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متابعة / الصباح الجديد:

عــاش العــراق ظروفــا صعبة خالل 
فترة ســقوط نظام احلكــم، أربكت 
وانعكســت على كرة  العام،  الوضع 
القدم، ما تســبب بإيقاف الدوري في 
3 مناسبات.. وألغي الدوري احمللي في 
العراق 2002-2003 بعد دخول القوات 
األميركية إلى البالد، وســقوط نظام 

احلكم.
ولم يحســم اللقب لعــدم انتظام 
املباريات، وحينها كان الشــرطة في 
صدارة الترتيب برصيد 65 نقطة لكن 
الطلبــة كان حينها حامــل اللقب 
نقطة   59 برصيد  شرســا  ومنافسا 
بســبب  مؤجلة،  مباريات  خمس  مع 

مشاركته في دوري أبطال العرب.
انهيار املنظومة: بعد سقوط النظام 
 2003-2002 لم يســتأنف املوســم 
التي  والســبب أن منظومة االحتــاد 
كانت تــدار من قبل عدي جنل الرئيس 
الســابق صدام حســن، والذي هرب 
من بغداد، وغــادر أغلب أعضاء االحتاد 
خارج العراق.. وكان عدي صدام رئيسا 
العراقية، مع خروجه  للجنة األوملبية 
انهــارت املنظومــة الرياضية وباتت 

بحاجة إلى إعادة ترتيب.
موســم ملغى: موسم 2003 – 2004 
شهد مشاركة 25 ناديا وزعت على 4 
اجلغرافية،  الرقعة  مجموعات حسب 
وأشــرف عليها هيئة مؤقتة يقودها 
انتخابه  الــذي مت  حســن ســعيد، 
الحقا رئيســا لالحتاد.. وقبــل انتهاء 
دوري املناطــق قررت الهيئــة املؤقتة 
إلغــاء الدوري لعدة اعتبــارات، منها 
التزام املنتخبــات واألندية بالبطوالت 
اخلارجيــة، فضال عن عدم اســتقرار 

الوضع السياسي في البالد.
حرب أخــرى: قرر االحتاد في موســم 
2013 – 2014 إنهــاء الدوري قبل أوانه 

لألندية..  األخير  الترتيــب  اعتماد  مع 
واســتفاد الشــرطة من القرار، ألنه 
كان يتفوق بفــارق نقطة واحدة على 
أربيــل، ونقطتن على أمانــة بغداد.. 
لكن االحتاد قرر إنهاء املسابقة بسبب 
اإلرهابي لعدد  داعــش  دخول تنظيم 
من املدن العراقية وتعطيل الطرق بن 

الشمال والعاصمة بغداد.
والشــك أن التوقــف املفاجئ لدوري 
الكــرة احلالي واســتمراره لفترة غير 

إرباكا  والعودة ســيحدث  معلومــة 
ألندية على حســاب أندية أخرى وفقا 
للمعطيات في الئحة ترتيب األندية.. 
ويرصــد  التقرير التالــي تأثير توقف 
بالدوري  الصــدارة  أندية  الدوري على 

املمتاز.
متصــدر الدوري فريــق النفط حقق 
املاضية  اجلــوالت  مميــزة خالل  نتائج 
مكنتــه مــن القبض علــى صدارة 
الترتيــب، برصيــد 11 نقطــة من 5 

مباريات.
وال شــك أن التأجيــل أضر مبســيرة 
النفــط خصوصا وأنه اســتفاد في 
الفترة املاضية من إجهاد املنافســن، 
الذين  والشرطة  والزوراء  اجلوية  القوة 
شــاركوا فــي البطــوالت اخلارجية 
واختل  كبير  بشــكل  تأثر  وبعضهم 

استقراره.
النفط كان مســتفيدا من  وبالتالي 
فتــرة تعثر املنافســن، التــي قد ال 

تتكرر هذه الفترة في حال اســتئناف 
منافســات الــدوري، ويتطلع النفط 
الســتئناف املســابقة عــل أمل أن 
يحافــظ علــى الــروح التــي قادته 

للصدارة.
ثانــي الترتيــب فريق القــوة اجلوية 
برصيد 10 نقاط رغــم أنه تعادل في 
أخر جولــة لكن التأجيل جاء من بعد 
مباراة انتظار في اجلولــة الثالثة، أي 
أن االنتظار افقــده الصدارة ملصلحة 

أفقده  التأجيل  وبالتالي  النفط  فريق 
الصدارة.

ويعــد القــوة اجلويــة أكثــر الفرق 
املرشــحة للمنافســة على اللقب، 
اســتئناف  اجلوية  القــوة  وينتظــر 
املســابقة كونــه أعــد للموســم 
بشكل مثالي وتعاقد بشكل منظم 
بعــد احلفاظ على جهــازه الفني مع 
صفقات قوية.. وشخص اجلهاز الفني 
للقوة اجلوية نقاط ضعف الفريق في 
املوســم املاضي وعمل على ترميمها 
ليشكل فريقا متماسكا ينافس على 

اللقب.
في الترتيب الثالــث يأتي فريق نفط 
الوســط برصيــد 9 نقاط الــذي بدأ 
متعثرا في اجلولتــن الثانية والثالثة 
وتعــرض خلســارتن بســبب إهداره 
الفــرص بشــكل غريــب.. ومــا أن 
اســتقرت نتائجه وحقــق انتصارين 
وبدأ يســتعيد مكانتــه في الالئحة 
الذي تعرض  املنافسة، الضرر  توقفت 
له الفريق في التوقف األول خســارة 
اثنــن من محترفيه ومــدرب اللياقة 
البدنيــة اإلســباني.. وفــي التوقف 
احلالي يترقب نفط الوسط متغيرات 
األندية األخرى، فقد يكون األقل ضررا 

من األندية نفسيا وبدنيا بالتوقف.
النجف برصيد  الرابع فريق  املركز  في 
8 نقاط ويعــد األكثر اســتفادة من 
توقف الدوري بسبب الضائقة املالية 
التي يعانــي منها النادي وعدم صرف 
مســتحقات الالعبن، رغم أن الفريق 
حقــق نتائــج جيــدة وبالتالي صب 
التوقــف في مصلحة نــادي النجف 
الذي حل رابعــا برغم الظروف املادية 
الدوري  استئناف  حال  وفي  الصعبة.. 
قــد يفقــد النجــف هــذا الترتيب 
في ظــل الظــروف التي يعيشــها 
أنديــة أخرى لديها  الفريق وأفضلية 
استقرار مالي أكبر مثل أندية الزوراء 

والشرطة.
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وداعا باسل مهدي 
انتابــت الوســط الرياضي موجة حــزن، أول 
أمــس، أثر نبأ رحيل الالعب الدولي الســابق، 
اخللوق، باســل مهدي، بعد صــراع مع املرض، 
للراحــل ، حكايات عدة بن ســراء وضراء في 
املنتخب  عالم املســتديرة، فهو أحد فرسان 
الوطنــي الذي كان له الشــرف في لعب أول 
مباراة ضمن افتتاحية كبيرة اقيمت مبناسبة 
تدشن ملعب الشعب الدولي األثير في العام 
1966 امام فريق بنفيكا البرتغالي الذي حضر 
مدججا بنجــوم العالم وأوروبا الكبار وقتذاك 

في مقدمتهم الشهير أوزيبيو.
الســيرة الذاتية للراحل، وبحســب ما نشره 
الرسمي  الزميل حسن اخلرســاني املتحدث 
الحتــاد كرة القــدم املركزي، تقول ان باســل 
مهدي، تولد 1943، آب خلمسة أوالد، لعب لفرق 
آليات الشــرطة واجلوية ومثل منتخب بغداد 
ثم املنتخب الوطني في العام 1974، لينتقل 
بعدها إلــى عالم التدريب، فشــارك بتتويج 
فريق الشــرطة بطل للدوري للمرة األولى في 
تاريخ النــادي االخضر، وكانــت له محطات 
متنوعة في أندية التجارة واألمانة والشــباب 
وحيفا وصالح الدين وســيروان، في حن كان 
الراحل عمو  مدربا مساعدا لشــيخ املدربن 
بابا في املنتخب الوطني الربع مرات، له رحالت 
تدريبية أحترافية خارج العراق، عمل في ناديي 
سحاب والرمثا في منتصف تسعينيات القرن 
املاضي، ونادي وحدة صنعاء اليمني عام 2002 
اذا تــوج مع الفريق بلقب الدوري، وعمل مدربا 
لفريق االشغال في دوري املؤسسات اإلماراتي، 
مهمته في الســنوات األخيــرة كانت خبيرا 
ومستشــارا ضمن اللجنة الفنية في االحتاد 

املركزي لكرة القدم.
وتشــير املصادر إلى ان الراحل ، باسل مهدي، 
يعد صاحب »أطــول رمية جانبية«، ســأله 
زميلنــا علي رياح، هل مــا زلت صاحب أطول 
رمية جانبيــة؟.. فقال« أنا الــذي كنت ادفع 
الكرة بكلتي يدي عشرات املرات، لم أعد أقوى 

على دفع املرض مترا واحدا عن جسدي«.
رحــم اهلل النجم اخللوق باســل مهدي، فقد 
كان مهذبــاً، فعاالً في مهماتــه، دؤوبا على 
اتقــان عمله، لــه الرحمة وحســن العاقبة 

والصبر والسلوان ألهله ومحبيه.

العواصم ـ وكاالت: 

إبراهيم  أشاد الشــيخ ســلمان بن 
آل خليفــة رئيــس االحتاد اآلســيوي 
لكــرة القــدم النائــب األول لرئيس 
باجلهود  القدم،  لكــرة  االحتاد  الدولي 
الصحي،  اجملال  للعاملن في  الكبيرة 
»الذين يعملون بجهد كبير من أجل 
 مساعدة وحماية اجملتمعات في كافة 

أرجاء قارة آسيا والعالم .» 
كمــا تقدم آل خليفة بالشــكر إلى 
االحتــادات الوطنية األعضــاء وكافة 
وكوادر  لها من العبــن  املنتســبن 
إدارية  وفنية على اجلهود واملساهمات 
التــي يبذلونهــا في هــذه الظروف 

الصعبة التي مير بها العالم . 
لكرة  اآلســيوي  االحتاد  رئيــس  وقال 
القدم: »إننــا نتطلع في هذه األوقات 
العاملن في احلقل  إلى  االستثنائية، 
 الطبي أكثر من أي وقت مضى .» وتابع: 
»نحن فخــورون للغاية مبــا يقوم به 
العاملون في مجال الصحة  واألطباء 
مجال  فــي  والعاملون  واملمرضــون 
اإلســعاف، حيث يتفانــون من أجل 
إنقــاذ حيــاة اآلخرين فــي مثل  هذه 

الظروف الصعبة .» 

وأضــاف: »فــي كــرة القــدم، نحن 
معتادون على كلمــات مثل األبطال 
والنجوم، ولكن في هــذا الوقت فإن 
 األبطال والنجــوم احلقيقين هم من 
يعملون من دون تعب أو كلل من أجل 
مجتمعاتهم  وحماية  ومعاجلة  إنقاذ 

بلدانهم«. 
إلى ذلك، شــارك أكثر مــن 50 العبا 
ومدربا وإداريا في قارة آســيا، بحملة 
مكافحــة انتشــار فيــروس كورونا 
االحتاد  يقودهــا  والتــي   املســتجد، 

اآلسيوي لكرة القدم . 
لالحتاد  الرســمي  للموقــع  ووفقــا 
اآلسيوي لكرة القدم ، فإنه مع تواصل 
انتشــار فيــروس كورونا املســتجد 
 على املســتوى العاملي، وأثره السلبي 
على الفعاليــات الرياضية، بادر جنوم 
كرة القدم في قارة آســيا بإرســال 
 رســالة تضامن وتوعية حول أفضل 
املمارســات الصحية التي تدعو لها 

منظمة الصحة العاملية . 
وانضــم إلى احلملة العــب منتخب 
يوســف  الفيصلــي  ونــادي  األردن 
الرواشــدة، والعبة الكرة األسترالية 
 ســامانتا كير، وأوديل أحمدوف العب 
شنغهاي  ونادي  أوزبكستان  منتخب 

اس آي بي جي الصيني . 

جماهير  مخاطبــاً  الرواشــدة  وقال 
كرة القدم: »احمي نفســك وساعد 
وطنك، خليك في البيت وساهم في 
احلد  من انتشار فيروس كورونا، احمي 

بلدك«. 
الســويق  اخر، أطلق جنوم  من جانب 
العمانــي مبادرة، من خــالل مقطع 
مصور، نُشــر عبــر حســاب النادي 

 الرسمي على »تويتر«، وذلك ملطالبة 
املنازل، في إطار  بالبقاء في  اجلماهير 
جهود احلد من انتشار  فيروس كورونا 
اجلديد .  . وطالب جنم الفريق، فيليكس 

باملســاهمة  اجلماهيــر  ســيلفا، 
فــي التصدي للوبــاء،  عبــر االلتزام 

بالتعليمات الصحية . 
ومن جهته، قال الالعب عبد العظيم 
العجمي، إن ســالمة كل شــخص 
من ســالمة اجملتمع بأكمله، مطالبا 
 العمانين بالبقاء في منازلهم .  . وقال 
إن  الالعب الســابق، خالد جاســم، 
»الوطن مســؤولية بن يدي الشعب 
 في هذه احملنة.. املسؤولية كبيرة على 
اجلميع، ويجب على املواطنن االلتزام 
تعليمات  اجلهات  وتنفيــذ  مبنازلهم، 

الصحية  .» 
وكان االحتاد العماني لكرة القدم، قد 
أعلن تأجيل الدوري حتى أيلول املقبل، 
في ظل قرارات جلنة املتابعة  للحد من 
انتشار فيروس كورونا في السلطنة. 

إلى ذلك، أعلن نــادي البرج اللبناني، 
عن مبــادرة جديدة في بيان نشــره 
عبر صفحته الرســمية على منصة 
 التواصــل االجتماعــي »فيس بوك« 
مع جماهيره .  .  وتكاتفه  تعاطفه  عن 
في  الرياضية  األنشــطة  وتوقفــت 
لبنــان  عقب األزمــة االقتصادية في 
17 تشرين أول املاضي، ومن ثم قضى 
فيروس كورونا املستجد على ما  تبقى 

من آمال الستكمال املوسم  . 

وكان نادي البرج، قــد أعلن في وقت 
سابق عن تقدمي مساعدات جلماهيره 
البرج، حيث  ســّوقت  منطقة  وأهل 
تلك املبادرة مبســار آخر .  . واعتبر نادي 
البرج الرياضي، أن من واجبه أن يكون 
إلى جانب أهله  ومحبيــه، الذين لم 
يترددوا يوما في مساندته ودعمه، وقد 
املناطق  إلى مختلف  واكبه جمهوره 

من  اجلنوب إلى البقاع إلى الشمال . 
وأشــار البيان إلــى أن توقف أعمال 
البعض وزيــادة معاناة البعض اآلخر، 
وضع النادي أمام مســؤولية بأن  يبادر 
للوقوف إلى جانب أهله ومحبيه عبر 
تقــدمي يد املســاعدة والدعم لهم .  .    
 وتابع البيان »هذه املبادرة  اإلنســانية 
إحساسنا  عن  صادق  تعبير  واألخوية 
في  ومحبينا  أهلنا  باجتاه  مبسؤوليتنا 
هــذا الظرف العصيــب  الذي يفرض 

على اجلميع التضامن والتكافل  .» 
وختم البيان باســم أمن سر النادي 
رامز عمار، قائــال »أهلنا ومحبينا، إن 
التكافل  مبادرتنا تضامنيــة هدفها 
 االجتماعــي، وإذا كان البعض يعتقد 
كما  انتخابية  أن خلفياتنا سياسية 
وصلنــا، فإننــي أعلن وبصــوت عاٍل 
 باسمي واسم رئيس النادي إن مبادرتنا 

ترتكز على التكافل االجتماعي«. 

تقـرير

 50   شخصية كروية آسيوية تشارك في حملة لمكافحة كورونا
نجوم السويق يطلقون مبادرة لمواجهة »كوفيد ـ 19« 

نادي السويق العماني
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لقطة من مباراة سابقة لدوري الكرة

باريس ـ وكاالت:
أعلنت شركة »ديكاتلون« الفرنسية للمستلزمات 
الرياضية، ســحب منتجاتها مــن أقنعة الغوص 
املعروضة للبيع، من أجل التبرع بها للمستشفيات 
في دول مثل إسبانيا وفرنســا وبلجيكا وإيطاليا، 
الســتخدامها للوقايــة أو التنفــس في خضم 

تفشي فيروس كورونا.
وتبرعــت الشــركة بنحــو 30 ألــف قنــاع إلى 
مستشــفيات وجامعات في إسبانيا، كما منحت 
تصميمهــا ثالثي األبعاد للمؤسســات كي تقوم 
بتصنيع املنتج.. وصرح متحدث باســم الشركة، 
أنهم يتلقون كل ســاعة طلبــات جديدة لتوريد 
أقنعة، لكنهــم يفضلون حاليا قصــر التبرعات 
على املنتجات املوجودة في »اخملزون« وعدم تصنيع 
أخرى جديــدة. . وقال »ال نريد أن مننح وعودا كاذبة. 
نحن مجرد شــركة توزيع منتجات رياضية ميكنها 
املساعدة. نود فقط تسهيل املهمة والتعاون ألنه 
جزء من روحنــا الرياضية«.وفــي إيطاليا، تبرعت 
الشــركة بـــ 10 آالف قناع و30 ألف في فرنســا 

ومثلها في إسبانيا.

شركة فرنسية تواجه 
كورونا على طريقتها الخاصة

علياء علي العتبي*
تعــرف اللياقة البدنيــة على انها 
الفرد  تؤهل  التي  اجلسمانية  احلالة 
اليومية  بــكل املهمات  القيام  من 
اخلاصة بكفــاءة عالية، وفي الوقت 
نفســه، فهي ال متلك مقياس ميكن 

تطبيقه على اجلميع.
فهذه احلالة تعتمــد على القدرات 
البدنيــة لــكل فرد أي أنــه يقيس 
بالقيــام مبهماته  الفــرد  كفــاءة 
قدراته  إلــى  بالنســبة  اليوميــة 
وهنــاك مجموعة مهمة  البدنية، 
من العوامل التــي تؤثر في اللياقة 
العقلية  العوامــل  مثــل  البدنية 
واجلسمانية والعاطفية والنفسية.

اذا فاللياقــة البدنيــة لهــا قدرة 

تســهم في نهوض اجلســم على 
القيــام بالعديــد مــن الفعاليات 
النشــاط  املتنوعة في  الرياضيــة 
اليومــي وذلــك من دون الشــعور 
بالتعــب، واللياقــة البدنيــة يتم 
قياسها بناء على عدد من األجهزة 
باإلضافة إلى عدد مــن االختبارات 
العلميــة، وميكــن للشــخص ان 
يحصل علــى لياقة بدنية مرتفعة 
من خالل ممارسة التمارين الرياضية، 
ومنط الغذاء الصحي، واحلصول على 
لذلك  للجسم،  املناســبة  الراحة 
ميكن القول ان اللياقة البدنية تعد 

العمود الفقري لأللعاب الرياضية. 

* مدربة لياقة بدنية وأيروبكس

مدريد ـ وكاالت:
انضــم أندريــس إنييســتا جنــم 
فيســيل كوبي الياباني، للمشروع 
التضامنــي الــذي يحمل شــعار 
)أفضــل انتصاراتنــا) حتــت رعاية 
الصليــب األحمــر والنجمــن باو 
نــادال ملواجهة  جاســول ورافائيل 
فيروس كورونا املتفشي في العالم 
تتويج  هدف  صاحــب  حاليا.وأعلن 
إســبانيا مبونديال العالم 2010 في 
جنوب أفريقيا، عــن هذا األمر، عبر 

حســاباته على وســائل التواصل 
االجتماعي.

قدم  أنــه  إلى  »الرســام«  وأشــار 
إســهامه بالفعل في املشروع، في 
الوقت الذي أثنــى فيه على مبادرة 
إســبانيا.وبهذا  في  الرياضة  جنمي 
البلوجرانا الســابق،  ينضم قائــد 
لقائمة طويلة من الرياضين الذين 
أعلنوا مشاركتهم في هذا املشروع 
الذي يهدف إلى جمع 11 مليون يورو 

حملاربة الفيروس.

نيويورك ـ وكاالت:
مت االنتهاء مبكــرا من فيلم وثائقي 
من 10 أجزاء عن أسطورة كرة السلة 
وسيطرة  جوردان  مايكل  األميركية 
على  بولز  السابق شــيكاغو  ناديه 
لقــب دوري كرة الســلة األميركي 
القرن  للمحترفن في تســعينيات 
املاضي وســيتم اطالقه في نيسان 

اجلاري.
»الرقصة  الوثائقي عنــوان  ويحمل 
االخيــرة« وهو كان مقــررا اطالقه 
في مطلــع حزيران املقبل تزامنا مع 
انطــالق الدور النهائي مــن الدوري 
االميركــي قبل ان يجمــد فيروس 
لكنه  الرياضية،  النشاطات  كورونا 
االن ســيطلق في التاسع عشر من 

نيسان.

وعلق جنم لوس اجنليس ليكرز احلالي 
ليبرون جيمــس على اطالق الفيلم 
تويتر  بالقول على حساب  الوثائقي 
»اكاد ال اســتطيع انتظار تاريخ 19 
نيســان. اتطلع بفــارغ الصبر الى 

ذلك! 
افضل  بلقب  الفائــز  وكان جيمس 
العب فــي الدوري اربع مــرات، احد 
الذين طالبوا بتقــدمي موعد اطالق 
الوثائقــي في الوقت الــذي تواجه 
االميركية  الواليــات  فيه معظــم 
حجرا منزليا مــن دون القدرة على 
متابعة احداث رياضية مباشرة على 
جايسون  وقال  الصغيرة..  الشاشة 
يكن  »لم  الوثائقــي  هيهير مخرج 
مايكل جوردان وشــيكاغو بولز في 
رياضين،  جنوم  مجرد  التســعينات 

بل ظاهرة عاملية«.واضاف »االشراف 
الرقصــة االخيــرة كانــت  علــى 
التأثير  فرصة مدهشة الكتشــاف 

االستثنائي لرجل وناد«.
وسمح جوردان ومدرب الفريق آنذاك 
فيل جاكســون ومالك النادي جيري 
املصورين  مــن  لفريق  رينســدورف 
متابعة الفريق خالل موسم 1997-

1998 بأكملــه عندمــا كان يحاول 
احراز لقبه السادس في اخر ثمانية 

مواسم. 
وقالت شــبكة »اي اس بي ان« في 
بيــان »في الوقت الــذي ميضي فيه 
اجملتمع اوقاتا من دون متابعة رياضات 
يزالون  مباشرة، فان املشــاهدين ال 
يتطلعون الى عالم الرياضة للهروب 

واالستمتاع بتجربة جماعية«.

فيلم وثائقي من عشرة أجزاء 
عن جوردان وشيكاغو بولز

مدريد ـ وكاالت:
ريال  العــب  كاســيميرو  انضــم 
مدريد إلــى قائمة األســماء التي 
قدمت مســاعدات ملموســة في 
ســبيل مواجهة فيــروس كورونا.. 
أّن  إلى  مــاركا  صحيفة  وأشــارت 
البرازيلــي كاســيميرو متوســط 
ميدان ريال مدريد اإلســباني اتخذ 
خطوة إضافية ملساعدة الناس في 
املستجد  كورونا  لفيروس  التصدي 

)كوفيد19-).

كاسيميرو  مبادرة  فإن  ملاركا  ووفقاً 
التبرع بســتة آالف قناع  تشــمل 
إضافة لســالت غذائية واملزيد من 
الوقائية لصالح مسقط  املنتجات 
رأســه في البرازيل سان خوسيه.. 
وتأتي مبادرة كاســيميرو كإضافة 
لرفاقه  األخرى  املبادرات  للعديد من 
في ريال مدريــد أو جنوم آخرين حول 

العالم.
وقــاد كيميتش العب بايرن ميونيخ 
حملــة تبرعات فــي أملانيا وكذلك 

فعل زميلــه في الفريــق البافاري 
بقرابة  بتبرعــه  ليفاندوفســكي 
مليــون يورو مــع زوجته كخطوات 
تبعات  علــى  للتغلب  ملموســة 

فيروس كورونا.
وأدى وباء كورونا إلى إيقاف األنشطة 
العالم  الرياضية في معظــم دول 
أجبرت  اقتصادية  تبعات  كم خّلف 
عدة أنديــة على تخفيــض رواتب 
اإليطالي  يوفنتــوس  مثل  العبيها 

وبرشلونة اإلسباني.

أنيستا ينضم إلى مبادرة نادالاللياقة البدنية.. العمود الفقري للرياضة 

ستة آالف قناع وسالت غذائية 
من العب ريال مدريد

علياء علي العتبي

أنيستا
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الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت روسيا األربعاء أنها أرسلت طائرة محملة 
مبســاعدات إنســانية إلى الواليات املتحدة في 
مواجهة انتشــار وباء فيروس كورونا املســتجد 
الــذي أودى بحياة أكثر من اربعة آالف شــخص 

فيها حتى اآلن.
وقالت وزارة الدفاع الروســية في بيان إن طائرة 
من طراز »انطونــوف124-« تابعة للقوات اجلوية 
الروســية »تنقل أقنعة طبية وجتهيزات طبية 

أقلعت متوجهة إلى الواليات املتحدة«.
وصرح الناطق باسم الكرملني دميتري بيسكوف 
أن هذه املسألة كانت موضع نقاش في االتصال 
الهاتفي الذي جرى بني الرئيس الروسي فالدميير 

بوتني ونظيره األميركي دونالد ترامب.
وقال بيســكوف لوكاالت األنباء الروسية مساء 
الثالثاء »اليوم عندمــا يطال الوضع كل العالم 
بال استثناء ويصبح شــامال، ال بديل عن العمل 

بروح الشراكة واملساعدة املتبادلة«.
وكانت روســيا أرسلت األسبوع املاضي عددا من 
الطائرات التي تقل علماء فيروســات وجتهيزات 
طبية ومختبرات وأنظمة متنقلة للتطهير إلى 
إيطاليــا حيث أودى مرض »كوفيــد19-« بحياة 

أكثر من 12 ألفا و400 شخص.
وفــي الواليات املتحدة أعلن رســميا عن حوالى 
186 ألف إصابة بالفيروس ووفاة 4076 شــخصا 

حتى األربعاء.

