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بغداد ـ الصباح الجديد:

يشعر اجلميع في الوسط الرياضي 
بخيبــة أمل مع توقف النشــاط 
خالل الفترة احلالية بسبب تفشي 
فيروس كورونا.. وتأتي خيبة األمل 
بسبب األزمات الكثيرة التي عانت 
منهــا بطولــة الــدوري العراقي 
هذا املوســم، التي توقف من قبل 
كثيرا بسبب األحداث السياسية 
في البــالد؟.. والتوقف احلالي أضر 
بالكثيــر من األنديــة لكن هناك 

أيضا من استفاد منه.
الفريق  اجلوية:  القــوة  املتضررون: 
هو  اللقب  لنيــل  بقوة  املرشــح 
األزرق اجلوي حيث ميتلك تشكيلة 
بدالء  ودكة  الالعبني  مستقرة من 
على مستوى عال جدا، وجهاز فني 

مميز للغاية.
 وبرغــم أن القوة اجلويــة يحتل 
الترتيب  الثاني فــي الئحة  املركز 
املتصدر،  النفط  عن  نقطة  بفارق 
لكن لــه مبــاراة مؤجلــه الفوز 
القمة..  على  كان سيضعه  فيها 
على  بالطبع  والتوقــف ســيؤثر 
القوة اجلوية الــذي كان في قمة 
مســتواه، وخســر فرصة اعتالء 

الصدارة واالقتراب من اللقب.
النفــط ونفــط الوســط: فريقا 
النفــط ونفــط الوســط، األول 
والثالــث في جــدول الترتيب، من 
الفرق املنافسة بقوة هذا املوسم 
علــى اللقــب، لعدة اعتبــارات.. 
بإعداد مثالي  قام  املتصدر  النفط 
مميزة  مــع مجموعة  وتعاقد  جدا 

من الالعبني وحافظ على خطوط 
الفريــق باســتثناء رحيــل مازن 

فياض وبالتالي ميــر مبرحلة جيدة 
من االستقرار.

أما نفط الوســط فدفــع الثمن 
املســابقة  بإلغاء  األولــى  مرتني 

بســبب االحتجاجــات وحينهــا 
كان الفريــق الوحيــد الذي حقق 

أي نقطة..  يفقــد  ولم  انتصارين 
والثانيــة بعد أن اســتقر الفريق 
وتســلق  االنتصارات  طريق  ووجد 
سلم الترتيب، حيث توقف الدوري 

مجددا بسبب كورونا.
املســتفيدون: الشــرطة: الفريق 
املوســم احلالي  إنفاقا في  األكثر 
هــو الشــرطة الــذي تعاقد مع 
مجموعــة من احملترفــني بقيمة 
مالية عالية وحشد أغلب النجوم 
احملليني، لكنه فشل على املستوى 
اإلدارة  دفع  ما  والعربي  اآلســيوي 
الصربي  املــدرب  عــن  للتخلــي 
ألكســندر اليتــش والتعاقد مع 

عبد الغني شهد إلنفاذ املوسم.
لكــن الفريق لم يســتقر وترنح 
باملستوى  تكن  لم  ونتائجه  كثيرا 
املطلوب حتى أنــه ظل في املركز 
احلــادي عشــر برصيــد 5 نقاط.. 
إلغاء  علــى  الشــرطة  ويعــول 
خارجية  مشاركة  لضمان  الدوري 
باملوسم املقبل كونه حامل لقب 

الدوري.
الطلبــة: عد الطلبــة من الفرق 
املوسم  تعطيل  من  املســتفيدة 
الوقت في  احلالــي، ألنه كســب 
الديون  تســديد قيمة كبيرة من 
التــي كانت مترتبة علــى النادي 
لالعبني ســابقني حيث راهن على 

فريق شبابي وبدون جنوم.
املوســم  إلغــاء  مت  وفــي حــال 
فســيكون قد اســتفاد بتسديد 
ديونه، وحال عــودة البطولة فإنه 
جديدة  فائــدة  على  ســيحصل 
التي  الشابة  اجملموعة  وهي نضج 

تتواجد بالقائمة حاليا.

الجوية على رأس المتضررين.. والشرطة ضمن المستفيدين
مع الحدثالنفط في صدارة الترتيب بعد توقف دوري الكرة الممتاز

فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

الصحافة في زمن 
الكورونا

اسوة ببقية قطاعات اجملتمع، فأن الصحافة، 
سيما الورقية، تشــهد اعتمادا على اإلصدار 
اإللكترونــي املؤقت، ريثما تــؤول األمور نحو 
اإليجــاب وتنتهي أزمة الفايروس املســتجد 
دورانها  »كورونــا«، وتعــاود عجلــة احليــاة 

الطبيعي.
صحافتنــا العراقيــة املهنيــة، تصمد امام 
قلــة األمكانات وتســهم في البقــاء امام 
القراء واجلمهــور الكرام، زاهيــة بعنفوانها، 
جريئة مبادتها املهنية، لن تبحث عن الســبق 
الصحفــي، بقدر مــا تبحث عــن الدقة في 
املعلومــة، والن احلكومة تؤمن انب الصحافة 
هي السلطة الرابعة، فقد أثرت على استثناء 
العاملــني في مهن املتاعب مــن احلظر، اميانا 
بدور ما تقدمه وسائل اإلعالم من إسناد جلهود 
قوات األمن ومــالكات وزارة الصحة واجلهات 

الساندة.
فعــاالً  دورا  تــؤدي  الرياضيــة،  الصحافــة 
برغم توقف النشــاطات، االانهــا تتابع كل 
شــاردة وواردة تقــوم باجراء جميع اشــكال 
الفنــون الصحفية من مقابــالت وحتقيقات 
واستطالعات مع املتخصصني تناقشهم عن 
الوضع في ظل وجود الفايروس وكيفية البقاء 
علــى امت اجلاهزية برغم احلظــر املفروض في 
والنواحية،  واالقضية  واملدن  احملافظات  جميع 
وإيقــاف تدريبات الفرق الرياضية في شــتى 

األلعاب.
الضوء  كما تســهم الصحافة في تسليط 
على املبادرات اإليجابية التي تســاند االســر 
املتعففــة في حمالت يقوم بها جنوم الرياضة 
او املؤسسات، مما يؤكد دورها الوطني واملهني 
في هذا الظــرف الصحي الصعب الذي نأمل 
ان نتجاوزه والعبور نحــو ضفة األمان بتعاون 

وتضافر اجلهود.

بغداد ـ الصباح الجديد:

علــى مــدار تاريخ الــدوري العراقي 
الطويــل، يبقــى موســم »1991-

1992« من املواســم املثيرة والرائعة 
بالبطولــة.. ففــي هذا العــام، لم 
يُحســم اللقــب، إال مــع الصافرة 
األخيــرة حلكم مبــاراة القوة اجلوية 
والزوراء، التي حســمت اللقب لألول، 

بعد موسم مثير، وممتع للجماهير.
فقبــل انطالق املبــاراة التي أُقيمت 
على ملعــب الشــعب، كان الزوراء 
يحتل الصدارة بـــ61 نقطة، مقابل 

60 نقطة للقوة اجلوية.
ليلة املبــاراة: كانت األجــواء رائعة 
عشــية انطالق املباراة، وارتدى أنصار 
الزوراء، الزي األبيض، فيما توشــحت 
جماهيــر القوة اجلويــة بالقمصان 
الزرقاء.. األحاديث في كل بيت عراقي، 

كانــت ال تخلو من التســامر حول 
املواجهة املرتقبــة، انتظارًا للحظة 
حبس األنفاس فــي اليوم التالي مع 

انطالق املواجهة.
جنوم كبــار: كان الفريقــان ميتلكان 
العديد من النجوم الكبار، على غرار 
أكــرم عمانؤيل، وراضي شنيشــل، 
وجبار هاشــم، ووليد ضهد، وسمير 
كاظــم، وحمــزة هادي، فــي القوة 
اجلويــة.. فــي املقابل، ضــم الزوراء، 
أحمد راضــي، الذي توج بلقب هداف 
املوســم بـ34 هدًفا، وكــرمي صدام، 
وليث حســني، وعلي هادي، واحلارس 

جليل زيدان.
ســيناريو ســريع: جــاءت انطالقة 
املباراة، سريعة مع رغبة القوة اجلوية 
للفوز  يحتاج  كونه  التســجيل  في 
للتتويج، بينمــا التعادل مينح الزوراء 

اللقب.
ومتكــن اجلويــة من التســجيل في 

عرضية  كــرة  عبــر   ،)8( الدقيقــة 
أرســلها صباح جعير، واســتغلها 

أكرم عمانؤيل ليضعها في املرمى.
املباراة شهدت توترًا شديًدا ُطرد على 
إثره راضي شنيشل جنم القوة اجلوية، 
وهي البطاقة احلمــراء الوحيدة في 
مســيرته، وكذلــك مت طــرد مدافع 
الزوراء سالم هاشم.. وانتهت املباراة 
بهذا الهدف، لكنها شــهدت إلغاء 

هدفني للزوراء.
صافرة وراية: فضمن مساعي الزوراء 
لتسجيل هدف التعديل الذي يضمن 
له التتويج، متكن من تسجيل هدف 
بأقدام كرمي صدام لكن الهدف ألغي 
كون عمر أحمد، تعــرض للدفع من 
احلكم  ليطلــق  راضي  أحمــد  قبل 

صفارته باحتساب خطأ.
أُلغي هدف  الثانــي،  الشــوط  وفي 
آخر للزوراء، والــذي أصبح مثار جدل 
حتى اليوم بعدمــا مرر أحمد راضي 

الكرة لليث حســني، ســجل منها 
هدًفا، لكن راية احلكم صبحي رحيم 

ألغيت الهدف.
اتهامات وتبريرات: احلديث عن املباراة 
بقي لسنوات، لكن املبرر الذي حتدث 
به أكثر من مصــدر أن رئيس االحتاد 
العراقــي آنــذاك عدي ابــن الرئيس 
الراحل صدام حســني، كان يسعى 
امتنع  الذي  بابا،  املدرب عمو  ملعاقبة 
عن حضور املؤمتر الصحفي للمباراة، 
بينما حضــر املدرب عادل يوســف، 

وعدد من الالعبني.
وأجاب أحمد راضي العب الزوراء على 
أســئلة الصحفيني في غيــاب بابا.. 
وبعد انتهاء املباراة توج القوة من قبل 
رئيس االحتاد عــدي صدام، لكن عمو 
بابــا امتنع عن احلضــور للمقصورة 
الرئيســية رغــم احملــاوالت بإقناعه 
للحضور، واستالم اجلائزة، لكنه اجته 

لغرفة املالبس وامتنع عن االستالم.

تقـرير

فوز مثير للجدل يمنح القوة الجوية لقب الدوري
على حساب غريمه التقليدي الزوراء

صورة قبل لقاء اجلوية والوزراء من األرشيف
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أبو ظبي ـ وكاالت:
أطلــق االحتاد اإلماراتي لكرة القــدم، مبادرة جديدة 
حتمــل عنــوان »بطولتنا ســالمتكم«، فــي إطار 
حرصه علــى املشــاركة اجملتمعية فــي اإلمارات، 
ملواجهة فيروس كورونا املســتجد.. وتهدف املبادرة 
للمساهمة في توعية كل أفراد اجملتمع، حول أهمية 
التقيد بالتعليمات التي تصدر من اجلهات اخملتصة 
بالدولة حفاظا على الســالمة العامة وتعزيز سبل 

الوقاية للحد من انتشار الفيروس.
وتأتــي املبادرة في ظــل توقف النشــاط الرياضي 
الكروي في مختلف دول العالم، حيث حرص االحتاد 
على اســتحداث بطولة افتراضيــة يحث خاللها 
اجلميع على التوحــد والوقوف صفا واحدا لتحقيق 
لقب البطولــة التي تتمثل في ســالمة كل أفراد 

اجملتمع.
وقال الشيخ راشــد بن حميد النعيمي، رئيس احتاد 
اإلمــارات لكرة القــدم: »في ظل توقف النشــاط 
الكروي نخوض جميعاً اآلن أهم وأغلى بطولة، وهي 
سالمة أفراد اجملتمع كونها البطولة احلقيقية التي 

نسعى جميعا لتحقيقها«.
وأضاف: »تقوم اإلمارات بجهود كبيرة ملواجهة أزمة 
كورونا محلياً وعاملياً من خــالل حزمة من املبادرات 
والقرارات واالجراءات االحترازية بإشراف مباشر من 
قيادة اإلمارات التي ال تدخر جهدا ملســاعدة الدول 
املتأثرة من خالل اإلمدادات الطبية ومعدات اإلغاثة 

وغيرها، في بادرة جتسد معنى اإلنسانية«.

اتحاد الكرة اإلماراتي 
يستحدث بطولة 
لمكافحة كورونا

صورة إحدى مباريات فريق النفط

متابعة/ الصباح الجديد: 
الوطني  تبرع مــدرب منتخبنــا 
بكرة القــدم كاتانيتش الى بالده 
من اجــل محاربــة كورونا. وذكر 
مصــدر مقرب مــن املــدرب ان 
"كاتانيتش تبرع لبالده سلوفينيا 
مببلــغ من املــال بغيــة محاربة 
كورونا".ويقوم عدد كبير من جنوم 
الرياضــة بالتبرع الــى بلدانهم 

حملاربة كورونا.
من جانب اخر، اكد مصدر مقرب 
بكرة  الوطني  املنتخب  من العب 
القــدم علي عدنــان، انه يواصل 
متارينه في حجره الصحي ويتواجد 
عدنان في الــدوري االمريكي مع 
ان  املصدر  فانكوفر.وقــال  فريقه 

اللياقة ومسؤول  ان مدرب  "علي 
التغذية يتواصالن معه بشــكل 
شبه يومي من اجل احملافظة على 

مستويات  عدنان  اللياقة".ويقدم 
مميزة رفقة فريقه االمريكي وصنع 

هدف املباراة اآلخيرة في الدوري.

طوكيو ـ وكاالت:
جلأت جنمــة التنس اليابانية نعومي 
أوســاكا، التي تظهر صورتها على 
 ،2020 ملصــق أوملبيــاد طوكيــو 
االجتماعي،  التواصل  وســائل  إلى 
تأجيل  قــرار  دعمها  عــن  للتعبير 

األلعاب األوملبية إلى العام املقبل.
وفــازت أوســاكا ببطولــة أمريكا 
املفتوحة للتنس في 2018 وببطولة 
أستراليا املفتوحة في 2019 وكانت 
الفيديو  في  املركزية  الشــخصية 
دورة طوكيو  بإطالق شــعار  اخلاص 

2020 الرسمي، في الشهر املاضي.
وبعد أن امتد تأثير تفشــي فيروس 
كورونــا إلى شــتى أنحــاء العالم 
اليابانية  احلكومــة  قــررت  تقريبا، 
تأجيل  الدولية،  األوملبيــة  واللجنة 
الدورة األوملبيــة الصيفية.. وكتبت 
أوســاكا )22 عاما(، عبــر »تويتر«: 
األلعاب  تعنيــه  ما  يعــرف  »الكل 
األوملبية بالنســبة لي ومدى الفخر 
الذي سأشــعر به عند املشــاركة 

فيها في بالدي«.

وأضافت  املصنفة العاشــرة عامليا: 
»بالطبع أشــعر بخيبة أمل لعدم 
إقامتهــا في العام احلالــي، لكننا 
ســنكون علــى أهبة االســتعداد 
وأقوى من أي وقت مضى في 2021«.

وزادت: »أنا أؤيد وبنســبة %100 قرار 
التأجيل الشجاع الذي أصدره رئيس 
واللجنة  آبي  الياباني شينزو  الوزراء 

األوملبية الدولية«.
وأردفــت: »فــي النهايــة الرياضة 
ســتوحدنا مــن جديد مــرة أخرى 
وســتكون معنــا دومــا. لكن هذا 
هو الوقت الــذي يتعني أن تتكاتف 
فيه كل الشــعوب من كافة الدول 
إنقاذ  أجل  من  واألجناس  واخللفيات 
أكبر عدد ممكن من األرواح. بالنسبة 

لي هذه هي الروح األوملبية«.
الشــعب  »وإلــى  واســتطردت: 
اليابانــي أقــول.. حافظــوا علــى 
صالبتكم ومتاســكوا ودعونا نفتح 
أبــواب بالدنا اجلميلة أمــام العالم 
.»2021 املناســب فــي  الوقت  في 

على سالمتكم  »حافظوا  وختمت: 
البعض  ببعضكم  واهتموا  جميعا 
البعض،  بعضكم  علــى  وأعطفوا 

وسنتجاوز هذه املرحلة«.
وولدت أوساكا في هايتي ألم يابانية 
وأب مــن هايتي، وترعرعت بعد ذلك 
فــي الواليــات املتحــدة، وهي أول 
التصنيف  آســيوية حتتل صــدارة 

الدولي حملترفات التنس.

إعالم الوزارة:
والرياضة،  الشــباب  وزارة  تواصل 
اعمال االدامة على مالعب العراق 
ومن بينها ملعــب كربالء الدولي 
ســعة 30 ألف متفرج.. وبالرغم 

التي تشهدها  التجوال  من حظر 
جميع محافظات العراق بســبب 
إجــراءات خلية االزمــة ملواجهة 
فيروس كورونا، إال ان اعمال االدامة 
ال زالت متواصلة استعداداً لدوري 

الكرة املمتاز.
األنشــطة  جميــع  وتوقفــت 
الرياضية في العراق حتى اشــعار 
اخر بســبب اإلجراءات االحترازية 

لعدم تفشي الوباء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الشــباب  وزارة  اســتقطعت 
الرواد  منحــة  مــن  والرياضــة، 
الف   60 الــى  واالبطــال وصلت 
دينار عراقي.. وقال عدد من الرواد 
منحة  يتسلمون  الذين  واألبطال 
مالية من وزارة الشباب والرياضة 
فــي حديث للســومرية نيوز، إن 
»الــوزارة اجــرت اســتقطاعات 
اســتالمهم  عنــد  خياليــة 
كي  بطاقة  عبر  مســتحقاتهم 
كارد كارد وصلــت الــى 60 ألف 
»منذ ســنة  انه  ».وأضافوا  دينار 

مبالغ  اســتقطاع  يتــم  تقريباً 
كبيرة جداً وغيــر منطقية عند 
املنحة عبر بطاقة كي  استالمنا 

كارد املعمول بها«.
ان  الــرواد  مــن  عــدد  وبــني 
وصلت  املالية  »االســتقطاعات 
الــى 60 ألــف دينار وهــو االمر 
االســتغراب  الى  يدعونــا  الذي 
والتســاؤل عن  والوقــوف عنده 
الكبير،  سبب هذا االســتقطاع 
إذا ما علمنــا ان هناك اآلالف من 
الرياضيــني والــرواد يتســلمون 
املنحة الشــهرية، في حني يعلم 

التوزيع وشركة  ان منافذ  اجلميع 
كي كارد ال تستقطع أكثر من 5 

االف دينار«.
من جهته بني الكابنت علي زيدان 
ان »االســتقطاعات تتــراوح من 
14 الــف دينار الى 65 الف دينار و 
:منحة  التالي  التفصيل  بحسب 
الــرواد 400 ألف اســتقطاع 14 
ألــف، و منحة ابطــال 500 ألف 
اســتقطاع 28 ألــف، ومنحــة 
 40 اســتقطاع  ألف   600 ابطال 
ألــف، ومنحة ابطــال 750 ألف 

استقطاع 60 ألف.

علياء علي العتبي * 
عالم  املــرأة  دخلــت  عندمــا 
الرياضــة كان ضمــن اهدافها 
والطمــوح،  الــذات،  تأكيــد 
الذي تتطلع به نحو  املســاواة 
للبعدين  الرجــل، لكــن  مــع 
االجتماعي واالقتصادي األثر في 
الفعالة  مشــاركتها  من  احلد 
في شــتى  ألعاب هذا القطاع 
احليوي، بيد أن هذا لم مينع املرأة 
العراقيــة الرياضيــة ان حتقق 
طفــرات نوعية أســهمت  في 
تربعها علــى منصات التتويج 
فــي ســباقات دوليــة وقارية 
وإقليميــة، إلى جانــب احمليط 

العربي. 
في الواقــع ان الفوائد العديدة 
التي يجنيها اجلســم البشري 

الرياضي،  للنشاط  ممارسته  اثر 
ان  فالرشاقة مطلوبة،  يقابلها 

يسهم  للمرأة  الرياضة  ممارسة 
في تخليصها من أزمات صحية 
تتعلــق في مشــكالت القلب 

 والعضالت وغيرها.  
مرحــى لبنت حــواء، املعطاء، 
الطمــوح، التي تكــون مربية 
ومبدعــة فــي ظــل ظــروف 
اقتصاديــة صعبــة، ولم  ترفع 
الراية البيضاء امام قلة الوعي 
في التوجه إلى الرياضة، سيما 
عند الكثير من ابناء جنســها، 
كما ان  هنالــك ممن لم جتد من 
معنويا،  دعما  حياتها  شــريك 
وايضــا يبقى لإلعــالم دورا في 
زيادة الطاقة اإليجابية  ممثال في 

إقبال املرأة للجانب الرياضي.  

 * مدربة لياقة بدنية وأيروبكس
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الصباح الجديد - وكاالت:
ســمحت إدارة الغذاء والــدواء األميركية األحد 
وهيدروكسيكلوروكني  كلوروكني  باســتعمال 
كعــاج لفيروس كورونــا املســتجد لكن في 
املستشــفيات فقــط، وهما عقــاران مضادان 
للماريا يعلــق عليهما الرئيس األميركي دونالد 

ترامب آماالً كبيرة.
وأكدت وزارة الصحة األميركية في بيان أن إدارة 
الغذاء والدواء أعطت الضــوء األخضر من أجل 
»أن يقوم األطباء بتوزيع ووصف )هذه العاجات( 
والراشدين املصابني بكوفيد  املراهقني  للمرضى 
19 والذين يعاجلون في املستشــفيات، بشــكل 
التجارب السريرية غير  مناســب، عندما تكون 

متوفرة أو ممكنة«.
وأشــاد الرئيس األميركي فــي 24 آذار/مارس اذار 
بهذا العقــار قائاً إن »هناك فرصة حقيقية ألن 
يكون له أثراً هائاً. ســيكون مبنزلة هبة من اهلل 

إذا جنح«.
ويدافع الطبيب الفرنســي ديدييه راوولت املثير 
للجدل عن هــذا الدواء وقّدم دراســات عنه لم 

تقنع متاماً اجملتمع العلمي.
وحذرت السلطات الصحية األميركية السكان 
من معاجلة أنفسهم منزلياً. وتوفي أحد سكان 
والية أريزونا )جنوب غرب( بعد تناوله فوســفات 
الكلوروكني اخملصص لتنظيف أحواض السمك.

وإدارة  للصحــة  الوطنــي  املعهــد  ويعمــل 
البحــث والتنميــة فــي مجال الطــب احليوي 
فــي الواليات املتحــدة على اختبارات ســريرية 
للعاجــات. وســينطلق اختبــار مبنــي على 
بروتوكول أعده البروفيســور راوولت، ويجمع بني 
وأزيثرومايسني )مضاد  الهيدروكســيكلوروكني 

حيوي(، في نيويورك.
وفي الواليات املتحــدة أكثر من 140 ألف إصابة 
و2489 وفــاة بالفيــروس، وفــق جامعــة جونز 

هوبكينز.

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأت السلطات األردنية يوم االثنني، عملية إخاء 
احملجور عليهــم صحيا في فنــادق البحر امليت 
1934 شــخصا، بينهم األميران  البالغ عددهم 

حسني ومحمد ابنا األمير طال بن محمد.
وبحســب وكالة »بترا«، ســيجري إخاء 1934 
شــخصا من فنادق البحر امليت وفق اخلطة التي 
اعتمدتها احلكومة،  بواســطة ســيارات تابعة 

لتطبيقات النقل الذكية.
وأنهى األميران حســني ومحمد ابنا األمير طال 
بــن محمد، مــدة احلجر الصحي فــي منطقة 
البحر امليت، الذي طبق على القادمني إلى الباد، 
في إطار اإلجــراءات االحترازية، التــي اتخذتها 

احلكومة للحد من انتشار الفيروس.
وسيدخل األميران حسني ومحمد احلجر املنزلي، 
التزامــا باإلجــراءات االحترازية التــي اتخذتها 
احلكومة بضرورة تطبيق شــروط احلجر املنزلي 
ملدة أسبوعني، جلميع األشــخاص الذين أمضوا 
حجرا صحيا ملدة 14 يوما في فنادق البحر امليت 

وعمان والعقبة.
وأدخل األميران حســني ومحمد، احلجر الصحي 
بعد وصولهما إلى مطــار امللكة علياء الدولي، 

قبل 14 يوما.
وســتتكفل احلكومــة بنقل وإيصــال احملجور 
عليهم إلى بيوتهم مباشرة، لكل من أكمل مدة 
احلجر اخملصصة ودون أيــة تكاليف مادية وذلك 
بهدف تقليل اخملالطة وتطبيق إجراءات السامة 

والوقاية العامة.
يذكــر أن خلية إدارة األزمة عملت وبالتنســيق 
املشــترك مع جميع اجلهــات ذات العاقة على 
إعداد خطة إخاء شــاملة لألشــخاص احملجور 
عليهم في الفنــادق وعلى مرحلتــني، املرحلة 
األولى بــدأت صباح يوم االثنــني ويجري خالها 
إخاء جميع األردنيــني احملجور عليهم من عمان 
والبحر امليت إلى مناطق ســكناهم وإيصالهم 
إلى بيوتهــم، واملرحلة الثانية تبدأ اليوم الثاثاء 
ويجــري خالها إخــاء جميع اجلنســيات غير 
األردنية احملجور عليهم وحسب ترتيب سفاراتهم 

وبالتنسيق مع وزارة اخلارجية وشؤون املغتربني.

اميركا تسمح باستعمال 
كلوروكين لعالج كوفيد19-

إخالء 1934 شخصا من فنادق البحر 
الميت بعد خضوعهم لحجر صحي
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الصباح الجديد-وكاالت:

مدد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
القيود الطارئة املفروضة للحد من 
تفشي كورونا املستجد بينما حّذر 
احتمال  لديه مــن  العلمــاء  كبير 
200 ألف شخص في الواليات  وفاة 
املتحدة بكوفيد19- في حني وصلت 
إجراءات العزل التام االثنني إلى كل 

من موسكو والغوس.
ترامب،  من  اجلديــد  التقييم  ويأتي 
الذي ســبق وقال إنه يتطلع لعودة 
احلياة في البــاد لطبيعتها بحلول 
منتصــف نيســان/أبريل، في وقت 
أن  وإيطاليــا من  بريطانيا  حــّذرت 
اإلجراءات املفروضــة الحتواء الوباء 

ستستمر ألشهر.
وأسفر كوفيد19- عن وفاة أكثر من 
35 ألف شخص حول العالم بينما 
جتاوز عدد اإلصابات املؤكدة 700 ألف 

حالة.
وابتداء من األحد، طلب من أكثر من 
مليون شخص  و380  مليارات  ثاثة 
إلجراءات  االمتثــال  العالــم  حول 
العــزل، علــى وفق قاعــدة بيانات 
أعّدتها فرانس بــرس، في وقت يؤّثر 

الفيروس علــى جميع نواحي احلياة 
الوظائف  مايني  بإلغاء  ليتســبب 
وتأجيــل  الرياضيــة  واملناســبات 

انتخابات.
وحــّذر ترامــب مــن أن األزمة في 
شــهدت  التي  املتحدة،  الواليــات 
تضاعف عدد اإلصابات لديها خال 
يومني فقــط، قد تتدهــور لبعض 

الوقت.
وأفــاد أن »التقديــرات بنــاء على 
االمنوذج )احلالي( تشير إلى أن معّدل 
الوفيات ســيبلغ ذروته على األرجح 
خال أســبوعني«، معلنا عن متديد 
إرشــادات التباعد االجتماعي حتى 

30 نيسان/أبريل.
وأضاف »لن يكون هناك ما هو أسوأ 

من إعان النصر قبل حتقيقه«.
وتضغــط اإلصابــات اجلديدة على 
نظام الرعاية الصحية في الواليات 

املتحدة.
بإقامة  خيريــة  جمعيــة  وبــدأت 
مستشــفى ميداني فــي حديقة 
نيويــورك  فــي  بــارك  ســنترال 
للمساعدة في تخفيف العبء عن 

مؤسسات املدينة.
وتزامنت إعادة تقييم ترامب لإلطار 
الزمني لعــودة األمور إلى طبيعتها 

مع تدهــور األوضاع في أوروبا. حيث 
سّجلت إسبانيا 838 وفاة خال 24 
ساعة، ليرتفع عدد الوفيات بشكل 

قياسي لليوم الثالث على التوالي.
مستشــفى  في  املمــرض  وقــال 
»إنفانتا صوفيــا« في مدريد إدواردو 

العناية  قســم  »امتأل  فيرنانديــز 
املشددة لدي بشكل كامل«. ويذكر 
مستشفى  أقامت  الســلطات  أن 
ميداني يضم 5500 سرير في مدريد 

وحّولت حلبة تزلج إلى مشرحة.
أن  إلى  وأفاد مســؤولون بريطانيني 

احلياة قد ال تعود ملا كانت عليه قبل 
ستة أشهر.

