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قصيرة،  زمنية  بفواصل  المتتابع  الكردية  القيادات  كالم 
اليزال خطيراً في كل المقاييس، وال يوحي بأّن هناك أدنى 
مستوى من تفاهمات الشراكة في العراق. واالزمة تتكرر 
بقوة وباتت شديدة التأثير في المشهد السياسي، بعد قانون 
وهو  االقليم،  موظفي  رواتب  تضمينه  وعدم  االقتراض 
مربط اعتراض الكرد، في حين انَّ بغداد تقول أّنها ملتزمة 
بتطبيق االتفاق مع أربيل في دفع رواتب تحّددت قيمتها في 

مبلغ قدره ٣٢٠ مليار دينار. 
ال تبدو حدود المشكلة المزمنة واضحة بين بغداد واربيل، 
ولم تنجح أية حكومة مرت في بغداد على حسم هذا الملف 
وطّيه لكي ال يثير أسئلة الشراكة في وطن واحد، ولكي ال 
يكون راتب الموظف وسيلة سياسية بيد بغداد وال  أبرز 

عنوان للشراكة لدى أربيل.
في  التوصيف،  مفقودة، وغير واضحة  حلقة  هناك  كأّن   
الكردية  القيادات  كبار  من  ثالثة  تجعل  التي  االزمة  هذه 
يعلنون مظلومية االقليم الكردي على نحو ال يرضاه أّي 
عراقي في المساس بقوت يومي لمعيشة موظفين في أربيل 

أو دهوك أو السليمانية .
طعننا  وجرى  مظلومون  نحن  يقول  الكردي  االقليم 
حسب  على  تسير  االمور  تقول  والحكومة   ، الظهر  في 
أي  الرواتب.  بدفع  ملتزمة  وانها  وواضح  موقع  اتفاق 
 . للتوضيح  أكيدة  باتت به حاجة  الثنائية  كالم خارج هذه 
والسؤال هو، هل يوجد مانع قانوني من حضور القيادات 
الكردية في استضافات الى البرلمان العراقي ببغداد، كما 
وزير  أو  المالية  وزير  أو  الوزراء  رئيس  استضافة  تتم 
وليس  استضافة  قلت:  مهمة؟  مسائل  لتوضيح  الخارجية 
استجواباً أو استدعاءاً. نعلم انَّ االقليم له برلمانه الخاص، 
ببغداد،  العراقي  البرلمان  في  كنّواب  ممثلون  أيضاً  وله 
لكن يبدو انَّ الحلقة المفقودة في االيضاحات المطلوبة ال 
تزال غير حاضرة .أجزاء العراق هي وحدة العراق التي 
يرتفع شعارها دائماً، ويجب أن يخضع هذا المفهوم لبنود 
الدستور وروحه، ويجب أن يتم منع التطرف من أي جانب 
في إعالء كلمة على كلمة في بلد واحد، كلنا نعلم ما به من 

نقائص ومصائب داخلية وخارجية، ويكفيه ما به .

املستشارة

حسن النواب

احة سيوة )مصر(- )أ ف ب( - "علم أوالدك وأوالدي 
ماذا تعني شالي غالي".. بهذه الكلمات تغنت فتيات 
ترتدين الزي احمللي أثناء افتتاح قلعة شالي بعد 
بصحراء  سيوة  واحة  في  االبرز  املعلم  ترميمها، 
مصر الغربية على بعد 750 كيلومترا عن القاهرة.

باللغة  بلدنا"  "في  تعني  )التي  شالي  قلعة  شيدت 
السكان  يد  على  عشر  الثالث  القرن  في  السيوية( 
البربر الذين استقروا في الواحة ملواجهة غزوات 
البدو. وبنيت القلعة من "الكرشيف" وهو خليط من 
الطني وامللح واحلجر يعد عازال طبيعيا في منطقة 
ذات مناخ قاس. لكن مبانيها تدهورت بعد سيول 

شهدتها سيوة في العام 1926.
العام  في  بدأ  الذي  الترميم،  مشروع  واستهدف 
"للسياحة  جذب  منطقة  الى  سيوة  حتويل   ،2018
السياحة  وزارة  اصدرته  بيان  بسحب  البيئية"، 

واملانحني االسبوع املاضي أثناء االفتتاح.
وقام االحتاد االوروبي بتمويل ترميم القلعة الذي 
كلف 540 الف يورو )قرابة 640 الف دوالر( ونفذته 

