
 لندن - باريس- الزمان 
تام  عزل  إجراءات  الثالثاء  الفرنسيون  بدأ 
فرضتها سلطات بالدهم ملدة أسبوعني في 
كورونا  فيروس  انتشار  لتطويق  محاولة 
املستجّد، غير مصدقني أن هذا يحدث لهم، 
ما دفع أحدهم إلى القول »سنصبح مجانني 

إذا بقينا في منازلنا!«.
املدن  سكان  من  العديد  كان  االثنني، 
فيما  األرياف.  نحو  انتقلوا  الفرنسية  
ان  الثالثاء  البريطانية  الحكومة  اعتبرت 
»من املنطقي« تقدير عدد اإلصابات بفيروس 
بحوالى  حاليا  البالد  في  املستجد  كورونا 
55 ألفا، معتبرة ان حصيلة نهائية للوفيات 
اقل ستشكل  او  الفا  عشرين  تناهز  جراءه 
في  االصابات  عدد  وبلغ  مقبولة.  نتيجة 
حتى  رسميا  اعلنت  التي  املتحدة  اململكة 
االن 1950، وفق اخر احصاء الثالثاء، مقابل 

55 وفاة.
سوى  اآلن  حتى  تجري  ال  الفحوص  لكن 
توصيات  رغم  خطورة  األكثر  للحاالت 

منظمة الصحة العاملية.
وردا على أسئلة في البرملان حول تقديرات 
املستشار  قال  حاليا،  اصابة  الف  ب55 
»انها  فالنس  باتريك  للحكومة  العلمي 

طريقة منطقية لرؤية االمور«.
مع  النهائية  بالحصيلة  يتعلق  ما  وفي 
»اذا  انه  الى  فالنس  نبه  الوباء،  انتهاء 
يتجاوز(  ال  )الوفيات  عدد  جعل  استطعنا 
نتيجة  ذلك  فستكون  اقل،  او  الفا  عشرين 
فظيعا،  يبقى  االمر  أن  رغم   )...( مقبولة 
على  هائل  وضغط  الوفيات  من  هائل  عدد 
الحكومة  وأعلنت  الصحية«.  الخدمات 
من  طالبة  مشددة  اجراءات  االثنني  مساء 
تواصل  واي  تنقل  اي  تجنب  املواطنني 
للعمل  االولوية  اعطاء  مع  ضروري،  غير 
من املنزل وعدم التوجه الى االماكن العامة. 

سارية  االجراءات  هذه  ان  فالنس  وأضاف 
»الشهر اجهل عددها«.

بعدما  االجراءات  في  التشدد  هذا  ويأتي 
حذر علماء من ان مئات االالف قد يموتون 
في بريطانيا والواليات املتحدة اذا انحصر 
االصابات  ابطاء  او  تأخير  على  التركيز 
شارك  التي  الوثيقة  وخلصت  بالفيروس. 
في اعدادها 30 من اعضاء فريق التعامل مع 
كوفيد-19 في كلية امبيريال كولدج في لندن، 
إلى أن وقف الفيروس هو »الخيار املفضل«.
وهو  جان  خرج  باريس،  شرق  شمال  في 
قبل  حاجياته  بعض  ليشتري  سبعيني، 
ساعات من بدء تطبيق القيود، خشية عدم 

تمكنه بعد اآلن من الخروج من منزله.
أقرأ،  ال  »أنا  برس  فرانس  لوكالة  ويؤكد 
التلفزيون  يشاهد  الذي  النوع  من  لست 
طوال النهار وأعيش وحدي! يجب أن أخرج 

قلياًل«.

أن جان  املؤكد  من  ليس  الثالثاء،  منذ  لكن 
تنقالته  في  حرًا  يكون  أن  من  سيتمكن 
إذ إن تنّقل األشخاص بات  الحّد،  إلى هذا 
املنزل  من  الضروري  الخروج  على  يقتصر 
ما يعني شراء الحاجيات والرعاية الصحية 
الداخلية  وزير  وأوضح  فقط.  والعمل 
»تناول  أن  كاستانير  كريستوف  الفرنسي 
الطعام مع العائلة والعشاء بني األصحاب، 
مشاهدة مباراة كرة قدم مع بعض األصدقاء 
أو اللقاءات للعب الورق )...( هذا ليس فقط 

