
ريو دي جانيرو-)أ ف ب( - "ال أقرأ الكتب 
وهي  لويا،  تقوله  ما  هذا  ألتهمها"،  بل 
تتصّفح بنهم كتابًا عن نيلسون مانديال 
تزال  ال  وهي  أّسستها  التي  املكتبة  في 
مدن  أحد  في  عشرة،  الثانية  سن  في 

الصفيح في ريو دي جانيرو.
تتجاوز  ال  غرفة  عن  عبارة  املكتبة 
وسقفها  مرّبعًا،  مترًا   20 مساحتها 
وتضّم  حديد.  صفائح  من  مصنوع 
مرتبًا  كتاب  ألف   18 حوالى  املكتبة 
بعناية على الرفوف، فيما نثرت وسائد 
الذي  الخاص  عاملها  إنه  األرض.  على 
أطلقت عليه اسم "أو موندو دا لوا" )أي 
الصغيرة،  الفتاة  اختارت  القمر(.  عالم 
دي  لوارا  رايسا  الحقيقي  واسمها 
لكنها  القمر  إلى  يدّل  إسمًا  أوليفيرا، 
واقعية جدا. في فيديو نشرته قبل فترة 
بلدية  رئيس  إلى  فيه  وتتوّجه  قصيرة 
ريو دي جانيرو مارسيلو كريفيال، تقول 
"في  املجّعد  األشقر  الشعر  ذات  الفتاة 
أكثر  لحّيي  قّدمت  عشرة،  الثانية  سن 

مما قمت به خالل واليتك كّلها".
تقيم رايسا منذ سن الخامسة، في حّي 
تقع  صفيح  مدينة  وهو  تاباجاراس، 
الراقية في  املناطق  تّلة مطّلة على  على 

كوباكابانا وبوتافوغو.

من شرفة مبنى الجمعية حيث تتواحد 
ذي  بانو  جبل  رؤية  يمكن  املكتبة، 
مناطق  أبرز  من  يعد  الذي  أسوكار 

الجذب السياحي في ريو.

ضّجة وبرامج تلفزيونية
ستة  قبل  املكتبة  إنشاء  فكرة  تكّونت 
أشهر، عندما زارت لوا معرضًا للكتاب.

ابنتها  تخبر  أّمًا  "رأيت  الفتاة  وتقول 
الصغيرة أنها ال تملك املال لشراء كتاب 
)0.60 يورو(. لذلك  3 رياالت  يبلغ سعره 
قلت لنفسي بأنه يجدر بّي القيام بشيء 
أخذت  املعرض،  من  عودتها  بعد  ما". 
وأطلقت  سّرًا،  جّدتها  هاتف  املراهقة 

حملة لجمع الكتب عبر فيسبوك.
جّدتها،  إلى  الهاتف  تعيد  أن  وقبل 
رئيسة  نائبة  ريبايرو  فانيا  راسلت 
جمعية الحّي قائلة أنها جدتها، لتطلب 
منها منحها قاعة ضمن مبنى الجمعية.

الرسالة  أن  الفور  على  ريبايرو  علمت 
من لوا، وأجابت "إن كنت ستهتمني بها 

بنفسك، فليكن".
الخّياطة  أوليفيرا،  فاتيما  جّدتها  تقول 
رّبت  والتي  عامًا،   60 العمر  من  البالغة 
لوا منذ صغرها "عندما علمت أنها قامت 
لكن  وّبختها،  علمي،  دون  من  ذلك  بكّل 

الحقًا دعمتها بالكامل". وسرعان ما أثار 
املراهقة  الفتاة  نشرته  الذي  الفيديو 
تتدّفق  التبّرعات  وبدأت  كبيرة،  ضّجة 

من جميع أنحاء املدينة.
الحقًا شاركت الفتاة في برامج تلفزيونية 

ما مّد مشروعها باملزيد من الشهرة.
ال تزال الفتاة حتى اليوم تتلّقى كّميات 
في  كتاب   1500 إلى  تصل  الكتب،  من 
مكتبتها  على  كثيرة  وهي  األسبوع، 
الصغيرة. بحيث تتكّدس خلف الرفوف 
وجاهزة  بالكتب  مليئة  كبيرة  صناديق 

