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{ ريــو دي جــانــيـر- (أ ف ب) -
انطلقت عروض مدارس السامبا
في مــهــرجـان ريــو دي جــانــيـرو
عــــلى جــــادة ســــامــــبــــودرومــــو
الـــشـــهــيـــرة في مـــشــهـــد زاخــر
بـــاأللـــوان الــبـــراقـــة والـــرســائل
تمردة السياسية واالجتماعية ا
على واقع البالد. وتشارك أفضل
دينة في  13مدرسة سامبا في ا
ــنـــافـــســـة عـــلى لـــقـب أبـــطــال ا
الكـرنـفال ولـدى كل مـنـها سـاعة
ـتفـرج واحدة تـقريـبا إلبـهار ا
واحلـــكـــام بـــعــروض يـــقـــدّمـــهــا
البس راقـــصـــون وراقـــصـــات 
ــألـــوف عــلى وقع خــارجـــة عن ا
أصوات الـطبـول. وقد اتـخذ هذا
احلـدث مـنـحى سـيـاسـيـا كـبـيرا
بــــعـــد عــــام من حــــكم الــــرئـــيس
ـــتــطـــرف جــايـــيــر الــيـــمــيـــني ا
بولـسونـارو الذي قسّـم البرازيل
بهـجماته الـعلـنية عـلى القـضايا
ــرتـبــطــة بـأوســاط الــكـرنــفـال ا
ـثلـية اجلـنسـية وهي التـنوع وا

والبيـئة والـفنون. وقـالت كاميال
روشــا وهـي تــتــحــضــر لــدخــول
اجلـادة الشـهـيـرة الـتي حتـتضن
ــشــاركــة (يــشــمل هــذا الــفـــرق ا
الكرنفال احتجاجات كثيرة ألننا
نريـد أن يرى الـعـالم ماذا يـجري

هـنـا. هـنـاك الـكـثـيـر من
الناس الذين يعارضون
هـــــــذه احلــــــــكـــــــومـــــــة
ــتــطــرفـة). وقــد واجه ا
بولـسونـارو إدانات من
ــدافــعـ عن الــبــيــئـة ا
واجملــــــتــــــمـع الــــــدولي
بسبب سـياسـاته بشأن
ـطـيرة أكـبـر الـغـابـات ا
فـي الـــــعـــــالم بـــــحـــــيث
ازدادت نــــســـبــــة إزالـــة
الــغــابــات في مــنــطــقــة
األمــازون الــبــرازيــلــيــة
ـــــئــــــة خالل 85,3 بــــــا
الـــعــــام األول لـــتـــولـــيه
مـنــصـبه. وإضــافـة إلى
الـــســـيــاســـة تـــخـــلــلت
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وكـــان روبـــنــز وراء فـــكـــرة هــذه
سـرحيـة الغـنائـية الـتي حولت ا
إلى فـيلـم سيـنـمـائي نـاجح جدا.
واستـطـاع إيـفو فـان هـوف الذي
ــســرح يــتــنـــقل بــ األوبــرا وا
سـاعدة مـصمـمة الـرقصات آن
تـيـريـزا دي كـيـرسـمـايـكـر إعـادة
صيـاغة (ويـست سـايد سـتوري)
بـشـكل كـامل جلـعـلـهـا مـسـرحـية
غنائية استعراضية تتناسب مع

القرن احلادي والعشرين.
فــأوال اخـتـلــفت الـكــوريـغــرافـيـا
الـــســــلــــســـة جلــــيـــروم روبــــنـــز
واستحالت أسرع وأكثـر تقطيعا
ــسـة من الــفـنـون الــقـتــالـيـة مع 
والــهـيب هــوب عــلـيــهـا إلضــفـاء
حركة إضافـية عليـها. كذلك غير

{ بــاريس-(أ ف ب) - بــاشـرت
اتـفـاقــيـة الـتــنـوع الـبــيـولـوجي
اجتـماعـا في روما لـوضع خطة
ــقــبـلــة بــهـدف عــمل لـلــعــقـود ا
حماية التنوع احليوي واإلدارة
ـسـتـدامة لـلـمـوارد الـطبـيـعـية ا
فـي وقت يــــدمــــر فـــــيه ســــكــــان

