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راضي شنيشل
{ لـــــنـــــدن- (أ ف ب) - كـــــشف
ـــشـــارك في فـــريق مـــاكـالرين ا
بـطولـة الـعالم لـلـفورمـوال واحد
ان ســبـعـة من أفــراده خـضـعـوا
لــفــحــوص ســلــبــيــة لــفــيــروس
ــسـتـجـد في حـ ان كـورونـا ا
الــثــامن الــذي ســـبق ان ثــبــتت
إصـابـته لم يـعـد يعـاني من أي

عوارض.
وكـان الــفــريق الــبـريــطــاني قـد
ـــــــاضي أعـــــــلن األســـــــبـــــــوع ا
انــســحــابـه من ســبــاق جــائــزة
ــرحــلـة أســتــرالـيــا الــكــبــرى ا
األولـى من بـــــطــــولــــة الـــــعــــالم
لـسـبـاقـات الـفـئة األولـى والتي
كـانت مـقـررة على حـلـبـة ألـبرت
بـارك في مـديـنـة مـلـبـورن.وبـعد
ســاعــات من هـذا الــقــرار أعـلن
منـظمـو البطـولة إلـغاء الـسباق
بـــالـــكـــامل في خـــطـــوة تـالهــا
إرجـــــاء ســــبــــاقي الـــــبــــحــــرين
وفـيــتـنـام مـا سـيـؤخـر انـطالق
قبل نافسات الى أيار/مايو ا ا
عـلى أقل تـقـديـر.وفي بـيـان لـيل
األربـــــعــــــاء اخلـــــمـــــيـس أكـــــد
مـاكالرين ان "األعضـاء الـسبـعة

لـفــريق الـسـبـاق الـذي
خـــضــــعـــوا لــــفـــحص
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا
سـتجـد بيـنمـا كانوا ا
في احلــجــر الــصــحي
فـي مــلـــبـــورن جــاءت
نـــتــــائج فـــحــــوصـــهم
ســــــلـــــبـــــيـــــة".وتـــــابع
"الــعــضــو في الــفـريق
الــذي كـــان قــد خــضع
ســـــابـــــقـــــا لــــفـــــحص
إيــجــابي بــات أيــضـا
اآلن ال يـــعـــاني من أي
عـــوارض" مـــؤكــدا ان
اجلــــمـــــيع "عـــــلى مــــا
يرام". وأوضح الفريق
ان السلطـات الصحية
األسـتـرالــيـة لم تـطـلب
إجــراء فــحــوص لـكــامل

أفـــــــــراده بـل " وضع  16في
الــــعـــزل الـــصـــحي  14مـــنـــهم
ـبـاشـر مع بـسـبب احـتـكـاكـهم ا
ـصاب وآخـر بسبب العـنصر ا
ظـــهـــور عـــوارض عــــلـــيه خالل
اضي.وأشار نهايـة األسبـوع" ا
مـــاكالرين الـى ان بــقـــيــة أفــراد
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

{ لــــــنـــــدن- (أ ف ب) - أعــــــلن
دوري كرة القـدم االنكلـيزية "إي
أف أل" عـن الـتــبــرع بـخــمــسـ

