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ليس بالضرورة أن تقوم كتل أو نواب في البرملان باستجواب 
وزراء واستدعاء واجهات حكومية في أمر ما، وغالبًا ما كان 
يحدث ذلك في العراق ألسباب سياسية واضحة، ليس ألّن 
الوزير املستدعى بقضية فساد مثاًل  ليس فاسدا، ولكن ألّن 
الذي كان يستهدفه أكثر فسادًا منه أو يساويه في الفساد. 
وهنا كان مسلسل التخريب تالقح ويستمر في النماء حتت 

شعارات دستورية.
للحركة  رحب  مجال  لها  ليس  احلالية  االنتقالية  احلكومة 
واملناورة في أي من امللفات املستحقة في ظل وقت محدود، 
في  واحدة مسطرة  قضية  يكفي حلل  إنه  في  كثيرًا  أشك 
امللفات امللتهبة . لذلك يبدو السبيل الواقعي هو ان تذهب 
البرملان  الى  لتنفيذه  ملف  أي  فتح  حني  ذاتها  احلكومة 
ومكاشفته بإمكانات التنفيذ وتبادل املسؤولية معه في بعض 

القضايا.
التنفيذية  غير إن هناك حذرًا شديدًا من أن تقع احلكومة 
حتت أهواء تيارات برملانية مائعة ومميعة ، ما كانت يومًا من 
االيام تسعى أو تقبل بحسم ملف أساس من ملفات يطالب 

الشعب بها، وتلك مسؤولية أخرى في ادارة الدولة .
أما على الصعيد اخلارجي، فإّن احلكومة مدعوة خلوض 
احلوار االستراتيجي مع الواليات املتحدة على نحو عميق 
وسريع وعبر اطراف حوار تضع مستقبل العراق في خالل 

ثالثني سنة مقبلة على الطاولة . 
من الواضح اّن هذا احلوار سيحتمل التشكيك من التيارات 
والقوى السياسية الرسمية وغير الرسمية فضاًل عن أغلبية 
التوجهات  عن  مفترقًا  أمريكيًا  توجهًا  يَر  لم  الذي  الشعب 
التي تعرفها ما بعد العام ٣٠٠٢ ، لذلك البّد أن يحظى احلوار 
املزمع بأعلى نسبة من املكاشفة والشفافية أمام الرأي العام 
، وأن يتم ابالغ الدول اجملاورة واالقليمية بخيارات العراق 
اجلديدة ودخوله مرحلة مختلفة في البناء والتكوين ، والبد 
أن يتحقق فيها االنخراط السياسي الداخلي الكامل، كما 
ينبغي أن تنخرط دول عدة في اطار نتائج جهود الصياغة 
في  الغاطس  املسار  عن  تفترق  عراقية  ملرحلة  املستحقة 

الطني والدم في خالل سبع عشرة سنة  .

ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها
أناخت إبل ااٌلقدار احملّملة بآثام حكام العراق من فجر يوم االنقالبات العسكرية الى عصر حكام 
على صدر شعب  وألقتها  بأحمالها  الزمان  من  هذا  ونيف  القرن  في نصف  االسالموية  الطبقة 

العراق هذه األيام دفعة واحدة.
تتصيده  بالسكان  املكتظة  الفقيرة  املناطق  أسواق  في  يومه  قوت  عن  يبحث  العراقي  الكاسب 
الكورونا مع الشهيق الذي يتنفسه من أجل احلياة واملوظف واملتقاعد الذي يزيد دخله على الـ 
005 ألف دينار )004 دوالر تقريبا( يسهر ليله متسائال كم سيكون االستقطاع وحاسبا ملستوى 
عجز موازنته عند كل فرضية استقطاع والطبقة السياسية املتشبثة باحلكم من وراء الستار غير 
آبهة لهذا وذاك فهي ال زالت على عنجهياتها. ولكن لإلنصاف ال يتحمل احلكام وحدهم وزر كل ما 

حدث للبالد فالكثير من أفراد الشعب الفاقدين لنعمة التفكير يشاركون في خلق البالء.
وأنا أفكر في هذا الوضع جتول في خاطري أبيات عمر أبو ريشة عندما قطعت أنياط قلبه أحداث 

النكبة في فلسطني والتي يقول في بعضها:

أمتي كم صنم مجدته
لم يكن يحمل ُطهر الصنم

فأحبسي الشكوى فلوالك ملا 
 كان في احلكم عبيد الدرهم

فالنكبة هي النكبة وإن إختلف موضوعها واألمة هنا هي العراقية باإلستعاضة.

