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في ايران سبعة اقوام رئيسة هي الفرس والتركمان واالذريون 
ديني  مذهب  من  واكثر  واالكراد  والعرب  والبلوش  والجيالك 
وانقسام فئوي، وبحسب األرقام الرسمية فإن 98% من سكان 
إيران يدينون باملذهب الشيعي ويشكل أهل السنة 01% ويتوزع 
1% بني األرثوذكس األرمن واليهود والزرادشتة وغيرهم. وفي 
تركيا الى جانب العنصر القومي التركي يوجد أقوام االكراد 
والشركس واألرمن والعرب مع تنوع مذهبي أيضًا . وايران 
وتركيا دولتان رئيستان مجاورتان للعراق ، غير انهما تحرمان 
أن يتفّوه سياسي أو أي شخص بالقول اّن ايران أو تركيا هي 

دولة مكونات ، كما يشيع هذا املصطلح
اليه  يلمح  ما  على  املتخلخل  هيكله  يقوم  الذي  العراق  في 

الدستور في انه اتحاد ملكونات.
مع  السياسي  االصطالحي  املعنى  في  تتفق  املكونات  دولة 
مسار الدولة الفيدرالية ، وهو ما ذهب اليه الدستور العراقي 
الحكومات  يقود  الذي  العام  الوعي  اّن  غير   ، وروحًا  نصًا 
يعمل في مساحة خارج النص الدستوري ومن دون االكتراث 
بضرورة تنفيذ نصوص هم كتبوها ، لكن اتضح فيما بعد انها 

تضر املصالح وتخل بتوافقات التراضي . 
املشكلة التي تمر كل يوم من دون ان تعني أحدًا ، ان السياسيني 
 ، الفيدرالية  أو  املكونات  االمثل ملصطلح  االستخدام  يعون  ال 
وهم بذلك يسيرون الى نهايات يجهلونها غير ان من املؤكد ان 
العمالقة االقليميني يدركون ذلك جيدًا ، وربما يطربون لتكاثر 
النغمات الناشزة في العراق الذي يستثقل لسان السياسي تلك 
املفردة ، فيما تجري على لسانه بسرعة كبيرة لفظة املكونات .
العراق منذ قيامه في العصر الحديث مليء باالحزاب لكن لم. 
اال  املكونات  بلد  بتوصيف  العراق  يقذف  ان  اي حزب  يجرؤ 

جوقة االحزاب املستولية على املشهد .
ُدفة الذي  هذا ملمح اولي لفهم  تعريف مصطلح سياسيي الص

يطلقه العراقيون على حفنة من االشخاص.