املستشــارين  كبير  نائبة  وأفــادت 
الطبيني فــي بريطانيا جيني هاريز 
أنه لن يكــون بإمكان األطباء حتديد 
إن كان العــزل التــام احلالــي جنح 

في إبطاء تفشــي الوباء قبل عدة 
أسابيع.

وأما في إيطاليا، حيث سّجلت ثلث 
احلكومة  فحذرت  العاملية،  الوفيات 
املواطنني من أنه ســيكون عليهم 
االســتعداد لفترة عزل تام »طويلة 
تدريجيا، رغم  رفعهــا  يتــم  جدا« 

تداعياتها االقتصادية.
احلكومة في مجال  وقال مستشار 
الصحة لوكا ريتشــيلدي »نخوض 
معركــة طويلة جــدا. ننقذ حياة 

الناس عبر سلوكنا«.
األوروبية  املدن  آخر  موسكو  وكانت 
التي تأمر سكانها بالتزام منازلهم. 
مبغــادرة  للســكان  يســمح  ولن 
إال في حال وجود ســبب  منازلهم 
صحي طارئ أو للذهاب إلى عملهم 
في حال رأت السلطات أنه ضروري أو 

لشراء األطعمة أو األدوية.
وبعيدا في القاّرة الســمراء، يتوقع 
أن تنضم كبرى مدن إفريقيا الغوس 
إلى جملة املدن حــول العالم التي 
أمر سكانها بالتزام منازلهم بعدما 
محمد  النيجيــري  الرئيــس  أعلن 
تام يستمر ألسبوعني.  بخاري بعزل 
فــي  اإلجــراءات  ذات  وســتطّبق 

العاصمة أبوجا.

األكثر  البلــد  نيجيريا،  وســّجلت 
اكتظاظــا في إفريقيــا والتي تعد 
نحو 190 مليون نســمة، 97 إصابة 
مؤكدة حتى اآلن بكوفيد19- ووفاة 
واحدة. لكن عمليات الفحص كانت 

محدودة.
وحّذر مسؤولون من أن البلد يواجه 
خطر حدوث ارتفاع »متســارع« في 
احلاالت إال إذا مت تعّقب األشــخاص 
الذيــن احتــك بهم أولئــك الذين 
الفيروس  يحملون  بأنهم  يشــتبه 

بشكل أسرع.
وأغلقــت الســلطات فــي الغوس، 
يقطنها  التــي  الشاســعة  املدينة 
املدارس  مليون شــخص،   20 حوالى 
واملتاجر باســتثناء تلــك التي تبيع 
املــواد الغذائية وفرضــت قيودا على 

التجمعات للحد من التنقل.
لكن من شــأن فــرض عزل تــام أن 
يشكل حتديا هائا للسلطات في بلد 
حيث يعيش عشرات املايني في فقر 

مدقع ويكسبون قوتهم يوما بيوم.
ويشــير خبراء األمم املتحــدة إلى أن 
ثاثة مليارات شــخص حول العالم 
ال ميلكون القدرة علــى الوصول إلى 
املياه والصابون، األسلحة األساسية 

للحماية من الفيروس.

تقرير

تمديد مرتقب لقيود احتواء كورونا في أوروبا وأميركا 
تدابير العزل تطال إفريقيا

الصباح الجديد - متابعة:

بعــد قــرار احلجر وحظــر التجول 
الــذي اتخذتــه دول العالم ومنها 
دول اخلليج ميــر املايني من العمال 
بحالة  اخلليج  انحــاء  في  االجانب 
قلق مع إعــان هذه الدول إغاقات 
شاملة وعدم دفع بعض املشغلني 
للرواتب أو النظر في إمكانية صرف 
موظفني، في إطــار إجراءات للحد 
من انتشار فيروس كورونا املستجد.

 27( باكســتاني  مهنــدس  ويروي 
عاما( في قطــر فيما تدخل اإلمارة 
احلجر  من  الثاني  األســبوع  الثرية 
الصحي اإللزامــي »نحن في حالة 
إغاق منذ ثمانية إلى عشــرة أيام، 

وال نعلم متى سينتهي هذا«.
وأضاف املهنــدس الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه لوكالة فرانس 
برس »أهم شــيء نواجهــه حاليا 
البقالــة. احلكومة تقــوم بتزويدنا 
بالغــذاء ولكن مــرة كل عدة أيام، 

واشياء صغيرة فقط«.
وهو واحد من آالف العمال األجانب 
العالقني فــي املنطقة الصناعية 

في العاصمة القطرية الدوحة.
املنطقة  اغاق  إلى  قطر  وســعت 
15 كيلومترا عن وسط  التي تبعد 
أســبوعني  ملدة  الدوحة  العاصمة 
مبدئيــا بعد تســجيل عــدد من 
اإلصابات. ولم يعلن املسؤولون عن 
يخضعون  الذين  األشــخاص  عدد 

حلجر صحي.
من  حقوقية  جمعيــات  وحــذرت 
بينهــا هيومــن رايتــس ووتــش 
ومنظمــة العفو الدوليــة من أن 
الوصول  ونقص  املكتظة  املساكن 
إلى مياه نظيفة في بعض األماكن 

قد يعرض حياة عمال للخطر.
قد  فأنهم  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 
وقد  رواتبهم  علــى  يحصلــون  ال 
أو  التعســفي  للفصل  يتعرضون 
ينذر  الــذي  الترحيــل- األمر  حتى 
بكارثة لعائاتهم التي تعتمد على 

مدخوالتهم.
وقالت الباحثــة في هيومن رايتس 
ووتش هبــة زيادين لفرانس برس إّن 
»العمــال األجانب في اخلليج ميرون 
بالفعل مبوقف سيء مبوجب نظام 
إدارة العمــل الذي مينــح أصحاب 
العمــل ســلطات واســعة على 
العمال املهاجرين ويؤدي إلى إساءة 

معاملتهم واستغالهم«.
»يتوجب  فإنــه  زيادين،  وبحســب 

على دول اخلليج أن تذهب إلى أبعد 
للحد  اجــراءات  فــرض  من مجرد 
من انتشــار الفيروس في مساكن 

العمال وأماكن احتجازهم«.
من  أكثر  اخلليج  منطقة  وسّجلت 
ثاثة آالف إصابــة بفيروس كورونا 

املستجد.
وقالت منظمة العفــو الدولية إّن 
العمال احملتجــزون في »مخيمات« 
للخطــر،  عرضــة  األكثــر  هــم 
ويعيشــون في ظــروف جتعل من 
التباعد االجتماعي أمرا مستحيا.

ويتحــّدر غالبية العمــال األجانب 
فــي دول اخلليج الغنيــة بالنفط 
مــن بنغــادش والهنــد والنيبال 

وباكستان.
وقــال العديد ممن حتدثــت معهم 
فرانس برس انهم يشعرون باخلوف 
على صحتهم وأيضــا على األمان 

الوظيفي.
فــي  أجانــب  عمــال  واشــتكى 
السعودية، التي يوجد فيها عشرة 
أجنبــي، من طلب  مايني عامــل 
التوجه  منهــم  العمل  أصحــاب 
للعمل، بينما ســمح للسعوديني 

بعدم العمل مع دفع الرواتب.

فــي  عربــي  دبلوماســي  وقــال 
الريــاض لفرانس بــرس إّن العديد 
مــن العاملني فــي القطاع اخلاص 
هذه  غالبية  إغاق  بسبب  »يعانون 
القطاعــات، بينما يقــوم العديد 
من أصحــاب العمل بإجبار العمال 
على اجللــوس في منازلهم من دون 

رواتب«.

وأضاف »على الرغم من تعويضات 
يقوم  اخلــاص،  للقطاع  اململكــة 
باســتغالها  العمــل  أصحــاب 
لتغطية خسائرهم بسبب االغاق 

من دون االهتمام بالعمال«.
تســتضيف  الســعودية،  وبعــد 
اإلمارات ثاني أكبر عدد من العمالة 
8,7 مليــون عامل،  األجنبية مــع 
2,8 مليون  الكويت مــع  تليها  ثم 

شخص.
وفي الكويت، اشــتكت أم صابرين 
وهي مصرية تدير مركزا للتجميل 
من أنها لن حتصل على راتب شهر 
نيســان/ابريل املقبل بسبب اغاق 

العمل.
وتعتزم الســيدة مقاضاة صاحبة 
العمل، ولكن يتردد كثير من العمال 

في منطقة اخلليج في القيام بذلك 
بينما  اجــراءات عقابية،  خوفا من 
يؤكد آخرون أن الوضع الصحي في 

بلدانهم أسوأ بكثير.
وأدخلت قطر سلســلة إصاحات 
على قوانني وأنظمة العمل املعمول 
بها منذ اختيارها الستضافة كأس 
العالم في عــام 2022، االمر الذي 
أطلق برنامج بنــاء ضخما يوظف 

عماالً أجانب.
ويشكل األجانب 90 باملئة من عدد 
ســكان قطر البالــغ 2,75 مليون 
نســمة، وغالبيتهم من دول نامية 
يعملــون فــي مشــاريع مرتبطة 
باســتضافة اإلمــارة لبطولة كرة 

القدم.
وتعّرضــت الدوحــة النتقادات من 
منظمات حقوقية بســبب حقوق 
الدوحة  استجابت  بينما  العمالة، 
عبر اجراءات لتعزيز رفاهية العمال.
ولكــن إغاق املنطقــة الصناعية 
املكتظة بالســكان عاد لتسليط 

الضوء على وضع العمال.
»قاموا  غربية  دبلوماســية  وقالت 
بتحديد )املنطقة( على انها نقطة 
الصفر وكان من الســهل عليهم 

اغاقها بسرعة«.
لكنهــا تســاءلت »هــل كانــوا 
ســيقومون بذات األمــر لو كانت 
)احلاالت( فــي اللؤلــؤة؟ ال اعرف«. 
وكانت الدبلوماســية تشــير إلى 
جزيــرة اصطناعيــة يقيــم فيها 

األجانب األثرياء.
وأصّر مســؤولون قطريون األسبوع 
املاضــي علــى أن إغــاق املنطقة 
الصناعية كان أساسيا إلنقاذ حياة 
الناس، وقامت الســلطات بإدخال 
مســتلزمات طبية وتعّهدت بدفع 

الرواتب.
وأكــد مكتــب منظمــة العمل 
العديد  أن  الدوحــة  الدولية فــي 
مــن أصحاب العمــل قاموا بنقل 
العاملني إلى مساكن أكبر بسبب 
مخاوف من انتشــار الفيروس في 
املساكن املكتظة، بينما قام آخرون 

بتحسني ظروف النظافة فيها.
في  موظــف ســيرالنكي  وقــال 
ســوبرماركت أن الفيا املشتركة 
التي يقيم بها خضعت للتنظيف 
اإلجــراءات  مبوجــب  والتعقيــم 
كورونا  فيروس  انتشار  من  للوقاية 

املستجد.

وتابع »يقومون بإجبارنا على ارتداء 
أقنعة وقفازات« موضحا أنه يشعر 

بحنني إلى وطنه.
وأّكد رجل مبيعات تركي )49 عاما( 
أنــه يقــوم بعزل نفســه كإجراء 
وقائي، مشــيرا أنه فــي إجازة غير 
خائف  »أنا  وأوضح  األجر.  مدفوعة 

من اإلصابة«.
كمــا قامت الســلطات القطرية 
على  نيباليا  عامــا   20 بترحيــل 
األقل بســبب جتاهلهم لإلجراءات 
املتعقلة باحتواء انتشار الفيروس، 

بحسب مسؤولني نيباليني.
الدولية  العمل  منظمة  وتساءلت 
إلــى متى بإمكان الشــركات دفع 
رواتب موظفيها مع استمرار األزمة 
التي أحلقت اضرارا باقتصادات دول 
اخلليج مع اســتمرار هبوط اسعار 

النفط.
وأكد مدير منظمة العمل الدولية 
أن  هومايونبور  هوتــان  قطــر  في 
اإلقاالت اجلماعيــة للعمال، والتي 
مت جتنبها حتى اآلن، ستلحق اضرارا 
كبيــرة بالــدول التي قــدم منها 
العمــال. وتابع »ســيكون التأثير 

كارثيا«.

الصباح الجديد-وكاالت:
داخل  شــغب  أعمال  اندلعــت 
ســجن تُديــره قــّوات ســوريا 
الدميوقراطّيــة ويُحتجــز فيــه 
باالنتمــاء  مّتهمــون  عناصــر 
لتنظيم الدولة اإلســامّية، في 
وقت أقــدم عدد من الســجناء 
على الفرار، وفق املرصد السوري 

حلقوق اإلنسان ومصادر كردية.
وأّكد حدوث التمرد مصدر أمني 
الدميوقراطّية  ســوريا  قّوات  في 
في  غويــران  ســجن  تُدير  التي 

شرق  بشمال  احلســكة  مدينة 
سوريا.

وقال لوكالــة فرانس برس طالباً 
عدم كشف اســمه إّن سجناء 
اإلســامية  الدولة  تنظيم  من 

متّردوا داخل السجن.
وأضاف ان بعضهم خرجوا »إلى 
أّن  إلى  السجن«، مشيراً  ساحة 
»هناك حالة اســتنفار من قبل 

القّوات األمنّية«.
وحتــّدث عــن »فــرار عــدد من 
الدواعش من الســجن«، مؤّكداً 

أّن »عمليــات البحــث عنهــم 
مستمّرة«.

أّن  إلى  األمنــي  املصــدر  ولفت 
»طائــرات التحالف الدولي جتول 

فوق السجن واملنطقة«.
من جهته، قال املتحّدث باســم 
الكولونيل  الدولــي  التحالــف 
»التحالــف  إّن  كاغنــز  مايلــز 
يُساعد شركاءنا في قّوات سوريا 
اجلّوية  املراقبة  في  الدميوقراطّية 
التمّرد«  بإخمــاد  قيامهم  خال 

في السجن.

وأوضح لفرانس برس أّن »عناصر 
تنظيم  فــي  متدّنية  رتــب  من 
الدولــة اإلســامية« معتقلون 

داخل هذا السجن.
بدوره، قال املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان إّن أربعة أفراد على األقّل 

فّروا من السجن.
وأضــاف ان عناصر فــي تنظيم 
الدولة اإلسامية هم من قاموا 
أّن عملية  إلــى  الفتاً  بالتمــّرد، 

البحث عنهم جارية.
وكتــب املتحــّدث باســم قّوات 

الدميوقراطّية مصطفى  ســوريا 
الســجناء  »قام  تويتر  بالي على 
الداخليــة  اجلــدران  بتكســير 
االبــواب  وخلعــوا  للســجن 

الداخلية«.
وتابــع »الوضــع متوّتــر داخــل 
السجن، وقّوات مكافحة اإلرهاب 
حتاول الســيطرة علــى الوضع. 
أرسلنا املزيد من التعزيزات وقوات 

مكافحة اإلرهاب إلى السجن«.
وبحســب املرصد، يضّم السجن 
»أكثــر من خمســة آالف عنصر 

من جنسّيات مختلفة« مّتهمني 
باالنتمــاء إلــى تنظيــم الدولة 

اإلسامية.
وبعد ســنوات من قيادة املعركة 
اإلســامية  الدولة  تنظيم  ضد 
في سوريا، ال تزال القوات الكردية 
حتتجز نحو 12 ألف جهادي داخل 
عدد من السجون في شمال شرق 
سوريا، بحسب إحصاءاتهم. ومن 
وعراقيون،  هــؤالء ســوريون  بني 
فضا عن ما بني 2500 إلى 3000 

أجنبي من حوالى خمسني دولة.

شغب وفرار من داخل سجن في سوريا يضم جهاديين 

إجراءات الحد من فيروس كورونا تقلق 
عمال الخليج وصارت ازمة لبلدان فقيرة

المشكلة باتت دولية اكثر منها اقليمية

يروي مهندس 
باكستاني )27 
عاما( في قطر 

فيما تدخل اإلمارة 
الثرية األسبوع الثاني 

من الحجر الصحي 
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بغداد – الصباح الجديد :
أنهارت أسعار النفط، اليوم في األسواق 
اآلســيوية عقب تدهور األسواق املالية 
أزمة فيــروس كورونا  األخرى وتفاقــم 

املستجد خالل عطلة نهاية األسبوع.
وخســر ســعر خــام غرب تكســاس 
نسبة  املتحدة  الواليات  في  الوســيط 
%5,3 ليصبح ســعر البرميل 20 دوالراً، 
في حــني انخفض ســعر برميل برنت 
بحر الشمال بنسبة %6,5 إلى 23 دوالراً 

للمرة األولى منذ عام 2003.
منذ  باالنهيار  النفــط  أســواق  وبدأت 
أسابيع مع فرض احلكومات في العالم 
قيوداً على الســفر وتدابير عزل الحتواء 

الفيروس.
كذلك يخــوض املنتجون الرئيســيون 
وروسيا حرب  الســعودية  للنفط مثل 
أســعار أدت إلى ارتفاع في االحتياطي 

وبالتالي انخفاض في األسعار.
واعتبر اخلبير في مؤسســة "أكســي 
كور" للخدمات املالية ســتيفن إينيس 

أن أســعار النفــط مهــددة مبزيد من 
االنخفــاض مع امتالء ســعة التخزين 
بشــكل كامــل وتأخر الــدول املعنية 

بإيجاد حلول.
وفي السياق، اكد اخلبير النفطي حمزة 
اجلواهري اليوم االثنني, أن ســعر النفط 

اخلــام العاملــي ســيعاود االرتفاع بعد 
انحسار وباء كورونا عامليا فوق 50 دوالرا 
للبرميل, متهما السعودية ودول اخلليج 

بأنهــا الســبب وراء انخفاض اســعار 
النفط في السوق العاملية واغراقها.

وقال اجلواهري في تصريح اطلعت عليه 
الصبــاح اجلديد، إن “انخفاض اســعار 
النفط ســوف لــن يســتمر كثيرا وان 
االشــهر الثالثة املقبلة ستشهد عودة 
ارتفاع االسعار الى فوق الـ 50 دوالر بعد 

انحسار وباء كورونا”.
وأضــاف أن “ســبب الهبــوط الكبير 
السعودية  خلفه  تقف  النفط  باسعار 
ودول اخلليج التي عمدت بظرف تعطيل 
املصانع العاملية بضــخ كميات كبيرة 

من النفط لالسواق العاملية”.
واضــاف ان “دول عديدة متلك نفطا غير 
تقليــدي كالنفط الصخــري، يتطلب 
انتاجه مابــني الـ 40 الى 50 دوالر اوقف 
عاملية  استثمارات  وراءه  وتقف  انتاجها 
ســوف تعمد الى الضغط على الدول 
املنتجة للنفــط االعتيادي الى تقليص 
انتاجها النفطي بسبب حتملها خسائر 

فادحة ومن ضمنها اميركا”.

خبير يتوقع انتهاء األزمة خالل 3 اشهر

تدهور أسعار النفط في االسواق اآلسيوية
ألدنى مستوى منذ 2003

بغداد- الصباح الجديد:
املســتقيل،  الوزراء  رئيــس  أعرب 
االثنني،  اليوم  املهــدي،  عبد  عادل 
عن قلقــه من رصد طيــران غير 
القواعد  مــن  بالقرب  به  مرخص 
العســكرية في البالد، معتبرا ان 
القواعد والبعثات  استهداف تلك 
الدبلوماسية، استهداف للسيادة 

العراقية.
وقــال عبــد املهــدي فــي بيان، 
نســخة  اجلديد  الصبــاح  تلقت 
قانونية  الــال  "االعمال  ان  منــه، 
والــال مســؤولة التي يقــوم بها 
القواعد  اســتهداف  في  البعض 
املمثليات  او  العراقية  العسكرية 
األجنبية هو اســتهداف للسيادة 

الدولة  علــى  وجتــاوز  العراقيــة 
العراقيــة حكومة وشــعبا، وهو 
عمل مدان من قبلنــا وأننا نتخذ 
كل االجــراءات املمكنــة ملالحقة 
الفاعلني وملنعهم من القيام بهذه 
بقلق  "نتابــع  االعمال".وأضــاف 
املعلومــات التي ترصدهــا قواتنا 
من وجود طيــران غير مرخص به 

بالقرب من مناطق عســكرية في 
سبايكر ومعســكر الشهداء في 
الــدوز ومطار حليوة ومعســكر 
وغيرها".وحذر  واملنصورية  اشرف 
عبد املهــدي من "مغبــة القيام 
باعمال حربية مضادة مدانة وغير 
مرخص بهــا، ونعتبر ذلك تهديدا 

ألمن املواطنني وانتهاكا للسيادة.

بغداد - الصباح الجديد:
الرســمي  املتحــدث  قــال 
اللواء  للعمليــات املشــتركة 
االثنني،  اليوم  اخلفاجي،  حتسني 
قوات التحالــف الدولي حملاربة 
القواعد  من  املنسحبة  داعش، 
الى  العراقية مؤخراً، ســتعود 
بلدانهــا، نافيا بذلــك ما قيل 

"عني  قاعدة  فــي  متركزها  عن 
وقواعد  االنبــار،  في  األســد" 

إقليم كردستان العسكرية.
تابعته  تصريــح  فــي  واكــد 
الصبــاح اجلديــد، إن "قــوات 
اليوم  انسحبت  التي  التحالف 
مــن مقرها في نينــوى كانت 
تضم قوات كندية وفرنســية، 

الواليات  وقــوات  وبلجيكيــة، 
املتحدة االمريكيــة"، مبيناً أن 
"املقر ُسلم الى قيادة عمليات 

نينوى".
ونفــى اخلفاجي "انبــاء متركز 
في  املنسحبة  التحالف  قوات 
قاعدة )عني األسد( وقواعد في 
كردســتان"، مبيناً أن "القوات 

ســتعود إلى بلدانهــا بعد ان 
تســلم املقر للقــوات األمنية 

العراقية".
وأضــاف، أنــه "ال يوجــد قلق 
بعد  العراقية  القــوات  علــى 
االنسحاب ألن قواتنا عملت في 
مجــال مكافحة االرهاب وضد 

التنظيمات االرهابية".

عبد المهدي: نتابع بقلق معلومات عن طيران
غير مرخص بالقرب من مناطق عسكرية

العمليات المشتركة: قوات التحالف المنسحبة
من نينوى ستذهب لبلدانها

النفط تنفي التوصل إلى اتفاق مع 
4»شركات التراخيص« بشأن تقليص اإلنتاج خلية االزمة النيابية تكشف عن قرب وصول

2وجبة مواد طبية من الصين لمواجهة كورونا

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن وزير التجارة، محمد العاني، 
اليوم االثنني، املباشــرة بتجهيز 
التموينية  البطاقــة  مفــردات 
للمواطنني.وقــال العانــي، في 
تصريح اطلعــت عليه الصباح 
اجلديد، إن "الوزارة طرحت رؤيتها 
في ظل أزمة فيروس كورونا من 
خالل اجتماعها مع خلية األزمة 
النائب األول  البرملانية برئاســة 

حسن الكعبي".
الرقابية  الوزارة  "فرق  أن  وأضاف 

مســتمرة فــي توفيــر املــواد 
الغذائيــة ورفدهــا باألســواق 
احملليــة، فضــأ عــن مراقبــة 
اســتغاللية  ومنــع  األســعار 

ضعاف النفوس".
الوزارة  "مباشــرة  العاني  وأكد 
مع خليــة األزمة جتهيز املواطن 
التموينية"،  البطاقــة  مبفردات 
مبيناً أن "حصة الطحني الثالثة 
وحصــة الرز الثانية مســتمرة 
ومتوفــرة فــي مخازن الــوزارة 

بوفرة".

بغدادـ  الصباح الجديد:
اكدت خلية األزمة النيابية، 
االثنني، عــدم وجود اي مانع 
قانونــي الرســال املوازنــة 
املالية الــى البرملان من قبل 
احلكومــة، مبينــة ان اقرار 
توفير  ازمة  سينهي  املوازنة 
االموال في مواجهة كورونا.

وقال املتحدث باسم اللجنة 
الزيــادي في  النائــب فالح 
تصريــح لــه ان ” احلكومة 
ارسال  جتنبت  املســتقيلة 
املوازنــة الــى البرملان ليس 
لعدم وجود اي سند قانوني 
بل لوجود العجز الكبير في 
ان جتد احلكومة  دون  املوازنة 

اي حل لتلك االزمة”.
وأضاف الزيادي، ان “ارســال 
من  تعديل  واجــراء  املوازنة 
قبل مجلس النواب ســيما 
وزارة  بشــأن تخصيصــات 
الصحة سيسهم في تعزيز 
احلرب ضد كورونا في العراق 

في وقت مبكر”.
وأشار املتحدث باسم اخللية 
إلى أن “خلية االزمة النيابية 
مع  مســتمر  انعاقد  فــي 
كافة اجلهات احلكومية من 
املستلزمات  اســتيراد  اجل 
الطبيــة واالدوات الصحية 
نقاض  فــي  تســهم  التي 

االرواح”.

التجارة تباشر تجهيز الموطنين 
بمفردات البطاقة التموينية

خلية األزمة النيابية تؤيد حسم 
ارسال الموازنة الى البرلمان 

لمواجهة كورونا

بغداد - الصباح الجديد:
كشفت اللجنة املالية النيابية، 
اليوم االثنني،ان سبب تأخر صرف 
رواتب احملالني اجلدد على التقاعد، 
يكمن في خلل بدائرهم، مؤكدة 
ســعيها لصرف رواتبهم خالل 

الفترة املقبلة.
العراقية  األنبــاء  وكالة  ونقلت 
"واع" عــن رئيس اللجنة النائب 
هيثم اجلبــوري، إن "تأخر صرف 
رواتب املتقاعدين اجلدد يرجع إلى 
وجود خلل في دوائرهم، وهنالك 
أعــداداً كبيرة تقــدر بأكثر من 
200 ألف شــخص أحيلوا على 
واحد".وأشــار  يوم  في  التقاعد 
إلى أن "هناك مقترحاً كان لدى 

اللجنــة املاليــة لتعديل قانون 
التقاعد جلدولــة اإلحاالت على 
التقاعد كل أربعة أشهر مالية، 
رئاســة  إلى  التعديل  رفــع  ومت 
مجلــس النواب فــي 22 كانون 
الثانــي املاضــي، إال أن العطلة 
التشريعية حالت دون التصويت 
أن  التعديل".وأضــاف،  علــى 
مع  اجتمعت  املاليــة  "اللجنة 
رئيــس هيئــة التقاعــد ووعد 
األخير بحل املشكلة بعد تعاون 
الدوائــر املعنيــة معــه".وكان 
برهم صالح  اجلمهوريــة  رئيس 
قد صادق في وقت ســابق، على 
قانون التقاعد املوحد، بعد إقراره 

في مجلس النواب

المالية النيابية: تأخر صرف 
رواتب المتقاعدين الجدد سببه

خلل في دوائرهم

بغداد - وعد الشمري:
بدأت الكتل الســنّية متحمسة 
لتكليف عدنان الزرفي بتشــكيل 
احلكومــة، وحتدثــت عــن عقــد 
اجتماعــات معــه لطــرح رؤاها 
للمرحلة املقبلة، لكنها شــددت 
برنامجه  تضمــني  ضــرورة  على 
طرحها  التــي  النقــاط  جميــع 
فــي اإلعالم، إضافة إلى اإلســراع 
فــي حســم موضوع الســجناء 

واملغيبني.
ويقول القيادي فــي حتالف القوى 
العراقية حيــدر املال، إن "البرنامج 
الزرفي  أعــّده  الــذي  احلكومــي 
ويتضمن  عليــه،  أطلعــت  قــد 
فقرات جيدة جــداً راعت مطالب 
املتظاهريــن والوضع السياســي 
تواجه  التــي  احلقيقة  واألزمــات 
العراق على املســتويات الصحية 

واالقتصادية".
وتابع املال، في حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، أن "العديــد من الكتل 
السياســية مّدت يــد العون إلى 
رئيس احلكومة املكلف، كون وقوع 
االختيار عليه ميثل سحب البساط 
من القادة التقليديني الذين حتولوا 

إلى أزمة حقيقية في البلد".
املقبلة  أن "احلكومة  إلى  وأشــار، 
رؤيــة عن طبيعة  أن متتلك  يجب 
العالقات مــع دول اجلوار مبختلف 
تســميتها، وأن تعطي األفضلية 
للعــراق وال جتامــل طرفــا على 

حساب األخر".
يتمتع  "الزرفــي  أن  املــال،  ويــرى 
جميع  مــع  ايجابيــة  بعالقــات 
الطبقة السياســية من مختلف 
مكونات الشــعب العراقي، وهذه 
النقطة حتســب لــه، ومتكنه من 

النجاح في مهمته".
الزرفي  الذي جمــع  اللقــاء  وعن 
محمد  النــواب  مجلس  برئيــس 
احللبوسي واخملاوف من وجود اتفاق 
خلف الكواليس بشــأن احلكومة، 
يعّلق القيادي في حتالف القوى، أن 

"الزيارة كانت طبيعية، واملرشحني 
لم يتم اختيارهم بعد لكي يتدخل 

احللبوسي في عملية متريرهم".
ويسترســل املــال، أن "اللقاء جاء 
قيادات  ابــرز  احللبوســي  باعتبار 
حتالــف القــوى العراقيــة، وكان 
احلديــث يــدور حــول البرنامــج 
احلكومي، ومعرقالت اجناز الكابينة 

الوزارية".
ناحية  مــن  "التكليف  أن  وبــني، 
مبدأية كان مبباركة نحو 90 نائباً، 
اغلبهم من املكون الشيعي، بعد 
فشل القيادات في اختيار املرشح 
رغــم انتهاء املهلة الدســتورية، 
والعــدد اآلن في تزايد مســتمر"، 

معرباً عــن اعتقاده بــأن "الزرفي 
العديدية  األغلبيــة  أصبح ميتلك 
النــواب من  التي متكــن مجلس 
النصاب،  مكتملة  جلســة  عقد 

والتصويت على حكومته".
ويحدد املال، املشكلة الوحيدة التي 
تواجه الزرفي، بــأن "إيران ال تقبل 
للوزراء، وهي أســاس  رئيســاً  به 
مرتبطة  غير  فالقضية  املعضلة، 
يدعي  كمــا  الشــيعي  بالتوافق 

البعض ذلك".
الرسمي  املتحّدث  ذكر  جانبه،  من 
جلبهــة اإلنقــاذ والتنمية بزعامة 
أســامة النجيفــي، أن "القــوى 
الســنية تؤيد ترشيح الزرفي، ألن 

برهــم صالح  اجلمهورية  رئيــس 
الدستورية  صالحياته  اســتخدم 

في هذا الشأن".
وتابــع عبــد الكرمي عبطــان، في 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، أن 
"الكتل تترقــب املنهاج احلكومي 
احلقائــب  لشــغل  واملرشــحني 
الوزاريــة الذين نتمنــى أن يكونوا 
من املســتقلني القادرين على حل 

املشكالت العراقية".
وشــّدد، على أن "املهمــة األولى 
املكلف،  الوزراء  رئيس  تنتظر  التي 
هي الكشف عن قتلة املتظاهرين 
اآلليــات  وفــق  ومحاســبتهم 

القانونية".