شركة مصرية حتت رعاية احلكومة.
في  تبدأ  ولم  طويلة  لعقود  معزولة  الواحة  وظلت 
املاضي  القرن  ثمانينات  في  إال  سياح  استقبال 
بعد انشاء طريق ربطها مبدينة مرسى مطروح في 

شمال غرب مصر، على البحر املتوسط.
وتتميز الواحة بأشجار النخيل الكثيفة وبحيرات 
منوذجا  تشكل  ولذلك  قدمية  آثار  وأطالل  امللح 
السياحية  املنتجعات  عن  مختلفة  بديلة  لسياحة 
االقصر  بني  النيلية  والرحالت  األحمر  البحر  على 

وأسوان التي جتتذب السياحة الكثيفة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

األحد  نيودلهي  استيقظت   - ب(  ف  نيودلهي-)أ 
املفرقعات  التلوث مصدرها  من  كثيفة  غيمة  وسط 
واأللعاب النارية التي أطلقها السكان طوال الليل 
أكثر  الهواء  جعل  ما  "ديوالي"،  عيد  مناسبة  في 

فأكثر غير صالح للتنفس.
قرارًا مبنع استخدام  الهندي أصدر  القضاء  وكان 
عيد  احتفاالت  خالل  النارية  واأللعاب  املفرقعات 
نظرًا  الهندوس،  لدى  األنوار  عيد  وهو  "ديوالي"، 
كورونا  فيروس  أصاًل  يواجهون  السكان  أن  إلى 
املستجّد وتلوث الهواء الذي يخّيم على املدينة كل 
سنة. لكّن املدينة ضجت بأصوات املفرقعات خالل 

قسم من الليل وبصورة متقطعة صباح األحد.
التنبؤ  )نظام  احلكومية  "سافار"  هيئة  وأعلنت 
أن  الهواء(  نوعية  شأن  في  اجلوية  والبحوث 
"نوعية الهواء العامة تصّنف ضمن فئة +اخلطيرة+ 

هذا الصباح".
العاصمة  فوق  الرياح  هبوب  أن  أضافت  لكنها 
النهار  خالل  املنتظرة  املتفرقة"  و"األمطار 

سيساهمان في تنقية الغالف اجلوي.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

باريس,-)أ ف ب( - ضربة "استاذ كبير" فاجأت 
في  الشطرجن  لعبة  عشاق  نتفليكس  منصة  بها 
القصيرة  السلسلة  عرض  مع  اخلريف،  فصل 
"مناورة امللكة" )ذي كوينز غامبيت( التي تستعيد 
مسيرة فتاة معجزة سحرت بتصميمها املبتدئني 

والعبي اخلبرة على حد سواء.
لوالتر  اإلسم  نفس  حتمل  رواية  من  مقتبسة 
السلسلة  هذه  تروي   ،1983 عام  ُنشرت  تيفيس 
والدائرة  حلقات  سبع  من  املؤلفة  الواقعية  غير 
أحداثها في اخلمسينيات والستينيات من القرن 
املاضي، الصعود الصاروخي لبيث هارمون، وهي 
يتيمة من كنتاكي األميركية عانت اإلدمان في عالم 
ذكوري. باداء متثيلي مثير لالعجاب، لعبت آنيا 
تايلور-جوي دور هارمون التي خاضت مبارزات 
عمٌل  املالكمة.  نزاالت  من  جاذبية  أكثر  شطرجن 
بتوقيع سكوت فرانك وآالن سكوت سرق في نهاية 
تشرين األول/أكتوبر املاضي االضواء واصبح من 

بني األكثر مشاهدة على املنصة.
الشطرجن.  لعشاق  هدية  مبثابة  املسلسل  جاء 
الفيديو  ومقاطع  املقاالت  خالل  من  ذلك  يتضح 
إشادات  أو  املتخصصة،  املواقع  في  املنشورة 

الالعبني على مواقع التواصل االجتماعي.
أنتوني  الفرنسي  الكبير  الدولي  االستاذ  يؤّكد   
السلسلة  االنترنت حول  فيريغ خالل مؤمتر عبر 
نظّمه موقع "تعلم الشطرجن في 24 ساعة": "هذا 

أفضل ما رأيته حول الشطرجن".

