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بولندا

{ رومــــا (أ ف ب) - طـــلب مـن حـــوالى
 60مـلـيون ايـطـالي البـقاء فـي منـازلهم
مـع بـدء تــطــبــيق رومــا اجــراءات غــيـر
مــســبــوقــة في الــعــالم لــوقف انــتــشـار
ـسـتــجـد فـيــمـا قـام فــيـروس كـورونــا ا
الـرئـيس الـصيـني شي جـيـنبـيـنغ بأول
زيـارة الى ووهان الـتي كانت أول بؤرة
لـكوفـيد- 19مـع بدء حتـسن الوضع في
ـية . أقـرت منـظمـة الصـحة الـعا الـص
ـرض الـذي أودى بـحـيـاة أكـثـر من أن ا
أربـــعـــة آالف شـــخص يـــقـــتـــرب من أن
ــيــا بـعــدمــا تــسـبب يــصــبح وبــاء عـا
ـالــيـة بــخـســائـر كــبـرى في األســواق ا
الــتـي بــدأت تــتــحــسن في آســيــا امس

الثالثاء.
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وعــنـونت الــصـحــافـة االيــطـالــيـة امس
نزل" و"كل شيء الـثالثاء "اجلميع في ا
مـغلق" بعد صـدور مرسوم وقعه رئيس
احلـكــومـة االيـطـالـيـة جـوزيـبي كـونـتي
يــوسع الى كل انــحـاء الــبالد اجـراءات
اإلغـالق الكـبـرى الـتي طـالت االحد ربع

سكان شمال ايطاليا.
ؤتمر رسوم  وكـان كونتي مهّد لهذا ا
صـحـفي عقـده في مـقرّ احلـكـومة مـساء
اإلثـــنــــ ودعـــا خالله مــــواطـــنـــيه إلى

"مالزمة منازلهم".
وبــلـهـجــة حـازمـة قـال كــونـتي "سـأوقّع
ـكن تلخـيصه باآلتي: +أالزم مـرسوماً 
مـنزلي+. لن تعود هناك +منطقة حمراء
فـي شـــبه اجلــــزيـــرة+ (...) إيـــطــــالـــيـــا

بأسرها ستصبح منطقة محميّة".
وأضــاف "لم يــعـد هــنــاك وقت إلهـداره.
األرقـام تخـبرنا أنّ هـناك ارتـفاعاً كـبيراً
ـــــصـــــابــــــ وفي أعـــــداد فـي أعـــــداد ا
ـسـتشـفـيـات فـي أقـسام الـراقـدين فـي ا
الــعــنـايــة الـفــائــقـة ولـألسف في أعـداد

. عـليـنا أن نـغيّـر عاداتـنا. ـوتى أيـضاً ا
عـلـيهـا أن تـتغـيّـر اآلن". وأوضح رئيس
الـــوزراء أنّه لـــهــذا الـــســـبب "قــررت أن
أعـتمد فوراً إجراءات أكثر قسوة وأشدّ
فـعـاليـة" مـشـدّداً في الوقت نـفـسه على
أنّ هــذه الـتـدابــيـر لن تــشـمل "احلـدّ من
ـشـتـرك وذلك لـضـمـان وسـائـل الـنـقل ا
اســتـمـراريـة" الـنــشـاط االقـتـصـادي في
الـبالد "ولتمكـ الناس من الذهاب إلى
أعـمالهم". وبذلك باتت ايطاليا العضو
فـي مــجــمــوعــة الـــســبع أول دولــة في
ـشـددة جـدا الــعـالم تـعـمـم االجـراءات ا

في محاولة لوقف انتشار الفيروس.
وفـي دلـيل عــلى بــدء عـودة احلــيـاة في
الــصـ الـى طـبــيـعــتـهــا قـام الــرئـيس
الـــصــيــني امس الـــثالثــاء بــزيــارة الى

ووهان عاصمة هوباي.
ـعــلـنـة لـلـرئـيس وتــأتي الـزيـارة غـيـر ا
الـــصــــيـــني في الـــوقـت الـــذي أثـــبـــتت
ـــســبـــوقـــة بــاغالق االجـــراءات غـــيــر ا
ووهـان وبـقيـة منـاطق مـقاطـعة هـوباي
مـــنـــذ أواخــر كـــانـــون جنــاعـــتـــهــا مع
ستمر بعدد اإلصابات في االنـخفاض ا
االســــــابــــــيـع األخــــــيــــــرة. ووصـل شي
بـواسـطـة طـائـرة إلى عاصـمـة مـقـاطـعة
هــوبــاي لـ"تــفــقّــد أعــمــال الــوقــايــة من
ـنـطـقـة وفق الــوبـاء ومـكـافـحـتـه" في ا
وكــالــة "الــصــ اجلــديــدة" الــرســمــيــة

