
الكويت/ متابعة الزوراء: 
إعادة  األحد  امس  الكويت  بدأت 
انتظار  بعد  الخارج  من  مواطنيها 
اإلغالق  إجراءات  بسبب  أسابيع  دام 
طلب  فيما  كورونا  فريوس  ملكافحة 
االلتزام  العائدين  من  البالد  أمري 
تجنبا  الصحية  السلطات  بتعليمات 
أمري  وقال  القانونية.  للمساءلة 
الكويت يف كلمته اليوم »بدون التعاون 
التعليمات  بكافة  وااللتزام  والتكاتف 
لجهودنا  يكتب  لن  الصحي  والحجر 
احتواء  يف  النجاح  جميعا  نبذلها  التي 
وستكون  عليه  والسيطرة  الوباء  هذا 

عالية  األرواح  يف  الخسائر  الله  قدر  ال 
وخيمة«.من  الوطن  عىل  وعواقبها 
األحمد  صباح  الشيخ  قال  جانبه 
الجابر الصباح يف كلمة نقلها تلفزيون 
الكويت »إنني أشدد بهذه املناسبة عىل 
إخواني وأبنائي العائدين وبكل الحزم 
السلطات  بتعليمات  التام  االلتزام 
الصحية خاصة فرتة الحجر املؤسيس 
عىل  حفاظا  االختالط  وعدم  واملنزيل 
سالمة  وعىل  أرسهم  وصحة  صحتهم 
املجتمع بأرسه«.وأضاف »كيل أمل بأن 
وتحملها  املسؤولية  قدر  عىل  يكونوا 
عرفانا ووفاء للوطن ولتجنب املساءلة 

الجزائية«. واإلجراءات  القانونية 
الشيخ  الكويتي  الوزراء  رئيس  وأعلن 
يف  البدء  الصباح  الحمد  الخالد  صباح 

كويتي  مواطن  ألف   50 نحو  إعادة 
العالم وفق خطة  من مختلف أصقاع 
املايض. اإلثنني  الوزراء  مجلس  أقرها 

خارج  موجودون  املواطنني  وهؤالء 
فرضته  الذي  الحظر  بدء  قبل  البالد 
وإىل  من  الطريان  رحالت  عىل  الدولة 
االحرتازية  اإلجراءات  إطار  يف  الكويت 
املتوقع  كورونا.ومن  فريوس  الحتواء 
يوما   19 اإلجالء  عملية  تستغرق  أن 
صحية  إجراءات  عدة  وتتضمن 
العائدين  صحة  لضمان  ووقائية 
وزير  املجتمع.وكان  وسالمة  وصحة 
الخارجية الشيخ أحمد نارص الصباح 

أعلن أن املرحلة األوىل التي بدأت اليوم 
يف  املوجودين  الكويتيني  تشمل  سوف 
دول مجلس التعاون الخليجي ومرص 
بقية  إلجالء  مراحل  تليها  ثم  وتركيا 
الجوية  الخطوط  املواطنني.وتتوىل 
الكويتية ورشكة طريان الجزيرة تنفيذ 
اإلجراءات  اإلجالء.وتتضمن  خطة 
للفحص  القادمني  جميع  إخضاع 
مؤسيس«  »حجر  توفري  مع  الطبي 
يف  بالفريوس  بإصابتهم  يشتبه  ملن 
اآلخرين  حركة  متابعة  سيتم  حني 
للتأكد من  عرب تطبيق هاتفي وسوار 

التزامهم بالحجر املنزيل.

بغداد/ ليث جواد:
يتسبب  أسياسيا  سببا  سائرون  تحالف  حدد 
برفض كابينة رئيس الوزراء املكلف مصطفى 
مشددا  للربملان،  تقديمها  املرتقب  الكاظمي 
الشخصيات  اسماء  تكرار  عدم  رضورة  عىل 
املكوناتي،  التوازن  بأهمية  وااللتزم  الوزارية 
وفيما كشف ائتالف دولة القانون عن رشوط 
وضعتها الكتل السياسية لقاء منح الكاظمي 
تفويضا يف اختيار كابينتة الوزارية.وقال النائب 
حديث  يف  الزيادي  بدر  سائرون  تحالف  عن  

الكاظمي  مصطفى  كابينة  إن  لـ«الزوراء«: 
ستواجه بالرفض من قبل بعض النواب اذا تم 
تشكيلها وفق املحاصصة السياسية الننا نريد 
حكومة من املستقلني والتكنوقراط والكفاءات 
لقيادة البلد يف هذه املرحلة الحرجة، مبينا ان 
البلد يعاني من ازمات عدة عىل الصعيد االمني 
والسيايس والصحي واالقتصادي والتي تتطلب 
امللفات وفق  العمل من اجل حل تلك  حنكة يف 

خطط علمية مدروسة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
العاملي،  املشهد  عىل  تخيم  العزل  إجراءات  زالت  ما 
حيث تحارص الدول نفسها وتفرض إجراءات مشددة 
تحسبا الستمرار تهديد وباء كورونا الذي حصد أرواح 
أوروبا. يف  ثلثيهما  نحو  إنسان  ألف   161 من  أكثر 

وبحسب احدث اإلحصائيات املتعلقة بالجائحة،  تويف 
161402 شخص يف العالم من أصل 2347875 مصابا، 
تأثرا  األكثر  األوروبية  القارة  يف  منهم   101398 نحو 
األكرب  العدد  املتحدة  الواليات  الوباء.وسجلت  بتفيش 
 ،)23227( إيطاليا  تليها   ،)39090( الوفيات  من 

فإسبانيا )20453( وفرنسا )19323( واململكة املتحدة 
حسن  اإليراني  الرئيس  قال  إيران،  )15464(.ويف 
إجازات  تمديد  قررت  إيران  إن  األحد  اليوم  روحاني 
إطار مساعي  يف  آخر،  املفرج عنهم شهرا  املسجونني 
الجمهورية اإلسالمية للحد من انتشار فريوس كورونا 
املتحدة  األمم  املزدحمة.وكانت  سجونها  يف  املستجد 
ألف  مئة  عن  اإلفراج  إيران  بقرار  الجمعة  يوم  رحبت 
سجني مؤقتا منذ فرباير/ شباط، ووصفت القرار بأنه 

خطوة طيبة لكنها شددت عىل رضورة تمديده.

اللجنة العليا للصحة تقرر رفع حظر التجوال ابتداًء من غد الثالثاء من الساعة 6 صباحا ولغاية 7 مساًء
اكدت السماح مبواصلة الدوام باملؤسسات احلكومية بنسبة 25% والزام اجلميع بارتداء الكمامات

استمرار غلق املدارس واجلامعات ودور العبادة واملقاهي واملالعب واملوالت 

Mon       20      Apr    2020االثنين       20     نيسان    2020 

بغداد/ الزوراء:
قررت اللجنة العليا للصحة والسالمة، 
جزئي  بشكل  التجوال  حظر  رفع 
اعتبارا من يوم غد الثالثاء من الساعة 
الساعة  ولغاية  صباحا  السادسة 
السماح  اكدت  السابعة مساء، وفيما 
بنسبة  املؤسسات  يف  الدوام  بمواصلة 
الجميع  الزمت   ،%25 عن  تتجاوز  ال 
بارتداء الكمامات ومعاقبة املخالفني.

بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وذكر 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان اللجنة 
 / الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا 
مكافحة جائحة فريوس كورونا عقدت 
اجتماعها الخامس صباح امس األحد 
، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل 

عبداملهدي عرب دائرة تلفزيونية.
الرؤى  ناقشت  اللجنة  ان  واضاف: 
فرض  آليات  تطبيق  بشأن  املقدمة 
رمضان  شهر  خالل  التجوال  حظر 
يف  العاملة  املالكات  ودعم   ، املبارك 
املؤسسات الصحية ، واستخدام اجور 
التمويل الصحي ملواجهة الوباء.وتابع: 
توصيات محرض  اللجنة  ناقشت  كما 
استخدام  بشأن  التشاوري  االجتماع 
واستكمال   ، الصحي  للحجر  الفنادق 
مناقشة القضايا واملقرتحات املقدمة 
املعّدة  والقضايا  الرابع  االجتماع  يف 
لجدول االعمال  .واشار اىل ان اللجنة 
الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا 

قررت ماييل :
الساعة  من  التجوال  حظر  يكون   -
صباحا  السادسة  اىل  مساًء  السابعة 
-4-21 املوافق  الثالثاء  يوم  من  بدءا 
املوافق  الجمعة  يوم  ولغاية   ،2020
يومي  شمول  مع   ،  2020-5-22

اسبوع  كل  من  والسبت  الجمعة 
وبذات   ، التام  الشامل  بالحظر 
 ، السابقة  واالجراءات  االستثناءات 
سابقا  املستثناة  الفئات  واستمرار 
االفران  بمافيها  أعمالها  بمزاولة 

والصيدليات .

التي  التجمعات  بمنع  االستمرار   -
يتجاوز عدد افرادها ثالثة اشخاص .

خدمة  بتقديم  للمطاعم  السماح   -
بفتح  واليسمح   ، حرصا   التوصيل 

قاعات استقبال الزبائن فيها .
وفتح  االعمال  بمزاولة  السماح   -

واملعامل  واملصانع  التجارية  املحال 
رفع  اوقات  يف  النهار  ساعات  خالل 
العاملني  من  األدنى  وبالحد  الحظر 
الوقاية  اجراءات  بتطبيق  والتعهد   ،

الصحية وعدم التجمع .
- االستمرار بغلق املدارس والجامعات 
واملالعب  واملقاهي  العبادة  ودور 
االفراح  وقاعات  واملوالت  الرياضية 
ومنع اقامة مجالس الفاتحة والعزاء 

والتجمعات .
- السماح بمواصلة الدوام باملؤسسات 
العاملني  من  االدنى  بالحد  الحكومية 
اليتجاوز  ان  عىل   ، حرصا  وللرضورة 

نسبة %25.
- منع عمل وسائل النقل الكبرية التي 
اربعة اشخاص  يزيد عدد ركابها عن 
الصالون   االجرة  ملركبات  والسماح   ،

بالعمل  .
والداخيل  الخارجي  السفر  منع   -
وللجنة   ، املحافظات  بني  والتنقل 
العليا للصحة والسالمة استثناء فئات 

محددة حسب الرضورة .
الكبرية  الشاحنات  حركة  تكون   -
الساعة  من  فأكثر  طن(  )ثالثة 

السابعة مساًء اىل السادسة صباحا .
- عىل الجميع ارتداء الكمامات خارج 
املنزل بدون استثناء وتتخذ االجراءات 

القانونية بحق املخالفني .

البابا فرنسيس يشكر الصحفيني على جهودهم رغم فريوس كورونا

F16  العراقية تدمر أوكاراً لداعش وتقتل إرهابيني يف صالح الدين

اكدت عدم تسجيل أية حالة وفاة

الصحة تسجل 26 اصابة جديدة 
و56 حالة شفاء بفريوس كورونا

الغامني يؤكد ضرورة أخذ أعلى 
درجات احلذر بالتعامل مع اإلرهاب

الرتبية:أسئلة االمتحانات الوزارية ستكون 
شاملة وواضحة 

الالمي: رغم تشكيل جلنة بشأن االنرتنت 
إال ان جودته ما زالت ضعيفة واسعاره عالية

ترمب يدعو لتطبيق قواعد التباعد 
االجتماعي على املسلمني يف رمضان

وزير التخطيط: رواتب املوظفني واملتقاعدين 
والرعاية تتجاوز الـ50 مليار دوالر سنويا

سائرون حيدد لـ          سببا أساسيا يؤدي 
إىل رفض حكومة الكاظمي إذا جرى خرقه  

كورونا حيصد أرواح أكثر من 161 ألف إنسان 
واصابة أكثر من مليونني وثالمثائة الف اخرين 

املالية النيابية لـ          : اتفاق اوبك االخري سيسبب ازمة مالية خانقة بالبلد واالقرتاض اخلارجي احد احللول

أمري الكويت حيث العائدين من اخلارج على االلتزام باحلجر الصحي

كشفت عن عزم العراق ختفيض مليون برميل نفط من انتاجه اليومي

بعد البدء باعادة حنو 50 ألف مواطن من خمتلف أصقاع العامل

ص 2

ص 4

بغداد/ الزوراء:

امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

اليومي  الوبائي  املوقف  االحد، 

كورونا  بفريوس  املسجلة  لإلصابات 

اكدت  وفيما  العراق،  يف  املستجد 

حالة  و56  جديدة  اصابة   26 تسجيل 

عدم  إىل  اشارت  بالفريوس،  شفاء 

العراق«. يف  وفيات  حالة  أية  تسجيل 

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« 

جهود  وتشكر  تثمن  انها  منه:  نسخة 

األمنية  والقوات  العراقي  الجيش 

تطبيق  يف  لدورهم  الشعبي  والحشد 

األزمة،  وخلية  الصحة  وزارة  قرارات 

التباعد  تطبيق  رضورة  عىل  مؤكدة 

املواطنني  حركة  وتقليل  االجتماعي 

الوباء. الحتواء  القصوى  للرضورة  إال 

ودعت الوزارة اىل نبذ الخالفات وتوحيد 

وخلف  حول  والوقوف  الجميع  جهود 

تقديم  يحاول  الذي  األبيض  الجيش 

ما باستطاعته ملساعدة املرىض ومنع 

اصابة اآلخرين، فيما اهابت بالجميع 

مواقع  خالل  من  الجهود  لتوحيد 

ثقافة  إشاعة  يف  االجتماعي  التواصل 

الخطرية. الجائحة  لهذه  التصدي 

 )2226( فحص  تم  انه  واوضحت: 

املختصة  املختربات  كافة  يف  نموذجا 

يف العراق، وبذلك يكون املجموع الكيل 

بداية تسجيل  منذ  املفحوصة  للنماذج 

العراق ) 56147(.واضافت:  املرض يف 

ان مخترباتها سجلت ليوم امس االحد 

)26( أصابة يف العراق موزعة كالتايل: 

 ،3 الطب   مدينة   ،2 الكرخ   / بغداد 

 ،17 البرصة    ،1 األرشف    النجف 

مؤكدة   ،1 قار  ذي   ،1 بابل   ،1 واسط 

عدم تسجيل أية حالة وفيات.واشارت 

بلغت  الشفاء  حاالت  عدد  ان  اىل 

56حالة ،  وكما ييل: بغداد/ الكرخ 2، 

مدينة الطب    1، النجف األرشف 18، 

البرصة   اربيل    13،  السليمانية  10، 

6، ذي قار  2، كربالء  1، كركوك  1، 

واسط  2 ، وبهذا يصبح املجموع الكيل 

 ،1539   : األصابات  مجموع   : كالتايل 

اما   ،82 الوفيات:     مجموع  بينما 

مجموع حاالت الشفاء:    1009.

بغداد/ الزوراء:
الركن  االول  الفريق  الجيش  اركان  رئيس  أكد 
درجات  أعىل  أخذ  رضورة  الغانمي،  عثمان 
الغانمي  اإلرهاب.وقال  مع  التعامل  يف  الحذر 
كركوك  يف  العسكرية  القطعات  تفقده  خالل 
واجبه  الجيش  »سيبقى  إن   : بيان  بحسب 
أرض  من  ُكلَّ شرب  يف  اإلرهاب  مقاتلة  الرئييس 
العراق«.وأكد الغانمي »رضورة تحديث الخطط 
والحذر  الحيطة  درجات  أعىل  وأخذ  باستمرار 
يحاول  الذي  اإلرهابي  العدو  مع  التعامل  يف 

أستغالل اي ثغرة الرتكاب جرائمه الدنيئة«.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الرتبية، امس االحد، أنَّ األسئلة االمتحانيَّة الوزاريَّة للمراحل املنتهية 
للعام الدرايس الحايل، ستكون شاملة وواضحة مراعاة للوضع الحايل الذي تمرُّ به 
إن  الكرخ األوىل يف ترصيح صحفي:  العامة لرتبية  املديريَّة  البالد.وقال مصدر يف 
“الوزارة وجهت من خالل االجتماعات، التي تعقدها هيئة الرأي فيها، بأْن تكون 
أسئلة االمتحانات الوزاريَّة النهائيَّة للمراحل املنتهية الدور األول من العام الدرايس 
عمليات  بعد  باالمتحانات  إدخاله  تقرر  الذي  للمنهاج  وشاملة  واضحة  الحايل، 
الحذف والتشذيب الخاصة بمناهج السادس اإلعدادي والثالث املتوسط«.وأضاف 
حسب  وكل  االمتحانيَّة  األسئلة  بإعداد  الخاصة  اللجان  توجيه  “تم  أنه  املصدر 
اختصاصه، بأْن تكون األسئلة سلسة وغري غامضة بما يمكن الطلبة من حلها”.

وأوضح أن “اإلجراء جاء لكون العام الدرايس الحايل تأثر بظروٍف عدة خارجة عن 
إرادة الوزارة، ما أثر سلباً يف سري العملية الرتبويَّة يف البالد”.

بغداد/ الزوراء:
رئيس  العراقيني  الصحفيني  نقيب  اعرب 
عن  الالمي،  مؤيد  العرب  الصحفيني  اتحاد 
بشان  قرارات  اصدار  عدم  من  استغرابه 
اسعاره  وتخفيض  االنرتنت  جودة  تحسني 
بالرغم من تشكيل لجنة منذ اسبوعني، فيما 
اشار اىل ان الحكومة اليابانية خصصت 930 
دوالرا لكل مواطن لتخطي جائحة كورونا.

وقال الالمي يف تغريدة له عىل »تويرت« تابعتها 
»الزوراء«: » شكلت الحكومة العراقية لجنة 
اسعاره  وخفض  األنرتنيت  جودة  ملراجعة 
 « العالم«.وتابع:  بدول  قياسا  األعىل  وهي 
لكننا لألسف وبعد مرور إسبوعني تقريباً لم 
نسمع أي قرار من هذه أللجنة مع إستمرار 
تردي خدمة األنرتنيت وبقاء أسعاره العالية 
صرب  من  تزيد  مهمة  وسيلة  انه  رغم  جدا 
اخرى  تغريدة  منازلهم«.ويف  يف  أملتواجدين  
الوكالة  ذكرت  ما  » حسب   : الالمي  قال 

اليابانية ان رئيس الوزراء شينزو وحكومته 
يدرسان منح كل مواطن ياباني 100 ألف ين 
أي حواىل 930 دوالرا ملساعدتهم عىل تخطي 
الحكومة  وكانت  ومواجهة  كورونا  الحظر 
قرابة  التكميلية  امليزانية  يف  خصصت  قد 
دوالرا   2780 عن  يزيد  ما  أي  ين  ألف   300

تمنح لكل ارسة ترضرت من الوباء«.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
دعا الرئيس األمريكي دونالد ترامب إىل 
االجتماعي  التباعد  قواعد  نفس  فرض 
عىل املسلمني خالل شهر رمضان، كما 
التي  لإلجراءات  بالنسبة  الشأن  هو 
إحياء  خالل  بها  املسيحيني  إلزام  تم 
أمله يف  ترمب عن  الفصح. وعرب  أعياد 

تطبيق نفس قواعد التباعد االجتماعي 
بالتدابري  أسوة  رمضان  شهر  خالل 
خالل  املسيحيني  عىل  فرضت  التي 
البعض  استياء  وسط  الفصح،  أعياد 
التجمعات  عىل  املفروضة  القيود  من 

الكبرية.

بغداد/ الزوراء:
كشف وزير التخطيط نوري الدليمي، أن 
إجمايل قيمة رواتب املوظفني واملتقاعدين 
دوالر  مليار  الـ50  يتجاوز  والرعاية 
سنوياً، مؤكداً رضورة العمل عىل تحويل 
االنتاج  لصالح  االنفاق  هذا  من   %10
املحيل.وقال الدليمي يف ترصيح صحفي: 
املوظفني  رواتب  قيمة  »إجمايل  إن 
واملتقاعدين والرعاية االجتماعية يتجاوز 
الخمسني مليار دوالر سنوياً، ويعتمد يف 
النفط«. تصدير  إيرادات  عىل  تغطيتها 
قيمة  من   %90« أن  الدليمي:  وأضاف 

الرواتب ينفقها املستفيدون عىل البضائع 
الغذاء  عىل  منها  و%32  املستوردة، 
يعني  »هذا  أن  إىل  مشرياً  واملرشوبات«، 
من  سنوياً  دوالر  مليار   40 من  خروج 
إنفاق الدولة، إىل خارج البالد لالسترياد«.
العمل عىل  بد من  أنه »ال  الدليمي  وتابع 
االنفاق  هذا  من  سنويا   %10 تحويل 
تخفيض  بمقابل  املحيل  االنتاج  لصالح 
الغذاء  من  والبداية  االسترياد،  نفقات 
واملرشوبات«، مشرياً اىل أن »الزراعة هي 
التنمية، والحل املستدام  من تقود عجلة 

بتفعيل دور القطاع الخاص«.

الزوراء/ حسني فالح:
عزم  عن  النيابية،  املالية  اللجنة  كشفت 
العراق تخفيض مليون برميل نفط يوميا 
عىل ضوء اتفاق اوبك بلس االخري، وفيما 
اكدت ان هذا االتفاق سيسبب ازمة مالية 
االقرتاض  ان  اىل  اشارت  البلد،  يف  خانقة 
االزمة. ملواجهة  الحلول  احد  الخارجي 
وقال عضو اللجنة املالية النيابية النائب 
ان  لـ«الزوراء«:  شريوان مريزا يف حديث 
اتفاق اوبك بلس االخري تضمن تخفيض 
 ، للنفط  املصدرة  للدول  النفطي  االنتاج 
العراق  تخفيض  اىل  االتفاق  قىض  حيث 
بنحو مليون برميل نفط يوميا.واضاف، 

ماليني   4 نحو  حاليا  ينتج  العراق  ان 
بني  يرتاوح  بمعدل  ويصدر  يوميا  نفط 
يوميا  برميل  ماليني   3.8 اىل  ماليني   3.6
 2.6 نحو  سيصدر  العراق  بان  يعني  ما 
ماليني برميل اىل 2.8 ماليني برميل يوميا، 
االيرادات  عىل  سيؤثر  بالتاكيد  وهذا 
املالية العراقية لكونها تعتمد عىل النفط 
كمصدر رئيس لبناء املوازنة.واشار اىل ان 
االتفاق االخري فيه جانبني احدهما سلبي 
واالخر ايجابي، حيث انه سيسبب بازمة 
االعتماد  ظل  يف  العراق  يف  خانقة  مالية 
جائحة  ازمة  ظل  ويف  النفط  عىل  الكيل 
وفيه  االقتصادية،  والتحديات  كورونا 

اسعار  دعم  ناحية  من  ايجابي  جانب 
العاملية. االسواق  يف  وارتفاعها  النفط 

عدة  اىل  ستلجا  الحكومة  ان  واوضح، 
ضمنها  ومن  االزمة  ملواجهة  خيارات 
املؤسسات  من  الخارجي  االقرتاض 
والبنوك الدولية، داعيا الحكومة اىل العمل 
عىل تعظيم موارد البالد املالية من خالل 
اللجوء اىل تفعيل القطاعات غري النفطية 
لزيادة االيرادات املالية وتنويعها.بدوره، 
حمة  احمد  اللجنة  يف  زميله  استبعد 
اتفاق  النفط وفق  اسعار  رشيد، تحسن 
رشيد  االنتاج.وقال  لخفض  االخري  اوبك 
اوبك  اتفاق  ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف 

هناك  حني  يف  االنتاج  لخفض  يقيض 
االسواق  يف  النفط  عىل  الطلب  يف  قلة 
منشغل  العالم  دول  اغلب  لكون  العاملية 
باجراءات الوقاية من ازمة كورونا حيث 
شبه  والتجارة  النقل  وحركة  املعامل 
اجراءات  ان  العالم.وتابع:  يف  متوقفة 
العالم  دول  اغلب  يشهده  الذي  الحظر 
قلل من الطلب عىل النفط ، مبينا ان 60 
وقود  اىل  يذهب  املنتج  النفط  من  باملئة 
السيارات بعد التكرير ويف ظل الحظر قلة 
الوقود  الطلب عىل  السيارات وقل  حركة 
الزمة  سيتعرض  العراق  ان  اىل  .واشار 
مالية كبرية يف ظل ما يشهده العالم من 

النفط  اسعار  وانخفاض  كورونا  ازمة 
من  الخروج  بكيفية  التفكري  من  بد  وال 
املالية  وزير  ان  اىل  الراهنة.يشار  االزمة 
فؤاد حسني عقد اجتماعا السبت املايض 
عيل  املركزي  البنك  محافظ  بحضور 
تداعيات  لبحث  املصارف  ومدراء  العالق 
االقرتاض  وامكانية  االقتصادية  االزمة 
املالية.وكان  االزمة  ملواجهة  الخارج  من 
اعلن عن  الغضبان قد  النفط ثامر  وزير 
بتخفيض  اتفاق  اىل  اوبك  دول  توصل 
يوميا،  برميل  ماليني   9.7 بنحو  االنتاج 
ستخفض  منتجة  دولة  كل  ان  مؤكدا 

بمعدل 22.8 % من انتاجها.
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بغداد/ الزوراء:
رفع  والسالمة،  للصحة  العليا  اللجنة  قررت 
حظر التجوال بشكل جزئي اعتبارا من يوم غد 
ولغاية  صباحا  السادسة  الساعة  من  الثالثاء 
السماح  اكدت  وفيما  مساء،  السابعة  الساعة 
بمواصلة الدوام يف املؤسسات بنسبة ال تتجاوز 
الكمامات  بارتداء  الجميع  الزمت   ،%25 عن 

ومعاقبة املخالفني.
تلقت  بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وذكر 
»الزوراء« نسخة منه: ان اللجنة العليا للصحة 
فريوس  جائحة  مكافحة   / الوطنية  والسالمة 
كورونا عقدت اجتماعها الخامس صباح امس 
عادل  الوزراء  مجلس  رئيس  برئاسة   ، األحد 

عبداملهدي عرب دائرة تلفزيونية.
واضاف: ان اللجنة ناقشت الرؤى املقدمة بشأن 
شهر  خالل  التجوال  حظر  فرض  آليات  تطبيق 
يف  العاملة  املالكات  ودعم   ، املبارك  رمضان 
التمويل  ، واستخدام اجور  املؤسسات الصحية 

الصحي ملواجهة الوباء.
محرض  توصيات  اللجنة  ناقشت  كما  وتابع: 
الفنادق  استخدام  بشأن  التشاوري  االجتماع 
القضايا  مناقشة  واستكمال   ، الصحي  للحجر 
واملقرتحات املقدمة يف االجتماع الرابع والقضايا 

املعّدة لجدول االعمال  .
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  ان  اىل  واشار 

الوطنية قررت ماييل :
السابعة  الساعة  من  التجوال  حظر  يكون   -
مساًء اىل السادسة صباحا بدءا من يوم الثالثاء 
الجمعة  يوم  ولغاية   ،2٠2٤-٠-2١ املوافق 
املوافق 22-5-2٠2٠ ، مع شمول يومي الجمعة 
التام  الشامل  بالحظر  اسبوع  كل  من  والسبت 
 ، السابقة  واالجراءات  االستثناءات  وبذات   ،
بمزاولة  سابقا  املستثناة  الفئات  واستمرار 

أعمالها بمافيها االفران والصيدليات .
- االستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز عدد 

افرادها ثالثة اشخاص .
التوصيل  خدمة  بتقديم  للمطاعم  السماح   -
استقبال  قاعات  بفتح  واليسمح   ، حرصا  

الزبائن فيها .
- السماح بمزاولة االعمال وفتح املحال التجارية 
يف  النهار  ساعات  خالل  واملعامل  واملصانع 
العاملني  األدنى من  الحظر وبالحد  اوقات رفع 
الصحية  الوقاية  اجراءات  بتطبيق  والتعهد   ،

وعدم التجمع .
ودور  والجامعات  املدارس  بغلق  االستمرار   -
واملوالت  الرياضية  واملالعب  واملقاهي  العبادة 
الفاتحة  مجالس  اقامة  ومنع  االفراح  وقاعات 

والعزاء والتجمعات .
باملؤسسات  الدوام  بمواصلة  السماح   -
الحكومية بالحد االدنى من العاملني وللرضورة 

حرصا ، عىل ان اليتجاوز نسبة %25.
- منع عمل وسائل النقل الكبرية التي يزيد عدد 
ركابها عن اربعة اشخاص ، والسماح ملركبات 

االجرة الصالون  بالعمل  .
بني  والتنقل  والداخيل  الخارجي  السفر  منع   -
والسالمة  للصحة  العليا  وللجنة   ، املحافظات 

استثناء فئات محددة حسب الرضورة .
)ثالثة طن(  الكبرية  الشاحنات  تكون حركة   -
فأكثر من الساعة السابعة مساًء اىل السادسة 

صباحا .
املنزل  خارج  الكمامات  ارتداء  الجميع  عىل   -
بدون استثناء وتتخذ االجراءات القانونية بحق 

املخالفني .
والتفتيشية  والرقابية  الصحية  الفرق  قيام   -
التعليمات  تنفيذ  بمتابعة  األمنية  والجهات 

واتخاذ االجراءات الالزمة .

اضافية  قيود  او  رشوط  فرض  للمحافظني   -
يف  الشامل  التجوال  حظر  بفرض  االستمرار  او 
حسب  منها  محددة  مناطق  او  محافظاتهم 
مع  بالتنسيق  محليا،  الوبائي  املوقف  تطورات 
بمنح  السماح  وعدم  والبيئة  الصحة  وزارة 
خالفا  الحظر  اوتخفيف  اضافية  استثناءات 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  لتوجيهات 

الوطنية .
تقييم  قررت  العليا  اللجنة  ان  البيان،  واوضح 
املوقف دوريا بناًء عىل تطورات الوضع الوبائي 

.
املؤسسات  يف  العاملة  املالكات  دعم  مجال  ويف 
أزمة  خالل  املبارش   التماس  ظل  يف  الصحية 
العليا،  اللجنة  قررت   ، كورونا   وباء  انتشار 
وتقدير  شكر  كتاب  منحهم   البيان،  بحسب 

مكافأة  ورصف   ، الوزراء  مجلس  رئيس  من 
شهرية لكل عامل بتماس مبارش مع املصابني 
اراٍض  قطع  منحهم  اىل  اضافة  بالفريوس، 

سكنية.
الدعاوى  اقامة  منع  قررت  كما  وتابع: 
الصحية يف  املالكات  العشائرية ضد  واملطالبات 
كل مايتعلق بعملهم  ، والتوصية لالمانة العامة 
ملجلس الوزراء بإعداد مرشوع قانون بخصوص 
مايتعلق بمضاعفة الخدمة خالل فرتة مكافحة 
االمتيازات  ومنح  التقاعد  ألغراض  الوباء 

الوظيفية وتمديد السن التقاعدية لألطباء .
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  وأهابت 
باملواطنني االلتزام التام بالتعليمات واالرشادات 
عند  املنازل  مغادرة  عىل   واالقتصار  الصحية 
النتائج  وعىل  االرواح  عىل  حفاظا   ، الرضورة 

الصحية املتحققة بفضل تعاون الجميع .
وكانت وزارة الصحة والبيئة قد قدمت مجموعة 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  اىل  مقرتحات 
شهر  خالل  التجوال  حظر  اجراءات  بشان 

رمضان املبارك، كما ييل:
السابعة  الساعة  من  التجوال  حظر  يكون   -١

مساء اىل الساعة السادسة صباحا.
تتجاوز  ال  بنسبة  الدولة  دوائر  دوام  يكون   -2
الوزير  اىل  التقدير  ويرتك  املوظفني  من   %5٠
العمل  طبيعة  وحسب  املعنية  الجهة  رئيس  او 
وسعة البناية بما ال يسمح بحدوث تجمعات يف 

غرف املوظفني.
الحدادين  مثل  الحرف  الصحاب  يسمح   -3
السيارات  وميكانيك  والحالقني  والنجارين 
وغريها بالعمل نهارا عىل ان يرعى عدم وجود 

اكثر من ثالثة اشخاص يف املحل.
ال  ان  عىل  بالعمل  التكيس  لسيارات  يسمح   -٤

يزيد عدد الركاب عن ثالثة اشخاص.
)كيا(  الـ  الركاب  نقل  لسيارات  يسمح   -5
املركبة  يف  الركاب  عدد  يزيد  ال  ان  عىل  بالعمل 
السيارات  بينما  السائق  عدا  اشخاص   )6( عن 
الكبرية نوع كوسرت يجب ان ال يزيد عدد الركاب 

يف املركبة عن النصف.
6- فتح محالت االجهزة الكهربائية واملوبايالت 
والحاسبات عىل ان ال يتواجد داخل املحل اكثر 

من ثالثة اشخاص.
اليدوية وما شابها  العدد  7- السماح الصحاب 
بفتح املحالت عىل ان ال يتواجد داخل املحل اكثر 

من ثالث اشخاص.
التوصيل  الغراض  املطاعم  بفتح  يسمح   -8
الطعام  وجبات  تقديم  دون  فقط  والسفري 

داخل املطعم.
9- يسمح للمعامل واملصانع الصغرية بالعودة 

للعاملني  الحضور  نسبة  يراعى  ان  عىل  للعمل 
5٠% للوجبة الواحدة.

العودة  الكبرية  واملعامل  للمصانع  يسمح   -١٠
للعمل عىل ان ال تكون نسبة العاملني %5٠.

١١- يسمح ملحالت بيع املالبس واالحذية فقط 
بطريقة التوصيل.

والصحيات  االنشاءات  لعمال  السماح   -١2
والكهربائية بالعمل.

واملكتبي  املنزيل  االثاث  ملحالت  السماح   -١3
والقرطاسية بالعمل.

١٤- السماح ملحالت املستلزمات الطبية بكافة 
انواعها.

واملقاهي  املوالت  فتح  منع  يستمر   -١5
واملتنزهات ودور العبادة.

١6- يراعى ما ييل يف جميع ما ذكر اعاله
جميع  عىل  الحرارة  فحص  اجراء  يجب  اوال:   

الداخلني اىل الدوائر واملحالت بكافة انواعها.
وبدون  الكمامات  ارتداء  الجميع  عىل  ثانيا: 
الف  خمسون  قدرها  غرامة  وتفرض  استثناء 

دينار لكل من ال يلتزم بارتدائها.
ثالثا: عىل الجميع استخدام املعقمات وتوفريها 

لجميع العاملني والداخلني اىل املحالت.
للصحة  التابعة  الصحية  الفرق  قيام  رابعا: 
التفتيش  لدائرة  الرقابية  والفرق  العامة 
بمتابعة  واالمانة  والبلديات  االمنية  واالجهزة 
القطاع  يخص  فيما  اعاله  التعليمات  تنفيذ 

الخاص ويف حالة مخالفتها يتم اغالق املحل.
الدوائر  ومدراء  الوزراء  السادة  عىل  خامسا: 
متابعة تنفيذ التعليمات املذكورة اعاله ومعاقبة 

املخالفني باشد العقوبات.
سادسا: يمنع منعا باتا عمل جميع املحالت بعد 
بدء حظر التجوال باستثناء الصيدليات وافران 

املخابز والي سبب كان.