األرض كوكبهم.
ــــقــــرر أن يــــعــــقـــد وكــــان مـن ا
ينغ الصينية االجتماع في كو
ـؤتمر حتضـيرا الستـضافـتها ا
اخلــامس عـشــر التـفــاقـيـة األ
ــــتــــحـــدة بــــشــــأن الــــتــــنـــوع ا
الــــبــــيــــولـــــوجي فـي تــــشــــرين
ـــقـــبل إال أن االول/أكـــتــوبـــر ا
ناقشـات نقلت إلى أوروبا في ا

احلــــــاالت. وحــتـى لــو حــقــقــنــا
ـــئــة مـن األصــوات في 99,9 بــا

البلديات لن ينتخب).
ـشتـركة) وتعـهـدت قائـمـة (رين ا
بـعد طـلب من جـمـعـية (الـ 214)

للـرفق باحلـيوان (تـشكـيل جلنة
حلـــمــــايــــة احلــــيـــوانــــات ودعم
حـصـول حـظــر وطـني عـلى فـرق
الـســيـرك الـتـي تـمـلك حــيـوانـات

برية).
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اخملــرج إيــفــو فــان هــوف كــلــيــا
الـــــديــــــكـــــور الــــــذي تـــــصـــــوره
صممون لهـذه القصة احلديثة ا
التي تـدور في حي هيـلز كـيتشن
في وسط مـانـهاتـن الغـربي رغم
أنـه لم يــــتم ذكــــر أي مـــكــــان في
الــنص. فـقــد اخـتــفت الـعــنـاصـر
الــــتـي تــــذكّــــر بـــــأحــــد شــــوارع
ــبـانــيه الــصـغــيـرة نــيـويــورك 
ــمـــيــزة كــمـــا كــانت احلــال في ا
اإلنتاج األصـلي في العام 1957
مـثلون  وبدال من ذلك يـتحـرك ا
في ساحة ضخمة وفارغة تماما

ثل حتديا كبيرا. ما 
ــنـــتج ســكــوت رودن في وقــال ا
بــرنـــامج (60 مـــيـــنـــتس) الـــذي
يــعــرض عــلـى مــحــطــة (سي بي

شــبــاط/فــبــرايــر في الــلــحــظــة
األخــيـرة بــســبب وبـاء كــورونـا

ستجد. ا
ـثـلون عـن حوالى وسـيـراجع 
135 دولــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتـى 29
سـودة األولى شـبـاط/فـبـرايـر ا
لــلـنص الــذي سـيــتم إقـراره في
مـؤتمـر االطراف اخلـامس عـشر
قـبل. ونظرا إلى عدم اخلريف ا
تمكن الـوفد الصيـني من السفر
إلـى رومــــا ســــيــــمـــــثّل بــــكــــ
دبلوماسيون صينيون محليون
ـــتـــحـــدة ومن بـــرنــــامج األ ا

للبيئة.
وسـيــركــز اجـتــمــاع رومــا عـلى
اجلزء األول الذي يـشمل خفض

الـتـهـديـدات الـتي يـتـعـرض لـها
التنوع البـيولوجي وفق ما قال
الكنـدي باسيلي فـان هافر الذي
ـفـاوضـات يـشـارك في رئـاسـة ا
مـع األوغــــنـــــدي فــــرانـــــســــيس
أوغوال. ومن ب تلك األهداف
احلـصـول علـى منـاطق مـحـمـية
تــغــطـي (مــا ال يــقل عن حــوالى
ـنـاطق الـبـريـة ـئـة من ا  30 بـا
ـئـة والـبـحـريـة مع نـحـو 10 بـا
مــنـهــا عـلـى األقل حتت حـمــايـة
صــارمـــة) إضـــافـــة إلى خـــفض
الــتــلــوث الــنــاجم عن األســمـدة
ـــســتـــخــدمـــة خــصـــوصــا في ا
ــبــيـدات احلــيــويـة الـزراعــة وا
بحلول العام 2030 (بنسبة 50

أس) التـلفـزيونـية (إنه صـندوق
أســـود مـــجـــرد بـــالـــكــامـل. هــذه
لـــيــسـت قــصـــة -ويــست ســـايــد
كن و سـتـوري- لـلـعام 1957). 
رؤيـة مـتـجـر بـقـالـة وورشة عـمل
في أحــد جـدران اجلــزء اخلــلـفي
ــســـتـــحــيل ـــســـرح ومن ا من ا
ــشـاهـد أن يـرى بـالــنـسـبـة إلى ا
بـوضــوح مـا يــحـدث فـيــهـمـا من
دون مــســاعـــدة من الــكــامــيــرات
ـشـاهـد علـى اجلدار الـتي تـبث ا
ــســتـــخــدم كــشــاشــة اخلـــلــفي ا
ــصـورة ــقـاطع ا عـمـالقـة. ألن ا
كما هي احلال في عروض كثيرة
إليفـو فان هـوف تعـتبـر عنـصرا

