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ون املضحُّ

خطة أميركية جديدة في العراق 

  تفاصيل حياتية
من وحي البيوت

حسن النواب

حتسني يوميات الناس مبعزوفات مطبخية مثيرة

الطهاة يبتكرون أطباقًا تناسب اجراءات العزل ُ البقاء على قيد الحياة، لكي ال يفتك بنا هذا الڤايروس  في عزلتنا اإلجبارية ننشد
من  فهناك  أسرة،  لكل  الدخل  وحسب  لدينا  ر  تيسَّ ما  ونشرب  نأكل  الخبيث، 
يتناول مالذَّ وطاب من طعام؛ وهناك من ال يدخل إلى معدته سوى الخبز والقوت 
البسيط؛ عوائل ثريَّة توفَّرت لها كل وسائل الراحة والترفيه في قصورها الفخمة، 
بها،  يفتك  يكاد  لينقذها من جوع  الباب  عليها  يطرق  تنتظر من  فقيرة  وعوائل 
ُعدمة تقاوم الجوع والڤايروس في آن واحد، وكان اهلل في عونها،  فالعوائل امل
ومع كل هذه املعاناة فهي أفضل حااًل من أولئك الشجعان الذين يقفون في الخط 
األول للدفاع عن الناس من هذا الوباء األعمى والجائحة التي ال ترحم، وأعني 
بهم األطباء واملمرضني واملمرضات في املشافي، ورجال األمن الذين يضبطون 
ويراقبون حركة منع التجوال في جميع املدن، فهم على تماس مباشر مع هذا 
عملهم،  وخطورة  تضحياتهم  إلى  ننتبه  لم  أخرى  فئة  وثمَّة  اللعني؛  الڤايروس 
أولئك الذين يقدمون الرعاية لألطفال واألحداث املتخلفني عقليًا واأليتام واملسنني 
والكهول في دور الرعاية االجتماعية، لكن أخطر من يواجهون احتمالية هجوم 
الڤايروس عليهم، أولئك الذين يتعاملون مع املتخلفني عقليا في مشفى املجانني 
املجانني  سلوك  على  السيطرة  الصعب  من  ذلك  الجسدية.  اإلعاقة  وأصحاب 
التي يتكبدها موظفو  ُ عن املعاناة  واملتخلفني عقلًيا، ومن تجربة واقعية سمعت
أختي كمراقبني  أبناء  اثنان من  يعمل  عقليًا، حيث  املتخلفة  الفئات  مع  الخدمة 
في دار الحنان بمحافظة كربالء، والتي تضم مئة وخمسني مستفيدًا من ذوي 
االحتياجات الخاصة الشديدي العوق، وهما يواصالن الليل بالنهار مع موظفي 
خدمة آخرين لتقديم املعونة من إطعام وتنظيف واستحمام وتبديل مالبس وحتى 
حفَّاظات البراز ألولئك الذين حرموا من نعمة العقل، وهي خدمات شاقة وعسيرة 
ا يتلقونه من سلوك عدواني من قبل بعض املعوقني، كل هذه األعمال  ناهيك عمَّ
املرهقة والخدمات الجليلة مقابل رواتب شحيحة ال تتناسب مع التضحيات التي 
يقدمها هؤالء املضحون في كل شيء، ودعونا نعترف أنَّ هكذا خدمات وأعمال 
مقرفة يتجنبها الجميع، والبرهان أنَّ دور العجزة وكبار السن في دولة أوربية 
تفشي  مع  الكهول  هؤالء  بحق  إنسانية  جريمة  شهدت  أسبانيا،  مثل  متقدمة 
ڤايروس كورونا هناك، حيث أعلنت وزارة الدفاع في إسبانيا أن عسكريني ممن 
ُسّنني  يساعدون في مكافحة انتشار وباء كورونا، عثروا على نزالء دور لرعاية امل
بدون من يرعاهم، وآخرين موتى على أسّرتهم أثناء تفقده لتلك األمكنة التي ترعى 
املسنني مع هروب جميع العاملني فيها؛ في حني يواصل هؤالء اإلنسانيون تقديم 
خدماتهم لهذه الفئة من شديدي العقوق، برغم معاناتهم من عدم توفير أبسط 
مقومات الوقاية لهم، فال كمَّات لديهم وال مالبس خاصة تدرأ عنهم هذا الوباء 
إلى  الذهاب   ُ منه  ُ فطلبت منهكًا؛  عمله  اختي من  ابن  أمس وصل  ليلة  الخطير، 
الحمَّام فوًرا واالغتسال والتطهير والتخلص من مالبسه، ال أخفيكم أنَّ إقامتي 
في بيت أختي محفوفة باملخاطر، مع وجود اثنني من العائلة على تماس مباشر 
مع الفئات الشديدة العوق الجسدي والذهني، وأنَّ احتمال اإلصابة بالڤايروس 
بالفخر ألن  ذلك أشعر  لكني مع  بي،  املحيطة  الظروف  واردة جًدا، مع  املميت 
 ُ أبناء أختي يقومان بعمل إنساني عظيم يخشاه
وحفظ جميع  اهلل  الناس، حفظهما  من  الكثير 
الذين يقفون في الخط األول بمواجهة هذا الوباء 
هذه  سنهزم  جميًعا.  البشرية  وحفظ  املرعب، 

