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لــــــدواعي الــــــعــــــمل طُــــــلـب من
الـــشــركــات الــعـــامــة واخلــاصــة

إعطاء موظفيها إجازة.
 UFL−² « ¡UG ≈ 

ــرســوم جــمــيع أشــكــال ــنـع ا
الـتـجـمــعـات في األمـاكن الـعـامـة
ــــفــــتـــــوحــــة أمــــام ــــواقـع ا أوا
اجلمهور متجاوزا القواعد التي
بـدأ تــطـبـيـقـهــا نـهـايـة األسـبـوع
ــاضـي في أجــزاء واســـعــة من ا
شـــمـــال إيــــطـــالـــيــــا.  إلـــغـــاء
الـفــعـالـيـات الـريـاضــيـة بـجـمـيع
أنـشــطـتـهـا وتــعـلـيق دوري كـرة
ــكن إجـراء الــقـدم (ســيــري أ). 
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{ بـــــــاريـس- (أ ف ب) - أعــــــلـــــــنت
مجـموعـة من األطـباء الـثالثاء شـفاء
مريض مـصاب بـفيـروس اإليدز بـعد
خضوعه لعـملية زرع خاليـا جذعية
مــا يــجـعــله ثــاني حــالــة في الــعـالم
ـرض بــعــد مـرور تــشــفى من هــذا ا
حـوالـى عـشـر ســنـوات عــلى احلـالـة

األولى.
ريض احلالي الذي ولم يظهر لدى ا
سـمي (مـريض لـنـدن) أي مؤشـر إلى
وجود الفـيروس منذ 30 شهراً على
الــرغم من وقف الــعالج وذلك وفــقـاً
للـنـتائج الـتي نـشرت فـي مجـلة (ذي

النسيت إيتش آي في).
في آذار/مارس 2019 أعلن االسـتاذ
فـي جــامــعــة كــامــبــريــدج رافــيــنـدرا
غـــوبـــتـــا أن (مـــريـض لـــنـــدن) الــذي
أصــيب بــفــيــروس اإليــدز في الــعـام
 2003في طور الـشفـاء منه وأنه لم
يــــظــــهــــر أي عالمــــة عـن إصــــابــــته

بالفيروس منذ  18شهراً.
إال أنه دعا يومـها إلى احلذر وأصرّ
عـــلى مـــصــطـــلح طـــور الــشـــفــاء من
الـــفـــيـــروس ولـــيـس الـــشـــفـــاء مـــنه
ـزيد من الوقت قبل بالكامل طـالباً ا

اإلعالن عن ذلك.
بــعــد مـرور عــام اتــخـذ فــريــقه هـذه
اخلــطــوة وأشــار إلى أن (الــنــتــائج
ريض من اإليدز) وذلك بيّنت شفاء ا
بـــعــــد اخـــتــــيـــار عــــيّـــنــــات من دمه
نوية. وقال وأنسجته واحليوانات ا
الـبـروفـسـور غـوبـتـا لـوكـالـة فـرانس
بـرس (لقـد اخـتبـرنـا عدداً كـبـيراً من
األمــــاكن الــــتـي يــــخــــتــــبئ فــــيــــهــــا
الفـايـروس وتبـيّن أن كـلّهـا سـلبـية)
ما يعني أن الفيروس لم يعد نشطاً.
ّ وتـــابع (من الــصـــعب تـــخــيّل أنه 
القضاء عـلى الفيـروس الذي يصيب
مـلـيـارات اخلاليـا بـالكـامل). خـضع
(مـريض لــنـدن) لـعـمــلـيـة زرع نـخـاع
ـعـاجلـة إصـابـته بـسـرطـان الـعـظـام 
الدم وحـصل على اخلاليـا اجلذعـية
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من متـبرّعـ يحـملـون حتوال جـينـيا
نع فيـروس اإليدز من النمو نادرا 
( تمـامـاً كمـا حصـل مع(مريض بـرل
األمـيـركي تـيـمـوثي راي بـراون الـذي

أعلن عن شفائه في العام 2011.
وكـــان بــقـــاء حــالـــة شــفـــاء (مــريض
) يـتـيمـة ألكـثر من 10 سـنوات برلـ
دفع الـــبــعض إلى االعــتــقــاد بــأنــهــا

كانت محض صدفة.
ويقول الباحثون (تظهر نتائجنا بأن
جنـاح زرع اخلاليـا اجلـذعـيـة كـعالج

