، يف حني أن األطباء 
يف إيطالي�ا عليهم أن يق�رروا بني الحياة 
وامل�وت ألن لي�س لديه�م م�ا يكفي من 
لجمي�ع  الصناع�ي  التنف�س  أجه�زة 
مرضاه�م”. وأك�د هونيس ال�ذي جعل 
من باي�رن ميونيخ أحد أق�وى الفرق يف 
العال�م، أنه “غري مهتم” بمس�ألة ما إذا 
كان ينبغي تأجيل نهائيات كأس أوروبا 
2020، رغم أنه يرى أن “األولوية بطبيعة 
الح�ال يج�ب أن يكون لل�دوري األملاني 
ودوري أبط�ال أوروب�ا”. ودعا هونيس 

أحد أقوى املس�ؤولني يف عالم كرة القدم 
األملانية حتى تخليه عن رئاس�ة الفريق 
الباف�اري يف نهاي�ة ع�ام 2019، جميع 
مش�جعي كرة الق�دم إىل االمتث�ال بدقة 

لتعليمات السلطات الصحية.

أعلن الدويل الفرنيس الس�ابق إيلياكيم مانغاال ومدافع فالنسيا اإلسباني 
ب�أّن نتائ�ج الفحوصات التي أجريت له بش�أن ف�ريوس كورونا 

ج�اءت إيجابي�ة. ونرش مانغاال العب مانشس�ر س�يتي 
اإلنكليزي الس�ابق يف حس�ابه الرسمي عىل توير عر 

اإلنرن�ت: “عرفت اليوم أّن فحوص فريوس كورونا 
إيجابي�ة”. وتابع: “أش�عر بأنني بخ�ري وال يوجد 
ل�دي أعراض مصاحب�ة للفريوس” مش�رياً إىل أّنه 
سيلتزم بالتعليمات ومحذراً بأّن كل يشء ممكن مع 

هذا الفريوس حتى يف حال كنت تشعر بأنك بحالة جيدة 
ولذل�ك يجب عدم التواصل قدر اإلمكان. وانضم مانغاال إىل زميله 

األرجنتيني غ�اراي الذي أعلن يف وقت س�ابق تعرضه لهذا الفريوس 
وكذل�ك أعلن فالنس�يا أّن لديه خم�س حاالت من بينها غ�اراي دون أن 

يشري إىل مانغاال باالسم.

أطل�ق النجم الفرن�يس بول بوغب�ا العب نادي مانشس�ر 
يونايت�د اإلنكلي�زي حملًة لجم�ع الترع�ات املالية لصالح 
منظمة رعاية الطفولة “يونيسف”، وذلك ملساعدة األطفال 

املصابني بفريوس كورونا املستجد )كوفيد - 19(.
وجاء إطالق بوغبا لهذه الحملة يف عيد ميالده ال�27 أول أمس 
األح�د، وكتب بوغبا عىل منصات وس�ائل التواصل الخاصة به: 
“عيد مي�الدي وأنا ممتن دائماً ألنني وعائلتي وأصدقائي بصحة 
جي�دة، لكن ليس الجميع يف صحة جي�دة اآلن. وباء فريوس 
الكورون�ا يؤث�ر يف صحة وحياة الكثريي�ن، بمن فيهم 
األطف�ال. ويمكن أن يكون تأثريه واس�ع النطاق 
وهائل، خاصة عىل األطفال الفقراء والضعفاء.

وأضاف: “تساعد يونيسف يف منع انتشار فريوس كورونا من خالل 
تزوي�د اللوازم الطبية الحيوية، والتش�اور م�ع املجتمعات املحلية 
وتنفيذ حمالت الوقاية. من األولويات إيقاف انتش�ار هذا الفريوس 
الجدي�د، واملعلومات املضللة التي تنت�رش إىل جانبه. يف أوقات كهذه 

نحتاج أن نجتمع معاً.
وأك�د بوغب�ا أن�ه يأم�ل بالوص�ول إىل 27 أل�ف جني�ه أس�رليني 
“للمس�اعدة يف خوض هذه الحرب وسوف أضاعف املبلغ اذا وصلنا 
للهدف”.وكتب بطل كأس العالم 2018 إن هذا املبلغ س�يوفر، آالف 

األزواج من القفازات، واألقنعة والنظارات الطبية.
الجدي�ر بالذك�ر أن بوغبا يف عي�د ميالده  ال�26 جم�ع نحو 7 آالف 

جنيه إسرليني ملنظمة املياه النظيفة الخريية.

أكد م�درب املنتخب اإليطايل لك�رة القدم 
روبرتو مانش�يني أنه يؤي�د فكرة تأجيل 
نهائيات كأس أوروبا املقررة هذا الصيف، 
إىل الع�ام املقبل بس�بب ف�ريوس كورونا 

املستجد.
وق�ال مانش�يني يف ترصيح لقن�اة “راي 
س�نفوز  “كن�ا  اإليطالي�ة:  س�بورت” 
بالبطولة األوروبية هذا الصيف، ويمكننا 

أيضا أن نفوز بها يف عام 2021”.
وأضاف: “دعونا ننتظر لنرى ما سيقرره 
االتح�اد األوروب�ي لك�رة الق�دم، لكنني 
أتكي�ف م�ع كل يشء، فاألولوية اآلن هي 

إنقاذ األرواح”.
ويعقد االتحاد األوروب�ي اجتماعا طارئا 
الي�وم الثالث�اء لبحث مصري مس�ابقات 
األندية وبطول�ة كأس أوروبا املقررة من 
12 حزيران/يوني�و إىل 12 تموز/يولي�و 
املقبل�ني، يف ظ�ل تفي ف�ريوس كورونا 
املس�تجد وتأث�ريه عىل مختل�ف األحداث 

الرياضية.
وتس�تضيف إيطالي�ا ضيفته�ا تركي�ا يف 
العاصم�ة روم�ا يف املب�اراة االفتتاحي�ة 
12 دول�ة احتف�اال  للبطول�ة املق�ررة يف 

بالذكرى الستني النطالقها.
وت�م تعليق جميع األنش�طة الرياضية يف 
إيطالي�ا حت�ى الثالث من نيس�ان/أبريل 
املقب�ل، ودخلت البالد الت�ي يبلغ تعدادها 
السكاني 60 مليون نسمة يف عزلة وحظر 
التجّمعات لتجنب انتش�ار الفريوس الذي 

قتل 1809 اشخاص وأصاب أكثر من 24 
ألفا.

مي�الن  إلن�ر  الس�ابق  امل�درب  وتاب�ع 
ومانشسر س�يتي اإلنكليزي: “الحقيقة 
اآلن  نواجهه�ا  الت�ي  املش�اكل  أن  ه�ي 

ستواجهها دول أخرى قريباً”.
وأردف قائ�ال: “أوال وقب�ل كل يشء نحن 
بحاجة إىل حماية صحة الناس، ويجب أن 
ننتظر ال�ذروة، ثم عندما يبدأ هذا الوضع 
يف اله�دوء، يمكنن�ا أن نب�دأ يف الحدي�ث 

وتقرير كل يشء يف وقت الحق”.
وأوضح مانشيني )55 عاما( أنه “عندما 
نعود إىل حياتن�ا الطبيعية، إىل كرة القدم، 
سنكون أكثر س�عادة، وس�نجد الحرية، 
ونكون قادرين عىل العودة إىل املباريات يف 

امللعب، ونستمتع”.
وأضاف: “هذه املواقف املأس�اوية يمكن 

أن تجعلك أفضل. أتمنى ذلك”.
وحقق�ت إيطاليا العالم�ة الكاملة يف 10 
مباريات يف التصفي�ات املؤهلة لنهائيات 
كأس أوروب�ا 2020 مس�تعيدة عافيته�ا 
بإرشاف مانشيني بعد أن فشلت يف التأهل 

لنهائيات كأس العالم 2018 يف روسيا.
وتدخ�ل إيطاليا بطلة العال�م أربع مرات، 
النهائيات القارية بهدف التتويج باللقب 
للمرة الثاني�ة يف تاريخها فقط بعد األوىل 

عام 1968.
وأوقعت القرعة إيطاليا يف املجموعة األوىل 

إىل جانب تركيا وسويرسا وويلز.
وذك�ر غابريي�ي غرافينا رئي�س االتحاد 

اإليط�ايل لكرة القدم أّن االتحاد س�يطلب 
تأجيل بطولة أوروبا 2020 بسبب انتشار 
ف�ريوس كورون�ا عىل أمل إكمال موس�م 

دوري الدرجة األوىل.
وأبلغ غرافينا شبكة س�بورت ميدياست 
االتح�اد  م�ن  “س�نطلب  التلفزيوني�ة: 
األوروبي )يويفا( تأجي�ل بطولة أوروبا. 
س�نحاول إكمال املوسم ألنه العدل واألمر 
الصائ�ب بعد التضحي�ات الكبرية واملالية 

التي قدمتها أنديتنا”.
وتوقفت بطوالت الدوري الكرى يف أوروبا 
نتيجة انتشار فريوس كورونا كما تأجلت 

بطوالت األندية واملنتخبات.
وسينضم ممثلو األندية وبطوالت الدوري 
والالعبني إىل االتحادات الوطنية يف مؤتمر 

طارئ عر الهاتف ينظم�ه اليويفا اليوم 
الثالثاء.

وس�تضم املناقشات بطولة أوروبا 2020 
الت�ي تقام يف 12 دول�ة أوروبية من بينها 
إيطاليا يف الفرة م�ن 12 يونيو/حزيران 

وحتى 12 يوليو/تموز.
وق�ال غرافين�ا إن�ه يتمنى إنه�اء دوري 
الدرج�ة األوىل بحلول 30 يوني�و لكنه لم 

يستبعد مد البطولة لشهر آخر.
كما اقرح ع�دم تدرب األندي�ة اإليطالية 
يف الوقت الحايل قائالً يف هذا الس�ياق: “لو 
استؤنف يف بداية مايو سأترك التساؤالت 
بش�أن التدريبات يف الوقت الراهن. دعونا 
ن�رك الالعب�ني يف املنازل فعليه�م التعايف 

بدنيا ونفسيا”.  

ارتفع عدد العبي ال�”NBA”  املصابني بفريوس كورونا 
املس�تجد إىل ثالث�ة، وذل�ك بانضم�ام الع�ب ديروي�ت 
بيس�تونز كريس�تيان وود اىل الفرن�يس رودي غوب�ري 

وزميل األخري يف يوتا جاز دونوفان ميتشل. 
ولم يكش�ف ديرويت عن هوية الالع�ب، قائالً يف بيان 
أن نتيج�ة فحص أحد العبيه ج�اءت إيجابية بفريوس 
“كوفيد- 19” الذي تس�بب بتعليق ال�دوري ملدة ثالثني 
يوم�اً عىل أقل تقدير بحس�ب توقعات مف�وض رابطة 

NBA  آدم سيلفر.
وقال بيستونز يف بيانه إن “العباً من ديرويت بيستونز، 
حاليا تحت رعاية الطاقم الطبي للفريق وعزل نفس�ه، 
أصي�ب بف�ريوس )كوفيد- 19( بحس�ب الفحص الذي 
خضع ل�ه. النتيجة األولية ج�اءت إيجابية يف 14 آذار/

مارس”. وشدد بيستونز عىل “أن صحة وسالمة العبينا، 
مؤسس�تنا، جميع الذين لهم عالقة بالدوري، وكل من 
يحتم�ل أن يتأثروا بهذا الوضع، أمر بالغ األهمية. نحن 
نعمل بش�كل وثيق مع الفريق الطبي للفريق، حكومة 
الوالي�ة والحكوم�ة املحلية ومس�ؤويل الصح�ة العامة 
ورابطة دوري كرة الس�لة عىل إعداد التقارير. س�يبقى 

الفرد يف عزلة وتحت رعاية فريق طبي”.
وس�بق لبيس�تونز أن أعلن الخميس أن جميع الالعبني 

واملدرب�ني واملوظف�ني “س�وف يعزلون أنفس�هم حتى 
إش�عار آخ�ر”. ول�م يبق اس�م الالع�ب ط�ي الكتمان، 
بل ُكِش�ف عنه من قب�ل مدير أعماله آدم بنس�اك الذي 
قال لصحيفة “ديرويت ني�وز” بأن موكله هو الالعب 
املصاب، مؤكداً “أن�ه بصحة جيدة 100 باملئة”. وعانى 

الالعب البالغ 24 عاماً من عوارض ش�بيهة باإلنفلونزا 
قبل املباراة ضد فيالدلفيا س�فنتي س�يكرسز. ويعتقد 
أن اصاب�ة وود مرتبطة باصابة غوب�ري ألنه تواجه مع 
األخري حني التقى بيستونز مع جاز يف السابع من آذار/

ت�م مارس الحايل، أي يف اليوم الذي 

تش�خيص إصاب�ة الفرن�يس بالف�ريوس ال�ذي أحدث 
فوىض عارمة يف األح�داث الرياضية األمريكية والعاملية 
عىل الس�واء. وكان غوبري أول العب يف الدوري ُيعلَن عن 
اصابته بفريوس “كوفيد- 19”، ما دفع رابطة الدوري 
اىل تعليق املوسم املنتظم ملدة 30 يوًما عىل األقل بحسب 
ما أفاد س�يلفر قناة “تي ان ت�ي” األمريكية، قائالً “ما 
قررن�اه ه�و أن ه�ذا التوقف س�يكون ع�ىل األغلب 30 
يوم�اً عىل األقل”. وأضاف “انه قرار اتخذته يف جزء من 
الثاني�ة. قل�ت يف نف�يس + حتى لو غبنا خالل ش�هر أو 
س�تة أس�ابيع، فإنه من املبكر الغاء ال�دوري نهائياً”. 
وكان من املقرر أن ينتهي املوسم املنتظم يف 15 نيسان/

أبريل عىل أن تب�دأ األدوار االقصائية “بالي أوف” يف 18 
نيس�ان/ابريل املقبل. لم يقدم س�يلفر أي إشارة حول 
ما إذا كانت الرابطة تفكر يف تقصري املوس�م املنتظم أو 
األدوار االقصائي�ة، معت�را أنه من الصع�ب معرفة ما 
ه�ي الخيارات يف هذه املرحلة. وبحس�ب س�يلفر، فإنه 
وبمج�رد انته�اء ال� 30 يوم�اً، “من املبك�ر القول ماذا 
سيحدث عندما تحاول الرابطة معاودة إقامة املباريات. 
ل�م نصل إىل هذه النقطة بعد”. وتابع: “الس�ؤال يصبح 
هل هناك اتفاق، برصاحة، مع أو بدون مش�جعني متى 

سنعاود اللعب”.  
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اليونايتد يستعد لالنقضاض 
على هدف ريال مدريد

خيتايف ينوي االستثمار يف 
موهبة برشلونة

اعالم الكرتوني مانشيين يؤيد فكرة تأجيل اليورو اليت اقرتحها رئيس االحتاد االيطالي

NBA ارتفاع عدد الالعبني املصابني بكورونا يف الـ

يستعد مانشس�ر يونايتد للدخول يف منافسة مع ريال مدريد عىل 
ضم الهولندي دوني فان دي بيك، العب وسط أياكس أمسردام، يف 

فرة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وبحسب صحيفة “ماركا” اإلسبانية، فعىل الرغم من وصول ريال 
مدريد إىل اتفاق مع فان دي بيك منذ أشهر، إال أن مانشسر يونايتد 

يحاول إبعاد الهولندي عن سانتياجو برنابيو بعرض أخري.
وكان م�ن املتوقع أن ينتق�ل فان دي بيك )23 عام�ا( إىل الريال يف 
الصي�ف املايض، لكن نظرا لعدم تمك�ن املرينجي من بيع خاميس 
رودريجي�ز وجاري�ث بي�ل، قي�ل ل�ه إن�ه س�يضطر إىل البق�اء يف 
أمس�ردام ملوسم آخر. وأشار التقرير إىل أنه إذا كان اليونايتد جادا 
يف الحص�ول ع�ىل توقيع فان دي بيك، فلن يتمكن�وا من ذلك إال إذا 
قرر ريال مدريد التخي عن اتفاقهم مع الالعب. ويدرك مانشس�ر 
يونايتد أنه سيكون من الصعب التوقيع مع دي بيك بسبب اتفاقه 
مع ريال مدريد، لكنهم س�يحاولون رغم ذلك. وسجل فان دي بيك 
)23 عاًما( 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاس�مة هذا املوس�م، مما 

يثبت أن مستواه املوسم املايض لم يكن صدفة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية نادي خيتايف االستثمار 
يف م�ارك كوكوريال، الذي يلع�ب يف صفوف الفريق املدريدي عىل 
س�بيل اإلعارة حتى نهاية املوس�م، قادًما من برشلونة. ويملك 
خيتايف خياًرا بأحقية الرشاء يف عقد كوكوريال )21 عاًما(، حيث 
يمكنه�م ضم الالعب مقابل 6 ماليني يورو. وبحس�ب صحيفة 
“ماركا” اإلسبانية، فإن كوكوريال لن يلعب يف خيتايف بعد تفعيل 
بند أحقية الرشاء. وأش�ارت إىل أن أخيل توريس، رئيس خيتايف، 
يع�رف بالفعل مدى اهتمام األندية الكرى يف الدوري اإلنجليزي 
والدوري األملاني، ونيتهم ملضاعفة هذا املبلغ عىل األقل. وأوضح 
التقري�ر أنه إذا نجح خيت�ايف يف التأهل لدوري أبط�ال أوروبا يف 
املوس�م الجديد، فقد يس�تمر كوكوريال مع الفريق، حيث يعتر 

أحد أفراد القوام األسايس لتشكيلة خوسيه بورداالس.

كورونا ... محلة تربعات مالية وكلمات مؤثرة من بوغبا

هونيس: مشاكل كرة القدم أقل خطورة يف أزمة فريوس كورونا

مانغاال ينضم لقائمة املصابني بفريوس كورونا

باخ يعقد اجتماعا اليوم ملناقشة مصري األلعاب األوملبية

روني يوّجه رسالة شديدة اللهجة للمسؤولني عن 
التأخر بإيقاف املسابقات

قال قائد منتخب إنكلرا الس�ابق واين رون�ي ومهاجم ديربي كاونتي 
إّن الالعبني استخدموا كحقول تجارب قبل إيقاف املنافسات يف إنكلرا 

بسبب فريوس كورونا.
واس�تغرب رون�ي يف مق�ال صحفي نرش ع�ىل صنداي تايمز مس�ألة 
التأخر يف إيقاف منافسات كرة القدم يف إنكلرا موجهاً انتقادات الذعة 

لسلطات كرة القدم.
وق�ال روني: “بقي�ة الرياضات، التن�س، الفورم�وال وان، الركبي، 

الغول�ف، كرة القدم يف دول أخرى كان�ت موقفة، بينما أخرونا 
بأن نستمر”.

