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:الناصرفالحـبغداد

اكــد املدرب املســاعد لفريــق نادي 
مالك  البرتغالــي،  بورتيمونينســي 
ان أحترافه كمــدرب ضمن  فيــوري، 
 املــاك التدريبي للفريق أســهم في 
نقله إلى فضاء الشهرة ، مشيرا إلى 
اختياره من رفيق دربه املدرب  البرتغالي 
بولو ســيرجيو الذي لعب إلى جواره 
سابقا، ثم دخل في دورة تدريبية ملدة 

شهر بحضور  املدرب نفسه . 
وذكر ان املدرب فولها تســنم مهمة 
التدريــب خلفــا للمــاك التدريبي 
السابق، ووجدت إدارة النادي في  املدرب 
اجلديد الثقة ان يقود الفريق إلى موقع 
متقدم، مشــيرا إلى ان تغييرات عدة 
حصلت فــي الفريق،  واملــدة املقبلة 
اكثر  بصورة  بورتيمونينسي  سيكون 

إيجابية . 
املــدرب العراقي، احلاصــل على لقب 
ذكر  التدريب،  فــي  »البروفشــينال« 
انــه يعمل ضمــن املــاك التدريبي 
الاعبني في  تقــومي   ومســؤول على 
اخلط الهجومي، مشيرا إلى ان املاك 
التدريبي يضم مقومني على  خطوط 
اللعب األخرى، فضا على مدرب لياقة 
بدنية من البرازيل، وبروفسورة طبيبة 
متخصصــة في  التغذيــة، مبينا ان 
جهود هؤالء جميعا يتم تقدميها إلى 
املدرب األول سيرجيو ليصار إلى وضع 
افضل  طرق اللعب او التكتيك ومنح 
العب فرصة على حساب غيره وتغيير 
اخر بحســب األهلية واجلاهزية وفقا 
 إلحصائيــات يقدمهــا العاملون في 
املاك التدريبي املســاعد رفقة املدير 

الفني للفريق . 
فريــق  ان  قــال  مالــك،  املــدرب 

بورتيمونينســي  يتأخــر في ســلم 
الترتيــب، بيــد ان لديــه 10 مباريات 
متبقية  ضمن بطولــة دوري االضواء 
البرتغالي وبامكانه حصد نقاط فيها 
تؤهل إلــى االبتعاد عن مرحلة اخلطر، 
 مبينا ان فريقه خســر فــي مبارياته 
األخيرة بصعوبة وأمام فرق مميزة منها 
امام  وبراغ  والتعادل  وبورتو  لشــبونة 

فيتوريا سيتوبال . 
وعن الاعب العراقي الشــاب، مهند 
ان  امللقب »ميمي«، اكد فيوري،  علي، 
ميمي يٌتأقلم تدريجيا مع بقية  العبي 

الفريق وبدأ يهضــم الفكر التدريبي 
في املدرســة البرتغاليــة، وهو العب 
الكثير،  وسيحصل  سيقدم  متمكن 
على اخلبرة الكافية مبرور مشــاركته 
في املباريات املقبلة، ســيما ان املدرب 
يؤكد على ان  العبنا الدولي ســيكون 

له شأن في الفريق البرتغالي . 
وعن آلية عمل الفريق في ظل تفشي 
املدرب  اكد  املستجد،  كورونا  فايروس 
انب الاعبــني يواصلون  التدريبات في 
منازلهــم عبر مناهج تعد باشــراف 
املساعدة،  التدريبية  واملاكات  املدرب 

لكل العب،  معرفة  دقيقــة  تتضمن 
تغذيته، لياقته البدنية، انتظامه في 

التدريبات ونقاط أخرى . 
واوضح ان فريق بورتيمونينسي ينحدر 
من املدينة التي تقع ضمن محافظة 
»الــكارف«  التــي يفصلهــا  احمليط 
األطلســي عن املغرب ، كما هي جتاور 

إسبانيا . 
يشــار إلى ان مالك فيوري، جنل املدرب 
فيوري،  حســن  الشــهير،  الراحــل 
احتاد فيوري  الشعبي  مؤســس فريق 
الــذي خرج العشــرات مــن النجوم 

في عالــم الكرة، بدأ العبــاً في فرق 
الفئــات العمرية لنــادي أمانة  بغداد 
العريق،  النــادي  قبل االنطــاق نحو 
القوة اجلوية، حتت اشراف والده حسن 
فيوري، وسعدي يونس  وحميد سلمان . 
ثم  املدرســي،  بغداد  ملنتخــب  لعب 
ناشــئة العــراق باشــراف املدربــان 
آراهمبرســوم وســعدي يونس، ومتت 
 دعوتــه للفريق األول للقــوة اجلوية، 
باشــراف عامر جميل ملوســم واحد 
قبــل االنتقال إلى نادي الســام في 
 دوري الدرجة الثانية، وكانت محطته 

مع نــادي الســام بــارزة، حيث كان 
الفريق  إلى  تأهل  الفضل في  صاحب 
مصاف أندية الدرجة االولى وهو بعمر 
19 عاماً، بعد مباراة حاســمة ملوسم 
ملعب  املوصــل  ضيفها  امام   92/91
الكشافة انتهت بركات اجلزاء، حيث 
تــردد العديد من العبي الســام في 
وســط  لينبري  مالك  الركلة،  تنفيذ 
واضعا  شــاكر  ناظم  مدربــه  ذهول 
الكرة بثقة في املرمى املوصلي، ليقود 

فريقه إلى دوري  الكبار . 
ليغــادر بعدها إلى لبنــان حيث مثل 
فريق احلكمة ملوســم واحد باشراف 
أمير رســتم، ثم  اللبنانــي  املــدرب 
الفرنسية  املاعب  في  اللعب   احترف 
وحتديدا في العام 1996 ملدة 4 سنوات 
بعدهــا  انتقل  نادي فرســاي،  ضمن 
إلــى البرتغال ألدافع عن نادي مونلغرا 

واستري ليبريا . 
اما رحلته التدريبية  فبدأت في العام 
2008، عندما درب في اكادميية األشبال 
بفرنسا ملدة عام كامل، ثم  توجه إلى 
لبنان لتدريب فريق الرايســنغ، بعدها 
عمل في دوري الدرجة الثانية بفرنسا 

ضمن نادي نيور . 
ثــم عمــل مدربــا مســاعدا لنادي 
كيميريش باشراف املدرب روي فيتوريا 
الذي تســلم بعدها تدريب فريق نادي 
 بنفيــكا البرتغالــي وقــاده إلى ربع 
نهائي الــدوري األوروبي وقــاد فريقه 
للتتويــج بلقــب الــدوري البرتغالي 
 ملوســمني وبعدها حــاز على وصيف 
البطل.. وحصل املــدرب مالك فيوري 
الشهادات اآلســيوية  املعتمدة  على 
قاريــة C«  وBو »A، ثم البروفشــينال.. 
تدريبية  كما شــارك في معايشــة 
اقيمت ملدة شــهرين مع  نادي فورتونا 

دوسلدورف األملاني . 

مالك فيوري: بورتيمونينسي ينقلني إلى فضاء 
الشهرة.. وميمي يتأقلم تدريجيا في أجواء البرتغال

المدربالعراقييستعرضرحلةالتحديفيأوروبا

امانة بغداد يطمئن 
على العبيه المحترفين

الهالل السعودي 
ُيحصن جوميز

بطولة صاالت آسيا 
في آب المقبل

الشباب والرياضة 
تدعم االسر المتعففة

إعالمالوزارة:
اكد مدير عام دائرة االســتثمار والتمويل الذاتي 
الدين  والرياضة علي شــمس  الشــباب  بوزارة 
ان وزارة الشــباب والرياضة وبنــاء على توجيه 
وزير الشــباب الدكتور احمد رياض بالتنســيق 
مع املســتثمرين املتعاقدين مع الوزارة بشــان 
تكفلهم جتهيز سات غذائية متكاملة للعوائل 
املتعففة وقواتنا االمنية املرابطة في الشــوارع 
وفرقنا الصحية التي تواصل عملها لدفع خطر 
فايروس كورونا عن ابناء شعبنا ، مشيرا ان عدد 
من املستثمرين باشر التجهيز فعا على ان يتم 
تقدمي السال على شكل دفعات للمستثمرين 

االخرين في بغداد واحملافظات.

بغدادـالصباحالجديد:
زارت ادارة نادي امانــة بغداد، محترفي الفريق 
املتواجديــن في احد فنــادق العاصمة.وذهب 
نائب رئيــس النــادي محمد فرحــان، لزيارة 
الاعبيني احملترفــني، لغرض تفقده ألحوالهم 
والوقوف علــى احتياجاتهم.وختمت إجراءات 
حظر التجوال املفروض على العاصمة بغداد، 
بسبب تفشي وباء كورونا ابتعاد الاعبني عن 

التدريبات.
يشــار إلى ان نادي أمانة بغــداد يقوده املاك 
التدريبي املؤلف من عصام حمد مدربا ووسام 
طالب مدربا مســاعدا وهاشم خميس مدربا 

حلراس املرمى.

جدة-وكاالت:
ذكر تقرير إخباري، أن إدارة نادي الهال السعودي، 
قررت تفعيل بند متديد عقد الفرنسي بافيتمبي 
جوميز مهاجم الفريق األول، لعام آخر.. وأوضحت 
صحيفة »الرياضية« السعودية، أن إدارة الهال 
فعلت بند التمديد لاحتفاظ بجوميز الذي كان 
من املفتــرض أن ينتهي عقده بحلــول حزيران 

املقبل.
وأشارت إلى أن عقد بافيتمبي جوميز سينتهي 
بذلك في متــوز 2021، مع احتمال زيادة املدة، في 
حال مت متديــد العقود اجلارية لاعبني بحســب 
نظام الفيفا واالحتاد السعودي.. وكان بافيتمبي 
جوميز قد ســاهم في فوز الهــال بلقب دوري 
أبطال آســيا العام املاضي، حيــث حصل على 

لقب هداف البطولة برصيد 11 هدًفا.

المنامةـوكاالت:
تلقــى االحتاد البحرينــي لكرة القــدم، خطابا 
رسميا من االحتاد اآلسيوي، يفيد بتحديد موعد 
جديد إلقامة بطولة آسيا لكرة الصاالت 2020 

والتي كان من املقرر أن تقام في تركمانستان.
وحــدد االحتــاد اآلســيوي املدة مــن 5 حتى 16 
آب املقبــل موعدا إلقامة البطولــة في الدولة 
نفســها، حيث كان من املقرر أن تقام البطولة 
26 شــباط حتى 8 آذار احلالي إال أن االحتاد أجلها 

بسبب تفشي فيروس الكورونا.

طوكيوـوكاالت:

األوملبية  األلعاب  دورة  منظمو  أعلن 
الصيفيــة التي كانــت مقررة هذا 
العام في طوكيو ومت تأجيلها بسبب 
جائحــة كورونا، أنها ســتقام في 
املدة املمتدة بني 23 متوز والثامن من 
آب 2021.. وكان مــن املقرر ان تقام 
الدورة بني 24 متوز والتاســع من آب 
2020. لكن اللجنة األوملبية الدولية 
الثاثاء  أعلنتا  اليابانيــة  واحلكومة 
املاضــي تأجيلها بعــد ضغوط من 
في  إلرجائها  والرياضيــني  االحتادات 
ظل توقف النشــاط الرياضي عامليا 
بسبب »كوفيد19-«.وبعد تقارير عن 
احتمال إقامة الدورة في ربيع 2021، 
حسم األمر باإلعان أنها ستحافظ 
تقريبا، لكن  ذاتهــا  املواعيــد  على 

بفارق عام.
وقال رئيس اللجنة املنظمة لطوكيو 
2020 يوشــيرو مــوري للصحافيني 
»دورة األلعاب األوملبية ســتقام من 
23 متوز حتى الثامــن من آب 2021. 
)اخملصصة  الباراملبية  األلعــاب  دورة 
لذوي احلاجات اخلاصة( ســتقام بني 

24 آب واخلامس من أيلول ».
من جهتها، أعلنت اللجنة األوملبية 
الدوليــة بعــد اجتمــاع للجنتها 
التنفيذية، انها اتفقت مع »اللجنة 
اللجنة املنظمة  الدولية،  الباراملبية 

مدينة  حكومــة   ،2020 لطوكيــو 
طوكيــو واحلكومــة اليابانية، على 
املوعــد اجلديــد للنســخة الثانية 

والثاثني من األوملبياد«.
وأشــارت الــى ان املعنيــني عقدوا 
»اجتماعا عبر الهاتف« شــارك فيه 
رئيــس اللجنــة األوملبيــة الدولية 
األملاني توماس باخ، وموري وعدد من 
املســؤولني اليابانيني »واتفقوا على 
للمسؤولني  اجلديد«.وســبق  املوعد 
األلعاب  احتفاظ  تأكيــد  اليابانيني 

باسم »طوكيو 2020«.
وأتى كشــف املوعد بعد ســاعات 
مــن تأكيد موري نفســه دراســة 
إقامة  بشأن  والسلبيات  اإليجابيات 
األلعــاب في ربيــع أو صيف 2021.. 
التأجيل  إعان  لدى  املنظمون  وحدد 
األســبوع املاضي، ان الدورة ستقام 
فــي العــام املقبل، مبوعــد أقصاه 
فصل الصيف. وأشــارت تقارير في 
األيام املاضية الــى ان التأجيل فتح 
اجملال أمام دراسة إقامتها في الربيع 
بدال مــن الصيف، وحتاشــي احلرارة 
اللتني  العالية  والرطوبــة  املرتفعة 
تعرف بهما العاصمة اليابانية، وأدتا 
الى نقل ســباق املاراتون من طوكيو 
الى مدينة سابورو في شمال الباد، 
والتي تتمتــع بطقس معتدل خال 

فصل الصيف.
من جهتها، شددت اللجنة الدولية 
في بيانهــا على ان املوعــد اجلديد 

اســتند الى ثاثة عوامل أساسية 
تواقفت عليها االحتــادات الرياضية 
الدوليــة واللجان الوطنية األوملبية، 
هي »حمايــة صحة الرياضيني وكل 
املعنيني )بالدورة( ودعم جهود احتواء 
تفشي +كوفيد+19-، حماية مصالح 
وجدول  األوملبية،  واحلركة  الرياضيني 

النشاطات الرياضية العاملية«.
وأكد موري بدوره انه »مت االتفاق على 
ان يكون املوعد في الصيف كما كان 

مقــررا، نظرا الى فيــروس كورونا... 
واحلاجة الى بعــض الوقت من أجل 
الرياضيني  واختيــار  التحضيــرات، 

وتصفياتهم«.
ولم يســبق ان مت تعديــل أي موعد 
لــدورة أوملبية صيفية لســبب غير 
احلرب العاملية. ومت إلغاء دورات 1916 
)بسبب احلرب األولى(، و1940 و1944 
)بسبب احلرب الثانية(. وتعد الدورات 
األوملبية الصيفية أكبر حدث رياضي 

عاملي على اإلطاق، وتستقطب لدى 
إقامتها مــرة كل أربعة أعوام، نحو 
اآلالف من  رياضي، ومئــات  ألف   11

املشجعني على األقل.
وأدى التأجيل إلى تقلبات في جميع 
اجلوانــب التنظيمية لأللعاب مبا في 
ذلك املواقــع الرياضية، األمن، حجز 
الصعيد  على  أما  واإلقامة.  التذاكر 
الرياضي، فســبق لبــاخ التأكيد ان 
الرياضيــني الذين ضمنــوا تأهلهم 

 ،2020 دورة طوكيــو  الى  مســبقا 
سيكون مكانهم محجوزا في دورة 

العام املقبل.
وتشــكل إعــادة جدولــة األلعاب 
معضلة علــى الصعيد التنظيمي 
الســيما في ظــل ازدحــام جدول 
العام  في  املقــررة  الكبرى  األحداث 
املقبل، وأبرزها بطولة العالم أللعاب 
للســباحة.  العالم  وبطولة  القوى 
الرياضية  االحتادات  من  العديد  لكن 
الدولية أبدت ســابقا اســتعدادها 

لتعديل جدولها أيضا.
وبعــد االعــان األوملبي، أكــد احتاد 
ألعاب القــوى تأجيل موعد بطولته 
التي كانــت مقررة بــني 6 و15 آب 
2021 فــي مدينة يوجني األميركية، 
الى العام 2022، على ان يحدد املوعد 

بدقة في فترة الحقة.
كما أعلن االحتاد الدولي للســباحة 
»فينــا« انه ســيبحث مع منظمي 
بطولــة العالم املقــررة في مدينة 
فوكووكا اليابانية بني 16 متوز واألول 

من آب 2021، تعديل مواعيدها.
ورحــب االحتاد الدولي لكــرة القدم 
)فيفــا( باملوعــد، معتبــرا انه »في 
أوقات صعبة كهذه، من املهم جدا 
ان يظهــر عالم الرياضــة تضامنا 
موري  مشــتركا«.وكان  دعما  ويوفر 
اعتبر في تصريحات سابقة بأن قرار 
تأجيل االلعاب لعام 2021، ســيؤدي 
إلى تكاليف »باهظة جدا« ويسبب 

»مهمة صعبة للغاية«.
اليابانية  »نيكاي«  لصحيفة  ووفقا 
اليومية، فإن التأجيل قد يكلف 2,7 
ملياري دوالر مبا في ذلك رسوم تأجير 
املواقــع، والتغييرات فــي حجوزات 
الفنادق واالجور االضافية للموظفني 

وأفراد األمن وأمور أخرى.
أوملبيــاد طوكيو حتديا  وميثل تأجيل 
أيضا  للمنظمني  كبيرا  لوجســتيا 
تتعلق  أساســية  معضلــة  جلهة 
بالقرية األوملبية التي سيقطنها 11 
ألف رياضي قبل ان يتم حتويلها الى 
ملالكيها  وتسليمها  شقق سكنية 

اجلدد.
ومت بيــع املئــات من هذه الشــقق، 
ان يتســلمها  املفترض  وكان مــن 
الشراة بعد األوملبياد. وسيتعني على 
شركة التطوير العقارية التي نفذت 
لتنظيم  هؤالء  مع  االتفاق  املشروع، 

تأجيل انتقالهم للسكن.
وبعدما كانت األلعاب بالنسبة الى 
اليابان إشــارة علــى جتاوزها األزمة 
التــي اختبرتهــا الباد فــي 2011 
نتيجة الزلزال املدمر والتســونامي 
فوكوشــيما،  في  النووية  والكارثة 
باتــت ألعــاب 2021 مؤشــرا على 
متكن البشــرية من جتاوز تبعات وباء 
مختلف  جّمد  الــذي  »كوفيد19-« 
النشــاطات الرياضية حول العالم، 
وتسبب حتى اآلن بنحو 34 ألف وفاة 

معلنة عامليا.

تقـرير

أولمبياد طوكيو ينطلق في ٢٣ تموز ٢٠٢١
فايروسكورونايسهمبتأجيلهللعامالمقبل
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ميمي يعرض قميص فريقه مالك فيوري

لشبونةـوكاالت:
جنم  رونالــدو،  كريســتيانو  بعث 
توعيــة  برســالة  يوفنتــوس، 
ملشجعيه عبر حساباته الرسمية 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
في ظل انتشــار فيــروس كورونا 
املســتجد.. ويتواجــد رونالدو في 
مسقط رأسه ماديرا، وخضع لعزل 
ذاتــي، بعدما علــم بثبوت إصابة 
زميله دانييلــي روجاني بالفيروس 
اخلطير، علما بأن العبي يوفنتوس 
بايز ماتويــدي وباولو ديباال أصيبا 

أيضا.
 وقــال رونالدو فــي تغريدة على 
"تويتــر": "إنها حلظة صعبة على 
العالــم أجمعــه، دعونــا نكون 
التــي تهم –  شــاكرين لألمــور 
صحتنــا وعائاتنا".وأضاف "ابقوا 
املنزل ودعونا نساعد موظفي  في 

يقاتلون  الذين  الصحيــة  الرعاية 
للحفاظ على األرواح".

وكانت تقاريــر صحفية إيطالية، 
قد ذكرت في وقت سابق أن رونالدو 
وزماءه قبلــوا بتخفيض رواتبهم 

من أجل مســاعدة النادي في هذا 
الظرف الصعب.. كما شــرع جنوم 
اليوفي إلى مساعدة عمال النادي 
رواتبهم  انقطعت  الذين  وامللعب، 

في ظل توقف املباريات.

العواصمـوكاالت:
نوفاك  الصربي  التنس  انضم جنم 
ديوكوفيتش، إلى قائمة طويلة من 
الرياضيني فــي احلرب ضد فيروس 
كورونــا »كوفيــد ـ 19«.. وتعهد 
املصنــف األول عامليــا، بالتبــرع 
مبليون يورو، للمســاعدة في شراء 
ومعدات  صناعــي  تنفس  أجهزة 
طبية أخرى في باده صربيا.. ومنذ 
ظهوره فــي الصني أواخــر العام 
سريع  الفيروس  تســبب  املاضي، 
االنتشار في إلغاء وتأجيل معظم 
الرياضية  واألحــداث  األنشــطة 
حــول العالم، كمــا أدى لوفاة 24 
اللعبة  جنم  ودعا  شــخص..  ألف 
باده  رياضيــي  نادال،  اإلســباني 
مليون   11 في جمع  للمســاعدة 
يــورو للمســاعدة فــي محاربة 
الوباء، في حني تبرع السويســري 

الشــهير روجر فيدرر بنحو مليون 
املتضررة من  األسر  دوالر ملساعدة 

الفيروس في باده.
وقــال ديوكوفيتش فــي لقاء مع 
وســائل إعام صربية عبــر دائرة 

تلفزيونيــة مغلقــة مــن ماربيا 
التعبير عن عميق  »أود  اإلسبانية 
الطواقم  أفــراد  جلميع  شــكري 
العالم  أنحاء  في شــتى  الطبية 

وفي وطني صربيا«.

ديوكوفيتش يتبرع بمليون يورو لمحاربة »كوفيد ـ 19«رونالدو يدعم أبطال معركة كورونا

ديوكوفيتشرونالدو

نيويوركـوكاالت:
بيعت منشفة استعملها اسطورة 
كرة السلة االميركية كوبي براينت 
الذي لقي مصرعه في حادث حتطم 
الثاني املاضي، في  طائرة في كانون 

اخر مباراة رســمية له اقيمت في 
نيسان 2016 بأكثر من 33 الف دوالر، 
كما اعلنت شــركة املــزاد العلني 

"ايكونيك اوكشينز" االميركية.
وكشــفت الشــركة بأن املنشفة 

البيضــاء لكوبــي براينــت بيعت 
مببلــغ 33,077,16 الــف دوالر، كما 
حصل الشــاري ايضا على تذكرتني 
مســتعملتني مــن تلك املبــاراة.. 
وقال رئيس شــركة املزاد جف وولف 

الشاري  بأن  ان"  ان  لشبكة "ســي 
املقتنيات  مــن  مجموعــة  ميلــك 
املرتبطــة بلــوس اجنليــس ليكرز، 
مشــجع  )الشــاري(  "انه  موضحا 
شغوف لليكرز ومشروعه على املدى 

الطويل هو انشاء متحف في والية 
براينت  اجلنوبية".وخاض  كاليفورنيا 
الفائــز بالــدوري االميركــي لكرة 
الســلة 5 مرات مع لــوس اجنليس 
ليكرز ومرتني بالذهبية االوملبية مع 

منتخب الواليات املتحدة، اخر مباراة 
رســمية له في 13 نيســان 2016 
في نهاية املوســم املنتظم )2015-
2016( والتي فاز بها فريقه على يوتا 

جاز 101-96 بعد التمديد.

بيع منشفة لكوبي براينت بـ 33 الف دوالر في مزاد
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الصباح الجديد - وكاالت:
أوردت وســائل إعالم ســعودية نبأ إعفاء وكيل إمارة 
منطقة جازان، عبــد اهلل املدمييغ، من منصبه على 
خلفية إعادة نشــر تغريدات قدمية ظهرت عام 2013 

على حسابه في »تويتر« اعتبرت مسيئة للمملكة.
وذكرت املصادر في ســاعة مبكرة من اليوم الثالثاء، 
أن قــرارا بإعفاء وكيل إمارة منطقة جازان، صدر بعد 
تداول تغريدات قدمية منســوبة لــه، وتعود للعامني 

2012 و 2013.
وتداول مغردون ســعوديون في موقــع »تويتر« خالل 
اليومني املاضيني، صورا لتغريــدات، قالوا إن املدمييغ 
غرد بها في العام 2012، معدين أنها مســيئة للبالد 

وتستوجب احملاسبة.
ومت تعيني عبداهلل بن صالح علي املدمييغ في منصبه 
وكيال إلمارة جازان بالوكالة فــي مارس العام 2018 
بقرار إداري من أمير املنطقة محمد بن ناصر بن عبد 
العزيز آل سعود، قبل أن يتم تثبيته في املنصب بقرار 

حكومي صدر في أبريل العام املاضي.

الصباح الجديد - متابعة:
برغم ان فيروس كورونا شمل اكثر من نصف مليون 
شخص حول العالم وتســبب بوفاة عشرات االالف، 
ولم يفرق بــني الدول الغنية والفقيرة وال بني البلدان 
الصناعية الكبرى وتلك التي تعتبر نامية، إال أن خطر 
هذا الفيروس املســتجد لم يصل »رسميا« بعد إلى 

20 دولة.
وحســب تقارير إعالميــة، بينها ما نشــرته مجلة 
»نيوزويــك« األميركية، لم يتمكن كورونا حتى اليوم 
من الوصول إلى اربع دول آســيوية، وســت إفريقية، 
إضافة إلى عشــر دول في قارة أوقيانوسيا، وتتمركز 

في جزر احمليط الهادئ االستوائية.
والغريب أن الدول التي لم يغزها بعد كورونا، إما دول 
مغلقة على نفسها أو تعاني من فقر ورعاية صحية 
متدنية، أو أنها دول قلما سمع بها أحد، ورمبا لم تتناه 
أسماؤها وإحداثيات مواقعها لـ«آذان« هذا الفيروس.