نفطنا ، واملشتكى الى اهلل
النفط  أسواق  في  والسعودية  وروسيا  أمريكا  وجوالت  ذكرتني صوالت 
أوائل  في  العراق  بفرصة أضاعها  الحضيض  الى  النفط  أسعار  وهبوط 
الثمانينات كانت لتجعله من قادة أوبك منذ أواسط ثمانينات القرن املاضي .
كنت أعمل في أعوام 9791 و0891 مقررًا للجنة التعاقدات الرئيسية في 
شركة النفط الوطنية العراقية وكانت الشركة آنذاك قد بلغت أوج عظمتها 
على أكتاف موظفيها ومهندسيها الذي جاءوا للخدمة فيها عند تأسيسها 
اململكة  أرسلتها حكومات  التي  العلمية  البعثات  من  التأسيس،  ذلك  وبعد 
العراقية وحكومة الزعيم عبد الكريم قاسم رحمهم اهلل جميعا ،ولم تكن 
التدخالت الحزبية قد نخرت تشكيالتها بعد. ومن أمثال عظمتها قدر تعلق 
األمر بنطاق عملي في االستيراد ،أننا كنا نفتح اعتمادات مستندية بماليني 
مادة  وعندما تشح  أجنبية.  بنوك  تثبيت من  بدون  الدوالرات الستيراداتنا 
الشركات  كبريات  إحدى  نخاطب  أن  يكفي  كان،  سبب  ألي  السوق  في 
ونقول نحن شركة النفط الوطنية العراقية بحاجة ماسة الى املادة الفالنية 
لتعمل الشركات ما في وسعها وتجهزنا بكمية لتمشية أعمالنا بسعر ما 
قبل األزمة. على أية حال ورد الى شركة النفط الوطنية العراقية أمرًا من 
ماليني  (ثمانية(   8 الى  النفط  انتاج  بزيادة  املنحل  الثورة  قيادة  مجلس 
تطوير حقول مجنون  فترة سنتني ونصف من خالل  يوميا خالل  برميل 
الشركة  االمر  ومنح  فيها  استكشافية  آبار  بالفعل حفر  تم  التي  وحلفاية 
الوطنية  النفط  باشرت  شركة  للتنفيذ.  واإلدارية  املالية  الصالحيات  كافة 
بمفاوضة شركة املوانئ العراقية لتخصيص ميناء خاص ومساحة خزن 
الستقبال املواد واملعدات واالنابيب الالزمة في خور عبد اهلل بينما باشرنا 
في دائرة االستيراد بتهيأة األرضية الالزمة لتأمني إحتياجات  املشروع 
الهائلة وعلى سبيل املثال قمنا بمفاتحة شركات الحديد اليابانية لتأتلف مع 
بعضها لتقديم عرض موحد  ألنابيب الحفر والتبطني كما قمنا بمفاتحة 
األملانية  نزمان  وما  البريطانية  ستيل  بريتش  االوربية  الحديد  شركات 
وفالوريك الفرنسية لتأتلف معا وتقدم عرضا موحد ا لضخامة الطلب الذي 
ال تستطيع شركة واحدة تأمينه  (لم نفاتح شركات الحديد االمريكية ألن 

ذلك كان ممنوعا(.
انطلقت جميع دوائر الشركة كخلية نحل لتنفيذ األمر ولكن لألسف بدأت 
العراقي حادثة  الجانب  البالد ومنها( على  تلوح في سماء  الشؤم  بوادر 
تفجير املستنصرية والبدء في ترحيل ما سمي بالتبعية اإليرانية من املواطنني 
 9 في  الصدر  باقر  محمد  السيد  واعدام   0891 نيسان   5 في  العراقيني 
نيسان 0891 والزيارات املكوكية لألمير السعودي آنذاك فهد إبن العزيز 
للعراق. وعلى الجانب اإليراني نداء الخميني في 91 نيسان 0891 لقلب 
نظام الحكم في العراق وتصريح الرئيس اإليراني أبو الحسن بني صدر في 
52 نيسان 0891 بأنه سوف ال يستطيع إيقاف زحف الجيش اإليراني إذا 
ما قرر ذلك الجيش الذهاب الى بغداد. في أوائل أيلول إرتعشت مفاصل 
الشركة أسًا حني تسرب خبر ايفاد الشركة مجموعة من املهندسني لقتل 
(تسميت( اآلبار االستكشافية في حقول مجنون وحلفاية وبعدها جاءت 
وزرباطية  خانقني  على  اإليرانية  القوات  قبل  من  العنيف  القصف  أخبار 
ثم جاءت الحرب في 22 ( 9 ( 0891 لتجهض 
سلسلة  وتبدأ  للعراقيني  أخرى  نهوض  فرصة 

الحروب العبثية واملآسي.

السورية يارا ترقص أمام
معالم باريس املقفرة

 عبد الهادي كاظم احلميري

 نيويورك- ازمان 
أعلنت منصة الفيديو تيك توك عن أن املستخدم، 
من  يتمكن  لن  عامًا،   16 عن  عمره  يقل  الذي 
قريبًا،  املباشرة  الرسائل  وإرسال  استقبال 
القاعدة  تطبيق  على  الصينية  الشركة  وأكدت 
الجديدة اعتبارًا من 30 أبريل )نيسان( الجاري.

