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لـقاء جـميل في الـسلـيمـانيـة احلبـيبـة مديـنة الـتضـحيـة والفداء
وعـاصـمـة الـثـقـافـة في اقـلـيم كـردسـتـان.. اعـدت مـسـتـلـزمـات
هـرجـان كالويز الـلقـاء وضـيـافته ومـلـحقـاتـهـا اللـجـنـة العـلـيـا 
ــعـروفـة الــدكـتـورة ـيـة واالديــبـة ا الـذي تــتـرأسه االن االكــاد
ابـتـسـام اسـمـاعـيل قـادر عـمـيـدة كـلـيـة الـعـلـوم االنـسـانـيـة في
جـامعة الـسليـمانيـة العريـقة.. كان الـلقاء عـرسا كرديـا عراقيا
شرفة شخـصيات عراقية ـعنى الكلمة.. اذ ضـيفت اللجنـة ا
مـعـروفة في عـوالم االدب والـفن والـسيـاسـة في داخل وخارج
الـعـراق الدكـتـور عـبـد احلسـ شـعـبـان السـيـاسي الـيـساري
لـحن الـكبـير والـروائي حنـون مجـيد ـعروف كـوكب حمـزة ا ا
امـ عـام احتـاد االدبـاء الــعـراقـيـ والـقـاص حـسـ اجلـاف
نـائب اول االمـ الـعـام الحتاد االدبـاء والـقـاصـة عـالـيـة طالب
والــشــاعــر جـواد احلــطــاب والــقــاص حــاكم حــداد والــكــاتب
ـعـروف غـزاي درع الـطائي قـحـطان جـاسم جـواد والـشـاعر ا
ـرواني والدكـتـور حـامد الـراوي والـدكـتورة والـدكـتور عـمـار ا
غـادة علـي والدكـتـور احمـد عـبد اجملـيـد رئـيس حتريـر جـريدة
هـنـدس عكـاب سـالم الـطاهـر وجـعفـر ونان الـزمان والـكـاتب ا
رئـيـس شـبــكـة االعالم الــعــراقـيــة واالعالمي حــسن الـنــصـار
والـكــاتب واالعالمي حــسن عـبــد احلـمــيـد الــذي كـان له دوره
ـميـز في اروقة الـلقـاء واسـتكـمال اجـراءاته اللـوجسـتيـة هذا ا
ــئـات من مــثـقـفـي الـسـلــيـمــانـيـة ووجــوهـهـا وحــضـر الــلـقـاء ا
فكـر النـفسي قاسم عـروفة فـضال عن ا الـسياسـية واالدبـية ا
حـس صـالح والشـاعـر كاظم غـيالن. ان الشـعار الـذي رفعه
ـؤتمر بـعنوان (النـواب في ضمائـرنا) وهو شـعار من ابتداع ا
ـنـاضل مال بـخـتـيـار كـمـا ابـلـغـني شـخـصـيـا.. كـان شـعـارا ا
مـعبرا حقـا عن اهمية هـذا الشاعر الـوطني والشيـوعي الكبير
الـذي كـرس معـظم سـنـيه الـست والـثـمانـ لـلـنـضال من اجل
مـستقبل افضل لكل الـعراقي مناضال بـالقلم تارة وبالسالح
اخـرى.. وبــكـلـيــهـمــا في احـيــان اخـرى فــاجلـديـر ان حتــتـفي
كـردستـان الـعزيـزة وحتـديدا مـديـنة الـسـليـمـانيـة الـغالـيـة وهو
الـذي تـغـنى بـشـعـره الـراقي بـكـردسـتـان والهـلـهـا ولـنـضـالـها
ـقـراطـية الـدؤوب من اجل مـسـتـقبـل افضل وحـيـاة اجـمل ود
عروفـ منذ كـتب الله لهم ـظلومـ ا اشـمل ولكل العـراقي ا
ــعـطــاء ارض الــنــضـال ان يــنـشــأوا عــلى أد هــذه االرض ا
واحلب والـنـاس الطـيـبـ الطـاهـرين ان كـردستـان وعـلى طول
ـضـيئ سـبـاقـة في تـكـر وفـادة االدبـاء تـاريـخـهـا الـوضـيئ ا
الـعراقي والعـرب فهي التي استضـافت واحتفت باجلواهري
ـاضي حـبـا واقامت الـعـظيم في مـنـتـصف تـسعـيـنـات القـرن ا
ـهرجـان االول باسـمه بعـد وفاته مـباشـرة مثـلمـا استـضافت ا
في مـهـرجـانـات كـالويـز (جنـمـة الـصـبح) خالل اكـثـر من ربع
ئات من كبـار ادباء العرب والعـالم لتعريـفهم بالشعب قـرن.. ا
الـكردي وتـاريـخه ونضـاله وابـداعات مـثـقفـيه وادبـائه بدءاً من
ـفـكـرين كـر ـقـاومـة االخـرين وا مـحـمـود درويش وشـعــراء ا
مـروة وهـاني فــحص وسـعـيــد يـقـطــ وعـبـد الـهــادي بـرشـيـد
ـفـكـريـن االيـرانـي ـئـات من ا وعـشـرات غـيـرهم عالوة عـلى ا
ـبـالـغة ان واالتـراك والـفرنـسـيـ واالنـكـلـيز ولـيس من قـبـيل ا
ي ـثـابة جتـمع عـا مـؤسـسـة كالويـز الـثقـافـيـة الـكـرديـة تـعـد 
ثـقـافي فـخم اللتـقـاء الـثـقـافات االنـسـانـيـة وتالقح االفـكـار ب

