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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

بدء العد التنازلي لدخول 
«مسبار األمل» مدار املريخ اليوم.

«كورونا» يهبط بإنفاق 
املواطنني واملقيمني ١٧٪.

  إجناز عربي وعاملي 
يستحق االهتمام واإلشادة.

   الناس ما تنالم محد عارف 
شنو يصير باچر!!

 

أبعد من الكلمات
«األزمة الحالية ليست أزمة مالية، بل أزمة عدم إنفاق»

بــول كروجمــان، االقتصــادي 
األميركي حائــز نوبل، متحدثا عن 
األزمة االقتصادية التي جتتاح العالم 
والناجمة عن تفشي ڤيروس كورونا.

«أبكي حين أشاهد هذا الڤيديو»

كريســي تيغان، املمثلة األميركية، 
مشــيرة إلى ڤيديــو أغنية زوجها 
«وايلــد» حني كانت حامال في ابنها 

الذي فقدته قبل الوالدة.

«أين شيكات الـ ٢٠٠٠ دوالر؟»

سوزان ســاراندون، األميركية حائزة 
األوسكار، تلوم الرئيس األميركي بايدن 
لقصر حزمة اإلعانات لألميركيني على 

١٤٠٠ دوالر بدال من ٢٠٠٠ كما وعد.

«لم أتوقع دخوله الجامعة ألنه عانى من عســر 
القراءة والكتابة»

كيلي ريبا، املمثلة األميركية، تقول إنها 
كانت تخشى عدم دخول ابنها اجلامعة 
ملعاناته من عسر القراءة والكتابة فترة 

من حياته.

«أجداد خطيبها الحالــي كانوا عبيدا لدى 
أجداد طليقها»

املمثل األميركي، يقول  كريغ كونوڤر، 
إن أجداد خطيب املمثلة كاثرين دينيس 
حاليا، شليب رافينل، كانوا عبيدا لدى 
عائلة زوجها الســابق توماس رافينل، 

وهذا سبب تشابه اسم العائلة.
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لطيفة جمعه عبداهللا بوعركي: أرملة خالد عبدالعزيز املفرج: ١٠١ 
عام ـ ت: ٦٦٦٢٨٨٢٢ ـ ٩٩٦٠٩٨٨٤ ـ شيعت.

علي حسني حيدر محمد: ٧٦ عاما ـ ت: ٩٩٠٣٠٢٣٧ ـ شيع.
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ثغرة في جدار مواجهة «كورونا».. جنوب أفريقيا تعّلق 
التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» لـ «عدم فعاليته»

عواصمـ  وكاالت: فيما علقت جنوب 
افريقيــا انطــالق برنامجها للتطعيم 
باستخدام لقاح «أسترازينيكا» في ظل 
املخاوف من عدم فعاليته ضد نسخة 
كورونا املتحّورة، أكد رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون ثقته 
في أن لقاح شركة «فايزر» األميركية 
البريطاني «أســترازينيكا»  ونظيره 
ساهما في منع الوفاة بڤيروس كورونا 
وحاالت اإلصابة اخلطيرة به، مشيرا 
إلــى أن العقار بدأ يتحرك ببطء نحو 

التصدي للڤيروس.
وقال جونسون في تصريح: «نعتقد 
أن هناك دليال جيدا على أن اللقاحني 
يوقفان انتقال العدوى، حيث ان هناك 
انخفاضا في انتقال (الڤيروس) بنسبة 
٦٧٪»، مضيفا «أن لقاح أسترازينيكا 
يظــل مبنزلة فائــدة هائلــة لدولتنا 
ومواطنينا.. وليس لدي أدنى شك في 
أن اللقاحات بشكل عام ستوفر مخرجا، 
ومع كل يوم ميــر ميكنك أن ترى أن 

الطب يسيطر ببطء على املرض».
وبعد أن علقت جنوب أفريقيا مؤقتا 
حملة التلقيح ضد كورونا باستخدام 
اللقاح «أسترازينيكا»، صرح إدوارد 
أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الصحــة، بأنه ال أدلة تؤكــد أن لقاح 
«أسترازينيكا» ال مينع الوفاة بڤيروس 

كورونا أو األعراض الشديدة منه.
وقــد جاء تعليق جنــوب أفريقيا 
للقاح بعدما أظهــر اختبار أن اللقاح 
ال يوفر إال «احلد األدنى» من احلماية 

ضد اإلصابات اخلفيفة إلى املتوسطة 
بـ «كوفيد ـ ١٩» الناجمة عن النسخة 
املتحّورة التي اكتشفت أول مرة هناك.

