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تركيا  على  بغداد  في  الرسمية  االحتجاجات  التبدو 
مقنعة  الكردستاني  العمال  حلزب  أهداف  قصف  بعد 
كثيرًا، في انها ستؤدي الى وضع حد لعمليات عسكرية 

مستمرة ضد ذلك احلزب مادام له قواعد في العراق .
منذ  العراق  مع  موقعة  أمنية  اتفاقية  تركيا  يدي  بني  
الثمانينات من القرن املاضي جتيز لها مالحقة مسلحي 
كيلومترا  ثالثني  الى  تصل  قد  ملسافة  املتمرد  احلزب 
سارية  االتفاقية  تزال  وال  العراقية،  االراضي  داخل 
أو  جتديدها  بشأن  مباحثات  أية  توجد  وال  املفعول، 
التركي  للرئيس  اتفاق  باستثناء  إلغائها،  أو  تعديلها 
في  العراقية  احلكومة  رئيس  مع  اردوغان  طيب  رجب 
العام ٢٠٠٧ يقضي مبكافحة حزب العمال الكردستاني 
بامتيار  جديدا  متتعا  االتراك  اعطي  ما  وهذا  حصرًا، 
التسهيالت االمنية لدواعي االمن القومي التركي داخل 

العراق .
جبل  على  التركي  العمال  حزب  مسّلحي  سيطرة  اّن 
ما موجود  غرار  على  به  ادارة خاصة  وفرض  سنجار 
االغلبية  ذات  السورية  املناطق  من  وسواها  عفرين  في 
في  احلاكمة  االحزاب  استياء  يثير  الكردية،  السكانية 
هناك  اّن  احملصلة  في  وبات  العراق،  كردستان  اقليم 
على  التركي  القصف  استمرار  في  مشتركة  مصلحة 
جبل  من  أهمية  االكثر  سنجار  جبل  في  العمال  حزب 
العمال،  القدمية واحلصينة حلزب  القاعدة  قنديل حيث 
لكنها في منطقة معزولة ال تضاهي في اهميتها سنجار 
التي تتوسط املوقع بني تركيا واملوصل وسوريا فضاًل 

عن االقليم الكردي العراقي .
متوياًل  اّن  سابقة  تركية  تقارير  قالت  اخرى،  جهة  من 
من  تركيا،  في  احلزب احملظور  يتلقاه  ولوجستيًا  ماليًا 
شارك  بعد  السيما   ، مشتركة  لفائدة  عراقية  جهات 
مسلحو حزب العمال في القتال ضد تنظيم داعش في 
العام ٢٠١٤ ، ابان احتالل التنظيم املوصل وعموم نينوى.
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أسبوعا   12 بعد  ب(  ف  لندن,-)أ 
كورونا  فيروس  بسبب  اإلغالق  من 
املستجد، أعادت دار "سوذبيز" في لندن 
فتح أبوابها أمام اجلمهور االثنني قبل 
لبابلو  عملية بيع استثنائية مخصصة 

بيكاسو ستتم عبر اإلنترنت فقط.
املزادات  إلى  الكبار  الرواد  وأتى بعض 
على  لإلطالع  كمامات  واضعني  فقط 
في  للبيع  ستعرض  قطعة   700 حوالى 
إلعادة  األول  اليوم  في  املقبلة  املزادات 
فتح املؤسسات التجارية غير األساسية 

في بريطانيا.
من  كوكبة  املعروضة،  القطع  بني  ومن 
بيكاسو  بابلو  اإلسباني  الفنان  أعمال 
لوحة  أكثر من 200  )1973-1881( مع 
ورسم وخزفيات فضال عن ألواح ألوان 
لوحاته  إجناز  في  الرسام  استخدمها 
حتى  معروضة  القطع  وهذه  الشهيرة. 
مزاد  في  للبيع  طرحها  قبل  اخلميس 

عبر االنترنت.
رئيسة  نيومان  هيلينا  وأوضحت 
مزاد  "هذا  أوروبا  فرع  "سوذبيز" 
األعمال  مصدر  بسبب  استثنائي" 
القطع  من   60 من  فأكثر  املتنوع. 
حلفيدة  اخلاصة  اجملموعة  مصدرها 
الفنان مارينا بيكاسو فيما البقية تأتي 

من جامعي أعمال فنية متفرقني.
لدى  املسبوقة  غير  الفكرة  هذه  وأتت 
الدار التي أسست العام 1744 في خضم 
فترة العزل واإلغالق نهاية آذار/مارس.

