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مصطلح  أطلقت   ، أيام  ثالثة  قبل  هنا  سابقة  سطور  في 
الدينار السياسي، على العملة العراقية، في اطار ارتباطها 
البنك  خيمة  خالل  من  االمريكية  بالرعاية  االن  حتى 
االمريكية  السياسة  في  اآلتي  لكن  بواشنطن.  الفيدرالي 
لصالح  محسوم  غير  بل  معلوم  غير  الجديد  الرئيس  مع 
اتجهت  اذا  العراق،  اعتاد عليها  التي  امتيازات االفضلية 
االوضاع الى تصعيد متوقع بين الواليات المتحدة وايران، 
تصريحات  في   قوية  التزال  االيرانية   االحالم  اّن  ذلك 

بعض المسؤولين 
العقوبات  وترفع  ستعتذر  واشنطن  اّن  حول  طهران  في 
الى  ايراني  سفير  ذهب  بل  النووي،  لالتفاق  عودتها  مع 
ايران  لموافقة  شرطاً  للتعويضات  امريكا  تدفع  أن  القول 

على قبول عودتها الى االتفاق النووي .
بناء التصورات السياسية على اّن  الرئيس جو بايدن هو 
 ، قصور  هو  اوباما،  باراك  االسبق  الرئيس  من  نسخة 
بل جهل في فهم ان المتغيرات السياسية هي التي تصنع 
السياسة غالباً، وليس االنتماء للحزب ذاته والعمل السابق 
الى  عاد  لو  أوباما  اّن  بل   . اوباما  من  قريب  موقع  في 
عليه  سار  ما  على  يسير  أن  يستطيع  فلن  اليوم  المنصب 
انواعه  من  للتطرف  فيها  سمح  التي  التعيسة  سنواته  في 
المختلفة والمتناقضة في العراق وسوريا بالتمدد واالنتشار 

والرسوخ.
الصدارة  عنوان  سيحتل  فهو  العراقي،  للدينار  أعود 
السياسية لما تبقى من الوضع الحكومي الحالي والحكومة 
ذهنية  في  امام  الى  الهروب  فكرة  رسوخ  بسبب  التالية، 
الجالسين في المناصب اليوم، إذ يخطر في بالهم أي شيء 
دوالر  مقابل  دينارا  ليكون  العراقي  الدينار  قيمة  رفع  إال 
مثالً، وهو انجاز ال تتوافر امكانية تحقيقه في ظل سياسات 
اقتصادية مخترقة  بتراكمات الفساد، فضالً عن تصرفات 
كلمة  ألنها  سياسات  اقول  وال  وترقيعية،  منفلتة  ادارية 

اليوجد ما يقابلها من صورة على أرض الواقع .
بالدينار  التنكيل  هو  العاجزين  خيار  بل  شيء،  أسهل 

العراقي.

ديباجة مواطن:دائرة في ذمة الفوضى
 الحديث عن الدوائر واملؤسسات العراقية  والروتني  القاتل يسيل له اللعاب ويندى له 
الجبني في نفس الوقت، وبات هذا املوضوع ليس غريبا على العراقيني، ولكن ال يعني 
بأنه لم يترك مرارة قاسية جدا في قلوب ومشاعر الناس جميعا، وصار حديثهم اليومي 
في كل مجالسهم املختلفة، وكل مواطن تعرض للظلم املدمر بسبب األداء األرعن والغبي 
والغير مدروس، لغالبية موظفني دوائر العراق الذين جاءت بهم األحزاب وهم يفتقرون 
الى أدنى شهادة، خاصة إذا كان هذا األداء تسبب بقطع راتب لفرد ما، أو عدم شموله 
بالتقاعد مثال لسبب ما، أو تأخير ترفيعه الوظيفي وعدم احتساب مستحقات ماليه له 
بذمة الدولة، أو تأخير اعتراف ملكية عقار معني، وحتى في أروقة القضاء طاملا نجد 
التكييف  يكن  لم  إن  علما  التهمة،  لتلك  قانونا  مخالفا  معينة  لتهمة  القانوني  التكييف 
القانوني صحيحا للتهمة يؤدي بالنتيجة الى تغيير مدة الحكم رغم ان هناك قاعدة قانونية 