بغداد/ متابعة الزوراء:
املشهد  عىل  تخيم  العزل  إجراءات  زالت  ما 
وتفرض  نفسها  الدول  تحارص  حيث  العاملي، 
وباء  تهديد  الستمرار  تحسبا  مشددة  إجراءات 
ألف   ١6١ من  أكثر  أرواح  حصد  الذي  كورونا 

إنسان نحو ثلثيهما يف أوروبا.
وبحسب احدث اإلحصائيات املتعلقة بالجائحة،  
أصل  من  العالم  يف  شخص   ١6١٤٠2 تويف 
يف  منهم   ١٠١398 نحو  مصابا،   23٤7875

القارة األوروبية األكثر تأثرا بتفيش الوباء.
من  األكرب  العدد  املتحدة  الواليات  وسجلت 
 ،)23227( إيطاليا  تليها   ،)39٠9٠( الوفيات 
فإسبانيا )2٠٤53( وفرنسا )١9323( واململكة 

املتحدة )١5٤6٤(.
اإليراني حسن روحاني  الرئيس  إيران، قال  ويف 
إجازات  تمديد  قررت  إيران  إن  األحد  اليوم 
إطار  يف  آخر،  شهرا  عنهم  املفرج  املسجونني 
مساعي الجمهورية اإلسالمية للحد من انتشار 

فريوس كورونا املستجد يف سجونها املزدحمة.
الجمعة بقرار  املتحدة رحبت يوم  األمم  وكانت 
منذ  مؤقتا  سجني  ألف  مئة  عن  اإلفراج  إيران 
خطوة  بأنه  القرار  ووصفت  شباط،  فرباير/ 

طيبة لكنها شددت عىل رضورة تمديده.
الوزراء يف بث  وقال روحاني يف اجتماع ملجلس 
تلفزيوني، »تم تمديد إجازات هؤالء املسجونني 
املجتمع حتى 2٠  الذين ال يشكلون خطرا عىل 

مايو/أيار«.
كما أوضح روحاني أن املساجد واملواقع املقدسة 

يف إيران -وهي أشد دول الرشق األوسط ترضرا 
حتى  مغلقة  ستظل  الفريوس-  انتشار  من 
إطار  األقل، يف  املقبل عىل  الرابع من مايو/أيار 

مساعي احتواء العدوى رسيعة االنتشار.
وسمحت إيران باستئناف العمل يف طهران فيما 
املخاطر«،  منخفضة  »األنشطة  عليه  أطلقت 
والورش،  واملصانع  املتاجر  من  العديد  ومنها 
بقية  يف  العمل  استئناف  من  أسبوع  بعد  وذلك 

أنحاء البالد.
وزارة  باسم  املتحدث  جهانبور  كيانوش  وقال   
الصحة يف ترصيح نقله التلفزيون الرسمي اليوم 
األحد، إن عدد وفيات فريوس كورونا املستجد يف 
البالد ارتفع بواقع 87 وفاة إىل 5١١8. وأضاف 
إىل  ارتفع  اإلصابة  لحاالت  اإلجمايل  العدد  أن 

.822١١
ويف بريطانيا، قال وزير شؤون مجلس الوزراء 
الربيطاني مايكل جوف اليوم األحد إن الحكومة 
التي  العام  العزل  إجراءات  تخفيف  يف  تفكر  ال 
يف  للمساعدة  أسابيع  أربعة  نحو  قبل  ُفرضت 
ظل  يف  كورونا،  فريوس  انتشار  عىل  السيطرة 

الزيادات »املقلقة للغاية« بحصيلة الوفيات.
أو  املرض  تفيش  ذروة  يف  بريطانيا  وأصبحت 
من  أكثر  أرواح  حصد  أن  بعد  منها  تقرتب 
العالم  يف  حصيلة  خامس  أعىل  وهي  ألفا،   ١5

لضحايا الجائحة.
 وقال جوف إن تقرير نرشة »بازفيد« الذي ذكر 
عىل  العزل  إجراءات  رفع  تدرس  الحكومة  أن 
مراحل عىل مدى األشهر املقبلة، ليس صحيحا.

واضحة  واإلرشادات  »الحقائق  جوف:  وأضاف 
هذه  رفع  يف  نفكر  أن  ينبغي  ال  بأننا  حاليا 

القيود«.
وتظهر أحدث البيانات أن ١5٤6٤ شخصا توفوا 
زيادة  بعد  باملرض،  الربيطانية  املستشفيات  يف 
أيام  تفوق ثمانمئة وفاة يوميا عىل مدى ثالثة 

متتابعة.
ويف إسبانيا، قالت وزارة الصحة إن عدد وفيات 
كورونا ارتفع اليوم األحد بتسجيل ٤١٠ وفيات 
زيادة  أقل  وهي   ،565 من  انخفاضا  جديدة 
الدول  يومية منذ نحو شهر يف واحدة من أكثر 
ترضرا بالفريوس يف العالم، وارتفع بذلك إجمايل 

الوفيات إىل 2٠٤53 حالة.
وهذه الزيادة اليومية هي األقل منذ 22 مارس/

آذار املايض، وهي أقل بكثري من أعىل زيادة يومية 
بلغت 95٠ حالة وفاة يف  البالد، والتي  تسجلها 
الثاني من أبريل/نيسان الجاري، يف مؤرش عىل 
إسبانيا  الفريوس بعدما فرضت  انتشار  تباطؤ 

العزل العام يف منتصف مارس/آذار.
وقال رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانتشيث، 
تمديد  الربملان  من  سيطلب  إنه  السبت،  أمس 
حتى  يوما   ١5 املفروضة  العام  العزل  إجراءات 
الفريوس،  انتشار  لكبح  مايو/أيار  التاسع من 
مرونة  أكثر  ستكون  القيود  هذه  إن  قال  لكنه 

بمغادرة  املثال  سبيل  عىل  لألطفال  يسمح  بما 
منازلهم لفرتات وجيزة.

السماح  ماهاراشرتا  والية  قررت  الهند،  يف 
العمل،  باستئناف  القطاعات  من  محدود  لعدد 
استمرت  عام  عزل  إجراءات  بعد  االثنني،  اليوم 
إبطاء تفيش جائحة فريوس  أجل  ألسابيع من 

كورونا وتركت املاليني دون عمل.
يف  للهند-  املايل  املركز  مومباي  مدينة  وتقع 
من  األكرب  العدد  الوالية  يف  ويوجد  ماهاراشرتا، 
والبالغ  البالد،  يف  بالفريوس  اإلصابة  حاالت 
املصابني  من  كبري  عدد  إصابة، وهناك   ١57١3
السكانية  الكثافة  ذات  العشوائية  األحياء  يف 

العالية بالوالية.
الوالية  وزراء  رئيس  تاكرياي  أودهاف  وقال 
خالل مؤتمر صحفي اليوم األحد، إن السلطات 
ستسمح ببعض النشاط يف املناطق األقل ترضرا 
بالفريوس بماهاراشرتا، مع استمرار إجراءات 
العزل العام املشددة يف مناطق الخطر التي يوجد 

بها أكرب عدد من حاالت اإلصابة.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قرر 
تمديد العزل العام الذي بدأ أواخر الشهر املايض 
الحكومة  لكن  املقبل،  مايو/أيار  من  الثالث  إىل 
النشاط  باستئناف  للواليات  سمحت  االتحادية 

يف ظل الضائقة االقتصادية باملناطق الريفية.
من  مواطنيها  بعض  إعادة  باكستان  وبدأت 
النظر يف عالقاتها  بإعادة  التي هددت  اإلمارات 
املتعلقة بالعمالة مع الدول التي ترفض استعادة 

مواطنيها أثناء جائحة فريوس كورونا.

دبي  يف  الباكستانية  العامة  القنصلية  وكتبت   
عىل تويرت، إن أول رحلة تابعة للخطوط الجوية 
إىل  متجهة  السبت  غادرت  الباكستانية  الدولية 
»راكبا عالقا« من  أباد وعىل متنها 227  إسالم 

دبي وإمارات أخرى.
ولم يتضح موعد انطالق رحالت أخرى، وذكرت 
ألف  أربعني  من  أكثر  أن  إماراتيتان  صحيفتان 
لدى  أسماءهم  سجلوا  البالد  يف  باكستاني 

القنصلية ليعودوا إىل بلدهم.
ستعيد  إنها  املايض،  األسبوع  اإلمارات  وقالت 
الدول  مع  بالعمالة  املتعلقة  العالقات  يف  النظر 
الذين  التي ترفض إجالء مواطنيها، بما يف ذلك 
من  إجازات  عىل  حصلوا  أو  وظائفهم  فقدوا 
العمل، وذلك بعد أن قال سفريا الهند وباكستان 

إن بلديهما غري مستعدين لذلك بعد.
 ٤79 تسجيل  األحد،  أمس  اإلمارات،  وأعلنت 
مما  جديدة،  وفيات  وأربع  بالفريوس  إصابة 
وفاة  و٤١  إصابة   678١ إىل  الكيل  العدد  يرفع 

حتى اآلن.
 ويف الكويت، أدىل أمري البالد الشيخ صباح األحمد 
الصباح، أمس األحد، بخطاب إىل األمة للرتحيب 
بأول مجموعة من الكويتيني العائدين، يف إطار 

برنامج جديد إلعادة املواطنني من الخارج.
العزل  إرشادات  بجميع  االلتزام  عىل  وحثهم 
البلد  سلطات  أصدرتها  التي  الصحي  والحجر 
الذي سجل سبع حاالت وفاة بسبب الفريوس، 
إصابة  ألفي  ونحو  األحد،  أمس  حالة  بينها 

بالعدوى.

بغداد/ ليث جواد:
أسياسيا  سببا  سائرون  تحالف  حدد 
الوزراء  رئيس  كابينة  برفض  يتسبب 
املرتقب  الكاظمي  مصطفى  املكلف 
تقديمها للربملان، مشددا عىل رضورة 
عدم تكرار اسماء الشخصيات الوزارية 
املكوناتي،  التوازن  بأهمية  وااللتزم 
القانون  دولة  ائتالف  كشف  وفيما 
السياسية  الكتل  وضعتها  رشوط  عن 
لقاء منح الكاظمي تفويضا يف اختيار 

كابينتة الوزارية.
سائرون  تحالف  عن   النائب  وقال 
بدر الزيادي يف حديث لـ«الزوراء«: إن 
ستواجه  الكاظمي  مصطفى  كابينة 
تم  اذا  النواب  بالرفض من قبل بعض 
السياسية  املحاصصة  وفق  تشكيلها 
املستقلني  من  حكومة  نريد  الننا 
لقيادة  والكفاءات  والتكنوقراط 
مبينا  الحرجة،  املرحلة  هذه  يف  البلد 
عىل  عدة  ازمات  من  يعاني  البلد  ان 
والصحي  والسيايس  االمني  الصعيد 
يف  حنكة  تتطلب  والتي  واالقتصادي 
وفق  امللفات  تلك  حل  اجل  من  العمل 

خطط علمية مدروسة.
ال  الوزراء  رئيس  أن  الزيادي:  واضاف 

وبالتايل  سياسية،  جهة  اي  اىل  ينتمي 
ان يقدم كابينته من  ايضا  فانه ملزم 
شخصيات غري حزبية وال توجد عليها 
اي مؤرشات سلبية، مؤكدا ان تشكيل 
غاية  يف  سيكون  ومرورها  الحكومة 
تقديم  من  تمكن  وان  حتى  الصعوبة 
كابينتة اىل الربملان فانه سيحدث هناك 

رصاعات داخل الربملان.
عليه  الكاظمي  أن  الزيادي:  واكد   
االبتعاد عن تكرار اسماء الشخصيات 
الوزارية  كابينتة  يف  السابقة  الوزارية 

وال بأس ان يلتزم بالتوازن املكوناتي.
أما النائب عن دولة القانون عبد  الهادي 
السعداوي، قال يف حديث لـ«الزوراء«: 
يف  الوزارية  االسماء  بعض  هناك 
نسمح  لن  املهدي  عبد  عادل  حكومة 
بشتى  الكاظمي  حكومة  يف  بتكرارها 
املؤرشات  العديد من  الطرق الن هناك 
عىل عملها السابق، موضحا أن من بني 
االسماء التي سوف نقف بالضد منها 
يف حال اضافتها اىل حكومة الكاظمي 
كان  والذي  الحايل  املالية  وزير  هو 
لصالح  عمله  يكون  ان  املفرتض  من 
العراق اال انه كان يعمل لصالح االقليم 
وارتكب مخالفات التعد وتحىص اثناء 

فرتة عمله.
استجوابه  ملف  أن  السعداوي:  وأكد 
لالستجواب  وجاهزا  مكتمال  كان 
ترصيف  اىل  الحكومة  تحول  ان  اال 
يسمح  ال  النه  ذلك  دون  حال  االعمال 
باستجواب الوزير يف حكومة ترصيف 

االعمال.
ارتكاب  عىل  مرص  الوزير  ان  وتابع:   
شهريا  يقوم  اذا  للقانون  مخالفات 
اىل  شهريا  دينار  مليار   5٠٠ بتحويل 
االقليم، يف حني ان االقليم  ينتج 6٠٠ 
الف برميل يوميا وال يعطي للحكومة 
دينارا واحدا من صادرات النفط، وهذا 

اجحاف بحق بقية املحافظات. 
واوضح السعداوي: أن الكتل السياسية 
اختيار  يف  تفويضا  الكاظمي  منحت 
رشوط،  وفق  لكن  الوزارية،  كابينتة 
للبلد  املكوناتي  التوازن  مراعاة  وهي 
تكرار  وعدم  الحكومة  تشكيل  اثناء 
عن  الحديث  ان  اىل  الفتا  االسماء، 
موضوع  مستقلة،  حكومة  تشكيل 
حكومة  نشكل  ان  يمكن  وال  شائك 
مستقلة بصورة كاملة، وانما بامكان 
الكاظمي اختيار كابينتة الوزارية وفق 

الكفاءة والنزاهة واالستحقاق.

روما/ متابعة الزوراء: 

االحد  امس  فرنسيس  البابا  حرض 

الصحفيني  اىل  خاصة  تحية  لتوجيه 

من  فيه  حذر  بقداس  احتفل  بعدما 

أسوأ  أنها »فريوس  »االنانية«، معتربا 

بكثري« من فريوس كورونا املستجد.

الذين  الصحفيني  البابا  وخاطب 

سانتو  كنيسة  امام  ينتظرونه  كانوا 

سبرييتو إن ساسيا الرومانية يف جوار 

انكم  لعملكم.  »شكرا  الفاتيكان، 

شكرا  الرسير،  يف  البقاء  بدل  تعملون 

جزيال، شكرا، التواصل مهم«.

دون  من  بالقداس  البابا  واحتفل 

االلهية  الرحمة  عيد  ملناسبة  مصلني 

الذي اعلنه البابا الراحل يوحنا بولس 

الثاني قبل عرشين عاما.

القداس  خالل  االعظم  الحرب  وحذر 

قائال  املهمشني«،  نسيان  »خطر  من 

املرء  يصاب  ان  يف  الخطر  »يكمن 

بفريوس أسوأ كثري، )فريوس( االنانية 

والتجاهل«.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

نفس  فرض  إىل  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  دعا 

شهر  خالل  املسلمني  عىل  االجتماعي  التباعد  قواعد 

رمضان، كما هو الشأن بالنسبة لإلجراءات التي تم إلزام 

املسيحيني بها خالل إحياء أعياد الفصح. 

التباعد  قواعد  نفس  تطبيق  يف  أمله  عن  ترمب  وعرب 

التي  بالتدابري  أسوة  رمضان  شهر  خالل  االجتماعي 

فرضت عىل املسيحيني خالل أعياد الفصح، وسط استياء 

البعض من القيود املفروضة عىل التجمعات الكبرية.

عىل  الرد  منه  ُطلب  أن  بعد  الرئيس  ترصيحات  وجاءت 

تغريدة أعاد نرشها معلق محافظ تساءل عىل ما يبدو ما 

إذا كان املسلمون سُيعاملون بنفس الرصامة التي عومل 

بها املسيحيون الذين خالفوا قواعد التباعد االجتماعي.

وقال ترمب خالل مؤتمره الصحفي اليومي »أعتقد أنه 

قد يكون هناك فرق« مضيفا »وسنرى ما سيحدث، ألنني 

رأيت الكثري من التفاوت يف هذا البلد«.

يميلون  ال  لكنهم  املسيحية  الكنائس  »يالحقون  وقال 

ملالحقة املساجد«.

عيد  عىل  ونصف  أسبوع  بعد  يأتي  رمضان،  وشهر 

الصحة  قواعد  املسيحيني  بعض  تجاهل  وقد  الفصح، 

العامة وحرضوا املراسم الدينية رسا.

األئمة  أن  يعتقد  كان  إذا  ما  حول  سؤال  عىل  وردا 

قال  االجتماعي  التباعد  تعليمات  تطبيق  سريفضون 

ترمب »ال، ال أعتقد ذلك البتة«.

وأضاف »أنا شخص يؤمن باملعتقد الديني. وال يهم ما هو 

يعاملون  السياسيني هنا  أن  يبدو  لكن  الديني.  معتقدك 

األديان املختلفة بشكل مختلف تماما«.

واتهم ترمب باملايض بأن خطابه معادي للمسلمني. ولدى 

توليه الرئاسة، اتخذ ترمب قرار حظر دخول األشخاص 

من عدد من الدول املسلمة.

إصابة  ألف   7٠٠ من  أكثر  املتحدة  الواليات  وسجلت 

يف  دينية  جماعات  دفع  ما  املستجد  كورونا  بفريوس 

أنحاء البالد إلغالق أبوابها.

وحضت »الجمعية االسالمية ألمريكا الشمالية« وخرباء 

وتجمعات  الجماعة  صالة  تعليق  عىل  مسلمون،  طب 

أخرى.

مراسم  إقامة  عىل  األمريكيون  اليهود  أجرب  بدورهم 

العيد  عطلة  بدأت  عندما  االنرتنت  عىل  اليهودي  الفصح 

يف 8 أبريل.

الطوائف  غالبية  لدى  اتخذت  مماثلة  تدابري  ورغم 

العظات  إلقاء  واصل  فرجينيا  يف  قس  تويف  املسيحية، 

إصابته  إثر  أسبوع  قبل  املنزيل،  الحجر  قواعد  متجاهال 

بوباء كوفيد-١9.

يف  كبريتني  كنيستني  قساوسة  من  اثنني  توقيف  وتم 

فلوريدا ولويزيانا بجنحة مخالفة أوامر الحجر املنزيل.

ُتعامل بشكل مختلف  املسيحية  »الديانة  ترمب  وأضاف 

ُتعامل بشكل غري  أنها  »أعتقد  املايض« وتابع  كثريا عن 

عادل جدا«.

كورونا حيصد أرواح أكثر من 161 ألف إنسان واصابة أكثر من مليونني وثالمثائة الف اخرين 

سائرون حيدد لـ           سببا أساسيا يؤدي إىل 
رفض حكومة الكاظمي إذا جرى خرقه  

البابا فرنسيس يشكر الصحفيني على جهودهم رغم فريوس كورونا

ترمب يدعو لتطبيق قواعد التباعد االجتماعي على املسلمني يف رمضان

دولة القانون يكشف شروطا وضعت على اختيار الكابينة الوزارية

دول العامل ترزح حتت وطأة تهديد الوباء

Mon       20      Apr    2020االثنين       20     نيسان    2020 

اللجنة العليا للصحة تقرر رفع حظر التجوال ابتداًء من غد الثالثاء من الساعة 6 صباحا ولغاية 7 مساًء
استمرار غلق املدارس واجلامعات ودور العبادة واملقاهي واملالعب واملوالت 



 نجامينا / متابعة الزوراء: 
ُعث�ر عىل جث�ث 44 س�جيناً من 
اعُتقل�وا  جماع�ة بوك�و ح�رام 
ش�ّنتها  عملي�ة  خ�ال  مؤخ�راً 
القوات التش�ادية ضد املجموعة 
املسلحة، يف زنزانتهم يف العاصمة 
نجامينا، قضوا نتيجة تسّمم عىل 
ما يبدو، وفق ما أعلن مدعي عام 

الجمهورية.
وكش�ف ترشيح أرب�ع جثث من 
بني 44 ُعثر عليها ، أن الس�جناء 
تناولوا مادة س�امة، وفق النيابة 
تحقيق�اً  فتح�ت  الت�ي  العام�ة 

باألمر.
وقال املدع�ي العام يوس�ف توم 
للتلفزيون الحكومي إن “خاصة 
الترشيح تشري إىل استهاك مادة 
طبية قاتلة تسببت يف أزمة قلبية 
لدى بعضهم واختناق شديد لدى 
البعض اآلخ�ر”. وتّم دفن الجثث 

األربعني األخرى.
وأش�ار املدعي الع�ام إىل أن فرقه 
توّجهت إىل املكان بعد نداء صباح 
الخميس من إدارة السجن أبلغته 
في�ه أن�ه “ت�م العث�ور ع�ىل 44 

سجيناً ميتني يف زنزانتهم”.
وأض�اف أن ه�ؤالء ضم�ن “58 
عنرصا م�ن بوكو حرام اعتقلوا” 
خ�ال العملي�ة الواس�عة الت�ي 
ش�ّنها الرئيس التش�ادي إدريس 
ديبي إيتنو يف أواخر آذار/مارس 
ض�د مجموعات تش�ادية تكّثف 

هجماتها يف منطقة بحرية تشاد.
وتّم نقلهم إىل نجامينا حيث سلموا 
إىل الس�لطات القضائية، وفق ما 
بعد  الحكوم�ة. وُيفرتض  أعلنت 
ذل�ك أن ُيدل�وا بش�هاداتهم وأن 
تج�ري محاكمتهم أمام محكمة 
جنائية.وأّك�د مص�در أمن�ي من 
دون الكشف عن هويته لفرانس 
برس أن “السجناء ال�58 ُوضعوا 
يف زنزانة واحدة ولم يحصلوا عىل 
م�ا يأكلون وال م�ا يرشبون عىل 

مدى يومني”.
وق�ال األم�ني الع�ام لاتفاقي�ة 
التش�ادية للدف�اع ع�ن حق�وق 
اإلنس�ان محمد نور أجمد إيبيدو 

إن “ما حصل فظيع!”.
واّته�م املس�ؤولون عن الس�جن 
زنزان�ة  يف  الس�جناء  “بحب�س 
صغرية وبتجويعه�م وحرمانهم 
م�ن املاء ع�ىل م�دى ثاث�ة أيام 
ألنهم متهمون باالنتماء إىل بوكو 

حرام”.
ونف�ت الحكوم�ة رس�مياً ه�ذه 
االتهام�ات. وأك�د وزي�ر الع�دل 
التش�ادي جمعة عربي يف مكاملة 
هاتفي�ة م�ن ليربفي�ل، أن�ه “لم 

يحصل أي سوء معاملة”.
وأض�اف “وجدنا مواد س�امة يف 
ِمَعِدهم، فهل هذا انتحار جماعي 
أو يشء آخر؟ ال ن�زال نبحث عن 
أجوب�ة”، مش�رياً إىل أن التحقيق 

سيتواصل.

صب�اح  املس�اجني  أح�د  وُنق�ل 
لكن�ه  املستش�فى  إىل  الخمي�س 
“تحّس�ن كث�رياً” وانض�ّم أخرياً 
إىل “املس�اجني ال��13 اآلخري�ن 
الذي�ن ال يزالون ع�ىل قيد الحياة 

وصّحتهم جّيدة”.
العنارص املنتمون  واعُتقل هؤالء 
إىل بوكو حرام يف عملية عسكرية 
اس�م  عليه�ا  أُطل�ق  تش�ادية، 
“غضب بوم�ا” بدأت يف 31 آذار/

مارس، وأُعلن انتهاؤها يف الثامن 
وبحس�ب  نيس�ان/أبريل.  م�ن 
الجيش، ُقتل ألف جهادي، مقابل 

خس�ارة 52 جندياً أثناء العملية 
الت�ي ُنّف�ذت لانتق�ام للجي�ش 

التشادي.
وج�اءت ه�ذه العملي�ة ردا عىل 
جماع�ة  ش�ّنته  داٍم  هج�وم 
بوكو ح�رام عىل إح�دى القواعد 
العس�كرية يف 23 آذار/مارس يف 
ش�به جزيرة بوما، أدى إىل مقتل 
نحو مئة عسكري، ما يمثل أكرب 
خسارة خال 24 ساعة يف تاريخ 

الجيش التشادي.
وبعدم�ا أب�رصت جماع�ة بوكو 
رشق  ش�مال  يف  الن�ور  ح�رام 

توّس�ع   ،2009 ع�ام  نيجريي�ا 
تمردها تدريجياً ليش�مل حوض 
مس�احة  وه�ي  تش�اد  بح�رية 
شاس�عة من املياه تنت�رش فيها 
العدي�د م�ن الج�زر الواقعة عىل 
الح�دود م�ع النيج�ر ونيجريي�ا 

والكامريون وتشاد.
ومن�ذ ع�ام 2015، تكافح الدول 
األرب�ع املطلّ�ة عىل بحرية تش�اد 
ضم�ن ق�وة مش�رتكة متع�ددة 
الجنسيات ضد الفصائل املختلفة 
التابعة للمجموعة الجهادية التي 

تكّثف الهجمات.

الزوراء / يوسف سلمان:
ترتق�ب االوس�اط النيابي�ة ع�ودة انعقاد 
جلس�ات مجلس النواب بع�د انتهاء حظر 
التج�وال الوقائ�ي والتصوي�ت ع�ىل منح 
الثق�ة لرئي�س ال�وزراء املكل�ف وكابينته 
الوزاري�ة الجدي�دة ، فيم�ا اك�دت اللجنة 
القانونية النيابية  أن التصويت عىل قانون 
االنتخابات الجديد سيكون اولوية مهمات 
الربمل�ان بعد اس�تئناف جلس�اته يف االيام 

املقبلة .
وقال مقرر اللجن�ة النائب يحيى املحمدي 
ل��” ال�زوراء “، ان “ قان�ون االنتخاب�ات 
الجديد س�يكون اول مهم�ة امام مجلس 
النواب لدى اس�تئناف جلساته، خصوصا 
يف ظ�ل ع�دم وجود م�ا يعرق�ل تمريره”، 
مش�ريا اىل ان “ القانون تم التصويت عليه 
ش�كليا ، وما تبقى مسألة الدوائر املتعددة 
االنتخابي�ة الت�ي تمثل مضم�ون القانون 

وبانتظار التصويت عليها ايضا “.
واضاف ان “ ال يوجد  ما يعرقل التصويت 
عىل قانون االنتخابات سوى عقد الجلسة 
، مبين�ا ان  النهائ�ي علي�ه “  للتصوي�ت 
“ االتف�اق س�يجري ع�ىل اعتم�اد الدوائر 

املتعددة “.
وتاب�ع الق�ول ان “  م�ن القوان�ني املهمة 
الت�ي تعال�ج الوض�ع الح�ايل ه�و قانون 
التقاعد والضمان االجتماعي املوحد الذي 
تمت دراس�ته من قبل الحكومة الس�ابقة 
والحكوم�ة املس�تقيلة ومجل�س الدول�ة 
وخض�ع لنقاش�ات كثرية وانض�ج تماما 
“, معت�ربا ان “ الجنب�ات املالي�ة للقانون 
ه�ي تح�دي للحكوم�ة والدول�ة ان تأخذ 

ع�ىل عاتقها ضمان هذا الع�دد الكبري من 
القط�اع الخ�اص والذي يق�ارب 5 مايني 
عام�ل بالقطاعات الغري منظمة بحس�ب 
احصائيات وزارة التخطيط ، واليمكن ترك 

هذه الرشيحة بدون سقف وحماية “.
باملقاب�ل اك�دت لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة 
ان تفعي�ل قان�ون الكس�ب غ�ري املرشوع 
س�يكون رادع�ا ض�د الفاس�دين، يف هذا 
الوقت الصعب الذي يعاني العراق ضائقة 

مالية خانقة.
ودع�ا عض�و اللجن�ة النائ�ب عب�د االمري 
املياحي ، الحكومة املقبلة اىل تفعيل قانون 
الكسب غري املرشوع والعمل عىل اسرتداد 
اموال العراق املنهوبة قبل وبعد 2003، مع 
الحزم املطلوب يف تطبي�ق القانون ليكون 

رادعا للفاسدين.
 “ ان   ، صحف�ي  ترصي�ح  يف   ، وأض�اف  
جائح�ة ف�ريوس كورونا أوقف�ت معظم 
النش�اطات يف العالم ومن ضمنها العراق، 
ولكن يف الوقت نفس�ه هناك اس�تعدادات 
ملتابع�ة ه�ذه امللف�ات وخاصة اس�رتداد 
اموال الع�راق املنهوبة قبل وبعد 2003 “، 
مبين�ا أن “ الربملان رشع قانوني الكس�ب 
غ�ري املرشوع ، ومن أين لك هذا؟ ، لكنهما 

لم يجدا طريقهما إىل التطبيق.
واوض�ح أن�ه “ يف ح�ال ُطب�ق القان�ون 
س�يوقف الكثري من الفاس�دين وس�يعيد 
الكثري من االموال، الت�ي نهبت طيلة هذه 
الف�رتة”، مش�ريا ان “ القان�ون يحتاج اىل 
تفعي�ل وجدي�ة يف العم�ل كم�ا يحتاج اىل 
حكومة بصاحيات كاملة ودوام رس�مي 

غري متوفرين حاليا “.

بغداد/ الزوراء:
بحث رئي�س الجمهورية بره�م صالح والرئيس 
امل�رصي عبد الفتاح الس�ييس، الس�بت، إمكانية 

تبادل الخربات بشأن فايروس كورونا.
وقال مكتب رئيس الجمهورية يف بيان : ان “رئيس 
الجمهورية بره�م صالح تلقى، اتص�االً هاتفياً 
من الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس”، مبينا 
ان�ه “جرى، خال االتص�ال، التأكيد عىل رضورة 
تعزيز العاقات الثنائية وتوسيع التعاون املشرتك 
لتحقي�ق مصلحة الش�عبني الش�قيقني، و دعم 
جهود العراق للحفاظ عىل س�يادته واس�تقراره 

وأمنه”.
وهنأ السييس “الرئيس صالح بتكليفه مصطفى 
متمني�اً  ال�وزراء”،  ملجل�س  رئيس�اً  الكاظم�ي 
لتش�كيل  مس�اعيه  يف  املوفقي�ة  ل�”الكاظم�ي 

الحكومة”.
 واش�ار اىل “أهمية دور العراق يف املنطقة”.

م�ن جانب�ه ش�كر رئي�س الجمهوري�ة الرئيس 

امل�رصي “ع�ىل اتصال�ه”، متمنياً “لاش�قاء يف 
مرص املزيد من التقدم والرفاهية”.

واش�اد ب�”الروابط األخوي�ة الوثيقة والتاريخية 
التي تجمع البلدين الشقيقني”، الفتا اىل “حرص 

الع�راق ع�ىل تعزي�ز أط�ر التع�اون املتب�ادل”.
وثم�ن “موق�ف جمهورية مرص الداع�م للعراق 
يف مختل�ف املجاالت، ودورها الحيوي يف ترس�يخ 
العم�ل املُش�رتك ملواجه�ة األزم�ات والتحدي�ات 

الراهنة باملنطقة”.
 وبحسب البيان فقد تم تبادل وجهات النظر حول 
عدد من القضايا العربية واإلقليمية ذات االهتمام 
املشرتك، فضاً عن الجهود املشرتكة لتعزيز أطر 
التعاون الثاثي مع األردن، إىل جانب اس�تعراض 
اإلجراءات التي تم اتخاذها عىل املستوى الوطني 
يف البلدي�ن ملواجه�ة تداعي�ات تف�ي ف�ريوس 
كورونا املس�تجد، وبحث إمكانية تبادل الخربات 
واملعلوم�ات املتاح�ة يف ه�ذا اإلطار ب�ني أجهزة 

الرعاية الصحية بالدولتني الشقيقتني.

بغداد/ الزوراء:
عق�د نائ�ب رئي�س ال�وزراء، وزي�ر املالي�ة، فؤاد 
حس�ني، اجتماعا موس�عا بحضور محافظ البنك 
املرك�زي ووكي�ل وزارة املالي�ة وامل�دراء العام�ني 
ملص�ارف الرافدي�ن والرش�يد والعراق�ي للتجارة 
وهيئت�ي الكمارك والرضائب ودائ�رة الدين العام، 
لبح�ث الوض�ع االقتصادي واملايل م�ن اجل تأمني 

احتياجات الحكومة. 
وق�ال بيان ل�وزارة املالية، إن الوزير “اس�تعرض 
اتفاق أوبك األخري وقرار تخفيض حصص السوق 
العاملية النفطية وتخفيض مايقارب مليون برميل 
يومي�ا من حص�ة الع�راق وتداعيات ذل�ك القرار، 
خصوصا مع انهيار اسعار النفط الحالية وكيفية 

تذليل تلك العقبات وعبور املرحلة الحالية”.
إىل “رضورة  الع�اق  اش�ار  آخ�ر،  وم�ن جان�ب 

الحفاظ عىل استمرارية النظام املرصيف واالرصدة، 
ع�ىل  للحص�ول  البيان�ات  تحلي�ل  رضورة  واىل 
معلومات تلك األرصدة س�واء كان�ت تمويل ذاتي 

أو مركزي”.
كم�ا اس�تعرضت املص�ارف املش�ار إليه�ا اع�اه 
“ارصدته�ا وامكانياته�ا م�ن اج�ل املس�اهمة يف 

تعزيز الواقع االقتصادي واملايل الحايل”.
كما تم التطرق أيضا إىل “خيارات الدخول لربنامج 
صن�دوق النق�د ال�دويل، وطلب ق�روض خارجية 
كإح�دى الخي�ارات التي م�ن املمك�ن أن تتخذها 

الحكومة الحالية لعبور املرحلة”.
وتاب�ع البيان “ان�ه تمت مناقش�ة رضورة إعادة 
النظ�ر باالعف�اءات الرضيبة التي منحت س�ابقا 
باس�تثناء املنظم�ات والجه�ات اإلنس�انية والتي 

تكون بضائعها مهداة إىل الحكومة”.

الرياض/متابعة الزوراء:
دعت هيئة كبار العلماء يف السعودية،امس األحد، 
جمي�ع املس�لمني يف مختل�ف الباد إىل االس�تعداد 
لقدوم ش�هر رمضان مع التقيد التام باإلجراءات 
االحرتازي�ة والوقائية من فريوس كورونا عند أداء 

العبادات بأنواعها.
وذك�ر بي�ان نقلت�ه وكالة األنب�اء الس�عودية أن 
األمانة العامة لهيئة كبار العلماء تويص املسلمني 
بوج�وب العناي�ة التام�ة بم�ا تق�رره الجه�ات 
املختص�ة يف بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، 
والت�ي ته�دف إىل املحافظ�ة عىل الصح�ة العامة 
والحد من انتش�ار وب�اء كورونا.وطالب البيان أن 
يصيل املسلم الفريضة، وصاة الرتاويح يف بيته إذا 
أوصت الجهة املختصة يف بل�ده أو البلد التي يقيم 

فيها بذلك.
كما دعت الهيئة إىل أن يجتنب املس�لم التجمعات، 
نظراً ألن “التجمع يعترب الس�بب الرئيس النتشار 
العدوى بحسب التقارير الطبية ذات الصلة، ومن 
ذل�ك اإلفطار والس�حور الجماعي، وليس�تحرض 
املس�لم وه�و يفط�ر يف بيته ويتس�حر أن�ه بذلك 
يحافظ عىل أرواح الناس ويف ذلك قربة عظيمة عند 
الله تع�اىل”.ورأى البيان أنه “ ينبغي للمحس�نني 
م�ن املس�لمني وهم يحتس�بون األج�ر يف اإلنفاق 
والصدق�ات، ويخرجون ما افرتض الله عليهم من 
الزكوات، أن يحتس�بوا أن يك�ون ذلك ضمن األطر 
التي ال تتع�ارض وتوصيات الجه�ات املختصة يف 
منع االزدح�ام والتجمعات وغري ذلك من وس�ائل 

انتقال العدوى”.

