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الصحة  وموظفي  واملمرضني  االطباء  بني  عديدة  وفيات  هناك 
املستجد  كورونا  لفيروس  يتصدون  العربية،وهم  البلدان  في 
ويعاجلون املرضى في مستشفيات لم تكن متتلك احلد االدنى 
من تدابير الوقاية املثالية التي يجب أن يجري توفيرها للطواقم 

الطبية والتمريضية. 
املؤسف ان كثيرا من املواطنني السيما بعد ان مت االعالن عن 
وكأن  يتصرفون  مكان، صاروا  من  اكثر  في  احلظر  تخفيض 

الفيروس لم يكن موجودًا أصاًل .
في العراق توفي عدد من االطباء واصيب آخرون ، وكان يجب 
التركيز عليهم في االعالم لسببني ، اوال كونهم شهداء الواجب 
الوطني واالنساني في مواجهة اجلائحة القاتلة، والسبب الثاني 
يريدون  الذين ال  املواطنني  امام  اكثر وضوحا  الصورة  لتكون 
الى منتجات اعالمية حتت سقف  ان يصدقوا ورمبا يصغون 
نظرية املؤامرة يجري توزيعها عبر وسائل التواصل والواتساب 

وتوحي بأن الفيروس اكذوبة ليس أكثر .
نقول رمبا كان اختراعًا من صنع بشري، ذا اهداف بعيدة غير 
بالفعل فيروس موجود  وقوي  انه  ، ولكن هذا ال يعني  مرئية 
وليس له عالج جاهز حتى اآلن ويحصد أرواح مئات اآلالف في 

العالم وحّير الدول الغنية والعمالقة .
في مصر فعلت نقابة االطباء حسنًا حني أعلنت اّن عدد حاالت 
بفيروس  اإلصابة  نتيجة  حالة   76 بلغت   األطباء   بني  الوفاة 
كورونا، وذكرت أسماءهم ونشرتها، لكي يكون املواطن املصري 
لعله  الصادمة  احلقيقة  أمام  باملاليني  انهم  ويبدو  املبالي  غير 
يلتزم بشكل جدي بالشروط الصحية، وآخر وجبة من ضحايا 
كبير  الزفتاوي  أحمد  الدكتور  الصحي في مصر هم  الواجب 
استشاري الصدر في مدينة املنصورة في دلتا مصر، والدكتور 
والدكتورة  القاهرة،  في  الكبد  استشاري  العربي  حسن  علي 

أميل فوزي أخصائي اجلراحة في محافظة الفيوم .
املستوى  دون  العربية  للحكومات  االعالمي  اجلهد  يزال  ال 
املطلوب في مواجهة اجلائحة . لعل اجلائحة العربية االساس 
هي عدم املباالة والتهاون ، وذلك أمر يرجع الى نوعية الثقافات 
الشعوب  ثقة  عدم  أيضًا  ننسى  وال   ، السائدة  االجتماعية 

باحلكومات على طول اخلط، زاد الطني بلة .

انتظار  طوابير  تشكلت   - ب(  ف  لندن,-)أ 
بعدما سمح  انكلترا  في  املتاجر  امام  االثنني 
جديدة  مرحلة  بدء  مع  عملها  باستئناف  لها 
حتمل  املتحدة،  اململكة  في  العزل  رفع  من 
بشدة  املتضرر  البالد  القتصاد  كبيرة  أهمية 

من تداعيات وباء كوفيد19-.
الثامنة عشرة جاءت لشراء  وقالت طالبة في 
في  املعروف  سلفريدجز  متجر  في  سالل 
وسط لندن "انا سعيدة بأن امتكن مجددا من 

التسوق بعد هذه الفترة الطويلة".
ولم تبق إال املتاجر التي تعتبر "أساسية" مثل 
محالت املواد الغذائية والصيدليات، مفتوحًة 
آذار/ أواخر  بدأت  التي  العزل  فترة  خالل 

مارس من أجل احتواء تفشي الوباء.

