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بغدادـالصباحالجديد:

اصدر االحتاد املركزي لكرة القدم بيانا 
يوضح فيــه تأجيل دوري الكرة املمتاز 
إلى اشــعار اخــر في ظل  اســتمرار 
االزمة احلالية وتواصل احلظر حتى يوم 
11 نيســان املقبل بحسب ما اعلنته 

خلية االزمة.. وجاء  فيه:  
»َكَذلَِك  الرحيم  الرحمن  بســم اهلل 
أََهُؤالء  لَِّيُقولُوا  بَِبْعٍض  بَْعَضُهم  َفَتنَّا 
 ُ ن بَْيِنَنا أَلَْيَس اهللَّ ُ َعلَْيِهــم مِّ َمنَّ اهللَّ
ــاِكرِيَن صدق اهلل العلي  بِأَْعلََم  بِالشَّ
العظيــم«.. متاشــيا مــع التطورات 
احلاصلــة فــي البالد وقــرارات خلية 
األزمــة  احلكومية للحد من انتشــار 
احلاالت  ومعاجلــة  كورونــا  فيــروس 
املكتشفة واســتمرار احلجر الصحي 
لكافة  أنحاء البالد حتى 11 نيســان 
املقبل ، فأن احتــاد الكرة العراقي مع 
هذه اخلطــوات وااللتزام بها لتجنيب 
بلدنا  العزيز مخاطر هذا الوباء اللعني 
ويدعو انديتنا لالستمرار بقرار تأجيل 
الدوري إلى إشــعار اخر وااللتزام  التام 
به حتى يفرج اهلل ســبحانه وتعالى 
عن بالدنا واإلنســانية جمعاء بفرجه 
ورحمته للخالص منــه وعودة  احلياة 
إلى شــوارعنا ومالعبنــا وجماهيرنا 

احملبة انه سميع الدعاء. 
إلى ذلك، اصدر االحتاد اآلســيوي لكرة 
القــدم، بيانا جــاء فيــه: إن املوقف 
املتزايد ســوءا في كل أنحاء  العالم، 
وتقييدات الســفر املفروضة من قبل 

احلكومات واخلطوط اجلوية التي ألغت 
الكثير من الرحــالت  اجلوية قد أثرت، 
االحتاد  مســابقات  في  كبير،  بشكل 

اآلسيوي لكرة القدم . 
بعد االجتماعات الطارئة التي نظمت 
األعضاء  االحتــادات  مــن  العديد  مع 
في األســابيع القليلــة املاضية، فإن 
االحتاد  مع  وبالتشاور  اآلسيوي،   االحتاد 
الدولــي لكرة القدم، قــد قرر تأجيل 
مباريات اجلولة الثانية من  التصفيات 
التمهيدية املشــتركة املقرر إقامتها 
في شهري آذار وحزيران 2020، وكذلك 
تأجيل مباريات  اجملموعات لدوري أبطال 
اآلسيوي  االحتاد  وكأس   ،2020 آســيا 
2020 )غربي القارة( إلى تواريخ  الحقة . 
في ضوء هذا، واألخــذ بنظر االعتبار 
القدم،  أســرة كرة  صحة وســالمة 
والطلبــات العديــدة مــن االحتادات 
 األعضــاء املشــتركة واألنديــة، فإن 
االحتاد اآلسيوي قد قرر تأجيل املباريات 
واملسابقات كافة اجملدولة في  شهري 

آذار ونيسان إلى إشعار آخر . 
سوف يستمر االحتاد اآلسيوي بتقييم 
ومراقبة املوقف عن كثب قبل اقتراح 
التواريخ اجلديــدة للمباريات  املؤجلة، 
وهــذه التواريخ اجلديدة ســوف يتم 
األعضاء  االحتــادات  إلــى  إرســالها 
واألندية املعنية في األسابيع  القادمة . 
شكرا لدعمكم وتعاونكم، وسنبقى 
رهن إشارتكم على البريد االلكتروني 
املؤشر في الرسالة في حالة  وجود أي 
داتو  اخمللص..  لديكم .  .  استفســارات 

وندسور جون.. األمني العام. 

اتحادالكرةيؤجلمنافساتالممتازإلىأشعاراخر
مع الحدثاآلسيوييوضحآليهإرجاءبطوالته

فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

عبدالحقنوري..
ضوءفيالعتمة

األنبــاء التي تطغى علــى عاملنا فيما يتخلص 
بفايروس كورونــا وإحصائيات اإلصابات وحاالت 
الشفاء  واعداد الوفيات، تضاعف عتمة الواقع 
الذي نعيشــه، احلجر الصحــي املفروض على 
العالــم، وإجراءات  الســالمة وتفــادي الوقوع 
في شــرك الفايروس اللعني، تضع اجلميع حتت 
اخلطــر، بيد أن ما اطلقه عبد  الرحيم شــقيق 
الالعب الدولي املغربي، احملترف في نادي أياكس 
أمســتردام الهولندي، عبد احلق نوري،  أن األخير 
استفاق من غيبوبته التي استمرت 3 سنوات، 
متنحنا األمــل وتؤكد وجود الضــوء في عتمة 
 الطريــق، وان ال يأس من رحمة اهلل ســبحانه 

وتعالى. 
واملعروف ان نوري )23 عاًما( تعرض إلى ســكتة 
دماغية خالل مباراة ودية بني أياكس أمستردام 
 وفيــردر برميني عــام 2017، ودخل فــي غيبوبة 
طويلة استمرت ســنوات، تخللتها استفاقات 
متقطعة، وبقي  في املشفى حتت عناية األطباء. 

ان حكايــة النجــم املغربي، نقطــة ضوء في 
مســيرة احلياة، ولتكون هــذه احلكاية وغيرها 
درســا لالعبي كــرة  القــدم او غيرهــم ان ال 

مستحيل امام قدرة اخلالق جل وعال. 
يقينــا ان العالم الذي يعيش وباء اســتفحال 
وخطــورة فايــروس كورونا، تفاعــل مع حالة 
النجم املغربي،  وادرك انها حالة نادرة لن تتكرر 
كثيرا وأتت في وقت يتطلــب اجلميع بصيص 
أمل في احلياة بعد مجهودات  بذلتها دول كبرى 

لكنها عجزت وتركت األمر للسماء. 
اخر الكالم: شــكرا جلميع اجلهــود التي تصب 
في صالح انقاذ األنســانية، وحتية ملن يضحي، 
الرحمة ملن  غادر عاملنا، والشفاء للمصابني، ايام 
احلظر الصحي تتطلب متاســكا وثباتا وتعاونا 

لتجاوز احملنة، وتعود  احلياة إلى طبيعتها. 

لقطة سابقة من دوري الكرة

متابعةالصباحالجديد:

املمتاز  الدوري  شــهدت مســابقات 
تنافسا  املاضي،  القرن  تسعينات  في 
حادا بني األنديــة اجلماهيرية األربعة 
والطلبة  اجلويــة  والقــوة    «الــزوراء 
والشرطة .» وُحفظت بعض مواجهات 
الفرق األربعة، التي اتســمت بالقوة 
 والتنافسية، في ذاكرة العراقيني، ولم 

تفارقها حتى اآلن . 
ويســلط التقرير التالي الضوء على 
مباراتي حســم الدوري العراقي عام 
أقيمتا  بنفس  واللتــني   ،1998-1997
التوقيت لوجود 3 أندية منافسة على 

اللقب : 
تنافس ثالثي: شــهد الدوري العراقي 
تنافســا   ،1998-1997 موســم 
ناديا   16 غيــر مســبوق مبشــاركة 
إلــى جولته  الدوري   حينها، ووصــل 
األخيــرة وهناك 3 فــرق تنافس على 
اللقــب، وهي »الــزوراء والقوة  اجلوية 

اجلوية  القــوة  والشــرطة .» وامتلك 
حينها 70 نقطة في صدارة الترتيب، 
بالتساوي مع الشرطة،  وبفارق نقطة 

واحدة عن الزوراء . 
اجلوية  القوة  األخيرة  اجلولة  وجمعت 
مــع الــزوراء على ملعب الشــعب، 
فيما التقى الشــرطة بفريق صليخ، 
 صاحب الترتيب العاشــر، في ملعب 

الكشافة . 
كان القــوة اجلوية يحتــاج إلى الفوز 
حلســم اللقــب، بصــرف النظر عن 
نتيجة املبــاراة الثانية، نظرا لتفوقه 
 بفــارق 7 أهداف عن الشــرطة، فيما 
تعثر  باملبــاراة  للفوز  الــزوراء  احتاج 

الشرطة . 
سيناريو غريب: مباراة ملعب الشعب، 
شهدت تقدم القوة اجلوية عبر الالعب 
رزاق فرحان، قبل أن يعادل  للزوراء عدنان 
محمد، وكذلك تقدم الشــرطة عبر 
املدافع حيدر حميد، ثــم رد الصليخ 

بهدفني لينتهي الشوط  األول 1-2  . 
وفي الشــوط الثاني، ســجل مفيد 

عاصــم هــدف التعادل للشــرطة، 
واستمر التعادل حتى الدقيقة األولى 
من  الوقت بــدل من الضائع، ليحصل 
الشرطة على ركلة جزاء سجل منها 
محمود مجيد الهدف الثالث، لينتزع 
الرمق األخير من  اللقب في   الشرطة 

املباراة . 
موقــف تراجيــدي: آنذاك لــم يكن 
الهاتف النقــال قد دخل العراق، وآخر 
الشــعب  مللعب  التي وصلت  األخبار 
أن  مباراة الشــرطة والصليخ انتهت 
بالتعادل لذا احتفل فريق القوة اجلوية 
على أســاس أن املباراة الثانية  انتهت 

بالتعادل . 
أيوب  القــوة اجلويــة  وأجرى مــدرب 
أوديشــو لقاء تلفزيونيا يهنئ العبيه 
يفاجــأ  أن  قبــل  باللقــب،  واإلدارة 
 بصيحــات جمهــور الــزوراء، واملذيع 
الشرطة  يعلن فوز  للملعب  الداخلي 
علــى الصليــخ وتتويجــه باللقب، 

 ليبقى صامتا أمام الكاميرا . 
اتهامات مســتمرة: بقي هذا املوسم 

مثار جدل إلــى اآلن، فهناك من يتهم 
العبي الصليخ بالتعاون مع  الشرطة، 
فطريقــة اخلطأ في ركلة اجلزاء، أثارت 
الشــكوك، الســيما وأنها جاءت مع 

نهاية املباراة . 
لكن القــوة اجلوية علــق آنذاك على 
طريقة ركلــة اجلزاء بأنهــا )مؤامرة( 
اتهامات  القوة  الدرع، وطالت  لسرقة 
اجلويــة حــارس الصليخ الــذي أجته 
إلحدى زاويتي الهدف قبل تنفيذ العب 
مجيد  ليســهل  محمود  الشــرطة 
عليــه مهمــة التســجيل .  . وتبقى 
تلك االتهامات قائمــة لفترة طويلة، 
اللقب كان  أن  التاريخ يســجل  لكن 

 شرطاويا في موسم استثنائي . 
أبــرز الالعبني: تألق في هذا املوســم 
والذي  محمود مجيد العب الشرطة، 
توج باحلذاء الذهبي للمسابقة  برصيد 
23 هدفا، وسطع جنم العب الشرطة 
تألق  أيضا مفيــد عاصم، في حــني 
في القوة اجلوية الالعــب  رزاق فرحان 

وأحمد خضير ووليد ضهد. 

تقـرير

ذكرياتفوزفريقالشرطةبلقبدوريالكرةالممتازلموسم98/97
محمودمجيديتوجبكأسالهداف

فريق نادي الشرطة 

السبت 28 آذار 2020 العدد )4378(
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لندنـوكاالت:
أطلق نادي آرســنال فيلمــا وثائقيا عن الفريق 
الذي توج بلقب بطولة الدوري اإلجنليزي املمتاز 
  «البرمييرليــج« موســم )2003ـ 2004( من دون 

هزمية . 
وســيتمكن اجلمهور من مشاهدة الفيلم عبر 
املوقع الرســمي للنــادي أو تطبيق املوقع على 
الهاتف النقال  بداية من أمس .  , ويحتوي الفيلم 
مقابــالت مع بعض شــخصيات هــذا اجليل 
األسطوري ومنهم آرسني فينجر،  مدرب اجلانرز 
ملدة 22 عاما، وتييري هنري وسول كامبل ومارتن 

كيون وينس ليمان . 
وتــوج الفريق اللندني باللقــب بعد حتقيق 26 
انتصــارا و12 تعــادال، ليكون الفريــق الوحيد 
الذي حقق اللقب  دون تلقي أي خســارة .  . ولم 
يتمكن أي فريق إجنليزي بعــد من معادلة هذا 
الرقم القياســي .  . ولتخليد هذا  احلدث، قامت 
رابطة البرمييرليج بتسليم كأس ذهبية لفريق 

آرسنال . 
وواصل اجلانرز سلســلة الالهزمية وصوال لـ49 
مباراة، وهو الرقم الذي ُكســر في تشرين أول 
عام   2004 بعد خســارة الفريق أمام مانشستر 

يونايتد. 

آرسناليطلقفيلما
وثائقياعنجيل
«دوريالالهزيمة«

واسطـشعبةاألعالم:
نظمــت مالكات قســم رعاية 
املوهبــة الرياضية في واســط 
التابــع لدائرة شــؤون االقاليم 
بــوزارة  الشــباب  واحملافظــات 
نادي  مع  بالتعــاون  والرياضــة، 
النعمانية حملة توعية صحية 
وقائية بتوزيع منشورات تتضمن 
 نصائح وارشادات صحية بهدف 
للحماية  الوقائي  الوعي  نشــر 
من خطــر فايــروس كورونا في 
كثافة  التي  تشــهد  املدينــة، 
سكانية وتعد الثانية بعد مركز 

احملافظة . 
الرياضية في  املوهبــة  قســم 
واســط قد نفذ في وقت سابق 
بالتعاون مع فريــق )    لنا بصمة 
حملــة  تنظيف  التطوعــي،   )
وتعفير واســعة شملت جميع 
والقاعات  واملالعــب  املنشــآت 

املوهبــة  ومراكــز  الرياضيــة 
الرياضيــة فــي  احملافظة ضمن 

املتواصلــة في محاربة  جهوده 
انتشار فايروس كورونا. 

ريوديجانيروـوكاالت:
قالت ســلطات ريو دي جانيرو 
يوم اخلميس إن مجمع ماراكانا 
الذي  البرازيــل  فــي  الرياضي 
يضم أشــهر  ملعب كرة قدم 
فــي العالــم ســيتحول إلى 
للمساعدة  مؤقت  مستشفى 

في مكافحة فيروس كورونا . 
ومع انتشــار حــاالت اإلصابة 
في البرازيــل والتي بلغ عددها 
أكثر من 2900 حالة استعانت 
الســلطات  مبنشــآت رياضية 
مؤقتة.   ملستشفيات  وحولتها 
  . وقــرر االحتــاد البرازيلي لكرة 
القــدم إيقاف املوســم احمللي 
 بســبب تفشــي الفيــروس .  . 

ماراكانا  واســتضاف ملعــب 
 2014 العالــم  كأس  نهائــي 

وحفلي افتتــاح وختام  أوملبياد 
ريو 2016. 

ريوديجانيروـوكاالت:
قدم نيمار دا ســيلفا جنم باريس 
ســان جيرمان الفرنســي، لفتة 
طيبة في البرازيل، ملساعدة األسر 
فيروس  محاربــة  الفقيــرة  على 

كورونا املستجد . 
»ســبورت«  لصحيفــة  ووفًقــا 
اإلســبانية، فإن نيمار انضم إلى 
حملة تبرعات ملســاعدة األســر 
التي تعيــش  باألحياء الفقيرة في 
ساو باولو . وقال نيمار عبر شبكات 
»التضامن  االجتماعــي  التواصل 
يجــب أن يكون أكثر  عــدوى من 
وأشــارت  املســتجد .»  .  الفيروس 
الصحيفــة إلى أن مدينة ســاو 
باولــو أكثر املناطق فــي البرازيل 
 تعرًضــا خلطــر فيــروس كورونا، 
حيث توفي بها 68 شــخًصا من 
إجمالي 92 حالة وفاة في البرازيل 

 بأكملها . كما ظهر في ساو باولو، 
حوالي  من  إيجابيــة  حالة   1223
3500 مصاب خالل شهر واحد في 

 البرازيل . 

يذكــر أن نيمــار غــادر باريــس 
توقف  البرازيــل، عقب  إلى  عائًدا 
البطوالت، بســبب خطر تفشي 

فيروس  كورونا. 

روماـوكاالت:
ديباال،  باولــو  األرجنتيني  أكــد 
اإليطالي  يوفنتــوس  مهاجــم 
بفيروس  إصابتــه  أعلــن  الذي 
أنه   «أفضل  املســتجد،  كورونا 
بكثير«، ولكنــه اعترف بأنه في 
األيــام األولى من املرض لم يقدر 
على »فعل أي شــيء« وأنه كان 
التنفس عندما   غير قادر علــى 

حاول القيام بالتدريب . 
وأوضح ديبــاال خالل مقابلة مع 
للفريق:  الرســمي  التلفزيــون 
»أنا أفضــل بكثير بعد األعراض 
القوية التــي  عانيت منها منذ 
بضعة أيام. أحاول حاليا التدريب 
نظرا لعدم قدرتــي على القيام 

بهذا األمر من قبل .» 
وأضاف مهاجــم البيانكونيري: 
»شعرت بأنه ال ميكنني التنفس 
ولم أقــو على فعل أي شــيء، 

دقائق من  وبعد مــرور  خمــس 
املران شعرت بأن جسدي منهك 
ولكن  فــي عضالتــي.  وبــآالم 
حاليا أشــعر بأننــي أفضل أنا 
»اجلوهرة«   وصديقتي .» وشــارك 
تي  )يوفنتوس  بقناة  برنامج  في 
في( مــن منزله مبدينــة تورينو 
وكان  يتمتع بروح جيدة ومرحة، 

وكان يتحدث باإليطالية وســرد 
للفريق في عام  توقيعه  كيفية 

 .  2015
يذكر أن ديباال هو ثالث العب في 
بعد  بكورونا  يصــاب  يوفنتوس 
دانييلي روجانــي وبليز ماتويدي 
وكالهمــا  في احلجــر منذ عدة 

أيام. 
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منوعات6

في بريطانيا..
السجن عامين لكل من يسعل في وجه رجال 

الطوارئ 
قال مدير االدعــاء العام في بريطانيا إن أي شــخص يزعم أنه 
مصاب بفيروس كورونا ويسعل عمداً في وجه موظفي الطوارئ 

سيواجه عقوبة السجن ملدة عامني.
وقال ماكس هيل إن تقارير وردت في األيام األخيرة عن أشخاص 
يسعلون في وجه رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الطوارئ 
والعاملني في املتاجر. وأوضح أن املسؤولني عن ذلك سيواجهون 

اتهام باالعتداء.
وأضاف هيل في بيان »موظفو الطوارئ يحظون بأهمية أكثر من 

أي وقت مضى مع اصطفاف اجملتمع في مواجهة وباء كورونا«.
وأردف قائال : لذلك أفزعتني تقارير تفيد أن أشــخاصاً يزعمون 
أنهم مصابون مبرض كوفيد19- ويســعلون عن عمد في وجوه 
ضباط شــرطة وغيرهم ممــن يقفون في الصفــوف األمامية. 

سأكون واضحا للغاية: هذه جرمية يتعني وقفها.
وقال االدعاء العام امللكي إن رجال )45 عاما( اعترف بثالثة اتهامات 
باالعتداء على موظف طوارئ بعد أن زعم أنه مريض بالفيروس 
وســعل في وجوه ضباط بشرطة لندن كانوا يعتقلونه لسبب 

آخر.

االستيقاظ على ألحان موسيقية يجعلك نشيطًا
أوضحت دراسة أسترالية في جامعة ملبورن أن الصوت اللحني 
وليس صوت اجلرس هو مــا يوقظ خاليا الدماغ جيداً ويؤثر على 

أدائها على مدار اليوم.
وبينت الدراســة أن األشخاص الذين يســتيقظون على صوت 
إنذار حــاد، مثل الصفير املتقطع، يكونوا أقــل يقظة وانتباهاً 
خالل النهار، ونُشــرت نتائج الدراســة في مجلة »بلوس وان« 
الطبية، وأجرى فريق البحث جتربة شــارك فيها 50 شخصاً، ومت 

قياس تأثير صوت املنبه على أدائهم وتركيزهم. 
والحــظ الباحثون أنه عندما يكون صــوت التنبيه مثل الزمارة 
القاســية يؤدي إلى تعطيل النشــاط العقلــي وإرباكه عند 
االســتيقاظ، في حني يســاعد صوت حلن أغنية على االنتقال 
الســلس من حالة النوم إلى اليقظة، ما يجعل وظائف الدماغ 

أكثر نشاطاً.
ويعد االستيقاظ صباحاً مقلق للجميع، وفي كثير من األحيان 
قد يقوم الشــخص بضبط املنبه على وقت محدد وعندما يرن 
يقوم بإغالقه، لذلك تنصح الدراســة باســتبدال صوت اجلرس 

بنغمة موسيقية أو حلن أغنية لالستيقاظ بنشاط.

أسرة هندية ُتطلق اسم كورونا على طفلتها
سّمت أسرة في إقليم أترابرديش الهندي مولودة جديدة كورونا، 
أمالً بأن تكون اخلطوة سبباً في وحدة العالم وبادرة للتوصل إلى 

حّل جلائحة فيروس كورونا اجلديد )كوفيد ــ 19( حول العالم.
ُولدت الطفلة كورونا االســبوع املاضي في ظروف قاســية، ألن 
حظر التجوال صّعب على األســرة الفقيرة نقل الوالدة راجني 
ترباتي إلى املستشــفى. وفي حديثه لوسائل اإلعالم الهندية، 
قال خال املولود نتيش تريباتي: »حدثت نفسي أن أسمي املولودة 
اجلديدة باســم هذه اجلائحة العاملية. وبعد الوالدة استشــرت 

أختي راجني، فوافقت، وهكذا سميتها كورونا«.
وأشــار تريباتي إلى أن الطفلة لم يطلق عليها اســم كورونا 
لالستهزاء أو الســخرية أو التقليل من خطر الوباء العاملي، بل 
من أجل التفاؤل في إيجاد حل والدعوة إلى التوحد والتماسك 

في هذه األزمة.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد:

البريطاني  الــوزراء  رئيــس  أصبح 
بوريس جونسون الذي جاءت نتيجة 
الشخصيات  بني  إيجابية  فحصه 
املصابة  العالــم  فــي  املعروفــة 
بفيــروس كورونا املســتجد.حيث 
ســبق وأن داهم الفيروس العديد 
من مشــاهير السياسة والرياضة 
والفن وتسبب بوفاة بعضهم،ومن 
ابرز من أصاب بهــذا الفيروس من 

املشاهير هم :

في السياسة
أعلــن رئيــس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونســون إصابته بفيروس 
كورونــا املســتجد بعدما ظهرت 
للمرض  طفيفة«  »أعــراض  عليه 
كما أعلنت احلكومــة البريطانية 
الصحة  وزيــر  أعلــن  ذلك.كمــا 
البريطاني مــات هانكوك إصابته 

أيضاً بالفيروس.
قبل ذلــك أصيب األمير تشــارلز 
)71 عاماً( ولــي العهد البريطاني 
بفيــروس كورونــا املســتجد مع 
عوارض خفيفة للمرض، كما أعلن 

مكتبه االربعاء املاضي.
وأعلــن قصر موناكو فــي 19 آذار/

مارس أن األمير ألبير الثاني مصاب 
بفيروس كورونا املســتجد، مؤكداً 
أن مبقــدوره مواصلــة العمل من 
مقّره اخلاص وأّن »وضعه الصحي ال 

يدعو إلى القلق«.
املفاوضــني  كبيــر  أعلــن  كمــا 
ميشال  بريكســت  عن  األوروبيني 
بارنييه )69 عاماً( أن نتيجة اختباره 
جاءت إيجابية وأنه مصاب بفيروس 
كوفيد19-. لكنه قــال إن صحته 
مقطع  في  االطمئنــان  الى  تدعو 

فيديو نُشر على تويتر.

ووضع رئيس الوزراء الكندي جاسنت 
ترودو نفسه في العزل املنزلي ملدة 
أسبوعني منذ 13 آذار/مارس، بعدما 
جــاءت نتيجة فحوصــات زوجته 

صوفي غريغوار ترودو إيجابية.
األملانية  املستشــارة  كما وضعت 
أنغيــال ميركل نفســها في حجر 
صحي األحد املاضي بعدما خالطت 
طبيباً مصابا. وجــاءت نتيجة أول 

فحص أجري لها سلبية.
إصابة  الفنلندية  الرئاسة  وأعلنت 
الرئيس الســابق احلائز جائزة نوبل 
للسالم مارتي أهتيساري )82 عاماً( 

بفيروس كورونا املستجد.

