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بعـد اشهر من الـتهـديدات بعـدم االلتـزام باالتفـاق النووي
اعـلـنت ايـران ان مـخـزونـهـا من الـيـورانـيـوم اخملـصب قـد
ـــســمـــوح به في االتــفـــاق. والــيـــورانــيــوم جتــاوز احلــد ا
ادة االهم لصنـاعة الوقود اخملصب كما هـو معلوم هـو  ا
الـنووي الـضـروي لتـصـنـيع اي سالح نووي. هـذا الـقرار
يــبـعــد ايـران عن احــتـمــالـيــة ابـقــاء االتـفــاق مع االطـراف
الــدولـيــة االخــرى ويـفــتح الــبـاب امــام مــراحل اخـرى من
ـسـرح الـدولي. ايـران كـانت مـلتـزمـة تـمـاما الـتـوتر عـلى ا
بـاالتفـاق منـذ ان وقعـته وسـمحت لـلوكـالة الـدولـية لـلطـاقة
ـراقبـة الـتزامـها وقـد شـهدت الـوكـالة بـذلك حتى الـذرية 
في االشهر الـتي تلت انـسحاب الـرئيس االميـركي دونالد
ــاضـي. لـكـن هــذه اخلــطـوة تــرامب مـن االتــفـاق الــعــام ا
تسجل خـروجها الـفعلي من االتفـاق.  في الواقع واجهت
ايران مـنذ ان انـسحـب ترامب من االتـفاق الـنووي خـيارا
اسـتراتـيجـيـا يتـمـثل اما في انـسـحابـهـا  هي االخرى من
الــتـزامـاتـهـا بــاالتـفـاق او بـقــائـهـا مـلـتــزمـة خـصـوصـا ان
االتـفاق يـشـمل دوال اخرى حـلـيفـة المـيركـا هي بـريطـانـيا
. بـعـد ـانــيـا بـاالضـافــة الى روسـيـا والــصـ وفـرنــسـا وا
اشـهـر من الـدراسـة واستـمـرار االلـتـزام بـاالتـفـاق اعـلنت
ايران قوال بانها لن تلتزم و هـاهي االن عمليا تغلق الباب
تـقـريـبـا امـام اي احـتـمـال الن يـصـمـد االتـفـاق بعـيـدا عن
ـنــظـومـة امــيـركــا. رغم ان االوربـيــ قـد بــدأوا مـؤخــرا 
الســتـــمـــرار الــتـــعــامـل الــتـــجـــاري مع ايـــران لالغــراض
االنسـانيـة رغم العـقوبات االمـيركـية لـكن ذلك لم يكن ذلك
كافـيا كمـا هو واضح بـالنسـبة لاليـراني . بـهذا االجراء
تبـتعـد طـهران اذن عن خـيار مـحاولـة اعتـماد تـكتـيك فرق
تـسد بـ واشنـطن وحـلفـائهـا الـذين اختـلفـوا مـعهـا حول
ـتبعـة جتاهها. حـتى ان االختالف ب ايران والسـياسة ا
امــيـركـا وحــلـيـفــهـا الـدولـي االكـبـر واالهم بــريـطـانــيـا هـو
االوضح فـي مـســالـة دولــيـة مــنـذ عــقـود طــويـلــة. لـكن من
الــــواضح ان صـــانع الــــقـــرار االيـــرانـي ال يـــرى في ذلك
االختالف امال في حتقـيق مكاسب اسـتراتيجـية حقـيقية.
جتب االشــارة واجـبـة هــنـا الى ان االيــرانـيـ يــواجـهـون
تحدة ضغوطا اقـتصادية وسـياسية كـبيرة من الواليـات ا
وهم بـحـاجة لـلـرد وقـد ردوا فـعال بسـلـسـلـة اجراءات في
منطقة اخلليج كان اكثرها حدة اسقاط الطائرة االميركية
مـن غــيــر طــيــار فــوق مــيــاه اخلـــلــيج. لــكن جتــاوز احلــد
ـثل تـطورا ـسـمـوح من مـخـزون الـيـورانـيـوم اخملصـب  ا
ـتـوسط والـبـعـيـد. اخلـطـوة ـدى ا اخـر اكـثـر جـديـة عـلى ا
ســـتـــجـــلب ادانـــة من واشـــنـــطن رغم ان تـــرامب هـــو من
انسحب من االتفاق لكن  طهران تبدو واثقة بان ما تفعله
لن يـعـجل بـاحلـرب او يقـدم ذريـعـة لـهـا. هـذا صحـيح في
الوقت احلـاضر فقـد رأينا تـرامب يهـرب من قرار احلرب
التي اليريدها.  ارتـفاع مخزون الـيورانيوم اخملصب وفق
االرقام الـتي اعنتـها ايـران مازال غيـر مؤثر عـلى امكـانية
امتالكـها لـسالح نـووي لكن اسـتمـرار تخـصيب وتـخزين
الـيـورانـيـوم سـيـقربـهـا بـسـرعـة من امـكـانـيـة تـصنـيع ذلك
الـسالح. ها هـو الـعالم يـدخل مـرة اخـرى الى مرحـلـة ما
قبل االتـفاق الـنووي الـذي وقعتـه ادارة الرئيـس االميركي
ـفاوضات السرية السابق باراك اوباما بـعد سلسلة من ا
والــعـلــنــيـة مع ايــران. امــا الـيــوم فال يــعـرف اي شئ عن
وجود تفاوض ب اطـراف االزمة رغم عرض ترامب لذلك
اكثر من مرة.  بخطوة زيادة مخزون اليورانيوم اخملصب
ايران تـناور عـلى مسـتوى اعـلى محـملـة ترامب مـسؤولـية
كل الـتــصـعـيـد والـتــدهـور  لـكـنـهـا
تـخـسـر في خـروجـهـا الـعـمـلي من
االتــــفـــاق الــــنـــووي تـــفــــهم الـــدول
االوربيـة الـغربـية احلـلـيفـة الميـركا

