
الشارع  فنان  تبنى   - ب(  ف  لندن,-)أ 
شبكات  عبر  السبت  بانكسي  البريطاني 
التواصل االجتماعي رسمًا لفتاة صغيرة تلعب 
الـ"هوال هوب" بإطار دراجة هوائية، ظهر أخيرًا 
مدينة  في  الشعر  لتصفيف  محّل  جدار  على 

نوتنغهام.
في  اجلدارية  للوحة  صورة  بانكسي  ونشر 
بذلك  واضعًا  "إنستغرام"،  شبكة  على  صفحته 
حدًا للتكهنات في شان صاحبها منذ ظهورها 
الثالثاء على جدار مبني باحلجارة احلمراء في 

هذه املدينة الواقعة في وسط إنكلترا. 
سوريندر  الشعر  تصفيف  محل  مديرة  وقالت 
أن  البريطانية  أسوسيشن"  "برس  لوكالة  كاور 
"كثرًا يأتون" ملشاهدة هذا الرسم على جدارها. 

بل  العقار،  هذا  أملك  ال  لألسف،  "يا  وأضافت 
الشارع  فنان  أعمال  أن  علمًا  باإليجار"،  أشغله 
االسترلينية  اجلنيهات  مباليني  تباع  الشهير 

في املزادات. 
غّطت  احمللية  السلطات  أن  إلى  كاور  وأشارت 

العمل ببالستيك شفاف حلمايته. 

 محو األمية

فاحت عبد السالم 
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الطائفية  واالنقسامات  بالفساد  الغارقون  الجهلة 
من  كبيراً  عدداً  تصدروا  الذين  من  المخزية، 
المناصب في العراق في خالل السنوات الماضية، 
ماكان يعنينهم معنى تراكم  األثر السيء لحاصل 
الجهل في البلد، وماذا يمكن أن يؤدي من كوارث 

اجتماعية وصوالً لالرتباك األمني ذاته.
في  الدولة  نّفذتها  العراق  في  االمية  محو  حملة 
المجتمع  وعي  تحريك  في  وأسهمت  السبعينات، 
بُكل فئاته، وصنعت جّواً من االيجابية في الحياة 
نالت  ما  أجيال  انخرطت  العراقية، السيما عندما 
واالرتقاء  للتعلم  طفولتها  في  المناسبة  الفرص 

بالتسلسل الدراسي. 
بينهم  واعياً  جيالً  االمية  محو  مدارس  خرجت 
الشاعر والكاتب والمحامي والموظف المتدرج الى 
مواقع متقدمة،السيما عند أولئك الذين كان الفارق 
الزمني لتخلفهم عن الدراسة سنوات قليلة قد تصل 
الى سبع أو ثماٍن. ورأينا كثيراً من خريجي تلك 
المدارس َمن استطاع االلتحاق بالمدارس المسائية 

ومن ثمَّ بالمعاهد والجامعات ونال الشهادات.
نسبة  انَّ  تؤكد  الجديدة  والدراسات  االحصاءات 
الجريمة واالنحراف في المجتمعات تقل على نحو 

كبير في االوساط التي ينيرها التعليم.
المدارس تحت  التسرب من  لمنع  البدَّ من خطط 
أي ظرف، وتخصيص موازنات سنوية لتكريس 
التي  المشكالت  بالتعليم ومعالجة  ارتباط االطفال 
استمرارهم  تعوق  والتي  عوائلهم  منها  تعاني 

بالدراسة.
النزوح  عناوين  تحت  المخيمات  في  االطفال 
ناله  مكان  من  االضطراري  واالنتقال  والتهجير 
القصف الى مكان سيء الخدمات وتحت ضغوط 
التطرف  لتوليد  المثالية  الظروف  إنَّما هي  الفقر، 
ومعاداة المجتمع والشعور بالنبذ، وهو الذي يقود 
في  نراها  ال  قد  عظيمة  مجتمعية  اختالالت  الى 
قاصمة،  ستكون  تظهر  حين  لكّنها  سنوات  عشر 
ومن الصعب التعامل معها، وسنرجع الى المربع 
مع  المتوازنة  غير  االمنية  التعامالت  من  االول 
شروط االصالح، فنحصل على مزيد من النتائج 

السيئة لجيل آخر . 