كن تكراره). لفايروس اإليدز أمر 
وعلّق الـبروفـسـور غوبـتا (لـقد تـلقى
مرضـى آخرون عالجـاً مـشابـهـاً لكن
أحـداً لم يدخـل في طور الـشـفـاء بـعد

األمر يتطلّب بعض الوقت).
إجراء ثقيل ومحفوف باخملاطر

وقـــرّر (مــريـض لــنـــدن) الــكـــشف عن
هـويتـه هذا األسـبـوع في مـقـابـلة مع
ــــــز. وقـــــال آدم نــــــيــــــويـــــورك تــــــا
كاستـييخو (40 عاماً) الـذي نشأ في
كــراكـاس في فــنــزويال (أود أن أكـون

سفيراً لألمل).
ويدرك الباحثون أن طـريقتهم ليست
اليــــ األشــــخــــاص راهــــنـــــا احللّ 
ـصـابـ بــالـفـيـروس حـول الـعـالم ا
والـــذي يــــتـــحــــكّــــمـــون بـه من خالل
مـضــادات لـلـفـايـروســات الـعـكـوسـة.
وأكـد البـروفـسـور غوبـتـا أن اإلجراء
ريـض اللذين شفيا ستخدم مع ا ا
ثقيـل ومحفـوف باحملـاظر فضالً عن
أنه يــــطــــرح (مــــســــائل أخـالقــــيـــة).
وأضـاف (يـجب أن نـوازن بـ مـعدّل
الـوفـيــات الـذي يـصل إلى 10 بـالـئـة
في عــمــلــيــة زرع اخلاليــا اجلــذعــيـة
ــوت في حــال لم نــقـم بـأي وخــطــر ا
شيء). إلـى ذلك عـــلّـق االســـتـــاذ في
جـامعـة كـارديف أنـدرو فريـدمـان بأن
(هــذه الــنــتــيــجــة مــهــمّــة لــتــطــويــر
كن تطبيقها استراتيجيات للعالج 

على نطاق واسع).
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يقـول صـديـقي  نسـيـنـا كل أمراضـنـا من ضـغط الدم إلى
الــســـكــري وتـــصــلـب الــشـــرايــ وارجتـــاف أذين الـــقــلب
فاصل وانزالق الفقرات والبروستات والبواسير والتهاب ا
وتنـمّل األطـراف  ونركض نـحـو كل صوب وحـدب هـارب
ــسـتــجـد. ويـضــيف ان حـالــنـا مـثل من فـيــروس كـورونـا ا
الوضع العـراقي كلما تـظهرت مـشكلـة أو أزمة حقـيقية أو
مـفـتـعــلـة نـهـرع الــيـهـا ونـقـف عـنـدهـا هــاتـفـ وصـارخـ
ومشتك ونازفـ  في الوقت الذي نكون جمـيعا قد أتينا

من عمق مشاكل ومصائب أكبر لم جند لها حال .
في التظاهرات التي خرجت في بـغداد وجنوب العراق منذ
ـاضي  كان الـشـعـار الذي اسـتـنهض األول من اكتـوبـر ا
الصغير والـكبير لالنتـفاض ضد الفساد والـظلم هو مطلب
ـسـار الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة من نـظـام الـتـغـيـيـر اجلـوهـري 
احملاصصـة والتـوافقـات حتت الطـاولة وفي جـلسـات الليل
ومع مـقـاولي احلـقـائب الـوزاريـة إلى مـسـار بـنـاء دولـة لـها
قــانــون وعــدل ومـســاواة قــبـل أن نـضــحـك عــلى أنــفــســنـا
بشعارات ال مـقومات اقـتصادية ومـالية وتـنموية وعـسكرية