مثقفي االصقاع اخملتلفة بالعالم خالل ربع القرن االخير.
فـتحية والف حتية للـمشرف على هذا الـتجمع الثقافي الرائع
الـشهيـر من السـابقـ واحلالـي والالحقـ وللـمشـرف العام
ـنــاضل مال بـخــتـيـار الــقـيـادي الــبـارز في االحتــاد الـوطـني ا
ـنـاضل الـرجل الـذي لم يـدخـر جـهـدا لـرعـايـة الـكـردسـتـاني ا
ـؤتمـر والنـهوض بـفعـاليـاته ب مـؤتمـر واخر الى مـستـويات ا
الية التي مـرت بها كردستان اعـلى على الرغم من الضائـقة ا
الكي الـية الهلها من قـبل حكومتي ا من جـراء قطع احلصة ا
والـعبادي.. وختاما نحيي كالويز وفـعالياتها ونشد على ايدي
ال بختيار ورئيسته مـشرفها العام ا
الـدكــتـورة ابـتــسـام اسـمــاعـيل قـادر
ولـلـعـامــلـ مـعـهـا.. راجـ االرتـقـاء
نبر االشعاعي سيرة لهذا ا ودوام ا
الــضــخـم لــلــثـــقــافـــة والــتــنـــويــر في