رئيسيا في العمل ككل.
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ـسـاهـمـة ـئة  عـلى األقل) وا بـا
في مــكــافـحــة ظــاهــرة الـتــغــيـر
نـاخي عـبر حـلول قـائمـة على ا

الطبيعة.
وقالت لـويزا كـارون من منـظمة
(غــريــنـبــيـس) لــوكـالــة فــرانس
برس (إنها مرحلة أولى جيدة).
 وقـــــــــالـت آن الريــــــــــغـــــــــودري
الـسـكرتـيـرة الـتنـفـيذيـة لـلمـنـبر
احلـــكـــومي الـــدولـي لـــلـــعـــلــوم
ـعـني بـالـتـنـوع والـســيـاسـات ا
الــبــيـولــوجي وخــدمـات الــنـظم
اإليــكـــولــوجــيـــة إن (الــتــدهــور
الراهن في الطبـيعة ال سابق له

في تاريخ البشرية).
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عـــلــيـه وكــان ســيـــواجه مـــعــهــا
احـتـمـال احلـكـم عـلـيه بـالـسـجن
مدى احلـياة. وعـلى الفـور أكدت
دونــا روتــونــا كــبــيــرة مــحــامي
الدفاع عن واينسـت أن موكلها
سـيــسـتـأنف الــقـرار. وأوضـحت
(سـنـستـانف بـالـتـأكـيـد. لم تـنته

عركة بعد).  ا
وأمر قاض في مانهاتن بتوقيف
وايـنـسـتــ حـتى مـوعـد الـنـطق
بالعقوبة في حقه احملدد في 11

آذار/مارس. 
وقـــد رفـض الـــقـــاضي جـــيـــمس
بــورك طـلـب هـيــئــة الـدفــاع تـرك
ـنـتج السـابق بـكـفـالـة ألسـباب ا
صـحـيـة. لـكـنه أكـد أنه سـيـطـلب
وضـع وايـــســنـــتـــ فـي جـــنــاح
يـــحـــصل فــــيه عـــلـى الـــرعـــايـــة

الالزمة.
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الكرنفال الشهير مواضيع دينية
واجتماعيـة وثورية. فقد عرضت
اضي وهي مدرسة بطلة الـعام ا
ــسـيح مــولـودا في مــانـغـيــيـرا ا
مــديــنــة صــفـيـح (وبـوجـه أسـود
ويحـمل دمـاء الشـعـوب األصلـية
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ال توجـد دولة عـربـية بـاستـثـناء الـسعـوديـة لهـا حدود
مع دول عربية أو أجنبيـة بعدد ما للعراق الذي حتده
ست دول هي تــركــيــا وايــران والــســعــوديــة وســوريـا

واألردن والكويت . 
من هـــــــــــنـا تـكـون الـعـالقـات اخلـارجـيـة لــبـلـدنـا من
ـلـــــفــات الـتي حتـتـاج دائـمـا إلى انـســــيـابـيـة أعـقـد ا

عالية .
جــمــيــع دول اجلــوار لــهــا مــشــكـالتــهــا وقــضــايــاهـا
اخلالفـيــة اخلـاصـة ولــيس من احلـكــمـة في شيء أن
يتعـاطى العراق مع أي شأن داخـلي لدولة من اجلوار
حــتى لــو طـلــبت تــلك الـدولــة أو دولــة أخـرى تــدخـله 
بــاســــــــتــثــنـاء الــتــدخل الـتــعــاوني والــتـنــســيـقي في
مواجـهة الكوارث الـبيئـية والطبـيعيـة أو أزمة الالجئ
أبــرز نــتــاجــات احلــروب في الــعـقــدين األخــيــرين في

نطقة . ا
في مــقــابل ذلك  يـــســتــطــيع الــعــراق أن يــؤدي دوراً
تـنسـيـقـياً اسـتـثـماريـاً  من حـيث مـوقـعه في قـلب تلك
الـــدول الـــسـت  الســـيـــمـــا انه بـــلـــد الـــنـــفط واألرض

