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هل سيأتي يوم تطالب به الدول التي تعرضت سفاراتها للتفجير 
بتعويضات من دول ومنظمات نتيجة سقوط ضحايا من املدنيني ، 
ونحن اليوم نشهد احملكمة العليا األمريكية  تصدر حكما يقضي 
ذوي  من  لبعض  تأديبية  تعويضات  ما سمته  السودان  يدفع  بأن 
في  وتنزانيا  كينيا  في  املتحدة  الواليات  سفارتي  تفجير  ضحايا 

عام 1998.
وقتل في الهجومني، اللذين نفذهما تنظيم القاعدة، أكثر من 200 

شخص وأصيب اآلالف.
آنذاك  وزعيمه  القاعدة،  تنظيم  بإمداد  االتهام  السودان  وواجه 

أسامة بن الدن، بالدعم املادي والتقني.
ويتعلق حكم احملكمة برعايا الواليات املتحدة وموظفي ومتعاقدي 

السفارتني.
هل سينسحب احلكم االمريكي في اصدار جديد مقبل آخر على 
بيروت  في  االمريكية  السفارة  بتفجير  عالقة  لها  وجهات  دول 
الذي وقع في 18 نيسان 1983، و تسبب مبقتل 63 شخصا في 
السفارة، وهل سيتم فتح ملف مقتل السفير االمريكي في ليبيا في 
اعقاب سقوط نظام العقيد القذافي . وماذا ميكن ان يحدث عند 
فتح هذه امللفات ، أم انها اغلقت بقرار سياسي لكي تسير املراكب 

االمريكية مع احلكومات في بعض الدول واملناطق.
هل ميكن ان تفكر دولة بتعويضات كما طالبت الكويت بتعويض من 

العراق جراء غزو  قام به نظام سابق ؟ 
كانون  في  بيروت   في  العراقية  السفارة  تفجير  تتذكرون  هل 
االول 1981 ومقتل السفير وموظفني وبلقيس زوجة الشاعر نزار 
قباني وما اليقل عن ستني شخصا بعضهم مراجعون ملعامالت 
التجارية  الوكاالت  وامور  والتأشيرات  القنصلية  الشؤون  تخص 
والشخصية. ذلك التفجير تردد ذكره بافتخار في ندوات تلفزيونية 
وحوارية كثيرة في السنوات االخيرة على ألُسن عدد من السياسيني 
العراقيني بوصفه كان اجنازًا نضاليًا نفذه من يطلقون عليه اسم  

الشهيد )ابو مرمي(  وظل اسمه احلقيقي مخفيًا حتى االن .
 ياُترى هل ستظهر مفاجأة وتبدي )دولة ما(  تضررها مما حصل 
سياسييه  العترافات  العراق  مبقاضاة  وتبدأ  التفجير  ذلك  في 
بتفجير سفارة عراقية . ثمة أوراق مطوية في الظاهر لكنها تتحرك 
بأيدي دول واجهزة وستتحول الى مفاجآت موثقة من العيار الثقيل 
في توقيتات ما ميكن ان نسميه الزمن الرخو الذي سيكون مهيئًا 
لعبة  وتلك  غالية.  أثمان  مقابل  مستعصية  اوراق  اية  منه  لتنفذ 

معقدة غير مرئية غالبًا لكنها موجودة وممكنة.

هل يغير كوفيد العالم
إلى األفَضل؟

حياتنا الطبيعية التي عشناها قبل زمن كوفيد 91 سوف لن نعود إليها، ستتغير 
كل األمور، ال أقول نحو األفضل أو األسوأ، ولكن لن نعود إلى حياتنا الطبيعية 
الندم  افتراضية ورقمية، ونودع بكثير من  ، وإمنا سنذهب نحو حياة جديدة 

احلياة السابقة التي كانت بأقنعة مزيفة.
في بداية أزمنة الفيروس التاجي، على األقل أصبحت لنا أقنعة واقية، وبقوانني 
املقبلة،  االفتراضية  حياتنا  أن  كما  والصحية،  العمومية  السلطات  تطبقها 
ستكون يسيرة التواصل، حيث سنحتاج في القادم من األيام أكثر إلى التقنيات 
احلديثة، في معامالتنا اليومية، وفي اجتماعاتنا ولقاءاتنا الرسمية واألسرية، 
ومبالمح  بالعيون  عنها  معبرا   املشاعر  وتصبح  باألحضان،  السالم  سيغيب 

