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استعدادات واسعة الستقبال زوار العاشر من محرم
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

لـو تـلفـت حولـك بـسرعـة في اي مـكـان كـنت فـيه فـانك عـلى
االرجح ستـرى شـيـئا واحـدا عـلى االقل  صـنـعه من قبل
شــركـة يــابــانــيــة او كـوريــة. فــمن الــســيــارات الى اجــهـزة
ا الكـومبـيـوتر و اجـهـزة الهـاتف والتـبـريد وقـائمـة طـويلـة 
صنـعته وتـصنـعه شـركات بـاتت عالمات كـرى في عصـرنا
وحـضـارتـنـا مـثـل هـونـدا وتـويـوتـا ومـيــتـسـوبـيـشي ومـازدا
وتـوشـيــبـا في الـيــابـان وهـيــونـداي وسـامــسـونغ ودايـو في
كوريا اجلنوبية. لكن اليابـان وكوريا اجلنوبية وهما دولتان
تحدة اشـتبكتا في خالف راسماليتـان حليفـتان للواليـات ا
حـاد اخـتـلــطت فـيه الـسـيــاسـة بـالـتـاريخ بــاالقـتـصـاد. وقـد
فـرضت كل مــنـهـمــا عـقـوبــات جتـاريــة عـلى االخـرى فــيـمـا
. هذا اخلالف ـشـاعـر الـوطـنيـة لـدى الـشـعـبـ تصـاعـدت ا
ـتـوقـع واحـتـمــالـيـة حتــوله الى نـزاع ســيـؤثـر احلـاد غـيــر ا
ي. هو بوضوح على اقتصـاد البلدين وعلى االقـتصاد العا
خالف يقـدم مؤشـرا على طـبـيعـة العـصر الـذي نعـيش فيه,

ة.  عصر ما بعد العو
قراطي وعالقـة قوية بالواليات ادى تبني الدولت لـنظام د
تازة تحـدة والغرب الى ان تـكون عالقـتهمـا ببعـضهمـا  ا
البلـدين في العـقود االخـيرة. وقـد وصلت تلـك العالقة  الى
ـشـتـركـة لـبـطـولـة كـاس افـضل حـاالتـهـا مع االسـتـضـافـة ا
. لـكن تـاريخ الـبـلدين الـعالـم بكـرة الـقـدم عـام الـفـ واثـنـ
اطل من جديد مع حكم للمحكمة الـعليا في كوريا اجلنوبية
 الزم الصـ بدفع تعـويضات عن انـتهاكـات ارتكبـتها ايام
كانـت امبـراطـوريـة ذات جـيش قوي يـحـتل كـوريـا. غـضبت
اليـابـان التي كـانت تـعتـقـد بان الـقـضيـة قـد تمت تـسـويتـها
ـاضي يـتـعـويـضـات دفـعـتـها مـنـتـصف سـتـيـنـيـات الـقـرن ا
طوكيو ادت الى تطبيع العالقة ب البلدين. فرضت اليابان
حظـرا على تـصـدير بـضائع مـهـمة تـتعـلق بـتصـنيع اجـهزة
الهواتف واجهزة الكترونية اخرى. ليدخل البلدان في ازمة

