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{ أوكالنــد  —وكــاالت  —يــطــلق
في نـيـوزلــنـدا االسـبـوع اجلـاري
كشك (تيـستـيماتك) الـذي يسمح
للرجال بفـحص خصيتيهم دون

حرج من مواجهة طبيب.
ويــعـد ســرطــان اخلـصــيـة أكــثـر
أنـواع الــسـرطـان انــتـشـارا بـ
الــشـــبــاب في الــدول الــغــربــيــة
ويـجـري إطالق تـلك األكـشاك في
مـــعـــرض كــــبـــيـــر فـي مـــديـــنـــة
أوكالند.وسـيـطلق الـكـشك نهـاية
هذا األسـبوع خالل مـعرض بيغ
بوي إكسبو وهو معرض ضخم
معني بكل األشياء التي يفترض

أن يهتم بها الرجال. 
ـــعــرض أشـــيـــاء مــثل ويـــضم ا
الـسـيــارات واألدوات واألنـشـطـة

الرياضية ومعدات البناء.
واشـار تـقـريــر لـلـبي بي سي انه
(ما سـتفـعـله خالل الفـحص هو:
اسـتــجـمع شـجــاعـتك ادخل إلى
الـــكــشك اســـحب ســـتــارة حــول
جـــســمك ثم أنـــزل بــنـــطــالك.مــا
سيحدث بـعد ذلك ليس نوعا من
عمليـات الفحص عـالية التـقنية
بدال من ذلك هناك طبيب مسالك
بــولـيــة ذو خـبــرة يــجـلس داخل
الـــكــشـك وســيــقـــوم عــبـــر ثــقب
ــــد يـــده وحتـــسس صــــغـــيـــر 

ـكنك خـصيـتـيك.وخالل دقـائق 
االنــــصـــــراف. يــــتـــــمـــــاشى ذلك
ـــشـــروع مع هــــدف مـــنـــظـــمـــة ا
مكـافحـة سرطـان اخلصـيت في
نــيـوزلــنــدا  بـرفع الــوعي بــهـذا

رض). ا
ومـــرض ســرطــان اخلـــصــيــتــ
يــتـمــتع بــنـسـب عـالــيـة لــلـغــايـة
للـشفـاء لكن األمر يـعتـمد تـماما

على مدى الكشف عنه مبكرا.
ـنـظمـة اخلـيـرية ووفـقا ألرقـام ا
ـئــة من احلـاالت يـتم فإن 90 بـا
شـفـاؤهـا وإذا اكــتـشـفت مـبـكـرا
تـزيـد نـسـبـة الـــــــــشـفـاء لـتـصل

ئة. إلى 99 با
وتقـول هيئـة اخلدمـات الصـحية
الـوطـنيـة في بـريـطـانـيـا (إن هذا
الـنـوع من الــسـرطـان هـو األكـثـر
انتشـارا ب الـرجال في سن ما
ب 15 إلى 45 عــامــا) لــكــنــهــا
تــــــشـــــــيــــــر إلـى (أن ســــــرطــــــان
اخلصـيـتـ في حـد ذاته واحد
من أقـل أنـــــــواع الــــــســـــــرطــــــان

انتشارا).
وتـــضـــيـف الـــهـــيـــئـــة(األعــراض
الشـائعـة لـلمـرض هي تورم غـير
مــــؤلم أو انــــتــــفـــاخ فـي إحـــدى
اخلــصـيــتـ أو أي تــغـيــيـر في
شــــــــكل أو مــــــــلــــــــمـس إحـــــــدى
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{ واشـــــــــنـــــــــطن —
وكــــــــــاالت - مــــــــــنـح
الــــرئـــيس األمـــريـــكي
دونـــــــــالــــــــد تــــــــرامب
أسطـورة الـغنـاء الراحل
إلــفـــيس بــريــســلي وست
شـخـصـيـات أخـرى مـيـدالـيـة
احلـريـة األمـريـكـية أرفـع وسام