لإلرسال إلى وجهة أخرى.
بياوي  من  شاب  "هناك  الفتاة  وتقول 
)الوالية الفقيرة في شمال شرق البالد( 
قال لي بأنه يريد االستلهام من مشروعي 
لفتح مكتبة في قريته. اخترت 500 كتاب، 
إليه،  إلرسالها  املال  إلى  بحاجة  لكننا 

لذلك سأدعو للتبّرع عبر اإلنترنت".
ريو  في  مقّررة  أخرى  وجهات  وثمة 

وأربع واليات في شمال شرق البالد.

مشاكل العنصرية 
في  كثيرين  يسعد  بما  القيام  بانتظار 
التي  الكتب  نجحت  البرازيل،  أرجاء 
جمعتها لوا في إعادة رغبة القراءة إلى 

أطفال مدن الصفيح.

 10( ناسيمنتو  كوتو  دانيال  يقول 
وسادة  على  مستلِق  وهو  سنوات(، 
القصص  ألحد  كتابًا  يده  في  ويحمل 
املصّورة "أحب املجيء إلى هنا، بداًل من 
في  أكون  ال  عندما  الشارع  في  التسّكع 
املدرسة. في السابق، لم أكن أفّكر سوى 

في الكرة وألعاب الفيديو".
القراءة  على  معتادة  أيضًا  لوا  تكن  لم 

قبل سن التاسعة، إلى أن دفعتها إحدى 
أوف  "دايري  استكشاف  إلى  املعّلمات 
مبيعًا  األكثر  الكتاب  كيد"  ويمبي  إي 
لألميركي جيف كيني والذي يتوّجه إلى 

املراهقني.
تتناول  أضخم  كتبًا  لوا  تقرأ  اليوم 
والتسامح  العنصرية  عن  مواضيع 

الديني.
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ما وراء هبوط أسعار النفط

اللعب بني
القاصف واملقصوف

فواخرجي بالشعر األبيض
في شوارع شيكاغو  قدره  اإلنتاج  الى تخفيض في  أوبك وروسيا  تذهب  أن  املفروض  كان 

مليون ونصف برميل باليوم ملعالجة انخفاض الطلب العاملي الذي تسبب 
به فيروس كرونا ولكن روسيا إرتأت أن الصناعة النفطية تعاني من أزمة 
بنيوية وأن زيادة األسعار تؤدي الى تقليص حصة روسيا في السوق 

وذهابها لصالح منتجي النفط الصخري األمريكي.
األمريكي ومن خالل  الصخري  النفط  ان شركات  الى  اإلشارة  تجدر 
بمقدار 3 ماليني  منه  انتاجها  زادت  تمتلكها  التي  العالية  التكنولوجيا 
يوميا  برميل  ماليني   9 بحدود  األمريكي  اإلنتاج  ليصبح  يوميا  برميل 
وأن كلفة االنتاج بإنخفاض مستمر بحيث هبطت من حوالي 07 دوالر 

للبرميل لتصبح اآلن بحدود 75 دوالر للبرميل فقط.
كان رد السعودية على عدم قبول روسيا التخفيض أو حتى على إبقاء 
التخفيض السابق صارما حيث أعلنت أنها ستزيد انتاجها في نيسان 
القادم بمقدار مليونني ونصف املليون برميل يوميا تبعتها االمارات اليوم 

األربعاء بإعالنها أنها ستزيد انتاجها مليون برميل هي األخرى.
الطرفني  أحد  يجبر  قد  التصعيد  هذا  أن  املحللني  من  الكثير  يعتقد 
األمر  يكون  ال  قد  ولكن  قريبا  موقفه  تغيير  على  الروسي(  (الطرف 
كذلك فلدى الطرف الروسي احتياطي يقدر ب 006 مليار دوالر يمكنه 
من الصمود لسنتني إن أراد. وأما الطرف السعودي فلديه ميزة رخص 
اإلنتاج ولربما تريليون دوالر استثمارات وهذا يعني أنه يستطيع املطاولة 