مفادها  ال جريمة وال عقوبة إال بنص .
 وناهيك عن دائرة تنفيذ كربالء التي محور مقالنا عنها ملا نشاهده ونسمعه عنها من 
املراجع وأعصابه وسرقة وقته وبالتالي يخرج من  املواطن  تفتك بروح  فوضى عارمة 
يكره  كربالء  تنفيذ  دائرة  الى  يدخل  الذي  إن  وأنني، حيث  وقهر  بخفي حنني،  الدائرة 
الحياة تماما سواء كان مواطنا عاديا أو محامي، ويطول الحديث عن العشوائية املفرطة 
في األداء الوظيفي نستطيع القول لغالبية املوظفني، مثال االزدواجية في إصدار القرارات 
بحق املدينني من حيث التساوي باإلمكانيات املادية والتقارب في مبلغ الدين لكن القرار 
اآلخر  املدين  من  بكثير  أقل  التسديد  مبلغ  مدين  على  يفرض  حيث  عادل  غير  يصدر 
وهذا إجحاف مقيت، والطامة الكبرى هي إن كل األضابير التي تحفظ حقوق الدائنني 
محشورة في غرفة بائسة تفتقر الى أبسط شروط الحفظ من األرضة والتآكل،  وتجري 
آلية العمل حيث يأتي الدائن بطلب إضبارته لغرض استالمها ومن ثم يستلم حقوقه من 
إذا   بجلبها هذا في حالة  املكلف  املوظف  الى  يعطي رقم اإلضبارة  أن  بعد  املحاسب، 
املراجع، خاصة وإن االصوات تزدحم في  املواطن  الى  له واستمع  تواضع واستجاب 
وقت واحد وهي تتوسل بموظف األضابير لجلب أضابيرهم، وهذا يؤدي الى املحاباة 
والرشوة والشكليات، في الوقت الذي أغلب مراجعي دائرة التنفيذ من النساء الالئي 
كل شهر يراجعن التنفيذ الستالم حقوقهن التي أقرتها املحاكم املختصة لهن من نفقة 
أو املهر املؤجل اللذان في ذمة األزواج، وهنا ايضا تكثر العالقات املشبوهة مما تؤثر 
على أداء عمل موظفني التنفيذ بشكل نظيف ونزيه، هذه االضابير املحفوظة بهذه الطريقة 
الرديئة واملتخلفة هي ذاتها محفوظة بالحاسبات الخاصة بالدائرة، إذن ملاذا هذا اإلجراء 

العشوائي الذي ينهك املواطن وربما يسلبه حقه تماما.
وهو  ذلك،  من  أبعد  وليس  الجوار  دول  بحاضر  العراق  نقارن ماضي  أردنا  لو  وهنا 
البلد الوحيد في العالم تقريبا الذي ماضيه أجمل وأرقى وأبهى من حاضره، فقد كان 
العراق يساعد دول الخليج وفي مقدمتهم دولة اإلمارات التي كان يساعدها العراق في 
يستقبل  وكان  العشرين،  القرن  ستينات  في  والتربوية  االقتصادية  أوضاعها  تحسني 
ودعم  ماليزيا  دولة  كما ساعد  العراق،  في  امللكي  الحكم  إبان  اللجوء  لطلب  االوربيني 
دولة  اقتصاد  ودعم  ساعد  املسار  وبنفس  العشرين،  القرن  ثمانينات  في  اقتصادها 
الدينار العراقي يعادل مثقاال ونصف من الذهب في  الدول، وكان  االردن وغيرها من 
اليه تلك الدول من التطور والتفوق في كل  السبعينات والثمانينات، وملسنا ما وصلت 
املجاالت االقتصادية والعلمية واالستثمارية، وآخر التطورات التي شهدتها دولة اإلمارات 
املتحدة مثال هي املنصة اإللكترونية، حيث يجلس املواطن أمام املنصة ويستخرج بنفسه 
أي وثيقة يحتاجها مثل بطاقة الجنسية أو الجواز باعتباره وثيقة دولية مهمة، وتحويل 

