
اخلرطوم- الزمان 
أّن  األربعاء  السودانية  الحكومة  أعلنت 
في  يشاركون  أميركيني  أمنيني  خبراء 
نجا  التي  االغتيال  بمحاولة  التحقيق 
في  حمدوك  اهلل  عبد  الوزراء  رئيس  منها 
الخرطوم اإلثنني حني تعّرض موكبه لتفجير 
أسفر  »إرهابي«  اعتداء  في  مسّلح  وهجوم 

عن جريح واحد فقط.
الثقافة  وزير  صالح  محمد  فيصل  وقال 
الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  واإلعالم 
األمنيني  الخبراء  »فريق  إّن  للصحافيني 
)األربعاء(.  اليوم  صباح  وصل  األميركيني 
تمت االستعانة بهم ألّن لديهم خبرة وتقنية 
أكثر في هذا النوع من الجرائم، وسينضمون 

إلى فريق التحقيقات السوداني«.
وأضاف أّن »التحريات ما زالت جارية وقد 
تم توقيف عدد من املشتبهة بهم، من بينهم 
سودانية  إعالم  وسائل  ونقلت  أجانب«. 
من  خبراء  ثالثة  يضم  األميركي  الفريق  أّن 

مكتب التحقيقات الفدرالي »أف بي آي«.
أقّر  السوداني  والدفاع  األمن  مجلس  وكان 
في  أجنبية  بجهات  االستعانة  الثالثاء 
فإّن  للحكومة  بيان  وبحسب  التحقيقات. 
إرهابي  لتفجير  »تعّرض  حمدوك  موكب 
ولم  كوبر  كبري  أسفل  رصاص  وإطالق 
يصب السيد رئيس مجلس الوزراء بأي أذى 
أحد  عدا  ما  له«،  املرافقة  املجموعة  وكذلك 
أفراد الفرقة التشريفية الذي أصيب بشكل 
طفيف في كتفه. وأّكدت الشرطة السودانية 
زنة  وأن  بعد  عن  تم  التفجير  أّن  الثالثاء 

 750 تبلغ  انفجرت  التي  الناسفة  العبوة 
جانب  على  ووضعت  محليًا  صنعت  غرامًا 

الطريق.
وتوّلى عبد اهلل حمدوك رئاسة الوزراء في 
العسكريني  بني  اتفاق  عقب  آب/اغسطس 
بالرئيس  الجيش  إطاحة  بعد  واملدنيني 
مدى  على  البالد  حكم  الذي  البشير  عمر 
ثالثني عامًا. وجاءت اإلطاحة بالبشير عقب 

احتجاجات شعبية ضده استمرت الشهر.
اللجنة  في  يعمل  كان  اقتصادي  وحمدوك 
لألمم  األفريقية  االجتماعية  االقتصادية 
املتحدة في العاصمة االثيوبية أديس أبابا.

الواليات  جّددت  االغتيال  محاولة  وعقب 
االنتقالية  الحكومة  دعمها  املتحدة 

وزير  مساعد  ناج  تيبور  وقال  السودانية. 
األفريقية  للشؤون  االميركي  الخارجية 
وزراء  رئيس  موكب  على  بالهجوم  »علمنا 
الوضع  نراقب  حمدوك.  اهلل  عبد  السودان 
عن قرب والواليات املتحدة االميركية تدعم 
للحكومة  املدنية  القيادة  قوية  بصورة 
الشعب  ومع  معها  وتقف  االنتقالية 

السوداني«.
القائمة  على   1993 منذ  مدرج  والسودان 
بسبب  لإلرهاب«  »الراعية  للدول  األميركية 
في  متطرفة  إسالمية  بتنظيمات  عالقته 
مؤسسه  أقام  الذي  القاعدة  تنظيم  مقّدمها 
وزعيمه السابق أسامة بن الدن في الخرطوم 

من 1992 ولغاية 1996.

