الكهرباء:ايقاف اجلباية من املواطنني
خالل احلظر حيتاج إىل قرار حكومي

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الكهرباء ،امس االحد ،استمرار تسلم
الجباية من املواطنني خالل أيام حظر التجوال،
الفتة إىل أن إيقافها يحتاج إىل قرار حكومي.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،احمد العبادي ،يف
ترصيح صحفي :إن «الوزارة مستمرة بتسلم
الجباية من املواطنني خالل أيام الحظر ،حيث إن
أسعارها مدعومة بنسبة  .»%94مؤكدا ً «أنها لن
تؤثر عىل حياة املواطنني لكون قيمتها قليلة جدا ً
ال تتجاوز الـ  10اىل  15ألف دينار».وأضاف أنه
«إيقاف تسلم الجباية يحتاج إىل قرار حكومي،
وليس من صالحية وزارة الكهرباء إيقافها».
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حتالف القوى :اغلب نواب البناء يؤيدون مترير الزريف  ..وسائرون يؤكد دعمه للمكلف وفق شروط

تباين يف االراء بشأن مترير رئيس الوزراء املكلف بعد اتفاق املالكي والعامري واحلكيم على اختيار البديل

الزوراء /حسني فالح:
بعد ارسال رئيس الوزراء املكلف عدنان
الزريف منهاجه الوزاري اىل الربملان تصاعدت
حدة الخالفات ،السيما داخل القوى
السياسية الشيعية ،بشان تمرير حكومته
من عدمه داخل مجلس النواب ،حيث هناك
من يؤيد تمريرها واخر يعارض والثالث
يتحفظ ،اذ اعلن تحالف القوى العراقية ان
موقفه من حكومة الزريف مع موقف تحالف
البناء املنضوي فيه ،الفتا اىل ان اغلب نواب
البناء يؤيدون تمرير الزريف مقابل تنفيذ
بعض االلتزامات ،فيما اكد تحالف سائرون
دعمه لحكومة رئيس الوزراء املكلف رشط
ان تكون حكومة مستقلة وتكنوقراط ،
كشف مصدر سيايس عن اتفاق زعماء
دولة القانون نوري املالكي والفتح هادي
العامري وتيار الحكمة عمار الحكيم عىل
اختيار بديل رئيس الوزراء املكلف عدنان
الزريف.
وقال عضو تحالف القوى العراقية النائب
عبد الله الخربيط يف حديث لـ»الزوراء»:
ان تحالف القوى العراقية منضوي داخل
تحالف البناء ،فان موقفه مع موقف
البناء ،الفتا اىل ان تحالف القوى يفاتح
الكتل الشيعية داخل البناء ملعرفة موقفها
من حكومة الزريف.واشار اىل ان اغلب
نواب تحالف البناء وحتى رئيس التحالف
مؤيدون للزريف ،لكن هناك التزامات مطالب
الرئيس املكلف باعطاء تطمينات لتنفيذها،
لكي يحظى بثقة تحالف البناء ،مبينا
ان االلتزامات تتضمن بان يكون رئيس
لحكومة انتقالية ،ويعالج وباء كورونا،
ويصادق عىل املوازنة االتحادية ،ويعالج

االزمة االقتصادية الراهنة ،فضال عن
التهيئة الجراء انتخابات مبكرة ونزيهة.
واعرب الخربيط ،عن امله لتسوية االمور
يف االيام القادمة الن وضع العراق الراهن
ال يتحمل ال سيما يف ظل االزمة االقتصادية
وازمة كورونا.بينما ،كشف مصدر
سيايس ،عن اتفاق زعماء دولة القانون
نوري املالكي والفتح هادي العامري
وتيار الحكمة عمار الحكيم عىل اختيار
بديل رئيس الوزراء املكلف عدنان الزريف.

وقال املصدر :ان اجتماعا عقد بني املالكي
والعامري والحكيم امس االحد الختيار بديل
عن الزريف ،وتم االتفاق عىل تكليف رئيس
جهاز املخابرات العراقي الحايل مصطفى
الكاظمي بديالً عن رئيس الوزراء املكلف
الحايل عدنان الزريف».بدوره ،اكد النائب
عن تحالف سائرون غايب العمريي ،ان
تحالف يدعم حكومة الزريف رشط ان تتسم
باالستقاللية والتكنوقراط.وقال العمريي
يف حديث لـ»الزوراء» :ان العائق امام

تمرير حكومة الزريف ليست ازمة كورونا
وال حظر التجوال وانما التوافق ما بني
الكتل السياسية ال سيما الشيعية الذي لم
يحصل حتى االن.واوضح :ان هناك ثالثة
اطراف داخل البيت الشيعي االول من يؤيد
تمرير حكومة الزريف والثاني من يعارض
تمريرها والثالث يتحفظ عىل حكومة
رئيس الوزراء املكلف ،مؤكدا انه متى ما
حصل التوافق داخل البيت الشيعي كان
هناك جلسة استثنائية لتمرير الحكومة .

انتشار القوات االمنية لتطبيق حظر التجوال

واشار اىل ان موقف سائرون ثابت وواضح
منذ اللحظات االوىل من سحب الثقة
عن حكومة عادل عبد املهدي ،انه مع
أي حكومة وطنية مستقلة تكنوقراط
يرتضيها الشعب ،مؤكدا ان حكومة الزريف
اذا كانت تتسم باالستقاللية والتكنوقراط
سنصوت لصالح منح الثقة لها.من جهته،
اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني،
دعمه لحكومة رئيس الوزراء املكلف عدنان
الزريف.وقال عضو الحزب ديار برواري يف
حديث لـ»الزوراء» :ان الكتل الكردية ليس
لديها أي اشكالية تجاه رئيس الوزراء
املكلف عدنان الزريف ،لكن هناك رشوط
والتزامات ينبغي لرئيس الحكومة املكلف
تنفيذها ال سيما حل املشاكل العالقة بني
بغداد واربيل ودفع مستحقات االقليم من
الرواتب وغريها.واضاف ،ان الكرد مؤيدين
للزريف وسيصوتون لصالح حكومته ،لكن
االهم ان يحصل الزريف عىل توافق البيت
الشيعي الذي ما زال هناك خالفات حول
الية اختيار الزريف.واشار اىل ان الربنامج
الحكومي للزريف جيد لكونه وضع الحلول
للكثري من القضايا العالقة السيما بني
االقليم واملركز.اىل ذلك اوضح النائب عن
تحالف الفتح حامد املوسوي ،ان عدنان
الزريف اصبح من املايض ومعظم القوى
الشيعية رافضة لتكليفه ،الفتا اىل ان
سائرون وموقف القوى السنية والكردية
سيكون متوافقا مع األغلبية داخل الربملان
برفض هذه الشخصية.وقال املوسوي
يف ترصيح صحفي ،ان “معظم الكتل
سياسية الشيعية ترفض تكليف عدنان
الزريف او وجوده يف سدة الحكم.

الزريف يؤكد ضرورة إجراء انتخابات مبكرة واتباع املعايريالدولية يف إجرائها
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عمليات بغداد تدعو املواطنني لإلبالغ عن حماوالت رفع األسعار واستغالل احلظر
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األسعار تشهد استقرارا يف البورصة احمللية

البنك املركزي يباشر ببيع الدوالر عرب
مزاده اليومي
بغداد /الزوراء:
بارش البنك املركزي العراقي ،امس االحد،
ببيع الدوالر عرب املزاد اليومي الذي يجريه،
بعد توقفه نتيجة الحظر ومنذ  17اذار
املايض،فيما استقرت أسعار رصف الدوالر
يف بورصة الكفاح واألسواق املحلية ،امس
االحد ،املوافق .وبلغت مبيعات البنك ،امس،
عرب املزاد اليومي  245مليونا و  669الفا
و 143دوالرا غطاها البنك بسعر رصف
اساس بلغ  1190دينارا لكل دوالر .وكانت
مبيعات البنك جميعها لتعزيز االرصدة
يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات
غطاها البنك بالكامل بسعر رصف بلغ

 1190دينار لكل دوالر واحد ،.فيما لم لم
يكن هناك أي بيع نقدي للمصارف .فيما لم
تتقدم اي من املصارف الـبالغة  27مرصفا
املشاركة يف مزاد العملة بأي عروض لبيع
الدوالر .ويف السياق نفسه ،استقرت أسعار
رصف الدوالر يف بورصة الكفاح واألسواق
املحلية ،امس األحد،املوافق ( 5نيسان
.(2020وسجلت أسعار بورصة الكفاح
يف بغداد  123.600دينارا لكل  100دوالر.
وكانت أسعار البيع والرشاء يف محالت
الصريفة كاآلتي :سعر بيع الدوالربلغ=
 124.500دينارا .أما سعر رشاء الدوالر
فسجل  122.500دينارا.

الرتبية تنفي اصدار قرارات تتعلق بالعام
الدراسي احلالي للصفوف غري املنتهية
بغداد /الزوراء:
نفت وزارة الرتبية ،ما تناقلته بعض
وسائل االعالم عن اصدار الوزارة عدد
من القرارات املتعلقة بمصري العام
الدرايس الحايل  2020-2019للصفوف
غري املنتهية.وذكرت الوزارة يف بيان  :ان
«ما تم ترسيبه عىل انها حزمة قرارات
تتعلق بمصري العام الدرايس للمراحل غري
املنتهية هي مجرد مقرتحات تم تداولها
يف اجتماعات هيئة الراي ولم تحصل عىل

املوافقة العتمادها».وأضافت أن «الوزارة
اذ تنفي وزارة الرتبية هذه الترسيبات
تؤكد بانها غري مسؤولة عن ما ينرش
خارج موقعها الرسمي» ،داعية وسائل
االعالم اىل «توخي الدقة يف نقل الخرب
واعتماده من موقعنا الرسمي ،وذلك
الن املساهمة يف نرش مثل هذه االخبار
قد يؤثر عىل ابنائنا الطلبة ويساهم
يف تشتيت افكارهم خاصة يف ظل ما
يعيشونه االن من ظروف استثنائية».

القاهرة /متابعة الزوراء:
تويف يف القاهرة الدكتور محمود جربيل،
رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية ،امس
متأثرا بإصابته بفريوس كورونا.وانتقل
القيادي الليبي إىل أحد املستشفيات الكربى
يف القاهرة حيث يقيم يوم  25مارس املايض،
حيث تأكد إصابته بفريوس كورونا ،وتماثل
نوعا ما للشفاء لكن حالته شهدت انتكاسة
مفاجئة امس فارق عىل إثرها الحياة.وسطع
اسمه بعد ثورة  17فرباير التي أطاحت بنظام
الزعيم الراحل معمر القذايف ،بعد أن ترأس
الحكومة االنتقالية للمجلس الوطني االنتقايل
الليبي يف  23مارس  ،2011وقام بجهود

كبرية من أجل إقناع الدول الغربية باالعرتاف
باملجلس ممثال رشعيا للشعب الليبي.محمود
جربيل من مواليد العام  ،1952شغل عضوية
يف املجلس الوطني االنتقايل عقب إسقاط
نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذايف منذ
 5مارس .2011وتقلد منصب أمني مجلس
التخطيط الوطني ،ومدير مجلس التطوير
االقتصادي يف عهد معمر القذايف ،وبعد
ثورة العام  2011أنشأ حزب تحالف القوى
الوطنية السيايس.وبعد تأزم الوضع األمني
يف البالد واإلطاحة بنتائج االنتخابات ،اختفى
جربيل من املشهدي السيايس الليبي ،وسافر
خارج البالد.

وفاة رئيس الوزراء اللييب السابق حممود
جربيل بكورونا

ارتفاع عدد إصابات العراقيني يف اخلارج اىل  ١72حالة

الصحة :عدد اإلصابات بكورونا بلغ ٩٦١
حالة بعد تسجيل  83إصابة جديدة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االحد ،عن املوقف اليومي الوبائي
لالصابات بفريوس كورونا املستجد
يف العراق،وفيما اشارت اىل ان عدد
االصابات يف البلد بلغ  961حالة بعد
تسجيل  83اصابة جديدة اغلبها يف
بغداد ،اعلنت وزارة الخارجية ارتفاع
عدد االصابات البناء الجالية العراقية
يف الخارج اىل  172حالة.
وذكرت وزارة الصحة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان مختربات
وزارة الصحة والبيئة سجلت 83
اصابة جديدة مؤكدة بفريوس
كورونا املستجد يف العراق موزعة
كالتايل :بغداد /كرخ ،2 :بغداد/
رصافة ،21 :مدينة الطب،4 :
البرصة  ،10 :النجف ،6 :السليمانية:
 ،1أربيل ،18 :دياىل  ،5 :املثنى،6 :
بابل ،1 :كربالء ،4 :كركوك ،4 :ذي
قار .1 :
واضافت :ان عدد الوفيات5 :
(حالتني يف الرصافة وحالة يف
النجف وحالة يف السليمانية وحالة
يف دياىل) ،كما تم تسجيل  20حالة

شفاء تام موزعة كالتايل :النجف،5 :
الرصافة ،2 :كربالء ،8 :برصة ،2 :
دياىل ،1 :مثنى ، 1 :بابل ،1 :مشرية
اىل ان مجموع اإلصابات ،961 :بينما
مجموع الوفيات ،61 :اما مجموع
حاالت الشفاء.279 :
من جهتها ،اعلنت وزارة الخارجية
ارتفاع عدد االصابات بفريوس
كورونا البناء الجالية العراقية يف
الخارج اىل  172حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان عدد
اإلصابات بفريوس كورونا للعراقيني
يف الخارج ارتفعت إىل  172حالة
موزعة كاآلتي :الواليات املتحدة
األمريكية  ،40النرويج  ،37السويد
 ،22بلجيكا  ،11األردن  ،11كندا ،9
إيطاليا  ،7بريطانيا  ،5النمسا ،5
لبنان  ،2هولندا  ،5اململكة العربية
السعودية  ،3االمارات العربية ،1
الدنمارك  ،3فنلندا .1
واضافت :ان عدد حاالت الوفاة
بلغت  9حالة موزعة كاآلتي :السويد
 ،2بريطانيا  ،4هولندا  ،1أملانيا ،1
بلجيكا .1

حتويل املوازنة اىل تقشفية يعتمد على استمرار اخنفاض أسعار النفط

االقتصاد النيابية لـ

الزوراء  /يوسف سلمـان:
يرتقب مجلس النواب تحديد موعد جلسة
التصويت عىل منح الثقة لرئيس الوزراء
املكلف عدنان الزريف وكابينته الوزارية  ،بعد
ان سلم االخري املنهاج الحكومي الجديد اىل
رئاسة الربملان  ،فيما اكدت لجنة االقتصاد
واالستثمار النيابية ان معالجة العجز الحاصل
يف مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية
 ،2020مرهون بإرسالها إىل مجلس النواب.
وقالت عضو اللجنة النائب ندى جودت لـ»
الزوراء « ان « ما زلنا ننتظر تشكيل الحكومة

 :معاجلة العجز يف املوازنة العامة مرهون بإرساهلا اىل جملس النواب

الجديدة ،من أجل إرسال مرشوع قانون
املوازنة االتحادية العامة  ،2020ومناقشة
الحلول ملعالجة العجز الحاصل فيها جراء
انخفاض أسعار النفط العاملية «.وأضافت ان «
تحويل املوازنة اىل تقشفية يعتمد عىل استمرار
انخفاض أسعار النفط ،لكن نأمل أن ترتفع
تلك األسعار حال تجاوز أزمة كورونا العاملية
« ،مبينة ان « لدينا الكثري من الحلول املطروحة
ملعالجة العجز ،لكن ال يمكن التعامل بها ما لم
يصل مرشوع القانون اىل الربملان».واوضحت
ان « من ضمن الحلول هو جباية اجور املاء

والكهرباء والسيطرة عىل املنافذ الحدودية،
والرضائب والجمارك ،وتنويع مصادر الدخل
من خالل دعم قطاعي الزراعة والصناعة
وتشجيع املنتج املحيل « .وكانت لجنة
االقتصاد واالستثمار النيابية  ،كشفت لـ»
الزوراء « مؤخرا عن اقرتاحهـا عىل الحكومة
 8إجراءات الدارة األزمة املالية.وقال عضو
اللجنة النائب حامد املوسوي يف ترصيح سابق
لـ» الزوراء « ان « اللجنة النيابية طلبت من
الحكومة اتخاذ جملة اجراءات والقرارات التي
تستطيع من خاللها ادارة االزمة املالية  ،منها

عبد املهدي يرحب مبقرتح امريكي ببدء
حوار اسرتاتيجي مع احلكومة األمريكية

اكد أن عدم اشراك االعالم يف خلية االزمة ليس حكيما

الالمي يدعو لتقديم دعم عاجل لوزارتي اخلارجية
والنقل إلعادة العراقيني العالقني اخلارج
بغداد /نينا /الزوراء:
دعا نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني
العرب مؤيد الالمي لتقديم دعم عاجل لوزارتي الخارجية
والنقل العادة العراقيني العالقني يف االردن ودول اخرى ،فيما
اكد الالمي ان عدم التعاطي الشعبي مع قرارات خلية االزمة
 ،هو نتيجة ضعف التوجه االعالمي لعدم ارشاك االعالم يف
خلية االزمة.وقال الالمي يف تغريدة له عىل تويرت :ان اكثر من
الف عراقي عالق يف االردن يرغبون يف العودة اىل العراق .مبينا
ان عملية نقلهم امر مستحيل بسبب حظر التجوال الصارم
هناك والسفري يبذل جهدا كبريا بهذا الشان .واضاف الالمي:
ان هناك مثلهم يف املانيا وروسيا وتركيا وغريها يرغبون
بالعودة واتمنى تقديم الدعم العاجل لوزارتي الخارجية
والنقل لتمكينهما من نقلهم بالتنسيق مع تلك الدول.ويف
سياق اخر اكد نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي ان
عدم التعاطي الشعبي مع قرارات خلية االزمة  ،هو نتيجة
ضعف التوجه االعالمي لعدم ارشاك االعالم يف خلية االزمة.
وقال الالمي يف ترصيح متلفز  »:ان القرار لم يعد حكيما
بعدم ارشاك االعالم يف خلية االزمة  ،خاصة وان االزمة ليست

يف العراق وحده  ،بل العالم كله لم يشهد مثلها منذ الحرب
العاملية الثانية «.واضاف نقيب الصحفيني  »:ان اكثر من قد
يصاب بالوبا ءهم الكادر الطبي والقوات االمنية واالعالميون
« ،مبينا ان نقابة الصحفيني شكلت منذ اليوم االول خاليا
داخل مقرات فروعها يف املحافظات لنقل التوجيهات املبارشة
الخاصة بمواجهة االزمة «.واشار اىل  »:ان فروع النقابة
وزعت اكثر من  4االف سلة غذائية للعوائل التي تاثرت
بشكل واضح بهذه االزمة».وتابع الالمي  « :لدينا  8صحف
تصدر الكرتونيا ووصل عدد قرائها اضعاف قراءاتها السابقة
اضافة لنشاط اكثر من الف موقع اخباري ناقل لالخبار ،
اىل التطبيقات االلكرتونية االخرى.واوضح  »:ان الرسائل
التي تصل من خالل هذه املواقع بها مسحة امل للجميع
ويجب ان تكون الرسائل واضحة باهمية الجلوس بالبيوت
الهميته يف الحد من االصابات « ،معربا عن تفاؤله بزيادة
اعداد املتعافني ان بقي االلتزام .وبني  »:ان عملية السيطرة
عىل املواقع العمالقة صعبة  ،وعلينا نرش الخرب الصحيح
من خالل املواقع الفاعلة «.واوىص الالمي بتعدد نوافذ نرش
البيانات واالخبار واالعالنات الخاصة بالفريوس .

ايقاف االنفاق االستثماري والحد من االنفاق
التشغييل يف كافة أوجه النشاط الحكومي
فورا  ،وكذلك االتفاق مع الجهات الدائنة
لتأجيل سداد ديون العراق الخارجية والداخلية
ولحني تحسن الوضع املايل « .واضاف ان «
اللجنة اقرتحت استحصال ديون الدولة عىل
رشكات الهاتف النقال ورشكات االتصاالت
 ،وكذلك ايقاف تسديد املبالغ اىل املستثمرين
لقطاع الكهرباء  ،فضال عن العمل عىل تعزيز
الواردات الحكومية ورفد الخزينة بقيمة
صادرات اإلقليم من النفط الخام واملنافذ

الحدودية « ،مبينا ان « اللجنة طلبت مراجعة
أسعار الرصف من البنك املركزي العراقي بما
يؤمن اسعار ال تؤثر عىل املواطن ويف نفس
الوقت تؤمن رواتب موظفي الدولة « .واكد
املوسوي ان» طلبنا تشكيل لجنة عليا لفرض
ادارة اموال الخزينة العراقية ومتابعة الوزارات
والهيئات واملؤسسات املتلكئة يف سداد االموال
امللزمة بإستحصالها للخزينة العامة « ،مشريا
اىل ان « اللجنة ستدعم اية اجراءات اخرى ترى
الحكومة انها رضورية يف الحفاظ عىل العملة
الصعبة ومنع الهدر يف اإلنفاق العام «.

بغداد /متابعة الزوراء:
رحب رئيس الوزراء املستقيل عادل
عبد املهدي،بمقرتح امريكي لبدء حوار
اسرتاتيجي بني الحكومتني العراقية
واألمريكية ،وفيما طلب السفري االمريكي
يف بغداد تحديد الوفد املفاوض وموعد بدء
املباحثات ،قدم رئيس مجلس الوزراء عادل
عبد املهدي توصية اىل رئاسة الجمهورية
الصدار عفو خاص عن املحكومني
واملوقوفني واملودعني.وقال املكتب االعالمي

لعبد املهدي يف بيان تلقت « الزوراء» نسخة
منه إن األخري «استقبل ،السفري األمريكي
يف بغداد ماثيو تولر ،وتضمن اللقاء التباحث
يف امللفات املشرتكة بما يف ذلك مكافحة
انتشار جائحة كورونا وأهمية التعاون
والتنسيق بني دول العالم للسيطرة عىل
الفايروس وحماية األرواح من مخاطر
اإلصابة به واجراءات تشكيل الحكومة
العراقية الجديدة».

تفاصيل ص 2

املدينة املنورة األوىل يف اعداد الوفيات
مبرض كورونا يف السعودية
الرياض /متابعة الزوراء:
افادت وسائل اعالم سعودية ،بأن
العاصمة الرياض ومدينة جدة تتساويان
يف عدد املتعافني من مرض كورونا ،فيما
اشارت اىل أن املدينة املنورة هي األوىل يف

اعداد الوفيات بالفريوس عىل مستوى
البلد.وقالت صحيفة سبق السعودية ،إن
مدينة الرياض ومحافظة جدة سجلتا
لكل منهما  123حالة تعاف.

تفاصيل ص 2

الفريوس جيتاح األرض من شرقها إىل غربها

كورونا يودي حبياة أكثر من  ٦7ألفا بعد اصابة اكثر من مليون شخص وال لقاح فعاال يف األفق
بغداد /متابعة الزوراء:
مازال فريوس كورونا يصول ويجول
من أقىص رشق الكرة األرضية إىل أقىص
رشقها ،محوال دوال بأكلمها إىل محاجر
ملاليني البرش الذين لم يعد أمامهم سبيل
سوى اإلنعزال لكبح جماح الوباء الفتاك

رسيع االنتشار.ويستعد األمريكيون
ملرحلة صعبة من انتشار وباء كورونا
بعدما تجاوز عدد اإلصابات املؤكدة
يف بلدهم  300ألف حالة ،كما تزداد
املخاوف يف الصني بسبب العجز عن
وقف اإلصابات الجديدة ،بينما تظهر

بارقة أمل يف إيطاليا وإسبانيا اللتني
تتصدران سجل الوفيات عامليا.وتجاوز
مجموع اإلصابات املؤكدة بمرض
كوفيد 19-الذي يسببه فريوس كورونا
املستجد يف أنحاء العالم( )1,237,420
مليونا و 237ألف و 420حالة ،تويف

منها أكثر من  67ألف و ،260بينما
تعاىف أكثر من  252ألف مصاب ،وذلك
وفق احدث اإلحصائيات العاملية.وتأتي
الواليات املتحدة يف املرتبة األوىل من
حيث اإلصابات ،حيث سجلت فيها
أكثر من  312ألف إصابة ،يف حني

تجاوزت حصيلة الوفيات  8300حالة.
وتوقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب
أن يرتفع عدد الوفيات يف بالده بشكل
كبري ،مجددا تأكيده أن األسبوعني
املقبلني سيكونان األصعب.

تفاصيل ص 2

االثنين
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رئيس جملس القضاء يبحث مع
الزريف سرعة حسم قضايا املوقوفني

بغداد /الزوراء:
بحث رئيس مجلس القضاء
األعىل القايض فائق زيدان
ورئيس الوزراء املكلف عدنان
الزريف ،والتشديد عىل مكافحة
الفساد واإلرهاب ورسعة حسم
قضايا املوقوفني عن مختلف
الجرائم.
وقال املركز اإلعالمي ملجلس
القضاء األعىل يف بيان تلقت  :إن

«رئيس مجلس القضاء األعىل
القايض فائق زيدان استقبل،
امس االحد ،رئيس الوزراء املكلف
عدنان الزريف».
وبحث الطرفان ،وفقا ً للبيان،
«التعاون بني السلطتني التنفيذية
والقضائية يف املرحلة املقبلة
والتشديد عىل مكافحة الفساد
واالرهاب ورسعة حسم قضايا
املوقوفني عن مختلف الجرائم».

رد بقوة على تقرير رويرتز بشأن آالف اإلصابات بكورونا يف البلد

ممثل الصحة العاملية بالعراق :االلتزام بإجراءات
الوقاية احلل الوحيد لتجاوز كورونا

بغداد /الزوراء:
أكد ممثل منظمة الصحة العاملية يف العراق ،ادهم اسماعيل ،امس االحد ،أن الحل الوحيد
لتجاوز ازمة فريوس كورونا هو االجراءات الوقائية ،مشريا اىل أنه اذا لم يتم االلتزام بتلك
االجراءات فسيكون الوضع صعبا .من جانب متصل ،ردت منظمة الصحة العاملية بقوة عىل
تقرير وكالة رويرتز لألنباء بشأن اخفاء السلطات العراقية اآلف اإلصابات بفريوس كورونا
يف البالد.وقال ممثل منظمة الصحة العاملية يف العراق ،ادهم اسماعيل ،يف مؤتمر صحفي
عقده يف العتبة الحسينية بكربالء ،وتابعته «الزوراء» «نشكر ممثل املرجعية ،وأنا اتيت
للتباحث يف مشاريع كثرية مستقبلية ،ونحن نعلم كورونا وماتسببه ،ولكن الحمد لله الوضع
جيد يف كربالء ،والعراق يف وضع جيد قياسا بالدول اآلخرى».
وأضاف «تناقشنا يف امور كثري ،من ضمنها فتح مخترب يف كربالء لكشف اإلصابات» ،منوها
اىل أن «الحل الوحيد لتجاوز االزمة هو االجراءات الوقائية ،واذا لم نلتزم باالجراءات فسيكون
الوضع صعبا».وتابع «كل االجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت بالتنسيق معنا ،والفرق
بني الدول هو تنفيذ قرار حظر التجوال» ،مؤكدا أن «أرقام االحصائيات صحيحة ،وهناك
تعاون كامل مع وزارة الصحة ،واتمنى أن تدوم بعد انتهاء الكورونا الن النظام الصحي
يحتاج اىل رؤية» .من جانب متصل ،ردت منظمة الصحة العاملية بقوة عىل تقرير وكالة
رويرتز لألنباء بشأن اخفاء السلطات العراقية اآلف اإلصابات بفريوس كورونا يف البالد.وقال
ممثل املنظمة يف العراق ،أدهم اسماعيل ،يف املؤتمر« :ال يوجد اآلف االصابات يف العراق ولو
كان ذلك ونحن نتسرت به فإنه سيتضاعف لعرشات اآلالف كما حصل مع الواليات املتحدة
التي يتجاوز فيها االصابات  300الف شخص».وأكد «ارقامنا صحيحة وربما تكون هناك
حاالت محددة ،وال تشكل االرقام الحالية خطر وستؤكد أكثر يف املسح امليداني».
وأشار اسماعيل ردا عىل رويرتز ان «تقريرهم مبن عىل مكاملات هاتفية ويخلو من األدلة
والوثائق ،واعتمد عىل كالم مرسل ويزعم ان معمل االختبارات يف العراق يخبئ نتائج 9600
اختيار والواقع هو لم يخترب سوى  6900يف املعمل املركزي ،ونحن عىل االرض وموجودون
يف كل معمل ولدينا بيانات اكثر يف وزارة الصحة ومفصلة عن االسم والسن والجنس وكل
البيانات املتعلقة بالحاالت املشتبه بها ،ونتأكد منها عندما تجمع يف املعمل املركزي وببيانات
من وزارة الصحة وثم تعلن».وشدد ممثل الصحة العاملية «لو كان هناك شبه تزوير لكنا قد
أعلناها ،ونقول ان هناك تزويرا ونحرص عىل الشفافية وهذا كان اتفاقنا مع وزارة الصحة
منذ البداية».وقال «ال نتفق مع رويرتز ،وطلبت منهم ان يأخذوا مني االرقام الصحيحة
املضبوطة او يتحققوا من الكالم او يكون مرسال».

السعودية تستضيف مؤمترا بالفيديو
لـ«أوبك  »+اخلميس القادم

الرياض /متابعة الزوراء:
أعلنت الرياض ،أنها بصدد عقد مؤتمر عن
طريق الفيديو ملجموعة «أوبك  »+الخميس
القادم.
ونقلت وكالة «رويرتز» عن مصدر سعودي
رفيع ،أن الرياض تريد عقد اجتماعا ناجحا
عن طريق الفيديو ملجموعة «أوبك  »+الخميس
القادم.
وأشار املصدر السعودي إىل أن الرياض ستصدر
أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو يف
 10أبريل/نيسان بعد اجتماع «أوبك  »+املزمع
عقده.
وتجتمع أوبك وحلفاؤها يوم الخميس لبحث
تقليص محتمل ملعروض الخام العاملي من
أجل إنهاء حرب أسعار بني السعودية وروسيا.
جعلت الرئيس األمريكي دونالد ترامب يتدخل

لحل املشكلة.
وكانت اململكة العربية السعودية قد دعت ،يف
وقت سابق ،إىل اجتماع طارئ لدول «أوبك »+
من أجل إيجاد حل ألزمة حرب أسعار النفط
العاملية.
وأشارت السعودية إىل أن هذه الدعوة تأتي
يف إطار سعي اململكة الدائم يف دعم االقتصاد
العاملي يف هذا الظرف االستثنائي وتقديرا ً لطلب
فخامة رئيس الواليات املتحدة األمريكية دونالد
ترامب وطلب األصدقاء يف الواليات املتحدة.
وفشلت منظمة «أوبك» الشهر املايض يف التوصل
التفاق مع املنتجني املستقلني يف التوصل التفاق
لضبت أسعار النفط ،ما أدى إىل انهيار أسعار
النفط بشكل حاد وصل إىل نسبة  %45منذ بداية
الشهر الجاري مع تزايد املخاوف من عودة
فائض املعروض العاملي وتراجع الطلب.
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خالل استقباله وفداً من مفوضية االنتخابات

الزريف يؤكد ضرورة إجراء انتخابات مبكرة واتباع املعايري الدولية يف إجرائها
بغداد /الزوراء:
اكد رئيس الوزراء املكلف عدنان الزريف،
رضورة إجراء انتخابات مبكرة خالل عام
من تأريخ بدء عمل الحكومة ،فيما شدد
عىل أهمية اتباع املعايري الدولية يف إجراء
االنتخابات املبكرة.
وذكر املكتب اإلعالمي للزريف يف بيان  :أن
«رئيس مجلس الوزراء املكلف استقبل وفدا ً
من املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،
برئاسة رئيس مجلس املفوضني القايض
جليل عدنان».
وأضاف أن «اللقاء بحث اآلليات الواجب
اتباعها إلجراء االنتخابات املبكرة عىل وفق
منهاج الحكومة الجديدة» ،مؤكدا ً «عىل
رضورة تلبية أهم مطلب رفعته ساحات
التظاهر وشددت عليه املرجعية الدينية
العليا واملتمثل بانتخابات مبكرة حرة

ونزيهة تضمن تمثيالً نيابيا ً عادالً لكل
العراقيني».
وشدد عىل «أهمية اتباع املعايري الدولية

باالستعانة باألمم املتحدة لتحقيق هذا املطلب
األسايس خالل مدة ال تتعدى سنة واحدة
من تأريخ بدء عمل الحكومة» ،متعهدا ً بأن

«تعمل الحكومة الجديدة عىل استعادة هيبة
الدولة وفرض سلطة القانون لتوفري األجواء
املالئمة لهذه االنتخابات».
من جهته ،أكد وفد املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات سعي املفوضية لاللتزام باملدة
التي تضعها الحكومة إلجراء االنتخابات،
منوها إىل أن املفوضية الجديدة التي تسلمت
املهمة حديثا ً تعمل حاليا ً عىل إعادة النظر
بكامل الجهاز اإلداري والفني داخل املفوضية
وتصفية كل املتعلقات السابقة ،وصوالً إىل
مفوضية قادرة عىل القيام بواجبها وتنفيذ
أوىل مهماتها األساسية وهي االنتخابات
املبكرة.
ً
وضم وفد املفوضية كال من رئيس اإلدارة
االنتخابية املستشار أحالم عدنان وعضوي
مجلس املفوضني القاضيني عباس فرحان
وفياض ياسني.

قدم توصية اىل رئاسة اجلمهورية الصدار عفو خاص عن احملكومني

عبد املهدي يرحب مبقرتح امريكي ببدء حوار اسرتاتيجي مع احلكومة األمريكية
بغداد /متابعة الزوراء:
رحب رئيس الوزراء املستقيل عادل
عبد املهدي،بمقرتح امريكي لبدء
حوار اسرتاتيجي بني الحكومتني
العراقية واألمريكية ،وفيما طلب
السفري االمريكي يف بغداد تحديد
الوفد املفاوض وموعد بدء املباحثات،
قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد
املهدي توصية اىل رئاسة الجمهورية
الصدار عفو خاص عن املحكومني
واملوقوفني واملودعني.
وقال املكتب االعالمي لعبد املهدي يف
بيان تلقت « الزوراء» نسخة منه إن
األخري «استقبل ،السفري األمريكي
يف بغداد ماثيو تولر ،وتضمن اللقاء
التباحث يف امللفات املشرتكة بما يف
ذلك مكافحة انتشار جائحة كورونا
وأهمية التعاون والتنسيق بني دول
العالم للسيطرة عىل الفايروس
وحماية األرواح من مخاطر اإلصابة

به واجراءات تشكيل الحكومة
العراقية الجديدة».
ورحب عبد املهدي ،بحسب البيان،
بـ «فتح حوار اسرتاتيجي بني
الحكومتني العراقية واألمريكية،بما
يحقق مصالحهما املتبادلة ويف ظل
القرارات واملستجدات يف العراق
واملنطقة».
ونقل البيان تأكيد السفري األمريكي
لعبد املهدي «مقرتح واشنطن
لتحديد الوفد املفاوض وموعد بدء
املباحثات».
وتابع البيان أن «املقرتح ما سبق
للعراق ان اقرتحه يف رسائل ولقاءات
متعددة».
ويف سياق اخر قدم رئيس مجلس
الوزراء «املستقيل» عادل عبد املهدي
توصية اىل رئاسة الجمهورية الصدار
عفو خاص عن املحكومني واملوقوفني
واملودعني.