البصر والوجه، وحركات اليدين.
وعلى املدن أن تتجه نحو الذكاء االصطناعي، وأيضا صناع الكتب والصحف 
ملزمون بالبحث عن بدائل جديدة بتقنيات رقمية تتجدد ، كما على احلكومات 
ضخ بيانات وغيرها، لها أهمية شديدة في مواجهة األزمات واألوبئة، واحلد من 
توسعها، وزيادة القدرة على مقاومتها، حتى اليصاب العالم مرة أخرى بشلل 

اقتصادي وسياحي وسياسي وتعلق الرحالت العاملية.
في القادم من الشهور، سيصبح اجللوس في املقهى في مختلف دول العالم مينح 
الفاتورة قد تنضاف  الدقائق، وعدد األنفاس ودرجات احلرارة، وفي  بحسب 
خدمة تعقيم الطاولة والكراسي، وأيضا مادة معقم اليدين، مع ضرورة ارتداء 
بصحابها  تؤدي  قد  بريئة  عطسة  ومجرد  اليلزم،  ما  لزوم  في  الواقي  القناع 
إلى املساءلة التحقيق البوليسي. كما يصبح احتساء القهوة أو الشاي وجميع 
عبر  بل  نقدا  املشروبات  ثمن  تأدية  واليقبل   ، جوتابل  كؤوس  في  املشروبات 
الذي  التاجي،  الوهمي  الفيروس  عدوى  النتشار  جتنبا  االلكترونية،  البطاقة 
سيتعايش معه الناس مبرور الوقت، ملا نعتقد أن احلياة عادت إلى طبيعتها. 
العالم فعال سيتغير ، ولكن ليس نحو األفضل ، كما سيصبح العمل عن بعد 
ملزما به وفق شروط وضوابط معينة في االنتاج، وال نعتقد بكل حال أن االنسان 

اآللي سيحل مكان االنسان. 
األهم من كل شيء، سيقل االستهالك ، ويقبل الناس على رياضة املشي من 
الفراغ  ذكر  وعلى  الفراغ،  أوقات  في  اجلزئي  الصحي  مواجهة احلجر  أجل 
أن تظهر وظائف جديدة  بعد   ، الفراغ  نهائيا على وقت  الناس  سوف يقضي 
للعمل عن بعد بحسب القدرات والتجارب. صالونات احلالقة والتجميل، ستغير 
املاكياج، والميكن  أكثر حذرا في استعمال  العامالت  طبيعة عملها، وستكون 

استعمال أحمر الشفاه ألكثر من زبونة.
املستوردة،  السجائر  من  حذرين  يكونوا  أن  عليهم  فأولئك  املدخنون  أما 
وهل  تدخينها،  قبل  تعقيمها  الصعب  من  سيكون  حيث  الشقراء،  وخصوصا 
سيعودون إلى تدخني الشقوفة، املعروفة بالكيف أو القنب الهندي الذي وجد  
باحثون كنديون أن بإمكانه  عالج مرضى كوفيد 91 فهو منتوج نباتي طبيعي 
جرب لسنني عديدة وأعطى مفعوله كثيرا فهو عند تدخينه يعطي النشوة واملتعة 
ألن أوراقه تنتج مادة راتنجية هي املسؤولة عن املتعة.ويعتبر املغرب، من بني 
أوروبا،  نحو  له  الرئيسي  واملصدر  الهندي  للقنب  املنتجة  الرئيسية  البلدان 
وبحسب  تقارير فاّن القنب الهندي أو ما يعرف بالكيف باملغرب هو نبات قدمي 
ولم يعرف االنقراض، وتشير مصادر أنه عثر في  أماكن للدفن في سيبيريا على 
بذور قنب هندي متفحمة يعود تاريخها إلى عام 0003 قبل امليالد، واستعمل 
الصينيون القنب الهندي، آالف األعوام، كدواء ألمراض كثيرة، كما دأب الرئيس 