وتشــترط جبهــة اإلنقــاذ, وفقاً 
لعبطــان، أن "يكون عمر حكومة 
الزرفي ملدة عــام فقط، يتم فيها 
التهيئــة النتخابــات مبكرة حرة 
ونزيهــة وتصــون إرادة الناخــب 

العراقي".
ويؤكد، "مســاندة القوى السنّية 
جلميــع ما طرحــه الزرفي خطاب 
التكليف على صعيد فرض هيبة 
الدولــة وحصر الســالح، وإقامة 
عالقات دولية مبنية على أســاس 
عدم التدخل في الشأن العراقي".

وحتــّدث عبطان، عــن "لقاء قريب 
بالزرفي،  يجمع قيــادات اجلبهــة 
عليــه  نطــرح  ســوف  خاللــه 

املغيبني  بخصــوص  مشــكالتنا 
وضرورة ســن قانون العفو العام، 
وإلغــاء تشــريعات احلاكم املدني 

بول برمير".
ويواصل، أن "مباركتنا للتكليف ال 
يعني أننا منحناه الضوء األخضر، 
بها  االلتزام  ينبغي  فهناك شروط 
لكي نصــوت عليه فــي مجلس 

النواب".
وينقــل عبطــان، "رفــض جبهة 
حكومة  فــي  املشــاركة  اإلنقاذ 
الزرفي، أو أي حكومة تليها ما لم 
تكن لدينا انتخابات نزيهة تعكس 
الصورة احلقيقة ملا يريده الشــارع 

العراقي".

الكتل السنّية متحمسة للزرفي:
يمتلك األغلبية الشيعية لتمرير حكومته

دعته إلى اإلسراع في حسم ملف السجناء والمغيبين
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منوعات6

في زمن الـ » كورونا »قصة تمنح الحياة األمل
في يوم شهدت إيطاليا خالله وفاة 969 شخصاً نتيجة فيروس 
كورونا، كأســوأ حصيلة يومية ألي دولة في العالم منذ بداية 
أزمة تفشــي الفيروس، تأتي أخبار شفاء رجل طاعن في السن 

لتمنح البالد، والعالم، بصيصا من األمل.
وســائل إعالم إيطالية حتدثت عن ما يشبه املعجزة بعد شفاء 
مســن يبلغ من العمر 101 ســنة من فيروس كورونا، وفقاً ملا 
أعلنته غلوريا ليسي، نائبة عمدة مدينة رميني.ليسي أوضحت 
أن  قصة شــفاء الرجل، الذي اكتفت بالقول إن اسمه »السيد 
بي«، مذهلة للغاية، وأنها ستســهم فــي منح إيطاليا جرعة 
كبيــرة من األمل خالل حربها مع تفشــي فيروس كورونا، الذي 

حصد أرواح أكثر من 9 آالف شخص في إيطاليا حتى اآلن.
الطريف أن »الســيد بي« ولد عام 1919 في أثناء تفشــي وباء 
اإلنفلونزا اإلسبانية، الذي حصد أرواح ما يقدر ما بني 30 إلى 50 

مليون شخص حول العالم.
وتعــد لومبارديا املنطقــة األكثر تضررا بتســجيلها أكثر من 

نصف وفيات البالد، تليها إميليا-رومانيا.

اإلفراط في تناول الملح يضعف الجهاز المناعي
توصلت دراســة حديثة إلى أن تناول نظــام غذائي مالح بنحو 
مفرط، يضعف جهاز املناعة ويجعل من الصعب على اجلســم 

محاربة االلتهابات البكتيرية.
ويعتقد الباحثــون األملان في جامعة بــون أن الكثير من امللح 
ميكن أن يضعف أيضاً جهاز املناعة لدينا، ال سيما دفاعاتنا ضد 

االلتهابات البكتيرية.
وقــام الباحثون في مستشــفى جامعة بــون بإطعام الفئران 
بنظــام غذائي عالــي امللح ووجــدوا أنهم يعانــون من عدوى 

بكتيرية أكثر حدة نتيجة لذلك.
ثم أطعموا املتطوعني من البشــر ســتة غرامات إضافية من 
امللح يوميا، تقريبا مثل وجبتني من الوجبات الســريعة، ووجدوا 

أنهم يعانون من نقص املناعة.
وتوصي منظمة الصحــة العاملية البالغني باســتهالك نحو 

ملعقة صغيرة واحدة أو 5 غرامات يوميا من امللح.
وقال كريســتيان كورتس، من جامعة بون، إن دراستهم اجلديدة 
تثبت أن االستهالك املفرط للملح يضعف جزءا مهما من جهاز 

املناعة.

ال وقت لألزياء الراقية.. شانيل تنتج الكمامات
أعلنت مجموعة شانيل لألزياء الراقية، أنها سوف تساعد في 
تزويد فرنسا بإمدادات من كمامات الوجه ملواجهة النقص التي 

تعانيه البالد من الكمامات.
وقالت شــركة األزياء الراقية إنها تعكف على صناعة النماذج 
األولية وستبدأ في إنتاج الكمامات مبجرد احلصول على موافقة 

السلطات الفرنسية.
وأضافت شــانيل في بيان »نحشد قوة العمل والشركاء اليوم 

إلنتاج كمامات وقمصان واقية«، وفقا لرويترز.
وأشــارت الشركة إلى أنها لن تســّرح أيا من موظفيها، البالغ 
عددهم 4500 موظف، مؤقتاً برغم التراجع احلاد في النشــاط 

االقتصادي.
اجلدير بالذكــر أن وزير الصحة الفرنســي أوليفييه فيران قال، 
إن احلكومــة طلبت توريــد أكثر من مليــار كمامة، معظمها 
من الصني، خالل األســابيع والشــهور املقبلة، وأوضح أن بالده 

تستعمل ما يصل إلى 40 مليون كمامة أسبوعياً.
ويأتي تصريح الوزير الفرنسي فيما يشتكي األطباء والعاملون 

في دور رعاية املرضى والشرطة من نقص الكمامات

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد : 

في الوقت الذي تغلق فيه املدارس 
أبوابها حــول العالم، يناضل اآلباء 
مــع أطفالهــم في مــا ميكن أن 
يسمحوا لهم بفعله وما ال ميكن.، 
هل تتــرك طفلك يخرج للعب مع 
أصدقائــه؟ أم أن العزل االجتماعي 

يعني نهاية للعب األطفال؟
كاثريــن ولســون قالــت إنها لو 
اســتطاعت العــودة إلــى الوراء 
ملا قبلت  أي شــيء،  وتغيير مسار 
العشاء عند  وأســرتها حفل  هي 

اجليران.
كان ذلك قبل أسبوعني، بينما كان 
فيروس كورونا آخٌذ في االنتشار في 
أنحاء إيطاليــا، ولم تكن احلكومة 
قــررت بعــد أن يبقــى الناس في 
منازلهم، حينما لّبت كاثرين رفقة 
زوجها وابنيها املراهقني دعوة حفل 
عشــاء صغير مع عائلتني أخريني 

في مدينة روما.
قالت كاثريــن لـ »بي بي ســي«: 
»قلت وزوجي إن احلفل في شــقة 
أحدهــم، وهو على كل حال ال يُعّد 

جتّمعا كبيرا«.
كاثرين  كانــت  األمــر،  بــادئ  في 
وأمهــات أخريات تعتبرن مســألة 
إغالق املدارس الذي كان قراراً حديثاً 
عندئذ مبنزلة أجــازة ممتدة، وقالت: 
»كنا نقول ألنفســنا: عظيم، هي 
بشــكٍل ما أجازة، فلنذهب إذًا إلى 
ذلك املتنزه الذي لم نذهب إليه من 

قبل«.
لكــن بعــد أْن رأت كاثريــن كيف 
انتشر الفيروس في أنحاء إيطاليا، 
عادت تقول إنهــا كانت تتمنى لو 
تقييد  فــي  أكثر  بحــذر  تعاملت 

حركة أفراد عائلتها.
»كان ذهابنا نوعا من احلماقة. على 

أّن الرفض في املقابل كان ســيبدو 
نوعاً من أنواع التطرف«.

ولم تكد متضــي أياٌم حتى أصدرت 
احلكومة اإليطالية إغالقا شــامال. 
مبعنى أنــه ال متنزهات، وال مواعيد 

لّلعب.
: »وبشكٍل ما كان  كاثرين اضافت 
قرار اإلغالق الشــامل أســهل من 
اتخاذ اآلباء قرارات يكتنفها الشّك 
ويتحّداها األطفال تتعلق بلعبهم 
مع نظرائهــم .كان قــرار اإلغالق 
الشامل جيداً، سواء ألصحاب الرأي 

ني باألمر«. املتشدد، أو املستخفِّ

  حــول العالم، ثمة آبــاء يجدون 
أنفســهم في حالة مــن االرتباك 
متامــا كتلــك احلال التــي عانتها 
كاثرين، بشــآن مــا يتعلق بلعب 
العالقــات  وإقامــة  األطفــال 

االجتماعية.
وبينما قد تتخلــف حكومات عن 
اتخاذ قرارات محددِّة حلركة الناس، 
بضرورة  طبيون  مســؤولون  يقول 
تفّشــي  لوقف  االجتماعي  العزل 

املرض.
ولكن مــا اخلطورة التــي تكتنف 
لعبة كالتنس، أو جولة في ساحة 

ألعاب محلية، أو الذهاب لّلعب مع 
صديق في منزله؟

بقاء  االجتماعي  العــزل  ويقتضي 
اوالبالغني  أالطفال  كل األشخاص 
على مسافة ســتة أقدام )مترين( 
من اآلخرين طــوال الوقت، وبذلك 
أو  الســلة  ألعاب مثل كرة  تخرج 
كرة القدم، بحســب كيري ألثوف، 
خبيــرة األوبئــة في مستشــفى 
جونز هوبكنــز بلومبرغ التعليمي 
في بالتيمــور في واليــة ماريالند 

األمريكية.
ألعاب كالتنــس، و«االختباء  وثمة 

والبحــث« التــي يحــب األطفال 
لعبها ال تتضمن قــدرا كبيرا من 
االتصــال. ويتعذر إقنــاع األطفال 
بضبط النفس وقت اللعب، وتكون 

تلك مهمة عسيرة.
بينت كيري ألثوف: »ال أحد يحافظ 
على مســافة بينه وبــني اآلخرين 
في امللعب  هذه املســافات تتنافى 

وطبيعة اللعب في املالعب«.
وثمة أيضــاً دليل علــى أن املرض 
األســطح  على  يعيش  أن  ميكــن 
ــل االبتعاد  أليــام، ومن ثــم يُفضَّ
امللموسة بكثرة«  عن »األســطح 

كاملالعب واملعدات الرياضية
وبالرغم مــن أن األطفال ال يكادون 
يُظهرون أعراضــاً لفيروس كورونا، 
فــإن بإمكانهم أن ينشــروه. هذا 
يعنــي أن طفلك أو طفل صديقك 
الذي يبدو في صحة تامة، بإمكانه 
نشر املرض في اجملتمع حيث يوجد 
كبار ميكن أن تظهر عليهم أعراض 
احلكومات  خطورة.وعلــى  أكثــر 
احملليــة أن تكون أكثر وضوحا فيما 
يتعلــق بالعــزل االجتماعــي وما 

يعنيه في واقع األمر.
كاثرين ســيمراو، أخصائية األوبئة 
فــي معامــل أريادنــي اكــدت  : 
»ما نفعلــه اآلن ســيؤثر على ما 

سنفعله في األسابيع املقبلة«.
وحتى لو لــم تتخذ حكومُة بلدك 
على  الشــامل،  باإلغــالق  قــرارا 
غرار إيطاليا، فــإن الوقت قد حان 
لكــي تتخذ أنت القــرار باحلّد قدر 

املستطاع من اخلروج من املنزل.
وعلى اآلباء أن يتوقعــوا املزيد من 
القيــود فــي األيام املقبلــة، ومن 
ثــم عليهم أن يضعــوا خطة مع 
أطفالهــم لكيفيــة التعامل مع 
ذلــك الوضع.تقــول ألثــوف: »ما 
شــعورهم  هو  العائالت  يضجــر 
بأن كل شــيء وقع فجأة. ومن ثّم 

عليهم أن يضعوا خطة«.
االجتماعي  العــزل  يتعــارض  وال 
فيمكن  اجتماعيا،  املــرء  كون  مع 

للتواصل أن يتم عبر اإلنترنت.
وتؤكد آجنيال بايل، الباحثة التربوية 
فــي جامعــة أونتاريــو، أهميــة 
الســماح لألطفــال باســتعمال 
خيالهــم، وعــدم تقييدهــم في 
أوقــات الفــراغ . »عــادة ما يحب 
األطفال األلعاب اإلبداعية، وابتداع 
ســيناريوهات متخيلة، وهي أمور 
تطبيقات  علــى  بها  القيام  ميكن 
التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت«.

كورونا: هل نسمح ألطفالنا باللعب مع أصدقائهم؟

متابعة الصباح الجديد : 
أعلــن رئيس شــرطة هوبي لوبي 
املتعلقة  االثار  بجمع  املتخصصة 
بالكتــاب املقدس ســتيف غرين 
أن الشــركة ســتعيد 11 إلفــا و 
500 قطعة أثريــة إلى احلكومتني 
جتميع  بعــد  واملصرية  العراقيــة 

القطع دون التحقق من ملكيتها .
بوست  واشنطن  صحيفة  ونقلت 
في تقرير لها عــن غرين قوله إنه 
“ســوف يتنازل لصالح االنتقادات 
التي وجهت جلمعه القطع االثرية 
من دون التحقق من ملكيتها وهو 
يقوم بالوقت احلالي بتنسيق عودة 

500 قطعة من ورق البردي املصرية 
القدمية و 6500 قطعة أثرية طينية 
إلى العراق ليس لها مصادر ملكية 

مشروعة من الناحية القانونية “.
وأضاف أن “القطع األثرية التي لم 
وأوراق ملكيتها  تتأكد مصادرهــا 
ســوف تعاد لكونها مثيرة للقلق 

من إن تكون قد ســرقت “، مشيرا 
الى أن ” “مــن اجملاالت التي لم أكن 
أقدرها هي أهمية مصدر العناصر 

التي اشتريتها”.
وكانت شــركة هوبــي كرافت قد 
 2017 أثارت اجلــدل في متوز عــام 
عندمــا دفعت ثالثــة ماليني دوالر 

تســوية عن تهريب الشــركة لـ 
3800 قطعــة أثريــة مــن العراق 
املتحدة  الواليــات  الى  وإدخالهــا 
، حيــث تواجــه الشــركة مزيدا 
13 قطعة  من التدقيق ومت إعــادة 
مزعومة  كتابية  مقاطع  من  أثرية 
مســروقة مت شــراؤها مــن قبل 

فريقها”.
االستحواذ  بعمليات  يتعلق  وفيما 
فــي املســتقبل ، أكد غريــن أن ” 
بتطبيق  قاما  واملتحف  الشــركة 
للمشــتريات  صارمة  بروتوكوالت 
لضمــان أن أي قطــع جديدة لها 

تاريخ ملكية شرعي.

»هوبي لوبي«: سنعيد 11500 قطعة أثرية إلى العراق ومصر
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حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،ال تصاب بخيبة أمل 
كبيرة مع ســير مجريات األمور اليوم، فعلى 
الرغــم من خططك، فإنك لــن تتمكن من 
إجناز الكثير. قاوم الرغبة في لوم اآلخرين إذا 

سارت األمور ضد رغبتك.

عزيزي برج العذراء،من احملتمل ظهور أزمات عن 
قريب، فحــاول أن ال تفقد مزاجك وأعصابك. 
اذا حافظــت على رابطة جأشــك، وواجهت 
الثالثاءاث غير الســارة والقالقل التي تثيرها، 

فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة.

عزيزي برج اجلوزاء، ميكنك اليوم تبني موقًفا 
مؤيــًدا لتقوية الروابط األســرية، وســوف 
تتقبل عائلتك ذلك بسعادة وسوف تدعمك 
بشدة في خططك. هذا التعزيز في العالقات 

سوف يستمر أيًضا في حياتك العاطفية.

عزيزي برج امليزان،طاقتك مشحونة بالكامل 
وممتلئة باحلماس، لكن لألســف قد تنفلت 
هذه الطاقة بدون ســابق إنــذار وتظهر في 
نوبات من الغضب والغطرســة والعدوانية 

فيلحق بك وباآلخرين الضرر.

القوس،كل مــن حولك يحفزك  برج  عزيزي 
إيجابًيا مما يســاعد على تقدمك، ويأتي هذا 
الدعم من لطف األهل واألصدقاء من جهة، 
واالنفتــاح في تعاملك مع اآلخرين من جهة 

أخرى. 

عزيزي برج احلوت،ســوف حتصــل اليوم على 
الكثير من االهتمام في العمل، كما أن روح 
الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن 
ذلــك، ألن هذا يجعلك تشــعر براحتك، قم 

بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك.

عزيزي برج الدلو،مبا أنك شــخص اجتماعي 
بحق، ومبا أنك رمبا قد تكون قد أهملت بعض 
معارفك مؤخرًا، يجب عليك اآلن إصالح هذه 

العالقات مرة أخرى ومعاودة التواصل. 

عزيزي برج الثور، يأتي اليوم مصحوبًا ببعض 
املشــكالت، فســوف تقابل مواقف ال ميكن 
التغلب عليهــا إال من خــالل تغيير رؤيتك 
لألمور. افصل نفســك عــن كل ما هو قدمي 

ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد.

عزيزي برج األسد،ســوف تقابلك التحديات 
اليوم،  بصورة متكررة بشــكل غير عــادي 
مســببة لك الكثير من الضغوط. رمبا يجب 
أن تبتعد عن الطريــق أحيانًا بدالً من حتمل 

مسئولية كل شيء. 

عزيزي بــرج العقرب،هناك تنبؤ بقدوم فترة 
اختبــار هامة، فتعامل معهــا بتفاؤل وثق 
في إمكاناتــك الذاتية. ال تتأثر بآراء اآلخرين 
وال جتعلها حتيدك عن معتقداتك وبدالً من 

ذلك.

املوضوعات  اجلدي،الكثير مــن  بــرج  عزيزي 
في الوقت احلالي ال تســير بالسالسة التي 
خططت لها، ورمبا يجب عليك قبول األشياء 

التي ال تستطيع تغييرها.

الحوتالجديالدلو

عزيزي برج احلمل،اليوم تساعدك صراحتك 
فــي التعامل مــع املواقــف الصعبة في 
حياتك املهنيــة، حيث تتلقــى دعًما غير 
متوقع. تََقبل ذلك، وحاول بناء عالقة أقرب 

مع املؤيدين لك.

معلومة

متابعة الصباح الجديد :
في محاولة أخــرى للحد من تفشــي وباء 
الذين  األطباء األشخاص  ينصح  كوفيد-19، 
يرتدون العدســات الالصقــة بالتحول إلى 
النظارات الطبية لتجنــب انتقال الفيروس 

من خالل العينني.
وتشير بعض التقارير الصحية إلى أن فيروس 
كورونا اجلديد ميكن أن يسبب ما يعرف مبرض 
التهاب امللتحمة أو كما يعرف أيضا بـ«العني 

الوردية«.
األميركية  األكادميية  في  األســتاذة  وتقترح 
لطــب العيون، ســونال تولي، أن يســتبدل 
من  الالصقة،  بالعدســات  النظارات  الناس 
شــأنه أن »يقلل من التهيج ويجبر املرء على 
التوقف عن ملس العــني«، ورمبا مينع األصابع 

امللوثة من ملس العني.
إضافة إلى ذلك، قد يكــون ارتداء النظارات 
أيضاً طريقــة أكثر فعالية ملنــع القطرات 
املصابة في الهواء من دخول العني، بحسب 

صحيفة اإلندبندنت البريطانية.
وأكد مســؤولو الصحة في جميــع أنحاء 
واملاء  بالصابــون  اليدين  العالم، أن غســل 
الدافئ بشــكل متكرر وجتنــب ملس الوجه 

والعينني من بني أفضل الدفاعات ضد انتقال 
عدوى فيروس كورونا اجلديد.

وعلى الرغــم من أنه نادراً ما يتم اإلبالغ عنه 
في احلاالت املؤكدة، فقد أفاد األطباء أن بعض 
املرضــى الذين دخلوا املستشــفى مصابني 
بكورونــا كانوا يعانون احمــرارا في العينني 

امللتحمة،  إلى جانب أعراض أخرى.والتهاب 
العيون،  األميركيــة لطب  لألكادميية  ووفقاً 
ميكــن أن يكــون املرضى الذيــن يعانون من 
والذيــن يعانون  امللتحمة،  التهــاب  أعراض 
أيضــاً من احلمى وأعراض اجلهاز التنفســي 
وضيق التنفس وغيرها من األعراض املرتبطة 

بكوفيد-19، من املصابني بالفيروس الفتاك.

وتقول األكادميية إن بعض املرضى قاموا بزيارة 
بســبب  الطوارئ  وأقســام  العيون  عيادات 
معاناتهم من مشــكالت في العني لكنهم 
رمبا يكونون قد أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، 
مما »يزيد من احتمــال أن يكون أطباء العيون 
أول مقدمي اخلدمــات لتقييم املرضى الذين 

يصابوا كوفيد-19«.
ونظرا ألن الفيروس ميكن أن ينتقل من خالل 
العــني، يوصي األطبــاء األشــخاص الذين 
يقومون برعايــة اآلخرين املصابني بالفيروس 
ليس فقط بتغطية أفواههم وأنوفهم ولكن 
أيضاً بحماية عيونهم، باســتعمال نظارات 

السالمة وغيرها من النظارات الواقية.

استعملوا النظارات بدًل من العدسات

السالم الجديد في ظل أزمة كورونا »عدسة: زياد متي«لقطة
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بغداد - الصباح الجديد:

أجرى وزير الداخلية ياســن طاهر 
الياســري، جولة تفقدية في عدد 
من مناطق العاصمة بغداد لالطالع 
على اإلجراءات التي تتخذها القوات 
األمنيــة لتطبيق حظــر التجوال. 
الزراعة صالح  وزيــر  في حن وجه 
احلسني، شركات الدواجن أن يكون 

سعر بيض املائدة 4500 دينار.
وذكر بيــان ملكتبه تلقت » الصباح 
اجلديد » نســخة منه ان الياسري 
»أثنى علــى اجلهود التــي يبذلها 
منتســبو وزارة الداخلية بشــتى  
تشكيالتهم« مؤكداً على »ضرورة 
التقيــد بعدم الســماح بأي خرق 
حلظر التجوال من أجل احلفاظ على 
تفشي  من  واحلد  العامة  السالمة 

فيروس كورونا بن املواطنن«.
كما أمــر وزير الداخليــة »مبتابعة 
أســعار املــواد الغذائيــة بصورة 
التجــار  ومحاســبة  مســتمرة 
وأصحــاب احملالت الذيــن يتالعبون 

باألســعار« مشــدداً على »أهمية 
انسيابية حركة شاحنات البضائع 
واملــواد  واخلضــروات  األساســية 

الغذائية«.
الزراعة صالح  وزيــر  في حن وجه 
أن  الدواجن  شــركات  احلسنـــي، 
يكون سعـــر بيض املائــدة 4500 

دينار.
وقال احلســني في تصريح له » إن 
“الوزارة أوعزت إلى شركات الدواجن 
أن يكون ســعر بيض املائدة 4500 
دينار للطبقة الواحدة”، مشيراً إلى 
أنه “الشــركات تعاونت واسهمت 

في رفد السوق باملنتجات”.
وأضــاف احلســيني أن “احملاصيــل 
االســتراتيجية موجودة في جميع 
الطماطــم  بينهــا  احملافظــات 
باإلضافــة الى محاصيــل أخرى”، 
مبيناً أن “حمالت واســعة باشرت 
غذائية  ســالت  لتوزيع  الوزارة  بها 
للعائالت الفقيــرة وعائالت الدخل 

احملدود”.
من جانب اخر أعلــن وزير التجارة، 
محمــد العانــي، إطــالق الوجبة 

الثانية من مواد الزيت والسكر والرز 
واستمرار جتهيز الوجبة الثالثة من 
مادة الطحــن والوجبة الثانية من 

مادة الرز.
وقال الوزير، في بيــان عقب لقائه 
بخلية االزمة البرملانية، نقله اعالم 
الــوزارة إن »وزارتــه أطلقت وجبة 
تتضمن  الغذائية  املواد  من  جديدة 
وزيت  الســكر  الثانية من  الوجبة 
الطعام واســتمرار عمليات جتهيز 
الوجبة الثالثة مــن مادة الطحن 
كذلــك الوجبة الثانيــة من مادة 
الرز في اطار خطــة الوزارة لتأمن 
احلظر  ايام  الغذائية خالل  املفردات 
الصحي ومواجهة فيروس كورونا«.

وأضاف العاني ان »الشركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية اســتكملت 
توقيــع عقد جديــد لتوريد مادتي 
الســكر وزيت الطعام من املناشئ 
الوطنية اســتعدادا لتوزيع وجبات 
اخرى مــن املــواد الغذائية لتأمن 
التموينية  البطاقــة  متطلبــات 
واســتقرار اسعار الســوق احمللية 
التي شــهدت اقباال كبيرا في ظل 

اقرته خلية  الــذي  الصحي  احلظر 
االزمة«.

ووجه الوزير ، جميع شركات الوزارة 
بـ«البدء فورا بعمليات التجهيز من 
خالل قطع كميات وحصص الوكالء 
ومراقبة عمليات التجهيز من خالل 
اجهزة الرقابة« داعيا املواطنن الى 
»االبالغ عن اخملالفات او قيام الوكالء 
التحهيــز ضمن مناطقهم  بعدم 
السكنية من خالل االتصال بدوائر 
الوزير  او مكتب  التجاريــة  الرقابة 

بشكل مباشر«.
»مســتمرة  انها  الــوزارة،  وذكرت 
بعملية جتهيز املــواد الغذائية في 
بغداد واحملافظات مبا هو متوفر لها 
من اخلزين املوجــود رغم عدم إقرار 
موازنــة 2020«، الفتــة إلى انه »مت 
جتهيز كافة املطاحن بحصتها من 
مادة احلنطة لتجهيز املواطنن في 
حن مالكاتها مســتمرة بأعمالها 
احلظر  رغم  انقطــاع  دون  اليومية 
الصحي الذي اوقف بعض اجراءاتها 
التعاقدية خاصة في مادتي السكر 

وزيت الطعام« .