في الفن 
الساكســوفون  عــازف  توفــي 
مانــو  الشــهير  الكاميرونــي 
إصابته  جراء  فرنســا  في  ديبانغو 
86 عامــاً، على  بكوفيــد19- عن 
ما أفاد تييري دوروبير ناشــر أعمال 

الفنان املوسيقية.
املســرحي  الكاتب  توفــي  كمــا 
االميركي تيرينس ماكنالي بسبب 
مضاعفات جــراء إصابته بفيروس 
كورونا املستجد عن 81 عاماً، على 

وفق ما أفــاد وكيل أعماله لوكالة 
املغني  توفي  برس«.وقبله،  »فرانس 
موســيقى  مابيلي جنم  أورلــوس 
احلديثــة  الكونغوليــة  الرومبــا 
كورونا  بفيروس  مصابا  كان  والذي 

املستجد في باريس.
وأعلــن املغنــي الكندي الشــاب 
باملرض.كما  إصابتــه  كيم  ليني- 
االســباني  األوبرا  مغنــي  أعلــن 
بالسيدو دومينغو إصابته قائال إنه 

»في صحة جيدة«.
أميركية  إعــالم  وســائل  وذكرت 
أن املنتــج الســينمائي الســابق 

هارفــي واينســتني الــذي حكم 
عليه في اآلونة األخيرة بالســجن 
23 عاما بتهمة االعتداء اجلنســي 

واالغتصاب، مصاب بالفيروس.
وكان تــوم هانكس وزوجته املمثلة 
واملغنيــة ريتا ويلســون، أول جنوم 
هوليــوود الذين أعلنــوا إصابتهم 
آذار/مارس، قــال إنهما في   12 في 
حتسن بعد نحوأسبوعني من احلجر 

الصحي في استراليا.
كما أعلن املمثل البريطاني إدريس 
16 آذار/مــارس أن فحصه  إلبا في 
كان إيجابًيــا ووضــع نفســه في 

العزل.
وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من 
العمر 70 عاًما لويس ســيبولفيدا 
الذي يعيش في شــمال إســبانيا 
بالفيروس وما يزال في املستشفى. 
وقد شــعر باألعراض األولى في 25 
شباط/فبراير، بعد يومني من عودته 

من مهرجان أدبي في البرتغال.
                            في الرياضة

توفي الرئيس الســابق لنادي ريال 
مدريــد لورينزو ســانز االســبوع 
إدخاله  أيام على  املاضي بعد ثالثة 

املستشفى بسبب كوفيد19-.
وأصيــب عــدة العبني فــي فريق 
يوفنتــوس تورينــو لكــرة القدم 
بينهم الفرنســي بليــز ماتويدي، 
بطــل العالم في كــرة القدم مع 
املنتخــب الفرنســي فــي 2018، 
والذي وضع نفسه في العزل طوعا 
في املنزل منذ 11 آذار/مارس بعدما 

جاءت نتيجة اختباره إيجابية.
والســبت املاضي، أعلن نادي ميالن 
إصابة  القــدم  لكــرة  االيطالــي 
أســطورته املدافع الســابق باولو 
بفيروس  دانيــال  وجنله  مالدينــي 

كورونا املستجد.
وفــي إجنلتــرا، أعلن مــدرب فريق 
أرســنال ميكيل أرتيتا اإلســباني 
أن اختبــاره إيجابي، مثل العب من 

فريق تشيلسي.
وأصيب بالفيروس أيضاً العب كرة 
تيــرمي مدرب  فاحت  التركي  القــدم 
 15 غلطة سراي.وجاءت فحوصات 
على األقل من العبي كرة الســلة 
في الــدوري األميركي للمحترفني 
نتس  بروكلني  جنم  بينهم  إيجابية 
كيفــني دورانت والفرنســي رودي 
غوبير )يوتا(.كمــا أدخل جنم فريق 
فرنسا للكرة الطائرة ارفني نغابيث 
املستشــفى بسبب  الى  اخلميس 

كورونا املستجد.

أبرز مشاهير العالم المصابون بـ »كورونا«

متابعة الصباح الجديد:
أصبح الذهاب إلى صالونات احلالقة 
هذه األيام، يشغل بال الكثيرين في 
دول عــدة في العالم، ســواء كانوا 
زبائن أو حالقني، ال سيما مع انتشار 
وباء كورونا، الــذى أودى بحياة أكثر 
من 14 ألف شخص منذ ظهوره في 

الصني ألول مرة في ديسمبر كانون 
األول املاضي.

انتقــال عدوى  إلــى طرق  وبالنظر 
فيروس كورونا بني البشر، فإن احلالقة 
وارتيادها قد  العامة  الصالونات  في 
يشكل خطراً على الزبائن واحلالقني 
على حد ســواء، بسبب ما تتطلبه 

عمليــة احلالقة من اقتــراب احلالق 
مــن الزبون بدرجة كبيــرة، وكذلك 
اســتعمال أدوات احلالقة نفســها 

تقريبا مع شتى الزبائن.
وتنصح منظمــة الصحة العاملية 
األفراد بترك مسافة ال تقل عن متر 
واحــد بينهم ملنع انتشــار العدوى 

بفيروس كورونا، وهــذا أمر ال ميكن 
حتقيقه عنــد قص احلالق لشــعر 
الزبــون، ممــا يجعــل إمكانية نقل 
أحدهما  إصابة  حالــة  في  العدوى 

واردة جداً.
وأمام هذه املشكلة، جلأ حالق صيني 
إلى فكــرة مبتكــرة، إذ ثبت أدوات 

حالقته علــى أطراف عصي طولها 
متر تقريباً، للحفاظ على مســافة 
كافية بينه وبني الزبائن، ولم يكتف 
بذلك، بل راتــدى هو والزبائن أقنعة 
واقيــة طيلة فتــرة احلالقة حفاظا 
علــى ســالمة اجلميع. لكــن هذه 
الطريقــة التي القت استحســان 

البعض، لم تعجب آخرين، خصوصاً 
أن فيــروس كورونا ميكــن أن ينتقل 
عن طريق رذاذ العطس أو الســعال 
الصلبة  األســطح  علــى  املوجود 
في املكان، والــذي قد ال تخلوا منه 
صالونــات احلالقــة، خصوصا تلك 

املزدحمة بالعشرات يوميا.

الحالقة في زمن »كورونا«
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حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.

معلومة

متابعة الصباح الجديد:
املنزلي حلماية  الكثيرين باحلجــر  التزام  برغم 
أنفســهم من فيروس كورونا املســتجد، فإن 
أو االحتياجات األساسية قد جتبرهم  الظروف 
على اخلروج مــن املنزل واالحتــكاك باآلخرين 

بنحو مباشر أو غير مباشر.
ويركز األطباء فــي نصائحهم لتجنب انتقال 
العدوى، على غسل األيدي والسعال أو العطس 
في منديل واحلفاظ على مســافة كافية مع 
اآلخرين، لكن هنا يبرز ســؤال آخــر يثير قلق 

البعض: هل »يعلق« الفيروس باملالبس؟
اخلبراء أوضحوا أنه ال داعي للقلق بشكل كبير 
مــن املالبس واعتبارها مصــدراً للعدوى، لكن 
هناك بعض اخلطوات البسيطة التي ال بد من 
اتباعها لتنظيفهــا جيداً، منوهني إلى أهمية 
غســل اليدين بانتظام باملاء والصابون ملدة 20 

ثانية للوقاية من كورونا.
وينتقــل الفيــروس املســتجد مــن خــالل 
»القطرات« )أي عند السعال أو العطس(، وهذا 
هو الســبب الذي يجعل من الضروري تقليل 
تعرضك ألشــخاص آخرين مــن خالل التباعد 

االجتماعي.
وتشير بعض األبحاث إلى أنه برغم أن الفيروس 

قــد يكون قادراً على العيــش ملدة تصل إلى 3 
أيام على أسطح مثل البالستيك والفوالذ )مما 
يعنــي أنه قد يبقى على األزرار أو الســّحاب(، 
فــإن خطر اإلصابة بالعدوى من ملس هذه املواد 
منخفض نســبياً، مقارنــة بالطريقة األكثر 
شــيوعا النتقاله من خالل القطــرات، وفقاً 

ملركز الســيطرة على األمراض والوقاية منها 
بالواليات املتحدة.

ومع ذلك، فإن على اجلميع تطبيق كل ما ميكن 
النظافة وجتنب اإلصابة  أتباعه للحفاظ على 
بالفيــروس، وذلك من خــالل بضعة خطوات 

بسيطة.

خبراء : تقيد بخطوات النظافة والتقلق من المالبس

النوارس تحلق في سماء بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة
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الصباح الجديد - متابعة:
باتت وطأة فايروس كورونا تشتد 
على مختلف املســتويات، حتى 
انها باتت تهــدد حتالفات دولية 
راســخة باالنهيــار، فــي وقت 
هذه  ملواجهة  التماسك  يتطلب 
الوطــأة، ففيما طالبت منظمة 
الصحة العاملية بالتعاون الدولي 
ملواجهتهــا، حذر رئيــس الوزراء 
كونتي،  جوســيبي  اإليطالــي، 
اليوم السبت، من سقوط االحتاد 

األوروبي ككيان جامع. 
 وقــال مســؤول الطــوارئ في 
منظمة الصحة العاملية مايكل 
ريان اليوم السبت: "ال ميكن توقع 
فيروس  سيستغرقها  التي  املدة 
كورونا حلني زواله"، فيما ناشــد 
"تدابير  إلــى  بالتحول  العالــم 
الفيروس،  التعايش مع  لنا  تتيح 
له،  املضاد  اللقــاح  يظهر  حتى 
وهو ما يبدو األمر املمكن الوحيد 

حاليا".
وتشــير تصريحات ريان إلى تغير 
الصحة  منظمــة  تفكيــر  في 
العاملية، وإقرار منها بأن الفيروس 

الذي ظهــر أوال في الصني أواخر 
العام املاضي، وأصــاب أكثر من 
اآلن،  نصف مليون شخص حتى 
ســيبقى لفترة، وفــق ما نقلت 

برس".وفي  "أسوشــيتد  وكالة 
هــذه املرحلة، وفق مــا قال ريان 
في مؤمتــر دوري ملنظمة الصحة 
العاملية، "ال ميكن ألحد أن يتوقع 

املــدة التي ستســتغرقها هذه 
نحن على مشــارف  اجلائحــة.. 
مســتقبل مجهول منضي قدما 
إليه.. دول كثيرة في أرجاء العالم 
بدأت للتو دائرة هــذه اجلائحة".
وأشار إلى أن العالم بحاجة إلى 
التحــرك من تدابير تســتهدف 
"حتمل اللوم" إزاء فيروس كورونا، 
لصالح "أهداف أكثر دقة بكثير، 
أن  مباشــرة، من شأنها  أهداف 
تتيح لنا فــي األقل التعايش مع 
هذا الفيروس حتى ميكننا تطوير 
لقاح للتخلــص منه".من جهة 
الصحة  منظمــة  حّذرت  أخرى 
العاملية من أن النقص الشــديد 
في معــّدات الوقاية للموظفني 
وباء  يواجهون  الذيــن  الصحيني 
كورونا يعد بني التهديدات األكثر 
إحلاحــا بالنســبة إلــى العالم 
حاليا. وقال مديــر عام املنظمة 
تيــدروس أدهانوم غبرييســوس 

في  املزمن  العاملــي  "النقص  إن 
بات  الشخصية  الوقاية  معدات 
إحلاحا  األكثــر  التهديــدات  بني 
لقدرتنا املشــتركة علــى إنقاذ 
األرواح".وأفاد أن املنظمة أرسلت 
نحو مليوني قطعة منفصلة من 
إلى  الشخصية  الوقاية  معدات 
74 بلدا وتســتعد إلرسال كمية 
مشــابهة إلى 60 دولــة أخرى.

وقال تيــدروس "ال ميكن حل هذه 
الشــكلة إال من خــال التعاون 
الدولي والتضامن".وأســفر وباء 
كورونا عن وفاة أكثر من 25 ألف 
شخص، وإصابة أكثر من نصف 
معظم  ســّجلت  بينما  مليون، 
الوفيات فــي أوروبا.ونوه تيدروس 
إلى أن أكثر من 100 ألف شخص 
املــرض، مضيفا "ما  تعافوا من 
زلنا في بداية هذه املعركة. علينا 
والوحدة  الهــدوء  احملافظة على 

والعمل معا".

جراء وطأة مواجهة فيروس كورونا

الصحة العالمية تطالب بالتعاون الدولي
 وايطاليا تحذر من انهيار التحالف االوربي 

بغداد - الصباح الجديد:
أكد القيادي في ائتاف النصر، علي 
خيار  ان  الســبت،  اليوم  الســنيد، 
طباعــة العملــة العراقية من قبل 
الوطني،  االقتصاد  احلكومة سيدمر 
داعيا مجلس النواب الى محاســبة 

احلكومة على ذلك.
وقال السنيد في بيان، تلقت الصباح 

اجلديد نســخة منه، ان "ما كشفه 
املتابعــة مبكتب رئيس  رئيس خلية 
الــوزراء، يــوم اجلمعة، مــن خيارات 
ملواجهــة االزمــة املاليــة، تعتبــر 
املالي  الدولة  المــن  كارثية  خيارات 

واالقتصادي واجملتمعي".
"محاسبة  الى  النواب  ودعا مجلس 
لسياســاتها  احلاليــة  احلكومــة 

استخدام  وسوء  املتهورة،  االنفاقية 
السلطة في ادارة املصالح العامة".

وأضاف ان "هذه احلكومة ورثت فائضا 
نقديا 14 مليار دوالر حني تسلم عبد 
الى  اضافة  احلكومة،  رئاسة  املهدي 
موازنــة 2019، اال انه مت اهدارها، وها 
نحن اليوم على اعتــاب ازمة مالية 
النفط".  تردي اسعار  خانقة بسبب 

وتابع الســنيد بأن "مــا ذكره رئيس 
خلية املتابعة خطير ويضع احلكومة 
امام احملاسبة القانونية والسياسية، 
فقوله اّن وضع الدولة سيتاثر ابتداء 
من الشــهر املقبل مبــا فيها رواتب 
املوظفني، وهو ما قــد يدفع العراق 
امر  اخير،  العملة كخيــار  لطباعة 

يهدد وضع الدولة برمته..

بغداد - الصباح الجديد
النائــب محمــد شــياع  طالــب 
السبت، مجلسي  اليوم  السوداني، 
الوزراء والنواب وخلية االزمة النيابية 
بجملة من االجراءات للتخفيف عن 
الدخل  ومتوسطة  الفقيرة  الفئات 
من الباحثني عن العمل والكســبة 
والعاملني في القطاع اخلاص الذين 

فقدوا مواردهم بســبب اســتمرار 
حظر التجوال. 

واورد الســوداني فــي بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه: "يتوجب 
االعانة  تقدمي وصرف  احلكومة  على 
النقديــة للمشــمولني بشــبكة 
احلمايــة االجتماعية شــهريا. مع 
صرف منحة طوارىء للمســجلني 

ينتظرون  الذيــن  املواطنــني  مــن 
الباحث االجتماعي لغرض الشمول 
فضا  االجتماعية  احلماية  بشبكة 
بيانات  قاعدة  املســجلني في  على 
العاطلــني عــن العمل فــي وزارة 
وذلك  االجتماعية  والشؤون  العمل 
تخفيفا من معاناتهم في سد جزء 

من احتياجاتهم احلياتية".

كمــا طالب الســوداني بحســب 
البيــان: "دعــم صنــدوق التقاعد 
بســلفه  االجتماعــي  والضمــان 
مالية لغرض صرف ضريبة التعطل 
االجتماعي،  بالضمان  للمشمولني 
ومنح سلفة راتب للمتقاعدين ممن  
التقاعدية  تنجز معاماتهــم  لم  

على ان تسترد الحقا.....

النائب علي السنيد: طباعة العملة 
المحلية سيدمر االقتصاد الوطني

السوداني يطالب الحكومة بدعم الفئات 
الفقيرة والمتوسطة والمتقاعدين

لتجاوز ازمة حظر التجوالطالب بمحاسبة الحكومة على هدرها األموال

العراق يقترح على شركات النفط األجنبية
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بغداد - الصباح الجديد:
 48 الصحــة  وزارة  ســجلت 
بفيــروس  جديــدة  اصابــة 
كورونا في بغــداد واحملافظات. 
وذكرت الــوزارة في بيان تلقت 
منه  نســخة  اجلديد  الصباح 
"مختبراتها  ان  السبت،  اليوم 
حالة   ٤٨ تشــخيص  سجلت 
كورونــا  بفيــروس  جديــدة 
موزعة  العراق  في  املســتجد 
كاالتــي :بغــداد الرصافة: ٣، 
بغداد مدينــة الطب: ٤، بغداد 
الكرخ: ، ٢، البصرة: ٦، كركوك: 
10، الســليمانية:  ١، النجف: 
١، - كرباء: ٣، - واســط: ٢، - 

املثنــى: ٤، - ديالــى: ١،- اربيل: 
ميســان:   -  ،٥ دهــوك:   -  ،٥
"ســجلت  انها  ١.".واضافت، 
حالتي وفــاة جديدة في بغداد 
في  الثانية  واحلالــة  الرصافة 

البصرة".
واورد البيان ايضا: " تســجيل 
تام جديدة  تسع حاالت شفاء 
موزعــة كالتالــي النجف: ٢، 
 ،١ كربــاء:   ،٤ الســليمانية: 
واســط: ١، الديوانية: ١".وبني 
ان "مجموع احلاالت املشخصة 
بلــغ عدد  العــراق ٥٠٦  فــي 
و مجموع  الوفيات منهــا ٤٢ 
حاالت الشفاء التام ١٣١ حالة.

48 اصابة جديدة بفيروس
 كورونا في عموم البالد

بغداد - الصباح الجديد:
أكد رئيس الوزراء املكلف عدنان 
قدرة  الســبت،  اليوم  الزرفــي، 
العراق علــى جتاوز األزمة احلالية 
املتمثلة بتفشي فيروس كورونا 
والهبوط احلاد في أسعار النفط. 
للزرفي  اإلعامي  املكتــب  وذكر 
في بيان تلقــت الصباح اجلديد 
نســخة منه، أنه "استقبل في 
مكتبــه ببغداد ســفراء أملانيا 
وفرنســا والســويد وإيطاليــا 
وبعثة  وكرواتيا  وبولندا  واليونان 
االحتــاد األوروبــي ، وأعــرب عن 
تعازيه جلميع الدول األوربية التي 
تفقد يوميا املئات من مواطنيها 

جراء تفشي وباء كورونا".
واســتعرض الزرفــي بحســب 
البيان "حجم اخملاطر التي تواجه 
العراق ودول املنطقة والعالم في 

انتشار  الناجمة عن  ظل اخملاوف 
تداعيات  مــن  خلفه  وما  الوباء 
والسوق  االقتصاد  حركة  شّلت 

العاملية".
وأشــار إلى "اخملاطر اجلدية التي 
خلفهــا تراجع أســعار النفط 
العامليــة"، إال أنــه شــدد على 
"ثقته بقدرة العراق على تخطي 
اجلديــدة إلمتاكه من  األزمــة 
الثروات ما يعوضه من خســائر 
شــريطة توفر اإلدارة احلكومية 

الكفوءة".
الســفراء  أعرب  جانبهــم  من 
عن متنياتهم للعراق باســتعادة 
االســتقرار  وحتقيــق  عافيتــه 
املكلف  الوزراء  ولرئيس  املنشود، 
إجناز مهمته مبــا يلبي تطلعات 
العراق  مكانة  ويعزز  الشــعب، 

املعهودة باملنطقة والعالم.

الزرفي يلتقي سفراء دول االتحاد 
األوروبي ويؤكد قدرة العراق على 

تخطي األزمة الحالية

الصباح الجديد - متابعة:
يعيش العالــم اليوم حالة من 
اهمها  من صورة،  باكثر  الركود 
حظر التجــول الذي احال املدن 
الى مدن اشــباح، فهناك أكثر 
من ثاثة مليارات شخص حول 
أســبوع  نهاية  يقضي  العالم 
جديدة فــي احلجر الصحي في 
فيروس  انتشار  مواجهة تسارع 
كورونا املستجد الذي أسفر عن 
وفاة أكثر من 25 ألف شــخص 
أوروبا  بقــوة  ويضرب  اآلن  حتى 

وخصوصا إيطاليا.
في شبه اجلزيرة اإليطالية، قتل 
ألف  وبــاء كوفيــد19- حوالى 
في  24 ســاعة،  شخص خال 
حصيلة يومية غير مســبوقة 
في بلد واحد منذ بداية األزمة، 
مــا يرفــع العــدد اإلجمالــي 
إلى  البلد  هــذا  فــي  للوفيات 
9134. وتأتي إسبانيا في املرتبة 
الثانيــة ألكبر عــدد وفيات في 
أكثر من  العالم مع تســجيل 
4858 وفــاة بينهــا 769 فــي 

الساعات ال24 األخيرة.
لكن عــدوى كوفيد19- تواصل 

تباطؤها في شبه اجلزيرة مثيرة 
األمــل في أن تفضــي إجراءات 
احلجــر الصارمة التــي اتخذت 
نتائج أخيرا،  إلى  قبل أسبوعني 
وإن لم يبلغ انتشار الوباء ذروته 

بعد.
املقابل، لم تصل دول أخرى  في 
إلى هذه املرحلة بعد. وجتاوز عدد 
اإلصابات فــي الواليات املتحدة 
اجلمعة عتبة املئة ألف شخص، 
بعدما تقدم هذا البلد في اليوم 
والصني  إيطاليا  الســابق على 
مسجا أكبر عدد من اإلصابات 

املعلنة في العالم.
الرئيس  الوضــع  هــذا  ودفــع 
إلى  ترامب  دونالــد  األميركــي 
إصدار مرســوم يلزم مجموعة 
صناعــة الســيارات »جنــرال 
موتــرز« بإنتاج أجهــزة تنفس 
اصطناعــي اساســية ملرضى 
كوفيــد19- الذيــن يرتفع عدد 
الذيــن يتــم إدخالهــم إلــى 
وذلك  منهــم،  املستشــفيات 
فيما بدأت هــذه األجهزة تنفد 

بعد أسابيع من تفشي الوباء.
تفصيات موسعة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
األوقاف  جلنــة  رئيس  طالــب 
والشــؤون الدينيــة النيابية، 
اليــوم  اليســاري،  حســني 
السبت، مجلس الوزراء بإصدار 
قــرار عاجــل بصــرف أموال 
الطــوارئ لــوزارة التجارة من 
البطاقة  اجل شــراء مفردات 
التموينية والتنسيق مع خلية 
إلى  ايصالها  لضمــان  األزمة 

احملافظات واملواطنني كافة. 
جاء هذا في وقت طالبت فيه 
جلنة حقوق االنســان النيابية 
باالبتعاد  واملعنيــني  احلكومة 
عــن البيروقراطيــة واعــداد 
لتوزيع  ســريعة  استراتيجية 

املواد التموينية.
تلقت  بيان  في  اليساري،  ودعا 
الصباح اجلديد نســخة منه، 
مجلس الوزراء إلى "إصدار قرار 
التجارة  وزارة  باستثناء  عاجل 
ومنحها  املوازنة  تعليمات  من 
الطــوارئ  أمــوال  مــن  جزء 
لفسح اجملال بشرائها مفردات 

البطاقة التموينية".
"تنسيق  ضرورة  على  وشــدد 
القوات  مــع  األزمــة  خليــة 
كافة  احملافظات  فــي  األمنية 
مــن أجــل ضمــان إيصالها 
وتوزيعها علــى املواطنني في 

ظل استمرار حظر التجوال".
الــوزراء  مجلس  ايضــا  ودعا 
الــى "إصــدار توجيه لــوزارة 
مفــردات  لشــراء  التجــارة 
املتأخرة  التموينية  البطاقــة 
وتوزيــع مفرداتهــا لألشــهر 
التــي يســتحقها املواطنون 
مع إضافة حصة شــهر لسد 
أزمة  املواطنني في ظل  حاجة 
ومســاعدة  التجــوال  حظر 

املواطنني علــى مواجهة وباء 
كورونا  بأسرع وقت ممكن".

