
 القاهرة - مصطفى عمارة 
في  االعالن  فيه  تم  الذي  الوقت  فى 
من  جديدة   حاالت  اكتشاف  عن  مصر  
كثفت  كورونا  فيروس  ب  املصابني 
املجتمع  ومنظمات  الحكومية  االجهزة 
املدني ورجال الدين من حمالتهم القناع 
البيوت وعدم الخروج  املواطنني بالتزام 
النتشار  تجنبا  القصوى  للضرورة  اال 
البيت  فى  خليك  حملة  وتعد    ، املرضى 
القنوات  احد  خالل  تدشينها  تم  التى 
الفنانني  من  عدد  فيها  وشارك  الخاصة 
الى  تدعوا  والتى  القدم  كرة  والعبي 
التى  الحمالت  اكثر  بالبيوت  االلتزام 
وانضم   ، املواطنني  بني  رواجا  القت 
بيانا  الذي اصدر  البرملان املصري  اليها 
تلك  الى  الدين  رجال  وانضم  مماثال 
الحملة حيث اتفق االزهر الشريف ودار 
االفتاء ووزارة االوقاف على جواز اتخاذ 
البيوت  فى  بالصالة  االحترازي  االجراء 
الطائفة  كما علقت   ، املرض  انتشار  ملنع 

االنجيلية انشطتها كافة .
االطباء  من  عدد  دشن  ذاته  السياق  فى   
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  حملة 
عملهم  مواقع  فى  تواجدهم  عن  لالعالن 

باملستشفيات وحث املواطنني على البقاء 
فى  االطباء  الى  والتوجه  بيوتهم  فى 
كما    ، االمر  تطلب  اذا  تواجدهم  اماكن 
عدد  عن  باالعالن  الصحة  وزارة  قامت 
للمخالطني  واالرشادات  النصائح  من 
املباشرين وغير املباشرين للحاالت التى 
اثناء  كورونا  لفيروس  ايجابيتها  تثبت 

العزل باملنزل .
 واكدت الوزارة على ضرورة عدم خروح 
ان  العزل  فترة  طوال  امنزل  من  املخالط 
تاريخ  من  يوم   14 ملدة  يستمر  العزل 
مع  مباشر  غير  او  مباشر  اختالط  اخر 
حاالت االصابة بفيروس كورونا املستجد 
كما يجب على املخالطني ارتداء كمامات 
بعد  منها  والتخلص  الوجه  تناسب 
مغلق  كيس  فى  ووضعها  االستخدام 
والقائها فى سلة املهمالت  . كما تم وضع 
14 نصيحة للعائالت اثناء العزل املنزلي 
للمستشارة عائشة البيرق من صفحتها 

الخاصة
املعتمدة  البشرية  التنمية  مدربة  وهي 
حيث  والتعليم،  التربية  وزارة  لدى 
أثناء  لآلباء  أسرية  خطة  وضعت 
من  للوقاية  املنزلي،  العزل  في  وجودهم 

 ،»19 »كوفيد-  املستجد  كورونا  فيروس 
معتبرة أن فترة العزل فرصة أمام اآلباء 
الدروس  واستلهام  األواصر،  لتوطيد 
والعبر من األزمات، وتقييم االحتياجات 

والتخطيط للمستقبل.
التقارب  بهدف  إيجابي  حوار  بناء   1-
والتآلف األسري، ووضع خطة للهوايات.
واالحتياجات  النواقص  أهم  تدوين   2-
على  والعمل  األسرة  تفتقدها  التي 

تنفيذها.
على  لإلشراف  األبوين  وقت  توزيع   3-
ُبعد«،  عن  »التعلم  في  األبناء  تجربة 
من  وجدانهم  في  الوطن  محبة  وغرس 

خالل سرد قصص األجداد.
في  واألبناء،  اآلباء  بني  املهام  توزيع   4-
ممارسة بعض املسؤوليات داخل األسرة 
في  املساعدة  وتقديم  الغرف  ترتيب  من 

املطبخ.
مسلسل  أو  فيلم  مشاهدة  اقتراح   5-
قبل  من  رسالته  حول  والحوار  درامي 

األسرة بإيجابية.
القهوة  تناول  وقت  األسرة  تجمع   6-
أحد  من  صدر  خطأ  ومعالجة  ومناقشة 

األفراد.