الذي  املستخدم،  أن  توك  تيك  منصة  وأضافت 
تسري عليه هذه القاعدة الجديدة، سوف يتلقى 
تصدير  عليه  ويتعني  التطبيق  في  إشعارًا 
بيانات الدردشة الخاصة به ألنه لن يتمكن من 
تطبيق  بدء  مع  الرسائل  أرشيف  إلى  الوصول 

القاعدة الجديدة.
القاعدة  فإن  الشباب  حماية  منظور  ومن 
بتدوين  املستخدم  قام  إذا  إال  تعمل  ال  الجديدة 
بياناته بصدق عند تسجيل الدخول، وقد حددت 
عامًا   13 بـ  للسن  األدنى  الحد  توك  تيك  منصة 
في الشروط واألحكام العامة الستخدام الخدمة، 
ومع ذلك فإنه يتم االستعالم عن العمر فقط، وال 
يتم التحقق منه، وبذلك يتمكن حتى األطفال من 

غير  بيانات  قدموا  إذا  الفيديو  منصة  تصفح 
صحيحة عند تسجيل الدخول.

إرسال  من  أطفالهم  منع  لآلباء  يمكن  ذلك  ومع 
واستقبال الرسائل املباشرة عن طريق ما يعرف 
بالوضع املصاحب، أو على األقل تحديد إمكانية 
ولضبط  فقط،  األصدقاء  مع  الرسائل  مشاركة 
تثبيت  اآلباء  على  يتعني  املصاحب  الوضع 
هذا  تفعيل  ويتم  بأنفسهم،  توك  تيك  تطبيق 
الوضع في قائمة اإلعدادات تحت بند "الرفاهية 
الرقمية/الخصوصية" والبند "اإلعدادات/الوضع 

املصاحب".
وفي الخطوة التالية يتم إظهار كود االستجابة 
السريعة، والذي يتعني مسحه ضوئيًا بواسطة 
الطريقة  الذكي الخاص بالطفل، وبهذه  الهاتف 
على  الطفل  ويوافق  التطبيقات،  اقتران  يتم 
يتمكن  ال  ذلك  ومع  توك،  تيك  استخدام  تنظيم 
يشاهدها  التي  املحتويات،  مشاهدة  من  اآلباء 
والتعليقات،  الرسائل  على  التعرف  أو  الطفل 

التي يقوم الطفل بمشاركتها مع األصدقاء.

الحد  زيادة  عن  "واتساب"  تطبيق  أعلن  فيما 
الجماعية،  للمكاملات  به  املسموح  األقصى 
واحد،  آن  في  أشخاص  ثمانية  إشراك  لتشمل 
في ظل الحجر املنزلي الذي يطال نصف سكان 

العالم تقريبا.
ويستطيع مستخدمو التطبيق من اآلن فصاعدا 
إجراء مكاملات جماعية لثمانية أشخاص، سواء 
كان  أن  بعد  صوتية،  أو  مرئية  مكاملات  كانت 

مقتصرا على أربعة فقط.
الذي  التطبيق،  سيجعل  القادم  التحديث 
يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، 
تايم"  و"فايس  "زووم"  لتطبيقات  قويا  منافسا 

.)WABetaInfo( و"هاوس بارتي"، بحسب موقع
وارتفع عدد مكاملات الفيديو، التي تم إجراؤها 
باستخدام برنامج مايكروسوفت "تيمز" بنسبة 
املوظفني  عمل  مع  مارس،  في  املئة،  في  ألف 
كورونا  فيروس  جائحة  بسبب  اإلنترنت  عبر 

املستجد.
بقية اخلبر علي موقع )الزمان(

فيسبوك تستغل ازدهار صناعة األلعاب في العالم
قيود حول السن في استخدام تيك توك ومرونة في جماعية واتساب 