مــلـيـون جــنـيه اسـتــرلـيـني (58
ـساعدة مليـون دوالر أميركي) 
ــنـكــوبـة مـالــيـا خالل االنــديـة ا
فــتـــرة اإلغالق بــســـبب تـــفــشي
سـتـجد.و فـايروس كـورونـا ا
تـــعـــلـــيق أنـــشـــطـــة الـــدوريــات
احملـلـيــة في مـحــاولـة لـفــرمـلـة
تــفـشـي فــايــروس "كــوفــيـد-19
ـتوقع الـسـريع االنـتـشـار.ومن ا
ـبـاريـات عـلى عـدم اسـتـئـنـاف ا
األقل قـــبل 3 نــــيـــســـان/أبـــريل
ـوعـد الـذي اتفق ـقبـل وهو ا ا
عـــــــلـى حتـــــــديــــــده "إي أف أل"
ـــــمــــتــــاز ورابــــطـــــة الــــدوري ا
ـيـرلـيـغ". ويـبـحث الـدوري "بــر
ستويات الثاني سؤول عن ا ا
الــثــالث والــرابـع عن مــســاعـدة
ــتـــواضــعــة بـــســبب االنــديـــة ا
ـــالي جــراء االزمــة تــعــثـــرهــا ا
ــــــــســــــــتـــــــــجــــــــدة وارجــــــــاء ا
ـوسم.وتـخـشى بـعض االنـدية ا
من تــعــرضـهــا لالفالس بــحـال
عدم اسـتئـناف عـجلـة الدوريات
ــقـــبل.وكـــانت قـــبل الـــصــيـف ا
ـــــالــــيـــــة من بــــ الــــشــــؤون ا
واضـيع التي تمت مـناقشـتها ا
االربــعــاء في اجــتـمــاع مــجـلس
ادارة دوري كــــــــــرة الــــــــــقـــــــــدم

االنكليزية "إي أف أل" حيث 
االتـفــاق عـلـى خـطــة لـتــحــفـيف
الي عـلى االنـديـة التي الـعبء ا
تـــعـــانـي ضــائـــقـــة مـــالـــيـــة في
ــسـتـوى "تـشــامـبــيـونـشــيب" (ا
ــــســـتـــوى الــــثـــانـي) "لـــيغ 1(ا
ـــســـتــوى الـــثــالـث) و"لــيغ 2 (ا
الــرابع).جــاء في بـيــان الـدوري
"كـجـزء مـن تـخـطـيط الـطـوارىء
ـــســتـــمـــر لــلـــدوري اســـتــمع ا
مــجــلس االدارة الى تــعـلــيــقـات
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ـئــة من راتـبـهم بـنــسـبـة 50 بـا
الـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــري بــــــــــدءا مـن
نـــيــســـان/أبــريـل بــحـــسب مــا
تابعت مـالكة الـنادي الواقع في
ـركـز االخـير ادنـبره وصـاحب ا
راهـنا في الـدوري االسـكتـلـندي

لكرة القدم.
iOH ð ‰u³

كن العـضاء الـنادي وتابـعت "
والالعــبـــ غــيــر الـــقــادرين او
الراغب بـقبول هذا الـتخفيض
عــرض خـيـار فـسـخ لـعـقـودهم".
وكـــانت بــــادج أشـــارت مـــطـــلع
االسـبــوع ان نـاديـهـا سـيـخـسـر
ايــرادات بـقـيــمـة مـلــيـون جـنـيه
استـرلـيني ( 1,16ملـيون دوالر
ــــبــــاريـــات امــــيــــركي) جــــراء ا
ؤجلة بفـعل فايروس كورونا ا
وهي اربع مـتــبـقـيـة عـلى ارضه
في الـدوري زائـد نـصف نـهـائي
الــكـــأس أمــام هــيــبـــرنــيــان في
مــلــعب "هــامـبــدن بــارك".وأصـر
الــنــادي ان ال أحــد ســـيــحــصل
عـلى راتـب أقل من احلـد االدنى
ـتــحـدة لــلـعــمـال ـمــلـكــة ا في ا
الـــذين تــزيــد أعـــمــارهم عن 25
ســنـــة.وقــالت بـــادج ان الــقــرار
ـتـأخرة اتـخـذ في ظل الـعـودة ا
لـلـمبـاريـات في بـريطـانـيـا "علق
االحتاد االسكـتلندي لـكرة القدم
نظور ستقبل ا باريات في ا ا
وفــيـمــا ال يـوجــد تـاريـخ مـحـدد
ـرجح عدم لـهـذا التـعـلـيق من ا
ـباريات حتى مطلع استئناف ا
تمـوز/يولـيو-آب/أغـسطس في
أقــرب تــقــديــر".وتـأتـي تــدابــيـر
نادي هـارتس في يوم أعـلن فيه
رئيس االحتاد االسكتلندي رود
بــيــتــري تــقــد إعــانــة فــوريــة
بـــقـــيـــمــة  1,5مــلـــيـــون جــنـــيه
اســــــتـــــــرلــــــيـــــــنـي لألنـــــــديــــــة

