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سفير  عرضه  الذي  االمريكي  املقترح  عن  تفاصيل  توجد  ال 
مع  جديد  استراتيجي  حوار  لقيام  امس  بغداد  في  واشنطن 
العراق ، سوى الترحيب  املقتضب الصادر عبر بيان لرئيس 
الحكومة املستقيل . وترتبط واشنطن مع بغداد في عالقاتها 
التي تتعرض ملوجة من الغضب قوى موالية اليران في البالد، 
باتفاق االطار االستراتيجي التي جرى توقيعها مع االنسحاب 

العسكري االمريكي قبل ما يقرب من عقد من الزمان .
الترحيب  وذلك  االمريكي  املقترح  هذا  طريق  في  عالمتان   
عالقات  ارساء  اتجاهات  اّن  هي  االولى   العالمة   ، العراقي 

مستقرة في وسط مضطرب بسبب االزمة االيرانية االمريكية
خطوات  على  ينعكس  أن  البد  نوعي،  تحول  هو  املستمرة   

مستقبلية في اية قرارات كبرى لواشنطن في املنطقة .
والعالمة الثانية، هي اقرار من الجانبني على االتفاقية االطارية 
السابقة لم تعد ذات مفعول يلبي املطالب ، ولم تعد االتفاقية 
آمنة من الطعون التي قد تنسفها نسفًا بسبب تيارات سياسية 
أقوى من الواجهات الرسمية لبغداد، كما اّن التفكير االمريكي 
هنا يتجه الى استيعاب متطلبات بغداد لكي تكون هناك أسس  
اضطرابات  التهّزها  العالقات  بشأن  املستقبل  في  راسخة 

سياسية في الشارع تبعًا ألصداء داخلية أو اقليمية .
 في كل االحوال ، هناك نزوع لفتح صفحة جديدة يتوافر على 
نوع من القرارات السريعة، تحتاج الى مفاوضني عراقيني غير 
خاضعني لتأثيرات ايران أو الواليات املتحدة ، ومن االفضل ان 
يطلب املفاوض العراقي بعد اقرار اسس الحوار االستراتيجي 
مع الجانب االمريكي عرضه لالستفتاء الشعبي ليكون ضمانة 

ضد هزات مفاجئة  في أي وقت ، وما أكثرها .
كبيرة  دولة  تفرضها  قرارات  أية  اليحتمل  وضع  في  العراق 
أو صغيرة . وفي الوقت ذاته ، اليمكن خوض النقاش الجدي 
واملجدي ، من دون أن يكون للبلد أفق سياسي منفتح داخليًا ، 
ذلك ان التاريخ العراقي يثبت أّن أية ضمانات خارجية لن تكون 

أقوى من ضمانات الشعب حني يدافع عن خياراته .

باريس-)أ ف ب( - تلعب "عاصفة السيتوكني" 
اعتداء  إلى  يؤدي  مفرط  مناعي  رد  وهي 
يبدو  ما  على  الرئتني،  على  للخاليا  شرس 
الخطرة  اإلصابة  حاالت  في  أساسيا  دورا 
بمرض كوفيد19- ويقف الطب امامها عاجزا 

نسبيا.
 %  80 ويسبب فيروس كورونا املستجد في 
من الحاالت أعراضا "طفيفة أو معتدلة" من 
إلى  لكن يضاف  حمى ووهن وسعال جاف. 
ذلك أحيانا ضيق في التنفس يمكن ان يؤدي 
الحاد.وهذه  التنفسي  الضيق  متالزمة  إلى 
يتطلب  ما  تقريبا  املصابني  من   %  20 حالة 

يالشفاء،  ليأملوا  املستشفى  إلى  ادخالهم 
على ما تفيد منظمة الصحة العاملية. وتشكل 
كبير  الشعور بضغط  أو  التنفس  صعوبات 
والوجه،  الشفتني  أزرقاق  أو  الرئتني  على 
استشارة  إلى  تدفع  أن  يجب  مؤشرات 
طبية عاجلة على ما تؤكد املراكز األميركية 
منها.  والوقاية  األمراض  على  لألشراف 
يدخلون  الذين  املرضى  غالبية  ويعاني 
الجهتني  في  رئويا حادا  التهابا  املستشفى 
الخطر  بالشكل  إصابتهم  إلى  مؤشر  وهو 
من مرض كوفيد19- بحسب منظمة الصحة 
فجأة  التدهور  يحصل  ما  وغالبا  العاملية. 