WOJK∫ مجوهرات ماري انطوانيت توصف دوماً (بأن ال نظير لها)  wKŠ

{ جـــنــيـف - وكــاالت - حـــقــقت
حتف ومتـعلقـات ملكـية تـتضمن
مـجـوهـرات مــلـكـة فـرنـسـا مـاري
أنـطـوانـيت  53.5 مـلـيـون فـرنك
سـويـسري (53.2 مـلـيون دوالر)
في مــزاد أقـــامــته دار ســوذبــيــز
لـــــــــلـــــــــمـــــــــزادات األربـــــــــعــــــــاء
زاد عـشر اضي.وعـرضت في ا ا
قـــــطع مـن مــــجــــوهــــرات مــــاري
أنـطـوانـيت بـعـد أن ظـلت ضـمن
مقـتـنيـات أوروبيـة خـاصة ألكـثر

{ الرياض وكاالت - وثقت دارة
ـلك عــبـدالـعـزيــز تـفـاصـيل أول ا
رحلة لـلمـؤسس بالطـائرة والتي
ــلك رافــقه خاللــهــا من أبــنــائه ا
تـجهة من فهـد واألميـر بنـدر وا
عفيف إلى الطائف في تاريخ / 2
م بــطـــائــرة من طــراز1945 / 10
(دوجالس دي سي 3داكـــــوتــــا)
وهي هــديــة الــرئـيـس األمـريــكي
لك آنذاك فرانكل روزفلت إلى ا
عــبـــدالـــعــزيـــز إثـــر االجــتـــمــاع
الــتــاريـخي الــذي ضم الــطــرفـ
عـلى إحـدى الــبـوارج األمـريـكـيـة
ــرة) حـــيث فـي (الــبـــحـــيـــرات ا
شــهـــدت مـــديـــنـــة جـــدة هـــبــوط
الــــطـــــائــــرة إلعـالن االنــــطـالقــــة
ـدني في احلـقـيــقـيـة لـلــطـيـران ا
ـمـلـكـة. وذكـرت الـدارة أنه بـعد ا
وصــول (الـــداكــوتـــا) إلى مــطــار
ـــمـــلـــكـــة جـــدة ســـلـــمـــهـــا إلى ا

الــكــولــونــيل ولــيــام إدي فــيــمـا
تـسـلمـهـا من اجلـانب الـسـعودي
ــلك فـي احلــجــاز وكـــيل نــائـب ا
األمـيـر مـنـصـور بن عـبـدالـعـزيز
ـطـار  6أشـهـر قـبل ربـضت في ا
الـتـحـلـيق إلى عـفـيف. وبـدء أول
رحـلــة لـلـمـؤسـس عـبـر اجلـو في
داللـة جـلـيـة عـلى إدراكه ألهـمـيـة
ــدني. فـيـمـا كـان أول الـطـيـران ا
طيـار لـلمـلك عـبدالـعـزيز بـحسب
الدارة األمريكي جو غرانت الذي
تقـاعـد بعـد مـشاركـته في احلرب
ـــيــة الـــثــانــيـــة. وأضــافت الـــعــا
ـعـلومـات أنه  تـهـيـئـة مـهبط ا
بـــعــفــيف الســتـــقــبــال الــطــائــرة
ومـغـادرتـها.  ويـتـجـسـد بـعـفيف
ــا لـه من أثــر في ـــكــان  ذكــرى ا
نـــفـــوس الــنـــاس من الـــنــاحـــيــة
لك التاريخية ألنه شهد ركوب ا
عبدالعزيز الـطائرة للمرة األولى
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في أول حفل لترامب منذ توليه
السلطة.ووصف البيت األبيض
بريـسلي (بـأنه أيـقونـة أمريـكية

خالدة).
ومن بــ األشـــخــاص الـــســتــة
اآلخرين الـذين منـحوا اجلـائزة
الـرئــاسـيـة اجلـمـعـة أسـطـورة
كــرة الـقـاعــدة (بـيـســبـول) بـيب
روث والـــــقــــاضـي األمــــريـــــكي

الراحل أنتون سكاليا.
كـــمـــا كــــان أســـطـــورة الـــدوري
الـوطني لـكـرة القـدم األمـريكـية
روجــر سـتـوبــاتش وأالن بـادج
مـن بـ الــرمـوز الــريـاضــيـة

يدالية. التي منحت ا
ـكـرّمـ كل وأكـمل قـائـمـة ا
مـن ســــيــــنـــــاتــــور يــــوتــــا
ــتـقــاعــد أورين هـاتش ا
ورائدة األعمال اإلنـسانية
واخلــــيـــــريــــة مـــــيــــريــــام

أدلسون.