سيدني- بنما -)أ ف ب( - كتب النجم الهوليوودي توم هانكس 
الناجي من مرض كوفيد19- رسالة إلى صبي أسترالي ضحية 

للتنمر يدعى كورونا، وأهداه آلة كاتبة تحمل االسم نفسه.
آذار/ في  بكوفيد19-  ويلسون  ريتا  وزوجته  هانكس  وأصيب 
كوينزالند  في  مستشفى  في  أسبوعني  وأمضيا  مارس 

باستراليا، قبل أن يعودا إلى الواليات املتحدة متعافَين.
من  البالغ  فريز  دي  كورونا  أن  محلية  إعالم  وسائل  وذكرت 
عن  يسأله  هانكس  إلى  رسالة  أرسل  سنوات  ثماني  العمر 
أنك وزوجتك أصبتما  األخبار  في  "سمعت  فيها  كتب  صحته 

بفيروس كورونا. هل انتما بخير؟".
وأضاف "أنا أحب اسمي لكن في املدرسة ينادونني بفيروس 
كورونا"، وفق ما أوردت محطة "7 نيوز". وتابع "أشعر بالحزن 

والغضب عندما يدعوني الناس بهذا االسم".
اآلالت  إحدى  على  مطبوعة  تشجيعية  بكلمات  هانكس  ورد 
"رسالتك جعلتني  وكتب  معه.  يحملها  ما  غالبا  التي  الكاتبة 
صديق  على  "حصلت  مؤكدا  بالسعادة!"،  نشعر  وزوجتني 

"كورونا"  عالمة  تحمل  كاتبة  آلة  هانكس  له  قدم  كما  جديد". 
التجارية قائال "اعتقد أن هذه اآللة الكاتبة تناسبك".

في  واستخدمها  تعمل  كيف  بالغا  شخصا  "اسأل  وختم 
ووتش"  رايتس  "هيومن  منظمة  دانت  فيما  مراسلتي". 
متحولني  ضد  معاملة  وإساءة  تمييزا  اعتبر  ما  الخميس 
جنسيا في بنما حيث وضعت قواعد للتباعد االجتماعي قائمة 
قسم  مدير  فيفانكو  ميغيل  وكتب خوسيه  الجنس.  نوع  على 
األميركتني في املنظمة املدافعة عن حقوق االنسان في رسالة 
إلى رئيس الدولة أنه باإلضافة إلى اإلساءات، فإن "املتحولني 

جنسيا أوقفوا وغرموا ومنعوا من شراء املواد األساسية".
ُحددت  تدبير  تنفيذ  بنما  بدأت  نيسان/ابريل،  أوائل  وفي 
بغية  النساء  لخروج  وأخرى  الرجال  لخروج  أيام  بموجبه 

التبضع.
من  "املمارس  التمييز  بشأن  "مخاوفه"  عن  فيفانكو  وأعرب 
الرسالة  في  جنسيا"  املتحولني  ضد  األمن  وعناصر  الشرطة 

املوجهة إلى الرئيس لورنتينو كورتيزو.

 رفض التمييز اجلنسي في تدابير احلظر 
جنم من هوليوود يدعم صبيا اسمه 

كورونا تعرض للتنّمر 

باريس-)أ ف ب( - سبق ليارا الحاصباني أن رقصت في ساحات 
فرنسية محاطة بجموع من الفضوليني، إال ان الراقصة ومصممة 
نصب  أمام  وحيدة  وقفت  عاما   26 البالغة  السورية  الرقص 
ومتاحف باريسية مقفرة بسبب االجراءات املتخذة الحتواء وباء 
كوفيد19-. وأدت الراقصة وهي تضع قناعا أبيض بعض خطوات 