املزادات  إرجاء  "بسبب  نيومان  وقالت 
درسنا  كوفيد19-  بسبب  الرئيسية 
أن  ميكن  مزادات  الستحداث  طريقة 

تنجح جيدا عبر االنترنت".
والريشة  باحلبر  رسم  سعر  ويقدر 
بعنوان "املتلصص" بني 400 و600 ألف 
ألف   667 إلى   445( استرليني  جنيه 
بيكاسو  لبابلو  صورة  وتظهر  يورو(. 
جالسا على طاولة فيما حلت قطع خبز 
صغيرة مكان أصابع اليد وقد التقطها 

1952 وسعرها  العام  في  دوانو  روبير 
جنيه  آالف  وستة  أربعة  بني  مقدر 

استرليني.
وحده فنان مثل بيكاسو متعدد املواهب 
متنوع  مزاد  محور  يكون  أن  على  قادر 
العامني  بني  منجزة  أعمال  مع  كهذا 
هيلينا  أكدت  ما  على   1972 إل   1900
براين  هولي  وأوضحت  نيومان. 
واحلديث  االنطباعي  الفن  في  اخلبيرة 
السنوات  "خالل  "سوذبيز"،  دار  لدى 
في  جدا  قويا  ارتفاعا  سجلنا  األخيرة 
ما   )...( بيكاسو  أعمال  على  الطلب 
في حقبتنا".  دولي  اعتراف  أكبر  يشكل 
بالكامل  االنترنت  عبر  املزاد  وسيجرى 

التي نظمت خالل  كما املزادات األخرى 
لهذه  منعطفا  يشكل  وهو  العزل.  فترة 
تطوير  سّرعت  التي  الدولية  املؤسسة 
الكاتالوغات  مثل  الرقمية  املنصات 

التفاعلية بالواقع املعزز.
جتاوزت  األخيرة،  الثالثة  األشهر  وفي 
 140 االنترنت  عبر  "سوذبيز"  مبيعات 
مليون دوالر خالل حوالى مئة مزاد عبر 
العالم مع ارتفاع بنسبة 34 , في عدد 
الشراة. لكن الزوار يعتبرون أن ال بديل 
عن رؤية األعمال بأم العني مع أن عددهم 
في اليوم األول من استئناف النشاط ال 
يزال قليال وعليهم اتباع مسار مرسوم 

بسهام بعد استخدام املعقم اإللزامي.

نيويورك- )أ ف ب( - قال مّدعون عامون 
مديرين  ستة  أن  املتحدة  الواليات  في 
تنفيذيني وموظفني سابقني في "إي باي" 
حية  بصراصير  مليئا  صندوقا  أرسلوا 
لزوجني  جنائزي  وإكليل  خنزير  وقناع 

بهدف مضايقتهما.
أندرو  ماساتشوستس  في  املدعي  وقال 
الستة  بهم  املشتبه  إن  بيان  في  ليلينغ 
إخبارية  نشرة  محرر  وضايقوا  الحقوا 
ينتقد  مقاال  أوردا  بعدما  وناشرها 
بالتآمر  اتهموا  أنهم  وأضاف  الشركة. 
والعبث  إلكتروني  تربص  الرتكاب 
إلى  جرمية  كل  عقوبة  وتصل  باألدلة. 

خمس سنوات في السجن.
بدأوا  الستة  أن  إلى  املدعون  وأشار 
تنظيم حملة املضايقة في آب/أغسطس 
2019 بعدما نشر الضحيتان املزعومان 
بـ"إي  مرتبط  قانوني  نزاع  حول  مقاال 

باي".
وجاء في بيان ليلينغ "عدد من املتهمني 
إلى منزل  بإرسال طلبيات مهينة  قاموا 
خنزير  جنني  فيها  مبا  الضحيتني 

جنائزي  وإكليل  خنزير  وقناع  محفوظ 
وفاة  محنة  على  التغلب  عن  وكتاب 
أرسلت  وقد  إباحية،  ومواد  الشريك 
الثالث األخيرة إلى منزل جيران الناشر 
إال أنها كانت حتمل عنوان منزله. كذلك 
على  خاصة  رسائل  املتهمون  أرسل 
تنتقد  عامة  تغريدات  ونشروا  "تويتر" 
واتهموا  اإلخبارية.  النشرة  محتوى 

