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{ لـــــــنــــــدن  –وكـــــــاالت  –في
بــريــطــانــيــا هــنــاك تــوأم غــيــر
مــتــطــابـق ولــد يُــدعى كــالــدر
وبنت تُدعى ألـكسندرا يـبلغان
من العمر  19شهـرا وحالتـهما
ـثـيـر جتــذب الـعـديــدين اذ ان ا
فـي األمـــر أنـــهــــمـــا مـن أبـــوين

. والد ألكسندرا يُدعى مختلف
ـون. أما والد كـالدر يُدعى سا
كن لـتوأم أن ي. فـكـيف  غرا
? يــكــون من أبــوين مــخــتــلــفـ
أربــــعـــــة آبــــاء وثالث قــــارات
ـون وطــفالن عـنــدمـا أراد ســا
ي أن يـــنــجـــبـــا كــانت وغـــرا

مهمـتهمـا شاقة. فهـما ينـتميان
لـــــــعـــــــدد قــــــلـــــــيـل من األزواج
الـبـريــطـانـيـ الــذين اخـتـاروا
الــتــلــقـــيح الــصــنــاعي وزرعــا
اجلـنـيـنــ في نـفس الــتـوقـيت
فـــي رحـــم نــــــــــــــــــــــــــــــفـــس األم
الـبـديلـة.كـانت الـعمـلـية طـويـلة

فـي انـتـظـار األخـبـار الـسـعـيـدة
ة كا من كندا. وأخـيرا تلقـيا ا
ــا انـتـظــراهـا.ويـقـول الـتي طـا
ي(اختـلجـتـنا الـكثـير من غـرا
شـاعر في نـفس اللـحظـة. كنا ا
فـي غـــايـــة الـــســـعـــادة).وتـــابع
األبـــوان احلــــمل عن بــــعـــد ثم
ســـافـــرا إلى كـــنــدا قـــبل ســـتــة
ـــوعــــد احملـــدد أســــابـــيـع من ا
لــــلــــوالدة.وعــــبــــر األبــــوان عن
حـرصـهــمـا عــلى احلـفــاظ عـلى
عـالقـة طـيـبـة بـاألم الـبـديـلـة إذ
تـعـذر عـلـيـهــمـا وعـلى األطـفـال
الـتواصل مع األم الـبـيولـوجـية
التي تبرعت ببويضاتها. ولكن
هل يـفكـر الـرجالن في اإلجناب
مجـددا?الطـفالن مصـدر سعادة
بـالـغـة لألبـوين وقـد ال يـنـتـهي
ـرحـلـة. وقـال األمـر عــنـد هـذه ا
ــــون بــــاســــمــــا (ال شيء ســــا

مستحيل). 
عـلى صــعـيــد آخـر أثــار عـرض
خـــصـــومــــات قـــدمـــتـه شـــركـــة
لالتـــصـــاالت في هـــونك كـــونك
ـنـاسـبـة عـيـد احلب حـفـيـظـة
.. ـساواة بـ اجلـنـس دعـاة ا
إذ أتـاح خــصــمـا عــلى أجــهـزة
الـكـمبـيـوتـر احملمـول بـالنـسـبة
ـــــكــــانس لــــلـــــرجــــال وعـــــلى ا
ــطـبخ الــكــهـربــائــيــة ولــوازم ا
لـــلـــنـــســـاء.واعـــتـــذرت شـــركــة
إتش.كيه.تي لالتصـاالت بعدما
أثار الـعرض الذي أرسـلته هذا