وتابع: “أعتقد أّن الكثريين من العبي كرة القدم كانوا 
يتس�اءلون، هل األمر يرتبط باملال؟، ملاذا ننتظر 

حتى يوم الجمعة؟، مل�اذا احتاج أرتيتا مدرب 
أرس�نال إىل املرض من أجل أن نفعل اليء 

الصحي�ح؟”. وتقرر إيقاف املنافس�ات يف 
إنكل�را حت�ى الرابع من نيس�ان/أبريل 
املقبل ومن املنتظر أن يتم حسم مسألة 
مس�رية ال�دوري املمتاز ي�وم الخميس 
املقبل. وأضاف روني: “بالنسبة لالعبني، 
املوظفني وعائالتهم كان أس�بوع مثرياً 
للقلق” مؤكداً شعوره بوجود نقص ما 
بالقيادة م�ن قبل الحكوم�ة واالتحاد 

اإلنكليزي والدوري اإلنكليزي.
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الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
ق�رر القايض الذي ينظر يف ملف 
الصحفي عمر ال�رايض، املتابع 
بس�بب “تغري�دة” تفاعل فيها 
م�ع األح�كام الص�ادرة يف حق 
معتقيل “ح�راك الريف”، تأجيل 
النطق بالحكم إىل غاية األسبوع 
املقب�ل بس�ب صعوب�ة تحري�ر 

الحكم.
ويف الوقت الذي كان منتظرا فيه 
أن يت�م النطق بالحكم الخميس 
املايض، ف�إن القايض باملحكمة 
االبتدائي�ة بعني الس�بع يف الدار 
البيض�اء أرج�أ ذل�ك إىل غاي�ة 
األس�بوع املقبل بسبب صعوبة 
تحري�ر املل�ف وبع�ض امللفات 

األخرى.
بحس�ب  للق�ايض،  ويمك�ن 
الصالحي�ات الت�ي منحه�ا ل�ه 
امل�رع، أن يأخذ مهل�ة عندما 
يتعل�ق األمر بإكراه�ات واقعية 
من قبيل صعوب�ة تحرير امللف، 
ه�ذه  خ�الل  ج�رى  م�ا  وه�و 
الجلس�ة التي كان ال�كل ينتظر 
صدور الحك�م يف قضية الزميل 

عمر الرايض خاللها.
وقال ميلود قنديل، دفاع الرايض، 
إن “الق�ايض ال يمكن�ه النط�ق 
بالحك�م إال بعد تحري�ره. وكما 
ج�اء عىل لس�ان الرئي�س، فقد 
كانت هن�اك صعوبة يف تحريره 

وتحرير ملفات أخرى”.
ولف�ت املحامي قندي�ل إىل كون 
الدفاع ال يرى مانعا لهذا التأجيل 
عىل اعتب�ار أنها “مهلة قانونية 
منحها املرع املغربي للقايض، 
وبالتايل فالسيد الرئيس طبق ما 
منح�ه املرع، وننتظ�ر الحكم 

األسبوع املقبل”.
من جهته، قال الصحفي املتهم 
عمر ال�رايض إنه عىل الرغم من 
تمدي�د النط�ق بالحك�م، فإن�ه 
متمس�ك بحريته وبراءته، وأنه 
سيس�تمر يف “املطالبة بالحرية 
لجمي�ع املعتقل�ني السياس�يني 
باملغ�رب، وع�ىل رأس�هم نارص 
وم�ول  وأحمجي�ق،  الزف�زايف 
الحان�وت الذي دخ�ل يف إرضاب 
وم�ول  يوم�ا،  خمس�ني  مل�دة 

الكاسكيطة”.

ولفت عمر الرايض، إىل أن “هذه 
األمور يجب أن تقف، فال يمكن 
أن نعتقل الناس بسبب نكتة أو 

أغنية أو بسبب فيسبوك”.
يف  أك�د  ال�رايض  الزمي�ل  وكان 
الجلسة السابقة أن ما صدر عنه 
ل�م يكن انتقاصا من القايض أو 

انتقادا له، وإنما انتقادا للحكم 
القضائي الصادر يف حق معتقيل 
أدي�ن قياديوهم  الذين  الح�راك 

بعرين سنة سجنا.
وش�دد الصحفي ال�رايض خالل 
م�ن  األخ�رة  الكلم�ة  منح�ه 
طرف الق�ايض قبل إدخال امللف 

للمداول�ة ع�ىل أنه س�يذهب إىل 
مصره مرفوع الرأس، مضيفا: 
“ال أري�د أن أك�ون وصم�ة عار 
يف ِحْقَبِت�ي وأل�زم الصمت أمام 
الظلم، وهذا ه�و ما عربت عنه 
يف تدوينت�ي ألن�ي مؤم�ن غ�ر 

مذنب”.
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مصيرها مرهون بجودة مميزة ووصولها للقراء بكل مكان

فقدان الصحف احمللية خسارة ال ميكن للمجتمعات حتملها
لندن/وكاالت:

 اضط�رت صح�ف محلية عربي�ة كثرة إىل 
التوق�ف ع�ن الص�دور بالنس�خة الورقية 
بعد تأزم الظروف السياس�ية واالقتصادية 
اإلعالن�ي  الدخ�ل  ع�ىل  وانعكاس�اتها 
واالش�راكات والبيع. ويف لبنان مثال تسبب 
االنهي�ار املايل ال�ذي كان متوقع�ا منذ فرة 
طويلة، يف محو العائ�دات التي كانت تبقي 

صحفا لبنانية عىل قيد الحياة.
أوقف�ت  الج�اري،  فرباي�ر  ش�هر  وخ�الل 
باللغ�ة  الص�ادرة  الوحي�دة  الصحيف�ة 
اإلنجليزية “ذا داييل ستار”، إصدار نسختها 

املطبوعة.
صحفي�ة  مؤسس�ات  ش�هدت  م�ر  ويف 
مجزرة وظائ�ف. واضطرت بعض الصحف 

إىل تقليص عدد العاملني إىل النصف.
ويف بع�ض ال�دول العربية األخ�رى امتنعت 
ع�دة من صح�ف محلي�ة عن دف�ع رواتب 

موظفيها أو خّفضتها بنسبة كبرة.
تواج�ه الصح�ف العربية نف�س التحديات 
والضغوط الت�ي تواجهها الصحف يف الدول 
الغربي�ة، ومنه�ا انهي�ار وس�ائل اإلع�الن 
التقليدي�ة والتخيل ع�ن املنص�ات القديمة 
والهج�رة إىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
الت�ي ال تدفع أم�واال، وبات قط�اع صناعة 
الصحاف�ة الورقية برمته يواجه رصاعا من 
أجل البق�اء. وكانت الصحف املحلية بمنأى 
عن هذه التحوالت يف الس�نوات املاضية لكن 

األمر تغر جذريا.
الصحف املحلية ملتصقة  كثرا باملجتمعات 
الصغرة،  تعترب غالبا املصدر املحيل الوحيد 
للمعلومات، وهي تس�اوي »غوغل محيل«، 
تج�د فيها كل يشء بدءا م�ن أرقام الهواتف 

إىل آخر األخبار املحلية والعاملية
ولطامل�ا وضعت الصحف املحلي�ة رغم أنها 
بيئة إعالمية مختلفة تماما عن البيئة التي 
تهيمن عىل صناعة األخبار يف العالم يف سلة 

واحدة مع كل أنواع الصحف.

 ويش�كل هذا الن�وع 97 يف املئة من صناعة 
الصح�ف. ويصفه الخرباء بأن�ه   “األغلبية 

الصامتة”.
ويف املجتمعات الصغرة، تعترب هذه الصحف 
غالب�ا املص�در املح�يل الوحي�د للمعلومات، 
كما يقول كريس�توفر عيل األستاذ املساعد 
يف جامع�ة فرجينيا. وهي تس�اوي “غوغل 
مح�يل”، تجد به�ا كل يشء بدءا م�ن أرقام 
الهوات�ف إىل آخ�ر األخب�ار، حت�ى أن نصف 
املوظفني يف الصحف املحلية الذين استطلعت 
آراؤهم كانوا يشعرون باألمان يف وظائفهم 
وكانوا متفائلني بش�أن مس�تقبل الصحف 

املحلية. لكن هذا لم يطل طويال.
يف خض�م الحدي�ث ع�ن فاي�روس كورون�ا 
واألحداث السياس�ية الكب�رة التي تعصف 
بالعالم، لم يكن م�ن املتوقع أن يثر إفالس 
ماكالت�ي، ثان�ي أك�رب سلس�لة صح�ف 
أمركي�ة، الكث�ر م�ن االهتمام. يف إش�ارة 

جديدة عىل تعمق أزمة النارشين املحليني.
وماكالتي ه�و نارش مجلة ميامي هرالد، 
وشارلوت أوبزرفر، وكانساس سيتي ستار، 
وصح�ف أخ�رى يف جمي�ع أنح�اء الواليات 
املتحدة. يعود أصل رشكة الصحيفة إىل عام 
1857 م�ع بداية ورقة من أربع صفحات يف 

س�كرامنتو بكاليفورني�ا، والتي أصبحت يف 
نهاية املطاف “ذا سكرامنتو بي”.

ويأتي إشهار إفالس املجموعة رغم استمرار 
الصحف الص�ادرة عنها يف تحقيق إنجازات 
صحافية مهمة، حيث كانت صحيفة ميامي 
هرالد وراء تفجر فضيحة تورط ملياردير 

أمركي يف االستغالل الجنيس لألطفال.
وذك�رت املجموع�ة يف بي�ان أن ماكالت�ي 
والصح�ف  الثالث�ني املحلي�ة التابع�ة له�ا 
ستواصل العمل كاملعتاد أثناء فرة الحماية 

من اإلفالس.
كرس األم�ر القاعدة التي تق�ول إن صناعة 

الصحف املحلية ال تزال تكافح.
التنفي�ذي  املح�رر  تنّب�ؤ  الجمي�ع  وتذك�ر 
لصحيف�ة نيويورك تايمز دي�ن باكيت الذي 
ق�ال إن “معظ�م الصح�ف املحلية س�وف 

تموت يف السنوات الخمس املقبلة”.
ووفق�ا لتقرير حديث صادر عن مؤسس�ة 
ب�ني أم�ركا PEN America، ت�م إغالق ما 
يق�رب م�ن 20 يف املئة من جمي�ع الصحف 

األمركية منذ عام 2004.
ال يختلف األم�ر عربيا وإن كان بصفة أقل. 

وتوجهت أصابع االتهام طبعا إىل اإلنرنت.
بشكل عام، ُيعتقد أن الصحف املحلية كانت 
أفض�ل حاال من س�وق الصحاف�ة املريضة 
ككل. ق�د كان الكثر من الن�اس يعتقدون 
أن الصحف املحلية ال تزال تبلو بالء حس�نا. 
واعتق�د 71 يف املئة م�ن البالغني يف الواليات 
املتحدة مثال أن منافذ األخبار املحلية الخاصة 
به�م “س�ليمة” م�ن الناحية املالي�ة، وفقا 
الستطالع أجرته مؤسسة بيو 2018. ولكن 
أكدت األبحاث أن 14 يف املئة من املستخدمني 
فقط دفعوا ثمن الولوج إىل خدمة األخبار يف 
الصحف املحلية عىل األنرنت. والسبب وراء 
عدم ق�درة الصح�ف املحلية ع�ىل تحصيل 
رس�وم كافي�ة الس�تمرارها ه�و “خيان�ة 
األمانة”، مثلما يصفها العاملون فيها حيث 
يكفي أن يشرك ش�خص واحد يف صحيفة 
محلي�ة حت�ى يحص�ل الباقون ع�ىل الرقم 
الرسي الش�راكه ويدخلون مجانا لتصفح 

أخبارهم.
وال يخف�ي األمر نجاح صحف محلية كثرة 
يف توظي�ف التط�ور التكنولوج�ي إلنش�اء 
مواق�ع إلكرونية تحتوي أزمته�ا، وتواجه 

من خاللها احتداد املنافسة.
يف املقاب�ل ظل�ت الصحف العربي�ة تنظر إىل 
املواقع اإللكروني�ة باعتبارها “ترفا” زائدا  
للنسخة الورقية دون أي رؤية اسراتيجية. 
يض�اف إىل ذل�ك طبيع�ة الواقع الس�يايس 
املعق�د الذي يعيش�ه العالم العرب�ي بعد أن 

فرض�ت الس�لطات السياس�ية حصارا عىل 
ش�بكة اإلنرنت ُيضاهي الحصار املفروض 
ع�ىل بعض الصحف الورقية لس�نوات عدة. 
وكنتيجة لذلك لم تنجح سوى الصحف التي 
تتلق�ى تمويال مب�ارشا من األنظم�ة لنقل 

وجهة نظرها يف البقاء.
يث�ور ج�دل كب�ر بش�أن التحدي�ات الت�ي 
تواجهه�ا الصحافة املطبوعة بش�كل عام، 
حيث سحبت األدوات التكنولوجية الجديدة 
البس�اط من تحت أق�دام الصحف الورقية، 

أيا كانت املناطق التي كانت تغطيها.
لكن التحول إىل األدوات التقنية، ليس العامل 
الوحي�د ال�ذي يؤث�ر يف انتش�ار ومبيع�ات 
الصحف س�واء كان�ت محلي�ة أو إقليمية. 
وإن كان�ت لل�وكاالت والصح�ف اإلقليمية 
ميزة التواصل مع السياسيني وصناع القرار 
بش�كل أكرب، ف�إن للصح�ف املحلي�ة ميزة 
أخرى وهي االلتصاق باملجتمع والعمل من 
قلب الح�دث، فإذا م�ا بنت قدرا م�ن الثقة 
بينها وب�ني قرائها، فس�يكون لها جمهور 

أكرب.
ويقول أوس�تن بيوتنرو الرئي�س التنفيذي 
لرك�ة ل�وس أنجل�س تايم�ز “إن خفض 
التكالي�ف وح�ده لي�س طريق�ا للبقاء عىل 
قيد الحياة يف مواجهة االنخفاض املس�تمر 
يف اإلي�رادات الطباع�ة واملنافس�ة الرقمي�ة 
الرس�ة، يج�ب تطوي�ر مص�ادر اخ�رى 

لإليرادات”.
ويرى بيوتنرو أن الصحف عليها اإلقرار بأن 
قوته�ا تكمن يف املحتوى ع�ايل الجودة الذي 
يضعه الصحفيون من الطراز العاملي، “هذا 
ه�و مس�تقبل الصحافة املحلي�ة، صحافة 
عالي�ة الج�ودة، ت�رك املجتم�ع، تصل إىل 

القراء املهتمني يف كل مكان”.
ويقول خرباء إنه ال يمكن التنبؤ بمس�تقبل 
الصحاف�ة املطبوعة ككتلة واح�دة، وكذلك 
مس�تقبل الصحف املحلية، لك�ن الكل أمام 

نفس التحديات تقريبا.

واشنطن/متابعة الزوراء:
تواج�ه ش�بكة “فوك�س ني�وز” 
األمركي�ة اتهام�ات بالتقليل من 
خط�ر ف�روس كورونا املس�تجد 
ملش�اهديها، بينما تتخذ يف الوقت 
نفسه إجراءات لحماية موظفيها 
م�ن الوب�اء العامل�ي. تكهن بعض 
ضيوف القن�اة األمركية علناً بأن 
من يطالبون الس�لطات األمركية 

باتخاذ إجراءات أكثر لديهم أجندة سياسية معادية للرئيس دونالد ترامب، وروج آخرون 
نظريات مؤامرة ال تستند إىل أي حقائق، وفق ما نقل موقع شبكة “يس إن إن”. وأوضحت 
“يس إن إن” أن ج�زءاً كب�راً من تغطية قناة “فوكس نيوز” هدف إىل تأطر االس�تجابة 
للفروس عىل أنها هستريا غر مربرة. وأثارت هذه اإلطالالت مخاوف املراقبني، وتحديداً 
ألن متوس�ط س�ّن مش�اهدي “فوكس نيوز” 67 عاماً، كما يف “يس إن إن” و”إم إس إن 
ب�ي يس”. وهذه الفئ�ة العمرية األكثر عرضة لإلصابة بفروس كورونا املس�تجد. وعلّق 
عىل املس�ألة املتحدث الس�ابق يف الكونغرس، كورت باردياّل، قائالً إن القناة “يف جهودها 
املضللة لحماية ترامب، تعرض مش�اهديها للخطر”، يف حديث�ه لصحيفة “ذا غارديان” 
الربيطانية.يف املقابل، علقت القناة الرحالت الخارجية غر الرضورية ملوظفيها، وطلبت 
منهم العمل من منازلهم. وس�تقلل إطالالت الضيوف من اس�تديوهاتها، ولن تس�تقبل 
جمه�وراً خالل العرض املبارش لربنامجها “فوكس أند فريندز” Fox & Friends، وفق ما 

أفادت صحيفة “لوس أنجليس تايمز”.