الجائحة بصبرنا وبمزيد من األمل.

بعيدا عن نظريات املؤامرة و ووسائل الحرب النفسية نكتب دائما مستندين على 
املصادر املوثوقة وعلى املعايير املهنية والقيم املوضوعية. موضوعنا اليوم هو عن 
اخر فصول التوتر بني الواليات املتحدة من جهة وايران وحلفائها في العراق من 
جهة اخرى. فقد اشارت مصادر اميركية رسمية الى ان الرئيس االميركي طلب 
من القيادة العسكرية االميركية ان تعد خطة لرد عسكري شامل على الهجمات 
االخيرة التي قامت بها مجموعات مسلحة شيعية مدعومة من ايران ضد القوات 
االميركية في العراق وخصوصا الهجوم الذي استهدف معسكر التاجي وادى 
الى مقتل عسكريني اميركيني واخرى بريطانية. كانت الواليات املتحدة قد ردت 
كماهو معروف على هذا الهجوم بقصفها الكثر من هدف قالت بانه تابع لكتائب 
ترامب على مستواه  وافق  الذي  الرد  ذلك هو  كان  العراق.  حزب اهلل جنوبي 
واشرف على تنفيذه وزير الدفاع االميركي مارك اسبر. اما الخطة التي نتحدث 
كتائب  تدمير  الى  وتهدف  واكبر  اشمل  فهي  اعدادها  ترامب  طلب  والتي  عنها 

حزب اهلل بالكامل. 
رغم ان الكتائب لم تعلن مسؤوليتها عن هجوم التاجي لكنها ايدته ليأتي االعالن 
من مجموعة غير معروفة سمت نفسها عصبة الثائرين وهي على االغلب مكونة 
من مقاتلني شيعة ينتمون للمجموعات التي تتحرك في اطار الحشد الشعبي. 
ضاق هذا االطار الرسمي واصبح محرجا للمجموعات التي تهدف الى استهداف 
القوات االميركية . فواشنطن تضغط على الحكومة العراقية مطالبة اياها بضبط 
امليليشيات تحت سلطة الحكومة التي من املفترض انها تسيطر لكنها ال تسيطر 
مجموعات  او  ملجموعة  الحاجة  الى  التناقض  ذلك  ادى  الشعبي.  الحشد  على 
جديدة ال تعلن انتمائها للحشد الشعبي وال تعرف قياداتها بينما تركز اعمالها 
تهتم  املقابل ال  التحالف االخرى. في  االميركية وقوات  القوات  على استهداف 
اهلل  حزب  كتائب  على  تركز  فهي  الجديدة  باالسماء  كثيرا  االميركية  القوات 
بادانتها وعقوباتها لكن عسكريا  تحديدا وان كانت تشمل املجموعات االخرى 