وزير الداخلية يشدد على عدم السماح بأي خرق للحظر ومحاسبة المتالعبين باألسعار

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت محافظــة بغداد، عن قــرب إطالق 
رواتب املتعينن اجلدد ضمن مديريات التربية 
الســت بالعاصمة، مؤكدة عــدم تأثر تلك 
الرواتب باإلجــراءات احلالية ملواجهة فيروس 

كورونا.
وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في 
بيــان اطلعت عليه » الصبــاح اجلديد » إن 
“وزارة املالية وعقب كتاب رســمي أرسلته 
احملافظــة إليها، أطلقت ســلفة مببلغ 24 
ملياراً و900 مليون دينار إليها من أجل صرف 
رواتب املتعينن اجلــدد واملوزعن على مالك 

مديريات التربية الست في العاصمة”.
وأضاف العطا، ان “الســلفة سيتم صرفها 
كرواتــب للمتعينن اجلدد على حركة املالك 
والذيــن مت تعيينهم مبوجب   2016 للعــام 
األوامــر الوزاريَّة الصادرة مــن وزارة التربية 
وحملة الشهادات العليا الذين مت تعيينهم 
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 373 لسنة 
2019 اخلاص بتعين حملة الشهادات العليا 
باالســتثناء من أحــكام املوازنــة العامة”، 
مؤكداً أنَّ الرواتب ستطلق حال االنتهاء من 

اإلجراءات اإلداريَّة والفنيَّة الالزمة.
وأشــار العطا الى أنَّ “احملافظة ستســتمر 
بتوزيــع الرواتب جلميع الدوائــر التابعة لها 
مبــا فيهم املتعينون اجلدد من دون توقف من 

خالل العمل االلكتروني”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وزَّعـــت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
ســالت غذائية بن العائــالت الفقيرة في 
عدد من مناطق محافظــة كركوك وذلك 
فــي بادرة إنســانية .وقام قســم احلماية 
االجتماعية في كركوك بالتنسيق مع عدد 
من منظمات اجملتمــع املدني والوجهاء في 
احملافظة وفريق الرصــد امليداني في الوزارة 
بتوزيع الســالت الغذائية بن أكثر من ٨٧٠ 
عائلة فقيرة ومتعففة ملســاعدتها خالل 
أيام حظر التجوال الذي أُعلن بســبب وباء 
كورونا املســتجد للتخفيف عن كواهلها، 
فيما ستســتمر هــذه الزيــارات إليصال 
املســاعدات الغذائية إلى اكبــر  عدد من 

العائالت احملتاجة.

ذي قار ـ الصباح الجديد:
اعلنت مديرية ماء ذي قــار، عن توفير مادة 
الكلــور املعقمــة مليــاه الشــرب بعد ان 
االيام  طيلة  التغذيــة  محطات  افتقدتها 

القليلة املاضية بسبب شحتها.
وقال مدير مــاء ذي قار اكرم ســلمان في 
تصريــح له انــه “بعد االتصــال باملديرية 
العامة للماء في العاصمة بغداد متكنا من 
توفيــر خمس قناني من مادة الكلور واخرى 
ســتصل في االيام القليلة القادمة لسد 

النقص احلاصل باملادة”.
وأشار سلمان إلى انه “مت تقليل االحتياطي 
فــي االقضيــة من اجل ســد املشــاريع 

الرئيسية باحملافظة”.
ولفت الى انه “في وقت سابق اعلنت مديرية 
ماء ذي قار انها تفتقر الى مادة الكلور لكن 
االن لدينا كمية من الكلور  وتســتطيع ان 

تشغل املشاريع طيلة الشهر املقبل”.
واضــاف ان “ العراق لديه عقــود مع الدول 
اجملــاورة بعد فتــح احلدود  الســتيراد مادة 

الكلور”.

محافظة بغداد: قريبا 
تصرف رواتب المتعينين 
الجدد في مديريات التربية 

العمل توزع سالت 
غذائية بين األسر 

الفقيرة  في كركوك

بعد افتقارها اليام.. ماء 
ذي قار تؤكد توفير مادة 

الكلور

بغداد ـ الصباح الجديد: 

أكــدت خليــة األزمة النيابيــة، قرب 
وصول وجبة جديدة مرسلة من الصن 
الى العراق تشمل مواد طبية ملكافحة 
فيــروس كورونا، مبينة إن هناك مبالغ 
ماليــة كبيــرة تبرعت بهــا املصارف 
ملواجهة الفيروس. في حن اكدت وزارة 
الصحــة والبيئــة ، ان الوضع احلالي 
لفيروس كورونا مازال حتت الســيطرة 

واعداد املصابن مازال جيداً. 
وقــال عضــو اخلليــة النائــب مضر 
االزيرجاوي في تصريح لـه إن »اجتماعاً 
برملانيا عقد مــع املصارف األهلية في 
االسبوع املاضي ومت خالله التبرع مببالغ 
مالية وصلت الــى اكثر من 44 مليون 
دوالر للمساهمة في مكافحة فيروس 

كورونا”.
واضــاف ان “املبالغ املالية التي تبرعت 
بها املصارف اودعت لدى احلكومة من 
لصرفها  وتبوبيبها  تقســيمها  اجل 
على ماحتتاجه من وسائل ومواد طبية 

ملكافحة كورونا”.
وبن ان “القــوة اجلوية اكــدت خللية 
االزمة النيابية انها سترســل للصن 
طائــرة لنقل البضائع خاصة ان هناك 
كمية كبيــرة مت التبرع بها من بكين 
الى بغداد تشمل مواد طبية ملواجهة 

فيروس كورونا املستجد”.  
في حن أكــد املتحدث باســم وزارة 
الصحة سيف البدر، ان الوضع احلالي 
لفيروس كورونا مازال حتت الســيطرة 
الى  وإعداد املصابن مازال جيدا، الفتا 
ان وزارة الصحــة العراقية ســجلت 
جملابهة  وإجــراءات  اســتجابة  أفضل 

كورونا وباعتراف العالم.
وقــال البدر فــي تصريــح متلفز ان 
“الفايــروس احلالي هو من الســالله 

السابعة لفايروسات كورونا”.
واضــاف ان “وزارة الصحــة العراقية 
ســجلت افضل اســتجابة واجراءات 

جملابهة كورونا وباعتراف العالم”.
وبن ان “الــوزارة نقلت اكثــر من 60 
عائلــة عراقية الرض الوطــن واجرت 

جميع الفحوصات لهم”.
واكد ان “الوضع احلالي حتت السيطرة 
واعداد املصابن في العراق ما زال جيدا”، 
اســتجابوا  “العراقين  ان  الــى  الفتا 

الجراءات احلظر بصورة تدريجية”.
بأيام حاســمة  “منــر  البــدر:  وذكــر 
ســينصرنا  املنزلي  باحلجر  وااللتــزام 
الصحية  واملؤسسات  الفايروس  على 
ستسيطر على حاالت االصابة ان بقي 
املعدل بهــذه الوتيرة، لكن ايضا لدينا 
مخاوف من تزايد اعداد االصابات اذا لم 

يتم االلتزام باجراءات احلجر”.
واوضــح ان “املؤسســات الصحيــة 
ليس لديها القدرة الســتيعاب اعداد 
لاللتزام  ندعو  لــذا  الكبيرة  االصابات 

باحلجر”، مشــيرا الى ان “وزارة الصحة 
فنادق خاصة حلجر  جلأت الســتخدام 

املصابن او املشكوك بهم”.  
مــن جانبها أعلنت امانــة بغداد، عن 
انشاء معمل إلنتاج الكمامات الطبية 

وبدء اإلنتاج خالل 24 ساعة.
وقالــت األمانة، فــي بيــان تلقته » 
الصبــاح اجلديد » إن “دائــرة الوحدات 
االمانة  مــالكات  احــدى  االنتاجيــة 
وبالتنســيق مع مكتب امــن بغداد 
باشرت بتجهيز ونصب املكائن وتوفير 
جميع املســتلزمات للمباشرة بإنتاج 
الكمامات الطبية وخالل 24 ســاعة 

فقط”.
املنتج  توزيــع  “ســيتم  انه  وأضافت، 

بالدرجة األســاس على كــوادر أمانة 
بغداد وتاتي”، مشــيرة الــى أن “هذه 
اخلطوة حرصاً من االمانة على سالمة 
كوادرها التي تعمل على مدار ســاعة 
وبشــتى اجملاالت اخلدمية سواء كانت 
فــي النظافــة او اجملــاري وغيرها من 

اجملاالت”.     
اشــادت منظمة  ذاتــه  الوقــت  في 
الصحــة العاملية، بالشــفافية التي 
يعتمدها العراق فــي اعالن اإلصابات 
بفيروس كورونا، مؤكدة أن ان شفافية 

العراق تفتقدها الكثير من الدول.
وقال ممثل املنظمة فــي العراق ادهم 
إســماعيل في حوار متلفز إن “ العراق 
عن  اإلعالن  فــي  الشــفافية  يعتمد 

اإلصابــات بفيــروس كورونــا عكس 
الكثير من الــدول التي تتعمد إخفاء 

اإلصابات والوفيات بالفيروس”.
وأضاف إسماعيل، أن “ العراق استطاع 
خالل الفترة املاضية من تأمن أجهزة 
تنفس كافية رغــم ظروفه واألوضاع 
االســتثنائية”، الفتا إلــى أن “التقرير 
الصحة  الذي صــدر مــن منظمــة 
العاملية أشــاد باجــراءات العراق في 

التعامل مع كورونا واملصابن”.
وبشــأن احلديــث الذي يجري بشــأن 
التوصــل إلى عــالج للفيــروس أكد 
إسماعيل أنه “من املستحيل التوصل 
الى عالج للفيروس قبل حلول الشتاء 

املقبل”.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
إيرثلنــك  شــركة  قالــت 
لالتصــاالت وخدمات اإلنترنت، 
إن فرق الصيانة اجلوالة التابعة 
لها، ال تســتطيع الوصول إلى 
ضعفت  التي  املناطــق  بعض 
فيها خدمة اإلنترنت بســبب 
التــي  املشــددة  اإلجــراءات 
تفرضها القوات األمنية نتيجة 

الظرف اإلستثنائي الذي مير به 
البلد.

وذكرت الشركة في بيان تلقت 
» الصباح اجلديد » نسخة منه 
»نشــكر وزارة االتصاالت على 
قدمتها  التي  اجملانية  السعات 
العصيب،  الظــرف  هــذا  في 
األمنية  قواتنــا  نشــكر  كما 
التــي تُضحــي بحياتها حتى 

نكون بأمن وأمان، ونُقدر اجلهد 
الــذي يبذله كادرنــا من أجل 
لكن  اإلنترنت،  استمرار خدمة 
هنــاك بعــض العراقيل التي 
تُعيق إجراء الصيانة املستمرة 

للخدمة«.
وأضافت أن »الشركة تتماشى 
التــي  باإلجــراءات  وتلتــزم 
تفرضهــا احلكومــة من أجل 

ســالمة املواطنن، لكنها في 
ذات الوقت بدأت نرى تشــديداً 
حتــى على اخملولــن بالتجول 
والوصــول إلى املناطــق التي 
في  صيانــة  إلجــراء  حتتــاج 
تلك  تســببت  كما  خدمتها، 
مادة  وصــول  مبنع  اإلجــراءات 
}الكاز{ حملطات التشــغيل في 

عدد من املناطق«.

وأشارت الشركة إلى انها »في 
الوقت الذي تُقدر الظرف الذي 
مير بــه البلد وتؤكــد إلتزامها 
بــكل قــرارات خليــة األزمة 
احلكوميــة، إال انهــا ترى منع 
مناطق  إلــى  اخملولن  وصــول 
إجــراء الصيانة قد يتســبب 
اإلنترنت  مبشــاكل في خدمة 
خالل  إســتعمالها  إزداد  التي 

فترة حظر التجوال«.
التعاون  على  »حرصها  وأكدت 
مع القوات األمنية لتســهيل 
وصول فرقها إلى املناطق التي 
تُعاني من ضعــف في خدمة 
يتفهم  أن  وأهميــة  اإلنترنت، 
التي  الظروف  املســتخدمون 
تواجههــا بســبب اإلجراءات 

األمنية املشددة«.

 بغدادالصباح الجديد:
اعلنت شــركة نفط ميســان، 
اليوم االثنن، عن تبرعها مبليونّي 
دوالر يتــم تخصيصهــا ضمن 
مشاريع املساهمات االجتماعية 
دعما جلهود دائرة صحة احملافظة 
فيــروس كورونا. في مواجهــة 
وقالــت الشــركة فــي بيــان: 
»تخصيــص هــذا املبلــغ ياتي 

ضمن مساهمة الشركة لدعم 
جهود دائرة الصحة في مواجهة 
الوبائي«.واضافت  كورونا  فيروس 
ان »املبــادرة جــاءت انطالقا من 
الشعور باملســؤولية اجملتمعية، 
العامة  املصلحــة  وملتطلبــات 
لدعم  النفط  وزارة  وتوجيهــات 
جهــود وزارة الصحــة ودوائرها 
وتسخير كافة االمكانيات واملوارد 

لدعم جهود جلنة االمر الديواني 
٢٠٢٠ في مكافحة  ٥٥ لســنة 
الفيروس واحتوائه«.واشارات الى 
ان »املبلغ سيســاهم في تلبية 
متطلبــات صحة ميســان في 
تأهيل االبنية وشراء املستلزمات 
الطبية واالجهزة الضرورية التي 
متس حاجتها في شتى مجاالت 
العمل فضال عن اســتخدامها 

في توفير العالج للمصابن بهذا 
الفيــروس ومكافحته واحلد من 

انتشاره«.
في ســياق آخــر، وجهــت وزارة 
النفــط، اليــوم االثنــن، بزيادة 
بكمية  واخملابــز  االفــران  حصة 
1000 لتر من مادة النفط األبيض 
املقبل. خــالل شــهر نســيان 

وذكــرت الوزارة في بيــان: »اوعز 

رئيس مجلس ادارة شركة توزيع 
املنتجات النفطية حسن طالب 
عبود الى كافة املنافذ التوزيعية 
بزيــادة حصــة االفــران واخملابز 
بكمية 1000 لتر من مادة النفط 
االبيــض خالل شــهر نســيان 
املقبل«.واضافــت »وجــه رئيس 
مجلــس ادارة الشــركة املنافذ 
التوزيعية بضرورة االســراع في 

جتهيز املستفيدين وذلك من اجل 
كاهل  على  الضغــط  تخفيف 
املواطنــن في ظل هذه الظروف 
العصيبة التي تشــهدها البالد 
جراء انتشار وباء كورونا«.واشارت 
الى انه »هذه اخلطــوة تأتي في 
اطــار اخلدمــات واجلهــود التي 
مواجهة  في  الشــركة  تبذلها 

فيروس كورونا وتبعاته«.

خلية االزمة النيابية تكشف عن قرب وصول
وجبة مواد طبية من الصين لمواجهة كورونا

الصحة: الوضع الحالي تحت السيطرة واعداد المصابين في العراق ما زال جيدا

القوة الجوية اكدت 
لخلية االزمة النيابية 
انها سترسل للصين 
طائرة لنقل البضائع 
خاصة ان هناك كمية 
كبيرة تم التبرع بها 
من بكيين الى بغداد 
تشمل مواد طبية 
لمواجهة فيروس 
كورونا المستجد

إيرثلنك تكشف سبب ضعف االنترنت

الوزارة توجه بزيادة حصة االفران والمخابز من الوقود خالل شهر نسيان

نفط ميسان تتبرع بمليونّي دوالر لدعم جهود مكافحة كورونا
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الصباح الجديد - وكاالت:
ســمحت إدارة الغذاء والــدواء األميركية األحد 
وهيدروكسيكلوروكني  كلوروكني  باســتعمال 
كعــاج لفيروس كورونــا املســتجد لكن في 
املستشــفيات فقــط، وهما عقــاران مضادان 
للماريا يعلــق عليهما الرئيس األميركي دونالد 

ترامب آماالً كبيرة.
وأكدت وزارة الصحة األميركية في بيان أن إدارة 
الغذاء والدواء أعطت الضــوء األخضر من أجل 
»أن يقوم األطباء بتوزيع ووصف )هذه العاجات( 
والراشدين املصابني بكوفيد  املراهقني  للمرضى 
19 والذين يعاجلون في املستشــفيات، بشــكل 
التجارب السريرية غير  مناســب، عندما تكون 

متوفرة أو ممكنة«.
وأشــاد الرئيس األميركي فــي 24 آذار/مارس اذار 
بهذا العقــار قائاً إن »هناك فرصة حقيقية ألن 
يكون له أثراً هائاً. ســيكون مبنزلة هبة من اهلل 

إذا جنح«.
ويدافع الطبيب الفرنســي ديدييه راوولت املثير 
للجدل عن هــذا الدواء وقّدم دراســات عنه لم 

تقنع متاماً اجملتمع العلمي.
وحذرت السلطات الصحية األميركية السكان 
من معاجلة أنفسهم منزلياً. وتوفي أحد سكان 
والية أريزونا )جنوب غرب( بعد تناوله فوســفات 
الكلوروكني اخملصص لتنظيف أحواض السمك.

وإدارة  للصحــة  الوطنــي  املعهــد  ويعمــل 
البحــث والتنميــة فــي مجال الطــب احليوي 
فــي الواليات املتحــدة على اختبارات ســريرية 
للعاجــات. وســينطلق اختبــار مبنــي على 
بروتوكول أعده البروفيســور راوولت، ويجمع بني 
وأزيثرومايسني )مضاد  الهيدروكســيكلوروكني 

حيوي(، في نيويورك.
وفي الواليات املتحــدة أكثر من 140 ألف إصابة 
و2489 وفــاة بالفيــروس، وفــق جامعــة جونز 

هوبكينز.

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأت السلطات األردنية يوم االثنني، عملية إخاء 
احملجور عليهــم صحيا في فنــادق البحر امليت 
1934 شــخصا، بينهم األميران  البالغ عددهم 

حسني ومحمد ابنا األمير طال بن محمد.
وبحســب وكالة »بترا«، ســيجري إخاء 1934 
شــخصا من فنادق البحر امليت وفق اخلطة التي 
اعتمدتها احلكومة،  بواســطة ســيارات تابعة 

لتطبيقات النقل الذكية.
وأنهى األميران حســني ومحمد ابنا األمير طال 
بــن محمد، مــدة احلجر الصحي فــي منطقة 
البحر امليت، الذي طبق على القادمني إلى الباد، 
في إطار اإلجــراءات االحترازية، التــي اتخذتها 

احلكومة للحد من انتشار الفيروس.
وسيدخل األميران حسني ومحمد احلجر املنزلي، 
التزامــا باإلجــراءات االحترازية التــي اتخذتها 
احلكومة بضرورة تطبيق شــروط احلجر املنزلي 
ملدة أسبوعني، جلميع األشــخاص الذين أمضوا 
حجرا صحيا ملدة 14 يوما في فنادق البحر امليت 

وعمان والعقبة.
وأدخل األميران حســني ومحمد، احلجر الصحي 
بعد وصولهما إلى مطــار امللكة علياء الدولي، 

قبل 14 يوما.
وســتتكفل احلكومــة بنقل وإيصــال احملجور 
عليهم إلى بيوتهم مباشرة، لكل من أكمل مدة 
احلجر اخملصصة ودون أيــة تكاليف مادية وذلك 
بهدف تقليل اخملالطة وتطبيق إجراءات السامة 

والوقاية العامة.
يذكــر أن خلية إدارة األزمة عملت وبالتنســيق 
املشــترك مع جميع اجلهــات ذات العاقة على 
إعداد خطة إخاء شــاملة لألشــخاص احملجور 
عليهم في الفنــادق وعلى مرحلتــني، املرحلة 
األولى بــدأت صباح يوم االثنــني ويجري خالها 
إخاء جميع األردنيــني احملجور عليهم من عمان 
والبحر امليت إلى مناطق ســكناهم وإيصالهم 
إلى بيوتهــم، واملرحلة الثانية تبدأ اليوم الثاثاء 
ويجــري خالها إخــاء جميع اجلنســيات غير 
األردنية احملجور عليهم وحسب ترتيب سفاراتهم 

وبالتنسيق مع وزارة اخلارجية وشؤون املغتربني.

اميركا تسمح باستعمال 
كلوروكين لعالج كوفيد19-

إخالء 1934 شخصا من فنادق البحر 
الميت بعد خضوعهم لحجر صحي
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الصباح الجديد-وكاالت:

مدد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
القيود الطارئة املفروضة للحد من 
تفشي كورونا املستجد بينما حّذر 
احتمال  لديه مــن  العلمــاء  كبير 
200 ألف شخص في الواليات  وفاة 
املتحدة بكوفيد19- في حني وصلت 
إجراءات العزل التام االثنني إلى كل 

من موسكو والغوس.
ترامب،  من  اجلديــد  التقييم  ويأتي 
الذي ســبق وقال إنه يتطلع لعودة 
احلياة في البــاد لطبيعتها بحلول 
منتصــف نيســان/أبريل، في وقت 
أن  وإيطاليــا من  بريطانيا  حــّذرت 
اإلجراءات املفروضــة الحتواء الوباء 

ستستمر ألشهر.
وأسفر كوفيد19- عن وفاة أكثر من 
35 ألف شخص حول العالم بينما 
جتاوز عدد اإلصابات املؤكدة 700 ألف 

حالة.
وابتداء من األحد، طلب من أكثر من 
مليون شخص  و380  مليارات  ثاثة 
إلجراءات  االمتثــال  العالــم  حول 
العــزل، علــى وفق قاعــدة بيانات 
أعّدتها فرانس بــرس، في وقت يؤّثر 

الفيروس علــى جميع نواحي احلياة 
الوظائف  مايني  بإلغاء  ليتســبب 
وتأجيــل  الرياضيــة  واملناســبات 

انتخابات.
وحــّذر ترامــب مــن أن األزمة في 
شــهدت  التي  املتحدة،  الواليــات 
تضاعف عدد اإلصابات لديها خال 
يومني فقــط، قد تتدهــور لبعض 

الوقت.
وأفــاد أن »التقديــرات بنــاء على 
االمنوذج )احلالي( تشير إلى أن معّدل 
الوفيات ســيبلغ ذروته على األرجح 
خال أســبوعني«، معلنا عن متديد 
إرشــادات التباعد االجتماعي حتى 

30 نيسان/أبريل.
وأضاف »لن يكون هناك ما هو أسوأ 

من إعان النصر قبل حتقيقه«.
وتضغــط اإلصابــات اجلديدة على 
نظام الرعاية الصحية في الواليات 

املتحدة.
بإقامة  خيريــة  جمعيــة  وبــدأت 
مستشــفى ميداني فــي حديقة 
نيويــورك  فــي  بــارك  ســنترال 
للمساعدة في تخفيف العبء عن 

مؤسسات املدينة.
وتزامنت إعادة تقييم ترامب لإلطار 
الزمني لعــودة األمور إلى طبيعتها 

مع تدهــور األوضاع في أوروبا. حيث 
سّجلت إسبانيا 838 وفاة خال 24 
ساعة، ليرتفع عدد الوفيات بشكل 

قياسي لليوم الثالث على التوالي.
مستشــفى  في  املمــرض  وقــال 
»إنفانتا صوفيــا« في مدريد إدواردو 

العناية  قســم  »امتأل  فيرنانديــز 
املشددة لدي بشكل كامل«. ويذكر 
مستشفى  أقامت  الســلطات  أن 
ميداني يضم 5500 سرير في مدريد 

وحّولت حلبة تزلج إلى مشرحة.
أن  إلى  وأفاد مســؤولون بريطانيني 

احلياة قد ال تعود ملا كانت عليه قبل 
ستة أشهر.

املستشــارين  كبير  نائبة  وأفــادت 
الطبيني فــي بريطانيا جيني هاريز 
أنه لن يكــون بإمكان األطباء حتديد 
إن كان العــزل التــام احلالــي جنح 

في إبطاء تفشــي الوباء قبل عدة 
أسابيع.

وأما في إيطاليا، حيث سّجلت ثلث 
احلكومة  فحذرت  العاملية،  الوفيات 
املواطنني من أنه ســيكون عليهم 
االســتعداد لفترة عزل تام »طويلة 
تدريجيا، رغم  رفعهــا  يتــم  جدا« 

تداعياتها االقتصادية.
احلكومة في مجال  وقال مستشار 
الصحة لوكا ريتشــيلدي »نخوض 
معركــة طويلة جــدا. ننقذ حياة 

الناس عبر سلوكنا«.
األوروبية  املدن  آخر  موسكو  وكانت 
التي تأمر سكانها بالتزام منازلهم. 
مبغــادرة  للســكان  يســمح  ولن 
إال في حال وجود ســبب  منازلهم 
صحي طارئ أو للذهاب إلى عملهم 
في حال رأت السلطات أنه ضروري أو 

لشراء األطعمة أو األدوية.
وبعيدا في القاّرة الســمراء، يتوقع 
أن تنضم كبرى مدن إفريقيا الغوس 
إلى جملة املدن حــول العالم التي 
أمر سكانها بالتزام منازلهم بعدما 
محمد  النيجيــري  الرئيــس  أعلن 
تام يستمر ألسبوعني.  بخاري بعزل 
فــي  اإلجــراءات  ذات  وســتطّبق 

العاصمة أبوجا.

األكثر  البلــد  نيجيريا،  وســّجلت 
اكتظاظــا في إفريقيــا والتي تعد 
نحو 190 مليون نســمة، 97 إصابة 
مؤكدة حتى اآلن بكوفيد19- ووفاة 
واحدة. لكن عمليات الفحص كانت 

محدودة.
وحّذر مسؤولون من أن البلد يواجه 
خطر حدوث ارتفاع »متســارع« في 
احلاالت إال إذا مت تعّقب األشــخاص 
الذيــن احتــك بهم أولئــك الذين 
الفيروس  يحملون  بأنهم  يشــتبه 

بشكل أسرع.
وأغلقــت الســلطات فــي الغوس، 
يقطنها  التــي  الشاســعة  املدينة 
املدارس  مليون شــخص،   20 حوالى 
واملتاجر باســتثناء تلــك التي تبيع 
املــواد الغذائية وفرضــت قيودا على 

التجمعات للحد من التنقل.
لكن من شــأن فــرض عزل تــام أن 
يشكل حتديا هائا للسلطات في بلد 
حيث يعيش عشرات املايني في فقر 

مدقع ويكسبون قوتهم يوما بيوم.
ويشــير خبراء األمم املتحــدة إلى أن 
ثاثة مليارات شــخص حول العالم 
ال ميلكون القدرة علــى الوصول إلى 
املياه والصابون، األسلحة األساسية 

للحماية من الفيروس.

تقرير

تمديد مرتقب لقيود احتواء كورونا في أوروبا وأميركا 
تدابير العزل تطال إفريقيا

الصباح الجديد - متابعة:

بعــد قــرار احلجر وحظــر التجول 
الــذي اتخذتــه دول العالم ومنها 
دول اخلليج ميــر املايني من العمال 
بحالة  اخلليج  انحــاء  في  االجانب 
قلق مع إعــان هذه الدول إغاقات 
شاملة وعدم دفع بعض املشغلني 
للرواتب أو النظر في إمكانية صرف 
موظفني، في إطــار إجراءات للحد 
من انتشار فيروس كورونا املستجد.

 27( باكســتاني  مهنــدس  ويروي 
عاما( في قطــر فيما تدخل اإلمارة 
احلجر  من  الثاني  األســبوع  الثرية 
الصحي اإللزامــي »نحن في حالة 
إغاق منذ ثمانية إلى عشــرة أيام، 

وال نعلم متى سينتهي هذا«.
وأضاف املهنــدس الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه لوكالة فرانس 
برس »أهم شــيء نواجهــه حاليا 
البقالــة. احلكومة تقــوم بتزويدنا 
بالغــذاء ولكن مــرة كل عدة أيام، 

واشياء صغيرة فقط«.
وهو واحد من آالف العمال األجانب 
العالقني فــي املنطقة الصناعية 

في العاصمة القطرية الدوحة.
املنطقة  اغاق  إلى  قطر  وســعت 
15 كيلومترا عن وسط  التي تبعد 
أســبوعني  ملدة  الدوحة  العاصمة 
مبدئيــا بعد تســجيل عــدد من 
اإلصابات. ولم يعلن املسؤولون عن 
يخضعون  الذين  األشــخاص  عدد 

حلجر صحي.
من  حقوقية  جمعيــات  وحــذرت 
بينهــا هيومــن رايتــس ووتــش 
ومنظمــة العفو الدوليــة من أن 
الوصول  ونقص  املكتظة  املساكن 
إلى مياه نظيفة في بعض األماكن 

قد يعرض حياة عمال للخطر.
قد  فأنهم  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 
وقد  رواتبهم  علــى  يحصلــون  ال 
أو  التعســفي  للفصل  يتعرضون 
ينذر  الــذي  الترحيــل- األمر  حتى 
بكارثة لعائاتهم التي تعتمد على 

مدخوالتهم.
وقالت الباحثــة في هيومن رايتس 
ووتش هبــة زيادين لفرانس برس إّن 
»العمــال األجانب في اخلليج ميرون 
بالفعل مبوقف سيء مبوجب نظام 
إدارة العمــل الذي مينــح أصحاب 
العمــل ســلطات واســعة على 
العمال املهاجرين ويؤدي إلى إساءة 

معاملتهم واستغالهم«.
»يتوجب  فإنــه  زيادين،  وبحســب 

على دول اخلليج أن تذهب إلى أبعد 
للحد  اجــراءات  فــرض  من مجرد 
من انتشــار الفيروس في مساكن 

العمال وأماكن احتجازهم«.
من  أكثر  اخلليج  منطقة  وسّجلت 
ثاثة آالف إصابــة بفيروس كورونا 

املستجد.
وقالت منظمة العفــو الدولية إّن 
العمال احملتجــزون في »مخيمات« 
للخطــر،  عرضــة  األكثــر  هــم 
ويعيشــون في ظــروف جتعل من 
التباعد االجتماعي أمرا مستحيا.

ويتحــّدر غالبية العمــال األجانب 
فــي دول اخلليج الغنيــة بالنفط 
مــن بنغــادش والهنــد والنيبال 

وباكستان.
وقــال العديد ممن حتدثــت معهم 
فرانس برس انهم يشعرون باخلوف 
على صحتهم وأيضــا على األمان 

الوظيفي.
فــي  أجانــب  عمــال  واشــتكى 
السعودية، التي يوجد فيها عشرة 
أجنبــي، من طلب  مايني عامــل 
التوجه  منهــم  العمل  أصحــاب 
للعمل، بينما ســمح للسعوديني 

بعدم العمل مع دفع الرواتب.