مخسة تشريعات مهمة ابرزها احملكمة االحتادية والتقاعد املوحد والكسب غري املشروع

القانونية النيابية لـ          : اكمال قانون االنتخابات أوىل 
مهمات جملس النواب بعد تشكيل حكومة الكاظمي

العثور على جثث 44 سجينا من بوكو حرام يف تشاد

صاحل والسيسي يبحثان هاتفيا إمكانية 
تبادل اخلربات بشأن كورونا

توصيات من “كبار العلماء” بشأن العبادات يف رمضان

املالية والبنك املركزي يدرسان خيار 
القروض اخلارجية للمرحلة احلالية
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في خضم جائحة كورونا

     

“نيوزويك”: اليمني املتطرف حياول استخدام شهر رمضان لتحميل مسلمي بريطانيا مسؤولية تفشي كورونا
لندن/ متابعة الزوراء:

ح�ذرت مجلة “نيوزوي�ك” من تزايد 
املشاعر املعادية لإلسام واملسلمني، 
حيث ألقى الكث�ري من مواطني دول 
انتش�ار فريوس  العال�م مس�ؤولية 
كورون�ا ع�ىل املس�لمني، ويخىش أن 
تزداد هذه املش�اعر مع حلول ش�هر 

رمضان األسبوع املقبل.
وتأتي النشاطات املعادية للمسلمني 
ع�ىل اإلنرتن�ت، يف وقت أعلن�ت فيه 
رشطة مكافحة اإلرهاب يف بريطانيا 
ع�ن التحقيق يف عدد م�ن التغريدات 
الت�ي ظهرت عىل منص�ات التواصل 
االجتماع�ي التي تع�ود إىل جماعات 
تح�اول  والت�ي  املتط�رف  اليم�ني 
“اس�تغال الوب�اء” والحصول “عىل 
دعم أليديولوجيتهم” ونرش نظريات 
املؤامرة عن املس�اجد التي قالت إنها 

فتحت يف أثناء أوامر اإلغاق العام.
وقالت إيمان عطا مديرة “تيل ماما” 
ملراقبة جرائم الكراهية يف بريطانيا، 
ف�إن منظمته�ا ش�اهدت ارتفاع�ا 
يف جرائ�م الكراهي�ة وحوادثه�ا ضد 
املس�لمني يف بريطاني�ا أثن�اء ف�رتة 
ت�م  املس�لمني  إن  اإلغ�اق. وقال�ت 
تل�ك  أن  بالف�ريوس، كم�ا  ربطه�م 
الجماعات قام�ت بخبث وعن قصد 
بن�رش الكراهي�ة ب�ني املواطنني ولم 
يستمعوا إىل نصائح الحكومة بحظر 

التجمعات الكبرية.
 وقال�ت: “ه�ذا غري صحي�ح باملطلق 
وحيلة من اليمني املتطرف واملتعصبني 
التوت�ر  إلذكاء  للمس�لمني  املعادي�ن 

والكراهية ضد املسلمني”.
وقال�ت إيمان عطا، إن عدد الروايات 
الكاذب�ة التي انت�رشت عىل اإلنرتنت 
يحاول�ون  وأنه�م  املس�لمني  ح�ول 
بم�ا  زادت  اإلغ�اق،  التحاي�ل ع�ىل 

يتجمع�ون  “املس�لمني  إن  فيه�ا 
املس�اجد وبالت�ايل ينرشون  خ�ارج 

الفريوس”.
وت�م ن�رش ع�دد م�ن التغري�دات عىل 
توي�رت زعم�ت أن املس�لمني يذهبون 
إىل املس�اجد، فيما تم نرش فيديوهات 
قديمة إلظهار أن املسلمني يتجمعون 

يف املساجد.
وقال مق�داد فرييس، املتحدث باس�م 

املجلس اإلسامي الربيطاني: “ستظل 
املس�اجد مغلق�ة” و”أغلق�ت معظم 
املس�اجد أبوابها قب�ل إعان الحكومة 
املعروف�ة  املس�اجد  م�ن  واح�د  وال 

مفتوحة أبوابه”.
 ومن الروايات املنترشة، أن املسلمني 
رمضاني�ة  لتجمع�ات  يح�رضون 
لدع�وات  واض�ح  خ�رق  يف  عائلي�ة 
الحكوم�ة بالحف�اظ ع�ىل التباع�د 

إيم�ان: “هناك  االجتماع�ي. وقالت 
ترويج دائم حول مسؤولية املسلمني 
عن نرش الف�ريوس وأنهم تهديد من 

الداخل”.
ومن التغريدات الكاذبة، أن املس�لمني 
مس�جد  ق�رب  الش�ارع  يف  يصلّ�ون 
ويمب�يل نظ�را إلغاقه أثن�اء فريوس 
كورونا: “انظر لجهلهم فيما يصنفنا 
بعض امللحدين الغربيني والناش�طات 
النسويات واملسلمني بأننا من املعادين 
لإلس�ام”. ون�رشت التغري�دة فيديو 
لكي تثبت أن املسلمني يخرقون قواعد 
التباع�د االجتماع�ي، ولك�ن الفيديو 
يع�ود إىل 3 آذار/ م�ارس قب�ل ف�رتة 

طويلة من إعان اإلغاق.
وع�ربت إيم�ان ع�ن مخاوفه�ا م�ن 
مزاعم جديدة، وقالت: “نخىش أن يتم 
اس�تخدام روايات كهذه تثري حفيظة 
م�ن ال يعرف�ون أنها ص�ور وروايات 
قديمة، وبالتايل تحوي�ل غضبهم ضد 
وتضي�ف:  الربيطاني�ني”.  املس�لمني 
“كلنا خائف�ون وقلقون يف هذا الوقت 
ويمكن أن تتحول املش�اعر إىل غضب 
برسعة ل�و صدق الناس بوجود قطاع 
م�ن املجتم�ع ال يس�تمع أو يعمل�ون 
أش�ياء تس�اعد عىل ن�رش الفريوس” 
ال  الكثريي�ن  أن  للح�زن  و”املث�ري 
يقوم�ون بفح�ص مصداقي�ة املزاعم 

التي يشاهدونها عىل اإلنرتنت”.

ومع حلول ش�هر رمضان األس�بوع 
الق�ادم، هن�اك خش�ية م�ن حمل�ة 
تضلي�ل أخرى. وقال متحدث باس�م 
ق�وة مكافح�ة اإلره�اب: “يح�اول 
البح�ث  واملتش�ددون  اإلرهابي�ون 
لدع�م  الس�تغالها  ف�رص  ع�ن 
ايديولوجيتهم، وكوفيد- 19 ليس�ت 

استثناء”.
وأض�اف: “لقد ش�اهدنا تقارير عن 
أرشط�ة فيدي�و مزيف�ة ومعلومات 
اس�تخدامها اليمني املتط�رف لخلق 
حال�ة م�ن الخ�وف والكراهي�ة بني 
بالتحقي�ق  و”نق�وم  املجتمع�ات” 
اإلره�اب  قان�ون  تخ�رق  م�واد  يف 
الربيطان�ي، ونح�اول ق�در اإلمكان 

حذفها مع الرشكات املعنية”.
ودع�ا املجل�س اإلس�امي الربيطاني 
إىل  اإلع�ام،  يف  واملعلق�ني  الحكوم�ة 
رفض نظريات املؤامرة الخطرية التي 
تح�اول تفكيك التماس�ك االجتماعي. 
وق�ال األم�ني العام للمجل�س هارون 
خ�ان: “يف بريطانيا، اتهم املس�لمون 
بالتاعب يف قوانني اإلغاق واس�تمروا 
بالص�اة يف املس�اجد رغ�م أن غالبية 
املس�اجد أغلقت أبوابها قبل أس�بوع 
من ق�رار الحكومة وقبل بقية األديان 

األخرى”.
وق�ال إن “العن�ف اندل�ع يف الهند ضد 
املس�لمني وش�اهدنا نظريات مؤامرة 

تلوم املس�لمني عىل انتش�ار الفريوس 
وتبعته�ا هجم�ات ضده�م” و”نحن 
نق�رتب من رمض�ان، فإننا ش�اهدنا 
اتهام�ات باطلة ضد املس�لمني وأنهم 
يخططون لخرق القان�ون، رغم عدم 
وج�ود أدلة تش�ري إىل هذا، وكش�فت 
املس�لمني  غالبي�ة  أن  اس�تطاعات 
ملتزم�ون بالقان�ون أكث�ر م�ن بقية 

السكان”.
تصاع�د مش�اعر  إن  وق�ال ه�ارون 
العداء ضد املسلمني يغطي عىل العمل 
الكبري ال�ذي بذلت�ه مجتمعاتهم بمن 
فيهم األطباء ع�ىل الخطوط األمامية 
توصي�ل  يف  والعامل�ني  والس�ائقني 
الطلب�ات واملتطوع�ني وكلهم عرضة 

لإلصابة بالفريوس.
 وقال وزير املجتمعات ستيفن غريناغ 
إن الحكوم�ة تريد الدع�وة للهدوء وال 
تتس�امح م�ع األخب�ار املزيف�ة التي 
تحاول تحميل املس�لمني الربيطانيني 
مسؤولية انتشار كوفيد- 19. واعترب 
الوزي�ر محاولة نرش األخب�ار املضللة 
بطريقة مقصودة هي عار وضد القيم 

التي ندافع عنها جميعا.
الحاك�م  املحافظ�ني  ح�زب  ويته�م 
بمعاداة اإلس�ام، ووعد رئيس الوزراء 
بفت�ح تحقي�ق يف كل أن�واع الكراهية 
نهاي�ة ع�ام 2019 ول�م يت�م نرش أي 

يشء.

نشر نظريات المؤامرة عن المساجد في أوروبا
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بغداد/ الزوراء:
للحشد  دياىل  محور  يف  االعالم  مسؤول  اعلن 
مضافات   6 تدمري  عن  االحد،  امس  الشعبي، 
داعشية يف عمليات تمشيط جرت يف 3 مناطق 
داخل املحافظة. من جانب اخر، اتهم الحشد 
التهريب«  بـ«عصابات  اسماها  من  الشعبي 
بزعزعة الوضع االمني يف مناطق اطراف قضاء 
مع  بالتنسيق  دياىل  رشقي  شمال  خانقني 

»جيوب ارهابية« املتواجدة يف تلك املناطق.
للحشد  دياىل  محور  يف  االعالم  مسؤول  وقال 
الحسيني، يف حديث صحفي  الشعبي، صادق 
الشعبي  الحشد  الوية  من  قتالية  مفارز  ان” 
بإرشاف من قائد محور دياىل طالب املوسوي 
العبارة  مناطق  يف  تمشيط  عمليات  نفذت 
ونفط خانة وشمال املقدادية اسفرت بمجملها 
عدة  وتفكيك  داعشية  مضافات   6 تدمري  عن 

عبوات ناسفة«.
التمشيط  عمليات  ان”  الحسيني  واضاف 
استخبارية دقيقة،  جرت عىل وفق معلومات 
مؤكدا ان املضافات احتوت عىل مواد متفجرة 
التمشيط  “عمليات  أن  مبينا  واغذية”، 
محددة  اهداف  ضمن  اسبوعني  منذ  مستمرة 

لتعقب خاليا داعش خاصة يف املناطق املعقدة 
من ناحية التضاريس”.

من  الشعبي  الحشد  اتهم  اخر،  جانب  من 
اسماها بـ«عصابات التهريب« بزعزعة الوضع 
االمني يف مناطق اطراف قضاء خانقني شمال 

ارهابية«  »جيوب  مع  بالتنسيق  دياىل  رشقي 
املتواجدة يف تلك املناطق.

للحشد  التابع   110 لواء  يف  قيادي  وقال 
الشعبي، طلب عدم االشارة السمه، يف حديث 
وبالتنسيق  التهريب  »عصابات  ان  صحفي 

مع جيوب ارهابية يف اطراف قضاء خانقني« 
105 كم شمال رشق بعقوبة« تواصل عمليات 
التعرض ملمتلكات املواطنني والقطعات االمنية 
املرابطة يف قرى خانقني لفتح ثغرات ومنافذ 
لتهريب املواد املمنوعة واملتاجرة بها، »دون ان 
يؤكد خطوط عمليات التهريب داخل البالد او 

الحدود مع ايران«.
خانقني  اطراف  مناطق  ان  القيادي:  واوضح 
لسيطرة  تخضع  لها  التابعة  النائية  والقرى 
»لواءي  الشعبي  الحشد  قطعات  ومسؤولية 
والتي  والرشطة  الجيش  وقوات  و23«   110
»االرهابية«  الجيوب  وتعقب  مالحقة  تواصل 
اىل  اضافة  واالخر،  الحني  بني  تنشط  التي 
باملواد  تتاجر  التي  التهريب  عصابات  متابعة 

املمنوعة »الكحول واملخدرات«
كم   105« خانقني  اطراف  مناطق  وشهدت 
املاضية  األشهر  خالل  بعقوبة«  رشق  شمال 
تسببت  الناسفة  بالعبوات  وهجمات  حوادث 
املدنيني  من  واصابات  ضحايا  بسقوط 
امنيون  مسؤولون  وارجع  امنية،  وعنارص 
ذلك اىل تسلل إرهابيني فارين من محافظات 

أخرى.

بغداد/ الزوراء:
انتشار  من  االحد،  امس  الصحة،  وزارة  حذرت 
انها  اىل  اشارت  فيما  كورونا،  لفايروس  رسيع 
والدراجات  بالسيارات  الطرق  اكتظاظ  الحظت 
وفتح املحال التجارية. من جهة متصلة، اعلنت 
من  الثالثة  الشحنة  ان  امس،  الصحة،  وزارة 

املساعدات الصينية ستصل اليوم االثنني.
بيان  يف  عالوي،  جعفر  الصحة،  وزير  وقال 
تلقت »الزوراء« نسخة منه »التزاما من وزارتنا 
الديواني  األمر  ولجنة  األزمة  خلية  بتوجيهات 
کورونا  فريوس  ملكافحة   ۲۰۱۰ لسنة   2 رقم 
العام  الراي  مع  للتواصل  منا  وحرصا  املستجد، 
ملسار  الدوري  التقييم  عىل  إلطالعهم  العراقي 
خط السيطرة عىل تفيش وباء كورونا املستجد، 

نصدر بعض التوضيحات املهمة«.
املسح  تواصل  الوبائي  الرصد  »فرق  ان  واضاف 
مهامتنا  ضمن  املوبوءة  املناطق  لبعض  امليداني 
خالل  من  الفعال  الوبائي  املسح  اىل  االنتقال  يف 
الفئات  وفحص  املناطق  اىل  امليدانية  الزيارات 
من  السمحات  واخذ  لالصابة  وقعا  األكث 

األشخاص املشتبه بإصابتهم«.
ومواقع  االعالم  وسائل  »كافة  عالوي  ودعا   

التواصل االجتماعي اىل االبتعاد عن نقل االخبار 
غري املوثوقة التي تشجع عىل كرس الحظر الصحي 
الشامل«. الفتا اىل ان »وزارتنا لديها تقييم دوري 
ملسار تنفيذ الحظر والذي عىل اساسه يتم تحديد 
بناًء عىل  الحظر  اجراءات  أو تخفیف  االستمرار 

ايقاف  من  والتأكد  املواطنني،  وسالمة  مصلحة 
الجهات  مع  وبالتشاور  الوباء  انتشار  سلسلة 

الحكومية ومنظمة الصحة العاملية«. 
بصورة  االلتزام  عدم  اليوم  هذا  »لوحظ  وتابع 
العليا  اللجنة  من  الصادرة  بالتعليمات  جدية 

للصحة والسالمة وخلية األزمة الوزارية ملكافحة 
اكتظاظ  اىل  ادى  مما  العراق،  يف  الوباء  انتشار 
وفتح  الدراجات  يف  بالسيارات  العامة  الطرق 
قد  مما  واألسواق  التجارية  املحال  من  للعديد 
يؤدي اىل زيادة رسيعة يف عدد االصابات و فشل 
الجهود السابقة التي بذلت للسيطرة عىل انتشار 
الوباء«. مطالبا »القيادات األمنية كافة بمتابعة 
الجهات  ومحاسبة  الصادرة  التعليمات  تنفيذ 

التي تتهاون يف تنفيذ الواجبات املناطة بها«.
واكد »اننا نذكر الجميع بالتحذيرات الصادرة عن 
منظمة الصحة العاملية بشكل متكرر يف خطورة 
للسيطرة  املتخذة  الصحية  االجراءات  تخفيف 
التامة عىل  السيطرة  من  التأكد  قبل  الوباء  عىل 
ووسائل  املواطنني  تعاون  وضمان  انتشاره 
تخص  مستقبلية  سياسة  اية  تنفيذ  يف  االعالم 

تخفيف االجراءات«.
امس  الصحة،  وزارة  اعلنت  متصلة،  جهة  من 
االحد، ان الشحنة الثالثة من املساعدات الصينية 

ستصل اليوم االثنني.
ونقلت صحيفة الصباح عن بيان مقتضب لوزير 
الثالثة  ان »الشحنة  الصحة جعفر عالوي قوله 

من املساعدات الصينية ستصل اليوم االثنني«.

بغداد/ الزوراء:
اكدت خلية اإلعالم األمني قيام طائرات 
لداعش  أوكار  بتدمري  العراقية   F16
وقتل إرهابيني غرب الدور. من جانبها، 
قياديا  امس،  األمنية،  القوات  اعتقلت 
االجرامي  داعش”   “ تنظيم  يف  كبريا 

بعملية نوعية يف محافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية اإلعالم األمني، تلقت 
»وفقاً  انه  منه:  نسخة  »الزوراء« 
وجهت  دقيقة،  استخبارية  ملعلومات 
طائرات F_16 العراقية رضبات دقيقة 
يف  اإلرهابية  داعش  عصابات  ألوكار 
دجلة  نهر  وسط  العزيز  عبد  جزيرة 
صالح  محافظة  يف  الدور  قضاء  غربي 

الدين«.
قتل  عنه  نتج  »القصف  ان  وأضاف 
اإلرهابية  العنارص  من  مجموعة 
كانت  حيث  بالكامل،  األوكار  وتدمري 
العنارص  منها  تنطلق  األماكن  هذه 
األمنية  القوات  الستهداف  اإلرهابية 

واملواطنني«.

األمنية،  القوات  اعتقلت  جانبها،  من 
 “ تنظيم  يف  كبريا  قياديا  األحد،  امس 
يف  نوعية  بعملية  االجرامي  داعش” 

محافظة كركوك.
وذكر بيان للمكتب االعالمي لفرقة الرد 
الرسيع تلقت »الزوراء« نسخة منه، أنه 
اللوجستي  الدعم  اعتقال مسؤول  “تم 

يف تنظيم داعش االرهابي بعملية نوعية 
يف قضاء داقوق بمحافظة كركوك عىل 
الثالث يف الفرقة،  اللواء  يد استخبارات 

وبالتعاون مع جهاز االمن الوطني«.
بإلقاء  السبت،  أمني،  مصدر  وأفاد 
تنظيم  قادة  من  ثالثة  عىل  القبض 

داعش يف محافظة كركوك. 

بغداد/ الزوراء:

االحد،  امس  املقدسة،  الحسينية  العتبة  اعلنت 

ملحق  للطوارئ  مستشفى  بإنشاء  مبارشتها  عن 

لعزل  األرشف  النجف  يف  الحكيم  بمستشفى 

أعلنت  جهتها،  من  كورونا.  بفريوس  املصابني 

امس،  العباسية،  للعتبة  التابعة  الكفيل  مطبعة 

عن انتاج 10 االف قناع داعم للوقاية ضد فريوس 

والقوات  املدني  والدفاع  الطبية  للمالكات  كورونا 

االمنية.

وقال املهندس، فرقان االسدي، من قسم املشاريع 

صحفي:  ترصيح  يف  الحسينية  بالعتبة  الهندسية 

إن “العتبة بارشت انشاء مستشفى كرفاني ملحق 

تقدر بـ1000 مرت  الحكيم عىل مساحة  بمستفى 

مربع سعة 32 رسيرا ملساعدة املشفى يف مواجهة 

فريوس كورونا”.

واضاف االسدي أن “املرشوع من املؤمل ان يكتمل 

يف غضون 10 أيام، ويدخل الخدمة يف مواجهة وباء 

كورونا من خالل تهيئته للمصابني بالفريوس”. 

للعتبة  التابعة  الكفيل  مطبعة  أعلنت  جهتها،  من 

قناع  االف   10 انتاج  عن  االحد،  امس  العباسية، 

داعم للوقاية ضد فريوس كورونا للمالكات الطبية 

والدفاع املدني والقوات االمنية.

وقال مدير املطبعة، فراس االبراهيمي، يف ترصيح 

داعم  قناع  آالف   10 انتجت  “املطبعة  إن  صحفي 

الكوادر  تستخدمه  كورونا  فريوس  من  للوقاية 

الطبية يف املستشفيات واملؤسسات الصجية وفرق 

الدفاع املدني، والقوات االمنية”.

سعره  يبلغ  الذي  “القناع  ان  اإلبراهيمي  وأضاف 

ومن  املطبعة  تمكنت  االسواق  يف  دينار  الف   13

املؤسسات  تزويد  من  العباسية  العتبة  دعم  خالل 

فيه بـ1750 دينار كمساهمة يف مكافحة فريوس 

كورونا والحد من انتشاره”. 

  بغداد/ الزوراء:
رمضان  شهر  مع  تتناسب  عمل  خطة  بإعداد  املبارشة  عن  االحد،  امس  بغداد،  أمانة  أعلنت   

املقبل.
وقالت االمانة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، إن »الخطة ستتضمن تغيريات يف توقيتات 
املختلفة  الشوارع واألعمال االخرى  اىل اعمال تنظيف وغسل  النفايات، باالضافة  العمل ورفع 

وبما يتناسب وظروف واوقات الصيام وحركة املواطنني«.
مستوى  رفع  وكذلك  الشوارع،  يف  الحركة  قلة  او  خلو  اثناء  »التحرك  اىل  ستسعى  انها  مبينة 
التنسيق مع القوات االمنية وحسب الحاجة لذلك، ال سيما يف الظروف االستثنائية التي يعيشها 

بلدنا الحبيب«. 

بغداد/ الزوراء:
اكد مدير العالقات العامة يف رشكة توزيع 
كهرباء الجنوب، امني العيساوي، ان رشكته 
تعمل حالياً عىل التباحث مع الجهات العليا 
واملعنية حول رصف رواتب العقود واالجراء 
اليوميني املتأخرة، فيما اكد ان ارضاب عدد 
البرصة  يف  الرشكة  العاملني يف قواطع  من 

لن يؤثر عىل عمل مراكز الصيانة فيها.
ان  صحفي:  ترصيح  يف  العيساوي  وقال 
العاملني قد تأخرت رواتبهم قرابة الشهرين، 

بمستحقاتهم  املطالبة  حقهم  من  وان 
رصف  تأخر  اسباب  ارجع  فيما  املالية، 
العراق  يعيشها  الذي  الوضع  اىل  الرواتب 
اسعار  وانخفاض  كورونا  وباء  ازمة  يف 

الوقود.
بنظام  العاملني  الكهرباء  كوادر  وجددت 
توزيع  رشكة  يف  اليومي  واألجر  العقود 
بمحافظة  الجنوبية  املنطقة  كهرباء 
البرصة إرضابهم الجزئي عن الدوام والذي 

قالوا انه سيستمر لحني رصف رواتبهم.

  بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديرية املوارد املائية يف ذي قار، امس االحد، عن اطالقها حملة لتكتيف وتقوية سداد عدد 

من األنهار يف املحافظة لحمايتها من ارتفاع مناسيب املياه.
حملة  اطلقت  املائية  ان”املوارد  صحفي  ترصيح  يف  شايش،  كاطع  خلف  الدائرة،  مدير  وقال 
لتكتيف وتقوية سداد عدد من األنهار يف املحافظة لحماية االرايض الزراعية من اي ارتفاع يف 

مناسيب املياه”.
االصالح  قضاء  يف  سنان  مرشوع  صدر  غلق  اعمال  بتنفيذ  بدأت  ”الحملة  ان  شايش  واضاف 

لحماية االرايض الزراعية املجاورة له “.
واشار اىل ان ” كوادر املوارد املائية نفذت يف قضاء الجبايش اعمال اخرى عىل السداد الجانبية 
لنهر الحاج ساري احد منافذ تغذية االهوار، وتقوم الحفارة الربمائية بتقوية ومعالجة التآكالت 
والثغرات الحاصلة يف سداد جانبي النهر لحماية الدور السكنية للمنطقتني عىل جانبي النهر”. 
مبينا ان “الحظر الوقائي املفروض وتعطيل الدوام لم يؤثرا عىل اداء كوادر املديرية التي تعمل 

كذلك عىل حماية ارواح املواطنني”.

بغداد/ الزوراء:
عن  االحد،  امس  التجارة،  وزارة  أعلنت 
لتجهيز  الوزراء  اىل مجلس  تقديم مقرتح 
الحماية  شبكة  من  املشمولني  املواطنني 
املواد  من  إضافية  بحصة  االجتماعية 
الحصة  توزيع  نطاق  خارج  الغذائية 
إطار  يف  )مجانا(،  املقررة  التموينية 

إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
وقال، الوزير محمد العاني، يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه، »نظرا لقرب حلول 
شهر رمضان املبارك والظرف الراهن الذي 
يمر به الوطن ووجود عوائل متعففة من 
االجتماعية،  الحماية  بشبكة  املشمولني 
ونظرا للظرف االنساني التي تمر به هذه 
تجهيز  الوزارة  هذه  تقرتح  الرشيحة، 

املشمولني من شبكة الحماية االجتماعية 
توزيع  نطاق  خارج  إضافية  بحصة 

الحصة التموينية املقررة )مجانا(«.
»يف  يأتي  االجراء  هذا  أن  العاني  وأضاف 
كورونا،  جائحة  مواجهة  إجراءات  إطار 
الوزارة  هذه  قامت  أن  سبق  حيث 
مادة  من  حصة  بـ)12(  بتجهيزهم 
رئيس  توجيهات  إىل  استنادا  الطحني 
كتاب  بموجب  املبلغة  السابق  الوزراء 
مكتب رئيس الوزراء املرقم بالعدد م.ر.و 

7937/19 لسنة 2018«.
وطالب العاني: بـ«عرض املقرتح يف إحدى 
جلسات مجلس الوزراء وبشكل مستعجل 
خدمة  بذلك  املجلس  من  قرار  الستصدار 

لهذه الرشيحة الهشة من املواطنني«.

بغداد/ الزوراء:
من جهتها، دعت مفوضية حقوق االنسان يف العراق، امس االحد، خلية االزمة بالسماح 

للعيادات الطبية واملختربات مزاولة أعمالها.
وقال عضو املفوضية، فاضل الغراوي، يف ترصيح صحفي: »ندعو خلية االزمة بالسماح 
للعيادات الطبية واملختربات الخاصة بمزاولة اعمالها وتقديم خدماتها االنسانية وخالل 

اوقات محددة، مع اتخاذ كافة التدابري الوقائية للمحافظة عىل حياة املواطنني«.

بغداد/ الزوراء:
 دعا رئيس لجنة حقوق االنسان النيابية، أرشد الصالحي، اىل إعداد دراسة شاملة عن 

الحلول الواقعية لواقع املرأة والطفولة املتعبة يف العراق.
وقال الصالحي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه ان دعوته جاءت »عقب االعتداءات 
املتكررة عىل املرأة التي حصلت يف كركوك والنجف، وترشيع القوانني التي تضمن حفظها 
وخرباء  النفس  علم  من  العراقية  الجامعات  وخرباء  أساتذة  وان  االنسانية،  وكرامتها 

االقتصاد بامكانهم اعداد هذه الدراسات الشاملة والحلول الواقعية«.
وأشار اىل ان »اللجنة تدهور االمن االقتصادي واملستقبل املجهول للجيل القادم هي التي 
تتسبب يف ازدياد حوادث االنتحار وانتشار املخدرات، وال بد من وضع الحلول املناسبة 

والترشيعات الرضورية الالزمة«.
الشباب،  العراق يشهد تظاهرات شعبية منذ ترشين االول 2019 يقودها  ان  اىل  يشار 
الفساد، قبل  العامة، وتوفري فرص عمل، ومكافحة  الخدمات  يطالبون فيها بتحسني 
أن يرتفع سقف مطالبهم إىل إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام قوات األمن العنف املفرط 

بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة املسؤولني عنه.

  بغداد/ الزوراء:
التقى وزير الهجرة واملهجرين، نوفل بهاء 
نجم  نينوى  محافظ  األحد،  امس  موىس، 
الجبوري، وبحثا عدة ملفات بضمنها ملف 
وكيفية  املخيمات  يف  الساكنني  النازحني 
كورونا،  فريوس  خطر  من  وقايتهم 
املساعدات  توزيع  يف  املتبعة  واإلجراءات 
فضال  والصحية،  الغذائية  منها  االغاثية 
مخيمات  غلق  وآلية  العائدين  ملف  عن 

النزوح يف املحافظة.
خالل  له  كلمة  يف  الهجرة  وزير  وقال 
الذي  نينوى  محافظ  مع  املشرتك  املؤتمر 
عقد يف مبنى ديوان املحافظة: ان »الوزارة 
العام  لهذا  وشاملة  كاملة  خطة  لديها 

وبتنسيق  استمرارها  إىل  إضافة   ،  2020
عاٍل مع كافة الجهات املعنية إلعادة كافة 
مناطقهم  اىل  بالعودة  الراغبني  النازحني 

االصلية«.
ولدى زيارته إىل مستشفى نينوى للحجر 
الوزارة  استعداد  موىس  أكد  الصحي، 
واالغطية،  باالفرشة  املستشفى  لتجهيز 
املحافظة  جهود  نفسه  الوقت  يف  مثمنا 

والكادر الصحي يف انشاء املستشفى.
نجم  نينوى،  محافظ  أثنى  جانبه،  من 
الجبوري، عىل »دور الوزارة وكوادرها وما 
قدموه من جهود حثيثة يف دعم املحافظة 
والنازحني، خصوصا عند اجتياح السيول 

للمحافظة يف األيام القليلة املاضية«.

احلشد يدمر 6 مضافات داعشية ويفكك عبوات ناسفة يف دياىل
اتهم »عصابات تهريب« بزعزعة األمن شرقي احملافظة

الصحة حتذر: الحظنا اكتظاظ الطرق بالسيارات والدراجات وفتح احملال

العتبة احلسينية تباشر إنشاء مستشفى يف 
النجف ملصابي كورونا

مطبعة الكفيل تصنع 10 آالف قناعا للوقاية من »كوفيد 19«

املوارد املائية تطلق محلة لتكتيف وتقوية 
سداد أنهار ذي قار

أمانة بغداد تباشر وضع خطة عمل 
تتناسب وشهر رمضان املقبل

كهرباء اجلنوب تبحث إمكانية صرف 
رواتب األجراء واملتعاقدين 

F16  العراقية تدمر أوكاراً لداعش وتقتل إرهابيني يف صالح الدين
الرد السريع تطيح بقيادي كبري يف كركوك 

أكدت أن الشحنة الثالثة من املساعدات الصينية ستصل اليوم التجارة تقرتح توزيع حصة إضافية 
للعوائل املشمولة بالرعاية

حقوق اإلنسان تدعو إىل السماح للعيادات 
الطبية واملختربات مزاولة أعماهلا

دعوات نيابية إلعداد دراسة عن احللول 
املناسبة لواقع املرأة والطفولة

Mon       20      Apr    2020االثنين       20     نيسان    2020 

اهلجرة تعلن خطة شاملة إلعادة مجيع 
النازحني إىل مناطقهم األصلية
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من ضمنها اللجوء لإلدخار اإلجباري للموظفني الدوالر يشهد ارتفاعا طفيفا يف 
األسواق احمللية

ترجيحات لإلقرتاض من البنك 
املركزي لدفع الرواتب

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

1250 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1250 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

1000 دينارنارنج1000 دينارالفلفل

3000 دينارليمون500 دينارباقالء

500 ديناررقي500 دينارخس

1000 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر750 دينارشجر

2500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

3000 دينارالعنب750 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت اسع�ار رصف الدوالر 
ببورص�ة الكفاح بشكل طفيف 
فيم�ا استق�رت ق�ي االس�واق 
املحلي�ة، ام�س االح�د، املوافق 
)19 نيس�ان 2020(.. وسجلت 
أسع�ار بورصة الكفاح يف بغداد 
 100 ل�كل  دين�ار   122.000

دوالر.
وكانت أسع�ار البيع والرشاء يف 
محالت الصريف�ة كاآلتي: سعر 

بي�ع ال�دوالر سج�ل 123.000 
دين�ار. أم�ا سع�ر رشاء الدوالر 

فبلغ 121.000 دينار
يش�ار اىل ان ه�ذه األسعار هي 
وليس�ت  الفردي�ة  للتعام�الت 
رسمي�ة بسبب إغ�الق بورصة 
الحقيق�ي  والسع�ر  الكف�اح، 
حظ�ر  انته�اء  بع�د  سيك�ون 
التج�وال، وع�ودة ض�خ الدوالر 
يف الس�وق املحيل م�ن قبل البنك 

املركزي العراقي.

بغداد/ الزوراء:
رج�ح عضو مجلس الن�واب، رياض محم�د عيل، ام�س االحد، قيام 
الحكوم�ة االتحادي�ة االق�راض م�ن البنك املرك�زي لتأم�ن رواتب 
املوظفن.ىوق�ال ع�يل يف ترصيح صحفي إن “ الع�راق يمر يف ظروف 
حرجة للغاية بسبب ارتفاع نسبة العجز املايل الذي وصل إىل 50 ترليون 
دين�ار “، مؤكدا أن “الحكومة قد تلجأ لالقراض من البنك املركزي يف 
حال استمرار تدني املستوى املايل “. وأشار إىل أن “االقراض من البنك 
املركزي سيسد ش�يئا من رواتب املوظفن حتى نهاية العام الحال “، 
معتربا أن “عام 2020 صعب جدا عىل جميع املستويات التي يمر بها 

البالد، السيما قضية تأمن الرواتب “. 
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بغداد/ الزوراء:
اكد عض�و اللجنة املالي�ة النيابية، جمال 
كوج�ر، امس االحد، اح�د املقرحات لحل 
األزمة االقتصادية يف البالد، وهو اللجوء اىل 
االدخار االجباري للموظفن، فيما اوضح 
تفاصيل هذا املقرح. بينما كشفت اللجنة 
املالي�ة النيابي�ة تأم�ن روات�ب املوظفن 
العراقين يف قان�ون املوازنة العامة لسنة 
2020، مبينة يف الوقت نفسه إىل احتساب 

سعر برميل النفط ب�30 دوالراً.
وقال عضو اللجن�ة املالية النيابية، جمال 
كوج�ر، يف حدي�ث صحف�ي ان »الوض�ع 
بأزم�ة  يم�ر  واملنطق�ة  للع�راق  الع�ام 
اقتصادية حادة، والدولة العراقية وضعها 
يختل�ف عن ثالث ارباع العالم، عىل اعتبار 
انه يواج�ه ازمات مركبة، تصل اىل خمس 
ازمات معا، مايجع�ل الوضع االقتصادي 
صع�ب ج�دا«، مبين�ا ان »الدول�ة لي�س 
امامه�ا حلول بديل�ة كث�رية، الن تعظيم 
املوارد عملية ليست سهلة يف وقت قيايس، 
مايجع�ل الدول�ة امام خي�ارات محدودة، 
م�ن بينها اللج�وء اىل االحتياط�ي البنكي 

واالقراض من البنوك العراقية«.
واض�اف كوج�ر ان »الخي�ار االخ�ر ه�و 
محاربة الفساد وهذا صعب، النه بحاجة 
اىل حكوم�ة قوية«. مش�ريا اىل ان »الخيار 
الثالث فه�و اصدار بعض الق�رارات، من 
بينه�ا ع�ىل سبي�ل املث�ال الغ�اء االعفاء 
الجمركي املطبق لبعض الدول عىل بعض 
املناف�ذ العراقي�ة، او تحوي�ل ادارة املنافذ 
الحدودي�ة اىل جهات تستطي�ع السيطرة 

عليها كجهاز مكافحة االرهاب«.
تم�ت  الت�ي  الط�رق  »اح�دى  ان  وتاب�ع 
مناقشته�ا، لك�ن ل�م تصب�ح ق�رارا هي 

اللج�وء اىل االدخار االجب�اري، لكن نقطة 
الخالف يف ه�ذا الخيار هو م�ن سيشمله 
االدخ�ار«. الفتا اىل »انن�ا يف اللجنة املالية 
الربملاني�ة لسنا مع االدخ�ار لجميع سلم 
الروات�ب ولك�ن لفئات مح�دودة بحسب 
غالبية االعض�اء، حيث نحدد سقفا ماليا 
مل�ن يشمله االدخار، ع�ىل سبيل املثال ملن 
راتبه يصل اىل مليونن او مليونن ونصف 
دينار شهريا، اما من راتبهم 500 او اكثر 
او اق�ل، ولدي�ه التزام�ات عائلي�ة كثرية 
وب�دالت ايجار فال يمك�ن تطبيق االدخار 

االجب�اري عليه�م، الن�ه ام�ا سيهم�ل يف 
وظيفته او يلجأ اىل الفساد«.