ملكية العقارات من جراء عمليات البيع والشرا.
والسؤال الدامي هو ملاذا حاضر العراق صار أسوأ من كل الدول واملجتمعات البدائية؟ 
حتى وصل التخلف الى إن دوائر التنفيذ في العراق عموما تفتقر الى أبسط الوسائل 
التي من شأنها تؤدي خدمة متواضعة الى املراجع عندما يراجعها ويغادرها وهو يشعر 
بفخر ولو بحجم شربة طاس ماء في صيف الهب، الجواب اصبح واضحا لكل عراقي 
شريف، السيناريو املدبلج الذي يرتكز على محوريني أساسيني وهما أوال تفكيك املنظومة 
العلمية والتكنولوجيا، واللحمة االجتماعية العراقية وإرجاعه الى العصور البدائية، وثانيا 
العمل على استمرار تخلفه وعوزه الى لثمة وجد، وهذا بفضل سراق النهار وباعة الوطن 
بخردة نفوسهم التي طبعتها جيفة األجنبي، الذين يسمون أنفسهم ساسة عراق اليوم.

دائرة  زيارة  في  التعجيل  بضرورة  العدل  وزارة  ادعو  وهنا 
التنفيذ بمحافظة كربالء والوقوف على الفوضى العارمة في 
أدائها، والخلل الكبير الذي يفتك بأضابير املواطنني، ويعرقل 

إنجاز معامالتهم من جراء األداء الوظيفي الفاسد.
د. خالد اخلفاجي 

فّن  أدرج   - ب(  -)أ ف  روما  هلسنكي-  باريس- 
ينتقل  قتالي هادئ  فّن  "تاي تشي تشوان"، وهو 
عبر األجيال في الصني منذ القرن السابع عشر، 

في قائمة التراث الثقافي غير املادي لليونسكو.
هذا  في  الصني  قّدمته  الذي  امللّف  قبول  ومّت 
الصدد خالل االجتماع الوزاري الدولي اخلامس 
جامايكا  برئاسة  اإلنترنت  عبر  التأم  الذي  عشر 
إدراج  في  األربعاء  منذ  فيه  املشاركون  ويبحث 

نحو أربعني عنصرا جديدا في القائمة.
"تاي  أن  ترشيحها  مّلف  في  الصني  وأوضحت 
الصينية  الفلسفة  من  املستوحى  تشوان  تشي 
التقليدية ومبادئها للحفاظ على الصحة )دورات 
عبارة  والبشرية(هو  السماء  ووحدة  ويانغ  يينغ 
بحركات  تتمّيز  تقليدية  جسدية  ممارسات  عن 
هادئة ودائرية ترّكز على ضبط النفس والتنّفس".
"تاي  بـ  الصني  في  املعروفة  املمارسات  وهذه 
"تاي تشي تشوان"  بـ  الغرب  دجي تشوان" وفي 
بطيئة  حركات  على  قائم  "داخلي"  قتالي  فّن  هي 
ولّينة هدفها تعزيز املرونة، خالفا للفنون القتالية 

"اخلارجية".
وهي واسعة االنتشار في الصني حيث من السائد 
رؤية رجال ونساء من األعمار كافة يؤّدون حركات 
على  حفاظا  املتنّزهات  في  ومضبوطة  بطيئة 

اللياقة النفسية والبدنية.
عشر  السابع  القرن  إلى  الفّن  هذا  نشأة  وتعزى 
األفكار  من  بتأثير  الصني  وسط  خنان  إقليم  في 
الصيني  الطّب  ومبادئ  والكونفوشية  الطاوية 

التقليدي.
هذه  في  متخصصة  مدارس  عّدة  وأبصرت 

املمارسات النور "حتمل اسم عشيرة أو معّلم".

التي  الساونا  حمامات  اليونسكو  أدرجت  و 
احلياتية  املمارسات  من  يتجّزأ"  ال  "جزءا  تعّد 
املادي  غير  للتراث  قائمتها  في  للفنلنديني 

للبشرية.
أن  األممية  املنظمة  عن  صادر  بيان  في  وجاء 
"ثقافة الساونا في فنلندا هي جزء ال يتجّزأ من 
حياة غالبية السكان الفنلنديني.. وهي أكثر بكثير 

من مجّرد حمامات لالغتسال".
مئات  إلى  اجلاف  البخار  حمامات  تقليد  ويعود 
ماليني  ثالثة  يتوافر  حيث  فنلندا  في  السنوات 
تقريبا لنحو 5,5 ماليني  النوع  حمام من هذا 