فأن التركيز االميركي االستخباراتي والعلمياتي حاليا هو على الكتائب. 
كانت الكتائب من جانبها من بني اوائل املجموعات التي اصدرت بيانا تحدثت فيه 
عن استعدادها ملواجهة عملية اميركية في العراق. لم تستخدم الكتائب مصطلح 
تحدثت عن مشاركة  لكنها  العراقي  االعالم  عنه في  الجدل  ثار  الذي  االنقالب 
البيان  امني. يشير  االميركيني احدهما عسكري واالخر  لجهازين عراقيني مع 
هنا على االرجح الى جهاز مكافحة االرهاب وجهاز االمن الوطني. كال الجهازين 
لم يدخال في تصادم او حتى عداوة مع مجموعات الحشد الشعبي لكن املرحلة 
املجموعات  له  تستعد  ما  هذا  االقل  على  كبيرة,  متغيرات  تحمل  قد  القادمة 
املسلحة الشيعية املدعومة من ايران. وهو ايضا ما تستعد له ايضا ادارة ترامب. 
لم تصدر االوامر االميركية بعد لتوسيع النشاط العسكري في العراق وتحويل 
بأعداد  التوجيه  مجرد  لكن  ايران  من  املدعومة  املجموعات  ضرب  نحو  هدفه 
الخطط لذلك يمثل تطورا مهما. هناك ايضا انقسام داخل مراكز صناعة القرار 
االميركية اذ ان هناك اتجاها يحذر من ان عملية استهداف كتائب حزب اهلل ان 
حدثت ستؤدي الى تغيير استراتيجي. فهي ستؤدي الى مواجهة اوسع مع كل 
امليليشيات االخرى وربما بعض القوات الحكومية ايضا وسوف تؤدي حكما الى 
ارسال عشرات االالف من القوات االميركية الى العراق في الوقت الذي تحاول 

فيه ادارة ترامب تقليل وجودها العسكري في الشرق االوسط. 
وايران  املتحدة  الواليات  حكومتي  من  كل  تنشغل  بينما  طبعا  هذا  كل  يجري 
هلع  يثير  الذي  كورونا  فيروس  انتشار  بمواجهة 
الشعبني وقد ادى الى تغيير كبير في نمطي الحياة في 
البلدين وفي انحاء اخرى كثيرة من العالم طبعا. لكن 
من الواضح ان ازمة كورونا على شدتها لم تؤدي الى 

فاحت عبد السالم تهدئة على الساحة العراقية. 
fatihabdulsalam@hotmail.com

املطاعم،  إقفال  مع   - -)أ ف ب(  باريس 
الكبار  الفرنسيون  الطهاة  يجد 
كسائر  املنازل  في  معزولني  أنفسهم 
إعداد  على  يعكفون  لكنهم  املواطنني 
مستلزمات  من  توفر"  "بما  أطباق 
من  الوصفات  ويتشاركون  املنزل  في 
وسائل  عبر  أو  تلفزيون  برنامج  خالل 
الطاهي  يعد  االجتماعي.  التواصل 
سيريل  الفرنسيني  من  جدا  املحبوب 
لينياك وهو يرتدي قميصا قطنيا طعام 
توقيت  في  منزله  من  مباشرة  العشاء 
التلفزيون.  عبر  كبيرة  بمتابعة  يحظى 
بصفتي  إليكم  أتوجه  "اليوم  ويقول 
سيريل ولست الطاهي لينياك وأنا انزل 
الحي  في  للتبضع  الفرنسيني،  كل  كما 
برنامج  في  يشاركه  فيه".  أسكن  الذي 
"توس أن كويزين" الذي أطلقته محطة 
معروفة  شخصيات  الثالثاء،   "6 "أم 
في  مطبخهم  من  عاديون  ومواطنون 
كل أرجاء فرنسا. ويؤكد سيريل لينياك 
األطباق  تحضير  بامكانهم  الجميع  أن 
على  وخضار  كينوا  من  املؤلفة  هذه 
الطريقة الصينية وسندويتش تونا مع 
وحساء  املحشو  والبيض  أبيض  جنب 
حتى  املقدد،  باللحمم  والريزتو  الجزر 
لو تطلب األمر استبدال بعض املكونات 
الناقصة بما توافر في املطبخ. ويوضح 
أن  فرانس برس  لوكالة  لينياك  سيريل 
هذا الوضع االستثنائي يسمح للطهاة 
فمن  أخرى  مطبخية  مقطوعة  "بعزف 
املهم تحسني يوميات الناس من خالل 