ياه . الزراعية وبدرجة أقل ا
في الـــعــالم تـــســعى الـــدول لإلفـــادة من اجلــغـــرافــيــا
شترك كعنـصر لقيام الـتعاون الصنـاعي والزراعي ا
مـكن أن تتـوافر في الـعراق  عـبر رؤى تـكامـليـة من ا
إذا تصرف كدولـة ال تصدر ملـيشيات حتت اي ظرف
أو ضــغط  وإذا فــكـــرت حــكــومــتـه انــشــاء صــنــدوق
سـيــادي تـنـمـوي حــتى لـو بـاحلـدود الــدنـيـا  بـوصـفه
ـرحـلــة مـا بـعــد الـنـفط أو أسـاس مـن أسس الـبـدائـل 
لتنـويع االقتصاد احلـالي عبر خاصـية الثروة الـنفطية

تاحة اليوم . ا
وقـع االستراتـيجي لـيس جغـرافيـا فحسب من دون ا

فاعلية في العقل السياسي واالقتصادي.
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شـاهـدتُ اول الـبـارحـة  شـريـطـاً سـيـنـمائـيـاً رائـعـاً  بـطـله
بدع ش كونري .  مثل ا ا

قلوب في لقطة من الفلم قال كونري  أنه يلبس جواريبه با
كي يجلب احلظ ليومه . 

قـلّــدتُهُ الــيـومَ وخــرجتُ حلــضـور أمــسـيــة شــعـريــة  أصـرَّ
صاحـبـهـا عـلى اصـطـحاب عـازف عـودٍ مـاهـرٍ ووسـيم  قد
يـســاهم في تــعـديل وتــرمــيم بـعـض سـقــطـات الــقـصــيـدة 
ويجعلها رنّانـة طنّانة تعجب السـامع  وتزيد من حماسة

صفقة على وشل النفَس األخير .  وحرارة األكفّ ا
بباب القاعة ثمة شحاذة قتلت نفسها  كي تأخذ من جيبي

الشحيح ليرةً . 
مع مـتـعـة الـشـعـر وجمـال الـعـزف  لـصقَ بـوجـهي صـديق
عـتـيق  كــان قـد تــنـاول ربعَ طن من الــثـوم الـبــلـديّ الـقح 

وقصّ عليَّ سبع نكتة فيسبوكية مستعملة.
ـجـزرة ضـخمـة من الـقُـبَل  بـ الـشـاعر انتـهت الـواقـعـة 
ــريــدات  مع مـشــاركــة الفـتــة ألنــاسٍ غـاوين ـريــدين وا وا
عاشـق مـذهولـ  رشّـوا على خـدود الشـاعر والـعازف 
زخّــاتٍ من بــوسـات ســاخــنــات جــادات  غـيــر مــكــتــرثـات
سـتمـرة  والـعواجل الـتي تتـحدث بتـحذيـرات الشـاشـات ا
عن فـايــروس كـورونــا الـلــعـ  وتــطـلـب من الـنــاس جتـنّب
الـتـقـبـيل بـكل صـنـوفـه  وغـسل الـيـدين والـرجـلـ  ولـبس
ـكمم لـلخـشم وللـفم  وما تـيسـر من أثاث الـوجوه القـناع ا

البريئة .
أمّــا مــا تـــبــقى مـن أول الــلــيل  فـــكــان من حـــصــة ســائق

التكسي الذي أقلّني الى تمام باب الزقاق .
كان انـسانـاً رائـعًا ال يـشبه الـسـوَقةَ اآلخـرين . صوت عـبد
احللـيم حـافظ ينـسـاب رحيـمـاً سلـسـاً شاجـنـاً لذيـذاً  وهو
يؤدي واحدة من روائعه الكثيرات (ضَيّ القناديل والشارع

الطويل).
ـنظـرُ شديدَ الـوضوحِ  لـيسَ بسـبب القـنديل الـباهت كانَ ا
الذي يـقف عـلى سـاقٍ طويـلـةٍ نابـتـةٍ ببـاب الـدار  بل بنـعـمة
ـكتـمل  الذي يكـاد يلمسُ رأسَ الـبناء ذلك القمـر اجلميل ا
ـفـتـتَحِ الـزقــاق  مـثل حـارٍس اسـطـوريٍّ ـهـجـور الـقــائم  ا

