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الـقـيـام بـأشـيـاء
الفتـة بالـتحـديد
ألنـــهــا عـــلى مــا

هي عليه).
فــــــــــحــــــــــصـص
(مـــارافـــيـــبالس
عـــــلـى ســـــبـــــيل
ــثــال صـمــمت ا
ألجسام مـكتنزة
ومــن قـــــــــــــــــــبـل

مكتنزات).
وتــقـــول غــرازي
ميير (41 عاما)
لتـلمـيذاتـها قبل
ان تبـدأ احلصة

الــدراسـيـة (عــنـدمــا نـبــدأ بـفـهم
جــــســـدنــــا ومن أين يــــأتي ومـــا
ــثل نــبــدأ بــرؤيــتـه بــطــريــقـة
أخـرى). وال يـتـمـثل الـهـدف فـقط
بــفــهـم اجلــســد والــقــبــول به بل
أيـضـا الـتـحـلي بـالـثـقـة الخـتـيار
ـالبـس مـن دون االكـــــــــتـــــــــراث ا

للنظرات اخلارجية.
وتـــواصل مــيـــيــيــر قـــائــلــة (أنــا
إنسان ولسـت شيئا) مـعتبرة أن
الـذكـوريـة مــشـكـلـة لـلـرجل الـذي
عـلــيه (إعـادة الــنـظـر بــرجـولـته)

على ما ترى.
وفي الــبـرازيل حــيث ثـمــة نـزعـة
ذكـوريـة كـبـيـرة يـحـصـد الـعـنف

نـزلي الكـثيـر من الضـحايا مع ا
ــة قـتـل تـطــال الــنــسـاء كل جــر
ســبع ســاعــات عــلى مــا تــظــهـر
أرقـــام جـــمـــعــهـــا مـــوقع (جي1)
ـرأة ــنـاســبــة يــوم ا اإلخــبــاري 

ي. العا
وقد تـقدمت مـراهقـة بشـكوى في
ـاضي كــانـون الــثــاني/يـنــايــر ا
بـعـدما تـعـرضت لـتـحـرش لـفظي
من ســائق ســيــارة أجـرة. ودافع
الـســائق عن نـفــسه بـقــوله إنـهـا
كــانت تـــرتــدي مالبس قــصــيــرة

جدا.
وتقـول غرازي مـييـر لتـلمـيذاتـها
(إذا تــعــرضــ لــلــمــضــايــقـة أو
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هرجان شهدت الدورة التـاسعة 
األقصر للسينما األفريقية تكر
عـدد من الـنــجـوم فـيـمـا حـضـرت
وفــود من كل الــدول األفـريــقــيـة
وقــدمت احلــفل الــفــنــانــة ســنـاء

يوسف واإلعالمية منى سلمان
باللغت العربية والفرنسية.

وحـــضــــر في حــــفل االفــــتــــتـــاح
الـــســـيـــنـــاريـــست ســـيـــد فـــؤاد
واخملـرجة عـزة احلـسـيـني مـدير
ي جيمي هرجان والنجم العا ا

{ لـوس اجنـليس- (أ ف ب) -
بــدأت انـــعــكـــاســـات انــتـــشــار
ــســتــجــد فــايــروس كــورونــا ا
تظـهر في أوساط هـوليوود مع
تأخير بدء عرض اجلزء األخير
من مــغــامــرات جــيــمس بــونــد
سـتـة أشـهـر وتـعـلـيق تـصـوير
أفالم وإلغـاء مهـرجانـات. وقال
جـــــــيف بـــــــوك   في شـــــــركــــــة
”إكــــزبـــيــــتــــر ريــــلـــيــــشــــنـــز”
ـــتــخــصـــصــة (لم يـــســبق أن ا
رأيـت شــيـــئــا كـــهــذا مع تـــأثــر

الكثير من األفالم).
وأضـــاف (قــد حتــصل حــوادث
منعزلة أو مشكلة كبيرة تتعلق
بــفـيـلم مـعـ أمـا اآلن فـاألزمـة