بغداد- عبداحلسني غزال 
عشرة  أن  العراقي  الجيش  في  ضابط  أعلن 
صواريخ كاتيوشا سقطت األربعاء على قاعدة 
جنودًا  تؤوي  بغداد  قرب  عراقية  عسكرية 
أميركيني، في هجوم هو الثاني والعشرين من 
نوعه الذي يستهدف مصالح أميركية عسكرية 

في العراق منذ أواخر تشرين األول/أكتوبر.
الذي  القصف  إن  العراقي  الجيش  وقال 
إصابة  عن  يسفر  لم  التاجي  قاعدة  استهدف 
أي شخص ولم يحدث أضرارًا. وطاملا هددت 
القواعد  بضرب  العراق  في  نافذة  مليشيات 
االيراني  الجنرال  مقتل  اعقاب  في  االمريكية 
مماثلة  لهجمات  سبق  لكن   . سليماني  قاسم 
أو  أميركيني  ودبلوماسيني  جنودا  استهدفت 
عن  أسفرت  أن  العراق  في  أميركية  منشآت 

مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي.
أّن  غير  الهجمات  هذه  من  أّي  تبّني  يتم  ولم 
إليران  موالية  عراقية  فصائل  تّتهم  واشنطن 
مقتل  من  يومني  وبعد  عنها.  باملسؤولية 
أميركي في استهداف قاعدة عسكرية عراقية 
 ،2019 نهاية  في  بثالثني صاروخًا  كركوك  في 
خمس  على  غارات  األميركية  القوات  نّفذت 
لفصيل  تتبع  وسوريا،  العراق  في  قواعد، 

مسّلح موال إليران، هو كتائب حزب اهلل.
رئيس  ونائب  سليماني  اغتيال   ذلك  وتبع 
املهندس  مهدي  أبو  الشعبي  الحشد  هيئة 
إلى  أّدى  ما  بغداد،  في  أميركية  ضربة  في 
التي  وطهران  واشنطن  بني  التوتر  تصاعد 
قوات  تؤوي  عراقية  قواعد  باستهداف  رّدت 
أميركية. ويضّم التحالف الدولي الذي تشّكل 
في   - داعش   - اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ضد 
2014 بقيادة الواليات املتحدة، عشرات الدول 

العراق.  في  الجنود  آالف  يزال  وال  األعضاء، 
وعلى الّرغم من خسارة التنظيم الجهادي لكل 
العراق  التي كان يسيطر عليها في  األراضي 
تزال  ال  نائمة  بخاليا  يحتفظ  زال  ما  أّنه  إال 
البرملان  وصّوت  هجمات.  تنفيذ  على  قادرة 
العراقي في اآلونة األخيرة على إخراج القوات 
عنصر.   5,200 وعديدها  البالد،  من  األميركية 
ويقع على الحكومة تنفيذ هذا القرار، غير أّن 
العراق يواجه مأزقًا سياسيًا منذ عّدة أشهر. 
ولم يتم بعد استبدال الحكومة التي استقالت 
انعدام  بسبب  األول/ديسمبر،  كانون  في 
تشتتًا  األكثر  يعّد  الذي  البرملان  في  التوافق 

في تاريخ العراق القريب.
من جهة اخرى  ، اصدرت دائرة صحة النجف، 
االربعاء، بيانا بشان إصابة أحد افراد القنصل 
مبينة  النجف،  في  كورونا  بفيروس  اإليراني 
ان احد  افراد عائلة القنصل االيراني اصيب 
بالكورونا وسيتم مغادرة جميع افراد العائلة. 
»االخبارية«  تلقته  بيان  في  الدائرة  وقالت 
لكثرة االتصاالت واالستفسارات  »بالنظر  انه 
افراد  احد  ان  نوضح  ان  نود  الينا  الواردة 
االيرانية  االسالمية  الجمهورية  قنصل  عائلة 
بفايروس  اصابتها  ثبت  االشرف  النجف  في 
نتمنى  الذي  الوقت  »وفي  واضات  كورونا«. 
ان  نود  العاجل  الشفاء  املرضى  ولجميع  لها 
اتخذنا  النجف  صحة  دائرة  في  اننا  نوضح 
الصحية  اللوائح  وفق  الالزمة  االجراءات 
املعتمدة في مثل هذه الحاالت ومن ذلك اخذ 
وبعد  مختبريا  وفحصها  العينات  وارسال 
القنصل  مع  التواصل  تم  االصابة  من  التأكد 
إلجراءاتنا  كامال  وتفهما  تعاونا  وابدى 