وأمنية حول السيادة واالستقالل .
صيبة هي انّ أقطاب العمليـة السياسية وسدنتها وحماة ا
عرضـها وطـولهـا لم يعـودوا الـوحيـدين الذين يـبحـثون عن
تـرقيـع الوضـع الـسيـاسي مـن خالل اإلتـيـان بشـخص يـتم
الـتـوافق عـلـيه عـلـنـاً مـرّة  وسـرّاً مـرّات  لـيـمـضي بـقـافـلة
صـالح واالمـتـيـازات إلى شـاطئ الـنـهب والـفـساد وحتت ا
ـا الـدسـتـوري أيضـاً . وإنّـمـا بـاتت الـسـتـار الـقـانـوني ور
حلـقـات وجتمـعـات بعض احلـراك يـشغـلهـا ذلك الـوسواس
ـر من خالل في تـرشــيح شـخـص يـقــود وزارة جـديــدة  
ـرجعـيات الـسيـاسيـة التي خـرج الشـعب رافضا سلـسلة ا
ـا صــنـعـته في الـبالد فـي خالل سـبـعـة عـشـر لـوجـودهـا و
عامـاً . بل مضى بـعض األشخـاص حتت تأثـير اشـتغاالت
محـلـيـة وخارجـيـة واضـحـة لتـرشـيح نـفسـه من التـجـمـعات
ـنــصب رئـيس الــوزراء  بـاحــثـاً عن الــسـبـيل والـسـاحــات 
إليصـال اسـمه إلى “مرجـعـيـات العـمـلـيـة السـيـاسـية ”في

بغداد ليمر من خاللها .
اذا انـحرف بـعضهم عن ال أدري َمن يضحك عـلى مَن ? و
سار الي في  تغيـير ا األهداف العظـيمة التي يـنشدهـا ا

وليس احلقائب الوزارية في تشكيل مؤقت ?
 هل صنعوا لـهم -كورونا سـياسية-  لـتكون بديالً عن كل
أمراض اجملـتـمع والـبالد الـسيـاسـيـة واالقتـصـاديـة  التي
يـقـول بــعض اخلـبـراء ان ال حـل لـهـا في خالل جــيـلـ في

األقل 
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لـقـد شُـغِلَ الـعـقـل االنـسـاني مـنـذ الـقــدم بـقـضـيـة في غـايـة
االهمية في حياة االنسان اشكالية شوشت بال غير واحد
فكـرين و العـلمـاء سواء في الـقد أو في احلديث ال من ا
لشيء اال ألنها تـشكل لب احليـاة على وجه البسـيطة هاته
سألة هي (كـيمياء الـسعادة) أو قل (إكسـير السعادة) أو ا
(قل ســر الــســعـادة) كـل ســمـاهــا حــسب نــظــرته و رأيه و
منطلقاته. ان مصطلح كيمياء السعادة الذي أطلقه الغزالي
على احدى مؤلفاته وتبعه في ذلك ابن عربي في فصل من
كية يحـيلنا على تركـيبة معينة و فصول كتابه الفتـوحات ا
مقـاديـر مـوزونة يـنـبغي احلـرص عـلى جتـميـعـهـا للـحـصول
عـلى نــتــيـجــة مـرضــيــة و كـذلك االمــر عــنـد اطالق وصف
إكسـيـر على مـفـهوم الـسـعـادة حيث كـان يـطلـقه االقـدمون
ـعادن على تـركـيـبة كـيـميـائـية كـانـوا يـزعمـون انـها حتـول ا
الـرخـيـصـة الى ذهب و بـعـضـهم كـان يـزعم اكـثـر من ذلك
حيث ابتـكروا تركـيبـات كيمـيائيـة يوهـمون بهـاالسذج بـانها
تـطـيل الـعُــمُـر. نـهج حـكـمــاء االنـسـانـيـة قــضـيـة الـتـوازنـات
احلـيـاتـيـة لـتـحـقـيق الــسـعـادة في احلـيـاة فـهـذا فـرانـكـلـ
ديالنـو روزفلت يـجـعل تـركـيـبـة السـعـادة تـتـكـون في فـرحة
االجنــاز واثــارة اجلــهــد االبــداعي فـاجلــمع بــ االبــتــكـار
والفـعل هـو مـا يـوصـلـنـا في النـهـايـة الى حتـقـيق الـسـعادة

فكر رجل الدولة االمريكي هذا. حسب السياسي وا
اما االنـثروبـولوجـي االنكـليـزي فرانـسـيس آشلي مـونتـاجو
فيـرى أن كـيمـياء الـسـعادة يـنـبع من تقـديـر الذات لـنـفسـها
ومحـبتـهـا لنـفسـها و ال يـنـبغي ان تـنتـظـر ذلك من خارجـها
ــشــهـورة (ال تــعــتـمــد عــلى شــخص آخـر حـيـث له قـولــته ا
لتحـقيق سعادتـك و تقدير ذاتـك فأنت الوحـيد مسؤول عن
كل ذلك اذا كـنت ال تـســتـطـيع مـحـبــة واحـتـرام ذاتك فـلن
يـتــمــكن اي شــخص آخـر مـن ذلك تـقــبل من أنـت تـمــامـا
بخيرك و شـرك و حاول اجراء تـعديالت منـاسبة الرضاء

