
ث��ار على ال��واق��ع، وجت���اوز ك��ل عوائق 
اإلع��اق��ة، سلك طريق البطولة وه��و يتحف 
الثقافة املغربية في الطبخ من “البطبوط” 
إل��ى “السيرومي”. ه��و عمر ع��رش��ان أو 

“الشيف عمر” أصغر طباخ في املغرب.
وك���أي طفل بطل آم��ن ب��أن ب��ن ال��ع��ادي 
واخل���ارق للعادة بضعة أح���رف، ليبرهن 
للجميع أن للمطبخ جن��وم من ن��وع خاص 
يتجاوزون معطى وجودهم ويحققون منذ 
الصغر ما ال يكون في احلسبان، فال العجز 
وال املرض وال أي شيء، رنن اإلرادة ال يعلو 

فوقه أي صوت.
»الشيف عمر” أل��م به منذ أي��ام طفولته 
األول����ى م���رض ن���ادر جعله م��ح��اص��را في 
كرسي، لكن ذلك لم يقف يوما حجر عثرة أمام 
طموحاته وأحالمه حيث قدم وصفته األولى 

وعمره ال يتجاوز خمس سنوات.
باإلرادة ُتصنع النجاحات

»أنا ال أعتبر نفسي مختلفا عن اآلخرين، 
بالعكس أنا أسعى لتحقيق أحالمي. أقول 
لكل شخص يعاني م��ن م��رض “االعتالل 
العضلي، ال تخجلوا وال تعيشوا في الظالم. 
متسكوا ببسمتكم وآمالكم في هاته احلياة، 
ألن اإلرادة لنا جميعا، فلنعش بحب وأمل 
ومثابرة”، ه��ك��ذا  ق���ال ع��م��ر ع��رش��ان أو 
“الشيف عمر” ع��ن رسالته لكل إنسان 

يعاني من إعاقة حركية.
واشتهر عمر ل��دى متتبعيه على مواقع 

التواصل االجتماعي بلقب “الشيف عمر 
)Chef Omar(«، ويعد أصغر بودكاستر 

مغربي في مجال الطبخ.
اب��ت��س��ام��ت��ه اجلميلة ال ت��غ��ادر محياه 
وعيناه تشع شغفا وهو يحكي عن سر ولعه 
بالطبخ، “أريد أن أصبح “شافا” مشهورا 
عامليا، أش��ارك الناس ما أق��وم ب��إع��داده من 
وجبات، وملا ال تقدمي برنامج تلفزيوني”، 

يردف بالقول بنبرة متحمسة.
وحصل عمر على العديد م��ن اجلوائز 
املغربية، وميتلك صفحة على فيسبوك 
حتمل اس��م “الشيف عمر” جت��اوز عددها  

150ألف و 576 متابع، كما يتقاسم مع 
محبيه وصفاته على “يوتيوب«.

وتخطت شهرة “الشيف عمر” ح��دود 
اململكة، ليصل صداها إلى أوروبا حيث التقى 
بطباخ الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا 

هوالند، الشيف كيوم كوميز.
وع��ن س��ر جناحه وتألقه رغ��م امل��رض، 
يصر عمر في حديثه قائال ملوقع “سكاي 
نيوز عربية”: “ال أومن باالستسالم، أتغلب 
على إعاقتي احلركية بالطاقة اإليجابية 
واالبتسامة، أحب الطبخ وأج��د م��الذي في 

إعداد الوصفات ومشاركتها مع األصدقاء«.