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأت عدة مصانع فــي قطاع غزة مخصصة 
بحياكــة القمصــان والســراويل بتحويــل 

صناعتها الى كمامات ومالبس طبية.
مــن بني هذه املصانع، مصنــع »كوين تكس« 
قرب احلدود مع إســرائيل في منطقة املنطار 
)كارني( الصناعيــة، وتتكدس على الطاوالت 

وعلى األرض أقنعة زرقاء ومالبس طبية زرقاء.
ويقول مدير املصنع حســن علوان »بســبب 
البزات الطبية من الصني،  صعوبة اســتيراد 
قررنا صناعتها في مصانعنــا في غزة، وذلك 
بنــاء على طلب مؤسســات دولية تعمل في 

القطاع. سننتجها خصيصا لها«.
ويأمل علوان بالســماح لــه بتصدير إنتاجه 
إلســرائيل والعالم اذا سمحت إسرائيل التي 
حتاصر القطاع منذ أكثر من عشــر ســنوات، 

بوصول مزيد من األقمشة الى املصنع.
ووتيرة تفشي الوباء في غزة بطيئة حتى اآلن، 
12 شخصا بالفيروس.  وسجل رسميا إصابة 
إال أن خبراء يخشــون أن يكون العدد املسجل 
أقل مــن الواقع بســبب محدودية اإلمكانات 
الطبيــة، ويعتبــرون أن تفشــي الوبــاء في 
قطاع غزة ســيكون كارثيا بسبب االكتظاظ 
الســكاني )أكثــر مــن 5400 شــخص في 
الكيلومتر املربــع( والفقر املزمن وغياب البنى 

التحتية الصحية.
ويخضع للحجر الصحــي اإلجباري نحو ألف 
وسبعمئة فلسطيني عادوا من خارج غزة في 

اآلونة األخيرة.
وفرضت إســرائيل منذ صيــف 2007 حصارا 
مشــددا جوا وبحرا وبرا علــى القطاع الذي 
تسيطر عليه حركة حماس. ومنذ ذلك التاريخ 
شنت إسرائيل ثالث حروب على القطاع الذي 

يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني.
كذلــك بدأ مصنع »حســنكو« في شــمال 
قطــاع غزة هذا األســبوع صناعة الكمامات 
الطبية، بعدما طلبت شركات إسرائيلية منه 

صناعتها، على أن تشتريها منه.
ويقول مدير املصنع حســن شحاتة لفرانس 
برس »أرسلت لنا شركات إسرائيلية القماش 
إلنتــاج كمامــات طبية لها. هــم يحتاجون 
ملاليني الكمامات... في الوقت احلالي طلبوا منا 
إنتاج ثالثة ماليني كمامة«، مضيفا أنه يتوقع 

أن »نرسل لهم أول دفعة اخلميس«.

روسيا ترسل طائرة محملة 
بمساعدات إنسانية إلى 

الواليات المتحدة

مصانع في غزة تتحول الى صنع 
المالبس والكمامات الطبية 
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الصباح الجديد - متابعة:

دونالد  األميركــي  الرئيــس  حتدث 
ترامــب في اخــر خطــاب له عن 
ضرورة استعداد املواطنني ملواجهة 
في  جــدا،  مؤملة  مقبلة  اســابيع 
العاملي  كوفيــد19-  وباء  مواجهة 
الــذي وصفته األمم املتحــدة بأنها 
منذ  البشرية  تواجهها  أزمة  أسوأ 
1945، وقــال »أريد من كل أميركي 
أن يكون مســتعدا لأليام الصعبة 

التي تنتظرنا«.
البرازيلــي جاير  وتراجــع نظيــره 
بولســونارو الذي قلل من خطورة 
انفلونزا  »مجــرد  بوصفــه  الوباء 
بســيطة«، عن موقفــه وأكد أنه 
»أكبر حتد جليلنا«. وقال ليل الثالثاء 
األربعاء »لدينا مهمــة إنقاذ أرواح 
من دون أن ننسى الوظائف«، مؤكدا 
أن »اآلثار اجلانبية إلجراءات العزل ال 
ميكن أن تكون أسوأ من املرض بحد 

ذاته«.
وبني األدلة على هذا الوضع اجلديد 
واجه قائد حاملة طائرات أميركية 
رفضا من وزارة الدفــاع األميركية 
)البنتاغون( لطلبــه إجالء طاقمه 
العالق في جزيــرة غوام في احمليط 

الهادئ.
وفــي رســالة من أربــع صفحات 
وجهها إلى قيادة ســالح البحرية، 
اعترف الكابــن بريت كروزيير قائد 
حاملة الطائــرات »تيودور روزفلت« 
بأن »سحب اجلزء األكبر من طاقم 
نووية  أميركيــة  طائــرات  حاملة 
يجري نشــرها وعزلهم ألسبوعني 
قد يبدو إجراء اســتثنائيا«. وأضاف 
»لكنه أمر ضــروري«. إال أن الطلب 

رفض حتى اآلن.
وقال األمــني العام لــألمم املتحدة 
الكوكب  أن  أنطونيــو غوتيريــش 
»يواجــه أســوأ أزمــة عاملية منذ 
تأسيس األمم املتحدة« قبل 75 عاماً.
وأوضح أن أّن هذه اجلائحة »يجتمع 
فيها عنصران: األول أّنها مرض ميّثل 
تهديداً للجميع في العالم، والثاني 
أّن تأثيرها االقتصادي ســيؤّدي إلى 
ركــود لعّلنــا لم نر مثيــالً له في 

املاضي القريب«.
وأعلنت جامعة هوبكينز األميركية 
التي تعد مرجعا أن 4076 شخصا 
توفــوا بكوفيد19- حتــى األربعاء 
منــذ بداية الوبــاء، وتوفــي 865 
بالفيروس  أصابتهم  جّراء  شخصاً 
والعشرين  األربع  الســاعات  خالل 
الفائتة، فــي أعلى حصيلة يومية 

تســّجل في هذا البلد، بحسب ما 
أعلنت جامعة جونز هوبكنز مساء 

الثالثاء.
ومنــذ بدايــة الوبــاء العاملي في 

في  املاضي  األول/ديســمبر  كانون 
الصني، أعلن رســميا عــن إصابة 
أكثــر من 830 ألف شــخص أكثر 
من نصفهم فــي أوروبا، و186 ألفا 

في الواليات املتحدة وأكثر من 108 
آالف في آسيا.

في الواليات املتحدة حيث جتاوز عدد 
الوفيات عددهم في الصني، أعلنت 

التعبئة العامة إذ بات حوالى ثالثة 
أربــاع األميركيني فــي احلجر. وفي 
نيويورك نصبت نحو 12 خيمة في 
حديقة ســنترال بارك اســتعدادا 

الستقبال مرضى. 
ويتصاعد القلق في بريطانيا أيضا 
حيث سجلت 381 وفاة إضافية في 
يــوم واحد، وهو رقم قياســي يدل 
على تســارع انتشــار الوباء ويرفع 
حصيلة الوفيات في هذا البلد إلى 

.1789
في الصني حيث يرفع احلجر تدريجيا 
في ووهــان مهد املــرض، خصص 
لوضع  األولى  تنقالتهم  الســكان 
اجلرار التي تضم رماد أقربائهم على 

قبورهم.
فيها  التي ســجل  إيطاليــا  وفي 
أكبر عــدد من الوفيــات )أكثر من 
12 ألفا و400 خالل شــهر ونيف(، 
بدأت إجراءات العزل تؤدي إلى نتائج 

»مشجعة«، بعد ثالثة أسابيع.
الوفيات  فبلغ عــدد  أما اســبانيا 
)8189( وتخشــى أن يتجاوز الوضع 
قدرة وحــدات العناية املركزة فيها 

التي تعمل حاليا بأقصى طاقتها.
وتوفــي حوالــى 500 مريــض فــي 
فــي  الفرنســية  املستشــفيات 
زيادة  وهي  األخيرة،  الـ24  الســاعات 

قياســية جيدة منذ بداية الوباء في 
هذا البلــد حيث بلغ عــدد الوفيات 

3523 شخصا.
من جهتها، أعلنت كوبا بعد اجتماع 
رســمي ترأســه الرئيس ميغيل دياز 
كانيــل، تعليق عــرض األول من أيار/
مايو الذي يتجمع فيه كل سنة أكثر 
من مليون شــخص فــي هافانا في 
يوم عيد العمل في هــذا البلد منذ 
انتصــار الثورة فــي 1959. وكان هذا 
التجمع علق للمرة األخيرة في 1994 
و1995 بينما كانت كوبا تشهد أزمة 

اقتصادية.
وفي استراليا أعلنت مجموعة »نيوز 
كــورب« التي ميلكهــا قطب اإلعالم 
روبرت موردوك تعليق طباعة ســتني 
صحيفــة بســبب تراجــع عائدات 
اإلعالنات الذي جنم عن انتشار فيروس 

كورونا املستجد.
ووعــد وزراء املالية وحــكام املصارف 
العشرين  املركزية في دول مجموعة 
في اجتماع بالفيديو الثالثاء مبساعدة 
البلــدان الفقيرة علــى حتمل عبء 

ديونها ومساندة البلدان الناشئة.
ولوقف انتشــار املرض، دعي أكثر من 
3,6 مليارات نسمة أي 46,5 باملئة من 
سكان العالم، إلى البقاء في بيوتهم 

أو أجبروا على ذلك.

تقرير

ترامب يطلب من األميركيين باالستعداد ألسابيع »مؤلمة جدا«
العالم يواجه أسوأ ازمة منذ 1945 

الصباح الجديد-متابعة:

 مع بدء انتشــار فيــروس كورونا 
املستجد في الشرق األوسط، فإن 
عواقبــه على الصعيد البشــري 

والسياسي قد تكون مدمرة.
وحتــى إســرائيل  بــدأت تعاني 
بالفعــل مــع العواقــب احملتملة 
للوباء، برغم انهــا دولة ذات نظام 
النمط  على  يعمل  متطور  صحي 
ولديها قــدرة كبيرة على  الغربي 
املشــكالت  وتواجه  املوارد،  تعبئة 
نفسها التي واجهت أوروبا الغربية 
إيران،  ومثلها  املتحــدة.  والواليات 
التي تضــررت بشــدة، فحصيلة 
املوتى تزيد بســرعة، فيما يعتقد 
عدد قليــل فقط مــن احملللني أّن 

األرقام الرسمية حقيقية.
وتســببت حرب أسعار النفط بني 
انخفاض  وروســيا في  السعودية 
أســعار النفط، ما أدى إلى زعزعة 
ملعظــم  االقتصاديــة  الركيــزة 

املنطقة. 
وال متلك حكومات الشرق األوسط 
املوارد املطلوبة لالســتثمار العام 
واألعمال  األجــور  لدعم  الضخم 

املتعثرة.
فــإّن  شــيء،  كل  قبــل  ولكــن 
الشرق  في  املســتمرة  الصراعات 
األوســط واألعــداد الكبيــرة من 
النازحني والالجئني التي يســببها 
القتال، أكبر مشكلة في املنطقة 

التي تواجه اآلن انتشار الوباء.
وتعد كل من سوريا وليبيا واليمن 
اكثر الــدول تعثرا وتضــررا، مبوارد 
وبنيــة حتتيــة وطبية محــدودة. 
ومرافق  مستشــفيات  وتعرضت 
طبية أخــرى في مناطق املتمردين 
في ســوريا الى التضــرر والهدم 
احيانا، وبالتالي ليس من املستغرب 
أن منظمات اإلغاثة وجهت نداءات 
إلى  ودعت  للمســاعدة  عاجلــة 

استجابة دولية منسقة.
بــال حدود  أطباء  وحتذر منظمــة 
من أّن »املرض قد ينتشــر بسرعة 
فائقــة عبر املنطقــة، خاصة في 

اخمليمات، حيــث يعيش الناس في 
وظــروف مكتظة  كبيرة  جتمعات 

ونظام صرف صحي متواضع«.
الالجئــني  مجموعــة  وأصــدرت 
الدولية تقريــراً مطوالً عن محنة 
النازحني حــول العالم. ودعت في 
دولــي عاجل.  إلــى حترك  التقرير 
لشؤون  اجملموعة  رئيس  نائب  وقال 
والسياسات، هاردين النغ،  البرامج 
إن »فــي هذا الوقت الذي ينتشــر 
الوبــاء العاملــي، يجــب أال نغفل 

سكان العالم األكثر تضرراً«.
الالجئــني  منظمــة  بحســب 
الدولية، هناك مــا ال يقل عن 12 
والنازحني  الالجئــني  مــن  مليونا 
داخليا في العراق وســوريا ولبنان 
احلدود  اختــراق  وتركيا. ويســهل 
في جميع أنحاء الشــرق األوسط، 

واملهاجرون  الالجئون  يسافر  حيث 
ألســباب اقتصادية وغيرهم على 

طول الطرق غير الرسمية.
العامة  الصحــة  أنظمــة  ومتثل 
املنطقة  في  املنهارة  أو  الضعيفة 
آخــر لالســتجابة الفعالة  حتدياً 

لفيروس كورونا.
وحتى في املناطق التي ليس فيها 
حرب شــاملة، تظهر عوامل أزمة 
محتملــة مثيــرة للقلــق في ما 
يتعلــق بفيروس كورونــا. الضفة 
إســرائيل  حتتلها  التــي  الغربية 
وقطاع غزة املكتظ بالسكان ميثل 
إثارة للقلق. الســكان  حالة أكثر 
هناك معزولــون، فهم حتت حصار 
فعلي من إســرائيل ومصر اللتني 
تقوالن إنه إجراء أمني ضروري ضد 

املسلحني.

وكان هنــاك نقــاش طويل األمد 
بــني إســرائيل واجملتمــع الدولي 
بشــأن مســؤولياتها جتاه قطاع 
قواتها  ســحبت  إســرائيل  غزة. 
مــن القطاع وتصر علــى أنها لم 
تعد مســؤولة عن األحداث هناك، 
ألنها اآلن مهمة مســؤولي حركة 

»حماس«.
وسيكون من اجليد التفكير في أنه 
ميكن تنحيــة اخلالفات جانباً خالل 
هــذه الفترة من األزمــة العاملية. 
الكواليس،  في  إســرائيل،  ونقلت 
الفلسطينيني  إلى  املعدات  بعض 
في الضفة الغربية ونظمت دورات 

تدريبية للعاملني الطبيني.
إال أّن فرص تنحية جميع التوترات 
في املنطقة ضئيلــة. فقد بدا أّن 
اليمن تبنت  املتنازعة في  األطراف 

وقفاً شــامالً إلطــالق النار، لكنه 
لم يترســخ بعد، وذلك مع شــن 
هجمــات صاروخية علــى أهداف 

سعودية قبل بضعة أيام.
وال توجــد أي عالمة علــى تراجع 
التي  القصــوى  حملــة الضغط 
خالل  مــن  واشــنطن  متارســها 
وفــي  إيــران.  علــى  العقوبــات 
الواقع، يعتقــد العديد من اخلبراء 
على  العقوبــات،  أّن  األمريكيــني 
الرغــم من تأكيــدات إدارة ترامب 
إلى حد  على عكس ذلــك، تعّقد 
كبير قدرة إيران على شراء املعدات 
التي  احليوية  واإلمــدادات  الطبية 

تشتد احلاجة إليها من اخلارج.
وأثار الوباء، حتى في إسرائيل التي 
أزمة  دميقراطي،  نظام  فيها  يسود 
دســتورية بتداعيات سياسية. إذ 

انتشار فيروس  تبدو احلاجة لوقف 
كورونا وكأنها جتبر زعيم املعارضة 
بينــي غانتــس علــى تشــكيل 
حكومة وحــدة وطنية يرأســها 
بنيامــني نتنياهو )وهو أمر قال إنه 
لن يفعله أبداً وخطوة أثارت صدعا 

داخل حزبه اجلديد(.
كما أدى إغــالق احملاكم إلى تأخير 
محاكمــة رئيس الــوزراء نتنياهو 

بتهم الفساد.
لقد كتبت احلروب واألوبئة التاريخ 
على مر العصور. ولألسف، ما نزال 
في املراحل األولى من أزمة تفشي 
للشــرق  وميكن  كورونا.  فيــروس 
األوســط أن يغــرق فــي فوضى 
أكبر، وما قد ينتــج عن هذا قد ال 
يكون أفضل أو أســعد مما تعيشه 

املنطقة اليوم.

الصباح الجديد - وكاالت:
يوم  الدولية  العفو  قالت منظمة 
امــس األربعاء إن ضربــات جوية 
أميركية قتلــت اثنني من املدنيني 
ثالثة  وأصابت  فبراير شــباط  في 

بجروح.
أعلنــت املنظمة ذلك في بيان أثار 
الشــكوك في حتقيقات أميركية 

في مثل هذه املزاعم.

العســكرية  القيــادة  وقالــت 
األميركية فــي أفريقيا إنها تقيم 
املزاعم وإنها تذهب إلى أبعد مدى 

لتجنب سقوط ضحايا مدنيني.
وتخوض القوات األميركية صراعا 
مستمرا منذ نحو عشر سنوات مع 
مقاتلي حركة الشــباب املرتبطة 
بتنظيم القاعدة املتشــدد. ويريد 
بحكومة  اإلطاحــة  املتشــددون 

من  املدعومة  الهشــة  الصومال 
اجملتمع الدولي وتطبيق تفسيرهم 

املتشدد للشريعة اإلسالمية.
العســكرية  القيــادة  وتقــول 
األميركية في أفريقيا إن الضربات 
اجلوية ســالح رئيــس ضد حركة 
العفو  منظمــة  لكن  الشــباب 
الدولية تقول إنها تستهدف أيضا 

مدنيني بطريق اخلطأ.

وأصــدرت القيــادة العســكرية 
األميركية فــي أفريقيا )أفريكوم( 
بيانات بعــد الضربتني قالت فيها 

إنها قتلت متشددين.
على  ردا  لرويتــرز  أفريكوم  وقالت 
مزاعــم منظمة العفــو الدولية 
القيادة  ”بعد كل غارة جوية جتري 
العسكرية األمريكية في أفريقيا 
حتليــالت إضافية لضمــان حتقق 

األهداف العسكرية وعدم سقوط 
ضحايا مدنيني“.

لكن حســن الباحــث باملنظمة 
قــال إن أفريكوم يجــب أن تبدي 
شفافية أكبر بشأن كيفية إجراء 

التحقيقات في قتل مدنيني.
وأضاف ”يبدو أنهم يعيشــون في 
حالــة إنــكار ألن الغــارات تقتل 

بالفعل مدنيني“.

وفي العام املاضي أصدرت منظمة 
العفــو الدولية تقريــرا يزعم أن 
14 مدنيا قتلــوا في خمس غارات 
 2017 فــي عامي  أميركية  جوية 
و2018 . وفــي ذلك الوقت رفضت 
في  قالت  لكنها  التقرير  أفريكوم 
وقــت الحق إن مراجعــة أظهرت 
مقتل اثنني من املدنيني في ضربة 

جوية عام 2018.

الصباح الجديد - متابعة:
اقــدم مجموعــة من الشــباب 
االيطالــي على حــرق علم االحتاد 
غضبهم  عــن  تعبيرا  األوروبــي، 
لعدم تقدمي املساعدات لهم خالل 
فيروس  مــع  املأســاوية  أزمتهم 
كورونــا، الذى أودى بحياة أكثر من 

12 ألف إيطالي.

وانتشــرت على مواقــع التواصل 
االجتماعــي مقاطع فيديو تظهر 
أشــخاصا بصدد حرق العلم مع 
تشغيل النشيد الوطني اإليطالي، 
معبرين عن استيائهم من موقف 
عن  وتقاعســه  األوروبي  االحتــاد 
مساعدتهم وإنقاذهم من األزمة.

بوســم  الفيديوهــات  وأرفقــوا 

يعني  الذي   CiSalviamoDaSoli#
»نحن سننقذ أنفسنا«.

وفــي أحــد الفيديوهــات، ظهر 
بإنزال  إيطالي وهو يقوم  ناشــط 
علم االحتاد األوروبي، ويرفع مكانه 
علم روسيا، بعد املساعدات التي 
قدمتها إليطاليا من أجل محاربة 

تفشى كورونا.

وتعد إيطاليا من أكثر دول العالم 
تضــررا بفيــروس كورونــا، حيث 
يتصدر عدد الوفيات املرتبة األولى 
عامليا، بفــارق كبير عــن الصني، 

مركز تفشى الوباء.
وأعلنــت الســلطات الصحيــة 
الثالثاء،  االول  أمــس  اإليطاليــة، 
تســجيل 837 وفاة و4053 إصابة 

جديدة بفيــروس كورونا في البالد 
خالل الســاعات الـــ24 املاضية. 
وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات 
إلــى 12428 وعــدد اإلصابات إلى 

.105792
فيروس  ضحايا  حصيلــة  وبلغت 
كورونا املستجد »كوفيد19-« في 

أوروبا جتاوزت الـ30 ألفا.

الصحافــة  وكالــة  وأكــدت 
الفرنســية يــوم امــس األربعاء، 
اســتنادا إلى بيانات رســمية، أن 
30063 في األقل من أصل 42365 
حالة وفــاة بســبب كورونا على 
مستوى العالم حصلت في القارة 
العجوز، لتصبح أوروبا بذلك أكثر 

القارات تضررا بالوباء.

مقتل مدنيين في ضربات جوية أميركية بالصومال

إيطاليون يحرقون علم االتحاد األوروبي 

منظمات دولية: فيروس كورونا 
»قنبلة موقوتة« في الشرق األوسط

حتى إسرائيل  بدأت 
تعاني بالفعل مع 

العواقب المحتملة 
للوباء، برغم انها دولة 

ذات نظام صحي متطور 
يعمل على النمط الغربي 

ولديها قدرة كبيرة 
على تعبئة الموارد، 
وتواجه المشكالت 

نفسها التي واجهت 
أوروبا الغربية والواليات 

المتحدة

منظمات دولية: فيروس 
كورونا "قنبلة موقوتة" 

في الشرق اآلوسط

ثالث نسخ دوري 
تعرضت للتوقف 

بسبب الحرب واالرهاب
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الصباح الجديد - متابعة:
أفــاد تقريــر ملوقــع الدميقراطية 
امس   )openDemocracy( املفتوحة 
االربعاء ، أنه في الوقت الذي تفرض 
احلكومــة العراقيــة فيــه حظراً 
للتجول وتغلق بعض املدن واملدارس 
واجلامعات ومراكز التســوق للحد 
من انتشــار فايــروس كورونا ، فإن 
ظــروف املعيشــة تــزداد صعوبة 
االجتماعية  احلماية  نقص  بسبب 
االحتجاجات  تتقلــص  والصحية. 
واخلوف  اخملاطر  بسبب  االجتماعية 
من العدوى ، لكن عشــرات اآلالف 
من النــاس يواصلــون تالفي تلك 
الصعوبات من خالل بناء التضامن 

الشعبي.
وذكــر التقريــر الذي ترجــم ان ” 
ازمة  خلــق  الفايــروس  انتشــار 
جديــدة داخل االزمــة االقتصادية 
التي تعاني منها دول  والسياسية 
الشرق االوسط والعراق منذ عقود 
، ذلك ان املشــاكل الهيكلية في 
ضمانات  وانعدام  االقتصادات  تلك 

والصحية  االجتماعيــة  اخلدمات 
لالغلبية الســاحقة من السكان 
يزيدها احلصار املفروض على احلياة 
اليومية و العراق مثال منوذجي على 

ذلك”.
” وطبقــا ملنظمة  أنــه  واضــاف 
العمل  ســوق  عــن  اليونســكو 
العراقــي فان ثلثــي العاملني في 
العــراق يعملون فــي القطاع غير 
الرســمي الذي ميثل 99 باملائة من 
القطاع اخلاص حيث التوفر السمة 
غير الرسمية للعمل االجور اآلمنة 
االجتماعي  االمان  توفر شبكات  او 

في حال فقدان االجور”.
وتابــع أن ” العمــال يعانــون من 
مأســاة ألن الغالبيــة العظمــى 
تعيش على قوتهــم اليومي كما 
أن العمــال العاطلني اليتوفر لهم 
دخل منتظم وبالتالي ليس لديهم 
مدخرات وال شبكة امان اجتماعية 
تكفلهم في حال فقدانهم لالجور 
، ولذا فانهم ســيجدون انفسهم 
اليوم فــي صعوبات حيوية كبيرة: 

إنهم ببســاطة يفتقرون إلى املال 
لشراء الطعام”.

انــه ” وطبقا لدراســة  واوضــح 
اليونسكو ، فان القطاع العام ميثل 
40 ٪ من جميع الوظائف في العراق 

واملصدر االقتصادي األول هو قطاع 
النفط الذي ميثل ٪99.6 من عائدات 
التصدير و ٪92 من ميزانية الدولة 
و ٪61 مــن الناجت احمللــي اإلجمالي 
الوطنــي ، على الرغم من أن عامال 

واحدا فقط من بني كل مائة عامل 
عراقي يعمل في هذا القطاع يبلغ 
املباشرة  األجور  على  العام  اإلنفاق 
واألجــور  واملعاشــات  كالرواتــب 
واخلدمات  الســلع  املباشــرة  غير 

االجتماعية حوالي 60٪”.
وبــني التقريــر أن ” هــذا التفاوت 
بــني القطاع العام ، الــذي ال يزال 
يتمتع في الوقت احلالي على األقل 
االجتماعية  والضمانــات  باألجور 
والقطاع اخلاص الذي يهيمن عليه 
تقريًبا الطابع غير الرسمي يُترجم 
اليومي  إلى االســتهالك اخلــاص 
ارتفاع االســعار فالكثير من  عند 
العاملــني الذين فقــدوا اجورهم 
في القطاع اخلاص اليســتطيعون 
شراء االحتياجات الضرورية مقارنة 
مبوظفي القطاع العام مما ينعكس 
ســلبا على حياتهــم وظروفهم 

املعاشية”.
وواصــل التقريــر اذا ” كانت هذه 
الظواهــر قــد خلقــت حالة من 
االجتماعــي على صعيد  التفاوت 
الصحي  النظــام  فــإن  العمــل 
بينها،  التوازن  يفشــل في حتقيق 
فقــد خضع هذا القطــاع لنظام 
الهيكلة اليبرالية مما ادى الى خلق 
احملسوبيات والفساد وقد تسارعت 

الرعايــة الصحيــة  خصخصــة 
العامة بشــكل كبيــر على مدى 
املاضية  الســنوات اخلمس عشرة 
واصبح اليوم على املراجعني الدفع 
مقابــل كل زيارة ، وكثيراً ما يتعني 
للحصــول على العــالج ، اعطاء 
املتبقني  القالئل  الرشــوة لألطباء 

في البلد”.
واشــار التقرير الــى أن ” الضابط 
الوحيد العام هــو حالة التضامن 
االجتماعي حيث يقوم النشــطاء 
املساعدة  ممارســات  بتطوير  أيًضا 
املتبادلة “ملعاجلة مشــكلة نقص 
الغذاء وارتفاع األسعار حيث تنظم 
في أحياء الطبقة العاملة عمليات 
توزيع الطعام مثل األرز واخلضروات 
األساسية  والضروريات  والســكر 

األخرى”.
واكد التقريــر أن ” املعركة احلالية 
فايروس كورونــا قد اصبحت  ضد 
مفاصل  ضد  معركــة  العراق  في 
الدولة الفاســدة وعدم املســاواة 

االجتماعية الناجتة عنه .

openDemocracy: كورونا وضع العراق في معركة ضد الالمساواة االجتماعية والفساد

بغداد- الصباح الجديد :
املالية  اللجنــة  كشــف عضــو 
النيابيــة النائب احمد مظهر، عن 
اجتماعات موسعة خالل الساعات 
الـ48 املقبلة ملناقشة ملف رواتب 
املوظفني. في ظل االزمة الصحية 

واالقتصادية في العراق والعالم
وقال مظهر فــي تصريح اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد،  أن “الوضع 

املالــي فــي العراق بشــكل عام 
صعــب خاصــة بعــد االنهيارات 
املتكررة السعار النفط والتي متثل 
حجر الزاوية في املوازنات السنوية 
وتســديد رواتب موظفــي الدولة 
احلكومي  واالنفاق  ومؤسســاتها 

في كل اجملاالت”.
وأضاف، أن “اللجنة املالية النيابية 
مع وزارة املالية واحلكومة ستعقد 

خــالل الســاعات الـــ48 املقبلة 
وعاجلــة  موســعة  اجتماعــات 
مع املصــارف مبختلــف عناوينها 
ملناقشــة ملف تامني الســيولة 
املاليــة لرواتب املوظفني وســبل 

ايجاد حلول لتجاوز االزمة”.
املاليــة  اللجنــة  وتابــع عضــو 
النيابيــة، أن “اســتمرار انخفاض 
اســعار النفط والتي تسببت في 

خســائر فادحة للعراق ســيكون 
لها تداعيات صعبة ومعقدة على 
الوضع املالي في البالد”، معربا عن 
ازمة  العراق  ان “يتجــاوز  أمله في 
كورونا، من اجل البحث عن حلول 
تدفــع باجتاه تامني ايــرادات مالية 
قادرة على تســديد مســتحقات 
احلكومة فــي كل اجملاالت وخاصة 

رواتب املوظفني”.