مجرورٍ من ملحمةٍ منسية .
ـطـرُ تـمامـاً  فـصـارَ الـبردُ من انقـطعَ ا
الـصــنف الـذي يــعضُّ الــعـظمَ ويــنـامُ

ببطنِهِ .
ســأنــام اآلن  في مــحــاولــة يــائــســة

لقنص حلمٍ عزيز .

w½«œu « wKŽ

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

{ بـــــاريـس-(أ ف ب) - يـــــقــــول
كــريــســتــيـان لــوبــوتــان مــصـمم
األحـذيـة الـنسـائـيـة الـتي تـتـمـيز
بــنــعـــلــهــا األحـــمــر وكــعـــوبــهــا
الشاهقة (عندما أصممها ال أفكر
بـالراحـة) مـشـددا عـلى أن إبـطاء
مــشــيــة الــنــســاء هــو (شــكل من
أشـكــال احلـريـة)  ال يـؤثــر عـلـيه
مـــرور الـــزمن. ويـــؤكـــد مــصـــمم
األحـــذيـــة الــبـــالغ 57 عــامـــا في
مـقـابـلــة مع وكـالـة فـرانس بـرس
عشـية مـعرض اسـتعـادي يفـتتح
األربعاء في قـصر (بورت دوري)
ــنــاســبــة مــرور 30 في بــاريس 
عامـا على بـدء نشـاطه (ال ترغب
الـنـســاء بـالـتـخــلي عن الـكـعـوب
العـاليـة). وصـمم لوبـوتان اآلتي
ـسرح وهـو يعـتبر من من عالم ا
رمــوز الـثـقــافـة الــشـعــبـيـة آالف
األحــذيــة الـفــاخــرة الــتي تـراوح
بـــ كـــعــــوب مـــســــطـــحـــة و16
سنـتيـمتـرا. وقبل عـشر سـنوات
خـاض غمـار األحـذيـة الريـاضـية
للنـساء ألن زبـوناته كن يتـهاف
ـقـاسـات الـصـغـيـرة مـنـها عـلى ا
في مـــــتـــــجـــــر الـــــرجـــــال. إال أن
التـصميـم الذي جعل اسـمه على
كل لسان في العـالم حذاء انثوي
بامـتـياز إذ يـقـوس القـدم بـفضل
كـــــــعب شــــــاهـق. وأتـى هــــــوسه
بـالــكـعـب الـعــالي من رسم حـذاء
بــكـعب عــال مـشــطـوب بــاألحـمـر
اطـلع علـيه كـريسـتـيان لـوبـوتان
وهـــو فـي سن الـــعـــاشـــرة عـــنـــد
زيـــارته مـــتـــحـف (بــورت دوري)
الـــذي يــــســـتـــضــــيف مــــعـــرضه

االستعادي حتى تموز/يوليو.
وكان هـذا الـلـوح يشـيـر إلى منع
انــتــعــال الــكـعــوب الــعــالــيـة في
ـــتــحف لــعـــدم إحلــاق الــضــرر ا

باألرضية اخلشبية.
ويــؤكــد لـــوبــوتــان (بــدأت أرسم
بــسـبب هــذا الـلــوح. وقـد يــكـون
احلـــظـــر لــعـب دورا في الالوعي
عندي وثمة جـانب من لغز أيضا
إذ أن رسـم احلـــذاء غـــالــــبـــا مـــا

يرتبط بجانب جنسي).

وتـغرقه هـذه الـصـورة أيـضا في
(عالم االنحـناءات والتـقويسات)
ـرتــبط الــذي حتــكم بــأســلـوبـه ا