تونس /متابعة الزوراء:
س�ّجل مركز الس�المة املهنية يف النقابة الوطنية للصحفيني التونس�يني 9 اعتداءات من 
أص�ل 14 إش�عاراً بحالة اعتداء خالل ش�هر فرباير/ش�باط املنرم، بحس�ب تقريرها 

الشهري الذي أصدرته الخميس املايض.
وبحس�ب التقرير، فقد وردت اإلشعارات عىل الوحدة يف شكل اتصاالت مبارشة أو أخبار 

منشورة أو عىل شبكات التواصل االجتماعي، إضافة إىل املعاينة امليدانية.
وأظه�ر التقرير، تراجع نس�ق االعتداءات مقارنة بش�هر يناير/كانون الثاني املايض، إذ 

سجلت الوحدة خالل تلك الفرة 11 اعتداًء من أصل 14 إشعاراً.
وطال�ت االعتداءات 9 صحفيني و3 مصّورين ومخرج�ًا تلفزيونياً وحيداً وممثالً قانونياً 
وحيداً ملؤسس�ة إعالمية. وقد توزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس إىل 3 نساء و11 
رجالً. ويعمل الصحفيون الضحايا يف 7 مؤسسات إعالمية، من بينها 4 قنوات تلفزيونية 

وموقعان إلكرونيان وصحيفة مكتوبة واحدة.
وتوزعت املؤسس�ات اإلعالمية إىل 6 مؤسس�ات تونسية ومؤسس�ة أجنبية وحيدة، وفق 
التقرير. وسّجل املركز خالل شهر فرباير، 3 حاالت اعتداء يف أثناء العمل، ضّد الصحفيني 

و4 حاالت تتبع خارج إطار املرسوم 115 املنظم لقطاع اإلعالم يف تونس.
وتواصل�ت خ�الل ذات الف�رة حاالت الرقاب�ة، حيث س�جلت وحدة الرص�د حالة رقابة 
وحيدة، كذلك سجلت حالة احتجاز وحيدة، وقد وقعت االعتداءات التسع كلها يف الفضاء 
الحقيقي.وتص�در األمني�ون ترتيب املعتدين ع�ىل الصحفيني خالل ش�هر فرباير، حيث 
كانوا مس�ؤولني عن 4 اعتداءات، تلتهم تمثيليات ديبلوماس�ية وإعالميون وسياس�يون 

ومسؤولون حكوميون ومسؤولو جمعية رياضية باعتداء وحيد لكل منهم.
وتوزع�ت خريطة االعتداءات بني عدة محافظات، حيث س�جلت وح�دة الرصد 7 حاالت 
اعتداء يف محافظة تونس وحالة اعتداء وحيدة يف كل من محافظتي بن عروس وتطاوين.

ودع�ت النقابة الوطنية للصحفيني التونس�يني لجنة التري�ع العام داخل مجلس نواب 
الش�عب إىل رفض مروع قانون زجر االعتداءات عىل القوات الحاملة للس�الح ملا يمثله 

من خطر عىل الحريات العامة والفردية وما يكرسه من إفالت من العقاب.
كذل�ك دعت رئي�س الجمهورية، قيس س�عيد، ألداء دوره الدس�توري يف حماية الحقوق 
والحري�ات وتطبيق الدس�تور، وخاصة يف النقط�ة الخاصة بحرية التعب�ر وإقرار عدم 

جواز الرقابة املسبقة عىل اإلعالم. 

الرباط/متابعة الزوراء:
لج�أت القن�اة املغربي�ة الثاني�ة 
نس�بة  تقلي�ص  إىل  “دوزي�م” 
إنتاجاته�ا خالل الف�رة املقبلة، 
بس�بب رفض عدد م�ن املنتجني 
إث�ر  معه�ا،  التع�اون  تجدي�د 
تخوفه�م م�ن تماطله�ا يف أداء 
األزم�ة  نتيج�ة  مس�تحقاتهم 
املالي�ة الت�ي مازال�ت تعاني من 

تداعياتها.
ورغ�م موافقة القن�اة عىل عدد 
من الربامج واألعمال الرمضانية 
الّت�ي س�بق تقديمه�ا من طرف 
مخرج�ني ع�ن طري�ق رشكات 
اإلنت�اج، إال أن املنتج�ني فضلوا 
االنسحاب بسبب ضعف امليزانية 

الّتي اقرحتها القناة.
ويضيف املتحدث ذاته: “من بني 
الربامج التي كانت تحقق نس�ب 
مش�اهدة مهمة عىل القناة وَتّم 
س�حبها منها برنامج “ماس�ر 
ش�يف”، ال�ذي س�يتم انط�الق 
تصويره األس�بوع املقبل لفائدة 
قناة مغاربية، لتعريف الجمهور 
العربي بتن�وع املطبخ املغربي”. 
يف مقاب�ل ذل�ك، يتاب�ع املتحدث 
ع�ىل  القائم�ون  “ت�ردد  ذات�ه: 
برنامج “صنعة ب�الدي” يف منح 

القن�اة الثانية حق البث، بس�بب 
ضع�ف امليزانية التي اقراحها يف 

البداية”.
واتخذت إدارة القناة الثانية عدة 
ق�رارات، حس�ب املص�در ذات�ه، 
تتجىل يف التعام�ل مع اإلنتاجات 

جدي�دة،  زاوي�ة  م�ن  الداخلي�ة 
والتقلي�ص من ع�دد اإلنتاجات، 
وتقليص ميزاني�ة برامج أخرى، 
مؤك�دا أّن “األزم�ة املالي�ة تزداد 
ح�دة، وم�ن ش�أن األوض�اع أن 

تزداد تفاقماً”.

من جه�ة ثانية، يتاب�ع املتحدث 
اإلنتاجات  “بخص�وص  نفس�ه: 
َم�ن  ع�دد  فض�ل  الرمضاني�ة، 
قن�اة  م�ع  التعام�ل  املخرج�ني 
مغاربي�ة الّتي انتهت من تصوير 
الدرامي�ة  األعم�ال  م�ن  ع�دد 

الخاص�ة بالس�باق الرمضان�ي، 
من بينها ش�هادة ميالد للمخرج 
البات�ول  حمي�د زي�ان، وزه�رة 

لهشام الجباري”.
وع�زا املصدر ذاته أس�باب تخيل 
ع�دد م�ن املنتج�ني ع�ن القناة 
بتأخره�ا يف أداء مس�تحقاتهم، 
األم�ر ال�ذي ق�ْد يص�ل إىل ث�الث 
سنوات، بسبب الوضعية الصعبة 

التي تعيشها.
جدي�ر بالذك�ر أن القن�اة الثانية 
تعي�ش لحظ�ات صعب�ة خ�الل 
الفرة الراهنة بس�بب الس�يولة 
اإلج�راءات  ب�ني  وم�ن  املالي�ة، 
الس�ابقة التي صاحب�ت أزمتها 
املجاني�ة،  مب�دأ  ع�ن  تخليه�ا 
بمطالبة زبائنها بالخارج باألداء 
الحصول  عرب االش�راك مقاب�ل 
ع�ىل خدماته�ا؛ وذل�ك يف إط�ار 
األزمة املالية التي تعيشها، وأدت 

بها إىل حافة اإلفالس.
الربملاني�ني  م�ن  ع�دد  وت�داول 
بمجلس النواب إمكانية تش�كيل 
لجن�ة لتق�ي الحقائ�ق ح�ول 
وضعي�ة الرك�ة، بع�د الحديث 
ع�ن مواجهته�ا ضائق�ة مالية 
خانقة بات�ت تهدد القناة الثانية 

العمومية باملغرب.

منتجون يعلنون التخلي عن “قناة دوزيم” يف سباق برامج رمضان

صعوبة حترير احلكم ترجئ ملف صحفي مغربي

اتهامات لـ”فوكس نيوز” بتضليل مشاهديها 
بشأن كورونا دعماً لرتامب

9 اعتداءات على الصحفيني التونسيني 
خالل شباط املنصرم
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الشاعر املصري حممد الشحات يف ضيافة ثقافية الزوراء

أحمد فاضل
الكلم�ات  ال ت�يء  القصي�دة  ،  

القصيدة  تيء  الكلمات ، 
وبع�ض  الش�عر  ال�ذي  يمكنن�ا  
قراءت�ه  م�راراً وتك�راراً ع�ى مر 
الس�نني  تتجدد  بهجته ، يبدو أن 
مواجهتن�ا  األولي�ة م�ع مثل هذا 
الش�عر تش�به  تجربتنا  األوىل  يف 
مكان نحبه ، أو كأنه النظرة األوىل  
للشاطئ  أو البحر ، تدور عواطفنا  
م�ع  الوع�د واألم�ل والبهج�ة  يف  
لحظة  معجزة من االعرتاف التي 
توسع عاملنا ،  ومن  حسن  الحظ  
أننا  وجدنا أنفسنا يف هذا الشعر ، 
وكم  هو مستحيل اآلن أن  نتخيل  
حياتن�ا بدونه ، دائم�اً ما أفكر يف 
مكتبة املجموعات الشعرية  التي 
تنمو م�ع نمونا لقانون س�رتنا 
الذاتي�ة - مق�اوم لالتجاه�ات ، 
مرشوط�ة  بالح�دس  واألهواء ، 
ومفتوحة  أمام  أي  لغة  أو نوع ، 
هنا  تطل علينا الشاعرة العراقية  

آالء محمود  بمجموعة  قصائدها  
النثرية  الثانية  » تقاسيم  الذاكرة 
األخ�رى« الص�ادر  نهاي�ة ع�ام 
2019 عن دار الورش�ة  الثقافية  
للطباعة والن�رش والتوزيع بغداد 
األوىل  املتنب�ي، بع�د مجموعته�ا 
» مواس�م ُيغرها الح�ب« والذي 
أصدرت�ه ع�ام 2017 ، قصائدها 
هذه  دمجت   فيها   معنى  الحياة  
بعاطفته�ا  ومره�ا،   بحلوه�ا  
وأحاسيسها، عرب أشبه ما تكون 
س�رة لتلك املعاني التي نعيش�ها  
جميعاً، ففي مقدمتها التي تقول 

فيها :
هل يحتمل الحنني

نوايا ذاكرتي األخرى
املحفوفة بالنسيان ....

ربما
ال يزال الوقت مبكراً

للتحليق نحو خرافة ما ....
هن�ا  تتش�ابك  تلك الس�رة  بتلك 
العاطفة  املش�بوبة ، بذاك الحنني 

الذي يأبى الرحيل :
ال تلمني 

واسأل األشواق عني 
اسأل الطر الجريح
كيف موجوعاً يغني

وتأمْل
يف خفايا الحب
آهات التمني ..

هذ االيقاع الحزين الذي تساءل:
أي سحر فيك

يمأل احسايس ضجيجاً
يرسق األحالم  مني 

عشت يف صمتي طويالً
أرتجي حباً جميالً ..

كأن  األم�ر كم�ا  لو أن املش�اعر 
املكبوت�ة  كان�ت تنتظ�ر اإلفراج 
عنه�ا   وبدأت   الذكريات بالتدفق  

،  يبدو أن  ال يشء   ينىس
وه�ا هي  الكلم�ات  تؤرخ  معنى  
الحي�اة  التي تعي�ش بالقرب من 
الجذور، والكلم�ات هنا  مقياس 
للحي�اة ، يف س�عيها وراء املعن�ى  

م�ن خ�الل الرؤية ، واالس�تماع ، 
والتفك�ر ، فف�ي » ذاك�رة ُعمْر« 
يمك�ن  أن  نق�ف  ع�ى  أعتاب  : 
 ، األح�الم  الذكري�ات،  الحن�ني، 
اإلشتياق والحب،  كما يف التمهيد 

النيص للقصيدة :
ال يشء 

غر الحنني 
ث�م تأت�ي التفاصي�ل لُتنب�ي عن 

أحالم طارت يف الهواء :
وجهك املحفور

يف ذاكرة السنني 
ورشيط ذكريات

لم يبق منه 
غر أحالم

هوت
يف دروب العابرين

حتى إذا هاجت األش�واق كشفت 
عن مضمون الذات :

ورياح الشوق 
تعصف يف روحي

كل حني 

قدر أنت
يا قمري 

مكتوب فوق الجبني ..
ال�رويس   الش�اعر  يق�ول  
»الش�عر  زوكوفس�كي: 
باستطاعته نقل الشعور بمجرد 
أن يس�تجيب العق�ل ل�ه ، هك�ذا 
يدخل الش�عر بعم�ق فينا ،  وهذا  
يعن�ي  أننا  أمام  ش�اعرة  تمتلك  
س�جالً صادقا من الش�عور بكل  
ما يحمله من عاطف�ة  وجدانية 
بأف�راح   اصطدم�ت  طامل�ا   ،
وأح�زان  الناس ، ولو طالعنا  كل  
قصائدها  لوجدناها بذات املعنى 
مع اختالف الصور واألحداث كما 
يف : » أح�الم يتيم�ة«  ،  »حدي�ث  
قلب« ،  » مع  صغرتي« ، »ظالل 

امل�ايض«، هن�ا تمكنت الش�اعرة 
من استخدام » أجهزتها األدبية«  
بنقل  مش�اعرها  باس�تخدامها 
العبارات البسيطة ، مع تكرارها 
التجس�يد   ، لألص�وات الس�اكنة 
، التك�رار يف األص�وات املتحرك�ة 
والت�ي  س�يتعرف املتلق�ي  أثناء 
مروره عليها ، واالس�تعارة التي 
م�ن  خالله�ا  تت�م فيه�ا املقارة 
الضمنية بني الكائنات املختلفة يف 
الحياة ،  بما   يف  ذلك   االستعارات  
املوسعة  واالس�تعارات الضمنية 

واالستعارات املختلطة وغرها.
األخ�رى«   الذاك�رة   تقاس�يم    «
مجموعة  شعرية تهادت كلماتها 
لتدخل نفوسنا بكل ما تحمله من 

أفراح وأحزان  وأمل .

محمد يونس
فلس�فة اليخان�درو كاس�ونا -  تش�كل 
فلسفة كاسونا احد اهم مقومات العمل 
املرسحي لديه، وهي قيمة فلسفية وفنية 
ايضان وليسهي مس�تعارة من التاريخ 
املرسح�ي، ب�ل تفرد بها كاس�ونا، وهي 
مذهب مرسحي خاص به، رسم اصوله 
يف داخله، اي جعل روحه مثال لنفس�ه، 
اي هو وضع نفسه بفلسفته امام مرآة  
وسعى يفرسها، وحيث كتابة املرسحية 
تحت�اج تمرين داخ�ي يف كتابته�ا، قبل 
أن تكمل يتم�رن بها ال�كادر املرسحي، 
وهذا الجانب يف التوصيف اشبح برصاح 
درام�ي ب�ني ال�ذات الخارجي�ة وال�ذات 
الداخلية، ويعترب كاس�ونا من اول كتاب 
امل�رسح انت�ج تلك الفك�رة الفلس�فية، 
لذلك كان�ت مرسحية – مركب بال صياد 
– تف�رس تل�ك الفك�رة لي�س بالتكني�ك 
ب�ل باللغ�ة الحوارية، ولغة كاس�ونا به 
خصوصية بالجانب الفلس�في الداخي، 
اي الرصاع م�ع النفس، وقد تميزت لغة 
كاس�ونا بالتفسرات الروحية من خالل 
الح�وار والفعل املرسحي، وقد اس�تثمر 
كاس�ونا ه�ذه اللغة، والتي هي ليس�ت 
لغة اشارية كما يف املرسح العام، بل لغة 
داخلية تعيش�ها الش�خصية املرسحية، 
وعى وجه الخصوص يف الحالت الفردية 

التي تحاور نفس�ها، وتك�ون تلك اللغة 
الخالص�ة روحي�ا، فيه�ا هن�اك دالالت 
تهج�ف بالتط�ور اىل خل�ق نتيجة، ومن 
الطبيعي يف مرسحية – مركب بال صياد 
– حركت ش�خصية – ريكاردو- يف عدة 
جوان�ب لكس�ب مواقف تجع�ل الرصاع 
الداخي يتصاعد اىل الذروة، وهنا الجانب 
الروح�ي يص�ل اىل القم�ة، والت�ي ه�ي 
مفتاح نوعي لنهاية الرصاع، وهذا يعني 
القناع�ة باملوت، والذي ه�و احد اضالع 
مثل�ث فلس�فة كاس�ونا، والنتيجة هنا 

تعني بلوغ نهاية اجمالية .

مثلت فلسفة كاسونا الرصاع مع الذات 
داخلي�ا من خالل مثلث – الرب – الحياة 
– امل�وت، وتل�ك الفلس�فة تنبث�ق م�ن 
خ�الل الحوارات، وه�ي تحتاج اىل عمق 
مضموني يف وحدة امل�رسح كي تتوافق 
مع�ه، وقد تمكن كاس�ونا من جعل تلك 
الفلس�فة اس�اس فكره املرسحي، وقد 
اثبت عى املفه�وم املرسحي، وقد جعله 
خصوصية به، واستثمر افكار تاريخية 
فلسفية واعاد انتاجها بطريقة ابعد من 
املنطق العام، ب�ل جعل عمقه املرسحي 
يف فلس�فته حت�ى اىل اذا بل�غ الالوع�ي، 
رغم أن الزم�ن املرسحي يبقى عى افق 
الوعي، ولكن كس�ب افكار عالية بالبعد 
الفلس�في تط�ور الفك�رة م�ن الوع�ي 
العام اىل وعي خ�اص، وتجعل الخطاب 
املرسحي بميزة فلس�فية عميقة تجعل 
النف�س البرشية تخ�رق اي  معنى بذلك 
املثل�ث، وبالرغ�م مم�ا م�رت بظ�روف 
قهرية، وكما قدم كاس�ونا يف مرسحية 
– االش�جار تموت واقف�ة – من مواقف 

ثابتة .
تح�والت الش�خصية املرسحية – قد اكد 
كاس�ونا فلس�فته يف روح مرسحيت�ه – 
مركب بال صي�اد، وقد اثبت بوحدة زمن 
تتح�رك ع�رب التح�والت الت�ي عاش�تها 
ش�خصية املرسحية االساس – ريكاردو 

– والذي عاك�س التصاعد اىل الذروة، بل 
جعل ذاته تحول تتجاوز العذاب النفيس، 
وهدف م�ن خ�الل نهاية الفص�ل االول 
ليكون حرا من ذاك العذاب الداخي املرير، 
ولكن بقي تفسر كاسونا الفلسفي ولم 
يتغ�ر، بالرغم من تحوالت ش�خصية – 
ري�كاردو – والذي بدأ يف الفصل االول بال 
ضمر، ولكن يش�عر بحراج�ة  عصيبة 
بذل�ك املوق�ف، وم�ن الطبيع�ي هن�اك 
تأثر ملثلث فلس�فة كاس�ونا عى داخل 
شخصية – ريكاردو – وقد جعل كاسونا 
شخصيته أن تكون داخل مقياس نوعي، 
وذل�ك بعدم�ا م�رت بتح�والت عاصفة 
حطمتها وبعد أن عصفت بها الخس�ائر 
املادي�ة، ومث�ل هن�ا الخروج م�ن حالة 
التوازن، وهنا تحول من مرحلة بدائية يف 
جابت تثبيت فلسفة كاسونا، اىل مرحلة 
اخ�رى الحقة بها تصاع�د رصاع درامي 
داخي اكثر حساس�ية، وهنا يف الفضاء 
املرسحي اضاف كاس�ونا فكرة ترس�يم 
لالوعي، حيث كان هناك الشيطان يقف 
ام�ام مثلث فس�فة كاس�ونا ليهدم احد 
االض�الع، وعى الوجه الخصوص الضلع 
االس�اس والذي يمثل الرب، وهنا اختلف 
ال�رصاع الداخ�ي، وزاد ايقاع�ه اىل ح�د 
كبر، بعد مرصع الصياد الذي يمثل ذلك 
املثلث بأيمانه بالحياة النش�طة، والذب 

اثمر موته الم حقيقي عاش�تها زوجته 
الوفية، وف�رح ري�كاردو الباهت بعدما 
اس�تعاد اموال�ه، وهنا الب�د أن نؤكد أن 
فلسفة كاسونا قريبة يف جانب معني من 
فلسفة شكس�بر، فالتزاوج بني الوعي 
والالوع�ي، لكن كاس�ونا يهت�م بإعادة 
املث�ل العليا اىل قمتها م�ن خالل الرصاع 
الداخي الذي تعيش�ه ش�خصيته، وهذا 
ما رس�مه لنا – ري�كاردو – بعد تغرات 
نوعي�ة داخلية، فبما ان يش�عر باملحبة، 
والت�ي هي مثال اس�اس للحياة، تراجع 
ع�ن املعاقدة مع الش�يطان، الذي جعله 
كاسونا مرئيا بقصد شخيص، كي ندرك 
ال�رصاع الداخي من خالل الحوارات بني 
ريكاردو والش�يطان، وقد تفوق كعادته 
كاسونا يف تقديم نص مرسحي نوعي، يف 
مرسحيته املش�هورة – مركب بال صياد 
– وقدم لنا فلسفة حيوية تمثل رصاعنا 
التاريخ�ي الداخ�ي ب�ني الخ�ر واملحبة 
والحي�اة الحقيقي�ة م�ن جه�ة، واملوت 
والزي�ف ال�رش من جهة اخ�رى، وتأزيم 
الحي�اة البرشي�ة اىل ح�د مقلق حس�يا، 
وتصاعد التفك�ر باملوت، وهذا يف الفعل 
املرسح�ي يس�تدعي س�ينغرافيا عالية، 
ورصاح�ة رغم مرسح كاس�ونا هنا هو 
نص مكتوب، لكن نش�عر به بعدة ابعاد 

زمنية، والتي يمكن استثمارها فنيا .