اإلعراض  بداية  على  السابع  اليوم  بحدود 
قسم  يزدانباه مسؤول  يزدان  يقول  ما  على 
في  بيشا  مستشفى  في  املعدية  األمراض 
مع  التوقيت  هذا  الغموض  ويلف   . باريس 
تفاوت كبير أحيانا لكنه يفضي بانتظام إلى 
"متالزمة الضائقة التنفسية الحادة". ويؤدي 
ذلك إلى توقف الرئتني عن توفير األكسجني 
الجسم  في  الحيوية  األعضاء  إلى  الكافي 
تنفس  جهاز  إلى  املريض  وصل  فيتطلب 

اصطناعي.
جامعة  في  االلتهابات  في  الخبيرة  وكتبت 
"يونيفرسيتي كوليدج هوسبيتال" في لندن 

في  بريطانيني  زمالء  مع  مانسون  جيسيكا 
األدلة  "تكثر  العلمية،  النسيت"  "ذي  مجلة 
على أن قسما من املرضى الذين يعانون من 
أشكال حادة من كوفيد19- يصابون بعاصفة 
سيكوتني". وترصد هذه الظاهرة منذ عشرين 
عن  مسؤولة  واعتبرت  فقط  تقريبا  عاما 
خطورة مرضني تنفسيني آخرين ناجمني عن 
حالة   774( سارس  هما  كورونا  فيروسات 
 )2002-2003 في  آسيا  في  غالبيتها  وفاة 
ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية ) ميرس 

866- حالة وفاة منذ العام 2012(.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

