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جتسير جائحة كورونا

أسوأ ما في البشر وأفضله

برج إيفل يكرم مشاركني في محاربة فيروس كورونا

نصائح خبراء في العزل بني الفضاء واحمليطات 
للمحجورين في املنازل

تهلكة  أو  بلية  أصابته  أي  جائحة  أصابته  يقال:  الجامع  املعاني  معجم  بحسب 
وقد استخدمت هذه الكلمة لوصف وباء كورونا ألنه وباء تجاوز معظم حدود دول 

العالم ولم يقتصر على دولة أو منطقة واحدة.
وماذا بعد الحجر أليام أو أسابيع؟ هل سنخرج من »الغيبة الطوعية« لنجد العمل 
الرزق وكل ما نحتاجه من مأكل وملبس وسلع ووسائل ترفيه ومآسي  ومصادر 

على ما تركناه عليه قبل الحجر.
يكون  وقد  تأكل  ال  أو  عائلته  تأكل  يعني  يومية  بأجور  للعامل  بالنسبة  الحجر 
األمر كذلك تقريبا بالنسبة للشخص الذي يعمل لحسابه كسائق التكسي والسباك 
والكهربائي. صاحب املشغل الصغير سيجد نفسه مضطرا لتسريح عماله وكذلك 
في  الكبيرة  الشركات  حال  وكذا  والفندق.  واملطعم  الصغيرة  الشركة  صاحب 
الصناعة والنقل والتجارة ستجد نفسها هي أيضا متوقفة ال تستطيع دفع أجور 

عمالها واستحقاقات مالكيها.
إذا من أجل أن تعود الحياة الى مجاريها بعد الجائحة كورونا على الدولة أن تدفع  
أجور عامل األجور اليومية والشخص العامل لنفسه وتساعد الشركة الصغيرة 
بتمكينها بدفع أجور عمالها وتكاليفها غير املباشرة وكذا األمر بالنسبة لجميع 
النشاطات االقتصادية الكبيرة يضاف الى ذلك إدامة املدفوعات للعاطلني فعال وملن 
ال تستطيع إجراءات الدولة اللحاق في تجنيبه الجوع والعوز والبطالة مع ضرورة 
كمتطلبات  املواطن  على  الجائحة  فرضتها  التي  الجديدة  األعباء  الدولة  تحمل 

الوقاية واالدوية والرعاية.
يبدو  كما  اإلعتبار  بنظر  تقدم  ما  كل  االمريكية  املتحدة  الواليات  أخذت  باألمس 
عندما قدمت لشعبها حزمة من النقد والقروض امليسرة والتسهيالت لتجسر وضع 
مواطنيها واقتصادها من الوضع الذي هم عليه وتعبر بهم الى وضع يقاربه على 

األقل بعد رحيل الكورونا.
لقد توحد الجمهوريون والديمقراطيون في املؤسسة التشريعية لتمرير حزمة من 
املساعدات لشعبهم بمبلغ 2 ترليون دوالر سيستلم كل فرد أمريكي يقل دخله عن 
0526 دوالر شهريا بموجبها إعانة نقدية مباشرة قدرها 0021 دوالر ومثلها لزوجته 

إن كان متزوجا و005 دوالر عن كل طفل في العائلة إن كان لديهما أطفال وستبلغ 
هذه املدفوعات املباشرة لألمريكيني 052 مليار دوالر.

أربعة أشهر إضافة  0042 دوالر شهريا ملدة  العمل سيستلم  العاطل عن  األمريكي 
الى ما يتقاضاه من ضمانات البطالة والتي تتراوح بني 008 – 0022 دوالر شهريا. 
الغير  لحسابهم  والعاملون  املستقلون  املقاولون  البطالة  ضمانات  وستشمل 