فــي  عربــي  دبلوماســي  وقــال 
الريــاض لفرانس بــرس إّن العديد 
مــن العاملني فــي القطاع اخلاص 
هذه  غالبية  إغاق  بسبب  »يعانون 
القطاعــات، بينما يقــوم العديد 
من أصحــاب العمل بإجبار العمال 
على اجللــوس في منازلهم من دون 

رواتب«.

وأضاف »على الرغم من تعويضات 
يقوم  اخلــاص،  للقطاع  اململكــة 
باســتغالها  العمــل  أصحــاب 
لتغطية خسائرهم بسبب االغاق 

من دون االهتمام بالعمال«.
تســتضيف  الســعودية،  وبعــد 
اإلمارات ثاني أكبر عدد من العمالة 
8,7 مليــون عامل،  األجنبية مــع 
2,8 مليون  الكويت مــع  تليها  ثم 

شخص.
وفي الكويت، اشــتكت أم صابرين 
وهي مصرية تدير مركزا للتجميل 
من أنها لن حتصل على راتب شهر 
نيســان/ابريل املقبل بسبب اغاق 

العمل.
وتعتزم الســيدة مقاضاة صاحبة 
العمل، ولكن يتردد كثير من العمال 

في منطقة اخلليج في القيام بذلك 
بينما  اجــراءات عقابية،  خوفا من 
يؤكد آخرون أن الوضع الصحي في 

بلدانهم أسوأ بكثير.
وأدخلت قطر سلســلة إصاحات 
على قوانني وأنظمة العمل املعمول 
بها منذ اختيارها الستضافة كأس 
العالم في عــام 2022، االمر الذي 
أطلق برنامج بنــاء ضخما يوظف 

عماالً أجانب.
ويشكل األجانب 90 باملئة من عدد 
ســكان قطر البالــغ 2,75 مليون 
نســمة، وغالبيتهم من دول نامية 
يعملــون فــي مشــاريع مرتبطة 
باســتضافة اإلمــارة لبطولة كرة 

القدم.
وتعّرضــت الدوحــة النتقادات من 
منظمات حقوقية بســبب حقوق 
الدوحة  استجابت  بينما  العمالة، 
عبر اجراءات لتعزيز رفاهية العمال.

ولكــن إغاق املنطقــة الصناعية 
املكتظة بالســكان عاد لتسليط 

الضوء على وضع العمال.
»قاموا  غربية  دبلوماســية  وقالت 
بتحديد )املنطقة( على انها نقطة 
الصفر وكان من الســهل عليهم 

اغاقها بسرعة«.
لكنهــا تســاءلت »هــل كانــوا 
ســيقومون بذات األمــر لو كانت 
)احلاالت( فــي اللؤلــؤة؟ ال اعرف«. 
وكانت الدبلوماســية تشــير إلى 
جزيــرة اصطناعيــة يقيــم فيها 

األجانب األثرياء.
وأصّر مســؤولون قطريون األسبوع 
املاضــي علــى أن إغــاق املنطقة 
الصناعية كان أساسيا إلنقاذ حياة 
الناس، وقامت الســلطات بإدخال 
مســتلزمات طبية وتعّهدت بدفع 

الرواتب.
وأكــد مكتــب منظمــة العمل 
العديد  أن  الدوحــة  الدولية فــي 
مــن أصحاب العمــل قاموا بنقل 
العاملني إلى مساكن أكبر بسبب 
مخاوف من انتشــار الفيروس في 
املساكن املكتظة، بينما قام آخرون 

بتحسني ظروف النظافة فيها.
في  موظــف ســيرالنكي  وقــال 
ســوبرماركت أن الفيا املشتركة 
التي يقيم بها خضعت للتنظيف 
اإلجــراءات  مبوجــب  والتعقيــم 
كورونا  فيروس  انتشار  من  للوقاية 

املستجد.

وتابع »يقومون بإجبارنا على ارتداء 
أقنعة وقفازات« موضحا أنه يشعر 

بحنني إلى وطنه.
وأّكد رجل مبيعات تركي )49 عاما( 
أنــه يقــوم بعزل نفســه كإجراء 
وقائي، مشــيرا أنه فــي إجازة غير 
خائف  »أنا  وأوضح  األجر.  مدفوعة 

من اإلصابة«.
كمــا قامت الســلطات القطرية 
على  نيباليا  عامــا   20 بترحيــل 
األقل بســبب جتاهلهم لإلجراءات 
املتعقلة باحتواء انتشار الفيروس، 

بحسب مسؤولني نيباليني.
الدولية  العمل  منظمة  وتساءلت 
إلــى متى بإمكان الشــركات دفع 
رواتب موظفيها مع استمرار األزمة 
التي أحلقت اضرارا باقتصادات دول 
اخلليج مع اســتمرار هبوط اسعار 

النفط.
وأكد مدير منظمة العمل الدولية 
أن  هومايونبور  هوتــان  قطــر  في 
اإلقاالت اجلماعيــة للعمال، والتي 
مت جتنبها حتى اآلن، ستلحق اضرارا 
كبيــرة بالــدول التي قــدم منها 
العمــال. وتابع »ســيكون التأثير 

كارثيا«.

الصباح الجديد-وكاالت:
داخل  شــغب  أعمال  اندلعــت 
ســجن تُديــره قــّوات ســوريا 
الدميوقراطّيــة ويُحتجــز فيــه 
باالنتمــاء  مّتهمــون  عناصــر 
لتنظيم الدولة اإلســامّية، في 
وقت أقــدم عدد من الســجناء 
على الفرار، وفق املرصد السوري 

حلقوق اإلنسان ومصادر كردية.
وأّكد حدوث التمرد مصدر أمني 
الدميوقراطّية  ســوريا  قّوات  في 
في  غويــران  ســجن  تُدير  التي 

شرق  بشمال  احلســكة  مدينة 
سوريا.

وقال لوكالــة فرانس برس طالباً 
عدم كشف اســمه إّن سجناء 
اإلســامية  الدولة  تنظيم  من 

متّردوا داخل السجن.
وأضاف ان بعضهم خرجوا »إلى 
أّن  إلى  السجن«، مشيراً  ساحة 
»هناك حالة اســتنفار من قبل 

القّوات األمنّية«.
وحتــّدث عــن »فــرار عــدد من 
الدواعش من الســجن«، مؤّكداً 

أّن »عمليــات البحــث عنهــم 
مستمّرة«.

أّن  إلى  األمنــي  املصــدر  ولفت 
»طائــرات التحالف الدولي جتول 

فوق السجن واملنطقة«.
من جهته، قال املتحّدث باســم 
الكولونيل  الدولــي  التحالــف 
»التحالــف  إّن  كاغنــز  مايلــز 
يُساعد شركاءنا في قّوات سوريا 
اجلّوية  املراقبة  في  الدميوقراطّية 
التمّرد«  بإخمــاد  قيامهم  خال 

في السجن.

وأوضح لفرانس برس أّن »عناصر 
تنظيم  فــي  متدّنية  رتــب  من 
الدولــة اإلســامية« معتقلون 

داخل هذا السجن.
بدوره، قال املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان إّن أربعة أفراد على األقّل 

فّروا من السجن.
وأضــاف ان عناصر فــي تنظيم 
الدولة اإلسامية هم من قاموا 
أّن عملية  إلــى  الفتاً  بالتمــّرد، 

البحث عنهم جارية.
وكتــب املتحــّدث باســم قّوات 

الدميوقراطّية مصطفى  ســوريا 
الســجناء  »قام  تويتر  بالي على 
الداخليــة  اجلــدران  بتكســير 
االبــواب  وخلعــوا  للســجن 

الداخلية«.
وتابــع »الوضــع متوّتــر داخــل 
السجن، وقّوات مكافحة اإلرهاب 
حتاول الســيطرة علــى الوضع. 
أرسلنا املزيد من التعزيزات وقوات 

مكافحة اإلرهاب إلى السجن«.
وبحســب املرصد، يضّم السجن 
»أكثــر من خمســة آالف عنصر 

من جنسّيات مختلفة« مّتهمني 
باالنتمــاء إلــى تنظيــم الدولة 

اإلسامية.
وبعد ســنوات من قيادة املعركة 
اإلســامية  الدولة  تنظيم  ضد 
في سوريا، ال تزال القوات الكردية 
حتتجز نحو 12 ألف جهادي داخل 
عدد من السجون في شمال شرق 
سوريا، بحسب إحصاءاتهم. ومن 
وعراقيون،  هــؤالء ســوريون  بني 
فضا عن ما بني 2500 إلى 3000 

أجنبي من حوالى خمسني دولة.

شغب وفرار من داخل سجن في سوريا يضم جهاديين 

إجراءات الحد من فيروس كورونا تقلق 
عمال الخليج وصارت ازمة لبلدان فقيرة

المشكلة باتت دولية اكثر منها اقليمية

يروي مهندس 
باكستاني )27 
عاما( في قطر 

فيما تدخل اإلمارة 
الثرية األسبوع الثاني 

من الحجر الصحي 
اإللزامي »نحن في 

حالة إغالق منذ ثمانية 
إلى عشرة أيام، وال 
نعلم متى سينتهي 

هذا
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أكــدت وزارة النفــط فتح حوار 
العاملية  الشــركات  مع  ونقاش 
املقاولة لتطوير احلقول النفطية 
بخصوص األســلوب األمثل في 
التعاطي مــع التحديات اجلديدة 
التــي تواجه الســوق النفطية 
بســبب انتشــار فيروس كورونا 
وانخفاض أســعار النفط، نافية 
اتفاق جديد  إلى صيغة  التوصل 
بشأن تقليص اإلنتاج أو امليزانية.

وقــال املتحــدث باســم الوزارة 
عاصم جهاد: »لــم يجر االتفاق 
األجنبية  الشــركات  مــع  بعد 
العاملــة في احلقــول النفطية 
باألمور  يتعلق  فيمــا  وخصوصاً 
الفنية واملالية، ألن هذه القضايا 
املهمــة حتتــاج إلــى مزيد من 
الوقت واحلكمة والصبر والقراءة 
املتأنية لواقع الســوق النفطية 
واملتغيــرات التي طــرأت عليها 
خالل الفتــرة املاضية، وما يتوقع 
أن تكــون عليــه خــالل الفترة 

القادمة«.
إلى تواصل احلوارات  ولفت جهاد 
بشــأن  وشــركائها  الوزارة  بني 
مع  واملالية،  الفنيــة  القضايــا 
املعنية  األطراف  مصالح  مراعاة 

في ذلك.
مشتركة  إدارة  هناك  أن  وأضاف، 
تتواصل  النفطية  احلقول  جلميع 
واملقترحات  األفــكار  ملناقشــة 
واملواضيع ذات الشــأن املشترك 
ســواء في الظــروف الطبيعية 
وغيرها أو بحســب مــا تفرضه 
املســتجدات والتطــورات فــي 
كما  العامليــة،  النفط  أســواق 
يحــدث اآلن مع تداعيــات تأثير 
انتشــار فيــروس كورونــا على 

أسواق النفط العاملية.
ولفت إلى أن هذه املســألة تعد 

طبيعية وحالة إيجابية بأن تكون 
هناك تفاهمــات وحوارات قائمة 
بني الــدول املنتجة والشــركات 
ال  أنه  العامليــة، مؤكداً  املقاولة 
أحد يستطيع التكهن في الوقت 
احلاضر بتأثيرات أزمة كورونا على 
السوق النفطية وعلى االقتصاد 

العاملي.
وأوضــح، أن مــن احلكمة تأجيل 
أو  اإلنتاج  بشــأن  القــرار  اتخاذ 
امليزانية وغيــر ذلك، حلني وضوح 

املشــتركة حول تطورات  الرؤية 
ثم  ومــن  النفطيــة؛  الســوق 
تتناســب  اتفاق  صيغــة  بلورة 
مــع املســتجدات التــي طرأت 
واألســلوب األمثــل والواقعــي 

للتعاون بني األطراف املعنية.
في الســياق، أعلنت الشــركة 
العامة لتعبئــة وخدمات الغاز، 
أمــس االثنني وصــول البالد الى 
الغاز  بإنتــاج  ذاتيــاً  االكتفــاء 
الســائل بعد أْن جنحت بضخ ما 

يقــارب املليوني اســطوانة في 
األسبوع  خالل  واحملافظات  بغداد 
املاضــي مــن خــالل معاملها 
األهليَّــة واحلكوميَّة باســتثناء 

إقليم كردستان.
إن شركته   ، الشركة  وقال مدير 
“وضعت خطــة عمل خالل مدة 
إطالق  تضمنت  التجــوال  حظر 
البيع املباشــر السطوانات الغاز 
الســائل للمواطنني في معامل 
تعبئة الغــاز احلكومية واألهلية 

وبالسعر الرسمي البالغ خمسة 
آالف دينار لألســطوانة الواحدة، 
ســياراتها  إرســال  الى  إضافة 
الى مناطق متفرقــة من بغداد 
واحملافظات كافة لبيع إسطوانات 

الغاز السائل للمواطنني”.
وأفصــح عــن “جناح الشــركة 
خــالل املــدة القليلــة املاضية 
بتحقيــق االكتفــاء الذاتي من 
الغاز الســائل باعتماد مؤشرات 
باإلنتاج  اليوميَّة اخلاصة  املواقف 

واالســتهالك، واستمرار معامل 
واألهلية  احلكوميــة  التعبئــة 
بالعمل خالل مدة حظر التجوال 
مبا يحقــق االســتقرار في مادة 

الغاز السائل”.
وأشار املوســوي إلى أن الشركة 
املاضي  األســبوع  خالل  “متكنت 
مــن إنتاج مــا يقــارب املليوني 
اســطوانة مــن معاملهــا في 
بغداد واحملافظات باستثناء اقليم 

كردستان ”. 

النفط تنفي التوصل إلى اتفاق مع »شركات التراخيص« 
بشأن تقليص اإلنتاج

حققت االكتفاء الذاتي من الغاز السائل

هناك إدارة مشتركة 
لجميع الحقول 
النفطية تتواصل 
لمناقشة األفكار 
والمقترحات 
والمواضيع ذات الشأن 
المشترك سواء في 
الظروف الطبيعية 
وغيرها أو بحسب ما 
تفرضه المستجدات 
والتطورات في أسواق 
النفط العالمية، كما 
يحدث اآلن مع تداعيات 
تأثير انتشار فيروس 
كورونا على أسواق 
النفط العالمية

حقول النفط

الصباح الجديد ـ وكاالت:  

كشــفت تقارير عن أن ســوق النفط 
غير مسبوق،  تداعياً  العاملي يشــهد 
ويغرق بفائٍض ال ُيكن السيطرة عليه، 
بســبب اســتمرار احلظر الذي فرضه 
كبرى  على  كورونــا  فيروس  انتشــار 

اقتصادات العالم.
ومتتلئ اخلزانات في الكثير من األسواق، 
فارضًة على املنتجــني تخزين النفط 
الفائض فــي ناقالت النفط العمالقة 

القدية.
وقد بدأت املصافي في اإلغالق، ألن أحداً 
ال يُريد الوقود الذي تنتجه وفي أسواٍق 
البرميل بأقل  يُبــاع  الواقع  على أرض 
مــن 10 دوالراٍت، بل إن منتجي النفط 
في بعض األســواق احلبيسة يدفعون 
للُمشترين لُيخلصوهم مما لديهم من 
خام، بحســب ما يقول تقرير نشرته 

وكالة Bloomberg األمريكية.
وينقل التقرير األمريكي على لســان 
غــاري روس، مراقب تضخــم النفط 
االســتثمار في شركة  ورئيس قطاع 
قولــه   Black Gold Investors LLC
م ســوق النفط على أرض  “لقد تضخَّ
الواقــع، ويبذل قطاع اللوجســتيات 

جهداً كبيــراً ليواكب التضخم؛ ألننا 
نواجه انخفاضاً كارثياً في الطلب”.

التقرير يكشف عن أسباب ذلك، ومنها 
االنخفاض املتســارع في االستهالك، 
الذي لم يحدث له مثيٌل منذ أن أصبح 
تدفق النفط إلى االقتصاد العاملي أمراً 
أساســياً قبل أكثر من قرٍن. حتى إن 
الكساد العظيم عام 1929، وصدمتي 
النفط اللتني وقعتا في الســبعينات، 
العاملية كلها  االقتصاديــة  واألزمــة 
أحداٌث ال تُقارن مبا يحدث اآلن. فالعالم 
100 مليون  يستهلك في املعتاد نحو 
برميل نفــٍط يوميــاً، ويعتقد التجار 
واحملللون أن نحو ربــع هذا الطلب قد 
اختفى ببســاطٍة في غضون أسابيع 

قليلة.
النفط،  بجانــب انخفــاض أســعار 
فقد توقفــت حركة الطيران الدولية، 
وأُغلقــت أعــداٌد هائلٌة مــن املصانع 
والشــركات، وأُجبر مليارات املوظفني 

على اجللوس في منازلهم.
مايك ويرث، املدير التنفيذي لشــركة 
 :Bloomberg TV شيفرون يقول لقناة
“من الواضــح أن الطلب قد انخفض 
في بعض أجزاء من العالم، بشــكٍل 

حادٍّ”.
فيمــا تتمثــل املشــكلة احلالية في 

نقــص القوة في األماكن املناســبة. 
بنحو  العرض  عن  الطلب  فبانخفاض 
20 مليون برميــٍل يومياً لن يكون لدى 
العالم خزاناٌت كافيٌة لتخزين الفائض 
خالل شــهرين إلى ثالثــة. لكن األمر 
أخطر من ذلك؛ ألن السعة التخزينية 
املتركزة مبعظمها في محاور  العاملية 
مثل روتردام، والكاريبي، وســنغافورة، 
املنتجــني.  لــكل  متاحــًة  ليســت 
وبالنســبة ألولئك الذيــن ال يكنهم 
الولــوج إلى خطوط األنابيب أو موانئ 
التصدير، فإن اخلزانات احمللية ستمتلئ 
بكاملها خــالل أياٍم كما يقول التجار 

واملستشارون.
أما ملن لديهم ولوٌج للســواحل، فإن 
أحــد احللــول يتمثل في اســتعمال 
كخزاناٍت  العمالقة  الناقالت  أسطول 
عائمٍة، يحدث ذلك مبعدٍل غير مسبوٍق.
يقــول املديــر التنفيــذي لشــركة 
ناقالت  املالكــة ألكبر   Frontline Ltd
النفط فــي العالم، إنه لم يشــهد 
قط هذا القدر من الطلب على تأجير 
الناقالت لفتــراٍت طويلــٍة. ويُقدر أن 
التجــار قد يُخزنون نحــو 100 مليون 
برميٍل في البحر، غير أن تلك الكمية 

ال مُتثل سوى فائض إنتاج بضعة أيام.
أما في الواليات املتحدة فطلبت شركة 

 ،Plains All American Pipeline LP
إحدى كبرى شركات صناعة األنابيب، 
من منتجي النفط، تخفيض إنتاجهم 
طواعيًة؛ لتجنب إغراق الشبكات التي 
تربط اآلبار باملصافي عبر آالف األميال 

من األنابيب.
إلى ذلك، فقد يستنفد العالم أماكن 
تخزيــن النفط؛ ألن إغــالق قطاعاٍت 
واســعٍة من االقتصاد قد كان كارثياً 
على الطلب. ويكفي أن نذكر أن انهيار 
خدمات الطيــران التجاري قد خفض 
استهالك وقود الطيران بنحو %75، أو 

ما يقارب 5 ماليني برميل يومياً. 
األمريكي  الرئيس  يعتــزم  جانبه،  من 
دونالــد ترامــب احلديث مــع الرئيس 
الروســي فالدييــر بوتــني، وقــال إن 
الســعودية وروســيا أصيبتا باجلنون 
بشان أســعار النفط التي انخفضت 
بفعــل تباطــؤ اقتصــادي ناجم عن 

احلاجة إلبطاء انتشار فيروس كورونا.
وقــال ترامب في مقابلــة مع فوكس 
نيــوز ”ال نريد صناعــة ميتة تعرضت 
للتدميــر“. وأضاف ”هذا ســيء لهم، 
وســيء للجميــع. هذا الصــراع بني 
بكم  يتعلــق  والســعودية  روســيا 
البراميل التي ستضخانها. وكلتاهما 

أصيبتا باجلنون“.

تقـرير

تداعي سوق الخام.. ومنتجون يدفعون للتخلص من مخزوناتهم
ترامب: السعودية وروسيا أصيبتا بالجنون بشأن مسألة النفط

ترامب

ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهت شركة توزيع املنتجات النفطية بزيادة 
حصة االفران واخملابز بكمية )1000  لتر من مادة 

النفط األبيض خالل شهر نسيان املقبل.
وقالــت وزارة النفط في بيان، إن رئيس مجلس 
ادارة شــركة توزيع املنتجات النفطية حسني 
طالب عبود اوعز الى كافــة املنافذ التوزيعية 
بزيادة حصة االفــران واخملابز بكمية )1000( لتر 
من مادة النفط االبيض خالل شــهر نســيان 

املقبل«.
واوضح البيان، أن رئيس مجلس ادارة الشــركة 
وجه املنافــذ التوزيعية بضرورة االســراع في 
جتهيز املســتفيدين وذلك مــن اجل تخفيف 
الضغــط على كاهل املواطنــني في ظل هذه 
الظروف العصيبة التي تشــهدها البالد جراء 

انتشار وباء كرونا املستجد.
وتأتي هــذه اخلطوة في اطــار اخلدمات اجلهود 
التي تبذلها الشــركة فــي مواجهة فيروس 

كورونا وتبعاته، بحسب البيان.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال صنــدوق النقد ان الكويــت، التي تفتقر 
إلى ســلطة االقتراض منذ تشرين أول 2017، 
اضطرت ملواصلة الســحب بشكل منفرد من 
أصول صندوق االحتياطــي العام للتمويل، مما 
دفع بإجماليه وأرصدته الســائلة لالنخفاض 
إلــى 56 و%24 من الناجت احمللــي بحلول حزيران 

.2019

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعــت األســهم األوروبية، أمــس االثنني، 
للجلسة الثانية على التوالي مع تزايد اخملاوف 
املتعلقة بالضرر االقتصــادي الناجم عن وباء 
كورونا ومتديد عدة دول عزال شــبه كلي لكبح 

انتشار املرض الذي يشبه اإلنفلونزا.
وهبط املؤشــر ســتوكس 600 األوروبي 0.8%، 
وتصدرت أســهم الطاقة والصناعات والسفر 

والترفيه قائمة القطاعات املتراجعة.
ونزل القطاع املصرفي %2.5 مرة أخرى، لتتجاوز 
خســائره الشــهرية %28، وكان أوني كريديت 
وآي.إن.جي وإيه.بي.إن امرو ضمن أول مجموعة 
من البنــوك متتثل ملناشــدة البنــك املركزي 
األوروبي بتجميــد توزيعات األرباح في محاولة 

لتعزيز االئتمان.
وفي مؤشــر جديد على تأثر الشركات بالوباء، 
تراجع سهم مجموعة إيه.بي.بي السويسرية 
الهندســية %5.7 بعــد إصدار حتذيــر يتعلق 
باألرباح وقولها إن جميع أنشــطتها ستعاني 

في الربع األول.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن قائممقام قضاء احلبانية مبحافظة االنبار، 
علي داود الدليمي، أمــس االثنني، أن احملافظة 
تشهد عملية تســويق غير مسبوقة حملصول 

احلنطة برغم اجراءات كورونا االحترازية.
وقال الدليمي إن “منطقــة البو زعيان وقضاء 
احلبانيــة واخلالدية ومناطق مختلفة شــرقي 
مدينة الرمــادي، التي تعد مــن اهم املناطق 
الزراعية في زراعة محصول احلنطة ستشهد 
عمليات تسويق غير مســبوقة رغم اجراءات 

كورونا“.
وأضاف، أن “املوســم احلالي شــهد استثمار 
اراضــي زراعيــة جديــدة وبالتالــي احملافظة 
ســيكون لها االكتفــاء الذاتي مــن احملصول 

وتصدير الفائض الى احملافظات األخرى”.

زيادة حصة الوقود 
لألفران والمخابز

تقديرات بتباطؤ النمو 
اإلجمالي للكويت

تراجع األسهم
األوروبية 

االنبار تشهد أكبر عمليات 
تسويق لمحصول الحنطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
املالية،  العراق لألوراق  كشف سوق 
االســهم  اإلثنــني، عن عدد  أمس 
املتداولة للشــركات املساهمة من 
قبــل املســتثمرين واألوراق املالية 

لشهر اذار اجلاري.
وذكر إعالم ســوق العــراق لألوراق 
املاليــة، فــي بيان، أنــه »نظم 12 
لغاية  املالية  باألوراق  تداول  جلسة 
2020 لوجود حظر التجوال  اذار   16

الذي طبق من ليلة 17 اذار 2020«.
وأضاف أن »اهم املؤشرات املتحققة 
خالل الشهر احلالي، هي تنظيم 12 
جلســة تداول بــاالوراق املالية من 
1 اذار لغايــة 16 اذار، واســتكمال 
والســهمية  املاليــة  التســويات 
للصفقات التي نفذها املستثمرون 

بيعا وشراء«.
وأشــار البيان أن »عدد الشــركات 
بلغت،  باســهمها  التداول  مت  التي 
53 شــركة مســاهمة مــن اصل 
103 شــركة مساهمة مدرجة في 
الســوق، وعدد األســهم املتداولة 

بلغت اكثر من 21 مليار سهم تركز 
التداول فيها على القطاع املصرفي 
االتصاالت  وقطــاع   74% بنســبة 
»قيمة  ان  مبينــا   ،»18% بنســبة 
األســهم املتداولة بلغت اكثر من 
39 مليار دينار تركزت بنســبة 70% 
في  و22%  االتصــاالت  قطــاع  في 

القطاع املصرفي«.
البيع  أن »عــدد صفقــات  وتابــع 
والشراء بلغت 4757 صفقة تركزت 
%40 في القطاع الصناعي  بنسبة 
وبنسبة %29 في القطاع املصرفي 

ثم قطاع االتصاالت بنسبة 18%«.
 1 رقم  ان »اجلــدول  البيــان  ولفت 
يوضح مؤشرات تداول األوراق املالية 
حسب أداء كل قطاع في شهر اذار 

.»2020
وبــني الســوق »نشــرة التــداول 
الشــهرية املرفقــة التــي توثــق 
مؤشرات شراء وبيع األسهم خالل 
12 جلسة تداول يظهر االتي، ارتفاع 
أسعار اسهم 9 شركات مساهمة 
بدرجات مختلفة وانخفاض أسعار 

مســاهمة  شــركة   21 اســهم 
بدرجات مختلفة ولم تتغير أسعار 
مت  23 شركة مســاهمة  اســهم 
التداول بأســهمها بنفس أالسعار 

السابقة«.
وأضح السوق خالل البيان أنه »من 
اصل 103 شركة مت التداول باسهم 

53 شركة مساهمة. 
عن  املوقوفــة  الشــركات  وعــدد 
التداول بسبب عدم تقدمي اإلفصاح 
 (24( ســابقة  لســنوات  السنوي 
التي  الشــركات  وعــدد  شــركة 
لديهــا اجتماعات للهيئات العامة 
(2( شــركة واغلق مؤشــر أسعار 
األســهم املتداولة في اول جلسة 
من اذار علــى 462.81 نقطة واغلق 
في جلســة 16 اذار اخر جلسة في 
الشهر احلالي على 444.9 نقطة«.  

وافاد ان »انخفاض نسبته %4 وكان 
مؤشــر السوق ألســعار األسهم 
املتداولة لشهر شــباط قد شهد 
انخفاضا نســبته %3 عند االغالق 

أيضا«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
باحملاســبة في  العام  املديــر  أعلن 
البنــك املركزي العراقي، احســان 
شــمران، ان البنك جمــع 45 مليار 
دينار لدعم جهود مكافحة فايروس 
كورونــا في البالد، مبينــا أن رواتب 
املوظفني العراقيني مؤمنة وال داعي 

للقلق.
وقال شــمران في تصريــح متلفز، 
ستباشــر  العراقية  »احملافظات  إن 
بصــرف امــوال تبرعــات فايروس 

كورونا«.
واضــاف إنــه »ال يوجد مــا يدعو 
للتشاؤم بشأن الوضع املال«، مبينا 
أن »رواتــب املوظفــني العراقيــني 

مؤمنة بالكامل«.
وأوضح ان »رواتب شــهر نيســان 
املقبل متوفــرة«، مؤكدا أن »البنك 

املركزي لن يترك العراق في خطر«.
وأشــار شــمران إلى »لن نصل الى 
مرحلــة اخلطر وال مرحلــة االزمة 
والفزع«، الفتا إلى أن »البنك املركزي 

لن يترك العراق في خطر«.

