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شيكاغو :أربعة رجال سود ُسجنوا ظلمًا
يرفعون دعوى على الشرطة
ش���يكاغو-أ ف ب :رف���ع أربع���ة رجال أميركيين س���ود
س���جنوا ظلما لمدة عش���رين س���نة دع���وى قضائية ضد
شرطة شيكاغو قائلين إن سوء سلوك المحققين أدى إلى
إدانتهم بجريمتي قتل لم يرتكبوهما.
وكان القض���اء ّبرأ في الع���ام الماضي الرج���ال األربعة،
تشارلز جونسون والرود ستايلز والشوان إيزيل وتروشان
ماك���وي ،من جريمتي قتل تاجري س���يارات بعدما أدينوا
بهما في العام  1995حين كانوا في سن المراهقة.
ورغ���م عدم توف���ر أي دليل مادي ،أمض���ى كل منهم ما
يقارب العشرين عاما وراء القضبان.
وقد أنه���ى واحد منه���م فقط عقوبته قب���ل أن تظهر
براءتهم جميعا .وقال الرود س���تايلز في مؤتمر صحافي
"في سن السادسة عشرة ،سجنت عن جريمة لم أرتكبها".
وجاء ف���ي الدعوى أن المحققين انتزع���وا اعترافات من

«أليوشيا» ..االبن المنبوذ في روسيا التائهة.

ينافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي

فيلم "بال حب" في متحف محمود درويش :إلى أين تذهبين يا روسيا؟
كتب يوسف الشايب:
بعد اثني عش���ر عامًا من زواجهما ،وهو م���ا يزيد بقليل عن
عمر ابنهما "أليوشيا" ،انهارت مؤسسة الزواج ما بين بوريس
وش���انيا أو تكاد ،فالثاني���ة تواعد ثريًا أربعيني���ًا في محاولة
ً
لصياغة جديدة لحياته���ا ،في حين ينتظر األول طفال جديدًا
من ش���ابة غير زوجته ،وكالهما ال يريد ابن العاشرة أو الحادية
عشرة.
هذا االب���ن العبء يظهر جليًا حين تخاطب األم األب بغضب
قائلة "إن كان أي من���ا ال يريده فمن األفضل أن نذهب به إلى
مدرس���ة داخلية" ،لكن ما يحصل أن "اليوشيا" يقرر أن يقلب
الطاول���ة على نفس���ه وعلى الجمي���ع ،فبعد يومي���ن من هذا
التصري���ح العاصف لألم ،ولم يلق معارضة من األب إال لحرصه
عل���ى صورته ف���ي المجتمع ،يختفي "أليوش���ا" دون أن يترك
وراءه أي أثر ،ويقضي المشاهد كما الممثلين بقية الفيلم في
متابعة رحل���ة البحث عنه ،في موجة تلو األخرى من الصفعات
للمجتمع الروسي الحديث ،إن جاز التعبير.
هذا باختصار مدخ���ل للحديث عن فيلم "ب�ل�ا حب" للمخرج
الروسي أندريه زفياجنتس���يف ،وينافس على جائزة أوسكار
أفضل فيل���م أجنبي (غير ناط���ق باالنكليزي���ة) ،بوصوله إلى
القائمة القصيرة الشهر الماضيُ ،
وعرض قبل أيام في متحف
محمود درويش ،الذي خصص عروض برنامج "األربعاء سينما"