وتدفعها باالجتاه االخر. 
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UNÝ√— jI  w  W¹d { بــامـبــلـونــا- وكـاالت - احــتـشـد»
مــحـبــو الـركض أمــام الـثــيـران في
ديـنة بامـبلونا ـيدان الرئـيسي  ا
اإلســـبــانــيــة الـــســبت لـــيــشــهــدوا
انــطالق فـعــالـيــات مـهــرجـان سـان
ديـنة الـواقعة فـيرمـ السـنوي بـا
فـي شمال الـبالد.وارتـدى احلضور
قـمصانا وسراويل بيضاء ولوحوا

ـنـاديـل حـمراء
بــــيــــنــــمـــا
كــانـوا

يـرقـصون ابـتهـاجا بـهـذه الفـعالـية
الـسنويـة.وبحلـول منتـصف النهار
( 1000بـتوقيت جرنتش) انطلقت
األلـعــاب الـنـاريـة الـتـقـلـيـديـة الـتي
تــعـرف بـاسم تـشـوبــيـنـاثـو إيـذانـا
بـبــدء االحـتـفـاالت الـتي تـشـهـد في
الـثامنة من صـباح كل يوم من أيام
ــــهـــرجــــان مـــطــــاردة الـــثــــيـــران ا
ألشـخـاص يركـضـون أمامـها
ـــســــافـــة تـــصل إلى
مـــــــتـــــــر في 800
شـوارع ضـيـقة
ـــديــــنـــة. بــــا
ويـشـارك ما
يــربـو عـلى
مـــــلـــــيــــون
شخص في
هــــــــــــــــــــــــذا
ـهرجان كل ا
ـــــــا عــــــــام 
ــنح دفــعـة
كـــــــــــبــــــــــرى
لـالقـــتـــصــاد
احملــــــــــــــــلـي.
ورغـم تـنـظـيم
عــدة فــعــالــيـات
لــــــلـــــركـض أمـــــام
الـثيران في إسبانيا
فـــإن مـــهـــرجـــان ســان
فـيـرمـ يـثـيـر اجلـدل
حـــــول مـــــعــــامـــــلــــة