مشمولني عادة بتلك الضمانات. وستبلغ ضمانات البطالة هذه 052 مليار دوالر
واالعمال  املصالح  جميع  تكون  وحتى  واملوظفني  العمال  تسريح  عدم  أجل  ومن 
دوالر  مليار   053 تخصيص  تم  الجائحة  انتهاء  بعد  العمل  الستئناف  جاهزة 
كقروض لألعمال الصغيرة )الشركات الصغيرة(. كما تم تخصيص 005 مليار دوالر 
للشركات الكبيرة التي تعاني من مشاكل بسبب الجائحة. هذا باإلضافة الى 051 
مليار للحكومات املحلية و031 ملياردوالر  للمستشفيات و05 مليار دوالر لشركات 

الطيران وغيره.
املسؤولني  وكبار  وعائلته  ترامب  شركات  استبعاد  على  التشريع  نص  وقد 
الحكوميني والبرملانيني من االستفادة من أي قروض واستثمارات بموجب حزمة 

اإلنعاش هذه.
الغذاء  ويقدمون سالت  املتمكنون  يهب  أن  الحبيب، جميل  عراقنا  الى  وبالعودة 
ولكن  إليصالها  الشباب  يتطوع  أن  وجميل  للمعوزين 
من  املليارات  أهدرت  التي  املحاصصة  حكومة  هي  أين 
كل هذا؟ ألم تتعلم شيئا من مبادئ وتدابير من جاء بها 

الى حكم هذا الشعب املبتلى؟ 

 عبد الهادي كاظم احلميري

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

باريس,-)أ ف ب( - الزمان 
يوم  كل  مساء  إيفل  برج  يكرم 
األشخاص  الجمعة  من  اعتبارا 
محاربة  في  يشاركون  الذين 
مع  املستجد  كورونا  فيروس 
"شكرا" وعرض رسائل  كلمة  بث 
تدعو إلى مالزمة املنازل، على ما 

قالت بلدية العاصمة الفرنسية.
"اعتبارا  البلدية  بيان  في  وجاء 
إيفل  برج  سيكرم  الجمعة  من 
الساعة  بني  يوم  كل  مساء 
مساء  عشرة  والحادية  الثامنة 
يكافحون  الذين  األشخاص  كل 
بث  خالل  من  كوفيد19-  وباء 
رسائل شكر ودعوات إلى مالزمة 

املنازل".
الثامنة  الساعة  "عند  وأوضح 
على  +شكرا+  كلمة  ستظهر 
للطواقم  تكريما  إيفل  برج 
الشرطة  وعناصر  الطبية 
باريس  بلدية  وعناصر  والدرك 
سيارات  وطواقم  واملسعفني 
الصناديق  وأمناء  اإلسعاف 
التنظيفات  وعمال  املتاجر  في 
والتجار وعاملي تسليم البضائع 
وسكان  والجمعيات  واملتطوعني 
وباء  يحاربون  الذين  باريس 

كوفيد19-".
بني  ذلك  "بعد  البيان  وأضاف 
والنصف  الثامنة  الساعة 
والحادية عشرة ستبث رسالتان 
بالفرنسية واإلنكليزية  بالتناوب 
الخروج  يقتصر  بأن  للتذكير 
األدنى  الحد  على  املنزل  من 
في  يساهم  ذلك  ألن  الضروري 

إنقاذ أرواح".
و مع محاولة مليارات األشخاص 
مع  فجأة  التكيف  العالم  حول 
االجتماعي  التباعد  إجراءات 
إلبطاء  املعركة  من  كجزء 
بعض  يقدم   ،19 كوفيد  انتشار 

على  املعتادين  املتخصصني 
تدابير العزل من رواد فضاء إلى 
أفراد طواقم غواصات، النصائح 
تمر  املقبلة  األسابيع  لجعل 

بسالسة في املنزل.
 وضع جدول زمني 

أمضى سكوت كيلي رائد الفضاء 
الفضاء  وكالة  من  املتقاعد 
األميركية )ناسا( حوالى سنة في 