في شهر ش���باط ألفالم مرشحة ألوسكار هذا العام من روسيا،
والس���ويد ،وتش���يلي ،وفيلم "البائع" اإليراني الفائز بأوسكار
أفضل فيلم أجنبي العام الماضي.
الوض���ع الملتبس للعائلة ال يقل التباس���ًا ع���ن األوضاع في
روس���يا والعالم ،فاختفاء "أليوشيا" يرمز الختفاءات عدة على
مس���توى الدالالت الرمزية الثقافية ،والحضارية ،والسياسية،
واالجتماعي���ة ،وغيرها ،وهذا أطل برأس���ه عبر إش���ارات منها
الحدي���ث عن تصاعد فوضى الحرب في أوكرانيا ،عبر نش���رات
األخبار القادمة من مذياع الس���يارة وم���ن التلفزيون ،وغيرها
مم���ا تطرحه النش���رات ،ومنها ذلك الحدي���ث الذي لم يظهر
ف���ي الترجمة العربية للفيلم عبر النش���رات عن نهاية العالم
الوش���يكة ،في ظل اس���تمرار االختفاءات ليس لـ"أليوش���يا"
فحس���ب ،بل لرجل الدين ،ولدور الحكومة المفترض ،ولغياب
الحقيقة.
إنه مجتمع يلهث وراء الزيف ،وهذا أبرزه في مشهد عشيقة
األب ،شانيا العشرينية التي ترتدي بذلة رياضية كتب عليها
باالنكليزية "روسيا" ،وتركض في البرد على جهاز رياضي دون
وجهة محددة ،هي الشاردة ،وكأن زفياجنتسيف يتساءل هنا:
إلى أين تذهبين يا روس���يا؟  ..وحول هذا المشهد بالتحديد
قال المخرج الروس���ي في مقابلة تلفزيونية معه :هناك كاتب
روسي معروف جدا عاش في القرن التاسع عشر اسمه نيقوالي
جوجل  ..تنتهي رواية جوجل "األرواح الميتة" ،بمشهد للبطل

دراسة :الحمية النباتية تضبط نسب السكر في الدم
األناض���ول :كش���فت لجن���ة طبي���ة
أميركي���ة ،أن المواظب���ة عل���ى الحمي���ة
الغذائي���ة النباتية ،الت���ي تعتمد على
تن���اول كميات كبيرة م���ن األغذية ذات
األصل النباتي ،يحس���ن نسب السكر في
الدم لدى األش���خاص الذين يعانون من
زيادة الوزن.
الدراس���ة أجراها خب���راء بلجنة األطباء
من أجل الطب المس���ؤول (مؤسس���ة غير
ربحية) ،في الواليات المتحدة ،ونش���روا
نتائجه���ا في ع���دد اول م���ن امس ،من
دورية ( )Nutrientsالعلمية.
وعادة ما تضغط الده���ون الموجودة
حول البنكرياس ل���دى المصابين بزيادة
الوزن عل���ى خاليا بيتا ف���ي العضو الذي
يتحكم في مس���تويات السكر في الدم،
وبالتال���ي تتوق���ف الخاليا ع���ن إنتاج ما
يكفي من هرم���ون األنس���ولين ،وهو ما
يؤدي إلى ارتفاع مس���تويات السكر في
الدم بشكل يصعب السيطرة عليه.
وي���ؤدي اتب���اع نظام غذائ���ي صحي
إل���ى إزالة هذه الده���ون ،وبالتالي يعود
البنكري���اس للعمل بش���كل صحيح مرة
أخرى.
ودرس الباحث���ون تأثي���ر تن���اول
النظ���ام الغذائي القائم عل���ى النباتات،
كالخضروات والفواك���ه والبقوليات ،في

تحسين وتنظيم نس���ب السكر في الدم
لدى المصابين بزيادة الوزن.
وراق���ب الباحث���ون مجموعتي���ن م���ن
األش���خاص المصابي���ن بزي���ادة الوزن،
ولديهم تاريخ عائلي لإلصابة بالس���كري
ً
أسبوعا.
من النوع الثاني لمدة 16
وخ�ل�ال فت���رة المتابع���ة تناول���ت
المجموعة األولى النظام الغذائي القائم
عل���ى النباتات ،فيم���ا تناولت المجموعة
الثانية ً
غذاء يحتوي على نسب مرتفعة
من الدهون والس���كريات ،ول���م تمارس
المجموعتان أية أنش���طة رياضية .ووجد
الباحثون أن المجموعة األولى تحس���نت
لديه���ا وظائف خالي���ا بيتا الت���ي تفرز
األنسولين ،وانخفضت لديها مستويات
الس���كر في الدم ،ما يسهم في وقايتها
لاً
من مرض السكري مستقب .
وقالت الدكت���ورة هانا كاهليوفا ،قائد
فريق البحث ،إن "نتائج الدراس���ة مهمة
للغاية ف���ي الوقاية من مرض الس���كري
من النوع الثاني ،خاصة لدى األش���خاص
الذي���ن لديه���م تاريخ عائل���ي لإلصابة
بالمرض".
وأضافت أن "النتائج تضاف إلى األدلة
المتزاي���دة على أن الغذاء هو الدواء ،وأن
تن���اول نظ���ام غذائي صح���ي قائم على
النباتات يمكن أن يس���هم بشكل فعال