"تأثر  يشرح بيار بيتيكونو أحد مؤسسي املوقع 
الرابط  هذا  جيد،  بشكل  اجلو  لرؤية  كثيرون 

اجلسدي بيننا وبني اللعبة".
بشار  الفرنسي  االحتاد  لرئيس  مماثلة  إشادة 
قوتلي، املولود في دمشق والذي مّثل لبنان سابقا 
على  تعتمد  الواقع"  من  قريبة  رائعة  "سلسلة 
من  مستمدة  حقيقية"  و"مواجهات  مكثفة"  "ثقافة 

مسابقات حقيقية.
بدورها، تقول االستاذة الدولية كناريك مراديان، 
بطلة العرب أربع مرات للسيدات أولها عام 1999 
عندما كانت بعمر السادسة عشرة، لفرانس برس 
وهي ساعدت  عام،  بشكل  السلسلة  هذه  "أحببت 
في زيادة الوعي إزاء لعبة الشطرجن، إذ أصبحت 
أتلقى مزيدًا من االتصاالت من أشخاص يريدون 
التعرف أكثر إلى هذه اللعبة وتعليمها ألوالدهم".

االسطوري  الالعب  خبرة  من  السلسلة  استفادت 
السابق  العالم  بطل  كاسباروف،  غاري  الروسي 
األميركي  املدرب  مع  استشاريا  دورا  لعب  الذي 

بروس باندولفيني.
من  جزئيا  مستوحاة  هارمون  بيث  وشخصية 
مسيرة بوبي فيشر، األميركي املعجزة الذي أحرز 
القرن" ضد  "مباراة  اثر  العالم 1972  لقب بطولة 
في خضم احلرب  بوريس سباسكي،  السوفياتي 

الباردة بني البلدين.
لكن بعض األخطاء حدثت خالل توليف السلسلة 
كما يالحظ أنتوني فيريغ، مشيرا مثال إلى مباراة 

السلسلة  عنوان  ويعني  طائرة.  منت  على  أقيمت 
احلركة  غامبيت"  كوينز  "ذي  اإلنكليزية  في 

االفتتاحية في لعبة الشطرجن.
وبحسب قوتلي، ال يتمتع املمثلون "بأناقة اللمس" 
احلقيقيني،  الشطرجن  العبي  بـ"نقالت"  اخلاصة 
لكن هذا ال مينع من انه "مت تصويره بشكل رائع".
املتعلق  اجلزء  يعجبني  "لم  مراديان  تضيف 
باإلدمان حول تناول العقاقير والكحول، إذ يعطي 
انطباعًا سيئًا عن جنوم اللعبة، وقد ُسئلت مرات 
عدة بعد عرض السلسلة إن كان لألمر صلة باألداء 
أن  الحظت  بعدما  متامًا  نفيته  ما  وهو  اجليد، 

التساؤالت زادت حول هذا املوضوع".
ممارسة  كثيرون  سيبدأ  "بالتأكيد  قوتلي  يتوقع 

الشطرجن بفضل هذه السلسلة".
"تعّلم  موقع  زوار  عدد  تضاعف  الواقع،  في 
 600 من  مرات،  عشر  ساعة"   24 في  الشطرجن 
بحسب  السلسلة،  عرض  منذ  يوميا   6000 إلى 
عرض  تلت  التي  العشرة  األيام  وفي  بيتيكونو. 
ألعاب  عن  البحث  عمليات  زادت  السلسلة، 
باي"،  "إي  موقع  على   273, بنسبة  الشطرجن 

بحسب موقع "ذي إندبندنت" البريطاني.
لكن هل ارتفع عدد الالعبات؟ في فرنسا مثال، ال 
ميّثل عددهن سوى ,22 من مجمل املشاركني في 
لعبة غالبًا ما مت انتقادها بسبب التمييز اجلنسي 
فيها. جانٌب مخّفف في السلسلة بالنسبة للبعض.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

)مناورة امللكة( على نتفليكس ضربة 
استاذ لالعبي الشطرجن

ترميم قلعة في مصر 
لتشجيع السياحة 

على وقع شالي غالي

غيمة العيد تلوث 
سماء نيودلهي 

كنُت منشغالً بحالقِة لحيتي التي أهملتها لوقٍت طويٍل، رنَّ هاتفي النقَّال ودغدَغ مسامعي صوت 
أنثى يقطُر شهداً، مسحُت رغوَة صابوٍن عن وجهي وسألتها بفضوٍل:

- من أنِت يا سيَّدتي؟
- ميَّاسة الغبش، أال تعرفني؟

على عجٍل نقَّبُت في شعاِب ذاكرتي عن اسمها؛ لْن أجد لُه أي أثر؛ عادْت تسألني:
- أال تتابع الفضائيات؟

- أحياناً
- أنا محلِّلة سياسيَّة؛ وبين يوٍم وآخر تستضيفني الفضائيات.