»احلق في التعليم«
»عانينا ب��داي��ة م��ن إي��ج��اد م��درس��ة تقبل 
وضعية عمر، لألسف نفتقر لثقافة العناية 
واالهتمام باألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة”، هكذا قالت لبنى لشقر وال��دة 
“الشيف عمر” جوابا عن س��ؤال التعليم 

وحقه في التمدرس.
وت��ض��ي��ف “لم تقبله ع���دة م��ؤس��س��ات 
تعليمية بحجة وضعيته اخل��اص��ة وفي 
األخير بحثنا وسجلناه في مدرسة أميركية 

بالدار البيضاء«.
أظ��ه��رت نتائج البحث الوطني الثاني 
حول اإلعاقة للعام 2014،  أن نسبة املعاقن 
وصلت إلى 6.8 في املئة، أي مبا مجموعه 
أك��ث��ر م��ن م��ل��ي��ون��ي ش��خ��ص ف��ي وضعية 
إع��اق��ة. كما أف���ادت ال��دراس��ة ال��ت��ي أعدتها 
وزارة التضامن وامل��رأة واألس��رة والتنمية 
االجتماعية أن أسرة واحدة من بن أربع أسر 

في املغرب معنية باإلعاقة أي ما ميثل نسبة 
24.5 في املئة.

امللفت لالنتباه حسب النتائج، أن 66.1 
في املئة من املعاقن دون مستوى تعليمي، أي 
ما يعادل مليونا و476 ألف شخص. ويصل 
معدل البطالة وسط املعاقن النشيطن إلى 
47.65 في املئة، أي 290 ألف شخص، رغم 
أن الدستور املغربي ينص على “إعادة تأهيل 
األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية 
أو حسية حركية أو عقلية وإدماجهم في 

احلياة االجتماعية واملدنية«.
وردا ع��ن س���ؤال ب��ش��أن كيفية تقوية 
ف��رص تشغيل أص��ح��اب اإلع��اق��ة، أف��ادت 
سمية العمراني، عضوة باملجلس الوطني 
حلقوق اإلنسان ورئيسة حتالف اجلمعيات 
العاملة في مجال التوحد، قائلة “ألن النتائج 
مشروطة بأسبابها فأول مدخل هو التربية 
ال��دام��ج��ة«. وأوض��ح��ت ملوقع سكاي نيوز 
عربية: “على سبيل املثال ال يعقل أن شخصا 

م��ن ذوي اإلع��اق��ة كبر ف��ي مؤسسات غير 
مفتوحة على احلياة االجتماعية أن يندمج 

في احلياة االجتماعية«.
ومن أفضل ما قال عالم الفيزياء الشهير 
ستيفن هوكينغ، املصاب بالتصلب اجلانبي 
الضموري: “يوجد داخل كل فرد منا شرارة 
من النار والطاقة اإلبداعية اخل��الق��ة، لقد 
فقد العديد منا إمكانية استخدام أج��زاء من 
أجسامهم بسبب ح��ادث أو م��رض، ولكن 
ه��ذا في ال��واق��ع اليشكل أهمية كبيرة ألنه 
فقط مشكلة ميكانيكية، أما الشيء املهم فهو 
أننا منتلك ال��روح اإلنسانية والقدرة على 

اإلبداع«.
امتلك “الشيف عمر” ال��روح اإلنسانية 
إذن، حت��دى إعاقته احلركية، فعلم الكبار 
دروسا بليغا في احلياة واألمل بابتسامته 
املعهودة التي ال تفارق محياه وبجملته التي 
يرددها دائما “أنا لست مختلفا، أنا مثلكم 

وأحبكم«.

»الشيف عمر«.. أصغر طباخ 
مغربي جتاوز صعوبات اإلعاقة

أسطورة األوبرا العاملية يتبرع 
بالبالزما بعد الشفاء من كورونا

أعلن مغني األوبرا اإليطالي الشهير أندريا 
بوتشيلي الثالثاء أنه أصيب بفيروس كورونا 
املستجد لكنه حاليا في طور الشفاء، واصفا 

هذه التجربة بأنها “كابوس«.
وساهم بوتشيلي الفاقد للبصر منذ سن 
الثانية عشرة، في رفع معنويات اإليطالين 
في أوج فترة الوباء الذي حصد أرواح حوالى 
33 ألف شخص في البالد، عبر غنائه وحيدا 
في كاتدرائية دوومو الشهيرة في ميالنو في 

الثاني عشر من أبريل.
وحصل ذل��ك بعد شهر من ثبوت إصابة 

املغني اإليطالي البالغ 61 عاما بالفيروس.
وقال بوتشيلي، الذي يعتبر حاليا اشهر 
مغني اوب��را في العالم، للصحافين في أحد 
مستشفيات بيزا التي زارها مع زوجته للتبرع 