محطة الفضاء الدولية.
وهو قال لوكالة فرانس برس إن 
األوقات  هذه  في  التفكير  طريقة 
"الناس  وأضاف  حاسمة.  تكون 
توقعات  تحديد  إلى  حاجة  في 
متى  نعرف  ال  فنحن  صحيحة 
سينتهي كل هذا. يمكن أن يطول 
لنفسي:  أقول  لذلك  الوضع  هذا 
للعيش  مشابهة  بطريقة  أعيش 
أحتاج  عام،  ملدة  الفضاء  في 
والنوم  زمني  جدول  وضع  إلى 

واالستيقاظ في وقت منتظم".
التمارين  ممارسة  أن  وتابع 
الراحة  مفتاح  هي  الرياضية 
فترة  أثناء  والعقلية  الجسدية 

الحجر الصحي اإللزامي.
 العثور على املهمة 

الرنودي- فنسان  إلى  بالنسبة 
لغواصة  السابق  القائد  إيفل 
نووية، يجب لتمر االمور بسالسة 
خالل فترة الحجر، تحديد "مهمة 

شخصية" والغوص فيها.
وعلى غرار الوضع في الغواصة 
شققنا  في  عالقون  "نحن 
في  تتمثل  مهمة  في  ونتشارك 
والعاملني  اآلخرين  حماية 
من  بنجاح  والخروج  الطبيني 

هذه املحنة" على ما أكد إيفل.
روتني  وضع  املهم  من  إنه  وقال 
"ال  مضيفا  به  وااللتزام  يومي 
إلى  تحتاج  االستسالم...  يمكنك 

القيام بشيء خالل هذا الوقت".

الغواصة  قائد  إلى  بالنسبة 
تركيب  ذلك  شمل  وزمالئه، 
تحت  نباتات  وزراعة  مجسمات 
أوقات  خالل  اصطناعي  ضوء 
فرانس  لوكالة  وأوضح  فراغهم. 
يكون  أن  أيضا  املهم  "من  برس 
الخاصة.  مساحته  شخص  لكل 
املساحات  تكون  غواصة  في 
ينطبق  نفسه  والشيء  ضيقة. 

على الشقق الصغيرة".
جتربة أمور جديدة 

كانت البحارة إيزابيل أوتيسييه 
أول امرأة تنجح في جولة حول 
عليها  تحتم  وقد  وحدها،  العالم 

تمضية وقت كبير بمفردها.
تشعر  لم  إنها  قالت  لكنها 
اخترت  "ألنني  مطلقا  بالوحدة 
وتوصي  وحيدة".  أكون  أن 
في  املحصورين  األشخاص 
الوقت  من  باالستفادة  املنزل، 
والقراءة  جديدة  أمور  "لتجربة 
بأنواعها  للموسيقى  واالستماع 
وكتابة اليوميات والتقاط الصور 
من  شيء،  كل  وقبل  والرسم". 
املهم أال يسترسلوا بالتفكير في 

األيام املقبلة.
كانت  عندما  أنه  البحارة  وروت 
في البحر تواجه فترة غير محددة 

"أول  تعّلمت  بمفردها  الوقت  من 
شيء عدم احتساب األيام".

معنويات منخفضة
عالم  فيرسو  سيبريني  أمضى 
األملانية  بريمن  جامعة  في  الفلك 
في حجرة صغيرة  عام  من  أكثر 
آخرين  متطوعني  خمسة  مع 
على  الحياة  ظروف  ملحاكاة 
إلى  املستقبلية  للمهمات  املريخ 
"من  قال  وهو  األحمر.  الكوكب 
معنوياتك  تنخفض  أن  الطبيعي 
عالمة  ليست  هذه  وإنتاجيتك. 
إلى  الذنب  تضف  ال  ضعف. 

مشكالتك".