لعدة سنني.
وثمة من يشير الى أن الطرف السعودي والروسي قد يكونان متفقني 
سلفا على تخفيض األسعار إلخراج الشركات األمريكية املنتجة للنفط 
الصخري من السوق ليعودا بعدها الى رفع األسعار وسواًء أكان هناك 
اتفاق أو لم يكن فبالتأكيد أن هناك مصلحة مشتركة في إخراج منتج 
النفط الصخري األمريكي من السوق لضمان مصلحة البلدين في تدفق 

أموال النفط عليهما على املدى األبعد.
لقد أبدت شركات النفط الصخري األمريكية مرونة عالية في الدخول 
العاملي  السعر  النفط الصخري والخروج منه عندما يصبح  انتاج  الى 
غير مجزي وكلفة حفر البئر ليست كبيرة وتقدر بـمليون ونصف املليون 
دوالر ويضيف البعض أنها تمول عملياتها من األوساط املالية املستثمرة 
الخسارة  لها شبح  يلوح  املطاولة عندما  لها  يروق  املالية ال  واالوساط 
ولكن الضالعني في التفاصيل يقولون أن القروض على تلك الشركات  
السوق وما  يعني ال خروج مبكر من  اال في عام 2202   ال تستحق 
يدعم صمودها أن الرئيس ترامب أملح الى أنه سيدعمها وبذلك يوفر لها 
إمكانيات املطاولة وسيكون ذلك مؤكدا  إذا شعر أن الطرف السعودي 
والروسي يهدفان الى إخراجها هذا إذا لم يكن هو واألمير بن سلمان  

متفقان على تكدير عيشة الرئيس بوتني .
نأمل أن ال يكون أمر هبوط أسعار النفط الحالي صراعا استراتيجيا 
الثالثة  النفط  جبابرة  بني  النفط  سوق  في  والبقاء  السيطرة  أجل  من 
القريب  السعودية وروسيا وأمريكا وأن األمر تكتيكيا يتم تسويته في 
األقل  على  سنتني  سيدوم  بخالفه  ألنه  العاجل 
كما أوضحنا وسيأخذ البؤساء، شعوب العراق 

وايران وفنزويال وغيرهما بجريرته الى الهاوية.

 عبد الهادي كاظم احلميري

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

ااقاهرة- الزمان 
سالف  السورية  الفنانة  شاركت 
صفحتها  عبر  متابعيها  فواخرجي، 
بصورة  إنستجرام”،  بموقع  الشخصية 
شيكاغو”،  شارع  مسلسل  في  إلطاللتها 
الوقت  خالل  بتصويره  تقوم  والذي 
الرمضاني  السباق  في  لعرضه  الحالي 

املقبل.
الصورة  في  ظهرت  فواخرجي،  سالف 
عليها  وعلقت  بيض،  وحاجبني  بشعر 
وهو  شيكاغو”،  شارع  ”ميرامار،  قائلة 
في  تؤديها سالف  الشخصية  التي  اسم 
املسلسل، وتلقت تعليقات تشيد بجمالها 
إال  الشكل،  بهذا  من ظهورها  الرغم  على 
أن البعض علق معتقًدا أنها  ستقدم دوًرا 

مرعًبا خالل ”شارع شيكاغو”. 
مسلسل  وهو  شيكاغو”،  ”شارع 
في  أحداثه  تدور  بوليسي  رومانسي 
الحالي  الزمن  هما  مختلفتني  حقبتني 
اسم  ويعود  املاضي،  القرن  وستينيات 
فعاًل  موجود  كان  شارع  إلى  املسلسل 
شيكاغو”  ”شارع  مسلسل  سوريا.   في 
الدراما  نجوم  من  نخبة  فيه  يشارك 
الفنان الكبير دريد لحام،  السورية منهم 
وعباس  عرفة،  وأمل  فواخرجي،  وسالف 
ونظلي  مرتجى،  وشكران  النوري، 
الرواس، ومهيار خضور، ونادين سالمة، 

