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مدير مدرسة في لبنان
يغني لطالبه عن «كورونا»
لتشجيعهم على التعلم عن بعد!
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في الصـميم
نشر أحد مديري مدرسة أمريكية في لبنان ،أخيرا ً ،مقطع
فيديو طريف على «يوتيوب» ،يظهره وهو يعزف ويغني
أغنية خاصة موجهة لطالب الصفوف الثانوية في املدرسة
التي هم فيها ،ذلك كوسيلة لتشجيعهم وإرشادهم إلى كيفية
التكيف مع األوض��اع املستجدة ،في ظل إغالق امل��دارس في
لبنان وحتول عدد كبير منها للتعليم عبر اإلنترنت نتيجة
لفرض منع التجول الذاتي بسبب فيروس كورونا.
وذك��رت صحيفة «البيان» اإلم��ارات��ي��ة ،أن��ه على أنغام
موسيقى من الريف األمريكي ،أنشد مدير الصفوف الثانوية
مبدرسة «إنترناشونال كوليدج» ،بروكس نوكس ،أغنية
باللغة اإلجنليزية من أدائه على «يوتيوب» ،مشجعاً طالبه
على ضرورة االلتزام واجلدية بصفوف التعلم عن بعد وأخذ
دروسهم بجدية.
وأغنية «كوفيد »-19التي أنشدها امل��درس مع عزف
الغيتار ،تدعو الطالب للتحدث ألساتذتهم وتعظيم أوقاتهم
ألن مدرستهم في املستقبل املنظور ستكون على اإلنترنت،
وهو ما يفترض منهم إيجاد مكان خاص للدراسة في املنزل
لتلقي علومهم على اإلنترنت ،والطلب من إخوتهم وأخواتهم
االبتعاد ،والتحقق من البريد اإللكتروني ،مع ضرورة تفهم
أهاليهم الذين تغيرت حياتهم بشكل كبير في ظل األوضاع
املستجدة.

أثبت الشباب الكويتي في معركة كورونا
أنهم حصن الوطن احلصني وأن الوطنية ليست
أغاني وحمل أع�لام  ،إمن��ا هي حتمل الرجال
والنساء ملسؤولياتهم في الشدائد ..هنيئاً
للكويت بأبنائها فهؤالء يسيرون على درب
أبناء الشهداء واملقاومة العسكرية واملدنية أيام
العدوان العراقي!!
شهد متحف بوشكني للفنون اجلميلة
في موسكو يوم  23مارس افتتاح معرض
أونالين بعنوان «من دورور إلى ماتيس،
الرسوم النادرة ملتحف بوشكني».
وأع��ل��ن��ت ع��ن اف��ت��ت��اح امل��ع��رض مديرة
املتحف ،مارينا لوشاك ،التي دعت هواة
الفن ال��روس كلهم إلى ارتياد املعرض عن
طريق اإلنترنت حيث ستعرض الرسوم
النادرة وغير املعروفة للفنانني التشكيليني،

ألبريخت دورور ،بابلو بيكاسو ،أنري
ماتيس ،وغيرهم من مشاهير الفن التشكيلي
العاملي .وذلك على الرغم من اندالع األزمة
االقتصادية وانتشار الفيروسات اخلطيرة
في العالم وروسيا.
وج��اء ذل��ك على لسانها ف��ي إط��ار أحد
ال��ب��رام��ج الثقافية ف��ي ق��ن��اة «ال��ث��ق��اف��ة»
التلفزيونية الروسية التي تولت رعاية
املشروع.

«جرعة عالية» من فيتامني سي ..هل تقضي على كورونا؟

شرعت مستشفيات في مدينة نيويورك
ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األميركية ف��ي إعطاء
مرضى فيروس كورونا أدوية حتتوي على
جرعات عالية من فيتامني س��ي ،في تكتيك
جديد من أجل القضاء على الفيروس القاتل.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية
عن أندرو ويبر ،أخصائي أمراض الرئة في
مراكز «ن��ورث ويل هيلث» في لونغ آيالند،
قوله إنه أعطى مرضاه في العناية املركزة
 1500ميليغرام من فيتامني سي في الوريد،

موضحا أن كل جرعة تزيد عن  16ضعف
بالنسبة للكمية املسموح بها يوميا من
الفيتامني ،التي ينصح بها املعهد الوطني
للصحة.
وأك��د ويبر أن ال��ذي شجعه على القيام
ب��اس��ت��خ��دام فيتامني س��ي م��ع امل��رض��ى من
ف��ي��روس ك��ورون��ا ف��ي ن��ي��وي��ورك ،ه��و جناح
العالج نفسه مع مرضى الفيروس كورونا
في الصني.
وتابع ويبر قائال« :ك��ان املرضى الذين
تلقوا فيتامني سي أفضل بكثير من أولئك
ال��ذي��ن ل��م يحصلوا عليه .إن��ه يساعد على
الشفاء بشكل كبير ،لكن ل�لأس��ف ل��م يتم
تسليط الضوء عليه بصورة كافية».
وأوض��ح ويبر أن فيتامني سي هو مجرد
عالج واحد يتم تقدميه للمرضى ،وقال« :لقد
تلقوا أيضا عقار هيدروكسي كلوروكوين
املضاد للمالريا ،ومضادات حيوية».
وأش���ار إل��ى إن امل��رض��ى ال��ذي��ن يصابون
بالفيروسات التاجية ،يعانون من انخفاض
كبير في مستويات فيتامني سي.

وارتاد املعرض منذ مساء يوم  23مارس
إل��ى ح��د اآلن ح��وال��ي مليون شخص من
مستخدمي اإلنترنت في روسيا وخارجها.
يذكر أن متحف بوشكني للفنون اجلميلة
يعتزم أن يدشن قريبا مشاريع إنترنت
أخرى.
وم���ن بينها م��ش��روع «ال���رح�ل�ات مع
بوشكني» الذي مت إعداده خصيصا لضيوف
متحف بوشكني.

وفاة عازف الساكسفون
الشهير مانو ديبانغو بعد
إصابته بـ «كورونا»

أعلن في فرنسا أول أمس عن وف��اة ع��ازف موسيقي
مشهور متأثرا بإصابته بفيروس كورونا اجلديد.
وق����ال ت��ي��ي��ري دوروب����ي����ر ،ن��اش��ر أع���م���ال ع���ازف
الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو ،إن
الفنان توفي في فرنسا جراء إصابته مبرض كوفيد-19
عن عمر ناهز  86عاما .ووفقا لوكالة فرانس برس،
أصبح ديبانغو أسطورة «األفرو-جاز» ،أول جنم عاملي
يقضي جراء إصابته بفيروس كورونا اجلديد.
وأوض��ح ناشر أعمال لفنان املوسيقية دوروبير إن
الفنان الكاميروني «توفي صباحا في أحد مستشفيات
منطقة باريس» .وجاء على صفحة الفنان على فيسبوك
أن «مراسم الدفن ستتم في إطار عائلي محض وسيقام له
تكرمي الحق في أقرب فرصة ممكنة».
ومانو ديبانغو هو مؤلف إح��دى أشهر األغاني في
مجال موسيقى العالم «سول ماكوسا» في العام .1972
وكان هذا العمل أغنية ثانوية في أسطوانة مكرسة
لنشيد ملنتخب الكاميرون لكرة القدم مبناسبة كأس األمم
األفريقية.
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