سري  بشكل  الشخصني  مبراقبة  أيضا 
من خالل محاولة تثبيت جهاز "جي بي 
منزلهما  وزيارة  سيارتهما  على  اس" 
أرسل  بعدما  حملتهم  بدأت  عدة.  مرات 
"إي  في  التنفيذيني  املديرين  من  اثنان 
باي" رسائل نصية تشير إلى أن الوقت 
النشرة  محرر  من  "للتخلص"  حان  قد 

اإلخبارية، وفق ما يزعم االدعاء.

كيتو-)أ ف ب( - أعيد ذكر السلحفاة 
في  الفضل  إليه  يعود  الذي  "دييغو" 
معرضة  كانت  التي  فصيلته  إنقاذ 
خلطر االنقراض، االثنني إلى جزيرته 
في  املساهمة  من  عقود  بعد  األصلية 
وفق  األسر،  في  التزاوج  عمليات 
اإلكوادور.  في  البيئة  وزير  أعلن  ما 

وشحن "دييغو" من حديقة غاالباغوس 
الوطنية في سانتا كروز إلى إسبانوال 

النائية وغير املأهولة.
على  بروانو  باولو  الوزير  وقال 
"تويتر"، "نحن نغلق فصال مهما" في 
احلديقة، مضيفا أن 25 سلحفاة مبا 
فيها "دييغو"، تعود إلى موطنها بعد 

وإنقاذ  األسر  في  التزاوج  من  عقود 
وأضاف  االنقراض".  من  فصيلتها 
"بذراعني  بها  رحبت  إسبانوال  أن 
مفتوحتني". وقبل إعادته بالقارب إلى 
البالغ من  "دييغو"  إسبانيوال، اضطر 
األخرى  والسالحف  عام   100 العمر 
لتجنب  لفترة حجر صحي  للخضوع 

إلى  أصلية  غير  نباتات  بذور  حملها 
 80 حوالى  "دييغو"  ويزن  اجلزيرة. 
ارتفاعه حوالى 90  كيلوغراما ويبلغ 
مدد  إذا  متر،   1.5 وطوله  سنتيمترا 
مساهمة  وكانت  ورقبته.  قائمتيه 
"دييغو" في برنامج التكاثر في جزيرة 
سانتا كروز ملحوظة إذ يعتقد حراس 

 لوحات بيكاسو تتصدر املزاد
الشهير في لندن 

مديرون سابقون في إي باي أرسلوا 
طروداً مهينة ملضايقة زوجني

180 سائحًا أملانيًا يختبرون السياحة في اسبانيا 
دون العشرين أقل عرضة بنسبة 50 % لإلصابة بكوفيد-19

باملا دي مايوركا )إسبانيا(- باريس -)أ ف 
ب( - توجهت طائرة محملة بالسياح األملان 
اإلسبانية  مايوركا  جزيرة  إلى  االثنني 
للمشاركة في اختبار خطط إعادة فتح هذه 
الوجهة الشعبية مع خروج البالد تدريجا 
فيروس  فرضها  التي  اإلغالق  حالة  من 

كورونا املستجد. فيما 
يواجه األشخاص دون سن العشرين خطر 
اإلصابة مبرض كوفيد19- أقل بنسبة 50 
, من بقية فئات اجملتمع على ما اظهرت 
عملية محاكاة جديدة الثالثاء أشارت إلى 
أن 80 , من الشباب املصابني بالفيروس 

ال تظهر عليهم أعراض.
ونشرت الدراسة في مجلة "نيتشر مديسني" 
اتخاذ  في  احلكومات  تساعد  قد  وهي 
اخلطوات التالية خصوصا وأنها تتعرض 
واجلامعات  املدارس  لفتح  كبيرة  لضغوط 
ووضع  اجلائحة.  انتشار  بدء  منذ  املغلقة 
الصحية  للنظافة  لندن  كلية  في  اخلبراء 
النتقال  مناذج  احلارة  املناطق  وطب 
العمر  إلى  باالستناد  كوفيد19-  عدوى 
هي  دول  ست  من  ببيانات  وباالستعانة 
وسنغافورة  واليابان  وإيطاليا  الصني 
واخذ  اجلنوبية.  وكوريا  كندا  عن  فضال 
سابقة  أبحاثا  أيضا  االعتبار  في  العلماء 