ضميرك ال الن شخصا آخر يريد منك ذلك).
و بـنـفس اجملـهـر تـرى الـعـصـامـيـة االمـريـكـيـة هـيـلـ كـيـلـر
ـعـنى انـهـا جتـعل كـيـمـيـاءهـا نـابـعـة من داخل الـسـعـادة 
الـذات االنــسـانــيـة حــيث تـرد ذلك الى نــظـرتــنـا الـى الـبـاب
فتوح غالبا ما تكون موهـمة حيث اننا غالبا ما نركز على ا
ـفـتـوح فـتـقـول ـغـلق من االبـواب عــوض الـتـركـيـز عـلـى ا ا
(عندمـا يغلق احـد ابواب السـعادة يفـتح آخر لكـننا غـالبا
غـلق مـا يـجـعلـنـا نُـحـجَب عن الـباب ما نـنـظـر الى الـبـاب ا
ـفـتـوح). لـكن ابـلغ مــا اعـجـبــني من مـقـوالت عن كــيـمـيـاء ا
ــنـتج الــسـعــادة هــو مــا خــطه الــسـيــنــمــائي و الــكــاتب و ا
الفرنسي مارسـيل بانيول هي مقـولته الشهيرة أن (السبب
الـذي يــجـعل الــنـاس يـجــدون صـعــوبـة كــبـيـرة فـي حتـقـيق
ـا كـان ـاضي دومــا أفـضـل  الـســعـادة هــو أنـهم يــرون ا
ـستقبل أقل عليه و يجـدون احلاضر أسوأ مـنه و يلفون ا

ا سيكون عليه.) حسما 
سـتـجدات لـدى الـعلـماء ونخـتم بـآخر مـا عـثرت عـلـيه من ا
حول قـضيـتنـا هاته ضـمن تـقريـر اعدته قـناة روسـيا الـيوم
نـــقال عـن صـــحـــيـــفـــة  (Science Alert )عن عـــلـــمـــاء
أمريـكان بـجامـعة اوهـياو خـلصوا الـى ان القـيام بـاالعمال
اليـوميـة كلـمـا كان عـفويـا دون برمـجة
قبلـية كـلما شـعر اصحـابه بالـسعادة
و كلمـا كانت تـلك االعمال مـجدولة و
مبرمجـة من قبل كلـما قل االحساس

بالسعادة.

{ سان فـرانـسيـسـكو- (أ ف ب)
- أكـــدت مــحـــكــمـــة اســتـــئــنــاف
أميـركية االثـن حـكمـا مفاده أن
فــرقـة الـروك الــبـريــطـانـيــة (لـيـد
زبل )لم تسرق موسـيقى مطلع
أغنـيـتهـا األشـهر (ستـيـرواي تو

هاف) من فرقة أخرى.
وأكـدت جلــنـة قـضـاة مــؤلـفـة من
 11قاضيا في سان فرانسيسكو
احلـكم الـصـادر في الـعـام 2016
والــذي لم يـــعــثــر عــلى أي دلــيل
) لـلعام على أن أغنـية (ليـد زبل
ــلـكـيـة  1971انـتــهـكت حـقـوق ا
والـنـشـر ألغـنـيـة (توروس) الـتي
ألـــفــهـــا رانــدي وولف مـن فــرقــة
(سبـيـريت) األميـركـية. في الـعام
2018  نــقض هــذا الـقــرار من
قبل جلنة مؤلـفة من ثالثة قضاة

في سان فرانسيسـكو بعد تقد
استئـناف أول ألسـباب قانـونية.
) أن يــعــاد وطــلــبت (لــيــد زبــلــ
النـظر في احلـكم مرة جـديدة من
قبـل جلنـة أكـبر. واالثـنـ أكدت
هــذه الـلـجــنـة بــنـاء عــلى قـانـون
ـلـكـية الـفـكـرية والـنـشر حـقوق ا
لــلــعـام 1909 احلـكـم األول مـرة
أخـــرى. وشــهــد جــيـــمي بــايــدج
( عـازف الـغـيــتـار في (لـيـد زبـلـ
غني روبرت بالنت وزميلهما وا
في الـفـرقـة جـون بـول جـونـز في
الـعـام  2016خالل احملـاكـمـة أن
ــوسـيـقـيـة الـتي تـزعم اجلـمـلـة ا
فـرقـة (سـبيـريت) أنـهـا مـسـروقة
و اســـتــخــدامـــهــا في أغـــنــيــة
(سـتـيــرواي تـو هـافن) مـوجـودة