كردستاننا الغالية وعراقنا االعز.
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{ ألـست - وكاالت  –اقيم مـؤخرا كـرنفـال ساخـر في بلـجيـكا انـتقده
وزير اخلـارجيـة اإلسرائـيـلي بوصـفه (بغـيضـا) عـلى الرغم من سـحبه
تـحـدة لـلـتـراث الثـقـافي بـسـبب اتـهامـه بالـعـنـصـرية من قـائـمـة األ ا
ومعاداة الـساميـة.وبعد ظـهور شخـصيات كـاريكاتـيرية لـيهود مـتدين
اضي واجه ال خالل الكرنفال العام ا متـشددين يحملون أجولة من ا
منظمو الكرنفال في مدينة ألست دعوات إللغاء هذا العرض الذي يبلغ
عمـره قرونا والـذي  ضمه إلى قـائمة الـتراث الثـقافي االنسـاني غير
ـتحـدة للـتربـية والـعـلم والثـقافـة (اليـونسـكو) في ـنظـمة األ ا ـادي  ا
 .2010وقال مـنظمون ومشـاركون (إن كرنفال ألـست ليس ضد اليهود
ا في ذلك وهو يـسخر من اجلـماعات الديـنية والـعرقيـة واالجتمـاعية 
الكت في بريطانيا وبلجيكا).وقالت طالبة عمرها  21عاما األسرتـ ا
ــــشـــاركـــ فـي الـــكــــرنـــفـــال (لــــيس هــــنـــاك أحـــد من ضــــمن آالف ا
مسـتهدفا).وأضافت الـطالبة وهي تقف أمـام طوافة عليـها دمية تصور
زمـار (حدثت ضـجة رجال عربـيا في شـكل سـاحر يـحرك الـثعـاب بـا
ـاضي ولـكـنـنـا نـريـد الـسـخـريـة من اجلـمـيع).وأشـارت كـبـيـرة الـعـام ا
تمـردة قليال لـلكرنـفال لدى ضمـه إلى قائمته اليـونسكو إلـى األجواء ا
ـوقع ـادي في  2010وذلك طـبــقـا  لــلـتـراث الــثـقـافي اإلنــسـاني غــيـر ا
اليونـسكو اإللكـتروني. واستبعـدت اليونسـكو الكرنفـال من القائمة في
كـانون األول  2019بعـد طـلب من بـلجـيـكا ومـديـنة ألـست الـتي تـوقعت
حـذفه من القائـمة.ومن بـ نحو  60طـوافة سخـر عدد مـنها ال يـتجاوز
أصابع الـيد الواحـدة من األديان من بـينـها دميـة ليهـودي متـشدد معه
اس..وقـال فـيلـيب ماركـيفـيتـش رئيس اجملـلس اإلسرائـيلي صنـاديق أ
ـكـنـكم الـسـخريـة من ـمـثل الـرسـمي لـلـيـهـود هـنـاك  بـبلـجـيـكـا وهـو ا
اجلـمـيع ولـكن هـنـاك حـدود.وقـال منـظـمـون (إنه لم يـكن هـنـاك اقـتراح
بالـسخريـة من الهولـوكوست). وقـال كريسـتوف ديهـيسي رئيس بـلدية
ألــست في مـؤتــمـر صــحـفي (مــديـنـتـي لـيـسـت عـنـصــريـة وال مــعـاديـة