تطاول كل أوساط السينما).
وتــقـدر األطــراف الــعــامــلـة في
ـليار دوالر قـيمة هذا الوسط 
اليـة لدور السـينما اخلسائـر ا
في آســـــيــــا مــــنــــذ بــــدء أزمــــة
فايـروس كوفـيد-19 في شمال
الــــــــــصــــــــــ فـي كــــــــــانـــــــــون

األول/ديسمبر.
ويـــعــــكس إرجـــاء بـــدء عـــرض
ـغــامـرات اجلــديـدة لــلـعــمـيل ا
الـــســـري جــــيـــمس بــــونـــد في
الـلـحظـة األخـيـرة تأثـيـر األزمة
عـلى الـصـنـاعـة الـسـيـنـمـائـيـة.
وقد أرجئ بـدء عرض (نـو تا
تو داي) من نيـسان/أبريل إلى
تشرين الثانـي/نوفمبر. وحتى
اآلن ال تـزال حــركـة ارتـيـاد دور
تـحدة الـسيـنمـا في الواليـات ا
نـشطـة ويـتوقع أن يـبـدأ عرض
فـــــــيـــــــلـم (مـــــــوالن) مـــــــطـــــــلع
نـــيـــســان/أبـــريل فـي أمــيـــركــا
الشـمالـية كـما هـو مقرر. إال أن
تكاثر اإلصابـات وتوزعها على
30 واليــة امـيـركــيـة ووفـاة 19
شــخـصــا عــلى األقل قــد يــلـقي
بــظالله عـــلى إيــرادات قــاعــات

السينما. 
واوضح جـيف بـوك سـتـحـصل
بــــدايـــة تـــراجع اعــــتـــبـــارا من
األسـبـوع احلــالي. وسـتـتــغـيـر
ـعـطـيـات بــحـلـول مـوعـد بـدء ا
عــــرض (مــــوال) إذا اتــــضح أن
الـوضـع خـطــر كــمــا احلـال في
. وتـــــعــــاني أوســــاط الــــصــــ

ـــهـــرجـــان ووجـــهـت الـــشـــكــر ا
والتقدير لكل اجلهات التي تدعم
ـهـرجـان وتـقف الي جـواره من ا
أجل إجنــاحـه وحتــقــيق أهــدافه
فـي الـــتـــمـــيــــز واالرتـــقـــاء ودعم

السينما األفريقية.
ثم الــقى مــصـطــفي عــبـدالــقـادر
نــائـب مــحــافظ األقــصــر كــلــمــة
ــســتــشـار نــيــابــة عن احملــافظ ا
مصطفي االلهم الرتباطه بجدول
أعمال مـسبق والتي رحب فـيها
بــضــيــوف األقــصـر قــائال: “إنه
عـنـدمـا يــلـتـقي سـحـر احلـضـارة
ـة مع نهـر الـنيل صـريـة القـد ا
جند مـهـرجان األقـصـر للـسـينـما
األفريـقيـة حيث أكـد على أهـمية
هرجان وأولوية عالقات جناح ا
مـصـر بالـقـارة األفـريـقـيـة فضال
ــهـــرجــان من عـن مــا يـــحــقـــقه ا
دعـايـة وتنـشـيط لـلـسيـاحـة. كـما
ألـقى اخملـرج خـالـد جالل رئـيس
قــطـاع االنــتـاج الــثـقــافي كـلــمـة
نـــيــابــة عـن وزيــرة الــثـــقــافــة د.
إيــنــاس عــبــدالــدا حــيث نــقل
حتــيــات الــوزيــرة لــكل ضــيــوف

ـهـرجـان حـيث رحـبت بـهم في ا
مديـنـة األقصـر عـاصمـة الـتاريخ
التـي حتتـضن مـهرجـان األقـصر
للـسـينـما األفـريـقيـة والذي يـعد
ــهــرجـانــات في مــصـر من أهم ا
التي تـهتم بـالسـينـما األفـريقـية
في إطــــار اهــــتــــمـــام الــــرئــــيس
عـبــدالـفـتــاح الـسـيـسـي بـالـشـأن