يات. واالكاد

الى ذلك مــدد احتـاد كــرة الـقـدم
يبول" األميركي اجلنـوبي "كو
تعـليق منـافسات مـسابقـة كوبا
لــيـــبــرتـــادوريس الــتـي تــعــادل
مــــســـــابـــــقــــة دوري األبـــــطــــال
األوروبـي حـــتـى اخلــــامس من
قـبل بسبب تفشي أيار/مايو ا
ــســتــجـد. فــايــروس كــورونــا ا
وسـبق لالحتـاد ان أعـلن إرجـاء
ـســابـقـة ـقــبـلـة مـن ا اجلـولــة ا
ــقـرر ان تـــــقـام الــتي كــان من ا
في 21 آذار/مـــــــارس لــــــكـــــــنه
اضــطــر األربـــعــاء الى تـــمــديــد
اإليقاف حتى أيـار/مايو بسبب
"مـــخـــاطـــر تـــفـــشي" فـــايـــروس
"كوفيد-19 وتسبب الفايروس
الـــــذي أدى الـى نـــــحـــــو 8800
وفـاة حـول الــعـالم بـشـلل شـبه
تــام عـلـى صـعــيــد الــنــشــاطـات
الريـاضية في الـعالم ودفع الى
إلـــغـــاء أو إرجـــاء الــعـــديـــد من

واعيد واألحداث الكبيرة. ا
ــيــبــول والــثالثـــاء أعــلن كـــو
ــنـــتــخـــبــات إرجـــاء بــطـــولـــة ا
الــوطـنـيـة "كـوبــا أمـيـركـا" الـتي
كــانـت مــقـــررة في األرجـــنـــتــ
وكــــــــــولــــــــــومــــــــــبــــــــــيــــــــــا فـي
حزيران/يونــــيو وتموز/يوليو
 الى الفـــــــــــترة الزمنية2020
نـفـسـهـا عـام 2021. وأتت هذه
اخلطـوة بالـتنـسيق مع االحتاد
األوروبـي لـلــعـبــة (ويـفــا) الـذي
أعـلـن أيـضــا إرجــاء نــهــائــيـات
كـأس أوروبا الـتي كـانت مـقررة
في الفتـرة الزمنـية نفـسها الى
ـقــبل. وأعــلـنت صــيف الــعــام ا
رابــطـة الـدوري الـيــابـاني لـكـرة
الـقدم يـوم اخلـمـيس أن األنـدية
تـوصـلت التـفـاق من أجل إلـغـاء
الهـبـوط من الدرجـة األولى هذا
سابقة وسم بعدما تضررت ا ا
بـــشــــدة من تـــفــــشي فـــايـــروس

كـورونا. وأقـيـمت جـولـة واحدة
ـوسم اجلـديـد قـبل صـدور من ا
بـاريـات. ولم تقم قرار تـأجـيل ا
أي مـــبـــاراة مـــنــذ 23 فـــبـــرايــر
شــــبـــــاط. وتـــــســــبـب تــــفـــــشي
الـــفـــايـــروس فـي ضـــرر ضـــخم

أكـثر من  8700 في 164 دولة.
كمـا أعـلن الدوري الـيـاباني أنه
وسم ـئة من ا إذا اكتمل 75 با
فـإن أول فـريـقـ في الـدرجـتـ
الـثـانــيـة والـثــالـثـة ســيـتـأهالن
تلقـــــــائيا لـلدرجة األعلى. وإذا

ـضي قـدمـا طــــــــوكـيـو أكـدوا ا
فـي بــدء األلــعـاب فـي مــوعــدهـا
يـــوم 24 يـــولــــيـــو تــــمـــوز رغم
مــخــاوف من الــفــايــروس الـذي
أصـــــــــاب مــا يــزيـد عــلى 212
ألف شــــخص وأودى بـــحــــيـــاة

