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ـكـنه أن يـتـنـبـأ بـفـوز رئـيس أمـريـكي بـوالية ال أحـد 
أخرى قـبل االنتـخـابات بـسنـة  لكن االنـتصـار الذي
حققه الـرئيس ترامب في محـاكمة طـلب عزله  منحه
تـفوقـاً عالـيـاً في السـاحـة االمريـكيـة الـداخلـية . وفي
ضـوء ذلك نالحظ انّ دوائـر الـقـرار في اكـثـر من بـلد
َن يـجلس في الـبيت األبـيض   تتوقع عربي مـعني 
ـقـراطي ـنــافس الـد فـوز تــرامب مـهـمـا كــانت قـوة ا

قبل .  ا
ــتــوقــعـ بــتــجـديــد الــواليـة ولــعل اســرائــيل أكــثـر ا
نجزات التي الترامبية ويدفعون بهذا االجتاه  بعد ا
حققها لتل ابيب في اعالن خطة القرن للسالم  لكن
عـني بـالسالم وهم من دون اشراك الـطـرف الثـاني ا
الـفــلــســطـيــنــيــون الـذين لـن يـســتــســلـمــوا خلــيـارات
الـطـبـخـات السـريـعـة الـتي بـاتت شـرر نـارهـا يـصيب

األردن واحمليط العربي األبعد .
ــلف ايــران والــقــضــيـة ــعــنــيــة  الـدول  الــعــربــيــة ا
الـفـلـسـطـيـنـيـة عـلى نـحـو خـاص  حتـتـاج الى اعـادة
جـدولـة خــطـطـهـا وتـرتـيب اوضــاعـهـا لالنـسـجـام مع
تـوقعـة . العـراق لم ينل من الفـترة الـترابـيـة الثـانيـة ا
اهـتمـام الـفـترة االولى لـتـرامب الـشيء الكـثـيـر  لكن
يبـدو انّ الفـترة الـثانـية الـتي تلـوح باالفق مـؤشراتـها
وعالماتهـا ستـجعل من ملـف العراق وايـران وما فيه

من تفاصيل مقلقة لواشنطن . 
ويـتـوقع اخلـبـراء في واشـنطن انّ هـنـاك قـائـمـة ثـالـثة
ـا لـلــعــقــوبـات االمــريــكــيـة تــطــال  شــخـصــيــات ور
تــشـكــيالت في الــعـراق فـي خالل وقت وجــيـز قــبـيل
ـكن الـقـول ان الـواليـة الــثـانـيـة أو في مـسـتــهـلـهـا . 
اآلتي من خــطـوات الـسـيــاسـة االمـريـكــيـة اخلـارجـيـة
ســيـنـصـب عـلى مــلف اخلـلــيج بـشــكل خـاص  وفي
ـوقف الـعـام إزاء خطـة الـقـرن التي انـتظـار حـلـحلـة ا

باتت التوقعات كبيرة بشأن تعديلها .
ـراقب يغـامرون بالقـول ان ترامب الثاني كثير من ا

مقبل حتماً.

حـدث هــذا بـبـغـداد الـعـبــاسـيـة اجلـمـيــلـة  صـيف الـسـنـة
ـيالديـة الف وتـسـعـمـائـة واثـنـان وثـمـانون  حـيث كـانت ا
مــدافع احلــرب  تــكــاد تــأكل بــدايــة الــســطــور الــغــضــة

مكنـــة . ا
ـنـطـقـة احلـيـدرخـانـة  ـقـهى حـسن عـجـمي  بـدأ األمـر 
التي يفتتح بها شارع الرشيد البديع النازل صوب الباب
الشرقي  مستريحاً عند عتبة أبي نؤاس ودجلة واجلسر
ـهـا الـتي كـانت تـداعب الـقلب وأول والـنـوارس  وعيـون ا

نصوص العشق . 
ــعـتــقــة  هي بــوابـة الــدخـول ـقــهى ا تــكــاد تـكــون هــذه ا
احلتـميـة لوسط الكـتابـة والثقـافة والـفنـون اجلميـلة كـلها 
فــهــنــاك ســتــتــعــرف عــلى وجــوه كــنت تــقــرأ قــصــصــهم
وقــصـائـدهم ومــا تـيـســر من روايـة ونــقـد  عـلى صــفـحـة
بـهـجات  ـصـادفـات ا جـريدة أو كـتـاب  ومن مـحاسن ا
أنـــني عـــرفت الـــقــاص الـــراحل مـــوسى كـــريــدي مع أول
جـلوس لي هـنـاك  وكـان موسى من اجلـالس اليـومـي 
على الـعكس مـن معـظم األدباء الـكبـار الذين يـنطـرون يوم
ـقـهى ولــيـصـنـعـوا ظـهـيـرتـهم اجلـمـعــة  لـيـهـاجـروا الى ا