بالبالزما للبحوث من أجل إيجاد عالج ملرض 
كوفيد19- “كانت تلك مأساة، عائلتي برمتها 

أصيبت” بالفيروس.
وأض��اف: “لقد عانينا جميعا من ارتفاع 
حرارة اجلسم لكن ليس بدرجة كبيرة حلسن 

احلظ، مع سعال وعطاس«.
وتابع بوتشيلي الذي باع في مسيرته أكثر 
من 90 مليون ألبوم “اضطررت إللغاء حفالت 
ك��ث��ي��رة... ك��ان األم���ر أش��ب��ه بكابوس ألنني 
شعرت بأنني فقدت السيطرة على األم��ور. 

كنت آمل باالستيقاظ في أي حلظة«.
وقالت وسائل إعالم إيطالية إن بوتشيلي 
قام بالتبرع بالبالزما، أحد مشتقات الدم، التي 
حتمل األجسام املضادة التي كونها جسمه ضد 

املرض.

ح����ذرت امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ألرص��اد 
اجلوية، الثالثاء، من أن وباء كورونا يزيد 
من املخاطر الصحية املرتبطة مبوجات 
احل���ر، ف��ي ح��ن يتوقع تسجيل درج��ات 
ح��رارة قياسية في نصف الكرة الشمالي 

هذا الصيف.
ودع��ت الوكالة التابعة ل��ألمم املتحدة 
احلكومات على وضع خطط للحفاظ على 
سالمة شعوبها أثناء موجات احل��ر، مع 

حمايتهم من فيروس كورونا املستجد.
فعلى سبيل املثال، إذا كان اجللوس في 
مكان ع��ام مكيف ومغلق فكرة جيدة في 
حال حدوث موجة حر، فإنه يتعارض مع 

توصيات الصحة العامة املرتبطة بالوباء.
وقالت املتحدثة باسم املنظمة، كلير 

نوليس ك��اب، خ��الل مؤمتر صحفي عبر 
اإلنترنت في جنيف، إنه يتوقع أن يسجل 
الصيف في نصف الكرة الشمالي درجات 

حرارة قياسية.
وأضافت: “نعيش حاليا في إحدى أكثر 
السنوات حرا.. بالنسبة إلى كثيرين. يزيد 
كوفيد19- من املخاطر الصحية املرتبطة 
باحلرارة”، مشددة على أن الوباء يجعل 

إدارة موجات احلر أكثر صعوبة.
وق��ال��ت إن املنظمة العاملية لألرصاد 
اجلوية تنسق مع منظمات أخرى من أجل 
“تنبيه السياسين حملاولة مساعدتهم 
في التعامل مع اخلطر املزدوج، املتمثل في 
احلرارة ووباء كوفيد19-”، وفق ما ذكرت 

وكالة فرانس برس.

حتذير من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بشأن »كورونا واحلر«

alwasat.com.kw

3 أشقاء      6 بينهم  مأساة في تونس.. »كحوليات« تقتل 
أعلنت السلطات الصحية ف��ي ت��ون��س، وف��اة 6 
أش��خ��اص، مرجحة ان ي��ك��ون السبب تسمم ناجت 
من استهالك م��ادة امليثانول الكحولية في محافظة 

القيروان.
وق��ال املدير اجلهوي للصحة مبدينة القيروان، 
حمدي احل��ذري، لفرانس برس “أصيب 39 شخصا 

بتسمم بعد استهالك كحول امليثانول االثنن، ومت 
تسجيل ست وفيات حتى اليوم”، في منطقة حاجب 

العيون مبدينة القيروان.
واوضح احلذري أن 14 من املصابن مت نقلهم إلى 
العناية املركزة في مستشفيات بواليات تونس ونابل 

وسوسة، بينما يخضع الباقون للرقابة الطبية.