تلقيح جنين في نفس الوقت
فـــي رحـــم نــــــــــــــــــــــــــــــفـــس األم
ـــون الـــبـــديـــلـــة.ورغم أن ســـا
ـمـلـكة ي يـعـيشـان في ا وغـرا
ــتــحــدة إال أنــهــمــا اضــطــرا ا
لـــلــســـفـــر إلى اخلــارج إلتـــمــام
مــــــشـــــروعــــــهـــــمــــــا.ويـــــقـــــول
ــون(وجـدنــا بـويــضـة من سـا
مـتبـرعـة مجـهـولة في الـواليات
تحـدة إذ أن عالج اخلصوبة ا
الــذي تـــلــقــيـــنــاه كــان في الس
فــيـغـاس).واُخـذت الــبـويـضـات
; ـــســـمت إلى مـــجــمـــوعـــتــ وقُ
خُـصــبت إحــداهـا بــحـيــوانـات
ـون وخُـصبت مـنـوية من سـا
األخـرى بـحـيـوانـات مـنـوية من
ــــمـــــعت األجــــنــــة ي.وجُ غــــرا
وجُمدت ونُقـلت األجنة األقوى
في كل مـجـمـوعة لـزراعـتـها في
األم الـبديـلة في كـنـدا. أم بديـلة
كـنــديـة وبــذلك يــكـون لألجــنـة
نفس األم البـيولوجـية وأبوان
مـخــتـلــفــان وزُرعـا مــعـا داخل
رحم نفس األم الـبديـلة وتُدعى
مـيغ سـتون وهي امـرأة كـنـدية
عــــــرضت أن حتــــــمـل أجــــــنـــــة
ـي.ويـــقـــول ـــون وغـــرا ســــا
ون (إن االختيار وقع على سا
كـندا بـسـبب النـظـام القـانوني
ـمـلـكة فـهـو يـشـبه الـنظـام في ا
ـتـحــدة إلى حــد كـبـيــر كـونه ا
عـاطـفـيـا ولــيس ربـحـيـا).وعـاد
ـتـحـدة ـمـلــكـة ا األبــوان إلى ا

ومـــعـــقـــدة إذ تـــعـــ عـــلى كل
مـنـهـمــا الـعـثـور عــلى بـويـضـة
لــتـخــصــيــبــهــا.كــانـت الــفــكـرة
ـبـدئـيـة أن يُـنـجب كـل مـنـهـما ا
طـفــله من حــمل مـخــتــلف. لـكن
الوكالة التي كـانت تبحث لهما
مكن عن متبرعة قالت إنه من ا

األســـــــــــــبــــــــــــوع لـــــــــــــبــــــــــــنـك
إتــش.إس.بـي.ســي غـــــــــــــــضـب
مــوظـفي الــبــنك الـذين رأوا أنه
يــنـــطـــوي عـــلى تـــمــيـــيـــز بــ
.وقـال مـتـحـدث باسم اجلـنـس
شركة إتش.كيه.تي ( علمنا برد
الـفعل ونـقـدم خالص اعـتـذارنا
عـن أي إســــــــــاءة نــــــــــتــــــــــجـت
عــنـه).وأضــاف (نـــؤمن بـــشــدة
ــســاواة بـ اجلــنــسـ في بـا
أمـــاكـن الـــعـــمل وفـي مـــنـــاحي
احلـيـاة وملـتـزمون بـضـمان أن
نـتــحـلى وشـركـاؤنـا في الـعـمل
بــــــاحلــــــكــــــمــــــة واالحــــــتـــــرام
والــشـمــولــيــة).وفي صــفــحـات
ــزيــنــة بــرســومــات الــعــرض ا
قــــلــــوب ورديــــة شــــمـل اجلـــزء
ـقــدمـة اخملـصص لــلـعــروض ا
لــلــرجــال أجـــهــزة كــمـــبــيــوتــر
مـحـمول وكـامـيرات وسـمـاعات
السـلـكــيـة بــيـنـمــا شـمل اجلـزء
ــقــدمــة اخلــاص بــالــعــروض ا
لـلنـساء خـمسـة أنواع مـختـلفة
ـــكـــانس الـــكـــهـــربـــائـــيـــة من ا
وخالطــــا وصـــــنــــبــــور مــــيــــاه
للـمطبخ. وقـالت متحـدثة باسم
إتــــــــش.إس.بـــــــي.ســــــــي فـــــــي
تـــصـــريح(الـــعـــرض مــقـــدم من
طـــــرف ثــــــالـث يـــــديــــــر أدواته
الــتــســـويــقــيـــة بــنــفـــسه. بــنك
إتش.إس.بـي.سـي مـــــــلـــــــتــــــزم
ــســاواة بـ اجلــنــسـ في بـا