متعة حتى مطلع العصر . ا
وسى اجلـميل طقـوس خاصـة به لم أجدهـا في غيره من
ـقـهى بـهــدوء ووجه مـصـنـوع من الـكــتـاب  فـهـو يـدخـل ا
ـزروعة بـباب ـغسـلة ا ابتـسـامة خـالدة  ويـتوجه صـوب ا
غـرفــة األراكـيل  ويــقـوم بـغـسـل وجـهه وتـعــديل شـعـره 
ــشطٍ حـديـدي صــغـيــر شـاع أيـامــهـا  ثم يــأتي مـوزعـاً
البشاشة والسرور على األصدقاء  وكان غالباً ما يختار
مــصــطــبــة اجلــلـوس الــتي تــطل عــلى الــشــارع  ومــنــهـا
يــســتــطــيع قــنص دكــان كــعك الــسـيــد واحلالق احلــلّي 
كان  كرورة بباب ا ومعارك عدنان أبو السمك اللـغوية ا
فـيـضـيف إلـيـهـا ويـثـلم مـنـها  مـثـل حكـواتي جـالس عـلى
كرسي احلـكايـة  وحتت قـدميه دائـرة منـصتـ مذهـول

مسرورين .
بدأ عـدد أصـدقائي األدبـاء يزداد  وصـرت أتـبادل مـعهم
الــكـتب وأخــبـار الــثـقــافـة  وكـان صــوت مـجــلس مـوسى
خـفيـضـاً في السـيـاسة وعـالـياً في مـعـمعـة الثـقـافة  ومن
هــذه وتـلك ولــد الـنــشـر األول الــبـهــيج  وكـان عــبـارة عن
خـاطـرة قــصـيـرة مـبـنـيـة مـن طـابـوق أربـعـة سـطـور  ومن
الصنف الذي يكتبه العشاق العذريون على حوائط األزقة
ـنــطــقـة ــعــمــرة   أو مــحــفــوراً عـلـى جـســد األشــجـار ا

الوزيرية احللوة وما حولها !!
من تـلك الـلـحـظـة الـرائـعـة الـتي جـئـنتُ عـلى تـأريـخـهـا في
ـكـتـوب  قـررت الـتـوقف عن كـتـابـة الـهـراء الذي مـفـتـتح ا
كنت أعتقده شعراً  واجتهت الى صنف بدا جديداً وغير
شائع  ويحمل مـصطلحاً مـلتبساً بـ األجناس األدبية .
قـصـوصة بـالـغة إنه جـنس الـقصـة الـقصـيـرة جـداً  أو ا
الــقــصـر  والــتي ال تـســتــهـلك لــغـةً كــثــيـرةً  وبــعـد ثالث
سنوات من الـواقعـة األولى  نشرت لي جـريدة القـادسية
ؤتمن خمـساً من قصـار القـصص  كان ساعي الـبريـد ا
الــذي أوصــلــهن الى اجلــريــدة صــديــقي الــشــاعــر كـر
شــغـيــدل  وبـتـقــد لـطــيف من صـديــقي الـقــاص جـمـال
حـسـ علي  وفـيـهـا تسـلـمت أول مـكـافأة مـالـيـة قيـمـتـها
خمـسة عشـر دينـاراً  أيام كـان الدينـار عزيـزاً دسماً من

فرط قوته يكاد يصيح !!
اآلن وبـــعــد أحــد عــشـــر مــجــمــوعــة فـي الــقص واحلــكي
نـثور احلـر  لم تـعد تـلك الـلذة كـما انـولدت كـاتـيب وا وا
أول مرة  وكـما كـان منـظري وأنـا أحصل عـلى نسخٍ من
مــجــمـوعــتي الــقــصــصــيـة األولى
ائي) بـباب تـسعيـنيات دفن ا حلا
الـرمـادة والـسـخـام  حـيث زرعتُ
واحدةً عنـد وسادتي  مثل عـملية