أهرب من هذه األفكار ألستجير بأبيات االمام الشافعي والتي قال فيها:

ولرب نازلة يضيق بها الفتى 
 ذرعًا وعند الله منها اخملرج

ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها
 فرجت وكنت أظنها ال تفرج

ولكني أعود وأتذكر كيف فرج الله حرب داعش علينا وأزال آثار هبوط أسعار النفط وكيف خرجنا 
بفضل شجاعة ومروءة وتضحيات أبناءنا مرفوعي الرأس بال طائفية والعالم يشهد ألبنائنا ويحتفي 
بنا وكيف كان من املمكن أن يبدأ البناء وعيش املواطنة والعزة وكيف أن ذات الطبقة أضاعت كل 

ذلك ووصلت باحلال الى ما وصلنا إليه.
على أية حال تفرج إن شاء الله بجهود اجلميع ونتوسم برئيس الوزراء اجلديد وطاقمه خيرا. أعانه 

الله على املهمة شبه املستحيلة التي تطوع للقيام بها.
في  مقترحاتهم  واملفكرين  االقتصاديني  معظم  قدم  احلال  بطبيعة  املوضوع:  بشأن  بدلونا  وندلو 
الرواتب  أزمة  حتل  ال  قد  التي  األجل  القصيرة  منها  االقتصادية  الضائقة  من  اخلروج  كيفية 
لوحدها واملتوسطة والبعيدة األجل التي يعول عليها الناس مثل إسترداد األموال املسروقة التي 
تتطلب متابعة دولية وقد تأخذ ردحا من الزمن وجلب اإلستثمار األجنبي وهو مقترح غير واقعي 

فاإلستثمار والبندقية واجلعجعة والعنترية ال يعيشون حتت سماء واحدة.
احلل العملي يتمثل في أن تسعى احلكومة جادة للحصول على قروض ميسرة )بدون فائدة أو 
بفائدة بسيطة 1%2 %( وبآجال بعيدة من األشقاء العرب واجملتمع الدولي لتجسير الفترة من 

اآلن وحتى إسترداد األموال املسروقة والى أن يغطي االستثمار الوطني واألجنبي ربوع البالد.
 من يقول إن االقتراض خطأ نقول إن االقتراض بشروط معقولة لتجسير الظروف الطارئة هو 
األفضل وأن احلكومة األمريكية على سبيل املثال وفرت املليارات 
وتردي  العمال  تسريح  دون  املرحلة  لتعبر  العمالقة  لشركاتها 
الشقيقة جدية  الدول  إن االقتراض من  اإلنتاج ومن يرى  وسائل 
)بكسر اجليم وتسكني الدال( نقول له: »أوالد العم إملن ينرادون« 

الشركة  أعلنت   - ب(  ف  ندن-)أ 
املشارك  وليامس  لفريق  املالكة 
للفورموال  العالم  بطولة  في 
بعد تسجيل  للبيع  واحد، طرحه 
جنيه  مليون   13 بلغت  خسائر 
استرليني )نحو 16 مليون دوالر( 

لعام 2019.
غراند  "وليامس  شركة  وأفادت 
تدرس  انها  القابضة"  بري 
خيارات عدة ملواجهة الصعوبات 
البيع  تشمل  الراهنة،  املالية 
بدخول  السماح  أو  الكامل، 
مستثمرين جدد في الفريق الذي 
فرانك وليامس، ويعد من  أسسه 
العالم  بطولة  تاريخ  في  األبرز 

للفئة األولى.
وأشارت الشركة في بيان نشرته 
اجلمعة،  إنكليزية  إعالم  وسائل 
"يعتقد  إدارتها  مجلس  ان  الى 
االستراتيجية  التقييم  إعادة  ان 
والبيع الرسمي هو األمر الصحي 
واملتعقل للقيام به من أجل النظر 
شاملة  خيارات  مروحة  في 