مكان العمل).
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يـبدو انّ اسرائيل سئمت من الزيارات العـربية السرية إليها 
كـمـا سـئـمـت من قالئـد الـغـزل من دول عـربــيـة ال تـقـيم مـعـهـا
عالقـات رسـمـيـة وتـقـوم بـوضـعـهـا عـلى صـدرهـا في الـسـر 
لـذلك جاء تـسـريب مكـتب رئـيس الوزراء االسـرائيـلي بـنيـام
نـتانـياهو لـفيـديو مـدته خمس وعـشرون دقـيقـة قال فيه وزراء
خـارجـيـة في اخلــلـيج كالمـاً حتب أن تـســمـعه اسـرائـيل مـنـذ

اربع سنة في أقل تقدير.
وسـيـاق كالم الـوزراء الـعـرب هـو الـتـعـرض لـلـخـطـر االيـراني
س الـيمن الـذي يرون انه يـستـهدفـهم  وعرجـوا بالـقول انه 
والـعـراق ولبـنـان . وال داعي في هـذه الوقـفـة الـقصـيـرة اعادة
عروفة . ا قالوه  فهو موجود في مصادر االخبار ا نص 
اذا يـتوجه الـوزراء اخللـيجـيون بـأعلى الـصوت الـسؤال هـو 
ضـد ايـران في حـضـور نـاتـانـيـاهـو  مـاذا يـأمـلـون مـنه ? هل
يـريـدون حتريـضه عـلى ضـرب ايـران مثالً?  وهم يـعـلـمون انّ
ـا هـنـاك كـفـتـان ـسـألـة لـيــست كـمـا تـظـهـر فـي االعالم وا ا
مـتـنـافـسـتان   –امـريـكـيـة وأوروبـية –في الـتـعـامل مع الـشأن
كـمـا حـصل في ي قـاطع  ولـيس هـنــاك اجـمـاع عـا االيـراني 
حـرب احـتالل العـراق حـ قرر الـعـالم كله بـاالجـماع  –ومن
دون قــرار مـجــلس االمن رسـمــيـاً  –انّ غــزو الـعــراق حـتـمي

وضروري والبد من التعاون بشأنه .
الـدولتـان الـعـربيـتـان الـلتـان تـقيـمـان عالقـات رسمـيـة بـحسب
اتـفاق السالم مع اسرائيل  هما االردن ومصر  ال تسرفان
ـديح السـرائـيل في مـنـاسـبـة وغـيـر مـنـاسـبـة  كـما في بـذل ا

يحصل من دول اخلليج تصريحاً أو تلميحاً.
ألـيــست هي ســيـاســة ? قـولــوا لــشـعــوبـكم مــا الــفـائــدة الـتي
صـارحة مع شـعوبكم سـتجـنونـها من اسـرائيل لـكي تكـون ا
عـنصـر حـمايـة لكم من تـألـيب الشـارع ضـدكم في اية فـرصة

قد ال تخطر على بال  وما أكثرها في العقد األخير .
ـسـؤولــون اخلـلـيـجـيـون ان والـسـؤال الـثــاني  هل  يـصـدق ا
ـكن ان تـقــوم ضـد ايـران  وهل يـســتـطـيـعـون هـنـاك حــربـاً 
الـتصريح بأنهم سـيكونون جـزءاً منها ويشـاركون فيها ?. اذا
عـنى كـانـوا كـذلك  فـإنّ لـلـضـجيـج االعالمي بـصـيـصاً مـن ا
ا هي لـعبة لالستـهالك احمللي ولتوريط ا ـفيد  ودون ذلك  ا
اخـرين في سقطات سيـاسية مبـهمة وقعوا فـيها  وال يريدون

أن يكونوا وحدهم ضحاياها.