عاصفة السيكوتني نشاط مناعي مفرط يحصد ضحايا كورونا

الفيروس يلقي بظالله على صناعة تسلق اجلبال
مروحية تنقذ فرنسيا هاربا من احلظر

ورحالت املغامرين في مهب الريح

لقد أصابني كورونا
ُ سينجو  ُ قبل يومني: من منكم على يقني أنَّه على صفحتي بالفيس بوك كتبت
من هذا الڤايروس الوحشي؟ وكانت ردود األفعال قليلة جدًا؛ في الواقع لقد 
تجنَّبوا سؤالي االستفزازي، في حني ازداد يقيني أنَّ ال أحدًا بوسعِه الجزم 
ُ سيكون بعيدًا عن شرور هذا الڤايروس اللعني الذي ال يفّرق بني امللك  أنَّه
إلى تجويف  أْن يتسلل  نفوذه ويمكن  باتت تحت  البشرية بأسرها  والفقير. 
لكن  لي؛  حدث  ما  وهذا  الواحدة؛  الثانية  تتعدى  ال  سهو  لحظة  في  أنفك 
والرشح وصعوبة  الحرارة  ارتفاع درجة  أنَّ  أعرف مطلقًا  أكن  لم  املفارقة 
التنفس كانت بسبب هذا الڤايروس املاكر، لقد انتقلت العدوى إليَّ من ابنتي 
)عليا( التي جاءت بالڤايروس من صديقتها؛ والتي تعافت خالل يومني بعد 
تناولها لحبوب البندول وشراب السعال، لكن الحمى الزمتني ملدة أسبوع؛ لم 
أكن متحمسًا  بالذهاب إلى املشفى، ألنهم سيقولون أنت مصاب بڤايروس 
وما عليك سوى تناول املضادات الحيوية والراحة، فطيلة سنوات إقامتي في 
أستراليا لم أزرق بحقنة واحدة، ولم أر مريضًا يتلقى جرعات الدواء عن 
طريق اإلبرة؛ ولذا اخترت البقاء في املنزل مع تناول أقراص من البراستيول 
والڤيتامينات. هذه الوعكة حدثت في منتصف شهر شباط؛ وأشيع في حينها 
أنَّ ڤايروسًا مجهواًل انتشر في مدينة بيرث حيث أقيم. وحني وصلت إلى 
نشرات  في  بإلحاح  يتردد  كورونا  ڤايروس  بدأ  آذار،  شهر  مطلع  العراق 
ُ لفحص قياس درجة الحرارة من قبل كادر صحي  األخبار العاملية؛ وخضعت
في مطار النجف، أثبت أني بعافية ال غبار عليها، وهنا خالل مدة الحجر 
املرض  استرجع مراحل   ُ بدأت اآلن،  قائمة حتى  مازالت  والتي  البيوت  في 
الذي أصابني هناك، مع متابعتي مثلكم ألعراض هذا الڤايروس الخطير، لقد 
تذكَّرت أني فقدت حاسة الشم قبل أْن يبدأ أنفي بالرشح وتغزوني الحّمى، 
ُ إلى صيدلية قريبة من املنزل وعرضت حالتي على صيدلي  حتى أني ذهبت
دمث األخالق، فجاء لي بمادة رائحتها حريفة وطلب مني االستنشاق بقوة، 
وبعد محاوالت عدة عادت لي حاسة الشم، لكن ما أْن وصلت إلى البيت حتى 
ُ صديقي القاص  فقدت القدرة على شم الروائح من جديد، أذكر أني هاتفت
للحظات  الشم، ظل صامتًا  ُ عن فقداني لحاسة  علي حسني عبيد وأخبرته
 ُ كمن فوجئ بالنبأ؛ ثم أخبرني أنَّه فقد حاسة الشم منذ سنتني ولم تعد له
 ُ مطلقًا، وأوصاني بتدارك األمر حتى ال أفقد حاسة الشم إلى األبد؛ قلقت
عودتي  بعد  برد،  نزلة  بداية  أنها  أخبرني  الذي  الصيدلي  إلى   ُ فعدت جدًا؛ 
داهمني الصداع وبدأ أنفي يسيل واجتاحت الحمى جسدي بالكامل، بعد 
ُ بإرهاٍق  يومني تدهورت حالتي الصحية وفقدت الشهية إلى الطعام وشعرت
وتعٍب شديد، كنت أتناول املضادات الحيوية وفق اجتهادي وقراءة املعلومات 
عصير  مع  الدافئة  السوائل  شرب  إلى  لجأت  غوغول،  في  البرد  نزلة  عن 
البراستيول  أقراص  جرعات  من   ُ وضاعفت والبابونج  واليانسون  الليمون 
التوقف عن  مع مضادات ضد االلتهابات؛ بالوقت الذي نصحتني زوجتي 
ُ أتناول  هذا العبث ونقلي إلى املشفى؛ لكني رفضت طلبها بإصرار، وكدت
النبيذ لوال اعتراضها الحاسم، كانت حالتي تزداد سوءًا ولم أعد أقوى على 
النهوض من السرير، في اليوم السادس عند الفجر ارتعدت أوصالي وغرق 
ُ من السرير  جسدي بعرق غزير، كاد قلبي يتوقف وضاقت أنفاسي، هببت
ُ بإعداد كوب من املاء الدافىء  مفزوعًا، العائلة كانت نائمة، في املطبخ نجحت
األلم واسترخت  أرتجف بقسوة، وفجأًة غادرني   ُ الليمون، كنت مع عصير 
ُ براحة قصوى، عادت أنفاسي إلى هدوئها وطغى األمان  أعضائي وشعرت
وحني  االستحمام،  إلى  أذهب  وأنا  واثقة  خطواتي  كانت  هواجسي،  على 
بڤايروس  مصابًا   ُ كنت هل  أيضًا،  انتهى  قد  العناء  ذلك  كل  كان  انتهيت 
تعرضت  لقد  وعناد.  وصبر  بجدارة   ُ منه  ُ برأت وقد  علمي؟  دون  الكورونا 
إلى نزالت برد كثيرة في حياتي وخالل سنوات الحرب في الجبهات، لكن 
اإلصابة األخيرة كانت مختلفة تماما، لقد التقطت زوجتي صورة لي خالل 
حالتي  من  الرعب  وانتابه  حسني  علي  القاص  صديقي  شاهدها  املرض، 
ُ على نفسي اآلن، لو كنت أعرف أنَّ الڤايروس  املزرية؛ السؤال الذي أطرحه
ُ وهل  ُ سأقاومه الذي هاجمني كان كورونا، هل كنت
ُ أنَّ سبب موت كل  ُ أتنفس الهواء اآلن؟ أعتقد كنت
تخافوا  الخوف.ال  هو  العالم  في  األبرياء  هؤالء 
هذا  على  وستنتصرون  برد  كنزلة   ُ معه وتعاملوا 

