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مواطن عراقي واحد يمثل إحدى عائالت ضحايا القتلة من 
التنازل عن حقه وقبول  حراس شركة بالك ووتر رفض 
التعويض المالي البخس، مائة ألف دوالر لكل شهيد مدني 
سقط في ساحة النسور ببغداد. وهذا المواطن هيثم الربيعي 

فقد زوجته وابنه الطالب العشريني في كلية الطب.
اليوم يقولون ان هناك اعتراضا حكوميا على اعفاء اثنين 
ترامب.  المغادر  الرئيس  من  بقرار  السجن  من  القتلة  من 
وهذا االعتراض مجرد هواء في شبكة ال سند قانونيا له، 
الفيدرالية  المحاكم  في  ليست بصدد رفع قضية  فالحكومة 
االمريكية او انها تستدعي السفير األمريكي وتبلغه رسالة 
غاضبة حتى يتراجع ترامب عن قراره، وال شيء اكثر من 
كلمات يطويها اليوم التالي، ربما يشعر َمن قالها بالتورط 

مخافة عواقبها.
التوليد  عبر  السياسية  العملية  انتجتها  التي  الحكومات 
سيء  األمريكي  الحاكم  يد  على  مرة  أّول  االصطناعي 
عن  الدفاع  استراتيجية  تمتلك  ال   ، بريمر  بول  الصيت 
حقوق العراقيين  المنتهة في فترة االحتالل األمريكي ،فترة 
العار التي تالحق كل سياسي ومسؤول عمل ذليالً من اجل 
الهمجية  بتلك  يداس  بلده  تراب  تاركاً  الشخصية  مصالحه 
بوش  دبليو  الغازي جورج  كرامة  استشارت  التي  المقيتة 
نفسه حين قال للرئيس الفرنسي ، لو لوكان بلدي محتالً كما 
او  فيه رئيس حكومة  يقل ألصبحت  ولم  لقاومته.  العراق 

وزيراً أو مقاوالً متعاوناً.
لقد أجهزوا على القيم الوطنية وزرعوا مكانها المغانم على 
انقاض بث الطائفية في السنة التي تلت االحتالل، واليوم 
ال يحق ألحد سوى العراقيين غير الملوثين بمكاسب حقبة 
بها  فّرطت  بحقوق  والمطالبة  الصوت  إعالء   ، االحتالل 

حكومات سابقة ذليلة وذيلية.
حكومات وطنية كثيرة في العالم طالبت بحقوق شعوبها عن 
فترة احتالل مضى عليها قرن او نصف قرن، فهل نزلتم 
بنفس  العراق  الى اضعف االيمان وطالبتم بفرض اعمار 

