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منزل مهجور وكنيسة ومنزل مع
ثـالثــــة من رجـــــال الــــدين.وقــــال
أفـلــيك في مـؤتـمــر صـحـفي ( إن
بـعض أفــكـار فـيـلــمه اجلـديـد قـد
تعتبر مناصرة للنساء لكن هدفه

{ لــوس اجنــلـوس  –وكـاالت -
ع جنم عارضة أزياء في جوائز
غــولـدن غــلـوب حــتى قـيل إنــهـا
طـغت عــلى مـشـاهــيـر الـسـجـادة
احلمـراء لتـجد نـفسـها بـعد ذلك
عـالــقـة في مـعــركـة قـانــونـيـة مع
ـيــاه الـتي ســاهـمت في شـركــة ا
شـــهـــرتـــهــا. وأصـــبـــحت كـــيــلي
ســـتـــايـــنــــبـــايخ الــــتي تـــعـــرف
كعـارضة بـاسم كيـليث كـوثبرت
معـروفة بـ عـشيـة وضحـاها كـ

(فتاة مياه فيجي).
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لم يكن صـنع فـيلم يـحمل رسـالة
سيـاسيـة). وقالت آنـا بنـيوسكي
التي جـسـدت دور االبنـة وكانت
هي واألم التي تـظهـر في لقـطات
السـتعـادة الـذكـريات ( أعـتـقد أن

وبــدأت الــقــصــة حــ الــتــقــطت
صـــور لـــكـــيـــلي وهـي تــبـــتـــسم
حامـلـة صـينـية عـليـها زجـاجات
مــيــاه وهـي تــقف وراء عــدد من
ـــشــاهـــيـــر في حــفـل تــوزيـــــع ا

اجلوائز في هوليوود.
لـكن ذلك تـطـور إلى مـشـكـلـة بـ
عــارضـــة األزيــاء وشــركــة مــيــاه
فــيــجي; حــيث تــقــدمـت عــارضـة
األزيـــاء الـــكـــنـــديــة (31 عـــامــا)
بــدعــوى قــضــائــيــة ضــد شــركـة
ـيـاه ومـالــكـهـا (ونـدرفل ووتـر) ا

الـفــيـلم يــظـهـر بــشـكل خـاص أن
الـنـسـاء أسـاسـيـات ومـحـوريـات

لهذا العالم).
وانفـصل أفلـيك عن زوجته سـمر
فــيــنــيــكس في 2017 وقـال (إنه
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َّا ال شكّ فيه أن سلوك اآلباء مع أطفالهم له أثر جمّ على
اً ـسـتقـبـلـيـة; فـكم من طـفل أصـبح عـا بـناء شـخـصـيـتـهم ا
بتـشـجيع أهـله ودعـمهـم! وكم من طفل غـدا مـجرمـاً يـعاقب
اجملتـمع على فـعل اقـترفه أبـوه أو أمّه في طـفولـته! باألمس
مـاتت الطـفـلـة "رهف" الـبـالـغـة ست سنـوات بـعـد تـعـرضـها
للـضرب والـصعق الـكهـربائي من ذويـها.. وانـتشـرت قصَّة
ـشـفى وهي مــصـابـة إصـابـات "رهف" بـعـد رقـودهــا في ا
بالـغـة.. لكن كم مـن طفلٍ يـتـعرض لـلـتعـنـيف والضـرب غـير
شـفى أو ليس مبـرر وال علم لـنا به; ألنه لـم يرقـد بعـد في ا
هنـاك مَنْ يـبلغ عن مـعـاناته! وفي اجلـانب اآلخـر هنـاك آباء
تمادوا مـع أبنائـهم في التـساهل بـتنـفيـذ رغباتـهم التي هي
ـثابـة وضـعـهم عـلى أول عـتـبـة االنـحـراف واإلدمـان ففي
مـقطـع انتـشـر عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي شـاهـدنا
طـفــلـة ال تــتـجــاوز األربع ســنـوات تــدخن االركـيــلـة بــشـكل
احـتـرافي; فـهي تـنــفث الـدخـان من فـمـهــا وأنـفـهـا بـطـريـقـة
األفالم الـسـيـنـمـائـيـة الـتي أبـطـالـهـا مـدخـنـ احلـشـيـشـة!!
واألب هو مَنْ صـور مقـطع الفـيديـو ويـنشـره متـباهـياً بـفعل
ابنـته.. وصـوت ضـحكه وهـو يـتـوسل بـها لـتـعطـيه األركـيـلة
شاهد بوضوح! وفي مقطع ليأخذ نفساً ورفضها يسمعه ا
أثار استـياء الكـثيرين نـرى طفالً ال يتـجاوز الرابـعة أيضاً
سك بقنـينة اخلمر ويـشرب منها في احـتفالية رأس وهو 
السنة في مكان ما من بغداد وسط جمع من السفهاء التي
ـزيــد مع قـهـقـهــات عـالـيـة! آبــاء يـنـشـرون تـطـالب بــشـربه ا
الـعـنف واإلدمـان ويـعـرضـون أبنـاءهـم خلـطر جـسـيـم.. آباء
ـسـؤولـية .. ال يـدركـون عـظم ا فقـدوا أهـلـيـة أن يـكـونـوا آباءً
ـستـقبل بـيدهم لـقاة عـلى عاتـقـهم بأن زمـام تربـية جـيل ا ا
وهم مَنْ يــحــدد أيــكــونـوا أعــضــاء نــافــعــ جملــتــمـعــهم أم