الفورموال  فريق  مصلحة  ووضع 
واحد في أفضل وضع ممكن من 
أجل املستقبل" وأوضحت ان من 
بدراستها،  تقوم  التي  اخليارات 
بحصة  مستثمر  بدخول  السماح 
بحصة  استثمار  أو  أقلوية، 
الشركة  بيع  يشمل  "مبا  غالبية 

بالكامل".
من  تتخذ  التي  الشركة  وشددت 
مقرا  املتحدة  اململكة  في  غروف 
لها، على انها لم تتلق الى اآلن أي 
عرض رسمي، لكنها تخوض في 

مستثمرين  مع  أولية"  "نقاشات 
محتملني، مؤكدة في الوقت عينه 
التي  الصعوبات  رغم  وعلى  انه 
على  قادرة  تزال  ال  تواجهها، 
خوض منافسات البطولة التي لم 
بعد  لعام 2020  ينطلق موسمها 
بسبب فيروس كورونا املستجد.

 ويأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة 
األساسي  راعيها  مع  التعاقد  فك 
"روك درينكس". وكشفت وليامس 
تشغيلية  خسائر  تسجيل  عن 
عشرة  الى  تصل  املاضي  للعام 

وقال  استرليني.   جنيه  ماليني 
مايك  للشركة  التنفيذي  الرئيس 
عام  "نتائج  إن  أودريسكول 
الراهن  التراجع  تظهر   2019
الفورموال  نشاطات  تنافسية  في 
في  تراجع  تالها  والتي  واحد، 

عائدات احلقوق التجارية".
من  أعوام  أربعة  "بعد  وتابع   
العالم  القوية في بطولة  النتائج 
حللنا  حيث  واحد،  للفورموال 
ومرتني  الثالث  املركز  في  مرتني 
عرفنا  اخلامس،  املركز  في 
في  السيما  صعبني"،  موسمني 
الفريق  أنهى  حيث   2019 العام 
بني  األخير  املركز  في  املوسم 
االذاعة  الصانعني.  ونقلت هيئة 
البريطانية "بي بي سي" عن نائبة 
كلير  للفريق،  التنفيذي  املدير 
وليامس، ان والدها فرانك "َضِمن 
واألعمال  الفريق  وضع  دائما 
الدرجة  في  )املوظفني(  والناس 

األولى، وهذا ما نقوم به حاليا".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ويتون  بوب  توفي   - ب(  ف  ندن-)أ 
عميد البشرية وفق موسوعة "غينيس"، 
في  السرطان  مرض  مع  صراع  بعد 
بريطانيا عن عمر 112 عاما كما أكدت 
عائلته اخلميس. وأوضحت العائلة أن 
ويتون وهو مدرس سابق ومهندس من 
إنكلترا،  وسط  في  هامبشير  مقاطعة 
منزله  في  نومه  أثناء  "بهدوء"  توفي 
ويتون  حاز  وقد  اخلميس.  صباح 
شباط/ في  العالم  في  رجل  أكبر  لقب 
السابق  اللقب  فبراير بعد وفاة حامل 
وقالت  واتانابي.  شيتيتسو  الياباني 
برس  لوكالة  بيان  في  الراحل  أسرة 

"بأسف  البريطانية  أسوسييشن 
حبيبنا  وفاة  وينت  عائلة  تعلن  شديد، 
بوب وينت. لقد كان قدوة لنا )...( كان 
لديه العديد من الصداقات وكان يكتب 
مواضيع مرتبطة بالسياسة والالهوت 
وفاته.  حتى  أخرى  وميادين  والبيئة 

كما أنه يهتم كثيرا بالبيئة".
شمال  في  يوركشير  في  ويتون  ولد 
إنكلترا في 29 آذار/مارس 1908 وكان 
ثالثة  ولديه  أطفال،  سبعة  من  واحدا 
أبناء  من  و25  أحفاد  وعشرة  أوالد 

األحفاد.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

برازيليا-)أ ف ب( - قضى قاٍض برازيلي بتعليق 
تسديد جنم كرة القدم نيمار دفعة بقيمة 14%7 
ماليني يورو لسلطات الضرائب في بالده، تعود 
الى الفترة التي سبقت انتقاله الى نادي برشلونة 

