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عرض أزياء عابرة للعصور
في متحف اللوفر بتوقيع دار لوي فويتون

باريس-)أ ف ب( - رافقت جوقة من 
مئتي شخص يرتدون مالبس من 
القرن  من  مختلفة  زمنية  حقبات 
خمسينات  حتى  عشر  الخامس 
دار  أزياء  عرض  املاضي،  القرن 
في  الثالثاء  فويتون" مساء  "لوي 
األزياء  أسبوع  ختام  في  اللوفر 

الجاهزة في باريس.
غيسكيير  نيكوال  استعان  وقد 
هذه  في  النسائية  األزياء  مصمم 
بميلينا  العريقة،  الفرنسية  الدار 
كانونيرو مصممة األزياء في أفالم 
عملت  والتي  كوبريك  ستانلي 
فيلم  تصاميم  على  خصوصا 
أورانج" و"باري  كلوك وورك  "ايه 

ليندون" و"شاينينغ".
وعند املنصة التي أقيمت في قلب 
اللوفر  متحف  في  املربعة  الباحة 
لهذا  األسبوعي  اإلغالق  يوم  في 
املعلم الشهير، قدم املصمم مزيجا 
واألساليب  العصور  من  الفتا 
املجموعة  هذه  في  واملواد 

االستثنائية.
هذا  األزياء  عرض  جمع  وقد 
الفضفاضة  األثواب  من  طرازات 
من القرن التاسع عشر مع سترات 
النارية، إضافة  الدراجات  سائقي 
إلى سترة بزة رسمية مع حشوات 
عريضة للكتفني وسروال بسحاب 
امتزاج  في  تزلج،  جزمات  مع 
غريب يعطي قطع مالبس متناغمة 

وعصرية.
وحضرت في الصف األول كوكبة 
ليا  املمثالت  بينهم  النجوم  من 
وأليسيا  بيو  وفلورنس  سيدو 
العرض  هذا  خالل  فيكاندر، 

نيكوال  املصمم  خالله  قدم  الذي 
غيسكيير طرازات جديدة لحقائب 
"فويتون كيبال" الكالسيكية فضال 
حقائب  من  جديدة  مجموعة  عن 

التسوق املصغرة.
بموسيقى  االستعانة  وجرت 
من  للعرض  خصيصا  ُألفت 
ديسنر،  وبرايس  وودكيد  جانب 
مجموع  أي   "320" بعنوان  وهي 
من  املوسيقى  هذه  في  السنوات 
تضم  والتي  الباروكي  النمط 
غرينيي  دو  لنيكوال  مقطوعات 
دون  من  باخ  عاصر  الذي  املؤلف 

تحقيق شهرة في تلك الحقبة.
رسالة  في  غيسكيير  نيكوال  وقال 
استهاللية للعرض "مفهوم الزمن 
كنت  املوضة.  عالم  في  أساسي 
الغابرة  العصور  تمكني  أريد 
زمننا  هو  آخر  عصر  معاينة  من 

الحاضر".
هذه  فويتون"  "لوي  دار  وتدعم 
السنة معرضا عن الزمن واملوضة 
أيار/ في  نيويورك  في  ينطلق 
السنوية  بالذكرى  احتفاال  مايو 
ملتحف  املئة  بعد  الخمسني 

"متروبوليتان".
وقدم نيكوال غيسكيير هذا املعرض 
املاضي  أسبوع  هامش  على 
الباريسي  أورسي  متحف  في 
آنا  جانب  إلى  املاضي  األسبوع 
عالم  في  الكبير  االسم  وينتور 
املوضة والتي تنظم سنويا حفلة 
"ميت غاال" التي تجمع بعضا من 
موضوع  إطار  في  املشاهير  أبرز 
مرتبط باملعرض الخاص باملوضة 

في متحف "متروبوليتان".