الصحية«.

القنصل اإليراني في النجف يرجع لبالده بعد إصابة فرد من عائلته
عشرة صواريخ على قاعدة عراقية

فيها جنود أميركان 

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

الرياض - ابو ظبي - باريس - الزمان 
 أعلنت شركة أرامكو السعودية األربعاء أنها 
ستعمل على زيادة مستوى الطاقة االنتاجية 
لتصل  يوميا  نفط  برميل  بمليون  القصوى 
أسعار«  »حرب  خضم  في  مليونا،   13 إلى 
االمارات  ابدت  فيما  روسيا.  مع  مستعرة 
زيادة  برميل  ملليون  مستعدة  انها  العربية 
للنفط  املصدرة  الدول  منظمة  .وخفضت 
)اوبك( األربعاء توقعاتها للطلب على النفط 
كورونا  فيروس  وطأة  تحت  العام  هذا 
تقدم  أن  يمكن  أنها  من  وحذرت  املستجد 
الشهري  تقريرها  مجددا.وفي  الخطوة  على 
ملعدل  توقعاتها  املنظمة  خفضت  األخير 
برميل  مليون   0,92 بمقدار  العاملي  الطلب 

عند 99,73 مليون برميل.
وفيما ال يزال معدل الطلب العاملي يزيد بنحو 
60 ألف برميل يوميا قالت أوبك أنه »نظرا 
للتطورات األخيرة، فإن مخاطر اتجاه الطلب 
وتلمح  إيجابية  مؤشرات  أي  تفوق  هبوطا 
الطلب  لنمو  الهبوط  باتجاه  مراجعة  إلى 
على النفط في حال استمر الوضع الحالي«. 
وقالت أرامكو في بيان نشر على موقع سوق 

املال السعودية »تداول« انها تلّقت »توجيها 
الطاقة  مستوى  برفع  الطاقة  وزارة  من 
اإلنتاجية القصوى املستدامة من 12 إلى 13 
مليون برميل يوميًا«. وتتطلب زيادة الطاقة 
واستثمارات  سنوات  العادة  في  االنتاجية 

بمليارات الدوالرات.
إعالن  من  يوم  بعد  الخطوة  وجاءت 
العالم،  في  للنفط  مصّدر  أكبر  السعودية، 
 12,3 إلى  كبير  شكل  في  إنتاجها  زيادة 
من  نيسان/أبريل  في  يوميا  برميل  مليون 
مستوى 9,8 مليون برميل الحالي. وتحتفظ 
من  استراتيجية  باحتياطات  السعودية 
الخام،  النفط  من  البراميل  ماليني  عشرات 
كمية  لتغطية  إليها  اللجوء  املتوقع  ومن 
النفط التي تفوق طاقتها االنتاجية القصوى 
الشهر املقبل، وهي 300 ألف برميل يوميا. 
السعودية،  بقيادة  »اوبك«  مجموعة  وكانت 
في  قامت  أخرى،  نفطية  ودول  وروسيا 
لرفع  االنتاج  بخفض  املاضيتني  السنتني 
ضمن   ،2014 منذ  املتراجعة  النفط  أسعار 
إطار من التعاون تحت مسمى »اوبك بالس«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

أوبك تخفض توقعاتها للطلب على النفط وسط أزمة كورونا
السعودية ستزيد انتاجها مبليون برميل 