في الوقاية من مرض السكري".
وكانت دراس���ات س���ابقة أف���ادت بأن
الحمي���ة الغذائي���ة النباتي���ة ،تلع���ب
ً
دورا ً
هام���ا ف���ي انخف���اض مس���تويات
الكولس���ترول الض���ار في ال���دم ،وتقلل
فرص إصابة األشخاص بالسمنة بمعدل
النصف.
وأضاف���ت أن ه���ذه الحمي���ة تق���ي
م���ن أمراض القل���ب والجلط���ة الدماغية
والزهايمر والسرطان والسكري من النوع
الثان���ي ،باإلضافة إلى أنه يحد من إصابة
األطف���ال بأمراض الربو ،ويحس���ن الحالة
المزاجية.
ً
ووفقا لمنظم���ة الصحة العالمية ،فإن
ّ
حوال���ي  %90من الحاالت المس���جلة في
العالم لمرض الس���كري ،ه���ي من النوع
أساس���ا ّ
الثاني ،الذي يظهر ً
ج���راء فرط
ّ
الوزن وقلة النش���اط البدن���ي ،ومع مرور
الوقت ،يمكن للمستويات المرتفعة من
السكر في الدم أن تزيد من خطر اإلصابة
بأم���راض القل���ب ،والعم���ى ،واألعصاب
والفشل الكلوي.
ف���ي المقابل ،تح���دث اإلصابة بالنوع
األول م���ن الس���كري عند قي���ام النظام
المناعي في الجسم بتدمير الخاليا التي
تتحكم في مس���تويات السكر في الدم،
وتكون معظمها بين األطفال.

لاً
ً
فوق عربة ّ
بعيدا عن بلدته .يكتب جوجل
تجرها الخيول راح
حينها " :أوه يا روسيا إلى أين تذهبين؟" ،وبعدها يقول إنه ال
توجد إجابة لذلك السؤال .ومشهد بطلة فيلمي مرتدية سترة
رياضي���ة وكلمة "روس���يا" مطبوعة على صدره���ا ،هو تحيتي
الصغيرة للس���يد جوجل .فإلى اآلن ،ال توجد إجابة لسؤال إلى
أين تذهب روسيا!
الفيلم الفائ���ز بجائزة مهرجان لندن الس���ينمائي ،وجائزة
مهرج���ان ميونخ الس���ينمائي ،قائم وف���ق مخرجه على نقطة
التصادم بين درامية الفراق بين الزوجين وفي الوقت نفس���ه
ما يجمعهما وهو اختفاء الطفل.
وعل���ى الصعيد الفني ،يمكن القول إننا نعيش مع كاميرا
زفياجنتس���يف على وقع خط���ر محدق بنا ،نش���عر به على
ال���دوام ،ولكن دون ضجيج ،ودون أن نراه ،فهو يخلق بعيدًا
بعض الش���يء عن الحركة البطيئة على المس���توى الدرامي
عالمًا متساوقًا مع ذاته ،لكنه يعكس رتم الشوارع ،والمرايا،
ف���ي محاولة للكش���ف ،دون تكلف أو تقش���ف ،عن حيوات
وحكايات في المجتمع الروسي المعاصر ،في مشاهد ليس
من الس���هل الخروج منها بمجرد مغادرة قاعة العرض ،ألن
المشاهد ستبقى تطاردك لفترة فرادى وجماعات ،وخاصة
إذا م���ا كان الفيلم ينتصر لـ"الروح" في زم���ن "المادة" بكل
تجلياته���ا ،وكأنه يص���رخ "ال نعرف قيمة األش���ياء إال عند
غيابها".

