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والريح ال جتري مبا أشتهي

املوقع االستراتيجي
ليس جغرافيا

ُ اول البارحة ، شريطًا سينمائيًا رائعًا ، بطله املمثل املبدع  شاهدت
شني كونري . 

في لقطة من الفلم قال كونري ، أنه يلبس جواريبه باملقلوب كي يجلب 
الحظ ليومه . 

ُ لحضور أمسية شعرية ، أصرَّ صاحبها على  ُ اليوَم وخرجت ُه قّلدت
اصطحاب عازف عوٍد ماهٍر ووسيم ، قد يساهم في تعديل وترميم 
بعض سقطات القصيدة ، ويجعلها رّنانة طّنانة تعجب السامعني ، 
وتزيد من حماسة وحرارة األكّف املصفقة على وشل النَفس األخير . 
بباب القاعة ثمة شحاذة قتلت نفسها ، كي تأخذ من جيبي الشحيح 

ليرًة . 
مع متعة الشعر وجمال العزف ، لصَق بوجهي صديٌق عتيٌق ، كان 
قد تناول ربَع طنِّ من الثوم البلدّي القح ، وقّص عليَّ سبعني نكتة 

فيسبوكية مستعملة.
واملريدين  الشاعر  بني   ، َُبل  الق من  بمجزرة ضخمة  الواقعة  انتهت 
واملريدات ، مع مشاركة الفتة ألناٍس غاوين عاشقني مذهولني ، رّشوا 
على خدود الشاعر والعازف ، زّخاٍت من بوسات ساخنات جادات ، 
غير مكترثات بتحذيرات الشاشات املستمرة ، والعواجل التي تتحدث 
التقبيل بكلِّ  الناس تجّنب  اللعني ، وتطلب من  عن فايروس كورونا 
صنوفه ، وغسل اليدين والرجلني ، ولبس القناع املكمم للخشم وللفم 

، وما تيسر من أثاث الوجوه البريئة .
التكسي الذي  الليل ، فكان من حصة سائق  أّما ما تبقى من أول 

أقّلني الى تمام باب الزقاق .
كان انسانًا رائعًا ال يشبه السَوقَة اآلخرين . صوت عبد الحليم حافظ 
ينساب رحيمًا سلسًا شاجنًا لذيذًا ، وهو يؤدي واحدة من روائعه 

الكثيرات » َضّي القناديل والشارع الطويل » .
ُ شديَد الوضوِح ، ليَس بسبب القنديل الباهت الذي يقف  كاَن املنظر
الجميل  القمر  ذلك  بنعمة  بل   ، الدار  بباب  نابتٍة  طويلٍة  ساٍق  على 
ُ رأَس البناء املهجور القائم بمفتَتِح الزقاق  املكتمل ، الذي يكاد يلمس

، مثل حارٍس اسطوريٍّ  مجروٍر من ملحمٍة منسية .
 ُ ُ من الصنف الذي يعضُّ العظَم وينام ُ تمامًا ، فصاَر البرد انقطَع املطر

ببطِنِه .
حلٍم  لقنص  يائسة  محاولة  في   ، اآلن  سأنام 

عزيز .

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

علي السوداني

ال توجد دولة عربية باستثناء السعودية، لها حدود مع 
دول عربية أو أجنبية بعدد ما للعراق، الذي تحده ست 
واألردن  وسوريا  والسعودية  وايران  تركيا  هي  دول 
والكويت . من هنا تكون العالقات الخارجية لبلدنا من 

أعقد امللفات التي تحتاج دائما إلى انسيابية عالية .
الخالفية  لها مشكالتها وقضاياها  الجوار  جميع دول 
الخاصة، وليس من الحكمة في شيء أن يتعاطى العراق 
مع أي شأن داخلي لدولة من الجوار حتى لو طلبت تلك 
الدولة أو دولة أخرى تدخله ، باستثناء التدخل التعاوني 
والطبيعية  البيئية  الكوارث  مواجهة  في  والتنسيقي 
العقدين  في  الحروب  نتاجات  أبرز  الالجئني  أزمة  أو 