 واك�د كوج�ر ان�ه »حتى اللحظ�ة لم يتم 
الوص�ول اىل اتفاق نهائ�ي، ومازال ضمن 
مرحل�ة املناقش�ات ح�ول كيفي�ة ايجاد 
فيه�ا«،  دخلن�ا  الت�ي  للمشكل�ة  حل�ول 
موضحا ان »هنالك حل�وال لدى الحكومة 

لكنها بحاجة اىل حكومة قوية«.
 ويواجه الع�راق ازم�ة اقتصادية ومالية 
نتيج�ة تدني أسع�ار النف�ط التي وصلت 
اىل اقل م�ن 30 دوالرا، وخاصة ان العراق 

يعتم�د بشكل أس�ايس عىل إي�رادات بيع 
النف�ط يف موازنت�ه العام�ة، حيث تشكل 

اكثر من %95 من هذه العائدات.
بينما كشفت اللجنة املالية النيابية تأمن 
قان�ون  يف  العراقي�ن  املوظف�ن  روات�ب 
املوازن�ة العام�ة لسن�ة 2020، مبين�ة يف 
الوق�ت نفس�ه إىل احتساب سع�ر برميل 

النفط ب�30 دوالراً.
وق�ال مق�رر اللجن�ة، احمد الصف�ار، يف 
ترصيح صحف�ي: إن »الحكومة الجديدة 
ستعم�ل بعد أيام م�ن تكليفها عىل إجراء 

تغيريات عىل هيكل�ة املوازنة العامة، عىل 
اعتبار أنها ستكون نصف سنوية تختلف 

كليا عن املوازنة السابقة«.
ستك�ون   2020 »موازن�ة  أن  وأض�اف 
للط�وارئ فق�ط، وسرك�ز ع�ىل الجانب 
املوظف�ن  روات�ب  لتأم�ن  التشغي�يل 
وتخصيص مبالغ مالية لرشاء املستلزمات 
الطبية بعد أزمة فريوس كورونا ومشاريع 

أخرى«.
ولفت الصفار، إىل أن »الحكومة املستقيلة 
كان�ت ق�د اعتمدت ع�ىل احتس�اب سعر 
برمي�ل النف�ط ف�وق 50 دوالراً، إم�ا اآلن 
فسيت�م احتس�اب السعر ما يق�ارب 30 
دوالراً للربميل الواحد، حسب رأي الخرباء 

املسؤولن عن إعداد املوازنة العامة«.
وبحس�ب معلوم�ات خاص�ة ف�أن حجم 
املوازن�ة العراقية قد يص�ل إىل 135 مليار 
دوالر تخص�ص معظمه�ا لدف�ع روات�ب 

موظفي القطاع العام.
واعتم�دت موازن�ة ع�ام 2019 سعر 56 
دوالرا للربمي�ل، يف ح�ن بل�غ سعر برميل 
خام البرصة الخفيف شهر اذار املايض 38 
دوالرا، منخفض�ا عن 60 دوالرا للربميل يف 

اليوم نفسه من الشهر املايض.
وم�ع كل دوالر ينخفض يف سعر الربميل، 
يخرس العراق نحو 3.4 – 3.6 مليون دوالر 
يومي�ا، أي أن الع�راق خرس يف اذار املايض 
نح�و 75 ملي�ون دوالر باملقارنة بواردات 

فرباير املايض.
وتسببت »حرب األسع�ار« التي خاضتها 
السعودية وروسي�ا بخسائر مالية عاملية 
كب�رية، كم�ا لف�ريوس كورون�ا السب�ب 
األكرب لتناقص الطلب عىل النفط ومن ثم 

انخفاض سعره.

الكشف عن مقرتحات نيابية حلل األزمة االقتصادية يف البالد 

رويرز/ متابعة الزوراء:
أغلقت أسواق األسهم الرئيسية يف الخليج 
عىل ارتف�اع، امس األح�د بفضل صفقات 
ل�رشاء األسه�م بأسع�ار رخيص�ة عقب 
خسائ�ر ح�ادة يف الجلست�ن السابقتن، 
وبفضل تق�دم نحو تجارب رسيرية لعالج 

محتمل ملرض كوفيد19-.
ورفع�ت جلي�اد ساينس�ز لألدوي�ة ي�وم 
يف  املشاركةاملسته�دف  حج�م  الجمع�ة 
تج�ارب لعقارها ريمديسيف�ري التجريبي 
عىل مريض بحاالت حادة من كوفيد19- إىل 
3600 مري�ض، بعد يوم من تقرير إعالمي 

أورد أن العقار واعد.
لك�ن املحللن والرشكة دعوا لتوخي الحذر 

عند استخالص نتائج من بيانات أولية.
ويف دبي، زاد املؤرش ثالثة باملئة، حيث قفز 
سه�م أكرب بنوكه، اإلم�ارات دبي الوطني، 
3.7 باملئ�ة قب�ل اجتم�اع مجل�س اإلدارة 
إلقرار نتائج الربع األول من العام. وارتفع 

سهم إعمار العقارية بالنسبة ذاتها.
وقالت حكومة دبي عىل توير، يوم الجمعة، 
إن اإلم�ارة مددت حظ�ر التجول املفروض 
عىل م�دار الساعة أسبوع�ا للسيطرة عىل 

تفيش فريوس كورونا املستجد.
وارتفع مؤرش أبوظب�ي 2.9 باملئة، بفضل 
صع�ود سه�م أكرب بن�وك الب�الد، أبوظبي 

األول، أربعة باملئة.
وارتفع املؤرش الرئي�ي يف السعودية 0.7 
باملئة، حي�ث زاد سهم م�رصف الراجحي 
0.7 باملئ�ة وسه�م االتص�االت السعودية 

1.4 باملئة.

محم�د  السع�ودي،  املالي�ة  وزي�ر  وق�ال 
الجدعان، إن اململكة تواجه األزمة العاملية 
الحالية من مركز قوة، نظرا لوضعها املايل 
واحتياطياته�ا الضخمة، فض�ال عن دين 

حكومي منخفض نسبيا.

وصعد مؤرش قط�ر 0.5 باملئة. وزاد سهم 
البن�ك التجاري القطري 2.7 باملئة وارتفع 

سهم مرصف قطر اإلسالمي 0.7 باملئة.
وأعلنت قطر، التي أغلقت جزءا من منطقة 
صناعي�ة يعم�ل فيه�ا كث�ري م�ن العمال 

املهاجري�ن ويقيم�ون فيه�ا، ع�ن 5008 
حاالت إصاب�ة إجماال، معظمها بن عمال 
أجان�ب يخضعون للحج�ر الصحي بسبب 
مخالطة حاالت إصابة بمرض كوفيد19- 

الذي يسببه فريوس كورونا.

األسهم اخلليجية تنتعش بفضل صفقات شراء وجتارب 
سريرية لعالج »كورونا«

بغداد/ الزوراء:
دع�ا عضو لجنة الزراعة الربملاني�ة، جمال فاخر، 
ام�س االحد، الحكوم�ة ووزارة الزراع�ة لتوسعة 
الخط�ة الزراعي�ة للمحاصي�ل السراتيجية بغية 
تحقيق االكتفاء الذاتي ودع�م املوازنة االتحادية، 
مش�ريا اىل اىل تجرب�ة الع�ام امل�ايض كان�ت له�ا 
مردودات ايجابية مهمة يف تغطية الحاجة املحلية 
يف ظ�ل املش�اكل الحالي�ة كوباء كورون�ا واالزمة 

االقتصادية.
وق�ال فاخر يف حدي�ث صحفي انه »نظ�را لكمية 
االمط�ار الوف�رية الت�ي رافق�ت املوس�م الزراعي 
املايض فقد تمت توسع�ة املساحات الزراعية عىل 
حساب الخط�ة املقررة، وعىل الرغ�م من حرصنا 
عىل اهمي�ة التقيد بالخط�ط الزراعية والحصص 
املائية إال ان وفرة املنتوج اصبح امرا واقعا وخاصة 
يف ظ�ل الظ�روف الحالي�ة والحاج�ة اىل تحقي�ق 
االكتفاء الذات�ي ودعم االقتص�اد الوطني بخزين 
اسراتيج�ي لحاالت الط�وارئ، وخاصة ملحصويل 

الحنط�ة والشعري، وكما يحصل الي�وم من نجاح 
يف دع�م الحاجة امللحية لتل�ك املحاصيل يف ظروف 
انتشار وباء كورونا واالزمة االقتصادية العاملية«. 
واض�اف ان »التجرب�ة السابق�ة تجلعن�ا نشع�ر 
بالقناع�ة الكامل�ة لشم�ول املساح�ات املزروعة 
خارج الخط�ة الزراعية للموس�م الحايل ملحصول 
الحنط�ة بالتسوي�ق اىل سايل�وات وزارة التجارة 

دعما لالقتصاد املحيل واالقتصاد الوطني«.
وبن فاخر ان »ش�مول تلك املساحات بالتوسعة، 
نعتق�د انه من الرضوي ان يكون الخطوة الحالية 
وع�دم التوقف عندها فقط، ب�ل التقدم وصوال اىل 
توسعة الخط�ة الزراعي�ة واملساح�ات املشمولة 
فيها مستقبال للمحاصيل االسراتيجية كالحنطة 
والشع�ري، خصوصا وباق�ي املحاصي�ل الزراعية 
عموما، مستفيدين من الظ�روف املناخية ووفرة 
املي�اه، لدعم القط�اع الزراع�ي واالستف�ادة منه 
كمصدر دائ�م لتمويل املوازنة بالسن�وات املقبلة، 

لتجاوز مرحلة االعتماد عىل مورد النفط فقط«.

دعوات لتوسعة اخلطة الزراعية لدعم واردات املوازنة االحتادية

بغداد/ متابعة الزوراء:
احت�ل الع�راق املرتب�ة الثاني�ة يف است�رياد 
الخرضوات والفواكه الركية املصنعة خالل 
الرب�ع األول م�ن الع�ام الح�ايل. وأوضحت 
رابط�ة اتح�اد املصدرين الركي�ة ان قطاع 
الخ�رضوات والفواكه املصنعة ش�هد زيادة 
يف الص�ادرات بنسبة 12 يف املئة، خالل الربع 
األول، وبلغ�ت 421 مليون و212 ألف دوالر. 
وأضافت ان »أملانيا ج�اءت يف صدارة الدول 
املستوردة للخرضوات والفواكه املصنعة من 
تركيا، خالل الربع األول، ب�69 مليونا و173 
أل�ف دوالر« وأش�ارت اىل أن »الع�راق ج�اء 
باملرتبة الثانية يف قائمة املستوردين، ب� 49 
مليون�ا و791 أل�ف دوالر، والواليات املتحدة 

ثالثة ب� 48 مليونا و261 ألف دوالر«.

وتشم�ل قائمة املنتجات املصنعة العديد من 
األصن�اف كالخرضوات املجم�دة واملخلالت 

والعصائر واملربيات وغريها.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت مديري�ة زراعة املثنى، ام�س االحد، 
ان تأخ�ري فت�ح السايل�وات عّط�ل تسويق 
محاصي�ل الحنط�ة والشع�ري يف املحافظة. 
وق�ال مدي�ر زراع�ة املثنى، عام�ر جبار، يف 
ترصيح صحفي: ان ”تأخري فتح السايلوات 
تسوي�ق  صعوب�ة  اىل  ادى  املحافظ�ة  يف 
املحاصيل وتضيي�ع وفرة محصويل الحنطة 
والشعري«. واضاف ان”زراعة املثنى مهمتها 

ايص�ال املحص�ول اىل السايلو، لك�ن وزارة 
التجارة هي التي تحدد مواعيد فتح السايلو 
ان”املزارع�ن  اىل  واش�ار  املحافظ�ة«.  يف 
حصدوا محصولهم قبل موعد فتح السايلو، 
ومحاصيله�م ع�ىل االرض، وهن�اك ظروف 
جوي�ة غ�ري مناسب�ة«. وبن ان” ش�كاوى 
وصل�ت  املزارع�ن  م�ن  عدي�دة  ومطال�ب 
للمحافظ�ة تطالب بتسوي�ق املحاصيل الن 

هناك خشية لديهم عىل محاصيلهم”. 

العراق ثانيا يف استرياد اخلضروات والفواكه 
الرتكية املصنعة

زراعة املثنى: تأخري فتح السايلوات عطل 
تسويق احملاصيل

بغداد/ الزوراء:
أكد وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية، باسم عبد 
الزم�ان، امس االح�د، أن “املنحة الطارئة” ش�كلت 
قاعدة بيانات جديدة ألصحاب الكسب اليومي، فيما 
أش�ار إىل أن هن�اك 67 الف عائلة جدي�دة ستشمل 

بقانون الحماية االجتماعية.
وق�ال عبد الزم�ان يف ترصيح أوردت�ه وكالة األنباء 
العراقية )واع(، واطلعت عليه »الزوراء:« إن “الوزارة 

لديها قاعدة بيان�ات كاملة حول العوائل تحت خط 
الفقر وذوي اإلعاقة والعاطلن عن العمل، إال أنها ال 
توجد لديها قاعدة بيانات حول أعداد العائالت التي 
تعتاش عىل األج�ور اليومية”، مبين�ًا أن “استمارة 
املنحة الطارئة التي أطلقت ستكون فرصة لتشكيل 

قاعدة بيانات ألصحاب الكسب اليومي«.
وأض�اف أن�ه “ليس بال�رضورة أن يك�ون أصحاب 
الكسب اليومي تحت خ�ط الفقر، كسائق التاكي 

وغ�ري ذل�ك، وأنما هم م�ن ترضروا ج�راء إجراءات 
حظ�ر التج�وال الوقائ�ي”، مش�ريا إىل أن “ه�ؤالء 
الكسبة بعد تكوين قاعدة البيانات ربما سيدخلون 
ضمن أجور عمال، وه�ذا يكون ضمن قانون جديد 

ليس قانون الحماية االجتماعية«.
ولف�ت وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة إىل أن 
“هن�اك 67 أل�ف عائل�ة جدي�دة ستشم�ل بقانون 

الحماية االجتماعية«.

وحول العمال املضمونن، أكد عبد الزمان: أن “لدى 
ال�وزارة نح�و 250 ألف عام�ل مسج�ل”، مبيناً أن 
“الوزارة ألزمت الرشكات بمنح مستحقات العاملن 

خالل هذه الفرة .
وأش�ار إىل أن “الوزارة تلقت ش�كاوى عدة من قبل 
العمال لعدم تسلمه�م مستحقاتهم”، مؤكداً “عزم 
ال�وزارة محاسب�ة أرب�اب العم�ل املقرصي�ن تجاه 

العاملن”.

العمل تكشف مشول 67 ألف عائلة جديدة باحلماية االجتماعية



بغداد/ حارث النعيمي
كوفيد  املستجد  كورونا  فريوس  حقق 
19 انتشاراً بشكل رسيع يف دول العالم 
خطر  يعد  ولم  األخرى،  تلو  واحدة 
العدوى قائماً يف شعب أو دولة فحسب، 
بالجميع,  محدقاً  الخطر  أضحى  بل 
تطبيق  عىل  شهر  من  اكثر  مرور  وبعد 
نظام الحجر الصحي يف العراق لتقويض 
أنتشار املرض الذي شكل عامالً خطرياً 
ملختلف فئات املجتمع, خاصة وأن هذا 
والذعر  الخوف  يثري  أصبح  الفريوس 
لدى الجميع وللرشيحة الرياضية، لهذا 
املرة  هذه  )الزوراء(   صحيفة  ارتأت 
بتسليط الضوء عن هذا املوضوع واألخذ 
بآراء مجموعة من املختصات والالعبات 

للتعقيب عن أزمة هذه )الجائحة(.
 وقفتنا األوىل كانت مع الدكتورة ايمان 
اللجنة  يف  الخرباء  لجنة  عضو  صبيح 
األوملبية الوطنية العراقية التي قالت, أن 
العاملية,  الرياضة  عىل  اثر  كورونا  وباء 
عدم  خالل  من  واضح  تأثريه  وبان 
كما  العراقية,  الرياضة  أنشطة  مزاولة 
وأن هذا الوباء أثر بصورة مفجعة للعالم 
كله, وأن لهذه الجائحة أمكانية خطرية 
باملرض  البرش  وأصابت  االنتشار  يف 
استطاعت  الشديد  ولألسف  اللعني, 
تحجيم مفاصل الحياة جميعها ال سيما 
منها األكثر توسعاً وانتشاراً حول العالم 
التي  الرياضية  األنشطة  وهي ممارسة 
بعيداً  الرتفيهية  الوسائل  أهم  من  تعد 
منها  األخرى  بالعوامل  مقارنتها  عن 

الصحية والنفسية.
ممارسة  إمكانية  عدم  أن  إىل  وأشارت 
التدريب  الرياضية يف مواقع  النشاطات 
هذا ال يعني توقف ابداع املدرب العراقي 
وتفكريه يف التواصل مع العبيه, فهناك 
برامج  ومنها  للمتابعة  طرق  عدة 
التواصل االجتماعي, التي يمكن خاللها 
الجرعات  إعطاء  املدربة  أو  للمدرب 
الالزمة من التمارين البدنية واإلرشادات 
من  البيت,  داخل  وتطبيقها  الصحية 
اجل الحفاظ عىل لياقتهم قدر املستطاع 

باستخدام املوجودات املنزلية كاألجهزة 
الرياضية وغريها.

الرياضة  أمارس  شخصياً  انا  وأضافت 
يومياً للحفاظ عىل الياقة البدنية اما من 
العاملية  املواقع  عرب  معدة  برامج  خالل 
تمارين  او  الرياضة,  بشؤون  الخاصة 
التي ال تحتاج اىل مكان واسع يف  القوة 
من  معي  أوالدي  وأشارك  كما  أدائها, 
عىل  نحافظ  وأن  معاً  نستمتع  ان  اجل 

لياقتنا البدنية.
اليوم  اقدمها  التي  نصيحتي  وبينت 
للزميالت والزمالء هي مشاركة العائلة 
يف اداء التمارين الرياضية اليومية لنرش 
الثقافة واملعلومة الصحيحة للمحيطني 
املواقع  خالل  من  نرشها  وكذلك  بنا, 
إيجابية  طرق  إال  هي  وما  االجتماعية 

خالل  من  نستطيع  ترويحية  وعوامل 
بالعامل  املحبط  النفيس  العامل  كرس 

اإليجابي.
الرياضية  الخبرية  اكدت  جانبها  ومن 
تأثري  هناك  أن  فيوري  سهام  الدكتورة 
العراقية والرياضة  الرياضة  سلبي عىل 
العاملية, بسبب فريوس كورونا املستجد, 
بالكامل  الحياة  عجلة  عرقل  الذي 
ممارسة  وأبرزها  كافة  النواحي  مع 

األنشطة الرياضية.
التدريبات  عىل  تأثريه  اما  واوضحت 
واالتحادات  لألندية  يكون  أن  فيجب 
يومياً  منهاجاً  الرياضية  واملنتخبات 
وسائل  عرب  بفيديو  يوضح  متكامالً 
لالعب  يتيح  لكي  االجتماعي,  التواصل 
من خالله االستمرار يف التدريبات اليومية 

وال يخرس مهاراته أو يكتسب وزن زائد 
عىل  تطرأ  التي  التغيريات  من  وغريها 
جسمه جراء جلوسه يف البيت, حيث أن 
للرياضات كافة  الدوريات  توقف عجلة 
مؤرش  الوطنية,  املنتخبات  وتدريبات 
القاع  مستوى  إىل  درجته  يصل  سلبي  
ملستوى  الالعبني  مهارات  فقدان  من 

اللياقة البدنية والناحية النفسية.
بالتدريبات  تقوم  انها  إىل  وأِشارت 
ملسافات  التسوق  أثناء  وامليش  اليومية 
الرياضة مع  البيت تمارس  طويلة, ويف 
إىل  الجسم  ليصل  أيضاً  ابنها واحفادها 
البدنية  اللياقة  حد األعداد للحفاظ عىل 
الرياضة  أن  كون  بالوقت  واالستمتاع 

تنمي العقل والتفكري ووسيلة للرتفيه.
واملدربات  املدربني  عىل  يجب  وأضافت 

ان يكونوا عىل صلة دائمة  مع العبيهم 
منهج  ضمن  يومي  بشكل  والعباتهم 
وذلك  األداء,  مالحظة  مع  تدريبي 
للحفاظ عىل مهاراتهم ولياقتهم البدنية 
واألهم من ذلك إعطاء الثقة العالية من 

الناحية النفسية واملعنوية.
وقفتنا  االخرية كانت مع العبة املنتخب 
سعد  فاطمة  والسهم  بالقوس  الوطني 
التي قالت أن وباء كورونا يشكل عامل 
البرش  حياة  ويهدد  العالم  عىل  خطر 
بشكل عام, بحيث فرض سيطرته عىل 
كبري  يعرف  وال  ككل  األرضية  الكرة 
بهذا  بالجميع  اإلطاحة  سوى  وصغري 

الفريوس الفتاك.
كالعبة  نفيس  عن  اتحدث  انا  وأكدت 
بالقوس  األول  الوطني  املنتخب  أمثل 

املستطاع  قدر  أحاول  حيث  والسهم, 
فرتة  ألعوض  العبئ  هذا  من  التخفيف 
الرياضية  بالتمارين  التدريبات  إيقاف 
األجهزة  استخدام  طريق  عن  البيت  يف 
بعض  وإقامة  املتوفرة  الرياضية 
اللياقة  رفع  من  تساعد  التي  التمارين 
يف  أمي  اساعد  أن  أحاول  كما  البدنية, 
وأمارس بعض  املنزلية  الواجبات  تأدية 
التمرينات اليومية السويدية مع سحب 
القوس بدون اسهم حتى ال افقد لياقتي 

وقوتي لحني أنهاء فرتة الحظر.
الحارض  الوقت  يف  زميالتها  ونصحت 
يف  الخروج  عدم  البيت  داخل  بالبقاء 
األماكن املزدحمة منها السوق, واالعتناء 
من  جداً  مهم  يشء  النظافة  بعامل 
وتأدية  التعقيم  وسائل  استخدام  خالل 

االهتمام  وكذلك  املنزلية,  الواجبات 
بالعبادة والتقرب اىل الله سبحانه وتعاىل 

للحفاظ عىل سالمتهن.
أن  املدربة  أو  املدرب  عىل  وأوضحت 
األزمات,  هذه  ملثل  مستعدين  يكونن 
نمر  ما  دائماً  العراق  يف  ونحن  خاصة 
عىل  يكونا  أن  ويجب  عصيبة,  بظروف 
إذ  مواقف  هكذا  مثل  يف  املسؤولية  قدر 
يتابعا  أن  املدربة  أو  املدرب  عىل  يجب 
أو  لالعبني  بالنسبة  وكبرية  صغرية  كل 
عىل  ويركزون  يومي  بشكل  الالعبات 
الروح  لرفع  األهم  وهو  النفيس  العامل 
املعنوية بالنسبة لهم, عن طريق برامج 
الرتكيز  وكذلك  االجتماعي,  التواصل 
اللياقة  الخاصة بديمومة  التمارين  عىل 

البدنية.

بغداد/ متابعة الزوراء
صبحي،  لؤي  الدويل  الحكم  أعلن 
اعتذاره عن تكليفه بمنصب يف لجنة 
التحاد  التطبيعية  بالهيئة  الحاكم 

الكرة.
رؤساء  سمت  قد  التطبيعية  وكانت 
وأعضاء لجان االتحا، حيث تواجد اسم 
التقني  القسم  أعضاء  ضمن  صبحي 

واالداري واملايل ل لجنة الحكام.
التكليف  عن  »اعتذر  صبحي  وقال 
اود  لكوني  االداري  القسم  يف  للعمل 
من  وكوني  الحكام  تطوير  يف  العمل 

املشاركني يف دورة فوتورو 2019«.
وأضاف »لدي القدرة والكفاءة الفنية 
االتحادين  لدى  ذاتية  سرية  ولدي 
للعمل  تؤهلني  التي  واالسيوي  الدويل 

للمستوى  التحكيم  وتأهيل  تطوير  يف 
للهيئة  شكرا   .. له  نطمح  الذي 

التطبيعية«.
ومن جانبه كشف رئيس لجنة الحكام 
عالء  القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  يف 
عبد القادر، تفاصيل عمل لجنة ودائرة 

الحكام يف االتحاد.
يف  مرة  “الول  انه  القادر  عبد  وقال 
حكام  دائرة  هناك  االتحاد،  تاريخ 
كان  اليشء  وهذا  حكام  لجنة  وهناك 
ان  منذ  به  العمل  عن  تماما  مغيب 

اعتمده االتحاد الدويل”.
واوضح ان “دائرة الحكام هي املعنية 
بتطبيق  معنني  وهم  الحكام  بتطوير 
بكل  واالدارية  الفنية  العلمية  املنهاج 
مفردات التحكيم من الرتشيح للقائمة 

واملشاركات  الحكام  ولرتقية  الدولية 
الخارجية وغريها”.

اعىل  من  ثالثة  اخرتت  “لهذا  وتابع 
وهو  عودة  كاظم  وهم  الكفاءات 
وزميله  االسيوي  االتحاد  يف  مراقب 
نجاح رحم وتم اختياره من فضل الله 
االسيوي  االتحاد  يف  كمحارض  ايضا 
عن  غني  وهو  مهنا  سمري  وكذلك 

التعريف”.
بما  الفنية  املقررات  “كل  ان  واضاف 
بخص االمور التي ذكرتها، ترفع لكي 
هذا  عليها،  ويصادق  وتدرس  تناقش 
الواقع  ارض  عىل  يكون  سوف  العمل 
الجنة  اعضاء  وسرياقب  مرة،  ألول 
الرئيسية جميع الربامج التي تطبق يف 

الجان الفرعية يف املحافظات”.

تجرع  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  يف  الزوراء/  بغداد/متابعة 
بطل العالم يف الشطرنج، النرويجي ماغنوس كارلسن، مرارة 
الهزيمة عىل يد فتى صغري يبلغ من العمر 16 عاما يف نهائي 

كأس بانرت بليتز.
، عيل رضا  اماراتية  اعالم  اإليراني بحسب وسال  الفتي  وفاز 
النهائية  املباراة  يف   7.5-8.5 النرويجي  البطل  عىل  فريوزا، 

ملسابقة خروج املغلوب الرسيعة عىل اإلنرتنت.
تصنيف  عىل  يحصل  العب  أصغر  ثاني  هو  اإليراني  والفتى 

»فيد«، الذي يحكم املنافسة الدولية للشطرنج.
بفريوزا،  العالم  يف  األول  الالعب  يستهني  لم  املواجهة،  وقبل 
واصفا إياه بأنه »أكرب تحٍد يل«، بعد أن حل الفتى اإليراني يف 
كانون االول املايض يف املركز الثاني يف بطولة وورلد بليتز التي 

أقيمت يف العاصمة الروسية موسكو.
منح  دقيقة،   90 استغرقت  التي  املسابقة  خسارة  وبعد 
»قوي  بأنه  إياه  واصفا  الصغري،  للفتى  احرتامه  كارلسون 

بشكل مذهل«.

بغداد/ متابعة الزوراء
املمتاز،  الدوري  أندية  أبدت 
عىل  رسمي  بشكل  موافقتها 
أندية  رابطة  تشكيل  مقرتح 
الدوري املمتاز والذي قدمه عضو 
الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوسط 

فراس بحر العلوم.
مقرتح  إن  العلوم  بحر  وقال 
الدوري  أندية  رابطة  تأسيس 
معه  وتجاوبت  منه  البد  املمتاز 
األندية ألنه بات رضورة ملحة ألن 
يكون هناك رابطة لألندية املحرتفة 

الدوري  مسابقة  تنظم  العراق  يف 
ويكون لها شخصية مستقلة.

العراقي  الدوري  أن  وأوضح 
واضح  وتراجع  إلهمال  يتعرض 
اآلسيوي  االتحاد  تصنيف  يف  حتى 
االتحاد  سياسة  والسبب  للعبة 
الذي لم يتمكن من وضع  السابق 
ويكون  للدوري  محرتم  منهاج 

ملزما للجميع.
وأشار بحر العلوم، إىل أن الرابطة 
لها دور فاعل يف تسويق  سيكون 
الدوري وحقوق النقل التلفزيوني 

ينعش  بما  املسابقة  وتطوير 
األندية اقتصاديا وفنيا.

إىل  رفعه  تم  املرشوع  أن  وأكد 
اللجنة التطبيعية، رغم أن الرابطة 
لها الحق أن تعمل بشكل مستقل 
عن االتحاد، لكننا نؤمن برضورة 
يف  فاعال  دورا  األندية  تلعب  أن 

تطوير الكرة العراقية.
أندية  من  ناديا   20 أن  إىل  يشار 
الدوري املمتاز وافقت عىل تأسيس 
طرح  بعد  املمتازة  األندية  رابطة 

املرشوع وتفاصيله.

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد العب املنتخب الوطني بكرة السلة ذو الفقار فاهم ان االصابة 

ابعدته عامني عن املالعب وهي سبب انخفاض مستواه.
خوفاً  التدريبي  الكادر  معارضة  رغم  باللعب  »جازفت  فاهم  وقال 

عىل اصابتي«.
واضاف ان »تمثيل املنتخب الوطني أمنية وحلم كل العب ورشف له 
مبينا ان املنتخب الهندي فريق قوي ويمتلك كادر ممتازة باالضافة 

اىل ان دوريهم جيد ومنظم«.
وزاد ان »االستخفاف وعدم التحضري الجيد وتوقف الدوري واالرهاق 

من السفر هي اسباب خسارتنا امام املنتخب الهندي«.
وبني  ان »عىل الجماهري أن تعذر الالعبني فالالعب املنتخب يبذل كل 

ما بأمكانه وكل العب يمر بمشكل عائلية وصحية ونفسية«.
عايل  مستوى  عىل  اجنبي  تدريبي  كادر  ينقصه  »املنتخب  ان  وذكر 
مبينا انه يفضل املدرب االجنبي ، واملنتخب يمتلك مزيج من الخامات 

الشابة والخربة«.
ويف سياق منفصل كشف نجم املنتخب الوطني ونادي الرشطة لكرة 

السلة، حسان عيل، عن أهدافه بعد االعتزال من الالعب.
كبرية  بسعادة  ُيشعرني  الرشطة،  نادي  يف  “تواجدي  إن  عيل  وقال 

وأتمنى ان اقود الفريق لتحقيق البطوالت واسعاد جماهريه”.
وأضاف ان “مشوار االحرتاف ال زال يف بدايته، لكن مستقبالً سأعمل 
يف الجانب اإلداري، ألني افضله عىل التدريبي بسبب معرفتي باللغة 

االنكليزية ومتابعة العديد من الالعبني”.
االنتقاالت  يف  الرشطة  صفوف  اىل  انتقل  عيل  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 

الصيفية يف العام املايض.

متخصصات لـ          :  ممارسة الرياضة يف البيت عامل مهم لكسر الروتني وامللل
فايروس كورونا اثار الرعب يف العامل

لؤي صبحي يعتذر عن العمل يف جلنة حكام احتاد الكرة فاهم: االصابة وراء تدني مستواي 
الفين مع منتخب السلة

هزمية بطل العامل بالشطرنج كارلسن على يد فتى ايراني

Mon       20      Apr    2020االثنين       20     نيسان    2020 

بغداد/ متابعة الزوراء
طالب املدرب املساعد لفريق نادي القوة الجوية بكرة القدم، عيل جبار، بتتويج فريق الصقور 
يف حال الغاء الدوري املمتاز.الدوري املمتاز توقف منذ العارش من شهر آذار املايض، بسبب 
الرسمية عىل  اخر.وقال جبار عرب صفحته  إجراءات مكافحة فريوس كورونا حتى اشعار 
»فيسبوك«، »االن كمحب وليس مدرب، ان صح ما يقال وما يدار عن الغاء الدوري فمن الحق 
والواجب تسمية بطل الدوري ملن تصدر الدوري يف البداية وعند استئنافه مرة ثانية فأن لم 
أو أبخاس حق علناً«.ولعب الصقور 4 مباريات، حصد من خاللها 10  يكن فهناك مؤامرة 

نقاط وضعته يف املركز الثاني خلف النفط، الذي جمع 11 نقطة من 5 مباريات.

علي جبار يطالب بتتويج اجلوية 
بلقب الدوري احمللي 

حبر العلوم : رابطة أندية الدوري املمتاز سرتى النور قريبا



قال توني بلوم مالك برايتون لوسائل إعالم بريطانية إنه من غري املرجح 
هب�وط أي فريق من ال�دوري اإلنكليزي املمتاز لك�رة القدم يف حال 

عدم إقامة املزيد من املباريات بسبب فريوس كورونا.
والتق�ت أندية الدوري املمتاز  ملناقش�ة الخي�ارات املحتملة 
الس�تكمال ال�دوري لك�ن كل ه�ذه االقرتاح�ات س�تبقى 
افرتاضي�ة بعدم�ا ق�ررت الحكوم�ة الربيطاني�ة تمديد 
إجراءآت العزل العام بس�بب فريوس كورونا ملدة ثالثة 

أسابيع أخرى.
وقبل تس�ع جوالت عىل النهاية يتقدم برايتون بفارق 
نقطتني عىل منطقة الهبوط بينما توقفت املس�ابقة 

منذ 13 مارس/آذار.
وإذا انتهى املوسم عىل الوضع الحايل فإنه قد يتوج 
ليفربول باللقب بينما تهبط فرق نوريتش س�يتي 

وأستون فيال وبورنموث.
ويتس�بب الهبوط يف رضبة مالي�ة تبلغ حوايل 100 
ملي�ون دوالر ل�ذا يعتقد بل�وم أنه من غ�ري املرجح 
موافق�ة 70 باملئة من األندي�ة، كما تنص الالئحة، 

لهبوط الفرق الثالثة.
وق�ال بل�وم: ”س�يكون م�ن الصعب هب�وط أي 
فري�ق، خاصة يف الدوري املمتاز، إذا لم ُيس�تكمل 

املوسم“.
وأض�اف: ”ربما يت�م تحديد البطل، فب�كل تأكيد 
يس�تحق ليفربول ذلك، وربما يتم استخدام ذلك 

يف تحدي�د الف�رق املتأهلة ألوروب�ا، لكن ال أتوقع أن يصوت أي ش�خص 
ع�ىل ذلك )لحس�م الهبوط( خاصة م�ع األخذ يف االعتبار النس�بة املئوية 
املطلوب�ة“.ويف ظل أن بعض الفرق تملك عددا م�ن املباريات يختلف عن 
فرق أخرى فإن البعض اقرتح أن يتم حس�م الرتتيب النهائي بمتوس�ط 

النقاط لكل فريق يف املباراة الواحدة.
ويعتقد بلوم أن هذا االقرتاح من غري املرجح أن يحدث تماما.

وق�ال مال�ك برايت�ون: ”ال أتوق�ع أن يصل الوض�ع إىل أن�ه يف حال عدم 
استكمال املوسم، تهبط الفرق بمتوسط نقاطها يف املباراة الواحدة“.

وأض�اف: ”ال أعتق�د أنه من املمكن أن يهبط فريق لم ُيس�مح له باللعب 
بف�ارق 0.2 نقطة بناء عىل ه�ذا النظام، كما أن ه�ذا النظام ال يضع يف 

االعتبار قوة املنافس الذي لم تلعب أمامه بعد“.

صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
إيط�ايل، عن تط�ور جديد 
بش�أن ارتب�اط األرجنتيني 
مهاجم  مارتيني�ز،  الوتارو 
إنرت، باالنتقال إىل برش�لونة 

خالل املوسم املقبل.
ووفًق�ا لصحيف�ة الجازيت�ا 
اإليطالية،  سبورت  ديللو 
فإن برشلونة تواصل 
مع ممثيل الوتارو، 
ع�ىل  وحص�ل 
موافقة الالعب 
بشأن إتمام 

الصفقة، وينوي اس�تغالل هذه 
الورقة عىل طاول�ة املفاوضات 
بش�كل  املحادث�ات  ب�دء  عن�د 

رسمي.
وأش�ارت إىل أن إنرت لن يس�مح 
بس�هولة  بالرحي�ل  لالوت�ارو 
قب�ل تحقي�ق عائد م�ادي يربر 
الصفق�ة، لذلك ي�ر النادي يف 
البداية عىل تقايض 111 مليون 

يورو قيمة الرشط الجزائي.
وأوضح�ت أن إن�رت أيًض�ا لديه 
تح�ركات  ع�ىل  لل�رد  أوراق 
آرث�ر  طل�ب  مث�ل  برش�لونة، 
الن�ادي  ميل�و يف حال�ة رغب�ة 
الكتالوني تقلي�ل املقابل املادي 

يف املفاوضات الرسمية.
وقالت إن إنرت يعرف أن املريكاتو 
املقب�ل لديه ظروف اس�تثنائية 
بسبب فريوس كورونا، وبالتايل 
التبادلي�ة  الصفق�ات  ف�إن 

ستكون الحل األبرز، رغم إدراك 
ل�ن  البارس�ا  أن  النريات�زوري 

يتخىل عن آرثر مطلًقا.
التالي�ة  أن الخط�وة  وأضاف�ت 
من إنرت يف املفاوضات قد تكون 
اختي�اره الثن�ني م�ن الرباع�ي 
املط�روح لدخول التب�ادل وهو: 
كارلي�س ألينا، جوني�ور فريبو، 

ونيلس�ون  كوكوري�ال  م�ارك 
الصحيف�ة  س�يميدو.وأتمت 
تقريرها بالتأكيد عىل اس�تمرار 
االتصاالت بني برشلونة وممثيل 
الوتارو، يف حني تنتظر إدارة إنرت 
بدء املحادثات الرسمية، وطرح 
األوراق ع�ىل  لجمي�ع  البارس�ا 

الطاولة.