للسامية).
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - تخطى فيديو كليب
(الرجل) للنجمة تايلور سويفت  16مليون
مشاهدة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب بعد
يوم فقط على طرحه. وتقوم فكرة الكليب على
مواجهة التمييز على أساس اجلنس في مكان
رأة الشخصية لترتقي في العمل ومعاناة ا
مهنتها.
يُذكر أن سويفت لم تشارك مؤخراً في حفل
توزيع جوائز غرامي لعام  2020 في الواليات
قرر أن تظهر تحدة األمريكية فكان من ا ا
باحلفل في إستعراض مفاجئ  للحضور
والسبب الدقيق لغيابها غير واضح حتى االن
في ح شارك العديد من النجوم في هذا احلفل
ي لوفاتو وأريانا غراندي وبيلي إيليش ومنهم د
وكاميال كابيو وبليك شيلتون وغوين ستيفاني
وبراندي كارليل.
ية ليدي غاغا فيديو كما صوّرت النجمة العا
كليب أغنيتها اجلديدة  Stupid Love بكاميرا
هاتف ذكي وليس باالعتماد على كاميرات
تطورة وهذه التجربة الثانية لنجمة السينما ا
ية تقوم بهذه اخلطوة بعد سيلينا غوميز التي عا
Lose You To Love Me صورت أغنيتها
بكاميرا هاتف.و اطلقت غاغا كليبها اجلديد عبر
يوتيوب من إخراج دانيال أسكيل  و قد ظهرت
غاغا بشعر مستعار طويل باللون الوردي بينما
كانت ترقص بعدد من مشاهد العمل ويحيطها
الراقص و كأنها على كوكب آخر.واستطاع هذا
الفديو كليب أن يحقق أكثر من  11.5 مليون
مشاهدة خالل يوم فقط من إطالقه.
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نـزيـه) الـذي يـهـاجـم الـفـسـاد خالل
مـهرجان كان.وكتـبت مجلة فارايتي
الـسـيـنـمـائـيـة (أن الـفـيـلم الـذي فـاز
بـجــائـزة الـدب الــذهـبي هـو أوضح
بـيان انـتقـادي حتى اآلن يـصدر عن
رســولـــوف).وأضــافـت (أن الــفـــيــلم
سـلـســلـة حـكـايــات رمـزيـة أخالقـيـة
وكـافكـاوية حـول عقـوبة اإلعدام في
إيـران ومنفذيها وقد صُنِع في حتد
صــريح لــلــقـــيــود الــتي فــرضــتــهــا
احلـكومة عـليه).ويسـرد الفيلم أربع
حـكايـات شخـصيـة متـرابطـة بشكلٍ
واهن جلـالدين وعائالت مـحكـوم
بــاإلعـدام.وقـال رسـولــوف في بـيـان
ـقـدوري (أنــا آسف النه لن يـكــون 
شاهـدة الفيلم احلـضور الى برلـ 
الى جـانب اجلـمـهـور ومع ذلك فان
احلق بــــاالخـــتـــيــــار بـــ أن أكـــون
ـهرجـان هو حـاضرا أو غـائـبا في ا
بـبـسـاطـة لـيس مـلـكي).وأضاف (أن
فـرض قـيـود من هـذا الـنـوع يـفضح
بـشـكل جلي الـطـبيـعـة االستـبـدادبة
ـــتــســامـــحــة لــلـــحــكــومــة وغــيــر ا
االيـرانية).وشارك بـاستالم اجلائزة
ـنـتج االيـراني كافـيه فـارنـام الذي ا
تَــوَجّه بــكــلــمــته الـى جــائــزة الـدب
الــذهـبي قـائال (أريــد ان اطـلب مـنك
أن تـعانق مـحمد  مـعلـمي وصديقي
وأن تــقـــول له: مــحــمـــد أنت لــست

وحدك).

لـيكـونوا في هذا الـفيـلم الذي صُوّر
سـرًا). وحُـكم عـلى رسـولـوف الـعـام
ـاضي بـالـسـجن مـدة عـام بـتـهـمـة ا
الــتــعــرض ألمـن الــدولــة ومُــنع من
صــنـــاعــة األفالم مـــدى احلــيــاة.وال
يــزال رسـولــوف بــانـتــظــار تـنــفــيـذ
احلــــكم الـــــصــــادر ضــــده وكــــانت
الـسـلطـات قـد صادرت جـواز سـفره
عـام 2017بـعـد عـرض فـيـلـمه (رجل

ايـران األمر الذي حرمه من حضور
ــهــرجــان وتــســـلّم جــائــزته.وقــال ا
ـــنـــتج فــــرزاد بـــاك الـــذي تـــســـلّم ا
اجلـائزة نـيابـةً عنه (كـنت أتمنّى أن
يــكــون مـحــمــد هــنــا بــنـفــسه لــكن
ـغادرة لألسف لـيس مـسمـوحا له 
الــــبـالد).وأضــــاف (أود أن أشــــكــــر
ــمـــثـــلــ وأفـــراد طـــاقم الـــفـــيــلم ا
ـدهـش الـذين خاطـروا بـحيـاتهم ا

