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بريطانيا متفائلة برفع كل 
القيود حول «كورونا»

في شهر يونيو.

«الداخلية»: ٢٥٧ ألف 
مخالفة جتاوز اإلشارة

عام ٢٠٢٠.

 القادم أفضل بإذن اهللا 
عامليًا.

 عاد هاذي ما فيها 
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أبعد من الكلمات
«قف أمام الســيارة وهي مندفعة إن أردت

أن تسألني عن إسرائيل»

الرئيس بايــدن، ممازحا صحافي 
أراد سؤاله عن إسرائيل أثناء قيادة 
جتريبية لشاحنة كهربائية ضخمة 

من شركة فورد.

«لم تعد الشركات تتوسع رأسيا، بل تتوسع 
أفقيا، خارج مجالها المباشر»

فيفيان شيلر، رئيسة «ان بي سي»، 
عن االندماج بني شركتي «إيه تي آند 

تي» و«ديسكڤري» مؤخرا.

«بإمكانــات العلم، أصبحت أمــا ألول مرة
في عيد ميالدي الـ ٥١»

ناعومي كامبل، املوديل البريطانية 
الشــهيرة، تعلن أنها أصبحت أما 
ألول مــرة، دون ذكر أي تفاصيل 
عن املولودة، مؤكدة أنها أجمل هدية 

في عيد ميالدها.

«لماذا تركزون فقط على أسوأ لحظات حياتي؟»

املغنية األميركية،  بريتني سپيرز، 
تنتقد أحدث فيلم وثائقي صدر عن 

قصة حياتها.

«٤٧٪ فقط خائفون من كورونا حاليا، مقارنة
بـ ٧٠٪ العام الماضي»

هاري إننت، محلل البيانات األميركي، 
يقرر أن اخلوف مــن كورونا قد 
انخفض بشكل كبير عما كان عليه.

البقاء هللا

ســعاد أحمد عبداملقصود بركات: أرملة حسني علي عبداهللا 
املتيرف: ٧٦ عاما ـ ت: ٩٧٨٤٨٦٤٢ ـ ٩٩٠٦٧٠٩٩ ـ شيعت.

عبدالرحمن ســعود املخيزمي: ٩٤ عامــا ـ ت: ٩٩٦٥٣٩٣١ ـ 
٩٥٥٥٦٦٦٦ ـ ٦٦٠٠٦٦٠٦ ـ شيع.

ناصر سالم ناصر العكشان: ٨٣ عاماـ  ت: ٩٧٢٣٦٦٦٦ـ  ٩٩٣٣٢٢٦٣ 
ـ شيع.

سارة عبداللطيف احمليميد: أرملة عبدالستار آغا علي بهبهاني: 
٩١ عاما ـ ت: ٩٩٧١٩٢٩٧ ـ ٦٦٢٣٣٣٢٢ ـ شيعت.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

«كورونا» خالل عقد من الزمن.. مجرد نزلة شعبية
توقعت دراســة أجريت 
في جامعة يوتاه األميركية 
ان ڤيــروس كوڤيــد-١٩ لن 
يختفي مــن الوجود ولكنه 
سيشهد حتوالت خالل عقد 
من الزمن تقريبا جتعله أقل 
خطــورة مما هو عليه اآلن. 
ونقــل موقع «انديا توداي» 
عن الدراســة املنشورة في 
ان  «فايروســيز»  مجلــة 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
املســؤول عن كوڤيد-١٩ قد 
ال يسبب في املستقبل غير 
البعيــد أكثــر مــن أعراض 
النزلــة الشــعبية املعروفة 
مثل السعال وسيالن األنف.
وأرجعت الدراسة سبب 
ذلك الى تكيف اســتجابتنا 
املناعية وليس الى تبدالت في 
الڤيروس نفسه. ونقل املوقع 
عــن اخصائــي الرياضيات 
والعلــوم احليوية بجامعة 
يوتاه األميركية البروفيسور 
فريــد أدلــر قولــه انــه من 
احملتمــل ان تتناقــص حدة 
كوڤيد-١٩ مع تطور مناعة 

