
بغداد/ متابعة الزوراء:
كورونا  فريوس  يزداد  آخر  بعد  يوما 
انتشاره  نطاق  توسع  مع  توحشا 
بشكل فظيع يف نحو 207 دول، تاركا 
الذين  املصابني  بأعداد  يغرق  العالم 
لم تعد املستشفيات تستوعبهم حتى 

عدد  تقدما.وتجاوز  الدول  اكثر  يف 
كوفيد-19  بمرض  املؤكدة  اإلصابات 
عامليا  كورونا،  فريوس  يسببه  الذي 
مليونا و140 ألف 327 حالة، وبلغت 
حالة،  و887  ألفا   60 نحو  الوفيات 
بينما تعاىف أكثر من 226 ألف مصاب، 

من  املتاحة  اإلحصاءات  ألحدث  وفقا 
جامعة جونز هوبكنز األمريكية التي 
الفريوس.وأقامت  انتشار  تراقب 
وطنيا  حدادا  السبت،  أمس  الصني، 
الوباء  يواصل  حني  يف  املتوفني،  عىل 
وتستعد  العالم،  أنحاء  يف  تمدده 

مع  مراحله  ألسوأ  املتحدة  الواليات 
تسجيل ارتفاع قيايس بعدد الوفيات.
وتويف أكثر من 3300 شخص يف الرب 
الرسمية  لإلحصاءات  وفقا  الصيني 
يف  مرة  ألول  ظهر  الذي  الوباء  بهذا 
هوبي  إقليم  عاصمة  ووهان  مدينة 

كل  تحولت  الصني.ويف ووهان  وسط 
الحرضية  املناطق  يف  املرور  إشارات 
إىل اللون األحمر عند الساعة العارشة 
املرور  حركة  فيها  وتوقفت  صباحا، 

ملدة ثالث دقائق.

لندن/ متابعة الزوراء:
لشؤون  الربيطانية،  الدفاع  مستشاري  كبري  أعلن 
جون  سري  الفريق  أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق 
نجاح  العراقي  الدفاع  وزير  مع  بحث  أنه  لوريمر، 
عريف  وكيل  مقتل  يف  الجاري  التحقيق  الشمري 
املايض.وقال  الشهر  خالل  العراق  يف  بريطاني 

مع  »بحثت  )تويرت(:  موقع  عىل  تغريدة  يف  لوريمر 
العراق  جهود  الشمري  نجاح  العراقي  الدفاع  وزير 
الجاري  والتحقيق  كوفيد_19،  فريوس  مكافحة  يف 
يف  تساعد  كانت  بينما  غيلن  عريف  وكيل  مقتل  يف 
مهام حماية العراق، تلك هي خطوة إيجابية تجاه 

محاسبة املسؤولني عن خسارتها«.

باريس/ متابعة الزوراء:
بسكني  هجوم  يف  آخرين   7 وأصيب  شخصني  قتل 
الهجوم  منفذ  اعتقال  وتم  فرنسا  رشقي  جنوب 
لوكالة  مصادر  ب(.وقالت  ف  )أ  أفادت  ما  بحسب 
الصحافة الفرنسية إن رجال يف جنوب رشق فرنسا 
مما  السبت  يوم  بسكني  اشخاص  عدة  هاجم 
اعتقاله. قبل  سبعة  وإصابة  اثنني  مقتل  إىل  أدى 

يف  الجرحى يف حالة حرجة  أحد  أن  املصادر  وأكدت 

عىل  للتسوق  مركز  يف  الهجوم  املستشفى.ووقع 
طريق يف رومان سور إيسري قبل أن تعتقل الرشطة 
الرجل الساعة 11:00 صباًحا امس بالتوقيت املحيل.
-COVID وتعيش فرنسا يف حالة إغالق كامل بسبب

19، ويمر عىل البالد حاليا األسبوع الثالث من العزلة 
الهجوم خارج  الذاتية.وبحسب »رويرتز« فقد وقع 
مخبز حيث اصطف الزبائن، حسبما ذكرت العمدة 

ماري هيلني ثورافال التي قالت إن املعتدي اعتقل.

 الزوراء / يوسف سلمـان:
النيابي  حراكـه  الفتح  تحالف  استنفر 
بعد  املاضية  الساعات  خالل  والسيايس 
عدنان  املكلف  الوزراء  رئيس  سلم  ان 
الجديد  الحكومي  املنهاج  مسودة  الزريف 
تحالف  كتلة  .ووجهت  النواب  مجلس  اىل 
رئيس  اىل  رسميا  كتابا  النيابية  الفتح 
املرسوم  لسحب  صالح  برهم  الجمهورية 
الزريف  عدنان  بتكليف  الخاص  الجمهوري 
لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة 
الفتح  تحالف  كتلة  قدمت  .كما  املقبلة 
طلبا رسميا اخر اىل رئيس مجلس النواب 
الجمهورية برهم صالح  ، ملساءلة رئيس 
العراقي  الدستور  نصوص  عن انتهاك 
داخل  مطلعة  اوساط  كشفت  .باملقابل 
تحالف الفتـح ان الكتل الشيعية لم تتفق 

بدال  جديد  مرشح  اختيار  عىل  االن  حتى 
الزريف  عدنان  املكلف  الوزراء  رئيس  عن 
وهم   ، املتداولة  االسماء  ان   « ان  مبينا   ،
الكاظمي وعيل  الرتتيب مصطفى  بحسب 
الحسني  وعبد  االعرجي  وقاسم  الشكري 
التوافق  او  باالجماع  تحظ  لم   ، عبطان 
وفق  ان   « الزوراء   « .وعلمت   « االن  حتى 
الساعات  وحوارات  الجديدة،  املعطيات 
املاضية، فأن رئيس الوزراء املكلف حصل 
مجلس  داخل  الثقة  ملنحـه  ضمانات  عىل 
النواب مبارشة  النواب من خالل تصويت 
له، دون الرجوع اىل رؤساء كتلهم .وتعليقا 
عىل ذلك ، اكـد تحالف الفتح ان موضوع 
ترشيح رئيس الوزراء املكلف عدنان الزريف 

انتهى رسميـا.

التخطيط تكشف لـ          ابرز توصيات جلنة معاجلة انعكاسات االزمة االقتصادية على املواطنني
البنك املركزي: القانون ال يسمح لنا بإقراض احلكومة ونتدخل بصورة غري مباشرة إلنقاذ الدولة

Sun       5      Apr    2020االحد       5     نيسان    2020 

الزوراء/ حسني فالح:
ابرز  عن  التخطيط،  وزارة  كشفت 
توصيات لجنة معالجة انعكاسات االزمة 
انها  مؤكدة  املواطنني،  عىل  االقتصادية 
اليوم  العليا  اللجنة  اجتماع  يف  ستناقش 
االحد، وفيما اشار اىل ان البنك املركزي اىل 
الحكومة،  باقراض  يسمح  ال  قانونه  ان 
مبارشة  غري  بصورة  يتدخل  انه  اوضح 

لدعم السياسة املالية العامة للدولة.
وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط عبد 
لـ«الزوراء«:  حديث  يف  الهنداوي  الزهرة 
االزمة  انعكاسات  معالجة  لجنة  ان 
تفيش  بسبب  املواطنني  عىل  االقتصادية 
برئاسة  عملها  تواصل  كورونا  جائحة 
حيث  اعمالها،  تواصل  التخطيط  وزير 
عقدت اجتماعها االول الخميس املايض 
املقرتحات  من  بمجموعة  وخرجت 
والتوصيات.واوضح: ان ابرز التوصيات 
تقديم منحة مالية طارئة للذين ترضروا 
من الظروف الراهنة، واطالق االعفاءات 

الخاصة باسترياد املواد الغذائية لتامني 
وكذلك  للمواطنني،  الغذائية  السلة 
اعفاء  خالل  من  الزراعي  القطاع  دعم 
الفوائد  جميع  من  واملزارعني  الفالحني 
والقروض واملستحقات املرتتبة بذممهم 
اعفاء  عن  فضال  الحكومة.وتابع،  لدى 
والكهرباء  املاء  اجور  من  املواطنني 
تامني  وكذلك  االخرى،  والخدمات 
اىل  الفتا  التموينية،  البطاقة  مفردات 
مناقشتها  سيتم  التوصيات  هذه  ان 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  قبل  من 
ستعقد  التي  كورونا  جائحة  ملكافحة 
رئيس  برئاسة  االحد  اليوم  اجتماعها 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي.وبشان 
املنحة الطارئة قال الهنداوي: ان اللجنة 
ستناقش  املهدي  عبد  برئاسة  العليا 
املنحة  توزيع  الية  اليوم  اجتماعها  يف 
تحديد  وكذلك  املشمولة  الفئات  وتحديد 

املبلغ.

خلية األزمة تؤكد سيطرتها على »كورونا« واعتربت ما حيدث يف الناصرية فتنة ستدمر اجلهود ملواجهة الوباء 

الرتبية تقنن املناهج العلمية للمراحل املنتهية وكردستان تعلن برناجما خاصا للموسم احلالي

الالمي يدعو احلكومة اىل االسراع بصرف 
املنحة املالية للعائالت املتضررة من احلظر

طالب مبعادلة شهادات الطلبة الذين حصلوا عليها يف لبنان

اخنفاض طفيف بأسعار الدوالر 
يف السوق العراقية

الصحة تعلن ارتفاع جمموع االصابات بكورونا 
اىل 878 بعد تسجيل 58 اصابة جديدة

اكدت عدم تسجيل الرصافة و11 حمافظة أي اصابة بالفريوس

ترامب يرفض ارتداء الكمامة

لندن: التحقيق جار مبقتل وكيل عريف 
بريطاني يف العراق

مقتل شخصني وإصابة 7 آخرين يف هجوم بسكني 
جنوب فرنسا 

الفتح يؤكد لـ        رفضه تكليف الزريف.. 
وال توافق على البديل اجلديد

قدم طلبني يف آن واحد .. سحب التكليف ومساءلة رئيس 
اجلمهورية عن خرق الدستور

الزريف يعلن ارسال املنهاج الوزاري للربملان واالخري يعلن تسلم احللبوسي له 

كورونا يزداد توحشا بعد إصابته ألكثر من مليون إنسان يف 207 دول

أكد تشكيل الكابينة احلكومية من موظفني اكفاء واجراء انتخابات خالل مدة اقصاها سنة

الوباء حيصد أرواح اكثر من 60 ألف ضحية

ص 2

تفاصيل ص 2

ص 4

بغداد/ الزوراء:

العراقيني  الصحفيني  نقيب  دعا 

العرب  الصحفيني  اتحاد  رئيس 

مؤيد الالمي، الحكومة اىل االرساع 

للعائالت  املالية  املنحة  برصف 

املترضرة من حظر التجوال، فيما 

طالب وزارة التعليم العايل والبحث 

العليا  الشهادات  بمعادلة  العلمي 

يف  عليها  حصلوا  الذين  للطلبة 

له  تغريدة  يف  الالمي  لبنان.وقال 

»الزوراء«:  تابعتها  »تويرت«  عىل 

التجوال  إستمرار  حظر   «مع 

من  يقرب  ما  إمكانية  وضعف 

فقراء  من  عراقي  مليون  عرشة 

يومية  إجور  عىل  يعيشون  أو 

ادعو  الحظر،  بسبب  وقطعت 

املنحة  رصف  برسعة  الحكومة 

األزمة  خلية  اقرتها  التي  املالية 

حسن  السيد  برئاسة  النيابية 

وزير  إستضافة  بعد  الكعبي 

بيانات  اكد وجود  الذي  التخطيط 

تغريدة  الرشائح«.ويف  لتلك  كاملة 

قيص  الدكتور  الالمي  دعا  اخرى 

البعثات  لدائرة  أإليعاز  السهيل 

للطلبة  العليا  الشهادات  بمعادلة 

الذين حصلوا عليها يف  لبنان وعىل 

البعثات  دائرة  نفقتهم،  لكون 

وليس  اإلقامة هناك  تطلب منهم 

الالمي:  واضاف  علما.  متقطعة 

ذلك  تشرتط  ال  الجامعات  تلك  إن 

وتابع  دائم.   بشكل  التواجد  أو 

: السيد الوزير هذه نخبة  الالمي 

عراقية بحاجة اىل قرار منكم«.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت اسعار رصف الدوالر ببورصة الكفاح 
واالسواق املحلية، امس السبت. وسجلت أسعار 
لكل  دينار   123.500 بغداد  يف  الكفاح  بورصة 
محالت  يف  البيع  أسعار  وكانت  دوالر.   100
الصريفة بلغت 124.500 دينار، أما سعر رشاء 
سعر  وكان  دينار.   122.500 فسجل  الدوالر 
رصف الدوالر قد سجل يف األسواق املحلية خالل 
األيام املاضية ارتفاعاً ملحوظا ليصل يف بعض 
لكل 100  دينار  ألف  اىل 128  األحيان من 126 

دوالر.

بغداد/ الزوراء:
ارتفاع  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
كورونا  بفريوس  االصابات  مجموع 
اصابة   58 تسجيل  بعد  حالة   878 اىل 
تسجيل  عدم  اكدت  فيما  جديدة، 
أي  محافظة  و11  الرصافة  بغداد 
يف  الوزارة  بالفريوس.وذكرت  اصابة 
اليومي  الوبائي  املوقف  بشأن  بيان 
لإلصابات بفريوس كورونا املستجد يف 
العراق تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان 
مختربات وزارة الصحة والبيئة سجلت 
بفريوس  مؤكدة  جديدة  اصابة   58

موزعة  العراق  يف  املستجد  كورونا 
 ،9  : البرصة   ،3 كرخ:  بغداد/  كالتايل: 
 ،6 أربيل:   ،4 السليمانية:   ،34 النجف: 
عدد  ان  1.واضافت،  املثنى:   ،1  : دياىل 
و حالة  البرصة  يف  ) حالة   2 الوفيات: 
حالة   33 تسجيل  تم  كما  الكرخ(،  يف 
 ،4 النجف:  كالتايل:  موزعة  تام  شفاء 
مدينة الطب: 2، البرصة: 12، اربيل : 6، 
دهوك: 6، نينوى: 1 ، واسط: 2، الفتة 
بينما   ،878 اإلصابات:  مجموع  ان  اىل 
مجموع  اما   ،56 الوفيات:  مجموع 

حاالت الشفاء: 259.

بغداد/ الزوراء:
قرب  إنزال  وجود  املشرتكة،  العمليات  قيادة  نفت 
الحدود العراقية السعودية، فيما اكدت انسحاب قوات 
التحالف الدويل من قاعدة الحبانية.وذكر بيان لقيادة 
تظهر  واآلخر  الحني  أنه«بني   : املشرتكة  العمليات 
وغريبة  مفربكة  مواضيع  تحمل  فيديوات  أو  أخبار 
بنفس الوقت ،وآخرها الفيديو الذي يتحدث عن إنزال 

قرب الحدود العراقية السعودية ومعلومات مرسبة«.
أن ما جاء يف  العمليات املشرتكة  وأوضح بيان«قيادة 
أساس  ال  وقصص  شائعات  عن  ،عبارة  الفيديو  هذا 
لها من الصحة ،وأن ما جاء من ترسيب معلومات من 
مكتب نائب قائد العمليات املشرتكة ،أمر غري صحيح 
ويعد نوعاً من الهراء الذي اليستحق الرد عليه«، مشرياً 
اىل أن«جميع األخبار التي تستوجب اإلعالن عنها تتم 

من خالل خلية اإلعالم األمني  بشكل مبارش« . وأكد 
جميع  ستتخذ  املشرتكة  العمليات  أن«قيادة  البيان 
،وتهيب  املتحدث  هذا  بحق  القانونية  اإلجراءات 
بوسائل اإلعالم توخي الدقة يف نقل أي خرب أمني ،وأن 
يؤخذ من املصادر  الرسمية املخولة بذلك«.ويف سياق 
قوات  انسحاب  املشرتكة  العمليات  قيادة  اكدت  اخر 
التحالف الدويل من قاعدة الحبانية.وذكر بيان للقيادة 

الحكومة  بني  املثمرة  الحوارات  نتائج  عىل  بناًء  انه 
العراقية والتحالف الدويل، جرى امس السبت الرابع من 
نيسان إعادة املوقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف 
اىل  األنبار   محافظة  يف  الحبانية  قاعدة  داخل  الدويل 
القوات العراقية بعد انسحاب التحالف الدويل منه وفق 
التزامه بإعادة املواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد 

واملعسكرات العسكرية العراقية.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس األمريكي دونالد ترامب، إنه 
أنه  من  الرغم  عىل  الكمامة  يرتدي  لن 
الطبية  اإلرشادية  النصيحة  هذه  وجه 
ذلك. يفعلوا  بأن  لألمريكيني  الجديدة 
وقال ترامب »ال أتخيل نفيس وأنا أرحب 
وامللوك  الحكومات  ورؤساء  بالرؤساء 
أرتدي  وأنا  األبيض  البيت  يف  وامللكات« 
االلتزام  أن  عىل  ترامب  الكمامة«.وشدد 
»اختياري«  اإلرشادية  النصيحة  بهذه 
»ليس  قائال:  وأضاف  إلزاميا،  وليس 
عليك القيام بذلك، ال أعتقد أنني سأقوم 
يف  قال  األمريكي  الرئيس  بذلك«.وكان 
إن  األبيض،  البيت  يف  صحفي  موجز 

حكومة الواليات املتحدة تويص املواطنني 
بحمل أغطية قماش عىل وجوههم عىل 
للحد  يهدف  كإجراء  طوعي  أساس 
كورونا.وأضاف  فريوس  انتشار  من 
األمراض  ملكافحة  الوطني  املركز  أن 
املواطنني  ينصح  ال  منها،  والحماية 
بارتداء الكمامات الطبية.وشدد الرئيس 
ال  الجديدة  التوصيات  أن  عىل  األمريكي 
مكان  تحل  أنها  عىل  إليها  النظر  يجب 
»التباعد  بإجراءات  بااللتزام  التوصية 
سابقا.ووصل  صدرت  التي  الجسدي« 
عدد املصابني بفريوس كورونا يف الواليات 
املتحدة امس السبت إىل 278568، بينما 

تم تسجيل 7163 حالة وفاة.

بغداد/ الزوراء:
عدنان  املكلف  الوزراء  رئيس  اعلن 
اىل  الوزاري  املنهاج  ارسال  الزريف، 
تشكيل  ان  اكد  وفيما  النواب،  مجلس 
الكابينة الحكومية تمثلت من املوظفني 
املكتب اإلعالمي لرئيس  أعلن  االكفاء، 
تسلم  عن  الحلبويس،  محمد  الربملان 
األخري املنهاج الوزاري املقدم من رئيس 
الزريف. عدنان  املكلف  الوزراء  مجلس 

تابعته  متلفز  حديث  يف  الزريف  وقال 
»الزوراء«: انه تم اعداد كابينة وزارية 
أكفاء  موظفني  من  مؤلفة  كاملة 

النواب  ملجلس  الذاتية  السرية  وارسال 
الدستور«،  وحسب  ساعة   48 قبل 
السياسية تعهدت  الكتل  ان  اىل  مشرياً 
الجديدة«. وأضاف أن«  بدعم الحكومة 
اَي اعتداء عىل أي قوة عراقية مرفوض 
القوات  كل  مراقبة  وستتم  تماماً 
وتحديد  العراق  داخل  العسكرية 
حديث  وأي  القوانني  ضمن  تحركها 
واقعي«،  غري  عسكرية  انقالبات  عن 
مخترص  الحكومي  أن«املنهاج  مبيناً 
،أولها  محاور  ثالثة  عىل  ويركز 
الوزارات  كل  عزل  وسيتم  االقتصاد 

تمويلها«. وتابع  وتحديد  املنتجة  غري 
عىل  سرتكز  الحكومة  سياسة  ان   :
ولن  بالعراق  يرض  نشاط  كل  منع 
عىل  خارجية  رصاعات  بأي  أسمح 
هو  أن«االقتصاد  اىل  الفتا   ، أرضنا 
القادمة  للحكومة  األسايس  املحرك 
وكل من له رغبة يف االستثمار ستكون 
اىل  بالتعامل«. ولفت  األولوية  له 
ونزيهة  حرة  انتخابات  إجراء  عزمه 
مؤكدا  سنة،  اقصاها  مدة  خالل 
»التعجيل بتقديم موازنة العالم الحايل 
إلقرارها«.وقال الزريف يف بيان اصدره: 

الحكومة دستوريا،  انه كلف بتشكيل 
لحني  مستمرة  مشاوراته  ان  اىل  الفتا 
إكمال الكابينة الوزارية وعرضها عىل 
الربنامج  تقديم  الزريف  الربملان.واكد 
رئيس  إىل  رسمي  طلب  مع  الحكومي 
مجلس النواب، لعقد جلسة نيل الثقة، 
مشريا اىل انه سيشكل حكومة وطنية 
العراقي  الربملان  من  رشعيتها  تستمد 
النيابية  الكتل  مع  التشاور  بعد 
العراقي. الشارع  مطالب  يلبي  وبما 

عىل  ستعمل  حكومته  ان  واوضح، 
العمل عىل  اربعة محاور مهمة؛ وهي 

فرض  و  املالية،  لألزمة  الحلول  إيجاد 
هيبة الدولة وسيادة القانون ، واجراء 
 ، وشفافة  ونزيهة  حرة  انتخابات 
الدولية  العالقات  توازن  عن  فضال 
»لن  .وتابع،  ووسطي  قوي  لعراق 
املتمثلة  مهمتي  استكمال  عن  اعتذر 
بتشكيل الحكومة مطلقا، ولن اتراجع 
اخذل  ولن  التكليف  دستورية  عن 
القوى  من  معي  ووقف  ساندني  من 
ان  اىل  والسياسية«.واشار  املجتمعية 
والكتل  الربملان  الخيار مرتوك ألعضاء 
الثقة  بمنحه  الوطنية  السياسية 

مع  والتوافق  الشارع  بدعم  معززة 
تنفيذ  الرشيدة من أجل  املرجعية  راي 
ذلك  غضون  .يف  الحكومي  الربنامج 
الربملان  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  أعلن 
عن  السبت،  امس  الحلبويس،  محمد 
تسلم األخري املنهاج الوزاري املقدم من 
عدنان  املكلف  الوزراء  مجلس  رئيس 
أن  للمكتب:«نود  بيان  الزريف.وذكر 
محمد  النواب  مجلس  رئيس  أنًّ  ننوه 
الحلبويس تسلم، امس السبت، املنهاج 
الوزاري املقدم من قبل رئيس مجلس 

الوزراء املكلف عدنان الزريف«.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
توحشا  كورونا  فريوس  يزداد  آخر  بعد  يوما 
مع توسع نطاق انتشاره بشكل فظيع يف نحو 
العالم يغرق بأعداد املصابني  207 دول، تاركا 
الذين لم تعد املستشفيات تستوعبهم حتى يف 

اكثر الدول تقدما.
وتجاوز عدد اإلصابات املؤكدة بمرض كوفيد-

19 الذي يسببه فريوس كورونا، عامليا مليونا 
و140 ألف 327 حالة، وبلغت الوفيات نحو 60 
ألفا و887 حالة، بينما تعاىف أكثر من 226 ألف 
من  املتاحة  اإلحصاءات  ألحدث  وفقا  مصاب، 
تراقب  التي  األمريكية  هوبكنز  جونز  جامعة 

انتشار الفريوس.
وأقامت الصني، أمس السبت، حدادا وطنيا عىل 
املتوفني، يف حني يواصل الوباء تمدده يف أنحاء 
العالم، وتستعد الواليات املتحدة ألسوأ مراحله 

مع تسجيل ارتفاع قيايس بعدد الوفيات.
الرب الصيني   وتويف أكثر من 3300 شخص يف 
الذي  الوباء  بهذا  الرسمية  لإلحصاءات  وفقا 
ظهر ألول مرة يف مدينة ووهان عاصمة إقليم 

هوبي وسط الصني.
يف  املرور  إشارات  كل  تحولت  ووهان  ويف 
املناطق الحرضية إىل اللون األحمر عند الساعة 
املرور  حركة  فيها  وتوقفت  صباحا،  العارشة 
ملدة ثالث دقائق. وتويف نحو 2567 شخصا يف 
مليون   11 عدد سكانها  يبلغ  التي  املدينة  تلك 
نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 75% من حاالت 

الوفاة بكورونا يف الصني.
وأعلنت لجنة الصحة الوطنية يف بيان تسجيل 
يف  كورونا  بفريوس  جديدة  إصابة  حالة   19

الرب الصيني خالل 24 ساعة انخفاضا من 31 
الحاالت  إجمايل  ليصل  السابق،  اليوم  يف  حالة 
إىل 81,639. وسجلت أيضا أربع وفيات جديدة 

ليصل العدد اإلجمايل إىل 3326.
وفاة  حالة   1480 املتحدة  الواليات  وأحصت 
حصيلة  وهي  ساعة،   24 يف  كورونا  بفريوس 
العاملي،  الصعيد  عىل  جديدة  قياسية  يومية 
مما يرفع عدد الوفيات إىل نحو 7500 وفاة يف 

البالد.
كما قفز عدد املصابني فيها إىل 277 ألفا، مع 
تسجيل 32 ألف إصابة جديدة، تشمل خمسة 
رّضع، وتعد والية نيويورك األكثر ترضرا حيث 

تضم نحو ثلث عدد الوفيات.
األمريكية  الواليات  يف  املستشفيات  وباتت 
تحت  للوباء  متسارعا  تفشيا  تشهد  التي 
أكرب  أعداد  تسجيل  توقع  ومع  هائل،  ضغط 
إقامة  عىل  السلطات  تعمل  املصابني،  من 
نيويورك  من  كل  يف  ميدانية  مستشفيات 

وميامي ولوس أنجلوس.
دونالد  الرئيس  إدارة  تتخذ  نفسه،  الوقت  ويف 
تزويد  لضمان  تشددا  أكثر  إجراءات  ترامب 
الطبية  باملواد  واملستشفيات  الطبية  الطواقم 
الرسيع  االنتشار  ملواجهة  التنفس،  وأجهزة 
األبيض  البيت  توقع  الذي  كورونا،  لفريوس 

أخريا أن يقتل ما يبلغ ربع مليون أمريكي.
بقوله  الوضع  نيويورك  ويف حني وصف عمدة 
عمدة  توقع  أيامها،  أحلك  تعيش  املدينة  إن 
العاصمة واشنطن تسجيل ما يصل إىل 93 ألف 

إصابة بالفريوس يف املدينة.
اآلن  حتى  الوباء  فيها  قتل  التي  أوروبا،  ويف 

وإسبانيا  إيطاليا  يف  أرباعهم  ثالثة  ألفا،   40
وفرنسا، يتحدث مسؤولون عن »بصيص أمل« 
أو  بالفريوس  اإلصابات  وترية  استقرار  مع 
تراجعها بشكل طفيف، يف ظل تواصل الحجر 

الصحي الشامل.
اآلن وفاة نحو  التي شهدت حتى  إيطاليا،  ويف 
15 ألف شخص وإصابة 120 ألفا آخرين؛ أشار 
)شمايل  لومبادريا  إقليم  يف  الصحة  مفوض 
البالد( -الذي يمثل بؤرة الوباء هناك- إىل تراجع 
ما  وهو  اإلقليم،  بمستشفيات  املصابني  أعداد 
كريمونا  مدينة  مستشفى  يف  ممرض  أكده 

بقوله »بدأنا نرى الضوء يف نهاية النفق«.
الصحة  منظمة  لدى  إيطاليا  ممثل  وأفاد 

العاملية، فالتري ريتشاردي، بأن العدد الحقيقي 
بالده  يف  املستجد  كورونا  بفريوس  للمصابني 

قد يبلغ نحو 12 مليون شخص.
وقال ريتشاردي، الذي يتوىل كذلك منصب نائب 
وزير الصحة اإليطايل، »من املمكن أن 20% من 
نحن  اآلن  وحتى  باملرض،  أصيبوا  اإليطاليني 

رأينا فقط غيضا من فيض«.
ويبلغ عدد سكان إيطاليا، وفقا ملعطيات أوائل 
أن  يعني  ما  نسمة،  مليون   60.3 نحو   ،2020

20% منهم يساوي حوايل 12 مليون شخص.
إىل  الطب،  علم  أستاذ  ريتشاردي،  وأشار 
تتيح  أوسع  مصلية  فحوص  إجراء  رضورة 
دراسة األجسام املضادة يف مصل دم املصابني 

مبينا  املناعة،  تفاعالت  عىل  بناء  بالفريوس 
العدد الحقيقي  أن هذا األمر سيسمح بتحديد 
بشكل  املستجد  كورونا  بفريوس  للمرىض 

دقيق.
إيطاليا  سكان  من   %20 إصابة  أن  إىل  ولفت 
بفريوس كورونا قد يعني أن أجساد معظمهم 
تمكنت من خلق أجسام مضادة للعدوى، إال أن 
80% سيكونون ضعفاء أمام املرض، لكنه شدد 
مع ذلك عىل أن هذا االعتقاد يمثل حاليا مجرد 

فرضية.
معدل  يف  تباطؤا  أسبوع  منذ  إيطاليا  وتشهد 
اإلصابة بفريوس كورونا، وذلك بزيادة ال تزيد 

عىل 4% يوميا.
ويف إسبانيا، ورغم تسجيل أكثر من 900 وفاة 
الوفيات  رفع  مما  التوايل،  عىل  الثاني  لليوم 
تفاؤلها  السلطات  تبدي  ألفا،   11 من  أكثر  إىل 

بتباطؤ وترية العدوى بالفريوس.
إن  مريكل  أنجيال  املستشارة  قالت  أملانيا،  ويف 
أحدث األرقام املسجلة يف البالد تدفع للتفاؤل، 

لكنه بشكل حذر.
القومي  املعهد  مديرة  قالت  مرص،  ويف  عربيا 
ريم  الدكتورة  القاهرة  لجامعة  التابع  لألورام 
عماد إنه جرى اكتشاف عدد من اإلصابات بني 

األطباء واملمرضني بفريوس كورونا.
من   15 املصابني  عدد  إجمايل  أن  إىل  وأشارت 
وثالثة  املمرضني  من   12 الطبي، وهم  الطاقم 
أطباء. وأكدت أنه ال توجد إصابات بني املرىض 
وأن  للمعهد،  املختلفة  باألقسام  املحجوزين 
أمس  ستستكمل  املبنى  تعقيم  إجراءات 

السبت.

 8 تسجيل  املرصية  الصحة  وزارة  أعلنت  وقد 
العدد  لريتفع  البالد  يف  بكورونا  جديدة  وفيات 
اإلجمايل إىل 66، كما سجلت 120 إصابة جديدة 

لريتفع اإلجمايل إىل 985.
تسجيل  الصحة  وزارة  أعلنت  السعودية،  ويف 
إىل  اإلجمايل  العدد  ليصل  جديدة  إصابة   154
باسم  املتحدث  وعزا  إصابة.  ألفي  من  أكثر 
الوزارة ارتفاع عدد اإلصابات إىل فحص مئات 

من مخالفي نظم اإلقامة يف اململكة.
كما أعلنت الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 62 
إصابة جديدة بكوفيد 19، فيما وصل اإلجمايل 
جديدة،  حالة   11 شفاء  تم  فيما   ،479 إىل 
لريتفع بذلك عدد الحاالت التي تعافت وتماثلت 

للشفاء يف البالد إىل 93 حالة.
وأوضح وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور 
باسل الصباح، أن حاالت الشفاء تعود لعرشة 
وحالة  وامرأتان(  رجال   8( كويتيني  مواطنني 
ملقيمة، مبيًنا أن التحاليل والفحوص املخربية 
الحاالت،  هذه  شفاء  أثبتت  واإلشعاعية 
وسيتم نقلها إىل الجناح التأهييل يف املستشفى 
بالفريوس  املصابني  الستقبال  املخصص 
تمهيًدا لخروجها من املستشفى خالل اليومني 

املقبلني.
والصناعة  التجارة  وزارة  أصدرت  ذلك،  إىل 
بيع  اقتصار  بموجبه  يتم  قرارا  الكويتية، 
»الفرضة«  والفواكه  الخضار  سوق  منتجات 
املوازية  واألسواق  التعاونية  الجمعيات  عىل 
تداول  أن  بعد  الجمهور، وذلك  تفاديا الزدحام 
رواد مواقع التواصل االجتماعي، مقطع فيديو 

لفوىض وتدافع كبري لرشاء البصل يف السوق.

بغداد/ الزوراء:
سيطرتها  السبت،  امس  االزمة،  خلية  اكدت 
ان  اىل  اشارت  وباء كورونا، وفيما  انتشار  عىل 
تمديد حظر التجوال مرهوٌن باملؤرشات العامة 
أرقام  أن  العاملية،  الصحة  منظمة  أكدت  للبلد، 
وبعيدة  صحيحة  العراق  يف  بكورونا  اإلصابات 
ما  النيابية،  األزمة  خلية  اعتربت  التزوير،  عن 
ستدمر  فتنة  بأنها  النارصية  مدينة  يف  يحدث 

كل الجهود ملواجهة وباء كورونا.
من  سيصنف  »العراق  ان  االزمة  خلية  وقالت 
ضمن الدول املسيطرة عىل وباء كورونا املنترش 
أنَّ  تأكيدها  مجددة  العالم«،  دول  من  كثرٍي  يف 
»تمديد حظر التجوال مرهوٌن باملؤرشات العامة 

للبلد، وهل هنالك إصابات أخرى أم ال«.
الفالحي:  جاسم  األزمة،  خلية  عضو  وقال 
املسيطرة  الدول  ضمن  من  صنف  »العراق  إنَّ 
الوباء، وهناك تقييٌم سيصدر من منظمة  عىل 
الصحة العامليَّة بهذا الخصوص لتقييم األوضاع 

يف جميع دول العالم«.
وأكد أنَّ »اللجنة ما زالت مستمرة يف اجتماعاتها 
الوبائيَّة«،  والخارطة  التجوال  حظر  لتقييم 
مؤرشات  هناك  كانت  ما  »متى  أنه  اىل  مشرياً 
تدلُّ عىل أنَّ هناك تحسناً كبرياً يف هذا الجانب، 
عن  معرباً  االتجاه«.  هذا  يف  اللجنة  ستعمُل 

تفاؤله باألوضاع التي تسري نحو األحسن«.
انتقلت  الصحة،  »وزارة  أنَّ  اىل  الفالحي  ولفت 
باملسح  الهجوم  اىل  الدفاع  مرحلة  من  مؤخراً 
ضمن  املحافظات  وجميع  بغداد  يف  امليداني 
الرتكيز  مع  كورونا،  فريوس  ملكافحة  خطتها 

عىل املناطق املكتظة بالسكان«.
أجرت  »الوزارة  أنَّ  الصدد  هذا  يف  وأوضح 
الزعفرانيَّة  منطقة  يف  عينة  لـ100  الفحص 

بهدف  واحد،  يوٍم  خالل  الرصافة،  بجانب 
»عمل  أنَّ  مضيفاً  اإلصابة«.  حاالت  تشخيص 
الصحيَّة  واللوائح  التعليمات  اىل  يستنُد  الوزارة 

الصادرة من منظمة الصحة العامليَّة«.
أرقاٍم  اىل  العراق  »وصول  أنَّ  الفالحي  وأكد 
لجهوٍد  نتيجة  جاء  اإلصابات  بحجم  مطمئنة 
أنَّ  مؤكداً  الصحيَّة«،  الدوائر  تبذلها  مضنية 
»الوزارة لديها إمكانات وتجارب كثرية يف إدارة 
األزمات، وستتمكن من النجاح يف القضاء عىل 

الفريوس«.
ودعا عضو خلية األزمة املواطنني كافة »إلبداء 
عملية  إلنجاح  الصحيَّة  املالكات  مع  التعاون 
الهجوم  بمثابة  تعدُّ  والتي  الوبائي،  املسح 
الغاطسة،  الحاالت  إيجاد  أجل  من  املعاكس 
التي تدلُّ عىل تعايف النظام الصحي واإلجراءات 
املهمة يف انحسار كورونا، بحسب تقييم منظمة 

الصحة العامليَّة«.
الحظر  يكرس  »من  انَّ  الفالحي  وأضاف 
وحياة  حياته  عن  مسؤول  غري  شخٌص  هو 
يفرض  لم  »الحظر  أنَّ  اىل  مشرياً  اآلخرين«. 
يف  منترٍش  وباٍء  لوجود  وإنما  كماليَّة،  ألسباب 

العالم«.
من جانب متصل، أكدت منظمة الصحة العاملية، 
يف  بكورونا  اإلصابات  إرقام  أن  السبت،  امس 

العراق صحيحة وبعيدة عن التزوير.
يف  العاملية  الصحة  منظمة  عـضـو  وقال 
إن  نــوار،  الـعـاملـي  عـدنـان  الــعــراق، 
اإلصـابـات  ألعــداد  املـعـلـنـة  »األرقـــام 
وبعيدة  باملئة   100 صحيحة   هي  العراق  يف 
عـلـى  مــشــدداً  الــتــزويــر«.  عــن 
من  ومراقبتها  متابعتها  تتم  »األرقــام  أن 
قـبـل منظمة الـصـحـة الـعـاملـية- األمــم 

مـديـر  املتحدة  األمم  وسفري  املـتـحـدة، 
الدكتور  العاملية،  الـصـحـة  مـنـظـمـة 
فـي  إسماعيل، وهــو عـضـو  أدهـم رشـاد 

لـجـنـة األمــر الـديـوانـي 55«.
اإلصـــابـــات  »أغـــلـــب  أن  وتابع 
وبالتحديد  العراق،  إىل  مؤخرا  عادوا  ألشخاص 
بــ«إجــراءات  مشيداً  املوبوءة«.  الدول  من 
االشتباه  حاالت  مع  التعامل  يف  الصحة  وزارة 
واإلصابة، عىل الرغـم من قـلـة إمـكـانـاتـهـا، 
الـتـي  والـتـوعـيـة  اإلرشــاد  وتـقـديـم 

أسـهـم يف انحسار االصابات«.
يف غضون ذلك اعتربت خلية األزمة النيابية، ما 
يحدث يف مدينة النارصية بأنها فتنة ستدمر كل 

الجهود ملواجهة وباء كورونا.
زيارة  »ستبدأ  انها   : بيان  يف  الخلية  وذكرت 
تعرضا  األكثر  البالد سيما  عدد من محافظات 
»إيقاف  إىل  داعية  بفايروس كورونا«،  لالصابة 
املواطن  اىل  الواقعية(  )غري  االطمئنان  رسائل 

من قبل بعض املسؤولني التنفيذيني«.
بغداد  يف  األمنية  القوات  »دعم  بـ  وطالبت 
كل  منع  يف  إجراءاتها  وتشديد  واملحافظات 
يحدث  »ما  أن  مؤكدة  الحظر«،  كرس  اشكال 
فتنة   « االستثنائي  الظرف  هذا  يف  النارصية  يف 
وباء  ملواجهة  املتخذة  الجهود  كل  سيدمر   «

كورونا«.
العاجل  التنسيق  »رضورة  إىل  الخلية،  وأشارت 
ارسال  بشأن  والنقل  الخارجية  وزارتي  بني 
لتقوم  الصحة  وزارة  اىل  الدقيقة  البيانات 
العراقيني  بعودة  قرار  باتخاذ  باالرساع  بدورها 
القوات االمنية  الخارج«، مطالبة  املوجودين يف 
دخول  »تسهيل  بـ  واملحافظات  بغداد  يف 

الشاحنات الغذائية والطبية«.

