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ال مبرر لعدم التصدي ألية قوة تخرق القانون العراقي ، بل 
ذلك لو حصل فعال فهو حنث باليمني الدستورية وما يتصل 
كانت   . القرار  الوطنية لصاحب  بااللتزامات  الوفاء  من  بها 
املعسكرات واملطارات العراقية تقصف في عهود الحكومات 
السابقة وقد دفنت رؤوسها بطني العار مهادنة الذين يلعبون 

باألمن العراقي .
ايام  منذ  موجودة  ذاتها  هي  البطلة  االرهاب  مكافحة  قوات 
على  حكومة  أية  تتصرف  لم  لكن   ، املتعاقبة  الحكومات 
رخوة  حكومات  كانت  الوطنية،  املصلحة  مقتضيات  وفق 
مخترقة مليئة بالتفاهة واألكاذيب والرعونة والعجز، لذلك لم 
الفساد  طفيليات  باستثناء  العراقيني،  من  أحد  احترام  تنل 
والعمالة ، ووجدوا فيها سببًا مباشرًا ملا وصل اليه العراق 
من انهيارات ال يمكن تفاديها. وكذلك الدورات النيابية كانت 
تغض النظر عن مناقشة مسألة تخص حفظ أمن املعسكرات 

واملطارات العراقية أو الهيئات الدبلوماسية االجنبية .
تنفيذ  الى  الطريق  منتصف  في  اليوم  العراقية  الحكومة 
الواحدة  السيادة  في  البالد  حق  واحقاق  الوطني  الواجب 
لضغوط  معرضة  وهي  الواحد،  والقرار  الواحد  والجيش 
تحاول طّي أي ملف يتصل بمصالح عليا ألحزاب ومراكز 
وأّن  للخارج  الوالء  قاعدة  الى  يستند  وجودها  كّل   ، نفوذ 
العراق مكان تنفيذ سياسات اآلخرين. واذا فشلت الحكومة 
اليد الخارجة  الحالية ،السمح اهلل، في اتمام خطوات قطع 
الداخلي وتّعرض املصالح  باألمن  القانون والتي تعبث  على 
الخارجية للعراق في وقت عصيب للخطر فإّن اآلتي سيكون 

أدهى وأمر .
كان  مهما  الشجاع  الوطني  القرار  مع  يقفون  العراقيون 
مكلفًا، ويدعمون حوارًا على وفق مبدأ السيادة مع االمريكان 
من أجل مصالح بلد مدّمر منهار كانت الحكومات السابقة 
معاول هدم يومية ضده ، ويريدون من االمريكان الذين احتلوا 
لدول  الغارب  على  الحبل  وتركوا  يوم  ذات  البلد  جهل  عن 
أخرى للعبث بالعراق أن يتصرفوا بحسن نّية وجدّية لدعم 
بناء العراق من جديد وفتح باب العالقات الصحيحة. وفي 
الهيمنة  أّي ملمح من مالمح  العراقيون  الوقت يرفض  نفس 
الثروة والسيادة  االيرانية واالستهتار بالحقوق العراقية في 
واألمن والعالقات الدولية وكذلك الخروقات التركية للسيادة 

العراقية. 
هو  واحد،  خيار  ُبل،  الس بها  ضاقت  الحكومة،اذا  أمام 
تسترت  لجماعات  األمني  الخرق  بحجم  العراقيني  مكاشفة 
بعناوين دستورية ورسمية أو شبه رسمية أحيانًا ، من أجل 
سيادة  حفظ  طريق  على  الحكومي  الكفائي  الجهاد  اعالن 

العراق وأمنه .