فــي الســياق، اكد رئيــس خلية 
املتابعــة في مكتب رئيــس الوزراء 
تصريحه  عــدم  مصطفى ســند 
بشــأن تخفيض رواتــب املوظفني، 
مبينــا ان خيار طبــع العملة غير 

مطروح في الوقت الراهن.
وقال سند في تصريح متلفز تابعته 
»االخبارية« انه » لم اصرح بشــأن 
عدم امكانية صــرف الرواتب خالل 
الشهر املقبل وان بعض تصريحاتي 

تعبر عن ارائي الشخصية ».
وتابــع انا » ال اميل الــى خيار طبع 
العملة وان وضع العراق سيتحسن 
على  وروسيا  السعودية  اتفقت  اذا 
تخفيض االنتاج ورفع اسعار النفط 

العاملية«.
وتابــع ســند ان » ســيادة الدول 
والتكنلوجيا  بالــدوالر  اصبحــت 
وان سياســة االغراق ال تنفع الدول 

املنتجة للنفط مطلقا«.

»األوراق المالية« يتداول
21 مليار سهم في آذار 

البنك المركزي: رواتب الموظفين 
مؤمنة بالكامل



ثقافة 5دراسة
رأي

اصدار

مقالترجمات

شعراء نهاية القرن
العربي خــال العقود  أن الشــعر  الافت 
القليلــة املاضية لم يســتطع أن يلتقط 
هذه اللحظة التاريخية الفارقة في انقاب 
تراتبية األنــواع، وأصّر أن يبقى نوعاً مجازياً 
بامتيــاز، ولم يســتفد كثيراً مــن األنواع 
واألشكال الفنية اجملاورة، إال على نحو ضيق 
وفقيــر بالقياس إلى ما فعله الشــعر في 

ثقافات أخرى.
لكن الشــيء املثير لانتباه الذي فعله هذا 
الشــعر، بتأثير بعض الترجمات لعدد من 
شعراء القرن العشرين البارزين في العالم، 
أنه حاول خفَض نبرته وتقليص استعاراته. 
لم يســتفد هذا الشــعر كثيراً من عالم 
املسرح والسينما، ولكنه استفاد من عالم 
الســرد وذهب بعيداً في نثر شكله ولغته، 
كما حدث في قصيدة النثر وحتوالتها خال 

ما يزيد على نصف قرن من الزمان.

لكن ما هو جدير باالهتمام خال العقدين 
األخيريــن هو عــودة كثير من الشــعراء، 
ومــن ضمنهم شــعراء شــباب طالعون 
التقليدي  الشــكل  إلــى  ومتحمســون، 
إلى الشعر العمودي  العربية، ال  للقصيدة 
فقط بل إلــى جزالة اللغة وقــوة اإليقاع 
وطاقة الصورة اجملازية وعلوِّ النبرة. بعضهم 
يعود إلى العمود الشــعري، والبعض اآلخر 
ميزج العمود بقصيدة التفعيلة، أو أنه يزاوج 
بني العمود والتفعيلــة والنثر لينتج نصاً 
مركبــاً يعيدنا إلى جتريبيــة أدونيس الذي 
اشتغل مبكراً على اختبار طاقة األشكال 
وقدرتها على مدِّ الشــعر العربي املعاصر 

بأسباب جديدة للحياة واإلدهاش.
هــذه االنعطافة التــي يّتخذها الشــعر 
العربي املعاصــر باجتاه القدمي تشــير إلى 
أشــياء عديدة من بينها: وهُن الشــكلنَْي 
، وقــوُة املاضي التي  التفعيلــيِّ والنثــريِّ
واليومية  تتجلى في احليــاة السياســية 
كمــا تتجلى في الشــعر، ويأتي على رأس 
ذلك كله قوُة األنساق الثقافية التقليدية 
واملناهج  الســلطة  التي تعكس تقليديَة 
والتعليــم، كما تعكس مقاومًة شــديدة 
للحداثة والتحديث من قبل الدولة العربية 
التي تكــره التغيير وترهــن وجودها ببقاء 
العتيق والتقليدي والبنى املتكّلســة التي 

تدمي حضورها.

العالقة املعقدة
الوجــه املهم اآلخر في معضلة  الشــعر 
العربي فــي الوقــت الراهن هــو عاقته 
املعقدة بالقراء. وباســتثناء عدد قليل من 
الواحدة،  اليد  الشعراء، يعّدون على أصابع 
ليس للشعر سوق رائجة. والافت لانتباه 
هو أنه على الرغم من التحّوالت العميقة 
التي مّر بها الشــعر العربــي، إال أن الرؤية 
اجلمالية التي حتكم ذائقة العرب للشــعر 
مازالــت هي هي لم تتبدل ولم ميسســها 
ســحر التغير الذي طرأ في حقل الكتابة 

الشعرية نفسها.
لقد ظل القراء في واد ومنتجو الشعر في 
واد آخر. أقلُّ ما ميكن أن يقال هو أن الشعراء، 
ونقاد الشــعر، خال النصــف الثاني من 
القرن العشــرين وفي العقدين األولني من 
القرن احلادي والعشــرين، بقوا سائرين في 
درب نخبوي، غير منتبهني إلى ابتعاد القراء 

يوماً بعد يوم عن عالم الشعر والشعراء.
تلك رؤية متشــائمة، ولكــن هناك الكثير 
التــي تســندها: فعلى صعيد  األدلة  من 
الشعرية  األمسيات  فإن  الشعر،  استقبال 
املستمعني،  تعد تســتقطب جماهير  لم 

وبــات احلضور هم من أصدقاء الشــاعر أو 
أهلــه أو من املهتّمني الذيــن قد ال يتجاوز 
عددهــم أصابــع اليــد الواحــدة؛ وعلى 
صعيد نقد الشــعر، إذ تناقَص عدد النقاد 
واملنظرين العرب الذين يهتمون بالشعر في 
كتاباتهم، وحتوَّل عدد كبير منهم إلى نقد 
األدبي األكثر  النــوع  التي أصبحت  الرواية 

مقروئية واألكثر رواجاً واألكثر اســتقطاباً 
للجوائز الكبيرة التي تثير الضجيج وجتذب 
واملســموع،  واملرئي  املكتوب  اإلعام  َفراَش 

كما تثير الصخَب على صفحات املدونات.
لقد خبا ضوء الشــعر، رغم أنه الشــكل 
األكثــر كثافــًة فــي التعبير عــن قضايا 
اإلنســان الكبــرى وعن جتربتــه الوجودية 

العميقة. كما أن هذا الشكل الذي يلتصق 
بالتجارب األولى لتعبير اإلنسان عن نفسه، 
والتأتأة األولى التــي انبثقت منها اللغات 
البشرية، بدأ يتوارى في العالم كله لصالح 
والسينما  الرواية،  تعبيرية منها  أشــكال 
والفيديــو كليــب، وكل ما يعــرض على 
شاشات التلفزيون، وما يبتكره البشر، من 
جهات األرض جميعاً، ويسبح على شاشات 
احلاســوب ويظهر كلما أبحرنــا في مياه 
الشــبكة العنكبوتية املزدحمة باألشكال 

واملعارف جميعها، الغثِّ والسمنِي منها.
ما يهمني أن أشــير إليه، هو أنه رغم هذه 
التحوالت، على صعيد الكتابة الشــعرية، 
والتحوالت النظرية اخلاصة بتعريف مفهوم 
التعبير األخرى من  الشعر، وغزو أشــكال 
الشعرية  للكتابة  وفيديو  ومسرح  سينما 
في الوقت الراهــن، إال أن القــارئ العربي 
مــازال يقيم في زمــان ســابق مؤمناً بأن 
الشــعر إيقاع صاخب مقعقع، وأنه مجرد 
صور تتوالــى. يعود ذلك إلــى غلبة الرؤية 
الكاسيكية للشعر في ما يقرؤه الطلبة 
في املدارس واجلامعات، حتى لو كانت بعض 
وعبدالوهاب  الســياب  بدر شاكر  نصوص 
البياتي وصاح عبدالصبور ومحمود درويش 

قد تسّللت إلى مقررات الدراسة.
إن املدرس مازال يقول للطالب إن الشــعر 
احلقيقي هو شــعر زهير بن أبي ســلمى 
وعنترة بن شداد وأبي متام واملتنبي، فكيف 
يقتنع الطالب املسكني بأن محمد املاغوط 
شاعٌر يعّبر عن زمانه العربي الراهن ويخترق 
حجــب األزمنة كمــا فعل املتنبــي وامرؤ 

القيس؟
املشــكلة كامنة في تربيــة الذائقة، في 
توجيههــا وجهًة محــددة وإرغامها على 
رفــض اجلديد وعــدم الدخول فــي الزمان 
اجلديد. لكن هــذا التوجيه املعاكس لرياح 
العصر، الذي يجعل الشــباب في حيرة من 
أمرهم عندما يشاهدون كل هذه التحوالت 
في العلم واملعرفــة والتكنولوجيا وطرائق 
العيش، في الوقت الــذي يطلب منهم أن 
يتجمدوا عند ما أجنزه األساف من شعر. إن 
احلل األسهل بالنسبة إليهم هو أن يديروا 
ظهورهم للشعر كله، ما داموا لم يعطوا 

مفاتيح قراءته.

* ناقد ومترجم أردني

فخري صالح*

علينــا أن نعترف أن الشــعر العربي مير في 
املرحلة الراهنة بأزمة عميقة، ســواٌء فيما 
يتعلــق بالعناصــر الشــكلية والتجربــة 
الوجودية، أو ما يتعلق بطرق استقباله لدى 
بأن  التــي مازالت تؤمن  القرائية  اجملموعات 
الشعر ميثل نوعاً أدبياً بالغ األهمية للتعبير 
عن جتارب الوجــود التي ينخرط فيها العرب 

املعاصرون.
فإلى أين تتجه قاطرة الشعر العربي املعاصر 
في زمن صار فيه األدب أقلَّ أهمية بالنسبة 
إلى القراء، كما صارت الرواية، دون األشكال 
األدبية جميعها، تتربَّع على ســدة اهتمام 
القراء وتســبق الشــعر بخطوات واسعة 
من حيث أرقام التوزيــع وتركيز ضوء النقد 
والدراسة على هذا الشكل الذي يبدو أقرب 
إلى نثر احلياة اليومية وتفاصيلها؟ هل مازال 
الشــعر ديوان العرب، أم أننــا نعيش حنيناً 

مريضاً إلى ماٍض مضى ولن يعود؟
أســئلة حائرة يفرضها واقع تراجع الكتابة 
والنشــر  االهتمام  الشــعرية على صعيد 
كبيرهــم  الناشــرين،  وازورار  والتوزيــع، 
وصغيرهم، عن نشــر الشــعر حتى لكبار 
الشعراء العرب ممن أصبحوا جزءاً من املدونة 
العربية املعاصرة، تُكتب عنهم  الشــعرية 
الكتب والرسائل اجلامعية وتُقرَّر قصائدهم 

في املناهج الدراسية.
ال شــك أن طبيعة العصر تفرض نفسها، 
وغلبة الفنون الســردية واحلكائية وهيمنة 
النثر، بأشكاله كافة، على الفنون وأشكال 
ودراما  وســينما  روايًة  اجلماهيري،  التواصل 
القالب  إبداعية تعتمد  تلفزيونية وصحافة 
القصصــي، هي العوامُل األساســية التي 
تدحر الشــعر وحُتِلِّه مكانًة أدنى في ســّلم 
األنواع األدبية. هذا ليس شأن العرب وحدهم، 
بل هو شأن الشعوب والثقافات جميعاً بدءاً 
من النصف الثاني من القرن العشرين الذي 
شــهد والدة التلفزيون وأشــكال التواصل 
اجلماهيري التــي تقّلص حدود اخليال وجتعل 
الصــور واالســتعارات واجملــازات اللغويــة 
فقيرة بالقيــاس إلى قوة الصــورة، الثابتة 
أو املتحركة، وفوريَّتهــا وقدرتها على صدم 
القارئ أو املشــاهد الذي صار في إمكانه أن 
يتابع ما يحدث فــي كل ركن من أركان هذا 
. لقد أصبحت  العالم فــي اللحظة والتــوِّ
اللغة الشــعرية عاجزة وأشــبه باللعثمة 
أمام هذا الفيض الهائل من الصور وأشكال 

التعبير املدهشة.

حال الشعر العربي اآلن

متابعة الصباح الجديد: 

عن دار املفكــر ودار ألكا، صــدر كتاب » 
أصنام اجملتمع لـ د. عبد اجلليل الطاهر. في 
هذا الكتاب “أصنــام اجملتمع” والذي أخذ 
عبــد اجلليل الطاهــر عنوانه من مقولة 
لســبينوزا يظهر لنا بعمــق اهتماماته 
في تلك املرحلــة، حيث صدر الكتاب في 
العــام 1956 ، فحاول أن يرصد واحدة من 
واملســؤولة  االجتماعية  احلياة  تقييدات 
حتماً عن معوقات السيرورة االجتماعية 
وتعثر اإلصاح االجتماعي وهي القداسة 
والصنمية التي تبنى على اخلضوع، وعلى 
بناء تفاعات اجتماعية تصبح فيها األدوار 
ومقدســة  خارقة  الرمزية  النظم  داخل 
حتى إذا قامــت بانتهاكات خطيرة. فقد 
التيارات الشــمولية في  أرعبه صعــود 

العراق لذا درســها كظاهرة اجتماعية، 
النظم االجتماعية  كشكل من أشكل 
الرمزية  التي تنتج عن طريق التفاعات 
مع األفراد أطراً مقدسة، لذلك ركز على 
توصيفهــا، وبيان قدرتهــا على تعويق 
احلريــة واضطراب اجملتمع، فقــدم نقداً 
مهماً لشيوع األوهام واألساطير واألفكار 
املغلوطة التي ال تخضع للبحث العلمي، 
وال للمنطــق، فيتعصب لها اإلنســان 
ويتحيز لها فتؤثر فــي كل وجوه حياته 
َص  الفكرية، فتقيد عقله وحتدده، وشخَّ
الطاهر األرضّية التي ينشط فيها ظهور 
األصنام حيــث أنها تظهــر في نوعني 
مــن اجملتمعات: اجملتمع البدائي ســهل 
التركيب حيث تكــون الروابط الدموية 
هي أساس كل التقســيم االجتماعي، 
واجملتمع الدكتاتوري التسلطي حينما ال 
يكون للفرد أي شأن في التأثير فيه. أشار 

إلى اســتحالة  ذاته  الوقت  الطاهر في 
أن ينشــأ الصنم عن طريق حرية الرأي، 
والتعبير، واحلــوار، واجلدل، واإلقناع. وهذا 
ما يجعل الدين هو الباني األساس لرجال 
القداســة، لذلك خص أطره وتشكاته 

املعرفية بنقد واف. 
يضع هذا الكتاب بني يدي القراء الكرام 
محاولــة متواضعة لبيــان أثر طبيعة 
تكوين  االجتماعي في  والنظام  اإلنسان 
األصنام واألوهام والتحيز والنفاق، لعلها 

تكون فاحتة لدراسات مفصلة. 
 يرجع الفضــل في اختيــار عنوان هذا 
الكتــاب إلــى الفيلســوف االنكليزي 
)فرنســيس بيكون 1561 – 1626( الذي 
حذر الناس مــن وجود نوع مــن اآللهة 
الكاذبة، تتمتع بشيء من اإلكراه والزجر 
على ضمائر الناس وتفرض عليهم أمناطاً 
العمل،  وأســاليب  التفكير  معينة من 

فتحول بذلك دون حصــول الناس على 
باملواضيع  وواقعيــة  معرفــة حقيقية 
الطبيعيــة واالجتماعية. نعني باآللهة 
الكاذبــة األصنــام التي تتركــز حولها 
األفكار املغلوطة املشــوهة احملرفة التي 
يعتنقها الفرد بوعــي أو بدون وعي عن 
الواقــع االجتماعي. ويجــدر بي كذلك 
أن أســجل أثر »اجتماعية املعرفة« في 
اإلفادة من  الكتاب، وفــي  توجيه هــذا 
اإلضافــات العقلية التــي حققها في 
الكشــف عن الصلة الوثيقة بني أفكار 
وأساطيره  وخرافاته  وأوهامه  اإلنســان 
وســلوكه احلربائــي وبني احمليــط املادي 
– االجتماعــي. إن الربــط بــني تفكير 
اإلنسان وبني ظروفه املادية – االجتماعية 
مهــم جداً فــي معرفــة الدوافع التي 
حتث اإلنســان للدفاع عن بعض األفكار 

واألوهام.

أصنام المجتمع 

في ثقافة قريبة الى العربية

»التصجيمة«
إخوان الصفا 

ال شك أن طبيعة العصر 
تفرض نفسها، وغلبة الفنون 

السردية والحكائية وهيمنة 
النثر، بأشكاله كافة، على 

الفنون وأشكال التواصل 
الجماهيري، روايًة وسينما 
ودراما تلفزيونية وصحافة 

إبداعية تعتمد القالب 
القصصي، هي العوامُل 

األساسية التي تدحر الشعر 
وتُحِلِّه مكانًة أدنى في 

سّلم األنواع األدبية

محمد املاغوط

ترجمها عن االسبانية:
حسين نهابة

»التصجيمــة« هي عادة تبــدو طبيعية 
ومنطقية بالنسبة للكثير من دول العالم 
»للبعض  لألجانــب  بالنســبة  وغامضة 
اآلخــر«. بيــد ان الثابت في األمــر بانها 
شــيء اصلي بالنسبة إلسبانيا على وجه 

التحديد.  
انواع »التصجيمــة« كثيرة ومتعددة جداً 
وجتمع جذوراً مختلفة لكنها في جوهرها 
دائمــاً: وصف  واحــد  تنصب فــي هدف 
العواطف واملؤثــرات التي تثيرها املرأة في 
الرجــل بصوت عــاٍل او تلميحات ملا ميكن 

للرجل ان يقوم به للمرأة. 
تقذف  ال  العموم  علــى  »التصجيماتات« 
بوجه اشــخاص معروفني، بــل تُوجه الى 
نســاء غير معروفات... نســاء ال يشعرن، 
في اغلب احلــاالت، بأدنى اهتمام لقيام اي 
نوع من العاقــات. وهذه الامباالة ال تهم 
الرجل الــذي يقذفها ايضــاً. إذ أنه يرمي 
بإعجابه املُتوقد، والذي تبني فيه العاطفة 

بوضوح، كأنه يقوم بتنفيذ واجب فطري. 
ويعتقــد بوجوب تشــريف الرغبات التي 
توقظها فيه املرأة من جهة، ويُثبت لرفاقه 
بأنه »رجل جداً« وانه ســيكون قادراً على  
اثباته من جهة اخرى. وبعد ان يكمل هذا، 
يواصل حديثه الســابق وكأن شــيئاً لم 

يكن. 
كثير مــن االجنبيــات اللواتــي يفهمن 
»تصجيمة« الشــارع ويعتقــد بأن اخملزي 
في هذا الشأن، هو السهولة التي يصرف 
م«  انتباهه مباشرة.  فيها الرجل  »املُصجِّ
وصحيح ما يذهنب اليــه. لكن هذا ليس 
ســوى واحد من العناصر التي تتطلبها 

»التصجيمة« ملن يُقذف اليها. 
)اوخونيــو دوروس( يعــّرف »التصجيمة« 
على انها »قصيدة غزلية قصيرة تفرضها 
حاجة ُملّحــة«. تعريف لطيف لكنه غير 
م« يصبح بني  دقيق. اذ يعني ان كل »ُمصجِّ
ليلة وضحاها، شــاعر غنائي من العصور 
الوســطى، يردد كلمات رائعة مبجرد مرور 

امرأة... امر ينأى عن الواقع كثيراً.
وقــد تأتي بعــض هــذه »التصجيمات« 
خشــنة وُمتملقة بعض الشــيء، وهذا 

ما يدل على فســاد ذوق الشــخص الذي 
ينطقهــا. اذ ليــس من الســهل ايجاد 
»تصجيمات« لطيفة واصيلة مثلما اجاد 

»انطونيو ماشادو« برائعته: 
فمك يا صغيري 

دقيق وجميل، 
يبني فيه املاء
الذي تشربني.

محمد زكي ابراهيـم 

ال أعلم على وجه اليقني كيف كان أهل 
العلم في البصرة يتذاكرون في القرن 
الرابع الهجري، وأيــن كانوا يتطارحون 
يتداولون  الــرأي،  يتبادلــون  الشــعر، 
احلكمة. وقد أقفلت األسواق الشهيرة 
مثل املربد أبوابها منذ زمن غير يسير. 
ولم تكن هناك مقــاٍه عامة يتداولون 
فيها األخبار، ويجتمعون عندها لشرب 
القهوة، أو احتســاء الشاي، أو تدخني 
لــم تكن قد  املعســل، ألنها جميعاً 

عرفت بعد. 
ولم أســمع أن هناك منتديات ثقافية، 
أو مكتبات عامــة، أو مجالس خاصة، 
كالتي شــاعت في زمننا هــذا، إال أن 
تكون دواوين احلكام، أو الوزراء، أو الوالة. 
فقــد كان هؤالء حريصــون على إيواء 
الشــعراء، وأهل النحو، ورجال احلديث. 
ألنهم أفضل وســيلة إعــام في ذلك 
الوقــت. وقــد عرفهم النــاس ومالوا 
تردد من أســمائهم  إليهم، لكثرة ما 
على األلســنة، وما تواتر من أخبارهم 

في الكتب. 
ومع ذلك فــإن ظهور جماعــة إخوان 

الصفــا وخان الوفا في هــذه املدينة، 
وهو حــدث مبهــر، لم يكــن ظاهرة 
اســتثنائية. فقد ســبقهم إلى ذلك 
املعتزلــة واملتكلمــون. ولســت آمن 
بالقول أن هؤالء كانــوا يجتمعون في 
مسجدها الكبير، وأن أصواتهم كانت 
تتعالى فيه. فاخلافات التي اســتعرت 
بينهم حول مســائل اعتقادية جعلت 
مثل هذا امللتقــى غاية في احلرج. ورمبا 
كان البعض منهم يذهب إليه لتزجية 

بعض الوقت، ال غير. 
لقــد كان إخــوان الصفــا مــن أهل 
املنطق والفلســفة والعلــوم التي ال 
تروق للعموم. وكانــوا يرمون باالنتماء 
بالباطنية،  ويوصمون  لإلســماعيلية، 
ويتهمون بامليل للمتصوفة. وقد درسوا 
علوم فــارس واليونــان، وتأثروا مبقاالت 
األفاطونية احملدثــة. ومثل هذه األمور 
والرمي  للتكفيــر،  عرضــة  جعلتهم 
بالزندقة. وكان هناك من يرى أن احلركة 
اإلســماعيلية في البصــرة قد تأثرت 

بهم وليس العكس. 
إن رسائلهم االثنتني واخلمسني تنقسم 
إلى أربعة أجزاء هي الرياضيات واملنطق، 
والعلوم الطبيعية والنفسية، وما وراء 
الطبيعة واإللهيــات، والتصوف وعلم 

النحو والســحر. أي أنها غطت جميع 
فروع العلم الشائعة في ذلك العصر. 
إال أن مــا يجمع بينها أنها انحازت إلى 
رأي أرســطو في املعقوالت واملدركات، 
فذهبت إلى أن احلس هو أساس املعرفة، 
وما ال تدركه احلواس ال تقبله العقول. 
أن املعقوالت موجــودة داخل  وقالــت 
النفس، يســتنبطها العقل من صور 
أفاطون  زعم  كما  وليس  احملسوسات. 
أنها تأتي من الذاكرة. فاإلنســان يولد 
وهو ال يعرف شيئاً، وما يدركه يأتي عن 

طريق احلس ال اخليال. 
كيف ميكن أن جتتمــع في عصرنا هذا 
جماعــة إخــوان صفا أخــرى، تبحث 
في أمــور السياســة والديــن واملادة، 
أخرى  وأشــياء  والثقافة،  واالقتصــاد 
كثيرة ظهرت في عصرنا هذا، ولديهم 
وســائل اتصال واجتمــاع وتقارب، لم 
تكــن موجودة من قبل؟ هــل ميكن أن 
تتكرر التجربــة في البصرة أو بغداد أو 
ســواها من مدن العراق احلديث، أو أن 
أقدامه  وضع  إرهاصات مجتمــع  تلك 
للتو في سلم احلضارة، وهو اآلن يعيش 
على أمجاده الغابرة، التي أخذت تتآكل 

مبرور السنني؟
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منوعات6

في زمن الـ » كورونا »قصة تمنح الحياة األمل
في يوم شهدت إيطاليا خالله وفاة 969 شخصاً نتيجة فيروس 
كورونا، كأســوأ حصيلة يومية ألي دولة في العالم منذ بداية 
أزمة تفشــي الفيروس، تأتي أخبار شفاء رجل طاعن في السن 

لتمنح البالد، والعالم، بصيصا من األمل.
وســائل إعالم إيطالية حتدثت عن ما يشبه املعجزة بعد شفاء 
مســن يبلغ من العمر 101 ســنة من فيروس كورونا، وفقاً ملا 
أعلنته غلوريا ليسي، نائبة عمدة مدينة رميني.ليسي أوضحت 
أن  قصة شــفاء الرجل، الذي اكتفت بالقول إن اسمه »السيد 
بي«، مذهلة للغاية، وأنها ستســهم فــي منح إيطاليا جرعة 
كبيــرة من األمل خالل حربها مع تفشــي فيروس كورونا، الذي 

حصد أرواح أكثر من 9 آالف شخص في إيطاليا حتى اآلن.
الطريف أن »الســيد بي« ولد عام 1919 في أثناء تفشــي وباء 
اإلنفلونزا اإلسبانية، الذي حصد أرواح ما يقدر ما بني 30 إلى 50 

مليون شخص حول العالم.
وتعــد لومبارديا املنطقــة األكثر تضررا بتســجيلها أكثر من 

نصف وفيات البالد، تليها إميليا-رومانيا.

اإلفراط في تناول الملح يضعف الجهاز المناعي
توصلت دراســة حديثة إلى أن تناول نظــام غذائي مالح بنحو 
مفرط، يضعف جهاز املناعة ويجعل من الصعب على اجلســم 

محاربة االلتهابات البكتيرية.
ويعتقد الباحثــون األملان في جامعة بــون أن الكثير من امللح 
ميكن أن يضعف أيضاً جهاز املناعة لدينا، ال سيما دفاعاتنا ضد 

االلتهابات البكتيرية.
وقــام الباحثون في مستشــفى جامعة بــون بإطعام الفئران 
بنظــام غذائي عالــي امللح ووجــدوا أنهم يعانــون من عدوى 

بكتيرية أكثر حدة نتيجة لذلك.
ثم أطعموا املتطوعني من البشــر ســتة غرامات إضافية من 
امللح يوميا، تقريبا مثل وجبتني من الوجبات الســريعة، ووجدوا 

أنهم يعانون من نقص املناعة.
وتوصي منظمة الصحــة العاملية البالغني باســتهالك نحو 

ملعقة صغيرة واحدة أو 5 غرامات يوميا من امللح.
وقال كريســتيان كورتس، من جامعة بون، إن دراستهم اجلديدة 
تثبت أن االستهالك املفرط للملح يضعف جزءا مهما من جهاز 

املناعة.

ال وقت لألزياء الراقية.. شانيل تنتج الكمامات
أعلنت مجموعة شانيل لألزياء الراقية، أنها سوف تساعد في 
تزويد فرنسا بإمدادات من كمامات الوجه ملواجهة النقص التي 

تعانيه البالد من الكمامات.
وقالت شــركة األزياء الراقية إنها تعكف على صناعة النماذج 
األولية وستبدأ في إنتاج الكمامات مبجرد احلصول على موافقة 

السلطات الفرنسية.
وأضافت شــانيل في بيان »نحشد قوة العمل والشركاء اليوم 

إلنتاج كمامات وقمصان واقية«، وفقا لرويترز.
وأشــارت الشركة إلى أنها لن تســّرح أيا من موظفيها، البالغ 
عددهم 4500 موظف، مؤقتاً برغم التراجع احلاد في النشــاط 

االقتصادي.
اجلدير بالذكــر أن وزير الصحة الفرنســي أوليفييه فيران قال، 
إن احلكومــة طلبت توريــد أكثر من مليــار كمامة، معظمها 
من الصني، خالل األســابيع والشــهور املقبلة، وأوضح أن بالده 

تستعمل ما يصل إلى 40 مليون كمامة أسبوعياً.
ويأتي تصريح الوزير الفرنسي فيما يشتكي األطباء والعاملون 

في دور رعاية املرضى والشرطة من نقص الكمامات

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد : 

في الوقت الذي تغلق فيه املدارس 
أبوابها حــول العالم، يناضل اآلباء 
مــع أطفالهــم في مــا ميكن أن 
يسمحوا لهم بفعله وما ال ميكن.، 
هل تتــرك طفلك يخرج للعب مع 
أصدقائــه؟ أم أن العزل االجتماعي 

يعني نهاية للعب األطفال؟
كاثريــن ولســون قالــت إنها لو 
اســتطاعت العــودة إلــى الوراء 
ملا قبلت  أي شــيء،  وتغيير مسار 
العشاء عند  وأســرتها حفل  هي 

اجليران.
كان ذلك قبل أسبوعني، بينما كان 
فيروس كورونا آخٌذ في االنتشار في 
أنحاء إيطاليــا، ولم تكن احلكومة 
قــررت بعــد أن يبقــى الناس في 
منازلهم، حينما لّبت كاثرين رفقة 
زوجها وابنيها املراهقني دعوة حفل 
عشــاء صغير مع عائلتني أخريني 

في مدينة روما.
قالت كاثريــن لـ »بي بي ســي«: 
»قلت وزوجي إن احلفل في شــقة 
أحدهــم، وهو على كل حال ال يُعّد 

جتّمعا كبيرا«.
كاثرين  كانــت  األمــر،  بــادئ  في 
وأمهــات أخريات تعتبرن مســألة 
إغالق املدارس الذي كان قراراً حديثاً 
عندئذ مبنزلة أجــازة ممتدة، وقالت: 
»كنا نقول ألنفســنا: عظيم، هي 
بشــكٍل ما أجازة، فلنذهب إذًا إلى 
ذلك املتنزه الذي لم نذهب إليه من 

قبل«.
لكــن بعــد أْن رأت كاثريــن كيف 
انتشر الفيروس في أنحاء إيطاليا، 
عادت تقول إنهــا كانت تتمنى لو 
تقييد  فــي  أكثر  بحــذر  تعاملت 

حركة أفراد عائلتها.
»كان ذهابنا نوعا من احلماقة. على 

أّن الرفض في املقابل كان ســيبدو 
نوعاً من أنواع التطرف«.