الزوراء/ حسني فالح:
توصيات  ابرز  عن  التخطيط،  وزارة  كشفت 
االقتصادية  االزمة  انعكاسات  معالجة  لجنة 
عىل املواطنني، مؤكدة انها ستناقش يف اجتماع 
ان  اىل  اشار  وفيما  االحد،  اليوم  العليا  اللجنة 
باقراض  يسمح  ال  قانونه  ان  اىل  املركزي  البنك 
الحكومة، اوضح انه يتدخل بصورة غري مبارشة 

لدعم السياسة املالية العامة للدولة.
عبد  التخطيط  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
الزهرة الهنداوي يف حديث لـ«الزوراء«: ان لجنة 
عىل  االقتصادية  االزمة  انعكاسات  معالجة 
تواصل  كورونا  جائحة  تفيش  بسبب  املواطنني 
عملها برئاسة وزير التخطيط تواصل اعمالها، 
املايض  الخميس  االول  اجتماعها  عقدت  حيث 

وخرجت بمجموعة من املقرتحات والتوصيات.
واوضح: ان ابرز التوصيات تقديم منحة مالية 
الراهنة،  الظروف  من  ترضروا  للذين  طارئة 
املواد  باسترياد  الخاصة  االعفاءات  واطالق 
للمواطنني،  الغذائية  السلة  لتامني  الغذائية 
اعفاء  خالل  من  الزراعي  القطاع  دعم  وكذلك 
الفالحني واملزارعني من جميع الفوائد والقروض 

واملستحقات املرتتبة بذممهم لدى الحكومة.
وتابع، فضال عن اعفاء املواطنني من اجور املاء 
تامني  وكذلك  االخرى،  والخدمات  والكهرباء 
هذه  ان  اىل  الفتا  التموينية،  البطاقة  مفردات 
اللجنة  قبل  من  مناقشتها  سيتم  التوصيات 
العليا للصحة والسالمة ملكافحة جائحة كورونا 
برئاسة  االحد  اليوم  اجتماعها  ستعقد  التي 

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي.
وبشان املنحة الطارئة قال الهنداوي: ان اللجنة 
العليا برئاسة عبد املهدي ستناقش يف اجتماعها 
اليوم الية توزيع املنحة وتحديد الفئات املشمولة 
وكذلك تحديد املبلغ، مؤكدا انه سيتم اصدار بيان 

ملخرجات االجتماع الخاص باللجنة العليا.
املشمولة  الفئات  التخطيط،  وزارة  وحددت 
معالجة  لجنة  أقرتها  التي  الطوارئ  بمنحة 

انعكاسات األزمة االقتصادية عىل املواطنني.
وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة البياتي: 
،هي  الطوارئ  بمنحة  املشمولة  إن«الفئات 
العائالت التي ليس لها راتب ،أو أي مدخول من 
منتسب  أو  موظف  لديها  ليس  ،والتي  الدولة 
إىل  بالرعاية االجتماعية«، الفتاً  ،وغري مشمولة 
أن«وزارة التخطيط لديها قاعدة بيانات للعوائل 
بنحو  عددها  يقدر  ،الذي  الفقر  خط  تحت 
مليوني أرسة وبواقع 10 ماليني شخص ،وهذا 

العدد هو املشمول باملنحة«.
اىل  سيذهب  أن«املقرتح  الهنداوي  وأضاف 
الوزراء ،ليكون عىل شكل قرار ،وخالل  مجلس 
جميع  استكمال  سيتم  فيها  التي  الفرتة  هذه 
وآليات  املشمولني  بتحديد  الخاصة  التفصيالت 
ستعتمد  التخطيط  أن«وزارة  مبيناً  التوزيع«، 
عىل قاعد البيانات التي لديها ،بشأن الفقراء يف 
عموم البالد ،وكذلك االستفادة من بيانات وزارة 

التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية«.
قبل  من  التوصية  هذه  اقرار  بعد   « انه  وتابع 
اللجنة العليا الخاصة بالصحة والسالمة سيتم 

بالوصول  الخاصة  التفاصيل  جميع  وضع 
واالستهداف لتلك العائالت«، منوها اىل ان » وزارة 
التخطيط ستبارش عملها من يوم غد بعملها يف 

هذا االطار بالتنسيق مع الجهات االخرى«
وأوضح أن«متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة 5 
أشخاص ،ما يعني أن العائلة الواحدة ستحصل 
عىل نحو 150 ألف دينار«، مؤكداً أنه«تم تأمني 
مليار   300 ،والبالغ  املركزي  البنك  من  املبلغ 

دينار«.
وأشار إىل أن«اللجنة حددت مهلة 10 أيام إلكمال 

اإلجراءات اللوجستية لغرض رصف املنحة«.
 300 تخصيص  التخطيط،  وزارة  وأعلنت 
وباء  أزمة  من  للمترضرين  عراقي  دينار  مليار 

كورونا.
يف  املحاسبة  عام  مدير  اكد  اخر  سياق  ويف 
البنك  قانون  ان  شمرام،  احسان  املركزي  البنك 
املركزي ال يسمح باقراض الحكومة وانما يمكن 
مساهمة البنك املركزي يف دعم السياسة املالية 
غري  بصورة  االفالس  من  الدولة  وانقاذ  العامة 

مبارشة.
البنك  ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف  شمرام  وقال 
يقوم  للحكومة  مستشار  باعتباره  املركزي 
للحكومة  واملقرتحات  التوصيات  باعطاء 
حيث  العامة،  املالية  السياسة  تدعيم  لغرض 
اقراض  من  املركزي  البنك  يمنع  القانون  ان 
املركزي  البنك  ان  بالقول  مستدركا  الحكومة، 
من  يتدخل  ان  يمكن  القصوى  الرضورات  عند 
الحكومة نقصت  الثانوي يف حال  السوق  خالل 

ايراداتها املالية.
الحكومة  احتاجت  حال  يف  انه  واوضح: 
مالية عن  ان تصدر سندات  لها  يمكن  التمويل 
املصارف  اىل  معينة  بمبالغ  املالية  وزارة  طريق 
لرشاء  الحكومية  تكون  عادة  والتي  املتمكنة 
النقدية  السيولة  السندات ويف حال نقص  هذه 
امور  تمشية  تمكنها من  املصارف وعدم  لهذه 
الدولة يمكن للبنك املركزي ان يتدخل من خالل 
رشاء هذه السندات من السوق الثانوي اي من 

املصارف.
وتابع: ان هذه العملية حصلت يف عام 2014 عند 
وانهيار  داعش  دخول  املزدوجة  االزمة  حدوث 
اسعار النفط، حيث اتفق البنك املركزي باعتباره 
والحكومة  املالية  ووزارة  الحكومة  مستشار 
املالية  وزارة  قبل  من  مالية  سندات  اطالق  عىل 
دينار وتم رشاؤها من قبل  تريليون  بقيمة 16 
والرشيد  الرافدين  الثالثة  الحكومية  املصارف 
والعراقي للتجارة، وعندما نقصت السيولة لدى 
رواتب  تامني  عن  الحكومة  وعجزت  املصارف 
املوظفني دخل البنك املركزي لرشاء السندات من 
املصارف بهدف انقاذ السياسة املالية، مؤكدا ان 
البنك املركزي يكون غري مبارش بموجب  تدخل 

قانونه.
واشار اىل ان الحكومة يمكن لها ان تقرتض من 
املؤسسات الدولية كصندوق النقد الدويل يف حال 
بمواده  غني  العراق  لكون  املالية  االيرادات  قلة 
لديونه  ضمانا  اكرب  يكون  ان  يمكن  النفطية 

الخارجية.

 الزوراء / يوسف سلمـان:
النيابي  استنفر تحالف الفتح حراكـه 
والسيايس خالل الساعات املاضية بعد 
عدنان  املكلف  الوزراء  رئيس  سلم  ان 
الزريف مسودة املنهاج الحكومي الجديد 

اىل مجلس النواب .
النيابية  الفتح  تحالف  كتلة  ووجهت 
الجمهورية  رئيس  اىل  رسميا  كتابا 
املرسوم  لسحب  صالح  برهم 
عدنان  بتكليف  الخاص  الجمهوري 
الزريف لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل 

الحكومة املقبلة .
طلبا  الفتح  تحالف  كتلة  قدمت  كما 
 ، النواب  اىل رئيس مجلس  رسميا اخر 
ملساءلة رئيس الجمهورية برهم صالح 
عن انتهاك نصوص الدستور العراقي .

داخل  مطلعة  اوساط  كشفت  باملقابل 
لم  الشيعية  الكتل  ان  الفتـح  تحالف 
مرشح  اختيار  عىل  االن  حتى  تتفق 
املكلف  الوزراء  رئيس  عن  بدال  جديد 
االسماء  ان   « ان  مبينا   ، الزريف  عدنان 
الرتتيب  بحسب  وهم   ، املتداولة 
الشكري  وعيل  الكاظمي  مصطفى 
وقاسم االعرجي وعبد الحسني عبطان 
حتى  التوافق  او  باالجماع  تحظ  لم   ،

االن » .

املعطيات  وفق  ان   « الزوراء   « وعلمت 
املاضية،  الساعات  وحوارات  الجديدة، 
عىل  حصل  املكلف  الوزراء  رئيس  فأن 
مجلس  داخل  الثقة  ملنحـه  ضمانات 
النواب  تصويت  خالل  من  النواب 
رؤساء  اىل  الرجوع  دون  له،  مبارشة 

كتلهم .
الفتح  تحالف  اكـد   ، ذلك  وتعليقا عىل 
الوزراء  رئيس  ترشيح  موضوع  ان 

املكلف عدنان الزريف انتهى رسميـا.
االمري  عبد  التحالف  عن  النائب  وقال 
 « »،  ان  الزوراء  الدبي  لـ«  تعيبان 
املرشح  اختيار  بصدد  الفتح  تحالف 
البديل الجديد »، مشريا اىل قرار املحكمة 
املرسوم  سحب  طلب  بشأن  االتحادية 
الجمهوري املتعلق بتعيني احد القضاة 
عضوا اصيال يف املحكمة ، وقرار ديوان 
رئاسة الجمهورية بسحب ذلك املرسوم 
، مبينا ان » قرار املحكمة االتحادية عن 
الجمهورية  لرئيس  التكليف  صالحية 

يعد قرارا اداريا منعدما قانونيا » .
واضاف ان » تكليف الزريف غري رشعي 
الجمهورية  رئيس  عىل  لزاما  وصار 
الرجوع للكتلة االكرب  »، الفتا اىل ان » 
رئيس الجمهورية خرق الدستور مرارا 
دعوى  وهناك  واقعية  ،  غري  بذرائع 

الجمهورية  رئيس  خرق  ضد  قضائية 
تجاوز  الزريف   « ان  معتربا   ،« للدستور 
لعدم تضمني  النواب  قرار مجلس  عىل 
الجديد  فقرة  الحكومي  برنامجه 
ذلك  ».اىل  األجنبية  القوات  اخراج 
ان  العراقية  القوى  تحالف  كتلة  اكدت 
بجوالت  تدخل  ولم  لن  القوى  السنية 
يف  الشيعية  السياسية  املفاوضات 
اىل  مشرية  جديد,  وزراء  رئيس  اختيار 
ان القوى السنية ستعلن دعمها ملرشح 

االغلبية السياسية الشيعية .
زيتون  التحالف  عن  النائب  وقالت 
الدليمي ان » القوى السياسية السنية 
يواجهها  التي  التحديات  اخطار  تدرك 
 , والصحية  االقتصادية  خاصة   البلد 
ولذلك سوف لن تعارض اي اختيار الي 
الشيعية  القوى  ستختارها  شخصية 
تلك  بسبب  الوزراء  مجلس  لرئاسة 
ترصيح  يف  ».واضافت  التحديات 
السياسية  القوى   « ان   ، صحفي 
السنية سنقف مع االغلبية السياسية 
كان  سواء  املكلف  باختيار  الشيعية 
عدنان الزريف او غريه »،  معتربة ان » 
اعيد  لو  حتى  ستوافق  السنية  القوى 
ترشيح املستقيل من رئاسة الحكومة 

عادل عبد املهدي ».

بغداد/ الزوراء:
عالوي  اياد  الوطنية  ائتالف  زعيم  دعا 
ماليني  اوضاع  اىل  لاللتفات  السلطة 
واملتظاهرين  والجياع  والفقراء  العاطلني 
شهدته  ما  ان  اكد  فيما  السلميني، 
النارصية من قمع أدى الستشهاد وإصابة 
عدد من املواطنني الجياع، إنما هو وصمة 

عار جديدة.
وقال عالوي يف تغريدة له عىل تويرت : »ما 
شهدته النارصية من قمع ادى الستشهاد 
إنما  الجياع،  املواطنني  من  عدد  واصابة 
بعض  ان  تؤكد  جديدة،  عار  وصمة  هو 

املتسلطني ال يفهمون سوى لغة العنف«.
وأضالف عالوي، »ينبغي ان تلتفت السلطة 
والفقراء  العاطلني  من  املاليني  اوضاع  اىل 
باالضافة  السلميني  واملتظاهرين  والجياع 

اىل مكافحة وباء كورونا«.
االول  أمس  النارصية،  مدينة  وشهدت 

الجمعة احتجاجات شعبية، وكرس لحظر 
التجوال املفروض، ما تسبب بتدخل أمني 
لفض االحتجاجات نتج عنه وفاة واصابة 

عدد من املواطنني.

بغداد/ الزوراء:
قررت وزارة النفط ، تخصيص مليار دينار دعماً مالياً ملحافظة بغداد تعزيزاً لجهودها 

يف حملة الوقاية من انتشار وباء فايروس كورونا املستجد.
وقال املتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد يف بيان : إن »نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 
)ملياردينار(  مبلغ  بتخصيص  النفطية  الرشكات  اىل  أوعز  الغضبان  ثامر  النفط  وزير 
اىل محافظة بغداد يف أطار دعم الوزارة للمحافظات للوقاية من أنتشار وباء فايروس 

كورونا املستجد«.
توفري  اىل  تهدف  الصحية  وللجهات  للمحافظات  الدعم  »مبالغ  أن  اىل  جهاد  وأشار 
املستلزمات الطبية العاجلة للمستشفيات واملحاجر الصحية تعزيزاً لجهودها يف حماية 
أستمرار الوزارة يف تقديم الدعم املادي واملعنوي  املواطنني ومعالجة املصابني«، مؤكداً 

للجهات املعنية«.
وكانت وزارة النفط قد قدمت دعماً ماليا كبرياً للجهات الصحية يف املحافظات من خالل 
الصحية  واملستلزمات  االحتياجات  و  وتوفرياالبنية  لدراسة  املشرتكة  اللجان  تشكيل 

االساسية العاجلة، ضمن الحملة الوطنية ملواجهة أنتشار وباء فايروس كورونا.

كورونا يزداد توحشا بعد إصابته ألكثر من مليون إنسان يف 207 دول

خلية األزمة تؤكد سيطرتها على »كورونا« واعتربت ما حيدث يف 
الناصرية فتنة ستدمر اجلهود ملواجهة الوباء 

التخطيط تكشف لـ            ابرز توصيات جلنة معاجلة انعكاسات 
االزمة االقتصادية على املواطنني

الفتح يؤكد لـ           رفضه تكليف 
الزريف.. وال توافق على البديل اجلديد

قدم طلبني يف آن واحد .. سحب التكليف ومساءلة رئيس اجلمهورية عن خرق الدستورالبنك املركزي: القانون ال يسمح لنا بإقراض احلكومة ونتدخل بصورة غري مباشرة إلنقاذ الدولة

الصحة العاملية: أرقام اإلصابات يف العراق صحيحة وبعيدة عن التزوير عالوي يدعو لاللتفات اىل اوضاع 
ماليني العاطلني والفقراء واجلياع

النفط: ختصيص مليار دينار حملافظة بغداد 
لتعزيز جهودها مبكافحة كورونا

الوباء حيصد أرواح اكثر من 60 ألف ضحية
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كيف حصل عضوي برلمان على “تصاريح ” خارج اطار القانون؟

روما/ متابعة الزوراء: 
ح�ن كان الوب�اء يتفىش يف 
إيطاليا، ال سيما يف لومبارديا 
الت�ي رزح�ت عميق�ا تحت 
ظل ف�روس كورون�ا نبتت 
أن  فبع�د  مجنون�ة،  فك�رة 
فاضت مستش�فيات املدينة 
باملرىض، وس�ط نقص حاد 
عم�د  التنف�س،  أجه�زة  يف 
رينات�و فاف�رو أح�د أطباء 
م�ع  التواص�ل  إىل  بريس�يا 
متخصصة  محلية  مؤسسة 

يف الطباعة الثالثية األبعاد.
واقرتح اعتماد قناع الغطس 
الذي أنتجته رشكة ديكاتلون 
لس�د  الش�هرة  الرياضي�ة 
النق�ص يف أجه�زة التنفس 
لومباردي�ا  مستش�فيات  يف 
اإليطالي�ة، بحس�ب ما جاء 
يف تقري�ر مفص�ل لصحيفة 
“لو مون�د” الفرنس�ية قبل 

يومن.
كما طل�ب الطبي�ب املذكور 
الغط�س  أقنع�ة  تزوي�د 

بصمامات للتنفس من أجل 
الس�ماح بالتنفس من األنف 

والفم معا.
ويبدو أن تلك الرشكة املحلية 
ماضي�ة يف تنفيذ تلك الفكرة 
املجنونة، فق�د تواصلت مع 
لالطالع  ديكاتل�ون،  رشك�ة 
عىل طريق�ة تصنيع األقنعة 
م�ن أج�ل تصني�ع صم�ام 

خاص إض�ايف لها أو لنموذج 
يشبهها، بحس�ب ما أوضح 
رشك�ة  باس�م  متح�دث 

ديكاتلون.
إىل ذل�ك، ذك�رت الصحيف�ة 
أنه ت�م اختب�ار نموذجن يف 
إيطاليا،  أح�د مستش�فيات 

األسبوع املايض.
يذك�ر أن أكثر م�ن 115 ألف 

شخص أصيبوا بالفروس يف 
إيطاليا منذ اكتش�اف تفيش 
املرض يف املناطق الش�مالية 
الغني�ة يف 21 فرباي�ر، وتويف 
ما يقرب م�ن 14 ألفا، وهو 
أع�ىل ع�دد وفي�ات يف العالم 

جراء املرض.
علميون  مستشارون  وأعلن 
أن  اإليطالي�ة  للحكوم�ة 

اختبارا موثوقا به لألجس�ام 
لكش�ف  ال�دم  يف  املض�ادة 
املصاب�ن س�يعطي ص�ورة 
أفض�ل ع�ن م�دى انتش�ار 
إيطالي�ا ويمك�ن  الوب�اء يف 

تحديده يف غضون أيام.
لوكاتي�ي  فرانك�و  وق�ال 
األع�ىل  املجل�س  رئي�س 
للصح�ة يف إيطالي�ا، إن�ه ال 
يزال يج�ري وضع الضوابط 
األجس�ام  اختب�ار  لنظ�ام 
ع�ىل  الس�تخدامه  املض�ادة 
مس�توى البالد.كم�ا أضاف 
مؤسس�ات  يف  باحث�ن  أن 
ب�دأب  يعمل�ون  حكومي�ة 
ويأملون  االختبارات  لتحليل 
يف الحص�ول ع�ىل نتيجة “يف 

غضون أيام قليلة”.
وأوضح أن األمر قد يستغرق 
ش�هرا آخر عىل األرجح قبل 
أن تتمكن السلطات الصحية 
من تنفيذ التوصيات بش�أن 
إجراء االختبار عىل مستوى 

البالد.

عمان/متابعة الزوراء:
بدأ تحقيق مفص�ل يف االردن ملعرفة 
كيفي�ة حص�ول إثن�ن م�ن اعضاء 
مجل�س الن�واب ش�مايل الب�الد عىل 
مجموع�ة واس�عة م�ن “تصاري�ح 
التنقل”وب�دون وج�ه ح�ق ويف ظل 
ادارة وزي�ر الزراعة املس�تقيل امس  

ابراهيم شحاحده.
ب�ان  االولي�ة  التدقيق�ات  وبين�ت 
عضوي�ن يف مجل�س الن�واب حصال 
بضغ�ط ع�ىل الوزير املس�تقيل عىل 
ع�رشات التصاريح بص�ورة خارج 
االستحقاق لتمرير  عمال وموظفن 
يف م�زارع خاصة وتوزيعها بطريقة 
غ�ر رشعي�ة ودون علم الس�لطات 
،األم�ر ال�ذي ازع�ج  قي�ادة القوات 
املس�لحة وغرف العمليات والديوان 

امللكي.
ومن ب�اب الصدفة الن�واب املعنيون 
يمثل�ون مناط�ق تحول�ت إىل ب�ؤر 

للفروس.
وص�درت توجيهات عليا وس�يادية 
يف االردن بإج�راء تحقيقات معمقة 
وموسعة يف مس�ألة التصاريح التي 
ص�درت بصيغ�ة م�زورة او وزعت 
ع�ىل غ�ر املس�تحقن وت�ورط بها 
موظف�ون وم�دراء يف وزارة الزراعة 

ويف مركز االزمات.
 ويشمل التحقيق معرفة ما إذا كان 
موظف�ون يف رئاس�ة ال�وزراء ايضا 
تورط�وا يف نفس املس�ألة خصوصا 

بع�د تقارير امنية ع�ن عملية “بيع 
تصاري�ح” حصل�ت لرج�ال اعمال 
عراقين بصورة اربك�ت مجهودات 

وزارة الصحة.
واعلن امللك بانه ال أحد فوق القانون 
مش�ددا  عىل عدم السماح بحصول 
ومحس�وبية  قانوني�ة  تج�اوزات 

وواسطات.
واصدر رئيس مجلس النواب عاطف 
طراون�ة بيان�ا  دعم في�ه التحقيق 
واملحاس�بة ألي عض�و يف مجل�س 
الن�واب يثب�ت تورط�ه يف مخالفات 
قانوني�ة لحظ�ر التج�ول الش�امل 
او  االته�ام  بالتوث�ق قب�ل  مطالب�ا 

بالتحقيق مع مطلقي الشائعات.
وأق�ال رئيس ال�وزراء  الدكتور عمر 

الرزاز وزي�ر الزراعة وعن يف مكانه 
وزير البيئة صالح خرابش�ه إضافة 
لعمله وه�و إجراء اثار موجة عاتية 
م�ن التس�اؤل ايض�ا يف ظ�ل  ع�دم 
تفريغ وزي�ر جديد ل�وزارة خطرة 
ومهم�ة مث�ل الزراعة يف ظ�ل ازمة 
كورون�ا والتحديات عىل صعيد ملف 

االمن الغذائي.
 ويب�دو ان قائمة توقيفات س�تزيد 
ظ�ل  يف  املقبل�ن  اليوم�ن  خ�الل 
التحقيقات املعمقة بتوزيع تصاريح 
تنقل بصورة مخالفة للقوانن حيث 
رصح�ت الحكوم�ة بوج�ود عملية 

تزوير للتصاريح.
وع�دد املوقوف�ن حت�ى االن ثالث�ة 
ذم�ة  ع�ىل  االق�ل  ع�ىل  اش�خاص 

التحقيق.
لك�ن التس�اؤالت  زادت بع�د ظه�ر 
الجمع�ة ع�ن اس�تدعاء  وتحقي�ق 
مع نائبن خالف�ا امر حظر التجول 

وحجزت س�يارتهما.
واطلعت راي اليوم عىل وثيقة صادرة 
ع�ن وزي�ر البلدي�ات ولي�د املرصي 
تتضمن ق�رارا بإلغ�اء عضوية احد 
مدراء البلديات بعد ثبوت بيعه ملادة 
الخبز للمواطنن لحسابه الشخيص 
حيث تتسارع وترة القرارات للوزراء 
يف إط�ار عملية”تنظي�ف داخلي�ة” 
أمر بها ال�رزاز لتحديد مس�ئوليات 

املوظفن عن التجاوزات.
ورصح وزير ش�ئون رئاسة الوزراء 
س�امي الداوود بان الوزير املستقيل 
تحمل املس�ئولية االدبية لكن العبث 
يف مسألة العمل حصل من موظفن 

يف مديريات الزراعة.
ول�م تع�رف االس�باب الت�ي دفعت 

الوزير الداوود للدفاع والتربير.
لك�ن االنطباع متواص�ل بأن فرصة 
مغادرة وزي�ر جديد للحكومة قريبا 
ال ت�زال قائم�ة وه�و وزي�ر العم�ل  
نض�ال بطاينة ال�ذي رصح بانه “ال 

يستقيل يف توقيت أزمة”.
ويب�دو ان اس�تجوابات ج�رت م�ع 
ثالثة وزراء ايضا لكن يف نطاق ضيق 
وعرب رئي�س الوزراء به�دف إحتواء 
ج�دل أزم�ة التصاريح وم�ا تبعها. 

)املصدر/راي اليوم(

لندن/ متابعة الزوراء: 
بينما يواج�ه العالم الغرب�ي إصابات 
كورون�ا  بف�روس  اآلالف  بمئ�ات 
املس�تجد، تس�جل بع�ض دول آس�يا 
الوس�طى الديكتاتورية إصابات تكاد 
ال ُتذك�ر بالفروس الذي ش�غل العالم 

منذ بداية 2020.
أما يف كوريا الش�مالية مثالً، فلم تعلن 
الدولة عن تس�جيل أي إصاب�ة، علماً 
أنها مجاورة للصن وكوريا الجنوبية، 
اللتن س�جلتا أعىل إصابات عند بداية 
انتشار الوباء، قبل أن ينتقل إىل أوروبا 

وأمريكا الشمالية.
مجل�ة  أجرته�ا  جدي�دة  دراس�ة 
أن  كش�فت  إيكونوميس�ت 

الديكتاتوريات ترض بالصحة العامة.
واس�تعرض تقري�ر املجل�ة معلومات 
تاريخي�ة من قاعدة البيان�ات الدولية 
للك�وارث، والتي تغط�ي 40 عاماً من 
التأثر من أمراض ترتاوح من الجدري 

إىل زيكا إىل اإليبوال.

وخلص التحلي�ل إىل أن الديمقراطيات 
“أفضل من أشكال الحكومات األخرى 
يف احت�واء وع�الج الفاش�يات … التي 
تعاني من معدالت وفيات أقل بس�بب 
األم�راض الوبائية مقارن�ة بنظرائها 

غر الديمقراطين”.
فم�ا هي بع�ض ه�ذه الديكتاتوريات 
التي إما “س�لمت” من ه�ذا الفروس 
بقدرة عجيبة، أو أنها ترفض مشاركة 

بياناتها عن ضحايا الكورونا.
تركمانس�تان.. ممنوعة عىل الس�ياح 

لم تسجل أي إصابة.
كانت تركمانستان إحدى الجمهوريات 
التابعة لالتح�اد الس�وفييتي، وكانت 
ُتعرف باس�م الجمهوري�ة الرتكمانية 
وعندم�ا  االش�رتاكية،  الس�وفييتية 
تفكك االتحاد الس�وفييتي عام 1991، 

أصبحت تركمانستان دولة مستقلة.
نظ�ام الحكم حالي�اً فيه�ا جمهوري 
رئ�ايس بنظ�ام الحزب الواح�د، وكان 
الرئيس الس�ابق صابر م�راد نيازوف 
عننَّ نفسه رئيس�ًا للبالد مدى الحياة، 
ليتوىف ع�ام 2006 ويخلف�ه قربانقي 
بأب�و  )امللق�ب  محم�دوف  ب�ردي 
الرتكمان( من العام 2007 حتى يومنا 

هذا.
يبل�غ ع�دد الس�كان نح�و 6 مالي�ن 
نس�مة، غالبيته�م من املس�لمن، مع 
وال�كازاخ  كال�روس  أقلي�ات  وج�ود 

والتتار والبلوش وغرهم.
واخت�ارت تركمانس�تان العزل�ة ع�ن 
العال�م، حت�ى كاد البع�ض يش�بهها 

بكوريا الشمالية.
تمن�ع الس�ياح م�ن زيارته�ا، وهناك 
رقابة قوية عىل شبكة اإلنرتنت. وبلغت 
نس�بة املس�تخدمن نحو %18 فقط 
م�ن بن إجم�ايل عدد الس�كان يف عام 
2017، وهو ثالث أس�وأ معّدل يف آسيا 

بعد كوريا الشمالية وأفغانستان.
تأش�رات  فرض�ت   ،2003 ع�ام  ويف 
الخ�روج عىل املواطن�ن؛ منعاً الطالع 
س�كان الدولة عىل أح�وال العام، وهو 

ما قد يؤدي إىل ظهور معارضن.
وتركمانستان ليس�ت دولة فقرة، إذ 

تمل�ك ثالث أكرب احتياط�ات من الغاز 
الطبيعي يف العالم، لكن شعبها يعاني 
الفق�ر، بينم�ا تنترش البطالة بنس�بة 

.10%

وغالب�اً ما ين�رش الرئي�س محمدوف 
فيديوهات خارجة عن املألوف تعرّضه 
النتقاد وسخرية، كأن يطلق الرصاص 
فوق عجلة وسط تصفيق الحارضين 

أو يفحط بسيارته!
كازاخستان.. ممنوع االعرتاض

عدد اإلصابات بفروس الكورونا 464 
إصابة، تويف منها 6 فقط

ويبدو ه�ذا الرق�م منطقياً؛ نظ�راً إىل 
تتبعه�ا  الت�ي  املتش�ددة  السياس�ات 

الدولة ضد املواطنن.
يبل�غ ع�دد س�كان الدول�ة 18 مليون 
نس�مة، وهي أيضاً م�ن الجمهوريات 
الت�ي اس�تقلت بع�د انهي�ار االتح�اد 

السوفييتي.
ش�عبها خلي�ط م�ن القبائ�ل الرتكية 
واملغولي�ة البوي�ة وال�روس، يحكم�ه 
الرئي�س قاس�م جوم�ارت توكاييف، 
وقبله نور س�لطان الذي توىل السلطة 

من العام 1991.
وإثر فوزه باالنتخابات بنس�بة 70%، 
اعتق�ل توكايي�ف نح�و ألف ش�خص 
خرج�وا يف مظاه�رات لالعرتاض عىل 

فوزه باالنتخابات.
وبحس�ب مؤسسة “فريدوم هاوس”، 
ال تتمت�ع االنتخابات الكازاخس�تانية 
بالنزاه�ة أو الحري�ة، يف حن يتعرض 

املعارضون لالعتقال واالضطهاد.
م�ن  مقرب�ون  رج�ال  ويس�يطر 
الرئيس عىل وس�ائل اإلع�الم، واحتلت 
كازاخس�تان املركز ال��124 من أصل 

180 يف مؤرش الفساد لعام 2018.
ويع�د اقتص�اد كازاخس�تان األكرب يف 
دول آس�يا الوس�طى بفض�ل املعادن 
كالذهب والحديد واليورانيوم والنفط 

والغاز الطبيعي.
ولعل أشهر ما يف هذه الدولة األوراسية 
أنه�ا تحتوي عىل  أك�رب محطة إطالق 
صواري�خ للفضاء ح�ول العالم، حيث 
ت�م إطالق الص�اروخ ال�ذي حمل أول 
رجل يطر يف الفضاء وهو السوفييتي 

يوري غاغارين.
 قرغستان.. انقالب ما بعده انقالب

يبلغ عدد سكان ثاني أصغر دول آسيا 
الوس�طى الخم�س 5 مالين نس�مة، 
معظمهم مس�لمون، ويعني اس�مها 
األربع�ن  )أرض  للعربي�ة  مرتجم�ًا 

قبيلة(.

بعد حملة حكومية لتوسيع استخدام 
التس�عينيات،  يف  القرغيزي�ة  اللغ�ة 
أق�ر قان�ون 2001 بجع�ل الروس�ية 
اللغة الرس�مية الثانية للب�الد بجانب 

القرغيزية.
جدير بالذكر أنها استقلت عن االتحاد 
أغس�طس/  31 ي�وم  الس�وفييتي 
بأنه�ا  نفس�ها  وتصنِّ�ف   ،1991 آب 

جمهورية.
أصبح سورونباي جينبيكوف خامس 
رئيس لقرغيزس�تان بعد فوزه بأكثر 
م�ن %54 م�ن األص�وات يف انتخابات 
ليح�ل   ،2017 األول  أكتوبر/ترشي�ن 
مح�ل الزعي�م املنتهية واليت�ه املازبك 

أتامباييف.
ش�هدت   ،2019 أغس�طس/آب  ويف 
البالد اضطرابات سياس�ية وس�اعات 
من املواجهات املتوترة بن املتظاهرين 
والرشطة، عىل إث�ر اعتقال أتامباييف 
واالعتق�ال  والقت�ل  الفس�اد  بتهم�ة 

الجماعي.
وتسود توقعات باحتمال الندالع ثورة 
ضد الرئيس الح�ايل من قبل منارصي 
الرئيس الس�ابق، الذي وصل بدوره إىل 

الحكم نتيجة مظاهرات شعبية.
أصغ�ر  يف  مخاب�رات  أوزبكس�تان.. 

