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لذة نشر النص األول

ترامب الثاني

مكاتيب عراقية

حدث هذا ببغداد العباسية الجميلة ، صيف السنة امليالدية الف وتسعمائة واثنان 
وثمانون ، حيث كانت مدافع الحرب ، تكاد تأكل بداية السطور الغضة املمكنة .

شارع  بها  يفتتح  التي   ، الحيدرخانة  بمنطقة  عجمي  حسن  بمقهى  األمر  بدأ 
نؤاس  أبي  عتبة  عند  ، مستريحًا  الشرقي  الباب  النازل صوب  البديع  الرشيد 
ودجلة والجسر والنوارس ، وعيون املها التي كانت تداعب القلب وأول نصوص 

العشق . 
الكتابة  لوسط  الحتمية  الدخول  بوابة  هي   ، املعتقة  املقهى  هذه  تكون  تكاد 
والثقافة والفنون الجميلة كلها ، فهناك ستتعرف على وجوه كنت تقرأ قصصهم 
ومن   ، كتاب  أو  على صفحة جريدة   ، ونقد  رواية  من  تيسر  وما  وقصائدهم 
محاسن املصادفات املبهجات ، أنني عرفت القاص الراحل موسى كريدي مع 
أول جلوس لي هناك ، وكان موسى من الجالس اليوميني ، على العكس من 
معظم األدباء الكبار الذين ينطرون يوم الجمعة ، ليهاجروا الى املقهى وليصنعوا 

ظهيرتهم املمتعة حتى مطلع العصر .
ملوسى الجميل طقوس خاصة به لم أجدها في غيره من الكتاب ، فهو يدخل 
املقهى بهدوء ووجه مصنوع من ابتسامة خالدة ، ويتوجه صوب املغسلة املزروعة 
بباب غرفة األراكيل ، ويقوم بغسل وجهه وتعديل شعره ، بمشٍط حديدي صغير 
شاع أيامها ، ثم يأتي موزعًا البشاشة والسرور على األصدقاء ، وكان غالبًا 
ما يختار مصطبة الجلوس التي تطل على الشارع ، ومنها يستطيع قنص دكان 
كعك السيد والحالق الحّلي ، ومعارك عدنان أبو السمك اللغوية املكرورة بباب 
املكان ، فيضيف إليها ويثلم منها ، مثل حكواتي جالس على كرسي الحكاية ، 

وتحت قدميه دائرة منصتني مذهولني مسرورين .
بدأ عدد أصدقائي األدباء يزداد ، وصرت أتبادل معهم الكتب وأخبار الثقافة 
، وكان صوت مجلس موسى خفيضًا في السياسة وعاليًا في معمعة الثقافة ، 
ومن هذه وتلك ولد النشر األول البهيج ، وكان عبارة عن خاطرة قصيرة مبنية 
على  العذريون  العشاق  يكتبه  الذي  الصنف  ومن   ، سطور  أربعة  طابوق  من 
حوائط األزقة ، أو محفورًا على جسد األشجار املعمرة بمنطقة الوزيرية الحلوة 

وما حولها !!
قررت   ، املكتوب  مفتتح  في  تأريخها  على   ُ التي جئنت الرائعة  اللحظة  تلك  من 
بدا  الى صنف  واتجهت   ، شعرًا  أعتقده  كنت  الذي  الهراء  كتابة  عن  التوقف 
جديدًا وغير شائع ، ويحمل مصطلحًا ملتبسًا بني األجناس األدبية . إنه جنس 
القصة القصيرة جدًا ، أو املقصوصة بالغة القصر ، والتي ال تستهلك لغًة كثيرًة 
، وبعد ثالث سنوات من الواقعة األولى ، نشرت لي جريدة القادسية خمسًا من 
قصار القصص ، كان ساعي البريد املؤتمن الذي أوصلهن الى الجريدة صديقي 
الشاعر كريم شغيدل ، وبتقديم لطيف من صديقي القاص جمال حسني علي ، 
وفيها تسلمت أول مكافأة مالية قيمتها خمسة عشر دينارًا ، أيام كان الدينار 

عزيزًا دسمًا من فرط قوته يكاد يصيح !!
اآلن وبعد أحد عشر مجموعة في القص والحكي واملكاتيب واملنثور الحر ، لم 
تعد تلك اللذة كما انولدت أول مرة ، وكما كان منظري 
وأنا أحصل على نسٍخ من مجموعتي القصصية األولى 
الرمادة والسخام  بباب تسعينيات   « املائي  املدفن   «
ُ واحدًة عند وسادتي ، مثل عملية تحفيز  ، حيث زرعت

لحلم مؤجل !!