باكستان :توقيف عصابة كانت
تسرق السائل الدماغي من نساء
اس�ل�ام اباد-أ ف ب :أوقفت الشرطة الباكس���تانية عصابة كانت تنصب على
نس���اء فقيرات من خالل سحب كميات من السائل الدماغي الشوكي منهن في
مقابل وعود بتقديم مهور للزواج ،بهدف بيعها في الس���وق الس���وداء في بلد
معروف بانتشار آفة سرقة األعضاء ،على ما أفادت مصادر في الشرطة امس.
وقام المحققون بعد تلقيهم معلومات من إحدى الضحايا ،باستجواب خمسة
رجال كانوا يمارس���ون أنش���طتهم في منطقة حافظ آباد ف���ي والية البنجاب
(غ���رب) .وكان هؤالء يوهم���ون المريضات بأن فحوص البزل القطني لس���حب
السائل الدماغي الشوكي تقام في إطار برنامج يقدم مهورا للزواج.
وتشتبه الش���رطة في أن هذا السائل الدماغي الش���وكي كان يباع في وقت
الحق في السوق السوداء الستخدامه خالل عمليات زرع للنخاع الشوكي.
وقال عبد المجيد وهو محقق في ش���رطة حافظ آباد لوكالة فرانس برس "لقد
اعترفوا بأنهم س���حبوا كميات من السائل الدماغي الشوكي من ست نساء على
األقل في المنطق���ة وباعوها لرجل يعمل في مستش���فى حكومي هو موقوف
أيضا" ،الفتا إلى أن التحقيق في الموضوع مستمر.
كذلك أكد شرطي آخر هو محمد عمران الحادثة.
وق���ال إن  90ام���رأة على األقل بعضهن أصبحن من ذوي اإلعاقات إثر س���حب
الس���ائل الدماغي الشوكي ،وقعن ضحية عصابة نصب بحسب صحيفة "جانغ"
األوسع انتشارا في البالد.
وتعرف باكس���تان بالعملي���ات غير القانونية لزرع الكلى والتي اس���تقطبت
زبائ���ن من العالم أجم���ع .وفي العام الماضي ،أوقف أطب���اء في البنجاب بعدما
سحبوا كلى بطريقة غير قانونية بهدف زرعها لدى مريضين من سلطنة عمان.
ويس���مح بوهب األعضاء بين األقارب في باكس���تان غير أن عمليات شرائها
وبيعها محظورة.

قاصرين من دون منحهم أي مس���اعدة قانونية أو السماح
لهم باالتصال بعائالتهم.
واستهدف الرجال األربعة في دعواهم القضائية ضباط
ّ
الش���رطة والمحقق ال���ذي كلف بالقضي���ة ،وهم يطالبون
بتعويض مالي.
وقال تش���ارلز جونس���ون "ال يمكن ألي مبلغ من المال أن
ّ
يعوض ما خسرته".
ّ
واش���تكى المدعون من ان ش���رطة ش���يكاغو لم تعاقب
عناصرها الذين ّ
تورطوا في سلوكيات سيئة.
ّ
وقال أحد محامي جونس���ون "إنه س���لوك شجعت عليه
الشرطة وساندته ّ
سرًا على مدى سنوات".
ويتول���ى محقق جديد في مدينة ش���يكاغو ،ثالث كبرى
الم���دن األميركي���ة ،النظر ف���ي قضايا قديم���ة بحثا عن
مخالفات أخرى قد يكون عناصر من الشرطة ارتكبوها.