واالمارات مستعدة لنفس الزيادة 

خبراء أميركيون
في اخلرطوم للتحقيق 
مبحاولة اغتيال حمدوك

ديترويت -)أ ف ب( -  واشنطن - الزمان 
برلينغتون، فيرمونت -2020 )أ ف ب( - أعلن 
بيرني ساندرز األربعاء أّنه باٍق في السباق 
إلى  الديموقراطية  الترشيح  بطاقة  لنيل 
الّرغم من  األميركية على  الرئاسة  انتخابات 
به  ألحقها  التي  الشديدة  الهزائم  سلسلة 
»فعل  يعتزم  أّنه  مؤّكدًا  بايدن،  جو  منافسه 
ترامب في تشرين  لهزيمة دونالد  كّل شيء« 
مليئة  مقتضبة  كلمة  وفي  الثاني/نوفمبر. 
أوضح  مباشرة،  التلفزيون  بّثها  بالحماس 
هزيمة  هي  الرئيسية  أولويته  أّن  ساندرز 
نفسه  الوقت  في  معترفًا  »الخطير«،  ترامب 
أّنه  الديموقراطيني يعتقدون  العديد من  بأّن 
بهزائم  ومني ساندرز  بايدن.   من  أقّل حظًا 
أرجاء  في  التمهيدية  االنتخابات  في  ثقيلة 
التكهنات بأنه قد  الثالثاء.  وتزايدت  البالد 
الديموقراطيني  النشطاء  لدعوات  يستجيب 
فرصة  بذلك  مانحًا  ترشيحه،  عن  ويتخّلى 

لبايدن للتركيز على حملته ضّد ترامب.
لكن ساندرز خرج عن صمته ليقول إنه رغم 
باٍق في السباق ويستعّد ألول  هزائمه، فهو 

مناظرة له مع صديقه بايدن.
جو  السابق  األميركي  الرئيس  نائب  وحقق 

خصمه  على  حاسما  تقدما  الثالثاء  بايدن 

التمهيدية  االنتخابات  في  ساندرز  بيرني 
مؤكدا  يده  له  ومد  الديموقراطي  للحزب 
أنهما سيهزمان "معا" الرئيس دونالد ترامب 
في استحقاق تشرين الثاني/نوفمبر، وتتجه 
الذي  املوقف  إلى  الحزب  داخل  األنظار 

سيعلنه ساندرز.
باراك  عهد  في  السابق  الرئيس  نائب  وفاز 
ميسيسيبي  واليات  في  كبير  بفارق  أوباما 
يحمل  نصرا  محققا  وميشيغن  وميزوري 
الست  الواليات  من  ثالث  في  كبيرة  رمزية 

املشاركة في يوم الثالثاء االنتخابي املهم.
تقدما طفيفا على ساندرز  بايدن  كذلك حقق 
في  األصوات  فرز  بعد  أيداهو  والية  في 
العزاء  االقتراع.  مكاتب  من   %70 حوالى 
هذه  في  ساندرز  بيرني  للسيناتور  الوحيد 
بشكل  بايدن  جو  عليها  سيطر  التي  الليلة 
الشمالية  داكوتا  والية  في  فوزه  هو  كبير، 
املندوبني  من  محدود  بعدد  تشارك  التي 
وقال  الديموقراطي.  الترشيح  سباق  في 
الحزب  في  املعتدل  التيار  يمثل  الذي  بايدن 

ساندرز  بيرني  أشكر  أن  "أود  الديموقراطي 
ال  التي  وطاقتهم  حماسهم  على  ومناصريه 

تنضب".
مع  يتشاطر  أنه  هادئ  خطاب  في  وأضاف 
سوف  "معا  مؤكدا  مشتركا"  "هدفا  ساندرز 
نهزم دونالد ترامب )...( وسنوحد هذه األمة".
الذي  املوقف  حول  مطروحا  السؤال  ويبقى 
قيادة  ضغط  اشتد  وقد  ساندرز،  سيتبناه 
أن  أجل  من  فورا  الديموقراطي  الحزب 
توحيد  شعار  تحت  السباق  من  ينسحب 