لألنباء.
وأضــافت الـوكــالـة أنـه اتـقي بــاألطـبـاء
ـــمــرضــ فـي اخلــطــوط األمـــامــيــة وا
ـــكــــافـــحـــة الــــفـــيـــروس اضــــافـــة الى
ـسؤولـ العـسكريـ وأفراد الـشرطة ا

رضى والسكان. وا
كـمـا سـجلت كـوريـا اجلـنوبـيـة الـثالثاء
لــلــمـرة األولى مــنـذ اســبــوعـ أقل من
 150إصـابـة جـديـدة بـفـيـروس كـورونا
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ستجد في يوم واحد. ا
وفي فـرنسـا أعلن مـكتب وزيـر الثـقافة
الـفرنـسي فرانك ريسـتر لوكـالة فرانس
بــــرس اإلثـــــنــــ أنّ الــــوزيــــر أصــــيب
ـسـتـجـدّ لـكـنّه "في بـفـيـروس كـورونـا ا

حال جيّدة" ويالزم منزله.
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وقـال مكـتب ريسـتر "ثـبتـت امسـإصابة
الــوزيـــر" بــالــفــيـــروس بــعــدمــا أجــرى
فــحـوصــا طـبـيــة إثـر ظــهـور "أعـراض"
مـرض كوفـيد- 19عـليه مـشيراً إلى أنّ
اضي أيـاماً ريـسـتر أمـضى األسبـوع ا
ّ عــدّة في اجلـمـعــيـة الـوطــنـيـة حـيث 

تشخيص عدد من اإلصابات بالوباء.
فـيما علق الرئيس البرتغالي مارسيلو
ريــبـــيــلــو دي ســوســا جــدول أعــمــاله
دة أسـبوعـ ألسبـاب طبـية الـرسـمي 
كـإجراء احتـرازي ضد فيـروس كورونا.
نـزل ومتـابعته واتُـخذ قـرار بقـائه في ا
بـعد زيارة مجموعـة من األطفال القصر
الـرئـاسي الـثالثـاء ثم اتـضح الحـقا أن
ــدرســـة نـــقل إلى تـــلـــمـــيــذا فـي تــلـك ا
ــفـاجئ. ولم ــسـتــشـفى بـعــد مـرضه ا ا
ــصـاب أو أي من زمالئه يــكن الـطــفل ا
فـي الــصـف من بـــ الـــتالمـــيــذ الـــذين
زاروا الـقصـر الرئاسي. وال يـجود دليل

إن "الـقــيـود اجلـديـدة عـلى الـتـجـمـعـات
الـكـبــيـرة  تـوسـيـعـهـا لـتـشـمل الـبـلـد
ناطق التي ينتشر بـأسره وليس فقط ا
فــيــهــا فــيـروس كــورونــا".وقــال فــيـران
"األولـــويـــة هـي أن نـــقـــوم بـــكل مـــا في

وسعنا للحد من انتقال الفيروس".
ـواطـن كـمـا عـلقـت السـعـوديـة سفـر ا
ــقـيـمــ مـؤقـتًــا من وإلى تـسع دول وا
لـلـسـيـطـرة واحلـد من انـتـشـار فـيروس
كــورونــا وذلـك حــســبــمــا قــالت وكــالــة
األنباء السعودية في ساعة متأخرة من
مــســاء األحــد نــقال عن مــصــدر بـوزارة

الداخلية.