تعويض لشرطي أميركي
عن طرده بسبب رفض قتل رجل أسود
واشنطن-أ ف ب :سيحصل ش���رطي في والية فيرجينيا
الغربية األميركية عل���ى مبلغ  175ألف دوالر بعدما رفض
إطالق النار على رجل أسود مشتبه فيه ،وذلك تعويضا عن
طرده التعسفي من الخدمة.
ّ
ووقعت سلطات مدينة ويرتون حيث كان يعمل الشرطي
س���تيفن مادر ،اتفاقا معه بالتراضي ّ
ينص على تعويضه
بمبلغ  175أل���ف دوالر مقابل عدم رفع���ه دعوى قضائية
احتجاجا على قرار طرده ،بحس���ب ما أعلنت جمعية الدفاع
عن الحقوق المدنية.
ّ
في الس���ادس من أيار  ،2016تدخل هذا الشرطي البالغ
 27عاما في عراك نش���ب بين زوجي���ن في المدينة ،بعدما
طلبت الزوجة نجدة الشرطة.
وحين وصل إلى المكان وجد الزوج وهو رجل أسود يضع

يدي���ه خلف ظهره فطلب منه رفع يديه ،ولما ّ
تبين له أنه
يحمل س�ل�احا ناريا طلب منه إلقاءه فلم يستجب بل قال
له "أطلق النار ّ
علي".
لكن الش���رطي عمد إلى تهدئة الموقف بحسب ما تلقاه
من تدريبات ،ونظر في عيني المشتبه فيه وقال "لن أطلق
النار عليك يا أخي".
في ذلك الوقت ،وصل شرطيان آخران ولما ّ
وجه المشتبه
فيه سالحه تجاههما أطلق أحدهما النار عليه فأرداه.
لكن ّ
تبين بعد ذلك أن السالح الذي كان في يده لم يكن
ّ
معدا إلطالق النار.
إث���ر ذلك ،اتهم المس���ؤولون في المدين���ة مادر بعدم
التص���رف كما يج���ب فطردوه ،أم���ا الش���رطي الذي قتل
ّ
يتعرض ألي مالحقة.
المشتبه فيه فلم

ميشال وأوباما يتوسطان الرسمتين.

الكشف عن رسمي بورتريه لباراك وميشال
أوباما في متحف بالعاصمة األميركية
واشنطن  -وكاالت :كشف باراك اوباما وزوجته ميشال ،االثنين،
عن رس���مي بورتريه لهما نفذهما فنانون سود بطلب من متحف
"ناشونال بورتريت غاليري" الش���هير في واشنطن المتخصص
في اللوحات عن كبار الشخصيات في التاريخ األميركي.
واس���تخدم الرس���ام كيهيندي ويلي في إنجاز رسم بورتريه
ب���اراك اوبام���ا التقنية التي ش���هرته وهي تق���وم على إظهار
الشخص موضوع اللوحة على خلفية مؤلفة من أشكال متكررة.
ويظهر الرئيس األميركي الس���ابق في اللوح���ة بنظرة ثاقبة
وهو يجلس على كرس���ي خشبي أمام أوراق شجر وارفة بما يذكر
بمسقط رأس���ه هاواي .وبدا أوباما راضيا عن العمل إذ هنأ ايمي
شيرالد الفنانة التي أنجزت رسم البورتريه الخاص بزوجته.
فقد نجحت هذه الرسامة المقيمة في بالتيمور قرب واشنطن
"بطريق���ة مذهلة في تصوير األناقة والجمال والذكاء والس���حر
والجاذبية للمرأة التي أحبها" ،بحسب الرئيس األميركي السابق.
وق���د أظهرت ايمي ش���يرالد ،كما في لوح���ات بورتريه كثيرة
أنجزتها سابقا ،السيدة األميركية األولى السابقة مفعمة بالقوة
والثقة مع عينين شاخصتين نحو المتفرج.
وباس���تثناء بعض األلوان الزاهية على الفس���تان ،يطغى على
هذا الرسم اللون الرمادي الذي تتميز به أعمال الفنانة.
وعلى جري العادة ،سيعلق رسم البورتريه الخاص بباراك أوباما