األخيرين في املنطقة .
في مقابل ذلك ، يستطيع العراق أن يؤدي دورًا تنسيقيًا 
استثماريًا ، من حيث موقعه في قلب تلك الدول الست 
الزراعية وبدرجة أقل  النفط واألرض  بلد  انه  ، السيما 

املياه .
في العالم تسعى الدول لإلفادة من الجغرافيا كعنصر. 
لقيام التعاون الصناعي والزراعي املشترك، عبر رؤى 
تكاملية من املمكن أن تتوافر في العراق ، إذا تصرف 
 ، أو ضغط  اي ظرف  مليشيات تحت  كدولة ال تصدر 
وإذا فكرت حكومته انشاء صندوق سيادي تنموي حتى 
البدائل  الدنيا ، بوصفه أساس من أسس  لو بالحدود 
عبر  الحالي  االقتصاد  لتنويع  أو  النفط  بعد  ما  ملرحلة 

خاصية الثروة النفطية املتاحة اليوم .
دون  من  فحسب،  جغرافيا  ليس  االستراتيجي  املوقع 

فاعلية في العقلني السياسي واالقتصادي .

لوبوتان  كريستيان  يقول   - ب(  ف  باريس-)أ 
بنعلها  تتميز  التي  النسائية  األحذية  مصمم 
أصممها  "عندما  الشاهقة  وكعوبها  األحمر 
إبطاء مشية  أن  على  بالراحة" مشددا  أفكر  ال 
يؤثر  ال  الحرية"  أشكال  من  "شكل  هو  النساء 
عليه مرور الزمن. ويؤكد مصمم األحذية البالغ 
برس  فرانس  وكالة  مع  مقابلة  في  عاما   57
في  األربعاء  يفتتح  استعادي  معرض  عشية 
ملناسبة مرور  باريس  "بورت دوري" في  قصر 
النساء  ترغب  "ال  نشاطه،  بدء  على  عاما   30

بالتخلي عن الكعوب العالية".
وهو  املسرح  عالم  من  اآلتي  لوبوتان  وصمم 
يعتبر من رموز الثقافة الشعبية، آالف األحذية 
تراوح بني كعوب مسطحة و16  التي  الفاخرة 
غمار  خاض  سنوات،  عشر  وقبل  سنتيمترا. 
كن  زبوناته  ألن  للنساء  الرياضية  األحذية 
في  منها  الصغيرة  املقاسات  على  يتهافنت 

متجر الرجال.
إال أن التصميم الذي جعل اسمه على كل لسان 
في العالم حذاء انثوي بامتياز إذ يقوس القدم 

بفضل كعب شاهق.
حذاء  رسم  من  العالي  بالكعب  هوسه  وأتى 
عليه  اطلع  باألحمر  مشطوب  عال  بكعب 
كريستيان لوبوتان وهو في سن العاشرة عند 
الذي يستضيف  دوري"  "بورت  متحف  زيارته 

معرضه االستعادي حتى تموز/يوليو.
وكان هذا اللوح يشير إلى منع انتعال الكعوب 
الضرر  إلحاق  لعدم  املتحف  في  العالية 

باألرضية الخشبية.
ويؤكد لوبوتان "بدأت أرسم بسبب هذا اللوح. 
وقد يكون الحظر لعب دورا في الالوعي عندي 
رسم  أن  إذ  أيضا  لغز  من  جانب  وثمة   )...(

الحذاء غالبا ما يرتبط بجانب جنسي".
"عالم  في  أيضا  الصورة  هذه  وتغرقه 
االنحناءات والتقويسات" الذي تحكم بأسلوبه 

املرتبط ارتباطا وثيقا بالكعب العالي.
االقبال  مع  مناسبة  تزال  ال  الكعوب  هل  لكن 

الراحة  عن  والبحث  الرياضية  األحذية  على 
مع أنماط حياة نشطة أكثر فأكثر فيما الكعوب 
ويمرر  األزياء  عروض  منصات  عن  تغيب 
غراتزيا  ماريا  اإليطالية  أمثال  من  مصممون 
كيوري من دار "ديور" رسائل مدافعة من حقوق 