{ بـرلـ (أ ف ب) - مـنح مـهـرجـان
بـرلـ السـيـنـمائي الـسـبت جـائزته
الــكــبـرى الــدب الــذهــبي لــلــمــخـرج
االيـراني محمد رسـولوف عن فيلمه
ال يــوجـــد شــر (ذيـــر إز نــو إيــفِل) 
وهــو عـمل انــتــقـادي حــاد يـتــنـاول
عــقــوبـــة اإلعــدام في اجلـــمــهــوريــة
االسالمــيـة. ورســولـوف الــبـالغ 48
نوع حاليا من السفر خارج عـاما 
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حزب احملافظ بعيدة عن اإلعالم
مــــنــــذ انــــتـــقــــالــــهــــا إلى داونــــنغ
ســتـريـت.وهي عـمــلت في الــسـابق
ضمن حملة إعادة انتخاب بوريس
ـنــصب رئــيس بـلــديـة جــونـســون 
لــــنــــدن فـي الــــعـــام .2012 ولــــدى
جـونـسـون أربـعـة أوالد من زوجـته
الـثــانـيـة مـاريـنـا ويــلـر كـمـا تـفـيـد
الـصحافة البريطانية بأن لديه ولد

خامس من عالقة غير شرعية.

ــاضي وحـقق انـتــصـارا سـاحـقـا ا
في االنــتـخــابـات الــتـشــريـعــيـة في
كـانـون االول  أول رئـيـس حـكـومة
يـتـزوج وهو في مـنـصبه مـنذ 250
عـاما. كـما أن جونـسون وصـديقته
هــــمــــا أول زوج يـــــعــــيش من دون
ــقـر زواج فـي داونـيــنغ ســتـريت ا
الــــرســــمـي لــــرئــــيس الــــوزراء في
لــنــدن.وبــقــيت كــاري ســيــمــونــدز
مـستـشارة االتـصاالت الـسابـقة في

نـــاطـق بـــاسم داونـــيـــنغ ســـتـــريت
اخلــبــر لــوكــالــة فــرانس بــرس من
دون كــشف مــزيـد من الــتـفــاصـيل.
وانــفـصل بـوريـس جـونـسـون (55
عـامـا) عن زوجـته فـي الـعام 2018
بــعــد  26عـــامــا من الــزواج وبــدأ
يــظـهـر بـشــكل عـلـني بــرفـقـة كـاري
ســيــمــونــدز ( 31عـــامــا) في أوائل
الـعـام .2019وسـيـكـون جـونـسـون
الـــذي تـــولـى مـــنـــصـــبه الـــصـــيف

{ لـــنـــدن (أ ف ب) - أعــلـن رئــيس
الــــوزراء الــــبـــريــــطــــاني بــــوريس
جــــونــــســـون وصــــديــــقـــتـه كـــاري
سـيمـوندز الـسبت أنـهمـا ينـتظران
مـولـودا وأنـهـما سـيـتـزوجـان.وقال
نــاطق بــاســمـهــمــا لـوكــالــة (بـرس
أسـوسييشن) (يـسر رئيس الوزراء
واآلنـــــســـــة ســـــيـــــمـــــونـــــدز إعالن
خـطوبتهـما وأنهمـا ينتظران والدة
طـــفل في بـــدايـــة الــصـــيف). وأكــد
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واسـعة كـيف أنه ركض لـلمـساعدة
بـعـد أن أشـعل حشـد من الـهـندوس
الـنـار في مـسـجد.وقـال شـارمـا لبي
بي سي الـهـنـديـة: كان هـنـاك حـشد
من آالف الـهـنـدوس ولم يـكـن هـناك

سلم في سـوى حفنة من ا
ــــجـــرد أن ــــســــجــــد.  ا
اشـتعلت فـيه النيران
فـــتــحت مـــضــخــة
ــــــــــيــــــــــاه في ا
مــــــــــــنــــــــــــزلـي
وركــــضت إلى
هــــــــــــنــــــــــــاك
بــخـرطـوم.وأ