الشاعر املرصي محمد الش�حات شاعر ينسج 
قصائ�ده من خي�وط الحري�ر الناعم ويرس�م 
صوره الش�عرية بمهارة عالي�ة، ويقيم عالقة 
وداللته�ا،  اللغوي�ة  املنظوم�ة  ب�ني  مدهش�ة 
قصائ�ده تخرج من رحم قلمه مرتعة بصنوف 

العافية.
تخ�رج من كلية اآلداب قس�م اللغ�ة العربية / 

جامعة القاهرة .
نرشت قصائده يف معظ�م الصحف والدوريات 

الثقافية واألدبية بمرص والوطن العربي.
ل�ه مش�اركات أدبي�ة يف امللتقي�ات واملؤتمرات 
الثقافي�ة منذ مطل�ع الس�بعينيات خاصة مع 
ص�دور ديوان�ه األول )ال�دوران ح�ول ال�رأس 
الف�ارغ عام 1974(  / ف�از بعدة جوائز أهمها 

جائزة مرص للشباب عام 1978 .
م�ارس العمل الصحف�ي يف العديد من الصحف 
واملج�الت األدبي�ة ىف م�رص والوط�ن العرب�ي، 
واس�تقر يف دار أخب�ار الي�وم، حي�ث يعم�ل يف 
جري�دة أخب�ار الرياض�ة، كم�ا أن�ه كان أح�د 
مؤس�يس مجلة )مرصية( التي كانت تصدر يف 

مرص أوائل السبعينيات. . 
أصدر الدواوين االتية :

 ال�دوران ح�ول ال�رأس الف�ارغ )دار الحرية( 
1974 / آخ�ر م�ا تحوي�ه الذاك�رة )العرب�ي 
للن�رش والتوزي�ع (1979/ عندما تدخلني دمي 
سلس�لة اإلبداع العربي )الهيئة املرصية العامة 
للكت�اب(1982/ تنويع�ات ع�ى ج�دار الزمن 
 /1984 للكت�اب(  العام�ة  املرصي�ة  )الهيئ�ة 
مكاش�فة )الهيئ�ة املرصي�ة العام�ة للكتاب( 
1986 /كث�رة هزائمي )الهيئة العامة لقصور 
امل�رتو ال يق�ف يف مي�دان  الثقاف�ة( 1990 / 
التحري�ر )الهيئ�ة املرصي�ة العام�ة للكت�اب( 
2012  / أدخلون�ي ع�ى مه�ل )دار وعد للنرش 
والتوزي�ع (2013 / يومي�ات ث�ورة 30 يوني�و 
)دار وع�د للن�رش والتوزي�ع ( 2013 / عندم�ا 
هزني وجعي) دار وعد للنرش والتوزيع (2014 
/ الب�كاء بني ي�دي الحفي�دة) دار وع�د للنرش 
والتوزي�ع( 2014/ االعم�ال الكاملة يف جزئني 
)دار وعد للن�رش والتوزيع( 2015 / الحياة بال 
أي وج�ه )دار وع�د للنرش والتوزي�ع( 2016 / 
حروف الوطن )دار وعد للنرش والتوزيع( 2017 
/ مح�اوالت ال أعرف نهايته�ا )الهيئة املرصية 
العام�ة للكتاب( 2018 / يكت�ب يف دفرته )دار 
األده�م (2018 / ترنيمات ش�اعر قبل الرحيل 
)دار األديب (2019 / س�يعود من بلد بعيد )دار 

األدهم 2019( .
له تحت الطبع : مختارات شعرية دار الكلمات 

الجزائرية
عض�و مش�تغل بنقاب�ة الصحفي�ني / عض�و 
باتح�اد الكت�اب – وعض�و بمجل�س إدارته يف 

الدورة السابقة 

عض�و مجلس أمن�اء جمعي�ة مصطفى وعى 
أم�ني )ليل�ة القدر(. نائ�ب رئيس تحري�ر بدار 

أخبار اليوم
املساهمة يف إعداد كتاب تذكاري عن أديب نوبل 
نجي�ب محفوظ فور حصول�ه عى جائزة نوبل 

عن وزارة الثقافة 
املشاركة يف موسوعة املرأة عرب التاريخ الصادرة 

عن وزارة الثقافة 
رأس تحرير مجلة املوسيقى العربية التي كانت 
تصدرها دار األوبرا املرصية ملهرجان املوسيقى 
العربية  / رئاسة تحرير مجلة القراءة للجميع 
الت�ي كانت تصدر ع�ن دار الكت�ب ومن بعدها 
هيئ�ة قصور الثقافة /  رئاس�ة تحرير جريدة 
الكت�اب الت�ي تصدرها هيئ�ه الكت�اب مواكبة 
ملعرض القاهرة ال�دويل للكتاب منذ عام 1984 

وحتى عام 2011.
ثقاف�ة ال�زوراء دخلت بي�در الش�اعر املرصي  

محمد الشحات وخرجت منه بهذا العطاء :
يقال ان عرصنا عرص الرواية ، وما عاد الش�عر 
يحتل مكانته السابقة عندما كان الشاعر لسان 

القبيلة والشعر ديوان العرب . فماذا تقول؟
ه�ذه املقول�ة أك�دت االي�ام املاضي�ة بأنه غر 
صحيح�ة ، ألن م�ن حاول الرتوي�ج لها ىف فرتة 
م�ن الفرتات كان وراءه�ا محاولة لالنقضاض 
ع�ى الش�عر العرب�ى باعتب�اره دي�وان العرب 
وسوف يظل كهذا ، ولكننا من املمكن القول إن  
الشعر لم يرتاجع يف يوم من األيام ولن يرتاجع، 
يحدث نوع من البيات أو االنزواء، ولكن الشعر 
تعرض لهجرة جماعية من الجمهور، ويتحمل 

الشعراء جزءا كبرا من أسبابها.
قصيدة النثر تحتاج اىل موهبة وقدرة عالية عى 
الخلق ومع هذا ن�رى الباب مفتوحا للكثر من 

الشعراء .
أوال أن�ا ض�د عملي�ة التقس�يمات واملس�ميات 
الخاصة بالقصيدة، وكذا الدخول يف معارك من 
أجل تغليب ش�كل عى ش�كل آخر، ولدى سؤال 
مهم هل اس�تطاعت قصي�دة التفعيلة القضاء 
مثال عى القصيدة العمودية، ال أظن ذلك، ألن من 
اإليمان أن الساحة االبداعية ال بد وأن يكون بها 
متسع لكل أشكال التعبر، أوال ال بد من تعريف 
م�ا ه�و الش�عر حتى يمك�ن وص�ف القصيدة 
العمودي�ة أو قصيدة التفعلي�ة أو قصيدة النثر 
بشعر، إنه أمر يحتاج إىل مجهود كبر، وبعد أن 
نحدد التعريفات نتعام�ل مع املنتج وتأثر هذا 
املنت�ج عى امللتق�ي، ونرتك للمتلق�ي أن يتخر 
وجهته وإىل أين يريد الذه�اب، ولكن محاوالت 
الش�عراء أنفسهم تقس�يم اإلبداع الشعرى هو 
تدم�ر للعملية االبداعية، وبرأيي من يركز أكثر 
يف محاولة تغليب ش�كل عى ش�كل آخر يحمل 
يف طي�ه عوامل دماره، دعوا كل أش�كال اإلبداع 
تنطلق عى الس�احة واتركوا للملتقي يحدد ما 
الذي يميل إليه. إن املعركة القائمة بني األشكال 
الش�عرية معرك�ة وهمية، وال يمك�ن أن يكتب 
لشكل من األشكال بالسيادة بل يمكن أن تفي 
املع�ارك إىل تدمر هذا الش�كل. إنن�ي أعتقد أن 
عى الش�عراء الرتكيز عى نصوصهم ومحاولة 
التجدي�د واالبت�كار والتفنن فيم�ا يبدعون وال 
يش�غلون باله�م بالش�كل، ألن�ه يف النهاية لن 

يبقى إال الشعر الحقيقي أيا كان شكله. 
أن بعض ما تم إنجازه يف قصيدة النثر نتاجات 
رائعة وش�عر حقيقي، ولكن أيضا هناك الكثر 
من اإلنتاج الس�يئ والذي ال يرقى إىل أي ش�كل 
م�ن أش�كال الفن، ل�ذا أؤكد أن هن�اك إبداعات 
رائعة لش�عراء قصيدة النثر، ث�م إنهم يف املقام 

األول كانوا شعراء تفعيلة وشعروا أن القصيدة 
التفعلي�ة قد ضاقت عليهم فحاولوا الخروج إىل 
أفق أوسع هذا يف رأيهم، ومن رأيي أن من سوف 
يقوم بعملي�ة التقييم هو وج�ود حركة نقدية 
مس�تنرة تتناول كل اإلنتاج الشعري من كافة 
جوانب�ه وتضع�ه من ميزان النق�د حتى تخرج 
علين�ا وتق�ول كلمتها الفاصلة فيما هو ش�عر 

وال شعر.
ما الذي يدهشك يف القصيدة الناجحة ؟

ال�ذى يدهش�ني يف القصيدة الناجح�ة هي تلك 
القدرة الكامة بداخله�ا يجعلها حيه ومتجددة 
، وهو ما نش�عر ب�ه عند اطالعنا ع�ى تجارب 
الش�عراء الس�ابقني من�ذ الع�رص الجاه�ي اىل 
الي�وم، حيث نجد قصائد كتب�ت منذ زمن بعيد 
مازالت حي�ة ومتج�دده، وتحم�ل بداخلها ما 
يدهشك دائما كلما عدت لقراءتها، النها تحمل 
بداخلها ما أس�ميه بالخلود االبداعي، نتيجة ما 
ترتكه بداخلة القارئ من دهشة وبهجة ومتعه 

يف نفس القت .
كي�ف تنظر اىل موضوع الجوائز الذي بدأ الكثر 

يركض وراء بريقها ؟
لالس�ف الش�ديد الجوائ�ز قديما كان�ت مبعث 
الن يجي�د الش�اعر وكان ال تعطي اال للش�عراء 
املجيدي�ن ، ام�ا الي�وم فاالس�ف الش�ديد فقد 
افس�دت تلك الجوائز الش�عراء ، النه�ا لم تكن 
جوائ�ز خالصة لوجه الله ولالبداع ، كان تخفي 
خلف منحه�ا الكثر من االم�ور ، والتي فقدت 
م�ع م�رور الوق�ت قيمته�ا ، واحم�د الله عى 
أننى لم اترش�ح الي حاجة عى امتداد تجربتي 

الشعرية التي اقرتبت من النصف قرن.
يقال ان الش�عر الكالس�يكي يبقى خالدا ، فهل 

تعتقد يهذا القول ؟

هل تقصد بالشعر الكالسيكي الشكل التقليدي 
، الن مصطلح الكالس�يكي يمكنه ان يمتد عى 
ش�عر التفعيلة وكذلك قصي�دة النثر ، ولكن اذا 
ما كنت تقصد بالكالس�يكي الش�كل التقليدي 
يف القصي�دة العمودي�ة ، فس�وف تظ�ل باقي�ة 
وش�امخة ، النها ببس�اطة ش�ديدة تراثنا ارثنا 
ال�ذي البد لنا من االفتخار ب�ه ، ودائما ما نعود 
ونق�رأ ما ابدع�ه فطاحل الش�عراء العرب عى 
امت�داد تاريخعه�م ، ولس�وف تظ�ل القصيدة 

العمودية لها مكانتها واحرتامها .
هل لديك طق�وس خاصة عندما تجتاحك رغبة 

الكتابة ؟
ال عندم�ا تأت�ي حال�ة كتابة القصيدة ، أش�عر 
بأنها هي الت�ي تقوم بكتابت�ي ، وتبدأ وتنتهي 
الوق�وت الذي تحدد ، ال يمكن لش�اعر أي يلوي 
عن�ق القصي�دة ويجربها عى الخ�روج ، اذا ما 
فع�ل ذلك خ�رج م�ن دائ�رة الش�عر الحقيقي 
وتحول اىل ناظم ، او س�ميه ما تشاء فما يكتبه 

ال يمكن باي أحوال ان تسمية شعرا .
ما مدى تأثر املكان يف قلمك الشعري ؟

بالطب�ع يعل�ب امل�كان والزم�ان دور كب�ر يف 
القصي�دة ، فان�ت يمك�ن أن تح�س  بامل�كان 

والزمان عندما تتحسس قصيدة اي شاعر 
وه�ل تتذكر الش�اعر عي بن الجه�م: )804 – 
863 م( عندما وقف ألول مرة بني يدي الخليفة 
العبايس املتوكل، مادًحا، وهو الش�اعر البدوي 
الفصيح املطبوع، فلم تس�عفه قريحته بأجمل 

من هذا الكالم يقوله للخليفة:
أن�ت كالكلب يف حفاظك للود و كالتيس يف قراع 

الخطوِب
أنت كالدلو، ال عدمناك دلًوا *** من كبار الدال، 

كبَر الذنوِب .

وكاد يفتك به فرتك�ة الخليفة يعيش ىف بغداد ، 
ثم عاد ليمدحه من جديد فقال فيه .

ُعي�وُن املَها َبنَي الُرصاَفِة َوالِج�رِس *** َجلَبَن 
الَهوى ِمن َحيُث أَدري َوال أَدري

أََع�دَن يِلَ الَش�وَق الَقديَم َولَم أَُكن *** َس�لَوُت 
َولِكن ِزدَن َجمرًا َعى َجمِر

وأن�ت تكت�ب القصيدة ، ه�ل تض�ع القارئ يف 
اهتمامك كشاعر ؟

من�ذ بدايات�ه وه�و مهم�وم باإلنس�ان بوجه 
ع�ام، مهم�وم برغبت�ه الصادق�ة يف أن يتحرر 
من أي قيد، ولكن لألس�ف الش�ديد اإلنس�ان يف 
عاملن�ا الثالث ويف املنطقة الت�ي نعيش فيها قد 
تع�رض لكث�ر م�ن أش�كال الظل�م، والصلف، 
والس�يطرة الش�ديدة من أجهزة قيدت حركته، 
نح�ن نعيش يف منطقة تهاج�م األفكار قبل أن 
تولد، تهاجمها داخل الرؤوس، فغر مس�موح 
أن تفك�ر بعيدا عن القطيع، لكني تجاوزت ذلك 
واخرتت أن أتالحم مع كل ما هو إنس�اني، من 
أج�ل وطن نعي�ش فيه ويعيش فينا، فلألس�ف 
الوطن كان هو أول من س�عى الغرتابنا وسعى 

لنفينا وترشيدينا.
كي�ف يقّي�م الش�اعر محم�د الش�حات حركة 

الشعراء الشباب.
كلمن�ا كن�ا ش�باب وعادة م�ا نع�رف حماس 
الشباب وعنفوانه، وانا احسد الشعراء الشباب 
يف ه�ذا الع�رص حي�ث اتيح�ت له�م الكثر من 
الفرص واملس�احات واالجواء لم تتح لنا ، ومع 
ذلك أرى أنهم بالفعل يسرون بخطوات واسعة 
، ولديهم ق�درات فائقة عى التعبر، وانا عادته 
ال اح�ب م�ن عملي�ة التنصيف ه�ذه، وليكون 
حكم�ا دائما عى االبداع وم�ا يكتب  هو االجدر 

بالحكم عليه . 
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ثقافية

قصيدة

لبنى ياسني
 

هذا املساْء

سأمزُِّق الحزَن العتيق

وأرتدي ولَه الطريق

وسأنحني

لخيوِل لوِن الشمِس

تجتاُح السماْء

**

هذا املساْء

ستكوُن يل

كل األغاني الُسمِر

تحكي عن وطْن

منذ األزْل

كانْت سنابُل قمحِه

شعراً لرأِس األرض

لوناً للعسْل

وشقائُق النعمان

تشدو للغيوم صالتها

ِشعَر الغزل

َف�ُيَبحُّ صوُت الناي

مْن أنَّاتِه

ويغصُّ ورُد الشام

شوقاً عندما

تنهاُل دمعته

فيبكيِه الجبْل

هذا املساء

 

منذر عبد الواحد
 

اذا ما َتَع�رَّى املَس��اْء

من الُظلم�ِة املُشته�اة

م�اْء واه�داُه فج��ٌر بعم�ِق السَّ

...َت�ألُل��ؤ م�� ��اْس

ب�اح لَيغِس�َل اج�فاَن�ُه َب�وَح َشم�ِس الصَّ

�دِر َخم�َر النُّ�ع� �اْس ...ازيح�ي عن الصَّ

...ُخ�ذي النَّ�وَم ِم�نِّي

...ازيي ست�اراً ِمَن الُحل�م ع�ّني

...اِع�دِّي َتحيَّ�َة َف�ج���ٍر...