ونادين خوري، وهدى شعراوي.
وكانت الفنانة سالف فواخرجي، قد عبرت 
عن سعادتها بمشاركة الفنان الكبير دريد 
”بدايتي  قائلة:  املسلسل،  في  لحام، 
كتير...  انتظرته  بحلم  كانت  مبارح 
الفن  عمالقة  من  عمالق  أمام  وقف  اني 
املمثل  لحام”  ”دريد  والعربي،  السوري 
منها...ونحنا  إنه  سوريا  بتفتخر  اللي 
وأصحاب  أحباب  فيه...  منفتخر  كلنا 
ورحنا  كتير  منه  وتعلمت  كتير  والتقينا 
نشاطات  وعملنا  سوا  وسافرنا  واجينا 
سوا...  فيها  اجتمعنا  وتفاصيل  سوا 
بيوم  إنو تجمعني معه  ناطرة  بس كنت 
الكاميرا... اتأخرت بس وأخيرا صارت... 
قديم  بحلم  الجديد  بعملي  بدايتي  وكان 

وتحقق”.

املليشيات  لقصف  رسمية  ادانة   ، العراق  في  الحالة  ستتكرر 
تعود  ثم   ، االمريكي  الجيش  من  عناصر  تضم  التي  للقواعد 
الجيش  ضد  لتكون  معكوس  بشكل  ذاتها  الرسمية  اإلدانة 
االمريكي حني يرد بقصف مقار عسكرية داخل العراق تحّملها 

واشنطن مسؤولية شن هجمات لقتل جنودها .
الحكم في بغداد بني مطرقة وسندان ، ليس اليوم بسبب أزمة 
اقالة وتكليف ، وإّنما منذ سبعة عشر عامًا ، وألسباب سياسية 
معروفة مرتبطة بتغليب املصالح الخاصة  ومصالح دول اخرى 

على مصلحة العراق.
هذا حال من أحوال الدولة الفاشلة التي ال تستطيع أن تعمل 
العبد  بعيدًا عن أغطية جهات أقوى منها  وتمارس معها دور 

والسيد جهرًا وسّرًا .
 منذ شهور تحدثت هنا في هذه السطور عن التصعيد املتوّقع، 
الهوية  شخصية  أساسيات  تفقد  بدأت  الدولة  أّن  أرى  اليوم 

بمعنى االستقالل والسيادة والحكم الرشيد .
إّن الحاجة لوجود مسميات الدولة بنظر املاليني اليوم هو فقط  
 ، للموظفني  من جهة  الرواتب  دفع  استمرارية  على  للمحافظة 
الفوقي  الطبقي  بالقطاع  املتمثلة  الشعب  عن  املنفصلة  وللفئة 
في  املالية  باالمتيازات  املتمتعة  الحاشية  بقوة  عنه  تعبر  الذي 
مؤسسات اخترعت مع سقوط النظام السابق وال تزال تمتص 
ثروة العراق في قوائم نصفها وهمي أو حزبي ومحسوبياتي، 
وكذلك من خالل تخصيصات مالية للدرجات الخاصة النيابية 
والحكومية بشكل مبالغ فيه وال يحظى به أي مسؤول في الكرة 

االرضية .
املوهومون بوجود دولة لها اشتراطات ثابتة ، سيظلون يمارسون 
الدور املزدوج في ادانة القاصف واملقصوف بالتعاقب العكسي 
في كل مرة ، حتى تصل االمور الى درجة الالعودة في التدهور، 

وماذلك ببعيد كثيرًا عن الوضع العراقي  أبدًا .