هل هـنالك مبالغة في العـنوان ام انه يعكس جزءاً من احلقائق
ـرة التي نـعـيشـها مـنذ االحـتالل الى الـيوم ?! ولـكي الندخل ا
في نـقـاش عـقـيم يــكـفي ان نـعـود الى احـصـاءات رسـمـيـة عن
نـسبة الفقر  التي اطلقهـا البنك الدولي حيث اشار في تقريره
الى ان ( مـعدل الفـقر وفقا خلط الـفقر احملدد بـ  3.2دوالرات
ـئـة فيـمـا تـرتـفع الـنسـبـة بـاحـتـساب 5.2 بـالـيـوم هو  17.9 بـا
ئة لكن خط الفقر الوطني دوالرات دخل باليوم  الى  57.3 بـا
ئة وبحسب بيـانات وزارة التخطيط  حتديده بـ  (.. 22.5 بـا
فـان هذه النسبة ارتفعت منذ ظـهور تنظيمات داعش االرهابية
ركزي لالحـصاء بان نـسبة الـبطالة في .. كـما اعلن اجلـهاز ا
ـئة في حـ ان صـندوق الـعـراق ب الـشـباب بـلغت  22.6 بـا
الـنقد الـدولي في ايار من عام  2018ان مـعدل بـطالة الـشباب
ــئـــة فــاذا اضـــفــنـــا الى كل ذلـك الــتـــقــاريــر بـــلــغت  ! 40 بـــا
واالحـصــائــيـات الــتي تــتـحــدث عن نــسب االمـراض وتــدهـور
ـشـاريع الـوهـمـية اخلـدمـات بجـمـيع انـواعـهـا بل انـعـدامهـا وا
وتـدهـور الـقـطـاعات االقـتـصـاديـة صـنـاعـيـة وزراعـيـة وجتـارية
وازمـة السكن وغيرها ناهيك عن  مـا نشرته جريدة الغارديان
 بـان مـجـمـوع مـا ارسل لـلـوزارات الـعـراقـيـة  العـمـار الـعراق
في االيـام االولى لـالحتـالل بلغ  8.8مـلـيـار دوالركلـهـا نـهبت 
الدركـنـا حجـم الدمـار واخلـراب الـذي تعـرضت له مـحـافـظات
الـعــراق طــوال ســنــوات هــيــمــنــة االحـزاب االسـالمــويـة عــلى
الـسلطة ومـا وفرته من مظالت حمـاية للفـاسدين ..دمار مادي
شـامل وخراب اجتماعي بات يقلق اخليرين وهم يرون مظاهر
مـجـتـمـعيـة شـاذه صـارت تـغـزو الـعـوائل مـنـهـا ارتـفـاع نـسـبة
الـطالق وانتشار عصابات متـنوعة  ومنها من تمارس االجتار
بـالـبـشـر واالنـانـيـة واخلــيـانـة حـتى لم يـعـد يـامن اجلـار جـاره
ــراة وغـيــر ذلك. وفي احــدث تـصـريـح لـوزيـر والـعــنف ضـد ا
االعـمار واالسكان بنك ريكاني  قال صراحة بان الوزارة لم
نح سـواء في مؤتـمر الكـويت للمـانح او تـستفـد من اموال ا
وصل بهـذه الطريـقة عبـثية ! اما سـواها وان حمالت اعـمار ا
مـحافظـة البصـرة فان ارتـفاع نسـبة اصابـة اهلـها بالـسرطان