مجرميه! آباء هم مَنْ يحتاجون إلى تربية ووعي وضمير!
! هذا ما كان محلياً

أما عربياً فزرع الكراهية واحلقد واإلساءة تسلل إلى أغان
األطفال.. إذ انتجت  السعودية أغنية لألطفال مسيئة لقطر
ــتـنــاولــة هــطـول األمــطــار في الــفــتـرة وإيــران واألغـنــيــة ا
السابقـة وأن تكون أمـطاراً للـخير على الـسعوديـة وموسماً
لغرق قطر أثارت مـوجة غضب عارمة ب مـختلف البلدان
الــعــربــيـة الــذيـن عــدّوا زجّ األطــفـال فـي هــذه األمــور أمـراً

مشيناً للغاية! 
تقدمـة.. وال أقصد هنا وبنظرة سريـعة على أطفـال الدول ا
ـقـارنـة مع مـا يـنـعـمـون بـه من تـعـلـيم وتـربـيـة أو مـسـتـوى ا
الـتـدريس فال مـجـال لـلـمـقـارنـة بل أعـني تـعـامل اآلبـاء مع
أبـنـائــهم والـرقي في ذلـك وسـعـة الــصـدر في تــقـبل كل مـا
يصدر منهم بل أن احلـوار ب اآلباء واألبناء -وكـما ينشر
واقع- يـشيـر إلى معـاملـتهم كـشخـصيات في الكـثيـر من ا
ناضجـة وواعية فـاآلباء ال يضـعون أنفـسهم في درجة أقل
وال يـبـدون كــأطـفـال لــفـهم تـفــكـيـر اطـفــالـهم بل يــجـتـهـدون
بالتفكير جدياً لإلدراك ما يـجول في خواطر أبنائهم! تربية
مبـيـنـة عـلى أسس الـتـسامـح واحملبـة وتـقـبل اآلخـر والـعمل
ــشـــاركــة الــفــعــالــة في الــتــطــوعي وا
نـشـاطــات اجملـتـمـع! يـدركـون تــمـامـاً
مـدى تـأثـيـر هـذا الــتـعـامل االيـجـابي
عـــلى شـــخـــصـــيــة الـــطـــفل وتـــكـــونه

مستقبالً إنسانياً.
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يـسيـر بـاحـثون اسـتـرالـيون إلى
أن اإلفــطــار قــد تــكــون الــوجــبـة
األهم في الـيوم لـكن تـنـاولـها لن
يــــــســـــــاعــــــد في تـــــــخــــــفــــــيض
الوزن.وتشير مراجعة الدراسات
الــعــلــمـيــة الــســابـقــة إلى أن من
يـتـنـاول وجــبـة اإلفـطـار يـحـصل
على أكـثر من  260سعـر حراري
في الـــيــــوم مـــا يـــكــــســـبه وزنـــا
إضـــافــيـــا يـــقــدر بـــرطل واحــد (
 453.6غرام) مقارنة بهؤالء
الـــذيـن ال يـــتــــنــــاولـــون وجــــبـــة
اإلفــــطـــار.لــــكن خـــبــــراء آخـــرين
يقولـون (إن تناول إفـطار صحي
يُعد مصـدرا جيدا إلمداد اجلسم

بالكالسيوم واأللياف).