ال ُينصح به، إنما ممنوع«.
وتوّزع مئة ألف عنصر شرطة ودرك ملراقبة 
احترام هذه القيود على األراضي الفرنسية 
تسطير  عبر  املخالفني  »معاقبة«  وستتّم 

ضبط بحقهم تصل قيمته إلى 135 يورو.
منطقة  في  شرق(  )جنوب  مرسيليا  في 
بوش-دو-رون، ما لبث أن بدأ سريان العزل 
حتى بدت ساحة كاستيالن في قلب املدينة 

هادئة في شكل غير مألوف.
الوباء  من  للوقاية  مناسبًا  الوقت  يزال  ال 
املنتشرون  الشرطة  عناصر  فيما  العاملي 
الجديدة  القواعد  شفهيًا  يشرحون 

للمتعنتني.
جانب  إلى  عامًا   30 البالغ  إدمون  يمّر 
الركض  رياضة  ممارسته  أثناء  شرطيني، 
الظهر  بني  املمتدة  الفترة  في  كعادته 
ويقول  الظهر.  بعد  الثانية  والساعة 
البصق  »أتجّنب  برس  لفرانس  مبتسمًا 
في وجه الناس الذين أصادفهم«. ويوضح 
قائد شرطة بوش-دو-رون إيمانويل بارك أن 
الشخص  يكون  أن  شرط  مسموح  الركض 
»حول  بذلك  يقوم  وأن  بالطبع«  »وحده 

منزله«.
األحياء  معظم  أصبحت  باريس،  في 
في  بيغال  السياحية خالية على غرار حي 
بات  الذي  مونمارتر  أو  العاصمة  شمال 

فارغًا قبل حلول الظهر باستثناء من بعض 
الذين يتمشون مع  أو األشخاص  العدائني 

كالبهم.
متاجر  أمام  االنتظار  طوابير  وبدت 
مع  طويلة  والصيدليات،  الغذاية  املواد 
قبل  األشخاص،  بني  األمان  مسافة  احترام 
متاجر  أحد  في  الظهر.  عند  املحدد  املوعد 
واألرز  املعكرونة  رفوف  ُأفرغت  العاصمة، 
أفاد  ما  وفق  واملحارم،  املراحيض  وورق 

صحافي في وكالة فرانس برس.
دون  من  متجر  في  قسم  رئيس  ويقول 

الكشف عن اسمه، »إنه جنون«.
ال ُيحتمل

من  كبير  عدد  غادر  االثنني،  مساء  منذ 
أكثر  لتدابير  تحسبًا  العاصمة  السكان 
صرامة، مفضلني أن يعيشوا هذا العزل في 
األرياف. وفي أجواء نزوح، بدت السيارات 
االنتظار  محّملة باألغراض وطالت طوابير 

مخارج  وكانت  الوقود  محطات  أمام 
العاصمة مكتظة كمواسم العطل.

مواقع  عبر  الصينيني  غضب  تزايد  و 
تراخيا  اعتبر  مما  االجتماعي  التواصل 
مكافحة  في  الغربية  الدول  جانب  من 
تعزيز  غداة  وذلك  املستجد،  كورونا  وباء 
من  للوافدين  الصحي  الحجر  تدابير  بكني 
املاضي  األسبوع  أكدت  أن  وبعد  الخارج.  
الفيروس،  على  عمليًا"  "سيطرت  أنها 
للمرة  الوباء  ظهر  حيث  الصني،  تشهد 
تجاوز  األول"ديسمبر،  كانون  في  األولى 
اإلصابات  عدد  املستوردة  اإلصابات  عدد 

املحلية.
 لذلك، فرضت بلدية بكني حجرًا صحيًا على 
األشخاص الوافدين إلى العاصمة ملدة 14 
يومًا في مكان مخصص. وكانت حتى اآلن 

تفرض حجرًا منزليًا عليهم.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

بريطانيا تتوّقع 55 ألف إصابة والفرنسيون يبدأون عزالً ذاتيًا 
والصينيون غاضبون من تراخي الغرب
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بغداد - السماوة - النجف - الزمان 
ازمة  وتفاقم  الساعات  مع  تتسارع 
ردود  العراق  في  كورونا  فيروس 
الرئيس  تكليف  ازاء  السياسية  الفعل 
النجف  ملحافظ  صالح  برهم  العراقي 
السابق عدنان الزرفي تشكيل الحكومة 
استقالة  من  شهور  بعد  االلنتقالية 
اتحاد  اصدر  فيما   . عبداملهدي  عادل 
ساحة  من  تشرين  ثورة  تنسيقيات 
تكليف  فيه   رفض  بيانا  التحرير 
وخرجت  مطلق   بشكل  الزرفي  
املثنى  في  الزرفي  لرفض  تظاهرتان 
رفض  كما    . الثالثاء  ليل  والكوت 
تحالف الفتح، الثالثاء، تكليف الزرفي 