وأوضح اليساري أن "مطالبته 
هــذه جــاءت بعــد أن ابلغه 
وزيــر التجــارة خــال اتصال 
أسباب  عن  لســؤاله  هاتفي 
البطاقة  مفردات  توزيع  تأخير 
التموينية، ان التأخير بســبب 
عدم وجود أمــوال كافية لدى 
وزارته لشراء مفردات البطاقة 
التموينيــة األمر الذي أدى إلى 
املواطنني  على  توزيعها  تأخير 

حتى اآلن".
وتتفــق في هــذا االجتاه جلنة 
مع  النيابية  االنســان  حقوق 
جلنة االوقــاف النيابية، اذ حذر 
رئيــس جلنة حقوق االنســان 
النيابيــة ارشــد الصاحلــي، 
اليوم الســبت، مــن حصول 
حظــر  بســبب  "مجاعــة" 
من  للحد  املفــروض  التجوال 
انتشار فيروس كورونا، مطالباً 
احلكومــة االحتاديــة بتبنــي 
الغذاء،  تؤمــن  ســتراتيجية 

كافة. للعراقيــني  واالمــوال 
في  بيان،  فــي  الصاحلي  وقال 
الذكرى الســنوية جملزرة التون 
كوبــري وتــازة وطوزخورماتو، 
تلقت "الغد بـــرس" نسخـة 
منـه، "نتوجـه بهذه املناسبة 
الــى احلكومــة ان تعلــم ان 
الفــرد العراقي يعاني من قلة 
اليومي وذلك بســبب  القوت 
عدم وجــود الرواتب للعراقيني 
كافة".وأضــاف "نحــن اليوم 
وهذا  للتجوال  منعا  نشــهد 

االمــر يتطلب ان تعلــن وزارة 
التجارة ووزارة العمل والشؤون 
االجتماعيــة عــن مشــاريع 
مهمة تدعم بها وزارة الصحة 
لتأمني القوت اليومي للعوائل 
الذين هم دون مســتوى خط 
الفقر والعوائل التي ال تتمكن 
الكســب  الى  اخلــروج  مــن 

اليومي".
وبني أن "هذا االمـر يتطلب من 
اعداد اســتراتيجية  احلكومة 
املــواد  لتوزيــع  ســريعة 

التموينيــة"، مشــيرا الى ان 
"هذه االســتراتيجية يجب ان 
تعمــل بها اجلهــات اخملتصة 
مقبلـــون  فاننــا  واال  فــورا 
مجاعـــة".وناشد  علـــى 
الصاحلي رئيس مجلس الوزراء 
بـ"االبتعاد عن البيروقراطية"، 
"اقرار  الــى  البرملــان  داعيــا 
امليزانية لتامني الصحة وتامني 
الطوارئ  منحــة  مــن  مبالغ 
ال  والذين  واملعوقني  للعاطلني 

ميلكون رواتب".

األوقاف النيابية تطالب بتخصيص أموال الطوارئ 
لشراء مفردات البطاقة التموينية

حظر جتوال في بغداد

لجنة حقوق االنسان تحذر من البيروقراطية وتدعو الى موازنة تؤمنها

تقريـر
حوالى نصف سكان العالم في الحجر 

الصحي وانتشار كورونا يتسارع

تعاود الصباح اجلديد صدورها اعتبار من اليوم 
على موقعهــا االلكترونــي، رغبــة منها في 
التواصل مع القــاريء الكرمي ومتابعة األحداث 
بنحو متواصل خدمة للصالح العام ن واجلريدة 
اذ تبدي اســفها ملتابعيها من قراء الصفحات 
الورقية جراء اســتمرار حظر التجوال، تعدهم 
ان تعــاود الصدور الورقي بدءا مــن اليوم االول 
بالســامة  للجميع  ومتنياتنــا  احلظــر،  لفك 

الدائمة والصحة والعافية. 

تنويه
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ال يختلف اثنان على أن الظروف التي مت بها تكليف 
السيد عدنان الزرفي لتشكيل حكومة جديدة بعد 
اعتذار السيد محمد توفيق عالوي صعبة ومعقدة 
للغاية، ليس للبلد فحســب، بــل للعالم أجمع. 
هناك معركة كبيرة طرفاها العالم بأســره ومن 
بينه العراق، والطرف اآلخر، عدو خفي، غير مرئي، ال 
يعرف أحد إمكانياته وال قدراته، تتم محاربته وفق 
االمكانيات املتوفرة. هذا العدو هو فايروس كورونا 
املســتجد، اآلخذ بالتمدد والتوسع في جميع دول 
العالم ومنها العراق، الذي يشــهد ولألسف تزايد 
اعداد املصابني به يوميا، وســط اجراءات مشددة 
وتزداد شــدة بشــكل مســتمر من قبل اجلهات 
األمنية اخملتصة، ومن تلك االجراءات هو فرض حضر 
التجوال وعزل املدن واحملافظات. هذا الفايروس الذي 
عّطل احلياة العامة، والسياســة، كان لها نصيب 
كبير من التعطيل. لكن وجود مدة محددة للرئيس 
املكلف، تســتدعي منــه العمل بشــكل يومي 
ومســتمر لغرض تأمني إجناز تشكيلته احلكومية 
بغية عرضها على مجلس النواب لغرض التصويت 
عليهــا باملوافقة أو الرفض فــي املوعد احملدد. ولم 
تقف التحديــات التي يواجههــا الرئيس املكلف 
عنــد كورونا، بل ثمــة بداية أزمــة ال تقل فداحة 
وخطــرا على البلد، وهو االقتصاد الذي ســيعاني 
من محنة كبيرة، تتمثل بانخفاض أســعار النفط 
بشــكل كبير وغير متوقع، مما يهــدد كيان الدولة 
ووجودها، ذلــك أن أهم مرتكزات وجــود أية دولة 
وليس العراق فقط، هــو االقتصاد واملوازنة العامة 
للدولــة. وكون أن خزينة الدولة مهددة بخســارة 
مبالغ كبيرة جراء تدهور أســعار النفط. فاخلزينة 
قائمة وبشــكل كامل على النفط، الذي هو املورد 
األســاس واألول لها، وانخفاض أسعاره الى نسب 
كبيرة، تتجاوز نصف املتوقع، يعني عدم قدرة على 
إيفاء الدولة التزاماتها جتــاه مواطنيها، خصوصا 
املوظفني. ناهيك عن كثــرة الديون اخلارجية التي 
تتطلب تســديد اقساطها بشــكل سنوي. لعل 
النفط ليســا  وانخفاض أســعار  حتدي كورونــا 
الوحيــدان، بل هنالك حتديات أخــرى، تتمثل مبدى 
إمكانية قبول الرئيس املكلف لدى مجلس النواب، 
خصوصــا وأنه املكلف الثاني، بعد عالوي، وإن عدم 
متريــر حكومته يعني الدخول في أزمة دســتورية 
وسياســية كبيرة قد ال يتمكن البلد من جتاوزها 
في ظل هــذه الظروف التي يحتــاج العراق فيها 
تتولى مسؤولية  الى حكومة كاملة الصالحيات، 
قيادة البلد، نحو تالفي اخلسائر في األرواح واألموال. 
املطلوب من الكتل السياسية، أن تتجاوز خالفاتها 
وتفكر مبصلحة البلد، قبل كل شيء، لتجاوز هذه 
احملنة، وبخالفــه فإن أوضاع البلد، ســتكون أكثر 
سواًء، وستحدث تبعات مالية واجتماعية لم تكن 
في احلســبان. فخطر كورونا وخطر املوازنة وخطر 
االرهاب، ال ميكــن التعامل مــع كل تلك األخطار 
دون وجود حكومة قوية، دائمــة، قادرة على اتخاذ 
القرارات احلاسمة حلماية مواطنيها، خصوصا وأن 
حكومة الســيد عبد املهدي، غير قادرة على اتخاذ 
أي قرار مصيري أو مهم، بسبب الوضع الدستوري 

لها.

تحديات رئيس مجلس 
الوزراء المكلف

ديالى- صد هجوم
أفــاد مصــدر امني فــي محافظة 
ديالــى، اليوم الســبت، بإصابة احد 
عناصر احلشد الشــعبي خالل صد 
هجــوم لداعش في قضــاء خانقني 
احملافظة.وقــال  شــرقي  شــمال 
ان »عنصرا من قوات احلشد  املصدر 
الشــعبي اصيب بجروح خالل صد 
هجــوم لداعش فــي منطقة نفط 
خانة باطراف قضاء خانقني شــمال 
شرقي ديالى«.وأضاف انه »مت متشيط 
املنطقة والوضع مسيطر عليه من 
* احلشد واجليش  قبل قوات احلشد« 

يدمران مضافة في االنبار

ذي قار-مخدرات
اعلنت قيادة شــرطة ذي قار، اليوم 
السبت، القبض على مطلوبني اثنني 
وضبط بحوزتهم اقراص مخدرة في 
احملافظــة.  وقالت القيــادة في بيان 
صحفي »من خالل املتابعة واالنتشار 
األمني فــي ذي قــار واالعتماد على 
املعلومــات االســتخبارية وحتليلها 
املتهمــني  وتغيــر وســائل رصــد 
واملطلوبني والتعاون مع مفارز قسم 
القاء  »مت  الشطرة«.واضافت  شرطة 
القبض على املتهم )و.ش(  املطلوب 
وفق املــادة 28 من قانــون مكافحة 
146 قرصا  اخملدرات وضبطت معــه 

مخدر) نــوع كبتي ( ويســكن حي 
املعلمــني في قضــاء الشــطرة«.

واضافت »وفــي عملية نوعية أخرى 
حيث مت متابعة احد املشــتبه بهم 
وهو يعمل في محــل مالبس وبعد 
قيام احد افراد مفارزنا األمنية بقصد 
الشراء، مت القاء القبض على املتهم 
)ع.ج ( وضبطــت معــه )88( قرصا 
مخدر مختلفة االنواع  مع مسدس 
صوتــي )محور(«.وبينــت »مت احالة 
املتهمــني واملضبوطات الى القضاء 

وفق املادة 28 من قانون اخملدرات«.

نينوى- اعتقال داعشي
القــت قيادة عمليــات نينوى، اليوم 

الســبت، القبض على احد عناصر 
علــى  والعثــور  داعــش  تنظيــم 
نفــق ومضافــة جنوبــي احملافظة.
ان »قوة  بيــان:  القيــادة في  وقالت 
عمليات  قائد  بامــرة  جوأ  محمولة 
نينوى اللــواء الركن نومان عبد جنم 
الزوبعي، شــرعت بواجب استطالع 
وتفقــد قطعات الفرقــة 20 والتي 
تقــوم بواجــب مالحقــة عصابات 
داعــش االرهابي بعمق الصحراء في 
قضاء البعــاج واحلضر، ضمن قاطع 
لورود معلومات  الفرقة  مســؤولية 
تفيــد بوجــود مضافــات عائــدة 
لعصابات داعــش االرهابية«.وبني ان 
»لغرض من ذلك هو فرض ســلطة 

القانــون واســتقرار املنطقة واثناء 
البحــث والتفتيــش مت العثور على 
نفق يحتوي على اربع عبوات ناسفة 
ومضافة حتتوي على مواد غذائية مت 
تفجيرها من قبل اجلهد الهندســي 
املرافــق للقوة والقــاء القبض على 

مطلوب وفق املادة 4 ارهاب«.

البصرة- مخالفات للحظر
البصرة،  اعلنــت مديرية شــرطة   
اليوم الســبت، القــاء القبض على 
التجوال وضبط  43 مخالفا حلظــر 
182 عجلــة في مناطق متفرقة من 
احملافظــة. وذكرت املديريــة في بيان 
تلقت »الغد برس« نســخة منه، إن 

»قــوة الصدمة في مديرية شــؤون 
األفــواج الطوارئ التابعة لشــرطة 
البصــرة، متكنــت من اعتقــال ٤٣ 
الصحي  التجــوال  حلظــر  مخالفا 
فضال عن ضبط ١٨٢ عجلة مخالفة 
أمس اجلمعة، في إطار تنفيذ قرارات 
اجتمــاع خليــة األزمــة للحد من 
تفشي وباء كورونا«.واضافت، انه »مت 
نصب سيطرات في عموم محافظة 
البصرة لغرض تطبيق حظر التجوال 
وتقدمي  الصحي  الوعي  ثقافة  ونشر 
والكوادر  احملافظة  ألبناء  املســاعدة 
الصحية بعملها الوقائي وبالشكل 

األمثل«.

االنبار-تدمير مضافة
واجليش،  الشــعبي  احلشــد  دمــر 
مضافــة خفية لداعش فــي االنبار 
بعمليــة أمنية لتفتيــش عدد من 
الوديان. وذكر اعالم احلشــد ان »فوج 
عامرية الصمود باحلشــد وقطاعات 
من اجليش نفذوا عملية اســتمرت 
ليومــني متتاليــني لتفتيش بعض 
الوديان في صحراء االنبار«، مبينا ان 
تفتيش  أكملت  املشــتركة  »القوة 
وادي الصفــاري ووادي االبيض ووادي 
شبوان حيث كانت هذه الوديان مالذاً 
خلاليا داعش«.وأضاف أن »القوة عثرت 
على مضافــة مخفية حتت األرض مت 

تدميرها بالكامل«.

القبض على مطلوبين اثنين بحوزتهما اقراص مخدرة في ذي قار * اعتقال 43 مخالفًا لحظر التجوال وضبط 182 عجلة بالبصرة

الملف األمني

بغداد - الصباح الجديد:

توقــع املتنبئ اجلوي صــادق عطية، اليوم 
السبت، طقس البالد وتأثره مبنخفض جوي 
قادم من افريقيا في نهاية االسبوع اجلاري 
ترتفع معــه درجــات احلرارة.وقال عطية 
في منشور على »فيســبوك«، ان »احلالة 
بالتأثير على عموم مدن  اجلوية تســتمر 
البالد حاليا اجواء غائمة جزئيا مصحوبة 
بسحب ركامية رعدية ممطرة في مناطق 
من الفرات االوســط واجلنوب وبعض مدن 
الوسط والشــمال صباح اليوم«.واضاف، 
الى استمرار فرص  »التوقعات تشــير  ان 
االمطار فــي كافة مدن البــالد نهار هذا 
اليــوم والليلة مصحوبــة بالبرق والرعد، 
واحتماليــة واردة للغــزارة فــي مناطق 
متفرقة من االنبار والســليمانية والفرات 
االوسط وميسان وواسط وكركوك واربيل 
وشمال نينوى هذا اليوم والليلة، وتنتهي 
فرص االمطار في االنبار وجنوب غرب البالد 
مع بدايــة الليل«.وتابع عطيــة »تنتهي 
فرص االمطار خالل ســاعات الليل او بعد 
منتصف الليل بقليــل في ذي قار واملثنى 
والنجف والديوانية وبابــل وكربالء، فيما 
تنتهي في عموم مناطق الفرات االوسط 
والعاصمــة بغداد وصــالح الدين وذي قار 
وميســان والبصرة خالل ســاعات صباح 
االحد، وفي واســط وديالــى تنتهي ظهر 
االحد او قبل الظهر بقليل«.واردف بالقول 
»استمرار فرص االمطار في نينوى ودهوك 
واليومني  اليــوم  واربيــل والســليمانية 
املقبلني مع فترات من التوقف خالل نهار 
االحد، مع حتذير من توقعات غزارة االمطار 
نينوى ودهوك  في بعض مناطق شــمال 
تعود  والسليمانية، فيما  واربيل وكركوك 
فرص االمطار يوم االثنني في صالح الدين 
وديالى كذلك بعد توقف مؤقت، وهطول 
ثلجــي متوقع علــى مرتفعات شــمال 
الســليمانية وشــرقها صباح التوقعات 
الى اســتمرار فرص االمطار في  تشــير 
كافة مدن البالد نهار هــذا اليوم والليلة 
مصحوبــة بالبــرق والرعــد، واحتمالية 

واردة للغــزارة فــي مناطــق متفرقة من 
االوســط  والفرات  والســليمانية  االنبار 
وميسان وواسط وكركوك واربيل وشمال 
والليلــة، وتنتهي فرص  اليوم  نينوى هذا 
االمطار فــي االنبار وجنوب غرب البالد مع 
الليــل يوم االثنني«.واشــار عطية  بداية 
السطحية  بالرياح  متوقع  »نشــاط  الى 
اجلنوبية الشرقية نهار اليوم وبداية الليل 
في البصرة وميسان وذي قار واملثنى وبادية 
العربي لتصل  اخلليــج  اجلنوب وشــمال 
ســرعة هباتهــا الى مابــني 50-60 كم/

ســاعة«.وبني انه »يوم غد االحد تستقر 

الرياح على االجتاه الشمالي الغربي وتكون 
خفيفة الى معتدلة السرعة عدا مناطق 
شــمال البالد تكون غربية االجتاه معتدلة 
السرعة«.وزاد قائال »نشاط متوقع بالرياح 
السطحية الشمالية الغربية خالل نهار 
يــوم االثنني فــي االنبار وجميــع املناطق 
الواقعــة غرب البالد مما يســبب تصاعدا 
للغبار فــي املناطق الصحراوية«.ونوه الى 
ان »درجات حرارة مســتقرة خــالل االيام 
املقبلة تقريبــا لغاية يوم االربعاء وبعدها 
نتأثــر مبنخفض قادم من شــمال افريقيا 
اعتبارا  باالرتفاع  وتبدأ معه درجات احلرارة 

من يــوم األربعاء لتتجــاوز 30 مئوية في 
مدينة البصرة وباقي مــدن اجلنوب أيضا 
واقل من ذلك بقليل في الوسط والفرات 
االوســط، اما مــدن الشــمال فمتوقع 
االرتفاع التدريجي فيها بعد يوم االربعاء«.
وكانت أعلنــت الهيئة العامــة لالرصاد 
اجلويــة، امس اجلمعــة، عن تأثــر العراق 
مبنخفض جوي يتسبب بتساقط االمطار 
في اغالب مناطق العراق.وقالت الهيئة في 
بيان، تلقت الصباح اجلديد نســخة منه، 
ان »البالد تتأثر ليلة الســبت على األحد 
بأندماج منخفضني جويني األول من البحر 

األحمر والثاني مــن تركيا ليكون طقس 
املنطقتني الوسطى واجلنوبية غائم جزئي 
وفي االقسام الشرقية غائم مع تساقط 
زخات مطر متوســطة الشدة مع بعض 
الغزارة منوها إلى احتمالية حدوث سيول 
اإليرانية. احملاذية للحــدود  املناطــق  في  
وأضافــت انــه »يكون طقــس املنطقة 
الشمالية غائم جزئي مع تساقط زخات 
مطر خفيفة ومتفرقة«، مشــيرا إلى ان 
»الطقس يبدأ بالتحسن إبتداء من صباح 
يوم األحد ليكون طقســا صحوا بسبب 

انحسار املنخفض اجلوي«.

بغداد - الصباح الجديد:
أصدرت وزارة النقل، اليوم الســبت، 
توضيحــا بشــأن عــودة العراقيني 
العالقــني خارج البــالد، فيما بينت 
ان اجــراءات العــودة حتتــاج الــى 
مخاطبــات وتنســيق وبعدها يتم 
االعالن عن الرحــالت.  وقالت الوزارة 
في بيــان صحفي تلقــت الصباح 

اجلديد نسخة منه: »تود وزارة النقل 
العراقيــة ان توضــح للمواطنــني 
العراقيــني العالقني  خــارج البالد 
واجلهات  االعالميــة  واملؤسســات 
املعنيــة كافــة، أن  جميع الرحالت 
األســتثنائية املباشرة التي ينفذها 
الناقــل الوطني فــي الوقت الراهن 
واخلاصة باجــالء املواطنني العالقني 

في الدول االخرى حتتاج ألتخاذ العديد 
من االجراءات واخملاطبات مع اجلهات 
املعنية والتنســيق الكامل معها«.
وتابعــت »وحــال اســتكمال هذه 
االجــراءات وحتديد موعــد الرحالت، 
فــأن الــوزارة ومن خــالل اخلطوط 
اجلوية العراقية تلتزم باالعالن عنها 

مبواقعها املعتمدة رسميآ«.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن وزيــر النقل، عبد اهلل لعيبي، 
اليوم الســبت، عن اســتمرار نقل 
من مصافي  النفطية  املشــتقات 
نفط  مســتودعات  إلى  الشعيبة 
الوقائي.وقال  احللة خــالل احلظــر 
لعيبي فــي بيان، تلقــت الصباح 
ان »السكك  اجلديد نســخة منه، 
املشتقات  بنقل  احلديد مســتمرة 
النفطية من مصافي الشعيبة في 
مستودعات  إلى  البصرة  محافظة 
األحواض  بواســطة  احللــة  نفط 
التخصصية KZB وبواقع 1000 متر 
مكعب يومياً دون انقطاع  خالل مدة 
»العمل  ان  التجوال«.وأضاف  حظر 
مستمر لزيادة الطاقة االستعيابية 
ملنقوالت التحميــل والتفريغ التي 
تنعكــس بدورها خلدمــة املواطن 

مع األخــذ بنظر االعتبــار تطبيق 
كافة االجــراءات الوقائية الصادرة 
األزمة ومنظمة الصحة  عن خلية 

واحلد  للوقاية  والعراقيــة  العاملية 
انتشــار مــرض كورونا«.وتابع  من 
حترص  الــوزارة  »تشــكيالت  بــأن 

على القيام مبســؤولياتها في هذا 
الوقت العصيــب بتحميل ووصول 
احملددة  اماكنهــا  الــى  البضائــع 
وباألخــص نقل مــادة زيــت الغاز 
اليومي  لالســتخدام  الضروريــة 
الــى مســتودعات احللــة لضمان 
توفيرها للمواطن العراقي الكرمي«.
وأكد لعيبي ان »مالكات الشــركة 
تتابع عن كثب ســير  املتخصصة 
خالل  من  التخصصيــة  األحواض 
ام  )GBS( وشعبة  التتبع  منظومة 
قصر عملية حتميل املادة وتفريغها 
يوميــا ًوحســب بنــود العقد بني 
املنتجات  توزيع  وشــركة  السكك 
النفطيــة وقــد شــكلت جلــان 
مختصــة من الطرفني لإلشــراف 
على عمليــة التكيل وإيصال املادة 

بأوقاتها احملددة«.

بغداد-الصباح الجديد:
طالب نائب رئيس  حتالف ســائرون، 
اليوم السبت،   ، صادق الســليطي 
التدابيــر  باتخــاذ  الصحــة  وزارة 
املناسبة ملعاجلة مرضى الثالسيميا، 
مقترحا  تسيير ســيارات إسعاف 
آلية مناســبة الخذ  وإعداد  جوالة 

الدم من املتبرعني في بيوتهم.
تلقت  بيــان  الســليطي في  وقال 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، اننا 
وخاليــا  الصحــة  وزارة  »نطالــب 
األزمة النيابيــة واحلكومية ورئيس 
الوزراء بصفته رئيس اللجنة العليا 
للصحة والســالمة العليا بضرورة 
اتخــاذ اإلجراءات املناســبة لتوفير 

مرضى  لعالج  كافية  بكميات  الدم 

الثالســيميا البالغ عددهم ٢٩٠٠٠ 
مريــض وتفاقمــت معاناتهم مع 
الذي تســبب  التجوال  فرض حظر 

بشــحة الدم فــي مصــارف الدم 
بســبب صعوبة وصــول املتبرعني 
وان حتديد موقــع محدد للمتبرعني 
قد يســبب جتمع يشــكل خطورة 
الســليطي،  عليهم«.وأقتــرح 
بحســب البيان على وزارة الصحة 
»تســيير سيارات إســعاف جوالة 
آلية مناســبة الســتقبال  وإعداد 
املتبرعــني بالدم في بيوتهم لتوفير 
الدم لعالج  املناســبة من  الكمية 
الذين يحتاجون  الثالسيميا  مرضى 
العالج بشــكل دوري كل اسبوع او 
اسبوعني، السيما ان الوضع احلالي 
وخطة حظر التجوال  قد تســتمر 

ملدة أطول من املتوقع ».

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم 
السبت، عن القاء القبض على 42 
الوقائي  احلظر  قرار  خالفوا  صيادا 
الصادر من قبــل خلية االزمة في 
احملافظة.وقالــت القيادة في بيان، 
نســخة  اجلديد  الصباح  تلقــت 
توجيهات  »حســب  انــه  منــه، 
قائد شــرطة محافظــة البصرة 

لتنفيذ مقــررات خلية األزمة في 
من  الصيادين  ومنع  التجوال  منع 
مزاولــة مهنة الصيد في املناطق 
اإليراني  اجلانــب  مــع  احلدوديــة 
وكذلك ملنع حــاالت التهريب قام 
قســم شــرطة الفاو بالتنسيق 
مع قيادة خفر الســواحل بواجب 
مت  التجــوال حيث  لتطبيق حظر 
إلقــاء القبض على مجموعة من 

احلظر«. جتــاوز  الذين  الصياديــن 
وأضافت انه »مت القاء القبض على 
11 شــخصا ضمــن قاطع مركز 
31 اخر مركز  بينما  الفاو،  شرطة 
القيادة  الســيبه«.ودعت  شرطة 
»ابناء محافظــة البصرة العزيزة 
االلتزام بالتعليمات للحفاظ على 

صحتهم«.