من 200 عــــام وبــــاتت بــــحـــوزة
ــلـكــيـة عــائـلــة بــوربـون بــارمـا ا

اإليطالية. 
وكــانت هـذه الــقــطع ضـمن 100

زاد . قطعة بيعت في ا
وقـال ديفـيـد بيـنـيت رئـيس قسم
اجملوهـرات الـدولي في سـوذبـيز
والــــذي أقـــام مـــزاد جــــنـــيف في
تصريـحات للصـحفيـ (ال نظير
جملـــوهـــرات مــاري أنـــطـــوانــيت
بالتـأكيـد. هذا رقم قـياسي حللي

مــلـــكــيــة). وجتــاوزت حــصــيــلــة
ـــبــيـــــــــعــات حـــصــيـــلــة مــزاد ا
تــــاريـــــخـي جملـــــوهـــــرات دوقــــة
ــــديــــنــــة ونــــدســــور أقــــيم في ا

السويسرية عام 1987.
وقال بينيت (إن مزايدين من 43
بلـدا شـاركوا فـي مزاد مـقـتنـيات
أسـرة بـوربـون بــارمـا) مـضـيـفـا
ـــــــدهـش أن تـــــــظـل هــــــذه (من ا
اجملـــوهـــرات أو مــــعـــظــــمـــهـــا
مـحـجـوبـة عن األنـظـار ألكثـر من

ووصف الــــرئــــيس األمــــريــــكي
الــسـيــنـاتـور هــاتش بـ (صـديق
عـظـيـم) قـائال (لـقـد أحـبـني من

البداية وأنا لذلك أحبه).
وأثـــيـــرت انـــتـــقـــادات بـــســـبب
ترشيح أديلسون زوجة عمالق
تـبرع باحلزب الكازيـنوهات وا
ليارديـر شيلدون اجلمهـوري ا

أديلسون.
وقـــــال الـــــبـــــيـت األبـــــيض في
مــــعـــرض تــــوضـــيـح إجـــراءات
اخــــتــــيـــار احلــــاصــــلـــ عــــلى
ــوذجـا ــيــدالـيــة (إنه اتــبع  ا
طـــبــقـــتـه اإلدارات األمــريـــكـــيــة

السابقة. 
ـتــحـدثـة بــاسم الـبـيت وقــالت ا
األبـيض لـيـنـدسـاي والـترز إن
آراء الـــــهـــــيـــــئـــــات الـــــعـــــامــــة
واالستشـارية واحلكـومة وكبار
ــوظــفــ أخـذت في االعــتــبـار ا

عند اتخاذ القرار).
واشـار تـقـريـر لـلـبي بي سي ان

أنــطـــوانــيت من عـــقــد من ثالثــة
صفوف من اللؤلؤ. 

وبـــيــعـت الــداليـــة مـــقــابل 36.4
مــلـيــون فـرنك ســويـســري وهـو
رقـم تــــقــــول دار ســـوذبــــيــــز إنه
قياسي لسعر لؤلؤة بعد مزايدة
مـــحـــمـــومـــة اســـتـــمـــرت عـــشـــر
دقائق.وجـلـبت القالدة الـتي بـها
ـاس 2.9 مـلــيـون مــشـبـك من األ

تقريبا.
ومـــــاري أنــــــطــــــوانـــــيـت دوقـــــة

زاد 4.5 مليون اإلجمـاليـة قبل ا
دوالر لــــــكن نــــــظــــــرا لـــــطــــــابع
ـعـروضـات الـتـاريخـي ارتفـعت ا
قـيـــــمـة الــعـروض الـتي انـهـالت
عــبـــر الــــــــهــاتـف وداخل قــاعــة
ــزاد وعـــلى اإلنـــتــرنت إلى أن ا
ارتــفـــعت احلــصــيــلــة أضــعــافــا

مضاعفة.
وجـاءت أكــبـر حــصـيـلــة من بـيع
ـاس تـنتـهي بلـؤلؤة دالية من األ
بـيــضـاويـة كـانت تــدلـيـهـا مـاري