احليوانات.
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - خطفت النجمة
ية إيفا لونغوريا األنظار مع طفلها في العا
.و نشرت لونغوريا ضيانها سوياً اإلجازة التي 
البالغة من العمر  44 عاماً صورة عبر حسابها
اخلاص على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي
بدت فيها حتمل طفلها (سانتياغو) وتمضي
يزة.الصورة اظهرت لونغوريا اجازة عائلية 
وقع الفن حيث في قمة جمالهاوفقا 
بدت فيها وقد استعادت رشاقتها
بشكل الفت وارتدت في اإلطاللة
مايوه من اللون األرزق من تصميم
Melissa Odabash دار أزياء
ايوه الى  198 جنيه ووصل سعر ا
استرليني اي ما يقارب الـ 247 دوالر

أمريكي.
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UNKHÞ l  …“Uł≈ كل مرة. وتـزوج هاري ومـيجان
في القلعة الـتي تقع غربي لندن
ـاضي وولــد طـفــلـهــمـا الـعــام ا

األول آرتشي في مايو أيار.

لــهــاري األمـيــر ولـيــام وزوجـته
كـيت تـغـطـيـة إعالمـيـة لـتـعـمـيد
أطـفـالــهـمــا الـثالثــة  خاللـهـا
تصـوير وصـولهم لـلكـنيـسة في

لـزفافـهـما وجتـديد مـنـزلهـما ثم
حـرمـان النـاس من رؤيـة الـطفل
ووالـــديه حــتى لــدى وصــولــهم
لـلمـراسم.ورتب الـشقـيق األكـبر

الــــــتـــــعــــــمـــــيــــــد في قــــــلـــــعـــــة
ونـــدســـور.وتـــضــمـــنـت صــورة
عــائـلــيــة األمـيــر تــشـارلــز والـد
األمــيـر هــاري ودوريــا راجالنـد
والــدة مــيــجـان بــاإلضــافــة إلى
األمــيـــر ولــيــام شــقـــيق األمــيــر
هـــاري األكــبـــر وزوجـــته كـــيت.
وتضمـنت الصورة أيـضا سارة
مــــكـــوركـــوديل وجـــ فـــيـــلـــوز
شـقــيـقـتي األمـيـرة ديـانـا والـدة
األمـيــرين هـاري وولـيـام.وظـهـر
آرتــشـي بــ ذراعي والــديه في
صـــــورة ثــــانـــــيـــــة بــــاألبـــــيض
واألسود.وقال مـهتمـون بأخبار
ـلـكـيـة إنـهم يـشـعـرون األسـرة ا
بخيـبة أمل بعـد أن جتمعوا في
ونــدسـور من أجـل إلـقــاء نـظـرة
عــلى الـــصــغــيــر.ونــشــرت عــدة
صـحـف تـقــاريـر تــنــتـقــد هـاري
وميجان لـقبولهمـا تمويال عاما