وقال املتحدث باسم الحكومة
سعد الحديثي يف حديث صحفي:
إن املشمولني بالعفو الخاص هم
كاالتي:
 من اكمل نصف مدة محكوميته اومن بقي من مدة محكوميته اقل من
سنة ،أو املحكوم عليه بسنة فاقل.
واضاف أن من يستثنى من العفو:ما
يتعلق بالحق الخاص اال بعد تنازل
املشتكي او ذوي املجني عليه أمام
قايض التحقيق او املحكمة املختصة.
واملحكومون بارتكاب جرائم دولية
والجرائم اإلرهابية والجرائم املاسة
بامن الدولة الخارجي والداخيل
وجريمة االتجار بالبرش او جريمة
حيازة واستعمال األسلحة الكاتمة
للصوت واملفرقعات واالسلحة ذات
التصنيف الخاص والفساد املايل
واإلداري وجرائم تهريب املسجونني
وجرائم االغتصاب واللواط والزنا

باملحارم واالتجار باملخدرات.
وجرائم غسيل األموال وجرائم
الخطف واالختالس ورسقة أموال
الدولة واهدار املال العام عمدا مالم
يسدد بذمته من أموال قبل إطالق
رساحه.
وجرائم تهريب اآلثار وتزييف العملة
وجريمة تزوير املحررات الرسمية

التي ادت حصول املزور عىل درجة
وظيفية يف مالك الدولة مدير عام فما
فوق.
 من شمل بقانون العفو لعام 2008و 2016
واشار الحديثي اىل شمول األجانب
املحكومني بسبب مخالفة قانون
اإلقامة بالعفو الخاص ايضا.

املدينة املنورة األوىل يف اعداد الوفيات مبرض كورونا يف السعودية
الرياض /متابعة الزوراء:
افادت وسائل اعالم سعودية ،بأن
العاصمة الرياض ومدينة جدة تتساويان
يف عدد املتعافني من مرض كورونا ،فيما
اشارت اىل أن املدينة املنورة هي األوىل يف
اعداد الوفيات بالفريوس عىل مستوى
البلد.
وقالت صحيفة سبق السعودية ،إن
مدينة الرياض ومحافظة جدة سجلتا
لكل منهما  123حالة تعاف ،حيث

تصدرتا مدن اململكة يف حاالت التعايف
من فريوس كورونا الجديد ،وتلتهما مكة
املكرمة بواقع  114حالة شفاء حتى
اآلن.
واشارت الصحيفة ،اىل أن إجمايل الحاالت
النشطة يف العاصمة الرياض منذ بداية
املرض حتى اآلن بلغ  588حالة123 ،
منها تماثلت للشفاء ،بينما بلغ إجمايل
حاالت الوفاة فيها  3حاالت.
ويف جدة ،بلغ إجمايل الحاالت النشطة

 218حالة ،تماثل منها  123حالة
للشفاء ،فيما بلغ إجمايل عدد الوفيات 4
حاالت.
وشهدت املدينة املنورة أعىل معدالت
الوفيات من بني مدن اململكة بواقع 19
حالة وفاة منذ بدء تسجيل اإلصابات
بالفريوس ،وبلغ إجمايل الحاالت النشطة
 216حالة التزال تتلقى الرعاية الطبية.
وقالت الصحيفة املحلية إن مكة املكرمة
احتلت املرتبة الثانية بعد الرياض يف عدد

اإلصابات والحاالت النشطة بواقع 346
حالة ،وتماثل  114حالة للشفاء ،فيما
بلغ إجمايل عدد الوفيات بمكة  6حاالت.
وكانت وزارة الصحة ،قد أعلنت امس
األحد ،عن تسجيل  206إصابات جديدة
بفريوس كورونا يف آخر  24ساعة.
ورصح متحدث الصحة الدكتور محمد
العبد العايل ،خالل املؤتمر الصحفي
الدوري بأن إجمايل الحاالت يف السعودية
وصل إىل  2385حالة.

الفريوس جيتاح األرض من شرقها إىل غربها

كورونا يودي حبياة أكثر من  67ألفا بعد اصابة اكثر من مليون شخص وال لقاح فعاال يف األفق
بغداد /متابعة الزوراء:
مازال فريوس كورونا يصول ويجول من أقىص
رشق الكرة األرضية إىل أقىص رشقها ،محوال
دوال بأكلمها إىل محاجر ملاليني البرش الذين لم
يعد أمامهم سبيل سوى اإلنعزال لكبح جماح
الوباء الفتاك رسيع االنتشار.
ويستعد األمريكيون ملرحلة صعبة من انتشار
وباء كورونا بعدما تجاوز عدد اإلصابات املؤكدة
يف بلدهم  300ألف حالة ،كما تزداد املخاوف يف
الصني بسبب العجز عن وقف اإلصابات الجديدة،
بينما تظهر بارقة أمل يف إيطاليا وإسبانيا اللتني
تتصدران سجل الوفيات عامليا.
وتجاوز مجموع اإلصابات املؤكدة بمرض
كوفيد 19-الذي يسببه فريوس كورونا املستجد
يف أنحاء العالم( )1,237,420
مليونا و 237ألف و 420حالة ،تويف منها أكثر
من  67ألف و ،260بينما تعاىف أكثر من  252ألف
مصاب ،وذلك وفق احدث اإلحصائيات العاملية.
وتأتي الواليات املتحدة يف املرتبة األوىل من حيث
اإلصابات ،حيث سجلت فيها أكثر من  312ألف
إصابة ،يف حني تجاوزت حصيلة الوفيات 8300
حالة.
وتوقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن يرتفع
عدد الوفيات يف بالده بشكل كبري ،مجددا تأكيده
أن األسبوعني املقبلني سيكونان األصعب.
وشدد ترامب عىل حاجة بالده إىل الكمامات
الواقية ،مهددا بما سماه «االنتقام» يف حال لم
تأخذ بالده ما تريده منها ،وتحدث عن قراره
منع تصدير أجهزة التنفس املصنعة محليا إىل
كندا وأمريكا الالتينية.
ونفى الرئيس األمريكي اتهامات بـ»قرصنة»
تتعلق بالتعاقد عىل  200ألف كمامة طبية كانت
متجهة إىل برلني قال مسؤولون أملان إنها فقدت
وسط نقص عاملي خالل جائحة كورونا.

ويتوقع خرباء البيت األبيض الطبيون وفاة ما
بني  100ألف و 240ألف أمريكي يف تلك الجائحة،
حتى لو تم االلتزام بأوامر البقاء يف املنازل.
من جانبها ،أعلنت لجنة الصحة الوطنية يف
الصني اليوم تسجيل  30إصابة جديدة بفريوس
كورونا يف الرب الرئييس ،ارتفاعا من  19حالة يف
اليوم السابق.
وتزايدت حاالت اإلصابة الوافدة من خارج
البالد ،باإلضافة إىل تسجيل حاالت جديدة من
العدوى املحلية.
وعىل الرغم من تراجع وترية اإلصابات اليومية
يف الصني بفارق كبري عن ذروة الوباء يف فرباير/
شباط املايض فإن بكني ال تزال عاجزة عن وقف
اإلصابات الجديدة كليا رغم فرضها إجراءات
صارمة للغاية للحد من انتشار الفريوس الذي
ظهر ألول مرة يف مدينة ووهان الصينية يف
ديسمرب/كانون األول املايض ،قبل أن ينترش
عامليا.
وأكثر ما يقلق الصني يف األسابيع األخرية هو
الحاالت الواردة من الخارج واملصابون الذين ال
تظهر عليهم أعراض لكنهم ينقلون الفريوس
إىل غريهم.
ويزداد األمل يف الدول األوروبية التي تعاني
إىل جانب الواليات املتحدة من أشد تداعيات
الجائحة ،والتي سجلت أغلبية الوفيات.
وسجلت إسبانيا ،أمس األحد 674 ،وفاة جديدة
بفريوس كورونا املستجد خالل الساعات الـ24
األخرية ،وهي أدنى حصيلة منذ عرشة أيام
وتعكس تراجعا لليوم الثالث عىل التوايل ،وفق
أرقام أعلنتها وزارة الصحة.
وبذلك يصل عدد الوفيات اإلجمايل يف البالد منذ
بدء انتشار وباء كوفيد 19-إىل  12,418وفاة،
وهي ثاني أعىل حصيلة يف العالم بعد إيطاليا،

أما عدد اإلصابات املؤكدة فازداد بنسبة %4.8
ليصل إىل  130,759إصابة.
ويف إيطاليا التي تتصدر القائمة العاملية للوفيات،
إذ سجلت أكثر من  15ألف وفاة ظهرت بارقة
أمل أمس السبت ،حيث تراجع عدد املنقولني
إىل وحدات العناية املركزة باملستشفيات للمرة
األوىل منذ انتشار الوباء قبل أكثر من شهر.
وقال مدير الحماية املدنية اإليطالية أنجيلو
بوريلو «إنه نبأ مهم ألنه يخفف العبء عن
مستشفياتنا» .وأضاف «إنها املرة األوىل التي
ينخفض فيها العدد منذ أن بدأنا إدارة هذا
الوضع الطارئ».
ويشكل هذا الرتاجع النسبي جدا يف عدد
الوفيات واإلصابات بارقة أمل يف تباطؤ انتشار
الفريوس بعد إجراءات حجر مشددة فرضتها
الدول األكثر ترضرا ألسابيع.
من جانبه ،قال الرئيس اإليراني حسن

روحاني ،أمس األحد :إن بالده ستستأنف
األنشطة االقتصادية «منخفضة املخاطر» يف
 11أبريل/نيسان الجاري ،وذلك عىل الرغم
من أن إيران تشهد أكرب عدد إصابات ووفيات
بفريوس كورونا املستجد يف الرشق األوسط.
وأضاف روحاني :تحت إرشاف وزارة الصحة،
كل األنشطة االقتصادية منخفضة املخاطر
سيتم استئنافها.
وقال :إن ثلثي العدد اإلجمايل للموظفني
الحكوميني سيعملون من خارج املكاتب
اعتبارا من السبت ،ال يناقض القرار نصيحة
البقاء يف املنزل التي أصدرتها السلطات
الصحية.
وأعلنت وزارة الصحة اإليرانية ارتفاع عدد
الوفيات الناجمة عن فريوس كورونا إىل 3603
حاالت ،بعد تسجيل  151حالة وفاة جديدة
خالل الساعات الـ 24املاضية.

ورصح املتحدث باسم الوزارة كيانوش
جهانبور بأن عدد اإلصابات ارتفع إىل 58,226
حالة بعد تسجيل  2483إصابة جديدة.
كما أعلن أن  22,011من املصابني قد تعافوا
بالفعل ،وفقا ملا نقلته عنه وكالة أنباء فارس
اإليرانية.
إىل ذلك واصلت الدول العربية رفع مستوى
إجراءاتها ملكافحة انتشار فريوس كورونا مع
تسجيل مزيد من اإلصابات والوفيات.
كما قررت الجزائر «توسيع إجراء الحجر
الجزئي إىل كافة واليات البالد باستثناء والية
البليدة التي ستظل خاضعة إلجراء الحجر
الكيل» ،وفق بيان صادر عن مكتب رئيس
الوزراء مساء أمس السبت ،ويدخل القرار
حيز التنفيذ من اليوم األحد وحتى  19أبريل/
نيسان الجاري.
وقبل هذا القرار كان إجراء الحجر الجزئي
الذي يتمثل بحظر التجول من السابعة مساءحتى السابعة صباحا -مطبقا يف الجزائر
العاصمة و 13والية من واليات البالد الـ.48
وتم اإلعالن رسميا عن  130وفاة بفريوس
كورونا يف الجزائر حتى اآلن ،و 1251حالة
إصابة يف املجمل.
من جهته أصدر ملك املغرب محمد السادس
قرارا بالعفو عن  5654سجينا خوفا من
تفيش فريوس كورونا املستجد يف السجون.
وقالت وزارة العدل املغربية ،أمس األحد ،يف
بيان إنه تم اختيار املستفيدين من هذا العفو
بناء عىل معايري إنسانية وموضوعية مضبوطة
تأخذ بعني االعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم
الصحية ،ومدة اعتقالهم ،وما أبانوا عنه من
حسن السرية والسلوك واالنضباط طوال مدة
اعتقالهم.
كما أوضح بيان الوزارة أنه سيتم اإلفراج عنهم

عىل دفعات «للظروف االستثنائية املرتبطة
بحالة الطوارئ الصحية ،وما تفرضه من اتخاذ
االحتياطات الالزمة».
ووافق الربملان التونيس باإلجماع عىل تفويض
صالحياته للحكومة ملدة شهرين ،يف إطار
خطط لترسيع اإلجراءات الحكومية يف مواجهة
أزمة وباء كورونا وتداعياتها االقتصادية
واالجتماعية.
ويسمح القانون للحكومة بإصدار املراسيم
دون استشارة الربملان مسبقا ،بما يف ذلك
املرونة يف صفقات الرشاء العامة وتعبئة املوارد
املالية للدولة من الداخل والخارج.
وأعلنت تونس إجماال  495إصابة بفريوس
كورونا و 18حالة وفاة وتكافح ملنع انتشاره
بعد إعالن إغالق تام يستمر إىل  19أبريل/
نيسان الحايل.
يف مرص ،أعلنت الرئاسة املرصية تأجيل فعاليات
ومراسم افتتاح ما وصفتها باملرشوعات
القومية الكربى بما يشمل العاصمة اإلدارية
الجديدة واملتحف الكبري حتى عام  2021بسبب
فريوس كورونا.
من جهة أخرى ،قال وزير الدولة املرصي
لشؤون اإلعالم أسامة هيكل إن من املتوقع
تمديد حظر التجول واإلجراءات االحرتازية يف
البالد ملواجهة فريوس كورونا.
وأعرب الوزير عن قلق الحكومة من تضاعف
إصابات كورونا يف األيام املقبلة بما يفوق طاقة
القطاع الطبي.
يف األردن ،أعلن وزير الدولة األردني لشؤون
اإلعالم أمجد العضايلة أمس السبت أن بالده
ستستخدم طائرات مسرية وكامريات مراقبة،
للتأكد من االلتزام بحظر التجول يف عموم
مدن اململكة والذي دخل حيز التنفيذ منذ نحو
أسبوعني.
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بكني التزال عاجزة عن وقف اإلصابات اجلديدة بشكل تام

إصابات كورونا دون أعراض كابوس جديد تواجهه الصني
بكني/ميدل ايست اونالين:
أعلنيت السيلطات الصحيية يف الصيني امس
األحيد تسيجيل  30إصابة جدييدة بفريوس
كورونا املسيتجد ،من بينها  25شيخصا من
القادمني من الخارج.
وكانت الحاالت الخميس األخرى يف مقاطعة
قوانغدونيغ بجنوب الصيني املتاخمة لهونغ
كونغ.
وقالت مفوضيية الصحة الوطنيية الصينية
إن حصيلية الوفييات الناتجة عين الفريوس
ارتفعيت إىل  3آالف و  329بعيد وفياة ثيالث
حاالت اضافية يوم السبت ،وفقا لوكالة أنباء
شينخوا الصينية.
وحدثت الوفيات يف ووهان مركز تفيش الوباء
وهيي أكثر املدن تيررا يف الصني ليقف عدد
حاالت االصابية املؤكدة عنيد  81ألفا و 669
شيخصا.وخرج ميا مجموعيه  213مريضا
مصابيا بميرض فيريوس كورونيا الجدييد
(كوفيد )19-من املستشيفيات يوم السيبت
يف الير الرئييي الصينيي ،ما يرفيع إجمايل
املتعافني إىل  76الفا و  964مريضا.
ويسيلط تزايد حاالت اإلصابة ملسيافرين من
الخيارج باإلضافية إىل حاالت عيدوى محلية
الضوء عىل صعوبة وقف تفيش الفريوس.
وعىل الرغم من تراجع حاالت اإلصابة اليومية
بشكل كبري عن ذروة الوباء يف فراير/شباط
عندميا كانت يتم اإلعالن عين مئات الحاالت
الجديدة يوميا ما زالت بكني عاجزة عن وقف
اإلصابات الجديدة بشيكل تام عىل الرغم من

فرض بعض من أشد التدابري للحد من انتشار
الفريوس.
وأصبح ما يسمى بالحاالت الواردة من الخارج
واملريض املصابون بالفريوس ويمكنهم نقله
آلخريين لكن ال تظهير عليهم أي أعراض هو
أكثر ما يقلق الصني يف األسابيع األخرية.

وأغلقيت البيالد حدودهيا أميام كل األجانب
تقريبا مع انتشار الفريوس عامليا عىل الرغم
مين أن معظم الحياالت الواردة مين الخارج
لصينييني عائديين مين الخيارج .ودفعيت
الحكومية املركزيية أيضا السيلطات املحلية
لتحدييد وعزل املرىض الذيين ال تظهر عليهم

أعراض.وقيال كبيري علمياء األوبئية باملركز
الصينيي ملكافحة األميراض والوقايية منها
وو تسيون يو إنه يمكين لكل مريض مصاب
بفيريوس كورونيا أن ينقل الفيريوس إىل ما
يقرب من ثالثة أشخاص ىف املتوسط ،يف حني
يمكين لكل مصاب بكورونيا دون أعراض أن

ينقل الفريوس إىل أقل من شيخص واحد ،أي
أن قوة العدوى للحاالت األخرية تسياوى ثلث
الحاالت السابقة.
وأضياف تسيون يف ترصييح نقلتيه شيبكة
تليفزيون الصني الدوليية (يس.جي.تي.إن).
أن حاالت اإلصابة بكورونا عن طريق عدوى
املصابيني دون أعراض (الذين ثبتت إصابتهم
بامليرض ولكن ليم تظهر عليهيم أي أعراض
رسيريية) تمثيل  4.4باملئة مين إجماىل عدد
املريض ،ما يعنى أن مسياهمة املصابني دون
أعيراض يف انتشيار فيريوس كورونا صغرية
نسيبيا.وأوضح أنيه “هناك حاجية إىل مزيد
مين البحوث والدراسيات من أجيل الحصول
عىل معرفة شاملة حول هذا املوضوع ،حيث
إن البيانيات املتاحية أمامنا حالييا محدودة
جدا فيما يخص فيرة العدوى للمصابني بال
أعيراض ،وقدرة نرشهم ومسياهمة نسيبة
النرش .لذلك ،فإن التدابري الحالية التي نتخذها
تمكننيا من أن نكتشيف ونتحكم يف املصابني
بال أعراض يف الوقت املناسب ،فهناك احتمال
ضئيل أن يتسيببوا هيؤالء يف وباء ،أو يصلون
إىل مستوى انتشار اجتما
وكانت دراسيات سيابقة يف الواليات املتحدة
وأملانييا وغريهيا مين البلدان قد حيذرت من
انتشيار العيدوى بسيبب مصابيني ال تظهر
لديهم أعراض واضحة.
وكشفت دراسة جديدة قام بها باحثون أملان
أن املرىض املصابني بكوفيد -19الذين يعانون
من أعراض خفيفة هيم األكثر نرشا للعدوى

خالل أسبوع من اإلصابة بالفريوس.
ووفقيا لتقريير نرشتيه صحيفية تلغيراف
الريطانيية ،فقيد توصيل القائميون عيىل
الدراسية إىل أن امليرىض الذيين يعانيون من
أعراض خفيفة يلفظون كميات كبرية للغاية
من الفريوس يف مرحلية مبكرة من اإلصابة،
يف حني يرجح توقفهم عن نقل الفريوس بعد
مرور  10أيام عىل اإلصابة باملرض.
وأشارت الصحيفة إىل أن الدراسة كشفت أن
قيدرة املصاب بفريوس كورونيا عىل العدوى
تكيون يف ذروتهيا خيالل األييام األوىل مين
اإلصابية ،وتنبعيث منه كمية مين الفريوس
تفوق بألف ميرة تلك التي تصدر عن املصاب
بفريوس املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة
املعروف اختصارا بي”سارس”.
ويرى الباحثون أن هذا املعدل املرتفع يساعد
عىل تفسيري سبب انتشيار الفريوس برسعة
فائقة يف جميع أنحاء العالم ،حيث وصل عدد
املصابني به إىل أكثر من  1,169,210إصابات
يف  190دولة ومنطقة وفق األرقام الرسميّة،
مقارنية بفيريوس سيارس اليذي وصل عدد
اإلصابات به إىل حوايل  8000شخص وتسبب
يف وفياة حيوايل  800خيالل عاميي 2002
و.2003
وأشارت تلغراف إىل أن القائمني عىل الدراسة
التيي نرشت كمطبوعة أولية هذا األسيبوعوليم تراجيع بعد مين قبيل خيراء آخرين-
حللوا “الحمل الفريويس” لتسيعة مرىض من
ميونيخ وبرلني.

 130عاملا يقدمون خدمة جمانية إلعادة الناس إىل العمل مع احلد األدنى من املخاطر
باريس /متابعة الزوراء:
تمكن  130عامليا يف مجال األوبئة من
توفيري خدمية ذكية يمكنهيا أن ُتعيد
النياس إىل العميل ميع الحيد األدنيى
مين املخاطر ،باسيتخدام اإلشيارات
املتبادلة بني الهواتيف الذكية لتحديد
لشيخص
األشيخاص الذين تعرّضوا
ٍ
مُ صاب بكوفيد -19وتنبيههم.
ٌ
دانيا مُ
سيتغرقة يف االسيتماع إىل
املوسيقى عر سيماعات الرأس التي
تعميل بتقنيية البلوتيوث ،وهيي يف
طريقها إىل العمل حيث تشغل وظيفة
ٌ
وظيفة
عاملية يف محل بقالية -وهي
حيوية .ويف تلك األثنياء ،يجلس رجل
خلفهيا يف الحافلة .ليم تلحظ دانا ّأنه
عىل ُبعد أقل من مرين ،ولم تسيمعه
يسعل يف كوعه.
ٌ
تطبيق حكومي
لكن بعد أيام ،أنذرها
عىل هاتفها الذكي باألنباء التي كانت
تخىش سيماعها منذ تثبيت التطبيق:
وهيي ّأنها اقربيت عيىل األرجح من
شخص مُ صاب بكوفيد.-19
ٍ
حصليت دانا عيىل اإلنيذار ّ
ألن الرجل
الذي كان يف الحافلة ذهب إىل الطبيب،
واكتشيف إصابتيه بامليرض ،وحصل
عىل رمز خياص ل ُيضيفه إىل تطبيقه.
ً
سلسلة
وبمجرد فعل ذلك ،حمّل هاتفه
ّ
خادم مركزي
املشفرة عىل
من الرموز
ٍ
ٌ
عبارة عن سلسلة من الحروف
وهيواألرقيام التيي ُت ّ
مثل بشيك ٍل مجهول
الهويية كل تفاعل عن ُقرب حظي به
مع مستخدمي التطبيق اآلخرين عىل
ميدار الي 21يوميا ً املاضيية .ومن ثم
ُيبلغ الخادم كافة املسيتخدمني الذين
ولّدوا تلك الرموز باحتمالية تعرّضهم
للمرض ،وهذا يشمل دانا.
ٌ
فريق
هذا هو املسيتقبل اليذي تخيّله
يتألّف من أكثر مين  130عاملا ً وتقنيا ً
أوروبيياً .وبعد  3أسيابيع مين العمل
التطوّعي شيبه املستمر ،حيث كشف
الفرييق عين إطيار عميل (ومنظمة
غري ربحيية) لدعم هذا املُ ّ
خطط تحت
عنوان مرشوع تتبُّع مع الحفاظ عىل
الخصوصيية يف أوروبيا ،وفيق تقرير
موقع  Business Insiderاألمريكي
ّ
بيأن مُ بادرتهم
ُيؤمن علماء املرشوع
ُيمكين أن ُتعييد النياس إىل العمل مع
الحد األدنى من املخاطر ،باسيتخدام
اإلشيارات املتبادلية بيني الهواتيف
الذكيية لتحدييد األشيخاص الذيين
لشيخص مُ صياب بكوفيد-
تعرّضيوا
ٍ
 19وتنبيههيم .ويعتميد املرشوع عىل
البلوتيوث منخفيض الطاقية -وهي
تقنيية السيلكية محمولية مُ نترشة-
لتنفييذ ما ُيطلق علييه علماء األوبئة
“تتبُّيع التواصل” .وتتضمّين العملية
بشيخص
تحدييد هوية مين تواصل
ٍ
مريض ،ثم توجيهه أولئك األشخاص
ليعزلوا أنفسهم.
ّ
نهج
بنياء
عىل
املرشوع
ركيزت فيرق
ٍ
مجهول الهوية ،سهل التطبيق ،قابل
ّ
للتوسيع دولياً ،ومجاني عىل الهواتف
دون التضحيية بالخصوصيية كميا
يحيدث يف مبيادرات التتبُّيع األخيرى

داخيل بيال ٍد مثيل الصيني وإرسائييل
وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
ُيمكين لفيريوس كورونيا أن ينتيرش
قبيل أن تبدأ األعيراض يف الظهور عىل
األشخاص املُصابني بالعدوى.
مارسيل ساالث ،عالم األوبئة الرقمي
اليذي سياعد يف تطوير امليرشوع قال
ّ
إن التفوّق عيىل عامل الخطر الخبيث
هذا بات أميرا ً حيويا ً يف كبح انتشيار
الفريوس.
ّ
يتمتع فريوس
وأضاف سياالث“ :ليم
السيارس ،بني عامي  2000و،2003
بهذه القدرات .لذا كانت عملية االحتواء
سهلة -وسيهلة ألن عزل املرىض كان
كافييا ً لوقف انتشيار الفيريوس .وال
تزال غالبية البلدان تنظر إىل األمر من
هذا املنظور :حسيناً ،علينا فقط عزل
املرىض ،وبهذا ُنسييطر عىل املشكلة.
ولكين ذلك لييس كافيياًّ ،
ّ
ألن املرىض
ربميا ينقلون العدوى إىل اآلخرين قبل
أن تظهر عليهم أعراض املرض”.
وفقا ً لدراسي ٍة ُنرشت مؤخرا ً يف دورية
 Scienceالعلميةّ ،
فإن االنتشار بدون
أعيراض يجعل ُسي ُبل تتبُّيع التواصل
بالطيرق التقليديية غيري كافيية،
ُّ
حييث ُي ّ
لتعقب
ضطير علماء األوبئية
ً
املُصابني بالعدوى يدويا وإعادة تتبُّع
خطواتهم.
فرييق البحث املسيؤول عن الدراسية
بجامعية أكسيفورد كتيب“ :خلصنا
إىل ّ
أن االنتشيار الفيريويس بات أرسع
مين ّ
أن نحتويه بتتبُّع التواصل يدوياً،
ولكن ُيمكن السييطرة عليه إذا كانت
العمليية أرسع وأكثر كفياءة وتجري
نطاق واسع”.
عىل
ٍ
هذه هي الفكرة األساسية التي يقوم
عليها امليرشوع .إذ يقول مؤسسيوه
إنهم ليم يصنعوا تطبيقياً ،بل نظاما ً
ّ
ً
ً
بيئيا مُ تكاميال من التقنيات -خوادم،
وشييفرة مصدريية ،وتبيادل بيانات
دويل -التيي ُ
ستسي ّهل عيىل املُطوّرين
بنياء تطبيقات املرشوع الخاصة بكل

دولة ،ثيم نرش تليك التطبيقات حتى
يقيوم الناس بتنزيلها واسيتخدامها.
ومن املفرض ّ
أن مُ ستخدمي التطبيق
س ُيمكنهم استئناف بعض تحركاتهم
خيارج املنيزل ،ميع الخضيوع للعزل
الذاتي فقط يف حال جرى تنبيههم إىل
ّأنهم تعرّضوا للمرض.
الباحث يف اليذكاء االصطناعي وعلوم
الحاسيوب هانز-كريسيتيان بيوس،
الذي سياعد يف تنظيم جهود املرشوع
ً
قال ّ
إن املرشوع بوصفيه مُ
نظمة (يف
ٌ
انتظار الترعات) جاهز لبناء وتوفري
الخيوادم مجانيا ً للوالييات واليدول
وغريهم مين مُ ق ّدميي الخدمات عىل
نطاق واسع .وأردف بوس ّأنه يف حال
ٍ
استيفاء تلك الكيانات لرشوط فاعلية
املرشوع -دون “إضافة يش ٍء قذر” إىل
الشيفرة املصدرية لترسيب املعلومات
ً
ّ
تتمكن من
مثيال-؛ فسيوف
الخاصة
االنضمام إىل برنامج تبادل البيانات.
ٌ
مجموعية يف أملانييا -بقيادة
تح ّدثيت
أولف بورماير ،املُحامي وخبري تقنية
املعلوميات اليذي شيارك يف تأسييس
منظمية -Society for Civil Rights
منشور
نموذج مُ شيابه يف
مُ ؤخرا ً عن
ٍ
ٍ
عىل موقع  Netzpolitik.orgاألملاني.
بورمايير أوضح ملوقع -Business I
ّ sider
أن إطار عمل املرشوع األوروبي
الجديد يبدو بمثابة “وسيلة تتبُّع عر
البلوتوث ُتحافيظ عىل الخصوصية”،
رغيم تأكييده ّ
أن املجموعية لم تنرش
ً
شييفرة مصدريية مفتوحية املصدر
ليفحصها العالم حتى اآلن.
كيف ُيمكن ُّ
تعقيب التعرُّض لفريوس
كورونيا دون التضحيية بخصوصية
املستخدم؟
تستخدم بعض البلدان بالفعل أنظمة
تتبُّيع تواصيل قائمية عيىل التقنية.
ّ
لكنهيم يُضحّ ون بكمييات كبرية من
خصوصيية مُ واطنيهيم ليفعلوا ذلك:
إذ ُتحلّيل تليك التطبيقات مشيريات
بطاقيات االئتميان ،وبيانيات املوقع

بنظيام التموضيع العامليي ،GPS
وكاميريات املراقبية ،وغريهيا مين
املعلوميات ملتابعية املُصابيني وتنبيه
املُتعرضني.
رغم ذليك ،تبدو تلك األسياليب ف ّعالةً
يف كبيح انتشيار الفيريوس .فكورييا
ً
مثيال شيهدت انخفياض
الجنوبيية
حاالت كوفيد -19الجديدة املُبلغ عنها
مين  909إصابة يف الي 29من فراير/
شباط إىل  74إصابة جديدة مُ بلغ عنها
فقيطيفاليي16مينميارس/آذار.
بوس أعيرب عين مخاوفه حييال أن
ُيس ّهل ذلك الوصول إىل مستقبل ُيشبه
روايات جورج أوروييلّ ،
لكنه مُ قتنعٌ
ّ
بيأن التدابيري الرشييرة التيي تقتيل
الخصوصية ليست رضورية.
إن البلوتوث منخفض الطاقة ُي ّ
إذ ّ
مثل
ً
تقنية شيائعة للغاية -فهي الوسييلة
الرئيسيية لتوصييل هواتفنيا الذكية
بالسيماعات الالسيلكية ،ومكيرات
الصيوت ،والسياعات ،وأجهيزة
وت ّ
التلفزييون ،وغريهياُ .
وفير هيذه
التقنيية بالفعيل إمكانية استشيعار
القيرب أو “املقيود اإللكرونيي” :إذ
تسيتطيع بث إشيارة “مرحباً” أثناء
االسيتماع إىل نفيس اإلشيارات مين
األجهزة األخرى.
بتسجيل قوة تلك اإلشارات الالسلكية،
يصيري مين املمكين قيياس املسيافة
بيني تلك األجهيزة تقريبيياً .وهذا هو
األسياس اليذي ُب ِن َي علييه إطار عمل
املرشوع.
ٌ
شيخص بتنزييل التطبيق
حني يقوم
املبني عىل هذا النظام؛ ُت ّ
عني له بطاقة
هوية أوتوماتيكياً ،وال يعرفها سيوى
الخادم املركزي الذي يقوم بتشفريها.
ومن ثيم يقوم التطبييق بتوليد رموز
عشوائية مرتبطة ببطاقة الهوية تلك،
وي ُب ّثها باسيتخدام البلوتوث .ويحدث
كل ذليك أثنياء اسيتماع التطبييق إىل
أرقام عشوائية مُ شابهة من الهواتف
الذكييةاألخيرى.

تومياس فيجاند ،أحد قيادة املرشوع
والباحيث يف الهندسية الكهربائيية
بجامعية برليني التقنيية قيال ملوقع
“ :Business Insiderإذا ظليت
األجهزة عىل مسياف ٍة قريبية أقل من
مريين لفر ٍة طويلية -تتجاوز بضع
دقائق-؛ ُنقرّر ببساطة تسجيل الرقم
العشيوائي بحسيب توجيهات علماء
األوبئة”.
حني تحفظ هواتف الشخصني األرقام
العشيوائية ليكل منهميا ،تفعيل ذلك
ّ
داخل سج ٍل مُ
شيفر ال يستطيع مالك
الهاتيف نفسيه الوصول إلييه .ووقع
االختيار عىل مسيافة مرين ّ
ألن هذه
هي املسيافة التي يسيتطيع فريوس
كورونا االنتشار داخلها عر قطريات
السيعال ،والعطس ،والتنفس بحسب
مركيز مكافحية األميراض والوقاية
منهيايفالواليياتاملتحيدة.
ال يتطلّيب تسيجيل اللقياءات وجود
خدمية إنرنت .إذ يجيري اإلبقاء عىل
تسيجيل التواصل مخفيا ً داخل هاتف
املسيتخدم مليدة  21يومياً ،ويجيري
محو املدخالت األقدم بشك ٍل مُ ستمر.
وفيرة الثالثة أسيابيع هيي أكثر من
ً
مقارنة بالوقت الذي تستغرقه
كافية
عدوى كوفييد -19لتظهير أعراضها
عىل املريض ويكتشف نتيجة االختبار
اليذي أجيراه .كميا سيسيمح أحيد
خيارات التطبيق للمسيتخدم باإلبالغ
عن نتيجة اختباره اإليجابية وتحميل
تارييخ تواصليه مليدة  21يومياً ،لكن
األمر ليس بهذه البساطة.
ّ
يتمكين
إذ قيال بيوس“ :ال ُنرييد أن
املُتصيّيدون عيىل اإلنرنيت مين نرش
ّأنهيم مُ صابون بالعدوى وهم ليسيوا
مُ صابني”.
لضمان أن يقترص اإلبالغ عن العدوى
عىل املُستخدمني الذين أجروا االختبار
فقط ،سييمنحهم الطبييب أو معمل
التحلييل رميز وصول خاصا ً يسيمح
للشيخص بتحمييل تارييخ تواصله.