األفريقي.
ـات حـفل وبـدأت بـعـد ذلك تـكـر
االفتـتاح والـتي انـطلـقت بتـكر
فــرقـة رضــا لـلــفـنــون الـشــعـبــيـة
ـنــاسـبــة مـرور 60 عـامــا عـلي
تــاســيــســهــا وتــســلـم الــتــكـر

اخملرج خالد جالل. 
وجــاء بــعــد ذلك تــكـر عــدد من
الفـنانـ الـراحلـ الذين يـهدي
ـــهــــرجــــان دورة هــــذا الــــعـــام ا
ألسمـائهم وعـلي رأسـهم الفـنان
الـكبـيـر فـريد شـوقي الـذي تـقام
الدورة باسمه وتسلمت التكر
أسـرته وهم زوجــته سـهـيـر تـرك
وابــنــتــيه الـفــنــانــة رانـيــا فــريـد
شــوقي واخملــرجــة عـبــيــر فــريـد

شوقي.

جـــان لــوي والــفــنـــان مــحــمــود
ـهـرجان حـميـدة رئـيس شـرف ا
ـمــثـلــة األفـريــقـيـة واخملــرجـة وا
مـــيــمـــونــة نـــداي عــضـــو جلــنــة
الــتــحـكــيم والــفــنـان مــصــطـفى
شـعـبـان عـضـو جلـنـة الـتـحـكـيم

والـفـنـانـة زيـنـة والـفـنـان عـمـرو
. عبداجلليل وإلهام شاه

كــــمــــا حـــضــــر اخملــــرج شـــريف
مـــنــدور واخملـــرج الـــســنـــغــالي
مــوسي تـوريه ورانــيــا يـوسف
وســلــوى مـحــمــد عــلي وعــمـرو
الـــقــــاضـي ورانــــيــــا شــــاهـــ

ذيعة بـوسي شلبي واخملرج وا
خــــالـــد جالل وأســــرة الـــفـــنـــان
الــكــبـــيــر فــريــد شــوقي زوجــته
سهـير تـرك والـفنـانة رانـيا فـريد
شــوقي واخملــرجــة عـبــيــر فــريـد
شــــوقي واخملــــرج عـــمــــر عـــبـــد
ـنـتج مـحـمـد الـعـدل الـعـزيـز وا
وسلـوى مـحـمد عـلي. بـدأ احلفل
بـــتــقــد أكـــثــر من عـــرض فــني
لـفــرقـة رضـا لـلـفـنــون الـشـعـبـيـة
ـهـا في الـدورة والـتي يـتم تـكـر
ـنـاسـبة الـتـاسـعـة لـلـمـهـرجـان 
مرور 60 عـاما عـلي تـأسـيـسـها
وتــسـلـم الـتــكــر اخملـرج خــالـد
جـالل رئــــيس قــــطــــاع االنــــتـــاج

الثقافي.
وحتـدث الفـنـان مـحمـود حـمـيدة
في كلـمتـه عن قارة إفـريقـيا وعن
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شعـوبهـا حيث رحب بـكل صناع
السيـنما األفـارقة وتواجدهم في
مدينة األقصر والتي حتوي ثلث
آثـــــــار الـــــــعـــــــالـم ثم صـــــــعـــــــد
الـسيـنـاريسـت سيـد فـؤاد رئيس
هرجان إللقاء كلمته التي أكد ا
فــيـهـا عــشـقه لـلــسـيـنــمـا وسـرد
هرجان االجنازات التي حققها ا
ــاضــيـة عــلي مــدار الــسـنــوات ا
ـرحلة جيدة هرجان  ووصول ا
وهـــو يـــقـــتـــرب من عـــقــده األول
واكــتـــمــاله 10 ســنـــوات بــدعم
وزارة الثقافة ومحافظة األقصر
كمـا وجه الـتحـيـة لكـل الداعـم