وتضم قائمة الدول اآلســيوية اخلاليــة من كورونا 
وطاجكســتان،  الشــمالية،  وكوريــا  »اليمــن، 

وتركمانستان«.
أما الــدول اإلفريقيــة فهــي »بورونــدي، وماالوي، 
وسيراليون، ومملكة ليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي 

وبرينسيب«.
فيما ضمت قائمــة دول أوقيانوســيا كال من »جزر 
ســولومون، وجمهورية نــاوورو، وجمهورية فانواتو، 
ودولــة ســاموا، وجمهوريــة كيريباتــي، وواليــات 
ميكرونوزيا املتحدة، ومملكة تونغــا، وجمهورية جزر 

مارشال، وجمهورية باالو، ودولة توفالو«.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن الرئيس األميركــي دونالد ترامــب أّن الواليات 
املّتحدة سترســل إمدادات طبّية بقيمة 100 مليون 
دوالر إلى إيطاليا ملســاعدة هذا البلد الذي ســّجل 
أكبر عدد من الوفيــات الناجمة عن كوفيد19- على 
التصّدي للوبــاء. وقال ترامب خالل مؤمتره الصحافي 
اليومي بشــأن جهود إدارته ملكافحة تفّشي فيروس 
كورونا املســتجّد إّنه تباحث هاتفياً مع رئيس الوزراء 
اإليطالي جوزيبي كونتي وأبلغه بأّن »لدينا فائضاً من 
املواّد التي ال نحتاج إليها، وسوف نرسل إلى إيطاليا 
مــا قيمته حوالــى 100 مليون دوالر مــن اإلمدادات 

اجلراحية والطبية واالستشفائية«.
وأضــاف الرئيس األميركــي أمــام الصحافيني في 
حديقــة الورود فــي البيت األبيــض أّن رئيس الوزراء 

اإليطالي »كان سعيداً جداً جداً« بهذا النبأ.
وتابع »سنرسل أيضاً أشياء أخرى لسنا بحاجة إليها 

إلى أماكن أخرى«.
وأّكــد ترامب أّن إنتاج أجهــزة التنّفس االصطناعي 
في الواليات املّتحدة سيسّجل ارتفاعاً قوياً نظراً إلى 
اندفاع أكثر من عشر شركات لتصنيع هذه األجهزة، 
واعداً بتصديــر أي فائض منها إلى أوروبا التي تفتقر 
إليها بشــّدة. وقال »ما أن يزيــد إنتاجنا )من أجهزة 
التنفس االصطناعي(عن حاجتنا، فإّننا سنرســلها 
إلى إيطاليا، سنرســلها إلى فرنسا، سنرسلها إلى 
إســبانيا، حيث يواجهون مشــاكل رهيبة، وإلى دول 

أخرى إذا أمكن«.

إعفاء وكيل إمارة جازان 
السعودية بسبب تغريدات 

قديمة مسيئة للمملكة

عشرون دولة نجت من »غزو« 
فيروس كورونا حتى اآلن

مساعدات طبية اميركية إلى 
إيطاليا بقيمة 100 مليون دوالر
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الصباح الجديد - وكاالت:

أوروبية  حكومــات  عــدة  رفضــت 
معــدات صينية الصنــع مصممة 
وباء فيروس كورونا  انتشار  ملكافحة 

املستجد.
وحســب الســلطات في اســبانيا 
وهولنــدا وتركيــا فــان اآلالف من 
الطبية  واألقنعة  االختبــار  معدات 
ال تطابق املعاييــر املطلوبة، كما أن 

ببعضها عيوبا في التصنيع.
وهنــاك مئــات اآلالف مــن حاالت 
بفيــروس كورونا  املؤكدة  اإلصابــة 
إيطاليا،  أوروبا. ففي  املســتجد في 
توفي أكثر من عشــرة آالف شخص 

جراء اإلصابة بالفيروس.
ورُصد الفيــروس أول مرة في الصني 
أواخــر عــام 2019. وقــد طبقــت 
احلكومة هناك إجراءات إغالق صارمة 

الحتواء انتشار الفيروس.
ما عيوب املعدات الصينية؟

يوم  الهولندية  الصحة  وزارة  أعلنت 

السبت سحب 600 ألف قناع وجه. 
وكانت األقنعة ضمن شحنة وصلت 
من الصني يوم 21 مــارس/ آذار قبل 
توزيعها على الفرق الطبية العاملة 

على اخلطوط األمامية.
وقال مسؤولون إن مقاسات األقنعة 
لم تكن مناســبة وأن مرشــحاتها 
املطلوب رغم  النحو  لم تعمل على 

وجود شهادات جودة مرافقة.
وعلى الفور، قررت السلطات تعليق 
أي معــدات مــن هذه  اســتعمال 
الشحنة واالمتناع عن توزيعها، على 

وفق ما جاء في بيان رسمي.
اإلســبانية  احلكومــة  وواجهــت 
مشــكالت مماثلة مع معدات اختبار 
كانت قد طلبتها من شركة صينية.

وأعلنــت احلكومة اإلســبانية أنها 
وحدات  مــن  اآلالف  مئات  اشــترت 
االختبار من أجل مكافحة انتشــار 
الفيروس، لكنها كشــفت بعد أيام 
أن نحو 60 ألف شخص لم يتمكنوا 
من التأكــد على نحو دقيــق مما إذا 

كانوا مصابني بالفيروس.

وقالــت الســفارة اإلســبانية في 
»تويتر«  مبوقع  الصني عبر صفحتها 
املوردة، واسمها شنجن  الشركة  إن 
ال   ،)Shenzhen Bioeasy( بيوإيــزي 
السلطات  متلك رخصة رسمية من 

الطبية الصينية لبيع منتجاتها.
وأوضحت أن مــواد أخرى تبرعت بها 
احلكومة الصينية ومجموعة »علي 
بابــا« لبيــع التجزئة لــم تتضمن 
منتجات من شركة شنجن بيوإيزي.

كما أعلنــت تركيا أنهــا وجدت أن 
بعض معدات االختبار التي طلبتها 
من شركات صينية لم تكن دقيقة 
على نحو كاف، برغــم أن نحو 350 

ألفا منها عملت على نحو جيد.
ووردت مزاعم وجــود عيوب في تلك 
املعــدات بعدما حــذر منتقدون من 
أن الصني رمبا تســتخدم وباء كورونا 

لزيادة نفوذها.
حــذر  املاضــي،  األســبوع  ففــي 
الدبلوماســي البــارز فــي االحتــاد 
األوروبــي، جوزيف بوريــل، من وجود 
السياســية،  اجلغرافيا  من  »مكّون 

يتضمــن الصراع علــى النفوذ، من 
خالل )سياسات الكرم(«.

وأضــاف أن »الصــني تــروج بقــوة 
لرســالتها القائلــة بأنها شــريك 
بخالف  عليــه،  يعتمــد  مســؤول 

الواليات املتحدة«.
ما وضع أوروبا حاليا؟

أعلنت إســبانيا أمــس االثنني وفاة 
812 شخصا خالل 24 ساعة، ليرتفع 
بذلــك إجمالي عدد حــاالت الوفاة 
هناك إلــى 7340. ووصل عدد حاالت 
اإلصابة في إسبانيا إلى 85 ألفا، وهو 

رقم أعلى من نظيره في الصني.
إذ  جديدة،  إجراءات  إسبانيا  واتخذت 
منعت كل العمال غير األساســيني 
من الذهاب إلى العمل. وســتفرض 
هذه اإلجراءات ملدة أســبوعني على 

أقل تقدير.
أما إيطاليا، فتبقى أســوأ بلد ضربه 
فيــروس كوفيد19- حتــى اآلن في 
كل أنحــاء العالم، إذ توفي أكثر من 
10 آالف شخص، في حني جتاوز عدد 

حاالت اإلصابة 100 ألف.

تقرير

دول عدة ترفض معدات صينية لمكافحة »فيروس كورونا« بدعوى احتوائها عيوب

الصباح الجديد-متابعة:

الســورية  احلكومــة  اتخــذت 
اإلجراءات للحد من  مجموعة من 
منها حظر  كورونا  فيروس  انتشار 
التنقل بــني احملافظات. لكن األمر 
بدأ يأخذ منحى اخر في ظل تواجد 
املاليني مــن النازحني في مخيمات 

تفتقر الى ابسط مقومات احلياة.
وأعلنت وزارة الصحة في ســوريا 
موت امرأة جــراء اإلصابة بفيروس 
كورونا املستجد، لتكون بذلك أول 
حالة وفاة باملــرض في البلد الذي 

ميزقه الصراع.
كما أعلنت الســلطات الصحية 
عن تسجيل تســع حاالت إصابة 
أخرى، لكن عاملني مبجال الصحة 

يرجحون وجود املزيد من احلاالت.
احتمال  مــن  مخــاوف  وتســود 
سريعة  بوتيرة  الفيروس  انتشــار 
الوضع،  تدهور  السكان وسط  بني 
الرعاية  مبا ينهك قــدرات نظــام 

الصحية.
وتبلغ نسبة املستشفيات العامة 
العاملة بشــكل كامل في سوريا 
64 فــي املئــة، فيمــا يوجد عجز 
شــديد فــي الطواقــم الطبية 
املدربة، بحســب منظمة الصحة 

العاملية.
وهنــاك أيضــا ســتة ماليني من 
النازحني، يعيــش كثير منهم في 
مخيمــات مكتظــة تعاني عجزا 
التحتية  والُبنى  املياه  إمدادات  في 

للصرف الصحي.
واتخــذت احلكومة عــدة إجراءات 
للحد  األخيرة  الفتــرة  في  وقائية 
وتضمنت  الفيروس.  انتشــار  من 

أثناء الليل، وقيودا  حظر جتوال في 
على التنقل بني احملافظات، وإغالق 
املــدارس واجلامعات، باإلضافة إلى 
حظــر التجمعات في املســاجد 

والفعاليات العامة.
ولم يُعلن تسجيل أي حالة إصابة 
إدلب  محافظــة  في  بالفيــروس 
شمال غرب سوريا، لكن منظمات 
مخاوفها  عــن  أعربت  حقوقيــة 

حيال املوقــف هنــاك اذ في ظل 
الوضع املتدهور امنيا سيكون من 
الصعب وصول دعم طبي، ميكن ان 
يســاعد املرضى او في االقل يحد 
من تفشــيه، اضافة الى مخاوف 
مــن انه ميكــن ان يكون تفشــى 
بالفعل بني السكان هناك لكن ال 
يجري االعالن عن االصابات ألسباب 
عدة اولها الفوضى االمنية هناك.

ومنذ ديسمبر/ كانون األول املاضي، 
فر نحو مليون سوري من منازلهم، 
العــدد احملــدود مــن  وينشــغل 
العمل  على  القادرة  املستشفيات 
وتوفير  القتــال  في عالج مصابي 
احتياجــات طبية أخــرى وهذا ما 
يصعب مهمتهم في حال تفشى 

فيروس كورونا بينهم.
في  الصحية  السلطات  وتستعد 

محتمل  انتشار  ملواجهة  ســوريا 
بال  أطباء  منظمة  لكن  للفيروس، 
حــدود حذرت من أن االنتشــار قد 
إذا لم  يبلغ مرحلة حرجــة هناك 

يتوفر املزيد من الدعم واإلجراءات.
وقالــت املؤسســة اخليريــة إنها 
كانــت توفر مســاعدات لفحص 
املرضى في اثنني من مراكز الرعاية 
الصحيــة، أحدهما في مخيم دير 

حســان الذي يقيم فيه 164 ألف 
شخص.

باملنظمة  مشــروعات  مدير  وقال 
يُدعــى أحمد »رأينــا الناس هناك 
رأينا  العراء، كمــا  يعيشــون في 
يتقاسمون  أســر  ثالث  أو  أسرتني 
اخليمة نفسها التي ال تقيهم شر 
برد أو مطر. وهناك عدد قليل جدا 

من اخليام إلقامة القادمني اجلدد«.

الصباح الجديد - وكاالت
فالدميير  الروسي  الرئيسان  بحث 
بوتــني واألميركــي دونالد ترامب 
التعاون  ســبل  اإلثنني  هاتفيــا 
فــي مكافحــة فيــروس كورونا 
في  اســتقرار  وحتقيق  املستجّد 

أسعار النفط.
وقال البيت األبيــض في بيان إّن 
الرئيســني اّتفقا علــى »أهمية 
االســتقرار فــي ســوق الطاقة 

الدولي«.
وأضاف أّن ترامــب وبوتني »اتفقا 
أيضاً على العمل بشــكل وثيق 
خالل قمة مجموعة العشــرين« 
ملكافحــة كوفيــد19- ومعاجلة 
األزمة االقتصاديــة الناجمة عن 
والتباعد  الصحي  احلجر  إجراءات 

االجتماعــي ومنع الســفر التي 
اّتخذت للحّد من تّفشي الوباء.

أعلنت  الروسية  الرئاسة  وكانت 
االتصال  عقــب  صــدر  بيان  في 
عن  عّبرا  الرئيســني  أّن  الهاتفي 
مدى  حيــال  الكبير  »قلقهمــا 
انتشــار فيروس كورونا املستجّد 

في العالم«.
وقال ترامب في وقت ســابق إنه 
ســيبدي اعتراضه خالل املكاملة 
النفط بني  أســعار  على حــرب 
روسيا والســعودية التي »تضر« 

بقطاع الطاقة األميركي.
وحّذر ترامب في تصريح لتلفزيون 
فوكــس نيــوز »ال نريــد قطاعا 

صناعيا ميتا«.
وتابع الرئيس األميركي »لم أتوقع 

قّط أن أقــول إننا نحتاج رمبا زيادة 
)أســعار( النفــط، لكننا نحتاج 

فعال إلى ذلك«.
وفــي بيانه قــال الكرملني إنه مت 
»نقاشــات  إجراء  علــى  االتفاق 
املوضوع  حول  أميركية  روســية 

بني وزيري الطاقة«.
وأضاف أّنه »متت مناقشة امكان 

قيام تعاون وثيق بني البلدين«.
- عقوبات -

واعتبــر ترامــب فــي تصريحه 
التلفزيوني أن بوتني سيســتغل 
املكاملــة للدفــع في اجتــاه رفع 
العقوبات األميركية على روسيا.

وقــال »ســيطلب ذلــك علــى 
األرجح... إنــه يطالب بذلك منذ 

عامني«.

لم يذكر بيان الكرملني العقوبات، 
لكنه قال إنــه مت بحث »مواضيع 
الثنائية،  العالقات  حول  معينة« 

دون أن يحددها.
العقوبات  األكبر من  اجلزء  وفرض 
إحلاقها  علــى روســيا بســبب 
شــبه جزيرة القــرم األوكرانية، 
وما اعتبــره احملققون األميركيون 
للتدخل في  محاوالت منســقة 
فاز  التي  األميركيــة  االنتخابات 

فيها ترامب عام 2016.
يــوم اخلميــس، دعا بوتــني قادة 
خــالل  العشــرين،  مجموعــة 
اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو، 
إلى تعليق العقوبــات أثناء أزمة 
فيروس كورونا العاملية ألنها متثل 

»مسألة حياة وموت«.

الروســي  الرئيس  يحــدد  ولــم 
الدول املعنيــة بدعوته، علما ان 
روســيا تضّررت بشدة من األزمة 
الوباء  التي ســببها  االقتصادية 

وانهيار أسعار النفط.
وتثير العالقة اجليــدة بني ترامب 
وبوتني جدال في الواليات املتحدة.

في حواره مع فوكــس نيوز، قلل 
ترامب مــن أهميــة تقارير حول 
سعي روســيا والصني الستغالل 
أزمــة فيروس كورونا املســتجد 
عبر بث معلومات مضللة تهدف 

لتشويه صورة الواليات املتحدة.
وقال »هــم يقومون بذلك، ونحن 
أيضا«، في إشــارة إلى صحيفة 
»واشنطن بوســت« التي حتدثت 
عن املوضوع، والتي وصفها بأنها 

»مضّللة«.
وتابع »كل الدول تقوم بذلك«.

وتســاءل الرئيــس األميركي عن 
ســبب اعتبار كثر في الغرب أن 

روسيا عدو.
واضاف ترامــب »انا ال اقول إنهم 

أطفال، أو كاملون«.
الروس  إن  األميركي  الرئيس  وقال 
»شاركوا أيضا في احلرب العاملية 
50 مليون  لقد خســروا  الثانية، 
شخص. كانوا شــركاء لنا، واآلن 
ال نتحدث مع روســيا بل نتحدث 

مع أملانيا«.
العدو...  »أملانيا كانــت  وأضــاف 
واســتغلت أميركا جتاريا ألعوام. 
إنهم ال يدفعــون إال القليل جدا 

في الناتو«.

الصباح الجديد - متابعة:
تناقلت وسائل إعالم وصفحات 
مواقع التواصــل نبأ وفاة نائب 
الرئيس الســوري األسبق عبد 
احلليم خدام، يوم امس الثالثاء، 
في فرنســا عن عمــر ناهز 88 
عاما، فيما لم يصدر إلى اآلن أي 

تأكيد رسمي.
في  عدة  مناصب  وشغل خدام 
سوريا، بينها نائب الرئيس ووزير 

اخلارجيــة وعضو قيــادة حزب 
القنيطرة  ومحافــظ  البعــث 
ومحافظ حماة، كما تولى ملدة 
العالقات  زمنية طويلة ملــف 

السورية اللبنانية.
العام  االول  كانون  ديسمبر  في 
2005 أعلــن انشــقاقه عــن 
حزب البعث الســوري، وجلأ إلى 
فرنســا. ونعى خــدام عدد من 

السياسيني اللبنانيني. 

اب  شــهر  فــي  انــه  يذكــر 
أصــدرت   ،2008 أغســطس 
اجلنائية  العســكرية  احملكمة 
13 حكما  األولى في دمشــق، 
غيابيــا على خدام بالســجن 
األشغال  أشدها  مختلفة  ملدد 
احلياة  مــدى  املؤبدة  الشــاقة 
وذلك بتهم عدة أبرزها »االفتراء 
اجلنائي على القيادة الســورية 
واإلدالء بشــهادة كاذبــة أمام 

جلنة التحقيق الدولية بشــأن 
مقتــل رئيس الــوزراء اللبناني 

األسبق رفيق احلريري«.
»باملؤامرة على  اتهمتــه   كما 
اغتصاب السلطة وصالته غير 
املشروعة مع العدو الصهيوني، 
ودس الدســائس لــدى دولــة 
أجنبية لدفعهــا على العدوان 

على سوريا«.
وأعلــن خــدام انشــقاقه عن 

الســـوري  البعـــث  حـــزب 
فـــي ديسمبـــر 2005 بعـــد 
أن تدهـــورت عالقتـــه برئيس 
القطري  واألمــني  اجلمهوريــة 
وبعد  األسد  بشار  البعث  حلزب 
اخلارجية  السياســة  انتقــاده 
ســيما فــي لبنان و دعــا إلى 
العمل على التغيير الســلمي 
في ســوريا بإســقاط النظام 
البعثــي الديكتاتوري و بنـــاء 

دولـة دميوقراطيـة حديثـة فـي 
سوريـــا تقـــوم على أسـاس 

املواطنـة.
أكد بعد جلوئــه إلى باريس إنه 
الرئيس  بــأن  تامة  قناعة  على 
من  االســد  بشــار  الســوري 
أعطى أمر للمخابرات السورية 
باغتيال رئيــس الوزراء اللبناني 
في  احلريــري  رفيــق  الســابق 

شباط/فبراير 2005.

بوتين وترامب يبحثان هاتفيا التعاون في ملفي كورونا والنفط

أنباء عن وفاة عبد الحليم خدام في باريس

أول حالة وفاة في سوريا مخاوف من احتمال
 انتشار كورونا بين النازحين والسكان 

64 % فقط نسبة المستشفيات العاملة فيها

تبلغ نسبة 
المستشفيات العامة 

العاملة بشكل 
كامل في سوريا 

64 في المئة، فيما 
يوجد عجز شديد 

في الطواقم الطبية 
المدربة، بحسب 
منظمة الصحة 

العالمية

آول حالة وفاة في سوريا 
مخاوف من احتمال انتشار 

كورونا بين النازحين والسكان

ميمي يتأقلم تدريجيا 
في أجواء البرتغال
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الصباح الجديد - متابعة:
وســط تدّفق األخبار احلزينة واملقلقة 
املرتبطة بفيروس كورونا حول العالم، 
والضغط  االكتئــاب  والتي ســببت 
النفسي لســكان العالم سيما مع 
احلجــر املنزلي اإللزامــي، واخلوف من 
وســائل  تناقلت  اجملهول،  ومن  املرض 
اعالم عدة انباء تبشــر باخلير حد انها 

ميكن ان توصف بالسعيدة.

 نسب الشفاء املرتفعة
علــى الرغم مــن أن العالــم ال يزال 
يبحــث عن عــالج ولقــاح ل فيروس 
كورونا، إال أن نحو ربع املصابني تعافوا 
من املرض، بل واكتســبوا مناعة ضد 
اجليــل الســابع من الفيــروس، وفق 
وكالــة "األناضول". ومن بني أكثر من 
465 ألف مصاب ب كورونا تعافى نحو 
114 ألفــاً، بعضهم مــن دون أن يزور 

الطبيب حتى.
 وســجلت ثالث دول عربية نســبة 
شــفاء ليســت عادية ألنها جتاوزت 
املعدل العاملي، وهي العراق والبحرين 
وفلســطني. ورغم أن العراق كان من 

انتقل  التي  بني أولى الدول العربيــة 
إليهــا الفيروس مــن إيــران، إال أنه 
حقق تقدماً الفتاً في نسب الشفاء، 
وهذا مــا أدخله في قائمة الدول التي 
حققت أعلى املعدالت العاملية، حيث 
ســجل قرابة 30 في املائة من نسب 

الشفاء.
املائــة مــن  25 فــي  كمــا متاثــل 
املصابني للشــفاء،  الفلســطينيني 

رغم قلة اإلمكانيات الطبية.
وكذلك كانــت البحرين مــن الدول 
العربية التي تفشــى فيها الفيروس 
أوالً، ومع ذلك متّكنت البالد من حتقيق 
نسبة شفاء عالية بلغت أكثر من 42 

في املائة من املصابني.
ونقلــت "بي بي ســي" عــن باحثني 
الوفيات  أن معدل  اعتقادهم حاليــاً 
ال يتجاوز نحــو 1 في املائة، فما بني 5 
حــاالت و40 حالة من كل ألف إصابة 
وأن  بالوفاة،  تنتهــي  ب فيروس كورونا 
أفضل تخمــني ملعدل الوفاة هو موت 
تسعة أشــخاص من كل ألف حالة 

إصابة.
وتتسابق اخملتبرات عبر العالم لتطوير 

عقاقير تعالج فيروس كورونا أو حتمي 
من اإلصابة به. ويقوم العلماء باختبار 
أدوية موجــودة، واملزج بينها ســعياً 

للتوّصل إلى عالج في أسرع وقت.
ويأمــل مثــالً باحثــان دمناركيان من 
"مستشــفى جامعة آرهوس" في أن 

يباشرا بعالج جديد ملرضى كورونا في 
املستشفى بعد ظهور نتائج إيجابية 
لتجاربهما اخملبرّيــة على عقار، عمال 

عليه.
الباحثان، مادس فوالســنغ  ويعتقد   
كيولبي وأوال شــميلتز سوغورد، من 

قســم الصيدلة الســريرية وقسم 
طّب العدوى، في املستشفى اجلامعي 
في آرهوس، أّن العقار الذي سيجّربانه 
على مرضى كورونا في املستشــفى 

سوف يبطئ انتشار كورونا اجلديد.
 وجتري في أكثر مــن دولة جتارب على 

عقــاري كلوروكــني وهيدروكســي 
كلوروكني املشــتق منــه، إلى جانب 
املصابني  ملعاجلــة  أخــرى،  جزيئــات 

بـ"كوفيد ــ 19".
وأشارت ثالث دراسات، إحداها صينية 
نتائج  إلــى  فرنســيتان،  وأخريتــان 
املصابني.  علــى  للعقارين  إيجابيــة 
وشــملت التجــارب الصينيــة 134 
في مستشفيات مختلفة،  شخصاً، 
للكلوروكني  أّن  الدراسة  واستنتجت 

مفعوالً إيجابياً.

 تبرعات ضخمة
وال تتوقــف األخبــار بشــأن تبرعات 
مشــاهير العالــم، من أجــل متويل 
أبحــاث كورونا وتخفيــف آثاره على 

األفراد واالقتصاد.
ومن بــني قائمــة طويلة جــداً من 
السويســري  التنس  املتبرعني جنــم 
روجيه فيدرر وزوجته ميركا فافرينيك، 
اللــذان أعلنــا التبرع مبليــون فرنك 
فقراً"،  األكثر  "للعائالت  سويســري 
والتي تعاني من تداعيات وباء كورونا.

وشارك النجم البرتغالي، كريستيانو 

رونالدو، فــي مبادرة وكيــل أعماله، 
خورخي مينديش، بشــراء مواد طبية 
وتوزيعها على مستشفيات البرتغال 
ملقاومة الفيروس املســتجد. وذكرت 
رونالــدو  أن  اإلســبانية  الصحــف 
يســير على خطى وكيله، الذي تبرع 
بـ200 ألف ســترة طبية، و500 ألف 
كمامة، وألــف زجاجة من املعقمات 

ملستشفيات بالبرتغال.
موقــع  مؤســس  تبــّرع  كذلــك   
وزوجته  زوكربيرغ،  مارك  "فيسبوك"، 
بريسيال تشــان، مببلغ 25 مليون دوالر 
لدعم جهود تطوير عقار ضد فيروس 
كورونا املســتجد. وهو واحد من أكبر 
مبالغ التبرع التي عرضها أثرياء عالم 

التكنولوجيا خالل هذه األزمة.
 Chan مــن  التبــرع  هــذا  ويأتــي 
)مؤسســة   ZuCkerberg InItIatIve

وتســتهدف  الزوجان(.  يديرها  خيرية 
شــركة  مؤســس  جهــود  دعــم 
الذي  بيل غيتس،  "مايكروســوفت"، 
يستكشــف عقاقير جديدة مضادة 
الناس من  أن حتمــي  للفيروس ميكن 

املرض.

البيئة تستعيد عافيتها جراء انخفاض نسب التلوث الجوي

بوادر انفراج في أزمة فيروس كورونا واعداد المتعافين تتزايد وعالجه بات وشيكا 

السليمانيةـ  عباس اركوازي: 
تعددت االســباب واملوت واحد، هذا 
واملوظفني  املواطنني  هو لسان حال 
على مالك حكومــة االقليم، الذين 
يواجهون خطر تخفيض جديد في 
مرتباتهم علــى غرار ما حصل عام 
2015، فــي ظل انخفاض اســعار 
النفــط وانحســار املــوارد املالية 

الداخلية حلكومــة االقليم نتيجة 
لفرض حظــر للتجوال واغالق املدن 
احلكوميــة حتســبا من  والدوائــر 

تفشي فايروس كورونا.
وتعقــد حكومــة االقليــم بنحو 
مســتمر اجتماعات متواصلة عبر 
ملناقشــة  مغلقة  فيديوية  دائــرة 
باســعار  احلاد  االنخفاض  تبعــات 

النفــط واخليارات املتاحــة امامها 
للتعامــل مع التراجــع الكبير في 
تخفيض  منهــا  املالية،  ايراداتهــا 
تعديلها  واعــادة  املوظفني  مرتبات 
مع ارتفاع اسعار النفط مجددا في 

االسواق العاملية.
االقليــم  حكومــة  مســاعي 
وتصريحات بعض املسؤولني قوبلت 

برفض واســتياء شــعبي واســع، 
اذ اكــدت هيئة الدفــاع عن حقوق 
املعلمــني واملوظفني فــي االقليم 
بانها ستنظم تظاهرات عارمة في 
مختلف مــدن ومحافظات االقليم 
اية اجراءات قد تتخذها  بالضد من 
حكومــة االقليــم باجتــاه تقليل 

مرتبات املوظفني.