نسمة.
وتستقطب مقصورات الساونا الواسعة االنتشار 
الفنلنديني  املنازل والشقق واملسابح احمللية  في 

عن  للتنفيس  إليها  يلجأون  وهم  أعمارهم  على 
الضغط وسط حرارة تصل تقريبا إلى 85 درجة 
إلى  الساونا  حتّولت  السنني،  مّر  وعلى  مئوية. 
أداة دبلوماسية يستخدمها الزعماء السياسيون 
مع نظرائهم، فخالل احلرب الباردة كان الرئيس 
الديبلوماسيني  مع  يتفاوض  ككونن  أورهو 
السوفيات في هذه احلمامات التي يدخلها املرء 

عاريا في فنلندا.
وفي العام 2005، دخل الرئيس الروسي فالدميير 
الفنلندية  الرئيسة  زوج  برفقة  الساونا  بوتني 

تاريا هالونن.
بني  لفصلها  لالنتقاد  املمارسات  هذه  وتعرّضت 

الرجال والنساء في حمامات مختلفة.
في  غطسة  هذا  البخار  حمام  تلي  الشتاء،  وفي 

املياه اجملّمدة ألحد أنهر البلد املقّدر عددها بنحو 
والرفاه  الصحة  حتّسن  عادة  وهي  ألفا،   180

العقلي بحسب ممارسيها.
االستخدام  أن  فنلندا  عّدةفي  دراسات  وأظهرت 
املنتظم للساونا قد يخّفض خطر اإلصابة بجلطة 
دماغية، غير أن األطباء يوصون األشخاص الذين 
يعانون من مشاكل قلبية بعدم التعّرض لدرجات 

احلرارة العالية في حمامات البخار.
كان  عاما  مدار 11  للساونا على  بطولة  ونّظمت 
مآلها مأسويا في العام 2010 ملشاركني حتّملوا 

حرارة وصلت إلى 110 درجات مئوية.
وتأمل البندقية التي غاب عنها السّياح منذ بدء 
صناعة  تنتعش  أن  كوفيد19-  جائحة  تفّشي 
اخلرز الزجاجي التي تتمايز بها مع فرنسا إثر 
إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير 

املادي.
وقد قّدمت إيطاليا هذا امللّف بالتعاون مع فرنسا. 
الزجاجي في جزيرة مورانو في  اللؤلؤ  ويصنع 

البندقية منذ قرون.
البندقية  بلدية  رئيس  برونيارو  لويدجي  وقال 
العاملي  التراث  قائمة  في  بذاتها  املدرجة 
تقاليدنا  أعرق  ألحد  التقدير  "هذا  إن  لليونسكو 

يشّكل مصدر فخر كبير لنا".
واعتبر رئيس منطقة فينيتو لوكا تسايا أن هذا 
للحرف  جّدا  صعب  وقت  في  "يأتي  السار  النبأ 
هذا  يشّكل  أن  في  آمال  البندقية"،  في  اليدوية 

اإلدراج "محّركا النتعاش الوضع".
بالسّياح  تعّج  التي  البندقية  استحالت  وقد 
عادة مدينة أشباح خالل األشهر األخيرة بسبب 

انتشار فيروس كورونا املستجّد.

فن قتالي وخرز وحمامات ساونا في قائمة 
التراث غير املادي لليونسكو
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)ألبانيا(- )أ ف ب( - ُتنسب مزايا مناعية 
يزيد  ما  ألبانيا،  في  احلمير  حلليب  عّدة 
ازديادا شديدا  املنتجات  الطلب على هذه 
فرصة  ويشّكل  الصحية  األزمة  خضّم  في 

لتحسني ظروف عيش هذه احليوانات.
في  صغيرة  مزرعة  إلى  الزبائن  يتوافد 
جنوب تيرانا حيث ميضغ بعض احلمير 

العلف بهدوء حتت األشجار.
ترك  الذي  عاما(   37( كيكيا  إلتون  ويقول 
ليتفّرغ  الصحافة  في  عمله  سنتني  قبل 
بلدة  في  الصغيرة  العائلية  املزرعة  لهذه 
شهد  األتان  حليب  على  إن"الطلب  بابر 
األشهر  خالل  خصوصا  شديدا،  ارتفاعا 
التي  اإلصابات"  ازدياد  ظّل  في  األخيرة، 