بغداد - الصباح الجديد :
تعهد رئيس الوزراء املكلف عدنان 
معاناة  ملــف  بانهــاء  الزرفــي، 

املهجرين والنازحني نهائيا.
الــوزراء في  رئيس  وقال مكتــب 
تلقــت "الصبــاح اجلديد "  بيان 
نســخة منه، ان "رئيــس الوزراء 
املكلف عدنــان الزرفي التقى في 
مقر إقامته ببغــداد كل من وزير 
الهجــرة واملهجريــن نوفل بهاء 
إعمار  صنــدوق  ورئيس  موســى 
مبينا  الهيتي"،  العراق مصطفى 

اللقاء اســتعرض  انه "في بداية 
موســى آخــر حتديثــات خارطة 
للمهجرين  املناطقــي  التواجــد 
والنازحني داخــل العراق وخارجه، 
واملعوقات التي حتول دون عودتهم 

الى مدنهم وقراهم".
ان "الهيتــي قدم عرضا   واضاف 
الصندوق  وبرامج  خلطط  مفصال 
في ملف إعــادة بناء املدن املدمرة 
داعش  تنظيــم  إحتــالل  جــراء 
املنفذة  املشاريع  اإلرهابي، وحجم 
فــي محافظــات ديالــى واالنبار 

وصالح الدين ونينوى".
 مــن جهتــه أكد الزرفــي "عزم 
بحرص  العمل  املرتقبة  حكومته 
معاناة  ومســؤولية إلغالق ملف 
املهجرين والنازحني بشكل نهائي 
مبوازاة إعــادة إعمار املدن املهدمة 
وتأمني متطلبات الســلم األهلي 

والتعايش املشترك".
 وأعرب رئيس الــوزراء املكلف عن 
نيته "إطــالق حملة وطنية كبرى 
للنهــوض باخلدمات األساســية 
واملشــاريع احليويــة فــي عموم 

العراق"، الفتا الى "تلقيه إشارات 
مشجعة من سفراء الدول دائمة 
العضويــة فــي مجلــس األمن 
الدولــي ومجموعة أعضاء األحتاد 
األوربــي للمســاهمة فــي دعم 
لتوســيع  اإلعمار  ومتويل صندوق 

مشاريعه اإلمنائية واخلدمية".
 يذكر أن رئيس الوزراء املكلف كان 
قــد التقى أيضا اول أمس كل من 
وزيــر التخطيط نــوري الدليمي، 
ورئيس الهيئة الوطنية لإلستثمار 

وكالة ساالر محمد أمني.

المالية النيابية تكثف اجتماعاتها
لمناقشة ملف رواتب الموظفين وتأمينها

الزرفي يتعهد بانهاء ملف معاناة المهجرين والنازحين نهائيا 

»النفط«: انخفاض كبير بمعدل 
4االيرادات المالية للخام في آذار "التربية" تربط استئناف الدوام

2بتقييم الموقف الوبائي لـ "كورونا"

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن وزيــر الصحة جعفر عالوي، 
ان حظر التجوال ســيتم متديده 
19 من نيســان املقبل  الـ  لغاية 
من اجل تقليل االصابات بفيروس 
الى ان شهر حزيران  كورونا، الفتا 
القــادم يفترض ان يكــون نهاية 

ازمة كورونا.
وذكــر الوزير في تصريح متلفز ان 
“يوم غد سيشهد البدء باجراءات 
في  االهالي  لفحــص  ميدانيــة 
والكماليــة  الصــدر  مدينــة 

والشعلة”.
املســح  “عمليــات  ان  واضــاف 
امليدانــي ستشــمل أوال األحياء 
بالسكان”. املكتضة  الشــعبية 
وبــني ان “حظر التجوال ســيتم 
19 من نيســان  الـ  متديده لغاية 

املقبل”.
ولفت الى ان “شهر حزيران القادم 
من املفترض ان يكون نهاية أزمة 
كورونا في حال التــزم العراقيني 
وإرشــادات  الصحــي  باحلظــر 

الوقاية”.

بغداد- الصباح الجديد :
 وجــه وزير االعمار واإلســكان 
والبلديات العامة بنكني ريكاني، 
االقســاط  اســتيفاء  بتأجيل 
املترتبة على املقترضني من دائرة 
صندوق االسكان العراقي التابع 

للوزارة.
وقال بيان للوزارة إن ” الوزير وجه 
بتأجيــل االســتيفاء ملدة ثالثة 
أشهر )أذار ونيسان وآيار( على ان 
ال يترتــب عن التأجيل أية فوائد 

تأخيرية لغرض تخفيف األعباء 
املالية عــن مقترضي الصندوق 
التي مير بها  في ظل الظــروف 

البلد”.
واشــار الوزير وفقــا للبيان الى 
املعامالت  وترويج  قبول  "إيقاف 
مؤقتــا  اجلديــدة  اإلقراضيــة 
املعامالت  بصــرف  واالكتفــاء 
هذا  قبــل  ســابقا  املقبولــة 
التوجيه وحسب توفر السيولة 

النقدية لدى الصندوق."

وزير الصحة: تمديد حظر التجوال 
لغاية 19 نيسان المقبل ونهاية االزمة 

في حزيران

"االعمار" تؤجل استيفاء
أقساط قروض صندوق االسكان

بغداد - الصباح الجديد:
اكدت خليــة االزمــة، ان عقوبة 
مخترقــي احلظــر والتجمع وفق 
هي  العراقي  العقوبــات  قانــون 
بالقتــل، مبينة  الشــروع  جرمية 
ان بعــض املصابــني اليراجعــون 
املؤسســات الصحيــة خوفا من 

الوصمة االجتماعية.
وقال عضــو خلية االزمــة حازم 
اجلميلي ان “ العراق حتى االن من 
املتفوقني بنتائج مكافحة فيروس 
كورونا وبشهادة منظمة الصحة 
تطبيق  فــي  خاصــة  العامليــة 

االجراءات االحترازية”.
واضاف ان “وضع العراق الزال امنا 
لكن بقاءه من عدمه يعتمد على 
التزام املواطن بحظر التجوال كون 
ينتقل  التعامل يجري مع فيروس 
ان  الى  مشــيرا  ومتغير”،  سريعا 

بحاجة  الفعلي  احلظــر  “تطبيق 
الى تعاون مع اجلهات الساندة”.

واوضــح ان “خرق احلظر  والتجمع  
يعنــي تعريــض حيــاة االخرين 
للخطــر واملــوت اذا تضاعفــت 
االصابة”، مبينا ان “كســر احلظر 
يعاقــب وفــق قانــون العقوبات 

العراقي  جرمية الشروع بالقتل”.
وافاد اجلميلي ان “اخملاوف تأتي من 
الذيــن لديهم اعــراض الفيروس 
ومصابني ولم يراجعوا املؤسسات 
الصحيــة بســبب اخملــاوف من 
الوصمــة االجتماعية التي ينظر 

اليها البعض”.
وتابع ان “الوضع بحاجة الى توعية 
اوســع وتثقيف صحي تساند به 
جميع اجلهــات اجملتمعية خاصة 
فــي مواقــع التواصل ووســائل 

االعالم”.

خلية االزمة تحذر: عقوبة
"الشروع بالقتل" لمن يخرق الحظر

بغداد - وعد الشمري:
املكّلف  احلكومة  رئيــس  يواصل 
عدنــان الزرفي حواراته مع الكتل 
السياسية لضمان مترير كابينته 
في مجلس النواب، وتتوّقع جهات 
سياســية قريبــة منــه تقدميه 
مرشــحي الوزارات واملنهاج خالل 
األســبوعني املقبلــني، مؤكــدة 
حصوله على دعم ســني وكردي 
بالكامــل، إضافة إلى مســاندة 

العديد من األطراف الشيعية.
يأتي ذلك، في وقت عاودت قائمة 
الزرفي،  الفتــح هجومها علــى 
وعّدت تكليفه درســاً إلى الكتل 
الشيعية بضرورة توحيد موقفها، 
وحتّدثــت عن جلوئهــا إلى الطرق 
القانونية من أجــل اإلطاحة به، 
التوافق  وتقدمي مرشــحني يجري 

على واحد منهم.
النصر  النائب عن كتلــة  وقــال 
إلى  فــي تصريح  اخلفاجي،  فالح 
"املفاوضات  إن  اجلديد"،  "الصباح 
بشــأن تشــكيل احلكومــة لم 
تتوقف، وشــملت اغلــب الكتل 
مختلــف  ومــن  السياســية، 

املكونات العراقية".
وأضــاف اخلفاجــي، أن "الكتــل 
دعمها  أعلنت صراحة  الســنّية 
املكّلف عدنان  لرئيس احلكومــة 
الزرفي، وأبلغته بأنها ســتصوت 
بالنســبة  احلال  وكذا  لكابينته، 

لألحزاب في إقليم كردستان".
وأشار، إلى أن "العديد من الكتل 
الشــيعية هي األخرى ســاندت 
الزرفــي، وفي مقدمتهــا قائمة 
ســائرون وقائمــة النصــر وتيار 

احلكمة".
وشــدد اخلفاجي، على أن "الزرفي 
يتراجع عــن املهمــة وهي  لــن 
دســتورية وجاءت بتأييد احملكمة 
رئيس  ومباركة  العليــا،  االحتادية 
اجلمهورية، ووجــود اعتراض على 
تكليفه أمر متوقع، ولن يغير من 

الواقع شيئا".

وأوضــح، أن "رئيــس احلكومــة 
منهاجــه  ســيقدم  املكّلــف 
واملرشــحني للوزارات خالل املهلة 
كونه  يتجاوزها؛  ولن  الدستورية، 
ما  جاد في عمله، ويعــرف جيداً 
متر به البالد من أزمــات متتالية، 
وضــرورة اإلســراع فــي عملية 

تشكيل احلكومة".
وأّكــد النائب عن كتلة النصر، أن 
إلى مجلس  قدم طلبــاً  "الزرفي 
النواب ســيرفع خالل األسبوعني 
املقبلــني، مــن أجــل التصويت 
بتقدمي  وسيلتزم  املرشحني،  على 
ســيّرهم الذاتيــة، واملنهاج قبل 
ذلــك من أجــل إتاحــة الفرصة 

لالطالع عليها جيداً".
تأيّيدا  الزرفي  "يتملك  أن  ويتّوقع، 
نّيابيا واســعا، ألكثر من النصاب 
احلكومــة،  لتمريــر  املطلــوب 

وحظوظه في تزايد مستمر".
ومضى اخلفاجــي، إلى أن "الكتل 
تعطــي  أن  عليهــا  املعترضــة 
الفرصــة للزرفــي فــي تقــدمي 
مجلس  إلــى  الــوزاري  منهاجه 
القول  له  الذي ســيكون  النواب 
الفصل، أمــا بالتصويت لصاحله 

أو الرفض".
من جانبهــا، ذكــرت النائب عن 
قائمة الفتح ســناء املوسوي، أن 
"املوقــف من الزرفي لن يتغير مع 

مــرور الوقت، فالرفض مســتمر 
تتعلق  وأخرى  ألسباب شخصية، 

بآلية تكليفه".
وتابعت املوســوي، في حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "تكليف 
أي مرشــح ملنصب رئيس الوزراء 
لن ينجح، مــن دون حصوله على 

توافق شيعي بالكامل".
"حواراتنــا مســتمرة،  أن  وزادت، 
الزرفي،  عن  بدالً  مرشحني  ولدينا 
بالتشاور  منهم  واحدا  وسنختار 
مع الكتل الشــيعية السبع، مبا 

فيها قائمة سائرون".
وعــّدت املوســوي، أن "ترشــيح 
الزرفــي هــو درس للجميع بعدم 

التجاوز على اآلليات الدســتورية 
وضرورة  من جهــة،  والقانونيــة 
توّحــد القوى الشــيعية، وعدم 

تشتت أصواتها".
وشّددت، على أن "حتالف الفتح لن 
يفرض رؤيته في اختيار شــخص 
معني للمنصب، إمنــا يكون ذلك 
بالتشــاور والتداول مع الشركاء 

داخل البيت الشيعي".
وذهبــت النائبة عــن الفتح، إلى 
"حــرص القوى الشــيعية على 
أن يتمتع املكّلــف بقبول الكتل 
أي  الوطنــي،  الفضــاء  ضمــن 
موافقة حتالف القوى العراقية أو 

األحزاب الكردستانية".

وتسترســل، أن "أبوابنا مفتوحة 
أمام اجلميع من أجل االســتمرار 
في املباحثات، وجتاوز أزمة تكليف 
الزرفــي، واعتبارهــا جــزًء مــن 

املاضي".
وأكملت املوسوي القول، إن "األيام 
املقبلة ســوف تشهد تغييراً في 
املفاوضات، فقد جلأنا لكل  مسار 
تكليف  إليقاف  القانونية؛  الطرق 
الزرفي، وبعدها نتفق على بديله".
يذكر أن رئيــس اجلمهورية برهم 
صالــح كان قــد كّلــف الزرفي 
بتشــكيل احلكومة ما ولد خالفاً 
كبيراً داخل كتل املكون الشيعي 

بني مؤيد ومعارض.

الكتل السنية والكردية تدعم الزرفي وتوقعات 
بحصوله على اصوات اكثر من النصاب لتمرير الحكومة

اجتماع سابق ضم كتل سنية وكردية "ارشيف"

الفتح ترفضه السباب " شخصية " واخرى " تتعلق بآلية التكليف " 

تقريـر
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بغداد- الصباح الجديد :

مرضــى  جتمــع  مســؤول  دعــا 
الثالســيميا فــي العــراق طالب 
طاهر، احلكومة الى تسهيل حركة 
املصابني بالثالسيميا ونقلهم الى 
مصارف الدم، مبينا ان 90 الى 120 
مصاب مــن مرضى الثالســيميا  

يومياً بحاجة الى الدم.
الثالسيميا  ان :مرضى  وقال طاهر 
بحاجة الى دم يدار لهم حســب 
مواعيــد حتــدد من املصــرف كل 
حســب حالته الصحيــة ويقدم 
مــن  اســتالمه  ويتــم  مجانــا 
املستشــفى التي يتعالج بها من 

دون عناء في االيام االعتيادية.
انه :بعــد إجــراء حظر  وأضــاف 
للتجــوال طلب مــن كل مريض 

إيجــاد متبــرع والذهــاب به إلى 
مصرف الدم مقابل تسليمه الدم 
ومن ثم الذهب الى املستشــفى 

ليدار إليه.
وتابــع قولــه  ان :إجــراءات حظر 
الى  التجوال متنع وصــول املرضى 
،فضــالً عن صعوبة  الدم  مصرف 
إيجاد متبرع  في ظل وجود 4 أالف 
في  بالثالســيميا  و500 مصــاب 

العاصمة بغداد”.
املواعيــد  حســب  ان  واوضــح 
يحتاج يوميــا 90 إلى 120 مصاب 
التنقل ملصرف  الى  بالثالســيميا 
الــدم ،فضال عــن معانــاة ايجاد 
متبرع لكل مصــاب ، الفتا الى ان 
هــذه املعاناة مير بهــا كل مرضى 
البالد من  الثالســيميا في عموم 
إجــراءات حظر التجــوال والبالغ 

عددهم 29 الف مصاب.

وطالب طاهر احلكومة بـ تسهيل 
نقل مصابي الثالسيميا واعفائهم 
من املتبرعني أو إيجاد إلية تسهل 
عن  لتخفيــف  املتبــرع  وصــول 

معاناتهم.
في حني كشــف مســؤول مركز 
 ) الثالســيميا   ( الوراثية  األمراض 
منيــر عبد املهدي، عــن حقيقية 
وجود انخفــاض في جتهيز أكياس 
الدم ملرضه الثالســيميا، مبيناً أن 
املتبرعني  وتخــوف  التجوال  حظر 
من عدوى فيــروس كورونا ادى الى 
املصرف  الدم لدى  انخفاض رصيد 

الوطني.
وقال عبد الهدي في تصريح لـــه 
إن “األيام القادمة تشهد فتح باب 
املنتســبني  قبل  بالدم من  التبرع 
توفير  لضمان  املواطنــني  وكذلك 

أكياس الدم ملرضى الثالسيميا ”

وأضــاف أن “احلملة الثالثة للتبرع 
االربعاء هي  امــس  بالدم كانــت 
الرغم  على  احلاصل  النقص  لسد 
من وجود معوقــات حظر التجول 
، فضال عن وجــود مخاوف وهناك 

عزوف لدى املتبرعني”.
وأشــار إلى ان “رصيــد الدم داخل 
السابق”،  عن  قل  الوطني  املصرف 
مشــيرا إلى أنه “نعتمد بشــكل 
كلي علــى احلصــة املتوفرة حلني 
انتهاء األزمــة احلالية التي متر بها 

البالد جراء فيروس كورونا”.
ومن اجلدير بالذكر ان وزير الصحة 
، ان  الدكتور جعفر عــالوي، أعلن 
حظر التجوال سيتم متديده لغاية 
الـ 19 من نيســان املقبل من اجل 
تقليل االصابــات بفيروس كورونا، 
الفتا الى ان شــهر حزيران القادم 
يفترض ان يكون نهاية ازمة كورونا.

القوات األمنية تنظم حملة ثالثة للتبرع بالدم لهم

مصابو الثالسيميا : 120مصابا يوميا يعاني
من صعوبة التنقل الستالم الدم وايجاد المتبرعين

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، إن خطورة كورونا 
تكمــن في عدم ظهور اإلصابــة بالفيروس على 
نســب معينة من املصابني، موضحة أن مجمل 
اإلجراءات املعمول بها حالياً تصب في مصلحة 

املواطن في مسعى لعدم انتشار الفيروس.
وقال مدير الصحة العامة فــي الدائرة الدكتور 
نازك الفتالوي، إن خطــورة فيروس كورونا تكمن 
في إن %80 مــن املصابني بهــذا الوباء ال تظهر 
عليهــم اي عالمات اإلصابة، حيــث أن %14 من 
تلك اإلصابات تكون خطرة في حني إن %6 تكون 

إصابتهم حرجة.
وأضاف إن املــالكات الصحية وحمالت التثقيف 
اجلارية إضافة إلى إجــراءات خلية األزمة تعمل 
كلها من اجل منع انتقال العدوى بالفيروس من 

شخص ألخر.
وبني إن صحة املواطن العراق فوق كل اعتبار على 
الرغم مــن أن حظر التجوال قد اضر بالكثير من 
الشــرائح، لكن ما معمول به اليوم من إجراءات 
ماهــي اال من اجل الوقاية ومنــع زيادة االصابات 
بفيروس كورونا، حيث ان مجمل ماتقوم به خلية 
االزمــة واملالكات الصحية يصــب في مصلحة 

املواطن.

بغداد - الصباح الجديد :
أعلنت أمانــة بغداد، عن القيــام بحملة 
واأليتام  املســنني  دور  وتعقيــم  لتعفيــر 

واملشردين شمال بغداد.
وقالت الدائــرة في بيــان مقتضب تلقته 
»الصباح اجلديد »، إن »دائرة بلدية األعظمية 
قامت بتعفير الدور املذكورة ضمن منطقة 
الكم، إضافة إلى القيام بحملة توعوية في 
كيفية الوقاية من اإلصابة بفايروس كورونا 

وبالتنسيق مع اجلهات اخملتصة«.
في حني قامــت أمانة بغداد، بإطالق حملة 
كبــرى لتعفير مدينة الشــعلة شــمال 

العاصمة.
وقالت االمانة في بيان تلقته لها ان »دائرة 
بلدية الشــعلة احدى مالكات أمانة بغداد 
وبالتنســيق مع هيئة احلشــد الشــعبي 
ومنظمات اجملتمع املدني واجلهات الصحية 
الشوارع  باشــرت بعملية تعفير وتعقيم 
الرئيســية وعدد مــن الشــوارع الفرعية 

ملدينة الشعلة«.

كربالء _ الصباح الجديد :
توعد محافظ كربالء نصيف جاســم اخلطابي، 
باتخاذ إجــراءات »حازمة« بحــق كل من يحاول 
»اســتغالل« الظروف وإدخال مــواد غذائية غير 
صاحلة أو بـ«طرق غير مسموح بها« إلى احملافظة، 
في حني لفت إلى استمرار إدخال املواد الغذائية 

والسلع للمحافظة.
وقــال املكتب اإلعالمــي للخطابــي، إنه »بعد 
توجيهــه بإعادة وعــدم الســماح لدخول عدد 
كبير من شــاحنات محملة مبنتجــات غذائية 
وصلــت إلى حدود كربالء بطريقة غير رســمية 
وقبلها محاولة إدخال منتجات غذائية فاســدة 
إلى احملافظة والتــي مت التعامل معها على وفق 
اإلجراءات القانونية، يحــذر محافظ كربالء كل 
من يحاول استغالل الظروف وإدخال مواد غذائية 

غير صاحلة او بطرق غير مسموح بها«.
وأكد اخلطابي، بحســب بيان تلقتــه »الصباح 
اجلديد »، أن »إجراءاتنــا حازمة بهذا املوضوع وال 
نســمح مطلقاً باســتغالل هــذه الظروف من 
قبل البعض، وأن صحة وســالمة املواطنني هي 
األســاس«، مشــيراً إلى »اســتمرار دخول املواد 
الغذائية والســلع وإبــداء كافة التســهيالت 
لدخولها، فضالً عن وسائل ومستلزمات االنتاج 

ومستلزمات مربي الدواجن املواد الزراعية«.

صحة الكرخ: خطورة 
كورونا في عدم ظهور 

عالمات اإلصابة بالفيروس

أمانة بغداد تنفذ حملة 
لتعفير وتعقيم دور 

المسنين واأليتام والمشردين

محافظ كربالء يتوعد 
بمحاسبة من يحاول إدخال 
مواد غذائية غير صالحة

بغداد - الصباح الجديد:

عدة  دراسة  على  التربية،  وزارة  تعكف 
خيارات الجتياز العام الدراسي من خالل 
االمتحانات  مناهج  على حتديد  العمل 
لطلبة الصفوف غير املنتهيــة اسوة 
ان  اكدت  بينما  املنتهيــة،  باملراحــل 
بتقييم  مرهون  قرار  الدوام  استئناف 

املوقف الوبائي حتدده خلية االزمة.
وزارة  باسم  الرسمي  املتحــدث  وقال 
فــي  السعدون  فاروق  حيدر  التربية 
ان »الوزارة بصدد  تصريــح صحفــي، 
بالصفوف  تتعلق  قرارات  عدة  اصدار 
غير املنتهيــة جلميع املراحل االبتدائية 
اجتياز  واالعدادية من اجل  واملتوسطة 
العام الدراسي احلالي«، مبينا ان »هيئة 
من  اجتماعاتها  كثفت  بالوزارة  الرأي 
اجل مستقبل الطلبة ومت إصــدار عدة 
قرارات تخص طلبة املراحــل املنتهية، 
القليلة  االيام  ان تشهد  املؤمــل  ومن 
املقبلــة اجتماعات موسعة ومكثفة 
غيــر  باملراحــل  تتعلق  قرارات  الصدار 

املنتهية«.
 واشار الى ان »القرارات التي صدرت ال 
تشمل الطلبة اخلارجيني، لكونهم غير 
املدارس، حيث  بالدوام في  منتظمــني 
شملت فقط املنتظمــني في املدارس 
الصباحية واملسائية متاشيا مع الوضع 

الراهن للبلد«.
تعمل  »الوزارة  ان  السعدون  وتابع   
االلكترونية  نيوتن  منصة  خالل  من 
اجل  التوجيهية، من  الدروس  بث  على 
للمشاركة  والتالميذ  الطلبة  تأهيل 
سيتم  التي  النهائية  باالمتحانات 
حتديد مواعيدها الحقا«، الفتــا الى ان 
املــدارس  في  الدوام  استئناف  »إعادة 
تتعلق حصرا في القرارات الصادرة من 
خلية االزمة مبا يخص الوضع الصحي 
للبلد وعودة احلياة الى طبيعتها بخلو 

العراق من فيروس كورونا«.
املديريــة  في  مصدر  بــني  جانبه  من 
العامة للتقومي واالمتحانات في الوزارة، 

قرارات  قريبا  قد تصدر  الرأي  »هيئة  ان 
تتعلق باملناهج الدراسية واملواد اخلاصة 
بامتحانات نهاية السنة للمراحل غير 
املنتهية«، موضحا ان »القرارات تشمل 
وضوابط  السنوي،  السعي  درجات 
للعام  النهائية  باالمتحانات  املشاركة 

الدراسي احلالي«.
 وتابــع املصــدر، ان »املقترحــات التي 
مبصلحة  تصب  حاليا  الوزارة  تدرسها 
الطلبة وتضمن حقوقهم بعدم ضياع 
نفسه  الوقت  وفي  الدراسي،  العام 

االصابة  من  سالمتهم  على  احلفاظ 
انه »سيتم  مبرض كورونا«، مشيرا الى 
االفصاح عن هذه القرارات حال االنتهاء 
بالوزارة  اخملتصــني  مع  مناقشتها  من 
ومن ثم تعميمها على جميع املديريات 

العامة للتربية في بغداد واحملافظات«.
 واكــد انــه »سيتم االيعاز للمديرية 
بتحديد  التربوية  للمناهج  العامة 
التي سيتم امتحان  املواد واملوضوعات 
الطلبة فيها وجلميع املراحل الدراسية 
بعد حذف بعض املــواد غير االساسية 

من املناهــج الدراسية«، الفتــا الى ان 
»الوزارة تسجل الدروس يوميا وتؤرشف 
املناهــج الدراسية عبر املواقع اخلاصة 
اجل  من  االلكترونية  نيوتن  مبنصة 
افادة الطلبة ومراجعة املناهــج املقرر 
السنة،  نهاية  بامتحانات  ادخاله 
التي  الوزارية  االمتحانات  خاصة 
دروس  تسجيل  على  الوزارة  حرصت 
للطلبة عبر املنصــة مع مراعاة حذف 
املواد واملواضيــع التي شملت باحلذف 
الوزارة  اصدرته  ما  بحسب  واالختزال 

من قرارات للمرحلتني الثالث املتوسط 
والسادس االعدادي«.

 يذكر ان وزارة التربية كانت قد اعلنت 
االسالمية  التربية  مادة  دراسة  تعليق 
العلمي  بفرعيه  االعدادي  للسادس 
واالدبي للعام احلالي مع جعل الدخول 
الى االمتحانات الوزارية شامال وجلميع 
املراحل الدراسية، فضال عن دمج مادتي 
التربية اإلسالمية واللغة العربية مبادة 
واحدة ومنهاج الكيمياء والفيزياء مبادة 

واحدة ملرحلة الثالث املتوسط.

