
تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:
هنيأ نقيب الصحفييني العراقيني رئيس 
اتحياد الصحفييني العرب مؤييد الالمي 
الشعيب العراقيي واألمتيني اإلسالميية 
والعربيية ، واالرسة الصحفيية بحليول 
شهير رمضان املبيارك .وقيال الالمي يف 
تهنئتيه : بمناسبة حليول شهر رمضان 
املبيارك أتقيدم باحير التهانيي و أعطر 
التربيكيات اىل الشعيب العراقيي الكريم 
واألمتيني اإلسالمية والعربيية ،واالرسة 
الصحفية بمناسبة حلول شهر رمضان 
املبيارك، وأضياف الالميي: سائيال املوىل 
عز وجيل أن يعيده عيى الجميع بالخري 
والسالمية واالميان، وتحقييق كيل ميا 
نصبوا اليه مين استقرار وتقدم ورخاء، 

وان يبعيد الليه الوباء والبيالء عن بالدنا 
وعين جميع البلدان . وكل عام والجميع 

بالف خري .

بغداد/نينا: 
تلّقى وزيير الخارجّية محمد عيل الحكيم 
اتصياالً هاتفّياً من نظريه املرصي سامح 
شكيري، فيميا أجيرى ر الحكييم اتصاالً 
مع نظريه االردنيي أيمن الصفدي.وقالت 
وزيرهيا  ان  بييان  يف  الخارجيية  وزارة 
محمد عيل الحكيم أشياد بعمق العالقات 
استميرار  وأهّميية  العراقيّية-املرصّيية، 
الشعبيني  تطلّعيات  لتحقييق  التعياون، 
الشقيقني، معربيا عن تهانييه بُمناَسبة 
ُحليول الشهر الكرييم، ُمتمنيياً أن يكون 
شهير رحمة للعاليم أجمع “.مين جهته 
أعيرب وزيير خارجّية مرص عين تهانيه 

بهيذه املُناَسبية، وتمّنى للعيراق ُحكومة 
وشعبياً الخري، واألمين، واالستقرار”.ويف 
سياق اخر أجرى وزيير الخارجّية محمد 
عييل الحكيم اتصياالً هاتفّياً ميع نظريه 
االردنيي أيمين الصفدّي.وأعيرب الحكيم 
خيالل االتصيال الهاتفيي ، عين تهانييه 
بُمناَسبية ُحلول شهر رمضيان, داعياً أن 
يكيون شهر تواصيل وتراحيم تشيع فيه 
معانيي األلفية، واألخيوة الصادقة “.من 
جهته أشياد وزيرالخارجية االردني ، بما 
وصلت إليه العالقات بني بغداد وعّمان من 
تعاون بّناء وُمثِمر، ُمتمنياً أن يكون شهر 

رمضان الكريم شهر رحمة، وعطاء”.

الكويت/ متابعة الزوراء:
أعلين الدييوان األمريي الكويتيي اعتذار 
أمري البالد، الشيخ صباح األحمد الصباح، 
عن عيدم استقبال املواطنيني واملقيمني 
للتهنئة بحلول شهر رمضان لهذا العام.
وبحسيب وكالة “كونيا” الكويتية، نقل 
الديوان األميريي إىل املواطنني واملقيمني، 
تهاني أمري البيالد، بمناسبة قرب حلول 
شهير رمضان، مشريا إىل أن “سبب عدم 
استقبال املواطنيني واملقيمني هو التزام 
األمري بتعليميات السلطيات الصحية”، 
ونظرا للظيروف الصحيية الراهنة التي 

تمر بها البالد ودول العالم أجمع من أجل 
الحفياظ عى صحية وسالمية الجميع.
وقرر مجلس اليوزراء الكويتي، الثالثاء، 
تمديد تعلييق العمل يف جميع مؤسسات 
الدولة ابتداًء من الي26 من أبريل الجاري 
حتيى الي28 من ماييو املقبل، إضافة إىل 
زيادة عدد ساعات حظر التجوال، ضمن 
انتشار  اإلجيراءات االحرتازية ملواجهية 
فريوس كورونيا املستجد.وأعلنت وزارة 
الصحية يف الكويت، الثالثاء، تسجيل 85 
إصابة جدييدة بفريوس كورونا، لريتفع 

العدد اإلجمايل إىل 2080 حالة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
مازاليت ميؤرشات البيانيات املتعلقة 
بضحايا فريوس كورونا حول العالم، 
تتصاعيد باستميرار وتجياوزت عتبة 
املليونني ونصف املليون إنسان، يف حني 
صدر تحذير من موجة ثانية للفريوس 
أشد فتكا يف الحالية. وأظهرت بيانات 
الدوليية  مييرتز”،  “وورليد  منصية 
أن  اإلحصائييات،  يف  املتخصصية 
إجمايل عيدد اإلصابيات حيول العالم 
بلغ) 2,603,147(وبينما بلغت أعداد 
الوفيات ) 180,784( ، بلغت حصيلة 
الشفاء أكثر من )701,428(.وتتصدر 
الوالييات املتحدة دول العالم من حيث 

عدد حياالت اإلصابية والوفياة، تليها 
من حيث اإلصابيات إسبانيا وإيطاليا 
املتحيدة  واململكية  وأملانييا  وفرنسيا 
وروسييا  والصيني  وإييران  وتركييا 
والربازيل.ويف هذا السيياق، قال مدير 
األمراض  األمريكية ملكافحية  املراكيز 
والوقاية منها، روبرت ردفيلد، إنه من 
املتوقيع أن تكون هنياك موجة ثانية 
لفريوس كورونيا املستجد يف الواليات 
املتحيدة خالل فصيل الشتياء القادم، 
وقيد تكيون أقيوى بكثري مين املوجة 
األوىل، ألنها ستبدأ عى األرجح مع بدء 
موسيم اإلنفلونيزا.ويف الصني ُسجلت 
ثالثون إصابية جديدة، امس األربعاء، 

من بينها 23 حالة وافدة من الخارج، 
وذلك يف ارتفاع لعدد اإلصابات مقارنة 
بالييوم السابق.ويف القيارة األوروبية، 
أول خطيوة حيذرة  اتخيذت هولنيدا 
تتعلق باإلغالق بسبب جائحة كورونا؛ 
بإعالنها إمكانية إعيادة فتح املدارس 
االبتدائية ودور الحضانة يف 11 مايو/
أييار القيادم.ويف أملانييا، أعلين معهد 
روبرت كوخ ارتفاع عدد وفيات فريوس 
كورونا يف البلد إىل 4879 واإلصابات إىل 
145 ألفيا و694.ويف إسبانييا، أعلنت 
الناطقة باسم الحكومة وزيرة املالية، 
مارييا خيسيوس مونتيريو، يف مؤتمر 
صحفي عقب انتهاء اجتماع الحكومة 

الحكومية  أن  االعتييادي؛  األسبوعيي 
ستطليب مين الربمليان تمدييد حالية 
الطوارئ الصحية املعلنة يف البالد حتى 
نهايية يوم 9 مايو/ أيار القادم، ولكن 
بظروف مختلفية، من أبرزها السماح 
لألطفال القارصين حتى سن 14 عاما 
بالخروج.أميا يف إيطالييا، فقد أفادت 
وكالية اإلغاثية املدنيية بتسجيل 534 
وفاة جديدة خيالل 24 ساعة، لريتفع 
العدد اإلجمايل إىل 24 ألفا و648 وفاة.

وسجليت فرنسيا 531 وفياة جدييدة 
خيالل 24 ساعية املاضيية، ليصبيح 
اإلجميايل 20 ألفيا و796 وفاة.عربيا، 
سيجلت السعوديية 6 وفييات جديدة 

لريتفع العدد اإلجمايل إىل 109 وفييات، 
كميا سجليت اليوزارة 1147 إصابية، 
لريتفع العدد إىل 11 ألفا و631. يف حني 
سجلت اإلميارات 490 إصابة، ليصبح 
العدد 7755، أما الوفيات فبلغت 46، 
بعيد تسجييل 3 وفيات جدييدة.ويف 
قطر، كشفت وزارة الصحة عن 518 
إصابية، لريتفع العيدد إىل 6533.ويف 
سلطنة ُعمان، ُسجلت 106 إصابات 
جديدة ليصل العدد إىل 1614 إصابة، 
أميا الكوييت فسجليت 85 إصابية، 
لريتفع العدد ليي2080، كما ُسجلت 
حالتا وفياة، لريتفع عيدد الوفييات 

إىل 11.

الزوراء / يوسف سلميان:
اكيد مصدر مقيرب من رئييس الوزراء 
املكلف مصطفى الكاظمي ان الربنامج 
الحكوميي أكتميل وسيكيون مخترصا 
ويقيدم ميع الكابينية الوزاريية ، فيما 
رجحيت اوساط نيابية مطلعة امكانية 
عقد جلسة منح الثقية لرئيس الوزراء 
املكليف وكابينته الجديدة غدا الخميس 
.واطلعيت » اليزوراء »، عيى مجموعة 
ترسيبات تداولتها مصيادر مقربة من 
الكاظميي ،اكيدت ان جمييع القوائيم 
الحقائيب  مرشحيي  عين  املنشيورة 
الوزاريية  مزيفة ، واشيارت اىل االجواء 
ايجابيية وأغليب الكتيل عازمية عيى 
تمريير كابينية الكاظميي . وتحدثيت 

تليك املصيادر ان »  الكاظميي عيازم 
عى عيى تقديم حكومية قوية كفوءة  
قيادرة عيى معالجية االنحيدار وعبور 
مبينية   ، واالمنيية  املاليية  التحدييات 
انيه ال يفضيل تقدييم الكابينة برسعة 
عيى حسياب ضعيف شخوصها.لكين 
اطيراف اخيرى استبعدت عقيد جلسة 
منيح الثقية لحكومية رئيس اليوزراء 
املكلف مصطفى الكاظمي خالل األيام 
املقبلية، وقالت ان املكليف يمر بوضع 
حيرج جيدا .واعتربت تليك االطراف ان 
املكليف مصطفيى  اليوزراء  رئييس   «
الكاظميي ليم يتمكين لغايية االن من 
إقناع االعم االغلب من الكتل السياسية 
بمرشوعيه الحكوميي ».وتعليقيا عى 

ذلك اكدت كتلة تحاليف الفتح النيابية 
، ان مجليس النيواب سيعقيد جلسية 
منيح الثقية لحكومية رئيس اليوزراء 
املكليف مصطفيى الكاظميي منتصف 
االسبيوع املقبيل .وقيال النائيب عين 
التحاليف فاضل الفتالوي ليي« الزوراء 
»، ان » الكاظميي سيقدم طلبا رسميا 
اىل رئاسية مجلس النيواب لعقد جلسة 
منيح الثقة خيالل اليوميني املقبلني »، 
مشيريا اىل ان الكاظمي استكمل الجزء 
االكرب من كابينتيه الوزارية ».واضاف 
ان » مشياورات الكاظمي  السياسية ال 
زالت مستمرة مع الكتل لتحقيق تمرير 
حكومتيه داخيل الربمليان »، مبينا ان » 
اغلب القوى السياسيية مؤيدة لتمرير 

الكاظمي وال توجد اعرتاضات كبرية قد 
تيؤدي إىل فشله داخل الربملان ».وطالب 
النائب عن تحالف الفتح رئيس الوزراء 
املكليف بتقديم برنامج محدد مقتضب 
يتضمين أولويات رئيسية, داعيا الكتل 
السياسيية التعاميل ميع املستجيدات 
الحاليية بكل حياديية وعدم فرض عى 
الكاظميي أسماء محيددة ، فيما رجح 
امكانية ان تحدد رئاسة مجلس النواب 
يوم الثالثاء املقبيل موعدا لعقد جلسة 
منيح الثقية لحكومية رئيس اليوزراء 
املكلف مصطفى الكاظمي .لكن  النائب 
االخير عن تحاليف الفتح حنيني القدو 
توقع عدم التصويت عى حكومة رئيس 
اليوزراء املكليف مصطفيى الكاظميي 

بسبيب اليرشوط التي فرضيت عليها، 
فيما أكد أن الكرد يرغبون باالبقاء عى 
رئييس الوزراء عادل عبيد املهدي.وقال 
القيدو يف ترصييح صحفيي ، »بعيض 
القيادات الكرديية فرضت رشوطاً عى 
الكاظميي ويرصون عيى تطبيق امور 
صعبية جدا منهيا امليادة 140 ورواتب 
الكيرد   « أن  معتيربا   ،« البيشمركية 
يرغبيون ببقاء عيى رئييس الحكومة 
املستقييل، عادل عبيد املهيدي ».ودعا 
القيدو ، القوى السنية والقوى الكردية 
اىل اعطياء الحريية الكاملية للمكليف 
بتشكيل الحكومة اسوة بتحالف الفتح 
»، مبينيا أنه » لن نصيوت عى حكومة 

وضعت عليها رشوط ».

حتالف الفتح لـ          : الكاظمي اكمل حكومته ويشاور الكتل السياسية لضمان متريرها
تكهنات نيابية متضاربة مبوعد  جلسة التصويت على الكابينة اجلديدة

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االربعاء، املوقف الوبائي اليومي 
لألصابيات املسجلة بفريوس كورونا املستجد يف العراق، فيما اكدت 
تسجييل ٢٩ اصابة جدييدة و٥0 حالة شفاء، بينميا لم تسجل اية 
حالة وفاة بالفريوس.وذكرت الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة 
منه: انه تم فحص ) ٢04٣( نموذجا يف كافة املختربات املختصة يف 
العيراق، وبذلك يكون املجموع الكيل للنمياذج املفحوصة منذ بداية 
تسجيل املرض يف العراق ) ٦٢٨٨0).واضافت: ان مخترباتها سجلت 

ليوم امس ) ٢٩( إصابة يف العراق موزعة كالتايل: بغداد/ الرصافة: 
٩، مدينية الطيب: ٣، النجيف األرشف: ٣، البيرصة: ٦، بابل: ٢، ذي 
قيار: ٦، الوفييات : ال يوجد، مشرية اىل ان عيدد الشفاء: ٥0 حالة ، 
وكميا ييل:- بغيداد/ الرصافة: ٢، بغداد/ الكيرخ: 1، مدينة الطب: 
٦، النجيف األرشف: 4، السليمانيية: 1، اربيل: 1٧، كربالء املقدسة: 
٨، كركيوك: 4، البيرصة : 1، واسيط: ٢، ذي قيار : ٣، صالح الدين: 
1واوضحت: ان مجموع اإلصابات : 1٦٣1، بينما مجموع الوفيات: 

٨٣، اما مجموع حاالت الشفاء: 114٦ .

 بغداد/ الزوراء:
اعلين ميرصف الرافديين ان فروعه يف بغيداد واملحافظيات مفتوحة 
لتسليم ورصف رواتب موظفي دوائر الدولة عين طريق أدوات الدفع 
االلكرتوني.وقال املكتيب االعالمي للمرصف، يف بيان تلقت “الزوراء” 

نسخية منه: انيه “تم رفيع رواتب العديد مين دوائر الدولية املوطنة 
رواتبهيم ليدى امليرصف ولحاميل بطاقية املاسيرت كارد”.واضاف ان 
“امليرصف مستمير يف تزوييد فروعه باملباليغ الالزمة إلنجياز عملية 
رصف الرواتب، وتوزيعها بني املوظفني بسهولة، وبدون أي عوائق”.

لندن/ متابعة الزوراء:
كشف موقع “ميدل إيست آي” الربيطاني 
عين أن حيرب النفيط بيني السعوديية 
وروسييا، سبقتهيا مشيادة كالمية بني 
ويل العهيد، محمد بن سلميان، والرئيس 
اليرويس فالديميري بوتيني.ويف التقرير، 
اليذي كتبيه دافيد هريست، جياء أن ويل 
العهد هدد الرئيس الرويس بشأن خفض 
اإلنتاج، قبل أن يقرر إغراق سوق النفط، 
بحسب املصادر.وكما جاء يف املوقع فقد 
“أفضيت مكاملة هاتفيية الشهر املايض 

بيني الرئييس اليرويس فالديميري بوتني 
وويل العهد السعيودي محمد بن سلمان 
إىل مشادة كالميية صاخبة بني الرجلني 
قبيل اتخاذ الرياض قراراً بإغراق السوق 
بالنفيط يف تحرك نجم عنيه هبوط حاد 
يف األسعار”.وقال مسؤولون سعوديون 
عى معرفة باملكاملة الكارثية يف ترصيح 
للموقع إن الخالف هيدد بإفساد شهور 
من االنفيراج بني البلدين تم خالله أيضاً 

االتفاق عى صفقة أسلحة معتربة.

النفط تكشف لـ            تفاصيل اجتماع “أوبك” األخري وتوضح آلية حتديد أسعار بيع اخلام العراقي
أكدت أن حتسن األسعار مرتبط مبدى إلتزام دول “أوبك” بالتخفيض وإجراءات تقويض كورونا

الزوراء/ حسني فالح:
تفاصييل  النفيط عين  وزارة  كشفيت 
االجتماع االخري للدول املصدرة للنفط يف 
اوبك، فيميا اوضحت آلية تحديد اسعار 
بييع النفيط العراقي شهرييا، اكدت ان 
تحسين اسعيار النفيط مرتبيط بعيدة 
عواميل، اهمها ميدى التيزام دول اوبك 
بالتخفيض، واجراءات تقويض فريوس 

كورونا.
وقيال املتحيدث الرسميي باسيم وزارة 
حدييث  يف  جهياد،  عاصيم  النفيط، 
لي”اليزوراء”: ان اسعيار بييع النفط ال 
تحيدد يومييا وانميا هنياك احصائيات 
تصيدر يف بدايية كل شهير ونهايته عن 
اسعار النفط للشهر الذي سبقه. مبينا: 
ان اسعار النفط محددة مسبقا عى وفق 
صفقات وموعد التسليم.وحول اجتماع 
وزراء اوبيك اليذي عقد مسياء الثالثاء 
امليايض، اوضيح جهياد: ان االجتمياع 
كيان تداولييا ملتابعة تطيورات السوق 
النفطية، واكد املجتمعون عى التواصل 
بهيذا التيداول ملتابعة تطيورات السوق 
الحليول النخفاض  النفطيية، وايجياد 
االسعار.واضاف: ان املجتمعني استمعوا 
اىل تقريير مركز االبحياث يف اوبك، الذي 
يتابيع السيوق، ويقيدم تقاريير عين 
تطورات السيوق والتوقعيات للمرحلة 
الحاليية واملستقبيل القريب.واشار اىل: 
ان اسعيار النفط تحددهيا عدة عوامل، 
منهيا اننا نيرى بعيد الشهير االول من 

تنفييذ اتفاق اوبيك بليس ودول خارج 
االوبيك بتخفييض االنتاج اعتبيارا من 
شهيري ايار وحزيران املقبلني، ومعرفة 
مدى تأثيري الخفض لالتفاق االخري عى 
السوق النفطية. مبينا: ان اسعار النفط 
مرتبطة ايضيا بشكل مبيارش بطبيعة 
السيوق والتضخيم والفائيض النفطي 
املوجيود الحيايل، وكذلك بميدى التقدم 
الحاصيل يف اجيراءات تقويض فريوس 

انهييار  اىل: ان اسبياب  كورونا.ولفيت 
اسعار النفط يف الفرتة االخرية ترجع اىل 
ازمة كورونا التي تسببت بتقييد حركة 
املواطنيني والنقيل وتوقيف الصناعة يف 
العاليم، مميا قليل الطليب عيى النفط 
والوقيود. مؤكيدا: يف حال عيدم انتهاء 
ازمية كورونا سيبقيى تأثريهيا سلبيا 
عى واقع السيوق النفطيية واالسعار.
يشار اىل ان نائب رئيس الوزراء لشؤون 

الطاقية وزيير النفط، ثامير الغضبان، 
اعلين عن مشاركتيه اىل جانب عدد من 
وزراء أوبيك + اجتماعياً مبيارشاً عيرب 
دائيرة إلكرتونية مركزهيا مقر منظمة 
الدول املصدرة للنفط )اوبك +( ملناقشة 
تداعييات الهبوط الحاد يف أسعار النفط 
اىل جانب اإلجراءات التي يمكن اتخاذها 
خالل الفرتة الالحقة.وقال الغضبان، يف 
بيان تلقيت “الزوراء” نسخية منه: ان 

االجتماع استمع اىل تقرير ملركز أبحاث 
اوبك حول تقييم وضع السوق النفطية 
والتوقعيات  الحاليية  الفيرتة  خيالل 
للمرحلة املقبلية، وخصوصا بعد اتفاق 
اوبك + األخري واليذي ينص عى خفض 
)9.7( مالييني برمييل باليوم.واضياف 
الغضبيان: ان االجتمياع تنياول ايضيا 
تداعييات وأسبياب انخفياض أسعيار 
النفيط يف السوق االمريكيية، وتأثريات 
ذلك عى االسواق العاملية األخرى، مؤكداً 
االتفياق يف هيذا االجتمياع عيى تكثيف 
االتصاالت بيني وزراء )اوبك +( لغرض 
الوقوف عن كثب عيى تطورات السوق 
النفطيية واملتغريات التي تطيرأ عليها، 
بعد دخول االتفياق حيز التنفيذ اعتباراً 
مين االول من شهر أييار )مايو(2020.

وأشيار الغضبيان اىل ان اتفياق خفض 
اإلجيراءات  احيد  االخيري هيو  اإلنتياج 
والخطوات التي تم اتخاذها المتصاص 
الفائيض النفطيي يف االسيواق العاملية 
بعيد انتشار وباء كورونيا. ولم يستبعد 
الغضبان اتخاذ إجراءات اخرى من قبل 
اليوزراء للدول املنتجة، لكن ذلك يتوقف 
عى تطيورات السيوق العامليية، ومدى 
التيزام املنتجيني مين اوبيك +، وبقيية 
املنتجيني مين خارجها باتفياق خفض 
اإلنتاج.يذكر ان االجتماع ضم وزراء كل 
الجزائر، نيجرييا، فنزويال، كازاخستان، 
العيام  االميني  اىل  اضافية  اذريبجيان، 

ملنظمة الدول املصدرة للنفط )اوبك(.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
صفحة

السعر 500 دينار غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
الفقهي،  واملجمع  السني  الوقف  ديوان  اعلن 
وغدا  شعبان  لشهر  متمما  الخميس  اليوم  ان 
املبارك.وذكر  رمضان  شهر  ايام  اول  الخميس 
ابو  يف  الفقهي  واملجمع  السني  الوقف  ديوان 
الزوراء«   « تلقت  ببيان مشرتك  النعمان  حنيفة 
عدم  عى  اجمعوا  الفلكيون  ان  منه:  نسخة 
امكانية  رؤية هالل شهر رمضان املبارك  ليلة 
االربعاء ، واضاف : لذا فان اليوم الخميس متمما 
شهر  غرة  هو  الجمعة  غدا  وان  شعبان  لشهر 

رمضان املبارك.

الوقف السين: اجلمعة اول 
ايام شهر رمضان املبارك

الالمي يهنئ الشعب العراقي واالمة 
االسالمية حبلول شهر رمضان 

احلكيم يتلقى اتصاال هاتفيا من نظريه 
املصري وجيري اتصاال مع االردن

بسبب كورونا.. أمري الكويت يعتذر 
عن استقبال املهنئني بشهر رمضان

الصحة تسجل ٢٩ اصابة جديدة و٥٠ حالة شفاء بفريوس كورونا

الرافدين: فروعنا مفتوحة لتسلم وصرف رواتب املوظفني 

تقرير بريطاني: مشادة كالمية بني 
بوتني وبن سلمان سبقت حرب النفط

وزير الصحة: قد نعود إلجراءات فرض حظر التجوال الشامل إذا ارتفعت معدالت اإلصابة بكورونا

ص 8مراسلون بال حدود: احلكومات تتعمد استغالل أزمة وباء كورونا للتضييق على احلريات

ص 2

 

جملس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الغضبان 
ويصدر قرارات عدة بشأن تسويق حمصول الشعري 

خّول أمني بغداد صالحية تشغيل األجراء اليوميني

بغداد/ الزوراء: 
عقيد مجلس الوزراء، جلستيه االعتيادية 
برئاسة نائب رئييس الوزراء وزير النفط 
ثامر الغضبيان، وفيما اصدر قرارات عدة 
بشان تسويق محصول الشعري، خول امني 
بغداد صالحية تشغييل االجراء اليوميني.

وذكر مكتيب رئيس الوزراء يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: ان مجلس الوزراء 
قيرر تخويل أمني بغيداد صالحية تشغيل 
األجيراء اليومييني رشيطية االّ يتجياوز 
عددهم عى أعداد تاركي العمل معهم ألي 
سبيب كان من امانة بغيداد، ضمن مالك 

األمانة املؤقت املصيادق عليه، واالّ يرتتب 
عى ذلك طلب تخصيصات مالية إضافية 
، عين املبالغ التي ستخصص إليى أمانية 
بغييداد ، لعييام  ٢0٢0 . واضياف: كميا 
تيم يف الجلسية االعتيادية، إقيرار توصية 
املجلس الوزاري لالقتصاد بشأن تسوييق 

محصول الشعري بحسب اآلتي :
1. قييام وزارة الزراعية ببييع محصيول 
الشعري ألغراض التصدير بأفضل األسعار 
عى االّ يقل عن )1٢٥( دوالرا ، فقط مائة 

وخمسة وعرشون دوالرا للطن الواحد .

إحصائيات ضحايا كورونا تتصاعد باستمرار والوفيات تتجاوز الـ18٠ ألفا
حتذير من موجة وباء جديدة أشد فتكا من احلالية 

بغداد/ الزوراء:
نفت األمانة العامة ملجلس الوزراء تغيري نظام الرواتب الحايل او تخفيضها أو االدخار 
لنظام االدخار اإلجباري.وقالت يف بيان، إنها تنفي الترصيحات املتداولة بشأن تغيري 
نظام الرواتب الحايل، أو اإلتجاه نحو االدخار اإلجباري، أو تخفيض رواتب املوظفني.

ودعت األمانة العامة ملجلس الوزراء جميع وسائل اإلعالم واملواقع اإلخبارية اىل عدم 
طريق  عن  إال  إعالمية،  ترصيحات  أو  بيانات  أو  أخبار  أي  مع  التعامل  أو  اإلعتماد 
مواقع التواصل الرسمية لألمانة العامة ملجلس الوزراء، من خالل موقعها الرسمي 
اليومني  خالل  االعالم  وسائل  بعض  بوك.وتناولت  الفيس  عى  املوثقة  صفحتها  أو 
املاضيني ترصيحات ملسؤولني ونواب تفيد باتجاه الدولة نحو االدخار االجباري او 

تخفيض رواتب املوظفني عى خلفية انخفاض اسعار النفط.

أمانة جملس الوزراء تنفي ختفيض 
الرواتب أو االجتاه لإلدخار اإلجباري

الفرق الطبية تواصل محالت الرصد الوبائي لفايروس كورونا يف بغداد
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خّول أمني بغداد صالحية تشغيل األجراء اليوميني

جملس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الغضبان ويصدر قرارات عدة 
بشأن تسويق حمصول الشعري 

تقرير بريطاني: مشادة كالمية بني بوتني وبن سلمان سبقت حرب النفط

وزير الصحة: قد نعود إلجراءات فرض حظر التجوال الشامل إذا ارتفعت معدالت اإلصابة بكورونا

عبد املهدي: العراق يف وضع صحي جيد 
ويتقدم على العديد من دول العامل

وزير الداخلية يؤكد على عمل خمتربات األدلة اجلنائية على مدار الساعة

بغداد/ الزوراء: 
عقد مجلس الوزراء، جلسته االعتيادية برئاسة 
نائب رئيس الوزراء وزير النفط، ثامر الغضبان، 
وفيما اصدر قرارات عدة بشأن تسويق محصول 
تشغيل  صالحية  بغداد  امني  خول  الشعري، 

االجراء اليوميني.
تلقت  بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وذكر 
قرر  الوزراء  مجلس  ان  منه:  نسخة  “الزوراء” 
األجراء  تشغيل  صالحية  بغداد  أمني  تخويل 
أعداد  يتجاوز عددهم عىل  أالّ  اليوميني رشيطة 
امانة  من  كان  سبب  ألي  معهم  العمل  تاركي 
بغداد، ضمن مالك األمانة املؤقت املصادق عليه، 
مالية  تخصيصات  طلب  ذلك  عىل  يرتتب  وأالّ 
إضافية عن املبالغ التي ستخصص إلـى أمانـة 

بغـداد ، لعـام  2020 . 
إقرار  االعتيادية،  الجلسة  يف  تم  كما  واضاف: 
بشأن  لالقتصاد  الوزاري  املجلس  توصية 

تسويـق محصول الشعري بحسب اآلتي :
الشعري  محصول  ببيع  الزراعة  وزارة  قيام   .1
يقل  أالّ  عىل  األسعار  بأفضل  التصدير  ألغراض 
عن )125( دوالرا فقط، مائة وخمسة وعرشون 

دوالرا للطن الواحد .
الشعري  محصول  ببيع  الزراعة  وزارة  قيام   .2
ومعامل  الحيوانية  الثروة  ملربي  العراق  داخل 
مائتا   ، فقط  دينار   )200000( بسعر  األعالف 

الف دينار.
املوسم  عىل  آنفاً  )1و2(  الفقرات  ترسي   .3

السابق واملوسم الحايل )2019 – 2020 ( .

العامة  والهيئة  الحدودية  املنافذ  هيئة  قيام   .4
للكمارك بتشديد اجراءاتها للحيلولة دون تهريب 
العراق،  خارج  من  والشعري  الحنطة  محصويل 
عىل  باإلرشاف  الوطني  األمن  جهاز  وتكليف 
التسويق  مراكز  يف  املحصولني  تسلم  إجراءات 

طيلة مدة التسويق لكل منطقة .
5. ال يتم تجهيز املشرتين بمحصول الشعري سواء 

كان للتصدير او لالستهالك املحيل إال بعد انتهاء 
موسم التسويق للمحصول للسنة الحالية .

محلياً  املجهز  الشعري  مبيعات  مبالغ  تحويل   .6
رشاء  مبالغ  لتسديد  التصدير  ألغراض  واملباع 
املحصول، وقيام وزارة املالية بتسديد املتبقي من 

مبالغ الرشاء إىل وزارة الزراعة  . 
عىل  البيان،  بحسب  الوزراء،  مجلس  ووافق 

ماييل:
املثنـى  ومحافظـة  الصحـة  وزارة  قيام   .  1
والتخطيـط،  املاليـة  وزارتي  مــع  بالتنسيـق 
لغرض مناقلـة مبلغ مقداره ) 3000000000( 
لتأهيل  دينار،ٍ  مليارات  ثالثة  فقط،  دينار 
املثنى  التعليمي يف محافظة  الحسني  مستشفى 
إىل  إستنادا   ،)  1/12  ( الرصف  نسبة  ضمن 
احكام املادة )13/أوالً( من قانون اإلدارة املالية 

االتحادية رقم )6( لسنة 2019.
توجيه  صالحية  املثنى  صحة  دائرة  تخويل   .2
املتخصصة  للرشكات  املبارشة  الدعوات 

واالحالة.
الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من  استثناًء 

رقم )2( لسنة 2014 ، والوثائق القياسية.

لندن/ متابعة الزوراء:
آي”  إيست  “ميدل  موقع  كشف 
بني  النفط  حرب  أن  عن  الربيطاني 
مشادة  سبقتها  وروسيا،  السعودية 
كالمية بني ويل العهد، محمد بن سلمان، 

والرئيس الرويس فالديمري بوتني.
هريست،  دافيد  كتبه  الذي  التقرير،  ويف 
الرويس  الرئيس  هدد  العهد  ويل  أن  جاء 
بشأن خفض اإلنتاج، قبل أن يقرر إغراق 

سوق النفط، بحسب املصادر.
وكما جاء يف املوقع فقد “أفضت مكاملة 
الرئيس  بني  املايض  الشهر  هاتفية 
العهد  وويل  بوتني  فالديمري  الرويس 
مشادة  إىل  سلمان  بن  محمد  السعودي 
كالمية صاخبة بني الرجلني قبيل اتخاذ 
الرياض قراراً بإغراق السوق بالنفط يف 
تحرك نجم عنه هبوط حاد يف األسعار”.

معرفة  عىل  سعوديون  مسؤولون  وقال 
إن  للموقع  الكارثية يف ترصيح  باملكاملة 
الخالف هدد بإفساد شهور من االنفراج 
االتفاق عىل  البلدين تم خالله أيضاً  بني 

صفقة أسلحة معتربة.
زائد  أوبك  اجتماع  قبيل  املكاملة  وجرت 
املايض،  مارس  آذار/  من  السادس  يوم 
مصدري  كبار  إخفاق  شهد  والذي 
حول  صفقة  عىل  االتفاق  يف  النفط 
تراجع  من  الرغم  عىل  اإلنتاج  تخفيض 
الطلب العاملي جراء تفيش وباء فريوس 

كورونا.
تحدث  الذي  السعودي،  املسؤول  وقال 
الكتمان:  طي  هويته  إبقاء  رشيطة 
“قبيل االجتماع جرت مكاملة هاتفية بني 
محمد  وكان  سلمان،  بن  ومحمد  بوتني 
بن سلمان عدوانياً وأعطى إنذاراً، ثم هدد 
بأنه إذا لم يتم التوصل إىل اتفاق فلسوف 
تبدأ السعودية بشن حرب أسعار. كانت 
االثنان  ورفع  جداً،  شخصية  املكاملة 
صوتيهما عىل بعض. رفض بوتني اإلنذار 

وانتهت املكاملة عىل نحو يسء.”
وتابع املوقع: بأنه وقبل أن يبدي عدوانيته 
مع  سلمان  بن  محمد  تواصل  لبوتني، 

دونالد  الرئيس  صهر  كوشنر،  جاريد 
ترامب وكبري مستشاريه، والذي يوصف 
بأنه “أشد املدافعني عن ويل العهد داخل 
البيت األبيض”، وذلك بحسب مصدر ثان 

تكلم أيضاً رشيطة التكتم عىل هويته.
مع  املكاملة  “كانت  املصدر:  هذا  وقال 
عرب  ترامب  بمباركة  تمت  قد  بوتني 
كوشنر. لم يطلب كوشنر من محمد بن 
تمت  ولكنها  املكاملة،  يجري  أن  سلمان 
إجرائها.  عىل  يعرتض  لم  وهو  بعلمه 
من  خلص  سلمان  بن  محمد  أن  ويبدو 

ذلك إال من استنتاجاته الخاصة.”
حاداً  هبوطاً  النفط  أسعار  وشهدت 
أوبك  دول  فيه  أخفقت  الذي  اللقاء  بعد 
عىل  االتفاق  يف  أخرى  وبلدان  وروسيا 
مقرتح يقيض بتخفيض اإلنتاج بمقدار 

مليون ونصف املليون برميل يف اليوم.
أن  االجتماع  داخل  من  تقارير  ووردت 
“يل  إىل  السعودية سعت  العربية  اململكة 
ذراع” روسيا. وعلق عىل ذلك أحد الخرباء 
يف قطاع النفط، قائالً: “لقد شهدنا للتو 

مخاطر حرش بوتني يف الزاوية.”
أسعار  بانهيار  ترامب  أشاد  البداية  يف 
مللء  سانحة  فرصة  ذلك  واعترب  النفط، 

خزانات الواليات املتحدة بنفط زهيد.
بالكامل،  الخزانات  نمأل  “سوف  وقال: 
الرضائب  دافعي  عىل  بذلك  ونوفر 
من  ومليارات  مليارات  األمريكيني 
النفطي  قطاعنا  ونساعد  الدوالرات، 
الهدف  ذلك  تحقيق  يف  قدماً  ونميض 
الرائع – والذي حققناه، والذي لم يظن 
أحد أنه كان ممكناً – أال وهو االستقالل 

يف الطاقة.”
األبيض،  البيت  تراجع  بعد  فيما  ولكن 
بعد  تماماً  معاكساً  مساراً  واتخذ 
منتجي  عن  صدرت  التي  االحتجاجات 
والذين  املتحدة،  الواليات  يف  النفط 
الزيت  استخراج  يف  منهم  كثري  استثمر 
فهم  ولذلك  تكلفة،  األعىل  الصخري 
حتى  مرتفعة  نفط  ألسعار  بحاجة 
يحققوا نقطة التعادل يف الحد األدنى )ال 

ربح وال خسارة(.
السعودي  الشجار  بأن  التقرير  ويتابع 
مع بوتني حول إنتاج النفط بدد شهوراً 
موسكو  بني  الهادئة  الدبلوماسية  من 
والرياض، والتي بدأت حينما اغتنم بوتني 
فرصة عدم رد ترامب عىل الهجمات التي 
السعودية  النفط  مرافق  لها  تعرضت 
مسرية  طائرات  قبل  من  أرامكو  يف 
وصواريخ كروز إيرانية يف شهر سبتمرب 

/ أيلول املايض.
جمعه  لقاء  بعد  تحدث  قد  بوتني  وكان 
يف  أنقرة  يف  واإليرانيني  األتراك  بالزعماء 
سبتمرب / أيلول املايض، عارضاً أن يبيع 
التي  الجوية  الدفاع  أنظمة  السعودية 

تصنعها روسيا.
وقال بوتني: “نحن عىل استعداد لتقديم 
العربية  اململكة  إىل  الالزمة  املساعدة 
القيادة  تتخذ  أن  ويكفي  السعودية، 
السعودية  العربية  اململكة  يف  السياسية 
زعماء  فعل  كما   – حكيم  حكومة  قرار 
منظومة  آنذاك  اشرتوا  حينما  إيران 

أردوغان  الرئيس  فعل  وكما   S-300
ترايامف  منظومة  أحدث  اشرتى  حينما 

S-400 للدفاع الجوي من روسيا.”
ويف منتصف يناير، قررت اململكة العربية 
السعودية من حيث املبدأ رشاء منظومة 
 Pantsir طراز  من  روسية  جوي  دفاع 
S1M SPAAGM بحسب ما كشفت عنه 

مصادر ميدل إيست آي.
ويف هذا الصدد، قال املسؤول السعودي 
عىل  يوقعوا  “لم  آي”:  إيست  لـ”ميدل 
املنظومة  يشرتوا  أن  قرروا  عقود.  أي 
أراد  الرشوط.  بعض  وضعوا  ولكنهم 
من  جزء  تصنيع  يتم  أن  السعوديون 
السعودية  داخل  الروسية  املنظومة 
رشاء  بشأن  جادين  كانوا  نفسها. 
شهور  ثالثة  بعد  ذلك  وكان  املنظومة. 