 عبد الهادي كاظم احلميري

يعيش   - ب(  ف  )البرازيل(-)أ  ماناوس 
إيزاياس ناسيمنتو حياة مزدوجة: حفار 
قبور في النهار وقس إجنيلي في الليل... 
دفن  على  الفقيرة  األسر  يساعد  فهو 
ماناوس،  في  للمؤمنني  ويعظ  أحبائهم 

في قلب منطقة األمازون البرازيلية.
من  واقية  مالبس  إيزاياس  يرتدي 
في  القدمني ويصعد  إلى أخمص  الرأس 
شاحنة مليئة بالنعوش جلمع اجلثث من 

املستشفيات أو من املنازل.
بوجع  "أشعر  برس  فرانس  لوكالة  وقال 
الذي  هو  والله  عملي،  أحب  اآلخر. 

ائتمنني عليه".
وأوضح هذا الرجل البالغ من العمر 47 
أنه تلقى  عاما والذي يتمتع ببنية قوية 
"لرعاية  أربع سنوات  قبل  الله  من  دعوة 
االشخاص الذين يحتاجون إلى املشورة 

والكلمات اللطيفة".
ألكانساندو  كنيسة  راعي  هو  وإيزاياس 
أو  "إس  في  ايضا  متطوع  وهو  فيداس" 
إس فونيراييس"، وهو برنامج اجتماعي 
خدمات  يقدم  البلدية  أطلقته  محلي 

اجلنازة مجانا للمحرومني.
إصابة  ألف   70 من  يقرب  ما  مع 

بكوفيد19- وحوالى 3 آالف وفاة مرتبطة 
شمال  في  األمازون  والية  تعد  بالوباء، 
البالد واحدة من أكثر املناطق تضررا في 

البرازيل جراء الفيروس.
كانت املستشفيات شبه ممتلئة في مايو/
أيار، وازداد عدد الوفيات اليومية بأكثر 
دفع  ما  الوباء،  ذروة  في   %  200 من 
في  جماعية  مقابر  فتح  إلى  السلطات 
عاصمة  ماناوس  في  الرئيسية  املقبرة 
الوالية.ورغم أن الوضع قد حتسن اآلن، 

في  مثابرا  زال  ما  إيزاياس  القس  فإن 
محاولته تخفيف آالم العائالت.

نتوقف".  نكن  لم  الوباء،  ذروة  "في  وقال 
كان على فريقه، وهو أحد الفرق الثماني 
بعض  في  البرنامج،  في  املتطوعة 

األحيان، دفن عشرات األشخاص يوميا.
حسب  "طبيعيا"  أصبح  الوضع  أن  إال 
قوله، بثالث عمليات دفن في اليوم. لكنه 

ما زال يواجه مواقف مؤثرة.
في  يائسني  األشخاص  "يكون  وأوضح   

+ال  بعضهم  فيصرخ  األحيان،  من  كثير 
أخرى  أحيان  وفي  والدتي!+  تأخذوا 
نواجه اعتداءات لكن علينا أن نتحمل كل 

ذلك بصمت ألننا نفهم أملهم".
كمامة سوداء  يضع  الذي  القس  يواسي 
بوباء  وفاته  بعد  والده  دفن  شابا 

كوفيد19-.
ومبا أن مجلس البلدية يحظر التجمعات 
في املقابر، ال يرافق الشاب أي فرد آخر 

من عائلته.
حسن  هبة  الله  "أعطاني  القس  وتابع 
محبة  بكل  العمل  بهذا  أقوم  وأنا  الكالم 
رغم األخطار املترتبة عليه" الفتا إلى أنه 
ال يخاف من الفيروس وال حتى من املوت.
يعود  الشاق،  العمل  من  ساعة   12 بعد 
طويال  حماما  يأخذ  املنزل  إلى  إيزاياس 
قبل تناول العشاء مع عائلته. إال أن يومه 

الطويل لم ينته بعد.
الظالم  حلول  بعد  مجددا  يخرج  فهو 

للصالة مع أحد املؤمنني.
محظورة  الدينية  املمارسات  تزال  وال 
إيزاياس  بإمكان  لكن  الوباء،  بسبب 
في  صغيرة  مجموعات  أمام  الوعظ 

املنازل.