حول معدالت اإلصابة وحدة األعراض.
سن  دون  األشخاص  أن  الفريق  وقدر 
بخمسني  أقل  خطرا  يواجهون  العشرين 
, من أولئك الذي هم فوق سن العشرين 

لإلصابة بالفيروس.
في  كبيرا  تفاوتا  أيضا  وجدوا  وهم 
تظهر  فقد  بالعمر  ارتباط  على  األعراض 
املصابني  من  فقط   ,  21 على  أعراض 
في  عشرة  والتاسعة  العاشرة  سن  بني 
السبعني.  سن  فوق  هم  ملن   , 69 مقابل 
انتشار  مبحاكاة  ذلك  بعد  الباحثون  وقام 
العالم  عبر  عاصمة   146 في  كوفيد19- 
هذا  على  املدارس  إغالق  تأثير  ملعرفة 

االنتشار.
احملاكاة  اظهرت  حيث  لالنفلونزا  وخالفا 
رأى  انتشارها،  يلجم  املدارس  إغالق  أن 
معدو الدراسة أن إجراء كهذا ال تأثير كبيرا 
له في وقف انتشار فيروس كورنا املستجد.
ورجحت دراسات عدة سابقة إلى أن تكون 
كان  كلما  حدة  أكثر  كوفيد19-  أعراض 

املصاب متقدما في السن.
من  والثمانون  املئة  األملان  وانطلق 
أكبر جزيرة في  مايوركا،  إلى  دوسلدورف 
أرخبيل البليار املشمس، قبل ستة أيام من 
 21 في  كليا  حدودها  إسبانيا  فتح  إعادة 

حزيران/يونيو.

ما  السياح  هؤالء  يتبع  أن  املفترض  ومن 
خالل  أملانيا  من  آخر  ألفا   11 من  يقرب 

االيام املقبلة.
قرب  يعيش  الذي  كاسباخ  جورج  وقال 
اجلزيرة  هذه  في  شقة  وميلك  كولونيا 
الواقعة في البحر األبيض املتوسط والتي 
يزورها مرات عدة في السنة "نحن سعداء 

جدا لوجودنا هنا".
نعلم  "نحن  فينر  دانييل  مواطنه  وأضاف 
أنه امتياز لنا أن نأتي إلى هنا، يبدو املكان 

كأنه جنة".
وتابع كاسباخ تطورات وباء كوفيد19- في 
إسبانيا عن كثب، وقال إنه شعر بأنه في 

أمان ألنه "ليس هناك الكثير من اإلصابات 
في الوقت احلالي" في اجلزر وأضاف "نحن 

نأتي إلى هنا مرات عدة في السنة".
من  للعديد  ثانيا  موطنا  مايوركا  وتعد 
"املقاطعة  عليها  يطلقون  الذين  األملان 
كل  يجدون  وهم  لبالدهم  عشرة"  السابعة 
األصلية.  بلغتهم  تقريبا  يريدونه  شيء 
مايكل  أيضا  األوائل  السياح  بني  ومن 
دريش )56 عاما( الذي لم تكن لديه مخاوف 
"ليست  اجلزر  ألن  باملا  إلى  السفر  بشأن 
بؤرة للفيروس في إسبانيا". وقال ممازحا 
"إن القيادة من هامبورغ إلى ميونيخ أكثر 
اإلسبان  املسؤولون  أعد  وقد  خطورة". 

السياحية  الرحالت  ومنظمو  احملليون 
لقطاع  كاختبار  التجريبي  البرنامج  هذا 
السياحة اإلسباني الذي ميثل حوالى 12 

, من الناجت احمللي اإلجمالي.
قررت إسبانيا فتح حدودها كليا وتخفيف 
كورونا  فيروس  ملكافحة  املفروضة  القيود 
من  أكثر  قبل  حزيران/يونيو،   21 في 

أسبوع من املوعد احملدد.
إجراءات  أكثر  أحد  البالد  فرضت  وقد 
جانب  إلى  أوروبا،  في  صرامة  العزل 
تسجيلها واحدا من أعلى معدالت الوفيات 

بكوفيد19- مع أكثر من 27 ألف وفاة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