دراسة  أظهرت   - ب(  ف  )أ  باريس- 
تصدر  األربعاء  نتائجها  نشرت 
األوروبية  البلدان  قائمة  فرنسا 
التي تسجل شركاتها الكبرى أفضل 
الجنسني،  املساواة بني  مستوى من 
لكنها أشارت إلى ضرورة بذل جهود 

أكبر في هذا املجال.
وقد قارنت شركة "إكويليب" بني 255 
شركة مدرجة أسهمها في البورصات 
أوروبية،  بلدان  في عشرة  الرئيسية 
عدد  بينها  عدة  معايير  يشمل  بما 
وبني  اإلدارة  مجلس  في  النساء 
إلى  إضافة  العليا  والكوادر  املدراء 
الرواتب واستراتيجيات  في  الفروق 
التوظيف والسياسات املعتمدة على 

صعيد اإلجازات الوالدية.
العام  التصنيف  فرنسا  وتصدرت 

على  متقدمة  مئة،  من  نقطة   52 مع 
وأملانيا   )46( وإسبانيا   )49( السويد 

)44( وإيطاليا )42(.
وهي  ماسديك  فان  ديانا  وأوضحت 
وإحدى  لـ"إكويليب"  العامة  املديرة 
الناشطة  الشركة  هذه  مؤسسي 
الجنسني  بني  املساواة  أجل  من 
أن  برس  فرانس  لوكالة  العمل،  في 
"أحد أكبر املشكالت يكمن في نقص 
على صعيد  الشركات  لدى  الشفافية 
بني  املساواة  عدم  مكامن  قياس 

الجنسني".
تحظى  التي  الشركة  هذه  وتدرس 
الوثائق  كل  أوروبي،  بتمويل 
)تقارير  الشركات  من  املنشورة 
املسؤولية  عن  وتقارير  سنوية 
الشركات  لدى  والبيئية  االجتماعية 

املنشورة  الوثائق  كل  إلى  إضافة 
بالشركات  االتصال  قبل  إلكترونيا(، 

لطلب املعلومات الناقصة.
من   %  90 "في  ماسديك  فان  وقالت 
شملها  التي  األوروبية  الشركات 
بحثنا، لم نجد أي استراتيجية لردم 

الهوة في الرواتب".
وأضافت "في أوروبا، واحدة من كل 
عشر شركات فقط لديها استراتيجية 
لتقليص الفروق في الرواتب. أما في 
من  أربعا  النسبة  هذه  فتبلغ  فرنسا 

كل عشر شركات".
وتعود النتيجة اإليجابية نسبيا في 
حصة  فرض  إلى  خصوصا  فرنسا 
في  للنساء  الدنيا  للنسبة  إلزامية 
إضافة   ،%  40 عند  اإلدارة  مجالس 
إلى نسبة أكبر من النساء العامالت 

مقارنة مع باقي البلدان األوروبية.
يتعني  كبير  جهد  ثمة  يزال  "ال  لكن 
ماسديك  فان  وفق  فرنسا  في  بذله" 
عدم  إزاء  أملها"  "خيبة  تبدي  التي 
في  أدائها  تحسني  البلدان  محاولة 

هذا املجال.
بني  املساواة  أن  إلى  وأشارت 
مالية  "مسألة  باتت  الجنسني 
"بياناتنا  ألن  األول"  الصف  من 
من  متزايد  بشكل  تستخدم  باتت 
في  إلدراجها  املالي  القطاع  أوساط 

االستراتيجيات االستثمارية".
أن  إلى  ماسديك  فان  وأوضحت 
أن  اعتبار  على  تقوم  املقاربة 
بني  بالتساوي  تتوزع  "املواهب 
األمر ال يسري  لكن  والرجال  النساء 

على الفرص".

فرنسا األولى أوروبيًا في املساواة
بني اجلنسني في الشركات الكبرى
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املحكمة  تدرس   - ب(  ف  واشنطن-)أ 
في  قانونا  األربعاء  العليا  األميركية 
والية لويزيانا يتهم بتقييد الحق في 
اإلجهاض في ملف حساس جدا يشكل 
عينهم  الذين  الجدد  للقضاة  اختبارا 

دونالد ترامب.
عليه  يتمحور  الذي  النص  ويشبه 
والية  في  قانونا  القضائي  املسار 
في  العليا  املحكمة  أبطلته  تكساس 
قيودا  أنه يحمل  اعتبرت  بعدما   2016

مفرطة.
فور  "سنتر  مركز  رئيسة  وقالت 
تمثل  التي  رايتس"  ريبروداكتيف 
نورثوب  نانسي  القضية  في  املدعني 
قبل الجلسة إن "لويزيانا تتحدى علنا 
قرار املحكمة. نحن نعّول علي املحكمة 

لتؤكد على قراراتها" السابقة.
الرئيس  رّسخ   ،2016 منذ  لكن 
هذه  في  محافظا  منحى  الجمهوري 
خالل  من  العليا  القضائية  الهيئة 

تعيني اثنني من قضاتها التسعة.
بصيغتها  املحكمة  ألغت  ما  وإذا 
قد   ،2016 في  الصادر  قرارها  املعدلة 
للرجوع  أيضا  استعدادها  ذلك  يعني 
في  الصادر  التاريخي  قرارها  عن 
1973 تحت اسم "رو ضد وايد" والذي 

أقرت فيه بحق جميع األميركيات في 
اإلجهاض.