رجل برازيلي حّفار قبور في النهار
وقس إجنيلي في الليل

اختراع شاطيء بني ناطحات السحاب 

الفضاء  وكالة  دعت   - ب(  ف  )أ  واشنطن- 
العالم  أنحاء  في  املبتكرين  )ناسا(  األميركية 
إلى تطوير مرحاض ال يعمل فقط في اجلاذبية 
في  القمرية  اجلاذبية  في  أيضا  بل  الصغرى 
مركبة فضائية مستقبلية على سطح القمر كجزء 
من خططها للعودة إلى القمر بحلول العام 2024 

في إطار مهمة "أرمتيس".
ألف  عشرين  على  الفائز  التصميم  وسيحصل 
دوالر فيما سيكافأ التصميم الثاني بـعشرة آالف 

دوالر والتصميم الثالث خمسة آالف دوالر.
كما يتم أيضا تشجيع األوالد دون سن 18 عاما 

على التقدم في فئة "الصغار".
هذا  "يأمل  اخلميس  ناسا  وكالة  وكتبت 
ومختلفة  جديدة  أساليب  اجتذاب  في  التحدي 
البشرية  اخمللفات  التقاط  ملشكلة  جذري  بشكل 
قادرا  املرحاض  يكون  أن  ويجب  واحتوائها". 
على العمل في ظل جاذبية القمر التي تبلغ سدس 
جاذبية األرض تقريبا. ويجب أال يشغل أكثر من 

12%0 متر مكعب وأن يعمل مبستوى ضوضاء 
أقل من 60 ديسيبل وهو ما يعادل تقريبا مروحة 

تهوية املرحاض على األرض.
على  قادرا  يكون  أن  يجب  كله،  ذلك  من  واألهم 
بحيث  واحد  وقت  في  والبراز  البول  جمع 
البراز  من  غرام  و500  البول  من  لترا  يستوعب 

الذي قد يكون على شكل إسهال.
أن  يجب  أنه  السابقة  املواصفات  إلى  ويضاف 
التعامل مع ما يصل إلى 114  يكون قادرا على 
و"تكون  يوميا  طاقم  لكل  احليض  دم  من  غراما 

عمليات تنظيفه وصيانته سهلة".
"روكيت  كتابه  في  نيلسون  كريغ  املؤلف  وأشار 
البول  قذف  أبولو،  مهمات  خالل  أنه  إلى  من" 
كريستال  إلى  "جتمد وحتول  الفضاء حيث  إلى 
أكياسا  الفضاء أيضا  جليدي المع". وترك رواد 
إنها  ناسا  قالت  القمر  على سطح  اخمللفات  من 
تأمل في يوم من األيام في دراسة عالمات على 

احلياة.

 مسابقة البتكار مرحاض يتحّدى جاذبية القمر
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كراسي  تنتشر   - ب(  ف  )أ  ميالنو- 
العشب  على  الشمس  ومظالت  االسترخاء 
األخضر وسط ناطحات السحاب في ميالنو، 
يستمتع  املبتكر،  "شاطئها"  للمدينة  بات  إذ 
عانوه  ما  لنسيان  محاولة  في  سكانها  به 

جراء تفشي فيروس كورونا املستجد.
ويقع "شاطئ بام" )باإليطالية "ليدو بام"( في 
حي بورتا نويفا العصري، حتيط به ابراج 
و"اتش  "يونيكريديتو"  ومنها  املصارف  أهم 

اس بي سي" و"بي ان بي باريبا".
من  عدد  استلقى  الثمانني،  املظالت  وحتت 
العطلة،  جو  يشبه  جو  في  املدينة  سكان 
التباعد  التزام إجراءات  أن ينسوا  من دون 