هي االخطر في عالقتهما الثنائية منذ عقود طويلة. 
ي بـعد قـام الفـكـر الـلـيـبـرالي وخـصوصـا في الـنـظـام الـعـا
قراطية ية الثانية على فـرضية ان البلدان الد احلرب العا
ال حتارب بعـضهـا وما زال هـذا صحيـحا. في شـرق اسيا
رعت امــيـركــا بــعــد احلـرب الــكــوريـة الــتي خــاضــتــهـا مع
الشـيوعـي الـكوريـ والصـينـ نظـاما اقـليـميـا يقـوم على
اساس حتـالف واشـنـطن مع طـوكـيـو وسول. تـقـدم امـيـركا
احلــمــايــة لــلــدولــتــ ازاء خــطــر تــهــديــد الــصــ وكــوريـا
الشـماليـة. فهـناك خـمسـون الف عسـكري تـقريـبا يـرابطون
ـية الثانـية كما في اليابان مـنذ احتاللهـا نهايـة احلرب العا
و ينتـشر حـوالي االربعون الـف عسكـري اميـركي في كويا
. اجلنـوبـية مـنـذ نهـايـة احلرب الـكوريـة عـام ثالثـة وخمـس
لكن تـصـاعـد اخلالف بـ الـيابـان وكـوريـا اجلـنوبـيـة يـقدم
ـقراطيـات بحدة مؤشرا عـلى عصر جـديد تـختلف فـيه الد
و اليجب االستهـانة ابدا بـاحلروب االقتصـادية فمن الوارد
ان تشـكل مـقدمـات حلـروب حـقيـقـة قد تـشـمل دوال اخرى.
ورغم اهمية منـطقة شرق اسيـا لالمن القومي االميركي اال
ان الرئيس االميـركي دونالد تـرامب ال يبدو راغبـا بالتدخل
لـلـوسـاطـة بـ الـدولـتـ رغـم  الـعالقـة الـوديـة الـتي تـربـطه
بـرئـيس الــوزراء الـيـابــاني شـيــنـزو ابي والـرئــيس الـكـوري
اجلـنوبي مـون جـاي ان. يـقـول تـرامب بـانه مـنـشـغل بـأمور
كـثـيـرة وبــانه ال يـجب ان يــطـلب مـنه الــتـدخل في كل نـزاع
يندلع هنـا وهناك في الـعالم. اال ان احلقـيقة هي ان ترامب
ـصـالح االمـيـركـيـة اوال وهـو يعـتـقـد بـان اخلـسـائر يـهتم بـا
الـتـجـاريـة لـدول مـثل الـيــابـان وكـوريـا اجلـنـوبـيـة حـتى وان
كانت حـليـفة المـيركـا قد تـعود بـالربح
علـيه وهـذا تـفكـيـر غيـر تـقـليـدي لـكنه
ايـضـا من مالمح الـعـصـر الـتـرامـبي

الذي نعيش فيه. 
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ديـزي مـاي سـتـكـون أول طـفـلـة
مبتورة الساق بالكامل تسير
فـي عـــــــــــــرض رســــــــــــــمـي فـي

نيويورك).
ـيــتـري والـد وقــال ألـيــكس د
الـطـفــلـة (إنـهـا تــريـد أن تـمـهـد
الـــــطـــــريق أمـــــام مـن فـــــقــــدوا
ســـــيــــقــــانــــهـم لــــدخــــول هــــذا
اجملــال).وولــدت الـطــفــلـة وهي
تـعـاني مـن مـرض الـهـيــمـيـلـيـا
الــلـــيــفـــيــة (انـــعــدام الـــنــصف
الشظـوي للطـرف) إذ فقد جزء
من العظم الليفي في الساق أو
ــــا أدى إلى بــــتــــر كــــلــــهـــــا 
سـاقـيــهـا. وقـال والــدهـا (إنـهـا
نـتجات تعـمل حاليـا للـترويج 
شركـة نايـكي وبودن ومـاتاالن
و اخـتـيـارهـا لـلـفـوز بـجـائزة
"أطـــــفـــــال الـــــشـــــجـــــاعـــــة" في

بــرمـنــغـهــام).وقــالت مـؤســسـة
الــشـركــة عن اخـتــيـار الــطـفــلـة
(سُــئـلت عن رأيي في مــشـاركـة
شــخص مـبــتــور الــســاقـ في
عروضي. ولألمانة فقد فاجأني
الــســؤال. بــالــنــســبــة لي فــإن
الــطــفل طــفل وبــالــتــالي فــهـو

جميل ومثالي).
ــيــتـــري في تــصــريح وقــال د
(ستصنع التاريخ نوعا ما. إنه
ألمــر جـيــد أنـهـا أول مـن تـفـعل
ذلك لـكـن لـيــنـجـح األمـر نــريـد
مــشــاركــة مــبــتــوري الــســاقـ
دائما).وأضـاف (يجب أن نقول
لـــــهم إن حــــالــــتـك ال يــــجب أن
توقفك إنها بـالتأكيد لم توقف
ديــزي. إنـهـا أكـثـر تـقـبال لألمـر
مـن كـثـيــر من الـرجــال في مـثل

ظروفها).
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سـتـصبح الـطفـلـة البـريـطانـية
تـيري أول طفلة ديزي ماي د
مـبـتـورة الـسـاقـ تـسـيـر عـلى
مـسـرح عرض األزيـاء بـأسـبوع
وضة في نيويورك بالواليات ا
ـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة الــذي ا
انــــطـــلـــقـت فـــعــــالـــيــــاته امس
االحــد.واخــتـارت شــركــة أزيـاء
لـولـو وجيـجي كـوتـور الطـفـلة
ديـــــزي مــــاي 9 ســـــنــــوات من
بـرمـنـغـهـام لـتـظـهـر فـي عرض
األزيــاء اخلــاص بــهــا بــعــد أن
شــاهــدتـــهــا إيــني هــيــغــوس-
بويرون مؤسسة الشركة وهي
تـعــرض أزيـاء في لـنـدن.وقـالت
بـويـرون وهي أيـضا مـصـمـمة
األزيــاء الــرئــيــســيــة في لــولــو
وجيجي كـوتو في تصريح (إن