ويُـحــسن تـنـاول وجــبـة اإلفـطـار
أيــضـا من مــسـتـويــات الـتــركـيـز
واالنتباه لـدى األطفال على وجه
ــنح اجلـسم اخلـصــوص كـمـا 
ـنع اإلنـسـان من تـناول طـاقة و
الـوجـبـات اخلـفـيـفـة الحقـا خالل
ـد اجلـسم بـالـعـنـاصر الـيـوم و
الـغذائـيـة األسـاسيـة.وقـد أثـبتت
هـــذه الــفــوائــد لـــتــنــاول وجــبــة
اإلفـطــار دراسـات عـدة اعــتـمـدت
عـلى مـعــايـنـة جـمـاعـات عـرضت
الخـتـبـارات مـقـارنة وكـشـفت عن
وجـود عالقــة بـ تـنــاول وجـبـة
اإلفـطـار والـتــمـتع بـوزن صـحي.
بـيد أن دراسـة أسـتـراليـة نـشرت
في دوريــة بي إم جــيـه الــطــبــيـة
اسـتــعـرضت نــتـائج  13جتـربـة

الخــتـــبــار عالقــة تــنــاول وجــبــة
اإلفطـار بتغـير الـوزن واستهالك
الــطـاقــة وجـدت دلـيـال ضـعــيـفـا
يؤيـد هذه اآلراء.وتشـير الـنتائج
التي قـدمـها الـفريـق البـحثي من
جامـعة مونـاش األستـرالية إلى
(أن عــدم تـنــاول وجــبـة اإلفــطـار
ــكن أن يــكــون طــريــقــة جــيـدة
لتقليل حـجم السعرات احلرارية

كتسبة يوميا).  ا
ووجـــــــدت الــــــــدراســــــــة (أن من
يـــتـــنــــاولـــون وجـــبــــة اإلفـــطـــار
يستهلكـون سعرات حرارية أكبر
بـــيــنــمـــا من ال يــتــنـــاولــون تــلك
الـوجــبـة ال تـكـون لـديــهم شـهـيـة
أكبر لتناول الطعام بعد الظهر).
لـكن الــدراسـة تـشــيـر أيـضـا إلى

خـــبــيــر عــلم الــنـــظم الــغــذائــيــة
ورئـيس قسـم علـوم الـتـغـذية في
جامـعة كـينـغز كـوليـدج في لندن

الطويل لتنـاول وجبة اإلفطار أو
جتاهلها.

ويــقــول الـدكــتــور كـيــفــ والـ

(ضــــرورة تـــوخي احلــــذر عـــنـــد
نــصح الــبــالــغــ بــعــدم تــنــاول
اإلفــطـار لــتــقـلــيل الــوزن ألنه قـد
يؤدي إلى نتائج عكسية).ويشير
الـبـاحـثـون إلى أن هـنـاك حـدودا
تـتـعـلـق بـهـذه الـدراسـة. إذ تـابع
ـشــاركـ في الــفـريق الــعـلــمي ا
جتـــارب هــذا الـــبـــحث لــفـــتــرات
قصيرة تتراوح ما ب أسبوع
إلى  16أســــبـــــوعـــــا وكــــشـــــفت
الـــنـــتــائـج عن فـــرق ضــئـــيل في
احلــــصــــول عــــلـى الــــســــعــــرات
احلـــراريــة بـــ من يــتـــنــاولــون
وجـبــة اإلفـطــار وهـؤالء الـذين ال
يتنـاولونـها لذا خـلصوا إلى أن
ــزيــد من الــبــحث ثــمــة حـــاجــة 
دى للـتعرف عـلى التـأثيـر على ا

سألة (إنه يجب أال ننتبه كـثيرا 
اســتــهالك الـســعــرات احلــراريـة

كأول شئ في الصباح).
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الستعانتـها بصورتها في إعالن
ترويجي.

