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هل  يقول،  أيام  قبل  القّراء  أحد  من  سؤال  وردني 
خمسين  بعد  العراق  شكل  هو  ما  تتخّيل  أن  تستطيع 
سنة ثم استدرك ليقول بعد اربعين سنة؟ وختم رسالته 
وليس  السياسية  االحزاب  شكل  هو  قصده  انَّ  بالقول 

العراق كبلد .
وبالرغم من اّن هذه االسئلة تبدو بسيطة المظهر إال اّن 
االحاطة باالجابة عليها نوع من الوهم الذي من الصعب 
ادراكه . بل انني ال أريد ان يضيع صاحب السؤال في 
ابحاث عالمية  قالته مراكز  عّما  نقالً  أورُدها  اجابات 
لم   ، أوالً  فالعراق  واشنطن،  أو  باريس  أو  لندن  في 
يعد مركز اهتمام العالم كما كان في  نهاية التسعينات، 
ولم تعد خريطته لغزاً في التفسير أو االجتهاد أو حتى 
مقنعة ونحن  اجابات  نجد  أن  إال  علينا  وما   . التقسيم 

على عتبة بابه وليس ابواب سواه .
أرسل  ألسئلته،  جوابا  مني  القارىء  ذلك  يجد  لم  لما 
سؤال جديداً يقول فيه ، لنترك االحزاب واالشخاص، 
ونسأل هل سيكون هناك نفس هذا العراق بعد خمسين 

سنة، بل زاد ليقول، هل سيبقى العراق بلداً كامالً؟.
تلك االسئلة دعتني الى ان اتساءل بدوري، ما معنى 
السيادية  ومسمياته  الجغرافية  بحدوده  البلد  يبقى  ان 
وهو محطم وفقير من الداخل في حين تنقص مع كل 
سنة من عمر ثروته الشيء الكثير الذي يذهب من دون 
عودة أو تعويض؟ فالبلد النفطي يبحث عن دول تضع 
االموال على ارضه لالستثمار في حين أّنه منذ سنوات 
عاجز على أن يستثمر المال الذي يرده من النفط حتى 
بات البلد مرهوناً بسعر البرميل الذي تتالعب به رياح 

العمالقة الكبار والتيارات الدولية.
السياسية  التشكيالت  استمرت  اذا  البلد،  شكل  ما  أّما 
تحفر في أرضه اشكالها، فإنَّ شكل العراق سيكون من 
دون أن نشعر سيتخذ شكل االحزاب التي تتفسخ فيه 
التردي الحضاري والمدني.  وتمأل أرجاءه بشعارات 
واذا كانت االحزاب في هذا الحيز الزمني القليل الذي 
اعتلت فيه منصات الحكم ، قد فرهدته ، فماذا يمكن ان 

نتوقع بعد خمسة أو أربعة عقود؟

العراق.. اإلنسان وعربة اخليول
لو نظرنا إلى هيأة اإلنسان بتمعن وتدبر لوقفنا على التالي من األمور: على رأس 
يعلو اجلسد ويقف فوق بقية أعضائه، وكأنه يقول: أنا اآلمر الناهي، أنا املوجه، 

أنا األعلى فوق اجلميع. ترى ما الذي يجعله بهذه املكانة واملرتبة؟
بقابليته  األخرى  احليوانات  أدمغة  عن  متيز  عقل(   ( دماغ  الرأس  داخل  في 
على التفكير واإلدراك واستنتاج األحكام وصنع القرارات. كما ضمت جمجمته 
أعضاء  جميع  محركات  وبالتالي  واحلسية  العصبية  االجهزة  قيادات  مراكز 