ٌة؟ - محلِّلٌة سياسيَّ
- نعم

- وما عالقتي باألمر؟
ني. - أرغب بزيارتَك إِلى المنزل بقضية تخصُّ

- متى؟
- أتمنَّى هذا المساء، الساعة الثامنة.

- على الرحب والسعة، سأكون بانتظارك.
أغلقـُت النقَّال بذهوٍل وسألُت نفسي مرتاباً:

- ماذا تريد هذه المرأة منِّي؟
وزير  كان  األخبار،  نشرة  على  ج  أتفرَّ الصالِة  في  قدومها، ألجلس  اً  مترقبَّ أنيقًة  بذلًة  ارتديُت 
إِلى رفع الصوت  الفضول  لمكافحة اإلرهاب، دفعني  ُيلقي خطابه في مؤتمر دولي  الخارجية 

قليالً، حتَّى أسمع ما يقوله فيلسوف الحكومة:
- »إِنـَّه لمن دواعي ُسُروري وِغبطتي، أْن أمثـِّل بلدي في هذا اليوم التاريخيِّ للحضارة البشرّية؛ 
ر، ما فيه مصلحة األجيال الحاليَّة، واألجيال الالحقة، تلك األجيال التي سيعتمد  ألَننا اليوم سنـُقرِّ
مه من  ، وإيصاله إِلى األجيال الالحقة؛ على ما نـُقدِّ نجاحها في المحافظة على اإلرث البشريِّ
ومن  يملكون،  ال  والذين  يملكون،  الذين  بين  العدالة  لتحقيق  وتمويل؛  كوكبنا  بحماية  تعهُّداٍت 
يات الحياة،  الٍة لتحدِّ ر مبنيٍّ على العلم لما يجب أْن يكون عليه الُمستقـَبل، ومن ُمعالـَجٍة فعَّ تصوُّ

وال سيَّما اإلرهاب العالمّي، وتغيُّر المناخ!«
انفجرُت ضاحكاً من هراء وهذيان وزير الخارجية، ألبوَح إلى سريرتي:

- فضحنا هذا المعتوه أمام العالم، يهذي بكالم غريب على الدوام.
في الساعة الثامنة بالضبط، سمعُت نقراً خفيفاً على الباب، عندما فتحتها، رأيُت امرأة نضرًة 
بوجٍه ُتفَّاحي، تضع على رأسها حجاباً شفافاً بلوٍن قرمزيٍ ويكسو جسدها األهيف فستاَن سهرٍة 
بيدها  ممتلئاً  كيساً  وتحمُل  خضراء  حقيبة  اليمنى  بيدها  صغيرٍة،  فضيٍَّة  بنجوٍم  يتألألُ  ُكحلي، 
األخرى، حين دخلت، انتشر عطرها المثير بفضاِء الصالة؛ لتجلس بإِغراء على أريكٍة قديمٍة 
رُت في مكاني منتظراً كالمها، فتحت فمها  وتركْت الكيس بجوارها، أغلقُت باب المنزل وتسمَّ

الشهي قائلة:
- ربَّما لم تدخل امرأة من قبل إِلى منزلك.

- هذا صحيح 
- نحُن في خلوٍة اآلْن

- ماذا تقصدين؟
- جئُت أقايضَك بجسدي؛ مقابل طلٍب ليس عسيراً عليك.

- كم أنِت جريئة؟
- الحياة جعلتني هكذا.

- ما هو طلبِك؟
- أصبُح مستشارة لرئيس الوزراء.

رٍة  فاجأني مطلبها؛ فتحْت الكيس لتنتشل زجاجَة خمٍر بماركٍة ثمينة؛ وضعتها على طاولٍة مدوَّ
أمامها، علَّقْت وطيف ابتسامة على وجهها:

 - ال أشرب إاِلَّ هذا الصنف من النبيذ. 
- كأنَّني في حلم. 

أطلقْت ضحكًة داعرًة لتقول بعدها بال احتشام:
- جسدي ُملكك هذه الليلة.

غبطٌة مبهمٌة اجتاحْت قلبي، وهي تسألني برّقة:
- متى يصدر قرار تعييني؟

أجبتها بثقٍة:
- من صباح الغد، أنِت مستشارة أولى لرئيس الوزراء.