األنشطة  تنويع  على  األبوين  حرص   7-
املتعة  لتحقيق  األبناء  يمارسها  التي 

أثناء العزل.
االلتزام  ضرورة  على  األبناء  تعويد   8-
حفاظًا  للدولة،  الرسمية  بالتوجيهات 

على الصحة العامة للمجتمع.
أفراد  لكل  رياضي  يوم  تخصيص   9-
املحببة  الرياضات  ملمارسة  األسرة، 

وتناول الغذاء الصحي.
بإضفاء  منزلك  أثاث  ترتيب  إعادة   10-
والتصاميم  الديكور  على  ملسات جمالية 
من أجل بيئة صحية تشع بهجة وسعادة.
بني  التميز  ضرورة  األسرة  تعليم   11-
اإلشاعات واألخبار الحقيقية، والعمل في 

ضوئها بصورة صحيحة.
الطبخ،  فنون  في  مسابقات  تنظيم   12-
للكتاب  ناٍد  إلى  الغرف  إحدى  وتحويل 

العائلي، للقراءة واملناقشة.
-13 تشجيع املهارات األدائية واإلبداعية 
والتصميم  الخط  وفن  والرسم  كالعزف 

الرقمي أو املونتاج والجرافيك.
أو  تراثية  ألعاب  خالل  من  الترفيه   14-
بممارسة  للعقل  تمارين  أو  ذكاء،  ألعاب 

الشطرنج أو ألعاب الفيديو.
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منافع كورونا