حتفيز حللم مؤجل.
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ــطــرب الـلــبــنـاني راغب فـوجِئ ا
ـسـرح ـعـجـبـة تـقـتـحم ا عالمـة 
وتعانقه باكـية خالل احلفل الذي
ـنـاسبـة عـيـد احلب على أحيـاه 
بـيا في باريس.وكان مسرح األو
عالمة يؤدي أغنياته وسط تفاعل
احلـضـور لـكن مـعـجـبـة تـمـكـنت
ـــســرح وعــانــقــته من اقــتــحــام ا
بـشــدة ثم تـمــسـكت بـه وانـهـارت
في الـبــكــاء وراحت تــشـاركه في
أداء أغــنــيــته الـــشــهــيــرة (آسف
ـشــهــد الـذي حـبــيــبــتي). وهــو ا
تـــوقــفـت عـــنــده مـــعـــظم وســـائل
اإلعالم وتــــنــــاقـــــله رواد مــــواقع
التواصـل. كما حتـدث عالمة عن
أوضاع لبنان والشـعب اللبناني
وقـــــال (إن احلـــــرمـــــان هـــــو من
أوصل الـــــشـــــعب الـــــلـــــبــــنـــــاني
لإلنفـجـار) .وأضـاف في مـقـابـلة
ـســؤولـ تـلــفـزيــونـيــة (إنه قــال 
لبـنانيـ إنه سـيأتي الـيوم الذي
سينـدمون فـيه أنهم لم يـستـمعوا
طـالب الـشـعب).وأشار إلى (أن
الفن والثقـافة دائمـاً ما يزدهران
في األوضاع الصعـبة مثل التي
تـمــر بــهــا لـبــنــان).مـؤكــدا (إنــنـا
نعـيش في زمن مـواقع الـتواصل
اإلجتماعي التي تشهد حالة من
الفوضى وتـشبه جـريدة احلائط
كن أي شخص أن يكتب حيث 

ما يريد).
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احلـاكـمـة بـسـرعـة.  وبـعـد عـامـ
اتـــــهـم بــــاإلرهـــــاب ودعـم حـــــركــــة
ســيـاســيـة مــعـارضــة وحـكم عــلـيه
ـدة  10ســنــوات.  لـكن بــالــســجن 
مــحـامــيه قــالـوا يــومـهــا إن مـا من
أدلـة كـافـية لـسـجنـه وأطلق بـعـفو
رئـاسي في العام  2018 ومـيهيغو
ـعـروفة االولى لـيس الـشـخـصـيـة ا
الــتي تــمــوت في ظــروف غــامــضـة
وهـو قــيـد الـتـوقـيف لـدى الـشـرطـة

في رواندا. 

ـغـنـي تـلـقى بــوسـكــو كـابـيــرا إن ا
زيـارات من أفراد عـائلته ومـحاميه
خـالل تــوقـــيــفـه. وأوضح حلبــدأت
ـعـرفـة الـسـبب وراء الـتــحـقـيـقـات 
انـتـحـاره. وواجه الـفـنـان مـشكالت
فـي العام  2013 مـع حزب اجلـبهة
الــوطـنــيـة الــروانـديــة حلـاكم بــعـد
تـــألـــيــفه أغـــنـــيــات حـــول تـــعــامل
احلـكـومـة مـع مـأسـاة الـعام 1994
وقـد حـظـرت موسـيـقـاه الـتي كانت
شـــعــبـــيــة في صـــفــوف الـــنــخـــبــة

{ كــــيـــغـــالـي- (أ ف ب):  أعـــلـــنت
الـــشـــرطــة فـي روانــدا االثـــنــ أن
مـغنـيا شـهيـرا منع الـنظـام احلاكم
موسيقاه حلأقدم على االنتحار في
مــكـان حـبـسه بــعـد ثالثـة أيـام من
تــوقــيــفه وهـو يــحــاول الــفـرار من
ـــغـــني الـــبـالد. وقـــد عـــثـــر عـــلى ا
كـــيــزيــتــو مـــيــهــيـــغــو وهــو أحــد
الـنـاجـ من اإلبادة اجلـمـاعـية في
روانــــدا وقــــد أغـــضــــبـت أغـــانــــيه
حـكومة الرئيس بول كاغامي ميتا
في زنـــزانــة تــابــعــة لــلــشــرطــة في
الـعـاصـمـة كـيـغـالي قـرابـة الـسـاعة
الـساعة اخلامـسة صباحـا (الثانية
بـتوقـيت غريـنتش). وألـقي القبض
عــلى مــيــهــيـغــو الــذي حــكم عــلـيه
ـدة  10 ســنـوات الـعـام بــالـسـجن 
 بتهمة التآمر ضد احلكومة 2015
ـوجب لــكن أطـلق سـراحه الحـقـا 
عــفـــو فــيــمــا كــان يــحــاول عــبــور
احلــدود في جــنــوب روانــدا. وقـال
الـــنـــاطـق بـــاسم الـــشـــرطـــة جـــون