واتهـمت عارضـة األزياء الـشركة
بـاستـخـدام صورتـهـا وهويـتـها
وجــاذبـيــة مــظـهــرهــا في حـمــلـة
ــيـة دون احلــصـول إعالنــيـة عــا
عـــلى مـــوافــقـــتــهـــا. وفي دعــوى
قـضـائـيـة مـضـادة قـال أصـحاب
شـــركــة مــيــاه فــيـــجي اجلــمــعــة
ـاضـيـة وفـقـا لـتـقريـر لـلـبي بي ا
سي (إن كيلي ستـاينبايخ وقعت
ـعـرفـتـهـا عـقـدا حـصـريـا مـدته

كـيـلـي أنه طُـلب مـنــهـا أن تـفـسـد
ــشــاهـــيــر بــظـــهــورهــا صـــور ا
وراءهم وأصرت على أنها كانت
ببساطة تقوم بعملها في "تزويد
ــاء"وقـــالت لــقــنــاة الـــنــجــوم بــا
(KTLA 5) تلـفزيـونـية مـحلـية
في لـــوس أجنـــلـــوس(عـــلـــيك أن
تـظــهـر عـلى نـحــو جـيـد إن كـنت
سـتـضـطـر لـلـظـهـور في صـورة).
كن تفادي ذلك لم وأضافت (ال 
يـكن هـنـاك كـامـيـرا واحـدة فـقط;
هناك الكثيـر من الكاميرات التي

أطـعـمـتـهـا من خالل مـقـاضـاتـهـا
ــســؤولــة تــمـامــا عن الــشــركــة ا
مــنــحــهــا الــفــرصــة والــوســيــلـة
لالســـتـــفـــادة مـن شـــهــرة الـ 15
دقـيـقة عـلى اإلنـتـرنـيت).ونـشرت
صور عارضـة األزياء عـلى نطاق
واسع في شــهـر كـانــون الـثـاني
فــحــصـلت كــيــلي عــلى أكــثـر من
200,000 متابع على موقع
إنستغرام وظهرت على شاشات
التـلفـاز. وفي مقابـلة مـعهـا بعد
أن أصــبـحت مــشــهـورة أنــكـرت

ســـنـــة بـــقـــيـــمـــة 90,000 دوالر
أمــــــريــــــكي (70,000 جــــــنــــــيه
إسترليني) واتهموها ووكالئها

"باجلشع").
ووصـفـوا الـدعـوى الـتي تـقـدمت
بــهـا بــأنـهــا (مـحــاولـة واضــحـة
لــلـتـنــصل من الـتــزامـاتــهـا الـتي
يـنص عـلـيـها الـعـقـد) مـضـيـف
(أنـــهــا حتـــاول اآلن انــتـــزاع مــا

يصل إلى 500,000 دوالر).
وجــاء في الـدعــوى الـقــضـائــيـة:
(تـعـض سـتـايــنـبـايخ الــيـد الـتي

سـتـلـتـقط صـورتك بـغض الـنـظر
ــــكـــــان الــــذي تــــقـف فــــيه. عن ا
ســتـــظـــهـــر في لـــقـــطــة شـــخص
مـا).ووصـف فـريـقــهـا الــقـانـوني
ـقـدمـة ضـدهـا (بـأنـهـا الـدعـوى ا
لعبـة دعائية). وقـالت محامـيتها
كيـشـيا ريـنولـدز لـشبـكة سي بي
اس اإلخــــبـــاريـــة(لـن تـــتـــعـــرض
كــيــلــيث لــلـمــضــايــقـات مـن قـبل
شــركــة مـيــاه فــيــجي أو شــركـة
وندرفل ووتر أو أصحابها ذوي