اليد التي هدمته أّول مرة وأجلستكم على خرائبه؟

ديباجة مواطن:بقايا وطن
 في زيارة من زياراتها الشهرية للوقوف على أمالكها من أطيان ومزارع وقطيع من البقر 
والخرفان والعجول، ومعامل األلبسة التي تقيمها في تلك المنطقة الريفية ومنها تصدر المنتوج 
للراحة  الذي خصصته فقط  الفخم  قليال في قصرها  الوطن وخارجه، ولتسترخي  إلى مدن 
من عناء ثقل المال والسفر، والذي اختارت هندسة خريطته وتأثيثه وإحاطته برقرقة الماء 
وخضرة األشجار التي تسّوره واختيارأنواعها المثمرة، وأيضا الزهور المختارة بعنايٍة، تلك 
التي تغمر المكان بعطرها الفواح، من خالل االستعانة بذوي الخبرة والتخصصات كل حسب 
تخصصه، وعند هبوطها من مركبتها الفخمة بل قبل ذلك صار سكنة تلك القرية يهرولون 
يسيل من خلف  الذي  العرق  بها حشود  تتالطم  بوجوه  األميري  ويتجمهرون حول موكبها 
تجاعيد الزمن، وعيونهم المتلهفة إلى رغيف خبز ووطن، وفي رمشة عين أصبحت أميرة 
القلوب  تلهب  ومشية  في غنج  ثلجية  تتمايل مثل غزالة  بدوي، وهي  زفة عرس  في  المال 
الذي يحفل بخدين من حبات رمان وقمر،  الذهبي  من فرط سحر خطواتها، ولون وجهها 
وشعرها المنسوج من سنبالت الشمس وبهجة الدنيا، ملفوٌف إلى األعلى برسمة مكّورة تلوح 
بأنامل سيدة مجتمع، وعينان يكاد بريق ضوئهما المائل إلى األصفر يخترق النظارات التي 
تغطيهما من شر النهار، وفستان سندر للّي مشغول بأنامل محترفة من عناق لونين فقط فجر 
وَسحر، يكحل جسدها وقوامها الممشوق مثل غصن رشيق،كانت بين الفينة واألخرى تلتفت 
األميرة من اليمين إلى الشمال فتشرق رقبتها اللؤلؤية الشامخة فوق قمة الجسد وكأنها نغمة 
عود، وحشود الفقراء تزفهامثل وطٍن بجنحين من ماء، وتاريخ ونخل ونفط وكبرياء، حكامه 
سرقوه في وضح النهار، وعلى جسده المغدور اشتدَّ الشجار، وفي واحدة من لفتاتها لمحت 
فجأة واحدا يسمى رجال يتكُئ على عود شجرة يداعب أفكاره غير آبٍه بما يجري حوله من 
موكٍب وأميرة وزفة فقراء، ودوالر طالع وآخر نازل، وبلمحة البصر ذات النظرة الفاحصة 
استغربت وأدركت واندهشت من تردد هذا الرجل عن االستقبال الفخم الذي احتفى به أهالي 
القرية جميعا شيوخا ونساء شبابا وأطفال لمقدمها الميمون، تساءلت األميرة الذهبية في سّرها 
لماذا هذا الرجل لم يشارك في استقبالها؟ وحتى لم يشعر بوجودها أصال؟ وبال تردد اتجهت 
نحوه والجميع يجري خلفها، وتوقفت عنده تتفحصه بتجلي خاصة وهو لم يحرك ساكنا من 
مكانه، وحتى لم يرفع رأسه نحوها، مما تعاظمت دهشتها، حتى ارتبك الكالم في دواخلها، 
وفي خضم التساؤالت التي ازدحمت في رأسها، شعرت بأنها عاجزة عن الكالم وأن هذا 
العالم غريب، ما الذي يجعل هذا الشخص من طائفة الفقراء يختلف عنهم؟ بل ربما ال يحترم 
سلوكهم في العيش؟ وعدم قدرتهم على الدفاع عن حياتهم بطريقة ال تنقصها الكرامة؟ وفي 
القصر بين غاضبة ومسرعة، ومتلفتة نحوه ومتعثرة  باتجاه  أدارت وجهتها  لحظة مفاجئة 
منذهلة  بالحلُم،  الموشحة  غرفتها  في  المفضل  جلوسها  على مقعد  ارتمت  حتى  الخطوات، 
من أمِر ذلك الرجل المنزوي وحيدا عن ما حوله، متعالياَ على العظماء، تقصد ذاتها حتما 
ألنها تعدُّ نفسها واحدة منهم، انتابها الفضول وعلى الفور أرسلت بطلبه، وماهي إالّ  دقائق 
حتى شخص امامها، فانتصبت بقوامها المغري أمامه لتكتشف أنها في حرم هيبة هذا الرجل 
الملثم ببحر من األسرار واألفكار والتداعيات، متناسيا بأنه من فصيلة الفقر دون أن يشغله 
شعورها  مسترجعة  عينيه الحزينتين،  بريق  في  والصبر  والتحدي  الكبرياء  كثيرا، وتلمح 
بالتفرد والسلطوية والثراء، متسائلة: لماذا لم تكن مع المستقبلين لي؟ ولم تنحِن؟ أدار وجهه 
عنها، ونفث آه طويلة حرقتها في المكان، وقال: ال شأن لي بِك سيدتي فلم أستقبلِك؟ وهل 
ملكِت المال من أجل انحناء الفقراء الجياع؟ إذن ال قيمة للمال إن وِجَد من أجل االنحناء، 
فالمرء ينحني في اليوم عدة مرات من أجل أن يربط خيط حذائِه، وهنا عصفت بها األهوال 
أمام رجل من طراز  بأنها  الفور  التفوه ببعض كلمات، مستدركة على  القدرة على  وفقدت 
به، مما ساعدتها  إلى روحها شذرات إعجاب وثقة عمياء  تسللت  ذاتها  اللحظة  آخر، وفي 
وأُنصبك  كلها،  ممتلكاتي  على  أوكلك  أن  أريد  قائلة:  جديد  من  النطق  على  الشذرات  هذه 
مديرا إلدارتها مقابل راتبا مجزيا إن كنت تبحث عن عمل، وليس عندي أي شروط، عندئذ 
القمري، ويتفحص ما يدور في راسها، مجيبا:  آيات وجهها  ليقرأ ما تيسر من  رفع رأسه 
اإليرادات  موازنة  لمراجعة  معها  جلسة  كل  وفي  الوطن،  بمستوى ضمير  وسأكون  قبلت 
والصادرات دون أي عجز بل أرباح مضاعفة عن ما كانت عليه، تكتشف بأنه لم يستقطع 
راتبه الشرعي والقانوني، فهمَّت بعشقه جنونا، ونسيت من تكون وماذا تملك، وما يجري 
حولها من رياء ونفاق وسرقات، ونسيت بل نزعت زركشة حياتها السابقة، وركلت تهافت 
الذهبتين،  عينيها  من  بنظرة  تمنيا  لعابهم  يمضغون  الذين  والزعماء  األثرياء  من  المرائين 
وال  بالجاه،  وال  بالمال،  ال  تستقم  لن  الدنيا  هذه  أن  وأدركت 
الصدق،  هي  عليا  سامية  قيمة  دون  بالمنصب،  وال  بالجمال، 
وحفظ ماء وجه الوطن الذي لم يبق منه سواَي وهذا المنزوي 
الذي تفترش على وجهه النبوي آيات صدٍق وعشٍق، فذهبت إليه 