اجواء غائمة جزئيا مصحوبة بسحب ركامية رعدية 
ممطرة في مناطق متفرقة

طقس البالد في االيام االربعة المقبلة

التوقعات تشير الى 
استمرار فرص االمطار 
في كافة مدن البالد 
نهار هذا اليوم 
والليلة مصحوبة 
بالبرق والرعد، 
واحتمالية واردة 
للغزارة في مناطق 
متفرقة من االنبار 
والسليمانية والفرات 
االوسط وميسان 
وواسط وكركوك 
واربيل وشمال نينوى 
هذا اليوم والليلة، 
وتنتهي فرص 
االمطار في االنبار 
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النقل توضح اجراءات الرحالت االستثنائية 
لعودة العراقيين من خارج البالد

النقل: مستمرون بنقل المشتقات النفطية
من مصافي الشعيبة إلى بابل نائب يطالب بتسيير سيارات إسعاف

الخذ الدم من المتبرعين في بيوتهم

من اجل مرضى الثالسيميا.. 

القبض على 42 صيادا خالفوا قرار الحظر 
الوقائي في البصرة
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الصباح الجديد-وكاالت:
أّكد نائــب رئيس هيئــة األركان املشــتركة 
األميركّيــة جــون هايــن اجلمعة اســتمرار 
العملّيــات العســكرّية األميركّية في اخلارج 
علــى الّرغم من تفّشــي كورونا الــذي يُجبر 
اجلنود علــى اّتخاذ احتياطات غير مســبوقة 

حلماية أنفسهم من الفيروس املستجّد.
وقال هاين جملموعة من الصحافّيني »ال يوجد 
تأثير علــى العملّيات. املهّمــات التي ُنريها 
حالًيا في كّل أنحاء العالم ما تزال تَُنّفذ وفًقا 
الذي كان  ذاتها وللنموذج نفســه«  للقواعد 

معتمًدا قبل شهر أو شهرين.
وأضاف »نواصل التكّيف مع شتى القيود، لكّن 
الفيروس ليس له تأثير علــى هذه املهّمات«، 
مؤّكدا أّن عــدد اجلنــود األميركّيني املصابني 

بالفيروس في اخلارج »محدود جدا«.
وكان البنتاغــون أعلن األربعــاء أّنه جّمد ملدة 
شــهرين كّل تنقالت العسكريني األميركيني 
حول العالم، مبا فيها عمليات إرســال اجلنود 
إلى مناطق القتــال أو إعادتهم إلى وطنهم، 
وذلك في إطار مســاعيه لكبــح وباء كورونا 

املستجّد.
وقالــت وزارة الدفاع األميركية في بيان إّن وزير 
الدفــاع مارك إســبر أمر بوقــف تنّقالت كّل 
موظفي البنتاغــون املوجودين في اخلارج، من 
مدنيني وعســكريني، ملدة 60 يوماً، مشــيرة 
إلى أّن التجميد يشمل أيضاً أفراد أسر هؤالء 
املوظفني إذا كانوا يعيشون معهم في اخلارج.

ولغايــة صباح اجلمعة، أحصــت وزارة الدفاع 
األميركية 652 إصابة بفيروس كوفيد19- في 
صفوف موظفيها العسكريني واملدنيني وأفراد 
أســرهم واملتعاقدين معهــا. وتوفي متعاقد 

واحد بسبب الفيروس.

الصباح الجديد-وكاالت:
ســعى الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون يوم 
الســبت إلى خطب ود اإليطاليني بقوله في 
مقابلة مع صحف إيطالية رائدة إن فرنســا 
موجودة لتقدمي املســاعدة وإنــه يتعني على 
اإليطاليني احلذر من احلديث عن مساعدات من 

الصني أو روسيا ملكافحة فيروس كورونا.
ودعا ماكــرون كذلك إلى تضامــن أقوى في 

امليزانية في أوروبا.
وقال ماكرون في مقابلة مع صحف الريبوبليكا 
وكورير ديال سيرا والستامبا اإليطالية ”فرنسا 

تقف إلى جانب إيطاليا“.
وقــال ماكــرون »هنــاك حديــث كثيــر عن 
مســاعدات من الصني وروســيا ولكن ملاذا ال 
نقول إن فرنســا وأملانيا وفــرا مليوني كمامة 

وعشرات اآلالف من السترات إليطاليا؟«.
وأضاف »هذا ليس كافيا لكن هذه مجرد بداية 
ويجب أال نستغرق في االستماع إلى ما يقوله 

شركاؤنا الدوليون أو منافسونا«.
ووجهت إيطاليا، وهــي واحدة من أكثر الدول 
تضررا من انتشــار الفيــروس التاجي اجلديد 
)كوفيد19-(، انتقادات حادة إلى فرنسا وأملانيا 
البداية توفيــر كمامات  بعد جتاهلهما فــي 
ومعــدات أخرى ملســاعدتها علــى مواجهة 

تفشي الفيروس.
بــدال من ذلــك للحصول  إيطاليا  وســعت 
علــى املســاعدة مــن الصني التي أرســلت 
التنفس  بالكمامــات وأجهزة  طائرة محملة 
الصناعي عليهــا لواصق حتمل عبــارة »هيَّا 
إيطاليا« وعلمي الصني وإيطاليا وقد ترك ذلك 

أثرا عظيما في نفس اإليطاليني.
وقال ماكرون »مــا يقلقني هو أن يتحمل كل 
مريض مرضــه.. إذا لم نظهــر تضامنا فقد 
تكــون إيطاليا أو إســبانيا أو دول أخرى قادرة 
على القول لشــركائها األوروبيني.. أين كنتم 
عندما كنا على اجلبهة؟ ال أريــد أوروبا أنانية 

ومنقسمة«.

العمليات العسكرية 
األميركية مستمرة في 
الخارج رغم تفشي كورونا

ماكرون:  فرنسا تقف 
إلى جانب إيطاليا 

ناشد أوروبا أال تكون أنانية
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الصباح الجديد-متابعة:

املغربية عن  الصحــة  وزارة  أعلنت 
13 إصابة جديدة بفيروس  تسجيل 
كورونا املستجد »كوفيد19-« خالل 
الســاعات الـ24 املاضيــة، ليرتفع 
بذلك عدد املصابــني في البالد إلى 

358 شخصا.
كشفت وزيرة الصحة املصرية هالة 
زايد، عن موعد بدء ذروة وباء فيروس 
البالد، مشيرة  في  املستجد  كورونا 
إلى أن املعلومات تستند إلى بيانات 
الدول التي شهدت انتشار الفيروس 

قبل مصر.
وقالــت زايد، في مداخلــة هاتفية 
لبرنامــج »احلكايــة«، الذي يقدمه 
اإلعالمــي عمــرو أديب، عبــر قناة 
mbc مصر، إنه »بحسب املعلومات 
املتوفرة عن الدول التي سبقتنا في 
الذروة عادة  الفيروس، فإن  انتشــار 
ما تبدأ خالل األســبوع السادس أو 

السابع، من انتشاره«.
الفيروس  انتشــار  ذروة  أن  وأضافت 
لــم تبدأ في مصر حتــى اآلن، على 
الرغم من أن غدا هو بداية األسبوع 

الســابع، وذلك نتيجــة لإلجراءات 
االحترازية التي اتخذتها الدولة في 

وقت مبكر.
وأوضحت أن »الدولــة اتخذت هذه 
الثاني  كانون  ينايــر  منذ  اإلجراءات 
املاضي، باإلضافة إلى أنه مت التقصي 
اخملالطني  كل  عــن  دقيق  بشــكل 
للحــاالت املصابة، مما قلل انتشــار 

املرض بشكل كبير«.
العمانية،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
 21 تســجيل  عن  الســبت،  اليوم 
حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 

)كوفيد19-(. 

وأوضحــت الوزارة أن ثمــان حاالت 
مرتبطة مبخالطــة مصابني آخرين 
ســابقني، و8 حاالت أخرى مرتبطة 
مصابــني   5 ويخضــع  بالســفر، 
للتقصي الوبائــي، لتحديد طريقة 
انتقال العدوى إليهم، ليرتفع العدد 
للمصابني في ســلطنة  اإلجمالي 

عمان إلى 152 حالة.
23 مصابا قد  أن  الــوزارة  وأكــدت 

متاثلوا للشفاء.
وطالبت الوزارة اجلميع بالتقيد التام 
بإجراءات العــزل الصحي في غرفة 

منفصلــة ودورة مياه منفصلة وأن 
تتم خدمة اخلاضع للعزل من خارج 

الغرفة.
التام  التقيــد  إلــى  كمــا دعــت 
بتعليمــات التباعــد االجتماعــي 

ووزارة  العليا  اللجنــة  الصادرة عن 
الصحة وعــدم اخلروج من املنازل إال 

للضرورة.
اليوم  املوريتانيــة  احلكومــة  قررت 
التنقل بني الواليات  الســبت، منع 

ابتداء من  13 واليــة،  البالغ عددها 
يوم غد األحد، وذلــك في إطار منع 

تفشي فيروس كورونا في البالد.
الداخلية  وزارة  القــرار عــن  وصدر 
والالمركزيــة املوريتانيــة، في بيان 

نشرته وكالة األنباء الرسمية، جاء 
فيه أنه »تقــرر ابتداء من يوم األحد 
29 مارس 2020 عند الساعة الثانية 
عشــر زواال حظر كل أنواع التبادل 
وعبور األشخاص بني واليات الوطن«.

واســتثني مــن قــرار الداخليــة 
نقل  وشــاحنات  الطبية  الطواقم 
الفنية  املصالح  وبعثــات  البضائع 
اخلاصة باخلدمات األساســية )املاء، 

الكهرباء، االتصاالت، الخ…(.
وجــاء هذا القــرار بعــد أن أعلنت 
إصابتني  تســجيل  اليوم  موريتانيا 
جديدتــني بالفيــروس، األولى لدى 
زوجة مصاب ســابق، والثانية لدى 
رجل في مدينــة كيهيدي عاد قبل 

تسعة أيام من السنغال.
املتحدث  ملحــم  إبراهيــم  قــال 
الفلســطينية،  احلكومة  باســم 
إن إجمالــي اإلصابــات بكورونا في 
 97 إلى  ارتفع  الغربية وغزة  الضفة 
مع تســجيل 6 إصابات خالل اليوم 
األخيــر فــي قريتي ارطــاس وبيت 

سكاريا.
املؤمتــر  خــالل  ملحــم،  وأوضــح 
الصباحــي اإليجازي فيمــا يتعلق 
بالوبــاء، أن اربع إصابــات جديدة مت 

ارطاس وبيت  تســجيلها في قرية 
اسكاريا في بيت حلم.

وأشــار إلــى أن  اإلصابــات اجلديدة 
زوج  اخملالطة وهــم  ناجمــة عــن 
وابن  أختها  وابن  املصابة  الســيدة 
أخيها، وشــقيقتها، باإلضافة إلى 
إصابتني في مدينــة القدس واحدة 
في بلــدة حزما واألخــرى في بلدة 

القبيبة.
مــددت احلكومة الســورية تعطيل 
املــدارس واجلامعات فــي البالد حتى 
16 نيسان املقبل، بعدما كان محددا 

لغاية 2020/4/2.
وقرر الفريق »احلكومي املعني مبتابعة 
كورونا«  لفيــروس  التصدي  إجراءات 
واخلاصة  العامــة  املــدارس  تعطيل 
وما في حكمها  واملســتولى عليها 
-4-2 يوم  التابعة لهــا من  واملعاهد 

2020 ولغاية اخلميس 2020-4-16.
كذلك قرر متديــد تعطيل اجلامعات 
العليا  واملعاهد  احلكومية واخلاصــة 

والتقانة حتى التاريخ ذاته.
وكانت احلكومة أعلنت أمس أن حظر 
التنقل بني مراكز احملافظات واملناطق 
واألرياف ســيبدأ يوم غد األحد وحتى 

إشعار آخر.

تقرير

كورونا يجتاح الدول العربية من دون امل بالسيطرة عليه

الصباح الجديد - متابعة:

يعيش العالــم اليوم حالة من 
اهمها  من صورة،  باكثر  الركود 
حظر التجول الــذي احال املدن 
الى مدن اشــباح، فهناك أكثر 
من ثالثة مليارات شخص حول 
أســبوع  نهاية  يقضي  العالم 
جديدة فــي احلجر الصحي في 
فيروس  انتشار  تسارع  مواجهة 
كورونا املستجد الذي أسفر عن 
وفاة أكثر من 25 ألف شــخص 
أوروبا  بقــوة  ويضرب  اآلن  حتى 

وخصوصا إيطاليا.
في شبه اجلزيرة اإليطالية، قتل 
ألف  وبــاء كوفيــد19- حوالى 
في  ســاعة،   24 خالل  شخص 
حصيلة يومية غير مســبوقة 
في بلد واحد منذ بداية األزمة، 
ما يرفع العدد اإلجمالي للوفيات 
في هــذا البلد إلى 9134. وتأتي 
إسبانيا في املرتبة الثانية ألكبر 
عــدد وفيــات فــي العالم مع 
وفاة   4858 من  أكثر  تســجيل 
بينها 769 في الســاعات ال24 

األخيرة.
لكن عــدوى كوفيد19- تواصل 
تباطؤها في شبه اجلزيرة مثيرة 
األمــل في أن تفضــي إجراءات 
احلجــر الصارمة التــي اتخذت 
نتائج أخيرا،  إلى  قبل أسبوعني 
وإن لم يبلغ انتشار الوباء ذروته 

بعد.
املقابل، لم تصل دول أخرى  في 
إلى هذه املرحلة بعد. وجتاوز عدد 
اإلصابات فــي الواليات املتحدة 
اجلمعة عتبة املئة ألف شخص، 
بعدما تقدم هذا البلد في اليوم 
والصني  إيطاليا  الســابق على 
مسجال أكبر عدد من اإلصابات 

املعلنة في العالم.
الرئيس  الوضــع  هــذا  ودفــع 
إلى  ترامب  دونالــد  األميركــي 
إصدار مرســوم يلزم مجموعة 
صناعة السيارات »جنرال موترز« 
بإنتاج أجهزة تنفس اصطناعي 
اساســية ملرضــى كوفيد19- 
الذيــن يرتفع عــدد الذين يتم 
إدخالهــم إلى املستشــفيات 
بدأت هذه  وذلك فيمــا  منهم، 
األجهزة تنفد بعد أســابيع من 

تفشي الوباء.
قال املدير العام ملنظمة الصحة 
العامليــة إن »النقــص العاملي 
املزمــن فــي معــدات الوقاية 
املعاجلني  لطواقــم  الفرديــة« 
»تهديدا وشيكا« في  يشــكل 

مكافحة وباء كوفيد19-.
احلكومة  فرنســا، مــددت  في 
احلجــر  إجــراءات  ألســبوعني 
املنزلي للســكان اعتبــارا من 
نيسان/ابريل.   15 وحتى  الثالثاء 
وقال رئيس احلكومة ادوار فيليب 
»يجب أن نصمــد«، محذرا من 
»مد عال« للمرض الذي »يجتاح 

فرنسا«.
أعلن  حيــث  بريطانيــا  وفــي 
رئيس الوزراء بوريس جونســون 
اجلمعة أنه مصاب باملرض لكن 
مــع أعراض طفيفة، تســتعد 
هائلة  موجة  لتدفق  السلطات 

من املرضى على املستشفيات.
أما روســيا آخر قــوة كبرى لم 
تتخذ حتى اآلن أي إجراء للحجر 

املطاعم  إغــالق  فقررت  العام، 
ومعظم احملــالت التجارية قبل 
عطلة أسبوع. وتأمل السلطات 
الســكان في  يبقــى  أن  فــي 
يكونوا  أن  بــدون  لكن  بيوتهم 

مجبرين على ذلك.
إيرلندا  بــدأت  جهتهــا،  مــن 
السبت بفرض حجر صحي عام 

حتى 12 نيسان/ابريل.
في الدول املسلمة، من الصعب 
في معظم األحيان منع املصلني 
ففي  املساجد.  إلى  التوجه  من 
إندونيسيا  وكذلك  باكســتان 
كان عدد املشــاركني في صالة 
ألطاف  وقــال  اجلمعــة كبيرا. 
خان »ال نؤمــن بفيروس كورونا 
بــل نؤمن بــاهلل. أي أمر يحدث 
ســيكون مشــيئة اهلل«، قبل 
املؤمنني  إلى حشــد  ينضم  أن 
القادمني للمشــاركة في صالة 

اجلمعة في اسالم أباد.
فرنسيس  البابا  أدى  من جهته، 
الصــالة وحيــدا أمام ســاحة 

القديس بطرس املقفرة متاما.
وال تواجــه كل الــدول الوبــاء 

باألسلحة نفسها.
وما زالت إفريقيا التي ســجلت 
3300 إصابة  فيها أكثــر مــن 
وأكثر من تســعني وفاة حسب 
حصيلة أعدتهــا وكالة فرانس 
برس، بعيدة إلــى حد كبير عن 
اإلقليمي  املسؤولة  لكن  الوباء. 
العامليــة  الصحــة  ملنظمــة 
ماتشيديســو ريبيــكا مويتي 
حذر مــن أن انتشــار الفيروس 

يتبع »تطورا دراماتيكيا«.
من جهة أخرى، قــال الصليب 
األحمر إن العزل له تأثير نفسي 
الضغط  مســتويات  يرفــع  إذ 
النفســي والقلــق وغيرها من 
وصرح  النفســية.  املشــاكل 
مسؤول في املنظمة »حتى في 
مناطق النزاعات ميكننا ان نعانق 
بعضنا عندما نشــعر باخلوف«، 
معتبــرا أن »األمــر الرهيب في 
هذا )الوباء( هو غياب كل اتصال 

جسدي بني البشر«.
وهذا ما أكــده فابيو بيفيرالي 
طبيب القلــب اإليطالي البالغ 
65 عامــا وأمضى  من العمــر 
ثمانيــة أيــام »فــي عزلة عن 
العالــم« فــي وحــدة العناية 
املركزة واإلنعاش في مستشفى 
»بوليكلينيكــو اومبرتو 1« في 

روما.
وقال »كان الليل أقســى ما في 
الوضع. لم أكن أقدر على النوم 
الغرفة. في  القلق يجتاح  وكان 
النهــار كان مير األطبــاء وأفراد 
طاقــم الصيانة والذين يوزعون 
تأتي  الليل  في  الطعام.  وجبات 

الكوابيس ويحوم شبح املوت«.
األخرى،  الكارثــة  مواجهة  في 
في  تلــوح  التي  االقتصاديــة، 
األفق، حتــاول األســرة الدولية 
بينما  هائلــة  مبالــغ  حتريــك 
االحتاد  الــدول  بعــض  اتهمت 

األوروبي بالتباطؤ في التحرك.
ووعدت دول مجموعة العشرين 

بضخ خمســة آالف مليار دوالر 
لدعــم االقتصــاد العاملي. من 
املتحدة  الواليات  تبنت  جهتها، 
تتجاوز  هائلــة  إنعــاش  خطة 
قيمتها األلفي مليار دوالر إلنقاذ 
اقتصاد مهدد بالشلل. أما أوروبا 
اتخاذ »إجــراءات قوية«  فقررت 
خالل أســبوعني ما أثــار خيبة 
أمل وغضب إيطاليا واســبانيا، 
البلدين األكثر تضررا في القارة 

العجوز.
إميانويل  الفرنسي  الرئيس  وصرح 
إيطالية  صحــف  لثالث  ماكرون 
الســبت »لن نتجاوز هذه األزمة 
بــدون تضامن أوروبــي قوي على 
مســتويي الصحــة وامليزانية«، 
داعيا إلى إطالق قروض مشتركة 
لكل االحتــاد األوروبــي، وهو أمر 

ترفضه أملانيا متاما.
بانتظار ذلك، حتبس أســواق املال 
انتهى  أســبوع  بعد  أنفاســها 
بارتفــاع على الرغم مــن تراجع 

سجل اجلمعة.

الصباح الجديد - رويترز:
تركيان كبيران  قال مســؤوالن 
لرويتــرز إن ضابطــي مخابرات 
اإليرانية في  فــي القنصليــة 
تركيا حرضا على قتل معارض 
في  اســطنبول  فــي  إيرانــي 
نوفمبر تشــرين الثاني املاضي، 
العسكريني  القادة  ينتقد  كان 
باجلمهوريــة  والسياســيني 

اإلسالمية.
وردناني  مولوي  مسعود  وُقتل 
بالرصاص في شارع باسطنبول 
فــي 14 مــن نوفمبر تشــرين 
الثاني 2019 بعــد أكثر بقليل 
من عام مـــن مغادرتـــه إيران 
على وفق ما ذكـــره املسـؤوالن 

التركيـان.
وذكر تقرير للشــرطة بشــأن 
حــادث القتل نشــر قبل نحو 

كان  وردنانــي  أن  أســبوعني 
يعمل فــي األمــن اإللكتروني 
بــوزارة الدفــاع اإليرانية وحتول 
إلــى منتقد قوي للســلطات 

اإليرانية.
وأضاف التقرير أن وردناني نشر 
التواصل  وســائل  على  رسالة 
االجتماعي تنتقد احلرس الثوري 
اإليراني في أغســطس آب قبل 

ثالثة أشهر من قتله.
وقالت الرســالة »سوف أجتث 
قادة املافيا الفاسدين«. وأضافت 
»ادعوا اهلل أال يقتلونني قبل أن 

أفعل ذلك«.
ولم يتســن لرويتــرز التحقق 
بشــكل مســتقل مــن وضع 
اإليرانية  الدفاع  بوزارة  وردناني 
أو منشــوراته علــى وســائل 

التواصل االجتماعي.

أو  ولم يــرد أحــد بالســفارة 
القنصليــة اإليرانية في تركيا 
علــى اتصــاالت يــوم اجلمعة 
للتعليق بشأن خلفية وردناني 

أو مقتله.
وردا على ســؤال بشأن احتمال 
في  اإليرانية  احلكومــة  ضلوع 
قتلــه، قالت متحدثة باســم 
التحقيق  إن  شرطة اسطنبول 
مســتمر. وامتنعت عن اإلدالء 

مبزيد من التعليقات.
التركية  احلكومــة  تتهم  ولم 
إيــران علنا بالضلــوع في قتل 
املســؤولني  لكــن  وردنانــي. 
التركيــني الكبيريــن قــاال إن 
إيران  مع  ســتتحدث  احلكومة 
إن  أحدهما  وقال  بشأن مقتله. 
يتابعون  األتــراك  االدعاء  ممثلي 

القضية أيضا.

وقال املســؤول األول إن املسلح 
املشــتبه بــه وعــددا آخر من 
بينهم  ومــن  بهم،  املشــتبه 
وإيرانيــون اعتقلوا في  أتــراك 
األســابيع التي أعقبت احلادث، 
أبلغوا السلطات أنهم تصرفوا 
في  مخابرات  ضابطــي  بأوامر 

القنصلية اإليرانية.
وذكر املســؤول الثاني أن األدلة 
املشتبه  روايات  شــملت  التي 
بهم تشــير إلــى أن ”مواطنني 
إيرانيني لعبــوا دورا خطيرا في 
التحريــض والتنســيق“ فــي 

عملية القتل.
أنقــرة  إن  املســؤوالن  وقــال 
رسميا  ردا  قريبا  إليران  ستقدم 
بخصوص مقتل وردناني والدور 
الذي قام به مسؤولون يحملون 

جوازات سفر دبلوماسية.

دبلوماسيان إيرانيان يحرضان على قتل معارض إيراني في اسطنبول

حوالى نصف سكان العالم في الحجر
 الصحي وانتشار كورونا يتسارع

في شبه الجزيرة 
اإليطالية، قتل وباء 
كوفيد19- حوالى 

ألف شخص خالل 24 
ساعة، في حصيلة 

يومية غير مسبوقة 
في بلد واحد منذ 
بداية األزمة، ما 

يرفع العدد اإلجمالي 
للوفيات في هذا البلد 

إلى 9134

احلجر الصحي املنزلي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

ومصادر  عراقيون  مســؤولون  قال 
العراق  إن  لرويتــرز  النفط  بقطاع 
شركات  جلميع  مقترحات  أرســل 
النفــط العامليــة يطلــب منها 
خفــض ميزانيات تطويــر احلقول 
تراجع أســعار  إذ أضر  باملئــة   30
النفط باإليــرادات احلكومية، على 
أال تؤثر التخفيضات املقترحة على 

اإلنتاج.
وتعمل شــركات عاملية في حقول 
نفــط بجنوب العــراق حتت عقود 
مبوجبها  الشــركات  تدفع  خدمة 
رســوما ثابتة بالــدوالر للكميات 
املنتجة وتســدد بغداد للشركات 
تكلفة بنــاء املشــروعات وتوافق 

على خطط تطوير احلقول.
وتقلص شركات الطاقة في أنحاء 
العالم اإلنفاق بعد انخفاض سعر 
خام برنت أكثر مــن النصف منذ 
بدايــة العام، ليجــري تداوله عند 

نحو 26 دوالرا للبرميل يوم
إن  عراقيــون  مســؤولون  وقــال 
انخفاض أسعار النفط أجبر وزارة 
النفــط على مراجعــة خططها 
بشأن كيفية ســداد مستحقات 
لألشــهر  األجنبيــة  الشــركات 
الســتة األولى من العام. ومازالت 
الوزارة بانتظار رد شــركات النفط 

على االقتراح.
وقال مســؤول كبير في شــركة 
نفط البصرة التي تديرها احلكومة 
لرويترز إن العراق يقترح أن تخفض 
شــركات النفط العاملية إنفاقها 
30 باملئــة بشــرط أال تؤثــر تلك 
التخفيضات على مستويات إنتاج 

اخلام في البالد.
والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك، 
ويضــخ نحــو 4.6 مليــون برميل 

يوميا.
وقال مسؤول نفط البصرة ”مازلنا 
دون مخصصــات ميزانيــة 2020 
وانخفــاض أســعار النفــط أدى 
إلى تفاقم الوضع. لهذا الســبب 
نحتاج أن يبــذل املقاولون األجانب 

قصارى جهدهم ويخفضوا اإلنفاق 
ويؤجلوا مستحقاتهم أيضا“.

