
أسامة اجللبي
نائب محافظ البنك املركزي العراقي ) ٢٠٠٣(

املعونة العاجلة
يطول النقاش االن في أورقة الدولة العراقية حول الصيغة او الطريقة 
التي سيتم فيها إيصال املعونة العاجلة للطبقة الفقيرة والتي انقطع 
نقدية  بتوزيع معونة  يفكرون  فالذين  الرمق،  العيش وسد  عنها سبل 
هم أنفسهم يعرفون أوال ان تهيئة قوائم باألسماء املستحقة والتي هي 
باملاليني تحتاج الى أشهر عديدة تكون ازمة فايروس كرونا قد ولت 
وإذا هيأت هذه القوائم فان توزيع املعونة النقدية سيلفها الفساد كما 

لف من قبلها املليارات وال تصل الى عشر مستحقيها، هنا نقف.
فاملقترح العملي لصيغة هذه املعونة أن تتم بواسطة املعجزة املجربة 

وهي البطاقة التموينية وبالشروط التالية:
1. زيادة عدد مواد البطاقة الى كل ما يحتاجه املواطن العراقي من 

مواد غذائية ومعيشية على ان ال تقل عن 51 ، 02 مادة.
2. مضاعفة كمية املادة او املواد األساسية الى الضعف وبعضها الى 

ثالثة اضعاف وان تكون هذه املواد مستكملة من الناحية الصحية.
خاصة  األساسية  البطاقة  ملواد  التجارة  وزارة  استيراد  3. حصرا 
مجلس  من  كالحنطة  الحكومية  املصادر  ومن  السابق  باألسلوب 
البورصة  من  او  الكوبية  الحكومة  من  والسكر  االسترالي  الحنطة 
العاملية للسكر وحليب األطفال من املصانع االوربية والزيوت من الدول 

املنتجة ملوادها األولية.
4. أن يقوم كادر البنك املركزي العراقي  املديرية العامة لالعتمادات 
والتي هي االن ضمن كادر بااللتحاق بالبنك املركزي وتنفيذ عمليات 

االستيراد العاجلة. 
وهكذا ستبقى هامات العراقيني مرفوعة.

هذا هو مقترحي وبغير ذلك سوف لن يصل 
ما  على  ويشهد اهلل  واحدة  قطرة  الرمق  الى 

نقول.

القاهرة -الزمان 
فضالي  منة  املصرية  الفنانة  شاركت 
فيها  ظهرت  صور  بمجموعة  جمهورها 

بإطاللة عروس.
الفنانة املصرية تألقت في الصور بفستان 
زفاف أنيق، كاشفة  وهي في ايام العزلة 
االجبارية بسبب فيروس كورونا املستجد 
، أن هذه الصور التقطت لها من كواليس 

مسلسلها الجديد ”ملا كنا صغيرين”.
منة أرفقت الصور، على حسابها الخاص 
قالت  بتعليق  بوك”،  ”الفيس  موقع  على 
فيه: ”هاله من مسلسل ملا كنا صغيرين 

رمضان 2020”.
إخراج  من  كنا صغيرين”  ”ملا  ومسلسل 
محمد علي وتأليف أيمن سالمة وبطولة 
ومحمود  حجاج،  وريهام  النبوي،  خالد 
أمني،  ونسرين  قاسم،  وكريم  حميدة، 
ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، وهاني 

عادل.
وتدور أحداث املسلسل في إطار تشويقي 
األصدقاء  من  مجموعة  يتعرض  حيث 
بسبب  حياتهم  في  الكوارث  من  للعديد 

جريمة قاموا بارتكابها في املاضي.
فضالي  منة  املصرية  الفنانة  أن  يذكر 
تساؤالت  من  العديد  مؤخرا  أثارت  قد 
بنشرها  قامت  تدوينة  بسبب  جمهورها 
”فيس  بموقع  الشخصية  صفحته  عبر 

بوك”.
تدوينتها:  في  قالت  فضالي،  منة 
ما  لحد  وحيده  هفضل  أني  ”اكتشفت 
في  حد  في  حيكون  ما  وعمري  أموت 
حياتي بيحبني أبدا أو يكون باقي عليا 