االجتماعي.
وهي  عامًا(،   21( غاتي  فرانشيسكا  وقالت 
يوم  "إنه  االقتصاد  في  تتخصص  طالبة 
قررت وصديقتي  لذا  جدًا،  حار  اجلو  رائع. 
لنتشمس ونسترخي". ورأت شابة  نأتي  أن 
عند ساحل  الواقعة  ليفانتي،  من سيستري 
وسط  االستلقاء  أن  ليغوريا،  مقاطعة 
يشبه  ال  غريب،  "أمر  السحاب  ناطحات 
مع  لكنه  البحر،  شاطئ  على  االستلقاء 
طريقة  "إنها  وأضافت  جدًا".  رائع  أمر  ذلك 
وفيما  املدينة".  رتابة  من  للهروب  جميلة 
كان البعض يتنافس في لعبة معركة السفن 
املطالعة،  إلى  آخرون  انصرف  احلربية، 
لكن  باالسترخاء،  ثالث  قسم  اكتفى  بينما 
املشترك  اجلامع  شكلت  السباحة  مالبس 
وهي  سكارتشيال،  روزاليا  وقالت  بينهم. 
بعض  الكتساب  جاءت  ميالنو  من  ممرضة 
البحر  شاطئ  إلى  تذهب  أن  قبل  السمرة 
املرء  فيه  يشعر  لطيف  مكان  "إنه  احلقيقي 
هذا  في  شاطئ  وجود  أن  بالراحة. صحيح 
مبادرة  الواقع  في  لكنه  مفاجئ،  أمر  املكان 
كان ضغط  التي  روزاليا  وأضافت  عظيمة". 
خالل  كبيرًا  املستشفى  في  عليها  العمل 
جائحة  خاللها  أودت  التي  األخيرة  األشهر 
ألف شخص  أكثر من 34  كوفيد19- بحياة 

أن أحصل  إلى  في حاجة  "كنت  إيطاليا  في 
على استراحة وإلى اخلروج قلياًل".

لفكرة  تنفيذًا  األحد  افتتح  بام"  "ليدو  وكان 
من مؤسسة ريكاردو كارتيال.

وال يزال الدخول إلى هذا "الشاطئ" مجانيًا، 
لكن اعتبارًا من االسبوع املقبل سيكون على 

الشمس  مظالت  إحدى  باستئجار  الراغبني 
دفع رسم يراوح ما بني 4 و8 يورو. والحظ 
الثانية  في  طالب  وهو  روسينو،  منارا 
والعشرين من العمر أن "ميالنو كئيبة هذه 
املكان،  هذا  في  "هنا،  قائاًل  وتابع  االيام". 
أجد الفرح واحلرية والراحة النفسية". قال 

ممازحًا "ال ينقصنا سوى البحر طبعًا، ولكن 
ميكننا تخيله!". وعّلق وهو ينظر إلى املباني 
ظريف،  "األمر  باملكان  حتيط  التي  الشاهقة 

أشعر كما لو أنني في مانهاتن".
في  توافر  لو  يفضلون  كانوا  كثرًا  لكن 
به  يرطبوا  أن  للمياه ميكنهم  مصدر  املكان 

أجسامهم، كنافورة على سبيل املثال. ورأت 
روزاليا سكارتشيال أن "شاطئ بام" ال ميكن 
العطلة خط  "ألن  العطلة  بدياًل من  يكون  أن 
ألولئك  جيد  "بديل  رأيها،  في  لكنه،  أحمر!". 
لتمضية  املغادرة  يستطيعون  ال  الذين 
اإليطاليني  عدد  يبلغ  أن  ويتوقع  عطلة". 

الذين سيغادرون أماكن سكنهم هذا الصيف 
 34 أيام،  لبضعة  ولو  عطلة،  في  للذهاب 
البالغ  السكان  عدد  مجمل  اصل  من  مليونًا 
 %  13 نسبته  بانخفاض  اي  مليونًا،   60
أجرته  استطالع  بحسب  الفائت،  العام  عن 

كولديريتي/إيكسي.