وقــال مصدر في إحدى شــركات 
النفط األجنبيــة ”تلقينا اخلطاب 
باملئة،   30 امليزانية  بشــأن خفض 

ولم نتخذ قرارا بعد“.
وقال عاصم جهاد املتحدث باسم 
وزارة النفــط ”احلــوارات مفتوحة 
دائما بني الشــركاء حــول الكثير 
واملالية  الفنيــة  القضايــا  مــن 
املشــتركة وغيرها، وهناك تواصل 
واملقترحــات  األفــكار  ملناقشــة 
واملواضيع ذات الشــأن املشــترك 
بحسب املســتجدات في الظروف 

الطبيعية وغيرها.

”ومبا أن ال أحد يســتطيع التكهن 
أزمة  بتأثيرات  احلاضــر  الوقت  في 
كورونا على السوق النفطية وعلى 
االقتصــاد العاملــي، فمن احلكمة 
تأجيل احلوار واتخاذ القرار املناسب 
املناســب وال مشكلة  الوقت  في 
ذلــك طاملا هنــاك تفاهمات  في 
وهي مسألة  املعنية،  األطراف  بني 
طبيعية. نأمل ان تتعافى األسواق 

النفطية خالل الفترة القادمة.“
في غضــون ذلك، أفــاد خطاب أن 
الرئيسي  املطور  إكســون موبيل، 
حلقــل غــرب القرنــة1- النفطي 
فــي جنــوب العــراق، طلبت من 
جميــع مورديها في العراق خفض 

التكاليف.
وكتبت إكســون فــي خطاب إلى 
املورديــن ”قطــاع النفــط والغاز 
النزولي  باالجتاه  يتأثر بشكل كبير 
ألســعار النفط اخلام والتي بلغت 
أدنى مســتوى في العشرين عاما 

املاضية.
”لهذا فإن إكسون موبيل العراق... 
تتوقع أن تبحث شــركتكم فرص 

خفض التكلفة بشكل عاجل“.
إنهــا أخطرت  وقالــت إكســون 
بتخفيضات  والبائعــني  املقاولني 
مزمعة فــي األمــد القريب على 
الرأسمالية والتشغيلية  النفقات 

بسبب جائحة فيروس كورونا.

قائممقام قضاء  اكد  السياق،  في 
الزبير عباس ماهــر في محافظة 
البصرة، أمس الســبت، انخفاض 
اإلنتاج من النفط اخلام في حقول 
فيروس  تاثيرات  بســبب  احملافظة 
حظر  وقــرار  املســتجد  كورونــا 

التجوال.
وقال ماهر فــي تصريح صحافي، 
ان “قــرار حظر التجــوال اثر على 
عمليات االنتاج ملعظم التراخيص 
النفطية النهــا مبنية على عمل 
منعت  التي  األجنبية  الشــركات 
العمال  مــع  كوادرهــا  اختــالط 
لبعض  فيما ســمحت  العراقيني 
خبرائهــا مبغــادرة احملافظة خوفا 

عليهم من االصبة بفيروس كورونا 
املستجد”.

وأضــاف، أن “احلكومــة احمللية في 
قضاء الزبير وجهت كافة االجهزة 
ملوظفــني  بالســماح  األمنيــة 
النفط والشــركات املساندة لهم 
التجوال  قرار حظر  باالستثناء من 
حتى ال تتأثر عمليــات اإلنتاج في 

احلقول النفطية”.
واتخذت شركة نفط البصرة عدة 
إجراءات جديدة للوقاية من انتشار 
موظفيها  بــني  كورونا  فايــروس 
النفطي،  القطــاع  في  والعاملني 
منها إيقاف العمل بنظام البصمة 

والبوابة االلكترونية.

العراق يقترح على شركات النفط األجنبية
خفض الميزانيات بعد انهيار األسعار

كورونا وحظر التجوال يخفضان انتاج الخام في البصرة

تقلص شركات 
الطاقة في أنحاء 
العالم اإلنفاق 
بعد انخفاض 
سعر خام برنت 
أكثر من النصف 
منذ بداية العام، 
ليجري تداوله 
عند نحو 26 
دوالرا للبرميل 
يوم

الصباح الجديد ـ وكاالت:

وافــق مجلس النــواب األميركي يوم 
اجلمعــة علــى حزمة قيمتهــا 2.2 
تريليــون دوالر - األضخم فــي تاريخ 
الواليــات املتحدة - ملســاعدة األفراد 
التباطؤ  مواجهــة  في  والشــركات 
االقتصادي الناجت عن تفشــي فيروس 
كورونا، وســارع الرئيس دونالد ترامب 
إلى توقيعها كي تصبح قانونا ساريا.

وكانت احلزمــة نالت موافقة مجلس 
الشــيوخ ذي األغلبيــة اجلمهوريــة 
باإلجماع تقريبا يوم األربعاء. ويسلط 
الدعــم النــادر مــن كال احلزبني في 
الكوجنرس لإلجــراء الضوء على مدى 
اجلديــة التي يتعامل بها املشــرعون 
مع اجلائحــة العاملية في الوقت الذي 
فيه  ويواجه  األميركيــون  فيه  يعاني 
نظام الرعاية الصحية خطر االنهيار.

رئيســة  بيلوســي  نانســي  وقالت 
مجلــس النواب في ختــام نقاش دام 
لثالث ســاعات بقاعة اجمللس ”يواجه 
بلدنا طارئــا اقتصاديــا وصحيا غير 
فيروس  مســبوق بســبب جائحــة 

كورونا، اجلائحة األشد فيما يزيد على 
100 عام.. مهما يكن ما ســنقوم به 
بعــد ذلك، فإننا ســنصدق على هذا 

التشريع اآلن.“
الــدوالرات  مليارات  اخلطــوة  وتضخ 
ملزودي اخلدمات الصحية على اخلطوط 

األمامية للمواجهة مع الفيروس.
الــذي يقوده  النواب  ووافق مجلــس 
الدميقراطيون على احلزمة في تصويت 
تقديري بعد إســقاط حتد إجرائي من 
ماســي،  توماس  اجلمهــوري  النائب 
رسمي  تصويت  لفرض  الذي ســعى 

مسجل.
وبغية إفشال محاولة ماسي لتأخير 
إقــرار القانون، هرع مئات املشــرعني 
مــن كال احلزبني إلى واشــنطن رغم 
خطــر التقاط الفيروس. وبالنســبة 
رحالت  يعنــي  ذلك  كان  للكثيريــن، 
طويلة بالســيارة أو السفر جوا خالل 

الليل.
للحــزب  املنتمــي  ترامــب،  ووجــه 
اجلمهوري، االنتقاد إلى ماســي على 
إنه ينبغي طــرده خارج  تويتر قائــال 

احلزب.
وكتب يقول ”كل ما يريده هو الدعاية. 

لن ميكنه إيقافه، فقط تأخيره.“
وقال آخرون إنه يعرض صحة املشرعني 

للخطر.
وثبتت إصابة ثالثة أعضاء على األقل 
بفيروس  األميركــي  الكوجنــرس  من 
كورونا وفرض أكثر من عشرين احلجر 
أنفسهم للحد  الذاتي على  الصحي 

من انتشاره.
النائــب الدميقراطي ماكس روز  وقال 
على قناة فوكس نيوز ”توماس ماسي، 

هذا مقزز. هذا غير إنساني.“
وتتضمن حزمة اإلنقاذ 500 مليار دوالر 
دوالر  مليار  و290  املتضررة  للصناعات 
لتمويل مدفوعات تصل إلى ثالثة آالف 

دوالر ملاليني األسر.
وتشــمل أيضا 350 مليار دوالر قروضا 
دوالر  مليار  و250  الصغيرة  للشركات 
و100  البطالة  إعانــة  للتوســع في 
واألنظمة  للمستشفيات  دوالر  مليار 

الصحية ذات الصلة.
وجتاوزت الواليات املتحدة يوم اخلميس 
كال مــن الصــني وإيطاليــا لتصبح 
البلــد ذا العــدد األكبر مــن حاالت 
اإلصابة بالفيروس. وجتاوز عدد احلاالت 
األميركية 100 ألف، وتخطت الوفيات 

1300 وفاة.
ومما يزيد األمر سوءا إعالن وزارة العمل 
املتقدمني  األميركيــني  عــدد  ارتفاع 
بطلبات للحصول على إعانة البطالة 
إلى 3.28 مليون، في أعلى مستوى له 

على االطالق.
الدولي كشــف  النقد  وكان صندوق 
أن االقتصــاد األميركــي دخل  عــن 
مرحلــة الركود بعد انتشــار فيروس 
»كورونــا« املســتجد »كوفيــد ١٩« 
مبعدالت ضخمة جتــاوزت بها الصني، 
بؤرة انتشــار الفيروس، وذلك بحسب 

ما ذكرته فضائية العربية.
وجتاوزت الواليــات املتحدة األميركية، 
وفقــا آلخــر األرقام كال مــن الصني 
وإيطاليا بعدد اإلصابات املشــخصة 
بفيــروس »كورونا« اجلديــد أو ما بات 
باســم »كوفيــد19-«، بعد  يُعــرف 
تسجيل 82.100 ألف إصابة، اجلمعة.

وحذر خبــراء من أن أرقــام اإلصابات 
املرتفــع في أمريكا ما هــي إال بداية 
املعركة، حيث قال الدكتور، أشــيش 
جها، رئيس معهــد هارفارد للصحة 
العاملية: »ســنكون علــى طريق وعر 
خالل األشهر الـ12 إلى الـ18 املقبلة«.

تقـرير

ترامب يوقع حزمة تحفيز أميركية تاريخية بقيمة 2.2 تريليون دوالر
النقد الدولي: اقتصاد الواليات المتحدة دخل مرحلة الركود بسبب »كورونا«

دوناد ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت وزارة التجارة، أمس الســبت، إن فحص 
شــحنة أرز قادمة من فيتنام عن طريق البحر 
تأخر بســبب إجراءات جرى اتخاذها للسيطرة 

على تفشي فيروس كورونا في البالد.
وهذا التأخير هو أحدث مثال على مدى التأثير 
الســلبي إلجراءات مكافحة انتشار الفيروس 

عامليا على سالسل اإلمدادات.
وقال زهير اجللبي املســؤول بوزارة التجارة في 
بيــان اطلعت عليه شــفق نيوز، انه بســبب 
حظر التجــول وصعوبة وصول مالك الفحص 
من بغداد فانه جرى إرســال مالك الفحص من 

البصرة إلى ميناء أم قصر. 
واوضح البيان إن فريق الفحص واجه مزيدا من 
”املالبس  التأخير بسبب صعوبة احلصول على 

الوقائية اخلاصة“.
ويســتمر حظر التجوال على مســتوى البالد 
حتى 11 نيســان، بينما أغلقت احلدود وأوقفت 
رحالت الطيران الدولية ضمن جهود للسيطرة 
على انتشار املرض. ويقع ميناء أم قصر الرئيس 

للسلع العراقية بالقرب من البصرة.

نيويورك ـ رويترز:
تراجعت األســهم األميركيــة منهية موجة 
صعود دامت لثالث جلسات مع جتدد الشكوك 
حيال مصير االقتصــاد األميركي وارتفاع عدد 
حــاالت اإلصابة بفيروس كورونــا في الواليات 

املتحدة.
وهبط املؤشر داو جونز الصناعي 915.39 نقطة 
مبا يعــادل 4.06 باملئة إلــى 21636.78 نقطة، 
ونزل املؤشــر ستاندرد اند بورز 500 مبقدار 88.6 
نقطة أو 3.37 باملئة ليسجل 2541.47 نقطة، 
وانخفض املؤشر ناسداك اجملمع 295.16 نقطة 

أو 3.79 باملئة إلى 7502.38 نقطة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هوت أســعار النفط خمســة باملئة مواصلة 
خسائرها لألســبوع اخلامس على التوالي مع 
طغيان حتطم الطلب الناجت عن فيروس كورونا 
على جهود التحفيز من صناع السياسات في 

أنحاء العالم.
الثلثني  وكال عقــدي اخلــام منخفض نحــو 
هذا العــام في حــني يجبر تهاوي النشــاط 
االقتصادي والطلب علــى الوقود جراء فيروس 
كورونا شــركات النفط والطاقة على تقليص 

استثماراتها.
وانخفض خام برنــت 1.41 دوالر مبا يعادل 5.35 
باملئة ليتحدد سعر التسوية عند 24.93 دوالر 
للبرميــل. والعقد منخفض نحو ثمانية باملئة 
هذا األسبوع. وأغلق اخلام األميركي منخفضا 
1.09 دوالر أو 4.82 باملئة على 21.51 دوالر. ونزل 
اخلام األميركــي أكثر من ثالثة باملئة على مدار 

األسبوع.
وقال بوب ياوجــر، مدير العقود اآلجلة للطاقة 
لــدى ميزوهو في نيويورك، ”نفــد ما لدينا من 
ذخيرة لدعم الســوق.. احلكومة اســتنفدت 
ذخيرتها هذا األســبوع - وفي األسبوع القادم 

ستكون السوق مبفردها.“
وقال فاحت بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه 
في ظل لزوم ثالثة مليارات شــخص منازلهم، 
فإن الطلــب العاملي على النفط قد يهبط 20 
باملئة، داعيا كبار املنتجني مثل السعودية إلى 
تقدمي يد العون جللب االســتقرار إلى أســواق 

اخلام.
لكن هذه الدعوات قــد ال تكفي إلعادة ضبط 

السوق.
وقال يوجني فاينبرج، احمللل لدى كومرتس بنك، 
”لدينا شــكوكنا حيال ما إذا كانت السعودية 
ستدع أحدا يحملها مبثل هذه السهولة على 
العودة عن مســار االنتقام الذي شرعت فيها 
حديثا،“ مشيرا إلى حرب األسعار املستعرة بني 

روسيا واململكة.

كورونا يؤخر شحنة أرز 
قادمة من فيتنام 

األسهم األميركية تختم 
أسبوعًا من التعافي

النفط يهوي لألسبوع 
الخامس على التوالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير النقل املهندس عبد اهلل 
االستمرار  السبت،  أمس  لعيبي، 
بنقل املشــتقات النفطية خالل 
حظر التجوال، مشيراً الى ان ذلك 
جاء لتوفير زيت الغاز وسد حاجة 

املواطن.
وقال لعيبي في بيان، ان »السكك 
وحتميل  بنقل  مســتمرة  احلديد 
النفطية من  املشتقات  وتسفير 
البصرة  في  الشــعيبة  مصافي 
إلــى مســتودعات نفــط احللة 
التخصصية  األحواض  بواسطة 
مكعب  1000متر  وبواقــع   KZB
أنقطاع خالل مدة  يومياً من دون 
»على  مشــددا  التجوال«،  حظر 
ضرورة أســتمرار العمــل لزيادة 
ملنقوالت  االســتعيابية  الطاقة 

التحميل والتفريغ التي تنعكس 
بدورها خلدمــة املواطن مع األخذ 
كافــة  تطبيــق  بنظراألعتبــار 
االجراءات الوقائيــة الصادرة عن 
الصحة  األزمــة ومنظمة  خلية 
واحلد  للوقاية  والعراقية  العاملية 

من انتشار مرض كورونا«.
وتابع ان »تشكيالت الوزارة حترص 
على القيام مبسؤولياتها في هذا 
الوقت العصيب بتحميل ووصول 
احملددة  اماكنهــا  الى  البضائــع 
وباألخــص نقل مادة زيــت الغاز 
اليومي  لألســتخدام  الضرورية 
لضمان  احللة  مســتودعات  الى 
العراقــي  للمواطــن  توفيرهــا 

الكرمي«.
من جانبه بني مدير عام السكك 
»مالكات  ان  احلســيني  طالــب 

تتابع عن  الشــركة املتخصصة 
كثب سير األحواض التخصصية 
مــن خــالل منظومــة التتبع ) 
ام قصر عملية  وشــعبة   )GBS
يوميا  وتفريغهــا  املــادة  حتميل 
ًوحسب بنود العقد بني السكك 
وشركة توزيع املنتجات النفطية 
وقد شــكلت جلان مختصة من 
الطرفني لإلشــراف على عملية 
التكيــل وإيصال املــادة بأوقاتها 

احملددة«.
املنتجات  »شــركة  ان  وأوضــح 
النفطية سبق وان أشادت بجهود 
بالتزاماتها  الســكك أليفائهــا 
واســتمرار مالكاتها  املادة  بنقل 
بنقل احلمــوالت وايصالها يوميآ 
مــن دون اي انقطــاع رغم حظر 

التجوال«.

بغداد ـ الصباح الجديد:  
ارســلت احلكومة العراقية املبالغ 
اقليم  برواتب موظفــي  اخلاصــة 

كردستان.
وقــال مدير فــرع البنــك املركزي 
العراقي فــي اربيل عابــد صالح، 
ارســلت  العراقــي  احلكومــة  ان 
453 مليار دينــار الى الفرع،  مبلغ 
وزارة  بامــكان  ان  الــى  مشــيرا 
املاليــة واالقتصاد بحكومة اقليم 
كردســتان تســلم املبلغ يوم غد 
اجلمعــة ليكون بامكانهــا توزيع 

رواتب موظفي االقليم.
واضاف ان هذا املبلغ هو التكميلي 

لرواتب املوظفني.
يأتــي هــذا بعد وقــت قصير من 
كردســتان  اقليم  حكومة  تأكيد 
انهــا تنتظر متويال مــن احلكومة 

االحتادية لدفــع ما تبقى من رواتب 
للموظفني.

وقــال املتحــدث باســم حكومة 
االقليم جوتيار عادل في بيان أمس 
السبت ان »احلكومة سخرت جميع 
امكاناتها في مكافحة وباء كورونا، 
ونطمئن املواطنني بأن احلفاظ على 
في  معيشــتهم  وتأمني  حياتهم 

مقدمة األولوليات«.
توزيع  »بشــأن  املتحدث  واوضــح 
وزارة  مــن  كل  فــإن  الرواتــب 
البيشــمركة، والصحــة، واملالية 
تسلمت  قد  والداخلية  واالقتصاد، 
مــن  تأمينهــا  مت  اذ  الــــرواتب 
ايـرادات  املبــالــغ اخلاصـــة مـن 

االقـلـيـم«.
واردف عــادل بالقــول انــه »فيما 
واملؤسســات  بالــوزارات  يتعلــق 

االخــرى ننتظر وصــول متويل من 
بغــداد«، مؤكدا انــه »في اي وقت 
الشــروع  ســيتم  التمويل  يصل 
مباشــرة في دفع الرواتب للوزارات 
واملؤسسات كافة وفق آلية تراعي 

التعليمات الصحية«.
ونوه الى ان بغداد تأخرت بارســال 
موظفي  لرواتــب  املقــررة  املبالغ 
االقليم نتيجة فرض منع التجوال 
كورونا،  فيروس  انتشــار  بســبب 
مشــيرا الــى ان وزيــر املالية في 
حكومــة االقليــم علــى تواصل 
مستمر مع وزير املالية في احلكومة 
االحتادية اليجاد حل لهذه املشكلة، 
ولهذا السبب نحن بانتظار ارسال 
املبلغ املقرر مــن بغداد خالل االيام 
املقبلة وحال وصولها سيتم صرف 

رواتب جميع الوزارات.

السكك الحديدية: استمرار نقل 
المشتقات النفطية خالل حظر التجوال

بغداد ترسل رواتب موظفي
اقليم كردستان



ثقافة 5دراسة
رؤية

افق

شيء عن

العالــم اخلارجي، عدا وســائل التواصل 
املكوث في  االجتماعــي، ومجبرا علــى 
بيته ملدة ليست بالقصيرة. لذا، فإنه لن 
يحصــل على فرصة مثل هــذه، للقراءة 

والكتابة.

»كورونا« والكتابة الثقافية
واألدباء كورونا،  الكتاب،  اســتثمر بعض 
للكتابة والتأليف. مثلها مثل أي ظاهرة 

عامة، تشكل هاجسا لدى الكاتب، وقلقا 
ثقافيا ووجوديا، مما يستدعي من الكاتب، 
أن يعالج تلك الظاهرة، نقدا وحتليال. كما 
الثقافية، اســتحضرت  إن بعض املواقع 
بعض الروايات التي تتحدث عن الكوارث 
الصحية واألوبئة. وتساءلت بعضها عن 
الوقت الذي ســتحضر كورونا في األدب 
مواقع  ثقافية مهمــة.  مــادة  بوصفها 
أخــرى، قررت اســتحداث خانــة جديدة 
وتبويب جديد حتت عنــوان« الثقافة في 
زمــن كورونــا« مخصــص للكتابة عن 
كورونا. لكن الســؤال الــذي يثار هنا: ما 
لذي يريد املثقف من الكتابة عن كورونا؟ 
هل لترهيــب اجملتمع منه، وترغيبه باتباع 
توجيهات اجلهــات اخملتصة؟ هل الكتابة 
عن كورونا وأي خطر صحي أو سياســي 
أو اجتماعي، يجب ان يصدر عن مختص؟ 
وهل املثقف قــادر على إجناز مادة ثقافية 
تلبي حاجة القارئ في ظل كورونا؟ نعود 
إلى ما كتب في األيام السابقة، لنجد أن 
بعض تلــك الكتابات، حّذرت من مخاطر 
انطالق  مع  انطلقت  التي  الفايروســات 
فايــروس كورونــا، ومنها بــث األكاذيب 
واالشــاعات التي ال تقــل خطورتها عن 
خطورة املرض نفسه. ومحاربة االشاعات 
جزء من وظيفة املثقف وواجبه األخالقي 
جتــاه مجتمعه، كون أن االشــاعة تنمو 
وتزدهــر في البيئــة التي ينتشــر فيها 
اجلهل واخلرافة واالبتعاد عن العلم. بعض 
املثقفــن، هــو مختص أصــال باجلوانب 
العلمية والتقنية، فاستثمر اختصاصه، 
إلى جانب اهتماماتــه الثقافية، ليطلع 
االجتماعي  التواصل  عبر منصات  الناس 
على مخاطر كورونا وســبل الوقاية منه. 
ثــم إن الكتابة عن أي ظاهــرة عامة، أو 
أمــر جلل، ال يعني الكتابــة عن اجلوانب 
اجلزئية لها، بل ثمة جوانب متعلقة بها، 
واآلثار املترتبة عليها، أو اجلوانب املتعلقة 
بها، باإلمكان الكتابة عنها، وهي ال تقل 
أهمية عن الكتابة عن الظاهرة نفسها. 
فالفايروس حن ينتشر في مكان ما، فإن 

تنتهز  أخرى صغيرة،  فايروســات  هنالك 
الفرصة وتخرج هي األخرى. ومكافحتها 
ال تقــل أهمية عن مكافحــة الفايروس 
األخطــر واألهم من بينهــا. واملثقف، مبا 
ميلكه من خبرة وقدرة على حتليل الظواهر 
واستنطاق املسكوت عنه، ميكنه أن يكون 
مساهما فاعال في الكثير من األمور التي 

ميكن من خاللها مواجهة كورونا وغيره. 