جائحة العرب والغرق مرتني

حسن النواب

 دعوة ملرايا كاري لغسل يديها أربعني ثانية

فيديوهات وسائل التواصل صناعة
منزلية لعرض اليوميات

يبدو هذا العنوان استفزازًيا لدى الجميع، فليس من املعقول أْن تكون لهذا الوباء 
الذي ال يرحم منافع للناس، ومن أين تأتي منافعُه والعالم يخسر في كل لحظة 
مئات األبرياء الذين فتك برئاتهم هذا الڤايروس الخطير. منُذ وصولي إلى البالد 
قبل ثالثة أسابيع والحياة تبدو هادئة وطبيعية إلى حدٍّ ما؛ حتى تغيَّر كل شيء 
كابوس  على  الجديدة  الحكومة  تشكيل  حلم  من  استفاقت  الحكومة  كأنَّ  فجأًة، 
الوباء  يتعامل مع هذا  كان  الذي  النجف  البالد من مطار  إلى  لقد دخلت  مريع؛ 
بحرص تام، إْذ خضعُت لفحص دقيق من قبل مفرزة طبيَّة لكشف حرارة الجسد، 
وبعد نجاحي باالختبار اكتريُت مركبة أجرة إلى مدينة كربالء املقدَّسة، كنُت حذرًا 
من السائق مثلما كان هو بحذٍر مني؛ كأنَّ كل مّنا كان ينتظر سعال اآلخر حتى 
نقع في املحظور، صحيح أني سعلُت ملرتني، و الحظُت هلعًا على وجهِه، فطمأنتُه 
حتى  الوجه  مخطوف  الشاب  السائق  ظلَّ  ذلك  ومع  التدخني،  بسب  سعالي  أنَّ 
نزلت من املركبة، لكن معضلة أخرى واجهتني عند دخولي إلى بيت أختي؛ فهذا 
القادم من قارة بعيدة والذين كانوا يتحرقون لرؤيته منعهم من عناقه وتقبيله وحتى 
مصافحته، وطلبُت منهم االعتزال عنهم في غرفة الضيوف، لكنَّ حنينهم الجارف 
جعلهم يضربون تحذيري عرض الحائط ويأخذون جسدي املتعب باألحضان، حتى 
صديقي القريب إلى القلب املبدع علي حسني هجم على وجهي بالقبالت، وهكذا 
تشجعت ونزلت إلى سوق املدينة برفقته لتناول وجبة الكباب املشوي الذي نتحسر 
على وجوده في مدينة بيرث األسترالية، وذهبنا مًعا برفقة صديقنا الشاعر خالد 
الخفاجي إلى بغداد، والتقينا بمسؤولني كبار مع قلقي من حمل الڤايروس الخطير 
لهم؛ لكن انقضت فترة الحضانة وتجاوزتها وليست هناك أية أعراض تشير إلى 
وجود الڤايروس اللعني في رئتي، أجل أنا ُمعافى ولكن ربما خالل تجوالي تسلل 
متاهة  أنَّ  وجدت  أسبوعني،  ملدة  اعتزال جديد  يعني  وهذا  أنفي،  إلى  الڤايروس 
هذا الوباء ال تنتهي، وكان البدَّ من معالجة كوابيسه املخيفة بطرٍق أخرى، فلجأت 
إلى قراءة كتٍب مؤجلة، ومتابعة آخر تطورات هذا الوباء الشبحي؛ لقد كانت أولى 
األسابيع  خالل  الكتب  عشرات  قراءة  هي   ٩١ كوفيد  بسبب  العزلة  هذه  منافع 
الثالثة املنصرمة وهذا مالم أفعله طوال العام املاضي؛ مثلما أتاحت لي هذه العزلة 
إلى  أضف  بالصرف،  التقتير  عن  ناهيك  افتقدتها،  التي  الروحي  التأمل  فرصة 
لساعات طويلة استرجعنا خاللها سنوات  وأشقائي  الغالية  األخت  الجلوس مع 
طفولتنا الساحرة وإلصغاء إلى هموم بعضنا التي لم نجد فرصة الحديث فيها 
والحنان.  واملحبة  بالصدق  تشع  عزلة  في  لبعضنا  مرايا  أصبحنا  لقد  قبل؛  من 
ل، الحياة  أجل الوباء مرعب وال يفّرق بني الغني والفقير، وجعل العالم شبه معطَّ
كأنَّها ُشلَّلْت؛ لكن أمام اإلنسان املتشبث باألمل واألحالم والحب سيتقهقر هذا 
لها جميًعا حتى  أحوجنا  وما  الڤايروس؛  هذا  إلبادة  ناجع  العزلة سالح  الوباء، 
واملتقاعدين  املوظفني  منح  الحكومة  على  أقترح  كما  جديد.  من  أنفسنا  نكتشف 
واملستفيدين من منحة الرعاية االجتماعية والكادحني والكسبة رواتب ثالثة شهور 
االقتصادي  الركود  وتحريك  األسواق  في  والطلب  العرض  عملية  لتنشيط  مقدَّمًا 
الذي سبَّبُه ڤايروس كورونا، مثلما فعلت بعض 
النقدية  السيولة  التي تحب شعوبها؛ ألنَّ  الدول 
ستنقذ البالد من الخمول وتدهور عملتها النقدية 

أمام الدوالر األمريكي.

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

باريس -)أ ف ب( - يستغل كثير من "املؤثرين" 
فترة  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
عريض  جمهور  إلى  للتوجه  املنزلي  الحجر 
من الشباب القابع في املنازل، إذ يتشاركون 
أكثر تفصيال حتى  يومياتهم بصورة  معهم 

باملقارنة مع األوضاع العادية.
بأدق  نشرة  تقديم  البعض  اختار  وقد 
وكتبت  اليومية.  الحياة  في  التفاصيل 
عبر  "املؤثرين"  إحدى  وهي  شاماس  أرييل 
جسمي  حرارة  ألن  سعيدة  "أنا  انستغرام، 
انخفضت لكن أعاني أملا لم أشعر بمثيل له 

في حياتي".
وقد نشرت هذه املدونة املتحدرة من نيويورك 
أولى  من  الشبكة،  على  التفاصيل  كل 
خضوعها  إلى  وصوال  واألوجاع  األعراض 
لفحص أظهر إصابتها بفيروس كورونا، مع 
دعم ونصائح من متابعيها البالغ عددهم 1,1 

مليون.
جميعا  نعيش  بأننا  انطباع  "لدي  وقالت 
كابوسا، لكني مصممة على إعادة بعض من 
أنها  معلنة  حياتنا"،  إلى  الطبيعية  األجواء 