برئاسة الحكومة االنتقالية .
التكليف  خطوة  للفتح  بيان  واعتبر 
التي قام بها صالح مخالفة للدستور، 
القوى  بني  بالتوافق  يلتزم  ولم 
الفتح  تحالف  وحمل   ، السياسية 
عن  املسؤولية  الجمهورية  رئيس 
وصفها  التي  الخطوات  هذه  تداعيات 
بـ االستفزازية . فيما بدا ان كتلة دولة 
القانون تدعم الزرفي كما وضحت كتلة 
التغيير السياسي ستأتي  اّن  سائرون 

به االنتخابات املبكرة.
الحكمة  تيار  في  القيادي  واعتبر 
جاء   ، الزرفي  تكليف  الرفيعي  علي 
بعض  مارسها  ضغوطات  خلفية  على 
من  الجمهورية ب  رئيس  على  النواب 

خالل جمع تواقيع بهذا الشأن.
موقع  نقله  تصريح  في  الرفيعي  وقال 
املربد العراقي ان الزرفي لم يكن اختيار 

مشيرا  الشيعية  السياسية  القوى 
عليه  تحفظات  لديها  االخيرة  ان  الى 
وبالتالي فأن حواراته معها واقناعها 
بأن  الفيصل  املقبلة ستكون  االيام  في 
وأعلنت  عدمه.  من  بالتكليف  يمضي 
كتلة صادقون البرملانية، التابعة لحركة 
العصائب ، انها ستتخذ موقفا رسميا 
الحكومة  بتشكيل  الزرفي،  تكليف  من 
االنتقالية  فيما يبدو ان هناك مداوالت 

بينية حثيثة بني الزعامات الشيعية .
قاعدة  اليوم  الصواريخ  واستهدفت 
بسماية جنوبي بغداد والجادرية قرب 
في  عراقيني  ثالثة  واصابت  الخضراء 
رفيع  حكومي  مسؤول  وأكد   . مبنى 
الكتل  إن  الفرنسية   الصحافة  لوكالة 
الزرفي  على  توافقت  التي  السياسية 
ال  بحيث  مواجهة،  ال  "شخصية  تريد 
بالنظام  يخل  قد  كبيرًا"  شيئًا  تفعل 
املرتبة  تشغل  التي  الدولة  في  القائم 
في  فسادًا  األكثر  الدول  الئحة  في   16

ملف  أيضًا،  الزرفي  وسيرث  العالم. 
تواجد القوات األجنبية على األراضي 

العراقية.
تنفيذ  العراقية  القوات  وتواصل 
ضد  التحالف  قوات  مع  عمليات 
الجهاديني، لكن البرملان العراقي صوت 
جندي   5200 انسحاب  على  أخيرًا 
أميركي من البالد.  وتتعرض القواعد 
فيها  تنتشر  التي  العراقية  العسكرية 
صاروخية  هجمات  إلى  أجنبية  قوات 
أشهر.  خمسة  من  أكثر  من  تتواصل 
وسقط صاروخان على قاعدة عسكرية 

قرب بغداد الثالثاء.
واستهدف الصاروخان في وقت متأخر 
 60 بعد  على  بسماية  معسكر  االثنني 
جزء  يتمركز  حيث  بغداد،  جنوب  كلم 
في  اإلسبانية  الوحدة  عناصر  من 
التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن 

وقوات من حلف شمال األطلسي. 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

خالفات عراقية على وقع
قصف اجلادرية وبسماية
حول التكليف الوزاري 

بكني-)أ ف ب( - واشنطن -مرسي ابو طوق  
-القاهرة -مصطفى عمارة

صحافيني  االربعاء  الصني  امرت 
صحف  لحساب  يعملون  اميركيني 
بوست  وواشنطن  تايمز  نيويورك 
بتسليم  جورنال  ستريت  ووول 
بطاقاتهم الصحافية خالل اسبوعني، 