{ لـنـدن –وكـاالت -  الـسـبت
تـــعـــمـــيــد آرتـــشي هـــاريـــســون
ماونتباتن وندسور جنل األمير
هــاري وزوجـته مــيـجــان الـبـالغ
من الـعـمـر شـهـرين فـي احـتـفال
خــــاص صــــغــــيــــر في قــــلــــعــــة
ونـدسـور.وقال قـصـر بـكنـجـهام
إن أسـقف كــانــتـربــري جــاسـ
ــراسم في ويــلــبي قــام بــهــذه ا
الــــــكــــــنــــــيــــــســــــة اخلــــــاصــــــة
لـكية بالـقلـعة.ووفقـا للتـقالـيد ا
فــقـد اسـتـخـدمـت مـيـاه من نـهـر
األردن خالل الــتـعـمــيـد وارتـدى
آرتشي نـسخـة مصـنوعـة يدويا
طـبق األصـل من رداء الـتـعـمـيـد
ــلـــكي. ونــشـــر األمــيــر هــاري ا
وزوجـــته مــيــجــان دوق ودوقــة
ســاســكـس عــلى صــفــحــتــهــمــا
الــرســـمــيـــة عــلى انـــســتـــغــرام
ــراسم صــورتـــ رســمـــيــتـــ 
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شــــيــــكــــاغــــو  –وكـــــاالت- يــــواجه
مسؤولو مستـشفى أمريكي مالحقة
قــضــائــيــة بــعــد أن أوقــفــوا جــهـاز
الــتــنـفس االصــطــنـاعـي عن مـريض
بــطــلـب من عــائـــلــته ثـم اتــضح أنه
ـــقــصـــود.وكــان لــيـس الــشـــخص ا
ــريـض قــد نـــقل إلى مـــســتـــشــفى ا
مــيــرسي فـي شــيــكــاغـــو في شــهــر
نـيــسـان بــعـد الــعـثـور عــلـيـه فـاقـدا
لـــلــوعـي حتت ســـيـــارة عــاريـــا مع
إصـــابــات في الـــوجه.وفــد تـــعــرفت
شــرطـة شــيـكــاغـو عـلــيه وقـالت إن
اســمه ألــفــونـســو بــانـيـت واتـصل
ــســـتــشـــفى بــعـــائــلــتـه في شــهــر ا
أيـار.وفـارق احلـيـاة بـعـد أن وافـقت
الـعائـلـة على فـصل جـهاز الـتـنفس
لكن بانـيت ظهر في حـفلة شواء في
وقت الحق فـي الــوقت الــذي كــانت
تــعـد فــيه عــائــلــته لــدفن مـن ظـنــته
ابـــنـــهــا.وبـــعـــد تــدقـــيق بـــصـــمــات

األصابع أكدت الشرطة أن الشخص
ـيت هـو إلـيـشـا بـريـتـمـان وجـرى ا
االتصال بـعائلـته.ورفعت العـائلتان
ــســتــشـفى ومــديــنـة قـضــيــة ضـد ا
شيـكاغـو بسـبب اإلهمـال والتـسبب
بــــانـــتـــكـــاســـة عــــاطـــفـــيـــة. ورفض
مــسـتـشـفى مـيـرسـي الـتـعـلـيق عـلى
احلـادث.ح وصـول الـضـحـية إلى
ـســتـشـفى ســجل حتت اسم جـون ا
دو وهـذا يـشـيـر إلى أن اسـمه غـيـر
مـعـروف.وبـعـد أن أبـلـغت شـقـيقـاته
ــســـتــشـــفى شـــكــكن بـــوجــوده بـــا
بـهـويـته بـعـد الـزيـارة.وقالـت إحدى
شقـيقاته لـلصحـفي قـلت لهم(كيف
قـرر أن هـذا شـقـيـقي? ال أسـتطـيع
الـــتـــعـــرف عــلـــيه).وقـــال مـــوظـــفــو
ـستـشفى لـلشـقـيقـات إنهن عـجزن ا
عن الـتـعـرف عـلـيه بـسـبب إصـابات
وتـــشــوهــات في وجــهه وصــعــوبــة
قبول حقـيقة الواقـعة.ولم يكن مكان