للقيام  "محجورا"  كان  عندما 
له  يسمح  يكن  لم  بالتجربة، 
بالخروج وتم منعه من التواصل 

مع العالم الخارجي.
نتعامل  لم  إذا  "حتى  وأضاف 
مع  نفسها  بالطريقة  جميعنا 
اعتماد  يمكننا  املنزلي،  الحجر 
هذه  تجعل  جيدة  ممارسات 

الفترات أكثر قابلية لإلدارة".
أو  نشاط  باختيار  ينصح  وهو 
أكثر والقيام بالكثير من التمارين 

الرياضية.
البقاء على تواصل 

رائد  أصبح   ،2009 العام  في 

أول  فني  دي  فرانك  الفضاء 
محطة  قيادة  يتولى  أوروبي 

الفضاء الدولية.
الحفاظ  الضروري  من  إنه  وقال 
حتى  البشري  التواصل  على 
 " مضيفا  فقط،  إلكترويا  كان  لو 
عليك  موجودة،  االتصال  وسائل 

بذل الجهد واستخدامها".
ويحرص هذا البلجيكي املوجود 
على  الصحي  الحجر  في  حاليا 
األرض، على إجراء مكاملة فيديو 
الوقت  في  املسنة  والدته  مع 
نفسه كل يوم وأوضح "هذا األمر 

يسمح لي برؤيتها".

خطان من االشتغاالت العاجلة تشغل العلماء اليوم ، االول ايجاد 
لقاح ناجح مضاد لفيروس كورونا املستجد والثاني العثور على 
عقار من بني األدوية الكثيرة التي جربها االنسان على أمراض 
شتى  في خالل أكثر من نصف قرن ملعالجة االصابات السيما 
تلك الخفيفة واملتوسطة . وحتى ذلك الحني ، يكافح العالم لوقف 

التدهور وكبح الذروة وتحصني املجتمعات .
لكن هذه االزمة كشفت كما يقول رئيس منظمة الصحة العاملية 
عن أسوأ ما للبشر وأفضل ما لديهم ، ألّن طائفة من املحتالني 
في العالم  بدأوا استغالل اسم املنظمة الدولية للتكسب والسرقة 
وايهام الناس بحلول وصفقات  تذهب الى جيوبهم في النهاية 
. وفي املقابل تقدم املستشفيات كل يوم تضحيات من الطواقم 
الطبية التي تواجه املوجات االولى كل يوم من االصابات ، في 

ظل واقع مرير تنقصه املعدات الطبية والوقائية .
العلم لحماية البشرية من االمراض التي لن يختص بها بلد دون 
الذي جرى توظيفه في  العلم  املرات من  ، أهم عشرات  اآلخر 
خالل قرن كامل في سباق التسلح والرعب النووي  والصواريخ 
التي قد تحيل البلدان الى رماد بقرار سياسي أو عسكري من 

أية دولة .
العالم الباذخ صرف املليارات في الترفيه الرياضي والفني  من 
دون تحقيق التوازن في الصرف على الرعاية الصحية الشاملة 
والطارئة ، وبات سعر العب كرة قدم  أو مغنية أو حفلة موسيقية 
أو نجم سينمائي عشرات املاليني في حني اّن رواتب القطاعات 
الصحية في جميع دول العالم ، حتى املتقدم غير مجزية وتكاد 

تكون بمستوى الكفاف مع غالء املعيشة في تلك الدول .
مستقبل  ليبحث  مّرة  أول  العالم  هّب  الجائحة  وقعت  وحني 
اوملبياد طوكيو وبطولة ويمبلدون الشهيرة وكذلك سبعًا وستني 
بطولة عاملية وقارية واقليمية النواع الرياضة التي دفعوا فيها 

عشرات املليارات.
اظهرت  التي  واستثماراتهم  اموالهم  سلة  الى  هرعوا  كأنهم   
حماية  على حساب  الحياة  في  لجوانب  مبررة  غير  انحيازات 

البشرية من االوبئة واالخطار البيئية.
يعيد  أن  البّد  االولويات،  وتقديم  التفكير  في  اختالالت  ثمة 
في  واالنصاف  العدالة  تحقيق  في  إزاءها  حساباته  االنسان 
وتلك  املنتجة واالساسية  الحقول  البشرية بحسب  تثمني عطاء 

الترفيهية أيضًا.