ما يعني طردهم من البالد.
بيان  في  الصينية  الخارجية  وقالت 
القرار  ردا على  يأتي  االجراء  ان هذا 
بخفض  املتحدة  للواليات  »املشني« 
بالعمل  لهم  املسموح  الصينيني  عدد 
املتحدة لحساب وسائل  الواليات  في 
الخارجية  وزير  صينية.ودعا  اعالم 
الصني  بومبيو  مايك  االميركي 
الثالثاء الى التراجع عن قرارها طرد 
صحافيني اميركيني. وقال بومبيو في 
»آسف  واشنطن  في  صحافي  مؤتمر 
اليوم  الصني  اتخذته  الذي  للقرار 
لجهة منع الصحافة العاملية في شكل 
الذي  االمر  بحرية،  العمل  من  اكبر 
سيكون بصراحة جيدا للصينيني في 
هذه االوقات الصعبة حيث في امكان 

االعالم والشفافية ان ينقذا ارواحا«.
دونالد  االميركي  الرئيس  دافع  فيما 
عبارة  استخدام  عن  الثالثاء  ترامب 

الى  لالشارة  الصيني«  »الفيروس 
الذي  االمر  املستجد،  كورونا  فيروس 
ان  ترامب  وقال  بكني.  استياء  اثار 
اعتقد  الصني.  من  »اتى  الفيروس 
تماما«.  محلها  في  عبارة  انها 
»الصني نشرت معلومات  واضاف ان 
مغلوطة مفادها ان جيشنا نقل اليها 
جدل  في  الدخول  وبدل  الفيروس. 
باالشارة  )الفيروس(  سأسميه  قلت: 
جهته  من  منه«.  جاء  الذي  البلد  الى 
ستيفن  األميركي  الخزانة  وزير  حّذر 
منوتشني من احتمال أن يكون تأثير 
وباء كورونا على قطاع الطيران أكثر 
أيلول/  11 هجمات  آثار  من  سوءا 

سبتمبر 2001.
لشركاء  التنفيذيون  املديرون  وعقد 
اميركيني  نواب  مع  لقاءات  طيران 
للتفكير في كيفية التعامل مع التراجع 
بسبب  الدولية  الرحالت  في  الهائل 
إغالق الدول لحدودها لوقف االنتشار 
منوتشني  وقال  للفيروس.  العاملي 
البيت  في  صحافي  مؤتمر  خالل 
دونالد  الرئيس  حضور  في  األبيض 
»هذا  إن  بنس  مايك  ونائبه  ترامب 
بالنسبة  أيلول/سبتمبر   11 من  أسوأ 
لقطاع الطيران - لقد توقفوا«. وحّض 

شركات البناء على التبرع بمخزونات 
للمستشفيات   N95 طراز  من  األقنعة 
تماما  »مناسبة  باعتبارها  املحلية 
وفي  الصحية«.  الرعاية  في  للعاملني 

القاهرة 
الثالثاء  املصرية  السلطات  أعلنت 
صحيفة  مراسلة  اعتماد  سحب 
عن  تقريرا  نشرها  بعد  الغارديان 
انتشار  لحجم  رسمية  غير  تقديرات 
مصر،  في  املستجد  كورونا  فيروس 

نيويورك  مراسل  الى  إنذار  وتوجيه 
هذه  عن  تغريداته  بسبب  تايمز 
العامة  الهيئة  وقالت  التقديرات. 
منح  عن  )املسؤولة  لالستعالمات 
األجانب(  للمراسلني  االعتمادات 
تقرير  صدور  »رصدت  إنها  بيان  في 
البريطانية  الغارديان  صحيفة  في 
وتقديرات  أرقامًا  تضمن  االحد  يوم 
الحاالت  أعداد  بشأن  صحيحة  غير 
املستجد  كورونا  بفيروس  املصابة 

»رصدت  أنها  وأضافت  مصر«.  في 
التي  التغريدات  من  مجموعة  أيضًا 
نيويورك  صحيفة  مراسل  نشرها 
تضمنت  مصر  في  األميركية  تايمز 
واملبالغ  الصحيحة  غير  األرقام  نفس 
من  الكثير  أثار  الذي  األمر  فيها 
كله«.  العالم  وفي  مصر  في  البلبلة 
مراسلة  تقرير  أن  الهيئة  وأكدت 
الغارديان روث مايكلسون وتغريدات 
ولش  دكالن  تايمز  نيويورك  مراسل 