كش�ف تقرير صحف�ي، ي�وم األحد، أن 
ن�ادي يوفنتوس، فتح ب�اب املفاوضات 
مع زين الدين زيدان، املدير الفني لريال 

مدريد.
ووفًق�ا ملوق�ع “le10sport” الفرنيس، 
ف�إن يوفنت�وس ع�ىل اس�تعداد لتقديم 
أي يشء؛ إلقن�اع زيدان بت�ويل املهمة يف 

املوسم املقبل، خلًفا ملاوريسيو ساري.
وأشار إىل أن مسؤويل يوفنتوس يعرفون 

أن املفاوض�ات مع زي�دان معقدة، كما 
أنهم ال يريدون التسبب يف أي رضر لريال 
مدريد.وأوضح أن يوفنتوس يراهن عىل 
أن العالق�ة ليس�ت مثالي�ة ب�ني زيدان 
وفلورنتين�و برييز، رئي�س ريال مدريد، 
وإن تحس�نت مؤخ�رًا، لكنه�ا ل�م تعد 
قوية.وأك�د أن صفق�ات املريكاتو، مثل 
كيليان مبابي )باريس س�ان جريمان( 
يونايت�د(  )مانشس�رت  بوجب�ا  وب�ول 

)بوروس�يا  هاالن�د  وإيرلين�ج 
دورتمون�د( يمكن أن تعي�د التوتر 

ب�ني زي�دان وبرييز.يذك�ر أن 
هذه ليس�ت امل�رة األوىل التي 
يرتب�ط خالله�ا زي�دان بتويل 

ال  ليوفنت�وس،  الفني�ة  املهم�ة 
سيما أن الفرنيس لعب سابًقا يف 
السيدة العجوز، ويرتبط بعالقة 

جيدة مع مسؤويل اليويف.

اعت�رب ج�ريار لوبي�ز رئي�س ن�ادي لي�ل 
الفرنيس يف حديث مع وكالة فرانس برس 
أن االنخف�اض املحتمل يف أس�عار س�وق 
انتق�االت ك�رة الق�دم املقبل�ة، ل�ن يقلق 
الالعب�ني الكبار رغم أنه يش�كك يف حدوث 
صفق�ات انتق�ال م�ن العي�ار الثقيل هذا 

الصيف.
وكان ليل حل وصيفاً لباريس سان جرمان 
بطل املوس�م املايض يف ال�دوري الفرنيس، 
فتأهل اىل دوري أبطال أوروبا حيث حصد 
نقط�ة يتيمة يف دور املجموع�ات، ويحتل 
راهناً املركز الراب�ع يف الدوري قبل توقفه 

بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد.
وقال لوبيز: “عىل غرار أي سوق، إذا حصل 
انكماش فسيحدث ذلك يف املستوى األدنى 
أو املتوس�ط. من س�يعاني أكثر يشء عىل 
س�بيل املثال، هو العب بني 26 و28 عاماً، 
وهو جيد جدا لكنه ليس )خارقا(. الفريق 
الذي س�يبحث ه�ذا الن�وع م�ن الالعبني 

يمكن�ه االختيار ب�ني 30 و40 ملفاً، وبما 
أن العرض كبري، سيكون متاحا ألصحاب 

الطلب تخفيض األسعار”.
وأضاف رئي�س ليل أنه املس�تحيل تحديد 
هذا االنكم�اش مقّدماً. معتق�داً يف الوقت 
ذاته أن أسعار الالعبني األبرز لن تنخفض، 
ألن األندي�ة الثري�ة س�تتبارز ع�ىل خطف 
خدماته�م. الجزء األعىل من الس�وق، مع 
أس�عار ف�وق 70-60 ملي�ون ي�ورو، لن 
تتحرك كث�رياً، ألن عدد الالعبني فيها ليس 
كبرياً. ال أعتقد اننا سنش�اهد انتقاال بالغ 
الضخامة بقيمة 130 أو 150 مليون يورو 

هذا الصيف، اال ان املفاجآت واردة”.
وأش�ار رئي�س الفري�ق الفرن�يس إىل أن�ه 
ال�دوري  يعتق�د أن صفق�ات األندي�ة يف 
اإلنكليزي ستعتمد إىل حد كبري عىل أهداف 
تلك األندي�ة وما تطمح إلي�ه، فهناك عدة 
أندي�ة تقليدية وثرية جدا لم تكن يف موقع 
جيد يف الرتتيب وقت تعليق املنافس�ات، أو 

لم تكن مواسمها األخرية جيدة مثل 
مانشسرت يونايتد وآرسنال وحتى 

توتنهام.
وأض�اف قائ�اًل: “ال أعتق�د أنها 
بالغ�ة  انتق�االت  س�تقدم ع�ىل 
الضخام�ة لكن انتقاالت هامة. 
الس�باق محموم جداً يف إنكلرتا، 

اآلخري�ن  ت�رك  يمكنه�م  وال 
يبتعدون عنهم. اقتصاد هذا النوع 

م�ن األندية يتطل�ب نتائ�ج جيدة، 
وللخ�روج من سلس�لة س�لبية بعد 
موسم يسء يجب تقوية صفوفهم. 
الجمي�ع س�ينتبه، لكن هن�اك من 
يرى انه يف فرتة األزمات يمكن قلب 

الطاولة”.
وح�ول الع�روض الت�ي تلقاه�ا ليل 
لالس�تغناء عن العبي�ه البارزين قال 
ج�ريار لوبي�ز: “يف الواق�ع تلقى ليل 
ثالثة ع�روض مؤكدة يف األس�بوعني 
األخريين، اثن�ان منهما م�ن إنكلرتا. 
أعتقد أن انخفاضاً محتمالً لألس�عار 
ل�ن يؤث�ر س�لباً عىل لي�ل ألنن�ا نملك 
العبني ش�بان لديهم إمكان�ات هائلة 

وهن�اك طلب كب�ري عليهم. ل�ن يرحل 
س�وى ثالث�ة أو أربعة العب�ني، وليس 
عرشة، لذا لن يؤثر هذا األمر عىل سوق 

االنتقاالت لدينا. ليل يف وضع خاص ألننا 
خضنا دوري أبطال أوروبا هذا املوسم، 
حققنا فرتة انتقاالت أخرية جيدة صيفا 

وكان عامنا قياسياً عىل صعيد التسويق 
وش�باك التذاكر، لذا فنحن ال نعتمد عىل 

التداول”.

أقر حارس وقائد باي�رن ميونيخ مانويل 
نوير أنه يشعر بالغضب نتيجة ما ُيَسَب 
من تفاصيل متعلقة باملفاوضات بش�أن 
تمديد عق�ده مع بطل ومتص�در الدوري 
األملان�ي لكرة القدم، وذلك يف ظل التقارير 
الت�ي تتح�دث ع�ن وص�ول الطرف�ني إىل 

حائط مسدود.
ولم يكن بط�ل مونديال 2014 راضياً عن 
تسي�ب تفاصيل املفاوضات إىل وس�ائل 
اإلعالم، موضحاً يف حديث نرشته صحيفة 
“بيلد” املحلية “املحادث�ات التي أجريتها 
منذ وجودي هنا كانت رسية... لم ُيَسَب 
أي يشء ع�ىل اإلط�الق. لك�ن اآلن، تظهر 
باس�تمرار تفاصيل املفاوض�ات الحالية 
يف وس�ائل اإلع�الم، وغالبا م�ا تكون غري 

صحيحة”.
وتابع: “هذا يثري غضبي. لم أعتد عىل هذا 
ال�يشء يف بايرن”، وذل�ك يف ظل ما تؤكده 
وس�ائل اإلع�الم ع�ن توق�ف املفاوضات 
ب�ني الح�ارس البالغ من العم�ر 34 عاماً 

والنادي البافاري.
ويب�دو أن الطرفني مس�تعدان من حيث 
املبدأ لتمديد العقد الذي ينتهي يف حزيران/

يونيو 2021 لكن برشوط مختلفة تماماً. 
ويف حال فش�لت املفاوض�ات بينهما، قد 
يغ�ادر نوير “ألي�ان أرينا” ه�ذا الصيف، 
وس�ط اهتمام بضمه من قبل مانشسرت 
س�يتي وتش�يليس اإلنكليزي�ني بحس�ب 

“كيكر”.
وأش�ارت مجلة “كيكر” األسبوع املايض 

بقلم كبري مراس�ليها كارل هاينتس فيلد 
إىل “أن الرغب�ة يف اس�تئناف املفاوض�ات 
ضعيفة للغاية. قد يستغرق األمر أسابيع 
أو حت�ى ش�هور قبل اتخاذ ق�رار نهائي. 

هناك تصلب يف املواقف حالياً”.
ووفق�اً للصح�ف األملانية، يطال�ب نوير 
بتمدي�د العقد حت�ى 2025، لك�ن بايرن 
لي�س مس�تعداً للذهاب إىل أبع�د من عام 
2023، أي أنه مس�تعد إلبقاء الحارس يف 
الفريق حتى السابعة والثالثني من عمره 

وليس أكثر من ذلك.
يض�اف إىل ذل�ك أن وكي�ل أعم�ال نوي�ر، 
توماس ك�روث، طلب ملوكل�ه راتباً قدره 
20 مليون يورو س�نوياً، وه�و أكثر مما 

عرضه بايرن بحسب “بيلد”.
لكن ك�روث نفى ب�دوره ل� “بيل�د” هذه 
التفاصيل، مؤكداً أنه لن يتقدم بطلب من 
هذا القبي�ل يف ظل أزمة ف�ريوس كورونا 
املوس�م  تعلي�ق  إىل  أدت  الت�ي  املس�تجد 

وألحقت بالفرق خسائر مالية هائلة.

ومع تعلي�ق مباريات الدوري، مدد بايرن 
مؤخ�راً عق�دي كل من املهاج�م توماس 
مول�ر ومدرب�ه هان�زي فليك حت�ى عام 

.2023
وبق�اء فلي�ك كم�درب حت�ى 2023 بعد 
نجاح�ه يف املهمة التي تواله�ا يف ترشين 
الثاني/نوفم�رب خلف�اً للكروات�ي نيك�و 
كوفات�ش مؤقت�اً بعدم�ا عمل مس�اعداً 
ل�ه، قبل أن يت�م تثبيته يف كان�ون األول/

ديس�مرب حتى نهاية املوس�م، أقنع نوير 

بالسعي للبقاء يف بايرن لفرتة أطول.
رائ�ع”،  “م�درب  فلي�ك  ان  نوي�ر  ورأى 
مضيفاً: “أري�د أن أحصل عىل عقد يكون 
مكس�باً يل ولباي�رن. أري�د أن أؤدي وأن 
أكون هناك من أج�ل الفريق... أن أعطي 
كل م�ا ل�دي”، لكنه اس�تطرد: “يجب أن 

تكون الظروف مناسبة )لذلك(”.
ويداف�ع نوير عن عرين الن�ادي البافاري 
منذ 2011 آتياً من ش�الكه، وخاض معه 
374 مباراة يف مختلف املسابقات وساهم 
يف قيادته إىل الفوز بلقب الدوري املحيل يف 
املواسم الس�بعة املاضية، إضافة إىل رفع 
كل من ال�كأس املحلية والكأس الس�وبر 
أرب�ع م�رات، والفوز بلق�ب دوري أبطال 
أوروبا والكأس الس�وبر األوروبية وكأس 

العالم لألندية عام 2013.
ح�ارس  م�ع  التعاق�د  أن  املؤك�د  وم�ن 
منتخ�ب أملانيا ل�دون 23 عاماً ألكس�ندر 
نوبل اعتبارا من صي�ف 2020 قادماً من 
ش�الكه أيضاً، ورفض بايرن تمديد العقد 
ألبع�د م�ن 2023، جع�ل بط�ل مونديال 
2014 يش�كك بوضع�ه ب�ني الخش�بات 
الثالث ملرمى النادي البافاري، الس�يما أن 
األخري وعد حارسه الجديد بأن يرشكه يف 
10 مباريات خالل املوسم عىل أقل تقدير 

بحسب وسائل اإلعالم املحلية.
ولم يؤكد باي�رن هذه املعلومة، لكن نوير 
ق�ال يف مقابلته م�ع “بيلد” ب�أن مركزه 
ليس يف خطر، موضح�ًا: “طاملا أنا أؤدي، 

سألعب. هذا ما أتوقعه”.

عاد العب�و فريق ووه�ان زال إىل مدينته�م الصينية 
الت�ي غاب�وا عنها ألش�هر بس�بب ف�ريوس كورونا، 
حيث القاهم املئات من السكان باستقبال يف محطة 
القطارات الرئيس�ية، بحسب ما أكد النادي ووسائل 

اإلعالم الصينية.
وأم�ى العب�و الفري�ق املش�ارك يف دوري الس�وبر 
الصين�ي لك�رة القدم )الدرج�ة األوىل(، أكثر من مئة 
ي�وم بعي�دا م�ن مدينته�م وعائالته�م، اذ وصلوا اىل 
إس�بانيا أواخر كانون الثاني/يناير لخوض معسكر 
تدريب�ي تحضريا النطالق املوس�م املح�يل الذي كان 
مق�ررا يف ش�باط/فرباير املايض، والذي ت�م إرجاؤه 
اىل أجل غري مس�مى بعدم�ا أصبحت املدين�ة البؤرة 

األساسية ل�”كوفيد19-”.
وبدأت الس�لطات الصينية يف األي�ام املاضية تخفيف 
القي�ود الصارمة التي فرضت ع�ىل ووهان للحد من 
تفيش الفريوس الذي ظهر فيها للمرة األوىل يف كانون 
األول/ديس�مرب امل�ايض، م�ا أت�اح لالعب�ني العودة. 
وأظه�رت لقط�ات عرضتها وس�ائل إع�الم صينية، 
الالعبني وه�م يضعون كمامات واقية عىل وجوههم 

ل�دى وصولهم اىل محط�ة القطار الت�ي حرض إليها 
مئات املش�جعني املرتدين قمصان الفريق الربتقالية 
اللون.وكت�ب ووه�ان زال عرب حس�ابه ع�ىل موقع 
“ويبو” للتواصل االجتماع�ي املوازي ملوقع “تويرت” 
املحج�وب يف الصني: “بعد أكثر من ثالثة أش�هر من 
الرتح�ال، عاد أفراد فريق ووه�ان زال الذين غمرهم 
الحن�ني اىل الوط�ن، أخ�ريا اىل مدينته�م”، مضيف�ا: 
“سيجتمع الالعبون مجددا بعائالتهم التي لم يروها 

منذ أكثر من ثالثة أشهر”.
وس�يميض العبو الفري�ق بقيادة مدربهم اإلس�باني 
خوس�يه غونزالي�س، بضع�ة أي�ام يف منازله�م قبل 

معاودة التمارين الجماعية األربعاء املقبل.
وتنه�ي ع�ودة الالعبني فصال طويال م�ن التنقل بني 
مناطق عدة بس�بب أزمة “كوفيد19-” الذي تس�بب 

بأكثر من 157 ألف وفاة معلنة. 
وبدأ الالعبون تحضرياتهم للموس�م الجديد يف مطلع 
الع�ام يف مدينة غوانغجو الصينية، قب�ل االنتقال اىل 
ملقة اإلسبانية يف وقت دخلت مدينتهم التي يقطنها 
نحو 11 مليون نس�مة، تحت إجراءآت عزل صارمة 

فرضتها السلطات للحد دون تفيش الفريوس، شملت 
منع الدخول والخروج منها.

ومع اتس�اع رقعة انتش�ار الوباء وتحول إسبانيا اىل 
إحدى أكثر الدول تأثرا ب�ه عىل صعيد الوفيات، وجد 
الالعب�ون أنفس�هم عالقني يف ملقة. وع�ىل رغم بدء 
تخفي�ف بعض القي�ود يف الصني م�ع تراجع حاالت 
االصاب�ة بالف�ريوس، بقي�ت اإلج�راءآت الصارم�ة 
مفروض�ة ع�ىل ووه�ان، م�ا ح�ال دون عودتهم اىل 
مدينته�م، ب�ل انتقل�وا ج�وا اىل مدينة ش�ينزين عن 

طريق أملانيا يف 16 آذار/مارس املايض.
وأم�ى الالعب�ون ثالثة أس�ابيع يف الحجر الصحي، 
قبل أن يعاودوا التمارين يف مدينة فوش�ان الصينية، 
ويع�ودوا ع�رب القط�ار اىل مدينته�م ليل�ة أول أمس 

السبت، بحسب وسائل االعالم الصينية.
وتواج�ه الص�ني انتقادات واس�عة م�ن دول غربية 
أبرزه�ا الوالي�ات املتح�دة ع�ىل خلفي�ة التعامل مع 
الفريوس الس�يما لجهة ع�دد الوفيات التي تس�بب 
بها. وأعلنت السلطات الصينية عن نحو 1300 وفاة 
إضافي�ة يف ووه�ان، م�ا رفع ع�دد الوفي�ات يف البلد 

األك�رب من حيث عدد الس�كان يف العال�م إىل أكثر من 
4600 شخص.

وبررت الس�لطات ه�ذه املراجعة يف أع�داد الوفيات، 
بأن العديد من املرىض توفوا يف منازلهم بس�بب عدم 
قدرة املستش�فيات عىل التكفل به�م، وبالتايل لم يتم 

احتسابهم ضمن االحصاءآت الرسمية.

          

7الرياضي
قرار حمتمل يثري فزع العيب 

ريال مدريد

روسيل يتحدث عن احلبس 
االحتياطي وعالقة برشلونة به!

اعالم الكرتوني نوير غاضب من تسريب مفاوضات متديد عقده للصحافة

العبو ووهان زال يعودون إىل مدينتهم

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن ش�عور العبي ريال مدريد 
بالقلق خالل فرتة توقف املباريات مع تفيش فريوس كورونا.

ووفًقا لصحيفة ماركا اإلس�بانية، فإن كورونا طرح حالة من 
عدم اليقني لدى الالعبني واملدربني والجماهري، وأدى إىل انتشار 
الكثري من الش�كوك واألسئلة املعقدة، والتي تم طرح بعضها يف 
“سانتياجو برنابيو”.وأشارت إىل أنه يف األيام األخرية، بدأ العبو 
مدريد يف الش�عور ببعض القلق بشأن إمكانية منح لقب الليجا 
إىل برش�لونة.وأوضحت أن ه�ذا القلق تضاع�ف مؤخرًا، بعدما 
كش�فت تقارير عن نية االتحاد اإلسباني اعتماد الرتتيب الحايل 
لجدول الليجا بش�أن الفرق املش�اركة يف دوري أبط�ال أوروبا 

والدوري األوروبي، إذا ألغيت بطولة الدوري.
وذكرت أن العبي املرينجي أصابهم فزع من إمكانية اتخاذ قرار 
مماث�ل بش�أن تحديد الفائز بلق�ب الليجا هذا املوس�م )يف ظل 
تصدر برش�لونة لجدول الرتتيب(.وقال�ت الصحيفة إن اإلدارة 
طمأن�ت الالعبني من خ�الل حوار عقد بني الرئي�س فلورنتينو 
بريي�ز واملدرب زين الدين زيدان والقائد س�ريجيو راموس، وتم 

التحدث خالله عن احتماالت عودة الليجا.

أبدى الرئيس الس�ابق لربش�لونة اإلس�باني س�اندرو روسيل، 
اقتناع�ه بأنه ل�م يك�ن ليتعرض للحب�س االحتياطي بس�بب 

اتهامات مالية، إن لم يكن رئيساً للنادي الكتالوني.
وق�ال روس�يل، خالل مقابلة م�ع صحيفة مون�دو ديبورتيفو 
الكاتالونية، إنه إن لم يكن رئيس�اً للبارس�ا، ملا كان ليذهب إىل 

السجن مضيفاً أنه ليس لديه أدنى شك يف هذا.
وقال روس�يل إنه لم يكن يعتقد إّن هناك أحداً كان ليحقق معه 
مالياً أو ليتجس�س عليه، مشرياً يف الوقت ذاته أنه لم يكن أيضاً 
ليتع�رض ملالحقة مالي�ة بهذا العنف، والتي ما زالت مس�تمرة 

حتى اآلن حسب تأكيده للصحيفة.

مالك برايتون اإلنكليزي يستبعد اهلبوط 

انرت حياول عرقلة انتقال الوتارو

يوفنتوس يفاوض زيدان خلالفة ساري

أسعار العيب النخبة لن تنخفض 
حبسب رئيس ليل

Mon 20 Apr 2020االثنين - 20 نيسان 2020
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األمل السوداني يمنح مصورا يابانيا جائزة التصوير الصحفي 2020

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن

م�ن  والق�رّاء  املش�ركني  م�ن  ك�م  لنتخي�ل 
املهتمني بكرة القدم فقدت صحيفتا دييل ميل 
الربيطاني�ة وبيلد األملانية، منذ توقف مباريات 
كرة القدم يف البلدين قبل ش�هر تقريبا؟ الرقم 
س�يكون بمثابة صدم�ة لنا ونكس�ة مخيفة 

للصحيفتني.
نتكلم هنا عن صحف تحظى بأكثر من مليوني 
ق�ارئ يومي�ا، بغ�ض النظر عن مس�تخدمي 
املواق�ع اإللكروني�ة. فدي�يل مي�ل الصحيفة 
الش�عبية التي ينظ�ر إليها صحافي�و الثقافة 
العالية بأنه�ا من صحف التابلوي�د الخفيفة، 
توزع ما يقارب مليون نس�خة يوميا يف أس�وأ 
أيامها قب�ل كورونا، وتحظى بأكثر من عرشة 
ماليني مس�تخدم ملوقعها عىل اإلنرنت. بينما 
توزع بيلد األملانية أكثر من ثالثة ماليني نسخة 

يوميا.
الغالبي�ة العظم�ى من هؤالء الق�راء مهتمون 
بش�أن معني قد يكون متعلقا باألخبار املثرية 
أو حت�ى  الرياضي�ة  التقاري�ر  أو  للمش�اهري 
الكلمات املتقاطعة، ال يمكن أن نقلل من شأن 

ذلك، فمثال يوجد 500 ألف مش�رك بصحيفة 
نيوي�ورك تايمز يدفعون 6.95 دوالر ش�هريا، 
من أجل الحصول عىل تطبيق متعلق بالكلمات 

املتقاطعة عىل أجهزتهم.
يؤس�فني هنا بأنني ال أمتلك مث�اال لصحيفة 
عربي�ة تحظى بهذا االهتمام أو يمكن التعويل 
عليه�ا يف معادلة التوزيع، ألنه يف أفضل أيامها 
ال تطبع وال توزع الصحف العربية بضعة آالف، 
م�ن دون أن تلق�ى االهتمام، قب�ل أن يصيبها 
فاي�روس كورون�ا بامل�وت الرسي�ري. بينم�ا 
وزعت عىل س�بيل املثال صحيفة بيلد األملانية 
41 مليون نس�خة احتفاال بمرور س�تني عاما 

عىل صدورها.
هن�اك ق�راء متخصص�ون ش�غوفون بقراءة 
يف  رغباته�م  يلب�ي  مح�دد  له�دف  الجري�دة 
الرفي�ه يقضون معها أثم�ن وقتهم، أما بقية 
الصفح�ات فال تحظ�ى باهتمامهم ويف أفضل 

األحوال قد يمرون عليها رسيعا.
اليوم خ�رست الصحف الغالبي�ة العظمى من 
تل�ك النوعية م�ن الق�راء الذي�ن يبحثون عن 
محتوى يالئم أمزجتهم، بالرغم من محاولتها 
إغراء الناس يف الحجر املنزيل بإيصال الصحيفة 

الورقية إىل املنازل.
ثم�ة أكثر م�ن كورونا يعيد الصح�ف الورقية 
إىل الخل�ف، من�ذ أكثر م�ن عقد عندم�ا وفرت 
متاجر أب�ل جهازا صغريا اس�مته آيتون، وفر 
مش�قة رشاء األقراص عىل محبي املوس�يقى، 
فبعد أن وصل�ت املعلومات إىل أطراف األصابع 
صار يمكن جمع األغاني برمتها بجهاز صغري 
يوضع يف الجيب، بعدها كانت صدمة الصحف 
بآيفون، ثم آيباد، إذ جمعا صحف العالم وبكل 
اللغات يف جهاز صغري خ�ال من األزرار، معلم 
صبور يس�تجيب لكل الطلبات باللمسات دول 

تذمر أو كلل.
ص�ارت الحزم�ة الرقمي�ة للصحيف�ة بدي�ال 

س�هال ومتاح�ا للمس�تخدمني فراج�ع عدد 
الق�راء للصحيفة الورقية، علين�ا أال ننىس أن 
جي�ل األلفية هو جيل ويكيبيديا حس�ب بيان 
اإلنرنت، مازال بعيدا يف اهتماماته عن محتوى 

الصحف اإلخباري.
الصحف تخ�رس الغالبية العظم�ى من القراء 

الذين يبحثون عن محتوى يالئم أمزجتهم
الي�وم الصح�ف تس�تقطب جمه�ور آخر من 
املس�تخدمني وهو تعبري مالئم كمعادل رقمي 
للق�راء، ع�رب توف�ري التطبيق�ات التي تش�بع 
اهتمامهم، الس�رداد يشء م�ن العائدات التي 
تراجعت م�ع تراجع اإلعالن�ات وانهيار كمية 

التوزيع واالشراكات.
فتعل�ق ع�دد كب�ري نس�بيا م�ن املس�تخدمني 
لالش�راك  يدفعه�م  املتقاطع�ة  بالكلم�ات 
بالصحيفة الورقي�ة، األمر الذي دفع نيويورك 
تايمز إىل اس�تثمار هذا التوج�ه املتصاعد عرب 
تقدي�م حزم�ة رقمية محدودة م�ن تطبيقات 
الكلم�ات املتقاطعة عىل أجهزته�م املحمولة. 

مستعيدة ما يعادل 38 يف املئة من العائدات.
هذا مس�تخدم جديد يش�رك بتطبي�ق رقمي 
توفره نيويورك تايمز للكلمات املتقاطعة، يوفر 
أكثر من ثالثة ماليني دوالر ش�هريا للصحيفة. 
هناك مس�تخدم آخر يش�رك بتطبيق الطبخ، 

الرياض�ة، الفن�ون، الرفي�ه… ه�ذا يعني أن 
هناك من لم يفقد تعلقه بالجريدة بمفهومها 

الرقمي الجديد وفق التطبيقات التي توفرها.
حسنا، نتفهم أن االهتمام باملحتوى اإلخباري 
يتض�اءل، وال أح�د يدف�ع م�ن أج�ل مطالعة 
األخبار، لكن االش�راك بالتطبيقات الرفيهية 
والرياضة معني مهم لدعم اس�تمرار الصحف 
وتقدي�م املحت�وى اإلخباري بوصف�ه هدفا ال 

يمكن التخيل عنه.
اإلنرنت يش�جع التخص�ص ويزيد اس�تعداد 
املس�تخدمني للدفع مقاب�ل املحتوى الحرصي 
يف كل صن�وف املعرفة والرفي�ه، الصحيفة يف 

الع�رص الرقمي لم تعد معنية باألخبار وحدها 
مع أنها مازالت صناعة بحاجة إىل إعادة إنتاج 

وتطوير كي ال تفقد قيمتها.
الصحف الك�ربى اليوم تقدم محت�وى متميزا 
عرب تطبيقات تحقق النجاح ملستخدم جديد يف 
عالم رقمي متسارع. األمر الذي دفع العالمات 
التجاري�ة اإلخبارية اليومي�ة إىل إدراك أن هذه 
الرشائح يجب أن ُينظر إليها بشكل متزايد عىل 
أنها فرص تجارية لبن�اء جماهري متخصصة 
يف ن�وع إعالمي من التجارة اإللكرونية، وعدم 
اكتف�اء الصح�ف بزي�ادة ع�دد املش�ركني يف 

الصحيفة الورقية.
فبمج�رد أن تب�دأ الصح�ف اليومي�ة يف النظر 
إىل أنه�ا مجرد قن�وات إعالمي�ة متخصصة يف 
األخب�ار بح�د ذاتها، ل�ن تكون س�وى خطوة 
قصرية لبناء عالمات تجارية يصعب أن تجذب 
الجمهور الجديد الذي ترك الصحيفة بعيدا عن 
متناول يده. إنه يبح�ث عن يشء مختلف كليا 
تقدم�ه الصحف ع�ىل جهازه املحم�ول. وتلك 
فرصة يج�ب أن تنجح به�ا الصحف للخروج 
من السوق املريضة وبناء قطاعات متخصصة 

قوية.
التطبيقات سوق واعدة بدأتها الصحف ويمكن 
أن تتصاعد باالس�تعانة بالعالم�ات التجارية 
الناجحة ومهارات الرويج واالش�راك، يكفي 
أن نتخي�ل أن صحيف�ة تمتل�ك ع�رشة ماليني 
متاب�ع لها عىل فيس�بوك، كم منه�م يمكن أن 
يك�ون هدف�ا لالش�راك يف تطبيق ري�ايض أو 
ترفيه�ي أو فيدي�وي مقابل اش�راك ش�هري 
رم�زي. إذا نظرنا إىل العدد الكبري للمش�ركني 
بتطبي�ق الكلمات املتقاطعة يف نيويورك تايمز 
يمكن لنا أن نتوقع عدد املولعني بمحتوى كرة 
القدم وتطبيق�ات الطبخ والرفيه والفيديو… 
تل�ك حزم رقمي�ة جديدة تس�تثمرها الصحف 

اليوم للخروج من أزمتها.

تطبيقات احلزم الرقمية تنقذ الصحف من الكساد

بغداد/ الزوراء:
نقاب�ة  يف  العراقي�ات  الصحفي�ات  ش�بكة  اطلق�ت 
الصحفي�ني العراقي�ني حملة لترشيع قان�ون مناهضة 

العنف األرسي.
واكدت عضو مجلس نقابة الصحفيني ورئيس�ة شبكة 
الصحفيات العراقيات بان القبطان عىل رضورة حماية 
املرأة من العنف االرسي بجميع اشكاله ومساواتها مع 
الرجل فهي نصف املجتمع وعىل النصف االخر احرامها 
وعدم املس�اس بكرامته�ا .وقالت القبط�ان يف ترصيح 
صحفي له�ا: يج�ب تحقيق العدال�ة الجنائية للنس�اء 
اللواتي يتعرَّضن لالعتداءات بمختلف أش�كالها وتقديم 
التوعي�ة الالزم�ة لهن للدف�اع عن عن انفس�هن وعدم 
الس�كوت عىل تعنيفه�ن واالعتداء الجن�ي والعاطفي 
القض�اء  اىل  واللج�وء  الزوجي�ة  واالس�اءة  والنف�ي 
للمطالبة بحقوقهن .واس�تنكرت القبطان العنف الذي 

تعرضت اليه مالك حيدر التي هي واحدة من الكثري من 
النس�اء اللواتي يتعرض�ن اىل التعنيف وطالبت يف الوقت 
ذاته الجهات املختصة الكشف عن التفاصيل الحقيقية 
وراء حرقها وال�ذي ادى اىل وفاتها ومعاقبة الجناة عىل 

ما ارتكبوه من تعنيف ضدها.