الصف بمواجهة الرئيس الجمهوري.
تؤدي  أن  الجمهوري  الحزب  ويخشى 
إبعاد  إلى  اليسارية  ساندرز  طروحات 
الناخبني الوسطيني. وقرر ساندرز الذي عاد 
موقف  بأي  يدلي  أال  فيرمونت،  معقله  إلى 
عن  يكشف  صمتا  الزما  الثالثاء،  مساء 
املعضلة التي يواجهها السناتور الداعي إلى 
"ثورة سياسية" والذي أثار حماسة جماهير 
وعوده  أيدت  الشبان،  من  سيما  وال  غفيرة 
بتوفير ضمان صحي شامل ودراسة مجانية. 
الواسعة  الديموقراطية  النائبة  وأقرت 
كورتيز  أوكازيو  ألكساندريا  الشعبية 

الداعمة لساندرز "إنها أمسية صعبة".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ساندرز باق في السباق الدميقراطي 
ويتعهد فعل كل شيء لهزمية ترامب

باريس-)أ ف ب( - الزمان 
يميل األشخاص الحريصون على سّرية أحاديثهم 
املتبادلة عبر اإلنترنت إلى تنزيل تطبيق االتصال 
في  الرائد  حاليًا  يعّد  الذي  »سيغنال«،  املشّفر 
مجال الحفاظ على السرية ولو أنه ال يتجّنب كّل 

املشكالت األمنية عبر الشبكة العنكبوتية.
عبر  املحادثات  سرية  على  الحفاظ  يتطّلب 
اإلنترنت حسن اختيار »أحدث صيحات املوضة« 
ضمن التطبيقات املتوافرة، وهذا ما ينطبق على 
إلى  ويؤّدي  به  االهتمام  يزداد  الذي  »سيغنال« 
تطبيق  يحّل  الواقع،  في  مستخدميه.  عدد  نمّو 
القصيرة  الرسائل  خدمة  عن  بدياًل  »سيغنال« 
يسمح  أنه  خصوصًا  الذكية،  الهواتف  على 
نهايتها«  إلى  بدايتها  »من  الرسائل  بتشفير 
ما  وفيديو،  مكاملات صوتية  من  تتضّمنه  ما  مع 
بالحفاظ  املهتمني  األشخاص  ثقة  يكسب  يجعله 
ومشاركي  مكاملاتهم وخصوصيتها،  على سّرية 

بعض  على  القائمني  أو  الحساسة  البيانات 
املاضي،  شباط/فبراير  في  املهنية.  األسرار 
باستخدام  فرقها  األوروبية  املفوضية  أوصت 
مع  تبادالتهم  سّرية  على  للحفاظ  التطبيق  هذا 
ويشير صحافيو  املنظمة.  خارج  من  األشخاص 
من  كبيرًا  عددًا  أن  إلى  برس  فرانس  وكالة 
وبدرجة  التطبيق،  هذا  يستخدمون  السياسيني 

إلى  واألمنية.  القضائية  مصادرهم  بني  أقل 
»تلغرام«  مثل  املنافسة  التطبيقات  تعتبر  ذلك، 
و«واتساب« محفوفة بمخاطر ال سّيما أن مصدر 
التشفير مملوك من جهة محّددة، في حني ال يزال 
بلد  نحو  بامليل  اتهامه  يمكن  »سيغنال« حرًا وال 
»الجمهورية  في حزب  بارز  ويقول عضو  معّين. 
الفرنسي  الرئيس  أّسسه  الذي  األمام«  إلى 