أو  املطبخ  رفوف  في  تيسر  بما  الطبخ 
البراد".
 ال غش 

كبار  طهاة  كما  لينياك  سيريل  ويرى 
أن  برس،  فرانس  وكالة  بهم  اتصلت 
ما يقوم به اآلن "أمر رائع" بعدما حرم 

من املنتجات العالية الجودة التي كان 
يستخدمها في مطعمه.

ومع هذا البرنامج الذي سيتواصل مع 
استمرار العزل املنزلي، يأمل في حمل 
الفرنسيني على الطبخ في منازلهم من 
امللية غير  ان هذه  التشديد على  خالل 

معقدة والطعم اللذيذ والكلفة متدنية.
اماندين  الفرنسية  الطاهية  وتقول   
شينيو في حصة تدرب فيها على طهو 
الهليون "أنا ال أغش، لدي مطبخ صغير 
وأنتم قادرون على ذلك بما أنني قادرة 
عليه". وتطهو شينيو الهليون والبيض 

بالزبدة  وتخلطه  نفسه  القدر  في 
الذين  ألصدقائها  صورته  شريط  في 

اعتادوا األكل في املطعم.
"القول  برس  فرانس  لوكالة  وتوضح 
باألمور  حتى  القيام  عن  عاجز  إني 
أن  يجب  الفرد.  حركة  يشل  البسيطة 

تكون الوصفة سهلة من دون استخدام 
غير  واملكونات  املعدات  من  الكثير 

املتوافرة".
رب عائلة 

مازيا  الكسندر  يؤكد  مرسيليا،  في 
الحائز على نجمتني من دليل "ميشالن" 

كأفضل  ميو"  إي  "غو  دليل  واختاره 
طاه لسنة 2019، أن مشروعه الحالي 
عائلة"  ك"رب  دوره  على  يتمحور 
املدرسية  أوالده على فروضهم  يساعد 

وممارسة الرياضة والطبخ معهم.
يبث  الوقت،  له بعض  توفر  وفي حال 
عبر "فيسبوك" بعض الوصفات املعدلة 
لتكييفها مع ظروف الحجر. وهي تلقى 

رواجا كبيرا.
حلوى  قالب  وصفة  يعرض  وهو 
بسيط  وهو  البيض  عجة  مثل  "يخفق 
دون  من  الطعم"  ولذيذ  التحضير 
الحاجة إلى الفصل بني صفار البيضة 

وبياضها.
يمكن  األخضر،  العدس  سلطة  وفي 
على سبيل املثال استبدال الكاجو بأي 

مكون شبيه آخر.
"تلقيت  برس  فرانس  لوكالة  ويوضح 
ملعرفة  نصية  رسالة   350 من  أكثر 

كيفية إعداد العدس األخضر".
من  باكييه  كريستوف  الطاهي  أما 
 3 على  والحاصل  بروفانس  منطقة 
فيضفي  ميشالن،  دليل  من  نجوم 

مذاقات متوسطية.
أبث  بأن  اقنعتني  "زوجتي  ويوضح 
عبر إنستغرام ما أعد من طعام عندما 

أكون ضمن العائلة".
وهو يؤكد لوكالة فرانس يرس أنه مع 
االغالق والعزل التام "ينبغي أن نتدبر 
امرنا بما هو متوافر وعلينا أن نشكل 

مثاال يحتذى به في هذا املجال".