ليارات). ا

{ لــنـدن - وكــاالت - ذكـر قــصـر
بــكـــنــجــهــام الــســبت أن األمــيــر
فــيـــلــيب زوج إلــيــزابــيث مــلــكــة
بـــريــطــانـــيــا تــخــلـى طــوعــا عن
رخــصـــة قــيــادة الــســيــارة بــعــد
ضلوعه في حادث تصادم الشهر
ـاضي.وكــان األمـيـر الــبـالغ من ا
الــعــمـر (97 عــامــا) قـد جنــا من
احلــادث دون إصـــابــات عــنــدمــا
انقلـبت سيارة من نـوع الندروفر
كـان يـقـودهـا عـلى جـانـبـهـا بـعـد
اصـطـدامـهــا بـسـيـارة أخـرى في
17 يناير كانون الثاني قرب
ضيـعـة سانـدريـنجـهـام في شرق
إنـكـلـتـرا.وجـاء في بـيـان الـقـصر
(بــعــد تــفــكــيــر عــمـيـق قـرر دوق
ادنبرة التخلي طوعا عن رخصة

القيادة اخلاصة به).

وفي الـسـيـارة األخـرى أصـيـبت
السـائـقة (28 عامـا) بـجروح في
الـركـبـة كـمـا أصـيـبت مـرافـقـتـهـا
(45 عــامـــا) بــكــســـر في الــرسغ.
وكــان مــعـهــمــا رضــيع يـبــلغ من
العمـر تسعـة أشهر.وقع احلادث
عنـدمـا كان األمـير فـيـليب يـخرج
من طـــريـق فـــرعي إلى الـــطـــريق
الرئـيسي.واعتـزل األميـر احلياة
الــعــامــة في عــام 2017 رغم أنه
يـــظــهـــر بــ احلـــ واآلخــر في
ــلــكـة مــنــاســبــات رسـمــيــة مع ا

إليزابيث ( 92عاما).
وال توجـد سن قـانونـيـة للـتوقف
عن الـقـيـادة فـي بـريـطـانـيـا لـكن
يـتـعـ عـلى الـسـائـقـ فوق 70
عـامـا جتـديـد تـراخـيص الـقـيادة

كل ثالثة أعوام.
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{ هــــاواي  –وكـــــاالت يـــــعـــــمل
محققو موسوعة غينيس لألرقام
الـقـيـاسـيـة عـلى اكـتـشـاف ما إذا

كــانـت ثــمــرة أفـــوكــادو الــتي 
اكتـشـافهـا في هـاواي هي األثقل
في الـعـالم إذ يـتـجـاوز وزنـها 6
باونـدات (نـحو 2.7 كيـلـوغرام).
ويـتفـوق هـذا الرقـم على الـثـمرة
ـسـجـلـة حـالـيـاً حلـبـة أفـوكادو ا

وتصل إلى 5.6 باوند.
ويـــقـــول الـــســـكـــان احملـــلـــيـــون
ـزارع الـذي وجـد بـالـواليــة (إن ا
هـذه الــثـمـرة كـان يـنــتج الـكـثـيـر
مثـلهـا لسـنوات) بـحسب شـبكة

ــــــــــزارع (سـي إن إن). وقــــــــــال ا
كينـجي فوكوميـتسو (إنـنا نقوم
بقطفهـا ونتناولهـا فقط. لم نفكر
في هـذا األمـر كــثـيـراً وال أعـرف
ــــاذا هــــذه الـــثــــمــــرة كــــبــــيـــرة
احلـجم?!).بـحـسب الـتـقـريـر فإن
الـثــمـرة الـكـبــرى لم تـكن واحـدة
فـقط ولـكـنـهـا مـحـاصـيل كـامـلة
تــشــبه الـثــمــرة فـيــهــا وزن طـفل
حــديث الــوالدة. وحـجم الــثــمـرة
كتشفـة أكبر بنحو 16 مرة من ا
ثمـرة األفـوكـادو العـاديـة. واتفق
كـتشـفة من ذاقوا طـعم الـثمـرة ا

على أنها لذيذة.
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الصحـيح وبرعايـة وزير الثـقافة
والـسـيـاحــة واآلثـار عـبـد األمـيـر
احلــــــمـــــدانـي وحتـت عــــــنـــــوان
(خـذوهم صـغــارا) نـظـمت دائـرة
الـفـنـون الــعـامـة وبـالـتـعـاون مع
دار ثـــقـــافــة األطـــفـــال مــعـــرضــا