األمريكي األسبق جورج واشنطن على زراعتها  في »ماونت فيرنون«.
 91 كوفيد  لفيروس  ايجابية،  عالمات  عدة  نعد  أن  ميكننا  أخرى،  جهة  من   
للكرة  اخلمس  القارات  على  زحفه  وعند  ظهوره  قبل 
العنصرية  احلواجز  بإلغاء  قام  أنه  ذلك  األرضية  
مستحيال  وصار  سواسية،  صاروا  فالكل  والطبقية 
املستفشيات  في  العالج  لتلقي  اخلارج  نحو  السفر 

عبداحلق بن رحموناألكثر جتهيزا.
املغرب

عدم الصوم حتد إضافي يواجهه شباب تونسيون خالل العزل املنزلي
وقف بث برنامج تونسي ساخر أثار استياء في املغرب 

كني-)أ ف ب( - متكن صيني اختطف 
على  العثور  من  طفال  كان  عندما 
عاما   32 بعد  البيولوجيني  والديه 
من االنفصال عنهما، بعد استخدام 
الشرطة تقنية التعرف على الوجوه 

للمساعدة في تعقبه.
العمر  من  الثانية  في  ين  ماو  وكان 
خارج  خطف  لعملية  تعرض  عندما 
فندق في شيان في مقاطعة شانشي 
في العام 1988 وبيع لزوجني ليس 
لديهما أطفال في مقاطعة سيتشوان 
لهما،  كابن  بتربيته  قاما  اجملاورة 
في  العام  األمن  مكتب  قال  ما  وفق 

شيان في بيان.
في"  تي  سي  "سي  حملطة  ووفقا 
غّيرت  الشرطة  فإن  احلكومية، 
مستخدمة  عمره  لزيادة  مالمحه 
طفال  كان  عندما  ماو  صور  إحدى 
قاعدة  ملسح  النموذج  واستخدم 
على  والعثور  الوطنية  البيانات 

تطابقات وثيقة.
وكانت الشرطة تتحرك استنادا إلى 
في  شخصا  أن  مفادها  معلومات 
منطقة معينة من سيتشوان اشترى 

طفال في أواخر الثمانينات.

اآلن  يبلغ  الذي  ماو  التقى  االثنني، 
يتوقفا  لم  اللذين  والديه  عاما   34
يوما عن البحث عن طفلهما املفقود.
ماو  والدة  جينغشي  لي  وأخبرت 
عملها  تركت  اختطافه،  بعد  أنه 
ألف منشور  أكثر من 100  وأرسلت 
إلى املسؤولني وظهرت على العديد 
للمطالبة  التلفزيونية  القنوات  من 
الثالثة  العقود  ومدى  بإعادته. 
معلومة   300 لي  تتبعت  املاضية، 
في  لكن  املفقود.  ابنها  عن  زائفة 

إخطار  مت  نيسان/أبريل،  أواخر 
في  رجال  بأن  شيان  في  الشرطة 
طفال  اشترى  سيتشوان  مقاطعة 
الثمانينات،  أواخر  في  شانشي  من 
مسؤولني  عن  الصادر  للبيان  وفقا 

في شيان.
في  وأكدت  ماو  الشرطة  وتعقبت 
بعد  جينغشي  لي  ابن  أنه  بعد  ما 

اختبار احلمض النووي.

بقية اخلبر على موقع )الزمان(

حياة  انقلبت   - ب(  ف  )أ  لكويت,- 
الكويتي أبو عثمان رأسا على عقب خالل 
فترة احلد من التنقل على خلفية فيروس 
كورونا املستجد، حيث يواجه صعوبات 
في تقسيم وقته بشكل عادل بني زوجتني 

تعيشان في منزلني مختلفني.
كثير  حلال  مماثلة  عثمان  أبو  وحال 
من  أكثر  من  املتزوجني  الكويتيني  من 
احلظر  بتخفيف  طالبوا  والذين  امرأة 
مساء  بالسلطات  دفع  ما  تنقلهم،  على 
لزيارة  تصريح  لتخصيص  األحد 
احلظر  وطأة  تخفيف  بهدف  الزوجات 
هؤالء  مبقدور  وأصبح  عائالتهم.  على 
اإللكتروني  الترخيص  على  احلصول 
فقط  واحدة  ساعة  ملدة  الزوجة  لزيارة 
خالل يومني في االسبوع، على أن يثّبت 
في  الزوجة  عنوان  اإللكتروني  النظام 
التي  الوجهة  من  للتحقق  التصاريح 
 45( عثمان  أبو  وقال  الزوج.  يقصدها 
متحّدثا  أطفال  لعشرة  أب  وهو  عاما( 
"لقد  القرار  صدور  قبل  معاناته  عن 
تعّقدت حياتي بالكامل. األمور البسيطة 
التي كانت في حياتنا حتولت  والعادية 