من هجوم أرامكو.”
الروسية  الصواريخ  منظومة  وتعد 
النقاب  كشف  تم  فقد  نسبياً،  حديثة 
عنها يف استعراض وزارة الدفاع الروسية 
العام املايض. وتصف  يف وقت مبكر من 

بأنها  املنظومة  الروسية  الدفاع  وزارة 
صممت لحماية البنى التحتية العسكرية 
بحيث  الصغرية،  الصناعية  والعسكرية 
عىل  تحلق  التي  األهداف  مع  تشتبك 

ارتفاعات منخفضة.
شكل  الذي  الرجل  أن  إىل  التقرير  ولفت 
هو  املفاوضات  هذه  يف  الوصل  همزة 
كرييل ديميرتيف، املقرب جداً من بوتني 
الدولة  يف  االستثمار  صندوق  ورئيس 
ميزانيته  تصل  والذي   RDIF الروسية 
ديميرتيف  وكان  دوالر.  مليارات   10 إىل 
 / أكتوبر  يف   CNBC لشبكة  رصح  قد 
ترشين األول من العام املايض أن روسيا 
تركته  الذي  الفراغ  ملء  إىل  تسعى  ال 

الواليات املتحدة يف الرشق األوسط.
وقال ديميرتيف: “حقيقة، نحن ال نتكلم 
تقيمها  التي  االسرتاتيجية  الرشاكة  عن 
وما  املتحدة،  الواليات  مع  السعودية 
للواليات  مناهضاً  عمالً  ليس  به  نقوم 
املتحدة، وإنما نقوم ببناء يشء إيجابي، 
يساعد  يشء  بناء  وكذلك  الواقع.  يف 

الرويس  واالقتصاد  السعودي  االقتصاد 
ويبني الصداقة بني بلدينا.”

وأضاف: “كانت لدينا خالفات كثرية أيام 
االتحاد السوفياتي. كانت لدينا خالفات 
يف  السياسات  من  الكثري  حول  كثرية 
فبإمكاني  اآلن،  أما  األوسط.  الرشق 
اخرتاقاً،  فعالً  حققنا  إننا  لك  أقول  أن 
بوتني  الرئيس  ألن  تحقق  اخرتاق  وهو 
بن  محمد  عهده  وويل  سلمان  وامللك 
املمكن  بأنه من  سلمان يعتقدون فعلياً 
واململكة  روسيا  بني  تقارب  يحصل  أن 

العربية السعودية.”
االستثمار  صندوق  أن  هريست:  وتابع 
مع  استثمارية  رشاكات  أقام  الرويس 
اململكة  يف  للثروة  سياديني  صندوقني 
االستثمار  صندوق  السعودية،  العربية 
سلمان،  بن  محمد  يرتأسه  الذي  العام، 
اململكة  يف  لالستثمار  العامة  والسلطة 
رشكة  أن  كما  السعودية.  العربية 
رشكة  يف  استثمرت  السعودية  أرامكو 
من  وكان  نوفوميت.  الروسية  النفط 
استثمارية  مشاريع  عن  اإلعالن  املقرر 
األجواء  تتعكر  أن  قبل  أخرى  مشرتكة 

بسبب الخالف عىل إنتاج النفط.
وبحلول ترشين األول/ أكتوبر من العام 
املايض، كانت اململكة العربية السعودية 
 10 من  دوالر  مليار   2.5 استثمرت  قد 
يف  باستثمارها  تعهدت  دوالر  مليارات 
قطاع الطاقة الرويس ويف البنى التحتية 

ويف التكنولوجيا.
ابن  من  لكل  ُقدم  قد  ديميرتيف  وكان 
بن  محمد  أبوظبي،  عهد  وويل  سلمان 
وجذب  سيشيلز  يف  نظم  لقاء  يف  زايد، 
الخاص  املحامي  مولر،  روبرت  انتباه 
التدخل  مزاعم  يف  يحقق  كان  الذي 
عام  األمريكية  االنتخابات  يف  الرويس 

.2016
كما ورد اسم ديميرتيف بوصفه الرويس 
“لتناول  برينس  إريك  مع  اجتمع  الذي 
يف  سيزنس  فور  فندق  يف  مرشوب” 
يذكر  الهندي.  املحيط  يف  الواقعة  الجزر 

املقاوالت  الذي أسس رشكة  أن برينس، 
)والتي  بالكووتر  الخاصة  العسكرية 
يف  اآلن  يعيش  أكاديمي(،  اآلن  تسمى 
اإلمارات العربية املتحدة ولديه ارتباطات 
الحكومة  مع  تجارية  وعقود  وثيقة 

اإلماراتية.
يف شهادة له أمام الكونغرس األمريكي، 
اعرتف برينس بأنه التقى مع ديميرتيف 
تم بصفة  قد  ذلك  يكون  أن  نفى  ولكنه 
التقى  إنه  برينس  وقال  رسمية. 
املسؤولني  من  بتوصية  ديميرتيف 
باملجمل  معه  ناقش  ولكنه  اإلماراتيني، 

مشاريع استثمارية خاصة.
للكونغرس  شهادته  يف  برينس  ورصح 
رويس  شخص  هنا  يوجد  “قالوا  قائالً: 
جاء ملقابلتنا وقد يكون من املفيد لك أن 
تلتقي به.” إال أن شهادة برينس تلك عن 

االجتماع كذبها تقرير مولر.
نادر،  جورج  أن  عن  مولر  كشف  فقد 
لصالح  لألمور  مدبراً  يعمل  كان  الذي 
محمد بن زايد وأدين بجرائم ذات عالقة 
موقوف  اآلن  وهو  باألطفال  بالتحرش 
يف الواليات املتحدة ويواجه تهماً جديدة 
جنسية  بمشاهد  باالحتفاظ  تتعلق 
لألطفال، هو الذي رتب لهما اللقاء بعد 
أن سعى ديميرتيف إىل التعرف عىل أحد 
أعضاء فريق ترامب يف الفرتة االنتقالية 
بني  العالقات  بتحسني  للبدء  تمهيداً 

الواليات املتحدة وروسيا.
عىل  بأنه  ديميرتيف  التقرير  ووصف 
تواصل مبارش مع بوتني وبأنه كثرياً ما 

ينعته بأنه رئيسه أو مديره.
وحينما رغبت اململكة العربية السعودية 
يف إيجاد رشيك جديد لها يف روسيا، كان 
للميض  باملؤهالت  يحظى  ديميرتيف 
العربية  اململكة  مع  بالتفاوض  قدماً 

السعودية ومع ابن سلمان شخصياً.
احتفال  يف  املؤهالت  هذه  تعززت  وقد 
وسام  ديميرتيف  منح  خالله  تم  غريب 
يمنح  وسام  أعىل  وهو  عبدالعزيز،  امللك 

للمدنيني يف اململكة.

بغداد/ الزوراء:
اكد وزير الصحة، جعفر عالوي، انه من املمكن 
الشامل  التجوال  حظر  فرض  إلجراءات  العودة 
وفيما  بكورونا،  االصابة  معدالت  ارتفعت  إذا 
وعدد  الشارع  تراقب وضع  الوزارة  ان  اىل  اشار 
اإلصابات، حذرت خلية االزمة من االستخفاف أو 
التباعد  التهاون أو االسرتخاء بتطبيق إجراءات 
االجتماعي يف الوقاية من فريوس كورونا، مؤكدة 
ان تخفيف حظر التجوال خالل شهر رمضان ال 

يعني بالرضورة أن الوضع مطمنئ.
ترصيح  يف  عالوي،  جعفر  الصحة،  وزير  وقال 
صحفي: ان “العراق نجح يف السيطرة عىل وباء 
وأوروبا”،  الجوار  دول  بغالبية  مقارنة  كورونا 
مبينا أن “عدد اإلصابات الجديدة اليومي يرتاوح 
وفقا  محدود  عدد  وهذا  إصابة،  و40   25 بني 

للمعايري الدولية”.
واضاف “وزارة الصحة عانت من قلة اإلمكانيات، 
بعد  تحسن  الوضع  لكن  املايل،  الوضع  وتردي 

مثل  الدول،  بعض  الحصول عىل مساعدات من 
تربعات  عن  فضال  املتحدة،  والواليات  الكويت 
ميزانية  لدينا  وأصبح  ومواطنني،  مصارف  من 
تكفي لعدة أشهر، ونسعى لتوفري أماكن لحجر 
غرفة  مصاب  لكل  يكون  أن  يجب  إذ  املصابني، 

ورسير، وطعام جيد”.
يف  املواطنني  “بتعاون  الصحة  وزير  وأشاد 
عدد  تراجع  إىل  أدى  الذي  التجول  حظر  تطبيق 
“حظر  أن  موضحا  بالفريوس”.  اإلصابات 
التجول التدريجي سيستمر يف حال نجاحه، وقد 
العمل به بعد نهاية شهر رمضان”.  يتم تمديد 
وعدد  الشارع،  وضع  تراقب  “الوزارة  ان  وبني 
يف  اآلن  حتى  نجاحا  حققنا  وقد  اإلصابات، 
املشددة  اإلجراءات  إىل  وسنعود  الوباء،  مواجهة 
يف  الحدود  وإغالق  التجول،  منع  مثل  السابقة 

حال تبدل األوضاع”.
من  االزمة  خلية  حذرت  ذلك،  غضون  يف 
بتطبيق  االسرتخاء  أو  التهاون  أو  االستخفاف 

من  الوقاية  يف  االجتماعي  التباعد  إجراءات 
حظر  تخفيف  ان  مؤكدة  كورونا،  فريوس 
التجوال خالل شهر رمضان ال يعني بالرضورة 

أن الوضع مطمنئ.
خلية  وعضو  والبيئة  الصحة  وزارة  وكيل  وقال 
األزمة، جاسم الفالحي، يف ترصيح صحفي: إن 
وخارطة  عامليا،  وباء  اصبح  كورونا  “فريوس 
األرضية، وال  الكرة  كل  تشمل  الوبائي  االنتشار 

يوجد بلد يف العالم لم يطله انتشار الفريوس”.
وزارة  خالل  ومن  “العراق  ان  الفالحي  وأكد 
التي  البلدان  أول  يعد  األزمة؛  وخلية  الصحة 
انتشار  من  للحد  مسبوقة  اتخذت إجراءات غري 
الفريوس، ولوال هذه االجراءات الحذرة والدقيقة 
لكان املشهد يختلف اآلن”. مشريا اىل أن “املالكات 
جهودا  تبذل  والبيئة  الصحة  وزارة  يف  الصحية 
الفريوس  انتشار  محارصة  أجل  من  استثنائية 
عدوا  يحارب  الذي  االبيض  الجيش  خالل  من 

خفيا”.

املوقف  بشدة  تراقب  األزمة  “خلية  ان  وتابع 
فيه  تفصل  بيانا  وتخرج  يوميا،  الوبائي 
يخفى  أن  دون  شفافة  بصورة  االحصائيات 
معدل  لديها  األزمة  “خلية  ان  موضحا  يشء”. 
وزارة  جهود  خالل  ومن  املرض،  النتشار  بياني 
الصحة والبيئة استطاعت تحويل الخط البياني 
ما  بمستوى هضبي، وهو  بياني  خط  الحاد اىل 
عىل  قادر  العراق  يف  الصحي  النظام  أن  يؤكد 
اىل  تتجه  ان “املؤرشات  املرض”.وأضاف  احتواء 
بحذر  يعامل  أن  يجب  لكن  الوبائي،  االستقرار 
شديد ألن الفريوس ذكي ومراوغ”. محذرا “من 
االستخفاف واالطمئنان واالسرتخاء يف مواجهة 

هذا العدو”.
أما ما يخص الحظر الجزئي يف رمضان، فأشار 
الفالحي اىل أن “خلية األزمة تجتهد يوميا بعمل 
القرارات  وكل  والوبائي،  البيئي  للواقع  تقييم 
للصحة  العليا  اللجنة  وعن  عنها  تصدر  التي 
الدائمة،  للمراجعة  تخضع  الوطنية  والسالمة 

أما ما قررته اللجنة بفتح حظر التجوال نهارا يف 
رمضان وتشديده يف املساء، فإنه جاء عىل وفق 
تقييمنا  عىل  ويعتمد  وعلمية،  مهنية  اعتبارات 

للواقع الوبائي”.
قرارات  تطبيق  أمس  منذ  “بدأ  انه  وأوضح 
الوطنية  والسالمة  الصحة  ولجنة  األزمة  خلية 
بدأ  الذي  الحظر  إجراءات  بتخفيف  يتعلق  فيما 
مساء  السابعة  ولغاية  السادسة  الساعة  من 
املوالت  الحظر  رفع  من  وتستثنى  صباحا، 
وأي  واملنتديات،  الكربى  واالسواق  التجارية 
أماكن فيها تجمعات برشية واختالط، باالضافة 
والحسينيات  واملساجد  الدينية  التجمعات  اىل 

واملالعب الرياضية كلها”.
قررت تخفيف  الفالحي ان “خلية األزمة  وتابع 
تماما،  مطمئنة  غري  لكنها  الحظر،  إجراءات 
الفريوس،  هذا  لسلوك  نطمنئ  ال  أن  ويجب 
إجراءات  تخفيف  تم  عندما  النهائية  وبالنتيجة 
الحاجات  قضاء  منه  القصد  كان  الحظر 

أمورهم  بعض  وتلبية  للمواطن،  االساسية 
الخاصة”.

واع  بأنه  املواطن  عىل  نعتمد  “اننا  وأضاف 
االختالط  وتقليل  الصحية  االجراءات  بتطبيق 
املالمسة  وعدم  والقفازات  الكمامات  وارتداء 
التجارية  املحال  “اصحاب  داعيا  اآلخرين”،  مع 
مكان  يف  املعقمات  وضع  اىل  التسوق  ومحال 
يتعاملوا  أن  عليهم  نفسه  الوقت  ويف  واضح، 
وتنبيههم،  املواطنني  مع  حضارية  بطريقة 
وخاصة الذين ال يرتدون الكمامة أثناء التسوق، 
اىل  الناس  من  كبرية  مجموعات  دخول  وتجنب 

مكان واحد ويف وقت واحد”.
وبنّي الفالحي ان “االستثناءات ستبقى موجودة 
والعسكري”.  واالمني  االعالمي  للجهد  هي  كما 
بهذا  مناطق العراق مشمولة  مشريا اىل أن “كل 
للمحافظني  مرتوكا  األمر  يبقى  لكن  القرار، 
يف  املوجود  الوبائي  املوقف  وفق  عىل  للترصف 

املحافظة”.

بغداد/ الزوراء:

أكد رئيس مجلس الوزراء املستقيل 

يف  العراق  أن  املهدي،  عبد  عادل 

عىل  ويتقدم  جيد  صحي  وضع 

العديد من دول العالم.

االعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 

“مجلس  ان   : الوزراء  لرئيس 

جلسته  عقد  الوطني  األمن 

برئاسة  االربعاء،  امس  الدورية، 

القائد  الوزراء  مجلس  رئيس 

عادل  املسلحة  للقوات  العام 

املالية  وزراء  وحضور  عبداملهدي، 

وعدد  والعدل  والدفاع  والداخلية 

املسلحة  القوات  يف  املسؤولني  من 

آخر  لبحث   ، األمنية  واألجهزة 

القوات  وجهود  األمنية  التطورات 

املسلحة يف التصدي لبقايا عصابة 

داعش االرهابية”.

بحسب  املهدي  عبد  وأوضح 

البيان، ان “العراق يف وضع صحي 

دول  من  العديد  عىل  ويتقدم  جيد 

العالم من حيث قلة عدد االصابات 

كورونا”،  بفايروس  والوفيات 

مشيداً بـ “روح التعاون والوحدة 

اجهزة  بني  واإلنسجام  الوطنية 

الدولة واملواطنني”.

إىل “الحفاظ  الوزراء،  ودعا رئيس 

عىل هذه املكاسب والنتائج والعمل 

واالستقرار  األمن  بسط  عىل 

وتطبيق القانون وحماية مصالح 

املواطنني”.

اليوم،  اصبح  “العالم  أن  وبني 

جائحة  ملواجهة  عمليات  ساحة 

التجوال  حظر  وتداعيات  كورونا 

االقتصادية  األنشطة  وتوقف 

عىل  للعمل  يدعونا  مما  واألعمال، 

تسهيل حركة املواطنني مع االلتزام 

بالتوجيهات الصحية وفتح الطرق 

املغلقة وحماية مصالح املواطنني 

ارزاقهم  ومصادر  واعمالهم 

والتجارية  االقتصادية  واألنشطة 

يف عموم البالد، اىل جانب الحذر من 

محاوالت عصابة داعش االرهابية 

ملطاردة  الالزمة  الخطط  ووضع 

استغالل  من  ومنعها  بقاياها 

املسلحة  القوات  انشغال  ظروف 

جائحة  بمكافحة  الدولة  واجهزة 

كورونا”.

بغداد/ الزوراء:
جميع  عىل  اليارسي،  طاهر  ياسني  الداخلية،  وزير  اكد 
مدار  عىل  بالعمل  الجنائية  االدلة  مديرية  مختربات 
القضائية  الجهات  من  الواردة  القضايا  إلنجاز  الساعة 
والتحقيقية، وايالء قضايا التزوير والجريمة اإللكرتونية 

والجرائم الجنائية واالرهابية أهمية قصوى.
وقالت الوزارة، يف بيان: إن “وزير الداخلية، ياسني طاهر 
الجنائية  االدلة  مديرية  األربعاء،  امس  تفقد،  اليارسي، 
نشاطات  عىل  واطلع  الفنية،  ومالكاتها  مديرها  والتقى 
مشيداً  للمديرية،  التابعة  والشعب  األقسام  جميع 
التي يبذلها الضباط واملنتسبني يف سبيل انجاز  بالجهود 

املتطلبات الجنائية”.
استمرار  أهمية  “عىل  البيان:  بحسب  اليارسي،  وشدد 
جميع املختربات بالعمل عىل مدار الساعة النجاز القضايا 
القضائية والتحقيقية”، مؤكداً عىل  الجهات  الواردة من 
والجرائم  اإللكرتونية  والجريمة  التزوير  “قضايا  ايالء 

الجنائية واالرهابية أهمية قصوى”.
االدلة  تحقيق  مديرية  احتياجات  كل  بـ”تلبية  واوعز 
بفرق  املتعلقة  املستلزمات  بـ”توفري  موجهاً  الجنائية”، 
الكيمياوية  والفحوصات  الجرائم  مسارح  عىل  الكشف 
الفنية  DNA والنشاطات  الوراثية  والبايلوجية والبصمة 

األخرى”.
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قرار جريء أثار جدال واسعا 

تنبأ مبجاعة كبرية تلوح باألفق 

ال يستطيعون العودة ألوطانهم حتى وهم جثث هامدة

ماليني املغرتبني يف اإلمارات ودول اخلليج يواجهون مصريا قامتا  
دبي/ متابعة الزوراء: 

بقيت جثة املواطن الهندي الذي تويفيّ يف دبي 
ج�ريّاء إصابته بفريوس كورونا املس�تجد 
داخل س�يارة اإلسعاف مقابل غرفة حرق 
الجث�ث يف انتظار وص�ول صديق أو زميل 
يلق�ي عليه نظ�رة وداع، لكن بعد س�اعة 

تقريبا لم يظهر أحد.
وبصم�ت مطبق، ب�دأ أربعة رج�ال ارتدوا 
تهم،  مالب�س الحماية من الف�ريوس مهميّ
ت بغط�اء أبيض  فحمل�وا الجثة الت�ي لفيّ
إىل غرف�ة املحرقة حيث تحويّلت يف غضون 
س�اعتني ونص�ف إىل مجرد رم�اد يف علبة 

فضية.
ويعمل مالي�ني املغرتبني يف اإلمارات ودول 
لوا عىل مدى عقود  الخليج األخرى، وقد شكيّ
طويلة العم�ود الفقري للق�وة العاملة يف 
مستش�فيات ومصارف ومصانع وورش 

البناء يف هذه الدول الثرية.
وأمىض العديد منهم س�نوات طويلة وهم 
يك�ديّون يف عملهم إلرس�ال امل�ال لذويهم، 
حامل�ني بالع�ودة يوم�اً إىل موطنه�م لبدء 
عمله�م الخاص أو حتى بن�اء منزل، لكن 
حت�ى وه�م جثة هام�دة، ف�إن نقلهم إىل 
أوطانه�م يف زمن ف�ريوس كورونا املعدي 

أمر شبه مستحيل.
ويقول ايش�وار كومار، املسؤول يف مركز 
حرق الجث�ث يف موقع صحراوي بعيد عن 
املناطق الس�كنية يف جن�وب دبي، “العالم 
. لم يعد يأتي أحد، وال أحد يلمس  كله تغرييّ

شيئا، وال أحد يقول وداعا”.
ويضي�ف متحديّثا لوكال�ة “فرانس برس” 
يف املوق�ع الهندويس أنيّه قبل ب�دء اجتياح 

الف�ريوس للعالم يف نهاية كان�ون األول/
ديس�مرب امل�ايض، “كان الن�اس يأتون إىل 
هنا، 200 أو 250 شخصا، للبكاء وتقديم 

الورود. اآلن يموت األشخاص وحيدين”.
الخلي�ج  يف  الف�ريوس  ضحاي�ا  وغالبي�ة 
وعدده�م أكثر من 170، وغالبية املصابني 
الذي�ن تج�اوز عدده�م 29 ألف�ا، هم من 
�ال املغرتب�ني الباحث�ني ع�ن لقم�ة  العميّ

عيش�هم بعيدا عن بلدانه�م وبينها الهند، 
والفيليب�ني  وبنغ�الدش،  وباكس�تان، 

والنبيال.

- عبارة مشرتكة -
قب�ل س�اعات م�ن ح�رق جث�ة املواط�ن 
الهن�دي الذي كان يف الخمس�ني من عمره 
ويهو رشيك تجاري يف رشكة س�ياحية يف 

دب�ي، واجهت جث�ة اختصاصي�ة تجميل 
فيليبينية املصري ذاته يف املوقع نفسه.

وحملت ش�هادتا وفاتهما عبارة مشرتكة 
هي “التهاب رئوي جريّاء فريوس كورونا” 

كسبب للوفاة.
وعادة ُتس�ليّم العلبة الفضية التي ُتشرتى 
من سلس�لة متاجر محلية كربى ويوضع 
فيها الرماد، إىل قريب أو ش�خص مسؤول 

ع�ن مصال�ح الضحاي�ا إذا تواج�د يف بلد 
الوفاة، أو ُترسل إىل السفارة.

ويق�ول س�وريش غاالني، مس�ؤول آخر 
يف موق�ع ح�رق الجثث الذي يض�ميّ معبدا 
ال ومعظمهم  هندوسيا، إنيّ الضحايا “عميّ
ال أقرب�اء له�م هن�ا. يأت�ي أحيان�ا زمالء 
لهم” يعملون لصال�ح الرشكة ذاتها ألخذ 

العلبة.
ورغم وق�ف الرح�الت الجوي�ة يف غالبية 
دول الخلي�ج لوق�ف انتش�ار الف�ريوس، 
املنطق�ة تس�يري  الحكوم�ات يف  تح�اول 
ال  رحالت خاصة لرتحي�ل العديد من العميّ
الذي�ن بات كثريون منهم بال عمل. غري أنيّ 
التعامل م�ع جثث الضحايا ه�و تحدٍّ من 
نوع آخر، إذ إن وجود مرض معد يستوجب 

الدفن أو الحرق من دون تأخري.
وبحسب مصدر يف وزارة الصحة السعودية 
تحديّث لفرانس برس رشط عدم الكش�ف 
عن هويت�ه، “حتى اآلن، تطل�ب العائالت 
ل  بدفن الجثث داخل السعودية النيّها تفضيّ

ذلك”.
وم�ن ب�ني ه�ؤالء وزي�ر محم�د صال�ح 
األفغاني )57 عام�ا( الذي عمل وعاش يف 
رة منذ الثمانين�ات بعدما فر  املدينة املن�ويّ
م�ن بلده خالل ف�رتة الحرب م�ع االتحاد 

السوفياتي السابق.
وُت�ويف صاحب متج�ر القرطاس�ية جريّاء 

إصابته بالفريوس األس�بوع املايض.
وكان صال�ح يقي�م مع عائلت�ه يف املدينة 
املقديّس�ة، لكن لم ُيس�مح إال ألربعة أفراد 
م�ن عائلت�ه بحض�ور الدفن، فش�ارك يف 

املراسم أبناؤه األربعة.

ول�م يس�تطع اب�ن ش�قيقه عام�د خان، 
من�دوب املبيع�ات املول�ود يف اململكة، من 
حضور مراس�م الدفن إال من خالل صور 

وتسجيالت فيديو تلقاها عىل هاتفه.
�ه “كان يحل�م بأن  ويق�ول خ�ان إن عميّ
ق حلمه”، معتربا  يدفن يف املدينة وقد تحقيّ
أنه “ليس هناك ش�خص يم�وت يف املدينة 
ويرغ�ب ب�أن ُيدفن يف م�كان آخ�ر. هذه 

مدينة معروفة بأنيّها قطعة م�ن الجن�ة”.
يف املوق�ع الهن�دويس يف دب�ي، ال تحم�ل 
ش�هادة وف�اة كل م�ن م�ات بس�بب أمر 

مرتبط بفريوس كورونا، اسم املرض.
ويق�ول فيجاي الهن�دي إنيّ ش�قيقه رام 
)45 عاما( ت�ويفيّ بذبحة قلبية بعدما دخل 
يف حالة م�ن الكآبة خالل إقامته وحيدا يف 
غرفة مل�دة 14 يوما كإج�راء احرتازي إثر 

اختالطه بشخص كان يحمل الفريوس.
يف الغرف�ة املظلمة حيث توج�د ثالث آالت 
لح�رق الجثث، وق�ف أربعة م�ن أصدقاء 
الضحييّ�ة قرب جثة رام قبل حرقها ورموا 

الورود عليها.
وذك�ر فيج�اي أنيّ نتيجة فحص ش�قيقه 
ف�رتة  أم�ىض  بعدم�ا  س�لبية  “ج�اءت 
ر ذهنيا  األس�بوعني يف الغرفة. لكنيّ�ه ترضيّ

وأصبح كئيبا بسبب بقائه وحيدا”.
وتويف األب لثالثة أبن�اء الذي كان يعمل يف 
محل لغسل املالبس، بينما كان يف اإلسعاف 
يف طريقه إىل املستشفى بعدما شعر بآالم 

شديدة يف الصدر.
ويق�ول ش�قيقه “س�نعود غ�دا لتس�ليّم 
الرماد. سنرسلهم إىل بلدنا عندما ُتستأنف 

الرحالت الجوية”.

تطبيق قرارات مؤملة مع حاالت كورونا اخلطرة 

لندن/ متابعة الزوراء: 
قد تعني فرصة اس�تخدام جهاز للتنفس 
الصناع�ي الف�رق ب�ني الحي�اة وامل�وت 
للمرىض الذين يعانون بش�كل خطري من 
اإلصابة بمرض كوفيد19-، الذي يس�ببه 
فريوس كورونا املس�تجد، ولكن يف بعض 
الح�االت ال تتمكن حتى هذه األجهزة من 

إنقاذ حياة هؤالء املرىض.
وقف أجهزة التنف�س الصناعي هو جزء 

من واجبات املمرضة خوانيتا نيتال.
فخوانيتا هي رئيس�ة املمرضات يف قسم 
العناية املركزة يف مستش�فى رويال فري 
ش�مايل لن�دن، وعمل�ت يف هيئ�ة الرعاية 
الصحي�ة يف بريطاني�ا كاختصاصي�ة يف 

العناية املركزة ل� 16 سنة.
وتق�ول خوانيت�ا ذات ال�� 42 عام�ا إن 
عمله�ا مؤل�م ج�دا، مضيفة “أش�عر يف 
بعض األحي�ان بأني مس�ؤولة عن موت 

املرىض”.
ومن املعروف أن أجهزة التنفس الصناعي 
تتحك�م تمام�ا يف عملي�ة التنف�س لدى 
امل�رىض عندما يتس�بب ف�ريوس كورونا 
بفش�ل الرئتني، مما يمنح املرىض الوقت 
ال�كايف ملكافحة الفريوس والش�فاء منه. 

ولكن هذا ليس كافيا يف بعض األحيان.
تواجه الفرق الطبي�ة قرارات صعبة جدا 
حول الوقت ال�ذي ينبغي عليها أن توقف 
عالج املرىض الذين ال يبدون أي تحس�ن. 
وتتخذ هذه القرارات بعد دراسات متأنية 
تأخ�ذ يف نظ�ر االعتب�ار أعم�ار امل�رىض 
والح�االت الطبي�ة األخرى الت�ي يعانون 
منه�ا ورده�م ع�ىل اإلصاب�ة بالفريوس 

واحتماالت شفاءهم.
عن�د بدء دوامه�ا الصباحي يف األس�بوع 
الثاني من نيس�ان / أبري�ل، قال الطبيب 
املسؤول عن وحدة العناية املركزة لخوانيتا 
إن واجبه�ا األول يف ذل�ك اليوم س�يكون 
إيقاف عالج ممرضة يف الخمسينيات من 

عمرها مصابة بفريوس كورونا.

كان�ت الس�ياقات املطبق�ة آنئ�ذ تقيض 
ب�رضورة أن ت�رشح ماذا س�يحدث البنة 
املريضة ع�رب الهاتف )تن�ص التعليمات 
الجديدة التي أصدرها وزير الصحة مات 
هانكوك عىل أن ألق�ارب املرىض املقربني 

الحق يف رؤيتهم ووداعهم(.
وقال�ت خوانيت�ا “أكدت لها ب�أن أمها ال 
تش�عر ب�أي أل�م، وتب�دو مرتاح�ة، كما 
سألتها عن حاجاتها ورغباتها الدينية”.

كانت املريض�ة ترقد يف ردهة ذات ثمانية 
أرسة ويحي�ط به�ا م�رىض م�ن فاقدي 

الوعي أيضا.
وقالت “أس�دلت الستائر وأطفأت أجهزة 

اإلنذار”.
توق�ف الفريق الطبي ع�ن العمل والكالم 
لربهة وجي�زة، ووضع�ت خوانيتا هاتفا 
بجانب أذن املريضة وطلبت من ابنتها أن 

تتكلم.
لت خوانيتا املوس�يقى التي طلبتها  وشغيّ
أرسة املريضة، ث�م أوقفت جهاز التنفس 

الصناعي.
وقال�ت “جلس�ت إىل جانبه�ا وأمس�كت 

بيديها حتى فارقت الحياة”.
توفيت املريضة بعد أقل من خمس دقائق 

من إيقاف جهاز التنفس الصناعي.
وقال�ت املمرض�ة “رأي�ت أض�واء جهاز 
ات  املراقب�ة وه�ي توم�ض، وم�ؤرش دقيّ
القلب وهو يس�تحيل إىل خ�ط أفقي مما 
يش�ري إىل توقف القل�ب عن العم�ل”. ثم 
قام�ت خوانيتا بإزالة األنابيب التي كانت 
تعطى املريضة الراحلة بواسطتها األدوية 

والعقاقري املهدئة.
كان�ت ابنة املريضة ما زالت تتحدث إليها 
وتدع�و لها ع�رب الهاتف، ولك�ن خوانيتا 
رفعت الجهاز وأخربتها بأن األمر انتهى.

وقالت “قمت، بمساعدة إحدى الزميالت 
بغس�لها ولفه�ا بكفن أبي�ض ووضعها 
يف كيس للموتى. ورس�مت ع�ىل جبهتها 

عالمة الصليب قبل إغالق الكيس”.

بريوت/ متابعة الزوراء: 
اللبنان�ي، م�رشوع  الربمل�ان  أق�ريّ 
قان�ون يس�مح بزراع�ة “القن�ب 
الهن�دي” )الحش�يش(، وق�ال إن 
ل�”االس�تعمال  س�تكون  زراعت�ه 
الطبي والصناعي”، لكن القرار أثار 
انقس�اماً يف اآلراء ب�ني اللبناني�ني، 
وبذلك يصبح لبنان أول دولة عربية 

تسمح بزراعة القنب.
خالل جلس�ة برملاني�ة، أييّد كليّ من 
رئيس الربمل�ان، نبيه ب�ري، وكتلة 
 9( االش�رتاكي  التقدم�ي  الح�زب 
ن�واب(، وتكتل لبن�ان القوي )29 
نائب�اً يرتأس�هم ج�ربان باس�يل(، 

تقنني زراعة “القنب الهندي”. 
وكال�ة روي�رتز أش�ارت إىل أنه من 
املُحتمل أن تكون زراعة الحشيش 
مربحة القتصاد البالد الذي يحتاج 
بش�دة للعمالت األجنبي�ة، ويف ظل 

أزمة مالية تصيبه بالشلل.
لك�ن قرار تقنني زراعة الحش�يش 
لم يح�َظ بموافقة جمي�ع النواب، 
وذكرت رويرتز أن “حزب الله” كان 

أحد األصوات املعارضة للترشيع.
وزي�ر الزراع�ة اللبنان�ي، عب�اس 
مرت�ىض، أبدى تأييده للقرار، وقال 
يف تغريدة عىل تويرت: “مع تصديق 
مجل�س الن�واب لقان�ون تنظي�م 
زراع�ة القنب الهندي لالس�تخدام 
الطب�ي يك�ون )مناط�ق( البق�اع 
أمام مرحلة جديدة من إنتاج األمل 

والنمو االقتصادي”.
كذلك قال إلياس حنكش، نائب عن 
ح�زب الكتائ�ب اللبناني�ة: “حوايل 

23 جلس�ة للجن�ة ترشي�ع زراعة 
القنب الهندي لالس�تخدام الطبي، 
الذي يعزيّز دور لبنان يف الصناعات 
  )Agro-industry( الزراعي�ة 
املزدهرة حول العالم، يف حني نحن 
واردات  لتأم�ني  الحاج�ة  بأم�سيّ 
إضافية للدولة ولتأمني فرص عمل 
للش�باب اللبناني”.أما النائب زياد 
أسود فكان له رأي آخر، حيث حذر 
م�ن الس�ماح بزراعة الحش�يش، 
أخط�ر  مجلس�نا  “رشع  وق�ال: 

قان�ون عىل البلد، زراع�ة القنب أو 
أن�ا بالتأكي�د ضد…  الحشيش�ة.. 
مربوك حفلة تدويخ جديدة لشباب 
وش�ابات لبنان مع دولة ضعيفة، 
قضاؤها م�رتاخ وأمنها متواطئ”، 

وفق الوكالة الرسمية.
التواصل االجتماعي  عىل ش�بكات 
أيضاً، انقسمت اآلراء بني اللبنانيني 
الحش�يش،  ح�ول ترشي�ع زراعة 
حي�ث غ�رد حس�اب أع�رب ع�ن 
س�خريته من الق�رار، وقال: “كان 
البق�اع اللبناني ُيطعم روما وتصل 
حبوب�ه وقمح�ه وخريات�ه إىل كل 
اإلمرباطوري�ة الرومانية وهذا منذ 
أكثر من 2500 سنة.. حتى يأتي يف 
زماننا من ُيحول البقاع اللبناني إىل 
مزارع للحشيش، والناس تستعمل 
الحش�يش. ال عج�ب وال عج�اب 

وممن تعجب؟”.
وكتب حس�اب آخر يق�ول: “يعني 
ش�و هاالنج�از العظي�م، تركت�وا 
الفقر والش�حادة وعملتوا جلس�ة 
طويل�ة عريض�ة كرم�ال ترشعوا 

الحشيش، ونعم السياسيون”.
إن  لبناني�ون  ق�ال  املقاب�ل،  يف 
الق�رار من ش�أنه أن يمث�ل دفعة 
يف االقتص�اد خصوص�ًا إذا م�ا تم 
اس�تخدام القن�ب فعلي�اً ألغراض 
طبي�ة، ما يفتح املجال أمام دخول 

العمالت الصعبة.
أزمة مالية كبرية: كانت السلطات 
اللبنانية قد اس�تعانت قبل عامني 
الدولي�ة  “ماكن�زي”  برشك�ة 
واملالي�ة،  اإلداري�ة  لالستش�ارات 
للمساهمة يف إعداد خطة للنهوض 
واقرتح�ت  اللبنان�ي،  باالقتص�اد 
ضمن بنودها زراعة “الحش�يش” 
لألغ�راض الطبي�ة، ملا يوف�ره من 
الخزان�ة  لصال�ح  أرب�اح س�نوية 
العام�ة للدولة.يعان�ي لبنان حالياً 
م�ن أزم�ة مالي�ة واقتصادية هي 
األس�وأ يف تاريخ�ه، وأعلن�ت األمم 
املتحدة، ع�ام 2017، أن لبنان هو 
راب�ع منتج للحش�يش عاملياً، رغم 
أن القان�ون اللبنان�ي يعاق�ب عىل 

زراعته بالسجن والغرامة املالية.