لرسومات الطفل موسى .
وفي كلمته اكد وزير الثقافة (انه
لـيس بـالـغــريب ان يـكـون بـيـنـنـا
مـثل هـذه الشـخـصـيـة فـالـعراقي
اثــبت عــلى الــدوام انه مــوهـوب
وفي كل اجملـاالت فهـو من أسس
حلــضـارات امــتــدت عـبــر ســنـ

التاريخ .
 سعيـد جدا باالحتـفاء ببـيكاسو
الـعــراق وسـيـكــون له مـســتـقـبال
واعــــدا بــــاْذن الـــلـه وســـتــــكـــون
وزارتنا راعـية له من اجل تنـمية

موهبته وصقلها) .
أمـــا مــديــر عــام دائـــرة الــفــنــون

العـامـة علي عـويد الـعـبادي فـقد
قال :

( مــعــرضـنــا لــرسـومــات الــطـفل
ـــوهــوب مـــوسى الــصـــعب في ا
ــرسم احلــر هـو مــبـادرة قــاعـة ا
طيبة وسـتكون بدايـة للعديد من
النـشـاطات الـتي تـصب في إطار
ــوهـوبـ وإقـامـة ورش رعـايـة ا
ــيـة لــهم بــالــتـنــســيق مع أكــاد
الـــفـــنـــون اجلــمـــيـــلـــة وعــدد من

الرسام وذوي االختصاص).
مـن جــانــبــهـــا أكــدت الــدكــتــورة
مـــعــاون مـــديــر عــام دار ثـــقــافــة
األطــــفـــال فــــاتن اجلــــراح (عـــلى
أهـمـيـة احـتـضـان هـكـذا مـواهب
واعـــدة فـــمـــــــــــوسـى الــصـــعب
الـذي بـدأ رحــلـته مع األلـوان في
ـــتــــنـــبي ودار الــــكـــتب شــــارع ا
والـــوثــائق وتـــمــكـــنت الــدار من
ه كرسام سـتكون له بصمة تقد

في عالـم الفن من خالل حـرصـها
عــلى إقــامــة اكــثــر مـن مــعــرضـا
شـــــخـــصــــيـــا له فـي أروقـــتـــهـــا
ونــتـمــنى ان تــكـون لـه مـشــاركـة
واسعة في مهـرجان الرسم الذي
سـيــقـام في الــيـابـان وتــتـمـحـور
فــكــرته حــول الــبــيـئــة وكــيــفــيـة

احلفاظ عليها).
ـــرسم احلــــر الـــتي فـي قـــاعــــة ا
احــتـــضــنت لــوحــات بــيــكــاســو
العراق والذي بزغت موهبته في
فن الـرسـم وهـو في الــرابـعـة من
الـعـمـر عـنـدمـا غادر عـالـم اللـعب
ــرح الـى عــالم الـــفن والــذوق وا
واأللـــوان تــنـــقل احلــضـــور بــ
الـلــوحـات وهم يــسـتــمـعـون الى
شـــــرح مـــــوسى عـن كل لـــــوحــــة
رســـمــهــا فــالـــرسم عــنــده زائــرا
مـالئـكــيــا يــسـتــقــبـلـه بـالــريــشـة

واأللوان .

 Íd UF « ’öš« ≠ œ«bGÐ

بــخــيـــال خــصب وأنــامل غــضــة
ـــوهــوب بـــريـــئـــة راح الـــطـــفل ا
ـــلــــقب بـ مــــوسـى الـــصــــعـب وا
(بيـكاسو الـعراق) بـعد تـألقة في
بــرنــامـج (جنــوم صــغــار ) عــلى
والــــــذي لم قــــــنـــــــاة ام بي سـي 
يـــتـــجــاوز عـــامه الـــســابع بـــعــد
يداعب اوراقه البيضاء وبألوانه
ـمـيـزة بـدء يـرسم مـايـجـول في ا
مـتـد الى عـمق فـضـاء تـفـكـيـره ا
السماء فتارة يرسم الشخصيات
الـكـارتـونـيـة الـفـضـائـيـة وأخرى
يرسم غروب الشمس ومـابينهما
ـيكـانو جنده يـرتب قـطع لـعبـة ا
األحـب الى نــــــــفـــــــسـه بـــــــدقـــــــة