في  املسؤولة  روبنسون  كيلي  وأكدت 
أن  النافذة  بارنتهود"  "بالند  منظمة 
النهاية"  بداية  تشكل  "قد  الجلسة 
في  "الحق  أن  معتبرة  القرار،  لهذا 
الواليات  في  للغاية"  هش  اإلجهاض 

املتحدة.
املحافظني  القاضيني  تعيني  أثار  وقد 
معارضي  لدى  التعبئة  من  حاال 
اإلجهاض. وقالت كاثرين غلني فوستر 
اليف"،  فور  "يونايتد  منظمة  رئيسة 
"نحن نمضي قدما مع أمل في قلوبنا 

وثقة باملحكمة".
أنصارهم  حشد  الطرفان  ويعتزم 

األربعاء على هامش الجلسة.
قرارها  أن تصدر املحكمة  املقرر  ومن 
أشهر  بضعة  قبل  حزيران/يونيو  في 
املزمع  الرئاسية  االنتخابات  من 
تشرين  من  الثالث  في  إجراؤها 

الثاني/نوفمبر.
الذي  ترامب  دونالد  يتوانى  ولن 
من  املتدين  اليمني  أنصار  استقطب 
لإلجهاض،  العلنية  معارضته  خالل 
املعركة  هذه  في  انتصاره  إعالن  عن 
بحق  العليا  املحكمة  طعنت  ما  إذا 

لهذه  الخضوع  في  األميركيات 
العلميات.

حاليا،  الدائر  القضائي  املسار  وفي 
األميركي  الرئيس  حكومة  تدعم 
لويزيانا التي أقرت سنة 2014 قانونا 
عمليات  يجرون  الذين  األطباء  يرغم 
مسبقا  االستحصال  على  إجهاض 
على إذن بممارسة املهنة في مستشفى 

واقع على بعد أقل من 50 كيلومترا من 
موقع العملية.

جاكسون  كاترينا  النائبة  واعتبرت 
"حماية  إلى  يرمي  القانون  هذا  أن 
النساء"، مبدية "الفخر" بأنها طرحت 
برملان  على  التشريعي  النص  هذا 
الجنوب  في  املحافظة  الوالية  هذه 

األميركي.

أن  من  التأكد  هو  "املطلوب  وقالت 
بمستشفى،  مرتبطني  األطباء  يكون 
حصول  حال  في  يتمكنوا  لكي 
مضاعفات من إدخال" املريضة إليها.

تدير  التي  بيتمان  كاتالني  أن  غير 
مركز "هوب ميديكل غروب" للتخطيط 
هذه  أن  رأت  شريفبورت  في  األسري 
إلى  "غير صحيحة". وأشارت  الحجة 

تدبيرا   89 أقرت  التي  السلطات  أن 
اإلجهاض  بشأن  قيود  على  ينطوي 
تصبح  أن  في  "تأمل   ،1973 منذ 
عمليات  تحظر  والية  أول  لويزيانا 

اإلجهاض".
هذه  على  االستحصال  ويرتدي 
أنه  كما  كبيرة  صعوبة  التراخيص 
في حال إقرار القانون، لن يبقى سوى 
في  واحد  وطبيب  واحد  مستشفى 
وسعهما إجراء عمليات اإلجهاض في 
حوالى  سنويا  تشهد  التي  لويزيانا 
عشرة آالف عملية من هذا النوع، وفق 

املعارضني لهذا القانون.
في شباط/فبراير 2019، أوقفت املحكمة 
العليا دخول القانون حيز التنفيذ من 
دون النظر في مضمونه، وذلك بعدما 
احتكمت إليها بيتمان بصورة طارئة.