اإلسباني في 2013.
وأوضح القاضي في محكمة الدرجة األولى في 
مدينة سانتوس بوالية ساو باولو، ان قرار التعليق 
سيبقى قائما "حتى إشعار آخر"، على خلفية ان 

جرمان  سان  باريس  مهاجم  من  املطلوب  املبلغ 
واضح.  بشكل  محددا  ليس  دفعه،  الفرنسي 
السلطات  تقدمت  الصحافية،  التقارير  وبحسب 
في  للسلطات  وسبق  للحكم.  باستئناف  احمللية 
الى  يصل  ما  ان جمدت   ،2015 أيلول/سبتمبر 
8%188 ريال برازيلي )43 مليون يورو بحسب 
الالعب  أصول  من  يومها(،  الصرف  أسعار 
في  ضريبية  مخالفات  خلفية  على  البرازيلي، 

الفترة املمتدة بني العامني 2011 و2013، مرتبطة 
بحقوق الصورة العائدة له في عاميه األخيرين مع 
ناديه سانتوس.  وفي العام 2017، توصل نيمار 
الى اتفاق حلل هذه القضية، يقوم من خالله بدفع 
1%2 مليوني يورو الى السلطات إلقفال امللف. 
التالي  العام  في  عادت  الضرائب  سلطات  لكن 
وأشارت الى ان املبلغ املطلوب من الالعب يناهز 

16 مليونا، بحسب سعر الصرف حينها.

البندقية )إيطاليا(-)أ ف ب( - أصبحت 
احواض بناء قوارب الغندول التقليدية 
في البندقية صامتة وهي تواجه خطر 
العاملني  أعداد  تراجع  بسبب  الزوال 

في هذه احلرفة النادرة.
عندما أجنز اإليطالي كاناليتو رسومه 
البانورامية للمدينة العائمة في القرن 
صنع  احواض  كانت  عشر،  الثامن 
بـ"سكويري"  تعرف  التي  القوارب  تلك 
منتشرة في كل أرجائها... لكن حاليا، 
منها  أربعة  إال  البندقية  في  يتبق  لم 
عن  توقفت  االحواض  تلك  فكل  فقط. 
العمل كليا أو جزئيا منذ فرض حظر 
كورونا  فيروس  أزمة  خالل  شامل 
املستجد. وقال روبرتو دي روسي أحد 
املتبقني  القالئل  التقليديني  احلرفيني 
الذين يبنون القوارب السوداء الطويلة 
"البندقية بدون هذه القوارب قامتة وال 
الذي  النجار  هذا  ويصنع  لها".  معنى 
إلى  أربعة  عاما   58 العمر  من  يبلغ 
خمسة قوارب غندول سنويا، يستغرق 
 400 حوالى  منها  واحدة  كل  إجناز 

برس  فرانس  لوكالة  وأوضح  ساعة. 
في  جديدا  زورقا  أنزل  مرة  كل  "في 
رؤية  على  أشهد  بأنني  أشعر  املياه، 

والدة جديدة. إنها ابتكاري".
هدية ملوك 

أمتار  أكثر من 10  القوارب  يبلغ طول 
 600 وتزن  متر   1,38 وعرضها 
كيلوغرام. وهي تتألف من 280 قطعة 
أنواع مختلفة  ثمانية  من  من اخلشب 
من األشجار من بينها البلوط واألرزية 

واجلوز والكرز والزيزفون واألرز...
من  حصريا  القوارب  هذه  شراء  ويتم 
يدفعون  الذين  الغندول  سائقي  قبل 
كل  وتصمم  يورو.  ألف   50 إلى   30
منها بشكل يتكّيف مع مالكها اجلديد 

ووزنه.
وأوضح دي روسي "وردتنا طلبات من 
القوارب من  قليل من محبي هذه  عدد 

الواليات املتحدة وأملانيا واليابان".
التقليدية  القوارب  هذه  تعتبر  وكانت 
يهدي  فكان  للملوك.  مناسبة  هدية 
سائقيها  مع  بعضها  البندقية  حكام 