املرأة من عروضهم بأحذية مسطحة؟
يرد كريستيان لوبوتان بقوله "ينبغي أن تتمتع 
املرأة أيضا بحرية أن تكون أنثوية. ِلَم نمتنع 
باالثنني".  االستمتاع  يمكننا  عندما  واحد  عن 
وقد ترعرع لوبوتان مع ثالث شقيقات لكنه كان 
يشعر بأنه "محاط ب300 امرأة". وهو يؤكد أن 

ما من امرأة "تريد ارتداء بزة موحدة". 
النساء  أن  الحرية مع اعتبار  "تقييد  ويضيف 
النساء  كل  أن  يعني  واحدا  اتجاها  سيسلكن 
بسلبية  املرأة  يختذل  أمر  وهو  متشابهات، 
برأيي". ويرى أن انتعال أحذية لوبوتان بكعب 
عال و"التوقف عن الركض أمر إيجابي أيضا". 
سنتيمترا   12 كعبه  علو  حذاء  من  "ما  ويؤكد 
يوفر الراحة )...( إال أن النساء اللواتي يأتني 

إلي ال يبحثن عن خفني!".

 ثورة اللون "اجللدي"
ويتابع قائال "ال أريد أن يقال عندما يتم النظر 
إلى أحذيتي +تبدو مريحة جدا+ املهم بالنسبة 

إلي أن يقال +ما أجملها وتعجبني كثيرا+"
األساسي  والتطور  الحداثة  أن  املصمم  ويرى 
على  يتمحور  ال  األحذية  مجال  في  الرئيسي 
الكعوب بل على مفهوم "نيود" )اللون الجلدي(. 
ويوضح "قبل 10 سنوات، كان هذا اللون يسمى 
اليوم، فنحن نفكر في كل تدرجات  +بيج+ أما 
نيود"  "لي  مجموعات  باشر  وقد  الجلد".  لون 
العام 2009، وهي تهدف إلى إطالة رجل املرأة 
القدم  مع  اللون  تواصل  على  اللعب  من خالل 
لهذا  كاملة  قاعة  كرست  وقد  للحذاء.  املنتعلة 
امليل مع تسع منحوتات ضخمة مغطاة بالجلد 
مع  ويتكر/ماليم  االنكليزي  الثنائي  إنجاز  من 

ألوان مجموعة "نيود" املختلفة.

ريو دي جانير- )أ ف ب( - انطلقت عروض 
دي  ريو  مهرجان  في  السامبا  مدارس 
جانيرو على جادة سامبودرومو الشهيرة، 
في مشهد زاخر باأللوان البراقة والرسائل 
السياسية واالجتماعية املتمردة على واقع 
سامبا  مدرسة   13 أفضل  وتشارك  البالد. 
أبطال  لقب  على  املنافسة  في  املدينة  في 
واحدة  ساعة  منها  كل  ولدى  الكرنفال، 
تقريبا إلبهار املتفرجني والحكام بعروض 
بمالبس  وراقصات  راقصون  يقّدمها 
أصوات  وقع  على  املألوف  عن  خارجة 
منحى  الحدث  هذا  اتخذ  وقد  الطبول. 
سياسيا كبيرا، بعد عام من حكم الرئيس 
اليميني املتطرف جايير بولسونارو الذي 

على  العلنية  بهجماته  البرازيل  قّسم 
القضايا املرتبطة بأوساط الكرنفال، وهي 
التنوع واملثلية الجنسية والبيئة والفنون. 
وقالت كاميال روشا وهي تتحضر لدخول 
الفرق  تحتضن  التي  الشهيرة  الجادة 
املشاركة "يشمل هذا الكرنفال احتجاجات 
ماذا  العالم  يرى  أن  نريد  ألننا  كثيرة 
يجري هنا. هناك الكثير من الناس الذين 
وقد  املتطرفة".  الحكومة  هذه  يعارضون 
واجه بولسونارو إدانات من املدافعني عن 
الدولي بسبب سياساته  البيئة واملجتمع 
العالم  في  املطيرة  الغابات  أكبر  بشأن 
في  الغابات  إزالة  نسبة  ازدادت  بحيث 
خالل   %85,3 البرازيلية  األمازون  منطقة 