ووصف الــشـرطي جـاداون مـثـيـري
الـــــشـــــغب الـــــذيـن رآهم (بـــــأنـــــهم
اســــتــــعـــــدوا إلضــــرام الــــنــــيــــران
ـمــتـلـكـات).وقـال كـان يـوجـد في بـا
ـتـاجـر الـتي ـنـطــقـة الـعـديـد من ا ا
لـديهـا مخـزون كبـير من اخلـيزران.
مكن أن يـنشب حريق في كـان من ا
ـنطـقة بـأكملـها وكـان عدد الـقتلى ا
في دلــــــهـي ســــــيــــــصــــــبـح أعــــــلى
بـكـثـيـر.ومع هـذا ال يـشـعـر جـادوان
بـــارتــيــاح لـإلشــادة به واعـــتــبــاره
. لـــقــد .قـــال(أنـــا لـــست بـــطالً بـــطالً
أقـسمت أن أقوم بـحمايـة أي هندي
في خـطر. كنت أقوم بواجبي ألنني
ــوتـون لم أرغـب في تــرك الـنــاس 
وأنـا أراقبـهم. كنـا في وضع يسمح
لـنا بالتدخل وفعـلنا ذلك).كما بدأت
تــظـهــر أعــمــال بـطــولــيـة صــغــيـرة
ـــاثـــلــــة حـــ شـــارك هـــنـــدوس
ومــســلــمــون جـــنــبــا إلى جــنب في
الـتصدي للـعنف.ووصف سوبهاش
شـارمــا من مـنـطــقـة أشـوك نـاجـار
الـــتـي شـــهــــدت أعـــمـــال تــــخـــريب

احلــجـارة عـلــيـنــا وسـمــعت أيـضـا
طلقات نارية).ومع ذلك قام جاداون
وفــريـقه بـواجــبـهم واســتـمـروا في
الـضـغط إلى أن فـر مـثـيـرو الـشغب
في الـنـهـاية.وصف ريـتـشي كـومار
مـــراسل صــحـــيــفـــة آمــار أوجـــابــا
الــهـنـديــة الـيــومـيــة قـرار جـاداون
(بـأنـه الـعـمل األشـجع الـذي شـهـده
عـلى اإلطالق).وقـال كـومـار لبي بي
سي (كـان الـوضع خـطـيـرا لـلـغـاية.
كـان مثيـرو الشغب مـسلحـ تماماً
وغـــيـــر مــســـتـــعـــدين لـــســـمــاع أي
ـكـنــني وصـفــهم بـأنـهم شــخص. 
كـانوا متـعطش لـلدماء. لـقد كانوا
يـرشـقون الـشرطـة بـاحلجـارة ولكن
جـــاداون لم يـــتــراجـع. كــان هـــنــاك
خـــطــر حـــقــيـــقي لـــتــعـــرض رجــال
الــشـرطـة إلطالق الـنــار من مـثـيـري
الشغب.اندلع العنف أوال في شمال
ـــتـــظــــاهـــرين شـــرق دلــــهي بــــ ا
ـثـير ـؤيـدين لـقـانـون اجلنـسـيـة ا ا
لــلـجـدل ومن هم ضــده. ثم تـطـورت

أعمال العنف لتصبح جماعية).

ـــنـــزل.وبـــحـــسب إلنـــقـــاذ مـن في ا
الـقـانـون الـهـنـدي ال يُـسـمح لـرجال
الـشرطـة بعبـور حدود الـوالية التي
يــعــمـــلــون بــهــا إلى واليــة أخــرى
ويـــتــطـــلب األمـــر احلـــصـــول عــلى
تــصــريح رســمي من شــرطــة دلـهي
حــتى يـتــمـكـن الـشــرطي من دخـول
أراضـيـهـا وهـو مـا لم يـحـدث.وقـال
الـشرطي جـاداون( اختـرت العـبور.
كـنت مـستـعدا لـلـذهاب وحـدي على
الـــــرغم مـن إدراكي لـــــلــــخـــــطــــورة
وحــقـــيــقـــة أنه كــان خـــارج نــطــاق
سـلطتي الـقضائـية. كانت تـلك أكثر
 15ثانية مرعبة في حياتي. حلسن
احلظ تـــبـــعـــني الـــفـــريق كـــمــا أن
رؤســائي دعــمــوني أيــضـا عــنــدمـا
أبـلـغتـهم الحقـا).وأضاف(كـان األمر
ــهـاجــمــ كـان خــطــيـرا ألن عــدد ا
يـفـوق عـددنـا وكان مـثـيـرو الـشغب
. حـاولـنـا أوال الـتـفـاوض مـسـلـحـ
مـعهم وعنـدما فشل ذلك أخـبرناهم
أن الــــشـــرطــــة ســــتــــفــــتح الــــنـــار
فــتـراجـعـوا لــكن بـعــد ثـوان ألـقـوا