بغداد - الصباح الجديد:
البرملانية  التربيــة  أكد عضو جلنة 
الزاملي، أن "إجــراًء صارماً"  عباس 
التربية  ســيتم اتخاذه جتــاه وزارة 
بشــأن ملفــي طباعــة املناهــج 
الصحي بسبب  والتأمني  الدراسية 
"شــبهات فســاد" حتوم حولهما 

حسبما صرح.

وقال الزاملي فــي تصريح اطلعت 
عليــه الصبــاح اجلديــد، إن "جلنة 
وأن  لها  البرملانية ســبق  التربيــة 
ووكيليها  التربية  وزيرة  استضافت 
الفنــي واإلداري، ومتت مناقشــتها 
بشــان عدة ملفات من بينها ملف 
طباعــة املناهج الدراســية وملف 
التأمني الصحي"، مبيناً أن "اللجنة 

وبعد تلك االســتضافة تبني لها أن 
السابق  املوسم  الكتب في  طباعة 
كان فيهــا تخصيصــات فائضــة 

وصلت إلى 65 مليار دينار".
وأشار الزاملي، إلى أن "الوزيرة قامت 
بإبرام عقد جديد، دون مناقشة من 
إلى بعض  إحالــة مباشــرة  خالل 
املوسم  كتب  لطباعة  الشــركات 

املقبل مببلغ 59 مليار دينار"، ماضياً 
إلى القول "نعتقــد أن هذا العقد 

حتيطه شبهات فساد".
أيضاً  الوضع ينطبق  أن "هذا  وتابع، 
على عقد التأمــني الصحي، حيث 
كان يستقطع سابقاً ألف دينار من 
كل موظف بوزارة التربية شــهرياً 

وكانت هناك أموال فائضة..

حذر نواب من عواقب اتخاذ هكذا خطوة  بسبب "شبهات فساد" في ملفين

حكومة االقليم تدرس آليات مرفوضة لتخفيض رواتب الموظفين  إجراءات صارمة تنتظر وزارة التربية بعد رفع الحظر

سومو تعرض على مشترين آسيويين 
4شحنات خام فورية   وزارة التربية تقرر الدخول الشامل

2لطلبة الصفوف المنتهية

بغداد- الصباح الجديد :
اكــد النائب عن تيــار احلكمة 
جاســم البخاتي, عــدم صدور 
موقف بتغييــر في مواقفه من 
الــوزراء املكلــف عدنان  رئيس 
الزرفــي فــي الوقــت احلاضر, 
مشــيرا الى ان الظــرف احلالي 
يتطلب من اجلميع فتح احلوارات 
الصحية  االزمتني  مــن  للعبور 

واالقتصادية.
وقــال البخاتــي فــي تصريح 
تابعتــه الصباح اجلديد، إن “تيار 

احلكمة ينظــر ما متليه املرحلة 
احلالية من مســؤولية وتدعوة 
السياسية خاصة  القوى  كافة 
الشيعية املســؤولة عن تعيني 
رئيــس وزراء مقبــل وبكامــل 
التحديني  ملواجهة  الصالحيــة 
.واضاف   ” واالقتصادي  الصحي 
احلكمــة  “تيــار  أن  البخاتــي، 
الوطني لم يعلن رسميا تغيير 
موقفه اال انه يقــف مع اجراء 
للخروج من  حوارات ومكاشفة 

ازمة تشكيل احلكومة”.

بغداد- الصباح الجديد :
كشــفت خلية االزمــة النيابية، 
عن توجــه وزارة التجــارة لتوزيع 
حصة ونصف مــن املواد الغذائية 
ضمن مفردات البطاقة التموينية 
املواد  ان  الى  املواطنني، الفتة  على 
ســتصل الى منازل املواطنني دون 

احلاجة للذهاب الى الوكيل.
وقــال عضو اخلليــة النائب مضر 
خزعل في تصريــح اطلعت عليه 
الصباح اجلديــد، ان “خلية االزمة 
ومن خــالل لقائها وزيــر التجارة 
واملسؤولني عن البطاقة التموينية 
عن  الــوزارة، حيث كشــفوا  في 
االحتاد  شــركة  مع  عقــد  توقيع 
التي ستقوم بنقل املواد الغذائية 

وايصالها الى املواطنني”.
التجارة  وزارة  “مخــازن  ان  واضاف 

الرئيســية  الغذائية  باملواد  غنية 
البطاقة  مفردات  ضمن  لتوزيعها 
التموينية، حيث باشــرت الكوادر 
املتخصصــة بتوزيع املفردات منذ 
يوم امس وســيتم ايصــال املواد 
من  املواطنني  منازل  الى  الغذائية 
الوكالء  الى  دون احلاجة للذهــاب 
التي  التجمعــات  تالفيا حلــدوث 
تشكل خطورة على حياة املواطن 

بسبب فيروس كورونا”.
وبــني ان “املواد الغذائية ســتوزع 
بشــكل كامل على ان يتم توزيع 
حصة ونصف لكل بطاقة متوينية 
من اجل ســد حاجة املواطن جراء 
حظر التجوال، حيث ســيتم في 
البدء توزيع حصة ثم ســيعقبها 
عملية  اكمال  بعد  االخر  النصف 

التجهيز”،

الحكمة: لم يصدر موقف منا بشأن 
الزرفي والظرف الحالي يتطلب الحوار

التجارة تعتزم توزيع حصة ونصف 
من مفردات البطاقة التموينية 

بغداد- الصباح الجديد :
رواتب  أن  املاليــة،  وزارة  أكــدت 
وال  بالكامل  مؤمنــة  املوظفني 
توجد حاجة الــى طبع العملة 
إلى  اجل تسديدها، مشيرة  من 
أن طبع العملة بحاجة الى قرار 

من اربع جهات.
الــوزارة طه  اعالم  مديــر  وقال 
الهاشــمي في تصريح رسمي،  
بعض  روجتها  التــي  “األنباء  إن 
بشأن  االعالم  ووســائل  املواقع 
طبع العملة عارية عن الصحة”، 

مبينا أن “طبــع العمله بحاجة 
إلى إصدار قرار عالي املســتوى 
وهيئة  الــوزراء  مجلــس  مــن 
املاليــة  ووزارة  املستشــارين 

ومحافظ البنك املركزي”.
“األمر  أن  الهاشــمي،  وأضــاف 
لم يطرح بشــكل رسمي داخل 
الــوزراء”،  مجلس  اجتماعــات 
مشــيرا إلى أن “رواتب املوظفني 
بحاجة  ولسنا  بالكامل  مؤمنة 
إلى طبع عمله محلية لســداد 

رواتب املوظفني”.

وزارة المالية : الرواتب مؤمنة 
ولسنا بحاجة الى طبع عملة محلية

بغداد- وعد الشمري:
أكدت كتلة النصر، أمس الثالثاء، 
الوزراء  رئيس  اســتحالة حصول 
الزرفــي على  املكلــف عدنــان 
إلى  أجماع سياســي، مشــيرة 
أن مفاوضاته بشــأن تشــكيل 
تصاعدي،  بنسق  تسير  احلكومة 
وحتدثت عن نــواب تركوا كتلهم 
الرافضة وابدوا دعمهم، موضحة 
أن كلمة الفصل ســتكون داخل 

البرملان أثناء عملية التصويت.
لكــن كتلة الفتــح، حتدثت عن 
ســحب  ســائرون  قائمة  نيــة 
تأييدها للزرفــي، واتهمت فريقه 
إلى  املغريات  بتقــدمي  التفاوضي 
احلصول  بأمل  السياسية  الكتل 

على دعمها.
وقــال النائب عن كتلــة النصر 
فالح الزيــادي، إن "80 نائباً وقعوا 
الزرفي  تولــي عدنان  ابتداًء على 
الوزراء ألنه ال ميثل  منصب رئيس 
أي من احملاور سواء اجلانب اإليراني 

أو األميركي".
إلى  فــي حديث  الزيادي،  وأضاف 
"الصبــاح اجلديد"، أن "الداعمني 
لــه أطلعــوا علــى برنامجــه 
القــرار  احلكومــي، وكان يعــزز 
الوطنــي العراقــي بعيــداً عن 

التدخالت األجنبية".
أن "مترير احلكومة قد  إلى  وأشار، 
يكون باألغلبيــة، ألن حصول أي 
مرشــح على اإلجمــاع في هذه 
املرحلــة حتديداً أمر مســتحيل 

للغاية".
وبني الزيادي، أن "الزرفي يســعى 
بــني  التوافــق  إلــى  للوصــول 
الرافضني  لكــن  الكتل،  اغلــب 
واملعترضــني علــى تكليفه لم 

يغيروا مواقفهم لغاية اآلن".
وشــّدد، على أن "احلــوارات التي 
أطلقهــا رئيس الــوزراء املكلف 
قبل نحو أســبوع تســير بنسق 
تصاعــدي، وإيجابية وقد حققت 

نتائج واضحة".

"ازدواجية  عــن  الزيــادي  وحتدث 
فــي املواقــف لدى قســم من 
خالل  من  السياســية،  الكتــل 
االجتماعات  فــي  الزرفي  دعمها 
واعتراضهــا عليها في وســائل 

اإلعالم حرصاً على مكاسبها".
وزاد، النائب عن النصر، أن "رسائل 
بعثها رئيس الــوزراء املكلف إلى 
جميــع القوى بضــرورة التعبير 
عن مواقفهــا بوضوح، ألننا أمام 
تشكيل حكومة في ظرف صعب 

للغاية".
وينقل عن الزرفي "رفضه االعتذار 
عن االســتمرار فــي التكليف"، 
مبينــاً أن "الفيصــل ســيكون 

مجلس النّواب، هو من يقّرر مترير 
احلكومة من عدمه".

وكشــف عن "تــرك العديد من 
النواب كتلهــم الرافضة، وأجروا 
حوارات مع الزرفي وابدوا دعمهم 
له، وهذا بالتالي ينصب في زيادة 

حظوظه بتمرير احلكومة".
ومضى الزيــادي إلــى القول، إن 
"املعارضــة مــا زالــت موجودة 
يتمتع  الزرفــي  لكن  وشرســة، 
على  وسيستمر  احلوار  بإمكانية 
النهج ذاته حتى اليوم األخير من 
التكليف من أجل تبديد مخاوف 

اجلميع".
لكــن النائب عن كتلــة الفتح 

محمد البلــداوي، أفاد بأن "رفض 
الزرفي مســتمر، وهــو في زيادة، 
وقد ساندتنا قوى سياسية كانت 
أن أطلعت على  مؤيدة له بعــد 
املوقف األميركي املرحب والداعم 

لتكليفه".
وتابــع البلداوي، فــي حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "الفريق 
التفاوضــي للزرفــي يحــاول أن 
السياسية مبناصب  الكتل  يغري 
ووزارات مــن أجــل احلصول على 
دعمهــا، لكــن نتائــج حواراته 
بحســب مــا تصلنا مــن أخبار 

ليست ايجابية". 
ولفت، إلى أن "املعلومات املتوافرة 

لدينــا تؤكد بأن قائمة ســائرون 
بــدأت تغّير موقفهــا من رئيس 
الوزراء املكلف، وســوف تسحب 
التدخل  بسبب  ودعمها  تأييدها 

األميركي".
"رئيــس  أن  البلــداوي،  وأكــد 
أن  مــن حقه  ليس  اجلمهوريــة 
يتفرد بترشــيح رئيس الوزراء، أمنا 
ينحصر دوره على التكليف فقط، 
االســتحقاق  على  جتــاوز  لكنه 
الدستوري للكتلة النيابية األكثر 
عدداً، واملكون العراقي الذي متثله 

تلك الكتلة".
وأوضــح، أن "جهــات عديدة في 
مجلس النواب ماضية في عملية 

محاســبة رئيس اجلمهورية من 
خالل جمعها تواقيع بعد أن خرق 

الدستور بنحو واضح".
ومضى البلــداوي، إلى أن "الكتل 
الشــيعية تواصــل اجتماعاتها 
من أجــل تقدمي مرشــح تتوافر 
ويحقق  الوطنية  الشــروط  فيه 
واإلطاحــة  العراقــي  اإلجمــاع 

بالزرفي".
يشــار إلــى أن مهلــة احلكومة 
الزرفي تنتهي في  املكلف عدنان 
منتصف الشــهر احلالــي، فيما 
كشــف مقربون منه عن عزمه 
طرح برنامجه وأسماء املرشحني 

للوزارات خالل أيام قليلة.

النصر: حصول الزرفي على اإلجماع "مستحيل" 
وستمرر حكومته باألغلبية 

مجلس النواب "ارشيف"

الفتح تكشف عن نّية سائرون سحب دعمها لرئيس الوزراء المكلف

تقريـر
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بغداد _ الصباح الجديد:

التوعية  دائــرة  مــاكات  تنفــذ 
واالعــام البيئي في وزارة الصحة 
والبيئــة حمات توعيــة وتعفير 
بالتعــاون مــع الدفــاع املدنــي 
مخيمــات  فــي  واليونســيف 
النازحني مبدينــة املوصل جاء ذلك 
تنفيذا لتوجيهات رئيس جلنة االمر 
الديوانــي  وزير الصحــة والبيئة 
جعفر صادق عاوي بضرورة تعفير 
وتوعية مخيمــات النازحني. فيما 
شــاركت فرق الوزارة خلية األزمة 
قائمقامية  قبــل  من  املشــكلة 
لتعفير  قار  ذي  الرفاعي مبحافظة 
وتعقيم الدوائر احلكومية للوقاية 
من الفيروس املســتجد . في حني 
واصلت فرق الوزارة  بالتنسيق مع 
مركز شرطة البيئة والدفاع املدني 
حماتهــا التطهيريــة والتوعية 
ملكافحــة الفيروس في محافظة 

واسط
وقــال مدير عــام دائــرة التوعية 
واالعام ورئيــس الفريق االعامي 
للجنة االمــر الديواني  امير علي 
تابعاً  احلســون ان فريقاً توعويــاً 
قام  واالعــام  التوعيــة  لدائــرة 
بالتعــاون مع فرق الدفــاع املدني 
بتنفيذ  اليونســيف  ومنظمــة 
وقائية من مرض  توعيــة  حمات 
تعقيم  وحمات  املستجد  كورونا 
وتعفير في مخيمات النازحني في 
محافظة نينوى وتشــمل مخيم 
الســامية ومخيم حمام العليل 
لتوعيــة املواطنني حــول اعراض 
املــرض وطرق الوقايــة منه واحلد 
من انتشــار هذا الوبــاء وااللتزام 
بالتوصيات واالرشــادات الصحية 
التــي تصدرها خليــة االزمة في 

الباد .
اجلبوري  نينوى جنم  وثّمن محافظ 
جهــود دائــرة التوعيــة واالعام 
محافظات  شتى  في  ونشاطاتها 

بحمات  الكبير  واهتمامها  الباد 
الصحــي  والتثقيــف  التوعيــة 
كونها تصــب في خدمة النازحني 
في اخمليمــات للوقاية من فيروس 
كورونــا واحلفاظ علــى صحتهم 

وسامتهم
من جانب اخر قال مدير البيئة في 
انه  قار اسعد شمخي جبوري  ذي 
بتكثيف  الوزارة  توجيهات  حسب 
التوعوية وبث اإلرشــادات  اجلهود 
الوقائية شــاركت شــعبة بيئة 
الرفاعي بحملــة تعفير وتعقيم 
مركز حماية منشاة الشرطة في 
فايروس  انتشار  ملكافحة  القضاء 

كورونا .
واضــاف  ان فــرق املديريــة فــي 
األقضية والنواحــي لها دور كبير 
بحمات التوعية وتوزيع الكمامات 
وفولــدرات التوعيــة مجاناً على 
اســتمرار  على  ،مؤكداً  املواطنني 
حمــات التوعية لتعزيــز الوعي 

الصحي والبيئي.

الــوزارة   في حــني واصلــت فرق 
بالتنســيق مــع مركز شــرطة 
البيئــة والدفاع املدنــي حماتها 
ملكافحة  والتوعوية  التطهيريــة 
محافظة  فــي  كورونا  فايــروس 

واسط .
بيئة واســط صباح  وقال مديــر 
قرية  شــملت  احلملة  ان  فليــح 
لناحيــة  التابعــة  املگاصيــص 
واسط حيث متت عمليات تطهير 
وتعقيم للبيوت وشــوارع القرية 
باإلضافــة إلــى القيــام بحملة 
تتضمن  مطبوعات  وتوزيع  توعية 
نصائــح للوقاية من مرض كورونا 

املستجد
مبينا ان بيئة واســط وبالتنسيق 
وفريــق  البيئــة  شــرطة  مــع 
االستجابة للكوارث التابع ملديرية 
دفاع مدني واسط نظمت حمات 
يومية للمدن والقرى في محافظة 
للحد  يومي  برنامج  واسط ضمن 

من انتشار فايروس كورونا.

تعفير للدوائر الحكومية في ذي قار و تشديد الوقاية في واسط

الصحة والبيئة  :حمالت توعية وتعقيم في مخيمات النازحين

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلنت هيأة التقاعد الوطنية،  صرف رواتب 
املتقاعدين املدنيني والعســكريني لشــهر 

نيسان 2020.
وذكــرت الهيأة، في بيان تلقتــه » الصباح 
اجلديد »: “إنه بالنسبة للمتقاعدين املوطنة 
اإللكتروني،  الدفع  بطاقات  مبوجب  رواتبهم 
ســيتم إرســال قوائــم الصــرف الورقية 

)اليدوي( إلى املصارف بعد يوم غد”.
ونبهت “االخوة املتقاعدين االلتزام بضوابط 
الســامة الصحيــة والتأكد مــن تعقيم 
األجهزة اإللكترونية قبل استخدامها، وترك 
مســافة مناسبة بني شــخص وآخر وعدم 

التجمع على منافذ الصرف”.

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلنــت وزارة التخطيــط، انها ســتنفذ 
بعد شــهر رمضان املبارك، تعــداداً جتريبياً 

للسكان في عموم محافظات الباد.
وقال املتحدث باســم الــوزارة عبد الزهرة 
الهنداوي في تصريــح صحفي ان »خطة 
التعداد العام للسكان واملساكن جتري وفق 
توقيتات زمنيَّة ماضني في حتقيقها، ومنها 
تنفيذ تعــدادٍ جتريبي بعد شــهر رمضان 

املبارك في عموم محافظات البلد«.
وأضــاف الهنــداوي أنَّ »الهيئــة العليــا 
للتعداد العام للسكان واملساكن ستختار 
ريفيَّة  واألخرى  ـة  األولى حضريَـّ منقطتني 
في كل محافظة إلجراء التعداد التجريبي 
فيها، مع جتربة جميع التقنيات التي سيتم 
اســتخدامها في التعــداد الفعلي نهاية 

العام احلالي.
وبــني ان »موازنــة 2020 مرتكٌز أساســي 
الكثير من  رغــم  التعــداد  لتنفيذ هــذا 
االســتثناءات التي حصلت عليها الهيئة 
أنَّ »إبرز مهام  للمضي بإجرائه« موضحــاً 
الهيئــة العليــا للتعداد العام للســكان 
واملساكن التي شكلت العام املاضي تتمثل 
بإقــرار اخلطة الشــاملة للتعداد واخلطط 
الفرعيَّــة حســب مراحلهــا والتوقيتات 
ـة  الزمنيَّــة اخملتلفــة ومتطلباتهــا املاديَـّ
والبشــريَّة وحتديد أســاليب الصرف على 

مشروع التعداد.

بغداد _ الصباح الجديد :
أكدت وزارة التعليم العالي، أن تبني أسلوب 
التعليــم اإللكتروني جــاء نتيجة للظروف 
االســتثنائية التي مير بها العراق، معتبرة انه 

بديل مؤقت عن التعليم االعتيادي.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته » الصباح اجلديد 
» ان »الهدف من تبنــي التعليم االلكتروني 
في ظل الظروف االستثنائية التي يشهدها 
العــراق والعالــم لتواصــل ربــط الطلبة 
واالســاتذة مــع العمليــة التعليمية وهذا 
يتوافــق مع ما قامت به جميع املؤسســات 
»املنظمات  ان  مؤكــدة  العاملية«،  االكادميية 
عدته  واالسيســكو  كاليونســكو  الدولية 

خياراً ناجحاً«.
كما دعت الوزارة »أعضاء الهيئة التدريسية 
بــذل اجلهود الازمــة وحســب اإلمكانيات 
العملية  وإجنــاح  الطلبــة  املتاحــة خلدمة 
آليات تنفيذ  التعليمية«، مؤكدة »متابعتها 
التعليــم اإللكتروني في اجلامعات  وتطبيق 
عبر فريــق وزاري مختص وبعــض اإلجراءات 
اخلاصــة بتقييم هذه التجربــة ومدى إفادة 

الطلبة منها«.

صرف رواتب المتقاعدين 
المدنيين والعسكريين 

لشهر نيسان

التخطيط تنفذ تعدادًا 
تجريبيًا لكل العراق بعد 

شهر رمضان

التعليم: تبني اسلوب 
التعليم االلكتروني جاء 

نتيجة لظروف استثنائية

 
بغداد - الصباح الجديد :

أعلنــت وزارة التربية عن حصول موافقة 
وزيــرة التربية ســها خليــل العلي بك 
الدخول  القرارات بضمنها  على عدد من 
الشــامل لطلبــة الصفــوف املنتهية 
الدراســي  للعام  بالدوام  املنتظمني  من 
2019/ 2020 وذلك بعــد عرض املوضوع 
على رئاسة الوزراء واستحصال املوافقة 

بشأنه.
وذكر بيان للوزارة تلقت » الصباح اجلديد 
» نســخة منــه »هيئة الرأي فــي وزارة 
التربية  برئاســة وزيرة  التربية اجتمعت 
وتضمن عدداً مــن القرارات التي اتخذت 
مــن منطلق احلــرص على مســتقبل 
الطلبة ومتاشيا مع ما ميرون به من ظروف 
اســتثنائية في ظل الوضــع الراهن اثر 

تفشي فيروس كورونا«.
وأشار البيان الى ان من أبرز هذه القرارات 
»تعليق مادة التربية اإلســامية للصف 
الســادس األدبي، والعلمــي لهذا العام، 
ودمج مادتي التربية اإلســامية، واللغة 
العربية للصف الثالث املتوســط، فضًا 
عــن دمج مادتــي الفيزيــاء و الكيمياء 
للصــف الثالث املتوســط، على ان يتم 
للمناهج  العامــة  للمديريــة  االيعــاز 
التي  واملوضوعات  املواد  بتحديد  التربوية 

سيتم امتحان الطلبة فيها«.
وتابع »كما صوت أعضاء هيئة الرأي على 
املباشرة باتخاذ اإلجراءات القانونية إللغاء 
عقــد التأمني املبرم مع شــركة التأمني 
العراقية وذلك انسجاما مع ماورد بتقرير 

ديوان الرقابة املالية االحتادي«.
وقال مدير عام فــي وزارة التربية وعضو 
هيأة الــرأي قيــس الكابــي ان الهيأة 
أصدرت في اجتماعهــا }االثنني املاضي{ 

القرارات التالية:
١. دخول شامل باستثناء اخلارجي سيتم 
حتديــد امتحان تقوميي الحــق لهم بدل 

التمهيدي .
٢. مــن االول الى الرابــع اخلامس ابتدائي 
ســيتم اعتمــاد درجات الفصــل االول 

ونصف السنة.
٣. فيما يخص الســادس ابتدائي سيتم 

حذف فصلني من كل منهج.
٤. االول متوسط والثاني متوسط والرابع 
اعــدادي واخلامــس اعدادي ســيطالب 
الطالــب ببحث علمي عــن املتبقي من 
الفصل الثاني وســيتم متابعة وتقييم 
البحث من قبل االدارات واملدرســني عبر 

وسائل التواصل.
٥. الثالث متوســط تدرس وزارة التربية 
تقليص املواد ودمجهــا مع احلفاظ على 
رصانــة املادة العلمية مبــا اليثقل كاهل 

الطلبة.
الوزارة مقترح  ٦. السادس اعدادي تدرس 
الغاء احــد املواد )رمبا العربــي لاحيائي 

والتطبيقي( و)االقتصاد لادبي ( مع عدم 
دخول الفصول االخيرة من كل منهج.

وأكد مصدر مســؤول في الوزارة ان »كل 
هذه املســارات والقرارات فيما لو طالت 
االزمة وتعدت الســقف الزمني للسنة 
الدراســية« مؤكدا ان »هم الوزارة االول 
املوازنــة بني مصلحة الطالــب ورصانة 

التعليم في هذه الظروف االستثنائية«.
وذكر مصدر في الــوزارة ان الهيأة قررت 
»الدخول الشامل لكل التاميذ والطلبة 
في املــدارس النظامية لامتحان الوزاري 
وسيتم اجراء امتحان تقوميي للمتقدمني 
لامتحان اخلارجي قبــل بدء االمتحانات 

الوزارية العامة«.
وأشــار الى ان هيأة الــرأي »قررت إعتماد 
االبتدائية  السنة للصفوف  درجة نصف 
لغاية الصف اخلامس وفي حال عدم جناح 
التلميذ يشــمل بامتحانات الدور الثاني 
.أما بالنســبة  في موعد يحــدد الحقاً 
للســادس االبتدائي حــذف فصلني من 
كل مادة ويحــدد موعد االمتحان الوزاري 
الحقاً« مشــيراً الى ان »الوزارة درســت 
حذف مــادة كاملة للصفــوف املنتهية 

}عربي او اقتصاد او اسامية{«.
ولفت الــى ان »صف الثالث متوســط 
فقد تقرر حذف فصلني من كل مادة مع 

العربية  واللغة  دمج مادتي اإلســامية 
ودمــج الكيمياء والفيزيــاء ودمج دروس 
االجتماعيات ويحــدد موعد االمتحانات 

في وقت الحق«.
ونوه املصــدر الى ان »الصف الســادس 
اإلعــدادي للفرع العلمي بشــقيه فقد 
تقرر تعليق امتحان اللغة العربية وحذف 
فصلني من كل مــادة وللفرع األدبي تقرر 
تعليق امتحــان مــادة االقتصاد وحذف 

فصلني من كل مادة«.
يشــار الى ان هــذه املقررات ســتطرح 
على رئاســة الوزراء لتكتسب املصادقة 

النهائية عليها.   

بغداد - الصباح الجديد:
ـــزت وزارة العمل والشؤون  جهَّ
مستشــفى  االجتماعيــة 
طبية،  كمامة  بـ)100(  الزهراء 
فــي اســتجابة منهــا لنداء 
الطبي  وماكها  املستشــفى 
وذلــك لوجود نقــص في عدد 

الكمامات لديهم.
واســتنادا الى توجيهات الوزير 

الدكتور باسم عبدالزمان، فقد 
قام قســم حقوق اإلنسان في 
وزارة العمل بالتعاون مع الفرق 
بتجهيز   باخلياطــة  املتطوعة 
مستشــفى الزهراء بـــ)١٠٠( 
كمامــة لغــرض توزيعها بني 
األطباء واملرضــى، كما مت إجناز  
وتعقيــم عدد مــن الكمامات 
لغرض توزيعها من قبل اجليش 

والشرطة واحلشد الشعبي بني 
املستشفيات االخرى.