الهثة وطلبت منه لتكون له وطن!!!

د. خالد اخلفاجي

رسمي  تقرير  كشف   - ب(  ف  )أ  بكني 
ُعِرض األربعاء أن أكثر من نصف البالغني 
الوزن،  زيادة  يعانون  باتوا  الصينيني 
املعيشة  مستوى  ارتفاع  إلى  تعود  وهي 
في  الضغط  أو  الرياضة  ممارسة  قلة  أو 

العمل.
األربعني  السنوات  في  الصني  وشهدت 
جدًا،  كبيرًا  اقتصاديًا  تطورًا  األخيرة 
العادات  في  عميقة  تغييرات  جانب  إلى 
الغذائية تعود إلى توافر خيارات واسعة 

من األطعمة األغنى واألرخص. 
التغذية  عن   2020 "تقرير  وأشار 
واألمراض املزمنة" الذي عرضه مسؤولون 
في وزارة الصحة إلى أن 34,3 في املئة 
الثامنة  يبلغون  الذين  األشخاص  من 
في  الوزن،  زيادة  يعانون  فوق  فما  عشرة 
أي  املئةالسمنة،  في   16,4 يعاني  حني 
األولى  للمرة  يتجاوز  الفئتني  أن مجموع 

نسبة 50 في املئة.
وبلغت الزيادة في الفئتني 4,2 و4,5 

نقاط على التوالي عن نسب 2012.
أما الزيادة باملقارنة مع العام 2002 فبدت 
الصينيني  نسبة  تكن  لم  إذ  أكثر،  الفتة 
السمنة  أو  الوزن  زيادة  يعانون  الذين 
تتجاوز 29,9 في املئة في مقابل 50,7 

في املئة حاليًا.
التغذية في هاربني )شمال  وقالت خبيرة 
فرانس  لوكالة  دان  الصني(وانغ  شرف 
برس إن هذه الزيادة ُتعزى إلى "املستوى 

 - والضغط  الرياضة  ملمارسة  املنخفض 
املهني أو اخلاص - فضال عن جدول غير 
صحي وغير متوازن بني العمل والراحة".

كذلك طالت زيادة الوزن نسبة متزايدة من 
نحو  منها  يعاني  إذ  الصينيني،  األطفال 
تتراوح  الذين  األطفال  من  املئة  في   20
)مقابل 16 في  أعمارهم بني 6 و17 عامًا 

املئة عام 2012(.
والحظت وانغ أن "أطفااًل كثرًا في الصني 
ارتفاع  رعايتهم، ومع  أحد جّديهم  يتولى 
مستوى املعيشة، غالبًا ما يعتقد اجلّد أو 

اجلّدة أن إطعام أحفادهم أكثر أمر أفضل". 
الصني  في  اجلديد  الوزن  متوسط  وبلغ 
69,6 كيلوغرامًا للذكور و59 كيلوغرامًا 
 3,4 قدرها  بزيادة  اي  لإلناث، 
على  كيلوغرام   1,7 و  كيلوغرامات 

التوالي مقارنة بعام 2012. 
في  فآخذ  السكان  قامة  طول  متوسط  أما 
 169,7 يبلغ  أصبح  إذ  أيضًا،  االرتفاع 
سنتيمتر   2,6 بزيادة  )أي  سنتيمترًا 
و158 سنتيمترًا  للرجال   )2012 عام  منذ 

)بزيادة 2,2 سنتيمتر( للنساء. 