جماعية ضده.
وأشارت الدراسة الى ان 
ڤيروسات أخرى من فصيلة 
ڤيروس كورونا منتشرة بني 
البشر ولكنها أقل خطورة، 
وحتدثت عن دالئل على ان 
واحدا من هذه الڤيروســات 

كوڤيد-١٩ لــم يكن معروفا 
عندمــا حدثت اجلائحة ولم 
يكــن نظامنا املناعــي مهيأ 
ملواجهته. ويضيف الباحثون 
ان النمــاذج الرياضية التي 
أنشأوها بينت انه مع ازدياد 

أعداد البالغني الذين ميتلكون 
مناعة جزئية ضد الڤيروس 
ســواء من خــالل اصابتهم 
السابقة بالعدوى أو من خالل 
التطعيم فإن االصابات احلادة 
ستختفي خالل العقد املقبل.

ڤيروس «كوڤيد-١٩» لم يكن معروفا عندما حدثت اجلائحة

رمبــا كان في يوم من األيام 
بالغ احلدة واخلطورة وأنه 
أدى الــى جائحة االنفلونزا 
الروســية في اواخر القرن 
التاســع عشــر. وحســب 
البروفيسور أدلر فإن ڤيروس 

جوما تنجو من جحيم
بركان «نيراجوجنو»

رويترز: غطى ســيل من احلمــم الناجمة عن ثوران 
بركان في شــرق الكونغو مئات املنازل ما جعل السكان 
يتحسسون خطاهم وسط احلطام، لكن احلمم البركانية 

توقفت قبل أن تصل إلى مدينة جوما الرئيسية.
وأصيب سكان جوما، التي تطل على بحيرة ويقطنها 
نحــو مليوني نســمة، بالذعــر بعد أن ثار بــركان جبل 
نيراجوجنو القريب وصبغ السماء باللون األحمر. وفر 
اآلالف مبتعلقاتهم ســيرا على األقــدام وتوجه بعضهم 

صوب احلدود القريبة مع رواندا.
ومع شــروق شمس أمس، شوهد حطام متفحم على 
مشارف جوما حيث بردت احلمم وحتولت إلى أنقاض. 
وفــي بعض األماكن، بلغت احلمــم ارتفاع ثالثة طوابق 
وابتلعــت حتى املبانــي الكبيرة. وخيمت على الســماء 

سحب رمادية.
ومشط سكان في منطقة بوهيني حطاما أبيض لسقوف 
من الصفيح أو أزالوا صخورا، وهي جهود فردية صغيرة 
في حملة من املرجح أن تستمر شهورا حتى تعود املنطقة 
إلــى طبيعتها. وفي مكان آخــر، التقطت مجموعات من 
الناس صورا ذاتية مع احلمم التي تصاعدت منها األبخرة.

أحد سكان جوما يبدو عليه الذعر من البركان

حرائق جبال ييرانيا غرب أثينا.. حتت السيطرة

أ.ف.پ: أعلن رجال اإلطفاء اليونانيون 
انهم بدأوا السيطرة بشكل كامل على أول 
حريق كبير هذه السنة في البالد مبحمية 

طبيعية في جبال ييرانيا غرب أثينا.
ولم يسجل وقوع أي ضحية من جراء 
احلريق لكن حوالى عشر منازل تدمرت 
او تضررت ويتحدث اخلبراء عن «كارثة 

بيئية كبرى». وقال الناطق باســم رجال 
اإلطفــاء فاســيليس فاثراكويانيــس إن 
«النيران تتراجع وهي مســألة ســاعات 
قبل أن نتمكن من السيطرة عليها بشكل 
كامل». اليزال حوالى ٧٠٠ رجل إطفاء بدعم 
من ١٥ طائرة إخماد حرائق يعملون األحد 
بدعم من اجليش بحسب أجهزة احلرائق 

التي التزال حذرة أمام احتمال ان تشتعل 
النيران مجددا في هذه اجلبال املنحدرة.