بعد أن أخفق مـحمد توفـيق عالوي وحكومـته في نيل ثقة مـجلس النواب
حـيث امـتـنـعت كــتل وأحـزاب عـديـدة من الـدخـول الـى جـلـسـة نـيل الـثـقـة
ــرتـــ  واألســبــاب مـــعــروفـــة فــعالوي حـــاول اخلــروج عن ســـيــاقــات و
احملاصصـة احلزبـية والطـائفـية وجتاهل بـعض مطـالب هذه األحزاب في
غا كاسب وا اختيار تشكيلته الوزارية لكن أحزاب السلطة و أحزاب ا
 ال زالت تتـمـسك باحملـاصـصة احلـزبـية والـطـائفـيـة واستـحـقاقـاتـها كـما
تـســمـيــهـا  في كـل حـكــومـة وكــأن هـذه احملــاصـصــة احلـزبــيـة وتــقـاسم
ـسلـمـات بل  أصـبحـت  وكأنـهـا حـقاً دسـتـورياً نـاصب أصـبـحت من ا ا
وقانونياً مـلزماً في تشـكيل كل احلكومـات حتى وان كانت حكـومة مؤقتة
ألهداف مـحـددة وسقـف زمني قـصـير وهـذا هـو خـرق  واضح للـدسـتور
الـذي تـتـشـدق به هـذه األحـزاب والـكــتل فال وجـود حملـاصـصـة وتـقـاسم
ـنـاصب بـ الـكــتل واألحـزاب في احلـكـومـة والــدولـة  وفق تـوصـيـفـات ا
حزبـيـة وطائـفـية وقـومـية فـي الدسـتـور لكـنـهم يضـربـون الدسـتـور عرض
احلـائط عـنـدنـا يـتــعـارض مع أهـدافـهم الـطـائـفــيـة الـضـيـقـة ومـصـاحلـهم
هم بـعد ان طويت احلزبـية والـشخصـية ويـتبـاكون عـليه في غـير ذلك  ,ا
ـــكــلف الــثــانـي الــذي ســيــعــلـن عــنه رئــيس صــفــحــة عـالوي فــمن هــو ا
وافـقة اجلمـهوريـة ? وكـيف يوفق الـرئيس فـي اختـيار مـكلـف يحـضى  
نـتفضـة والشـارع العـراقي كمـا أعلن هـو عن ذلك  ومـوافقة اجلمـاهيـر ا
الكتل واألحـزاب التي ال تتنـازل عن احملاصصـة وعن استحـقاقاتـها كما
عادلـة صعـبة وصعـبة جداً تسمـيهـا في كل حكومـة وان كانت مـؤقتـة ? ا
خـصـوصـاً مع وجـود تـهـديـدات من أطـراف وأحـزاب لـهـا اذرع مـسـلـحة
ومن مـيـلـيـشـيات مـنـفـلـتـة  تـريـد فـرض بـعض الـشـخـصـيـات كـمـرشـح
نـصب رئـاسـة الـوزراء حتى وان كـانـوا من الـسـياسـيـ اجلـدلـي ومن
ـؤشرة عليهم شبهات انية السابقة ومن ا ناصب احلكومية والبـر ذوي ا
فسـاد  وفي هذا الـسيـاق بدأت تـتسـرب أسمـاء مرشـح بـعضـهم سبق
وان طـرحت أسـمـائـهـم  قـبل تـكـلـيف عالوي  وهــذا مـا يـرفـضه الـشـارع
ـنـتـفض وكل الـشـعب الـعـراقي وهـنـا أمـام رئـيس اجلـمـهـوريـة خـيـارين ا
أزق  أولهما تكليف مـرشح مستقل غير جدلي كما يقولون للخروج من ا
ــنـال في ظل ـنـتــفض وهـذا اخلــيـار صـعب ا يـحـضـى بـقـبــول الـشـعـب ا
كاسبها والثاني الظروف احلالية حيث أحزاب السلطة ال تريد التفريط 
هو حل احلـكـومـة وحل مجـلس الـنـواب وتشـكـيل حكـومـة إنـقاذ مـصـغرة
همت أساسيت أولـهما التهيئة إلجراء انـتخابات مبكرة وحتديدا قبل
لحة للدولة أما الكالم عن نهاية العام احلالي  والثانية تصرف األعمال ا
ـنتفض لـلقضاء كـما تعهد اإلصالحات ومحاربة الـفساد وتقـد قتلة ا
ؤقتـة تنفيـذها ألنهـا صعبة كن للـحكومـة ا عالوي بذلك فهـذه األمور ال 
ومـعــقـدة وحتــتـاج الى وقت وجــهـود كــبـيــرة وتـتـرك الـى احلـكـومــة الـتي
ستتشـكل بعد االنـتخابـات التشـريعية  ,وبغير ذلك فـان األزمة ستـستمر
حيث تـرفض أحـزاب السـلـطة الـتـنازل عـن مكـاسـبهـا ومـناصـبـها وقـبول
ـكاسب واالسـتحـقاقـات كمـا يسـمونـها وب مرشح ال يـضمن لـها هذه ا
رفض الشارع وعـموم الشعب مـرشحي كتل وأحـزاب السلـطة  الطـائفية
الـغــارقـة فـي الـفــسـاد والــسـرقــات و الـتي دمــرت الــعـبــاد والـبالد خالل
ــاضـيـة وتــلـطـخـت أيـاديـهــا بـدمــاء مـئـات الــشـهـداء الـســنـ الـعــجـاف ا
ـنتـفض وال زالت تـقتل وعشـرات اآلالف من اجلـرحى من أبـناء شـعـبنـا ا
وجترح الـشبـاب الثـائر والـرافض لـها  ولـفسـادها وإجـرامهـا الى أيامـنا
هذه وسط صمت من حكومة تصريف األعمـال وتصعيد مستمر من هذه
نفلـتة التي ال زالت تراهن على سلـحة ا تنفـذة وميليشيـاتها ا األحزاب ا
نتفض وال فض االعتصامات بالقوة رغم التضحيات الكبيرة  لشبابنا ا
تريد تـنفـيذ مطـالب الشـعب العراقي  ,والى ان يتمـكن رئيس اجلمـهورية
من اخـتـيــار مـكـلف جــديـد سـيــبـقى أبـنـاء شــعـبـنــا وفي مـقـدمــتـهم أبـنـاء
االنتفاضة الشعبية يتـرقبون ذلك محذرين من عودة احملاصصة وتقاسم
ـتنـفذة من خالل مـرشح جدلـي سيدخل نـاصب ب الـكتل واألحزاب ا ا
الـبالد في فـوضى كـبـيـرة ومـنـزلق خـطـيـر سـتـكـون نـتـائـجه كـارثـيـة عـلى

الشعب والوطن  .