روما- )أ ف ب( - أوقفت الشرطة اإليطالية 
ثمانية  قتل  أنه  في  يشتبه  ممرضا  االثنني 
دار  في  عامني  مدى  على  مسنني  مرضى 
أفادت  ما  وفق  يعمل،  كان  حيث  الرعاية 
بعد  التوقيف  عملية  وجاءت  إعالم.  وسائل 
في  امللحوظ  االرتفاع  في  طويل  حتقيق 
مقاطعة  في  رعاية  دار  في  الوفيات  معدالت 
أسكولي بيتشينو في وسط شرق البالد. وبدأ 
أيلول/سبتمبر  في  حتقيقا  العامون  املدعون 
2018 بعد سلسلة من الوفيات املشبوهة في 
نهاية  في  وربطوا  هذا،  املسنني  رعاية  دار 

املطاف احلاالت مبمرض يعمل في املكان.

ممرض يقتل ثمانية مسنني في دار رعاية

بات األخوة العرب املقيمون واملغتربون وحتى الالجئون منهم، على حٍد سواء، 
سواء في األميركيتني، وفي أوربا وغيرها، يتساءلون عن فحوى ما يجري على 
الساحة العربية اليوم من حقيقة األحداث التي تتصاعد يوميًا، وبصورٍة مرعبة 
مثيرة للجدل! ومن يقرأ، وبعمق، واقع هذه األحداث والتساؤالت، ُيدرك متامًا 
البعض  ُيدرك  لم  أحجية  أمثالها حيث صارت مبثابة  طرح  في  أحقيتهم  مدى 
إليه، ال سيما أنَّ الواقع الراهن صار ُيشكل سياًل  منهم محاورها وما ترمي 
من األسئلة، ما يعيبها هو بقاؤها مهّمشة، بحاجة إلى إجابة ترضي األطراف 

جميعًا.
وإنَّ مجمل التساؤالت التي يخّزنها العقل العربي، يلّفها الكثير من الغموض، 
الدول  لغالبية  مأساوي  ملصير  بيانيًا  خطًا  يظهر  اليوم  واضح  هو  ما  أنَّ  مع 
العربية، واملواطن فيها ُيعد جزءًا ال يتجزأ منها.. وهذا كّله أّلب رأس ومعطيات 
أوربا  وفي  املتحدة،   الواليات  أرض  على  املقيم  العربي  املواطن  واجتهادات 

وغيرها وطرحه العديد من األسئلة التي تبحث عن حلول شافية.
ومن جملة هذه التساؤالت ما يصّب في محور األخبار، والتحليالت وتكّهناتها، 
الساحة  على  يحدث  ما  حول  الرأي  وإبداء  املقاالت،  وتنّوع  واالستطالعات 
العربية، وإلقاء الضوء عليه، وهو: ماذا بعد ظهور مجمل هذه األحداث، والصور 
على  وغيرها  املعروفة  املتنّوعة  بأقنيتها  العربية،  التلفزة  محّطات  تتزاحم  التي 
تناولها، أضف إلى ما ينشر من على صفحات اجلرائد من مانشيتات مثيرة 
ومرعبة للجدل، بألوان شتى، وذات مغزى سوقي أريد من خالله توجيه القارئ 
العربي إلى صور بيانية لم يعد في الواقع تثير اهتمامه، لكثرة ما نشر عنها، 
الكرمي،  للقارئ  يحدث  ما  وتوضيح  وتعريتها،  عنها  للكتابة  بحاجة  كانت  وإن 
أينما وكيفما وجد، وإن جتاوز كتابنا وصحفيونا سّلم الكثير من األولويات في 
التي حّلت  املعضلة  هذه  واحلديث عن  املشاهدات،  من  وتغييب جانب  الطرح، 
باألمة العربية عّما سواها، إال أنَّ حتليالت هؤالء الكّتاب، برأيي، أخذت طابع 
الوقت  في  متناسني  غير  تكون،  أن  يجب  كما  قول احلقيقة،  كليًة عن  االبتعاد 
نفسه أنَّ هناك البعض من الصحفيني ممن نحترم آرائهم، بل أّنهم، وهذه حقيقة، 
يضعون النقاط فوق احلروف وبتجّرد بعيدًا عن إرضاء َعمرو أو زيد من الناس.