»بدأ  إنه  برس  فرانس  لوكالة  ماكرون  إيمانويل 
إلى  بالنسبة  التطبيق«.  هذا  باستعمال  يوصي 
صورته  تشّوهت  فقد  الروسي  »تلغرام«  تطبيق 
بسبب استخدامه بشكل واسع من قبل الجهاديني 
وعالقته املشبوهة نوعا ما بالسلطة الروسية. أّما 
بالنسبة لتطبيق »واتساب«األميركي، الذي يجمع 
العالم،  حول  ناشط  مستخدم  ملياري  من  أكثر 
املدّوية  القرصنة  للكثير من عمليات  فقد تعرض 
شركة  صاحب  هاتف  اختراق  حادثة  أبرزها 
االنتقادات  عن  فضاًل  بيزوس،  جيف  »أمازون« 
البيانات  إدارة  كيفية  بسبب  طالته  التي 
في  »فيسبوك«  شركة  اشترته  منذ  الشخصية 
العام 2014. تعود أصول »سيغنال« إلى العام 
2010، عندما قامت مجموعة »ويسبر سيستم« 
األميركية التي تضّم باحثني في مجال األمن عبر 
األجهزة املحمولة، بإنشاء خدمة تبادل الرسائل 

»ريدفون«.       بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 كثرة االختراقات األمنية جتعل سيغنال املالذ األخير
في احلفاظ على سرية املكاملات
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الرباط- )أ ف ب( - الزمان -
اصابة  سادس  امس  املغرب  في  سجلت 
االوقاف  وزارة  ومنعت  كورونا  بفيروس 
اململكة  عموم  في  الدينية  الفعاليات  اجراء 
إخباري  موقع  نشره  تحقيق  كشف  فيما  
القضايا  آالف  في  أحكام  إصدار  مغربي 
القانونية  للضمانات  احترام  بسرعة ودون 
موجة  أثار  مما  دائنة،  مؤسسات  لصالح 
البالد. ونشرت تفاصيل  غضب واسعة في 
بالدي«،  »يا  موقع  على  القضية  هذه 
غايت«.  »محكمة  شعبيا  تسّمى  وصارت 
االبتدائية  املحكمة  هي  املعنية  واملحكمة 
االقتصادية  العاصمة  البيضاء،  بالدار 
في  »الحكم  تّم  فقد  املوقع  ووفق  املغربية. 
منذ  األموال  استراداد  ملفات  آالف  عدة 
عليهم  املّدعى  إعالم  دون  األولى،  الجلسة 
أو دفاعهم«. وأجرى نشطاء غاضبون بحثًا 
للتأّكد من املعلومات في موقع رسمي ينشر 
املغربية  املحاكم  أصدرت  التي  القضايا 
األحكام  إصدار  من  وتأّكدوا  فيها،  حكمًا 
من الجلسة األولى، ووجدوا أنه تم أحيانًا 
الحكم في مئات القضايا في يوم واحد ومن 

طرف نفس القاضي.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

  املغرب : سادس 
إصابة بكورونا

وغضب بعد كشف 
فضيحة قضائية 

روما- )أ ف ب( - يسعى قرابة 60 مليون إيطالي 
مشددة  واسعة  إجراءات  مع  للتكّيف  اإلثنني  منذ 
الحتواء فيروس كورونا املستجد الذي قلب حياتهم 
اليومية رأسًا على عقب. ومذاك نشرت السلطات 
ستؤثر  التي  القواعد  بشأن  توضيحات  اإليطالية 
على كل أوجه الحياة اليومية من قص الشعر إلى 

ممارسة الرياضة.
 التنقل 

في حال عدم تمكنهم من العمل عن بعد أوالحصول 
على إجازة، يسمح لإليطاليني بالذهاب إلى العمل 
األمر  بأن  يفيد  »إقرارًا«  يحملوا  أن  شرط  ولكن 
أن  للشرطة  يمكن  اإلقرارات  وهذه  ضروري. 
تتفحصها وتحتفظ بها. وال تزال خدمة النقل العام 
وسيارات األجرة تعمل، لكن السؤال هو هل هناك 
دانييلي  التاكسي  سائق  قال  ميالنو  في  زبائن؟. 
من  الكثير  زبائن.  هناك  »ليس  عاما   59 البالغ 
الزمالء يلزمون منازلهم دون أي عمل يقومون به«.
أو  طبية  رعاية  على  الحصول  بغرض  والتنقل 
الخروج  وكذلك  مسموح،  أساسية  سلع  شراء 
الشخص  كان  طاملا  الرياضية،  التمارين  لبعض 
للمتنزهات  لوحده وليس ضمن مجموعة. ويسمح 