الرياض/ متابعة الزوراء:
واف�ق العاه�ل الس�عودي امللك س�لمان بن عبد 
العزيز، ع�ىل إقامة صالة الرتاوي�ح يف الحرمني 
تس�ليمات  خم�س  إىل  وتخفيفه�ا  الرشيف�ني 
وإكم�ال الق�رآن الكري�م يف ص�الة التهج�د مع 
اس�تمرار تعلي�ق دخ�ول املصل�ني، وذل�ك ملنع 
انتش�ار فريوس كورونا.وحس�ب وكالة األنباء 
الس�عودية “واس”، قال الرئيس العام لش�ؤون 
املس�جد الحرام واملسجد النبوي الشيخ الدكتور 
عبدرالرحم�ن ب�ن عب�د العزي�ز الس�ديس، إن 
“اله�دف م�ن االختص�ار والتخفي�ف تطبي�ق 
اإلج�راءات االحرتازي�ة والتداب�ري الوقائية، مع 

اس�تمرار إقام�ة ش�عرية القيام وخت�م القرآن 
وأن  الرشيف�ني،  الحرم�ني  الكري�م يف جنب�ات 
الصالة س�تقترص عىل املصلني لصالة العشاء”.

وأش�ار إىل أن “اإلجراءات والتدابري كافة ستتخذ 
م�ع الجهات األمني�ة والصحي�ة لضمان صحة 
وس�المة املصل�ني”، مبينا أنه “س�يتم تخفيف 
دعاء القن�وت وتركيزه عىل دف�ع الوباء ورفعه 
حي�ث أن الدع�اء م�ن أنج�ع وأرجى الوس�ائل 
لكشف البالء”.وكانت رئاسة الحرمني الرشيفني 
يف الس�عودية أك�دت أن امللك س�لمان وافق عىل 
إقام�ة ص�الة الرتاوي�ح بالحرم�ني الرشيفني.

وقالت رئاسة الحرمني الرشيفني، يف تغريدة لها 

عرب حس�ابها بموقع تويرت: “بموافقة س�امية 
كريمة من املقام الس�امي الرئيس العام: إقامة 
صالتي الرتاويح بالحرمني الرشيفني وتخفيفها 
إىل خمس تس�ليمات مع استمرار تعليق حضور 
الحرم�ني  رئاس�ة  أيض�ا  ون�رشت  املصل�ني”. 
الرشيف�ني، ج�دول صالت�ي الرتاوي�ح والتهجد 
بالحرمني الرشيفني خالل شهر رمضان الكريم.
وقررت السلطات السعودية، يف 19 مارس/ آذار، 
تعليق دخول الحرم�ني يف مكة واملدينة للصالة، 
بس�بب مخاوف من فريوس كورونا، واقترصت 
الدخول عىل العاملني يف ش�ئون املس�جد الحرام 

واملسجد النبوي والعمال.

باريس/ متابعة الزوراء: 
ح�ذر برنامج الغ�ذاء العاملي التابع لألم�م املتحدة من وقوع 
“كارثة إنس�انية” ج�راء وباء كورونا  كوفي�د19-، وقال إن 
تف�ي الفريوس يمك�ن أن يؤدي إىل تضاعف ع�دد املهددين 
باملجاع�ة يف العال�م ليبل�غ “أكثر م�ن 250 مليون ش�خص 
يف نهاي�ة 2020”.ح�ذر برنامج الغ�ذاء العاملي م�ن أن وباء 
كوفي�د19- يمكن أن يؤدي بس�بب انعكاس�اته االقتصادية 
املدم�رة إىل تضاعف ع�دد املهددي�ن باملجاعة عىل مس�توى 
العالم وإىل “كارثة إنس�انية”.وقالت الوكالة الدولية التابعة 
لألم�م املتحدة إن “عدد األش�خاص الذين يعانون بش�دة من 
الجوع يمكن أن يتضاعف بسبب وباء كوفيد19- ليبلغ أكثر 
م�ن 250 مليونا يف نهاي�ة 2020”، مش�رية إىل خطر حدوث 
“كارثة إنس�انية عاملية”.وجاء تحذير برنامج الغذاء العاملي 
بش�أن عواقب الوباء يف قطاع األغذية، بينما ارتفعت حصيلة 
الوفي�ات بالف�ريوس يف العال�م إىل 174 ألف�ا من�ذ ظهوره يف 
الصني يف نهاية كانون األول/ديس�مرب املايض، حس�ب تعداد 

أجرته وكالة األنباء الفرنسية الثالثاء.وتعبريا عن هذا التغيري 
االقتص�ادي الهائل الذي نجم عن الوباء، خرس س�عر برميل 
برن�ت نفط بحر الش�مال األربع�اء 8,79 يف املئ�ة من قيمته 
ليرتاج�ع س�عره إىل 17,63 دوالرا للربمي�ل الواحد.فق�د أدى 
التباط�ؤ العام يف اقتصادات العالم بس�بب الوباء، مع توقف 

حركة الس�يارات واملصانع، إىل فائض يف النفط أجرب وسطاء 
الذه�ب األس�ود عىل دفع أم�وال للتخلص م�ن الرباميل التي 
تعه�دوا برشائها.من جهتها، حذرت منظم�ة العمل الدولية 
الثالث�اء م�ن أن “ألزم�ة كوفيد19- أث�ر مدمر ع�ىل العمال 
واملوظفني” بس�بب “الخس�ائر الكربة يف اإلنت�اج والوظائف 
يف كل القطاعات”.وب�ات ع�دد العاطل�ني الجدد ع�ن العمل 
بس�بب األزمة 22 مليونا يف الواليات املتح�دة، أول اقتصاد يف 
العالم والدول�ة األكثر ترضرا بالوباء.ويف أوروبا، حذر مكتب 
الدراس�ات االستشاري األمريكي “ماكينيس” من أن التباطؤ 
االقتص�ادي الذي نجم ع�ن الوباء يمكن أن يؤثر عىل س�تني 
ملي�ون عامل معرض�ني لخفض أجوره�م أو ترسيحهم.من 
جهته�ا، قال�ت وكالة تابع�ة لألمم املتحدة تتخذ من تش�ييل 
مقرا له�ا الثالثاء إن أمري�كا الالتينية يمكن أن تش�هد هذه 
الس�نة أس�وأ ركود يف تاريخها مع انخفاض متوقع نس�بته 
5,3 باملئة يف إجمايل الناتج الداخيل بس�بب انعكاسات الوباء 

عىل اقتصادات املنطقة. 

مستشفيات بريطانية توقف أجهزة 
التنفس الصناعي ليتوقف قلب 

املريض امليؤوس منه 

أول دولة عربية تسمح بزراعة احلشيش قانونيا بتأييد برملاني

برنامج الغذاء العاملي حيذر من وقوع “كارثة إنسانية” بسبب فريوس كورونا

امللك سلمان يوافق على إقامة صالة الرتاويح يف احلرمني الشريفني مع استمرار تعليق دخول املصلني
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بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن العراقية عن 
إنت�اج أكثر من 12 مليون كمام�ة، لدعم وزارة 
الصحة والوزارات األخ�رى، بإجراءات الحد من 
انتش�ار »كورونا«. بينما اعلنت الرشكة العامة 
للصناعات الهيدروليكية عن تمكنها من تصميم 
وتصني�ع املعدات التخصصية للتعفري والتعقيم 

بإمكانيات ذاتية وأيادي عراقية %100 .
وأكد وكيل الوزارة لش�ؤون التخطيط، معتصم 
النعيم�ي، يف ترصي�ح لوكال�ة األنب�اء العراقية 
)واع(، ام�س األربع�اء، س�عي ال�وزارة لزيادة 

معدالت اإلنتاج لسد الحاجة املحلية.
وأضاف النعيمي: ان الوزارة لم تفتتح أي معمل 
إلنت�اج الكمامات. مبين�اً: أنها ومن�ذ بدء أزمة 
تفيش الفريوس قامت بتسخري الطاقة اإلنتاجية 
ملعامل الرشكة العامة للنس�يج والجلود، إلنتاج 

الكمامات.
وأش�ار إىل: أن ه�ذه املعامل مخصصة أساس�اً 
النس�يجية  واملس�تلزمات  األلبس�ة  إلنت�اج 
والجلدية، ملا تمتلكه من مكائن وخطوط إنتاج 

الزم�ة له�ذا اإلنتاج م�ع إجراء بع�ض التطوير 
لبعض املكائن.

ونوه إىل: أن الرشكة لجأت إىل اس�تخدام املكائن 
مكائ�ن  إىل  باإلضاف�ة  املعام�ل،  يف  املوج�ودة 
الخياط�ة لزيادة كميات اإلنت�اج، وتغطية أكرب 

جزء ممكن من الحاجة.
وأوضح: أنه تم تخصيص طائرة ش�حن خاصة 
من الصني إىل بغداد لتجهيز املعامل باملواد األولية 
وبخطوط إنتاجية متط�ورة، لغرض مضاعفة 

اإلنتاج ولتغطية الحاجة املحلية بشكل كامل.

للصناع�ات  العام�ة  الرشك�ة  اعلن�ت  بينم�ا 
الهيدروليكي�ة، إح�دى رشكات وزارة الصناعة 
واملع�ادن، ع�ن تمكنها م�ن تصمي�م وتصنيع 
والتعقي�م  للتعف�ري  التخصصي�ة  املع�دات 

بإمكانيات ذاتية وأيادي عراقية %100 .
وأعل��ن مدي�ر ع�ام الرشك�ة، حي��در ناص�ر 
ظاه��ر، يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: 
»ان ك�وادر الرشك�ة قام�ت بتصمي�م وتصنيع 
مدافع تعفري الش�وارع واملباني والدوائر الثابتة 
واملحمولة بأحجام وطاقات مختلفة وكابينات 
تعفري األش�خاص العادي�ة املف�ردة واملزدوجة 
والكابين�ة الذكية التي تقوم بفحص الش�خص 
وتش�خيص املص�اب قب�ل الدخ�ول اىل كابين�ة 
التعفري ومحاجر صحية ثابتة ومتنقلة رسيعة 
النصب واطئ�ة الكلفة، إضاف�ة اىل إنتاجها من 
مختلف األجهزة واملس�تلزمات الطبية كاالرسة 

الطبية والكرايس املتحركة وغريها ».
واض�اف ظاهر ان »ه�ذه املع�دات تمثل الجيل 
متط�ورة،  أخ�رى  أجي�ال  وس�تعقبها  االول، 

وبمواصفات أعل�ى«.

بغداد/ الزوراء:

إرتف�اع  التخطي�ط  وزارة  توقع�ت 

نسبة الفقر يف البالد اىل أكثر من %20 

بسبب ظروف جائحة كورونا.

وق�ال الناط�ق باس�م ال�وزارة، عبد 

الزهرة الهنداوي، يف ترصيح صحفي: 

إن »العراق سجل انخفاضا يف معدالت 

الفق�ر ع�ام 2019، إذ وصلت اىل 20 

باملئة، ولكن يف ظل الظروف الحالية 

واالزم�ة املالي�ة وتداعياته�ا، نتوقع 

ارتف�اع ه�ذه النس�بة بم�ا يس�مى 

االرتفاع عىل وفق الفقر الطالع الذي 

يكون نتيجة الظروف الطارئة«.

ترصي�ح  يف  الهن�داوي،  واض�اف 

صحفي: انه »ال يوجد مس�ح بنسبة 

االرتف�اع يف الوق�ت الح�ارض، لذل�ك 

اع�دت وزارة التخطي�ط خط�ة من 

ثالثة محاور لتجاوز االزمة، بعضها 

ج�رى العمل عىل تنفي�ذه وتطبيقه 

للفئ�ات  الغذائ�ي  االم�ن  كتوف�ري 

وزارة  تمك�ني  خ�الل  م�ن  الهش�ة 

التج�ارة م�ن توف�ري م�واد البطاقة 

التموينية، الس�يما املواد االساس�ية 

من الرز والسكر والسمن والطحني، 

وتوزيعها بني املواطنني ».

وب�نينّ إن »املح�ور الثان�ي يتضم�ن 

توفري الدعم املايل للرشائح املترضرة 

والحج�ر  كورون�ا  جائح�ة  نتيج�ة 

الصحي التي ألقت بظاللها عىل األرس 

الفق�رية«. مش�ريا اىل »أن الحكومة 

خصصت يف هذا الصدد منحة طارئة 

لهذه االرس بواقع 600 مليار دينار، 

وس�يتم توزيعها عىل دفعتني، االوىل 

خالل االيام املقبل�ة، والدفعة الثانية 

الش�هر املقبل«. وأك�د الهنداوي »أن 

هذه املنح ستس�تمر لش�هر آخر إذا 

استمرت الظروف عىل هذا الحال«.

ولف�ت اىل »أن املح�ور الثال�ث ال�ذي 

تعم�ل وزارة التخطي�ط عليه يتمثل 

بمعالجة التداعيات التي س�تفرزها 

ه�ذه االزم�ة«. الفت�ا اىل »ان هن�اك 

قاع�دة معلوم�ات ت�م اعداده�ا عن 

الذي�ن قدم�وا ع�ىل املنح�ة، والذين 

تج�اوز عددهم 13 مليون ش�خص، 

اغلبهم يعمل يف القطاع الخاص«.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت هيئة النزاهة االتحادية عن 
قي�ام مالكاته�ا يف محافظ�ة نينوى 
بضب�ط مخ�ازن ومعامل تس�تعمل 
إلع�ادة تعبئ�ة مواد غذائي�ة منتهية 
الصالحية وغري صالحة لالس�تخدام 
الب�رشي. ويف الس�ياق ذات�ه، أعلنت 
الهيئ�ة العام�ة للكمارك ع�ن تمكن 
الس�لطة الكمركية يف كمرك ام قرص 
الشمايل، وبالتعاون مع هيئة النزاهة 
العاملة يف امليناء، من ضبط حاويتني 

مواد غذائية مخالفتني.
وقالت هيئة النزاهة االتحادية، امس 
االربع�اء، يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة منه: إن “فريق عمل مديرية 
تحقيق نينوى، الذي انتقل إىل منطقة 
)الزنجي�ي( يف الجان�ب األيم�ن من 
مدينة املوصل، تمكن من ضبط )12( 
مخزناً ومعمالً تستعمل إلعادة تعبئة 
املواد الغذائية )زي�ت الطعام، والرز، 
والبقولي�ات( منتهي�ة الصالحية وال 
تصلح لالستخدام البرشي، موضحة 
أنه تتم إعادة تعبئة تلك املواد وتغيري 

جهة املنشأ«.
ت  وأضاف البيان أن “العملية، التي تمَّ
بالتع�اون مع فريق الرقابة الصحية 

يف دائ�رة صحة نينوى، أس�فرت عن 
ضب�ط صاح�ب أح�د املخ�ازن م�ن 
املتهمني، فضالً ما يقارب من )100( 

طن من املواد الغذائية املغشوشة”.
املديري�ة،  عم�ل  “فري�ق  أن  مبين�ا 
ال�ذي انتق�ل إىل مديري�ة التس�جيل 
ن يف عملية  العقاري – الزه�ور، تمكَّ
أخرى، من ضبط متهم ينتحل صفة 
ومتابع�ة  برتوي�ج  محاٍم،ويق�وم 

معامالت نقل امللكية يف املديرية«.
وأوض�ح »أن املته�م يعمل موظفاً يف 

باملحافظة”،  األح�داث  دائرة إصالح 
مش�ريا إىل أن “العملية أس�فرت عن 
ضب�ط معام�الت وق�رارات تملي�ك 
صادرة ع�ن محاكم الب�داءة بحوزة 
املته�م، فضالً عن ضب�ط حقائب يف 
س�يارته تحوي معام�الت ووكاالت 
ممنوح�ة له من محام�ني وأصحاب 

عقارات«.
�يم  وبيَّ�ن�ت الهيئ�ة أن�ه “ت�م تنظَّ
محرضي ضب�طٍ أصوليني باملرُبزات 
املضبوطة م�ع األوليَّات يف العمليتني 

ت�ا؛ بن�اًء ع�ىل مذكرت�ني  اللت�ني تمَّ
بصحب�ة  وعرضهم�ا  قضائيت�ني، 
املُتَّهمني عىل الس�يد قايض محكمة 
�ة بقضايا  املُختصَّ نين�وى  تحقي�ق 
النزاهة، الذي ق�رَّر توقيف املتهمني 
ألح�كام  وفق�اً  التحقي�ق  وإج�راء 
امل�ادة  بدالل�ة  أوالً(   /9( املادت�ني 
حماي�ة  قان�ون  م�ن  )10/أوالً( 
املس�تهلك، واملادة )340( من قانون 

العقوبات”.
الهيئ�ة  ويف الس�ياق ذات�ه، أعلن�ت 
العام�ة للكمارك، امس االربعاء، عن 
تمكن الس�لطة الكمركي�ة يف كمرك 
ام ق�رص الش�مايل، وبالتع�اون مع 
هيئة النزاه�ة العاملة يف امليناء، من 
ضبط حاويتني مواد غذائية مخالفة 
م�ن الحاوي�ات املرتوك�ة الحاوي�ة 
االوىل تحت�وي ع�ىل ) خ�ل - كچب ( 
والحاوية الثاني�ة تحتوي عىل صدر 
دج�اج عالمة نب�ع كرب�الء منتهية 
الصالحية وغري صالحة لالس�تهالك 

البرشي.
واض�اف الهيئ�ة: »حي�ث ت�م اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق املخالفات، 
وحس�ب قان�ون الكم�ارك رق�م 23 

لسنة 19٨4 النافذ«. 

صّنعت معدات متخصصة ملكافحة فريوس »كورونا«

الصناعة تعلن زيادة إنتاج الكمامات لسد احلاجة احمللية

التخطيط تكشف عن خطة لتجاوز أزمة إرتفاع نسبة الفقر يف البلد

النزاهة تضبط خمازن ومعامل للمواد الغذائية منتهية الصالحية يف نينوى
الكمارك متسك مواد خمالفة يف أم قصر الشمالي

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة النقل، ام�س االربعاء، عن 
خطط لتعزيز األس�طول الج�وي العراقي 
ب� 30 طائرة نوع )بوينغ( خالل السنوات 

القادمة.
وقال املدير الفني للوزارة، عباس عمران، 
بحس�ب الوكالة الرس�مية: أن »األسطول 
الجوي�ة  بالخط�وط  واملتمث�ل  الج�وي، 
العراقي�ة، كان يف�رتض أن يع�زز ب�� 30 
طائ�رة جديدة نوع )بوينغ(«. مؤكداً »أنه 
من املفرتض أن يتسلم العراق طائرتني يف 
عام 2020، وطائرة واحدة يف عام 2021، 
بينما بقية الطائرات يتم اس�تالمها تباعاً 

خالل السنوات القادمة«.
أن  اض�اف  ال�ربي،  االس�طول  وبش�أن 

حديث�ة  ش�احنة   100 تمتل�ك  »ال�وزارة 
وبصدد زيادتها«، مبيناً أن«الرشكة العامة 
للنق�ل ال�ربي تتكفل بنقل امل�واد الغذائية 
إىل مخ�ازن وزارة التج�ارة يف املحافظات 

كافة«.
وتابع أن«رشك�ة النقل الربي من مهامها 
تنظي�م النقل ال�ربي للقطاع�ني الخاص 
والعام ويرسم سياس�تها حسب القانون 
وزير النق�ل«. الفتاً إىل أن«هناك مش�اكل 
يف النقل الربي العاملي، الس�يما بموضوع 
»الرتانزي�ت« الذي يف�رتض أن يكون لدى 
الع�راق منفذا دخ�ول وخ�روج حتى يتم 
وضع الرصاصة اإللكرتونية عىل الحاوية 
الداخلة للعراق بطريقة الرتانزيت من قبل 

هيئة الجمارك«.
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دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

إعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ النارصية العقار العائد اىل املدين )س�اهرة عبدالوهاب عبدالرزاق( 37/11 ش�امية، الواقع يف 
صوب الشامية، املحجوز لقاء طلب الدائن )محمد غضبان محمد( البالغ 250,000,000 مائتان وخمسون مليون، 
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة تبدأ 15 يوما من اليوم التايل للنرش مستصحباً معه التأمينات 

القانونية 10% من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية، وان رسم التحصيل والداللية عىل املشرتي.
املواصفات:

1-رقم العقار: 37/11 شامية
2-موقعه/ يقع يف منطقة قرب املستشفى الرتكي

3-جنسه ونوعه/ عبارة عن ارض زراعية
4-املشتمالت/ اليوجد

5-القيمة املقدرة/ 270000000 مائتان وسبعون مليون
6-درجة العمران/ اليوجد

7-الشاغل/ اليوجد
عبارة عن ارض اسهم بمساحة 120 دونم /٨٨0 سم2 وقسمة سهام 241920 سم

منفذ عدل النارصية
ناجي عبدالهادي السعداوي 

بغداد/ الزوراء:

وجه رئيس مجلس القضاء األعىل، فائق زيدان، امس األربعاء، املحاكم املختصة بتسهيل 

إجراءات التس�جيل يف ش�كاوى العنف  األرسي، واتخ�اذ اإلج�راءات القانونية الرسيعة 

والرادعة بحق من يرتكب هذه الجرائم.

وذكر بيان ملجلس القضاء األعىل تلقت »الزوراء« نسخة منه، أن “القايض زيدان استقبل 

 وفداً نس�ائياً ضم رئيس تجمع الربملانيات النائبة آال الطالباني، وعن لجنة املرأة النيابية 

كل من النائبة ميس�ون  الس�اعدي والنائبة انتصار الجبوري ومستش�ار رئيس الوزراء 

لش�ؤون امل�رأة النائبة حنان الفت�الوي،  ومدير عام دائرة  تمكني امل�رأة يف األمانة العامة 

ملجلس الوزراء، ابتسام عزيز”. 

وأض�اف البيان أن “االجتماع ناقش  موضوع ح�االت العنف األرسي، وإجراءات القضاء 

للحد من جرائمه ومحاسبة  مرتكبيه”. 

وأك�د زي�دان، خالل االجتم�اع: أن “القانون ينص ع�ىل معاقبة مرتك�ب جريمة العنف 

 األرسي أي�ًا كان�ت صفته يف األرسة، إذ ال يوجد مس�وغ قانون�ي أو رشعي يربر ارتكاب 

 هذه الجريمة مثلها مثل بقية الجرائم التي يعاقب عليها القانون«.

ووجه رئيس مجلس القضاء املحاكم املختصة ب�”تس�هيل إجراءات تس�جيل ش�كاوى 

العن�ف  األرسي واتخ�اذ اإلجراءات القانوني�ة الرسيعة والرادعة بح�ق من يرتكب هذه 

الجرائ�م،  إضافة إىل تس�هيل إج�راءات حصول امل�رأة عىل حقوقها يف موض�وع النفقة 

وحضانة  األوالد”.  

النقل تنوي تعزيز األسطول اجلوي 
بـ 30 طائرة بوينغ

القضاء يوجه بتسهيل إجراءات 
تسجيل شكاوى العنف  األسري

بغداد/ الزوراء: 
 أعلن�ت امان�ة بغداد، امس االربع�اء، عن نجاح 
خطته�ا الخاص�ة باس�تيعاب وترصي�ف مياه 
االمطار خالل موس�م الش�تاء الذي شارف عىل 
االنته�اء بالرغم م�ن االزمة املالي�ة التي تعاني 

منها.
اآللي�ة  مالكاته�ا  »اس�تنفار  االمان�ة  وبين�ت 
والبرشية )قبل وخ�الل وبعد( كل موجة امطار 
ش�هدتها العاصمة بغداد، ولم تس�جل اية حالة 
غرق عىل الرغم من غزارتها وش�دتها يف معظم 
الح�االت، وبالرغ�م م�ن تجاوز مجموع نس�ب 

االمطار ٨4 ملم«.
واضاف�ت: »وبذل�ك تكون االمانة ق�د نجحت يف 
تجاوز موس�م االمطار م�ن دون اية حالة غرق 
للش�وارع او االزق�ة، وباالعتماد ع�ىل جهودها 

ومالكاتها الذاتية«. 

بغداد/ الزوراء:
أكدت النائبة عن محافظة نينوى، بسمة بسيم، 
أن الكمي�ات املتوق�ع تس�ويقها له�ذا العام من 
محص�ول الحنطة تف�وق العام امل�ايض، مبينة 
أن نين�وى تع�د األوىل من حيث زراعة وتس�ويق 
الحنط�ة. م�ن جانبه�ا، توقعت مديري�ة زراعة 
بابل تسويق 900 ألف طن من محصويل الحنطة 

والشعري هذا املوسم.
وقالت النائبة عن محافظة نينوى، بسمة بسيم، 
يف ترصيح صحفي: إن “هناك امكانية مضاعفة 
ل�دى الفالح�ني يف نينوى عىل تس�ويق محصول 

الحنطة الذي يفوق العام املايض«.
وأضافت أن “العام املايض شهد تسويق الحنطة 
اىل محافظات الوس�ط والجنوب، وربما يش�هد 
العام الحايل تس�ويق الحنطة املوصلية أبعد من 
ذلك”. مبينة أن “هناك اهتماما كبريا لدى زراعة 
نين�وى يف توف�ري الحنطة بكميات خالل الس�نة 

الحالية”. 
م�ن جانبها، توقعت مديري�ة زراعة بابل، امس 
األربع�اء، تس�ويق 900 ألف طن م�ن محصويل 

الحنطة والشعري هذا املوسم.
وقال مدير قس�م التخطي�ط يف زراعة بابل، عبد 
الله ياس�ني، يف بيان اطلعت عليه »الزوراء«: إنه 
“بعد زيادة املساحات الزراعية ملحصويل الحنطة 
والش�عري، تتوقع املديرية أن تكون كميات الغلة 
الزراعية املس�وقة للمحصول�ني قرابة 900 الف 

طن«.
 مبينا »ان املس�احة املزروعة بمحصول الحنطة 
تبل�غ 305 االف دون�م، وان الغل�ة املس�وقة من 

املتوقع ان تكون 350 الف طن«.
واضاف ياسني أن “املساحة املزروعة بمحصول 
الش�عري تص�ل اىل 46 الف�اً و710 دوان�م، ومن 
املتوق�ع ان تصل الغل�ة املس�وقة للمحصول اىل 
اكث�ر م�ن 550 ال�ف ط�ن”. مؤك�دا “املب�ارشة 

بعمليات حصاد محصول الش�عري بعد نضوجه، 
وتم التنس�يق مع رشكة ما بني النهرين التابعة 
بعملي�ات  القي�ام  لغ�رض  الزراع�ة  وزارة  اىل 

التسويق«.
وأوض�ح أن “املديرية بانتظ�ار توجيهات وزارة 
الزراعة لغرض القيام بعمليات الحصاد ملحصول 
الحنط�ة ال�ذي وص�ل اىل النض�وج يف املناط�ق 
الجنوبي�ة للمحافظ�ة، بينما يحت�اج يف املناطق 

الشمالية اىل 10 ايام اخرى إلكمال نضوجه«.
وأشار إىل انه “تم االنتهاء من جميع االستعدادات 
للمب�ارشة بعملي�ات الحص�اد والتس�ويق، وتم 
تجهي�ز الس�ايلوات، ومنه�ا س�ايلو املدحتي�ة 
والس�ايلو القدي�م والجدي�د، فضال عن س�ايلو 
الحيدري�ة”، منوه�ا ب�أن “هن�اك خط�ة اعدت 
لغ�رض انجاح عملي�ات الحصاد والتس�ويق يف 
املحافظة، الس�يما بعد ان شهد املوسم الزراعي 

زيادة اىل الضعف يف املساحات املزروعة”. 

بغداد/ الزوراء:
عث�رت ق�وة مش�رتكة م�ن الحش�د 
الش�عبي والجي�ش عىل نف�ق لتنظيم 
“ داعش” االجرام�ي يضم متفجرات 
بعملي�ة امني�ة غ�رب االنب�ار. بينما 
اعلنت قي�ادة رشطة دي�اىل عن تدمر 
داع�ش  لعن�ارص  مضاف�ات  ارب�ع 
االرهاب�ي بعملية أمني�ة ضمن قاطع 
ناحية العبارة ش�مال مدينة بعقوبة.

وذك�ر بيان إلعالم الحش�د الش�عبي، 
تلقت »الزوراء« نس�خة منه، أن “قوة 

مش�رتكة من مقر الف�وج الثاني قوة 
البغ�دادي والجي�ش نف�ذت،  ناحي�ة 
ام�س، عملية ده�م وتفتيش صحراء 
البغدادي إبتداًء من الخط اإلسرتاتيجي 
 h1وص�وال اىل منطقة الحس�ينيات و
ووادي ح�وران وص�وال اىل عكاش�ات 
غ�رب االنب�ار لتأمني املنطق�ة من اي 
عن�ارص إرهابية«.وأض�اف البيان ان 
“العملية اسفرت عن العثور عىل نفق 
للدواعش، وبداخله مواد غذائية ومواد 
متفجرة ت�م تفجريها”. ويف الس�ياق 

نفس�ه، اعلنت قي�ادة رشط�ة دياىل، 
امس االربعاء، عن تدمر اربع مضافات 
لعنارص داعش االرهابي بعملية أمنية 
ضم�ن قاطع ناحي�ة العبارة ش�مال 
مدين�ة بعقوبة.وق�ال قائ�د رشط�ة 
دياىل، اللواء حامد خليل الش�مري، إن 
»ق�وة أمني�ة من افواج ط�وارئ دياىل 
الثامن والتاس�ع والنموذجي وقس�م 
مكافحة املتفجرات وقسم االتصاالت 
وقسم الكالب البوليسة وفريق الجهد 
الهنديس، رشعت بتنفيذ عملية أمنية 

لتفتيش قرى وبس�اتني ضمن قاطع 
»العملية  ان  العبارة«.مضيف�ا  ناحية 
ته�دف لتأم�ني الق�رى والبس�اتني يف 
تل�ك املناط�ق ملن�ع تس�لل العن�ارص 
االرهابي�ة، ومنعه�م من ايج�اد مالذ 
ام�ن يف املحافظة«.وأضاف الش�مري 
تدم�ري  ع�ن  اس�فرت  »العملي�ة  ان 
وحرق اربع مضافات لعنارص داعش 
االرهابي تس�تغلها يف تنفيذ عملياتها 
االرهابي�ة، واس�فرت ايضا عن ضبط 

صاروخ ضد الدبابات«.

أمانة بغداد تعلن جناح 
نينوى تتصدر احملافظات العراقية يف زراعة وتسويق احلنطةخطتها اخلاصة باألمطار

العثور على نفق لـ”داعش” وتدمري مضافات إرهابية يف األنبار ودياىل

بابل تتوقع تسويق 900 ألف طن هذا املوسم
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دراسة إعادة النظر بتقديرات مسودة موازنة 2020 الدوالر يسجل استقرارا يف األسواق 
احمللية

املركزي يبيع 158 مليون دوالر 
يف مزاد العملة

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:
انخفضت اسعار رصف الدوالر 
ببورصة الكفاح بشكل طفيف، 
االس�واق  يف  استق�رت  فيم�ا 

املحلية، امس االربعاء.
وسجلت أسعار بورصة الكفاح 

يف بغ�داد 123.300 دين�ار لكل 
100 دوالر.

وكان�ت أسع�ار بيع ال�دوالر يف 
 124.500 الصريف�ة  مح�الت 
دين�ار، أما سع�ر رشاء الدوالر  

122.500 دينار.

بغداد/ الزوراء:
أعلن البن�ك املركزي العراقي، امس االربعاء، عن بيعه ألكثر 

من 158 مليون دوالر وبمشاركة 30 مرصفا.
وبلغ�ت مبيع�ات البنك امس 158 مليون�ا و 799 الف دوالر 
غطاه�ا البن�ك بسعر رصف اس�اس بل�غ 1190 دينار لكل 

دوالر.
وكانت مبيع�ات البنك جميعها لتعزي�ز االرصدة يف الخارج 
عىل ش�كل حواالت واعتمادات غطاها البنك بالكامل بسعر 
رصف بل�غ 1190 دينار لكل دوالر واحد، فيما لم يكن هناك 

أي بيع نقدي للمصارف.
بينم�ا ل�م تتق�دم اي م�ن املص�ارف ال�بالغ�ة 30 مرصفا 

املشاركة يف مزاد العملة بأي عروض لبيع الدوالر.
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بغداد/ الزوراء:
عقدت مجموعة من الوزارات املعنية 
اجتماع�ا  العراقي�ة  الحكوم�ة  يف 
ح�ول االم�ن الغذائي يف الب�الد يف ظل 
االنخفاض الحاد ألسعار النفط الخام 
يف االس�واق العاملية. وبينم�ا تتحرّك 
اللج�ان  م�ع  بالتنسي�ق  الحكوم�ة 
املختصة يف مجلس النواب نحو إعادة 
النظ�ر بتقدي�رات مس�ّودة موازن�ة 
الجدي�دة،  للمعطي�ات  وفق�ا   2020
قدمت اللجنة املالية الربملانية مقرتحاً 

لتقليل العجز يف املوازنة.
وقال وزير التخطيط، نوري الدليمي، 
ام�س االربع�اء، يف مؤتم�ر صحف�ي 
مشرتك عقده م�ع وزير الزراعة: انه 
»سنحق�ق توف�ري االحتي�اج الغذائي 
والتنويع االقتص�ادي، وفرص العمل 
واالستق�رار املجتمع�ي واالمن�ي كل 
هذه النق�اط تناولها اجتماع امس«. 
مؤك�دا ع�ىل رضورة تعزي�ز االنتاج 

املحيل.
واكد: ان تفيش فريوس كورونا ألحق 
ارضارا كبرية يف املجاالت االقتصادية 
يف البالد. مردفا بالقول »سنعمل عىل 
تطوير ودعم القطاع العام والخاص 
اسع�ار  انخف�اض  ارضار  لتف�ادي 

النفط«.
م�ن جهت�ه، قال وزي�ر الزراع�ة: ان 
ال�وزارة ستعم�ل عىل زي�ادة االنتاج 
واملنتج�ات  املحاصي�ل  م�ن  املح�يل 
محص�ول  ان  مضيف�ا:  الزراعي�ة. 
الحنط�ة لهذا العام وف�ري، وقد تقرر 

منع تصديره اىل الخارج.

ويف سي�اق اخ�ر، تتح�رّك الحكوم�ة 
بالتنسي�ق م�ع اللج�ان املختصة يف 
مجل�س الن�واب نح�و إع�ادة النظر 
 2020 موازن�ة  مس�ّودة  بتقدي�رات 
وفقا للمعطي�ات الجديدة مع ضغط 
النفقات بش�كل كبرية، وايجاد بدائل 

رسيعة لسد العجز الحاصل.
ونقل�ت صحيفة “الصباح” الرسمية 
بعددها الصادر امس، واطلعت عليه 

»الزوراء«، عن مصدر حكومي قوله: 
إن “العم�ل حاليا يسري ح�ول إعادة 
التقديرات يف مس�ّودة قانون املوازنة 
للعام2020 وفقا للمعطيات الجديدة، 
املتمثل�ة بهب�وط أسع�ار النفط مع 
تخفيض حص�ة الع�راق التصديرية 

من منظمة اوبك«.
“الحكوم�ة  أن  املص�در  وأض�اف 
تحرص عىل اعادة النظر بحساباتها 

املوازن�ة  يف  النفق�ات  خصوص�ا 
العامة، إذ سيت�م حرصها بالنفقات 
الرضوري�ة، م�ع تطوي�ر االي�رادات 
البديل�ة املتمثل�ة بتنمي�ة القطاعات 
األخرى الزراعي والصناعي وتنشيط 

القطاع الخاص«.
ودع�ا اىل “رضورة تحوي�ل موازن�ة 
2020 اىل موازن�ة برام�ج واداء م�ع 
تقليل الهدر واالنفاق غري الرضوري، 

والبح�ث عن اي�رادات بديل�ة للنفط؛ 
م�ن أج�ل ان تسهم يف تنمي�ة الناتج 

االجمايل”.
م�ن جهت�ه، اعت�رب عض�و اللجن�ة 
املالي�ة الربملاني�ة، ش�ريوان م�ريزا، 
امس األربع�اء، أن تجرب�ة »اإلدخار 
تنج�ح«  »ل�م  للروات�ب  اإلجب�اري« 
خ�الل تطبيقها يف اقلي�م كردستان، 
فيما ق�دم مقرتحاً لتقلي�ل العجز يف 

املوازنة.
وق�ال م�ريزا يف حديث صحف�ي: ان 
»االدخ�ار االجباري لرواتب املوظفني 
ه�ي تجرب�ة عملن�ا عليه�ا يف اقليم 
كردست�ان يف وق�ت قط�ع الحكومة 
االتحادي�ة ملستحق�ات االقلي�م م�ن 
املوازن�ة«، مبينا انه�ا »كانت تجربة 
غري ناجحة وخاطئة %100، واثرت 
بشكل سلبي ع�ىل الوضع املجتمعي 
العام�ة  والحي�اة  االقلي�م  ملواطن�ي 
والس�وق املحلية بش�كل كامل وهي 

يشء خطري«.
واض�اف م�ريزا ان »تل�ك التجربة ال 
يمك�ن تكراره�ا م�رة اخ�رى بغي�ة 
تجاوز االزمة املالية وتقليل العجز«. 
مشددا عىل ان »هنالك رضورة إلعادة 
ترتيب الرواتب مرة اخرى لعدم وجود 
عدال�ة فيها، وهن�اك فروقات كبرية 
باملخصصات بني وزارة واخرى، كما 
ان هن�اك فضائيني، اضافة اىل وجود 
جهات تتسل�م اكثر من راتب، بالتايل 
فإن اجراء املعالجات بهذه الجزئيات 
ستكون ذات فائ�دة يف معالجة جزء 

من العجز باملوازنة«.