هـذه الـتـحـليـات تـوجـيه حتـية إلى
األشــخـاص الـذي اسـتـعـادوا أكـثـر
ـا) من الـتـفـاح من  150نــوعـا قـد
بـعـد عـاصـفة فـي الثـمـانـيـنات أتت
ئـة من أشـجار الـتفاح. على  30بـا
وقـــد ادرج ريـــجـــيس مـــاركــون في
قـائـمـة الـطـعـام جـ بـارمـيـجـيـانو
ـــاعــز من مـــصـــنــوع من حـــلـــيب ا
إيـطاليـا اكتشـفه خالل سباق تزلج
في سـلسلـة جبال دولـوميت.  وأكد
الـــطـــاهـي أدرجت هـــذا اجلـــ عن
قـصـد رغم انـه قـد يصـدم الـبـعض.
إذ ال يــنــبــغي أن نــبــقى ضــمن 50
أنـا ال ـيــلـومـتـرا مـربـعـا ونـقـول  ك
. اسـتــخـدم إال مـنـتـجـات مـحـلـيـة
ـــــيل إلى نـــــحن فـي مــــجـــــتـــــمع 
االنــغالق ويــجب أن نــنـفــتح. ثــمـة
مـنتجات رائعة من حامض وتوابل

تأتي من أماكن بعيدة).
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{ بــاريس- (أ ف ب):  أمـام األزمـة
سـتـفحـلة بـات الـكثـير ـنـاخيـة ا ا
من الـطهاة الكبار يـكيفون طعامهم
ـــارســات مــراعــيــة ويـــلــتــزمــون 
لــلــبـــيــئــة مع اتــخــاذهم مــبــادرات
مـبتكـرة لتوعيـة الرأي العام. خالل
إعــداده قـائــمـة طـعــام حلمـنــاسـبـة
لـلمـناخ احتـسب الطـاهي ريجيس
مـاركـون احلـائز  3 جنـوم من دليل
حلمـيشالنخل بـصمـتها الـكربـونية
إال أنـه يــســـمح لـــنـــفــسـه بــبـــعض
حلالتجاوزاتخل في سبيل حلاللذة
واالنـــفــتــاح عــلى الـــعــالمخل. فــفي
ديـكور متحف االنـسان الرائع على
ــضـاء تـذوق خــلـفــيـة بــرج إيـفل ا
نحو مئة شخص أطباقا حلمناسبة
لـلـمـناخ ومـنـاسـبة لـلـبـطنخل على

هامش معرض لألغذية.
وزخــرت قــائــمــة الــطــعـام فـي هـذا
الـعشاء باإلشارات الصـحية فهناك
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ـسـافـرين الـذين االثـنـ عن مـئـات ا
كـــانــوا عـــلى مـــتــنـــهــا وسُـــمح لــهم
ــــاضي في بــــالــــنـــزول األســــبـــوع ا
كمبوديا بعد أن ثبُتت إصابة راكبة
ــسـتـجـدّ وذلك بـفــيـروس كـورونـا ا

حملاولة منع انتشار الوباء. 

وأضـافت نــسـتــخـرج الـبـالزمـا فـقط
كـونات األخـرى للدم مـوضحـةً أن ا
بـيـنـها الـكـريـات احلـمـر والـصـفائح
. فيما تبرع الدموية ستعاد إلى ا
ـشـغـلـة لـلـسـفـيـنة تـبـحث الـشـركـة ا
الـسـيــاحـيـة األمــيـركـيــة ويـسـتـردام

ــتـــعــافــ غــيـــر خــطــيــر ـــرضى ا ا
سؤول في مستشفى وفـعال. وذكر ا
بــكـ اجلــامـعـي وانغ كـيــكــيـانغ أن
ـتـبـرعـ بـالـبالزمـا سـيـخـضـعـون ا
لـفـحص مـسبق لـلـتـأكـد أنه من غـير
ـــمـــكن أن يـــنـــقـــلـــوا الـــفـــيــروس. ا