هرجان والقائم عليه. ورعاة ا
وحتـــــــدثـت اخملــــــــرجـــــــة عـــــــزة
ـهرجـان في احلـسـيـني مـديـر ا
كــلـمــتـهــا عن مـهــرجـان األقــصـر
للـسيـنـما األفـزيقـية الـذي أصبح
مـــهــرجــانـــا شــابــا يـــخــاطب كل
الشبـاب وأشارت إلى أن الدورة
احلالـيـة هي دورة خاصـة حيث
حتـمل اسم الفـنـان الـراحل فـريد
شوقي كمـا أشارت الى البرامج
والـــفـــعــالـــيــات الـــتي تـــقــدم في
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اكــتـشف عــلـمــاء من كـنــدا نـوعـاً
ـضـادات احلــيـويـة جـديــداً من ا
ـــقــدرة فـــريــدة الـــتي تـــتــمـــتع 
ــهــاجـمــة الـبــكــتـيــريـا الــضـارة
والـقــضـاء عـلــيـهـا بــشـكل كـامل.
ويــعـتــقـد الــبـاحــثـون أن مــضـاد
الكـربومـيسـ الذي  اكـتشافه
حـديـثاً قـد يـكـون عـامالً سـريـرياً
ــــعـــاجلـــة واعــــداً في الــــســـعي 
ـتمثلة في أن تزايدة ا شكلـة ا ا
ــيــكــروبــات مــقــاومــة تــصـــبح ا
لــلــمــضـادات احلــيــويــة. ووفــقـاً
ـيـة تـعـد ـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
ــضـــادات احلــيــويــة مـــقــاومــة ا
واحـدة مـن أكـبــر األخـطــار الـتي
ــيـة حـيث تــهـدد الـصــحـة الــعـا
يــقـــدر عـــدد الـــوفــيـــات بـــنـــحــو
700000 شــــخـص في جـــــمــــيع
أنحـاء العـالم كل عام. وقـال بيث
كـولب عـالم الـكيـمـيـاء احلـيـوية
والــعــلـــوم الــطـــبــيــة احلـــيــويــة
بجامعة مكماستر في هاميلتون
أونتاريو: (للبـكتيريا جدار حول
ــنــحــهـا خاليــاهــا اخلــارجــيـة 
ثل مـصدر قـوة لها.« الشـكل و
ــــضـــادات وأضـــاف: »تــــقــــتل ا

لـنــظـرات مـنـددة فــالـلـوم ال يـقع
عــلـيــكن إذ يـحـق لـكن ارتــداء مـا
ترغـ به وبالـتوجه إلى حـيثـما
). وتـؤكــد فـرنـانـدا فـيـراو تـرغـ
( 30عامـا) الـتي كانت من اوائل
ــدرسـة الـلــواتي انــخـرطن في ا
أنـهــا بـاتت تــقـسم حـيــاتـهـا إلى
: مـــا قــبل دخـــولــهــا مـــرحــلـــتــ

مدرسة الرقص وبعدها.
وتــوضح فـــرنــانــدا الــتي درست
الصـحـافة ”لـقد تـغـيـرت نـظرتي
ـــرآة وحلـــيـــاتي لـــنـــفـــسـي في ا
ــهــنــيــة .”فــقــد قــررت خــوض ا
جتـــربــة عــرض األزيـــاء بــعــدمــا

تابعت دروسا في الرقص.
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سـبـاق مع الـزمن بالـسـاعات ولـيس األيـام في الـص
ودول الـعــالم من أجل الــوصـول إلى اكــتـشــاف لـقـاح