الحمد هلل علي نعمة الرضا”.
من  ارتبطت  قد  فضالي،  منة  وكانت 
سًرا  الدين،  ضياء  محمد  باملوزع  قبل 
فقط،  أشهر   6 زيجتهما  واستمرت 

ووصفتها بأنها تجربة عدت سريًعا

منة فضالي تقضي فراغ العزل بفساتني العرس 

روما- نيويورك- الزمان 
إيطاليا  في  أطباء  أوضح 
وإسبانيا، أكبر بؤرتني للوباء في 
أوروبا، أن هناك عالمات جديدة قد 
وتؤكد  اإلنسان  جسد  على  تظهر 

إيجابية إصابته بالفيروس.
كدمات  ظهور  إلى  األطباء  وأشار 
املرضى،  بعض  لدى  القدمني  على 
"العالمات  من  ذلك  معتبرين 
بالفيروس"،  لإلصابة  اإليجابية 
وتحدثوا عن بقع أرجوانية اللون 
بمرض  اإلصابة  عالمات  تشبه 

الجدري املائي.
تم اإلبالغ  التي  الحاالت  ومن بني 
فتى  حالة  مبكر،  وقت  في  عنها 
يبلغ من العمر 13 عاما في إيطاليا 
ظن  وقتها  املاضي،  مارس   8 في 
لدغة  إلى  تعرض  أنه  األطباء 

حشرة.
التي  السيئة  الظروف  وبسبب 
يتم  لم  إيطاليا،  تعانيها  كانت 
كورونا  فيروس  اختبار  إجراء 
عليه  تظهر  بدأت  أن  إلى  للفتى، 
مثل  املعتادة،  املرض  أعراض 
والصداع  العضلي  واأللم  الحمى 

والحكة الشديدة.
أسابيع  بعد  أي  مارس،   29 وفي 
من بدء تسجيل اإلصابات املؤكدة 
رسمي  تقرير  أول  ظهر  بكورونا، 
األطفال  لدى  وبقع"  "كدمات  عن 

الذين يعانون "كوفيد 19".
 5 كل  من  واحد  يعاني  وحاليا، 
مرضى في املستشفيات اإليطالية، 

حالة جلدية غريبة في القدمني.
"كوفيد  مرض  يؤثر  ما  وعادة 
مما  التنفسي،  الجهاز  على   "19

في  ومشاكل  سعال  في  يتسبب 
وأحيانا  شديدة  وحمى  التنفس 
تظهر  أن  قبل  رئوي،  التهاب 
اإلسهال  مثل  نمطية  غير  أعراض 
حاستي  وفقدان  الخصيتني  وآالم 
إلى  باإلضافة  والشم،  التذوق 
ظهور  عن  أخيرا  كشفه  جرى  ما 

عالمات جلدية على القدمني.
وأثار املجلس العام اإلسباني لطب 
قاعدة  أنشأ  حيث  األمر،  األقدام 
بـ"كوفيد  بيانات لحاالت املصابني 
19" املحتملة، وأولئك الذين لديهم 

جروح وكدمات على أقدامهم.

في  يضم  الذي  املجلس  وأوضح 
هناك  أن  طبيبا،   7500 عضويته 
القدم  إلصابات  عديدة  حاالت 
دول  في  املرضى  بني  لوحظت 
وفرنسا  إيطاليا  مثل  مختلفة 

وإسبانيا.
املصابني  هؤالء  أن  إلى  وأشار 
على  تظهر  كورونا  بفيروس 
سيما  ال  وكدمات،  قروح  أقدامهم 

األطفال واملراهقني منهم.
بضرورة  اآلباء  املجلس  وطالب 
مثل  ظهور  حال  في  أبنائهم  عزل 
تلك العالمات على أقدامهم، إلى أن 