كورونا  بفيروس  مصاب  ألف   42 وتوفي 
املستجد في البالد، وهي حصيلة قد تتجاوز 
50 ألفًا إذا احتسبت الوفيات التي يشتبه بأن 

الفيروس تسبب بها.
وبدأت احلكومة، مع مالحظة تراجع في أعداد 
الوفيات واحلاالت التي تستدعي االستشفاء، 
منذ  وسمحت  إنكلترا،  في  القيود  بتخفيف 
للمدارس،  بفتح جزئي  مطلع حزيران/يونيو 
وشركات  الطلق  الهواء  في  األسواق  وكذلك 

بيع السيارات.
القدم  كرة  بطولة  استئناف  انتظار  وفي 
االثنني  مسموحًا  بات  االربعاء،  جدا  املرتقبة 
آلالف املتاجر "غير األساسية"، كتلك التي تبيع 
بفتح  اإللكترونية،  واملعدات  والكتب  الثياب 

أبوابها. في لندن، بدا مارك تايت )48 عاما( 
الذي يعمل في مجال العقارات متفائال. انتظر 
ساعة ونصف ساعة لشراء ما يحتاج اليه رغم 
االنترنت،  ان اشترى حاجيات عبر  انه سبق 

لكنه لم يكن راضيا.
وسائل  في  إلزاميًا  الكمامات  وضع  وأصبح 
املتاجر.  في  إلزامي  غير  لكنه  العام،  النقل 
تفرض  أن  من  للمتاجر  بد  ال  كان  ذلك،  مع 
والزبائن،  املوظفني  سالمة  لضمان  تدابير 
عالمات  ووضع  ملواقعها  املتكرر  كالتنظيف 
على األرضيات حتّث الناس على احلفاظ على 
الوزراء  رئيس  وأعلن  بينهم.  ما  في  مسافة 
بوريس جونسون لوسائل اإلعالم خالل زيارة 
األحد ملركز جتاري في شرق لندن، حيث ألقى 

نظرة على التدابير املعمول بها، ميكن للناس 
أن "يتسوقوا بكّل طمأنينة".

القتصاد  كبيرة  أهمية  املتاجر  فتح  ويحمل 
جراء  بشدة  تضرر  الذي  املتحدة،  اململكة 
احمللي  الناجت  وتراجع  اجلائحة.  تداعيات 
اإلجمالي للبالد بنسبة ,20,4 في نيسان/
ابريل، الشهر األول الذي طبق فيه العزل التام. 
وتوظف متاجر التجزئة غير األساسية 1,3 
 46,6 وتضخ  البالد  في  شخص  مليون 
مليار جنيه استرليني كل عام في اقتصادها. 
ولن تفتح احملالت إال في إنكلترا، إذ اعتمدت 
األقاليم األخرى - اسكتلندا وإيرلندا الشمالية 

وويلز - مواعيد مختلفة لرفع العزل.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

باريس- )أ ف ب( - سيتناول األلبوم املقبل من قصص 
أبقار  راعي  بطلها  التي  الشهيرة  املصورة  لوك  الكي 
"يطلق النار أسرع من ظله"، األميركيني السود على ما 
أعلن كاتب سيناريو هذه السلسلة التي ابتكرها قبل 

أكثر من 70 عاما البلجيكي موريس.
لأللبومني  الفرنسي  السيناريو  كاتب  جول  وأوضح 
"قصص  و2018   2016 في  لوك  الكي  من  األخيرين 
لكن  األميركية،  االنفصال  حرب  في  تدور  لوم  الكي 
إال  القصص  هذه  في  يظهرون  ال  السود  األميركيني 

بطريقة هامشية".
ألبوما   80 تضم  التي  السلسلة  في  السود  ويظهر 
غالبا.  الكالم  يتولوا  أن  دون  من  متفرق  بشكل 
وسيصدر األلبوم اجلديد الذي وضع رسومه أشديه، 
في 23 تشرين األول/اكتوبر لدى دار "الكي كوميكس".
وأوضح جول "لقد ألف األلبوم قبل وفاة جورج فلويد 
لويزيانا حيث  املغامرات اجلديدة في  بكثير". وتدور 
النافذين  مع  وسيتواجه  قطن  مزرعة  لوك  الكي  ورث 

في املنطقة والفصل العنصري.
 1946 العام  في  لوك  الكي  شخصية  موريس  وألف 
منتصف  من  اعتبارا  املغامرات  سيناريو  وكتب 
وهي  )استريكس(  غوسيني  رينيه  اخلمسينات 
الفرنسية- املصورة  القصص  بني  األشهر  من  تعتبر 
من  أكثر  بيعت  الشخصية  ابتكار  ومنذ  البلجيكية. 
الذي  األبقار  راعي  مغامرات  من  نسخة  مليون   300

يعيش وحيدا، في العالم. وقد ترجمت إلى 29 لغة.