القاهرة- الزمان 
شيحا،  حال  املصرية  الفنانة  وجهت 
لالحتفال  وذلك  للمرأة  خاصة  رسالة 
صفحتها  عبر  وذلك  العاملي،  بيومها 

الشخصية بموقع “إنستجرام”.
 حال شيحة، قالت في تدوينتها: “الست 
قلبها  طيبة  في  قوتها   .. فعال  قوية 
وحنيتها... سر قوتها في ضعفها أحيانًا 
وجمالها في بساطتها، الست فعاًل قوية 
مَلكة  تمتلك  أم  بفطرتها  مخلوقة  ألنها 
الرجل؟”.  عند  موجودة  مش  خاصة 
لتحمل  القدرة  تملك  “الست  وأضافت: 
تربية  مع  وصعوبتها  الحياة  ظروف 
وجوزها،  ببيتها  واهتمامها  أوالدها 
خلقها  ربنا  علشان  فعاًل  قوية  الست 
جميلة بكل تفاصيلها الست القوية الزم 
الحياة  سر  جواها  الن  قوية  إنها  تتأكد 
أيدها  كلها، بتبني وبتربي وبتكبر وفي 
أوالد  وتطلع  والسعادة  الخير  كل  تزرع 
لحياة  الحياة  طريق  يكملوا  يكبروا 
في  قوتها  “الست  وتابعت:  أفضل”. 
وثقتها  وابتسامتها  وهدوئها  أنوثتها 
تعرفي  قوية  دايمًا  كوني  نفسها،  في 
قيمة وجودك ونفسك أنتي غالية وعالية، 
مشاعرك  من  وال  نفسك  من  تقللي  أوعي 
إنسان  قلبك ولو حتى حبيتي  وال طيبة 
مقدرش ده فيكي سيبيه فورًا ومتخليش 
طاقته السلبية تأثر فيكي أو تفقدك ثقتك 
بقولها:  رسالتها  واختتمت  نفسك”.  في 
القوية دي كل واحدة فينا جوانا  الست 
كوني قوية علشان نفسك وحبايبك اللي 
محتاجينك، لكل ست عربية ُاِكن لكي كل 
والتقدير  االحترام 
من  كثير  ان  واعرف 
من  يعانوا  السيدات 
الحياة  صعوبات 
أننت  دايما  افتكروا 

األجمل واألقوى.
أخرى،  ناحية  من 
شيحة،  حال  تشارك 
“دهب  مسلسل  في 
الفنانة  بطولة  عيرة” 
املقرر  ومن  يسرا 
موسم  في  عرضه 
و  املقبل،  رمضان 
وعبير  مراد،  جومانا 
من  ومن  صبري، 
عبد  سامح  إخراج  عادل،  أحمد  تأليف 

العزيز، وإنتاج العدل جروب.

تركيا  أعلنت   - ب(  ف  -)أ  اثينا  انقرة- 
الجمعة تعليق الرحالت الجوية مع تسع 
ملدة  وأملانيا،  فرنسا  بينها  أوروبية،  دول 
تتجاوز شهرا، في إطار االجراءات الهادفة 
الحتواء انتشار فيروس كورونا املستجد 

في أراضيها.
وأعلن وزير النقل التركي جاهد طورهان 
السبت  05,00 ت.غ  الساعة  ابتداء من  أنه 
هناك  تكون  لن  نيسان/ابريل،   17 وحتى 
وأملانيا  وفرنسا  تركيا  بني  رحالت 
وبلجيكا  والدنمارك  والنروج  واسبانيا 
أن  وسبق  وهولندا.  والسويد  والنمسا 
من  االتية  الجوية  الرحالت  تركيا  ألغت 
الصني وكوريا الجنوبية وإيران والعراق 
التركي  الصحة  وزير  وأعلن  وإيطاليا. 
إصابة  تأكيد  الجمعة  قوجة  الدين  فخر 
ثالثة أشخاص بفيروس كورونا املستجد، 
إلى  البلد  في  االجمالي  العدد  يرفع  ما 
خمس اصابات. و أغلقت اليونان الجمعة 
آذار/  30 حتى  األثرية  واملواقع  املتاحف 
الحراس  أعداد  في  النقص  بسبب  مارس 
بموازاة تفشي فيروس كورونا املستجد، 

على ما أعلنت وزارة الثقافة.