ستجد. لفايروس كورونا ا
في شـرق لنـدن مـثالً  تـسـتقـبل مـشـفى خـاص أربـعاً
ــتــطــوعــ يــعــانــون من اإلصــابــة وعــشــــريـن حــالــة 
بـدرجــتـ مــخـتـــــــلـفــتـ خـفــيـفــة وعـاديــة  ويـجـري
حـجـزهم بــغـــــيـة االخــتـبـارات الـســريـريـة الســتـنـبـاط
ـتــوقّع إنــتـاجه في بــريــطـانــيـا مــطـلع أسس الــلـقــاح ا
ــواجـهـة اإلصـابــات الـتي تــسـتـهـدف ــقـبل  الـشـتـاء ا
تـطوع اخلاضع شفى ا نح ا سن خاصـة. و ا
لالخــتــبــارات مــبــلغ ثـالثــة آالف وخــمـســمــائــة جــنــيه

إسترليني .
ــتــقــدم يــوظف ثــرواته واجنــازاته الــعــلــمــيـة الــعــالم ا
ـواجـهـة هـذا الـطار والـتكـنـولـوجـيـة في نـصف قرن 

الصحي الكارثي . 
ـلـيـارية في ـوازنـات ا وفي اسـتقـراء بـسـيط جنـد ان ا
الــدول الـعــربـيــة الـغــنـيــة لم تـخــصص شـيــئـاً خلــدمـة
األبـحـاث الـعــلـمـيـة ومـسـتــلـزمـاتـهـا الــعـاجـلـة بـحـسب
مـؤسـسـات راسخـة ولـيس من خالل وزارات الـصـحة
التي ابتلعـتها مصالح القـطاع الطبي اخلاص اجلشع

منذ عقود  . 
بل ان اإلرساليـات العلميـة من طلبة لـتحصيل درجات
تـحدة واروبا  التـخصص والـدكتـوراه في الواليـات ا
بقيت تسير وفق األمزجة وبعشوائية ال تمت للحاجات

العلمية احلقيقية لتطوير اجملتمع.
ــبـتــعـثــ لـدراســة نـاحــيـة ونـرى أحــيـانــاً انّ  تـوجه ا
تـخصـصية عـلمـية كـان بسبـب رأي اجلامعـة األجنـبية
أو اجلامـعة احمللـية أو رغـبة الطـالب  من دون ارتباط
ـؤســسـات الـبـحـث الـعـلـمي ذلك بــخــــــــطط مـســبـقـة 
الــعـالي واالبــتــكــــــاري الــتي نــفـتــقـدهــا في بــلـدانــنـا

العربية.
ــؤســســات بل األنـــكى من ذلك ان بــعـض مــشــاريع ا
الــولـــــــــيــدة جــرى حتــويــلــهــا لــلــجــهــد الــعــســكـري
الــكـيـمـيــاوي والـبـيـولــوجي من خـلف ظــهـر الـشـعـوب

سحوقة. ا
هـذه معـركـة احلـضـارة وتـطوراتـهـا  أين نـحن مـنـها?

واين ذهبت ثرواتنا? 
تلك الثـروات التي وجدنا مـئات االسباب لـوضعها في

أطر فساد محصنة بقوان .
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1 اجلنود العشّاق
يقاتلون بضراوة

انتقاماً من فراق حبيباتهم.
2 الدمعة التي انزلقت على خدِّها

صهرت قلبه.
3 عندما افترقنا
لبثَ ظلها معي.

4  في سنوات احلصار
كنتُ أغسل قميصي عدّة مرات

ألوهم نفسي أني أمتلك أكثر من قميص.
5 الشاعر الذي يعتز بكرامته

نصوصه يحبها الناس.
6 يعرف الشاعر موهبته اخلطيرة
من صراحته الشديدة مع نفسه.

7 دخول الشاعر احلقيقي إلى أمسية
. زيف يُربك ا

8 ال أشعرُ باخلوف
إالّ أمام امرأة تعشقني.