يتم التأكد من أنها أعراض عادية 
"كوفيد  بمرض  عالقة  لها  وليست 

 ."19
فيما أظهرت بيانات جديدة للمراكز 
األمراض  ملكافحة  األمريكية 
من  أكثر  أن  منها  والوقاية، 
كورونا  بفيروس  املصابني  نصف 
الرعاية  مجال  في  العاملني  من 
الصحية، أصيبوا بالفيروس على 
األرجح خالل التعامل مع مصابني 

أو زمالئهم.
على  الضوء  النتائج  وتسلط 
حماية  سبل  تحسني  ضرورة 
العاملني في الصفوف األمامية من 
العدوى في الوقت الذي تواجه في 
املستشفيات حشودًا من املصابني.
التقرير  في  باحثون  وقال 
عن  األمريكية  للمراكز  األسبوعي 
يجب  إنه  والوفيات  اإلصابات 
فحص العاملني في مجال الرعاية 
يعانون  كانوا  إذا  ملعرفة  الصحية 
أو  الحرارة،  درجة  في  ارتفاع  من 
من إصابة في الجهاز التنفسي في 

مستهل نوبات عملهم.
أيضًا  يجب  أنه  التقرير  وأضاف 
الفحوصات  إعطائهم األولوية في 
لكشف فيروس كورونا، وتزويدهم 
الشخصية  الوقاية  بمعدات 
على  وتدريبهم  املالئمة، 
تجنب  على  وحثهم  استخدامها، 
أعراض  بأي  شعروا  إذا  العمل 
األمريكية  املراكز  مرضية.وتتوقع 
والوقاية  األمراض  ملكافحة 
اإلصابات  من  املزيد  ظهور  منها، 
مع  الطبية  الطواقم  بني  بكورونا 

تزايد انتشاره فيروس في البالد.

دراسة أمريكية حتدد أسباب إصابة العاملني في املشافي

عالمات في اجلسم تدل على اإلصابة 

واشنطن- الزمان 
توفي املمثل والنجم األمريكى دانى جولدمان، 
مسلسل  في  املفكر”  “سنفور  صوت  مؤدي 
الرسوم املتحركة الشهير السنافر، وذلك عن 
املرض،  مع  بعد صراع  عاًما،   80 يناهز  عمر 
أوائل  دماغية  لسكتات  تعرضه  إثر  على 
وفاته  بني  عالقة  هناك  وليس  املاضى  العام 
وفيروس كورونا. وكتب وكيل أعمال، النجم 
فيس  بموقع  إللي، عبر حسابه  دوج  الراحل 
بوك مؤكدا: أن وفاته ليس لها عالقة بفيروس 
كورونا، وأن دانى كان فريدا من نوعه، وكان 
محبا  كان  أنه  كما  اليصدق،  بشكل  بشوشا 

 ، السنافر  لألطفال، سنفتقده. ويعد مسلسل 
األمريكية  املتحركة  الرسوم  مسلسالت  إحد 
التي تركت تأثيرا كبير في جيل الثمانينيات 
تم  والتي  املاضى  القرن  من  والتسعينات 
العربية  القنوات  في  وعرضها  دبلجتها 
املختلفة حيث تأثر الشباب في مختلف دول 
العالم بشخصيات السنافر وتقام العديد من 
لشخصياتهم  بأزياء  تتنكر  التي  التجمعات 
نيوز  يورو  قناة  عرضت  وكانت  الخيالية. 
غرب  3500 شخص  قرابة  تجمع  ألكبر  فيديو 
لشخصيات  أزياء  في  متنكرين  فرنسا، 
خيالية من مسلسل الرسوم املتحركة الشهير 

القياسى  الرقم  تحطيم  أجل  من  “السنافر” 
العاملى ألكبر تجمع على اإلطالق لـ”السنافر”، 
إضافة إلى التصدي ملخاوف انتشار فيروس 

كورونا الجديد “كوفيد19-”.
فإن  املتحركة،  الرسوم  سلسلة  وبحسب 
“قرية”  في  تعيش  البلجيكية،  “السنافر” 
خيالية تضم كائنات صغيرة تعيش في منازل 
على شكل “فطر” في الغابة، وقال نيكوال أحد 
ننظر  أن  علينا  “كان  الفعالية  في  املشاركني 
إلى القواعد، وكان علينا البحث عن األزياء.. 
نحن  فعلناها،  لكننا  حقيقية،  مغامرة  كانت 

اليوم فخورون بأن نكون أبطال العالم”.