حتركات حكومية لدعم القطاعني العام واخلاص لتفادي اضرار اخنفاض النفط

وكاالت/ متابعة الزوراء:
حذرت منظمة العمل الدولية من أن تداعيات 
فريوس كورونا ستكون »مدمرة«، وال سيما 
يف قطاع�ي السياح�ة وصناع�ة السيارات، 
مؤك�دة أن سوق العمل يواج�ه »أسوأ أزمة 

عاملية« منذ الحرب العاملية الثانية.
وقال�ت املنظم�ة التابعة لألم�م املتحدة: إن 
»أزمة كوفي�د19- لها أثر مدمر عىل العمال 
وأرباب العمل، إذ أنه�ا ستؤدي إىل »خسائر 
جمي�ع  يف  والوظائ�ف  اإلنت�اج  يف  فادح�ة 

قطاعات االقتصاد«.
لكن املنظمة ش�ددت عىل أن ه�ذه الصورة 
القاتم�ة ال تعن�ي بأي حال م�ن األحوال أن 
العم�ال يجب أن يع�ودوا ملزاول�ة أعمالهم، 
إذا لم تتأمن له�م رشوط السالمة الصحية 

كاملة.
وقال�ت، آليت ف�ان لور، مدي�رة السياسات 
القطاعية يف املنظمة، خالل مؤتمر صحفي 
عرب الفيدي�و: إن »سوق العم�ل يمر بأسوأ 

أزمة دولية منذ الحرب العاملية الثانية«.
وأضاف�ت »م�ن املحتم�ل أن يك�ون األث�ر 
االقتصادي للوباء خط�ريا ودائما«، مشددة 
ع�ىل أن أزمة وب�اء كوفيد19- ه�ي »أزمة 

كربى«.
ت�رضرا  القطاع�ات  أكث�ر  أن  وأوضح�ت: 
باألزم�ة هو قطاع السف�ر والسياحة، الذي 
ساهم بنسبة %3.2 يف النمو العاملي يف عام 

.2018
وأش�ارت إىل أن هذا القطاع الذي وصل عدد 
العامل�ني في�ه ع�ام 2018 إىل 319 ملي�ون 
ش�خص، أي %10 م�ن العمال�ة العاملي�ة، 

يمك�ن أن ينكم�ش بنسبة ت�رتاوح بني 45 
و70%.

بدوره�ا، قال�ت، ماريانجيل�ز فورتشوني، 
الدولي�ة  العم�ل  منظم�ة  وح�دة  رئيس�ة 
املسؤول�ة ع�ن الغاب�ات والزراع�ة والبناء 
والسياح�ة إن »تداعي�ات األزمة عىل قطاع 

السياحة مهولة«.

وبحس�ب تقدي�رات املنظمة، ف�إن »قطاع 
السياحة األوروبي يخرس وحده مليار يورو 

من اإليرادات شهريا«.
ووفقا ل منظمة العمل الدولية، فإن صناعة 
السي�ارات تعرضت م�ن ج�راء كوفيد19- 
لرضبة ثالثية تمثل�ت أوال بإغالق املصانع، 
وثانيا بتعطل سالسل اإلنتاج، وثالثا بانهيار 

الطلب.
وح�دة  رئي�س  إدمون�دز،  كاس�رب  وق�ال، 
الصناعات االستخراجية والطاقة والتصنيع 
يف أوروب�ا: إن 1.1 ملي�ون موظف من أصل 
2.6 ملي�ون موظ�ف يعمل�ون مب�ارشة يف 
ه�ذا القطاع ال يعرفون مت�ى سيعودون إىل 

العمل.

العمل الدولية: قطاعا السياحة والسيارات األكثر تضرراً 
بسبب »كورونا«

بغداد/ الزوراء:
دع�ا النائب احمد الجب�وري، امس االربعاء، 
البنك املركزي العراقي اىل االقرتاض االجباري 
من البنوك االهلية مع انخفاض اسعار النفط 

يف االسواق العاملية وتأثريه عىل العراق.
وق�ال الجب�وري، يف بي�ان: انه »ع�ىل البنك 
املركزي القيام باالقرتاض الداخيل اإلجباري 
من املص�ارف األهلي�ة املشاركة بم�زاد بيع 

العملة«.
واض�اف »كذلك قي�ام وزارة املالي�ة بإيقاف 
تمويل كاف�ة املشاريع ملدة سن�ة وتحويلها 
ل�رصف الرواتب والدواء والغ�ذاء مع ايقاف 
الروات�ب املزدوجة والوهمي�ة واسرتجاعها 

والعمل عىل فصل الفضائيني والوهميني«.
من جهته، ق�ال زعيم  تيار »الحكمة« عمار 
الحكي�م ان »م�ا حصل من انهي�ار يف سوق 
النف�ط العامل�ي وتأثر االقتصادي�ات الكربى 
بتداعيات�ه سينعك�س سلبا ع�ىل اقتصادنا 

الوطني الذي يعتمد الجانب الريعي االحادي 
يف تمويله، وين�ذر بعواقب خطرية ما لم يتم 
تدارك ارتدادات هكذا ه�زات يف سوق النفط 
املتذب�ذب ع�ىل وفق خط�ط علمي�ة رصينة 
تنش�ط امل�وارد االخ�رى الراف�دة لالقتصاد 
الوطن�ي كالزراع�ة والصناع�ة و االستثمار 

وغريها«.
وتاب�ع ان »ه�ذه القطاع�ات لها ق�درة عىل 
واحت�واء جي�وش  العراقي�ة  الي�د  تشغي�ل 
العاطل�ني، فإنه�ا ق�ادرة عىل دع�م املنتوج 
املحيل والتح�ول اىل االكتفاء الذاتي، ومن ثم 
التصدير، وبالتايل تعويض الخسائر الناجمة 

عن تذبذب أسعار النفط« .
وازداد الحديث يف االوان�ة االخرية عن مصري 
روات�ب املوظفني واملتقاعدين بالعراق والذي 
ُيق�در عدده�م باملالي�ني بعد تراج�ع اسعار 
النف�ط ملستوي�ات متدني�ة بع�د انخف�اض 
الطل�ب علي�ه ج�راء ظهور تف�يش فريوس 

كورونا يف اغلب بلدان العالم.
ويصن�ف اقتصاد الع�راق ع�ىل ان اقتصاده 
ريع�ي، إذ يعتم�د بنسب�ة تف�وق %90 من 
واردات�ه ع�ىل م�ا يصدره م�ن نف�ط وغاز، 

وسب�ق أن ح�ذر اقتصاديون م�ن اتباع هذه 
السياسي�ة، غري ان الحكومات املتعاقبة عىل 
حك�م البالد بعد ع�ام 2003 ل�م تتمكن من 

حلول مناسبة لتعدد املوارد.

مطالبات بالتحرك املالي لتاليف »كارثة« انهيار النفط وتأثر االقتصاديات

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
نزلت أسعار الذهب، امس األربعاء، يف حني غطت 
قوة الدوالر والتهافت عىل السيولة عقب االنهيار 
التاريخ�ي للعقود اآلجل�ة للخ�ام األمريكي عىل 
الدعم من خالل مشرتيات للمعدن االصفر كمالذ 

آمن.
ون�زل الذه�ب يف التعام�الت الفوري�ة 0.2 باملئة 
إىل 1682.35 دوالرا لألوقي�ة )األونص�ة( بحل�ول 
الساعة 0623 بتوقيت جرينتش، بعدما المس أقل 
مست�وى يف أسبوعني يوم الثالث�اء، إذ أدى انهيار 
أسع�ار النفط لعمليات بي�ع مذعورة يف االسواق 

األوسع وغذى ذلك التهافت عىل السيولة.
وهب�ط الذه�ب يف التعام�الت اآلجل�ة يف الواليات 
املتحدة واحدا باملئة إىل 1704.10 دوالر.. ومقابل 
منافس�ني رئيسي�ني، ح�ام ال�دوالر ق�رب أع�ىل 

مستوى يف أسبوعني، يوم الثالثاء.
وانخفضت أسع�ار النفط مجددا، امس األربعاء، 
ونزل خ�ام برنت ألقل مستوى من�ذ 1999 فيما 

تعان�ي الس�وق من تخم�ة هائلة وس�ط انهيار 
للطل�ب بسبب تفيش ف�ريوس كورون�ا. وتحول 
عقد أقرب استحقاق للخام األمريكي ألول مرة يف 

التاريخ سلبا يوم االثنني.
وقال محللون إن الذهب قد يتعرض لضغوط عىل 
املدى األطول، إذ أنه يستخدم للتحوط يف مواجهة 
التضخ�م ويميل انخفاض أسع�ار النفط لزيادة 

الضغوط االنكماشية يف السوق.
وأضاف�وا أن إج�راءات التحفي�ز امل�ايل والنقدي 
الضخمة من جانب بنوك مركزية عاملية، السيما 
مجل�س االحتياط�ي االتح�ادي )البن�ك املركزي 

األمريكي( والحكومات سُتبقي الذهب مدعوما.
وع�ىل صعي�د املع�ادن النفيسة األخ�رى، ارتفع 
البالديوم 2.6 باملئ�ة إىل 1972.57 دوالرا لألوقية 
بعدما المس أقل مستوى يف نحو شهر يف الجلسة 
السابقة.. وكسب البالتني 0.4 باملئة إىل 749.29 
دوالرا لألوقي�ة، بينما فقدت الفضة 0.8 باملئة إىل 

14.80 دوالرا.

املعدن األصفر يهبط أمام مشرتيات حبثا 
عن مالذ آمن

بغداد/ الزوراء:
االقتص�ادي  املجل�س  عض�و  ح�ذر 
العراقي، غدي�ر العطار، امس االربعاء، 
م�ن خط�ورة تأيي�د الحكوم�ة لبعض 
القاضي�ة بطب�ع عم�الت  املقرتح�ات 
محلي�ة خ�ارج غط�اء البن�ك املركزي 
العراقي، مقرتًحا حاًل آخر غري الطباعة 

النقدية .

وأوضح العطار، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: أن« طبع العملة دون غطاء 
كارثة وفيه�ا مجاالت كب�رية للفساد، 
الوطني�ة  العمل�ة  فق�دان  إىل  إضاف�ة 

لقيمتها مقابل الذهب«.
وأش�ار العط�ار إىل أن« املوضوع عبارة 
عن مغامرة خطرية وتنعكس أرضارها 
اكث�ر م�ن  الوسط�ى  ع�ىل الرشيح�ة 

سواه�ا«. مبيًن�ا »أن الع�راق قادر عىل 
عب�ور ه�ذه األزمة وه�ي مؤقتة مهما 

طال أمدها«.
واق�رتح العط�ار ب�أن »تت�م االستدانة 
م�ن مبال�غ االحتياط يف البن�ك املركزي 
العراقي، عىل ان يتم التسديد فور تعايف 
النفط الخام يف األسواق العاملية وانتهاء 

أزمة فريوس كورونا«.

اقتصادي حيذرمن تبعات طباعة عمالت حملية ويقرتح االستدانة 
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القضاء يرد دعوى ضد وزارة الشباب بشأن 
مسبح الشعب

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن االتحاد العراقي للسباحة ان القضاء رد دعوى قضائية ضد وزارة الشباب والرياضة، للمطالبة بتسليم 
مسب�ح الشعب األوملبي.وقال الناطق االعالمي التحاد السباحة، حميد سلطان: ان »محكمة بداءة الكرادة، 
اص�درت قرارا برد دعوى رسمد عبداالله ضد وزارة الشباب والرياضة والذي طالب فيها املحكمة بتسليمه 
مسب�ح الشع�ب بصفت�ه رئيًسا التح�اد السباحة«.وأوضح ان »املحكم�ة قررت رد الدع�وى لعدم رشعية 
عبداالل�ه بادعائ�ه صفة رئيس اتحاد بع�د ان فقدها يف اجتم�اع الجمعية العمومي�ة يف 13 تموز 2019«.
وأض�اف: »وبذل�ك يكون هذا القرار هو الرابع الذي يبعد عبد االله من رئاسة االتحاد العراقي للسباحة بعد 
قرار محكمة تحقيق الكرادة وقرار محكمة االستئناف الرصافة بصفتها التمييزية وقرار االتحاد الدويل«.

أصفر وأمحر

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث تشارك يف حماضرة جلامعة نورثويسرتن يف قطر

األومليب اآلسيوي حييي اللجان األوملبية الوطنية نتيجة محاية رياضييها من كورونا

بغداد/ متابعة الزوراء 

شه�د سباق “خل�ك يف البي�ت” للجري ال�ذي نظمه مجلس 

أبوظب�ي الريايض مشاركة 1106 أشخ�اص من الجنسني، 

منهم 154 مشاركا من السعودية، ضمن مبادراته املتواصلة 

لتفعي�ل االنشطة الرياضي�ة عن بعد وتعزي�ز التواصل مع 

فئات املجتمع عرب الرياضة، وتشجيعهم عىل ممارستها من 

البي�ت للحفاظ عىل لياقتهم البدنية ودعوتهم لجعلها نمطا 

للحياة اليومية والصحية.

وتمك�ن املشاركون من ممارسة رياض�ة الجري عىل جهاز 

امليش أو يف حديقة املنزل وحتى حول الصالة من خالل ربط 

تقنيات مختلف ساعات اليد الرياضية بالنظام املعمول به، 

والذي يتيح معرفة الزمن املستغرق يف قطع املسافة التي تم 

اختيارها من قبل املشارك.

وأشاد، ط�الل الهاشمي، املدي�ر التنفيذي لقط�اع التطوير 

الري�ايض يف مجلس أبوظبي الري�ايض، بالنجاحات الكبرية 

الت�ي حققه�ا سباق خل�ك يف البي�ت للجري، مبين�اً أن عدد 

املشارك�ني يف السب�اق يدف�ع املجل�س لتنظي�م املزي�د من 

السباق�ات التي تطمح للحفاظ عىل النشاط البدني ملجتمع 

أبوظبي. معرباً عن شكره وتقديره للمشاركني من مختلف 

الجنسيات.

موضح�ا: أن السباق حظ�ي بمشاركة مميزة م�ن اململكة 

العربية السعودية الشقيقة ، حيث بلغ عدد املشاركني 154 

مشاركاً ومشاركة، ما يمثل مكسباً مهماً لفعاليتنا الرياضية 

املجتمعية التي تقام عن بعد والتي تخدم الجميع.

مشاركة 1100 شخص يف سباق
الدوحة/ الزوراء“خلك يف البيت” للجري بأبوظيب

شاركت اللجن�ة العليا للمشاريع واإلرث 
مؤخ�راً يف مح�ارضة نظمته�ا جامع�ة 
نورثويسرتن يف قطر عرب تقنية االتصال 
ع�ن ُبع�د، وذل�ك به�دف إط�الع طلب�ة 
الجامع�ة ع�ىل االستع�دادات الجاري�ة 
 FIFA الستضاف�ة بطولة ك�أس العالم
قط�ر 2022™، وتسلي�ط الض�وء ع�ىل 
اسرتاتيجي�ات اللجن�ة العلي�ا يف املجال 

الرقمي ووسائل التواصل االجتماعي.
ج�اءت  الت�ي  املح�ارضة،  يف  وش�ارك 
بعنوان: “اإلع�الم والدبلوماسية العامة 
وصع�ود الق�وى الناعم�ة”،  22 طالب�اً 
من جامعة نورثويس�رتن. وقد شاركت 
إدارة التواصل املجتمعي يف اللجنة العليا 
يف ه�ذه الفعالي�ة، حي�ث استعرض�ت، 
أف�راح حسن، مسؤولة اإلع�الم الرقمي 
يف اللجن�ة العلي�ا، اسرتاتيجي�ات اللجنة 
العلي�ا ع�ىل صعي�د اإلع�الم الرقمي ويف 
وسائل التواص�ل االجتماعي، والدروس 
املستف�ادة م�ن استضاف�ة قط�ر العام 
امل�ايض بطولتي ك�أس الخلي�ج العربي 
24، وك�أس العالم لألندي�ة FIFA قطر 

.™2019
ويف ترصيح له حول املحارضة، قال عيل 
محمود، رئيس قسم الثقافة والرياضة 
واإلرث:  للمشاري�ع  العلي�ا  باللجن�ة 
“نفخ�ر بقدرتن�ا عىل مواصل�ة االلتزام 

بأداء مهمتن�ا والبقاء ع�ىل تواصل مع 
أفراد مجتمعن�ا، خاصة يف ظل األوضاع 
الراهن�ة التي يشهده�ا العالم يف الوقت 
الحايل م�ع انتشار فاي�روس كورونا... 
يمث�ل طلبة الجامعة مكون�اً أساسياً يف 
مجتمعن�ا، ونحن سع�داء بإرشاكهم يف 
رحلتنا نح�و استضاف�ة النسخة األوىل 
م�ن املوندي�ال يف املنطق�ة ع�ام 2022، 
م�ع العم�ل يف الوق�ت نفسه ع�ىل إثراء 

تعليمهم األكاديمي”.
من جانبها، قال�ت السيدة أفراح حسن: 
“أع�رب الطلب�ة عن اهتمامه�م الشديد 
بالتعرف ع�ىل هويتنا الرقمية يف وسائل 
التواص�ل االجتماع�ي، وكي�ف يمكن أن 
تسه�م األح�داث الرياضي�ة يف صياغ�ة 
كم�ا  الناعم�ة.  الق�وى  دبلوماسي�ة 
أتيح�ت لنا فرصة مناقش�ة أثر الحصار 
املفروض ع�ىل قطر ع�ىل اسرتاتيجيتنا 
الرقمي�ة، والتحدي�ات الت�ي نواجهها يف 
ظل التطورات املرتبطة بانتشار فريوس 

كورونا املستجد )كوفيد19-(”.
وح�ول مشاركتها يف املح�ارضة، عربت 
الطالب�ة، مري�م سع�ود آل خليف�ة، من 
تخص�ص االتصال، ع�ن استفادتها من 
محتوى املحارضة الذي ساعدها يف إنجاز 
بحثه�ا النهائ�ي الذي يتن�اول موضوع 
استثمار قطر يف الرياضة كاسرتاتيجية 

لتحقيق الدبلوماسية العامة.

وقالت آل خليفة: “استفادتي األساسية 
م�ن هذه املحارضة يف إلق�اء الضوء عىل 
أه�داف اللجن�ة العلي�ا لصياغ�ة هوية 
رقمية تعكس الثقافة القطرية، وإطالق 
رسائل هامة ُتسهم يف تجاوز الفروقات 
ع�رب  ال�دول  ب�ني  واللغوي�ة  الثقافي�ة 

االستف�ادة من التأثري الق�وي للرياضة، 
وخل�ق إرث دائ�م ومستقب�ل مست�دام، 
م�ا من شأن�ه تعزيز التفاه�م بني قطر 
مختل�ف  م�ن  الق�دم  ك�رة  وجمه�ور 

الثقافات”.
ُيش�ار إىل أن مشارك�ة اللجن�ة العليا يف 

جامع�ة  نظمته�ا  الت�ي  املح�ارضة 
نورثويسرتن يف قطر، تأتي دعماً لجهود 
إدارة التواصل املجتمعي يف اللجنة العليا 
والرامي�ة إىل مشارك�ة آخ�ر مستجدات 
األعم�ال املتعلق�ة باستضاف�ة مونديال 

2022 مع أفراد املجتمع يف قطر.

بغداد/ الزوراء
 أش�اد املجلس االوملبي االسيوي باللجان االوملبية 
االسيوية الوطنية ال� 45 االعضاء عىل العمل الذي 
تقوم به لحماية رياضييه�ا أثناء وباء كورونا – 

كوفيد 19.
وأص�درت العدي�د من اللج�ان االوملبي�ة الوطنية 
إرش�ادات للرياضي�ني وللعامل�ني فيه�ا، وق�ام 
البع�ض منه�ا بحم�الت ع�ىل وسائ�ل التواصل 
االجتماعي لتشجيع نمط حياة نشيط عىل الرغم 
من االغالق ال�ذي فرضه فريوس كورنا يف معظم 

الدول.
وأع�رب، حس�ني املسل�م، املدير الع�ام للمجلس 

االوملب�ي االسي�وي، ع�ن فخ�ره ب�ردود اللج�ان 
االوملبي�ة الوطنية االسيوي�ة والرياضيني يف هذه 

االزمة التي تحيط بالعالم.
وق�ال املسل�م: إننا نشهد نوعا جدي�دا من الروح 
االوملبي�ة. وتابع: نحن معا يف ه�ذه املعركة ومن 
املؤثر أن نرى رسائل الدعم والتشجيع من لجاننا 
االوملبي�ة االسيوي�ة إىل أصدقائه�م وزمالئه�م يف 
جمي�ع أنح�اء العالم، وه�ذا يسل�ط الضوء عىل 
الراب�ط الخاص الذي يجمع ب�ني االرسة االوملبية 

ويجعلها فريدة من نوعها.
وفرض الوب�اء تأجيل أو إلغاء االحداث الرياضية 
الدولي�ة الكربى يف جميع أنح�اء العالم، وأبرزها 

دورة االلعاب االوملبية التي كانت مقررة يف طوكيو 
صيف 2020 وتم تأجيلها إىل صيف 2021.

وأض�اف املسلم: شعر الجمي�ع بخيبة أمل حيال 
الق�رار الذي كان ال بد من اتخاذه، لكن رياضيينا 
ظلوا إيجابي�ني ومتفائلني. لقد تابعت العديد من 
الرياضيني يقولون أنهم يتفهمون الوضع تماما، 
وأن التأجي�ل يمنحه�م فرص�ة أكث�ر لالستعداد 
لاللع�اب االوملبي�ة، وأن أهدافه�م ودوافعه�م لم 

تتغري.
وأوض�ح: يعك�س ه�ذا موق�ف والت�زام املجلس 
االوملب�ي االسي�وي أيض�ا، حيث سنفع�ل كل ما 
يف وسعن�ا ملساع�دة اللج�ان االوملبي�ة الوطني�ة 

والرياضيني يف الطريق إىل طوكيو.
كما أشاد املسلم بالرياضيني ملشاركتهم يف برامج 
التدري�ب املنزلية الجدي�دة والتحديات واالنشطة 
عرب االنرتنت التي تعزز العمل الجماعي والوحدة 

يف مجتمعاتهم وخارجها.
وخت�م مدي�ر ع�ام املجل�س االوملب�ي االسي�وي 
بالقول: أظهر رياضيونا ق�درا كبريا من االبتكار 
وشجع�وا  اليومي�ة،  التدريبي�ة  حصصه�م  يف 
أصدقاءه�م وعائالته�م والجمه�ور عام�ة عىل 
االنضم�ام إليه�م والحفاظ عىل النش�اط. يظهر 
ذل�ك إننا جميعا عىل متن القارب نفسه، ونحتاج 

إىل البقاء أقوياء للتغلب عىل ذلك معا.

إدارة نادي القوة اجلوية تهنئ مجاهريها بذكرى مرور 89 عاما على تأسيسه
58 لقبا يف خزائن العريق

بغداد/ متابعة الزوراء
هنأت الهيئة االدارية لنادي القوة 
الجوي�ة وزارة الدف�اع والك�وادر 
التدريبية والالعب�ني والعاملني يف 
النادي وعشاق الصقور بمناسبة 
والثمان�ني  التاسع�ة  الذك�رى 
لتأسيسه والذي صادف يوم  امس 
االربع�اء املوافق الثاني والعرشين 

من شهر نيسان الحايل.
وذكر نائ�ب رئيس الهيئة اإلدارية 
ل نادي الق�وة الجوية، العميد وليد 
الزيدي: أن “ذكرى تأسيس النادي 
تعد مناسب�ة عظيمة وكبرية عىل 
عش�اق فريق الق�وة الجوية وكل 
م�ن ينتم�ي ويعش�ق كي�ان هذا 
النادي العريق الذي حقق انجازات 
عىل م�دى تسعة وثمان�ني عاما، 
واخرها تكلل�ت بالتتويج باللقب 

االسيوي ثالث مرات متتالية”.
وأضاف الزي�دي أن “يوم تأسيس 
العراقي�ة  األندي�ة  واك�رب  أع�رق 
ع�ىل الصعي�د املح�يل واالسي�وي 
ه�ي مناسب�ة له�ا خصوصيتها 
ك�ون النادي ولد كب�رياً، وسيبقى 
خال�دا بتاريخ ناص�ع بالبطوالت 
واإلنج�ازات املحلية والخارجية”. 
متمنيا “التوفيق للجميع وتحقيق 
االفضل ليبقى نادي القوة الجوية 
رقم�ا صعبا يف الرياض�ة العراقية 
واالسيوي�ة وم�ن انج�از اىل اخر 
ومن تطور اىل تطور اكرب وأعىل”.

وهن�أ الزي�دي كل اعض�اء الهيئة 
االدارية وجميع الفرق واملوظفني 
والجماه�ري املتواج�دة يف جمي�ع 
أنحاء العراق والعالم، وجميع من 
ارتدى فانيلة الصق�ور، بمناسبة 
ذكرى تأسي�س أول ناٍد رسمي يف 

العراق.
ويعد نادي القوة الجوية أحد أقدم 
وأعرق أندية العراق الرياضية عىل 
اإلط�الق، حيث ت�م تأسيسه عام 
1931 من قبل قيادة القوة الجوية 
الك�رة  قطب�ي  وأح�د  العراقي�ة، 
العراقي�ة حينها مع نادي الحرس 
امللكي الذي أسس�ه اإلنجليز إبان 
إنتدابهم عىل العراق، وإستمر بعد 

ذلك الناديني يتنافسان فيما بينهما 
ومع الفرق العراقية األخرى، وقد 
كانت شعبية الجويني ذات الكفة 
األرجح يف الش�ارع العراقي كونه 
يمثل الجيش العراق�ي الذي يعتز 

به العراقيون كثريا.
الق�وة  فري�ق  تأسي�س  وقص�ة 
الجوي�ة تع�ود إىل ي�وم 22/ 4/ 
1931 عندم�ا اجتم�ع مجموعة 

م�ن الضباط الوطني�ني يف قاعدة 
 ( الهني�دي  معسك�ر  يف  جوي�ة 
 ) بع�د  فيم�ا  الرشي�د  معسك�ر 
وأسسوا أول فريق للقوة الجوية 
باس�م )جبس م�وث(، وهو اسم 
لنوع م�ن الطائ�رات االنكليزية، 
ومن�ذ والدته ن�ال الفري�ق دعما 
شعبي�ا وم�ؤازرة جماهريية ألنه 
كان يلحق الخسارة تلو الخسارة 

فأصبحت  الربيطاني�ة،  بالف�رق 
جماهريي�ة  أعراس�ا  مباريات�ه 
وتعبريا عن رفض العراقيني األباة 
وعندم�ا  الربيطان�ي،  لالحت�الل 
أصبح لهذه االنتصارات الرياضية 
االنكلي�ز  أدرك  سياسي�ة  مع�اٍن 
عمق الورط�ة الت�ي أوقعها بهم 
ه�ذا الفري�ق، فسع�وا إىل إلغائه 
والتخلص منه، لك�ن امللك غازي 

جان�ب  إىل  ووق�ف  ذل�ك  رف�ض 
الفري�ق وأجه�ض أول محاول�ة 

إللغائه.
ومن�ذ تأسيسه تسلم قي�ادة دفة 
تدريب�ه ضاب�ط الص�ف، منات�ي 
ع�يل ن�ارص، ك�أول م�درب أسند 
إلي�ه رشف تدريب الصقور، وكان 
زي الفري�ق يف أول ظه�ور له هو 
اللون العسكري “البيجي الفاتح” 

برساوي�ل طويل�ة تح�ت الركب�ة 
وفاني�الت ذوات أكم�ام طويل�ة، 
وكان ه�ذا الزي إلزاميا من مدرب 
الهن�دام  للحف�اظ ع�ىل  الفري�ق 

واإلنضباط العسكري للفريق.
وحقق ن�ادي القوة الجوية الكثري 
من�ذ  وااللق�اب  االنج�ازات  م�ن 
تاسيسه اىل اآلن، ووصلت االلقاب 

اىل )58( لقبا محليا وخارجيا.

امحد ياسني: ال مشكلة لدي مع كاتانيتش 
وإبعادي عن املنتخب كان ظاملا

احتاد السباحة حيدد موعد انتخاب 
رئيسه اجلديد

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد الع�ب املنتخ�ب الوطني بكرة 
ال�دوري  يف  واملح�رتف  الق�دم 
ان�ه  ياس�ني  احم�د  السوي�دي 
مستم�ر باداء الوح�دات التدريبية 
الجماعية مع فريقه بالسويد رغم 
ان املباري�ات متوقف�ة هن�اك ملدة 
اسبوعني حي�ث خضنا اخر مباراة 
ودية قبل شهر م�ن االن وال تنىس 
ان  مستوى الدوري السويدي عايل 
جدا وحققت نجاحات كبرية هناك 
حي�ث احرزت م�ع فريق�ي كأس 
السوي�د وخضت مع�ه منافسات 

الدوري االوربي. 
وق�ال ياس�ني ان�ه يسع�ى بق�وة 
لتمثي�ل املنتخب الوطني من جديد 
وموضوع ابعادي عن املنتخب كان 

غريب�ا حيث تم الف�اق عدة تهم يل 
وبالت�ايل ت�م ابعادي ع�ن صفوف 
اسود الرافدين رغم انه ال توجد لدي 
اية مشكل�ة مع املدرب السلوفيني 
كاتانيت�ش ب�ل ان بع�ض املواق�ع 
االخباري�ة ع�ىل وسائ�ل التواصل 
ابع�ادي  يف  اسهم�ت  االجتماع�ي 
عن املنتخب الوطن�ي موضحا انه 
يتمن�ى العودة من جدي�د اىل دولة 
النج�وم  دوري  يف  واللع�ب  قط�ر 
حيث تربطه عالقة اكثر من جيدة 
م�ع ادارة نادي الخ�ور رغم انه لم 
يحقق النج�اح املبتغى مع الفريق 
عندما لعب يف صفوفه قبل سنوات 
قليل�ة نتيج�ة محاربت�ه م�ن قبل 
م�درب الفريق ال�ذي كان يف وقتها 

يحمل الجنسية الفرنسية.

بغداد/ متابعة الزوراء
حددت الهيئة اإلدارية لالتحاد العراقي للسباحة املوعد النهائي النتخاب 
رئي�س جدي�د لالتحاد.وذكر االتحاد ان�ه “استناداً لق�رار االتحاد الدويل 
للسباح�ة، وجه�ت الهيئ�ة االدارية لالتح�اد العراقي للسباح�ة الدعوة 
للجمعية العمومية )االندية االعضاء( لالتحاد لعقد اجتماع غري عادي”.
وأض�اف ان “االجتم�اع سيعق�د يوم االربع�اء، املواف�ق 13/5/2020 ، 
الساعة الرابعة عرصاً عىل قاعة مسبح الشعب األوملبي، لغرض انتخاب 

رئيس جديد للهيئة االدارية لالتحاد بدالً من الرئيس السابق”.



أعلن وست هام يونايتد وكريستال باالس، 
املنتميان لل�دوري اإلنكلي�زي املمتاز لكرة 
الق�دم، تأجي�ل اللع�ب يف والي�ة كوينزالند 
األس�رالية يف بطولة ودية بس�بب جائحة 

فريوس كورونا املستجد.
وكان م�ن املف�رض أن يلعب وس�ت هام 
وب�االس مع فري�ق برزبني رور األس�رايل، 
ال�ذي يت�وىل تدريب�ه روبي فاول�ر مهاجم 
إنكل�را الس�ابق، يف النس�خة االفتتاحي�ة 

لكأس كوينزالند لألبطال.  
وينص نظام البطولة، التي كانت س�تقام 
خالل الف�رة 18-11 تموز/يوليو، بحيث 

يلعب كل فريق مباراتني. 
وقال س�تيف باريش رئيس باالس يف بيان 
بموقع النادي: “إنه ملن املحبط اإلعالن أننا 
لن نستطيع خوض الرحلة إىل كوينزالند يف 
يوليو املقبل”.  وأضاف: “سنفعل كل يشء 
ممك�ن ملحاولة إعادة تنظي�م هذه الرحلة 
يف 2021 بمج�رد أن تصبح األمور واضحة 
فيما يتعلق بجدول املباريات الجديد لباقي 

الجاري  املوسم  منافسات 
لل�دوري اإلنكليزي وكذلك 
الج�دول املبدئي للموس�م 

الجديد أيضا”. 
يف  الق�دم  ك�رة  وتوقف�ت 
امل�ايض  الش�هر  إنكل�را 

وألجل غري مس�مى بس�بب 
 2.5 الذي أص�اب  الف�ريوس 

ملي�ون ش�خص ح�ول العالم 
وقتل حوايل 173 ألفا. 

وأش�اد ديفيد مويز مدرب وست 
هام بق�رار النادي�ني اإلنكليزيني، 

وقال مويز يف بي�ان بموقع النادي: 
“هذا املوقف أثر عىل العالم كله ورغم 

ذل�ك فإن اليشء الوحي�د املهم يف الوقت 
الح�ايل أن يحافظ الناس عىل س�المتهم 

إع�ادة  “نتمن�ى  وأض�اف:  وصحته�م”.  
تنظي�م البطول�ة يف وقت الح�ق بمجرد أن 
تع�ود األمور إىل طبيعته�ا ونحن نتطلع إىل 

زيارة أسراليا يف املستقبل”.

س�ريج  اعت�ذر 
مدافع  أورييه 
م  تنه�ا تو
تس�بري  هو
ف�س  ملنا ا
يف ال�دوري 
اإلنكلي�زي 
لكرة  املمتاز 
القدم والعب 
س�ط  لو ا
ىس  م�و
كو  سيس�و
انتهاك  ع�ن 
ت  ا د ش�ا ر ا
ع�د  لتبا ا
ع�ي  جتما ال ا
خالل تفيش ف�ريوس كورونا 
املس�تجد بعدما ن�را لقطات 

مصورة وهما يتدربان معا.
ونر أورييه مداف�ع كوت ديفوار 
سلس�لة من لقط�ات الفيديو عىل 
وسائل التواصل االجتماعي لنفسه 
برفق�ة الفرنيس سيس�وكو وهما 

يتدربان معا ثم حذفها الحقا.
وقال الالعبان يف بيان مش�رك إىل 
وس�ائل اإلعالم الربيطانية: ”نود 
االعت�ذار عىل ع�دم الترصف كما 
ينبغ�ي هن�ا. نقر بأنن�ا كالعبني 
محرف�ني هناك مس�ؤولية تقع 

علين�ا يف أن ن�رب مث�ال، خاصة 
خ�الل ه�ذه الف�رة الصعب�ة التي 
علين�ا  بأكمل�ه.  العال�م  تواج�ه 
جميع�ا احرام نصيح�ة الحكومة 
وتقليل عدد األرواح املفقودة خالل 
الجائحة. ال يمكننا أن نشكر أفراد 
خدمة الصح�ة الوطنية بما يكفي 
ع�ىل عمله�م الدؤوب...وس�يتربع 

كالنا بمبلغ مايل إلظهار دعمنا”.

وتوق�ف الدوري اإلنكلي�زي املمتاز 
جائح�ة  بس�بب  امل�ايض  الش�هر 
كوفي�د19- وطلب�ت الحكومة من 
الناس البقاء يف منازلهم للمساعدة 

يف احتواء انتشار الفريوس.
اإلصاب�ة  ح�االت  وتج�اوزت 
بالفريوس 2.5 مليون حول العالم 
كما ت�ويف م�ا يزيد ع�ىل 172900 

شخص. 

تحّدث املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو 
ع�ن إصاب�ة رفاق�ه يف فريق ان�ر ميالن 

باملرض يف شهر يناير املايض.
أك�د لوكاكو )26 عاماً( بأن 23 العباً من 
بني 25 العباً يف انر ميالن أصيبوا بالحمى 
يف ش�هر كانون الثاني/يناير يف ترصيح 
لربنام�ج تلفزيون�ي يف بلجي�كا قائ�اًل: 
“كان لدين�ا يف ش�هر ديس�مرب 
)2019( عطل�ة، عدنا 
ت  يب�ا ر للتد

وأج�زم بأن 23 العباً من بني 25 العباً كانوا 
يعانون من الحمى”.