وأجهزة اجلسم، فبتوقفها ميوت اإلنسان.
لكن هذا الرأس لكي يعمل بحاجة هو كذلك إلى هواء وماء وغذاء، وإلى بيانات 
ففي حني  وقرار.  واستنتاج  وادراك وحتليل  فهم  في  يعاجلها  لكي  ومعلومات 
تقوم  الفسيولوجية،  الوظائف  مهام  واحلس  والهضم  التنفس  أجهزة  تتولى 
في  املعاجلة  مركز  إلى  البيانات  بنقل  الفم  ولسان  واألنف  واألذنان  العينان 
الدماغ. وعندها يكون للرأس دوره األساسي في حياة اإلنسان ويستحق مكانته 

العليا.
وفي موضع حتت الرأس وفي قفص عظمي ينبض القلب الذي يوزع بواسطة دمه 
النظيف املآلن باالوكسجني والغذاء الى بقية أجزاء اجلسم لكي تستمد الطاقة 
املطلوبة. وبالتالي ال تستقيم حياة إنسان دون قلب ينبض. لكن للقلب مهام أخرى 
ودور في اإلحساس واحلدس والتبصر والشعور باحلزن والفرح كذلك. وهكذا 

جاء ليحتل املرتبة الثانية في قامة اإلنسان.
غير أن جسم اإلنسان ال يكتفي برأس وقلب فقط، وإمنا بحاجة إلى غذاء ومعدة، 
وإلى وسيلة تكاثر ومصدر تلذذ واشباع عاطفي، وإلى أطراف تعينه على العمل 
واحلركة وحمل ثقله. وكانت أعضاء تلك قد ترتبت حتت الرأس ونزواًل من مرتبة 

القلب.
وفي هيكل عربة اخليول متاهي ومحاكاة لهيأة اإلنسان. ففي مقصورة العربة 
يجلس شخص عادة ميتلك قرار سير العربة، مالكًا أو مؤجرًا. فهو يحدد وجهة 
سيرها وتوقيتات انطالقها وتوقفها عادة. فهو كالرأس في اإلنسان في مرتبته 

وأهميته ودوره.
وفي العربة يقوم احلوذي بدور القلب، فهو من يطلق ويوجه حركة العربة، وهو 
في  املقابلة  احلركة  وأطراف  أذرع  متثل  التي  خليولها  واملاء  الغذاء  يقدم  من 

اإلنسان.
وفي سياق مقاربتنا نصل إلى بعض استنتاجات:

مكانة  املتميزة  جسمه  أعضاء  وظائف  في  تقسيم  على  اإلنسان  حياة  تقوم   
وأهمية، وكذا عربة اخليول.

أداء  وكفاءة  على سالمة  تتوقف  العربة  تلك  وإجنازية  اإلنسان  ذلك  عطاء  إن   
أعضائها اخملتلفة وفق أدوارها ومهامها وترتيب أهمياتها.

  إن جتاهاًل ملهام تلك األعضاء، والعبثية في تكليفاتها ومسؤولياتها تقود إلى 
فوضى وتعثرات في احلياة وبوصلة اجتاهات سيرها.

وهكذا فالشعوب املتقدمة التي حتترم نواميس احلياة في تقدير رؤوس أبنائها 
ورفعها إلى أعلى املراتب قد جنحت في تقدمها، على 
وجهاًل  وطيشًا  سفهًا  ذلك  جتاهلت  التي  تلك  عكس 

فانحدرت جتر أذيال اخليبة والتخلف.

د. نزار محمود
برلني

القضاء اللبناني:
براءة زوج نانسي عجرم

القضاء  وّجه   - ب(  ف  بيروت-)أ 
اللبناني الثالثاء تهمة القتل قصدا 
النفس  عن  مشروع  دفاع  حالة  في 
الفنانة  زوج  الهاشم  فادي  إلى 
قتله  خلفية  على  عجرم،  نانسي 
في  منزله  إلى  ملثما  تسلل  رجال 
منطقة كسروان شمال بيروت بهدف 
السنة اجلارية وهدد  السرقة مطلع 