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

علي السوداني

ال أحد يمكنه أن يتنبأ بفوز رئيس أمريكي بوالية أخرى 
قبل االنتخابات بسنة ، لكن االنتصار الذي حققه الرئيس 
في  عاليًا  تفوقًا  منحته   ، عزله  طلب  محاكمة  في  ترامب 
اّن  نالحظ  ذلك  وفي ضوء   . الداخلية  االمريكية  الساحة 
يجلس  بَمن  معني  عربي  بلد  من  اكثر  في  القرار  دوائر 
في البيت األبيض  ، تتوقع  فوز ترامب مهما كانت قوة 

املنافس الديمقراطي املقبل . 
الترامبية  الوالية  بتجديد  املتوقعني  أكثر  اسرائيل  ولعل 
لتل  حققها  التي  املنجزات  بعد   ، االتجاه  بهذا  ويدفعون 
ابيب في اعالن خطة القرن للسالم ، لكن من دون اشراك 
الطرف الثاني املعني بالسالم وهم الفلسطينيون الذين لن 
شرر  باتت  التي  السريعة  الطبخات  لخيارات  يستسلموا 

نارها يصيب األردن واملحيط العربي األبعد .
الفلسطينية  والقضية  ايران  بملف  املعنية  العربية  الدول  
على نحو خاص ، تحتاج الى اعادة جدولة خططها وترتيب 
اوضاعها لالنسجام مع الفترة الترابية الثانية املتوقعة . 
الشيء  لترامب  االولى  الفترة  اهتمام  من  ينل  لم  العراق 
باالفق  تلوح  التي  الثانية  الفترة  اّن  يبدو  لكن   ، الكثير 
مؤشراتها وعالماتها ستجعل من ملف العراق وايران وما 

فيه من تفاصيل مقلقة لواشنطن . 
ويتوقع الخبراء في واشنطن اّن هناك قائمة ثالثة للعقوبات 
االمريكية تطال  شخصيات وربما تشكيالت في العراق 
في خالل وقت وجيز قبيل الوالية الثانية أو في مستهلها 
االمريكية  السياسة  خطوات  من  اآلتي  ان  القول  يمكن   .
الخارجية سينصب على ملف الخليج بشكل خاص ، وفي 
باتت  التي  القرن  خطة  إزاء  العام  املوقف  حلحلة  انتظار 

التوقعات كبيرة بشأن تعديلها .
كثير من املراقبني يغامرون بالقول ان ترامب الثاني مقبل 

حتمًا.
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كيغالي-)أ ف ب( - أعلنت الشرطة في رواندا 
الحاكم  النظام  منع  شهيرا  مغنيا  أن  االثنني 
مكان  في  االنتحار«  على  »أقدم  موسيقاه 
حبسه، بعد ثالثة أيام من توقيفه وهو يحاول 

الفرار من البالد.
وهو  ميهيغو،  كيزيتو  املغني  على  عثر  وقد 
أحد الناجني من اإلبادة الجماعية في رواندا 
بول  الرئيس  حكومة  أغانيه  أغضبت  وقد 
في  للشرطة  تابعة  زنزانة  في  ميتا  كاغامي، 
الساعة  الساعة  قرابة  كيغالي  العاصمة 
الخامسة صباحا )الثانية بتوقيت غرينتش(.

عليه  حكم  الذي  ميهيغو  على  القبض  وألقي 
2015 بتهمة  العام  10 سنوات  بالسجن ملدة 
التآمر ضد الحكومة لكن أطلق سراحه الحقا 
بموجب عفو، فيما كان يحاول عبور الحدود 

في جنوب رواندا.
بوسكو  جون  الشرطة  باسم  الناطق  وقال 
أفراد  من  زيارات  تلقى  املغني  إن  كابيرا 
عائلته ومحاميه خالل توقيفه. وأوضح »بدأت 
انتحاره«.  وراء  السبب  ملعرفة  التحقيقات 
مع   2013 العام  في  مشكالت  الفنان  وواجه 
حزب »الجبهة الوطنية الرواندية« الحاكم بعد 
تأليفه أغنيات حول تعامل الحكومة مع مأساة 

العام 1994. وقد حظرت موسيقاه التي كانت 
شعبية في صفوف النخبة الحاكمة، بسرعة.