الى مشاكل حقيقية".
زوجته  من  عثمان  أبو  تزّوج   ،2006 في 
منزل  في  حاليا  تعيش  وهي  الثانية، 
العاصمة  غرب  كلم   40( اجلهراء  في 
التي  ذاتها  املنطقة  في  يقع  الكويت(، 

تعيش فيها زوجته االولى.
حرية  من  احلد  يعّقد  ذلك،  رغم  لكن 

احلركة تنّقله بني املنزلني.
شيء  كل  أشتري  أن  "أحاول  وأوضح 
بعض  تتعرض  وأحيانا  واحدة  مرة 
الشمس  بسبب  للتلف  احلاجيات 
الذي أمضيه في تفريغ أغراض  والوقت 
الى  االنتقال  انتظار  في  األول  البيت 
سلسلة  الكويت  فرضت  الثاني".  املنزل 
في  األكثر صرامة  بني  من  إجراءات هي 
الذي  الوباء  انتشار  من  للحد  اخلليج 
الدولة  في  شخصا   112 بوفاة  تسّبب 
إصابة   14850 بني  من  الثرية  النفطية 
هذا  السلطات  وأعلنت  تسجيلها.  مت 

حتى  شامل  جتول  حظر  عن  الشهر 
النشاطات  كل  معّلقة  أيار/مايو،   30
احليوية  باستثناء  واخلاصة  احلكومية 
والضرورية منها. ويتوّجب على السكان 
احلصول على تصريح إلكتروني للتوجه 
مّرة  الغذائية  املواد  وشراء  املتاجر  إلى 
للراغبني  ميكن  بينما  أيام،  ستة  كل 
باملشي خارج املنزل القيام بذلك لساعتني 

في فترة املساء.
مألوفا  أمرا  الزوجات  تعّدد  يعد  ولم 
الكثير من  السابق في  جدا كما كان في 

اجملتمعات خالل العقود االخيرة.
الوحيدة  العربية  الدولة  هي  وتونس 
العام  منذ  الزوجات  تعدد  متنع  التي 
1956. ويؤّكد أبو عثمان أّنه يحاول قدر 

املستطاع أن يقسم وقته بعدل.
في  بينهما.  باستمرار  "اتنّقل  ويقول 
بعض املرات، أواجه رفضا من قبل أفراد 
الشرطة لكن في مرات أخرى يتفهم أفراد 
أمر  فيتركونني  ظرفي  الشرطة  دورية 
السلطات  قرار  وجاء  توقيفي".  يتم  وال 

بتخصيص تصريح للمتزوجني من أكثر 
صعوبة  مسألة  أثارت  بعدما  زوجة  من 
دعا  فقد  محليا.  سجاال  األزواج  تنقل 
العميري  اللطيف  عبد  السابق  النائب 
وزير الداخلية أنس الصالح عبر تغريدة 
املتزوج  حاالت  مراعاة  إلى  تويتر  على 
بهذه  خاصة  تراخيص  وإصدار  "املعّدد" 
املسألة. وذهب عضو هيئة اإلفتاء عيسى 
زكي في تصريح لصحيفة "الراي" للقول 
القرعة  إجراء  املعدد  للزوج  "يجوز  بإنه 
عند  احلجر  مدة  ليقضي  زوجاته  بني 
إحداهن، ثم بعد احلظر يعوض زوجاته 
األخريات بعدد مساٍو لليالي التي فاتت 
تتساوى  بحيث  احلظر  بسبب  عليهن 
زوجة  كل  عند  قضاها  التي  الليالي 
أحمد  الفتوى  هيئة  عضو  لكن  منهن". 
إن  ذاتها  للصحيفة  قال  الكردي  احلجي 
املعاملة  النفقة وحسن  في  يكون  "العدل 
أن  معتبرا  واحلب"،  اجلماع  في  وليس 
املبيت  إلى  اضطر  الذي  "املعدد  على 
الكلي  عند إحدى زوجاته بسبب احلظر 