ارتباطا وثيقا بالكعب العالي.
لكن هل الكـعوب ال تزال مـناسبة
مع االقـــــبــــــال عـــــلى األحـــــذيـــــة
الـريـاضـيـة والـبـحث عن الـراحـة
ــاط حــيــاة نــشــطــة أكــثــر مع أ
فـأكـثـر فـيـمـا الـكعـوب تـغـيب عن
ـرر مـنـصـات عـروض األزيـاء و
مـصـمـمـون من أمـثـال اإليـطـالـية
مــاريـا غــراتـزيــا كــيـوري من دار
(ديور) رسائل مدافعة من حقوق
ـــرأة من عـــروضـــهم بـــأحـــذيــة ا
مــســـطــحـــة? يــرد كـــريــســـتــيــان
لوبوتان بقوله (ينبغي أن تتمتع
ــرأة أيــضــا بـحــريــة أن تــكـون ا
ــتـــنع عـن واحــد أنـــثـــويــة. لِـمَ 
ــكــنـــنــا االســتــمــتــاع عــنــدمــا 
). وقـد تـرعـرع لـوبـوتان بـاالثـن
مع ثـالث شــقــيـــقــات لـــكــنه كــان
يـــشــــعـــر بـــأنه (مـــحـــاط بـ 300
امـــرأة). وهـــو يـــؤكــد أن مـــا من
امرأة (تريد ارتداء بزة موحدة).
ويــضــيف (تــقــيــيــد احلــريــة مع
اعــتــبـار أن الــنــسـاء ســيــســلـكن
اجتــــاهـــا واحـــدا يــــعـــني أن كل
الـنــسـاء مـتـشــابـهـات وهـو أمـر

رأة بسلبية برأيي). يختذل ا
ويرى أن انتعال أحـذية لوبوتان
بــــكـــــعب عـــــال و(الــــتـــــوقف عن

الركض أمر إيجابي أيضا).
 ويؤكـد (مـا من حـذاء علـو كـعبه
 12سنـتيـمـترا يـوفر الـراحة  إال
أن النـسـاء اللـواتي يـأت إلي ال
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ويـتــابع قـائال ”ال أريـد أن يــقـال
عـنـدمـا يـتم الـنـظـر إلى أحـذيـتي
ـــهم +تـــبـــدو مـــريـــحــــة جـــدا+ ا
بــالـــنـــســـبـــة إلي أن يـــقـــال +مــا

أجملها وتعجبني كثيرا+”
ــــصــــمـم أن احلــــداثــــة ويـــــرى ا
والتطور األسـاسي الرئيسي في
مـجـال األحذيـة ال يـتـمـحـور على
الـكعـوب بل عـلى مـفهـوم (نـيود)
(الـلـون اجلـلدي). ويـوضح (قـبل

10 ســـنـــوات كــان هـــذا الـــلــون
يــسـمى بــيج أمــا الـيــوم فــنـحن
نــــفــــكـــر في كـل تـــدرجــــات لـــون
اجلـلـد). وقـد بــاشـر مـجـمـوعـات
”لي نــيــود ”الــعــام 2009 وهي
رأة من تـهـدف إلى إطـالة رجـل ا

ويــرى أولــيــفــيــيه غــابــيه مــديـر
مــتــحف الـــفــنــون الــتـــزيــيــنــيــة
عرض أن كـريسـتيان ومفـوض ا
لـوبــوتـان هـو من الــقالئل الـذين
ـــوضـــة من الـــثـــقـــافــة قــربـــوا ا

الشعبية.

ألــــوان مــــجــــمــــوعــــة ”نــــيـــود”
ـــعـــرض اخملـــتـــلـــفـــة. ويـــروي ا
ــــكـــرس لـــلـــوبـــوتـــان جـــوانب ا
معروفـة وغيـر معروفـة من حياة
صمم الشهيـر مع سينوغرافيا ا

غنية والفتة.

خالل اللـعب عـلى تواصل الـلون
نـتـعـلة لـلـحـذاء. وقد مع الـقـدم ا
يل مع كرست قاعة كامـلة لهذا ا
تسع مـنـحوتـات ضخـمـة مغـطاة
بــــاجلـــلـــد من إجنـــاز الـــثـــنـــائي
االنــكــلــيــزي ويــتــكــر/مــالــيم مع
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كشـفت دراسـة  طـبيـة جـديدة في
ـتحـدة  أن األشخاص الواليات ا
الـــذين يــتــنــاولـــون الــكــثــيــر من
ـــيــلــون اخلـــضــار والــفـــاكــهــة 
لـلتـفـاؤل أكثـر بـشأن مـسـتقـبـلهم

وحياتهم العامة.
وذكـرت صــحـيــفـة »ديـلـي مـيل«
الــبـريــطــانـيــة أن الــبـاحــثـ في
جامـعة »هـارفارد «اكتـشـفوا أن
ـــتـــفـــائـــلــ لــدى األشـــخـــاص ا
مــسـتـويــات عـالــيـة من مــركـبـات
الكاروتيـنويد النـباتية في دمهم.
ومـن مــركــبــات الــكــاروتــيــنــويــد
ــــعــــروفــــة مــــركّب »بــــيــــتــــا - ا
ــسـتـويـات ـوجـود  كاروت «ا
عــالــيـــة في عــصـــيــر الــلـــيــمــون