عـام. وبــالـنـسـبــة جلـامـعي 200
ـقـتـنـيـات هـذه حلـظـة ال تـتـكرر ا

في العمر).
وقال أنـدرس وايت كوريل خـبير
اجملــوهــرات في ســوذبـيــز (أظن
ـؤتـمر أنـنا قـلـنا عـنـدما عـقـدنا ا
الـصــحـفي اخلـاص بــهـذا الـبـيع
إنه ســـيــكـــون صـــفـــقـــة الـــقــرن.
وأعتـقـد أن نتـائج اللـيـلة تـبرهن

على هذا).
بدئي لـلحصـيلة وكان التـقديـر ا

ـن أصـبح ــســاويـة تــزوجت 
فــيـمــا بـعــد مـلك فــرنـســا لـويس

السادس عشر. 
وقـد أرســلت سـرا مــجـوهــراتـهـا
لـــلــخــارج في خــزانـــة خــشــبــيــة
ألخـــتـــهـــا إذ كـــانت تـــخـــطط مع
زوجـهـا لـلـهـرب من بـاريس. لـكن
ألقي الـقـبض علـى الزوجـ عام
عــنــدمــا أطــاحت الــثــورة 1792
ـلـكـيـة وأعـدما في الـفـرنـسيـة بـا

العام التالي.
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(مـيــدالــيـة احلــريــة الـرئــاســيـة
ومـيـداليـة الـكونـغـرس الذهـبـية
هـمـا أرفع جائـزتـ مـشتـركـت
تمـنحـان للمـدنيـ في الواليات

تحدة). ا
ويـنــضم بــريــســلي إلى قــائــمـة
ــوســيــقي طــويــلــة من جنــوم ا
ـيـدالـيـة الـذين حـصـلـوا عـلى ا
ـغـنـيـة إيال فـيـتـزجـيـرالد مـثل ا
ــلــحن بــوب ديالن ــغـــني وا وا
ــــــطـــــرب وكــــــاتب األغــــــاني وا

ستيفي واندر.
وقــالـت اإلدارة األمــريــكــيــة في
بيـا ن(إلفـيس كان رمزا لـلثـقافة
ـاليــ من األمـــريــكـــيــة عـــنــد ا

عجب حول العالم). ا
وأضــافـت (تــمـــكن إلـــفـــيس من
وسـيقى دمج مـختـلف أنـواع ا
ــوسـقى الــديـنــيـة من بـيــنــهـا ا
وسيقى الشعبية وموسيقى وا
ريذم أنـد بلـوز ليـخلق أسـلوبه

الفريد).

).وتــشــيـر بــيــانـات اخلــصــيـتــ
الهيئة البريطانية إلى أن 2200
رجل تـــــشـــــخـص إصـــــابـــــتـــــهم
بـــســـرطــــان اخلـــصـــيــــتـــ في

بريطانيا سنويا.
ـكـافـحة لـكن مـنـظـمات مـعـنـيـة 
السرطـان حتذر من أن كـثيرا من
الـــرجـــال ال يـــقـــومـــون بـــإجــراء
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بغداد

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

شـــاهــدت عـــلى الـــصـــفــحـــة األولى مـن إحــدى جـــرائـــدنــا
األسـبوعـيـة صـورة رائـعـة وإيـجـابـيـة  ومـؤثرة هـزتـني من
االعـمـاق والريـب أنـهـا ســتـرسم أروع الــصـور اإليـجــابـيـة
والتـاثـيـرات احلـيـة في نـفـوس النـاشـئـة الـذين عـانـوا أشد
ـعـانـاة بـسـبب سـنـوات احلـروب واحلـصار فـنـشـا جـيل ا
بعـيـد عن مـكـارم األخالق والـتـعـامل احلـسن وكـبـر هؤالء
واصبحـوا مؤثـرين في احلياة الـعامـة واجملتمع وادى ذلك
ـا جــعل احلـيـاة في الـعـراق إلى تـراجع مـنـظــومـة قـيـمه 
مهمة عسـيرة للبون الـشاسع ب القـيم التي تعرفنـا عليها
ونشانـا في ظاللها وذئـاب اجملتـمع التي نحـيا معـها التي
ـا جـعلـنا نـقـول الكمـا قال أنتـجتـهـا السـمـوات العـجاف 
نـفى من مهـنة الشـاعر الـتركي نـاظم حكـمة:يـاللـحيـاة في ا