باريس-أ ف ب( - "لن نحصل على الجواب أبدأ"، 
توفيت  فرنسية  أصغر  جولييت،  والدة  تردد 
ابنة  أن  مصدقة  غير  املستجد،  كورونا  بفيروس 
أنه  يعرف  وباء  جراء  توفيت  عشرة  السادسة 
يعانون  من  أو  املسنني  على  خصوصا  خطير 
حدث  ما  سابني  وتصف  صحية.  مشكالت  من 
سريعة  تخرج  بكلمات  وتتحدث  يطاق"،  "ال  بأنه 
وما  ابنتها  لخسارة  صدمتها  لتصف  فهمها  من 
معنى الحياة بالنسبة لها وضرورة "االستمرار". 
برس  فرانس  وكالة  مع  هاتفي  اتصال  في  وقالت 
الخميس  باريس  ضواحي  إحدى  في  منزلها  من 
بدا  بسيط  سعال  فقط"،  سعال  من  تعاني  "كانت 
حميدًا وبدأ قبل أسبوع وحاولت معالجته بدواء 
بدات  والسبت  البخار.  وباستنشاق  وأعشاب 
جولي تشعر بضيق نفس. وأوضحت األم "لم يبد 
التنفس".  في  صعوبة  عانت  لكنها  خطيرًا،  األمر 
للتوجه  األم  دفعت  بنوبات سعال  بعدها أصيبت 
مشكالت  من  تعاني  ال  التي  ابنتها  مع  اإلثنني 

الحظ  هناك  الطبيب.  لزيارة  محددة،  صحية 
الطبيب العام قصورا "مقبوال" في التنفس، وقرر 
املطاف  نهاية  في  لكن  اإلسعاف،  جهاز  استدعاء 
أنهم  إلى  سابني  أشارت  املطافئ.  رجال  جاء 
وقفازاتهم،  وأقنعتهم  الوقائية  ببزاتهم  وصلوا 
واقتادوا الفتاة التي ارتدت قناعا ورقيا تحت قناع 
األكسيجني، إلى أقرب مستشفى في لونجومو في 
منطقة اإليسوّن. وعادت سابني إلى منزلها. عندما 
اتصلت باملستشفى بعد ذلك أخبروها أنهم أجروا 
لها صورة بينت أن لديها ظالاًل في الرئتني "لكن 
لفحص  عينة  أخذوا  وأنهم  خطيرا"،  شيء  ال 

كوفيد-19.
لكن ليال، نقلت جولي وهي تعاني من قصور في 
باريس،  في  لألطفال  نيكر  إلى مستشفى  التنفس 
بفيروس  يتعلقان  آخران  تحليالن  لها  وأجري 
كورونا املستجد. أدخلت جولي إلى غرفة اإلنعاش 
الثالثاء.وضعت في غرفة صغيرة جدرانها زرقاء، 
عشرة  السادسة  "في  سابني  وقالت  ألعاب.  وبها 

من العمر ما زالت في قسم األطفال.. إنها فتية".
بدت  الظهر،  بعد  ابنتها  لزيارة  توجهت  وعندما 
ما  سرعان  الكالم  لكن  تتكلم  كانت  قلقة.  الفتاة 

يتعبها. وقالت ألمها "أشعر بألم في قلبي".
أنباء  حمال  لكورونا  فحصني  آخر  نتائج  لكن 
سارة إذ إنهما كشفا أنها غير مصابة بالفيروس. 
املمرضات  تعد  ولم  الغرفة  باب  "فتح  األم  وقالت 
يرتدين زي الوقاية الخاص ورفع الطبيب إبهامه 
جولي  ان  وبدا  جيدة".  األمور  أن  إلى  لي  ليشير 
تجنبت األسوأ. وعادت سابني إلى منزلها ووعدت 
من  متأخر  وقت  في  التالي.  اليوم  في  بالعودة 
الفحص  نتيجة  بأن  يبلغها  اتصاال  تلقت  املساء 
الذي جرى في مستشفى لونجومو وصلت  األول 
وأكدت إصابة جولي بكوفيد-19، بينما كان وضع 
التنفس  بجهاز  وصلها  واحتاجت  يتردى  الفتاة 
نصدق.  "لم  سابني  وتساءلت  االصطناعي. 
تصورنا أنهم أخطأوا. وملاذا وصلت هذه النتائج 

متأخرة إلى هذا الحد؟".