رافد جبوري
واشنطن

لم تتطور عملية التسّوق عبر االنترنت في البلدان العربية كثيرًا، 
بل لم تتحّول الى جزء أساس من ثقافة التجارة الفردية وتسّوق 
العائالت كما في بقية دول العالم ، بالرغم من مضي أكثر من 

عشرين سنة على التوسع العاملي في هذه الخدمات . 
وحني اضطر الناس أن يخلدوا في بيوتهم بسبب تفشي فيروس 
كورونا املستجد، كان املتاح من مجاالت التسوق عبر االنترنت 
أو االتصاالت االخرى املتنفس الوحيد لكثيرين. يقول محدثي 
في  الكترونيًا  متجرًا  افتتح  واجهها حني  التي  االشكاالت  عن 
في  عدة  أجزاء  مع  أربع سنوات  في  بارت  تجارته  اّن  العراق 
البلد بسبب تقطع الطرقات الواصلة بني املدن خالل العمليات 
نقل  وسائط  توفير  في  الكبيرة  الكلفة  عن  فضال  العسكرية 

لبضائع فردية قليلة الثمن بما ال يسد تكاليف النقل .
 وبلدان العرب االخرى ليست أفضل حااًل في انسيابية التجارة 
تجعل  مشابهة  ألسباب  الخارجية  أو  الداخلية  االلكترونية 
منها أمرًا مستحياًل السيما في بلدان القتال في اليمن وليبيا 
تخص  أخرى  مشاكل  لها  التي  البلدان  بقية  في  أو  وسوريا، 
غياب هذا النوع من الثقافة وضعفه مع ندرة شيوع االستخدام 

االلكتروني للحسابات وبطاقات الدفع .
سبقت زمن هذه االزمة ، شكاوى عديدة من الذين كانوا يرتادون 
متاجر بيع الكتب االلكترونية العربية وهي محدودة ، إذ أعطت 
مثاًل سيئًا عن الكلفة الباهضة لعملية ايصال الكتاب مع تأخير 
مبالغ فيه في الوقت ، ما جعل القارىء العربي ال يكرر تجربة 
الطرق  الى  العودة  وتفضيله  عربية  متاجر  من  الكتاب  شراء 
السابقة في حضور معارض الكتب الدولية أو زيارة املكتبات 
في  استثناءات  مع  العرب  بلدان  أغلبية  من  تختفي  تكاد  التي 

بعض العواصم.
ثمة تفاصيل حياتية صغيرة بالغة االهمية بتنا ننتبه اليها بقوة، 
بعد االحتجاز االجباري في البيوت ، ما كانت لتخطر في بال 

احدنا ، حني يرى الشوارع تزدحم بكل شيء.

الدكتور رياض حامد الدباغ
يقوم  سنوي  عاملي  حدث  هي  االرض  ساعة 
بتنظيمه واالشراف على تنفيذه " الصندوق 
في  االرض  ساعة  بدأت  للطبيعة"  العاملي 
2007 قبل  االسترالية في عام  مدينة سيدني 
يشكل  الفكرة  بدأت  حيث   ... سنني  عشر 
واملنازل  املطاعم  قيام  خالل  من  متواضع 
وبعض املباني باستخدام الشموع االضاءة . 
وبعد نجاح العملية وهذه الحملة املتواضعة 
في مدينة سيدني انضمت 400 مدينة لساعة 
املدن  هذه  غالبية  وكان   2008 عام  االرض 
اوربية وفي عام 2009 كانت مدينة دبي اول 

مدينة عربية تشارك في ساعة االرض تبعتها 
مدينتا الرياض والكويت.