بغداد - الصباح الجديد: 
طالبــت خلية االزمــة النيابية، 
احلكومة بضرورة االسراع بصرف 
رواتــب العقود واالجــور اليومية 
، فيمــا دعــت جميــع النــواب 
باستنفار جهودهم ملواجهة وباء 

كورونا.
وقال مكتــب نائب رئيس البرملان، 
في بيــان تلقته » الصباح اجلديد 
»إن “خلية االزمة النيابية عقدت 
حسن  برئاسة  اخلامس  االجتماع 

كرمي الكعبي، بحضور رئيس جلنة 
االمــن والدفاع محمــد رضا ال 
حيدر ورئيس اللجنة املالية هيثم 
جواد  اللجنــة  ومقرر  اجلبــوري، 
املوســوي، وكامــل اعضاءها .”، 
أنه “جرى استضافة  الى  مشيرة 
عدد من اعضــاء مجلس النواب 
االشــرف  النجف  محافظة  عن 
لتشــخيص اســباب تصاعــد 
احلاالت الوبائيــة لفيروس كورونا 
املعاجلات  ووضــع  احملافظــة  في 

العاجلة بصددها”.
وأوعــز الكعبــي، “جميع اعضاء 
بأســتنفار  النــواب  مجلــس 
امليداني  تواجدهم  عبر  جهودهم 
في  اجلغرافية  رقعهــم  ضمــن 
بغداد و احملافظات وان يكونوا جزء 
من خاليا االزمــة في البالد حتى 
انتهاء االزمة”، مؤكدا ان “اخلريطة 
احملافظــات  ببعــض  الوبائيــة 
والتصاعــد اخلطــر  في نســب 
انتشار الوباء تتطلب لصالحيات 

اوسع للمحافظني التخاذ قرارات 
حازمــة وعاجلة على الصعيدين 
فترة  خــالل  والطبــي  االمنــي 
مواجهة كورونــا حصرا  ، فضال 
عن دراســة تطبيق احلجر املنزلي 
خالل االيام املقبلة فيها، ومعاجلة 
واالســتخفاف  التراخي  حالــة 

بفرض حظر التجوال”.
وجرى خــالل االجتماع، حســب 
البيان “مطالبة رئيس خلية االزمة 
التخصيصات  بزيــادة  الوزاريــة 

املالية الطارئــة حملافظة النجف 
والتي تعتبر ضمن املستوى الثاني 
بعد بغداد في عدد االصابات بوباء 
الفيروس  على  للسيطرة  كورونا 
مجلس  وطالبة  انتشــاره  ومنع 
الوزراء لإلســراع في اســتكمال 
االملاني  املستشفى  وتهيئة  اجناز 

في محافظة”.
وطالبــت خلية األزمــة النيابية 
مجلــس الــوزراء ووزارة املالية بـ 
العقود  رواتب  بإطالق  “املباشــرة 

واســتكمال  اليومية  واالجــور 
صرف رواتب موظفي الدولة “.

ارتفاع  وزارة الصحــة،  وأعلنــت 
اإلعداد املصابــة بفيروس كورونا 
الى 630 بعد تســجيل 83 حالة 
جديدة، موضحة أن سبب ارتفاع 
عــدد اإلصابات هــو االنتقال من 
الفحــص الوبائــي الذاتــي الى 
املسح الوبائي الفعال وزيادة عدد 
اجملراة في  والفحوصات  املسحات 

بغداد واحملافظات.

بغداد- الصباح الجديد :
الطبية  العيــادات  دائــرة  أعلنت 
الشــعبية التابعة لوزارة الصحة 
الــدوام فــي عياداتها  اســتمرار 
واالستشارية  الشــعبية  الطبية 
في بغــداد واحملافظــات خالل أيام 
حظر التجوال وحسب ما تقتضيه 

املصلحة العامة.
وأكــد مدير عام الدائــرة الدكتور 
الــرزاق اجلميلي على  حازم عبــد 
ضرورة استمرار الدوام في العيادات 
واالستشارية  الشــعبية  الطبية 
طيلــة أيام حظــر التجــوال في 

بغداد واحملافظات ولتقدمي اخلدمات 
للمرضــى  والعالجيــة  الطبيــة 
وحســب ما تقتضيــه املصلحة 

العامة.
مــن جانب أخر شــدد املدير العام 
االحترازيــة  اإلجــراءات  وضمــن 
والوقاية املتخذة للحد من انتشار 
فيــروس كورونــا بتزويــد الدائرة 
بأجهــزة فحــص احلــرارة ليتــم 
فحص جميــع املراجعني من خارج 
الدائرة ،إضافة إلى الزامهم بلبس 
أيديهم قبل  وتعقيــم  الكمامات 
وإكمال  الدائــرة  أروقة  التجــوال 

معامالتهم حفاظاً على ســالمة 
املوظفني.

فــي الوقــت ذاتــه أعلنــت دائرة 
أنها  الشــعبية  الطبية  العيادات 
االمراض  بأدوية  عياداتهــا  جهزت 
بغــداد  فــي  والعامــة  املزمنــة 
واحملافظات وهي حصة شــهر اذار 
2020 .وقال مدير عــام الدائرة, ان 
الصيدلة  ومن خالل قسم  الدائرة 
واخملازن وزعت ادوية االمراض املزمنة 
والعامــة على عياداتهــا الطبية 
بغداد  في  واالستشارية  الشعبية 

واحملافظات وهي حصة شهر اذار .

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة النقل،  إمتام عودة 
الـ24  603 مواطن عراقي خالل 
املاضية، كانوا عالقني  ســاعة 
بــدول عربيــة وأجنبيــة، عبر 

طائرات الناقل الوطني.
وذكــرت وزارة النقــل، في بيان 
تلقته » الصبــاح اجلديد » أنها 
اختتمت رحالتها االســتثنائية 
بعــد وصــول الرحلــة االولى 
القادمــة من منســك، لتكون 
بواقع ثالث رحالت جوية مباشرة 
خاصــة بأعــادة العراقيني الى 

ارض الوطن خالل 24 ساعة.
ونقــل البيان، عن وزيــر النقل 
قوله، إن اجلهود متواصلة لنقل 
اإلخــوة العالقــني فــي الدول 
العربية واألجنبية بسبب إيقاف 
اجملال اجلوي برحالت اســتثنائية 
بنــاًء علــى موافقــة مجلس 
الــوزراء وخلية األزمــة، مؤكدا 
ان “اخلطــوط اجلويــة العراقية 
اختتمت رحــالت اليوم بوصول 
115 مواطًنــا ضمــن الرحلــة 

االستثنائية األولى.
وأضــاف، أن 603 مواطن عراقي 

متت اعادتهــم اليوم على مدى 
حيث  متواصلــة،  ســاعة   24
شــملت الرحلة الرابعة لدولة 
مصر العربيــة، والرحلة الثانية 
لدولــة اإلمــارات مــن مطاري  
الرحالت  ضمــن  ودبي  القاهرة 
بعــد  اخلاصــة  االســتثنائية 
املوافقات  أســتحصال  جميع 
األصولية من مجلــس والوزراء 
مع  وبالتنســيق  األزمة  وخلية 
اجلوازات  اخلارجية ومديرية  وزاره 
واملــالكات الطبية فــي مطار 

بغداد الدولي.

»التربية« تربط استئناف الدوام
بتقييم الموقف الوبائي لـ«كورونا«

هيئة الرأي بالوزارة 
كثفت اجتماعاتها 
من اجل مستقبل 
الطلبة وتم إصدار عدة 
قرارات تخص طلبة 
المراحل المنتهية، 
ومن المؤمل ان 
تشهد االيام القليلة 
المقبلة اجتماعات 
موسعة ومكثفة 
الصدار قرارات 
تتعلق بالمراحل غير 
المنتهية

األزمة النيابية تطالب الحكومة باإلسراع بصرف رواتب العقود واألجور اليومية

العيادات الطبية الشعبية دوامها
مستمر في البالد اثناء حظر التجوال

النقل: إعادة 603 مواطنين إلى البالد
خالل 24 ساعة
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الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت روسيا األربعاء أنها أرسلت طائرة محملة 
مبســاعدات إنســانية إلى الواليات املتحدة في 
مواجهة انتشــار وباء فيروس كورونا املســتجد 
الــذي أودى بحياة أكثر من اربعة آالف شــخص 

فيها حتى اآلن.
وقالت وزارة الدفاع الروســية في بيان إن طائرة 
من طراز »انطونــوف124-« تابعة للقوات اجلوية 
الروســية »تنقل أقنعة طبية وجتهيزات طبية 

أقلعت متوجهة إلى الواليات املتحدة«.
وصرح الناطق باسم الكرملني دميتري بيسكوف 
أن هذه املسألة كانت موضع نقاش في االتصال 
الهاتفي الذي جرى بني الرئيس الروسي فالدميير 

بوتني ونظيره األميركي دونالد ترامب.
وقال بيســكوف لوكاالت األنباء الروسية مساء 
الثالثاء »اليوم عندمــا يطال الوضع كل العالم 
بال استثناء ويصبح شــامال، ال بديل عن العمل 

بروح الشراكة واملساعدة املتبادلة«.
وكانت روســيا أرسلت األسبوع املاضي عددا من 
الطائرات التي تقل علماء فيروســات وجتهيزات 
طبية ومختبرات وأنظمة متنقلة للتطهير إلى 
إيطاليــا حيث أودى مرض »كوفيــد19-« بحياة 

أكثر من 12 ألفا و400 شخص.
وفــي الواليات املتحدة أعلن رســميا عن حوالى 
186 ألف إصابة بالفيروس ووفاة 4076 شــخصا 

حتى األربعاء.

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأت عدة مصانع فــي قطاع غزة مخصصة 
بحياكــة القمصــان والســراويل بتحويــل 

صناعتها الى كمامات ومالبس طبية.
مــن بني هذه املصانع، مصنــع »كوين تكس« 
قرب احلدود مع إســرائيل في منطقة املنطار 
)كارني( الصناعيــة، وتتكدس على الطاوالت 

وعلى األرض أقنعة زرقاء ومالبس طبية زرقاء.
ويقول مدير املصنع حســن علوان »بســبب 
البزات الطبية من الصني،  صعوبة اســتيراد 
قررنا صناعتها في مصانعنــا في غزة، وذلك 
بنــاء على طلب مؤسســات دولية تعمل في 

القطاع. سننتجها خصيصا لها«.
ويأمل علوان بالســماح لــه بتصدير إنتاجه 
إلســرائيل والعالم اذا سمحت إسرائيل التي 
حتاصر القطاع منذ أكثر من عشــر ســنوات، 

بوصول مزيد من األقمشة الى املصنع.
ووتيرة تفشي الوباء في غزة بطيئة حتى اآلن، 
12 شخصا بالفيروس.  وسجل رسميا إصابة 
إال أن خبراء يخشــون أن يكون العدد املسجل 
أقل مــن الواقع بســبب محدودية اإلمكانات 
الطبيــة، ويعتبــرون أن تفشــي الوبــاء في 
قطاع غزة ســيكون كارثيا بسبب االكتظاظ 
الســكاني )أكثــر مــن 5400 شــخص في 
الكيلومتر املربــع( والفقر املزمن وغياب البنى 

التحتية الصحية.
ويخضع للحجر الصحــي اإلجباري نحو ألف 
وسبعمئة فلسطيني عادوا من خارج غزة في 

اآلونة األخيرة.
وفرضت إســرائيل منذ صيــف 2007 حصارا 
مشــددا جوا وبحرا وبرا علــى القطاع الذي 
تسيطر عليه حركة حماس. ومنذ ذلك التاريخ 
شنت إسرائيل ثالث حروب على القطاع الذي 

يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني.
كذلــك بدأ مصنع »حســنكو« في شــمال 
قطــاع غزة هذا األســبوع صناعة الكمامات 
الطبية، بعدما طلبت شركات إسرائيلية منه 

صناعتها، على أن تشتريها منه.
ويقول مدير املصنع حســن شحاتة لفرانس 
برس »أرسلت لنا شركات إسرائيلية القماش 
إلنتــاج كمامــات طبية لها. هــم يحتاجون 
ملاليني الكمامات... في الوقت احلالي طلبوا منا 
إنتاج ثالثة ماليني كمامة«، مضيفا أنه يتوقع 

أن »نرسل لهم أول دفعة اخلميس«.

روسيا ترسل طائرة محملة 
بمساعدات إنسانية إلى 

الواليات المتحدة

مصانع في غزة تتحول الى صنع 
المالبس والكمامات الطبية 
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الصباح الجديد - متابعة:

دونالد  األميركــي  الرئيــس  حتدث 
ترامــب في اخــر خطــاب له عن 
ضرورة استعداد املواطنني ملواجهة 
في  جــدا،  مؤملة  مقبلة  اســابيع 
العاملي  كوفيــد19-  وباء  مواجهة 
الــذي وصفته األمم املتحــدة بأنها 
منذ  البشرية  تواجهها  أزمة  أسوأ 
1945، وقــال »أريد من كل أميركي 
أن يكون مســتعدا لأليام الصعبة 

التي تنتظرنا«.
البرازيلــي جاير  وتراجــع نظيــره 
بولســونارو الذي قلل من خطورة 
انفلونزا  »مجــرد  بوصفــه  الوباء 
بســيطة«، عن موقفــه وأكد أنه 
»أكبر حتد جليلنا«. وقال ليل الثالثاء 
األربعاء »لدينا مهمــة إنقاذ أرواح 
من دون أن ننسى الوظائف«، مؤكدا 
أن »اآلثار اجلانبية إلجراءات العزل ال 
ميكن أن تكون أسوأ من املرض بحد 

ذاته«.
وبني األدلة على هذا الوضع اجلديد 
واجه قائد حاملة طائرات أميركية 
رفضا من وزارة الدفــاع األميركية 
)البنتاغون( لطلبــه إجالء طاقمه 
العالق في جزيــرة غوام في احمليط 

الهادئ.
وفــي رســالة من أربــع صفحات 
وجهها إلى قيادة ســالح البحرية، 
اعترف الكابــن بريت كروزيير قائد 
حاملة الطائــرات »تيودور روزفلت« 
بأن »سحب اجلزء األكبر من طاقم 
نووية  أميركيــة  طائــرات  حاملة 
يجري نشــرها وعزلهم ألسبوعني 
قد يبدو إجراء اســتثنائيا«. وأضاف 
»لكنه أمر ضــروري«. إال أن الطلب 

رفض حتى اآلن.
وقال األمــني العام لــألمم املتحدة 
الكوكب  أن  أنطونيــو غوتيريــش 
»يواجــه أســوأ أزمــة عاملية منذ 
تأسيس األمم املتحدة« قبل 75 عاماً.
وأوضح أن أّن هذه اجلائحة »يجتمع 
فيها عنصران: األول أّنها مرض ميّثل 
تهديداً للجميع في العالم، والثاني 
أّن تأثيرها االقتصادي ســيؤّدي إلى 
ركــود لعّلنــا لم نر مثيــالً له في 

املاضي القريب«.
وأعلنت جامعة هوبكينز األميركية 
التي تعد مرجعا أن 4076 شخصا 
توفــوا بكوفيد19- حتــى األربعاء 
منــذ بداية الوبــاء، وتوفــي 865 
بالفيروس  أصابتهم  جّراء  شخصاً 
والعشرين  األربع  الســاعات  خالل 
الفائتة، فــي أعلى حصيلة يومية 

تســّجل في هذا البلد، بحسب ما 
أعلنت جامعة جونز هوبكنز مساء 

الثالثاء.
ومنــذ بدايــة الوبــاء العاملي في 

في  املاضي  األول/ديســمبر  كانون 
الصني، أعلن رســميا عــن إصابة 
أكثــر من 830 ألف شــخص أكثر 
من نصفهم فــي أوروبا، و186 ألفا 

في الواليات املتحدة وأكثر من 108 
آالف في آسيا.

في الواليات املتحدة حيث جتاوز عدد 
الوفيات عددهم في الصني، أعلنت 

التعبئة العامة إذ بات حوالى ثالثة 
أربــاع األميركيني فــي احلجر. وفي 
نيويورك نصبت نحو 12 خيمة في 
حديقة ســنترال بارك اســتعدادا 

الستقبال مرضى. 
ويتصاعد القلق في بريطانيا أيضا 
حيث سجلت 381 وفاة إضافية في 
يــوم واحد، وهو رقم قياســي يدل 
على تســارع انتشــار الوباء ويرفع 
حصيلة الوفيات في هذا البلد إلى 

.1789
في الصني حيث يرفع احلجر تدريجيا 
في ووهــان مهد املــرض، خصص 
لوضع  األولى  تنقالتهم  الســكان 
اجلرار التي تضم رماد أقربائهم على 

قبورهم.
فيها  التي ســجل  إيطاليــا  وفي 
أكبر عــدد من الوفيــات )أكثر من 
12 ألفا و400 خالل شــهر ونيف(، 
بدأت إجراءات العزل تؤدي إلى نتائج 

»مشجعة«، بعد ثالثة أسابيع.
الوفيات  فبلغ عــدد  اســبانيا  أما 
)8189( وتخشــى أن يتجاوز الوضع 
قدرة وحــدات العناية املركزة فيها 

التي تعمل حاليا بأقصى طاقتها.
وتوفــي حوالــى 500 مريــض فــي 
فــي  الفرنســية  املستشــفيات 
زيادة  وهي  األخيرة،  الـ24  الســاعات 

قياســية جيدة منذ بداية الوباء في 
هذا البلــد حيث بلغ عــدد الوفيات 

3523 شخصا.
من جهتها، أعلنت كوبا بعد اجتماع 
رســمي ترأســه الرئيس ميغيل دياز 
كانيــل، تعليق عــرض األول من أيار/

مايو الذي يتجمع فيه كل سنة أكثر 
من مليون شــخص فــي هافانا في 
يوم عيد العمل في هــذا البلد منذ 
انتصــار الثورة فــي 1959. وكان هذا 
التجمع علق للمرة األخيرة في 1994 
و1995 بينما كانت كوبا تشهد أزمة 

اقتصادية.
وفي استراليا أعلنت مجموعة »نيوز 
كــورب« التي ميلكهــا قطب اإلعالم 
روبرت موردوك تعليق طباعة ســتني 
صحيفــة بســبب تراجــع عائدات 
اإلعالنات الذي جنم عن انتشار فيروس 

كورونا املستجد.
ووعــد وزراء املالية وحــكام املصارف 
العشرين  املركزية في دول مجموعة 
في اجتماع بالفيديو الثالثاء مبساعدة 
البلــدان الفقيرة علــى حتمل عبء 

ديونها ومساندة البلدان الناشئة.
ولوقف انتشــار املرض، دعي أكثر من 
3,6 مليارات نسمة أي 46,5 باملئة من 
سكان العالم، إلى البقاء في بيوتهم 

أو أجبروا على ذلك.

تقرير

ترامب يطلب من األميركيين باالستعداد ألسابيع »مؤلمة جدا«
العالم يواجه أسوأ ازمة منذ 1945 

الصباح الجديد-متابعة:

 مع بدء انتشــار فيــروس كورونا 
املستجد في الشرق األوسط، فإن 
عواقبــه على الصعيد البشــري 

والسياسي قد تكون مدمرة.
وحتــى إســرائيل  بــدأت تعاني 
بالفعــل مــع العواقــب احملتملة 
للوباء، برغم انهــا دولة ذات نظام 
النمط  على  يعمل  متطور  صحي 
ولديها قــدرة كبيرة على  الغربي 
املشــكالت  وتواجه  املوارد،  تعبئة 
نفسها التي واجهت أوروبا الغربية 
إيران،  ومثلها  املتحــدة.  والواليات 
التي تضــررت بشــدة، فحصيلة 
املوتى تزيد بســرعة، فيما يعتقد 
عدد قليــل فقط مــن احملللني أّن 

األرقام الرسمية حقيقية.
وتســببت حرب أسعار النفط بني 
انخفاض  وروســيا في  السعودية 
أســعار النفط، ما أدى إلى زعزعة 
ملعظــم  االقتصاديــة  الركيــزة 

املنطقة. 
وال متلك حكومات الشرق األوسط 
املوارد املطلوبة لالســتثمار العام 
واألعمال  األجــور  لدعم  الضخم 

املتعثرة.
فــإّن  شــيء،  كل  قبــل  ولكــن 
الشرق  في  املســتمرة  الصراعات 
األوســط واألعــداد الكبيــرة من 
النازحني والالجئني التي يســببها 
القتال، أكبر مشكلة في املنطقة 

التي تواجه اآلن انتشار الوباء.
وتعد كل من سوريا وليبيا واليمن 
اكثر الــدول تعثرا وتضــررا، مبوارد 
وبنيــة حتتيــة وطبية محــدودة. 
ومرافق  مستشــفيات  وتعرضت 
طبية أخــرى في مناطق املتمردين 
في ســوريا الى التضــرر والهدم 
احيانا، وبالتالي ليس من املستغرب 
أن منظمات اإلغاثة وجهت نداءات 
إلى  ودعت  للمســاعدة  عاجلــة 

استجابة دولية منسقة.
بــال حدود  أطباء  وحتذر منظمــة 
من أّن »املرض قد ينتشــر بسرعة 
فائقــة عبر املنطقــة، خاصة في 

اخمليمات، حيــث يعيش الناس في 
وظــروف مكتظة  كبيرة  جتمعات 

ونظام صرف صحي متواضع«.
الالجئــني  مجموعــة  وأصــدرت 
الدولية تقريــراً مطوالً عن محنة 
النازحني حــول العالم. ودعت في 
دولــي عاجل.  إلــى حترك  التقرير 
لشؤون  اجملموعة  رئيس  نائب  وقال 
والسياسات، هاردين النغ،  البرامج 
إن »فــي هذا الوقت الذي ينتشــر 
الوبــاء العاملــي، يجــب أال نغفل 

سكان العالم األكثر تضرراً«.
الالجئــني  منظمــة  بحســب 
الدولية، هناك مــا ال يقل عن 12 
والنازحني  الالجئــني  مــن  مليونا 
داخليا في العراق وســوريا ولبنان 
احلدود  اختــراق  وتركيا. ويســهل 
في جميع أنحاء الشــرق األوسط، 

واملهاجرون  الالجئون  يسافر  حيث 
ألســباب اقتصادية وغيرهم على 

طول الطرق غير الرسمية.
العامة  الصحــة  أنظمــة  ومتثل 
املنطقة  في  املنهارة  أو  الضعيفة 
آخــر لالســتجابة الفعالة  حتدياً 

لفيروس كورونا.
وحتى في املناطق التي ليس فيها 
حرب شــاملة، تظهر عوامل أزمة 
محتملــة مثيــرة للقلــق في ما 
يتعلــق بفيروس كورونــا. الضفة 
إســرائيل  حتتلها  التــي  الغربية 
وقطاع غزة املكتظ بالسكان ميثل 
إثارة للقلق. الســكان  حالة أكثر 
هناك معزولــون، فهم حتت حصار 
فعلي من إســرائيل ومصر اللتني 
تقوالن إنه إجراء أمني ضروري ضد 

املسلحني.

وكان هنــاك نقــاش طويل األمد 
بــني إســرائيل واجملتمــع الدولي 
بشــأن مســؤولياتها جتاه قطاع 
قواتها  ســحبت  إســرائيل  غزة. 
مــن القطاع وتصر علــى أنها لم 
تعد مســؤولة عن األحداث هناك، 
ألنها اآلن مهمة مســؤولي حركة 

»حماس«.
وسيكون من اجليد التفكير في أنه 
ميكن تنحيــة اخلالفات جانباً خالل 
هــذه الفترة من األزمــة العاملية. 
الكواليس،  في  إســرائيل،  ونقلت 
الفلسطينيني  إلى  املعدات  بعض 
في الضفة الغربية ونظمت دورات 

تدريبية للعاملني الطبيني.
إال أّن فرص تنحية جميع التوترات 
في املنطقة ضئيلــة. فقد بدا أّن 
اليمن تبنت  املتنازعة في  األطراف 

وقفاً شــامالً إلطــالق النار، لكنه 
لم يترســخ بعد، وذلك مع شــن 
هجمــات صاروخية علــى أهداف 

سعودية قبل بضعة أيام.
وال توجــد أي عالمة علــى تراجع 
التي  القصــوى  حملــة الضغط 
خالل  مــن  واشــنطن  متارســها 
وفــي  إيــران.  علــى  العقوبــات 
الواقع، يعتقــد العديد من اخلبراء 
على  العقوبــات،  أّن  األمريكيــني 
الرغــم من تأكيــدات إدارة ترامب 
إلى حد  على عكس ذلــك، تعّقد 
كبير قدرة إيران على شراء املعدات 
التي  احليوية  واإلمــدادات  الطبية 

تشتد احلاجة إليها من اخلارج.
وأثار الوباء، حتى في إسرائيل التي 
أزمة  دميقراطي،  نظام  فيها  يسود 
دســتورية بتداعيات سياسية. إذ 

انتشار فيروس  تبدو احلاجة لوقف 
كورونا وكأنها جتبر زعيم املعارضة 
بينــي غانتــس علــى تشــكيل 
حكومة وحــدة وطنية يرأســها 
بنيامــني نتنياهو )وهو أمر قال إنه 
لن يفعله أبداً وخطوة أثارت صدعا 

داخل حزبه اجلديد(.
كما أدى إغــالق احملاكم إلى تأخير 
محاكمــة رئيس الــوزراء نتنياهو 

بتهم الفساد.
لقد كتبت احلروب واألوبئة التاريخ 
على مر العصور. ولألسف، ما نزال 
في املراحل األولى من أزمة تفشي 
للشــرق  وميكن  كورونا.  فيــروس 
األوســط أن يغــرق فــي فوضى 
أكبر، وما قد ينتــج عن هذا قد ال 
يكون أفضل أو أســعد مما تعيشه 

املنطقة اليوم.

الصباح الجديد - وكاالت:
يوم  الدولية  العفو  قالت منظمة 
امــس األربعاء إن ضربــات جوية 
أميركية قتلــت اثنني من املدنيني 
ثالثة  وأصابت  فبراير شــباط  في 

بجروح.
أعلنــت املنظمة ذلك في بيان أثار 
الشــكوك في حتقيقات أميركية 

في مثل هذه املزاعم.

العســكرية  القيــادة  وقالــت 
األميركية فــي أفريقيا إنها تقيم 
املزاعم وإنها تذهب إلى أبعد مدى 

لتجنب سقوط ضحايا مدنيني.
وتخوض القوات األميركية صراعا 
مستمرا منذ نحو عشر سنوات مع 
مقاتلي حركة الشــباب املرتبطة 
بتنظيم القاعدة املتشــدد. ويريد 
بحكومة  اإلطاحــة  املتشــددون 

من  املدعومة  الهشــة  الصومال 
اجملتمع الدولي وتطبيق تفسيرهم 

املتشدد للشريعة اإلسالمية.
العســكرية  القيــادة  وتقــول 
األميركية في أفريقيا إن الضربات 
اجلوية ســالح رئيــس ضد حركة 
العفو  منظمــة  لكن  الشــباب 
الدولية تقول إنها تستهدف أيضا 

مدنيني بطريق اخلطأ.

وأصــدرت القيــادة العســكرية 
األميركية فــي أفريقيا )أفريكوم( 
بيانات بعــد الضربتني قالت فيها 

إنها قتلت متشددين.
على  ردا  لرويتــرز  أفريكوم  وقالت 
مزاعــم منظمة العفــو الدولية 
القيادة  ”بعد كل غارة جوية جتري 
العسكرية األمريكية في أفريقيا 
حتليــالت إضافية لضمــان حتقق 

األهداف العسكرية وعدم سقوط 
ضحايا مدنيني“.

لكن حســن الباحــث باملنظمة 
قــال إن أفريكوم يجــب أن تبدي 
شفافية أكبر بشأن كيفية إجراء 

التحقيقات في قتل مدنيني.
وأضاف ”يبدو أنهم يعيشــون في 
حالــة إنــكار ألن الغــارات تقتل 

بالفعل مدنيني“.

وفي العام املاضي أصدرت منظمة 
العفــو الدولية تقريــرا يزعم أن 
14 مدنيا قتلــوا في خمس غارات 
 2017 فــي عامي  أميركية  جوية 
و2018 . وفــي ذلك الوقت رفضت 
في  قالت  لكنها  التقرير  أفريكوم 
وقــت الحق إن مراجعــة أظهرت 
مقتل اثنني من املدنيني في ضربة 

جوية عام 2018.

الصباح الجديد - متابعة:
اقــدم مجموعــة من الشــباب 
االيطالــي على حــرق علم االحتاد 
غضبهم  عــن  تعبيرا  األوروبــي، 
لعدم تقدمي املساعدات لهم خالل 
فيروس  مــع  املأســاوية  أزمتهم 
كورونــا، الذى أودى بحياة أكثر من 

12 ألف إيطالي.