كيف توفيت أصغر فتاة فرنسية
بفيروس كورونا كما تروي أّمها؟ 
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برلني,- )أ ف ب( - حملت إنغريد إهنني-هاس 
أغنيات  تأدية  وبدأت  يدها  في  املايكروفون 
في  برلني...  في  منزلها  من  بياف  إلديت 
مبادرة هي جزء من جهد جماعي للمساعدة 
في  املحتجزين  للسكان  الترفيه  تقديم  على 
فيروس  جائحة  بسبب  أملانيا  في  منازلهم 
 71 العمر  من  البالغة  إنغريد  كورونا.وقالت 
عاما "إن مفهوم إقامة الحفالت املوسيقية من 
املنزل فكرة رائعة خاصة بالنسبة إلى الكبار 

في السن الذين يضطرون ملالزمة البيت".
املوسيقية  الحفالت  قاعات  إغالق  ومع 
توقفت  التجارية،  املحالت  ومعظم  واملطاعم 
السكان  حض  مع  أملانيا  في  العامة  الحياة 
البقاء في املنزل للمساعدة في احتواء  على 
إنغريد  وانضمت  الفيروس.  انتشار 
وزمالؤها في "مستعمرة الفنانني" في جنوب 
لتسجيل  آخرين  أشخاص  إلى  برلني  غرب 

ألبومات أو كتب ومشاركتها عبر اإلنترنت.
السابقة  االجتماعية  العاملة  هذه  وحّولت 
التي كانت تغني بانتظام في صاالت صغيرة 
عبر العاصمة، غرفة معيشتها إلى استوديو 
شقتها،  خارج  مشتركة  منطقة  تسجيل.في 

تجلس الفنانة الكوميدية كورنيليا شونفالد 
قصيرة  قصة  عال  بصوت  وتقرأ  مقعد  على 
أدب  في  شهير  كاتب  وهو  كايستنر،  إلريك 

األطفال األملاني.
بزقزقة  املصحوبة  قراءتها  ويسّجل 
أحد  وهو  سيكوال  كريستيان  العصافير، 
الحياة  تدير  التي  الجمعية  في  املسؤولني 
وسيقوم  الفنانني"،  "مستعمرة  في  الثقافية 
بعد ذلك سيقوم بتوليف الفيديو ونشره على 
ما  عادة  الذي  للجمعية  اإللكتروني  املوقع 

يعرض مسرحيات ونشاطات ثقافية أخرى.
إجراءات  برلني  اتخاذ  بعد  شونفالد  وقالت 
إغالق للحد من انتشار فيروس كورونا "ليس 
لدي حاليا أي عروض ألقدمها"، لكن بدال من 
ثمة  أن  مقتنعة  فهي  على وضعها،  التحسر 
الجميع  اضطرار  مع  املرحلة  هذا  في  فوائد 
إلى البقاء في املنزل. وأوضحت "إنها مصدر 
هو  ما  على  بالتركيز  لنا  تسمح  ألنها  غنى 
الطبيعة  إلى  مشيرة  وأضافت  فعال".  مهم 
كفنانني،  "ربما،  الفنان  لعمل  املستقرة  غير 
نتعامل بشكل مختلف مع تقلبات األوضاع. 

نحن معتادين على هذه التغيرات أكثر".