{ الــبـنــدقــيـة -وكــاالت- انــتـزع
فـــيــلم اجلـــوكــر لــلـــمــخــرج تــود
فـيـلـيـبس جـائـزة األسـد الـذهـبي
في مـــــهــــرجــــان الــــبـــــنــــدقــــيــــة
السينمـائي الذي أُعلنت جوائزه
مـثل اإليـطالي السـبت.وحـصل ا
لــوكـا مــاريــنـيــلـلـي عـلى جــائـزة
ــــثـل عن جتــــســــيــــده أفـــــضل 
شخـصيـة كـاتب فقـير طـموح في

فيلم (مارتن إيدن).
ـمــثـلـة الـفــرنـسـيـة واقـتــنـصت ا
اريــان اســكـاريــد جــائــزة أفـضل
ــــثـــلــــة عن دورهــــا في فــــيـــلم
(جلوريا موندي) الذي لعبت فيه
ـسـاعدة دور أم تـعيـسـة جتـاهد 
ـتـعـثـرة مالـيـا.وفـيـما عـائـلـتهـا ا
ــركــز يـــعــد مــفــاجـــأة جــاء في ا
الــثــاني فــيـلم (آن أوفــيــســر آنـد

ســــبـــاي) (جــــنـــدي
وجــــــــــــاســـــــــــوس)
لـــلـــمـــخـــرج رومــان
بــوالنـــســكي إذ فــاز
بـــــجـــــائـــــزة األســـــد
الفضـي وهي جائزة
جلــــنـــة الـــتــــحـــكـــيم

الكبرى.
ــنـظــمــون قـد تــعــرضـوا وكــان ا
النــتــقـــادات بــســبب إدراج عــمل
ـهرجان بوالنسـكي في برنامج ا
ـة جـنـسـية بـعـد إدانـته في جـر
ـا أثــار اجلـدل.لـكـنــهم دافـعـوا
عن اخـــــتـــــيـــــارهـم وقـــــالــــوا إن
الــتـحــكـيم يــنـصب عــلى الـفــيـلم

وليس الرجل.
وحــــصـل عــــلى جــــائــــزة األســـد
الفضي ألفـضل مخرج الـسويدي

روي أندرسـون عن عمـله (أباوت
إنـدلـيـسـنـيس) �عن الال نـهـايـة)
(وهــــو عـــبـــارة عن مـــجـــمـــوعـــة
قــــصص قــــصـــيـــرة عـن اخلـــيـــر
والـــشـــر.وفـــاز بــجـــائـــزة جلـــنــة
الـــتـــحـــكـــيـم اخلـــاصـــة اخملـــرج
اإليـطـالي فـرانـكـو مـاريـسـكـا عن
فيـلمه الـوثائـقي السـاخر (مـافيا
إز نـو لــوجنـر وات إت يــوزد تـو
افيا كما كانت في بي) (لم تعد ا

اضي). ا

وحــصل اخملــرج الـصــيــني يـون
فان على جـائزة أفضل سـيناريو
ـــتــحـــركــة عـن فــيـــلم الـــرســوم ا
) (رقم (نامـبر سـيفن تـشيـري ل
) الـذي تدور سـبـعـة تـشـيـري لـ
أحـــــداثه في إطـــــار رومــــانــــسي
ـــــديــــــنـــــة هــــــوجن كـــــوجن في

الستينات.
تـظاهرين الى ذلك احتل مـئات ا
الــبــسـاط األحــمــر في مــهــرجـان
الــبــنــدقـيــة الــســيـنــمــائي لــعـدة
ســاعـات الـســبت قــبـيل اخــتـتـام
ـهـرجـان  مـطـالـبـ بـالـتـحـرك ا
ـناخ وحظر واجهة آثـار تغير ا
دخول السفن السياحـية للمدينة

ائية. التي تشتهر بقنواتها ا
وجــــلـس نــــحــــو
مـــــحــــــتج 300
يــرتــدون بــدالت
بــيـــضــاء عــلى
البسـاط األحمر
الـــذي يــــســـيـــر