حركة  ودعم  باإلرهاب  اتهم  عامني،  وبعد   
ملدة  بالسجن  عليه  وحكم  معارضة  سياسية 
10 سنوات.  لكن محاميه قالوا يومها إن ما 
رئاسي  بعفو  وأطلق  لسجنه،  كافية  أدلة  من 
الشخصية  ليس  وميهيغو    .2018 العام  في 
املعروفة االولى التي تموت في ظروف غامضة 

وهو قيد التوقيف لدى الشرطة في رواندا.
العام  املدير  على  عثر  املاضي،  العام  ففي 

السابق ملكتب كاغامي ميتا في سجن عسكري 
بتهمة  10 سنوات  بالسجن  عليه  الحكم  بعد 

الفساد.
غاساكوري  إيمانويل  قتل   ،2015 العام  وفي 
فيما  بالرصاص  بالرئيس  الخاص  الطبيب 

كان قيد التوقيف لدى الشرطة.
العام  منذ  السلطة  يتولى  الذي  وكاغامي 
حديد  من  بقبضة  بالحكم  متهم   ،1994
املعارضة وسجن سياسيني  أشكال  كل  وقمع 

معارضني أو نفيهم.

العثور على مغن شهير ميتًا في السجن

الفيلم  يتناول   - ب(  ف  )أ  تونس- 
"بيك  العائلي  الدرامي  التونسي 
سعي  على  يتمحور  الذي  نعيش" 
والدين إلى إيجاد كبد البنهما املصاب 
العائلية  العالقات  بحذق  هجوم،  في 
بعد  ما  الجديدة  الحريات  وحدود 

ثورة العام 2011 في هذا البلد.
باللهجة  وتعني  نعيش"،  و"بيك 
هو  أعيش"،  "بك  التونسية  املحلية 
األول  الطويل  السينمائي  العمل 
البرصاوي  مهدي  الثالثيني  للمخرج 
وقد حاز جوائز عدة ونال استحسان 
النقاد والجمهور في تونس منذ بدء 
 14 ثورة  ذكرى  مع  تزامنا  عرضه 

كانون األول/يناير في البالد.
لوكالة  البرصاوي  مهدي  ويوضح 
حكاية  من  "انطلقت  برس  فرانس 
مكان  في  نفسها  تجد  لعائلة  بسيطة 
اإلصبع  توقيت سيء، ألضع  وفي  ما 
على مسائل حساسة ومعقدة كالفساد 
التناقضات  وأصور  والحريات 
املجتمعية العميقة في مرحلة ما بعد 

الثورة" في تونس.
التونسية  الثورة  نجحت  وقد 
الصعيد  على  مكاسب  تحقيق  في 
السياسي، مع انتقالها الديموقراطي، 
الحريات  مجال  في  املطالب  أّن  غير 
ملفات  ومعالجة  متعثرة  تزال  ال 

"الفساد" تراوح مكانها.

االجتار باألعضاء"
العام  اواخر  في  الفيلم  أحداث  تدور 
2011 في مدينة تطاوين )جنوب( حيث 
تتعرض عائلة تونسية ميسورة خالل 
جولة سياحية لهجوم مسّلح، فيصاب 
االبن عزيز ما يستوجب زراعة كبد في 

أقرب اآلجال.
الذي  فارس  األب  شخصيتا  شكلت 
التونسي  الفرنسي  املمثل  يجسدها 
سامي بوعجيلة واألم مريم )التونسية 
تدور  محورا  اهلل(،  عبد  بن  نجالء 
الفيلم  في  الشخصيات  باقي  حوله 
قصصا  املخرج  يكشف  خاللها  ومن 
للمرة  بوعجيلة  ويشارك  صادمة. 
غياب  بعد  تونسي،  فيلم  في  الثانية 
لوكالة  ويقول  عاما.  عشرين  قرابة 
فرانس برس "السيناريو زعزع كياني 
في  وذكاء  رصانة  من  به  اتسم  ملا 
من  جدا  حساسة  مواضيع  معالجة 
احداثها  تدور  إنسانية  قصة  خالل 