ولم تكد متضــي أياٌم حتى أصدرت 
احلكومة اإليطالية إغالقا شــامال. 
مبعنى أنــه ال متنزهات، وال مواعيد 

لّلعب.
: »وبشكٍل ما كان  كاثرين اضافت 
قرار اإلغالق الشــامل أســهل من 
اتخاذ اآلباء قرارات يكتنفها الشّك 
ويتحّداها األطفال تتعلق بلعبهم 
مع نظرائهــم .كان قــرار اإلغالق 
الشامل جيداً، سواء ألصحاب الرأي 

ني باألمر«. املتشدد، أو املستخفِّ

  حــول العالم، ثمة آبــاء يجدون 
أنفســهم في حالة مــن االرتباك 
متامــا كتلــك احلال التــي عانتها 
كاثرين، بشــآن مــا يتعلق بلعب 
العالقــات  وإقامــة  األطفــال 

االجتماعية.
وبينما قد تتخلــف حكومات عن 
اتخاذ قرارات محددِّة حلركة الناس، 
بضرورة  طبيون  مســؤولون  يقول 
تفّشــي  لوقف  االجتماعي  العزل 

املرض.
ولكن مــا اخلطورة التــي تكتنف 
لعبة كالتنس، أو جولة في ساحة 

ألعاب محلية، أو الذهاب لّلعب مع 
صديق في منزله؟

بقاء  االجتماعي  العــزل  ويقتضي 
اوالبالغني  أالطفال  كل األشخاص 
على مسافة ســتة أقدام )مترين( 
من اآلخرين طــوال الوقت، وبذلك 
أو  الســلة  ألعاب مثل كرة  تخرج 
كرة القدم، بحســب كيري ألثوف، 
خبيــرة األوبئــة في مستشــفى 
جونز هوبكنــز بلومبرغ التعليمي 
في بالتيمــور في واليــة ماريالند 

األمريكية.
ألعاب كالتنــس، و«االختباء  وثمة 

والبحــث« التــي يحــب األطفال 
لعبها ال تتضمن قــدرا كبيرا من 
االتصــال. ويتعذر إقنــاع األطفال 
بضبط النفس وقت اللعب، وتكون 

تلك مهمة عسيرة.
بينت كيري ألثوف: »ال أحد يحافظ 
على مســافة بينه وبــني اآلخرين 
في امللعب  هذه املســافات تتنافى 

وطبيعة اللعب في املالعب«.
وثمة أيضــاً دليل علــى أن املرض 
األســطح  على  يعيش  أن  ميكــن 
ــل االبتعاد  أليــام، ومن ثــم يُفضَّ
امللموسة بكثرة«  عن »األســطح 

كاملالعب واملعدات الرياضية
وبالرغم مــن أن األطفال ال يكادون 
يُظهرون أعراضــاً لفيروس كورونا، 
فــإن بإمكانهم أن ينشــروه. هذا 
يعنــي أن طفلك أو طفل صديقك 
الذي يبدو في صحة تامة، بإمكانه 
نشر املرض في اجملتمع حيث يوجد 
كبار ميكن أن تظهر عليهم أعراض 
احلكومات  خطورة.وعلــى  أكثــر 
احملليــة أن تكون أكثر وضوحا فيما 
يتعلــق بالعــزل االجتماعــي وما 

يعنيه في واقع األمر.
كاثرين ســيمراو، أخصائية األوبئة 
فــي معامــل أريادنــي اكــدت  : 
»ما نفعلــه اآلن ســيؤثر على ما 

سنفعله في األسابيع املقبلة«.
وحتى لو لــم تتخذ حكومُة بلدك 
على  الشــامل،  باإلغــالق  قــرارا 
غرار إيطاليا، فــإن الوقت قد حان 
لكــي تتخذ أنت القــرار باحلّد قدر 

املستطاع من اخلروج من املنزل.
وعلى اآلباء أن يتوقعــوا املزيد من 
القيــود فــي األيام املقبلــة، ومن 
ثــم عليهم أن يضعــوا خطة مع 
أطفالهــم لكيفيــة التعامل مع 
ذلــك الوضع.تقــول ألثــوف: »ما 
شــعورهم  هو  العائالت  يضجــر 
بأن كل شــيء وقع فجأة. ومن ثّم 

عليهم أن يضعوا خطة«.
االجتماعي  العــزل  يتعــارض  وال 
فيمكن  اجتماعيا،  املــرء  كون  مع 

للتواصل أن يتم عبر اإلنترنت.
وتؤكد آجنيال بايل، الباحثة التربوية 
فــي جامعــة أونتاريــو، أهميــة 
الســماح لألطفــال باســتعمال 
خيالهــم، وعــدم تقييدهــم في 
أوقــات الفــراغ . »عــادة ما يحب 
األطفال األلعاب اإلبداعية، وابتداع 
ســيناريوهات متخيلة، وهي أمور 
تطبيقات  علــى  بها  القيام  ميكن 
التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت«.

كورونا: هل نسمح ألطفالنا باللعب مع أصدقائهم؟

متابعة الصباح الجديد : 
أعلــن رئيس شــرطة هوبي لوبي 
املتعلقة  االثار  بجمع  املتخصصة 
بالكتــاب املقدس ســتيف غرين 
أن الشــركة ســتعيد 11 إلفــا و 
500 قطعة أثريــة إلى احلكومتني 
جتميع  بعــد  واملصرية  العراقيــة 

القطع دون التحقق من ملكيتها .
بوست  واشنطن  صحيفة  ونقلت 
في تقرير لها عــن غرين قوله إنه 
“ســوف يتنازل لصالح االنتقادات 
التي وجهت جلمعه القطع االثرية 
من دون التحقق من ملكيتها وهو 
يقوم بالوقت احلالي بتنسيق عودة 

500 قطعة من ورق البردي املصرية 
القدمية و 6500 قطعة أثرية طينية 
إلى العراق ليس لها مصادر ملكية 

مشروعة من الناحية القانونية “.
وأضاف أن “القطع األثرية التي لم 
وأوراق ملكيتها  تتأكد مصادرهــا 
ســوف تعاد لكونها مثيرة للقلق 

من إن تكون قد ســرقت “، مشيرا 
الى أن ” “مــن اجملاالت التي لم أكن 
أقدرها هي أهمية مصدر العناصر 

التي اشتريتها”.
وكانت شــركة هوبــي كرافت قد 
 2017 أثارت اجلــدل في متوز عــام 
عندمــا دفعت ثالثــة ماليني دوالر 

تســوية عن تهريب الشــركة لـ 
3800 قطعــة أثريــة مــن العراق 
املتحدة  الواليــات  الى  وإدخالهــا 
، حيــث تواجــه الشــركة مزيدا 
13 قطعة  من التدقيق ومت إعــادة 
مزعومة  كتابية  مقاطع  من  أثرية 
مســروقة مت شــراؤها مــن قبل 

فريقها”.
االستحواذ  بعمليات  يتعلق  وفيما 
فــي املســتقبل ، أكد غريــن أن ” 
بتطبيق  قاما  واملتحف  الشــركة 
للمشــتريات  صارمة  بروتوكوالت 
لضمــان أن أي قطــع جديدة لها 

تاريخ ملكية شرعي.

»هوبي لوبي«: سنعيد 11500 قطعة أثرية إلى العراق ومصر
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حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،ال تصاب بخيبة أمل 
كبيرة مع ســير مجريات األمور اليوم، فعلى 
الرغــم من خططك، فإنك لــن تتمكن من 
إجناز الكثير. قاوم الرغبة في لوم اآلخرين إذا 

سارت األمور ضد رغبتك.

عزيزي برج العذراء،من احملتمل ظهور أزمات عن 
قريب، فحــاول أن ال تفقد مزاجك وأعصابك. 
اذا حافظــت على رابطة جأشــك، وواجهت 
الثالثاءاث غير الســارة والقالقل التي تثيرها، 

فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة.

عزيزي برج اجلوزاء، ميكنك اليوم تبني موقًفا 
مؤيــًدا لتقوية الروابط األســرية، وســوف 
تتقبل عائلتك ذلك بسعادة وسوف تدعمك 
بشدة في خططك. هذا التعزيز في العالقات 

سوف يستمر أيًضا في حياتك العاطفية.

عزيزي برج امليزان،طاقتك مشحونة بالكامل 
وممتلئة باحلماس، لكن لألســف قد تنفلت 
هذه الطاقة بدون ســابق إنــذار وتظهر في 
نوبات من الغضب والغطرســة والعدوانية 

فيلحق بك وباآلخرين الضرر.

القوس،كل مــن حولك يحفزك  برج  عزيزي 
إيجابًيا مما يســاعد على تقدمك، ويأتي هذا 
الدعم من لطف األهل واألصدقاء من جهة، 
واالنفتــاح في تعاملك مع اآلخرين من جهة 

أخرى. 

عزيزي برج احلوت،ســوف حتصــل اليوم على 
الكثير من االهتمام في العمل، كما أن روح 
الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن 
ذلــك، ألن هذا يجعلك تشــعر براحتك، قم 

بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك.

عزيزي برج الدلو،مبا أنك شــخص اجتماعي 
بحق، ومبا أنك رمبا قد تكون قد أهملت بعض 
معارفك مؤخرًا، يجب عليك اآلن إصالح هذه 

العالقات مرة أخرى ومعاودة التواصل. 

عزيزي برج الثور، يأتي اليوم مصحوبًا ببعض 
املشــكالت، فســوف تقابل مواقف ال ميكن 
التغلب عليهــا إال من خــالل تغيير رؤيتك 
لألمور. افصل نفســك عــن كل ما هو قدمي 

ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد.

عزيزي برج األسد،ســوف تقابلك التحديات 
اليوم،  بصورة متكررة بشــكل غير عــادي 
مســببة لك الكثير من الضغوط. رمبا يجب 
أن تبتعد عن الطريــق أحيانًا بدالً من حتمل 

مسئولية كل شيء. 

عزيزي بــرج العقرب،هناك تنبؤ بقدوم فترة 
اختبــار هامة، فتعامل معهــا بتفاؤل وثق 
في إمكاناتــك الذاتية. ال تتأثر بآراء اآلخرين 
وال جتعلها حتيدك عن معتقداتك وبدالً من 

ذلك.

املوضوعات  اجلدي،الكثير مــن  بــرج  عزيزي 
في الوقت احلالي ال تســير بالسالسة التي 
خططت لها، ورمبا يجب عليك قبول األشياء 

التي ال تستطيع تغييرها.

الحوتالجديالدلو

عزيزي برج احلمل،اليوم تساعدك صراحتك 
فــي التعامل مــع املواقــف الصعبة في 
حياتك املهنيــة، حيث تتلقــى دعًما غير 
متوقع. تََقبل ذلك، وحاول بناء عالقة أقرب 

مع املؤيدين لك.

معلومة

متابعة الصباح الجديد :
في محاولة أخــرى للحد من تفشــي وباء 
الذين  األطباء األشخاص  ينصح  كوفيد-19، 
يرتدون العدســات الالصقــة بالتحول إلى 
النظارات الطبية لتجنــب انتقال الفيروس 

من خالل العينني.
وتشير بعض التقارير الصحية إلى أن فيروس 
كورونا اجلديد ميكن أن يسبب ما يعرف مبرض 
التهاب امللتحمة أو كما يعرف أيضا بـ«العني 

الوردية«.
األميركية  األكادميية  في  األســتاذة  وتقترح 
لطــب العيون، ســونال تولي، أن يســتبدل 
من  الالصقة،  بالعدســات  النظارات  الناس 
شــأنه أن »يقلل من التهيج ويجبر املرء على 
التوقف عن ملس العــني«، ورمبا مينع األصابع 

امللوثة من ملس العني.
إضافة إلى ذلك، قد يكــون ارتداء النظارات 
أيضاً طريقــة أكثر فعالية ملنــع القطرات 
املصابة في الهواء من دخول العني، بحسب 

صحيفة اإلندبندنت البريطانية.
وأكد مســؤولو الصحة في جميــع أنحاء 
واملاء  بالصابــون  اليدين  العالم، أن غســل 
الدافئ بشــكل متكرر وجتنــب ملس الوجه 

والعينني من بني أفضل الدفاعات ضد انتقال 
عدوى فيروس كورونا اجلديد.

وعلى الرغــم من أنه نادراً ما يتم اإلبالغ عنه 
في احلاالت املؤكدة، فقد أفاد األطباء أن بعض 
املرضــى الذين دخلوا املستشــفى مصابني 
بكورونــا كانوا يعانون احمــرارا في العينني 

امللتحمة،  إلى جانب أعراض أخرى.والتهاب 
العيون،  األميركيــة لطب  لألكادميية  ووفقاً 
ميكــن أن يكــون املرضى الذيــن يعانون من 
والذيــن يعانون  امللتحمة،  التهــاب  أعراض 
أيضــاً من احلمى وأعراض اجلهاز التنفســي 
وضيق التنفس وغيرها من األعراض املرتبطة 

بكوفيد-19، من املصابني بالفيروس الفتاك.

وتقول األكادميية إن بعض املرضى قاموا بزيارة 
بســبب  الطوارئ  وأقســام  العيون  عيادات 
معاناتهم من مشــكالت في العني لكنهم 
رمبا يكونون قد أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، 
مما »يزيد من احتمــال أن يكون أطباء العيون 
أول مقدمي اخلدمــات لتقييم املرضى الذين 

يصابوا كوفيد-19«.
ونظرا ألن الفيروس ميكن أن ينتقل من خالل 
العــني، يوصي األطبــاء األشــخاص الذين 
يقومون برعايــة اآلخرين املصابني بالفيروس 
ليس فقط بتغطية أفواههم وأنوفهم ولكن 
أيضاً بحماية عيونهم، باســتعمال نظارات 

السالمة وغيرها من النظارات الواقية.

استعملوا النظارات بدًل من العدسات

السالم الجديد في ظل أزمة كورونا »عدسة: زياد متي«لقطة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يشعر اجلميع في الوسط الرياضي 
بخيبــة أمل مع توقف النشــاط 
خالل الفترة احلالية بسبب تفشي 
فيروس كورونا.. وتأتي خيبة األمل 
بسبب األزمات الكثيرة التي عانت 
منهــا بطولــة الــدوري العراقي 
هذا املوســم، التي توقف من قبل 
كثيرا بسبب األحداث السياسية 
في البــالد؟.. والتوقف احلالي أضر 
بالكثيــر من األنديــة لكن هناك 

أيضا من استفاد منه.
الفريق  اجلوية:  القــوة  املتضررون: 
هو  اللقب  لنيــل  بقوة  املرشــح 
األزرق اجلوي حيث ميتلك تشكيلة 
بدالء  ودكة  الالعبني  مستقرة من 
على مستوى عال جدا، وجهاز فني 

مميز للغاية.
 وبرغــم أن القوة اجلويــة يحتل 
الترتيب  الثاني فــي الئحة  املركز 
املتصدر،  النفط  عن  نقطة  بفارق 
لكن لــه مبــاراة مؤجلــه الفوز 
القمة..  على  كان سيضعه  فيها 
على  بالطبع  والتوقــف ســيؤثر 
القوة اجلوية الــذي كان في قمة 
مســتواه، وخســر فرصة اعتالء 

الصدارة واالقتراب من اللقب.
النفــط ونفــط الوســط: فريقا 
النفــط ونفــط الوســط، األول 
والثالــث في جــدول الترتيب، من 
الفرق املنافسة بقوة هذا املوسم 
علــى اللقــب، لعدة اعتبــارات.. 
بإعداد مثالي  قام  املتصدر  النفط 
مميزة  مــع مجموعة  وتعاقد  جدا 

من الالعبني وحافظ على خطوط 
الفريــق باســتثناء رحيــل مازن 

فياض وبالتالي ميــر مبرحلة جيدة 
من االستقرار.

أما نفط الوســط فدفــع الثمن 
املســابقة  بإلغاء  األولــى  مرتني 

بســبب االحتجاجــات وحينهــا 
كان الفريــق الوحيــد الذي حقق 

أي نقطة..  يفقــد  ولم  انتصارين 
والثانيــة بعد أن اســتقر الفريق 
وتســلق  االنتصارات  طريق  ووجد 
سلم الترتيب، حيث توقف الدوري 

مجددا بسبب كورونا.
املســتفيدون: الشــرطة: الفريق 
املوســم احلالي  إنفاقا في  األكثر 
هــو الشــرطة الــذي تعاقد مع 
مجموعــة من احملترفــني بقيمة 
مالية عالية وحشد أغلب النجوم 
احملليني، لكنه فشل على املستوى 
اإلدارة  دفع  ما  والعربي  اآلســيوي 
الصربي  املــدرب  عــن  للتخلــي 
ألكســندر اليتــش والتعاقد مع 

عبد الغني شهد إلنفاذ املوسم.
لكــن الفريق لم يســتقر وترنح 
باملستوى  تكن  لم  ونتائجه  كثيرا 
املطلوب حتى أنــه ظل في املركز 
احلــادي عشــر برصيــد 5 نقاط.. 
إلغاء  علــى  الشــرطة  ويعــول 
خارجية  مشاركة  لضمان  الدوري 
باملوسم املقبل كونه حامل لقب 

الدوري.
الطلبــة: عد الطلبــة من الفرق 
املوسم  تعطيل  من  املســتفيدة 
الوقت في  احلالــي، ألنه كســب 
الديون  تســديد قيمة كبيرة من 
التــي كانت مترتبة علــى النادي 
لالعبني ســابقني حيث راهن على 

فريق شبابي وبدون جنوم.
املوســم  إلغــاء  مت  وفــي حــال 
فســيكون قد اســتفاد بتسديد 
ديونه، وحال عــودة البطولة فإنه 
جديدة  فائــدة  على  ســيحصل 
التي  الشابة  اجملموعة  وهي نضج 

تتواجد بالقائمة حاليا.

الجوية على رأس المتضررين.. والشرطة ضمن المستفيدين
مع الحدثالنفط في صدارة الترتيب بعد توقف دوري الكرة الممتاز

فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

الصحافة في زمن 
الكورونا

اسوة ببقية قطاعات اجملتمع، فأن الصحافة، 
سيما الورقية، تشــهد اعتمادا على اإلصدار 
اإللكترونــي املؤقت، ريثما تــؤول األمور نحو 
اإليجــاب وتنتهي أزمة الفايروس املســتجد 
دورانها  »كورونــا«، وتعــاود عجلــة احليــاة 

الطبيعي.
صحافتنــا العراقيــة املهنيــة، تصمد امام 
قلــة األمكانات وتســهم في البقــاء امام 
القراء واجلمهــور الكرام، زاهيــة بعنفوانها، 
جريئة مبادتها املهنية، لن تبحث عن الســبق 
الصحفــي، بقدر مــا تبحث عــن الدقة في 
املعلومــة، والن احلكومة تؤمن انب الصحافة 
هي السلطة الرابعة، فقد أثرت على استثناء 
العاملــني في مهن املتاعب مــن احلظر، اميانا 
بدور ما تقدمه وسائل اإلعالم من إسناد جلهود 
قوات األمن ومــالكات وزارة الصحة واجلهات 

الساندة.
فعــاالً  دورا  تــؤدي  الرياضيــة،  الصحافــة 
برغم توقف النشــاطات، االانهــا تتابع كل 
شــاردة وواردة تقــوم باجراء جميع اشــكال 
الفنــون الصحفية من مقابــالت وحتقيقات 
واستطالعات مع املتخصصني تناقشهم عن 
الوضع في ظل وجود الفايروس وكيفية البقاء 
علــى امت اجلاهزية برغم احلظــر املفروض في 
والنواحية،  واالقضية  واملدن  احملافظات  جميع 
وإيقــاف تدريبات الفرق الرياضية في شــتى 

األلعاب.
الضوء  كما تســهم الصحافة في تسليط 
على املبادرات اإليجابية التي تســاند االســر 
املتعففــة في حمالت يقوم بها جنوم الرياضة 
او املؤسسات، مما يؤكد دورها الوطني واملهني 
في هذا الظــرف الصحي الصعب الذي نأمل 
ان نتجاوزه والعبور نحــو ضفة األمان بتعاون 

وتضافر اجلهود.

بغداد ـ الصباح الجديد:

علــى مــدار تاريخ الــدوري العراقي 
الطويــل، يبقــى موســم »1991-

1992« من املواســم املثيرة والرائعة 
بالبطولــة.. ففــي هذا العــام، لم 
يُحســم اللقــب، إال مــع الصافرة 
األخيــرة حلكم مبــاراة القوة اجلوية 
والزوراء، التي حســمت اللقب لألول، 

بعد موسم مثير، وممتع للجماهير.
فقبــل انطالق املبــاراة التي أُقيمت 
على ملعــب الشــعب، كان الزوراء 
يحتل الصدارة بـــ61 نقطة، مقابل 

60 نقطة للقوة اجلوية.
ليلة املبــاراة: كانت األجــواء رائعة 
عشــية انطالق املباراة، وارتدى أنصار 
الزوراء، الزي األبيض، فيما توشــحت 
جماهيــر القوة اجلويــة بالقمصان 
الزرقاء.. األحاديث في كل بيت عراقي، 

كانــت ال تخلو من التســامر حول 
املواجهة املرتقبــة، انتظارًا للحظة 
حبس األنفاس فــي اليوم التالي مع 

انطالق املواجهة.
جنوم كبــار: كان الفريقــان ميتلكان 
العديد من النجوم الكبار، على غرار 
أكــرم عمانؤيل، وراضي شنيشــل، 
وجبار هاشــم، ووليد ضهد، وسمير 
كاظــم، وحمــزة هادي، فــي القوة 
اجلويــة.. فــي املقابل، ضــم الزوراء، 
أحمد راضــي، الذي توج بلقب هداف 
املوســم بـ34 هدًفا، وكــرمي صدام، 
وليث حســني، وعلي هادي، واحلارس 

جليل زيدان.
ســيناريو ســريع: جــاءت انطالقة 
املباراة، سريعة مع رغبة القوة اجلوية 
للفوز  يحتاج  كونه  التســجيل  في 
للتتويج، بينمــا التعادل مينح الزوراء 

اللقب.
ومتكــن اجلويــة من التســجيل في 

عرضية  كــرة  عبــر   ،)8( الدقيقــة 
أرســلها صباح جعير، واســتغلها 

أكرم عمانؤيل ليضعها في املرمى.
املباراة شهدت توترًا شديًدا ُطرد على 
إثره راضي شنيشل جنم القوة اجلوية، 
وهي البطاقة احلمــراء الوحيدة في 
مســيرته، وكذلــك مت طــرد مدافع 
الزوراء سالم هاشم.. وانتهت املباراة 
بهذا الهدف، لكنها شــهدت إلغاء 

هدفني للزوراء.
صافرة وراية: فضمن مساعي الزوراء 
لتسجيل هدف التعديل الذي يضمن 
له التتويج، متكن من تسجيل هدف 
بأقدام كرمي صدام لكن الهدف ألغي 
كون عمر أحمد، تعــرض للدفع من 
احلكم  ليطلــق  راضي  أحمــد  قبل 

صفارته باحتساب خطأ.
أُلغي هدف  الثانــي،  الشــوط  وفي 
آخر للزوراء، والــذي أصبح مثار جدل 
حتى اليوم بعدمــا مرر أحمد راضي 

الكرة لليث حســني، ســجل منها 
هدًفا، لكن راية احلكم صبحي رحيم 

ألغيت الهدف.
اتهامات وتبريرات: احلديث عن املباراة 
بقي لسنوات، لكن املبرر الذي حتدث 
به أكثر من مصــدر أن رئيس االحتاد 
العراقــي آنــذاك عدي ابــن الرئيس 
الراحل صدام حســني، كان يسعى 
امتنع  الذي  بابا،  املدرب عمو  ملعاقبة 
عن حضور املؤمتر الصحفي للمباراة، 
بينما حضــر املدرب عادل يوســف، 

وعدد من الالعبني.
وأجاب أحمد راضي العب الزوراء على 
أســئلة الصحفيني في غيــاب بابا.. 
وبعد انتهاء املباراة توج القوة من قبل 
رئيس االحتاد عــدي صدام، لكن عمو 
بابــا امتنع عن احلضــور للمقصورة 
الرئيســية رغــم احملــاوالت بإقناعه 
للحضور، واستالم اجلائزة، لكنه اجته 

لغرفة املالبس وامتنع عن االستالم.

تقـرير

فوز مثير للجدل يمنح القوة الجوية لقب الدوري
على حساب غريمه التقليدي الزوراء
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أبو ظبي ـ وكاالت:
أطلــق االحتاد اإلماراتي لكرة القــدم، مبادرة جديدة 
حتمــل عنــوان »بطولتنا ســالمتكم«، فــي إطار 
حرصه علــى املشــاركة اجملتمعية فــي اإلمارات، 
ملواجهة فيروس كورونا املســتجد.. وتهدف املبادرة 
للمساهمة في توعية كل أفراد اجملتمع، حول أهمية 
التقيد بالتعليمات التي تصدر من اجلهات اخملتصة 
بالدولة حفاظا على الســالمة العامة وتعزيز سبل 

الوقاية للحد من انتشار الفيروس.
وتأتــي املبادرة في ظــل توقف النشــاط الرياضي 
الكروي في مختلف دول العالم، حيث حرص االحتاد 
على اســتحداث بطولة افتراضيــة يحث خاللها 
اجلميع على التوحــد والوقوف صفا واحدا لتحقيق 
لقب البطولــة التي تتمثل في ســالمة كل أفراد 

اجملتمع.
وقال الشيخ راشــد بن حميد النعيمي، رئيس احتاد 
اإلمــارات لكرة القــدم: »في ظل توقف النشــاط 
الكروي نخوض جميعاً اآلن أهم وأغلى بطولة، وهي 
سالمة أفراد اجملتمع كونها البطولة احلقيقية التي 

نسعى جميعا لتحقيقها«.
وأضاف: »تقوم اإلمارات بجهود كبيرة ملواجهة أزمة 
كورونا محلياً وعاملياً من خــالل حزمة من املبادرات 
والقرارات واالجراءات االحترازية بإشراف مباشر من 
قيادة اإلمارات التي ال تدخر جهدا ملســاعدة الدول 
املتأثرة من خالل اإلمدادات الطبية ومعدات اإلغاثة 

وغيرها، في بادرة جتسد معنى اإلنسانية«.

اتحاد الكرة اإلماراتي 
يستحدث بطولة 
لمكافحة كورونا

صورة إحدى مباريات فريق النفط

متابعة/ الصباح الجديد: 
الوطني  تبرع مــدرب منتخبنــا 
بكرة القــدم كاتانيتش الى بالده 
من اجــل محاربــة كورونا. وذكر 
مصــدر مقرب مــن املــدرب ان 
"كاتانيتش تبرع لبالده سلوفينيا 
مببلــغ من املــال بغيــة محاربة 
كورونا".ويقوم عدد كبير من جنوم 
الرياضــة بالتبرع الــى بلدانهم 

حملاربة كورونا.
من جانب اخر، اكد مصدر مقرب 
بكرة  الوطني  املنتخب  من العب 
القــدم علي عدنــان، انه يواصل 
متارينه في حجره الصحي ويتواجد 
عدنان في الــدوري االمريكي مع 
ان  املصدر  فانكوفر.وقــال  فريقه 

اللياقة ومسؤول  ان مدرب  "علي 
التغذية يتواصالن معه بشــكل 
شبه يومي من اجل احملافظة على 

مستويات  عدنان  اللياقة".ويقدم 
مميزة رفقة فريقه االمريكي وصنع 

هدف املباراة اآلخيرة في الدوري.

طوكيو ـ وكاالت:
جلأت جنمــة التنس اليابانية نعومي 
أوســاكا، التي تظهر صورتها على 
 ،2020 ملصــق أوملبيــاد طوكيــو 
االجتماعي،  التواصل  وســائل  إلى 
تأجيل  قــرار  دعمها  عــن  للتعبير 

األلعاب األوملبية إلى العام املقبل.
وفــازت أوســاكا ببطولــة أمريكا 
املفتوحة للتنس في 2018 وببطولة 
أستراليا املفتوحة في 2019 وكانت 
الفيديو  في  املركزية  الشــخصية 
دورة طوكيو  بإطالق شــعار  اخلاص 

2020 الرسمي، في الشهر املاضي.
وبعد أن امتد تأثير تفشــي فيروس 
كورونــا إلى شــتى أنحــاء العالم 
اليابانية  احلكومــة  قــررت  تقريبا، 
تأجيل  الدولية،  األوملبيــة  واللجنة 
الدورة األوملبيــة الصيفية.. وكتبت 
أوســاكا )22 عاما(، عبــر »تويتر«: 
األلعاب  تعنيــه  ما  يعــرف  »الكل 
األوملبية بالنســبة لي ومدى الفخر 
الذي سأشــعر به عند املشــاركة 

فيها في بالدي«.