اقرأ  في بيتك
لدعــم جهود  الــدؤوب  ضمن ســعيه 
السلطات اخملتصة وخلية األزمة املكلفة 
مبواجهة كورونا، قــرر االحتاد العام لألدباء 
والكتاب، أن يطلق مبادرة« اقرأ في بيتك« 
روابــط حتميل اصداراته  توفير  من خالل 
األخيــرة لألدباء والكتــاب على صفحة 
االحتاد/ في محاولة لتوفير تلك االصدارات 
للقارئ دون عناء اخلروج لطلبها من أماكن 
البيع اخلاصة بهــا. وكأن االحتاد يقول: ما 
تريده، نوصله إليــك، أبق في بيتك. ليس 
االحتاد هو من أطلق هذه املبادرة فقط، بل 
ثقافية عربية، دعمت  هنالك مؤسسات 
إجراءات حضر التجــول، عبر توفيرها ما 
يحتــاج إليه القارئ العربــي وهو جالس 
في بيته. حتى إن بعض املؤسسات التي 
روابط ملليء وحتميل  باجلوائز، وفرت  تعنى 
في  باملشــاركة  اخلاصــة  االســتمارات 
جوائزها الكترونيا، بعد أن كانت تشترط 
اســتالمها عبر البريد العــادي. كورونا، 
حدث عاملي، ميثل حتديا كبيرا للبشــرية 
ومختصون.  متابعون  يقول  كما  جمعاء، 
وال أمل بتخطي هذه احملنة، سوى تكاتف 
والتعليمات  للقانــون  واالمتثال  اجلميع، 
التــي تصدر من اجلهــات اخملتصة. ولعل 
املثقف، هو املعني قبــل غيره باالمتثال 
للقانون قبل غيره، وهــو ما ميكن القول 

بتحققه حلد اآلن.

سالم مكي 

مخطئ من يتصــور أن فايــروس كورونا 
يحــارب العالم لوحده. صحيــح أنه هو 
الفايــروس األقوى واألكثر فتــكا بالناس، 
لكن ثمــة فايروســات رأت فــي كورونا 
فرصــة كبيــرة للظهور على الســطح 
وممارســة هوايتها املفضلة، كل حســب 
البلد  أن  ولكــون  وامكانياته.  اختصاصه 
يعانــي من كوارث سياســية واقتصادية 
واجتماعيــة، ويعاني من أزمــات في كل 
نواحــي احلياة، فمــن الطبيعي أن يتحول 
إلــى بيئــة آمنة لــكل أشــكال وانواع 
الفايروســات. فمع ظهور وانتشار كورونا، 
ظهــرت معــه فايروســات، كفايــروس 
والتشــفي  التنمر  وفايــروس  االشــاعة 
من  الالمباالة  وفايروس  اجلشــع  وفايروس 
قبل من ميلكــون القرار السياســي. كل 
تلك الفايروســات، كشفت عنها كورونا، 
واســتطاعت أن تظهر لنا الوجه الكامل 
لها، بعد أن كانــت مختبئة خلف حجب 
وســواتر مجتمعية. ما يهمنا هو املثقف 
والثقافة. الثقافة مثلها مثل باقي احلقول 
االنســانية األخرى، عطلت كورونا، الكثير 
من الفعاليات الثقافية وأجلت الكثير من 
كانت  التي  اخملتلفة  والتجمعات  املشاريع 
تسعى إلبراز معلم ثقافي، أو تدوين أفكار 
ثقافية مختلفة. فــال معارض للكتب، ال 
أمسيات، ال أصبوحات، ال شارع متنبي، ال 
الثقافية  مكتبات.. فثمة تعطيل للحياة 
العامة، وأعني بالعامة، تلك التي يشترك 
بهــا املثقفــون، وميارســونها، كجزء من 
باجلانب  أما مــا يتعلق  اليومية.  حياتهم 
اآلخر، وأقصد بــه احلياة الثقافية اخلاصة، 
فقد ازدهرت بشــكل الفت عنــد الكثير 
من املثقفن الذين وجدوا انفســهم أمام 
فرصة كبيرة، ملســح الغبــار عن الكتب 
التي تقف فــي طوابير طويلة بانتظار من 
يقرأها، بسبب عدم امتالك املثقف للوقت 
الكافي. املثقف وجد نفســه معزوال عن 

الثقافة في زمن الفايروسات 

كه يالن محمد

العالُم بأســره واقُع في قبضــة كورونا، 
وتسمر املواطنون في املنازل أمام الشاشة 
متابعــن ما وصل إليه حملــة الفايروس، 
وأي بلٍد آخر ينضاف إلى سلســلة املناطق 
املوبوءة، تراجعت أخبار السياسة، ال يفيُد 
موقع الدولة ودورها السياسي وترسانتها 
العسكرية في وقف زحف كورونا، بل خضع 
رئيــس أقوى دولة فــي العالم لفحوصات 
طبيبة بعدما كانت حتوم الشــبهة حول 
إصابته باملرض. األمر الذي شــغل ســيد 
البيت األبيض عن تغريداته املثيرة للجدل. 

والعلماء إلى اآلن بعدمــا مضى أكثر من 
ثالثة أشهر على ظهور اجلائحة ما توصلوا 
إلى إيجاد مصٍل لهذا الوباء املتعولم، وكأنَّ 
وظيفة هــؤالء األطباء والساســة صارت 
إحصاء عــدد الضحايا الذي يزداد يوماً وراء 
يوم، ومواســاتهم في ظِل هذا الوضع هو 
احلرارة  وارتفاع درجة  الصيف  اقتراب قدوم 
ألنَّ الفايروس املســتجد حسب املعلومات 
الطبية يفقُد فاعليته كلما كان اجلو حاراً. 

وبذلك اقتنَع اإلنســان بــأنَّ اخللل الناجم 
في الطبيعة جراء اإلسراف في استهالك 
املوارد ال تصلحه سوى  الطاقة واستنزاف 
الطبيعة. ها هــي املصانع قد توقفت عن 
العمــل وخفــت حركة الســير واملالحة 
اجلوية، واملدن واحلواضر الكبيرة قد تتحوُل 
في األيام القادمة إلى مســرح لألشــباح، 
ويقبــُع كل فرد فــي زنزانتــه، إذاً تتنفُس 
الطبيعــة صعداء وتصفو األجــواُء وفوق 
ذلك فإنَّ اجلشــع لدى الكائن البشري قد 
تخــُف حدته فــي حلظة مراجعــة الذات 

والتأمل وهو يعايــُن حقيقة عدم جدوى 
التهافت على املاديات والنفوذ والبهرجة.

ومن هنا يجُب تفســير هــذه األزمة من 
مســتوى آخر بدالً من االستسالم ملتاهة 
اخلوف والتســابق الدخار السلع، ال خوف 
يحميك من الوباء، وال تراكم البضائع في 

اخملازن يؤخر حلظة النهاية.
ما يتعلمُه اإلنســاُن من الفلســفة هو 
التفكيُر فــي اإلمكانيات املتاحة لتحويل 

األزمة إلى عامل للتحول واالنطالقة نحو 
مرحلة جديدة وتعمق الوعي بفن العيش. 
ما يعوزُه املرُء أكثر من أي شــيء آخر في 
عصرنا هــو فن احلياة، لذلــك يعاني من 
االكتئاب وامللل ويتفاقُم شعوره بالضجر 
والتغرب عــن الواقع  فيمــا اللهاث وراء 
التربح يســتمُر »ماذا ينفُع اإلنســاُن لو 
ربح العالَم وخســر نفسه«، وتفرَغ الدين 
مــن قيمــه الروحية أيضــاً لدرجة حتول 

إلى غطاء ألغراض سياســية واقتصادية 
بحتة.

وأمــام ظاهرة تشــيؤ القيم والســعار 
املادي تتالشى حميمية احلياة البسيطة، 
وتتعقُد طبيعة اإلنسان نتيجة االنسياق 
النظــام  يغذيهــا  التــي  األوهــام  وراء 
الرأســمالي، ومن املناســب هنا اإلشارة 
إلى رأي اخملرج البريطاني هيشتكوك الذي 
يقوُل بأن ما يوفره لك املال هو شراء بعض 

التعاسة فقط.

احلنني
الوقــوع فــي دوامــة االســتهالك وّفر 
مستنقعاً ال تنمُو فيه إال غرائز االنحطاط 
لــدى اإلنســان، وكان حصيلــة ذلك هو 
نســيان الوجود على حــد تعبير هاديغر، 
دعك من الشراسة التي طبعت تصرفات 
اإلنســان مع بني جنســه، فإنَّ الكارثة 
البيئية  التحــوالت  في  تتمثُل  احلقيقية 
وهــذا يعني أن الكائن الذي ال ميتلك راحة 
النفس يدمُر نفســه ويدمُر بيئته في آن 
واحد، لذلك فإنَّ ما يختبره اإلنســان من 
العزلة ومشــاهدته لتغير الســلوكيات 
اليوميــة وبعــض األعــراف االجتماعية 
والدينيــة قد يكوُن فرصــة لبرمجة منط 
العالقة مــع الذات واآلخــر. كأنَّ صحوة 
الضمير لدينا تتطلُب مرور بهذه التجربة 
ورؤية ما حل باجملتمعات من اخلوف إثر غزوة 
كورونا، إذ أصبــح املواطنون أكثر تضامناً 
مع البعض، واملقيمون في احلجر الصحي 
باملــدن املوبوءة ميلــؤون الدنيــا باألغاني 
ألنَّ »األغاني لســه ممكنة« على حد قول 
محمد منير. وبهذا يتم اكتشــاف ســر 

اخلفة من جديد وكل ما هو حسُن خفيف 
مثلما قال نيتشه.

عطفاً على ما ســبَق فــإنَّ احلنن يأخُذ 
املقيمن باملنازل إلى األماكن والشــوارع 
التي كانــت تبعُث على الضجــر، وكان 
يشــكُو منها املــارُة من تكــرار املظاهر 
والزحمــة. اآلن أصبَح الشــارع الذي يقُع 
على مسافة ربع ساعة من مكان إقامتك 
اإلجبارية قارة بعيدًة، وال ميكنك أن متضي 
فيــه قليالً من الوقت، وهــذا يذكر بحال 
الشخص الذي كان ميشي مبحاذاة جدران 
الســجن ويتســاءُل كيف يتخيُل من ال 
يفصلني عنهم غير حائط سميك صورة 
الشارع وشكل مالمح املارة هل تصلهم 
أصوات الباعِة كيف يكــون طعم احلياة 
ولونهــا إذا غابت عنها هــذه التفاصيل 

العادية والبسيطة؟ 
ومن جانبه أباَن ألبيركامو عن هذا احلنن 
لدى اإلنســان نحو إيقاع احليــاة العادية 
عندما يكــون قيد جدران الســجن فإنَّ 
بطل »الغريــب« يعاودُ قراءة قصاصة من 
جريدة قدمية يقُع عليها النظُر صدفًة في 
الزنزانــة إذ يجُد في هــذه الورقة تعويذًة 

للحياة.

ثقافة املواجهة
تختلــُف طريقــة مواجهة املــرض من 
مجتمع إلى آخر، ويلعُب مســتوى الوعي 
دوراً مهماً في هــذه املعركة بينما حتاوُل 
اجملتمعــات املتقدمة حتويل هــذه األزمة 
إلــى طفرة علميــة وينهمــُك علماؤها 
الفايــروس لدحره  على دراســة طبيعة 
قبل أن اســتفحاله، تنشــغُل العقليات 

املُثقلة بــإرث التخلف بحــروب كالمية 
وبتفســيرات غير علمية، إذ يتُم لي عنق 
الوقائع والظواهر وحالة انتشــار األوبئة 
لصالــح أهداف أيدولوجيــة. هذا ناهيك 
عن التشــجيع على اخلزعبالت والفذلكة 
والتسابق القتناء السلع بدالً من التعامل 
املتوازن مع األزمــة. صحيح أنَّ هذا الوباء 
بالنسبة للجميع،  يشــكُل حتدياً حياتياً 
لكن مرة أخرى يظهــُر هذا الواقع حجم 
البــؤس والتخلف في البيئــات التي لن 
يكون ســالحها في املعارك الوجودية إال 

االنفعال والعقلية املوتورة. 
فــإنَّ العامل الثقافي يتخــُذ أهمية  إذاً 
كبيــرًة فــي املراحل املفصليــة، ال يجوزُ 
االقتنــاع باألفكار الســقيمة التي حتلُل 
الظاهــرة مبنطــق التشــفي واالنتقام، 
ألنَّ الوبــاء ال يفــرق بن هــذا وذاك، وهو 
ناقــوس اخلطر لإلنســانية بقطع النظر 
والديني.  واحلضــاري  االثني  االختالف  عن 
نعَم أنَّ اجلشــع والتكالب على املصالح 
والطيش الرأســمالي واإلجتار بالدين كل 
ذلك قــد أدى إلى ظهور اإلنســان األدنى، 
حسب تعبير الفيلســوف اللبناني علي 
حــرب بدالً من اإلنســان األعلى كما كان 

يحلم به نيتشه.
ومن هنا يجــُب إدراك حقيقــة؛ وهي أنَّ 
البشــرية عندما تصُل إلى مفترق الطرق 
ال ينفعهــا إال التضامــن والعــودة إلى 
املشــترك اإلنســاني، وما يــردُم الفجوة 
ومن  البشــرية.  والتجمعات  البلدان  بن 
األفضل تعامل مع الوضع باعتباره فرصة 

للتصالح مع احلياة.

الوباء واإلنسان األدنى

»عيون الظالم« رواية تتصدر بعد 40 عامًا من طباعتها

ضمن سعيه الدؤوب لدعم 
جهود السلطات المختصة 

وخلية األزمة المكلفة 
بمواجهة كورونا، قرر االتحاد 

العام لألدباء والكتاب، أن 
يطلق مبادرة« اقرأ في بيتك« 
من خالل توفير روابط تحميل 

اصداراته األخيرة لألدباء 
والكتاب على صفحة االتحاد/ 

في محاولة لتوفير تلك 
االصدارات للقارئ دون عناء 

الخروج لطلبها من أماكن البيع 
الخاصة بها.

دبي ـ غسان خروب:

بن كورونا املســتجد و»ووهــان – 400« 
مســافة 40 عاماً. األول فيروس حقيقي 
أصاب اآلالف حول العالــم، وأزهق أرواح 
الثانــي خرج من  الكثير منهــم، فيما 
 The Eyes of( »رحم رواية »عيون الظالم
Darkness( للكاتب األمريكي دين كونتز. 
تلك املســافة بن الفيروسن، تقلصت 
كثيراً هذه األيام، بعد أن قفزت الرواية إلى 
املرتبة األولى، حيث يتم تداول صفحاتها 
االجتماعي،  التواصــل  مواقع  أروقة  في 
ليــدرج بعض روادها الروايــة حتت خانة 
»النبوءة«، فيما ذهب آخرون إلى إدراجها 
حتت بنــد »املصادفة«، بينما ظل الكاتب 
األمريكي الذي تعدى عقده السابع بأربع 
سنوات، ملتزماً الصمت حيال ما يكتب 

عن روايته تلك، وهو املعروف بأدب الرعب 
واخليال العلمي، حيث ســيقت معظم 
رواياته نحو الســينما، وعلى رأســها 
»فرانكشــتاين 2«، و»صوت الظلمات« 

و»الطاعون الرمادي«، وغيرها.
بن  املشترك  القاســم  »ووهان« كانت 
فيروســي »كورونا« و»ووهــان – 400«، 
وكالهما قاتل، مع الفــارق أن الثاني ال 
4 ســاعات فقط، ليزهق  يحتاج سوى 
روح ضحيته، وفق ما تشــير الصفحة 
االجتماعي،  التواصل  رواد  تداولها  التي 
خاصة عشــاق أدب الرعب منهم، فيما 
تؤكد الرواية أن »ووهان – 400«، جاء في 
إطار ســالح بيولوجي، بينما لم تعرف 
بعد حقيقة »كورونا«، ليظل »اخلفاش« 

هو املتهم األول في إطالق كوفيد 19.
ومع اتســاع دائــرة انتشــار »كورونا« 
وإصابته للعديد من مدن العالم، فارضاً 

عليها حجراً صحياً واســعاً، اتســعت 
رواية  الذي ســلط علــى  الضوء  دائرة 
»عيون الظالم«، حيــث أخذتها العديد 
من وسائل اإلعالم الغربية، على محمل 
اجلد، ومن بينهــا صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية، التي أشــارت إلى أن اسم 
الفيروس تغير مــرات عدة في طبعات 
الرواية، وأن اســمه األول كان »غوركي 
400«، ولكن الكاتب وبعد انهيار االحتاد 
أعاد تسميته   ،1991 الســوفييتي في 
ليصبح »ووهان 400«، مانحاً إياه صبغة 
صينية، ســانداً ذلك إلى شــخصيات 
 »400 إن »ووهان  التــي تقــول  الرواية، 
جرى تطويره في مختبرات إعادة تركيب 
النــووي، والواقعة في  جزئيات احلمض 

ضواحي مدينة ووهان الصينية.
عادت  التي  الظــالم«،  »عيــون  حكاية 
بفضل »كورونا« مجــدداً إلى الواجهة، 

قــد ال تكون مختلفة كثيــراً، عن تلك 
التي عاجلتها عديد األفالم السينمائية، 
للمخرج  »كونتيجــن«  أبرزهــا  ومــن 
ستيف سودربيرغ، فأحداثها تدور في 4 
أيام، حول األمريكية كريستينا إيفانس، 
التي تسافر إلى الصن، بحثاً عن ابنها 
داني، الذي يفقد إثر حادثة تقع للحافلة 
التي تقله، حيث يصعــب التعرف إلى 
مالمحــه، وفي الوقت نفســه، ينطلق 
البشــر  ليصيب   »400 »ووهان  فيروس 
فقــط، ويقوم مبهاجمتهــم عن طريق 
إصابة جــذع الدماغ، وهنــاك يبدأ في 
إفراز مادة سامة تأكل )حرفياً( أنسجة 
الدماغ الذي يتحكم في جميع وظائف 

اجلسم التلقائية.
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منوعات6

في بريطانيا..
السجن عامين لكل من يسعل في وجه رجال 

الطوارئ 
قال مدير االدعــاء العام في بريطانيا إن أي شــخص يزعم أنه 
مصاب بفيروس كورونا ويسعل عمداً في وجه موظفي الطوارئ 

سيواجه عقوبة السجن ملدة عامني.
وقال ماكس هيل إن تقارير وردت في األيام األخيرة عن أشخاص 
يسعلون في وجه رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الطوارئ 
والعاملني في املتاجر. وأوضح أن املسؤولني عن ذلك سيواجهون 

اتهام باالعتداء.
وأضاف هيل في بيان »موظفو الطوارئ يحظون بأهمية أكثر من 

أي وقت مضى مع اصطفاف اجملتمع في مواجهة وباء كورونا«.
وأردف قائال : لذلك أفزعتني تقارير تفيد أن أشــخاصاً يزعمون 
أنهم مصابون مبرض كوفيد19- ويســعلون عن عمد في وجوه 
ضباط شــرطة وغيرهم ممــن يقفون في الصفــوف األمامية. 

سأكون واضحا للغاية: هذه جرمية يتعني وقفها.
وقال االدعاء العام امللكي إن رجال )45 عاما( اعترف بثالثة اتهامات 
باالعتداء على موظف طوارئ بعد أن زعم أنه مريض بالفيروس 
وســعل في وجوه ضباط بشرطة لندن كانوا يعتقلونه لسبب 

آخر.

االستيقاظ على ألحان موسيقية يجعلك نشيطًا
أوضحت دراسة أسترالية في جامعة ملبورن أن الصوت اللحني 
وليس صوت اجلرس هو مــا يوقظ خاليا الدماغ جيداً ويؤثر على 

أدائها على مدار اليوم.
وبينت الدراســة أن األشخاص الذين يســتيقظون على صوت 
إنذار حــاد، مثل الصفير املتقطع، يكونوا أقــل يقظة وانتباهاً 
خالل النهار، ونُشــرت نتائج الدراســة في مجلة »بلوس وان« 
الطبية، وأجرى فريق البحث جتربة شــارك فيها 50 شخصاً، ومت 

قياس تأثير صوت املنبه على أدائهم وتركيزهم. 
والحــظ الباحثون أنه عندما يكون صــوت التنبيه مثل الزمارة 
القاســية يؤدي إلى تعطيل النشــاط العقلــي وإرباكه عند 
االســتيقاظ، في حني يســاعد صوت حلن أغنية على االنتقال 
الســلس من حالة النوم إلى اليقظة، ما يجعل وظائف الدماغ 

أكثر نشاطاً.
ويعد االستيقاظ صباحاً مقلق للجميع، وفي كثير من األحيان 
قد يقوم الشــخص بضبط املنبه على وقت محدد وعندما يرن 
يقوم بإغالقه، لذلك تنصح الدراســة باســتبدال صوت اجلرس 

بنغمة موسيقية أو حلن أغنية لالستيقاظ بنشاط.

أسرة هندية ُتطلق اسم كورونا على طفلتها
سّمت أسرة في إقليم أترابرديش الهندي مولودة جديدة كورونا، 
أمالً بأن تكون اخلطوة سبباً في وحدة العالم وبادرة للتوصل إلى 

حّل جلائحة فيروس كورونا اجلديد )كوفيد ــ 19( حول العالم.
ُولدت الطفلة كورونا االســبوع املاضي في ظروف قاســية، ألن 
حظر التجوال صّعب على األســرة الفقيرة نقل الوالدة راجني 
ترباتي إلى املستشــفى. وفي حديثه لوسائل اإلعالم الهندية، 
قال خال املولود نتيش تريباتي: »حدثت نفسي أن أسمي املولودة 
اجلديدة باســم هذه اجلائحة العاملية. وبعد الوالدة استشــرت 

أختي راجني، فوافقت، وهكذا سميتها كورونا«.
وأشــار تريباتي إلى أن الطفلة لم يطلق عليها اســم كورونا 
لالستهزاء أو الســخرية أو التقليل من خطر الوباء العاملي، بل 
من أجل التفاؤل في إيجاد حل والدعوة إلى التوحد والتماسك 

في هذه األزمة.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد:

البريطاني  الــوزراء  رئيــس  أصبح 
بوريس جونسون الذي جاءت نتيجة 
الشخصيات  بني  إيجابية  فحصه 
املصابة  العالــم  فــي  املعروفــة 
بفيــروس كورونا املســتجد.حيث 
ســبق وأن داهم الفيروس العديد 
من مشــاهير السياسة والرياضة 
والفن وتسبب بوفاة بعضهم،ومن 
ابرز من أصاب بهــذا الفيروس من 

املشاهير هم :

في السياسة
أعلــن رئيــس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونســون إصابته بفيروس 
كورونــا املســتجد بعدما ظهرت 
للمرض  طفيفة«  »أعــراض  عليه 
كما أعلنت احلكومــة البريطانية 
الصحة  وزيــر  أعلــن  ذلك.كمــا 
البريطاني مــات هانكوك إصابته 

أيضاً بالفيروس.
قبل ذلــك أصيب األمير تشــارلز 
)71 عاماً( ولــي العهد البريطاني 
بفيــروس كورونــا املســتجد مع 
عوارض خفيفة للمرض، كما أعلن 

مكتبه االربعاء املاضي.
وأعلــن قصر موناكو فــي 19 آذار/
مارس أن األمير ألبير الثاني مصاب 
بفيروس كورونا املســتجد، مؤكداً 
أن مبقــدوره مواصلــة العمل من 
مقّره اخلاص وأّن »وضعه الصحي ال 

يدعو إلى القلق«.
املفاوضــني  كبيــر  أعلــن  كمــا 
ميشال  بريكســت  عن  األوروبيني 
بارنييه )69 عاماً( أن نتيجة اختباره 
جاءت إيجابية وأنه مصاب بفيروس 
كوفيد19-. لكنه قــال إن صحته 
مقطع  في  االطمئنــان  الى  تدعو 

فيديو نُشر على تويتر.

ووضع رئيس الوزراء الكندي جاسنت 
ترودو نفسه في العزل املنزلي ملدة 
أسبوعني منذ 13 آذار/مارس، بعدما 
جــاءت نتيجة فحوصــات زوجته 

صوفي غريغوار ترودو إيجابية.
األملانية  املستشــارة  كما وضعت 
أنغيــال ميركل نفســها في حجر 
صحي األحد املاضي بعدما خالطت 
طبيباً مصابا. وجــاءت نتيجة أول 

فحص أجري لها سلبية.
إصابة  الفنلندية  الرئاسة  وأعلنت 
الرئيس الســابق احلائز جائزة نوبل 
للسالم مارتي أهتيساري )82 عاماً( 

بفيروس كورونا املستجد.