جلــدول األحـــداث الـــريــاضـــيــة
ـيـة و تـعـلـيق مـبـاريات الـعـا
بـــطــوالت الــدوري الــكــبــرى في
أوروبــا بـيـنـمـا تــأجـلت بـطـولـة
أوروبــــــا  2020 إلى الـــــــعــــــام
ــبـيـاد ــقـبل. لــكن مـنــظـمي أو ا

زاد عــــــــــــــدد فـــــرق الـــــدرجــــة
األولى الــتــــــــي تــضم حــالــيـا
 فــــــي20 فـــــريــــــقـــــــا إلى 18
مــــــوسم 2021 فــــــإن الــــــدوري
سـيـشـهد هـبـوط أربـعـة فرق في

وسم. نهاية ا

ومـالحــظـــات أنــديــة إي أف أل
ـسـائل قــبل مـنـاقـشــة عـدد من ا
الي الراهن من بينهـا الوضع ا
والـتــداعــيــات الــتــأمــ أمـور
تــنـظــيـمــيــة وتـرتــيــبـات الــنـقل
الــتــلـفــزيــوني".أضـاف "تــركّـزت
ـالـية ـنـاقشـات عـلى اإلعـانة ا ا
ـدى الــقـصــيـر لـالنـديــة عـلـى ا
وفيما ال يوجد حل واحد يجب
وضع تدابـير فـورية لـلمـساعدة
بـلغ مالي إغـاثي قصـير االمد
بـــقـــيـــمـــة  50مـــلــيـــون جـــنـــيه
اســـتــرلــيــني".ويــراجع الــدوري
تــهـديـد وتـأثـيــر الـفـايـروس من
خالل فــريـق عـمـل مــتـخــصص
ـوسم إذا وهـو مـلـتـزم بـانـهاء ا
أمـكـن.جــاء في الــبــيـان "يــكــمن
الـــــهــــــدف األســـــاسي مـن أجل
حـمايـة نزاهـة السـابقـة بانـهاء
ـوسم 2019-2020 مع نـاجـح 
مـــراعــاة االولـــويـــة الــقـــصــوى

للصحة".
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من جـــهــــة اخـــرى طـــلب نـــادي
هارتس االسكـتلنـدي من العبيه
قبـول تخفـيض أجورهم بنـسبة
ئة بسبب تداعيات50  با
تــفـشي وبــاء فـايــروس كـورونـا
ستجد.واتخـذت مالكة النادي ا
آن بــادج هـــذا الــقــرار خـــشــيــة
توقف مسابقات كرة القدم لعدة
أشـهـر بـسـبب تـفـشي فـايروس
"كـــــوفـــــيـــــد- "19فـي الـــــقـــــارة
االوروبـــيـــة بـــعـــد انــــطالقه من
مديـنـة ووهان الـصيـنيـة.وقالت
فـي بـيــان نـشــره مـوقع الــنـادي
"لــــتـــفـــادي بــــرنـــامج تــــســـريح
وحماية أكبر عدد من الوظائف
اقـترح انـشاء بـرنـامج تخـفيض
لــلــرواتب".ويُــطــلـب من جــمــيع
ـن فــيـــهم مـــوظــفـي الـــنــادي 
الالعـــبــون "قــبـــول تــخـــفــيض
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أكـد مدرب نفط الـوسط راضي شنيـشل أنه يؤيد
ـمـتاز في إيقـاف مـنـافـسـات الدوري الـعـراقي ا
الوقت احلالي كون صحة وسالمة اجلمهور
أهم بـكثـير مـن كرة الـقدم وسط مـخاوف

من تفشي فيروس كورونا.
وقــال شـــنـــيـــشل في تـــصـــريـــحــات
صحفية "توقف منافسات الدوري
احملــــلي قـــرار صــــائب وعـــلى
األنـدية دعم خـليـة األزمة من
خالل تـــعـــلـــيق الـــنـــشــاط
حلـــــ الــــتـــــخـــــلص من
الـــــفــــيـــــروس الــــلـــــعــــ