وأض�اف الهداف التاريخ�ي ملنتخب بلجيكا 
)52 هدفاً( قائالً: “حقاً أنا ال أمزح، خضنا 
مب�اراة كالياري يوم 26 يناي�ر وبعد حوايل 
25 دقيقة غادر أحد مدافعينا أرض امللعب، 
لم يكن قادراً عىل االس�تمرار وكاد أن يفقد 
الوع�ي. كان الجمي�ع يعانون من الس�عال 

والحمى”.
وأردف املهاجم الس�ابق لفريق مانشس�ر 

يونايت�د اإلنكلي�زي قائ�اًل: “يف الح�ركات 
االحمائي�ة الت�ي س�بقت املواجه�ة، كانت 
حرارة جس�مي غ�ري عادية. فأن�ا لم أصب 

بالحمى منذ سنوات”.
وخت�م لوكاكو قائ�اًل: “بعد انته�اء املباراة 
كان هن�اك عش�اء عىل رشف ضي�وف أحد 
ال�ركات، اعتذرت له�م وتوجهت مبارشة 
نح�و الفراش. ل�م نق�م وقته�ا بالتحاليل 
الخاصة بف�ريوس كورونا املس�تجد، لذلك 

نحن ال نعرف ان كنا أصبنا به أم ال”.  

يتوقع أن تعلن س�لطات كرة القدم األملانية 
اليوم الخميس خططها الستئناف مباريات 
الدوري املحيل خل�ف أبواب موصدة يف وجه 
املش�جعني بدءا من التاس�ع من أيار/مايو 
بعد توقفها بسبب فريوس كورونا املستجد، 

وسط أصوات معارضة لهذه الخطوة.
وبدأت حكوم�ة املستش�ارة األملانية أنغيال 
مريكل تخفيف القيود املفروضة يف مختلف 
أنحاء البالد بس�بب وباء “كوفيد19-”، وال 
ش�ك بأن معاودة نشاط الكرة األملانية الذي 
توق�ف يف 13 آذار/مارس، س�يعطي دفعة 
معنوية هائلة يف البالد الشغوفة بالساحرة 

املستديرة.
وبح�ال مضت الس�لطات الكروي�ة يف هذه 
الخطوة، ستصبح أملانيا أول بطولة أوروبية 

كربى تعاود نشاطها.
وتع�د أملانيا م�ن أقل دول الق�ارة تأثرا عىل 
صعيد الوفيات بس�بب “كوفيد19-”، ومن 
األكث�ر اقتدارا ع�ىل إجراء فحوص كش�فه 
عىل نط�اق واس�ع. وعىل رغ�م رشوعها يف 
التخفيض التدريجي للقيود املفروضة للحد 
من تفيش الوباء، أبقت الس�لطات عىل منع 
التجمعات العامة حتى 31 آب/أغس�طس، 
ما سيتيح معاودة مباريات كرة القدم لكن 
من دون جمهور، يف ما يطلق عليه تس�مية 

“املباريات الشبح”.
وعاودت األندية ال�18 التي تش�كل الدرجة 
األوىل م�ن البوندس�ليغا تدريباتها يف اآلونة 
األخ�رية، لك�ن بمجموع�ات صغ�رية م�ع 
اعتم�اد قواع�د التباعد االجتماع�ي وقيود 

صحية صارمة يف أرض امللعب.
وبعدما حصل�ت رابطة الدوري األملاني عىل 
تشجيع مسؤولني سياس�يني للميض قدما 

يف اس�تئناف املباريات، س�تضع اللمس�ات 
األخ�رية عىل مع�اودة النش�اط م�ن خالل 
اجتماع عرب تقنية االتص�ال بالفيديو يقام 
اليوم الخميس، وتشارك فيه أندية الدرجتني 

األوىل والثانية.
ويف ح�ال إق�رار ه�ذه الخط�وة، يرجح أن 
تنال املوافقة النهائية خالل اجتماع مريكل 
بمسؤويل مختلف املقاطعات، واملقرر يف 30 

نيسان/أبريل.
وتبدو رابطة الدوري “دي أف أل” مصممة 
 30 يف   2019-2020 موس�م  إنه�اء  ع�ىل 
حزيران/يونيو لضمان حصول األندية عىل 
ايرادات من حق�وق النقل التلفزيوني تقدر 
ب�300 مليون يورو، يف ظل تقارير تشري إىل 
أن 13 نادي�ا من أصل 36 يف الدرجتني األوىل 

والثانية تواجه خطر االفالس.
ويف وق�ت ي�الزم أنص�ار اللعب�ة منازله�م، 
سيس�مح فق�ط لالعب�ني، أف�راد األجه�زة 

الفنية، املراقبني، وسائل االعالم واملسؤولني، 
بالتواجد داخل امللعب.

وب�دأت بع�ض األندية بالتحض�ري الحتمال 
عودته�ا إىل املس�تطيل األخ�ر يف غي�اب 
املش�جعني. وبحس�ب التقارير، عمد نادي 
بوروسيا مونشنغالدباخ إىل وضع مجسمات 
له�ؤالء بالحج�م الطبيع�ي مصنوع�ة من 
الكرتون املقوى يف املدرجات، العطاء انطباع 

أنها ممتلئة بالناس كالعادة.
الق�ت  النش�اط  مع�اودة  خط�وة  أن  بي�د 

انتقادات الذعة من مجموعات املشجعني.
ويشري املنتقدون إىل أن إقامة مباريات كرة 
الق�دم يف بلد س�جلت في�ه 140 ألف إصابة 
بالف�ريوس وأكث�ر م�ن 4500 وف�اة، ليس 

مربرا.
وقال�ت مجموعة “فانزينني دويتش�الندز” 
الت�ي تمثل العدي�د من رابطات املش�جعني 
يف الب�الد، يف بيان: “اس�تئناف ك�رة القدم، 

حتى ع�ىل ش�كل مباريات ش�بح، ليس له 
م�ا يربره”، معتربة أن ق�رارا من هذا النوع 
سيكون “استهزاء ببقية املجتمع”، السيما 

العاملني يف مجال الرعاية الصحية.
وأضاف�ت: “كرة الق�دم االحرافية مريضة 

ويجب أن تبقى يف الحجر”.
وحذت حذوها مجموعة “انسريي كورف” 
بقوله�ا إن اللعب�ة “ال تس�تطيع أن تع�زل 
اذا  املجتم�ع ككل.  نفس�ها ع�ن وضعي�ة 
اس�تمرت املباري�ات به�ذا الش�كل، فنحن 

خارج املعادلة!”.
وانضم العب�ون اىل األصوات املعارضة، مثل 
مدافع باي�رن ميونيخ ني�كالس زوله الذي 
اعترب ان “ثمة أش�ياء أهم من كرة القدم يف 

الوقت الحايل”.
أما مهاجم أونيون برلني سيباستيان بولر 
فق�ال: “ال أحد يري�د مباريات ش�بح أكان 
األم�ر يتعل�ق بالالعبني أو املش�جعني” عىل 
الرغ�م من انه�ا الخيار الوحيد الس�تكمال 

املوسم.
لكن العبني آخري�ن أبدوا توقهم للعودة مع 
الت�زام ال�روط الصحية، ومنه�م مهاجم 
باي�رن توم�اس مول�ر ال�ذي ق�ال ملجل�ة 
“سبورت بيلد”، “طاملا ان االجراءآت تتوافق 
م�ع القواع�د )املفروضة من الس�لطات(، 
س�نلعب كمحرفني. اذا كان ذلك رضوريا، 

سنبقى يف الحجر الصحي أيضا”.
وس�يتعني عىل الس�لطات الصحية يف أملانيا 
إج�راء 20 ألف فحص ع�ىل الالعبني وأفراد 
األجهزة الفنية حتى نهاية املوسم. وألملانيا 
القدرة عىل إجراء 550 ألف فحص أسبوعيا، 
وبالت�ايل فإن إج�راء 20 أل�ف فحص خالل 
املراح�ل التس�ع املتبقي�ة يبدو أم�را يمكن 

ادارته.
بي�د أن معه�د روب�رت ك�وخ ال�ذي ينصح 
الحكوم�ة األملاني�ة، ي�رى األم�ور بش�كل 
مختلف. ويقول نائب رئيسه الرس شاديه: 
الج�دوى م�ن إج�راء فحوص�ات  “ال أرى 
دورية عىل مجموعة من األش�خاص أكانوا 

رياضيني أم غريهم”.
بيد أن األمور تس�ري نحو معاودة النش�اط 
رغ�م االعراض�ات بع�د تأيي�د م�ن قب�ل 
مارك�وس س�ويدر، املس�ؤول املحاف�ظ يف 
مقاطع�ة بافاريا، وأرمني الش�يت الرئيس 
املحاف�ظ لش�مال الراي�ن فس�تفاليا حيث 
يلعب بش�كل خ�اص بوروس�يا دورتموند 

وبوروسيا مونشنغالدباخ.
وقال سويدر يف ترصيح للموقع اإللكروني 
لصحيف�ة “بيلد” إن “اللعب أمام الجماهري 
أمر ال يمكن تصوره عىل اإلطالق”، مضيفا: 
“ربم�ا ق�د يك�ون بإمكانن�ا اللع�ب بدون 
جمهور اعتبارا من التاس�ع من أيار/مايو 

عىل أقرب تقدير”.
األس�بوع  نهاي�ة  “عطل�ة  أن  إىل  وأش�ار 
بمش�اهدة كرة القدم أفضل كثريا من دون 

مشاهدتها”.
اما الش�يت فق�ال للصحيفة ذاته�ا: “نعم، 
التاس�ع من أيار/مايو هو املوعد املحتمل” 
الس�تئناف اللع�ب ب�رط الحص�ول ع�ىل 
إجماع جميع املناطق األملانية الستة عر.

واضاف الشيت، املرشح لخالفة املستشارة 
م�ريكل يف عام 2021، أن�ه “لن تكون هناك 

مباريات بحضور الجمهور هذا املوسم”.
دوري  ترتي�ب  ميوني�خ  باي�رن  ويتص�در 
البوندسليغا بفارق أربع نقاط عن منافسه 

املبارش بوروسيا دورتموند.

أعل�ن االتح�اد الب�ريويف لك�رة القدم عن انش�اء 
صندوق دعم بقيمة مليون دوالر سيكون بترصف 
أندي�ة الدرجتني األوىل والثانية ملواجهة التداعيات 

االقتصادية لفريوس كورونا املستجد.
وقال االتح�اد البريويف يف بي�ان: “لقد حصلنا عل 
الض�وء األخر من كونميبول )االتحاد األمريكي 
الجنوب�ي لكرة القدم( من أجل تخصيص األموال 
2020” لدع�م  يف اط�ار برنامج�ه “ايفولوش�ن 

انديتن�ا يف الدرجت�ني األوىل والثاني�ة”.
وأكد رئيس االتحاد البريويف أغوس�تان لوزانو أنه 
يف ح�ال ق�ام كونميب�ول واالتحاد ال�دويل )فيفا( 
بدف�ع مبال�غ اضافية لصال�ح الك�رة البريوفية، 
فإنه�ا س�تكون مخصصة الس�تئناف الدوري يف 

الدرجتني األوىل والثانية.
وأعرب لوزانو عن أمله يف معاودة النش�اط املحيل 
يف تموز/يوليو وراء أبواب موصدة عىل أن يخضع 
الالعب�ون إىل فحوص�ات للكش�ف ع�ن ف�ريوس 

كورونا.
وكان رئيس االتحاد القاري أليخاندرو دومينيغز 

طل�ب من الفيف�ا عق�د اجتماع ط�ارئ من أجل 
دويل بحث مسألة انشاء  صن�دوق 

ملساعدة االتحادات الوطنية التي تررت بسبب 
تفيش وباء “كوفيد19-”.

يذك�ر أن ن�ادي كارلوس مانوت�يش البريويف أعلن 
بأن�ه توقف عن دف�ع رواتب العبيه بس�بب وباء 
“كوفي�د19-” مس�تغالً اج�راءات حكومية يف ما 
يتعلق بالطوارئ الصحية، يف حني اس�تغنى نادي 
ديبورتيف�و كووبس�ول م�ن الدرج�ة الثانية عن 

جميع العاملني فيه وجهازه الفني.
بمن�ع  ق�راراً  البريوفي�ة  الحكوم�ة  وأص�درت 
التجمع�ات الكب�رية حتى ع�ام 2021 يف محاول 
الحت�واء تفيش فريوس كورون�ا الذي حصد 480 
ش�خصاً حت�ى اآلن، لكنها أبقت الب�اب مفتوحا 
أم�ام اقامة مباريات ال�دوري املحيل الكروي من 

دون جمهور.
وتوق�ف ال�دوري البريويف الذي ض�م 20 فريقاً يف 
منتص�ف أذار/م�ارس بعد م�رور 6 مراحل عىل 

بدايته.

          

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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جوارديوال يقتحم صراع 
برشلونة وريال مدريد

االحتاد اهلندي لكرة القدم يعلن 
فوز موهون باغان بلقب الدوري

اعالم الكرتوني الدوري األملاني قد يستأنف منافساته بداية شهر أيار/مايو

انشاء صندوق دعم ألندية كرة القدم يف البريو

اقتحم مانشس�ر س�يتي س�باقا هجوميا مع برش�لونة وريال 
مدريد، سعيا لتدعيم صفوفه خالل املريكاتو الصيفي املقبل، وفقا 
لتقرير صحفي إنجليزي.ويتعلق األمر بنجم آرس�نال، الجابوني 
بيري إيمري�ك أوباميانج، الذي أثار رفض�ه تجديد تعاقده اهتمام 
أكثر من ناٍد، أبرزهم برشلونة وريال مدريد وإنر ميالن.وبحسب 
صحيف�ة “ذا صن” الربيطانية، فإن مانشس�ر س�يتي بات آخر 
املنضم�ني، لل�رصاع عىل خدم�ات مهاج�م بوروس�يا دورتموند 
الس�ابق.ويرغب الس�يتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديوال، يف 
التعاقد م�ع مهاجم جدي�د، ليخلف نجمه األرجنتيني س�ريجيو 
أجويرو )32 عاًما(، الذي يتبقى موس�م واحد يف عقده.ويف الوقت 
ذات�ه، يحتاج ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز إىل االس�تفادة من بيع 
أوباميان�ج، الصي�ف املقب�ل، لتجنب رحيل�ه مجاًنا بعد املوس�م 
التايل.لكن ذلك لن يمنع آرس�نال من تحديد مبلغ 50 مليون جنيه 

إسرليني، للموافقة عىل رحيل العبه الجابوني.

أعلن االتح�اد الهندي لك�رة القدم إنهاء الدوري املحيل ملوس�م 
2020-2019 واعتبار نادي موهون باغان فائزاً بلقب البطولة.

وجاء ه�ذا القرار بعد مصادق�ة مجلس إدارة االتح�اد الهندي 
لكرة القدم، عىل توصية لجنة الدوري نتيجة انتش�ار فايروس 
كورونا.وق�ال االتحاد الهندي يف بي�ان صحفي: “وافق مجلس 
اإلدارة عىل توصيات لجنة الدوري، حيث أن هذه ظروف خارجة 
عن السيطرة، وسوف يركز االتحاد الهندي لكرة القدم وجميع 
أطراف اللعبة عىل أولوية صحة وس�المة الالعبني واملس�ؤولني 
والجماه�ري، حي�ث أن�ه ال يوجد تأكي�د حول موعد اس�تئناف 
الفعاليات الرياضية يف البالد”.ويش�ار إىل أن�ه تقرر أيضاً إلغاء 
الهب�وط، وتوزي�ع الجوائز املالية عىل بقية األندية بالتس�اوي، 
باس�تثناء املكافأة املالية لنادي موهون باغان.كما تقرر أيضاً 
اعتب�ار جميع بطوالت الفئ�ات العمرية والس�يدات قد انتهت، 
بس�بب انتش�ار فايروس كورونا، وس�وف تعود هذه البطوالت 

لتنطلق من البداية يف موسم 2020-2021.

لوكاكو يفجر مفاجأة مدوية خبصوص العيب إنرت

أورييه وسيسوكو ثنائي توتنهام يعتذران 
عن عدم االلتزام بالتباعد االجتماعي

وست هام وكريستال باالس 
يؤجالن زيارتهما ألسرتاليا

أوملبياد طوكيو مفتاح انتقال مبابي لريال مدريد
أن  إس�باني،  صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
أوملبياد طوكيو ستتحكم بشكل كبري يف 
مصري كيليان مبابي، نجم باريس سان 

جريمان.
وكان م�ن املق�رر أن تق�ام األوملبي�اد يف 
صي�ف الع�ام الج�اري، إال أن جائح�ة 
فريوس كورونا تسببت يف تأجيلها للعام 

املقبل.
ومن املعروف أن مبابي )21 عاًما( يحق 

ل�ه املش�اركة م�ع املنتخ�ب الفرنيس يف 
البطول�ة، وذلك ح�ال موافقة ناديه عىل 

األمر.
وبحس�ب صحيفة “موندو ديبورتيفو” 
اإلس�بانية، ف�إن باريس س�ان جريمان 
يع�ارض مش�اركة مباب�ي يف األوملبي�اد 
حتى ه�ذه اللحظة، خاصة بعد تأجيلها 

للصيف املقبل.
ويشرط س�ان جريمان موافقة مبابي 
عىل تمدي�د تعاقده الذي ينتهي يف صيف 
2022 أواًل، قب�ل منح�ه الضوء األخر 

باملشاركة يف األوملبياد.
م�ن جهته، ال يفكر مبابي يف مناقش�ة 

ملف التجديد خالل هذه الفرة، معلاًل 
ذلك بركيزه مع الفريق، وعدم رغبته 

يف الحديث عن أمور قد تشتته.
وح�ال إرصار س�ان جريم�ان عىل 

األوملبي�اد،  يف  مش�اركته  ع�دم 
س�يضغط مبابي ب�كل ما أوتي 
م�ن قوة م�ن أج�ل الرحيل يف 

صيف 2021.
ومن املع�روف أن ريال مدريد 

يعترب من أكث�ر األندية حرًصا 
عىل ض�م مبابي، حي�ث يحظى 

بإعجاب كب�ري من قبل فلورنتينو 
بريي�ز رئي�س النادي، وزي�ن الدين 

زيدان مدرب الفريق.
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اإلعالم التونسي يغرق بالبيانات الرمسية يف تغطية كورونا

محمد شلبي
باحث تونيس يف اإلعالم

 غ�اب التق�ي والتفس�ر عن تغطية وس�ائل 
اإلعالم التونسية لوباء كورونا، وجاءت املعالجة 
الصحافي�ة ملتصقة التصاقا ش�ديدا باملصادر 
الرسمية مما لم يتح لها فرصة مساءلة الطبقة 

السياسية عن مجابهة الجائحة.
عندما ُيس�اق خرب يف ن�رة تلفزيونية يف ثالث 
ع�رة ثاني�ة يف الدقيق�ة الحادي�ة واألربعني، 
ضم�ن كوكبة من األخبار األخ�رى، فذلك يعني 
يف معاي�ر الصحاف�ة أن ال قيم�ة للخرب يف نظر 

املؤسسة الصحافية املعنية.
ذلك ما فعله التلفزي�ون التونيس يف 31 يناير يف 
النرة الرئيسية بإعالن منظمة الصحة العاملية 
أن تفيش فايروس كورونا أصبح “يشكل حالة 

طوارئ صحية عامة ذات بعد دويل”.
كان ذلك هو اإلعالن السادس يف تاريخ املنظمة 
منذ إنشائها عام 1947 وهو معيار آخر لتعير 
األخب�ار يدركه الصحافيون، ه�و معيار الندرة 
أو معي�ار ما هو غر مألوف من الوقائع، عالوة 
ع�ى معاير أخ�رى لم ينتب�ه إليه�ا التلفزيون 
التونيس وعى رأس�ها معي�ار الوقع عى الناس 
مل�ا يوحي به إع�الن املنظمة م�ن توقعات تنذر 

بخطر الفايروس القاتل.
ج�اءت معالج�ة الصحافة التونس�ية لجائحة 
كورونا، م�ن حيث حج�م املضامني املخصصة 
لها، معالج�ة تدل عى إدراك األخط�ار القائمة 
والقادم�ة غ�ر أنها كان�ت معالج�ة ملتصقة 
التصاق�ا ش�ديدا باملص�ادر الرس�مية ينقصها 
التق�ي والتفس�ر مم�ا ل�م يتح له�ا فرصة 
مجابه�ة  ع�ن  السياس�ية  الطبق�ة  مس�اءلة 
الجائح�ة. إن معاض�دة مجه�ود الحكوم�ة ال 

تعفي الصحافة من أن تسائلها.
فبينم�ا قلل�ت الصحافة التونس�ية من ش�أن 
إعالن حالة الط�وارئ الصحية العامة، أفاضت 
يف تغطي�ة الندوة التي عقده�ا رئيس الحكومة 
يف 29 يناير مع كبار املسؤولني يف وزارة الصحة 

عن االس�تعدادات للجائحة. خصص التلفزيون 
التون�يس مس�اء ذل�ك الي�وم عري�ن دقيق�ة 
لكورون�ا اس�تهل به�ا نرت�ه، ثالث�ة أرباعها 
اس�تضاف فيها مديرة املعهد الوطني لألمراض 

الجديدة.
أصبح�ت نصاف ب�ن علية، مدي�رة املعهد، عى 
امت�داد أس�ابيع مصدر األخبار ع�ن الفايروس 
من خالل الندوة اليومية، التي يحرضها أحيانا 
كث�رة وزير الصحة، قبل عدول الوزارة عن تلك 
الن�دوات التزام�ا بالحجر وتعويضه�ا ببيانات 
يومية تحي فيها عدد املصابني الجدد ومآلهم 

وعدد املتوفني وعدد من تعافوا إن حدث.
وخصصت بعض الصحف ركنا دائما ملتابعة تلك 
الندوات ثم البيانات منها موقع إذاعة موزاييك، 
التي تأت�ي ع�ى رأس اإلذاعات انتش�ارا، جعل 
ركنا س�ماه “كورونا يف تونس: متابعة حينية” 
ينر في�ه أخبارا منذ 2 مارس تب�دأ كلها دون 
استثناء بعبارة ال تتغر “أعلنت وزارة الصحة” 

أو “أعلنت مديرة املرصد”.
وتن�ر وس�ائل اإلع�الم ع�ى اختالفه�ا، م�ن 
مطبوع ومس�موع مرئ�ي وإلكرتون�ي، أخبارا 
أخ�رى مأخ�وذة ع�ن غ�ر وزارة الصح�ة غر 
أنها تبقى مصادر رس�مية. مثال موقع “بزنس 
نيوز” يجم�ع تحت رابط واح�د مئات املقاالت 
الت�ي نرها ع�ن الفايروس من�ذ بداية مارس 
مم�ا ييرس االطالع عليه�ا للتأكد من مصادرها 

الرسمية.
قد يب�دو منطقي�ا بالنظر إىل طبيع�ة الجائحة 
أن تك�ون األخب�ار كله�ا مأخوذة ع�ن مصادر 
رس�مية م�ن وزارات وغره�ا من مؤسس�ات 
الدول�ة، التزام�ا بمعاضدة مجهوده�ا، غر أن 
ذلك يفيض بال�رضورة إىل اإلفراط يف النقل مما 
يعن�ي االكتفاء بوجهة نظر واحدة وهي وجهة 
النظر الرسمية. وكغرها من مجريات األحداث 
يقتيض الحديث ع�ن كورونا الذهاب إىل ما بعد 
النق�ل وما بعد املص�در الواح�د أي إىل التقي 

بهدف التفسر.
ويف  الن�رات  يف  الصحافي�ني  بع�ض  ذه�ب 
االس�توديوهات خاص�ة إىل مصادر “رس�مية” 
غر تونس�ية وه�و ما يعود به�م إىل النقل تارة 
وإىل االستنتاج تارة أخرى. ففي برنامج “تونس 
الي�وم” يف قناة الحوار التونيس 3 فرباير، تحدث 
املعلق�ون عن جائحة كورونا مدة س�ت دقائق 
تعرضوا فيها إىل بيان أصدرته سفارة الصني يف 

تونس تدعو فيه إىل تجنب التضخيم.
علق�ت مقدم�ة الربنامج ع�ى بيان الس�فارة 
بالق�ول “كورون�ا ن�وع م�ن النزل�ة العادية” 
لتضي�ف معلقة أخرى يف املعنى نفس�ه “هناك 
تضخيم من الجان�ب الغربي، كورونا ال يختلف 
عن إنفلون�زا الخنازير”. كان الس�ياق يقتيض 

التذك�ر بما المته منظم�ة الصحة العاملية عى 
الصني بسبب صمتها يف بداية ظهور الفايروس 
والتذك�ر بم�ا نرت�ه الص�ني نفس�ها يف 31 
ديس�مرب ع�ن “مرض ي�ؤدي إىل الته�اب رئوي 
خط�ر مجه�ول الس�بب” واإلخبار ع�ن إعالن 
منظم�ة الصح�ة العاملية يومه�ا “أن كل بلدان 
العالم معرضة لخطر كورونا وعليها االستعداد 

لذلك”.
إن كان ُيقص�د م�ن ذلك طمأن�ة الناس فهي يف 
غر محله�ا ألن بلدان االتحاد األوروبي كلها إال 
فرنس�ا علقت يومئذ العمل بالتأش�رات بينها 
وبني الصني. وكانت الص�ني أعلنت يف 26 يناير 
أن أش�خاصا مصابني بالفاي�روس ال يحملون 
أي ع�وارض وأنهم ناقلو عدوى بعد أن وضعت 
س�تني مليون شخص يف 25 يناير يف حالة حجر 
صحي كامل يف إقليم هوباي حيث توجد مدينة 
ووه�ان منطل�ق الفاي�روس. فه�ل ه�و وضع 

مطمنئ فعال؟
الحديث عن كورون�ا يقتيض الذهاب إىل ما بعد 
النق�ل وما بعد املص�در الواح�د أي إىل التقي 

بهدف التفسر
ويظهر ضعف التفسر، الذي ييسء إىل النقل، يف 
قراءة قرار منظمة الصحة العاملية بإعالن حالة 
الط�وارئ وهي الق�راءة الت�ي أدت بالتلفزيون 
التون�يس إىل اإلخب�ار عنه يف ثالث ع�رة ثانية 
وبع�دد من الصح�ف إىل اإلخبار عن�ه يف ثالثني 
كلم�ة. كانت العودة إىل تعري�ف حالة الطوارئ 
كافي�ة إلدراك خط�ورة األمر وه�ي حالة ُتعلن 

“بح�دوث وض�ع صح�ي خط�ر أو مفاجئ أو 
يحمل تداعيات عى الصحة العامة خارج مكان 
ظه�وره أو أن الح�دث يتطلب إج�راءات دولية 

فورية”.
لقد استحسن التونسيون الربنامج اليومي الذي 
يبث�ه التلفزي�ون التونيس ع�ن كورونا وتقدمه 
الصحافية عواطف الصغرون�ي التي دأبت عى 

تقديم الربامج الصحية فتخصصت فيها.
ويب�ني ذل�ك قيم�ة الربام�ج الت�ي يحرضه�ا 
مختص�ون ويقدمها مختصون بس�بب بعدها 
التفس�ري غر أن طبيعة ذلك الربنامج لم تكن 

تسمح بدعوة سياسيني ملساءلتهم.
ل�م يك�ن مقب�وال ال م�ن الصحاف�ة وال م�ن 
الس�لطة أن تروج خطاب�ا مطمئنا يف ضوء تلك 
املعطي�ات وإن لم يكن مطلوب�ا ترويع الناس. 
كانت املس�ؤولية تقت�يض الفه�م لإلفهام كما 
كان�ت تقتيض النظ�ر أوال إىل الوض�ع التونيس 
باالس�تعانة بتج�ارب بل�دان أخ�رى. فمن غر 
الحكوم�ة  ب�أن  املس�ؤولية االس�تنتاج رأس�ا 
التونسية ستمدد يف حالة الحجر الصحي العام 
بعد 19 أبري�ل “ألّن الرئي�س الفرنيس ماكرون 
قرر تمديده إىل 11 مايو” يف فرنسا كما ذكر أحد 
املعلقني عى بالتوه تلفزيون التاسعة بعد حوار 

الرئيس الفرنيس يف 8 أبريل.
وق�د غ�اب التقي أحيان�ا كثرة يف م�ا تقوله 
في�وم  الرس�مية.  وغ�ر  الرس�مية  املص�ادر 
اس�تفاضت وس�ائل اإلع�الم يف الحدي�ث ع�ن 
ن�دوة رئي�س الحكوم�ة، يف 29 يناي�ر وبعدها، 

ل�م تقف عن�د قول�ه “اتخذن�ا كل االحتياطات 
الرضورية ووفرن�ا كل املوارد الالزم�ة للوقاية 
م�ن الفايروس”. لم تبح�ث الصحافة يف معنى 
“االحتياطات الرضورية” وال “املوارد الالزمة”.

ول�م ت�أت مدي�رة املعه�د الوطن�ي لألم�راض 
الجديدة، التي تحدثت ربع ساعة يف االستوديو، 
ع�ى ذلك ما ع�دا اإلج�راءات االحتياطي�ة التي 
تويص بها منظمة الصح�ة العاملية من مراقبة 
نق�اط العب�ور وفح�ص القادمني م�ن أماكن 
موبوءة وم�ن بروتوكول تعام�ل املواطنني مع 
الفاي�روس وم�ا ش�ابه. ل�م ُتَثر وقته�ا قضية 
النقص املخي�ف يف األرسة املجهزة لإلنعاش وال 
قضي�ة التحاليل الرسيعة الس�تباق العدوى وال 
قضي�ة أجهزة التنفس وال قضية الكمامات وال 

قضية السوائل املطهرة.
لم ُيَثر يشء من ذلك طاملا لم يتحدث عنه وقتئذ 
مص�در رس�مي. كان االكتف�اء بنق�ل األق�وال 
واألفع�ال واالس�تنتاج منه�ا س�مات التغطية 
الصحافية. وه�ي خطوات رضوري�ة غر أنها 

ليست كافية.
بكى وزير الصح�ة يف 7 أبريل يف ندوة صحافية 
مش�رتكة م�ع وزي�ر الداخلي�ة عندما ق�ال إن 
الوض�ع خط�ر بس�بب ع�دم الت�زام كثر من 

التونسيني بالحجر الصحي الشامل.
كلمة حق ربما أريد بها غر ذلك. فوزير الصحة 
ق�ال مب�ارشة قب�ل بكائ�ه حرفيا ع�ن الوضع 
يومئذ “هي قضية أمن قومي بامتياز وليس�ت 
املس�ؤولية ال عى الدولة وال عى الحكومة”. أال 

يمكن أن نفهم أن الوزير قال إن الش�عب وحده 
يتحمل مس�ؤولية ما يجري وما سيرتتب عليه 
وأن الس�لطة يف ِحل من كل مس�ؤولية؟ أال يعد 
تركيز الصحافة عى أن سبب بكائه هو تقصر 

الناس انحرافا باملهنة؟
كان يكف�ي االنتب�اه إىل أن دوال، مث�ل الياب�ان 
وكوري�ا الجنوبي�ة، لم ُتلزم مواطنيه�ا بالبقاء 
يف بيوته�م بل وف�رت له�م التحالي�ل الرسيعة 
والكمام�ات وه�ي مطمئن�ة لصالب�ة بنيته�ا 
الصحي�ة عند ح�دوث الكارثة ليواص�ل الناس 
أعماله�م ولتس�يطر تل�ك ال�دول ع�ى تف�يش 
األرضار.  بأخ�ف  من�ه  وتخ�رج  الفاي�روس 
منه�م  لكثري�ن،  أوح�ى  بالنق�ل  فاالكتف�اء 
صحافيون، ب�أن املخرج الوحيد م�ن الجائحة 

هو الحجر الصحي الشامل.
ويف مث�ل ه�ذا الوض�ع يتبنى الصح�ايف موقف 
الس�يايس وهو يظن أنه ُيخرب ناسيا أن اإلخبار 
أشمل من النقل ويتحرر السيايس من املساءلة 
عن أسباب تردي املنظومة الصحية العاجزة عن 
التعام�ل مع النزلة الس�نوية، فكيف بفايروس 
كورون�ا، ومن املس�اءلة عن غي�اب الكمامات 
وع�ن املضارب�ات فيها وع�ن احت�كار الكحول 
لصناعة الس�وائل املطهرة وع�ن إفالس الدولة 
التي ال توفر إال نحو500 رسير مجهزة لجائحة 

قد تلقي باآلالف يف غرف اإلنعاش.
ليس الش�عب وح�ده هو املس�ؤول عن حضور 
50 أل�ف متفرج يف ملع�ب رادس يوم 6 مارس 
ملش�اهدة مقابلة الرتجي التونيس والزمالك وال 
عن حفالت األعراس التي أقيمت يف فرتة الحجر 
الصح�ي الش�امل وال ع�ن توزيع املس�اعدات 
يف مكات�ب الربي�د والن�اس يتزاحم�ون وال عن 
“حف�ل” مستش�فى س�هلول يف سوس�ة وهم 
مرتاص�ون ينصت�ون إىل وزير الصح�ة احتفاال 

بفتح وحدة إنعاش جديدة.
لقد تندر التونس�يون كث�را ببيان نرته بلدية 
منوب�ة يف 8 أبري�ل تعلم فيه الس�كان أنها غر 
مسؤولة عن غلق املحالت التجارية الذي نفذته 
ق�وات األم�ن تطبيقا للحجر الش�امل ولم يكن 
الش�عب هو املس�ؤول عم�ا يبدو أن�ه تحريض 
ع�ى ق�وات األمن. املس�ؤول عن ذل�ك كله هي 
الدول�ة بتحمل واجبه�ا يف إنف�اذ القانون وهو 
واج�ب الصحافي�ني يف بي�ان أن الدول�ة تخلت 
أحيانا عن مس�ؤوليتها فهي مس�ألة جوهرية 
ع�ى  الصح�ايف  يق�در  املس�اءلة.ولن  اس�مها 
مس�اءلة سيايس يف السلطة يأتيه باألخبار ولن 
يقدر عليها إالّ متى اس�تقىص ليفهم فيس�ائل 
لُيفِه�م. كان جوزي�ف بوليت�زر أب الصحاف�ة 
الحديثة ومنش�ئ أول معهد يف التاريخ لتكوين 
الصحافيني يكرر لصحافييه أنه “ال ينبغي أبدا 

االكتفاء بنر األخبار مجردة”.