 نصائح من حال شيحة 
للنساء في التعامل

مع الرجال

تركيا تعلق الرحالت مع 
اوربا وإغالق برج ايفل 

ومتاحف اليونان
في سن الثانية عشرة نقلت شغفها بالكتب إلى مدينة صفيح في ريو
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فيروس  يشكل  ال   - ب(  ف  باريس-)أ 
على  كبيرا  خطرا  املستجد  كورونا 
إال  مجهولة  تزال  ال  ألسباب  األطفال 
أنه قد يصيبهم ويجعلهم ناقلني له، ما 
يفسر إغالق املدارس في دول عدة مع أن 

البعض يشكك في نجاعة اإلجراء.
ولم تسجل رسميا حاالت كثيرة بفيروس 
كورونا املستجد في صفوف األطفال منذ 
بدء انتشاره نهاية كانون األول/ديسمبر 

في ووهان في الصني.
بني  مشتركة  ملهمة  تقرير  في  جاء  فقد 
نشر  العاملية  الصحة  ومنظمة  الصني 
من  فقط   %  2,4 أن  شباط/فبراير  نهاية 
الفترة  تلك  في  إصابة  ألف   75 من  أكثر 
الثامنة  دون  ألشخاص  عائدة  كانت 

القصر  من   %  2,5 ووحدهم  عشرة. 
أصيبوا بشكل خطر من الفيروس و0,2 

% بشكل يهدد حياتهم.
في  األوبئة  عالم  ليسلر  جاسنت  وقال 
»يبدو  األميركية  هوبكنز  جونز  جامعة 
وال  قوية  بأعراض  يصابون  ال  أنهم 
يصابون  األطفال  لكن  منه.  يموتون 

بالفيروس«.
العالم  فيها  شارك  دراسة  في  وجاء 
كما  بالفيروس  »يصابون  األطفال  إن 
الدراسة الوضع في  البالغني«. وشملت 
شنجن في الصني ونشرت قبل أيام من 
علماء  قبل  من  ملراجعة  أن تخضع  دون 

آخرين كما هي العادة.
ملاذا إذا ال يظهر األطفال في اإلحصاءات؟

في  االستاذة  ناكمان  شارون  توضح 
مستشفى  في  للطب  رينيسانس  كلية 
نيويورك  في  لألطفال  بروكس  ستوني 
يصابون  عندما  حتى  »األطفال  أن 
يتوجهون  وال  جيد  وضع  في  يكونون 
تاليا  يخضعون  وال  املستشفى  إلى 

للفحص«.
وراء  الكامنة  األسباب  بعد  تتضح  ولم 
عدم ظهور أعراض قوية لدى األطفال إال 
أن الخبراء يطرحون بعض الفرضيات.

أمراض  في  الخبيرة  ناكمان  وقالت 
ألمراض  يتعرضون  »هم  األطفال 
لذا  األولى  عمرهم  سنوات  في  كثيرة 
حال  أفضل  في  املناعي  جهازهم  يكون 
الجديد  الفيروس  مع  جيدا  ويستجيب 

الحاالت  غياب  أن  على  مشددة  هذا« 
الخطرة في صفوف األطفال »ال يعني أن 

هذا لن يحصل أبدا«.
األوبئة  علم  استاذ  إيان جونز  وأوضح 
»األمر  البريطانية  ريدينغ  جامعة  في 
إن  برأيي  لكن  جيدا  واضح  غير 
بتركيبة  مرتبطة  الطفيفة  األعراض 
الخاليا  وأنواع  االحيائية  الفيروس 

الذي يصيبها«.
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس 
أعراض  دون  من  املصابني  األطفال  أن 
يبقوا  ولن  أنفسهم  يعزلوا  »لن  كبيرة 
انتشار  خطر  فإن  لذا   )..( السرير  في 

الفيروس سيكون أكبر«.
بقية اخلبر على موقع ٠الزمان(

األطفال ال يعانون من أعراض قوية لكنهم ينقلون فيروس كورونا