شاقة جعلنا نقول: يا للحياة في العراق من مهنة شاقة.
الصـورة الرائـعة معـلم عراقـي في مدرسـة ابتـدائية ولـعله
مديرها وقد رأى فـي التجمع الصـباحي لطالبه راى رباط
حـذاء أحـد طالبه مـنــفـلـتـا غـيـر مــشـدود فـتـولى شـد ربـاط
حذاء التلميـذ الصغير حدث ذلك في أحـد صباحات العام
الدراسي اجلديد في عـراقنا الرائع اجلـميل  الذي نسأل
ـوا جـراحاته الـله أن يـساعـد الـقـيـمـ عـلى أمـره كي يـر
الـنــفـســيـة والــبـدنــيـة فــلـقــد طـال عــلـيــنـا األمــد;امـد األذى

والتراجع واخلذالن.
وانـا اتـفـحص وجـوه هـؤالء الـذي هـزني في الـصـورة حــقـا
األطـفــال فـرحــهم بـالــذي يـجــري وانـدهــاشـهم وتــفـاعــلـهم
ــا ســيــرسم أروع األثـــر في نــفــوســهم اإليــجــابي مــعـه 
الــغـضــة الــبــهـيــة الــبــاهــيـة وســيــتــحـدثــون بــهــا لــذويـهم

وسيفاخرون بالذي راوه.
خذوهم صـغـارا  وازرعـوا في نـفـوسـهم كل رائع وجـميل
والذي سيزهو الحـقا في أذهان هذا اجلـيل الذي سيتولى
تسيير احلياة في بلدنـا الناهض وعلموهم مكارم األخالق
ــا اال األخالق مــا ــاثــر وروح االيــثــار ال االثـــرة فــا وا

بقيت.
درسة االبتدائية في مكان ما من عراقنا دير هذه ا شكرا 
او معـلم أحـد صفـوفـها الـذي اجتـرح مـنقـبة رائـعة الغـالي
وزرع البـهـجـة  والـتـصرف احلـسن اجلـيـد في نـفـوس هذه
البـراعم الـغـضـة فـالعـراق بـحـاجـة إلى كل تـصـرف حسن
وسـلـوك نـزيه يـجـد صــداه في نـفـوس هـؤالء الـصـغـار كي
ـهاجـرون وتركوه كـنة فيـه بعـد أن عافه ا تكـون احليـاة 
أيـام مــحـنــته إلى دول الــصـقــيع واالســمـنت واجملــتـمــعـات
ــنـغــلــقـة عــلى ذواتــهــا ويــتـبــاكــون عـلــيه فـي الـتــلــفـازات ا
الــفـــضـــائــيـــة كـــذبــا وال يـــتـــذكــرونه -
ـوتـون وكأن بـعـضـهم- اال عـنـدمـا 
الـعراق مـا عـاد يـعـني لـهم سـوى أنه

مقبرة الجداثهم.
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{ الــدار الـبــيــضـاء  —وكـاالت -
ـغرب الـقـطـار األسرع في دشن ا
أفــريـقــيـا والــذي يــخـتــصـر إلى
النصف مدة الرحـلة ب مدينتي
الدار الـبيـضاء وطـنجـة.واستقل
ـلك مـحمـد الـسـادس والـرئيس ا
ــانـــويل مــاكــرون الــفـــرنــسي إ
الـقــطـار الــذي أطـلق عــلـيه اسم
الـبُـراق في الـرحلـة االفـتـتـاحـية
خلط الـسـكـة احلـديـد من طـنـجـة
إلى العاصمة الـرباط..واستغرق

الـعـمل عـلى خط الـسـكـة احلـديد
فائق السرعـة سبع سنوات. و
اختـبار القـطار بـسرعة 357 كلم
في الـسـاعـة لـكن من اخملـطط له
أن يـســيـر بــسـرعـة 320 كـلم في
الـسـاعـة.ويـخـتـصـر الـقـطـار مدة
الـــرحــلــة بــ الـــدار الــبــيــضــاء
وطـنــجـة إلى أكـثــر من الـنـصف
سـافـة الـفـاصـلة بـحـيث يـقطـع ا
بـيـنــهـمـا وهي 200 كـيـلــومـتـر
خالل ســاعــتـ تــقــريـبــا.وتــزيـد