في حني وجه وزير العمل فريق 
الرصد امليداني بزيارة عائلة من 
قضاء احلويجــة في محافظة 
كركوك ناشــدت الــوزارة عبر 

مواقع التواصل االجتماعي. 
ومتــت الزيــارة من قبــل فريق 
الرصد امليداني في وزارة العمل 

وتبــني ان العائلــة مكونة من 
بالشلل  ثاثة معاقني مصابني 
بياناتهم  تســجيل  مت  الرباعي 
متهيدا لشمولهم براتب املعني 
االســرة  رب  املتفرغ وشــمول 
باحلماية االجتماعية، فضا عن 
تزويد العائلة بسلتني غذائيتني.
من جهــة اخرى من يواصـــل 
عبدالزمان  باســم  الدكتــور 

املتقدم  اجتماعاته مــع املاك 
شــبكة  عبــر  الــوزارة  فــي 
ســعيه  ضمن  تليكونفــرس 
الستمرار تقدمي اخلدمة للفئات 
التي ترعاها الوزارة وخاصة في 
ظل تفشــي وباء كورونا وحظر 

التجوال.
اجتماعاته  خال  الوزير  وناقش 
اكمال االجراءات اخلاصة باطاق 

االجتماعية  احلمايــة  رواتــب 
والعمــال  املتفــرغ  واملعــني 
املتقاعدين، كمــا جرى االتفاق 
على تقــدمي موعد اطاق رواتب 
موظفــي الوزارة، وذلــك نظراً 
للظــروف التي متر بهــا الباد 
ومراعاًة  الفايروس  انتشار  جراء 
للوضع االقتصادي لهذه الفئة 

طيلة مدة احلظر.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة االتصــاالت، خبراً 

مهماً عن خدمة االنترنت.
وقالت مسؤولة قسم العاقات 
العامــة  بالشــركة  واالعــام 
لاتصــاالت واملعلوماتية ايناس 
اجللبي في تصريــح صحفي ان 
»الوزارة باشــرت منح ســعات 
انترنــت مجانيــة للشــركات 
ISPS خلدمة االنترنت  اجملهزة الـ 
ووجهــت  باملئــة   25 بنســبة 
بضرورة حتســني اخلدمة املتاحة 

للمواطنني«.

وأشــارت الى ان »الوزارة ســبق 
ان منحــت ســعات اضافيــة 
للشــركات اجملهــزة للخدمــة 
بسبب زيادة الطلب على خدمة 
حظر  مــدة  خــال  االنترنــت، 

التجوال«.
واضافــت اجللبــي ان »الــوزارة 
الشــركات  الى  اعماما  وجهت 
االضافية  السعات  منحها  بعد 
اجملانية، بضرورة منح املشتركني 
خدمــة أعلــى من اشــتراكه 
اشــتراكه  بســعر  الســابق 
داعيــة  نفســه،  الشــهري 

الشركات الى االلتزام بذلك«.
وذكرت ان الوزارة كانت قد جهزت 
فــي محافظة  ربيعة  مجمــع 
انترنت  ســعات  إلمــرار  نينوى 
اضافية لتزويد الشركات اجملهزة 
مطلع اذار اجلاري، والذي يتم من 
في  االنترنت  سرعة  زيادة  خاله 

عموم محافظات الباد.
الرقمي  االعــام  ان مركز  يذكر 
كان قد اعلن مؤخرا زيادة االقبال 
االنترنت  خدمة  استخدام  على 
من تسعة مايني مستخدم الى 

21 مليونا«.

بغداد _ الصباح الجديد:
العراقية،  الصحــة  وزارة  أعلنت 
عن إبرامها عقوداً للشراء املباشر 
مع شــركات من أربع دول لتوفير 
فيروس  مواجهــة  مســتلزمات 

كورونا.
وقال مدير عام الشــركة العامة 
واملســتلزمات  األدوية  لتســويق 
الــوزارة مظفر علي   في  الطبية 
في تصريح صحفــي ، إن »رئيس 
الــوزراء وافــق علــى تخصيص 
اجلوية  طائــرات مــن اخلطــوط 
وزارة  متطلبات  لنقــل  العراقية 

الصحة من مختلف دول العالم«.
وأضاف أن »املســتلزمات الطبية 
التــي ســيتم نقلهــا تتضمن 
قضايا أساســية؛ كعاج ووقاية 
وبينهــا أجهزة اإلنعــاش الرئوي 
تعفير  ومواد  الوقائيــة  والبدالت 

الشخصية  احلماية  ومستلزمات 
وكمامات وبــدالت واقية وكفوف 

ومن مناشئ عاملية رصينة«.
وتابــع علــي أن »وزارة الصحــة 
تســعى لتأمني املتطلبات كافة 
لعاج هــذه احلاالت مــن أجهزة 
ومســتلزمات وأدويــة«، مبيناً أن 
للشــراء  أبرمت عقوداً  »الــوزارة 
املباشر مع شركات أملانية وهندية 
باإلضافة  وأمريكيــة  وصينيــة 
إلى املســاعدات التي وصلت من 
الصني ومنظمة الصحة العاملية 

ومنظمة اليونيسيف«.

 وزارة التربية تقرر الدخول الشامل
لطلبة الصفوف المنتهية

هيئة الرأي في وزارة 
التربية اجتمعت 
برئاسة وزيرة التربية 
وتضمن عددًا من 
القرارات التي اتخذت 
من منطلق الحرص 
على مستقبل 
الطلبة وتماشيا مع 
ما يمرون به من 
ظروف استثنائية في 
ظل الوضع الراهن 
اثر تفشي فيروس 
كورونا

ز مستشفى الزهراء بـ)100( كمامة لتوزيعها بين األطباء والمرضى العمل تجهِّ

االتصاالت : ضرورة تحسين الخدمة 
المتاحة للمواطنين

الصحة : أبرام أربعة عقود مع شركات 
لشراء معدات مكافحة كورونا

الثالثاء 31 آذار 2020 العدد )4381(

Tue. 31 Mar. 2020 issue )4381(



3

الصباح الجديد - وكاالت:
أوردت وســائل إعالم ســعودية نبأ إعفاء وكيل إمارة 
منطقة جازان، عبــد اهلل املدمييغ، من منصبه على 
خلفية إعادة نشــر تغريدات قدمية ظهرت عام 2013 

على حسابه في »تويتر« اعتبرت مسيئة للمملكة.
وذكرت املصادر في ســاعة مبكرة من اليوم الثالثاء، 
أن قــرارا بإعفاء وكيل إمارة منطقة جازان، صدر بعد 
تداول تغريدات قدمية منســوبة لــه، وتعود للعامني 

2012 و 2013.
وتداول مغردون ســعوديون في موقــع »تويتر« خالل 
اليومني املاضيني، صورا لتغريــدات، قالوا إن املدمييغ 
غرد بها في العام 2012، معدين أنها مســيئة للبالد 

وتستوجب احملاسبة.
ومت تعيني عبداهلل بن صالح علي املدمييغ في منصبه 
وكيال إلمارة جازان بالوكالة فــي مارس العام 2018 
بقرار إداري من أمير املنطقة محمد بن ناصر بن عبد 
العزيز آل سعود، قبل أن يتم تثبيته في املنصب بقرار 

حكومي صدر في أبريل العام املاضي.

الصباح الجديد - متابعة:
برغم ان فيروس كورونا شمل اكثر من نصف مليون 
شخص حول العالم وتســبب بوفاة عشرات االالف، 
ولم يفرق بــني الدول الغنية والفقيرة وال بني البلدان 
الصناعية الكبرى وتلك التي تعتبر نامية، إال أن خطر 
هذا الفيروس املســتجد لم يصل »رسميا« بعد إلى 

20 دولة.
وحســب تقارير إعالميــة، بينها ما نشــرته مجلة 
»نيوزويــك« األميركية، لم يتمكن كورونا حتى اليوم 
من الوصول إلى اربع دول آســيوية، وســت إفريقية، 
إضافة إلى عشــر دول في قارة أوقيانوسيا، وتتمركز 

في جزر احمليط الهادئ االستوائية.
والغريب أن الدول التي لم يغزها بعد كورونا، إما دول 
مغلقة على نفسها أو تعاني من فقر ورعاية صحية 
متدنية، أو أنها دول قلما سمع بها أحد، ورمبا لم تتناه 
أسماؤها وإحداثيات مواقعها لـ«آذان« هذا الفيروس.

وتضم قائمة الدول اآلســيوية اخلاليــة من كورونا 
وطاجكســتان،  الشــمالية،  وكوريــا  »اليمــن، 

وتركمانستان«.
أما الــدول اإلفريقيــة فهــي »بورونــدي، وماالوي، 
وسيراليون، ومملكة ليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي 

وبرينسيب«.
فيما ضمت قائمــة دول أوقيانوســيا كال من »جزر 
ســولومون، وجمهورية نــاوورو، وجمهورية فانواتو، 
ودولــة ســاموا، وجمهوريــة كيريباتــي، وواليــات 
ميكرونوزيا املتحدة، ومملكة تونغــا، وجمهورية جزر 

مارشال، وجمهورية باالو، ودولة توفالو«.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن الرئيس األميركــي دونالد ترامــب أّن الواليات 
املّتحدة سترســل إمدادات طبّية بقيمة 100 مليون 
دوالر إلى إيطاليا ملســاعدة هذا البلد الذي ســّجل 
أكبر عدد من الوفيــات الناجمة عن كوفيد19- على 
التصّدي للوبــاء. وقال ترامب خالل مؤمتره الصحافي 
اليومي بشــأن جهود إدارته ملكافحة تفّشي فيروس 
كورونا املســتجّد إّنه تباحث هاتفياً مع رئيس الوزراء 
اإليطالي جوزيبي كونتي وأبلغه بأّن »لدينا فائضاً من 
املواّد التي ال نحتاج إليها، وسوف نرسل إلى إيطاليا 
مــا قيمته حوالــى 100 مليون دوالر مــن اإلمدادات 

اجلراحية والطبية واالستشفائية«.
وأضــاف الرئيس األميركــي أمــام الصحافيني في 
حديقــة الورود فــي البيت األبيــض أّن رئيس الوزراء 

اإليطالي »كان سعيداً جداً جداً« بهذا النبأ.
وتابع »سنرسل أيضاً أشياء أخرى لسنا بحاجة إليها 

إلى أماكن أخرى«.
وأّكــد ترامب أّن إنتاج أجهــزة التنّفس االصطناعي 
في الواليات املّتحدة سيسّجل ارتفاعاً قوياً نظراً إلى 
اندفاع أكثر من عشر شركات لتصنيع هذه األجهزة، 
واعداً بتصديــر أي فائض منها إلى أوروبا التي تفتقر 
إليها بشــّدة. وقال »ما أن يزيــد إنتاجنا )من أجهزة 
التنفس االصطناعي(عن حاجتنا، فإّننا سنرســلها 
إلى إيطاليا، سنرســلها إلى فرنسا، سنرسلها إلى 
إســبانيا، حيث يواجهون مشــاكل رهيبة، وإلى دول 

أخرى إذا أمكن«.

إعفاء وكيل إمارة جازان 
السعودية بسبب تغريدات 

قديمة مسيئة للمملكة

عشرون دولة نجت من »غزو« 
فيروس كورونا حتى اآلن

مساعدات طبية اميركية إلى 
إيطاليا بقيمة 100 مليون دوالر
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الصباح الجديد - وكاالت:

أوروبية  حكومــات  عــدة  رفضــت 
معــدات صينية الصنــع مصممة 
وباء فيروس كورونا  انتشار  ملكافحة 

املستجد.
وحســب الســلطات في اســبانيا 
وهولنــدا وتركيــا فــان اآلالف من 
الطبية  واألقنعة  االختبــار  معدات 
ال تطابق املعاييــر املطلوبة، كما أن 

ببعضها عيوبا في التصنيع.
وهنــاك مئــات اآلالف مــن حاالت 
بفيــروس كورونا  املؤكدة  اإلصابــة 
إيطاليا،  أوروبا. ففي  املســتجد في 
توفي أكثر من عشــرة آالف شخص 

جراء اإلصابة بالفيروس.
ورُصد الفيــروس أول مرة في الصني 
أواخــر عــام 2019. وقــد طبقــت 
احلكومة هناك إجراءات إغالق صارمة 

الحتواء انتشار الفيروس.
ما عيوب املعدات الصينية؟

يوم  الهولندية  الصحة  وزارة  أعلنت 

السبت سحب 600 ألف قناع وجه. 
وكانت األقنعة ضمن شحنة وصلت 
من الصني يوم 21 مــارس/ آذار قبل 
توزيعها على الفرق الطبية العاملة 

على اخلطوط األمامية.
وقال مسؤولون إن مقاسات األقنعة 
لم تكن مناســبة وأن مرشــحاتها 
املطلوب رغم  النحو  لم تعمل على 

وجود شهادات جودة مرافقة.
وعلى الفور، قررت السلطات تعليق 
أي معــدات مــن هذه  اســتعمال 
الشحنة واالمتناع عن توزيعها، على 

وفق ما جاء في بيان رسمي.
اإلســبانية  احلكومــة  وواجهــت 
مشــكالت مماثلة مع معدات اختبار 
كانت قد طلبتها من شركة صينية.
وأعلنــت احلكومة اإلســبانية أنها 
وحدات  مــن  اآلالف  مئات  اشــترت 
االختبار من أجل مكافحة انتشــار 
الفيروس، لكنها كشــفت بعد أيام 
أن نحو 60 ألف شخص لم يتمكنوا 
من التأكــد على نحو دقيــق مما إذا 

كانوا مصابني بالفيروس.

وقالــت الســفارة اإلســبانية في 
»تويتر«  مبوقع  الصني عبر صفحتها 
املوردة، واسمها شنجن  الشركة  إن 
ال   ،)Shenzhen Bioeasy( بيوإيــزي 
السلطات  متلك رخصة رسمية من 

الطبية الصينية لبيع منتجاتها.
وأوضحت أن مــواد أخرى تبرعت بها 
احلكومة الصينية ومجموعة »علي 
بابــا« لبيــع التجزئة لــم تتضمن 
منتجات من شركة شنجن بيوإيزي.

كما أعلنــت تركيا أنهــا وجدت أن 
بعض معدات االختبار التي طلبتها 
من شركات صينية لم تكن دقيقة 
على نحو كاف، برغــم أن نحو 350 

ألفا منها عملت على نحو جيد.
ووردت مزاعم وجــود عيوب في تلك 
املعــدات بعدما حــذر منتقدون من 
أن الصني رمبا تســتخدم وباء كورونا 

لزيادة نفوذها.
حــذر  املاضــي،  األســبوع  ففــي 
الدبلوماســي البــارز فــي االحتــاد 
األوروبــي، جوزيف بوريــل، من وجود 
السياســية،  اجلغرافيا  من  »مكّون 

يتضمــن الصراع علــى النفوذ، من 
خالل )سياسات الكرم(«.

وأضــاف أن »الصــني تــروج بقــوة 
لرســالتها القائلــة بأنها شــريك 
بخالف  عليــه،  يعتمــد  مســؤول 

الواليات املتحدة«.
ما وضع أوروبا حاليا؟

أعلنت إســبانيا أمــس االثنني وفاة 
812 شخصا خالل 24 ساعة، ليرتفع 
بذلــك إجمالي عدد حــاالت الوفاة 
هناك إلــى 7340. ووصل عدد حاالت 
اإلصابة في إسبانيا إلى 85 ألفا، وهو 

رقم أعلى من نظيره في الصني.
إذ  جديدة،  إجراءات  إسبانيا  واتخذت 
منعت كل العمال غير األساســيني 
من الذهاب إلى العمل. وســتفرض 
هذه اإلجراءات ملدة أســبوعني على 

أقل تقدير.
أما إيطاليا، فتبقى أســوأ بلد ضربه 
فيــروس كوفيد19- حتــى اآلن في 
كل أنحــاء العالم، إذ توفي أكثر من 
10 آالف شخص، في حني جتاوز عدد 

حاالت اإلصابة 100 ألف.

تقرير

دول عدة ترفض معدات صينية لمكافحة »فيروس كورونا« بدعوى احتوائها عيوب

الصباح الجديد-متابعة:

الســورية  احلكومــة  اتخــذت 
اإلجراءات للحد من  مجموعة من 
منها حظر  كورونا  فيروس  انتشار 
التنقل بــني احملافظات. لكن األمر 
بدأ يأخذ منحى اخر في ظل تواجد 
املاليني مــن النازحني في مخيمات 

تفتقر الى ابسط مقومات احلياة.
وأعلنت وزارة الصحة في ســوريا 
موت امرأة جــراء اإلصابة بفيروس 
كورونا املستجد، لتكون بذلك أول 
حالة وفاة باملــرض في البلد الذي 

ميزقه الصراع.
كما أعلنت الســلطات الصحية 
عن تسجيل تســع حاالت إصابة 
أخرى، لكن عاملني مبجال الصحة 

يرجحون وجود املزيد من احلاالت.
احتمال  مــن  مخــاوف  وتســود 
سريعة  بوتيرة  الفيروس  انتشــار 
الوضع،  تدهور  السكان وسط  بني 
الرعاية  مبا ينهك قــدرات نظــام 

الصحية.
وتبلغ نسبة املستشفيات العامة 
العاملة بشــكل كامل في سوريا 
64 فــي املئــة، فيمــا يوجد عجز 
شــديد فــي الطواقــم الطبية 
املدربة، بحســب منظمة الصحة 

العاملية.
وهنــاك أيضــا ســتة ماليني من 
النازحني، يعيــش كثير منهم في 
مخيمــات مكتظــة تعاني عجزا 
التحتية  والُبنى  املياه  إمدادات  في 

للصرف الصحي.
واتخــذت احلكومة عــدة إجراءات 
للحد  األخيرة  الفتــرة  في  وقائية 
وتضمنت  الفيروس.  انتشــار  من 

أثناء الليل، وقيودا  حظر جتوال في 
على التنقل بني احملافظات، وإغالق 
املــدارس واجلامعات، باإلضافة إلى 
حظــر التجمعات في املســاجد 

والفعاليات العامة.
ولم يُعلن تسجيل أي حالة إصابة 
إدلب  محافظــة  في  بالفيــروس 
شمال غرب سوريا، لكن منظمات 
مخاوفها  عــن  أعربت  حقوقيــة 

حيال املوقــف هنــاك اذ في ظل 
الوضع املتدهور امنيا سيكون من 
الصعب وصول دعم طبي، ميكن ان 
يســاعد املرضى او في االقل يحد 
من تفشــيه، اضافة الى مخاوف 
مــن انه ميكــن ان يكون تفشــى 
بالفعل بني السكان هناك لكن ال 
يجري االعالن عن االصابات ألسباب 
عدة اولها الفوضى االمنية هناك.

ومنذ ديسمبر/ كانون األول املاضي، 
فر نحو مليون سوري من منازلهم، 
العــدد احملــدود مــن  وينشــغل 
العمل  على  القادرة  املستشفيات 
وتوفير  القتــال  في عالج مصابي 
احتياجــات طبية أخــرى وهذا ما 
يصعب مهمتهم في حال تفشى 

فيروس كورونا بينهم.
في  الصحية  السلطات  وتستعد 

محتمل  انتشار  ملواجهة  ســوريا 
بال  أطباء  منظمة  لكن  للفيروس، 
حــدود حذرت من أن االنتشــار قد 
إذا لم  يبلغ مرحلة حرجــة هناك 

يتوفر املزيد من الدعم واإلجراءات.
وقالــت املؤسســة اخليريــة إنها 
كانــت توفر مســاعدات لفحص 
املرضى في اثنني من مراكز الرعاية 
الصحيــة، أحدهما في مخيم دير 

حســان الذي يقيم فيه 164 ألف 
شخص.

باملنظمة  مشــروعات  مدير  وقال 
يُدعــى أحمد »رأينــا الناس هناك 
رأينا  العراء، كمــا  يعيشــون في 
يتقاسمون  أســر  ثالث  أو  أسرتني 
اخليمة نفسها التي ال تقيهم شر 
برد أو مطر. وهناك عدد قليل جدا 

من اخليام إلقامة القادمني اجلدد«.

الصباح الجديد - وكاالت
فالدميير  الروسي  الرئيسان  بحث 
بوتــني واألميركــي دونالد ترامب 
التعاون  ســبل  اإلثنني  هاتفيــا 
فــي مكافحــة فيــروس كورونا 
في  اســتقرار  وحتقيق  املستجّد 

أسعار النفط.
وقال البيت األبيــض في بيان إّن 
الرئيســني اّتفقا علــى »أهمية 
االســتقرار فــي ســوق الطاقة 

الدولي«.
وأضاف أّن ترامــب وبوتني »اتفقا 
أيضاً على العمل بشــكل وثيق 
خالل قمة مجموعة العشــرين« 
ملكافحــة كوفيــد19- ومعاجلة 
األزمة االقتصاديــة الناجمة عن 
والتباعد  الصحي  احلجر  إجراءات 

االجتماعــي ومنع الســفر التي 
اّتخذت للحّد من تّفشي الوباء.

أعلنت  الروسية  الرئاسة  وكانت 
االتصال  عقــب  صــدر  بيان  في 
عن  عّبرا  الرئيســني  أّن  الهاتفي 
مدى  حيــال  الكبير  »قلقهمــا 
انتشــار فيروس كورونا املستجّد 

في العالم«.
وقال ترامب في وقت ســابق إنه 
ســيبدي اعتراضه خالل املكاملة 
النفط بني  أســعار  على حــرب 
روسيا والســعودية التي »تضر« 

بقطاع الطاقة األميركي.
وحّذر ترامب في تصريح لتلفزيون 
فوكــس نيــوز »ال نريــد قطاعا 

صناعيا ميتا«.
وتابع الرئيس األميركي »لم أتوقع 

قّط أن أقــول إننا نحتاج رمبا زيادة 
)أســعار( النفــط، لكننا نحتاج 

فعال إلى ذلك«.
وفــي بيانه قــال الكرملني إنه مت 
»نقاشــات  إجراء  علــى  االتفاق 
املوضوع  حول  أميركية  روســية 

بني وزيري الطاقة«.
وأضاف أّنه »متت مناقشة امكان 

قيام تعاون وثيق بني البلدين«.
- عقوبات -

واعتبــر ترامــب فــي تصريحه 
التلفزيوني أن بوتني سيســتغل 
املكاملــة للدفــع في اجتــاه رفع 
العقوبات األميركية على روسيا.

وقــال »ســيطلب ذلــك علــى 
األرجح... إنــه يطالب بذلك منذ 

عامني«.

لم يذكر بيان الكرملني العقوبات، 
لكنه قال إنــه مت بحث »مواضيع 
الثنائية،  العالقات  حول  معينة« 

دون أن يحددها.
العقوبات  األكبر من  اجلزء  وفرض 
إحلاقها  علــى روســيا بســبب 
شــبه جزيرة القــرم األوكرانية، 
وما اعتبــره احملققون األميركيون 
للتدخل في  محاوالت منســقة 
فاز  التي  األميركيــة  االنتخابات 

فيها ترامب عام 2016.
يــوم اخلميــس، دعا بوتــني قادة 
خــالل  العشــرين،  مجموعــة 
اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو، 
إلى تعليق العقوبــات أثناء أزمة 
فيروس كورونا العاملية ألنها متثل 

»مسألة حياة وموت«.

الروســي  الرئيس  يحــدد  ولــم 
الدول املعنيــة بدعوته، علما ان 
روســيا تضّررت بشدة من األزمة 
الوباء  التي ســببها  االقتصادية 

وانهيار أسعار النفط.
وتثير العالقة اجليــدة بني ترامب 
وبوتني جدال في الواليات املتحدة.

في حواره مع فوكــس نيوز، قلل 
ترامب مــن أهميــة تقارير حول 
سعي روســيا والصني الستغالل 
أزمــة فيروس كورونا املســتجد 
عبر بث معلومات مضللة تهدف 

لتشويه صورة الواليات املتحدة.
وقال »هــم يقومون بذلك، ونحن 
أيضا«، في إشــارة إلى صحيفة 
»واشنطن بوســت« التي حتدثت 
عن املوضوع، والتي وصفها بأنها 

»مضّللة«.
وتابع »كل الدول تقوم بذلك«.

وتســاءل الرئيــس األميركي عن 
ســبب اعتبار كثر في الغرب أن 

روسيا عدو.
واضاف ترامــب »انا ال اقول إنهم 

أطفال، أو كاملون«.
الروس  إن  األميركي  الرئيس  وقال 
»شاركوا أيضا في احلرب العاملية 
50 مليون  لقد خســروا  الثانية، 
شخص. كانوا شــركاء لنا، واآلن 
ال نتحدث مع روســيا بل نتحدث 

مع أملانيا«.
العدو...  »أملانيا كانــت  وأضــاف 
واســتغلت أميركا جتاريا ألعوام. 
إنهم ال يدفعــون إال القليل جدا 

في الناتو«.

الصباح الجديد - متابعة:
تناقلت وسائل إعالم وصفحات 
مواقع التواصــل نبأ وفاة نائب 
الرئيس الســوري األسبق عبد 
احلليم خدام، يوم امس الثالثاء، 
في فرنســا عن عمــر ناهز 88 
عاما، فيما لم يصدر إلى اآلن أي 

تأكيد رسمي.
في  عدة  مناصب  وشغل خدام 
سوريا، بينها نائب الرئيس ووزير 

اخلارجيــة وعضو قيــادة حزب 
القنيطرة  ومحافــظ  البعــث 
ومحافظ حماة، كما تولى ملدة 
العالقات  زمنية طويلة ملــف 

السورية اللبنانية.
العام  االول  كانون  ديسمبر  في 
2005 أعلــن انشــقاقه عــن 
حزب البعث الســوري، وجلأ إلى 
فرنســا. ونعى خــدام عدد من 

السياسيني اللبنانيني. 

اب  شــهر  فــي  انــه  يذكــر 
أصــدرت   ،2008 أغســطس 
اجلنائية  العســكرية  احملكمة 
13 حكما  األولى في دمشــق، 
غيابيــا على خدام بالســجن 
األشغال  أشدها  مختلفة  ملدد 
احلياة  مــدى  املؤبدة  الشــاقة 
وذلك بتهم عدة أبرزها »االفتراء 
اجلنائي على القيادة الســورية 
واإلدالء بشــهادة كاذبــة أمام 

جلنة التحقيق الدولية بشــأن 
مقتــل رئيس الــوزراء اللبناني 

األسبق رفيق احلريري«.
»باملؤامرة على  اتهمتــه   كما 
اغتصاب السلطة وصالته غير 
املشروعة مع العدو الصهيوني، 
ودس الدســائس لــدى دولــة 
أجنبية لدفعهــا على العدوان 

على سوريا«.
وأعلــن خــدام انشــقاقه عن 

الســـوري  البعـــث  حـــزب 
فـــي ديسمبـــر 2005 بعـــد 
أن تدهـــورت عالقتـــه برئيس 
القطري  واألمــني  اجلمهوريــة 
وبعد  األسد  بشار  البعث  حلزب 
اخلارجية  السياســة  انتقــاده 
ســيما فــي لبنان و دعــا إلى 
العمل على التغيير الســلمي 
في ســوريا بإســقاط النظام 
البعثــي الديكتاتوري و بنـــاء 

دولـة دميوقراطيـة حديثـة فـي 
سوريـــا تقـــوم على أسـاس 

املواطنـة.
أكد بعد جلوئــه إلى باريس إنه 
الرئيس  بــأن  تامة  قناعة  على 
من  االســد  بشــار  الســوري 
أعطى أمر للمخابرات السورية 
باغتيال رئيــس الوزراء اللبناني 
في  احلريــري  رفيــق  الســابق 

شباط/فبراير 2005.