أكثر من نصف البالغني الصينيني 
باتوا يعانون زيادة الوزن

 الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6846 الخميس 7 جامدى اوىل  1442 هـ 24 من ديسمرب )كانون أول( 2020

القاهرة )أ ف ب( - ظّل اخملرج املصري تامر عزت 
يحلم ألكثر من 12 عاما بتقدمي فيلم غنائي على 
حتى  واألسود،  باألبيض  القدمية  األفالم  غرار 
الذي  بنتولد"  "ملا  فيلمه  خالل  من  حلمه  حقق 
عرض للمرة األولى ضمن الدورة الثالثة ملهرجان 
 ،2019 أيلول/سبتمبر  في  السينمائي  اجلونة 
في  مصر  لتمثيل  اختياره  فكانت  املفاجأة  أما 
السباق إلى جوائز األوسكار عن فئة أفضل فيلم 
كتابته  في  شاركت  الذي  الفيلم  ويدور  أجنبي. 
قصة  حول  شمس  نادين  الراحلة  السيناريست 
ثالثة شباب يسعى كل منهم إلى حتقيق حلمه: 
وامرأة  الغناء،  في  طريقه  يشق  أن  يريد  األول 
مسيحية تقع في حب شاب مسلم، وثالث يعمل 
جتربة  ويواجه  الرياضي  التدريب  مجال  في 

اجتماعية تغير حياته.
برس  فرانس  لوكالة  عزت  تامر  ويقول اخملرج   
إنه علم بترشيح الفيلم ليمثل مصر في األوسكار 
أن  قبل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  خالل  من 
بهذا  سعادته  عن  ويعّبر  بذلك،  رسميا  يتبلغ 
النوع  لهذا  "انتصارا  يعتبره  الذي  الترشيح 
مصر  في  واملعروفة  التكلفة"  القليلة  األفالم  من 

بالسينما املستقلة.
ويقام االحتفال الثالث والتسعون لتوزيع جوائز 
األوسكار في 25 نيسان/أبريل 2021 في لوس 

الفيلم  اختيار  جلنة  تقوم  عام  وكل  أجنليس.  
السينمائية،  املهن  نقابة  تشكلها  التي  املصري 
السنة  خالل  السينما  في  عرض  فيلم  باختيار 
مسابقة  في  املصرية  السينما  ليمثل  الفائتة، 

األوسكار املرموقة.  
منهم  السينمائيني  من  مجموعة  اللجنة  وتضم 
اخملرج أمير رمسيس والناقدة ماجدة خير الله 

والناقد مجدي الطيب والناقد طارق الشناوي.
"ورد  فيلم  املاضي  العام  اللجنة  واختارت 
مسموم" للمخرج أحمد صالح، وعام 2018 فيلم 

"يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي.
للفيلم  األول  السيناريو  شمس  نادين  وكتبت 
العام 2007. ويقول تامر عزت "انعكست سنوات 
املاضي(  العام  الفيلم  صدور  )قبل  االنتظار 
بشكل إيجابي على الفيلم. أصبحت أكثر نضجًا 
شمس  كتبته   الذي  السيناريو  طّورُت  وخبرة، 
مخرجه،  كوني  بالعمل  أنفرد  أال  وحاولت 
فشاركت كل تفاصيله مع فريق العمل واملمثلني 
واقع  من  للشخصيات  الكثير  أضافوا  الذين 

نظرتهم الشابة واليومية".
ويشارك املطرب أمير عيد في بطولة الفيلم، كما 

أنه كتب وحلن وغّنى فيه.
املمثلني  مع  جيدًا  كان  اختباره  إن  عزت  ويقول 
في  زالت  ما  وخبرتهم  شابة  وجوه  "هم  الذين 

غنائي  كفيلم  العمل  ويصنف  التكوين".  طور 
إلى  يتسلل  موسيقي  حوار  على  الحتوائه 
أغاني  "كل  أن  عزت  ويؤكد  تدريجيًا.  األحداث 
السيناريو  من  كجزء  البداية  منذ  كتبت  الفيلم 
وساهمت في بعض األحيان في تدفق األحداث، 
مع  يتوافق  مبا  خاص  بشكل  صنعت  أنها  أي 
ما  في  إليه  ولم تضف  للفيلم،  الدرامي  السياق 

بعد".
الفكرة استوحيت من فيلم  أن  الى  ويشير عزت 
تسجيلي سابق له ولشمس بعنوان "مكان اسمه 
الشباب  أحالم  حول  أيضا  يدور  كان  الوطن" 
يفكرون  الذين  الشباب  العشرينات،  مرحلة  في 
للوطن  اجليل  هذا  مفهوم  هو  وما  بالهجرة، 

وبحثه الدائم عن هويته وحتقيق أحالمه".
هناك  كانت  بنتولد+  +ملا  فيلم  "داخل  ويتابع 
قرارات مصيرية قدمناها في حكايات على نطاق 

أوسع".