ألحيد آخير أن يفعيل ذلك
وال ُيمكين
ٍ
ويظيل الرمز داخل الهاتيف إىل أج ٍلّ
غري مُ سيمى ،يف شيك ٍل مُ
شيفر ،حال
أثبيت االختبار سيالمة الشيخص من
اإلصابة.
بهيذه الطريقية ،سيتظل خصوصية
املُصابني بالعدوى محمية ،فضالً عن
خصوصية األشيخاص الذيين التقوا
بهم عن ُقرب.
يقيول فيجانيدّ :
“إنيه نظيامٌ مُ غليق
بالكاميل ،مما يعني ّأننا ال نسيتطيع
قيراءة املدخالت واملخرجيات .فاألمر
مجهول الهوية تماماً” .وقال بورماير
ّ
إن التطبييق ُيحياول يف تقديره تقليل
كم املعلومات التي يجمعها.
يجيب أن يكون ميرشوع تتبُّع القرب
ميع الحفياظ عيىل الخصوصيية يف
أوروبا مشهورا ً بقدر واتساب ليكون
ف ّعاالً
رغم كل ما سيبق ،ال يزال علينا رؤية
عدد األشيخاص الذين سيستخدمون
هذه التطبيقات فعلياً.
ففي السييناريو املثايل ،يقول صانعو
امليرشوع ّ
إن  60%عىل األقل من أبناء
ّ
أي شعب ستكون لديهم أجهزة قادرة
عىل تثبيت تطبيق املرشوع وتشيغيل
البلوتوث .وقال سياالث ّ
إن ذلك الرقم
سييخفض بشيدة مين عيدد التكاثر
ٌ
مقيياس
األسيايس للميرض -وهيو
ملتوسيط عيدد األشيخاص الذيين
يسيتطيع املصاب نقل امليرض إليهم.
ويمتلك فريوس كورونيا حتى اآلن يف
املتوسيط عيدد تكاثر أسيايس عاملي
ييراوحبيني2و.2.5
يف حال انخفض عدد التكاثر األسايس
إىل أقيل من واحد؛ يفقد املرض فوعته
وحدتيه ثم يختفي يف نقط ٍة ما الحقاً.
ُ
وتعتر أسياليب القوة الغاشمة ،مثل
إغالق املدن ،ف ّع ً
الة يف الحد من انتشار
لكنها ُت ُّّ
ر االقتصاد بشيدة.
املرض
ِ
تأثري
وربما ينجح املرشوع يف تحقيق
ٍ
مُ شيابه دون إبقياء غالبيية العاملني
ّ
شيك يف ّ
داخيل منازلهيم.ال
أن تقنيية
البلوتوث مُ نترشة وشائعة :ففي عام
ُ ،2019ش ِح َن أكثر من ملياري هاتف
وجهاز لوحي وحاسيوب يحتوي عىل
تليك التقنيية ،وفقيا ً لتقرير السيوق
الذي أصدرته رشكة Bluetooth SIG
مُ طيوّرةالتقنيية-يفعيام.2019سيتيف شيرسون-سميث ،املتح ّدث
باسيم رشكية  ،Vodafoneقال ملوقع
 Business Insiderيف رسيال ٍة بالريد
اإللكرونيي“ :ظهرت تقنية البلوتوث
منخفيض الطاقية يف عيام ،2013
واسيتخدمتها رشكية  Appleيف
منتجاتهيا منذ صدور نظام تشيغيل
 iOS7وهاتيف آيفون  4إسُ .
وتشيري
بيانات رشكية  Vodafoneيف أملانيا إىل
ّ
أن أكثير من  95%من أجهزة أندرويد
يف أوروبيا تسيتخدم تقنيية البلوتوث
منخفض الطاقة”.
لذا ّ
فإن أوروبا هي مكان واعد إلطالق
املرشوع بحسب آيف غرينغارت ،مُ حللّ
السيوق اليذي ُيجيري أبحاثيا ً حيول
اعتماد األجهزة والتقنيات الحديثة.

أوضح غرينغيارت ملوقيع Business
 Insiderيف رسال ٍة بالريد اإللكروني:
“كان أكثير من  75%مين األوروبيني
يمتلكيون هواتيف ذكيية بنهاية عام
 .2019ويف حال ّ
ٌ
نسيبة كبرية
شيغلت
من تلك املجموعة -التي تمتلك هواتف
آيفيون وأندروييد حديثية -التطبيق؛
فسيوف ُيولّيد ذليك كنيزا ً غنييا ً مين
البيانات التي ُيمكن استخدامها لتتبُّع
نقاط العدوى”.
بغيض النظر عن االعتمياد والتوافق،
ّ
فيإن إقنياع ثالثية أخماس السيكان
ّ
ً
ّ
بفعيل أي يشء ُيمثيل تحدييا .يف
الوالييات املتحدة مثالً ،نجد ّ
أن نسيبة
اإلقبيال النموذجيية مين الناخبيني
املُؤهليني خالل االنتخابات الرئاسيية
تصل إىل  60%فقط بحسيب منظمة
.FairVote
أردف غرينغيارت“ :تكمُ ين املشيكلة
كاف مين
الكيرى يف إقنياع عيد ٍد
ٍ
الناس باسيتخدام التطبيق ،وهو أم ٌر
سييختلف بحسيب البليد .إذ أظهرت
االستطالعات ّ
أن األملان يقلقون بشدة
حيال الخصوصيية ،يف حني ّ
أن بعض
الجنسييات األخرى ال تكيرث كثرياً.
و ُيمكين للتفويضيات الحكوميية أن
تقيض عىل تلك املخاوف بال شك.
رغيم ذليك ،يقيول صانعيو املرشوع
(والخيراء اآلخيرون الذيين التقاهم
موقيع ّ )Business Insider
إن إطيار
العمل سييظل قادرا ً عىل إحداث فارق
يف السييطرة عيىل انتشيار فيريوس
كورونا؛ حتى ليو لم نصل إىل معدالت
االعتماد املثالية.
إذ أوضيح سياالث“ :حتى لو شيارك
 40%مين السيكان مثالً ،فسييكون
لذليكتأثيريٌ قيويعيىلالوبياء”.
أن بورماير كان أكثر تسياهالً
يف حني ّ
مع معدل االعتماد املُنخفض“ :سيظل
املرشوع مُ فيدا ً حتى لو قامت نسيبة
 1%فقيط من السيكان بتثبيته ،لكن
الفائدة تيزداد مع تثبيت نسيب ٍة أكر
من السكان للتطبيق”.
ُييدرك صانعيو امليرشوع كذليك ّ
أن
فيريوس كورونيا ُيمكين أن ينتيرش
عر األسيطح املُلوّثة ،وال يتظاهرون
بقدرتهيم عىل حيل تلك املشيكلة .بل
ينظرون ببساطة إىل املرشوع بوصفه
ً
أداة كبيرية مُ حتملية لحيل املشيكلة
ضمن مجموعة أدوات مُ تنوعة.
إذ أوضيح سياالث“ :لين تسيتطيع
الحصول عىل كل يشء بواسطة نظام
من هذا النوع ،لكن ُيحتمل أن ُتسيطر
عىل مسيار العدوى املُهيمن من خالل
القطيريات .هيذا هو ما نسيعى إليه.
ً
حيال شيامالً بالتأكييد.
وهيو لييس
فاللقاح هو الحل النهائي هنا”.
إجيراء االختبيارات رسيعياً ،بتكلفي ٍة
نطياق واسيع هو
مُ نخفضية ،وعيىل
ٍ
أم ٌر رضوري لينجح املرشوع يف دوره
بوصفه حالً وسييطا ً
ّ
وإال سييعجزاملسيتخدمون عين تنبيه النظيام إىل
إصابتهيم .لكين بعيض اليدول ،مثل
تأخ ً
الوالييات املتحدة ،ال تيزال مُ ّ
رة يف
جهود إجراء اختبارات كافية.

االثنين
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الكهرباء توضح سبب استمرار اجلباية من
املواطنني خالل أيام احلظر
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الكهرباء ،امس االحد ،استمرار تسلم الجباية من املواطنني خالل أيام حظر
التجوال ،الفتة إىل أن إيقافها يحتاج إىل قرار حكومي.وقال املتحدث باسم الوزارة ،احمد
العبادي ،يف ترصيح صحفي :إن «الوزارة مستمرة بتسلم الجباية من املواطنني خالل
أيام الحظر ،حيث إن أسعارها مدعومة بنسبة  .»%٩4مؤكدا ً «أنها لن تؤثر عىل حياة
املواطنني لكون قيمتها قليلة جدا ً ال تتجاوز الـ  10اىل  15ألف دينار».وأضاف أنه «إيقاف
تسلم الجباية يحتاج إىل قرار حكومي ،وليس من صالحية وزارة الكهرباء إيقافها».

واسط تنفي شائعات فتح منفذ زرباطية احلدودي

بغداد /الزوراء:
أكدت خلية االزمة يف محافظة واسط،
امس األحد ،ان منفذ زرباطية الحدودي
مع ايران مغلق بصورة تامة امام
املسافرين والبضائع منذ  14آذار املايض.
وقال رئيس الخلية ،عادل الزركاني ،يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن

«السلطات املختصة تواصل غلق املنفذ
بالصبات الكونكريتية ،وعدم دخول او
خروج أي شخص عربه إىل اآلن».
وأشار إىل أن «ما اشيع من اخبار حول
فتح املنفذ غري صحيح ،وان الصور
والفيديوات التي تناقلتها مواقع التواصل
اإلجتماعي قديمة».

كربالء تبدأ بتوزيع األراضي السكنية بني
عدد من الشرائح
بغداد /الزوراء:
أعلنت حكومة كربالء املحلية ،امس االحد ،عن توزيع قرابة  3آالف قطعة أرض سكنية
بني رشائح مجتمعية مختلفة.
وقال محافظ كربالء ،نصيف الخطابي ،يف مؤتمر صحفي انه “بارشنا بتوزيع ٢800
قطعة ارض سكنية بحضور ممثلني عن كل رشيحة بسبب ازمة فريوس كورونا التي
تحتم علينا عدم االحتفال مع املستفيدين».
وأضاف الخطابي ان “الرشائح التي شملتها هذه الوجبة هي من ذوي اإلعاقة
واالحتياجات الخاصة ،واألطباء االختصاص ،الصحفيني ،املرأة األرملة واملطلقة وبال
معيل ،اعضاء نقابة األكاديميني ،اعضاء نقابة املهندسني ،اعضاء نقابة املهندسني
الزراعيني ،موظفي املحكمة».وأشار محافظ كربالء اىل ان “املحافظة عازمة عىل توفري
قطع اراض سكنية ملختلف املواطنني عىل وفق األطر والسياقات القانونية”.

أمانة بغداد تعلن تصريف مليون مرت
مكعب من مياه اجملاري يومياً
بغداد /الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد ،امس االحد ،عن قيام
مالكاتها يف دائرة مجاري بغداد والدوائر
البلدية املختلفة بترصيف مليون مرت
مكعب من مياه املجاري يومياً.
وقالت األمانة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن “مالكاتها يف دائرة مجاري
بغداد والدوائر البلدية املختلفة تقوم
بترصيف مليون مرت مكعب من مياه

املجاري يوميا ً بعد ان تتم معالجتها،
ولعموم مدينة بغداد ،عدا األيام التي
تشهد تساقط األمطار ،وال سيما املوجات
الغزيرة والتي ترتفع فيها كمية الترصيف
اىل مستوى اعىل».
وأضاف البيان أن “أعمال الترصيف يف
املحطات ومشاريع املجاري مستمرة،
وتعمل بدون توقف عىل الرغم من الظروف
االستثنائية التي يمر بها بلدنا العزيز”.

املنافذ حتبط حماولة تهريب  8عجالت يف
ميناء أم قصر
بغداد /الزوراء:
اعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس االحد ،احباط محاولة تهريب  8عجالت يف منفذ
ميناء أم قرص.
وقالت الهيأة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن « منفذ ميناء أم قرص الشمايل يف
محافظة البرصة ،وبالتعاون املشرتك مع االجهزة االمنية داخل منفذ ميناء ام قرص
الشمايل ،وبنا ًء عىل املعلومات الواردة من قبل مفرزة استخبارات بوابة البرصة ،تمكنت
من ضبط حاوية عدد ( )٢بداخلها عجالت عدد ( )8دون املوديل معدة للتهريب».
واضافت أنه «تم تشكيل لجنة برئاسة مدير املنفذ والجهات ذات العالقة ،بعد استحصال
موافقة قايض التحقيق» .مبينة أنه «تم إحالة ما تم ضبطه عىل وفق محرض أصويل
إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها».
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البصرة حتدد األسعار وحتذر من جتاوزها والديوانية تغرم وتعتقل املتالعبني

عمليات بغداد تدعو املواطنني لإلبالغ عن حماوالت رفع األسعار واستغالل احلظر
بغداد /الزوراء:
حثت قيادة عمليات بغداد ،امس االحد ،املواطنني
االبالغ عن أية محاولة لرفع األسعار واستغالل
حظر التجوال .ويف السياق نفسه ،طمأنت قيادة
رشطة البرصة ،أهايل املحافظة عىل ضبط أسعار
الخرض والفواكه.
وقالت قيادة عمليات بغداد يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،انها «تواصل متابعة أسعار املواد
الغذائية والخضار يف مناطق واحياء العاصمة
بشكل ميداني ،وقد التقت عددا من البائع بهدف
حثهم عىل إالستمرار يف بيع املواد بأسعارها
املناسبة».
ودعت القيادة املواطنني اىل «االبالغ عن أية محاولة
لرفع األسعار من قبل االشخاص الذين يحاولون
استغالل إجراءات حظر التجول الوقائي».
من جانبها ،اعلنت مديرية نجدة بغداد عن القاء
القبض عىل تاجر لقيامه برفع اسعار بيع بيض
املائدة يف العامرية.
وقالت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،ان «املتهم قام ببيع طبقة بيض املائدة بسعر
سبعة االف دينار مخالفا للتسعرية املقررة مستغآل
حظر التجوال والظروف الراهنة للبلد».
واشارت املديرية اىل ان «دوريات نجدة حي

الجامعة توجهت اىل مكان املحل وضبطت املتهم،
ولدى التأكد منه اتضح صحة ادعاء املواطنني».
الفتة اىل انه «تم تسليمه اىل الجهة املختصة لغرض
استكمال االجراءات القانونية بحقه».
ويف السياق نفسه ،طمأنت قيادة رشطة البرصة،
أهايل املحافظة عىل ضبط أسعار الخرض
والفواكه.
وذكر بيان لها تلقت «الزوراء» نسخة منه ،ان

«مفارز مديرية رشطة محافظة البرصة تتفقد
أسعار املواد الغذائية والخضار يوميا ً حرصا ً
منها عىل عدم استغالل االوضاع الراهنة من
قبل أصحاب العلوات ومراكز التسوق حول رفع
األسعار واستغالل حاجة الناس».
وأضاف «نطمنئ املواطنني من أبناء املحافظة اننا
مستمرون بمراقبة األسعار ،وان الوضع لحد اآلن
تحت السيطرة وال توجد اي زيادة فيها ،ويحتم

علينا الواجب الوطني واالنساني ان نكون يدا
واحدة يف محاربة هذا الفايروس وسائر املخاطر
التي تواجه البلد».
ونرشت رشطة البرصة أسعار الخضار والفواكه
امس األحد ،مشرية اىل «أن األسعار الواردة هي حد
أعىل ال يجوز تجاوزها يف علوات الخضار والفواكه
يف مركز واقضية ونواحي املحافظة».
من جانب متصل ،أعلنت مديرية األمن الوطني يف
الديوانية ،امس االحد ،عن فرض غرامات مالية عىل
 10صيدليات واعتقال  40شخصا تالعبوا باالسعار
يف املحافظة منذ بداية قرار حظر التجوال.
وقالت املديرية يف بيان تلقت الزوراء» نسخة
منه« ،يف الساعة  1100من صباح امس خرجت
مفرزة من مركز الشامية ملتابعة اسعار املواد
الغذائية والخرضوات ،وتم توقيف احد املخالفني
من اصحاب مكاتب بيع الجملة للمواد الغذائية،
ويدعى (س) تم توقيفه وفق املاده .»٢40
وأضافت «بدأنا حملة رش وتعقيم القضاء بعجلة
األمن الوطني الشخصية مع املركز الصحي يف
املهناوية» ،مؤكدة «تسجيل مخالفات وغرامات
عىل  10صيدليات يف الديوانية ،وايضا اعتقال اكثر
من  40شخصا تالعبوا باالسعار منذ بداية الحظر
حتى اآلن».

دعوات برملانية لإلسراع بصرفها

التخطيط تبحث دعم  5ماليني عراقي ضمن منحة الطوارئ
بغداد /الزوراء:
كشف املتحدث باسم وزارة التخطيط،
عبد الزهرة الهنداوي ،امس االحد ،عن
اجتماع لخلية االزمة يف الوزارة لبحث
دعم  5ماليني عراقي ضمن خطة
الطوارئ يف مواجهة كورونا ،مبينا ان
الحكومة قررت اعفاء اجور الكهرباء
وااليجارات الحكومية لتخفيف الضغط
عىل املواطن.
وقال الهنداوي يف ترصيح صحفي ان
“الوزارة ناقشت خالل اجتماعها ،امس،
توزيع  300مليار دينار ضمن منحة

الطوارئ لـ  5ماليني عراقي” ،مبينا ان
“االجتماع ناقش آليات واملبالغ التي
سيتم رصفها».
واضاف ان “سبعة ماليني و 800الف
ارسة عراقية مؤمنة بشكل كامل
بسبب وجود راتب ألحد افرادها يف حني
سيخصص الدعم الحكومي لنحو 5
ماليني عراقي يعملون بالقطاع الخاص
بشكل غري منتظم مثل سائف التكيس
واحصاب املهن االخرى».
وتابع ان ”  % 60من االنفاق االرس العراقية
يرصف عىل املواد الغذائية والكهرباء ،وقد

احلشد يواصل محالت
اإلغاثة والتعفري يف
بابل وكربالء
بغداد /الزوراء:
أعلنت عمليات الفرات األوسط للحشد
الشعبي ،امس االحد ،عن اطالق اكرب حملة
تعفري وتعقيم ودعم لوجستي يف محافظة
بابل .من جانب متصل ،واصل اللواء
السادس يف الحشد الشعبي ،امس ،تعفري
وتعقيم االحياء يف محافظة كربالء املقدسة
للحد من تفيش فايروس كورونا.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،ان “ 60حملة دعم
لوجستي انطلقت بإرشاف قائد العمليات
عيل الحمداني وحضور املحافد حسن
منديل” ،مبينا أن “الحملة تتضمن تعفري
وتعقيم عموم مدن ومناطق بابل».
وأضاف البيان أن “الحشد الشعبي يتكفل
بإيصال املواد الغذائية لذوي الدخل املحدود
استجابة لتوجيهات املرجعية الدينية”.
من جانب متصل ،واصل اللواء السادس يف
الحشد الشعبي ،امس االحد ،تعفري وتعقيم
االحياء يف محافظة كربالء املقدسة للحد من
تفيش فايروس كورونا.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،أن “طبابة اللواء
السادس عفرت الساحات العامة واملتنزهات
يف عدد من احياء مدينة كربالء املقدسة».
وأضاف البيان أن “عملية التعفري رافقتها
أيضا إرشادات صحية عرب مكربات الصوت
لتوعية املواطنني والوقاية من فايروس
كورونا”.

عملت الحكومة عىل حل املشكلة بإنهاء
جباية الكهرباء ملدة شهرين مقبلني،
فيما رشعت يف تخفيض اجور املولدات
االهلية يف عموم البالد ،فضال عن توزيع
مفردات البطاقة التموينية ملدة شهرين
مقبلني كدفعة واحدة لتخفيف اثار حظر
التجوال “.
من جهته ،طالب النائب ،منصور
البعيجي ،امس األحد ،الحكومة لالرساع
برصف املنحة املالية للعوائل الفقرية
التي تعتاش عىل قوت يومها ،وال تمتلك
اي دخل ثابت او راتب شهري ،لذلك عىل

الجهات املعنية التحرك رسيعا برصف
هذه املنحة عن طريق وكالء البطاقة
التموينية.
وأوضح البعيجي ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،ان «هنالك اعدادا كبرية من
العوائل الفقرية التي ال تمتلك راتبا شهريا،
وقد ترضرت كثريا جراء الحظر الصحي،
لذلك يجب اخذ هذا االمر بعني االعتبار
من قبل الحكومة والتوجه برصف منحة
مالية لهم بالرسعة القصوى».
وقال إن «رصف منحة مالية للعوائل
الفقرية ليس ً
منة من قبل أية جه ٍة كانت،

بغداد /الزوراء:
أعلنت لجنة الرتبية النيابية ،امس
االحد ،عن مقرتحاتها للعام الدرايس
الحايل الذي توقف أكثر من مرة بسبب
التظاهرات ومن ثم فريوس كورونا الذي
شل حركة البالد اىل حد هذه اللحظة..
وجاءت املقرتحات عىل النحو اآلتي:
 تحدد الوزارة جدوال جديدالالمتحانات النهائية ،ويكون بعد تاريخ
(.)٢0٢0/6/15

 تكون االمتحانات للصفوف غرياملنتهية بحسب ما تم اكماله من فصول
املنهج حتى وان كان فصال واحدا ،ويتم
تعويض بقية املنهج يف بداية العام
الدرايس القادم (. )٢0٢1/٢0٢0
 تعليق امتحانات البكالورياللصف السادس االبتدائي لهذا العام
وتكون
فقط،
()٢0٢0/٢01٩
االمتحانات داخل املدرسة مع املراحل
غري املنتهية .

 يتم حذف الفصول الدراسية للمراحلاملنتهية التي لم تتم دراستها من قبل
الطالب وتحويل ما تبقى من املناهج
اىل اسئلة تقدم اىل الطالب ،ويتم طرح
اجوبتها من خالل القنوات الرسمية
والرتبوية واملنصات االلكرتونية .
 يراعى يف حذف فصول املناهجالدراسية املحافظات التي حدث فيها
ارضاب عن الدوام قبل التعطيل بسبب
فريوس كورونا وهي (ذي قار ،ميسان،

واسط ،بابل ،النجف ،الديوانية ،كربالء)،
حيث ان هذه املحافظات لم تكمل
اكثر من فصلني او ثالثة فصول ،لذلك
عىل الوزارة ان تعد خطة خاصة بهذه
املحافظات .
 االرساع بتحديد الفصول التي سوفيتم حذفها من املناهج الدراسية ،واطالع
الطالب عليها من اجل دراستها .
 يكون الدخول الشامل لكل املراحلاملنتهية ،وكذلك لالمتحانات الخارجية .

التجارة جتهز جنوب بغداد مبادة الرز وعددا من احملافظات باحلنطة
بغداد /الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة التجارة
املبارشة بتجهيز مادة الرز لوكالء البطاقة التموينية ملناطق
أطراف بغداد الكرخ (املحمودية و اليوسيفية و ناحية
الرشيد) من مخازن الرز يف سايلو العطيفية التابع للرشكة
وتجهز عدد من املطاحن بالحصة الثالثة من مادة الحنطة.
وقال املهندس حسنني مهدي علوان ،مدير عام الرشكة:
ان «عملية التجهيز شملت كذلك وكالء تموين منطقة
هور رجب والدورة واملهدية» ،مؤكدا ً عىل «توجيهات وزير
التجارة محمد العاني برضورة رفد اساسيات الغذاء
للمواطن يف هذا الظرف الصعب الذي يواجهه العراق والعالم
أجمع ،وذلك إلعانة املوطن يف توفري سبل العيش السيما
خالل فرتة تمتعه بفرتة الحظر الصحي الذي فرض يف عموم
محافظات البالد للسيطرة عىل انتشار فايروس كورونا» .
وبني ان «الكمية املجهزة من مادة الرز املحيل و الرز
األمريكي بلغت (  ) 736.540طنا للحصة الثانية من العام
الحايل» ،الفتاً إىل أن «املالكات الفنية واإلدارية للرشكة
العاملة يف ميناء ام قرص تواصل عملية تفريغ وشحن
حمولة باخرة الرز (  ) SERE NElTCو الراسية يف الرصيف
البحري رقم ( )3للميناء الجنوبي يف ام قرص» .
واضاف أن «مجموع الشاحنات التي تم تحميلها وشحنها
من حمولة الباخرة ملواقع الرشكة بلغت (  )٢6شاحنة

محملة بأكثر من ( )86٢.٩٢0طنا من الرز ،حيث تم تفريغ
وشحن ( )٢4شاحنة من شاحنات اسطول الوزارة و ()٢
شاحنة من رشكات النقل الربي التي توجهت لعدد من
محافظات البالد وفق خطة التوزيع املركزية» .
جانب آخر ،أشار إىل انه «تم مناقلة ( )٢6شاحنة
ومن
ٍ
محملة بكمية ( )1316طنا محملة الحنطة املحلية اىل
سايلو الرصافة يف بغداد من مجمع حبوب سامراء التابع
لفرع الرشكة يف محافظة صالح الدين ،وكذلك ( )47شاحنة

انطالق عملية أمنية ملالحقة بقايا “داعش” مشالي العاصمة بغداد

واضافت «بعد تفتيش الوكر بدقة تم العثور عىل
مقربة جماعية تضم منتسبني ومدنيني تم اعدامهم
من قبل عصابات داعش اإلرهابية قبل التحرير».
أما مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب
صالح الدين العاملة ضمن وكالة االستخبارات يف
وزارة الداخلية فقد تمنكنت من إلقاء القبض عىل
أحد ارهابيي داعش يف أطراف قضاء الطوز والذي
يعمل بما يسمى والية كركوك ،واملطلوب عىل وفق

وانما هو واجب رشعي واخالقي من قبل
الحكومة اتجاه أبناء شعبها ،لذلك يجب
ان يتم رصف هذه املنحة املالية خالل
الظرف الراهن».
واضاف البعيجي« :يجب االبتعاد عن
الروتني واإلجراءات والضوابط التي
تعرقل رصف املنحة من خالل وضع آلية
مناسبة تسمح بتسلم جميع العوائل
التي ال تمتلك راتبا شهريا بأرسع وقت
ممكن من اجل االلتزام بالحظر الصحي
والحفاظ عىل املواطنني ،وبدون استثناء
خدمة للصالح العام «.

الرتبية النيابية تعلن مقرتحاتها للعام الدراسي احلالي

العثور على مقربة مجاعية يف األنبار ومضافات وأعتدة يف دياىل ومكيشيفة
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد ،امس االحد ،عن انطالق
عملية امنية شمايل العاصمة ملالحقة بقايا “داعش».
من جهتها ،اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية،
امس ،عن العثور عىل وكر لـ»داعش» يف هيت،
فيما اشارت اىل ان الوكر احتوى بداخله عىل مقربة
جماعية.
وقالت قيادة عمليات بغداد يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إنه “عىل بركة الله انطلقت ،صباح
امس االحد ،الفرقة السادسة والقطعات امللحقة بها
بعملية امنية يف شمايل بغداد ،ملالحقة بقايا عصابات
داعش االرهابية لتعزيز االمن واالستقرار» .وأضاف
البيان أن “العملية شملت مناطق “الخرضاء  ،الخزنة
 ،السلمان”.
من جهتها ،اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية،
امس االحد ،عن العثور عىل وكر لـ»داعش» يف هيت،
فيما اشارت اىل ان الوكر احتوى بداخله عىل مقربة
جماعية.
وقالت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
انه «بنا ًء عىل معلومات استخبارية دقيقة ،داهمت
قوة من مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف
الفرقة السابعة وباالشرتاك مع فصيل استطالع لواء
املشاة  ٢٩وكرا للدواعش يف منطقة الخوضة بقضاء
هيت باالنبار ،وضبطت بداخله دراجة نارية ومواد
اخرى».
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أحكام املادة  4ارهاب واملادة  406ق ع النتمائه
لعصابات داعش اإلرهابية ،وقد تم تدوين أقوال
املتهم وتسليمه اىل الجهات املختصة.
عىل صعيد متصل ،نفذت قوات الحشد الشعبي ،امس
االحد ،عملية امنية ملالحقة فلول “ داعش” شمال
قضاء املقدادية بمحافظة دياىل ،فيما عثرت عىل 4
مضافات لإلرهابيني و 10عبوات ناسفة.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء»

نسخة منه“ :بنا ًء عىل معلومات استخبارية نفذت
قوة من الحشد الشعبي عملية استباقية ملالحقة
فلول داعش يف بساتني الدوري شمال قضاء
املقدادية“ .الفتا اىل ان “العملية اسفرت عن العثور
عىل أربع مضافات لداعش ورفع  10عبوات ناسفة
معدة للتفجري الستهداف القطعات األمنية».
وأضاف البيان ان “العملية اسفرت عن إصابة اثنني
من فرق الهندسة للحشد بانفجار عبوة ناسفة اثناء
رفع األلغام” ،مشريا اىل ان “العملية مستمرة لحني
تحقيق جميع األهداف املرسومة “.
من جانبها ،أعلنت وزارة الداخلية ،امس االحد ،ضبط
كدس للعتاد يف جزيرة مكيشيفة ،والقبض عىل متهم
يف منطقة السيدية ببغداد.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه،
إن «مفارز استخبارات الرشطة االتحادية العاملة
ضمن وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية ،ضبطت
كدسا للعتاد يف جزيرة مكيشيفة من مخلفات داعش
اإلرهابية احتوى عبوتني قمعيتني وعبوتني محلية
الصنع ضد الدروع وسبع عبوات نوع جليكان»،
مبينة انه «تم إتالف املواد من قبل الجهد الهنديس
املرافق».
واضاف البيان« :من جانب آخر ألقت املفارز أعاله
القبض عىل متهم يف منطقة السيدية ببغداد مطلوب
عىل وفق أحكام املادة  ،45٩حيث تم تسليمه اىل
مركز رشطة السيدية».

محملة بكمية (  )1455طنا من الحنطة املحلية واردة من
سايلو تلعفر التابع لفرع الرشكة يف محافظة نينوى ،وذلك
ضمن خطة املناقلة املعدة من قبل قسم التسويق يف مقر
الرشكة» .
منوهاً ان «مالكات الرشكة العاملة يف مواقع كركوك سايلو
الطوز وسايلو خان ضاري والسماوة والديوانية وسايلو
الرصافة والنجف قد قامت بتجهز املطاحن بحصص جديدة
من الحنطة املحلية للحصة الثالثة» .

مؤسسة الشهداء تباشر توزيع
منحة طارئة ألسر ذوي الشهداء

بغداد /الزوراء:
اعلنت مؤسسة الشهداء ،امس االحد ،عن مبارشتها بتوزيع منح
طوارئ شهريَّة بمبلغ  100ألف دينار لكل أرسة مشمولة بقانونها
ملواجهة آثار انتشار فريوس كورونا ،بينما وجهت فروعها ببغداد
ٌ
ٌ
بأجور
ثابت ،ويعملون
دخل
واملحافظات إلحصاء من ليس لديها
ٍ
يوميَّة ،لتخصيص مبلغ شهري لهم.
وأوضح رئيس املؤسسة ،كاظم عويد ،بترصيح لصحيفة لـ”الصباح”
الرسمية اطلعت عليه «الزوراء»َّ :
«أن “املؤسسة ،وضمن جهودها
الحتواء آثار انتشار فريوس كورونا ،فقد شكلت خلية أزمة لوضع
آليات التعامل مع أوضاع الشهداء يف خضم استمرار حظر التجوال
الذي وقع عبئه عىل ذوي الدخل اليومي».
وأردف“ :إنها وجهت جميع فروعها ببغداد واملحافظات إلحصاء
أرس ذوي الشهداء املشمولني بقانون املؤسسة ومن جميع الفئات
سواء ضحايا النظام املقبور واإلرهاب والعمليات العسكريَّة
وجرحى الحشد الشعبي ممن ال يمتلكون دخالً شهريا ً ثابتا ً
ويعملون بأجور يوميَّة ،لتخصيص مبلغ شهري لهم” .مفصحا ً
ٍ
عن “املبارشة بتوزيع منح طوارئ لهم بواقع  100ألف دينار
شهريا ً لكل أرسة ،ولحني االنتهاء من عملية جرد األرس لتخصيص
مبالغ ثابتة لهم».
ونوه عويد َّ
بأن “القسم االجتماعي يف الهيئة يع ُّد تقارير للباحثني
االجتماعيني لدراسة وضع جميع فئات ذوي الشهداء للوقوف عىل
احتياجاتهم وتوفريها ،سواء من السالل الغذائيَّة واملالبس والعناية
الصحيَّة والطبيَّة ،فضالً عن الكمامات واملعقمات ،عالوة عىل
ما تقدمه من اإلرشادات التوعويَّة الصحيَّة داخل املناطق ضمن
خططها لتطويق األزمة يف املناطق الفقرية التي تضم أرس ذوي
الشهداء».
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الرافدين :مستمرون باستقبال بعض
املوظفني واملتقاعدين لصرف رواتبهم

بغداد /الزوراء:
اعلن م�رصف الرافدين ،امس
االح�د ،ان فروع�ه يف بغ�داد
واملحافظ�ات مازالت مستمرة
يف استقب�ال بع�ض املوظفن
واملتقاعدي�ن الذي�ن يروم�ون
رصف رواتبه�م ع�ن طري�ق
البطاق�ات االلكرتوني�ة فضال
عن املستحقات املالية االخرى.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،ان “فروعه ،ومنذ توجيه
خلية األزمة باإليعاز للمصارف

باستئناف العمل لتوزيع رواتب
املوظف�ن واملتقاعدين ،فإنها
رشع�ت بفتح ابوابه�ا إلنجاز
األعمال املناطة بها واستقبلت
واملتقاعدي�ن
املوظف�ن
وأصح�اب املناف�ذ الخاص�ة
مستحقاته�م».
ل�رصف
وأض�اف البي�ان أن “املرصف
حرص ع�ىل تطبيق اإلجراءات
الصحي�ة والوقائية ،وبالشكل
ال�ذي ال ي�ؤدي اىل وج�ود
تجمعات حفاظ�ا عىل سالمة
املواطنن”.

الكشف عن إكمال اجراءات نقل تربعات
املصارف إىل حسابات دوائر الصحة
بغداد /الزوراء:
كش�ف عضو اللجنة املالي�ة النيابية ،النائب احم�د مظهر الجبوري،
امس االحد ،عن اكمال االجراءات لنقل تربعات املصارف اىل حسابات
دوائر الصحة باملحافظات ملواجهة كورونا.
وقال الجبوري يف ترصيح صحفي ان” البنك املركزي العراقي استكمل
كافة االج�راءات االدارية لنقل تربعات املص�ارف الحكومية واالهلية
الخاص�ة بمواجه�ة ف�روس كورون�ا اىل حسابات دوائ�ر الصحة يف
املحافظ�ات عىل وفق االليات التي اعتمدتها وزارة الصحة من ناحية
تحدي�د املبالغ لكل دائرة» .واضاف الجبوري ان” نقل املبالغ بدءأ اآلن
عىل وف�ق معلوماته االولية ،مؤكدا اهمي�ة وصولها اىل دوائر الصحة
يف املحافظ�ات لتعزيز قدراتها يف مواجهة ف�روس كورونا من خالل
توفر املستلزم�ات االولية ودعم مراكز الحج�ر الصحي ،خاصة وان
بعض املحافظات ش�هدت ارتفاعا مطردا بحاالت االصابة بالفروس
خالل االيام املاضية وخاصة املحافظات الجنوبية “.
وكان�ت مصارف حكومي�ة واخرى اهلي�ة تربعات بمالي�ن الدنانر
لدعم خطة مواجهة فروس كورونا ،ومساعدة خلية االزمة يف تامن
احتياجاتها األولية.