ال تكرروا أخطاء املاضي  
كان األسبوع املنصرم ثقياًل بشكل ال يصدق على كبار سن محاصرين في بيوتهم 
من قبل كورونا، تقتحم عليهم بيوتهم أخبار عملية مخلب النسر وتابعتها مخلب 
وتصريحات  عمران  حاج  على  اإليراني  والقصف  تركيا  الجارة  قبل  من  النمر 
جنراالت إيران بأن ال مجاملة في موضوع االمن القومي اإليراني وفوق كل هذا 

وذاك ليس للعراق يد في جلب املقصوف عليهم الى ارضه وجباله.
هل يصح أن يضرب العراق في سنجار وحاج عمران ومطار بغداد في آن واحد؟
في  االتوبيس  في  له  حصل  قد  أنه  امام  عادل  قال  بما  الصورة  هذه  ذكرتني 
مسرحية شاهد ما شافش حاجة  الكومسري يضرب والسواق يضرب والركاب 
يضربوا والنساء تزغرد والرجالة تقول اهلل أكبر وعيال صغيرة تعمل حاجات 

غريبة وتجري ....
أين كنا وأين أصبحنا يقول املثل مع بعض التحوير لو ضامك الضيم إذكر أيام 

شبابك.
كان شباب العراق في أوائل الستينات فريقني.

الشيوعيون وأنشودتهم املفضلة  أنا واقف فوق امللوية وقدامي الصني الشعبية 
مجالسه  خالل  من  نفسه  يحكم  الذي  املجتمع  عن  الشيوعية  تنظير  فتنهم  وقد 
الشعبية التي يطلق عليها بالسوفيتات والتي أخذ االتحاد السوفيتي اسمه منها 
وبالجمهوريات السوفيتية االشتراكية التي  دخلت طوعًا في االتحاد وتخرج منه 
طوعًا إن أرادت حسب دستوره" ولكن سرعان ما بسط الحزب الواحد جبروته 
أنفاسه بعد قرابة  لفظ  الى نظام شمولي  املترامي األطراف وحوله  على االتحاد 

سبعني عاما.
الشام  وقدامي بساتني  األهرام  واقف فوق  أنا  املفضلة   وأنشودتهم  والقوميون 
وقد زين لهم جمال عبد الناصر والقوميون السوريون إقامة وطن يمتد من املحيط 
املدى  الظاملون  بأخي جاوز  الوهاب  عبد  الثائر  وسحرهم  الخليج  الى  الهادر  
---- وحق الجهاد وحق الفدى حتى  توالت عليهم النكبات والهزائم وذهب ريحهم 
رغم أن قادة العرب لم يعترفوا بالهزيمة  وخسارة القدس وسيناء والجوالن بل 
اخترعوا فلسفة جديدة للنصر مؤداها مادام القائد ساملًا فالبلد منتصر وال قيمة 

لخسارة األرض وتدمير الجيوش.
ثم حلت الكارثة بالعراق عندما أخذ صدام حسني بهذا املبدأ عنهم ليحرق الجيش 
العراقي فيما أسماه بأم املعارك ويخرج  منتصرًا  يوزع أنواط الشجاعة على من 
نجى بجلده من املحرقة  ويعاود الكرة ويحارب أقوى الدول مجتمعة ويسلم العراق 

بشرًا وأرضًا وسماًء وماء الى االحتالل عام 3002.
قد يقول قائل ما فائدة ذكر هذه األمور اآلن؟ أقول عسى ولعل أن يعي شبابنا 
أن األحالم العابرة للحدود أممية كانت أم قومية أم دينية أم طائفية التي يحملها 
بعضهم اليوم سوف لن تتحقق وسيذهب الوقت والدم من أجلها سدى. وعسى 
أن يعي قادة جارتينا العزيزتني تركيا وإيران أن أحالمهم في التوسع تحت أية من 
هذه املسميات سوف تدمر شعوبهم ومستقبلهم كقادة وما حدث لقادة العراق في 
سعيهم لبسط النفوذ سيحدث ملن ال يتوقف عن سلوك هذا الطريق منهم ال محالة.
كم هي جميلة تركيا وكم هي جميلة إيران وكم سيكون الوضع مريحا والرخاء 
على  البلدين  حكام  ركز  لو  املنطقة  هذه  لشعوب  عاما 
حل مشاكلهم مع شركائهم في األوطان وتركوا الدول 

العربية وشأنها وانطلق الجميع للبناء واالعمار.