{ دلـهي  –وكـاالت - حـظي شرطي
هـــنـــدي بـــإشـــادة كـــبـــيـــرة لـــدوره
الــبـطــولي في إنـقــاذ عـائالت خالل
أيــام من أعــمــال الــشـغـب والـعــنف
الــديــني في الــعــاصــمــة الــهــنــديـة
دلــهي.وانــدلــعت أعــمـال شــغب في
ـقـتل  39شـخـصـا ــديـنـة  وأدت  ا
وإصـابة أكـثر من .200وقـال نيراج
جـاداون مـراقب الـشـرطـة في والية
ــراسل أوتـــار بــراديش اجملـــاورة 
بي بـي سي في الهنـد إنه كان يقوم
بـدورية عنـد نقطـة تفتـيش حدودية
في  25فـبراير/ شـباط عنـدما سمع
أصـوات إطالق نـار في حي كاروال
نـاجـار في دلهي عـلى مسـافة 200
مـتر منه.ورأى حشدا مكونا من 40
إلى  50شـخـصا يـشـعـلون الـنـيران
في سيارات وقفز أحدهم إلى داخل
مـنـزل حامـال قنـبـلة مـولـوتوف. في
تـلك الـلحـظة قـرر الشـرطي جاداون
اخلــروج عن بــروتــوكـول الــشــرطـة
الـتـقـلـيـدي وحتـدى الـقـانـون وعـبـر
حــــــدود واليـــــته إلـى داخـل دلـــــهي
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ضـــاف شـــخـص مـــســـلم من نـــفس
احلـي يــــدعـى مـــــرتـــــضى أنه أراد
ــنـطــقــة لـكن جــيـرانه الــفـرار من ا
الــــهـــنــــدوس طـــلــــبــــوا مـــنـه عـــدم
ـغـادرة.وقـال لـقـد أكـدوا لـنـا أنـهم ا
لن يــدعـوا أحـد يـلـحق
األذى بــــنـــا.كـــمـــا
حتـدث فيصل
مـحـمد من

بـي بي سي مع اثـنـ من اجلـيـران
أحــدهـمـا هـنــدوسي واآلخـر مـسـلم
من مــنــطــقــة حــديــقــة فـيــجــاي في
مــاجـــبــور وهي واحـــدة من أكــثــر
ـناطق تضـررا من العنف.ووصف ا
االثـنان كيف أنهم حشدوا جيرانهم
ـــطـــاردة عـــصـــابـــة كـــانت حتـــرق
الــســـيــارات وحتــطم الـــنــوافــذ في
ـنطقة اجملـاورة.وقال جمال الدين ا
الـصـيـفي في الـيـوم التـالي أغـلـقـنا
الـطـريق الـرئيـسـية وجتـمع الـناس
من احلـي وجلسوا فـي اخلارج.كما
أنــشـأ الـســكـان هـنــاك جلـنـة سالم
مــــؤلــــفــــة من كل مـن الــــهــــنـــدوس
ـسلم الذين انـتقلوا من منزل وا
إلى مــنـــزل إلخــبــار الــنــاس بــعــدم
تـصديق الـشائعـات وإبقـاء األطفال
في الـــداخل.وفي وقت تـــكــافح فــيه
ـوقف الـعـاصــمـة الـهـنـديـة تـدارك ا
واســـتـــجــمـــاع قـــواهـــا فـــإن هــذه
الـقـصص هي الـتـي تـمنـح الـسـكان
بــعض األمـل في عــودة احلـيــاة في

النهاية إلى طبيعتها.