بوتين وترامب يبحثان هاتفيا التعاون في ملفي كورونا والنفط

أنباء عن وفاة عبد الحليم خدام في باريس

أول حالة وفاة في سوريا مخاوف من احتمال
 انتشار كورونا بين النازحين والسكان 

64 % فقط نسبة المستشفيات العاملة فيها

تبلغ نسبة 
المستشفيات العامة 

العاملة بشكل 
كامل في سوريا 

64 في المئة، فيما 
يوجد عجز شديد 

في الطواقم الطبية 
المدربة، بحسب 
منظمة الصحة 

العالمية
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت مصادر ان شــركة تسريق 
النفــط ســوموعرضت علــى 
مختارين  آســيويني  مشــترين 
للتحميل  فورية  خام  شــحنات 
في نيســان املقبل وسط ارتفاع 
اســعار النفط نحــو %7 أمس 

الثالثاء. 
إن »شركة  ثالثة مصادر،  وذكرت 
تســويق النفط )سومو( تعرض 
اآلسيويني  املشترين  بعض  على 
للتحميل  خام  شحنات  اخملتارين 
في نيســان، وذلك في عرض نادر 
لشــحنات فورية في ظل تضرر 
نفطية  تخمة  بفعــل  املنتجني 

عاملية.«
وقال متعاملون لرويترز إن »بعض 
املشترين يســعون إللغاء بعض 
مشــترياتهم من خام الشــرق 
األوسط بســبب هبوط الطلب 
العزل  وإجــراءات  الوقــود  على 
العــام في ظــل جائحة فيروس 

كورونا«.
وارتفعت أسعار النفط، الثالثاء، 
في حدود 7 % بعــد انخفاضها 
أدنى مســتوياتها منذ عام  إلى 
وفقا  الســابق،  اليوم  في   2002

لبيانات التداول.
اآلجلة  العقود  ســعر  وارتفعت 
لشــهر حزيران ملزيج نفط برنت 
بحر الشــمال بنســبة 4.84%، 
ليصل إلى 27.74 دوالراً للبرميل، 
كمــا وارتفــع اخلــام األميركي 
بنســبة %7.47 إلى 21.59 دوالراً 

للبرميل.
وهبطت يوم االثنني، أسعار خام 
غرب تكســاس الوسيط إلى ما 
دون 20 دوالراً للبرميل، وهي املرة 

األولى منذ شباط 2002، ووصلت 
إلى 19.92 دوالراً للبرميل.

فــي الســياق، قــال الكرملني 
الرئيس  إن  الثالثــاء،  الروســي، 
ونظيره  بوتني  الروســي فالدميير 
األميركــي دونالــد ترامب اتفقا 
على أن الوضع احلالي في أسواق 
النفط العاملية ال يناسب أيا من 

البلدين.
وقال املتحدث باســم الكرملني 
دميتري بيسكوف: ”بال شك هناك 
تفاهم على أن الوضع احلالي في 
سوق النفط ال يصب في صالح 

بلدينا“.
واوضح إن ترامــب وبوتني اتفقا 
فــي مكاملــة هاتفيــة على أن 

يجري كبار مسؤولي الطاقة في 
حتقيق  بشأن  مناقشات  البلدين 
االســتقرار في أســواق النفط 
العاملية فــي الوقت الذي وصف 
فيــه ترامب حرب األســعار بني 
السعودية وروســيا بأنها ضرب 

من اجلنون.
الزعيمني  إن  الكرملــني  وتابــع 

اتفقــا علــى إجــراء مزيد من 
املشاورات بشــأن األمر لكنهما 
لم يحــددا موعدا إلجــراء تلك 

احملادثات.
وامتنع املتحدث باسم الكرملني 
عــن التعقيب عما إذا كان بوتني 
وترامب تناقشا بشأن السعودية 

في احملادثة الهاتفية.

وأعلنــت الســعودية، االثنــني، 
النفطية  صادراتها  زيادة  عزمها 
بـ 600 ألف برميل يوميا في ايار 
املقبل، لتصــل إلى 10,6 ماليني 
برميــل وهــو معدل قياســي، 
بعدمــا كانت أعلنت نيتها زيادة 
اإلنتاج برغم تخمة املعروض في 

األسواق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكر تقرير لــأمم املتحدة أن الدول 
حزمة  إلى  حتتاج  ســوف  النامية 
دوالر  تريليــون   2.5 بقيمــة  دعم 
العــام احلالــي، ملواجهــة األزمة 
االقتصادية التي ســببها تفشي 

فيروس كورونا املستجد.
وقــال التقريــر إن اقتصادات هذه 
الدول ســتتضرر بشدة من هجرة 
رؤوس األمــوال للخارج وخســارة 
عائدات التصدير النخفاض أسعار 
الســلع وتراجع قيمة العملة مع 
احتمال أن يكون األثر العام أســوأ 

من أزمة عام 2008.
وذكر تقريــر مؤمتــر األمم املتحدة 
للتجــارة والتنميــة “أونكتاد” أن 
ستشــمل  املطلوبة  اإلجــراءات 
دوالر  تريليون  بقيمة  سيولة  ضخ 
الدين  عــبء  لتخفيف  وحزمــة 

بقيمة تريليون دوالر.
وأضاف التقرير أنه ستكون هناك 

حاجة إلــى 500 مليون دوالر أخرى 
خلدمات الصحة الطارئة والبرامج 
ذات الصلة، إضافــة إلى ضوابط 

رأس املال.
رايت، مدير  ريتشارد كوزول  وصرح 

وســتراتيجيات  العوملة  شــعبة 
التنمية لدى “أونكتاد” الذي أشرف 
على التقرير، أن دول إفريقيا جنوب 
الصحراء ســتكون من بني الدول 
األكثر تضررا إلى جانب دول أخرى 

مثل باكستان واألرجنتني.
ســيئا  األمر  “ســيكون  وأضاف: 
حقــا”، مشــيرا إلــى “مجموعة 
ديون  بينها  العوامل  من  مخيفة” 
متزايدة ودوامة إنكماش محتملة 

وأزمة صحية كبيرة.
وأوضح كــوزول رايــت أن فيروس 
كورونا سيتسبب في عجز متويلي 
تريليونات  و3  تريليونني  بني  يتراوح 

دوالر هذا العام والعام املقبل.
وفي إشارة مبكرة إلى التأثير، قال 
التقرير إن تدفق احملافظ املالية إلى 
الناشــئة  االقتصادات  من  اخلارج 
الرئيسة بلغ 59 مليار دوالر شهريا 
بني شباط وآذار مقارنة مببلغ 26.7 
مليــار دوالر في أعقاب أزمة 2008 

مباشرة.
وكان زعماء مجموعة العشــرين 
قد تعهــدوا يــوم اخلميس بضخ 
أكثر من خمســة تريليونات دوالر 
فــي االقتصاد العاملــي للحد من 
فقدان الوظائف والدخل بســبب 
تفشــي فيروس كورونا املستجد 
و”للقيــام بكل ما يلــزم للتغلب 

على الوباء”.
في الســياق، رجح البنك الدولي 

فــي تقريــر لــه أن يُلحــق وباء 
كوفيد19- أضــراراً فادحة بجهود 
مكافحة الفقر في جنوب شــرق 
آســيا واحمليــط الهــادئ، محّذراً 
من أّن الســيناريو األكثر تشاؤماً 
يتوّقع تزايد أعداد الفقراء في هذه 

املنطقة بدالً من انخفاضها.
وقال البنك ومقّره واشــنطن إّنه، 
السابقة  التوّقعات  مع  »باملقارنة 
لفترة ظهور الوباء، فإّن السيناريو 
 24 أّن  إلــى  األكثر تفاؤالً يشــير 
مليــون شــخص كان متوّقعاً أن 
يخرجوا من وهدة الفقر هذا العام 
سيظّلون يعيشــون بأقّل من 5,5 

دوالر في اليوم«.
إذا حتّقق الســيناريو األكثر  أمــا 
فإّن  البنك،  بحســب  ســوداوية، 
»أعداد الفقــراء في هذه املنطقة 
ســتزداد مبقدار 11 مليون شخص 
بســبب فيروس كورونا املستجّد، 

بدالً من أن تنخفض«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن املصرف العراقــي للتجارة 
(TBI( زيــادة جديــدة لــرأس ماله 
تضيف له املزيد من القوة متاشــياً 
للسنوات  االستراتيجية  رؤيته  مع 

.2023-2020
بيــان صحافي،  في  املصرف  وذكر 
ان »املصــرف العراقي للتجارة قام 
بزيادة رأسماله من 2.3 مليار دوالر 
(2.7 تريليــون دينــار عراقي( إلى 3 

مليــارات دوالر )3.5 تريليــون دينار 
عراقي( فــي ضوء نتائــج اعماله 
من  تدقيقها  بعد   2019 للســنة 
قبــل شــركة التدقيــق الدولية 
ارنســت اند يونغ )E&Y( واستناداً 

الوزراء  ملوافقة دولة رئيس مجلس 
العراقي«.

وأضاف أنه »كان قد حقق منواً كبيراً 
في ايراداته للسنة املالية املنتهية 
2019/12/31 إذ بلغــت 708 مليون 

دوالر )837 مليار دينار عراقي( بزيادة 
السابقة  السنة  عن   12% بنسبة 
556 مليون دوالر  وبصافي ربح بلغ 
بزيادة  (657 مليــار دينار عراقــي( 
بنسبة ٪68 عن السنة السابقة«.

أنــه »حقــق منواً  وبــني املصرف، 
إجمالياً في أصولــه بلغ 29 مليار 
عراقي(  دينــار  تريليــون   34( دوالر 
الســنة  بنســبة ٪27 عن  بزيادة 

السابقة«. 

سومو تعرض على مشترين آسيويين شحنات خام فورية 

األمم المتحدة: الدول النامية تحتاج 2.5 تريليون دوالر لمواجهة األزمة

العراقي للتجارة: 3 مليارات دوالر زيادة في رأس مال المصرف 

روسيا وأميركا تتفقان على تحقيق االستقرار في أسواق النفط

البنك الدولي يحذر من تزايد اعداد الفقراء بسبب كورونا

شركة تسويق النفط 
)سومو( تعرض 
على بعض المشترين 
اآلسيويين المختارين 
شحنات خام للتحميل 
في نيسان، وذلك في 
عرض نادر لشحنات 
فورية في ظل تضرر 
المنتجين بفعل 
تخمة نفطية عالمية

متابعة ـ الصباح الجديد:  

ارتفــع الدوالر في مقابــل الني أمس 
املســتثمرون  تدافــع  إذ  الثالثــاء 
والشــركات اليابانية لتغطية نقص 
فــي العملة األميركيــة قبل نهاية 
الســنة املالية للبالد، لكن املعنويات 
ظلت هشــة مع تفاقم أزمة فيروس 

كورونا عامليا.
واستقر اليوان الصيني بعد أن أظهر 
مســح رئيس أن أنشــطة التصنيع 
عاودت النمو في آذار، لكن املستثمرين 
ظلوا يتشــككون في هــذا االرتفاع 
بالنظر إلى أن العديد من الشــركات 
ما زالت تواجه صعوبات الســتئناف 
املرتبطة  العمليات بعد االضطرابات 

بفيروس كورونا.
وتراجع اجلنيه االسترليني في مقابل 
الــدوالر واليــورو إذ اســتمر خفض 
تصنيــف البالد فــي الضغط على 
العملة البريطانية، مما يبرز الضغوط 
الواقعــة علــى املاليــة العامة من 
احلاجة املاســة إلى إجــراءات مالية 

كبيرة.
وصعد الدوالر 0.45 باملئة إلى 108.31 
يــن أمس. وفــي الســوق الداخلية، 

استقر اليوان من دون تغير يذكر عند 
7.0888 في مقابل الدوالر.

وتراجع اليورو 0.22 باملئة إلى 1.1017 
دوالر. ويتأهب املتعاملون لبيانات من 
املتوقع أن تظهــر ارتفاعا في معدل 
االقتصاد  معاناة  مع  بأملانيا  البطالة 

العاملي جراء جائحة فيروس كورونا.
السويســري،  الفرنك  مقابــل  وفي 
0.9603 بعد أن  ارتفع الــدوالر إلــى 

صعد 0.8 باملئة يوم االثنني.
وتراجع االســترليني 0.68 باملئة إلى 
اليورو،  وفــي مقابــل  دوالر،   1.2334
 0.5 البريطانية  العملــة  انخفضت 

باملئة إلى 89.30 بنس.
لضغوط  يتعرض  االسترليني  ويظل 
بعــد أن خفضــت وكالــة فيتــش 
للتصنيــف االئتماني تصنيف الدين 
يــوم اجلمعة،  البريطاني  الســيادي 
قائلة إن مستويات الدين ستقفز مع 
لتعويض  لإلنفاق  بريطانيــا  تكثيف 

شبه توقف لالقتصاد.
أن  بعد  النيوزيلندي  الــدوالر  وتراجع 
مددت حكومــة البالد حالة الطوارئ 
انتشار  أيام أخرى إلبطاء  ملدة سبعة 
العملة سرعان  لكن  كورونا،  فيروس 
ما اســتعادت هدوئها لتســتقر في 

التداوالت عند 0.6019 دوالر أميركي.

وارتفعــت األســهم األوروبية أمس 
للمســتثمرين  مشــتريات  بفضل 
في القطاعــات الدفاعية مع انتظار 
أن االقتصاد  مؤشــرات أخرى علــى 
توقف  تداعيــات  يســتطيع جتــاوز 
األنشــطة عامليــا تقريبــا الحتواء 

تفشي وباء فيروس كورونا.
 600 ســتوكس  املؤشــر  وارتفــع 
باملئة   1.1 بنسبة  األوروبية  لأسهم 
وأضافت األســهم العقارية وأسهم 
املرافــق واالتصــاالت التي عــادة ما 
تُعد مســتقرة في أوقات االضطراب 

الشديد، ما بني 0.9 و1.5 باملئة.
وبرغــم ذلــك، يتجه املؤشــر صوب 
اختتام أســوأ أداء فصلــي منذ عام 
2002 إذ أن ثقة املســتثمرين أبعد ما 
تكون عن االستقرار وسط تراجع حاد 
محا أكثر من ثالثة تريليونات دوالر من 

قيمة الشــركات األوروبية فيما يزيد 
قليال عن شهر.

نقطــة  هالوفريــش  ســهم  وكان 
مضيئــة إذ قفــز 12 باملئــة بعدما 
الوجبات  توصيــل  شــركة  توقعت 
األول  الربع  إيرادات  تتجاوز  أن  األملانية 

تقديرات السوق.
أمس  تراجعت  الذهب  أســعار  لكن 
الثالثاء مــع ارتفاع الــدوالر وصعود 
األســهم بفضــل آمــال بتعافــي 
الصينية لكن  االقتصادية  األنشطة 
الطلب علــى املعــدن األصفر الذي 
يُعد مالذا آمنا في ظل مخاوف بشأن 
تفشــي فيروس كورونــا أبقته على 
مسار حتقيق مكاسب فصلية للمرة 

السادسة على التوالي.
وتراجع الذهب في املعامالت الفورية 
1615.61 دوالر لأوقية  0.4 باملئة إلى 
)األونصة(. وارتفعت أســعار الذهب 
خالل الربع احلالي بنســبة 6.5 باملئة 
وزادت بنســبة اثنــني باملئــة هــذا 
الشهر. وانخفض الذهب في العقود 
األميركيــة اآلجلــة 0.4 باملئــة إلى 

1615.30 دوالر لأوقية.
وقال ستيفن إينز كبير خبراء السوق 
والعائدات  ”الدوالر  كورب  أكسي  في 
واألداء األفضــل ألســواق األســهم 

يشــكلون ضغوطــا علــى الذهب“ 
الســلبية بني  العالقة  أن  مضيفــا 
التشكل  بدأت في  والذهب  األسهم 

من جديد.
وحقق الدوالر مكاسب أمام العمالت 
استعداد  مع  املنافســة  الرئيســة 
من  لفتــرة مطولــة  املســتثمرين 
الضبابيــة ومع تشــديد احلكومات 
لتدابير  وتدشــينها  كورونــا  لقيود 
نقديــة ومالية للتخفيف من تبعات 

انتشار الوباء.
كمــا ارتفعــت أســواق األســهم 
اآلســيوية مدفوعة ببيانات مصانع 
إيجابية صادرة من الصني عززت اآلمال 
في تعافــي األنشــطة االقتصادية 
اخلزانة  كما تبعت عائدات ســندات 
االرتفاعات  أجــال  األطول  األميركية 
التي شهدتها أســواق األسهم يوم 
األميركية  إجراء احلكومة  االثنني مع 
حملادثات مع شركات الرعاية الصحية 
مــن أجــل إنتــاج ضخــم ألمصال 

محتملة لفيروس كورونا.
ومما زاد أيضا من الضغط على أسعار 
الروسي  املركزي  البنك  أعلن  الذهب، 
أنه ســيتوقف عــن شــراء الذهب 
اعتبارا من األول من نيسان من دون أن 

يعطي تفسيرا للقرار.

تقـرير

انتعاش طفيف ألسواق المال واألسهم العالمية
الذهب يتراجع مع صعود الدوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر، أمس الثالثاء، عن وجود مخطط 
حكومي لتعويض نحو 9 ماليني مواطن تضرر 
املفروض علــى كافة  التجــوال  جراء حظــر 

احملافظات ضمن مساعي مكافحة كورونا.
ونقلــت صحيفــة “العربي اجلديد فــي تقرير 
لها، عــن مصدر حكومــي ان ”رئيس حكومة 
تصريــف األعمال عــادل عبد املهــدي يتأهب 
الجتماع نهاية األســبوع اجلاري ملناقشة سبل 
إيجاد حل لنحو 9 ماليني مواطن تأثروا بشكل 
مباشر بإجراءات حظر التجول الذي أعلن منذ 
منتصف الشهر اجلاري، ضمن خطة مواجهة 

تفشي فيروس كورونا في البالد”.
وأضافت أن “احلكومة تسعى الستعراض عدة 
خيارات لدعم تلك الشــريحة املتضررة، منها 
خصم مبالغ تصل إلى مــا قيمته دوالر واحد 
من مرتبات املوظفني على غرار جتربة عام 2014 
في دعــم احلرب ضد “ داعش”، أو قيام احلكومة 
باالقتراض من البنك املركزي ودعم تلك األسر 
مببالغ تصل إلى 300 ألف دينار )نحو 250 دوالرا( 
لكل أسرة لتعويضها عن الفترة التي تضررت 

فيها مصاحلهم”.
وتابعت أن “كل ما يطــرح حاليا مجرد أفكار، 
واحلكومة تناقش األفضل منها ملواجهة تهديد 
كورونا الذي ميكن أن يســتمر لفترة أطول، ما 

يشّدد اخلناق على األسر محدودة الدخل”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة اإلعمار واإلســكان وزارة والبلديات 
العامة، أمس الثالثاء، تأجيل استيفاء االقساط 
للمقترضــني من صندوق االســكان ملدة ثالثة 

أشهر.
وذكر بيان للوزارة ورد لـــشفق نيــوز، إن »وزير 
االعمار واإلسكان والبلديات العامة وجه بنَكني 
ريكاني وجه بتأجيل استيفاء االقساط املترتبة 
عــن املقترضني مــن دائرة صندوق االســكان 
العراقــي التابع للوزارة ملدة ثالثة أشــهر )أذار 
ونيسان وآيار( على ان ال يترتب عن التأجيل أية 

فوائد تأخيرية«.
وأوضح البيان أن »التوجيه جاء لغرض تخفيف 
األعبــاء املالية عــن مقترضــي الصندوق في 
ظل الظروف التي مير بها البلد«، مشــيراً الى 
»إيقــاف قبــول وترويج املعامــالت اإلقراضية 
املعامالت  بصــرف  واالكتفاء  مؤقتــاً  اجلديدة 
املقبولة سابقا قبل هذا التوجيه وحسب توفر 

السيولة النقدية لدى الصندوق«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
السعودية،  النفطية  »أرامكو«  شركة  أعلنت 
أمس الثالثاء، خفض غير مســبوق في أسعار 

بيع غاز البروبان في شهر نيسان املقبل.
وقالت الشركة إنها ستخفض سعر بيع الغاز 

بنسبة %46.5 من 430 دوالرا للطن إلى 230. 
كما قررت الشركة خفض ســعر غاز البوتان 
بنسبة %50، ليصبح سعره في نيسان 2020 
عند مستوى 240 دوالرا للطن، بعدما كان في 

آذار 2020 عند 480 دوالرا للطن.
وتعد األسعار املذكورة معيارا قياسيا لتسعير 
مبيعات الشــرق األوســط من الغاز املســال 
املتجهة من منطقة الشرق األوسط إلى آسيا.
وفي وقت سابق قالت وزارة الطاقة السعودية، 
إنها تخطط لزيــادة صادرات اململكة من اخلام 
في أيار املقبل بواقع 600 ألف برميل يوميا إلى 

10.6 مليون برميل يومياً.
بعد فشل دول حتالف »أوبك+« في التوصل إلى 
اتفاق بشــأن تخفيضات اإلنتاج، قررت الرياض 
زيادة إنتــاج البالد من اخلام ابتداء من آذار 2020 
وعرضت على العمالء حسما على األسعار ما 

أسهم في هبوط أسعار النفط في األسواق.

تعويض 9 ماليين 
متضرر جراء الحظر

تأجيل استيفاء 
األقساط للمقترضين 

من صندوق االسكان

أرامكو تخفض أسعار
الغاز بنحو النصف
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كتابة

مراجعة

على كتابتها لتكون شــكال من أشكال 
بالبطوالت  تباهيــا  الذكــوري  التعبيــر 
واألعمال العظيمة لتبقى السيرة الذاتية 
النســوية متراجعة إنتاجيا أمام السيرة 
الذاتية الرجولية. وأول سيرة ذاتية نسوية 
) مارجــري كيمب( وكتبت  كانت بعنوان 
دراســة رســمت مسار  وأول  باالجنليزية 
لشاري  كانت  النســوية  الذاتية  السيرة 
بينســتوك عام 1988 ودراسة لي جيلمور 
بعنوان ) خصائص السيرة الذاتية: نظرية 

نسوية للتعبير عن الذات( عام 1994 .

حضور السيرة الذاتية النسوية
وعربيــا؛ ال جنــد لكتابة الســيرة الذاتية 
النســوية حضورا إال اللمم، إذ ال يتجاوز 
عدد كتبها أصابع اليد بسبب القيود التي 
تعانيها املرأة عندنا بــدءا باجملتمع ومرورا 
باللغــة وانتهاء بالثقافــة والتاريخ. وقد 
تناول الناقد حامت الصكر في كتابه) أقنعة 
السيرة( تلك السير على قلتها. ونضيف 
إليها سيرة ذاتية نسوية كتبت عن وعي 
بالذات وكفاح في التضاد مع التيار ومتيزا 
في اإلبداع اإلنساني واإلنتاج املعرفي، وهي 

ســيرة الدكتورة ابتسام الصفار ) لو كان 
في العمر بقية( الصــادرة عن دار الذاكرة 
تناهز  2020 وقد كتبتها وهــي  ببغــداد 
الثمانني عاما واضعة في سيرتها عصارة 
ذكرياتهــا وحصيلــة خبراتهــا وفحوى 
مشــاهداتها، متضمنة علــى كثير من 

مواضعات الكتابة النسوية. 
ومن مواضعات عد هذه الســيرة الذاتية 
نسوية ما جاء في املســتهل من توكيد 
واٍع ملركزية الذات األنثوية املتسيدة بقوة 
واحلاضــرة بثقة) كنت قد بــدأت بكتابة 
الســيرة قبل عشر ســنوات حني كنت 
أســتاذة في جامعة جدارا وأســميتها) 
لــو كان في العمر بقيــة( واحتج كل من 
سمع بالعنوان وتشــاءم منه وقد اقترح 
أحــد األخوة عدة أســماء منهــا حديث 
النفس، مرآة النفس، مــع األيام، وغيرها. 
وقد راجعت نفسي واستشرتها فوجدتها 
ميالة إلى العنوان األول؛ فاألعمار بيد اهلل 

ال يقدمها اسم كتاب وال يؤخرها..( 
ومن املواضعات أن د. ابتســام الصفار هي 
املؤلفة وهــي الســاردة والبطلة وهو ما 
يجعل ســيرتها مندرجة في خانة األدب 
الشــخصي املنطوي علــى توكيد البعد 
اجلنــدري، فالرجل وإْن كان قــادراً على أن 
يكتب سيرة ذاتية نسوية سارداً األحداث 
بلسان املؤنث؛ بيد أّنه لن يبلغ ما ستبلغه 
املرأة الكاتبة من ناحية تشفير معطيات 
الفكــر كتاريخ فيه تتوكــد قيمة الذات 
املؤنثــة واضحــة وايجابيــة, واملعطيات 
ظاهرة ومركزة بعلنية ال حتتاج من القراء 

فكا للشفرات وتأويال للمغيبات. 