وإذا بها تخلُع حجابها، أبهرني لمعان ولون شعرها المسدول كنهٍر من ذهٍب، نهضُت خفافاً إِلى 
رات وفواكه، بينما صبَّْت  المطبخ وعدُت حامالً زجاجة ويسكي وقدحين، مألُت صحنين بُمكسَّ
شرابها لترتشف جرعًة طويلة منُه، ثمَّ هبَّْت فجأًة وهي تشدُّ حجابها حول خصرها، لتهمُس بغنٍج:

- أحبُّ الرقص على أنغام موسيقى فليم الراقصة والسياسي.
ثواٍن حتَّى  تمر سوى  لْم  اليوتيوب،  المعزوفة في صفحة  تلك  عن  بحثاً  الحاسوب  نحو  قفزُت 
بينما شبَّ حريق  ى بجسدها،  تتلوَّ الشريعي فضاء الصالة، بدأت ميَّاسة  مألْت موسيقى عمار 
َشبٍق بدمي، واتَّسعْت عينايَّ إعجاباً بقوامها الرشيق، شربُت كأسي على دفعتين، بينما كرعْت 
ما تبقَّى من شراٍب في كأسها، وبتؤدٍة راحْت تنزُع فستانها لتغويني، لْم تبق تغطيه سوى غاللة 
ُس  أتفرَّ قلبي؛ وأنا  ْت ردفيها إلِثارتي، فتصاعَد وجيُب  صفراء تكشف عن مفاتن جسدها، هزَّ
ُغ رأسها بين فخذي، لْم أصمد  في مالمح وجهها المشع، هجمت على حجري بغتًة، وأخذْت تمرِّ
ابتلَّ سروالي بسائٍل لزٍج؛ وشعرُت برعشٍة منعشٍة تسري في مسارب  إْذ سرعان ما  طويالً، 
رة، نشوةٌ عنيفٌة سيطرْت على كياني مع ذهوٍل  ْت لسانها ولطعْت ذقني شبه مخدَّ جسدي حيَن مدَّ
د في ابتالعها وحملتها إِلى سريري، نفضْت  غريٍب، ناولتني حبَّة فيا غرا من حقيبتها، لم أتردَّ
نُت من مباشرتها لثالث  غاللتها واستحالت عارية كحورية؛ كأنَّ جسدها قارٌب من ماٍس  ، تمكَّ
ٍة رابعٍة على الرغم  اٍت حتَّى ِاستغرقنا في نوم عميق، حين أطلَّ الفجر، وثبُت على جسدها لمرَّ مرَّ
من إرهاقي ثمَّ تركُت الفراش ألجهزَّ قهوتي، شربتها على مهل وأنا أجلس خلف مكتبي، أمسكُت 
السيدة  ْن  ُتعيَّ للبالد،  العامة  المصلحة  بناًء على مقتضيات  أكتب: قرار رئاسي..  بقلمي وبدأُت 
ميَّاسة الغبش، بصفة مستشارة أولى لرئيس الوزراء، وتباشر 

عملها فور صدوره.
رئيس الوزراء

عندما  أحمر  بلون  صار  قلمي  حبر  أنَّ  أدهشني  الذي  األمر 
ولمـَّا  بحوزتي؛  الوزراء صاَر  قلم رئيس  ُه  كأنَّ القرار.  كتبُت 
عدُت إِلى غرفتي إليقاظها، وجدُت فراشي خالياً، لقد اختفْت 

ميَّاسة الغبش.
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بريطانيا تطرح نفسها بديال من هوليوود.. 
وميدانها الطبيعة اخلالبة والقالع 

الكارثي  السيناريو  يؤّد  لم   - ب(  ف  لندن-)أ 
جلائحة كوفيد19- إلى القضاء على قطاع إنتاج 
من  ُيعتبر  الذي  البريطاني  واملسلسالت  األفالم 
األقوى في العالم، بل هو يحاول اإلفادة من طفرة 
البث التدفقي في محاولة لطرح نفسه بدياًل من 

هوليوود.
التاريخية  وقالعها  اخلالبة  مناظرها  فبفضل 
واستوديوهاتها الطليعية، متكنت بريطانيا على 
مر السنوات من جذب عدد متزايد من اإلنتاجات 

العاملية.
األميركية  السينمائية  اإلنتاج  شركات  وتتهافت 
على  الطلب  عند  الفيديو  ومنصات  العمالقة 
بريطانيا،  في  ومسلسالتها  أفالمها  تصوير 
كمسلسل "غيم أوف ثرونز" واألفالم ذات الشعبية 
الكبيرة كسلسلتي "جيمس بوند" و"ستار وورز".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي ستوديوز" 
"الصناعات  إن  لوكالة فرانس برس  غاري ديفي 
السمعية والبصرية في بريطانيا حتقق جناحًا 
كبيرًا وهي مساهم رئيسي في اقتصاد الثقافة" 