بني  )األخريات(  األخرى  ُيخير  أن   )...(
دراسة  في  وجاء  الطالق".  أو  القبول 
كانون  في  الدوحة  في  منتدى  عرضت 
تعدد  نسبة  أّن  املاضي،  األول/ديسمبر 
بني  من  كانت  الكويت  في  الزوجات 
 2010 بني  العربي  العالم  في  األعلى 

و2015 مبعدل 8,13 
منح  على  الكويتي  القانون  وينص 
قدرها  شهرية  مالية  عالوة  العائلة  رب 
ما  طفل،  كل  عن  دوالرا   150 حوالى 
من  املزيد  اجناب  على  الرجال  يشجع 
الزواج من أخريات في  االوالد وبالتالي 

بعض احلاالت.
يرى أبو عثمان أنه محظوظ ألن زوجتيه 
تسكنان في منطقة واحدة، عكس صديق 
له يعيش ظروفا مشابهة لكن بيته األول 
يقع في منطقة اجلهراء بينما بيته الثاني 
في منطقة جابر االحمد على بعد نحو 15 
كيلومترا، فيضطر ألن يسلك أحيانا طرقا 
فرعية ال تخضع لرقابة الشرطة للوصول 

واملبيت هناك.

يينا- )أ ف ب( - عثر على قطع جديدة خبأها معتقلون 
الترميم  أعمال  أثناء  بولندا  في  أوشفيتز  في معسكر 
الوطني  معرضها  إطار  في  النمسا  بها  تقوم  التي 

املقبل.
وقالت السكرتيرة العامة للصندوق الوطني النمسوي 
نيسان/  21 في  انه  ليسينغ  هانا  النازية  لضحايا 
أبريل "عثرنا على مالعق وسكاكني وشوك وأجزاء من 

األحذية" مخبأة في مدخنة في البلوك 17.
يستخدمون  األحذية  صانعو  كان  "رمبا  وأوضحت 
القوات  أنظار  من  بعيدا  أخفيت  التي  األدوات  هذه 

للتمكن  ببساطة  أو  هروب  عملية  لتحضير  اخلاصة، 
من تناول الطعام". وقالت إنها نقلتها إلى مركز احلفظ 
بعض  تقدمي  من  تتمكن  حتى  أوشفيتز  متحف  في 
ما  والتي  االعتقال  معسكر  في  احلياة  عن  املعلومات 
زالت جوانب كثيرة منها مجهولة، رغم األغراض التي 

مت اكتشافها في املكان في العقود األخيرة.
املكان  هذا  في  ترميم  أعمال  حاليا  النمسا  وجتري 
في  دائما  معرضا  يضم  والذي  طابقني  من  املؤلف 
تصميمه  سيعاد   1978 العام  منذ  األرضي  الطابق 

بالكامل بحلول العام 2021.

ف  )أ  )اندونيسيا(,-  يكانبارو 
سومطري  منر  على  عثر   - ب( 
صيد  عملية  أنه  يبدو  ما  في  نافق 
السلطات  أعلنت  ما  على  جائر، 
التهديد  على  مضيئة  اإلندونيسية 
احليوانات  هذه  له  تتعرض  الذي 

املهددة باالنقراض.
وقد عثر االثنني على اجليفة املتحللة 
عثر  كما  شهرا   18 البالغ  للحيوان 

على واحدة من قوائمه في فخ قرب 
مزرعة زيت نخيل في مقاطعة رياو 

في سومطرة.
وكالة  رئيس  سوهاريونو  وقال 
حماية البيئة احمللية "لقد كان نافقا 
الفريق".  وجده  عندما  أيام  منذ 
احلادث  ذلك  أن  "أدركنا  وأضاف 
كان مقصودا ألن الصياد ربط جيفة 
خنزير في الفخ من أجل جذب النمر 

الصيادون  يقتل  ما  وغالبا  وقتله". 
النمور لبيع جلودها لهواة اجلمع. 
والصيد اجلائر مسؤول عن حوالى 
منور  نفوق  حوادث  من   ,  80
سومطرة وفقا لـ"ترافيك" وهي شبكة 
باحليوانات  االجتار  لرصد  عاملية 

البرية.
ويقدر أنه ما زال في البرية أقل من 

400 من هذه النمور السومطرية.

