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ال يمكن استبعاد وجود رموز عصية عن الحل حتى اللحظة في 
ربع  وقتلت  العالم  اقتصاد  ظهر   التي قصمت  الفيروس  جائحة 

مليون انسان في ثالثة أشهر . 
ملاذا تصر الصني على رفض التحقيق الدولي في مختبر ووهان 
الذي تقول الواليات املتحدة اّن لديها  أدلة قوية، لكنها ال ترقى الى 

درجة اليقني في اّن الفيروس تسرب من ذلك املختبر
املسألة ليست تحديات استخبارية، ذلك اّن تكريس حالة الغموض 
هو  الدقيقة،  وتوقيتاته  الوباء  انتشار  في  الحقيقي  السبب  حول 
الذي يعزز الشكوك في اّن هناك أمورًا مخفية حقًا ال تريد الصني 

كشفها.
من جهة اخرى يوجد ترميز مرعب آخر هو ما أصطلح عليه املوجة 
تعد  التي  بريطانيا  في  كثيرا  يتردد  التحذير  وهذا  للوباء،  الثانية 
توجسًا  واألكثر  املتحدة،  الواليات  بعد  العالم  في  تضررًا  االكثر 
االقتصاد  في  الطبيعية  شبه  لالوضاع  العودة  خطة  اعالن  في  

والحياة العامة. 
ذاته في حال، تجددت فاعلية  الثانية مرعب بحد  املوجة  مصطلح 

الوباء التي لم تنته أصاًل ، قبل 
اكتشاف اللقاح املناسب وتوفيره ملليارات البشر . 

العالم دخل في امتحان قاس، ولم يخرج منه بنتائج ناجحة حتى 
حتى  تتصاغر  لم  العالم  هذا  اّن حروب  حّقًا  املؤسف  لكن  االن. 
اللحظة أمام مصيبة الفيروس الهائلة . وبقيت الحروب الناشبة أو 
التي على وشك النشوب هي العنوان األكبر الذي لم يتأثر باهتزاز 
الكوكب وتهديد مجمل انجازته. ال توجد آذان صاغية لدعوة االمم 
تزال  ال   . أقل  أو  أكثر  أو  يومًا  ستني  الحروب  اليقاف  املتحدة 
مصانع  تزال  وال  األعلى،  هي  املقاتلة  الطائرات  املدافع  اصوات 
السالح دون سواها من املصانع ،تعمل ليل نهار، لم يشملها تقليل 
االنتاج تحت ضغط الجائحة ،ألّن هناك مستهلكني لبضائع املوت 
في كل أرجاء العالم ينتظرون حصتهم ومن ثّم دورهم في االسهام 
بمزيد من الدمار، كٌل على شاكلته وكٌل تحت راية يعتقد انها الراية 

الصحيحة التي يجب أت تبعها اآلخرون .
املاضي  القرن  في  نشبت  التي  العاملية   الحروب  منطق  نفس  انه 
واتخذت لذاتها صيغا تجزيئية اكثر فاعلية في هذا القرن املتفجر 

من مطلعه.
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لندن-)أ ف ب( - أعلن املتحف البريطاني 
مع  اكتشف  أنه  ميوزيم"  "بريتش 
الجمارك البريطانية مئات اآلثار املزيفة 
من بالد ما بني النهرين ما يضيء على 
األوسط  الشرق  مصدرها  تهريب  عملية 

"على األرجح".
وأشار املتحف اللندني الشهير في بيان 
إلى أن خبراءه ساعدوا عناصر الجمارك 
القطع  ملئات  املزور  الطابع  تحديد  في 
املشتبه بها والتي عثر عليها في مطلع 
تموز/يوليو 2019 في خالل مهمة تفتيش 

في مطار هيثرو في لندن.
من  مجسمات  القطع  هذه  وتشمل 
الصلصال وأحواضا على شكل حيوانات 
وحوالى 190 لوحا من الصلصال مغطى 
موضبة  عليها  وعثر  مسمارية.  بكتابة 
من  آتيني  مستوعبني  داخل  بعناية 
البحرين وموجهة إلى عنوان خاص في 