واحلريق الذي اندلع مساء األربعاء على 
سواحل خليج كورينثوس هو «أحد أكبر 
احلرائق في السنوات العشرين او الثالثني 
املاضية وقد اندلع هذا الشــهر، في وقت 
مبكر من املوسم» بحسب رجال اإلطفاء.

النيران تتراجع بعد جهود رجال اإلطفاء

في أميركا.. التعليم لن يعود 
أبدا إلى سابق عهده!

رمبا سيثبت خالل السنوات القليلة املقبلة ان كوڤيد-١٩ 
كان أكثــر من مجرد جائحة صحية وأقرب الى ان يكون 
ثــورة أو انقالبــا في الكثير من مناحــي احلياة املألوفة 
وليس أقلها التعليمية منها التي تشهد، كما تقول روبن 
ليك مديرة مركز اعادة ابتــكار التعليم العام في أميركا 

«الكثير من االكتشافات واالبتكار».
ويشكل املركز جزءا من هيئة أجرت استطالعا آلراء اكثر 
من ٣٧٥ من قادة املناطق التعليمية األميركية وخلصت 
الى ما يشــبه االجماع منهم علــى ان «التعليم العام لن 
يكــون أبدا علــى ما كان عليه» وأنه ال عــودة كاملة إلى 

الطرق القدمية.
وحســب موقع «ياهو نيــوز» تعني على املدارس في 
أرجاء أميركا منذ بداية اجلائحة إدخال تغييرات سريعة 
وصارمــة على النظام التعليمي لضمان اســتمرار تلقي 
التالميذ تعليمهم. ولكن حتى مع توق املدرسني ومدراء 
املدارس واألهل الى انتهاء االجراءات الطارئة التي متثلت 
في تبني التعليم عن بعد فإن كثيرين يفكرون باحللول 
التربوية التي جنحت في ظروف اجلائحة والى اجلوانب 

التي ميكن تعديلها في أساليب التعليم.
وتلخص ديبورا جيست مشرفة مدارس تولسا بوالية 
أوكالوما الرؤيــة اجلديدة للنظام التعليمي بقولها: «لم 
نكــن لنرغب قط بــأن منر مبا مررنا به ولكن لدينا اآلن 
فرصة لكي جنعل منه منطلقا لتغيير التدريس والتعلم 

الى األبد ونحو األفضل».

ال عودة كاملة إلى األساليب القدمية في التدريس

عائلة فلويد.. سفراء فعالون 
في مكافحة عنف الشرطة

أ.ف.پ: بدموعهم وغضبهم وتضامنهم، أصبح أفراد 
عائلــة فلويد في غضون عام ســفراء فعالني للغاية في 
مكافحة عنف الشرطة في الواليات املتحدة، وقادوا حتالفا 

غير رسمي لألهالي املفجوعني.
يقول بريجدت فلويد شقيق جورج «وقعت املسؤولية 
على عاتقي، يجب أن أكون صوته مبا أنه رحل». وفرضت 
عليه هذه املهمة بعد مصرع شــقيقه في ٢٥ مايو ٢٠٢٠ 
حتت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس وهي حادثة 

أثارت استياء كبيرا في العالم.
األحد قبل يومني من الذكرى األولى، ستسير العائلة في 
عاصمة شمال البالد مع عائالت أميركية اخرى مفجوعة 
من أصل أفريقي. وإلى جانبها ستسير سيبرينا فالتون 
والدة تريفون مارتن الذي أدت وفاته في ٢٠١٢ في فلوريدا 
إلى والدة حركة «بالك اليفز ماتر» (حياة السود مهمة).
وترفــض هذه املنظمة أن يكــون لها قائد أو متحدث 
واحــد، وقــد أدت دعواتها لـ «وقف األمــوال املخصصة 

للشرطة» إلى انقالب جزء من السكان عليها.
في هذا السياق، أصبح أقارب ضحايا الشرطة وجوه 

النضال مع عائلة فلويد في املقدمة.