األحياء
تتوس�ط ه�ذه الدول�ة تركمانس�تان 
وكازاخس�تان، بكثافة س�كانية تبلغ 

32 مليون نسمة.
تعني كلمة أوزبكستان “بلد األحرار”، 
ولك�ن نظامه�ا الحاكم ل�ه رأي آخر. 
يرأس�ها حالي�اً ش�وكت مرضيايف، 
ال�ذي خل�ف الرئي�س الراح�ل إس�الم 
كريم�وف يف عام 2016 بعد 27 س�نة 

بالحكم.
وتش�ر مصادر إعالمية إىل أن النظام 
الس�ابق كان يغ�ي معارضي�ه أحياء، 
ويج�رب الرج�ال والنس�اء واألطف�ال 
عىل العم�ل يف حقول القطن بموس�م 

الحصاد.
إىل ذلك أعادت الدول�ة توجيه مجالس 
األحي�اء الت�ي ُتع�رف بأنه�ا “عي�ون 
وآذان” الس�لطات ملراقب�ة املواطنن، 

من أجل مواجهة فروس كورونا.
مجل�ة  أن  ذك�ره  الجدي�ر  م�ن 
أوزبكس�تان  منح�ت  إيكونوميس�ت 
جائ�زة “بلد العام” لعام 2019، ُمثنية 
عىل التعديالت السياس�ية التي أدخلها 
مرضياي�ف مثل الس�ماح للصحفين 
األجان�ب بالدخ�ول، وإغ�الق مجم�ع 
الس�جون س�يئ الس�معة، كم�ا فتح 

عديداً من املعابر الحدودية لتجتمع 

طبيب إيطالي يلجأ إىل “فكرة جمنونة” إلنقاذ مصابي بلده

حتقيقات عميقة يف االردن ومبستوى”سيادي” بعد “خلل حظر التجول

يف ذروة ذعر العامل .. بعض الدول 
“سلمت” من فريوس الكورونا ما السبب؟ 

السويد تعيش حياة طبيعية رغم تفشي فريوس كورونا املستجد يف دول القارة العجوز
ستوكهولم/ متابعة الزوراء: 

الحياة طبيعية يف السويد! نعم! فعىل 
الرغ�م م�ن تف�يش ف�روس كورونا 
العج�وز،  الق�ارة  دول  يف  املس�تجد 
حيث تحّولت إيطاليا إىل أكثر املناطق 
ترضراً حول العالم، ما زالت املدارس 
يف السويد مفتوحة، وما زالت املطاعم 

واملقاهي والحانات تعمل.
يف حربه�ا ع�ىل الف�روس، تمي�زت 
السويد عن الواليات املتحدة األمركية 
ودول االتحاد األوروبي التي اعتمدت 
منهج�اً يعتم�د ع�ىل املحافظ�ة عىل 
يف  االقتصادي�ة  الحي�اة  اس�تمرار 
وترتها املعتادة، وفق مقولة “مناعة 
القطي�ع”، قب�ل الرتاج�ع وتطبي�ق 
التواص�ل  وتقيي�د  املن�زيل  الحج�ر 
االجتماعي. كما تميزت الس�ويد عن 
الصن وكوبا اللتن أوقفتا األنش�طة 
الب�رشي،  والتواص�ل  االقتصادي�ة 
واعتمدتا عىل الحجر املنزيل اإللزامي.
السويد س�لكت اتجاهاً مغايراً: فعىل 
الرغم من تش�جيع السلطات للناس 
عىل إبطاء وتقلي�ل تحركاتهم، إال أن 
الصناعة اس�تمرت تعم�ل، واملدارس 
ودور الحضان�ة مفتوحة؛ كما تعمل 
املقاهي واملطاعم، والقطارات تسر، 
وال توج�د دوري�ات للجي�ش يف املدن 
السويدية. يبدو أن النخب السويدية 
بانهي�ار  س�محت  إذا  أنه�ا  ق�ررت 
الحجر،  الس�ويدية بفعل  الصناعات 
فس�تجد الس�ويد نفس�ها راجعة إىل 
حالة بؤس�ها يف القرن التاسع عرش. 
فللسويد عقليتها املستقلة وغريزتها 
القوي�ة، يف املحافظ�ة التي س�محت 
له�ا برف�ض الي�ورو والتنق�ل ب�ن 

املعس�كرات املتحارب�ة ط�وال القرن 
العرشين.

صحيف�ة  تق�ول  له�ا،  تقري�ر  يف   
“الغارديان” الربيطانية إّن الس�كان 
يف ماليم�و يمش�ون بالش�وارع دون 
أقنع�ة، ويتنزه�ون يف الحدائق وعىل 
الش�اطئ، ومالع�ب رياض�ة التزلج 
ومالعب األطفال ممتلئة عن آخرها، 
مشرًة إىل أّن املواصالت العامة تنقل 
الن�اس إىل كل مكان بالب�الد، وحتى 

دور السينما ال تزال تعرض األفالم.
 أم�ا ع�ن االحتياط�ات الت�ي ُنص�ح 
من�ع  فه�ي  بتبنيه�ا  الس�ويديون 

التجمع�ات ألكث�ر م�ن 50 ش�خًصا 
)بع�د أن كان�ت 500 ي�وم الجمع�ة 
املايض(، وتجنب االتصال االجتماعي 
باألش�خاص أكث�ر م�ن 70 عاًم�ا أو 
املرىض، ومحاولة العم�ل من املنزل، 
والس�ماح بخدم�ة املائ�دة فق�ط يف 
الحان�ات واملطاع�م، بل ح�ث رئيس 
الوزراء س�تيفان لوفن الس�ويدين 
وع�دم  “كبالغ�ن”  الت�رصف  ع�ىل 
نرش “الذعر أو الش�ائعات، بحس�ب 
“الغارديان”. وقد تكون الديموغرافيا 
أيض�ا عامالً مؤث�را يف نهج الس�ويد 

للتعامل مع األزمة.

عامل الثقة
شاهد غالبية املواطنن خطاب رئيس 
الوزارء وأيدوه، وفقا الس�تطالع رأي 
أجرته واحدة من كربيات املؤسسات 
الس�ويدية. ويف الوقت نفس�ه، هناك 
مس�توى عال من الثق�ة يف الحكومة 
الس�ويدية، والت�ي يعتق�د الكثرون 
االلت�زام  إىل  املواطن�ن  تدف�ع  أنه�ا 

باإلرشادات طواعية.
قد تك�ون الديموغرافي�ا أيضا عامالً 
مؤث�را يف نه�ج الس�ويد للتعامل مع 
األزمة. عىل عكس املنازل التي يعيش 
فيه�ا أجي�ال متع�ددة يف دول البحر 

األبيض املتوسط، فإن أكثر من نصف 
األرس الس�ويدية تتكون من شخص 
واحد، مم�ا يقلل من خط�ر اإلصابة 

بالفروس.
وباإلضافة إىل حب السويدين الخروج 
إىل اله�واء الطل�ق يقول مس�ؤولون 
إنه�م حريص�ون عىل تجن�ب فرض 
إج�راءات صارمة، والتي من ش�أنها 
أن ت�رتك الناس محارصي�ن يف املنزل 
وذل�ك للحفاظ عىل صح�ة املواطنن 
البدنية والعقلية. وعىل عكس املنازل 
الت�ي يعي�ش فيها أجي�ال متعددة يف 
دول البح�ر األبي�ض املتوس�ط، فإن 

أكث�ر م�ن نص�ف األرس الس�ويدية 
تتكون من ش�خص واحد، مما يقلل 

من خطر اإلصابة بالفروس.
ذعر األطباء

العلم�ي  املجتم�ع  ب�دأ  املقاب�ل،  يف 
والطب�ي بالس�ويد يش�عر بالذع�ر، 
فق�د قام أكثر من ألف�ن من األطباء 
الجامع�ات،  وأس�اتذة  والعلم�اء 
م�ن بينه�م رئي�س مؤسس�ة نوبل 
الربوفيس�ور كارل هنري�ك هيل�دن، 
بتوقي�ع عريض�ة األس�بوع امل�ايض 
يطالبون فيها الحكومة بتدابر أكثر 

رصامة الحتواء املرض. 
سيس�يليا  الربوفيس�ور  وتق�ول 
س�وديربرغ الباحث�ة بعل�م املناع�ة 
الفرويس بمعهد كارولينسكا “نحن 
ال نج�ري م�ا يكف�ي م�ن التحاليل، 
وال  التعق�ب  بإج�راءات  نق�وم  وال 
الع�زل الكافية. إنه�م يقودوننا نحو 

كارثة”.
م�ن ناحيت�ه، يدعو أن�درس تيغنيل، 
وه�و كبر علماء األوبئة يف الس�ويد، 
ال�ذي يق�ود التعام�ل م�ع الحكومة 
لألزم�ة، إىل اس�رتاتيجية للتخفي�ف: 
بمعنى الس�ماح للفروس باالنتشار 
بب�طء دون إرهاق النظ�ام الصحي، 
ودون اللج�وء إىل القي�ود الصارم�ة. 
أن�ه ال يس�مي ه�ذا “مناع�ة  غ�ر 
القطي�ع”، وهي عبارة رفض تيغنيل 
والسلطات اس�تخدامها مطلًقا. ويف 
تعليق�ه ع�ىل ارتفاع ع�دد اإلصابات 
مؤخراً، يجيب تيغني�ل: “نعم. هناك 
زيادة لكنها ليس�ت مؤملة حتى اآلن. 
بالطبع، نحن نمر بمرحلة من الوباء 
س�نرى فيه�ا املزي�د من الح�االت يف 

األسابيع القليلة القادمة، واملزيد من 
األشخاص سيدخلون وحدات العناية 
املرك�زة، مثلنا مثل أي بل�د آخر، فلم 
يتمكن أي مكان من إبطاء االنتش�ار 

إىل حد كبر”.
ويف حن عملت الدول بجوار الس�ويد 
الدنمارك  األورب�ي، وه�ي  باالتح�اد 
تنفي�ذ  ع�ىل  والنروي�ج،  وفنلن�دا 
اس�رتاتيجية اإلغ�الق منذ أس�ابيع، 
به�ذه  “املش�كلة  تيغني�ل:  يوض�ح 
املقارب�ة ه�ي أن�ك تنهك النظ�ام. ال 
تس�تطيع أن تبقى عىل ه�ذا اإلغالق 

لعدة أشهر، إنه أمر مستحيل”.
الربوفيس�ور  تق�ول  املقاب�ل،  يف 
س�وديربرغ: “الحكوم�ة ت�رى أنه�ا 
التس�تطيع إيق�اف التف�يش، وله�ذا 
ق�رروا أن يرتك�وا الن�اس يموت�ون. 
إنهم ال يريدون الس�ماع للمعلومات 
العلمي�ة املقدمة إليه�م، فهم يثقون 
ثقة عمي�اء بوكالة الصح�ة العامة. 
املعلوم�ات  م�ن  لديه�م  م�ا  لك�ن 
ضعيف جدا ويكاد يك�ون محرًجا”، 
مضيف�ًة: “نحن نرى هن�ا مؤرشات 
بتضاع�ف املع�دالت بنح�و يفوق ما 
يحدث بإيطاليا. ستشهد ستوكهولم 
قريًبا نقًصا ح�اًدا يف وحدات الرعاية 
املرك�زة، وال يفهمون أنه بحلول ذلك 
الوقت س�يكون قد فات األوان لعمل 

أي يشء. كل هذا خطر للغاية”.
مصاب�اً  ش�خصا   43 أّن  إىل  ُيش�ار 
بكورون�ا تويف خ�الل الس�اعات 24 
املاضي�ة، يف الس�ويد ليص�ل إجمايل 
الوفيات إىل 282، كما أعلنت السلطات 
تس�جيل 519 إصاب�ة جدي�دة، مما 

يرفع اإلصابات إىل 5466.
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بغداد/ الزوراء:
الشعبي  الحشد  األول يف  اللواء  أحبطت قوة من 
حقول  باستهداف  داعش  لعنارص  مخططا 
كشفت  جهتها،  من  دياىل.  محافظة  يف  النفط 
مهمة  تفاصيل  عن  امس،  دياىل،  رشطة  قيادة 
الجاري،  العام  خالل  عسكرية  عملية  اوسع  يف 
شملت 5 قواطع يف آن واحد، مؤكدة أنها ستؤمن 

حياة 100 الف نسمة.
وقال الحشد يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه 
واملتابعة  الرصد  عمليات  كثافة  عىل  »بناًء  انه 
اللواء  أحبطت قوة من  املسؤولية  لتأمني قاطع 
داعش  لعنارص  محاولة  االمس  ليلة  األول 
باستهداف حقول النفط يف منطقة نفط خانة يف 
دياىل«. مبينا ان »مجموعة داعشية تسللوا تحت 
جنح الليل الستهداف حقول النفط، لكن ابطال 
اإلرهابيني  بتجاه  نريانهم  وابل  فتحوا  اللواء 
بواسطة سالح 106 و107 وهاون 120 والسالح 

الساند مما ولوا باإلفرار«.
وأضاف ان »قوات اللواء عززت تواجدها وسريت 
ألي  تحسبا  الليل  فرتة  طيلة  جوالة  دوريات 

طارئ ضمن قاطع املسؤولية«.
امس  دياىل،  رشطة  قيادة  كشفت  جهتها،  من 
عملية  اوسع  يف  مهمة  تفاصيل  عن  السبت، 
عسكرية خالل العام الجاري، شملت 5 قواطع 

يف آن واحد، مؤكدة أنها ستؤمن حياة 100 الف 
نسمة.

نهاد  العميد  دياىل،  رشطة  اعالم  مدير  وقال 
امنية  قوات  ان”  صحفي  ترصيح  يف  املهداوي، 

العشائري  والحشد  الرشطة  من  مشرتكة 
ضمن  النطاق  واسعة  عملية  بدأت  والجيش 
حوض زور نهر دياىل يف اطراف ناحية املنصورية 
)45كم رشق بعقوبة( وقراها الرشقية والغربية 

وملسافة 40كم«.
والتي  العسكرية  العملية  ان”  املهداوي  واضاف 
اية  قطع  اىل  تهدف  اآلمن(  )السور  تسمى 
محاوالت داعشية الستهداف املنصورية وقراها 
االمنية  القوات  انشغال  مع  دياىل  نهر  زور  عرب 
بدعم اجراءتت حظر التجوال ومكافحة فريوس 
االسايس  “العملية هدفها  ان  اىل  كورونا”. الفتا 
تأمني حياة اكثرمن 100 الف نسمة وتفادي اي 

هجمات لخاليا التنظيم النائمة«.
العملية  ان”  اىل  دياىل  اعالم رشطة  مدير  واشار 
خالل  االوسع  هي  عسكرية  عملية  ضمن  تأتي 
العام الجاري، وتجري يف 5 قواطع يف آن واحد، 
وهدفها توجيه رضبات استباقية لداعش ومنع 
اي تحركات لخالياه وكشف مضافاته الرسية”. 
الحشد  جهود  لدعم  تأتي  “العملية  أن  مؤكدا 

الشعبي يف قواطع اخرى“. 

بغداد/ الزوراء:
والشؤون  العمل  وزارة  اعلنت 
االجتماعيَّة، امس السبت، عن موعد 
انطالق رواتب املعني املتفرغ، فيما 
القروض  استيفاء  تأجيل  قررت 
ملدة  الصغرية  باملشاريع  الخاصة 
التي  للظروف  مراعاة  أشهر  ثالثة 
اخرى،  جهة  من  البلد.  بها  يمرُّ 
والشؤون  العمل  وزارة  أصدرت 
فيه  نفت  بياناً  امس،  االجتماعية، 
عىل  صفحات  تداولتها  معلومات 

تتعلق  االجتماعي  التواصل  مواقع 
بإطالق استمارة منحة املليون.

عبد  باسم  العمل،  وزير  وقال 
الزمان: إنَّ »الوزارة حددت مواعيد 
يف  املتفرغ  املعني  رواتب  توزيع 
عرب  االحد،  اليوم  أقصاه  موعد 
بغداد  يف  املعتمدة  واآلليات  املنافذ 

واملحافظات«.
الزمان  عبد  بنينّ  آخر،  جانب  من   
استيفاء  تأجيل  قررت  »الوزارة  أنَّ 
املمنوحة  الصغرية  القروض 

مراعاة  أشهر   ٣ ملدة  للمستفيدين 
التي  وللظروف  املعييش،  لوضعهم 
أزمة  مع  بالتزامن  العراق  به  يمر 

كورونا«.
وأشار اىل أنَّ »الوزارة قدَّمت مقرتحاً 
إىل مجلس الوزراء لتخصيص مبلغ 
املتأثرة  الفئات  بني  لتوزيعه  مايل 
أنَّ  اىل  مشرياً  التجوال«.  بحظر 
املالك  مع  مستمرة  »املناقشات 
مواجهة  أجل  من  للوزارة  املتقدم 
عن  الناتجة  االقتصاديَّة  التبعات 

التجوال  وحظر  كورونا  وباء 
املفروض«.

وزارة  أصدرت  اخرى،  جهة  من 
العمل والشؤون االجتماعية، امس 
معلومات  فيه  نفت  بياناً  السبت، 
مواقع  عىل  صفحات  تداولتها 
التواصل االجتماعي تتعلق بإطالق 

استمارة منحة املليون.
تلقت  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
»الزوراء« نسخة منه، إنها »رصدت 
التواصل  صفحات  من  العديد 

االجتماعي تنتحل اسمها وصفتها 
تتعلق  بمعلومات  املواطنني  توهم 

بإطالق استمارة منحة املليون«.
تنفي  العمل  »وزارة  أن  وأضافت 
آنفا،  املذكورة  املعلومات  هذه 
موقع  اعتماد  إىل  املواطنني  وتدعو 
والصفحات  االلكرتوني  الوزارة 
لها«.  التابعة  املعتمدة  الرسمية 
باإلجراءات  »ستقوم  أنها  مؤكدًة 
ينتحل  من  كل  تجاه  القانونية 

اسمها«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية، امس السبت، عن اعتقال 
متهني قاما برشقة مبلغ مايل ومسوغات ذهبية 
املوبايل  اجهزة  لبيع  محل  ممن  مايل  ومبلغ  من 

ودار.
»الزوراء«نسخة  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
منه: إن »قوة من مكتب )املحمودية( يف مديرية 
الوزارة  وكالة  اىل  التابعة  بغداد  اجرام  مكافحة 
من  تمكنت  الداخلية،  وزارة  يف  الرشطة  لشؤون 
 40( مبلغ  برسقة  قام  متهم  عىل  القبض  القاء 
دينار  مليون   15 مبلغ  مع  امريكي  دوالر  الف 
من  للموبايل(  شحن  كارتات  اىل  اضافة  عراقي 
داخل احدى املحال التجارية لبيع أجهزة املوبايل 
االوراق  عرض  وبعد  بغداد،  العاصمة  جنوبي 
قرر  املختص  التحقيق  قايض  عىل  التحقيقية 
توقيفه عىل وفق احكام املادة )444( من قانون 

العقوبات العراقي«.
من  قوة  تمكنت  متصل  صعيد  »عىل  وأضافت 
مكتب )البياع( ملكافحة االجرام من القبض عىل 
وبيعها  ذهبية  مصوغات  برسقة  قامت  متهمة 
من  عراقي(  دينار  الف  )اربعمائة  بقيمة  الحقا 
من  الكرخ  جانب  يف  السكنية  الدور  احدى  داخل 
لدى  منظفة  تعمل  كانت  حيث  بغداد،  العاصمة 

التحقيق توقيفها  الدار، وقد قرر قايض  صاحبة 
العقوبات  قانون  من   )446( املادة  وفق  عىل 
الالزمة  القانونية  االجراءات  اتخاذ  وتم  العراقي، 

بحقها«.
من جانب متصل، اعلنت مديرية رشطة النجدة، 
امس السبت، القاء القبض عىل سارق قنينة غاز 

جنوبي العاصمة.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املديرية  وذكرت 

منطقة  ضمن  النجدة  دورية  »مرابطة  ان  منه، 
املحمودية شاهدت شخصا يحمل اسطوانة غاز 
لدورية  مشاهدته  ولدى  الشك،  يجلب  »قنينة« 

النجدة الذ بالفرار«.
واضافت انه »عىل الفور تم مطاردته داخل االفرع 
برسقة  بقيامه  اعرتف  حيث  عليه،  والقبض 
االسطوانة من احد البيوت ضمن املنطقة«. مشرية 

اىل »تسليمه إىل الجهات املختصة اصوليآ«.

بغداد/ الزوراء:
امس  املحلية،  دياىل  حكومة  اكدت 
البيض  دخول  حظر  أن  السبت، 
املستورد دخل حيز التنفيذ يف اكثر من 

20 داخل املحافظة.
دياىل  حكومة  اعالم  مدير  وقال 

املحلية، يارس بدر، يف ترصيح صحفي 
لكل  شامل  توجيه  تعميم  جرى  انه” 
وخاصة  دياىل  يف  الخارجية  السيطرات 
التي تمثل مداخل املدن الرئيسية بمنع 
دخول اي شحنة للبيض املستورد ألي 
االزمة  خلية  لقرار  تطبيقا  كان  سبب 

الحكومية، مؤكدا ان قرار الحظر دخل 
حيز التنفيذ«.

لتحقيق  جاء  القرار  ان”  بدر  واضاف 
تفيش  تفادي  االول  رئيسني  هدفني 
بعض  ان  خاصة  كورونا  فريوس 
مؤبوءة  دول  من  تأتي  الشحنات 

بالفريوس بالوقت الحايل، باالضافة اىل 
حماية املنتج املحيل واعطائه دور اكرب 
املحلية”،  االسواق  احتياجات  توفري  يف 
الفتا اىل انه “تم اعطاء صالحية اتالف 
اي شحنات مستوردة للجهات املختصة 

عىل وفق االطار القانوني«.

بغداد/ الزوراء:
السبت، عن تشكيل  امس  الرتبية،  وزارة  أعلنت 
العلمينّة  املواد  مناهج  لتقنني  متخصصة  لجان 
وزارة  أعلنت  ذلك،  غضون  يف  املنتهينّة.  للمراحل 
برنامجا  كردستان  اقليم  حكومة  يف  الرتبية 
حال  يف  الحايل،  الدرايس  املوسم  الجتياز  خاصا 

تجاوز أزمة فريوس »كورونا«. 
مصدر  عن  الرسمية،  الصباح  صحيفة  ونقلت 
واالمتحانات  للتقويم  العامة  املديرينّة  يف  خاص 
بوزارة الرتبينّة قوله: إنه “تمَّ التنسيُق مع هيئِة 
الرأي بالوزارة لتشكيِل لجاٍن علمينٍّة من مختلف 
املواد  وتلخيص  اختصار  أجل  من  التخصصات، 
مواد  املنتهية خاصة  للمراحل  العلمينّة  املنهجينّة 

الكيمياء والفيزياء واألحياء«.
املناهِج  تلخيَص  ستتوىل  “اللجاننّ  أنَّ  واوضح 
املوضوعات  وتحديد  معينٍة  فصوٍل  بحذِف 
ثم تعميُمها  الوزاري، ومن  باالمتحان  املشمولة 
عىل املديرينّات كافة”. مبيناً أنَّ “الفصوَل املشمولَة 
سيتمُّ بُثها من خالل منصة التعليم االلكرتوني، 
الوزاريَّة  االمتحانات  إلجراء  االستعدادات  ضمن 

النهائيَّة للعام الدرايس الحايل«.
وأفاد املصدر »أنَّ الوزارة تعمل حالياً عىل تطبيق 
مؤقتاً  حالً  ذلك  عاداً  بعد،  عن  التعلم  نظام 
الحياة  وإعادة  البالد  يف  األوضاع  استقرار  لحني 

الدراسينّة يف عموم املدارس اىل طبيعتها«.

وبنينّ ان “الوزارة، تعمل من خالل دروس املنصة 
للتنشيط  األسئلة  اىل بث نماذج من  االلكرتونينّة 
“نجاح مرشوع  للطلبة، معلناً  العلمي والذهني 
املنصة االلكرتونينّة، ووجود تفاعٍل كبرٍي من قبل 

الطلبة من خالل املتابعة وحل األسئلة«.
الطلبة  لدعم  خطة  “إعداد  عن  املصدر  وكشف 
املقبل،  الدرايس  العام  خالل  تطبق  والتالميذ 
املنهجيَّة  للمواد  مخترصة  مراجعة  تتضمن 
عىل  السابقة،  للمرحلة  الدراسية  واملوضوعات 

اعتبار أنَّ املناهج الدراسيَّة هي حلقات مرتابطة 
موزعة بني عدة مراحل دراسينّة متتالية”. 

الرتبية يف حكومة  وزارة  أعلنت  ذلك،  يف غضون 
اقليم كردستان، برنامجا خاصا الجتياز املوسم 
فريوس  أزمة  تجاوز  حال  يف  الحايل،  الدرايس 

»كورونا«. 
وجاء يف بيان لوزير الرتبية يف حكومة اإلقليم، آالن 
حمه سعيد، أنه »بعد اإلعالن عن تعطيل الدوام 
يف األوساط الرتبويَّة والتعليميَّة من أجل ضمان 

سالمة الطلبة من وباء كورونا، تؤكد الوزارة أنَّ 
مجلس الوزراء يف اإلقليم، وبعد مناقشة خطط 
الوزارة، تقرر طمأنة الطلبة بأنَّ السنة الدراسيَّة 

الحالية لن تلغى«.
فريوس  عىل  السيطرة  تمت  »إذا  انه  واضاف 
الدراسة  الستئناف  الوزارة  ستسعى  »كورونا« 
املقبل مع وضع خطط  أيار  الثاني من شهر  يف 
»ابتداًء  انه  اىل  مشريا  الدوام«.  لتنظيم  وجداول 
امتحانات  ستجرى  منه   21 حتى  ايار   12 من 
)السادس  اإلعدادي   12 للصف  الثاني  الفصل 

االعدادي( بجميع أقسامه«. 
)الثالث  االسايس   9 للصف  »بالنسبة  انه  واكد 
العام  لهذا  الوزاري  االمتحان  يلغى  املتوسط( 
غري  الصفوف  مع  امتحاناتهم  وتجري  حرصا، 
املنتهية، ولكن وفقا للتعليمات يتوجب ان تعود 
العامة  املديرية  اىل  الطلبة  درجات  )بوردات( 

لالمتحانات يف الوزارة«. 
للصفوف  الثاني  الفصل  »امتحانات  انَّ  وتابع 
واملعاهد  املتوسط  الثالث  فيها  بما  املنتهية  غري 
شهر  من  االول  يف  ستبدأ  االسالمية  والدراسة 
بالنسبة  اما  منه،  العارش  حتى  املقبل  حزيران 
االعدادي  عرش  الثاني  الصف  طلبة  المتحانات 
يف  تبدأ  اقسامها  بجميع  االعدادي(  )السادس 
28 حزيران املقبل حتى 2٣ تموز املقبل، بواقع 

امتحانني فقط كل اسبوع«.

 بغداد/ الزوراء:
تمكنت هيأة املنافذ الحدودية، منفذ ميناء أم 
قرص الشمايل يف محافظة البرصة، وبالتعاون 
احباط  من  االمنية،  االجهزة  مع  املشرتك 
محاولة تهريب )29( عجلة يف منفذ ميناء أم 

قرص الشمايل.
»الزوراء« نسخة  تلقت  بيان  الهيئة يف  وقالت 
عىل  »بناًء  تمت  الضبط  عملية  إن  منه، 
املعلومات الواردة من قبل مركز رشطة الكمرك 
العسكري يف املنفذ بوجود عجالت دون املوديل 

يف محطة بوابة البرصة«.
واضافت: »تم تشكيل لجنة برئاسة مدير املنفذ 
وعضوية كل مركز الكمرك العسكري ومفرزة 
استخبارت املنفذ ومركز كمرك بوابة البرصة، 
تم  التحقيق  قايض  موافقة  استحصال  بعد 
ضبط 8 حاويات حجم )40( قدما تحتوي عىل 

سيارات معدة للتهريب عدد )29(«.
وبينت أنه »تمت إحالة ما تم ضبطه عىل وفق 
القانونية  اإلجراءات  إلتخاذ  أصويل  محرض 

الالزمة بحقها«.

بغداد/ الزوراء:
أكدت مديرية زراعة كربالء املقدسة، امس السبت، أنها تنتج من املحاصيل الخرضية 

واللحوم والدواجن بما يسد حاجة السوق يف املحافظة، وبعض املحافظات املجاورة.
وقال مدير اعالم املديرية، باهر غايل، يف ترصيح صحفي إن “كربالء واحدة من املحافظات 
املنتجة للخرضوات واللحوم البيضاء واألسماك بما يسد حاجة السوق املحلية والكثري 

منها يفيض عن حاجة املحافظة«.
وأضاف غايل أن “جميع هذه املواد ال يمكن ان تشكل مصدر قلق للمواطنني يف الظروف 
الحالية مهما طال امدها كون محاصيل الخرضوات متوفرة وبكثرة يف كربالء السيما 

مع الدعم الحكومي للمزارعني«.
السوق  حاجة  وتسد  كبرية،  وبكميات  كامل  بشكل  متوفرة  “املحاصيل  ان  اىل  واشار 

بغداد/ الزوراء:

امس  البرصة،  رشطة  قيادة  اعلنت 

عصابة  عىل  القبض  القاء  السبت، 

بمحافظة  الزبري  يف  املخدرات  لرتويج 

البرصة.

وذكرت القيادة يف بيان تلقت »الزوراء« 

معلومات  ورود  »بعد  انه  منه،  نسخة 

دقيقة عن وجود عصابة لرتويج املواد 

التحري  بعد  الزبري  قضاء  يف  املخدرة 

قسم  أبطال  تمكن  املعلومات،  وجمع 

العقلية  واملؤثرات  املخدرات  شؤون 

عليهم  القبض  إلقاء  من  البرصة  يف 

الكرستال  مادة  بحوزتهم  وضبط 

وادوات  غراما،  ب)٣0(  تقدر  املخدرة 

تعاطي املخدرات و بندقية كالشنكوف 

.»RBk و بندقية نو

عىل  إحالتهم  »تمت  انه  واضافت 

ولذا  العادل،  جزاءهم  لينالوا  القضاء 

ابناء  من  اهلنا  البرصة  رشطة  تدعو 

تقديم  اىل  العزيزة  البرصة  محافظة 

عىل  بالقبض  تساعد  معلومات  أية 

مثل هؤالء املجرمني لتسليمهم للعدالة 

ليكونوا عربة لكل من تسول له نفسه 

واملحافظة  عامة،  العراق  بأمن  العبث 

خاصة«.

بغداد/ الزوراء:
للصناعـات  العامـة  رشكـة  اعلنت 
استمرار  السبت،  امس  البرتوكيمياويـة، 
القطاعيـن  لتجهيـز  واإلنتـاج  العمـل 
القاصـر  بمـادة  والخـاص  العـام 

وبالكميـات املطلوبـة.
وقال مدير عام الرشكة العامة للصناعات 
وزارة  رشكات  إحدى  البرتوكيمياوية، 
الصناعة واملعادن، عقيـل عبـد الزهـرة، 
منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف 
مادة  وتسويق  إلنتاج  العمل  »استمرار 
حظر  ظروف  من  الرغم  عىل  )القاصـر( 
التعفري  حمالت  يف  للمساهمة  التجوال 
للحد  البرصة  محافظة  ألحياء  والتعقيم 

من انتشار وباء كورونا«.
واضاف عبد الزهرة ان »الرشكة حريصة 

بتسخري  الوزارة  توجيهات  تنفيذ  عىل 
مكافحة  جهود  لدعم  املتاحة  االمكانيات 
فريوس كورونا«. مؤكداً ان »دور الرشكة 
يف توفري منتج القارص وتجهيز مؤسسات 
ودوائر الدولة والقطاع الخاص بالكميات 
دينـار  ألـف   )  225  ( وبسعر  املطلوبة، 

للطن الواحد«.
 )  100  ( من  أكثر  »تجهيز  اىل  واشار 
التجوال  حظر  فرتة  خالل  املادة  من  طن 
البرصة  األزمة يف  لجهات مختلفة كخلية 
سفوان  وناحية  الزبري  وقائممقامية 
الحثيثة  »بالجهود  مشيداً  وغريها«، 
واالستثنائية التي يبذلها منتسبو الرشكة 
لديمومة العمل واإلنتاج، فضالً عن تنفيذ 
والحي  للرشكة  والتعفري  التعقيم  أعمال 

السكني التابع لها«.

بغداد/ الزوراء:
عن  السبت،  امس  بغداد،  أمانة  أعلنت    
وتعقيم  لتعفري  بحملة  مالكاتها  قيام 

منطقة الفضل.
تلقت  بيان  يف  بغداد  امانة  وقالت 
قامت  مالكاتها  ان  منه:  »الزوراء«نسخة 
الفضل  منطقة  وتعقيم  لتعفري  بحملة 
للمحالت ) 117 ، 1٣1 (، وال سيما االزقة 

الضيقة وشارع السوق من املنطقة لدعم 
مع  وبالتنسيق  الصحية،  الكوادر  عمل 

الجهات املختصة.
وبشكل  مستمرة  حمالتها  ان   : واضافت 
كل  مع  والتنسيق  وبالتعاون  يومي، 
الجهات الساندة، من اجل تعقيم وتطهري 
مكافحة  اجل  من  العاصمة  مناطق  كل 

فريوس كورونا.  

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية، امس السبت، تنفيذ حملة تفتيش ملراقبة اسعار اسطونات الغاز 

واملشتقات النفطية بجانب الرصافة.
وقال إعالم وزارة الداخلية، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، إن »مفارز استخبارات 
رشطة الطاقة نفط الوسط العاملة ضمن وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية نفذت 
مسؤلية  قاطع  يف  النفطية  واملشتقات  الغاز  اسطونات  اسعار  ملراقبة  تفتيشية  جولة 

فوج نفط الرصافة«.
وأضاف أن »الحملة شملت محطة وقود امليثاق واالدرييس  والقناة و معمل غاز بوب 
الشام ومعمل غاز النهضة، حيث أثنى املواطنون عىل دور القوات األمنية يف حفظ األمن 

والنظام«.
: »وتأتي هذه الخطوة حسب توجيهات وكيل االستخبارات والتحقيقات االتحادية  وبنينّ

واملراجع العليا«.

احلشد حيبط خمططا داعشيا الستهداف حقول نفطية يف دياىل

العمل تطلق رواتب املعني املتفرغ وتؤجل استيفاء قروض املشاريع الصغرية

إلقاء القبض على متهمني بالسرقة من أماكن خمتلفة يف بغداد

دياىل: حظر دخول البيض املستورد طـُبق بأكثر من 20 مدينة

الرتبية تقنن املناهج العلمية للمراحل املنتهية وكردستان تعلن 
برناجما خاصا للموسم احلالي

املنافذ حتبط حماولة تهريب )29( عجلة 
يف أم قصر الشمالي

كربالء تؤكد سد حاجة السوق احمللية من 
حماصيلها املنتجة

شرطة البصرة تعتقل 
عصابة لرتويج املخدرات 

يف الزبري

الصناعة تعلن استمرار إنتاج مادة القاصر 
للقطاعني العام واخلاص

أمانة بغداد تعقم منطقة الفضل
يف العاصمة 

الداخلية تنفذ محلة تفتيش ملراقبة أسعار 
اسطوانات الغاز واملشتقات النفطية

كشف تفاصيل عملية ”السور اآلمن” يف ناحية املنصورية

نوهت خبصوص صفحات »توهم« املواطنني حول »منحة املليون«
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السعودية تنفي االنسحاب وروسيا تدعو إىل االتفاق 

وسط حتذيرات اقتصادية يكون املواطن ضحيتها

منظمة: خسائر العراق من تهريب االنرتنت 
تبلغ حنو 120 مليون دوالر سنويًا

الرافدين يعلن إكمال صرف رواتب 
أغلب موظفي الدولة لشهر آذار

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1250 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

1250 ديناراللنكي750 دينارالخيار

1000 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز1000 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج1500 دينارالفلفل

1750 دينارليمون750 دينارباقالء

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر1000 دينارشجر

1500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

3000 دينارالعنب1500 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
العراقي�ة  »املنظم�ة  كشف�ت 
لقياس جودة االتصاالت«، امس 
السبت، عن حجم الخسائر التي 
تتع�رض له�ا وزارة االتص�االت 
»تهري�ب«  عملي�ات  بسب�ب 
اإلنرتنت. وقالت املنظمة يف بيان 
تلق�ت »ال�زوراء« نسخ�ة منه، 
تخ�ر  االتص�االت  »وزارة  إن 
دخالً ُيقدر ب��120 مليون دوالر 
أمريك�ي سنوي�اً سب�ب عمليات 
تهري�ب اإلنرتنت الت�ي تقوم بها 
بع�ض الرشكات، مما يؤثر سلباً 

ع�ى موازن�ة الدول�ة العراقي�ة 
بشكل عام، وعى ميزانية الوزارة 

بشكل خاص«.
وأوضحت أن »الخسائر الشهرية 
بسب�ب تهريب اإلنرتن�ت ترتاوح 
ب�ن 9 - 12 ملي�ون دوالر، وهذا 
رقم كبري ل�و دخل ملوازنة الدولة 
لك�ان باإلمك�ان أن يت�م تطوير 
واقع اإلنرتنت يف العراق«. داعيًة 
»إنه�اء  إىل  االتص�االت  وزارة 
عملي�ات التهريب وضبط دخول 
السع�ات إىل الع�راق م�ن خالل 

بوابات الدولة الرسمية«.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن م�رف الرافدي�ن، امس 
السب�ت، ع�ن اكم�ال اج�راءات 
موظف�ي  اغل�ب  روات�ب  رصف 
دوائر ومؤسس�ات الدولة لشهر 
آذار تزامن�ا م�ع ف�رض حظ�ر 
التج�وال املطبق يف الب�الد. وقال 
املكت�ب اإلعالم�ي للم�رف يف 
بي�ان  تلق�ت »ال�زوراء« نسخة 
منه انه ت�م “توزيع املستحقات 
املالي�ة ألغل�ب موظف�ي دوائ�ر 
الدول�ة واملوطن�ة رواتبه�م عى 
أدوات  طري�ق  ع�ن  مرفن�ا 

. مش�ريا  اإللك�رتون”ي  الدف�ع 
اىل ان�ه ” مالك�ات اإلدارة العامة 
وفروعن�ا استنف�رت جهودها يف 
االرساع بانج�از رصف الروات�ب 
يف  تواج�دوا  والذي�ن  الكرتوني�ا 
أماك�ن عمله�م، بع�د ان أوعزت 
خلي�ة األزم�ة باستئن�اف عمل 
املصارف للقيام بتوزيع الرواتب، 
وذلك بالرغم م�ن تعطيل الدوام 
وحظ�ر التج�وال، وحرص�ا من 
املرف عى ع�دم تأخري رصف 
املستحقات املالية ملستحقيها يف 

الوقت املحدد لها”.
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بغداد/ الزوراء:
كش�ف البنك املركزي العراق�ي عن تنفيذ 
خطوات عدة للسيط�رة عى ارتفاع سعر 
السي�اق  يف  األس�واق.  يف  ال�دوالر  رصف 
نفس�ه، انخفضت اسع�ار رصف الدوالر 
ببورص�ة الكفاح واالسواق املحلية، امس 

السبت، املوافق )4/4/2020(.
وق�ال املتحدث باسم البنك املركزي، أير 
جب�ار، يف تريح صحف�ي ان » املركزي 
نفذ ع�دداً م�ن الخط�وات للسيطرة عى 
أنَّ  اىل  مش�رياً  ال�دوالر«،  رصف  سع�ر 
»البنك سيحاول، وبأية طريقة، كبح هذا 

التفاوت الكبري.«
ب�ع��ض  »هن�اك  ان  جب�ار  واوض�ح 
ض�ع�اف ال�ن�ف��وس ي��ض��ارب��ون 
ف�ال�ب�ن��ك  ل����ذا  ب���ال����دوالر، 
امل��رك���زي سيح�اول، وبأي�ة طريقة، 
ونتوق�ع  الكب�ري،  التف�اوت  ه�ذا  كب�ح 
االس�ب��وع الحايل ان تح�ل ه�ذه املسألة 

املتعلقة بارتفاع اسعار الدوالر«.
واوض�ح ان »اب�زر تل�ك الخط�وات فتح 
منافذ للبي�ع، وتعزيز املص�ارف بالعملة 
الصعبة«. بينما رحج »أْن ينتهي االرتفاع 
الحاص�ل يف سع�ر رصف ال�دوالر مقابل 

العملة املحليَّة خالل األسبوع الحايل«.
وك�ان سع�ر رصف ال�دوالر ق�د سجل يف 
األس�واق املحلي�ة خ�الل األي�ام املاضية 
ارتفاع�اً ملحوظا ليصل يف بعض األحيان 
م�ن 126 اىل 128 أل�ف دين�ار ل�كل 100 

دوالر.
م�ن جانب�ه، كش�ف مدي�ر ع�ام دائ�رة 
العملي�ات املالي�ة وإدارة الدي�ن يف البن�ك 
املرك�زي العراق�ي، محم�ود داغ�ر، ع�ن 

أسباب ارتفاع سعر رصف الدوالر مقابل 
الدينار.