سهرٌة مع مالك
)١(

ثمانية شهور في  ام«صاحب أحمد«؟ على مدى  الرسَّ َمْن هو  يعرفوَن  كثيرون ال 
الوطن كنُت أبحُث عنُه. وقبل سبع سنوات حين زرُت البالد، أعطاني أحد األصدقاء 
ساً للقائي؛ فحزنت؛ هذه الليلة اقترح صديقي  رقم هاتفه، وعندما كلَّمتُه، لم يكْن متحمِّ
القاص علي حسين عبيد التجوال معي في المدينة، كأنَُّه شعر باختناقي، جاَء بسيَّارتِه 
أطراف  عند  أركنها  بالدخول؛  لها  ُيسمح  ال  مركبته  وألنَّ  وأخذني،  المتواضعة 
سين، بعد مسافة قليلة لمحُت  المدينة، وسلكنا الطريق على األقدام نحو المرقدين المقدَّ
ُه قماشة لوحة لم ُترسْم بعد، يحمُل  كائناً نحيالً مثل فرشاة الرسم، قميصُه الخاكي كأنَّ

ر من مؤونٍة تسدُّ رمَق جوعه؛ هتفُت من أعماق أوجاعي: بيديه ماتيسَّ
- هذا صاحب أحمد

استغرب صديقي من لهفة ندائي؛ حين دنوُت منُه سألتُه مشاكساً:
- عندك حليب سباع؟

ُه لم يعرف هذا الطارئ  ُه رمقني بنظرٍة عجلى، وأدركُت أنَّ هُ؛ لكنَّ سؤالي لم يستفزَّ
عليه، أجابني بيأس:

- آٍه لو كان عندي
- هل عرفتني؟

ل وجهي باهتمام للحظات وهزَّ رأسُه بأسى ُثمَّ قال محبطاً: تأمَّ
- ما عدُت أعرُف نفسي.

قدميِه  ك  وحرَّ يكترث  لم  ُه  لكنَّ اسمي،  يقول  أْن  عسى  رأسي  عن  القبَّعة  رفعُت   
لالنصراف، أمسكُت بذراعه اليمنى وقلت بهدوء:

- رويدك، لْن أدعَك تذهب وحيداً.
- ماذا تريد بالضبط؟

- أْن نسهر معاً هذه الليلة.
- » هللا وإيدك«

طلبُت منُه التريث قليالً لكي أجري مكالمة عاجلة مع صديق بوسعه أْن يحصل لنا 
على ابنة الكروم، بعد دقائق جاء الرد من صديقي مطمئناً، فأخبرتُه بثقٍة:

- سنحملك معنا في سيارة القاص علي حسين عبيد، هي قريبة من هنا.
نايلون، والكيس اآلخر حاجيات  حملنا لوازمُه، كانت عبارة عن بطيخة في كيس 
بسيطة ربَّما كان بينها علبة جبن للفطور وبعض أرغفة الخبز، انطلقْت بنا مركبة 
صديقنا القاص، جلس صاحب في حوضها الخلفي بجوار مؤونته، في حين جلست 
أنا، لكنَُّه  المتهالكة؛ حتى هذه اللحظة لم يعرف من  بجوار صديقي سائق المركبة 

استجاَب لرغبتي مادامت هناك سهرة تنتظره، فجأة قال بصوت واهن:
- أسكُن وحدي، حبَّذا لو تكون السهرة عندي.