 سكتة دماغية تنهي حياة سنفور املفكر 
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املصري  الفنان  شارك  -الزمان   القاهرة 
صفحته  عبر  متابعيه  الفيشاوي،  أحمد 
بصورة  إنستجرام،  بموقع  الشخصية 
فاروق  الفنان  الراحل  والده  لشبيه 
الفيشاوي. ونعود الصورة ملغني الكانتري 
إلى  يشبه  الذي  جاكسون،  آالن  األميركي 
الفيشاوي، وعلق  فاروق  الفنان  كبير  حد 
شبيه  على  عثرت  “وأخيرا  بقوله:  عليها 
قد  أنه  يذكر  الفيشاوي”.  فاروق  والدي 
عرض ألحمد الفيشاوي مؤخرًا فيلم “يوم 
ودرة،  النبوي،  خالد  بطولة  من  وليلة” 
ومحمد  سرحان،  مطاوع،  وخالد  وحنان 

عادل، وحمزة  العيلي، وشادي أسعد . 
يوم وليلة  بحي  الفيلم في  وتدور أحداث 
الشعبية  األحياء  أشهر  السيدة  زينب 
أحمد  انضم  أخرى  ناحية  من  مصر .  في 
الفيشاوي مؤخًرا لبطولة فيلم  “الحارث” 
إلى جانب الفنانة ياسمني رئيس، والفنانة 
محمد  إخراج  من  العمل  و  جالل،  أسماء 
الطويلة،  الروائية  أعماله  أول  في  نادر 
ومن املقرر بدء تصوير الفيلم خالل األيام 
القليلة املقبلة، وذلك عقب االستقرار على 
من  واالنتهاء  املشاركني،  الفنانني  باقي 

معاينة أماكن التصوير.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

فنان مصري يعثر 
على شبيه والده

سان فرانسيسكو,-)أ ف ب( - أطلقت »آبل« 
من  الكلفة  متوسط  جديدا  طرازا  األربعاء 
وال  ضجة  دون  من  فون«،  »آي  هواتف 
طوابير انتظار أمام املتاجر، في ظل أزمة 
اقتصادية عاملية ناجمة عن تفشي فيروس 
كورونا املستجد الذي يرغم أكثرية سكان 

األرض على مالزمة منازلهم.
فون  »آي  اسم  الجديد  الطراز  ويحمل 
لهواتف  عينها  التسمية  وهي  إي«،  أس 
هذه  وستباع   .2016 في  الشركة  أطلقتها 
األجهزة الجديدة في مقابل 399 دوالر كحد 
أعلنت املجموعة األميركية  أدنى، وفق ما 

العمالقة في بيان.
وفي الظاهر، يشبه هذا الهاتف طراز »آي 
فون 8« الذي أطلق في 2017، لكنه يتضمن 
في  موجودة  حديثة  تقنية  خصائص 
طرازات »آي فون 11« التي طرحتها »آبل« 
القدرات  لناحية  خصوصا   ،2019 نهاية 

املعلوماتية.
بقياس  شاشة  مزود  الجديد  الطراز  هذا 
4,7 إنش، أي أنه أكبر من هواتف »آي فون 
من  لكنه أصغر  األول  الجيل  من  أس إي« 

الطرازات األحدث.
وقد نجحت املجموعة األميركية في تقليص 
عن  االستغناء  خالل  من  اإلنتاج  تكاليف 
تقنية  بينها  املتقدمة  الخصائص  بعض 
الطراز  تزويد  مع  الوجوه،  على  التعرف 
الجديد خدمة الفتح على بصمة اليد وزر 
العودة إلى الصفحة الرئيسية املحبب لدى 

مستخدمي هواتف »آي فون« السابقة.
فيل  »آبل«  لدى  التسويق  مسؤول  وقال 
من  األولى  النسخة  حققت  »لقد  شيلر 
لدى  نجاحا  إي+  أس  فون  +آي  هواتف 
الفريد  غالفها  أحبوا  كثيرين  زبائن 
الصغير الحجم وأداءها املتطور وسعرها 
املقبول. هاتف +أس إي+ من الجيل الثاني 

يستند إلى هذه الفكرة السديدة ويحّسنها 
في كل امليادين«.