اليابان تقدم منحة بقيمة  3.6مليون دوالر
لدعم النازحني يف العراق
بغداد /الزوراء:
رح�ب صن�دوق االم�م املتح�دة
لإلسك�ان بمساهم�ة إضافي�ة
قدره�ا  3.6ملي�ون دوالر م�ن
حكوم�ة الياب�ان لدع�م إع�ادة
اإلعمار وبناء الس�الم يف العراق
من خ�الل إعادة تأهي�ل املنازل
الت�ي دمرته�ا الح�رب وبن�اء
وح�دات سكني�ة منخفض�ة
التكلف�ة يف سنج�ار ،محافظ�ة
نينوى.
وذك�ر موق�ع االم�م املتح�دة يف
تقري�ر مرتج�م اطلع�ت علي�ه
«الزوراء» :انه ”وبموجب املرحلة
الجدي�دة م�ن ه�ذا امل�روع،
سيعم�ل صندوق األم�م املتحدة
عىل تحسن الظروف املعيشية يف
سنجار من خ�الل نهج انتعاش
حرضي ش�امل يشم�ل إصالح
األماكن العامة والبنية التحتية،
وبناء وحدات سكنية منخفضة
التكلفة إلي�واء العائدي�ن الذين
دم�رت منازله�م بالكام�ل ،ولم
يتلقوا أي دع�م إلعادة تأهيل أو

إع�ادة بن�اء منازله�م وتوظيف
خريجي التدريب املهني ألنشطة
إع�ادة التأهي�ل والبن�اء الت�ي
ينفذها الصن�دوق مما سيسهم
يف إعادة بناء سبل عيشهم».
وقال السفر الياباني يف العراق،
هاش�يموتو ناوفوم�ي ” :لق�د
ق�ررت الياب�ان مؤخ�رًا تقدي�م
حزم�ة مساعدة جدي�دة للعراق
تصل قيمتها إىل  41مليون دوالر
أمريكي ،بما يف ذلك هذا املروع
كمساع�دة للمناط�ق املترضرة
من الن�زاع يف محافظ�ة نينوى،
ومع ه�ذه الحزمة ،يصل إجمايل
املساع�دة اليابانية للمترضرين
م�ن األزم�ة  540ملي�ون دوالر
أمريكي منذ عام .“ 2014
واض�اف ” آم�ل أن تك�ون
املساع�دة املقدمة م�ن حكومة
وشعب اليابان قادرة عىل إعادة
بناء سب�ل العي�ش للمجتمعات
املت�رضرة م�ن خ�الل إع�ادة
تأهيل البنية التحتية املجتمعية
والوحدات السكنية “.

Mon 6 April 2020

النفط تؤكد استمرار عمل املصايف ومعامل الغاز يف البالد
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الغضبان :اجتماع «أوبك» تأجل ألسباب فنية وعمليات التخفيض تتطلب
دراسة معمقة
بغداد /الزوراء:
أعلن نائب رئيس الوزراء ،وزير النفط،
ثامر الغضبان ،امس االحد ،عن تأجيل
عق�د مؤتمر ال�دول املنتج�ة واملصدرة
للنف�ط ،لغاية ي�وم الخمي�س املقبل،
“ألسباب فنيَّة،فيما أكدت
عازيا ً األم�ر
ٍ
وزارة النف�ط ،ام�س  ،استم�رار عمل
املصايف ومعامل الغ�از يف البالد لتوفر
املشتقات.
وقال ثامر الغضبان يف ترصيح صحفي
َّ
إن “املؤتم�ر الذي كان مق�ررا ً انعقاده
أج َ
الي�وم االثننِّ ،
�ل اىل ي�وم الخميس
املقبل” ،الفتا ً اىل َّ
أن املؤتمر “سيدار عرب
دائ�رة تلفزيونيَّ�ة ،وهذا األم�ر يتطلب
إعدادا ً جيداً”.
وأض�اف الغضب�ان أن “بع�ض الدول
ارت�أت ت�دارس موض�وع تخفي�ض
َ
اإلنت�اج ،والذي م�ن املتوق�ع ْ
يكون
أن
كب�راً” ،مشرا إىل أن “االجتماع املزمع
عقده ،سيضم دول منظمة أوبك والدول
املتحالفة معها ،ودوالً منتجة ومصدرة
َّ
ف�إن عمليات
م�ن خارجهم�ا ،وعليه
ُ
تتطلب دراسة معمقة
تخفيض اإلنتاج
لضم�ان استق�رار الس�وق والنهوض
باالقتصاد العاملي».

يذكر َّ
ْ
ضمت معظم
أن الدعوة لالجتماع
ال�دول املنتجة واملص�درة للنفط كدول
منظم�ة اوبك وال�دول املتحالفة معها
سابقا ً وعىل رأسها روسيا والتي تعرف

“بأوبك ب�الس” ودول خارجهما والتي
من املتوق�ع ْ
أن تشمل أمركا والربازيل
والنرويج وكندا وبحر الشمال وغرها،
للعمل ع�ىل استقرار الس�وق النفطيَّة

معلن�ة تخصي�ص محط�ات حكوميَّة
ومشيدة لتوزيع وقود السيارات وزيت
الغ�از للقطاعات املستثن�اة من حظر
التجوال يف محافظة كركوك.
وق�ال وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون الغ�از
واملص�ايف ،حام�د الزوبع�ي ،يف بي�ان
اطلعت علي�ه «ال�زوراء» َّ
إن “مالكات
وزارته مستمرة بإنجاز األعمال املناطة
بها بالرغ�م من الظ�روف االستثنائيَّة
التي تم� ُّر بها الب�الد ملكافحة فروس
كورون�ا ولضم�ان توف�ر املشتق�ات
والغاز للمواطنن بشكل سلس».
وأض�اف الزوبع�ي أن “استم�رار عمل
جمي�ع املص�ايف وإنتاجه�ا كمي�ات
كب�رة من مختل�ف املشتق�ات ،فضالً
ع�ن استم�رار معام�ل الغ�از بالعمل
يف عم�وم املحافظ�ات” ،مفصح�ا ً عن
“توفر مختلف أنواع الوقود للمحطات
الكهربائيَّ�ة لضمان استم�رار تجهيز
املواطنن بالطاقة».
واش�اد ب��”دور األجه�زة األمني�ة
لتسهيله�ا حرك�ة املشتق�ات يف
السيطرات” ،كاشفا ً عن “تجهيز وزارة
بطن م�ن م�واد التعقيم ضد
الصح�ة
ٍ
املرض واملنتجة يف املصايف املحليَّة”.

بهذا الوضع الحرج.
م�ن جانب اخ�ر ،أك�دت وزارة النفط،
ام�س االح�د ،استم�رار عم�ل املصايف
ومعامل الغاز يف البالد لتوفر املشتقات،

شركة «جلفار» تعني رئيسا تنفيذيا جديدا لدفع التحول التشغيلي ودعم النمو
بغداد /الزوراء:
أعلنت رشك�ة الخليج للصناع�ات الدوائية “جلفار”،
إح�دى أكرب رشكات تصنيع األدوية يف الرق األوسط
وأفريقي�ا ،عن تعي�ن الدكتور عصام ف�اروق رئيسا
تنفيذيا لها ،موضحة أن هذا القرار يأتي يف ظل برنامج
التحول الريادي الذي تقوده الركة يف منطقة الرق
األوسط وغرها من املناطق.
وس�وف يقود د.عص�ام ،ال�ذي يتمتع بأكث�ر من 27
عاما م�ن الخ�ربة ،نمو رشك�ة “جلف�ار” وتطورها
من خ�الل التزامها املستمر برفع مست�وى منشآتها
وعملياته�ا وممارساته�ا وبنيته�ا التحتي�ة بش�كل
يضم�ن استمرارية الركة بمتان�ة خالل عام 2020
والسنوات املقبلة .وسوف يساهم د.عصام يف ترسيخ
موق�ع “جلف�ار” يف الس�وق كركة رائ�دة يف مجال
األدوي�ة يف املنطقة ،عرب العمل ع�ىل إتمام مهمتها يف
توفر الحلول عالية الجودة وتعزيز صحة الناس عىل
املستوين اإلقليمي والعاملي.
من جهته ،قال الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس

مجل�س إدارة “جلف�ار” ،إن “السجل الحافل للدكتور
عصام يف مجال صناعة األدوي�ة ،باإلضافة إىل خربته
الواسع�ة يف مجال صناع�ة األدوية يف كل من األسواق
الراسخة والناش�ئة ،خ�رب دليل عىل قيادت�ه عمليات
التح�ول الرائ�دة يف األعم�ال ،باإلضاف�ة إىل تخطيطه
االسرتاتيج�ي وضمان مراحل تنفي�ذ االسرتاتيجيات.
كما من ش�أن قدرته يف إدارة منظمة متنوعة ودفعها
إىل النج�اح وتعزي�ز أعماله�ا وسط بيئ�ات صعبة ان
يضمن التأثر الضخم لجلفار يف األسواق ال�  50حيث
نعمل يف جميع أنحاء العالم».
وقب�ل تعيين�ه يف “جلف�ار” ،تب�وأ د .عص�ام منصب
الرئي�س التنفي�ذي لرك�ة “الكن�دي” للمنتج�ات
الصيدالني�ة ،حي�ث تسلم إدارة الرك�ة منذ إنشائها
عام  .2006وعرب قيادته االستثنائية ،شهدت الركة
نموا استثنائيا حي�ث أصبحت ثاني أكرب رشكة أدوية
يف الجزائر وشمال إفريقيا .ومن بعدها ،شغل منصب
الرئي�س التنفيذي ملجموع�ة رشك�ة “ام اس فارما”
مل�دة سبع سن�وات ،حيث أدى التحول ال�ذي أحدثه يف

الرك�ة إىل جعلها إحدى أكرب خم�س رشكات أدوية
رائدة يف الرق األوسط وش�مال إفريقيا .كما توىل د.
عصام مناص�ب عليا يف العديد م�ن الركات ،ومنها
رشكة “غالكسو سميث كالين” و”سانويف أفينتيس”
ومجموع�ة “تي ثري اي�ه فارما” و”جلف�ار أملانيا”،
مراكم�ا بذل�ك ثروة من الخ�ربات القيمة ع�رب بيئات
األعمال العامة ومتعددة الجنسيات.
وق�ال ف�اروق تعليقا عىل انضمام�ه إىل “جلفار“ :أنا
فخ�ور باالنضم�ام إىل منظم�ة تق�ع يف صل�ب دولة
اإلم�ارات ،وال ت�زال تساه�م يف النم�و االقتصادي يف
رأس الخيم�ة وخارجه�ا .وأتطل�ع للعمل م�ع فريق
ذات مهارة عالية يف األش�هر املقبل�ة ،حيث نهدف إىل
مواصل�ة ضمان إنتاج األدوية ذات الجودة العالية ،إىل
جانب ابتك�ار املنتجات ذات القيم�ة املضافة وحلول
الرعاية الصحية التي تغر حياة األشخاص الذين هم
يف أم�س الحاجة إليه�ا .أنا ملتزم بش�كل كامل تجاه
استعادة مكان�ة “جلفار” كرك�ة صناعات دوائية
رائدة إقليميا خالل ثالث سنوات”.

مقرتحا ختصيص رواتب ملدة  3أشهر لعبور هذه األزمة

اقتصادي يدعو وزارة العمل لدعم موظفي القطاع اخلاص
بغداد /الزوراء:
دعا عضو املجل�س االقتصادي العراقي ،غدير العطار،
وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة لدع�م موظفي
القطاع الخ�اص يف البالد .وقال العط�ار يف بيان تلقت
«ال�زوراء» نسخة من�ه :إنه «نظرًا للظ�روف التي يمر
به�ا العراق من تفيش فروس كورون�ا املستجد والذي
تسبب بتوقف جميع رشكات القطاع الخاص يف العراق
بسبب ف�رض حظ�ر التجوال وع�دم التح�رك النقدي
كساب�ق عه�ده ،أق�رتح ع�ىل وزارة العم�ل والشؤون
االجتماعية تخصيص رواتب ملدة ثالثة أش�هر ملوظفي
القطاع الخاص لعبور هذه األزمة» .واوضح العطار أن
«تنفيذ املقرتح يكون ع�ن طريق استثمار االستقطاع
الشه�ري للضمان االجتماعي ملوظفي القطاع الخاص
ال�ذي يك�ون استقط�اع عن�د وزارة العم�ل» ،مضيفا
«ع�ىل الجهة الوزارية تحمل ما نسبته  ٪70من الراتب
الجديد و ٪30تتحمله الركة ،لتوفر رات ًبا للموظفن
الذي�ن يعملون يف القطاع الخاص» .وأش�ار العطار إىل

أن «أغلب موظفي القطاع الخاص مسجلن لدى وزارة
العمل  -صندوق الضمان االجتماعي ،ويتم االستقطاع
الشه�ري م�ن رواتبهم» .وخت�م العطار البي�ان ،قائالً
«رشك�ات القط�اع الخ�اص ساهمت بش�كل كبر يف
امتصاص معدالت البطالة بنسب كبرة جداً».

أسعار الفواكه واخلضر
السلعة
الطماطة
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
باقالء
خس
شمندر
شجر
قرنابيط
لهانة
البصل

السعر للكغم الواحد
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 1000دينار
 1500دينار
 750دينار
 500دينار
 500دينار
 1000دينار
 500دينار
 500دينار
 1500دينار

السلعة
الربتقال
اللنكي
التفاح
املوز
نارنج
ليمون
رقي
بطيخ
جزر
رمان
شلغم
العنب

السعر للكغم الواحد
 1250دينار
 1250دينار
 1000دينار
 1000دينار
 750دينار
 1750دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1500دينار
 500دينار
 3000دينار

بعد تصرحيات ترامب اهلجومية ضد منظمة «أوبك»

خرباء :يف هذه احلالة ميكن ألمريكا إغالق منصات إنتاج النفط
سبوتنيك  /متابعة الزوراء:
ترق�ب ح�ذر يسيطر ع�ىل أسواق
النفط العاملية ،قبل انعقاد االجتماع
املرتقب بن أعضاء منظمة «أوبك»،
يف ظ�ل ترجيحات تش�ر إلمكانية
التوافق.
وبحسب إشارات خرباء يف حديثهم
ل�»سبوتنيك» ،فإن مؤرشات نجاح
االجتم�اع املرتق�ب كب�رة ،خاصة
أن الخسائ�ر ستعم تط�ال الجميع
بدرج�ات متفاوت�ة ،وأن الوالي�ات
املتحدة األمريكية قد تضطر إلغالق
منصات االنتاج حال استمرار تدني
أسعار النفط العاملية ،نظرا الرتفاع
تكلف�ة اإلنتاج عن األسعار الحالية
للربميل الواحد.
تحديد موعد جديد الجتماع اوبك+
يق�ول ،ربيع ياغي ،الخبر النفطي
اللبناني ،إن «االجتماع املقبل لدول
«أوبك وأوبك بل�س» ،يهدف إلعادة
الت�وازن إىل السوق ،من خالل وقف
حرب اإلنتاج واألسعار».
وأضاف يف حديثه ل�»سبوتنيك» :أن
«االسته�الك العاملي كان نحو 100
مليون برمي�ل يوميا ،إال أنه تراجع

من�ذ بداي�ة ع�ام  ،2020إضاف�ة
إىل الرك�ود ال�ذي خلفت�ه جائح�ة
كورونا ،وهو أثر عىل نسبة الطلب
يف السوق العاملية».
وأوضح أن «نحو  20%هي فائض
يف األسواق ،وأن االجتماع املقبل البد
أن يوازن بن العرض والطلب ،وأنه
ق�د يشم�ل نح�و  15أو  20برميل
يوميا».
وشدد عىل أن «أمريكا لن تستطيع
مواصلة انت�اج النفط الصخري يف
ظل تراجع أسعار النفط  ،وأن ذلك
سيدفع الواليات املتحدة األمريكية
إىل إغ�الق منصات الحف�ر واإلنتاج
لع�دم قدرته�ا ع�ىل االستم�رار يف
الوقت الراهن الرتفاع تكلفة إنتاج
النف�ط الصخ�ري ع�ن األسع�ار
الت�ي يمكن أن يبق�ى عندها سعر
الربمي�ل حال عدم التوافق ،وأن كل
هذه األسباب هي ما دفعت ترامب
للتدخل».
وأش�ار إىل أن «بع�ض ال�دول التي
تمكن�ت من تخزي�ن كميات كبرة
من النف�ط خالل الف�رتة املاضية،
استفادت م�ن األسعار املنخفضة،

إال أن�ه ح�ال التواف�ق ستع�اود
األسعار االرتفاع مج�ددا لتصل إىل
نحو  30أو  35دوالرا».

ويف ترصيح�ات سابق�ة ،ق�ال،
الدكت�ور راش�د أبانم�ي ،رئي�س
مرك�ز دراس�ات الطاق�ة والنف�ط

بالسعودي�ة ،إن «الوالي�ات املتحدة
األمريكي�ة كان�ت الراب�ح الكب�ر
من التزام أوبك بل�س ،وكانت أكرب

املنتج�ن بح�وايل  13مليون برميل
يوميا».
وأض�اف أبانم�ي يف حديث�ه
ل�»سبوتني�ك» :أن الواليات املتحدة
كان�ت تص�در بع�ض األن�واع من
الب�رتول الخ�ام ،ويف الوقت نفسه
تست�ورد أن�واع أخرى،حيث كانت
الالعب الحر يف السوق العاملية.
تحديد موعد اجتماع «أوبك»
رصحت رئيس�ة الخدمة الصحفية
ومستش�ارة وزي�ر الطاق�ة
األذربيجان�ي ،زامين�ا علييف�ا،
ل�»سبوتني�ك» ،السبت ،أن اجتماع
«أوبك »+قد تم تحديد موعده الجديد
يف  9أبريل /نيسان الجاري.
وأكد مصدر مطلع ،أن األمن العام
ملنظمة «أوبك» ،محم�د باركيندو،
عىل اتصال دائم مع دول «أوبك،»+
وأن املشارك�ن الرئيسي�ن يف
الصيغة يدعمون فك�رة االجتماع،
وأن معظم املشاركن عىل استعداد
لخفض إنتاج النفط ،هناك احتمال
كبر عىل حصول إجماع.
ويف وق�ت سابق من الشهر املايض،
فشلت منظمة «أوب�ك» يف التوصل

التف�اق م�ع ع�دد م�ن املنتج�ن
املستقل�ن ،ع�ىل رأسه�م روسيا،
حول اتفاق جدي�د لكبح اإلمدادات
وضبط األسعار.
وك�ان الرئي�س األمريك�ي ،دونالد
ترام�ب ،أك�د أنه ال يهت�م بمنظمة
ال�دول املص�درة للنف�ط «أوب�ك»
عىل اإلطالق ،معت�ربا أن أعضاءها
يدمرونها بأنفسهم.
وق�ال ترام�ب ،يف مؤتم�ر صحفي
عق�ده مس�اء السب�ت« :أوب�ك ال
تهمن�ي ع�ىل اإلط�الق ،إال أنه�م
يدم�رون أنفسه�م» .وأض�اف
ترامب :أنه مستع�د لفرض رسوم
عىل واردات النفط إذا كان ذلك أمرا
رضوري�ا ،مش�را إىل أن�ه سيفعل
ما يتع�ن عليه القيام ب�ه لحماية
االقتصاد األمريكي.
وأك�د ترام�ب م�رارا يف وقت سابق
أن الواليات املتح�دة تتكبد خسائر
كبرة بسب�ب األوض�اع الحالية يف
أسواق النف�ط العاملية ،مشددا عىل
رضورة توص�ل روسيا والسعودية
إىل اتف�اق ح�ول خف�ض اإلنت�اج
النفطي.

حرمان رباعي تايالند وماليزيا من املشاركة يف
أوملبياد طوكيو

بغداد /متابعة الزوراء
قرر االتحاد الدويل لرفع األثقال ،السبت ،إيقاف رباعي تايالند وماليزيا لوجود حاالت كثرية من املنشطات،
وبالتايل فإنهم سيغيبون عن دورة األلعاب األوملبية يف طوكيو صيف .2021
وقال االتحاد الدويل لرفع األثقال يف بيان إن رباعي الدولتني لن يشاركوا يف دورة أوملبياد طوكيو بغض النظر
عن تغيري موعدها.
وتأجلت األلعاب األوملبية ملدة عام بسبب تفيش فريوس كورونا ،ومن املنتظر إقامتها يف الفرتة من  23يوليو
إىل الثامن من أغسطس .2021ويستطيع اتحادا تايالند وماليزيا استئناف قرار االتحاد الدويل أمام محكمة
التحكيم الرياضية يف غضون  21يوما.

االثنين

Apr 2020

 6نيسان 2020
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بسبب فايروس كورونا

اندية الدوري املمتاز تعرتف بصعوبة استئناف منافسات املسابقة احمللية

بغداد /متابعة الزوراء
رغم غموض مصري مختلف بطوالت
كرة القدم حول العالم بسبب تفيش
فريوس كورونا ،إال أن الحديث عن
عودة الدوري العراقي املمتاز لم
يتوقف يف األوساط الرياضية.
وتعيش الكرة العراقية حالة من
التخبط يف الفرتة الحالية بعد تجميد
كافة األنشطة الرياضية ،من ضمنها
كرة القدم ،وتويل لجنة مؤقتة إلدارة
اتحاد الكرة ،وهو ما أصاب األندية
والجماهري بالقلق عىل مصري
البطولة.
واستطلعنا آراء عدد من األندية
حول رؤيتهم للدوري املمتاز وكيفية
التعامل مع الوضع الراهن ،خالل
التقرير التايل.
عضو الهيئة االدارية لنادي الزوراء
الريايض عبد الرحمن رشيد قال إن
الوضع الحايل يؤكد صعوبة استكمال
الدوري املمتاز هذا املوسم.
وأوضح أن الوقت يداهم الهيئة
املؤقتة التي اصطدمت بواقع الكرة
العراقية ،وحتى يف حال التخلص من
الفريوس ،األندية ستكون بحاجة
إىل شهر كامل عىل أقل تقدير حتى
تستعيد جاهزيتها البدنية ،وبالتايل
إكمال الدوري يبدو أنه أقرب
للمستحيل.
واقرتح رشيد ،أن يذهب االتحاد
إىل إلغاء الدوري بشكل رسمي
وتكون هناك بطولة مصغرة لتحديد
املشاركني يف البطوالت اآلسيوية
والعربية والبدء للتحضري إىل موسم
جديد بوقت مبكر.
ومن جهته أكد امني رس نادي
الرشطة الريايض عالء بحر العلوم أن
فريق الرشطة ملتزم بسقف زمني
وفقا لتعليمات االتحاد اآلسيوي التي
تؤكد أن دوري أبطال أسيا سيكون
عن طريق دورة مجمعة.
وأضاف« :الفريق سيلتزم باللعب يف
البطولة مطلع شهر تموز املقبل وهذا
األمر ال جدل حوله والرشطة عليه أن
يضع هذا املوعد يف حساباته».

احتاد الكرة يتلقى برقية تهنئة من
نظريه اإلماراتي
بغداد /متابعة الزوراء
تلقى االتحاد العراقي لكرة القدم ،تهنئة من نظريه اإلماراتي بشأن
تسمية اياد بنيان رئيسا ً للهيئة املؤقتة لالتحاد من قبل االتحاد الدويل للعبة
«فيفا».
وذكر اتحاد الكرة يف بيان ان «اياد بنيان رئيس الهيئة املؤقتة لالتحاد العراقي
لكرة القدم ،تلقى برقية تهنئة من عبد الله الجنيبي النائب االول لرئيس
اتحاد االمارات بكرة القدم ورئيس رابطة املحرتفني االماراتية بمناسبة
تسلمه رئاسة مهام االتحاد العراقي لكرة القدم».
وفيما ييل نص الربقية:
سعادة السيد اياد بنيان محمد النداوي املحرتم
رئيس الهيئة املؤقتة لالتحاد العراقي لكرة القدم
تحية طيبة وبعد
باالصالة عن نفيس ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس االدارة وارسة رابطة
املحرتفني االماراتية يرسنا ان نتقدم اىل سعادتكم بخالص التهاني والتربيكات
بمناسبة تعيينكم رئيس الهيئة املؤقتة لالتحاد العراقي لكرة القدم
واذ نأمل من خالل هذه املناسبة الكريمة عىل تعزيز التعاون املشرتك مع
اتحادكم املوقر وتوطيد العالقة بما يخدم مصالح الرياضة بني البلدين
الشقيقني عىل نحو متميز سائلني املوىل عز وجل لكم كل التوفيق والنجاح
وللكرة العراقية املزيد من التقدم واالزدهار.

وأشار إىل أن الرشطة يدعم فكرة
استئناف الدوري برشط أن ينتهي
قبل شهر تموز املقبل وإن تعذر
ذلك فمن الصعب استكمال املسابقة
خصوصا إن استمر الحظر إىل الشهر
املقبل.
وأوضح بحر العلوم ،أن الرشطة
يرتقب قرارات الهيئة املؤقتة التي
ستواجه عدة مشاكل ،وبالتايل األندية
أمام مسؤولية وعلينا أن نرتقب
ما يجري وحينها ووفق املتغريات
سنقول رأينا بوضوح.

جملس دبي الرياضي يطلق
املاراثون املنزلي

ويرى محمد فرحان ،أمني رس نادي
أمانة بغداد ،أن إدارة النادي ستقف
مع جميع القرارات التي ستصدرها
الهيئة املؤقتة خالل الفرتة الحرجة
التي تتطلب تكاتف جهود الجميع.
وأوضح أن األدوار املتبقية من الدوري
 9جوالت ومن املمكن أن تضغط
بشهر ونصف إلنهاء املسابقة.
وأضاف فرحان «باعتقادي إذا
كاف الستئناف
حصلنا عىل وقت
ٍ
الدوري علينا أن نذهب مع خيار
االستئناف لخدمة املنتخب ،ألن

استئناف البطولة ينعكس إيجابيا
عىل املنتخب».
وتابع «يف حال قررت الهيئة املؤقتة
إلغاء املسابقة ،لن نعارض ذلك مع
تنظيم املشاركات الخارجية بشكل
مقبول ،وتحديد موعد مبكر النطالق
املوسم املقبل وتجاوز جميع أزمات
املوسم الحايل».
ومن جهته أكد حازم تيمور ،أمني
رس نادي الحدود ،أن كل املؤرشات
تدل عىل استحالة إكمال الدوري
ومتوقع أن تقرر الهيئة املؤقتة

إلغاء الدوري وعىل األندية ان تكون
متفهمة ملتغريات الوضع العام وأن
تعد للموسم املقبل.
وأشار إىل نادي الحدود سيدعم
جميع القرارات التي ستصدرها
الهيئة املؤقتة للخروج من مأزق
املوسم الحايل ،ألن الظرف العام الذي
يمر به العراق عصيب جدا والجانب
االقتصادي كذلك معقد.
وأوضح «يجب أن نكون منطقيني،
استئناف الدوري بات صعبا ،الوقت
ال يسعفنا إلكمال املسابقة.

رافد عبد االمري :سأستقيل من اجل
التفرغ للعمل باهليئة املؤقتة
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن رئيس اتحاد الكرة الفرعي
يف بابل ،رافد عبد األمري ،استقالته
من منصبه للتفرغ للعمل يف
الهيئة املؤقتة التحاد الكرة.
“سأقدم
وقال عبد األمري
استقالتي من رئاسة االتحاد
الفرعي ملحافظة بابل اىل االتحاد
الدويل من اجل عضوية املؤقتة”.

وأضاف “يف حال اقتىض االمر
ان أقدم استقالتي من وظيفتي
كعميد لكلية الرتبية الرياضية
لفعلت من اجل خدمة الكرة
العراقية وانتشالها من واقعها
املظلم يف ادارته السابقة”.
تجدر اإلشارة اىل ان االتحاد الدويل
لكرة القدم ،سمى اياد بنيان
رئيسا ً للهيئة املؤقتة.

امحد عباس  :لن ارشح يف االنتخابات املقبلة الحتاد الكرة
بغداد /متابعة الزوراء
كشف رئيس الهيئة التطبيعية التحاد
الكرة ،احمد عباس ،عن موقفه من
الرتشح لالنتخابات املقبلة لالتحاد العراقي
لكرة القدم.
وقال عباس إنه “خالل فرتة رئاستي للجنة
التطبيعية التحاد الكرة ،كنت عىل استمرار
بالتواصل مع االتحاد الدويل (فيفا) الكمال

املهمة عىل اتم وجه”.
وأضاف ان “العمل كان صعبا ً للغاية وكنت
اتحمل مسؤولية كبرية يف إدارة شؤون
االتحاد والحمد لله انتهت األمور عىل اتم
وجه” ،مؤكدا ً ان “لن يرتشح لالنتخابات
املقبلة التحاد الكرة”.
تجدر اإلشارة اىل ان اتحاد الكرة ،سمى اياد
بنيان ،رئيسا ً للهيئة املؤقتة التحاد الكرة.

مدرب سابق لكريستيانو :العزل سيعيد شحن طاقته

بغداد /متابعة الزوراء
أعلن مجلس دبي الريايض ونادي  5:30للجري ورشكة
آسيكس للمنتجات الرياضية عن إطالق فعالية جديدة مبتكرة
هي «املاراثون املنزيل» التي تأتي يف إطار مبادرة مجلس
دبي الريايض «خلك نشيط ..وخلك سليم» بعد انتشار وباء
كورونا.
وتأتي املبادرة أيضا ضمن الحملة الوطنية االماراتية «خلك
يف البيت» التي تهدف إىل تحفيز الجمهور عىل البقاء يف املنزل
وتشجّ ع مختلف فئات املجتمع عىل مواصلة التدريبات
الرياضية وتمارين النشاط البدني خالل الفرتة الحالية
للمحافظة عىل الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام
املناعة.
وينطلق املاراثون يوم الجمعة  10أبريل الجاري ملسافة
ً
كيلومرتا وسيكون املاراثون عبارة عن سباق زمني
42.195
بالجري داخل املنزل يستمر لعرش ساعات كاملة ،حيث يبدأ
ً
صباحا وينتهي يف الساعة السادسة
من الساعة الثامنة
مساء ،ويتاح السباق لكافة األعمار واملستويات البدنية من
الرجال والنساء ،وللمتسابق حرية اختيار طريقة املشاركة
بالجري سواء يف غرفة واحدة أو يف جميع غرف املنزل .
ويتوجب عىل الراغبني يف املشاركة استخدام حذاء ريايض،
وهاتف ذكي أو ساعة ذكية ،واستخدام برنامج سرتافا
الريايض عىل الهاتف أو الساعة لتتبع مسافة الجري عىل أن
ً
مسجال يف الربنامج باسم صاحب االشرتاك ،ثم
يكون الحساب
يشرتك من خالل الربنامج يف مجموعة ماراثون املنزل.

بغداد /متابعة الزوراء
أكد ليونيل بونتس ،مدرب سابق
لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ،أن
الالعب الربتغايل لن يتأثر سلب ًيا بفرتة
اإليقاف الحالية.وكان فريوس كورونا قد
تسبب يف إيقاف كل البطوالت اإليطالية
واألوروبية إىل أجل غري مسمى .وقال
بونتس ،يف ترصيحات لصحيفة «الجازيتا
ديللو سبورت»« :هذه الراحة مهمة،
خاصة لالعب يف سن كريستيانو (35

عامً ا) ،إنها ستساعده عىل إعادة شحن
طاقته والتوهج مرة أخرى ،مع االحتفاظ
بالشغف والرغبة يف اللعب».
وأضاف بونتس« :بقاء رونالدو يف حالة
جيدة عقب وصوله إىل  35عامً ا أمر
ال يصدق».وأتم« :لدى رونالدو إيقاع
متناسق .إنه أمر غري برشي أن تظل تقدم
وتلعب يف أعىل مستوى لديك لسنوات
عديدة ،رغم أنه قام بتغيري البلدان والفرق
وحتى املراكز داخل امللعب».