وانفراج األزمة".
وأضـــــــــاف "صـــــــــحــــــــة
وسـالمـــة اجلـــمــــيع أمـــر
مـــهم لـــلــغـــايـــة الــدوري
ـمـكـن أن يُـعـوض احملـلي مـن ا
في وقت الحق". وأشـار إلى أن نـفط الـوسط علق
نــشــاطه في وقـت سـابـق كــإجـراء يــتــمــاشى مع
توجـيهات وزارة الصحة العراقية وخلية األزمة

لتجنب االختالط من خالل التدريبات.
ــدربــ يــشــار إلـى أن راضي شــنــيــشل من ا
ـنـتـخـبـات الـوطـنـية الـبـارزين الـذي سـبـق وأن قـاد ا

وكبار األندية احمللية.

الـفــريق ســيــبـقــون في احلــجـر
الــــصــــحـي ألســــبــــوع إضــــافي
بحسب طـلب السلطـات الصحة
األســتــرالـيــة.وتــسـبب فــيـروس
"كــــوفـــيـــد- "19الـــذي أدى الى
وفاة نـحو  8800شخص حول
العـالم الى شـلل شـبه كامل في

ـنافـسـات الـريـاضـية مـخـتـلف ا
حول الـعـالم في الـوقت الراهن
وإرجـاء مـواعـيـد كـبـيـرة مـقـررة
في صيف العـام احلالي أبرزها
كــأس أوروبـــا وبــطــولـــة كــوبــا
أمـيـركــا األمـيـركــيـة اجلـنــوبـيـة

لكرة القدم.

{ طــــوكــــيــــو - وكــــاالت - قــــال
مـسـؤولـون الـيـوم اخلمـيس إن
ـبـياد يـوشـيـرو مـوري رئـيس أو
طوكـيو 2020 سبـق وتقـابل في
الـــعـــاشــــر من مـــارس/ آذار مع
ــبـيـة نــائب رئـيس الــلـجــنـة األو
اليابانيـة الذي اكتشف بعد ذلك

إصابته بفيروس كورونا.
وقـال مـســؤول في مـكـتب مـوري
ـبــيــاد طـوكــيـو لم إن رئــيس أو
يخـضع لكـشف فيـروس كورونا
ــتـطــلــبـات إذ لم تــظــهـر عــلــيه ا
الالزمـــة لــفـــعل ذلك كـــمــا أنه ال

توجد أي أعراض للمرض.
وحـضر مـوري الـبـالغ عـمره 82
عـــامــا وكــوزو تــاشـــيــمــا نــائب
بـية اليابانية رئيس اللجنة األو
اجتـماعـا مـتعـلقـا بكـأس للـركبي
في الــــعـــاشـــر من مـــارس/ آذار.
وخضع تاشيما الخـتبار للكشف
عن فيروس كورونـا يوم الثالثاء

وجاءت النتيجة إيجابية.
وأوضـح جـــون كــــوســــومــــوتـــو
نـظـمة ـتحـدث بـاسم الـلجـنـة ا ا
لـــكـــأس الــــعـــالم لــــلـــرجـــبي أن
االجـتـمــاع حـضـره  60شـخـصـا

وأن موري كـان يجـلس على بـعد
عـشـرة أمـتـار من تـاشـيـمـا عـلى

اجلانب اآلخر من الطاولة.
ـبياد ـنظـمة ألو وقالت الـلجـنة ا
طـــوكــيــو الــيـــوم اخلــمــيس إن
سـلـطات الـصـحـة في الـيـابان لم
تـتــواصل مع مـوري بــشـأن هـذه

اخملاطر.
وأضـــافـت "بــعـــد الـــتـــشـــاور مع
تــاشـــيـــمـــا تـــواصل مـــســـؤولــو
الــصـحــة بــكل من تــعـتــقــد أنـهم
مـــعــــرضـــون خلــــطـــر انــــتـــقـــال