ستتوقف عن الحديث بشأن مرضها.
وبعد إصابة زوجها بالفيروس، ردت األملانية 
كارولني لوفنبرغر عبر انستغرام على أسئلة 
املدونة  هذه  ودعت  املرض.  بشأن  كثيرة 
البالغ  متابعيها  املوضة  في  املتخصصة 
عددهم مئة ألف إلى أال يكونوا "الجيل الذي 

يفضل حرية موقتة على مصلحة الجميع".
األيام  في  آخرون  كثيرون  مؤثرون  وعمد 
عبر  متابعيهم  مع  التواصل  إلى  األخيرة 
وتقديم  يومياتهم  لتشارك  املباشر  البث 

"إرشادات الحجر املنزلي".

 45 يوما من احلجر 
وتوجهت الكولومبية أندريا إسبادا ملتابعيها 
البالغ عددهم 6,7 ماليني على انستغرام قائلة 

"نعمل بجّد إلمتاعكم".
منصة  على  فيديوهات  املدّونة  نشرت  وقد 
القصيرة  املصّورة  للتسجيالت  توك"  "تيك 
التعقيم  منتجات  تستخدم  وهي  تظهرها 
جسدي  احتكاك  أي  تتفادى  أو  ابنها  مع 
صوتي  بتسجيل  إياها  مرفقة  زوجها،  مع 
بعنوان "إنه زمن كورونا". وقد نشر حوالى 
أيام  بضعة  خالل  فيديو  تسجيل  مليون 

مستوحى من هذه األغنية.
لوكالة  أميكسيم  يوتيوب  على  املدون  وقال 

من  به  بأس  ال  عدد  "لدي  برس  فرانس 
الصمود".  وأستطيع  الجاهزة  الفيديوهات 
عدد  في  هائل  "ازدياد  تسجيل  إلى  وأشار 
ستة  تضم  التي  قناته  على  املشاهدات" 
"أكثرية  أن  أوضح  لكنه  متابع،  ماليني 
ألغيت،  لدينا  والشراكات  التصوير  مواعيد 
لذا نتنبه إلى نفقاتنا". ودأب املؤثر الفرنسي 
نشر  على  املاضية  األيام  في  جيريمستار 
حنينه  خاللها  من  يظهر  قصيرة  تسجيالت 
 45 من  أكثر  مدى  "على  يراها  لن  أمور  إلى 

يوما".

وقال في تسجيل مصور نشره أخيرا "أشعر 
أو  بمظهري  االهتمام  عدم  في  كبيرة  بلذة 
يستعد  انه  إلى  مشيرا  شعري"،  تصفيف 
"لزيادة 29 كيلوغراما" في وزنه خالل الحجر 

املنزلي.
"نيبوان  مدونة  صاحب  أبدى  ناحيته  من 
البدنية على  اللياقة  شايب" املتخصصة في 
الرياضة.  قاعات  إلغالق  أسفه  "يوتيوب"، 
على  للحفاظ  يومية  نصائح  يعطي  وهو 
تدريبات  يشمل  بما  املنزل  في  الرشاقة 

رياضية ونصائح غذائية.

منظمة  بدأت  سنا،  أصغر  جمهور  ولبلوغ 
توك"  "تيك  على  حملة  العاملية  الصحة 

بعنوان "سايف هاندز" )أياد نظيفة(.
بينهم  مشاهير  يدعو  الحملة،  هذه  وفي 
املغنية مرايا كاري بأسلوب مرح على أنغام 
املوسيقى إلى ضرورة غسل اليدين لفترة ال 
مصور  تسجيل  كل  وفي  ثانية.   40 عن  تقل 
املنصة  تقترح  كورونا،  بفيروس  مرتبط 
موثوق  مصادر  على  االطالع  للمستخدمني 
والحكومات  العاملية  الصحة  كمنظمة  بها 

ووسائل اإلعالم.