اعترف   - ب(  ف  سنغافورة-)أ 
قيود  بخرق  متسلسل"  "لص 
املفروضة في سنغافورة  اإلغالق 
للتسلل إلى الفناء اخللفي ملنازل 
داخلية  مالبس  سرقة  ومحاولة 

نسائية.
مالبس  كني  تشي  لي  سرق  وقد 
على  مرة   30 منازل  من  داخلية 
وعثرت   ،2018 العام  منذ  األقل 

 100 من  أكثر  على  الشرطة 
دهم  عملية  خالل  صدر  حمالة 
ملنزله العام املاضي، وفقا لوثائق 

احملكمة.
وكان لي البالغ من العمر 39 عاما 
بتهم  بكفالة  سراحه  أطلق  قد 
مالبس  سرقة  بقضايا  تتعلق 
عندما  املاضي  الشهر  داخلية 
ألحد  خلفيا  فناء  واقتحم  تسلل 

هذه  من  مزيد  عن  بحثا  املنازل 
املنزل  صاحب  أن  إال  املالبس، 
رصده وأبلغ الشرطة التي قبضت 
احملكمة  أمام  االثنني  وأقر  عليه. 
بخرق تدابير اإلغالق عبر مغادرة 
وعدم  وجيه  سبب  بدون  مسكنه 
بتهمة  اعترف  كما  كمامة.  وضع 

السرقة والتعدي اإلجرامي.
وقال املدعي العام للمحكمة إن لي 

"يختار حماالت الصدر واملالبس 
أساس  على  لسرقتها  الداخلية 

مظهرها".
القطع  هذه  املتهم  واستخدم 
املسروقة "من أجل إشباع رغباته 
الذي  لي  يواجه  وقد  اجلنسية". 
الحق،  وقت  في  عليه  سيحكم 
غرامة  ودفع  السجن  عقوبة 

كبيرة.

 قصة واقعية نادرة:صيني يعثر
على والديه البيولوجيني بعد 32 عامًا

حظر التجول يعقد تنقالت كويتيني
بني منازل زوجاتهم

تونسي  تلفزيون  قرر   - ب(  ف  تونس-أ 
وقف بث برنامج ساخر، اثار جدال واسعا 
"ايحاءات  يتضمن  العتباره  املغرب  في 
وتقاليد  مقدسات  من  متّس  مقصودة 
البالد العريقة". ففي مطلع شهر رمضان، 
شرع تلفزيون "حنبعل" التونسي اخلاص 
الكاميرا  نوع  من  برنامج ساخر  بث  في 
يستضيف  "امللك"،  بعنوان  اخلفية 
حملاورتها  معروفة  تونسية  شخصيات 
وابنه،  امللك  يد  تقبيل  مسألة  حول 
إطار  في  اجلنسي  التحرش  وموضوع 

توقيع عقد مغر مع شركة انتاج.
وقال وليد الزريبي منتج ومقدم البرنامج 
القناة  الثالثاء"مالك  لوكالة فرانس برس 
+امللك+  برنامج  بث  وقف  الى  اضطر 
الى  تعرضه  إثر   13 احللقة  من  اعتبارا 
ضغوطات كبيرة من شخصيات سياسية 

نافذة في كل من تونس واملغرب".
ملبدعي  املغربية  املهنية  "النقابة  ونددت 
االغنية"، نددت في بيان ب" فكرة الكاميرا 
ايحاءات مقصودة  التي تتضمن  اخلفية 
وتقاليده  ومقدساته  املغرب  متّس 
البروتوكول  الى  إشارة  في  العريقة"، 
تقبيل  يتضمن  الذي  املغربي  امللكي 
املواطنني ليد العاهل املغربي امللك محمد 