 ُقَبي�َل َتربُع�ِم فص�ل الَج�َف�اْء

*   *   *        

اذا م�ا َتَث�اَءَب َع�ظ�ُم الَعلي�ِل

وايَق�َظ�ُه من ُسُك�وِن الَظ�الم

ُص�راخ�اً له�ذا الُوُج�ود

لَيحِم��َل َظ�ه��رَُه )َصخ�رََة س�ي�زيف( 

رغ�َم الَعَن�اْء

...َف�ُف�ّكي )ُق�راص�اِت َشع�رِك(

خ�لِّي�ِه َينساُب ُسنُب�ل�ٍة َف�وَق َخ�دِّ ال�رِداْء 

لَيعكَس َض�وَء الَح�ني�ْن

وينُث�ر عط�راً م�ن الَي�اسمي�ْن 

إىل البيِت زوَبَع�ٌة م�ن وف�اْء 

ويبَس�ُم َثغ�ُرِك دوَن انطفاء

أَُغ�ادُر بيتي وأش�َه�ُد أنَِّك س�تُّ النس�اْء

ألُعطيِك مفتاَح ُعم�ري بكلِّ الُفُص�ول

فأنُم�و ك��ُب�رُعَم��ٍة يف الرَّبي�ع

واصَه�ُر آالَم َظه�ري ِبُح�رَق�ِة َصي�ْف

أَُج�دُِّد َع�ه�دي ِعن�َد الَخ�ري�ْف

�ت�اْء ان�اُم بدفِئ�ِك ِعن�َد الشِّ

فصــول احلـــب
حينما تكون لذاكرة السنني وقائعها
يف جمموعتها الشعرية »تقاسيم الذاكرة األخرى«

فلسفة اليخاندرو كاسونا تأزيم احلياة وتصاعد الشعور باملوت... مركب بال صياد امنوذجا
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 تجبري الكسور هو الخطوة الرئيسة 
لعلجه�ا، وقد يتطلّ�ب األمر تدخلاً 
جراحيًّا برتكيب رشيحة تساعد عىل 

التئام العظام عىل النحو السليم.
 ومن الخطوات العلجية التكميلية 
ده�ان العظ�ام املكس�ورة بزي�وت 
أساس�ية تمتل�ك خصائص ترسيع 

الشفاء.
هن�اك 4 زيوت تس�اعد ع�ىل التئام 

الجروح:
1� زيت الروزماري:

ع�ىل  الروزم�اري  زي�ت  يحت�وي 
مادة تمن�ع ترّسب الكالس�يوم من 

العظام.
2� زيت النعناع:

يمت�از زي�ت النعن�اع بخصائص�ه 
م�ن  ويع�ّد  لللتهاب�ات،  املض�ادة 

أفضل الزيوت لتخفيف األلم.
3� زيت اللفندر: 

يمن�ع زيت اللفن�در األعراض التي 
تصاح�ب الكس�ور، مث�ل الص�داع 

والدوخة.
4� زيت البابونج: 

ع�ىل  البابون�ج  زي�ت  يحت�وي 
مض�اد حي�وي نبات�ي يحم�ي من 

االلتهابات.

 يف ظ�ل حال�ة الهل�ع واالضطرابات املختلفة مؤخرا بس�بب انتش�ار فريوس 
كورون�ا الجدي�د يف العديد من ال�دول وتزايد عدد الح�االت املصابني بكورونا ، 
نعيش حالة من الطوارئ للوقاية من فريوس كورونا بتدابري احرتازية بسيطة 
حتى ال ينتقل لنا ذلك الفريوس بالعدوى وبطرق قد ال تخطر ببالنا. ورغم أننا 
نتعرض إىل العديد من أنواع الفريوسات  والبكترييا بشكل يومي إال أن األبحاث 
األخرية أثبتت أن فريوس كورونا هو األكرب من حيث الحجم لذا يصعب أن يظل 
عالقا يف الهواء بل يس�تقر عىل األسطح، وال يخرتق امللبس. وينتمي فريوس 
كورونا إىل فصيلة الكوراناويات املستقيمة ضمن فصيلة الفريوسات التاجية 
ضمن رتبة الفريوس�ات العشية، ويبلغ حجم جينوم فريوسات كورونا حوايل 
26 إىل 32 كيل�و قاعدة، وهو األكرب بني فريوس�ات الحمض النووي الريبوزي 
)RNA virus(. ويبلغ قطر الخلية يف فريوس كورونا من 400 - 500 مايكرو، 

ولذلك فهو صعب أن يخرتق األقنعة أو امللبس. 

يف م�ا ييل 8 علم�ات إذا ظهرت يف فرتة 
الخطوبة فإنها بمثابة صوت يخربك: ال 

تتزّوجي هذا الرجل..
1 - الخيانة

علق�ة  م�ن  التخل�ص  يف  ت�رتّددي  ال 
م�ع رج�ل يخون�ك يف ف�رتة الخطوبة، 

فاملستقبل واضح!
2 - تأملني تغيريه 

من الصع�ب الزواج بش�خص من أجل 
تحويل�ه إىل ش�خص آخ�ر، اعلم�ي أن 
معظم صفات خطيبك س�وف تظل كما 
هي ولن تتغرّي سوى بعض السلوكيات 
البس�يطة، فإذا اس�تمررِت يف الخطوبة 

عىل أمل تغيريه، فاألفضل أال تحاويل.
3 - خطيب�ك يح�اول إبع�ادك عن أهلك 

وأصدقائك
إن مح�اوالت قط�ع علقات�ك بدوائرِك 
اآلمن�ة م�ن األه�ل واألصدق�اء، إحدى 
أهم علم�ات العلقة الس�اّمة، ل�ذا إذا 
أظهر خطيبك انتقادات مستمرّة ألهلك 
وأصدقائك، وحاول قطع علقاتك بهم، 
فاقطعي علقتك بهذا الش�خص املؤذي 

وال تسمحي له باملزيد من وقتك.
4 - ال تفكرين يف مستقبل مشرتك

خطيب�ك جزء من خططك املس�تقبلية، 
فأنِت تش�اركينه أحلم�ك وطموحاتك، 
وتخطط�ني مع�ه م�ن أج�ل مس�تقبل 

مشرتك، فإن كنِت ال تفعلني، فهذا يعني 
أن�ه ليس جزءااً من خطط�ِك، وأنه ربما 

ليس الش�خص املناس�ب ليكون رشيك 
حياتك.

5 - ال تشعرين بالحماسة تجاه الزواج
م�ن الطبيعي أن تش�عري بالحماس�ة 
من أجل الزف�اف وبدء حياة جديدة مع 
الرج�ل ال�ذي اخرتته، فإن لم تش�عري 
بالحماس�ة تجاه ال�زواج، فقد تكونني 

غري مستعدة.
6 - أنِت غري مستعّدة للزواج

إن ل�م يكن الزواج ع�ىل قائمة أولوياتك 
وطموحات�ك، فأنِت غري مس�تعدة لهذه 

الخطوة اآلن، فل تترّسعي.
7 - تتزّوجني بدافع املصالح فقط

إن كان الس�بب وراء زواج�ك هو وجود 
مصالح مش�رتكة بينك وب�ني خطيبك، 
لي�س  فه�ذا  عائلت�ك،  وب�ني  بين�ه  أو 
الس�بب املثايل لإلقدام عىل خطوة هامة 

ومحورية كالزواج.
8 - تشعرين بخطب ما 

غالبااً ما يكون إحساسك صحيحااً، فإذا 
شعرت بأن ثّمة خطأاً ما يف علقتك بهذا 
الش�خص، فاتبعي حدس�ك، وال تهميل 

إحساسك الداخيل.

10واحة
8 عالمات يف فرتة اخلطوبة ختربك: ال تتزّوجيه!

حنو مستقبل افضل...هلالها
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كش�ف خرباء ع�ن نصائح تنظيف 
صديقة للبيئة وبأس�عار معقولة، 
باس�تخدام  املن�زل  لرب�ة  تس�مح 
منتج�ات محلي�ة الصن�ع إلزال�ة 

األوساخ والبقع املستعصية.
فيم�ا ي�يل مجموع�ة م�ن أفض�ل 
الحيل الت�ي يمكن عربها التخلص 
من األوس�اخ والحف�اظ عىل منزل 

نظيف وصحي:
الكريب فروت وامللح لألوساخ 

العنيدة
يمكن�ك معالج�ة بق�ع الجري عىل 
الصنابري عن طريق وضع كمية من 
امللح عىل نصف حبة كريب فروت، 
وفرك�ه ح�ول املنطقة املتس�خة، 
وس�تعمل حبيبات امللح وأحماض 
ألف�ا هيدروك�ي يف الفاكه�ة عىل 

القضاء عىل الجري.
امللح وزيت جوز الهند للخشب 

املخدوش
يمكن�ك منح لوح تقطيع خش�بي 
مخ�دوش وق�ذر فرص�ة جدي�دة 
املنتج�ات  بع�ض  م�ع  للحي�اة 
م�ن  كمي�ة  ضع�ي  البس�يطة. 
املل�ح البح�ري عىل ل�وح التقطيع 
الخش�بي، وافركيه بقطعة ليمون 
لتطه�ريه، قب�ل أن تقومي بصقل 

الخدوش بزيت جوز الهند.

ص�ودا الخب�ز وحامض الس�رتيك 
وسائل الجيل لتنظيف املرحاض

من املمكن صناعة “قنابل تنظيف 
منزلي�ة.  بمنتج�ات  املرح�اض” 
أضيف�ي ملعق�ة طعام من س�ائل 
الج�يل، إىل كمية من ص�ودا الخبز، 
وقوم�ي بخلطها، قب�ل وضعها يف 
لوح�ة مكعب�ات الثل�ج واتركيه�ا 
لبض�ع س�اعات. يمكن�ك إخ�راج 

املكعب�ات واس�تخدامها يف تنظيف 
املرحاض عند الحاجة. 

الخل لتنظيف ترسبات الجري
املئ�ي كيس�ااً بالخ�ل وثبتيه حول 
املنطقة املتس�خة بالجري، واتركيه 
طوال الليل، ويف اليوم التايل يمكنك 
استخدام فرشاة صغرية أو فرشاة 
األوس�اخ  إلزال�ة  قديم�ة  أس�نان 

املتبقية.
امللح وصودا الخبز والخل الدافئ 

لتنظيف مصارف املياه
يعت�رب انس�داد مص�ارف املي�اه يف 
حوض املطبخ أو املغسلة، كابوسااً 
ملعظ�م رب�ات املن�زل، ل�ذا ينصح 
الخ�رباء بس�كب ك�وب م�ن الخل 
الدافئ يف املرصف، قبل صب كمية 
كافية من املاء املغيل، وتركها طوال 
الليل حتى تفكك األوس�اخ وتفتح 

املصارف بشكل جيد.  

تدبري منزلي

أفضل حيل تنظيف منزلية من دون استخدام منظفات صناعية

الرئيس�ة  األدوار  أح�د  القل�ب  يلع�ب 
يف جس�م اإلنس�ان، ويتمي�ز بخلي�اه 
الخاصة، التي تنت�ج وتنقل عرب ألياف 
وحزم محددة التي�ار الكهربائي، الذي 

بفضله ينقبض القلب.
ي�رتاوح ع�دد رضب�ات القل�ب يف حال 
يف  رضب�ة   80  -  60 ب�ني  الس�كينة 

الدقيقة. 
ويق�ل عدده�ا خ�لل الن�وم، يف ح�ني 
تزداد عند القيام بنش�اط بدني. ولكن 
يف بع�ض الح�االت تتغري ق�وة وايقاع 
رضب�ات القلب وتتابعه�ا، وهذا يطلق 
علي�ه الخفقان. فما هي أس�بابه وما 

هي عواقبه.
هناك أس�باب عديدة للخفقان، وعادة 
ما يكون سببه مرض هذا العضو املهم 
يف الجس�م، مثل م�رض القلب الخلقي 
)تشوه قلبي مكتسب(، التهاب عضلة 
القلب واعتلل عضل�ة القلب، ومرض 

نقص تروية القلب.
كم�ا أن هن�اك أس�بابا أخ�رى ترتبط 
بعم�ل أعض�اء الجس�م األخ�رى مثل 
الجهاز العصبي والتنفي والهضمي. 
أي أن الخفقان يمكن أن يظهر نتيجة 
خل�ل يف عمل أعضاء الجس�م األخرى. 
وأن اإلجه�اد املنتظم والتوتر العاطفي 
وس�ن الي�أس وتن�اول بع�ض أن�واع 

األدوي�ة والكح�ول والنش�اط البدن�ي 
وغريها. و تشخيص السبب يساعد يف 

وصف الدواء اللزم.
بالطبع يج�ب عدم إهم�ال الخفقان، 
ألنه غالب�ا ما يكون علمة ملش�كلة يف 
القل�ب أو أي عض�و آخ�ر يف الجس�م. 
وإلهمال�ه عواقب وخيمة عىل الصحة. 
الوع�ي نتيج�ة ع�دم  منه�ا: فق�دان 
حص�ول الدم�اغ ع�ىل الغ�ذاء ال�لزم، 
انخف�اض قدرة العم�ل، حدوث جلطة 
دماغي�ة، تط�ور الرفرف�ة والرجف�ان 

األذيني، الوذمة الرئوية.
توقف القلب

بالطب�ع إذا كان القل�ب يعمل بصورة 
يش�عر  ال  اإلنس�ان  ف�إن  طبيعي�ة 

برضباته. ولكن يف حال الخفقان يشعر 
اإلنس�ان ع�ادة بهذه الرضب�ات، ألنها 
تكون غري منتظمة وقوية ومتسارعة، 
ويف حاالت معينة يش�عر الشخص بأن 
القلب يفقد رضبة ما ويعود إىل العمل 
من جديد. هذه األعراض ال تظهر دفعة 
واح�دة وق�د تك�ون مختلفة بحس�ب 

املرض املسبب لها.
 تس�ارع القل�ب الجيب�ي- يمك�ن أن 
تزي�د رضبات القلب ع�ن 90 رضبة يف 
الدقيق�ة، ولكنها تبقى منتظمة، ومن 
األع�راض األخ�رى التع�ب والضع�ف 
واالختناق. وعادة يكون سببها ارتفاع 
درجة حرارة الجس�م، التوتر العاطفي 

والنشاط البدني.

بطء القلب )اضطراب النظم البطني(- 
يف ه�ذه الحال�ة يصب�ح ع�دد رضبات 
القل�ب أقل من 60 رضب�ة يف الدقيقة، 
وتظه�ر ضبابية الرؤية ورسعة التعب 
وفقدان الوعي لفرتة قصرية واالختناق 
والدوخة وضعف عام. قد يكون السبب 
خلل يف عمل الغدة الدرقية، أو القلب أو 

الجهاز الهضمي والعصبي.
وهن�اك حال�ة ع�دم انتظ�ام رضبات 
القلب، التي ال ينقبض خللها األذينني 
ب�ل ألي�اف عضلي�ة، لذل�ك ل�ن تكون 
نبض�ات البطين�ني منتظم�ة، هنا قد 
يص�ل عدد رضبات القل�ب إىل أكثر من 
250 رضب�ة يف الدقيق�ة، باإلضافة إىل 
خلل يف عم�ل القلب والوهن واالختناق 

والهلع وآالم يف الصدر.
وأخ�ريا حال�ة إحص�ار القل�ب- وتلك 
ترتب�ط بخل�ل يف عم�ل عضل�ة القلب 
وع�دم توصيلها للنبض الكهربائي، ما 
يؤدي إىل بطء النبض والدوخة والصداع 
والضعف.ع�دم انتظ�ام دق�ات القلب 
االنتياب�ي- ق�د تظهر ه�ذه العوارض 
يف حال�ة اله�دوء ويصل ع�دد رضبات 
القل�ب إىل 200 رضب�ة يف الدقيقة، مع 

بقاء االيقاع منتظما.
عموما عند ظهور أي من هذه األعراض 

يجب مراجعة الطبيب املختص.

املناع�ي  بالجه�از  االهتم�ام  إن 
والح�رص ع�ىل تقويت�ه، م�ن أهم 
وسائل الوقاية من فريوس “كورونا” 
املس�تجد )كوفي�د- 19(، إىل جان�ب 
غسل اليدين باملاء والصابون بشكل 
متك�رر مل�دة 30 ثانية كح�د أقىص، 
والبعد مسافة مرت واحد من األفراد.

والخرب الس�ار أن هناك أطعمة تعزز 
من مناعة الجس�م، ل�ذا كن حريصا 
ع�ىل وضعها يف س�لة التس�وق عند 

زيارتك القادمة إىل السوبر ماركت.
الثوم

يحتوي الثوم عىل مادة “األليسني”، 
التي تحفز خليا الدم البيضاء وخليا 
املناع�ة األخ�رى لتدمري فريوس�ات 
الربد واإلنفلون�زا، إىل جانب العدوى 

الفريوسية والفطرية والبكتريية.
فوائ�د  لجن�ي  طريق�ة  وأفض�ل 
“األليس�ني” هي بتن�اول الثوم نيئا، 
وذلك بتقطيعه أو مضغه أو سحقه، 
كم�ا ينص�ح بفرمه جي�دا ووضعه 
س�لطة  يف  أو  الس�لطة  صلص�ة  يف 

الحمص.
الفطر

م�واد  ع�ىل  الفط�ر  يحت�وي 
“ب”  وفيتام�ني  “الس�يلينيوم” 
الت�ي  والنياس�ني  والريبوفلف�ني 
تس�اعد ع�ىل تعزي�ز جه�از املناعة 

لديك.