الكتابة السيرية بوصفها...
ومــن املواضعــات أيضــا أّن الكاتبة ترى 
العالم ال من خالل عينيها فقط؛ وإمنا من 
خالل عيني كل شــخصية محيطة بها، 
ممارســة دور املؤرخة، مهتمة بالتفاصيل 
واخلصوصيــات الداخليــة. وقــد اتخذت 
من بعض فقــرات مقدمة كتاب) حياتي( 
ألحمد أمني فاحتة لسيرتها، وفيها أكدت 
حقيقة تهيبهــا من الكتابة الســيرية 
الواصفة واملوصوفة، واجدة  بوصفها هي 
في تســاؤل أمني ) فيم انشر ؟ ( وإجابته ) 
أؤرخ حياتي لعلها تصور جانبا من جوانب 
جيلنــا .. ولعلها تفيد اليــوم قارئا وتعني 
غدا مؤرخــا( تبريرا به ترد علــى) من لم 
يستســغ كتابتي .. بقولهم إنني لست 
وزيرة وال رئيســة حــزب وال مفكرة.. فما 
جدوى كتابتي؟( قائلة: ) إن لم تكن هناك 
جدوى إال عرض بعض مسيرتي في احلياة 
بكوني امــرأة حاولت أن تشــق طريقها 
وحياتها العلمية وتغلبت على كل وعثاء 
التقييد والتعثر التي توضع أمام اإلنسان 

امرأة أو رجال في مجتمعنا(. 
وهــي إذ لم تكــن معنيــة بالعموميات 
القيمة  فإلنها كانت منشــغلة بتوكيد 

األدبيــة، جاعلة من الكتابة أداة بها تقدم 
مادة وثائقية، مطلقــة العنان لذاكرتها، 
معترفة باملغامرات واخملاطرات وكاشــفة 
عن املغالبات واحلظــوظ واخليبات، مدينة 

للقارئ باحلقيقة واجلمال. 
وال شــك في أن كاتب السيرة مهما كان 
مبتغيا احلقيقة؛ فلن يكون كائنا محايدا 
بصورة كاملة كما يــرى اندريه موروا في 
كتابــه) أوجه الســيرة، ص22(  ومع ذلك 
حتــرت د. ابتســام الصفار في ســيرتها 
الذاتية احلقيقة اجلمالية فكانت مأخوذة 
بفكرة اخلير والنبل واالستقامة والعفاف 
والصرامــة، مرتفعــة عــن الســلبيات 

التفاصيل محكومة  ومدارية على بعض 
باإلحســاس الفنــي واالعتــدال الواعي 

والذوق الرفيع. 
فال يصادف قارئ ) لو كان في العمر بقية( 
مثال ما يثلب ســمعة أحد أو يشوه صورة 
إنسان أو يفضح أمرا أو يعرض شيئا مؤملا؛ 
بل الغالــب على احلوادث التي تســردها 
الكاتبة أنها تقدم صورة احلياة والطبيعة 
بشــكل عام متحرية الصــدق متعالية 
على بعض األمور الشــخصية في خضم 
اهتمامهــا بالتفاصيل الدقيقة املتعلقة 
الفلكلورية  واملراســم  اليومية  بالعادات 
والتقاليد االجتماعية  الدينية  والطقوس 

التي  الشــعبية  واألمثــال  واللهجــات 
عرفتها احلياة البغدادية، وقد رسمتها في 
اربعينيات  بانوراما صورية تبدأ من  شكل 
العقدين  عنــد  وتقف  العشــرين  القرن 
األوليــني من القــرن احلادي والعشــرين، 
وفيها ســرد قصصي ينطوي على كثير 
األبيات  وتتخللــه  األدبيــة  اللياقة  مــن 
الشــعرية واملقاطــع احلكائيــة والنوادر 
الفكاهيــة فصيحــة وشــعبية، فضال 
عما اشــتملت عليه الســيرة من صور 
ومذكرات  شخصية  ورسائل  فوتوغرافية 
ال تخلو من أسرار وشــهادات ووثائق لها 
في  اجلامعي  األكادميــي  باملشــهد  صلة 
العراق وبعض البلدان العربية التي عملت 
الدكتــورة الصفــار فــي جامعاتها، مع 
بعض املشــاهدات واألخبار التي تكشف 
عن جوانب مهمــة لوقائع مرت بها احلياة 

السياسية في العراق. 

النظر بال قناع
ولعل الذي يجعل ســيرة د. ابتسام زاخرة 
باألحداث بنوعيها الرئيسة واجلانبية أنها 
تنظر للحياة والعصر بــال قناع معتمدة 
علــى ذاكرتها في اســتقصاء غير املرئي 
من احلقيقة وإظهار ما أندرس منها بإرادة 
وحرية تتســمان بالتعدديــة في الكتابة 
اإلبداعية، تارة في صيغة الكتابة السردية 
وتارة ثانية في صيغــة الكتابة الوصفية 
وتــارة ثالثة فــي الكتابة االســتقرائية، 
جامعة التحليل النقدي باألدب القصصي 
ومرتكنة إلى البحث االجتماعي جنبا إلى 

جنب االنطباعات الشعورية.
وقد تبدو إحدى هذه الصيغ الكتابية هي 
الغالبة على الصيغ األخرى؛ وهو ما ال ضير 
فيه ما دام املترتب على الكتابة السيرية 
هو التأثيــر في القراء كأهم وظيفة وأبلغ 
معطــى ينبغــي أن يراعيا في الســيرة، 
وعن ذلك يقول موروا :« يتعني على كاتب 
السيرة شأنه شأن رسام البورتريت ورسام 
املناظــر الطبيعيــة أن ينتقي اخلصائص 
األساسية في كامل املوضوع الذي يتأمله؛ 
فإن استطاع أن ينجز عملية االختيار هذه 
دون إضعــاف الكل، أدى وظيفــة الفنان 

بدقة.« )أوجه السيرة، ص47(
وإذا كان كتاب ) لــو كان في العمر بقية( 
بكل مــا فيه من هــذه األبعــاد األدبية 
والســمات اجلمالية قد وسم في الغالف 
األمامي بأنه ســيرة ذاتية؛ فإنه يظل في 
حــدود التوصيف النقدي الــذي ال يؤهل 
السيرة الذاتية النســوية إال أن تتمظهر 
إبداعيــاً في الرواية بوصــف األخيرة هي 
اجلنس القادر على احتواء السير كمذكرات 
أو اعترافــات أو يوميات أو خواطر أو تراجم 

أو تسجيالت والعبور من ثم عليها. 

د. نادية هناوي

إذا كان الشخص نفسه هو خير من يكتب 
ســيرة حياته كما يقول دكتور جونسون؛ 
فــإن املرأة هي األقدر على ذلك، ال بســبب 
ما في حياتهــا من غنى وامتــالء؛ بل ألن 
مخبوءاتها ومدخرات مكنوناتها تظل طي 
الكتمان أكثــر من الرجل كما أن املفاجآت 
أو املصادفات التي هي لب الكتابة السيرية 
عادة ما تعترض مســار املرأة بشكل أكبر 
والســبب تبعيتها للنظام الذكوري التي 
جتعلها منخرطة فــي احلياة ككيان ثانوي 

ال أكثر. 
ولــو عدنا إلى جذور نشــوء فــن الكتابة 
الســيرـ ذاتية لوجدناه نسوياً بامتياز، فيه 
اتخذت املرأة الكتابة وســيلة بها تعبر عن 
جتاربهــا وذكرياتها في وقــت لم يكن فيه 
مباحا للنســاء املتعلمــات التصريح عن 
جتاربهن بالكالم عالنية في ظل واقع رجولي 

ينبغي التواؤم معه والقبول بوصايته.
والكتابة السيرية فن أدبي ذو مسارين، األول 
ذاتي وفيه يكتب الشــخص قصة حياته 
بنفســه لتندرج أما كسيرة ذاتية رجولية 
إذا كان الشــخص رجــال أو ســيرة ذاتية 
نســوية إذا كان الشــخص امرأة. واملسار 
اآلخر غيري، وفيه يترجم الشــخص قصة 
حياة شخص آخر رجال كان أو امرأة، وتكون 
الترجمة موصوفة بحسب هوية الشخص 
املترجم عنه، كأن تكون سيرة سياسية أو 
سيرة اجتماعية أو سيرة شعبية أو سيرة 
دينية أو ســيرة أدبية أو ســيرة علمية أو 

سيرة رياضية أو فنية .. الخ. 

 نقائص كتابة السيرة
واجلامع بني هذه الســير أنها إبداعية متزج 
التســجيل التاريخي بالتعبير النفســي 
وفيها تتعالق الذكريات بالســرد وتتوشح 
الوقائــع بالتخييل. والبغيــة تقدمي حياة 
حقيقية في شــكل مدونــة نصية يعتبر 
بها القراء ويتعظون من دروسها وجتاربها .

وصحيح أّن لكتابة السيرة الذاتية نقائص 
منها أن كاتبها قد ينســى وقــد يخاتله 
العقــل فيكون رقيبا عليــه وقد يتحكم 
الشــعور في انثيال ذكرياته، وقد تســرح 
اخمليلة بذاكرتــه فتختلق ما هو غير حادث 
في استرجاعاته للماضي مما يجعل نسبة 
الصدق في ما يعتزم الكاتب بلوغه أقل مما 
هو مفترض ومطلوب، بيد أن هذه الكتابة 
تظل حاضرة منذ نشأتها في مطلع القرن 
التاسع عشر وإلى اليوم كنوع أدبي وليس 
جنسا؛ والسبب عدم رسوخ قالبها الفني 
الذي يجعلها قابلة لالندماج والذوبان في 
جنس أرسخ منها وعابر عليها هو الرواية. 
الــذات املطلقة  وانطالقــا من مفهــوم 
الديكارتية صار من دالئل عدم رســوخها 
هو نرجســيتها أوال وثانيــا هيمنة الرجال 

 »لو كان في العمر بقية«.. سيرة ذاتية نسوية

سوسن ناجي

لقد تغيــرت األزمنة واملعاييــر، ولم يعد 
هنــاك مجــال -ونحن في مطلــع القرن 
الشكوى  أو  للحديث  والعشــرين-  احلادي 
من صمت املرأة! فقد اخترقت املرأة مجال 
األدب، وأصبح رواج أســماء الكاتبات أمراً 
عادياً، وانطوت صفحة طويلة من الثقافة 
العربيــة كانت »تتحدث عــن املرأة بعداء 
واســتهانة«، في صورة أبرزها منع النساء 
مــن تعلم الكتابــة! وهو القانــون الذي 
وضعــه خير الديــن نعمان بن أبــي ثناء” 
فــي كتابه “اإلصابة في منع النســاء من 
الكتابة” ومن قبله “اجلاحظ”، والذي رأى أن 
»الكتابة للرجل هي شرف وحق، والكتابة 
للمرأة خطر، ألنها وسيلة جنسية تفتح 

عالقات العشق والرفث«...
إن مســار احلديــث –إذن- قد تغيــر بتغير 
الزمن، وبديالً عن احلديث عن ثقافة تعمل 
على إلزام املرأة الصمت أصبح احلديث عن 
ثقافة حتتفي بكتابات املرأة، والقيمة التي 
تعود على اجملتمع من استنطاق نصوصها، 
واالقتــراب من عاملها بتفكيــك كتاباتها 
لقراءة ما ســكتت عنه، ومــا خافت فلم 

تُقله؟
وإذا كانــت الثقافــة قد تغيــرت، ومعها 
تغيرت مفاهيم األدب، فكان ال بد وأن تتغير 
معهــا الصورة التقليديــة للناقد؟ فبعد 

أن كانــت هذه الصورة تُعنى باكتشــاف 
املؤلف من وراء الســطور غــدت مجدداً 
تُعنى بأن يلتحــف -الناقد- عباءة املرحتل 
في أفق املعنى. وهو أمر يدفعه إلى معاودة 
الكتابة في كل مدخل ومخرج من مخارج 
النص. وبهذا يتحول النقد -هو اآلخر- إلى 

ممارسة من ممارسات الكتابة!
لذا كانت القراءة لتجربــة املرأة/الكاتبة 
الشخصية في األدب من حيث هي حضور 
بهــدف قراءة املناطق  هي محورنا نقدياً 

املعتمة من كتابتها نصياً، وما لم تفصح 
عنه الكتابة -بوعي أو دون وعي- كمنطق 
أولي من منطلقات القراءة النقدية والتي 
تفيد من تفكيكية دريدا أو مفاهيمه عن 
االختالف واإلرجــاء لعملية توليد املعنى، 
ومــن خالل جدله املســتمر مــع ثنائية 
احلضور/الغياب؛ حتى تتسنى قراءة دواعي 
خوف املرأة/غيابها، صمتها أو هروبها في 
النص ومن النص كذات مستلبة، أو وعي 

يعاني ثمة اضطهاد!

وتبقى إشــكالية دخول املرأة املتأخر إلى 
ســاحة الكتابة أكبر عالمة اســتفهام 
تعكس معنى اخلوف وقد بلغ هذا التأخر 
قروناً، األمــر الذي انعكــس على لغتها 
وفكرها، وحواسها وأســلوبها، غير أنها 
“إذا كانــت بدأت مجــدداً تتعلم وتعمل 
وتعيش في ظروف تكاد تشــبه الظروف 
التي يعيش فيهــا الفتى.. وقد تخلصت 
من ذلك احلرج الذي كانت تعانيه جدتها، 
فليس معنى ذلــك أن لقاءها مع الرجل 
قــد خال من العقــد الكبيــرة التي تؤثر 
فــي العالقات بني الرجل واملــرأة دائماً، أو 
خــال من آثار اخلطر الطويــل الذي يجعل 
العالقة بني اجلنســني مزيجاً من التهور 
والفزع”. وهــو ملمح خوف ترك آثاره على 
الكتابة النسائية شــكالً وموضوعاً. ثم 
يأتي انعــدام النموذج الرائد من الكاتبات 
كعالمة خوف أخرى، ومؤشــر إلى مفترق 
الطرق، حيث بدأت املرأة تكتب، ولكن مع 
الكاتبات حتتذي  أخــذت  النموذج  انعدام 
-خاصــة في مرحلــة الريــادة- بكتابات 
الرجل -شكالً وموضوعاً- ومن ثم وجدت 
املرأة/الكاتبة ذاتها تكرس مقوالت الرجل، 

وتعيد إنتاجها.
وإشــكالية صــراع املرأة/الكاتبــة، وهي 
مازالت في مفترق الطرق هو كونها تبحث 
عــن منوذج أنثــوي لكي جتعــل لوجودها 
األدبي شــرعية، لهذا تشــعر بالقلق أو 
لنقــل بالعزلــة “عن أســالفها الذكور، 

مع حاجتها إلى أســالف مــن األخوات أو 
اجلدات، ثم إنها بحاجة إلى قارئات مبقدار 
خوفها مــن عداء القراء الذكور”، كل هذا 
قد يبرر خوفها مــن التعبير/الكتابة في 
إطــار مناخ أبوي، أضف إلــى ذلك قلقها 
الرافض أو عدم مالءمــة رؤيتها كتابتها 
األنثوية للوعي العام في حال مواجهتها 
هذا املنــاخ الثقافي، كل تلك املظاهر قد 
تعرب عن عدم الثقة بالذات أو اإلحساس 
بالدونية وهو ملمــح مييز صراع الكاتبة/
املرأة من أجل اإلعــراب عن ذاتها فنياً في 

تلك املرحلة.
لكن اخلوف دفع شــريحة أكبر من هؤالء 
الكاتبات -خاصة في هذه املرحلة املبكرة- 
أن يختبئــن خلف أســماء مســتعارة، 
واألمثلة على ذلك كثيــرة، نقتصر فيها 
على ذكــر اختفاء عائشــة عبد الرحمن 
خلف اســم “بنت الشــاطئ”، واختفاء 
فدوى طوقان خلف اسم “دنانير”، واختفاء 
ملــك حفني ناصف خلف اســم باحثة 

البادية.
هكذا بدأ وعــي املرأة/الكاتبــة مبوقعها 
حني دخلت ســاحة الكتابــة مجدداً -أو 
في مقتبل القرن التاســع عشــر- ورغم 
كل املتغيــرات الثقافيــة فإن مشــاعر 
اخلوف من الكتابة، لم تتالشى بعد، إنها 
مازالت تعي أنها في “منافسة سافرة مع 
الثقافة املُهيمــن عليها من قبل الرجل، 
وأن صمــت املرأة من منظور هذه الثقافة 

هو االمتيــاز األنثوي الذي يجب أن تتحلى 
به املرأة كخلق طبيعي.”

وهنا يبــدو فعل الكتابــة مبثابة العالم 
اجلديد، والوعــي اجلديد، واملرأة حني تخرج 
إليهما فهي تخرج من املألوف إلى اجملهول، 
ومن الغفلة إلى الســؤال، ومن التسليم 
إلى اخلروج الشرعي من اعتراف اآلخر، ومن 
ثم فهي تواجــه التخطيط االجتماعي، 
وتقبل التحدي؛ بأنها مختلفة وليســت 

من القوالب املكررة في اجملتمع.
فالكتابــة إذن فعل يتطلب الشــجاعة، 
والكاتبــة إذ تدخل فــي غمارها فعليها 
أال تكون صورة مــن اآلخرين بل يحققها 
-في الكتابــة- أن تكون ذاتهــا، ومن ثم 
فعليهــا أن تتخذ موقفــاً ال يتعارض مع 
وإمنا تضمن  السائدة فحســب،  األوضاع 
ذلك الصراع ضد ذاتهــا، لتحررها من أي 
تبعية، بهدف الوصــول إلى ثمرة الوعي، 

واكتشاف الذات.
لكــن وعــي الكاتبــة مباهيــة األوضاع 
الســائدة، يؤســس فيهــا مــا ميكن أن 
نسميه “خوف التأليف” وهو قلق يتشكل 
من خوف معقد واٍع بعدم مالءمة شروط 
تلك األوضاع مع تلقائيتها/حريتها ومثل 
هذا القلق يشكل عالمة وخصوصية في 

كتابات املرأة العربية.

*عن مجلة اجلديد

الخوف من الكتابة*

زلة لسان برتراند رسل

الجامع بين هذه السير 
أنها إبداعية تمزج التسجيل 

التاريخي بالتعبير النفسي 
وفيها تتعالق الذكريات 
بالسرد وتتوشح الوقائع 
بالتخييل. والبغية تقديم 
حياة حقيقية في شكل 
مدونة نصية يعتبر بها 

القراء ويتعظون من 
دروسها وتجاربها 

غالف الكتاب

صادق ناصر الصكر

بعد اجلزء الثاني الذي كان مخصصاً للفلسفة 
احلديثة، انتهيت من قراءة اجلزء األول من كتاب 
رسل والذي تناول فيه الفلسفة اليونانية منذ 
ما قبل ســقراط، مروراً بالهلينية واملسيحية 

املبكرة، وانتهاًء باحلركة املدرسية.
لن أحتــدث عن املضمون الفلســفي للكتاب 
ألنني أرغب في اإلشــارة إلــى » حادثٍة« بدت 
لي غريبًة حني يتعلق األمر برســل على وجه 

التحديد.
هذا الفيلسوف، كما هو معروف، كان واحداً 
من أشــهر دعاة الســالم بني الشــعوب... 
ومواقفه على هذا الصعيد كثيرة، وهو األمر 
الذي يجعلنا نستنتج أن التراتبيات العرقية 
هي آخر ما ميكن أن يخطر على ذهن رســل... 
الوضع طبيعي: حني تكون داعية سالم فإنه 
سيكون من املســتبعد جداً أن تكتب جملًة 

ذات إيحاءات أثنية.
ولكنه، أي رسل، يتحدث عن شعوب الشرق 
بلغــٍة تفضح نوعاً من التحيــز العنصري... 

ســأذكر مثاالً واحداً، يكتــب:« لقد توصلت 
مصر القدمية وبابــل الى بعض املعارف التي 
اقتبسها اإلغريق فيما بعد، ولكن لم تتمكن 
أي منهما من الوصول إلى علٍم أو فلســفة، 
على أنــه ال جدوى مــن التســاؤل في هذا 
الســياق عما إذا كان ذلك راجًعا إلى افتقاد 
العبقرية لدى شــعوب هذه املنطقة، أم إلى 
أوضــاع اجتماعية، ألن العاملــني معاً كان 

لهما دورهما دون شك«) ص٢٨(.
السؤال ال يتعلق برســل، حصراً،: حني تأتي 
هكذا عبارات داخل كتب الفكر والفلســفة 

وحتــى األدب، هل يجب أن يتم حتويلها إلى » 
قضايا« أم أنه باإلمكان أن نتعامل معها على 
طريقة: دعها متــّر طاملا أن أصحابها يحرثون 

في أراٍض واسعة؟.
باختصار: األمر يعتمد على معرفتنا باملوقف 
النظري العــام للمفكر ووجهته احلقيقية... 
على ســبيل املثال: احلديث عن الشــرق لدى 
رســل ليس هو الكالم عن الشرق ذاته لدى 
رينــان.... مع رينان لدينــا« غل مركزي موجه 
ومعتنى بــه«، أما في كتاب رســل فهناك 
محاولة تفسير أنثروبولوجية خانها التعبير 

اللغــوي... زلة لســان... ملاذا نقــول ذلك!.. 
ألن« الفضــاء العام« للكتاب يســمح بهذا 

احلكم....
حكاية رســل تدعونا إلى أن نغفر للمؤلفني 
زالت ألســنتهم إذا كان هنــاك، قبل الزالت 

وبعدها، ما يفتح الطريق أمام الغفران.
على املــرء أن ال يعيد إنتاج اخلطأ الشــهير 
إلدوارد ســعيد: القــى بكل دفاتــر ماركس 
التقدميــة في التنور، وحتــدث كثيراً وطويالً 
عن مالحظاته العابرة، والتي تقبل تفسيرين 

على األقل، عن احلكم البريطاني للهند.

الثالثاء 31 آذار 2020 العدد )4381(

Tue. 31 Mar. 2020 issue )4381(

راسل

دريدا



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:
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 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
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منوعات6

اسباني يتنّكر بزي كلب لكسر الحجر الصحي
رصدت الكاميرات رجال بشــوارع توليدو املهجورة في إســبانيا 

وهو ميشي على أربع مرتديًا قناع كلب »كانيش«.
وعلى ما يبدو أن الرجل حاول كســر حظر التجول املفروض في 

إسبانيا للمغادرة بحرية وفي أي وقت من منزله.
وأثارت الصورة املنشــورة على تويتر العديد من ردود الفعل، وإذا 
كانت قد أضحكت الكثرين، فإن آخرين لم يترددوا في مهاجمة 

»الرجل الكلب«.
يذكر أن سكان شبه اجلزيرة األيبيرية يخضعون إلجراءات احتواء 
صارمة فــي محاولة للقضاء على وباء الفيروس التاجي القاتل 

عن طريق احلجر الصحي املنزلي.

مصابة بالوباء تلد توأما.. وتسميهما فيروس 
وكورونا

ســيطر فيروس كورونا وأخباره على العالم، حتى إن األمر وصل 
المرأة مكســيكية مصابة بالوباء ولدت توأماً، وقررت أن تطلق 
عليهما اســم فيــروس وكورونا. وذكر موقــع world news أن 
أناماريا خوســيه ذات الـ 34 عاماً قررت أن تلقب طفليها التوأم 

باسمي فيروس وكورونا.
كما أكد املوقع أن الطفلني فــي حالة صحية جيدة برغم من 

إصابة األم بكوفيد - 19.
وقالــت األم إنها لم تكن قد اســتقرت على اســمي طفليها 
واقترح عليها أحد األطباء باملستشــفى تســمية الطفلني بـ 
فيــروس وكورونا، والقت الفكرة إعجابهــا، خاصة أن الفيروس 

حديث الكرة األرضية.
أما الطبيب صاحب الفكرة، فأكد أنه كان ميزح حني اقترح على 
األم فكرة األسماء لكنها فاجأته بأنها أخذت األمر على محمل 

اجلد، وسّمتهما بالفعل فيروس وكورونا.

ال تنازل عن األناقة حتى لو كانت في »زمن الكورونا«..
رئيسة سلوفاكيا تجذب انتباه العالم

خطفت رئيســة ســلوفاكيا، زوزانا كابوتوفــا، مؤخرا األضواء 
بظهورها الالفت خالل عدة مناســبات في محاولة للتشجيع 
على االلتزام باإلجــراءات االحترازية للحد من انتشــار فيروس 

»كورونا« في بالدها.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي صورا لكابوتوفا بفساتني 
أنيقة، وكمامات بنفس اللون وقفازات سوداء، مبدين إعجابهم 
بأناقتها رغم الوضع الذي يعيشه العالم في ظل انتشار الوباء، 
حتى أن البعــض منهم علق قائال »املرأة هــي املرأة« رغم كل 

الظروف.
لكن طبعا االختالف في اآلراء كان موجودا، حيث رأى البعض أن 
عدم ارتدائها كمامات طبية عادية هو من باب اخلجل بســبب 
صورتها العامة كرئيســة دولة، بينما رأى آخرون أن فيه شــيئا 

من االستعراض.
وفي حفل تنصيب مجلس الوزراء اجلديد في ســلوفاكيا، حرص 
اجلميع على ارتداء األقنعة الواقية من فيروس كورونا، مبن فيهم 

رئيسة الدولة ورئيس الوزراء، إيغور ماتوفيتش.
وألن املــرأة دائمــا مميزة بأناقتهــا وجمالها، فــكان الفتا ارتداء 
الرئيســة كابوتوفا كمامــة مختلفة عن كمامــات اآلخرين، 
أكسبتها جاذبية كبيرة، في رسالتها التوعوية لضرورة القيام 

بكل اإلجراءات االحترازية لضمان عدم اإلصابة باملرض.
وسبق لسلطات ســلوفاكيا أن أعلنت عن تسجيل أول إصابة 
بالفيــروس التاجي كورونا، وقال رئيس الــوزراء إن رجال يبلغ من 
العمر 56 ســنة أصيب بالفيروس ويخضــع حاليا للعالج في 

مركز االستشفاء اجلامعي بالعاصمة براتيسالفا.

ملونشريط

بغداد - زينب الحسني:

امســك الهاتف وجاء مســرعاً إلى 
زوجتــه وأطفالِه وهــو يصرخ بأعلى 
صوتــه انتهت أزمة فيــروس كورونا 
ونحــن أول بلد سيســتعمل العالج 
وبحســب اإلخبــار ســيبقى احلظر 

الصحي ليوم واحد فقط . 
تفاجــأ اجلميــع واندهــش ! الزوجة 
عزيزي هــل أنت متأكد ممــا تقول ؟ . 
الزوج وهل كذبت عليك سابقاً ؟. وما 
ان بدأ اجلميع يقتنع ويحاول أن يبحث 
في التلفاز عن هكــذا خبر ، ضحك 

األب وقال أنها ) كذبة نيسان ( .
بــني األمل والقلــق واحلــزن والفرح 
والغضب واالبتســامة تقبلوا مزحة 
األب الذي حــاول إضحاك عائلتِه في 

ظل ظروف احلظر الصحي .
في حني اتصل احد املمرضني بعائلتِه 
عبر الهاتف وقال لهم » ابروني الذمة 
» فقد اصبت » بكورونا » وما كان من 
ارضاً مغمى  ان تســقط  الى  زوجتِه 
عليها ووســط هلع وخــوف العائلة 
سمعوا ضحكاتِه العالية وهو يقول 
انها »كذبة نيسان« أقسم إني بخير 
.كان موقف صعب علــى الزوجة إن 
تصدق انها كذبــة مما جعلها تتصل 
بيه كل عشــرة دقائق ليقول لها انه 

بخير .
الكثيــر مــن املناســبات والتقاليد 
العالم  املتعــارف عليها مرت هــذا 
مرور الكرام في ظل انتشــار فيروس 
املناسبات  » كورونا » واكتفت بعض 
التواصل  وســائل  عبــر  بالتهنئــة 
االجتماعــي فقط ومــن بينها أهم 
مناســبة وهــي » عيــد إالم » فقد 

املعنية  الوســائل  اصبحــت هــذه 
باالتصال جزء مهم من حياتنا .

ولكذبــة نيســان خصوصيــة عند 
العالــم اجمع ملا حتمله مــن دعابة 

ممزوجة باملرح والغضب .
وهناك حكايــات وقصص كثيرة عن 
أصل هذه » الكذبة » بعضهم يقول 
إنها هنديــة وهناك مــن يقول إنها 
فرنســية ومنهم من يقول إجنليزية. 