عليه جنوم .
ولـــــــــــــــــــــــــــوح
احملـــــتـــــجــــون
بالفـتــات كـتب
عليهـا (وطننا
يــشـــتــعل)و(ال
لـــــــلـــــــســــــــفن
الــســـيــاحــيــة) ورددوا هــتــافــات

بينما أحاطت بهم الشرطة.
وقـــــالت كــــيــــارا بـــــوراتي وهي
ـنــاهــضـة عــضــو في الــلـجــنــة ا
لـلسـفن الـسيـاحـية في الـبـندقـية
في تــصـريح(نــريــد الـتــعـامل مع
ناخ نعتقد أنها موضوع أزمة ا
ـــكن أن نــراه أهم من أي شيء 
في الــعـــالم اآلن).  وأضــافت (أن
ــتــظـــاهــرين أرادوا احلــصــول ا
شـاهـيـر لقـضـيـتهم). عـلى دعم ا

ثل لوكا مارينيللي يحصد جائزة افضل 
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{  لـــنــدن - وكـــاالت - وضــعت
عـجـوز هـنـديـة تـبـلغ من الـعـمـر
عـاما تـوأمـا من الـبـنات في 73
واليـــة ألنــــدرا بـــراديش.وكـــانت
وبـعـد تـلـقـيـها الـعالج الـسـيـدة 
الطبي لفترة قد خضعت لعملية
تــخــصــيب بــويــضــة عن طــريق
تقنية "أطفال األنابيب" بواسطة
نوية خارج الرحم احليوانات ا
.وقـالت الـطـبـيـبـة أومـا سـانـقار
ــســؤولــة عن احلــالـة لــبي بي ا
سـي (األم والـطــفـلــتــان بـصــحـة

جيدة وفي وضع مستقر).
ــا رغـبت وقــالت األم (إنــهــا طــا
وزوجـهـا الـبـالغ من الـعـمـر 82
عـــامــا في اإلجنــاب لـــكــنــهم لم
يتمكنوا من ذلك) مضيفة (أنها
تــشـعــر بـسـعــادة بـالــغـة وكـذلك

زوجها).
وأصيب الـزوج بعـد ساعات من
الوالدة بـجـلطـة نـقل على إثـرها

ـسـتـشـفى لـتـلـقي الـعالج. إلى ا
قــال الــزوج ردا عــلى ســؤال من
الـصـحـفـيـ حـول من سـيتـولى
رعاية الـطفلـت في حال حدوث
مـكروه لألبـوين خـاصة وأنـهـما
في سن مـــتـــقـــدمـــة قـــال (لـــيس
بــيــديــنــا شـيء مــا قــضــاه الــله
سـيحـدث واالمـر كـله لـله).وكان
االجناب حـلمـا للـزوج وتـقول
الــزوجــة إنـهـم كـانــوا يــنـادوني
باسم (السـيدة التي لـيس لديها
أطـفال) مـضـيفـة( حـاولنـا مرارا
مـن قــبل دون جنـــاح لــذا فـــهــذه
الــــلـــــحــــظــــة هـي األســــعــــد في

حياتنا).
كثرت التساؤالت حول الى ذلك 
عملية جتميد البويضات بعدما
أفــصــحت شـابــة مـصــريـة عــبـر
صـفـحتـهـا عـلى موقع فـيـسـبوك
عـن إجـــراء الــــعــــمـــلــــيـــة مــــنـــذ
.وتــقـول ر مـهـنـا (إنـهـا عـامـ

جلـــأت إلى ذلك حـــتى ال تـــكــون
مـــجـــبـــرة عــــلى الـــزواج من أي
شــخص بــغــرض اإلجنـاب. وإن
زيد من هذه العـملية تـمنحـها ا
احلـرية لالسـتـثمـار في حـياتـها

هنية). ا
وتتشابه العمـلية في إجراءاتها
مع عمـلية الـتخصـيب اجملهري
لكن بدال من تـخصيب الـبويضة
وإعادة زرعهـا في الرحم تُـجمّد
كن االحـتفاظ بتـقنيـة معيـنة و

بها لعقدين أو ثالثة.
ـكن ويـقـول الــطـبـاء (بـالـطـبع 
ألي امـرأة أن تـخـتـار االحـتـفـاظ
بـبـويــضـاتــهـا لــكن ثـمــة فـئـات
تُـــنــصح بـــضــرورة إجــراء هــذه
الــعـمــلـيــة وهي:من يـعــانـ من
أمــراض وراثـيــة أو أمـراض في
الدم من شأنها التأثير على عدد
وجـودة الـبـويـضـات أو تـسـبب
ــصــابـات بــالــســرطـان الـعــقم.ا