بريطانيا.
وقال املتحف البريطاني "شبهاتنا كانت 
فورية إذ إن األمر كان أشبه بتمثيل كل 
التنوع في الكتابة العائدة لبالد ما بني 
شحنة  في  األلواح  هذه  على  النهرين 

واحدة".
األربعاء  اإلنتربول  شرطة  أعلنت  فيما 
 19 على  والعثور  وشخص  مئة  توقيف 
واسعة  دولية  عملية  خالل  قطعة  ألف 
واآلثار  الفنية  األعمال  تهريب  ملكافحة 

في 103 بلدان.
نقدية  عمالت  املضبوطات  بني  ومن 

وأسلحة  وخرفيات  أثرية  وقطع  قديمة 
قديمة "متأتية من عمليات نهب في بلدان 
متاحف  من  مسروقة  أو  الحرب  تعاني 
أصدرته  بيان  بحسب  أثرية"،  ومواقع 
التي  الدولية  الجنائية  الشرطة  منظمة 
شرق  ليون  مدينة  في  لها  مقرا  تتخذ 
فرنسا. كذلك عثر على أدوات يستخدمها 
املهربون بينها أجهزة كشف عن املعادن.
فتح  عن  هذه  الضبط  عمليات  وأسفرت 
عمليتني  ثمرة  وهي  تحقيق،  ثالثمئة 

الفائت  الخريف  في  أجريتا  متزامنتني 
العاملية  املنظمة  بإدارة   "2 "أثينا  هما 
للجمارك واإلنتربول، و"باندورا 4" التي 
تركزت في أوروبا بتنسيق بني الشرطة 
املدني  والحرس  )يوروبول(  األوروبية 

اإلسباني.
"بعض  على  خصوصا  مدريد  في  وعثر 
القطع العائدة إلى ما قبل اكتشاف القارة 
وجرى  الندرة  شديدة  وهي  األميركية 
بعد  للقانون  خالفا  عليها  االستحواذ 

نهبها في مواقع أثرية في كولومبيا".
وضبطت الشرطة الفدرالية األرجنتينية 
من ناحيتها 2500 قطعة نقدية قديمة "في 
أكبر عملية ضبط لهذه الفئة من القطع".

إلى ذلك، "ضبطت الجمارك األفغانية 971 
في  األفغاني  الثقافي  التراث  من  قطعة 
مطار كابول قبيل إخراجها من األراضي 
وفق  اسطنبول"،  اتجاه  في  الوطنية 

البيان.
وكانت 28 % من إجمالي القطع املضبوطة 
وأشار  اإلنترنت.  عبر  للبيع  مطروحة 
للجمارك  العاملية  للمنظمة  العام  األمني 
غير  "األسواق  أن  إلى  ميكوريا  كونيو 
القانونية تشكل أحد املسارات الرئيسية 

لهذا النوع من االنحرافات".
الشبهات،  أخرى  عناصر  أثارت  كذلك 
تظهر  كانت  التدوينات  أكثرية  إن  إذ 
عند  معنى  أي  بال  كامال  "التباسا 
القراءة". كما أن "حجم األلواح وسماكتها 
ال يشبهان مواصفات األعمال األصلية"، 
الذين  املزورين  لدى  شائع"  "خطأ  وهو 
يعملون باالستناد إلى صور متأتية من 

كتب وفق املتحف.
قديما  ليس  القطع  هذه  من  "أيا  أن  كما 
الذين  الخبراء  هؤالء  وفق  فعليا"، 
الحظوا سريعا أن األلواح لم تجف على 
فرن  داخل  أنجزت  لكنها  الشمس  أشعة 
حديث. وقال املتحف إنه "من املرجح" أن 
تكون هذه القطع املزيفة آتية من الشرق 

األوسط.