نال جائزة  مغلقة". وهو  أبواب  وراء 
في  الفيلم  في  دوره  عن  ممثل  أفضل 
الدولي  السينمائي  البندقية  مهرجان 

العام املاضي.
تتابع كاميرا البرصاوي، على امتداد 
في  الزوجني  الساعة،  ونصف  ساعة 
متبرع  عن  بحثا  الزمن  مع  سباق 
النقاذ االبن. فتكشف حدود املؤسسة 
فوري  حل  إيجاد  في  االستشفائية 
جدا"  الطويلة  االنتظار  "قائمة  أمام 

على حد قول الطبيب في الفيلم.
التي  الفساد  ظاهرة  ُيبرز  كذلك، 
تنخر القطاع الطبي من خالل مشهد 
الى من يمتهن  املريض  تسريب ملف 
وكذلك  البشرية،  باالعضاء  االتجار 
لتسهيل  رشاوي  يتلقى  الذي  األمن 
صادمة  مقاطع  الفيلم  عمليةوتتخلل 
تطال  التي  االنتهاكات  تبرز  وعنيفة 
استئصال  حد  إلى  تصل  األطفال، 
بعض االعضاء من أجسامهم لبيعها 

خلسة وبمبالغ كبيرة.
العمل  فكرة  أن  البرصاوي  ويؤكد 
صادم  فيديو  مقطع  من  "مستوحاة 

حول االتجار بأعضاء في ليبيا".
املغرب  دول  بقية  في  كما  تونس  في 
املرضى  من  الكثير  يعاني  العربي، 
املتبرعني،  قلة  بسبب  يموتون  أو 
القوانني  هو  ذلك  وراء  والسبب 
اعضاء  استئصال  تسهل  ال  التي 
الثقافية  املعوقات  الى  إضافة  املوتى 
االنتظار  مدة  عن  فضال  الدينية  أو 

الطويلة إليجاد متبرع.
التونسية  "الجمعية  رئيس  ويؤكد 
املحامي  الطبية"،  االخطاء  لضحايا 
برس  فرانس  لوكالة  عمار  بن  صابر 
"وجود عصابات مختصة في االتجار 
باألعضاء تنشط في السوق السوداء 
االجتماعي  التواصل  عبر شبكات  أو 

في تونس".
"تلقت  الجمعية  أن  على  ويشدد 
اكتشفوا  ملرضى  الشكاوى  عشرات 
عمليات  لعضو" خالل  فقدانهم  الحقا 

جراحية اجريت عليهم.
وفي السياق نفسه، يعتبر البرصاوي 
وضع  كسينمائي  الواجب  "من 
الفظيعة  املشكلة  هذه  على  اإلصبع 
ورفع الوعي بأهمية التبرع"، متسائال 
"هل هناك سخاء أفضل من إهداء جزء 

من الجسم من أجل انقاذ حياة؟"
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

)بيك نعيش( فيلم تونسي
يفتح ملف العالقات العائلية والفساد واحلرّيات

السلطات  - طلبت  -)أ ف ب(  بنه  بكني-بنوم 
األشخاص  من  االثنني  الصني  في  الصحية 
املستجد  كورونا  فيروس  من  تعافوا  الذين 
البالزما  استخراج  بهدف  بدمهم  التبرع 
منه الستخدامها في عالج مرضى ال يزالون 
األدوية  في حال خطرة. وتسابق مختبرات 
الذي  للفيروس  ولقاح  عالج  لتطوير  الوقت 
من  بأكثر  وأودى   70500 من  أكثر  أصاب 
بالزما  ويحتوي  الصني.  في  شخصًا   1770
على  كوفيد-19  بفيروس  السابقني  املصابني 
لخفض  استخدامها  يمكن  مضادة  أجسام 
عدد الفيروسات في أجسام من هم في حال 
اللجنة  في  مسؤول  اكد  ما  وفق  خطيرة، 
صحافي.  مؤتمر  في  الوطنية  الصحية 
تعافوا  ممن  "أطلب  يانهونغ  غيو  وأعلن 
بذلك،  قيامهم  عبر  بالبالزما.  يتبرعوا  ان 

يعيدون األمل ملن هم في حال خطرة".
وأشارت سون يانرونغ من املركز البيولوجي 
في وزارة العلوم والتكنولوجيا إلى أنه تم 
نقل البالزما إلى 11 مريضًا في ووهان، بؤرة 

املرض، األسبوع املاضي.