الڤايروس اللعني.
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السلطات  اعلنت   - -)أ ف ب(  سيول  بكني- 
اذار/ بداية  منذ  باعت  الصني  ان  االحد 
لدول  قناع  مليارات  اربعة  نحو  مارس 
اجنبية تتصدى لفيروس كورونا املستجد، 
مع سعيها الى تبديد املخاوف حيال نوعية 

صادراتها من املستلزمات الطبية.
ورغم تراجع عدد االصابات على اراضيها، 
انتاجها  زيادة  على  املصانع  بكني  شجعت 
من املستلزمات الطبية في وقت تواجه دول 
باكثر  كوفيد19-  وباء  واودى  نقصا.  اخرى 

من 65 الف شخص في العالم.
جني  الجمارك  دوائر  في  املسؤولة  وقالت 
صدرت  اذار/مارس،  بداية  منذ  انه  هاي 
 3,86 بلدا  خمسني  من  اكثر  الى  الصني 
و16  واقية  بزة  مليون  و37,5  قناع  مليارات 
الف جهاز تنفس و2,84 مليون جهاز لكشف 

االصابات بكورونا.
الصادرات ب10,2 ماليني  قيمة هذه  وقدرت 

يوان )1,33 مليار يورو(.
املعدات  نوعية  من  شكا  الدول  بعض  لكن 
الطبية الصينية. وفي هذا السياق، اعلنت 
 600 اعادت  انها  اذار/مارس   28 في  هولندا 
مليون   1,3 تضم  شحنة  ضمن  قناع  الف 
وصلت من الصني النها لم تستوف معايير 

النوعية.
»قالت  املصنعة  الشركة  ان  الصني  وردت 
لالستخدام  ليست  )االقنعة(  ان  بوضوح 
نهاية  اسبانيا  اعادت  كذلك،  الجراحي«. 
غير  الفحص  اجهزة  من  آالفا  اذار/مارس 
الصالحة بعدما وصلتها من شركة صينية 

لم تحصل على التراخيص املطلوبة.
على  االحد  صينيون  مسؤولون  ورد 
املعدات  بنوعية  تتصل  معلومات صحافية 
تعكس  »ال  انها  مؤكدين  الصينية  الطبية 
حقيقة الوقائع«. وقال جيانغ فان املسؤول 

في  »هناك  الصينية  التجارة  وزارة  في 
الواقع عوامل عدة، من مثل ان لدى الصني 
معايير وعادات استخدام تختلف عن الدول 
االخرى. ان استخداما غير مالئم يمكن ان 

يثير شكوكا حول النوعية«.
به  ادلت  ما  مع  التصريح  هذا  ويتقاطع 
هوا  الصينية  الخارجية  باسم  املتحدثة 
بانها  علما  الفائت،  االسبوع  شونيينغ 
الغربية  االعالم  وسائل  من  مرارا  طلبت 
ضجة«  »اثارة  او  القضية  »تسييس«  عدم 

في شأنها.
املتصلة  القواعد  بتشديد  الصني  وقامت 
بتصدير املعدات الطبية الخاصة بفيروس 
املعايير  املنتجات  تلبي  بحيث  كورونا 
الدول  تعتمدها  التي  وتلك  الصينية 

املستوردة.
االدارة  في  املسؤول  كي  زانغ  واوضح 
بالده  ان  الطبية  املعدات  املكلفة  الوطنية 

فحوص  اجراء  على  قدراتها  ايضا  زادت 
على  قادرة  باتت  بحيث  كوفيد19-  لكشف 
اجراء اكثر من اربعة ماليني فحص يوميا.