ن هم في حال بـذلك يعـيدون األمل 
خـطـرة. وأشـارت سـون يـانـرونغ من
ـركز البـيولوجي في وزارة الـعلوم ا
والــتــكـــنــولـــوجــيــا إلـى أنه  نــقل
البالزما إلى  11مريضاً في ووهان
ـــاضي. ـــرض األســبـــوع ا بـــؤرة ا
وأضـــافت عـــاد أحـــدهم إلى بـــيـــته
وآخــر بــات قـــادراً عــلى الـــنــهــوض
والـــســيـــر واآلخـــرون عـــلى طـــريق
الــشــفــاء. تــأتي هــذه الــدعــوة غـداة
إعالن مـخـتـبر رسـمي حـصـوله على
نـتائج إيـجابيـة الختـبارات سـريرية
أجـريت في هذا اإلطار في مستشفى
في ووهـان. وأكدت مجموعة تشاينا
بـايوتيك في مـنشور عـلى شبكة وي
تــشــات لــلــتــواصل االجــتــمــاعي أن
مـرضـى خــضـعــوا لــعــمــلــيـات نــقل
بالزمــا حتــســـنت حــالــهم خالل 24
ســاعـــة. وأوضــحت ســـون أظــهــرت
جتارب سريرية أن نقل البالزما حلمن

- بــــنـــوم بــــنه- (أ ف ب): { بـــكــــ
طـــلــبت الــســلــطـــات الــصــحــيــة في
الـص االثنـ من األشخاص الذين
ستجد تـعافوا من فيروس كورونا ا
الـتــبـرع بــدمــهم بـهــدف اسـتــخـراج
الـبالزما مـنه الستـخدامـها في عالج
مــرضى ال يـزالــون في حـال خــطـرة.
وتـسـابق مـخـتـبـرات األدويـة الـوقت
لـتطوير عالج ولقـاح للفيروس الذي
أصــــاب أكــــثــــر من  70500 وأودى
بـــأكــــثـــر من  1770 شـــخــــصـــاً في
ـصـاب . ويحـتـوي بالزما ا الـصـ
الـسابـق بفـيروس كـوفيد- 19على
ـكن اسـتـخـدامـها أجـسـام مـضادة 
خلـفض عدد الفيـروسات في أجسام
من هم فـي حال خطيرة وفق ما اكد
مـــســؤول في الـــلــجــنــة الـــصــحــيــة
الـوطنية في مؤتمر صحافي. وأعلن
ن تـعافوا ان غـيو يـانهـونغ أطلب 
يـتـبــرعـوا بـالــبالزمـا. عـبــر قـيـامـهم

هــــو صــــانع أثــــاث وكــــان رئــــيس
مـــجـــلس إدارة دار (كـــريــســـتـــيــز)
لــلـمـزادات.ولــلـزوجـ ولــدان هـمـا
تـشارلز ( 20عـاما) ومارغـريتا (17
عـاما).ويأتي هذا اخلبر بعد إعالن
ـلـكــة إلـيـزابـيث انــفـصـال حـفــيـد ا
الـثـانيـة بـيتـر فـيلـيـبس عن زوجته
أوتـمن ).وفيـليبس هـو ابن االميرة
ــلــكــة) وزوجــهــا االول آن (ابــنـــة ا
ـلك أي مــارك فـيــلــيـبس. وهــو ال 
لــقب مـلـكي كـمــا لم يـقم بـواجـبـات
ـلكيـة وبالتالي نـيابة عن الـعائلة ا
ال يــــحـــصل عــــلى مـــخــــصـــصـــات
رسـمـية.وسـيـتشـارك فـيلـيبس (42
عــامـا) وزوجـته الـكـنــديـة حـضـانـة
ابـنـتـيـهـما وسـيـبـقـيـان كالهـما في
غــلــوســتـرشــيــر في جــنــوب شـرق
إنـكـلـترا.وازدادت مـشـكالت األسرة

لكية البريطانية أخيرا. ا

{ لـــــنــــدن (أ ف ب) - قــــال نــــاطق
ـلكة مـلكي االثـن إن ابن شقـيقة ا
إلــــيـــزابــــيث الـــثــــانـــيــــة ديـــفــــيـــد
أرمــــســـتـــرونـغ-جـــونـــز ســــيـــبـــدأ
إجــــراءات طالقه الــــذي ســـيـــكـــون
ـلـكـيـة الــثـاني بـ أفـراد األســرة ا
الــبـريـطــانـيــة الـذي يـعــلن عـنه في
غــضـــون أســبــوع.وأرمــســتــرونغ-
جـونز ( 58عـامـا) هو جنل األمـيرة
ـلـكة إلـيـزابيث مـارغـريت شقـيـقة ا
ومــتـزوج مـن سـيــريـنـا ( 49عــامـا)
مـنـذ الـعام .1993وأوضـح النـاطق
بـــــاسـم الــــزوجـــــ (اتـــــفـق إيــــرل
وكــونـتــيـســة سـنـودون وديــا عـلى
فــسخ زواجـهـمــا). واضـاف أنـهـمـا
(يــطـلــبـان من الــصـحــافـة احــتـرام
خــصــوصــيــتــهــمــا وخــصــوصــيـة
ـعـروف باسم أسـرتـهـما).وديـفـيد ا
ديـفـيـد لـيـنـلي إيـرل أوف سـنودون
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وضـــمت األطــبـــاق أيــضـــا حــســاء
الـــــفــــطــــر اجملـــــفف لـإلشــــارة إلى
األطــعــمــة احملـفــوظــة وهي جــيـدة
لـــــصــــحــــة األرض. وتـــــمــــحــــورت
الـتحـليـات على أنـواع مخـتلـفة من
ـطهـي واحملفوظ. الـتفـاح النيء وا
وأكـــد الـــطـــاهـي أنه أراد من خالل