سرعة القـطار مرت تـقريباً على
قطار غوترين السريع في جنوب
أفـــريــقــيــا والـــذي يــربط مــطــار
ـنـطـقـة جـوهـانـســبـرغ الـدولي 
ساندتونوبلغت الكلفة اإلجمالية
خلط الـســكـة احلــديـد هـذا 22.9
مـلـيـار درهم (2.4 مـلـيـار دوالر)
ـغــربـيـة وفــقـاً لـوكــالـة األنــبـاء ا
ـغـرب 12 الـرســمـيــة.واشـتــرى ا
قطاراً فائق السـرعة بطابق من
مـجــمـوعـة ألـسـتــوم الـفـرنـسـيـة

سـيـتم تـشغـيـلـهـا من قـبل شـركة
ملوكة السكك احلديد ONCF ا
للدولـة والتي تـتوقع أن يـستقل
الــقـــطــار ســتــة ماليــ مــســافــر
ســنـويــاً.ويــقـول مــســؤولـون في
ـشــروع ســيــعـزز تــصــريح (إن ا
النـمو فـي طنـجة كـما سـيسـاعد
ـــــــــزيــــــــــد من عـــــــــلـى جـــــــــذب ا
ـغرب االستـثمـارات إلى شـمال ا
حــيث يــوجـد أحــد أكــبــر مـوانئ

أفريقيا).

الفيس برسلي

فـي حـــيـــاتـه وتـــقع عــــفـــيف في
أعـالي هـضبـة جنـد من الـنـاحـية
الـغـربيـة مـضـيـفـة وفقـا لـتـقـرير
لـــلـــوطـن اون الين (أنه عـــنـــدمـــا
ــلك عـــبــدالــعــزيــز من اســتـــقل ا
عـفـيف متـجـهـا لـلـطائـف لم يكن
ـــمــلــكــة ذلـك الــوقت ســوى في ا

مـــطـــار جـــدة ومـــطـــار احلـــويـــة
بالطـائف). ويرجع سبب تـسمية
عفيف بهذا االسم نـسبة إلى بئر
ة تسـمى بئر العود جاهليـة قد
وتـقع في وادٍ يـشــتـهـر عن غـيـره
من األوديـة بكـثـرة شـجر الـسـمر
وأطـلق عـلى هــذه الـبـئـر عـفـيف.

الــفـــحــوصــات الــدوريــة وغــيــر
واع بضرورتها.

ويـقـول معـهـد أبـحـاث الـسـرطان
في بـــريـــطــــانـــيـــا (إن ســـرطـــان
اخلــــــــــصـيـتــ أكـثـر انـتـشـارا
بــ الـــذكــور الــبــيض مــقــارنــة
بـــأقـــرانـــهم مـن األســـيـــويــ أو

السود).

العـشرين.وانتـشرت صـور ميكي
مــاوس عــلى الــقــمــصــان وعــلب
الـغـداء والـسـاعـات حـول الـعـالم
كـــمـــا يــحـــرص األطـــفـــال الــذين
يــــزورون مـالهي ديــــزنـي حــــتى
الــيـوم عــلى الــتــشـبه بـه بـوضع
أذن سـوداوين.واحـتـفاال بـعـيد
مــيالد مــيـكـي مـاوس افــتــتـحت
ديزني معرضا فنيا على مساحة

ألف قدم مربعة في مانهاتن 16
لــــتـــــقــــدم من
خــــــــاللـــــــه
أعــــــمــــــاال
فـــــنــــيــــة
أصــلــيــة
ومجـسم

ات
اللـــتـــقـــاط
الـــــــــصــــــــور

مـعــهـا وســلـعـا
تذكاريـة. ويسـتمر
ــعــرض حــتى ا
الــــعـــــاشــــر من

شباط.
عـــلى صـــعـــيــد
مـتصـل طرحت
في لنـدن سبـعة

مـلـصـقـات إعالنـية
ة نادرة للشخصية قد

مـيــكي مـاوس في مــزاد حـيث
ــــتـــوقـع بــــيـــعــــهــــا بـــآالف من ا
ـزاد الذي الدوالرات خالل هـذا ا