فيروس  أزمة  طالت  الجنوبية،  كوريا  في 
اعتادا  الحيوانات  ملحبي  مقهيني  كورونا 
القهوة  لهما  ويقدما  الزبائن  يستقبال  أن 
أثناء  معها  للعب  الكالب  أو  والهررة 

جلوسهم فيه.
فقد قضى تفشي فيروس كورونا في كوريا 
السكان  بقاء  مع  األعمال،  على  الجنوبية 
التباعد  إجراءات  بموجب  منازلهم  في 
االجتماعي، كما أن السياحة تضررت بشدة.
 لكن على عكس الشركات األخرى، ال يمكن 
يتعني  إذ  املوظفني  تسريح  املقاهي  لهذه 

عليها رعاية الحيوانات.
لقاءات  املماثلة  املقاهي  من  العديد  وتوفر 

مع حيوانات غريبة بعض الشيء.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

)النيبال(-)أ ف ب(  )فرنسا(-كومجنغ  تولوز 
- عادة ما يشتري سكان املناطق الحدودية 
هذا  من  سجائرهم  إسبانيا  مع  الفرنسية 
في  تاه  أحدهم  أن  إال  أرخص،  ألنها  البلد 
املسافة  قطع  قرر  بعدما  البيرينيه  جبال 

مشيا لاللتفاف على اجراءات العزل.
الدرك  في  الجبال  أعالي  كتيبة  ونددت 
البيرينيه  جبال  في  الفرنسي  الوطني 
الحس  بغياب  فرنسا،  جنوب  في  الشرقية 
املدني لدى هذا املواطن املقيم في بيربينيان 
البرد  من  ويرتجف  "منهكا  عليه  عثر  الذي 
بلدة  وهي  بيرتوس"  مرتفعات  في  وتائها 

قريبة من الحدود مع إسبانيا.
إلى  السلطات  اضطرت  انقاذه  اجل  ومن 

إرسال مروحية للدفاع املدني.
وروى الدركيون "انطلق الشاب من بربينيان 
بالسيارة إال أنه منع من املرور عند املعبر 
فقرر  وإسبانيا.  فرنسا  بني  الحدودي 
مخصص  درب  خالل  من  طريقه  مواصلة 

للنزهات أمال بعبور الحدود عبر الجبال".
وبعد انقاذه باملروحية، ُغرم مبلغ 135 يورو 

لعدم احترامه اجراءات العزل. 
آفاق  من  املغامرون  هؤالء  بدأ  وعندما 
مختلفة، جولة حول العالم كانوا يتخيلون 
أنهم قد يواجهون نزاعات أو زلزاال أو حتى 
فيضانات لكن انتشار جائحة مثل كوفيد19- 

لم تدخل في حساباتهم قط.
في جبال األنديس، سارع زوجان فرنسيان 
بلدة  في  منزل  استئجار  إلى  ابنتيهما  مع 
قرار  صدور  مع  األرجنتينية  بوتريريوس 

العزل في هذا البلد.

وقال ماتيو هيلتزر وهو مساعد مخرج في 
الرابعة واألربعني كان من املفترض أن يعود 
مع عائلته إلى باريس في األول من تموز/
رحلتنا  نهاية  إلغاء  إلى  "سنضطر  يوليو، 
في اميركا الجنوبية. ولن نتمكن من زيارة 
وكولومبيا.  واإلكوادور  والبيرو  بوليفيا 
يدرك  طويلة  لفترة  املرء  يسافر  عندما  لكن 
ان هذا قد يحصل. نحن لسنا خائبي الظن 

كثيرا فجولتنا قد شارفت على نهايتها".
لكن األشخاص الذين باشروا للتو رحلتهم 

هم أكثر انزعاجا.
املقابل  في  الفرنسية  العائلة  هذه  أما 
فتمكنت من زيارة 24 بلدا وقطعت بسيارتها 

60 ألف كيلومتر منذ آب/اغسطس 2018.

وهي  شفارتس  جولييت  زوجته  وتقول 
"نحن  واألربعني  الثانية  تبلغ  رسامة 
املنزل  من  الدراسة  متابعة  على  معتادون 
من  السنة  ونصف  سنة  منذ  بذلك  نقوم 
مكان ضيق  في  العالم  من  مختلفة  مناطق 
اعتدنا  أمتار مكعبة. وقد  أربعة  ال يتجاوز 
1700 متر تستعيد هذه  ارتفاع  األمر". على 
العائلة حياة االستقرار بعد "لقاءات رائعة" 
وبورما  واوزبكستان  إيران  مثل  دول  في 
ابنتانا  تعد  "لم  جولييت  وتقول  وماليزيا. 
 13( أونا  وتتوق  نصل؟+".  +متى  تسأالن 
إلى  العودة  إلى  )8 سنوات(  وسوان  عاما( 

منزلهما ومدرستهما في باريس.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

زبائن مقاهي احليوانات في كوريا اجلنوبية هجروها
 كم قناعا باعت الصني منذ بداية آذار ومن املشتري؟