الفيروس إليهم منه".
وتابـعت اللـجنـة في رسالـة بريد
إلكتـروني إلى رويترز "مـسؤولو
الصحة لم يتواصلوا مع اللجنة
ـبــيــاد طـوكــيـو أو ــنـظــمــة ألو ا

بياد". موري رئيس األو
وتـزداد الشـكـوك بـشأن إمـكـانـية
ـبيـاد طـوكـيـو كـمـا هو إقـامـة أو
مـــخــطط بـــســبـب عــدم وضــوح
الرؤية من جراء انـتشار فيروس
كورونـا لـكن مسـؤولي الـبطـولة
واحلـــكــومــة الــيـــابــانــيــة أكــدوا
انــطالقــهــا في مــوعــدهــا وأنــهـا

ستقام بحضور اجلماهير.
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شحون بالرسائل "كولورادو" ا
الـــبــيــئـــيــة والـــذي وصف فــيه
الــرئــيس دونــالـد تــرامب بــأنه
"عـــــــــار" عــــــــلـى الـــــــــواليــــــــات
ـــتـــحـــدة.وقـــد صـــوّر كـــريس ا
مـارتن قــائـد فـرقــة "كـولـدبالي"
مـقـاطع فـيـديـو في االسـتـوديـو
ــــنــــزلي وهـــو يــــعــــزف عـــلى ا
الــبـيـانــو والـغـيــتـار مـعــتـمـرا
قـــبــعـــة. وهــو تـــلــقى طـــلــبــات

مــعــجـبــيه مــبــاشـرة من
بلـدان عـدة بـينـهـا إيران
وإيـــطــالـــيـــا وأدى لــهم
مـقــطـوعــات مـوسـيــقـيـة
لـــنـــصـف ســـاعـــة.كـــذلك
الحــظت مــغــنــيــة الـراب
كـاردي بي أن حتـذيـرهـا
مـن تــــفـــــشي فـــــيــــروس
كوفيد -  19انتشر على
نـــــطــــــاق واسع عــــــبـــــر
وســـــــائـل الـــــــتـــــــواصل
االجـتـمــاعي مـا دفـعـهـا
إلى الـــتــســـاؤل بــنـــبــرة
ـــزاح ـــتـــزج فـــيـــهـــا ا
بـــاجلـــد عـــمـــا إذا كـــان
يـــحـق لـــهـــا اإلفـــادة من
عـائـدات مـالـية فـي إطار
ـــلــكــيــة قـــانــون حــفظ ا

ـغـني اإلنكـلـيزي الـفكـريـة.قدم ا
ــــزج في يـــــانــــغــــبـالد الــــذي 
أســلــوبه بــ الــراب والــبــانك
عـرضـا عـبـر "يـوتـيـوب" تخـطى
عدد مشاهداته  350ألفا. وقال
ر في تـعـريف احلـفل "الـعـالم 
ــرحـلــة غـريــبـة جــدا في هـذه
الـــلــحـــظــة (...) كـــمــا لـــو أنــنــا
وُضعنا جميعا في داخل قفص
زجــاجـي فــيــمــا يـــقــوم أحــدهم

قلب ما مـعنا".وخالل عرضه
غـني على أسـئلـة معـجبيه رد ا
وأطلق حتديات مسلـية لفنان
آخـرين هــمـا مـاشــ غن كـيـلي
وبــــــيال ثــــــورن.وفـي الــــــقـــــارة
العـجـوز يقـدم عـدد متـزايد من
الفنـان خصـوصا في إيطـاليا
ــتــضـررتــ بــشـدة وفــرنــسـا ا
جــــراء تــــفــــشي كــــوفــــيــــد-19
ــنـازل عــبـر حــفالت من داخل ا