الحركات  اكبر  من  االرض  ساعة  وتعتبر 
توحيد  الى  تهدف  والتي  الشعبية  البيئية 
جهود العالم بشان التغيرات املناخية . يقول 
هلال تعاى في كتابه الكريم في سورة الكهف 
ما  انا جعلنا   "  : الرحيم  الرحمن  بسم اهلل 
أحسن  أيكم  لنبلوكم  لها  زينة  االرض  على 
لنا  االرض فرصة  تعتبر ساعة  لذلك   " عمال 
للتعبير عن دعمنا لكوكب االرض الذي نعيش 
عليه واملحافظة عليه من التلوث الذي اصابه 
التغيرات  للحد من  نزيد من اصرارنا  ولكي 
اطفاء  كانت  الفكرة  بداية  في   . املناخية 

ماتحولت  وسرعان  للجميع  موجهة  االنوار 
تاريخ وهو  له  الى حدث سنوي عاملي حدد 
السبت االخير من شهر اذار (مارس) من كل 
30.9 حققت ساعة   -  30.8 الساعة  عام ومن 
التي  الفترة  االرض نجاحا كبيرا رغم قصر 
العام  في  فيها  شاركت  حيث  عليها  مضت 
املاضي 2016 مايزيد على 162 دولة واكثر من 
7000 مدينة . وقامت اشهر االماكن املعروفة 
اضوائها  باطفاء  العالم  انحاء  كافة  في 
كبرج خليفة في دبي وبرج ايفل في باريس 
وسور الصني وبرج بيتزا في ايطاليا ومبنى 
في  الكرملني  ومبنى  نيويورك  في  االمبراير 
موسكو واملسجد االحمر في اسطنبول وعلى 

 , املتحدة  العربية  االمارات  دولة  مستوى 
في  االمارات  جميع  املاضي  العام  شاركت 
ساعة االرض حيث اطفئت االضواء في برج 
العرب وفندق رافلز وابراج االتحاد ومساجد 

الشيخ زايد واماكن اخرى عديدة. 
ان الهدف السامي من ساعة االرض هذه هي" 
البشرية بانسجام  بناء مستقبل تعيش فيه 
االضواء   اطفاء  علينا  لذلك  الطبيعة  مع 
كل  خالل  ومن  االجتماعية  قوتنا  وابراز 
التواصل  وسائل  واهمها  املتاحة  الوسائل 
..لكي  البعض  بعضنا  وتذكير  االجتماعي 
نستمر في بناء مجتمع عاملي يعمل يدا بيد 

ولنؤمن لكوكبنا السالمة املطلوبة.

ساعة االرض
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الالعبني  دائرة  خارج   - ب(  ف  باريس-)أ 
عشرات  جمعوا  الذين  الكبار  والالعبات 
يجد  الدورات،  من  الدوالرات  ماليني 
العديد من مزاولي كرة املضرب املغمورين 
يعانون  اذ  حاليا،  مأزق  في  أنفسهم 
منافسات  توقف  ظل  في  مدخول  لتوفير 

اللعبة بسبب فيروس كورونا املستجد.
ثمة أسماء معروفة في عالم الكرة الصفراء 
جمعت عشرات املاليني من الجوائز املالية 
خالل مسيرتها، ومنهم على سبيل املثال 
ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي  الحصر  ال 
السويسري  نادال،  رافايل  اإلسباني 
روجيه فيدرر، األميركية سيرينا وليامس، 
الرومانية سيمونا هاليب... لكن في اللعبة 
أيضا مئات غيرهم غالبا ما يخرجون من 
األدوار املبكرة أو ال يسمح لهم مستواهم 
لذلك  ويحصلون  األلقاب،  على  باملنافسة 
تقدر  التي  املالية  الجوائز  من  فتات  على 
باملاليني السيما للبطوالت الكبرى "غراند 