املسلم 44 :جلنة أوملبية أرسلت أعداد رياضييها للمشاركة يف دورة االلعاب الشاطئية
بغداد /متابعة الزوراء
كشف مدير عام املجلس االوملبي االسيوي
حسني املسلم أن  44لجنة أوملبية آسيوية
أرسلت حتى االن أعداد رياضييها

للمشاركة يف دورة االلعاب االسيوية
الشاطئية السادسة املقررة يف سانيا
بالصني من  28نوفمرب حتى السادس من
ديسمرب .2020

وقال املسلم :أرسلت  44لجنة أوملبية
آسيوية أعداد رياضييها للمشاركة يف
االلعاب االسيوية الشاطئية بسانيا،
واملوعد النهائي القفال باب التسجيل
للمشاركة يقفل يف  13أبريل الجاري.
وتابع :يكون العدد االجمايل يف دورات
االلعاب االسيوية الشاطئية عادة نحو 3
االف ريايض ،ولكن وصل العدد االن حتى 5
االف ،وبعد التدقيق يف االسماء من املتوقع
أن ينخفض هذا العدد بنحو  20باملئة.
وكان املسلم أشار قبل أيام إىل عودة
السياحة إىل سانيا ،واعترب أن انتعاش
قطاع السياحة يف املدينة خطوة كبرية عىل
طريق االلعاب االسيوية الشاطئية ،وذلك
بعد أن توقفت جميع النشاطات الرياضية
يف العالم تقريبا بسبب تفيش فريوس
كورونا – كوفيد .19

وتعد سانيا وجهة سياحية رئيسية يف
مقاطعة جزيرة هاينان الصينية بجنوب
الصني ،وتعرف بإسم «هاواي الصني»
بسبب شواطئها الذهبية الطويلة،
ومنتجعاتها
االستوائي
ومناخها
الفاخرة.
كما كان مكتب السياحة والثقافة واالذاعة
والتلفزيون والرياضة يف املدينة أوضح
أن املواقع السياحية يف سانيا استقبلت
قبل نحو أسبوعني  74ألف سائح منذ
إعادة فتحها للجمهور يف  21فرباير .هذا
فضال عن عودة  23ألف موظف يف مجال
السياحة إىل أعمالهم.
ويتضمن برنامج االلعاب االسيوية
الشاطئية يف سانيا منافسات يف 17
رياضية هي :أكواثلون (السباحة)،
الرياضات املائية (السباحة يف املياه

املفتوحة ومسابقة كرة املاء) ،ألعاب
القوى الشاطئية ،سباقات الزوارق
الرسيعة ،سباقات قوارب التنني ،كرة
السلة املصغرة ،التسلق الريايض ،كرة اليد
الشاطئية ،كرة القدم الشاطئية ،الكرة
الطائرة الشاطئية ،الكرة الخشبية ،فنون
الدفاع عن النفس (املصارعة الشاطئية
والجوجيتسو) ،الكابادي الشاطئية،
ركوب االمواج ،الرشاع ،تقبال والطريان
الرشاعي.
وأطلق املجلس االوملبي االسيوي دورة
االلعاب االسيوية الشاطئية عام 2008
فأقيمت النسخة االوىل يف بايل باندونيسيا،
تلتها العاصمة العمانية مسقط يف ،2010
ثم هايانغ الصينية يف  ،2012وفوكيت
التايالندية يف  ،2014وأخريا دانانغ بفيتنام
يف .2016
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الرئيس األمريكي متفائل بعودة املنافسات الرياضية
فرانس برس  /متابعة الزوراء
أبدى الرئي�س األمريك�ي دونالد ترامب
ثقته بعودة املنافس�ات الرياضية التي
توقفت جميعها بس�بب تفيش فريوس
كورونا املستجد“ ،عاجالً وليس آجالً”،
لكن�ه ل�م يح�دد ج�دوالً زمني�ا ً له�ذه
العودة.
ويف اتصال هاتفي جماعي مع مفويض
الدوريات الرياضية الرئيس�ية يف البالد،
أعل�م ترامب مف�وض دوري كرة القدم
األمريكي�ة رودج�ر غودل بأن�ه متفائل
بإمكاني�ة انط�الق املوس�م الجديد كما
كان مقررا ً يف أيلول/سبتمرب.
وتس�بب فريوس “كوفيد ”-19بتعليق
كاف�ة البط�والت الوطني�ة يف الوالي�ات
املتح�دة ،مث�ل دوري ك�رة الس�لة
للمحرتف�ني ،دوري البيس�بول ،دوري
كرة القدم والدوري الوطني للهوكي.
وع�ىل الرغ�م م�ن أن ع�دد اإلصاب�ات
بف�ريوس “كوفي�د ”-19يف الوالي�ات
املتح�دة أصبح األك�رب يف العال�م (أكثر
م�ن  311أل�ف إصاب�ة وق�راب 8500

وف�اة) ،كان الرئي�س األمريكي متفائالً
يف مؤتم�ره الصحايف اليوم�ي من البيت
األبي�ض ،قائال“ :أريد عودة املش�جعني
اىل املالعب ...عندما نكون جاهزين.
بمجرد أن نكون قادرين ،بطبيعة الحال.
ال أس�تطيع أن أخربك�م بالتاريخ لكني
أعتقد أنه سيكون عاجالً وليس آجالً”.

وي�درس مس�ؤولون دوري البيس�بول
ودوري كرة الس�لة إمكانية اس�تئناف
املنافسات خلف أبواب موصدة من دون
جمه�ور وعىل مالع�ب محاي�دة ،وذلك
لتقلي�ل مخاطر الع�دوى التي يمكن أن
تنجم عن الحضور الجماهريي.
وم�ع ذلك ،تح�دث ترامب بتف�اؤل عن

ع�دة املنافس�ات بحض�ور الجمه�ور،
موضح�ا“ :ل�ن يك�ون هن�اك فص�ل
(تباع�د اجتماع�ي) لبقي�ة حياتنا عىل
ه�ذا الكوكب .نحن بحاجة لذلك يف هذه
الف�رتة من الزمن ،لكن يف نهاية املطاف
س�يكون الناس قادرين عىل ش�غل تلك
املقاعد (يف املدرج�ات) بجانب بعضهم
البعض .أنا ال ألتزم بذلك ،لكن س�يكون
من الرائع إذا استطعنا”.
ولم يتخ�ذ دوري كرة الق�دم األمريكية
أي قرار حتى اآلن بش�أن إرجاء موسم
 2020-2021املق�رر أن ينطل�ق يف
الع�ارش م�ن أيلول/س�بتمرب ،ع�ىل أن
تك�ون املباري�ات التحضريي�ة يف آب/
أغسطس.
لكن حاكم كاليفورنيا غافني نيوس�وم
ش�كك بإمكانية اس�تئناف املنافس�ات
الرياضي�ة يف آب/أغس�طس أو أيلول/
س�بتمرب ،مح�ذرا ً يف مؤتم�ره الصحايف
اليوم�ي املخص�ص لتط�ورات تف�يش
“كوفيد ،”-19من احتمال عودة العدوى
بالف�ريوس يف حال اس�تئناف البطوالت

الرياضية.
وردا ً عىل س�ؤال ح�ول إمكاني�ة عودة
الجماهري اىل املالعب يف أيلول/سبتمرب،
قال نيوس�وم“ :ال أتوق�ع حدوث ذلك يف
ه�ذه الوالية (كاليفورنيا) .رأينا جميعا
خ�الل اليوم�ني املاضي�ني العناوي�ن
الرئيس�ية يف آسيا ،حيث كانوا يفتحون
بع�ض الركات ،واآلن ب�دأوا بالرتاجع
ع�ن ذل�ك بس�بب حص�ول انتش�ار
(للفريوس)”.
وش�دد“ :يجب عىل املرء أن يكون حذرا
للغاي�ة بع�دم املبالغ�ة يف وع�وده .لدي
الكثري م�ن األصدقاء الذي�ن يعملون يف
دوري البيس�بول ودوري ك�رة الق�دم
األمريكي�ة ودوري ك�رة الس�لة الذي�ن
يس�ألونني عن ذلك (عودة املنافسات).
يجب أن أترصف بحذر شديد .لست هنا
للتشكيك بأي شخص ،لكني هنا ألقول
هذا األمر ،قرارنا بهذا الش�أن ،أقله هنا
يف والي�ة كاليفورنيا ،س�يحدد اس�تنادا
اىل الحقائ�ق م�ن قبل خ�رباء الصحة،
وقدرتنا عىل احتواء التفيش”.

ليفربول يفرض بطالة جزئية ويفاوض لتخفيض الرواتب
أعل�ن ن�ادي ليفرب�ول متص�در ال�دوري
االنكلي�زي لكرة القدم انه س�يضع جزءا
من موظفيه غري الالعبني يف بطالة جزئية،
بس�بب العواق�ب االقتصادي�ة املرتبط�ة
بتفيش فريوس كورونا املستجد.
وأوض�ح الن�ادي املت�وج املوس�م املايض
بلقب دوري أبطال أوروبا والذي كان عىل
بعد أيام من حصد لقب�ه األول يف الدوري
منذ ثالثة عقود البتعاده بفارق  25نقطة
عن مطارده مانشسرت سيتي ،قبل تعليق
املنافس�ات بس�بب كورونا“ :س�يحصل
املوظفون عىل  100%من رواتبهم لضمان
عدم تأثر أي شخص منهم ماليا”.
ويمك�ن ألصح�اب العم�ل أن يطلبوا من
ّ
املوظفني
الحكوم�ة دفع  % 80من أجور
الت�ي تص�ل إىل  2500اس�رتليني (نحو 3
آالف دوالر) ش�هريا ً
ّ
كح�د أق�ى ،وذلك
ّ
ّ
ليتمكنوا من االحتفاظ بموظفيهم وعدم
ّ
طردهم أثناء تفيش الوباء ،فيما سيتكفل
ليفربول بالعرين يف املئة املتبقية.
وكان�ت ثالث�ة اندية م�ن الربيم�ري ليغ،
توتنهام ونيوكاس�ل ونوريتش سيتي ،قد
أعلنت اتخاذ تدابري مماثلة.
ويف ما يخص الالعبني وتخفيض محتمل
لرواتبهم ،أضاف ليفربول ان “املفاوضات
معقدة وبالتايل العملية جارية”.

وأضاف بيان ليفربول“ :حتى قبل القرار
بشأن الترسيح املؤقت للموظفني ،حصل
الت�زام جماع�ي ع�ىل املس�تويات العليا
يف الن�ادي ،داخ�ل وخ�ارج أرض امللعب،
حيث يعمل الجمي�ع من أجل حل يضمن
وظائ�ف أعضاء النادي يف هذه األزمة غري
املسبوقة”.
ويأتي اعالن ليفربول بعد دعوة الحكومة
الربيطاني�ة العب�ي ال�دوري االنكلي�زي،
املتهم�ني باالس�تفادة من تداب�ري الدعم
االقتص�ادي ،بالتخ�ي ع�ن ج�زء م�ن
ايراداتهم.
وفيما لن ُيس�تأنف ال�دوري يف أيار/مايو
املقبل ،ستستش�ري األندية العبيها بشأن
تخفيض رواتب قد يصل إىل نس�بة ،30%
بحسب ما أشارت رابطة الدوري.
ووافق�ت األندي�ة العرون م�ن الدرجة
املمت�ازة عىل تمديد تعليق الدوري اىل أجل
غري مسمى ،حتى تصبح عودة كرة القدم
“آمنة ومناسبة”.
وكتب�ت الرابط�ة يف بيان“ :ق�ررت أندية
الربيمري ليغ باالجماع استش�ارة الالعبني
بشأن مجموعة من االجراءآت تجمع بني
التخفيض والتأجيل املروط للرواتب بما
مجموعه .“ 30%
وكان تردد العبي الدوري اإلنكليزي بشأن

تخفي�ض رواتبه�م ،ق�د وصف�ه رئي�س
لجنة العم�وم للثقافة واإلعالم والرياضة
جوليان نايت ب�”غري املقبول أخالقيا” ،يف
ترجمة للشعور املتزايد يف إنكلرتا.
وطال�ب ناي�ت يف رس�الة اىل الحكوم�ة
بف�رض رضيبة محددة ع�ىل األندية التي
تض�ع “موظفيها من غ�ري الالعبني عىل
البطال�ة الجزئي�ة مع االس�تمرار يف دفع
أجور العبيها” بشكل طبيعي.
وخ�رج وزي�ر الصح�ة الربيطان�ي مات
هانك�وك يف مؤتم�ر صحايف مس�اء داعيا

كوبي على رأس الئحة املكرمني لدخول
قاعة مشاهري كرة السلة

س�يكون اسطورة كرة الس�لة األمريكية كوبي براينت عىل
رأس الئحة من املكرمني لدخول قاعة مش�اهري كرة السلة
لعام .2020ولق�ي كوبي ،الفائز بال�دوري االمريكي لكرة
الس�لة للمحرتفني مرصعه يف حادث تحطم طائرته أواخر
كان�ون الثاني/يناير املايض ،وس�يكون اىل جانب مكرمني
آخري�ن يف قاعة املش�اهري “نايس�ميث ميموري�ال” يف 29
آب/أغس�طس املقبل.ومن أبرز املكرمني أيضا نجم س�ان
انتوني�و الس�ابق تيم دن�كان الفائز بلق�ب أفضل العب يف
الدوري األمريكي لكرة الس�لة ثالث م�رات ،كيفن غارنيت
صاح�ب خمس ع�رة مش�اركات يف مب�اراة كل النجوم
وأمىض معظم مس�ريته يف صفوف مينيس�وتا تمربوولفز،
وامل�درب رودي توميانوفيت�ش بط�ل ال�دوري مرت�ني يف
صفوف هيوس�تن روكتس منتصف التسعينات .باالضافة

اىل املدير التنفيذي لالتحاد الدويل لكرة
الس�لة باتريك باومان املتويف
جراء أزمة قلبية عام
 2018بعمر 41
عاما.وق�ال
ا ملد ي�ر
التنفي�ذي
لقا ع�ة
ا ملش�ا هري
جون دوليفا:
“جي�ل  2020ه�و
م�ن دون أدنى ش�ك أحد
األعظ�م عىل م�ر التاريخ بفضل
املوهب�ة والتأث�ري االجتماع�ي الال حدود
له”.وأضاف“ :فقدت أرسة كرة السلة خالل
ع�ام  2020أكثر م�ن ايقونة بش�خص مفوض
رابط�ة الدوري األمريك�ي ديفيد ش�ترين وكوبي
براين�ت باالضافة اىل توقف نش�اط اللعبة بس�بب
فريوس كورونا”.وتابع“ :نش�كر جيل  2020لكل ما
قاموا به للعبة كرة السلة ونتطلع قدما لالحتفال بهم
ٌ
آب/أغس�طس”.وصدم عالم كرة السلة بوفاة كوبي
يف
براينت يف حادث تحطم هليكوبرت وأدى اىل مرصع ابنته
جانا وس�بعة آخرين.كما توقف نشاط الدوري األمريكي
حتى اشعار آخر بسبب تفيش وباء “كوفيد.”19

ريال مدريد يستعد للنسج على منوال برشلونة
أعلنت وسائل اعالم اسبانية استعداد
ريال مدريد تخفي�ض رواتب العبيه
بعد توق�ف املباريات بس�بب تفيش
فريوس كورونا املستجد.
ون�رت صحيفة م�اركا الواس�عة
االنتش�ار بأن املفاوض�ات انطلقت
ب�ني إدارة الفريق امللك�ي والالعبني
م�ن أج�ل االتف�اق ع�ىل خف�ض
الرواتب خاصة بعد توقف املباريات
وانخفاض االردات املالية.
وأك�د ذات املص�در بأن فري�ق ريال
مدري�د ال يعان�ي حالي�ا ً م�ن أزم�ة
مالية رغم الشلل الكبري الذي أحدثه
انتشار هذا الوباء.

وأش�ارت بع�ض الترسيب�ات ب�أن
الالعب�ني موافق�ون ع�ىل تخفيض
رواتبهم بني  10و % 20وأن االعالن
سيكون يف القادم الساعات.
ويف برش�لونة ،أعل�ن األرجنتين�ي
ليونيل مي�ي ،أن رواتب الالعبني يف
الن�ادي الكتالوني س�يتم تخفيضها
بنسبة  70باملائة.
وأكد قائد فريق برش�لونة أن رواتب
الالعبني سيتم تخفضيها بنسبة 70
باملئة ،تض�اف إليها نس�بة اقتطاع
للمس�اهمة يف ضم�ان دف�ع رواتب
املوظف�ني اآلخرين يف النادي بش�كل
كامل خالل فرتة األزمة التي تمر بها

إسبانيا والعالم جراء تفيش فريوس
كورونا املستجد.
كما نصحت رابطة الدوري االسباني
لكرة القدم أنديته�ا اتخاذ اجراءآت
تتعلق باعتماد البطالة الجزئية ،من
أجل تقليص الخسائر االقتصادية
جراء هذه الجائحة.
وقال�ت الرابطة يف بيان“ :نناش�د
األندي�ة ،يف ال�روع بتقلي�ص
س�اعات العم�ل بس�بب الق�وة
القاهرة من أجل تقليص التأثري
الس�لبي ج�راء وب�اء “كوفيد-
 ”19ومن أجل ضمان امكانية
التعايف الحقا ً أيضا”.

العبي ال�دوري االنكليزي املمتاز واملتهمة
أنديته�م باالس�تفادة م�ن تداب�ري الدعم
االقتص�ادي التي تم تبنيها بس�بب تفيش
ف�ريوس كورون�ا املس�تجد ،إىل تخفيض
رواتبهم.
ودافع�ت رابط�ة الالعب�ني املحرتفني عن
موقفه�ا بالدفاع ع�ن الالعب�ني يف بيان،
متهم�ة مس�ؤويل األندي�ة باس�تغالل
املس�اعدات العمومي�ة من أج�ل الحفاظ
عىل أموال املساهمني.
وقال�ت“ :يجب ع�ىل األندي�ة ،باعتبارها

رشكات ،التي تستطيع دفع رواتب العبيها
وموظفيه�ا أن تفعل ذلك” ،مضيفة“ :أي
اس�تخدام للمس�اعدات الحكومي�ة دون
الحاج�ة املالي�ة الحقيقية س�يكون عىل
حساب املجتمع ككل ومساهمة الالعبني
يف دفع روات�ب املوظفني من غري الالعبني
ل�ن يخ�دم س�وى مصال�ح املس�اهمني
فقط”.وتابع�ت“ :ن�درك جي�دا الش�عور
السائد يف الرأي العام بأن الالعبني يجب أن
يدفع�وا رواتب املوظفني من غري الالعبني
( )...نقبل تمام�ا فكرة أن الالعبني يجب
أن يكونوا مرنني ويتقاسمون التأثري املايل
لوباء كوفيد  19من أجل تأمني املس�تقبل
ع�ىل امل�دى الطوي�ل لناديه�م والرياضة
بشكل عام”.
وختم�ت“ :لكن يج�ب أال يكون الالعبون
كبش فداء”.
واعترب الخب�ري املايل يف ك�رة القدم كريان
ماغواي�ر يف حديث لوكال�ة فرانس برس
أن السياس�يني يس�تغلون ك�رة الق�دم،
موضح�ا“ :ال توج�ه االنتقادات نفس�ها
اىل الصناع�ة املرصفي�ة ...ال توج�ه ضد
املحامني الذي�ن يتقاضون  10آالف جنيه
يف اليوم الواحد ،اىل املحاس�بني ،أو األموال
التي تذهب اىل حسابات خارجية من أجل
تجنب دفع الرضائب”.
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اعالم الكرتوني

كيين خلفا ملاكارثي يف تدريب
مجهورية أيرلندا

أعل�ن اتح�اد جمهوري�ة أيرلندا لك�رة القدم تعي�ني املدرب
س�تيفن كيني بدال من مي�ك ماكارثي لالرشاف عىل املنتخب
الوطني بمفعول ف�وري.وكان من املقرر أن يحل كيني بدال
م�ن ماكارثي بعد كأس أوروب�ا  ،2020لكن تأجيل البطولة
القاري�ة ومباري�ات امللحق بس�بب تفيش ف�ريوس كورونا
املس�تجد رسَ ع من قرار االتح�اد األيرلن�دي.وكان ماكارثي
اس�تلم تدريب منتخب بالده للمرة الثانية يف ترين الثاني/
نوفمرب .2018وأصدر االتحاد األيرلندي بيانا جاء فيه“ :يعلن
االتحاد األيرلندي أن س�تيفن كيني س�يخلف ميك ماكارثي
يف تدري�ب املنتخ�ب الوطني بمفع�ول فوري”.وأضاف“ :تم
االتف�اق ع�ىل عملية التس�لم والتس�ليم عىل ض�وء معرفة
الرجلني بارجاء كأس أوروبا بسبب فريوس كورونا”.وتابع
البي�ان“ :كان م�ن املف�رتض أن ينتهي عقد مي�ك ماكارثي
يف  31تموز/يولي�و مب�ارشة بع�د كأس أوروب�ا  2020عىل
أن يرتك س�تيفن كين�ي منصبه مدربا لفئة تح�ت  21عاما
واستالم املنتخب األول يف األول من آب/أغسطس”.

غموض يف مستقبل حكيمي

نفت تقارير إعالمية ما راج من أخبار حول تمديد املغربي
أرشف حكيمي عقده مع ريال مدريد.
وأك�د أليخان�درو كاماني�و وكيل أعمال حكيم�ي ،أن خرب
تمدي�د عقد ال�دويل املغربي مع النادي امللكي ال أس�اس له
من الصحة ،مش�ريا ً إىل أنهما لم يجلسا بعد مع إدارة ريال
مدريد وال إدارة دورتموند ملناقشة مستقبل الالعب.
ويخ�وض حكيم�ي ذو الواح�د والعرين عاما ً موس�مه
الثان�ي رفقة بوروس�يا دورتموند ،بعد أن ق�دم إليه معارا ً
م�ن ريال مدريد صيف ع�ام  .2018حيث يرتبط بعقد مع
النادي امللكي إىل غاية .2022

كورونا ميهد طريق يوفنتوس صوب إيكاردي
كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل ،األح�د ،عن تطور
جديد بش�أن ارتب�اط يوفنت�وس بالتعاقد مع
األرجنتين�ي ماورو إي�كاردي ،مهاجم إنرت
مي�الن املع�ار إىل باري�س س�ان
جريمان.
تقاري�ر
وكان�ت
صحفي�ة أك�دت
أن س�ان
جريم�ان
ال ين�وي
تفعيل بند
ال�راء يف
عقد إي�كاردي،

ويخطط إلعادة الالعب إىل إنرت.
ً
ووفقا لصحيفة “كوريري ديللو سبورت” اإليطالية فإن
يوفنت�وس يتوق�ع تراجع س�عر إي�كاردي ،عقب األزمة
الحالية بسبب فريوس كورونا.
وأش�ارت إىل أنه يف هذه الحالة س�يعرض يوفنتوس عىل
إن�رت ضم إيكاردي خالل صفق�ة تبادلية خالل املريكاتو
الصيفي املقبل.
يذك�ر أن بند ال�راء يف العقد الحايل إليكاردي مع س�ان
جريمان يبلغ  70مليون يورو.
وم�ن الصعب ع�ودة إي�كاردي إىل إنرت ،بس�بب الظروف
التي غادر بها النادي عقب موس�م مضطرب مع اإلدارة
والجماهري (.)2018-2019

تشايف يتحدث عن الفرق بني رونالدينيو وميسي
ال ب�د ّ
أن املمي�ز يف فرص�ة لعب تش�ايف مع
رونالدينيو ومي�ي ال يقترص عىل تواجده
بجانب اثنني من رموز كرة القدم وحسب،
ب�ل ملس�ه املب�ارش ألفضل نس�خة من كل
منهما.
وتحدث اإلس�باني تش�ايف قائد برش�لونة
السابق ومدرب الس�د القطري الحايل عن
زميلي�ه الس�ابقني الربازي�ي رونالديني�و
واألرجنتيني ليوني�ل ميي مقارنا ً بينهما
بعدما تع�رّف عىل اإلمكاني�ات الحقيقية
ّ
لكل واحد منهما عن قرب.
وقال تشايف يف ترصيحات لغلوبو سبورت:
“رونالدينيو يف مس�توى األفضل ،ربما ما
كان يفتقر إليه هو الثبات”.
وم� ّر رونالديني�و بفرتة صع�ود وهبوط
كبرية يف مستواه خالل مسريته الكروية
يف الوق�ت الذي ظهر به ميي أكثر ثباتا ً
وحاف�ظ ع�ىل مس�تواه التصاع�دي مع
النادي الكاتالوني.
وأض�اف“ :رونالدينيو م�ن بني األفضل
مع رونالدو (الظاهرة) ،وكريس�تيانو
وميي” ،مشددا ً عىل إمكانية تصنيفه
يف هذه املجموعة.
ولع�ب تش�ايف م�ع رونالدينيو بني
 2003و 2008وت�وّج االثن�ني معا ً
بلق�ب ال�دوري اإلس�باني مرتني

ودوري األبطال مرة والسوبر اإلسباني مرتني أيضاً ،لكنه
توّج مع ميي بجميع األلقاب املمكنة.
وع�ن املقارنة بني رونالدينيو وميي قال تش�ايف“ :ميي
فقط فوق رونالدينيو ألنه حافظ عىل مستواه يف السنوات
القليل�ة املاضية ،رونالديني�و كان يفتقر إىل الثبات عندما
كان يف ذروته”.
ّ
ولخص تش�ايف رأيه بالعبه املفضل ميي بقوله“ :ميي
األفضل يف التاريخ”.
وأتيحت لتش�ايف فرص�ة تدريب ميي يف برش�لونة أوائل
الس�نة الحالية لكن�ه ّ
فضل الرتيث والرتكي�ز عىل تجربته
التدريبية األوىل مع السد.
وقال تشايف يف ترصيحات تناقلتها وسائل اإلعالم مؤخراً،
إنه يري�د تدريب برش�لونة ولكن وفقا ً ألف�كاره الخاصة
ومروعه الخ�اص مؤكدا ً عىل أهمي�ة الفريق الذي يريد
العمل معه.
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السلطة الرابعة
االثنين  6 -نيسان 2020

الصحافة يف اهلند مل تعد حرة يف ظل مودي

واشنطن/متابعة الزوراء:
حاول رئيس الوزراء الهندي استخدام وسائل اإلعالم لبناء “عبادة الشخصية” له كمنقذ
لألمة.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية عن صحفيني هنود قولهم إن حكومة رئيس
الوزراء الهندي ناريندرا مودي حاولت السيطرة عىل مجموعة واسعة من وسائل اإلعالم
يف البالد مثل أي زعيم هندي آخر منذ عقود.
وم�ع تف�يش وباء فريوس كورونا ،يف البالد ،أصبح م�ودي أكثر رصاحة ،حيث أخرب كبار
املديري�ن التنفيذيني لألخبار قبل أن يعلن عن إغالق الب�الد بالكامل أنه يجب عليهم نر
“قصص ملهمة وإيجابية” حول جهود حكومته.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن وزراء حكوم�ة م�ودي يعتم�دون ع�ىل قادة األعم�ال لقطع
الدع�م عن وس�ائل اإلعالم املس�تقلة ،وهي حصن ألك�رب ديمقراطية يف العال�م .إذ ُيمنع
الصحافيون األجانب من الدخول إىل مراكز االضطرابات أو يواجهون مشاكل يف الحصول
عىل التأشريات.
وأحيانا ً ال يتم الكش�ف عن القصص الرئيس�ية ،مثل تلك املتعلقة بانتهاكات الحقوق يف
إقليم جامو وكشمري ،بسبب الخوف وثقافة االنتقام.
فقد حاول رئيس الوزراء الهندي اس�تخدام وسائل اإلعالم لبناء عبادة الشخصية كمنقذ
لألم�ة .وضغ�ط كبار املس�ؤولني الحكومي�ني عىل الوس�ائل اإلخبارية لتجاه�ل الجانب
القبي�ح من حمل�ة حزبه القومي لتحويل الهن�د من دولة متنوعة دينيا ً ومتس�امحة إىل
دولة هندوسية صارمة.
يقول أحد املذيعني البارزين يف الهند“ :قس�م كبري من وسائل اإلعالم الهندية ،أصبح كلبا ً
أليفاً ،وليس كلب حراسة” يف إشارة إىل تطويع وسائل اإلعالم يف خدمة الحكومة بدالً من
أن تكون رقيبا ً عليها.

فيسبوك يُطلع مستخدميه على ما
يعرفه عنهم
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أفكار وآراء لكتّاب عرب تتناول انتشار العامل االفرتاضي وانعكاساته

اخلروج الكبري من العامل الواقعي يف عوامل العصر الرقمي
لندن  /متابعة الزوراء:
قب�ل كورون�ا وخالله�ا ،وكذل�ك س�يكون
الحال بعد انقضاء الجائحة ،س�يظل العالم
االف�رتايض يتنامى حضورا ً وتأث�ريا ً يف حياة
الب�ر عىل س�طح كوكبن�ا األريض .رشعنا
يف اإلع�داد لهذا امللف وبدأن�ا يف نره قبل أن
يتح�ول الفايروس القات�ل إىل جائحة رهيبة
تهدد اإلنسانية جمعاء.
يف ه�ذا املل�ف  12كاتب�ة وكاتبا م�ن العالم
العرب�ي اس�تجابوا لطلب “الجدي�د” وكتبوا
تصوراتهم بصدد انتش�ار العالم االفرتايض،
بوصف�ه منظوم�ة متكامل�ة م�ن الربام�ج
واملواقع واملؤسس�ات س�طت عىل مجمل ما
أنجزه اإلنسان عرب قرون وأدرجته يف سياقها
األكول ،حتى ب�دا وكأن العالم االفرتايض قد
ابتلع العالم بما هو واقع ملموس ومستدرك
بالح�واس ،وق�د بات ب�ال طع�م وال رائحة،
ولكن�ه ب�ات الق�وة العظم�ى املهيمنة عىل

كامل قوى البر.
هنا أفكار وآراء ومالحظات ،تتقىص حضور
الش�بكة العنكبوتية وهيمنتها عىل السوق،

س�وق العم�ل والتج�ارة واملال والسياس�ة
والرياض�ة والثقاف�ة والف�ن ،وع�ىل صي�غ
التواصل بني الشباب يف مرق العالم العربي

ومغربه.
املقاالت املنش�ورة تعرب عن طبيعة استجابة
الفكر العربي من خ�الل حملة األقالم الذين
يتابعون تطور العالقة بني العالم االفرتايض
والفئ�ات املختلف�ة م�ن أبن�اء املجتمع�ات
العربية.
تغط�ي املق�االت ،بطبيعة الح�ال ،الجوانب
اإليجابي�ة وكذلك االنعكاس�ات التي تركتها
التط�ورات التكنولوجي�ة ع�ىل النواح�ي
االجتماعي�ة والثقافي�ة وحتى السياس�ية،
ومعها اآلث�ار الجانبية الت�ي نجمت وتنجم
ع�ن العالق�ة ب�ني الش�باب ومحتوي�ات
الش�بكة العنكبوتية ،والتطبيقات والربامج
الكث�رية املتاحة ع�رب األجه�زة املختلفة من
الكومبيوتر إىل اآليب�اد إىل جهاز املوبايل وقد
طغى حضوره يف حياة الناس إىل ما هو أبعد
من فك�رة التواصل بني األش�خاص ليتحول
هو نفسه إىل مكتبة للمعرفة.

بسبب تدهور األوضاع الصحية

الصحفيون اليمنيون يطالبون بإطالق سراح زمالئهم
صنعاء/وكاالت:
دع�ت نقاب�ة الصحفي�ني اليمني�ني الحوثي�ني والحكوم�ة
الرعية لإلفراج عن الصحفيني املعتقلني يف سجونهما خوفا
م�ن فاي�روس كورونا ،خصوص�ا أن الصحفيني يف س�جون
الحوث�ي يعانون أوضاعا صحية س�يئة منذ س�نوات نتيجة
إهمال عالجهم وتعرضهم للتعذيب.
وقال�ت نقابة الصحفيني يف بيان له�ا ،إنها “تتابع بقلق بالغ
األوض�اع الصحية للصحفي�ني املعتقلني يف س�جون جماعة
الحوثي بصنعاء وس�لطة الحكوم�ة الرعية يف مأرب وتعز،
بس�بب املخاوف من انتش�ار فاي�روس كورونا ال�ذي اجتاح
العالم ،وتدهور األوضاع الصحية للمعتقلني يف بالدنا”.
ويوج�د  10صحفيني ل�دى جماعة الحوث�ي بصنعاء ،بينهم
صحفي�ان ق�ررت النياب�ة اإلف�راج عنهم�ا دون أن تنفذ تلك
الق�رارات حت�ى اآلن .باإلضافة إىل  5صحفيني لدى س�لطات
الرعية بمأرب وتعز ،وصحفي مختطف لدى تنظيم القاعدة
بحرضموت ،وجميعهم يعيشون ظروف اعتقال قاسية.
وأش�ارت النقاب�ة إىل “الظ�روف القاس�ية وغ�ري اإلنس�انية
املحيطة بالصحفيني املختطفني الذين يش�كون من األمراض
املزمنة ،واملعاملة القاسية ،وسوء أماكن االعتقال التي تفتقر
إىل النظاف�ة وإىل النظ�ام الغذائي الجي�د ،ناهيك عن التعذيب

الذي تعرض له الصحفيون خالل فرتة اعتقالهم”.
وتاب�ع البيان “كل ذلك يجعلنا نجدد مطالبتنا لكافة األطراف
بإطالق رساح الصحفيني ،وكل معتقيل حرية الرأي والتعبري،
والنشطاء السياسيني واالجتماعيني ،وكافة املعتقلني تفاديا
ألي أرضار ق�د تلح�ق به�م ،خصوصا يف ظل انهي�ار الوضع
الصحي يف اليمن”.
وحمّلت نقابة الصحفيني اليمنيني كافة األطراف مس�ؤولية
عدم إطالق رساح الصحفيني والناشطني.

ويعي�ش الصحافيون يف اليمن وضعا خط�ريا ومعقدا ،حيث
قت�ل  34صحفي�ا ومصورا وعامال يف مج�ال اإلعالم منذ عام
 ،2014اثن�ان منه�م يف الع�ام  ،2019وف�ق تقري�ر أصدرته
النقابة يف يوليو من العام ذاته.
وكانت النقابة اليمنية أدانت ،يف ديسمرب  ،2019قيام جماعة
الحوثي ببدء محاكمة عرة صحفيني مختطفني لديها أمام
املحكم�ة الجزائية املتخصصة (أمن الدول�ة) ،التي تديرها يف
صنعاء.
كما كش�فت املنظمة الوطنية لإلعالمي�ني اليمنيني “صدى”،
يف تقرير س�ابق عن “تده�ور الوضع الصح�ي” للصحفيني
املعتقلني يف سجون “الحوثي” منذ خمس سنوات.
وذك�رت أن األمراض التي يعانون منه�ا تتنوع بني انزالقات
يف العم�ود الفق�ري ،وروماتي�زم ،وأمراض الكبد والس�كري
وقرح�ة املع�دة ،وس�وء التغذية ،فض�ال عن إصاب�ة أغلبهم
بتدهور الرؤي�ة يف العينني ،واإلصابة بحاالت نفس�ية نتيجة
طول فرتة اعتقالهم.
وش�ددت املنظمة عىل رضورة منع اس�تخدام الحوثيني لهم
“كورق�ة تفاوضي�ة أو محاول�ة اس�تخدامهم كورقة رابحة
لإلفراج عن أرسى من قيادات الجماعة يف صفقات تبادل مع
الجيش” ،مؤكدة أنها “قضية إنسانية بحتة”.

جمزرة صحف يف أسرتاليا  60 ..صحيفة حملية أسرتالية بنسخة ورقية ستوقف عن الصدور
واشنطن/متابعة الزوراء:
كش�فت منص�ة التواص�ل االجتماع�ي
فيس�بوك ،ع�ن تقني�ة جديدة وه�ي أداة
ُتطلِ�ع املس�تخدم ألول م�رة عم�ا تعرفه
وتجمع�ه رشكة فيس�بوك م�ن معلومات
عن املستخدم.وأش�ار موقع “إنغادجيت”
التقني املتخصص ،إىل أن فيس�بوك أتاحت
ألول م�رة -ع�رض وتنزي�ل املزي�د م�ناملعلومات ،التي تجمعها عن املستخدمني؛
بحيث تكون أكثر شفافية معهم.
وستس�مح فيس�بوك من خالل تل�ك األداة
الجديدة ،بتقيي�د املعلومات التي يمكن أن
يصل إليها فيسبوك يف املستقبل.
وتختلف األداة الجديدة عن األداة الس�ابقة
التي كانت قد أطلقتها فيسبوك تحت اسم
.Download Your Information
وأش�ارت إىل أن األداة الجدي�دة اس�مها

 ،Download Your Dataوالت�ي يمك�ن أن
تعم�ل عىل فيس�بوك وإنس�تغرام ،وتقدم
املزي�د من املعلوم�ات التي تتعقبه�ا أثناء
اس�تخدامك موقع�ي التواصل.وتتضم�ن
املعلوم�ات مث�ال ما يضيفه املس�تخدم إىل
ملفه الشخيص أو امللفات التي يتصفحها
رسّا أو املش�اركات الخاص�ة ،باإلضافة إىل
نوعية املحت�وى الذي يتصفح�ه مثل كرة
القدم مثال أو الرياضة أو األزياء وما إىل ذلك
من أمور.وتتضمن تل�ك األداة أيضا نوعية
اإلعالن�ات التي يتم اس�تهداف املس�تخدم
بها بناء عىل تفضيالت املحتوى والتصفح
الخاصة به.ويبدو أن فيسبوك أُجربت عىل
تنفيذ الخطوة ،بس�بب اللوائح التنظيمية
لحماي�ة البيانات يف أوروبا وقانون حماية
خصوصي�ة املس�تهلك الجدي�د يف والي�ة
كاليفورنيا األمريكية.