بقتله وعائلته.
جبل  في  التحقيق  قاضي  وأصدر 
لبنان نقوال منصور قرارا ظنيا اتهم 
محمد  السوري  بقتل  الهاشم  فيه 
املوسى بـ 18 طلقا ناريا من مسدس 

حربي داخل منزله في جبل لبنان.
أفعال  ان  منصور  القاضي  واعتبر 
القتل  جرمية  على  تنطبق  الهاشم 
املادة  في  عليها  املنصوص  قصدا 
التي  العقوبات،  قانون  من   547
حتى  الشاقة  االشغال  على  تنص 
20 سنة، لكن قاضي التحقيق عطف 
هذا اجلرم على املادة 228 من قانون 
من  املرتكب  تعفي  التي  العقوبات، 
في  اجلرمية  وقعت  إذا  العقوبة 

سياق الدفاع املشروع عن النفس.
واحال القاضي منصور الهاشم على 
لبنان  جبل  في  اجلنايات  محكمة 

حملاكمته.
فيال  إلى  تسلل  قد  موسى  وكان 
على  سهيلة  نيو  في  عجرم  الفنانة 
بعد حوالى عشرين كيلومترا شمال 
بيروت ليل الرابع إلى اخلامس من 
وهو  الفائت،  الثاني/يناير  كانون 

ملثم ومسلح مبسدس.
ووصل موسى الى غرفة نوم طفالت 
وقتل  بقتله  وهدده  الثالث،  الهاشم 
خزنة  الى  يرشده  لم  ان  عائلته 
فسارع  واجملوهرات،  االموال 
الهاشم إلى احضار مسدسه واطلق 
 18 بـ  وارداه  املهاجم  على  النار 
طلقا ناريا. وأشار القاضي منصور 
أن  الى  الظني  قراره  حيثيات  في 
"مبالغة الهاشم في اطالق هذا الكم 
من الرصاص على جثة القتيل، تعبر 
الدفاع  وسائل  كل  استنفد  انه  عن 
عن  ناجت  انه  ويظهر  النفس،  عن 
على  واخلوف  الغضب  من  ثورة 
قد  الهاشم  وكان  واطفاله".  زوجته 
أوقف بعيد احلادثة إلجراء املقتضى 
بعد  تخليته  جرت  لكن  القانوني، 
ومنعه  التحقيق  رهن  وتركه  يومني 

من السفر.

جديدة  دراسة  أظهرت   - ب(  ف  باريس-)أ 
للملكية  األوروبي  االحتاد  مكتب  أجراها 
الفكرية ُنِشَرت الثالثاء تراجع عدد األوروبيني 
الذين يشترون منتجات مقّلدة أو يستخدمون 

مواد مقرصنة.
شمل  الذي  االستطالع  هذا  على  واستنادًا 
االحتاد  دول  سكان  من   25636 مع  مقابالت 
األوروبي تبدأ أعمارهم من خمسة عشر عامًا، 
الحظ مكتب االحتاد األوروبي للملكية الفكرية 
انخفاضًا طفيفًا في الشراء املتعمد للمنتجات 
وفي  املئة(  في   5 إلى  املئة  في   7 )من  املقّلدة 
القرصنة املتعمدة )من 10 في املئة إلى 8 في 

املئة( منذ املسح السابق قبل ثالث سنوات.
وًيستنَتج من ذلك أن الشراء املتعمد للمنتجات 
املقلدة عاد عمليًا إلى املستوى الذي كان عليه 

عام 2013 )4 في املئة(.
األوروبيون  الشباب  أقّر   ، السابق  في  وكما 
مقلدة  منتجات  بامتالكهم  غيرهم  من  أكثر 
من  املئة  في   10 نسبتهم  وبلغت  قصد،  عن 
املواطنني الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و 24 