وســــــــــــــائـل الـــــــــــــتـــــــــــــواصـل
االجـــتـــمـــاعي.وحتـــيي كـــريس
(تاين أند ذي كوينز) يوميا في
ســـاعــة مـــحــددة حـــفــلـــة عــبــر
"إنـســتـغـرام". وقـد طــلب مـنـهـا
مـتـابـعــون إعـطـاء حـصص في
الـلـغـة الــفـرنـسـيـة جلـمـهـورهـا
ــــنـــتـــشـــر حـــول الـــعـــالم أو ا
تـعــلـيــمـهم الــرقص.وقـدم جـان
لوي أوبـيـر قائـد فـرقة "تـلـفون"
الـفــرنـســيـة لــلـروك
األحــــــــــــــــــــــــــــد مــن
ــقـام االســتـوديــو ا
في مــنـــزله حــفــلــة
مـــوســيـــقــيـــة عــلى
ـدة سـاعة الغـيـتار 
ونــصف الـــســاعــة.
وقـــد تـــخــطـى عــدد
مـــشــاهـــدي احلــفل
ـــلـــيـــون كـــمـــا أن ا
ــغــني تــفــاعل مع ا
بــعـض تــعــلــيــقــات
تـابعـ التي فاق ا
65 عـــــــــــــددهــــــــــــا 
ـغــني ألــفــا.وقــال ا
الــفـرنــسي لــوكــالـة
فـرانـس بـرس "لــقـد
تـــــأثــــرت كــــثــــيــــرا

‚uÞ uÐ« wÝd  ≠ sDMý«Ë

 قـال الـبـيت األبـيض إن الـسـيدة
األولى مــيالنـيــا تـرامب ســتـحث
األمـريــكـيــ عـلى غـسـل أيـديـهم
واحلـــرص عــــلى تـــرك مـــســـافـــة
تـفـصل بــيـنـهم حملـاربـة فـيـروس
كــورونـــا وذلك في إطـــار حــمــلــة
إعـالنــات تــلــفــزيــونــيــة جــديــدة

تـنــتـجـهـا شـبـكــات بث أمـريـكـيـة
كـبـيـرة.وأضــاف الـبـيت األبـيض
في بيان يوم األربعاء أن شبكات
إيـــــه.بــــي.ســـــي وســــي.بــــي.إس
وإن.بي.سي وغـيـرهـا سـتـعـرض
اإلعالنات العـامة التي سـيشارك
فيـها أيـضـا مسـؤولون في إدارة
الـرئـيـس دونـالـد تـرامب �إلعالم
األمــــــريــــــكــــــيـــــ
بـــالــوســـائل األهم
ـكــنـهم من الـتـي 
خاللـــهـــا حــمـــايــة
أنــفــســهم وأولــئك
األكــــثــــر عــــرضــــة
لـــلـــخـــطــر.�وقــال
الـبيـت األبيض إن
الشبكـات ستتبرع
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقـــت
الـــبث.ومـــيـالنـــيــا
تـــــــــــــــرامـب وهـي
عــــــارضـــــة أزيـــــاء
ســــــــابـــــــقـــــــة أقل
ظـــــــهـــــــورا عـــــــلى
الـســاحـة الــعـامـة

مــقــارنــة بــالــكــثــيــر من زوجــات
الـــــــرؤســــــاء األمــــــريـــــــكــــــيــــــ
.وكـانت أبـرز مـبادرات الـسابـقـ
مـــيالنــيــا حــمـــلــة بــعــنــوان (بي
بـــيــــسـت) تـــركــــز عــــلى سـالمـــة
األطــفــال وعـافــيــتـهم.وســتــرشـد
جـمـيع اإلعـالنـات اجلـمـهـور إلى
موقع إلكتروني حكومي يحتوي
عـلومات عن تفشي على أحدث ا
فــيــروس كـــورونــا.يــأتي ذلك مع
ارتــفــاع عــدد الــوفــيــات بــســبب
مـرض كــوفـيـد- 19في الـواليـات
ـــتـــحـــدة إلى  146وفـــاة عـــلى ا
ـصاب األقل فيمـا يقـترب عدد ا
من ثمانـية آالف. وقال ترامب إن
إدارتـه ســـــتـــــنـــــشـــــر ســـــفـــــنـــــا
كمـسـتشـفـيات اسـتـعدادا لـنقص
ستشفيات. متوقع في األسرة با
واعــلن قـصــر بـكــنـجــهـام الــيـوم
اخلميس تـأجيل زيـارة دولة كان
قرر ان يقوم بها امبراطور من ا
الـيـابـان لــبـريـطـانـيـا في يـونـيـو
حـزيــران وسـيــتم حتـديــد مـوعـد