للملك  قدموا  مرة  وذات  ملوكء.  إلى 
لويس الرابع عشر الفرنسي بعضا من 
قوارب الغندول ليقوم بجولة في القناة 

الكبرى لقصر فرساي.
ويوجد اجلزء األكبر من األسطول اآلن 
على طول قنوات البندقية يتعاقب على 
الفترة  قيادته نحو 400 سائق. وهذه 
تعتبر أيضا قامتة بالنسبة إلى سائقي 
الوباء نهاية  القوارب. فقد وضع  هذه 
موقتة للجوالت الرومانسية في املياه. 
العالي  املد  جراء  القطاع  عانى  وقد 
الذي حصل استثنائيا في نهاية العام 
السياح  ابتعاد  إلى  أدى  ما  املاضي، 

وتضرر القوارب.
في  مجددا  القوارب  هذه  وستبحر 
مياه البندقية مبجرد السماح للسياح 
بالعودة إلى إيطاليا اعتبارا من الثالث 

من حزيران/يونيو.
أسياد الفأس

فرضت احلكومة اإليطالية إغالقا تاما 
آذار/ أوائل  في  البالد  مستوى  على 

مارس.

 وقد انتشرت صور املياه النظيفة في 
في  املالحة  توقف حركة  بعد  البندقية 
قنواتها، في أنحاء العالم. لكن اإلغالق 
في  العاملني  على  سلبيا  كان  الطويل 
تصنع  ال  التي  القوارب  بناء  احواض 
بل  فحسب  التقليدية  املركبات  هذه 

أيضا تصلحها وتقوم بصيانتها.
على  خصوصا  صعبا  االمر  وكان 
ورشة  أقدم  وهو  "ترامونتني"،  حوض 

ال تزال نشطة في البندقية.
وقد تسلمت إدارتها شقيقتان شابتان 
والدهما  وفاة  بعد   2018 العام  في 
روبرتو ترامونتني وريث شركة عائلية 

أسسها أجد أجداده في العام 1884.
عاما(   33( ترامونتني  إيلينا  وقالت 
الصغرى  شقيقتها  مع  قررت  التي 
وسعها  في  ما  تفعل  أن  إليزابيتا 
للحفاظ على الشركة "مع رحيل والدنا 

بات األمر الرئيسي مفقودا".
كان   " برس  فرانس  لوكالة  وأضافت 

علينا أن نعيد االبتكار".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

عرض فريق عاملي للبيع بعد خسائر كبرى

املتحدة(-مرسيليا  )الواليات  االسكندرية 
سبعينيان  اخلميس  تزوج   - ب(  ف  -)أ 
سقف  حتت  العزل  فترة  أمضيا  أميركّيان 

واحد بعد اخلروج معا مرة يتيمة.
عاما( وهي متسك   72( ديلك  ليندا  وقالت 
بيد زوجها أرديل هوفسكيالند )78 عاما( 
في  زلنا  ما  لكنا  العادية،  الظروف  "في 

مرحلة املواعدة".
جعلهما  املستجد  كورونا  فيروس  أن  إال 
يحثان اخلطى فيما كانت عالقتهما ال تزال 
في بداياتها.  التقى الزوجان اللذان خسر 
في   ،2019 العام  في  اآلخر  نصفه  كالهما 
السالم  كنيسة  في  شباط/فبراير  أواخر 

اللوثرية في الكسندريا قرب واشنطن.
وروت ديلك "لقد التقينا يوم ثالثاء املرفع 
علّي،  التحية  "ألقى  مضيفة  الكنيسة"  في 
املكان  تنظيف  ثم تساعدنا في  به  أعجبت 
بعد ذلك". وتابع هوفسكيالند وهو مهندس 
نقل حضري سابق أنه في األسبوع التالي 
"كنا جنلس  أخرى  كنسية  مناسبة  وخالل 
بفرصة  حظينا  وقد  نفسها،  الطاولة  إلى 
للتحدث أكثر". وقد اتفقا على موعد لتناول 
الغداء. وأضاف "خرجنا لتناول الغداء مرة 
واحدة. إنه املوعد الوحيد الذي توافر لنا".
وبعد ذلك بيومني، دعت السلطات احمللية 
ملكافحة  منازلهم  في  البقاء  إلى  السكان 