عامًا ، وهو ضعف املعدل األوروبي العام.
االحتاد  مكتب  الحظ  العاملي،  املستوى  على 
تدريجيًا  "تطورًا  الفكرية  للملكية  األوروبي 
منذ  والسلوكيات  للعقليات  مشجع  لكنه 
)...( في عامي 2013 و  الدراستني السابقتني 
2017" ، وفقًا للتقرير. ورأى املكتب أن "املوقف 
ومعدات  املقلدة  األدوية  من  للعاّمة  السلبي 
كوفيد  أزمة  خالل  املقلدة  الشخصية  احلماية 
األوروبيني  نظرة  تعزيز  في  رمبا  19-" ساهم 

االنتقادية للتقليد.
"زيادة  ثمة  أن  املكتب  أكد  أخرى،  جهة  من 
الفنانني  احترام  في  خاص  بنوع  ملحوظة 
الناس  من  "املزيد  أن  مالحظًا  واملبدعني"، 
امللكية  أفضل حلقوق  فهمًا  لديهم  إن  يقولون 
املنصرمة،  عشر  اإلثني  األشهر  في  الفكرية". 
مقابل  األوروبيني  من  املئة  في   42 دفع 
الطبع  بحقوق  احملمي  احملتوى  استخدام 
عبر  بثه  أو  تنزيله  أو  اإلنترنت  عبر  والنشر 
بزيادة  قانونية،  خدمة  بواسطة  اإلنترنت 

قدرها 17 نقطة مئوية منذ ذلك 2017.

بكني, 2020-11-24 )أ ف ب( - يتواصل مع 
القمر  إلى  الثالثاء   "5 "تشانغي  مركبة  إطالق 
ألخذ عينات من أرض هذا الكوكب، غزو الصني 
للفضاء الذي بوشر في عهد ماو تسي تونغ قبل 
استكشاف  عينيه  نصب  يضع  وبات  عاما   60

املريخ.
تستثمر بكني مليارات الدوالرات لتلحق بالقوى 
املتحدة  )الواليات  اجملال  هذا  في  العظمى 
لتتجاوزها  بل  ال  وروسيا(  األوروبي  واالحتاد 
على صعيد االستكشاف والبحث وإطالق األقمار 

االصطناعية.
روبوت  إرسال  طموحا  مشاريعها  أكثر  ومن 
العام  املريخ  سطح  على  ليحط  بعد  عن  مسّير 
املقبل وبناء محطة فضاء كبيرة بحلول 2022 أو 

أرسال صينيني إلى القمر بحلول 2030.
الصني  لغزو  الرئيسية  احملطات  يأتي  ما  في 

للفضاء.
في  السوفياتي  االحتاد  وضع   1957 العام  في 
صنع  من  مركبة  أول  سبوتنيك  األرض  مدار 
مؤسس  تونغ  تسي  ماو  وجه  وقد  االنسان. 
إلى  نداء  يومها  الشعبية  الصني  جمهورية 
أقمارا  سنصنع  أيضا  "نحن  فيه  أكد  مواطنيه 

اصطناعية!"
عندما   1970 العام  األولى  املرحلة  وتبلورت 

بواسطة  اصطناعي  قمر  أول  الصني  اطلقت 
مسيرة  إلى  إشارة  في  مارش"  "لونغ  صاروخ 
اجليش األحمر الطويلة التي سمحت ملاو بفرض 

نفسه زعيما للحزب الشيوعي الصيني.
لكن بكني انتظرت حتى العام 2003 إلرسال أول 
مواطن صيني إلى الفضاء هو يانغ ليووي. ودار 