وإضافة  منصبه.  لتوليه  األول  العام 
الشهير  الكرنفال  تخللت  السياسة،  إلى 
فقد  وثورية.  واجتماعية  دينية  مواضيع 
مدرسة  وهي  املاضي  العام  بطلة  عرضت 
مانغييرا املسيح مولودا في مدينة صفيح 
الشعوب  دماء  ويحمل  أسود  "وبوجه 
رسالته  لينشر  امرأة"  وبجسم  األصلية 

حول التسامح.
وحملت أغنيتها عنوان "الحق سيحّرركم" 
ما  غالبا  اإلنجيل  في  آية  من  املقتبس 
استفاد  الذي  بولسونارو  فيها  يستشهد 
من دعم كبير قّدمته له الكنيسة اإلنجيلية 
األول/أكتوبر  تشرين  في  انتخابه  خالل 
أن  قبل  حتى  العرض  هذا  أثار  2018.وقد 

لبولسونارو  مؤيدين  من  انتقادات  يقام 
وجهوا عريضة إلى املدرسة يصفون فيها 

العرض بأنه "يجدف بالدين"
السامبا  مدارس  حضرت  األولى،  وللمرة 
رونقه،  البرازيلي  للكرنفال  تعطي  التي 
عروضها من دون اإلفادة من أي مساعدة 
من البلدية. فمنذ انتخابه في 2016، لطاملا 
انتقد رئيس البلدية مارسيلو كريفيال وهو 
قس إنجيلي، هذا االحتفال الشعبي األبرز 
املساعدات  قيمة  وقاربت  البرازيل.  في 
)حوالى   2017 برازيلي سنة  ريال  مليوني 
ألف دوالرمع احتساب متوسط سعر   680
تراجعت  لكنها  املذكور(،  للعام  الصرف 

تدريجا حتى زالت تماما هذه السنة.

انطالق عروض مدارس السامبا في كرنفال البرازيل الشهير 

نيته  فرنسي  حزب  أعلن   - ب(  ف  )فرنسا(,-)أ  رين 
رين  في  البلدية  لالنتخابات  قائمته  على  هر  ترشيح 
»ظروف  إلى  االنتباه  لفت  أجل  من  البالد  غرب  في 
الحيوانات«. وتريد قائمة »رين املشتركة« املدعومة من 
حزب »فرنسا األبية«، ترشيح الهر »ريك« في املرتبة ما 
قبل األخيرة في الئحتها للبلديات في 15 و22 آذار/
مارس. وقال فيليكس بوالنجيه احد مدراء حملة هذه 
القائمة إن الهدف من ذلك »تسليط الضوء على مسألة 
ال تطرح كثيرا في حملة االنتخابات البلدية«. ولتجنب 
أن تبطل السلطات القائمة، تقرر أن يعير رجل اسمه 
للقط »ريك«. وأوضح بوالنجيه »أنه ترشيح رمزي كما 
يحصل في الكثير من الحاالت. وحتى لو حققنا 99,9 

% من األصوات في البلديات، لن ينتخب«.
بعد طلب من جمعية  املشتركة«  »رين  قائمة  وتعهدت 
لحماية  لجنة  »تشكيل  بالحيوان،  للرفق  »ال214« 
فرق  على  وطني  حظر  »حصول  ودعم  الحيوانات« 

السيرك التي تملك حيوانات برية«.