إلى بيته، وآخر بات  "عاد أحدهم  وأضافت 
قادرًا على النهوض والسير، واآلخرون على 

طريق الشفاء".
تأتي هذه الدعوة غداة إعالن مختبر رسمي 
الختبارات  إيجابية  نتائج  على  حصوله 
سريرية أجريت في هذا اإلطار في مستشفى 
"تشاينا  مجموعة  وأكدت  ووهان.  في 
بايوتيك" في منشور على شبكة "وي تشات" 
خضعوا  مرضى  أن  االجتماعي  للتواصل 
حالهم  "تحسنت  بالزما  نقل  لعمليات 
"أظهرت  سون  وأوضحت  ساعة".   24 خالل 
تجارب سريرية أن نقل البالزما )من املرضى 

املتعافني( غير خطير وفعال".
وذكر املسؤول في مستشفى بكني الجامعي 
بالبالزما  املتبرعني  أن  كيكيانغ  وانغ 
من  أنه  للتأكد  مسبق  لفحص  سيخضعون 

غير املمكن أن ينقلوا الفيروس.
وأضافت "نستخرج البالزما فقط"، موضحًة 
الكريات  بينها  للدم،  األخرى  "املكونات  أن 
إلى  ستعاد  الدموية،  والصفائح  الحمر 
املشغلة  الشركة  تبحث  فيما  املتبرعني". 

"ويستردام"  األميركية  السياحية  للسفينة 
كانوا  الذين  املسافرين  مئات  عن  االثنني 
األسبوع  بالنزول  لهم  وُسمح  متنها  على 
إصابة  ثُبتت  أن  بعد  كمبوديا،  في  املاضي 
وذلك  املستجّد،  كورونا  بفيروس  راكبة 
شركة  وتعمل  الوباء.  انتشار  منع  ملحاولة 

"بتنسيق  للسفينة  املالكة  أميركا"  "هوالند 
الصحة  ومنظمة  عدة  حكومات  مع  وثيق" 
الواليات  في  فحوص  ومراكز  العاملية 
الذين  األشخاص  وتتّبع  "للتحقيق  املتحدة 

قد يكونوا تفاعلوا" مع السائحة املصابة.
وبعد أن رفضت دول آسيوية عدة استقبالهم 

ُسمح  املستجّد،  كورونا  فيروس  من  خشية 
1455 شخصًا  البالغ عددهم  السفينة  لركاب 
بالرسو الخميس في مرفأ سيهانوكفيل في 
جنوب كمبوديا، األمر الذي رّحب به الرئيس 
منت  على  كان  إذ  ترامب  دونالد  األميركي 

السفينة الكثير من املواطنني األميركيني.

البحث عن مئات من ركاب سفينة نزلوا في كمبوديا بعد اكتشاف إصابة أحدهم 
الصني تدعو املتعافني من كورونا إلى التبرع بالبالزما للعالج

أميركي  على  ُحكم   - ب(  ف  واشنطن-)أ 
جرو  إغراق  ملحاولته  سنة  مّدة  بالسجن 
به  رّحب  قرار  وهو  السابقة،  صديقته 
املّدعي العام املسؤول عن امللف واصفا ما 

أقدم عليه الرجل بانه "غير مقبول".
املّدعي  غرامتشيوني  كريستوفر  وقال 
جنوب  مونماوث  منطقة  في  العام 
آرون  املتهم  إن  بيان  في  نيويورك، 
معاملة  بتهمة  أدين  عامًا(   36( دايفيس 
محاكمة  بعد  ووحشية  بقسوة  حيوان 
دامت ثالثة أيام في كانون األول/ديسمبر. 
 ،2018 تموز/يوليو  إلى  الحادثة  وتعود 
 8 يبلغ  جروا  املارة  أحد  أنقذ  عندما 
مع  ومتروكا  قفص  في  محبوسًا  أشهر، 
في  هوك  ساندي  خليج  في  املد  ارتفاع 