وجود بـينـيت معـروفا في ذلك
الوقت.و الرجـل الذي عثـر عليه

حتت الــسـيـارة فـي شـيـكــاغـو كـان
إلــيــشــا بــريـــتــمــان في الــتــاســعــة
.وحـــ جــرى االتـــصــال والــســـتــ
بــعــائــلــته قــالــوا إنه مــفــقــود مــنـذ
فـتــرة.وقــالت ابــنـة شــقــيــقـتـه إنـهم
ــسـتـشـفى ــشـرحـة وا اتــصـلـوا بـا
واستـنكـرت ما حـدث. وقال مـحامي
عـالـة بيـنـيت وفقـا لـتـقريـر لـلبي بي
قـبول أن يـعامل سي (إنه من غيـر ا
ستشفى النـاس باستهتار.وأكدت ا
السـيناتـور باتريـسيا فـان بيلت أنه
كان على الشرطة استخدام بصمات
األصابع أو احلمض النووي للتأكد
ـتـوفي). وكتب قـائد من شـخصـية ا
الــشـرطـة أنـطــوني غـوغـلــيـلـمي في
تـــغـــريــــدة عـــلى مـــوقـع الـــتـــواصل
االجـــتــمــاعـي تــويــتـــر مــحــقـــقــونــا

يفحصون كل جوانب القضية.
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أثـــار تــمـــثـــال جـــديــد لـــلـــســـيــدة
األمـــريـــكــــيـــة األولى فـي مـــســـقط
المح تـشبه رأسهـا سـلوفـيـنيـا 
سخ ردود فـعل مـتـبايـنـة. وكان ا
الـفــنــان األمـريــكي بــراد دوني قـد
كـلف فـنــانـا مــحـلـيــا يـدعى ألـيس
ـيالنـيا زوبفـيـتش بـنـحت تمـثـال 
ترامب من جـذع شـجرة وعـرضـها
خارج بـلدتـها سـفنيـتسـا.  وكانت
ـيالنيا ـوذجا خشـبيا  النتـيجة 
تــرتـدي فــســتــانــا أزرق وذراعــهـا
يشبه العـصا ويشيـر إلى السماء.
ووصف بـــعض ســـكـــان الـــبـــلـــدة
التمثال بأنه عار ويشبه شخصية
ت ســنــفــورة الــكــارتــونــيــة وال 
يالنـيـا من قـريب أو بـعـيـد. وقال
دوني لـوكـالـة رويـتـرز إنه أراد أن
يــكـــون هــنـــاك حــوار مـع الــوضع

تحدة. السياسي في الواليات ا
وتـشـهـد الـعـاصــمـة الـسـلـوفـانـيـة
ليوبليانا معرضا للفنان األمريكي
دوني حتى نـهايـة شهر أغـسطس
قبل وقالت صالة العرض / آب ا
ـــعــرض في الــتي تـــســتـــضــيف ا
ا اسـتخدم منشـور إن التمـثال ر
كـمــزحـة. ومـن بـ أشــهـر أعــمـال
دوني السابقـة خصيتـا احلكمة و

يـــد من صـــبـــار. يـــذكـــر أن بـــلـــدة
سـيـفـنـيـتـسـا حتـولت إلى مـقـصـد
ســيــاحي مــنـــذ انــتــخــاب تــرامب
ــتــحــدة عـام رئـيــســا لــلــواليـات ا
وأصبحت مـيالنيا الـسيدة 2016
األولى. ومع اهـــتـــمـــام الـــســـيــاح
نتجات تتـعلق بالسيدة األولى
قـام الــسـكــان بــتـرويج مــنـتــجـات
حتـمل اســمــهـا كــعالمـة جتــاريـة
كــالـشــبــاشب والــكــعك وشــطــائـر
البـرغـر عـلى شـكل تـرامب مـغـطاة