لها في وقت الحق ميالنيا ترامب

وتـلــقـيت الــكـثـيــر من الـرسـائل
ـــــرضــــات خــــصـــــوصـــــا من 
رض قالوا لي إني شكّلت و
مـتـنـفــسـا لـهم وجنـحت في بث
الـــــراحــــــة لـــــديــــــهم لــــــبـــــضع
دقــائـق".وفي إيــطــالـــيــا يــقــدم
جــــوفـــانـــوتي مـــغـــني الـــبـــوب
والـروك حـفالت من مـنـزله عـبر
"إنستغرام" التي يـتابعه عبرها
مليون مشترك. وتعرض 1,7
أشهـر أغنـياته"إيل بـيو غـرانده
سبـيتـاكلـو دوبو إيل بـيغ بانغ"
(أكبر استـعراض منـذ االنفجار
الـعـظـيم) مـع فـيـلم قـصـيـر كـان
يـعرضه نـادي يـوفـنتـوس لـكرة
الــــقـــدم في تـــوريـــنــــو قـــبل كل
مـــبــــاراة عــــلـى مـــدرجـه عــــبـــر
الـشاشـات الـعـمالقـة.كـذلك تبث
جــيـانــا نـانــيــني إحـدى أشــهـر
غـنـيات اإليـطـاليـات عـروضا ا
غـــنـــائــيـــة عــبـــر اإلنــتـــرنت من
مـيـالنـو لـكي "نــشـعـر جــمـيـعـا
بـأنـنا أقـرب بـعـضـنـا من بعض
ــرعب في وبــأمــان". وتـــقــول "ا
هذا الـفـيروس هي الـوحدة. كل
واحـــد مــــنــــا يــــجب أن يــــقـــدم
لـلـمـجـتـمع شـيـئـا مـا يـسـتطـيع

ه". تقد

{ بـاريس- (أ ف ب) - يــعـتـزم
نـيل يـونـغ إحـيـاء حـفالت قـرب
نزل وبثها عبر وسائل مدفأة ا
الــتـــواصل االجــتــمـــاعي عــلى
غـرار فـنـانــ كـثـر سـيـمـتـعـون
معجبيهم خالل هذه الفترة من
ـنـزلي بـسـبب تـفـشي احلـجـر ا
سـتـجد.ويـنوي وباء كـورونـا ا
مـغــني الـروك الـكــنـدي احلـائـز
أخـيــرا اجلـنـســيـة األمـيــركـيـة
تـــقـــد هــذه الـــعـــروض الــتي
تــصــورهـــا "زوجــته الــرائــعــة"
ـمـثـلــة داريل هـانـا.وسـيـؤدي ا
خـالل هــــذه احلـــــفالت "بـــــضع
أغــــنــــيـــات" مـن أجل "تــــشـــارك
بــعض األوقــات" كــمــا ورد في
مـــــنـــــشـــــور عــــــبـــــر مـــــوقـــــعه
ـكن الـراغـبـ اإللـكـتـرونـي. و
ــــشــــاهـــدة هــــذه الــــعـــروض
ــبـاشــرة مــتـابــعــة صـفــحـات ا
ــــغــــنـي عــــلى الـــــشــــبــــكــــات ا
االجـــتـــمــاعـــيـــة بـــاســـتـــثـــنــاء
"فيـسـبوك" الـتي يقـاطـعهـا نيل
ـــكن تـــوقع تـــوجـــيه يـــونـغ.و
غني رسـائل الذعة خالل هذه ا
الــــعـــروض إذ لـم يـــخـف نـــيل
يونغ الـقضايـا التي يـلتـزم بها
نيل يونغ يعزف عبر االنترنتخـصوصـا عـبر ألـبـومه األخـير
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