وقال داغر إن »ارتفاع سعر رصف الدوالر 
ه�و بسب�ب تداخ�ل مجموع�ة توقعات 
لألزم�ة املالي�ة الت�ي يم�ر به�ا الع�راق، 
الناجم�ة ع�ن انخف�اض أسع�ار النفط 
وصاحبه�ا تأثري ف�ريوس كورونا وحظر 
التجوال، الذي ترت�ب عليهما ما نتج عنه 

توقف يف األنشطة االقتصادية«.
وأض�اف أن »كل ه�ذه العوام�ل يض�اف 
إليه�ا توقف منافذ بي�ع العمالت يف البنك 
املركزي، م�ا أدى اىل ارتف�اع سعر رصف 

الدوالر وانخفاض قيمة العملة العراقية«، 
مبيناً ان »البنك املركزي لم يكن قادراً عى 
إيق�اف ارتف�اع أسع�ار ال�رف، بسبب 
توقف مزاد بيع العمل�ة، وال وجود إلدارة 
تدخلية حقيقية بسعر الرف من البنك 

املركزي، كما كان يفعل يف السابق«.
واوض�ح أن »الناف�ذة توقف�ت، وال يوجد 
في�ه نشاط اقتص�ادي حقيقي يف السوق 
فق�ط امل�واد الغذائي�ة، ونج�د أن الطلب 
ع�ى ال�دوالر يرتفع، ويرتف�ع معه سعر 
الرف«، مش�رياً اىل أن »املوضوع يتعلق 
بالتوقع�ات املستقبلي�ة وأن التطمين�ات 

ل�م تكن باملست�وى املطلوب بش�أن دفع 
الرواتب وحديث طب�ع العملة، ما أدى إىل 
سعي الكثري لتحويل ما لديه من دينار اىل 

دوالر«.
وتاب�ع: »اعتقد مع تدخ�ل البنك املركزي 
اعتب�ارا من األسبوع املقبل وارتفاع سعر 
النف�ط املتوق�ع، ق�د ي�ؤدي اىل تخفي�ف 
ح�دة التزايد يف سعر ال�رف«، موضحاً 
أن »البن�ك املركزي أعلن فت�ح نافذة بيع 
ال�دوالر يف األسبوع املقب�ل، وهو فعالً قد 
فت�ح أب�واب تحوي�الت معين�ة ألغراض 
الغ�ذاء وال�دواء، ولم ينج�ح بشكل كبري 

ألنها بقيت مفتوحة لفرتة قصرية«.
ولف�ت إىل  إنه »إذا كان هنالك تطمن من 
حيث أسعار النفط وتحسن املالية العامة 
بسبب ارتف�اع نسبت اإلي�رادات وبسبب 
تدخل البنك املرك�زي وضخ عملة أجنبية 
للس�وق، فكل هذه العوام�ل إذا تضافرت 
واح�د منه�ا،  ولي�س  بش�كل صحي�ح، 

سيستقر سعر الرف«.
من جهته، حذر الخبري االقتصادي، وسام 
التميمي، من ارتفاع اسعار رصف الدوالر 
يف االسواق املحلية، الفتا اىل معظم السلع 
ستشه�د ارتفاعا يف االسع�ار، خاصة ان 

اغلبها يصل العراق عرب االسترياد.
وق�ال التميم�ي يف تري�ح صحف�ي ان 
“البن�ك املرك�زي يمتلك احتياطي�ا نقديا 
يتج�اوز 60 ملي�ار دوالر، وبالت�ايل فه�و 
ق�ادر عى كبح جماح ارتفاع سعر رصف 

الدوالر يف االسواق املحلية«.
واضاف ان “رفع سع�ر رصف الدوالر قد 
تتخذه الحكومة حج�ة لتعويض خسائر 
انخف�اض اسعار بي�ع النف�ط، لكن ذلك 
سيجعل املواطن ضحي�ة الدوالر، خاصة 
ان الكثري من التعام�الت تجري بالدوالر، 
اضافة اىل ان معظ�م السلع مستورد من 

خارج البالد ويتم رشاؤها بالدوالر«.
وب�ننّ ان “الجان�ب االيجاب�ي يف ارتف�اع 
سع�ر رصف ال�دوالر ه�و لج�وء معظم 
املستثمرين يف القط�اع الخاص اىل انشاء 
مصان�ع داخل الع�راق بدال م�ن استرياد 
السلع بسع�ر مرتفع من الخ�ارج، وهو 
ما سيع�زز االنتاج الوطن�ي، وقد يتحول 
الع�راق م�ن بل�د مست�ورد اىل مص�در يف 

غضون 10 اعوام”. 

البنك املركزي: ارتفاع سعر صرف الدوالر سينتهي األسبوع احلالي

رويرتز/ متابعة الزوراء:
ام�س  »روي�رتز«،  وكال�ة  أف�ادت 
السب�ت، ب�أن االجتم�اع اإلف�رتايض 
الط�ارئ لتحالف »أوب�ك+« لن يعقد 
يوم غ�د االثنن ، كما ك�ان متوقعا، 
وم�ن املرجح أن يت�م تأجيله حتى 8 
أو 9 أبري�ل. من جان�ب متصل، قال 
مص�در إن وزير الطاق�ة األمريكي، 
املسؤول�ن  أبل�غ  برويلي�ت،  دان 
التنفيذي�ن بصناع�ة النف�ط خالل 
اتص�ال، الجمع�ة، إن البيت األبيض 
ال يتف�اوض مع السعودية أو روسيا 
بش�أن اتف�اق لخفض إنت�اج النفط 
ويريد توصل الطرفن إىل اتفاق فيما 

بينهما.
ونقلت وكالة رويرتز عن مصدرين يف 
منظمة الدول املصدرة للنفط »أوبك« 
قولهم�ا إن هذه الخط�وة تأتي بغية 
من�ح منتج�ي الذهب األس�ود مزيدا 
من الوقت للتفاوض بشأن الحد من 

إمدادات الخام.
م�ن جانب�ه، أكد مص�در مطلع عى 
ل�«أوب�ك«  العام�ة  األمان�ة  خط�ط 
بشأن تحض�ري االجتم�اع، يف حديث 
الروسي�ة،  »نوفوست�ي«  لوكال�ة 

ام�س، أن األم�ن الع�ام للمنظم�ة، 
محمد باركيندو، ال يزال عى تواصل 
مستمر مع أطراف صفقة »أوبك+«. 
يف  الرئيس�ة  األط�راف  أن  مضيف�ا 
التحالف النفطي يدعمون فكرة عقد 

االجتماع يوم غد االثنن.
أط�راف  غالبي�ة  إن  املص�در  وق�ال 
التحالف مستع�دة لخفض مستوى 
اإلنتاج، وهناك إمكانية عالية لبلوغ 

التوافق بهذا الشأن.
ويأتي ذلك يف ظل انقضاء مدة رسيان 
صفق�ة »أوبك+« الت�ي أتاحت لكبار 
منتجي النف�ط يف العال�م االحتفاظ 
باألسعار عى مستوى نحو 60 دوالرا 
للربميل، عى مدى ثالث سنوات، من 
خالل فرض قيود مشرتكة عى حجم 
اإلنت�اج، ول�م يت�م تمدي�د الصفقة 
بسب�ب تناقض�ات يف مواقف روسيا 
والسعودي�ة، ما تسب�ب بهبوط حاد 
يف أسع�ار الذهب األس�ود، وذلك عى 
خلفية انخف�اض الطلب عى النفط 
يف العال�م بسبب أزمة تفيش فريوس 
كورون�ا وقي�ام السعودي�ة بزي�ادة 

إنتاجها للحد األقىص.
وانتق�د الرئي�س ال�رويس، فالديمري 

بوتن، الجمعة، الخطوات السعودية 
األخ�رية يف أس�واق النف�ط، قائال إن 
انسحاب اململكة من صفقة »أوبك+« 
يمث�ل أح�د أسب�اب هب�وط أسع�ار 
النف�ط يف العال�م، ودع�ا إىل خف�ض 
اإلنت�اج النفطي العاملي ب�10 مالين 

برميل يوميا.

بينما نقلت وكال�ة األنباء السعودية 
ع�ن وزي�ر الخارجية األم�ري فيصل 
يف  قول�ه،  سع�ود،  آل  فرح�ان  ب�ن 
ساع�ة مبكرة من ام�س السبت، إن 
الرويس  للرئيس  املنس�وب  التريح 
فالديمري بوتن عن انسحاب اململكة 
من صفقة أوب�ك+ ”عار من الصحة 

جمل�ة وتفصيال وال يم�ت للحقيقة 
بصل�ة، وإن انسح�اب اململك�ة من 
االتف�اق غ�ري صحيح ب�ل أن روسيا 
هي من خرجت من االتفاق“.ونقلت 
الوكال�ة ع�ن األمري فيص�ل قوله إن 
”موق�ف اململك�ة من إنت�اج البرتول 
الصخري مع�روف، وأن�ه جزء مهم 

من مصادر الطاقة“.
ونقل�ت الوكال�ة، ايض�ا، ع�ن األمري 
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، 
وزي�ر الطاقة، نفيه، ام�س السبت، 
م�ا ورد يف تري�ح لوزي�ر الطاق�ة 
ال�رويس، الجمعة، وج�اء فيه رفض 
السعودي�ة تمديد  العربي�ة  اململك�ة 

اتفاق أوبك+ وانسحابها منه.
وأك�د األمري عبد العزي�ز: ان سياسة 
السعودي�ة البرتولية تق�ي بالعمل 
عى توازن األسواق واستقرارها بما 
يخدم مصالح املنتجن واملستهلكن 

عى حد سواء.
وق�ال األمري عب�د العزي�ز يف بيان إن 
”وزير الطاقة ال�رويس هو املبادر يف 
الخروج لإلعالم والتريح بأن الدول 
يف حل من التزاماتها اعتباراً من األول 
م�ن إبريل، مم�ا أدى إىل زيادة الدول 
يف إنتاجها ملقابلة انخفاض األسعار 

لتعويض النقص يف اإليرادات“.
من جانب متصل، قال مصدر إن وزير 
الطاقة األمريكي، دان برويليت، أبلغ 
املسؤولن التنفيذين بصناعة النفط 
خ�الل اتص�ال، الجمع�ة، إن البي�ت 
األبي�ض ال يتفاوض م�ع السعودية 

أو روسيا بشأن اتفاق لخفض إنتاج 
النف�ط ويري�د توص�ل الطرف�ن إىل 

اتفاق فيما بينهما.
املنتج�ن  م�ع  برويلي�ت  وتح�دث 
يف  اآلخري�ن  واألعض�اء  املستقل�ن 
صناع�ة النف�ط بش�كل أوس�ع بعد 
ف�رتة وجيزة من لقاء الرئيس دونالد 
ترام�ب مع مسؤول�ن تنفيذين من 
رشك�ات النف�ط الكب�رية يف البي�ت 
األبيض لبحث تهديد الهبوط الحاد يف 

أسعار النفط بإرباك أعمالهم .
وق�ال برويلي�ت إن البي�ت األبي�ض 
ع�ى  والسعودي�ة  روسي�ا  يشج�ع 
التوص�ل التف�اق، قائ�ال إن ترام�ب 
متفائ�ل بإمك�ان التوص�ل التف�اق 

خالل بضعة أيام.
وقال�ت مص�ادر يف منظم�ة البلدان 
املص�درة للنفط)أوب�ك( إنه�ا تري�د 
خف�ض الواليات املتحدة إنتاجها من 
أج�ل أن تخف�ض املنظم�ة إنتاجها. 
أخ�رى  ودول  روسي�ا  وخفض�ت 
إنتاجها ثالث سن�وات يف حن ارتفع 
اإلم�دادات األمريكية ملستوى قيايس 
مم�ا ساعده�ا ع�ى كس�ب حص�ة 

سوقية من مبيعات النفط .

توقعــات بتأجيــل اجتمــاع »أوبك+« ومعظــم األطـراف مستعـدة خلفــض اإلنتــاج

بغداد/ الزوراء:
قررت وزارة النفط، امس السبت، 
تخصيص مليار دينار دعماً مالياً 
ملحافظة بغداد تعزيزاً لجهودها 
يف حملة الوقاية من انتشار وباء 

فايروس كورونا املستجد.
وق�ال املتح�دث بإسم ال�وزارة، 
عاص�م جه�اد، يف بي�ان تلق�ت 
»الزوراء« نسخة منه، إن »نائب 
رئيس ال�وزراء لش�ؤون الطاقة 
وزي�ر النف�ط، ثام�ر الغضبان، 
النفطي�ة  الرشك�ات  اىل  أوع�ز 
بتخصيص مبل�غ )مليار دينار( 
اىل محافظة بغ�داد يف أطار دعم 
الوزارة للمحافظات للوقاية من 
أنتش�ار وب�اء فاي�روس كورونا 

املستجد«.
وأشار جهاد اىل أن »مبالغ الدعم 

للمحافظ�ات وللجهات الصحية 
املستلزم�ات  توف�ري  اىل  ته�دف 
الطبي�ة العاجل�ة للمستشفيات 
تعزي�زاً  الصحي�ة  واملحاج�ر 
لجهوده�ا يف حماي�ة املواطن�ن 
مؤك�داً  املصاب�ن«.  ومعالج�ة 
تقدي�م  يف  ال�وزارة  أستم�رار 
الدع�م املادي واملعن�وي للجهات 

املعنية«.
وكان�ت وزارة النف�ط قد قدمت 
للجه�ات  كب�رياً  مالي�ا  دعم�اً 
الصحية يف املحافظات من خالل 
تشكيل اللجان املشرتكة لدراسة 
واالحتياج�ات  االبني�ة  وتوف�ري 
واملستلزمات الصحية االساسية 
الوطنية  الحملة  العاجلة، ضمن 
ملواجه�ة انتشار وب�اء فايروس 

كورونا.

النفط ختصص مليار دينار حملافظة بغداد دعما ملكافحة وباء »كورونا«

البنك الدولي يتوقع »ركودا عامليا ضخما« بسبب كورونا
لندن/ متابعة الزوراء:

 ق�ال رئيس البنك ال�دويل، ديفيد مالباس، 
إن�ه من املتوقع أن ي�ؤدي انتشار فريوس 
كورون�ا إىل »رك�ود عامل�ي ضخ�م« ومن 
املرجح أن يلحق أكرب رضر بالدول الفقرية 

والضعيفة النمو.
وأض�اف مالب�اس: »نعت�زم ال�رد بق�وة 
وبش�كل واس�ع بربام�ج دع�م وال سيما 
لل�دول الفق�رية«. مش�ريا إىل إن�ه يعتزم 
التحدث قريبا مع زعيم�ي إثيوبيا وكينيا 

ودول أخرى.
وأوض�ح: »نحن نعمل ع�ى تعزيز قدرات 
تص�دي ال�دول النامي�ة لوب�اء كوفي�د-

19 وتقص�ري ف�رتة الوص�ول إىل انتعاش 
اقتصادي واجتماعي«.

وأق�ر البنك الدويل خطة مساعدات طارئة 
قدره�ا 160 ملي�ار دوالر ع�ى م�دى 15 
ش�هرا لدع�م جه�ود ال�دول يف التص�دي 

لتداعيات فريوس كورونا.
وأعل�ن البن�ك، يف بي�ان، ع�ن أول حزم�ة 
تموي�ل عاجل�ة لألزم�ة بتخصي�ص 1.9 
ملي�ار دوالر لتمويل مشاري�ع يف 25 بلدا 

وعمليات جارية يف 40 بلدا.
االقتص�ادي  التع�اون  منظم�ة  وكان�ت 
والتنمي�ة قال�ت إن النم�و االقتصادي قد 
ينخف�ض إىل النص�ف يف ح�ال استم�رار 

انتش�ار الفريوس، ما ق�د يدفع االقتصاد 
العاملي إىل أسوأ حاالت�ه منذ األزمة املالية 

العاملية.
وأش�ارت املنظم�ة إىل أن إجم�ايل النات�ج 
املحيل العاملي سينمو بنسبة %1.5 فقط 
يف الع�ام 2020، إذا انت�رش كورون�ا ع�ى 
نطاق أوسع يف جميع أنحاء آسيا وأوروبا 
وأمريك�ا الشمالية، أي ما يقرب من نحو 
نص�ف مع�دل النم�و البال�غ %2.9 الذي 
كانت ق�د توقعته املجموع�ة لعام 2020 
قب�ل اكتش�اف وانتشار الف�ريوس، األمر 
ال�ذي قد يدفع بالياب�ان وأوروبا إىل ركود 

اقتصادي.



بغداد/ متابعة الزوراء
قررت الهيئة املؤقتة إلدارة اتحاد الكرة 
باجتماع  أعمالها  تبارش  أن  العراقي، 
أويل، عرب وسائل التواصل االجتماعي.

القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  واختار 
االتحاد  إلدارة  مؤقتة  هيئة  )فيفا( 
العراقي، مؤلفة من إياد بنيان رئيسا، 
و«شامل كامل وأحمد عيل وأسعد الزم 

ورافد عبد األمري« أعضاء.
وقال مصدر بالهيئة : »علينا أن نسابق 
االجتماع  سيكون  وبالتايل  الزمن، 
)الفيديو(،  التواصل  األول عرب وسائل 
اللتزام الجميع بقرارات وزارة الصحة 
األزمة، بالحظر الصحي ومنع  وخلية 

التجوال«.
العمل  ستبارش  »الهيئة  وأضاف: 
يف  اليومي  التواجد  خالل  من  الفعيل 
مقر االتحاد، بعد انتهاء أزمة فريوس 

كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها«.
الشباب  وزير  دعا  جانبه  ومن 
تظافر  اىل  رياض،  احمد  والرياضة، 
عمل  إنجاح  جل  من  الجهود  جميع 

الهيئة املؤقتة التحاد الكرة.
وقال رياض »االخوة األعزاء، جماهرينا 
باألخص،  القدم  كرة  أرسة  الرياضية، 
لكرة  الدويل  االتحاد  حسم  لكم  نبارك 
الشخصيات  من  نخبة  اختيار  القدم 
دفة  إلدارة  واألكاديمية  الرياضية 
القيادة املؤقتة التحاد الكرة املركزي«.

ان  املناسبة  بهذه  يل  »يطيب  وأضاف 
أتقدم بالشكر والعرفان والتقدير لكل 
تسنموا  الذين  السابقني  الشخوص 
الجماهريية  اللعبة  اتحاد  إدارة  مهام 
اتحاد  سواء  والعالم،  العراق  يف  األوىل 
الخالق  السابق وعىل رأسه عبد  الكرة 
مسعود أم املُكلف بإدارة شؤونه مؤقتاً 
لهم  ونثمن  عباس،  أحمد  بعد  فيما 
كل  قدموا  كونهم  املشهودة  جهودهم 

ما يستطيعون تقديمه«.
وتابع »كما نبارك للجنة الجديدة التي 
منحها االتحاد الدويل لكرة القدم الثقة 
مؤقتة  تطبيعية  لجنة  لتكون  املطلقة 
ستة  ملدة  العراقي  االتحاد  عمل  تدير 
زاخرة  تكون  أن  ونرجو  قادمة  أشهر 
الشارع  طموح  يحقق  الذي  بالعمل 

الشأن، وسنكون عوناً  الريايض وأهل 
وسنداً لهم يف ذلك«.

للهيئة  والسداد  »التوفيق  أن  وبني 
وندعو  الجديد،  عملها  يف  التطبيعية 
إنجاح  اجل  من  الجهود  لتظافر 
القادمة  املرحلة  كون  مهمتهم.. 
املسار عىل وفق أسس  تتطلب إصالح 
لبناء  واضحة  واسرتاتيجية  علمية 
لتحديث  والسعي  حقيقية،  قدم  كرة 

وتطوير جميع مفاصلها«.
توقف  ومع  املناسبة  »بهذه  وتابع 
جميع االنشطة الرياضية يف دول العالم 
تكون  ان  نطمح  تعلمون،  كما  أجمع 
وإعادة  ملراجعة  هذه  التوقف  مدة 
التي  املقرتحات  ودراسة  الحسابات 
اللعبة وجماهريها،  من شأنها خدمة 

والله ويل التوفيق«.
القوة  لنادي  االدارية  الهيئة  وقدمت 
بنيان  الياد  التهنئة  الريايض،  الجوية 
املؤقتة  للهيئة  رئيساً  اختياره  بعد 

التحاد الكرة العراقي.
الجوية  القوة  نادي  رئيس  نائب  وقال 
بالتهنئة  »أتقدم  الزيدي،  وليد  العميد 
يف  للعمل  اختيارهم  تم  الذين  لألخوة 
العمل  للجميع  متمنيا  املؤقتة،  الهيئة 
بجد لرسم خارطة عمل جديدة للكرة 
وهم  املقبلة  املرحلة  خالل  العراقية 

أهال للمسؤولية«.
نفط  لنادي  اإلدارية  الهيئة  وباركت 
الوسط الريايض إلياد بنيان واملكلفني 
بإدارة االتحاد يف اللجنة التطبيعية بعد 
أن تم اختيارهم بشكل رسمي من قبل 

االتحاد الدويل لكرة القدم.
بنيان  إلياد  »تبارك  انها  الهيئة  وقالت 
يف  االتحاد  بإدارة  املكلفني  ولالخوة 
اللجنة التطبيعية بعد أن تم اختيارهم 

الدويل  االتحاد  قبل  من  رسمي  بشكل 
لكرة القدم«.

 واضافت انه »يؤكد نادي نفط الوسط 
دعمه لجميع املساعي الخرية ملساندة 
مكانتها  تأخذ  ألن  العراقية  الكرة 
يد  عىل  وستشد  املنطقة  يف  الطبيعية 
الهدف  أن  طاملا  االتحاد  يف  يعمل  من 

األسمى هو مصلحة الكرة العراقية«.
انه  الوسط   نفط  »إدارة  واوضحت 

عىل  السابق  االتحاد  تشكر 
الظروف  يف  العمل  أن  ونعلم  عمله 
من  يخلو  ال  أنه  الشك  االستثنائية 
الجهود  كل  ونقدر  والخطأ  الصواب 

التي بذلت خالل املراحل السابقة«.
الذي  الرجل  عباس  »أحمد  وشكرت 
خالل  بشجاعة  املسؤولية  تحمل 
االتحاد  االنتقالية بعد استقالة  الفرتة 
حنكة  من  يملك  بما  ونجح  السابق 

توازن  عىل  للحفاظ  إدارية  وخربة 
الكرة العراقية«.

وأكدت أن »إدارة نفط الوسط ستكون 
واملساعي  الخرية  الجهود  لكل  داعمة 
العراقية،  بالكرة  للنهوض  الوطنية 
التي  القرارات  جميع  مع  وستتوافق 
ونهوض  العراقية  الكرة  لرقي  تهدف 
ندخر  ولن  والفني  اإلداري  الواقع 
يف  ودعمهم  أخوتنا  مساندة  يف  جهدنا 
مسار  وتطوير   لتصحيح  مساعيهم 

الكرة العراقية«.
ونبتهل  أيدينا  »نرفع  اىل  واشارت 
شعبنا  عىل  يمن  أن  الكريم  للخالق 
العافية  وتمام  الوافرة  بالصحة 
الذي  اللعني  الوباء  هذا  من  واالنتصار 
عىل  والرياضة  العامة  الحياة  عطل 
وجه الخصوص وندرك أن وعي شعبنا 
الصحية  للكوادر  الوطني  والحس 
األول  الصد  بخط  تمثلت  التي  البطلة 

لهذا الفريوس والقوات األمنية«.
امانة  لنادي  اإلدارية  الهيئة  واكدت 
بغداد الريايض انها سنبذل كل الجهود 
إلدارة  املؤقتة  الهيئة  رئيس  لدعم 
القدم  لكرة  العراقي  اإلتحاد  شؤون 

واالعضاء املكلفني معه.
وذكر بيان للهيئة انها »تبارك تسمية 
اياد بنيان رئيسا للهيئة املؤقتة إلدارة 

القدم  لكرة  العراقي  اإلتحاد  شؤون 
واالعضاء املكلفني معه، وتؤكد حرصها 
عىل دعم جميع الجهود التي ترمي اىل 
مشددة  العراقية«،  الكرة  هيبة  إعادة 
عىل »ثقتها الكبرية باالسماء املختارة 
من قبل االتحاد الدويل)الفيفا( بوضع 
يف  القدم  كرة  ملستقبل  رصينة  اسس 

العراق إداريا وفنيا«.
واضاف النادي، »استعداده التام لدعم 
كل الجهود التي ستبذل من قبل الهيئة 
املؤقتة يف رسم سياسة االتحاد الجديدة 
عىل  للحفاظ  منطلقا  ستكون  والتي 
توازن الكرة العراقية إقليميا ودوليا«.

القانوني  الخبري  أكد  جهته  ومن 
نزار  السابق،  الكرة  اتحاد  ومحامي 
احمد، أن قرارات اللجنة املؤقتة التحاد 
بنيان،  اياد  برئاسة  العراقي  الكرة 

قطعية وملزمة وغري قابلة للتمييز.
قرارات  “مصطلح  إن  احمد  وقال 
نهائية وقاطعة يتعلق بقرارات اللجنة 
لجنة  بدورها  تعترب  التي  املؤقتة 

انتخابات”.
االنتخابية  “العملية  ان  وأضاف 
القادمة التي ستجرى بواسطة اللجنة 
التطبيعية بصفتها لجنة االنتخابات ال 
توجد لجنة تمييز، اي قراراتها نهائية 

وقطعية وغري قابلة للتمييز داخليا”.
وتابع محامي اتحاد الكرة السابق، أن 
للتمييز  قابلة  املؤقتة  الهيئة  “قرارات 
النزاعات  محكمة  لدى  اي  خارجيا 

الرياضية الدولية كاس”.
القدم،  لكرة  الدويل  االتحاد  وأعلن 
أسماء اللجنة املؤقتة التي ستدير عمل 

االتحاد العراقي، خالل الفرتة املقبلة.
بنيان  إياد  من  املؤقتة  الهيئة  وتتألف 
نائًبا  كامل  شامل  والدكتور  رئيًسا، 
له، بجانب األعضاء أحمد عيل وأسعد 
يقدم  أن  عىل  األمري  عبد  ورافد  الزم 
الفرعي  االتحاد  رئاسة  من  استقالته 

يف بابل.
وستتوىل اللجنة املؤقتة، العمل اعتبارا 
بمهام  وتقوم  الجمعة،  امس  يوم  من 
الكرة  اتحاد  عمل  إدارة  يف  عملها 
الحلول  إليجاد  األندية  مع  والتواصل 

املمكنة ملسابقة الدوري املحيل.

بغداد/ متابعة الزوراء

 كشف نجم املنتخب الوطني السابق، 

املقبل يف املجال  يونس محمود هدفه 

أزمة  من  االنتهاء  عقب  الريايض، 

كورونا يف البالد.

 وقال محمود إن »وباء كورونا أثر عىل 

العالم كله، وليس للعراق فقط«، مبيناً 

االستجابة  املواطنني  عىل  »ينبغي  أنه 

ملقررات ونصائح خلية األزمة«.

املواطنني  »بقاء  أن  محمود  وأوضح 

الحد  يف  كبري  بشكل  يسهم  املنازل  يف 

يشكل  بات  الذي  كورونا،  وباء  من 

من  محذراً  للحياة«،  حقيقياً  تهديداً 

بخطورة  مهتمني  ليسوا  »البعض  أن 

الوباء، وهذا خطأ جسيم«.

وأشار إىل أن »أغلب املشاريع يف العراق 

توقفت بسبب فريوس كورونا، والتي 

معرباً  الرياضية«،  النشاطات  منها 

عن أمله »بعودة النشاطات الرياضية 

بأرسع وقت ممكن«.

وحول مشاريعه املقبلة، ذكر محمود: 

أسبوع  بعد  سيحصل  ما  »ننتظر 

خلية  مقررات  وفق  أسبوعني،  أو 

يخص  بما  الصحة،  ووزارة  األزمة 

عدة  »وجود  إىل  الفتاً  كورونا«،  أزمة 

تنفيذها،  أنتظر  مخيلتي  يف  مشاريع 

العراقية  الرياضة  تقويم  ومنها 

العراقي لكرة  والتواجد داخل االتحاد 

القدم«.

توقف،  املمتاز  الدوري  أن  إىل  يشار 

يف  الرياضية  النشاطات  بباقي  أسوة 

العراق، بسبب فريوس كورونا.

بغداد/ متابعة الزوراء
االلعاب  لدورة  املنظمة  اللجنة  كشفت 
يف  املقررة  عرشة  التاسعة  االسيوية 
هانغزهو بالصني عام 2022 عن تعويذة 
روبوتات  ثالثة  شكل  عىل  وهي  االلعاب 
العاملي  الرتاث  مواقع  تمثل  رياضية 

لليونسكو يف هانغزهو رشق الصني.
عىل  حفل  يف  التعويذة  عن  الكشف  وتم 

من  الحماية  اجراءات  بسبب  االنرتنت 
انتشار فريوس كورونا، حيث تم تعريف 
توائم  »ثالثة  بإسم  الثالثة  الروبوتات 
مدينة  يف  االنرتنت  براعة  تعكس  ذكية« 

هانغزهو ومقاطعة زهيجيانغ.
وهي املرة االوىل التي يجري فيها احتفال 
للكشف عن تعويذة اللعاب رياضية عرب 

الطرق التكنولوجية.

الروبوت االول سمي بإسم كونغ كونغ، 
ليانغ  ملدينة  االثرية  االطالل  إىل  ويرمز 
الجاد،  قالدة  من  إسمه  ويستمد  زهو، 
وقد تم اكتشافها يف أطالل يعود تاريخها 
االصفر،  اللون  ويتخذ  عام،  االف   5 إىل 

وهو لون االرض والحصاد الوفري.
ليان، ويمثل  ليان  بإسم  الثاني  الروبوت 
بحرية  عىل  االسم  يدل  الغربية.  البحرية 
اللون  املورقة.  اللوتس  بأوراق  مليئة 
الحياة  إىل  يرمز  الروبوت  لهذا  االخرض 

والطبيعة.
التعويذة الثالثة أو الروبوت الثالث حمل 
بكني- قناة  إىل  ويرمز  تشن،  تشن  إسم 
االسم  هذا  وأخذت  الكربى،  هانغزهو 
التاريخي  املعلم  تشن،  غونغ  جرس  من 
هانغزهو.  منطقة  يف  القناة  من  يف 
العلم  الروبوت  لهذا  االزرق  اللون  ويمثل 

والتكنولوجيا.
لجنة  رئيس  سينغ،  راندير  رجا  وقال 
االوملبي  للمجلس  التابعة  التنسيق 

بهذا  املنظمة  اللجنة  مهنئا  االسيوي، 
إىل  بفخر  تنضم  التعويذات  إن  االعالن: 
يف  االسيوية  االلعاب  دورة  ورمز  شعار 
هانغزهو، لتكمل العرض الكامل للسحر 
غوانغزهو.  يف  االلعاب  لهذه  الفريد 
الجميع  من  االعجاب  ستنال  التعويذات 

بالتأكيد، وخاصة من الشباب يف آسيا.
االسبوع  أطلقت  املنظمة  اللجنة  وكانت 

املايض شعار الدورة أيضا.
العالم  ذكاء  تنقل  التعويذات  إن  وتابع: 
باتا  وهما  املستقبل،  وطاقة  الحديث 
االلعاب  تاريخ  يف  بارزتني  عالمتني 
بالحياة  تنبض  التعويذات  االسيوية. 
الثقافة  وتدمج  بمضمونها،  وغنية 
هانغزهو  مدينة  وخصائص  الصينية 
والقارة  االسيوية  االلعاب  وروح 

االسيوية.
وبدأ نائبا رئيس اللجنة املنظمة لاللعاب، 
يويشونغ،  وتشن  جيانغيونغ  زهو 
عرب  تم  الذي  االلكرتوني«  »الحفل 

بعيد  هاتفي  حوار  خالل  من  االنرتنت 
املدى بني هانغزهو وبكني مع تفاعل من 
حفل  إن  االنرتنت.  عىل  بارزين  نارشين 
التعويذة ترافق مع رقصة ملونة  إطالق 

وحيوية وعروض ثقافية.
وتلقت اللجنة املنظمة لاللعاب االسيوية 
لتصميم  نموذجا   4633 هانغزهو  يف 
من  الروبوت  اقرتاح  وكان  التعويذة، 
هونغيي،  ويانغ  ون  زهانغ  تصميم 

املحارضين يف اكاديمة الصني للفنون.
التاسعة  االسيوية  االلعاب  دورة  وتقام 
املجلس  عليها  يرشف  التي  عرشة 
 10 من  هانغزهو  يف  االسيوي  االوملبي 
إىل 25 سبتمرب 2022، وستكون االلعاب 
االسيوية الثالثة التي تستضيفها الصني 
وغوانغزهو   1990 بكني  نسخة  بعد 
2010، وسيشارك فيها رياضيو 45 لجنة 
أوملبية آسيوية يتنافسون يف 42 رياضة.

بغداد/ متابعة الزوراء
صفاء  الرويس،  سوفيتوف  كريليا  ونادي  الوطني  املنتخب  نجم  علق 
إن  هادي  املمتاز.وقال  الرويس  الدوري  إيقاف  تمديد  قرار  عىل  هادي، 
“االتحاد الرويس لكرة القدم، قرر تمديد تعليق الدوري املمتاز حتى 31 
أيار املقبل بسبب إجراءات مكافحة فريوس كورونا”.وأضاف هادي ان 
“التدريبات مع زمالئي املحرتفني مازالت مستمرة، حيث نتدرب بالفندق 

الخاص بنا وبالتايل فإن تمديد حظر التجوال لن يؤثر عىل اعدادنا”.