حني أعلنت منظمة الصحة العاملية قبل أيام أّن فيروس كورونا املستجد 
انتقل من مرحلة الوباء إلى الجائحة ، هرع املاليني ، بحسب تسجيالت 
املستخدمني في محرك البحث غوغل ، وراء مفردة الجائحة لفهم معناها 
أّنها جديدة عليهم ،استخرجتها املنظمة العاملية من بطون  ، واعتقدوا 
كتب العرب القديمة في اللغة واملعاجم . كيف ال يعتقدون انها مفردة 
جديدة غريبة ، وقد غزت لغة العرب منذ عقود العامية ، بل املبتذل منها، 
وتسللت الى مخاطباتهم الرسمية املليئة باألغالط الكارثية أحيانًا ، غير 

معصوم منها زعيم أو وزير أو مدير .
ال يدري ابناء أمة العرب اّن الجائحة مرت عليهم مرارًا، وتعاطوا معها 
في عقود ما بعد استقالل دولهم ، ومارسوا فيها أدوارًا صغيرة وكبيرة 
، وتفّنن بعضهم في استخدام وظيفته واسمه ومنصبه وسلطاته ونفوذه 
 ، االجتياح  يتعاملون مع مفردة  كانوا  انهم  ، غير  الجوائح  أنواع  في 
املتناسلة واملتالقحة من مصدر واحد من دون أن تثير في نفوسهم هذا 

الهلع الحالي.
لقد مّر على العرب االجتياح االسرائيلي في بيروت العام٢٨٩١، حني 
بالنيابة  تتقاتل  لهم  املوالية  والجماعات  واالحزاب  فصائلهم  كانت 
االجتياح  يقع  أن  قبل  العربي  النفوذ  اجتياحات  دور  ،لتمارس  هناك 

االسرائيلي.
عبر  اجتياحية  وظائف  مارسوا  إذ   ، االجتياحات  العرب  اعتاد  ثم 
مليشيات وعمالء وحكومات مترنحة من اجل مصالح تصب في ايدي 

دول على حساب دول .
بدون استثناء من مشاكل حرية  تعاني كما سواها  التي  وفي سوريا 
بعض  ومعهم  العرب  بعض  اختار   ، السياسية  والتعددية  التعبير 
املسلمني اغراقها في اجتياحات متعددة تحت رايات مختلفة تسببت في 
قتل أربعمائة ألف انسان وتشريد خمسة ماليني في موجات لم يرتكبها 

حتى اللحظة فيروس كورونا املستجد واملرعب .
العام ٣٠٠٢ تحت  الغازية  القوات االمريكية  العراق فقد اجتاحته  أما 
وعلنًا  تارة  سّرًا  واالسالمية  العربية  والعناوين  الرايات  وتهليل  تكبير 

تارات.
 وجاءت الحقًا حقبة املليشيات التي اجتاحت البالد ونزفت فيها مئات 
األلوف من الضحايا قبل اجتياح داعش ثلث العراق وبعده ، ومن ثّم 
جرى تصديرها لتجتاح سوريا واليمن وهما بلدان مبتليان باجتياحات 
وشمال  وسيناء  ليبيا  الى  داعش  تصدير  جرى  كما  أصاًل،  سابقة 

افريقيا.
اجتياحات الفساد والفقر والدوس بالحذاء على كرامة البشر أصبحت 
منهجية ومنظمة تقف وراءها سلطات ذات نفوذ ، سواء عبر االحتماء 
بتشريعات مصنعة خصيصًا ملستخدميها أو عبر الحكومات العميقة .

أغلبية العرب في جائحة مزمنة ، ضربت عقولهم ونفوسهم وترسخت 
في صدورهم وكالم ألسنتهم ، فما عسى أن تزيدهم الجائحة العاملية 

الجديدة ، إاّل غرقًا جديدًا .

حزمة نصائح  لألبناء واآلباء من مستشارة للتنمية البشرية
الفنانون والرياضيون املصريون يروجون حلملة البقاء في املنازل 

ميالنو-)أ ف ب( - أعلن نادي ميالن االيطالي 
باولو  اسطورته  اصابة  السبت  القدم  لكرة 
كورونا  بفيروس  دانيال  ونجله  مالديني 

املستجد.
"يؤكد ميالن ان مديره  وكتب ميالن في بيان 
اتصال  على  كان  مالديني  باولو  التقني 
بشخص مصاب بفيروس كورونا وبدأ يظهر 
الختبار  اخضاعه  تم  الفيروس.  عوارض 
كما  ايجابية.  النتيجة  وجاءت  أمس  املسحة 
دانيال،  البنه  ايضا  ايجابيا  االختبار  كان 
كان  والذي  ميالن  في  الشباب  فريق  مهاجم 