بغداد/ متابعة الزورء:
ترافق تأسيس مواقع التواصل االجتماعي 
مس�ألة  أبرزه�ا  كب�رية،  تحدّي�ات  م�ع 
الخصوصية أو ال�� Privacy، ففي الوقت 
ال�ذي يميض فيه مس�تخدمو هذه املواقع 
أكث�ر م�ن 6 س�اعات ونصف م�ن وقتهم 
خالل الي�وم بتصفحها، يتناىس معظمهم 
أهمية ورضورة الحفاظ عىل الخصوصية 

والتصّفح بأمان.
والجدي�ر ذك�ره أّن موقع فايس�بوك كان 
قد أعل�ن ع�ام 2019 عن فتح�ه تحقيقا 
بش�أن نرش معلومات قابل�ة للتنزيل عىل 
ش�بكة اإلنرن�ت تتعل�ق بأس�ماء وأرقام 
هوات�ف أكث�ر م�ن 267 مليون ش�خص 
من مس�تخدميه. وكان�ت ه�ذه البيانات 
متاح�ة للتنزيل عىل منتدى أحد القراصنة 
اإللكرونيني الذي يعود إلحدى الش�بكات 
اإلجرامي�ة، وأتت هذه القضية لتس�تكمل 
مل�ف إخفاق عم�الق التواصل اإلجتماعي 
بع�د فضيحة “كامربي�دج أناليتيكا” التي 
س�جلّت أكرب خرق لخصوصية الناس من 

تاريخ نشأة املوقع إىل اليوم.
رغ�م ذل�ك، هن�اك ط�رق عدي�دة لتفادي 
الوق�وع يف هك�ذا ف�خ واأله�ّم بالنس�بة 
للصحفيني ألنه�م أكثر عرضة من غريهم 
لهذا النوع من الخرق للخصوصية ألهداف 

وأغراض عديدة. فما العمل؟
أوالً، القاعدة الذهبي�ة: احفظ كلمة الرس 

أو املرور
غالب�اً ما يعتمد الصحفي�ون عىل الدخول 
أو  انس�تجرام  او  فايس�بوك  ع�ىل  اآليل 
توي�ر ع�ىل هواتفه�م. مع الوق�ت ينىس 
املس�تخدم كلمة الرّس أو امل�رور وهنا تبدأ 
املش�كلة. ويتك�ّرر املوض�وع مع نس�يان 
كلمة مرور الربيد اإللكروني بس�بب قلّة 
اإلستعمال ولهذا عىل املستخدمني تسجيل 
كل الحس�ابات وكلمات امل�رور عىل ورقة 
وحفظه�ا يف خزن�ة أو كت�اب أو م�كان 
لتخبئ�ة املقتنيات الش�خصية. فنس�يان 
كلمة امل�رور هو م�ن أكثر املش�اكل التي 

تعرّض الصحفيني لخرق أمني.
ال بّد أيًضا من أن يكون “باسوورد” اإليميل 
مختلفاً عن كلمة مرور حس�ابات مواقع 
التواص�ل اإلجتماعي، ففي ح�ال خرسنا 
أحد الحس�ابات، أول ما يمكن اللجوء إليه 

هو الربيد اإللكروني إلسردادها.
ثاني�اً: تش�بيك رق�م املوباي�ل بحس�ابات 

مواقع التواصل االجتماعي
بات�ت أغلبية مواقع التواص�ل اإلجتماعي 
الخ�اص  املوباي�ل  رق�م  ع�ىل  تعتم�د 
باملس�تخدمني من أجل ربطه بالحس�اب. 
ق�م اآلن بتحدي�د رق�م هات�ف خ�اص بك 
وربط الحساب به )فهناك طريقتان لخلق 

حس�اب، أو عرب الربي�د االلكروني أو عرب 
الهات�ف( ف�إذا قمت بخلقه ع�رب اإليميل، 
الهات�ف وتش�غيل  رق�م  إضاف�ة  يمك�ن 
خاصّية اإلش�عار عند اس�تخدام الحساب 
م�ن منطق�ة جغرافية معّين�ة غريبة عن 
املعت�اد. به�ذا يمكن�ك معرفة م�ا إذا كان 
حس�ابك يتعرّض ملحاوالت خرق أم ال ويف 
حال وصلتك رس�الة باملوضوع بادر فوراً 

إىل تغيري كلمة املرور.
ثالثاً: تغيري كلمة املرور كل 3 أشهر

ق�د تب�دو ه�ذه النصيح�ة مزعج�ة، لكن 
معظم الخ�رباء يف مجال الس�المة واألمن 
eCyber S  اإللكرون�ي أو “الس�يرباني”

curity ينصح�ون بتغيري كلم�ة الرّس كل 
أو  الهاك�رز  3 أش�هر وذل�ك ألن معظ�م 
املقرصن�ني يعتم�دون عىل برام�ج تعمل 
بخاصّي�ة Dictionary أو تراتبي�ة معّينة 
وتسلسل يف فّك شيفرة كلمة املرور وكلّما 
صع�ب  كلم�ا  معق�ّداً  ال�باس�وورد  كان 

الوصول إىل الكلمة.
تس�تغرق إمكانية الوصول اىل فّك شيفرة 
كلمة املرور املتوّسطة القوة حواىل 3 أشهر 
وله�ذا ينصح بتغيريها كل 3 أش�هر. فإذا 
كنتم م�رشوع ضحّية تقطع�ون الطريق 

عىل املقرصن.
رابع�اً: إح�ِم معلوماتك ع�ىل جهاز صلب 

Hard Disk External
 Hard Disk م�ن ال�روري رشاء جه�از
خارج�ي لحف�ظ املعلوم�ات واملعطي�ات 
وامللف�ات م�ن الكمبيوتر. به�ذه الطريقة 
تضم�ن عدم خس�ارة ملفات عمل�ك وإذا 
وقت ضحية قرصنة، ل�ن تخضع لإلبتزاز 
م�ن أجل الحص�ول عىل معلومات�ك، فلقد 
انت�رش ف�ريوس Ransom أو الفدية العام 
امل�ايض وكث�ريون اضط�روا لدف�ع مئات 
ال�دوالرات مقاب�ل اس�رداد معلوماته�م 

“املصادرة”.
خامس�اً: ال تن�رش معلوماتك الش�خصية 

عىل الشبكة
غالب�اً ما ين�رش البعض أس�ماء عائالتهم 
وأرق�ام هواتفه�م ويقوم�ون بمش�اركة 
املتابع�ني  م�ع   Share Location امل�كان 
ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي. يعّد 
م�ن الخطأ ع�رض املعلومات الش�خصية 
ع�ىل عامة الناس وه�ذا يضع معلوماتكم 
وحساباتكم املرصفية وااللكرونية لخطر 

الرسقة.
سادس�اً: تحكم يف من يستطيع مشاهدة 

منشوراتك
يتيح فايس�بوك ل�كل مس�تخدم خاصّية 
بإمكان�ه  م�ن  هوي�ة  بتحدي�د  متعلّق�ة 
مش�اهدة املنش�ورات. يف هذا إلطار يمكن 
بحياتن�ا  املتعلق�ة  املعلوم�ات  مش�اركة 

الش�خصية )مثل صور العائل�ة والرشيك 
واألطف�ال( م�ع الئح�ة مقرّب�ة ومحّددة 
م�ن االش�خاص واألفضل يف هذا الس�ياق 
عدم نرش صور عائلي�ة أو حميمة إطالًقا 
حفاظ�اً ع�ىل خصوصية الحي�اة وبنفس 
الوق�ت الحف�اظ ع�ىل أم�ن وس�المة من 

نحّب.
سابعاً: منع الغري من النرش عىل صفحتك

إع�دادات  تغي�ري  للمس�تخدم  يمك�ن 
الخصوصي�ة Privacy Settings بما يتيح 
له من�ع اآلخرين من الن�رش عىل صفحته 
الش�خصية، طامل�ا أنه ال يس�مح بذلك، أو 
يقترص ه�ذا األمر ع�ىل األصدق�اء فقط. 
  Approve كذل�ك باإلمكان وض�ع خاصّية
قبل أن تنرش بش�كل تلقائي، فتوافق عىل 

الصور التي تريد أن تنرش دون سواها.
ثامناً: تنّبه من التطبيقات العشوائية

هناك تطبيقات تعرف ب�”الطرف الثالث” 
Third Party Applications وه�ي الت�ي 
غالب�اً ما تكون لعب�ة أو تطبيق ما يحاول 
الول�وج اىل هاتف�ك. ال تع�ِط اإلذن له�ذه 
التطبيقات بتتّبعك ومراقبتك ألنها تحتوي 
عىل “كوكيز” تالحق الف�رد ولها إمكانية 

بالتجّسس عرب الكامريا وامليكروفون.
تاسعاً: عدم الضغط عىل أي رابط Link  ال 

تعرف مصدره
اإليق�اع  البع�ض  يح�اول  م�ا  غالب�اً 
بالصحفيني من خالل إرس�ال رابط فيديو 
يف الظاه�ر يب�دو “يوتي�وب” يف الباط�ن 
ه�و كناية عن برنامج مكتوب من ش�أنه 
الحصول عىل معلوماتك الشخصية وكلمة 
مرور الحس�اب. حذار م�ن الوقوع يف فخ 
ه�ذه الفيديوه�ات ف�كل راب�ط أو فيديو 
يأتينا من ش�خص ال نعرف�ه، يفّضل عدم 

الضغط عليه.
ع�ارشاً: التمّن�ع عن إضاف�ة اصدقاء من 

دون التدقيق بهّوياتهم
بع�ض الن�اس تعم�د إىل إضافتك�م ع�ىل 
مواقعك�م الخاّص�ة، إحرصوا عىل س�ؤال 
ش�خص آخر عن الحس�اب قبل اإلضافة. 
 friends�قد يظهر ذلك من خ�الل خانة ال
املش�ركون.  األصدق�اء  أو    in common
قم بس�ؤالهم عّم�ا اذا كان�وا يعرفون هذا 
الشخص قبل إضافته للتأكد من أنه ليس 

حساباً وهمياً أو مقرصن.
ه�ذه اب�رز الط�رق للحماي�ة ويبقى أن 
نش�ري أن الوع�ي الش�خيص والح�رص 
عىل تنزيل عىل األق�ّل Anti-Virus  مرّة 
يف الس�نة كفي�ل بردع ه�ذه املحاوالت.. 
وإن كن�ت تتذّم�ر من كلف�ة بعض هذه 
اإلجراءات س�واء بالوقت أو املال، إسأل 
نفس�ك: كم تبلغ قيمة معلوماتك؟ وهل 

مستعد للتخيّل عنها؟

 الهاي/ متابعة الزوراء:
الش�باب  مظاه�رات  ص�ور  ح�ازت 
مناط�ق  مختل�ف  يف  واالحتجاج�ات 
العال�م عىل العدي�د من فئ�ات جائزة 
التصوي�ر الصحف�ي باعتباره�ا تلهم 
الجمهور وتعكس األمل بقدرة الشباب 

والفن عىل التغيري.
ومنحت مؤسس�ة الصحاف�ة العاملية 
جائ�زة التصوي�ر الصحف�ي “وورل�د 
برس فوت�و” للع�ام 2020،  للمصور 
الياباني ياسويويش شيبا عن صورته 
بعن�وان “الصوت الرصي�ح”، ويظهر 
فيها متظاهر شاب ينشد الشعر أثناء 
انقط�اع التيار الكهربائ�ي، بينما ينري 
املحتجون املشهد بهواتفهم املحمولة، 

وسط احتجاجات دامية يف السودان. 
أن  التحكي�م  لجن�ة  أعض�اء  واعت�رب 
الصورة الت�ي التقطت يف يونيو 2019 
ترمز إىل األمل، وتعكس قدرة الش�باب 

والفن.
وقال رئيس لجن�ة التحكيم، ليكجيتو 
ماكوال “من املهم أن تكون لدينا صورة 
تله�م الجمهور، خاصة يف الوقت الذي 
نعي�ش فيه، عندما يكون هناك الكثري 

من العنف والرصاعات”.
والتقط ش�يبا الص�ورة لصالح وكالة 
األنباء الفرنسية يف العاصمة السودانية 
الخرط�وم. وحص�ل املص�ور الياباني 
املقيم يف نريوبي به�ذه الصورة أيضا، 
عىل الجائ�زة األوىل “للصورة املفردة” 
يف فئة “األخبار العام�ة”. وقال “هذه 
اللحظ�ة كان�ت االحتج�اج الجماعي 
الس�لمي الوحيد ال�ذي صادفته خالل 

إقامتي”.
وأضاف إنها “الجائزة األرفع مستوى 
يف عال�م التصوي�ر الصحفي املحرف، 
ويرسني أن أكون بني املصورين الذين 
حصل�وا عىل جوائز. وأنا مرسور أيضا 
لدعم الش�عب الس�وداني الذي يناضل 
من أجل إحالل ديمقراطية حقيقية”.

أعض�اء لجنة التحكيم اختاروا 44 من 
أصل 74 ألف صورة أرسلها أربعة آالف 

مصور من العالم بأرسه.
وتاب�ع أن “الص�ورة تعكس الش�غف 
ال�ذي يش�عر ب�ه املتظاه�رون. كنت 
أش�عر وكأنني واحد منه�م. لقد كنت 
شاهدا عىل إرادة شعب ال تتزعزع، وال 
يمكن للعن�ف أن يكرسها. أنا س�عيد 
ألنن�ي كنت هناك يف ذل�ك اليوم، وكان 

ذلك مجرد صدفة”.
وأك�د أن “ه�ذه الص�ورة نتيجة عمل 
فري�ق بكامله والس�ودان م�كان من 
الصع�ب تغطيته، وما كنت أتمكن من 
تحقيق هذا العمل لوال مساعدة مكتب 

وكالة فرانس برس” يف الخرطوم.
ودرس ياس�ويويش تش�يبا، املص�ور 
اليابان�ي املقيم يف نريوب�ي، التصوير 
والتصوير الثالثي األبع�اد يف طوكيو. 
صحيف�ة  يف  املهني�ة  مس�ريته  ب�دأ 
“أساهي ش�يبوم”، ثم أصبح مصورا 
يعمل لحس�ابه الخ�اص عندما انتقل 
 2007 الع�ام  يف  كيني�ا  يف  لإلقام�ة 
ح�ني بدأ التع�اون مع وكال�ة فرانس 

ب�رس خالل أعم�ال العن�ف التي تلت 
االنتخابات يف البالد.

وانضم إىل وكالة فرانس برس يف العام 
2011 وتوج�ه إىل س�او باولو ومن ثم 
إىل ري�و دي جان�ريو يف 2013، وه�و 

يعمل يف نريوبي منذ العام 2016.
وفاز نيكوال عصفوري املقيم يف بكني، 
بالجائ�زة األوىل للتحقيق�ات املصورة 
يف فئ�ة “األخبار العامة” عن سلس�لة 
الصور بعن�وان “اضطرابات يف هونغ 

كونغ”.
كما ُرش�حت صوره أيض�ا ضمن فئة 
جدي�دة أُدرج�ت ه�ذا الع�ام بعن�وان 
“قص�ة الع�ام لوورل�د ب�رس فوتو”. 
وكان عصفوري قد حصل يف الس�ابق 
عىل جائزة االمتياز عن عمله يف هونغ 
كون�غ ضمن فئ�ة “األخب�ار العامة” 

لصور العام 2020.
ويف واحدة من صور عصفوري، تظهر 
تلميذات يف هونغ كونغ يرتدين مالبس 
زرق�اء ويضع�ن األقنع�ة ويمس�كن 
بأي�دي بعضه�ن البع�ض، ويف أخرى، 
متظاهر يرك�ض حامال مظلة حمراء 

والفتة صفراء مكتوب عليها “حب”.
وق�د ف�از املص�ور الفرن�ي روم�ان 
الفئ�ة  يف  األوىل  بالجائ�زة  لورن�دو 
الرئيس�ية األخ�رى “التقري�ر املصور 
للعام” بسلس�لة من الصور باألبيض 
واألسود عن الش�باب الجزائري خالل 

الحراك يف الجزائر العام املايض.
وع�ن فئة “س�بوت نيوز س�ينجبلز” 
ف�از الجزائ�ري ف�اروق بعطيش من 
وكالة األنباء األملاني�ة بالجائزة األوىل 
عن صوره التي التقطها الحتجاجات 
الط�الب يف الجزائر. بينم�ا فاز أوليفر 
فايكن بالجائزة الثالثة يف فئة “سبوت 
نيوز ستوريز” عن سلسلة صوره عن 

هجوم إرهابي يف القاهرة.
وحلّت صورة “مركز اإلجالء من حريق 

الغاب�ات” لش�ون ديفي، الت�ي تظهر 
فيه�ا فت�اة تض�ع قناع�ا وتلعب مع 
أصدقائه�ا داخل مركز اس�تضافة يف 
أس�راليا خالل الحرائق املستعرة التي 
شهدتها البالد، يف املرتبة الثانية للصور 

املفردة يف فئة “قضايا معارصة”.
ويتمتع ديفي املقيم يف أس�راليا حيث 
يتم عرض أعمال ل�ه بانتظام، بخربة 
م�ن أكثر من عرشين عام�ا يف تغطية 

أخبار البالد.
كما حّل أويل س�كارف يف املرتبة الثالثة 
للص�ور املف�ردة يف فئ�ة الرياضة عن 
ص�ور “عرض الف�وز لليفربول” التي 
يظه�ر فيه�ا مد برشي من مش�جعي 
ليفربول انترشوا يف الشوارع لالحتفال 
بفوز فريقهم عىل توتنهام هوتسبور 

ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وفاز سكارف املقيم قرب مانشسر يف 

العام 2018 عن الفئة نفسها.
لجن�ة  أعض�اء  أن  املنظم�ون  وذك�ر 
التحكي�م اختاروا 44 من أصل 74 ألف 
صورة أرس�لها أربعة آالف مصور من 

العالم بأرسه.
وق�ال مدي�ر األخبار يف وكال�ة فرانس 
برس فيل تشتويند إن الوكالة “فخورة 
بالفوز بهذه الجائزة املرموقة”، مؤكدا 
أن “العمل الالفت الذي قام به تش�يبا 
دليل ع�ىل موهبته وش�جاعته وعمله 

الدؤوب ومهنيته”.
وأض�اف أن “الجائزة دلي�ل أيضا عىل 
الت�زام فرانس برس بتغطي�ة أحداث 
من مناطق صعبة عىل غرار السودان، 
وتقدير لش�بكة مصورين�ا املميزة يف 
أفريقي�ا”. ون�وه قائال “نش�عر أيضا 
بفخر كبري ألن هيئة التحكيم توقفت 
عن�د النوعي�ة املمت�ازة للتحقيق�ات 
ح�ول  به�ا  قمن�ا  الت�ي  املص�ورة 
االضطرابات يف هونغ كونغ، وتغطيتنا 

ملواضيع يف الرياضة والبيئة”.

من جهتها، أشارت مديرة التصوير يف 
فرانس برس ماري�ال أود إىل أنها املرة 
الثانية التي تفوز فرانس برس بجائزة 
وورل�د ب�رس فوتو” يف غض�ون ثالث 
س�نوات، بعد جائزة رونالدو ش�يميت 
يف 2018 عن صورته ملتظاهر اشتعلت 
فيه النريان خالل صدامات مع رشطة 

مكافحة الشغب يف فنزويال.
وهن�أت تش�يبا ال�ذي “يعتم�د دائما 
مقاربة إنس�انية يف عمل�ه ومصورينا 
الثالث�ة اآلخري�ن الذين ح�ازوا جوائز 
له�ذا الع�ام”. وقالت إن “ه�ذا تكريم 
ممي�ز يكاف�ئ مقاربة مرس�خة عىل 
األرض ويف الزم�ن، ويربز نوعية العمل 
ال�ذي يحقق�ه مصورون�ا يف مختل�ف 

أنحاء العالم”.
ويف ح�ني منحت مؤسس�ة الصحافة 
جوائزه�ا للمصوري�ن، قالت متحدثة 
 ، 2020 ع�ن جوائ�ز بوليت�زر لع�ام 
األس�بوع املايض، إنه س�يتم تأجيلها 
ألن  املح�دد  املوع�د  ع�ن  أس�بوعني 
االختي�ار  لجن�ة  يف  الصحافي�ني 
منشغلون بتغطية أزمة وباء فايروس 

كورونا.
وأضاف�ت دان�ا كانيدي وه�ي محررة 
يف صحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز ومديرة 
جوائز بوليت�زر أن الجوائز التي ُتمنح 
يف فئ�ات الصحافة والدرام�ا والكتب 
واملوسيقى سُتعلن يف الرابع من مايو 

وليس يوم 20 أبريل.
وقال�ت “لجنة بوليتزر تش�مل العديد 
من الصحافي�ني املرموقني املوجودين 
عىل الخط�وط األمامية إلطالع الناس 
لوب�اء  املتالحق�ة  املس�تجدات  ع�ىل 
فاي�روس كورونا. ويف ظ�ل تركيزهم 
ع�ىل ه�ذه املهم�ة الحيوية، س�يتيح 
هذا التأجيل وقت�ا إضافيا لتقييم من 
وصل�وا إىل التصفيات النهائية لجوائز 

بوليتزر 2020 باستفاضة”. 

أوجاع وآمال من سوريا والعراق واجلزائر ومصر 
تفوز جبوائز التصوير العاملية

شبكة الصحفيات العراقيات تطلق محلة لتشريع 
قانون مناهضة العنف االسري
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د. وليد جاسم الزبيدي
   التقدي�م/ لألزم�ات ايجابي�ات أحيان�اً، ومنها م�ا فعلْتُه 
)جائحة( كورونا بالبرشية، حيث أقعدتنا يف بيوتنا، وجعلتنا 
نبح�ُث يف ذواتنا وأوراقنا، وما تأخرنا من تحقيقه وقراءته، 
ورس�م ما يمكن أن يكون يف املستقبل، وهكذا وجدتني بني 
مجموعٍة من الكتب واالصدارات التي لم تصلها يدي، وكان 
من بينها املجموعة الشعرية للشاعرة د.سجال عبد الوهاب 
الركابي) َمْن فّزَز الرّم�اد؟!( الصادر عن دار ليندا للطباعة 
والنرش والتوزيع-س�وريا، ط1، س�نة 2019م. وقد احتوت 
املجموع�ة ع�ى )49( نّصاً، ووقع�ت يف ) 111( صفحة من 

القطع املتوسط.
ونح�ن نبحُر مع الديوان، س�نجُد أكثَر م�ن محطة، نتوّقُف 
عندها لنس�تمتع ويفيض عبقها :1-محطة التصّوف: تبدأ 
محط�ة التصّوف وعط�ره من اإله�داء) اىل أرواح من ضوٍء 
تس�تفّز الفصول./ص3(. وقول الش�اعرة )أرقُب غموض 
التكايا/ ودوران األردية املبهرجة/ ص19(. وقولها )دوراُن 
ُمري�ٍد بتبّتِل الذه�ول../ص21(، وقولها)الروُح يف هذيان/ 
م�ّزَق ط�وق الظن�ون/ ص21( . وقول الشاعرة)ش�غوٌف 
ب�ك../ ح�ّد الحل�ول/ ص47( ، الحل�ول اح�دى نظري�ات 
املتصوفة، وهي اثب�ات لوجودين، وحلول أحدهما يف اآلخر، 

كما يف قول الحالّج )أنا الله(. 
2- محطة أس�طرة الّنص: لقد أدخلِت الش�اعرُة األسطورة 
برموزها ومس�مياتها يف نصوصه�ا، يف العناوين ويف املتن، 
ومنه�ا عى س�بيل املث�ال: ) إلتهَمه�ا تن�نُي وداع/ ص6(، 
وقولها )غ�رّدْت أفروديت../ص16(، األس�طورة اليونانية 
آلهة الحب والجمال. وقول الشاعرة ) أورفيوس/ هاِت كّفَك 
لئال تغرق/ص24( إش�ارة اىل كاتب وموس�يقي أسطوري 
إغريقي. ثم نجد عنوان كبري ألس�طورة )إيِه زوربا.. أخىش 
الُخرسان/ص31( الّنّص بأكملِه إش�ارات أسطورية. وقول 
الش�اعرة )..تنافُس دراكوال/ يف اجتثاث العقول/ ص54(، 
وهي إشارة اىل شخصية أسطورية رومانية. وقول الشاعرة 
) وأن�ت كوملبس.. ص64(، إش�ارة اىل االكتش�افات. وقول 
الش�اعرة ) تتوُّجن�ي ..ع�روَس بحرك/ص79( إش�ارة اىل 
عروس البحر األس�طورية. وقول الشاعرة )فال ينفد خنجر 
بروتوس / ص90(، إش�ارة اىل رجل السياس�ة الذي اشرتك 
باغتيال يوليوس قيرص، وعبارة قيرص املشهورة) حّتى أنت 

يا بروتس..!!؟(. 
3-محط�ة رحل�ة الظمأ: يف هذه املجموع�ة يغيُب املكان يف 
النصوص ، ويظُل الزمان يأخذ مس�احًة م�ن الكم والتمدد 
واالنزياح، لكّننا نجُد يف بعض النصوص ترشُق فيها البرصة، 
بكل تفاصيلها حيُث ترافقها صوُر بونورامية للنخل والنهر 
والعطش وتفاصيل الطيبة البرصي�ة املحببة. وتتجى أعى 
ص�ور الظمأ والبح�ث عن املاء يف نص�وص مختلفة منها ) 
إرشب امل�اء وعّجْل/ص9( ، و) ظم�أ الفراُت/ترّنَح دجلُة/ 
تفّطَر ش�ط العرب/ ص18(، و )كالنا َعِطٌش/ منُذ قرون/ 

ص23(.
4- محطة اللغة:  لغُة الديوان، لغٌة صافيٌة، نقّيٌة، وتش�كيل 
املف�ردات محكم، وفيها موس�يقى داخلية تجري يف الّنْفس 
قب�ل العب�ارة، ومي�زُة النص�وص التك�رار، نجد أن�واع من 
التكرار، من خالل قراءتن�ا املتواضعة. والتكرار هو ظاهرة 
لغوي�ة عرفها ش�عرنا ونثرن�ا العربي�ني منذ الق�دم، وهنا 
اس�تخدمتُه الش�اعرة تعبرياً عن العامل النفيس، واالنفعايل 
ال�ذي تح�ّددُه رضورة االس�تخدام يف ه�ذا املوق�ع أو ذاك 
يف الصيغ�ة والعب�ارة. وللتكرار أث�ٌر كبرٌي يف البن�اء الفوقي 
للكلم�ة ، والبناء التحتي يف موس�يقى الرصف، وهنا يف هذا 
االستخدام أرادت الشاعرة فضالً عن البناء اللغوي واالختيار 
للمفردات والصور ومواضي�ع مختلفة أن تزيَد ابداعاً لونياً 
آخ�ر يف ذات املتلقي ، باس�تخدام التكرار ال�ذي يجعل أوتار 
موس�يقية تتناغم هارمونياً يف البناء الداليل واملعريف للّنص. 
وق�د ج�اء التك�رار عى صي�ٍغ مختلف�ة منه�ا : آ/ التكرار 
الح�ريف: ي�ؤدي التك�رار اللفظي، لح�رف من أص�ل الكلمة 
اىل االرتق�اء باللفظ موس�يقياً، وقيمة نغمي�ة، لها داللتها 
وتأثريه�ا يف ال�ذات الش�اعرة ، وث�م يف ذات املتلق�ي، وتزيد 
من رب�ط األداء باملضمون، والتكرار الصوت�ي للحرف يربُز 
الجان�ب الداليل والّنفيس للّنص، فضالً أن ه�ذا التكرار ُيبعُد 
الّن�ص وج�و املتلقي من الرتابة والس�كون اىل أجواء أخرى 
تفتح آفاق التأويل والتفس�ري. ومن أمثل�ة التكرار الحريف ، 
قول الشاعرة )تعووود/-تكرار الواو ثالث مرات- ص14(، 
الي�اء أرب�ع م�رّات- ص15(، و  و)س�أزيييييحك/-تكرار 
)اش..شش/ -تكرار الش�ني مرّتني-/ ص29(، و )إّيااااَك/ 
-تك�رار األلف ث�الث م�رّات-/ص53(، و )أُترااااَك/-تكرار 
األل�ف ثالث م�ّرات/ص79(، و) آآآٍه/-تكرار همزة الوصل 

ث�الث م�رّات-/ص79(، و )فأذووووب../تكرار الواو ثالث 
مرّات/ص85(.

ب- تكرار الكلمة:  وتكرار الكلمة، عنرٌص مؤثٌر يف َمْوس�قِة 
الّن�ص أوال، ويكون لُه قيمة س�معية ، وُيعّد أكرب قيمًة من 
تك�رار الحرف، وتكرار الكلمة ألهميتها الداللية والنفس�ية 
يف ذات الكات�ب وأثرها يف ايصال املعنى، ومرًة تأتي للتوكيد، 
وأخ�رى للتحريض، وأخ�رى للزجر والوعي�د ، ومرًة أخرى 
يأت�ي التك�رار إزال�ة اللب�س واالبه�ام. وه�ذا ما نق�رأُه يف 
نصوص الديوان، عى س�بيل املث�ال: )تلك التي ل�َك.. ولَك.. 
ول�َك/ ص10(، و )أغدقني.. أغدقن�ي/ص13( ، و)تبهُت.. 

تبهُت/ص27(، و)تتبُعها أخرى وأخرى/ص32( . 
خت�ام الق�راءة: دي�واٌن تتنّوُع في�ه املوضوع�ات والصور، 
واملوس�يقى، زاخ�ٌر بلغٍة ش�فيفة ش�اعرة، وفيه نصوص 
تس�تحق أن تك�ون لها دراس�ة لوحدها لجماله�ا وثرائها، 
مفعمة بالرومانسية والوجد، عى سبيل املثال)يا أغنيتي(، 
و)أرس�ُمَك يف الهواء(،و)اعرتافات ش�جرة ش�بوي(، و)لَك 
أعيُش مرّتني(. وهناك ومضات ش�عرية كتبتها الشاعرة يف 
الصفحات) 56، 57، 62، 68، 69، 81، 82، 83، 84، 93، 94، 
101( تركتها الشاعرُة بال عنوان، وفسحت الفرصة للمتلقي 
كي يضع عنواناتها. نصوٌص تحتفُل بالجمال واألس�طورة 
الت�ي وّظفته�ا بص�ورة متقن�ٍة م�ع اس�تخدام للموروث 
بأشكاله وهذه إشارات لثقافة الشاعرة ومرجعياتها. كما 
هناك نصوص فيها آيات العطش، وآيات الجمال، ونصوص 
ث�ورة املرأة املوءودة، يف نص األن�ا املتضخمة )أنا.. املنحورة 
أع�اله( وهي تمثل روح الثورة عى كل ما ييسء للمرأة عى 

مختلف العصور، واملرتبطة بقيود كلمة )ما يصري(..!!
نصوٌص مش�حونٌة بالثراء البنائي والبالغي وبموس�يقاها 
التحتية والفوقية، يحتاج اىل أكثر من وقفة ودراسة.. تحية 
اىل الش�اعرة د. س�جال عبد الوهاب الرّكابي الت�ي أمتعتنا 

برمادها الذي أوهمتنا بِه فكاَن جمراً....!!! 

حسن عيل البطران
 * ) لون أبيض (

ضاجعها .. أنجبت طفالً .
**********

* ) وقود رشاء (
   يحفر حفرًة .

وقف عى حافتها ..
س�قط فيه�ا ، ن�ادى زوجت�ه لك�ي 
تس�اعده ، أعطته وريقات مشموم 

وأهالت عليه الرتاب وهو حي ..!
********** 

      * ) نفاذ طاقة (
احتوته ، ملا وقف عى رجليه احتواها 
، فاس�تغلته وزادت ع�دد حقائبه�ا 

اليدوية .!
************ 

 * ) ضلع أعوج (
نظر من الس�طح ، رمته إىل األس�فل 

!..
***********  

   * ) إطفاء شمعة (
يرفض حض�وره يف مهرجان ثقايف ، 
يوم االفتتاح يتفاجأ باعتالئه املرسح 

وبرتحيبه ملعايل املسؤول الكبري ..!!
***********

* ) توأمة أزمة (
الش�ارع  تم�أل  اإلن�ذار  صف�ارات 

الرئييس .

نساء القرية يتس�ارعن ، فيسقطن 
كبريات السن ..

مص�در مس�ؤول ي�رصح : نس�تعد 
لوقت األزمات .!

          *************
* ) موت داخل حياة (

يطوف حول الكعبة وعيونها تالحقه 
ينه�ي   ، الطائف�ني  ب�ني  يختف�ي   ،
طوافه ويقرص بعد السعي .. تبحث 
عنه وسط الجنائز التي ُيصى عليها 

؛ صالة األموات ..
يقرتب منها وبيده كفناً ..!!

*************
* ) جدار تتساقط حصياته (

ارتبك حينما عل�م بخرب خروجه من 
املستشفى  ..

الطرق ُرصف�ت، الس�يارات توقفت 
، الن�ريان أُش�علت ، الطب�ول دق�ت ، 

العج�وز يأخذ الحائ�ط عوناً له لكي 
يكم�ل وقوفه املنحني ، وعيون املارة 

تتفرج عليه ..
ُترمى بقايا األطعم�ة وينام العجوز 

جائعاً ..!!
************

     * ) ثقة مخرومة (
 أُعطي الثقة وسلمت له املفاتيح ،
افرغ الخزينة وأمالها بالونات ..!

حينما هبط النرس ،
أرتج�ف م�ن أُعط�ي الثق�ة واخت�ل 
توازن�ه وب�دأ يبح�ث ع�ن تغليفات 
للهداي�ا تمويه�اً عن مخال�ب النرس 

!!..
         ************

* ) فرشاة من ماء (
فرشُت سفرتي ودعوت أُناس ..

لم يحرض أحد ..!

لم أتذمر ،
مارس�ت طقويس بمفردي ، ترسبت 
اإلضاءة إىل صومعتي ، جرى املاء من 

تحت قدمّي ولم تتكرس القوارير ..!
*************

 * ) خفة برائحة لبان ..! (
حينما مسك رأس القارورة ، 

ساومهم عى فتحها ..
ح�ارصه م�ن ي�رصم التم�ر ويبيع 
العنب  .. اش�تد عن�اده وأحرق جزء 

من الخيمة ..!
نظ�روا إلي�ه وعل�وك ) الب�ان ( ب�ني 

أسنانهم ..!
***********

  * ) ممحاة مثلومة (
يداعب نهد أمه ؛ طفل رضيع ..

تقف الزوجة تمثل دور النيابة .. أبوه 
يتهمه بالرسقة غري الرشعية ..!

اعداد /  مرتىض جهاد
رواية مئة ع�ام من العزل�ة للروائي غابرييل 
غارس�يا ماركي�ز والت�ي نرشت ع�ام 1967 
من أه�م االعم�ال الروائية العاملي�ة املقروءة 

واملرتجمة اىل عدة لغات .
تدور احداث الرواية حول سرية عائلة بوينديا 
وعى مدى ستة اجيال والذين يعيشون يف قرية 
صنعها ماركيز من وحي خياله وأطلق عليها 
ماكون�دو حي�ث تتش�ابك يف الرواي�ة عنارص 
الخرافة بالخيال عرب ش�خصياته املكونة من 
خوس�يه اركاديو بونديا املؤسس لهذا املكان 
املتخيل وزوجته اورسوال والكولونيل اوركايو 

االبن وامارنتا االبنة الحقيقية للمؤسس . 
لقد برع ماركيز يف خلق هذه القرية وبتكرار 
االسماء التي تشد القارئ عرب منظومة لغوية 

اتسمت بالسحر والدهشة .
يف رواية مئ�ة عام من العزلة ح�وادث غريبة 
ال يمك�ن تصديقه�ا اال انه�ا المس�ت الواقع 
بطريق�ة واضحة ، وهنا استش�هد ببعض ما 
قال�ه أح�د نقاد ماركي�ز ) موكان�دو هي كل 
م�كان وال م�كان . ماكون�دو مث�ل أي رساب 
، تحي�ا يف عال�م الكوابي�س ، ه�ي وهم وهي 
حقيق�ة ، ماكوندا ليس�ت مكانا بقدر ما هي 
حال�ة فكرية لك�ن عى الرغم من احساس�نا 
برسابي�ة ماكون�دا وانها وهم وخي�ال ، فاننا 
نجدها يف الواقع االجتماعي والثقايف ومتجذرة 

فيه (.
تمث�ل رواية مئة عام من العزل�ة التي حازت 
ع�ى جائزة نوب�ل يف االدب ع�ام 1982 احدى 
اه�م الرواي�ات العاملية التي احدث�ت انعطافا 
يف مس�رية الرواي�ة العاملي�ة وخ�رج ماركيز 
اىل الض�وء كواح�د من اع�الم االدب العاملي يف 

العرص الحديث .
تب�دأ الرواي�ة بوق�وف الكولوني�ل اورليان�و 
بويندي�ا أمام فصيل االعدام ليتذكر ذلك اليوم 
الذي اصطحب�ه فيه والده خوس�يه اركاديو 
الكتش�اف الثلج عند الغج�ر ، اال ان املفارقة 
داخل الرواية ويف ختامها ال عالقة لها بالعتبة 

االوىل التي دخلنا منها .
ت�دور اح�داث الرواي�ة يف اطار م�ن الواقعية 
الس�حرية وه�ي تتحدث عن موق�ف ماركيز 
السيايس ورسالته من اجل السالم والعدل من 

خالل هذا العمل االدبي الشامخ .
لق�د كتب ماجد عاي�ف عن الرواي�ة بأنها : ) 
واح�دة من موضوع�ات مئة عام م�ن العزلة 
ه�ي تناس�خ التاري�خ الذي يعيد نفس�ه عى 
ش�كل دورات يف ه�ذه الرواية الت�ي محورها 
العزلة واالغرتاب الذي يأخذ شكليني متوازيني 
وهما االغ�رتاب املادي والروح�ي والذْين هما 
مرك�ز االحداث وعالقتهما باالش�خاص الذي 
مرة ترس�م ترس�م االحداث مصائرهم ومرة 
يرس�مون لالحداث دورته�ا يف عالقة تبادلية 

والتي ال تنتهي وتستمر من جيل اىل آخر ( .
  يشري الناقد جريالد مارتن، كاتب سرية حياة 
ماركي�ز، إىل ) أن رواية »مئة عام من العزلة« 
ُتمّثل محور األدب الالتيني يف القرن العرشين، 
فه�ي الرواي�ة التاريخي�ة الوحي�دة يف أمريكا 
الالتيني�ة التي ُتعّد أحداثه�ا جزءا من ظاهرة 
عاملية تشري إىل نهاية الحداثة ووصول العالم 
الثالث يف حقبة ما بعد االس�تعمار إىل املرسح 

العاملي.( 
وكتب ج�ون لين�ارد يف النس�خة اليومية من 
التايمز »ِسفر تكويٍن أمريكي جنوبي، قطعة 
دنيوية من الس�حر« ولم يكتِف بذلك بل كتب 
أيًضا: »تنبعث من هذه الرواية املدهشة كمن 

ينبع�ث من حل�م، وذهن�ك يتأج�ج« واختتم 
»بقفزة واحدة، صعد غابرييل غارسيا ماركيز 
إىل ذات املنص�ة جنًبا إىل جنب مع غنرت غراس 

وفالديمري نابوكوف .
وكتب حبيب فارس :

) رواي�ة »مئ�ة عام من العزل�ة« تنتمي اىل اىل 
مدرسة »الواقعية السحرية«، تجّسد أحداثها 
الخيالية ش�خصيات أس�طورية لكنها تشبه 
األبط�ال الحقيقيني، وتدور ه�ذه األحداث يف 
أزمن�ة وأمكنة وهمي�ة لكنها تش�به األزمنة 
واألمكنة الواقعي�ة. وهذا رّس الزمكانية هذه 
الرواي�ة التي تجمع بني الرواية الكالس�يكية 
وكتاب التاريخ غري الرس�مي والسرية الذاتية 
غري املوقعة للكاتب نفس�ه، من خالل عرض 
حقيقي�ة  وقص�ص  وش�خصيات  أح�داث 

وأسطورية . (
ولك�ي تكون الصورة أوضح والفائدة أش�مل 

ننقل هنا ما كتبه محمد نظمي
 ))  8 حقائ�ق مدهش�ة ح�ول رواي�ة 100 
عام من العزل�ة- حققت نجاح�اً مذهالً منذ 

إصدارها (( :
1 : أنهى غابرييل غارسيا ماركيز كتابة »مئة 
عامة من العزل�ة« نهاية عام 1966، ونرشت 

الرواي�ة ألول مرة يف 1967. ومنذ ذلك التاريخ 
ب�اع أكثر من 50 مليون نس�خة ب�� 25 لغة، 
وقيل أن مبيعات الكتاب قد فاقت كل ما نرش 
باللغ�ة االس�بانية ما عدا الكت�اب املقدس. يف 
عام 1973 علّق غارسيا س�اخراً: »لو لم أكن 
أن�ا من كتب هذا الكت�اب ملا قرأته أبداً، فأنا ال 

أقرأ الكتب األكثر مبيعاً!«.
2- كان من املمكن أال نقرأ الكتاب أبداً:

جل�س غارس�يا وراء اآللة الكاتب�ة طوال 18 
ش�هراً وراح يكت�ب بينما زوجته مرس�يدس 
تهت�م بش�ؤون العائل�ة واملعيش�ة الت�ي ل�م 
يع�رف ماركيز حت�ى اليوم كيف اس�تطاعت 
تدب�ر أمرها بم�ا كان�ت تس�تدينه أو ترهنه 
من أغ�راض منزلها، حتى عندم�ا انتهى من 
املخطوطة وأراد إرس�الها بالربي�د إىل النارش 
املحتم�ل لم يكن لديه ما يكف�ي أجرة الربيد، 
فم�ا كان من�ه إال أن قس�م الرواي�ة نصفني 
وأرسل النصف الثاني دون أن ينتبه، فما كان 
م�ن النارش الذي تحمس لق�راءة الجزء األول 
منها إال أن يرس�ل ل�ه نفقات إرس�ال الجزء 

األول منها.
3- رغم ش�هرته كروائي الواقعية السحرية، 

بدأ غارسيا حياته املهنية كصحفي:

إح�دى القضاي�ا الك�ربى الت�ي حق�ق فيها 
غارس�يا الصحفي الش�اب، قص�ة التحقيق 
يف حط�ام املدم�رة البحري�ة الكولومبي�ة، إذ 
وجد غارس�يا بعد الحديث إىل الناجي الوحيد 
أن الرواي�ة الرس�مية التي تدع�ي أن املدمرة 
واجه�ت عاصف�ة فأغرقتها، كان�ت ملفقة، 
بينم�ا الحقيقة أن أعض�اء الطاقم قد غرقوا 
نتيج�ة الحمول�ة الزائ�دة لبضاع�ة مهربة، 
وكان تقرير غارس�يا قد أغض�ب الديكتاتور 
غوس�تابو روخ�اس بينيا )الرئيس التاس�ع 
ع�رش لكولومبي�ا( مم�ا جعله يأم�ر بإغالق 

الصحيفة.
ولكن غارسيا بقي يحمل اتجاهات سياسية 
لبقي�ة حيات�ه كم�ا وّظ�ف قلم�ه ملهاجم�ة 
الرأسمالية. ويف »مئة عام من العزلة« نجد أن 
رشكة املوز االس�تعمارية التي وصفها قصد 
من خالله�ا انتقاد رشك�ة الفواك�ة املتحدة 
الت�ي هاجم�ت بلدته حيث مس�قط رأس�ه، 
وارتكبت مج�زرة بحق العمال املرضبني عام 
1928، وكان�ت الرواية يف نهاي�ة املطاف أحد 
األس�باب التي جعلت الرشكة تتخذ لنفس�ها 

عالمة تجارية جديدة هي تشيكيتا.
4- بمحض الصدفة تعثر غارس�يا بنوع أدبي 

آخر: الواقعية الطبية!
الواقعي�ة  الخ�اص ع�ن  لغارس�يا تص�وره 
الس�حرية، لك�ن ما ح�دث يف »مئ�ة عام من 
العزل�ة« أن الخي�ال ق�د يتح�ول أحيان�اً إىل 
حقيق�ة. ففي بداي�ة الرواية يصاب س�كان 
ماكوندو بوباء األرق، ويبدأ القرويني بنسيان 
الرواي�ة  بط�ل  ويعم�د  واملفاهي�م  األش�ياء 
خوس�يه اركاديو بوينديا إىل تس�مية األشياء 
بدقة. ه�ذا املرض وصف يف األدبي�ات الطبية 
ألول م�رة ع�ام 1975 أي بعد ظه�ور الرواية 
بثمان سنوات، حيث سمي »بالخرف الداليل«، 
وقد قام غارس�يا بدقة بوص�ف تأثريات أنواع 

معينة من تلف الفص الجبهي والصدغي.
بجن�ون  أش�به  الكت�اب  اس�تقبال  كان   -5

البيتلز:
أحدث ظهور الكتاب ما يش�به الخدر، وحقق 
ش�عبية وانتش�اراً هائ�اًل كما يح�دث عندما 
تص�در فرقة البيتلز ألبوما جدي�داً وقد ترافق 
ظهورها فع�اًل مع إطالق ألبوم جديد للبيتلز. 