على املستوى األوروبي.
القطاع  هذا  في  ألف شخص   140 نحو  ويعمل 
الذي يبلغ حجمه مليارات اجلنيهات االسترلينية، 
ويساهم في تعزيز حضور بريطانيا الثقافي رغم 

السيطرة األميركية الساحقة في هذا اجملال.
 توم كروز مطمئن 

سمحت  القطاع،  أهمية  عن  تعّبر  خطوة  وفي 
متوز/يوليو  مطلع  في  البريطانية  احلكومة 
 ،"7 إمبوسيبل  "ميشن  فيلم  تصوير  مبعاودة 
ومنحت طواقم الفيلم إعفاء من احلجر الصحي. 
إلى  حتدث  دودن  أوليفر  الثقافة  وزير  أن  حتى 

النجم توم كروز لطمأنته.
وعاود القطاع العمل بسرعة بعد مرحلة احلجر 
و"مت اإلعداد بدّقة ملعاودة تصوير" األعمال، على 
ما قال مدير العمليات في استوديوهات "آي تي 

في" ديفيد ماكغرينور.
لكّن هذه العودة مشروطة بالتزام شروط صحية 
صارمة للغاية نّصت عليها بالتفاصيل الئحة من 
50 صفحة، حتّد من عدد األشخاص املوجودين 
وجهًا  املمثلني  التقاء  ومن  التصوير،  موقع  في 
إلى  اضطروا  "املنتجني  أن  ديفي  والحظ  لوجه 
أن يصبحوا أكثر ابداعًا، من خالل إعادة صوغ 
جديدة  تقنيات  إلى  واللجوء  القصة  أحداث 
إجناز  من  يتمكنوا  لكي  ُبعد،  ِمن  كالتوليف 
املوازنات  التزام  مع  احملدد  الوقت  في  األعمال 

احملددة".
باالستمرار  البريطانية  السلطات  سمحت  وقد 
في تصوير األعمال خالل مرحلة احلجر اجلديدة 

األول/ كانون  مطلع  حتى  تستمر  أن  املقررة 
ديسمبر املقبل.

إن  مغلقة،  أو  خالية  السينما  دور  كانت  وإذا 
أفالم  إطالق  عدم  إلى  نظرًا  أو  اجلائحة  بسبب 
الذي  اجلديد  بوند  جيمس  كفيلم  فيها  جاذبة 
احلكومة  "سارعت  مّرة،  من  أكثر  إطالقه  أرجئ 
بريطانيا  يجعل  ما  التصّرف،  إلى  البريطانية 
الحظ  ما  على  اجملال،  هذا  في  جاذبية"  أكثر 
إنترتينمنت"  "أبودانتيا  لشركة  العام  املدير   ،

الهندية فيكرام مالهوترا.
وقال املنتج البوليوودي لوكالة فرانس برس إن 
املفضل  التصوير  موقع  دائمًا  كانت  "بريطانيا 

للكثير من األفالم الهندية".
ثمة  اإلنكليزية،  اللغة  عامل  إلى  فباإلضافة 
عناصر استقطاب أخرى منها وفرة عدد املمثلني 

القاهرة- مصطفى عمارة
الصحة  ومديرية  الغربية  محافظة  استنفرت 
فيها مبصر  عقب االعالن عن اصابة الالعب 
املصرى  املنتخب  جنم  صالح  محمد  الدولي 
زفاف  حفل  حضوره  اثناء  كورونا  بفيروس 
للمحافظة،   التابعه  قرية  جنريج  في  شقيقه 
رحمى  طارق  الغربية  محافظ  اعطى  حيث 
باحملافظة  الصحة  مديرية  الى  تعلماته 
بارسال فريق طبي من الرصد والطب الوقائى 
رش  عمليات  اجراء  مت  حيث  القرية  الى 
وتعقيم وتطهير لشوارع القرية واجراء مسح 
الزفاف  حفل  فى  له  اخملالطني  جلميع  شامل 
لالعب  اخملالطني  الطبية  الفلرق  وناشدات 