السادس.
"التصرفات  بشدة  البيان  استنكر  كذلك 
للمغرب  واملسيئة  واملشينة  اجملانية 
في  املتجذرة  وتقاليدها  ومؤسساتها 
عمق التاريخ"، على خلفية "ربط املوضوع 
على  صورة  ووضع  اجلنسي  بالتحرش 
غالف العقد الذي يقدم لضيوف البرنامج 
املغرب  لعاهل  مباشر  بشكل  توحي 
أن  الزريبي  وأوضح   ." وهندامه  بلباسه 
البرنامج "اسيء فهمه بشكل كبير" مذكرا 
الفتة  "وضعت  التلفزيونية  احملطة  بأن 
أي  له  ليس  بإن  تقول  البرنامج  أول  في 

خلفيات سياسية".
البرنامج  مقدم  يستضيف  "امللك"  وفي 
شخصيات  حلقة،  ثالثني  من  املؤلف 

معروفة،  تونسية  وإعالمية  ثقافية 
إلقناعهم باملشاركة في برنامج تلفزيوني 

مصري في مقابل مبلغ مالي كبير.
الضيف  يجد  التصوير  عملية  واثناء 
 ، الصغير  عهده  وولي  امللك  أمام  نفسه 
كذلك  كيفية حتيته.  اآلراء حول  فتتباين 
اجلنسي  التحرش  الى  الضيف  يتعرض 

داخل القصر امللكي.
"امللك" ضمن ثالثية أجنزها وليد  ويأتي 
الزريبي وندرج في إطار الكاميرا اخلفية، 
ضمت أيضا "أف بي اي" و"شالوم" التي 
اثارت جدال واسعا العام 2018 واعتذرت 

قناة تونسية خاصة عن بثها إثر تلقيها 
ضغوطات.

فيما  يعمد تونسيون شباب محجورون 
خالل  يصومون  وال  ذويهم  منازل  في 
لتخزين  عدة  حيل  إلى  رمضان،  شهر 
إخفائها  كمثل  بالسر،  واألكل  الطعام 

حتت السرير أو كومة مالبس.
أخذت  أنها  إال  جديدة  ليست  املشكلة 
واالغالق  املنزلي  العزل  مع  فريدا  منحى 

الناجمني عن جائحة كوفيد19-.
على  مجموعة  عبر  تونسيون  ويسأل 
ال  أشخاصا  جتمع  "فيسبوك"  شبكة 

"كيف  رمضان  شهر  خالل  يصومون 
نخفي الطعام خالل النهار ونأكل من دون 

أن يكشف األهل أمرنا؟"
مثل  كثيرة  حيل  إلى  هؤالء  ويعمد 
إلى  بالنسبة  أو  االستحمام  خالل  األكل 
الشهرية  عادتهن  في  إنهن  القول  اإلناث 

للحصول على استثناء.
عاما(   23( زهرة  عليه  أقدمت  ما  وهذا 
احملجورة في العاصمة التونسية والتي 
األهل"  علم  دون  من  الـكل  "إلى  اضطرت 
اجملموعة  اعضاء  من  الكثير  غرار  على 
عبر فيسبوك التي تضم 12 ألف شخص 

اليومية خالل شهر  يتشاركون جتربتهم 
رمضان.

في  شكت  والدتها  أن  مبتسمة  وتروي 
أمرها في نهاية املطاف.

في  املنخرطة  الطالبة  زهرة  وتوضح 
جمعيات نسوية أنها توقفت عن الصوم 
لكنها  ذلك  لوالدتي  "قلت  سنتني  قبل 

تستمر بتجاهل األمر".
األشخاص  من  "الكثير  قائلة  وتتابع 
من  أخاف  ال  لكنني  يطردوا  أن  يخشون 
فسيظنون  ألهلي  ذلك  قلت  إذا  لكن  ذلك. 

أنني أقوم بأشياء أسوأ من ذلك بكثير".

 جارتها ياسمني الطالبة أيضا توقفت عن 
الصوم قبل سنوات عدة. وتقول "أخشى 
 )...( لعائلتي  قلت  لو  للتحقير  التعرض 
ألنني  املياه  بشرب  اكتفي  السنة  هذه 

محجورة مع أهلي".