وانتشــرت على مواقــع التواصل 
االجتماعــي مقاطع فيديو تظهر 
أشــخاصا بصدد حرق العلم مع 
تشغيل النشيد الوطني اإليطالي، 
معبرين عن استيائهم من موقف 
عن  وتقاعســه  األوروبي  االحتــاد 
مساعدتهم وإنقاذهم من األزمة.

بوســم  الفيديوهــات  وأرفقــوا 

يعني  الذي   CiSalviamoDaSoli#
»نحن سننقذ أنفسنا«.

وفــي أحــد الفيديوهــات، ظهر 
بإنزال  إيطالي وهو يقوم  ناشــط 
علم االحتاد األوروبي، ويرفع مكانه 
علم روسيا، بعد املساعدات التي 
قدمتها إليطاليا من أجل محاربة 

تفشى كورونا.

وتعد إيطاليا من أكثر دول العالم 
تضــررا بفيــروس كورونــا، حيث 
يتصدر عدد الوفيات املرتبة األولى 
عامليا، بفــارق كبير عــن الصني، 

مركز تفشى الوباء.
وأعلنــت الســلطات الصحيــة 
الثالثاء،  االول  أمــس  اإليطاليــة، 
تســجيل 837 وفاة و4053 إصابة 

جديدة بفيــروس كورونا في البالد 
خالل الســاعات الـــ24 املاضية. 
وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات 
إلــى 12428 وعــدد اإلصابات إلى 

.105792
فيروس  ضحايا  حصيلــة  وبلغت 
كورونا املستجد »كوفيد19-« في 

أوروبا جتاوزت الـ30 ألفا.

الصحافــة  وكالــة  وأكــدت 
الفرنســية يــوم امــس األربعاء، 
اســتنادا إلى بيانات رســمية، أن 
30063 في األقل من أصل 42365 
حالة وفــاة بســبب كورونا على 
مستوى العالم حصلت في القارة 
العجوز، لتصبح أوروبا بذلك أكثر 

القارات تضررا بالوباء.

مقتل مدنيين في ضربات جوية أميركية بالصومال

إيطاليون يحرقون علم االتحاد األوروبي 

منظمات دولية: فيروس كورونا 
»قنبلة موقوتة« في الشرق األوسط

حتى إسرائيل  بدأت 
تعاني بالفعل مع 

العواقب المحتملة 
للوباء، برغم انها دولة 

ذات نظام صحي متطور 
يعمل على النمط الغربي 

ولديها قدرة كبيرة 
على تعبئة الموارد، 
وتواجه المشكالت 

نفسها التي واجهت 
أوروبا الغربية والواليات 

المتحدة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

سجل العراق انخفاضا كبيرا في 
معدل االيرادات املالية املتحققة 
من بيع النفط اخلام في شهر آذار 

املقبل.
واعلنــت وزارة النفــط في بيان 
مجموع  عــن  االربعــاء  اليــوم 
املتحققة  وااليــرادات  الصادرات 
لشــهر آذار املاضــي، بحســب 
االحصائيــة االولية الصادرة عن 
شركة تسويق النفط »سومو«، 
إذ بلغــت كمية الصــادرات من 
و102  105 ماليني  اخلــام  النفط 
والفــني و 927 برميــال، بايرادات 
بلغــت اكثر مــن مليارين و988 

مليونا و711  الف دوالر.
وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
ان مجموع  النفط عاصم جهاد 
الكميــات املصدرة مــن النفط 
اخلــام لشــهر آذار املاضــي من 
احلقــول النفطيــة في وســط 
وجنوب العراق  بلغت 101 مليون 
و395 الفــا و907 براميــل ، اما 
مــن حقول كركوك عبــر ميناء 
املصدرة  الكميات  بلغت  جيهان 
3 ماليني و 287 الفا و439 برميال، 
املصدرة   الكميــات  بلغت  فيما 
من حقل القيــارة 129 الفاً و41 
برميــالً، أما الكميــات املصدرة 
الى االردن فبلغت 290 الفا و540 

برميال .
اليومي  املعــدل  ان  الى  واشــار 
3 ماليني  بلغ  الكلي للصــادرات 
برميــل، حيث كان  الــف  و390 
من  للتصدير  اليومــي  املعــدل 
موانــئ البصــرة 3 ماليني و271 
الــف برميل، ومــن جيهان كان 
برميل،  الف   106 اليومي  املعدل 
فيمــا كان املعــدل اليومي من 
حقــل القيــارة 4 الــف برميل 
واملعدل اليومي املصدر الى االردن 

بلغ 9 الف برميل.
واضــاف جهاد ان معدل ســعر 
 28.436 بلــغ  الواحد  البرميــل 

دوالرا.
فــي الســياق، أكد نائب رئيس 
وزير  االقتصاديَّة  للشؤون  الوزراء 
استمرار  الغضبان،  ثامر  النفط 
العراقية  النفوط  وتصدير  إنتاج 
بشكل  العامليــة  األسواق  الى 
امتالك  عن  مفصحــا  ســلس، 
وزارته خزينــا كبيرا من مختلف 

املشتقات وهي مستمرة بتجهيز 
الوقود الى احملطــات الكهربائيَّة 

في البالد.
وقــال الغضبــان في تصريــح 
أنَّ »عمليات استخراج  صحافي، 
في  اإلنتاجيَّة  احلقول  من  اخلام 
مستمرة  البالد،  مناطق  عموم 
ولم تتوقف برغم تفشي فيروس 
تأثر  »عدم  مؤكدا  كورونا«، 

عمليات اإلنتاج بذلك«. 
عمليات  »استمرار  الى  واشــار 

تصدير النفوط العراقيَّة بشكل 
سلس عبر املرافــئ اجلنوبيَّة الى 
األسعار  وفق  العامليــة  األسواق 

السائدة«.
وشدد على حرص وزارته »لتوفير 
للمواطنــني  اخلدمات  أفضل 
والتخفيف عن كاهلهم، ال سيما 
وانتشار  احلرج  الوقت  هذا  في 
إذ وفرت خزينا كبيرا  وباء كورونا، 
املشــتقات  مختلف  من  لهم 
في املســتودعات اخلزنيَّة ببغداد 

واحملافظــات عن طريق الساحات 
عن  فضال  التوزيعيَّة،  واملنافــذ 
والباعة  الشاحنات  استخدام 
اجلوالــني لضمان إيصالها لهم 

بشكل سلس«.
على الصعيد ذاته، قال مصدران 
إمــدادات  إن  النفــط  بقطــاع 
الســعودية مــن النفــط اخلام 
ارتفعت اليــوم األربعاء إلى أكثر 

من 12 مليون برميل يوميا.
اتفاق  الثالثــاء أجل  يوم  وانتهى 

خلفض اإلمدادات العاملية، مما رفع 
قيــودا على إنتــاج أعضاء أوبك 

وروسيا ومنتجني آخرين.
وكانــت الســعودية قالــت إن 
صــادرات النفط ســتكون عند 
يوميا،  برميل  نحو عشرة ماليني 
مؤشــرات  تعط  لــم  لكنهــا 
بشــأن كمية اخلام التي ستؤول 
الطلب  تهاوي  ظل  في  للتخزين 
العاملــي بســبب انتشــار وباء 

فيروس كورونا. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اإلنتاج  سجل  مفاجئ،  بشكل 
ارتفاعا  اليابــان  في  الصناعي 
طفيفا في شــباط 0.4+ باملئة 
خالل شــهر، لكــن انهياره قد 
يكون حادا في آذار بسبب اآلثار 
الناجمــة عن تفشــي فيروس 
بيانات  وفق  املســتجد،  كورونا 

أولية نشرت الثالثاء.

وتباطأ النشــاط فــي املصانع 
الثاني  بكانون  اليابانية مقارنة 
الــذي ســجل خاللــه االنتاج 
ارتفاعا بنســبة 1 باملئة، لكن 
اخلبــراء االقتصاديني في وكالة 
أن  يتوقعون  كانــوا  بلومبــرغ 

يبقى على حاله في شباط.
االقتصــاد  وزارة  وبحســب 
فــإن  والصناعــة،  والتجــارة 

الصناعــي  اإلنتــاج  ارتفــاع 
ناجم خصوصا  الفائت  الشهر 
عــن قطاعــي اإللكترونيــات 
والكيمياء، فيما تراجع النشاط 
فــي قطاع صناعة الســيارات 

والنقل واألدوات اآللية.
تســليم  عمليات  وســجلت 
ارتفاعا  املصنعــة  املنتجــات 
بنســبة 2.6 باملئة خالل شهر، 

مخزونــات  تراجعــت  بينمــا 
املصانع بنسبة 2 باملئة.

الوزارة،  أجرته  اســتطالع  وفي 
الصناعية  الشــركات  توقعت 
اليابانيــة تراجعا ملحوظا في 
انتاجها بنســبة 5.3 باملئة في 
آذار، في ســياق اقتصادي عاملي 

حرج بسبب وباء كوفيد 19.
ويفترض أن تظهر على الصناعة 

اليابانية خصوصا على قطاعي 
آثار  واإللكترونيات،  الســيارات 
عزل مناطق بكاملها في أوروبا 
وأميركا الشــمالية، مما تسبب 
بشلل في النشاط االقتصادي.

وأرغــم انهيــار الطلــب على 
الســيارات الشركات املصنعة 
اليابانية مثل “تويوتا” و”نيسان” 
و”هونــدا”، على تعليق إنتاجها 

جزئيــا فــي اليابــان أيضا في 
األيام األخيرة، إضافة إلى توقف 
ســابقا  مصانعها  في  العمل 

في أوروبا وأميركا الشمالية.
الوزارة،  اســتطالع  وبحســب 
املصنعــة  الشــركات  تأمــل 
اليابانية حتى اآلن في تسجيل 
ارتفــاع واضح فــي اإلنتاج في 

نيسان. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف عضــو اللجنــة املالية 
مظهر  احمــد  النائب  النيابيــة 
صالــح عن اجتماعات موســعة 
املقبلة  الـــ48  الســاعات  خالل 
ملناقشة ملف رواتب املوظفني. في 
االزمة الصحية واالقتصادية  ظل 

في العراق والعالم
وقــال مظهر، أن “الوضــع املالي 
في العراق بشــكل عــام صعب 
املتكررة  االنهيــارات  بعد  خاصة 
الســعار النفط والتي متثل حجر 

الســنوية  املوازنات  فــي  الزاوية 
الدولة  موظفي  رواتب  وتســديد 
ومؤسســاتها واالنفاق احلكومي 

في كل اجملاالت”.
وأضاف، أن “اللجنة املالية النيابية 
مع وزارة املالية واحلكومة ستعقد 
املقبلة  الـــ48  الســاعات  خالل 
اجتماعــات موســعة وعاجلــة 
عناوينها  مبختلــف  املصارف  مع 
ملناقشــة ملف تامني الســيولة 
املاليــة لرواتب املوظفني وســبل 

ايجاد حلول لتجاوز االزمة”.

وتابــع عضــو اللجنــة املاليــة 
انخفاض  “اســتمرار  أن  النيابية، 
في  تسببت  والتي  النفط  اسعار 
سيكون  للعراق  فادحة  خســائر 
لها تداعيات صعبة ومعقدة على 
الوضع املالي في البالد”، معربا عن 
أمله في ان “يتجــاوز العراق ازمة 
كورونا، من اجل البحث عن حلول 
ايــرادات مالية  تدفع باجتاه تامني 
مستحقات  تســديد  على  قادرة 
احلكومــة في كل اجملاالت وخاصة 

رواتب املوظفني”. 

متابعة الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة الزراعــة، اليــوم 
دومن  مليون   ١٦ زراعــة  االربعاء، 
من احملاصيــل الزراعية املتنوعة 
ابرزهــا احلنطة والشــعير، في 
حني حذرت من موجة ســيول 
قادمة ستجتاح عدد من مناطق 

البالد.
وقــال املتحدث باســم الوزارة 
حميــد النايــف فــي تصريح 
صحافــي، ان “االيــام املقبلــة 

القادمة  الســيول  ســتجتاح 
من املرتفعــات عدد من مناطق 
“احملاصيل  ان  الــى  البالد”، الفتا 
الــى مراحل  الزراعيــة وصلت 
احلصــاد، وهنالــك مخوف من 
الزراعية  االراضي  بعض  تعرض 

ملوجة السيول”.
واضاف ان “العــراق حقق زراعة 
16 مليــون دومن من  اكثر مــن 
بينها  من  متنوعــة  محاصيل 
احلنطــة والشــعير”، مبينا ان 

“الوزارة تدرس في الوقت احلالي 
زيادة املســاحة الزراعية الى ٢٠ 
االكتفاء  لتحقيــق  دومن  مليون 
احملاصيل  من  الكثير  في  الذاتي 

الزراعية”.
واعلنت وزارة الزراعـة، الثالثــاء، 
علــى  مالكاتهــا  حصــول 
اجــراءات  مـــن  االستثنــــاء 
الوقائــــي  التجـــوال  حظــر 
الغذائـــي  االمـــن  لتأميـــن 

للمواطنيـن.

»النفط«: انخفاض كبير بمعدل االيرادات المالية للخام في آذار

ارتفاع  اإلنتاج الصناعي في اليابان برغم كورونا

المالية النيابية: اجتماعات موسعة 
لمناقشة ملف رواتب الموظفين

زراعة ١٦ مليون دونم وتحذيرات من 
موجة سيول قادمة

السعودية تغرق األسواق بإمدادات يومية تقدر بـ 12 مليون برميل  

مجموع الكميات 
المصدرة من النفط 
الخام لشهر آذار الماضي 
من الحقول النفطية في 
وسط وجنوب العراق  
بلغت 101 مليون و395 
الفا و907 براميل ، اما 
من حقول كركوك عبر 
ميناء جيهان بلغت 
الكميات المصدرة 3 
ماليين و 287 الفا و439 
برميال، فيما بلغت 
الكميات المصدرة  من 
حقل القيارة 129 الفًا 
و41 برمياًل، أما الكميات 
المصدرة الى االردن 
فبلغت 290 الفا و540 
برميال

الصباح الجديد ـ وكاالت:

اليوم  األوروبية  املفوضيــة  اقترحت 
األربعاء نظام عمل جديدا لساعات 
أقــل تدعمــه الدولــة ملســاعدة 
العاملني على االحتفاظ بوظائفهم 
في ظل تضرر اقتصادات دول التكتل 
البالــغ عددها 27 من وبــاء فيروس 

كورونا.
ومــن الواضح أن النظــام موضوع 
على غــرار خطة خفض ســاعات 
احلكومة  تدفع  التي  األملانية  العمل 
مبوجبها جــزءا من أجر العامل حتى 
ال يجري االستغناء عن عاملني برغم 

التباطؤ.
أورســوال  املفوضية  رئيســة  وقال 
فون ديــر ليني في رســالة مصورة 
ملوظفيها،  أجورا  تدفع  ”الشــركات 
حتى لو لم تكن تدر دخال في الوقت 
لدعمها  حاليا  أوروبــا  تهب  احلالي. 

مببادرة جديدة“.
ملســاعدة  املبادرة  ”تهــدف  وقالت 
الدول  وجميــع  وإســبانيا  إيطاليا 
األخرى التي تضررت بشــدة. وسوف 
تفعل ذلــك بفضــل التضامن من 

أعضاء أخريــن“، مضيفة أن النظام 
ستكفله جميع دول االحتاد االوروبي 

ولكنها لم تذكر كيفية متويله.
في  البطالــة  معــدل  وانخفــض 
منطقة اليورو، اليــوم االربعاء، إلى 
أدنــى مســتوى فــي 12 عاما في 
شباط، وهو الشهر الذي سبق البدء 
في تطبيق إجــراءات احتواء فيروس 
كورونا على نطاق واســع في أنحاء 

أوروبا.
وقال مكتب إحصاءات االحتاد األوروبي 
يوروستات إن معدل البطالة كان 7.3 
باملئة في دول منطقة اليورو التسع 
عشــرة، وهو أدنى مستوى منذ آذار 
اقتصاديون استطلعت  وكان   .2008
أال يتغير  آراءهم قد توقعــوا  رويترز 
7.4 باملئة املســجل في  املعدل عن 

كانون الثاني.
وبلغ معــدل البطالة في دول االحتاد 
األوروبــي الســبع والعشــرين 6.5 
باملئة من قوة العمل، دون تغيير عن 
كانون الثاني ومتمسكا أيضا بأدنى 
معدل مســجل منذ بداية البيانات 

الشهرية في شباط 2000.
اثنني  البطالــة من  وتراوح معــدل 
باملئة في التشــيك و2.9 باملئة في 

هولندا وبولنــدا إلى 13.6 باملئة في 
إسبانيا و16.3 باملئة في اليونان. 

كمــا وحــذرت املنظمــات الدولية 
املعنيــة من خطر حصــول »نقص 
في املواد الغذائية« بســبب تعطل 
التجارة الدولية وسالسل اإلمدادات 
الغذائية، جراء تفشي فيروس كورونا 

املستجد.
وقال مديــر منظمــة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة، كو دونغيو، ومدير 
منظمة الصحــة العاملية تيدروس 
ومديــر  غيبرييســوس،  أدهانــوم 
منظمــة التجارة العامليــة روبيرتو 
أزيفيــدو، في بيان مشــترك نادر، إن 
»الغموض حول توفر الغذاء ميكن أن 
يتسبب مبوجة قيود على التصدير« 
التي قد تتسبب بدورها بـ«نقص في 

السوق العاملية«.
وجــاء فــي النــص املشــترك أنه 
التي  الثالث  بالنسبة إلى املنظمات 
تعنى بشــؤون الصحــة والتغذية 
والتجارة الدولية، »من الهام« تأمني 
املبــادالت التجارية »بهــدف تفادي 
حصــول نقص في املــواد الغذائية 

على وجه خاص«.
وأعربــت املنظمــات الثــالث عــن 

خشــيتها خصوصــا إزاء »تباطــؤ 
حركة العاملني في قطاعي الزراعة 
والغذاء«، ما يتسبب بعرقلة الكثير 
مــن الزراعــات الغربيــة وبحصول 
»تأخر على احلدود حلاويات« البضائع، 
القابلة  املنتجات  إلى »هدر  يؤدي  ما 

للتلف وزيادة التبذير الغذائي«.
وأشــارت املنظمات إلى احلاجة إلى 
»حماية« املوظفني في قطاع االنتاج 
الغذائــي والعاملــني فــي صناعة 
األغذيــة الزراعيــة والتوزيع بهدف 
»التقليل من تفشــي الفيروس في 
سالســل  على  و«احلفاظ  القطاع« 

اإلمدادات الغذائية«.
الثالث:  املنظمــات  مــدراء  وأضاف 
»عندمــا تكون املســألة مســألة 
حماية الصحــة ورفاهية املواطنني، 
ينبغي على الدول ضمان أال تتسبب 
مجمل التدابير التجارية باضطرابات 

في سالسل اإلمدادات الغذائية«.
وأكدوا أن »في فترات كهذه، يصبح 
التعاون الدولي ضروريا...علينا ضمان 
أال يــؤدي تصدينا لوبــاء كوفيد19- 
بطريقة ال إرادية، إلى نقص غير مبرر 
للمنتجات األساســية يفاقم اجلوع 

وسوء التغذية«.

تقـرير

االتحاد األوروبي: نظام لخفض ساعات العمل تفاديًا لالستغناء عن عاملين
أدنى مستوى لمعدل البطالة بمنطقة اليورو في 12 عامًا

اعلنــت شــركة غازبــروم نفــت احلكومية 
الروســية الذراع النفطية لشــركة غاز بروم 
العمالقة للغاز، اليوم االربعاء، انها لن تخفض 
اســتثماراتها في اقليم كردستان بالرغم من 

طلب حكومة االقليم ذلك .
وذكرت وكالة رويترز في تقرير ان ”وبعد انخفاض 
أســعار النفط، طلبت العديد من البلدان من 
والتي  االستثمارات،  تخفيض  النفط  منتجي 
غالًبا ما يتعني على احلكومات سدادها جزئًيا 

كجزء من ترتيباتها التعاقدية”.
وقالت شــركة غازبــروم نفــت إن ”حكومة 
االقليم طلبت من الشركات املنتجة للنفط، 
مبا في ذلك غاز بروم نفت الشــرق األوســط، 
رفضت  الشركة  لكن  االســتثمارات،  خفض 
تخفيض االنفاق على حقل نفط ســرقلة في 

املنطقة“.
واضافت أن ”االتفاق مت في البداية على جميع 
االستثمارات مع الوزارات املعنية، وهي بالفعل 
أقل من املستوى املطلوب، حيث متتلك شركة 
غازبروم نفت حصة ٪40 فــي كتلة غارميان، 
التي يقع فيها حقل سرقلة، و٪80 في حلبجة 

وشنكال”.
وكانــت مصادر قــد ذكرت في وقت ســابق 
ان العــراق طلب من جميع شــركات النفط 
الدولية خفض ميزانيات تطوير حقول النفط 
بنسبة ٪30 إذ أثر انخفاض أسعار النفط على 
اإليرادات احلكومية، لكن شركة غاز بروم نفت 
قالــت إنها ”لم تتلقى مثل هــذه االقتراحات 

ملشروع بدرة في شرق العراق“.

قالت بي.بي اليــوم األربعاء إنها خفضت خطة 
اإلنفاق الرأســمالي 25 باملئة وستقلص اإلنتاج 
من أنشــطتها للنفــط والغــاز الصخري في 
انهيار أســعار  الواليات املتحــدة في مواجهة 
النفط في اآلونة األخيرة بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الشركة التي مقرها لندن أنها تخطط 
حاليــا إلنفاق 12 مليار دوالر هذا العام انخفاضا 

من 15 مليارا.
وسيشــمل ذلك خفضا بقيمة مليار دوالر في 
االســتثمار بأنشــطتها بقطاع النفط والغاز 
بي.بي.إكس حيث  باســم  املعروفــة  الصخري 
ميكن التحول بني وقف واستئناف اإلنتاج بوتيرة 

سريعة نسبيا.
وســينخفض إنتاج بي.بي.إكس بنحو 70 ألف 

برميل من املكافئ النفطي يوميا في 2020.

أعلنت هــواوي عن نتائجها املالية املدققة لعام 
2019 ونشــرت تقريرها الســنوي الذي كشف 
عن متابعة حتقيق أداء جتاري مميز رغم اســتمرار 
الضغوطات اخلارجية، إذ بلغت عوائد مبيعاتها 
فــي جميع أنحاء العالــم 123 مليار دوالر لعام 
2019 بزيادة %19.1 ســنوياً. وبلــغ صافي أرباح 
الشــركة 9 مليــار دوالر ، وجتــاوزت التدفقات 
النقدية من األنشــطة التشــغيلية ما قيمته 

13.1 مليار دوالر بزيادة سنوية بلغت 22.4%.
وبحسب التقرير، اســتثمرت هواوي 15.3 % من 
عائداتها لعام 2019 في مجال البحث والتطوير، 
أي ما يعادل تقريبــاً 18.8 مليار دوالر،، وذلك في 
إطار مواصلة توفيرها لالبتــكارات التقنية من 
خالل متابعــة تركيزها على نهج االســتثمار 
في مجــال البحث والتطوير على املدى الطويل. 
وقد جتاوز انفاقها اإلجمالــي في مجال البحث 
والتطوير على مدار العقــد املاضي 85.9 مليار 

دوالر.
وقــال إريك شــو رئيــس مجلــس إدارة هواوي 
بالتناوب: »كان عام 2019 اســتثنائياً للشركة، 
فبالرغم من اســتمرار الضغوطــات اخلارجية 
م كبير من خالل  الهائلة متكّنا من حتقيق تقــدّ
التركيز على تعزيز قيمة اخلدمات التي نقدمها 
لعمالئنا. وقد عملنا بجّد لنكسب ثقة واحترام 
العمالء والشــركاء في جميع أنحاء العالم، مما 

ساهم في احلفاظ على جودة أعمالنا«.

غازبروم 

بي.بي

هواوي



5سينما
كاظم مرشد السلوم

كورونا يهدد االف 
العاملين في حقل السينما

رمبــا ال يتضرر جنوم الســينما الكبــار، وكذلك 
مخرجيها البارزين من تعطيل انتشــار فايروس 
كورنا املســتجد لإلنتــاج الســينمائي، وغلق 
عشرات االالف من دور الســينما، مثلما تتضرر 
الشريحة األكبر من العاملني في حقل السينما، 
فهناك مئات االالف من العاملني في الشركات 
السينمائية الكبرى، فوحدها هوليوود عاصمة 
الســينما العامليــة، يعمل فيها اعــداد هائلة 
من العاملــني، في التصوير، الديكــور، اإلنتاج، 
سائقي عربات، امليك أب،  كذلك  االف العاملني 
في صاالت الســينما في مختلــف دول العالم 

،وغيرها من املهن الساندة لإلنتاج السينمائي.
فــي بوليوود، التي تضاهي النتاج الســينمائي 
الهوليــودي، من حيث كمية اإلنتاج، هي األخرى 
يعمــل فيها مئات االالف مــن العمال، وكذلك 
احلال لباقي شركات اإلنتاج السينمائي في دول 

العالم األخرى.
معظم هؤالء العاملني، قد يفقدون وظائفهم، 
اذا لــم يكونــوا قــد فقدوها فعــا، خصوصا 
وان معظم شــركات اإلنتــاج ال تعطي ضمان 
للعاملني فيها، الذيــن يعمل معظمهم بأجور 

يومية، او بوظيفة دون ضمان .
حلــد االن لم يتبني مصير هــؤالء العاملني، ولم 
تتحــرك شــركات اإلنتاج لطمأنتهــم، وبدأت 
أصــوات بعض العاملني والنقابــات التي تهتم 
بأمرهم تتســأل عن مصيرهــم، خصوصا وان 
شــركات اإلنتاج تتذرع بتوقف اإلنتاج وبالتالي 
عدم جني أموال تبعا لذلك، وان األزمة تشــمل 

اجلميع، ممثلني ومخرجني، وفنيني أخرين.
ويبــدو ان توقف اإلنتاج ، وغلــق صاالت العرض 
، سيســتمر لفتــرة طويلة، حتى بعــد تراجع 
انتشــار الفايروس، والســبب هــو التوصيات 
الطبيــة بعدم التواجد فــي األماكن املزدحمة، 
ومنها صاالت الســينما، فهل سنشهد نهاية 
اإلنتاج الســينمائي، او على األقل تراجعه ألدنى 
املســتويات، فحتى لو اســتمر اإلنتــاج ، فاين 
ســيكون العرض، رمبا يقول البعض ان العرض 
سيكون عبر املنصات السينمائية، مقابل ثمن 
لاشــتراك فيها وبالتالي سيكون هناك مردود 
مــادي ميكن ان يغطــي كلفة اإلنتــاج وحتقيق 
هامش ربح كبيرن من املمكن ان يوفر للعاملني 
اجورهم، ولكن هل يســتطيع اجلميع االشتراك 
ودفــع أجور هذا االشــتراك، وهــل تعوض هذه 
املنصــات دور صاالت العرض، وماذا عن العاملني 

في هذه الصاالت .
ويبدو ان املعضلة كبيــرة، وحلولها صعبة، قد 

حتتاج لفترة ليست بالقصيرة ملعاجلتها.