في أغاني الروك منذ األزل.
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إطالق 60 قـمـراً اصـطـنـاعيـاً في
ــاضي الــذعــر بـ أيــار/مــايـو ا
عـلـمـاء الفـضـاء خـصـوصـاً بـعد
تــشـكــيـلـه شـبــكـة من 60 نـقــطـة
مـضـيـئــة سـبّـبت تـلـوّثـاً بـصـريـاً
أعــــــاق رؤيــــــة الــــــســـــــمــــــاء من
الــتــلــســكــوبــات. وقــال مــؤسّس
(ســبـــايس إكس) خالل مـــؤتــمــر
صــــحــــافي فـي واشــــنـــطـن (أنـــا
مــقـتــنع بـأنــنـا لن نــتـســبّب بـأي
ضرر عـلى االكـتشـافات الـفـلكـية.
هـــذا مــا أتـــوقّـــعـه وســـنـــتـــخــذ
التدابيـر التصحيـحية حتى ولو
كـان هـنـاك تـأثـيـر طـفـيف). وقـال
ـشـكـلـة إال إنه لم يـتمّ مـالحـظـة ا
عـنـدمـا كــانت األقـمـار تـرتـفع في

دار وانـدثرت مع طريـقهـا إلى ا
بلوغ األقمار موقعها النهائي. 
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{ واشــنــطن-(أ ف ب) - طــمــأن
إيـــلــون مــاسـك اإلثــنــ عـــلــمــاء
الـــفـــضـــاء مـن كـــوكـــبـــة أقـــمـــار
(ستارلينك) العمالقة التي يقول
بـعض الـبـاحـثـ إنـهـا قـد تؤدّي
ـراقـبـة في إلى إعـاقـة الـرؤيـة وا
الـــــســـــمـــــاء وأشــــــار مـــــؤسّس
(سبايس إكس) إلى أنه لن يكون
لــهـا (أي أثــر عـلى االكــتـشــافـات
ـــتــوقّع أن الـــفـــضـــائـــيــة). من ا
يساهم مـشروع (ستـارلينك) إلى
ستخدم توفير االنترنت إلى ا
من الـــفــضــاء. وقـــد وضع نــحــو
ـدار 300 قـمــر اصـطـنــاعي في ا
على أن يـرتفع هـذا العـدد ليصل
إلى 42 ألـف قــــمـــــر. وقــــد أثــــار

{ ابــوظــبي-(أ ف ب) - أعــلــنت
أبـوظـبي نــيـتـهـا حـظـر األكـيـاس
رة البالستـيكيـة التي تسـتخدم 
واحـــــدة في 2021 وذلك عـــــبـــــر
اعتمـاد (سياسة) لـم يتضح على
الفور ما إذا كانت ستكون عبارة
عن قــانـون مــلـزم. وقــالت هـيــئـة
الـبـيـئـة احلـكـومـيـة في أبـوظـبي
إنّــهـا أطــلـقت (ســيـاســة خلـفض
ــواد الـبالســتـيــكـيـة اســتـهالك ا
رة واحدة تـدريجياً ستخـدمة  ا
وصـــوالً إلى حـــظـــر اســـتـــخــدام
األكــيــاس الــبالســتــيــكــيــة الــتي
ــــرة واحـــدة عـــام تـــســـتــــخـــدم 
2021). وأضافت في بيان نشره
كتب االعالمي حلكومة حساب ا
الـعـاصمـة اإلمـاراتـيـة في تـويـتر
الثالثـاء ان السـياسـة تقـوم على
استـبدال األكـياس الـبالستـيكـية
(بـــــــاألكـــــــيـــــــاس مـــــــتـــــــعـــــــددة
االســتـــخــدامــات وفــرض رســوم
واد الـبالستيـكية األخرى على ا
ذات الـبـدائل). وغـالـبـا مـا تعـمل