ـيــاه الـصـاحلــة لـلـشـرب شـهـريــا واسـتـمــرار حـرمـانــهم من ا
وتـعرض هوائـها للـتلوث تـثير اكـثر من عالمة اسـتفهـام بشأن
جـديـة احلــكـومــة االحتـاديــة او احملـلـيــة لـوضع خــطط عـمــلـيـة
تـتضـمن حلـوال حقـيقـية الزمـة كارثـية .. ومن يـزور محـافظات
الـعراق االخـرى في اجلنـوب او الفـرات االوسط او الوسط لن
ــوصل او الـبــصـرة خــاصـة تـلك يـجــدهـا بـاحــسن حـال من ا
ـدمـرة مــثل االنـبـار وصالح الـدين ! وبـصـراحـة احملـافـظـات ا
مـتناهـية ال جنـد في االفق ما يـطمئـننـا او يخفف من مـعانـاتنا
ـستقـبل القريب وحـتى البعـيد باسـتمرار نـفس العقـليات في ا
الـتي تديـر شؤون الـبالد والـعبـاد .. ونعـتقـد جازمـ بانـنا لن
سـؤول  وكما عودونـا غير تصـريحات التسمن نـحصد من ا
وال تـغـني من جـوع ..فـمـحافـظـات الـعـراق جـمـيـعـا تعـاني من
ــا فـيـهــا بـغـداد الـعــاصـمـة ولـم تـفـلح الــتـظـاهـرات االهـمـال 
ـسـؤولـ الفـاسـدين الـسـلـمـيـة الـتي انـطـلـقت فـيـهـا من ردع ا
انـيـة تعـلن بان هـنالك ـصيـبة االكـبـر ان هنـالك اصوات بـر وا
شـبــهــات فـســاد تـطــال وزراء في احلــكــومـة احلــالـيــة فــكـيف
ـا حتـتويه من تـريدونـنـا ان نـثق بعـمـليـة اصالح ?! الـبـصرة 
كن ان تكون مدينة ثـروات وكونها ميناء العراق الوحيد كان 
الية ـوذجية لو اسـتثمار حـتى القليل من الـتخصيـصات ا
نظم لها بـالسنوات السابقـة بامانة وحرص بعيـدا عن النهب ا
كـمـا ان سـيـطـرة مـافـيـات ومـجـامـيع تـابـعـة جلـهـات سـيـاسـية
وصل مـتنـفذة هـو سبب مـباشـر اخر اعـاق نهـضتـها .. امـا ا
فـانـهـا ابــتـلـيت بــعـد حتـريـرهــا من عـصـابــة داعش االرهـابـيـة
بـصراعـات سيـاسيـيـها وتـبادل االتـهامـات بيـنـهم فبـقي اهلـها
يـعيـشـون ازمة تـلو االخـرى أخـرها مـا اعلـنـته مصـادر نـيابـية
من انـتـشار اجلـرب ب سـكـانهـا فـمن يسـمع ومن يـجيب ?!..
ــوصل الى الــبــصــرة دمــار مــرة اخــرى نــقــول الــعــراق من ا
وخــراب ولـن تــنـــقـــذه تــصـــريـــحــات
بـــــاالعــــــمــــــارمـن دون وجـــــود ارادة
ــان وقـنــاعـة بــان ســبب كل هـذا وا
اخلـراب هــو وجـود طـبـقــة سـيـاسـيـة
فـاسـدة ومـفـسـدة والـلـهم اشـهد اني