نيوجيرزي.
"ريفر"  اسم  الجرو  على  يومها  وأطلق 

وفتحت الشرطة تحقيقًا باملوضوع.
وفي ذلك اليوم، كان عناصر من الشرطة 
في  صباحا  تدخلوا  بكاميرات  مجهزين 

كلبا شبيها  زوجني وصوروا  بني  شجار 
ب"ريفر" ما سمح بالوصول إلى الشخص 
الذي حاول إغراق الجرو، على ما جاء في 

البيان.
معاملة  "إساءة  إن  غرامتشيوني  وقال 
عن  الدفاع  تستطيع  ال  التي  الحيوانات 
نفسها هو أمر غير مقبول، وأكثر من ذلك 
يستخدم  عندما  سّيما  ال  حقير  فعل  هو 

الحيوان كوسيلة لالنتقام من مالكه".
تستحوذ  التي  الحيوانات  حماية  وتعّد 
الكثير  حياة  في  أساسي  اهتمام  على 
القضايا  من  واحدة  األميركيني،  من 
القليلة التي تحظى باالجماع في املشهد 

السياسي.
ففي تشرين الثاني/نوفمبر املاضي، وّقع 
قانونا  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
يعاقب  الحزبني،  كال  من  أعضاء  عرضه 
سبع  إلى  تصل  قد  لفترات  بالسجن 
تظهر  مصورة  مقاطع  يبث  من  سنوات 

التعامل بوحشية مع الحيوانات.

السجن سنة ألميركي
حاول إغراق جرو 

املناخية  األزمة  أمام   - ب(  ف  باريس-)أ 
الكبار  الطهاة  من  الكثير  بات  املستفحلة، 
مراعية  ممارسات  ويلتزمون  يكيفون طعامهم 
لتوعية  مبتكرة  مبادرات  اتخاذهم  مع  للبيئة 
الرأي العام. خالل إعداده قائمة طعام »مناسبة 
ماركون  ريجيس  الطاهي  احتسب  للمناخ«، 
»ميشالن« بصمتها  دليل  من  3 نجوم  الحائز 
ببعض  لنفسه  يسمح  أنه  إال  الكربونية 
»التجاوزات« في سبيل »اللذة واالنفتاح على 
الرائع  االنسان  متحف  ديكور  ففي  العالم«. 
على خلفية برج إيفل املضاء، تذوق نحو مئة 
ومناسبة  للمناخ،  »مناسبة  أطباقا  شخص 

للبطن« على هامش معرض لألغذية.
مطعم  صاحب  عاما   63 البالغ  الطاهي  وقال 
سان-بونيه-لو- في  ماركون«  وجاك  »ريجيس 
فرنسا  وسط  في  اوت-لوار  مقاطعة  في  فروا 
الجنوبي »الجانب الصحي في فن الطبخ يجب 
أن يرتبط أيضا بجانب اللذة وإال يصبح األمر 

يكون  عندما  إذ  األمر  هذا  على  نركز  مقيدا. 
الطعام لذيذا يعود الزبون«.

العشاء  هذا  في  الطعام  قائمة  وزخرت 
األخضر  العدس  فهناك  الصحية  باإلشارات 
تناول  طريقة  إلبراز  الرومية  الحنطة  مع 

من  »أنواع  عن  فضال  النباتية  البروتينات 
مثل  االعتبار  لها  أعيد  الغريب«  الخضار 
بطاطاس اليابان والقلقاس الرومي فضال عن 
طبق الدجاج بالفطر امللبس. وضمت األطباق 
إلى  لإلشارة  املجفف  الفطر  حساء  أيضا 

األطعمة املحفوظة وهي جيدة لصحة األرض. 
من  مختلفة  أنواع  على  التحليات  وتمحورت 
التفاح النيء واملطهي واملحفوظ. وأكد الطاهي 
أنه أراد من خالل هذه التحليات توجيه تحية 
من  أكثر  استعادوا  الذي  »األشخاص  إلى 
التفاح بعد عاصفة في  150 نوعا قديما« من 
الثمانينات أتت على 30 % من أشجار التفاح. 
الطعام  قائمة  في  ماركون  ريجيس  ادرج  وقد 
جنب بارميجيانو مصنوع من حليب املاعز من 
إيطاليا اكتشفه خالل سباق تزلج في سلسلة 
هذا  »أدرجت  الطاهي  وأكد  دولوميت.   جبال 
الجنب عن قصد رغم انه قد يصدم البعض. إذ 
كيلومترا مربعا   50 نبقى ضمن  أن  ينبغي  ال 
ونقول +أنا ال استخدم إال منتجات محلية+. 
نحن في مجتمع يميل إلى االنغالق ويجب أن 
ننفتح. ثمة منتجات رائعة من حامض وتوابل 