الـــعـــدس األخـــضـــر مـع احلـــنـــطــة
الـــرومــيــة إلبـــراز طــريــقـــة تــنــاول
الــبـروتـيـنـات الـنــبـاتـيـة فـضال عن
حلأنــواع من اخلــضـار الــغـريبخل
أعـيـد لـهـا االعتـبـار مـثل بـطـاطاس
الـيـابـان والـقـلـقـاس الرومـي فضال
ـلبس. عن طـبق الـدجـاج بـالفـطـر ا

{ تـــونس- (أ ف ب):  يــتـــنــاول الــفـــيــلم
الـتـونـسي الـدرامي الـعـائلـي بيـك نعـيش
الــذي يــتـمــحــور عـلـى سـعي والــدين إلى
ـصـاب في هـجوم إيـجـاد كـبد البـنـهـمـا ا
بــحـــذق الـــعالقـــات الــعـــائـــلــيـــة وحــدود
احلــــريــــات اجلــــديــــدة مــــا بــــعــــد ثـــورة

العــــــــــام  2011 في هذا البلد.
و(بيك نـعيش) وتـعني بـاللـهجـة احمللـية
الــتـونـســيـة حلبك أعــيشخل هـو الــعـمل
الــســيــنــمــائي الــطــويل األول لــلــمــخــرج
الـثـالثـيـني مــهـدي الـبــرصـاوي وقـد حـاز
جــوائــز عــدة ونــال اســتـحــســان الــنــقـاد
واجلــمـهــور في تــونس مـنــذ بــدء عـرضه
تــــزامــــنــــا مع ذكــــرى ثـــورة  14كــــانـــون
األول/يـنـايـر فـي الـبالد. ويـوضح مـهـدي
البـرصاوي لوكـالة فـرانس برس انـطلقت
من حكاية بسيطة لـعائلة جتد نفسها في
مــــكــــان مـــــا وفي تـــــوقــــيـت سيء ألضع
اإلصـبع عـلى مــسـائل حـسـاسـة ومـعـقـدة
كالـفسـاد واحلريـات وأصور الـتنـاقضات
اجملـتـمـعيـة الـعـمـيـقة فـي مرحـلـة مـا بـعد
الــثـورة في تــونس. وقــد جنـحت الــثـورة
الــتــونـــســيــة في حتــقــيق مــكــاسب عــلى
الــصــعـــيــد الـــســيــاسي مـع انــتــقـــالــهــا
ـطالب في مـجال ـوقراطي غـير أنّ ا الد
احلريات ال تزال متعثـرة ومعاجلة ملفات

الفساد تراوح مكانها.
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تــــــدور أحـــــداث الــــــفـــــيــــــلم فـي اواخـــــر
الـعـــــــــــــام  2011 في مـديــنـة تــطـاوين
(جـنوب)  حـيث تـتعـرض عـائلـة تـونسـية
مـيـسـورة خالل جـولـة سـيـاحـيـة لـهـجـوم
مسلّح فـيصاب االبن عـزيز ما يـستوجب
زراعـــة كـــبـــد في أقـــرب اآلجـــال. شـــكـــلت
شـخــصـيـتــا األب فـارس الـذي يــجـسـدهـا
ــمـــثل الـــفـــرنـــسي الـــتــونـــسي ســـامي ا
بوعجيلة واألم مـر التونسية جنالء بن
عــبـــد الـــله مـــحـــورا تــدور حـــوله بـــاقي
الــشــخــصـيــات في الــفــيـلـم ومن خاللــهـا
يكـشف اخملرج قـصصـا صادمـة. ويشارك
بوعجيلـة للمرة الثانـية في فيلم تونسي
بـعـد غـيـاب قـرابـة عـشـرين عـامـا. ويـقـول
لـوكـالـة فــرانس بـرس الـسـيـنـاريـو زعـزع
ـا اتـسم به من رصـانـة وذكاء في كـياني 
معاجلـة مواضيع حـساسة جدا من خالل