كما أف��اد امل��س��ؤول ان السلطات الصحية أخذت 
عينات من الكحول للتحليل، ولتحديد السبب الرئيسي 

للوفاة.
وأك��د محافظ القيروان، محمد بورقيبة لفرانس 
برس، أن السلطات قامت بتوقيف مزودي هذه املادة 

في اجلهة، ويجري التحقيق معهما.
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بعد أن تقطعت بهما السبل 
وظ���ال مل���دة 18 ي��وم��ا وس��ط 
غ��اب��ات كثيفة ون��ف��د منهما 
الطعام، جنح مسؤولو اإلنقاذ 
في نيوزيلندا في إنقاذ شاب 
وفتاة، ودخلت ديون رينولدز 
،جيسيكا أوكونور، وكالهما 
ع��م��ره��م��ا 23 ع��ام��ا، متنزه 
ك��اه��وران��غ��ي الوطني شمال 
غربي اجلزيرة اجلنوبية في 
ن��ي��وزي��ل��ن��دا، ف��ي ال��ت��اس��ع من 
م��اي��و، وك���ان م��ن امل��ت��وق��ع أن 
يعودا في غضون 5 أيام، لكن 
أصدقاءهما أبلغا عن فقدهما 

في 18 مايو.
وميتد املتنزه على مساحة 
4520 كيلومترا مربعا تقريبا، 
وه��و ثاني أكبر متنزه وطني 
في البالد، وكان من بن األماكن 
ال��ت��ي ش��ه��دت تصوير ثالثية 
أفالم “سيد اخلوامت” أو “لورد 

أوف ذا رينغز” الشهيرة.
وقالت الشرطة إن طائرة 
هليكوبتر حددت موقعهما بعد 
ظهر األرب��ع��اء، ونقلتهما إلى 

املستشفى للخضوع لفحوص 
طبية. وق��ال بول بوريل قائد 
شرطة منطقة نيلسون بيز: 
“هذه نتيجة رائعة كنا نأمل 

فيها جميعا، مع أننا كنا نزداد 
قلقا مع مرور األيام«.

وذك�������رت ال���ش���رط���ة أن 
امل��ؤش��رات األول��ي��ة تفيد بأن 

االث��ن��ن تاها وس��ط الضباب 
خ����الل األي������ام األول������ى من 
جولتهما، ثم ق��ررا البقاء في 

مكانهما.

18 يومًا في غابة »لورد أوف  تاها 
ذا رينغز«.. ثم »حدثت املعجزة«

في أول حكم من هذا النوع على مستوى 
عموم البالد، حكم على رجل كوري جنوبي 
بالسجن 4 أشهر النتهاكه قواعد احلجر 
الصحي، في الدولة اآلسيوية التي تخشى 
موجة جديدة من فيروس كورونا املستجد.

وشهدت كوريا اجلنوبية تفشيا واسعا 
لفيروس ك��ورون��ا، وكانت الدولة األكثر 
تضررا منه بعد الصن، لكنها جنحت في 
السيطرة على ال��وب��اء من خ��الل برنامج 

“التعقب والفحص واملعاجلة” املكثف.

وت��ع��ود مظاهر احل��ي��اة تدريجيا إلى 
ال��ب��الد، فقد ع��اد مئات آالف ال��ط��الب إلى 
مدارسهم بعد شهرين م��ن اإلغ���الق، في 
إج���راءات تتابعها أوروب���ا عن كثب فيما 

تشرع بدورها في رفع العزل.
وأوقف الرجل البالغ من العمر 27 عاما 
في أبريل بعد انتهاكه مرتن تدابير احلجر.