حسن النواب

شارون ستون في رسالة إلى ايطاليا
إلى  دعم  رسالة  ستون  شارون  األميركية  املمثلة  وجهت   - ب(  ف  روما-)أ 
الصليب األحمر اإليطالي والعاملني فيه مشيدة فيها ب" فعاليتهم" و"تفانيهم" 

في مكافحة فيروس كورونا املستجد.
وقالت املمثلة في مقطع مصور بث عبر حساب الصليب األحمر اإليطالي في 
"أرى فيديوهات تدخلون فيها إلى منازل الناس لنقل ضحايا  خدمة تويتر، 
فيروس كورونا. أرى تفانيكم في عملكم، أعرف أنكم تعرضون حياتكم للخطر 

التمام مهمتكم".
وأضافت بتأثر واضح "أريد أن أعرب لكم عن مدى إعجابي وأهمية ما تقومون 
الكرامة  من  وبكثير  وفعالية  بصمت  بعملكم  تقومون  أراكم   )..( بنظري  به 

والتفاني".
"أنا  اإليطالي  األحمر  للصليب  القطني  القميص  ترتدي  وهي  تقول  ومضت 

معكم، أنا أدعمكم وممتنة لكم من كل قلبي وأصلي لكم على الدوام".
الذهبية  التقدير  ميدالية  روما  في  األميركية  املمثلة  قلدت   ،2018 العام  في 

للصليب األحمر مكافأة على "التزامها القضايا اإلنسانية".

انضمت   - )أ ف ب(  الزمان-   القاهرة-  باريس,- 
فايثفول  ماريان  البريطانية  املغنية 
الشهيرة  الشخصيات  الئحة  إلى 
املستجد  كورونا  بفيروس  املصابة 
املوسيقي  بحياة  األربعاء  أودى  الذي 
فيما  مارساليس.  إليس  األميركي 
ليلى  املصرية  الفنانة  طليق  توفي 

علوي بالفيروس السياسيون
توفي رئيس كونغو برازافيل األسبق 
االثنني  أوبانغو  يومبي  يواكيم  جاك 
في فرنسا إثر إصابته بفيروس كورونا 
املستجد عن عمر ناهز 81 عامًا. وفارق 
البارزة  والشخصية  السابق  الوزير 
في اليمني الفرنسي باتريك ديفيجيان 
أيضًا  آذار/مارس   28-29 ليل  الحياة 

بسبب كورونا املستجد.
قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
كورونا  بفيروس  املصاب  جونسون 
حجره  مدة  تمديد  الجمعة  املستجد 

مقر  ستريت  داونينغ  في  الصحي 
الحكومة البريطانية ومكان إقامته.

وريث  تشارلز  األمير  االثنني  أنهى 
العرش البريطاني املصاب بالفيروس 
لكن قرر  أيام  مدة حجر امتدت سبعة 

عزل نفسه ألسبوع إضافي.
وخرج كذلك أمير موناكو ألبير الثاني 
املصاب بالفيروس منذ 31 آذار/مارس 

من الحجر.
األملانية  املستشارة  بدورها  خرجت 
العزل  في  كانت  التي  ميركل  أنغيال 
مصابًا  طبيبًا  لقائها  بسبب  املنزلي 
بالفيروس، من الحجر الجمعة بعدما 
جاءت نتيجة ثالث فحوصات خضعت 
مفاوضي  كبير  أعلن  و  سلبية.  لها 
بريكست  حول  األوروبي  االتحاد 
إصابته  عامًا(   69( بارنييه  ميشال 
 19 في  املستجد  كورونا  بفيروس 
منزله  في  »يتعافى  وهو  آذار/مارس 

مصدر  بحسب  تحسن«،  إلى  وحالته 
في املفوضية األوروبية. في إسرائيل، 
الصحة  وزير  فحص  نتيجة  جاءت 
ليتزمان  ياكوف  األصولي  اليهودي 
لعودة  دفع  ما  إيجابية،  الخميس 
بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيسة 