وأوقف بــــعـــيــــد ارتــــكـــابـه هـــذه
اجلــرائم في  26تــمــوز/يــولــيــو
 وكــان يـومــاتـســو تــسـلل 2016
إلى مركز للـمعوق الـعقلي في
ضاحيـة طوكـيو حيث كـان يعمل
سـابـقــا لـيال عـنـدمــا كـان مـعـظم

قيم فيه ينامون. ا
 وانـــتـــقل مـن غــرفـــة إلـى أخــرى
ـقـيـمـ فـيه مـا أدى إلى لـطـعن ا
مـقـتل  19شـخـصــا وإصـابـة 26
نـصـفـهم بـجـروح بـالـغة. وتـوجه
بعد ذلك إلى مـركز للـشرطة وكان
ال يــــزال يــــحـــمـل الــــســــكــــاكـــ
ـــضـــرجــة بـــالـــدمــاء واعـــتــرف ا
ته.  وقد وجـهت إليه ست بجـر

تهم.
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عــلى صــعـيــد آخــر طـلــبت جــهـة
االدعــاء عـقــوبــة اإلعـدام االثــنـ
لـلـيــابـاني سـاتـوشـي يـومـاتـسـو
ـتــهم بــقـتل  19مـعــوقـا كــانـوا ا
يـقــيـمـون فـي مـركـز مــتـخـصص.
ثـلـو الـنـيابـة الـعـامة في وقـال 
يـوكـوهـامـا أمـام مـبـنى احملـكـمـة
ـثل أمـامهـا يـوماتـسو30 التي 
عاما نطلب احلكم عليه باالعدام.
ويـــتــوقـع صــدور احلـــكم في 16

قبل.  آذار/مارس ا
ـتــهم أن مــوكـله وأكــد مـحــامي ا
كـان حتت تــأثـيـر اخملــدرات عـنـد
ـة أال أن يومـاتسو حدوث اجلر
لـم يــــنف أن يــــكــــون أقـــدم عــــلى
عـمــلـيـات الـقــتل هـذه مـؤكـدا انه
تصـرف وهو مـدرك لـلمـسؤولـية.

هـو فـعل حـقـيـر ال سـيّـمـا عـنـدمـا
يــســتــخــدم احلــيــوان كــوســيــلـة

لالنتقام من مالكه. 
وتـعــدّ حـمـايـة احلــيـوانـات الـتي
تـسـتـحـوذ عـلى اهـتـمام أسـاسي
في حيـاة الكـثيـر من األميـركي

واحدة من القضـايا القلـيلة التي
ــشــهــد حتــظـى بــاالجــمــاع فـي ا
الـــــســـــيــــاسـي. فـــــفي تـــــشـــــرين
ــاضي وقّع الــثــاني/نــوفــمـبــر ا
الرئيس األمـيركي دونـالد ترامب
قــانــونــا عــرضه أعــضــاء من كال
احلـــزبـــ يـــعـــاقـب بـــالـــســـجن
لــــفـــتــــرات قـــد تــــصل إلـى ســـبع
سنـوات من يبث مـقاطع مـصورة
تــظــهــر الـتــعــامل بــوحــشــيـة مع

احليوانات.

جـروا يـبـلغ  8أشـهـر مـحـبـوسـاً
في قــفص ومــتـروكــا مع ارتــفـاع
ـد في خـلــيج سـانـدي هـوك في ا
نيـوجيرزي.  وأطـلق يومـها على
وفــــتـــــحت اجلـــــرو اسم ريـــــفــــر 

وضوع.  الشرطة حتقيقاً با
وفي ذلك الـيوم كـان عـنـاصر من
الــشــرطـة مــجــهـزيـن بـكــامــيـرات
تـدخـلـوا صـبـاحـا في شـجـار ب
زوجـ وصــوروا كـلــبـا شـبــيـهـا
بـريــفـر مـا سـمـح بـالـوصـول إلى
الـــشـــخص الـــذي حـــاول إغـــراق
اجلـرو على مـا جـاء في الـبـيان.
وقــال غــرامـتــشــيــوني إن إسـاءة
مـــعــامـــلــة احلـــيــوانـــات الــتي ال
تسـتـطيع الـدفاع عـن نفـسهـا هو
أمـر غـيـر مـقـبـول وأكـثـر من ذلك