أما البعــض اآلخر فُيرجع أصلها إلى 
اليونانيني الذين خصصوا اليوم األول 
من »أبريل« إلقامة احتفاالت ضخمة 
والربيع، وســط  واجلمال  احلب  آللهة 
أجواء من الضحك والفرح والسعادة 

واملقالب الطريفة.
ففــي األول مــن أبريل فــي كل عام 
حتصــل مواقــف كثيــرة  معظمها 
طريفة وبعضها محــزن جراء كذب 

الناس في مثل هذا اليوم.لكون يتندر 
بعــض الناس علــى بعضهم، بنحو 
ســاخر وخداع يدفع للمرح الذي قد 
ويكون  أحيانًا  مشــكلة  إلى  ينقلب 
املبــرر أن ذلك »كذبة نيســان«. وهو 
يوم اعتاد النــاس فيه على االحتفال 
وإطــالق النــكات وخــداع بعضهم 

البعض.

أطرف األكاذيب في التاريخ
و أشــهرها,  و من أطــرف األكاذيب 
في شــتى البلــدان, ما حــدث في 
رومانيا عندمــا كان امللك كارول يزور 
أحد متاحف عاصمة بــالده, في أول 
إبريل, فسبقه رســام مشهور, كان 
قد ترصد قدومه, و قام برســم ورقة 
ماليــة أثريــة من فئة كبيــرة, على 
أرضية املتحف, مما دفع امللك يأمر أحد 

حراســه, بالنزول اللتقاطها, و لكن 
ســرعان ما اكتشــفوا أنها كذبة, و 
قد اشــتهر الشعب اإلجنليزي بكذبة 
ظهرت في عام 1860, في اليوم األول 
من إبريل, حيث حمل البريد إلى مئات 
من ســكان لندن, بطاقات مختومة 
بأختام مزورة, حتمل في طياتها دعوة 
ملشــاهدة احلفلة الســنوية لغسل 
األســود البيض, في برج لندن صباح 
األحد, في األول من إبريل, مع التكرم 
بعدم دفع أي مبلــغ, مما دفع اجلمهور 
الساذج بالتوجه نحو البرج ملشاهدة 
احلفلــة املزعومة, و لكــن إلى جانب 
هذه املواقف املضحكــة, كان هناك 
أحداث مؤملة صاحبت هذه الكذبات, 
و من أشهرها قيام ســيدة إجنليزية 
بالصراخ, و طلــب النجدة, من أعلى 
شرفة مطبخها, بسبب اندالع حريق 
داخله, و لكن مــن دون جدوى, حيث 
بأنها كذبة, لتطابق ذلك  الناس  ظن 
اليوم مع أول إبريل, و بذلك تكون هذه 
الكذبة قــد أودت بحيــاة الكثيرين, 
فعلــى الرغم مــن أنها ممتعــة, إال 
أنها قد تنهي حيــاة البعض, نتيجة 
التهور, و التهويل, و استعمال احليل 

و األكاذيب اخمليفة.

مآسي كذبة آبريل
وإلى جانب هــذه املواقف املضحكة 
باكية حدثت بســبب  هناك مــآٍس 
كذبــة أول أبريــل فقــد  حــدث أن 
إحدى  النيران في مطبخ  اشــتعلت 
السيدات اإلجنليزيات في مدينة لندن 
فخرجت إلى  شــرفة املنــزل تطلب 
النجدة ولم يحضر لنجدة الســيدة 
املســكينة أحد إذ كان ذلــك اليوم 

 صباح أول أبريل.

حتى مزحة كذبة نيسان جعلها 
فيروس كورونا ممزوجة بالخوف والقلق 

متابعة الصباح الجديد :
قضى كيرســن وريتشــارد غروم 
18 شــهرا فــي التخطيط حلفل 
زفافهما الذي كان مقرراً في نهاية 

نيسان املقبل.
وبعد أن شــعر االثنان باخلطر إزاء 
فــرص إقامــة احلفل علــى ضوء 

التجمعات  على  املفروضة  القيود 
تفشــي  ملواجهة  بريطانيا  فــي 
إلى  اللجوء  قــررا  كورونا،  فيروس 
فيسبوك لالحتفال مع 100 ضيف 

عبر شبكة التواصل.
وبدال مــن االنتظار إلى نيســان، 
تزوجا في كنيسة ســانت ماثيو 

في قرية وولسوال االسبوع املاضي 
.

وقالت غروم إن زوجها »ريتشــارد 
شــعر أّن الوضــع فــي اململكة 
املتحدة يــزداد صعوبة، ولذا طرح 

فكرة تقدمي حفل الزفاف«.
رئيس  بــدأ  »عندمــا  وأضافــت: 

الوزراء في فرض قيود »األســبوع 
املاضي«، قال لنا شخص آخر: ملاذا 
ال تتزوجــان اآلن؟ وقلنا إّننا قضينا 
سنة ونصف في التخطيط حلفل 

زفاف مثالي«.
وقام الزوجان على عجل بالتحضير 
وكانت  اجلديد.  بشكله  لزفافهما 

غروم تعيش في منزل مشترك مع 
12 شــخصاً آخر، شاركوا جميعاً 
ترتيب حفل  على  املســاعدة  في 

الزفاف في غضون أربعة أيام.
ولم يكن الفستان الذي خططت 
الرتدائه في نيســان جاهزاً، لذلك 
كان على أصدقائهــا البحث عن 

بديل، كمــا كان عليهم الترتيب 
للصور والزهور.

وكان أصدقــاء العــروس الذيــن 
ســكنوا معها في املنزل نفسه، 
ضيــوف احلفل الوحيديــن، فيما 
شــاهد اآلخرون احلفل عبر خدمة 

البث املباشر على فيس بوك.

بسبب كورونا.. حفل زفاف عبر فيس بوك 
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حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

عزيزي برج السرطان،في الغالب لن تصادفك 
أية عقبات من اآلخرين، وسوف تتعرف على 
أشــخاص جدد بســرعة وبأقل مجهود. إذا 
تتحقق  فسوف  املعرفة،  هذه  اســتخدمت 

الصداقات اجملدية على املدى البعيد. 

عزيزي بــرج العذراء،في هــذه اللحظة أنت 
تريــد الكثير في نفس الوقــت؛ خذ خطوة 
إلى الوراء، وإال فإن األمور ســوف تتعقد في 
العمل. قد يتحول الزمــالء بعيًدا عنك. في 

حياتك اخلاصة.

عزيزي بــرج اجلوزاء، األمر يــزداد صعوبة في 
العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض املساعدة 
من زمالئك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع 
أمامك تدريجًيا إلــى أن يصبح مهاًما ميكن 

التعامل معها. 

عزيزي بــرج امليــزان،ال تصــاب 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 القوس، ســتواجه حتديات وعراقيل 
صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يســبب 
مضايقات بتواجده باملكان، وذلك سعًيا لإلخالل 
بتوازنك. بالتالي يجب األخذ بعني االعتبار أقل 

تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق. 

عزيزي برج احلوت،لقد اتخذت مســارًا جديًدا 
وتتقدم بخطوات نوًعا ما متثاقلة في حتقيق 
طموحاتك، ولذلــك ودِّع ماضيك وما يتعلق 

به وال تنظر إلى الوراء. 

عزيــزي بــرج الدلو،األشــخاص في محيط 
العمــل يتعاملون بإيجابيــة خاصة معك؛ 
فانتفــع من هذه الفترة ملواجهة املشــاكل 
الصعبة مع فريقــك وبالتالي االقتراب أكثر 

من هدفك. 

عزيزي برج الثــور، أنت حازم وقادر أخيرًا على 
تنفيــذ رغباتــك التي احتفظت بها ســرًا 
ملدة طويلة. ســوف تنجح إذا اســتجمعت 
الشــجاعة الكافية لتحويــل أفكارك إلى 

أفعال. 

عزيزي بــرج األســد،يأتي اليــوم مصحوبًا 
ببعض املشــكالت، فســوف تقابل مواقف 
ال ميكــن التغلب عليها إال مــن خالل تغيير 
رؤيتك لألمور. افصل نفســك عن كل ما هو 

قدمي ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد.

عزيزي برج العقــرب، تبدو األمور في صاحلك 
لالنتهــاء من  املوقــف  فاســتغل  اليــوم، 
املشروعات املعطلة ولبدء مشروعات جديدة 
فور االنتهاء من هــذه اخلطوة. ثقتك مصدر 

إللهام اآلخرين، خاصة الذين يعملون معك.

عزيزي برج اجلدي،اذا وجدت شكوك أو ظنون غير 
مؤكدة في حياتك، فهذا هو الوقت املناســب 
أن تطمئن نفسك وتتخلص منها مما يوفر لك 
بنية وإطار عمل أكثر استقرارًا. في الغالب، لن 
تتصادم بالكثير من العوائق في الوقت احلالي. 

الحوتالجديالدلو

عزيزي بــرج احلمل،الكثير مــن املوضوعات 
في الوقــت احلالي ال تســير بالسالســة 
التي خططت لهــا، ورمبا يجب عليك قبول 
األشياء التي ال تستطيع تغييرها. ال تسمح 

خليبة أملك أن متنعك من التقدم.

معلومة

متابعة الصباح الجديد :
ميكن أن يؤدي تنــاول الغريب فروت مع بعض 
األدوية والعقاقير إلــى عواقب وخيمة على 

الصحة قد تصل إلى الوفاة.
بأن   ،SasaPost صحيفــة  موقــع  ويفيــد 
الكثيريــن يتناولون الغريب فــروت لفائدته 
واحتوائــه علــى كمية كبيرة مــن األلياف 
الغذائيــة وكذلك لقلة الســعرات احلرارية 
التي يعطيها للجســم، مع أنهم يتناولون 
أدوية وعقاقير معينة لعــالج مرض ما، من 
دون أن يدركوا أن هذا قد يلحق أضراراً كبيرة 

بحالتهم الصحية.
وبالطبع، يحتــوي عصير الغريب فروت على 
املفيدة  املعدنيــة  والعناصر  الفيتامينــات 
للجســم، وكذلك مواد نشــطة أخرى مثل 
فورانوكوماريــن، التــي تعطل عمــل إنزمي 
البســيتوكروم P45. هذا اإلنزمي ينظم تركيز 
الدم. وعندما يعطل  األدوية والســموم في 
هذا اإلنــزمي تتراكم املواد الفعالة لألدوية في 
اجلسم بكميات خطرة على الصحة واحلياة، 
األدوية  بالعكس يسبب انخفاض فعالية  أو 
نتيجة انخفــاض تركيز املــادة الفعالة في 

الدم.

الصحيفة  إلى أن »تناول كوب واحد وتشــير 
من عصير الغريب فروت أو حبة غريب فروت 
واحــدة، ميكن أن يكبح نشــاط اإلنزميات في 
اجلسم مدة تصل إلى 24 ساعة. أي أن تناول 
الغريب فــروت أو عصيره قبــل أوبعد تناول 

الدواء بساعة أو أكثر ال معنى له«.
ويؤثر الغريــب فروت في نحــو 50 نوعاً من 

أمراض  لعالج  اخملصصــة  والعقاقير  األدوية 
معينــة، معظمها يتطلــب مراعاة اجلرعة 
ووقت تناولها. ومع ذلك بســبب احلاجة إلى 
االلتزام بنظــام غذائي صحي، يضيف بعض 
املرضــى هذا النوع من احلمضيات إلى غذائه 

اليومي.
الدراســة قائمة  وقد كشــف مؤلفو هذه 
باألدويــة والعقاقير التي ال ينصــح بتناول 
الغريــب فــروت معها. من بينهــا اخملفضة 
واألدوية  الدم  الكوليســترول في  ملســتوى 
اخلاصة في عالج اخلفقان ومســكنات األلم، 
وأدوية تســتعمل لتخفيض مستوى ضغط 
الدم ومضادات الهستامني، واألدوية املضادة 
اإلستروجني  احملتوية على  واألدوية  للسرطان 

مبا فيها حبوب منع احلمل وكذلك الفياغرا.
وبعكســه تظهــر لدى الشــخص أعراض 
جانبيــة مثل اضطراب عمــل القلب وحتى 
السكتة القلبية املفاجئة، واجللطة الدموية 
وتضرر الكلى، وإصابــة نخاع العظم وتلف 
اخلبراء  ينصــح  العضلية.لذلــك  األليــاف 
باالهتمام بالنظام الغذائــي والتأكد من أن 
األدوية املســتعملة  مع املــواد الغذائية ال 

تشكل أي خطورة على حياتهم

عن خطر مميت في الغريب فروت

 »عدسة: زياد متي«لقطة
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اكــد املدرب املســاعد لفريــق نادي 
مالك  البرتغالــي،  بورتيمونينســي 
ان أحترافه كمــدرب ضمن  فيــوري، 
 املــاك التدريبي للفريق أســهم في 
نقله إلى فضاء الشهرة ، مشيرا إلى 
اختياره من رفيق دربه املدرب  البرتغالي 
بولو ســيرجيو الذي لعب إلى جواره 
سابقا، ثم دخل في دورة تدريبية ملدة 

شهر بحضور  املدرب نفسه . 
وذكر ان املدرب فولها تســنم مهمة 
التدريــب خلفــا للمــاك التدريبي 
السابق، ووجدت إدارة النادي في  املدرب 
اجلديد الثقة ان يقود الفريق إلى موقع 
متقدم، مشــيرا إلى ان تغييرات عدة 
حصلت فــي الفريق،  واملــدة املقبلة 
اكثر  بصورة  بورتيمونينسي  سيكون 

إيجابية . 
املــدرب العراقي، احلاصــل على لقب 
ذكر  التدريب،  فــي  »البروفشــينال« 
انــه يعمل ضمــن املــاك التدريبي 
الاعبني في  تقــومي   ومســؤول على 
اخلط الهجومي، مشيرا إلى ان املاك 
التدريبي يضم مقومني على  خطوط 
اللعب األخرى، فضا على مدرب لياقة 
بدنية من البرازيل، وبروفسورة طبيبة 
متخصصــة في  التغذيــة، مبينا ان 
جهود هؤالء جميعا يتم تقدميها إلى 
املدرب األول سيرجيو ليصار إلى وضع 
افضل  طرق اللعب او التكتيك ومنح 
العب فرصة على حساب غيره وتغيير 
اخر بحســب األهلية واجلاهزية وفقا 
 إلحصائيــات يقدمهــا العاملون في 
املاك التدريبي املســاعد رفقة املدير 

الفني للفريق . 
فريــق  ان  قــال  مالــك،  املــدرب 

بورتيمونينســي  يتأخــر في ســلم 
الترتيــب، بيــد ان لديــه 10 مباريات 
متبقية  ضمن بطولــة دوري االضواء 
البرتغالي وبامكانه حصد نقاط فيها 
تؤهل إلــى االبتعاد عن مرحلة اخلطر، 
 مبينا ان فريقه خســر فــي مبارياته 
األخيرة بصعوبة وأمام فرق مميزة منها 
امام  وبراغ  والتعادل  وبورتو  لشــبونة 

فيتوريا سيتوبال . 
وعن الاعب العراقي الشــاب، مهند 
ان  امللقب »ميمي«، اكد فيوري،  علي، 
ميمي يٌتأقلم تدريجيا مع بقية  العبي 

الفريق وبدأ يهضــم الفكر التدريبي 
في املدرســة البرتغاليــة، وهو العب 
الكثير،  وسيحصل  سيقدم  متمكن 
على اخلبرة الكافية مبرور مشــاركته 
في املباريات املقبلة، ســيما ان املدرب 
يؤكد على ان  العبنا الدولي ســيكون 

له شأن في الفريق البرتغالي . 
وعن آلية عمل الفريق في ظل تفشي 
املدرب  اكد  املستجد،  كورونا  فايروس 
انب الاعبــني يواصلون  التدريبات في 
منازلهــم عبر مناهج تعد باشــراف 
املساعدة،  التدريبية  واملاكات  املدرب 

لكل العب،  معرفة  دقيقــة  تتضمن 
تغذيته، لياقته البدنية، انتظامه في 

التدريبات ونقاط أخرى . 
واوضح ان فريق بورتيمونينسي ينحدر 
من املدينة التي تقع ضمن محافظة 
»الــكارف«  التــي يفصلهــا  احمليط 
األطلســي عن املغرب ، كما هي جتاور 

إسبانيا . 
يشــار إلى ان مالك فيوري، جنل املدرب 
فيوري،  حســن  الشــهير،  الراحــل 
احتاد فيوري  الشعبي  مؤســس فريق 
الــذي خرج العشــرات مــن النجوم 

في عالــم الكرة، بدأ العبــاً في فرق 
الفئــات العمرية لنــادي أمانة  بغداد 
العريق،  النــادي  قبل االنطــاق نحو 
القوة اجلوية، حتت اشراف والده حسن 
فيوري، وسعدي يونس  وحميد سلمان . 

ثم  املدرســي،  بغداد  ملنتخــب  لعب 
ناشــئة العــراق باشــراف املدربــان 
آراهمبرســوم وســعدي يونس، ومتت 
 دعوتــه للفريق األول للقــوة اجلوية، 
باشــراف عامر جميل ملوســم واحد 
قبــل االنتقال إلى نادي الســام في 
 دوري الدرجة الثانية، وكانت محطته 

مع نــادي الســام بــارزة، حيث كان 
الفريق  إلى  تأهل  الفضل في  صاحب 
مصاف أندية الدرجة االولى وهو بعمر 
19 عاماً، بعد مباراة حاســمة ملوسم 
ملعب  املوصــل  ضيفها  امام   92/91
الكشافة انتهت بركات اجلزاء، حيث 
تــردد العديد من العبي الســام في 
وســط  لينبري  مالك  الركلة،  تنفيذ 
واضعا  شــاكر  ناظم  مدربــه  ذهول 
الكرة بثقة في املرمى املوصلي، ليقود 

فريقه إلى دوري  الكبار . 
ليغــادر بعدها إلى لبنــان حيث مثل 
فريق احلكمة ملوســم واحد باشراف 
أمير رســتم، ثم  اللبنانــي  املــدرب 
الفرنسية  املاعب  في  اللعب   احترف 
وحتديدا في العام 1996 ملدة 4 سنوات 
بعدهــا  انتقل  نادي فرســاي،  ضمن 
إلــى البرتغال ألدافع عن نادي مونلغرا 

واستري ليبريا . 
اما رحلته التدريبية  فبدأت في العام 
2008، عندما درب في اكادميية األشبال 
بفرنسا ملدة عام كامل، ثم  توجه إلى 
لبنان لتدريب فريق الرايســنغ، بعدها 
عمل في دوري الدرجة الثانية بفرنسا 

ضمن نادي نيور . 
ثــم عمــل مدربــا مســاعدا لنادي 
كيميريش باشراف املدرب روي فيتوريا 
الذي تســلم بعدها تدريب فريق نادي 
 بنفيــكا البرتغالــي وقــاده إلى ربع 
نهائي الــدوري األوروبي وقــاد فريقه 
للتتويــج بلقــب الــدوري البرتغالي 
 ملوســمني وبعدها حــاز على وصيف 
البطل.. وحصل املــدرب مالك فيوري 
الشهادات اآلســيوية  املعتمدة  على 
قاريــة C«  وBو »A، ثم البروفشــينال.. 
تدريبية  كما شــارك في معايشــة 
اقيمت ملدة شــهرين مع  نادي فورتونا 

دوسلدورف األملاني . 

مالك فيوري: بورتيمونينسي ينقلني إلى فضاء 
الشهرة.. وميمي يتأقلم تدريجيا في أجواء البرتغال

المدربالعراقييستعرضرحلةالتحديفيأوروبا

امانة بغداد يطمئن 
على العبيه المحترفين

الهالل السعودي 
ُيحصن جوميز

بطولة صاالت آسيا 
في آب المقبل

الشباب والرياضة 
تدعم االسر المتعففة

إعالمالوزارة:
اكد مدير عام دائرة االســتثمار والتمويل الذاتي 
الدين  والرياضة علي شــمس  الشــباب  بوزارة 
ان وزارة الشــباب والرياضة وبنــاء على توجيه 
وزير الشــباب الدكتور احمد رياض بالتنســيق 
مع املســتثمرين املتعاقدين مع الوزارة بشــان 
تكفلهم جتهيز سات غذائية متكاملة للعوائل 
املتعففة وقواتنا االمنية املرابطة في الشــوارع 
وفرقنا الصحية التي تواصل عملها لدفع خطر 
فايروس كورونا عن ابناء شعبنا ، مشيرا ان عدد 
من املستثمرين باشر التجهيز فعا على ان يتم 
تقدمي السال على شكل دفعات للمستثمرين 

االخرين في بغداد واحملافظات.

بغدادـالصباحالجديد:
زارت ادارة نادي امانــة بغداد، محترفي الفريق 
املتواجديــن في احد فنــادق العاصمة.وذهب 
نائب رئيــس النــادي محمد فرحــان، لزيارة 
الاعبيني احملترفــني، لغرض تفقده ألحوالهم 
والوقوف علــى احتياجاتهم.وختمت إجراءات 
حظر التجوال املفروض على العاصمة بغداد، 
بسبب تفشي وباء كورونا ابتعاد الاعبني عن 

التدريبات.
يشــار إلى ان نادي أمانة بغــداد يقوده املاك 
التدريبي املؤلف من عصام حمد مدربا ووسام 
طالب مدربا مســاعدا وهاشم خميس مدربا 

حلراس املرمى.

جدة-وكاالت:
ذكر تقرير إخباري، أن إدارة نادي الهال السعودي، 
قررت تفعيل بند متديد عقد الفرنسي بافيتمبي 
جوميز مهاجم الفريق األول، لعام آخر.. وأوضحت 
صحيفة »الرياضية« السعودية، أن إدارة الهال 
فعلت بند التمديد لاحتفاظ بجوميز الذي كان 
من املفتــرض أن ينتهي عقده بحلــول حزيران 

املقبل.
وأشارت إلى أن عقد بافيتمبي جوميز سينتهي 
بذلك في متــوز 2021، مع احتمال زيادة املدة، في 
حال مت متديــد العقود اجلارية لاعبني بحســب 
نظام الفيفا واالحتاد السعودي.. وكان بافيتمبي 
جوميز قد ســاهم في فوز الهــال بلقب دوري 
أبطال آســيا العام املاضي، حيــث حصل على 

لقب هداف البطولة برصيد 11 هدًفا.

المنامةـوكاالت:
تلقــى االحتاد البحرينــي لكرة القــدم، خطابا 
رسميا من االحتاد اآلسيوي، يفيد بتحديد موعد 
جديد إلقامة بطولة آسيا لكرة الصاالت 2020 

والتي كان من املقرر أن تقام في تركمانستان.
وحــدد االحتــاد اآلســيوي املدة مــن 5 حتى 16 
آب املقبــل موعدا إلقامة البطولــة في الدولة 
نفســها، حيث كان من املقرر أن تقام البطولة 
26 شــباط حتى 8 آذار احلالي إال أن االحتاد أجلها 

بسبب تفشي فيروس الكورونا.

طوكيوـوكاالت:

األوملبية  األلعاب  دورة  منظمو  أعلن 
الصيفيــة التي كانــت مقررة هذا 
العام في طوكيو ومت تأجيلها بسبب 
جائحــة كورونا، أنها ســتقام في 
املدة املمتدة بني 23 متوز والثامن من 
آب 2021.. وكان مــن املقرر ان تقام 
الدورة بني 24 متوز والتاســع من آب 
2020. لكن اللجنة األوملبية الدولية 
الثاثاء  أعلنتا  اليابانيــة  واحلكومة 
املاضــي تأجيلها بعــد ضغوط من 
في  إلرجائها  والرياضيــني  االحتادات 
ظل توقف النشــاط الرياضي عامليا 
بسبب »كوفيد19-«.وبعد تقارير عن 
احتمال إقامة الدورة في ربيع 2021، 
حسم األمر باإلعان أنها ستحافظ 
تقريبا، لكن  ذاتهــا  املواعيــد  على 

بفارق عام.
وقال رئيس اللجنة املنظمة لطوكيو 
2020 يوشــيرو مــوري للصحافيني 
»دورة األلعاب األوملبية ســتقام من 
23 متوز حتى الثامــن من آب 2021. 
)اخملصصة  الباراملبية  األلعــاب  دورة 
لذوي احلاجات اخلاصة( ســتقام بني 

24 آب واخلامس من أيلول ».
من جهتها، أعلنت اللجنة األوملبية 
الدوليــة بعــد اجتمــاع للجنتها 
التنفيذية، انها اتفقت مع »اللجنة 
اللجنة املنظمة  الدولية،  الباراملبية 

مدينة  حكومــة   ،2020 لطوكيــو 
طوكيــو واحلكومــة اليابانية، على 
املوعــد اجلديــد للنســخة الثانية 

والثاثني من األوملبياد«.
وأشــارت الــى ان املعنيــني عقدوا 
»اجتماعا عبر الهاتف« شــارك فيه 
رئيــس اللجنــة األوملبيــة الدولية 
األملاني توماس باخ، وموري وعدد من 
املســؤولني اليابانيني »واتفقوا على 
للمسؤولني  اجلديد«.وســبق  املوعد 
األلعاب  احتفاظ  تأكيــد  اليابانيني 

باسم »طوكيو 2020«.
وأتى كشــف املوعد بعد ســاعات 
مــن تأكيد موري نفســه دراســة 
إقامة  بشأن  والسلبيات  اإليجابيات 
األلعــاب في ربيــع أو صيف 2021.. 
التأجيل  إعان  لدى  املنظمون  وحدد 
األســبوع املاضي، ان الدورة ستقام 
فــي العــام املقبل، مبوعــد أقصاه 
فصل الصيف. وأشــارت تقارير في 
األيام املاضية الــى ان التأجيل فتح 
اجملال أمام دراسة إقامتها في الربيع 
بدال مــن الصيف، وحتاشــي احلرارة 
اللتني  العالية  والرطوبــة  املرتفعة 
تعرف بهما العاصمة اليابانية، وأدتا 
الى نقل ســباق املاراتون من طوكيو 
الى مدينة سابورو في شمال الباد، 
والتي تتمتــع بطقس معتدل خال 

فصل الصيف.
من جهتها، شددت اللجنة الدولية 
في بيانهــا على ان املوعــد اجلديد 

اســتند الى ثاثة عوامل أساسية 
تواقفت عليها االحتــادات الرياضية 
الدوليــة واللجان الوطنية األوملبية، 
هي »حمايــة صحة الرياضيني وكل 
املعنيني )بالدورة( ودعم جهود احتواء 
تفشي +كوفيد+19-، حماية مصالح 
وجدول  األوملبية،  واحلركة  الرياضيني 

النشاطات الرياضية العاملية«.
وأكد موري بدوره انه »مت االتفاق على 
ان يكون املوعد في الصيف كما كان 

مقــررا، نظرا الى فيــروس كورونا... 
واحلاجة الى بعــض الوقت من أجل 
الرياضيني  واختيــار  التحضيــرات، 

وتصفياتهم«.
ولم يســبق ان مت تعديــل أي موعد 
لــدورة أوملبية صيفية لســبب غير 
احلرب العاملية. ومت إلغاء دورات 1916 
)بسبب احلرب األولى(، و1940 و1944 
)بسبب احلرب الثانية(. وتعد الدورات 
األوملبية الصيفية أكبر حدث رياضي 

عاملي على اإلطاق، وتستقطب لدى 
إقامتها مــرة كل أربعة أعوام، نحو 
اآلالف من  رياضي، ومئــات  ألف   11

املشجعني على األقل.
وأدى التأجيل إلى تقلبات في جميع 
اجلوانــب التنظيمية لأللعاب مبا في 
ذلك املواقــع الرياضية، األمن، حجز 
الصعيد  على  أما  واإلقامة.  التذاكر 
الرياضي، فســبق لبــاخ التأكيد ان 
الرياضيــني الذين ضمنــوا تأهلهم 

 ،2020 دورة طوكيــو  الى  مســبقا 
سيكون مكانهم محجوزا في دورة 

العام املقبل.
وتشــكل إعــادة جدولــة األلعاب 
معضلة علــى الصعيد التنظيمي 
الســيما في ظــل ازدحــام جدول 
العام  في  املقــررة  الكبرى  األحداث 
املقبل، وأبرزها بطولة العالم أللعاب 
للســباحة.  العالم  وبطولة  القوى 
الرياضية  االحتادات  من  العديد  لكن 
الدولية أبدت ســابقا اســتعدادها 

لتعديل جدولها أيضا.
وبعــد االعــان األوملبي، أكــد احتاد 
ألعاب القــوى تأجيل موعد بطولته 
التي كانــت مقررة بــني 6 و15 آب 
2021 فــي مدينة يوجني األميركية، 
الى العام 2022، على ان يحدد املوعد 

بدقة في فترة الحقة.
كما أعلن االحتاد الدولي للســباحة 
»فينــا« انه ســيبحث مع منظمي 
بطولــة العالم املقــررة في مدينة 
فوكووكا اليابانية بني 16 متوز واألول 

من آب 2021، تعديل مواعيدها.
ورحــب االحتاد الدولي لكــرة القدم 
)فيفــا( باملوعــد، معتبــرا انه »في 
أوقات صعبة كهذه، من املهم جدا 
ان يظهــر عالم الرياضــة تضامنا 
موري  مشــتركا«.وكان  دعما  ويوفر 
اعتبر في تصريحات سابقة بأن قرار 
تأجيل االلعاب لعام 2021، ســيؤدي 
إلى تكاليف »باهظة جدا« ويسبب 

»مهمة صعبة للغاية«.
اليابانية  »نيكاي«  لصحيفة  ووفقا 
اليومية، فإن التأجيل قد يكلف 2,7 
ملياري دوالر مبا في ذلك رسوم تأجير 
املواقــع، والتغييرات فــي حجوزات 
الفنادق واالجور االضافية للموظفني 

وأفراد األمن وأمور أخرى.
أوملبيــاد طوكيو حتديا  وميثل تأجيل 
أيضا  للمنظمني  كبيرا  لوجســتيا 
تتعلق  أساســية  معضلــة  جلهة 
بالقرية األوملبية التي سيقطنها 11 
ألف رياضي قبل ان يتم حتويلها الى 
ملالكيها  وتسليمها  شقق سكنية 

اجلدد.
ومت بيــع املئــات من هذه الشــقق، 
ان يتســلمها  املفترض  وكان مــن 
الشراة بعد األوملبياد. وسيتعني على 
شركة التطوير العقارية التي نفذت 
لتنظيم  هؤالء  مع  االتفاق  املشروع، 

تأجيل انتقالهم للسكن.
وبعدما كانت األلعاب بالنسبة الى 
اليابان إشــارة علــى جتاوزها األزمة 
التــي اختبرتهــا الباد فــي 2011 
نتيجة الزلزال املدمر والتســونامي 
فوكوشــيما،  في  النووية  والكارثة 
باتــت ألعــاب 2021 مؤشــرا على 
متكن البشــرية من جتاوز تبعات وباء 
مختلف  جّمد  الــذي  »كوفيد19-« 
النشــاطات الرياضية حول العالم، 
وتسبب حتى اآلن بنحو 34 ألف وفاة 

معلنة عامليا.