وجرأة  وموضوعية،  وبصدق  يتناوله  ما  االجتاه،  هذا  في  ننكر  أن  ميكن  وال 
صحفية زمالء صحفيو رأي، واإلبقاء على عدد منهم الذين ال نشك في قدراتهم 
وإمكانياتهم وصدق ما يكتبون، وتوقهم اإلقالع بهذا الواقع املرير الذي ُيعاني 
َيسهل  كي  تقشيرها  إلى  بحاجة  التي  والتّرهات  واألوهام،  األوجاع  من  سيل 
وهنا  العكر،  املاء  في  تصطاد  زالت  ال  التي  األوهام  بتشييع  ناهيك  هضمها، 
اليوم،  لّب املعضلة! ويذهب كّتاب وصحفيو رأي آخرين، في قراءة ما يحدث 
مزاجية  وبحسب  آخر،  منحى  إلى  العراق،  في  أو  في سوريا  باألمس، سواء 
الكاتب، وهذا ما يؤسف له! وفي هذا لم َيعد يعرف القارئ إلى أي صحيفة، أو 
عن أي محطة تلفزيونية يبحث ويشاهد ويتابع ما تبّثه من برامج، وما هي حقيقة 
كل هذه التحليالت، لهؤالء الكتاب واإلعالميني الذين ميطروننا يوميًا بكم هائل 
من املقاالت املدّبجة؟! والسؤال: ما هو السّر وراء هذا التسابق احملموم لنشر 

هذا احلجم من املقاالت املثيرة للجدل بطعم أو بال طعم؟
هل السبب مادي، أم إشهار االسم. فأّي مكسب، وأّي شهرة صحفية يبحث 
عنها أمثال هؤالء في ظّل تزييف احلقائق وتضخيمها، في الوقت الذي نلحظ 
العربية  الصحف  مختلف  وفي  العادية،  غير  الصحفية،  املقاالت  نشر  أنَّ  فيه 
التي تصدر في بريطانية، احلاضن األكبر للصحف اخلاصة املعروفة، صارت 
أشهر من نار على علم، فضاًل عن الكتاب والصحفيني الذين باتوا يشّمرون عن 
نأمله في  وما  الشخصية؟.  أمزجتهم  رؤيتهم حسب  سواعدهم، ويستعرضون 
هذه املتابعة تصوير معاناة املواطن العربي وبكل جترد 
وموضوعية الذي يشكو من عوز وفقر مدقع، وتشّرد 

وضياع وبؤس وموت ودمار، لم يخلص منه أحد!.

ذكر سلحفاة  دييغو يعود إلى موطنه بعد إنقاذ فصيلته 

لقاهرة - مصطفى عمارة 
شهدت مصر خالل االيام املاضية 
احداهما  غريبتني  واقعتني 
محافظة  مركز  الزقازيق  مبدينة 
الى  الزوج  عاد  حينما  الشرقية 
عمله   فترة  قضى  ان  بعد  بيته 
وانتظر  االسكندرية  محافظة  فى 
بالترحاب  زوجته  تستقبله  ان 
اال انه فوجئ بزوجته تطرده من 
املنزل وتلقى مالبسه فى الشارع 
بدعوى احتمال اصابته بكورونا 
توجه  ان  اال  الزوج  من  كان  فما 
من  لتمكنه  الشرطة  قسم  الى 

الدخول الى املنزل .
فى  فكانت  االخرى  الواقعة  اما 
-مدينتي- والتى تعد احد احياء 
قضت  حيث  الراقية  القاهرة 
الكالب  احد  بحبس  الشرطة 
اتهامه  بعد  بيطرية  مزرعة  فى 
واصابتها  طفلة  على  بالهجوم 
بخدوش فما كان من والد الطفلة 
اال ان تقدم ببالغ للشرطة والتى 
الرتباط  ونظرا  بحبسه  قضيت 
تسميه  والذي  الكلب  صاحبة 
ميستي فلقد قامت بزيارته يوميا 
حلبسه  اخملصص  املكان  فى 
النفسيه  حالته  على  لالطمئنان 
اصيب  اخاها  ان  .واضافت 
بالذنب  الحساسه  نفسية  بحالة 
انها  ،واكدت  عن حمايته  لعجزه 
تواصل مع احد اعضاء املنظمات 
احليوان  بحقوق  اخليرية 
التي  اللحظة  وتنتظر  ملساعدتها 

يخرج فيها.

تطرد زوجها
من املنزل لالشتباه 

باصابته بكورونا