يانغ 14 مرة حول األرض في غضون 21 ساعة.
دولة  ثالث  الصني  أصبحت  الرحلة  هذه  ومع 
ترسل انسانا إلى الفضاء بسبلها اخلاصة بعد 
االحتاد السوفياتي والواليات املتحدة. ومنذ ذلك 
فضائية  رحالت  بانتظام  بكني  ترسل  التاريخ 
محطة  عن  عمدا  الصني  واستبعدت  مأهولة. 
األميركيون  فيها  يتشارك  التي  الدولية  الفضاء 
عن  فضال  واليابانيون  واألوروبيون  والروس 
الكنديني. ومنذ ذلك احلني تسعى إلى بناء محطة 
خاصة بها. ولتحقيق غايتها هذه أطلقت وحدة 
سماوي1(  )قصر  "تيانغوغ1-"  صغيرة  فضائية 
 .2011 أيلول/سبتمبر  في  املدار  في  وضعت 
الفضاء  رواد  لتدريب  خصوصا  واستخدمت 

وإلجراء جتارب طبية.
في العام 2013 ، أعطت وانغ يابينغ وهي الثانية 
من بني مواطنيها التي تنطلق إلى الفضاء درسا 
التالميذ  ماليني  ملئات  مباشرة  بث  الفيزياء  في 
"تيانغوغ1-"  وتوقفت  األرض.  على  واملشاهدين 

هذا  وكان   .2016 آذار/مارس  في  العمل  عن 
محطة  بناء  في  متهيدية  مرحلة  يعتبر  اخملتبر 

فضاء صينية.
ومن احملطات املهمة هبوط روبوت "ارنب اليشم" 
الصغير على القمر في العام 2013، وكان التقاط 

صور من أبرز مهامه.
وتعطل هذا الروبوت املسّير عن بعد في البداية، 
وسار  تشغيله  إعادة  في  جنحت  الصني  أن  إاّل 
على سطح القمر مدة 31 شهرا أي اطول من فترة 

عمله املتوقعة أساسا.
وحدة  الصني  اطلقت   2016 العام  في 
فضاء  رواد  قام  وقد  الفضائية.  "تيانغونغ2-" 

بعمليات التحام تقنية بها.
الرئيس  أطلقه  الذي  الفضاء"  "حلم  شعار  حتت 

شي جينبينغ، باتت طموحات هذا البلد أكبر.
الصينية  الفضاء  بدء جتميع محطة  املقرر  فمن 
السنة على أن ينجز في 2022. وستصبح  هذه 
الصني بذلك ثالث بلد في العالم يبني بوسائله 
املتحدة  الواليات  بعد  كهذه  محطة  اخلاصة 

واالحتاد السوفياتي.
له  قاعدة  بناء  أيضا  اآلسيوي  العمالق  وينوي 
الفضاء  وكالة  رئيس  واكد  القمر.  سطح  على 
إلى  مأهولة  مهمة  اجناز  على  العمل  الصينية 

القمر بحدود 2029.

تراجع عدد من يشترون
منتجات مقّلدة في أوروبا

غزو الصني للفضاء مسيرة طويلة.. يحدوها حلم املريخ
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أشجار  بني   - )أ ف ب(  )سوريا(-  اطمة 
سوريا،  غرب  شمال  في  معّمرة  زيتون 
العود  على  دياب  وسام  الشاب  يعزف 
واعتنى  زرعها  نباتات  به  حتيط  بينما 
محاولة  في  خيمته،  مدخل  على  بها 
على  منه  نزح  الذي  منزله  تشبه  جلعلها 

وقع املعارك قبل سنوات.
على  أطمة  منطقة  في  اخليمة  وداخل 
احلدود مع تركيا، رّتب وسام )19 عامًا( 
بغطاء  زّينها  طاولة  على  الكتب  عشرات 
أبيض اللون وبنبتة الصبار مزروعة في 

أحواض صغيرة.
اخلضراوين  العينني  ذو  الشاب،  ويقول 
منزل  في  "نشأت  برس،  فرانس  لوكالة 
يشبه ما جعلت اخليمة عليه اليوم، كان 
أجمل  منزلنا  لكن  ومكتبة،  حديقة  لدينا 