هر مرشح لالنتخابات في فرنسا

مصمم فرنسي:الكعب العالي شكل من أشكال احلرية

مدريد- )أ ف ب( - أفادت محكمة إسبانية 
اإلثنني ان البرازيلي مارسيلو مدافع فريق 
القيادة  بسبب  أمامها  مثل  مدريد،  ريال 
صالحة  غير  سير  رخصة  يحمل  وهو 
للمرة الثانية خالل سبعة أعوام، وتجاوز 

السرعة القصوى.
الى  العاصمة اإلسبانية  وأشارت محكمة 
ان الظهير األيسر للفريق الذي يحتل حاليا 
املحلي  الدوري  ترتيب  في  الثاني  املركز 
لكرة القدم، أقر بذنبه في القيادة بسرعة 
السرعة  تبلغ  منطقة  في  كلم/ساعة   134
120 كلم/ساعة، وذلك في  فيها  القصوى 

كانون األول/ديسمبر املاضي.
كان  التي  القيادة  رخصة  ان  تبني  كما 

الالعب يحملها، غير صالحة.
ومن املقرر ان يمثل الالعب الدولي البالغ 
آذار/ في  املحكمة مجددا  أمام  عاما،   31
حكم  صدور  يتوقع  حيث  املقبل،  مارس 

في القضية.

مدافع ريال مدريد 
أمام احملكمة بسبب 

مخالفات قيادة
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التنوع  اتفاقية  باشرت   - ب(  ف  باريس-)أ 
البيولوجي اجتماعا في روما لوضع خطة عمل 
الحيوي  التنوع  حماية  بهدف  املقبلة  للعقود 
وقت  في  الطبيعية  للموارد  املستدامة  واإلدارة 

يدمر فيه سكان األرض كوكبهم.
كونمينغ  في  االجتماع  يعقد  أن  املقرر  من  وكان 
الصينية تحضيرا الستضافتها املؤتمر الخامس 
التنوع  بشأن  املتحدة  األمم  التفاقية  عشر 
إال  املقبل،  االول/أكتوبر  تشرين  في  البيولوجي 
أن املناقشات نقلت إلى أوروبا في شباط/فبراير 

في اللحظة األخيرة بسبب وباء كورونا املستجد.
وسيراجع ممثلون عن حوالى 135 دولة حتى 29 
شباط/فبراير املسودة األولى للنص الذي سيتم 
إقراره في مؤتمر االطراف الخامس عشر الخريف 
الوفد الصيني من  إلى عدم تمكن  املقبل. ونظرا 
دبلوماسيون  بكني  سيمّثل  روما،  إلى  السفر 
املتحدة  األمم  برنامج  ومن  محليون  صينيون 

للبيئة.
الذي  األول  الجزء  على  روما  اجتماع  وسيركز 
يشمل خفض التهديدات التي يتعرض لها التنوع 

البيولوجي وفق ما قال الكندي باسيلي فان هافر 
الذي يشارك في رئاسة املفاوضات مع األوغندي 

فرانسيس أوغوال.
مناطق  على  الحصول  األهداف،  تلك  بني  ومن 
من   %  30 حوالى  عن  يقل  ال  »ما  تغطي  محمية 
املناطق البرية والبحرية مع نحو 10 % منها على 
خفض  إلى  إضافة  صارمة«،  حماية  تحت  األقل 
التلوث الناجم عن األسمدة املستخدمة خصوصا 
العام  بحلول  الحيوية  واملبيدات  الزراعة  في 
في  واملساهمة  األقل«  على   %  50 »بنسبة   2030

مكافحة ظاهرة التغير املناخي عبر حلول قائمة 
على الطبيعة.

»غرينبيس«  منظمة  من  كارون  لويزا  وقالت 
لوكالة فرانس برس »إنها مرحلة أولى جيدة«.

وقالت آن الريغودري السكرتيرة التنفيذية للمنبر 
املعني  والسياسات  للعلوم  الدولي  الحكومي 
بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
إن »التدهور الراهن في الطبيعة ال سابق له في 

تاريخ البشرية«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مفاوضات في روما حلماية التنوع البيولوجي

»ويست سايد  - تعود مسرحية  )أ ف ب(  نيويورك- 
عمل  من  املستوحاة  الشهيرة  الغنائية  ستوري« 
»روميو وجولييت« لوليام شكسبير مرة أخرى إلى 
أضفى  الذي  هوف  فان  إيفو  املخرج  مع  برودواي 