ويمت�از الفط�ر بأن طعم�ه رائع يف 
املقلي�ة  والبطاط�ا  السندويش�ات 

والبيتزا.
وبحسب دراسة أجراها معهد علوم 
األغذي�ة والزراعة بجامع�ة فلوريدا 
ع�ام 2015، فإن أفضل أنواع الفطر 
التي تقوي املناعة هي “الشيتاكي” 

و”امليتاك�ي” و”الري�ي”.
أظه�رت  فق�د  ذل�ك،  إىل  إضاف�ة 
دراس�ة أجرتها جامعة الطب وطب 
األس�نان يف نيوج�رييس ع�ام 2012 
أن الربوبيوتي�ك، وتحدي�دا بكتريي�ا 
“الكتوباكيل�وس” تقلل م�ن نزالت 
ال�ربد مل�دة يوم�ني ويقلل من ش�دة 

األعراض.
بذور عباد الش�مس

إذا كن�ت تبحث عن طبق س�لطة أو 
وجبة خفيفة مغذية لتناول الطعام 
يف الس�يارة، فق�د تكون ب�ذور عباد 
الش�مس هي طلبك املليئة بفيتامني 
تعزي�ز  ع�ىل  يس�اعد  مم�ا  “إي”، 

مناعتك.
E مض�اد ق�وي  فيتام�ني  ويعت�رب 
لألكس�دة ومحف�ز إيجاب�ي لجهاز 
املناع�ة، كم�ا أظه�رت األبح�اث أن 
األش�خاص الذين لديهم مس�تويات 
كافية من الفيتامني لديهم عدد أقل 

من نزالت الربد واألنفلونزا واملرض.
الجوافة

تمتل�ئ ه�ذه الفاكه�ة االس�توائية 
بفيتامني ج وفيتام�ني أ والليكوبني 

واأللي�اف وفيتام�ني ك.
وتتف�وق الجواف�ة ع�ىل الربتقال يف 
أنها تحتوي عىل نس�بة من فيتامني 

C تصل إىل 350 %.
الزبادي

ليس الزبادي مناسبا ولذيذا فحسب 
، ب�ل إنه يس�اعد أيضا ع�ىل حماية 
جه�ازك املناع�ي، وبم�ا أن الزبادي 
مصدرا رائع للربوبيوتيك، فإنه غالبا 
ما يتص�در قائمة األطعم�ة املعززة 

للمناعة.
الزنجبيل

يمكنك االستمتاع بالزنجبيل الطازج 
من خلل العصري أو كتوابل، كما أن 
ذلك الجذر العطري يشاع استخدامه 
يف الطه�ي، ويق�وي جه�از املناع�ة 

لديك.
ونب�ات الهلي�ون م�ن الربيبايوت�ك، 
وهو يف األس�اس الغذاء املطلوب من 
الربوبيوتي�ك )البكتريي�ا الجيدة( يف 
األمعاء من أجل البقاء، وباس�تهلك 
الربيبايوتك�س، س�تزداد أيضاع�دد 
)الربوبيوتيك(  املفي�دة  امليكروب�ات 
، والت�ي له�ا تأثري غ�ري مبارش عىل 

جهاز املناعة.
العدس

ويتواف�ر  الطه�ي،  س�هل  الع�دس 
بأل�وان متنوعة، بما يف ذلك الربتقايل 

واألخرض واألسود.
ويفيض العدس بالزنك، وهو معدن 
رضوري إلنش�اء خليا “تي”، وهي 
ن�وع من خلي�ا الدم البيض�اء التي 

تساعد عىل محاربة العدوى.

طبيبك يف بيتكنصائح طبية

هذه األطعمة تقوي مناعتك ضد “كورونا”خفقان القلب وأسبابه

وس�ط اجتياح “كورونا” حول العالم، وتصنيف 
منظم�ة الصحة العاملي�ة له رس�ميا بأنه “وباء 
عاملي”، فإنه من الصعب عدم القلق من اإلصابة 
ب�ه، ولكن م�اذا لو أثرت مخاوف�ك من الفريوس 
ع�ىل أنش�طتك اليومية، مث�ل وجود ال�رتدد من 
الذه�اب إىل العم�ل، واالختلط يف م�كان مزدحم 

بالناس؟
ويسدي عدد من علماء النفس 7 نصائح لتخفيف 

القلق من اإلصابة بفريوس “كورونا”:
ال تجعل عقلك يسيطر عليك

اس�تمع ملا يخربك ب�ه عقلك ثم انظ�ر إىل ما هو 
موجود ع�ىل أرض الواق�ع، وذلك ألن�ه يف الكثري 
م�ن األحي�ان تخربنا عقولنا بأوه�ام وأمور غري 
حقيقي�ة. ويؤك�د األطباء النفس�يون أننا نمتلك 
الس�يطرة ع�ىل مدى تفكرين�ا يف األم�ور، ونحن 
من نس�يطر من أفكارنا، ع�ىل الرغم من أنه من 
الصعب يف بعض األحي�ان القيام بهذا، ومن أجل 
تخفيف هذا حاول تخصيص مس�احة يف دماغك 
ألش�ياء مهمة أخرى، بدال من س�يطرة هاجس 

املرض عليك.
ال تهمل أنني جسدك

عندم�ا تتط�ور مخاوف�ك وقلق�ك م�ن اإلصابة 
بفريوس “كورونا” إىل “نوبة ذعر”، وتشمل ضيق 

يف التنف�س ورسعة دقات القل�ب، فل تتجاهلها 
وق�ت حدوثه�ا، واس�مح لجس�دك بالتعبري عن 

معاناته، وكأن تلك األعراض اختبار تمر به.
ويف تلك الحاالت، ينصح علماء النفس بالجلوس 
واحسب أنفاس�ك للداخل والخارج ملدة 10 ثوان 

وكرر اإلجراء من جديد.
دفرت للمخاوف

عّود نفس�ك ع�ىل تخصيص وس�يلة للتعبري عن 
كافة مخاوفك، وتتمثل يف ش�كل س�جل أو دفرت 
للملحظ�ات، ت�دّون في�ه كاف�ة املخ�اوف التي 
ت�راودك، وعن�د كل م�رة تكتب فيها إح�دى تلك 

املخاوف اغلق الدفرت واتركه بعيدا عنك.
وس�يلة تس�اعدك ع�ىل تخط�ي مخاوف�ك، هي 
رس�م دائرتني، تضم “دائرة تحك�م” ودائرة “بل 
تأثري”، ثم نمألها بأشياء يف حياتك تقلقك، وهذا 
سيساعدك عىل تذكر األشياء التي يمكنك التأثري 
عليها وتلك الت�ي بغض النظر عن مدى قلقك، ال 

يمكنك فعل يشء حيالها.
ال تعزل نفسك

يف أوق�ات التوتر، ق�د تزداد لدين�ا الرغبة يف عزل 
أنفس�نا )خاصة إذا كنا قلقني بشأن الفريوس( 
لكن من املهم أيضا الحفاظ عىل التفاعل البرشي 
إن أمكن، من أجل خفص مس�تويات القلق، ألن 

محافظتك ع�ىل اتصاالت قوية سيس�اعدك عىل 
الشعور بالدعم واإليجابية.

ويفّض�ل أن تتفاعل مع أش�خاص مقربني منك 
تناق�ش مخاوف�ك معه�م، ب�ل وربما تس�خروا 
جميع�ا م�ن “كورون�ا” وتلق�وا دعاب�ة عن�ه، 
وعندها ستش�عر بالراحة والتغل�ب عىل أي قلق 
قد يط�اردك. وكيفية التعامل معها. ويف النهاية، 
يؤكد علماء النفس أن “الخوف ُمعدي”، وليس يف 
يدنا يشء لوقف انتشار فريوس “كورونا”، وإنما 
املجتم�ع العلمي هو الذي قادر عىل هذا، كما أنه 
يمكننا جميعا مساعدة بعضنا البعض عىل وقف 

انتشار الذعر. 

سلوكيات

إذا أصبت بـ”كورونا”.. اتبع هذه اخلطوات للتصدي لرعب الفريوس القاتل

سر االعشاب

كل يوم معلومه

4 زيوت تسرع شفاء كسور العظام

كبري وثقيل.. هذا حجم “كورونا” 
الذي أرعب العامل

املكوّنات
دقيق - كوبان

سكر - كوب ونصف
كاكاو منخول - نصف كوب

ملح - رّشة
بايكنغ باودر - ملعقة كبرية

بيض - 5
فانيليا - ملعقة كبرية

حليب سائل دافئ - كوب وربع
زيت - ربع كوب

لتحضري الحشوة:
كريم�ة خف�ق ب�ودرة دري�م وي�ب - 3 

ظروف
حليب بودرة - 3 ملعق كبرية

كريم�ة س�ائلة للخف�ق - نص�ف كوب 
)100 مل(

قشطة - ثلثة أرباع علبة
ماء بارد - ثلث كوب

للتزيني:
شوكوالتة سوداء - 150 غرام

شوكوالتة دهن نوتيل - ملعقة كبرية
طريقة العمل

وال�كاكاو  الدقي�ق  ضع�ي  وع�اء،  يف   -
والبايكنغ باودر وامللح.

- أخلط�ي املكون�ات الجاف�ة واتركيه�ا 
جانبااً.

- يف الخ�لط الكهربائي، أخفقي البيض 
والفانيليا.

- أضيفي السكر واستمري بالخفق ل�4 
دقائق.

- ضعي الزيت واخلطي.
- أضيف�ي املكون�ات الجاف�ة تدريجي�ااً 

بالتن�اوب مع الحليب الس�ائل واخلطي 
عىل رسعة خفيفة.

- غلّفي صينية فرن مس�تطيلة الش�كل 
منخفضة الحواف بورق الزبدة.

الصيني�ة  يف  الكي�ك  خلي�ط  أس�كبي   -
وأدخليها إىل فرن محّمى حتى تنضج.

- أخرج�ي الصيني�ة م�ن الف�رن ولّفي 
الكيك ف�ورااً وهو س�اخن ب�ورق الزبدة 

حول نفسه عىل شكل رول.
- غّط�ي ال�رول بفوط�ة مطب�خ جافة 

واتركيه جانبااً حتى يربد تمامااً.
- لتحضري الحشوة: يف الخلط الكهربائي، 
ضعي كريم�ة الخفق والحلي�ب البودرة 

والكريمة السائلة والقشطة واملاء.
- أخفقي املكونات جيدااً حتى تتجانس.
- أدخيل الكريمة إىل الثلجة حتى تربد.

- إفتحي الرول بهدوء وروية.
- إدهن�ي الكي�ك بكمي�ة م�ن كريم�ة 

الحشوة.
- لّفي الرول بروية عىل نفسه.

- للتزي�ني: ذّوبي الش�وكوالتة الس�وداء 
عىل حمام مائي أو يف امليكرويف.

- أضيفي شوكوالتة نوتيل واخلطي.
بالش�وكوالتة  الس�ويرسول  غلّف�ي   -

املذّوبة.
- زّيني بحسب الرغبة، انا اخرتت التزيني 
البيض�اء  الش�وكوالتة  م�ن  بخط�وط 

والكريمة وقطع الفراولة.

سويسرول الشوكوالته
املطبخ
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قد يضّم املحيط أش�خاصاً يتمنون أن يحقق اآلخرون 
النجاح واإلنجازات وأن يعيش�وا السعادة الدائمة. ويف 
املقابل قد يعيش فيه أشخاص يخبئون النوايا السيئة 
تج�اه كل م�ن يتفوق عليهم أو يحق�ق بعض التميز. 
وللتفريق بني أولئك وهؤالء يكفي خوض هذا االختبار 

من خالل اختيار إحدى الورود ال�6.
1  الوردة الحمراء  

إذا اخرتت هذه الوردة فهذا يعني أّنه يمكنك أن تمنحي 
أفراد أرستك الكبرية كل ثقتك. فليس منهم من يتمنى 
لك األذى. بل إن الجميع يبدي تجاهك املش�اعر الطيبة 
والنوايا الحس�نة. كما أنهم يسعون يف كل الظروف إىل 
مساعدتك عىل إيجاد حل ملشاكلك وعىل تحقيق التميز 

يف كل مجاالت حياتك ويفخرون بذلك.    
2 الوردة الخرضاء

يمكن�ك أن تثقي إىل حّد كبري ج�داً بصديقتك املقربة. 

فهي مستعدة ألن تبذل الكثري من التضحيات من أجل 
تقديم املس�اعدة لك كلم�ا احتجت إليه�ا. كما أنها ال 
تفيش أياً من أرسارك مهما كلفها هذا األمر من أثمان. 
وتأكدي أنها ال تسمح ألي شخص باإلساءة إليك حتى 

يف غيابك.
3الوردة الربتقالية

ش�قيقتك هي من أبرز األش�خاص الذي�ن يتمنون لك 
الخ�ري. فهي ترغ�ب دائماً يف مواكبت�ك يف كل مجاالت 
حيات�ك. كما أنها تش�اركك إنجازات�ك وإخفاقاتك وال 
تتخ�ىل عن دعمك يف أي وقت. قد تنش�أ بينكما بعض 
الخالف�ات لكنها تك�ون دائماً عاب�رة وال ترتك أي أثر 

لديها.
4 الوردة متعددة األلوان

يدل اختيارك هذه الوردة عىل أّنك تتمتعني بش�خصية 
فريدة وجذابة يف الوقت نفس�ه. وهو ما قد يثري غرية 

بعض األش�خاص املحيطني بك. إال أن الئحة هؤالء ال 
تش�مل زميلة مقربة منك يف العمل. فهي تظهر الكثري 
من الفرح الصادق كلما حققِت نجاحاً ما. كما تتمنى 
ل�ك املزيد من التقدم ليس عن طري�ق الكالم فقط بل 
بالفعل أيضاً. إذاً يمكنك إفش�اء أرسارك عىل مسمعها 
والتحدث إليها بشأن مخططاتك املقبلة. فقد تحظني 

بمساعدتها.
5 الوردة الصفراء

يش�كل حضورك عالم�ة فارقة وبارقة أمل بالنس�بة 
إىل الكثري من األش�خاص. فأنت ترصين عىل االبتسام 
حتى يف الظروف الصعبة. ولهذا كثرياً ما تحصلني عىل 
الثن�اء واملديح. وهو ما يفعله الكثري من األش�خاص 
املحيطني ب�ك وخصوص�ًا قريبات�ك. إذاً يمكنك الثقة 
بالكث�ري منهن ألنه�ن يتمنني دائماً أن تبقي س�عيدة 

دائماً.

6الوردة الزرقاء
تعت�رب الرصاح�ة التامة م�ن أبرز صفات�ك. لكنها قد 
تزع�ج بع�ض األش�خاص املحيط�ني بك. ورغ�م هذا 
فإنها تحظ�ى بإعجاب زوجك ال�ذي يفضل أال تتخيل 
عنها. كما أنه يس�عى إىل الدفاع عنك وتقديم الدعم لك 
دائماً. قد ال يفعل ذلك بش�كل علني أمام اآلخرين لكن 
تأكدي أنه ال يسمح ألي شخص أن ييسء إليك حتى يف 

غيباك.بل إنه قد يأخذ بثأرك وإن بعد انتظار.   

 كان كيف�ني بالن�ك رج�اًل مفلس�اً تقريباً 
عندم�ا بدأ ببي�ع بعض املالب�س الرياضية 
nU ”التي تحمل اس�م العالم�ة التجارية 

der Armour” الت�ي قام بتأسيس�ها عرب 
مدخرات�ه الخاص�ة الت�ي لم تتج�اوز 20 
أل�ف دوالر أمريك�ي، باإلضاف�ة إىل بعض 
الق�روض التي حصل عليها م�ن بطاقات 
االئتمان التي بلغ�ت قيمتها حوايل 40 ألف 

دوالر.
ول�د كيفني بالن�ك يف 13 أغس�طس 1972 
يف مدين�ة كنس�ينغتون يف ماريالن�د إحدى 
ضواح�ي العاصم�ة األمريكي�ة، كان من 
محب�ي كرة القدم األمريكي�ة منذ طفولته 
وق�د لعبه�ا خ�الل دراس�ته يف مابل�وود 
ماب�ل ليف�س ث�م يف مدرس�ة جورجتاون 
اإلعدادية التي طرد منها بسبب سوء األداء 
األكاديمي، وبعدها ذهب للعبة والدراس�ة 
يف أكاديمي�ة ف�ورك لالتح�اد العس�كري، 
وأخرياً يف ثانوية سانت جونز ثم يف جامعة 
ماريالن�د الت�ي حص�ل منه�ا ع�ىل درجة 

البكالوريوس يف إدارة األعمال.
كان بالنك يمتلك ميوالً تجارية منذ صغره 
حت�ى قبل أن يطلق رشكته الخاصة، حيث 
تمك�ن خالل أيام دراس�ته يف الجامعة من 
القيام ببعض األعم�ال التجارية الصغرية 
وكان أحده�ا يعتم�د عىل االس�تفادة من 
االحتف�ال بعي�د الح�ب؛ حي�ث ق�ام ببيع 
الزه�ور يف الجامعة وجنى ح�وايل 17 ألف 
دوالر التي شكلت الحقاً رأس املال األسايس 

لتمويل مرشوعه الريايض الرائد.
كان بالنك يرغ�ب بالبحث عن مادة يمكن 
من خاللها تصنيع الثي�اب الرياضية التي 
تمت�ص العرق من جس�م الري�ايض كي ال 
تزعج�ه وتجعل�ه يش�عر بأنه أخ�ف وزناً 
وأرسع، ونش�أ هذا املفه�وم لديه ألنه كان 
أكث�ر رج�ل يع�رق يف امللع�ب وق�د أصيب 
باالحباط لعدم قدرته عىل ارتداء القمصان 

املصنوعة من القطن لشدة تعرقه.
مارك كوبان.. كيف تحول من مدرب رقص 

اىل رجال أعمال ناجح ؟

بح�ث بالنك عن م�واد اصطناعية الختبار 
نظريت�ه وقام بصنع وتجري�ب العديد من 
النماذج قبل أن يستقر عىل إحداها، ومن ثم 
طلب من زمالئ�ه الرياضني القيام بتجربة 
القميص وأوضح لهم أنه سيساعدهم عىل 
تحسني أدائهم بشكل كبري عىل ملعب كرة 
القدم، وطلب منهم إعطائها لبقية زمالئهم 
يف غرف املالبس. وقد ب�دأت قمصان بالنك 
تحصد شعبية بش�كل تدريجي األمر الذي 
nUnder A ”دفع�ه إىل تأس�يس رشكت�ه 

mour” للمالب�س الرياضية يف منزل جدته 
الواقع يف ضواحي جورج تاون.