 صعوبات إنتاجية 
وتواجه األفالم القليلة التكلفة إجماال صعوبات 
وتتضاعف  إنتاجية،  جهات  على  احلصول  في 
هذه الصعوبات مع عدم وجود أسماء جنوم من 
أن  األفالم  الى  العمل، إضافة  الصف األول في 
الصناعة  في  رائج  نوعًا غير  الغنائية أصبحت 

مخاطرة  املنتجني  بعض  ويعتبرها  السينماية، 
كونها تتطلب إنتاجا ضخما.

لكن عزت يشرح أن جتربته في هذا الفيلم رمبا 
فرصا  وتوّفر  بعد  ما  في  املنتجني  مفهوم  تغير 
"حاولنا  أعمال مشابهة. ويضيف  لتقدمي  أخرى 
اإلفادة من كل اإلمكانات املتاحة أمامنا. احيانا 
كنت أتولى التصوير بنفسي بكاميرا يد صغيرة. 
إذا نظرنا الى ميراثنا السينمائي سنجده مليئا 
فريد  الفنانان  قدمها  التي  األعمال  هذه  مبثل 
زمن  في  قدماها  هما  فوزي.  ومحمد  األطرش 
اليوم  نحن  أقل مما منلكه  فيه  اإلمكانات  كانت 

من أدوات أكثر تطورًا".
منذ  املعتقل  الوهاب  عبد  معتز  الفيلم  وأنتج 
أشهر في السجون املصرية بتهمة "املشاركة في 

جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة".
ويرجع اخملرج تامر عزت املشكلة األساسية التي 
واجهت الفيلم إلى عدم تخصيص موازنة توظف 
للترويج التجاري له، أي أن الفيلم لم يحصل على 
الدعاية املناسبة عند عرضه في السينما. ويقول 
تامر إنه اعتمد مع فريق العمل طرق ترويج ذاتية 
اإلنتاج،  ميزانية  ضعف  بسبب  احترافية  وغير 
الشخصية  صفحاتهم  على  اإلعالن  عبر  وذلك 
لهم. واستمر  "فيسبوك" مبساعدة أصدقاء  على 
عرض الفيلم داخل دور السينما ملدة شهرين ثم 

حقوق  قناة اشترت  عرضه 
أن"  سي  "أو 
نية  يو لتلفز ا
 . ة ملشفر ا
عزت  ويرى 
أن العرض 

ني  يو لتلفز ا
انفتاًحا  أكثر  وسيلة  "أصبح 

السينمائية  األفالم  من  للكثير  وترويجًا 
من  واسعًا  إقبااًل  تلق  لم  والتي  التكلفة  القليلة 

اجلمهور"، إذ حتصد هذه األفالم "انتشارا أوسع 
بحكم وجود التلفزيون في كل بيت".

أكثر  اشتهرت  التي  األفالم  ومن 
عرضها  بعد 
فيلم  تلفزيونًيا، 
شمس"  "عني 
إبراهيم  للمخرج 
وأفالم  البطوط، 
و"فرش  "هليوبوليس" 
و"ميكروفون"  وغطا" 

للمخرج أحمد عبدالله.
أن  عزت  تامر  ويرى 
"تفقد  التلفزيونية  املشاهدة 
بجمال  اإلحساس  اجلمهور 
الصورة  السينمائي،  العرض 
أضخم  السينما  شاشة  على 
الكبيرة  الشاشة  املشاهد،  من 
للعمل،  أكبر  قيمة  تعطي  دائمًا 
السينمائي  للعرض  تصنع  األفالم 
العرض  ولكن  التلفزيوني،  وليس 
على الشاشة الصغيرة محاولة بائسة 
ومهمة في الوقت نفسه لصناع الفيلم 
من  عدد  أكبر  إلى  والوصول  لالنتشار 

اجلمهور".