سيدني/متابعة الزوراء:
أعلن�ت مجموع�ة “ني�وز ك�ورب”
اإلعالمية التي يملكها روبرت مريدوخ
أنه�ا س�توقف ص�دور  60صحيف�ة
محلية أس�رتالية بنس�خة ورقية ،مع
تلق�ي القط�اع امل�أزوم أص�ال رضبة
جديدة برتاجع إيرادات اإلعالنات جراء
وباء كوفيد – .19
وقالت املجموعة إن الصحف يف واليات
نيو س�اوث ويل�ز وفيكتوري�ا وكوينز
الند وأس�رتاليا الجنوبية ستتوقف عن
الصدور بنسخة مطبوعة وستنتقل إىل
الرقمي.
وأف�اد مايكل ميل�ر ،الرئيس التنفيذي
للمجموعة يف أسرتاليا“ ،لم نتخذ القرار
بخف�ة .لق�د تس�ببت أزم�ة فايروس
كورون�ا يف ضغوط�ات اقتصادية غري
مس�بوقة ونحن نبذل قصارى جهدنا
للمحافظ�ة عىل أكرب ع�دد ممكن من
الوظائف”.
وأض�اف “أرغمن�ا عىل تعليق النس�خ
املطبوع�ة بس�بب الرتاج�ع الرسيع يف
إيرادات اإلعالنات إثر القيود املفروضة
ع�ىل امل�زادات العقاري�ة وإغ�الق

قاع�ات االحتفاالت واملطاعم بس�بب
الفايروس”.
وانخفض�ت عائدات الصحف بس�بب
تراج�ع ع�دد الق�راء وب�روز غوغ�ل
وفيسبوك كطرفني أساسيني يف مجال
اإلعالنات.
وكان�ت ع�دة مجموع�ات إعالمي�ة
أس�رتالية ب�دأت االنتق�ال إىل النس�خ
اإللكرتونية قبل أزمة فايروس كورونا
املس�تجد ،حي�ث أعلنت وكال�ة األنباء
الرس�مية الوحي�دة يف أس�رتاليا أنه�ا
س�تغلق بعد  85عاما عىل تأسيس�ها،
مما سيهدد وظائف  500شخص ،وتم
إبالغ العاملني بأن وظائفهم ستنتهي
يف يوني�و املقبل.وتع�ود ملكية الوكالة
إىل مجموعة من املؤسسات اإلعالمية،
من بينها نيوز كورب والقناة التاسعة،
ودأبت منذ تأسيسها عىل تزويد وسائل
اإلع�الم املختلف�ة باألخب�ار والص�ور
والخدمات التحريرية.
وع�رب ب�روس ديفيدس�ون ،الرئي�س
التنفيذي للوكالة ،عن أسفه الضطرار
الوكال�ة إىل إغ�الق أبوابه�ا باعتبارها
كان�ت ج�زءا أساس�يا م�ن الصحافة

األس�رتالية منذ ع�ام  ،1935وعزا ذلك
إىل “التأث�ري غري املس�بوق” للمنصات
الرقمية الت�ي توزع املحتوى اإلخباري
مجانا .وتم إبالغ املوظفني بأنه س�يتم
توفري ب�ني  30و 50وظيفة يف رشكتي
القن�اة التاس�عة ونيوز ك�ورب حيث
يعمل يف القس�م التحري�ري يف الوكالة
نحو  180صحفيا.
ويأت�ي هذا القرار يف وق�ت تواجه فيه
املؤسس�ات اإلعالمي�ة ح�ول العال�م
تحديات كربى للصمود يف وجه اجتياح

مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي لعال�م
األخبار.
وقال رئي�س تحرير صحيفة التلغراف
العربي�ة يف س�يدني ،أنط�وان القزي،
”… إن املواق�ع اإلخباري�ة اإللكرتونية
ب�دأت تعان�ي م�ن أزمة ش�بيهة بتلك
التي عصفت بالصحاف�ة الورقية منذ
 10سنوات ،فاملتابع لم يعد بحاجة إىل
قراءة األخبار من مصادر محددة ،وإن
كل ش�خص تقريبا تصله األخبار عىل
هاتفه ،ولم يعد هناك داع لوكالة أنباء

تلك القصة جيب أال تغيب عن صحافة كورونا

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن
آالن روس�ربيدجر رئيس معه�د رويرتز وضع
تح�ت مجه�ره الصح�ايف مف�ردات ارتبط�ت
بالش�كل الجديد من التنظي�م الذاتي لحياتنا،
بينم�ا صنعت الروائية اإليطالية فرانشيس�كا
ميالن�دري كابوس�ا لغوي�ا أش�د وط�أة م�ن
فايروس كورونا نفسه.
عىل مدار األس�بوعني املاضي�ني صنعت مئات
القصص الصحافية عن كورونا ،وكتبت مثلها
انطباع�ات وتحليالت مثرية للتأمل يف محاولة
للتخلص من التكرار.
الصحافيون كانوا أكثر الناس محاولة إلعادة

اكتش�اف م�ا يح�دث ،ل�م يع�د يكف�ي الخرب
وحده ،هن�اك ما هو جدي�ر باالهتمام متعلق
باملس�تقبل وكيف ننظ�ر إىل العال�م اليوم ،ما
الذي حدث للقيم الديمقراطية ،هل بدت الدول
الغنية واهنة إىل هذا الحد ،ماذا عن الحكومات
التي لم تتوقف عن الكالم.
كانت هناك ثالثة مس�ميات قد ارتقت مصاف
التناول يف الصحافة ،بمس�توى لم يشهد مثله
التاريخ ،فكورونا يؤول بالرضورة إىل األخبار
ثم املستشفيات واإلنرتنت.
لم تعد هذه املس�ميات الثالث�ة تكتفي بكونها
مج�رد أس�ماء ،ب�ل قصص�ا إخباري�ة تغذي
نفسها بنفسها وعلينا كصحافيني متابعتها،
بينم�ا ال ينتظ�ر الن�اس تداعياتها فحس�ب،
بل صنعوا بأنفس�هم قصصا منه�ا ،لذلك برز
دور الصحاف�ة املوثوق بها كمص�در لألخبار
الصحيح�ة مقاب�ل أخب�ار منص�ات التواصل
االجتماع�ي .النتائج والذعر واألخبار املتفائلة
أيضا تأتي من املستشفيات ،أما اإلنرتنت فهي
ش�بكة حياتنا اليوم وال يشء س�واها ،بعد أن
أصيبت املدن بالخواء.
ويف عزلتن�ا الذاتي�ة أعاد الكثري منا اكتش�اف
األش�ياء امللهم�ة لألم�ل ،هذا عندم�ا أظهرت
ش�بكة اإلنرتن�ت ألول م�رة ق�وة املزي�ج .كم
من�ا اعتم�د عليها ب�كل ما يتعل�ق باألصدقاء

والطعام واألرسة والتعلي�م والصحة واللياقة
البدني�ة والعبادة واألف�كار والثقافة واألفكار
واملعرفة.
عىل مستوى آخر اكتشفنا أيضا القدرة الهائلة
عند البعض عىل صناعة التش�اؤم وقتل األمل،
ذلك ما ّ
جس�دته قصص الصحاف�ة يف تنوّعها
عىل م�دار أس�بوعني م�ن االنتظ�ار والرتقب
والدوران يف مساحة محدودة.
وم�ن ب�ني مئ�ات القص�ص كان مق�ال آالن
روسربيدجر الذي يرأس معهد رويرتز لدراسة
الصحاف�ة يف صحيفة الغاردي�ان ،عندما فكر
يف جمي�ع الكلم�ات الطوباوية الت�ي ارتبطت
بهذا الش�كل الجديد من التنظيم الذاتي ،وهو
يض�ع تحت مجهره الصحايف مفردات صناعة
الخط�اب الجديد :الكرم ،املجتمع ،املش�اركة،
االنفتاح ،التعاون ،املؤانسة ،التعلم ،التجميع،
الخيال ،اإلبداع ،التجريب ،اإلنصاف ،املساواة،
الدعاية ،املواطن�ة ،التبادلية ،االندماج ،املوارد
املش�رتكة ،املعلوم�ات ،االح�رتام ،الخط�اب
بمحادثة مساهمة.
م�ن دون أن يغفل الجانب الخبي�ث للطريقة
التي قام بها الكثري من الناس بتحويل قدرات
اإلنرتن�ت إىل مح�رك للكراهي�ة واملعلوم�ات
املضلل�ة القاتم�ة ،هناك فاي�روس مختلف يف
ه�ذا اللع�ب املتش�ائم ،ينت�ر ع�ىل اإلنرتنت

بموازاة كورونا.
لكن رس�الة الروائي�ة االيطالية فرانشيس�كا
ميالندري التي كتبتها لصحيفة الغارديان من
الحجر املنزيل الذي تعيش�ه منذ أسابيعّ ،
مثلت
درس�ا يف تلميع املوت باعتب�اره اليشء الوحيد
ال�ذي يج�ب أن ننتظره ،وإنهاء فك�رة الحياة
تحت وطأة كورونا.
اس�تثمرت ميالن�دري لغته�ا الالمع�ة “م�ن
حس�ن الحظ ترجمت املقالة بدقة إىل العربية
وتم نرها عىل مس�توى واس�ع ج�دا” لقتل
مفهوم الحي�اة بخيال بارع ،وهذا ما أس�ماه
روس�ربيدجر يف مقال�ه “م�ا كان يف متن�اول
أيدين�ا ،ثم س�قط يف نوع من الظ�الم وأخفى
املساحة املشرتكة التي تجمعنا كبر”.
الواقع ،صنعت هذه الروائية اإليطالية كابوسا
لغويا أش�د وطأة من فايروس كورونا نفسه،
عندما جس�دت حياته�ا املعزول�ة يف إيطاليا،
بوصفه�ا متقدم�ة علين�ا كابوس�ياً ،مثلم�ا
الص�ني متقدمة عىل إيطالي�ا يف ّ
تفيش الوباء،
لتعدنا خالل أس�ابيع أن نعيش ما تعيشه هي
اآلن مث�ل أي إيط�ايل آخر .يف املقاب�ل نجد عند
روس�ربيدجر ما هو أفضل بالنسبة إىل الحياة
التي يجب أن يحبها البر.
تكرس فرانشيس�كا ميالندري ثقتن�ا بالحياة
قبل ثقتنا بأقرب الناس إلينا ،عندما تعدنا بأن

كورونا سيكش�ف لنا طبائع جميع املحيطني
بن�ا يف وض�وح لي�س مثل�ه وض�وح .فتتأكد
قناع�ات وتك�ون مفاج�آت .مع أننا -لس�وء
حظها – امتلكنا فرصة اليوم أكثر من ّ
أي وقت
مىض عىل إعادة تخيّل صياغة العالم من خالل
الش�بكات االفرتاضي�ة ،عىل األقل الس�تعادة
الكياسة املفقودة وجعل تويرت وفيسبوك أكثر
نضجا بعد سنوات من الطفولة الوقحة.
بالنس�بة إليها أيضا ،املثقف�ون الذين لم تكن
تخلو األخبار منهم سيختفون ،وتفقد آراؤهم
بغتة ّ
أي قيمة ،بعضهم سيلوذ بمنطق سيأتي
مفتقرا تماما إىل اإلحس�اس بالناس فيتوقف
الن�اس ع�ن اإلنص�ات إليه�م “والذي�ن كنتم
تتجاهلونه�م ه�م الذين س�يتبني أنهم يبثون
الطمأنين�ة والس�ماحة وأنه�م أه�ل للثق�ة،
وعمليون ،وقادرون عىل قراءة املستقبل”.
وتكتب يف رس�التها املدجّ جة بالخوف العميق
م�ن إيطاليا املختبئة يف بيوتها مثل كل العالم
“الذي�ن يدعونكم إىل رؤي�ة كل هذه الفوىض
باعتباره�ا فرصة ألن يج ّدد الكوكب نفس�ه
سيس�اعدونكم ع�ىل وضع األمور يف س�ياق
أك�رب .ولكن ه�ؤالء أيض�ا س�وف تجدونهم
مزعجني أش�د اإلزعاج :لطيف جدا ،الكوكب
اآلن يتنف�س عىل نحو أفضل بس�بب تناقص
انبعاثات ثاني أوكس�يد الكرب�ون ،لكن كيف

لتنق�ل الخرب ،ولكن املش�كلة يف غياب
الرقاب�ة الذاتي�ة لدى الش�خص الذي
ينقل الخرب”.
ويس�جل ميل عاملي يف االتجاه نفسه.
فق�د أعلن�ت أك�رب مجموع�ة نارشة
للصح�ف األمريكي�ة “غاني�ت” ،أنها
ستعطي إجازات غري محددة ملوظفيها
وتحسم من أجورهم.
كم�ا أعلن�ت صحيفة فيت ن�ام نيوز،
أك�رب صحيف�ة يف فيتن�ام ناطق�ة
باللغ�ة اإلنجليزي�ة ،تعلي�ق إص�دار
نس�ختها الورقية ألكثر من أسبوعني،
بس�بب كورون�ا أيض�ا ،إذ أصيب أحد
الصحافيني بفايروس كورونا.
وج�اء يف بي�ان الصحيف�ة ”نأس�ف
لإلع�الن ع�ن تعلي�ق مؤقت للنس�خة
الورقي�ة م�ن جريدتنا ابت�داء من 31
مارس حتى  15أبريل”.
وأضاف البي�ان ”القرار أصبح إجباريا
بعدما ثبت�ت إصابة إحدى الصحفيات
بفاي�روس كورون�ا .س�وف يخض�ع
جميع م�ن تعامل�وا معه�ا يف مكتبنا
للع�زل الذات�ي يف مراكز صحي�ة أو يف
منازلهم”.

س�تدفع فوات�ريك الش�هر القادم؟” .س�بق
وأن جس�د مثل هذا التعبري الكاتب األمريكي
كالي ش�ريكي ،املهتم بالتأثريات االجتماعية
واالقتصادي�ة لإلنرتن�ت ع�ىل اإلنس�ان ،يف
كتاب�ه “اإلدراك الفائ�ض” ال�ذي تمي�زت به
الروائية اإليطالي�ة بمقالها فائض التعبريية
عن التش�اؤم ،بقوله “إن التكنولوجيا تمكن
الس�لوكيات البري�ة ،لكنه�ا ال تس�ببها”.
فميالن�دري ت�رى بأننا س�نتناول أدب نهاية
العالم من أرف�ف مكتباتنا ،ولكن رسعان ما
سنشعر أننا ال نرغب حقا يف قراءة ّ
أي منه.
وهكذا تس�تمر الروائية اإليطالية يف تجس�يد
عبثي�ة الحي�اة يف رس�الة فري�دة م�ن ب�ني
مالي�ني الرس�ائل ع�ن كورونا ،يخربن�ا آالن
روسربيدجر ،بأن أسوأ األوقات ،هي أيضا قد
تكون أفض�ل األوقات .ألن قلقن�ا يدفعنا إىل
رس�م احتياطيات عميقة من القوة من أجل
اآلخرين .ويف عزلتنا نعيد اكتش�اف املجتمع.
ويف ارتباكن�ا نعي�د التفك�ري يف م�ن نثق .ويف
تجزئتنا نعيد اكتشاف قيمة املؤسسات.
س�يكون هناك الكث�ري من التوت�ر والحزن يف
األش�هر املقبلة .لكننا سنرى وبشكل ملموس
املس�تقبل األفض�ل .عندما تح�ني لحظة فوز
الحب واإلنسانية جمعاء .تلك هي القصة التي
يجب أال تغيب عن صحافة كورونا.
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املوضوعة واالستعارة والتاريخ

قصص حامل املظلة لؤي محزة عباس
وط�ل جهة ل�ه ايق�اع ،وهن�اك ايقاع
خارج�ي يمثل واق�ع الق�ص ،وايضا
يوجد ايقاع داخي متعدد ومتناغم .
قدم�ت تجربة ل�ؤي حم�زة عباس يف
قصص – حامل املظلة – تجربة تجديد
يف خلق موضوعة متعددة االلوان التي
تم�ل حكاي�ا ،ويف تل�ك التجرب�ة هن�ا
يمحو م�ن حكاي�ة جزء ،ك�ي يجعل
الف�ن القص�ص يق�وم باكماله ,ومن
ث�م يع�ود اىل حكاية ،ويس�تثمر الفن
ايضا الكمال النقص ،وقد لعب الخيال
االدب�ي دور يف مراع�اة الواق�ع االدبي
اىل ح�د كب�ري ،وهنا اصبح�ت القصة
اش�به بلوح�ة بعد ابع�اد فني�ة ،ولك
بع�د دور يف البن�اء القص�ي ،فنج�د
عدة ادل�ة من القصص تأكيد عىل ذلك
الجان�ب التوفيقي ،فف�ي قصة –انت
لس�ت س�مكة – والت�ي تؤك�د لنا من
العنونة فك�رة موضوع�ة ,حيث نجد
يف التفاصي�ل تاكي�د داليل ايض�ا يؤكد
بطريقة جانبية ,حيث تقر لنا القصة
– ما اصعب أن يكون احدنا يف مكانن
منفصلت�ن يف وقت واح�د وأن يعيش
حيات�ن مختلفت�ن – وتل�ك الصعبة
تكون الفك�رة ممكنة يف الفن القي،
ويف بني�ة املوضوعة ،ويف قصة – عودة
القناصن اىل منازلهم – والتي عنونتها
تحي�ل اىل موضوع�ة ,وهن�ا تفس�ري
يعكس ب�ؤرة الرسد ,حي�ث – يواصل
مهمت�ه يف مراقب�ة الن�اس والطي�ور

محمد يونس محمد
املنحى املوضوعي للقص –
نش�ط منحى القص يف بعد موضوعة
وقد جدد بني�ة القص ،وتط�ور ابعاد
التجري�ب ،حي�ث تحول�ت القص�ة
القص�رية م�ن س�ياق معه�ود به�ا
اىل س�ياق جدي�د ،وانته�ى الجان�ب
املوبس�اني هن�ا ،وصار الف�ن القي
يف املظه�ر الكتاب�ي حكاي�ة عولج�ت
باللغ�ة وبنية الرسد ،لكن هذا التجديد
احي�ا اللغ�ة القصصي�ة ،وليس فقط
بالرسد او بالوصف ،بل هناك شاعرية
من ح�س املؤلف دخل�ت يف بنية اللغة
القصصية ،واغنت التعبريات يف التطور
الداللية ،وهنا كانت القصة تحولت اىل
جان�ب املوضوعة ،رغ�م وجود لالطار
القص�ي ،ولدين�ا اح�د كت�اب ه�ذا
الجان�ب صاح�ب مجموع�ة – حامل
املظل�ة – وه�و ل�ؤي حم�زة عباس،
وال�ذي يهت�م بتجريب�ه يف املوضوع�ة
القصصية ،وقد احتوى من ش�خصية
الخارجي�ة اف�كار وص�ور اجتماعية
كثرية ،واستثمر تلك القيم االجتماعية
ليحوله�ا اىل موضوع�ة قصصية ،وقد
اك�د نظ�ام حي�وي يف الكتاب�ة ،رغ�م
روح الن�ص القصي تتصاعد باللغة
والتط�ور ال�داليل اىل معان�ي مختلفة،
لك�ن ال يوجد تخل�ل يف بني�ة القصة،
واصبحت بمس�توى الواقع من جهة،
ومن جهة اخرى تمثل الفن القصي،

هان شر زمان  ..ومنطق الطري واحليوان

صريفة الرتاب

عي مجبل املليفي
الضالعون وأنفهم منايف
ُهم اختلفوا يف صريف ِة الرتاب
َ
القوارب
سلَّموا
نخلتهم لديكِ
ِ
َ
يلبس�ونها يف ره�ط
واكتف�وا بالب�ال ِد
العشرية
ُ
املتنبي
رسموا
خان
د
ال
لب
َ
ِ
عىل ُع ِ
ونس ُ
ُ
السجائر
أعقاب
مع
وه
ِ
ِ
الخرائط
برغم عوي ِل
ِ
ِ
كانوا صغارا ً وقل ُبهم َين َب ُح يف الطن
وظل�وا صغارا ً وكانوا ش�هودا ً عىل احرتاق
الرياح
ٍ
َ
َ َّ
ينابيع العهو ِد
رصفوا
َ
املعراج يف عمّان
خبزة
وأكلوا
ِ
يلته ُم الحانات
كان نا ُيهم
كاملسدس ِ
ِ
ُ
لسانهم كالنار ُي ِّح ُ
بشمع ُقريش
دق
وكان
ِ
ِ
ُ
عيونهم بلَّلها الخراب
ُ
ُ
وأنوفهم تفيض باملنايف
َ
التفاحة َ
قبل املُهر ِِّج
إبتلعوا
َ
الضالعون بالحُ جَّ ِة
طوابري الرياح
أنوفهم يف
وقفوا رغ َم
ِ
ِ
لكنهم َ
إختالط الخيو ِل
قبل
ِ
خزف اإلل ِه
تم مسحُ هم من
ِ

خلود البدري
ع�ن مؤسس�ة ثائ�ر العصام�ي
للنرش والتوزيع صدرت املجموعة
ه�ان رش
القصصي�ة
زمان للقاص اس�ماعيل ابراهيم
عبد ( ، )1وت�م تبويب املجموعة
إىل خمس�ة أقس�ام وس�ت
وخمس�ن قص�ة قصرية ج�دا ً ,
بواقع220صفحة  .وقد تصدرها
تقديم الدكتور الفيلسوف رسول
محم�د رس�ول بمق�ال عنوانه «
اللفظ  ..الصورة  ..الرسد «.
وتضمن�ت املجموعة يف قس�مها
ً
ملحق�ا نقدي�ا ً بعن�وان
األخ�ري
«هان رش زمان الصورة والزمان
 ،فوتو � قص أم فوتو نص» بقلم
حسن محمد رشيف.
بينم�ا يف املح�ور الثان�ي فوتو �
قص (االشارة � املعنى) قد جاءت
« مما يفيد
الرشوط اآلتية :
ه�ذا الرتكيب القص�ي أن يخرت
أق�رب املوضوعات ألبس�ط وأهم
أدوات الطبيعة أو البيئة قدرة عىل
انج�از الحدث ال�رسدي حتى لو
استغنى عن الراوي  .ولتخليق ال�
«فوتو � قص» رضورات حقيقية
تتمث�ل يف نظري�ات التخطي�ط
العامل�ي لالهتم�ام بالهوام�ش
م�ن املوج�ودات  ،والهوام�ش
من العن�ارص ،واالس�تثنائي من
أف�كار الوجود امل�ادي والنفعي ،
وتلك جميعه�ا تقتيض أن يتطور
األدب  ,والقص�ة ضمن�ه ,ع�ىل
نحو يتضام�ن مع افكار إنصاف
املهمش�ات � »..ه�ان رش زمان ,
ص.11
ّ
قس�م القاص املجموع�ة إىل عدة

قصة
جاسم الصايف
اول ص�وت اس�معه يف ه�ذا الوج�ود بعد
صوت امي كان هديل الحمام  ,لهذا امتزج
الصوتان بذاكرة واحدة  ,فكانت الحمامة
امي وامي هي حمامة .
ذات م�رة دخلت بالخطأ من ش�باك قاعة
ال�درس حمام�ة  ,وي�ا ليته�ا ل�م ترتكب
ه�ذه الحماق�ة اذ رسعان ما ح�ل الهرج
وامل�رج  ,ولم يبق فين�ا عاقال اال وأصابته
نوبة جنون الفوىض  ,لدرجة ان االس�تاذ
ل�م يفع�ل يشء  ,بل بقي يتاب�ع ما يحدث
بابتس�امة خجل�ة وحاس�دة  ,ربم�ا كان
يتمن�ى ان يكون صي�ادا مثلنا  ,لكن هيبة
االستاذ اقعدته ومنعته من املشاركة .
اه لتلك األوقات كن�ا نبيعها بثمن بخس ,
ل�م ندري انه�ا لن تعود اب�دا  ...لقد جفت
منابعه�ا وتبخ�رت من النس�يان بقاياها
 ,اال الذك�رى فقد كان�ت ممتحنة بالصرب
وتتأرج�ح رقبتها بحبل الحنن من س�بع

واالش�جار من ناظور بندقيته ,ويرى
العال�م محددا صغ�ريا – وتلك الفكرة
نس�تعارها اىل موقف املؤل�ف وزاوية
الرسد ومنظ�وره املوضوع�ي ,ولكن
ال نق�ر فع�ال بأنه ي�رى العالم صغريا
ومحددا ,يف قص�ة – حياة عواد – هنا
ايضا نس�تثمر فكرة الحكاي�ات التي
تتحول اىل موضوعة ملونة ,حيث ورد
ذل�ك يف الجمل�ة القصصي�ة التالية –
حكايات جديدة اخ�ذت تدور ,خيالية
هي االخ�رى – والجمل�ة الثانية تغري
فكرة الحكاية ،فالحكاية هي جزء من
الذاكرة ،ولكن يف النسق القصي هنا
اصبحت جزء من الخيال االدبي ،ونجد
القصص ليس بهوية محددة ،بل هناك
وجوه ع�دة لهوية القص يف مجموعة
– حام�ل املظلة – ومن الطبيعي كون
هناك تع�دد وحدات زمنية تختلف من
جهة اىل اخرى .
استعارة التاريخ النسبية –
م�ا من بن�اء قصي يض�ع التاريخ
خلف�ه ،حتى لو كان الفن يحتمل كل
البن�اء ،فالتاريخ له وج�وده ،ما دام
الف�ن ايض�ا يدخل يف فكرة النس�بية،
فه�و ال يمكن�ه التكام�ل مهما كانت
هن�اك طاق�ة فني�ة ،وم�ن الطبيعي
يحتاج اىل ضفة يق�ف عليها ،ووجود
التاري�خ ل�ه دور مب�ارش يف تاري�خ
الق�ص ،وه�و الوج�ه الحقيق�ي يف
بني�ة القص�ة ،وال�ذي يقاب�ل ما هي

تصورات مفرتضة وخارج من االدراك
القص�ي ،والتقاب�ل ب�ن الحقيق�ة
باإلدراك التام وبن التصورات واالفكار
املفرتض�ة ،ويف مجموع�ة قص�ص –
حام�ل املظل�ة – بن�اء القصص كان
ليس بت�وازن ع�ام ،بل هن�اك توازن
فن�ي ،حيث نج�د هناك بع�د تاريخي
يف حكاية ،الف�ن القصي ال يجعلها
تس�تمر بوحدة زمن متصلة ،ويرسم
ام�ام التفاصيل تص�ورات ادبية بلغة
حيوية مشاعر ،وهنا يكون للحقيقة
لون مختلف  ,وقد تزداد قيمة ،بعد ان
منحها الف�ن القصي بهاء وعذوبة،
حيث تكون القصة اشبه بلوحة فيها
ش�كل مس�تثمر من التاري�خ وهناك
ايقونات ،ويف التفسري االستعاري نجد
أن االيقون�ات اكثر قيمة من الش�كل
الواقعي ،ورغم وجود تناغم بن ما هو
مس�تعار وبن مثال للحقيقة الكربى
او الصغ�رى ،وق�د تن�وع التاري�خ يف
القصص ،وقبالته افكار ايضا جديدة،
فف�ي قص�ة – اعم�ى بروغ�ل – مثل
وحدة املكان دور اساس ,حيث مقهى
ام ال�ربوم ق�د احي�ا املعان�ي الفنية,
ومثال العنونة احيت القصة بصريته,
ويف قص�ة – عمليت�ان جراحيت�ان –
هن�اك ش�كل فن�ي مش�هود يف البناء
القص�ي ,ورغ�م أن ل�كل مقط�ع
صفته يف االستعارة التاريخية ,ورسم
مالمح للحقيقة االجتماعية ,ويقابله

فن قصي نشط ,وكانت هناك ثالث
مقاط�ع قصصية ,ول�ك وحدة زمنية
تمثل مقطع معن ,رغم أن املس�تهل
القصي فرس لنا وجود برشي ،حيث
اجلت العواص�ف رحلة طائ�رة ,لكن
فتح االفق لتكون الرحلة اىل موعد غري
معلومو وهنا ايض�ا تحول يف االمكنة
م�ن الب�رة اىل ني�و دله�ي ,لتتحول
بيئ�ة القصة ايضا ,وهنا من الطبيعي
ينفتح االف�ق القص�ي اىل مضامن
جديدة ,وام قص�ة – ال يطري وال يغرد
– فهي بتعدد ايقاعات ,ووحدة الزمن
احيان�ا ت�دور حول نفس�ها ,حيث أن
ش�خصية بائع الجرائد يك�ون الفعل
ال�رسدي يهدف اىل تكاملها ,لكن تأتي
ظروف فنية تحول التاريخ املس�تعار
اىل ص�ورة فنية يف املش�اعر ,وتعكس
لن�ا احاس�يس رسيع�ة التغ�ري ,وهذا
م�ن الطبيعي يجع�ل ايقاعات القصة
تتس�ارع بش�كل مث�ري ,وذل�ك يدعم
الفعل الرسدي ,وتشرتك اغلب قصص
مجموعة – حامل املظلة – لؤي حمزة
عباس يف استعارات تاريخية ،وتختلف
كل اس�تعارة م�ن اخ�رى ،وكل وحدة
اس�تعارة تاريخي�ة هي بوح�دة زمن
تخصها فقط ،وال تشرتك معها وحدة
زمن اخرى ،اال اذا كان هناك مش�رتك
داليل بن الوحدة االوىل والوحدة الثانية،
وأن التطور الفني س�عى اىل بلوغ قيم
جمالية يف الكتابة اىل حد كبري

مح�اور .يف كل مح�ور َك َت�بَ ما
يشبه التعريف ابتدأها ب� «حيوات
ضالة»  ,ضم�ت القصص التالية
ُ :ه� ْم  ،فوز  ،العش�ار  ،س�بابتي
خطأ ما  ،تكرس  ،سآتيك به
،
،خم�رةأوالبل�د.
وفوت�و � ق�ص املح�ور الثان�ي
(االش�ارة � املعنى) نصوص كان
[حي�اة غضة
العن�وان :
ّ
وفظ�ة  ,كل ما فيه�ا يرتتب عىل
تكاف�ل اآلكل باملأكول  ،فعنارص
الوج�ود ال تمتثل لغ�ري وظيفتها
 ،ووظيفتها تمتثل للحاجة  ،وما
عدم] �
ينتج عنها من
ه�ان رش زمان  ,ص . 33ضمنها
القصص اآلتية :
(واجهة تس�لل  ،يباس  ،جذاذات
 ،خش�ية  ،علّي�ق  ،بل�ل  ،ث�وب
 ،أب�و ُجع�ل  ،األوام�ر  ،ال�يء ،
احتضان  ،عن�اق  ،عمى  ،تودد ،
دأب  ،رشاك�ة  ،تجمه�ر  ،حرب..
اما املحور الثالث فكان بعنوان [

قصرية

س�ماوات  ,اه م�ن أيام تمر ع�ي موحلة
بالح�زن لدرجة اش�عر فيها ان�ي بحاجة
ل�ذاك ال�راخ والجنون  ,وكلم�ا حاولت
اختن�ق م�ن فزع تل�ك الحمام�ة  ,التي ال
ت�زال يف داخي تتالحق أنفاس�ها املفزوعة
 ,خلفها رجوم من س�جيل تالحق احالمي
لعنة تطاردني ليوم الدين
أم�ي أدمنت الب�كاء وال يناغيها ويناجيها
اال النواح  ,اذ تستفيق الكوابيس معها كل
صبح وهي تطرد من اركان البيت اش�باح
الراحل�ن لكنه�ا تبقى تراه�م وال تراني ,
لتنش�د بعدها ابي�ات بصوته�ا الرخيم يف
كلمات معانيها ملؤها الش�جن والحنن ,
صدق من قال ان فقد األحبة غربة  ,وامي
غريب�ة يف بي�ت االش�باح هذا  ,ل�ذا تتلقى
وحدها صفع�ات القدر فال ق�درة لنا عىل
سحبها من ذاك الغياب  ,فهي حمامة برية
مهاجرة وقع�ت يف ارسنا وترملت برتبيتنا
 ,حن كنت اس�مع نواحها اش�عر بالخدر

«حي�وات دافئة» .انه�ا حيوات ال
وال تفه�م
تهت�م بامل�وت
قيمة االستمرار وال يهمها الخلود
 ,لكنه�ا تعان�د وت�ر ع�ىل ان
الوج�ود فرصة «واح�دة مفرطة
الج�الل واملتع�ة واالداء الجمايل ,
محيطها»]
يكفيه�ا دفء
� هان رش زمان  ,ص . 71ضمت
القصص اآلتية :
ثي�ل حائل  ،ن�وم لذيذ  ،اش�ارة ،
الصع�ود الكب�ري  ،رآه�ا  ،قبته ،
حافته  ،أثر  ،ظلمة قصية  ،لهو،
سيحلم سادسة  ،سليل النوارس
 ،سعادة كربى..
ام�ا املح�ور الرابع فه�و بعنوان
« :حي�وات مفرطة مُ ذِلّ�ة « ,و ..
أيضا ً � قدم لها توطئة  ,أعقبها
بالقص�ص اآلتي�ة  :ي�وم لي�س
أخ�ري  ،الدخول  ،اعجاب  ،بصرية
الراحل�ن  ،حطبهم�ا  ،خلي�ط
سابق  ،نظافة.
وتضمن�ت املجموع�ة أيض�ا ً ,

«حي�وات مظلل�ة «  ,وفيه�ا من
القصص  :طفو  ،ألوان األس�ماك
 ،وإذ يقس�و الن�ور  ،رائحته�ا ،
وسادة  ،الحفيدة  ،أمانة .
والج�زء االخ�ري م�ن القص�ص
اعطاه�ا عنوان عام هو «حيوات
وفيه�ا
كأنه�ا عالق�ة « ,
تتسلس�ل القص�ص ع�ىل النحو
اآلتي  :س�اقية  ،رش�فة واحدة ،
« وروز  ،به�ار ،
غب�ار ،
نهار « ّ
خريتن�ي  ،هان رش زمان
 ,القص�ة التي أخ�ذت املجموعة
عنوانها.
ل�و دققنا بالعنوان فس�نتوقف ،
وي�دور بخلدنا الس�ؤال  :ما الذي
أراد أن يوصل�ه القاص يف اختيار
هذا العنوان « هان رش زمان «؟.
لنق�ف � أوالً � عن�ده بلحظ�ة
الس�ؤال  :ملاذا (رش زمان) وليس
(رش الزم�ان)  ,والجمل�ة هن�ا
يجب ان تكون فيها كلمة الزمان
مُ َعر َّف ً
�ة  ,لك�ن الق�اص ّ
نكر هذا
الزمان وكأنه يستهن به ولسان
حاله يقول  :ليس من الحكمة ان
ُيع�رّف زمن اله�وان فهذا الزمان
نكرة ال يستحق (ال�) التعريف.
لق�د اتس�مت أغل�ب قص�ص
املجموع�ة بنقل ص�ورة حيوات
الحيوانات والطيور وكأن القاص
يحم�ل كام�ريا يلتق�ط كل م�ا
يشاهده من صور الطبيعة  ،وما
يَدبّ عليها ،وظلت البيئة الريفية
ه�ي املس�يطرة ع�ىل املش�هد
القص�ي  ,بما فيه�ا من حيوان
وط�ري ونب�ات ونه�ر وس�اقية .
ويف قص�ة « أب�و ُجع�ل « يكت�ب
القاص [:انه (يقصد  :أبو ُجعل)