بغداد/ متابعة الزوراء
هرينادنيز  تشايف  اإلسباني  دخل 
الطويلة  الرياضة  نجوم  قائمة 
يف  ملموسة  خطوة  اتخاذه  عقب 
مواجهة فريوس كورونا )كوفيد-

.)19
وتربع اإلسباني تشايف هرينانديز 
أسطورة برشلونة السابق ومدرب 
نادي السد القطري بقرابة مليون 
يورو باالشرتاك مع زوجته نوريا 
برشلونة  يف  ملشفى  كونيلريا 
بحسب ما نرش عىل وسائل إعالم 

إسبانية.
أّن  الصحفية  التقارير  وأوضحت 
تشايف أراد أن يسهم بشكل مبارش 
يف مساعدة مدينته بالتصدي ألثار 
يف  الحياة  شّل  الذي  كورونا  وباء 

إسبانيا.
التي  الخطوة  ذات  تشايف  واتبع 

كرة  نجوم  من  العديد  اتخذها 
األرجنتيني  مثل  مؤخراً  القدم 
والربتغايل  مييس  ليونيل 
والربازييل  رونالدو  كريستيانو 
بتقديمهم  سيلفا  دا  نيمار 
أو  الطبية  لألجهزة  مالية  مبالغ 
الجمعيات الخريية لدعم جهودها 

يف التصدي لفريوس كورونا.
الريايض يف قطر  النشاط  وتوقف 
بالنسبة  الحال  وكذلك  أيضاً 
اتخذت  إذ  السد،  نادي  لتدريبات 
كأس  ستستضيف  التي  الدولة 
العالم 2022 العديد من اإلجراءآت 
الوقائية للحد من انتشار فريوس 

كورونا.
تدريب  من  كثرياً  تشايف  واقرتب 
الحالية  السنة  أوائل  يف  برشلونة 
لكنه فّضل الرتّيث وإكمال تجربته 

التدريبية األوىل مع السد.

اهليئة املؤقتة الحتاد الكرة  تعقد اجتماعها الرمسي االول عرب الفيديو 
الوزير يطالب واالندية تبارك

النجم يونس حممود يدعو املواطنني اىل االستجابة لنصائح خلية االزمة 

ثالثة روبوتات رياضية تشكل تعويذة االلعاب االسيوية يف هانغزهو

صفاء هادي: الدوري الروسي 
سيعود بعد شهرين من االن

تشايف وزوجته يتربعان مبليون 
يورو ملواجهة فريوس كورونا

Sun       5      Apr    2020االحـد       5     نيسان    2020 

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد مدير عام الدائرة املالية واالدارية يف وزارة الشباب والرياضة شاكر محمد عودة ان الوزارة أكدت مرات عدة 
ويف مناسبات سابقة عدم مسؤوليتها عن تأخري رواتب العاملني يف االتحادات الرياضية، كونها خاطبت وزارة 
املالية من أجل رصفها لهم أصولياً.وقال عودة ان »ما ُيثار إعالمياً سواء عرب قنوات اعالمية رسمية ومواقع 
إلكرتونية، فضالً عن مواقع التواصل االجتماعي، من قبل بعض املسؤولني او رؤساء االتحادات بشأن تأخري 
رصف رواتب ومستحقات العاملني يف اللجنة األوملبية، واالتحادات الرياضية، وتحميل وزارة الشباب والرياضة 
مسؤولية هذا التأخري رجماً بـ الغيب دون مفاتحة الوزارة أو الرجوع إليها للوقوف عىل حقيقة ما يحصل، ُيعد 

اتهامها يجب علينا إزاءه الرد بالوثائق«.

الوزارة : ال نتحمل مسؤولية تأخري رواتب 
األوملبية واالحتادات



بغداد/ متابعة الزوراء
م�ع اقرتاب تعليق بطولة الدوري األمريكي لكرة الس�لة 
من استكمال شهر بس�بب فريوس كورونا املستجد، بدأ 
طرح فك�رة إقامة املرحلة النهائية بأكملها من موس�م 

2020 يف الس فيجاس.
ويف خض�م األزم�ة الناجم�ة عن الوب�اء، ب�دأت األنظار 

تتوجه نحو الس فيجاس كواحدة 
من أفضل املواقع الحتضان حدث من هذا 
الن�وع، وفًقا ملا ذكرته صحيفة س�بورت 

إليسرتيتد.
ونوه�ت الصحيف�ة أن به�ذه الطريق�ة، 
ل�ن تضطر الفرق للس�فر يف جميع أنحاء 
الب�اد، مم�ا يع�رض الكث�ري م�ن الناس 

لإلصابة بالعدوى.
وأصبح�ت الس فيجاس، املوق�ع املحتمل 
الجديد لهذه املنافسة، ألن الرابطة الوطنية 

لكرة الس�لة تربطها عاقة طويلة باملدينة، 
باإلضاف�ة إىل اعتبارها مكانا يحظى بكل ما 

يلزم إلقامة هذا النوع من الفعاليات.
لكن هذه الفكرة قد تواجه العديد من العقبات 
مثل إرس�ال آالف الاعبني واملوظفني إىل الس 
فيجاس، األمر الذي س�يتطلب دعم اآلالف من 

األش�خاص يف الفنادق واملاع�ب، باإلضافة إىل 
العاملني يف وسائل اإلعام.

بغداد/ متابعة الزوراء
ينته�ي عق�د النج�م ماري�و جوت�زه م�ع بوروس�يا 
دورتمون�د، ه�ذا الصيف، وم�ن املتوق�ع أن يرحل عن 
الفريق، لكن لم يظهر حتى اآلن س�باق بني األندية عىل 

ضمه، رغم إمكانية التعاقد معه يف صفقة انتقال حر.
ونادرا ما ش�ارك جوتزه مع دورتموند، منذ تويل لوس�يان 
فاف�ر القي�ادة الفني�ة، كم�ا أن�ه لم يرق ملس�توى 
موهبته مجددا، منذ أن سجل هدف الفوز ألملانيا 

يف نهائي كأس العالم 2014 أمام األرجنتني.
وباتت مس�ألة تحدي�د الوجهة املقبل�ة لجوتزه 
)27 عاما( أكث�ر صعوبة، يف ظل األزمة الحالية 
املتعلقة بانتش�ار وباء فريوس كورونا املس�تجد 
)كوفيد 19(.وق�ال لوثار ماتي�وس قائد املنتخب 
األملاني السابق، عرب شبكة “سكاي” التليفزيونية: 
“ال أتوقع أن تكون أندية قمة بانتظار ماريو جوتزه.. 
عليه أن يك�ون أكثر تواضعا واعتداال، بش�أن النادي 

الذي سينضم إليه والراتب الذي سيتقاضاه”.
كذلك أبدى ميخائيل رومينيجه، شقيق كارل-هاينز 
رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ، والذي س�بق 
ل�ه اللع�ب لباي�رن ودورتموند، رأيا مش�ابها عرب 

مقاله لبوابة “سبورت بازر” اإللكرتونية.
وزاد: “مس�تقبل جوتزه قد يك�ون مع أحد أندية 
الصف الثاني، مثل إيفرتون أو ويستهام، أو أندية 
املراكز املتوس�طة يف إيطاليا، ويف البوندس�ليجا 

قد يناسب بوروسيا مونش�نجادباخ أو ليفركوزن”وينتهي عقد 
جوتزه يف الصيف، ولم تنجح محادثات دامت ألش�هر حول تجديد 
العق�د، حي�ث ت�ردد أن جوتزه ليس مس�تعدا لتخفي�ض كبري يف 

راتبه.
وقد تش�كل متطلباته املالية الكبرية عائقا يف طريق انضمامه إىل 

فريق آخر، رغم أنه سيكون له الحق لانتقال يف صفقة حرة.
ونفى س�يمون رولفز مدير الكرة بنادي باير ليفركوزن، ما تردد 
ح�ول رغبة النادي يف ضم جوت�زه: “ماريو العب جيد. لكنه ليس 

خيارا مطروحا لدينا”.
وق�ال مايكل بريت�ز مدير الكرة بن�ادي هريتا برل�ني، إن يورجن 
كلينس�مان كان قد بح�ث إمكانية التعاقد مع جوت�زه يف كانون 

الثاني املايض، لكن األمر لم يتحقق.
رحلة جديدة

ويرى لوث�ار ماتيوس، أن االنتقال لفريق آخر قد يس�اعد جوتزه 
عىل تحقيق انطاقة جديدة يف مسريته االحرتافية.

وأضاف: “أتمنى له العودة. ولكن من أجل ذلك، س�يكون بحاجة 
إىل ثق�ة النادي وثق�ة املدرب والثقة بنفس�ه. وإذا نج�ح يف ذلك، 
س�يتقدم من جديد”.وأوضح رومينيجه: “ماري�و يجب أن يدرك 
أن�ه هو من يس�تطيع إنقاذ مس�ريته وكتابة نهاية جي�دة لها.. 
علي�ه الرتكيز عىل األساس�يات ونس�يان كل هذا اله�راء بمواقع 
التواصل االجتماعي”.ويحظى حس�اب جوت�زه عىل تويرت ب�4.3 
مليون متابع، كما يحظى حسابه عىل “إنستجرام” ب�8.4 مليون 
متابع.وأكمل: “عندما أراه عىل إنستجرام، أتحري بني ما إذا كان ال 

يزال العب كرة قدم أم أنه من مواهب العروض”.

بغداد/ متابعة الزوراء
رحب االتحاد األس�رتايل لكرة القدم، 
بتوج�ه االتحاد ال�دويل لك�رة القدم 
)فيفا( برفع حاجز الس�ن يف أوملبياد 

بعد تأجيلها إىل 2021.ويف املعتاد تقترص طوكي�و، 
املش�اركة يف مس�ابقة كرة القدم األوملبية للرجال عىل فرق 
تحت 23 عاما، ويس�مح لكل فريق بثاثة العبني فقط فوق 
هذا السن.وذكر الفيفا، أمس يف بيان، أن حاجز السن قد يتم 
رفع�ه يف أوملبياد طوكيو، حت�ى ال يغيب الاعبون الذين كان 
يحق لهم املشاركة يف 2020 عن املنافسات بعد تأجيل األلعاب 
إىل الع�ام التايل.وأض�اف البي�ان، أن “مجموعة عمل أنش�أها 
أوصت بأن تستمر املسابقة مفتوحة لاعبني املولودين يف أو بعد 
أول كان�ون الثان�ي 1997، مثلما كان مخطط�ا يف البداية”.وهذا 
معناه فعليا زيادة حاجز السن بواقع عام واحد مثلما طلبت كوريا 
الجنوبية وأس�رتاليا. وال يوجد حاجز للس�ن يف مسابقة السيدات.
وعلق االتحاد األس�رتايل: “كانت لنا وجه�ة نظر واضحة ورصيحة 
يف مس�ابقة كرة القدم للرجال يف األوملبياد.. يجب رفع السن إىل أقل 
من 24 عاما بعد إعان تأجيل أوملبياد طوكيو من 2020 إىل 2021”.

وزاد: “تأيي�د مجموعة عمل الفيفا ي�ربز تفهمها لرغبة االتحادات 

املش�اركة يف األوملبياد، يف الحفاظ ع�ىل حلم الاعبني املولودين يف أو 
بعد أول كانون الثاني 1997 باملش�اركة يف األلع�اب األوملبية”.كما 
أوص�ت مجموعة العمل بتأجيل كافة املباري�ات الدولية التي كانت 
مق�ررة يف حزيران، وهو إجراء ش�كيل يف ظل تأجي�ل بطولة أوروبا 
2020 وكأس كوب�ا أمريكا بالفعل، بس�بب جائحة كوفيد19-.وال 
ت�زال التوصيات بحاج�ة ألن يعتمدها مكتب الفيفا، وهو نس�خة 

مصغرة من مجلس االتحاد الدويل الذي يتخذ القرارات.

بغداد/ متابعة الزوراء
أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل أن الربتغ�ايل 
كريس�تيانو رونال�دو نجم يوفنت�وس، قد 

يعود إىل ريال مدريد يف املوسم املقبل.
ووفًق�ا ملوقع “كالتش�يو مريكات�و”، فإن 
رونال�دو يفتقد ري�ال مدريد كث�رًيا، ولديه 
حن�ني كبري إىل امللكي والعاصمة اإلس�بانية 

مدريد.
تط�ارد  بات�ت  الع�ودة  أنب�اء  أن  وأوض�ح 
كريس�تيانو مؤخ�رًا يف إيطالي�ا وإس�بانيا 
والربتغال، وال يعود األمر إىل مجرد حضوره 
الكاس�يكو األخ�ري يف ملع�ب س�انتياجو 

برنابيو.
واس�تعان املوق�ع اإليط�ايل بترصي�ح إيدو 
أج�ريي صحف�ي الش�رينجيتو والصدي�ق 
املق�رب لكريس�تيانو، والذي ق�ال إن أنباء 
ع�ودة رونال�دو إىل مدري�د ليس�ت مج�رد 

اقرتاحات.
وأش�ار “كالتش�يو مريكات�و” إىل أن عودة 
كريس�تيانو إىل مدري�د تتطل�ب الكثري من 
األم�وال، بعدما أنفق يوفنتوس 100 مليون 
ي�ورو كقيمة ثابتة للصفق�ة، باإلضافة إىل 

12 مليوًنا كمتغريات و5 مايني للفيفا.
وقال إن يف 30 حزيران املقبل، ستبلغ قيمة 
رونال�دو 60 مليوًن�ا يف امليزاني�ة العمومية 
ليوفنتوس، كي يتجن�ب النادي اإليطايل أي 

خسائر يف رأس املال.
وأضاف أن يوفنتوس ال يمكنه القبول بهذا 
املبلغ، إذا تقدم به ريال مدريد، ال سيما وأن 

النادي اإليطايل ال يريد بيع كريستيانو.
وذك�ر املوق�ع أن معضل�ة الصفق�ة تظ�ل 
اقتصادية، ألن م�ن الصعب أن يقبل الريال 

أو أي فريق آخر، اس�تثمار مبلغ ضخم من 
األم�وال عىل العب يبل�غ 35 عاًما، ويحصل 

عىل 31 مليون يورو صايف سنوًيا.
وشدد عىل أن جزئية الراتب كانت السبب يف 
وج�ود أزمة بني رونال�دو وفلورنتينو برييز 
رئيس ريال مدريد، لك�ن العاقة حالًيا بني 

الطرفني عادت مميزة.
وأتم “كالتش�يو مريكاتو” التقرير بالتأكيد 
موج�ود،  كريس�تيانو  ع�ودة  اق�رتاح  أن 
وحنني الاعب لناديه الس�ابق حارض أيًضا، 

وسيخدم الصفقة ولكن ليس كثريًا.
وم�ن جه�ة اخرى ق�دم الربازي�يل نيمار دا 
س�يلفا نجم باريس س�ان جريم�ان، دليل 
والئ�ه لناديه الس�ابق برش�لونة يف الصيف 

املايض.
وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن مسؤويل 
برش�لونة قدم�وا وع�ًدا لنيم�ار يف الصيف 
امل�ايض بضمه يف آب أو خال الصيف املقبل 

ع�ىل أق�ى تقدي�ر، إلنق�اذه من الس�جن 
البارييس.

ووفًقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن 
نيمار رد عىل وعد برش�لونة، باملوافقة عىل 
خف�ض الرات�ب ال�ذي يتقاض�اه يف باريس 

سان جريمان.
كما وعد نيم�ار بإيق�اف مقاضاته للنادي 
الكتالوني حول ما تبقى من مكافأة تجديد 

عقده األخري مع برشلونة.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن نيم�ار يف مقابل 
ذلك، طلب من مس�ؤويل برشلونة تعويضه 
مالًي�ا يف وقت الحق، إذا ق�رر النادي تجديد 
عق�ده م�رة أخ�رى، ورأى أن�ه يق�دم أداء 

يستحق ذلك.
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن 
إدارة برشلونة كانت صاحبة القرار النهائي 
يف عدم عودة الربازييل نيمار دا سيلفا، نجم 
باريس س�ان جريم�ان، إىل “كام�ب نو” يف 

الصيف املايض.
ديبورتيف�و”  “مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
اإلس�بانية، فإن العرض األخ�ري الذي قدمه 
برشلونة لس�ان جريمان يف الصيف املايض، 
كان 130 ملي�ون يورو، باإلضافة إىل إيفان 
راكيتيت�ش وج�ان كل�ري توديب�و وإع�ارة 

عثمان ديمبيل.
وأش�ارت إىل أن س�ان جريم�ان أرص ع�ىل 
تق�ايض 150 ملي�ون ي�ورو، باإلضاف�ة إىل 

راكيتيتش وتوديبو، وإعارة ديمبيل.
وقال�ت الصحيفة، إن نيم�ار تدخل يف هذه 
اللحظة لحس�م الصفق�ة، ووعد بوضع 20 
مليون يورو من أمواله س�واء يتم خصمها 

من راتبه أو من مكافأة تجديد الحقة. 
وأضافت أن اللجنة االقتصادية يف برشلونة 
شعرت يف هذه اللحظة أن الصفقة ستكون 
ضخم�ة للغاي�ة، ال س�يما أن الن�ادي دفع 
يف الصي�ف امل�ايض 120 ملي�ون ي�ورو من 

أج�ل أنطوان جريزم�ان، و75 مليون يورو 
لفرينك�ي دي يون�ج، و19 مليوًنا لجونيور 

فريبو.
كما تخوفت إدارة برشلونة، أن إعادة نيمار 
يف املوس�م الح�ايل، س�يؤدي إىل ارتفاع كتلة 

الرواتب يف الفريق.
وذكرت الصحيفة أن فيليب كوتينيو تسبب 
أيًضا يف فشل عودة نيمار، ألن سان جريمان 
كان عىل وشك إقحامه يف الصفقة، ألنه يثق 
يف ج�ودة الاعب الربازييل، إال أن نجم بايرن 

فضل االنتقال إىل دوري آخر.
واعتق�د مدي�رو برش�لونة أن�ه إذا امت�دت 
س�ينجح  كان  آخ�ر  لوق�ت  املفاوض�ات 
ليون�اردو، املدير الريايض لس�ان جريمان، 
يف إقناع مواطن�ه كوتينيو باللعب إىل جانب 
كيلي�ان مباب�ي، إال أن تح�رك كارل هاينز 
رومينيجه، الرئي�س التنفيذي لبايرن، كان 

حاسًما لرحيل النجم الربازييل.

بغداد/ متابعة الزوراء
ل�م يكن غريًبا أن يمن�ح بايرن ميونخ، مدربه هانز فلي�ك، عقًدا جديًدا 
يربط�ه بالن�ادي الباف�اري حت�ى 2023، يف ظ�ل النجاح ال�ذي حققه 

واإلشادة التي نالها منذ توليه املسؤولية يف خريف 2019.
ول�ن يقت�رص األمر عىل ه�ذا، وإنما س�يمنح باي�رن ميون�خ، للمدرب 
فلي�ك، الفرصة إلب�داء رأيه يف كيفي�ة توجيه الفري�ق وتحديد خطواته 

املستقبلية.
واستغل بايرن ميونخ، فرتة التوقف الحالية لجميع األنشطة الكروية يف 
أملانيا بسبب تفيش فريوس كورونا، وجدد عقد هانز فليك حتى 2023.

وال يعل�م أح�د إىل أي مدى س�يصل تأثري وباء كورونا املس�تجد، عىل ما 
تبق�ى من املوس�م الحايل، وعىل س�وق انتقاالت الاعب�ني يف صيف هذا 

العام.
وال�يشء الوحيد الذي يبدو واضًحا ه�و أن الصفقات الكربى لم يعد لها 

وجود عىل األقل بسبب الرضبات املالية الكبرية التي تلقتها األندية.
وت�ردد أن اهتمام الفريق األملاني بالاعب لريوى س�اني تراجع بالفعل، 
كما تراجعت رغبة الاعب نفس�ه يف االنتقال من مانشس�رت س�يتي إىل 

بايرن ميونخ.
لك�ن بايرن ميونخ يواجه أيًضا قضايا تتعلق بعقود العبني مثل حارس 
مرم�اه مانويل نوي�ر واملهاجم توماس مول�ر واملدافع خ�ايف مارتينيز 
والعب الوسط تياجو ألكانتارا واملدافع ديفيد أالبا، حيث تنتهي عقودهم 

جميعا يف 2021.
وأشار أالبا مؤخرًا إىل أنه قد يسعى لخوض تجربة جديدة يف مكان آخر، 
كما أن مولر نفس�ه قد ي�درس الخيارات املتاحة أمام�ه، إذا قرر بايرن 

التعاقد مع العب مثل كاي هافريتز.
ويربز مولر بني الاعبني الذين اس�تعادوا مس�تواهم من�ذ تصعيد فليك 
من منصب املدرب املس�اعد إىل مقعد املدير الفن�ي للفريق بعد اإلطاحة 

بالكرواتي نيكو كوفاتش.
وكان فلي�ك ق�د توىل تدريب الفري�ق كمهمة مؤقت�ة ملباراتني فقط بعد 
رحي�ل كوفاتش، ثم امتدت املهمة إىل فرتة أعياد الكريس�ماس، ثم مدد 
الن�ادي مهمته إىل نهاية املوس�م، قب�ل أن يمنح�ه اآلن الضوء األخرض 

لاستمرار مع الفريق حتى 2023.
ونج�ح فليك يف تطوير مس�توى بعض الاعبني الش�باب املوهوبني مثل 

ألفونسو ديفيز وجوشوا زيركزي.
كم�ا أن نجاح فليك وقدرته عىل احتواء الاعبني، أعاد إىل بايرن ذكريات 
فرتة املدرب الش�هري يوب هاينكس الذي ق�اد الفريق للثاثية التاريخية 

يف 2013 .
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نيمار يعلن الوالء لربشلونة

نابولي يعلن موقفه من صفقة 
إيكاردي

شارابوفا تشارك رقم هاتفها مع 
اجلمهور: سأرد بنفسي

اعالم الكرتوني

النجم كريستيانو رونالدو  يعود اىل ريال مدريد املوسم املقبل

هانز فليك رأس احلربة يف مستقبل بايرن ميونخ

بغداد/ متابعة الزوراء
حسم مس�ؤولو نادي نابويل، موقفهم من إمكانية التعاقد مع 

األرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جريمان.
وقال كريس�تيانو جينتويل املدير الريايض لنادي نابويل “ماورو 

إيكاردي نجم كبري، من منا ال يريده؟”.
وأضاف جينتويل لشبكة سكاي سبورتس “لكن أعتقد أن ضمه 

خيار مستبعد، ألنه يفوق قدرات نابويل”.
ويلعب إيكاردي بصفوف س�ان جريمان عىل سبيل اإلعارة من 

إنرت ميان اإليطايل حتى نهاية املوسم الجاري.
ويتضم�ن عق�د إع�ارة إي�كاردي، إمكاني�ة انتقال�ه نهائيا إىل 
صف�وف باريس مقابل 70 مليون ي�ورو، إال أن بعض التقارير 
ذك�رت أن الطرف�ني - الاعب والنادي الباري�يس - ال يرغبان يف 

تفعيل هذا البند.

بغداد/ متابعة الزوراء
قامت ماريا ش�ارابوفا، العبة التن�س املعتزلة، بخطوة جريئة؛ 
ملس�اعدة الجمه�ور ع�ىل التعايش م�ع الحالة االس�تثنائية يف 

العالم، جراء انتشار فريوس كورونا املستجد.
وكتبت شارابوفا عرب حسابها بموقع “تويرت”: “تواصلوا معي 

عىل رقم 310-564-7981”.
وقال�ت يف مقطع فيديو: “كنت أحاول إيج�اد طريقة للتواصل 
معكم جميًعا، ألنني يف األس�بوع املايض أجريت جلس�ة فيديو 

ممتعة مع 150 منكم”.
وأضافت: “انتهيت من الدردش�ة وأنا أري�د املزيد من التواصل، 

وجزء كبري يعود إىل أننا جميعا جزء من الوضع الحايل.
وأكدت ش�ارابوفا أنها س�رتد ش�خصًيا ع�ىل الرس�ائل، قائلة: 
“أرسل يل وأخربني عن حالتك، أو اطرح أسئلة، أو قل مرحبا”.

رحلة جوتزه مع دورمتوند تصل احملطة األخرية

كورونا يورط باريس سان جريمان يف خسارة فادحة

كورونا يورط باريس سان جريمان يف خسارة فادحة

الس فيجاس تقرتب من احتضان دوري السلة

بغداد/ متابعة الزوراء
تواجه إدارة نادي باريس سان جريمان تهديدا ماليا خانقا؛ بسبب تعليق 
املسابقات الكروية محليا وقاريا منذ 13 آذار املايض، ضمن إجراءات الحد 
من تفيش فريوس كورونا.وقال سباس�تيان بازين رئيس رشكة الفنادق 
الراعي�ة لقمي�ص النادي الباري�يس، إنها لن تس�دد القس�ط الثاني من 
 BFM“ عقد الرعاية، إذا اس�تمر توقف النش�اط.وأوضح بازين عرب قناة
TV” الفرنس�ية: “نس�دد عقد الرعاية عىل قس�طني، يف 1 كانون الثاني 
و1تموز، التزمنا بس�داد القسط األول، وإذا لم تستأنف البطوالت بحلول 
موعد القس�ط الثاني، فإننا لن ندفعه”.وأشارت صحيفة “لو باريزيان” 
الفرنسية إىل أن رشكة الفنادق توفر دعما ماليا للفريق البارييس يرتاوح 
بني 55 إىل 60 مليون يورو س�نويا، ما ساعد اإلدارة عىل تجاوز عقوبات 

محتملة بشأن اخرتاق لوائح اللعب املايل النظيف.

وأضاف�ت أن ترصيحات رئيس رشكة الفنادق الش�هرية يتزامن أيضا 
مع إعان قناتي +canal وBeIN عدم س�داد القسط املستحق عليهما 

يف 5 نيس�ان الجاري من عقود بث الدوري الفرنيس بسبب الوباء الذي 
أوقف الدوري الفرنيس وكذلك دوري أبطال أوروبا.

ولفتت ل�و باريزيان إىل أن رشك�ة الفنادق 
تعان�ي م�ن رك�ود ش�ديد للغاي�ة، ال 

يمكنه�ا م�ن دفع القس�ط الثاني 
خاص�ة  الباري�يس،  للن�ادي 

يف ظ�ل سياس�ة إغ�اق 
الح�دود يف 90 دول�ة 

 110 أص�ل  م�ن 
تتواج�د  دول�ة 

فيها سلس�لة 
الفنادق.ول�م 
أيض�ا  تن�س 
اإلشارة إىل أن 
ن  س�تيا سبا
كان  بازي�ن 
للنادي  رئيسا 
ي�يس  ر لبا ا

لع�دد  وحام�ا 
النادي  أسهم  من 

خ�ال الف�رتة من 
2006 إىل 2011.
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إرشادات ونصائح للمصورين الصحفيني يف 
امليدان يف زمن كورونا

بغداد/ متابعة الزوراء: 
كتب نعمان عمر، وهو أحد املش�اركني 
يف الدورة السادس�ة م�ن برنامج مركز 
الصحفي�ني  لش�بكة  التاب�ع  التوجي�ه 
التصوي�ر  مهن�ة  ُتش�ّكل  الدولي�ني: 
الصحف�ي، أح�د أكث�ر مج�االت العمل 
اإلعالم�ي خط�ورًة، نظ�راً ألن طبيع�ة 
املهام التي يقوم بها املصور تتطلب منه 
التواف�د لحضور الحدث ع�ن قرب، ويف 
الوقت املناس�ب، وذل�ك اللتقاط الصور 
الصحفية املتنوع�ة التي تعالج وتصف 
املش�هد لحظ�ة وقوع�ه بش�كل دقيق 
وكام�ل؛ وهن�ا تكمن الخط�ورة، حيث 
يجد املصور نفس�ه عرضة للمخاطر أو 

االنتهاكات الحاصلة يف موقع الحدث.
الت�ي  الس�ابقة  باألح�داث  وللتذك�ر 
تطلب�ت العم�ل يف بيئات خطرة نس�بياً 
األح�داث  مناط�ق  يف  التصوي�ر  كان 
والرصاع�ات والنزاعات، وكذلك املناطق 
التي تش�هد حال�ة عدم اس�تقرار أمني 
ومدن�ي كالح�روب واملعارك يف س�وريا 
وفلس�طني واليم�ن وغره�ا. ويضاف 
إىل ذل�ك أوقات انتش�ار األوبئة الصحية 
كالفروس�ات التي تفش�ت سابقاً مثل 
ف�روس اإليب�وال، وس�ارس، وفروس
H1N1، ووب�اء الكولرا، واليوم فروس 
كورونا وه�ي كلها أمثل�ة لألوبئة التي 
ش�ّكلت تحدي�اً بالغ�اً لوس�ائل اإلعالم 
املختلفة باإلضاف�ة إىل بقية القطاعات 

واملهن.
الي�وم، ومع انتش�ار ف�روس كورونا، 
يجب العمل عىل تمكني وحماية املصور 
الصحفي بكافة الوس�ائل حتى يتمكن 
من تخطي كل املخاطر التي قد يتعرض 
لها، وتوفر وس�ائل الحماي�ة له. كذلك 
األمر بالنس�بًة للمصوري�ن الصحفيني 
الذين يعمل�ون لصالحهم الخاص الذي 
تقع عىل عاتقهم أيضاً مسؤولية حماية 
أنفسهم واآلخرين، لذلك هذه اإلرشادات 

لكم جميعاً.
اإلجراءات املهنية:

نتح�دث هن�ا ع�ن االج�راءات الواجب 
اتخاذها من قبل املصور الصحفي والتي 
ُتعنى بالجوانب املهنية املتعلقة بالسلوك 
الت�ي ينتهجها  والضواب�ط الصحفي�ة 
املص�ور للوقاية م�ن اإلصاب�ة بالوباء 
خالل تأديته مهام�ه والتقاط تغطياته 
الخاصة، ويف ه�ذا اإلطار يطلعنا مدرب 
الس�المة املهنية للصحفيني، الصحفي 
س�امي أبو س�الم عىل أه�م اإلجراءات 

املتبعة.
- الرتكي�ز عىل تغطية وتصوير األحداث 
املتعلق�ة  فق�ط،  املهم�ة  والتط�ورات 
بانتش�ار الف�روس، والن�زول للميدان 
وموق�ع التصوير عند ال�رورة فقط، 
الجوان�ب  بتصوي�ر  االهتم�ام  وع�دم 
الروتيني�ة والتي تقل أهميتها النس�بية 

بالنسبة للجمهور.
- التعقيم الدقيق لكافة معدات التصوير 
التي يس�تخدمها املصور الصحفي عند 
التصوي�ر، والت�ي تش�مل: الكام�رات، 
املوبايل، وح�دات االضاءة،  العدس�ات، 
و”الرتايب�ود” وغره�ا. وعدم الس�ماح 
ألي ش�خص آخر باستخدام وملس هذه 

املعدات، إال يف حاالت الرورة.
- عام�ل الوق�ت مه�م ج�داً بالنس�بة 
للمص�ور الصحفي، حيث يقتيض األمر 
أال يبق�ى لفرتة طويلة يف املكان واملوقع 
امل�راد التصوير في�ه، ألن ذلك قد يجعله 

عرضة لإلصابة بالوباء.
- أهمي�ة متابع�ة الدراس�ات واألبحاث 
انتش�ار  ح�ول  واملعلوم�ات  واألخب�ار 
الفروس، عىل املس�توى املحيل والدويل، 

ومتابع�ة كل جدي�د به�ذا الخص�وص 
ويح�ّدث م�ن إجراءاته املتبعة بحس�ب 

املعلومات املوثوقة الواردة.
-  أهمي�ة الحف�اظ ع�ىل آلي�ات اتصال 
دائم�ة ومس�تمرة، مع لج�ان الطوارئ 
واالطب�اء املختص�ني املعتمدين من قبل 
الرق�م  ويش�مل  ذل�ك  الصح�ة،  وزارة 
الخ�اص بالط�وارئ وقوائ�م األس�ماء 
والتخصصات وأرقام هواتفهم املكتبية 

والنقالة، الستخدامها عند الحاجة. 
ويف الس�ياق نفس�ه يرى مصور وكالة 
األنباء الفرنس�ية، محمود الهمص، أنه 
يج�ب عىل املصور أيض�ًا اتباع اجراءات 
أخ�رى للوقاي�ة م�ن اإلصاب�ة بالوباء 

وهي:
- أهمي�ة التخطيط املس�بق ألي مهمة 
تصوي�ر، بحي�ث يأخ�ذ املص�ور بع�ني 
االعتبار دراسة املخاطر املحتملة ووضع 

خطة للطوارئ. 
- استخدام العدسات ذات البعد البؤري 
وذل�ك  التقري�ب(  )عدس�ات  الطوي�ل 
ليتمك�ن املصور الصحفي م�ن التقاط 
صوره من مسافة بعيدة، بدون الحاجة 
إىل االقرتاب من املش�هد والح�دث املراد 

تصويره.
- تجن�ب الدخ�ول إىل املراف�ق الصحية 
التق�اط  ومحاول�ة  الحج�ر،  وأماك�ن 
الص�ور بق�در اإلمكان من خ�ارج هذه 
األماكن، وع�دم دخول أقس�ام الرعاية 
املرك�زة للحاالت املصابة ب�أي حال من 

أحوال.
- اس�تخدام إش�ارة الصحاف�ة بش�كل 
واضح عند الحاجة للتصوير يف األماكن 
الرس�مية، واملواق�ع الهام�ة، لتس�هيل 
وع�دم  عمل�ه  أداء  يف  املص�ور  مهم�ة 

تعرضه للمساءلة بشكل متكرر.
- االلت�زام بتوف�ر وس�يلة مواص�الت 
خاص�ة بتنق�الت املص�ور الصحف�ي، 
العموم�ي،  النق�ل  اس�تعمال  وتجن�ب 
وإبعاد الس�يارة قدر االمكان عن موقع 
التصوير الذي قد يش�هد حاالت اشتباه 

بالفروس.
بروتوكول آداء املهام:

- ع�دم انته�اك خصوصي�ة املصاب�ني 
يف  املوجودي�ن  األف�راد  أو  بالف�روس 
الحجر الصح�ي، واالبتعاد قدر االمكان 
الش�خصية،  مالمحه�م  إظه�ار  ع�ن 
لألش�خاص  الص�ور  التق�اط  ويج�ب 
بشكل يحفظ كرامتهم، وتظهر الصور 
االهتمام والتعاطف مع الضحايا. كذلك 
أن يتجن�ب املصور التطفل عىل لحظات 
الح�زن واألىس الخاصة بأف�راد العائلة 

واملقربني.
القص�ص  تصوي�ر  ع�ىل  الرتكي�ز   -
واملوضوعات التي من شأنها أن تساهم 
يف توعية وإرشاد الناس بمخاطر الوباء 

وكيفية التعاطي معه والوقاية منه.

- االبتع�اد ع�ن تصوي�ر املش�اهد التي 
تظهر املصابني بأوضاع صحية صعبة، 
يتأمل�ون  وه�م  تصويره�م  يت�م  كأن 
ويعانون م�ن اإلصابة بالوباء، ألن هذه 
اللقط�ات ق�د تث�ر الذعر ل�دى الناس، 
وتجعلهم أكثر قلق�اً وفزعاً وخوفاً عىل 

أنفسهم.
- االهتمام بتصوي�ر الهيئات والطواقم 
والفرق، التي تساهم يف تقديم خدمتها 
للناس ف�رتة انتش�ار الوب�اء، كأن يتم 
الرتكي�ز ع�ىل الجه�ود واالس�تعدادات 
التي تبذله�ا الطواقم الطبية إلس�عاف 
املصابني وتقديم الرعاية الصحية لهم. 
كذلك يمكن الرتكيز ع�ىل تصوير الدور 
الذي تقوم ب�ه االجهزة األمنية يف تأمني 
وحماية املستش�فيات واملق�رات املعدة 
للتعام�ل مع الح�االت املختلفة، وكذلك 
ال�دور الذي تق�وم به يف تحقي�ق األمن 
واالس�تقرار الداخيل للبل�د املنكوب، كل 

ذلك يساهم يف دعم الناس وطمأنتهم.
- ع�دم تردد املصور يف إبالغ مؤسس�ته 
الصحفية أو النقابية، يف حال االش�تباه 
بإصابت�ه أو إصاب�ة أي زميل بأعراض 
صحي�ة كارتف�اع الحرارة، أو الس�عال 
 ودع�م قرارهم بدخ�ول الحجر الصحي 

بكافة الوسائل املتاحة.
إجراءات السالمة الشخصية:

يف حديث للدكتور مجدي ضهر، رئيس 
لجنة مكافحة فروس كورونا يف قطاع 
غ�زة، حي�ث أّك�د ع�ىل رضورة الت�زام 
املصوري�ن الصحفي�ني بمعاير محددة 
قبي�ل تغطي�ة وب�اء أو ط�ارئ صحي. 