إروين  القانون  أستاذ  وقال 
ملجلة  تصريحات  في  تشيميرينسكي 
جون  إلى  "ُينظر  املحامني  نقابة 
األشخاص  من  أنه  على  روبرتس 
الذين يفضلون التغييرات التدريجية. 
حد  إلى  األرجح  على  يذهب  لن  هو 
في  الحق  إلسقاط  امللف  بهذا  النظر 

اإلجهاض".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مصير حق األميركيات باإلجهاض على احملك بانتظار قرار احملكمة

علماء  يطّور   - ب(  ف  سيدني-)أ 
أستراليون أول قمر اصطناعي مصمم 
يحتمل  التي  املناطق  توقع  خصيصا 
بعد  الغابات،  حرائق  فيها  تندلع  أن 
مساحات  النيران  تدمير  من  أشهر 
الجامعة  وقالت  البالد.   من  شاسعة 
إن  األربعاء  األسترالية  الوطنية 

اصطناعي  قمر  بتصميم  يقوم  فريقا 
مستوى  يقيس  أحذية"  علبة  "بحجم 

ومستويات  للغابات  األرضي  الغطاء 
أجهزة  باستخدام  فيها  الرطوبة 
ويأمل  الحمراء.  دون  باألشعة  كشف 
البيانات  تساعد  أن  في  الباحثون 
حرائق  اندالع  أماكن  تحديد  على 

من  يكون  قد  وأين  املحتملة  الغابات 
في  وأضافت  احتواؤها.  الصعب 
على  التقنية  هذه  "ستستخدم  بيانها 
التغيرات  الكتشاف  التحديد  وجه 
واألشجار  النبتات  على  تطرأ  التي 
التي  الكينا  أشجار  مثل  األسترالية 
وتخطط  لالشتعال".  بقابليتها  تتمّيز 

القطاع  مع  شراكة  إلقامة  الجامعة 
االصطناعي  القمر  إلطالق  الخاص 
منخفض،  أرضي  مدار  في  الجديد 
بعد  عن  االستشعار  لخبيرة  ووفقا 
مشاركة  تتم  أن  على  ييبرا،  مارتا 
البيانات مع فرق اإلطفاء. ومن املتوقع 
أن يتمكن العلماء من استخدام القمر 

من  سنوات  خمس  بعد  االصطناعي 
اآلن. وخالل الصيف، شهدت أستراليا 
أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات على 
 30 من  أكثر  وفاة  إلى  أدى  اإلطالق، 
شخصا وتدمير آالف املنازل والقضاء 
على أكثر من 10 ماليني هكتار ونفوق 

ما ال يقل عن مليار حيوان.

قمر اصطناعي لتوقع مناطق معرضة الندالع احلرائق في استراليا

برشلونة, 2020-3-4 )أ ف ب( - تسلق آالن 
الفرنسي«  »سبايدرمان  امللقب  روبير 
عاري اليدين ومن دون أي شباك أمان، 
األربعاء  برشلونة  في  سحاب  ناطحة 
»الخوف املعدي« في إطار  للتحذير من 

انتشار فيروس كورونا املستجد.
تحت  عاما   57 البالغ  املغامر  وتسلق 
الذي  »اغبار«  برج  فضوليني  أنظار 
يرتفع 145 مترا، ونزل منه في غضون 47 
دقيقة. وقد أوقفته الشرطة املحلية عند 
عودته إلى األرض فيما راح بعض املارة 
لوكالة  روبير  االن  وقال  له.  يصفقون 
ما  بني  شبه  وجه  »ثمة  برس  فرانس 
أقوم به أي التسلق من دون حبل والذي 
قد يؤدي إلى شكل من أشكال الخوف، 
قبل  كورونا«،  فيروس  مع  يحصل  وما 
من  يعتبر  الذي  املبنى  بتسلق  يبدأ  أن 
معالم برشلونة. وأوضح »اليوم ما هي 
العدوى األكبر؟ ليس فيروس كورونا بل 
االن  شخص  مليارات   3 فثمة  الخوف. 
يتملكهم الخوف على األرجح حيال هذا 

املرض الذي ال نسيطر عليه«. وقد أدى 
انتشار الفيروس إلى وفاة 3200 شخص 
وكالة  أعدتها  أخيرة  حصيلة  وفق 
مصادر  إلى  باالستناد  برس  فرانس 

رسمية.
وقد تسلق »سبايدرمان الفرنسي« أكثر 
من مئة مبنى من بينها برج خليفة أعلى 
ناطحة سحاب في العالم )828 مترا( في 
موسوعة  دخل  وهو  إيفل،  وبرج  دبي 
غينيس لألرقام القياسية. كما أنه غالبا 
تسلقه   خالل  سياسية  رسائل  يمرر  ما 
روبير  تسلق  الثاني/يناير،  كانون  في 
في  الديفانس  منطقة  في  »توتال«  برج 
على  احتجاجا  لالضراب  دعما  باريس 

مشروع إصالح أنظمة التقاعد.
وفي آب/اغسطس املاضي، تسلق مركز 
»غونغ كونغ« البالغ 68 طابقا في هونغ 
بني  السالم  أجل  من  الفتة  كونغ ونشر 
الصني واملستعمرة البريطانية السابقة 
املطالبة  االحتجاجات  خضم  في 

بديموقراطية أكبر.