الـالتي يـــــخــــضـــــعـن لــــلـــــعالج
كن لـهذا النوع الكيـميائي إذ 
من العالج التسبب في اإلصابة
بـالـعـقم.كـبـديل لـعـمـلـيـة جتـمـيد
األجــنـة (أي جتـمــيـد بــويـضـات
مـخصـبـة بحـيوان مـنـوي) التي
يـــرفــضـــهـــا الــبـــعض ألســـبــاب
تـحولون عقائـدية أو أخالقـية.ا
جـــنــســـيــا من إنـــاث إلى ذكــور
ــــقـــدورهم بــــحـــيث يــــصــــبح 
اإلجنـاب الحــقـا.الــنـسـاء الالتي
يـــخــــشـــ الـــتـــقــــدم في الـــسن
وتـــراجـع فـــرصـــهن في حـــدوث

حمل طبيعي).
وتــخـضع الــراغـبــات في إجـراء
هـــذه الــعـــمـــلـــيــة لـــنـــوعــ من
االخـــتــــبـــارات األول مـــتــــعـــلق
ــنـقــولـة جــنـســيـا بــاألمـراض ا
وأمــــــراض الــــــدم والـــــــكــــــبــــــد
الـوراثـيــة.أمـا االخـتـبـار الـثـاني
فهو حتليل مخزون البويضات

لــــــقـــــــيــــــاس أعـــــــداد وجــــــودة
ـتـبـقــيـة لـدى من الــبـويـضــات ا
تـخـضع للـعـمـليـة. ويـرتـبط هذا
العدد بهرمون اخلصوبة أو ما
ــــضـــاد يُــــعــــرف بــــهــــرمــــون "ا
ــولــر".ويُــجــرى الــتــحــلــيل عن
طـــريق ســحب عـــيــنــة من الــدم
بـــحــــيث كـــلــــمـــا زادت نـــســـبـــة
الــهـرمــون كــان ذلك دلــيال عـلى

كثرة عدد وجودة البويضات. 
ــرحـلــة وفــقـا وبــدءا من هــذه ا
تسـتغرق لتـقريـر للـبي بي سي 
الــعـمـلــيـة مـدة ال تــقل عن ثالثـة
أســابــيع حــســبــمــا ذكـر مــوقع
اخلــدمـات الــصـحـيــة الـوطــنـيـة
كن توسط  البريطانية.وفي ا
جــمع حــوالي  15بــويــضــة في
الـعمـلـيـة الواحـدة. إال أن الـعدد
قـــــــد يــــــكــــــون أقـل فـي بــــــعض
احلـاالت بــحـسب إحــصـائـيـات
هــيـئـة اإلخــصـاب وعــلم األجـنـة

الــــبــــريـــطــــانـــيــــة.وفــــور جـــمع
الـــبــويــضــة تـــوضع في ســائل
للتجمـيد حلمايتـها وتُجمد إما
بـشـكـل سـريع أو تـدريـجي وإن
كــــــانت األبــــــحــــــاث تــــــرجح أن
الــتـجـمـيـد الـســريع أكـثـر أمـانـا

وفعالية. 
وأخـيــرا تُـوضع في حــافـظـات
ثم في نيتروج سائل. وعندما
تــقـــرر صــاحـــبــة الـــبــويـــضــات
استخدامها تُـستخرج من حالة
الــتـجـمــيـد وتـفـحـص كل مـنـهـا
ـــــــعــــــــرفــــــــة مـــــــا يــــــــصــــــــلح
لالسـتــخـدام.وتُـسـتـخـدم بـنـفس
طـــريـــقــة احلـــقـن اجملـــهــري إذ
تـخــصّـب الـبــويــضــة بــحــيـوان
منوي ثم تُزرع في الـرحم ليبدأ
احلـــمـل.وال تـــرتــــبط عـــمــــلـــيـــة
الــتــخــصــيب بــسن مــعـ إذ ال
ــا يــتــأثـــر الــرحم بـــالــسن وإ

بيض. ا

{ مـــدريــد - وكـــاالت - - قــررت
مـديـنـة زامـورا الـواقـعـة بـشـمـال
غرب إسبانيا فرض ضريبة على
أصـحـاب الكالب يـبـدأ سـريـانـها