»لضمان  أبوابها مفتوحة  بإبقاء  العامة  والحدائق 
الهواء  في  والبدني  الرياضي  النشاط  استمرار 
الطلق«. ويسمح أيضا بنقل البضائع والحيوانات.

السياحة 
»تجنبها  ينبغي  السياحة  لغرض  الرحالت 
القطاع  هذا  يئن  فيما  الحكومة،  بحسب  قطعا« 

االقتصادي الحيوي تحت وطأة توقف فعلي.
تنقالتهم  حصر  إيطاليا  في  السياح  من  طلب 
بحاالت الضرورة التي توجب عودتهم إلى بلدانهم. 
الجبلية،  داوستا  فال  منطقة  في  املسؤولون  ودعا 
املغادرة.  إلى  السياح  الشهير،  التزلج  مقصد 
وقال املسؤول املحلي عن الرعاية الصحية ماورو 
لديها  »املنطقة  أن  لألنباء  أنسا  لوكالة  باتشيغا 
مستشفى واحد فقط«. وأضاف أن نظام الصحة 
املواطنني  لغير  الرعاية  وتوفير  لضغط  »يتعرض 

سيؤدي فقط إلى تفاقم الوضع«. 
والرياضية  الثقافية  الفعاليات  جميع  إلغاء  تم 
تنظمها  التي  الرياضية  واملباريات  والدينية. 
حضور.  دون  من  ولكن  ستقام  دولية  هيئات 
طرق  اآلن  وُتدرس  والجامعات  املدارس  وأغلقت 
للحانات  ويسمح  بعد.  عن  الطالب  لتعليم  جديدة 

صباحا  السادسة  بني  أبوابها  بفتح  واملطاعم 
والسادسة مساء، وخارج تلك الساعات يسمح لها 
وعندما  املنازل.  إلى  التوصيل  بخدمة  القيام  فقط 
مسافة  االبتعاد  الزبائن  على  يتعني  أبوابها  تفتح 
متر على األقل عن بعضهم البعض. وقالت امرأة 
تريفي  نافورة  قرب  مفتوحا  يزال  ال  مخبزا  تدير 
»من غير الصعب تطبيق االجراءات  في روما إن 
لوجود عدد قليل من الناس بأي حال«. والعديد من 

املؤسسات أخذت قرارا باإلغالق. ورفع مطعم في 
حي تراستيفري في روما الفتة تعلن أنه يقفل لكن 
عندما يفتح مجددا سيقدم في ذلك اليوم »معكرونة 
واملمرضني  األطباء  لجميع  مجانا«  الكاربونارا 
خوض  في  يستبسلون  »الذين  الصحية  واألطقم 
هذه املعركة«. وأماكن العبادة مفتوحة لكن املراسم 
الجمعة  وصالة  والجنازات  والعماد  كالزفاف 
أشخاص  على  غرامة  فرض  تم  محظورة.وقد 

شاركوا في جنازة في صقلية. عقب تهافت على 
املتاجر بعد اإلعالن عن اإلجراءات الصارمة مساء 
اإلثنني، شددت الحكومة على عدم وجود نقص في 
السلع األساسية. وال تزال املتاجر مفتوحة ويضع 
االنشطة  لكن  وقفازات،  أقنعة  الصندوق  أمناء 
التجارية األخرى مثل محالت املالبس بدأت تغلق 

أبوابها.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

كيف يعيش ستون مليون إيطالي حتت حصار الفيروس؟