ف�كان الكتاب منت�رشاً بني املثقف�ني والنقاد 
والعمال، وحت�ى يف األماكن املش�بوه وجدت 
نس�خة من الرواية، فالكل كان يقرا ويتحدث 
عن الكتاب. وكتب بول إييل فانيتي فري يقول: 
»بدا وكأن�ه أول كتاب يوّح�د الثقافة األدبية 
الناطقة باإلسبانية التي لطاملا كانت مقّسمة 
بني إس�بانيا وأمريكا الالتيني�ة، وبني املدينة 
والقري�ة، وبني املُس�َتعِمر واملُْس�َتعمر«. لقد 
جعل ه�ذا الكتاب غارس�يا يف طليعة الحركة 
االدبي�ة االمريكية الالتينية الت�ي ضمت أهم 
األسماء ككارلوس فوينتس وماريو فارغاس 

يوسا.
6- لن يحول الكتاب أبداً إىل فيلم سينمائي:

الكتاب نفس�ه هائل وكثيف ورغم أن روايته 
»الحب يف زمن الكولريا« قد تم تحويلها لفيلم 
سينمائي من بطولة خافيري بارديم وبنجامني 
برات، إال أن غارسيا رفض محاوالت املنتجني 
لتحويل »مئة ع�ام من العزلة« إىل الس�ينما، 
فق�د ق�ال للمنتج ه�اريف وينش�تاين: »يجب 
عليكم تصوير الكت�اب كله، مع عرض فصل 
واح�د مل�دة دقيقتني يف كل ع�ام، وعى امتداد 

100 عام«
7- الواقعية الس�حرية كانت نشاطاً سياسياً 

لغارسيا ولهؤالء الذين تبعوه:
اعترب الكات�ب الدومينكان�ي االمريكي جونو 
دياز الواقعية الس�حرية كأداة تمكن س�كان 
منطق�ة الكاريبي من رؤية األش�ياء بش�كل 
واض�ح يف عاملهم، ذلك العال�م الرسيايل حيث 
هن�اك موت�ى أكث�ر م�ن األحي�اء، واملمح�و 

واملسكوت عنه أكثر بكثري من املحكي.
8- بالنسبة لغارس�يا لم يكن الكتاب سحرياً 

كله!
ما دعاه اآلخ�رون بالواقعية الس�حرية كان 
ماركيز ببس�اطة يدعوه »تجربة معاش�ة«. 
فق�د رّصح م�رة أن كل ما كتب�ه، كان يعرفه 
أو جربه أو عاشه أو سمع عنه قبل أن يصبح 
يف الثامن�ة م�ن عمره. ويف مقابل�ة معه عام 
1988 ق�ال: »م�ا علي�ك س�وى أن تفت�ح أي 
صحيفة لرتى أن هناك الكثري من األشياء غري 
العادي�ة التي تحدث لنا كل ي�وم. ال يوجد أي 

سطر واحد يف رواياتي ال يستند للواقع!«.
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ثقافية

ما كتبه النقاد حول رواية مئة عام من العزلة 

الّرماُد الذي استحاَل مجراً..!
قراءة يف جمموعة )مْن فّزَز الّرماد؟!(

قصص قصرية جدًا

  

قصيدة

عبد العزيز الحيدر
 

أن هي  إال خطوة واحدة
خطوتان....

قفزة  من حافة الحب
التعاريف تربق...

تلوح بالهبوط  ....
تتأرجح أغنية

تحت شمس  مرشقة باملرح
تزحف

 نحو بوابة مغلقة
جالسا

أتطلع إيل من علو القصيدة
م�ن برج قدي�م حجري...وممرات جمدت 

فيها دماء الحروب
أطل عى براري ممتدة

 من غربة مظلمة
أط�ل ع�ى تل�ك املدافع الت�ي  كان�ت تهز  

الليل
املدافع الصدئة

تصطاد الروح الشاردة
الغريبة

ويف كل انطالقة
 يسحب الشاطئ الصخري

زرقة الخوف
الكلمات من فم الكتاب
يسحب جمرة مشتعلة

يض�ع ب�ني ي�دي حفن�ة م�ن مح�ارات 
سوداء....

محارات توشوش  للمزيد من البكاء....
األزمنة الخربة تتفصد....

جدران التاريخ  أملتآكلة
تلبسها العفونة......

لون أزرق  مرحب يطغي
وأغنية للسالم

تتقدم من كل اتجاه

قيص عطية
 

)1( 
يتخّفى الوقُت يف ليِل دمشَق ...

األكمُة تسرتيُح وُتلقي بجديلتها عى
بساتني األفِق املرُتاِخي 

ومداراُت الّش�وِق ترس�ُم بإزميله�ا تاريَخ 
األشياء.

ألواٌح تبسُط كفوَفها للرّبيع
مخطوٌط يستنطُق الرّمَل 

د يرتسم قنديالً من الّضوِء املُرمَّ
يرسُد حكايَة الجمرة الخرساء.

)2(
أخاديُد الرّغبة تحفر درَبها 

عى حائط اللّيل 
املُستِند إىل كّف القمر ...

ترتاكم روائُح العطوِر املُنبِعثة 
من تحت إبَطيها.

أريُج الُخزامى ينقبض 
ويرتاخى... 

ثم يموت
يصيُح الفجر،...  

وينشُد َمخموراً ترنيمَة الوجِد 
الحزين.

الّناُر تغسلني بلهيبها، 
وأحرتُق وحيداً بصمتي.

وقفة  يف موقع حربي

مدارات الشوق 
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 تتش�ابه أعراض ع�دة أمراض مع 
بعضه�ا البع�ض، وق�د ي�ؤدي ذلك 
الخاط�ئ،  التش�خيص  إىل  أحيان�ا 

وبالتايل تلقي العالج غري املناسب.
يف التايل قائمة بأب�رز األمراض ذات 
والطريق�ة  املتش�ابهة،  األع�راض 

األفضل للتعامل معها.
مرض اليم واإلنفلونزا

عادة يتم الخلط يف تشخيص مرض 
الي�م باإلنفلون�زا، حي�ث إن كليهما 
يس�ببان الطفح الجل�دي، وارتفاع 
درج�ة ح�رارة الجس�م، واإلرهاق، 
وآالم الجس�م العام�ة، وم�ن هن�ا 

يحدث الخلط بني املرضني.
 وربما ال يظهر اختبار الدم اإلصابة 
بمرض اليم إال بعد مرور أس�بوعني 
كاملني، حيث يقوم الجسم بتطوير 
أجس�ام مضادة، لذلك يجب رسعة 
استش�ارة الطبيب، ألن وجود ش�ك 
باإلصاب�ة بم�رض اليم س�يخضع 
املري�ض لتناول ك�ورس من املضاد 
الحي�وي حتى يمنع اآلث�ار الطويلة 

األجل التي يتسبب بها املرض.
األوعي�ة  وتم�دد  ال�كىل  حص�وات 

الدموية
كال املرضني يسببان آالما مربحة يف 
البطن، ويصاحبهما غثيان أو قيء، 
وتمدد األوعية البطني يحدث نتيجة 
انتفاخ كب�ري يف الرشي�ان األورطي 

والذي تصل خطورة تمزقه للوفاة.
ويفض�ل األطب�اء التأك�د أوال م�ن 
األوعي�ة  تم�دد  م�رض  اس�تبعاد 
الدموية، خاصة للمرىض الذين هم 
فوق ال��60 عاما قبل تش�خيصهم 

باإلصابة بحصوات الكىل.
التهابات الكبد والحساسية

م�ن املمك�ن أن ُيص�اب الش�خص 
بالتهاب�ات الكب�د مل�دة طويلة دون 

إذا  ولك�ن  أع�راض،  أي  ظه�ور 
اس�تمر هذا األمر وقت�ا طويال دون 
اكتش�افه فإنه ي�ؤدي إىل آالم املعدة 
الش�ديدة والشعور املستمر بالحكة 
أع�راض  واإلره�اق، وه�ذه نف�س 

مرض الحساسية.
لذل�ك م�ن امله�م للغاي�ة الذه�اب 
آث�ار  إذا الحظ�ت وج�ود  للطبي�ب 
للحساسية عىل اللسان مع اصفرار 
العني واللس�ان، ألن ه�ذه قد تكون 
التهاب�ات يف الكب�د وليس�ت مجرد 

نوبات للحساسية.
الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم

الغ�دة  وإف�راط  قص�ور  يتس�بب 
م�ن  العدي�د  ح�دوث  يف  الدرقي�ة 
القل�ب  نبض�ات  مث�ل  األع�راض، 
ال�وزن،  واضطراب�ات  الرسيع�ة، 
وخلل الهرمونات، وارتفاع يف درجة 
واالكتئاب،  والحساس�ية،  الحرارة، 
وهذه األعراض تتشابه مع أعراض 
ارتف�اع ضغ�ط ال�دم، لذل�ك يج�ب 
إجراء الفحوص�ات الالزمة، والتأكد 
من توازن هرمونات الغدة الدراقية، 
وع�دم االكتفاء بتش�خيص ارتفاع 

ضغط الدم فقط.
االنسداد الرئوي ونوبات القلق

الرئ�وي  االنس�داد  تتش�ابه حالت�ا 
ونوبات القل�ق الناجمة عن التوتر، 
فكلتاهم�ا تصي�ب الجس�م بضيق 
الص�در،  يف  ح�ادة  وآالم  التنف�س، 
واإلغماء، ويحدث االنس�داد الرئوي 
نتيجة وجود بقعة دم تسد الرشيان 
اله�واء  وص�ول  وتعي�ق  الرئ�وي 

للرئتني.
أن  إىل  تش�ري  إحصائي�ات  وهن�اك 
%33.5 م�ن االنس�داد الرئ�وي يتم 
الخل�ط يف تش�خيصها ب�ني نوبات 

القلق وأيضا النوبات القلبية.

 بالطبع هناك الكثري من األرسار التي 
تتواجد يف عقل الرجل فقط وال غريه 
وال تعرفها النساء بالشكل الصحيح 
ولك�ن ه�ذه األرسار دوما م�ا تكون 
س�بب يف حدوث الكثري من املش�اكل 
وتجد امل�رأة زوجها يفتعل املش�اكل 
ب�دون أي م�ربرات واضح�ة تمام�ا 
لدرج�ة أنك تس�أيل نفس�ك فيما بعد 
ملاذا فعل ه�ذا وذلك ولكننا س�نقدم 
لك�ي الح�ل لتتعريف ع�ىل كل األرسار 

التي تدور يف عقل زوجك دوما .
الرج�ال يفضل�وا  -1الراح�ة دوم�ا 
بع�د الق�دوم م�ن العمل وبع�د يوم 
من العمل الش�اق املره�ق الخلود إىل 
النوم واالس�رخاء الت�ام وخصوصا 
يف ف�رة االج�ازة دوم�ا م�ا يفض�ل 
الرجل الحصول عىل القدر الكايف من 
الن�وم وهو امر طبيع�ي نظرا للعمل 
الش�اق ال�ذي يقوم ب�ه وه�و دوما 
األم�ر الذي ال تتقبل�ه الزوجة ودوما 
ترغ�ب يف الخ�روج والتن�زه وهو ما 
يحدث املشاكل بينهم دوما فعليك ان 

تتفهمني هذه املشكلة
-2التفكري يف الجنس الدراسات كلها 
تؤك�د إن الرج�ال تفك�ر يف الجن�س 

وممارس�ة العالقة الحميمة يف اليوم 
الواح�د أكث�ر م�ن النس�اء بش�كل 
مضاعف وهو دوما ما يحدث فجوة 

كب�رية بني النس�اء والرج�ال يف هذا 
األم�ر ف�إن كان�ت النس�اء تفكر يف 
الجنس وممارس�ته 5 م�رات مثال يف 

اليوم فالرجل يفكر يف 10 مرات وهو 
م�ا يجعل النس�اء ال تتفه�م رغبات 
الرج�ل يف اليوم الواحد م�ن الناحية 

الجنسية.
-3الرجال تعي دوم�ا ما تقول دوما 
ما يعي جيدا الرجال كل كلمة يقولها 
ع�ىل عكس النس�اء فالرج�ل عندما 
يقول لكي حس�نا او أنى س�أفعل او 
كفى فهو يعي جيدا هذا الحديث عىل 
العكس يف النساء عندما تقول حديث 
وتش�عر من داخلها انه يف غري الوقت 
املناسب دوما تلجأ إىل الفرار واألسف 

وإلخ .
-4املس�ئولية املنزلية بالطبع الرجال 
لي�س لديه�م الق�درات ع�ىل القيام 
املن�زل املختلفة واملش�اركة  بأعمال 
فيها مثل الطبخ واالهتمام باألطفال 
ومش�ابه ولكن عندم�ا تطلبي منهم 
هذا يقوم�وا به بأكم�ل وجه ممكن 
وعليك عدم اشعار زوجك بأنك تخايف 
من مشاركته املنزلية معك فهو قادر 

عىل ان يفعل أي يشء.
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قبل أكثر من 100 عام، تفىش وباء “الطاعون” 
املمي�ت يف أرج�اء الص�ني، وكاد أن يتحول إىل 

جائحة دولية.
ويبدو أن أصل ذل�ك الفريوس يعود إىل االتجار 
بالحيوان�ات الربية الحية، يف قاس�م مش�رك 
عىل ما يبدو مع فريوس كورونا املستجد الذي 

يرضب العالم حاليا.
لكن يف ذل�ك الوقت أي يف ع�ام 1911، لم يكن 
أحد يعلم أن الوباء الرشس مرتبط بالحيوانات 

الربية.
واتبع�ت حينه�ا، العدي�د من اإلج�راءات التي 
تس�تخدم حاليا ملواجهة ذل�ك الوباء: عمليات 
اإلغ�الق، والحج�ر الصحي، وارت�داء األقعنة، 
وفرض قيود عىل الس�فر، إضافة إىل إجراءات 
جماعي�ة للضحاي�ا وإجراءات أخرى ش�ديدة 

القسوة.
ورغم ذلك، فقد تويف أكثر من 60 ألف شخص، 
مم�ا جعله�ا واح�دة من أك�رب األوبئ�ة يف تلك 
الحقبة، بعد اإلنفلونزا اإلس�بانية املدمرة التي 

حدثت بعد ذلك بسنوات قليلة.
ومن أبرز أعراض الوباء: حمى شديدة ترضب 

الجسم، ثم سعال مصحوب بالدم.
م�ن  بن�وع  مرتب�ط  الف�ريوس  أن  ويعتق�د 
القوارض يعيش يف الحق�ول، ويدعى مرموط 
س�يبريي، وذلك بعد أن أصبح هناك طلب دويل 

عليه من أجل الظفر بفروه.
وبعدم�ا تمت الس�يطرة ع�ىل الوب�اء، عقدت 
الحكوم�ة الصينية مؤتمرا يف مدينة ش�نيانغ، 

بالقرب من مركز تفيش الفريوس.
ولم تكن الصني الوحيدة املش�اركة يف املؤتمر، 
إذ ش�ارك في�ه أيضا خرباء يف عل�م األوبئة من 

الواليات املتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا.
وكان اله�دف م�ن وراء املؤتمر معرفة س�بب 
فعالي�ة  الس�بل  وأفض�ل  الف�ريوس،  تف�يش 

الحتوائه يف حال حدوث موجة ثانية.
وب�دا أن املؤتمر الدويل يف ه�ذه املدينة محاولة 
حقيقية للتعلم، وتبدو خطوة متقدمة نظرا ملا 

تم عىل املرسح الدويل حاليا.
إن االس�تجابة العاملي�ة لف�ريوس كورون�ا ال 
العاملي�ة  تب�دو منس�قة، فمنظم�ة الصح�ة 
تواجه اتهامات بعدم الكفاءة، والدول الكربى 
تتناف�ى عىل الحص�ول عىل املع�دات الطبية 
الالزمة، فيم�ا تركت الدول األكثر فقرا لتدافع 
عن نفس�ها إىل حد كبري. والعالم بات منقسما 

ومستقطبا مقارنة بما جرى يف عام 1911.
وفعلي�ا بدأ وب�اء الطاعون يف الفت�يش يف عام 
1910، لكن�ه دق ناق�وس الخط�ر ال�دويل يف 

1911، عندم�ا وص�ل إىل منطق�ة منش�وريا 
الكربى.

وكان�ت مدين�ة هارب�ني موطن�ا للعدي�د من 
ال�روس الذي�ن عملوا يف س�كك حدي�د الصني 
الرشقي�ة، الت�ي ربطت الس�كك الحديدية عرب 
سيبرييا بمدينة داليان الساحلية التي تسيطر 

عليها اليابان.
وكانت املدينة أيضا موطنا ملجتمعات كبرية من 
اليابانيني واألمريكيني واألوروبيني املش�اركني 
يف الح�رف املرتبطة بالس�كك الحديدية، األمر 
ال�ذي س�اهم يف تف�يش الف�ريوس. وتحول�ت 
عرب�ات الس�كة الحديدي�ة آن�ذاك إىل أجنح�ة 

للحجر الصحي.
ومثلم�ا تنترش الفريوس�ات برسعة يف عرصنا 
الح�ايل بفعل حركة الطريان، س�هلت الس�كك 

الحديدية انتشار الفريوس يف ذلك الزمان.

كل يوم معلومة

كيف هزم العامل كارثة مرعبة انطلقت من الصني عام 1911

يتمدد فريوس كورونا “كوفيد 19” يوًما بعد 
ي�وم؛ فنحو أكثر م�ن 100 ي�وم منذ ظهور 
تفىش يف مختلف دول العالم وأصاب أكثر من 
1.9 مليون ش�خص، وذلك لس�هولة انتقاله 

من شخص آلخر.
وتختل�ف ط�رق انتقال�ه، والت�ي م�ن بينها 
األس�طح املحيط�ة بالش�خص، ويلعب نوع 
الس�طح ودرجة حرارة الغرف�ة والرطوبة يف 
البيئ�ة، دوراً يف طول مدة بقاء الفريوس عىل 

هذه األسطح .
وتقول دراسة حديثة، إن االختبارات املعملية 
التي أجريت ملعرفة م�دة بقاء الفريوس عىل 
األس�طح كانت تتم يف ظروف اختبار مثالية، 
تش�به نوًعا ما الصناديق املغلقة بإحكام، إذ 
ال توج�د تقلب يف الرطوب�ة، وال رياح، وال أي 
يشء يمكن أن يس�هم يف تجفيف هذا الوباء، 
حي�ث يقل�ل الجف�اف مق�دار الوق�ت الذي 
يس�تغرقه الف�ريوس حي�اً ع�ىل أي نوع من 

األسطح.
الدراسة التي أجريت بجامعة نورث كارولينا 
تحت إرشاف الدكتورة راش�يل جراهام عاملة 
الفريوسات، تشري إىل أن الفريوس، يمكن أن 
يعي�ش عىل ال�ورق املقوى ملدة تص�ل إىل 24 

ساعة.
وتؤكد “جرهام” أن األسطح املسامية تعمل 
ع�ىل تجن�ب انتق�ال الف�ريوس؛ فاألس�طح 
تحب�س  النس�يج  مث�ل  لالخ�راق  القابل�ة 
الفريوس�ات بس�هولة أك�رب م�ن األس�طح 
الصلب�ة، وذل�ك ألن “املس�امية” يعل�ق به�ا 
الفريوس كما أنها تمتص السوائل، والغشاء 

الفريويس الدهني له.

لذا ُيفضل عند التسوق أن يصطحب الشخص 
ش�نطة مصنوعة من القماش والوبر، وذلك 
لتجنب التصاق الف�ريوس بها، ولكن يف حال 
إذا كنت قلًقا من أن املالبس أو املواد النسيجية 
األخرى ق�د التقطت الف�ريوس، فقم بوضع 
املالب�س يف الغس�الة وش�طفها وتجفيفها، 
حيث تؤكد جرهام أنه املنظف ُيخلص من أي 

جزيئات معدية ويقوم بتعقيمها.

دراسات حديثة

استبدلوا األكياس البالستيكية بـ”القماش” يف زمن كورونا 

 قالت خبرية زراعة وخبرية يف الشاي والقهوة 
إليزافيتا تيخونوفا إن القهوة صالحة للرشب، 

وال يوجد أي رضر أو سمية يف القهوة.
يف الوقت نفسه، يمكن أن يؤثر املحتوى العايل 
م�ن الكافي�ني عىل نمو الجس�م، ألن نش�اط 
العدي�د م�ن العمليات ي�زداد. وأش�ارت إىل أن 

األطفال يجب أال يرشبون القهوة.
وفقا لها، يمك�ن الحصول عىل طاقة إضافية 
من القهوة إذا تم تناولها مع الحليب والسكر، 

والكافيني ينشط عمل الجسم .
وقالت تيخونوفا: “القهوة لها تأثري أقوى عىل 
الجس�م من الش�اي. إذا كان الش�اي يؤثر يف 
غضون ثماني ساعات، القهوة تؤثر يف غضون 
س�اعتني، وبش�كل أق�وى بكث�ري. لذل�ك، من 
األفضل لألطفال عدم رشب القهوة الحقيقية. 

ثمانية غرامات، تكفي لتنش�ط الجسم كثريًا، 
ويب�دأ القلب، والدم�اغ ملدة س�اعتني بالعمل 
املكثف، والكافيني جيد للجس�م الشاب، ولكن 
خ�الل الفرة التي يتش�كل فيها الجس�م، من 
األفض�ل تجنب ذل�ك، ألن هذا  يمك�ن أن يؤثر 

يف املستقبل. 
ونحن ال نحصل عىل سعرات حرارية من تناول 
القه�وة، فقط عىل الكافيني، أي يتم تنش�يط 

الجس�م، وال نحص�ل ع�ىل طاق�ة إضافية”.
عن�د تحميص القه�وة، تحتفظ حب�وب البن 
بالعنارص الغذائية وفيتامينات ب التي تساعد 

عىل امتصاص فيتامني يس.
وأضاف�ت الخ�ربة أنه أثن�اء الح�رب، يتناول 
الناس القهوة مثل العصيدة. هذه حبة كاملة 
املكونات تحتوي عىل جميع املواد الرضورية. 
عندم�ا يت�م تحميصه�ا، تفق�د الكث�ري م�ن 
بفيتامين�ات  تحتف�ظ  ولك�ن  الفيتامين�ات، 
املجموعة ب، فهي تحمل موصل الحرارة. هذا 
موصل للفيتامني  يس. إذا كنت ترشب القهوة 
وتأكل تفاحة، فإنه سيتم امتصاص فيتامني 
“يس” بش�كل أفضل، وهناك أيًضا العديد من 
العنارص الغذائية يف القهوة التي توفر التغذية 

لخاليا الجسم “.

طبيبك يف بيتك

هذا ما حنصل عليه من القهوة

تدبري منزلي

تع�دد  م�ن  املخ�اوف  ض�وء  يف 
ط�رق انتقال الف�ريوس للبرش، 
نرشت منظمة الصح�ة العاملية 
نصائ�ح تتعل�ق بضم�ان ع�دم 
املستجد  انتقال فريوس كورونا 
من املالبس وأغطي�ة الرسير إىل 

اإلنسان.
وأوصت منظمة الصحة العاملية 
يف تدوينة عىل حس�ابها بموقع 
“فيس�بوك”، بعدم حمل املالبس 
أو أغطي�ة األرسة بالق�رب م�ن 
الجس�م، أي ع�دم “احتضانها” 

بني اليدين قبل غسلها.
الدولي�ة  املنظم�ة  ونصح�ت 
برضورة غس�ل املالبس وأغطية 
األرسة يف الغس�الة عن�د حرارة 
90 درج�ة  ت�رواح ب�ني 60 إىل 
مس�حوق  باس�تخدام  مئوي�ة 

غسيل أو صابون.
وأكدت منظم�ة الصحة العاملية 
ع�ىل رضورة تنش�يف الغس�يل 
يف الغس�الة عن�د درج�ة حرارة 
عالي�ة، أو ن�رشه تح�ت أش�عة 

الشمس املبارشة، لضمان خلوه 
من أي فريوسات.

وكانت منظم�ة الصحة العاملية 
قد كشفت عن دراسات تشري إىل 
أن فريوس كورونا قد يبقى عىل 
األسطح لبضع ساعات أو حتى 
ع�دة أيام، وم�ن بينه�ا املالبس 

واألقمشة.
وق�ال الدكتور فؤاد عودة رئيس 

الرابطة الطبية األوروبية الرشق 
أوس�طية يف روما: “لقد واجهنا 
فع�ال يف إيطالي�ا ح�االت انتقال 
للف�ريوس م�ن ش�خص آلخ�ر 
وم�ن أف�راد عائلة واح�دة، عرب 

املالبس”.
ترصي�ح  يف  ع�ودة،  وأوض�ح 
ل�”سكاي نيوز” ، أن خصائص 
املالبس تختلف بحسب خاماتها، 

مما يجع�ل بعض القط�ع أكثر 
عرض�ة لحمل الفريوس�ات من 

األخرى.
وقال إن “املالبس املصنوعة من 
القط�ن )مث�ل الفان�الت( تمثل 
خط�ورة أك�رب م�ن القمص�ان 
مث�ال، بس�بب كثافة األنس�جة 
التي يمك�ن للفريوس االلتصاق 

عىل سطحها”.

يف زمن كورونا.. اغسلوا املالبس وأغطية السرير بدرجة حرارة مرتفعة

نصائح طبية

احذر عدم دقة التشخيص.. 
هذه األمراض تتشابه أعراضها

وصفة مناسبة لتحلية مميزة لضيوفك 
وأحبائك يف يوم الحب

املقادير
لجمي�ع  دقي�ق  ك�وب  ونص�ف   2

االستعماالت
¼ كوب كاكاو داكن.

½ م/ص ملح.
1 ونصف كوب سكر.

1 ونص كوب زيت نباتي.
2 حبة كبرية بيض.

1 م/ك ملون طعام أحمر.
1 م/ص فانيليا.

1 كوب لبن رايب.
1ونصف م/ص  بكينج صودا.

2م/ص خل

طريقة عمل الفروستنج
يف العج�ان ُيخلط 100 جرام من الزبدة 
اللينة مع 225 جرام من الجبن الكريمي 
مع القليل من الفانيليا ثم ُيضاف لهما 
4 أكواب من السكر البودرة املنخول مع 
مراعاة إضافة الس�كر تدريجيا ومسح 
جوان�ب العج�ان يف كل م�رة وإع�ادة 

الخفق.
توض�ع أول طبقة من الكي�ك وُيضاف 
مقدار من الفروس�تنج ثم طبقة الكيك 

األخرى ثم ُتغطي الجوانب جيدا.  
طريقة التحضري:

1.  ُينخ�ل الدقي�ق مع املل�ح والكاكاو 
ويرك جانبا.

2.  بواس�طة م�رضب كهربائي ُيخفق 

الزي�ت م�ع الس�كر جي�دا ث�م يضاف 
البي�ض تدريجيا ث�م الفانيلي�ا وملون 

الطعام .
3.  ُيض�اف القليل من خليط الدقيق ال 
خليط البيض والزيت تدريجيا ثم اللبن 
ثم القليل من الدقيق مرة أخرى وهكذا 

حتى انتهاء الكيمة,
4. ُيخل�ط البكين�ج ص�ودا م�ع الخ�ل 

وُيضاف إيل خليط الكيك.
5.  ًيصب خليط الكيك يف قالبني مقاس 
9 بوص�ة بالتس�اوي ويخب�زوا يف فرن 
ساخن مسبقا عىل 180 درجة ويركوا 

ملدة 30 35- دقيقة.
ي�رك الكي�ك لي�ربد تماما قب�ل وضع 

طبقة الفروستنج.

الكيكة املخملية احلمراء ليوم احلب
املطبخ

Mon 20 Apr 2020االثنين - 20 نيسان 2020



كي�ف تنجح�ن يف اتخاذ القرار املناس�ب يف حيات�ك املهنية؟ تبحث 
الكثري من النساء عن إجابة عىل هذا السؤال. فهذه اإلجابة مصريية 
وتش�كل مفرتق طرق بن الفشل وتحقيق اإلنجازات املميزة. وهو 
ما يمكن اكتش�افه من خالل هذا االختب�ار. فلمعرفة اإلجابة عىل 

السؤال يجب اختيار أحد هذه الشواطئ.
1 أن�ت طموحة ومنظم�ة. وألخذ القرار املناس�ب يف الحياة املهنية 
علي�ك االعتم�اد ع�ىل قدراتك. كذل�ك من امله�م أن تخصيص بعض 
الوق�ت للتفكري ملياً بذلك القرار وبالنتائج املتوقعة منه مع تحديد 

الخيارات املختلفة وتقييم النتائج اإليحابية والسلبية لكل منها.
2 تعتميدن عىل عقلك وتبتعدين عن االنفعاالت يف الكثري من املوقف. 
لكن لتنجحي يف أخذ القرار املناس�ب يف حياتك املهنية، عليك التأني 
كث�رياً قب�ل ذلك. فمن امله�م أن تدريس خطواتك جي�داً. كذلك عليك 
جمع املعلوم�ات من خالل القراءات املختلفة. فهذا يس�اعدك عىل 

التحليل املنطقي وعىل إصدار األحكام النهائية املفيدة.
3 أنت لطيفة جداً وقد ترتاجعن عن مواقفك بسهولة. ولهذا تأخذين 
يف االعتبار آراء اآلخرين قبل أن تأخذي أي قرار. لكن للنجاح يف ذلك 
لي�س عليك الخضوع لتلك اآلراء، بل من املهم أن تناقيش أش�خاصاً 
تثقن بهم بشأن خياراتك. فهذا يساعد عىل تحريك أفكارك ويمّكنك 

من ابتداع الحلول ومن الوصول إىل قرارات ناجحة.
4 تتس�من بقدرة كب�رية عىل اإلب�داع. فأنت تتفاعل�ن مع الكثري 
من املواقف الت�ي تواجهينها يف محيطك وتحاول�ن ابتكار الحلول 
للمشاكل. أما إذا أردت أخذ قرار مهني ما بنجاح، فعليك أن تنتبهي 
إىل بع�ض اإلش�ارات التحذيري�ة التي قد تعلمك بخط�ر قد ينطوي 
علي�ه ذلك الق�رار. إذاً عليك التفكري جي�داً بالعواقب كي ال ترتكبي 

األخطاء.
5 أن�ت منظمة ج�داً لكنك متكتم�ة وال تعربين يف معظ�م األحيان 
عن مش�اعرك وأفكارك. ولهذا من املمكن أن تأخذي أحياناً قرارات 
س�يئة. ولكي ال تفع�ي ذلك علي�ك أن تحددي س�لم أوالوياتك وما 
تريدين الحصول عليه فعالً. وعليك أيضاً دراسة القرار من جوانبه 

كافة والتأكد مما إذا كان الهدف الذي رسمته حقيقياً أم وهمياً.
6 أنت متفائل�ة وتنظرين إىل املحيط بطريقة إيجابية. واألفضل أن 
تحتفظ�ي بهذه النظرة عند أخذك قراراً مهني�اً ما. إذاً حاويل الثناء 
ع�ىل قدراتك وع�ىل الجهود الت�ي تبذلينه�ا يف عمل�ك. ورّكزي عىل 
الخيارات املتاحة لك وحاويل التعلم من أخطائك الس�ابقة بعيداً عن 
الش�عور بالذنب أو التوتر. فهذا يجدد طاقتك وثقتك بنفس�ك. كما 
أنه يش�كل اإلجابة املناسبة لك عىل السؤال: كيف تنجحن يف اتخاذ 

القرار املناسب يف حياتك املهنية؟ 

* هل تعلم أن الشخص العادي يميش 
ط�وال عم�ره مس�افة تع�ادل امليش 

خمس مرات حول العالم.
* هل تعلم أن هناك 100 مليار خلية 

عصبية يف دماغ اإلنسان.
* هل تعلم أن املاء يتجمد بش�كل أرسع 

عندما يكون دافئا وليس باردا.