سألتُه بحنان جارف:
- أين منزلك؟

- في حي الُحسين.
كنُت أعرُف منُذ سنواٍت بعيدٍة أنَّ والد » صاحب » ميسور الحال؛ وقد تكفََّل بمعيشتِه 
على حسابه الخاص عندما أوفَد من دار الجماهير للصحافة إلكمال دراسة الماجستير 
نُت أنَّ المنزل الذي سنسهر فيه يعود لتركة  في فن الگرافيك إلى أمريكا. ولذا خمَّ
والده الحاج أحمد خضير األمارة، توقفَّنا لدقائق في حي اإلسكان حتى أقبَل صديقنا 
يحمُل زجاجتين من ابنة الكروم ومن النوع الممتاز، كان سعرهما باهظاً، لكن هذا 
ال يهم مادمنا سنمضي الليلة مع مالٍك فارقتُه منُذ ١٨ عاماً، لقد تركتُه لشظف العيش  
إلى أستراليا، كان ذلك في أواخر عام  في األردن، وسافرت كالجىء مع عائلتي 
ان هذه القرية األمريكية في شباط من عام ٢٠٠١،  ٢٠٠٣، وحين وصلت إلى عمَّ
كان صاحب أحمد خير ناصح لي في ِبركة الضفادع؛ فقد أزعجني وأربكني نقيقها 
المتواصل حولي ومحاولتهم تحطيم صبري وعنادي والتقليل من شأني، وقف معي 
مؤمناً بموهبتي التي أحرجت الفاشلين منهم، حيَن توالْت مقاالتي في جريدة الزمان، 
في  كثب  عن  بعضنا  نعرف  ا  ُكنَّ برغم  عالقتنا،  دْت  فتوطَّ أكتب،  بما  فخوراً  كان 
العراق، وجمعتنا جلسات كثيرة في نادي األدباء، كانت واحدة منها قد تركْت شرخاً 
ُه لم يستجب لطلبي بربع  في عالقتنا، حين ثملُت وهجمت عليه بسيل من الشتائم ألنَّ
ام علي رضا، الذي ذاع  عرق إضافي، تلك الليلة كان يجلس معُه على المائدة الرسَّ
صيته برسم بورتريهات لألدباء في مجلة األقالم، في حين كان صاحب أحمد ينشر 
أجمل التخطيطات مع النصوص التي ُتنشر في جريدة الجمهورية، كانت خطوطه 
ذلك  في  تحريرها  رئيس  فيهم  بما  تِه؛  برمَّ الثقافي  الوسط  إعجاب  مثار  الرسم  في 
ة سر في تخطيطات صاحب أحمد ال يعرفُه الكثير،  الوقت الشاعر سامي مهدي، ثمَّ
هو أنَّ جميع رسوماته في الحبر الصيني كان ينجزها من دون رفع الفرشاة مطلقاً، 
حين  ذلك،  لي  َد  تأكَّ وقد  يكملُه،  حتى  مستمرة  متوالية  في  التخطيط  يرسم  بمعنى 
ال ألكثر من شهرين،  ضاقْت به السبل في األردن وسكَن معي بمنزلي في حي نزَّ
قبل وصول عائلتي، إْذ راقبتُه عن كثب كيف كان ينجز التخطيطات برشاقة وسرعة 
مذهلة، مثلما كان في منتهى النظافة وهادىء وحزين مثل مالك مظلوم؛ يحرص 
بعد انتهاء الجلسة على تنظيف ما تركناهُ على المائدة، وقد تعلَّمُت منه تلك » النزاكة 

» فيما بعد.
لم  المنزل،  التصرف به من  أنَّ ما يستطيع  الكبير، فوجئت  إلى منزله  حين دخلنا 
اآلن، ومطبخ ال  أحالمه  مثل  بائسة  يتألف من غرفٍة  متواضع  يكن سوى مشتمل 
يسع لتحّرك أكثر من شخص واحد في مساحته الضيِّقة مثل سجن انفرادي. صدمني 

سام المبدع؛ فخاطبتُه منكسراً: الشقاء الذي يعيشه هذا الرَّ
- مأواَك هذا، يذّكرني بالغرف الكئيبة التي عشنا فيها في األردن؟