9 في ســـنــوات احلــصــار كــنت أربي دجــاجــات فــوق
السطح

ومن بيضها أنقذت كرامتي من اجلوع.
10 هناك أدباء في كل حكومة عراقية

جتدهم احلمير التي جتر عربة الرئيس.
وهبة يسعى الفاشلون إلى طمرها 11 ا

لكنها ستتفجر مثل بركان يوماً ما.
12 احلراب التي قاتلتني في ضعفي

أصبحت أصابعي اآلن.
13 وطن يغرق بالفساد

ال تنقذهُ سوى صراحة الشجعان.
14 الشاعر الذي يجلس خلف مكتب

يقتل شاعريته لو يدري.
15 أيام احلصار

لم يكن هناك فراش للضيف يجلس عليه
فنزعتُ قميصي.
16 النرجسيون

نصوصهم مزيفة.
17 من كثرة احلروب التي خضتها

أصبح قلبي قنبلة وال أعرف متى تنفجر?!
18 كلّما اِنتشيتُ بكأس خمر

تفاجئني ذكريات احلرب والتشرّد بقصفٍ عنيف.
19 ليس ظلكِ من يتبعكِ

هذا ..

انا .
بخرون مخبرون احذروهم. 20  ا
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{ بــانــكــوك- (أ ف ب) - حـذّرت
الــبـــرازيــلــيــة أريــيال مــورا (22
عــــــامــــــاً) الــــــتـي وصــــــلـت إلى
نهـائيـات مسـابقـة ملـكة اجلـمال
الدولية لـلمتحـوّالت جنسياً من
ــثـلــيـ تــصـاعــد الـعــنف ضـدّ ا
ـتحـوّلـ جنـسـيـاً في بالدها وا
مـنـذ وصـول الــرئـيس الـيـمـيـني
تطرّف جايـير بولسونارو إلى ا
ســدّة الـرئـاســة. وقـالت الــشـابّـة
ـــســابـــقـــة الــتي عــلى هـــامش ا
أقــــيـــمـت في تـــايـالنـــدا (أعـــرف
الــكـــثــيـــر من األصـــدقـــاء الــذين
قتلوا) مـضيفة أن (الـبرازيل بلد
ــقـابل لــديـنـا مــنـفــتح جـدا في ا
رئيس عنصـري ومصاب برهاب
ــثـلـيـ جــنـسـيـاً ــتـحـوّلـ وا ا
ــرحـــلــة صـــعــبــة ـــر  ونــحن 

للغاية).
ـــتـــحـــوّالت وحـــثّت الـــنـــســـاء ا

جنسياً على عدم االستسالم .
ـــكــســيـــكــيــة إلـى ذلك تــوجّت ا
فـالـنـتـيـنـا فـلـوشـيـر بـلـقب مـلـكة
اجلــمـال الــدولـيــة لـلــعـام 2020
واســتـلــمت الــتـاج
لكـة السـابقة من ا
األمــيــركــيــة جـازل
الـــــتي كـــــانت أول
إمرأة مـلوّنـة تفوز
باللقب خالل العام

اضي. ا
ومنـذ العام 1984
ـسابقة تقام هذه ا
في مـنتـجع بـاتـايا
السـياحي (جـنوب
الـــــــــبالد) الــــــــذي
يـــــــضـمّ مـــــــئـــــــات
الــــــــــــــعـــــــــــــامـالت
والـعامـلـ في اجلـنس والكـثـير
ـتــحـوّالت بـحـيث من الـنــسـاء ا
ــســابــقــة ــشــاركـــة في ا تــعــدّ ا

وسيلة إلسماع أصواتهم. 
وقــالت روثـايــبـريـيــا نـوانــغـلـيه
ــشــاركــات من تــايـالنـد إحــدى ا
(أريـــد أن أرفع الــصـــوت لــلــدفع
بــاجتـاه تـغــيـيــر الـتـشــريـعـات).
تحوّل جنسياً أفضل ووضع ا
قارنـة مع البلدان في تايالند بـا
اجملـــاورة فـــفي االنـــتـــخـــابـــات
الــتــشــريــعــيــة في الــعـام 2019
دخل أربــــعـــة مــــتـــحــــوّلـــ إلى
ان لـلمـرّة األولى في تاريخ البـر
ــثــلــيـ ال الــبالد إال أن زواج ا
يــــزال غــــيــــر مــــعـــــتــــرف به مع