وكان من املقرر أن تبدأ الدولة األكثر 
تضررا بالوباء في إفريقيا حملتها في 
األيام األخيرة باستخدام مليون جرعة 
من لقاح «أسترازينيكا» لكن احلكومة 
قررت تعليق البرنامج في ضوء نتائج 
اختبارات أجرتها جامعة فيتاترسراند 

في جوهانسبرغ.
وقال وزير الصحة اجلنوب افريقي 
زويلي مكيزي في تصريح للصحافيني 
خالل مؤمتر عبر الڤيديو: «إن التريث 
في التلقيح بواسطة لقاح أسترازينيكا 
ســيكون مؤقتا بانتظــار تبيان هذه 

املسائل».
لقــاح  جرعــات  أن  وأوضــح 
«أســترازينيكا» املخصصــة جلنوب 
إفريقيا والبالــغ عددها اإلجمالي ١٫٥ 
مليون، والتي تنتهي مدة صالحيتها 
في أبريل ستحفظ بانتظار توجيهات 
اخلبــراء العلميني بشــأنها. بدورها، 
أفادت «أســترازينيكا»، التي طورت 
اللقاح باالشتراك مع جامعة أكسفورد، 
لـ «فرانس برس»: «نعتقد أنه اليزال 
بإمــكان لقاحنــا الوقاية مــن املرض 

الشديد».
وأفاد ناطق باســم الشــركة، بأن 
الباحثني يعملون على تطوير اللقاح 
ليكون قادرا على الوقاية من النسخة 
املتحورة اجلنوب أفريقية، التي تتفشى 

سريعا في أنحاء العالم.

رئيس الوزراء البريطاني: اللقاح ساعد مع «فايزر» في منع الوفيات واحلاالت اخلطيرة

سحر كرنڤال البندقية قائم 
رغم الضباب وغياب السياح

البندقية (إيطاليا) - أ.ف.پ: في ساحة القديس مرقس 
الشهيرة في البندقية، التي يلفها ضباب سميك، يتجول أزواج 
تنكــروا بلباس نبالء من هــذه املدينة، فيما يتقاذف أطفال 
كريات الورق امللون.. فالكرنڤال انطلق بنسخة افتراضية 
بجزء كبير منها ومن دون حشود السياح االعتياديني متاشيا 

مع مستلزمات زمن كورونا.
تقــول كيارا راغاتزون (٤٧ عاما) «األمر ســريالي فعال 
ما يلفتني خصوصا هــو الصمت. فخالل الكرنڤال تصدح 
املوســيقى على الدوام والناس يســتمتعون بوقتهم. لكن 

البندقية عندما يلفها الضباب تبقى مكانا ساحرا».
وقــد أتت هذه الســيدة مع زوجها جيزولو من مســافة 
خمســني كيلومترا تقريبا. ومع أن منطقة فينيتسيا باتت 
مصنفة صفراء أي أن خطر انتقال عدوى ڤيروس كورونا فيها 
بات معتدال إال انه ال ميكن للسكان التنقل خارج منطقتهم.

على بعد خطوات قليلة من ساحة القديس مرقس، ينشط 
حميــد صديقــي (٦٣ عاما) فــي صنع قنــاع للكرنڤال فهو 
يقولبه وينحته ويبرده بدقة بحركات سريعة ومتقنة جدا.

إحدى املشاركات في الكرنڤال         (أ.ف.پ)

النحل األوروبي ممنوع من دخول بريطانيا!
رمبا يكون باتريك ميرفيت 
واحدا من أوائل املتضررين من 
انسحاب بريطانيا من االحتاد 
األوروبي (بريكســت) بعدما 
وجد نفسه في مواجهة قوانني 
جديــدة تقيد عمليــة انتقال 
خاليا النحل من بلدان االحتاد 

الى بالده.
وحســـــــب صحيفـــــة 
«الغارديــان»، فــإن رغبــة 
ميرفيت في استيراد ١٥ مليون 
نحلة من ايطاليا الى بريطانيا 
تقــف دونها عقبــة القوانني 
التــي أصبحت  البريطانيــة 
سارية بعد «بريكست» والتي 
تنص علــى إمكان اســتيراد 
ملــكات النحل فقــط وليس 
اخلاليا الكاملة. ويريد ميرفيت 
استيراد صغار النحل لوضعها 
في مزرعته وملساعدة املزارعني 
في عملية تلقيح محاصيلهم، 
ولكنه أبلغ بأن شحنة النحل 

ميكن ان تصادر وان تتلف.
ويقول ميرفيت انه مرب 
متحمس للنحــل وانه يفعل 
ذلــك منذ نحــو ٢٠ عاما، كما 

ما يعني قدرا أقل من التلقيح 
ومن الثمار.

ويضيف ميرفيت انه دفع 
مبلــغ ٢٠ ألــف جنيه كتأمني 
وانه سيخسر ١٠٠ ألف جنيه 
اذا لم يســتطع ادخال النحل 
الى البالد، وفي محاولة منه 
لتخطــي احلظــر وااللتــزام 

جلــأ  اجلديــدة  بالقوانــني 
الــى فكرة إدخــال النحل عن 
طريق ايرلندا الشمالية، وهو 
ما يعتقد انــه جائز مبوجب 
القانــون، ولكن املســؤولني 
أبلغوه بــأن النحل ميكن ان 
يحرق اذا مــا مضى قدما في 

محاولته.