صفن قلياًل وسألني باهتمام:
- هل كنت معنا هناك؟
نفَد صبري فانفجرت:

- أنا حسن النّواب
في  النظر  وأمعن  سيجارته،  من  عميقاً  نفساً  سحب 

مالمحي وقال بارتياٍب واضح:
اب! - يستحيل أنَت حسن النوَّ

نبيلة عبيد..
رقصات من املاضي تثير الغضب

القاهرة -الزمان 
تعرضت الفنانة نبيلة عبيد، النتقادات الذعة بعد أن شاركت جمهورها مبقطع فيديو ظهرت 
من خالله وهي ترقص في فيلمها الشهير "الراقصة والسياسي"، ولكن على أنغام "عدى الكالم" 
للمطرب املغربي سعد جملرد. وجاء انتقاد اجلمهور لها بسبب دعمها للفنان سعد جملرد رغم 
التواصل  مواقع  رواد  وقرر  إلغاء حفله مبصر.  بعد  املاضية  األيام  له  تعرض  الذي  الهجوم 
و"#مش_عايزين_جملرد_في_ "#سعد_جملرد_مغتصب"  هاشتاج  بتفعيل  االجتماعي 
مصر"، وهو األمر الذي جعل القائمني على مسرح "كايرو شو" بحذف بوستر جملرد الذين قاموا 

بنشره، إضافة إلى حذفهم إمكانية احلجز عبر موقعهم اإللكتروني.
ونشرت نبيلة عبيد الفيديو عبر حسابها الشخصي مبوقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير 
للفنان  دعمها  بسبب  هاجمها  اآلخر  والبعض  به،  إعجابهم  عن  البعض  وعبر  "انستجرام"، 
املغربي جيث وجاء تعليق أحدهم:" يا استاذة نبيلة بنات مصر عملوا حملة ضده و منعوا 

دخوله مصر املفروض تبقى فى صف بنات بلدك".
وأ,فقت نبيلة الفيديو بتعليق:" اجلمال عدى الكالم...سعد اجملرد صوت جميل من املغرب 

العزيز ...املشاهد من فيلم الراقصه والسياسي.. يوحشتوني".

حتى  األضواء  تغيب   - ب(  ف  )أ  نيويورك- 
برودواي  قاعات  عن  املقبل  حزيران/يونيو 
نيويورك  وأوركسترا  اوبرا"  و"متروبوليتان 
إذ  فارغة  الصروح  هذه  وستبقى  الفلهرمونية، 
أن قطاع العروض الفنية والثقافية في الواليات 
منح  في  االستمرار  لفكرة  استسلم  املتحدة 
حضور اجلمهور احلفالت طوال املوسم املقبل 
بأكمله، ويعمل على إيجاد سبل للصمود ماليًا 

ولتمكني اجلمهور من مشاهدة الفنانني.
وقال رئيس مجلس إدارة "أوركسترا فيالدلفيا" 
يزال  "ال  تارنوبولسكي  ماتياس  العام  مديرها 
لدي أمل، ولكن أعتقد أنه من املستبعد جدًا، قبل 
أمام  شيء  أي  نفعل  أن  الوقت،  بعض  مير  أن 

جمهور"، بسبب جائحة كوفيد19-.
واألوبرا  األوركسترا  دور  معظم  أبقى  رسميًا، 
األميركية الكبرى األبواب مفتوحة أمام احتمال 
اجلمهور  بحضور  حفالت  إقامة  معاودة 
دار  باستثناء  الثاني/يناير،  كانون  في 
وأوركسترا  نيويورك  في  اوبرا"  "متروبوليتان 

كامل  ألغتا  اللتني  الفلهرمونية  نيويورك 
برنامجيهما ملوسم 2020-2021.