الباليه أمام عدسة مصور لوكالة فرانس برس.
هرم  مثل  معروفة  معالم  مختلفة  رقص  خطوات  ألداء  واختارت 
لم  الذي  غارنييه  قصر  أو  كور  ساكري  وكنيسة  اللوفر  متحف 
ملهى  عن  فضال  شهر  من  أكثر  منذ  الباليه  راقصي  يستقبل 

للراقصة  التقطت صور  وقد  النصر.  وقوس  الليلي  روج"  "موالن 
للفنون  العالي  املعهد  في  املعاصر  والرقص  الباليه  درست  التي 
في دمشق أمام كاتدرائية نوترودام وبرج إيفل كذلك. غادرت يارا 
الحاصباني سوريا قبل ست سنوات وتقيم في باريس منذ 2016. 
التي  الراقصة  وقالت  املنفى.  في  الفنانني  ورشة  في  وهي عضو 
باتت مصممة رقص أيضا "رؤية هذه النصب واملعالم مقفرة يولد 
شعورا غريبا". وأكدت أن مشاعر متناقضة تتملكها "فأنا استمتع 
باملدينة من دون ضجيج ومن دون السياح لكنها في الوقت عينه 

حزينة كما لو أنها مهجورة".

باحثون سويسريون  بدأ   - -)أ ف ب(  باريس  جنيف-  
لتحديد  مواطنني  واستطالع  دم  عينات  بجمع  امس 
مضادة  اجسام  لديهم  باتت  الذين  السكان  نسبة 

لفيروس كورونا املستجد ومستوى املناعة.
أطلقتها  التي  كورونا"  "مناعة  بعنوان  الدراسة  وهذه 
 12 تضم  التي  العامة  للصحة  السويسرية  األكاديمية 
مؤسسة جامعية "ستجري على املستوى الوطني لجمع 
املستجد  كورونا  لفيروس  املناعة"  عن  وبائية  بيانات 

كما جاء في بيان نشر على موقع البرنامج.
والدراسة التي ستستمر لستة أشهر على األقل ستعطي 
املضادة  األجسام  حاملي  عدد  عن  موثوقة  "معلومات 
ومجموعات  املختلفة  املناطق  في  كوفيد19-  لوباء 
ضد  ومدتها"  املناعة  مدى  وعن  السكان  من  محددة 
الفيروس. وهذه البيانات ستقدم معلومات "عن احتمال 
بوفاة  كوفيد19-  تسبب  بالفيروس".  مجددا  االصابة 
 28500 سجلت  حيث  سويسرا  في  شخص   1300
الحاالت  من  جزء  سوى  يمثل  ال  الرقم  وهذا  أصابة. 
بسبب عدم اخضاع كل السكان لفحص الكشف. وبدأت 
حول  الوطني  املستوى  على  بتجارب  وأملانيا  إيطاليا 

األجسام املضادة وأعلنت دول اخرى نيتها في إجراء 
تجارب مماثلة قريبا. فيما  قد يكون للنيكوتني أثر يقي 
يفيد  ما  على  املستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابة  من 
باحثون في فرنسا حيث ستبدأ تجارب وقائية مع رقع 
نيكوتني الصقة للتحقق من ذلك. ويدعم هذه الفرضية 
العدد القليل من املدخنني في صفوف مرضى كوفيد19- 
الذين أدخلوا املستشفى على ما اظهرت دراسات عدة 
 .% و12%5   %  1%4 بني  تراوح  نسب  مع  العالم  في 
بكوفيد19-  مريضا   350 جديدة شملت  دراسة  وأكدت 
ادخلوا املستشفى و150 كانت إصابتهم أقل حدة لكنهم 
في صفوف  للمدخنني  القليل  العدد  طبيبا،  استشاروا 
املرضى.  وقال استاذ الطب الداخلي زهير عمورة معد 
 5 "كان بني املرضى  هذه الدراسة لوكالة فرانس برس 
جان-بيار  البروفسور  وأوضح  املدخنني".  من  فقط   %
شانجو من معهد باستور أن الفرضية املطروحة "هي 
أن النيكوتني من خالل تثبته على متلقيات الخاليا التي 
عليها"  التثبت  من  يمنعه  كورونا  فيروس  يستخدمها 