ـوضـة { مـيـالنـو (أ ف ب) - اخـتـتم أسـبـوع ا
في مــيالنــو مـؤخــرا بـعــرض مـجــمـوعــة خـريف
وشـتـاء  2021-2020لـدار جـورجــو أرمـاني في
ــــصـــمم صــــالـــة مـن دون جـــمــــهــــور.وأوضح ا
اإليطالي (أن هذا القرار يندرج في إطار تدابير
احلــكــومـة اإليــطـالــيــة لـتــجـنب الــتــجـمــعـات في
مــواجـهـة االنــتـشـار الـســريع لـفــيـروس كـورونـا
سـتجد في شمـال البالد والذي أدى إلى عدد ا
من الوفـيـات في إيطـاليـا).وقـد قدّمت عـارضات
األزياء مـالبس الدار أمـام كـامـيـرات كـانت تبث
مـشـاهـد مـبـاشـرة عـلـى الـشـبـكـات االجـتـمـاعـية
ـــوقع اإللــــكـــتـــروني لــــلـــعالمــــة الـــتـــجـــاريـــة وا
اإليطالـية.ولتقـد حتية للـص الغائـبة الكبرى
ـــوضــة اخـــتـــتــمـت دار أرمــاني عن أســـبــوع ا
ـوذجا من األزياء الـراقية عـرضها بـتقد  12
ــنــتــجــة بــ الــعــامــ  2009و 2019وكـــلـــهــا ا
مـــســتــوحــاة من هــذا الـــبــلــد اآلســيــوي.كــذلك
عــــرضت الـــدار اإليـــطـــالـــيــــة لـــورا بـــيـــاجـــوتي
مجمـوعتـها من دون جـمهور قـبل ساعـات قلـيلة
.وكـان مـدخل دار مـتـروبـول مـن عـرض أرمـاني
ـة للـسينـما التي تـستضـيف كل العروض القد
عتاد.لكن جمهورا اإليطـالية أقل ازدحاما من ا
ـتـابعـ الـشـباب اخملـلـص صـغـيرا جـدا من ا
كان وضة في ميالنـو حضروا إلى ا ألسبـوع ا
متـسلحـ بالهـواتف لتـصوير الـعروض وبعض
الضـيوف.وقالت فالنتـينا التي تبلغ  14عاما في
نهايـة العرض (لـقد كنـا ننتـظر هذا احلـدث منذ
أشــهـر ولن نـســتـسـلـم لـلـذعـر وبــاإلضـافـة إلى
ذلك نحن الـشباب أكـثر مقـاومة للـفيروس على
نـصة كان احلضـور متفرقا ما يـبدو)!.وحول ا
ــعـــظــمـــهــا إذ قـــرر بــعض ــقـــاعــد فـــارغــة  وا
ـكان في شـتريـن اخلروج من ا الصـحافـيـ وا
ـعـوقات في وقت مـبـكـر خـوفا مـواجـهـة بـعض ا
طــريـــقــهـم أو إلــغـــاء رحالت جـــويــة.ولـم يــرغب
صمـمان دومينـيكو دولتـشي وستيفـانو غابانا ا
اإلدالء بــتــصـــريح رســمي حــول أزمــة فــيــروس
ـستجد في إيطاليا وفضّال التعبير من كورونا ا
ـكرسـة لـلـتـقـلـيـد احلرفي خالل مـجمـوعـتـهـمـا ا
اإليـطــالي لـــفـاتــو مـانــو (مـصــنـوع يــدويـا).وقـد
اسـتـعرضـت مئـات الـقـطع الـتي تكـرّم الـعـامـل
والــعـامالت في الــتـطـريــز واحلـيـاكـة والــدانـتـيل
وصنـاعة األحذية وربطات العنق الذين يشكلون
أســاس مـهـارات الــصـنـاعــة اإليـطـالــيـة في هـذا

اجملال.
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