عليها تحديثات مقارنة بالعرض األصلي.
وهذا املخرج البلجيكي البالغ من العمر 61 عاما هو 
أول من يحصل على إمكان تصميم رقصات مختلفة 
عن تلك التي صممها جيروم روبنز لإلنتاج األصلي 
في املسرحية التي قدمت في عرضها األول الخميس 
هذه  فكرة  وراء  روبنز  وكان  برودواي.  مسرح  في 
سينمائي  فيلم  إلى  حولت  التي  الغنائية  املسرحية 
يتنقل  الذي  هوف  فان  إيفو  واستطاع  جدا.  ناجح 
الرقصات  مصممة  بمساعدة  واملسرح،  األوبرا  بني 

»ويست  صياغة  إعادة  كيرسمايكر،  دي  تيريزا  آن 
سايد ستوري« بشكل كامل لجعلها مسرحية غنائية 

استعراضية تتناسب مع القرن الحادي والعشرين.
فأوال، اختلفت الكوريغرافيا السلسة لجيروم روبنز 
واستحالت أسرع وأكثر تقطيعا مع ملسة من الفنون 
والهيب هوب عليها إلضفاء حركة إضافية  القتالية 
عليها. كذلك، غير املخرج إيفو فان هوف كليا الديكور 
التي  الحديثة  القصة  لهذه  الذي تصوره املصممون 
تدور في حي هيلز كيتشن في وسط مانهاتن الغربي، 
رغم أنه لم يتم ذكر أي مكان في النص. فقد اختفت 
العناصر التي تذّكر بأحد شوارع نيويورك بمبانيه 
الصغيرة املميزة كما كانت الحال في اإلنتاج األصلي 
في العام 1957، وبدال من ذلك، يتحرك املمثلون في 

ساحة ضخمة وفارغة تماما، ما يمثل تحديا كبيرا.
»60 مينتس«  وقال املنتج سكوت رودن في برنامج 
الذي يعرض على محطة »سي بي أس« التلفزيونية، 
»إنه صندوق أسود مجرد بالكامل. هذه ليست قصة 
ويمكن   .»1957 للعام  ستوري+  سايد  +ويست 
جدران  أحد  في  عمل  وورشة  بقالة  متجر  رؤية 
بالنسبة  املستحيل  املسرح، ومن  الخلفي من  الجزء 
من  فيهما  يحدث  ما  بوضوح  يرى  أن  املشاهد  إلى 
دون مساعدة من الكاميرات التي تبث املشاهد على 
الجدار الخلفي املستخدم كشاشة عمالقة. ألن املقاطع 
املصورة، كما هي الحال في عروض كثيرة إليفو فان 

هوف، تعتبر عنصرا رئيسيا في العمل ككل.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مسرحية مستوحاة من روميو وجوليت
تعود بنكهة جديدة

هارفي  دين   - ب(  ف  )أ  نيويورك,- 
االعتداء  بتهمتي  عاما(   67( واينستني 
تهمة  من  برئ  لكنه  واالغتصاب  الجنسي 
»التربص الجنسي« الرئيسية، وهي إدانة 
وراء  تقف  التي  تو  #مي  حركة  اعتبرتها 
املنتج  ضد  املساقة  الكثيرة  االتهامات 
يواجه  وهو  تاريخيا.  نصرا  األميركي، 
عاما.   29 بالسجن  عليه  الحكم  احتمال 
سبعة  من  مؤلفة  محلفني  هيئة  ودانت 
جدا  النافذ  املنتج  نساء  وخمس  رجال 

إجرامية  جنسية  أفعال  بارتكاب  سابقا 
واغتصاب. إال انه لم يدن بتهمة »التربص 
تؤدي  ان  شأنها  من  كان  التي  الجنسي« 
سيواجه  وكان  عليه  الحكم  تشديد  الى 
مدى  بالسجن  عليه  الحكم  احتمال  معها 
روتونا  دونا  أكدت  الفور  وعلى  الحياة. 
أن  واينستني  عن  الدفاع  محامي  كبيرة 
وأوضحت  القرار.  سيستأنف  موكلها 
املعركة  تنته  لم  بالتأكيد.  »سنستانف 
بتوقيف  مانهاتن  في  قاض  وأمر  بعد«. 