وهي كالتايل:

جي�دة  بصح�ة  املص�ور  يتمت�ع  أن   -
وبجه�از مناع�ة ق�وي وال يعان�ي من 
حال�ة صحية معينة ق�د تجعله عرضًة 
للمرض. ويس�تطيع املص�ور املحافظة 
ع�ىل ق�وة جه�از مناعت�ه م�ن خ�الل 
اكتس�اب س�اعات ن�وم كافي�ة وع�دم 
التع�رّض لإلره�اق الزائ�د، وأن يتناول 
األطعمة الت�ي تحتوى عىل فيتامني يس 

واألغذية التي تحتوي عىل الربوتينات.
الكف�وف  ارت�داء  ع�ىل  يح�رص  أن   -
والكمام�ة، كلم�ا اقتض�ت الحاجة مع 
أهمي�ة الح�رص ع�ىل تجدي�د الكفوف 
والكمام�ات؛ ويمك�ن أن يضي�ف له�ا 
لباساً خاصاً للوقاية، مع غطاء العينيني 

والحذاء الجلدي لغطاء القدمني. 
نقاب�ة  أص�درت  أخ�رى،  جه�ة  م�ن 
الصحفيني الفلسطينيني نرشة إرشادية 
الصحفي�ة  واملؤسس�ات  للصحفي�ني 
ملواجهة فروس “كورونا”، بما يساهم 
يف رفع مس�تويات الحماية للصحفيني 
املؤسس�ات  يف  العامل�ني   واملصوري�ن 

اإلعالمية، وقد جاء فيها:
- اتخاذ أقىص درجات الحذر يف التعامل 

بالحم�ى  املصاب�ني  األش�خاص  م�ع 
املي�دان،  يف  والس�عال، خ�الل عمله�م 
وخاصة  يف املستشفيات ومراكز الصحة 
واملعابر الحدودية واملط�ارات واملوانئ، 
واستعمال معدات الس�المة )القفازات 
 والصابون واملاء( وتفادي ملس األسطح 

لتجنب العدوى.
تحدي�ث  الصحف�ي  املص�ور  ع�ىل    -
مجموعة املستلزمات الطبية والوقائية 
الخاص�ة باملخاط�ر الت�ي س�تقابله يف 

مهمته.
- تجن�ب االحت�كاك )التس�ليم باأليدي 
والعن�اق( للزمالء الصحفي�ني اآلخرين 
والحف�اظ عىل مس�افة ال تقل عن مرت، 
بين�ه  وبني الزم�الء اآلخري�ن خاصة يف 
املؤتم�رات الصحافي�ة ومواق�ع العمل 

املختلفة. 
- االهتم�ام بتوفر مواد التعقيم، ضمن 
حقيبة اإلس�عافات التي يجب أن تكون 
جاهزة لدى املصور عند تنفيذ أية مهمة 

ميدانية. 
-  وكذلك التقيد بتعليمات وزارة الصحة 
املرتبطة بضمان عدم االحتكاك املبارش 
مع املصابني أو املرىض، ورضورة  مراعاة 
أس�س واجراءات النظافة الش�خصية، 
بما يف ذلك غسل اليدين واملضمضة للفم 
واالستنش�اق املتكرر لألن�ف  مع نهاية 

كل مهمة إعالمية ميدانية.
-  االلت�زام بقواع�د وأص�ول التعقي�م 
لليدين والوجه، قبل وأثناء وبعد، إنجاز 

املهمة االعالمية والعودة للمكتب. 
- يج�ب أال ي�رتدد املص�ور الصحفي يف 
الطلب م�ن مؤسس�ته اإلعالمية، رشاء 
عتاد واٍق، م�ع العلم بأن أفضل التدابر 
وأحدث املعدات قد تكون، رغم ذلك، غر 

فعالة يف الحاالت الوخيمة.
- تجن�ب الدخ�ول إىل األماكن املزدحمة 
والتجمع�ات العام�ة، ألن ذل�ك يعرضه 
لالحتكاك بأشخاص قد يكونوا حاملني 

للفروس.
- رضورة إج�راء الفحوصات املخربية، 
كلما اقتض�ت الحاجة أو عند الش�عور 

بأية تغيرات صحية.
ال ب�د م�ن توخ�ي الحذر الش�ديد يف كل 
حال�ة، وال بد للمصوري�ن والصحفيني 
وغره�م أن يدرك�وا س�لفاً ب�أن بعض 
املواق�ف تك�ون ببس�اطة خط�رة جداً 
وتتع�ذر تغطيته�ا صحفي�اً طاملا بقي 

التهديد قائماً.
الصحف�ي  املص�ور  ننص�ح  وأخ�راً، 
الح�ر الراغب يف تغطي�ة موضوع حول 
تف�ي أح�د األوبئ�ة أو وق�وع خط�ر 
ش�امل أن يتصل بمحرري�ه أوالً للتأكد 
م�ن اهتمامه�م بالقص�ة أو املوض�وع 
امل�راد تصوي�ره، وليحدد مق�دار الدعم 
املؤسساتي الذي قد تقدمه له املؤسسة 

الصحفية التي يتعامل معها.

حتى يتمكن من تخطي كل المخاطر التي قد يتعرض لها وتوفير وسائل الحماية له

بعقوبة / نينا : 
ضمن توجيهات نقيب الصحفني العراقي�ني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي 
وزع ف�رع نقاب�ة الصحفيني يف دياىل س�الت غذائيةلعدد من عوائل ش�هداء الصحافة يف 
املحافظة .وقال س�اجد املهداوي رئيس الفرع ملراسل الوكالة الوطنية العراقية لالنباء / 
نينا / :” ان اللجنة املش�كلة يف فرع النقابة وزعت املس�اعدات االنسانية لعدد من عوائل 
ش�هداء الصحافة ، ش�ملت امل�واد الغذائية االساس�ية كالرز والزيت والس�كر ومعجون 

الطماطم، اضافة اىل الخراوات والفواكه “.

 بغداد / نينا : 
ادان املرصد العراقي للحريات الصحفية 
التاب�ع لنقاب�ة الصحفي�ني  العراقي�ني، 
القرار غر املسؤول والال مهني الذي جاء 
بتوصي�ة من هيئة االع�الم واالتصاالت، 
والقايض بش�مول الصحفيني ووس�ائل 
االع�الم بحظر التجوال ال�ذي يمتد حتى 
العرشي�ن م�ن نيس�ان الج�اري ، ع�ىل 
خلفية تفي فروس كورونا، وعده غر 

قانوني ويجب العودة عنه.
واعت�رب املرصد ش�مول وس�ائل االعالم 
بحظر التجوال، واس�تثناء البعض منها 
ب�رشط الحص�ول ع�ىل تخويل رس�مي 
م�ن هيئة االعالم واالتصاالت “ س�ابقة 
خط�رة تن�م ع�ن ع�دم وع�ي بدورها، 
ورشاكته�ا الحقيقي�ة يف حف�ظ كي�ان 
املجتمع بالتعاون مع مؤسس�ات الدولة 
الترشيعي�ة والتنفيذي�ة، واالدوار الت�ي 

لعبتها طيلة السنوات املاضية يف مواجهة 
العن�ف واالره�اب، وترس�يخ مفاهي�م 
الرشاك�ة والديمقراطية”، مش�را اىل :” 
ان هذا القرار يضعف االجراءات املتعلقة 
بن�رش الوع�ي باملخاط�ر الت�ي تحي�ط 

باملجتم�ع، وتنوير الفئ�ات االجتماعية، 
ودفعه�ا لالس�هام يف تج�اوز االزم�ات 
ملن�ع  ان�ه محاول�ة  كم�ا  والتحدي�ات، 
الصحفيني ووس�ائل االع�الم من القيام 
بواجبات ومس�ؤوليات اخالقية ومهنية 

بعد س�نوات م�ن العط�اء والتضحيات 
والدماء”.

ان هيئ�ة االع�الم   ”: املرص�د  واض�اف 
واالتصاالت تفتقر اىل املرشوعية القانونية 
وفقا لطبيعة تش�كيل مؤسسات الدولة 
يف ظل س�لطة االحتالل االمريكي، وقرار 
)الحاك�م املدن�ي بول بريم�ر( مااليتيح 
لها الحق بالوصاية عىل وس�ائل االعالم، 
وبالت�ايل فالعودة عن هذا القرار امر البد 
من�ه، والصحفي�ون يف ح�ل من�ه النهم 
يدرك�ون دورهم ومس�ؤوليتهم”، داعيا 
وس�ائل االعالم اىل القيام بما عليها ملنع 
س�لطة االس�تبداد والدكتاتوري�ة وقمع 
الحري�ات بحج�ة كورونا،مؤك�دا :” ان 
املجتمع بحاجة اىل الصحفيني ووس�ائل 
االعالم اكثر من حاجته اىل من يستغلون 
الس�لطة يف تحقيق مكاس�ب سياس�ية 

زائلة “.

املرصد العراقي للحريات الصحفية : مشول الصحفيني ووسائل 
االعالم حبظر التجوال قرار غري مسؤول ويفتقد للمربر القانوني

فرع نقابة الصحفيني يف دياىل يكمل توزيع 
السالت الغذائية ال سر شهداء الصحافة

Sun 5 Apr 2020االحد - 5 نيسان 2020

روسيا تتجه لتغريم وسائل اإلعالم ما يصل إىل 127 
ألف دوالر إذا نشرت معلومات مضللة حول تفشي كورونا

موسكو/ متابعة الزوراء:
 تقوم الس�لطات الروس�ية بحمل�ة حكومية 
واس�عة النطاق ض�د ما وصفت�ه ب�”األخبار 
املزيف�ة” ح�ول الوب�اء، وب�دأ املرشع�ون يف 
اس�تهداف حمالت التضليل بقوانني مش�ددة، 
بينما تواجه موس�كو اتهام�ات غربية بنرش 

مثل هذه األخبار.
وس�ارع املرشعون إلق�رار م�رشوع القانون 
يف ي�وم واحد، الثالثاء، وه�و يتضمن غرامات 
تص�ل إىل 25 ألف دوالر والس�جن ملدة تصل إىل 
خمس س�نوات ألي شخص ينرش “معلومات 
خاطئ�ة”، بع�د أن تح�دث الرئي�س فالديمر 
بوتني عن الحاجة إىل مواجهة “االس�تفزازات 
والثرث�رة الغبي�ة واألكاذي�ب الخبيث�ة” حول 

تفي املرض.
وسيتم تغريم وسائل اإلعالم ما يصل إىل 127 
ألف دوالر إذا ما قامت بنرش معلومات مضللة 

حول تفي املرض.
وبدأت حملة التضليل منذ حوايل شهر، عندما 
كان ع�دد الحاالت يف روس�يا ال ي�زال يف خانة 
األرق�ام األحادية. لك�ن ش�عار الكرملني بأن 
“كل يشء تحت الس�يطرة” أث�ار تكهنات بأن 
الس�لطات ربما تخفي أو تفشل يف اإلبالغ عن 
حج�م تفي امل�رض بما يتماىش م�ع تقاليد 
الحقبة الس�وفيتية املتمثلة يف إخفاء الحقائق 

املحرجة.
وت�م تحدي�د مجموع�ة واس�عة م�ن التدابر 
وإنش�اء قس�م خ�اص “لألخب�ار املزيفة” يف 
فرق�ة العم�ل املعني�ة بفاي�روس كورون�ا يف 
الحكومة. وتم تش�كيل مجموعة داخل لجنة 
التحقيق الروس�ية ملالحقة املعلومات املضللة 

املزعومة.
 كم�ا أصب�ح مس�تخدمو وس�ائل التواص�ل 
االجتماعي الذين ش�ككوا يف األرقام الرسمية 
ووس�ائل اإلعالم التي تش�كك يف رد الحكومة 
أهداف�ا لهيئات إنفاذ القانون التي تس�عى إىل 
التخل�ص م�ن أي يشء ال يتوافق مع البيانات 

الرسمية.
ويرى املحلل السيايس الرويس فالري سولويف 
يف ترصيحات ألسوشييتد برس أن “يف األزمات، 
يحاول من هم يف الس�لطة جاهدين التحكم يف 
املعلومات ودفع أجندتهم الخاصة. وبالطبع، 

من املنطقي إلغاء وجهات نظر بديلة”.
ووجدت الوكالة ما ال يقل عن تسع قضايا ضد 
روس عادي�ني متهمني بن�رش “معلومات غر 
صحيحة” عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
وعرب تطبيقات املراس�لة، مع تلقي ثالث منها 
عىل األقل غرامات كبرة.  ولم تقدم ترصيحات 
الرشطة س�وى تفاصيل قليلة ولكنها أشارت 
بوضوح إىل أن املتورطني كانوا يشاركون آراء 
أو إش�اعات فقط، ب�دال من ن�رش املعلومات 

الخاطئة عن عمد.
“كل يشء تح�ت الس�يطرة” جمل�ة تعتمدها 
الحكومة تتماىش مع تقاليد الحقبة السوفيتية 

املتمثلة يف إخفاء الحقائق املحرجة
ويق�ول املتح�دث باس�م الكرمل�ني ديم�رتي 
بيس�كوف إنه�ا “م�ربرة تمام�ا”. وأض�اف 
“حم�الت التضلي�ل تثر توت�رات ال مربر لها، 
ويف ه�ذه الحالة يجب أن يعاق�ب عليها وفقا 

للقانون”.
 وتناس�ب سياس�ة قمع حري�ة التعبر نمطا 
حديث�ا. حيث يف الس�نوات الخم�س املاضية، 
حوك�م املئات من األش�خاص بتهمة التطرف 
لن�رش أو مش�اركة املعلوم�ات ع�ىل وس�ائل 
التواصل االجتماعي حول مواضيع حساس�ة 
مث�ل الفس�اد وال�رصاع م�ع أوكراني�ا وضم 
ش�به جزيرة القرم عام 2014 ودور الكنيسة 
األرثوذكس�ية الروسية. وحصل العرشات عىل 

أحكام بالسجن.
 ويف ع�ام 2018، أق�ر بوت�ني ب�أن مقاض�اة 
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي تتحول 
أحيانا إىل “حماقة وس�خافة”، وقام بتخفيف 

اللوائ�ح. وق�ال دام�ر غاينوتدين�وف، وه�و 
محام حرية اإلنرتنت لدى مؤسس�ة “أغورا”، 
وه�ي مؤسس�ة قانونية بارزة يف روس�يا، إن 
مثل عمليات االصطياد ع�ىل اإلنرتنت هذه قد 
تالش�ت منذ ذل�ك الحني.  لكن ه�ذا الفراغ تم 
مل�ؤه برسعة مرة أخ�رى بحملة صارمة عىل 
أولئك الذين يهينون املس�ؤولني أو ينرشون ما 

يسمى ب�”األخبار املزيفة” عىل اإلنرتنت.
وقال غاينوتدين�وف “أعتقد أنه يف املس�تقبل 
للح�االت  رسيع�ا  نم�وا  سنش�هد  القري�ب، 
املتعلقة بنرش املعلومات املضللة، حيث تحاول 
الس�لطات قمع أي معلومة غر رسمية حول 

فاي�روس كورون�ا“.
التضلي�ل  ح�االت  كب�ح  محاول�ة  وج�اءت   
املزع�وم يف الداخل بعد أن اتهمت روس�يا مرة 
أخرى بنرشها يف الخ�ارج. حيث حدد االتحاد 
األوروبي مؤخرا ما يقرب من 80 حالة تضليل 

متعلقة بالفايروس يف الشهرين املاضيني.
 ويأتي هذا أيضا بعد اتهامات أجهزة املخابرات 
األمركي�ة بأن روس�يا تدخل�ت يف االنتخابات 
الرئاسية لعام 2016 من خالل نرش معلومات 
كاذبة ع�رب اإلنرتنت، وهو االته�ام الذي نفاه 

الكرملني.
 وقال مارك جاليوتي، الخبر الرويس يف املعهد 
امللك�ي للخدم�ات املتح�دة، إن ش�ن حم�الت 
التضلي�ل يف الغرب نابع من الرغبة نفس�ها يف 

السيطرة عىل الرسد العام.
 وأض�اف أنه بالنس�بة للكرملني، “ال يوجد ما 
يسمى بالرسد املوضوعي. لذلك، بالنظر إىل أن 
رواية شخص ما هي التي ستنترص، بالطبع، 
تريدها أن تكون روايتك وليس رواية ش�خص 
آخر”. ويج�ادل منتقدو الكرملني بأن جهوده 
لخنق األصوات البديلة خ�الل أزمة الوباء من 

غر املرجح أن تنجح.
 وتص�درت الدكتورة أناستاس�يا فاس�يليفا، 
الت�ي تعمل مع أحد أقطاب املعارضة، أليكيس 
نافالني، وتقود اتحاد تحالف األطباء، عناوين 
الصحف يف األسابيع األخرة لتكشف عن نظام 
الرعاي�ة الصحي�ة املتداع�ي ال�ذي يعاني من 
نقص التمويل يف روس�يا. وأخربت فاس�يليفا 
وكالة أسوش�ييتد ب�رس بأنها تلق�ت اتصاال 
من الرشطة بش�أن نرش معلوم�ات كاذبة يف 

مدونتها عىل موقع يوتيوب.
وقالت فاس�يليفا “سيتعني عليهم إثبات أنني 
كاذبة، ل�ذا دعهم يثبتون ذل�ك. إنهم يريدون 
إخافتي من أجل إيقاف اآلخرين. لكن الحقيقة 

لن تتغر بسبب ذلك”.
وحتى عندما تحركت روس�يا للس�يطرة عىل 
مس�ار األمور أثناء تف�ي املرض، فإن بعض 
األخب�ار املحرج�ة ال ت�زال تخ�رج إىل الن�ور. 
والثالثاء، ورد أن الدكتور دينيس بروتسينكو، 
رئي�س أك�رب مستش�فى يف موس�كو ملعالجة 
مرىض فايروس كورون�ا، أُصيب بالفايروس. 
وذل�ك بع�د أس�بوع فق�ط م�ن زي�ارة بوتني 
للمستش�فى وت�م تصوي�ره وه�و يصاف�ح 

بروتسينكو.
 وحاول بيسكوف أن يؤكد للبالد أن بوتني عىل 
ما يرام. وقال “إنه يخضع لالختبار بانتظام”. 

وأضاف “كل يشء عىل ما يرام”.

السلطات تحارب األخبار الكاذبة أم األخبار المحرجة



يقول�ون إن الكت�اب اب�ن الكات�ب، 
وإن ص�دور كتاب ملؤل�ف مثل والدة 
طفل الم�رأة. إذا كان هذا حقاً، فمن 
املف�روض م�ن اإلخ�وان أن يهنئ�وا 
ويبارك�وا لصاحبه�م ع�ى م�ا يولد 
ل�ه م�ن كت�اب. ه�ذا يف الواق�ع هو 
الع�رف الجاري. ولكنه�م ال يبعثون 
ل�ه بصيني�ة بق�اوة وال بطاقي�ة أو 
دشداش�ة للمول�ود، وإنم�ا بعرائس 
الش�عر أو النثر تهنئة له وإشادة به. 
هكذا فعل األدي�ب عبد العزيز محمد 
الذك�ر عندم�ا تس�لم كت�اب غازي 
القصيب�ي »حي�اة يف اإلدارة«. فقال 

فيه هذه األبيات التالية:
قد راقب التطوير من مطلة أو رابية
جاء بها رصاحة لم تعرتضها نابية

ذقنا بكل شولة حاوة الزالبية
أو أنه سافة يف الدن أو يف الخابية

ح�ق ل�ه أن يق�ول: ه�ا ك�م أق�رأوا 
كتابية

ال شك أن حاوة الزالبية ذاقها السيد 
الذك�ر يف األس�لوب الظري�ف ال�ذي 
عال�ج في�ه القصيبي ه�ذا املوضوع 

الثقي�ل، اإلدارة، حتى ق�ال يف كتابه 
إنه لم يش�تهر يف يشء كما اشتهر يف 
فكاهته. وه�و لعمري كان ترصيحاً 

خطراً من وزير وسفر.
يف  الزالبي�ة  طع�م  ذق�ت  ولكنن�ي 
م�كان آخر. وأقصد يف الرس�الة التي 
بع�ث به�ا صديقن�ا د. زاه�د محمد 
زهدي بمناس�بة إصدار الش�يخ عبد 
املقصود الخوجة لكتابي »الش�عراء 
يف إخوانياته�م«. الح�ظ أبو عمار أن 
نس�بة كبرة من محتوي�ات الكتاب 
تع�ود يف الواق�ع إىل قريحت�ه التي ال 
تنضب. فبعد أبيات قليلة من التهنئة 

واملجام�ات، م�ى ليق�ول:
نعم الكتاب تنوعت صفحاته
أحصيتها فإذا بها »مائتان«!

ع�رون منه�ا م�ن قريح�ة زاه�د
فأنا الريك بظلها الفينان

»العر« مما قد كسبت يعود يل
فابعثه يل فوراً بغر توان

فإذا منحت »األلف« أرسل عرها
»مائة« با َمن وال شكران

إن كان بالدوالر فهو مرادنا
وهو الجدير الحق بالعرفان

بي�د أن الدكت�ور زاه�د ال يس�تطيع 
صرباً حتى ينقل الحديث إىل مأس�اة 
بلده الع�راق، وما يعاني�ه من جوع 

وإفاس. فقال:
فإذا تسلمت النقد ديناراً فقد
حلت بساحك نكبة الخرسان
وا نكبة الدينار وا حزني عى
أهليه كم تشقى به وتعاني

إذ أصبحت بلد السواد خرائب
والذل فيها عم كل مكان

مت�ى يتخل�ص ساس�ة الع�راق من 
مفهوم نظرية املؤامرة، هذا املفهوم 
ال�ذي يرتس�خ يف عقولهم من�ذ عام 
2003 وال يرغب�ون يف مغادرته، فكل 
الع�راق  يف  تحص�ل  وواردة  ش�اردة 
تمر من بوابة ه�ذه النظرية، وإلنها 
األح�داث  تف�رس  عريض�ة  نظري�ة 
واألف�كار ع�ى أنه�ا خط�ط أعدتها 
مجموعات رسية قوي�ة لها أغراض 
مسيئة بش�كل عام، أستحوذت عى 

عقولهم خافا للمنطق واملعقول.
واملعتقدون بهذه النظرية ينس�بون 
والظواه�ر  األح�داث  م�ن  العدي�د 
إليها، مثل صح�ة ظاهرة االحتباس 
الح�راري، وخل�و كيم�ر الس�دة من 
فايروس كرون�ا، وان عدن�ان الزريف 

ممكن ان يصبح رجل املرحلة.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لَم 
يميل هؤالء إىل اإليمان بهذه النظرية 
إثب�ات  دون  باألح�داث  والتش�كيك 

الفكارهم؟
يف العراق بعد 2003 تربع هذا املفهوم 
عرش املصطلحات السياسية، وتحول 
ل�دى الطبق�ة السياس�ية اىل قانون 
ثابت ال يمر اي حدث او مقرتح، حتى 
الفكرة اال من بوابته، وبما ان الش�ك 
تقدم ع�ى النيات الحس�نة، تعطلت 
العديد من القوانني املهمة التي تنظم 
الحي�اة والدول�ة، وتحق�ق  ش�ؤون 
العدالة االجتماعي�ة يف توزيع الثروة 
ويف اقامة تنمية شاملة عى مستوى 
الع�راق، ويف اختيار األفض�ل لقيادة 
الباد أو ت�ويل منصب معني، وبحكم 
هيمنة نظري�ة املؤامرة ضيع العراق 
فرص التقدم والتنمية واالدارة املثى 
لام�وال وعجلة الصناع�ة والزراعة 

طوال ستة عر عاما مضت.
فه�ل اس�توعبت الطبقة السياس�ة 
الحاكم�ة ال�درس، وه�ل افاقت من 
حلمها الطويل يف مواصلة نهب املال 
العام، واغراقنا بالديون التي ترتاكم 
سنويا حتى اصبحث تمثل ثقا كبرا 
ال طائل للشعب عى تحمله، ال اعتقد 
وجود م�ؤرش واحد ينف�ي ذلك، لقد 
تحول البلد يف زم�ن الديمقراطية اىل 
ط�ارد ألبنائه، الس�باب عديدة منها 
انعدام فرص العمل، توقف الصناعة 
البطال�ة  واالس�تثمار،  والزراع�ة 
خدم�ات  يف  ح�اد  نق�ص  املقنع�ة، 
الكهرباء واملاء والبن�ى التحتية، من 
م�دارس ومراك�ز صحية ومش�ايف، 
بالتأكي�د فه�ي ال  القائم�ة  تط�ول 
تتوقف عند حد مع�ني، بعد ان ضاق 
املواط�ن ذرع�ا م�ن “الديمقراطية” 
التي جلبت له مش�اكل ال أول لها وال 

آخر.
ومع هذا كل�ه ملا نزل نمن�ي النفس 
بالي�وم املوعود الذي يصحح املس�ار 
امل�رق،  وجه�ه  للع�راق  ويعي�د 
واالس�تقرار  الطمأنين�ة  وللش�عب 
والحي�اة الكريمة، وكلما توفر ظرف 
موضوعي لانتقال اىل مرحلة جديدة، 
نصط�دم بتعن�ت غ�ر م�ربر، يغلب 
الذات�ي ع�ى املوضوع�ي ويعيدنا اىل 
نقطة الصفر، مما يؤكد ان الش�عب 
يف وادي والطبق�ة املتنف�ذة يف وادي 
آخ�ر، همه�ا االول س�باق املغانم�ة 
وليس تقديم الخدمات للشعب، لدينا 
بصي�ص من االمل يف انتق�ال العراق 
اىل مرحل�ة افض�ل اذا م�رر عدن�ان 
الزريف ملنصب رئي�س الوزراء واجراء 
انتخاب�ات مبك�رة، ووض�ع خارطة 
طريق ملواجهة هجمة “وباء كرونا” 
وتمري�ر املوازن�ة بع�د تعديله�ا بما 
يتناسب مع الظروف املستجدة، لكن 
يب�دو ان عي�ون السياس�يني ال ترى 
احتجاج�ات الش�عب ومطالبه التي 
تس�تمر منذ ترين اول املايض، وال 
خطورة وب�اء كرون�ا، وال ما يدوريف 
كواليس اجهزة املخابرات الدولية وما 

يخطط للعراق يف الغرف املظلمة.
خليك�م بالبي�ت … املؤام�رة قادمة 

اليكم ؟.

املعرك�ة  كوم�و  بخ�وض  يرّح�ب  ترام�ب 
االنتخابية لرئاس�ة الواليات املتحدة إذا قرر 
الح�زب الديمقراط�ي ترش�يحه عوضا عن 

»النعسان« جو بايدن.
من تراكمات حال الفوىض وتاطم املش�اعر 
ب�ني خ�وف واكتئ�اب وح�رة وح�ذر م�ن 
املجه�ول، ويف قل�ب الكارثة اإلنس�انية التي 
نتج�ت عن اجتياح فاي�روس خبيث لكوكب 
األرض نارشا املوت أينما حّل، ومن مدينة أم 
الكوارث نيويورك، يسطع نجم حاكم الوالية 
أن�درو كومو من رم�اد هذا القل�ق والرعب 
اللذين يجتاحان واليته، كما الواليات املتحدة 
كاف�ة، بعد أن أصبحت الدولة األوىل يف العالم 

يف عدد اإلصابات بفايروس “كوفيد – 19”.
فق�د غ�دت املؤتم�رات الصحافي�ة اليومية 
للحاكم كومو رضورة وحاجة يومية لإلعام 
م�ن جه�ة، وللمواط�ن األمركي م�ن جهة 
أخرى. يف نيويورك مدينة الحيوية واألضواء 
و”التفاحة الضخمة” كما يحلو لألمركيني 
نعتها، ه�ي اآلن صاحبة أعى رقم يف إصابة 
سكانها بفايروس كورونا، بل األعى يف رقم 
الوفي�ات عى مس�توى الوالي�ات األمركية 

بأرسها.
وبينما تستعد نيويورك بحزن ورعب لتصل 
إىل ال�ذروة يف ع�دد اإلصاب�ات يف األس�ابيع 
األوىل من ش�هر أبري�ل، فإن األنظ�ار تتجه 
بكلّيته�ا ملتابع�ة إدارة كوم�و له�ذه األزمة 
غ�ر املس�بوقة، وكي�ف س�يقوم وفريق�ه 
يف خلي�ة األزم�ة م�ن املختص�ني يف الصحة 
وخرباء الس�امة املجتمعية باس�تيعاب هذا 
الحجم من اإلصاب�ات والويات االجتماعية 

واإلنسانية املرتتبة عليها.

وضم�ن مش�هد التح�دّي ه�ذا يف مواجهة 
الجائح�ة الكونية، ينظ�ر النيويوركيون إىل 
الحاكم كومو عى أنه الرجل القيادي الصلب 
واملوثوق، والذي يق�رتب من حيث نهجه يف 
تويّل زمام أمور واليته املنكوبة، مما واجهه 
عم�دة مدينة نيوي�ورك، رودي جولياني، يف 
العال�م 2001 إثر أح�داث الحادي عر من 
س�بتمرب. ففي ذلك الوقت انتق�ل جولياني 
من موق�ع عمدة مدينة ل�ه حظوظ ضئيلة 
جدا يف مس�تقبل س�يايس ملنص�ب أكرب، إىل 
قائد بطل واجه الكارثة األمنية واإلنس�انية 
بالكثر من الشجاعة وحسن التدبر، وقّدم 
لنيوي�ورك املنكوب�ة بالهجم�ات اإلرهابية 
أفض�ل ما يمكن تقديم�ه يف حينها من دعم 

إنساني ومادي واجتماعي.
استجابة جولياني لكارثة نيويورك يف العام 
2001 جعلته يف نظر معظم األمركيني بطا، 
تماما كما استطاع كومو أن يكسب تعاطف 
بل وحب النيويوركي�ني، واألمركيني بصفة 
عامة، نظرا للجهود الكثيفة والرسيعة التي 
يبذله�ا، واملبنية عى املصداقية والش�فافية 
واملصارح�ة م�ع أبن�اء واليت�ه ع�ن حج�م 
الكارث�ة، س�واء اآلن، أو ما بع�د الرباء منها 
خ�ال أش�هر قادمة، وما س�يرتّتب من آثار 
اجتماعي�ة ونفس�ية نتيجة للهل�ع والعزلة 
وفق�دان الوظائف التي عاش�ها األمركيون 
خال أزمة الجائحة، والتي س�تتطلب إنتاج 
طرائق جديدة تماما وغر مسبوقة يف العيش 

والتأقلم يف مجتمعات ما بعد كورونا.
ظه�ر كومو يوم األربعاء يف األول من ش�هر 
أبري�ل يف مؤتمره الصحايف املعتاد كل صباح 
ليخاط�ب األمركي�ني ويضعه�م يف الصورة 
املكتملة آلخر املس�تجّدات يف والية نيويورك 
باألرقام واإلحصائيات، موضحا حجم تفّش 
الفاي�روس بني أبن�اء الوالية واالس�تجابات 
الطواق�م  ط�رف  م�ن  املّتخ�ذة  الرسيع�ة 
الطبي�ة. إال أن م�ا كان مختلفا يف ذلك اليوم 
وأضفى عى وجه كومو مس�حة من الحزن 
املضاعف، إعانه ع�ن إصابة أخيه األصغر، 
مق�ّدم الربامج الش�هر يف قناة “يس إن إن” 

كريس كومو.
بدا الحاكم كوم�و متأثرا جدا بإصابة أخيه، 
وقال “إن األس�وأ يف األم�ر أن ال يشء يف يدي 
أقدمه له، وشعوري بالعجز يؤملني كما يؤلم 

املئات من األمركيني الذين يشهدون إصابة 
أو وف�اة أحبته�م يف هذا الوق�ت املظلم الذي 

نمر به ويمّر به العالم بأرسه”.
ل�م ين�س كومو خ�ال مؤتم�ر الصحايف أن 
ينف�ي األنباء الت�ي تتناقلها وس�ائل اإلعام 
عن نّيته الرتشح عن الحزب الديمقراطي إىل 

جانب جو بايدن لسباق الرئاسة 2020.
أم�ا ما يثر االنتباه ف�كان  ترصيح الرئيس 
دونالد ترامب بهذا الشأن، بأن أشاد بالحاكم 
كومو يف اس�تجابته وإدارت�ه ألزمة كورونا 
يف واليته، وأش�ار أنه يرّح�ب بخوض كومو 
املعرك�ة االنتخابية لرئاس�ة أم�ركا إذا قرر 
الح�زب الديمقراط�ي ترش�يحه عوضا عن 
“النعس�ان” كما يحلو لرتامب أن يطلق عى 

منافسه جو بايدن ساخرا منه.
يمت�دح  قلّم�ا  ترام�ب  أن  م�ن  وبالرغ�م 
ديمقراطيا والس�يما إذا كان منافسا له عى 
منص�ب الرئاس�ة، إال أنه امت�دح أداء كومو 
وكيفي�ة إدارة صاحيات�ه كحاكم والية من 
أج�ل إنقاذ م�ا يمكن إنقاذه ضمن مأس�اة 
نيوي�ورك العظيمة. إال أن ترامب لم ينس أن 
يعزو س�بب نجاح كوم�و إىل الجهود املثمرة 
ل�إلدارة الفيدرالية املركزي�ة. وقال يف ظهور 
له ع�ى قناة “فوكس نيوز” ضمن برنامجه 
املفضل “فوكس أند فريندز”، “أحد األسباب 
الت�ي رفعت معّدل ش�عبية كومو هو الدعم 
الرسيع الذي تلقاه من الحكومة الفيدرالية 

واإلس�عافية  الطبي�ة  الحاج�ات  تأم�ني  يف 
للمصاب�ني بما فيها أربع س�فن متخصصة 
وصلت إىل س�واحل نيويورك”. وتابع ترامب 
قائا “أحد أس�باب نجاحه هو أننا س�اعدنا 

يف نجاحه”!.
إال أن�ه، ويف خض�م أج�واء إره�اب الع�دّو 
املجه�ول التي تعيش�ها نيوي�ورك، ال يمكن 
للق�ايص والدان�ي إال أن يش�هد وقفة أندرو 
كومو إىل جانب أبناء واليته يف محنتهم، يدعم 
قطاعاتهم الصحي�ة والخدمية، ويخاطبهم 
بش�فافية وتجرّد عن كل املآرب السياس�ية 
والتاع�ب الغ�ريّض، ويتواص�ل معهم بلغة 
أدبية راقية، وهو املحامي والكاتب املعروف، 
مستش�هدا بأقوال عظماء التاريخ كما فعل 
مرددا عى لسان ترش�ل مقولته الشهرة 
“ال يكف�ي أن نق�ول بأنن�ا نفع�ل أفضل ما 
نس�تطيع، ب�ل أن نضم�ن النجاح مل�ا علينا 

فعله”.
يش�هد التاريخ الحديث ملدين�ة نيويورك أن 
اس�تجابة جولياني لهجم�ات الحادي عر 
من سبتمرب جعلته بطا  يف نظر املايني من 
األمركيني، إال أن محاوالته لخوض انتخابات 
الرئاسة األمركية يف العام 2008 قد تعّثرت. 
فهل س�يكون لحاكم نيوي�ورك كومو، وهو 
البط�ل الش�عبي األمركي الجدي�د يف عيون 
مواطنيه، حظ أفضل إذا ما طلب منه حزبه 

الرتّشح منافسا لرتامب؟ أتساءل.
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كاتبة سورية أمريكية
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بطل نيويورك الصاعد منافسا لرتامب

الكتب أوالد الكتّاب

خليكم بالبيت …
 املؤامرة قادمة اليكم

اململك�ة العربية الس�عودية تغرق 
س�وق النف�ط باإلنت�اج والواليات 
املتح�دة األمريكي�ة تح�اول دع�م 
األس�عار. كي يتناسب العرض مع 
الطلب، يمكن أن تنخفض األسعار 

أكثر. 
يف وق�ٍت مبك�ر من ش�هر آذار، بدا 
أن الاعب األسايس يف سوق النفط 
اململك�ة  قام�ت  هائج�اً.  أصب�ح 
العربية الس�عودية، أق�وى أعضاء 
للبرتول  البل�دان املص�درة  منظمة 
)أوبك(، بتعديل إمداداتها النفطية 
للعالم منذ فرتة طويلة للمس�اعدة 
يف اس�تقرار س�عر النف�ط الخام. 
تعاونت روس�يا مع منظمة األوبك 
من�ذ عام 2016، ولك�ن مع تباطؤ 
إنتش�ار  بس�بب  بش�دة  الطل�ب 
فاي�روس كورونا، رفضت روس�يا 
طلب منظمة أوب�ك خفض األنتاج 
ردت  األس�عار.  ع�ى  للمحافظ�ة 
اململكة العربية السعودية عى الرد 
ال�رويس ال�ذي رأته غر مس�ؤول 
باإلعان عن نيتها إغراق األس�واق 
العاملية بفائ�ض اإلنتاج. انخفض 
س�عر خ�ام برنت بمق�دار النصف 
ب�ني 5 آذار و نهاي�ة الش�هر ذاته، 
حي�ث انخفض الس�عر إىل ما دون 