فيلة  أربع  جالت    - ب(  ف  )أ  بانكوك 
كّمامات  مع  كلوز  سانتا  بزّي  متنّكرة 
األربعاء  كوفيد19-  وباء  بحكم  عمالقة 
في مدرسة في تايالند ضمن مسيرة تقام 

كّل سنة مبناسبة عيد امليالد.
وأنشد أطفال مدرسة "جيراسات ويتايا" 
بانكوك  من  ساعة  بعد  على  أيوتايا  في 
في  واصطفوا  امليالد  عيد  أغنيات 
الطابور اللتقاط صور إلى جانب الفيلة.

 14( مونغكون"  "سري  من  كّل  وحمل   
و"بيتر"  أعوام(   6( رايا"  و"سري  عاما( 
عاما(   18( كاوي"  و"كينغ  عاما(   15(
كّمامات  فيها  سّلة  خرطومه  بواسطة 
طبية وّزعت على التالميذ واألهل خارج 

املدرسة.
في  املسيرة  هذه  من  الهدف  ويقضي   
اإلنكليزية  مدّرس  باكستر،  بريت  نظر 
بنكهة  امليالد  أجواء  بإحياء  والعلوم، 

تايالندية.
 وهو يقول "إنه ألمر رائع بالفعل لألوالد 
يزاوج بني ثقافتني، فمن جهة عيد امليالد 
ومن  الفرح  يجلب  الذي  كلوز  وسانتا 

القائمة  التايالندية  الثقافة  أخرى  جهة 
العاصمة  أيوتايا،  تعّد  الفيلة".   على 
املسيحيني  مركز  سيام،  ململكة  السابقة 
في تايالند. وقد شّيدت فيها اإلرساليات 
على  كنيسة  األوروبية  الكاثوليكية 
ضفاف نهر تشاو برايا قبل ثالثة قرون.

أطفال  يتلّقى  عاما،   17 منذ  سنة  وكّل   
أيوتايا زيارة من شخصيات سانتا كلوز 
هذه الفريدة من نوعها، بحسب ما يذّكر  
إتيبان  أيوتايا  في  الفيلة  قصر  مدير 

باوالماي.
 وهو يقول "أفدنا من الفرصة هذه السنة 
لتعزيز وعي اجلمهور إزاء انتشار وباء 

كوفيد19-".
 غير أن هذه املسيرات ال حتظى بإجماع، 
فالطبيب البيطري جان سميث-بورباتش 
حلماية  العاملية  اجلمعية  في  العضو 
فيلة  استعراض  أن  يعتبر  احليوانات 
بهذه الطريقة في مدرسة لألطفال "يعطي 
حيوانات  بشأن  لألوالد  خاطئا  انطباعا 
تواجه خطر االنقراض... ويزيد الضغط 

على الفيلة".

احلكومة  دانت    - ب(  ف  )أ  لشبونة 
أقيمت  صيد  حفلة  الثالثاء  البرتغالية 
لشبونة،  منطقة  في  املاضي  األسبوع 
ووصفتها بأنها "جرمية غير مقبولة"، فيما 
السياسية  األحزاب  غضب  املسألة  أثارت 

واجلمعيات ومستخدمي اإلنترنت.  
الضجة  هذه  أثارت  التي  الصيد  وحفلة 
بعد  على  أزامبوجا،  بلدة  من  بالقرب  جرت 
البرتغالية،  العاصمة  شمال  كيلومترًا   60
تزيد  الذي  املغلق  بيال  توري  ميدان  في 
مساحته عن ألف هكتار، وهو من بني األكبر 
الصيادات  إحدى  وأفادت  أوروبا.    في 
التواصل  املشاركات في منشور على شبكة 
بعدما  الحقًا  ُحذف  "فيسبوك"،  االجتماعي 
بأن  اإلنترنت،  مستخدمي  غضب  أثار 
الصيادين املشاركني قتلوا مئات احليوانات، 

من خنازير برية وغزالن.  
ُتظهر  بصورة  منشورها  الصيادة  وأرفقت 
العشرات من  احليوانات املقتولة مصفوفة 
على األرض، وجاء في شرح الصورة "540 
وهو  البرتغال،  في  صيادًا   16 مع  حيوانًا 

رقم قياسي سّجل في عملية صيد رائعة".  
بيدرو  جواو  البرتغالي  البيئة  وزير  وقال 
ماتوس فيرنانديز إلذاعة "تي إس إف" إنها 
ال ميّت  كراهية  وعمل  مقبولة،  غير  "جرمية 

إلى الصيد ِبِصلة".  
الطبيعة  على  احلفاظ  معهد  أن  وأضاف 
إلغاء  إلى  الفور  على  سيبادر  والغابات 
 )...( امليدان  لهذا  املمنوحة  الصيد  رخصة 