هديل الحمام

وهو يثقل رايس الذي يحط مثل حمامة يف
حجرها  ,واس�مع يف أذني نشيدها املتكرر
وهو يهمس بلوعة
عدوك عليل وناحر الجوليتكرر نش�يدها حتى اس�جد ع�ىل كفيها
مطمئن�ا من رع�ب الس�ماء وغربان األلم
التي تحوم بمكر فوق جوعنا الدائم  ,فهي
ترخ من االلم الطلق لتلد لنا االمل
تعلمت كيف يقتل الوقت واس�افر بروحي
ع�ن اثقال ه�ذا الجس�د  ,ح�ن اصعد اىل
برج الحمام  ,وتحلق عيوني مع اجنحتها
لرتفرف يف تلك السماء الزرقاء  ,ادرك حينها
كم هو واس�ع طري�ق الحرية وك�م بعيد
مرس�اه ألننا نضيق من شدة بالعبودية ,
ادور وكأني املك الك�ون كله  ,والكون لو
تعلمون معناه ملا ضاقت صدورك  ,حينها
أتش�قلب ويتشقلب معي كل الوجود وهو
يس�تحم بنس�ائم الهواء  ,وبع�د كل تعب
اجلس عىل بيض صربي عىس ان يفقس يل

حمامات ريشها بلون االمل  ,لكن االنتظار
يتلف كل يشء  ,ويفس�د تفسري االحالم ان
تسلق لها عجز ايامي وخدر آمايل  ,وتعود
روحي لجحيم الحضور
كانت اخر حمامة رأيتها تدخل من ش�باك
صغ�ري يف زنزانت�ي  ,ربم�ا اضناه�ا تعب
الوص�ول  ,نظ�رت اليها باحتق�ار اذ كيف
له�ا ان تدخ�ل ال�رباءة والطه�ر لقف�ص
الذن�وب ه�ذا  ,ام انها كالفراش�ات تهوى
لذي�ذ االم الجحي�م ؟ فه�و يح�ب املفت�ن
الت�واب  ,اال ترى تلك العيون الصغرية انها
يف مق�ربة االحياء ؟ كي�ف ملن يمتلك جناح
الحرية يش�تاق القي�ود  ,طريي يا ملعونة
ومدي جناحيك فوق اله�واء فوق الهموم
انزلقي كطفل مبلل ف�وق بالط الحنن او
كف�رخ بط عىل ثلج ديس�مرب  ,اال تدركن
ان االنفاس يف ه�ذا املكان مرهونة للموت
تتوسل ان يرجعها لتكمل ما تأجل .
نظرت تلك الحمامة وهي تنوح ويف عينيها

ق
ص
ي
د
ة
م�ن أوائ�ل الباحثن عن وس�ائل
لتحسن النسل وتجميل الصورة
 ..كأنه أحس بأن جسمه متسخ
ووجهه دمي�م  ..كأنه يخجل من
شكله املفزع فكان ينهي أعماله
ً
لي�ال وين�ام أو يتظاه�ر بالن�وم
ً
نهارا  .ص ّدق أنه (سيجعل) نسله
من األصالب واألنس�اب الطاهرة
الجميل�ة  ..كأن�ه كان نادما ً عىل
ص� ّدق أن
زواج�ه األول .
الحل يف اقرتان�ه بواحدة جميلة ،
فائق�ة الجمال] � هان رش زمان
 ,ص.50
ونالح�ظ م�ن تتبعن�ا لقص�ص
املجموعة ان القاص يمتلك ِحس
املراقب�ة للتفاصي�ل كله�ا حتى
صغ�رية الت�ي ال تلف�ت انتب�اه
نظ�ر الن�اس ع�ادة  ,كالكائنات
الحرشي�ة واملجهري�ة املتناهي�ة
ً
فض�ال ع�ن الكائن�ات
الصغ�ر ,
األخ�رى الكبرية  .انه بمجس�اته
الحساس�ة الدقيق�ة استش�عر
بما َتمُ ُر به ه�ذه املخلوقات وما
يط�رأ عليه�ا يف مختل�ف أط�وار
حياتها .ويف هذا الش�أن نستذكر
هنا املقارب القديس معلمنا االزيل
األول  ,القرآن الكريم  ,إذ اننا نجد
ذل�ك واضح�ا ً يف «س�ورة النمل»
وقص�ة النب�ي س�ليمان مع�ه ,
وكيف تحدثت النملة  ,بس�م الله
الرحم�نالرحي�م:
«حت�ى إذا أت�وا ع�ىل وادي ّ
ًّ
النمل
ٌ
ّ
قال�ت نملة يا أيُّه�ا النمل ادخلوا
َّ
يحطمنكم ُسليمان
مساكنكم ال
ّ
فتبسم
وجنوده وهم ال يشعرون
ً
ضاح�كامّ �نقوله�ا.»...
خلود البدري

جمرت�ان حطب الوفاء اوقد فيهما الحنن
 ,هن�ا اعت�ذرت لروح امي التي أرس�لت يل
عي�ون ذلك الطائر لتصف اخر وداع رحت
اغني
رحلتي عني بال توديع
وانا احتاج محراب يديك
ليطهر سجودي
أسرتيح عند جنة قدميك
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ُ
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ونربة
ِ
نبي رضي ٌر ُّ
كل مشكلتي
أنا ٌّ
ّ
ْ
فمن يأتي ويهديني!
نبي
أني ٌّ
...............
تعبت من لغتي َ
ُ
ُ
الطباق بها
عاث
ُ
وإقدامُ
الشواهن
الحبارى
خوف
ِ
َ
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ُ
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ِ
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ٌ
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ِ
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الجثامن
لف
ِ
من مقامة النون

ويل�وح رايس يف اله�واء  ...ينافس الحمام
 ...ويعانق الغمام
يا نجمة تطرد مني ظلمة الهموم
احتاج منك البداية  ...واحتاج الختام
يا حارس احالمي ومرآة فضيحتي
يا ممحاة ذنوبي ومهروب كربتي
انت من يعبد ان ضاع عي املعبود
وهل من دنيا بال موجود
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حنو مستقبل افضل ..هلا

لطلة ابهى...

سيطري على انفعاالتك جتاه أطفالك خالل فرتة احلجر الصحي بهذه الطرق
خ�الل ه�ذه املرحل�ة الصعبة أن�تِ بحاجة إىل
تهدئة نفس�ك واالبتع�اد عن األخبار الس�يئة،
م�ن أجل زي�ادة قدرت�ك عىل مواجه�ة ظروف
الحجر الصحي دون الرصاخ يف وجوه أطفالك.
وفيما ييل 5 ،طرق تساعدك عىل السيطرة عىل
انفعاالت�ك تج�اه أطفال�ك خالل ف�رة الحجر
الصحي .
تف ّهم�يخط�ورةانفعال�كع�ىلطفل�كالغضب ال يس�بب اإلزع�اج للطف�ل أو يخيفه
فحسب ،وإنما أيضا ً يعلّمه أن فقدان السيطرة
عىل النف�س متاح عن�د الغض�ب ،وهو عكس
ما تحاول�ني تعليمه إياه ط�ول الوقت ،فبينما
تلقنين�ه دروس�ا ً ع�ن كيفي�ة الس�يطرة عىل
انفعاالت�ه ،تفقدي�ن أن�تِ أعصاب�ك م�ع أول
موقف.
 اعلمي أنه ال جدوى من االنفعال والغضبالغض�ب واالنفعال ال يجعلك أمّ ً
�ا قوية يف عيون
أطفالك ،بالعكس ه�و طريقة مجانية إلضعاف
موقف�ك ،وتأثري كلماتك ع�ىل أطفالك ،باإلضافة
يعطي�ك نتائ�ج عكس�ية ،حيث
إىل أن ال�رصاخ
ِ
تسيطر مش�اعر الخوف أو الغضب عىل الطفل،
فال يس�توعب توجيهات�ك له ،وبالت�ايل ال يفعل
املطلوب منه.
 ّتذكري دورك كأم
عندما تش�عرين أنكِ عىل حافة الغضبّ ،
تذكري
أن�كِ أم ،أن�تِ بالغ�ة وناضج�ة ،ال يص�ح أن
تس�تخدمي الرصاخ أو االنفعاالت العصبية عند
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للمحجبات 4 ..نصائح حتمى
شعرك من التساقط يف الصيف

تعانى املحجبات من مشكالت الش�عر يف فصل الصيف ،نتيجة تغطيته
لف�رات طويل�ة أثن�اء الخ�روج والحر ماي�ؤدى إىل ضعفه وتس�اقطه
بغزارة.
يف التايل  4نصائح للمحجبات تحمى ش�عرهن من التس�اقط يف الصيف
ومنها-:
 أن تكون لفة الحجاب فضفاضة حيث ال يجوز غلقها بشكل قوى عىلالشعر ،ألن ذلك ينحل الشعر أوال ويضعف بصيالته ويسبب التساقط.
 يجب استخدام الحجاب املصنع من القطن الطبيعى ،ألنه يمتص العرقويخفف حرارة الرأس ،وبالتاىل يحافظ عىل الشعر من التساقط.
 مراعاة تهوية الشعر جيدا طوال فرة التواجد باملنزل ،مع عدم وضعأي ربطات به حتى يأخذ راحته ،ويستعيد قوته.
 ال يجوز ارتداء الحجاب عىل الشعر املبلل ،ألن ذلك يزيد فرص تساقطالش�عر ،وأيضا يس�اعد ع�ىل نمو البكتريي�ا التي تس�بب رائحة كريهة
والتهابات بفروة الرأس ومن ثم التس�اقط.

احذر وامتنع من اخطاء شائعه
ّ
التحكم بانفعاالتك،
التعامل مع طفلك ،بل عليكِ
ّ
والتحيل بالهدوء بينما تحاولني مناقشة أسباب
ً
غضبك ،والوصول إىل ح�ل .تذكري دائما أنكِ أم،
وأن دورك هو أن تكوني صوت العقل والنضج.
 أنه�ي املوق�ف قب�ل فق�دان الس�يطرة ع�ىلأعصابك
يج�ب أن تع�ريف الوقت املثايل إلنه�اء النقاش ،ال

تستس�لمي ملحاوالت وتوس�الت طفلك من أجل
االس�تمرار يف مناقش�ة قد تقودك للغضب ،ومن
ث�م االنفعال ،فق�ط أخربيه بهدوء أن املناقش�ة
ق�د انتهت ،وال حديث يف هذا الش�أن اليوم .هذه
الخطوة بمثابة وقاية من الغضب واالنفعال.
 خذي هدنة للتهدئةعندما تشعرين أنكِ عىل وشك االنفجار ،وأنكِ ال

ّ
التحكم بانفعاالتك والسيطرة عىل
تس�تطيعني
ً
غضب�ك ،اهربي فورا من أجل التقاط أنفاس�ك
والعودة إىل الهدوء.
يمكنك تربير انرصافك بأنكِ بحاجة إىل الخروج
ف�وراً ،أو أنكِ ذاهبة لفع�ل يشء مهم يف الغرفة
املج�اورة .التقطي أنفاس�ك وال تعودي لطفلك
قبل الرجوع إىل حالة الهدوء.

استخدام اهلاتف يف احلمام
يصيبك بالبواسري

املطبخ

طريقة كرات البطاطس املقلية
املكونات:½ كيلو بطاطس مقرشة.
بيضة.
كوب جبنة شيدر مبشورة.
½ك�وبزب�ادي.
¾ كوب بقسماط.
 2ملعقة كبرية زبدة.
 2ملعقة كبرية ثوم معمر مفروم.
½ كوب بصل أخرض مفروم.

½ ملعقة صغرية ثوم باودر.
ملح وفلفل أسود.
الطريقة:
 اس�لقي البطاط�س يف ماء مغيلومملح.
ً
هرس�ا ناعمًا،
 اهريس البطاطسثم أضيف�ي إليها الزب�ادي وبودرة
الثوم والزبدة ،وقلبيها جي ًدا.
 -أضيف�ي الجبن والبي�ض والثوم

املعم�ر والبص�ل األخ�رض واملل�ح
والفلفل األسود ،وقلبي جي ًدا.
 ش�كيل البطاط�س ع�ىل ش�كلكرات ،ثم اغمسيها يف البقسماط.
 ضعيه�ا يف الفري�زر مل�دة 15دقيقة.
 اقليها يف زي�ت مغيل وغزير حتىُيصب�ح لونه�ا ذهبيًّا ،وتق�دم مع
املكرونة والفراخ.

طبيبك يف بيتك

نصائح طبية

تتفادى زيادة الوزن خالل فرتة العزل
اس�تخدام ص�االت الرياض�ة
(الجي�م) ليس متاح�ا ً خالل فرة
الع�زل والتباع�د االجتماعي ،ويف
ض�وء انتش�ار ف�ريوس كورون�ا
املس�تجد يب�دو أن الع�ودة إىل
صاالت الجي�م بعيدة .كيف يمكن
املحافظة عىل الرش�اقة ،وتفادي
زي�ادة الوزن غ�ري املرغوبة خالل
هذه الفرة؟
احرص عىل ضبط كمية السعرات
الت�ي تتناوله�ا ،فالتماري�ن ل�ن
تح�رق أكثر م�ن  20باملائة منها،
ويساعد اختيار األطعمة الصحية
عىل هذا الضبط يس�تغرق فقدان
العض�الت  3أس�ابيع كامل�ة من
الخم�ول ،لذلك يمكنك اس�تئناف
نشاطك البدني من دون أن تشعر
أن فاتك يشء .
لدي�ك وق�ت أط�ول م�ن أي وقت
مىض ،كل ما عليك هو عمل روتينا ً

كشف تقرير جديد عن خطورة اصطحاب الهاتف املحمول أو أي كتاب
أثناء دخول الحمام.
وأش�ار بعض األطب�اء املتخصصني إىل أن اس�تخدام الهاتف املحمول يف
الحمام يس�بب اإلصاب�ة بالبواس�ري ،ويرجع الس�بب إىل أن اصطحاب
ً
ضغطا عىل
الهاتف يجعلك تجلس فرة أطول عىل املرحاض ،مما يسبب
األوردة يف املستقيم السفيل فيسبب البواسري.
وبحسب صحيفة “دييل ميل” ،فليس استخدام هاتفك هو الذي يعرضك
للخط�ر ولكن مقدار الوقت الزائ�د الذي يمكن أن تقضيه عىل املرحاض
وتس�تخدم هاتفك وتضيع وقتا عىل رسائل الربيد اإللكروني أو وسائل
التواصل االجتماعي.
وتشمل أعراض البواسري تغيري يف لون الرباز مصطحبا بالدم ،حكة حول
فتحة الرشج ،كما تش�عر بمخاط رغوي يف مالبسك الداخلية باإلضافة
إىل ألم حول الرشج.

تلت�زم ب�ه ،وبحس�ب توصي�ات
منظمة الصحة يحتاج الش�خص
البال�غ ما ب�ني  150و 300دقيقة
أس�بوعيا ً من التمارين متوسطة
الش�دة .ويعني ذلك أن الحد الدنى
 20دقيقة م�ن التمارين اليومية،

أو تخصي�ص  3إىل  4جلس�ات يف
األس�بوع مدة كل منها  45ساعة
تقريبا ً.
* ّ
تذك�ر أن�ك لس�ت بحاج�ة إىل
مع�دات رياضي�ة لرف�ع أحم�ال،
فيمكن�ك اس�تخدام الكنب�ة أو

األريكة ملمارسة تمارين الضغط،
وباملث�ل يمكنك اس�تخدام أدوات
منزلي�ة كاملقاع�د وأكي�اس األرز
ً
مث�ال وغريه�ا ملمارس�ة
الكب�رية
تمارين عديدة.
يمكنك تقيي�م الجه�د والتمارين
التي تقوم بها باس�تخدام املواقع
والتطبيق�ات اإللكروني�ة ملعرفة
ك�م س�عرة حراري�ة يحرقها كل
تمرين .سيساعدك ذلك عىل زيادة
الجهد ،وتطوير األهداف.
اح�رص ع�ىل اختي�ار األطعم�ة
الصح�ة ،وأن تتضم�ن الوجب�ات
تنوع�ا ً يف املغذي�ات .وراق�ب عدد
الس�عرات الحرارية الت�ي تأكلها،
ّ
وتذكر أن التمارين لن تحرق أكثر
من  20باملائة من هذه الس�عرات
الت�ي تدخ�ل جس�مك ،وأن ضبط
الكمي�ة عام�ل رئي�ي يف تفادي
زيادة الوزن.

تدبري منزلي

ثغرات يف املنزل ميكن أن يتسلل إليها كورونا
يف ظ�ل تف�ي وب�اء كورون�ا القاتل ب�ات من
الرضوري االحتياط بالوقاية من العدوى.
ورغ�م اإلجراءات الوقائية ،إال أننا قد نغفل عن
أماك�ن يف املن�زل يمكن أن تك�ون بيئة خصبة
للفريوس�ات والجراثي�م بم�ا فيه�ا ف�ريوس
كورونا.
فيم�ا ي�يل  5أماك�ن يمك�ن لف�ريوس كورونا
العيش فيها:
 مناشف تجفيف األوانيتعترب مناش�ف التجفي�ف أرضا ً خصب�ة لعدد
م�ن البكري�ا والفريوس�ات الضارة ،ل�ذا ال بد
من استبدال املناش�ف بشكل يومي ،وتخزينها
يف مكان نظي�ف .ويُنصح بتعليقها حتى تجف
بعد كل اس�تخدام وعدم تركها عىل املنضدة أو
تكديسها فوق بعضها البعض.
 قفازات الفرنمثله�ا مث�ل مناش�ف التجفي�ف ،يمك�ن أن
تكون قفازات الفرن بيئة خصبة للفريوس�ات
والجراثي�م إن ل�م يت�م تنظيفه�ا واس�تبدالها
بشكل دوري.
ويويص الخرباء بنق�ع القفازات يف املاء الدافئ
وك�وب من الخ�ل األبي�ض والصاب�ون ،إلزالة
البقع والتخلص من الشحوم.
 الوسائدنكافح جميعنا لعدم ملس وجوهنا طوال اليوم،
إال أن ه�ذا املجه�ود ق�د يضيع س�دى بس�بب
الوس�ائد املتس�خة الت�ي قد تحم�ل الكثري من

هذا ما حيدث يف جسمك عندما تعمل من املنزل

ف�رض العم�ل املن�زيل تحدي�ات عدي�دة بعد أن
فرض�ت العديد م�ن الدول الع�زل الصحي ملنع
انتش�ار ف�ريوس كورون�ا ،وم�ن بينه�ا بعض
األرضار الصحي�ة الت�ي يمك�ن أن تنت�ج ع�ن
الجلوس لوقت طويل يف املنزل.
ويق�ول آالن هي�دج ،مدي�ر مجموع�ة العوامل
البرشي�ة وبيئ�ة العم�ل يف جامع�ة كورنيل إن
إبق�اء جس�مك يف وض�ع محايد ومري�ح أثناء
العمل هو مفتاح تجنب األلم .
وإذا ل�م يك�ن إعداد العم�ل من املن�زل مريحاً،
فس�وف ترسّ ع من ظه�ور مش�اكل يف الجهاز
العض�يل الهيكيل ،وت�راوح ب�ني آالم يف الرقبة
والكت�ف ومش�اكل الظهر واملعصم ومش�اكل
الساق ،كل ذلك بسبب العمل يف أوضاع سيئة.
وفيم�ا ييل مجموعة من األرضار التي يمكن أن
يتعرض لها الجسم خالل العمل من املنزل.
 آالم العنق والكتفنيإذا ش�عرت باأللم يف عنقك وكتفيك ،فقد تكون
طريقة جلوس�ك ونظرك إىل شاش�ة الكمبيوتر
ه�ي الس�بب ،ف�إذا كن�ت تنظ�ر إىل شاش�ة
منخفض�ة ،فق�د تضط�ر لثني عنقك ورأس�ك
لألمام واألسفل.
الح�ل :يج�ب أن تكون الشاش�ة عىل مس�توى
نظرك ،حتى ال تضطر لرفع أو تخفيض رأسك،
ويمكن�ك رف�ع أو تخفيض الك�ريس ،أو تغيري
مستوى الشاشة لتاليف الرضر.
 إرهاق العيننيعندم�ا تح ّدق يف وهج شاش�ة الكمبيوتر لفرة
طويلة ،فإنك تجعل عينيك تعمالن بجدية أكرب،
ويمك�ن أن تؤدي ه�ذه الع�ادة إىل إجهاد العني
الرقم�ي الذي يتمي�ز بالصداع ،وع�دم وضوح
الرؤية ،وجفاف العني ،وآالم الرقبة والكتف.
الح�ل :ابحث عن مصدر طبيع�ي للضوء ،وخذ

فرات راحة متكررة .وإلعطاء عينيك اسراحة،
اتب�ع قاع�دة  20-20-20الت�ي أقرتها جمعية
البرصي�ات األمريكي�ة “خذ اس�راحة ملدة 20
ثاني�ة وانظر إىل يشء ع�ىل بعد  20قدما ً كل 20
دقيقة”.
الضغط عىل الوركنيمن املفرض أن ينحني ظهرك يف الواقع من 15
إىل  20درجة إلبقاء الوركني يف وضعية مريحة،
وعندم�ا تجل�س بزاوي�ة  90درج�ة ،تصب�ح
عضالت الفخذ مشدودة للغاية ألنها مضغوطة
نوعا ً ما ،ويؤدي ذلك إىل الكثري من آالم الظهر.
الحل :قم بإمالة الكريس إذا كان قابالً للتعديل،
وإذا لم يكن كذلك فتحرك بشكل متكرر.
 تشنج الساقتشنجات الساق هي عالمات عىل ضعف الدورة
الدموي�ة ،وطريق�ة يخربك بها جس�دك أنك ال
تعمل بوضعية جيدة.
الحل :تعزيز الدورة الدموية الجيدة يف س�اقيك،
وإح�دى طرق القي�ام بذلك هي ضب�ط ارتفاع
الك�ريس بحيث تكون قدم�اك عىل األرض .وإذا

لم يكن ذلك ممكناً ،استخدم مسندا ً للقدمني.
 آالم الرسغإذا كانت يداك متوترتني وليستا يف وضع مريح،
فه�ذا يضع ضغط�ا ً أكرب عىل األوت�ار التي تمر
عرب النفق الرس�غي ،ويمكن أن تؤدي متالزمة
النفق الرس�غي إىل الش�عور بالوخ�ز والتنميل
وضعف العضالت يف يديك وأصابعك.
الحل :ابق معصميك مس�تقيمني ومس�حطني
أثن�اء العم�ل ،وتجن�ب أن يكون�ا منحنني نحو
اليسار أو اليمني.
 آالم الظهريض�ع امليالن إىل األم�ام عىل س�بيل املثال وأنت
تكت�ب عىل الكمبيوتر ضغطا ً كبريا ً عىل منطقة
أس�فل الظهر ،مما قد يؤدي إىل تشوهات وآالم
يف هذه املنطقة ،وذلك نتيجة زيادة الضغط عىل
الفقرات.
الح�ل :تأكد م�ن دعم ظهرك بش�كل جيد أثناء
العمل ،واس�تخدم وسادة مريحة ضعها أسفل
الظه�ر ،م�ع رضورة أخ�ذ اس�راحة وتحريك
جسمك كل نصف ساعة.

كل يوم معلومة

كيف تقلل استهالك الوقود عند تشغيل مكيف اهلواء يف السيارة؟
الجراثيم ،لذا يُنصح باس�تبدال أغطية الوسائد
بشكل مستمر وغسل األغطية املتسخة بشكل
جي�د ،إضافة إىل غس�ل الوس�ائد بالكامل عدة
مرات يف العام للتخلص م�ن أي جراثيم عالقة
يف داخلها.
 السجادقد يحظى السجاد بالتنظيف املستمر باملكنسة
الكهربائي�ة ،غري أن عملي�ات التنظيف هذه ال
تكفي إلزالة الجراثيم والفريوس�ات ،لذا يُنصح

بمسح الس�جاد باملنظفات الخاصة ،وتعقيمه
بشكل مستمر.
 املعاطف والسراتعن�د الخ�روج من املن�زل قد تلتق�ط املعاطف
والس�رات ،الكثري من الجراثيم والفريوس�ات،
وه�ذا يس�تدعي غس�لها جي�داً ،أو نرشه�ا يف
أش�عة الش�مس لف�رة كافي�ة .كم�ا يمك�ن
استخدام حرارة مجفف الشعر يف قتل الجراثيم
والفريوسات العالقة عىل املعاطف والسرات.

ق�ال ن�ادي الس�يارات “ ”ADACاألملان�ي إن مكيف هواء الس�يارة
يس�تهلك كمية كبرية م�ن الوقود خالل فصل الصي�ف يف حال عدم
استخدامه بشكل سليم.
وأوضح الخرباء األملان ،أنه يف ظل درجات الحرارة الخارجية املرتفعة
جدا يس�تهلك مكيف اله�واء الوقود يف بداية مرحل�ة التربيد بمعدل
يراوح بني  2.5و 4لر 100/كم .وبعد تربيد الس�يارة يراوح معدل
االس�تهالك ب�ني  1و 2لر 100/ك�م داخل املدينة و ب�ني  0.2و 0.7
لر 100/كم خارج املدينة.
وللحد من اس�تهالك الوقود ينصح الخرباء األملان ،بتهوية الس�يارة
جي�دا قبل االنطالق به�ا ،وذلك بفتح األبواب والنواف�ذ لعدة دقائق،
وعند االنطالق بالس�يارة ينبغي تشغيل مروحة تدوير الهواء لفرة
قصرية ،ثم تشغيل املكيف.
ومن األفضل عدم تش�غيل مكيف الهواء يف املسافات القصرية األقل
من  5كم وفتح النوافذ أثناء السري.

ومن ناحية أخرى ،أش�ار الخرباء األمل�ان إىل أن ضبط مكيف الهواء
ع�ىل درجة ح�رارة منخفضة للغاية ال يتس�بب يف زيادة اس�تهالك
الوقود فحسب ،بل يشكل أيضا خطرا عىل الصحة؛ حيث إنه يتسبب
يف مشاكل بالدورة الدموية واإلصابة بنزلة برد أو شد عضيل.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

بعد ال تعتذر وتكول حنيت
الكلب مجروح ما ضل ينترض ملكه
النشامه الفضلتهه ابجفهه ضل مكيود
الكأس الجان بي ارؤيك اتبده
اكتب بالعتب كل يوم الك وديت
وعزم بالحزن وبروحي يتغده
مو حارس درب حتى انطرك لوجيت
اشوفن يا درب دمعي النرض سده
كلويل الرحتله قايس حيل وياك
واملنك حجايل وكتله تتعده
الجنت منطي روحي هو حب يروح
الجان وياي بي الناس اتحده
لباله االصابع والله نفس الطول
جافاني أو وكع ابناس مو كده

مهنياً :تطالعك بداية الشهر بضغوط مربكة مهنياً ،إذ تعيش
ج�وا ً من التغي�ريات الجذرية يف طاقم العم�ل والخطط املقررة
عى املدى املنظور
عاطفياً :التس�وية تبدو الحل املناس�ب خالل هذا اليوم ،وال سيما إذا
اعتمدت ّ
الرقة والليونة يف التعامل مع الرشيك
صحي�اً :تتمت�ع بحال�ة صحية جي�دة ،فقط علي�ك اإللت�زام بتعليمات
الطبيب ،واالس�تمرار يف ممارس�ة الرياضة واالعتماد عى نظام غذائي
صحي ومفيد

الثور

مهنياً :ال تتورط يف مش�اكل اآلخرين وال تجازف ،فأنت ال
تزال ترزح تحت ضغوط كثرية ،وتعاكس الظروف تطلعاتك
وتجعلك مضطربا ً
عاطفي�اً :تزداد املش�اكل الصغرية العائلية ،وتش�عر كأنك تضيّع
وقتك س�دى ،وتواجه تش�بثا ً أو تملمالً أو تقاعسا ً من قبل الرشيك،
ً
األحيان.صحي�ا :تتعرض لبعض األمراض
م�ا يفقدك أعصابك يف بعض
املوس�مية ،نتيجة تقلب الظروف املناخية ،فكن حذرا ً واس�تمر يف تناول
األعشاب الطبيعية التي تخفف من هذا املرض

الجوزاء

مهني�اً :يف�رض هذا الي�وم رشوطا ً جديدة ويك�ون عابقا ً
باألحداث املتالحقة واملناخ املتوتر ،ويولد لك مركور الدهشة
وعرضا ً مغريا ً
عاطفياً :تنقلب املعطيات ملصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة ،وإذا كنت
تبح�ث عن عالقة فق�د تتوافر لك فرص جيدة ،وال س�يما أن فينوس
يعزز العالقات والصداقات املغرية
ّ
بح�ق ُ
وتقابل
صحياً :يش�تد الغضب وتش�عر بع�دم األم�ان أو تطالب
برفض ،فتنفعل وتنهار أعصابك عى نحو غري متوقع

 – 1250انھزام الصليبي�ني يف املنصورة بمرص
خ�الل الحملة الصليبي�ة الس�ابعة ،وأرس ملك
فرنسا لويس التاسع.
 - 1814نف�ي اإلمرباط�ور الفرن�ي نابلي�ون
بوناب�رت إىل جزي�رة إلب�ا يف البح�ر األبي�ض
املتوسط.
 - 1890القوات الفرنسية تغزو غرب السودان
وتحتل بلدة “سيجو”.
 - 1896افتتاح أول دورة ألعاب أوملبية يف أثينا.
 - 1909املكتش�ف األمريكي روبرت بريي يصل
إىل القطب املتجمد الشمايل.
 - 1917الوالي�ات املتحدة تدخ�ل الحرب خالل
الحرب العاملية األوىل.
 - 1919بدء ثورة مھاتما غاندي يف الھند.
 - 1985اإلطاح�ة باملش�ري جعف�ر نمريي بعد
اضطرابات دامت لعدة أيام يف السودان.
 - 1992دول املجموع�ة األوروبي�ة تع�رتف
باستقالل البوسنة والھرسك.
 - 1994بداية الح�رب العرقية يف رواندا عندما
أقدم متطرفون عى إس�قاط طائرة كانت تقل
أول رئيس�ان لروان�دا وبورون�دي م�ن أغلبي�ة
الھوتو.
 - 1998باكس�تان تج�رب ص�اروخ متوس�ط
املدى قادر عى الوصول إىل األرايض الھندية.

السرطان

مهني�اً :تواجه�ك عراقي�ل لك�ن الح�ظ حليف�ك
وتتخطاه�ا بالص�رب وه�دوء األعص�اب وتلف�ت
األنظار
عاطفي�اً :ال ّ
تفكر يف الطرف اآلخر هذه األيام ألنه ال يفكر
فيك ،اتركه ليكتشف خطأه ويعود إىل صوابه
صحي�اً :األج�واء املس�تج ّدة يف العمل ق�د ال تك�ون مريحة،
وتسبب لك اإلرهاق ،انتبه

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

مهني�اً :ال تجازف يف عمل�ك أو راحة بالك ،بل تق ّدم بحكمة
وعن س�ابق تحضري ودراس�ة ،فهذا اليوم مشحون ببعض
القلق واالضطراب
عاطفياً :إذا كنت عازب�ا ً فأنت مقبل عى تطوّر إيجابي ،وتتحوّل
صداق�ة أو عالق�ة عابرة إىل موضوع ج� ّدي يعي�د إىل حياتك االتزان
والج ّدية
صحياً :تقلبات الطقس بني حار وبارد تؤثر فيك كثرياً ،فخذ االحتياطات
الالزمة لتفادي أي وعكة صحية

العذراء

مهني�اً :تهت�م ملوض�وع س�فر أو دراس�ة علي�ا ،وتناقش
موضوعا ً مالي�اً ،وتربح قضية أو تكس�ب جائزة معنوية،
وتميل اىل مناقشة قرض أو تمويل أو دعم أحدهم
عاطفي�اً :تتس�وى األم�ور وتنجح اللق�اءات العائلي�ة أو تقع يف
الغرام ،انه يوم عذب وايجابي جدا ً بالنسبة إليك
صحياً :خف�ف من حدة غضبك وانفعالك يف وج�ه اآلخرين ،فاألمور لن
تمر دائما بسالم ويمكن أن تؤذي صحتك

الميزان
مهني�اً :تتع�زز قدراتك وتج�د حلوالً ملش�كالت عالقة وتبدأ
عالقة جديدة وتعرف اتصاالت مهمّة تتعلّق بسفر أو ّ
بتنقل
ً
عاق�ال فقد تصاب
عاطفي�اً :جو من الش�كوك مع الحبيب ،كن
بالخيبة عى أثر ترصّ ف غري مسبق منه
صحي�اً :خف�ف من األعمال غ�ري املجدية ،ودع أصحابه�ا يقومون بها،
واسرتح قليالً

العقرب
مهنياً :خالفات س�طحية غري مربَّرة م�ع الزمالءّ ،
لكن ذلك
لن يرتك رواسب أو تجاذبات مستقبلية.
عاطفي�اً :إذا كن�ت راغب�ا ً يف االس�تقرار ،فالرشي�ك الح�ايل هو
الشخص املناسب لهذه الخطوة ،فال ترتدد.
صحي�اً :راع الظ�روف الصحي�ة الت�ي يمر بها أح�د املقرّب�ني ،وحاول
التخفيف عنه قدر اإلمكان.