رقمية  نسخة  تنظم   - ب(  ف  )أ  باريس- 
في  إيكس-أن-بروفانس  مهرجان  عن 
جنوب فرنسا الذي يعد من أهم امللتقيات 
عشر  مع  بنسخة  العالم،  في  األوبرالية 
صورت  األوبرا  عالم  في  لنجوم  حفالت 
من دون جمهور وستبث بالنسق التدفقي 
احلالي  العام  دورة  إلغاء  فبعد  مجانا. 
بسبب فيروس كورونا املستجد، سيشهد 
هذا "املسرح االفتراضي" بني السادس من 

متوز/يوليو واخلامس عشر منه نقاشات 
الذي  األوبرا  أوساط  مستقبل  حول 
تضرر جراء اجلائحة بسبب االغالق غير 

املسبوق والطويل للمسارح عبر العالم.
األملاني  الباريتون  املوعدين  بني  ومن 
الفرنسي  والتينور  غيرهاهر  كريتسيان 
وقائد  باربيراك  دو  ستانيسالس 
سامنب  الشهير  البريطاني  األوركسترا 
في  األملاني سيشارك  التينور  وكان  راتل. 

دور  توليه  خالل  من   2002 العام  دورة 
البطولة في أوبرا "فوزيك". أما في النسخة 
الرقمية فسيؤدي مقاطع من تأليف فرانز 
راتل  سامين  أما  برغ.  وألبان  شوبيرت 
الذي كان يفترض أن يدير أوركسترا لندن 
فسيرافق  "فوزيك"،  عرض  في  السموفنية 
التشيكية  البيانو، املغنية األوبرالية  على 

ماغدالينا كوزينا.
في  جمهور  دون  من  احلفالت  وستسجل 

وستبث  املهرجان  ضمن  معروفة  مواقع 
و"فرانس  كونسير"  "آرتي  محطات  عبر 

موسزيك" وقناة املهرجان اخلاصة.
وسيساهك الكثير من الفنانني الذين كانوا 
امللغاة   2020 العام  دورة  في  سيشاركون 
في نقاشات ستتم من خالل تطبيق "زوم" 
مع بث تدفقي عبر قناة املهرجان مثل قائدا 
وسوزانا  هنغلبروك  توماس  األوركسترا 

مالكي واملؤلفة املوسيقية كايا سارياهو.

باريس-)أ ف ب( - من خالل شخصية افتراضية 
"فورتنايت"  لعبة  دخلت  األزرق  ترتدي  مجنحة 
طفال   350 من  أكثر  متكن  الشهيرة،  اإللكترونية 
ومراهقا يتعرضون لسوء املعاملة أو يعانون من 
مشاكل، من البوح بأسرارهم إلى بالغني "فعليني" 

خالل فترة العزل في فرنسا.
األزرق(  )الطفل  بلو"  "النفان  جمعية  وأشرفت 
الفرنسية حلماية األطفال على هذه التجربة غير 
املسبوقة التي بقيت طي الكتمان حتى اآلن آملة أن 
متهد آللية دائمة حتى تصبح األلعاب اإللكترونية 
وسيلة إبالغ ألطفال معرضني للخطر. ورأت لورا 
موران مديرة اجلمعية أن هذه العملية األولى في 
فرنسا والتي ال مثيل لها في اخلارج، هدفت إلى 
مساعدو  يواجهه  الذي  األكبر"  "التحدي  جتاوز 
القصر ضحايا سوء املعاملة أي "السماح للطفل 

بالكالم وللبالغ برصد وجود مشكلة".
يستخدمون  ال  الشباب  "لكن  موران  وأكدت 
نتكيف  أن  علينا  البالغني.  مثل  نفسها  الوسائط 
معهم".وبغية  للتواصل  جديدة  طرق  جند  وأن 
ذلك، دخل متطوعو اجلمعية في عالم "فورتنايت" 
األرق"  "الطفل  "سميت  بشخصية  االفتراضي 
مدة  يوميا  تستمر  يجعلوها  لكي  وتناوبوا 

. وكانت مهمة هذه  الساعة 22,30  شهر حتى 
الشخصية االفتراضية الرد على الالعبني الصغار 
ويريدون  معها  بالتزامن  اللعبة  ميارسون  الذين 
احلديث عن مشاكلهم اخلاصة. في غضون شهر 
العاشرة  سن  من  مراهق  او  طفل   1200 تواصل 
إلى السابعة عشرة مع الشخصية اجملنحة وهو 