ألن  العامة،  النيابة  إلى  شكوى  وسيقدم 
أن  يجب  املشاركني  والصيادين  املنظمني 

يعاَقبوا".  
ُيبلغ سلفًا  "لم  أنه  بيان  في  املعهد  وأوضح 

بإقامة هذه العملية".  
واشارت صحيفة"إكسبرسو"  األسبوعية إلى 
أن شركة "هانتينغ سبني برتغال مونتيروس 
في  اإلسبانيةاملتخصصة  كابرا"  ال  دي 
اإليبيرية  اجلزيرة  شبه  في  الصيد  حفالت 

التي ضمت  الصيد  نظمت  حفلة  التي  هي 
16 صيادًا إسبانًيا.  

احليوانات  عن  للدفاع  "بان"  حزب  وكان 
املتمثل بأربعة نواب في البرملان البرتغالي، 
أول من شجب العملية عبر شبكات التواصل 
أجل  من  "القتل  أن  اعتبر  إذ  االجتماعي،  
املتعة غير إنساني" داعيًا إلى "وضع لوائح 

صارمة لقطاع الصيد ".  
في  املشارك  االشتراكي  احلزب  وانتقد 

إس  "بي  األبرز  املعارضة  وحزب  احلكومة 
دي" حفلة الصيد هذه وطالبا بتفسيرات.  

للصيادين  الوطني  االحتاد  رئيس  أما 
ما  فوصف  برناردينو  خوسيه  البرتغاليني 
مع  مقابلة  في  ورأى  "إبادة"،.  بأنه  حصل 
صحيفة "سابادو" األسبوعية أنه "امر مخز 
ومدان اخالقيا". كذلك أعربت جمعيات عدة 
هذه  بعد  استيائها  عن  للصيادين  أخرى 

"اجملزرة".  

بردائها   - ب(  ف  )أ  )البرازيل(  نيتيروي 
في  الطبية  وبالسّماعات  األبيض،  الطبّي 
أذنيها، تعاين "الدكتورة سويلن" في منزلها 
بالقرب من ريو دي جانيرو "مريضتها"، وهي 

دمية سوداء تفكَك جسمها البالستيكي. 
ال حتمل سويلن دا سيلفا شهادة في الطب، 
لكّن لدى البرازيلية البالغة 62 عامًا الكثير 
مصدر  هوايتها  حولت  فقد  البراعة:  من 
منزل  كمدبرة  وظيفتها  فقدت  بعدما  رزق 
تفّشي  بدء  مع  الفائت،  نيسان/أبريل  في 
فيروس كورونا املستجد.  في منزلها الواقع 
في حي فقير من نيتيروي، قبالة خليج ريو، 
أنشأت هذه املرأة السوداء القصيرة القامة 

والقوية الشخصية مستشفى صغيرًا "يشبه 
املستشفيات احلقيقية".  وفي مرحلة حتّول 
الصحية  الرعاية  اجملال  في  العاملون  فيها 
إلى  نظرًا  الناس  عيون  في  أبطااًل حقيقيني 
دورهم في مكافحة جائحة كوفيد19-، باتت 
"الدكتورة سويلن"، بنظارتها السميكة، بطلة 
"مرضاهم"،  على  يأمتنونها  الذين  األطفال 

فُتجاريهم في لعبة اخليال. 
وضع  إلى  بانتظام  تطمئنهم  مثاًل  فهي 
تطبيق  عبر  صورها  لهم  وترسل  دماهم، 
صغير  أبيض  سرير  في  مستلقية  واتساب 
رقة  مع  اللون،  متعددة  مصابيح  حتوطه 

متابعة طبية ظاهرة بوضوح.

وتقول "أطلعهم يوميًا على آخر املستجدات. 
يفعل  ما  غرار  على  يتصرفون  األوالد 
في  أطفالهم  يكون  عندما  واالمهات  اآلباء 
لي  تركت  يوم  "ذات  وتضيف  املستشفى". 
فتاة تبلغ خمس سنوات دميتها وهي تبكي، 
ال  كثيرًا.  تعاني  جتعليها  ال  لي:  وقالت 

تعطيها الكثير من احلقن". 
ذات  املمزقة  السوداء  الدمية  بيروال،  أما 
"الطبيبة"  فحقنتها  كليًا،  املفككتني  الساقني 
البالستيكي  األنبوب  وثبتت  مصل،  بإبرة 