ظل  في  الجديد  فون«  »آي  إطالق  ويأتي 
تباطؤا  انعكست  عاملية  اقتصادية  أزمة 
ظل  في  الذكية  الهواتف  سوق  في  كبيرا 
التغيير في سلوك املستهلكني القلقني على 

مصيرهم.
أناليسس  »تك  شركة  في  املحلل  ورأى 
ريسرتش« بوب أودونيل أن »هذا التوقيت 

وليد مصادفة بحتة«.
سترغب  الذي  الهاتف  هو  »هذا  وأضاف 
من  اقتنائه.  في  الناس  من  كبيرة  نسبة 
لشراء  دوالر   1200 إنفاق  تبرير  الصعب 
هاتف ذكي في هذا الجو االقتصادي، لكن 

كبيرة  يعتمدون بصورة  يزالون  ال  الناس 
في  يرغبون  منهم  وكثير  هواتفهم  على 

ابتياع طراز أحدث«.
من  الجديد  الطراز  هذا  إطالق  أرجئ  وقد 
آذار/مارس إلى نيسان/أبريل، وفق املحلل 
آيفز،  دانيال  سيكيوريتيز«  »ويدبوش  في 
في  التصنيع  عمليات  في  تأخير  بسبب 
املستجد  كورونا  فيروس  إثر ظهور  آسيا 

نهاية العام الفائت.
صعب  خيار  أمام  كانت  »آبل  آيفز  وقال 
ضوءها  املطاف  نهاية  في  أعطت  لكنها 
األخضر أمال في تحقيق نجاح محدود بال 

شك لكنه فوري«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

اطالق طراز جديد متوسط التكلفة 
من هواتف آي فون

دبي- )أ ف ب( - أعلنت مجموعة »طيران اإلمارات« 
األربعاء عن إطالق فحوصات ميدانية سريعة مدتها 
للمسافرين  املستجد  كورونا  لفيروس  دقائق   10

وكانت  األربعاء.  بيان  بحسب  دبي،  من  املغادرين 
رحالت  من  محدودا  عددا  أستأنفت  املجموعة 
الركاب في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قامت 
الجوية  الرحالت  جميع  بتعليق  اإلمارات  حكومة 
املسافرين  بإعادة  الرحالت  هذه  وتقوم  للركاب. 
إلى بلدانهم فقط. وقالت الشركة اإلماراتية في بيان 
»خضع جميع املسافرين على الرحلة املتجهة إلى 

تونس صباح اليوم )األربعاء( لفحص »كوفيد 19« 
قبل إقالع الطائرة من دبي«. وبحسب البيان فإن 

املسافرين  تخضع  ناقلة  »أول  أصبحت  الشركة 
وبحسب  سريع«.  ميداني   19 كوفيد-  لفحص 
بإجراء  قامت  دبي  في  الصحة  هيئة  فإن  البيان، 
في  السفر  إجراءات  انهاء  منطقة  في  الفحوصات 

مطار دبي، و«وفرت النتائج خالل 10 دقائق«.
وسجلت اإلمارات حتى اآلن أكثر من 4900 إصابة 
بفيروس كورونا املستجد و28 حالة وفاة، بحسب 
البيان  ونقل  الصحة.  وزارة  عن  صادرة  أرقام 
عادل  الشركة  في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  عن 
وتطبيق  إمكانياتنا  لتطوير  حاليًا  »نخطط  الرضا 

اإلجراءات على رحالت أخرى«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

طيران اإلمارات تطلق فحوصات سريعة لفيروس كورونا