كأوبرا  كثيرة  مؤسسات  فإن  الواقع،  في  أما 
سياتل، وضعت موازناتها للموسم املقبل برّمته 
في  بجمهور،  حفالت  وجود  عدم  أساس  على 
أربعني  نحو  تسجيل  أشهر  منذ  يستمر  وقت 
ألف إصابة يوميًا بفيروس كورونا املستجد في 

الواليات املتحدة.
ويعني ذلك حرمان أوبرا سياتل إيرادات قدرها 
أوركسترا  ستفّوق  فيما  دوالر،  ماليني  ستة 
نيويورك 20 مليونًا وأوركسترا فيالدلفيا أكثر 

من 25 مليونًا.
في  الثقافية  املؤسسات  بعض  يتردد  ولم 
منها  قاسية،  إجراءات  اتخاذ  إلى  املسارعة 
واالستغناء عن خدمات بعض  الرواتب  خفض 
كأوركسترا  منها،  عدد  جلأ  حني  في  املوظفني، 
على  املوسيقيني  مع  التفاوض  إلى  نيويورك، 
عقد جماعي جديد يتناسب أكثر مع الصعوبات 

املالية في املرحلة الراهنة.

في  املوجودة  األوركسترا  فرق  بعض  أن  إال 
واليات اتخذت تدابير صحية أقل صرامة، كما 
في اجلنوب خصوصًا، وكذلك الفرق الصغيرة، 
تقيم حفالت مع جمهور، ولكن بأعداد محدودة 

للغاية، مما يحّد كثيرًا من عائداتها.
في  حتى  أصاًل،  التذاكر  مبيعات  تشّكل  وال 
األوقات العادية، املصدر الرئيسي ملداخيل فرق 
األوركسترا واألوبرا األميركية الكبرى، بل تعّول 
هذا الفرق قبل كل شيء على التبرعات والرعاية 
من  دعم  بأي  غالبًا  حتظى  ال  أنها  وخصوصًا 

احلكومةأو من الكونغرس.
أوبرا  في  والتواصل  التسويق  مديرة  وقالت 
سياتل كريستينا مورتي "إذا سارت عملية جمع 
لنا  تتيح  أن  يفترض   ، يرام  ما  على  التبرعات 
املبلغ  أقّرت بأن  لكّنها  الصمود حتى الصيف". 
الذي تأمل األوركسترا في جمه من التبرعات قد 
يكون "طموحًا للغاية" وخصوصًا في ظل وضع 

اقتصادي مندهور.
 بقية اخلبر على موقع )الزمان(

اجلمهور  من  األوركسترا احملرومة  فرق  أن  إاّل 
أفرادها  بكامل  االجتماع  على  القادرة  وغير 
تقدمي  عن  تتخل  لم  الصحية،  الظروف  بسبب 
إذ   ، العكس  على  بل  جلمهورها،  احملتوى 
تتنافس في ابتداع األفكار لوضع برنامج زمني 
للنشاطات يتناسب مع الوضع، وغالبًا ما يكون 
افتراضيًا بالكامل، مزّينًا ببعض األفكار الذكية.

أعضاء  مثاًل بث حي مشاهدة  االبتكارات  ومن 
التهويدات  يغنون  أجنليس  لوس  أوبرا 
ألطفالهم كيف ينامو، أو عازف بوق أوركسترا 
متابعة  كيفية  الراب  بواسطة  يشرح  فيالدلفيا 

األوركسترا بواسطة البث التدفقي...

ورأى ماتياس تارنوبولسكي أن هذه التغييرات 
"ستستمر إلى ما بعد اجلائحة بكثير وستكون 
جانب  إلى  األوركسترا"،  تقّدمه  مما  جزءًا 
مجددًا  ُيسَمح  عندما  القاعات،  في  العروض 

بإقامتها.

وتستعد أوبرا أتالنتا لعرض يقام بعد بضعة 
ما  أمام  بيسبول،  ملعب  في  خيمة  حتت  أيام 

يزيد قلياًل عن 200 شخص.

املدفوع  االفتراضي  احملتوى  إلى  وباإلضافة 
أو اخملصص للمشتركني، تقدم العديد من فرق 

األوركسترا خدمات معينة مجانًا.