بريطانيا تكشف عملية تهريب آلثار مزيفة 

في  سريع  طريق  على  سنوات  خمس  العمر  من  يبلغ  صبي  أوقف   - ب(  ف  انجليس,-)أ  لوس 
كاليفورنيا  إلى  متوجها  العائلة  سيارة  يقود  كان  فيما  املتحدة  الواليات  غرب  في  يوتا  والية 
لشراء سيارة المبورغيني. ووفقا لشرطة املرور في يوتا التي أوقفت الصبي االثنني، فقد غادر 
منزله بعد جدل مع والدته التي رفضت أن تشتري له هذه السيارة الرياضية اإليطالية الباهظة 
إلى  ويذهب  بنفسه  السيارة  يقود  أن  "قرر  تويتر  على  الشرطة  وكتبت  بها.  يحلم  التي  الثمن 
فيديو  مقطع  ويظهر  محفظته".  في  دوالرات  ثالثة  إال  يحمل  يكن  لم   )...( لشرائها  كاليفورنيا 
بثته الشرطة سيارة رباعية الدفع يقودها الطفل وهي تشق طريقها على الطريق السريع بني 
السيارات والشاحنات التي كانت تتجاوزها. ثم توقفت السيارة على الجانب األيسر من الطريق 
عندما قام الشرطي ريك مورغان بتشغيل صفارات اإلنذار. وأوضحت شرطة املرور في يوتا في 
بيان الثالثاء "عندما اقترب مورغان من باب السائق، لم يستطع رؤية رأس السائق على املرآة 
الجانبية". وقد تمكن الصبي الذي لم يتم الكشف عن هويته، من القيادة ملسافة تراوح بني ثالثة 

وأربعة كيلومترات قبل توقيفه ولحسن الحظ لم يتسبب في وقوع أي حادث.

صبي في اخلامسة يقود سيارة 
ليشتري المبورغيني في كاليفورنيا

النجمة األمريكية تايلور 
سويفت حتارب كورونا

لوس اجنلس -الزمان  تحاول النجمة واملطربة األمريكية تايلور سويفت، بصفة مستمرة أن تدعم محاربي 
فيروس كورونا بطرق مختلفة و إظهار مدي امتنانها وتقديرها لهم، وهو ما صنعته النجمة

 العاملية البالغة من العمر 30 عاما، مع إحدي املمرضات التي تعمل في الخطوط األمامية ملواجهه املرض. 
ومن جانبها فاجأت تايلور سويفت ممرضة شابة تدعي” ويتني هيلتون ” من والية يوتا، حيث قدمت لها 
تايلور رسالة مكتوبة بخط اليد ومجموعة من منتجات “Lover ” و لم تكن مفاجأة تايلور على شرف عيد ميالد 
ويتني الثالثني فحسب، بل كانت هدية العودة للوطن بعد مساعدتها في إحدي املراكز الكبرى املوجودة 
في نيويورك وسط جائحة انتشار فيروس كورونا . النجمة العاملية تايلور سويفت كتبت برسالتها قائلة 
: أردت أن أرسل لك بعض الهدايا وأخبرك بأنني ممتنه للغاية لك ، وال يمكنني أن أشكرك بما فيه الكفاية 
على املخاطرة بحياتك ملساعدة الناس. واستكملت تايلورسويفت وكتبت: أيضا رأيت صورة لك من إحدي 
حفالتي.. شكرا لقدومك.. و أود أن أحضنك في املرة القادمة وأشكرك شخصيا.. بكل الحب . وعلى جانب 
أخر، ارسلت تايلور سويفت و صديقها جون الوين، مؤخرا، للنجمة و السوبر موديل الشهيرة جيجي 
حديد باقة من الزهور احتفاال بعيد ميالدها الـ 25 ، و شارك جي جي عشاقها بنشرها صور و هي تقوم 
بتنسيق الزهور و ذلك عبر الـ STORIES الخاصة بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل االجتماعي 

الشهير ” إنستجرام “، ووجهت جى جى رسالة لتايلور وجو تؤكد أنها تحبهما كثيرا .