وأضافت  املصنفة العاشــرة عامليا: 
»بالطبع أشــعر بخيبة أمل لعدم 
إقامتهــا في العام احلالــي، لكننا 
ســنكون علــى أهبة االســتعداد 
وأقوى من أي وقت مضى في 2021«.

وزادت: »أنا أؤيد وبنســبة %100 قرار 
التأجيل الشجاع الذي أصدره رئيس 
واللجنة  آبي  الياباني شينزو  الوزراء 

األوملبية الدولية«.
وأردفــت: »فــي النهايــة الرياضة 
ســتوحدنا مــن جديد مــرة أخرى 
وســتكون معنــا دومــا. لكن هذا 
هو الوقت الــذي يتعني أن تتكاتف 
فيه كل الشــعوب من كافة الدول 
إنقاذ  أجل  من  واألجناس  واخللفيات 
أكبر عدد ممكن من األرواح. بالنسبة 

لي هذه هي الروح األوملبية«.
الشــعب  »وإلــى  واســتطردت: 
اليابانــي أقــول.. حافظــوا علــى 
صالبتكم ومتاســكوا ودعونا نفتح 
أبــواب بالدنا اجلميلة أمــام العالم 
.»2021 املناســب فــي  الوقت  في 

على سالمتكم  »حافظوا  وختمت: 
البعض  ببعضكم  واهتموا  جميعا 
البعض،  بعضكم  علــى  وأعطفوا 

وسنتجاوز هذه املرحلة«.
وولدت أوساكا في هايتي ألم يابانية 
وأب مــن هايتي، وترعرعت بعد ذلك 
فــي الواليــات املتحــدة، وهي أول 
التصنيف  آســيوية حتتل صــدارة 

الدولي حملترفات التنس.

إعالم الوزارة:
والرياضة،  الشــباب  وزارة  تواصل 
اعمال االدامة على مالعب العراق 
ومن بينها ملعــب كربالء الدولي 
ســعة 30 ألف متفرج.. وبالرغم 

التي تشهدها  التجوال  من حظر 
جميع محافظات العراق بســبب 
إجــراءات خلية االزمــة ملواجهة 
فيروس كورونا، إال ان اعمال االدامة 
ال زالت متواصلة استعداداً لدوري 

الكرة املمتاز.
األنشــطة  جميــع  وتوقفــت 
الرياضية في العراق حتى اشــعار 
اخر بســبب اإلجراءات االحترازية 

لعدم تفشي الوباء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الشــباب  وزارة  اســتقطعت 
الرواد  منحــة  مــن  والرياضــة، 
الف   60 الــى  واالبطــال وصلت 
دينار عراقي.. وقال عدد من الرواد 
منحة  يتسلمون  الذين  واألبطال 
مالية من وزارة الشباب والرياضة 
فــي حديث للســومرية نيوز، إن 
»الــوزارة اجــرت اســتقطاعات 
اســتالمهم  عنــد  خياليــة 
كي  بطاقة  عبر  مســتحقاتهم 
كارد كارد وصلــت الــى 60 ألف 
»منذ ســنة  انه  ».وأضافوا  دينار 

مبالغ  اســتقطاع  يتــم  تقريباً 
كبيرة جداً وغيــر منطقية عند 
املنحة عبر بطاقة كي  استالمنا 

كارد املعمول بها«.
ان  الــرواد  مــن  عــدد  وبــني 
وصلت  املالية  »االســتقطاعات 
الــى 60 ألــف دينار وهــو االمر 
االســتغراب  الى  يدعونــا  الذي 
والتســاؤل عن  والوقــوف عنده 
الكبير،  سبب هذا االســتقطاع 
إذا ما علمنــا ان هناك اآلالف من 
الرياضيــني والــرواد يتســلمون 
املنحة الشــهرية، في حني يعلم 

التوزيع وشركة  ان منافذ  اجلميع 
كي كارد ال تستقطع أكثر من 5 

االف دينار«.
من جهته بني الكابنت علي زيدان 
ان »االســتقطاعات تتــراوح من 
14 الــف دينار الى 65 الف دينار و 
:منحة  التالي  التفصيل  بحسب 
الــرواد 400 ألف اســتقطاع 14 
ألــف، و منحة ابطــال 500 ألف 
اســتقطاع 28 ألــف، ومنحــة 
 40 اســتقطاع  ألف   600 ابطال 
ألــف، ومنحة ابطــال 750 ألف 

استقطاع 60 ألف.

علياء علي العتبي * 
عالم  املــرأة  دخلــت  عندمــا 
الرياضــة كان ضمــن اهدافها 
والطمــوح،  الــذات،  تأكيــد 
الذي تتطلع به نحو  املســاواة 
للبعدين  الرجــل، لكــن  مــع 
االجتماعي واالقتصادي األثر في 
الفعالة  مشــاركتها  من  احلد 
في شــتى  ألعاب هذا القطاع 
احليوي، بيد أن هذا لم مينع املرأة 
العراقيــة الرياضيــة ان حتقق 
طفــرات نوعية أســهمت  في 
تربعها علــى منصات التتويج 
فــي ســباقات دوليــة وقارية 
وإقليميــة، إلى جانــب احمليط 

العربي. 
في الواقــع ان الفوائد العديدة 
التي يجنيها اجلســم البشري 

الرياضي،  للنشاط  ممارسته  اثر 
ان  فالرشاقة مطلوبة،  يقابلها 

يسهم  للمرأة  الرياضة  ممارسة 
في تخليصها من أزمات صحية 
تتعلــق في مشــكالت القلب 

 والعضالت وغيرها.  
مرحــى لبنت حــواء، املعطاء، 
الطمــوح، التي تكــون مربية 
ومبدعــة فــي ظــل ظــروف 
اقتصاديــة صعبــة، ولم  ترفع 
الراية البيضاء امام قلة الوعي 
في التوجه إلى الرياضة، سيما 
عند الكثير من ابناء جنســها، 
كما ان  هنالــك ممن لم جتد من 
معنويا،  دعما  حياتها  شــريك 
وايضــا يبقى لإلعــالم دورا في 
زيادة الطاقة اإليجابية  ممثال في 

إقبال املرأة للجانب الرياضي.  

 * مدربة لياقة بدنية وأيروبكس

كاتانيتش يتبرع لبالده من اجل محاربة كورونا

تواصل إدامة ملعب كربالء الدولي أوساكا: سنكون أقوى في 2021

استقطاعات مالية من منحة الرواد واالبطال في العراق

حواء الرياضية .. تحديات وطاقة إيجابية علي عدنان يواصل تدريبه في حجره الصحي

كاتانيتش

أوساكا

علياء علي العتبي



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

انتقدت  مفاجئ  بشكل 
خطوة  اللبنانية  املمثلة 
بتقدير  اللبناني  الشعب 
الطاقم الطبي في لبنان 
املناطق  بكل  والتصفيق 
، وعلقــت: انــا اشــكر 
بكل  الطبــي  الطاقــم 
نقف  ان  لكــن  جوارحي، 
ونصفق  الشــرفات  في 
لهــم! لم هــذا االصرار 
على التقليــد، ونتصرف 
بطريقــة خاليــة من اي 
فائدة لهــؤالء اجلنود؟ ان 
ملكافأتهم  نســعى  كنا 
على جهوردهــم اجلبارة، 
بحمالت  نقــوم  ان  ميكن 

على  ليحصلــوا  تبــرع 
مســتحقاتهم، او مــن 
لهم  يؤمــن  يســتطيع 
مــن  قريبــة  مســاكن 
يضطروا  ال  كي  املشافي 
النوم على املمرات هذا ما 
ميكن ان يفيدهم في هذه 

املرحلة.

املصرية  املمثلــة  عــادت 
يسرا لتصوير مسلسلها 
الرمضانــي املقبل "دهب 
عيرة" بعد توقف التصوير 
خالل األيام املاضية بسبب 
أزمــة فيــروس كورونــا. 
عبد  سامح  اخملرج  ويصور 
الداخلية  املشاهد  العزيز 
املعادي  مبنطقــة  للعمل 
ويعمل على االنتهاء منها 
شهر  في  بالعرض  للحاق 
رمضان كما استغل اخملرج 
أيام توقــف التصوير وبدأ 
ومكســاج  مونتاج  فــي 
احللقات التــي انتهى من 
احلال  وبطبيعة  تصويرها. 
حرصــت اجلهــة املنتجة 
موقــع  تعقيــم  علــى 

التصوير، وتوزيع املطهرات 
الذيــن  العاملــن،  بــن 
يرتدون الكمامات الطبية 
والقفــازات. العمــل من 
وأحمد  أمن جمال  تأليف 
ســامح  وإخراج  عــادل، 
عبد العزيز، ويشــارك في 
بطولته إلى جانب يســرا 
كال مــن حــال شــيحة، 

جومانا مراد، عبير صبري.

في ظل أزمة فيروس كورونا 
املتفشية حول العالم أراد 
املمثل الســوري مكسيم 
خليــل أن مينــح متابعيه 
األمل، فكتب: "كل شــيء 
سلبي مير في حياتك ..ميكن 
ان يشــكل نقطــة حتول 
ادركنا  بحياتك..ان  إيجابية 
ان ال شيء مجاني في هذا 
العالــم، كل واحد منا يرى 
السبب والهدف بطريقته، 
اليوم  الهــدف  يبقى  لكن 
يتمثل في " )احلب في زمن 
الكورونا( كونو بخير ..واهلل 
يبعث ايام حلوة للجميع". 
ملتابعيه  مكســيم  ومتنى 
واحلب  واالمــل  الصحــة 

والسالم والسعادة.
وكان مكســيم قــد وجه 
الطواقــم  لــكل  حتيــة 
الطبيــة و العاملــن في 
اجملال الصحــي بكل أنحاء 
حتافظ  "ان  وكتب:  العالم، 
على حيــاة إنســان وانت 
حياتك  ان   1% شك  عندك 

في خطر قمة العطاء.

كارمن لبس

مكسيم خليل

يسرى

أخبــارهــــــــــم
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جمال جصاني

ألســباب وعلل وشــروط موضوعية وتاريخية، مررنا 
على الكثير منها في مقاالت ومناســبات ســابقة، 
حتــول عميــد االحــزاب واألب الروحــي للتنظيمات 
احلديثة والنقابات واالحتادات املهنية في العراق )احلزب 
الشــيوعي(؛ الى "حايط نصيص" لكل من هب ودب 
من ديناصورات االعالم والسياســة أو "زعاطيطهم" 
اجلدد. بالرغم مــن مرور أكثر مــن 17 عاما على زوال 
النظام املباد، ووالدة ما يفتــرض انها مرحلة للعدالة 
االنتقالية )التي تعطي لكل ذي حق حقه(، اال ان سيل 
احلمالت املغرضــة واملمنهجة لالســاءة لذلك االرث 
الوطني، لم يخفت وحسب، بل ولج الى اطوارا جديدة 
بعد اســتالم اجليل اجلديد من "زعاطيط" السياسة 
والكتابة والتدوين لراية ورســالة اســالفهم في هذا 
امليــدان. زعاطيط نشــأوا وترعروا في احضان اســر 
وبيئــات اجتماعية وقيمية ناصبت تلك النشــاطات 
الوطنيــة والدميقراطية واليســارية العــداء مبكرا 
لدوافع مكشــوفة وواضحة، وهم بدورهم لم يكلفوا 
انفسهم بشيء من التريث، للمراجعة والتحقق فيما 
اعادوا اجتراره من فضــالت وقصص مزيفة ومفبركة 
عن اســالفهم، الذيــن احلقوا اشــد االضــرار فتكاً 
بالتطلعات املشــروعة والعادلة للعراقين من شتى 

الرطانات والهلوسات واالزياء.
لقد اســتعملت عبارة )ارث وطني( ولم أقل حزبي أو 
اي وصــف آخر، فاالرث الذي احتدث عنه ال ميت بصلة ملا 
تبقى من ذلك احلزب وقيادته وممثليه احلالين، هذا االرث 
الذي حتول بفعل سلوكهم وسياساتهم وممارساتهم 
الى "حايط نصيــص"، وكل من يتابع سياســاتهم 
الذيليــة واملتخبطــة قبل زوال النظــام املباد وبعده، 
يدرك مصدر قوة وصالفة مثل تلك احلمالت املمنهجة 
لتشويه احملطات املشــرقة من ذلك النشاط الوطني 
واحلضــاري واالجتماعي. في مقالــي هذا احاول جلب 
انتباه االجيال اجلديدة، الى ما ينتظرهم من مسؤولية 
البحث والتنقيب عن ذلك االرث الذي تعرض لتشويه 
واســع ومكثف، الى ذلــك االرث اليتيم الذي لم يجد 
من ينتصر له. قد يعتقد البعض ان مســؤولية ذلك 
تقع على الشــيوعين واليســارين واحملسوبن على 
ذلك االجتاه السياسي والعقائدي، وهي نظرة محدودة 
وقاصــرة متامــاً، فالكثير ممن يدعي االنتســاب لتلك 
العناوين وااللقاب نظريا بعيد عنها متاما في املمارسة 
والتطبيــق، كما ان هذه احملطات املشــرقة هي ملك 
لكل عراقي حر تهدهــد مخيلته وروحه قضايا احلرية 

والكرامة واحلقوق.
ال يتناطح كبشــان على ما انحدر اليه عميد االحزاب 
السياســية مــن مكانة وســمعة ونفــوذ اجتماعي 
وسياسي وفكري في العقود الســتة االخيرة )1960-
2020(، وهــي حصيلة طبيعيــة الي حركة اجتماعية 
سياسية تركن الى الركود وما يرافقه من معايير الهوان 
واخلذالن. لكن مثل هذه املصائر ال تستدعي منا، وبنحو 
خاص من يدعي حمله لهم البحث والتنقيب العلمي 
واملوضوعي؛ ان يلتحق بكل خفة وال مسؤولية بهروالت 
الدمار الشامل )التعميم(، او كما يقول املثل الشعبي 
)حرق األخضر بسعر اليابس(، ذلك املنهج الرائج حاليا 
واملنســجم مع مناخات االنحطاط التي انحدرنا اليها 
بهمة النظام املباد وورثة تقاليده وســكراب رســائله 
اخلالدة. لذلك ســيبقى ذلك االرث الوطني مســتباحاً 
و"حائط نصيــص" لهذه القوافل مــن القوارض على 
املدى املنظــور، الــى ان متنحنا االقدار اجيــاال جديدة 
متخففة من وزر هذه املدونات والســرديات والذهنيات 
التــي ال تطيق مناهج البحث العلمــي والرصن التي 
أوصلت "االمم احلرة" لسن التكليف احلضاري، عبر احلفر 

بالتفاصيل واعتماد وثائق احلدث الواقعية ال املزيفة...  

ومضــة

ارث وطني مو حايط نصيص
احالم يوسف

يعيــش العالــم بأســره فــي ظرف 
ضد  بأكمله  توحد  حيث  اســتثنائي، 
واحــد "كورونــا" وكل منهم  عــدو 
يحاول الفوز بسباق العثور على لقاح 

للقضاء عليه.
من بن االجراءات التــي اتخذتها دول 
العالــم للحد من انتشــار الفيروس، 
احلجر املنزلي االجباري واالختياري، الذي 
حتول بالنسبة للكثير كابوسا، خاصة 
من يعمل باجــر يومي، لكن هناك من 
استسلم لألمر حرصا منه على نفسه 
وعائلته، امال باخلالص، فاستثمر وجوده 
في البيت للقيام بأمور مفيدة ولتعلم 

امور اخرى يجهلها.
مــن بن هــؤالء اســماء محمد علي 
"موظفة" اذ قالت: انا اعشق الرسم، 
لكنــي كنــت اعجز عن ايجــاد وقت 
ملمارســة هوايتــي، فما بــن العمل 
خــارج البيت والعــودة للبــدء بإجناز 
الى طبخ  البيت مــن تنظيف  اعمال 
الى مساعدة االوالد في اداء واجباتهم 
املدرسية او امتحاناتهم، لم اكن اجد 
وقتــا كافيا لالســترخاء، لكني اليوم 
استثمرت احلجر املنزلي بأفضل صورة 
عائلتي  اعجاب  ونالت  لوحتن،  واجنزت 
والتقطت لهما صورا ونشــرتها على 
حســابي في الفيس بوك واشــاد بها 

كل االصدقاء.
اســواق  "تاجــر في  اجلبــوري  علــي 
انا  شديدة  بصراحة  يقول:  الشورجة" 
مقصر متاما مع زوجتي وعائلتي، وهذه 
الفترة شــعرت بكم التعــب واجملهود 
زوجتي إلمتــام عملها في  تبذله  الذي 
البيت منذ الصباح  اغادر  البيت، كنت 
الباكــر وعند عودتي اول مــا اقوم به، 
النوم، ثم اخلروج مع االصدقاء والعودة 
ليال. هــذه االيــام ادركــت ان الزوجة 
مجاهــدة، واعني من  تقــوم بواجبها 
على اكمل وجه، لذا فقد طلبت منها 
وعلمتني  املطبــخ،  في  مســاعدتها 
ايــام معدودة  بعــض االكالت، وخالل 

قمت بالفعــل وألول مرة فــي حياتي 
بطبخ الرز، وايضا مرقــة الباذجنان. انا 
التجديد، مع  بهــذا  بالفعل  ســعيد 
املي بعودة احلياة الى طبيعتها. تغير 
شيء ما بداخلي، لذلك فانا متأكد ان 
احلياة ستكون افضل بعد القضاء على 
"كورونا"، ليس فقط لكونه خطيرا بل 

الني تغيرت بالفعل نحو االحسن.
عادل محمود الكردي "صاحب اســواق 
مواد غذائية" ذكــر انه ملتزم مبوضوع 
احلجر املنزلي خاصة وان االســواق جزء 
من بيتــه، فال يحتاج الــى اخلروج من 

احملــل صباحا  "افتح  واضــاف:  البيت 
واغلقه بحدود الساعة الواحدة ظهرا، 
وقمت بأخبار اغلب ابناء املنطقة، كي 
يشــتروا ما يلزمهم في هــذا الوقت، 
ويلزمــوا بيوتهم فيما بعد. االن اصبح 
لــدي وقت اكبر ألقضية مــع عائلتي، 
االجنليزية،  للغة  دراســتي  واستثمرت 
آداب اجنليــزي"، فبدأت  "بكالوريــوس 
امــارس دور املعلــم مع ابنائــي، ألول 
مــرة افكر مبوضوع تدريســهم اللغة 
االجنليزية، كنــت اكتفي بلومهم في 
حــال حصلوا علــى درجــات متدنية. 

اشعر براحة اليوم ألني تقربت اكثر من 
ابنائي، وصرت امارس دوري كأب بصورة 
افضل. ال ادري، احيانا اشــعر باالمتنان 
ملا حصل، برغم انه ظرف مرعب، ومؤذ، 
بالنســبة لي فرصة الكتشاف  لكنه 

نفسي من جديد.
احلجر املنزلي الذي علينا جميعا االلتزام 
به، قد يكون اضر بالعديد من الكسبة، 
برمجــة حياتنا،  لكنه فرصــة العادة 
اوضح.  بصــورة  اعماقنا  والكتشــاف 
التفكير مبا  اعــادة  كورونا اجبرنا على 

نحن عليه، ومبا فعلناه بأمنا األرض.

الصباح الجديد - وكاالت:
التواصــل  مواقــع  رواد  تــداول 
االجتماعــي، صــورا تظهــر منزالً 
اململكة  فــي  بالقصدير  مغلفــاً 
العربيــة الســعودية، زاعمــن أن 
صاحبه اختار هذه الطريقة حلمايته 

من فيروس كورونا املستجد.
بدورها كشــفت هيئــة مكافحة 
الشــائعات في اململكــة، حقيقة 
الصــور موضحــة ان املنــزل قدمي 
وهو مبنى ربــاط اخلنجي التاريخي 
الشــهير في مدينة جــدة، مت لفه 
كامالً بالقصديــر، منذ عام 2017، 

على يد الفنان الســعودي عبداهلل 
فريدة  فنيــة  العثمان، كوســيلة 
اجلماعيــة  الذاكــرة  الســترجاع 

للمــكان والتاريــخ، فــي 
رمزيــة  محاولــة 

لتوصيــف حالــة 
التاريخي  البيت 

جتمدت  التــي 
عبــر الوقت، 
كان  أن  بعد 
حاً  مســر
كــة  حلر
نية  نســا إ

واجتماعيــة عظيمة، لفترة قاربت 
الـ200 عام لكنها تالشت مع مرور 

الزمن.
وقــال العثمان، إنــه مت اختيار مادة 
القصدير لتغليــف هذا املنزل، 
ألنها مادة مقاومة للتغيير 
أن  مبينــاً  وحافظــة، 
هدفه  العمــل  هذا 
لهذا  االنتباه  إثارة 
مبيناً  املــوروث، 
عمليــة  أن 
لتغليــف  ا
عملية  مبنزلة 

املكان  تنعش  التي  القلب  قسطرة 
مــن خــالل إثــارة شــغف الناس 
العربية  موقع  وفضولهم. بحسب 

نت.
واضــاف:  "إن هــذا املــكان شــهد 
إنسانية  حركة  الســنن  مئات  منذ 
واجتماعيــة عظيمــة، وكان له دور 
تاريخي بارز فــي اجملتمع، إذ كان مأوى 
السبيل  وعابري  واملعتمرين  للحجاج 
وســكن للفقيــرات، وبالتالي اختيار 
هــذا املكان، نابع مــن أهمية العودة 
لهذا اإلرث العظيم والطراز املعماري، 

واحلاجة للبحث عن التاريخ.

قصة المنزل المغلف بالقصدير في السعودية

ابداعات عراقية في ايام الحجر المنزلي

الصباح الجديد - وكاالت:
دعت الفنانــة اللبنانية ديانا حداد 
محبيها ومتابعيها للبقاء بالبيت 
فيديو  ونشــرت  الصحي،  واحلجر 
وعلقت:  صوفي  بابنتها  يجمعها 
"انا وصوفــي نقول لكم "خليكم 
في البيــت" من اجــل صحتكم 
وصحة مــن حتبوهم.. اهلل يحفظ 

اجلميع"
جديدة  صورة  نشرت  حداد  وكانت 

باللون  فيها فســتاناً  ارتدت  لها 
األحمــر، وذلــك على حســابها 
اخلاص على احــد مواقع التواصل 
االجتماعي. ووّجهت ديانا من خالل 
دعتهم  للجمهور  رسالة  الصورة 
فيها للتفاؤل وإبقاء األمل، مشيرة 
الى ان األيام املقبلة ستحمل اخلير 

ومتحو الصعوبات.
وعّلقت حــداد على الصورة قائلة 
:"اخلير مقبل بإذن اهلل وانا متفائلة 

ا  كثيــر
إن  صدقوني 

مع العســر يسرا، اهلل 
يفرجها على اجلميع وان 

شاء اهلل ســترجع احلياة 
الى سابق عهدها وافضل، 

الدعاء اهلل  تنسوا  اال  املهم 
يرفع عنا وعن كل البشــرية 

البالء ويكشــف الضر..خليك 
في البيت".

ديانا حداد في فيديو مع ابنتها 
صوفي: "خليكم بالبيت"

الصباح الجديد - وكاالت:
الصينية   Changan شــركة  أعلنــت 
عن تطويرها ملركبــة Uni-T التي زودت 
بأنظمة قيادة ذاتيــة، وتقنيات جتعلها 

من أفضل سيارات الكروس أوفر حاليا.
وأبرز ما في هذه السيارة، نظام القيادة 
الذاتيــة من اجليل الثالــث، القادر على 
التعرف على املركبات واإلشارات املرورية 
متاما  السيارة بشكل مستقل  وتوجيه 

من دون تدخل السائق.

كما ميكن للنظام  ضمان احلركة اآلمنة 
علــى الطرقات الســريعة مبســاعدة 
متكنه  التي  الصناعــي  الذكاء  أنظمة 
من اختيار املســار األمثل للحركة على 

الطرق.
وزودت Uni-T بهيــكل أنيق ومميز بطول 
اربعــة أمتــار و51 ســنتيمترا، مــزود 
بقبضات أبواب مدمجــة داخله تخرج 
عند الضغط عليها كما في ســيارات 
تسال، أما املسافة بن قاعدتي العجالت 

فيه فـ 271 سم.
مناذج  بعدة  الســيارة  وستطرح 

 17 مبقــاس  بعجالت  مــزودة 
و19 إنشــا، ومبحركات بنزين 

بسعة 1.5 و2.0 ليتر.
تبدأ  أن  املفتــرض  ومــن 
Changan ببيع سيارتها 
الصن  فــي  اجلديــدة 
اجلاري  العــام  أواخــر 
بن  ما  تتراوح  بأسعار 

15500 و19500 دوالر.
وجتدر اإلشــارة إلى أن 
 Changan شــركة 
أكبر  من  حاليا  تعد 
إنتــاج  شــركات 
فــي  الســيارات 
وكانــت  الصــن، 
ســاهمت سابقا 
في إنتاج املركبات 
ية  لعســكر ا
الدفع  الرباعية 

خملصصــــة  ا
للجيــــش 

الصينــي.

الصين تطور سيارة تعمل 
بأنظمة القيادة الذاتية

الصباح الجديد - وكاالت:
ظهرت املغنية األميركيــة املثيرة للجدل إيريكا 
بادو  فــي بدلة وقائية للحمايــة من فيروس 
كورونا املســتجد، مع عالمة لويس فيتون 
Louis Vuitton الفاخــرة وأطلقــت على 
للمسافة  الراقية  "األزياء  لقب  إطاللتها 

اإلجتماعية".
وطبع على بدلة املغنية اســم العالمة 
بواسطة الرذاذ امللون على طريقة رسم 
اجلرافيتي الذي رســم شعارات لويس 
فويتون بظالل من األسود واألحمر، مع 

قفازات متطابقة بطول الكوع.
وظهــرت املغنية أيضا بقناع للوجه 
بتصميم مبتكــر وكان اجلزء املرئي 
Badu كان  الوحيد مــن جســم 

وجهها.
كما حملــت املغنية البالغة من 
49 عامــاً  حقيبة كتف  العمر 
لويس  أزيــاء  دار  مــن  ضخمة 
فيتون أيضــاً، لتكون اطاللتها 

وقائية فاخرة بامتياز.
وكانــت العديد من النجمات 
حرصــن علــى اطالالتهــن 
املميزة باختيــار اقنعة وجه 
عاملية،  جتارية  عالمات  حتمل 

ومنهن من فضلن ارتداء الكمامات املزينة باألحجار 
الكرمية والقفازات الشــبيهة بقفازات السيدات 
ايام العشــرينيات والتي تتميــز برقيها واناقتها، 
ال بــل ان بعضهن حرص على وضــع ماكياج مميز 

للعيون ألنها اجلزء الوحيد الظاهر من الوجه.

الصباح الجديد - وكاالت:
األزيــاء  مصمــم  أوقــف 
 Christian كريستيان سيريانو
املالبس  إنتاج  وفريقــه   Siriano
وبدالً من ذلك قــرروا التركيز على 

إنتــاج أقنعة الوجــه واملــواد الطبية 
الرعاية  للعاملن في مجــال  األخــرى 
الذي  الكبير  النقص  وســط  الصحية 
تواجهــه املستشــفيات، خاصــًة في 

مدينة نيويورك، حيث يقع مقر عمله.
وكتب سيريانو على موقعه على شبكة 
اإلنترنت "يتمتع فريقنا بخبرة واســعة 
في تصنيع السلع النسيجية وحصلنا 
علــى املوافقــة والتعليمــات إلنتــاج 
املواد التي تشــتد احلاجــة إليها خالل 
التبرعات  إنــه يقبل  هذه األزمة"، كما 
والتي ســيجري تخصيص ٪100 منها 
وتوفير  فريقه  مرافق  وتعقيم  لتنظيف 
أماكن سفر آمنة للعمال املوجودين في 

مدينة نيويــورك وحولها وتكاليف مواد 
اإلنتاج.

كما نشر املصمم على صفحته اخلاصة 
على االنستغرام صور له وفريقه وكتب 
"هذه هــي احلياة لبعض الوقت على ما 
أعتقد، لكننا قمنــا بصنع 1000 قناع 
في ثالثة أيام وســيجري شحنها غداً! 
شــكراً لكل من تبرع لنــا، ال ميكننا أن 

نشكركم مبا فيه الكفاية ".
وقال كريســتيان ســيريانو إنه وفريقه 
ميارســون العزل االجتماعي ويتم قياس 
درجة حرارتهم كل يوم قبل القدوم إلى 
العمل وجتنيد محترفن لتقدمي املشورة 

بشأن تصنيع االقنعة.

إيريكا بادو  ترتدي بدلة
 وقائية بماركة عالمية

مصمم أزياء يوقف إنتاج 
المالبس ويصنع أقنعة الوجه 
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