بضرورة البقاء فى النازل وااللتزام باالدرات 
ان  شتيته  القريةماهر  عمدة  واكد  الوقاية 
اهالى القرية لم تظهر عليهم اىاعراض حتى 
حضروا  االسرتني  من  قليال  عددا  وان  االن 
واضاف انه من احملتمل ان يكون الالعب قد 
اصيب فيه عدد من الفنانني ولم تظهر عليهم 
يصب  لم  صالح  ان  يوكد  مما  اعراض  اى 
بالكورونا اثناء الفرح . فى املقابل صرح د/ 
بالغربية  الصحة  وكيل  حميدة  عبدالناصر 
افراد   6 اعراض بسيطة على  تبني ظهور  ان 
متابعتهم  وجارى  بسيطة  باعراض  اسرته 
ايام   10 ملدة  عزله  الالعب سيتم  ان  واضاف 

وسيخضع للبروتوكول العالجى

في  السبت  ُحِكم   - ب(  ف  )فرنسا(-)أ  شامبيري 
فرنسا على ألباني في الثانية واخلمسني بالسجن 
زوجته  على  اعتداء  بتدبير  إدانته  بعد  عامًا   20
وتلقى   .2006 عام  الكبريتيك  بحامض  السابقة 
الذي  احلكم  هادئة  بأعصاب  دارضحى  الدين  جنم 
أصدرته محكمة اجلنايات في سافوا )شرق فرنسا( 
تعذيب  أعمال  في  بالتواطؤ  مذنبًا  وجدته  بعدما 

وأعمال وحشية.
املنسوبة  االتهامات  من  ببراءته  الرجل  دفع  وقد 
إليه. وهو يحمل اجلنسية األلبانية لكنه يعيش في 

العشرين.  وكان رجل  القرن  فرنسا منذ تسعينات 
في  الكبريتيك  حامض  سكب  وقفازين  قناعًا  يضع 
السابقة  الزوجة  على   2006 أيلول/سبتمبر   14
متوجهة  كانت  فيما  شامبيري  في  منزلها  أمام 
الضحية  وأصيبت  ابنتاها.   ومعها  سيارتها  إلى 
وجهها  في  والثالثة  الثانية  الدرجتني  من  بحروق 

وجسمها.
ابنتيها  ووالد  السابق  زوجها  بأن  فورًا  واشُتبه   
التي  ألبانيا  من  عليها  االعتداء  تدبير  وراء  يقف 
جلأ إليها. وشّكل غياب اتفاق لتسليم اجملرمني بني 

فرنسا وأملانيا حماية للرجل، إلى أن مت توقيفه عام 
فرنسا  إلى  وسّلم  إيطاليا،  إلى  سفره  2019 خالل 

إنفاذًا ملذكرة توقيف دولية.
وخمس  سنوات  عشر  بالسجن   2009 عام  وحكم   

سنوات على رجلني ساعدا املتهم في هذا القضية.
 وكان الرجل طّلق زوجته عام 2004 فارتبطت برجل 
آخر. وفي 2006، قبل االعتداء، قدمت بحقه بالغني 
لتخريبه سيارتها ولتوجيهه إليها تهديدات بالقتل. 
على  حفاظًا  ابنتيها  وهويتي  هويتها  غيرت  وقد 

سالمتهن.

)بنغالدش(  دوهار  جوهانسبرغ,- 
الوباء قواعد  -)أ ف ب( - عندما فرض 
بالزولو  أغنية  قّربت  اجتماعي،  تباعد 
الغوسبل  أسلوب  من  مستوحاة 
رافعة  التواصل،  مواقع  عبر  األشخاص 
أغنية  العالم. وحصدت  املعنويات حول 
 230 من  أكثر  اآلن  إلى  "جيروزاليما" 
مليون مشاهدة على "يوتيوب" في خالل 

أقّل من سنة.
مئات  احلماسية  أنغامها  وحّثت 
األشخاص على نشر فيديوهات يرقصون 
اإليجابية  طاقتها  على  بفرح  فيها 
قول  حّد  على  الصلوات،  من  املستوحاة 
مؤّلفيها. فإذا بصبّي جنوب إفريقي يقفز 
ليتمايل  األولى  األنغام  منذ  األريكة  عن 
ضحك  مثيرا  بحماسة،  املوسيقى  على 
التي تصّوره. وها هي مجموعة  والدته 