واينستني حتى موعد النطق بالعقوبة في 
حقه املحدد في 11 آذار/مارس. وقد رفض 
الدفاع  هيئة  طلب  بورك  جيمس  القاضي 
ترك املنتج السابق بكفالة ألسباب صحية. 
لكنه أكد أنه سيطلب وضع وايسنتني في 

جناح يحصل فيه على الرعاية الالزمة.
جلسات  إلى  يأتي  واينستني  وكان 
على  يساعده  بجهاز  مستعينا  املحاكمة 
أنه  كما  الظهر  في  أوجاع  بسبب  املشي 

خضع لعملية جراحية ملعالجة ذلك.

ويشكل القرار انتصارا جزئيا لحركة #مي 
التي  االدعاءات  بوابل  تسببت  التي  تو« 
طاولت واينستني صاحب انتاجات كثيرة 
حائزة جوائز أوسكار مثل فيلم »شكسبير 
القانوني هذا وإن  إن لوف«. إال أن الفوز 
ملف  في  إدانة  أهم  يشكل  محدودا،  كان 
اعتداءات جنسية في الواليات املتحدة منذ 
إدانة املمثل واملنتج الشهير بيل كوسبي 
العام 2018 بتهمة تخدير امرأة واالعتداء 

عليها جنسيا قبل 15 عاما.

وأعلن القرار في قاعة محكمة في نيويورك 
اكتظت بأكثر من مئة شخص فيما حجب 
حضر  الذي  املتهم  الشرطة  من  عناصر 
امرأة   80 من  أكثر  وتتهم  املحاكمة. 
واينستني بانتهاكات جنسية إال أن هيئة 
املحلفني كانت تدرس ملفني فقط في إطار 
السابقة  باملمثلة  تتعلقان  املحاكمة  هذه 
السابقة  االنتاج  ومساعدة  مان  جيسيكا 
ميمي هاليه بسبب مرور الزمن على كثير 

من القضايا األخرى املثارة.

إدانة  املنتج السينمائي هارفي واينستني بتهمتي االعتداء اجلنسي واالغتصاب

لندن - الزمان 
الواليات  في  جديدة  طبية  دراسة   كشفت 
يتناولون  الذين  األشخاص  أن  املتحدة  
الكثير من الخضار والفاكهة يميلون للتفاؤل 

أكثر بشأن مستقبلهم وحياتهم العامة.
أن  البريطانية  ميل«  »ديلي  صحيفة  وذكرت 
أن  اكتشفوا  »هارفارد«  في جامعة  الباحثني 
عالية  مستويات  املتفائلني  األشخاص  لدى 
من مركبات الكاروتينويد النباتية في دمهم. 
مرّكب  املعروفة  الكاروتينويد  مركبات  ومن 
عالية  املوجود بمستويات  كاروتني«   - »بيتا 

في عصير الليمون والخضراوات الورقية.
أن  على  أشارت  سابقة  دراسات  وكانت 
املرتفعة،  األكسدة  مضادات  مستويات 
الكاروتينويد، هي مؤشر على  والتي تشمل 
أنها  إلى  الباحثون  وأشار  الجيدة.  الصحة 
بني  تربط  التي  نوعها  من  األولى  الدراسة 
الصحية.  الكاروتينويد  ومستويات  التفاؤل 
تفاؤاًل  األكثر  األشخاص  أن  العلماء  ووجد 
معّدالت  في   %13 بنسبة  ارتفاع  لديهم  كان 
باألشخاص  مقارنة  الدم  في  الكاروتينويد 
الذي  األشخاص  أن  ووجدوا  تفاؤاًل.  األقل 
من  أقل  أو  غذائيتني  حصتني  يتناولون 
الفاكهة والخضار في اليوم كانوا أقل تفاؤاًل 

ممن يتناولون 3 حصص أو أكثر.

التفاؤل بالفاكهة 
واخلضار