استمرار تعرضهم التمييز.
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الـــتــــرفـــيـه أيـــضـــا مـع إلـــغـــاء
مــــــهــــــرجــــــان (ســــــاوث بــــــاي
ســاوثــويـــست) الــذي يــعــتــبــر
سوقا رئـيسية لبـيع االنتاجات
الـسيـنـمائـيـة ويقـام في اوس
في واليــــة تــــكــــســــاس. وكــــان
ـضي ــهـرجــان يــصــر عـلـى ا ا
قدما في التنظيم رغم انسحاب
األطـراف الـشــاريـة الـرئــيـسـيـة
مـــنـه ومن بـــيـــنـــهـــا (أمـــازون)
و(آبـل) و (نــتـــفـــلـــيـــكس).لـــكن
نـظمـ اضطـروا السبت إلى ا

هرجان. إعالن إلغاء ا
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وال يــــقــــتــــصـــر الــــقــــلق عــــلى
االسـتوديـوات الكـبـرى بل على
ــســتــقـلــ أيــضـا اخملــرجـ ا
الذين يخـشون أال يجـدوا طرفا

يشتري أعمالهم.
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فـقــد ألـغي في شــبـاط/فــبـرايـر
تــصـــويــر مــشـــاهــد من اجلــزء
اجلــديـد مـن سـلــســلــة (مــيـشن
إمباسبل) من بـطولة توم كروز
دة ثالثـة أسابيع كانت مـقررة 
في إيـطـالــيـا بـؤرة الــفـايـروس

عـدد كــبـيـر جـدا من الـنـاس في
مكان ضيق).

ــسـجل وقـد يــؤدي الـتــبـاطـؤ ا
بـسبب انـتـشار الـفـايروس إلى
تـأخـر في بـدء عـرض انـتـاجات
جـــديــدة كـــثــيـــرة وصــوال إلى

نقص فعلي فيها.
وأكـد جـيف بوك (كـلـما اسـتـمر
الــوضع الـــراهن تـــراجع عــدد
األفالم الــتي سـتــكــون جــاهـزة
لـلـعرض في 2021 و2022 مع
احــتــمــال أن تــشــهــد األوسـاط
الــسـيــنـمــائـيــة شـلال فــعـلــيـا).

األشـخــاص أحـيــانـا في مــكـان
واحـــد مــــا يـــشــــكل خــــطـــرا ال
يـــســـتـــهـــان به عـــلى مـــا قـــال
اخملرج ستيفن نيميث (فير أند
لــوذيــنغ إن الس فــيــغــاس) من
بــطـولـة جــوني ديب الـذي كـان
ينبـغي أن يروج لفيـلمه األخير
ــلــغى. في مــهــرجــان أوسـ ا
ــــثــــلـــ إن وقــــال (لـن الـــوم 
ارتــأوا عـــدم إكــمــال تـــصــويــر
فــيــلم. فـتــصــويـر فــيــلم يــشـبه
حـيـاة بـلـدة صــغـيـرة. اجلـمـيع
يـتنـاول الطـعـام معـا. ويتـجمع

الـرئــيـسـيـة في أوروبـا. وقـالت
اســتــودويـــهــات (بــارامــاونت)
إنها (اتخـذت قراراها احترازا
ــمـثـلـ حـفـاظــا عـلى سالمـة ا

وطاقم الفيلم ورفاههم).
وتبحث (نـتفلـيكس) عن مواقع
أخــرى لـتــصــويـر مــشــاهـد من
فــــــيـــــلم مـن بـــــطــــــولـــــة دواين
جـونـسـون كـان يـنـبـغي أن يـتم