إلى جانب الرسومات العائدة للرؤساء األميركيين السابقين في
"ناشونال بورتريت غاليري".
أما رسما البورتريه الرس���ميان لباراك وميشال اوباما المتوقع
وضعهما في البيت األبيض فلم يصدر أي طلب بإنجازهما بعد.
ألقى أوباما بتعليقات مازحة عن أذنيه وش���عره الرمادي أثناء
إزاحة الستار عن اللوحتين.
ووايلي وش���يرالد أول فنانين من السود يتم تكليفهما لرسم
لوحة لرئيس أو لسيدة أولى.
ولوحة ميش���ال تصورها جالسة وقد وضعت يدا أسفل ذقنها
وأحاطت يدها األخ���رى بكمبيوتر محم���ول ،بينما كانت ترتدي
فستانا طويال فضفاضا مزينا بأشكال هندسية.
وقال اوباما مازحا ،إن وايلي الذي رسم لوحته كان أقل حظا ألن
موضوعه كان "أقل جاذبية".
وأضاف" ،حاولت التفاوض مع كيهيندي على أن يظهر ش���عرا
رماديا أقل في رأس���ي لكن نزاهته الفنية ما كانت لتس���مح له
بفعل ما طلبته من���ه ...حاولت التفاوض على أذنين أصغر لكني
فشلت في ذلك أيضا".
ّ
وعبر أوباما وميش���ال عن إعجابهما الشديد باللوحتين .وقالت
ميش���ال إنه���ا تأمل أن يك���ون للوحته���ا تأثير عل���ى الفتيات
الصغيرات غير البيضاوات في السنوات المقبلة.

كلبة تقطع  400كيلومتر
من ألمانيا إلى سويسرا
زي���ورخ /فرانكفورت-د ب أ :أعلنت وحدة اإلنقاذ السويس���رية بمدينة زيورخ
أنه���ا أنقذت كلبة كانت هاربة من مدينة فرانكف���ورت األلمانية منذ ما يقرب
من ستة أشهر.
وق���ال روالند بورتمان المتحدث باس���م ق���وات اإلنقاذ "ش���وتس & ريتونج"
(حماية وإنقاذ) امس أن أفراد اإلسعاف عثروا على الكلبة التي تعاني
م���ن إصابات خطيرة ليلة الخميس/الجمعة الماضي على حافة طريق س���ريع
بالقرب من مدينة زيورخ السويسرية.
وأوض���ح أنه نظرا ألن المستش���فى البيطري الذي تم اس���تدعاؤه كان بحاجة
لوقت طويل للغاية للوصول ،قرر أفراد اإلس���عاف نقل الكلبة البالغة من العمر
ثمانية أعوام والتي تحمل اس���م "رابونتس���ل" بأنفس���هم إلى المستش���فى
البيطري داخل سيارة نقل مرضى عادية.
وقال بورتمان" :لقد أمدوها باألكسجين عن طريق قناع للتنفس وقاموا بلفها
في أغطية دافئة".
وأكدت المستشفى البيطري التابعة لجامعة زيورخ السويسرية أنه تم عالج
الكلبة هناك.
وقال بورتمان إن الكلبة خضعت لعدة جراحات بالمستشفى بسبب كسور في
العظام ونزيف داخلي ،وأوضح قائال" :صحيح أنها لم تتجاوز الجزء األس���وأ ،إال
أن لديها فرصا جيدة للنجاة" .يشار إلى أن الكلبة كانت تحمل شريحة ساعدت
في العثور على أصحابها بشكل سريع.
ُ
يذك���ر أن الكلبة فقدت في مدينة فرانكفورت منذ ش���هر آب العام الماضي،
علما بأن المسافة بين فرانكفورت وزيورخ  400كيلومتر.
تجدر اإلش���ارة إل���ى أن خدمة إنقاذ "ش���وتس&ريتونج" ه���ي خدمة اإلنقاذ
الخاصة بمدينة زيورخ.