تخّطت 45 ألفا في ألبانيا.
هامشيا  احلمير  حليب  إنتاج  يزال  وال 
منطقة  في  الواقع  الفقير  البلد  هذا  في 
البلقان وهو يقتصر على مزرعتني فيهما 
بضع عشرات احلمير. وتضّم ألبانيا نحو 
تقديرات  بحسب  وبغل،  حمار  ألف   50
صحافية. وُتستخدم هذه احليوانات لنقل 
في  التنّقل  أو  العربات  جّر  أو  احلموالت 

الريف حيث يقاسي القرويون املشّقات.
اندثار محتمل 

وغالبا ما تعاني احلمير من سوء معاملة، 
"رغم أنها حيوانات حّساسة جّدا، بحاجة 

إلى عطف كبير"، على قول كيكيا.
وميلك إلتون كيكيا أربع أتن حامل وأربع 

أخرى تنتج احلليب لكّل منها صغير. وقد 
يصل اإلنتاج إلى ثالثة ليترات في اليوم 
الواحد كحّد أقصى، "لكنه غير كاف لتلبية 
الطلب"، بحسب املزارع الذي ينوي توسيع 
أن  غير  حمار.  مئة  نحو  لتشمل  مزرعته 
بلد  بتاتا في  بالسهلة  "ليست  املهّمة  هذه 

تكاد احلمير تندثر منه".
والتمّدد  الريف  في  التصّحر  وبسبب 
الزراعية،  األمناط  وحتديث  احلضري 
تتراجع أعداد احلمير بشّدة في البلد منذ 

سنوات، وفق معهد اإلحصاءات.
ويشّكل إنتاج احلليب فرصة حلماية هذا 
املزرعة  وتؤوي  املرّبني.  بحسب  النوع، 
تشهد  معاملة  لسوء  تعّرضت  حيوانات 

ندوبها على املعاناة التي قاستها سابقا.
الذي  إلتون،  والد  كيكيا  رضى  ويقول 
ونعيد  "نعاجلها  عاما   71 العمر  من  يبلغ 

تأهيلها على الصعيد النفسي أيضا".
كانت جيني، وهي حمارة بيضاء، تعاني 
إصابة في أذنها عند وصولها إلى املزرعة 
ويخبر  ظهرها.  تغّطي  الندوب  وكانت 
تكن  ولم  وحزينة  ضعيفة  "كانت  إلتون 
أما  األخرى.  احليوانات  مع  البقاء  تريد 
اآلن، فهي تسرح وتأكل جّيدا وتنتج حليبا 

طّيبا".
عالج مزدوج 

بالرغم  كبيرا  إقباال  احلمير  ويلقى حليب 
من سعره املرتفع عند 50 يورو )60 دوالرا 

يبلغ  بالكاد  بلد  في  الواحد  لليتر  تقريبا( 
يورو   400 فيه  الشهري  األجر  متوّسط 

)500 دوالر تقريبا(.
من  يحمي  احلليب  هذا  أن  أحد  يزعم  وال 
املنتج  هذا  أن  غير  بكوفيد19-،  اإلصابة 
بالفيتامينات  غّني  األّم  من حليب  القريب 

ومبغّذيات تقّوي اجلهاز املناعي.
أتت كليا مييري إلى بابر لشراء قارورتني 
مساعدة  بغية  احلليب  من  صغيرتني 
والديها على التعافي من مرض كوفيد19-. 
وتخبر هذه الطالبة التي تدرس الهندسة 
احلليب  "هذا  إن  للبيئة  املراعية  الزراعية 

عالج طبيعي للجهاز التنّفسي".
أما ريجينا بيكيري، فهي تستخدم احلليب 
ومستحضرات  صابونا  لتصنع  اجملّمد 
أخرى للعناية بالبشرة تبيعها في املزرعة 
"اإلقبال  إن  تؤّكد  وهي  صيدليتها.  وفي 
تزايد على مستحضرات التجميل هذه ألن 
الناس ميضون مزيدا من الوقت في املنزل 

ويتسّنى لهم االعتناء ببشرتهم".
املنطقة  ألطفال  أبوابها  املزرعة  وتفتح 
ويطعموا  احلمير  ظهر  على  يتنّزهوا  كي 

احليوانات ويالمسوها.
بني  الرابط  "هذا  بأن  رضى  ويقّر 
بذاته،  عالج  هو  واألطفال  احليوانات 
األوالد  سلوك  على  سحري  مفعول  له 
حلظات  وهي  السواء.  على  واحليوانات 

جتلب لي السعادة".