والدخول تاليا إلى الخاليا واالنتشار فيها.
بقية اخلبر علي موقع )الزمان(

سويسرا تطلق دراسة حول املناعة
واآلمال فرنسا معلقة بالنيكوتني
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القاهرة -الزمان 
بعد  راضي،  عفاف  املصرية  الفنانة  عادت 
زمن  في  حياتها  عن  لحديث  طويل  غياب 
الحجر  في  وقتها  تقضي  وكيف  كورونا، 

املنزلي؟.
وقالت عفاف راضي، خالل مداخلة هاتفية 
وائل  اإلعالمي  مع  “التاسعة”،  لبرنامج 
املصرية  الفضائية  عبر  واملذاع  اإلبراشي، 
قاعدة  “وحدي  شعار  ترفع  إنها  األولى، 
فيروس  جائحة  تفشى  خالل  البيت”،  في 
بتعليمات  تلتزم  وأنها   ، املستجد  كورونا 
وانها  الجائحة،  بداية  منذ  املنزلي  الحجر 

ال تخرج إال لظروف طارئة.
وأضافت الفنانة املعتزلة منذ سنوات ، أن 
أغنيتها الشهيرة “وحدي قاعدة في البيت”، 
رفضتها في بداية األمر عندما عرضها عليها 
في  ولكنها  حمدي،  بليغ  الكبير  املوسيقار 
نهاية األمر  اقتنعت وحققت األغنية نجاًحا 
كبيًرا، وتابعت: “بليغ حمدي كان يستطيع 
عمل أغنية كل يوم وهو أستاذ في األغاني 
الرومانسية والشعبية”. واستطردت، فترة 
العزل املنزلي فرصة سانحة للمصريني لكي 
يتقربوا أكثر إلى عائالتهم أكثر، ووصفتها 

في  الجلوس  عشاق  من  وأنها  بالجميلة، 
املنزل.

التلفزيون  راضى،  عفاف  الفنانة  وخصت 
الدينية،  األدعية  من  بمجموعة  املصري، 
الكريم،  الشهر  خالل  تباعًا  ستذاع  والتي 
الذي  التطوير  تجاه  سعادتها  عن  معربة 
تم فيه ، وعادة شاشة ماسبيرو كما كانت 
أبرز  من  تعد  راضى  عفاف  السابق.   في 
املطربات فى جيلها، وقد غابت عن الساحة 
الغنائية لسنوات طويلة قبل أن تعود بعد 

ذلك للغناء.
في  ظهرت  مصرية  مطربة  راضي  عفاف 
أضواء  حفالت  في  الستينات  اواخر 
مع  دنيا  يا  مولد  فيلم  في  ومثلت  املدينة 
»تسأل  أغانيها:  أشهر  من  ياسني،  محمود 
حب،  يا  ابعد  أمي،  هي  مصر  حبيبي،  يا 
تعالى  تساهيل،   ، الفرح  من  املولد-بستان 
، حبيتك  السودا  ، جرحتني عيونة  جنبي 

، راح وقالوا راح«.
فى  املطربات  أبرز  من  تعد  راضى  عفاف   
الغنائية  الساحة  عن  غابت  وقد  جيلها، 
ذلك  بعد  تعود  أن  قبل  طويلة  لسنوات 

للغناء.