22 دوالراً للربميل.
تح�اول الوالي�ات املتح�دة التدخل 
إليجاد مخرج م�ن حالة إضطراب 
وزارة  فش�لت  أن  بع�د  الس�وق. 
الطاق�ة األمريكية يف الحصول عى 
التموي�ل ال�ازم، قام�ت بتعلي�ق، 
وبهدوء، خططها لراء 77 مليون 
برميل من الخام األمريكي لضخها 
يف مخزونه�ا االس�رتاتيجي. يقول 
الس�يد رايان سيتون، أحد مسؤويل 
والي�ة  يف  النف�ط  قط�اع  تنظي�م 
تكساس، الذي يقرتح فكرة فرض 

قيود عى إنتاج والية تكس�اس من 
النفط، والذي يمثل 41٪ من إجمال 
»إن  األمريك�ي:  النفط�ي  اإلنت�اج 
العالم يمر بوقت اس�تثنائي. نحن 
بحاجة إىل النظ�ر يف وإتخاذ حلول 
اس�تثنائية.« أث�ارت األنب�اء الت�ي 
ج�اءت ي�وم 23 آذار ب�أن الرئيس 
دونال�د ترمب قد أرس�ل مبعوثاً إىل 
اململكة العربية السعودية للتباحث 
يف شؤون الطاقة آماالً يف أن تتوسط 
الواليات املتحدة للوصول إىل »هدنة 
نفطية« بني اململكة اململكة العربية 

السعودية وروسيا.
الواليات املتحدة ليست وافداً جديداً 
عى التدخل يف سوق النفط العاملي. 
كان تأس�يس منظم�ة أوب�ك عام 
1960 يف بغداد ُمستلهماً جزئياً من 
تقرير لجنة س�كك حديد تكساس 
)الت�ي يعم�ل فيه�ا الس�يد رايان 
س�يتون اآلن(. يف ثاثينيات القرن 
العري�ن، عندما تراجعت أس�عار 
واح�د  دوالر  دون  م�ا  إىل  النف�ط 
للربمي�ل، ت�م تعبئ�ة ق�وات األمن 
يف والية تكس�اس م�ن أجل فرض 
مس�تويات اإلنتاج التي طالبت بها 
تل�ك اللجن�ة. م�ع ارتف�اع واردات 
الوالي�ات املتحدة من النفط، تحول 
اإلم�دادات.  تأم�ني  إىل  االهتم�ام 
االحتياط�ي  بإنش�اء  الب�دء  ت�م 
االس�رتاتيجي للب�رتول يف الواليات 
املتحدة بقرار من الرئيس ريتشارد 
نيكسون يف عام 1975، بعد الحظر 
النفطي الذي فرضته الدول العربية 
املنتجة للنفط عى الواليات املتحدة 
األمريكي�ة لوقوفها مع إرسائيل يف 

حرب ترين 1973. 
اآلن، وبعد أن حول إنتاج النفط من 
الصخ�ر الزيتي الواليات املتحدة إىل 
أكرب منتج للنفط يف العالم، جددت 
الباد اهتمامها بدعم أسعار النفط 
الخام. يؤكد الس�يد رايان س�يتون 
أن تخفيض�ات اإلنت�اج ق�د تكون 
رضوري�ة لضم�ان بق�اء صناعة 
إنت�اج النفط م�ن الصخ�ر الزيتي 
يف الوالي�ت املتحدة ع�ى قيد الحياة 
أمام تناقص الطلب الشديد بسبب 
إنتش�ار فاي�روس كورون�ا. لك�ن 
الواليات املتحدة ستجد التعامل مع 

منظمة أوبك يشء محرج. 
الكه�وف امللحي�ة الشاس�عة ع�ى 
طول س�احل خليج املكسيك والتي 

النفطي   تحتوي ع�ى االحتياط�ي 
ممتلئ�ة  األمريك�ي  االس�رتاتيجي 
بالفع�ل بنس�بة 90٪ تقريباً، لذلك 
ال يمكنه�ا تخزي�ن م�ا يكفي من 
العرض الزائد من النفط. لم يحاول 
مس�ؤويل تنظيم قط�اع الطاقة يف 
والي�ة تكس�اس الحد م�ن اإلنتاج 
لعقود طويل�ة. ولذا فإن من املؤكد 
أن أي محاول�ة م�ن ه�ذا القبي�ل 
س�تواجه عقبات قانونية وعملية. 
قد ُتعزز اتفاقي�ة توريد كبرة بني 
العربية  املتح�دة واململكة  الواليات 
الس�عودية وروس�يا أس�عار سعر 

النفط، لكن بشكٍل مؤقت فقط.
يقول السيد بني لوكبوك من رشكة 
»أصبح�ت  التجاري�ة:  ترافيج�ورا 
ح�رب األس�عار غ�ر ذات أهمي�ة 
الس�يد  يحاج�ج  كب�ر«.  ح�ٍد  إىل 
لوكبوك أن اإلنتاج الس�عودي يبدو 
اآلن أق�ل أهمي�ة بكث�ر م�ن تأثر 
إنتش�ار فاي�روس كورون�ا املُدمر 
للطلب عى النفط. يطمس إنتشار 
الفاي�روس القاتل برسع�ة ُمذهلة 
الطل�ب العاملي ع�ى النفط لدرجة 
أنه ال يمكن للمحللني تعديل نماذج 
توقعاته�م برسع�ة كافي�ة. تقدر 
رشك�ة برنش�تاين، وه�ي رشكة 
أبح�اث يف مجال الطاقة، أن الطلب 

يف النص�ف األول من عام 2020 قد 
ينخف�ض بمس�توى 10٪، أو حتى 
20٪ مم�ا كان عليه يف عام 2019. 
والثاث�ون  الخم�س  الس�نوات  يف 
املاضي�ة، كان الطلب يف عاٍم محدد 
أقل م�ن العام الس�ابق ل�ه مرتني 

فقط: يف عامي  2008  و 2009.
لكن اإلنتاج كان بطيئاً يف االستجابة 
ملا يحصل يف الس�وق. يبدو إن ذلك 
جزئياً فقط بس�بب حرب األسعار. 
بمجرد حفر ب�ر إلنتاج النفط من 
الصخ�ر الزيت�ي، ال تك�ون هن�اك 
س�وى وفورات هامشية من وقف 
اإلنتاج. العدي�د من رشكات النفط 
تحوط�ت ملا يحدث يف الس�وق اآلن 
وس�تواصل ضخها للنفط عى أمل 
أن ترتف�ع األس�عار. حت�ى عندما 
ُتخّف�ض ال�ركات اإلنف�اق ع�ى 
اإلس�تثمار يف قط�اع النف�ط، قد ال 
ينخفض اإلنتاج برسعة. يف يوم 24 
آذار، قالت رشكة ش�يفرون، كربى 
إنه�ا  األمريكي�ة،  النف�ط  رشكات 
ستخفض اإلنفاق الرأسمايل بنسبة 
20٪ هذا العام، لكن اإلنتاج يف عام 
2020 سيكون مقارباً لإلنتاج التي 

تم يف عام 2019.
يب�دو أن م�ن املمك�ن أن يتج�اوز 
العرض الطلب عى النفط، ليس اآلن 

فحسب، بل س�يتجاوز القدرة عى 
تخزين�ه. تقول رشكة برنش�تاين 
أن�ه قد يكون هن�اك أكثر من 735 
ملي�ون برمي�ل م�ن النف�ط الخام 
الفائض هذا العام، بوجود إمكانية 
تخزين ح�وايل 500 ملي�ون برميل 
فقط م�ن قبل دول أعضاء منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، وهو 
ناد الدول الغنية، ويف ناقات النفط 

يف أعايل البحار. 
يقول الس�يد داميان كورفالني من 
بنك جولدمان ساكس، يف مواجهة 
صدم�ة الطل�ب ه�ذه »إن خفض 
اإلنت�اج ال�ذي يس�تغرق ش�هراً أو 
شهرين للتنفيذ لن يحقق الكثر.« 
ويؤك�د أن تحدي�د اإلنت�اج يف والية 
تكس�اس س�يجعل عملي�ة تعزيز 
صناع�ة إنتاج النفط م�ن الصخر 
الزيت�ي يف الوالي�ات املتحدة بطيئة 
كي تصب�ح ق�ادرة عى املنافس�ة 
عى املدى الطويل. قد يس�اعد قرار 
الحكومة األمركية يف إقرار وتنفيذ 
حزم�ة التحفي�ز اإلقتص�ادي عى 
تعزيز الطلب. يقول السيد لوكبوك 
إن اإلصاح األسايس إلعادة التوازن 
إىل الس�وق س�يكون مؤمل�اً وربما 
ينطوي عى أسعار نفط منخفضة 

أكثر.

وعي املستهلكني بني العرض والطلب

مهند طالب احلمدي

 كاتب عراقي   
أستاذ االقتصاد، جامعة والية 

كنساس، الواليات املتحدة األمريكية
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 قال�ت الدكتورة علياء كيوان باحثة ىف مستش�فى جامعة هايدلربج يف 
أملانيا، تخص�ص بيولوجيا الرسطان الجزيئي�ة، أن املاء الدافئ ال يقتل 
الفريوس داخل الجس�م، كما يرتدد، مؤكدة أن قتل أي ميكروب يحتاج 

فعليا إىل ماء مغيل لكن ليس داخل الجسم.
وأضاف�ت علي�اء كيوان أن امل�اء ال يدفع فريوس كورونا م�ن الحلق أو 
األنف حتى يدخل املعدة ويقتل هناك، ألن فريوس كورونا “غري ملتصق 
بالخاليا” بل هو داخل الخاليا بمجرد أن يجد الفريوس مفتاحه للدخول 
ومن مفاتيحه “املس�تقبل ACE2” وهو موجود كذلك وبش�كل كبري يف 
الخاليا املخاطية األنفي�ة، بالتايل املضمضة أو الغرغرة أو رشب كميات 

كبرية من املاء لن يحميك من فريوس كورونا . 
وتابعت: رشب املاء لن يدفع الفريوس ليموت يف املعدة بفعل HCl، ولكن 
املاء رضوري ومفيد لنش�اطات الجسم وفعاليته بالتايل رضوري لعمل 

الجهاز املناعي.
وأشارت إىل أن غسل األيدي باملاء ال يكفي للتخلص من فريوس كورونا 

بل إغسل باملاء وبالصابون.

تظهر البقع الس�وداء تحت العني نتيجة اإلرهاق، التعب، وقضاء أوقات 
طويل�ة يف العمل عىل الحاس�وب. تس�اهم ه�ذه البقع بتش�ويه جمال 

الوجه، فنتهافت لوضع مستحرضات التجميل إلخفائها.
نظ�راً لبقائن�ا يف املن�زل هذه الفرتة، بس�بب ف�ريوس كورون�ا، فنحن 
حتم�اً نميض أوقاتاً طويلة نش�اهد األخبار ونتصف�ح مواقع التواصل 

االجتماعي عىل هواتفنا وحاسوبنا.
لذا سنش�هد انتفاخاً وسواداً ال يطاق تحت العني. لذلك اخرتنا لكم هذه 
الوصفة الطبيعية واملميزة والتي ستضمن لكم تخفيف الهاالت السوداء 

التي س�تزعجنا بعد انتهاء هذه املرحلة.
أوالً، من الرضوري أن تزييل أي مستحرض تجميل تضعينه عىل برشتك، 
ألن ترك�ه ألوق�ات طويلة ُيظِهر هذا الس�واد بش�كل أكرب. اس�تخدمي 

الغسول الذي يضمن لِك إزالة املكياج نهائياً.
ثاني�اً، إغ�يل القلي�ل من الش�اي األخرض مل�دة 5 دقائق ثم دعي�ه يربُد. 
استخدمي قطعة من القطن وأشبعيها بالشاي ثم رّطبي البقع السوداء 

عّدة مرات بهذا السائل املُفيد.
ثالثاً، قومي بتدليك وترطيب منطقة سواد تحت العينني جيداً، ثم مّرري 

قطعة من الثلج “Ice Cube” تحت عينِك بطريقة رسيعة.
هذه الطريقة تس�اعدك ع�ىل التخلص من البقع الس�وداء تحت العني، 
كما أنها تقوم بتخفيف االنتفاخ تحتها. ولكن حاويل اس�تخدام الهاتف 
والحاسوب لوقت أقرص، ألن كورونا ستزول قريباً، وستحصدين نتائج 

اعتنائك بالبرشة!

 قد يش�عر الرجل بامللل من الجلوس باملنزل خالل 
اإلج�ازة األس�بوعية بع�د املنع م�ن الجلوس عىل 
املقه�ى أو زيارة األصدقاء أو الخروج معهم، منعاً 
للتجمعات للحد من انتش�ار فريوس كورونا، يبدأ 
يبحث عن ىشء باملنزل غري مرتب أو يتذكر أى ىشء 
فق�ده منذ فرتة طويلة ولم يج�ده ليربر به غضبه 
والتش�اجر مع أوالده أو زوجته، ليحول البيت من 
هادئ ملزعج وكئيب، لذلك يجب عىل املرأة أن تتبع 
بعض النصائح التى تس�تطيع من خاللها حماية 
نفس�ها من “نكد” الرجل والت�ى نتعرف عليها ىف 

السطور القادمة .
- اشغليه بأطفالكما

ينصح عن�د بداية اليوم، وم�ع مالحظة أن الزوج 
يجل�س بمف�رده وال يج�د ىشء يش�غل تفك�ريه، 
أن تب�دأ الزوج�ة بالتحدث معه ع�ن األوالد ومدى 
احتياجهم له ورضورة أن يستغل جلوسه معهم ىف 
التقرب منهم واالستماع ملشاكلهم، وإيجاد حلول 
لها، ألن ذلك يحس�ن من حالتهم النفس�ية، وبهذا 
تس�تطيع أن تقنع زوجها فيبدأ ينشغل باألطفال 
وبمش�اكلهم بدالً من أن يبحث عن ىشء ليتشاجر 

مع الزوجة بسببه.
- اطلبى منه تصليح أي يشء

يفضل أن تبحث الزوجة عن أى ىشء باملنزل يجب 
إصالحه، ويحتاج وقت طويل إليجاد حل له، سواء 
أدوات كهربائي�ة أو قطع أث�اث لتطلب من الزوج 
إصالحه، وبهذا ينشغل أطول وقت ممكن ىف إصالح 
الىشء، وبعدها يش�عر بالتع�ب والحاجة للراحة، 

وبهذا ال يفكر ىف أى ىشء ليتشاجر بسببه.
-حرضي عش�اء رومانيس

يفض�ل أيض�اً تحض�ري وجب�ة عش�اء رومان�ى 
يتضمن الوجبة املفضلة للزوج عىل ضوء الشموع 
م�ع صوت موس�يقى هادئ�ة، والتى تس�اعد عىل 

تحس�ني الحالة النفس�ية للزوج، وتحس�ن أيضاً 
العالق�ة بينكم�ا، وتجعل يوم اإلجازة األس�بوعية 

سعيد.
- قويل كلمة حلوة

يعرف أن الكلمات الرومانس�ية له�ا تأثري إيجابى 

عىل النفس، لذلك ينصح برتديد كلمات رومانسية 
ع�ىل مس�امع ال�زوج أو أن تغازل�ه أو تثن�ى عىل 
اختياره ملالبسه أو تصفيفه لشعره، والتى تجعله 
يش�عر بمزيد م�ن الثقة بالنفس وتحس�ن حالته 

النفسية.
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 األرق أصب�ح مرض العرص، حيث 
يعاني منه الكثريون ربما نظراً ملا 
يتعرض�ون له من ضغ�وط طيلة 
اليوم، أو ربما بس�بب إش�عاعات 
األجه�زة اإللكرتوني�ة التي تحيط 
بن�ا يف كل مكان، أو ربما ألس�باب 
متع�ددة أخرى. يف بع�ض األحيان 
ال تأتي الحب�وب املنومة بالنتيجة 
املرجوة، ويظل الش�خص متيقظاً 

طيلة الليل!
نق�دم وصف�ة طبيعي�ة تفي�د يف 
القضاء عىل حاالت األرق وتساعد 
يف الحص�ول عىل قس�ط وفري من 
النوم الهادئ.. وهذه الوصفة هي 
عس�ل النحل الحل السحري للنوم 

العميق.
فباإلضاف�ة إىل خواص�ه الدوائي�ة 
املتعددة، وقدرته عىل القضاء عىل 
الس�عال، فق�د أثبت�ت األبحاث أن 
عس�ل النحل مفيد جداً يف القضاء 

عىل األرق أيضاً.
ع�ىل  “يحت�وي  النح�ل  عس�ل 
نس�بة نموذجي�ة م�ن الفركت�وز 
والغلوك�وز” لدع�م الكب�د، ال�ذي 
يعم�ل دون توق�ف، أثن�اء عملية 

النوم.
وإليك ما الذي تفعله بك ملعقة أو 
ملعقتني من عسل النحل الخام يف 
جسمك قبيل الذهاب للنوم، وكيف 
أنه�ا تس�اعدك ع�ىل ن�وم ه�ادئ 

وعميق.. فعس�ل النحل يحفز عىل 
الدخ�ول يف النوم العميق من خالل 

طريقتني:
- إمداد الكبد بالوقود الكايف

فه�و يضم�ن حص�ول الكبد عىل 
إمداداته الكافي�ة من الغليكوجني 
أثن�اء اللي�ل. فمع�دل الغليكوجني 
للش�خص  الكب�د  يخزن�ه  ال�ذي 
االختالف�ات ب�ني  الناض�ج )م�ع 
الرجال و النس�اء بحس�ب الوزن( 
فهو يرتاوح من 75 إىل 100 غرام.

 10 ح�وايل  الجس�م  ويس�تهلك 
يف  الغليكوج�ني  م�ن  غرام�ات 
الس�اعة )6.5 غرامات يستهلكها 
امل�خ، و3.5 للقلب وال�كىل وخاليا 

الدم الحمراء(.
فحني يتم تناول العش�اء يف حدود 
يذه�ب  ث�م  مس�اء،  السادس�ة 
الش�خص للنوم يف ح�دود الحادية 
ع�رشة لي�اًل، فيك�ون الجس�م قد 
نص�ف  ح�وايل  بالفع�ل  اس�تهلك 
مخزونه م�ن الغليكوجني، ليتبقى 
النص�ف اآلخ�ر لالس�تهالك خالل 
الثماني ساعات التالية التي يخلد 

فيها الشخص للنوم.
أما يف ح�ال تم تناول العس�ل قبل 
الخل�ود إىل الن�وم، فإن ذل�ك يعيد 
الكب�د  يف  الغليكوج�ني  تخزي�ن 
بالنسب الكافية لسد حاجة الكبد 
الن�وم، ويف ه�ذه  أثن�اء س�اعات 

الحالة ل�ن يوقظك الكبد من النوم 
بحثاً عن الوقود.

- تعزيز إفراز هرمون النوم
أما ثاني عامل فهو أن عسل النحل 
يزيد من إفراز امليالتونني يف املخ.. 

ويس�مى امليالتون�ني ب�”هرم�ون 
الصح�ة”، ألن�ه يعزز م�ن مناعة 
الجس�م ويعيد بناء الخاليا التالفة 
أثن�اء الن�وم. فهو لن يس�اعدك يف 
الخل�ود إىل النوم رسيع�ًا فقط، بل 
إن�ه سيس�اعد يف ع�الج األمراض 
رسيعاً وستش�عر بف�ارق كبري يف 

اليوم التايل.
فوائد أخرى لعسل النحل

وال تق�ف فوائد عس�ل النحل عند 
الن�وم فق�ط، فهن�اك العدي�د من 
الفوائد لعسل النحل الخام ومنها:

طبيع�ي  مض�اد  النح�ل  *عس�ل 
بخصائص�ه  ويتمي�ز  للبكتريي�ا 
التي تس�اعد الجروح عىل االلتئام 
رسيعاً. وكان يس�تخدم يف املايض 
أثناء الحاالت الطارئة لقدرته عىل 

مقاومة العدوى.
*يس�تخدم عس�ل النح�ل الخ�ام 
يف صناع�ة بع�ض الش�امبوهات 
وذل�ك  العض�وي،  والصاب�ون 
لاللتهابات  املحارب�ة  لخصائص�ه 

املصاحبة لحب الشباب.
*ُيعترب عس�ل النحل م�ن العوامل 
املض�ادة مل�رض الس�كري، فه�و 
الغلوكوز  يخفض من مس�تويات 

يف الدم.
*ُيعرف عس�ل النحل بقدرته عىل 

مقاومة امليكروبات.

طبيبك يف بيتك

أتعاني من األرق؟ جرب هذا احلل السحري قبل النوم مباشرة

 يعت�رب معق�م اليدين أفضل بديل لتنظيف اليدي�ن باملاء والصابون، 
كما تعد طريقة بس�يطة ورسيعة ومريحة ومحمولة لتطهري أيدينا 
عند عدم وجود مياه جارية حولنا، ولكن العديد من األشخاص الذين 
يستخدمون املطهرات بش�كل مستمر ال يعلمون الطرق الصحيحة 

لتخزينها ىف املنزل حتى ال تلحق بهم الرضر أو باألطفال.
وأه�م املخاطر التى يمكن أن يس�ببها التخزين الخاطئ للمطهرات 

ىف املنزل.
- قب�ل اس�تخدام املطه�ر الكحويل ، تأك�د من إزال�ة جميع مصادر 

االشتعال من حولك ملنع احتمال نشوب حريق.
- إذا س�قط املطه�ر عن طريق الخطأ يف مكان م�ا ، فيجب تنظيفه 

عىل الفور باملاء. 
- يجب تخزينه يف مناطق بعيدة عن الحرارة أو الرشر أو االش�تعال 

أو اللهب أو املفاتيح أو الحرارة الشديدة. 
- ال تس�مح لألطفال باس�تخدامه بش�كل مفرط، يج�ب أن يعطى 

لألطفال فقط تحت إرشاف مناسب من البالغني. 
- تجن�ب االحتف�اظ به�ا يف مناطق يس�هل عىل األطف�ال الوصول 

إليها.

- قد يسبب التسمم الكحويل إذا رشب األطفال عن طريق الخطأ. 
- ق�د ي�ؤدي إىل اضطراب�ات هرمونية داخل الجس�م بس�بب تطور 

سالالت البكترييا املقاومة للمضادات الحيوية. 
- ق�د تتداخ�ل العوام�ل الكيميائي�ة يف املطهر مع وظائ�ف الجهاز 

املناعي. 
- تحتوي العطور االصطناعية يف املطهر أيًضا عىل كميات من املواد 

الكيميائية وقد تسبب تغريًا جينًيا يف البرش.

احذر وامتنع من اخطاء شائعه

عشر كوارث تنتج عند التخزين اخلاطئ للمطهرات والكحول يف املنزل!
 أظهرت دراس�ة شملت نحو 300 ألف شخص، 
أن أولئك الذين لديهم نظ�رة تفاؤلية وينظرون 
إىل الحياة من منظور إيجابي، يتمتعون بصحة 
أفض�ل وأقل عرض�ة ملخاطر اإلصاب�ة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية.
وق�ال أس�تاذ أمراض القل�ب أالن روزانس�كي، 
ال�ذي قاد الدراس�ة املنش�ورة يف املجل�ة الطبية 
“JAMA”: “الحظن�ا أن املتفائل يواجه مخاطر 
صحي�ة متعلق�ة بالقلب مثل األزم�ات القلبية، 

بنسبة 35 باملئة أقل من املتشائمني”.
وأشارت الدراسة إىل أنه كلما كان الشخص أكثر 
إيجابية، كان أكثر قدرة عىل حماية نفس�ه من 
النوبات القلبية والس�كتات الدماغية، مضيفا: 
“كلم�ا كان الش�خص متش�ائما، كلم�ا كانت 
النتيج�ة أسوأ”.يش�ار إىل أن التف�اؤل ال يحمي 
القلب فقط، إذ كش�فت دراس�ات سابقة وجود 
صلة مب�ارشة بين�ه وبني الحصول عىل جس�د 
صح�ي، إذ يكون نظام مناع�ة أقوى، ووظائف 
رئ�ة أفضل.وبالرغم م�ن أن الكثري م�ن الناس 
ينظرون إىل العالم بنظرة تش�اؤمية، فإن ذلك ال 
يعني أنهم غري قادرين عىل تغيري ذلك، إذ أوضح 
خرباء أنه بإمكان اإلنسان تغيري أفكاره ليتحول 

إىل شخص متفائل بصورة تدريجية.

وأش�اروا إىل أن�ه يمك�ن تطبيق ذل�ك من خالل 
مجموعة م�ن الخطوات، أوله�ا الخضوع ألحد 
االختب�ارات املنترشة عىل اإلنرتنت لتحديد ما إذا 
كان الش�خص متفائال أم متش�ائم، ودرجة كل 

منهما لديه.
أم�ا الخطوة األهم فهي املواظبة عىل ممارس�ة 
التأم�ل مل�دة 30 دقيق�ة يوميا مل�دة ال تقل عن 

أسبوعني.

دراسات حديثة

دراسة.. فوائد صحية جديدة للتفاؤل

تشتكي الكثري من األمهات من 
ع�دم حدي�ث أطفاله�م معهم 
وع�دم مش�اركتهم م�ا يمرون 
ب�ه م�ن أح�داٍث يومية س�واء 
االلتق�اء  عن�د  أو  املدرس�ة  يف 
بأقرانه�م، وه�ذه بح�د ذاته�ا 
م�ن  الكث�ري  ت�ؤرق  مش�كلة 
األمه�ات ويرغب�ن يف إيجاد حل 

لها.
ُتش�ري العدي�د م�ن الدراس�ات 
املش�كالت  أن  إىل  النفس�ية 
الس�لوكية الت�ي ُيعان�ي منه�ا 
بس�بب  إال  تك�ون  ال  األطف�ال 
مع�ني، وغالب�اً م�ا يك�ون ذلك 
الس�بب ل�ه عالق�ة بالوالدي�ن 
أطفالهم�ا،  م�ع  وعالقتهم�ا 
وم�ن أج�ل حل ه�ذه املش�كلة 
يجب علين�ا يف البداية أن نعرف 

األسباب التي أدت إليها.
- يحت�اج األطف�ال يف مراح�ل 
عمرية معين�ة إىل االنطواء عىل 
ذاته�م وذل�ك بس�بب التغريات 

الهرموني�ة التي يم�رون بها يف 
هذه املرحلة العمرية،

الوالدي�ن  ع�ىل  يج�ب  ولذل�ك 
التع�رف عىل أهم م�ا يمكن أن 
يتعرض له صغريهما ومحاولة 
عن�ه  والتخفي�ف  ذل�ك  تفه�م 
يف  النتيج�ة  س�تكون  وبالت�ايل 

تواصله معهما مثمرة.
- للرصامة والحزم الرتبوي دور 

ب�ارز يف هذه املش�كلة، فعزوف 
االب�ن ع�ن التحدث م�ع والديه 
ومقاطعتهم أم�راً وارداً يف مثل 

هذه الحاالت،
وكل م�ا علينا فعله هو التوازن 
يف ذل�ك والتغاف�ل عما ما يمكن 
أن نتغافل عنه طاملا أنه ال يرض 

أحد.
-العدي�د م�ن األطف�ال ال يب�دأ 

بالحدي�ث مع�ِك إال عندم�ا نبدأ 
نحن يف س�ؤاله عما دار يف يومه 
وكيف تعامل معه، فقط نحتاج 
نس�أل  كي�ف  نع�رف  أن  هن�ا 

ومتى.
- حت�ى تتمكن�ي م�ن إخ�راج 
أن  يح�ب  صغ�ريك  مكنون�ات 
ُتبادلي�ه أن�ِت أيض�اً بعضاً من 
بوابل  مكنونات�ك وأن تغمري�ه 
م�ن مش�اعر املحب�ة وكل م�ا 

يوصل له محبتك
الس�لبية  الكلم�ات  -تجنب�ي 
والل�وم الدائ�م لطفل�ك، فه�ي 
م�ن األس�باب الفعلي�ة لعزوف 
األبن�اء يف الحدي�ث مع األمهات 
تل�ك  ُتب�ديل  أن  واآلباء،وعلي�ِك 
الكلم�ات بأفع�ال تثبت محبتِك 

لطفلك وعطفك عليه.
-وختام�ا نق�ول إذا اردِت م�ن 
طفل�ك أن يتح�دث الي�ِك راقبي 
كيف تتحدثني إليه فالجزاء من 

جنس العمل.

سلوكيات

أسباب عدم مشاركة الطفل احلديث مع أبويه

كل يوم معلومه

لطلة ابهى.... 

هل غرغرة املاء حتميك من 
اإلصابة بفريوس كورونا؟ 

احلجر املنزلي فرصة للتخلص من 
السواد حتت العني بهذه الطريقة

 
تنفذ امل�واد الغذائية يف ه�ذه األيام 
يت�م بمع�دل أرسع م�ن الطبيعي، 
بس�بب تجمع أفراد األرسة للحجر 
الصحي والع�زل املنزيل للوقاية من 
فريوس كورونا، ومن األفضل عدم 
الخ�روج من املنزل غ�ري للرضورة 
القص�وى لعدم اإلصاب�ة بفريوس 

كورونا.

إليك�م أه�م بدائ�ل الكي�ك لتجنب 
النزول من املنزل :
بديل دقيق القمح

إذا كانت لديِك حساس�ية من دقيق 
القم�ح فيمكن�ك اس�تبداله بدقيق 
الذرة أو دقيق البطاطس وسيعطيِك 
نف�س نتيج�ة الكي�ك املصنوع من 

دقيق القمح.
بديل الزبدة

استبديل الزبدة بالزيت عند تحضري 
الكيكة إذا كان جس�مك يعاني من 

الحساسية.
بديل البيض

البي�ض مك�ون أس�ايس يف الكي�ك 
حي�ث يمنحه�ا الق�وام املنف�وش 
املمي�ز، ولكن إذا كنت�ي تعاني من 
اس�تبدال  فيمكن�ك  الحساس�ية 

البيض بملعقة صغرية من الخل.

ماهي أهم البدائل ملكونات الكيك يف البيت
املطبخ
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يمك�ن التع�رف عىل ارسار الش�خصية 
وخفاياه�ا من خالل حركات بس�يطة 
يت�م القي�ام به�ا بواس�طة الوج�ه او 
الجس�م. وابرز الحركات تل�ك التي يتم 
تنفيذه�ا بواس�طة اليدي�ن وخصوصاً 
عند بس�طهما من اجل النظ�ر اليهما. 
بط�رق  ه�ذا  يفعل�ون  فاالش�خاص 
مختلفة وهو ما يكشف ارسار شخصية 
كل منه�م وصفات�ه واهم نق�اط قوته 

وضعفه.
تعترب لغة اإليم�اء من ابرز الطرق التي 
تس�اعد عىل كش�ف ارسار الش�خصية 
وصفاته�ا والطب�اع الت�ي تتمي�ز بها. 
وتشكل اليدان اوضح عنارص تلك اللغة 
التي تظه�ر الكثري م�ن الخفايا. ولهذا 
يجب االنتباه جيداً اىل الطريقة التي يتم 
بها ف�رد اليدين من اج�ل النظر اليهما 
ومراقب�ة تفاصيلهم�ا والتغيريات التي 

تطرأ عليهما.
1 راحة اليد اىل اسفل مع فتح االصابع

من ارسار الش�خصية التي يتم كشفها 
من خ�الل طريقة ف�رد اليدين بتوجيه 
راحة اليدين اىل اسفل مع فتح االصابع 
ان م�ن يخت�ار ه�ذه الطريق�ة يعت�رب 
كتاباً مفتوحاً بالنس�بة إىل االش�خاص 
الذين يعيش�ون يف محيط�ه. فهو يعرب 
بطريق�ة عفوي�ة ع�ن كل ما ي�دور يف 
رأس�ه من اف�كار وعما يش�عر به من 
دون موارب�ة او اخف�اء اي معلوم�ات. 
كما يعني ه�ذا االختيار الحرص الدائم 
عىل تقاس�م الفرح واالخبار الس�عيدة 
م�ع اآلخرين وعىل ع�دم اضاعة الوقت 
والتخطيط لكل ق�ول وفعل. ويدل عىل 
التمتع بموهبة الحوار واخفاء املشاعر 
املزعجة ورس�م االبتس�امة عىل الوجه 

عند لقاء االصدقاء واملقربني.  
2 راح�ة الي�د نحو االس�فل مع تالصق 

االصابع
يكشف الخيار الثاني التمتع بشخصية 

مرن�ة وقابلة للتكيف م�ع كل الظروف 
واملواق�ف والتقلبات. كم�ا يعني الكرم 
واالس�تعداد الدائمة للعطاء يف مختلف 
االوقات والقدرة عىل التفاهم مع انواع 
الش�خصيات كاف�ة. ويش�ري اىل الوفاء 
والنزاه�ة والح�رص ع�ىل ع�دم إلحاق 
االذى ب�أي ش�خص اضاف�ة اىل املثالية 
والتنظيم وترتيب االولويات قبل القيام 
بأي خطوة او اخذ اي قرار. ومن ارسار 
الش�خصية التي يكش�فها هذا الخيار 
يف املقابل العن�اد واالرصار عىل تحقيق 
االه�داف وان تطلب هذا انهاك اآلخرين 
ومنعهم من ممارس�ة حياتهم بش�كل 
طبيع�ي. وي�دل عىل الطم�وح الجارف 
والرغبة العارم�ة يف تحقيق االحالم اياً 

يكن الثمن الذي يجب دفعه لذلك.
3 راحة اليد اىل اعىل واصابع متباعدة

اذا ت�م اختيار وضعية اليدين هذه فهذا 
يش�ري اىل ان العفوي�ة والرصاح�ة هما 
ابرز الصفات التي تغلب عىل الشخصية 
ويدل يف املقابل عىل امليل اىل االنطواء عىل 
الذات والوحدة. ويكش�ف الحساس�ية 
واملش�اعر املرهف�ة. كم�ا يعن�ي عدم 
الثقة الكبرية بال�ذات والحاجة الدائمة 

اىل تلقي الدعم والتش�جيع من اآلخرين 
والش�عور غالب�اً بالقل�ق والخوف من 
الغ�در والخيان�ة. كذل�ك يكش�ف ه�ذا 
الخيار س�يطرة االنفع�االت عىل العقل 
وعدم القدرة عىل التحكم بها يف املواقف 

التي تحتاج اىل الهدوء.
اصاب�ع  م�ع  اع�ىل  اىل  الي�د  راح�ة   4

متالصقة
يكش�ف اختي�ار هذه الوضعي�ة الكثري 
م�ن ارسار الش�خصية ايض�اً ومنه�ا 
الدق�ة يف كل ما يتم القي�ام به وتوخي 
الح�ذر وال�ردد يف اخذ الق�رارات خوفاً 
من الفش�ل. ويدل عىل عدم القدرة عىل 
االس�تماع اىل آراء اآلخري�ن وعدم قبول 
تلق�ي الدعم منه�م وعدم الثق�ة بعدد 
كبري من االشخاص. ويشري اىل املعاناة 
من وسواس قهري قد يرتبط بالنظافة 
او االناق�ة او مراقب�ة التفاصيل أو من 
فوبي�ا االماكن املغلقة او العتمة... كما 
تفيش ه�ذه الوضعية ارسار ش�خصية 
اخ�رى مث�ل الش�عور باالنزع�اج عند 
التع�رض للمراقب�ة او املس�اءلة. فمن 
يخت�ار ه�ذه الطريق�ة يف ف�رد اليدين 

يتمتع بشخصية مستقلة تماماً.     

يف مدين�ة البندقي�ة ويف ناحية م�ن نواحيه�ا النائية،كنا نحتيس 
قهوتنا يف أحد
املقاهي فيها.

فجلس إىل جانبنا شخص وصاح عىل النادل”الخادم”إثنان قهوة 
من فضل�ك واحد منهماع�ىل الحائط،فأحرض الن�ادل له فنجان 
قه�وة ورشب�ه صاحبنا،لكنه دف�ع ثم�ن فنجانني،وعندما خرج 
الرجل قام النادل بتثبيت ورقة عىل الحائط مكتوب فيها:فنجان 

قهوة واحد.
وبعده دخل ش�خصان وطلبا ثالث فناجني قهوة واحد منهم عىل 
الحائط،فأح�رض الن�ادل لهما فنجانني فرشباهم�ا، ودفعا ثمن 
ثالث فناجني وخرجا، فما كان من النادل اال أن قام بتثبيت ورقة 

عىل الحائط مكتوب فيها فنجان قهوة واحد.
وعىل ما يبدو أن األمر قد دام طوال النهار.

ويف أحد املرات دخلنا الحتس�اء فنجان قهوة،فدخل شخص يبدو 
عليه الفقر ،فقال للنادل : فنجان قهوة من الحائط!