تقـرير

أولمبياد طوكيو ينطلق في ٢٣ تموز ٢٠٢١
فايروسكورونايسهمبتأجيلهللعامالمقبل
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ميمي يعرض قميص فريقه مالك فيوري

لشبونةـوكاالت:
جنم  رونالــدو،  كريســتيانو  بعث 
توعيــة  برســالة  يوفنتــوس، 
ملشجعيه عبر حساباته الرسمية 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
في ظل انتشــار فيــروس كورونا 
املســتجد.. ويتواجــد رونالدو في 
مسقط رأسه ماديرا، وخضع لعزل 
ذاتــي، بعدما علــم بثبوت إصابة 
زميله دانييلــي روجاني بالفيروس 
اخلطير، علما بأن العبي يوفنتوس 
بايز ماتويــدي وباولو ديباال أصيبا 

أيضا.
 وقــال رونالدو فــي تغريدة على 
"تويتــر": "إنها حلظة صعبة على 
العالــم أجمعــه، دعونــا نكون 
التــي تهم –  شــاكرين لألمــور 
صحتنــا وعائاتنا".وأضاف "ابقوا 
املنزل ودعونا نساعد موظفي  في 

يقاتلون  الذين  الصحيــة  الرعاية 
للحفاظ على األرواح".

وكانت تقاريــر صحفية إيطالية، 
قد ذكرت في وقت سابق أن رونالدو 
وزماءه قبلــوا بتخفيض رواتبهم 

من أجل مســاعدة النادي في هذا 
الظرف الصعب.. كما شــرع جنوم 
اليوفي إلى مساعدة عمال النادي 
رواتبهم  انقطعت  الذين  وامللعب، 

في ظل توقف املباريات.

العواصمـوكاالت:
نوفاك  الصربي  التنس  انضم جنم 
ديوكوفيتش، إلى قائمة طويلة من 
الرياضيني فــي احلرب ضد فيروس 
كورونــا »كوفيــد ـ 19«.. وتعهد 
املصنــف األول عامليــا، بالتبــرع 
مبليون يورو، للمســاعدة في شراء 
ومعدات  صناعــي  تنفس  أجهزة 
طبية أخرى في باده صربيا.. ومنذ 
ظهوره فــي الصني أواخــر العام 
سريع  الفيروس  تســبب  املاضي، 
االنتشار في إلغاء وتأجيل معظم 
الرياضية  واألحــداث  األنشــطة 
حــول العالم، كمــا أدى لوفاة 24 
اللعبة  جنم  ودعا  شــخص..  ألف 
باده  رياضيــي  نادال،  اإلســباني 
مليون   11 في جمع  للمســاعدة 
يــورو للمســاعدة فــي محاربة 
الوباء، في حني تبرع السويســري 

الشــهير روجر فيدرر بنحو مليون 
املتضررة من  األسر  دوالر ملساعدة 

الفيروس في باده.
وقــال ديوكوفيتش فــي لقاء مع 
وســائل إعام صربية عبــر دائرة 

تلفزيونيــة مغلقــة مــن ماربيا 
التعبير عن عميق  »أود  اإلسبانية 
الطواقم  أفــراد  جلميع  شــكري 
العالم  أنحاء  في شــتى  الطبية 

وفي وطني صربيا«.

ديوكوفيتش يتبرع بمليون يورو لمحاربة »كوفيد ـ 19«رونالدو يدعم أبطال معركة كورونا

ديوكوفيتشرونالدو

نيويوركـوكاالت:
بيعت منشفة استعملها اسطورة 
كرة السلة االميركية كوبي براينت 
الذي لقي مصرعه في حادث حتطم 
الثاني املاضي، في  طائرة في كانون 

اخر مباراة رســمية له اقيمت في 
نيسان 2016 بأكثر من 33 الف دوالر، 
كما اعلنت شــركة املــزاد العلني 

"ايكونيك اوكشينز" االميركية.
وكشــفت الشــركة بأن املنشفة 

البيضــاء لكوبــي براينــت بيعت 
مببلــغ 33,077,16 الــف دوالر، كما 
حصل الشــاري ايضا على تذكرتني 
مســتعملتني مــن تلك املبــاراة.. 
وقال رئيس شــركة املزاد جف وولف 

الشاري  بأن  ان"  ان  لشبكة "ســي 
املقتنيات  مــن  مجموعــة  ميلــك 
املرتبطــة بلــوس اجنليــس ليكرز، 
مشــجع  )الشــاري(  "انه  موضحا 
شغوف لليكرز ومشروعه على املدى 

الطويل هو انشاء متحف في والية 
براينت  اجلنوبية".وخاض  كاليفورنيا 
الفائــز بالــدوري االميركــي لكرة 
الســلة 5 مرات مع لــوس اجنليس 
ليكرز ومرتني بالذهبية االوملبية مع 

منتخب الواليات املتحدة، اخر مباراة 
رســمية له في 13 نيســان 2016 
في نهاية املوســم املنتظم )2015-

2016( والتي فاز بها فريقه على يوتا 
جاز 101-96 بعد التمديد.

بيع منشفة لكوبي براينت بـ 33 الف دوالر في مزاد



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

كشفت الصحف التركية 
دمييت  التركية  املمثلة  أّن 
عن  انفصلــت  أوزدميــر 
حبيبهــا اجلديــد رجــل 
األعمال ميان تاســيروغلو 
بعد عالقة لم تدم ســوى 
اســابيع قصيــرة. وعلى 
وفق الصحف التركية، لم 
تكن دمييت جاهزة لعالقة 
جديــدة في تلك الفترة اذ 
كانت مشــغولة بتصوير 
مسلسلها اجلديد "املنزل 
و  فيه قدرك"،  ولدت  الذي 
لم يتســنَّ لها لقاء ميان 

لفتــرة طويلــة والتعرف 
ومع  قريــب،  اليــه عــن 
انتشــار فيــروس كورونا 
وفرض احلجــر املنزلي من 
اســوة  التركية  احلكومة 

بكل العالم.

املصرية  املمثلة  تستأنف 
تصويــر  عــادل  شــيري 
مسلسل  في  مشاهدها 
أنا" للمؤلف يســري  "إال 
وســتقوم  الفخرانــي، 
بعنوان  حكايــة  ببطولة 
تدور  اذ  شــخصي"  "امر 
أحداث املسلســل في 60 
حلقة منفصلة، كل قصة 
منها مدتها عشر حلقات 
في  فســتعرض  وبالتالي 
حكايات،  ست  املسلسل 
عرض   dmc قنــاة  وقررت 
أول حكايتــن من العمل 
قبل شــهر رمضان وهما 
"بنــات موســى" بطولة 
و"ســنن  عامــر،  وفــاء 
وعدت" بطولة أروى جودة 

واملقرر بدء عرض حلقاتها 
يــوم األربعاء املقبل. وكان 
عادل  شــيري  أعمال  آخر 
"الســهام  مسلســل 
املارقــة" الــذي مت عرضه 
ألول مرة في شهر رمضان 
أبو ظبي،  2018 على قناة 
فــي بطولتــه  وشــارك 
وهاني  شــريف ســالمة 

عادل ووليد فواز.

استفز الفنان راغب عالمة 
السياسين  بعض  ظهور 
على اإلعــالم وهم يدعون 
ومســاعدة  الشــفقة 
الظروف  ظــل  في  الناس 
وكتب  فعلــق  الراهنــة، 
:"من ســخريات الزمن أن 
املسؤول عن إفقار الشعب 
وســرقة النــاس ونهــب 
اخلزينــة وإحتالل املناصب 
واملراكــز وإذالل املواطــن، 
يظهرون على الشاشــات 
وميّثلــون اإلهتمام واخلوف 
الفقراء!!أيهــا  علــى 
النصابون واجملرمن لوالكم 
ملــا كان هناك فقر وتعتير 
إعالميي  !!علــى  وظلــم 
يفضحوهــم  أن  لبنــان 
أكثــر وأكثر وجهاً لوجه". 

وعلــى الرغم من أن راغب 
اعتاد علــى أن ال يرد على 
أي كالم مســيء يوجــه 
له، لكنه هــذه املرة خرج 
عن صمتــه ووصف بعض 
الفاسدين:  عن  املدافعن 
هــذه القضية قضية كل 
مواطن ولن نســكت عن 
أفقروا  الذين  أســيادكم 
الوطــن . بانتظار عوائكم 

ونهيقكم أينما شئتم".

ديميت أوزدمير

راغب عالمة

شيري عادل

أخبــارهــــــــــم

بغداد ـ الصباح الجديد:
شاركت الفنانة التشــكيلية مروة احلائك في سبموزيوم 
أونالين بعنوان "الطبيعة في زمن الكورونا" بإشراف منتدى 
الرســم اللبناني، اذ أقيمت مسابقة للفن التشكيلي عبر 

األنترنت عرضت فيها نحو 50 لوحة.
تقول احلائك: املعرض أقيم في لبنان عبر االنترنت، وعرضت 
لوحتــي التي رســمتها حتاكي الطبيعــة، ونلت في ضوء 
املشــاركة شــهادة تقديرية من اجلهة املنظمة للمعرض. 
والشــهادة تعني لي الكثير في مسيرتي ضمن عالم الفن 

التشكيلي.
يشــار إلى ان احلائــك، فنانة حاصلة على شــهادة كلية 
الفنون اجلميلة/ جامعة املوصــل، أقامت  ثمانية معارض 
شخصية، إلى جانب مشاركتها في العشرات من املعارض 

الفنية املشتركة.

مروة الحائك.. الطبيعة 
في زمن الكورونا 

الصباح الجديد - وكاالت:
فتحت الشرطة الهولندية، حتقيقا في عملية اقتحام 
متحف ســنغر الرين شــرقي العاصمــة الهولندية 
أمستردام،  يضم لوحات للفنان الشهير فنسنت فان 

غوخ. 
وقالت الشــرطة الهولندية إن اللصــوص اقتحموا 
املتحف الذي أغلق مؤخرا بســبب القيود التي تهدف 

إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا.
واشــارت صحيفة ميــرور البريطانيــة أن اللصوص 
ســرقوا بالفعل لوحة للفنان الشــهير فنسنت فان 

غوخ.
وقبل اإلغالق، كان املتحف يستضيف معرضا بعنوان 
"مرآة الروح" بالتعاون مع متحف ريكز في أمستردام، 

على وفق األسوشيتد برس.
ويضم املتحف أيضا مجموعــة للزوجن األميركين 
ويليام وآنا سينغر، تركز على احلداثة مثل االنطباعية 

اجلديدة، والتعبيرية والتكعيبية. 
وكان عدد من الناشــطن كتبوا على مواقع التواصل 
االجتماعي حتذيرات من اســتغالل اللصوص االوضاع 
الراهنة املتمثل بحظر التجول والشــوارع اخلالية من 
املارة، واغــالق االماكن التجاريــة واملتاحف ليقوموا 

بالسرقة في ظروف مواتية يجدونها مواتية نسبيا.

لصوص يستغلون غلق 
متحف ويسرقون لوحة 

لفان غوخ
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سمير خليل
فــي وقت يســود الهــدوء شــوارعنا 
كبيرة  حركة  نشهد  وازقتنا،  ومحالتنا 
باجتاه آخر حيث يتنقل املواطن بشكل 
محــدود وضمــن منطقتــه للتبضع 
وبات  اليومية،  املنــزل  وتلبية حاجيات 
منظرا مألوفا ان تشــاهد الناس وهي 
باملواد  النايلــون محملة  اكياس  حتمل 
ان  ايضا  واملالحظ  املتنوعــة،  الغذائية 
اغلــب ما يتســوقه الفــرد يزيد على 
حاجته واكثر، لكــن تخوف الناس من 
التجــول خاصة بعد  اســتمرار حظر 
اعالن خليــة االزمــة احلكومية متديد 
احلظر لغاية احلادي عشــر من نيسان 

املقبل زاد من االقبال على الشراء.
على صعيــد الفواكه واخلضــر، املواد 
الغذائيــة، االهم بن مفــردات حياتنا 
اليوميــة، يطمئننــا اصحــاب محال 
تتحرك  املــواد  ان  واخلضــر  الفواكــه 
بانســيابية جيدة مع تنوعها وكثرتها 
واســتقرار اســعارها كما كانت قبل 
ايام االزمة، لكن مؤشر االسعار لبعض 
املواد تشهد صعودا طفيفا ثم ما تلبث 
ان تعود لســعرها االول باستثناء مادة 
البصــل التي ارتفع ســعرها، في حن 
ان بعض املناطق شهدت انخفاضا في 
اســعار بعض املواد وخاصة الطماطة، 
وهناك امــر ملفت لالنتبــاه، ان اغلب 
املنتجات الزراعيــة املعروضة من ارض 

عراقية وسقيت مبياه ورعاية عراقية.
ومــع ان عملية نقل املــواد من املصدر 
الى محال البيع تواجه احيانا صعوبات 
بسبب احلظر وغلق بعض املناطق، لكن 
هــذه الصعوبات ال تؤثــر اطالقا على 
وصــول وتوفر املواد كون اصحاب محال 
غير  وناقليها  واخلضــر  الفواكــه  بيع 

مشمولن باحلظر .

في اجلانب اآلخر، حيث بيوتنا ومطابخها 
وثالجاتهــا، تؤكد بعض ربات البيوت ان 
التركيز يكــون على املواد املهمة والتي 
تشكل عماد الوجبات الغذائية في هذا 
والبطاطا  الطماطة  العصيب،  الظرف 
والبصل فــي مقدمة املــواد واهمها، 
تأتي بعدها اخلضروات الورقية والبصل 

والقرنابيط  والفلفــل  واخليار  االخضر 
والبروكلــي  والشــجر  والباذجنــان 
والشــلغم  اخلضــراء  والفاصوليــا 
والشــوندرواجلزروالثوم، فيمــا تتصدر 
بجانب  الفواكــه  قائمة  احلمضيــات 
التفاح بأنواعه الثالثة االصفر واالحمر 
واالخضر واملوز والكيوي والرمان والرقي، 

وتختلــف الفواكه عــن اخلضروات بأن 
اغلبها مستوردة من دول عدة.

البائع واملشــتري يسودهما االطمئنان 
حتى اليــوم ويأمالن ان تســتمر وتيرة 
االســعار وتوفــر املواد علــى حالهما 
االزمــة ويعود  ان تفرج هذه  بانتظــار 

سوقنا وبيتنا الى ماكانا عليه.

الصباح الجديد - وكاالت:
حتــّول الهرم األكبر فــي مصر، إلى 
أنير سفحه  شاشــة عرض بعدما 
بالضوء  باألحمر، ونقشــت عليــه 
رســالة توعيــة أرادت الســلطات 
املواطنن  املصرية من خاللها حّض 
على ضــرورة االلتــزام بتوجيهاتها 

ملكافحة جائحة كوفيد19-.
وزارة  أطلقتهــا  التــي  واملبــادرة 
الســياحة واآلثــار جتّلــت بعبارتن 
كتبتا باإلجنليزية والعربية، وباللونن 
األخضــر واألزرق، جــاء فــي األولى 

نفســك"  احِم  البيت،  في  "خليك 
و"حتيــة للقائمن علــى حمايتنا"، 
في إشــارة إلى الطواقم املنخرطة 

فيروس كورونا  في مكافحة 
املستجد والثانية ترجمة 

لها.
وقــال وزير الســياحة 
واآلثــار املصــري خالد 
العنانــي خــالل حفل 

قيم صغيــر  أ

مبناســبة إنارة هــرم خوفو بحضور 
"إنها  الصحفين  مــن  عدد ضئيل 
أجمع"،  العالم  إلى  رسالة 
وزارتــه  أن  مؤكــدا 
"تبذل جهداً كبيراً 
وتعقيم  لتطهير 
جميــع الفنادق 
حية  لســيا ا

واملتاحف،  األثرية  واملعالم  والسفن 
الستقبال"  مســتعدة  تكون  لكي 

السياح بعد انتهاء الوباء.
وتعد السياحة شرياناً أساسياً في 
االقتصاد املصري، لكن هذا القطاع 
يعاني منــذ ســنوات نتيجة عدم 
االســتقرار السياسي الذي عاشته 

البالد في أعقاب ثورة 2011.
تدريجياً  يتعافــى  القطاع  كاد  وما 
منــذ 2017، حتــى جــاءت جائحة 
كوفيــد19- لتســّدد إليــه ضربة 

جديدة.

رسالة خوفو الى المصريين في زمن كورونا

الفواكه والخضر.. التنوع 
واستقرار االسعار بانتظار الفرج

في زمن كورونا..

الصباح الجديد - وكاالت:
ربــح النجــم العاملــي جوني 
التي  القضائية  الدعــوى  ديب 
كان رفعهــا ضــد طليقتــه 
واصدرت  هيــرد  أمبير  املمثلة 
احملكمة حكمهــا بوجوب دفع 
بقيمة  بتعويض  لديــب  هيرد 
خمســن مليون دوالر بتهمة 

التشهير به.
وكان املمثــل البالغ من العمر 
زوجتــه  يقاضــي  عاًمــا   55
الســابقة بعد أن زعمت أنها 
بالقتل  منــه  تهديدات  تلقت 
وقال في الدعــوى التي قدمها: 
"إن اإليحاء بأنه مارس عليها العنف 

املنزلي، خطأ قاطع وثابت".
وتــزوج الثنائي في عــام 2015، ثم انفصال 
ســنة 2016 بتســوية ودية للطالق بقيمة 
سبعة مالين دوالر. لكن هيرد اتهمته الحقاً 
بالعنف املنزلي مما أوصل عالقتهما للتشهير 
واحملاكم. فاتهم ديب زوجتــه بإقامة عالقة 
إيلون ماســك  عاطفية مع رجــل األعمال 
بعد زواجهما بشــهٍر واحــد فقط. وظلت 
الشــائعات تطاردهما وانقسم معجبيهم 
ما بينهما، لكن طليقة ديب السابقة وينونا 
رايدر شهدت قبل ايام بان النجم جوني ديب 
ميتلك اخالقا عالية، وشخصيته بعيدة جدا 
عن العنف، ويبدو ان تلك الشــهادة كان لها 
تاثيــرا للبحث عن ادلة اكثر تثبت براءته من 

التهم.

جوني ديب يربح الدعوى القضائية 
ضد طليقته أمبير هيرد

الصباح الجديد - وكاالت:
اقدمــت عالمات جتاريــة مثل ديور 
 Prada وبرادا Chanel وشانيل Dior
عروض  بتأجيل   Gucci وغوتشــي 
Cruise 2021 لألزيــاء فــي ضــوء 

تفشي وباء كورونا. 
وغالبــاً مــا كان لألزياء 
لرفــع  طريقــة 
تنــا  يا معنو
األوقــات  فــي 
 ، لعصيبــة ا
ســواء مــن 
عروض  خالل 
ء  يــا ز أل ا
أو  املذهلــة 
ت  عــا ا بد إ
ء  يــا ز أل ا
قيــة  ا لر ا
أو  احلاملــة 
األعمــال 

اخليرية.
ففــي 

 ، ليا يطا إ

التــي تعد من اكثر الــدول تضررا، 
تبرعــت مصممة األزيــاء واملديرة 
فيرساتشــي  أزياء  لدار  التنفيذية 
وابنتها  فيرساتشــي"  "دوناتيــال 
يورو، لوحدة  الف   200 أليجرا مببلغ 
العنايــة املركزة في مستشــفى 

سان رافاييل في ميالنو.
واتبعت ميوتشــيا برادا مع زوجها 
املشــارك  التنفيــذي  والرئيــس 

اذ  بيرتيلــي" خطاهما،  "باتريزيــو 
قامــا بتمويل ســت وحــدات من 
اجلديدة  املركــزة  العناية  وحــدات 
عبر ثالثة من مستشفيات ميالنو، 
بوزي،  وفيتوري  وساكو  رافيل،  سان 
جورجيو  اإليطالي  املصمــم  وقدم 
أرمانــي أيضــاً 1.25 مليــون يورو، 
أنحاء  جميع  في  للمستشــفيات 

البالد.

الصباح الجديد - وكاالت:
تــرك أحــد زبائــن مطعــم في 
فلوريدا بقشيشــا بقيمة عشرة 
آالف دوالر، في محاولة ملســاعدة 

املوظفن على اجتياز أزمة فيروس 
كورونا.

وأصيــب العاملون فــي مطعم 
Skillets diner فــي والية فلوريدا 
األميركية بالذهول بسبب سخاء 

العميل.
العمال  بــن  املبلغ  توزيــع  ووقع 
الـ20، بالتساوي، حيث حصل كل 

واحد منهم على 500 دوالر.
الســخية قبل  الهدية  وجــاءت 
يوم واحد فقــط من إغالق جميع 
فلوريدا  فــي  واحلانات  املطاعــم 
ملنع  املتخــذة  بســبب اخلطوات 

انتشار فيروس كورونا.
وقــال مدير املطعــم، روس إدلوند، 
إن العميل الذي قدم التبرع، والذي 
اختار عدم الكشــف عن اســمه، 
طلــب توزيع املبلغ علــى العاملن 
قائال:  "أريد أن يحصل كل شخص 

هــذا  فــي 
على  املطعم 

500 دوالر".
وأشادت 

ة  ر ا د ا

املطعــم، 
عبر حســابها على "فيس بوك"  
مبا فعله الزبون: "هناك أشخاص 
رائعون فــي العالم" على الرغم 
من "كل القصص السلبية التي 

يتم سماعها اآلن".

الصباح الجديد - وكاالت:
وجد علماء النفس أن األشخاص 
الذين يعزلــون في املنزل إلبطاء 
اجلديد،  كورونا  فيروس  انتشــار 
أكثر حدة  أحــالم  مــن  يعانون 
وأطول مــن املعتاد بســبب ما 

يعرف بـ"حمى املقصورة".
"حمــى  عبــارة  وتُســتعمل 
احلالة  عن  للتعبيــر  املقصورة" 
أو  شــخص  فيها  يُحاصر  التي 
مجموعة في مــكان منعزل أو 
أماكن ضيقــة ملدة طويلة  في 

من الزمن.
مــارك  البروفيســور  ويقــول 
بالغروف من جامعة سوانســي 
الناجم عن  إن نقص التحفيــز 
البقاء في املنــزل أليام متتالية 
النــاس  نــوم  طريقــة  يغيــر 

وأحالمهم.
الكثير من  واضاف: "ســيواجه 

ظروف  فــي  تغيرا  األشــخاص 
احلياة مؤخرا، وأي نوع من التوتر 

قد يحلمون به".
وذكــر أن الناس قلقون بشــأن 

القضايا املالية بســبب فقدان 
الوظائــف أو مخــاوف بشــأن 
الصحــة  وقضايــا  العمــل، 

والعزلــة عــن األصدقــاء 
واألسرة املمتدة لفترة غير 

معلومة.
وأفــاد اخلبير أنــه مع عدم 

االنتقال  إلى  العمال  اضطرار 
إلى مكاتبهم بعد انتشــار 
COVID-19، هنــاك فرصة 
للنوم، وهذا مينحهم  أكبر 
املزيــد من اجملــال للحلم 
في  ألنهــم ســيكونون 
وبالتالي  أكثــر،  الفراش 
نوم  مرحلــة  يدخلــون 
حركة العن الســريعة 
التي  النــوم  )مرحلــة 
نحلم خاللها(، بشكل 
أكثــر من املعتــاد، ما 

يجعل األحالم أطول.

COVID-19 كيف تحارب دور الموضة مجهول يترك عشرة آالف دوالر 
"بقشيشا" لموظفي مطعم بفلوريدا 

كورونا يمنحنا أحالما أطول 
وأكثر كثافة وعاطفية!
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