واخلضراوات الورقية.
وكـانت دراســات سـابــقـة أشـارت
عـــلى أن مــســتـــويــات مــضــادات
ـرتـفعـة والـتي تـشمل األكـسدة ا
الـكـاروتـيـنـويـد هي مـؤشـر عـلى
الـــــصــــحـــــة اجلـــــيـــــدة. وأشــــار
الــبــاحــثــون إلى أنــهــا الــدراســة
األولى من نوعهـا التي تربط ب
الــــــتـــــفــــــاؤل ومــــــســـــتــــــويـــــات
الكاروتينويد
الـــصـــحـــيـــة.
ووجــــــــــــــــــــــد
الــعـــلــمــاء أن
األشــــخــــاص
األكـثـر تـفاؤالً
كـــان لــــديـــهم
ارتـــــــــــفــــــــــاع
بنـسبة 13%
في مــــعـــدّالت
الكاروتينويد
فــي الـــــــــــــــدم
مـــــــقـــــــارنـــــــة
بــــاألشـــــخـــــاص األقـل تـــــفــــاؤالً.
ووجــــدوا أن األشـــخــــاص الـــذي
يتـناولـون حصـت غـذائيـت أو
أقل من الــفــاكــهــة واخلـضــار في
ن الـــيــوم كـــانـــوا أقل تـــفــاؤالً 

يتناولون  3حصص أو أكثر.
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كــلم/ســاعـة فـي مـنــطــقــة تــبـلغ
الــسـرعـة الـقــصـوى فـيـهـا 120

{  مـــدريـــد- (أ ف ب) - أفــادت
مـحــكـمــة إسـبــانـيــة اإلثـنـ ان
الــبــرازيــلي مــارســيــلــو مــدافع
فـريق ريال مـدريـد مثل أمـامـها
بــســبب الــقــيــادة وهــو يــحــمل
رخصة سير غيـر صاحلة للمرة
الـثــانــيــة خالل ســبــعــة أعـوام

وجتاوز السرعة القصوى.
وأشــارت مـحــكــمــة الــعــاصــمـة
اإلســـبــانـــيــة الى ان الـــظــهـــيــر
األيــســر لــلــفــريق الــذي يــحــتل
ـركز الـثاني في تـرتيب حالـيا ا
الدوري احملـلي لكـرة القـدم أقر
بذنـبه في الـقيـادة بسـرعة 134

كـــلم/ســـاعــة وذلك فـي كــانــون
اضي. األول/ديسمبر ا

كــمـا تــبـ ان رخــصـة الــقـيـادة
التي كـان الالعب يـحمـلهـا غير
ــثل ــقــرر ان  صــاحلــة. ومن ا
الالعب الدولي البالغ 31 عاما
أمــــام احملــــكــــمــــة مــــجــــددا في
قبل حيث يتوقع آذار/مارس ا

صدور حكم في القضية.
وفـــرضت عـــلى الـالعب غـــرامــة
مــالـيـة قـدرهــا سـتـة آالف يـورو
في آذار/مــارس 2013 بــســبب

قـــيــادته الـــســيـــارة بــعـــدمــا 
تعليق العمل برخصته.
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{ نـيـويــورك- (أ ف ب) - تـعـود
مسرحية (ويست سايد ستوري)
ستوحاة من الغنائية الشهيرة ا
عمل »روميو وجولييت «لوليام
شـــكــــســـبــــيـــر مــــرة أخـــرى إلى
بــرودواي مع اخملـرج إيــفــو فـان
هـــوف الـــذي أضــــفى عـــلــــيـــهـــا
حتـــديــثــات مــقـــارنــة بــالــعــرض

األصلي.
وهـذا اخملـرج الـبـلـجـيكـي البـالغ
من الـعـمـر 61 عـامـا هـو أول من
يــحــصـل عــلى إمــكــان تــصــمــيم
رقـصـات مـخـتـلـفـة عن تـلك الـتي
صـممـهـا جـيروم روبـنـز لإلنـتاج
ــســـرحـــيــة الـــتي األصـــلي فـي ا
قــــــدمـت في عـــــــرضــــــهــــــا األول
اخلـمــيس في مــسـرح بـرودواي.