* ه�ل تعل�م أن القط�ط تعي�ش يف 
املتوسط لحوايل 12 إىل 15 سنة.

*ه�ل تعل�م أن الَجمل يس�تطيع أن 
ُيخزن م�ا مقداره 113 ل�رت من املاء 

خالل 13 دقيقة.
* ه�ل تعل�م أن املع�دن الوحيد الذي 
يك�ون يف الحالة الس�ائلة عىل درجة 

حرارة الُغرفة هو الزئبق.
* هل تعل�م أن األخطبوط لديه ثالثة 
دم�ه  وأن  أدمغ�ة،  قل�وب، وتس�عة 

أزرق.
* ه�ل تعل�م أن خلي�ة ال�دم الفردية 
تستغرق حوايل 60 ثانية لتدور دورة 

كاملة يف الجسم.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

يحكي ان يف يوم من االيام كان هناك مزارع وزوجته يعيش�ان يف مقاطعة كبيك 
الكندية، وذات يوم قررا أن يش�رتيا قطعة صغرية م�ن االرض يف اطراف تورنتو 
ويزرعاه�ا بزه�ور الالفندور ) الخزامي ( الجميلة الت�ي تتميز برائحتها الرائعة 
وذلك من أجل جعلها مزاراً للسائحن من جميع انحاء العالم، قابل الجميع هذه 
الفكرة بالسخرية واالستهزاء ولم يجدوا من حولهم احداً يدعمهم أو يؤيدهم يف 
فكرتهم إال ان الغريب يف االمر أن هذه الفكرة البس�يطة خالل س�نوات قليلة قد 
تحول�ت بالفعل ايل اكرب مزرعة الفاندر يف مقاطع�ة اونتاريو واهم مصنع لزيت 

وعسل الالفندر العضوي .
والجدي�ر بالذك�ر أن ه�اذان الزوج�ن قام�ا بوض�ع اضاف�ات بس�يطة جداً يف 
مزرعتهم�ا مم�ا اعطاه�ا اهمي�ة ورونق مه�م وجعل�ت منها مقص�داً بالفعل 
للسائحن واملصورين وعشاق الالفندر من جميع انحاء العالم، من هذه االشياء 
املمي�زة وجود ب�اب اصفر صغري يف منتصف املزرعة مكت�وب فوقه : “ادخل من 
الباب, الهموم من خلف�ك واألفراح أمامك”، ايل جانب كريس آخر باللون االصفر 
وضعاه الزوجان داخل قطعة من غابة س�يدار عمره�ا 200 عام ضماها الحقاً 
للحق�ل، باالضاف�ة ايل تقديم ايس كريم بنكه�ة الالفندر لل�زوار مجاناً، ويوجد 
يف املزرع�ة حصان�ان يتجوالن دائم�ًا يف املزرعة، مما جعلها م�كان رائع ومميز 

للتصوير واالستمتاع وقضاء يوم جميل .
اشياء بسيطة جداً ولكنها كانت كافية ليقف امامها آالف السائحون ألنها جعلت 

للمكان عالمة مميزة، هذه السنة افتتحا مزرعة أخرى لورد عباد الشمس .
الع�ربة من القص�ة : هناك العديد من االفكار وااللهام�ات التي تدور يف رأس كل 
منا، إما ان نتخذها ونحولها ايل واقع أو ان ندع غرينا يلتقطها وتكون من نصيبة 

هو ال من نصيبنا .

عب�اس املس�تعجل ه�و كنية عن 
اح�د األمث�ال البغدادي�ة وقص�ة 
ه�ذا املث�ل حس�ب كت�اب االمثال 
البغدادية:كان هناك شخص لديه 
صديق�ان واالثن�ان كانوا باس�م 
عباس ففي احدى املرات كان هذا 
الش�خص يف الس�وق فمر صدفة 
االول  لك�ن  العباس�ان  صديقي�ه 
مر قب�ل الثاني والثان�ي مر بعده 

وكان رسيع الخطى ومس�تعجال 
وكان�ت بينهم مس�افة قليلة فبدأ 
هذا الش�خص يصيح بصوت عايل 
عب�اس عب�اس فالتف�ت العباس 
االول وق�ال له اتريدن�ي انا فقال 
ل�ه كال اري�د عب�اس املس�تعجل 
الذي امامك فاصبحت املس�تعجل 
كنية ذاك العباس واصبح الجميع 

ينادوه بعباس املستعجل .

ال تستهن يوماً بأفكارك

قـــــــصة 

قصة مثل  اختبارات شخصية

وعربة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

مهنياً: انتهى زمن الصعوبات والعثرات التي واجهتك، 
حالياً أنت ناجح جداً يف عملك

عاطفياً: الحبيب بحاجة ماس�ة إليك، وأنت ال تمنحه الوقت 
الكايف ما قد يشعره باإلحباط، تدارك األمور

صحي�اً: تج�د أن كل الظروف مؤاتية لتحس�ن وضعك الصحي، 
وعليك االستفادة قدر اإلمكان من هذا الواقع

مهنياً: يطرأ اليوم ما قد يش�ري إىل بعض العثرات عىل 
املدى الطويل، لكنك قادر ع�ىل التغلب عليها بحكمتك 

وصربك 
عاطفي�اً: ال تكث�ر م�ن الحدي�ث ع�ن مغامرات�ك العاطفية 

السابقة، فهذا قد يقلق الرشيك كثرياً، فتقع بعض الخالفات
صحياً: ممارسة الرياضة بال انقطاع وكما يجب، توفر لك قدرة 

أكرب عىل الرتكيز وصفاء يف الذهن

مهني�اً: قد تواج�ه بعض العراقي�ل يف مرشوع كنت 
تعلّ�ق عليه آماالً كباراً، وتصط�دم بواقعية املحيطن 

بك
عاطفي�اً: ما كنت تنتظره من الرشيك يتحقق بالكامل، ولن 

تكون مضطراً إىل مضاعفة جهودك
صحي�اً: ما قم�ت به حت�ى اآلن يكفي نوعاً ما الس�تعادة وزنك 

الطبيعي، يلزمك بعض الوقت للوصول إىل الهدف املنشود

مهنياً: اعتمد عىل نفس�ك وال تتوقع مس�اعدة أحد، 
أنت قادر عىل حّل كل أمورك بنفسك 

عاطفياً: تتلق�ى إتصاالً يحمل إليك أخباراً س�اّرة تخّص 
الرشيك، فتفرح بدورك له وتهنئه

صحي�اً: قد تح�اول القي�ام باملس�تحيل للمحافظة ع�ىل هدوء 
أعصابك، لكن محاوالتك لن تبوء بالفشل

مهني�اً: يط�رح هذا الي�وم وضعاً خاص�اً عىل صعيد 
رشاكة لك شخصية أو مهنية، وتقدم عىل اتخاذ قرار 

مصريي له عالقة مبارشة بالوضع املهني
عاطفي�اً: األجواء املس�تجّدة يف العمل ق�د ال تكون مريحة، 
تم�ر بفرتة من الح�زن والقلق، لكن ال تدع ذل�ك يؤثر يف عالقتك 

بالرشيك ألنه سيسعى إىل مساعدتك
صحياً: تستش�ري محيطك لتقف عىل آرائه بش�أن مرشوع سفر 

يتضمن نشاطات مفيدة للصحة

مهنياً: يرتكز اهتمامك عىل إدخال تعديل عىل أمورك 
املالية، الفرصة متاحة لذلك وال سيما اليوم

عاطفي�اً: تنج�ح يف تعزي�ز عالقت�ك بالحبي�ب بالحوار 
والرصاح�ة والروية، وتزول العراقيل الت�ي واجهتكما منذ 

مدة
صحي�اً: بقلي�ل من الص�رب واملثاب�رة تتمكن م�ن الحصول عىل 

رشاقة وصحة سليمة، وتكون يف أفضل حاالتك

مهنياً: مخططاتك ومشاريعك جيدة وناجحة فليس 
هناك رضورة للقلق والخوف

عاطفياً: ال تقطع الوعود للحبيب إذا لم تثق بأنك ستفي 
بها ولو عىل املدى الطويل، فقد يغري نظرته إليك

صحياً: ض�ع صحتك يف أولوية اهتماماتك، ف�إذا فقدتها فقدت 
كل يشء وأصبحت عاجزاً عن القيام بيشء

مهنياً: ق�د تطرأ عرقلة اليوم يمك�ن أن تؤخر بعض 
أعمالك الناجحة ومرشوعاً يهمك كثرياً

عاطفي�اً: قد تحتدم الخالفات وتنش�ب الحروب، لكنك ال 
تخفق يف تصحيح األوضاع وإعادتها إىل نصابها الطبيعي

صحي�اً: من املستحس�ن أن تخفف من س�يطرة هاجس العمل 
عليك وأن تمنح نفسك بعض االسرتخاء

مهنياً: ابت�داء من اليوم أدرس خطوات�ك مالياً وأعد 
النظر يف االستثمارات التي أنجزتها أخرياً

عاطفي�اً: عالقت�ك مس�تقرة م�ع الحبيب، إن�َس املايض 
وتطلّع نحو املستقبل لكي تمضيا معاً حياة جميلة

صحي�اً: أخ�رج م�ع األصدق�اء وتمّت�ع بوقتك معهم لتس�تعيد 
عافيتك وترفه عن نفسك

مهني�اً: تتلقى عرضاً مغرياً يس�اعدك عىل تحس�ن 
أوضاع�ك، لك�ّن ذل�ك ق�د يتطل�ب من�ك التخ�ّي ع�ن 

مكتسبات سابقة
عاطفياً: بالنس�بة إىل أمورك العاطفية تع�رف صخباً وحياة 
اجتماعي�ة متحرك�ة وملون�ة بمناس�بات واجتماع�ات تفوق 
توقعاتك.صحياً: تراجع يف املعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك 

بإحباط ويأس، ما ينعكس موقتاً عىل صحتك

مهنياً: اجواء مناسبة ملعالجة القضايا، وتحصل عىل 
دع�م وتأييد وترتفع املعنويات وتتقدم بنجاح، وتتخذ 

املبادرة لحسم الخيارات
عاطفياً: تس�تعيد موقعك يف قلب الرشيك بعد س�وء تفاهم 

بسيط، فقم بما يرضيه ولن تكون خارساً
صحي�اً: انفعالك وعصبيتك الزائ�دان يقلقان راحت�ك ويقّضان 

مضجعك ويبقيانك كأنك عىل استعداد دائم ملخاصمة الجميع

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: قد يتس�بب ط�ارئ ما اليوم بس�وء التفاهم 
وانفع�االت ش�ديدة أحياناً بينك وب�ن الزمالء، لكنك 
رسعان ما تس�تدرك الوضع وتعيد األم�ور إىل مجاريها 

الطبيعية 
عاطفي�اً: قدمت تضحيات كثرية يف س�بيل الحبيب، حان الوقت 

ليقّدم التضحيات من جانبه
صحي�اً: أنصح لك الرتوي والترصف به�دوء وبعقالنية أمام من 

يحاول إثارة أعصابك

غزل عراقي
غلط جآن اخت�ي�آري ب�ي���وم ح�ب�ي�ت

وآن��ه أدري غلط جآن أخت��ي�����آري
ب��س الكلب حب���ك وان�ج�ب�ر ب�ي���ك

مفض�����وح وكمت غ�ص����بن أدآري
أت��قص��������د أزع�لك مآ أحآج�ي����ك

وآن����ه أدري���ك ت��دري بحتض���اري
ب��س أت�حآش�ى اوكف وأحجي وي��آك

أذوب��ن ب�ي��ك وت���زي���ديل ن�����آري
آل ت���قب��ل ات�روح وآل تجي وي���آي

معقولة ي��س����عدك ان�كس����������آري
أقرر وي��ه لي���ل�ي أن�س��آك فد ن�وب

وأجي من الصبح وأرج�ع يف قرآري
لتضن مآ أعرف�ك وأعرف اش�����بيك

ت���مر من ي�مي وت����دك بآب جآري
وأدورلك عذر وأت���عآن����د وي�����آي

وأس������مع من تس���ولف كل كآلمك
ت��ن�آدي ي�آ حي�آت��ي ابروحي أرشيك

وب����آرع م�ن ت��مث�����ل ف�ي غرآمك
كل�ب���ك مآي�ح�ب معدوم األحس���آس

مص���لحت�ك تس����ددلك س�����هآمك

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

عباس المستعجلاختاري شاطئاً واعريف كيف تنجحني يف اختاذ القرار املناسب يف حياتك املهنية

هـــــــل تعلــــــم

-1792 فرنسا تعلن الحرب عىل النمسا.
1854 - قي�ام تحال�ف دفاع�ي بن النمس�ا 

وبروسيا ضد روسيا.
1868 - اليابان تغري عاصمتها من كيوتو إىل 

إيدو.
1871 - بداي�ة الخدم�ات الربيدية يف طوكيو 

وكيوتو وأوساكا.
يف  نس�ائية  جامع�ة  أول  افتت�اح   -  1901

اليابان.
1925 - بداي�ة الربي�د الج�وي ب�ن طوكي�و 

وأوساكا وفوكوكا.
ال�دويل  البولي�س  جه�از  إنش�اء   -  1929

اإلنرتبول.
يف  برملاني�ة  انتخاب�ات  أول  عق�د   -  1947

اليابان.
1972 - املكوك الفضائي أبولو 16 يهبط عىل 

سطح القمر.

2008 - مقت�ل ناش�طن من ح�زب الكتائب 
اللبنانية بإطالق نار يف زحلة وذلك بعد افتتاح 

بيت الكتائب.
2009 - انعقاد مؤتمر ديربان االستعرايض يف 
جنيف بس�ويرسا والذي نظمته األمم املتحدة 

بهدف مناهضة العنرصية.
مواليد

1808 - نابليون الثالث، أول رئيس للجمهورية 
الفرنسية وثاني إمرباطور لفرنسا.

1889 - أدولف هتلر، زعيم أملاني.
1894 - هارولد لويد، ممثل أمريكي.

1918 - كاي س�يغبان، عالم فيزياء سويدي 
حاص�ل ع�ىل جائ�زة نوب�ل يف الفيزي�اء عام 

.1981
1927 - كارل مولر، عالم فيزياء س�ويرسي 
حاص�ل ع�ىل جائ�زة نوب�ل يف الفيزي�اء عام 

.1987

رأيس
1ألوانه تظهر بعد املطر 

o يلغي
 o الس�ماء  يف  2تحلي�ق 
فاكه�ة لذي�ذة قرشه�ا 
أحمر وحباتها كالجوهر

يف  ومس�او  3مناف�س 
االمكانات o أغىل املعادن 

عىل اإلطالق
أن�ت   o رأيس  4بش�كل 
لش�عورك  األكل  طلب�ت 

بحاجته
 o )5واح�د )باالنجليزية

اغتاب o متشابهان
يحمل  صغ�ري  6مخلوق 
 o وزن�ه  أمث�ال  ع�رشة 

شاي )باالنجليزية(.
7متشابك بشكل منتظم 

ومكرر o ثني
معنى  اوروبي�ة  8دول�ة 

اسمها بلد األرانب
يف  الغ�ازات  9أخ�ف 

الطبيعة
 o الخ�روات  10م�ن 

تفضيل يشء عىل آخر

أفقي
 o األبي�ض  1الذه�ب 
املاش�ية مم�ا يقتنيه�ا 
 o الف�الح  أو  الب�دوي 

شقيق
 o )مبعث�رة(  2ودي�ع 

أماكن اجتماع القوم
3إذا تع�دى اثنن ش�اع 
o ي�وم يبتدئ االنس�ان 

حياته
التاري�خ  يف  4اش�تهر 
بتحويل الرتاب إىل ذهب 

o أبيض )باالنجليزية(
 o 5يضغط إلطالق النار

شجر صحراوي مثمر
6قرْض o بناء للمراقبة

7س�قيا o دول�ة جنوب 
رشق أفريقية

 o كامل�وج  8يتح�رك 
يحقق إنجازا

العل�م  طالب�و  9فيه�ا 
 o والش�هادات 

متشابهان
10الذه�ب البن�ي o بلد 
اسمها يعني بلد األحرار

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.
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  07810090003هاتف هيئة التحرير

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

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

بات ضرورياً أعتبار العام الدراسي )سنة عبور( لكافة الصفوف 
املدرسية واملراحل اجلامعية،وأستثناء السادس االعدادي على 
ان ُيدعم طلبة هذه املرحلة من قبل وزارتي الرتبية والتعليم 

نتيجة الظرف الطارئ.
ــعودية اختذت هذا القرار،رغم انها متقدمة على العراق  الس

بالتصنيف العلمي.

احللف الدولي ملقاضاة الصني يتسع تدرجييا
ــا وإيطاليا  ــكا وقريبا أملاني ــا تلتحق بامري ــا وفرنس بريطاني

وإسبانيا وغريها.
إذا ما ثبت تورط الصني بتسريب فايروس كورونا 

ــديد  ــيكون مرهونا لتس ــه س ــي يف معظم ــاد الصي فاالقتص
ــم واحد يف النمو  ــتتحول الصني من البلد رق ــات وس التعويض

االقتصادي إىل دولة من نوع اخر

شباركت الفنانبة عببر صبرى 
جمهورها بب« الرومو« الرسمى 
ملسلسبل ” خيانبة عهبد ” مبن 
خبال حساببه الشخبي عبر 
االجتماعبي  التواصبل  موقبع 

“إنستجرام”.
وعلقبت عببر صبرى قائلبة ” 

خيانة عهد … يرسا”.
وتفاعبل معهبا عبدد كببر مبن 
التعليقبات  وجباءت  متابعيهبا 

كاالتى : مروك – بالتوفيق.

يشار إىل أن قناة “الحياة” أعلنت 
عن انضمام النجمة يرسا لتكون 
نجبوم شاشبتها يف شبهر  مبن 
رمضبان 2020، وذلبك من خال 
مسلسل “خيانبة عهد”.مسلسل 
“خيانبة عهد” مبن بطولة يرسا 
وحا شيحة وجومانا مراد وعبر 
صري وهنادي مهنى وخالد أنور 
مبن إخبراج سامح عببد  العزيز، 
ومن تأليبف أحمد عبادل، وأمني 

جمال.

خطبوة أخبرى من خطبوات النجباح العاملي، 
زرعهبا بمشاعر الفبرح واألمل أمبام ملياري 
شبخص مبن جمهبور العالم يف الببث املبارش 
 ONE WORLD – TOGETHER املّوحبد لحفل
AT HOME، عبر جميبع املنصبات اإلعامية 

العاملية املختلفة.
أّطل سعادة الفنان اإلماراتي حسني الجسمي 
بلغتبه  العبادة”  فبوق  املفبّوض  “السفبر 
العربية،وبكل ثقة متحدثاً ومغنياً بزيه العربي 
الرسمي وثقافته، راسماً صورة أخرى مميزة 
لإلنسان العربي أمام العدد الكبر الذي شاهده 
متخطياًالبب733 ألف مشاهدة يف بث حي،قدم 
خالهبا كلمبًة رحبب بها ببكل مبن يشاهده 
اإلمارات،ممثبًا  يف  بيتبه  مبن  العالبم  حبول 
بفخامبة ورقبي اإلمبارات والخليبج والعالبم 
العربي، لُيهديهم بصوته والغناء الحي املبارش 
بمصاحبة آلة البيانو أغنيتني من أشهر أغانيه 
“بحبك وحشتينبي” و”مهم جداً”، خال البث 
املبارش البذي إستمر ثمان ساعبات متواصلة 
شباركه بها نجبوم ومشاهر العالبم من أجل 

اإلنسانية ومستقبلها.
وببكل فخبر وثقبة، أعبرب حسبني الجسمي 

بباده  بتمثيبل  عبن سعادتبه 
وعروبته يف هذا الحدث العاملي 
اإلنساني، موضحاً أنها خطوة 
أخبرى وهامبة مبن خطبوات 
النجاح حول العالم، ومؤكداً أن 
الطموح ما زال كبراً ومستمراً، 
منصاتبه  جميبع  عبر  قائبًا 

اإلجتماعية واإلعامية: “قمة 
والفخبر  السعبادة 

بلبدي  أمّثبل  أن 
والخليج  اإلمارات 

والوطبن العربي 
أمبام  الحبيبب 
هذا  يف  العالبم 
املوّحد  الببث 
بيتبي،  مبن 
أجبل  ومبن 

اإلنسانية ومستقبلهبا.. زرعنا الفرحة واألمل 
أنا ونجوم العالم.. الحمد لله”.

وتحدثبت وسائبل اإلعبام العربيبة والعامليبة 
بلغاتهبا املختلفبة حبول مشاركبة الجسمي 
كونبه الفنان العرببي الوحيد يف هبذا التجمع 

العاملبي الذي دخل كل بيبت ومنصه يف العالم، 
وتلقبى بعدها إتصباالت مبن مجموعة كبرة 
مبن املشاركبني من مشاهبر العالبم، تبادلوا 
األحاديبث حبول أهميبة املشاركبة مبن أجل 
مبد جسور األمبل يف الفرتة املقبلبة، والتعاون 

املستقبيل عىل الصعيد الفني.

  عندما تستهدف اهلوية 
الوطنية   

أعلنبت املطرببة األمريكيبة، تايلبور 
حفاتهبا  كافبة  إلغباء  سويفبت، 
الغنائيبة لبقية العبام الحايل، بسبب 
جائحة فبروس »كورونا« املستجد.

وقال املتحدث باسم املطربة الشهرة 
إن »قرار إلغاء حفاتها اُتخذ تماشيا 
مع إلغاء العديد من األحداث يف جميع 
أنحاء العالم، وكذلك اتباعا لتوجيهات 
مسؤويل الصحبة يف محاولة للحفاظ 
عىل سامبة معجبيهبا واملساعدة يف 
الحد من انتشبار الفروس التاجي«، 

بحسبب وكالبة »أسوشبيتد ببرس« 
لألنباء.

وأشبار املتحدث إىل أن حفات تايلور 
سويفت يف الواليات املتحدة والرازيل 
ستقبام العام املقببل 2021 بتواريخ 
جديبدة سيتم اإلعان عنهبا يف العام 
الحايل.يشبار إىل أن تايلبور سويفت 
حائبزة عبىل لقب »أعبىل املوسيقيني 
ربحا خبال 2019«، بحسب بيانات 
مجلة »فوربس«. واعتلت »سويفت« 
قائمبة مجلبة »فورببس«، بعبد أن 

خبال  أرباحبا  حققبت 
2019 بلغبت 185 مليبون 
دوالر، وذلك بفضل مبيعات 
الجديبد،  الغنائبي  ألبومهبا 
مبع  الجديبدة  وصفقتهبا 

رشكة »يونيفرسال ميوزيك«، 
وجولتها الغنائية، التي صنفت 

كأكثر جولبة غنائيبة تحقيقا 
الواليبات  تاريبخ  للمبيعبات يف 

 266 املتحبدة، بأرباح تجباوزت 
مليون دوالر.

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً 7 
لعدوى كورونا

1- اكتب عىل الكمبيوتر: استخدم »كرة ضغط« لتبعد يدك عن وجهك.
2- املكياج او واقي الشبمس او املرطبات أو الغسبول  املعطبر يقلل من تفكرك يف 

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

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

5- اسبتخدم تطبيقا ذكيا او منبها، يذكرك كل 15 دقيقة برضورة أال تمسبح عىل 
وجهك .

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

- التسبتخدم طباء االظافر - اسبتخدم قطرة العني - اسبتخدم مرطببا للبرشة - 
استخدم اداة لضم الشعر.

معلومة طبية
 Blackview رشكبة  أزاحبت 
الصينبة الستبار عبن هاتبف 
حراريبة  بكامبرات  زودتبه 
ورصبد  العمبل  عبىل  قبادرة 
األجسبام املختلفبة يف الظام 

الدامس.
وتبعبا للرشكبة فبإن هاتبف 
BV9800 Pro الجديبد يأتبي 
ثاثيبة  أساسيبة  بكامبرا 
العدسة فيها مستشعر حراري 
قادر عىل رصد األجسام الحية 
اإلضباءة  وظبروف  الليبل  يف 
املنخفضة أو املعدومة بحسب 

)روسيا اليوم).
 وتأتبي هبذه الكامبرا بدقبة 
ميغابيكسبل،   )48+48+5(
أمبا الكامرا األماميبة فبدقة 
وبفتحبة  ميغابيكسبل،   16
 ،f/2.0 عريضبة  عدسبة 
ببري  مستشعبر  وفيهبا 
 OmniVision خاص مبن نوع

 .OV16885

ويعمل هبذا الجهباز بمعالج 
Cоrtex- ثماني النوى من نوع
A73 ببرتدد 2.1 غيغاهرتبز، 
وذاكبرة وصبول عشوائبي 6 
-LP  غيغابايبت مبن نبوع
DR4X، أمبا ذاكبرة التخزين 
الداخليبة فيبه فبسعبة 256 

غيغابايت قابلة للتوسيع.
عبىل  الهاتبف  هبذا  وحصبل 
هيكل متني مقاوم للصدمات 
واملباء والغبار، وعىل مستقبل 
إلشارات الراديو FM، ورشيحة 
اإللكرتونبي،  للدفبع   NFC
وبطارية كببرة بسعة 6580 
ميبيل أمببر تكفيبه ليعمل 5 

أيام متواصلة.
 ،USB-C بمنفبذ  زود  كمبا 
ومنفبذ 3.5 ملبم للسماعات، 
و  GPSو  A-GPS وأنظمبة 

املواقع عر  BeiDou لتحديبد 
الصناعيبة، ومنفذين  األقمار 

لبطاقات االتصال.

أعلبن تطبيق »واتسبآب« عن 
عزمبه زيبادة الحبد األقبى 
للمكاملبات  ببه  املسمبوح 
الجماعية، عبر كافة األنظمة 

املشغلة للتطبيق.
إن   »gizchina« موقبع  وقبال 
الحد  التطبيبق سيببدأ زيبادة 
املستخدمبني  لعبدد  األقبى 
املكاملبات  يف  املشرتكبني 
الجماعية سواء كانت مكاملات 
مرئيبة أو صوتية هبذا يف حني 
أن الحبد األقى حاليبا هو 4 
مستخدمبني فقبط ببحسبب 

)سبوتنيك(.
 WABetaInfo وأفباد حسباب
عىل »تويبرت« بأنه تم اكتشاف 
هبذه امليزة يف آخبر اإلصدارات 
التجريبيبة للتطبيق، واآلن ويف 

وقبت الحاجة ملكاملات الفيديو 
واملكاملبات الصوتيبة للتواصل 
مبع األهبل واألقبارب وحتبى 
فسيسمح  العمبل  الحتياجات 
التطبيبق لبك بالتواصبل مبع 
أكثبر مبن ثاثبة أشبخاص يف 
مكاملة واحدة.يشار إىل أن هذه 
امليزة لم تصبل بعد لإلصدارات 
املستقرة من »واتسآب« لكنها 
مؤكبدة القبدوم وعبىل األغلب 
فهبذه امليبزة ستببدأ يف التوفر 
األسابيبع  يف  البلبدان  لكافبة 

القليلة القادمة.
وكانبت تقاريبر صحفيبة قد 
كشفبت عن تحديثبات جديدة 
مرتقببة يف تطبيق »واتسآب«، 
ميبزات  ستتضمبن  والتبي 

استثنائية غر مسبوقة.

أن  صحفيبة  تقاريبر  كشفبت 
االجتماعبي  التواصبل  تطبيبق 
»فيسببوك«  العالبم  يف  األشبهر 
طرحت »إيموجي« جديدة خاصة 
بفروس كورونا املستجد املسبب 

ملرض »كوفيد 19«.
موقبع  وأشبار 

»إنغادجيبت« 
التقنبببببي 
املتخصبص 
أن  إلببببى 
ك  فيسبببو
يقبببببدم 
يقبببة  طر

ة  صغيببببر
كي  للنببباس، 

تظهر دعمك ألثناء 
تفبي فبروس كورونا.

جائحبة  أن  التقريبر  وأوضبح 
كورونبا املستجبد أجبر الجميع 
عىل البقباء يف املنازل، لذلك يرغب 
الكثبر منهبم يف دعبم أحبائهبم 
الذين ال يعيشون بالقرب منهم أو 
بعيديبن عنهم.وتظهر اإليموجي 

الجديدة عىل فيسببوك عىل هيئة 
شبخص مبتسم يحمبل قلبا بني 
يديبه، واألخبرى عىل شبكل قلب 
نابض أرجواني اللون، كداللة عىل 
شبخص يحصل عبىل عاج.وقال 
فويكبا،  أليكسنبدرو 
اتصباالت  مديبر 
هندسببببببة 
 : ك فيسببو
نعلم  »نحن 
أننبا نعيش 
يف زمن غر 
 ، طبيعبي
أردنبا  لذلبك 
يتمكبببن  أن 
مببن  النبباس 
دعمهبم  إظهبببار 
بطرق تتيح ألصدقائهم 
وعائاتهم، معرفة أنهم يفكرون 
فيهم«.وتاببع بقولبه: »رد الفعل 
وحده لبن ينقبذ األرواح، أو يحل 
أزمة البطالة املتزايدة عىل كوكب 
األرض، لكنهبا مجبرد تقدير من 

املستخدم لآلخرين«.

ثورة جديدة.. الصين تطلق هاتفا 
كاميراته ترصد األجسام في الظالم

قرار جديد من »واتسآب« بشأن 
المكالمات الجماعية

فيسبوك توفر »إيموجي« جديدة 
تختص بفيروس كورونا

عبير صبري تنشر برومو لمسلسلها الجديد ” خيانة عهد “

ما دفعني للكتابة عن هذا املوضوع كثرة املنشور عىل شببكة 
التواصبل االجتماعي حول انتشبار ظاهرة التخوين واملساس 
بالهويبة الوطنية وعدم التفريق بني الحاكبم والوطن، ويبدو 
أن الجلبوس يف البيبوت طيلة الفرتة املنرمة قد فتح شبهية 

البعض ليكتب وفق ما تفرزه نفسه املريضة ورأسه املعاق .
ال أتحبدث يف مجال الثقافة ومبا أفرزه املشهد الثقايف من أقام 
هابطة وكلمات رخيصة تحاول النيل من هذا والتمجيد لذاك .

 لسُت بصدد الحديث عبن الثقافة الهشة التي تنتجها املناطق 
الرخبوة التي تعتمد أسلوب التمجيبد الفارغ، واملديح لحدث ال 
يستحبق االلتفات إليبه ، وإطاق األلقاب، وشبهادات التقدير 
من مؤسسات وجمعيات ال يقرتب التقدير إليها، ومنح الدروع 
التبي تحتباج إىل درع يحميها من حاالت اإلفباس التي تعاني 
منبه ، ولسُت بصبدد الكتابة عن الثقافة التبي تقدمها مواقع 
التواصل االجتماعي ، فالجميع يعرف أنها بمثابة صكوك دون 
أرصدة يف أغلب األحيان ، وال تخرج عن دائرة الثقافة الساذجة 

التي ال ترض أحدا عىل العموم .
نحن بصدد الثقافة املمنهجة السوداء التي تسعى إىل مصادرة 
القوى العقلية للشعب لصالح فئة غايتها الهيمنة عىل مقدراته 
وثرواتبه وحرمانه من أبسط حقوقه ، نحن نتحدث عن ثقافة 
مرمجة لهبا جذورها وأبعادهبا ، والتي تضبع أمامَك النخلة 
العجفاء لتحجب عنك رؤية البستان العامر بكل صنوف الخر 
، وتقبدم لَك البكأس الطافح باملاء اآلسن لتضبع خلفَك البحر 
الهبادر ، وتمنحبَك فرصبة التخبط عىل ضوء شبمعة مرتعش 
لتصبادر حريتَك يف التمتع بضوء الشمس البذي يغمر الكون ، 
وتسلب من رأسَك منابع الرفض وعنارص املقاومة لكي تلتحق 
بالقطيبع البذي ال يفكبر إال بعلفه ، ويستسلبم لسوط جاده 
تحبت مررات ما أنزل الله بها من سلطان ، ونحن نتحدث عن 
ثقافة الرتويض والتدجني التي تحيل الناس إىل قطيع ال 
يجيد يف حياته غر النهيق والزعيق ، وال يتحدث 
إال بلغة التلقني ، ثقافة مسخ اإلنسان بكل 
مبا يحمله مبن عنفوان يف مجبال الخلق 
واإلبداع ووضعه يف أقفباص الببغاوات 
من أجل السيطرة عليه ، ودفعه إىل كل 
االتجاهات التي تحقق أحام الطغاة 
الذين يصادرون الهوية الوطنية من 
أجبل البقاء ، ثقافبة الغش والعنف 
والتهميبش  والتخويبن  والقهبر 
اإلطاحبة  أجبل  والعنريبة  مبن 

بالهوية الوطنية للشعوب .
نتحبدث عبن ثقافبة قبذرة تعتمبد 
الدعارة الفكرية ، والزنا اإليديولوجي 
من أجل بقاء الفقراء يف مستنقعات 

التخلف واالنحطاط .
هذه الثقافبة التي ينتهجها 
ربابنة الكذب ، ويرعاها 
سمارسة الغبش ، إذا 
ما كتبب لها النجاح 
) ال سامبح اللبه ( 
جسد  يف  فستنخر 
املجتمع ، وتحيله 
إىل رماد ، وعندها 
املايض  سيكون 
رض  لحبا ا و
يف  واملستقببل 
مهب الريح .
إىل اللقاء .

بسبب كورونا.. تايلور سويفت تلغي 
كافة حفالتها في 2020

أصالة تكشف عن موعد طرح أغنية جديدة لها

انتهت الفنانة السورية أصالة نري 
من تسجيل أغنية جديدة أمس السبت، 

لم تعلن عن اسمها أو تفاصيلها.
وقالبت أصالبة خبال فيديبو نرشت 
بخاصية ستوري بحسابها الشخي 
بموقع التواصل االجتماعي انستجرام 
إنها قامت بتسجيبل األغنية بمفردها 
يف االستديبو منعا لوجبود تجمعات يف 
ظل انتشار فبروس كورونا املستجد.

من جهة أخبرى، حققت أغنية أصالة 
الجديدة “شامخ” حتى اآلن 12 مليون 

مشاهبدة عبر موقبع يوتيبوب بعبد 
طرحها قبل 3 أشهر.

تقول كلمات األغنية: “حروف الصمت 
مكسورة .. فصدري صوت يجرحني .. 
برخة ماوصلبت سمعي .. وال حتى 
درت عنبي .. تكرس يف عيوني الدمع .. 
بعبد ما جمده عبزي .. وصارت عزتي 
لنفيس .. هبي أكثر ما يكرسني .. ولو 
شبامخ وأنا شامخ .. أحس الضعف يف 
هميس .. وأنبا أداري وأنا داري .. كثر 

الصر يقهرني”.

حسين الجسمي يشدو أمام ملياري متابع 
حول العالم

طالبت الفنانة اللبنانيبة “كارمن لبس” باسرتداد أموالها من 
أحد املصبارف، حتى توفر احتياجاتها املعيشية األساسية، يف 

ظل أزمة مادية تعيشها، والتي تهددها بالجوع.
لببس ضجة كبرة عىل حسابها عىل “إنستغرام” بسبب 

رصخبة أطلقتهبا وكشفت فيها أنهبا تعاني من أزمة 
مادية صعبة.

وقالبت “كارمبن” يف مقطبع فيديبو عبر حسابها 
عىل تطبيبق “إنستجبرام”، إنها ترفبض الحصول 
عبىل أموالهبا عبىل أسباس سعبر رصف البدوالر 
القديم، “ببدي جزء من مرياتي.. أنا بدي آكل.. 
مرياتبي عىل األلبف وخمسبة مبا راح آخد”، 
موضحبة أن السعر أصبح يفبوق األلفني خارج 

املصارف.
وتحدثبت عن موجبة الغباء يف األسعبار التي 
يشهدها لبنان بعد شهور من التظاهرات التي 

أدت إىل اإلطاحبة بحكومة سعبد الحريري، 
بسببب األوضاع االقتصاديبة السيئة 

التي يعاني منها اللبنانيون.
وشبكت مبن أنهبا ال تستطيع 
سحبب أموالها املودعة، فضاً 
عن إرسال أموال إىل شقيقتها 
املقيمبة يف فرنسبا. وقالبت: 

“رح بلش جوع”.

الفنانة اللبنانية “كارمن لبس”تطالب 
باسترداد أموالها من أحد المصارف