قد بلغت .
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{ لندن - وكاالت - حملت جنمة
البوب كاتي بيري وصديقها

مثل البريطاني أورالندو بلوم ا
إلى خطبتهما بعد أن نشرا

صورة للمغنية األمريكية تضع
حول إصبعها خاتما كبيرا من

اس.وبدأ بيري وبلوم األ
واعدة في  2016لكنهما ا

انفصال لبعض الوقت قبل أن
يعودا معا مرة أخرى.ونشر

النجمان ذات الصورة بعد يوم
عيد احلب على انستغرام والتي

ظهرا فيها وبيري ( 34عاما)
اس على ترتدي خاتما من األ
شكل زهرة. وكتبت بيري على

الصورة (الزهور تتفتح بالكامل)
في ح علق بلوم ( 42عاما)

قائال (حلظات العمر).
وكانت بيري التي تعد اآلن من
أكبر جنوم موسيقى البوب في
العالم متزوجة من قبل من
مثل الكوميدي البريطاني ا

راسل براند.
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قـسم (اجليل) أحد األقسام الفرعية
لــلــمـهــرجـان ويــتــنـافـس فـيه أفالم
تــدور مـواضــيـعــهـا حــول األطـفـال

والناشئة.

"الــوشم" (تــتــو) لــلـمــخــرج فــرهـاد
دالرام بـجـائـزة الـدب الـكـريـسـتالي
كـــأفــضل فـــيــلم قـــصــيـــر في قــسم
.ويـعـتـبر ـهـرجـان برلـ (اجلـيل) 

عـطلة على الـشاطئ. ولثـمانية أيام
تـصـبح الـبـلـدة خـالـيـة تـمـامـا كـمـا

يتذكرها جوميز من الطفولة.
كـمـا فـاز الـفـيـلم اإليـراني الـقـصـير

اجلـــيــوب).وقـــوضت احلـــكــومــات
تعـاقبة قوان حماية الـبرازيلية ا
الــعـــمــال من االســتــغالل وأرغــمت
الـكـثـيـر منـهم عـلى الـعـمل سـاعات
طـــويـــلـــة مـــقـــابل أجـــر أقل. إال أن
احلـائك في توريتـاما ال يشعرون
بـــأي مــشـــاكل إذ أنــهـم يــعـــمــلــون
حلــســابــهم.قــال جــومــيــز (لــديــهم
الك مـــصــانـــعـــهم اخلــاصـــة هم ا
والــعـــمــال)..إال أن جــومــيــز وهــو
الـراوي أيـضا في الـفـيلم ال يـخفي
تـشككه ويـتساءل مـا إذا كان هؤالء
األشـخـاص لديـهم حـتى الوقت كي
يــــــــتـــــــســــــــاءلــــــــوا إذا كــــــــانـــــــوا
سـعداء.ويـتسـاءل تمـضي نحو 15
أو  16ســاعـة في الــعـمل. مـاذا عن
حـيـاتك? مـاذا عن أبـنـائك? سـألـتهم
طـول الـوقت ولكـنهم كـانوا سـعداء
الك... هل الــــطــــمع جــــدا ألنــــهـم ا
شيء جـيد?.وفي نهاية الفيلم يأتي
الــــكــــارنــــفــــال..تــــبــــيع األســــر كل
ـتـلكـاتهـا من ثالجات ومـاكيـنات
ـال الالزم لـقـضـاء حــيـاكـة جلـمع ا

وفـي فيـلـمه الـوثـائـقي الـذي عرض
فـي مـهــرجــان بـرلــ كــيف تــسـمع
فـــــوق الــــتـالل في شـــــمــــال شــــرق
الـبـرازيل الـنـائي بـبـلـدة تـوريـتـاما
صـــوت مـــاكــيـــنــات احلـــيـــاكــة في
عـاصمة اجلينـز حيث يعمل الناس
طــــول الــــيــــوم إلنــــتــــاج ســــراويل
الـــدنــيم..وكــيف انـه في  طــفــولــته
بــالــبــلـدة الــهــادئــة كـان بــاإلمــكـان
سـمـاع صـوت سقـوط اإلبـرة بـها ال
ـــنـــزلـــيــة صـــخب الـــصـــنـــاعـــات ا
الــسـائــدة الـيــوم في الــبـلــدة الـتي
يـــقــطــنــهــا  40ألـــفــا.وفي فـــيــلــمه
الـوثـائـقي يـحـلل جـوميـز الـطـريـقة
الــتي يــعــيش بـهــا ســكـان الــبــلـدة
ويـتساءل ما إذا كانـوا يعملون من
ــــــال أم من أجـل مــــــتــــــعـــــة أجـل ا
الـعـمل.وقـال جـومـيـز في تـصـريح(
عـنـدمـا وصلت إلى هـنـاك قلت ’يـا
إلـهي! هذه تبدو مثل إنكلترا خالل
الـثـورة الـصنـاعـية! .‘إال أن سـكـان
الـبلـدة مبـتهـجون دائـما في الـفيلم
وهم يـحيكـون السحـابات أو مئات