القوس

مهني�اً :ح�اول أن تك�ون متأنيا ً ج�دا ً يف اختي�ار خطواتك
املس�تقبلية ،الحظ يس�اعدك عى تحقيق التق ّدم الذي كنت
تطمح اليه
عاطفياً :اإلصغاء الدائم للرشيك يوفر عليك الكثري من املش�كالت،
ويوطد العالقة بينكما
ُ
تفس عى نفسك حتى ال تتخطى حدود قدرتك عى االحتمال
صحياً :ال

الجدي

مهني�اً :املزاجي�ة يف العم�ل ت�ؤدي غالب�ا ً اىل صدام�ات
ومش�احنات مع اآلخرين ،فحاول أن تك�ون ايجابيا ً لرتتاح
من هذا الوضع
عاطفي�اً :مناقش�ات مهمة تح�دد مصري العالقة املس�تقبلية مع
الرشيك ،مهما يكن إطارها
صحي�اً :أن�ت معرض للش�عور بالتع�ب هذا الي�وم وبحال�ة عامة من
االنحط�اط الجس�دي ،ق�د يكون الس�بب العم�ل والحي�اة االجتماعية
الصاخبة التي تعيشها منذ فرتة

الدلو

مهني�اً :تتمتع بق�وة مميزة وتنطلق واثقا ً بنفس�ك إلنجاز
املهام الصعبة ورسم طريقك بحرية وتحديد اهدافك
عاطفي�اً :تدعمك الظروف ألخذ وضعك العاطفي نحو الوجهة
الت�ي تحل�م بها ،لكن ح�ذار االنقباض والخج�ل ،وال ترتك مجاالً
للغموض ،بل وضح كالمك جيدا
صحياً :قد تقول بينك وبني نفس�ك إنك ال تحتاج إىل ممارس�ة أي نشاط
ريايض ،لكن األيام ستثبت لك خطأ تفكريك

الحوت

مهنياً :تفا َد إثارة املش�كالت وإذا أمك�ن َ
إبق عى الحياد ،ال
واح�م عالقاتك م�ن التحديات
تتدخ�ل يف ش�ؤون اآلخرين،
ِ
والجدال العقيم
عاطفياً :س�ارع إىل إط�الع الرشيك عى مرشوع�ك لتمضية أجمل
األوقات معه بعيدا ً عن املحيط وهموم مشاغل العمل
صحياً :الص�داع وآالم املعدة مصدرهما التوترات العصبية التي تواجهك
يوميا ً سواء يف العمل أو املحيط العائل
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 2005انتخاب الزعي�م الكردي العراقي جاللطالباني رئيس�ا لجمھورية العراق وذلك لفرتة
انتقالي�ة حتى وضع الدس�تور الجديد وإجراء
االنتخابات
الترشيعية.
الس�ري ألبري يت�وىل اإلمارة يف موناك�و بعد وفاة
والده األمري رينيه الثال�ث ،ويلقب باألمري ألبري
الثاني.
 - 2008إرضاب ع�ام يف م�رص ض�د الغ�الء
والفس�اد يؤدي إىل اعتقال ع�دد من املعارضني
ووق�وع أح�داث ش�غب يف مدين�ة املحل�ة
الكربى،وتأيسس حركة شباب  6أبريل (حركة
سياسية معارضة).
 - 2009زل�زال ي�رضب مدينة الكوي�ال بإقليم
أبروتس�و وس�ط إيطاليا بلغت قوت�ه  4.6عى
مقي�اس ريخ�رت وأدى إىل وق�وع  150قتي�ل
و1500جريح.
 2010الرئيس األمريكي باراك أوباما يكش�فعن العقيدة النووية الجدي�دة للواليات املتحدة
بحيث أنھا لن تستخدم أبدا السالح النووي ضد
عدو ال
يملك ھذا الس�الح ويحرتم قواعد معاھدة عدم
االنتش�ار الن�ووي ،عى أن�ه ستس�تثنى إيران
وكوريا الشمالية.

اختبارات شخصية

اسبوع والدتك يكشف صفات شخصيتك وتأثريها على مصريك
يمكن تاريخ وش�هر الوالدة أن يكش�فا
بع�ض خفايا الش�خصيةّ .
لكن أس�بوع
الوالدة قد يرتبط أيضا ً ببعض الطباع التي
ترسم خطوط املصري .والكتشافها يجب
معرف�ة ما إذا تم�ت الوالدة يف األس�بوع
األول أو الثان�ي أو الثال�ث أو الراب�ع من
الشهر.
يف األسبوع األول1-7 :
تدل والدتك يف األس�بوع األول من الش�هر
ع�ى أن تظهري�ن الكث�ري م�ن الكرم مع
األش�خاص الذي�ن تحبني .كما يش�ري إىل
ّأنك تتس�مني بالذكاء واملالحظة الدقيقة
والقدرة عى حساب كل الخطوات قبل أن
تقومي بها .إال ّأن�ك قد تصبحني عصبية
امل�زاج يف ح�ال تعرض�ت ألي مضايق�ة
أو اس�تفزاز .ومن أفض�ل النصائح التي
عليك االلت�زام بها :تعزيز ثقتك بنفس�ك
واستخدام طاقاتك اإليجابية بشكل جيد
والنظ�ر إىل الناحي�ة املرشقة م�ن األمور
واألحداث.
األسبوع الثاني8-14 :
تحب�ني حريت�ك وتحرص�ني ع�ى التمتع
باس�تقالليتك وتس�عني دائما ً إىل التحرر
من االلتزامات التي قد تش�عرك بالضيق
واالنزع�اج .ومن أبرز صفات�ك أيضا ً ّأنك
موضوعي�ة وتحكم�ني عى األش�خاص
وترصفاته�م م�ن دون انفع�ال أو تحيز
عاطف�ي .ولهذا يمكن االعتم�اد عليك يف

سودوكـــو

ّ
ح�ل الكثري من املش�كالت .وم�ن أفضل
النصائح التي علي�ك االلتزام بها :التمتع
ّ
بح�س املس�ؤولية عن�د أخ�ذك أي ق�رار
وقياس الحسنات والسيئات.
األسبوع الثالث15-21 :
أن�ت عفوية وقائ�دة بالفط�رة .كما ّأنك
تتمتع�ني بالقدرة عى القي�ام باملبادرات
وعى التأث�ري يف آراء اآلخرين ومواقفهم.
كذل�ك تدل والدتك يف األس�بوع الثالث من
الش�هر عى ّأنك تحاولني دائما ً الدفاع عن
مصالح األش�خاص املقربني منك .وكثريا ً
م�ا تتخلني ع�ن أنانيتك م�ن أجل ضمان
حقوقه�م .لك�ن انتبه�ي فق�د تتح�ول
عفويتك إىل اندف�اع تنجم عنها ترصفات

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غ�ري مقبول�ة يف محيط�ك .إذا ً ح�اويل أن
ّ
تتحل ببعض الدبلوماسية يف مواقفك.
األس�بوع الرابع( 31 / 30 22- :أو / 28
 29فرباير)
تكشف والدتك يف األسبوع الرابع و األخري
من أي شهر ّأنك تحبني خوض التحديات
الصعبة عى املستويني الشخيص والعام.
فأن�ت تتمتعني بش�خصية قوية وبقدرة
كبرية ع�ى املواجهة والتعب�ري عن آرائك.
وهذا ما يجعلك منافس�ة قوية للجميع.
وله�ذا قد ال يحب بعضهم حضورك .لكن
ال تتأث�ري بذلك .فجاذبي�ة طباعك تجعل
الكثري من األش�خاص يحبون مجالستك
والتحدث إليك واالستماع إىل آرائك.

من الفيسبوك
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مشاكل وحلول

هل اوافق اهلي و اغضبهم
ام اختار قراري بنفسي
انا عندي مش�كلة و محتارة جدا بيها  ..انا عمري االن  ٢٤س�نة و سنة
سادس�ة ادرس طب قبل ست سنوات تقدم يل واحد من اقاربنا و كلموا
مام�ا و بابا و اتفقوا انه الخطبة بعد ما اخلص دراس�ة الجامعة طبعا
هذا كله صار و انا مايل علم و ال خرب و ما كنت اعرف اساسا انه تقدم يل
… ..املهم قبل شهر ماما كلمتني و قالت يل هم ناس طيبيبن و مناسبني
لنا و انه طالع اجازة بش�هر س�بعة و جايني بخطبوني هو عمره االن
 ٣٦سنة و درس طب يف دولة اجنبية و يشتغل هناك يعني هو اكرب من
ب  ١٢س�نة و هذا كمان مخوفني فرق العمر الكبيري املشكلة انا شفت
صوره له و مش متقبلة ش�كله …ش�كله مبني اكرب من عمره و كمان
اصل�ع ان�ا م�ش معرتض�ة
ع�ى ش�كله و ه�اي خلقة
الله بس والله ي�ا بنات اول
ما اش�وف صوره ما اتقبله
بامل�رة ..و كم�ان ش�فت
كالمه مع باب�ا و ما يعرف
يكت�ب عربي تم�ام و قالوا
لو تزوجنا رح اسافر لعنده
… ان�ا م�ش عاجبني فكرة
الغرب�ة و الس�فر فقال�وا
خالص بياخذ يل ش�قة عند
اه�ل و يكون يج�ي زيارة
كل ف�رتة  ..يعن�ي انا ابقى
يف بلدي هنا و هو يس�افر و
كل فرتة يجي انا يف البداية رفضت لالس�باب الل ذكرتها فوق اني مش
متقبل�ة ش�كله و كمان عمره و ما يعرف يكت�ب عربي ماما قالت يل يا
بنتي الواحدة ملا تكرب خالص ما احد يتزوجها و الزم اوافق عليه عشان
يكون سند لينا ملا رفضت اهله جاءوا للبيت و قعدوا يقنعوا اهل عشان
اوفق و انه مس�تعد يعمل كل يش عش�اني ماما قال�ت يل جربي خطبة
و تواص�ل معاه يمكن ترتاح�وا لبعض و اذا يف نصي�ب نتزوج انا لالن
محتارة استخرت و صليت بس مش عارفة ايش اقرر اوقات افكر و انه
لي�ش اضيع عمري مع واحد كبييري و اختالف التفكري يمكن يلعب دور
و اوق�ات افكر ب�كالم ماما و انه يمكن ما حدا غ�ريوا يتقدم يل بس انا
بدي اختار واحد اكون مقتنعة بيه قناعة تامة
نصائح وحلول
فارق العمر بينكم  12س�نة مش بس�يط كما تظني وانت لسه صغرية
24س�نة وهتكوني طبيبة ولك مس�تقبل واعد ان ش�اء الل�ه من الظلم
ان تربط�ي حالك مع ش�خص اكربمنك بالعمر بغض النظر عن ش�كله
او موهالت�ه الدراس�ية كونه طبي�ب يعمل بالخارج يف اش�ياء مهمة يف
الحياة الزوجية قد التجديها مع هذا الش�خص منها التفاهم واالرتياح
والعيش�ة يف الغرب�ة هتكون صعبة عليك الجل ذلك ارفضيه واس�تمري
يف اتمام دراس�تك للطب وربنا يؤفقك ياقموره ويكرمك بحس�ن منه ان
شاء الله تعاىل

كلمات متقاطعة

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

«غوغل» تدخل على خط مجابهة فيروس
كورونا

أطلق�ت رشك�ة «غوغ�ل»
موقع�ا يه�دف إىل الكشف عن
م�دى تطبيق إج�راءات التباعد
االجتماع�ي يف أكث�ر م�ن 100
دولة حول العالم.
ويستخ�دم املوق�ع اإللكرتوني
COVID-19
Community
 Mobility Reportsبيان�ات
املواق�ع ذات الهوي�ة املجهولة
الت�ي جمع�ت م�ن مستخدمي
منتجات غوغل وخدماتها.
ويع�رض املوق�ع اتجاه�ات
البيانات السكانية من ست فئات
هي :البي�ع بالتجزئة والرتفيه،
والبقالة والصيدلة ،والحدائق،
ومحطات النقل العام ،وأماكن
العمل ،واملساكن.
والبيانات ستتابع التغريات عىل
رّ
وتبني التحركات
مدار أسابيع،
بحسب الزمان واملكان.
وبحس�ب غوغل ف�إن البيانات
ستجمع بشكل جماعي وليس
فردي�ا ،ول�ن تع�رض أع�دادا
مطلق�ة لألش�خاص الذي�ن

يظه�رون يف املتنزه�ات ،أو
متاج�ر البقال�ة ،إذ أن الفك�رة
تتمثل يف تحديد النسب املئوية،
التي تسلط الضوء عىل الزيادات
املحتملة يف الحضور.
وستكون هذه البيانات مصدرا
مفي�دا لتنبي�ه أقس�ام الصحة
العام�ة إىل النق�اط الساخن�ة
املحتمل�ة للف�ريوس خاص�ة
إن جمع�ت م�ع أش�كال أخرى
م�ن البيان�ات ع�ىل املست�وى
املح�يل ،ومست�وى الوالي�ة أو
الدول�ة .وستساع�د املعلومات
مس�ؤويل الصح�ة العام�ة يف
تحدي�د األماك�ن الت�ي يج�ب
فيها زي�ادة التنبيهات املتعلقة
ب�رضورة تطبيق تدابري التباعد
االجتماعي .ولتف�ادي احتمال
توجي�ه اتهام�ات بانتهاكه�ا
لخصوصي�ة املستخدمني ،فقد
أك�دت غوغ�ل أنه�ا تستخ�دم
معلوم�ات مجمع�ة ومجهولة
املص�در م�ن «سج�ل املواقع»
بخرائط غوغل.

(تويتر) يقدم بعض النصائح
للحصول على معلومات حول “كورونا”
كشف�ت تقارير صحافية رّ
أن موق�ع «تويرت» طرح مجموعة من
األدوات للحصول عىل معلومات موثوقة بشأن فريوس»كورونا»
املستجد املسبب ملرض «كوفيد.»-19
ونرش تقريرا ً ذكر فيه رّ
إن «تويرت» ركز عىل اختيار مصدر القصة
منذ تف�يش فريوس «كورونا» املستج رّد ،حت�ى ال ينرش أي أخبار
مزيفة أو غري موثوق فيها حول وباء «كوفيد.»-19
وأوض�ح التقري�ر رّ
أن «توي�رت» يك�رس م�ن خ�الل األدوات
والخوارزميات الجديدة ضمان وصول األشخاص بدون انقطاع
ويف الوق�ت الحقيقي إىل التحديثات ذات الصل�ة محل ًيا وعامل ًيا يف
سياق الظروف الحالية لفتيش فريوس «كورونا».
وق رّدم «تويرت» مجموعة من النصائح للمساعدة يف الحصول عىل
معلومات موثوقة حول وباء «كورونا.

مرضى كورونا ينقلون العدوى بعد
تعافيهم اليام

كشفت دراسة جديدة أن مرىض
فريوس كورونا يظلون ينقلون
العدوى ملدة تصل إىل ثمانية أيام
بعد تعافيهم.
إىل ذل�ك ،ح�ددت الدراس�ة
الصغ�رية ،الت�ي ن�رشت يف
الدورية األمريكية لطب الجهاز
التنف�ي والرعاية الحرجة ،أن
نصف املرىض ال يزالون حاملني
للف�ريوس حت�ى بع�د زوال
األعراض.
ودرس الباحث�ون ح�االت 16
مريض�ا يعان�ون م�ن ع�دوى
خفيفة ت�م إدخاله�م إىل مركز
الع�الج يف مستشف�ى ع�ام يف
بكني بني  28كان�ون الثاني و9
شباط.
وتق�ول الدكت�ورة لوكي�ش
ش�ارما من كلية الطب بجامعة
يي�ل« :إن أهم م�ا توصلت إليه
الدراس�ة ه�و أن نصف املرىض
استمروا يف نرش الفريوس حتى
بعد زوال األعراض».
وذك�رت نتائج الدراس�ة أنه يف
املتوسط ،كان املرىض ال يزالون
مصابني بالفريوس بعد يومني
ونص�ف م�ن زوال األع�راض
عنه�م ،لك�ن الح�االت الفردية
استمرت حتى ثمانية أيام.
واستشهد الباحثون بدراسات
أخرى يف التقرير ،والتي توصلت

إىل أن أولئ�ك الذي�ن يحمل�ون
الف�ريوس بع�د زوال األعراض
ينقل�ون الع�دوى لآلخري�ن.
وبالنظر إىل ه�ذه النتائج ،حذر
الباحثون م�ن أن املرىض الذين
ب�دا أنه�م يتعاف�ون يمك�ن أن
ينرشوا املرض.
وأض�اف الباحث�ون أن ه�ذه
املعلوم�ات «يمك�ن أن توف�ر
أداة مفي�دة لألطب�اء وواضعي
السياسات للتأكد من أن املرىض
الذين تم ش�فاؤهم ال ينرشون
الفريوس».
ويق�ول الباح�ث املش�ارك يف
الدراسة ،الدكتور ليكسني شيه:
«إذا كانت لديك أعراض تنفسية
خفيف�ة مرتبط�ة بكوفيد،-19
وقم�ت بالبقاء يف املنزل حتى ال
تصيب اآلخرين بعدوى ،فينبغي
أن تقوم بتمديد الحجر الصحي
الذاتي ملدة أسبوعني آخرين بعد
الشفاء للتأكد من أنك ال تصيب
اآلخرين».
لكن الباحثني أشاروا إىل رضورة
إجراء املزيد م�ن الدراسات ألن
التقري�ر كان مح�دود النطاق.
ومن غ�ري الواضح م�ا إذا كان
سيتم العثور عىل نفس النتائج
م�ع مجموعة أك�رب ً
سنا أو بني
م�ن يعانون من ضعف يف جهاز
املناعة.

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
االثنين  6نيسان 2020

07810090003

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

Mon 6 April 2020

هند صبري تطلق حملة «انتوا مش لوحدكم»
أطلقت النجمة هند صربي عرب صفحاتها عىل
مواقع التواصل اإلجتماعي الفيسبوك وتويرت
وانستق�رام هاش�تاغ «انتوا م�ش لوحدكم»
م�ن خالل فيديو نرشته ع�ىل صفحاتها دعما ً
ألطباء تونس ومرص.
الحمل�ة تتضم�ن وجب�ات ساخن�ة للجي�ش
األبي�ض كم�ا تم تسمي�ة األطب�اء والعاملني
باملستشفي�ات م�ن مختل�ف التخصص�ات يف
القطاع الطبي من مطعم  ، cravesوناش�دت
النجم�ة متابعيه�ا ع�رب صفحاته�ا يف تونس
رّ
ومعربة
وم�رص لتوجيه عب�ارات تشجيعي�ة
ع�ن ش�عور املواطن�ني تج�اه أطب�اء البلدين
وسيت�م ايصاله�م م�ع الوجب�ات الساخن�ة
للمستشفيات.
الجدي�ر بالذكر أن هند تق�وم بجهد كبري منذ
بداي�ة االزم�ة لدع�م تواجد املواط�ن املرصي
والتون�ي والعرب�ي يف بيت�ه وأن يبتع�د عن
االزدح�ام حت�ى نستطي�ع محارب�ة كارث�ة
الكورونا.
«بنع رّدي»اغنية لحسني الجسمي يهديها لدول
الخليج والعالم العربي

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

يف املرآة
بالتعاون مع مكت�ب الهوية اإلعالمية املرئية
لدولة اإلم�ارات العربية املتحدة ،أطلق الفنان
حس�ني الجسمي إهداءه لدول الخليج والعالم
العرب�ي بعن�وان «بنع� رّدي» داعي�ا ً إيرّاه�ا إىل
التفاؤل والنظر إىل املستقبل بعزيمة وإرصار،
مؤك�دا ً أنها ستم�ر حتما ً بالص�رب والجهد يف
العمل اإلنساني والوطني.

وقد سجرّ ل الجسمي صوته عن بُعد ،متضامنا ً
وملتزما ً كما أبناء وطنه العزيز.
وق�د أُع رّد مونتاج خاص لألغني�ة حمل الكثري
م�ن املشاهد اإلنسانية الت�ي يقوم بها جميع
من هم يف مواجهة هذه األزمة ،وعرضها عرب
قناته الرسمية عىل موقع ال� ، youtubeوعرب
اإلذاعات الخليجية والعربية.

يسرا ُتفاجأ بشكوى في شوارع القاهرة

للمرة األوىل ،كشفت شاشة تلفزيون دبي عن
الربومو الرسم�ي ملسلسل «دهب عرية» الذي
تعود به النجمة يرسا إىل الخريطة الدرامية يف
املوسم الرمضاني الجدي�د بعد أسابيع قليلة،

لتكون بالتايل املحط�ة األوىل التي حصلت عىل
ح�ق ع�رض حلق�ات املسلس�ل يف خريطتها
الرمضانية.
وظهرت يرسا يف الربومو يف حفل عائيل برفقة

رّ
تجسدها
أوالدها يف املسلسل وشقيقتها التي
رّ
ليعرب عن حالة اجتماعية خاصة
حال ش�يحة
تعيشها البطلة ضمن األح�داث .لكن ما الذي
تعررّض�ت له ي�رسا خ�الل الساع�ات املاضية
أثناء تصوير مشاه�د العمل الخارجية يف أحد
شوارع القاهرة؟
ذكر أن أثناء تنفيذ رّ
صناع عمل مسلسل «دهب
عرية» للنجم�ة يرسا يف أحد مناط�ق املعادي،
ق� رّدم أحد السكان ش�كوى ضد صن�اع العمل
بسبب تجمرّعات التصوير.
ورغم أن الجهة املنتجة للمسلسل تطبرّق كافة
اإلج�راءات الخاص�ة بالوقاي�ة م�ن فريوس
كورون�ا ،من تعقي�م والحفاظ ع�ىل املسافة
اآلمن�ة ب�ني املوجودي�ن يف موق�ع التصوي�ر
وااللت�زام بساعات حظ�ر التج�وال أيضاً ،لم
يمنع ذلك السكان من تقديم ش�كوى ضدهم
خوفا ً من العدد املوجود أثناء التصوير.
وق�د رّ
تدخل بعض أفراد األمن لحل هذه األزمة
مع الحرص عىل سالمة املوجودين يف العمل.

إلهام الفضالة تفرض َج َبروتها على كل من حولها

من كتابة عيل الدوح�ان وإخراج سائد الهواري،
تعرض  MBCدراما يف رمضان الدراما الخليجية
«الكون يف رّ
كفة» من بطولة إلهام الفضالة ،مرام
البل�ويش ،محمود بوش�هري ،عبدالله الطليحي،
ن�ارص عب�اس ،إيم�ان الحسيني ،لي�ايل دهراب،
فهد باسم ،عبدالله بهم�ن ،يف الرشقاوي ،طيف،
مل�ك أبو زيد وآخرين .ت�دور أحداث العمل حول
رّ
تتحكم
ش�مور ،امل�رأة القوي�ة واملتسلرّطة الت�ي
بحي�اة إخوتها األربعة وزوجاته�م ،كونها وليرّة
نعمته�م ومص�در دخله�م ،ف�ال ت رّدخر جه�دا ً يف
إذاللهم وبس�ط نفوذها عىل كل م�ن حولها ،إىل
أن يكرس ح َدث رّ
معني طبيعة املشهد ،فتتغري حال
شمور فجأة ،وينعكس ذلك عىل مَ جرى األحداث
ِبرُمرّ تها!
رّ
تستهل إله�ام الفضالة كالمه�ا بتسليط الضوء
ع�ىل ش�خصية ش�مور الت�ي تؤ رّديه�ا يف العمل:
ُ
«عشق�ت ش�مور منذ ب�دأت بق�راءة الصفحات
األوىل للن�ص املكت�وب ،فه�ي ش�خصية مث�رية
رّ
التحكم بأعصابها
للجدل ومستف رّزة ،ق�ادرة عىل
وتمتل�ك قدرا ً كب�ريا ً م�ن القس�وة والجربوت..
ُ
وجدت فيها ش�خصية غ�ري تقليدية
باختص�ار
باملعنى الدرامي» .وتضي�ف الفضالة« :أستطيع
رّ
ال�رش إخراج كل طاقاتي كممثلة ،فرغم
يف أدوار
قس�وة ش�مور بات�ت ش�خصية مقررّبة ج�دا ً إىل
قلبي» .تتوقف الفضالة رسيعا ً عند الشخصيات
رّ
«الكن�ة الت�ي تكف�ي خريها
النسائي�ة فتق�ول:
رّ
ورشه�ا هي حور (إيمان الحسيني) ،عىل عكس
لول�وة (م�رام البلويش) رّ
الكنة الت�ي تنقل الكالم
وتفتعل املش�اكل ،وكذل�ك سمر(لي�ايل دهراب)
رّ
الكنة التي ال تتوقف املناكفات بينها وبني شمور.

أما الشخصية التي تستثنيها شمور من بطشها
فهي ابنة أخيها مَ لَك التي تحبها بصدق».
عبد الله الطليحي
ي�ؤدي عبد الله الطليح�ي دور حسني ،أحد أخوة
ش�مور األربع�ة ،ويعلرّ�ق ع�ىل طبيع�ة دوره يف
العمل« :نعاني نحن األخوة من املشكلة نفسها،
فجميعنا لدينا متاعب مادية ،وشمور هي املصدر
الوحيد للم�ال والسلطة ،فهي تتحكم بنا لدرجة
ال يجرؤ أح ٌد منا عىل أن َير رّد لها طلبا ً».
عبد الله بهمن
يكش�ف عب�د الل�ه بهم�ن ع�ن بع�ض تفاصيل
شخصية عيىس التي يقدمها« :قد تجربك الحياة
والتعامل مع اآلخرين أحيانا ً عىل تغيري مسارك،
ويمكن للطمع أن يكون دافعا ً لذلك».
مرام البلويش ..يفرّ الرشقاوي
تتوق�ف مرام البلويش عند ش�خصية لولوة التي
تؤ رّديه�ا« :لولوة إحدى «الكناين» يف البيت ،لكنها
تتمي�ز بافتع�ال املش�اكل والتسب�ب باملصائ�ب
رغم كونه�ا ت رّدعي الرباءة! وألنه�ا تحب زوجها

(محمود بو شهري) ومتعلرّقة بابنتها تصرب عىل
الوض�ع ال�ذي ال يُطاق بالنسبة إليه�ا ،يف انتظار
رّ
مستقل ،فهل
تحقيق حلمها يف االنتقال إىل منزل
سينفعه�ا التم�ررّد ع�ىل
الوض�ع؟ أم أن
للتم�رد ثمنا ً
غاليا ً وكبريا ً
ستد فع�ه
لول�وة؟ وهل
يص�ح املث�ل
القائ�ل «م�ا
محب�ة إال بع�د
ع�داوة» خاصة
بالنسب�ة إىل
العالق�ة م�ع
َ
الكناي�ن م�ن
ناحي�ة ،وم�ع
شمور من ناحية
أخرى.

أول إجراء لـ “المهن الموسيقية” ضد إيناس
عز الدين بعد أزمة كورونا

بعدم�ا أثارت غض�ب الجمهور ،قررت
نقاب�ة املهن املوسيقي�ة بمرص إيقاف
نجم�ة «آراب آي�دل» املُطرب�ة املرصية
إين�اس عزالدي�ن ،بسب�ب ادعائه�ا
إصابته�ا بفريوس كورون�ا .وذكر أن
النقابة ق�ررت أيض�ا ً تحوي�ل الفنانة

للتحقي�ق عق�ب االنته�اء من»أزم�ة
كورون�ا» ،نظ�را لغل�ق مق�ر النقاب�ة
حالي�ا ،م�ع توقي�ع عقوب�ات بحقها
الت�ي قد تصل إىل الشط�ب من النقابة.
وكانت إحدى مستشفيات القاهرة قد
أعلن�ت ع�دم إصابة الفنان�ة بفريوس

يونس محمود

ويف الخت�ام أق�ول:
املهني�ة
رسالتن�ا
ستستم�ر ،ويف أحلك
الظ�روف ..سائ�ال
امل�وىل ع�ز وجل أن
يحفظ الجميع من
كل وب�اء ومكروه
وسوء.

معلومة طبية
ُحييي العامل اليوم وألول مرة اليوم الدولي للضمري.
يف ظل هذا الوقت الصعب الذي نشــهده جراء تفشــي فريوس
كورونــا #كوفيــد_ ،19أصبح األمــر أكثر إحلاحاً مــن أي وقت
مضــى للرتويــج لثقافة الســام مبحبــة وضمري .كلــي أمل أن
حياول اجلميع القيام بالعمل الســليم ملناصرة التنوع واإلدماج
والتضامن.
«الشــيء الوحيد الذي يطمئنــين هو أنين أعرف من أنا ،أعرف
جي ـ ًدا أن قليب ال ُ
يض ّر أح ًدا ،وأنــي ال أدعو حتى على أعدائي،
وال يهمين أي شي ٍء مملوك وال أسعى حنو األشخاص الذين هربوا
مــين ،لدي ع ّزة نفس تكفيين لو اضطررت أن أعيش كل حياتي
حزيناً دون أن أتسوّل الفرحة ممّن يستكثرونها عل ّي ،هذا أنا .
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حييى الزيدي

تعد الصحافة يف األزمات والحروب يف صدارة املهن األكثر خطورة يف
العالم كله ،ويكون الصحفي واإلعالمي عادة يف الواجهة لكل ظرف
طارئ.
عندم�ا ال تجد صحيفة “الزوراء” أو باق�ي الصحف املحلية الورقية
يف بورص�ة الصحف أو مناف�ذ البيع االخرى كاملكتب�ات واالكشاك،
بسب�ب ظهور ف�ريوس كورونا املستجد وحظر التج�وال ،فهذا أمر
مح�زن للغاي�ة ..فحظر التج�وال الذي فرض من قب�ل خلية األزمة
املشكل�ة باألمر الديوان�ي  55لسنة  ،2020واغ�الق الطرق يف بغداد
واملحافظ�ات ،أوقف إص�دار جميع الصحف الورقي�ة يف البلد ،ومن
بينها صحيفة الزوراء.
إن تاريخ الصحافة العراقية املرشق ،الذي يثبت ان العراق سبق أكثر
دول املنطقة يف صناعة عال�م الصحافة الجميل ،ويف تأسيس طريق
تزه�و ب�ه الكلمة الح�رة ،فإن صحيف�ة الزوراء ه�ي أول صحيفة
ص�درت يف الع�راق ،حيث ص�در الع�دد االول ل� «جري�دة زوراء» يف
 ،1869 /15/6أي م�ا يق�ارب ال� 151عاما ،ويف ه�ذا الظرف ،كان
ال بد لهيئة تحري�ر الصحيفة ان ال تقف عاجزة ،أو مكتوفة االيدي،
أم�ام ظهور فريوس كورونا املستجد يف البلد ،لذلك قررت أن تستمر
بالص�دور الكرتونيا ،لكي تواكب االحداث ،وترفد القراء بكل ما هو
جديد ،من خالل موقعها االلكرتوني والفيسبوك وتويرت ،اضافة اىل
حمل�ة التوعية التي تقدمها الصحيفة من خ�الل االخبار والتقارير
التي تنرش فيها بشكل يومي.
ك�ان األم�ر يف بداي�ة ي�وم  18-3-2020صعبا عىل جمي�ع الزمالء
العاملني يف صحيفة “الزوراء” وباقي الصحف الورقية ،وعىل القراء
الذين يجدون نكه�ة خاصة يف الصحافة الورقية ،وهم كثر ممن ما
زالوا مخلصني لق�راءة الصحافة الورقية ،نعم كان يوما صعبا جدا ً
أن يبدأوا يومه�م بدون جريدة يتصفحونها ،ويستمتعون بمطالعة
أخباره�ا الخاص�ة وتقاريرها ،يف مشهد ال يعرف�ه إال من أدمن عىل
قراءة الصحيفة ،وعرص الورق وأخلص له.
يف ه�ذا الظ�رف العصيب ،ق�ررت رئاس�ة التحرير ،املتمثل�ة بنقيب
الصحفيني العراقيني ،رئيس اتحاد الصحفيني العرب ،مؤيد الالمي،
ومدير التحرير ،يحي�ى الزيدي ،اصدار الصحيفة الكرتونيا ،والعمل
يك�ون من “املن�زل”  ،خشية عىل سالمة الزم�الء العاملني ،اىل حني
عودة ظروف البلد اىل ما كانت عليه قبل ظهور فريوس كورونا.
وبالفع�ل تم االتفاق م�ع هيئة التحرير والقس�م الفني والتصحيح
اللغوي عىل اصدار العدد االول الكرتونيا يوم االربعاء املوافق 25-3-
 2020من املنازل ،وسيستم�ر بالصدور اىل أن تنتهي ازمة البلد عىل
خري ان شاء الله ،وعودة االمور اىل ما كانت عليه.
ورغ�م أن األم�ر والتجرب�ة كانت جدي�دة ألرسة التحري�ر وجميع
الزم�الء العامل�ني ،إال ان االم�ر نوقش قبل عدة أي�ام مع الزمالء يف
هيئ�ة التحري�ر ،وكان�ت لديه�م الرغب�ة الحقيقية يف انج�اح هكذا
خط�وة ،وألن االمر كان متوقعا يف ظل اإلج�راءات االحرتازية التي
اتخ�ذت يف جميع انحاء البلد ،والعالم أجم�ع ،من أجل إبطاء انتشار
فريوس كورونا القاتل ،ومحارصته ملنع نقل العدوى وتفشيها بني
الناس.
ال يخف�ى عليك�م أيها الق�راء األع�زاء ان الصحفي�ني واالعالميني
يعيش�ون عرب العال�م ظروفا ل�م يعهدوها من قب�ل ،مع تفيش
كورون�ا ،حي�ث يعم�ل العديد منه�م يف دول فرض�ت حظرا
للتج�وال ،وه�و ما يصع�ب يف مهمتهم ،ويف�رض عليهم
املزيد من املسؤوليات ،السيم�ا ان العالم أجمعه ينتظر
رسالته�م املهني�ة م�ن خ�الل وسائله�م الصحفي�ة
واالعالمية املختلفة واملنترشة يف العالم أجمع.
وبعد ه�ذه االحداث ،يبدو أن ف�ريوس كورونا لن
يغري فق�ط سلوكيات وعادات الن�اس الصحية،
وإنما سيغري شكل العالم إىل األبد عىل املستوى
االقتص�ادي والسي�ايس والصح�ي ..وع�ىل
مستوى العالقات القائم�ة بني الدول ..نحن
بص�دد عال�م يتش�كل ع�ىل وفق مح�ددات
جدي�دة ما زال�ت األي�ام تفرزها
وتعي�د بلورته�ا ،ولك�ن من
املؤكد أن العالم بعد كورونا
لن يكون أبدا كما كان قبل
ظهوره.

كورون�ا .وقب�ل ص�دور نتيج�ة
التحلي�ل رسمي�ا قال�ت إين�اس
إنها مصابة بف�ريوس كورونا،
خالل تصويرها مقطعا مصورا
هاجم�ت فيه الوض�ع الصحي
داخل املستشفى.

تغريدات

تيدروس أدهانوم

صاحبة اجلالة“ ..الزوراء”
يف زمن الكورونا

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً
لعدوى كورونا

 -1اكتب عىل الكمبيوتر :استخدم «كرة ضغط» لتبعد يدك عن وجهك.
 -2املكي�اج او واق�ي الشمس او املرطبات أو الغسول املعط�ر يقلل من تفكريك يف
«مسح الوجه».
 اليد الرطبة باستخدام الكريم أو الغسول «رائحته» تذكرك بعدم «مسح الوجه». -3استخدم مناديل معقمة للتعامل مع الحكة أو فرك العني.
 -4استعن بصديق مقرب أو فرد من العائلة ينبهك بعدم مسح وجهك .
 -5استخ�دم تطبيقا ذكيا او منبها ،يذك�رك كل  15دقيقة برضورة أال تمسح عىل
وجهك .
 -6لو فكرت بأنك اليجب ان تمسح وجهك بيدك ستذهب مبارشة اىل وجهك.
 -7اشياء تجنبك املسح :
 التستخ�دم ط�الء االظاف�ر  -استخدم قطرة الع�ني  -استخدم مرطب�ا للبرشة -استخدم اداة لضم الشعر.