تفشي وباء كوفيد19- القاتل.
احلب  طائرا  يكن  لم  سّنيهما،  إلى  ونظرا 
هوفسكيالند  وقال  القواعد.  سيخالفان 

"أدرك كالنا أننا في حاجة إلى شريك".
وما كان من ديلك إال أن انتقلت للعيش مع 

شريكها اجلديد بال تردد.
سابقة  مسؤولة  وهي  ديلك  وأوضحت 
جامعة  في  األكادميية  البرامج  تقييم  عن 

غالوديت "بدا األمر طبيعيا جدا".
خطوة  كانت  إنها  هوفسكيالند  وقال 
محفوفة باألخطار لكن "ال أحد منا أراد أن 
تواصال  هناك  بأن  وحيدا... شعرنا  يكون 

في ما بيننا على الكثير من املستويات".
أكثر األمور حماقة" 

أثناء وجودهما في الكنيسة خالل مراسم 
العاطفي  االندفاع  الزوجني  متلك  دينية، 
األولى  املرة  في  به  شعرا  الذي  نفسه 
لها:  "قلت  هوفسكيالند  وأخبر  للقائهما. 
هل طلبت مني للتو أن أتزوجك؟" قائال إنه 

ال يتذكر حقا من اتخذ اخلطوة األولى.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

لصوص باريس 
وحقائب الرجل 

النيجيري

 عبد الهادي كاظم احلميري

صناع قوارب الغندول في فينسيا الساحرة يعيشون أيامًا قامتة

حنني غير مسبوق إلى العناق والتقبيل 

حب من النظرة األولى..الوباء يسهل العالقات واالرتباط
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لصوص  اقتحم   - ب(  ف  )أ  اريس- 
نيجيري  أعمال  رجل  شقة  مسلحون 
حقائب  على  واستولوا  باريس  في 
ومتكنوا  يورو  ألف   800 بقيمة  فاخرة 
من الفرار، وفق ما قالت مصادر مطلعة 
مّطلعة  مصادر  وأوضحت  اخلميس. 
حدثت  السطو  عملية  أن  احلادث  على 
الفرنسية  العاصمة  في  راق  مبنى  في 
الّلصوص  ورن  االربعاء.  صباح 
وبعدما  الشقة.  باب  جرس  املقّنعون 
الرجل  هددوا  دخولها،  في  جنحوا 
مبسدس، ولم يتمكنوا من إجباره على 
فتح خزنته إال أنهم استطاعوا من سرقة 
يورو  آالف  وثالثة  الفاخرة  احلقائب 
السنوات  في  باريس  وشهدت  نقدا. 
وعمليات  السرقات  من  العديد  األخيرة 
يكونون  ما  عادة  الذي  األغنياء  سلب 
هدفا للمجرمني الذين يبحثون عن سلع 

فاخرة مثل اجملوهرات والساعات.

وفاة عميد البشرية في بريطانيا

واشنطن- باريس  الزمان :
مجلة  في  اخلميس  نشرت  دراسة  أظهرت 
املصابني  األشخاص  أن  الطبية  "النسيت" 
بالسرطان هم أكثر عرضة للوفاة بكوفيد19- 

مبرتني مقارنة بغير املصابني به.
ووجدت بيانات تعود إلى أكثر من 900 مريض 
في الواليات املتحدة وكندا وإسبانيا، أن معدل 

الوفيات ازداد مع تقدم مراحل السرطان.
لديهم  الذين  السرطان  مرضى  أن  وتبّين 
اليومية  املهمات  أداء  على  منخفضة  قدرة 
هم  ممن  الوفاة  خلطر  عرضة  أكثر  كانوا 
عدد  الدراسة  مؤلفو  واسترجع  حااًل.  أفضل 
األشخاص الذين قضوا في غضون 30 يوما 

من تشخيصهم بكوفيد19- ألسباب مختلفة.
األورام  اختصاصي  شويري  طوني  وقال 
شارك  الذي  للسرطان  فاربر  دانا  معهد  في 
"معدل  إن  برس  فرانس  لوكالة  الدراسة  في 
الوفيات خالل 30 يوما كان %13 وهو أكثر 
من ضعف معدل الوفيات الذي أعلنته جامعة 