هوة بني األجيال 
وتتحدث إميان )26 عاما( التي عادت إلى 
في شمال شرق  نابل  في  العائلي  املنزل 

البالد، عن "هوة بني األجيال".
وتوضح املوظفة التي تقيم عادة مبفردها 
تشعر  حيث  التونسية  العاصمة  في 

لألهل"  "البوح  بنيتها  أن  أكبر  بحرية 
بأنها توقفت عن الصوم لكنها تشير إلى 
أن "اجلميع متوتر جدا مع احلجر. وهذا 
علم  على  والدي   )...( والدتي  سيحزن 

بذلك لكننا ال نناقش املوضوع".
متسامحون  التونسيني  أن  ترى  وهي 
فترة  "رمضان  أن  تظن  لكنها  نسبيا 
خاصة يشعر فيها الناس بأن من حقهم 

احلكم على اآلخرين".
وفي األيام الطبيعية، تبقى بعض املقاهي 
مفتوحة خالل شهر رمضان لكنها تلصق 
غير  حلماية  النوافذ  على  صحف  أوراق 

الصائمني من نظر املارة والشرطة.
وتؤكد إميان ضرورة حصول نقاش "ألن 
الشباب يفكرون بطريقة مختلفة ووسائل 
اإلعالم ال تعكس ذلك". عاد عازر )36 عاما( 
للعيش مع والده ليترك بيته لوالدته التي 
املوظف  ويروي  هشة.  صحة  من  تعاني 
قائال "تنبه إلى أنني أتناول الطعام لكنه 
منفتح وراح يضحك" مشيرا إلى أنه يأكل 
"األحكام  بأن  ويشعر  الزمالء  أمام  "عادة 

باتت أقل وطأة" في السنوات األخيرة.
ويقول مؤسس اجملموعة عبر "فيسبوك" 
عبد الكرمي بن عبدالله "لم يعد األمر من 
احملرمات االجتماعية باحلدة نفسها كما 
ال  األحيان،  معظم  في  لكن  السابق"  في 
الطعام  تناول  "على  الصائمني  يقدم غير 

في ديارهم احتراما للعائلة".
حريات 

مع  احملجور  عاما(   40( وليد  ويقول 
اعتمد  ألنني  بالضغط  "أشعر  والديه 
االجتماعي.  اخلبث  أكره  أنا  اخلبث. 
يصبحون  ويشربون  يسرقون  فالذين 
فجأة متدينني كثيرا فجأة مدة 30 يوما".

الظاهرة  هذه  حجم  تقومي  الصعب  ومن 
لكن كل الذين اتصلت بهم وكالة فرانس 
برس عبر واتساب و مسينجر أكدوا أنهم 

يعرفون الكثير من غير الصائمني.

بقية اخلبر على موقع )الزمان(
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العثور على أدوات خبأها معتقلون في معسكر نازي

لص متعطش جنسيا يسرق مالبس داخليةمقتل منر سومطري نادر 

الكوتا-أ ف ب( - نقل ماليني األشخاص الى مناطق آمنة، في وقت يقترب أحد أعنف األعاصير منذ سنوات في 
اجتاه بنغالدش والهند الثالثاء، فيما يعقد انتشار فيروس كورونا املستجد عمليات اإلجالء.

ويخضع البلدان ملراحل مختلفة من اإلغالق املرتبط بوباء كوفيد19-، فيما تتزايد العدوى في املنطقة.
وخططت السلطات في بنغالدش إلجالء 2.2 مليون شخص خوفًا من أن يكون إعصار أمفان أكثر تدميرًا من إعصار 
سيدر في العام 2007، الذي أودى بحياة 3500 شخص، معظمهم من ارتفاع منسوب املياه في املناطق املنخفضة.
التباعد  تطبيق  لضمان  املالجئ  عدد  ضاعفت  السلطات  إّن  رحمن  إنامور  الكوارث  إدارة  وزير  مساعد  وقال 
عزل  بغرف  نحتفظ  أيضا  »نحن  برس  فرانس  لوكالة  كمامات. صرح  ارتداء  على  اجلميع  االجتماعي، وستجبر 
منفصلة في املالجئ ألي مرضى مصابني«. لكن منظمة مساعدات خدمات اإلغاثة الكاثوليكية قالت إن سكان املناطق 
بفيروس  بالعدوى  أو اخملاطرة  مكانهم  في  بالبقاء  اإلعصار  على  للتغلب  »خيارا مستحيال«  واجهوا  الساحلية 

كورونا في ملجأ.  بقية اخلبر على موقع )الزمان(

إجالء ماليني البشر واالعصار املرعب في الطريق 