{ واشــــنــــطن- (أ ف ب):  حُــــكم
على أمـيـركي بالـسـجن مدّة سـنة
حملـاولــته إغـراق جـرو صــديـقـته
الـــســابـــقــة وهـــو قــرار رحّب به
لف ـسـؤول عن ا دّعـي العـام ا ا
واصفا مـا أقدم علـيه الرجل بانه

غير مقبول. 
وقـال كريـسـتـوفـر غرامـتـشـيوني
ــــدّعي الــــعــــام فـي مــــنــــطــــقـــة ا
ـاوث جـنـوب نـيويـورك في مـو
ـتهم آرون دايفيس 36 بيان إن ا
عاماً أدين بتـهمة معـاملة حيوان
بـقـسوة ووحـشـيـة بـعد مـحـاكـمة
دامـت ثالثـــــة أيــــام فـي كــــانــــون

األول/ديسمبر. 
وتعود احلادثة إلى تـموز/يوليو
ـارة 2018 عــنــدمــا أنــقــذ أحــد ا
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قصة إنسـانية تدور احـداثها وراء أبواب
ثل عن مغـلقـة. وهـو نال جـائزة أفـضل 
دوره في الـفــيـلم في مـهـرجــان الـبـنـدقـيـة
ـاضي. تتابع السـينمـائي الدولي الـعام ا
كـامـيـرا الــبـرصـاوي عـلى امـتـداد سـاعـة
ونصـف السـاعـة الزوجـ في سـباق مع
الــزمـن بــحــثــا عن مــتــبــرع النــقــاذ االبن.
ؤسسة االستشفائية في فتكشف حدود ا
إيــجـاد حل فــوري أمـام قـائــمـة االنــتـظـار
الـطـويلـة جـدا عـلى حـد قـول الـطبـيب في
الـفيـلم. كـذلك يُـبرز ظـاهـرة الفـسـاد التي
تــنـخـر الــقـطـاع الــطـبي من خالل مــشـهـد
ــتــهن ــريض الى مـن  تــســـريب مــلـف ا
االجتار بـاالعضاء الـبشـرية وكذلك األمن
الــــذي يـــــتــــلــــقى رشــــاوي لـــــتــــســــهــــيل
عـمــلـيـةوتـتـخــلل الـفـيـلـم مـقـاطع صـادمـة
وعــنـيـفــة تـبــرز االنـتـهــاكـات الــتي تـطـال
األطفـال تصل إلى حـد استـئصـال بعض
االعـضـاء من أجـسـامـهم لـبـيـعـهـا خـلـسـة
ـبــالغ كـبــيـرة. ويـؤكــد الـبـرصـاوي أن و
فكـرة الـعمل مـستـوحـاة من مقـطع فيـديو
صـادم حـول االجتار بـأعـضـاء في لـيـبـيا.
ــغــرب فـي تــونس كــمــا فـي بــقــيــة دول ا
ـرضى أو الــعـربي يــعـاني الــكـثـيــر من ا
ـتـبرعـ والـسبب ـوتون بـسـبب قلـة ا
وراء ذلك هــو الـــقــوانــ الــتي ال تــســهل
ـوتى إضــافـة الى اســتـئــصـال اعــضــاء ا
عـوقـات الثـقافـية أو الـديـنيـة فضال عن ا
مـدة االنـتـظــار الـطـويـلـة إليـجـاد مـتـبـرع.
ويــؤكــد رئــيس اجلــمــعــيــة الــتــونــســيــة
لضحايا االخطاء الـطبية احملامي صابر
بن عـــمــار لــوكــالــة فــرانس بــرس وجــود
عصابـات مختـصة في االجتار بـاألعضاء
تـــنـــشط في الـــســـوق الــســـوداء أو عـــبــر
شبكـات التواصل االجتـماعي في تونس.
ويـشـدد علـى أن اجلمـعـيـة تـلـقت عـشرات
رضى اكتشـفوا الحقا فقدانهم الشكاوى 
لـعـضـو خالل عـمـلـيـات جـراحـيـة اجـريت
عـلــيــهم. وفي الــســيــاق نــفــسه يــعــتــبـر
البرصاوي من الواجب كـسينمائي وضع
شـكلـة الفظـيعة ورفع اإلصبع عـلى هذه ا
الوعي بأهمية التبرع متسائال هل هناك
سـخـاء أفضـل من إهـداء جزء مـن اجلسم

من أجل انقاذ حياة?
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