القاهرة- مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني النقاب أّن األجهزة اخملتصة تكثف 
وبيعها  األطفال  خلطف  عصابة  عن  للبحث  جهودها 
املواطنني  بالغات  تعددت  أن  بعد  خاصة  اخلارج  في 
محافظة  دكرنس  مركز  في  كما  أطفالهم  اختفاء  عن 
الدقهلية ،إذ أختفى تسعة أطفال في أقل من 3 سنوات، 
وأوضحت أمل عبد اخلالق جدة أحد األطفال اخملطوفني 
أنه يوجد 36 مخطوفا منهم 3 على األقل مت العثور عليهم 
في أكياس قمامة بعد سرقة اعضائهم .ومع تفاقم تلك 
حقوق  ائتالف  مدير  مصيلحي  أحمد  طالب  الظاهرة 
مما  أكبر  بصورة  الطفل  ميالد  صورة  بتوثيق  الطفل 
يحدث اآلن كما يجب أخذ بصمة قدم الطفل عند والدته 
ورقمها أو بصمة العني أو حتليل حامضه النووي حتى ال 

يحدث تالعب بها ويتم خطف وبيع األطفال.
الداخلية  وزير  ربيع مساعد  اللواء محمد  أوضح  فيما   
األسبق أن هناك ثالثة أنواع من األطفال يتم االجتار بهم 
وهم أطفال السفاح واألطفال املتسولني واألطفال الذين 
يولدون مبستشفيات وتسرقهم أسر أخرى محرومة من 
قدم  بصمة  أخذ  تطبق  اآلن  ّمصر  أن  وأضاف  األطفال 
الصوت  بصمة  استخدام  يتم  ،كما  الوالدة  عند  الطفل 
من  للتأكد  بالسفارات  والعني  اخلزائن  من  للصرف 
شخصية املسافر باإلضافة إلى بصمة الشفاه وصوان 
األذن هذه البصمات متنع تهريب األطفال واالجتار بهم 

خاصة أن هناك دوال تعاني من ضعف اإلجناب لديها .

إقبال متزايد على حليب احلمير في ظل اجلائحة

البريطاني  املمثل  توفي   - ب(  ف  لندن-)أ 
صائد  دور  أدى  الذي  بولوك  جيرميي 
اجلوائز الشهير بوبا فيت في سلسلة أفالم 

"ستار وورز" عن عمر ناهز 75 عاما.
في  توتينغ  مستشفى  في  املمثل  وتوفي 
مضاعفات  "بعد  اخلميس  لندن  جنوب 
صحية، بعضها ناجم عن مرض باركنسون 
ما جاء  ، بحسب  لسنوات"  منه  عانى  الذي 

في موقعه اإللكتروني.
حياة  عاش  "جيرميي  أن  املوقع  وأضاف 
بأدواره"  واشتهر  كممثل  وسعيدة  طويلة 
في أفالم عدة منها "سامر هوليداي" و"ستار 

في  بولوك  ولد  بوند".  و"جيمس  وورز" 
ليسيسترشير،  مبقاطعة  هاربورو  ماركت 
وظهر في العديد من البرامج التلفزيونية في 
من   ، وثمانيناته  العشرين  القرن  سبعينات 
شيروود"  أوف  "روبن  و  هو"  "دكتور  بينها 
، وكانت له أدوار ثانوية في ثالثة من أفالم 

"جيمس بوند".
 لكّن أشهر أدواره شخصية بوبا فيت التي 
أفالم  من  اثنني  في  كبيرة  شعبية  اكتسبت 
سترايكس  إمباير  "ذا  هما  النجوم"  "حرب 