جونز هوبكنز".
الفريق  وجد  سابقة،  دراسات  مع  وباملوازاة 
)ذكور(  واجلنس  السن  في  التقدم  أن  أيضا 
والتدخني  أكثر  أو  مرضيتني  حالتني  ووجود 

كانت كلها مرتبطة بزيادة خطر الوفاة.
العالجات  أو  الكيميائي  العالج  تلقي  لكن 
األخرى املضادة للسرطان في غضون أربعة 

أسابيع من تشخيص كوفيد19- لم يؤثر على 
هذه  "تشير  شويري  وأوضح  الوفيات.  نسبة 
الذين  بالسرطان  املصابني  أن  إلى  النتائج 
قدما  املضي  ميكنهم  جيدة  بصحة  يتمتعون 
عليهم  ويجب  السرطان  ملكافحة  العالج  في 

القيام بذلك".
لكنه أضاف أن الذين يعانون من حال صحية 
سّيئة أو من سرطان في مرحلة متقدمة "عليهم 
التناقش مع متخصصي األورام حول أخطار 

العالجات اخملتلفة للسرطان".
والعلمي  الطبي  املدير  كانس  بيل  وقال 
قدمت  التي  األميركية  السرطان  جلمعية 
متويال للدراسة "يظهر هذا البحث أن مرضى 

خلطر  غيرهم  من  أكثر  معرضون  السرطان 
الدراسة  أن  وأضاف  بكوفيد19-".  اإلصابة 
كلوروكني  هيدروكسي  تركيبة  أن  إلى  تشير 
هؤالء  وفاة  خطر  تزيد  قد  وأزيثروميسني 
مزيد  إلى  حتتاج  مسألة  وهي  مرات،  بثالث 

من البحوث.
أن  اجلمعة  نشرت  دراسة  أظهرت  فيما  
مرضى السكري من النوع الثاني الذين تزيد 
أعمارهم عن 75 عاما ويعانون من مضاعفات 
تتعلق مبرضهم هم أكثر عرضة للمعاناة من 

الشكل احلاد لكوفيد19-.
وكان من املعروف حتى اآلن أن مرض السكري 
من العوامل املفاقمة لفيروس كورونا املستجد: 

من  السكري  مريض  يعاني  أن  املرجح  من 
شكل حاد من الوباء وميوت جراءه متاما مثل 
األشخاص الذين يعانون من املسنة واملصابني 

بارتفاع ضغط الدم أو الكبار في السن.
أنواع  اآلن  حتى  دراسة  أي  حتدد  لم  لكن 
شكل  من  يعانون  الذين  السكري  مرضى 
دراسة  واستعرضت  كوفيد19-.  من  حاد 
املتخصصة  "ديابيتولوجيا"  مجلة  في  نشرت 
مصابا مبرض   1317 لدى  الطبية  املعلومات 
كوفيد19-  من  حادا  يعانون شكال  السكري 
 10 بني  فرنسا  في  املستشفى  إدخالهم  ومت 

و31 آذار/مارس.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

دراستان:مرضى السرطان والسكري أكثر عرضة للوفاة باجلائحة

تعليق دفع غرامة نيمار لسلطات الضرائب

عاملة  أسدان  هاجم   - ب(  ف  سيدني-)أ 
حديقة  في  حظيرتهما  تنظف  كانت 
أدى  ما  اجلمعة  أسترالية  حيوانات 
الرأس  في  خطرة  بجروح  إصابتها  إلى 
ونقلت  الشرطة.  أعلنت  ما  وفق  والرقبة، 
جوا  عاما   35 العمر  من  البالغة  العاملة 
إلى مستشفى بعد تعرضها للهجوم صباح 
»شولهافن«  حيوانات  حديقة  في  اجلمعة 
جنوب  كيلومترا   160 حوالى  بعد  على 
سيدني. وقال املسعفون إن املرأة في حال 

حرجة لكنها مستقرة.
وأغلقت حديقة احليوانات األسترالية هذه 
على  قيود  فرض  مع  آذار/مارس   25 في 
وباء  تفشي  بهدف جلم  العامة  التجمعات 

كوفيد 19.

أسدان يهاجمان عاملة 
في حديقة 