سالم".
أو  ضخمة  رعاية  عقود  أي  غياب  وفي 

ادخار مالي كاٍف، يجد هؤالء أنفسهم في 
مهب الريح حاليا، في ظل توقف الدورات 
حتى السابع من حزيران/يونيو على األقل 

بسبب "كوفيد19-".
الجورجية  الالعبة  الوضع  هذا  دفع 
واملصنفة  عاما   31( شاباتافا  صوفيا 
مع  مباشرة  التواصل  الى  عامليا(   375

منه  لكرة املضرب، طالبة  الدولي  االتحاد 
األسماء  من  ولغيرها  لها  مساعدة  توفير 

املغمورة في اللعبة.
وحذرت الالعبة من ان "الالعبني املصنفني 
ما دون املركز 250 عامليا لن يعودوا قادرين 
غضون  في  اليومي  قوتهم  توفير  على 

أسبوعني أو ثالثة".

وأوضحت لوكالة فرانس برس "صراحة ال 
أعتقد انني سأتمكن من ذلك".

االتحاد،  موقف  عن  سؤال  على  وردا 
أوضحت الالعبة التي احترفت اللعبة منذ 
انهم  "قالوا  لقب،  أي  تحرز  ولم  عاما   16
التواصل  وسيعاودون  حاليا  منشغلون 

معي عندما يصبح ذلك ممكنا".

بالبريد  الرسالة  تلك  بعد  "لكن  وتابعت 
االلكتروني، لم أتلَق أي شيء".

لفرانس  سؤال  على  االتحاد  يعلق  ولم 
تقارير  لكن  املناشدة،  هذه  بشأن  برس 
طرح  احتمال  الى  تشير  صحافية 

املوضوع للبحث في الفترة املقبلة.
الالعبني  رابطة  رئيس  رأى  جهته،  من 
غودنزي  أندريا  بي"  تي  "آي  املحترفني 
على  "قدرتنا  ان  تصريحات صحافية  في 
)لالعبني(  داعمة  إجراءات  أي  اتخاذ 
ستكون موجهة بشكل أفضل ما إن نعرف 
ان  للدورات  يمكن  ومتى  األزمة  هذه  مدة 
االلكتروني  املوقع  بحسب  تستأنف". 
لرابطة املحترفات، جمعت شاباتافا نحو 
علما  مسيرتها،  خالل  دوالر  ألف   355
الدورات  من  كبيرا  عددا  تخض  لم  بأنها 
االحترافية، وشاركت في تلك األدنى درجة 

التي ينظمها االتحاد الدولي.
اكتفت  الحالي،  العام  مطلع  منذ  لكن 

الجورجية بجمع 3304 دوالر فقط.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ليس كل أصفر ذهبًا: العبو كرة املضرب
ينشدون مساعدة مالية

أستراليا  أعلنت   - ب(  ف  سيدني-)أ 
دوالر  مليون  مئة  تخصيص  األحد 
إضافي  دوالر(  مليون   61,6( أسترالي 
سجلت  بعدما  املنزلي  العنف  ملحاربة 
في  ارتفاعا  املختصة  األجهزة 
كرونا  فيروس  انتشار  مع  االنتهاكات 

املستجد.
سكوت  الوزراء  رئيس  وأوضح 
موريسون أن محركات »غوغل« سجلت 
زيادة بنسبة 75 % في عمليات البحث 
اإلغالق  اجراءات  خالل  مساعدة،  عن 
التام للخدمات غير األساسية في هذا 
البلد الحتواء وباء كوفيد19-. وأشارت 