باك" و"ريتورن أوف ذي جيداي".
 ونعاه عبر مواقع التواصل االجتماعي عدد 

"ستار  في  معه  شاركوا  الذين  املمثلني  من 
هاميل  مارك  كتب  "تويتر"،  فعلى  وورز". 
الذي أدى دور لوك سكايووكر "كان جيرميي 

بولوك مثااًل للجنتلمان اإلنكليزي".
الندو  دور  أدى  الذي  ويليامز  دي  بيلي  أما 
كالريسيان، فغّرد باآلتي "اليوم فقدنا أفضل 
بسالم  ...أرقد  اجملرة  في  جوائز  صائد 

جيرميي بولوك".
تيمويرا  النيوزيلندي  املمثل  ويؤدي   
موريسون دور بوبا فيت حاليًا في املسلسل 
التلفزيوني الشهير "ذ, ماندالوريان" الذي 

تدور أحداثه في أجواء "حرب النجوم".

طوكيو-)أ ف ب( - لم َتُحل جائحة كوفيد19- 
راهنًا  اليابان  تشهدها  محمومة  منافسة  دون 
املتوقع  ومن  املتحركة،  للرسوم  فيلمني  بني 
)قاتل  "دمين سالير"  فيلم  بنتيجتها  ينجح  أن 
أشبه  عليه  اإلقبال  أصبح  الذي  الشياطني( 
بظاهرة، في حتطيم الرقم القياسي لإليرادات 
انتاج  من  أواي"  "سبيريتد  فيلم  يحمله  الذي 

استديوهات "غيبلي".
كبيرًا  جناحًا  حقق  الذي  سالير"  "دمين  ففيلم 
بدء عرضه  منذ  اليابانية  السينما  في صاالت 
الفائت،  األول/أكتوبر  تشرين  منتصف  في 
الفيلم  يحمله  الذي  القياسي  الرقم  من  يقترب 
ميازاكي  هاياو  إخراجه  تولى  الذي  التحفة 
فيلم  إيرادات  جتاوز  بعدما   ،2001 العام 

"تايتانيك" جليمس كاميرون )1997(.
الفيلم  تقّدم  تعطيل  إلى  أدى  تطورًا  أن  إال 
أوفيس"  الـ"بوكس  صدارة  نحو  اجلديد 
إيرادات  احتساب  الثالثاء  أعيد  إذ  الياباني، 
في  مجددًا  عرضه  ضوء  في  أواي"  "سبيريتد 
دور السينما هذا الصيف، فتبّين أن مجموعها 
ارتفع. وال يزال "سبيريتد أواي" يحتفظ بعرشه 
مع إيرادات تبلغ 31,7 مليار ين )252 مليون 
يورو(، بينما سجل فيلم "دمين سالير" الذي ال 
وفق  ين،  مليار  العرض 30,3  دور  في  يزال 
إيرادات  لترتيب  اإلثنني  صدر  حتديث  آخر 

شبابيك التذاكر.
ويروي "دمين سالير" قصة تاجنيرو، وهو فتى 
تايشو  حقبة  اليابان خالل  في  يعيش  مراهق 
للشياطني  صيادًا  أصبح   ،  )1912-1926(
بعدما ارتكبت هذه اخمللوقات املتعطشة للدماء 

مجزرة في حق عائلته.

وهو  للبطل،  االبتدائية  الرحلة  العمل  يتناول 
موضوع متكرر في القصص املصورة اليابانية 
للمراهقني،  املتحركة  املانغا  صور  أفالم 
األخوي  كاحلب  اإليجابية  القيم  على  ويرّكز 
والصداقة وكفاح اخلير ضد الشر، وهو مزيج 
خضم  في  الياباني  اجلمهور  استحسان  أثار 

اجلائحة.