ويف ع�ام 1999، حق�ق بالن�ك أول وأك�رب 
نج�اح له حي�ث تج�اوزت مبيعاته حاجز 
امللي�ون دوالر بع�د أن ق�ام بوض�ع إعالن 
واحد يف مجلة إس�بن مقابل 25 ألف دوالر، 
وبدأ الرياضيون والف�رق الرياضية تتدفق 
ل�رشاء منتجاته. ووقام بإطالق أول إعالن 
تلفزيون�ي للرشك�ة ع�ام 2003 مع فريق 
كرة القدم بجامع�ة ماريالند الذي تضمن 

شعار الرشكة املتداول حتى اآلن.
حص�ل بالنك ع�ىل املرتبة الثالث�ة يف قائمة 
فورب�س ألنجح رج�ال أعمال تحت س�ن 
األربع�ني وثال�ث أفضل 20 مدي�ر تنفيذي 
لع�ام 2012، وق�د بلغت القيم�ة الصافية 
لثروته يف عام 2015 حوايل 3.5 مليار دوالر 
أمريكي. ويش�غل إىل اليوم منصب الرئيس 
التنفيذي للرشكة الت�ي تجاوزت عائداتها 
 ،2010 ع�ام  يف  أمريك�ي  دوالر  امللي�ار 
وأصبحت تصنع األحذية واإلكسس�وارات 
الرياضية إىل جان�ب املالبس ويقع مقرها 

الرئيس يف بالتيمور.
أصبحت رشكت�ه يف وقتنا الحايل ثاني أكرب 
م�ورد للمالبس الرياضي�ة يف جميع أنحاء 
الواليات املتح�دة األمريكية حيث تجاوزت 
مبيعاتها 3.8 مليار دوالر أمريكي، ويعمل 
فيها أكثر من 5.900 موظف. وقد اش�رتى 
بالن�ك مؤخ�راً تطبيقات خاص�ة باللياقة 
البدنية والصحة والسعرات الحرارية وذلك 
ضمن س�عيه لإلطالق أك�رب منصة خاصة 
بالصحة عىل اإلنرتنت يف العالم تنافس أبل 

وجوجل وفيتبيت وجوبون.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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أبـــــــراج

مهني�اً: تحص�ل عىل عائ�دات مادية غ�ري متوقعة، 
وتزداد حماستك وتدفعك إىل الرتكيز عىل مرشوع واعد 

جّد.
عاطفي�اً: تهت�م بعالقة عاطفية جديدة تس�توجب دراس�ة 

متأنية هذه املرة، وتوقع بعض األخبار العاطفية الجيدة.
صحياً: عليك استش�ارة اختصاصيي التغذية بش�أن البدانة 

التي أصبحت عبئاً ثقيالً يجب التخلص منه.

مهنياً: تش�عر ببعض التعب وامللل، إال أنك رسعان 
م�ا تس�تعيد نش�اطك وحيويتك ونهم�ك إىل تنفيذ 

املشاريع الكبرية 
عاطفي�اً: يحتاج الرشيك إىل بعض الوقت للتفكري، أعطه 

ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار املناسب 
صحي�اً: ال ب�أس من ممارس�ة رياضة خفيفة ال تس�بب لك 

اإلرهاق وتفيدك صحياً

مهنياً: ابحث عن حليف أو صديق ليلّطف االجواء 
وليم�أ بع�ض الف�راغ الحاص�ل يف العمل بس�بب 

الخالفات
عاطفياً: تبحث يف ش�ؤون حياتية وعاطفية، وقد تنش�أ 

عالقة جديدة تبرص النور وتقودك إىل عالم آخر
صحي�اً: االضط�راب الحاصل يف القلب س�ببه اإلرهاق العائد 

ملجهود ريايض أو إفراط جنيس

مهنياً: تنىس كل مش�اكلك العائلية وتبتعد عن كل 
ما يسبب لك التوتر ووجع الرأس يف مجالك املهني

عاطفي�اً: علي�ك أن تفك�ر بعقلك ال بقلب�ك فقط تجاه 
الرشيك، وتالياً منحه هامشاً أكرب للتعبري عن آرائه 

صحي�اً: تش�عر بالتوتر وال تع�رف ما الس�بب، أقصد النادي 
الريايض وهدئ أعصابك

مهنياً: أنجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد حيويتك 
واندفاعك وحماستك الزائدة، لقاء مع بعض رجال 

األعمال يكون ناجحاً ويحمل فرصاً جديدة إليك 
عاطفي�اً: تم�ّر بيوم صعب م�ع الحبي�ب، صارحه لحل 

األمور العالقة بينكما قبل أن تصال إىل حائط مسدود 
صحياً: ال تنظر إىل الوراء، ما مىض قد مىض، واسع جاهداً إىل 

أن تبقي صحتك يف أفضل حاالتها

مهني�اً: عملي�ة رشاء أو بي�ع أو اس�تثماراً يبرص 
النور

عاطفي�اً: الرشٍي�ك ينتظر منك معامل�ة مختلفة عما 
اعتاده منك لوضع األمور يف نصابها الصحيح

صحياً: قد تشعر بأن تراكمات املايض بدأت تظهر اليوم وأنك 
تأخرت يف معالجة وضعك الصحي

مهنياً: استعّد إلنجاز مرشوع مهم قد يغري حياتك 
ويعود عليك بأرباح طائلة تس�تثمرها يف املستقبل 

إلنشاء عمل خاص بك
عاطفي�اً: ينش�غل الحبيب عنك بعض الوق�ت هذا اليوم، 

لكن ال تقلق فأنت دائماً يف عقله ويف قلبه
صحي�اً: كن من الحرصاء عىل صحتهم، وال تتش�به بكل من 

يستهرت بها، فهم الخارسون

مهني�اً: إي�اك والوقوع يف األعباء واملس�ؤوليات، ال 
تخال�ف اإلرش�ادات وال ت�رتك عمل�ك ناقص�اً، أنت 

معرّض للمحاسبة! 
عاطفياً: كن صابراً مع الحبيب، فأنت لم تسئ االختيار يف 

عالقتك العاطفية، بالحكمة تعود األمور إىل طبيعتها 
صحي�اً: ال تكن من أصحاب الرأي املتصلّب، لنّي األمور بعض 

اليشء وهدّئ من روعك

مهني�اً: يحم�ل ه�ذا اليوم تغي�رياً إيجابي�اً، ومن 
املمك�ن أن تتوص�ل إىل اتف�اق رسي وتوق�ع عقداً 

بعيداً عن العيون
عاطفياً: اذا لم تكن صادقاً مع الرشيك خرست كل يشء، 

بادر إىل مصارحته بمشاعرك تجاهه
صحي�اً: ال ت�رتدد يف تنفي�ذ تمارينك الرياضي�ة، فهي تفيدك 

كثرياً من اجل املستقبل

مهني�اً: اخرت الزمالء بالطريق�ة الصحيحة وابتعد 
عما يس�بب ل�ك االنزعاج ويعكر صف�و تفكريك يف 

العمل
عاطفي�اً: تميض وقت�اً رائعاً مع الرشي�ك، وتناقش معه 

أموركما الشخصية وتخّططان للمستقبل عىل املدى البعيد
صحياً: س�ري األمور عىل ما ي�رام يف كل ما تقوم به، ينعكس 

إيجاباً عىل وضعك الصحي

مهني�اً: تواجه�ك عراقي�ل لك�ن الح�ظ حليف�ك 
وتلف�ت  األعص�اب  وه�دوء  بالص�رب  وتتخطاه�ا 

األنظار 
عاطفي�اً: ال تفّكر يف الطرف اآلخر هذه األيام ألنه ال يفكر 

فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إىل صوابه 
صحي�اً: األج�واء املس�تجّدة يف العمل ق�د ال تك�ون مريحة، 

وتسبب لك اإلرهاق، انتبه.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

اختبارات شخصية

قصة جناح

مهني�اً: يثمر تعبك وجهدك نتيج�ة جيدة وتتلقى 
الثناء والتقدير من الرؤس�اء واملس�ؤولني، وتكون 

عىل موعد للرتقية 
عاطفي�اً: ال تتح�دَّ الحبي�ب وابتعد عن العن�اد فهو يزيد 
األمور تعقيداً وتشابكاً، بل حاول أن تكون لنّي العريكة معه 
صحي�اً: ب�ادر رسيع�اً إىل حّل املش�اكل الصحي�ة التي كانت 

تضايقك يف املدة األخرية

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

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

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول سودوكـــو

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

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

اختاري وردة واكتشفي أكثر َمن يتمنى لك اخلري يف حميطك

كيفني باالنك.. عندما يقودك الشغف إىل القمة

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1851 اكتش�اف واحد من أك�رب النيازك التي وقعت 
عىل سطح األرض حيث بلغ قطره 250 كيلومرت.

1892 مولد الفنان املرصي “سيد درويش”.
1916انضم�ام إيطاليا إىل معاهدة س�ايكس بيكو 

املوقعة بني إنجلرتا وفرنسا وروسيا.
1948توقيع كل من فرنس�ا واململكة املتحدة ودول 
بنلوك�س “اتفاقي�ة بروكس�ل” يف الخط�وة األوىل 

لتأسيس حلف شمال األطليس.
1951مولد املمثل األمريكي “كورت راسل”.
1955مولد املمثل األمريكي “غاري سينيز”.

1964مولد املمثل األمريكي “روب لوو”.
1966ع�ودة املركبة الفضائي�ة “جيميني 8” وعىل 
متنه�ا رائدا الفض�اء “نيل آرمس�رتونغ” و”ديفيد 

س�كوت”، والتي نجح�ت يف أول إرس�اء ناجح مع 
الصاروخ الفضائي “أجينا”.

1969وفاة املؤلف املرصي “أبو السعود اإلبياري”.

1972مولد املغني واملمثل املرصي “أحمد فهمي”.
1989عثور الحراس املسلمني للمسجد األقىص عىل 
كمية من القنابل بداخل املسجد، كانت قد وضعتها 

جماعة يهودية لتفجريه.
2000رشكة فورد تش�رتي عالم�ة “الند روفر” من 

رشكة بي إم دبليو للسيارات.
2003اس�تقالة وزير الخارجي�ة الربيطاني “روبن 

كوك” من منصبه رفضاً للحرب عىل العراق.
2012وفاة البابا “ش�نودة الثال�ث”، بابا وبطريرك 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية.

محتاجة كلش إلك ييل شاغل انت الفكر
محتاجة إلك مو حجي وارتاح من ينذكر

هنّياله من كابلك يا أحىل صورة شعر
محتاجة إلك ما تجي ما باقي يش بالعمر

زعالن؟ ليش الزّعل زعالن آنه اعتذر
بس ارجع لخاطري صري عىل نحري

******
انت وياي كلك وآنه سلّي������������ت

ريتك تبقى كتلك ، ريتك اوي������اي
اوكليش البيك اسمعه ايكول ياريت
كبلك ما عشت ، موعمر محسوب

خشبة كنطرة او للدوس ظل����يت
******

شجاني او من جديد انوب حبّيت
جنت عاقل ، واكيد اوياك جنّيت

تبت توبه نصوحه امن العشك دوم
او عىل فيض املشاعر حرس خلّيت
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بمقدار 444 مليار دوالر 

الوضع المظلم على )ون درايف( متاح 
رسميا للجميع

عـين على العالم

بعد اختبار طال أش�هر، اآلن، ورس�مًيا، يدعم تطبيق ون درايف الوضع 
املظلم عىل أندرويد 10. مع إصدار أندرويد 10، مّدت جوجل املستخدمني 
ميزة الس�مة الداكنة “الوضع املظلم” عىل مس�توى النظام، مما غطت 
تقريًب�ا كل يشء ع�ىل الهاتف، بما يف ذلك اإلش�عارات وقائمة اإلعدادات 
والواجهات ,,واملزيد، بعد ذلك تسارع جميع املطورين والرشكات يف دعم 
 »OneDrive« تطبيقاتهم للس�مة املظلمة، من بينه�ا تطبيق ون درايف
والذي تمتلكه مايكروس�وفت . من ناحيته، ليس�ت املرة األوىل التي نرى 
فيها التطبيق يدعم الوضع املظلم، حيث كان هذا الخيار متاح كإصدار 
تجريب�ي ومحدود، اعتباًرا من اليوم، يخ�رج الوضع املظلم من اإلصدار 
التجريبي ويتم اطالقه للجميع يف اإلصدار الثابت. ويف هذا الشأن، أشارت 
مايكروس�وفت: »يف الرصاع األبدي بني الض�وء والظالم، نحن فخورون 
ب�أن نعلن أن هذا اإلصدار م�ن OneDrive يجلب التوازن، بحيث يمكنك 
 Microsoft اآلن االس�تمتاع بالوضع املظلم ومجموعة جديدة من رموز
Fluent يف جمي�ع أنحاء التطبيق«. إضافة أخرى حصل عليها التطبيق، 
حيث بات املستخدمني الذين يسجلون الدخول بحساب مايكروسوفت، 
االس�تمتاع بذكرياتهم الس�نوية املاضية، حيث كل م�ا عليهم فعله هو 
زي�ارة عالمة التبويب »الصور« الس�تعادة الصور الت�ي تم التقاطها يف 

السنوات السابقة يف اليوم نفسه.

انتجت رشكة مجوهرات يف نيويورك 
خاتماً يخفي شفرة رسية قادرة عىل 
جرح الجلد وثقب العيون، إضافة إىل 
التق�اط الحمض الن�ووي للمهاجم. 
وصمم، رايان يل، الخاتم لتمكني من 
يضعه من الدفاع عن النفس عند أي 
هجوم. ويتمي�ز الخاتم بجزء علوي 
يمك�ن فك�ه يف ث�الث ث�وان إلطالق 
شفرة حادة بطول 5 ملم، قادرة عىل 
س�حب ال�دم الس�تخدامه يف فحص 
النووي للمهاجم، والتعرف  الحمض 
عىل هويت�ه. وقال راي�ان: »صممنا 
الخات�م مث�ل أي مجوه�رات عادية، 

لك�ن يمك�ن لصاحب�ه ف�ك الحلقة 
العلوي�ة الت�ي تخفي تحتها ش�فرة 
بنص�ل ح�اد للدف�اع ع�ن النفس.« 
وأضاف »تتميز الش�فرة بطول كاٍف 
الخ�راق الجلد وس�حب الدم، وبهذه 
الطريق�ة يمك�ن التق�اط الحم�ض 
الح�ق  وق�ت  يف  وفحص�ه  الن�ووي 

للتعرف عىل هوية املهاجم«
وتتوفر الخواتم الجديدة يف األس�واق 
وع�ىل اإلنرن�ت بس�عر يب�دأ من 55 
دوالراً، وبتصميم�ات مختلفة بما يف 
ذلك الذهب الوردي، والفوالذ املقاوم 

للصدأ، والفضة.

ــتاهلو منا ألف  يف جنود جمهولني وأبطال حقيقيني بيس
ــعفني وكل العاملني  ــا واملمرضني واملس حتية، كل األطب
ــفيات يللي تاركني عيلهن وعم يشتغلو من قلنب  باملستش
ليساعدو الناس.. بيستاهلو منا كل تقدير قلب أمحر.

وس�ط أصدقائه�ا م�ن فنان�ني وإعالمي�ني 
ووج�وه معروف�ة، أحّب�ت الفنان�ة العراقية، 
شذى حّسون، أن تحتفل بعودتها إىل الساحة 

الفنّية بعد فرة غياب.
ش�ذى التي أطلقت أغنيتها الجديدة »مكتفي 
ب�ك« من�ذ أي�ام، ارت�أت أن تجم�ع أحباءها 
يف س�هرة احتف�اًء بالع�ودة »القوّي�ة« كم�ا 
واس�تّغل  الجدي�دة،  وباألغني�ة  وصفته�ا، 
الح�ارضون املناس�بة لتهنئة ش�ذى بعيدها 
الذي احتفلت به منذ نحو أسبوع. وقد تألّقت 
ش�ذى بفس�تان أخرض One Shoulder، كما 
ن�رشت عىل خاصية الس�توري يف انس�تقرام 
فيديوهات من املناس�بة، حي�ث كان من بني 

الحارضي�ن مخ�رج الكليب وصديق ش�ذى، 
حس�ن غ�ّدار، واملمثل�ة الس�ورية س�وزان 
نج�م الدين التي هّنأتها ع�ىل العودة ونجاح 

األغنية.
وكانت ش�ذى قد كش�فت عن أنها ستعتمد 
ه�ذه الفرة ع�ىل إطالق العديد م�ن األغاني 
الس�ينغل الواح�دة تل�و األخ�رى، الت�ي ت�م 
التجهيز لها س�ابقاً، إضافة اىل ديو مع فّنان 
عامل�ي عربي تم تس�جيله كأودي�و، ويجري 
التحض�ر لتصويره وإطالقه يف هذا الصيف، 
باإلضافة إىل ألبوم عراقي تراثي جاهز أيضاً 
س�وف ُيطل�ق بع�د ش�هر رمض�ان املبارك، 

وغرها من املفاجآت الجاري التحضر لها.