بكثير".
وعائلته  وسام  نزح  سنوات،  أربع  قبل 
بعد  حماة  شمال  في  كفرزيتا  قريته  من 
النظام.  مقتل شقيقه جراء قصف لقوات 
النزوح  مخيمات  إلى  العائلة  وجلأت 
املكتظة في شمال إدلب حيث يعيش نحو 

مليون ونصف نازح.
ثمانية  قبل  مجددًا  العائلة  وانتقلت 
أشهر إلى حقل زيتون، بعيدًا عن اكتظاظ 
اخمليم، وخشية من تفشي فيروس كورونا 

املرة أن  لكّن وسام اختار هذه  املستجد. 
يخصص لنفسه خيمة محاذية لتلك التي 

يسكنها والداه وشقيقتيه.
ويقول "حاولت قدر املستطاع ان أجعلها 
مني  محاولة  القدمي..  مبنزلنا  أشبه 
لالستقرار" بعد أربع سنوات من النزوح، 
رغم إدراكه أّن "اخليمة ال تغني أبدًا عن 

املنزل وإن كانت على مستوى من اجلمال 
والترتيب".

احلقل  من  صغيرة  حجارة  وسام  جمع 
خيمته.  إلى  املؤدي  املمّر  بها  وحّدد 
سجادة  فوق  فراشًا  وضع  داخلها،  وفي 
النباتات  أحواض  ووّزع  اللون،  حمراء 
في الزوايا، وعلق جانبًا معطفه وشهادة 

حول  مهني  تدريب  دورة  في  مشاركته 
مبادئ التمريض.

اجلوال  هاتفه  عبر  الشاب  يستعرض 
كفرزيتا،  في  املدّمر  عائلته  ملنزل  صورًا 
بإحضار  العائلة  اكتفت  كيف  ويتذكر 
تلوذ  أن  قبل  الضرورية،  حاجياتها 

بالفرار.

حانة في روما متنع أحاديث الفيروس 

تسمية باندا حديقة واشنطن باملعجزة الصغيرة

كتب وحديقة في خيمة أراد نازح سوري
أن تشبه منزل طفولته

السينمائي  توفي   - ب(  ف  )أ  طهران,- 
كامبوزيا برتوي، كاتب سيناريو الفيلم اإليراني 
في  الذهبي"  "الدب  بجائزة  الفائز  الوحيد 
مهرجان البندقية، عن عمر 64 عاما بعد إصابته 
أعلنت  ما  بحسب  املستجد،  كورونا  بفيروس 

مؤسسة الفارابي السينمائية الثالثاء.
"املؤثرين  من  السيناريو  وكاتب  اخملرج  ويعد 
األطفال"،  الى  املوجهة  اإليرانية  السينما  في 
املوقع  على  املنشور  النعي  في  جاء  ما  بحسب 
االلكتروني للمؤسسة الرسمية املعنية بالترويج 

لسينما اجلمهورية اإلسالمية.
وأشارت "الفارابي" الى أنه توفي في مستشفى 

دي في طهران.
رشت  مدينة  في  املولود  الراحل  اخملرج  بدأ 
فيلم  مع   1987 عام  مسيرته  البالد،  بشمال 
أبرز  أحد  بالفارسية(، وأضحى  "ماهي" )سمكة 
في  ساهم  بعدما  األطفال،  سينما  في  األسماء 
االجتماعية  األفالم  تيار محلي جديد هو  إبراز 

املوجهة لهم.
أبرز  من  عدد  أفالم  سيناريو  كتابة  في  ساهم 
كيارستامي  عباس  مثل  اإليرانيني  اخملرجني 

ومجيد مجيدي وجعفر بناهي.
مهرجان  كّرمه  "سيناريست"  أكثر  يزال  ال  وهو 

فجر السينمائي في طهران )أربع مرات(.
"محمد  الشهير  مجيدي  فيلم  كتابة  في  ساهم 
األعلى  الطويل  الفيلم  يعد  والذي  الله"،  رسول 