وقالت كريستينا مورتي "نعتقد أن الوقت حان 
جلذب الناس إلى األوبرا".

في ظل هذا الواقع، وبسبب قلة عدد العروض 
واحلفالت، هذا إنا وجدت، لم تعد تتوافر لكثير 
من املوسيقيني فرص تقدمي أعمال على اخلشبة، 

وفقدوا معها املداخيل املتأتية منها.

وقال ساميون وودز، الرئيس التنفيذي لرابطة 
فرق األوركسترا األميركيةالتي متثل نحو 700 

القاهرة- الزمان 
الراحل  النجم  لزوجها  الشديد  حبها  عن  شهيرة،  الفنانة  أعربت 
املاضية، وحزن  القليلة  األيام  عاملنا  الذي رحل عن  ياسني،  محمود 
بعد  لزوجها  مؤثرة  رسالة  شهيرة  ووجهت  الفني.  الوسط  عليه 
االجتماعي  التواصل  مبوقع  الشخصية  صفحتها  خالل  من  وفاته، 
قائلة:"حبيبي  وعلقت  به،  جتمعها  صورة  نشرت  حيث  "فيسبوك"، 
وحبيبي وروحي واحلياه التي ذهبت بعيدا كنت لي وكنت لي وكنت 
وملا  الطاغي  اجلزء  فانا  وصعابها  احلياه  هموم  شغلتك  مهما  لي 
ليس  وهذا  لك  وكنت  لك  وكنت  لك  كنت  املاضيه  السنني  في  تعبت 
فضال وال واجب ولكنه احلب واحلب واحلب لقلب أنسان بدرجه رجل 
أستثنائي في كل شيئ في فنه في موهبته في جنوميته التي كانت 
أبوته ألوالده  في  في حنانه  تواضعه  في  أستثنائى  القلوب  تسحر 
أنسانيته  في  أستثنائي  الكبير  قبل  للصغير  محدود  الال  وعطائه 

وأخالقه التي أتفق عليها اجلميع".

القاهرة -مصطفى عمارة 
االلكترونية  االلعاب  حّذر عدد من اخلبراء من خطورة 
زيادة  فى  تسببت  والتى  املصرية  االسرة  كيان  على 
حاالت الطالق ،إذ نشر احد املراكز البحثية ان حاالت 
من  عدد  روى  .و  حالة  الف   267 الى  وصلت  الطالق 

الزوجات ضحية تلك
التى رفعت داخل محكمة االسرة  القضايا  االلعاب فى 
ان ازواجهن ادمنوا تلك االلعاب على حساب واجبهم 

اجتاه االسرة والزوجة .
عبله  د/  قالت  الظاهرة  تلك  انتشار  على  تعقيب  وفى 
االلعاب  ان  االسرية  العالفات  استشارى  العدوى 
االلكترونية اصبحت خطرا داهما يهدد االسرة املصرية 
وان من يصنعون تلك االلعاب هم خبراء فى علم النفس 

ويعرفون كيفيه السيطرة
ميارسها  الذى  الشخص  وان  والعقل  الشخصية  على 

يصبح فى منطقة الالوعي.
ان  ميكن  انها  ميكن  االلعاب  تلك  خطر  ان  واضافت 
تقضى على جيل باكملة من االطفال فضال عن املشاكل 
الزوجية التى تصل حلد الطالق وعن كيفيه التخلص 
من تلك االلعاب دعت د/ عبله ان يكون للدولة دور قوى 

فى منع وحجب تلك االعمال

سعودية  تشكيلية  فنانة  دخلت   - ب(  ف  جدة,-)أ 
موسوعة غينيس لالرقام القياسية عن فئة أكبر لوحة 
حتّقق  سعودية  امرأة  أول  لتصبح  بالقهوة،  مرسومة 