عدد "الفت" بحسب لورا موران.
في غالبية األحيان ضغط الشباب على الزر بداعي 
الفضول إال ان 30 , "أسروا مبشاكل شخصية 
أنهم  إلى  البعض  أشار  وقد  اخلطورة  متفاوتة 
اجلمعية  أوضحت  ما  على  جدا"  في وضع خطر 
جمعيات  إلى  توجيههم  من  احيانا  متكنت  التي 

املدرسي  التحرش  التي حتارب  كتلك  متخصصة 
والتنمر.  من أجل جناح التجربة كان ينبغي إبالغ 
من  أمامهم  املتاحة  باإلمكانية  الشباب  الالعبني 
دون أن يكون األهل الذين قد يكونون هم مصدر 

سوء املعاملة على علم بذلك.
الترويج  عن  املشروع  على  القيمون  فأحجم 

بل  العادية  اإلعالم  وسائل  عبر  ملشروعهم 
استعانوا مبؤثرين معروفني في أوساط رواد هذه 

األلعاب.
وقال فابريس بالزول من وكالة "أفاس سبورتس 
أند انترتنماينت" التي أشرفت على العملية "هذه 
نفهم  لكي  الصحيحة  واملرادفات  املناسبة  القناة 
مساعدة  يحتاجون  الذين  األطفال  على  بوضوح 
لسوء  يعرضونهم  الذين  انظار  لفت  دون  من 

املعاملة".
الرياضة  في  فرق محترفة  مع  ومن خالل شراكة 
ماليني  لديهم  مؤثرين  مع  أو  اإللكترونية 
وكيفية  اآللية  تفسر  رسائل  بثت  املشتركني، 
االتصال بالشخصية االفتراضية عبر "سنابتشات" 
و"إنستغرام" فضال عن منصة "تويتش" التي تبث 
وسائل  وهذه  فيديو.  ألعاب  من  مقاطع  مباشرة 
بالزول  وقال  األهل.  عليها  يطلع  أن  يرجح  ال 
دون  من  محجورين  كانوا  األطفال  أن  إلى  "نظرا 
أي وسيلة أخرى لإلبالغ، لكان فعال من املأسوي 
أن يتنبه احد األهل لآللية ويوقف منصة اللعب". 
وجاء في الرسائل "إذا كنت ضحية أي شكل من 
أشكال العنف" أضف حساب "إبيك أنفان بلو" عبر 

"فورتانيت".

 احلياة تعود الى متاجر إنكلترا مع رفع العزل وشارع اكسفورد ينتظر السياح

شيرين تعد الطفل الباكي بنزهة
وتنفي اخلالف الزوجي 

القاهرة -الزمان 
ببكاء طفل مصري  عبدالوهاب  املصرية شيرين  الفنانة  تأثرت 
في مقطع فيديو تبادله النشطاء بشكل كبير عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، حتى أنها اعادت نشر الفيديو عبر تويتر، واتخذت 

عهدًا على نفسها جتاهه.
الطفل ظهر يبكي تأثرًا مبكوثه في املنزل بسبب أزمة كورونا، 
من  ملله  عن  معربًا  عليه،  خوفًا  اخلروج  من  له  أهله  ومنع 
على  تعليق  وفي  اإللكترونية،  واأللعاب  التليفزيون  مشاهدة 
بالتنزه  ووعدته  بالطفل،  تأثرها  مدى  شيرين  أبدت  الفيديو، 
ربنا  قلبي  »حبيب  كتبت:  حيث  كورونا،  أزمة  انتهاء  بعد  معه 
إن شاء  قريب  وأحسن  األول  زي  ترجع  والدنيا  ألهلك  يحفظك 

الله، وأوعدك إن شاء الله نخرج أنا وإنت نتفسح«.
بعد  قد تعرضت ألزمة شخصية مؤخرًا  كانت  أن شيرين  ُيذكر 
زوجها،  وبني  بينها  خالفات  وجود  حول  شائعات  انتشار 
الفنان املصري حسام حبيب، حتى أنه تردد أن املطربة املصرية 
أحمد سعد حلل  املصري  الفنان  الطالق، وتدخل  مصممة على 

خالفات الزوجني.
تردد حول  ما  كل  نفيها  نفت  تويتر  عبر  تدوينة  كتبت  شيرين 
أو  أخبار  »قريت  وكتبت:  زوجها،  وبني  بينها  خالفات  نشوب 
ومش  الصحة  من  أساس  أي  مالهاش  إشاعات  أصح  مبعنى 
سعد  أحمد  أغنية  باسم  التدوينة  واختتمت  باملرة«،  مظبوطة 