 
مــن اولــى مهمــام الســينما هي 
مواكبة االحداث التي جتري في العالم 
مســتفيدة من الظروف االستثنائية 
التــي متر بهــا العديد مــن البلدان ، 
فكيف اذا كان بلد اخملــرج هو من مير 
والتاريخة  الظروف االستثنائية  بهذه 
واملفصليــة التي غيــرت الكثير من 

ثوابت احلياة التونسية . 
نوري بوزيد اخملرج التونســي اخملضرم ، 
ومن خال مرقابه الســينمائي الرائد 
، يخضع التغييــر الكبير الذي حدث 
في تونس بعد ثورة بوعزيزي ، لطاولة 
النقاش ضمن ســياق السرد الصوري 
ويبقى  مامنوتــش،  بفيلمــه  متمثا 
للمشــاهد تقبل او رفض مايطرحه 
بوزيد فــي فيلمه ، وفعا كان الفيلم 
مثار جدل واسع بني االوساط الثقافية 
والفنية التونســية ، وغير التونسية 

كذلك .
بوزيد يرى ان املرأة هي مستقبل الثورة 
كونها مستقبل الباد اصا، لذا اختار 
حكايــة فتاتني صديقتني تعيشــان 
في املرحلة االكثــر حراجة في تاريخ 
تونس وهي مرحلة مابعد سقوط زين 
العابديــن بن علــي والتداعيات التي 

رافقت هذه املرحلة . 
بوزيد اختار احلجاب وحرية املرأة محورا 
رئيسيا لفيلمه منطلقا من ان تونس 
طوال فترة الدكتاتوريات املتعاقبة لم 
تكن تفرض علــى املرأة اي ضغوطات 
فيما يخص مابســها ، ومنها ارتداء 
احلجاب الــذي كان يفرض من العائلة 
فقط وليس من قبل ســلطة قمعية 

رسمية او دينية . 
الفتاتني زينب » نور مزيو »وعائشــة » 
ســهير بن عمارة »، احدهما محجبة 
ترفض ان تلخعه رغم ضغوط صاحب 
العمــل ، لكي يرضي عيــون الزبائن 
وكذلك لشــباع رغبته بهــا ، بينما 
الثانية ترفــض ان تضع احلجاب رغم 
وكذلك  ووالدتها  خطيبهــا  ضغوط 
خالتها التي تســتنجد االم بها لكي 
تقنعها بوســائل فظيعــة ومقيتة 
اضافة الى اخيهــا حمزة اخلارج لتوه 
واملنتظم   ، الدكتاتورية  من ســجون 

ضمن جماعة اسامية متطرفة . 
اذن نــوري بوزيــد ضد احلجــاب الذي 
بخلعه  االجبار  وضــد  بالقوة  يفرض 
ايضــا ، هــواذن ميســك العصا من 
الوســط ، ويقول ليس ثمة من يحق 
له القول بهذا او ذاك ، القول الفصل 

لألرادة الشخصية .
لكن من هم الناس الذين يحاولون ان 
يفرضوا ذلك بالقــوة واالجبار ، انهم 
اجليل اجلديد املرتبك ، اجليل الذي عاش 
فترة االضطهاد وزج به في الســجون 
ينفذ  ان  يريد  لفترات طويلة فخــرج 
كل مايؤمن به على ارض الواقع حتى 

لو تطلب ذلك اســتخدام القوة ضد 
االخريــن ، ليس في موضوعة احلجاب 
فقط ، بل في مختلف مفاصل احلياة 
، حيث  واملوســيقى  الفن  وخصوصا 
يظهر بوزيد عــازف اوكورديون اعمى 
يضربه شباب اســاميون متطرفون 
حتى املوت ، بينمــا اجليل القدمي يبدو 
اكثــر تفهما ملا يــدور واكثر تعاطفا 
مــع اجليل الذي يتعــرض لألضطهاد 

خصوصا النساء . 
مشهد الغسل والتكفني كان حاضرا 
في اوقات كثيرة من الفيلم ، هو موت 
الفنان وغســله من جمالــه الفني ، 
وتهيأته لكي يدفن الى  االبد في باد 

لطاملا احبت الفن وعشقته . 
الكل  يريــد  التي  الفتيــات  جســد 
تونس  نفســه جسد  هو  استباحته 
االم االرض ، الــذي يتصارع اجلميع في 
سبيل االستحواذ عليه ، وكانه ليس 
ملــكا للجميع والعيــش عليه حق 

للجميع دون واصية الحد على احد .

تأويل النص املرئي 
اذن نحــن أزاء حكاية تختصر بفتاتني 
زين  الفاصلة بني سقوط  املرحلة  في 
العابدين بن علي والفترة احلرجة التي 
سبقت تشــكيل احلكومة اجلديدة ، 
وماجرى فيها من انفات ، لكن مالذي 

اراد بوزيد قولة خلف النص البصري ، 
مالذي ترمز اليه زينب وكذلك عائشة 
، مالذي ميثله حمزة االخ ، رب العمل ، 
االب ، اخلطيب اخلالية ، املوسســيقى 

الذي ضرب حد املوت . 
زينب هــي تونس التــي كانت تتمتع 
بحريتها املسنودة من نظام دكتاتوري 
رمبا كان يــرى في احلفاظ على احلريات 
القطاع  لنشــاط  وسيلة  الظاهرية 
تونس  به  الذي تشــتهر  الســياحي 
والتــي ريــد البعض مــن املتطرفني 
احلجاب  بفرض  ملشيئتهم  اخضاعها 
عليها ، وكأنها محضيتهم التي البد 
ان تخضع لهم ، انه رمز داللي واضح 

ال يحتاج الى الكثير من التفســير ، 
بينما جند عائشة قد اختارت احلجاب 
بقناعة تامة قبل التغيير ولم يجبرها 
عليه احد ، وهي اجلزء االخر من تونس 
فليس ثمة باد تتشــابه فيها االذواق 
واالنتماءات ، بل املتشــابه فيها هي 
القناعة فقط ، ومــازاد عن ذلك فهو 

طارىء البد ان يزول . 
االب هو احلكمة ، هو اجليل الذي تربى 
في ظل ســلطات عــدة ، خبر احلياة 
وعرف معنــى ان تختار البنت او الولد 

طريق حياته بتفاصيلها العديدة . 
وقاملا  العديدة  اشــاراته  ارسل  بوزيد 
اراد ، ولم يشــتغل برمزية عالية فما 
يجري في تونس او ســواها من الباد 
العربية اليحتاج عندما تتعامل معه 
، لذلك  سينمائي الى الترميز العالي 
فقــد كتب حكاية الفيلم بنفســه 
، لذلــك كنا امــام قناعــات مخرج 
له رؤيــاه اخلاصة والتــي قد يعترض 
العديــدون عليهــا لكن فــي االخر 
تبقى رؤيا حقيقيــة لواقع مضطرب 
بسبب خضوعه ملتغير كبير لم يكن 
باحلسبان ، ولم متر به دول املنطقة من 

قبل . 
الفيلــم منع مــن العــرض وتعرض 
الــى العديد من االنتقــادات من قبل 
الكثيرين من جانب وحصل على ثناء 
واطراء اخرين من جانب اخر ، وحاز على 
جوائز عديدة منها جائزة افضل اخراج 
في مهرجان ابو ظبي الســينمائي ، 

الذي عرض الفيلم فيه . 
فنيــا اســتطاع نوري بوزيــد من اين 
يحرك كاميرته مبا يقتضيه املشــهد 
الســينمائي وفقا لبنيتــه الدرامية 
، لــذك جــاءت املشــاهد بلقطاتها 
العديدة محسوبة بدقة مبا تضمنته 
من اضاءة وحوار .. حتى تلك املشاهد 
التي تظهر عنف املتطرفني وضربهم 
للنــاس وحتطيم بعــض االماكن لم 
يكن منها االساءة بقدر ماكنت تعبر 
او تنقــل واقعا فعليــا ، اعتاد الناس 

على مشاهدته يوميا . 
اخيرا رمبا نشــاهد العديد مثل هكذا 
نوع من االفام مســتقبا ، خصوصا 
ان التقلبات السياســية مســتمرة 
في اجملتمعات العربية مشــكلة مواد 
كثيــرة ومتنوعة تصلــح ان تتحول 
الــى افام ســينمائية ، علــى ايدي 
سينمائيني متمكنني مثل اخملرج نوري 
بوزيد ، وان كان اخلوض في بعظها رمبا 
يعتبر من احملرمات لــدة بعض القوى 
السياســية الصاعدة الى املشــهد 
السياســي بقوة ، لذلك يحاج االمر 

الى شيء من الشجاعة والقوة .
منموتش صرخة في وجه من يريد ان 
ينال من حرية الشعوب ، فاحلكومات 
تتغيــر ، واالحزاب تتأســس وتنحل ، 

لكن الباد تبقى ال متوت .

 

النضال ضد العنصرية ، عنصرية 
التمييــز  وانظمــة  الســلطة 
العرقي في جنوب افريقيا استمر 
لســنني طوال ، أسهم به السود 
والبيــض معــاً، وكل ذلــك جاء 
تزامناً مع نضال نيلسون مانديا 
الــذي اصبـــح رمـــزا ملناهضة 

العنصريـة.
عن  وبعيــدا  الســينما  ســحر 
وتزامنا  ورعبهــا  كورونا  ضجيج 
مع عزلتكــم االختياريــة ، تقرأ 
اليــوم فيلمــا رائعـــاً يتميـــز 

بخصيصتيــن
١-إنــه يخلو متاماً مــن أي عنصر 
نسوي ، سوى فتاة سوداء اسمها 
مامبو اشــتركت فــي متثيل 30 
ثانيه في الفيلــم وقد أدت حواراً 

لم يتجاوز 15 كلمة.
٢-إن العناصر املشــاركة في أداء 
األدوار جميعهــا مــن الشــباب 
املقاومــة  حركــة  أن  بســبب 
قادهــا  للعنصريــة  والتصــدي 

الشباب في جنوب أفريقيا.
الفيلم يحمل عنــوان )) الهروب 
 EscapE from  )) بريتوريــا  مــن 
prEtoria أنتج عام ٢٠٢٠ وأخرجه 

فرانســيس انــان ومثلــه دانيال 
ودانيال  )جنكــني(  بدور  رادكليف 
ويبر بدور )ستيفن لي( وإيان هارت 
بــدور )دنيــس غولدبــرغ( ومارك 
ليونارد وينتر بدور )ليونارد فونتني( 
ونيثن بيــج بدور )مونغو( وباترد زو 

بدور )مامبو(.
القصه تتلخص في نضال وطني 
اختصر من خال شابني سياسيني 
هما )جنكني( و)ســتيفن( اللذان 
انهيا اجلامعة ســوية عام ١٩٧٣ 
انسانياً  ولكونهما يحمان حساً 
في  انخرطا  فقــد  الظلــم  ضد 
 ، االفريقي احملضور  الوطني  املؤمتر 
وأرادا في يوم رائق ووســط حشد 
من النــاس أن يوزعا منشــورات 
سياســية في االسواق عبر جهاز 
يقــوم باطــاق حزم مــن االوراق 

التــي كتــب عليهــا املنشــور، 
فيلقى عليهما القبض ، يسجن 
)جنكني( ١٢[ عاما و)ســتيفن( ٨[

أعوام].
ســجن  فــي  االثنــان  يندمــج 
بريتوريا مع مجموعة الســجناء 
، ويحاول االثنــان اقناع أكبر عدد 
من الســجناء علــى الهرب عبر 
براعة )جنكني( في صنع مفاتيح 
خشبيـــة القفـــال السجـــن، 
فصنــع )٣٥( مفتاحــا لألبــواب 

جميعها.
يركز الفيلم ببراعة على املفاتيح 
وكيفية جتربتها في فتح االقفال 
، ضمــن حلظــات غيــاب احلارس 
املناوب وعودته للممر الذي يضم 
الزنازين ثانيــة ، هي حلظات قلق 
وتوتر استثمرها اخملرج في اللعب 
مبشاعر املشاهد ناهيك عن خلق 
حالة من التعاطف معه بســبب 

قسوة حراس السجن.
الفيلم ميزج بــني احلرية والعقاب 
اذ كان امام الســجناء خياران ال 
ثالث لهمــا وهما امــا احلرية او 
العقاب ب ٢٥ســنة اضافية في 
حال انكشاف خطة الهروب التي 

رسمها االثنان.
يذكرنــا هــذا الفيلــم بفيلــم 
الروايــه  ملؤلــف   ) )الفراشــة 
هنري شــارير ويذكرنــا )جنكني( 
بشــخصية ))ديغو(( التي مثلها 
داسنت هوفمان ومحاولته الهروب 
النائية  اجلزيرة  في  الســجن  من 
وذلك في اطار املشابهة التقاربية 
بني جسد ديغو وجنكني والشكل 
وبخاصة   . االداء  وحتــى  اخلارجي 
لثوان  اســتمرت  التي  اللقطــة 
لفافة  )جنكــني(  أدخــل  عندما 
النقــود داخل حافظــة معدنية 
اسطوانية في اســته شبيه مبا 
))ديغو((  هوفمان  داســنت  فعلها 

في الفراشة .
يؤكــد الفيلم من خال عشــق 
الفتاة السوداء )مامبو( ل)جنكني( 
االبيض ، أن التمييز العنصري بدأ 
يتاشــى حني يتقهقر أمام احلب 

الذي يتجاوز العرقية.
الفكرة  الفيلــم  يناصــر  كمــا 
العنصرية من خال  من  الضدية 
اللون  الذين جتاوزوا محنة  البيض 

الى االنسانيه واحلرية.
اعتمد الفيلم في اغلبه على :-

١- حلظــات التوتر مــن خال اداء 
االبطال العالي.

٢- الفعل الدرامي للحدث نفسه 
فــي حلظــات معاجلــة املفاتيح 

اخلشبية لابواب
٣- املواقــف الدراميــه بوصفها 
فعاً مؤثراً مثل اســتغال بدانة 
الشرطي احلارس الذي كان بطيئاً 
في حركته ألثارة مشاعر املشاهد 

وقلقه.
٤- قســوة حراس الســجن التي 
تتزامن مع اي فعــل درامي خارج 

السياق.
ومــن الطبيعي ان جنــد هفوات 
بسيطة في حبكة الفيلم ومنها 

-:
١- دائماًماتخلو املمرات من حراس 

كثيرين في السجن .
٢- فتح بــاب الســجن اخلارجي 
املــؤدي للشــارع العــام ليخرج 
منه الهاربــون وهذا من الصعب 

حصوله في دولة قمعية.
الليلي  بدانة احلارس  ٣- استغال 
وبخاصة هذه الشــخصية التي 

دائما ما تكون حارساً ليلياً.
أكد مانشــيت الفيلم انه استل 
من قصــة حقيقيــة ، ويبدو أن 
اصابــع املؤلــف قد غيــرت في 
القصة احلقيقيــة ، ألننا لم جند 
رشـــوة  للنقـــود في  استغاالً 
)ديغو( في  احلـراس كمـا فعـــل 

الفراشة.
أما من حيث الدالالت التوضيفية 
فتتضـــح فـــي الفيلـــم مـن 

خـال:
الشــرطي جلنكني  . تســليم   1
النظــارات اجلديــدة كــي يبصر 
بوضوح وكأن الداللة تشــير الى 
التفــاؤل بابصــار العالم الرحب 
السخاء  هذا  كون  السجن  خارج 

ال يلتقــي مــع العســف الذي 
متارسه السلطة.

2 اقحــم اخملــرج اغنيــة وطنية 
حلظة هــروب الســجناء الثاثة 
تتحدث عن احلريــة ، وبذلك خرج 
عن الســياق الواقعــي لاحداث 
اعاد  وقد  الى ســياقات متخيلة 
املقطع 4 مرات اذا تقول االغنية :

) يوم الغضب
يوم وشيك

سوف يحول العالم الى رماد
ديفيد الشاهد الى جانب العرافة

كم سيكون مشهدا عظيما
عندما يكون القاضي على وشك 

اجمليء
يحقق بدقة في كل شيء (

فيلم امتد ملا يقارب من ساعتني 
على حلظات  دقيقة معتمداً  و١٥ 
قاســية مــن التوتر والدهشــة 
، اشــتغلت بــه الكاميــرا عبر 
الظلمــة والضوء بشــكل بارع ، 
وعبر تصويــر ماهو مخفي داخل 
غلقا  وحركتها  االقفال  احشــاء 

وفتحاً.
فيلــم يكشــف عــن مرحلــة 
علــى  الشــعوب  احتجاجــات 
، هــرب  الغاشــمة  ســلطاتها 
الســجناء الثاثــة )جنكــني( و 
)ســتيفن( و )دينيــس( من قلب 
الى  )بريتوريــا|(  افريقيــا  جنوب 
املوزمبيق ثم الــى تنزانيا ثم الى 
لنــدن وهناك انضمــوا الى حزب 
وواصلوا  االفريقي  الوطني  املؤمتر 
الكفــاح ضــد العنصرية حيث 
اســفر عن سقوط نظام الفصل 
العنصــري عــام ١٩٩٢ وانتخاب 
مانديا عام ١٩٩٤ رئيســا جلنوب 

افريقيا.
اعتبر هؤالء الثاثة هاربني حتى مت 
العفو عنهم عام ١٩٩١. انه فيلم 

جدير باملشاهدة.
انتظروا ســحر السينما مع أهم 
األفــام العامليــة بعد غــد ودور 
في  البريطانيــة  االمبراطوريــة 

تكريس لغتها .

نوري بوزيد يراهن على بقاء تونس حية ال تموت

الهروب من بريتوريا

»ما نموتش »

محرر الصفحة: كاظم مرشد السلوم
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منوعات6

فريق بحثي في جامعة ذي قار ينجح بصناعة 
معقم لليدين

متكن فريق بحثي مــن كلية الصيدلة بجامعة ذي قار، من صناعة 
منــاذج جلــل التعقيــم اليــدوي)HAND SANITIZER( من مصادر 

طبيعية للوقاية من فيروس كورونا.
وقــال عميد كلية الصيدلــة في اجلامعة الدكتــور فراس فاضل 
الياسني ان فريقاً بحثياً في كلية الصيدلة بجامعة ذي قار متكنوا 
 )Hand Sanitizer( مــن صناعة مناذج من جــل التعقيم اليــدوي
والصابون الســائل املعقم لليديــن ومبواصفــات عالية يضاهي 
املستورد االجنبي. وبني الياســني ان :املواد املستعملة هي بوليمر 
الهايليورونك اســيد وهو عنصــر مفيد لترطيب البشــرة ومينع 
اجلفاف والتجاعيد في اجللد، إضافة إلى مســتخلص نبات الصبار 
)االلوفيرا( وهو مادة مرطبة للجلد وتقتل اجلراثيم بشــكل فعال، 
كذلك فيتامني )E( وهو عنصر مضاد لالكسدة ومفيد خلاليا اجللد 
مع مــادة الفورمالديهايد وهي مادة حافظــة تضاف بتركيز قليل 

وحتفظ اجلل من التلوث وحتافظ على ثباته وتطيل من عمره.

ألول مرة في البالد: غرفة لتعقيم األشخاص في 
ديالى

أعلنت قائمقامية قضاء خانقني في محافظة ديالى، انشاء غرفة 
تعقيم لألشخاص في مبادرة االولى من نوعها في البالد.

وقال مدير اعالم قائممقامية خانقني ابراهيم يوسف إن فريقا فنيا 
باشراف مدير بلدية خانقني اوس ابراهيم مهدي جنح وبجهود ذاتية 
بإنشــاء غرفة تعقيم لألشخاص ضمن التدابير املتخذة للحد من 

انتشار فيروس كورونا في العراق.
وأضاف، أن هذه اخلطوة هي األولى من نوعها في العراق”، مشــيرا 

الى أن “الغرفة ستدخل العمل خالل األيام املقبلة.
وأوضح يوســف، أن الغرفة متثــل أطارا وقائيــا ملواجهة اإلمراض 

الوبائية ومنها فيروس كورونا، مبينا أن كلفتها محدودة جداً.
مهندس عراقي يصمم »روبوت« للتعامــل مع مصابي الفايروس 
املستجد املهندس العراقي ثامر سرحان صمم روبوت للتعامل مع 
مصابي الفايروس املستجد في مسعى لتقليل إحتكاك املالكات 

الطبية مع املرضى ملنع إنتقال العدوى.
ولدى الروبوت إنســيابية متكنه من التحــرك في املمرات والردهات 
وبني أســرة املرضى كما يتكون من كاميرا وجهــاز محاكاة إي أن 
املشــغل ميكنه التحدث مع املرضى بالصــورة والصوت عبر غرفٍة 

بعيدة.

بالدراجة الهوائية
ممرضة تقطع يوميًا عشرات الكيلومترات لتصل 

الى مستشفى اليرموك
لــم يثنيها حظر التجول وتقطع وســائل النقل مــن تلبية نداء 
الواجب الوطني الذي تكفلت بِه املــالكات الطبية والصحية في 

مواجهة فايروس كورونا.
املمرضة الفنية شيرين نعيم قالت :  إنها تقطع يومياً عبر الدراجة 
الهوائية عشــرات الكيلومترات من محل ســكناها في منطقة 
الشــعب بحانب الرصافة، أقصى مناطق شرقي بغداد إلى مكان 
عملها في مستشــفى اليرموك التعليمي في اجلانب اجلنوبي من 

منطقة الكرخ بالعاصمة.
واضافت املمرضة، إنها وبعد فرض حظر التجوال وتقطع وســائل 
النقل كان اخليار أن اســتقل درجتي الهوائية في ساعة مبكرة من 
فجر كل يوم ألطوي األزقة الضيقة والطرقات الرئيسة في جانبي 
الكــرخ والرصافة من بغــداد حتى اصل في الوقــت احملدد من بدء 

عملي باملستشفى وسط تشجيع من األهل والزمالء في العمل.

ملونشريط

  متابعة الصباح الجديد :

أكــد اخلبيــر فــي مجــال التفكير 
اإلبداعــي، حســن املزيــن، أن احلالة 
النفســية هــي نصف العــالج من 
فيروس كورونا املستجد »كوفيد19-«.

وأثبتت دراسات عدة أن التوتر والقلق 
عمالن أساســيان في ضعف املناعة 
عند اإلنسان، مما يجعل جسمه أكثر 
عرضة لألمراض، علــى عكس احلالة 
النفســية اإليجابية التي تعد نصف 

العالج إذا لم تكن غالبيته.
فــي مجال  العربي  اخلبيــر  ويقــول 
التفكيــر اإلبداعي، حســن املزين، أن 
التفاؤل واألمل.  إلى  »اإلنسان بحاجة 
الفتا إلــى أن كل ما هو مطلوب منه 
أن يعيش متفائال وعنده أمل هذه هي 
الطريقــة التي يجــب أن يعيش بها 

اإلنسان«.
التفكير  مهــارات  في  اخلبير  وأوضح 
»نحن أمام شــعور بعدم اليقني، لذا 
يحتــاج اإلنســان لطمأنــة النفس 

وبالتالي يرجع إلى أي معلومة«.
وأضاف املزين أن من يخاف من فيروس 
كورونا عليه أن يبتعد عن اإلشــاعات 

من أجل أن يقاوم الفيروس.
وتابــع املزين: »اخلوف الــذي يؤدي إلى 
األخذ باألســباب مطلوب وهو نعمة 
مــن رب العاملني ، لكن اخلــوف الزائد 
يعد وكأنك تقــدم هدية ليس فقط 
لفيــروس كورونا بل لكل فيروســات 

العالم«.
وأوضح أن »اخلوف ضروره لكن يجب أن 

يتحول إلى شيء إيجابي«.
وخلص اخلبيــر إلــى أن على مرضى 
كورونا أن اليفقدو األمل،مشيراً إلى أن 
أكثر  بأمراض  أصيبوا  أشخاص  هناك 

التغلب  واستطاعوا  من كورونا  فتكاً 
عليها باإلرادة واألمل.

لإلصابــة  املتصاعــد  التزايــد  وأدى 
التي  الوفيات  بفيروس كورونا وعــدد 
بغفلة  واألخبــار،  العناوين  تتصــدر 
جماعية، عــن التركيز علــى اجلانب 
األكثــر أهمية فــي محنــة كورونا، 
وهو عدد احلاالت املتعافية ونســبتها 

الكبيرة مقارنة بعدد الوفيات.
آخر أظهر استطالع جديد  من جانب 
التي  أجرته مؤسســة كايزر لألسرة 
تتخذ مــن الواليات املتحدة مقراً لها، 
العبء األكبر من  النساء يتحملن  أن 

اإلجهاد والضغوط النفسية الناجمة 
عن جائحة فيروس كورونا.

ويقول االستطالع بأن نسبة الضغط 
النفسي لدى النساء مرتفعة بسبب 
املســؤوليات الكثيــرة امللقــاة على 
عاتقهن مــن عناية باألطفال، ناهيك 
عن أعبــاء املهــام املنزليــة، وتلبية 

احتياجات األسرة برمتها.
وكشف االســتطالع أن النساء أكثر 
والقلق  النفســي  عرضــة للضغط 
من الرجال، بســبب عوامل نفســية 
عديدة مثــل القلق مــن إصابة أحد 
أفراد األســرة بفيروس كورونا، فضالً 

عن القلق بشــأن دخلهن إن كّن من 
النساء العامالت.

وبحســب االســتطالع، فإن الصحة 
العقلية للنســاء عادة ما تتأثر سلباً 

بسبب الضغوط التي يخضعن لها.
وأظهرت دراســات أخرى أن النســاء 
يتحملــن في هذه الظــروف، العبء 
األكبر من املهام املنزلية، وخاصة تلك 
التي تتعلق بالنظافة العامة للمنزل 

وأفراد األسرة.
عالوة علــى ذلك، يزداد قلق النســاء 
إزاء توفير املواد الغذائية ومستلزمات 
الطعــام وتخزينهــا لتكــون كافية 

فــي حال مت فرض حظــر للتجول في 
البالد، وفق ما ورد فــي موقع »مامز« 

اإللكتروني.
وعلى صعيد متصل أعلنت أستراليا 
تخصيص 100 مليون دوالر أســترالي 
)61,6 مليــون دوالر(  إضافــي حملاربة 
العنف املنزلي بعدما سجلت األجهزة 
االنتهاكات مع  فــي  ارتفاعاً  اخملتصة 

انتشار فيروس كرونا املستجد.
ســكوت  الــوزراء  رئيــس  وأوضــح 
موريســون أن محــركات »غوغــل« 
%75  في  زيــادة بنســبة  ســجلت 
عمليات البحث عن مســاعدة، خالل 

إجراءات اإلغــالق التام للخدمات غير 
األساسية في هذا البلد الحتواء وباء 

كوفيد19- .
ســايفتي  ومينز  جمعيــة  وأشــارت 
ملكافحة العنف املنزلي في نيو ساوث 
اكتظاظا  البــالد  واليات  أكثــر  ويلز، 
بالســكان، إلى أن أكثر من 40 %  من 
العمــال ســجلوا ارتفاعــا في عدد 
ثلــث احلاالت  ارتباط  املشــتكني مع 

بانتشار الفيروس.
وفي والية فيكتوريا اجملاورة قالت هيئة 
دعم النساء ”وايس“ إن طلبات الدعم 
الصادرة عن الشــرطة تضاعفت في 
األسبوع األخير مع تعاملها مع شكل 

من االنتهاكات ”غير مألوف سابقا“.
وقالت مديرة ”وايس“ ليز توماس حملطة 
”إيه بي ســي“: وجود األفراد في املنزل 
بــدال من تنفيــس الضغط من خالل 
التوجه إلى العمــل أو التنقل بحرية 
خارج املنزل هو من العوامل املساهمة 
في ذلك، مشيرة إلى حاالت يستخدم 
فيها الفيروس كتهديد وشــكل من 

أشكال العنف.
املرصودة  األموال  إن  وقال موريســون 
ســتنفق في دعم خدمــة اخلطوط 
الســاخنة لضحايا العنــف املنزلي 

ومرتكبيها.
كانبيرا  فــي  لصحافيــني  وأضــاف 
علينا أن نوفــر مزيدا من املوارد لدعم 
األشخاص املوجودين في حالة ضعف 

أو من قد يصبحون كذلك.
وزادت احلكومــة التمويــل خلدمــات 
الصحــة العقليــة عبــر اإلنترنــت 
الهاتف  عبر  الطبية  واالستشــارات 
واملســاعدات الغذائيــة الطارئة في 
الذي  الفيروس  انتشار  إطار مكافحة 
أدى إلى مالزمــة الكثير من املواطنني 

منازلهم.