نتانياهو إلى حجر صحي إلزامي.
ال يزال رئيس الوزراء الكندي جاسنت 
إصابة  إعالن  منذ  بالعزل  ترودو 
رغم  وذلك  باملرض  صوفي  زوجته 
الفنلندية  الرئاسة  أعلنت  شفائها. 
إصابة الرئيس السابق الحائز جائزة 
 82( أهتيساري  مارتي  للسالم  نوبل 

عاما( بفيروس كورونا املستجد.
غريتا  البيئية  الناشطة  شفيت 
األرجح«  »على  إصابتها  بعد  تونبرغ 

بالفيروس.
الفنانون

ماريان  البريطانية  املغنية  نقلت 

والبالغة  الستينيات  أيقونة  فايثفول 
في  مستشفى  إلى  عامًا   73 العمر  من 
بفيروس  إصابتها  تأكد  بعد  لندن 
السبت  أعلن  كما  املستجد،  كورونا 
حالتها  أن  إلى  أشار  الذي  مكتبها 
األميركي  املوسيقي  توفي  »مستقرة«. 
بمثابة  يعتبر  الذي  مارساليس  إليس 
الواليات  في  الجاز  موسيقى  أب 
إصابته  اثر  األربعاء  املتحدة 
الفيروس  أودى  عامًا.   85 عن  بالوباء 
الساكسوفون  عازف  بحياة  أيضًا 
ديبانغو  مانو  الشهير  الكاميروني 
في فرنسا عن 86 عاما وأيضًا بالكاتب 
ماكنالي  تيرينس  االميركي  املسرحي 
املمثل  املقابل، شفي  في  عاما.   81 عن 
األميركي توم هانكس وزوجته املغنية 
املرض  من  ويلسون  ريتا  واملمثلة 
أنجليس  لوس  في  بيتهما  إلى  وعادا 
بعد أسبوعني من الحجر في أستراليا. 

خرج مغني األوبرا االسباني بالسيدو 
عامًا   79 العمر  من  البالغ  دومينغو 
االثنني من املستشفى الذي أدخل إليه 

في املكسيك إثر إصابته باملرض.
باتريك  الفرنسيان  املغنيان  أعلن 
الخميس  إيلي كوتور  بروييل وشارل 
املغني  أعلن  بالفيروس.  إصابتهما 
من  البالغ  ليني-كيم  الشاب  الكندي 
العمر 21 عامًا أيضًا إصابته باملرض. 
إلبا  إدريس  البريطاني  املمثل  وأنهى 
دون  لكن  للفيروس  حاماًل  كان  الذي 
عوارض إنهاء فترة عزله في 31 آذار/
التشيلي  الكاتب  وأصيب  مارس. 
لويس  عاًما   70 العمر  من  البالغ 
شمال  في  يعيش  الذي  سيبولفيدا 
في  يزال  وال  بالفيروس  إسبانيا 
تطور  املعروف  غير  ومن  املستشفى 

حاله الصحية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

جولة مع سياسيني ورياضيني وفنانني أصيبوا بفيروس كورونا

وسط  في  رجل  قتل   - ب(  ف  )أ  موسكو- 
روسيا خمسة أشخاص بإطالق النار عليهم 
بسبب كالمهم بصوت عال ليال تحت نافذته، 

على ما قال املحققون األحد.
وسجل إطالق النار في منطقة ريازان فيما 
السكان محجورون في منازلهم في محاولة 

للجم انتشار فيروس كورونا املستجد.
بلدة  من  والثالثني  الثانية  في  رجل  وأطل 
أربعة  ضمت  مجموعة  على  النار  يالتما 
رجال شباب وامرأة »كانوا يتكلمون بصوت 
عال في الشارع تحت نافذته« قرابة الساعة 
أوضح  ما  على  السبت،  مساء  العاشرة 

املحققون.
بعد  على  ريازان  مدينة  قرب  يالتما  وتقع 
العاصمة  200 كيلومتر جنوب شرق  حوالى 

موسكو.
وخرج الرجل إلى شرفته مشتكيا إلى أفراد 
املجموعة ونشب شجار فما كان منه إال أن 
أوضحت  ما  على  صيد  ببندقية  استعان 

لجنة التحقيق.
متأثرين  الجميع  »توفى  بيانها  في  وجاء 

بجروحهم في املكان«.
وأوقف املشتبه فيه الذي لم يكشف ع اسمه. 

وفتشت شقته وصودر السالح.

روسي يقتل خمسة 
بسبب صوتهم العالي