عفاف راضي حتكي قصتها
مع أغنية وحدي قاعدة في البيت

»ذي  فرقة  أصدرت   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
أغنية  أول  الخميس  ستونز«  رولينغ 
»ليفنغ  بعنوان   ،2012 العام  منذ  جديدة 
مدينة  في  )العيش  تاون«  غوست  إيه  إن 
أشباح(. وأعلن املغني الرئيسي في الفرقة 
ميك جاغر عن هذا اإلصدار املفاجئ على 
»تويتر« قائال »كانت الفرقة في االستوديو 

اإلغالق  قبل  جديدة  أغنيات  تسجل 
+ليفينغ  هي  واحدة  أغنية  أن  واعتقدنا 
مناسبة  ستكون  تاون+  غوست  إيه  إن 
لهذه األوقات التي نعيشها«. وفي مقابلة 
مع خدمة »آبل ميوزيك« تلت اإلعالن، قال 
األغنية  كتبا  ريتشاردز  وكيث  إنه  جاغر 

مالئمة  أنها  تبني  لكن  عام،  من  أكثر  قبل 
األغنية  »كتبت  الحالية. وأوضح  لألوقات 
لكنه  بالحياة  مفعم  مكان  في  الوجود  عن 
 )...( التعبير  إذا جاز  يصبح مجردا منها 
كتبتها بسرعة كبيرة في غضون 10 دقائق 
جاغر  عّدل  األغنية  إصدار  وقبل  تقريبا«. 
بعض الكلمات لتتناسب أكثر مع اللحظة 

الراهنة.
التعديالت  بعض  »أدخلت  جاغر  وأضاف 
صادقا.  ألكون  كثيرة،  تكن  لم  عليها. 
النسخة  كثيرا  تشبه  املعدلة  والنسخة 

األصلية« لألغنية.
ويغني جاغر البالغ من العمر 76 عاما عن 

عن  الناتجة  والوحدة  والدمار  الفوضى 
العزل التي يبدو أن ال نهاية لها.

البريطانية  الروك  فرقة  أمضت  وقد   
جوالت  تنظيم  في  املاضيني  العقدين 

عاملية، لكن تفشي فيروس كورونا عّلقها.
 وكان من املقرر أن تحيي الفرقة 15 عرضا 
الثامن من  بدءا من  الشمالية  أميركا  عبر 
الحفالت  كل  تأجيل  تم  لكن  أيار/مايو، 

بسبب الوباء.
منذ  جديد  ألبوم  أي  الفرقة  تصدر  ولم   
تحضر  إنها  قالت  لكنها   2005 العام 
العديدة  السنوات  خالل  جديدة  مجموعة 

املاضية.

العيش في مدينة أشباح ..أغنية جديدة لفرقة  رولينغ ستونز

لبنانيون  موسيقيون  قّدم   - )أ ف ب(  )لبنان(-  جبيل 
امس حفلة مصغرة أمام مستشفى خاص في مدينة 
الطواقم  ألفراد  دعما  بيروت  شمال  الساحلية  جبيل 
ملكافحة  األمامية  الخطوط  في  املوجودين  الطبية 
 700 حوالى  أصاب  الذي  املستجد  كورونا  فيروس 

شخص في لبنان.
املعونات  سيدة  مستشفى  في  الحدث  هذا  وأقيم 
بيروت،  شمال  كيلومترا  أربعني  بعد  على  الجامعي 
في »تحية للطواقم الطبية« في املستشفيات اللبنانية 
وكـ«بادرة تضامن« مع مرضى كوفيد19- للتأكيد على 
أنهم »ليسوا وحدهم«، وفق ما أكدت لينا حمدان من 
القائمة على املشروع لوكالة  »أحلى فوضى«  جمعية 
فرانس برس. وتوزع العشرات من أفراد الطاقم الطبي 
والتمريضي على أنحاء مختلفة في الباحة الخارجية 
للمستشفى أو على شرفات الغرف الداخلية، مرتدين 
بزات العمل مع التجهيزات الوقائية املطلوبة ملتابعة 

هذه الحفلة.

حفلة أمام مستشفى 
لبناني للترويح عن 

الطواقم الطبية 