النساء أكثر شعورًا بالتوتر خالل الحجز الصحي 

الحالة النفسية.. نصف العالج من فيروس كورونا

متابعة الصباح الجديد :
تان تشــان  حــدد علمــاء كلية 
هارفارد  بجامعة  العامة  للصحة 
عدد البيض الذي ميكن أن نتناوله 

من دون إحلاق أي ضرر بالصحة.
ويفيد املوقع االلكتروني للجامعة، 
بــأن العلمــاء كشــفوا النتائج 

النهائية لدراســتهم الشــاملة 
البيــض في صحة  تأثير  بشــأن 

اإلنسان.
فكمــا هو معــروف ليــس لدى 
األطباء فهم دقيــق لعدد البيض 
الذي ميكن تناوله في اليوم من دون 

اإلضرار بالقلب. 

 البيض يحتوي على مواد مغذية 
مختلفة مفيــدة للصحة، ولكن 
في الوقت نفســه يحتوي صفار 
البيض علــى نســبة عالية من 
الكوليســترول، الذي عند ارتفاع 
اإلصابة  يسبب  الدم  في  مستواه 
بتصلــب الشــرايني وغيــره من 

أمراض القلب واألوعية الدموية.
وما يزال اجلدل مســتمراً عن  عدد 
البيــض الــذي ميكــن أن يتناوله 
تتناقض  يوميا، حيــث  اإلنســان 
نتائج ثالث دراســات أجريت خالل 
أجل وضع  ومن  املاضية.  الســنة 
حد لهذا النقاش قرر البروفيسور 

فرانك هو، رئيس قســم التغذية 
العامــة  فــي كليــة الصحــة 
دراسة  إجراء  باجلامعة مع زمالئه، 
شــاملة ومعمقــة لبيانات أكبر 
دراستني ســابقتني في هذا اجملال 
في  والعاملني  املمرضــات  صحة 
املتحدة،  بالواليــات  الطب  مجال 

التي جمعت خالل 32 سنة.
املثبتة في  البيانــات  وبعد حتليل 
من  أكثر  ومؤشــرات  االستمارات 
200 ألف شــخص لم يعانوا عند 
بداية الدراسة من أي مرض مزمن، 
 28 لـ  وأجروا أيضا حتليال شموليا 

دراسة أخرى.

تناول بيضة كل يوم لن يؤثر على القلب والكوليسترول
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حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،حتى لــو جاء النجاح 
بطريقة طبيعية في العمل، يجب أن تستمر 
في االحتفاظ بســالمك الداخلي وأسلوبك 
تســتطيع  الطريقــة،  بهــذه  املتواضــع. 

االحتفاظ بصداقات العمل.

عزيزي برج العذراء،لقد أجنزت الكثير ولكنك 
غيــر راض أكثر من أي وقٍت مضى. إذا فكرت 
اآلن في أنك ســتقوم باملزيد مــن اإلجنازات 
تخســر جناحك  والعناد فســوف  بالتعنت 

السابق وأيًضا صحتك.

عزيــزي برج اجلــوزاء، يأتي اليــوم مصحوبًا 
ببعض املشــكالت، فســوف تقابل مواقف 
ال ميكــن التغلب عليها إال مــن خالل تغيير 

رؤيتك لألمور.

عزيــزي برج امليزان،الكثير مــن املوضوعات في 
الوقت احلالي ال تسير بالسالسة التي خططت 
لها، ورمبــا يجب عليك قبول األشــياء التي ال 
تستطيع تغييرها. ال تســمح خليبة أملك أن 

متنعك من التقدم، وركز على ما هو آت. 

عزيزي برج القــوس، هناك تنبــؤ بقدوم فترة 
اختبار هامة، فتعامل معهــا بتفاؤل وثق في 
إمكاناتــك الذاتيــة. ال تتأثر بــآراء اآلخرين وال 
جتعلها حتيدك عــن معتقداتك وبدالً من ذلك، 
استخدم هذه املواجهة إليجاد ما يدعم احلجج 

املؤيدة ملواقفك. 

عزيزي برج احلــوت، ادخل روًحــا جديدة إلى 
عالقاتــك من خالل األفعال غيــر التقليدية 
والعفوية، وســوف ترى أن هذا ليس بصعب. 
بقليل من الثقــة بالنفس، ميكنك مفاجئة 

اآلخرين بطرٍق شتى. 

عزيزي برج الدلــو،اذا كنت ترغب في النجاح 
وفي حتقيق شــيء ذو قيمة، فحان الوقت أن 
تتحالف مــع اآلخرين، قد يكونــوا أقرباء أو 
أصدقاء أو زمــالء في العمل. ال تدع الفرصة 

تفوتك. 

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

سوف يستمر أيًضا في حياتك العاطفية.

عزيزي برج األســد،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 برج العقــرب، كل من حولك يحفزك 
إيجابًيا مما يســاعد على تقدمك، ويأتي هذا 
الدعم من لطف األهل واألصدقاء من جهة، 
واالنفتاح فــي تعاملك مع اآلخرين من جهة 

أخرى. 

عزيزي برج اجلدي،أنت على وفاق وانســجام 
تام مــع محيطك، ســواء على املســتوى 
الشخصي أو املهني. انتفع من هذا التناغم 
في تقوية عالقاتــك والروابط القائمة بينك 
وبني اآلخرين للتسلح في األوقات العصيبة. 

الحوتالجديالدلو

عزيزي برج احلمل،اليوم، مهاراتك التنظيمية 
واالجتماعيــة قوية على غير العادة، فيجب 
أن تســتغل ذلك للســيطرة علــى األمور. 
سوف تنجح في العمل وخارجه، وحتى في 

حياتك الشخصية. 

معلومة

متابعة الصباح الجديد :
كشفت دراسة علمية حديثة عن  عدوى 
فيروس كورونا املســتجد املســبب ملرض 
»كوفيد 19« عن نتائج صادمة، تشير إلى 
أن الفيــروس يظل على ســطح الهاتف 

الذكي مدة تصل إلى 4 أيام.
وأشــارت الدراســة احلديثة، التي أجرتها 
منظمة الصحة العاملية ونشــرها موقع 
»ذا نيكست ويب« التقني املتخصص إلى 
أن فيروس كورونا املستجد يظل قيد احلياة 
على الهاتف الذكي ملدة تصل إلى 4 أيام.

وأوضحت الدراســة أن فيروس »ســارس 
كوفيد 2« األصلــي الذي حتول إلى كورونا 
املستجد يظل حيا على السطح الزجاجي 

ملدة تصل إلى 96 ساعة وهي 4 أيام.
 وأشار املوقع إلى أن »الهاتف الذكي يعد 
أكثر األجهزة املستعملة في حياتنا  أحد 
اليوميــة حالياً، خاصــة إذا ما نظرت إلى 
كم مرة نلمــس هواتفنا الذكية يومياً أو 

حتى في الساعة الواحدة«.
وتابعت الدراســة قائلــة: »اآلن مع وجود 
معظم األشــخاص في احلجــر الصحي 
في منازلهم، يعــد الهاتف الذكي جهازًا 

بالعالم  اتصال  الناس على  رئيسًيا يبقي 
اخلارجــني خاصة إذا مــا كان هناك عمل 

جتريه من املنزل«.
وأضافت الدراســة: »لكن ما لم يالحظه 
أحد هــو أن فيروس كورونا ميكن أن ينتقل 
عن طريق ســطح الهاتف الذكي، خاصة 
وأنه املكان الذي ميكن يظل على ســطح 

الهاتف الذكي لفترات طويلة جدا«.
وفي دراســة جديــدة أجرتهــا منظمة 
الصحــة العاملية، ميكــن أن يظل فيروس 
الســارس األصلي الــذي مت رصده في عام 
2003 ثابًتا على سطح زجاجي ملدة تصل 

إلى 96 ساعة وهو أربعة أيام.
بخالف الزجاج، ترصد الدراسة أن الفيروس 
ميكــن أن يظــل كذلك على  األســطح 
البالســتيكية الصلبة والفــوالذ املقاوم 
للصدأ ملدة 72 ســاعة تقريًبا وهي ثالثة 

أيام.
كما رصدت الدراســة نتائــج ما توصلت 
لــه اجلامعــة الصينية فــي هونغ كونغ 
إلى أنــه مت عزل الفيروس مــن البراز على 
امللصق،  واجلدار  فورميكا  وســطح  الورق 
بعد 36 ســاعة كاملة، ومن على سطح 
بالســتيكي وفوالذ مقاوم للصدأ بعد 72 
ساعة، ومن على شريحة زجاجية بعد 96 

ساعة.
واختبرت العينات البيئية للمستشــفى 
من عــدد من املواقع، مبا فــي ذلك اجلدران 
ونظام التهوية، اختبار تفاعل البوليميراز  

السلسلي اإليجابي في كندا.

كورونا يعيش على سطح هاتفك 4 أيام

 »عدسة: زياد متي«لقطة
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متابعة / الصباح الجديد:

عــاش العــراق ظروفــا صعبة خالل 
فترة ســقوط نظام احلكــم، أربكت 
وانعكســت على كرة  العام،  الوضع 
القدم، ما تســبب بإيقاف الدوري في 
3 مناسبات.. وألغي الدوري احمللي في 
العراق 2002-2003 بعد دخول القوات 
األميركية إلى البالد، وســقوط نظام 

احلكم.
ولم يحســم اللقب لعــدم انتظام 
املباريات، وحينها كان الشــرطة في 
صدارة الترتيب برصيد 65 نقطة لكن 
الطلبــة كان حينها حامــل اللقب 
نقطة   59 برصيد  شرســا  ومنافسا 
بســبب  مؤجلة،  مباريات  خمس  مع 

مشاركته في دوري أبطال العرب.
انهيار املنظومة: بعد سقوط النظام 
 2003-2002 لم يســتأنف املوســم 
التي  والســبب أن منظومة االحتــاد 
كانت تــدار من قبل عدي جنل الرئيس 
الســابق صدام حســن، والذي هرب 
من بغداد، وغــادر أغلب أعضاء االحتاد 
خارج العراق.. وكان عدي صدام رئيسا 
العراقية، مع خروجه  للجنة األوملبية 
انهــارت املنظومــة الرياضية وباتت 

بحاجة إلى إعادة ترتيب.
موســم ملغى: موسم 2003 – 2004 
شهد مشاركة 25 ناديا وزعت على 4 
اجلغرافية،  الرقعة  مجموعات حسب 
وأشــرف عليها هيئة مؤقتة يقودها 
انتخابه  الــذي مت  حســن ســعيد، 
الحقا رئيســا لالحتاد.. وقبــل انتهاء 
دوري املناطــق قررت الهيئــة املؤقتة 
إلغــاء الدوري لعدة اعتبــارات، منها 
التزام املنتخبــات واألندية بالبطوالت 
اخلارجيــة، فضال عن عدم اســتقرار 

الوضع السياسي في البالد.
حرب أخــرى: قرر االحتاد في موســم 
2013 – 2014 إنهــاء الدوري قبل أوانه 

لألندية..  األخير  الترتيــب  اعتماد  مع 
واســتفاد الشــرطة من القرار، ألنه 
كان يتفوق بفــارق نقطة واحدة على 
أربيــل، ونقطتن على أمانــة بغداد.. 
لكن االحتاد قرر إنهاء املسابقة بسبب 
اإلرهابي لعدد  داعــش  دخول تنظيم 
من املدن العراقية وتعطيل الطرق بن 

الشمال والعاصمة بغداد.
والشــك أن التوقــف املفاجئ لدوري 
الكــرة احلالي واســتمراره لفترة غير 

إرباكا  والعودة ســيحدث  معلومــة 
ألندية على حســاب أندية أخرى وفقا 
للمعطيات في الئحة ترتيب األندية.. 
ويرصــد  التقرير التالــي تأثير توقف 
بالدوري  الصــدارة  أندية  الدوري على 

املمتاز.
متصــدر الدوري فريــق النفط حقق 
املاضية  اجلــوالت  مميــزة خالل  نتائج 
مكنتــه مــن القبض علــى صدارة 
الترتيــب، برصيــد 11 نقطــة من 5 

مباريات.
وال شــك أن التأجيــل أضر مبســيرة 
النفــط خصوصا وأنه اســتفاد في 
الفترة املاضية من إجهاد املنافســن، 
الذين  والشرطة  والزوراء  اجلوية  القوة 
شــاركوا فــي البطــوالت اخلارجية 
واختل  كبير  بشــكل  تأثر  وبعضهم 

استقراره.
النفط كان مســتفيدا من  وبالتالي 
فتــرة تعثر املنافســن، التــي قد ال 

تتكرر هذه الفترة في حال اســتئناف 
منافســات الــدوري، ويتطلع النفط 
الســتئناف املســابقة عــل أمل أن 
يحافــظ علــى الــروح التــي قادته 

للصدارة.
ثانــي الترتيــب فريق القــوة اجلوية 
برصيد 10 نقاط رغــم أنه تعادل في 
أخر جولــة لكن التأجيل جاء من بعد 
مباراة انتظار في اجلولــة الثالثة، أي 
أن االنتظار افقــده الصدارة ملصلحة 

أفقده  التأجيل  وبالتالي  النفط  فريق 
الصدارة.

ويعــد القــوة اجلويــة أكثــر الفرق 
املرشــحة للمنافســة على اللقب، 
اســتئناف  اجلوية  القــوة  وينتظــر 
املســابقة كونــه أعــد للموســم 
بشكل مثالي وتعاقد بشكل منظم 
بعــد احلفاظ على جهــازه الفني مع 
صفقات قوية.. وشخص اجلهاز الفني 
للقوة اجلوية نقاط ضعف الفريق في 
املوســم املاضي وعمل على ترميمها 
ليشكل فريقا متماسكا ينافس على 

اللقب.
في الترتيب الثالــث يأتي فريق نفط 
الوســط برصيــد 9 نقاط الــذي بدأ 
متعثرا في اجلولتــن الثانية والثالثة 
وتعــرض خلســارتن بســبب إهداره 
الفــرص بشــكل غريــب.. ومــا أن 
اســتقرت نتائجه وحقــق انتصارين 
وبدأ يســتعيد مكانتــه في الالئحة 
الذي تعرض  املنافسة، الضرر  توقفت 
له الفريق في التوقف األول خســارة 
اثنــن من محترفيه ومــدرب اللياقة 
البدنيــة اإلســباني.. وفــي التوقف 
احلالي يترقب نفط الوسط متغيرات 
األندية األخرى، فقد يكون األقل ضررا 

من األندية نفسيا وبدنيا بالتوقف.
النجف برصيد  الرابع فريق  املركز  في 
8 نقاط ويعــد األكثر اســتفادة من 
توقف الدوري بسبب الضائقة املالية 
التي يعانــي منها النادي وعدم صرف 
مســتحقات الالعبن، رغم أن الفريق 
حقــق نتائــج جيــدة وبالتالي صب 
التوقــف في مصلحة نــادي النجف 
الذي حل رابعــا برغم الظروف املادية 
الدوري  استئناف  حال  وفي  الصعبة.. 
قــد يفقــد النجــف هــذا الترتيب 
في ظــل الظــروف التي يعيشــها 
أنديــة أخرى لديها  الفريق وأفضلية 
استقرار مالي أكبر مثل أندية الزوراء 

والشرطة.

 ثالث نسخ دوري تعرضت للتوقف بسبب الحرب واإلرهاب 
مع الحدثإلغاء وإنهاء قبل األوان

فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

وداعا باسل مهدي 
انتابــت الوســط الرياضي موجة حــزن، أول 
أمــس، أثر نبأ رحيل الالعب الدولي الســابق، 
اخللوق، باســل مهدي، بعد صــراع مع املرض، 
للراحــل ، حكايات عدة بن ســراء وضراء في 
املنتخب  عالم املســتديرة، فهو أحد فرسان 
الوطنــي الذي كان له الشــرف في لعب أول 
مباراة ضمن افتتاحية كبيرة اقيمت مبناسبة 
تدشن ملعب الشعب الدولي األثير في العام 
1966 امام فريق بنفيكا البرتغالي الذي حضر 
مدججا بنجــوم العالم وأوروبا الكبار وقتذاك 

في مقدمتهم الشهير أوزيبيو.
الســيرة الذاتية للراحل، وبحســب ما نشره 
الرسمي  الزميل حسن اخلرســاني املتحدث 
الحتــاد كرة القــدم املركزي، تقول ان باســل 
مهدي، تولد 1943، آب خلمسة أوالد، لعب لفرق 
آليات الشــرطة واجلوية ومثل منتخب بغداد 
ثم املنتخب الوطني في العام 1974، لينتقل 
بعدها إلــى عالم التدريب، فشــارك بتتويج 
فريق الشــرطة بطل للدوري للمرة األولى في 
تاريخ النــادي االخضر، وكانــت له محطات 
متنوعة في أندية التجارة واألمانة والشــباب 
وحيفا وصالح الدين وســيروان، في حن كان 
الراحل عمو  مدربا مساعدا لشــيخ املدربن 
بابا في املنتخب الوطني الربع مرات، له رحالت 
تدريبية أحترافية خارج العراق، عمل في ناديي 
سحاب والرمثا في منتصف تسعينيات القرن 
املاضي، ونادي وحدة صنعاء اليمني عام 2002 
اذا تــوج مع الفريق بلقب الدوري، وعمل مدربا 
لفريق االشغال في دوري املؤسسات اإلماراتي، 
مهمته في الســنوات األخيــرة كانت خبيرا 
ومستشــارا ضمن اللجنة الفنية في االحتاد 

املركزي لكرة القدم.
وتشــير املصادر إلى ان الراحل ، باسل مهدي، 
يعد صاحب »أطــول رمية جانبية«، ســأله 
زميلنــا علي رياح، هل مــا زلت صاحب أطول 
رمية جانبيــة؟.. فقال« أنا الــذي كنت ادفع 
الكرة بكلتي يدي عشرات املرات، لم أعد أقوى 

على دفع املرض مترا واحدا عن جسدي«.
رحــم اهلل النجم اخللوق باســل مهدي، فقد 
كان مهذبــاً، فعاالً في مهماتــه، دؤوبا على 
اتقــان عمله، لــه الرحمة وحســن العاقبة 

والصبر والسلوان ألهله ومحبيه.

العواصم ـ وكاالت: 

إبراهيم  أشاد الشــيخ ســلمان بن 
آل خليفــة رئيــس االحتاد اآلســيوي 
لكــرة القــدم النائــب األول لرئيس 
باجلهود  القدم،  لكــرة  االحتاد  الدولي 
الصحي،  اجملال  للعاملن في  الكبيرة 
»الذين يعملون بجهد كبير من أجل 
 مساعدة وحماية اجملتمعات في كافة 

أرجاء قارة آسيا والعالم .» 
كمــا تقدم آل خليفة بالشــكر إلى 
االحتــادات الوطنية األعضــاء وكافة 
وكوادر  لها من العبــن  املنتســبن 
إدارية  وفنية على اجلهود واملساهمات 
التــي يبذلونهــا في هــذه الظروف 

الصعبة التي مير بها العالم . 
لكرة  اآلســيوي  االحتاد  رئيــس  وقال 
القدم: »إننــا نتطلع في هذه األوقات 
العاملن في احلقل  إلى  االستثنائية، 
 الطبي أكثر من أي وقت مضى .» وتابع: 
»نحن فخــورون للغاية مبــا يقوم به 
العاملون في مجال الصحة  واألطباء 
مجال  فــي  والعاملون  واملمرضــون 
اإلســعاف، حيث يتفانــون من أجل 
إنقــاذ حيــاة اآلخرين فــي مثل  هذه 

الظروف الصعبة .» 

وأضــاف: »فــي كــرة القــدم، نحن 
معتادون على كلمــات مثل األبطال 
والنجوم، ولكن في هــذا الوقت فإن 
 األبطال والنجــوم احلقيقين هم من 
يعملون من دون تعب أو كلل من أجل 
مجتمعاتهم  وحماية  ومعاجلة  إنقاذ 

بلدانهم«. 
إلى ذلك، شــارك أكثر مــن 50 العبا 
ومدربا وإداريا في قارة آســيا، بحملة 
مكافحــة انتشــار فيــروس كورونا 
االحتاد  يقودهــا  والتــي   املســتجد، 

اآلسيوي لكرة القدم . 
لالحتاد  الرســمي  للموقــع  ووفقــا 
اآلسيوي لكرة القدم ، فإنه مع تواصل 
انتشــار فيــروس كورونا املســتجد 
 على املســتوى العاملي، وأثره السلبي 
على الفعاليــات الرياضية، بادر جنوم 
كرة القدم في قارة آســيا بإرســال 
 رســالة تضامن وتوعية حول أفضل 
املمارســات الصحية التي تدعو لها 

منظمة الصحة العاملية . 
وانضــم إلى احلملة العــب منتخب 
يوســف  الفيصلــي  ونــادي  األردن 
الرواشــدة، والعبة الكرة األسترالية 
 ســامانتا كير، وأوديل أحمدوف العب 
شنغهاي  ونادي  أوزبكستان  منتخب 

اس آي بي جي الصيني . 

جماهير  مخاطبــاً  الرواشــدة  وقال 
كرة القدم: »احمي نفســك وساعد 
وطنك، خليك في البيت وساهم في 
احلد  من انتشار فيروس كورونا، احمي 

بلدك«. 
الســويق  اخر، أطلق جنوم  من جانب 
العمانــي مبادرة، من خــالل مقطع 
مصور، نُشــر عبــر حســاب النادي 

 الرسمي على »تويتر«، وذلك ملطالبة 
املنازل، في إطار  بالبقاء في  اجلماهير 
جهود احلد من انتشار  فيروس كورونا 
اجلديد .  . وطالب جنم الفريق، فيليكس 

باملســاهمة  اجلماهيــر  ســيلفا، 
فــي التصدي للوبــاء،  عبــر االلتزام 

بالتعليمات الصحية . 
ومن جهته، قال الالعب عبد العظيم 
العجمي، إن ســالمة كل شــخص 
من ســالمة اجملتمع بأكمله، مطالبا 
 العمانين بالبقاء في منازلهم .  . وقال 
إن  الالعب الســابق، خالد جاســم، 
»الوطن مســؤولية بن يدي الشعب 
 في هذه احملنة.. املسؤولية كبيرة على 
اجلميع، ويجب على املواطنن االلتزام 
تعليمات  اجلهات  وتنفيــذ  مبنازلهم، 

الصحية  .» 
وكان االحتاد العماني لكرة القدم، قد 
أعلن تأجيل الدوري حتى أيلول املقبل، 
في ظل قرارات جلنة املتابعة  للحد من 
انتشار فيروس كورونا في السلطنة. 

إلى ذلك، أعلن نــادي البرج اللبناني، 
عن مبــادرة جديدة في بيان نشــره 
عبر صفحته الرســمية على منصة 
 التواصــل االجتماعــي »فيس بوك« 
مع جماهيره .  .  وتكاتفه  تعاطفه  عن 
في  الرياضية  األنشــطة  وتوقفــت 
لبنــان  عقب األزمــة االقتصادية في 
17 تشرين أول املاضي، ومن ثم قضى 
فيروس كورونا املستجد على ما  تبقى 

من آمال الستكمال املوسم  . 

وكان نادي البرج، قــد أعلن في وقت 
سابق عن تقدمي مساعدات جلماهيره 
البرج، حيث  ســّوقت  منطقة  وأهل 
تلك املبادرة مبســار آخر .  . واعتبر نادي 
البرج الرياضي، أن من واجبه أن يكون 
إلى جانب أهله  ومحبيــه، الذين لم 
يترددوا يوما في مساندته ودعمه، وقد 
املناطق  إلى مختلف  واكبه جمهوره 

من  اجلنوب إلى البقاع إلى الشمال . 
وأشــار البيان إلــى أن توقف أعمال 
البعض وزيــادة معاناة البعض اآلخر، 
وضع النادي أمام مســؤولية بأن  يبادر 
للوقوف إلى جانب أهله ومحبيه عبر 
تقــدمي يد املســاعدة والدعم لهم .  .    
 وتابع البيان »هذه املبادرة  اإلنســانية 
إحساسنا  عن  صادق  تعبير  واألخوية 
في  ومحبينا  أهلنا  باجتاه  مبسؤوليتنا 
هــذا الظرف العصيــب  الذي يفرض 

على اجلميع التضامن والتكافل  .» 
وختم البيان باســم أمن سر النادي 
رامز عمار، قائــال »أهلنا ومحبينا، إن 
التكافل  مبادرتنا تضامنيــة هدفها 
 االجتماعــي، وإذا كان البعض يعتقد 
كما  انتخابية  أن خلفياتنا سياسية 
وصلنــا، فإننــي أعلن وبصــوت عاٍل 
 باسمي واسم رئيس النادي إن مبادرتنا 

ترتكز على التكافل االجتماعي«. 

تقـرير

 50   شخصية كروية آسيوية تشارك في حملة لمكافحة كورونا
نجوم السويق يطلقون مبادرة لمواجهة »كوفيد ـ 19« 

نادي السويق العماني
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لقطة من مباراة سابقة لدوري الكرة

باريس ـ وكاالت:
أعلنت شركة »ديكاتلون« الفرنسية للمستلزمات 
الرياضية، ســحب منتجاتها مــن أقنعة الغوص 
املعروضة للبيع، من أجل التبرع بها للمستشفيات 
في دول مثل إسبانيا وفرنســا وبلجيكا وإيطاليا، 
الســتخدامها للوقايــة أو التنفــس في خضم 

تفشي فيروس كورونا.
وتبرعــت الشــركة بنحــو 30 ألــف قنــاع إلى 
مستشــفيات وجامعات في إسبانيا، كما منحت 
تصميمهــا ثالثي األبعاد للمؤسســات كي تقوم 
بتصنيع املنتج.. وصرح متحدث باســم الشركة، 
أنهم يتلقون كل ســاعة طلبــات جديدة لتوريد 
أقنعة، لكنهــم يفضلون حاليا قصــر التبرعات 
على املنتجات املوجودة في »اخملزون« وعدم تصنيع 
أخرى جديــدة. . وقال »ال نريد أن مننح وعودا كاذبة. 
نحن مجرد شــركة توزيع منتجات رياضية ميكنها 
املساعدة. نود فقط تسهيل املهمة والتعاون ألنه 
جزء من روحنــا الرياضية«.وفــي إيطاليا، تبرعت 
الشــركة بـــ 10 آالف قناع و30 ألف في فرنســا 

ومثلها في إسبانيا.

شركة فرنسية تواجه 
كورونا على طريقتها الخاصة

علياء علي العتبي*
تعــرف اللياقة البدنيــة على انها 
الفرد  تؤهل  التي  اجلسمانية  احلالة 
اليومية  بــكل املهمات  القيام  من 
اخلاصة بكفــاءة عالية، وفي الوقت 
نفســه، فهي ال متلك مقياس ميكن 

تطبيقه على اجلميع.
فهذه احلالة تعتمــد على القدرات 
البدنيــة لــكل فرد أي أنــه يقيس 
بالقيــام مبهماته  الفــرد  كفــاءة 
قدراته  إلــى  بالنســبة  اليوميــة 
وهنــاك مجموعة مهمة  البدنية، 
من العوامل التــي تؤثر في اللياقة 
العقلية  العوامــل  مثــل  البدنية 
واجلسمانية والعاطفية والنفسية.
اذا فاللياقــة البدنيــة لهــا قدرة 

تســهم في نهوض اجلســم على 
القيــام بالعديــد مــن الفعاليات 
النشــاط  املتنوعة في  الرياضيــة 
اليومــي وذلــك من دون الشــعور 
بالتعــب، واللياقــة البدنيــة يتم 
قياسها بناء على عدد من األجهزة 
باإلضافة إلى عدد مــن االختبارات 
العلميــة، وميكــن للشــخص ان 
يحصل علــى لياقة بدنية مرتفعة 
من خالل ممارسة التمارين الرياضية، 
ومنط الغذاء الصحي، واحلصول على 
لذلك  للجسم،  املناســبة  الراحة 
ميكن القول ان اللياقة البدنية تعد 

العمود الفقري لأللعاب الرياضية. 