عـلى إصـابـة الـطـفل بـفـيـروس كـورونا
عــــلـى الــــرغم من إغـالق مــــدرســــته في

شمال البرتغال.
 ولـم تـــظـــهـــر أي أعــــراض لـــفـــيـــروس
كـورونا عـلى الرئـيس دي سـوسا وهو
أول رئــــيـس أوروبي يــــقــــرر أن يــــضع
نـــفــسه فـي احلــجـــر الــصــحـي طــوعــا.
وحـظرت فـرنسـا التـجمـعات الـتي يزيد
شـارك فـيها عـلى ألف شخص عـدد ا
بـعد تأكيد السلطات األحد ثالث وفيات
جــديــدة نــاجـمــة عن فــيــروس كــورونـا
وزيــادة في عـدد حـاالت الـعـدوى. وقـال
وزيـر الصحة الفرنـسي أوليفييه فيران
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وستدعم تقنيات اجليل الرابع جهود
زين الــعــراق في رحــلـتــهــا لـلــتــحـوّل
الـرقـمي وسـتواصـل زين الـعراق في
بذل جـهودها الـداعمـة جليل الـشباب
والـريـاديـ في كـافـة اجملـاالت لـبـناءٍ

مستقبلٍ أفضل للعراق).
 يذكـر انه شركـة زين هي إحدى أكـثر
الـــشـــركـــات تـــقـــدمــاً مـن الـــنـــاحـــيــة
ـنطـقة. الـتكـنـولوجـية فـي العـراق وا
وتـعـمل الـشــركـة لـلـوصـول إلى كـافـة
شــرائح اجملــتــمع ولـتــأمــ اخلــدمـة
شترك األفضل واألسرع جلميع ا

مــوقــعــهــا كـأكــبــر مــشــغل اتــصـاالت
بالعراق).  

وقـال الرئـيس الـتنـفـيذي لـشـركة زين
الـعـراق عـلي الـزاهـد ان (زين تـنـتـظر
مــنــحــهـا الــرخــصــة إلطالق خــدمـات
اجليل الرابع في العـراق ولقد أتمت
كافـة االسـتعـدادات من خالل بـنـيتـها
ـتـطـورة وشـبـكـتـها الـتي الـتـحـتـيـة ا
تــغـــطي جــمــيـع احملــافــظــات. إطالق
اجلـيـل الـرابع سـيــمـكـنـنــا من تـقـد
ـنتـجـات واخلدمـات األكـثر ابـتـكاراً ا
لــلـمــواطن في مــخـتــلف الــقـطــاعـات.

امـس ان (احلــــمــــلـــة اجلــــديــــدة أتت
ـشـاركـة الـنـجم سـيف نـبـيل والـتي
ـشــتــركـيــهـا تــضــمـنت عــدة رســائل 
وخـصـوصـا شــريـحـة الـشـبـاب حـيث
ابـــرزت زين الــــتـــزامــــهـــا جتــــاهـــهم
ــنــتــجــات بــاالســتــمــرار بــتـــوفــيــر ا
واخلـدمـات األكـثـر ابـتـكـاراُ في قـطاع
االتــصـــاالت واالنــتـــرنت واخلــدمــات
الرقمية باستخدام أحدث تكنولوجيا
االتـصـاالت في الـعـالم بـاإلضافـة الى
تـواصـلة فـي تطـوير اسـتثـمـاراتهـا ا
الــبـــنى الــتـــحــتـــيــة والـــذي عــزز من
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 أطـلـقت زين الـعـراق إحـدى شـركات
مــجـمــوعـة زين الــرائـدة في خــدمـات
ـتـنـقّـلـة في االتـصـاالت والـبــيـانـات ا
مـنــطـقـة الــشـرق األوسط وإفــريـقـيـا
حــمــلــتـهــا اإلعالنــيــة اجلــديـدة "اني
زيـن.. انـت زين?" الـــــــتـي أكـــــــدت من
خـاللــهــا عـــلى جـــاهــزيــتـــهــا إلطالق
خـدمـات اجلـيل الـرابع  4Gفي كـافـة
انــحـاء الــعــراق وهي االن بــانـتــظـار
مـنـحــهـا الـرخـصــة من قـبل اجلـهـات
ـعـنـية. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) ا
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