عنف الشرطة في أميركا يتسبب في تشكيل حتالف للمفجوعني

احلفالت في نيويورك..
تردد خوفًا من الوباء

أ.ف.پ: بعد ١٤ شــهرا من القيود والتباعد، بات بإمكان 
سكان نيويورك استعادة حياة شبه طبيعية مع رفع القسم 
األكبــر من القيود املفروضة ملكافحة «كوفيد-١٩»، غير أن 
الكثيرين منهم ما زالوا يترددون في تنظيم حفالت والعودة 
إلى حياتهم االجتماعية «ما قبل» اجلائحة. وأقامت يسينيا 
هيرا (٣٣ عاما) التي تعمل في تنظيم جوالت وأحداث خاصة 
للســياح، في عطلة نهاية األســبوع املاضي أول حفلة لها 
منذ مارس ٢٠٢٠، ودعت إليها حوالى عشرين من أقربائها 

وأصدقائها مبناسبة بلوغ ابنتها عاما من العمر.
وأوضحــت هيرا التي تقول إنها «مولعة» باملناســبات 
االجتماعيــة، أنها لم تنظم عيد امليــالد في الداخل حرصا 
على «سالمة» املدعوين و«جميعهم تقريبا» تلقوا جرعتي 
اللقــاح، بل أقامته في منتزه ســنترال بارك حيث نشــرت 
طاوالت وكراس ميكن طيها وعلقت بالونات على األشجار 

وقدمت كمية من الطعام تكفي لسد جوع حشود غفيرة.

اخلوف من الوباء مازال عائقا أمام احلفالت في نيويورك

عاصفة «غانسو» أفسدت بهجة ماراثون اجلبال

عاصفــة  أودت  أ.ف.پ: 
هوجاء بحياة ٢١ شخصا كانوا 
يشــاركون في ماراثــون مائة 
كيلومتر في اجلبال مبقاطعة 
غانسو في شمال شرق الصني.
وتســاقط بــرد وأمطــار 
جليدية ترافقهــا رياح عاتية 
على املشاركني في السباق الذين 
كانوا على ارتفاع عال في «غابة 
حجر النهر األصفر» بالقرب من 

وقــال رئيــس بلدية بايني 
تشانغ شوتشني «قرابة الظهر 
تأثر املقطع املرتفع من السابق 
على مسافة تتراوح بني عشرين 
و٣١ كيلومتــرا فجــأة بأحوال 
جوية كارثيــة». وأوضح أنه 
«خالل وقت قصير، هطل برد 
وأمطار جليدية فجأة في هذه 
املنطقة وهبت عواصف ورياح 
قوية»، مشيرا إلى أن «احلرارة 

انخفضت بشكل حاد فجأة».
عــداءان  الضحايــا  بــني 
معروفان على املستوى الوطني 
همــا ليانــغ جينــغ وهوانــغ 
غواجنــون حســب الصحــف 
احمللية التي استندت إلى إفادتي 
وي بولونغ مدرب العداء األول 
وصديق للثاني قال إنه حصل 
علــى تأكيد لوفــاة هوانغ من 

منظمي احلدث.

فريق اإلنقاذ ينقل أحد الضحايا

مدينة بايني في مقاطعة غانسو.
وأكدت وكالة أنباء الصني 
اجلديدة نقًال عــن قيادة فرق 
اإلنقــاذ أن ٢١ شــخصا لقــوا 
مصرعهــم. وأوردت شــبكة 
التلفزيون احلكومية «سي سي 
تي في» احلصيلة نفسها بعدما 
أعلنت أنه عثر على مشارك كان 
مفقــودا، موضحــة أنه «فارق 

احلياة».