الرفيع بشريط الصق على معصمها. 
أدركت سويلن أنها ولدت لتكون طبيبة دمى 
اليوم  تبلغان  اللتني  ابنتيها  طفولة  خالل 

اخلامسة والثالثني والثانية والعشرين. 
ولم  مبفردي  ربيتهما  "لقد  سويلن  وتروي 
لذلك،  لهما.  الدمى  لشراء  املال  أملك  أكن 
في  عليها  أعثر  التي  تلك  لهما  أرمم  رحت 
سنوات،  مدى  وعلى  النفايات".  مستوعبات 
كانت سويلن تتبرع أيضًا ملشاريع اجتماعية 

بدمى كانت تعيد تأهيلها. 
فحّولت  وظيفتها،  خسرت  عندما  أما 
موهبتها مهنة ومورد رزق، على ما تشرح. 

وتوضح "الدكتورة سويلن" أن ابنتها البكر 
ساعدتها في حملة الترويج لعملها اجلديد. 
لعملي  صور  بنشر  ليديان  "بدأت  وتقول 
عدد  أن  أخبرتني  وعندما  فيسبوك،  على 

املشاَهدات جتاوز ثالثة آالف، شعرت ببعض 
اخلوف".  وبفضل هذا العمل، متكنت سويلن 
من تغطية نفقاتها، على الرغم من أن دخلها 
"متقلب جدًا".  وتتراوح تكلفة عالج الدمية 
 80( رياالت  خمسة  بني  ما  املستشفى  في 
سنتًا من اليورو( إذا كانت األعراض خفيفة، 
املطلوبة  الترميمات  كانت  إذا  وبالتالي 
بسيطة جدًا، و70 ريااًل )11 يورو( للمرضى 
ذوي احلاالت األكثر خطورة.  وتشير إلى أن 
عدد "املرضى" الذين يوكل عالجهم إليها "في 
األسبوع الذي يكون فيه العمل جيدًا" يصل 
حتت  منهم  كّل  ميضي  عشرين،  نحو  إلى 

رعايتها ما معّدله ثالثة إلى أربعة أيام. 

استهجان حلفلة صيد
وصفت بأنها جرمية غير مقبولة 

وللدمى أيضًا في ريو دي جانيرو مستشفاها وطبيبتها )البطلة(

)ملا بنتولد( فيلم مصري وجد طريقه
الى الترشيحات جلوائز األوسكار 
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طوكيو )أ ف ب( - أّيدت احملكمة العليا اليابانية حكمًا يجيز 
إعادة النظر في محاكمة رجل ياباني ُيعتبر أقدم محكوم عليه 

باإلعدام في العالم، على ما أعلن محاموه األربعاء.
وأمضى إيواو هاكامادا البالغ الرابعة والثمانني اليوم 48 عامًا 
في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام، بعدما صدر هذا احلكم بحقه 

عام 1968 الرتكابه جرمية قتل رباعية. 
ألسابيع  استجوابه  بعد  باجلرمية  اعترف  الياباني  هذا  وكان 
خالل توقيفه، لكنه ما لبث أن تراجع عن اعترافاته، وبقّي مّذاك 

يدعي براءته، ولكن مت تأكيد احلكم عليه عام 1980.
وأفرج في العام 2015 عن هذا املالكم السابق، بعدما اعترفت 
بأن  النووي،  اختبارات احلمض  إلى  استنادًاً  إحدى احملاكم، 

ثمة شكوكًا تتعلق بإدانته، وقررت إجراء إعادة محاكمته.
طوكيو  محكمة  إن  إذ   ،2018 عام  مفاجئًا حصل  تطورًا  لكن 
العامة،  النيابة  قدمته  استئناف  في  تنظر  كانت  التي  العليا 
شككت  في موثوقية االختبارات وفسخت القرار. وينتظر إيواو 
العليا  تبت احملكمة  أن  هاكامادا منذ ذلك احلني، حرًا طليقًا، 
قضيته. وأعلن وكيله احملامي يوشيوكي توداتي على مدونته أن 
قرار  بفسخ  قرارًا  اليوم  اتخذت  اليابان(  )في  العليا  "احملكمة 
محكمة طوكيو العليا" الذي حال دون إعادة محاكمة هاكامادا.

لكنه أبدى ارتياحه إلى أن قرار احملكمة العليا لم يقفل الطريق 
"أمام إعادة النظر في احملاكمة". 

بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ضوء أخضر إلعادة محاكمة 
أقدم محكوم عليه باإلعدام 

في العالم 
فيلة بزي سانتا كلوز توزع الكمامات في  تالميذ مدرسة 