من حّراس الغابات، من البيض والسود، 
من  املؤّلف  العمل  لباس  يرتدون جميعًا 
يرقصون  بيج،  قصير  وسروال  قميص 
في  "جيروزاليما"  على  متقنة  بخطوات 
إفريقيا.  جنوب  في  للحيوانات  محمية 
نفوس  في  احلماسة  األغنية  وأثارت 
الكثيرين حول العالم الذين اهتّزوا على 
مستشفاهم  أمام  ممّرضني  من  أنغامها، 
ومدعوين  منجم حول شاحنتهم  وعمال 
إفريقي  الرئيس اجلنوب  إلى  مطعم  في 
مواطنيه  دعا  الذي  رامافوزا  سيريل 
جيروزاليما"  "حتدي  في  املشاركة  إلى 
أيلول/ في  رسمية  عطلة  يوم  مبناسبة 
األسطوانات  منّسق  وأقّر  سبتمبر. 
الذي  جي  كاي  ماستر  إفريقي  اجلنوب 
املغنية  مع  األغنية  هذه  وسّجل  أّلف 
كان  "التفاعل  بأن  زيكودي  نومسيبو 

مذهال بالفعل". واعتبر لوسيوس باندا، 
على  ميوزيك"  "ساند  مهرجان  منّظم 
الشهر،  بداية  في  بحيرة مالوي  ضفاف 
"أنشودة  مبثابة  باتت  "جيروزاليما"  أن 

كوفيد" التي تنتشر في فترة قامتة.
أفضل  أخيرا  "جيروزاليما"  واعُتبرت 
أغنية إفريقية خالل حفل توزيع جوائز 
"ام تي في" األوروبية، متقّدمة على أعمال 
مثل  السمراء،  القارة  في  بارزة  ألسماء 
ومواطنه  رميا  النيجيري  الراب  مغني 
بوي  بورنا  اإلفريقي  البوب  مغني 
وزير  وغّرد  ماويتي.  غاز  والكونغولي 
متيتوا  ناتي  إفريقيا  في جنوب  الثقافة 
اللذين  بسفيرينا  جّدا  فخورون  "نحن 
ميّثالن وطننا خير متثيل بطريقة جامعة 

ال مثيل لها".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 تطهير مسقط رأس محمد صالح 

السجن 20 عامًا أللباني حرق طليقته 

 أغنية ترفع املعنويات في زمن االنعزال
ومغنية صوفية تخرج من مخبأها 

اجملرمني  أرهب  أحد  اجلمعة  توّفي   - ب(  ف  )أ  لندن- 
"سّفاح  امللّقب  ساتكليف  بيتر  وهو  بريطانيا  تاريخ  في 
يوركشير" الذي كان مسجونًا مدى احلياة لقتله 13 امرأة، 

بحسب ما أعلن ناطق باسم وزارة العدل.
وشّخصت إصابة ساتكليف )74 عاما( منذ مدة بفيروس 
مرض  وهو  البريطانية.  اإلعالم  وسائل  وفق  كورونا، 
منها.  يعاني  كان  األمراض  من  سلسلة  إلى  أضيف 
املسألة، مكتفية  التعليق على  العدل عن  وأحجمت وزارة 

بالتوضيح أنه توّفي في املستشفى. وسنة 1981 حكم على 
امرأة في  لقتله 13  بالسجن مدى احلياة  بيتر ساتكليف 
يوركشير في شمال غرب إنكلترا بني 1975 و1980. وهو 

حاول أيضا قتل سبع نساء أخريات.
مطرقة  مستخدما  ضحاياه  بجثث  ينّكل  ساتكليف  وكان 
إلهية"  "مهّمة  بـ  ُكّلف  أنه  اّدعى  وهو  ومفّكا.  وسّكينا 
لقتل املومسات، حّتى لو لم تكن كّل ضحاياه من عامالت 
اجلنس. وشّخصت إصابته بانفصام الشخصية االرتيابي 

وبقي في مصّح عقلي مّدة ثالثني عاما قبل نقله إلى سجن 
من  اإلفالت  في  ساتكليف  وجنح  البلد.  شرق  شمال  في 
احملّققني بسبب سلسلة من األخطاء في حتقيقات الشرطة. 
وهو أقّر بجرائمه في نهاية املطاف سنة 1981 بعد توقيفه 
 ،2006 العام  وفي  سيارته.  على  مزّورة  تسجيل  للوحة 
كشف تقرير سّري طلبت احلكومة إعداده سنة 1981 عن 
الواقع جرائم  ارتكب في  أن ساتكليف  التحقيق  مجريات 

أكثر بكثير من تلك التي حوكم بسببها.

عرض منزل لندني للبيع يهدد مشروعًا ثقافيًا