العاملية  املنظمة  أعلنت   - ب(  ف  جنيف-)أ 
لألرصاد اجلوية اخلميس أن برقا عبر سماء 
البرازيل ألكثر من 700 كيلومتر في 31 تشرين 
القياسي  الرقم  يحمل   2018 األول/أكتوبر 
بفضل  اإلطالق  على  تسجيله  مت  برق  ألطول 

استخدام تقنيات جديدة.
قبل  من  آخر  قياسي  رقم  من  التحقق  ومت 
خبراء املنظمة في الظواهر اجلوية واملناخية 
القصوى وهو البرق الذي استمر ألطول فترة 
وهو يعود إلى برق في سماء شمال األرجنتني 

ثانية،  آذار/مارس 2019 ملدة 16%73  في 4 
وهي أطول مدة مت رصدها على اإلطالق.

وامتد هذا البرق الذي مر في سماء البرازيل 
العام 2018 ملسافة تعادل املسافة بني بوسطن 
لندن  بني  أو  املتحدة  الواليات  في  وواشنطن 

وبازل في سويسرا وفقا للمنظمة.
فوق  مر  برق  ألطول  السابق  القياسي  والرقم 
حزيران/  20 في  األميركية  أوكالهوما  والية 
يونيو 2007 وامتد على مسافة 321 كيلومترا.
أما الرقم القياسي السابق ألطول فترة يستمر 

جنوب  فوق  فسجل  السماء  في  برق  فيها 
وكان   2012 آب/أغسطس   30 في  فرنسا 

74%7 ثانية.
اجلديدة  السجالت  صحة  من  التحقق  ومت 
خرائط  في  أحرز  الذي  األخير  التقدم  بفضل 
البرق بفضل األدوات التي وضعت على األقمار 
املستمر  بالقياس  تسمح  والتي  االصطناعية 
جغرافية  مناطق  فوق  ومدته  البرق  "طول  لـ 
واسعة النطاق" وفق ما قال راندال سيرفيني 

رئيس جلنة اخلبراء في املنظمة.

برلني- الزمان 
الكبار  حتى  ينصحون  العلماء  بعض 
والبالغني بشرب احلليب بسبب فوائده 
الصحية الكثيرة، وبسبب احتوائه على 
آخرون  علماء  يقول  فيما  الكالسيوم. 
ويزيد  للجسم،  ضار  احلليب  شرب  إن 
أن  غير  بالسرطان.  اإلصابة  خطر  من 
الدكتور أيتور سانتشيز، خبير التغذية 
فيما  شائع  سؤال  عن  أجاب  اإلسباني، 
إذا كان تناول احلليب يؤدي إلى تطور 

 Laأمراض السرطان أم ال.  تفيد صحيفة
%Vanguardi، بأن اخلبير أجاب عن سؤال 
البروفيسور  أن  إلى  فيه  تشير  المرأة 
"دراسات  كتابه  في  يذكر  كامبيل  كولني 
في  املوجود  كازين  بروتني  أن  صينية" 

احلليب، يساعد على تطور السرطان.
وجاء في رد الدكتور سانتشيز، مكونات 
كازين،  بروتني  فقط  ليست  احلليب 
باستنتاج  اخلروج  اخلطأ  من  لذلك 
املادة  هذه  ومضار  فوائد  عن  مطلق 

هذا  خصائص  إلى  استنادا  الغذائية، 
في  اخلبير  وأشار  بالذات.   البروتني 
الدراسات  من  عددا  هناك  أن  إلى  رده، 
يشير  السرطان،  مرض  تطور  بشأن 
تناول  تقليص  ضرورة  إلى  بعضها 
منو  على  تساعد  التي  الغذائية  املواد 
اخلاليا السرطانية. مضيفا، "ميكننا أن 
نستنتج، بأن منتجات األلبان لها عالقة 
السرطان،  أنواع  بعض  بتطور  بسيطة 

وخاصة سرطان البروستات".