واحتراف..
وانــــــــطـالقــــــــا مـن دورهـــــــــا في
ـــــواهب احــــتـــــضــــان  خـــــطى ا
ـسـار الـواعـدة ووضـعـهـا عـلى ا

{ صـــنـــعـــاء - وكـــاالت - قـــالت
ــــنــــاطق وزارة الــــصــــحــــة في ا
الواقعـة حتت سيطـرة احلوثي
في الــــــيــــــمن إ(ن الــــــتــــــوأمـــــ
لتصق اللذين وُلدا في اليمن ا
قــبل أســبـوعــ وكــانـا بــحــاجـة
مـاســة لـلــعالج بـاخلـارج تــوفـيـا
الـــســبت).وقـــال األطــبـــاء الــذين
كـانـوا يـعـاجلـون الـتـوأمـ عـبـد
اخلــــالـق وعــــبـــــد الــــرحـــــيم في
العاصمة صنـعاء (إن الرضيع
لم تُــكـتب لــهـمـا الــنـجــاة بـسـبب
الــنـظــام الــصـحي الــذي خــربـته

احلـرب وكـانـا بـحـاجـة لـنـقـلـهـما
لـلــخـارج).ولــكن مـطـار صــنـعـاء
الواقع حتت سـيطـرة احلوثـي

ـدنيـة منذ مغـلق أمام الرحالت ا
ـكن حــالـيـا إال عام 2015. وال 
ـتـحدة الـهـبوط لـطائـرات األ ا
هـــنـــاك. وقــالـت وكــالـــة األنـــبــاء
اضي( إن الـسعـوديـة األربـعـاء ا
ــلك ســـلـــمــان لإلغـــاثــة مـــركـــز ا
واألعمال اإلنسانية يبحث كيفية
نـــقـل الـــرضــــيـــعــــ لـــلــــخـــارج
لـلـعالج).وكـان لـلـتـوأمـ رأسان

منفصالن وجذع واحد.
 

ـمـثل { بـرلـ - وكــاالت- قـال ا
األمـريـكي كـيــسي أفـلـيك احلـائـز
عـــلى األوســكـــار عــام 2017 (إن
فيـلمه اجلـديد نور حـياتي (اليت
أوف ماي اليف) الذي يدور حول
عالقــة أب بــابــنـــته في عــالم بال
نـسـاء يـعـكس الـصـعـوبات الـتي
واجـهـهـا في حـيـاته كـأب وحـيـد
بــــعـــد انـــفـــصـــالـه عن زوجـــته).
ويُــعــرض الـفــيــلم في مــهــرجـان
برلـ الـسـينـمـائي الدولي خالل
دورته احلــالــيــة الــتي بــدأت في
الــــســــابـع من شــــبــــاط اجلـــاري

وتختتم في  17منه . 
ويـــجــســـد أفــلــيـك الــذي أخــرج
الـــفــيـــلم أيــضـــا دور أب يــعــزل
ابـنــته عن اجملـتـمع فـي مـحـاولـة
يائسة حلـمايتـها من وباء قضى
عـــلى مـــعـــظـم الــنـــســـاء. وخالل
عانـاة يحاول األب فصول تـلك ا
ــتـخــفــيـة عــلى هــيــئـة وابــنــته ا
صـــــبـي جتــــنـب كـــــشف أمـــــرهم
ويــخـطــطـان مــعـا لــطـرق هـروب
أينـمـا حال ويسـيـران عبـر طقس
مـتـقـلب وغـابـات ويـحـتـميـان في

يواجه صـعوبـات في التـأقلم مع
احلـيـاة كـأب وحــيـد عـنـدمـا كـان
يعمـل في الفيـلم واستـقى أفكارا
من الـقصص الـتي كـان يـحكـيـها

ألبنائه ومن حواراته معهم).

ياه على جنوم غولدن غلوب dNý…∫ كيلي ستاينبايخ توزع قناني ا
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