في الفن 
الساكســوفون  عــازف  توفــي 
مانــو  الشــهير  الكاميرونــي 
إصابته  جراء  فرنســا  في  ديبانغو 
86 عامــاً، على  بكوفيــد19- عن 
ما أفاد تييري دوروبير ناشــر أعمال 

الفنان املوسيقية.
املســرحي  الكاتب  توفــي  كمــا 
االميركي تيرينس ماكنالي بسبب 
مضاعفات جــراء إصابته بفيروس 
كورونا املستجد عن 81 عاماً، على 

وفق ما أفــاد وكيل أعماله لوكالة 
املغني  توفي  برس«.وقبله،  »فرانس 
موســيقى  مابيلي جنم  أورلــوس 
احلديثــة  الكونغوليــة  الرومبــا 
كورونا  بفيروس  مصابا  كان  والذي 

املستجد في باريس.
وأعلــن املغنــي الكندي الشــاب 
باملرض.كما  إصابتــه  كيم  ليني- 
االســباني  األوبرا  مغنــي  أعلــن 
بالسيدو دومينغو إصابته قائال إنه 

»في صحة جيدة«.
أميركية  إعــالم  وســائل  وذكرت 
أن املنتــج الســينمائي الســابق 

هارفــي واينســتني الــذي حكم 
عليه في اآلونة األخيرة بالســجن 
23 عاما بتهمة االعتداء اجلنســي 

واالغتصاب، مصاب بالفيروس.
وكان تــوم هانكس وزوجته املمثلة 
واملغنيــة ريتا ويلســون، أول جنوم 
هوليــوود الذين أعلنــوا إصابتهم 
آذار/مارس، قــال إنهما في   12 في 
حتسن بعد نحوأسبوعني من احلجر 

الصحي في استراليا.
كما أعلن املمثل البريطاني إدريس 
16 آذار/مــارس أن فحصه  إلبا في 
كان إيجابًيــا ووضــع نفســه في 

العزل.
وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من 
العمر 70 عاًما لويس ســيبولفيدا 
الذي يعيش في شــمال إســبانيا 
بالفيروس وما يزال في املستشفى. 
وقد شــعر باألعراض األولى في 25 
شباط/فبراير، بعد يومني من عودته 

من مهرجان أدبي في البرتغال.
                            في الرياضة

توفي الرئيس الســابق لنادي ريال 
مدريــد لورينزو ســانز االســبوع 
إدخاله  أيام على  املاضي بعد ثالثة 

املستشفى بسبب كوفيد19-.
وأصيــب عــدة العبني فــي فريق 
يوفنتــوس تورينــو لكــرة القدم 
بينهم الفرنســي بليــز ماتويدي، 
بطــل العالم في كــرة القدم مع 
املنتخــب الفرنســي فــي 2018، 
والذي وضع نفسه في العزل طوعا 
في املنزل منذ 11 آذار/مارس بعدما 

جاءت نتيجة اختباره إيجابية.
والســبت املاضي، أعلن نادي ميالن 
إصابة  القــدم  لكــرة  االيطالــي 
أســطورته املدافع الســابق باولو 
بفيروس  دانيــال  وجنله  مالدينــي 

كورونا املستجد.
وفــي إجنلتــرا، أعلن مــدرب فريق 
أرســنال ميكيل أرتيتا اإلســباني 
أن اختبــاره إيجابي، مثل العب من 

فريق تشيلسي.
وأصيب بالفيروس أيضاً العب كرة 
تيــرمي مدرب  فاحت  التركي  القــدم 
 15 غلطة سراي.وجاءت فحوصات 
على األقل من العبي كرة الســلة 
في الــدوري األميركي للمحترفني 
نتس  بروكلني  جنم  بينهم  إيجابية 
كيفــني دورانت والفرنســي رودي 
غوبير )يوتا(.كمــا أدخل جنم فريق 
فرنسا للكرة الطائرة ارفني نغابيث 
املستشــفى بسبب  الى  اخلميس 

كورونا املستجد.

أبرز مشاهير العالم المصابون بـ »كورونا«

متابعة الصباح الجديد:
أصبح الذهاب إلى صالونات احلالقة 
هذه األيام، يشغل بال الكثيرين في 
دول عــدة في العالم، ســواء كانوا 
زبائن أو حالقني، ال سيما مع انتشار 
وباء كورونا، الــذى أودى بحياة أكثر 
من 14 ألف شخص منذ ظهوره في 

الصني ألول مرة في ديسمبر كانون 
األول املاضي.

انتقــال عدوى  إلــى طرق  وبالنظر 
فيروس كورونا بني البشر، فإن احلالقة 
وارتيادها قد  العامة  الصالونات  في 
يشكل خطراً على الزبائن واحلالقني 
على حد ســواء، بسبب ما تتطلبه 

عمليــة احلالقة من اقتــراب احلالق 
مــن الزبون بدرجة كبيــرة، وكذلك 
اســتعمال أدوات احلالقة نفســها 

تقريبا مع شتى الزبائن.
وتنصح منظمــة الصحة العاملية 
األفراد بترك مسافة ال تقل عن متر 
واحــد بينهم ملنع انتشــار العدوى 

بفيروس كورونا، وهــذا أمر ال ميكن 
حتقيقه عنــد قص احلالق لشــعر 
الزبــون، ممــا يجعــل إمكانية نقل 
أحدهما  إصابة  حالــة  في  العدوى 

واردة جداً.
وأمام هذه املشكلة، جلأ حالق صيني 
إلى فكــرة مبتكــرة، إذ ثبت أدوات 

حالقته علــى أطراف عصي طولها 
متر تقريباً، للحفاظ على مســافة 
كافية بينه وبني الزبائن، ولم يكتف 
بذلك، بل راتــدى هو والزبائن أقنعة 
واقيــة طيلة فتــرة احلالقة حفاظا 
علــى ســالمة اجلميع. لكــن هذه 
الطريقــة التي القت استحســان 

البعض، لم تعجب آخرين، خصوصاً 
أن فيــروس كورونا ميكــن أن ينتقل 
عن طريق رذاذ العطس أو الســعال 
الصلبة  األســطح  علــى  املوجود 
في املكان، والــذي قد ال تخلوا منه 
صالونــات احلالقــة، خصوصا تلك 

املزدحمة بالعشرات يوميا.

الحالقة في زمن »كورونا«
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مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.

معلومة

متابعة الصباح الجديد:
املنزلي حلماية  الكثيرين باحلجــر  التزام  برغم 
أنفســهم من فيروس كورونا املســتجد، فإن 
أو االحتياجات األساسية قد جتبرهم  الظروف 
على اخلروج مــن املنزل واالحتــكاك باآلخرين 

بنحو مباشر أو غير مباشر.
ويركز األطباء فــي نصائحهم لتجنب انتقال 
العدوى، على غسل األيدي والسعال أو العطس 
في منديل واحلفاظ على مســافة كافية مع 
اآلخرين، لكن هنا يبرز ســؤال آخــر يثير قلق 

البعض: هل »يعلق« الفيروس باملالبس؟
اخلبراء أوضحوا أنه ال داعي للقلق بشكل كبير 
مــن املالبس واعتبارها مصــدراً للعدوى، لكن 
هناك بعض اخلطوات البسيطة التي ال بد من 
اتباعها لتنظيفهــا جيداً، منوهني إلى أهمية 
غســل اليدين بانتظام باملاء والصابون ملدة 20 

ثانية للوقاية من كورونا.
وينتقــل الفيــروس املســتجد مــن خــالل 
»القطرات« )أي عند السعال أو العطس(، وهذا 
هو الســبب الذي يجعل من الضروري تقليل 
تعرضك ألشــخاص آخرين مــن خالل التباعد 

االجتماعي.
وتشير بعض األبحاث إلى أنه برغم أن الفيروس 

قــد يكون قادراً على العيــش ملدة تصل إلى 3 
أيام على أسطح مثل البالستيك والفوالذ )مما 
يعنــي أنه قد يبقى على األزرار أو الســّحاب(، 
فــإن خطر اإلصابة بالعدوى من ملس هذه املواد 
منخفض نســبياً، مقارنــة بالطريقة األكثر 
شــيوعا النتقاله من خالل القطــرات، وفقاً 

ملركز الســيطرة على األمراض والوقاية منها 
بالواليات املتحدة.

ومع ذلك، فإن على اجلميع تطبيق كل ما ميكن 
النظافة وجتنب اإلصابة  أتباعه للحفاظ على 
بالفيــروس، وذلك من خــالل بضعة خطوات 

بسيطة.

خبراء : تقيد بخطوات النظافة والتقلق من المالبس

النوارس تحلق في سماء بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة
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بغدادـالصباحالجديد:

اصدر االحتاد املركزي لكرة القدم بيانا 
يوضح فيــه تأجيل دوري الكرة املمتاز 
إلى اشــعار اخــر في ظل  اســتمرار 
االزمة احلالية وتواصل احلظر حتى يوم 
11 نيســان املقبل بحسب ما اعلنته 

خلية االزمة.. وجاء  فيه:  
»َكَذلَِك  الرحيم  الرحمن  بســم اهلل 
أََهُؤالء  لَِّيُقولُوا  بَِبْعٍض  بَْعَضُهم  َفَتنَّا 
 ُ ن بَْيِنَنا أَلَْيَس اهللَّ ُ َعلَْيِهــم مِّ َمنَّ اهللَّ
ــاِكرِيَن صدق اهلل العلي  بِأَْعلََم  بِالشَّ
العظيــم«.. متاشــيا مــع التطورات 
احلاصلــة فــي البالد وقــرارات خلية 
األزمــة  احلكومية للحد من انتشــار 
احلاالت  ومعاجلــة  كورونــا  فيــروس 
املكتشفة واســتمرار احلجر الصحي 
لكافة  أنحاء البالد حتى 11 نيســان 
املقبل ، فأن احتــاد الكرة العراقي مع 
هذه اخلطــوات وااللتزام بها لتجنيب 
بلدنا  العزيز مخاطر هذا الوباء اللعني 
ويدعو انديتنا لالستمرار بقرار تأجيل 
الدوري إلى إشــعار اخر وااللتزام  التام 
به حتى يفرج اهلل ســبحانه وتعالى 
عن بالدنا واإلنســانية جمعاء بفرجه 
ورحمته للخالص منــه وعودة  احلياة 
إلى شــوارعنا ومالعبنــا وجماهيرنا 

احملبة انه سميع الدعاء. 
إلى ذلك، اصدر االحتاد اآلســيوي لكرة 
القــدم، بيانا جــاء فيــه: إن املوقف 
املتزايد ســوءا في كل أنحاء  العالم، 
وتقييدات الســفر املفروضة من قبل 

احلكومات واخلطوط اجلوية التي ألغت 
الكثير من الرحــالت  اجلوية قد أثرت، 
االحتاد  مســابقات  في  كبير،  بشكل 

اآلسيوي لكرة القدم . 
بعد االجتماعات الطارئة التي نظمت 
األعضاء  االحتــادات  مــن  العديد  مع 
في األســابيع القليلــة املاضية، فإن 
االحتاد  مع  وبالتشاور  اآلسيوي،   االحتاد 
الدولــي لكرة القدم، قــد قرر تأجيل 
مباريات اجلولة الثانية من  التصفيات 
التمهيدية املشــتركة املقرر إقامتها 
في شهري آذار وحزيران 2020، وكذلك 
تأجيل مباريات  اجملموعات لدوري أبطال 
اآلسيوي  االحتاد  وكأس   ،2020 آســيا 
2020 )غربي القارة( إلى تواريخ  الحقة . 

في ضوء هذا، واألخــذ بنظر االعتبار 
القدم،  أســرة كرة  صحة وســالمة 
والطلبــات العديــدة مــن االحتادات 
 األعضــاء املشــتركة واألنديــة، فإن 
االحتاد اآلسيوي قد قرر تأجيل املباريات 
واملسابقات كافة اجملدولة في  شهري 

آذار ونيسان إلى إشعار آخر . 
سوف يستمر االحتاد اآلسيوي بتقييم 
ومراقبة املوقف عن كثب قبل اقتراح 
التواريخ اجلديــدة للمباريات  املؤجلة، 
وهــذه التواريخ اجلديدة ســوف يتم 
األعضاء  االحتــادات  إلــى  إرســالها 
واألندية املعنية في األسابيع  القادمة . 

شكرا لدعمكم وتعاونكم، وسنبقى 
رهن إشارتكم على البريد االلكتروني 
املؤشر في الرسالة في حالة  وجود أي 
داتو  اخمللص..  لديكم .  .  استفســارات 

وندسور جون.. األمني العام. 

اتحادالكرةيؤجلمنافساتالممتازإلىأشعاراخر
مع الحدثاآلسيوييوضحآليهإرجاءبطوالته

فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

عبدالحقنوري..
ضوءفيالعتمة

األنبــاء التي تطغى علــى عاملنا فيما يتخلص 
بفايروس كورونــا وإحصائيات اإلصابات وحاالت 
الشفاء  واعداد الوفيات، تضاعف عتمة الواقع 
الذي نعيشــه، احلجر الصحــي املفروض على 
العالــم، وإجراءات  الســالمة وتفــادي الوقوع 
في شــرك الفايروس اللعني، تضع اجلميع حتت 
اخلطــر، بيد أن ما اطلقه عبد  الرحيم شــقيق 
الالعب الدولي املغربي، احملترف في نادي أياكس 
أمســتردام الهولندي، عبد احلق نوري،  أن األخير 
استفاق من غيبوبته التي استمرت 3 سنوات، 
متنحنا األمــل وتؤكد وجود الضــوء في عتمة 
 الطريــق، وان ال يأس من رحمة اهلل ســبحانه 

وتعالى. 
واملعروف ان نوري )23 عاًما( تعرض إلى ســكتة 
دماغية خالل مباراة ودية بني أياكس أمستردام 
 وفيــردر برميني عــام 2017، ودخل فــي غيبوبة 
طويلة استمرت ســنوات، تخللتها استفاقات 
متقطعة، وبقي  في املشفى حتت عناية األطباء. 

ان حكايــة النجــم املغربي، نقطــة ضوء في 
مســيرة احلياة، ولتكون هــذه احلكاية وغيرها 
درســا لالعبي كــرة  القــدم او غيرهــم ان ال 

مستحيل امام قدرة اخلالق جل وعال. 
يقينــا ان العالم الذي يعيش وباء اســتفحال 
وخطــورة فايــروس كورونا، تفاعــل مع حالة 
النجم املغربي،  وادرك انها حالة نادرة لن تتكرر 
كثيرا وأتت في وقت يتطلــب اجلميع بصيص 
أمل في احلياة بعد مجهودات  بذلتها دول كبرى 

لكنها عجزت وتركت األمر للسماء. 
اخر الكالم: شــكرا جلميع اجلهــود التي تصب 
في صالح انقاذ األنســانية، وحتية ملن يضحي، 
الرحمة ملن  غادر عاملنا، والشفاء للمصابني، ايام 
احلظر الصحي تتطلب متاســكا وثباتا وتعاونا 

لتجاوز احملنة، وتعود  احلياة إلى طبيعتها. 

لقطة سابقة من دوري الكرة

متابعةالصباحالجديد:

املمتاز  الدوري  شــهدت مســابقات 
تنافسا  املاضي،  القرن  تسعينات  في 
حادا بني األنديــة اجلماهيرية األربعة 
والطلبة  اجلويــة  والقــوة    «الــزوراء 
والشرطة .» وُحفظت بعض مواجهات 
الفرق األربعة، التي اتســمت بالقوة 
 والتنافسية، في ذاكرة العراقيني، ولم 

تفارقها حتى اآلن . 
ويســلط التقرير التالي الضوء على 
مباراتي حســم الدوري العراقي عام 
أقيمتا  بنفس  واللتــني   ،1998-1997
التوقيت لوجود 3 أندية منافسة على 

اللقب : 
تنافس ثالثي: شــهد الدوري العراقي 
تنافســا   ،1998-1997 موســم 
ناديا   16 غيــر مســبوق مبشــاركة 
إلــى جولته  الدوري   حينها، ووصــل 
األخيــرة وهناك 3 فــرق تنافس على 
اللقــب، وهي »الــزوراء والقوة  اجلوية 

اجلوية  القــوة  والشــرطة .» وامتلك 
حينها 70 نقطة في صدارة الترتيب، 
بالتساوي مع الشرطة،  وبفارق نقطة 

واحدة عن الزوراء . 
اجلوية  القوة  األخيرة  اجلولة  وجمعت 
مــع الــزوراء على ملعب الشــعب، 
فيما التقى الشــرطة بفريق صليخ، 
 صاحب الترتيب العاشــر، في ملعب 

الكشافة . 
كان القــوة اجلوية يحتــاج إلى الفوز 
حلســم اللقــب، بصــرف النظر عن 
نتيجة املبــاراة الثانية، نظرا لتفوقه 
 بفــارق 7 أهداف عن الشــرطة، فيما 
تعثر  باملبــاراة  للفوز  الــزوراء  احتاج 

الشرطة . 
سيناريو غريب: مباراة ملعب الشعب، 
شهدت تقدم القوة اجلوية عبر الالعب 
رزاق فرحان، قبل أن يعادل  للزوراء عدنان 
محمد، وكذلك تقدم الشــرطة عبر 
املدافع حيدر حميد، ثــم رد الصليخ 

بهدفني لينتهي الشوط  األول 1-2  . 
وفي الشــوط الثاني، ســجل مفيد 

عاصــم هــدف التعادل للشــرطة، 
واستمر التعادل حتى الدقيقة األولى 
من  الوقت بــدل من الضائع، ليحصل 
الشرطة على ركلة جزاء سجل منها 
محمود مجيد الهدف الثالث، لينتزع 
الرمق األخير من  اللقب في   الشرطة 

املباراة . 
موقــف تراجيــدي: آنذاك لــم يكن 
الهاتف النقــال قد دخل العراق، وآخر 
الشــعب  مللعب  التي وصلت  األخبار 
أن  مباراة الشــرطة والصليخ انتهت 
بالتعادل لذا احتفل فريق القوة اجلوية 
على أســاس أن املباراة الثانية  انتهت 

بالتعادل . 
أيوب  القــوة اجلويــة  وأجرى مــدرب 
أوديشــو لقاء تلفزيونيا يهنئ العبيه 
يفاجــأ  أن  قبــل  باللقــب،  واإلدارة 
 بصيحــات جمهــور الــزوراء، واملذيع 
الشرطة  يعلن فوز  للملعب  الداخلي 
علــى الصليــخ وتتويجــه باللقب، 

 ليبقى صامتا أمام الكاميرا . 
اتهامات مســتمرة: بقي هذا املوسم 

مثار جدل إلــى اآلن، فهناك من يتهم 
العبي الصليخ بالتعاون مع  الشرطة، 
فطريقــة اخلطأ في ركلة اجلزاء، أثارت 
الشــكوك، الســيما وأنها جاءت مع 

نهاية املباراة . 
لكن القــوة اجلوية علــق آنذاك على 
طريقة ركلــة اجلزاء بأنهــا )مؤامرة( 
اتهامات  القوة  الدرع، وطالت  لسرقة 
اجلويــة حــارس الصليخ الــذي أجته 
إلحدى زاويتي الهدف قبل تنفيذ العب 
مجيد  ليســهل  محمود  الشــرطة 
عليــه مهمــة التســجيل .  . وتبقى 
تلك االتهامات قائمــة لفترة طويلة، 
اللقب كان  أن  التاريخ يســجل  لكن 

 شرطاويا في موسم استثنائي . 
أبــرز الالعبني: تألق في هذا املوســم 
والذي  محمود مجيد العب الشرطة، 
توج باحلذاء الذهبي للمسابقة  برصيد 
23 هدفا، وسطع جنم العب الشرطة 
تألق  أيضا مفيــد عاصم، في حــني 
في القوة اجلوية الالعــب  رزاق فرحان 

وأحمد خضير ووليد ضهد. 

تقـرير

ذكرياتفوزفريقالشرطةبلقبدوريالكرةالممتازلموسم98/97
محمودمجيديتوجبكأسالهداف

فريق نادي الشرطة 
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لندنـوكاالت:
أطلق نادي آرســنال فيلمــا وثائقيا عن الفريق 
الذي توج بلقب بطولة الدوري اإلجنليزي املمتاز 
  «البرمييرليــج« موســم )2003ـ 2004( من دون 

هزمية . 
وســيتمكن اجلمهور من مشاهدة الفيلم عبر 
املوقع الرســمي للنــادي أو تطبيق املوقع على 
الهاتف النقال  بداية من أمس .  , ويحتوي الفيلم 
مقابــالت مع بعض شــخصيات هــذا اجليل 
األسطوري ومنهم آرسني فينجر،  مدرب اجلانرز 
ملدة 22 عاما، وتييري هنري وسول كامبل ومارتن 

كيون وينس ليمان . 
وتــوج الفريق اللندني باللقــب بعد حتقيق 26 
انتصــارا و12 تعــادال، ليكون الفريــق الوحيد 
الذي حقق اللقب  دون تلقي أي خســارة .  . ولم 
يتمكن أي فريق إجنليزي بعــد من معادلة هذا 
الرقم القياســي .  . ولتخليد هذا  احلدث، قامت 
رابطة البرمييرليج بتسليم كأس ذهبية لفريق 

آرسنال . 
وواصل اجلانرز سلســلة الالهزمية وصوال لـ49 
مباراة، وهو الرقم الذي ُكســر في تشرين أول 
عام   2004 بعد خســارة الفريق أمام مانشستر 

يونايتد. 

آرسناليطلقفيلما
وثائقياعنجيل
«دوريالالهزيمة«

واسطـشعبةاألعالم:
نظمــت مالكات قســم رعاية 
املوهبــة الرياضية في واســط 
التابــع لدائرة شــؤون االقاليم 
بــوزارة  الشــباب  واحملافظــات 
نادي  مع  بالتعــاون  والرياضــة، 
النعمانية حملة توعية صحية 
وقائية بتوزيع منشورات تتضمن 
 نصائح وارشادات صحية بهدف 
للحماية  الوقائي  الوعي  نشــر 
من خطــر فايــروس كورونا في 
كثافة  التي  تشــهد  املدينــة، 
سكانية وتعد الثانية بعد مركز 

احملافظة . 
الرياضية في  املوهبــة  قســم 
واســط قد نفذ في وقت سابق 
بالتعاون مع فريــق )    لنا بصمة 
حملــة  تنظيف  التطوعــي،   )
وتعفير واســعة شملت جميع 
والقاعات  واملالعــب  املنشــآت 

املوهبــة  ومراكــز  الرياضيــة 
الرياضيــة فــي  احملافظة ضمن 

املتواصلــة في محاربة  جهوده 
انتشار فايروس كورونا. 

ريوديجانيروـوكاالت:
قالت ســلطات ريو دي جانيرو 
يوم اخلميس إن مجمع ماراكانا 
الذي  البرازيــل  فــي  الرياضي 
يضم أشــهر  ملعب كرة قدم 
فــي العالــم ســيتحول إلى 
للمساعدة  مؤقت  مستشفى 

في مكافحة فيروس كورونا . 
ومع انتشــار حــاالت اإلصابة 
في البرازيــل والتي بلغ عددها 
أكثر من 2900 حالة استعانت 
الســلطات  مبنشــآت رياضية 
مؤقتة.   ملستشفيات  وحولتها 
  . وقــرر االحتــاد البرازيلي لكرة 
القــدم إيقاف املوســم احمللي 
 بســبب تفشــي الفيــروس .  . 

ماراكانا  واســتضاف ملعــب 
 2014 العالــم  كأس  نهائــي 

وحفلي افتتــاح وختام  أوملبياد 
ريو 2016. 

ريوديجانيروـوكاالت:
قدم نيمار دا ســيلفا جنم باريس 
ســان جيرمان الفرنســي، لفتة 
طيبة في البرازيل، ملساعدة األسر 
فيروس  محاربــة  الفقيــرة  على 

كورونا املستجد . 
»ســبورت«  لصحيفــة  ووفًقــا 
اإلســبانية، فإن نيمار انضم إلى 
حملة تبرعات ملســاعدة األســر 
التي تعيــش  باألحياء الفقيرة في 
ساو باولو . وقال نيمار عبر شبكات 
»التضامن  االجتماعــي  التواصل 
يجــب أن يكون أكثر  عــدوى من 
وأشــارت  املســتجد .»  .  الفيروس 
الصحيفــة إلى أن مدينة ســاو 
باولــو أكثر املناطق فــي البرازيل 
 تعرًضــا خلطــر فيــروس كورونا، 
حيث توفي بها 68 شــخًصا من 
إجمالي 92 حالة وفاة في البرازيل 

 بأكملها . كما ظهر في ساو باولو، 
حوالي  من  إيجابيــة  حالة   1223
3500 مصاب خالل شهر واحد في 

 البرازيل . 

يذكــر أن نيمــار غــادر باريــس 
توقف  البرازيــل، عقب  إلى  عائًدا 
البطوالت، بســبب خطر تفشي 

فيروس  كورونا. 