. بشرائح اجل
عـلى صــعــيـد آخــر يــعـود مــسـرح
نـــابــــلـــيــــون الـــثــــالث فـي قـــصـــر
فــونـــتــانـــبــلـــو قــرب بـــاريس إلى
األضواء كتحفة معمارية من زمن
اإلمـبــراطـوريــة الـثــانـيــة بـعــدمـا
. طواه النـسيان ألربـعة عشـر عقداً
وذلك إثــر أشــغـــال اســتــمــرت 12
سنة بفضل مـساهمة مـالية قدرها
مـاليـــــــ يــــــــورو مـن دولـــــــة 10
ـتـحـدة. فـمع اإلمـارات الـعـربـيــة ا
مــنــســوجــات حــريــريــة مــبــطــنــة
وسجادات بألوان الزهر وزخارف
مـطـلـيـة أو مـصـنـوعـة من احلـجـر
ــذهّب وثــريّـــات وســتــائــر... كل ا
ـسـرح وصوال إلى شيء في هذا ا
الـساللم والــردهــات احملـيــطـة به

يـعـطي انـطـبــاعـا لـلـزائـر بـأنه في
زمن آخر زاخر بالترف والفخامة.
في  27أبـــــــــريل  2007 كـــــــــانت
انـطالقــة مـشــروع جتـديــد ضـخم.
فبعدمـا ذُهل رئيس دولة اإلمارات
حاكـم أبوظـبي الـشـيخ خـلـيـفة بن
ــسـرح ــنــظـر ا زايـد آل نــهــيـان 
هـمل وقّع عـلى شيك أمـام وزير ا
الـثــقــافــة الـفــرنــسي آنــذاك رونـو
دونــديــو دو فــاربــر. وقــد أعــيـدت
تـسـمـيـة مـسـرح نـابـلـيـون الـثـالث
لــــيـــصــــبـح عــــلى اسم الــــرئــــيس
اإلماراتي. وبعـد إثني عشـر عاماً
سـيـعـيـد وزيـر الـثـقـافـة الـفـرنـسي
فـــرانك ريـــســـتـــر ورئــيـس قـــصــر
فـونـتـانـبـلـو جـان فـرنـسـوا إيـبـير
ـــســرح الــواقـع في جــنــاح فــتح ا
لـويس اخلـامـس عـشـر بــحـضـور
وزير اخلـارجيـة اإلماراتي الـشيخ
عبـد الـله بن زايـد آل نـهـيـان الذي
ـــوقع لـــيـــرى كــيف تــفـــقـــد هــذا ا
ـعـمـارية أصبـحت هـذه الـتـحـفـة ا
والــوقـــوف عـــنـــد أدق تـــفــاصـــيل
ـشــروع. ويــذكّــر جـان فــرنــسـوا ا
سرح الذي طواه إيبير بأن هـذا ا
النسيان كان في حـال شبه مثالية
عندمـا أعيد اكـتشـافه. ويعود ذلك
بصورة رئيـسية إلى أنـه استخدم

في مناسبات قليلة ال تتعدى عشر
مـرات بـعـيـد إنــشـائه بـ األعـوام
فــي عـــــــــــــــــروض 1868و 1857
حـضـرهــا نـحـو  400من حـاشـيـة

القصر.
ـــســـرح في األســـاس بـــني هـــذا ا
تلبية لنزوة لدى اإلمبراطور وفق
ــفــوض فــنــســان كــوشــيه. هــذا ا
الـتـوصــيف يـنــطـبق بـالــنـظـر إلى
مــــســـتــــوى الــــفــــخـــامــــة في أدق
الـتـفـاصـيـل خـصـوصـاً في األثـاث
والـثـريــات والـزخـارف اخملــتـلـفـة
وخصوصا في استخدام احلرير.
ونـزوال عــنـد رغــبــة اإلمـبــراطـورة
سرح بسرعة أوجيني بني هذا ا
كـبـيـرة نـتـيــجـة أعـمـال عـلى مـدار
ـشروع السـاعـة. وتولى هـنـدسة ا
حـيـنــهـا إيـكــتـور لـوفــيـول. وبـعـد
اإلطاحة باإلمبـراطورية دخل هذا
ــســرح طي الــنــســيـان. وبــقــيت ا
أبـوابه مــغــلـقــة عـلـى مـدى عــقـود