كلفة في تاريخ السينما اإليرانية.
ولقي العمل انتقادات رجال دين في السعودية، 
"تشويها  اعتبروه  إليران،  اإلقليمي  اخلصم 

كتابة  في   2000 عام  شارك  كذلك  لإلسالم". 
والذي  بناهي،  جلعفر  "الدائرة"  فيلم  سيناريو 

يروي جتربة النساء في اجملتمع اإليراني.
سينمائي  لعمل  تقدير  أبرز  الفيلم  هذا  ونال 
إيراني، بفوزه بجائزة "األسد الذهبي" ملهرجان 

البندقية السينمائي عام 2000.
واختير برتوي من خالل فيلمه "كافه ترانزيت" 
الذي يروي قصة أرملة تقرر أن تعيد فتح وتدير 
احلدود  قرب  الراحل  زوجها  مطعم  بنفسها 
احلفل  في  إيران  لتمثيل  التركية،  اإليرانية 

السنوي جلوائز األوسكار عام 2007.
األميركية،  األكادميية  حوائز  حفل  جلنة  لكن 
لم تختر العمل ضمن الالئحة النهائية في فئة 

أفضل فيلم أجبني.

فيلم  بناهي  مع  برتوي  أجنز   ،2012 وفي 
احلريات  عن  املسدلة"(  )"الستارة  "بارديه" 
الشخصية، والذي فاز في العام التالي بجائزة 
فئة  ضمن  برلني  مهرجان  في  الفضي"  "الدب 

أفضل سيناريو.
مهرجان  منظمي  لدى  يومها  إيران  واحتجت 
فيلما  مكافأتهم  خلفية  على  األملانية،  العاصمة 
مت اجنازه من دون "إذن" وزارة الثقافة واإلرشاد 

اإلسالمي.
في  بكوفيد19-  تأثرا  الدول  أكثر  إيران  وتعد 
منذ  أحصت  وهي  األوسط،  الشرق  منطقة 
تسجيل أولى حاالته في شباط/فبراير، إصابة 
نحو  منهم  توفي  شخص،  ألف   880 من  أكثر 

.45,740

السلطات  أوقفت   - ب(  ف  )أ  ليوبليانا- 
من  والستني  السابعة  في  مواطنًا  السلوفينية 
أنها  مّدعيًا  أعوامًا  والدته  جثة  إلخفائه  عمره 
في  االستمرار  بهدف  احلياة  قيد  على  تزال  ال 
أفادت  ما  على  التقاعدي،  معاشها  تقاضي 

الشرطة ووسائل اإلعالم اإلثنني.
لتبلغ  كانت  التي  املرأة  لهذه  أقارب  ويقف 
قيد احلياة،  كانت على  لو  السابعة والتسعني 
أن  مؤكدين  األمر،  إلى  احملققني  تنبيه  وراء 

رؤيتها أو زيارتها كانتا متعذرتني عليهم رغم 
طلباتهم املتكررة.

توماز  الشرطة  باسم  الرسمي  الناطق  وقال 
الرسمي  للتلفزيون  تصريح  في  تومازيفيتش 
داخل شقة  املرأة  "الشرطة عثرت على جثة  إن 
في ليوبليانا"، موضحة أن "وفاتها حصلت على 

ما يبدو قبل سنوات عدة".
وال  وفاتها  اآلن حتديد سبب  حتى  يتسن  ولم 
إلى  تعود  أنها  ُيعَتَقد  ولكن  الدقيق،  تاريخها 

ست سنوات وفقًا ملوقع "24أور" اخلاص، بينما 
أفادت إحدى احملطات التلفزيونية بأن أحدًا لم 

يشاَهدها حّية منذ 2011.
وُيشتبه في أن جنل الضحية كذب على أقاربها، 
ما  بحسب  رؤيتهم،  في  ترغب  ال  أنها  زاعمًا 

أوردت تقارير صحافية.
تقليد  على  الفترة  هذه  كل  خالل  وواظب 
مخصصاتها  حتصيل  يواصل  لكي  توقيعها 

التقاعدية.