تضمنت »تجاوزات لكل قواعد العمل 
مصر  في  عليها  املتعارف  الصحافي 
والعالم، وتعمد التضليل بشأن قضية 

بالغة الخطورة«.
الهيئة  رئيس  أن  الى  البيان  واشار 
رشوان  ضياء  لالستعالمات  العامة 
االثنني  وولش  مايكلسون  استدعى 
جهة  على  »اعتمدا  أنهما  لهما  وأكد 
البيانات  لهذه  كمصدر  وحيدة 
تقضي  بينما  املهمة،  واملعلومات 
االستناد  الصحافي  العمل  أصول 
الى أكثر من مصدر لتأكيد املعلومات 
دراسة  الى  اشارة  في  النشر«،  قبل 
أجراها طبيب كندي اعتبرت أن اعداد 
املصابني بالفيروس في مصر أكبر من 

االرقام الرسمية.
الدراسة  هذه  أن  الهيئة  وأكدت 
عالقة  ال  باطلة،  استنتاجات  »هي 
االحصاءات  ووفق  بالحقائق«.  لها 
في  املسجلة  االصابات  فان  الرسمية، 
مصر بلغت الثالثاء 196 اضافة الى 6 
وفيات. واعتبر البيان أن نشر فحوى 
»إنما  متعجل  بشكل  الدراسة  هذه 
يكشف سوء نية املراسلني املذكورين 
املصرية  باملصالح  اإلضرار  في 
واإلساءة لصورة األوضاع في مصر«.

وزير اخلزانة:أزمة كورونا أسوأ من 11 سبتمبر
سحب تراخيص صحافيني بريطانيني وأميركيني
وترامب يدافع عن مصطلح الفيروس الصيني 
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الرياض- الزمان 
إيقاف  الثالثاء  السعودية  أعلنت 
فيها،  املساجد  كافة  في  الصالة 
مكة  في  الحرام  املسجد  باستثناء 
املدينة  في  النبوي  واملسجد  املكرمة 
فيروس  انتشار  من  للحد  املنورة، 
أوردت  ما  بحسب  املستجد،  كورونا 
وكالة األنباء السعودية. وقال مراسل 
بذلتها  عظيمة  جهودا  اّن  الزمان 
السعودية  والبيئية  الطبية  الكوادر 
اليومي  والتعقيم  التطهير  في 
للحرمني من بعد صالة العشاء حتى 
لم  تفصيلية  بطريقة   ، الفجر  صالة 
مكان  في  تطهير  عملية  اية  تشهدها 
امكانات  الرياض  ورصدت   . آخر 
الوقاية  لتأمني  هائلة  وبشرية  مالية 

في الحرمني .
العلماء  إن هيئة كبار  الوكالة  وقالت 
شرعًا  »يسوغ  إنه  قررت  اململكة  في 
والجماعة  الجمعة  صالة  إيقاف 
املساجد  في  الفروض  لجميع 
من  ويستثنى  األذان،  برفع  واالكتفاء 

ذلك الحرمان الشريفان«.
أبواب  »تكون  القرار  وبحسب 
فإن  وعندئذ  مؤقتًا،  مغلقة  املساجد 
املساجد،  في  ترفع  األذان  شعيرة 

ويقال في األذان: صلوا في بيوتكم«.
 171 اآلن  حتى  السعودية  وسجلت 
وزارة  بحسب  بالفيروس،  إصابة 

الصحة.
خشية  العمرة  أداء  اململكة  وعّلقت 
املستجد  كورونا  فيروس  وصول 
املكرمة  مكة  في  الحرام  للمسجد 
املنورة،  املدينة  في  النبوي  واملسجد 
من  والخروج  الدخول  ومنعت 

محافظة القطيف شرق اململكة.
وُسّجلت في دول الخليج الست أكثر 
من ألف إصابة بالفيروس، أكثرها في 

قطر )439(.
حالة  أول  البحرين  سّجلت  واالثنني 
وفاة على مستوى الخليج  بفيروس 
من  تبلغ  ملواطنة  املستجد  كورونا 
أعلنت  ما  بحسب  عاما،   65 العمر 

وزارة الصحة.