يتدرب سابقا مع الفريق االول".
انهيا  ودانيال  باولو  ان  الى  البيان  وأشار 
املنزل  في  اسبوعني  ملدة  صحي  حجر  فترة 
دون اتصال باآلخرين، وسيبقيان في الحجر 

حتى الشفاء السريري.
االيسر  الظهير  عاما(،   51( مالديني  ويعد 
الكرة  تاريخ  في  الالعبني  أعظم  من  السابق، 
سبع  املحلي  الدوري  لقب  وأحرز  االيطالية، 
مرات مع ميالن ودوري ابطال اوروبا خمس 
مرات. خاض 902 مباراتني مع ميالن و126 
مباراة مع منتخب بالده. أما دانيال )18 عاما( 
فخاض مباراة واحدة مع "روسونيري" حتى 

االن.
مالديني،  اصابة  عن  االعالن  خبر  وجاء 
مهاجم  ديباال  باولو  االرجنتيني  كشف  بعد 
الى  لينضم  بالفيروس  اصابته  يوفنتوس 

روغاني  دانييلي  املدافع  الفريق  في  زميليه 
والعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي.

والى يوفنتوس، عانت عدة اندية ايطالية من 
الفيروس خصوصا سمبدوريا وفيورنتينا.

بفيروس  تضررا  الدول  أكثر  إيطاليا  وتعد 
وقف  أعلنت  وهي  أوروبا،  في  "كوفيد19-" 
من  الثالث  حتى  كامال  الرياضي  النشاط 
نيسان/أبريل، ضمن سلسلة إجراءات قاسية 
شملت إغالق كل املتاجر باستثناء الصيدليات 
وحتى  الغذائية.  املنتجات  تبيع  التي  وتلك 
 4825 إيطاليا تسجيل  أعلنت  السبت،  مساء 

وفيات و53,578 إصابات بالفيروس.

روما- )أ ف ب( - الزمان 
حزينة عاصمة السياحة في اوروبا على 
نحو مذهل ، الشيء في الشوارع سوى 
املشردين  وبعض  الشرطة   دوريات 

الذين ضاقت بهم روما ، حقًا 
أصبح مشّردو روما معدمني بالكامل... 
كورونا  وباء  أخطار  مواجهة  ففي 
وباتت  املدينة،  في  الحياة  تباطأت 
أكثر  واملدينة  صعوبة  أكثر  حياتهم 
رعبًا. يجلس مشّردون كثر على املقاعد 
محّطة  خلف  بريتوريانا  فيا  محّلة  في 
العاصمة  في  للنقل  الرئيسية  تيرميني 
ويلعبون  يتسامرون  حيث  اإليطالية، 
الورق قبل توزيع الطعام عليهم من قبل 

جهاز الحماية املدنية.
فيما  وجهه،  على  قناعًا  البعض  يضع 
توزيع  لعدم  اآلخر  البعض  يأسف 
استحالة  أو  عليهم،  الواقية  األقنعة 

إيجاد أقنعة في املدينة.

املعيشية  ظروفهم  أن  املشّردون  يؤّكد 
أصبحت أصعب بعد اإلجراءات املّتخذة 
فيروس  ملكافحة  الشوارع  بإفراغ 
وهو  إميليو،  يشرح  املستجد.  كورونا 
مشّرد من أصول فنزويلية "األمر صعب 
للغاية ألنني عادة كنت أجد عماًل خالل 

كّل  حاليًا  لكن  األسبوعية،  العمل  أيام 
األسابيع  طوال  أعمل  ولم  أغلق،  شيء 

الثالثة املاضية".
وكذلك  مشكلة  الطعام  "تأمني  ويتابع 
االستحمام. كّل شيء هو مشكلة بذاته. 
الطعام  على  العثور  يمكن  روما  ففي 

شيء  كّل  اآلن  لكن  لالستحمام  ومكان 
مغلق".ال شّك أن حياة املشّردين ستكون 
أكثر تعقيدًا في مدينة ال يخرج ناسها 
الحاجات،  لشراء  الضرورة  عند  إال 
في  العضو  لوتشيني  للوتشيا  وفقًا 
جماعة "سانت إيجيديو"، وهي جمعية 