وكـــفــاحـه من أجل حتـــوله بـــشــكل
كـامل ليصـبح فرنسيـا متنصال من
كـل شيء يـتــعـلق به كــإسـرائــيـلي.
ويـعــتـمـد هـذا الـفـيـلم عـلى جتـربـة
اخملـــرج البـــيــد الـــشـــخـــصــيـــة في
االنتقال للخارج والتناقضات التي
شـعر بها جتـاه وطنه.وأهدى البيد
الـفـيـلم ألمه إيـرا البـيـد الـتي كـانت
ونتـاج أفالمه حتى وفاتها تـقوم 
ـــراحل األخــــيـــرة من هـــذا خـالل ا
الـفيـلم.وقال في كلـمته لدى تـسلمه
اجلـائـزة (قمـنـا بإعـداد هـذا الفـيلم
ــســتــشــفــيــات وقــاعـة مــعــا بــ ا
ــونــتــاج).وأضــاف (هــذا الــفـيــلم ا

مهدى لها).
وحـصل عـلى جـائزة الـدب الـفضي
الـفـيـلم الدرامـي بفـضل الـرب (باي
جــــرايس أوف جـــود) لــــلـــمـــخـــرج
الـفـرنـسـي فـرانـسـوا أوزون والذي
يـتــنـاول ضـحـايـا االعـتـداءات عـلى
األطـفال في الـكنـيسـة الكـاثولـيكـية
وكـفاحهم من أجـل العدالة.الى ذلك
يـتــذكـر اخملـرج مـارسـيـلـو جـومـيـز

{ بـرلـ - وكـاالت - فاز الـصـيني
وانـغ جـيـنغ تــشـون بـجــائـزة الـدب
ــــثـل وفـــازت الــــفــــضي ألفــــضل 
الـصـيـنـيـة يـونغ مي بـجـائـزة الدب
ـثــلـة لــدورهـمـا الــفـضي ألفــضل 
كـزوج وزوجـة في فـيـلم (سـو لوجن
مـاي سون) للـمخرج الـصيني وانغ
شــيـاو شـواي فـي خـتـام مــهـرجـان
بــرلـ الـسـيـنـمـائي بـدورته الـ 69
الـسبت.ويجسد االثنان شخصيتي
زوجــ يــعــيـشــان وسط تــقــلــبـات
احلـيـاة في الصـ أثنـاء خروجـها
مـن فــوضـى الـــثـــورة الـــثـــقـــافـــيــة
ونـهوضهـا لتصـبح قوة اقتـصادية
عـــظــمى الـــيــوم.فــيـــمــا فـــاز فــيــلم
س) لـلمخـرج ناداف البيد (سـينو
بــجـائــزة الــدب الـذهــبي ويـتــنـاول
الـــفـــيــلـم قــصـــة رجل إســـرائـــيــلي
يــحـاول الـتــنـصل من أصــوله بـعـد
انـتــقـاله إلى بـاريس ويـبـدأ بـلـغـته
األصـــلـــيــة وهـــو إنــتـــاج فـــرنــسي
ـاني مشـتـرك.ويـحكي إسـرائـيـلي أ
الـفـيـلم قـصـة يـاف (تـوم مـيـرسـير)
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بـصــدمــة من رؤيـة الــتــخـريب).و
أضاف (إنـه لعـار أن يـحـدث هذا.
سـوف يـزول الـدهـان األحمـر لـكن
رؤية هذا الـتخـريب يحدث لـلمرة