الصحافة مقبلة على “عقد حاسم” يحدد وجودها قبل حريتها

باريس / متابعة الزوراء:
العال�م  أنح�اء  يف  الصحاف�ة  تعي�ش 
أزم�ة ته�دد حريته�ا واس�تمراريتها 
يف نف�س الوق�ت، م�ع حال�ة القل�ق 
املتصاعد من األزم�ة الصحية الحالية 
والسياس�ية،  القتصادية  وتداعياته�ا 
الت�ي تس�ببت بتوق�ف ع�دد كبر من 
اإلخباري�ة،  واملؤسس�ات  الصح�ف 
ومنح�ت الحكومات الفرص�ة لتنتقم 

من الصحافيني املزعجني.
أعربت منظمة “مراس�لون بال حدود” 
ع�ن مخ�اوف عميق�ة بش�أن حري�ة 
الصحاف�ة يف العق�د الق�ادم، وتعم�د 
الحكومات استغالل أزمة وباء كورونا 
للتضيي�ق ع�ى الحري�ات، يف ح�ني أن 
مخ�اوف الصحافيني أنفس�هم تتعلق 
وبق�اء  املهن�ة،  اس�تمرارية  بتهدي�د 
املؤسس�ات اإلعالمية عى قيد الحياة، 
م�ع التداعي�ات االقتصادي�ة املرتبطة 

بالوباء.
ونبهت املنظمة إىل أن الس�نوات العر 
املقبلة س�تكون “عقداً حاس�ماً” عى 
صعي�د حري�ة الصحافة، فيم�ا ترفع 
األزم�ة الصحي�ة الحالي�ة م�ن ح�دة 
الصعوب�ات االقتصادية والسياس�ية، 
إضاف�ة إىل تفاق�م حالة انع�دام الثقة 
التي يعان�ي منها القطاع مع اضطرار 
ع�دد كبر م�ن الصحف واملؤسس�ات 
اإلخبارية حول العال�م إلقفال أبوابها 
وترسي�ح املوظف�ني، وتخىش وس�ائل 

إعالم كثرة غرها من مصر مشابه.
وقال كريس�توف دولوار، األمني العام 
الثالث�اء  أص�درت  الت�ي  للمنظم�ة، 
التصنيف العاملي لحرية الصحافة لعام 
2020، “إن الوب�اء ه�و فرص�ة للدول 
األس�وأ تقييما يف التصنيف لتطبيق ما 
يس�مى عقيدة الصدمة، التي وضعتها 
نعومي كالين”، وأوضح “أنها تستغل 
التعبئ�ة  وضع�ف  الجمه�ور  ذه�ول 
لفرض تداب�ر يس�تحيل اعتمادها يف 

األوقات العادية”.
وه�ذا م�ا يح�دث يف الص�ني وإي�ران 
“اللتني وضعا أنظم�ة رقابة ضخمة” 
أو املج�ر، حي�ث دف�ع رئيس ال�وزراء 
نحو إق�رار قان�ون ينص ع�ى فرض 
أحكام بالس�جن ملدة تص�ل إىل خمس 
سنوات عى أي شخص ينر “األخبار 

الكاذبة” حول الفايروس.
وأضاف دولوار أن تناقل األنباء املضللة 
ع�ن الفاي�روس يش�كل ذريعة لس�ن 
قوانني قمعية، مش�را إىل أن املزج بني 
الدعاية واإلعالن واإلش�اعات واإلعالم 
“يخل بتوازن الضمانات الديمقراطية 

لحرية الرأي والتعبر”.
وترى املنظم�ة “أن جيوش املتصّيدين 
يف ال�دول، مثل روس�يا والصني والهند 
والفلب�ني وفيتن�ام تس�تخدم س�الح 
التواص�ل  ش�بكات  ع�ى  التضلي�ل 

االجتماعي”.
وأش�ار كاس مود، الكاتب يف صحيفة 
الغاردي�ان وأس�تاذ الش�ؤون الدولية 
يف جامع�ة جورجي�ا، إىل التحذي�ر من 
التضحي�ة بحرية ال�رأي حتى يف وقت 
املعرك�ة الرس�ة م�ع وب�اء كورونا. 
ألن هذه الحري�ة “هي أول الضحايا يف 

أوقات األزمات”.
وال يقت�ر رضر الوباء عى فئة دون 
غرها يف العالم، والصحافة تدرك أنها 
ص�وت ه�ذا العال�م، وتعي�ش الرضر 
نفس�ه، لكنها ال تقبل وف�ق جوهرها 
أن تك�ون متواطئ�ة ومنصاعة لرغبة 
الحكوم�ات بإخفاء حقائق ما يجري، 
يف وق�ت عليها أن تتحمل مس�ؤوليتها 
األخالقية بدعم السلطات بأقىص قدر 

من أجل إنقاذ الناس.
يف املقاب�ل فإن التجربة الطويلة علمت 
الصحافة أن الحكومة ليس�ت ضامنا 
محب�ا وعطوفا كب�را يعم�ل للصالح 
الع�ام، وتقوم باألم�ر الصحيح دائما، 

ب�ل تعم�ل م�ن أج�ل أن تتمك�ن م�ن 
فرض س�يطرتها ومنع الصحافة من 
الحصول عى املعلومات التي ينتظرها 

الناس.
وأش�ار دولوار إىل أن الوب�اء رّسع من 
األزم�ة االقتصادي�ة للصحافة “ففي 
الورقي�ة  الصح�ف  توقف�ت  ليبري�ا، 
ع�ن الص�دور، بينما فق�د، يف الواليات 
املتح�دة، أكث�ر م�ن 30 ألف ش�خص 
يعملون يف وس�ائل اإلع�الم وظائفهم 

منذ بداية األزمة”.
وإذا كانت املنظمة ق�د اتخذت ليبريا 
مث�اال، إال أن الكثر من الدول ش�هدت 
توقف صحف من بريطانيا إىل أسرتاليا 
حت�ى العال�م العرب�ي، حي�ث أوقفت 
العدي�د م�ن ال�دول العربي�ة الصحف 

املطبوعة إىل أجل غر مسمى.
وتشتكي دول أخرى من هجمة رشسة 
بمحارب�ة  مس�ترتة  الصحاف�ة  ع�ى 
األخب�ار الكاذب�ة والوب�اء مث�ل تركيا 
وإي�ران والجزائر التي كرس�ت قانونا 

ملالحقة املواقع اإلخبارية.
وتس�اءل دول�وار “م�ا ه�ي الحري�ة 
والتعددي�ة ومصداقية املعلومات حتى 
حل�ول عام 2030، إن الجواب عى هذا 

السؤال يتم اآلن”.
ويخ�ىش البع�ض أن يصب�ح التهدي�د 
الوجودي للصحافة وسيلة للسياسيني 
والحكوم�ات إلخضاعه�ا لس�لطتهم، 
الس�يما ع�ى الصعي�د العرب�ي ال�ذي 
تعاني في�ه الصحافة أصال من هيمنة 
السياس�يني واألح�زاب الطائفية التي 

تحتل املش�هد كما يف لبنان والعراق، 
وتتحول الصحافة املستقلة إىل مجرد 

تسمية ال وجود لها يف الواقع.
وُيظه�ر التصني�ف العامل�ي لحري�ة 
الصحاف�ة لع�ام 2020، ال�ذي يقيم 
180 دولة، تحس�ًنا طفيًفا يف املؤرش 
العام عى مدار الس�نة، لكنه ال يأخذ 

الوباء املستجد يف االعتبار.
يف  املصنف�ة  البل�دان  نس�بة  وزادت 
“وض�ع ح�رج” مقارن�ة م�ع ع�ام 

.2019
ويف أس�فل التصني�ف حل�ت كوري�ا 
الش�مالية يف املركز األخ�ر 180 بدال 
من تركمانستان، بينما بقيت إريرتيا 

178 أسوأ ممثل للقارة األفريقية.
وتتص�در القائم�ة النروي�ج، للم�رة 
فنلن�دا  تليه�ا  الت�وايل،  الرابع�ة ع�ى 
والدنم�ارك لك�ن التهدي�د يواجه هذه 
ال�دول الثالث م�ع ارتف�اع العنف عرب 

اإلنرتنت.
وأش�ارت “مراس�لون ب�ال ح�دود” إىل 
الواليات املتحدة والربازيل اللتني يستمر 
رئيس�اهما، دونال�د ترام�ب وجاي�ر 
بولس�ونارو اللذان انتخبا ديمقراطيا، 
يف االس�تخفاف بالصحافة والتشجيع 

عى كراهية الصحافيني.
وتراجعت فرنس�ا بس�بب املضايقات 
الصحافيني  واس�تهداف  اإللكرتوني�ة 
بش�كل واضح من قبل أف�راد الرطة 
أثناء تغطيتهم التظاهرات، يف حني تم 
مرارا اس�تدعاء آخرين يعدون تقارير 
ح�ول وقائع تتعل�ق باألم�ن الوطني، 
بحسب دولوار الذي استنكر “الرتهيب 

القضائي”.
وثم�ة معطيات إيجابية م�ن أفريقيا، 
م�ن  العدي�د  س�قوط  ش�هدت  الت�ي 
الدكتاتوريني واألنظمة االستبدادية يف 
الس�نوات األخ�رة، كما ه�ي الحال يف 
إثيوبيا أو غامبيا أو السودان، ما سمح 
بتخفي�ف القبض�ة ع�ى الصحافي�ني 
الكب�رة  التغي�رات  كان�ت  “وإن 
والوحي�دة القادرة ع�ى تعزيز تطوير 
صحافة جيدة وحرة ومستقلة، ال تزال 
بعيدة املنال”.وس�جل ترتي�ب كل من 
ماليزيا وجزر املالديف، أفضل تحس�ن 
يف تصنيف 2020، بعدما ش�هدتاه من 

تحول سيايس.

 رام الله/ متابعة الزوراء:
وجه�ت 18 مؤسس�ة صحافية عربية ن�داء إىل املفوضية 
رساح  بإط�الق  للمطالب�ة  اإلنس�ان  لحق�وق  الس�امية 
الس�جون  يف  املعتقل�ني  الفلس�طينيني  الصحافي�ني 

اإلرسائيلية.
وقد بعثت املؤسس�ات الصحافية االثنني برسالة مفتوحة 
إىل ميش�يل باش�ليه املفوضة الس�امية لحقوق اإلنسان، 
بالتزامن مع إحياء يوم األس�ر الفلسطيني الذي يصادف 

ال�17 من أبريل من كل عام.
وناشدت املؤسسات الصحافية املفوضية السامية للضغط 
ع�ى إرسائي�ل إلط�الق رساح الصحافيني الفلس�طينيني 
املعتقل�ني، معربة عن قلقها الكب�ر إزاء تزايد تفيش وباء 
كورونا والخش�ية من وصوله ليصيب اآلالف من األرسى 

ومنهم الصحافيون داخل السجون اإلرسائيلية.
وأكدت املؤسس�ات عى أن األرسى الفلس�طينيني ومنهم 
الصحافيون يعانون من خطر يهدد حياتهم، حيث تفتقر 
السجون ألدنى مقومات الحياة، إضافة إىل اإلهمال الطبي 
ال�ذي أودى بحي�اة العرات م�ن األرسى الفلس�طينيني 
خالل الس�نوات املاضية، بسبب عدم التزام إدارة السجون 
بقواع�د القانون الدويل، الس�يما اتفاقيت�ي جنيف الثالثة 
والرابعة للعام 1949 يف التعامل مع األرسى الفلسطينيني 

والصحافيني عى وجه الخصوص.
ومن املؤسس�ات املش�اركة يف النداء، املركز الفلس�طيني 
للحريات اإلعالمية “م�دى”، النقابة الوطنية للصحافيني 
التونسيني، مركز تونس لحرية الصحافة، املرصد العراقي 

للحريات الصحافية.
وأك�دت نقاب�ة الصحافيني الفلس�طينيني أن الس�لطات 
صحافي�ا   13 س�جونها  يف  حالي�ا  تعتق�ل  اإلرسائيلي�ة 
فلسطينيا. وذكر نائب نقيب الصحافيني تحسني األسطل، 

أّن م�ن بني املعتقلني صحافيتني. وأش�ار إىل أّن مناس�بة 
ذكرى يوم األس�ر الفلس�طيني الذي يوافق 17 أبريل من 
كل عام، فرصة لتذكر العالم بذلك االنتهاك الجسيم بحق 

األرسة الصحافية الفلسطينية.
وأعرب األس�طل عن استهجانه واس�تنكاره للممارسات 
القمعي�ة اإلرسائيلي�ة بح�ق الصحافيني الفلس�طينيني، 

والتي تتم دون أي أسباب ومربرات.
ولفت إىل أّن الهدف من ذلك هو منع الصحافيني من العمل، 
وطالب كافة املؤسس�ات الدولي�ة الصحافية والحقوقية، 
بالضغ�ط عى إرسائيل لإلفراج عن الصحافيني األرسى يف 

سجونها.
يف  جهوده�ا  تواص�ل  النقاب�ة  أّن  األس�طل  وأوض�ح 
املحاك�م الدولي�ة من أج�ل ضمان حرية العم�ل الصحايف 
للفلسطينيني. وأضاف أنها عرّبت عن قلقها أكثر من مرة، 
إزاء تصاعد جرائم وانتهاكات االحتالل اإلرسائييل بأجهزته 
املختلفة، لحقوق الصحافيني. ونبه أّن ذلك األمر يتعارض 
مع أبس�ط القواعد القانونية الدولية واملواثيق التي تكفل 

حرية العمل الصحايف، وتجرم االعتداء واملساس بها.

كانربا/ متابعة الزوراء:
تعتزم الحكومة األس�رتالية إلزام رشكات خدمات اإلنرتنت 
العاملي�ة العمالقة مثل فيس�بوك وغوغل بدف�ع املاليني من 
ال�دوالرات مقاب�ل اس�تخدام املحت�وى اإلخب�اري الخاص 

بوسائل اإلعالم األسرتالية عى مواقع هذه الركات.
وتس�تهدف الحكومة من هذه الخطوة دعم وس�ائل اإلعالم 
األسرتالية املتعثرة والتي زادت معاناتها من تداعيات تفيش 
جائحة فايروس كورونا املستجد )كوفيد– 19(.وأعلن وزير 
الخزانة األسرتايل جوش فريدنربغ االثنني عن مروع قواعد 
جديدة لعمل املنصات الرقمية بهدف معالجة الخلل يف موازين 
القوة بني شبكات اإلنرتنت العاملية العمالقة ووسائل اإلعالم 
املحلية األس�رتالية. ومن املقرر تقديم هذه القواعد رس�ميا 
خالل يوليو املقبل.وقال فريدنربغ يف تريحات للصحافيني 
“نتخذ قرارا ش�امال لوضع قانون ملزم لتكون أسرتاليا أول 
دول�ة يف العال�م تلزم ش�بكات التواصل االجتماع�ي العاملية 
بدفع مقابل محتوى وسائل اإلعالم املحلية الذي تستخدمه”.
وأضاف أن األمر يتعلق بإخضاع عمالقة اإلنرتنت للمحاسبة 
وضم�ان املنافس�ة العادل�ة واملحافظة ع�ى وظائف قطاع 
الصحاف�ة وضمان دخل ع�ادل لكل األطراف.ون�وه يف بيان 
إىل أن هذه الخطوة تأتي بعد إخفاق محادثات مع فيس�بوك 

ورشك�ة ألفابيت التي تملك مح�رك البحث غوغل يف التوصل 
إىل قواعد طوعية ملعالجة شكاوى رشكات اإلعالم املحلية من 
س�يطرة عمالقي التكنولوجيا عى اإلعالنات. وأش�ار إىل أنه 
“لم يتم تحقيق تقدم ملموس بشأن القضية األساسية التي 
تتعلق بالدفع مقابل املحتوى”.وتبلغ قيمة س�وق اإلعالنات 
اإللكرتوني�ة بأس�رتاليا نحو تس�عة مليارات دوالر أس�رتايل 
)5.72 مليار دوالر( سنويا وقد نمت أكثر من ثمانية أضعاف 
منذ 2005.وقال فريدنربغ إنه مقابل كل 100 دوالر أس�رتايل 
يتم إنفاقها عى اإلعالنات اإللكرتونية يف أس�رتاليا باستثناء 
اإلعالن�ات املبوبة يذهب نحو الثلث لغوغل وفيس�بوك.يذكر 
أنه منذ مارس املايض تراجعت إيرادات اإلعالنات يف أسرتاليا 
عى خلفية تفيش جائحة فايروس كورونا املستجد والقيود 
الت�ي فرضتها الحكومة للح�ّد من انتش�ار الفايروس. وقد 
اضط�رت الع�رات من وس�ائل اإلع�الم يف أس�رتاليا إما إىل 
إغالق أبوابها وإما تقليص نشاطها.وأعلنت مجموعة “نيوز 
كورب” اإلعالمية التي يملكها روبرت موردوك أنها ستوقف 
صدور 60 صحيفة محلية أس�رتالية بنسخة ورقية. وتتوىل 
هيئة حماية املنافسة واملس�تهلك يف أسرتاليا وضع القواعد 
الجديدة والتي س�تكون اختيارية يف البداية وس�يتم طرحها 

رسميا يف ما بعد.

مراسلون بال حدود: احلكومات تتعمد استغالل أزمة 
وباء كورونا للتضييق على احلريات

مؤسسات إعالمية عربية تطالب بإطالق الصحفيني الفلسطينيني

أسرتاليا تلزم شركات اإلنرتنت بالدفع مقابل حمتوى اإلعالم
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رغ�م الكثري من الغم�وض الذي يلف 
بأزم�ة »كوفيد - 19«، ف�إن ظاهرة 
االهتم�ام بمس�تقبل ما بع�د األزمة 
تج�ب أحياناً االهتمام باألزمة ذاتها؛ 
أو أن الحقيق�ة ه�ي أن من يهتمون 
الغم�وض  م�ن  لديه�م  بالجائح�ة 
والهموم ما يكفيهم عن الكالم حول 
م�ا س�وف يعني�ه الب�الء يف أعقابه؛ 
بينم�ا املتوجس�ون من�ه يحاول�ون 
االجته�اد فيم�ا س�وف يك�ون عليه 
الحال يف »اليوم التايل« بعد أن ينفض 

الغبار.
م�ا  ع�ادة  باملس�تقبل  املهتم�ون 
يأخذون الكون كله كوحدة للتحليل، 
وإذا م�ا كان هن�اك تواض�ع يك�ون 
العامل�ي«، وس�باق  »النظ�ام  ح�ول 
القوى الكربى عىل املكانة والهيمنة. 
املس�تقبليني  م�ن  اآلخ�ر  البع�ض 
يرك�ز عىل قطاع بعينه من النش�اط 
اإلنس�اني، وه�و يف العادة النش�اط 
ال�ذي يوجد قياس�ات ل�ه، وفيه من 
الدالئل الكمية م�ا يمكن أخذها عىل 
امتداد س�ياقها لكي نعرف ما سوف 
يك�ون عليه الحال يف العام املقبل، أو 
حتى خالل األرب�اع االقتصادية التي 
س�تلحق بالرب�ع األول ال�ذي تولدت 
في�ه األزمة وم�ا فيها م�ن فواجع. 
ومن هذه األخرية سوف نجد توافقاً 
حول مجموعة من الحقائق السائدة 
يف معظم الدراسات: أولها أن األعباء 
االقتصادي�ة ع�ىل ال�دول تتصاع�د؛ 
والثانية أن�ه نتيجة لذل�ك تزايد دور 
أن  وثالثه�ا  االقتص�اد؛  يف  الدول�ة 
معدالت الفقر تتزايد واألمن الغذائي 
ورابعه�ا  جم�ة؛  تهدي�دات  يواج�ه 
ظه�ور اختالالت ح�ادة يف املؤرشات 
الكلي�ة لالقتص�اد واملالي�ة العام�ة؛ 
وخامس�ها أنه رغم ق�درة الرشكات 
الك�ربى والقوي�ة عىل الصم�ود فإنَّ 
الرشكات الصغرى والضعيفة سوف 
االقتص�اد  أن  وسادس�ها  تنه�ار؛ 
الرقم�ي واالفرتايض س�وف يزدهر. 
يض�اف إىل ه�ذه التوافقات الس�تة 
م�ا أضاف�ه الباح�ث ع�ي صالح يف 
دراس�ته »التباعد الكون�ي«: مالمح 
جدي�دة لالقتصاد العامل�ي يف مرحلة 
»ما بعد كورونا« )دراس�ات خاصة، 
مركز املس�تقبل لألبحاث والدراسات 
أن  وواض�ح  أبوظب�ي(.  املتقدم�ة، 
عنوان الدراس�ة مأخ�وذ عن مفهوم 
التباعد االجتماعي ال�ذي كان واحداً 
من أس�لحة مواجهة انتشار العدوي 
من املرض؛ والذي أخذ أحياناً بالفصل 
ب�ني الوح�دات اإلداري�ة يف ال�دول أو 
حت�ى يف كل وح�دة إداري�ة عىل حدة 
بعزل وحدات س�كنية كاملة مصابة 
عن بقية األصحاء الذين لم يصل لهم 

الوباء بعد.
وب�اء »كوفيد - 19« ف�رض بالفعل 
هذه الحالة م�ن التباعد الكوني بني 
الدول حينما فرضت دول العالم حظراً 
عىل الس�فر منها وإليها؛ وش�جعت 
ال�دول األخ�رى أو ضغط�ت عليه�ا 
أن تس�حب مواطنيه�ا »العالق�ني«؛ 
وبشكل آخر حاولت الدول أن تعتمد 
عىل ما لديها من احتياطيات مالية أو 
غذائية، وتبحث يف الوقت نفس�ه عن 
إمكانات زي�ادة اإلنتاج املحي بقصد 
توف�ري احتياج�ات الس�وق املحلية. 
مثل ذل�ك يبدو منطقياً يف نطاق دول 
واقتصادي�ات قاري�ة مث�ل الواليات 
الص�ني، وربم�ا تك�ون  أو  املتح�دة 
منطقية أيضاً يف حاالت دول صغرية 
املس�احة والس�كان أيضاً؛ لكنه من 
الصعوبة بمكان يف الدول متوس�طة 
املس�احة والكثيف�ة الس�كان. ومن 
الجدي�ر بالذكر هنا، أن ه�ذا التباعد 
الكون�ي بدأ حتى قبل نش�وب األزمة 
الح�دود  ع�رب  الف�ريوس  وانتش�ار 
والش�عوب عندم�ا س�اد م�ا س�مي 
بسياس�ات »الهوي�ة« التي دفعت يف 
اتجاه�ات اليمني املحاف�ظ يف الدول 
الديمقراطي�ة يف ناحي�ة، ويف ناحية 
أخرى سالمة توجهات قيادات الدول 
ذات السياسة املركزية يف صنع القرار. 
هذه التوجه�ات املواجهة واملقاومة 
واالقتصادي�ة  السياس�ية  للعومل�ة 
والثقافية كان لها أصولها قبل أزمة 

»كورونا«، وبالتأكيد فإن انتش�ارها 
يف املعمورة كان س�يثلج قلب ساسة 
مثل الرئيس األمريك�ي دونالد ترمب 
ورئي�س ال�وزراء الربيطاني بوريس 
جونس�ون وغريهما حت�ى من دون 
األزم�ة، لك�ن وقوعها قدم�ت دافعاً 
إضافي�اً لك�ي تقيم كل دول�ة الكثري 

من األسوار اإلضافية.
لك�ن أياً م�ا كانت مصائ�ر الدول يف 
العال�م، وحال�ة تباعدها ع�ن الدول 
األخ�رى، ف�إن قضية الدول ليس�ت 
فقط تحقيق »االكتف�اء الذاتي« من 
الغذاء والس�لع األساس�ية، وإنما أن 
يتم ذلك أيض�اً بطريقة اقتصادية ال 
تس�مح بخس�ائر اقتصادية فادحة 
أو تمن�ع وج�ود إضاف�ات ملع�دالت 
النمو الرضورية. ويف الرشق األوسط 
تحديداً، وبالذات داخل العالم العربي، 
فإن أفكار العزلة والتباعد الكوني أو 
الدويل ليست مغرية بالعائد، واألرجح 
أن االنكفاء داخلياً سوف يقلص من 
فرص النمو، واألهم عمليات اإلصالح 
الجاري�ة يف عدد من ال�دول العربية. 
فالتاري�خ القريب لل�دول العربية يف 
أعقاب جائح�ة »الربيع العربي« إما 
أنه أدخل عدداً م�ن الدول العربية إىل 
الحرب األهلي�ة أو النزاعات الداخلية 
العميق�ة، وه�ذه بدورها اس�تدعت 
أو أغ�رت دوالً إقليمي�ة مث�ل إيران، 
وتركي�ا، وإرسائي�ل بالهجوم عليها، 
والتدخل يف ش�ؤونها أو كسب أراض 
عىل حسابها؛ أو أنها ذهبت يف طريق 
اإلص�الح العميق ال�ذي يأخذ قرارات 
قي�ادات  عزف�ت  الصعوب�ة  بالغ�ة 
ونخب سابقة يف الدولة عن اتخاذها. 
االختيار األول يظهر يف أحوال سوريا 
واليمن وليبيا؛ والثاني يظهر بشدة يف 
أحوال مرص، والسعودية، واإلمارات، 
واألردن، والكوي�ت، واملغ�رب؛ وم�ا 
ب�ني االختياري�ن تتأرج�ح توجهات 

واختيارات الدول العربية األخرى.
اإلص�الح يف  اس�تمرار  وهن�ا، ف�إن 
تحقي�ق غايات�ه خالل العق�د الحايل 
س�وف يتطلب أوالً الخروج من أزمة 
»كورونا«، ولحس�ن الحظ أنه وفقاً 
لألرق�ام املعلن�ة، فإن حظ�وظ دول 
اإلص�الح م�ن اللعن�ة معقول�ة، وال 
يوج�د فيه�ا ال ما ج�رى ال يف الصني 
وال الوالي�ات املتح�دة وال أوروبا، ويف 
اإلقليم فإنها عىل مس�افة كبرية أقل 
من إيران، وتركيا، وإرسائيل. وثانياً، 
فإنه إذا كان العالم س�وف يس�ري يف 
اتج�اه »التباعد الكون�ي« فإن توفر 
حج�م معق�ول من الس�وق س�وف 
يكون رضوري�ًا الس�تمرار اإلصالح 
ال�دول  منتج�ات  تس�تطيع  حت�ى 
العربي�ة أن تعمل بطريقة اقتصادية 
تقدم ملع�دالت النم�و وال تأخذ منه. 
وثالثاً، أن تخطي�ط الحدود البحرية 
بني مرص والس�عودية قبل س�نوات 
كان واقع�اً يف إط�ار عمليات التنمية 
الجارية يف مرص والتي أخذت الرتكيز 
االقتص�ادي يف م�رص م�ن »النهر إىل 
البحر«، ومن النيل إىل البحرين األحمر 
واألبي�ض؛ ويف إط�ار عملية اإلصالح 
الس�عودية التي أخذت ه�ي األخرى 
االقرتاب م�ن البحر األحم�ر وخليج 
العقب�ة، ب�ل ويف خط�وات عابرة إىل 
س�يناء واألردن. االقرتاح املحدد هنا 
هو أنه إذا كان التباعد الكوني سوف 
يكون إحدى نتائج األزمة العاملية فإن 
س�وقاً من 200 مليون نسمة تقريباً 
يمكنه�ا أن تكون س�احة اقتصادية 
ملرص، والسعودية، واإلمارات، وبقية 
تس�توعب  واألردن  الخلي�ج  دول 
نم�و الصناع�ات القائم�ة؛ وتجع�ل 
مربح�ة،  الزراعي�ة  االس�تثمارات 
وعملي�ات تحلي�ة املي�اه اقتصادية، 
الس�يارات واألجهزة  بل وصناع�ات 
املنزلية ومختلف أشكال التكنولوجيا 

ممكنة ومربحة.
أكث�ر م�ن ذل�ك، فإن�ه ع�ىل ض�وء 
االكتش�افات التاريخي�ة الجديدة يف 
اململكة، مضافاً إىل الرتاث الفرعوني 
امل�رصي، والرومان�ي األردني، يخلق 
سوقاً سياحية مش�رتكة غري أخرى 
الطاق�ة  وأش�كال  والغ�از  للنف�ط 
الجديدة والصناع�ات املرتبطة بهم. 
ليس مقص�وداً من كل ذل�ك تحقيق 
نوع م�ن العزلة ع�ن العال�م، وإنما 
التعامل مع أح�د االحتماالت املمكنة 
ملس�تقبل األزم�ة الحالي�ة وتبعاتها 
الصعب�ة. ويكون ذل�ك رضورياً عىل 
لرصاع�ات  أخ�رى  توقع�ات  ض�وء 
ومنافس�ات ال�دول الك�ربى، وكلها 
ال ت�رى يف ال�رشق األوس�ط، والعالم 
العربي خاصة، إال س�احة تس�تنزف 
فيه�ا ثروات، أو تس�يل فيه�ا دماء. 

لكن هذه قصة أخرى عىل أي حال!

العام  املستويني  عىل  كورونا  أزمة  طرحت 
والخاص عالمات استفهام عديدة ، ومنها ما 
سيطرا أو ما يجب ان يطرا عىل العالم العربي 
من تغيريات جذرية بعد انتهاء االزمة وزوال 

الغمة .
عن  كشفت  االزمة  ان  بداية  القطع  يمكن 
وترتيب  القيمي،  للسلم  تقييم  اعادة  حتمية 
للمجتمعات  الرئيسة  االحتياجات  اولويات 
الحاجة  مقدمتها  ويف   ، الحديثة  العربية 
واالتصال  املعرفة  مجتمع  عىل  االنفتاح  اىل 
املجتمع  فكرة  من  االمكان  قدر  والتحلل   ،
االنتاج  عالم  يف  ،واالنغماس  االستهالكي 

بانواعه املتعددة وصنوفه املتباينة .
مجتمع املعرفة الذي نحن بصدده يحتاج اىل 
ومن   ، املايض  سلوكيات  مع  العالقة  تقويم 
بني  ما  دونكيشوتية  معارك  يف  الدخول  غري 
الرتاث واملعارصة ، الحداثة والسلف ، فكل ما 
حارضه  يف  ويفيده   ، االنسان  لحياة  يصلح 
مرحب به ، من غري تكلس او تحجر ، وبدون 
ارثوذكيس  جمود  او  اجرتارية،  سيكوالئية 

فكري او اجتماعي دفعة واحدة .
اماطت كورونا اللثام عن نقاط عديدة بينية 
لم تكن واضحة بما يكفي فيما يخص االمن 
فقد   ، البرشية  واملجتمعات  للدول  القومي 
الجيوش  وكفاءة  التسليح  عىل  الرتكيز  كان 
فقط ، غري ان االزمة برهنت عىل سبيل املثال 
الدواء  وتامني   ، ذاته  حد  يف  الغذاء  انتاج  ان 

بدوره ، قضايا عىل راس هذا االمن املنشود 
احدث  امتالك  عن  اهميتهما  تقل  وال   ،
البحرية  القطع  او  املقاتلة،  الطائرات  انواع 

السابحة يف البحار .
يستدعي عالم ما بعد كورونا عربيا ، اعادة 
تضمن   ، عربية   – عربية  سياسة  يف  النظر 
يف  وطفرة   ، الزراعية  املحاصيل  يف  وفرة 
الصناعات الدوائية ، كضمان وامان لالنسان 
السبل  فيه  يوم تقرص  ، وخوفا من  العربي 

عن الوصول اىل ايا منهما .
فتحت كورونا اعني العالم العربي عىل واحدة 
الحادي  القرن  مجتمع  خصائص  اهم  من 
يملك  فمن   ، العلمي  البحث   ، والعرشين 
ناصية العلوم والتكنولوجيا ، هو من يضمن 
ومن   ، ومكان  زمان  كل  يف  االنسان  سالمة 
سيجد  ربما   ، واالبتكار  االكتشاف  يخلفه 
نفسه عىل قارعة الطريق االممي وحيدا من 

غري عون او سند.
البحث العلمي يف عاملنا الغربي هو الفريضة 
ابداء  الجميع  يتحتم عىل  ، ومن هنا  الغائبة 
فهم   ، والعلماء  بالعلم  الواجب  االهتمام 
الواجبة  االوىل  املكانة  اصحاب   ، وعن جدارة 
االحرتام ، يف معاملهم ومستشفياتهم ، بعد ان 
لعقود طبقات طفيلية كمربادورية  تسنمت 

هرم املجتمعات العربية .
التنوير  معركة  ان  كورونا  ازمة  اظهرت 
العربي ال تزال قائمة، واننا من اسف شدبد 
ال نزال مترشنقني يف خانة االنسداد التاريخي 
الكثري  واجه  فقد   ، االجرتارية  والسيكوالئية 
او   ، املؤامرة  بحديث  اما  كورونا  العرب  من 
فريوس  حقيقة  ضاعت  وبينهما   ، االنكار 
انفسنا يف مواجهته من غري  ، وجدنا  خطري 
ال   ، املشهد  ابعاد  تقييم  عىل  حقيقية  قدرة 
ومن   ، املعريف  املشهد  فارقنا  ان  بعد  سيما 
الغريب جدا ان نجد ان رجال بوزن وقامة ابن 
سيناء قبل قرون طوال ، كان يمتلك ناصية 
التفكر العلمي، الذي ساهم يف انقاذ مجتمعات 

اسيوية واوربية من وباء الطاعون .
من بني دروس كورونا التي ينبغي عىل العالم 

بالنسبة لالجيال  العربي تمحيصها ال سيما 
عىل  واالنفتاح  التعددية  فكرة   ، القادمة 
العالم ، فقد اثبتت الجائحة ان عالم ما بعد 
، اذ لم تعد الكرة االرضية  العوملة اكثر اثارة 
عالم  ذلك  اىل  اشار  كما   ،« كونية  قرية   «
االتصال الكندي الشهري » مارشال ماكلوهان 
»، يف ستينات القرن املايض ، واضحت » حارة 
البرشية ارسة واحدة  ما جعل من   ،« كونية 

حقيقة ال مجازا .
يف هذا السياق بات من غري املمكن التمرتس 
وراء أي جدران تاريخية أو آنية ، وبدا الطريق 
والناجعة  الفاعلة  الرشاكة   ، للنجاة  الوحيد 

من غرياحساس بالدونية ، او صغر الذات .
اكدت ازمة كورونا ان هناك طوابري خامسة 
وليس طابور واحد ال يزال يعيش بني صفوفنا 
الوطنية ، طوابري ال تنشد الخري ملجتمعاتنا ، 
بل تحمل عداوات اصولية سلبية قاتلة ، تريد 
من  لالسف  وتجد   ، للجميع  والهالك  الدمار 
 ، او االعالم  ، ان كان باملال  يغذيها ويقويها 
الحال يف موقف  ، كما  وهذه مسألة كارثية 
املسلمني يف قطر وتركيا تجاه دول  االخوان 
ان مراجعة جذرية جمعية  يعني  ما  عربية، 
البد ان تجري بها املقادير تجاه هذا الفصيل 

تحديدا .

فيه  تفتح  ان  ينبغي  كورونا  بعد  ما  عالم 
واسترشاف   ، الغد  لعلوم  العربية  االبواب 
املستقبل ، واهم ما فيها ثورة الجيل الخامس 
الذكاء  عالم  يف  عميقا  والغوص   ، الصناعي 
االصطناعي ، ذاك الذي سيغري شكل البرشية 
ال  وحتى   ، وموضوعا  شكال   ، وعرضا  طوال 
والذي   ، العاملي  السباق  هامش  عىل  نبقى 
ستسارع وتريته ال شك يف ذلك يوما تلو االخر 

.
اىل  يحتاج   ، كورونا  بعد  ما  عرب  عالم 
مسحات من التضامن التي طال الشوق اليها 
 ، ، فالقادم يحمل تقسيمات عوملية مغايرة 
وقيام تجمعات جغرافية وديموغرافية مثرية 
مرشوع  فكرة  شاغبتنا  قبل  ومن   ، لالنتباه 
خالق  مرشوع   ، عربي   – عربي  مارشال 
يستنهض قوى العالم العربي من املحيط اىل 
الخليج ، يقوم عليه علماء االقتصاد لتفادي 
ولالستفادة   ، قادمة  مالية  اضطرابات  أي 
اىل ابعد حد ومد من موارد االمة املتوافرة يف 
كانت  سواء  االستقبال  يف  والقادمة   ، الحال 

عنارص موارد مادية او برشية وهي االهم .
كورونا قد يكون فرصة بقدر ما هو خطر ، 
فهل من عقل عربي فاعل يستطيع ان يصنع 

من الليمون الالذع رشابا حلو املذاق ؟
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كاتب مصري

إميل أمني

عرب ما بعد كورونا

اخلالص اإلقليمي من 
التباعد الكوني

الحكومي  االقتصاد  ميزان  دخل 
بسبب  واضح  عجز  يف  شك  وبال 
قطاعه  يف  النمو  معدالت  تدهور 
من  بدءاً  ذلك  املهيمن،  الريعي 
العام  هذا  من  الثاني  النصف 
العام  من  الثاني  النصف  وحتى 
القادم ليجر معه االقتصاد االهي 
بسبب  ركودا  أكثر  تعد  نقطة  اىل 
الريعي  القطاعني  بني  التشابكات 
واالهي وهيمنة النشاط الحكومي 
عىل مكونات الناتج املحي االجمايل 

واملقدرة بما ال يقل عن ٦٣٪.
فمع درجة التعاظم يف نسب النمو 
املقدرة  العراق  لسكان  السنوي 
انضباط(  )دون   ٪2،٦ بنحو 
املحي  الناتج  يف  النمو  وهبوط 
الركود  )بسبب  للبالد  االجمايل 
هو  واملقدر  العاملي(  االقتصادي 
االخر بنحو )سالب ٤،٥٪ سنوياً( 
المحالة  اجمالياً  ركودا  فإن 
سيصيب االقتصاد الوطني برمته 
الفرد  حصة  بانخفاض  ويتسبب 
من الناتج املحي االجمايل نقدرها 
دوالر  ألف  عن  يقل  ال  بما  حالياً 
وبالوقت  الواحد.  للفرد  سنويا 
نفسه مازال امليزان االقتصادي يف 
القوة  جانب  يمثل  االهي  القطاع 
لدية االمكانيات  املحتملة وتتوافر 
املالية من )مدخرات واموال سائلة 
مرتفعة  ظلت  سائلة(  شبه  او 
القيمة  يف  تكافئ  راكدة  ولكنها 
قرابة نصف عوائد النفط املفقودة 

يف عام 2020 يف العراق.
التمويل  روافع  هبوط  وازاء 
الكلية يف االقتصاد الوطني بسبب 
العاملي والوباء  الركود االقتصادي 
امام  سبيل  من  فليس  املتفيش، 
االقتصادية  السياسة  صناع 
بالحلول  البدء  سوى  للعراق 
واالسرتاتيجية  االضطرارية 
الهيكلة  إلعادة  معاً  املمكنة 
التدريجية لالقتصاد الوطني وعىل 
وفق اهداف تشاركية ثابتة ُترسم 
وتبدأ  فوراً،  العاملة  خطوطها 
القصري  االمد  من  االوىل  خطوتها 
واملتوسط وصوالً اىل الحلول املثىل 
صفحة  لطي  ذلك  الطويل،  لألمد 

ستبقى  والتي  االقتصاد  ريعية 
الرئيس  االقتصادي  القاتل  تمثل 

القتصادنا )االحادي الجانب(
نهضة  يف  القائم  فالتساؤل 
االقتصاد الوطني تبدأ من الرافعة 
املالية املتاحة للبالد حالياً وتتمثل 
يف كيفية تحريك فائضات القطاع 
سلسة  تمويلية  آلية  عرب  الخاص 
وبأدوات  املخاطر  ومضمونة 
درجات  من  االعىل  الحد  تتضمن 
تعبئتها  ليتاح   certaintiesاليقني
املخاطر  خالية  مالية  كموارد 
السيادة قوة  تمتلك  وبضمانات 

وقت  يف   sovereign guarantees
واحد.

القطاع  تعبئة فائضات  ان كيفية 
حاليا  املرتاكمة  العراقي  الخاص 
الدخل  دورة  يف  املتحركة  وغري 
داخل  تدويرها  إلعادة  والسعي 
رشطاً  تقتيض  الوطني  االقتصاد 
 necessaryالرضورة رشوط  من 
الذي  الرشط  وهو   ،  condition
االقرتايض  التدوير  يستهدفه 
املوارد  تلك  توجه  بان  للفائضات 
العامة  املوازنة  خارج  املالية 
نشاطات  نحو  حرصياً  وتتجه 
ستظهر  وهنا  االهي.  القطاع 
اولوية االستثمار يف خيار مزدوج 
شديدة  انتاج  مجاالت  نحو 
مضافة  قيم  ومحققة  التشغيل 
عالية يف الدخل الوطني يف آن واحد 
والزراعة  االسكان  كقطاعات 
الحرفية  النشاطات  وبعض 
وان  املهمة.  املمكنة  واملصنعية 
انفاً  عنه  املنوه  الرضورة  رشط 
اساسيني  عاملني  توافر  يقتيض 
لتسيري  ومؤازرين  موازيني 
الربنامج الوطني لتمويل التنمية.