روماـوكاالت:
ديباال،  باولــو  األرجنتيني  أكــد 
اإليطالي  يوفنتــوس  مهاجــم 
بفيروس  إصابتــه  أعلــن  الذي 
أنه   «أفضل  املســتجد،  كورونا 
بكثير«، ولكنــه اعترف بأنه في 
األيــام األولى من املرض لم يقدر 
على »فعل أي شــيء« وأنه كان 
التنفس عندما   غير قادر علــى 

حاول القيام بالتدريب . 
وأوضح ديبــاال خالل مقابلة مع 
للفريق:  الرســمي  التلفزيــون 
»أنا أفضــل بكثير بعد األعراض 
القوية التــي  عانيت منها منذ 
بضعة أيام. أحاول حاليا التدريب 
نظرا لعدم قدرتــي على القيام 

بهذا األمر من قبل .» 
وأضاف مهاجــم البيانكونيري: 
»شعرت بأنه ال ميكنني التنفس 
ولم أقــو على فعل أي شــيء، 

دقائق من  وبعد مــرور  خمــس 
املران شعرت بأن جسدي منهك 
ولكن  فــي عضالتــي.  وبــآالم 
حاليا أشــعر بأننــي أفضل أنا 
»اجلوهرة«   وصديقتي .» وشــارك 
تي  )يوفنتوس  بقناة  برنامج  في 
في( مــن منزله مبدينــة تورينو 
وكان  يتمتع بروح جيدة ومرحة، 

وكان يتحدث باإليطالية وســرد 
للفريق في عام  توقيعه  كيفية 

 .  2015
يذكر أن ديباال هو ثالث العب في 
بعد  بكورونا  يصــاب  يوفنتوس 
دانييلي روجانــي وبليز ماتويدي 
وكالهمــا  في احلجــر منذ عدة 

أيام. 

موهبةواسطتنظمحملةتوعية
صحيةللوقايةمنفايروسكورونا

تحويلملعبماراكانالمستشفى
مؤقتلمساعدةمرضىكورونا

نيماريحاربكورونابطريقتهالخاصة

ديبااليكشفتفاصيلحالته
بعداإلصابةبكورونا

نيمار

ديباال

جانب من احلملة

ملعب ماراكانا



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

اشــادت املمثلــة التركية 
بزميلها  ســوزان  ميليسا 
كينــان  التركــي  املمثــل 
بعــد  أوغلــو  أميرزالــي 
مشــاركتها التمثيل معه 
فــي مسلســل "ألــف"، 
ســعادتها  عــن  معبــرة 
انه  مشيرة  بذلك،  الكبيرة 
شــخص كوميــدي خلف 
مظهر  عكس  الكواليــس 
شــخصيته القاسية التي 
يطــل بها علــى اجلمهور، 
قائلة: "ال تنخدعوا مبظهره 
القاســي فهــو شــخص 
كوميدي خلف الكواليس".

كينان  ان  ذكــره  اجلديــر 
"إيــزل" في  بـ  الشــهير 

انتقد  العربــي  العالــم 
رئيس  سياســة  مؤخــرا 
جمهوريتــه رجــب طيب 
بســبب  وذلك  أردوغــان، 
تدخله في احلرب السورية، 
يســحب  بأن  اياه  داعيــا 
اجلنود األتراك من ســوريا 
على  فقــط  ووضعهــم 

احلدود التركية حلمايتها. 

ومميزة،  في خطوة الفتــة 
العاملية  النجمــة  قامت 
تايلور ســويفت مبساعدة 
معجبيها،  من  كبير  عدد 
وذلك من خالل حتويل ثالثة 
آالف دوالر لهــم، خاصــة 
مــن يعاني مــن الناحية 
فيروس  بســبب  املاديــة 
كورونا الذي يشكل خطرا 
كبيرا على العالم. والقت 
مبادرتها اعجاب عدد كبير 
مــن الصحافــة العاملية 
التي حتدثت عن هذا األمر. 
اجلديــر ذكــره ان تايلــور 
سويفت كانت قد تبرعت 
مؤخــرا مببلغ مليون دوالر، 
ملساعدة ضحايا األعاصير 
بحياة  أودت  التي  املدمرة، 

أجزاء من  في  24 شخصاً 
مدينة ناشــفيل، ووسط 
األميركية.  تينيسي  والية 
واثر فيــروس كورونا على 
القطــاع العــام واخلاص 
بنحــو كبيــر، خاصة من 
يعملون بإجور يومية بعد 
الذي  التجول  على  احلظر 
بدأ منذ اســابيع وال احد 

يعلم متى سينتهي.

إختار كل من املمثل العاملي 
جاســن متبرليــك وزوجته 
العاملية جيســيكا  املمثلة 
الثلجية  املناطــق  أحد  بيل 
سايلس،  ابنهما  مع  النائية 
البالغ من العمر اربع سنوات، 
من اجل القيام بعزل منزلي 
خوًفا مــن االصابة بفيروس 
صفحته  عبر  ونشر  كورونا. 
اخلاصــة على أحــد مواقع 
صورة  اإلجتماعي  التواصل 
له من وســط الثلوج وعّلق 
اجتماعًيا  قائالً: "هنا عــزال 
..آمل  العائلة والكثيرين  مع 
أن تظلوا فــي أمان وصحة 
التماسك  إلى  بحاجة  نحن 

مًعــا والبحث عــن بعضنا 
الفترة  هــذه  خالل  البعض 
اجلنونيــة". وكان جاســن 
متبرليك ضمن أوائل النجوم 
اعلنوا عن  الذيــن  العامليني 
مساعدة  اجل  من  تبرعهم 
من  املتضررين  االشــخاص 

خسائر فيروس كورونا.

ميليسا سوزان

جاستن تمبرليك

تايلور سويفت

أخبــارهــــــــــم
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جمال جصاني

منذ مئة عام )1921-2020( ومركــب الدولة العراقية 
احلديثــة عاجز عن الوصــول الى غاياته املنشــودة. ال 
احد ينكر ان مشوار الفشــل والعجز هذا، قد تخللته 
محطات ونشــاطات رائدة دفعت باجتاه التأسيس لهذا 
املشروع الوطني واحلضاري، غير ان احتياطات االمكانية 
الســلبية كانت أعظم واكثر مراســا ودهاء من تلك 
التطلعات العادلة واملشــروعة، لذلك مت اجهاض تلك 
احملــاوالت، والتي ما زالت تومض مــن حتت رماد وانقاض 
ذلك املشــروع. ملف الدولة العراقية احلديثة واســع 
وشائك وما زال ينتظر نشاطات وجهود عملية ونظرية 
جادة ومسؤولة وشجاعة، لم تبدأ بعد، وما احلال الذي 
انحدرنا اليه بعد مرور أكثر من 17 عاما على استئصال 
املشرط اخلارجي لســرطان "جمهورية اخلوف" من دون 
حتقق ايــة خطوة فعلية باجتاه ذلك املشــروع؛ اال دليل 
واضح على ذلك. كما اشــرت فان هــذا امللف )الدولة 
احلديثــة( يحمل الكثير من الوجــوه والتجليات املادية 
والقيمية، لكنني اليوم احــاول التعرف اليه من خالل 
دور وفعل "االكاذيب" في اجهاضه وافراغه من محتواه 

الوطني والقيمي.
هناك قاعــدة اوجزتها لنا حنا أرندت بشــكل مكثف، 
ولن نبتعد عن املوضوعية عندما نقول؛ ال ميكن جتاوزها 
عند الشــروع اجلاد في التأسيس للدولة احلديثة والتي 
ال تقــوم لها قائمة، من دون اســاس مكــني للحقوق 
واحلريات وهي "ان التوافق على وقائع التاريخ املشــترك 
يعد شــرطاً جوهريــاً للحرية". هــذا "التوافق" الذي 
سحقته "االكاذيب" وسدنتها، من الذين فرطوا بحاضر 
ومســتقبل هذا الوطــن املنكوب ومصالح شــعوبه 
احليوية، من اجل مصالح فئوية ضيقة وسرديات وعقائد 
انتهت صالحيتها منذ زمن بعيد. نعم، لقد شهد تاريخ 
العــراق احلديث والدة تيارات واحزاب وتنظيمات واحتادات 
متعددة في مشاربها ووظائفها وغاياتها، وقد شملت 
طيفا واسعا من الشــرائح االجتماعية، وال احد ينكر 
احملطات التي شهدت اعمال عنف وفوضى، وفي بعض 
املنعطفات عمليات اجــرام وقتل وانتهاكات يندى لها 
جبني الضواري ال البشــر وحدهم، وغيــر ذلك الكثير 
من االحــداث والوقائع، التي هي اليوم اكثر من اي وقت 
مضــى؛ بحاجة الى فهمها ووعيها بشــكل بعيد عن 
املواقف املسبقة واملتحاملة والتي احلقت ابلغ الضرر مبا 

انتبهت اليه حنا ارندت "التوافق على وقائع التاريخ..".
ليس هناك ادنى شــك من انعــدام امكانية االعتماد 
فــي النهوض بهذه املهمة، عبر ما تبقى من ســكراب 
"االحزاب" السياســية والكتل املتنفذة في املشــهد 
الراهن، وال من فلول وواجهات النظام املباد واملسكونة 
بحلــم "العودة" للفــردوس املفقود. كمــا ان املوقف 
العبثــي من ذلــك االرث، أو تســخيفه بوصفه مجرد 
أعمال شــغب وفوضى ومغامرات وتطلعات فردية، ما 
هو اال هروب بائس وجبان من مواجهة مثل تلك االحداث 
والوقائــع الفعلية ال املتخيلة، والتي مــا زالت تنتظر 
مــالكات علمية وبحثية رصينة، كــي تتعرف االجيال 
احلاليــة واملقبلــة على حقيقة ما جرى مع اســالفها 
بجرعــة أقل من "االكاذيب". عندمــا نلتفت قليال الى 
ما يشــغل املنتســبني لنادي "االنتلجينسيا" واجليش 
العرمرم مــن حاملي االلقــاب االكادمييــة في مجال 
السياســية  العلوم  االنســانية وبنحو خاص  العلوم 
واالجتماعية والتاريخية؛ نكتشــف حجم ال االغتراب 
عن هذه املهمة الوطنية والعلمية والقيمية وحسب، 
بل جند ان الغالبية منهم مثقلون بحموالت ذلك االرث 
من "االكاذيــب" ومناهج التبعيــة والتقليد والتلقني 
العقيمة. مجتمعات يكون فيها "الكذب هو القاعدة" 
ال امل لها بامتالك دولة احلريات واحلقوق ومؤسســاتها 

وتشريعاتها احلديثة املتناغمة وحاجات العصر.. 

ومضــة

ال دولة حديثة مع االكاذيب
وداد إبراهيم 

بدأ اكتشــاف مواهبــه الفنية في 
يرسم  االبتدائية،  دراســته  مرحلة 
بقلــم مناظــر طبيعيــة، وصورا 
شــخصية ووجوه، جبال وســهول 

ووديان، حتى بات الرسم عامله. 
استمر الفنان عدنان القادر الرسام 
من مواليد خانقــني "1971" ينهل 
من منابعه األولى في أيام طفولته 
ذاكرته  فــي  راســخا  وصباه وظل 
كل ما رســم وخطــط وتعلم من 
االبتدائية  فــي  ومعلميه  محيطه 
واملتوسطة حتى في معهد الفنون 

اجلميلة. عن جتربته يقول: 
-اطلقت علي الصحافة واملنتديات 
من  الكثير  في  الفنية  واملؤسسات 
دول العالم اســم )ملــك الفحم( 
الن اعمالــي كلها بقلــم الفحم 
املعارض  العديد من  .شــاركت في 
شــهادات  وحصــدت  املشــتركة 
تقديرية خالل ثالثني معرضا، إضافة 
الى اني مثلت العراق للمرة الرابعة 
في )مهرجان الغردقــة الدولي في 
مصر( وبت منســقا عامــا ودائما 
لهم. ايضا نلت شرف العضوية من 
)أكادميية الســالم في أملانيا( وهذه 
اعدها ثمرة اخرى مــن ثمار جناحي 
التي افخر بها، إضافة الى عشرات 
والــدروع  واالوســمة  الشــهادات 
الفنية عن مشــاركاتي في العديد 

من دول العالم.
وتابــع: انا مخلص لفنــي وجتربتي، 
ولم أكن يوما متأرجحا بني موقفني، 
الكثير طلبوا مني ان أرســم الجتاه 
لكني  معينــة  لقضية  او  معــني 
دائما أقول: انا عراقي كردي اعشــق 
العــراق، وال أنتمــي ألي جهة، ولن 
اسخر فني يوما ما لقضية معينة 
تتنافى مــع عراقيتي، فقط للعراق 
وقضاياه. مع اني جتولت في كل دول 
او  في مهرجان  العالم كمشــارك 
معرض او لنيــل تكرمي، اال ان العراق 
الذي لــم يكرمني  الوحيد  البلــد 
على الرغم من اني اقمت معرضي 
الثالثني على قاعــات وزارة الثقافة 
عام 2017 احرص ان ارســم قضايا 
تخص اإلنسانية وقضايا اجتماعية، 
وتأتي املرأة في اعمالي لتمثل القوة 
والتحــدي واعدهــا العنصر األهم 
تعبر  اعمال  ولــدي  احلياة،  لدميومة 
عن قضايا املرأة في حقها في احلياة 

واحلرية والعمل.  
عــن أبــرز املواضيع التي رســمها 
مؤخرا قال: رسمت الكورونا بعنوان 
)كورونا املؤامرة( ومتثل اللوحة امرأة 
تلبس الكمامة ويبدو عليها القلق 
واحليرة واخلوف وهي جتلس في حالة 
انتظار وخلفها رجل بشكل فايروس 
كورونا، يســتعد لنشر مؤامرة ضد 

احلياة. 

الصباح الجديد - وكاالت:
في اليوم نفســه الذي شــهدت فيه 
إيطاليــا خاللــه وفاة 969 شــخصا 
نتيجــة فيــروس كورونا،  في أســوأ 
العالم  دولــة في  حصيلة يومية ألي 
منذ بداية أزمة تفشي الفيروس، تأتي 
أخبار شــفاء رجل طاعن في الســن 
لتمنــح البالد، والعالــم، بصيصا من 

األمل.
وحتدثت وســائل إعــالم إيطالية عما 
يشــبه املعجزة بعد شــفاء مســن 
يبلغ من العمر 101 ســنة من فيروس 
كورونا، وفقا ملا أعلنته غلوريا ليسي، 

نائبة عمدة مدينة رميني.
ليسي أوضحت أن  قصة شفاء الرجل، 
الذي اكتفت بالقول إن اسمه "السيد 
بي"، مذهلة للغاية، وأنها ستســهم 
في منــح إيطاليا جرعــة كبيرة من 
األمل خالل حربها ضد تفشي فيروس 
كورونا، الــذي حصــد أرواح أكثر من 

تسعة آالف شخص في إيطاليا حتى 
اآلن.

الطريــف أن "الســيد بــي" ولد عام 
1919 في أثناء تفشــي وباء اإلنفلونزا 
اإلســبانية، الذي حصد أرواح ما يقدر 
ما بني 30 إلى 50 مليون شخص حول 

العالم.
وفي وقت ســابق، حذر مسؤول صحي 

في إيطاليا مــن أن البالد لم تصل 
إلى ذروة الوباء بعد، في إشارة 

إلــى أن األســوأ لم يأت 
حتــى اآلن. وجتاوز عدد 

بالفيروس  املصابني 
بـ"عــدو  امللقــب 
 ، " ية لبشــر ا
حاجز  اجلمعــة، 
مليون،  النصف 
فيمــا فاقــت 
الـ25  الوفيات 

ألفا.

الصباح الجديد - متابعة:
توفي عشية اجلمعة الفنان الكوميدي 
املصري الشــهير، جورج سيدهم، عن 

عمر يناهز 82 عاما.
محليــة  إعالميــة  تقاريــر  وقالــت 
إن ســيدهم توفــي داخــل إحــدى 
املستشــفيات اخلاصة فــي منطقة 

مصر اجلديدة، بعد صراع مع املرض.
يذكر أن آخر ظهور فني جلورج سيدهم 
كان منــذ عــدة ســنوات فــي أحد 
اإلعالنات، مبشاركة كل من 
ســمير غامن وشيرين 
مسرحية  بطلي 

املتزوجون.
الفنان جورج 
هم  ســيد

مــن 
مواليــد 
جــا  جر

التحق   .1938 عــام  فــي  بســوهاج 
بجامعــة عني شــمس وتخــرج من 
كليــة الزراعة عــام 1961، ثم التقى 
والضيف أحمد  بزميليه ســمير غامن 
وأنشــأ معهمــا فرقة ثالثــي أضواء 
املســرح. وشــكل الثالثي أحد أشهر 
فرق االســتعراض في ستينيات القرن 
املاضي، اذ شاركت بالعديد من األفالم 
السينمائية، إلى أن انفصل أعضاؤها 
بعــد وفاة الضيف أحمــد عام 1970. 
والتلفزيون،  املسرح  الفرقة في  وملعت 
فوازير  أول  فــي  وتألقــت خصوصــا 

لرمضان من إخراج محمد سالم.
وبرع الراحل في أداء األدوار الكوميدية، 
وملع اسمه في ستينيات وسبعينيات 

وثمانينيات القرن املاضي.
مســرحية  أعمالــه  أشــهر  مــن 
"املتزوجون" مع ســمير غــامن، وأفالم 
و"اجلــراج"  املشــاغبني"،  "مدرســة 
و"البعض  الزوجة"،  و"الشقة من حق 
يذهب للمــأذون مرتني"، و"الزواج على 

الطريقة احلديثة".

عجوز ولد أثناء تفشي وباء اإلنفلونزا 
اإلسبانية 1919..ينجو من كورونا

وفاة نجم ثالثي اضواء 
المسرح جورج سيدهم

قصة تمنح األمل إليطاليا والعالم

 عدنان عبد القادر.. يرسم "كورونا المؤامرة"

الصباح الجديد - وكاالت:
بو غصن  اللبنانيــة ماغي  املمثلة  قامت 
املنتج جمال ســنان بإطالق  وزوجهــا 
مبادرة إنسانية ملساعدة 250 عائلة 
لبنانية، نظراً للظروف االقتصادية 
على  فرضــت  التي  الصعبــة 
العديد من املوظفني والعمال 
االضطــرار  أو  البطالــة 
للبقاء في منازلهم وعدم 
متابعة عملهم خاصة 
بعد إعــالن الطوارئ 
فــي  الصحيــة 
والتقيد  البلد، 
حلجــر  با
لصحــي  ا

نتيجة انتشــار فيروس كورونا، وشــعوراً منها 
باحلاجة إلى التضامن والتكاتف االجتماعي في 

هذه الفترة العصيبة.
 وأعلنت هذا األمر عبر صفحتها الرسمية على 
أحد مواقع التواصل االجتماعي من خالل مقطع 
فيديو صورته على شرفة منزلها، وعلقت عليه 
:"كل شخص بيقدر يســاعد ما يتردد لو مببلغ 
صغير، كل حدا حسب قدرته. نحن نعمل اللي 

علينا واهلل احلامي".
كما قالت بو غصن، فعــل اخلير يجب أن يبقى 
ســراً ولكن أحياناً من اجليد اإلعــالن عنه عّله 

يصبح عدوى.
إشــارة أن التبرع باملال سيذهب جزء منه لوزارة 
الصحة وذلك ملساعدتها على القيام بواجبها 

في مواجهة هذا املرض.

ماغي بو غصن تبادر لمساعدة 
المتضررين من "كورونا"

الصباح الجديد - متابعة:
بعد شــائعة موتهمــا ونفيها 
فيمــا بعــد، عاد النجــم توم 
هانكس ليؤكــد انه ما زال حيا 
ويتمتــع بصحــة جيــدة، بإعالنه 
عودته مع زوجته ريتا ويســلون الى 
لوس اجنلــوس، بعد قضاء أكثر 
احلجر  في  أســبوعني  من 
أستراليا،  في  الصحي 
فيمــا حتدثت تقارير 
عــن  صحفيــة 
ئهما  شــفا
مــن فيروس 
نــا  و ر كو

املستجد.
والتقطــت لهمــا صــورا فــي اثناء 
استقاللهما ســيارة اجرة بعد هبوط 
طائرتهمــا في مطار لــوس اجنلوس 
بعودته  فرحا  يرقص  هانكس  وشوهد 
حســب موقع "بيدج سيكس" التابع 

لصحيفة "نيويورك بوست"  .
وكان هانكس، الذي فاز بجائزة أوسكار 
مرتني وأحد أكثر النجوم شــعبية في 
الواليات املتحدة، وزوجته ويلسون، من 
أوائل املشاهير الذين أعلنوا إصابتهم 

بفيروس كورونا، الذي حتول إلى جائحة 
حصدت أرواح 27 ألف شــخص حول 

العالم.
وعولج هانكس وزوجته في مستشفى 
بأســتراليا، وعــزال نفســيهما ملدة 
إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى، 

من باب االحتراز.
وكان هانكس في أســتراليا لتصوير 
فيلم عــن ألفيس بريســلي، عندما 
أعلن فــي 11 اذار مــارس أنه وزوجته 

أصيبا بفيروس كورونا.

الصباح الجديد - وكاالت:
أظهر اســتطالع للــرأي أجري مؤخرا 
في بريطانيا بشــأن عــدد املرات التي 
يغســل فيها املواطنــون املالءات عن 
طريق OTTY، أن الكثيرين ال ينظفون 
األغطيــة واملــالءات فــي كثيــر من 

األحيان، مبا فيه الكفاية.
وقال أحد اخلبراء إن األغطية واملالءات 
حتتــاج إلى التنظيف مــرة واحدة في 
األســبوع، حيث ميكن أن يعيش فيها 
العث(،  )حشــرات  املنزلي  الغبار  عث 

وميكن أن تسبب مشكالت صحية.
وإذا كنــت مريضــا، فمــن الضروري 
غســلها أكثــر مــن مرة أســبوعيا 
للتخلص من أي بكتيريا، ويجب أن يتم 
الساخن  املاء  باســتعمال  دائما  ذلك 

والغسول.

 وفي املتوســط، اعترف املستطلعون 
أنهــم انتظروا نحــو 12 يوما لتغيير 

املالءات ووضعها في الغسيل.
وقال ميخال سالس، الرئيس التنفيذي 
ومؤســس OTTY: "في ضــوء الوباء 
املستمر، قد يشــعر البعض بالراحة 
أكثر من خــالل تغيير األغطية للحد 
من خطر بقــاء البكتيريا ونقلها إلى 

اآلخرين.
وأضاف: "جتدر اإلشارة أن هيئة خدمات 

الصحــة الوطنيــة البريطانيــة، 
الغســيل  بأن  أيضــا  نصحــت 

االعتيادي للمالبس سيقلل من 
خطر انتقــال اجلراثيم، ولكن 

في بعــض املواقــف يجب 
درجات  في  املالبس  غسل 

حرارة أعلــى من درجات 

احلرارة االعتيادية لتقليل 
العدوى  انتقــال 

قدر  اخلطــرة 
اإلمكان".

توم هانكس يرقص فرحا في لوس انجلوس كم مرة يجب غسل مالءات
 السرير لقتل الجراثيم؟

الصباح الجديد - وكاالت:
قررت غوتشي Gucci الدخول مع اجملتمع 
العاملــي ملكافحة وبــاء COVID-19 عبر 
إلــى حمالت  منفصلني  تبرعــني  تقدمي 
التمويــل اجلماعي، محلياً فــي إيطاليا 
حيث يوجد مقر الشــركة، إلدارة احلماية 
 1Protezione Civile املدنية اإليطاليــة 
في شراكة مع Intesa San Paolo وعلى 
الصعيــد العاملي لصندوق االســتجابة 
للتضامــن COVID-19 2 لدعم منظمة 
الصحــة العامليــة، مــن خــالل حملة 
مطابقة مــع موقع التواصل االجتماعي 

فيس بوك. 
تأتــي املبــادرة بعد تبرعات من شــركة 
Kering، الشــركة األم لغوتشي، للصني 
وإيطاليا وفرنســا وإنتاج أكثر من مليون 
قناع ورداء للعاملني فــي مجال الرعاية 

الصحية.
وكتب أليساندرو ميكيلي املدير اإلبداعي 
 Marco Bizzarri لغوتشي وماركو بيزاري
الرئيس واملدير التنفيذي لشركة غوتشي 
Gucci في رســالة تعلن املبادرة ملوظفي 

كة  لشــر ا
العالم  حــول 

الوبــاء  "هــذا 
مهمة  إلى  يدعونا 

لكنها  متوقعة،  غير 
دعوة نــرد عليها بحزم، 

داعمني العمل غير األناني 
الــذي يقــوم بــه العاملون 

واملمرضات  واألطبــاء  الصحيون 
على اخلطــوط األمامية كل يوم في 
مكافحة وباء كورونا COVID-19 في 

إيطاليا وبقية العالم.
إن كرمهم وشــجاعتهم يضيء 

طريقنــا إلى األمــام في هذه 
األيام الصعبة، من خالل دعم 

البعض ومساعدة  بعضنا 
ضعفاً  األكثــر  أولئــك 

من  ســنتمكن  بيننا، 
هذه  على  التغلــب 

األزمــة، متحدين، 
من  أكثر  حتــى 

ذي قبل".

Gucci  تتبرع بمليوني يورو دعمًا 
لتمويل مكافحة فيروس كورونا
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