في إيطاليا كذلك.
إال أن غالبية عمليات التصوير
تـتــطـلب اجـراءات لــوجـســتـيـة
كــبـيــرة وتــشـمل وجــود مــئـات
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احلـــيـــويـــة مــثـل الـــبـــنـــســـلــ
الـبـكـتـيـريـا عن طـريق مـنع بـنـاء
ـــضــادات هـــذا اجلــدار ولـــكن ا
احلـيـويـة اجلــديـدة الـتي عـثـرنـا
عـلـيـهــا تـعـمل بـطـريـقـة عـكـسـيـة
وتمنع حتطيم اجلدار الذي يعد
ضرورياً النـقسامـها وتوسـعها).
وأظــــهـــرت االخـــتــــبـــارات الـــتي
أجـــــريـت عـــــلى الــــــفـــــئـــــران أن
ضـادات احلـيـوية الـتي تـعرف ا
بــــــاسـم كــــــوربــــــومــــــايــــــســــــ
وغـلـيـكـوبـبـتـيدات والـتـي تنـتج
بـكـتـيريـا الـتـربـة تـمـنع الـعدوى
ــــكـــورات الــــتي تــــســــبـــبــــهــــا ا
الــعـــنــقـــوديــة الـــذهــبـــيــة وهي

ـقاومة مجمـوعة من الـبكتـيريا ا
ـكـنـهـا أن تـتـسـبب لـلـعـقـاقـيـر 
بـالـتـهـابـات خـطـيرة مـثـل تسـمم

الدم.
وقـد  نــشـر نـتـائـج الـبـحث في
مجـلة (نيـتشـر) الطـبية ووصف
الدكتور أندرو إدواردز من قسم
ــعــديــة في جــامــعــة األمــراض ا
إمـــبــريـــال كــولـــيــدج فـي لــنــدن
الــنـتـائـج بـأنـهــا تـطــوّر مـهم من
ستخـدم الكتشاف حيث النهـج ا
ـضـادات احلـيـويـة ومن حـيث ا
ـضـادات وفق ما فـاعلـيـة هـذه ا
ورد فـي صــحـــيـــفـــة ديـــلي مـــيل

البريطانية.
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مدرسـة (مارافـيـوساس) لـلرقص
فـي ســاو بـــاولـــو الـــبــرازيـــلـــيــة
أبــوابـهـا لــكل الــنـسـاء الــبـيض
والــــســـــود مـــــنــــهـن فـــــضال عن
ـكــتـنــزات بـشــعـر الــنـحــيالت وا
أملس أو مشعث. وتـدرب غالبية
احلــــصص عـــلـى الـــرقـص عـــلى
العمـود (بول دانس) الذي غـالبا
طيـة ذكورية ما يرتـبط بأفكـار 
حول راقـصـات التـعـري. لكن في
مـدرسـة (مــارافـيـوسـاس) تـدرس
هذه الرقـصة من منـظور نسوي.
البـسهن وتـتنـافس الـطالـبـات 
الـريــاضـيـة وهن حــافـيـات عـلى
الــقــيــام بــحــركــات مــثـيــرة وهن
مــتــدلـيــات من الــعــمـود من دون
االكـتـراث لتـشـقـقـات اجلـلـد على
أجــســامـــهن أو أي شيء آخــر ال
يــنـدرج ضــمن مـعــايـيــر اجلـمـال
ـمـثـلة الـتـقلـيـديـة. وقد أسـست ا
درسة البـرازيليـة غرازي مـييـر ا
الـــــــــــعــــــــــام 2016. وتــــــــــراهـن
(مــارافــيـوســاس) عــلى الــتــنـوع
(بـاسـتـخـدام الـرقص والـلـقـاءات
لــلــتــحــرر من مـعــايــيــر اجلــمـال
ـفروضة). وجاء في والتصرف ا
ــوقع اإللــكــتــرونـي لــلــمــدرسـة ا
(نــــــهـــــدف إلـى إثــــــبــــــات أن كل
األجـــســـام رائــعـــة وقـــادرة عــلى