سبايدرمان الفرنسي 
يتسلق برجًا في برشلونة 
ملواجهة اخلوف من كورونا

لندن-)أ ف ب( - أعلنت فرقة الروك البريطانية 
»جنيسيس« عن اجتماع أعضائها من جديد 
للقيام بجولة في بريطانيا في أواخر العام 

2020، وهي األولى لها منذ 13 عاما.
»تويتر«،  في  حسابها  على  الفرقة  وكتبت 
»يسر فرقة جنيسيس إعالن أن توني بانكس 
سيجتمعون  رذرفورد  ومايك  كولينز  وفيل 

أواخر  املتحدة  اململكة  في  بجولة  للقيام 
العام 2020!«.

للفرقة  الثانية  املرحلة  الثالثي  هذا  وألف 
بعد مغادرة بيتر غابرييل في العام 1975. 
سنوات  ثماني  قبل  أسست  الفرقة  وكانت 
»ذي  الجولة  هذه  على  وأطلق  ذلك.  على 
الست دومينو؟« وسينضم إلى الثالثي ابن 

فيل كولينز نيكوالس البالغ 18 عاما للعزف 
على الدرامز وداريل ستويرمر على الغيتار. 
و  دانس«  كانت  »آي  مثل  أغان  خالل  من 
»جنيسيس«  فرقة  حظيت  آل«،  »ذاتس 
والثمانينات  السبعينات  في  كبير  بنجاح 
مليون   130 من  أكثر  وباعت  والتسعينات 
ألبوم حول العام.  ويعود تاريخ آخر جولة 

إلى  الشمالية  وأميركا  أوروبا  في  للفرقة 
العام 2007.

في  حفالت  الفرقة  ستقيم  املرة،  وهذه 
تشرين  في  ولندن  ونيوكاسل  ليفربول 
وبرمنغهام  وليدز  الثاني/نوفمبر 
ومانشستر وغالسغو )اسكتلندا( في كانون 

األول/ديسمبر.

فرقة جنيسيس جتتمع مجددا جلولة في بريطانيا

لندن-)أ ف ب( - بيعت ميدالية ُمنحت 
ملالكم سابق أنقذ األميرة آن ابنة امللكة 
إليزابيث الثانية من محاولة خطف في 
سبعينات القرن املاضي، في مقابل 50 
ألف جنيه استرليني على ما أعلنت دار 
املزادات األربعاء. وأعلنت دار »ديكس 
أن  تويتر  عبر  للمزادات  ويب«  نونان 
 50 مقابل  في  »بيعت  امليدالية  هذه 
ألف جنيه استرليني« )64 ألف دوالر(، 
البالغ  راسل  روني  البائع  أن  مؤكدة 
السعادة«  منتهى  »في  كان  عاما   72
إزاء هذه النتيجة التي تخطت بفارق 
ألف   20 البالغ  املتوقع  السعر  كبير 
جنيه استرليني. وفي 20 آذار/مارس 
الثامنة  ابن  راسل  روني  كان   ،1974
منزله  إلى  عائدا  آنذاك،  والعشرين 
عندما شهد على هذه املحاولة لخطف 
األميرة آن إثر تعرض سيارتها لهجوم 

من رجل مسلح.
أنه  االمر  بادئ  في  اعتقد  وبعدما 
الفور  على  أدرك  مروري،  حادث  أمام 
خطورة املوقف وتدخل متسلحا بقوته 

الجسدية إلحباط محاولة الخطف.