وغ��ادر منزله فيما كان في حجر ذاتي 
ملدة 14 يوما، ونقل بعد ذلك إلى منشأة 
خاصة حيث قبض عليه وه��و يغادر من 

دون إذن. وأدي��ن الرجل ب�”خرق قانون 
مكافحة األم��راض املعدية والوقاية منها، 
وحكم عليه بالسجن 4 أشهر”، وفقما قال 
مسؤول في محكمة مقاطعة أويجيونغبو 
ل�”فرانس برس«.وطلب املدعون العامون 

السجن عاما للمتهم.
وتعزز السلطات الكورية اجلنوبية 
تدابيرها الهادفة ملنع موجة إصابات ثانية 
في البالد، بعد ظهور ب��ؤرة وب��اء الشهر 
امل��اض��ي ف��ي ح��ي م��اله ليلية، وب��ات على 

الناس اعتبارا من الثالثاء وضع الكمامة 
عند استخدام وسائل النقل العام وسيارات 
األج��رة. وفي فبراير، أقر البرملان قانونا 
يفرض السجن عاما كحد أقصى أو غرامة 
بقيمة 10 مالين وون )8 آالف دوالر( على 

من يخرق تدابير احلجر بشكل متعمد.
وأعلنت السلطات في البلد ال��ذي يبلغ 
عدد سكانه 52 مليون نسمة عن 19 إصابة 
جديدة الثالثاء، مما يرفع اإلجمالي إلى 

11225 إصابة.

كوريا اجلنوبية.. أول حكم قضائي بسبب فيروس كورونا

تقدمت امرأة أميركية ببالغ للشرطة في 
مدينة ميامي، تفيد فيه بخطف مجهولن 
البنها املصاب بالتوحد، غير أن كاميرات 
املراقبة كشفت جرمية مروعة أقدمت عليها 

األم “املتوحشة«.
وأوضحت صحيفة “ميامي هيرالد” أن 
املقطع املصور الذي صدم الرأي العام، أظهر 
باتريشيا ريبلي وه��ي تقترف جرميتها، 
غافلة عن وجود كاميرات مراقبة في موقع 

املأساة.
فبعد م��ن أي��ام م��ن إب��الغ باتريشيا عن 
خطف طفلها أليخاندرو البالغ من العمر 9 
أعوام، أظهر فيديو التقطته إحدى كاميرات 
املراقبة قيام األم برمي فلذة كبدها في قناة 

“ميامي كنال” قبل أن تفر هاربة.
لكن بعض املارة متكنوا من إنقاذ الصبي 
الصغير وإعادته إلى أمه، ظنا منهم أنه سقط 

في املاء في غفلة منها.
لكن ي��ب��دو أن��ه��ا ك��ان��ت احمل��اول��ة األول��ى 
للسيدة ال��ت��ي أص���رت على أن تقتل ابنها 
وبنفس الطريقة، إال أنها اختارت بحيرة 
أخ��رى بعدما غربت الشمس وخيم الظالم 

لكي ال يعلم أحد بفعلتها.
وف��ي محاولة إلخفاء جرميتها، أبلغت 
ريبلي الشرطة ع��ن خطف ابنها م��ن قبل 

رجلن مجهولن، قبل أن يفتضح أمرها ألن 
روايتها لم تكن مقنعة.

وبعد العثور على جثة الطفل وفيديو 
املراقبة، تبن للشرطة مبا ال يدع الشك أن تلك 
السيدة هي القاتلة رغم إنكارها جلرميتها في 

البداية.
وقالت باتريشيا، البالغة من العمر 45، 
إنها كانت تعتني بطفلها املصاب بتوحد 

شديد مينعه عن الكالم.
وخ���الل االس��ت��ج��واب، واج���ه احملققون 

ريبلي بالفيديو لتعترف في نهاية املطاف 
أنها قتلت ابنها، قائلة: “سيكون في مكان 
أفضل”، مشيرة إل��ى االعتناء به استنزف 
طاقتها حتى قبل أن تبدأ جائحة فيروس 

كورونا، علما أن لديها طفل آخر.
ورغم ثبوت اجلرم، أصر زوج باتريشيا، 
وهو ليس والد الطفل، على الوقوف بجانب 
القاتلة، وقال لوسائل إعالم محلية: “نحن 
نحب أليخاندور، وم��ا يشاع ع��ن زوجتي 

محض أكاذيب وافتراءات«.

أم تقتل طفلها املتوحد..
والكاميرا تفضحها

E 3704 اخلميس 5 شوال 1441 ه�/28 مايو  2020 - السنة  الثالثة عشرة  - العددThursday 28th May 2020 - 13 th year - Issue No.E 3704