كيفية  يف  ويتمثل  االول  فالعامل 
الحفاظ عىل القوة الرشائية لألموال 
وحمايتها  االهلني  من  املقرتضة 
بأدوات  توظيفها  خالل  من 
التقلبات  من  وتحصينها  الدين 
السعرية املحتملة )التضخم( ذلك 
 indexed مقيس  سند  بإصدار 
كأداة  السند  أصل  ليكون   bond
القيمة  ثابتة  بأصول  معرفة  دين 
او  اجنبية  عملة  باختيار  سواء 
االصول  من  غريها  او  الذهب 
سنوية  وبفائدة  القيمة  املستقرة 
يتمثل  الثاني،  والعامل  متوازنة. 
بروافع  موجه  صندوق  بتبني 
لتمويل نشاطات  مالية مستدامة 
والتي  املنتجة  الخاص  القطاع 
املقرتضة  االموال  تلك  تستهدفها 
التنمية  صندوق  وهو  االفراد  من 

الوطني للعراق.

التمويلية  االولوية  تمنح  وهنا 
التي  االستثمارية  للنشاطات 
استخدام  نوهنا  كما  تستهدف 
 labourالعمل انتاج كثيفة  عوامل 
intensive وتعظم يف الوقت نفسه 
الناتج  تكوين  يف  املضافة  القيمة 
املحي االجمايل. وسيقع عىل عاتق 
الدولة رشطاً آخر هو رشط الكفاية

لتنحرص   sufficient condition
وظيفتها هذه املرة صوب تشغيل 
للعراق  الوطني  التنمية  صندوق 
بالرشاكة مع القطاع الخاص من 
امللكية.  وحقوق  املال  راس  حيث 
التشاركية  العالقة  هذه  وان 
ايضا،  اتجاهني متكاملني  ستأخذ 
كفالة  الدولة  توفر  ان  هو  االول: 
وحمايته  مالية  كرافعة  القرض 
حتى  خسارة  او  انكشاف  اي  من 
تاريخ االستحقاق واالتجاه االخر، 
هو توفري الضمان الالزم للحفاظ 
عىل القوة الرشائية ألصل القرض 
االستحقاق  تاريخ  حتى  وعوائده 
املالية  السياسة  فوظيفة  ايضا. 
بالحفاظ  تتلخص  هنا  االنمائية 
للقرض  الرشائية  القوة  عىل 
وحتى  االصدار  منذ  وعائداته 
التداويل  املناخ  واعداد  االطفاء 
الثانوية  السوق  تبني  يف  الالزم 
من  وتسييلها  السندات  لتعاطي 

جانب حامليها عند الرضورة.
برأسمال  االمر  تعلق  وقدر 
فيه  امللكية  وحقوق  الصندوق 
التي سيقوم عىل امللكية املساهمة 
بني الدولة والقطاع الخاص، فإنه 
سيتلقى مساهمة جدية من بعض 
الداعمة  الدولية  املالية  املؤسسات 
القطاع  لنشاطات  واملؤازرة 

كرأسمال  التأسيس  عند  الخاص 
التمويل  مؤسسة  مثل   ،equities
مساهمات  وبعض  الدولية. 
االتحاد  وصناديق  منظمات 
االوروبي وغريها بما يف ذلك قبول 
املساهمة غري املبارشة يف الصندوق 
من خالل قبول مبدأ ضمان مبادلة 
من  املستوردة  واملعدات  االجهزة 
غريه  او  اوروبي  عاملي  منشاء 
ملصلحة املستفيدين من الصندوق 

يف القطاع الخاص العراقي .
واخرياً، فان قيام صندوق التنمية 
النواة  سيشكل  للعراق  الوطني 
الجوهرية إلعادة هيكلة االقتصاد 
الكي باتجاه التمويل التدريجي من 
مصادر متنوعة سواء من اقتصاد 
ما  وبحصة  نفسه  النفطي  الريع 
الصادرات  عوائد  من  بها  التزم 
النفطية او اي خامات مستقبلية 
من عوائد صادرات الفوسفات او 
من  وغريها  والسليكون  الكربيت 
العراق  خامات  اقتصاد  نشاطات 
)املقبلة   stapled economy
وليست البعيدة ( وعدها كحصص 
قروض  بمنح  تستثمر  رأسمالية 
ميرسة من صندوق التنمية توجه 
الخاص  القطاع  لتمويل نشاطات 
للتنمية  الرئيس  املشغل  بكونه 
ونهوض االقتصاد الوطني واملصل 
املضاد للتطورات الريعية القادمة. 
الوطني  التنمية  صندوق  فقيام 
الوطني  االقتصاد  لتنويع  كمسار 
تنمية  واسرتاتيجية  واملنسجم 
حالياً  املعتمدة  الخاص  القطاع 
لرفع  يأتي  واسع(  تنفيذ  )دون 
مساهمة النشاط االهي يف الناتج 
الحايل  واقعه  من  االجمايل  املحي 

املحي  الناتج  تركيب  يف  املنخفض 
االجمايل والبالغ ٣٧٪ ليصبح ٥0٪ 
الخمسة  السنوات  خالل  فأكثر 

القادمة.
املهمة  التحول  هذا  وسيمثل 
االقتصادي  واملنهج  االساسية 
لعراق ما بعد النفط، وستلقى عىل 
الوطني  التخطيط  اجهزة  عاتق 
القطاع  ومجلس  العامة  واملالية 
نحو  حاالً  التحرك  مهمة  الخاص 
لهيكلة  مشرتكة  اسرتاتيجية 
وازالة  وتنويعه  الوطني  االقتصاد 
وبالتدريج.  الريعية  مظاهره 
تحوالً  بمجمله  املرشوع  وعد 
اعادة  اساسيات  لبناء  إيديولوجيا 
من  الوطني  االقتصاد  توصيف 
مالمحه الريعية املركزية اىل السوق 
عن  املسؤول  املركزي  االجتماعي 
ويرافق  االنتاجي.  النشاط  تنويع 
ذلك نظام ترشيعي يؤسس بخطى 
التحتية  البنية  إلرساء  قوية 
من  نمط  لهكذا  الالزمة  القانونية 
اقتصادات السوق املركزية املنتجة 

الواعدة بتنافسيتها.
الذي تساهم فيه  ختاماً، فبالقدر 
الوطني  االقتصاد  بحماية  الدولة 
املتجددة  التنمية  بمعتقد  والسري 
السوق  نمط  فإن  املنظور، 
االجتماعي كخيار اقتصادي يأتي 
والطبقة  العمل  سوق  لحماية 
العاملة العراقية واملنتجني من آفة 
البرشية  طاقاتهم  وهدر  البطالة 
وطني  اقتصاد  توفري  عن  فضالً 
ومغادرة  حقاً  مستدامة  بتنمية 
ريعية االقتصاد االحادية بالتنويع 
الشامل وبأدوات السوق التنافسية 

ومبادئها االجتماعية. 
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تع�د الق�رة م�ن أكثر مش�اكل 
الشعر األكثر ش�يوًعا التي يصاب 
بها عدد كبري من األشخاص، فهي 
حال�ة مرضية غ�ري معدية يحاول 
الكثريون عالجها من خالل تجرية 
عديد م�ن الطرق املختلفة س�واء 
باس�تخدام املكون�ات الطبيعية أو 

الكيميائية يف املنزل.
لك�ن يبق�ى الس�ؤال، مت�ى يجب 
استش�ارة الطبي�ب عن�د اإلصابة 

بقرة الشعر؟
قال�ت أس�تاذ األم�راض الجلدي�ة 
وتجمي�ل الجل�د واللي�زر، طاهرة 
لهيطة، يف برنامج آخر النهار الذي 
يعرض عىل قن�اة النه�ار: “هناك 
نوع�ان من ق�رة الش�عر، األول، 
والخفيف�ة  الرفيع�ة،  البس�يطة، 
التي يس�قط بسهولة، وهذا النوع 
يمكن معالجته باستخدام شامبو 
الق�رة، ولكن يف حال�ة ازديادها 

بش�كل كبري، الب�د من اس�تخدام 
مضاد للفطريات”.

مضيف�ة: “ل�و الق�رة س�ميكة 
ال�رأس، يف  والصق�ة ع�ىل ف�روة 
ه�ذه الحال�ة، البد من استش�ارة 

الطبيب”.
وأوضح�ت “طاه�رة” أن إصاب�ة 
الطف�ل بق�رة الش�عر يمكن أن 
ترج�ع إىل الفطري�ات، أو العدوى 
من الحيوانات األليفة يف املنزل، أما 
يف حالة البالغ�ن، يمكن أن يكون 
نتيجة اإلصابة بالصدفية، ويف هذه 

الحاالت يجب زيارة الطبيب.

أّكدت الجمعية األملانية للتغذية إن 
“األغذية الصف�راء تتمتع بأهمية 
كب�رية للصح�ة؛ حيث إنه�ا غنية 
يف  تتح�ول  الت�ي  بالكاروتين�ات، 

.”A الجسم إىل فيتامن
وأوضح�ت أن “الكاروتينات تعمل 
عىل تقوية جهاز املناعة وتقي من 
األمراض املُعدية”، مش�رية إىل أنها 
“تعمل عىل تقوية البرص والوقاية 
البنفس�جية  ف�وق  األش�عة  م�ن 
الض�ارة، وم�ن ث�م تحم�ي م�ن 

شيخوخة البرة” .
بتن�اول  الجمعي�ة  ونصح�ت 
الكاروتين�ات يومياً بمعدل يرتاوح 
ميكروغ�رام  و1100   800 ب�ن 
والبالغ�ن،  للش�باب  بالنس�بة 

وبمعدل ي�رتاوح بن 600 و1100 
ميكروغرام بالنسبة لألطفال.

املص�ادر  ن  إىل  اإلش�ارة  تج�در 
بالكاروتين�ات  الغني�ة  الغذائي�ة 
واملش�مش  الج�زر  يف  تتمث�ل 
والليمون والربتقال والقرع العسيل 
والتفاح األصف�ر والفلفل األصفر 
والبطاط�س واألناناس والزنجبيل 

والكركم وصفار البيض والذرة.

فيم�ا ييل خط�وات تس�اعد يف تهيئة 
األطفال قبل الط�الق؛إذا كانت هناك 
صعوب�ة يف تطبيقها؛ فال تخجلوا من 

استشارة شخص مختص.
ال اختالف ع�ىل أن األفضل للطفل أن 
يعيش م�ع والديه، ب�رط أن تكون 
حيات�ه األرسية س�عيدة، وبعيدة عن 
أال  لك�ن يح�دث  العن�ف واإلهم�ال، 
ينسجم والداه مع بعضهما عاطفًيا، 
ويس�ود العنف عالقتهما؛ مما يسبِّب 
التعاس�ة ألف�راد األرسة كله�م؛ ل�ذا 
يصب�ح الط�الق هن�ا الح�ل األمث�ل، 
واألفض�ل لحال�ة األطفال النفس�ية؛ 
إلبعاده�م عن حال�ة القل�ق والعنف 

األرسي التي يعيشونها.
أن اتخ�اذ ق�رار الطالق لي�س باألمر 
الس�هل، وقد يس�بب كثريًا من التوتر 
والقل�ق لصاحب�ه والط�رف اآلخ�ر، 
وينعك�س س�لًبا ع�ىل األطف�ال؛ لذا 
يج�ب تهيئتهم لذلك، عىل أن تبدأ هذه 
التهيئة بالزوجن أوالً؛ فقد يحتاجان 
إىل بع�ض الوق�ت ليتكيَّفا م�ع فكرة 
االنفص�ال وتبعاته�ا عليهم�ا وع�ىل 
األرسة بش�كل ع�ام، ويف ح�ال اتخاذ 
ع أن يرفضه  أحدهما القرار، من املتوقَّ
الطرف اآلخ�ر؛ مما ينت�ج عنه حالة 

غضب وردة فعل تعربِّ عن األلم.

وم�ن املف�رتض إعط�اء وق�ت كاٍف 
للطرفن لتقبُّل األمر والتعايش معه، 
وقد يحتاجان إىل االستعانة بشخص 
مخت�ص ملس�اعدتهما ع�ىل مواجهة 
األم�ر؛ أي أن يتكيَّف�ا ويس�يطرا عىل 
حالة القل�ق لديهما قبل نقل األمر إىل 

أبنائهما؛ فحالتهما النفسية وقوتهما 
ستس�اعدان أطفالهم�ا ع�ىل تقبُّ�ل 
األم�ر، ويف األغلب تج�د طرًفا غاضًبا 
أكث�ر من اآلخ�ر؛ لذا يج�ب احتواؤه، 
له حتى يتجاوز مرحلة الغضب  وتحمُّ

لكيال يؤثر عىل األطفال.

إن الريكن فق�ط َمن يجب عليهما 
أن يتخ�ذا القرار ويناقش�اه؛ فإقحام 
أهلهم�ا قد يزي�د األم�ر تعقي�ًدا؛ لذا 
من األفضل اللج�وء إىل طرف محايد، 
وبعد أن يتهيأ الزوجان لذلك، عليهما 
أن يتفق�ا ع�ىل آلي�ة معين�ة إلخب�ار 

�ل أن يكونا  أطفالهم�ا باألمر، ويفضَّ
مًعا، وأن ُيقال القرار بش�كل شفاف 
�ط بحس�ب عمر األطفال، عىل  ومبسَّ
أن يرحا ذلك دون توبيخ، أو إساءة 
ألحد األبوين؛ بل بالعكس تماًما يجب 
إظه�ار االح�رتام، وع�دم الطلب من 

األطفال اتخاذ جانب أحدهما.
كما يج�ب عىل الوالدي�ن إظهار كثري 
م�ن الحب والوعد باس�تمرار الرعاية 
واالهتم�ام بهم مثل الس�ابق، وأنهما 
س�يظالن قريبن منهم مدى الحياة، 
وق�د ُيظه�ر بع�ض األبن�اء مش�اعر 
غضب وحزن واكتئاب بس�يط، وهذا 
أمر طبيع�ي، وهنا يج�ب حثهم عىل 
التعب�ري عن مش�اعرهم بش�فافية، 
ومن الرضوري التوضيح لهم أن قرار 
الطالق ليس لهم عالقة به؛ لتجنيبهم 

اإلحساس بالذنب”.
ومن األفضل بعد الطالق، عمل روتن 
منظم يف الزيارة ب�ن الوالدين، وعدم 
حرم�ان األطفال يف حال طلبهم رؤية 
أحدهم�ا م�ن فع�ل ذل�ك، م�ع األخذ 
بع�ن االعتب�ار، أن أح�د الطرفن قد 
يش�عر أحياًن�ا بالغض�ب والرغبة يف 
االنتق�ام من الطرف اآلخ�ر؛ لذا تأكدا 
أن أطفالكما س�يكونون الخط األول 

واملنصب عليه آثار انتقامكم.

10واحة
خطوات تهيئة األطفال لقرار الطالق
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املوهب�ة وش�غف االبتكار ه�ي معادل�ة ال تنتهي، ولكل ش�خص منا 
معادلته الخاصة، الختالفنا طبقاً إلمكاناتنا وأدواتنا، ورغم ذلك هناك 

من يبحث عن املوهبة يف داخل نفسه.
فم�ا ه�ي املوهبة وكيف نجده�ا؟ يعرف الاليف كوت�ش يارس عزوني 
املوهب�ة بأنها “قدرة أو عدة قدرات ممي�زة يمتلكها الفرد ويتميز بها 
ع�ن غ�ريه وينجزها بإتق�ان وبطريقته الخاصة وقد تص�ل إىل حدود 
العبقرية”.وس�بب تسميتها ب� موهبة يقول “ألنها هبة من الله تعاىل 
يتمي�ز بها املوهوب عن أقرانه وتصبح س�مة يتص�ف بها املوهوب يف 

املجتمع فردية - متعددة”.
أنواع املوهبة:

.”DNA“ موهبة أصيلة: أي لها جذور قوية ومصدرها
مكتس�بة أصيلة: مصدرها العقل الباطن تكتس�ب عىل مراحل زمنية 

متقاربة أو متباعدة.
موه�وب مريض: وهي يف حاالت التوح�د وصعوبات التعلم حيث تصل 

املوهبة لدرجة الهوس مع االتقان العايل.
غري أصيلة: ليس لها جذور ومصدر غري معروفة املنشاء، تظهر فجأة 

وتختفي مثلما بدأت.
وعن كيفية اكتش�اف املوهب�ة لدى املوهوب يقول “تكتش�ف املوهبة 
صدفة )عندما يتكلم العقل الباطن( أو عن طريق مكتش�في املواهب، 
وع�ادة كنا نجده�ا بالخارج منذ زم�ن ليس بعيد، ولك�ن ولله الحمد 
أصبحنا نح�ن اململكة العربية الس�عودية نصدر ه�ذه الثقافة للعالم 

بأرسه ألننا مدرسة التغيري الجديدة عىل هذا الكوكب”.
الحفاظ عىل املوهبة

وأش�ار الكوتش الي�ف يارس، إىل رضورة اكتش�اف املوهب�ة وتنميتها 
بالطريق�ة العلمية الصحيحة أو بط�رق غري تقليدية حيث ال يحكمها 

قان�ون أو نظام معن، ومن أفضل أس�اليب الحف�اظ عىل املوهبة هو 
تحويله�ا إىل حرفة باس�تثمار موجه صحيح تنج�ز بعبقرية مع عدم 
رفع س�قف التوقعات وتحمل املوهوب مس�ؤوليات مبارشة قد تؤدي 

إىل نتائج سلبية.
طرق الحفاظ عىل املوهبة

مفت�اح تحفيز املواهب: اإلصغ�اء وإبداء االهتمام بش�غف مع الدعم 
وتقوية الثقة بالنفس ضمن بيئة مناسبة.

صقل املوهبة: لكي ال تنىس وتندثر بغض النظر عن مدى اصالتها.
لهذا يتوجب عىل امل�دارس وما فيها من معلمن ومعلمات الرتكيز من 
خالل التطبيق�ات العملية، وربطها بالتقني�ات الحديثة لتحقيق أكرب 
اس�تفادة للطلبة والطالبات مع البحث عن التجديد واالبتكار من أجل 

التميز، إضافة إىل فتح أفاق ومجاالت عدة أمام املوهوبن.

كانت األمهات والجدات سابقاً يقمن 
بالتحضري ملونة مضان قبل أش�هر 
عدي�دة من الش�هر الفضي�ل، فكن 
يستغللن مواسم الخضار والفواكة 
كي يقمن بقطفها وحفظها، وبعد 
ذل�ك طبخه�ا وإعداده�ا كوجبات 

اإلفطار بالشهر الكريم .
ولربما بوقتن�ا الحايل أصبحت هذه 
املهم�ة أس�هل بكثري م�ن أيامهن، 
فعندما تدخلن س�يدتي إىل املوالت، 
ومحال البيع الكبرية، فإنك تحتارين 
باختي�ار أصن�اف امل�واد الغذائي�ة، 

لكثرة أنواعها وأشكالها.
ولكن ومع ذلك، فإن وقت التحضري 
ملون�ة رمضان، له س�حره الخاص، 
ومكان�ة ممي�زة عىل قلوبن�ا. فهي 
تفرح قلوب صغارنا وكبارنا أيضاً، 
وتشجعهم عىل الصوم وتأدية هذه 

الفريضة الجليلة.
ربما يتس�اءل الكثريون عن ماهية 
كمون�ة  تش�رتى  الت�ي  األغذي�ة 
لرمضان نحن ومن مطبخ سيدتي، 
س�نجيب عىل هذا التساؤل. ليكون 
مرجعاً لك س�يدتي باختيار أصناف 
وأشكال املواد التموينية املناسبة لك 

لراءها للشهر الفضيل.
املخلالت:

تتعدد أن�واع املخلالت، فمنها  مخلل 
الزيت�ون، ومخلل الخي�ار،  ومخلل 
الحل�و،  والفلف�ل  الح�ار  الفلف�ل 
واملكدوس، وغريه�ا الكثري، وتعترب 
املخلالت من أطباق املقبالت الهامة 
عىل موائدنا العربية، فيحتاج الصائم 
لكمية من امللح عند إفطاره تعوضه 
عم�ا خرسه خالل يوم الصيام، لهذا 
فمن الرضوري س�يدتي أن تتفقدي 

وننصح�ك  لدي�ك،  املون�ة  خزائ�ن 
بالتخل�ص م�ن األش�ياء القديم�ة 
واقتن�اء  الصالحي�ة،  املنتهي�ة  أو 
أنواع املخلالت املحبب�ة لك ولعائلتك 

لتقديمها بالشهر الكريم.
الخرضاوات املوسمية:

بحف�ظ  الس�يدات  بع�ض  تفض�ل 
األطعمة الطازج�ة، وال تلجأ لراء 
األطعم�ة املعلب�ة أو املف�رزة، له�ذا 
السبب، فننصحك بالعمل مبكراً بهذا 
الخص�وص، فيجب عليك اس�تغالل 
مواس�م قط�ف وتخزي�ن الخضار، 
وذلك ألن فرتة بقاءها طازجة تكون 
مح�دودة لعدة أس�ابيع فقط، مثل: 
والفاصولي�اء  الخ�رضاء،  البامي�ة 
الخرضاء، والسبانخ، وورق العنب، 

وامللوخية.

التمور:
ننصحك س�يدتي قبل بداية الش�هر 
التم�ور  أصن�اف  ب�راء  الكري�م، 
الت�ي تفضلينها أن�ت وعائلتك، وأن 
تحفظيه�ا بمكانها الصحيح، ولكل 
صنف من هذه األصناف له طريقته 
الخاص�ة بالحفظ، فالبعض يحفظ 
التم�ر بالفري�زر، والبع�ض يحفظ 
بالثالج�ة، ولك�ن األه�م أن يبق�ى 
التمر مغلفاً بكيس بالستيكي منعاً 

لتلوثه.
املواد الغذائية األساسية:

كي توفري عىل نفسك الوقت والجهد 
واملرصوف امل�ايل أيضاً، اكس�بي ما 
تجدينه باألسواق من عروض كبرية 
عىل املواد األساس�ية، مثل الس�كر، 

واألرز، والطحن، واملعلبات. 

أساس�ية،  امل�واد  فه�ذه 
الش�هر  خ�الل  وستس�تخدمينها 
الكري�م يومي�اً، والجيد عن�د رشاء 
ه�ذه امل�واد، ه�و ف�رتة صالحيتها 
الطويل�ة والت�ي تك�ون م�ا يقارب 

السنة كاملة.
اللحوم الحمراء والبيضاء:

تنظي�ف  يأخ�ذ  أن  املع�روف  م�ن 
وتجهيز اللحوم سواًء كانت بيضاء 
أو حم�راء وقتاً كبرياً منك س�يدتي، 
له�ذا فهن�اك حل بس�يط وس�هل، 
بإمكان�ك س�يدتي، تخصي�ص يوم 
قبل بداية الشهر الكريم، واستغالله 
بتنظيف وتقطي�ع وتجهيز اللحوم،  
الخاص�ة  باألكي�اس  ووضعه�ا 
للحفظ، وحفظها بالفريزر جاهزة 

لالستخدام بالشهر الفضيل.

تدبري منزليسلوكيات

جهزي خزين أو مؤونة رمضان على طريقة اجلدات كيف حنافظ على املوهبة وندعمها؟

يح�ذر البعض من خطورة غ�يل املاء الالزم إلعداد كوب من الش�اي او 
القه�وة مرت�ن، ألن غيل املاء أكثر م�ن مرة أمر خط�ري وضار بصحة 
اإلنسان، إذ إنه يتسبب يف خفض نسبة األوكسجن والنيرتوجن يف املاء 

الذي يتم إعداد املروب منه.
وقال الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث يف 
مرص إنه ال خطورة من إعادة غيل املاء يف تحضري القهوة والشاي طاملا 
أننا نقوم بإضافة مياه جديدة كل مرة للماء الذي تم غليه من قبل، ما 

يحافظ عىل نسبة األمالح واملعادن باملاء بصورة طبيعية”.
وأض�اف “أنه عند إع�ادة غيل املياه نفس�ها دون إضاف�ة مياه جديدة 
ي�ؤدي ذل�ك إىل تركيز املعادن واألمالح، والذي قد يؤثر س�لبا عىل الكىل، 
وينج�م عنه زيادة تركيز املع�ادن فيها وتراكمه�ا، وصعوبة التخلص 
منها مع مرور الوقت، تؤدي إلضعاف الكىل ومن ثم اإلصابة ب� الفشل 

الكلوي”.
واختت�م الناظر قائ�ال: “ينصح عند إعادة غيل املي�اه أن نقوم بإضافة 

مياه جديدة لها، وبذلك تكون آمنة وال خوف منها تماًما”.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة 

حتذير من غلي املاء مرتني إلعداد الشاي والقهوة

نصائح طبية

طبيبك يف بيتك

متى جيب عليك زيارة الطبيب يف 
حالة إصابتك بقشرة الشعر؟

أغذية مهّمة جلهاز املناعة وتقي من 
األمراض املعدية

املكّونات
دقيق - 250 غرام

بايكنغ باودر - ملعقتان صغريتان
ملعق�ة   - الصودي�وم  بيكاربون�ات 

صغرية
حلي�ب مكّث�ف محىل - علب�ة أي 400 

غرام
زبدة مذوبة - 100 غرام

ماء - 175 مل

خالصة فانيليا - ملعقتان صغريتان
طريقة العمل

الدقي�ق  كب�ري  وع�اء  يف  أخلط�ي   -
وبيكاربون�ات  ب�اودر  البايكن�غ  م�ع 

الصوديوم.
- أنخيل الخليط بعدها يف وعاء ثاٍن.

- أضيف�ي الحلي�ب املكث�ف املحىل مع 
الزبدة املذوبة، خالص�ة الفانيليا واملاء 

إىل املكونات الجافة.

حت�ى  مع�اً  املكون�ات  أخفق�ي   -
تتجانس.

- إدهن�ي يف ه�ذه األثن�اء قال�ب كيك 
بالقلي�ل م�ن الزبدة ث�م جهزيه بورق 

الزبدة.
- وزعي العجينة عىل القالب املحرض.

- أخب�زي الكي�ك يف الفرن لح�واىل 60 
دقيقة حتى ينضج ثم اتركيه يربد عىل 

حرارة الغرفة قبل التقديم.

طريقة عمل كيك بدون بيض
املطبخ

م�ع اضطرارن�ا للبق�اء يف املنزل 
من أجل الحد من انتش�ار فريوس 
كورونا املس�تجد )كوفي�د- 19(، 
أصبحت الطريقة املثالية للتواصل 
زم�الء  م�ع  أو  أصدقائن�ا  م�ع 
العم�ل، ه�ي مكامل�ات الفيدي�و. 
لكننا نس�تحق أن نحظى بمظهر 
جميل ومث�ايل أيضاً أثناء مكاملات 
الفيديو، لذا يمكننا الحصول عىل 
ذل�ك عن طريق تطبي�ق النصائح 

الجمالية التالية:
-1 استخدمي الضوء الطبيعي

للحصول عىل أفضل إضاءة، تأكدي 
من أنِك تواجهن الضوء الطبيعي، 
وأن مص�در الض�وء موجود خلف 
الكامريا، واحريص عىل عدم توجيه 

اإلضاءة مبارشة إىل وجهك.
-2 استخدمي تطبيقات الفالتر

ق�د تحتاج�ن إىل إج�راء اجتم�اع 
عاج�ل يف العم�ل دون أن تتمكني 
م�ن تطبيق مكياجك، والحل املثايل 
هو اس�تخدام تطبيق�ات الفالتر، 

أو اختي�ار أح�د الفالت�ر املوجودة 
يف خي�ارات الكامريا، ه�ذه الفالتر 
تمنح�ِك ب�رة ناعم�ة ومظه�راً 

خالياً من العيوب.
-3 تصحيح عيوب البرة

أفض�ل روت�ن مكي�اج تطبقين�ه 
عي�وب  تصحي�ح  ه�و  املن�زل  يف 
الب�رة ع�رب املكي�اج األس�ايس، 
مثل املرّطب وكريم إخفاء العيوب 

والكونسيلر.
-4 ضعي القليل من ظالل العيون

العي�ون املرهق�ة تب�دو غائ�رة يف 

الكامريا، لذا طّبقي ظل عيون المع 
عىل جفونك، ولوناً أغمق عىل ثنية 
عينك، فظالل العيون تمنحِك عيوناً 

مرقة ومظهراً غري مرهق.
-5 جّع�دي رموش�ك قب�ل تطبيق 

املاسكارا
اجع�يل تجعي�د الرم�وش خط�وة 
أساس�ية قب�ل تطبيق املاس�كارا، 
فهي تمنحِك عيوناً أوسع، ومظهراً 
يقظ�اً، كم�ا يمكنِك أيض�اً تطبيق 
تطبي�ق  قب�ل  الرم�وش  برايم�ر 

املاسكارا ملظهر أكثر إرشاقاً.

-6 ضعي ملسة من أحمر الخدود
مج�رد ملس�ات خفيفة م�ن أحمر 
توّهج�اً  برت�ِك  تمن�ح  الخ�دود 
الف�ور،  ع�ىل  وإرشاق�اً  ونض�ارة 
وهن�اك أن�واع ذات ق�وام كريمي 
تعطي مظهراً مثالياً أمام الكامريا، 
فق�ط كل م�ا تحتاج�ن إلي�ه هو 
كمي�ة صغ�رية ج�داً ع�ىل أطراف 
أنامل�ك، ثم الطبطب�ة عىل خدودك 
لتحص�يل ف�وراً ع�ىل نظه�ر أكثر 

صحة وشباباً.
-7 طّبقي الهاياليرت

الزواي�ا  ع�ىل  الهايالي�رت  تطبي�ق 
الداخلي�ة للعيون يمنح�ِك مظهراً 
مثالياً، كما يمكنِك تطبيق الهاياليرت 
عىل عظام الوجنتن للحصول عىل 

مظهر نرض ومرق.
-8 ال تنيس أحمر الشفاه

الش�فاه الش�احبة تجع�ل الوجه 
يبدو باهت�اً، لذا أعيدي اإلرشاق إىل 
وجه�ِك عرب تطبيق أحمر الش�فاه 

باللون املفّضل لِك.

لطلة أبهى...

نصائح مجالية لتظهري مبظهر مثالي يف مكاملات الفيديو
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اخرتت الشمس رقم 1
أن�ت دائمة اإليجابّي�ة، وتبحثني 
دوماً عن طرق لتحسني نفسك. 
ال تفقدين ش�جاعتك بس�هولة، 
وتبق�ني صام�دة ع�ى رجلي�ك 
مهم�ا يحص�ل مع�ك. تنظرين 
إىل كأس�ك دائماً عى أّنها نصف 
مآلنة، وه�ذه املقاربة للحياة ال 
تقّويك فحس�ب، ب�ل تجعل منك 
ذات شخصّية مقاومة للشدائد. 
رائع�ة، ال  أن�ت صديق�ة  له�ذا 
تبخل�ني بمس�اندتك ألحّبائك يف 
ش�ّتى املناس�بات. أنت إنس�انة 
إجتماعّية، مع أّنك أحياناً تبقني 
األم�ور  بعضص�ص  نفس�ك  يف 
حّت�ى ال ت�ؤذي اآلخري�ن به�ا. 
ولهذا السبب لديك فقط أصدقاء 

حقيقّيون قليلون جّداً.
اخرتت الشمس رقم 2

مهّم�ان  أم�ران  فق�ط  هن�اك 
مس�احتك  إلي�ك،  بالنس�بة 
الخاّصة، واحرتامك لألش�خاص 
املحيط�ني ب�ك وإلحّبائ�ك. أن�ت 
ال  وه�ذا  إنطوائّي�ة،  إنس�انة 
يعن�ي أّنك تبتعدين ع�ن الناس، 
ولكّن�ك يف الحقيق�ة محافظ�ة 
بعض ال�يء. تحّبني الرصاحة 
والطيب�ة، وأنت دائم�اً حارضة 

من أجل أصدقائك. لهذا الس�بب 
أن�ت بحاج�ة ألن تحافظي عى 
مس�افة معّينة مع الناس كي ال 
يعمدوا إىل استغاللك. آمني دائماً 
بحاّستك السادس�ة، ألّنها فقط 

ستساعدك يف حاالت كهذه.
اخرتت الشمس رقم 3

أنت ذكي�ة، فضولّية وش�جاعة 
عندم�ا يتعلّ�ق األم�ر بخ�وض 
مغام�رات ش�ّيقة واإلطالع عى 
معرف�ة جديدة. كما أّنك صادقة 
ومنفتح�ة ع�ى اآلخري�ن. لديك 
روح ح�رّة، وتحاول�ني التخلّص 
من األف�كار القديمة والخاطئة. 
أن�ت قائ�دة بالفط�رة، وأيض�اً 
دليلة يتبعه�ا الكثري من الناس. 
أّما تقييم�ك ملا هو خرّي ورشير، 
فه�و دوماً صائ�ب ويثق الناس 
ب�ك وبحكم�ك ه�ذا، ويطلب�ون 

دائماً مشورتك.
اخرتت الشمس رقم 4

أفضل صف�ات ش�خصّيتك هي 
طاقت�ك ال�ال مح�دودة، وع�دم 
استس�المك لإلره�اق. كم�ا أّنك 
تتش�ّتتني م�ا ب�ني املئ�ات م�ن 
األفكار التي ت�راودك يف اللحظة 
نفس�ها. تريدين دائماً مواجهة 
تحّدي�ات جدي�دة، وتجدين من 

الش�ّيق أن تجرّب�ي أم�راً جديداً 
بالنس�بة إلي�ك. تحّب�ني الحياة، 
وتجرّب�ني أن تعيي الحياة بكّل 
جوارحك. هذا يساعدك يف وضع 
أه�داف كب�رية لنفس�ك، ولكن 
انتبه�ي م�ن تش�تيت تركي�زك 
عندما تحاولني تحقيق مبتغاك.

اخرتت الشمس رقم 5
لدي�ك إمكاني�ة مذهل�ة وإرادة 
الن�اس ولح�ّل  قوّي�ة ملس�اندة 
مش�اكلهم. تحّبني مس�اعدتهم 
األبط�ال،  مث�ل  تت�رّصيف  وأن 
ألّنك تعتقدي�ن أّن إنق�اذ العالم 
مهّمتك أنت وح�دك، وأّن ال أحد 
باستطاعته ذلك غريك أنت. أنت 
مصدر الن�ور والوح�ي يف حياة 

املحيطني بك. كما أّنك ذكّية جّداً، 
م�ع أّن�ك ال تش�اركني اآلخرين 

دائماً باألفكار التي تأتيك.
اخرتت الشمس رقم 6

الش�مس،  ه�ذه  اخ�رتت  إذا 
ه�ذا يعن�ي أّنك ذات ش�خصّية 
مبتهج�ة، وتس�عدين ب�كّل ما 
تهديك إّياه هذه الحياة. تنظرين 
ع�ى م�ا يأتي�ك م�ن مصاعب 
وكأّنها تأتيك فقط كي تتعلّمي 
منها ع�رة ما. ال تخاف�ني أبداً 
م�ن النق�د البّن�اء، وتبقني عى 
إيجابّيت�ك تج�اه اآلخرين، وهم 
أرساره�م،  كاتم�ة  يعترون�ك 
وأيض�اً قائدة يمكنه�ا أن تقود 

بهم إىل بّر األمان.