الثانية شيء مؤسف).
قال (ال أريد أن اقول من فعل هذا
ـــاذا لــــكن من الــــواضح أنه ال و
يحب كـارل ماركس وتـلك احلقـبة
من الـــتــاريـخ. وأنــا مـــنــدهش أن
يــقـــدم شـــخص عــام  2019عــلى
عـمل كـهـذا).وقــال إيـان ونـغـافـيل
ــؤسـســة اخلــيـريــة الـتي مــديـر ا
تــــعـــنى بــــالـــنـــصـب (إن الـــعـــمل
الـتـخـريـبي الـذي طـال نـصبـا من
الفـئة األولى وهي فـئة الـتمـاثيل
األكـثـر أهــمـيـة في الــبالد يـبـعث

على القلق).
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اني تعرض نصب للـفيلسوف األ
كارل مـاركس في لـنـدن للـتـخريب
لــــلــــمـــرة الــــثـــانــــيــــة خالل هـــذا
الــشـــهــر.وكــتب عــلـى الــقــبــر في
مـقـبرة هـاي غـيت عـبـارة شـريـعة
الـــكــراهــيـــة و مــهـــنــدس اإلبــادة
ـرة بــالـلــون األحـمــر.وهــذه هي ا
الــثــانــيــة الــتي يــتــعــرض فــيــهـا
النصب لـلتـخريب ووقع احلادث
ــا حـدا األول قــبل اســبــوعــ 
ـنـظـمـة اخلـيـرية الـتـي تتـولى بـا
احلـفــاظ عــلى الـنــصب أن تــقـول
(إنـه لن يــــعـــود كــــمـــا كــــان مـــرة
أخـرى).وقال مـاكـسـويل بلـوفـيـلد
الذي يـعـمل مـسـؤوال اعالمـياً في
ـتـحف الـبـريـطـاني (إنه أصـيب ا

{ الـبـندقـيـة - وكـاالت - بـدأت مـديـنـة الـبـنـدقـية
ـاضي احـتـفـاالت الـكـرنـفـال اإليـطـالـيـة الـسـبت ا
الـسنـوية بـعـرض للـقـوارب خالل اللـيل عـبر قـناة
دينة. ريـو دي كناريجيو إحدى أشهر القنوات با
وتــسـتــمـر هـذه االحــتـفـاالت أكــثـر من أســبـوعـ
.واصـطف وجتـتـذب أعـدادا كـبـيـرة من احملـتـفـل
ـتـفـرجـون عـلى جـانـبي الـقـنـاة في الـوقت الـذي ا
ـمر ـزخرفـة طـريقـهـا عبـر ا شـقت فيه الـقـوارب ا
ــــوســـيـــقـى. وســـتـــصل ـــائـي وسط أصـــوات ا ا
االحـتفـاالت التي تـسبق فـترة صـيام مـا قبل عـيد
الـــقــيــامــة ذروتــهــا في اخلــامس من آذار.وقــالت
مـتـحـدثـة (إن عـرض هـذا الـعـام يـحـتـفي بـالـقـمـر
ـنــاسـبـة ذكـرى مـرور  50عـامــا عـلى سـيـر أول
إنــســان عــلى الــقـمــر).وتــشــهــد الــبــنــدقــيــة هـذا
الــكـرنـفــال مـنـذ قــرون ويـشــتـهـر بــاألقـنــعـة الـتي
ـشاركـون عـلى وجوهـهم. وفي العـقود يـضعـها ا
األخــيــرة أصــبح هـذا الــكــرنــفـال وســيــلــة جـذب
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