قـبل بعـد أن ضجرت من العـام ا
من تمويل تكـاليف جمع فضالت
ـديـنة الـتي الـكالب من شـوارع ا
جتــاوز عــدد الـكالب فــيــهــا عـدد

األطفال.  وقـال دييجـو بيرناردو
ــديــنـة ــســتــشــار الــضــريــبـي  ا
زامــورا ( عـلى أصــحــاب الـكالب
سـاهمـة بقـدر معـ في نفـقات ا

ـدينـة) مـعتـرفـا (بـأنه ليس كل ا
الـنـاس سـعـداء بـهـذه الـضـريـبـة
الـتي تـبـلغ تـسـعـة يـورو سـنـويا
وحـــتـى وإن كـــانت بـــســـيـــطـــة).

وأضـاف (هـذه الــضـريـبـة أثـارت
. ـــواطـــنــ رد فـــعل قـــويـــا من ا
الـبعض ال يـوافق عـلـيـها مـطـلـقا
في ح أقلم آخرون أنفسهم مع
هــذا الــوضع وقــبــلــهــا الـبــعض
ولـــــكن لـــــيس كـل ردود الــــفـــــعل
تـوقع أن يـجمع سلـبـيـة). ومن ا
ـديـنـة مـا بـ  50ألف مـجـلس ا
يـــورو و90 ألف يـــورو (مــا بــ

دوالرا) 99360 دوالر و55200
سـنـويـا من هـذه الـضـريـبة الـتي
سـتــسـتـخـدم في إنــشـاء مـنـاطق
أكـثـر لــتـمـشـيــة الـكالب وتـمـويل
عـمـلـيــات الـتـخـلص من نـفـايـات
الـــكالب وتــوزيـع أكــيـــاس لــهــذا
الـغـرض. وهــنـاك بـضع مـدن في
مـخــتـلف أنــحـاء الـعــالم تـفـرض
ـاثـلة ومـن أعالها في ضـريبـة 
الهـــاي حــيث تـــفــرض ضـــريــبــة
قــدرهـا 120 يــورو عــلى الــكــلب
الـــــواحــــد وتــــزداد مع كـل كــــلب

نزل الواحد. إضافي في ا

{ ميـشيـكان - وكـاالت- بدالً من
الـــوقــوف ومــشـــاهــدة فـــيــلم من
خالل الـــزجــاج األمــامـي تــفــكــر
فورد في تثبـيت جهاز عرض في
صـنــدوق الـسـيــارة وتـأمل فـورد

بذلك في إعادة دور السينما إلى
ــســة ــوضــة ولــكـن مع  عــالـم ا
عصـرية. وتـكشف بـراءة اختراع
أن النظـام سيـتم تشغـيله عـندما
تكون الـسيارة ثـابتة وسـيعرض

على شاشة خلف السيارة.وبذلك
سيكـون مثـاليـا في ليالي األفالم
ــكن أن وأمــســيــات الـصــيف و
ـكن الوصول يتحـول أي مكان 
إلــــيه بـــالـــســـيـــارة إلى مـــســـرح

منـبثق.تـشـير الـبراءة أيـضا إلى
صممة الوظيفة الثانية للميزة ا
لتوفير إضاءة خـارجية لتحس
أجواء احلـدث. وكـتـبت فورد في
ــوقع بــراءة اخـــتــراعــهــا وفــقــا 
البـوابة (باإلضـافة إلى االعـتماد
عـــلى الـــنـــقـل يـــتم اســـتـــخـــدام
الـــســـيــــارات بـــشـــكـل مـــتـــزايـــد
كـمـلــحـقـات لـلـتـرفــيه والـتـخـيـيم
وغيرها من األنشطة اخلارجية).
يشـرح فـورد في بـراءة االخـتراع
كــيف ســيـعــمل جــهـاز الــعـرض:
(يشـمل الـكـشف احلـالي من ب
أشــيــاء أخــرى الــبــاب اخلــلــفي
الـــقــابل لــلــتـــدويــر بــ الــوضع
فتوح وجهاز وضع ا غلق وا ا
ــركـب عــلى عـــرض الــفـــيــديـــو ا
الـبـاب اخلــلـفي.عالوة عـلى ذلك
يتم تكويـن جهاز عرض الـفيديو
لعرض الفـيديو في اجتـاه بعيدا
عن الـسـيــارة عـنـدمـا يـكـون بـاب

فتوح). الرافعة في الوضع ا