قوانني «بريكست» ال تسمح باستيراد خاليا النحل الكاملة

انــه ميتلــك متجــرا ملعدات 
تربية النحل وكان يســتورد 
اعدادا كبيرة مــن النحل من 
ايطاليا سنويا بسبب حاجة 
املاســة، خصوصا  املزارعني 
ان بريطانيا هــي واحدة من 
ثــالث بلدان أوروبية تشــهد 
تراجعا في أعداد خاليا النحل 

النمسا تعيد فتح املتاجر واملدارس واملتاحف
أنهــت  ـ وكاالت:  ڤيينــا 
النمســا أمس حالــة اإلغالق 
 ٦ اســتمرت  التــي  العــام 
أسابيع، بسبب انتشار جائحة 
«كورونا»، ليستأنف العمل في 
احملــال التجارية، كما فتحت 
املــدارس أبوابها أمام الطالب 
بعد تقسيمهم إلى مجموعات 
بالتناوب، كما مت فتح املتاحف 

أيضا. 
وقال راينر تريفليك رئيس 
الغرفة التجارية النمساوية، 
فــي بيــان أمس االثنــني، إن 
حالة من االندفاع حدثت من 
املواطنني في وسط العاصمة 
أمام احملال التجارية بســبب 
اخلصومات وعروض الشراء 
املميزة، مشيرا إلى التشديد 
على ارتــداء الكمامة الطبية 
ومراعاة التباعد االجتماعي. 
التزامــا  وأضــاف أن هنــاك 
مــن جميع مقدمــي اخلدمات 
والرعاية الصحية الذين لديهم 
اتصال مباشر بالعمالء، بتقدمي 
اختبار «كورونا» ســلبي كل 
سبعة أيام على األقل. وأوضح 
رئيس الغرفة أنه يتعني على 
العديــد مــن جتــار التجزئة 
بيــع أجــزاء مــن منتجاتهم 
بتخفيضات عالية، لتعويض 

من الســفر إلى والية تيرول 
الواقعــة فــي جنــوب البالد 

بسبب
وضع وباء كورونا الذي مت 
توصيفه على أنه حرج. وكانت 
تيرول شهدت مؤخرا انتشارا 
للساللة اجلنوب افريقية من 

ڤيروس كورونا.
وقال املستشار النمساوي، 

زباستيان كورتس: «لهذا يجب 
فعل كل شــيء من أجل منع 

استمرار انتشار الطفرات».
كانــت احلكومــة احمللية 
للوالية قد رفضت التشديدات 
بشكل قاطع وأصدرت حزمة 
تدابيــر خاصة بها قبل وقت 
قصيــر من صــدور التحذير 

من السفر.

أنهت إغالقاً عاماً استمر ٦ أسابيع.. وحّذرت من السفر إلى والية تيرول

(رويترز) الصالونات النسائية فتحت أبوابها في ڤيينا بعد انتهاء اإلغالق 

ولتعزيــز  اإلغــالق  فتــرة 
مواردهم املالية، مشــيرا الى 
أن التجــار يأملون أيضا في 
حتقيق تأثيرات إيجابية على 
الســوق من خالل اســتمرار 

النشاط التجاري.
فــي هذا الســياق، أعلنت 
احلكومــة النمســاوية أمس 
االثنــني إصدار حتذير فوري 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

«ذا ليتل ثينجز» يتصدر إيرادات 
السينما في أميركا مجددًا

لوس أجنيليس - (رويترز): تصدر فيلم اإلثارة واجلرمية 
«األشياء الصغيرة» (ذا ليتل ثينجز) للممثل دنزل واشنطن 
صــدارة إيرادات الســينما في أميركا الشــمالية مرة أخرى 

مسجال ٢٫١ مليون دوالر في األسبوع الثاني من العرض.
وفــي اخلارج، جمع الفيلم ١٫٤ مليون دوالر في مبيعات 
التذاكــر فــي ٢٠ دولة. وحقق الفيلم فــي املجمل ٧٫٨ ماليني 
دوالر فــي الواليات املتحدة وكندا و٥٫٢ ماليني دوالر عامليا 
حتى اليوم. وجاء فيلم الرسوم املتحركة «عائلة كرود: عهد 
جديد» (ذا كرودز: إيه نيو إيدج) في املركز الثاني مســجال 

١٫٧ مليون دوالر في األسبوع احلادي عشر من عرضه.
واحتل فيلــم احلركة اجلديد «الرامي» (ذا ماركســمان) 
للممثل ليام نيسون املركز الثالث بإيرادات بلغت مليون دوالر.

دنزل واشنطن ورامي مالك في أحد مشاهد «ذا ليتل ثينجز»