ُأطِلَق اسم شاو تشي جي أو  واشنطن-)أ ف ب( - 
ُوِلد  باندا  صغير  على  اإلثنني  الصغيرة"  "املعجزة 
واشنطن،  في  احليوانات  حديقة  في  الصيف  خالل 
فيه هذه  املشاركون  بنتيجة تصويت شعبي وصف 
جائحة  خضّم  في  وأمل  فرح  رسالة  بأنها  الوالدة 
كوفيد19-. واعتبرت حديقة احليوانات عبر موقعها 
اإللكتروني أن "الباندا رمز دولي لألمل وللحيوانات 

شاو  والدة  أوجدت  وقد  باالنقراض،  املهددة  البرية 
تشي جي حلظة من الفرح للعالم في ظل كوفيد19-".
التصويت  في  شخص  ألف   135 نحو  وشارك 
الثاني/ تشرين   20 إلى   16 من  اإلنترنت  عبر 
اقترحتها  أسماء  أربعة  من  واحد  الختيار  نوفمبر 
جتدد  بسبب  اإلثنني  مجددًا  أقفلت  احلديقةالتي 

تفّشي فيروس كورونا.

وفاة السينمائي
اإليراني برتوي احلائز

على الدب الذهبي

روما-)أ ف ب( - وسط عالم منشغل بجائحة 
روما  في  صغيرة  حانة  وضعت  كوفيد19-، 
لكل  بوضوح  وأعلنته  اخلاص  قانونها 
كورونا  فيروس  عن  "التحّدث  مرتاديها: 
القليل  توّفر  أن  قررت  املالكة  أن  إذ  ممنوع"، 
من "الصفاء" من خالل إجبارهم على االمتناع 
كل  على  الطاغي  املوضوع  هذا  تناول  عن 

األحاديث واملثير للقلق.
حانة  صاحبة  تقول  القهوة،  إعداد  آلة  أمام 
فرانس  لوكالة  ماتيولي  كريستينا  "فيلينغ" 
عن  إاّل  يتحدث  ال  واجلميع  أشهر  "منذ 
اجلو  نطّري  أن  شئنا  لذلك  نفسه،  املوضوع 

من خالل مواجهة الوضع باالبتسامة".
وال يعد جتاهل اجلائحة أمرا بهذه السهولة 
أوروبية  دولة  أول  كانت  التي  إيطاليا  في 
تعاني تفّشي الفيروس، إذ سّجلت منذ ظهوره 
فيها أكثر من 1,3 مليون إصابة، فيما ناهز 

عدد الوفيات 48 ألفًا.
شرط  التزام  على  حانتها  زبائن  وملساعدة 

االبتعاد عن مناقشة الوباء، وضعت كريستينا 
مواضيع  "أفكار  فيها  تقترح  أخرى  الفتة 
املشاهير  وحياة  "األخبار  بينها  لألحاديث"، 

والتاريخ والثقافة العامة".
أن  عامًا   35 البالغة  احلانة  صاحبة  وتؤكد 
باب  من  "ليس  حانتها  زوار  من  تطلبه  ما 
مجّرد  هو  بل  إنكاره،  أو  الراهن  الواقع  نفي 

وأثارت  الصفاء".  بعض  الستعادة  وسيلة 
هذه املبادرة ارتياح برونا بياتزا التي جاءت 
لشراء تذاكر يانصيب من احلانة. وتقول هذه 
التحدث  الكيل من  بنا  "طفح  الدائمة  الزبونة 
ال  إليه،  نذهب  مكان  كّل  ففي  كوفيد،  عن 

موضوع سواه".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

سلوفيني أخفى جثة والدته أعوامًا
لالستمرار في تقاضي معاشها