مثل ش�عبي يقال لش�خص غثيث ثقيل الظل...، يريد به قائله 
أن يبع�د عن نفس�ه الغثي�ث، كما أبع�دت عصا امل�ردي املوت 
ع�ن كلگامی�ش يف مياه امل�وت، و كلمة )م�ردي( التي هي من 
املوروث�ات القديم�ة. و الت�ي تعن�ي املوت وهي عص�ا طويلة 
استعملها )كلگاميش( لدفع قاربه حني أبحر يف مياه املوت، ألن 

مياه املوت حس�ب امللحمة إذا المست يده يكون مصريه املوت، 
لكنه ب )120( عصا مردي وصل إىل ش�اطئ األمان، و نجا من 
امل�وت املحتم. قارن بني تس�مية العصا )م�ردي( التي عر بها 
كلگامیش مياه املوت، و بني اس�م امل�وت عند الكورد،الذي هو 

)مرد - مردي(، وهذا االسم حي يرزق إىل اليوم.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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مهني�اً: انتب�ه لكل م�ا يجري حول�ك واجم�ع املعلومات 
وح�اول أن تتوص�ل إىل نتائ�ج واضح�ة، إنم�ا بعي�داً ع�ن 

االلتباس واملشكالت 
عاطفي�اً: عام�ل الرشيك به�دوء وعّر ل�ه عن أف�كارك ونبهه إىل 

رضورة الحذر من بعض املرتبصني بكما رشاً
صحياً: تقول بينك وبني نفس�ك إنك ال تحتاج إىل ممارسة أي نشاط 

ريايض، لكن األيام ستثبت لك خطأ تفكريك

مهنياً: تش�عر بحماس�ة كبرية، ويعود الس�بب إىل عدم 
ش�عورك باالس�تياء أو التعب، كذلك إن بعض املشكالت 

لن تجعلك إنساناً قلقاً وغري متعاطف كلياً 
عاطفياً: تعيش يوماً عاطفياً رائعاً جداً، وتش�عر بهذه الروعة 

كلما حاول الرشيك مفاتحتك بموضوع يتعلق بكما 
صحياً: ال تكن من ذوي االس�تهتار بكل يشء يف الحياة، إذا س�اءت 

صحتك فلن ينفعك الندم

مهنياً: تس�اعدك الظروف عى االستعداد جّيداً وتوسيع 
مروح�ة البح�ث لتق�ّدم يف النهاي�ة عم�اًل ناج�زاً ين�ال 

اإلعجاب
عاطفياً: تعيش قصة عاطفية وتتمتع بأوقاتك، وقد تقع تحت 

سحر أحد االشخاص الذي ينسيك ما حولك
صحياً: استهالك األدوية واملنومات واملهدئات أو املسكنات املختلفة 

والتدخني تشكل خطراً عى صحتك

مهني�اً: يرط�ب الزمالء األج�واء يف العمل الي�وم، ويطرأ 
مستجد ما يؤرش إىل بعض التبدالت يف الظروف

عاطفي�اً: تفرحك األج�واء وتنقل�ك إىل موقع آخ�ر، فتعيش 
مغازل�ة جميل�ة أو تلتقي بعض األحّباء أو تعي�ش تعويضاً عن 

خسارة عاطفية سابقة
صحي�اً: تكثر من التحركات غري املجدية، ما يرتد س�لباً عى وضعك 

الصحي، انتبه

مهني�اً: يك�ون التفاؤل الي�وم مؤرشاً مالئم�اً لالنطالق 
يف األعم�ال املهمة املنتظرة، ووضع الخطط املس�تقبلية 

ملشاريع كبرية تريد إنجازها 
عاطفياً: أدرس خطواتك بدق�ة، ال تغامر بعالقتك مع الحبيب 

فأنت ال تطيق فراقه حتى ليوم واحد 
صحياً: بني اتخاذ القرار وعدم اتخاذه لحظة، فما عليك إال أن تختار 

بني أن تكون بصحة جيدة أو بصحة غري سليمة

الت غري  مهني�اً: إح�ذر ع�دم االس�تقرار وتجّن�ب التنقُّ
املدروس�ة، وح�اول أن تجد أمن�ك بالقرب م�ن املحيط 

الضّيق
عاطفياً: يجب عدم التأجيل واإلهمال يف الحب بعد اليوم، تجد 

حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة إلكمال خطواتك
صحي�اً: تناور بعض ال�يء قبل التقي�د باإلرش�ادت الطبية، لكن 

رسعان ما تلتزمها حرفياً

مهنياً: تنته�ي الصعوبات والخيبات، وتس�تعيد تألقك 
وحيويتك وتفاؤل�ك واندفعاك إلنجاز ما تطمح إليه من 

مشاريع ومخططات
عاطفي�اً: كن إيجابياً يف عالقتك مع الحبيب، فهو الوحيد الذي 

يفهمك من دون أن تتكلم
صحي�اً: باعد بينك وبني كل ما ينعكس س�لباً ع�ى صحتك، وقارب 

الخطى من كل ما يفيدك

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تطل ّ عى مجموعة من الناس، 
معلناً عن مرشوع جديد أو عن أرباح وتطّورات مناسبة 
عاطفياً: تشعر بميل إىل التغيري والتقّدم والتطّور، تساعدك 

الظروف عى ذلك، وتبدو واثقاً بنفسك 
صحياً: أن�ت تعلم أّن عضالت قلبك ضعيفة، ومع هذا ال تتوقف عن 

التدخني، حتى لو خففته منذ مدة

مهنياً: تس�تعيد معنوياتك قوية إال أنك تميل إىل الوحدة 
واالنزواء، ولكنك ال تفتقد الحيوية والشجاعة وال تحتاج 

إىل من يدعمك
عاطفياً: تعّر عن مش�اعرك الصادقة أمام الرشيك برصاحة، 

فتزداد قيمة يف نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر
صحي�اً: تمر بأوضاع مزعجة تحمل فوىض وعدم رىض، لكن ذلك ال 

ينعكس سلباً عى وضعك الصحي بسبب إرادتك القوية

مهنياً: يجعلك هذا اليوم محط إعجاب الزمالء وتقديرهم 
وإسناد املزيد من املهام امللحة إليك 

عاطفي�اً: تكون أمام خيار ال بّد منه ح�ول موضوع محّدد 
أدرسه جيداً قبل اإلقدام عليه واسترش الرشيك

صحياً: ال تدع اآلخرين يوترون أعصابك، يف محاولة منهم الستدراجك 
إىل ارتكاب أخطاء قد تكلفك غالياً

مهني�اً: يتي�ح أمام�ك هذا الي�وم فرصة كب�رية للنجاح 
والتقدم واالزدهار، لكن ال تتأخر يف إنجاز أعمالك 

عاطفي�اً: ترغ�ب يف تمضي�ة املزيد من الوقت م�ع الحبيب، 
قريباً تعود األمور إىل طبيعتها وأفضل مما كانت 

صحي�اً: س�ارع إىل رشاء بعض املعدات الرياضية واس�تعمالها كما 
يلزم لتحافظ عى رشاقتك

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

كان هناك عرب يسكنون الصحراء 
طلباً للمرعى ملواش�يهم، ومن عادة 
الع�رب التنقل من م�كان إىل مكان 
حس�ب م�ا يوج�د العش�ب والكأل 
وامل�اء، وكان من بني ه�ؤالء العرب 
رج�ل ل�ه أم كب�رية يف الس�ن وه�و 
وحيده�ا، وهذه األم تفق�د ذاكرتها 
يف أغل�ب األوقات نظرا لكر س�نها، 
فكان�ت ته�ذي بولده�ا ف�ال تريده 
يفارقه�ا، وكان تخريفه�ا يضايق 
ولده�ا منه�ا ومن ترصفه�ا معه ، 
وسيقلل من قدره عند قومه ! هكذا 

كان نظره القارص .
ويف أحد األي�ام أراد عربه ان يرحلوا 

ملكان آخر .
 ، إذا ذهبن�ا غ�داً  لزوجت�ه:  فق�ال 
اترك�ي أمي بمكانها واتركي عندها 
زادا وم�اءا حتى يأتي م�ن يأخذها 

ويخلصنا منها أو تموت !!
فقال�ت زوجت�ه : أبرش س�وف أنفذ 

أوامرك .
ش�د العرب من الغد ومن بينهم هذا 

الرجل ..
ترك�ت الزوجة ام زوجه�ا بمكانها 
كما أراد زوجها ، ولكنها فعلت أمرا 
عجبا ، لقد تركت ولدهما معها مع 
ال�زاد وامل�اء ،) وكان لهم�ا طفل يف 
السنة األوىل من عمره وهو بكرهما 
وكان والده يحبه حبا عظيما ، فإذا 
اس�رتاح يف الش�ق طلبه من زوجته 

ليالعبه ويداعبه ( .
سار العرب ويف منتصف النهار نزلوا 
يرتاح�ون وترتاح مواش�يهم لألكل 
والرع�ي ، حي�ث إنه�م م�ن طلوع 

الش�مس وهم يس�ريون .
جل�س كل م�ع ارسته ومواش�يه ، 

فطل�ب ه�ذا الرج�ل ابن�ه كالعادة 
ليتسى معه .فقالت زوجته : تركته 

مع امك ، النريده .
قال : ماذا ؟ وهو يصيح بها !

قالت : ألنه سوف يرميك بالصحراء 
كما رميت امك .

فنزلت هذه الكلمة عليه كالصاعقة 
، فلم ي�رد عى زوجته بكلمة واحدة 
آلن�ه رأى أن�ه أخطأ فيم�ا فعل مع 

امه .
أرسج فرس�ه وعاد ملكانهم مرسعا 
عس�اه ي�درك ول�ده وأم�ه قب�ل أن 
تفرتس�هما الس�باع ، ألن من عادة 
السباع والوحوش الكارسة إذا شدت 
العرب�ان ع�ن منازله�ا تخلفه�م يف 
أمكنتهم فتجد بقايا أطعمة وجيف 

مواش نافقة فتأكلها .
وص�ل الرج�ل اىل امل�كان وإذا أم�ه 
ضام�ة ول�ده اىل صدره�ا مخرجة 
راس�ه للتنف�س ، وحوله�ا الذئ�اب 
تدور تريد الولد لتأكله ، واألم ترميها 
بالحجارة ، وتقول لها : ابتعدي هذا 

ولد فالن .
وعندم�ا رأى الرجل م�ا يجري ألمه 
مع الذئ�اب قتل ع�ددا منها وهرب 

الباقي.
حم�ل أمه وول�ده بعدم�ا قبل رأس 
امه عدة قبالت وهو يبكي ندما عى 
فعلت�ه ، وعاد به�ا اىل قومه ، فصار 
من بعده�ا بارا بأمه ال تفارق عينه 

عينها .
وصار اذا ش�دت العرب مل�كان آخر 
يكون اول ما يحمل عى الجمل امه 
ويس�ري خلفها عى فرس�ه كما زاد 
غالء زوجته عن�ده لفعلتها الذَّكيَّة، 

والَّتي علمته درًسا لن ينساه أبًدا. 

 بر الوالدين!

قـــــــصة 

اختبارات شخصية

قصة مثل

وعربة

مهني�اً: أمام�ك فرص�ة م�ن العم�ر انتظرته�ا طويالً 
فاس�تغلها ب�ذكاء وحكمة وروّية لتحص�د النتائج التي 

تتوخاها.
عاطفي�اً: لق�اء مفاجئ تتوطد فيه عالقت�ك بالحبيب وتميض 

معه وقتاً جميالً وممتعاً
صحياً: قد ينتابك إرهاق غري طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام 

بأي نشاط، حذار

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

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

همسات دافئة

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

اختاري شكل الشمس الذي يعجبك لتعريف أسرارك

دفعة مردي وعصا كردي

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1910 - الرئيس األمريكي ثيودور روزفلت يلقي 
خطابه املواطنة يف جمهورية يف فرنسا.

1920 - ش�هدت تركيا تأس�يس الرملان الرتكي 
وتحتف�ل يف هذا الي�وم بعيدي الس�يادة الوطنية 

والطفولة.
1945 - قوات الحلفاء تصل إىل نهر بو يف إيطاليا 

أثناء الحرب العاملية الثانية.
1966 - نيسان موتورز تبدأ ببيع نيسان صني.

1985 - إط�الق ن�ار ع�ى رئيس تحري�ر جريدة 
السياس�ة الكويتي�ة أحم�د الج�ار الل�ه أدت إىل 

إصابت�ه بج�روح بليغ�ة.
2002 - إع�ادة افتت�اح مكتبة اإلس�كندرية بعد 
أن اندثرت ألكثر من 1600 س�نة وذلك بعد إعادة 

بنائها وتجهيزها بمس�اعدات دولية.
2003 - الس�لطات الصينية تغلق جميع املدارس 
والجامعات يف البالد ملدة إسبوعني بسبب انتشار 

وباء سارس.
2004 -مقتل خمس�ة من اإلس�المني املتشددين 
عى يد قوات األمن الس�عودية يف مدينة جدة بعد 

مطاردة بالسيارات.
2018 -اس�تقالة سريج رسكس�يان من رئاسة 
وزراء جمهورية أرمينيا عى خلفية االحتجاجات 

الشعبية التي طالبته بالرحيل.
مقتل 10 أش�خاص وإصاب�ة 14 آخرين ِبُجُروح 

نتيجة ُهُجوم دهٍس يف مدينة تورونتو ِبكندا.
ف�وز محمد صالح بجائزة أفضل العب يف الدوري 

اإلنجليزي.
2019 - الهيئ�ة الوطني�ة لالنتخاب�ات يف مرص، 
تعل�ن إق�رار تعديالت دس�تورية، بعد مش�اركة 
%44 م�ن إجم�ايل الناخبني، وموافق�ة أكثر من 
%88 مقابل رفض ح�وايل %11 من إجمايل عدد 

األصوات الصحيحة التي بلغت حوايل 97%.

ال تعذليه فإن العذل يولعُه
قد قلِت حقاً ولكن ليس يسمعُه

جاوزت يف لومه حداً أرَضبُه
من حيث قدرت إِن اللوم ينفعه

ودعتُه وبودي لو يودعني
صفو الحياة وإِني ال أُودعُه

وكم تشبث بي يوم الرحيل. ضحى
وأدمعي مستهالت وأَدمعُه

******
أَحَبكْم قلبي وما عشقُت سواكم

وقلبي يهوى أَن يكوَن فداكم
يهون علينا بعدكم ونواكم
تذكرني. األحالُم إِني أَراكم

عرفُت لذيذ النوم كيف يكونوا
وما أَغمضت عيناي بعد فراقكم

وال لقلبي. بعد املناِم سكونوا
يخيل يل يف املناِم إِني أَراكم

وإِني ألهوى. النوَم بغري حاجٍة
لعى لقاكم يف املناِم يكونوا
فيا ليَت أَحالُم املناُم يقنُي
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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 

ــكو السمنة بسبب إفراطك يف األكل خالل  بينما تش
ــكو، لكن هذه  ــوال، كان غريك أيضاً يش ــر التج حظ

املرة من اجلوع.

إحدى أكرب اهليئات املالية وتداوالتها يوميا بعشرات 
ــاالت والتأمني  ــري مع  املصارف واإلتص مليارات الدنان
ــياحة  ــي  والفنادق والس ــل املال ــتثمار  والتحوي واإلس
ــغ 25 مليون دينار   ــة تربعت مببل ــا هذه اهليئ وغريه
ــالل البنك املركزي  ــم ذوي الدخل احملدود من خ لدع

أي مايعادل 20 ألف دوالر فقط هل هذا معقول .

أث�ار فيلم »يوم وليل�ة« ضجة يف مرص بعد 
عرض�ه مؤخراً عىل املوقع الشهري يوتيوب، 
بسبب اإلساءة لدور املمرضة، والذي تقوم 

ببطولت�ه الفنان�ة التونسي�ة درة، وخال�د 
النبوي، وحنان مطاوع، وأحمد الفيشاوي. 
وب�دأت أزم�ة الفيلم بع�د اع�راض نقابة 
املمرضني املرصيني ع�ىل العمل بسبب دور 
درة- والت�ي جّس�دت ش�خصية ممرض�ة 
فق�رية ومطلق�ة تق�وم بأعم�ال منافي�ة 
ل�آداب داخل املستشف�ى، بسبب حاجتها 
املادي�ة، كما ت�رق - وبع�ض زميالتها - 
األدوي�ة الخاصة باملرىض لبيعها والتكسب 
منه�ا. بدوره�ا، وجه�ت الدكت�ورة كوث�ر 
محم�ود، نقيب ع�ام التمري�ض يف مرص، 
اتهام�ا مبارشا لصن�اع فيلم »ي�وم وليلة« 
باإلس�اءة لسمع�ة 600 أل�ف م�ن أعضاء 
ف�رق التمريض يف م�رص، وقالت إن عرض 
الفيلم عرب موقع اليوتيوب ييسء ملعنويات 
»الجيش األبيض« ال�ذي يخوض اآلن حربا 
ملواجهة انتشار فريوس كورونا، وناش�دت 

الرئاس�ة املرصي�ة بالتدخ�ل لوقف عرض 
الفيل�م. وتابعت عرب مداخل�ة هاتفية عرب 
القن�اة األوىل املرصية، قائل�ة: »هي الدراما 
املرصي�ة مش هرحمنا.. ليه مرص والعالم 
يف وادي وه�ي يف وادي تاني«. كما أضافت: 
أن فيل�م »يوم وليلة«، للفنان�ة درة، ييسء 
ملهنة التمريض، وهناك حالة غضب كبرية 
وس�ط املمرضني بسبب الفيلم الذي ال يعرب 
ع�ن الدور الكب�ري الذي تقدم�ه املمرضات 
اآلن. وأك�دت نقي�ب ع�ام التمري�ض: أنها 
كانت تعلم بأمر الفيلم، ولذلك قامت برفع 
دع�وى قضائي�ة علي�ه، ويف ظ�ل الظروف 
التى تشهده�ا مرص لم يعرض يف السينما. 
وتابعت: ولك�ن فوجئنا أن الفيلم نرش عىل 
موق�ع اليوتي�وب. مناش�دة الرئي�س عبد 
الفت�اح السي�يس أن يوق�ف ع�رض الفيلم 

ورفعه من السوشيال ميديا.

كل عام وأنتم خبري

يشه�د السب�اق الرمضان�ي املقب�ل عودة 
النجم�ة، صبا مب�ارك، إىل دور البدوية بعد 
خمس سن�وات، وذلك من خ�الل مسلسل 
»ح�ارس الجب�ل« ال�ذي ُيع�د أح�د أضخم 
اإلنتاج�ات العربية هذا الع�ام، حيث تؤدي 
فيه صبا دور رم�ال الفارسة املغوارة التي 
تنتمي إىل إحدى القبائل يف عام ُسمّي بعام 
املوت، شهدت فيه املنطقة جوعاً، وأمراضاً 
إىل ح�روب وغ�زوات ب�ني  أدت  وجفاف�اً، 

القبائل من أجل البقاء.
ونرشت صب�ا اإلعالن الرسم�ي للمسلسل 
عىل صفحتها الرسمية عىل فيسبوك، وعرّب 

الجمه�ور عن ترّقب�ه الشدي�د للمسلسل، 
ال�ذي كشف إعالنه يف أج�واء من التشويق 
عن عداوة ب�ني صبا ومنذر ال�ذي رضبها، 
وتمتلك صب�ا ضمن أح�داث املسلسل عدة 
مه�ارات منها ركوب الخي�ل، رمي السهام 

والخطابة.
وتط�ّل صبا م�ن خ�الل »ح�ارس الجبل« 
يف املاراث�ون الرمضان�ي للع�ام الثالث عىل 
ّ عبور )2019(، وطايع  التوايل، بعد مسلسليَ
)2018(، كما فاز أح�دث أفالمها مسافر: 
حل�ب - إسطنبول بست جوائز دولية منها 
جائزة أفض�ل ممثلة م�ن مهرجان طريق 

إيرلن�دا،  يف  الحري�ر 
وتشارك يف عدة أفالم 
خالل الفرة املقبلة .

ُيعد أحد  الجبل«  »حارس 
العربية  اإلنتاج�ات  أضخ�م 

ه�ذا الع�ام، ويش�ارك صب�ا يف 
بطولته نخبة م�ن النجوم العرب، 

ويشهد املسلسل التع�اون الرابع بني 
صب�ا ومن�ذر رياحنة بع�د مسلسالت 

»مملكة النم�ل«، »االجتي�اح« و«طوق 
اإلسفلت« الذي ُيعد آخر ظهور لصبا يف 

دور البدوية قبل »حارس الجبل«.

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- املكي�اج او واق�ي الشمس او املرطبات أو الغسول  املعط�ر يقلل من تفكريك يف 

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

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

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

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

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

معلومة طبية

احتف�ل موق�ع البحث األش�هر يف 
العال�م »غوغل«، بذك�رى اليوبيل 
الذهب�ي »50 عاًما« عىل االحتفال 
 ،Earth day بيوم األرض العامل�ي
ال�ذي يواف�ق 22 إبري�ل م�ن كل 
عام. واحتف�ل غوغل يف هذا العام 
بأح�د أصغ�ر الكائن�ات وأهمه�ا 
يف الطبيع�ة وهو »النحل�ة«، وأن 
ثل�ث محاصيل العال�م تعتمد عىل 
التلقي�ح م�ن النح�ل، وأكث�ر من 

%85 من نباتات العالم املزهرة.
ويحي�ي العالم الي�وم يوم األرض 
الوع�ي  ن�رش  به�دف  العامل�ي، 
الطبيعي�ة  بالبيئ�ة  واالهتم�ام 

احتف�ال  وه�و  األرض،  لكوك�ب 
دويل سنوي يقام يف عدد كبري من 
دول العالم، وبعض البالد تسميه 
السيناتور  أسبوع األرض، أسسه 
األمريكي جايلورد نيلس�ون، وهو 
س�يايس وبيئ�ي أمريك�ي، عندما 
ق�ام ومس�اعده دني�س هاي�س 
بزي�ارة س�انتا بارب�ارا يف والي�ة 
كاليفورنيا ع�ام 1969، تملكهما 
الغض�ب والذع�ر عندم�ا ش�اهدا 
كميات النف�ط الكبرية التي تلوث 
مياه املحيط اله�ادي بالقرب من 
الس�واحل األمريكية ملسافة أميال 

عدة.

 )Indiegogo( عىل منصة )Good Vibes( يه�دف السوار الذكي الجديد املسم�ى
إىل منعن�ا من ملس وجوهنا لتقليل فرصة انتقال فريوس كورونا املستجد، حيث 
تتمثل إحدى طرق نقل الفريوس يف ملس أعيننا أو أنوفنا أو فمنا بأيدينا التي قد 
تكون مصاب�ة بالفريوس، وينصحنا الخرباء الطبي�ون بعدم ملس وجوهنا ملنع 
عدوى فريوس كورونا املحتملة من االنتقال من أيدينا إىل وجوهنا. وجاءت فكرة 
الس�وار الذك�ي من أربعة آباء يف س�ان فرانسيسك�و، أرادوا حماية أرسهم من 
ف�ريوس كورونا املستجد، وذلك بعد أن وجدوا أن العالجات مثل ارتداء القفازات 
أو األقنع�ة ملنع ملس الوج�ه ليست عملية أو مريحة. وحاول الفريق تطوير أداة 
جدي�دة ملساعدة أرسهم ع�ىل إيقاف هذه الع�ادة التلقائي�ة، وأرادوا منع عادة 
مل�س الوجه أثناء فرة التباعد االجتماعي عرب تطوير أداة )Good Vibes(، وهي 
عبارة عن سوار ذكي يتم ارتداؤه عىل املعصم مزود بشارة ممغنطة من القماش 
الناع�م توض�ع عىل قب�ة القميص. ويهت�ز الس�وار إذا قربت يدك م�ن وجهك، 
وتنبهك االهتزازات للتوقف عن تحريك يدك قبل أن تلمس وجهك، مما يساعد يف 
إبقاء )COVID-19( ومسببات األمراض األخرى بعيدة عن عينيك وأنفك وفمك، 
ويلتق�ط السوار الذكي املجال املغناطييس عندما تكون الشارة عىل مقربة منه، 
مما ينبهك عندما ترفع يدك إىل وجهك دون وعي.ويحصل الداعمون األوائل عىل 
الجه�از البسيط املصمم للحف�اظ عىل الصحة بسعر 20 دوالًرا، وبالرغم من أن 
-Indieg )السوار الذكي ال ي�زال يف مرحلة املفهوم يف الوقت الحايل عىل منصة 

go(، لكن من املتوقع شحنه للمستخدمني يف شهر يونيو 2020.

إن تلق�ي رس�ائل ح�ول التباعد 
الجي�دة  والنظاف�ة  االجتماع�ي 
والتداب�ري الوقائي�ة األخ�رى أمر 
بال�غ األهمي�ة يف وق�ت يجت�اح 
الك�رة  في�ه  كورون�ا  ف�ريوس 
ذل�ك  م�ن  وانطالًق�ا  األرضي�ة، 
بمن�ح  واتس�اب  تطبي�ق  ب�دأ 
الوصول  إمكاني�ة  املس�تخدمني 
جدي�دة  ملصق�ات  حزم�ة  إىل 
التباعد االجتماعي والبقاء  تعزز 
يف املن�زل أثن�اء تف�ي ف�ريوس 
وتس�اعد  املس�تجد.  كورون�ا 
حزم�ة ملصقات واتس�اب )مًعا 
يف املنزل( ع�ىل التواصل بطريقة 
ممتعة، وت�ربز الحاجة إىل البقاء 
يف املن�زل واملحافظة عىل التباعد 
االجتماعي بني األش�خاص أثناء 
تف�ي الف�ريوس، ت�م تصمي�م 
امللصقات بالتع�اون مع منظمة 
العاملي�ة )WHO(، وهي  الصحة 

متوفرة بعرش لغات مختلفة.
كما تتضم�ن امللصقات، عبارات 

ذل�ك  )س�نفعل  مث�ل  ش�ائعة 
مًع�ا(، ولكنه�ا تتضم�ن أيًض�ا 
بع�ض الرس�ائل املش�جعة مثل 
س�ؤال ش�خص م�ا إذا كان عىل 
ما ي�رام، وق�ول إن ش�خًصا ما 
)بط�ل(، واالحتف�ال بالعامل�ني 
تح�وي  كم�ا  أيًض�ا،  الطبي�ني 
ملصقات واتس�اب الجديدة عىل 
ملص�ق غس�ل اليدي�ن، وإجراء 
مكاملة فيدي�و جماعية وبعضها 
يتعل�ق بالعم�ل من املن�زل. هذا 
وتم اس�تخدام تطبيق واتس�آب 
ع�ىل نط�اق واس�ع للح�د م�ن 
ن�رش املعلوم�ات الخاطئة حول 
تف�ي ف�ريوس كورون�ا، حيث 
ع�ىل  قي�وًدا  التطبي�ق  وض�ع 
كيفية اس�تخدام إعادة التوجيه 
وتنفيذ تدابري أخرى ملنع انتشار 
املعلومات الخاطئة، كما تس�تعد 
الخدم�ة أيًضا لتوس�يع االتصال 
الجماع�ي للحفاظ ع�ىل اتصال 

املستخدمني.

غوغل يحتفل بـ«يوم األرض« 
على صفحته الرئيسية

جديد واتسآب .. »إيموجي« تدعم 
التباعد االجتماعي

لمواجهة »كورونا« .. سوار يراقبك 
ويمنعك من لمس وجهك

نقيب التمريض: فيلم »يوم وليلة« يسيء لسمعة 600 
ألف من »الجيش األبيض«

نح�ن أمام أبواب الشهر الفضيل، وسنك�ون يف ضيافة الرحمن الرحيم، 
ونحن نستقبل هذا الشهر املبارك نسأل الله أن يمن عىل الجميع بالخري 

والربكة، وأن يجعل منه محطة للمغفرة والرحمة .
ومع ش�هر رمضان املبارك تكون النفوس مرعة باألمل، ويكون العراق 
الشاخ�ص يف قلوبنا واملرب�ع يف ضمائرنا، فالعراق ه�و املبنى واملعنى، 

ونقطة املنبع واختتام املصب.
وطن�ي املتألق رغم اصطفاف الرزايا عليه، واملتقدم رغم فداحة الخطب 

الرابض عند قدميه، واملرشق رغم تكالب جحافل الظالم عىل ربوعه .
أي رس ه�ذا ال�ذي يعتم�ر يف صدر وطن�ي؟ وأي عراق ه�ذا الذي تحرق 
أطراف�ه؟ فتهتف السماء يا نار كوني بردا وسالما عىل العراق، فينتفض 
م�ن جديد م�اردا من بني ركام الرماد، معاىف م�ن جراحه، نارشا أجنحة 

املحبة والسالم عىل الجميع .
أي وط�ن تكتظ عىل تراب�ه كل هذه الشالالت املضيئة به�دى السماء يف 
ه�ذا الشهر الفضيل؟ وتتزاحم عند أعتاب�ه كل الينابيع املتدفقة بالخري 
والعطاء، وأي وطن هذا الذي تتحول فيه الهواجس إىل فراش�ات ملونة، 
مواك�ب من صباي�ا أثريية، باقات ورد تنضح تراني�م عذبة لتشكل لحنا 

يفيض طهرا وبراءة؟ 
افتح صدرك يا وطني لهذا الشهر الكريم، ودعنا نرتل القرآن يف أحضانك 
ونم�د يد املساعدة للفقراء واملحتاج�ني، ونعطر نفوسنا بشذى االيمان، 
فهو ش�هر يستجاب الدعاء فيه، وهو ش�هر تن�زل الربكة فيه عىل عباد 

الرحمن، وهو شهر يرتقي بنا اىل أعىل درجات العفة والطهارة .
م�ا أورث�ه الله من الحكم�ة املتدفقة من اب�ار اإلبداع هن�ا يف بلدي، وما 
أودع�ه الله من كنوز الكرامة هنا يف وطني .. هنا وطن األنبياء واألولياء 
والعلماء وكل رموز التاريخ اإلنساني العريق !.. هنا مهد الرساالت التي 

انزلها الله لتمطر العالم حياة وخصبا وحضارة .
هنا الع�راق.. إذا ادلهمت يف وجهه سحب الغ�در واإلهمال انقض عليها 
باس�ال مقدام�ا محلقا يف األع�ايل، فرتد كل السيوف الصدئ�ة التي تريد 
النيل منه، وتتهاوى كل الع�روش املزيفة التي تتجارس عليه، وتضمحل 

كل املخططات الغارقة يف الوهم .
هنا العراق تاريخ ُخّطت صفحاته بالنور، وتعطرت آفاقه بعبري الشهادة 
. أيها الوطن املمتد من الوريد إىل الوريد، واألريج الذي يفوح من شواطئ 
دجل�ة، وه�ي تنثر ضفائره�ا عىل جيد الف�رات، والشم�س التي ترشق 
م�ن رحاب الل�ه املغمورة باألم�ن والسالم لتنمح ال�دفء إىل عالم غارق 

من الرشيان اىل الرشيان، بالصقيع .  أيها العراق املمتد 
وعىل ش�عبك، وكل رمض�ان كري�م عليك، 

بأل�ف  وأن�ت  خري .ع�ام 
إىل اللقاء ...

ك�ارول سماح�ة، محمد منري، 
صابر الرباع�ي، سمرية سعيد، 
تام�ر حسن�ي ووائ�ل جسار.. 
األوبري�ت  يف  ش�اركوا  نج�وم 
الغنائ�ي األضخم »إن�ت أقوى« 
اليوتي�وب  انطل�ق ع�رب  ال�ذي 
ليعط�ي الجمه�ور طاق�ة حب 

وخري وتفاؤل ونور.
بمجرد الحديث عن عمل غنائي 
ضخم يض�م مجموعة من أهم 
نجوم الغن�اء يف الوطن العربي، 
يف  النج�وم  ه�ؤالء  ي�ردد  ل�م 
املشاركة دون تفكري؛ خاصة أن 
أرب�اح هذا العمل ستعود لرشاء 
ملواجه�ة  طبي�ة  مستلزم�ات 
فريوس كورونا. وقد أكد كاتب 
العمل مدحت العدل أن األوبريت 
ُنّفذ يف 7 أيام تقريباً، حيث كان 
يتواصل فيها باستمرار مع كل 
فريق العمل. وُسّجل كل مقطع 
م�ن االوبري�ت يف بل�د مختل�ف 
نظ�راً للظ�روف التي يم�ر بها 
العالم يف الوقت الحايل من حظر 
الط�ريان الجوي؛ حي�ث سجل 
صاب�ر الرباعي املقطع الخاص 

به يف تونس.
أما سم�رية سعي�دة، فسّجلت 
واألم�ر  الجون�ة،  يف  فقرته�ا 
سيان بالنسب�ة إىل وائل جسار 
ال�ذي سّج�ل فقرت�ه يف لبنان. 

أم�ا الكينغ محم�د منري وتامر 
حسني وك�ارول سماحة، فقد 
سّجل�وا فقراته�م الغنائية معاً 
يف اإلستدي�و نفس�ه يف م�رص، 
مع الحرص التام عىل تنفيذ كل 

اإلجراءات الخاصة بسالمتهم.
األوبري�ت  أن  بالذك�ر  الجدي�ر 
ش�هد ظه�ور مجموع�ة كبرية 
م�ن نج�وم الساح�ة الفني�ة، 
يف مقدمته�م ي�را ولبلبل�ة و 
التونسي�ة درة والكات�ب تام�ر 
حبيب وماج�د الكدواني وأكرم 
حسني، واإلعالمي�ة إنجي عل 
وكاتب األوبريت مدحت العدل، 
والع�ب كرة القدم محمد زيدان 
وماجد امل�رصي. وكان انطالق 
الع�رض األول لألوبري�ت ع�رب 
قناة اليوتي�وب من تحت سفح 
األهرامات.عىل صعيد آخر، كان 
هناك بوس�ر ترويجي صّممه 
السوش�يال ميديا  بع�ض رواد 
ُن�رش قب�ل انط�الق االوبري�ت 
الهضب�ة عم�رو  بأي�ام يض�م 
دي�اب األم�ر الذي تعج�ب منه 
فريق عم�ل األوبري�ت والجهة 
املنتجة، خاصة أن�ه لم ُتعرض 
املشاركة عىل عم�رو دياب من 
قبل فري�ق العمل ألن�ه يرفض 
العم�ل الجماعي، ول�م يشرك 

فيه من قبل.

التونسية، هند  النجمة  أطلقت 
ص�ربي، ومعه�ا مجموعة من 
الشخصيات العامة يف املجتمع 

تون�س  يف  املدن�ي 
 ، جه�ا ر خا و

جمعي�ة 
ن  ا بعن�و

 » مفي�د «
ف  به�د

تنمي�ة 
ملجتمع  ا
التون�يس 

ظ�ل  يف 
أزمة انتشار 

س  و ف�ري
وبمج�رد  كورون�ا. 

أن أعلن�ت إط�الق الجمعية، 
نجحت يف جمع تربّعات وصلت 
إىل 70 أل�ف دين�ار تونيس التي 
ُوّجهت إىل مدينة قبل التونسية 
الت�ي تح�وي أك�رب ع�دد م�ن 

إصابات كورونا يف البالد.
يف املقاب�ل، فوجئت هند صربي 
ببعض الترصيحات عىل لسانها 
التي انت�رشت أخرياً عرب بعض 
الصفحات عىل مواقع التواصل 
االجتماع�ي، مفاده�ا أن هن�د 

صربي طالب�ت بتوفري طائرات 
خاص�ة لنقل النجوم إىل مواقع 
التصوي�ر يف ظ�ل أزمة فريوس 
كورون�ا؛ األم�ر الذي 
من�ه  تعّجب�ت 
هن�د كث�رياً، 
ت  ك�د أ و
نه�ا  أ
شائعات 
جة  ذ سا
ال أساس 
من  له�ا 
 ، لصح�ة ا
طلب�ت  و
م�ن الوسائ�ل 
اإلعالمية أاّل يروجوا 
وهمّي�ة  ترصيح�ات  ألي 
منترشة من خالل السوش�يال 
ل عرب  ميديا، ما دامت ل�م ُترسيَ
مكتبها اإلعالم�ي أو ُتنرش عرب 
صفحاتها الرسمية عىل مواقع 

التواصل االجتماعي.
وأشارت صربي إىل أنه من تنرش 
أي ترصيح�ات غ�ري حقيقي�ة 
صفح�ات  ع�رب  عنه�ا  نق�اًل 
السوش�يال ميدي�ا فسُيالح�ق 

قضائياً.

هند صبري إلى القضاء

صبا مبارك.. بدوية مغوارة
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يبدو أن قرار مشاركتها يف املوسم الرمضاني املقبل 
بات مستحيالً؛ فبعد أن أبدت بنت النيل شريين عبد 
الوه�اب موافقتها املبدئية عىل غن�اء تر مسلسل 
»خيان�ة عهد« للنجم�ة يرا لتخوض ب�ه املوسم 
الرمضان�ي الجدي�د، فوجىء جمهور ي�را بقرار 
آخ�ر من قب�ل الجهة املنتجة . رغ�م أنه كان هناك 
اتفاق مبدئي بني الجهة املنتجة ملسلسل يرا وبني 
شريين عبد الوهاب لتقديم تر املسلسل الذي ُرّشح 
لكتابت�ه الشاعر أمري طعيم�ة، لكن قبل اللحظات 
األخرية لتسجي�ل األغنية استق�ّرت الجهة املنتجة 
ع�ىل مصطف�ى حج�اج لتقدي�م التر ال�ذي كتبه 
مدحت الع�دل؛ حيث ينشغل طعيم�ة بكتابة أكثر 
م�ن تر درامي خالل املنافس�ة الرمضانية املقبلة. 
ولم يكن هذا االنسحاب األول لشريين هذا املوسم؛ 
حي�ث سب�ق أن اعتذرت ع�ن تقديم ت�ر مسلسل 
»2020« لنادي�ن نسي�ب نجي�م وقيص خ�ويل قبل 

خروجه من املوسم الرمضاني الجديد بسبب 
أزم�ة زوجها حسام حبيب مع مدير أعمالها 
الساب�ق يارس خلي�ل. ولم تكن ش�ريين عبد 
الوهاب هي الوحي�دة التي خرجت من سباق 
ت�رات األعم�ال الرمضانية، حي�ث إن إليسا 
الت�ي ك�ان من املق�رر أن تقّدم ت�ر مسلسل 
دانتيل لسريي�ن عبد النور الت�ي هي األخرى 

ل�م تلح�ق بالسب�اق الدرام�ي الرمضاني 
الجدي�د؛ فقد توق�ف تصوير العمل 

قب�ل أسابي�ع خوفاً م�ن عدوى 
أن  ع�ىل  كورون�ا،  ف�ريوس 

تتواصل الجهة املنتجة مع 
إليس�ا يف وقت الحق بعد 

املسلسل  خروج  قرار 
السب�اق  م�ن 

الرمضاني.

الجمهور لن يسمع شيرين وإليسا 
في رمضان

طاقة حب وتفاؤل من نجوم الوطن العربي