ـنــتـجــة لــلـنــفط عـلى اإلمــارات ا
إبــراز صـــورتــهــا كــبــلــد صــديق
لــلـبـيــئـة. وفي حــزيـران/يــونـيـو
ـاضـي تـعــهّـدت مــطـارات دبي ا
عد بحظر استخدام البالستيك ا
ـــرة واحــــدة في لـالســـتــــخــــدام 
الــــــســــــاحــــــات اخملــــــصــــــصـــــة
ـطارات للـمـستـهـلكـ في أكـثر ا
الـدولـيـة ازدحـامـا عـلى مـسـتوى
الـعـالم بـدءا من األول من كـانون
الثـاني/ينـاير 2020. ولم يطبّق
القرار بشكل كـامل بعد. وتشجّع
تاجر الغذائية الكبرى في دبي ا
زبائنـها عـلى استخـدام االكياس
الــتي تـســتـخــدم ألكـثــر من مـرة
عبر لوحات إعالنـية وتخصيص
ستخدمي تلك األكياس صفوف 
الصديقة للبـيئة. وأعلنت العديد
دن حول العالم نيتها حظر من ا
اسـتــخـدام األكــيـاس والــعـبـوات
البـالستـيكـيـة. وخطـوة أبـوظبي
هي االولى من نوعها في مـنطقة

اخلليج.
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{ نــــــيــــــروبـي (أ ف ب) - قــــــتل
صـيـادون غـيـر شـرعـيـ الـزرافة
وجودة في البـيضاء الـوحيـدة ا
كـينـيـا مع صغـيـرهـا في محـمـية
في شـرق الـبـالد وفق مـا أعـلـنت
جمعية حفظ محلية الثالثاء.ولم
يـــتم اإلبالغ عن مـــشــاهـــدة هــذه
احلـيـوانـات الـنادرة جـدا في أي
بـلــد آخـر في الـعـالـم.وعـثـر عـلى
جـيـفـتَي الـزرافـتـ الـبـيـضـاوين

(هـــيــكــلــ عـــظــمــيــ
بعدما قتلهما صيادون
) في غــــيـــر شـــرعــــيـــ
محمية في غاريسا في
شرق كـينيـا.بعـد نفوق
الــــزرافـــتــــ الـــلــــتـــ
تـستـمـدان لـونـهـما من
تصـبغ نادر لـلغـاية لم
يـــتــــبق إال ذكـــر زرافـــة
بــيـضــاء وهــو صـغــيـر
الــزرافــة الــتي قــتــلــهـا
الـــصــــيـــادون وفق مـــا
جـــاء في بــيـــان صــادر
عـن جـــــــمــــــــعــــــــيـــــــة (
إشــاكــبـــيــني هــيــروال)
احملـــلــيـــة الــتي تـــديــر

{ نيـويورك (أ ف ب) - أعـلنت
فـرقــة الـروك األمــريـكــيـة بــيـرل
ــرحــلـة جــام االثـنــ تــأجـيل ا
قررة لهذا األولى من جولتها ا
الـربـيع في أمـيــركـا الـشـمـالـيـة
بسبب مخاوف متـعلقة بتفشي
سـتجد.وقال فيروس كـورونا ا
مـغــني الـفــرقـة إدي فـيــديـر في
بــــيـــــان نــــشــــر عــــلـى وســــائل
الــتـواصل االجـتــمـاعي (لـسـوء
احلظ تـعـد مشـاركـة عدد كـبـير
ـا نقوم من األشخـاص جزءا 
به كفرقة واجلولة التي نستعد

لــهـا مـنـذ أشــهـر أصـبـحت اآلن
في خــطــر  كـنــا دائــمــا نــعـطي
األولـويـة لــسالمـة جـمــاهـيـرنـا
وأمـــنــهم ومـــا زلــنـــا).وأضــاف
(لذلك نشعـر باإلحباط واألسف
الـشــديـد ألنــنـا مــجـبــرون عـلى
ـؤسف : إصــدار هـذا اإلعـالن ا
رحلة األولى من يجب تأجيل ا
جـولـتــنـا +بي جـيه/غــيـغـاتن+
وإعـادة جـدولـة الـعـروض التي
كــــانت مــــقــــررة فـي أمــــيــــركـــا
الـــــــشــــــمـــــــالــــــيـــــــة بــــــ آذار
ـقــرر إصـدار ونــيــسـان).ومـن ا

األلبـوم اجلديد للـفرقة غـيغاتن
ــــغـــــني في 27 آذار .وتــــابـع ا
مــــهـــــاجــــمــــا إدارة الـــــرئــــيس
األمـريـكي دونـالـد تـرامب قـائال
ـسـاعدة (بـالـتـأكـيـد لم نـتـلق ا
بــــســـبب عــــدم وجـــود رســـائل
واضـحـة من حـكـومتـنـا تـتـعلق
بـسالمـة النـاس وهل بـإمكـانـنا
مواصـلة الـعمل أم ال).وسـجلت
تـحـدة أكـثر من في الـواليـات ا
500 شـخص إصـابة بـفـيروس
ــســتــجــد تــوفي من كــورونــا ا

بينهم  21شخصا على األقل.