البطولي،  عمله  بأهمية  إقرار  وفي 
حاز راسل ميدالية من امللكة إليزابيث 
الثانية التي توجهت إليه يومها قائلة 
لكني  امللكة،  من  مقدمة  »امليدالية 
أحرص على شكرك بصفتي والدة آن«.
الذي  راسل  قرر  عدة،  عقود  وبعد 
طرح  مترديا،  صحيا  وضعا  يعاني 
هذه امليدالية في املزاد لتمويل تكاليف 
»لم  املزاد  بعد  راسل  وعلق  تشييعه. 
بهذه  ستباع  أنها  يوما  ألصدق  أكن 
للغاية بهذا السعر  أنا مذهول  املبلغ. 
الذي يخولني فعل أمور لم أكن ألفكر 
وبيعت  فعلها«.  على  قادر  أني  يوما 
رسالة  بينها  أخرى  قطع  مع  امليدالية 
تعلم  البريطانية  الحكومة  رئاسة  من 
راسل باختياره لنيل التكريم، وبرقية 
في  مسؤول  من  ورسالة  األميرة  من 
األميرة  خرجت  وقد  لندن.  شرطة 
فيليبس  مارك  حينها  وزوجها  آن 
الحارس  أن  غير  الهجوم،  من  ساملني 
وسائقها وشرطي  لألميرة  الشخصي 
وصحافي أصيبوا برصاص إيان بال 

الذي كان مسلحا بمسدسني.

بيع ميدالية نالها رجل 
أنقذ أميرة  بـ64 ألف دوالر

فتحت   - ب(  ف  )أ  جانيرو-  دي  ريو 
الشرطة البرازيلية تحقيقا يطال كنيسة 
إنجيلية أعلنت عن إقامتها مراسم دينية 
أي  »بالتحصني ضد  من خاللها  وعدت 
ما  على  مرض«،  أو  فيروس  أو  وباء 

أعلنت املفوضة املسؤولة عن القضية.
للروح  العاملية  الكاتدرائية  وكتبت 
جنوب  في  أليغري  بورتو  في  القدس 
الشبكات  في  حسابها  على  البرازيل 
فيروس  ضد  اهلل  »قوة  االجتماعية 
كورونا. تعالوا ألنه سيكون هناك مسح 
بالزيت املكرس أثناء الصيام للتحصني 

ضد أي وباء أو فيروس أو مرض«.
لوبيز  لورا  الشرطة  مفوضة  وقالت 
فرانس  لوكالة  القضية  عن  املسؤولة 
الكنيسة  إلى  ذهبت  الشرطة  إن  برس، 
االتصاالت  من  عددا  تلقيها  بعد  األحد 
من  نوع  أي  على  تعثر  »لم  لكنها 

املخالفات«.
اإلعالن،  هذا  نشروا  »عندما  وأضافت 
يقولون  ماذا  ملعرفة  تحقيقا  فتحنا 
يوّزعون  كانوا  إذا  وما  للمؤمنني  فعليا 

العالجات أو اللقاحات ضد األمراض«.
وأشارت إلى أنه تم استدعاء ممثلي هذه 
الستجوابهم  املؤمنني  وبعض  الكنيسة 

حول هذا املوضوع.
إذا  ما  تحديد  إلى  التحقيق  ويهدف 
ارتكبوا  قد  الدينيون  املسؤولون  كان 
جريمة »الشعوذة« والتي، وفقا للقانون 
املعالجة  »ادعاء  في  تتمثل  البرازيلي، 
يعاقب  والتي  أكيدة«  أو  سرية  بطرق 

عليها بالسجن ملدة عام.
الكنيسة  زعيم  ريبيرو  سيلفيو  وقال 
الثالثاء خالل مؤتمر صحافي »لم نقدم 
فيروس  من  يشفي  الزيت  بأن  وعودا 
كورونا ولم نقل إننا سنبيع هذا الزيت« 
املؤمنني  يوجه  كان  أنه  أيضا  وأكد 
 27 »منذ  الدواء  تناول  إلى  املرضى 

عاما«.
أعتذر. كان هدفنا من خالل  »أنا  وتابع 
واألمل  اإليمان  إدخال  املنشور  هذا 
شيء  وال  املؤمنني  قلوب  إلى  واملحبة 

آخر«.
البرازيل  في  إصابتني  تأكيد  تم  وقد 
بفيروس كورونا املستجد منذ بدء تفشي 
الوباء وهما رجالن عادا من إيطاليا إلى 
حالة   488 هناك  أن  كما  باولو،  ساو 

»مشتبها بها« تخضع للمراقبة.

البرازيل حتقق 
بقضية كنيسة تعد 

بـالتحصني ضد 
فيروس كورونا 