كاثوليكية تعمل على مساعدة املشّردين 
وال  خالية  "املدينة  وتقول  املدينة.  في 
على  للحصول  أخرى  طريقة  أي  يوجد 

املساعدة. لذلك الوضع يشتّد سوءًا".
والسبت  والجمعة  األربعاء  أيام  مساء 
على  ساخنة  وجبة  الجمعّية  توّزع 

املتطّوعون  يزّودهم  كما  املشّردين، 
في  أعضاء  خّياطون  صنعها  بأقنعة 
الجمعية، ويقّدمون لهم النصائح حول 

كيفية مواجهة املرض.
"األشخاص  لوتشيني  لوتشيا  تشرح 
خائفون  الطعام  لتناول  يأتون  الذين 

ويحتاجون لفهم ما يحصل. نستفيد من 
هذا الوقت وخالل تناول الطعام نشرح 
يحافظوا  أن  املفترض  املسافة  لهم 
عليها مع اآلخرين ونعطيهم اإلرشادات 

األساسية لحماية أنفسهم".
وتتابع "املدينة الفارغة مخيفة بالنسبة 
إلى من ال يملك مكانًا للنوم أو العيش، 
واآلن أصبحت مخيفة أكثر". فيما  ذكرت 
السلطات  أن  اإليطالية  اإلعالم  وسائل 
واقية  أقنعة  على  استولت  التشيكية 
البالد،  إلى مستشفيات  صينية مرسلة 
لكن براغ تؤكد أنها صادرت األقنعة في 
لن  وإيطاليا  مهربني  ضد  عملية  إطار 

تتأثر باملشكلة.
وتواجه أوروبا التي باتت مركز انتشار 
في  نقصا  املستجد  كورونا  فيروس 
إيطاليا  في  كبيرة  واملشكلة  األقنعة. 
عدد  وبلغ  األكبر  الثمن  تدفع  التي 

والفيات فيها خمسة آالف شخص.

روما الفارغة تخيف املشردين أكثر من كورونا وصراع إيطالي وتشيكي حول أقنعة صينية
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إصابة جنم كرة القدم 
االيطالية مالديني
وجنله بالفيروس

القاهرة -الزمان 
شنت املمرضات املصريات هجومًا شرسًا ضد 
فيلم ـ يوم وليلة - الذي تقوم ببطولته الفنانة 
لسمعة  الفيلم  اساءة  بسبب  درة  املصرية 
الحرج  الوقت  هذا  في  السيما  املمرضات  
حيث تقف مالئكة الرحمة في الخط االدفاعي 
اظهر  ان  وكان   . كورونا  فيروس  ضد  االول 
ذلك الفيلم نموذجا ملمرضة تضطرها ظروفها 
االطباء  مع  الجنس  ممارسة  الى  االجتماعية 
مقابل الحصول على املال ، مما دفع  القطاع 
قامت  كما  الفيلم  على  االعتراض   الصحي 
برنامج مالئكة  لوقف  برفع دعوى  املمرضات 
الرحمة الذي يذاع باذاعة صوت العرب والذي 

باالستيالء  ويتهمها  التمريض  لنقابة  يسيء 
كوثر  د/  واشارت  النقابة.  احوال  على 
محمود نقيب التمريض انها فوجئت باذاعة 
مما  النقابة  لصورة  يسيئ  الذي  البرنامجح 
دفعها الى رفع دعوى قضائية لبثه ووصفت 
نقابة  يمثلون  ال  بانهم  الحلقة  ضيوف 
ان  يؤكد  العام  الرأي  ويضللون  التمريض 
هناك ضجة مماثلة حدثت ضد مسلسل- زهرة 
ببطولته  قامت  والتى  الخمسة-  وازواجها 
غادة عبد الرازق حيث نظمت املمرضات وقفة 
املسلسل  عرض  بوقف  للمطالبة  احتجاجية 
من  االدوية  بسرقة  تقوم  ممرضة  النه يجسد 

املستشفى التى تعمل بها.

املمرضات يرفضون أعماالً درامية
تسيء لسمعتهم