{  رين (فــــرنــــســـا))-,أ ف ب) -
أعلن حزب فـرنسي نيـته ترشيح
هــر عـلـى قـائــمــته لالنــتـخــابـات
الـبـلديـة في ريـن في غـرب البالد
مـن أجل لـــــفـت االنـــــتـــــبـــــاه إلى
(ظـــروف احلــيـــوانــات). وتـــريــد
دعـومة ـشتـركـة) ا قائـمـة (رين ا
من حزب (فرنـسا األبية) ترشيح
ــرتــبـة مــا قـبل الــهـر (ريك) في ا
األخـيـرة في الئـحتـهـا لـلـبـلـديات
في15 و22 آذار/مــــارس. وقـــال
فـيــلـيـكس بــوالجنـيه احـد مـدراء
حملة هذه الـقائمة إن الهدف من
ذلك (تسلـيط الضوء عـلى مسألة
ال تـــطـــرح كـــثـــيــــرا في حـــمـــلـــة
االنـتخـابـات الـبـلديـة). ولـتـجنب
أن تبطل السلطات القائمة تقرر
أن يعـير رجل اسمـه للقط (ريك).
وأوضح بـوالجنـيـه (أنه تـرشـيح
رمزي كما يحـصل في الكثير من

وبـجـسم امـرأة) لـيـنـشـر رسالـته
حول التسامح.

وحـملت أغـنـيـتهـا عـنوان (احلق
ـقـتبـس من آية في سـيحـرّركم) ا
اإلجنيل غالبـا ما يستشـهد فيها
بــولـســونـارو الــذي اسـتــفـاد من

دعم كــبـيــر قـدّمــته له الــكـنــيـسـة
اإلجنــيــلــيــة خالل انــتــخــابه في
تــشـــرين األول/أكــتــوبــر 2018.
وقد أثـار هـذا العـرض حـتى قبل
أن يـقــام انـتــقـادات من مــؤيـدين
لبولسونارو وجهوا عريضة إلى
ـدرسـة يصـفـون فـيـهـا الـعرض ا
بـأنـه (يـجـدف بــالـدين)  ولــلـمـرة
األولى حضرت مدارس السامبا
التي تـعطي للـكرنـفال الـبرازيلي
رونقه عروضـها من دون اإلفادة
من أي مـــســاعــدة من الــبــلــديــة.
ا فمـنـذ انتـخابه في 2016 لطـا
انـتـقد رئـيس الـبـلـدية مـارسـيـلو
كريـفـيال وهو قس إجنـيـلي هذا
االحــتــفـــال الــشــعــبي األبــرز في
الــــبـــــرازيل. وقـــــاربـت قــــيـــــمــــة
ـــســــاعـــدات مــــلـــيــــوني ريـــال ا
بــرازيــلي ســنــة 2017) حــوالى
680 ألـف دوالرمع احـــــتــــســــاب
مــتـوسط ســعــر الـصــرف لـلــعـام
ذكور) لكنهـا تراجعت تدريجا ا

حتى زالت تماما هذه السنة.

{ نــيـــويــورك- (أ ف ب) - أدين
هــارفي وايـنــســتـ (67 عــامـا)
بـــتــهــمـــتي االعــتـــداء اجلــنــسي
واالغتـصاب لكـنه بر من تـهمة
(التـربص اجلـنسي) الـرئـيسـية
وهي إدانة اعتبـرتها حركة #مي
تــو الـتـي تـقف وراء االتــهــامـات
ــنـتج ـســاقــة ضـد ا الــكـثــيــرة ا
األميـركي نصرا تـاريخـيا. وهو
يــواجـه احــتــمــال احلـــكم عــلــيه

بالسجن 29 عاما. 
ودانت هيـئة مـحلـف مـؤلفة من
ســـبــعـــة رجـــال وخــمس نـــســاء
ــنـــتج الـــنـــافـــذ جــدا ســـابـــقــا ا
بارتكاب أفعال جـنسية إجرامية

واغتصاب.
 إال انه لم يدن بـتهـمة (الـتربص
اجلنـسي) الـتي كـان من شـأنـها
ان تـــؤدي الى تـــشـــديـــد احلـــكم