لقبا فرديا في املوسوعة، وفقا للقيمني عليها.
في  املقيمة  املالكي  عبدالله  عهود  لوحة  وتضمنت 
لسبع  رسوما  االحمر،  البحر  ساحل  على  جدة  مدينة 
شخصيات سعودية واماراتية من بينهم امللك الراحل 
زايد  الشيخ  اإلمارات  ومؤسس  آل سعود  العزيز  عبد 
القياسية،  االرقام  ملوسوعة  بيان  وبحسب  نهيان.  آل 
القهوة  من  فقط  كلغ   4,5 نحو  املالكي  استخدمت 
املاء  مع  القهوة  مزجت  كما  لالستهالك.  قابلة  الغير 
البني.  اللون  من  مختلفة  أطياف   4 على  للحصول 
وحتمل اللوحة اسم "نسيج 1" ومتتد على مساحة 220 
متر مربع، وتتكون من سبع قطع قماشية قطنية متصلة 
ببعضها البعض.  ونقل البيان عن الفنانة السعودية 
قولها "حتليت بالصبر بهدف اخلروج بأفضل عمل فني 
القياسية  واألعداد  األرقام  من  العديد  وهناك  ممكن". 
السعودية في املوسوعة، من بينها أكبر مطعم لوجبات 
وأكبر  اعالنية،  لوحة  وأكبر  العالم،  في  الهمبرغر 
حضور لبث مباشر خالل موعد االفطار بشهر رمضان.

سعودية تدخل موسوعة غينيس بأكبر لوحة مرسومة بالقهوة

حسن النواب

الفرنسية  الشرطة  أوقفت   - ب(  فرساي,-)أ ف 
مساء السبت رجال "يظن نفسه ملكًا" بعدما دخل 

عنوًة قصر فرساي بالقرب من باريس. 
 31 البالغ  الرجل  أن  الشرطة  في  وأوضح مصدر 

عامًا وصل بسيارة أجرة ودخل حرم القصر. 
الشرطة  نّبه  السيارة  سائق  أن  املصدر  وأضاف 
إلى األمر قبيل العاشرة والنصف لياًل )20,30 
ت غ( ووصف الرجل بأنه "يضع رداء ويظن نفسه 

ملكًا". 
والحظ رجال الشرطة لدى وصولهم إلى املكان أن 
على  يعثروا  أن  قبل  مكسورًا،  زجاجيًا  بابًا  ثمة 
الرجل ويوقفوه. وأكدت النيابة العامة في فرساي 
أن رجاًل تسّلق حائط حرم القصر ثم دخله عنوًة، 

من دون أن تعطي أي تفاصيل إضافية. 
وأكدت الناطقة باسم قصر فرساي لوكالة فرانس 
أو في  القصر  أثاث  مادية في  أن ال أضرار  برس 
باريس  من  أتى  "الرجل  أن  وأضافت  مجموعاته. 
إلى فرساي وقال لسائق سيارة األجرة إنه يعتزم 
كسر  بعدما  "أوقف  أنه  وأضافت  القصر".  دخول 

زجاج باب يتيح دخول املعرض السفلي".

انتشار  يهدد   - ب(  ف  )أ  واشنطن- 
الصحة  املزيفة جهود مسؤولي  املعلومات 
على  السكان  حلض  املتحدة  الواليات  في 
لتخفيف  لإلنفونزا  املضاد  اللقاح  تلقي 
املستشفيات  عن  الشتاء  خالل  الضغط 

املنشغلة أساسا في مكافحة كوفيد19-.
االجتماعي  التواصل  وتنتشر على وسائل 
معلومات مضللة خصوصا تلك التي تشير 
إلى أن تلقي لقاح اإلنفلونزا يزيد من خطر 
اإلصابة بكورونا املستجد أو قد يؤدي إلى 

ظهور نتيجة إيجابية بفحص كوفيد19-.
ويشير ادعاء مضلل مت تداوله على فيسبوك 
يزيد  اإلنفلونزا  لقاح  تلقي  أن  وإنستغرام 
احتمال اإلصابة بكوفيد19- بنسبة 36 في 
إنستغرام  على  انتشر  آخر  ويشير  املئة. 
الذي تنتجه شركة  اإلنفلونزا  لقاح  أن  إلى 
أكثر  مميت  "فلوزون"  ويسمى  "سانوفي" 