فنانون  دعا   - ب(  ف  فيلنيوس-)أ 
فيلنيوس  العاصمة  سكان  ليتوانيون 
الثالثاء،  القناع«  موضة  »أسبوع  إلى 
لتشجيعهم على االستمتاع بوضع أقنعة 

الوجه التي أصبحت إلزامية.
وقالت املصممة يوليا يانوس إنها تأمل 
في أن تشجع املبادرة التي تقودها، على 
وضع  ألوامر  االمتثال  وكذلك  »اإلبداع« 
األقنعة في األماكن العامة للمساعدة في 

كبح انتشار وباء كوفيد 19.
بعد  للصحافيني  يانوس  وأضافت 
هو  »هذا  الحدث  إلطالق  رمزية  مراسم 
العالم.  في  للقناع  األول  املوضة  أسبوع 

أتمنى أن يكون األخير...«. ونشرت أكثر 
أنحاء  في  إعالنية  لوحة  عشرين  من 
أقنعتهم  يضعون  فنانني  تظهر  املدينة 
يمكن  »ال  هو  موحد  تعليق  مع  الفريدة 
تخفيفا  ليتوانيا  وبدأت  اإلبداع«.  إخفاء 
فتح  وإعادة  اإلغالق  لقيود  تدريجيا 
إلى  الطلق  الهواء  في  واملطاعم  املقاهي 

جانب املتاجر واملكتبات.
مغلقة،  زالت  ما  السينما  دور  أن  ورغم 
يتدفقون  األفالم  محبي  من  املئات  فإن 
تم  حيث  الدولي  ليتوانيا  مطار  إلى 
ظل  في  الطلق  الهواء  في  سينما  إنشاء 

الطائرات.

أسبوع موضة القناع لتشجيع الوقاية

مونتريال- )أ ف ب( - قالت زوجة جاسنت 
كورونا  بفيروس  أصيبت  التي  ترودو 
بكوفيد19-  اإلصابة  إن  آذار/مارس  في 
رئيس  مع  واحد  سقف  تحت  والعيش 
وزراء كندا وثالثة أطفال »لم يكن سهال«.
إلذاعة  ترودو  غريغوار  صوفي  وروت 
من  زوجي  »عمل  العامة  كندا«  »راديو 
السابعة صباحا حتى التاسعة مساء في 
مكتبه وكنت أنا مع األطفال، لذا كان علي 

أن أكون حذرة للغاية«.
كان  األطفال،  مع  وحدي  »كنت  وتابعت 
وكنت  منهم  مسافة  على  أبقى  أن  علي 
أضع قفازين وقناعا )...( لكن ذلك لم يكن 

سهال«.
وحجر ترودو نفسه وعائلته ألسابيع في 
املقر الرسمي لرئيس الوزراء في أوتاوا 
بفيروس  زوجته  إصابة  تشخيص  بعد 

كورونا لدى عودتها من لندن.
املرض  »أعراض  أن  صوفي  وأضافت 
واصفة  أسبوع«،  من  ألكثر  قوية  بقيت 
والتذوق«  الشم  حاستي  »فقدت  كيف 
وآالم  »الصداع  مع  للتعامل  واضطرت 

الجسم وعسر الهضم والغثيان«.
بالخوف  إذا شعرت  وعندما سئلت عما 
الوزراء  رئيس  إلى  العدوى  نقل  من 
األمر  هذا  لكن  »أضحك  وقالت  ضحكت. 
ليس مضحكا. أعتقد أنه في كل العائالت 
التباعد  هناك  أن  كما  التأقلم،  نحاول 

االجتماعي«.

من  تماما  شفيت  أنها  إلى  وأشارت 
الفيروس منذ 28 آذار/مارس واستعادت 
اكتشفت  لكنها  والتذوق  الشم  حاستي 
أنهما »لم تعودا كما كانتا عليه من قبل«.
الرعاية  مجال  في  بالعاملني  وأشادت 
األمامية  الخطوط  على  الصحية 

واعتبرتهم »أبطاال«.
والدتها  كانت  التي  صوفي  وقالت 
هؤالء  واضحني:  »لنكن  ممرضة 
ومثابرة  شجاعة  يظهرون  األشخاص 
وأستطيع القول إنهم يقدمون حتى رؤية 

للمجتمع«.