نع�ى تجمع »فنانو الع�راق« وفاة الفنان 
التش�كييل العراق�ي، ص�الح جي�اد، الذي 
مستش�فيات  اح�دى  يف  املني�ه  وافت�ه 
العاصمة الفرنسية باريس بعد رصاع مع 

املرض عن 73 عاما .
وق�ال التجمع يف بيان: بمزي�د من الحزن 
واالىس ينع�ى تجمع »فنانو العراق« وفاة 
الفنان التش�كييل العراقي الكبر االس�تاذ 
صالح جي�اد والذي وافت�ه املنيه يف احدى 

مستش�فيات العاصمة الفرنسية باريس 
بعد رصاع مع امل�رض. يذكر ان جياد من 
موالي�د البرصة 1947 ، وتخرج من معهد 
الفن�ون الجميل�ة ع�ام 1968 ، وعم�ل يف 
مج�ال الصحاف�ة، وكان اح�د مؤس�ي 
مجل�ة ال�ف ب�اء، اضاف�ة اىل رس�وماته 
االبداعي�ة يف » مجلت�ي »، غادر اىل باريس 
عام 1976 الكتساب الخربة؛ فأصبح احد 

أركان معاملها الفنية والثقافية.

 
                 

من أجل هزمية )كورونا(

عندما يكون عدوك من النوع الرشس الذي ال تعرف من أي الطرق 
يهاجمك، فعليك أن تعد له العدة ملواجهته، وتس�تنفر كل جهودك 
للتخلص من خطره، فهذا العدو ال يخلف س�وى الويالت واملآيس 

يف حالة انتصاره عليك ال سامح الله .
فاي�روس “كورون�ا” ط�رق أبوابنا وتس�لل إلينا نتيج�ة غفلة أو 
اهمال، وعىل الجميع النهوض لغرض محارصته واحتوائه، ومن 
يظن انه يس�تطيع التخلص من آث�اره املدمرة كونه يملك ماال أو 
جاها، منصبا أو عشرة، فعليه مراجعة قواه العقلية، فهذا العدو 
املجن�ون الذي يرب�ص بنا ال يعرف غنيا وال فق�را، وال يميز بني 
حاكم ومحكوم أو بني امرأة ورجل، وما دام بهذه الرشاس�ة وهو 
يمتلك عنارص الفتك واالنتش�ار، فعىل الجميع ان يكونوا يف خندق 
واحد، وأن يتمسكوا بعنارص النرص عليه، وأن يضعوا التوجيهات 
الصادرة م�ن الجهات الصحية نصب أعينه�م والعمل بموجبها، 

فال وقت للبطوالت الفارغة التي تجلب الرضر عىل اآلخرين .
إلزم�وا بيوتك�م، اس�تخدموا املطه�رات واملعقم�ات واملبيدات يف 
بيوتكم ويف أماكن عملكم، إغسلوا ايديكم عىل الدوام، ابتعدوا عن 

الزحام، الكمامات والكفوف رضورية يف هذا الظرف العصيب .
ال نريد االش�ارة هنا اىل السلبيات التي رافقت حملة مواجهة هذا 
الفاي�روس والتي تمخ�ض عنها ارتفاع يف االس�عار لبعض املواد 
الغذائي�ة وبعض املس�تلزمات الطبية يف الصيدلي�ات، فمثل هذه 
الظواهر تح�دث يف االزمات، والبد من الق�ول لهؤالء املتالعبني يف 
االسعار بأن عليهم االلتفات اىل سلوكهم، فهو يدخل يف باب نقص 
االخالق واملروءة، فممارسة االستغالل يف هذه الفرة الحرجة يعد 
جريمة يحاسب عليها القانون، وعىل الجهات املعنية محاسبتهم 

ومتابعة ما يجري، ووضع الحلول لهذه الظاهرة املنحرفة.
قلنا ال نريد اإلشارة اىل السلبيات ما دامت االيجابيات طاغية عىل 
املشهد العام، فهناك الكثر من قام بدوره عىل احسن وجه، وهم 

يستحقون بذلك كل االحرام والتقدير .
فايروس “كورونا” ال يحس�ن االختيار يف تس�ديد س�هامه، فإن 
رضب فس�وف ي�رضب الجمي�ع.. ابع�دوا خطر ه�ذا الفايروس 
اللع�ني يرحمك�م الل�ه، ودعونا ننت�رص عليه بحس�ن ترصفنا يف 
التعامل مع�ه، فهذا الفايروس ليس مزح�ة وال نكتة، فقد كانت 
آثاره املدمرة عىل بلدان العالم اجمع، ويف جميع مجاالت الحياة .

ان�ه  يعتق�د  كان  م�ن  ل�ك ليأخ�ذ  ملا ا
ملفاتي�ح العظمة وامللك درس�ا، 

ه�ذا  اس�تطاع  وكي�ف 
الفاي�روس ال�ذي ال يرى 
بالعني املج�ردة من اذالل 
والجباب�رة  االباط�رة 

واملتغطرسني .
الق�وة  إمنحن�ا  الله�م 

الع�دو  ع�ىل مواجه�ة ه�ذا 
علي�ه،  الن�رص  وتحقي�ق 
واجعلنا من عبادك الصالحني 

طري�ق  ع�ىل  يس�رون  الذي�ن 
العلم واملعرفة والعقل يف مواجهة 
واألزم�ات،  وااله�وال  املصاع�ب 

كل  ع�ن  يبتع�دون  والذي�ن 
الخراف�ة  اش�كال 

واالوهام واالساطر 
.

إىل اللقاء.. .

يب�دو أن الحدي�ث ع�ن تبع�ات إع�الن خطوب�ة رجل 
األعم�ال امل�رصي، أحم�د أبو هش�يمة، ع�ىل الفنانة 
ياس�مني صربي، لن يتوقف عىل مدار الفرة املقبلة يف 
ظل حدي�ث الجمهور عن خاتم األملاس الذي قدمه لها 
يف حفل خطوبتهما، حيث أش�ارت املص�ادر إىل أن أبو 
هش�يمة قدم »خاتم« أملاس يف حف�ل الخطوبة، يصل 

سعره إىل 200 ألف دوالر.
وم�ع ت�وايل األي�ام اتض�ح مم�ا يتناقل�ه رواد مواقع 
التواص�ل االجتماعي أن الخاتم األملاس ليس هو فقط 
ال�ذي أه�داه أحم�د أبو هش�يمة إىل ياس�مني صربي، 
حيث تناقلت صفحات فنية مهتمة باملش�اهر أن أبو 

هشيمة أهدى ياسمني مصنع عدسات الصقة ليكون 
تحت ترصفها.

كما أهداها أبو هش�يمة مصنع مالب�س جاهزة لكي 
تنف�ذ من خالل�ه تصاميم مش�اريعها باألزي�اء الذي 
تعم�ل علي�ه منذ ش�هور. أم�ا يف ي�وم خطوبتها فقد 
أهداه�ا أس�طوال كامال يتكون من 24 س�يارة فارهة 
تح�ت ترصفه�ا مث�ل ما فع�ل م�ع زوجته الس�ابقة 
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حني تزوجها. وللتحقق 
فيم�ا يتم تناقله ب�ني رواد مواقع التواصل االجتماعي 
بكث�رة، ق�ال مص�در مقرب م�ن أحمد أبو هش�يمة، 
موضح�ا أن م�ا يت�م تداوله ب�ه بعض املبالغ�ة، الفتا 

إىل أن رج�ل األعم�ال امل�رصي يدعم ياس�مني 
ص�ربي يف مرشوع العدس�ات الالصقة الخاص 

به�ا كون ه�ذه هوايتها. الفت�ا إىل أن من رشوط 
الزواج بينهما عدم عرقلة مس�رتها يف أعمالها. 

وأكد املصدر أنه بالنس�بة ألس�طول السيارات 
م�ن الطبيعي أن يكون تح�ت أمرها كونها 

خطيبته، وتم االتفاق ع�ىل الزواج قريبا، 
وأن�ه ال مان�ع م�ن لجوئها ألية س�يارة 
كان�ت، مبينا أن ياس�مني ص�ربي لها 
عمله�ا الخاص به�ا يف خطوط األزياء 

وأبو هشيمة يدعمها فيه.

ُتطل املمثلة املرصية، إنجي املقدم، يف السباق الرمضاني املقبل 
بمسلس�ل »لعبة النس�يان« م�ع صديقتها الفنان�ة الرشبيني 

الرابع�ة  للم�رِة  معه�ا  تجتم�ع  بعد الت�ي 
بن�ات«  »حكاي�ات  مسلس�الت 

الثان�ي والثال�ث،  بجزئي�ة 
و«طرف تالت«، و«تحت 

األرض«.
وه�ي تلع�ب يف هذا 

العمل دور الطبيبة 
النفس�ية »بهرة« 
تعال�ج  الت�ي 
بطل�ة العم�ل بعد 
تعرّضه�ا لح�ادث 

يضطره�ا  ألي�م 
الطبي�ب  إىل  للج�وء 

أن  علم�اً  النف�ي. 
بعلم  الجامعية  دراس�تها 

النفس س�اعدتها بأداء الدور 
الذي تمل�ك فكرة ع�ن تفاصيله من 

خالل تعاملها مع العديد من األشخاص املحتاجني لعالج.
يشار إىل أن املسلسل مأخوذ من عمل إيطايل.. كتب له السيناريو 
تام�ر حبيب ويخرجه هاني خليف�ة.. تدور أحداثه حول امرأة 
تتغر حياتها تماًما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها يف رصاع 
بني حياتها الجديدة ومحاولة تذكرها للمايض. علماً أنها بدأت 

بتصوير مشاهدها يف شوارع القاهرة منذ أسابيع.

إنجي المقدم.. طبيبة نفسية في 
رمضان المقبل

قص�ص وحكايات من امل�ايض، تعود 
إىل الح�ارض، وتغّر مالمح املس�تقبل 
يف الدراما االجتماعية »والدي العزيز« 
للكاتب حس�ني امله�دي واملخرج عيل 

 .MBC1 العيل، عىل
ت�دور األحداث ح�ول قّصة حب 
فاش�لة أّدت إىل انفصال رجل 
وامرأة، ليلتقي�ا مجّدداً بعد 
س�نوات، فتتأّج�ج قّص�ة 
حّبهما وتعيد معها الكثر 
من القضايا واملاُلبس�ات 
الت�ي م�ا زال�ت عالق�ة، 

وترس�م مالمح جدي�دة للعالقات بني 
شخصيات العمل مؤّثرًة يف حارضهم 

ومستقبلهم. 
يجمع العمل كاّلً من إبراهيم الحربي، 
محم�د العجيمي، مرام، عبد املحس�ن 
الل�ه  عب�د  مه�دي،  روان  القف�اص، 
الطليحي، غدير الس�بتي، روان العيل، 
يوس�ف الحش�اش، أس�امة املزيع�ل، 
حس�ن إبراهي�م، وغره�م.  ُيع�رض 
 ،MBC1 مسلسل »والدي العزيز« عىل
من األحد إىل الخميس يف تمام الساعة 

06:00 مساًء بتوقيت السعودية.

 .»YouTube« أطلق�ت الفنانة، لطيفة، أغنية من ألبومها الجديد عىل موقع
وهي بعنوان »إنت ياه« من كلمات عمرو املريس وألحان محمدي.

وتق�ول كلماته�ا: »إنت ياه ياليل عمري ما ش�وفت زيك يف الحياة، ملا ش�افك 
قلب�ي حبك عقيل تاه س�بني أعيش الدنيا جنبك، قويل ي�اه، ليه الكالم دايما يف 
س�رتك، دي ليايل حبيبي وحايل مش حايل، وحاجه حلوة حصاليل، وإيه جرايل 

وأنا وياك«.
ُيذكر أنها س�بق وطرحت أغني�ة »خاصمني مايش« منذ أس�بوع عرب قناتها 

الرسمية عىل YouTube ، وحققت نسبة مشاهدة عالية حتى اآلن.

خاتم يخفي شفرة سرية قادرة على 
فحص الحمض النووي للمهاجم 

حكايات الماضي تعود إلى الحاضر في 
»والدي العزيز«

معلومة طبيةبمقدار 444 مليار دوالر 

صداع حادصداع بسيط

حرارة عالية جداً حرارة عالية قليال

قشعريرة قويةقشعريرة نادرة

آالم جسم حادةآالم جسم خفيفة

*انسداد االنف ورشح
*عطاس مستمر
*سعال مع بلغم
* التهاب الحلق

*ال انسداد او رشح
*عطاس نادر
*سعال جاف

* ال التهاب يف الحلق

شذى حسون تحتفل بعودتها وسط أحبائها

أبو هشيمة يهدي خطيبته ياسمين صبري هدايا ثمينة جدا

وفاة الفنان التشكيلي العراقي صالح جياد في 
باريس عن 73 عاما

لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة عبر 
YouTube

عل�م من مصدر مؤكد أن مهرجان موازين 
املغرب أُلغي بسبب فروس كورونا.

املهرج�ان ال�ذي يس�تضيف مجموعة من 
أهّم النج�وم العرب والعامليني، س�يخرسه 
املغاربة هذه الس�نة بس�بب حال الطوارئ 
الصّحي�ة يف جميع أنح�اء العالم. كان من 
ب�ني الفنان�ني املش�اركني الفن�ان راغ�ب 
عالم�ة الذي لم يغ�نِّ يف املهرجان منذ أكثر 
م�ن ١٥ عام�اً؛ وهي امل�رة األوىل التي كان 
سيقف فيها عىل مرسح النهضة. والالفت 
أن من رّش�ح راغب عالمة ه�ذه املرة كان 
املهرج�ان  منح�ت  الت�ي  روتان�ا  رشك�ة 
خياري�ن، األول ليلة للفن�ان راغب عالمة، 
وليل�ة ثانية كانت س�تجمع الفنان راش�د 
املاجد والنجمة املرصي�ة آمال ماهر، لكن 

بلّغ�ت روتان�ا بإلغ�اء امل�رشوع بالكام�ل 
هذه الس�نة. ُيذك�ر أخ�راً أن ال معلومات 
عن س�بب ترش�يح روتانا لراغ�ب عالمة؛ 
وهو فنان ال ينتس�ب إليها، لك�ن يبدو أن 
غزالً وتعاوناً ب�ني الطرفني يلوح يف األفق، 

وذلك بعد أن أصبحت روتانا الرشكة االكثر 
تنظيم�اً للمهرجان�ات والحف�الت داخ�ل 
اململك�ة العربية الس�عودية، وه�ذا وحده 
يمّه�د لتعاون معظ�م الفنانني معها، وإن 

لم يكونوا ضمن مجموعة روتانا الفنية.

إلغاء مهرجان موازين 2020 بسبب كورونا وراغب 
عالمة الخاسر األكبر

خاتم الخطوبة يصل سعره إلى 200 ألف دوالر

»رصاحة ما بهضمها«، إّنه تعليق 
إح�دى معجب�ات املمثل�ة نادي�ن 
نس�يب نجيم عىل تغريدة ظهرت 
فيه�ا املمثلة س�رين عب�د النور 
التوّتر  بالفيديو، فأع�ادت رشارة 

بني معجبي النجمتني.
ورّدت س�رين عب�د الن�ور ع�ىل 
تغريدة املعجب�ة بالقول »حبيبتي 
س�ارة ش�و انك مذوق�ة ولطيفة 
وفع�اًل املحبة م�ن الل�ه«، لتنرش 
س�ارة بعدها صورًة ُتظهر حظر 

سرين لها وكتبت » طبعاً. املحبة 
من الله... يا عيب الش�وم عملتيل 

بلوك. نفسية زبالة«.
لم تسكت س�رين عبد النور عىل 
إساءة املغرّدة لها، فانفعلت عليها 
بالقول »انت�ي الزبالة، وهلق راح 

أعملك بلوك«.
باملقاب�ل، انقس�م رّواد توير بني 
منارص لس�رين عب�د النور وبني 
معارض لها، وناشد آخرون نادين 
نس�يب نجيم بالتدّخل للطلب من 

معجبيها عدم إثارة الخالفات.
وع�رّبت نادي�ن نس�يب نجيم عن 
حس�ن نّي�ة تج�اه س�رين عب�د 
النور بإع�ادة نرش تغري�دة تؤّكد 
ُتع�رّب  ال  املس�يئة  التغري�دات  ان 
عنها، وناش�دت معجبيها بالقول 
»اإلحرام واج�ب، يمكنكم الدفاع 
عني دون اس�تخدام الفاظ نابية 
وم�ن ال يمثلن�ي باح�رام وّثقوا 

تغريدته بصورة وارسلوها إيلّ«. 

سيرين عبد 
النور تردّ على 
اإلساءة ونادين 
تناشد معجبيها

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

حميد الكفائي

كشفت بيانات حديثة يف الصني 
عن أن ف�روس كورونا )كوفيد 
19( لم يؤثر يف الوضع الصحي 
فحس�ب، ب�ل كانت ل�ه تبعات 
ارتف�اع  إىل  اجتماعي�ة، نظ�را 
حاالت الط�الق يف البالد، خالل 

اآلونة األخرة.
وبحس�ب، ل�و ش�نجون، وهو 
لل�زواج  مكت�ب  يف  مس�ؤول 
بمدينة دازه�و، جنوب رشقي 
الص�ني، فإن 300 م�ن األزواج 
تقدم�وا بطلب�ات للط�الق منذ 
24 من فرباي�ر املايض، وفق ما 
أفادت ب�ه صحيف�ة داييل ميل 

الربيطانية.

ويرجح مسؤولو مكاتب الزواج 
أن يكون هذا االرتفاع يف حاالت 
الط�الق ناجم�ا ع�ن اضطرار 
األزواج إىل قض�اء وق�ت أطول 
مع بعضه�م البعض، من جراء 
املك�وث يف البي�وت واالمتث�ال 
املفروض من  الصح�ي  للحجر 

قبل السلطات.
وقال مس�ؤول مكت�ب الزواج: 
إن معدل الطالق ارتفع مقارنة 
بم�ا كان علي�ه قبل اس�ترشاء 
أن  وأض�اف:  كورون�ا.  وب�اء 
األزواج يقدم�ون ع�ىل خطوة 
النقاش�ات  بس�بب  الط�الق 

الحامية فيما بينهم.

ارتفاع حاالت الطالق في الصين بسبب 
“كورونا”

معيب جدا أيها األخوة أن العراق العظيم الذي ميتلك 
ــني واألدباء يعجز أن  آالف املفكرين واخلرباء واملثقف
ــؤونه، شخصا وطنيا على  ــخصا قديرا يدير ش جيد ش
ــد بيننا من هو  ــتوى التحديات!.. هل حقا ال يوج مس
قدير لتولي هذه املهمة؟ أم أن الذين خيتارون القادة 

قاصرون؟ البد ما تفرخ الكاع، هذا عراق.