كشف العالقة بني شرب احلليب ومرض السرطانرقم قياسي لبرق طوله أكثر من 700 كيلومتر

اجلمعة  محكمة  قضت   - ب(  ف  لندن-)أ 
بسجن مراهق بريطاني مضطرب عقليا مدى 
العمر  من  يبلغ  فرنسيا  صبيا  رمى  احلياة 
الطابق  في  املراقبة  منصة  من  سنوات  ست 

العاشر من متحف "تايت مودرن" في لندن.
جلونتي  ماكغوان  مورا  القاضية  وقالت 
سنة   15 سيمضي  إنه  عاما(   18( برافيري 
قتل  حملاولته  القضبان  وراء  األقل  على 
 4 في  بالذعر  أصيبت  حشود  أمام  الصبي 
آب/أغسطس من العام املاضي لكنها أضافت 

"قد ال تخرج مطلقا".
وعانى الصبي الصغير من كسور في العمود 
الفقري والساقني والذراع إثر االعتداء الذي 
الفن  متحف  في  كانوا  زوار  أمام  له  تعرض 

املعاصر الواقع على ضفاف نهر التيمز.
وحتسنت حالته منذ ذلك احلني لكنه ما زال 
ال  وقد  الساعة  مدار  على  رعاية  إلى  يحتاج 

يتعافى متاما.
كان  فعله  ما  إن  ماكغوان  القاضية  وقالت 

"قاسيا" و"يفوق اخليال".
خطرا  "يشكل  سيبقى  بأنه  املتهم  وأبلغت 
تقتل  أن  "كدت  مضيفة  اجملتمع"  على  كبيرا 
البالغ من العمر ست سنوات...  هذا الصبي 
لقد  مروعة.  بها  تسببت  التي  اإلصابات 

تعرض هذا الصبي الصغير إلصابات دائمة 
قد تغير حياته".

تخضع  نفسية  وحدة  في  املتهم  واحتجز 
قال  الذي  احلادث  منذ  مشددة  حلراسة 
املناسب  العالج  يتلق  لم  ألنه  به  قام  إنه 
ملشكالت يعاني منها في صحته العقلية. ومت 
السابعة  في  كان  الذي  برايفيري  تشخيص 
باضطراب  الوقت،  ذلك  في  العمر  من  عشرة 
طيف التوحد في سن اخلامسة وهو يعاني 

من اضطراب في الشخصية.

أيضا  لديه  كان  إنه  النفسيون  األطباء  وقال 
تقّيم  لم  أن حالته  اعتالل نفسي رغم  مالمح 

رسميا.
وعندما سئل حول ما فعله يوم احلادث أجاب 
"نعم، أنا غاضب... هذا ليس خطئي. إنه خطأ 

اخلدمات االجتماعية".
من  متكنه  طريقة  حول  تساؤالت  وأثيرت 
تنفيذ الهجوم إذ كان يعيش في سكن مدعوم 
وحتت رعاية اخلدمات االجتماعية في غرب 

لندن.

السجن املؤبد ملراهق بريطاني ألقى طفاًل 
فرنسيًا من الطابق العاشر 

طوكيو-)أ ف ب( - عندما يرى قفازا مرميا في الشارع في مدينته طوكيو، ال يستطيع 
كوجي إيشي أن يقاوم... فيقف ويلتقط صورا لتوثيق وجوده.