أحرض ل�ه النادل فنجان قهوة ،فرشبه وخ�رج من غري أن يدفع 
ثمنه!

األوراق  م�ن  واح�دة  من�ه  وأن�زل  الحائ�ط  اىل  الن�ادل  ذه�ب 
املعلقة،ورماها يف سلة املهمالت.

طبع�اً ه�ذه الحادثة أم�ام أعينن�ا جعلته�ا تبتل بالدم�وع لهذا 
الترصف املؤثر من س�كان هذه املدينة والت�ي تعكس واحدة من 

أرقى أنواع التعاون اإلنساني.
ولك�ن يجب علين�ا أن النحرص هذا املثال الجمي�ل بفنجان قهوة 

وحسب
ولو أنه يعكس لنا أهمية القهوة عند الناس هؤالء هناك.

فما أجمل أن نجد من يفكر بأنه هناك أناس يحبون رشب القهوة 
وال يملكون ثمنها.

ونرى النادل يقوم بدور الوس�يط بينهما بس�عادة بالغة وبوجه 
طلق باسم.

ونرى املحتاج يدخل املقهى وبدون أن يسأل هل يل بفنجان قهوة 
باملجان،فينظ�ر اىل الحائط ويطلب فنجان�ه ومن دون ان يعرف 
من تربع به،فيحتسيه بكل رسور،حتى ان هذا الحائط يف املقهى 

يمثل زاوية لها مكان خاص يف قلوب سكان املدينة هذه

صــــورة و حــــدث

هل تعلم أنه يمكنك أن توفر 30 لرا من املاء يوميا و ذلك بإغالق 
صنبور املياه أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة.

هل تعلم أن من يرش�ح لجائزة أوس�كار وال يحصل عليها يتم 
مكافئته بمبلغ 48 ألف دوالر كنوع من الرضية.

ه�ل تعلم أنه حتى منتصف القرن التاس�ع ع�رش لم يكن هناك 
حذاء أيم�ن و حذاء أيرس و لكن كانت قطعتي الحذاء متطابقة 

و بإمكانك أن تلبسها يف أي من القدمني.
هل تعلم أن بناية إمباير س�تيت بنيت عام 1929 م يف نيويورك 
ويبل�غ ارتفاعه�ا 448م وظل�ت البناي�ة هي األكث�ر ارتفاعا يف 

العالم لعقود طويلة.
هل تعلم أن هناك نوع من الضفادع تس�مي الضفادع السهمية 
السامة توجد يف أمريكا الجنوبية والوسطى هي أشّد الحيوانات 

سمّية يف العالم.
هل تعلم أن قوس قزح ال يظهر إال إذا كانت الزاوية بني الشمس 

وخط األفق أقل من 40 درجة مئوية.
هل تعلم أن امللكة إيزبال األوىل التى قتلت املسلمني يف األندلس لم 
تستحم يف حياتها إال مرتني ، ليس هذا فحسب بل قامت بتدمري 

كل الحمامات املوجودة يف األندلس.
هل تعل�م أن يف كوريا الش�مالية ممنوع اس�تخدام االنرنت إال 
بترصيح ! ألنه ُيعترب حق من حقوق رئيس الدولة واس�تخدامه 

بدون اذن جريمة يعاقب عليها القانون.
هل تعل�م أن القرامطة رسقوا الحجر األس�ود من مكة املكرمة 

وأعادوه بعد 22 عام.

11 مرفأ
www.alzawraapaper.com

أبـــــــراج

التغي�ري يف العم�ل الي�وم قد يكون لصالحك بنس�بة 
كب�رية. قد تكون ه�ذه التغريات يف مهنت�ك الحالية أو 
يف مهن�ة جدي�دة ولكن ع�ىل أي حال األمور س�تتغري إىل 
األفضل، فال تجعل ش�عورك بعدم األمان أو ارتباطك بمهنتك 

الحالية يجعلك تراجع. فكر جيدا، فالفرصة ال تتكرر.

وضعك العاطفي اليوم يبدو صعبا جدا وأكثر توترا 
من السابق. هل أنت مستعد للتضحية من أجل من 
تحب؟ أن�ت تخىش القي�ام بأي خط�وة إيجابية تجاه 
الحبيب ألنك تقلق من القيود التي س�تفرض عليك بسبب 
ه�ذه الخط�وة. إنه الوقت املناس�ب لالس�تماع للموس�يقى 

والبحث عن من يهتم بهذا املجال.

تس�تمتع بالتغيري ال�ذي يطرأ عىل حيات�ك اليوم. 
م�ع األصدقاء، ربما تري�د أن تعي�د االتصال بأحد 
األصدق�اء بعد ف�رة طويلة من البعد ع�ىل الرغم من 

وجود بعض السلوكيات السيئة يف هذا الصديق.

ح�ان الوقت اآلن للموافقة ع�ىل أي قرار مصريي. 
تش�عر بخيبة امل ولكن بنس�بة ضئيلة جدا بسبب 
تباطؤ األحداث. ال تقلق فالفرص ستأتيك تباعا، لدرجة 
انك س�تقوم بتأجيل بعض الفرص ليوم آخر. ربما تش�عر 
بالخ�وف والرهبة ولكن حاول أن تحول هذا الخوف إىل طاقة 

تستفيد منها.

تحص�ل اليوم عىل مبلغ من امل�ال وهذا اليشء غري 
متوق�ع تماما. ه�ذا املبلغ ل�ن يكون كب�ريا ولكن 
س�تكون م�رسورا بالتأكي�د. ق�د يكون ش�خص ما 
اق�رض منك مبلغا م�ن املال ذات يوم والي�وم يرد لك ما 
اقرض�ه يف امل�ايض أخريا، أو ربما تكون قم�ت ببيع يشء ما 

منذ وقت طويل، واليوم يرسل لك املشري ثمن هذا اليشء.

قد تف�رض علي�ك آراء بعض األش�خاص القوية 
الترصف بطريقة ما. الجو من حولك متوتر قليال، 
ولذلك عليك أن تكون هادئا وترك اآلخرين يفعلون ما 
يش�اؤون. ال تحاول أن تدخ�ل يف رصاع مع أحدهم. قوة 
معارضة غري متوقعة قد تعرض طريقة اليوم من أي مكان 

فانتبه!

ه�ل تتذكر أحالمك جيدا؟ هل تش�عر أن تفاصيل 
حياتك تتطابق مع أحالمك؟ الكواكب تدعمك اليوم 
وتمنح�ك القوة والتش�جيع للتغلب ع�ىل أي صعوبة 
الي�وم. تمس�ك بأهداف�ك ومبادئك. اس�أل نفس�ك اليوم 
هذا الس�ؤال: “ماذا أتمنى أن يق�ول الناس عني عندما أرحل 

وأفارق الحياة؟” عليك أن تحسن معاملتك مع الناس.

س�تتعلم الي�وم بعض ال�دروس املهم�ة. تأكد أنك 
مس�تعد اليوم ملواجه�ة الصعاب وإن لم تس�تطع 
عليك أن تك�رر املحاولة. اقب�ل آراء اآلخرين ووجهات 
نظرهم لكي ال تتسبب يف توتر األجواء، ولكن هذا ال يعني 
أن تقف مكت�وف األيدي أمام خصومك، بل عليك أن تعرب عن 

رأيك ولكن بهدوء.

تش�عر بالراحة ملجرد وج�ودك بج�وار أصدقائك 
وعائلت�ك. قد تلتق�ي اليوم بأصدقاء ل�م ترهم منذ 
ف�رة طويل�ة. س�تتعرف م�ن خ�الل أصدقائ�ك عىل 
أشخاص جدد ستس�فيد منهم عىل املدى البعيد يف عملك. 

توقع سماع أخبار جديدة هذا املساء.

تس�اعدك مهاراتك العالية وثقافتك الواس�عة عىل 
الحص�ول مراك�ز عالية يحس�دك عليه�ا اآلخرون. 
تع�رب عن إعجابك بش�خص من الجن�س اآلخر التقيت 
به مؤخرا وتلقى تجاوبا من قبله. تواجه مش�كلة مع أحد 

األصدقاء فكن واعياً يف حلها وال تخرس صداقته.

إذا أردت تبديل موقف�ك يف العمل، حاول بذل املزيد 
م�ن الجه�د يف األي�ام القليل�ة املقبلة. ق�د يفاجئك 
الرشي�ك بمواق�ف مميزة ليكس�ب رض�اك، وبما أنك 
مطم�ن البال وخفي�ف الظ�ل، تبادله االهتم�ام فتقوى 
العالقة بينكما وتشتّد الروابط. كن شديد الحرص واالهتمام 

بصحتك وقم بكل ما يف وسعك لتبقى سليماً معاىف.
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على احلائط !!
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اختبارات شخصية

وعربة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

الرومانس�ية واإلب�داع هما املحركان الرئيس�يان 
يف حيات�ك اليوم. عالقة الحب التي تعيش�ها اليوم 
والت�ى تع�زز الرومانس�ية والعاطف�ة لدي�ك وربم�ا 
تس�تمر ألطول وقت ممك�ن. كما أن هذه الرومانس�ية 
س�تكون مصدرا لإللهام. ال ترهق نفس�ك وحدد الوقت الذي 

يتعني عليك أن تتوقف فيه عن العمل.

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

دائماً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا شخصية 
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تالحظ الجمال بداخيل .. فأمي يستحيل ان تثني عيل امامي ، وأبي ال يرى 
من الحياة ش�يئاً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ 
! لذلك اش�عر ب�أن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك 
والضعف حيال نف�يس .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد 
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بذاتك فاالبداع امر ش�خيص والقناعة بقيمة الذات ال ياتي من اخرين بل 
من الذات نفس�ها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني 
ولك�ن ككنت ارد دوما ان ه�ذه قناعات فال تجعيل تفوقك وراحتك يعتمد 
ع�ىل كلمات الثناء من الغ�ري حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
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فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول

غزل عراقي
عتب

زع�الن ع�ن�ك ب�س اح�ب�ك ح�ي���������������ل
الن ت�ج�ري ب�غ�ي�اب�ك دم�ع�ه م�ف�ض�وح�ه

ج�رح�ت ك�ل�ب�ي ب�ك�الم�ك ب�س ب�ق�ي�ت اه�واك
رغ�م ك�ل�ب�ي ب�ك�الم�ك ه�اج�ن ج�روح�ه
م�ا ات�خ�ل�ه ع�ن�ك ان�ت روح�ي ت�ص�ي�ر

ه�م ش�اي�ف ب�ش�ر ي�ت�خ�ل�ه ع�ن روحه .؟
***********

بعيوني اريدك تجي لو بس حلم عابر
انطيني نسمه هوه وبراحتك سافر

من دونك اني تره متلعثم وحاير
لو كلبي لو خاطري ما اعرف شكارس

يل بيه الك لوعتي والشوك والشاعر
وليل وحلم بالجفن واملايض والحاظر

كيل اذا ما تجي وسولف من االخر
اني ودمعتي تره ما نصرب الباجر

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

كشف اسرار الشخصية باختيار طريقة فرد اليدين

1799 - الجنرال كليرب وقائد املماليك مراد بك 
يعقدان اتفاق مصالحة يف الصعيد.

1822 - إبع�اد عم�ر مك�رم ع�ن القاهرة إىل 
طنطا بأمر من محمد عيل باشا.

1955 - رئيس وزراء اململكة املتحدة ونستون 
ترششل يستقيل من منصبه، وأنطوني إيدن 

يتوىل رئاسة الوزراء خلًفا له.
1973 - إطالق املسبار الفضائي بيونري 11.

1980 - الس�لطات العراقي�ة تخ�رج األكراد 
الفيليني من العراق.

1984 - النسانا كونتي يتوىل رئاسة غينيا.
1988 - اختط�اف طائرة الخط�وط الجوية 
الكويتية “الجابرية” أثناء رحلتها من تايالند 

إىل الكوي�ت، ودام�ت عملي�ة االختط�اف 16 
يوًما قتل خاللها مواطن�ان كويتيان وألقيت 

جثتاهما من الطائرة.
1999 - ليبي�ا تس�لم اثن�ني م�ن مواطنيه�ا 
للقضاء الدويل ملحاكمتهما لالشتباه بتسببهما 

بتفجري امريكية فوق لوكربي عام 1988.
2007 - اإلفراج عن 15 جندًيا بريطانًيا كانوا 

محتجزين يف إيران.
2014 - العلم�اء يكتش�فون أنَّ أح�د أقم�ار 
ُزحل، وهو إنس�يالدوس يتمتَّ�ع بمحيٍط من 

املياه السائلة أسفل سطحه املُتجمد.
2014 - إجراء االنتخابات الرئاسية األفغانية 

والتي وصفت بأنها تاريخية.

هـــــل تعلــــــم
الكلمات األفقية 

 “ -2-1 م�ن مؤلفات�ه 
دمعة و ابتسامة “, تويف 

بنيويورك بداء السل
مس�لم  عال�م   2-3-
أول  الكيمياء,ه�و  يف 
حم�ض  اكتش�ف  م�ن 
و  الهيدروكلوري�ك 
و  النري�ك  حم�ض 

غريهما - هضبة
-4 غري مخت�ون )م( - 

أشفار العني )م(
-5 منزل�ة و ق�در - يف 

النخلة
-6 فرع -قص الصوف

-7 إل�ه - ح�ى يرمي 
بها الحاج يف منى )م( 

-8 حاف�ظ و حام�ي - 
و  املح�اورة  يف  تغال�ب 

الجدال
ق�دم  ك�رة  ن�ادي   9-
أنجلي�زي, أح�رز كأس 
االتحاد األوروبي لألندية 
س�نة  الكؤوس  أبط�ال 

1963 - متشابهان
-10 جمهورية إسالمية

الكلمات العمودية
-1 م�ن مش�تقات الحلي�ب - 

قْهر و تسلط )ن(
-2 الوغ�ى )م( - ال�ذي يرجع 

عن ذنبه )م(
-3 ش�خصية يف حكاي�ة ألف 
ليلة وليلة )م( - فصل شيئني 

متصلني )م(
-4 دول�ة إفريقية )م( - غني 

)م(
-5 م�ن ف�روع الرياضيات - 

ضمري متصل
-6 التوى اليشء - دليالن

-7 مقر محكمة العدل الدولية 
 , الزيتي�ة  املحاصي�ل  م�ن   -
اس�تخدم غ�ذاًء ودهن�اً من�ذ 
الق�دم “ نصف اس�مه قاتل” 

)م(
-8 بواسطتي )م( - متشابهان 

- صار شديد امللوحة )م(
-9 زعي�م نازي )م( - اإلس�م 

القديم ليوم األحد )م(
-10 يطل عىل املسجد األقى 
املب�ارك ,يبل�غ ارتفاع�ه 826 
م�راً , و م�ن أس�مائه “قرية 

الطور “
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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 

ــا رب بنور رمَحِتَك  ــِرق ي مع طلوع مشس هذا الّنهار، أش
َعلَْينا

َوَبّدد َماوفنا وهمومنا
وساعدنا أن َنعبرَُ هذا الّنهار ِبَفَرح َوَخري وسالم

فوق الطاولة السياسية )ورقتني( تعكس )ارادتني(
برنامج رئيس الوزراء املكلف وبيان)الفصائل(
وحتت الطاولة إرادات متعددة ومطامع ومنافع 

ــف املستور  أدعو اجلميع للجلوس )حتت( الطاولة وكش
والكالم بشفافية

البلد ال حيتمل مزيدا من اجملازفة..

نميي النهيار كلّه بين منّصة 
أو  الفايسبيوك  أو  االنستغيرام 
تطبيقيات االّتصال أو املراسالت 
التي تجعلنا نشعير بمن حولنا، 
وإن كيان كّل مّنيا يف بيتيه. فإذا 
كانيت ساعات النهيار الطويلة، 
فساعات الليل والسهرات تكون 
أكثير ملالً إن جلسنا من دون أن 

نفعل أي يشٍء مسلٍّ ونافع.
بياب  هيي  نتفلكيس  منّصية 
التسليية األول، فالسيؤال اليذي 
نسمعه اليوم: هل أنهيت املوسم 
األول؟ كيم عيدد الحلقيات التي 
لم تشاهدهيا حتى اآلن؟ ليكون 
هنياك أيضياً إىل جانبهيا قنوات 
األفيالم التيي ال تتأّخير يف بيّث 
أجمل ميا قّدمه عاليم هوليوود 

السينمائي حتى اليوم. 
oK 7« أو    »معجيزٌة يف الزنزانة
gustaki Mucize باللغة الرتكية، 
بوليوت  آراس  املمثيل  بطولية 
والطفلة نيسا صوفيا ونخبة من 
الوجيوه الرتكية التيي عرفناها 
يف الكثري مين املسلسالت. قّصة 
الفيليم مقتبسة عن فيلم كوري 
يحكي عن أب مريض عقلياً لديه 

ابنية تبلغ من العمير 6 سنوات 
وهما يعيشان مع جّدته. أحداث 
القّصة تتطّور لُيّتهم األب بمقتل 
طفلية صغيرية ويصيدر بحّقه 
حكيم اإلعدام فيتحيّول السجن 

إىل منزلهما فيما بعد. 
ييؤدي املمّثيل آراس بولوت دور 
»ميميو« وهو الوالد الذي يعاني 

من خلل يف عقله. 
 إن أردنيا أن نقّييم أداءه، فهيو 
يستحيّق أن ُترفيع ليه القّبعية 
والرائيع،  املدهيش  األداء  لهيذا 
حييث أقنعنيا طيوال الوقت أنه 
مرييٌض عقليياً وأنه بعقيل ولٍد 
لكين يف جسيم رجل باليغ، ويف 
الوقت عينه قيادر عىل االهتمام 
بطفلتيه، خاّصة أنهيا الوحيدة 
التيي يمكن أن تفهيم عليه وما 

يدور يف ذهنه.
 يظهر آراس بدور الوالد الحنون 
واملحيّب والعطيوف لدرجية أنه 
ال يمكين كبيت دموعنيا طيوال 
الفيليم، حييث حيرّك مشاعرنا 
ساعتين  مليّدة  وأحاسيسنيا 
مين الوقيت وكأننا فعياًل وسط 

املشهد. 

طرحت الفنانة املرصية شيريين عبد الوهاب أغنية جديدة بعنوان »مش  قد الهوى«، 
لتعيود بها لجمهورها مرة أخيرى بعد غياب، وهى من  كلمات محمد الغنيمى، ألحان 
محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم. وتقول كلمات األغنية :  قاىل انتى مش قد الهوى..  
 سيبى الهوى لناسه، إيه دخلك بإحساسه ..  البعد فيكى حالل، وانا من ساعتها بعدت  
  ..قاليىل من اليكالم الىل بيوجع ياميا بزيادة، وانيا سيبته يتمادا .. أصيل السكوت ىف 
الحاله دى هو ابلغ رد. وعادت النجمة شيريين عبدالوهاب مجدداً إىل مواقع التواصل 
 االجتماعى بعد غياب حواىل 5 أشيهر، بعد قرارها بإغالق كافة  حساباتها بعد أزمتها 
األخرية .  شيريين كتبيت عرب حسابها الرسمى بي«تويرت« لتحيث الجمهور عىل  البقاء 
باملنيزل والتيزام العيزل املنزىل للحد مين انتشار فيريوس  كورونا، قائلة: »أنيا هنا يا 
حبايبى واتبسطت جًدا ملا ىف ظل  الظروف الىل العالم كله فيها وكل الىل ليه حد بيحبه 
قلقيان وخايف  عليه، لقيتكم فاكريننى وبتسألوا عنيى، أنا عايزة أطمنكم إنى بخري 
 الحميد لله وحياىل زى حالكم كلكم، قاعيدة ىف بيتى مع عيلتى وبدعيى  إن الغمة دى 

تعدى عىل خري «.

                  

كان اهلل يف عوننا من 
هذا الوباء

وضعيت نقابية الصحفين العراقين خط احمير عىل القرار اليذي اصدرته هيئة 
االتصياالت واالعيالم بتحدييد حركية االعالميين خيالل عملية حظير التجوال 
واعتربتها النقابة عمل يسهم يف عرقلة حركة االعالمين وطالبت النقابة يف بيان 
لها بالغاء هذه التعليمات واعتبارها خارج عن السياقات املعمول بها ضمن قانون 
حريية العمل الصحفي ٠٠ واكد.رئيس اتحاد الصحفين العرب  نقيب الصحفين 
العراقين مؤيد الالمي ان هيئة االتصاالت واالعالم غري معنية بحركة الصحفين  
وتغطياتهيم االخبارية ٠٠  وتجد النقابة ان هيئةاالتصياالت  واالعالم تفتقر اىل 
املرشوعيية القانونيية  ٠٠  ورغم ان النقابة ليست عضيوا يف خلية االزمة اال انها 
اثبتيت حضورا فاعال خالل االزمة التي تمر بهيا البالد للوقاية من وباء الكورونا  
اليذي اجتاح دوال وقيارات فهو اليشكل  حربا تقليدية وان اختلفت  الروايات عن 
اسبياب انتشياره يف هذا الوقت بالذات  ٠٠ واسباب فشيل الدول املتقدمة يف ايجاد 
العالجيات املناسبيه للوقاية منه  ٠٠ لكنهيا تبقى اجتهادات معرضية للكذب او 
املبالغة ٠٠ فاالشيخاص املرتبطين بالتوجهات الدينية فيروا الوباء بانه ارادة 
ربانيية من البياري عز وجل ملعاقبة البرشية الضالة  عين الدين او الغري ملتزمن 
بتطبيق الرشائع السماوية  بحسب وصفهم وان الدليل عىل ماذهبوا اليه بحسب 
اعتقادهيم انتشياره يف الصين الدولة البوذيية  الغري ملتزمة بديين سماوي لكن  
االحداث الالحقة النتشار الوباء قد دحضت هذه الرواية بعد انتشار الوباء يف دول 
اخرى اكثر التزاما بالدين  والغريب ان هذه الفرضية كانت محط سخرية الطبقة 
املثقفه او الطبقية العلمانية التي بررت انتشار الوباء بسبب تجارب نفذتها دول 
كيربى لتطوير اسلحة بايولوجية او جرثوميية  خرجت عن السيطرة وحتى هذا 
االحتميال كان محط سخرية واستهجيان خاصة بعد انتشار هيذا الوباء يف دول 
متهمةبتطويير  هيذا النوع من االسلحة بحسب االتهاميات الروسية الدولة التي 
تضمير العداء للواليات املتحدة االمريكية والدول الحليفة لها  ٠٠ وكان االحتمال 
اليذي اربك كل التوقعات ميا اعلنه مسؤول عراقي بارز    كميا عودنا يف قفشاته 
السابقية من ان اسباب انتشار هذا الوباء هيو وجود كائنات فضائية بدأت بغزو 
االرض  اي البيدء باعيالن حرب فضائية كونية عيىل سكانها  بحسب زعمه وهو 
احتمال اقرب اىل  الخرافة والخيال يعيد بنا الذاكرة اىل ما اعلنه هذا املسؤول  املبجل 
قبل اعوام حن ادعى  خالل افتتاحه مطار النارصية  ان هذا املطار كان يعمل قبل 
االف السنن وانه كان مخصص الستقبال املركبات الفضائية ٠٠ وان صحت هذه 
الرواييات التي يطلقها ذلك املسؤول  ويرص عليها فان العالم يعيش يف  لغز محري 
٠٠ واييا كان االحتميال او التخمن يبقى االنسان يف كل بقياع االرض عاجزا عن 
ايجياد مخرج لهزيمة هذا الوبياء الذي مازال ينترش بشيكل عشوائي ليشمل كل 
سكيان االرض بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية واملذهبية ليؤرش بداية مرحلة 
لنهاية الحضارة االنسانية السامح الله مثلما توقع الكاتب املرصي انيس منصور 
يف كتاباتيه ان الحضارات التيي ظهرت قبل االف السنن رغيم عظمتها واطاللها 
التيي مازالت ماثلة للعيان اندثرت وزالت مين الوجود بعد حسب اعتقاده انتشار 
وباء  قاتل او نشوب حرب كونية زالت ونشأت  عىل انقاض تلك الحضارات   دول 
جدييدة متخلفية لتنهيي البرشية وتعييد  الكون اىل 
دورة جديدة من الحيياة وايا كانت االحتماالت 
وهيذه الفلسفية فاننا نعيش عيىل اعتاب 
كارثة حقيقيية تتطلب منا كمواطنن 
الحيطة والحذر من انتشار هذا الوباء  
والحد من انتشياره ونحن عاجزون 
عن تفسري حركته اال بقدر ماتصدره 
الجهات الحكوميية ومنظمة الصحة 
العامليية ٠٠  فييا اخوتيي يف االيميان 
والوطين  املبتىل بالنكبات فالعدو الذي 
اسميه كورونيا غيري مرئيي والتحدده 
مواضع ومتاريس والبقاء يف البيت بحسب 
الجهات الصحية خري وسيلية لتجنب انتقال 
الوباء فالزميوا مساكنكم وتقيدوا بما تمليه 
عليكم مسؤلياتكيم االنسانية تجاه عوائلكم 
وسكيان مناطقكيم وهيي الوسيلية املثيىل 
لسالمتنيا وسالمة ابنائنيا واحفادنيا من وباء 
اليرحيم مجهيول الهوية اليفيرق بن عالم 
وجاهل بن غني وفقري 
يف  الليه  وكيان 

عوننا

كشفت املغنيية األمريكية، أليشيا 
بيييث ميور، الشهرية فنييا باسم 
»بينيك«، السبيت، عين إصابتهيا 
oبفريوس كورونا الجديدة )كوفيد
19(. وقالت بينيك، يف بيان نرشته 

عرب حسابهيا يف تويرت، إنها أجرت 
اختبارات أظهرت نتائجها إيجابية 

إصابتها بفريوس كورونا.
وأضافيت: »قبل أسبوعن، ظهرت 
عيىل ابنيي جيمسيون الباليغ من 

العمير 3 سنيوات أعيراض 
كوفيدo19. ولحسن الحظ، 
حصل طبيب الرعاية األولية 
لدينا عىل نتائج االختبارات، 

وكانت نتائجي إيجابية«.

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً 7 
لعدوى كورونا

o1 اكتب عىل الكمبيوتر: استخدم »كرة ضغط« لتبعد يدك عن وجهك.
o2 املكيياج او واقيي الشمس او املرطبات أو الغسول  املعطير يقلل من تفكريك يف 

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

o3 استخدم مناديل معقمة للتعامل مع الحكة أو فرك العن.
o4 استعن بصديق مقرب أو فرد من العائلة ينبهك بعدم مسح وجهك .

o5 استخيدم تطبيقا ذكيا او منبها، يذكيرك كل 15 دقيقة برضورة أال تمسح عىل 
وجهك .

o6 لو فكرت بأنك اليجب ان تمسح وجهك بيدك ستذهب مبارشة اىل وجهك.
o7 اشياء تجنبك املسح :

- التستخيدم طيالء االظافير - استخدم قطرة العين - استخدم مرطبيا للبرشة - 
استخدم اداة لضم الشعر.

معلومة طبية

طرحيت رشكية »فيسبوك« عرب 
االجتماعي  للتواصيل  منصتهيا 
األشيهر يف العالم، مجموعة من 
التي  الجديدة،  األدوات واملييزات 
املجتمعيية  املساعيدة  يمكنهيا 
الحجر  املوجودين يف  لألشخاص 
الصحيي بسبب تفيي فريوس 
كورونيا املستجيد املسبب ملرض 

»كوفيد- 19«.
وأشار موقع »إنغادجيت« التقني 
»فيسبيوك«  أن  إىل  املتخصيص، 
طرحت أداة جديدة للتواصل بن 
األشيخاص املوجودين يف الحجر 
الصحيي.  وتمّكن امليزة الجديدة 
األشيخاص مين التواصيل ميع 
الجيريان الذين قيد يحتاجون إىل 
املساعدة. وأوضحت »فيسبوك« 
أنهيا لجأت إىل تليك امليزة، بعدما 
الحظيت طلبياً »غيري مسبوق« 
بعيض  لكين  خدماتهيا،  عيىل 
املصابن بفريوس كورونا كانوا 

يرغبيون يف مساعيدة جريانهيم 
عرب اإلنرتنت.

»فيسبيوك«  تحدييث  ويسميح 
بنرش عروض املساعدة مثل النقل 
ومستلزميات  البقالية  ومحيال 

األطفال والعمل التطوعي.
أيضياً  »فيسبيوك«  وتقيدم   
املساعدة الشخصية ملَن يبحثون 
عن أشيخاص حولهيم، بتقديم 
أقرب النياس إليهم ليقدموا لهم 
النصيح أو ما يحتاجون إليه من 
أميور خيالل وجودهيم يف فرتة 

الحجر الصحي.
وكانيت »فيسبوك« قيد طرحت 
طرقياً مساعدة مماثلية يف أثناء 
الكيوارث الطبيعيية، كجزء من 
لالستجابية  الرشكية  أدوات 
لألزميات يف مناطق بعينها، لكن 
يبيدو أن تليك الخدمية ستكون 
متاحة لكل العالم خالل األسابيع 

املقبلة.

كشفت تقارير صحفية عاملية 
الفيوري  الرتاسيل  تطبييق  أن 
»سناب شات« أضاف عدسات 
جديدة تعتمد عىل الواقع املعزز 
لتشجيع »التباعد االجتماعي«، 
الذي يمكين أن يقي الناس من 
عدوى فريوس كورونا املستجد 

املسبب ملرض »كوفيد 19«.
»إنغادجييت«  موقيع  وأشيار 
أن  إىل  املتخصيص،  التقنيي 
تحدييث »سنياب شيات« تيم 
تجهيزه يف رشاكية مع منظمة 

الصحة العاملية.
ويقيدم التحدييث الجدييد من 
عدستين  شيات«  »سنياب 
الواقع  تستخدميان  جديدتين 
النصائيح  لقدييم  املعيزز، 
كيفيية  حيول  للمستخدمين 
صحتهيم  عيىل  الحفياظ 
»االبتعياد  عيىل  واالستميرار 

االجتماعي«.

العدسات  وتعمل واحيدة مين 
عىل تحديد املسافة االجتماعية 
شيخص،  كل  بين  الخاصية 
عيىل  املستخدمين  لتشجييع 
ممارسة »التباعد االجتماعي« 
وإنشاء دائرة للواقع املعزز عىل 
األرض لتصور املساحة الالزمة 
التي أوصت بها منظمة الصحة 
الصحية  واملنظميات  العامليية 

األخرى.
األخيرى  العدسية  تأتيي  كميا 
مزودة بتذكريات متحركة حول 
غسل اليديين والبقاء يف املنزل، 
وأهمية عدم ملس وجهك، وعدد 

من نصائح األمان اإلضافية.
الجديدة  العدسيات  واعتميدت 
السابقية  التحديثيات  عيىل 
املتعلقية بفيريوس كورونا من 
الرشكية مثيل ميوارد الصحية 
والرميوز  الجدييدة  العقليية 
للتميييز  الصديقية  التعبرييية 

االجتماعي.
أحيدث  أن  مين  الرغيم  وعيىل 
عدسيات الواقيع املعيزز قد ال 
تكيون مثيرية لإلعجياب مين 
الناحية التقنيية مثل ما رأيناه 
مين Snap يف امليايض، إال أنهيا 
ُتظهير كيف تستخيدم الرشكة 
لتقدييم  الكاميريا  منصية 
مهمية  صحيية  معلوميات 

ملستخدميها.

رغم عزل املليارديير الربيطاني »بريني إكليستون« نفسه وزوجته 
داخيل مزرعتهما الخاصية يف الربازيل، لم يمنعه فيريوس كورونا 
التاجي أو سنه الكبري مين استقبال مولوده الرابع. كشف الرئيس 
التنفييذي السابق للفورميوال 1 أن زوجته فابيانا فلويس 44 سنة، 
حامل يف طفلهميا الرابع رغم بلوغه سن الي89 واقرتابه من الي90 
عاًميا، بعد زواج دام ملدة 7 سنوات وفًقا ملا نقلت »صدى البلد« عن 
صحيفة »دييي ميل«. منذ تفي كورونا عيزل الزوجن نفسيهما 
يف مزرعتهما الربازيلية شيمال ساو باولو يف الربازيل، رجل األعمال 
امللياردير بريني إكليستون هو أب لثالث بنات. أكرب بناته ديبورا 65 
عاًميا، تليها تمارا 35 عاًما وبرتا 31، أنجب إكليستون ابنته ديبورا 
من زوجته األوىل إيفي بامفورد، يف حن أن طفليه التاليان جاءا من 
زواجيه الثاني مع سالفيكا راديتش. يقيول إكليستون تعليًقا عىل 
إنجابيه طفاًل يف هيذا العمر: »إنه ألمر ممتيع، ال أرى أي اندهاش، 

لدي أحفاد وأنا أتطلع إىل إنجاب طفل آخر«.

»فيسبوك« ترُسهل التواصل بين الموجودين في 
الحجر الصحي بهذه الطريقة

»سناب شات« تضيف عدسات جديدة 
تشجع على التباعد االجتماعي

ملياردير عمره 90 عاًما ينتظر 
مولوده الرابع

شيرين عبد الوهاب تطرح »مش قد الهوى« 

»معجزة في الزنزانة 7«  قّصة حّب استثنائية
 ال تشبه سواها أبدًا

اقتحميت قوات األمين اللبناني موقع 
تصوير مسلسل النجم السوري باسل 
خيياط الجدييد »النحيات«، واملنتظر 
أن يشيارك به يف املارثيون الرمضاني 
املقبيل. وبحسيب ميا أوردت مجلية 
»جوليويل«، تصويير املسلسيل كيان 
جاريياً يف فنيدق »بورتميلييو« عيىل 
شياطئ الكسلييك يف مدينية جونيه، 
حييث تفاجأ فرييق العميل باقتحام 
قيوات أمنية، وطلبت من رشكة إنتاج 
العميل، وهيي »ISee media« بوقف 
التصوير، ملخالفية وامر عدم التجمع 
والطوارىء املعمول به حالًيا يف لبنان، 

ضمن اإلجيراءات االحرتازية ملكافحة 
انتشيار فيريوس كورونيا املستجيد. 
القوى األمنيية وجهت إنذاراً للرشكة، 
وأوقعيت عليهيا غرامية ماليية، كما 
أخيذت تعهيد مين مسئيويل الرشكة 
التصويير  استئنياف  بعيدم  املنتجية 

دون إذن مين الداخليية، ألن ذليك 
سيضعها تحت طائلة املسؤولية، 
معيدات  مصيادرة  سيتيم  كميا 
التصوير وحجز مسؤويل االنتاج، 

مليا يف ذلك مين تعرييض الرشكة، 
واملجتميع  املشاركين  لسالمية 

لخطر محدق.

كرت الفنانة اللبنانية القديرة »فريوز« حاجز ظهورها 
القليل، وظهرت بمقطع فيديو نرشته عرب حسابها 

عيىل »توييرت« وهيي تتلو صليوات مين الكتاب 
املقدس، وتدعوا الله بالخالص للعالم والنجاة 

من الرشور يف ظل أزمة كورونا.
وعلقيت فريوز عيىل الفيديو: »ييا رب ملاذا 
تقف بعيدا.. ملاذا تختفي يف أزمنة الضيق.. 
لكلماتي أصغي يا رب تأمل رصاخي استمع 
لصوت دعائي يا ملكيي وإلهي.. ألني إليك 

أصي وأوجه صالتي نحوك.. وانتظر«.
وتابعت فريوز: »أنيت تخلص الشعب البأس 

وأنت تيء رساجيي.. الرب إلهي ينري ظلمتي 
ليوال أن الرب معيني لسكنيت نفيس رسيًعا أرض 

السكيوت.. عند املسياء يبيت البكياء ويف الصباح ترنم 

وأنا قولت يف طمأنينتي ال اتزعزع إىل األبد.. ثابت 
قلبي يا الله ثابت قلبي«.

وأضافيت: »أغني وأرنيم.. أعطنا عوًنا 
يف الضيق..اليرب يف السماء كرسيه.. 
الرب يف هيئة قدسه عيناه تنظران.. 

توكليوا علييه يف كل حن يا قيوم.. الله 
ملجأ لنا«.

وكانيت الفنانية اللبنانيية فيريوز، قيد 
طرحيت آخير ألبوماتهيا يف عيام 2017، 

بعيد غيياب دام ليي 7 سنيوات، وحمل 
عنيوان »ببيايل«، حيث جياء ذلك بعد 

طرحها ألغنية »ملن« التي يتزامن 
إصدارهيا مع ذكرى وفياة زوجها 

عايص الرحباني.

فيروز تتلو صلوات 
وتدعوا الله بالخالص 

للعالم والنجاة من كورونا

المغنية األميركية بينك تعلن عن إصابتها 
بفيروس كورونا

 سعد حمسن خليل

الشرطة تقتحم موقع تصوير مسلسل 
باسل خياط