يـتـزامن مع مـرور  90عـامـا عـلى
لصقات أول ظهور له.وعرضت ا
الـسـبع الـتي تـعـود لـلـثالثـيـنـات
واألربعينات اجلمعة في معرض

تــــذكــــاري نــــظــــمــــته
مـــــــؤســـــــســـــــة

ديزني.
وســتـــعــرض
ــلـــصــقــات ا
لـــلــــبـــيع في
مــــــــــــــــــــــزاد
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ؤسـسة سوذبـيز عـلى االنترنت
يستـمر حتى  26تشرين الثاني.
وتشير قـائمة لألسعار وردت في
بـــيــان من شـــركــة وولـت ديــزني
تحدة وأيرلندا إلى أن ملكة ا با
لصقات قد تباع في اجململ ا
بأكـثر من 130 ألف جـنيه

(165 ألف دوالر).
وقـال بــروس مـارشـانت
مـــســـتـــشــار ســـوذبـــيــز
ــــلـــصـــقــــات األفالم في
تصريح (نتـوقع اهتماما
كبيرا.. هـناك هواة جماع
الـتـذكـارات الـذين يـجـمـعـون
مــــلـــصــــقـــات الــــشــــخـــصــــيـــات

الكـارتونـية من كل أنـحاء الـعالم
وتاريخـيا يعـد ميكي ماوس أهم
الـشـخـصـيـات الـكـارتـونـيـة.وهي
ملصقـات نادرة بشكل خاص من
انـكلـتـرا وفرنـسـا وبـلجـيـكا ومن
ضـــمــــنـــهــــا مـــلــــصـــقــــان هـــمـــا
ـعروف الـنمـوذجـان الـوحيـدان ا

أنهما مازاال موجودين..
ــلـــصـــقــات أعـــيــد ومـــثل هـــذه ا
اســـتـــخـــدامـــهـــا عــدة مـــرات في
الــســيــنـمــا وهي مــصــنــوعـة من
الــورق ومـــعــظــمــهــا تــمــزق و

التخلص منها).

{ نــيــويــورك - وكــاالت - اكــمل
ميكي ماوس أيـقونة عالم ديزني
والشـخصـيـة الكـرتونـية األشـهر
في الـعـالم عـامه الـتـسـع امس
األحد بـعـد ظـهوره لـلـمرة األولى
عـلى الـشـاشـة الـكـبـيرة فـي فيـلم
الـــــقـــــارب الـــــبــــــخـــــاري ويـــــلي
(ســــتـــــيــــمـــــبــــوت ويـــــلي) عــــام
وعُـرض الفـيـلم الـكـرتوني.1928
الذي أطل منه مـيكي ماوس على
الــعــالم وهــو من أفالم األبــيض
واألســود ومـدته ثــمــاني دقـائق
ألول مرة في دار عـرض كـولوني
ـديـنـة نـيويـورك في 18 ثـيـاتـر 
تـــــــشـــــــريـن الـــــــثـــــــانـي مـن ذلك
الــــــــعـــــــام.ويـــــــفـــــــيــــــــد مـــــــوقع
(آي.إم.دي.بي) الـسـيـنـمائـي بأن
مـيـكي مـاوس يــظـهـر في الـفـيـلم
وهو يـقـود قاربـا يعـمل بـالبـخار
ويــحــول حــيــوانــات عــلى ظــهــر
الـــقـــارب إلى آالت مـــوســيـــقـــيــة
للترفيه عن ميني ماوس.وتصف
شركة والت ديـزني ميكي ماوس
ي). وظهرت (بأنه سفـيرها الـعا
شخصية الفأر اللطيف الشهيرة
فـيـمــا بـعـد في فـيــلم (فـانـتـازيـا)
الـكرتـوني من إنـتـاج ديـزني عام
ثـم قـــدمـــتـــهـــا ديـــزني في 1942
مسلسل (ذا مـيكي ماوس كلوب)
الـــتــلــفــزيــونـي الــذي حــاز عــلى
إعــــــجـــــــاب الــــــصــــــغـــــــار خالل
خــــــمـــــســــــيـــــنــــــيـــــات الــــــقـــــرن