في  الفنانني"  "مستعمرة  أسست 
اشترت  عندما   1927 العام  في  فيلمرسدورف 
إلى  وحولتها  مباٍن  ثالثة  فنانني  جمعيتا 
للموسيقيني  معقولة  بأسعار  إقامة  أماكن 

واملمثلني والكتاب في املدينة.
في  مزدهرة  الفنون  كانت  الوقت،  ذلك  في 
برلني حيث كانت املسارح والنوادي الليلية 

تعج بالرواد في مشاهد تذكر بتلك املوجودة 
في املسرحية املوسيقية "كاباريه".

 80 من  املؤلفة  "املستعمرة"  هذه  وتضم 
أزهار  تضيف  حيث  داخلية  وساحات  منزال 
النرجس األصفر ألوانا حية إلى األبنية التي 

تعود إلى عشرينات القرن املاضي.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مستعمرة فنانني في برلني جتد حلوالً مبتكرة 
لتحمل اإلغالق التام

بوب  األميركي  املغني  أصدر   - ب(  ف  )أ  نيويورك,- 
ديالن الحائز جائزة نوبل لآلداب، أغنية جديدة مدتها 
17 دقيقة مكرسة الغتيال جون كينيدي، مناسبة لفترة 
تصدر  جديدة  أغنية  أول  الراهنة.وهي  املنزلي  الحجر 
للفنان منذ ثماني سنوات.  وأغنية "موردر موست فاول" 
أقرب إلى قصيدة شعر موزونة يلقيها بوب ديالن ببطء 
مع عزف على البيانو وآالت إيقاعية والفيلونسيل، منه 
إلى أغنية كالسيكية مع مقاطع والزمة.  وتبدأ األغنية 
بالكلمات التالية "كان يوما قاتما في داالس )..( نوفمبر 

63. يوم مشؤوم دخل التاريخ".
اليوم يختلط بلمحة عن   ويلي ذلك سرد إلحداث ذلك 
تلك الحقبة.  واستغل بوب ديالن فرصة طرح األغنية 
التي لم يحدد متى ألفها، ليشكر املعجبني في تغريدة 

"لدعمهم ووفائهم على مر السنني".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

بوب ديالن يصدر أغنية 
جديدة أولى منذ 8 سنوات

سيجري   - ب(  ف  )أ   27-3-2020 دبي, 
في  يعيشان  إفريقيا  جنوب  من  زوجان 
دبي سباق ماراتون على شرفتهما بهدف 
رفع معنويات األشخاص املحجورين في 
كورونا  فيروس  تفشي  جراء  منازلهم 

املستجد.
)41 عاما( الذي سيقوم  وقال كولني ألني 
لوكالة  هيلدا  زوجته  برفقة  النشاط  بهذا 
سيبدأ  التحدي  إن  الجمعة  برس  فرانس 
بالتوقيت  السبت  صباح  السادسة  عند 
مترا   19 على  تمتد  شرفة  على  املحلي 
ومن املقرر أن يستمر من سبع إلى ثماني 
يعتزمان  أنهما  ألني  وأوضح  ساعات. 
لو  حتى  كيلومترا   42,2 مسافة  اجتياز 
إلى  جهة  من  الركض  السهل  من  يكن  لم 
إال أن كولني وهيلدا  أخرى على الشرفة. 
فعلى  التحدي.  بهذا  قام  من  أول  ليسا 
عدد  نشر  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
من األشخاص مقاطع فيديو ألنفسهم فيما 
يجرون سباقات ماراتون في املنزل. على 
شرفة يبلغ طولها سبعة أمتار في جنوب 
غرب فرنسا، قام رجل يبلغ من العمر 32 
ذهابا  رحلة  آالف  ستة  من  بأكثر  عاما 
»إنستغرام«  على  مباشر  بث  في  وإيابا 
حيث كان يشجعه العديد من متابعيه في 

سباق استمر أكثر من ست ساعات.