ملكافحة  سايفتي«  »ويمنز  جمعية 
ويلز،  ساوث  نيو  في  املنزلي  العنف 
بالسكان،  اكتظاظا  البالد  أكثر واليات 
العمال  من   %  40 من  أكثر  أن  إلى 
املشتكني  عدد  في  ارتفاعا  سجلوا 
بانتشار  الحاالت  ثلث  ارتباط  مع 
فيكتوريا  والية  وفي  الفيروس. 
النساء  دعم  هيئة  قالت  املجاورة 
»وايس« إن طلبات الدعم الصادرة من 
الشرطة تضاعفت في األسبوع األخير 
االنتهاكات  من  شكل  مع  تعاملها  مع 
مديرة  وقالت  سابقا«.  مألوف  »غير 
بي  »إيه  ملحطة  توماس  ليز  »وايس« 

بدال  املنزل  في  األفراد  »وجود  سي«، 
التوجه  خالل  من  الضغط  تنفيس  من 
خارج  بحرية  التنقل  أو  العمل  إلى 
في  املساهمة  العوامل  من  هو  املنزل 
ذلك« مشيرة إلى حاالت يستخدم فيها 
أشكال  من  وشكل  كتهديد  الفيروس 
األموال  إن  موريسون  وقال  العنف. 
خدمة  دعم  في  ستنفق  املرصودة 
العنف  لضحايا  الساخنة  الخطوط 
لصحافيني  وقال  ومرتكبيها.  املنزلي 
من  مزيدا  نوفر  أن  »علينا  كانبيرا  في 
املوارد لدعم األشخاص املوجودين في 

حالة ضعف أو قد يصبحون كذلك«.

ارتفاع في حاالت العنف املنزلي 

املؤلف  توفي   - ب(  ف  وارسو-)أ 
البولندي  األوركسترا  وقائد  املوسيقي 
طبع  الذي  بندريتسكي  كريشتوف 
الدينية  بأعماله  الكالسيكية  املوسيقى 
والسمفونية الكبيرة، عن 86 عاما األحد 
ما  على  البالد،  جنوب  في  كراكوف  في 

ذكرت وسائل اإلعالم البولندية. 

أوركسترا  فرق  مع  بندريتسكي  وعمل 
والواليات  أوروبا  في  كثيرة  سمفونية 
الطويلة.  الفنية  مسيرته  خالل  املتحدة 
ما  على  عضال،  مرض  إثر  وتوفي 
عن  نقال  صحافية  تقارير  أوضحت 
التي  بيتهوفن«  فان  »لودفيغ  جمعية 

أسستها زوحته اليزبييتا في كراكوف.

وفاة أشهر مؤلف موسيقي بولندي 

أفادت   - ب(  ف  املتحدة(-)أ  )اململكة  مانشستر 
نادي  ان  األحد  إنكليزية  صحافية  تقارير 
لكرة  املمتاز  الدوري  بطل  سيتي  مانشستر 
أجزاء  سيضع  املاضيني،  املوسمني  في  القدم 
الصحية  السلطات  تصرف  في  ملعبه  من 
ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا املستجد.  
وشبكة  أسوسييشن«  »برس  وكالة  وأشارت 

»سكاي سبورتس« اإلنكليزيتان، الى ان النادي 
زايد  بن  منصور  اإلماراتي  الشيخ  من  اململوك 
لكبار  املخصصة  القاعات  سيضع  نهيان،  آل 
االتحاد،  استاد  مدرجات  في  الشخصيات 
فيه، في تصرف  املؤتمرات  الى صاالت  إضافة 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية »ملساعدتها في 
ولم  األزمة«.  خالل  واملمرضني  األطباء  تدريب 

التقارير،  هذه  على  مباشر  بشكل  سيتي  يعلق 
لكنه نشر مساء السبت أشرطة مصورة لعدد من 
لهيئة  نجومه، يوجهون من خاللها رسائل دعم 
أتش  »ان  باسم  )املعروفة  الصحية  الخدمات 
أس«(، ويحضون الناس على البقاء في منازلهم 

للمساهمة في مكافحة تفشي »كوفيد19-«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مانشستر سيتي يضع أجزاء من ملعبه في تصرف الصحة 