60 ملـيون نسـمة مـحدودة جدا.
والسفر مسموح فقط  في حاالت
ـكن الـعــمل الــضـروري والــذي 
الـتـأكــد مـنه وحلـاالت الـطـوار

أو الســبــاب تـتــعــلق بـالــصــحـة.
يــتــعـ عــلى األشــخــاص الـذين
جاءت نـتائـج فحـوص إصابـتهم
بــكــوفــيــد- 19إيــجـــابــيــة عــدم
مغادرة مـنازلهم الي سـبب فيما
األشخاص الذي يصابون بحمى
أو بعوارض تنـفس يطلب منهم
ـنـزل وحـصر بـشـدة البـقـاء في ا
ا في اتـصاالتـهم االجـتـماعـيـة 
ذلك مع طبيبهم. ولتجنب السفر

{ رومـــــا- بـــــكــــ - (أ ف ب) -
طـلـبت الـسـلـطـات اإليـطـالـيـة من
واطنـ لزوم منـازلهم وجتنب ا

الـسـفـر غـيـر الـضـروري فـيـما 
تـوسـيع نـطـاق إجـراءات احلـجر
الــصــحي لــتـشــمل كــافــة أنــحـاء
ـــنع انـــتـــشـــار الـــبالد ســـعـــيـــا 
الــفـايــروس. فـيــمـا يــلي الـنــقـاط
الـرئـيـسـيـة لـلـمـرسـوم احلكـومي
الـذي يــنص عـلى فــرض الـقـيـود

حتى الثالث من نيسان/أبريل.
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اعــــتـــبـــارا من الـــثـالثـــاء بـــاتت
تنقالت اإليـطاليـ البالغ عددهم

الـــتــدريــبــات عــلى الــفــعــالــيــات
الــريــاضــيـة الــوطــنــيـة الــكــبـرى
نافسات التي تنظمها هيئات وا
بية من دولية مثل األلعاب األو
دون جمهور. ويتع على جميع
ـدراء ـدربــ وا الـريــاضـيــ وا
اخلضـوع لـفـحوص طـبـية. وقف
نـــشـــاط أحــــواض الـــســــبـــاحـــة
ـراكز الـصـحـية ـنتـجـعـات وا وا
وإغالق مـنـتـجـعـات التـزلج عـلى

الثلج في أنحاء البالد.
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لـــتــشـــجــيع الـــنــاس عـــلى لــزوم
مــنـــازلــهم يـــســمـح لــلـــحــانــات

ــطــاعـم بــفــتح أبــوابــهــا بــ وا
الـســادسـة صــبـاحـا والــسـادسـة
مـســاء وفـقط إذا كـان بــاإلمـكـان
إبقـاء مسافـة متـر على األقل ب
ـتـاحف الـزبـائن. إغالق جـمـيع ا
راكز الثقافية وكذلك النوادي وا
الــلــيــلــيــة وصــاالت الــســيــنــمــا
ـغلقة سارح والكـازينوهات ا وا
ـاضي. مــنـذ نــهــايـة األســبــوع ا
ـتـاجـر مــفـتـوحـة فـيــمـا تـبــقى ا
تغلق مراكز التسوق الكبيرة في
الـعــطالت الـرسـمــيـة وفي الـيـوم

الذي يسبقها.
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احملـمــيـة.وقـال مــديـر اجلـمــعـيـة
مـــحـــمـــد أحـــمـــد الـــنـــور (نـــحن
اجملتمع الوحـيد في العالم الذي
يعـمل علـى احلفـاظ على الـزرافة
ة البيضـاء)وأضاف (هذه اجلر
هي ضــربـــة في وجه الــتــدابــيــر
الـتي اتـخذهـا اجملـتـمع لـلـحـفاظ
على األنـواع النـادرة ودعوة إلى
ـسـتـمر الـيقـظـة من أجل الـدعم ا

جلهود احلماية).