فيلم حتريكي ناجح 
املانغا  مجال  في  احملاضرة  األستاذة  وقالت 
يوكا  بونكا"  "دايتو  جامعة  في  النفس  وعلم 
شخصية  املاضي،استُخِدمت  "في  إيجميا 
ومخيفة  مرئية  غير  شرور  لتجسيد  الشيطان 
اجلدري،  ومنها  واألوبئة"،  للبشر،كاألمراض 

وهو ما يذّكر مبا يحصل راهنًا في العالم.
عليها  استند  املصّورةالتي  املانغا  قصة  أما 
"دميون سالير"، وهي كانت ُتنشر في أسبوعية 

"ويكلي شونن جامب" ما بني 2016 إلى 2020 
اقتباس  مع  الشعبية  من  مزيدًا  فاكتسبت   ،
ثم   .2019 عام  منها  متحركة  رسوم  سلسلة 
الربيع  خالل  املكتبات  في  مبيعاتها  ارتفعت 
اليابانية  السلطات  طلبت  عندما   ، الفائت 
تفشي  ملنع  منازلهم  في  املكوث  املواطنني  من 

الوباء.
والحظت إيجيما في مؤمتر صحافي ُعقد أخيرا 
األطفال  بالتالي في جذب  العمل جنح  أن هذا 
والبالغني على السواء، إذ كان لديهم الكثير من 
الوقت خالل اجلائحة، وكانت قوتهم الشرائية 

أكبر .
من  كان  الذي  السينمائي  الفيلم  أن  وأبرزت 
في  وُعرض  عاد  الربيع،  في  إطالقه  املقرر 
تشرين األول/أكتوبر، "في وقت كان يسود في 
اليابان شعور باألمان" بفعل التراجع النسبي 

لعدد اإلصابات بفيروس كورونا املستجد.

وفاة املمثل جيرميي بولوك صائد اجلوائز

دمين سالير يسعى إلى انتزاع الرقم 
القياسي إليرادات السينما في اليابان

اتساع حوادث خطف اجازة لفتح نوادي التعري شرط ارتداء الكمامات
االطفال في مصر 
وبيعهم في اخلارج
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لوس اجنليس- )أ ف ب( - أجازت 
لناديني  دييغو  سان  في  محكمة 
لرقص التعّري إعادة فتح أبوابهما 
التي تشهدها  الكبيرة  الزيادة  رغم 
عدد  في  راهنًا  كاليفورنيا  والية 
كورونا  بفيروس  اإلصابات 
إلى  بسلطاتها  حدا  مما  املستجد، 
األنشطة  على  صارم  حظر  فرض 
الدهشة  أثار  وما  األساسية".  "غير 
الصادر عن  األولي  القرار  أكثر في 
احملكمة  من  وولفل  القاضي جويل 
العليا في مقاطعة سان دييغو أنه 
اعتبر أن "كل املؤسسات التي تقدم 
معفاة  املنطقة  في  الطعام"  خدمات 
التي  الصحية  القيود  من  أيضًا 

تفرضها سلطات الوالية.
في  الوالية  مطاعم  نشاط  ويقتصر 
القرارات  مبوجب  الراهن  الوقت 
الطلبيات  توفير  على  الرسمية 
مكوث  إمكان  دون  من  اخلارجية 
الزبائن في املطعم، حتى في الهواء 
محكمة  أمام  يعترض  ولم  الطلق. 
رقص  ناديي  سوى  دييغو  سان 

التعري "بايسرز" و"تشيتاه".

لهما  السماح  الناديان  وطلب 
مبواصلة أنشطتهما على الرغم من 
التدابير  اتخاذ  متعهدين  الوباء، 
وضع  ومنها  املناسبة،  الوقائية 
من  أكثر  وجود  وعدم  الكمامات، 
راقصة واحدة على املسرح التزاما 

بالتباعد اجلسدي.
أن  قراره  في  القاضي  ورأى 
كما  النوع،  هذا  من  املؤسسات 
روح  حتريك  في  "تساهم  املطاعم، 
العمل  ألصحاب  وتوفر  اجملتمع، 
من  البقاء  مقومات  واملوظفني" 
أن  واعتبر  املعيشية.  الناحية 
أن  على  دلياًل  تقّدم  لم  السلطات 
هذه املؤسسات "تشّكل أي خطر في 
كوفيد"،  عدوى  بانتقال  يتعلق  ما 
زيادة  في  "ساهمت  كونها  على  أو 
معدالت إشغال غرف العناية املرّكزة 
في مستشفيات جنوب كاليفورنيا". 
وأعلنت سلطات الوالية أنها تعتزم 
وولفل،  القاضي  قرار  استئناف 
فيما ذكرت وسائل إعالم محلية أن 
الفرصة  انتهزت  املطاعم  من  عددًا 

إلعادة فتح أبوابها اخلميس.