زوجة ترودو
تروي معاناتها
مع الفيروس

نيويورك-)أ ف ب( - بدأت »سبوتيفاي« 
إلكترونية مجانا  بطرح نسخة صوتية 
ألول جزء من سلسلتها األدبية الشهيرة 
بينهم  مشاهير  بأصوات  بوتر  هاري 
أدى  الذي  رادكليف  دانيال  خصوصا 
السينمائية  النسخة  في  الساحر  دور 

لهذا العمل.
الثالثاء  املوسيقية  املنصة  نشرت  وقد 
النسخة بصوت  هذه  من  األول  الفصل 
في  شارك  الذي  البريطاني  املمثل 
أفالم  سلسلة  من  الثمانية  األجزاء 
هاري بوتر بني 2001 و2011، على أن 
آخرون  مشاهير  يتلوه  آخر  فصل  يليه 

ديفيد  السابق  القدم  كرة  نجم  بينهم 
واملمثلة  ريدماين  إيدي  واملمثل  بيكهام 
النسخة  وستكون  فانينغ.   داكوتا 
ملشتركي«سبوتيفاي«  متاحة  الصوتية 
كذلك  واملدفوعة.  املجانية  بالنسختني 
ستنشر فيديوهات عن التسجيالت عبر 
اإللكتروني،  وورلد«  »ويزاردينغ  موقع 

املوقع الرسمي لهذه السلسلة.
كتاب  مليار  نصف  من  أكثر  بيع  وقد   
من قصص هاري بوتر حول العالم، كما 
أن الجزء األول من السلسة الصادر في 
1997 ال يزال األكثر مبيعا على اإلطالق 

وفق »ويزاردينغ وورلد«.

قصص هاري بوتر بنسخة صوتية 

برلني- الزمان 
من  للتغذية  االتحادي  املركز  حذر 
يرفع  البيض  تناول  في  اإلفراط  أن 
والذي  بالدم،  الكوليسترول  مستوى 
بأمراض  اإلصابة  خطر  بدوره  يرفع 

القلب واألوعية الدموية.
الجسيمة  املخاطر  هذه  ولتجنب 
بيضات   3 من  أكثر  تناول  يجوز  ال 
من  لالستفادة  وذلك  األسبوع،  في 
ضرر،  دون  للبيض  الصحية  الفوائد 
البروتني  على  البيض  يتوافر  حيث 

الحيواني املفيد للصحة.

وأوضح املركز األملاني أن البيض يعد 
غنيًا بفيتامني B2 املهم أليض الطاقة، 
السيلينيوم،  على  يحتوي  أنه  كما 
الذي يعمل على تقوية املناعة ويحمي 
ويساعد  البيئية  السموم  من  الجسم 
البيض  ويشتمل  الوزن.  إنقاص  في 
لصحة  املهم   D فيتامني  على  أيضًا 

العظام.
بالصبغات  أيضًا  البيض  ويزخر 
و«الزياكسانثني«  »اللوتني«  الصفراء 
هذه  تحد  حيث  العني،  لصحة  املهمة 
البقعي  التنكس  خطر  من  الصبغات 

البيضاء  واملياه  السن  بتقدم  املرتبط 
)الكاتاراكت(

للتغذية  األملانية  الجمعية  قالت  فيما 
طعامًا  بمثابة  يعد  الخرشوف  إن 
خارقًا، حيث إنه يعتبر كنزًا من املعادن 
والفيتامينات من ناحية ويعزز عملية 

األيض والهضم من ناحية أخرى.
وأوضحت الجمعية أن الخرشوف غني 
واملغنيسيوم  والكالسيوم  بالحديد 
 E وفيتامني   B وفيتامني  والفوسفور 

.A وبروفيتامني
مادة  على  الخرشوف  ويحتوي 

خفض  على  تعمل  التي  »سينارين«، 
مستوى الكوليسترول وتعزز عمليتي 

الهضم واأليض.
باأللياف  الخرشوف  يزخر  كما 
التي  اإلينولني،  خاصة  الغذائية، 
األمعاء  لصحة  كبيرة  بأهمية  تتمتع 

وعملية الهضم.
بمضادات  أيضًا  الخرشوف  ويزخر 
إيجابي  بتأثير  تتمتع  التي  األكسدة، 
يساعد  أنه  كما  البشرة،  جمال  على 
من  السموم  وطرد  البول  إدرار  على 

الجسم وتثبيط االلتهابات.

حتذير من االفراط في أكل البيض وترغيب باخلرشوف