* مدربة لياقة بدنية وأيروبكس

مدريد ـ وكاالت:
انضــم أندريــس إنييســتا جنــم 
فيســيل كوبي الياباني، للمشروع 
التضامنــي الــذي يحمل شــعار 
)أفضــل انتصاراتنــا) حتــت رعاية 
الصليــب األحمــر والنجمــن باو 
نــادال ملواجهة  جاســول ورافائيل 
فيروس كورونا املتفشي في العالم 
تتويج  هدف  صاحــب  حاليا.وأعلن 
إســبانيا مبونديال العالم 2010 في 
جنوب أفريقيا، عــن هذا األمر، عبر 

حســاباته على وســائل التواصل 
االجتماعي.

قدم  أنــه  إلى  »الرســام«  وأشــار 
إســهامه بالفعل في املشروع، في 
الوقت الذي أثنــى فيه على مبادرة 
إســبانيا.وبهذا  في  الرياضة  جنمي 
البلوجرانا الســابق،  ينضم قائــد 
لقائمة طويلة من الرياضين الذين 
أعلنوا مشاركتهم في هذا املشروع 
الذي يهدف إلى جمع 11 مليون يورو 

حملاربة الفيروس.

نيويورك ـ وكاالت:
مت االنتهاء مبكــرا من فيلم وثائقي 
من 10 أجزاء عن أسطورة كرة السلة 
وسيطرة  جوردان  مايكل  األميركية 
على  بولز  السابق شــيكاغو  ناديه 
لقــب دوري كرة الســلة األميركي 
القرن  للمحترفن في تســعينيات 
املاضي وســيتم اطالقه في نيسان 

اجلاري.
»الرقصة  الوثائقي عنــوان  ويحمل 
االخيــرة« وهو كان مقــررا اطالقه 
في مطلــع حزيران املقبل تزامنا مع 
انطــالق الدور النهائي مــن الدوري 
االميركــي قبل ان يجمــد فيروس 
لكنه  الرياضية،  النشاطات  كورونا 
االن ســيطلق في التاسع عشر من 

نيسان.

وعلق جنم لوس اجنليس ليكرز احلالي 
ليبرون جيمــس على اطالق الفيلم 
تويتر  بالقول على حساب  الوثائقي 
»اكاد ال اســتطيع انتظار تاريخ 19 
نيســان. اتطلع بفــارغ الصبر الى 

ذلك! 
افضل  بلقب  الفائــز  وكان جيمس 
العب فــي الدوري اربع مــرات، احد 
الذين طالبوا بتقــدمي موعد اطالق 
الوثائقــي في الوقت الــذي تواجه 
االميركية  الواليــات  فيه معظــم 
حجرا منزليا مــن دون القدرة على 
متابعة احداث رياضية مباشرة على 
جايسون  وقال  الصغيرة..  الشاشة 
يكن  »لم  الوثائقــي  هيهير مخرج 
مايكل جوردان وشــيكاغو بولز في 
رياضين،  جنوم  مجرد  التســعينات 

بل ظاهرة عاملية«.واضاف »االشراف 
الرقصــة االخيــرة كانــت  علــى 
التأثير  فرصة مدهشة الكتشــاف 

االستثنائي لرجل وناد«.
وسمح جوردان ومدرب الفريق آنذاك 
فيل جاكســون ومالك النادي جيري 
املصورين  مــن  لفريق  رينســدورف 
متابعة الفريق خالل موسم 1997-
1998 بأكملــه عندمــا كان يحاول 
احراز لقبه السادس في اخر ثمانية 

مواسم. 
وقالت شــبكة »اي اس بي ان« في 
بيــان »في الوقت الــذي ميضي فيه 
اجملتمع اوقاتا من دون متابعة رياضات 
يزالون  مباشرة، فان املشــاهدين ال 
يتطلعون الى عالم الرياضة للهروب 

واالستمتاع بتجربة جماعية«.

فيلم وثائقي من عشرة أجزاء 
عن جوردان وشيكاغو بولز

مدريد ـ وكاالت:
ريال  العــب  كاســيميرو  انضــم 
مدريد إلــى قائمة األســماء التي 
قدمت مســاعدات ملموســة في 
ســبيل مواجهة فيــروس كورونا.. 
أّن  إلى  مــاركا  صحيفة  وأشــارت 
البرازيلــي كاســيميرو متوســط 
ميدان ريال مدريد اإلســباني اتخذ 
خطوة إضافية ملساعدة الناس في 
املستجد  كورونا  لفيروس  التصدي 

)كوفيد19-).

كاسيميرو  مبادرة  فإن  ملاركا  ووفقاً 
التبرع بســتة آالف قناع  تشــمل 
إضافة لســالت غذائية واملزيد من 
الوقائية لصالح مسقط  املنتجات 
رأســه في البرازيل سان خوسيه.. 
وتأتي مبادرة كاســيميرو كإضافة 
لرفاقه  األخرى  املبادرات  للعديد من 
في ريال مدريــد أو جنوم آخرين حول 

العالم.
وقــاد كيميتش العب بايرن ميونيخ 
حملــة تبرعات فــي أملانيا وكذلك 

فعل زميلــه في الفريــق البافاري 
بقرابة  بتبرعــه  ليفاندوفســكي 
مليــون يورو مــع زوجته كخطوات 
تبعات  علــى  للتغلب  ملموســة 

فيروس كورونا.
وأدى وباء كورونا إلى إيقاف األنشطة 
العالم  الرياضية في معظــم دول 
أجبرت  اقتصادية  تبعات  كم خّلف 
عدة أنديــة على تخفيــض رواتب 
اإليطالي  يوفنتــوس  مثل  العبيها 

وبرشلونة اإلسباني.

أنيستا ينضم إلى مبادرة نادالاللياقة البدنية.. العمود الفقري للرياضة 

ستة آالف قناع وسالت غذائية 
من العب ريال مدريد

علياء علي العتبي

أنيستا



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

في أول تعليق له على هلع 
اجلميع من فيروس كورونا، 
وجــه املطــرب العراقــي 
رســالة  الســاهر  كاظم 
جمهوره  لطمأنة  صوتية 
العالم،  أنحــاء  كل  فــي 
واستعان بقصيدة شهيرة 
لشــاعر املهجــر إيليا أبو 
احملنة  أن  تؤكــد  ماضــي، 
اختبار من  احلالية مجــرد 

اهلل سينتهي قريبا.
واعتــاد الســاهر في كل 
االســتعانة  املناســبات 
قبانــي،  نــزار  بقصائــد 
القى  املــرة  هــذه  ولكنه 
قصيدة إليليــا أبو ماضي 
وتقــول أبياتهــا: إذا ألقى 

وصار  شــرا  عليك  الزمان 
فال  مرا،  دنياك  في  العيش 
جتزع حلالــك بل تذكر، كم 
عمرا  اخليرات  في  امضيت 
االرض  عليك  وإن ضاقــت 
يومــاً وبت تأن مــن دنياك 
قهراً فرب الكون ما أبكاك 
اال لتعلم أن بعد العســر 

يسرا.

وائل  اللبناني  الفنان  رشح 
اللبنانية  الفنانــة  كفوري 
الى  لإلنضمام  وهبي  هيفا 
حملة الدفاع عن احليوانات 
في ظل أزمة كورونا وتخلي 
العديــد من النــاس عنها 
ورميهــا فــي الطريــق أو 
قتلها. ونشر كفوري صورة 
"في  أغنية  غــالف  له من 
شي إسمه وفاء" الى جانب 
كلبــه ودعا هيفــا وهبي 
للمشاركة في احلملة الى 
جانب الســوبر ستار راغب 
عالمة بعدما قبل التحدي 
مــن الفنانــة اللبنانيــة 
هيفا  نشر  وبدورها  إليسا. 

صورة لها من غالف أغنية 
"أهضم خبرية" الى جانب 
عدة كالب صغيرة وعّلقت 
التحدي،  قبلــت  عليهــا 
حداد  كارال  وأرشــح  وائل 
وأحمد  ومحمــد صــالح 
الســقا  وأحمد  حلمــي 

وخالد سليم.

وجهــت املمثلــة املصرية 
شــريهان حتية ملن يشارك 
في محاربة فيروس كورونا 
حــول العالــم، مؤكــدة 
نواجه حربا  "أننا جميعــا 
لكن  مصيريــة"،  وجودية 
حّملت  عينــه  الوقت  في 
انتشاره  مسؤولية  اجلميع 
من  أحدا  تستثني  ال  وأنها 
ذلك. وكتبت شيريهان عبر 
حسابها اخلاص على مواقع 
اإلجتماعــي:  التواصــل 
"حتيــة إلى كل شــخص 
وتعامل  إنســان  أنه  أثبت 
مــع هــذا الوبــاء العاملي 
الكارثي الالإنســاني، حتية 
إلــى كل من يحــارب هذا 
ومسؤولية  بحكمة  الوباء 

جميعا  فنحــن  وشــرف، 
وجوديــة  حربــا  نعيــش 
مواجهة  فــي  مصيريــة 
كلنا  وسامحوني  كورونا.. 
كنا سببا فيه وال أستثني 
أحدا"، يذكر ان العديد من 
الفنانني شــاركوا بحملة 
تبرعــات للمتضررين جراء 
حظــر التجــول خاصــة 

العاملني باإلجور اليومية.

كاظم الساهر

شريهان

وائل كفوري

أخبــارهــــــــــم
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جمال جصاني

من دون وصــول املعلومة واحلقائــق واملعطيات الفعلية 
للمتلقي واصحــاب املصلحة في التغيير؛ ال ميكن انتظار 
والدة اية زحزحات وحتــوالت ايجابية في حال واحوال هذه 
املضارب املنكوبة. وميكن لهــذه احلقيقة ان تكون نقطة 
شروع لفك طالسم هلوســاتنا وخيباتنا العضال، والى 
طرح الســؤال اآلتي: من يقف حجر عثرة أمام حتقق هذا 
الشــرط احليوي؟. انه ومن دون ادنى شك او تردد ما اخترناه 
عنواناً ملقالنا هذا )قطيع االنتلجينســيا( هو من يجهض 
انها  )افرادا وجماعــات(  التعافي للمجتمــع  انبثاقــات 
االنتلجينســيا املعطوبة، أي حطام "املثقفني واحملسوبني 
على الفن والكتابــة واالدب وباقي املتطفلني على العلوم 
االنسانية..(. وميكنك عزيزي القارئ التعرف على املنتسبني 
لنــادي املتطفلني هذا، عبر ردود افعالهم جتاه من يختلف 
معهم فيما يعتقدونه من سكراب عقائد وآيديولوجيات 
وشــعارات وخطابات عابرة، وفي احيــان كثيرة مدفوعة 
الثمن. كما ميكنك التاكد من ذلك عبر فزعاتهم اجلمعية 
"االخوانيــات" للدفاع عن بعضهم البعــض واقتفاء اثر 
القوافل الغابرة في استراتيجيات الدمار الشامل "انصر 
اخــاك املعطوب ظاملــا ام مظلوما". مثل هــذه التركة 
الثقيلة مــن قوافل "املعطوب واملذعــور" هي ما ينبغي 
االلتفات اليــه في أمرنا "الصعب املســتصعب"، حيث 
احلجــر عليهم ال يقــل أهمية عن احلجــر الصحي زمن 

كورونا املستجد..
خطورتهــم تكمن فيما يتمترســون خلفه من عناوين 
وادعــاءات جميلــة وطنانــة، جتعــل غيــر القليل من 
االجيال الشــابة عاجزة عن كشف مالمحهم البائسة 
ووظائفهــم املغايرة، ملا يتمشــدقون به مــن خطابات 
وديباجات جتعل من الوطنيــة واحلداثة واحلقوق واحلريات 
"مالذا لألوغــاد". املوقف من اآلخر اخملتلــف واجتهاداته 
املغايــرة، هو الفاصل مــا بني املثقــف احلقيقي وذلك 
املتطفل على هذا العنوان. عدد غير قليل من هذا احلطام 
يتوهم ان اصداره ونشره لعدد من املطبوعات والقصص 
والروايــات أو اقامته لعدد من املعارض ومشــاركته في 
نشاطات مشــابهة، تكفي ملنحه بطاقة املرور للقافلة 
التي تشــكل رأس رمح اجملتمعــات واالمم وضميرها احلي 
"االنتلجينســيا احلقيقية"، وبالتالي يبيح لهم اصدار 
الفتاوى في شتى مجاالت احلياة، ومنها الهم السياسي 
على سبيل املثال ال احلصر. نشاطاتهم هذه وتطفلهم 
على مجاالت ال ميلكون عنها ســوى فتــات ما تلقفوه 
من هنا وهناك، يكشــف حجم اخلطر الذي ميثلونه في 

مشهد يزداد عتمة والتباسا يوما بعد آخر.
غالبية هذا احلطــام كانوا في حقبة ذلك الذي انتشــل 
مذعورا من جحره االخير، متوزعني ما بني مرتزق ومتواطئ 
مع ســلطة "املنحرفــون" أو اختار تكتيــك "قعدة التل 
أســلم"، وما تبقى ممن يدعي بطوالت "دون كيخوته" زمن 
ما يعرف مبعارضة النظام املباد، فان سيرتهم ومواقفهم 
الفعلية مما جرى في صفوف تلك "املعارضة" وما جرى بعد 
استئصال املشرط اخلارجي له ربيع العام 2003 يطيح بكل 
عنترياتهــم الفارغة. من دون خصيصة "اآلدمية" بكل ما 
تكتنزه من قيم اخالقية وشيم وسلوك مهذب وحضاري؛ 
ال معنى لكل ما يتطاير عن نرجســياتهم املتورمة، والتي 
تكشــف عنها حلظات التهور والغضب وترسانة كراهة 
اآلخر اخملتلف، حيث تتساقط مساحيقهم الغليظة عبر 
وابل مكثف من ترسانة قاموس "السرسرية واالدبسزية" 
الرخيصة،  برذاذ الشــتائم والسب والتســقيط  املثقلة 
لتكشــف عما يســعون الخفاءه من هشاشة ومالمح 
بشــعة ومواقف غير مشــرفة كامنة في قعر الالشعور. 
االنتلجينسيا احلقيقية من دون شك متثل خشبة خالص 
مجربة، وهي بسلوكها وردود افعالها تقدم املثال واالمنوذج 
الــذي يحتذى لللمجتمعات زمن احملن، لكن االمر على غير 
ذلك في املضــارب التي هبطت عليها لعنة شكســبير 

"الغمان يقودون العميان"..   

ومضــة

قطيع االنتلجينسيا 
احالم يوسف

زاويــة هناك جانب مشــرق،  في كل 
وتلك ليســت مثالية زائفة او ايجابية 
ســاذجة. ففي ظل املأساة االنسانية 
التي مير بها مئات االاللف حول العالم، 
جند ان هنــاك جواهرا داخــل كل منا 
بدأت بالظهور واللمعان لتعلن ان اخلير 

ما زال وفيرا.
نشهد هذه االيام تكاتفا وتعاضدا بني 
النــاس، من كل الشــرائح والطوائف 
والفئــات، انتهــت العنصريــة وبات 
والوسيلة.  والغاية  الهدف  االنســان، 
حيث انتشــرت على فيــس بوك صور 
مجهولــني  ملتبرعــني  وفيديوهــات 
ومعلنني، ابــوا اال ان يكــون لهم دور 

ايجابي في هذه الظروف الصعبة.
يقــول محمــد لطيــف الــذي تبرع 
ب300 كيــس يحــوي مــوادا غذائية 
متنوعــة: فكرت بالتبرع اســوة بعدد 
من العراقيني االخيار، كلنا نعلم مدى 
الضرر الذي حلق بعمال االجور اليومية، 
فمن يعمل براتب ثابت والتاجر تضرروا 
لكن بصــورة اخف بكثير ممــا يعانيه 
اليوم عمــال االجــور اليومية، لذلك 
وألننــا نعلم بان العالم اجمع ال يفكر 
اليوم اال بكيفية توفير لقمة عيشه، 
فكل االحالم واألهداف انحسرت وباتت 

احلياة بحد ذاتها، الغاية االهم.
300 كيس يحوي  بـــ  تبرعت  واضاف: 
مواد غذائية عدة، وركزت على احلبوب 
النها ال تفسد بسرعة، وايضا معجون 
الطماطــة، امتنى مــن كل املقتدرين 
التبرع كل حســب امكاناته، املهم ان 
نســاهم جميعا بحمالت التبرع، وان 
نخرج مــن االزمة بنتائــج طيبة في 
العراقية،  الشخصية  ما يخص  االقل 
التــي اثبت في اكثر مــن موقف انها 

اصيلة.
عبــد الرحمن فــاروق صاحب مصنع 

نســيج فــي مصــر، تبرع بســاّلت 
غــذاء أللف عائلة في االســماعيلية 
يقول: اليوم في مصــر هناك حمالت 
تبرع كبيــرة من البنوك والشــركات 
واالشخاص والفنانني، وهذا امر يدعونا 
للفخــر، ألننا ايقنا بــان املواطن ليس 
وحده، وهناك داعمني له وقت حاجته، 
بألف ســلة غذائية، وان شاء  تبرعت 
اهلل ســتكون هناك الف سلة اخرى، 

الغذاء هــم املواطن في هذه الظروف، 
فال احد اليوم يفكر بســيارة جديدة او 
مالبس على املوضة، وال ذهب وال ماس، 
الكل يجتمــع على غاية واحدة، توفير 

الغذاء، وهذا ما نسعى لنقوم به.
احلكومــات حاليــا تنشــغل بتوفير 
طواقــم طبيــة ومعــدات خاصــة 
وملســاعدة  االصابات  عن  للكشــف 
املرضى من اجهزة تنفس صناعي الى 

اسرة، وبذا فاملواطن ميسور احلال عليه 
ان يكون على قدر املسؤولية جتاه بلده 
واخوتــه، ويتبرع مبا يقدر لتجاوز االزمة 
باقل اخلســائر، وال ننسى دور الفنانني 
واالدبــاء والنخب بنحو عــام بتثقيف 
املواطن البســيط بالتعريف بســبل 
الوقاية من املرض بحمالت على مواقع 
التواصل االجتماعي اســوة بالفنانني 

املصريني.

الصباح الجديد - متابعة:
أكد باحثون من البرتغال أن احلركة ال 
تساعد على النشاط اجلسدي فقط، 
بــل تزيد من اللياقــة الذهنية أيضاً، 
بعد حتليل هياكل الدماغ املســؤولة 
عن التأثيرات التــي يتعرض لها املخ، 
عند اجلــري، في جتربــة أجريت على 

الفئران.
وخلص الباحثون إلى أن هناك عالقة 
التعلم،  الســرعة وجناح  سببية بني 
اذ تبني لهم الطريقــة الذي تؤثر بها 
احلركــة على أداء املــخ. وملعرفة ذلك 
حاكــى الباحثون مناطــق في اخمليخ 
الوراثي،  البصريات  بإســتعمال علم 
فوجدوا أن خاليــا بعينها مت تعديلها 

وراثياً، تستجيب لألشعة الضوئية.

وكانــت النتيجــة، أنــه عندما كان 
الباحثــون يزيــدون نشــاط األلياف 
فإن  للمخيــخ،  املؤدية  الطحلبيــة 
التعلم كانت  الفئران في  درجة جناح 
تتحسن. وخلص الباحثون، أن احلركة 
تعزز نشــاط األلياف املســؤولة عن 
التعلــم، مؤكديــن إمكانية تطبيق 

على  دراســتهم  لبشــر نتائج  ا
بســبب تشابه 

بنية  فــي 
خمليخ  لدى الفئران والبشر.ا

ان  املعــروف  ومــن 
عدة  فوائد  للمشي 
عليهــا،  متفــق 
القلب،  يُفيــد  اذ 
كمــا  والرئتــني، 

يســاعد على زيــادة نشــاط الدورة 
الدموية، والناجت عن حرق األكسجني، 
ويؤدي ذلك إلى تقوية عضالت اجلسم. 
ويُســاِعد ايضا على تهدئة األعصاب 
والتخفيف من ضغوط احلياة اليومية 

والعديد من الفوائد الصحية. 

المشي يساعد على التفكير بشكل أفضل

التبرعات.. جانب مشرق وسط ظلمة الواقع

الصباح الجديد - وكاالت:
مايلي سايرس أن جتــد 

وبــاء فيــروس كورونا املتفشــي، له 
تأثير إيجابي علــى البيئة، بعدما عزل 
الناس أنفســهم في املنازل ما أدى 
وجود  انعدام  الى 
على  الســيارات 
وفقــاً  الطــرق، 
األنبــاء  لوكالــة 

األملانية.
موقــع  وأفــاد 
"كونتاكــت ميوزيك" 
املعنــي  اإللكترونــي 
بأن  املشــاهير،  بأخبــار 
كوكب  أن  تعتقد  مايلي 
يحصــل  اآلن  األرض 
"بعــض  علــى 
فيما  الراحــة" 

يتعلق بتغير املناخ.
وأضافت ســايرس )27 عاماً( أنه حالياً 
هنــاك عدداً أقــل من املصانــع التي 
"تتقيأ على جمال الطبيعة كل يوم".

بعضنا  أن  "أعلــم  بالقــول:  وتابعت 
انتشرت  التي  الفيديو  مقاطع  شاهد 
مؤخراً، والتي تظهر فيها السماء بلون 
أزرق أكثر وضوحــاً، والدالفني التي، لم 
نشــاهدها من قبل، وهي تسبح في 

املياه".
أن ســايرس متحمسة لشؤون  يشار 
احلفاظ على البيئة، وتقول إن نشاطها 
البيئــي بــدأ عندما فقــدت منزلها 
بســبب احلرائق املدمرة التي اجتاحت 
واليــة كاليفورنيا األميركية في أواخر 

عام 2018.

مايلي سايرس تعثر على الجانب 
اإليجابي لفيروس كورونا

مع انتشــار فيروس كورونا 
اجلديد حــول العالم، جلأت 
دول لشــتى الطرق إلقناع 
الناس بالبقــاء في املنزل، 
تراوح بني الطرافة والغرابة 

والعنف أيضا.
فــي العــراق انتشــرت عــدة 
فيديوهــات عن رجــال يقومون 
بطريقــة  البيــت  بأعمــال 
بأداء  احدهم  وقــام  مضحكة، 
اغنية اي دمعة حزن ال مع تغيير 
كلماتها الــى نصائح للوقاية 

من الفيروس.
فيديو  انتشر  ففي مصر حيث 
لشــاحنة على متنها مكبرات 
صوت، تصــدر هتافات طريفة 
تنصــح بالبقــاء فــي املنزل؟ 
ورددت عبــارة "مش حنســلم 
حننقل  مــش  حنبــوس  مش 

الفيروس"، في فيديو القى انتشارا واسعا 
على وسائل التواصل االجتماعي.

الشــرطة  الهنــد، فالحقت  فــي  أمــا 
املواطنني الذين لم يلتزموا بحظر التجول، 
وعاقبتهم في الشوارع العامة، بوضعهم 
في حلقــات منفصلــة، وإجبارهم على 
أداء التمارين الرياضيــة. ونادى احد رجال 
الشــرطة الســكان بالبقاء فــي املنزل، 
بترديد كلمــات أغنية شــهيرة في احد 
أفالم بوليوود: "أيهــا األصدقاء.. ال حتولوا 
احلياة إلى موت"، وطلب منهم البقاء في 

املنزل.
أمــا وزارة الصحــة الفيتناميــة، فقررت 
االســتعانة باملطربني مني وإيــرك، الذين 
أصــدرا األغنيــة الفيتناميــة الناجحة 

"Ghen" عام 2017.
وتعاونت الوزارة مع املطربني إلنتاج فيديو 
موسيقي جذاب باســم "فيروس كورونا 
الغيــور"، لتوعية اجلمهــور بكيفية منع 

انتشار فيروس كوفيد19-.

غرائب وطرائف حول العالم 
إلقناع الناس بالتزام البيوت

الصباح الجديد - متابعة:

الصباح الجديد - وكاالت:
طّور متطوعون فــي مدينة البصرة 
جنوبي العــراق أقنعة للوجه بنظام 
الطباعــة ثالثية األبعــاد، لتقدميها 
مجانا للفرق الطبية بهدف تغطية 

النقص في مواد احلماية.
وابتكر فريق يضم ســتة أشخاص 
تصميما ســريعا وبســيطا لقناع 
وجه كبيــر من البالســتيك، ميكن 
ويقــول  بســهولة.   اســتعماله 
املتخصص  القنــاع  إن  املُّصنعــون 
يعمل كدرع يقي مرتديه من سعال 
أو عطس املريــض الذي يتطاير معه 
العينني  بحمايــة  يفيد  رذاذ، كمــا 

أيضا.
 ويقــول الصيدالنــي نوريس عارف، 

رئيس الفريق الذي يعمل في ورشــة 
تصنيع القناع بالبصرة، إن الشركات 
اخلام  املواد  قدمــت  احمللية  املصنعة 

املطلوبة لطباعة التصميم.
وأضاف: "األمور الرئيسة في موضوع 
الوبــاء يتمثل بالوقايــة، فكان هذا 
التصميم اســتطعنا احلصول على 
املواد األولية مبساعدة من الصناعيني 

احملليني في البصرة.
وأردف: "ركزنا في البداية على توفيره 
لألطباء والفــرق الطبية فهم على 
متاس مباشــر مع مرضــى الكورونا، 

ألنه يقي من الرذاذ بصورة تامة.
ويديــر عارف مركزا لالبتكار أنشــئ 
وأملاني،  وهولنــدي  أميركي  بتمويل 
لتطوير مهارات الشباب في املدينة. 

ومبســاعدة باحثــني فــي 
وجمعيات  البصرة  جامعة 
توزيع  عارف من  أخرى، متكن 

أقنعة الوجه مجانا في أنحاء 
العراق.

وســجل العراق حتى اآلن 547 
بفيروس  مؤكــدة  إصابة  حالة 

كورونــا و42 حالة وفــاة، حدثت 
األســبوع  في  معظمها 

املاضي.

متطوعون من البصرة يطورون أقنعة 
ثالثية األبعاد لمواجهة كورونا

الصباح الجديد - وكاالت:
في خطوة جديــدة الكتســاب أكبر عدد 
من الزبائن أعلنــت Honor التابعة لهواوي 
عن نيتهــا إطالق هاتــف بكاميرات جيدة 

ومواصفات ممتازة بسعر 125 دوالرا فقط.
وســيزود هاتف Play 9A اجلديــد بكاميرا 
 (2+13( بدقة  العدســة  ثنائية  أساســية 
لقياس  فيها حساس خاص  ميغابيكسل، 
عمق الصــورة، وميزة التثبيــت والتقريب 
األوتوماتيكي للقطة، أما الكاميرا األمامية 
فيه فســتكون بدقة ثمانية ميغابيكسل 

وخاصية التعرف على الوجوه.

ويزود هذا اجلهاز بهيــكل مقاوم للماء 
والغبار، وشاشة LCD مبقاس 6.3 بوصة، 
ودقــة عــرض )720/1650( بيكســل، 
إضافــة ملاســح لبصمــات األصابع، 
ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين 
لبطاقات  ومنفذ  االتصــال،  لبطاقات 

الذاكرة اخلارجية.
 MediaTek ويضمن أداءه اجليد معالج
وذاكرة  النــوى،  ثمانــي   Helio P35
وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة 
للتوسيع،  قابلة   64 داخلية  تخزين 

وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

هواوي تطلق هاتفا مميزا بسعر 125 $!
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