بـ2,4 مرة من كوفيد19-.
وتوصلت دراسة أجرتها جامعة ميشيغان 
التخلي  قرر  أمر من كل ثالثة  أن ولي  إلى 
هذا  اإلنفلونزا  لقاح  أبنائه  إعطاء  عن 
العام، حيث أرجع آباء وأمهات السبب إلى 
معلومات مضللة مبا فيها تلك التي تشير 

إلى أنه غير فعال.
ميشيغان  مركز  لدى  األخصائية  وقالت 
األطفال  صحة  وتقييم  لألبحاث  الطبي 
الدراسة،  على  أشرفت  التي  كالرك،  ساره 
إن "لدى مقدمي الرعاية األولية دورا مهما 
اإلنفلونزا  به في موسم  القيام  حقا عليهم 
رسالة  إيصال  "عليهم  وأضافت  احلالي".  

لقاح  أهمية  بشأن  لآلباء  وقوية  واضحة 
اإلنفلونزا".  لكن مع ارتفاع عدد اإلصابات 
اليومية بكوفيد19- إلى مستويات قياسية 
املعلومات  أميركية، تشكل  في عدة واليات 

املضللة حاجزا في طريق تطعيم السكان.
 وأفادت جانني غايدري، االستاذة املساعدة 
التي  كومونويلث  فيرجينيا  جامعة  في 
على  املنتشرة  الصحية  الرسائل  تدرس 
"هناك  أن  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
املرتبطة  املضللة  املعلومات  من  الكثير 
إلى  كذلك"  متتد  أنها  وأعتقد  بكوفيد 
املعلومات  في  الباحثة  وتتفق  اإلنفلونزا.  
املضللة وطالبة الدكتوراه في جامعة جونز 
الرؤيا  هذه  مع  جيميسون  أميليا  هوبكنز 
الروايات  اإلنفلونزا جزءا من  "بات  وتقول 
التي نشهدها عن فيروس كورونا املستجد".

 - تعثر اللقاحات في 2020 -
للسيطرة  املتحدة  الواليات  مراكز  وتفيد   
فقط  املئة  في   49,2 أن  األمراض  على 

من الناس تلقوا لقاح اإلنفلونزا في موسم 
19-2018.  وفضال عن املعلومات املضللة، 
تفشي  الحتواء  الرامية  اإلجراءات  تسببت 
الوقائية  الزيارات  بخفض  كوفيد19- 
يتلقى  والتي  العيادات،  إلى  الشخصية 
كثيرون خاللها اللقاح. كما توقفت جرعات 
لقاح اإلنفلونزا التي عادة ما توفرها جهات 

العمل والكنائس واملدارس.
 وبقي ماليني األميركيني دون تأمني صحي 
جّراء  العمل  عن  العاطلني  عدد  ارتفاع  إثر 
التداعيات االقتصادية للوباء، ما يعني أن 
الواليات ستضطر لتحّمل تكاليف اللقاحات 

عن مزيد من املرضى.
أن  اإلنفلونزا  لقاح  بإمكان فعالية   وبينما 
ساللة  كانت  إن  مسألة  على  بناء  تتبّدل 
التي  تلك  مع  تتطابق  املنتشرة  اإلنفلونزا 
يحملها اللقاح، قالت مراكز السيطرة على 
األمراض إنها جتّنب ماليني اإلصابات كل 

عام.

توقيف رجل  يظن نفسه ملكًا املعلومات املضللة عن لقاح اإلنفلونزا 
تنتشر على اإلنترنت

بانكسي يتبنى رسمًا جداريًا في نوتنغهام
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االلعاب االلكترونية: 
267 الف حالة طالق كيف تكافح دور األوركسترا واألوبرا األميركية للبقاء في غياب اجلمهور؟

رسالة من شهيرة الى زوجها  
محمود ياسني 