 حملة تعقيم يومية ما بني صالتي العشاء والفجر في الكعبة املشرفة
السعودية توقف الصالة

في مساجدها باستثناء احلرمني

لوزان )سويسرا(-)أ ف ب( - الزمان - 
على  القوية  بظاللها  املتفشي  الوباء  كارثة  تلقي 
الكبرى  الدولية  الرياضية  البطوالت  مصير 
الجدل  يزال  وال  االوروبية   والكرة  كاالوملبياد 

مستمرا بشأن بعضها ، فقد 
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم )ويفا( الثالثاء 
مقررة  كانت  التي  أوروبا  كأس  نهائيات  إرجاء 
في حزيران/يونيو وتموز/يوليو املقبلني، الى العام 
لبحث  طارئ  اجتماع  أعقاب  في  وذلك   ،2021
مصير مسابقاته في ظل تفشي فيروس كورونا 
تقام  ان  بيان  في  االتحاد  واقترح  املستجد. 
امتداد  12 مدينة على  التي تستضيفها  البطولة 
تموز/يوليو  و11  حزيران/يونيو   11 بني  القارة، 
 12 بني  أساسا  املقرر  موعدها  من  بدال   ،2021
حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو 2020، موضحا ان 
هذا اإلرجاء سيتيح للبطوالت الوطنية األوروبية 

على  املنافسات  علقت  بعدما  املوسم،  استكمال 
خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19". وأكد االتحاد 
األبطال  دوري  أي  األندية،  مسابقتي  تعليق 
املباريات  ليغ"، وكل  "يوروبا  والدوري األوروبي 
القارية األخرى الرسمية أو الودية، إن كان على 
للرجال والسيدات،  صعيد األندية أو املنتخبات 

"حتى إشعار آخر".
أما مباريات امللحق القاري التي كان من املقرر 

ان تحسم هوية املنتخبات األربعة املتبقية 
والتي   ،)24 أصل  )من  أوروبا  لكأس 
كانت مقررة في أواخر آذار/مارس 
الحالي، فتم تحديد موعد أولي لها 
في  الدولية  التوقف  فترة  خالل 
يرتبط  "لكنه  املقبل  حزيران/يونيو 

بإعادة تقييم الوضع".
السلوفيني  بيان ويفا عن رئيسه  ونقل 

رأس  على  "نحن  قوله  تشيفيرين  ألكسندر 
رياضة يعيشها ويتنفسها عدد كبير من الناس، 
غير  الخصم  هذا  وجه  في  تراجعت  لكنها 
لفيروس  إشارة  في  التحرك"،  والسريع  املرئي 
"كوفيد-19" الذي بات مصنفا وباء عامليا، وأودى 
بحياة أكثر من سبعة آالف شخص حتى صباح 
الرياضة  على  تام  شبه  شلال  وفرض  الثالثاء، 

حول العالم.
كهذه،  أوقات  "في  وأضاف 
على مجتمع كرة القدم ان 
وحدة،  مسؤولية،  يظهر 
صحة   )...( تضامنا 
املوظفني  املشجعني، 
ان  يجب  والالعبني 
وفي  أولويتنا،  تكون 
وضع  الروحية،  هذه  إطار 

إنهاء  من  لنتمكن  الخيارات  من  سلسلة  ويفا 
فخور  وأنا  آمن،  بشكل  املوسم  هذا  املسابقات 
بردود زمالئي على امتداد كرة القدم األوروبية".
عقده  طارئ  اجتماع  هامش  على  القرار  وأتى 
االتحاد الثالثاء عبر تقنية االتصال بالفيديو مع 
ممثلني ملختلف املعنيني باللعبة في القارة، لبحث 
مصير مسابقتي األندية )دوري األبطال و"يوروبا 
أمام  نفسه  ويفا  ووجد  أوروبا.  وكأس  ليغ"( 
أي  ألن  نظرا  التعقيد،  شديدة  خيارات  مروحة 
قرار بشأن املتبقي من املوسم الحالي أو متعلق 
العوامل  من  بالعديد  سيرتبط  املقبل،  باملوسم 
املتداخلة محليا وقاريا، ويحتاج الى دراسة من 
جوانب مختلفة، منها الصحي والتنظيمي واملالي 

والتعاقدي وغيرها.
ويطرح نقل البطولة األوروبية أسئلة على صعيد 
تضارب جدول املواعيد، نظرا ألن صيف 2021 