الشهيرة »بحبك يا صاحبي«.
أما حسام فأعاد نشر تدوينة لشقيق شيرين، محمد عبدالوهاب، 
كتب فيها: »حسام وشيرين في بيتهم احلمد لله اطمنوا ويارب 
اللي بيطلع االشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يارب«، 
ُه  اللَّ َفَزاَدُهُم  َرٌض  مَّ ُقُلوِبِهم  »ِفي  أخرى:  تدوينة  في  كتب  كما 

َمَرًضا«.

كورونا تقتل الالعب رقم  12
العودة  تلك  باب  وعلى   ، الكروية  واملتعة  والبهجة  األضواء  دوري  عاد 
ليونيل  لها  ال شبيه  اسطورة  يصير  يكاد  الذي  الالعب  أحتفنا  الناقصة 

ميسي بإعالن قال فيه :
 إنَّ كرة القدم لن تكون كما كانت قبل جائحة كورونا املباغتة ، وهو في 
ذلك ينسجم متامًا مع حقيقة أن احلياة قبل هذا الوباء لن تكون مثلما كانت 
قبله ، والرياضة وعنوانها األعظم كرة القدم ليست خارج هذا التوصيف 

الشامل الكامل .
من  األمني سلة  البيتي  اسبوع من محجري ومالذي  على مدى  شاهدت 
املباراة ، ومن أطرافها التي جتاذبت وتناطحت وتراوغت وتفننت ، كان ريال 
مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس ، ولقد حزنت كثيرًا على غياب 
املتفرجني  الذي يصف  القول املشهور  أن  ، وتيقنت من  املروع  اجلمهور 
املتحمسني الراقصني املغنني الصائحني الهائجني بأنهم هم الالعب الذي 
الرقم » 21 » هو متام احلق وقوة دفع مضافة ألحد عشر العبًا  يحمل 
يلهثون خلف املستديرة اجملنونة التي شكلت ملاليني مملينة من الناس أحلى 

الذكريات وأتعسها أيضًا !!
منظموا اللعبة وجتارها جلأوا الى تقنية بديلة للحلول محل غياب اجلمهور 
، فاستعملوا االعيب وحيل الكومبيوتر الرهيب لرسم وملء املدرجات بصور 
احلركات  بتوجيه  واملوسيقى  الصوت  مشغل  وقام   ، افتراضية  جماهير 
واألصوات املعروفة في املالعب ، فإن حدث هدف مبرمى تعالت األصوات 
واألهازيج ، وإن ضاعت فرصة تسجيل ، رّش اجلهاز ضجيجًا وهمهمات 
تدل على اخليبة واحلسرة ، لكن الالعبني بدا أنهم غير مستجيبني عاطفيًا 
ونفسيًا مع هذه التمثيلية املوجعة حقًا ، كما لو أنها لّعابة مستلة من صبر 

األمهات .
ثمة انخفاض كبير على املستوى الفني واجلسماني والنفسي لالعبني ، 
ومصاطب االحتياط لم تعد مقتصرة على ثالث ورقات بعد أن منح املدربون 
استراحتني  اضافة  مع   ، الواحدة  املباراة  في  العبني  تبديل خمسة  حق 

بدقيقتني خاصتني بشرب املاء والتذاكر مع زيدان !!
بورصة أسعار الالعبني تتهاوى ، وهذا أمر قد تكون له فوائد عظيمة بعد 
التي  األندية  فصارت   ، اللذيذة  اللعبة  تلك  اجلشع  املال  رأس  أفسد  أن 
التي تفوز وتتألق ألنها قادرة على شراء  الدوالرات الضخمة هي  متتلك 
ببناء ملعب  الفقيرة حائرة  الفرق  ، وظلت  املهرة  الكرويني  الفنانني  أعظم 
وقنادر  قمصان  بشراء  حتى  حائرة  وبعضها   ،

واجهزة جديدة !!
قسوة  يواجهون  وهم  البشر  تشبه  صارت  الكرة 

السيدة كورونا .
أنا حزين .
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مهرجان إيكس-أن-بروفانس في نسخة رقمية

شخصية افتراضية عبر لعبة فورتنايت
لنجدة األطفال ضحايا سوء املعاملة

الكي لوك يتناول 
الفصل العنصري
في ألبومه املقبل