عدة.
ويقول جـان فرنـسوا إيـبير أنه لم
ــــســــرح يــــكـن الــــهــــدف إعـــــادة ا
بــصــيــغـــته األصــلــيـــة نــظــراً إلى
هـشــاشــته الــبـنــيــويــة الـكــبــيـرة.
ويـضــيف: دعـونــا ال نـنــتـقــد هـذه
ــوقع الــتــحـــفــة ولــنــظـــهــر هــذا ا

{ ليـتوانـيا - وكـاالت - فاز زوجان
من لـيتـوانيـا بـبطـولـة العـالم حلمل
الــزوجـــات لــلــمـــرة الــثــانـــيــة عــلى
الــتـوالي في مــديـنــة سـونــكـايـارفي

اضي وذلك في الفـنـلنـدية الـسـبت ا
مضـمـار يتـضمن الـركض واخلوض
ـياه واجـتيـاز العـديد في بركـة من ا
من الــعــقــبــات.وحــقق فــيــتــواتــاس

كــيــركــيــلــيــاوســكــاس ونــيــريــنــجـا
كـيركـيـليـاوسكـيـني اللـقب بـالتـفوق
على بـطل العـالم الفـنلنـدي تايـستو
مـيــتـيــنـ الــفـائــز بـالــبـطــولـة ست

مــــــــــــــــرات.
وجتــــــــــذب
الــبـــطــولــة

آالف
الــــــــــزوار كل
عــام بــالــبــلــدة
الــواقـعــة بـوسط
فـنـلــنـدا الـتي يـبـلغ

عـدد ســكـانــهـا 4200
نسـمة. وكـانت مسـابقة
يــوم الـــســبت الـــنــســـخــة

الرابعـة والعشـرين للبـطولة.
واقـتــنص كــيـركــيــلـيــاوســكـاس

وزوجته الـلـقب من ميـتيـن بـفارق
كـمـا جتمع مـئـات من احملـتـج في
ـــــاضي وسط بـــــاريس الـــــســـــبت ا
لـزيـادة الـوعي بـالـعنـف األسري في
فرنـسا وللـمطـالبة بـفرض إجراءات
أشد.اجته حشد لساحة اجلمهورية
في إطــار مـظــاهــرة نــظـمــتــهــا عـدة
ــرأة مــنــظــمـــات أهــلــيــة حلــقــوق ا
احتجـاجا عـلى معدالت الـعنف ضد
شاركون هتافات منها رأة وردد ا ا
ـرأة :(كـفى و أوقـفـوا الـعـنف ضـد ا
والـكـوكب يـحـتـاج الـنـسـاء) وتـقـول
بـيانـات وزارة الـداخـليـة الـفرنـسـية
إن  130امــــرأة قـــتـــلـن في حـــوادث
عـنف مـنــزلي مـزعـومـة خالل 2017

مقابل  123 في 2016.
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االسـتـثـنـائي مـن مـنـظـور الـفـنـون
الـتـصــمـيــمـيـة. عــنـدمــا نـكـون في
الداخل يـجب أال نشـعـر بأنـنا في
الـــقــرن احلـــادي والـــعـــشـــرين بل
علينـا أن نشهد علـى ما رأته عينا

نابليون الثالث وأوجيني.
ـــــســـــرح واجلـــــديـــــر ذكــــــره أن ا
اإلمبراطوري في فونتانبلو يؤدي
تحف رغم بالدرجـة األولى دور ا
أنه يستضيف بصـورة استثنائية
عـروضا أو حـفـالت غـنائـيـة وسط

تـدابــيــر مـشــددة لــلـحــفـاظ
عـــلى الــــسالمـــة
خصـوصا إزاء
خــــــــــــطــــــــــــر

احلرائق.

إيفا لونغوريا