تأتي من أماكن بعيدة«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

متحف االنسان الرائع عند برج ايفل يزخر بالطعام الصحي
كبار الطهاة باتوا يراعون البيئة في أطباقهم

على حساب اللذة

هونغ كونغ-)أ ف ب( - أعلنت الشرطة 
شخصني  توقيف  كونغ  هونغ  في 
يشتبه بأنهم قاما بالسطو على مئات 
في  اإلثنني،  املرحاض  ورق  رزم  من 
من  كثير  في  نقص  من  تعاني  مدينة 
والتخزين  الشراء  بسبب حمى  السلع 
انتشار  من  الناتجة  السكان  لدى 

فيروس كورونا املستجد.
لوكالة  الشرطة  في  مصدر  وقال 
البحث جار عن رجل  إن  فرانس برس 
املواد  أنها عثرت على  ثالث، موضحة 
من  املرحاض  ورق  وبات  املسروقة. 
املدينة  هذه  في  النادرة  البضائع 
عامليا  مركزا  تعتبر  التي  املكتظة 
تطمينات  من  الرغم  على  لألعمال، 
الحكومة بأن االمدادات لم تتأثر جراء 
املتاجر  ووجدت  الفيروس.  انتشار 
التزود  إعادة  على  قادرة  غير  نفسها 
بالبضائع بالسرعة الكافية، ما تسبب 
طويلة  طوابير  في  الزبائن  باصطفاف 
الرفوف  عن  سلع  واختفاء  احيانا 

بمجرد فتح املتاجر ابوابها.
هناك  كان  املرحاض  ورق  جانب  والى 
األيدي  تعقيم  سوائل  على  تهافت 
أما  أخرى،  تنظيف  ومستحضرات 
فانصّب  الغذائية  املواد  الى  بالنسبة 

الطلب على األرز واملعكرونة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

االدعاء  جهة  طلبت   - ب(  ف  )أ  طوكيو- 
ساتوشي  للياباني  االثنني  اإلعدام  عقوبة 
كانوا  معوقا   19 بقتل  املتهم  يوماتسو 
ممثلو  وقال  مركز متخصص.  في  يقيمون 
مبنى  أمام  يوكوهاما  في  العامة  النيابة 
 30( يوماتسو  أمامها  يمثل  التي  املحكمة 
عاما( "نطلب الحكم عليه باالعدام". ويتوقع 

صدور الحكم في 16 آذار/مارس املقبل.
تحت  كان  موكله  أن  املتهم  محامي  وأكد 
أال  الجريمة  حدوث  عند  املخدرات  تأثير 
على  أقدم  يكون  أن  ينف  لم  يوماتسو  أن 
عمليات القتل هذه مؤكدا انه تصرف وهو 
ارتكابه  بعيد  وأوقف  للمسؤولية.  مدرك 
 .2016 تموز/يوليو   26 في  الجرائم  هذه 
للمعوقني  إلى مركز  وكان يوماتسو تسلل 
كان  حيث  طوكيو  ضاحية  في  العقليني 
يعمل سابقا، ليال عندما كان معظم املقيمني 
أخرى  إلى  غرفة  من  وانتقل  ينامون.  فيه 
 19 مقتل  إلى  أدى  ما  فيه  املقيمني  لطعن 
شخصا وإصابة 26، نصفهم بجروح بالغة. 
وكان  للشرطة  مركز  إلى  ذلك  بعد  وتوجه 
بالدماء  املضرجة  السكاكني  يزال يحمل  ال 
ست  إليه  وجهت  وقد  بجريمته.  واعترف 

تهم. بقية اخلبر على موقع )الزمان(

توقيف شخصني 
بعد سطو على 
ورق مراحيض

ياباني يقتل
19 معوقًا 