وخالل أكثر من 15 عاما، صّور إيشي عددا كبيرا من القفازات املفردة املرمية في شوارع 
طوكيو وخارجها وحرص على توثيق التواريخ وكل التفاصيل املتعلقة بها بدقة.

ويعتبر إيشي البالغ من العمر 39 عاما أن هذا االمر هو شغف لكنه يقول إنه »لعنة« 
أيضا.ويوضح لوكالة فرانس برس »أعيش مع خوف دائم من احتمال وجود قفاز في 
هذا  ميلك  الذي  الوحيد  ليس  وهو  باللعنة«.  سوى  االمر  وصف  ميكنني  ال  اجلوار. 
الشغف. ففي أنحاء العالم، ظهرت ثقافة مزدهرة لتوثيق القفازات املفردة املرمية مع 
»لونغ  مثل  لهؤالء  مخصصة  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  حسابات  من  العديد 
لوست غلوفز« و«لوست غلوف سايتنغز«. وقد شارك النجم توم هانكس محبيه صورا 
ألكسسوارات متروكة حتى أنه شارك أخيرا صورة لقفاز مستشفى مهمل عند إعالنه عن 
إصابته بكوفيد19-. لكن إيشي هو األبرز في تصوير القفازات املهملة. بدأ هوسه في 
العام 2004 عندما رأى قفاز عامل أصفر اللون مرميا قرب منزله وقرر التقاط صورة له 
بهاتفه اجلديد القابل للطي. ويقول عن تلك التجربة »شعرت بصدمة مشابهة لإلصابة 
بصاعقة«. ومنذ ذلك الوقت، صّور أكثر من خمسة آالف قفاز موّثقا املعلومات اخلاصة 
بها. وكان يعثر عليها مرمية في الشوارع وفي قنوات املياه أو معلقة على اخملاريط 

املرورية أو حتى شواطئ البحر.

ياباني مهووس
بتصوير القفازات املتروكة

العون.  )أ ف ب( - ملك روما يطلب  روما- 
وقائد  االيطالية  القدم  كرة  جنم  ناشد 
محبيه  توتي  فرانشسيكو  السابق  روما 
ومشجعيه عبر مواقع التواصل االجتماعي 
يده  ساعة  عن  البحث  في  ملساعدته 
ووعد  أضاعها،  التي  الفاخرة  الشخصية 

مبكافأة للذي يجدها.
انستاغرام  على  حسابه  عبر  توتي  وكتب 
كنت  التي  ساعتي  أضعت  لقد  »أصدقائي، 
طوال  معي  كانت  والتي  كثيرا  بها  متعلقا 
مسيرتي. أتوجه اليكم آمال أن تتمكنوا من 

ايجادها«.
عاما(   43( السابق  االيطالي  الدولي  وتابع 
ولكن  االمر مستحيال  يكون  يكاد  أنه  »أعلم 
طراز(  )من  إنها  شيئا.  تكلف  ال  احملاولة 
قالب أبيض. يوجد  الفوالذ مع  دايتونا من 
يحمالن  صغيران  لوحان  السوار  على 
احلرف +سي+ )كريستيان وشانيل(« طفليه.
الكروية  مسيرته  أمضى  الذي  توتي  ونشر 
أسطورة  يعتبر  والذي  روما  مع  بالكامل 
هاتف  رقم  اإليطالية،  العاصمة  في  حقيقية 
وجود  حالة  في  به  لالتصال  محمول 
»رولكس«  ماركة  من  ساعته  عن  معلومات 
بكأس  املتوج  الالعب  ينشر  لم  الشهيرة. 
العالم 2006 الرقم اخلاص به رمبا اال انه 
قطع وعدا على من يجدها »سآتي شخصًيا 

ألستلمها« محفزا محبيه للبحث عنها.

ملك روما توتي يطلب 
العون: ساعدوني 

إليجاد ساعتي