727 مرة  وركض رجل آخر حول شرفته 
ليكمل مسافة 42,2 كيلومترا في ما يزيد 
قليال عن خمس ساعات على وقع تصفيق 
الزوجني  سباق  مشاركة  وستتم  جيرانه. 
الجنوب إفريقيني مباشرة على الشبكات 
في  املتخصص  ألني  وقال  االجتماعية. 
شارك  الذي  الطلق  الهواء  في  الرياضة 
في  املاراتون  سباقات  من  العديد  في 
أنحاء العالم إن الفكرة تقوم على تشجيع 
آخر«.  شيء  في  »التفكير  على  الناس 
إلى  أيضا  الناس  ذلك  »سيدفع  وأضاف 
مشيرا  قلقني«  يكونون  عندما  التواصل 
يريدون  األشخاص  من  الكثير  أن  الى 

الجري  لكن  اآلن.  التجربة  هذه  خوض 
كافيا.  تدريبا  يتطلب  ماراتون  في 
وستساهم ابنة الزوجني جينا البالغة من 
من  املاراتون  هذا  في  سنوات   10 العمر 
الخفيفة  والوجبات  املاء  توفيرها  خالل 

لوالديها.
العربية  اإلمارات  في  السلطات  وفرضت 
من  التنقل  على  قيودا  عموما،  املتحدة 
مساء  الثامنة  من  األحد  إلى  الخميس 
بحملة  للقيام  صباحا  السادسة  حتى 
العام  النقل  لوسائل  وتطهير  تنظيف 
واملباني. ويسمح فقط ملوظفي القطاعات 

األساسية بالتنقل خالل هذه الساعات.

سباق ماراتون على شرفة منزلية في دبي

برلني-)أ ف ب( - ستطلق أملانيا دراسة على أكثر 
من 100 ألف شخص ملعرفة ما إذا تشكلت لديهم 
مناعة ضّد فيروس كورونا املُستجد بما يسمح 
بتقييم انتشار الفيروس، على ما قالت املتحّدث 

باسم املعهد الرئيسي املولج إنجازها.
»هيلمولتز«  مركز  من  تيليه  سوزان  وأّكدت 
لألبحاث حول األمراض املعدية في براونشفايغ 
مجّلة  أوردتها  التي  املعلومات  البالد(،  )شمال 
»شبيغل« األسبوعية، وتفيد أن الدراسة املتوّقع 
ستستند  املقبل  نيسان/أبريل  في  تنطلق  أن 
إلى عّينات دم مستخرجة من أكثر من 100 ألف 

شخص في فترات منتظمة.
هذه  كانت  إذا  ما  بتحليل  الباحثون  وسيقوم 
لكوفيد-19  مضادة  أجساما  ستفرز  العّينات 

كدليل إلصابة صاحبها باملرض وتعافيه منه.
علم  قسم  يرئس  الذي  كروز،  جيرارد  وأوضح 
األوبئة في مركز »هيلمولتز«، في حديث لـ«دير 
شبيغل« أنه »يمكن إعطاء ما يشبه دفتر لقاحات 

لهم  يسمح  ما  مناعة  كّونوا  الذين  لألشخاص 
استمرار  ظل  في  حتى  عملهم  باستئناف 
القيود« على الحركة. باإلضافة إلى هذا املعهد، 
»روبرت  معهد  مع  بالتعاون  الدراسة  سُتجرى 
كوخ« للمراقبة الصحية ومعهد علم األوبئة في 
مستشفى »شاريتيه« في برلني. ويسعى العلماء 
الوباء  انتشار  مدى  تحديد  إلى  ذلك  خالل  من 

وعدد الوفيات الناتجة عن اإلصابة بالعدوى.
ومن شأن نتائج الدراسة، التي لم يبت نهائيا 
اتخاذ  عملية  تسهيل  مباشرتها،  بموعد  بعد 
أو  املدارس  فتح  بإعادة  يتعّلق  فيما  القرارات 

السماح بتنظيم الفعاليات الكبرى وغير ذلك.
وقال املصدر نفسه إن النتائج األولية قد تصبح 

ُمتاحة في نهاية نيسان/أبريل املقبل.

دراسة أملانية قيد اإلعداد
حول تشكيل مناعة ضّد فيروس كورونا