العالم  كأس  من  األولى  النسخة  إقامة  سيشهد 
ان  ينظمها  والتي  الجديدة،  بصيغتها  لألندية 
الصني  في  )فيفا(  الدولي  االتحاد  ينظمها 

بمشاركة 24 ناديا.
حزيران/يونيو  بني  البطولة  تلك  تقام  ان  ويتوقع 
مع  األوروبي  القرار  2021.وتزامن  وتموز/يوليو 
"كونميبول"،  الجنوبية  أميركا  اتحاد  اعالن 
مقررة  كانت  التي  أميركا  كوبا  بطولة  إرجاء 
 ،2020 أوروبا  لكأس  نفسها  الزمنية  الفترة  في 
كورونا  فيروس  بسبب  أيضا  املقبل،  العام  الى 
املستجد.من جهة اخرى ، أكدت اللجنة األوملبية 
الدولية الثالثاء انها ال ترى حاجة التخاذ قرارات 
األوملبية  األلعاب  دورة  بشأن  راهنا  "جذرية" 
الصيفية طوكيو 2020، في ظل املخاوف بسبب 
األحداث  على  وتأثيره  املستجد  كورونا  فيروس 

الرياضية.

إرجاء كأس أوروبا إلى 2021 وال قرار إزاء مصير أوملبياد طوكيو 2020
عمان- الزمان 

الثاني  عبداهلل  امللك  االردني  العاهل  منح 
وشدد  الطوارئ  قانون  صالحية  الحكومة 
بما  نطاق  اضيق  في  استخدامه  عليها 
اليمس الحريات العامة وحق التعبير املكفول 
دستوريا او اموال املواطنني وعقاراتهم ، وجاء 
في رسالة اعالن الطوارئ ان الضرورة تقتضي 
مزيدا من االمكانات للنجاح في التصدي ملنع 

انتشار فيروس كورونا .
تعطيل  الثالثاء  األردنية  الحكومة  واعلنت   
الخدمات  باستثناء  والخاص  العام  القطاعني 
مهمة  اناطت  فيما  السبوعني،  الصحية 
في  اللوجستية  واملساعدة  للفيروس  التصدي 
الخدمات العامة والصحة الى  الجيش ملكافحة 
فيروس كورونا في بلد سجلت فيه 36 إصابة 

شفيت إحداها.

وقال أمجد العضايلة، الناطق باسم الحكومة 
قررت  الحكومة  إن  صحافي  مؤتمر  خالل 
الرسمّية،  والدوائر  املؤسسات  »تعطيل جميع 
رئيس  يحّددها  حيوّية  قطاعات  باستثناء 
الوزراء«، إضافة إلى »تعطيل القطاع الخاص 
اسبوعني  مدة  الصحي«  القطاع  باستثناء 

وأكد ضرورة  األربعاء.  غد  من صباح  اعتبارا 
»عدم مغادرة املنزل إال في الحاالت الضرورّية 
 10 من  ألكثر  التجّمع  و«منع  القصوى« 
أشخاص ومنع التنقل بني املحافظات وتعليق 

وسائل النقل الجماعي«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

اجليش األردني يقود احلملة ضد كورونا وعبداهلل الثاني 
يخول احلكومة صالحيات قانون الطوارئ

اسطنبول- توركان اسماعيل 
اردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  ناقش 
في  والوضع  املهاجرين  ازمة  الثالثاء 
معاقل  اخر  السورية،  ادلب  محافظة 
املسلحني املعارضني، مع قادة كل من فرنسا 
تم  الذي  املؤتمر  وجاء  وبريطانيا.  واملانيا 
الفرنسي  الرئيس  من  كل  مع  الفيديو  عبر 
ايمانويل ماكرون واملستشارة االملانية انغيال 
بوريس  البريطاني  الوزراء  ورئيس  ميركل 
جونسون، بعد أن قررت تركيا الشهر املاضي 
الراغبني  الالجئني  امام  حدودها  فتح  اعادة 

في الوصول الى اوروبا.
بروكسل  مع  ازمة  الخطوة  هذه  وأثارت 
االف  احتشاد  الى  أدت  أن  بعد  واليونان 
اليونان  مع  التركية  الحدود  على  املهاجرين 

التي اغلقت حدودها امامهم .
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مؤمتر رباعي عبر الفيديو 
يناقش أزمة املهاجرين
في تركيا وملف إدلب


