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ال يجوز أن نظّل متفرجني كلما جاء للعراق رئيس حكومة 
بالخير  يعود  أن  امل  على  السعودية  بزيارة  يقوم  جديد، 

الوفير للبالد، وتذهب زيارته سدى.
 في العام ٢٠١٨ كان هناك اندفاعة في العالقات العراقية 
السعودية لكّنها ظلت في حدود نظرية، والسبب كان، ورّبما 
اليزال في ثقل التأثير السياسي االيراني بالعراق، واخفاق 
في  بوعودها  االيفاء  في  الوقت  ذاك  في  العراقية  الحكومة 
التنافس االيراني  العراقية ستكون مقّدَمة على  أَنّ املصالح 

السعودي في املنطقة .
الى  العراقية  الحكومة  لرئيس  زيارة  موعد  يقترب  اليوم، 
الرياض، ونسمع اَنّ الحال تبّدل واّن التوقيع على االتفاقيات 

سيكون أمرًا جدّيًا في التنفيذ.
تهتم  ولم  كثيرًا،  السعودية  العراقية  العالقات  تأخرت  لقد 
في  العراق سنوات عدة  تحتل  كانت  التي  املتحدة  الواليات 
دعم هذا املفصل من عالقات العراق الخارجية. وقيل امس 
أّن واشنطن تدعم الربط الكهربائي العراقي الخليجي املزمع 
اقامته في مشروع جديد. لكن ال أحد يتساءل ملاذا لم تدعم 
واشنطن العراق في ملف الكهرباء وهي تراه يغرق سنوات 
في الظالم ؟ هل السبب هو سيطرة اتباع ايران على الحكم 
في بغداد كما يقال جزافًا؟ ال يمكن تصديق ذلك، ألن ترتيبات 
وضع ايران في العراق مرت من أمام االمريكان في خالل 
أكثر من سبع سنوات من احتاللهم البلد، وكان بامكانهم ان 

ال يسمحوا باملعادلة تسير في هذا االتجاه.
العراق، يحتاج الى كشف دقيق لحاجاته الفعلية في التبادل 
والسعودية  ايران  مع  واالستثماري  واملصالح  التجاري 
العراقية  االولوية  باب  من  للطرفني  ذلك  يعلن  وان  بوضوح 
في  تحديد املصالح. واملسألة ال يمكن ان تكون حقل تجارب 
واجتهادات قد تصيب وقد تخيب في ملف معروف ومجرب 

أكثر من مّرة . 
اذا  العالقات  تلك  على ضبط  قادرًا  وحده  سيكون  العراق 

توافرت له إرادة حكومية غير ذليلة لسفرة أو مليشيا .

مليكنا.. مليكنا نفديك باألرواح
مرت علينا في األسبوع املنصرم ذكرى انقالب / ثورة 14 تموز 1958 وال 
مآثر  من  تبعه  وما  فيه  وما  امللكي  العصر  عن  الكثير  قرأنا  أننا جميعًا  شك 

ومثالب.
لألسف أن الكثير ممن كتبوا حول املوضوع لم يخلوا طرحهم من طائفية أو 
حزبية إستمكنت في النفوس. أضحكتني مقالة أحدهم عندما هاجم البعض 
من الجيل الجديد الذين كما يبدو أثاروا غضبه المتداحهم أيام اململكة، كيف 
الزمان. وملا كنت ممن عاش سنواته  تقولون ذلك وأنتم زعاطيط ما بعد ذلك 
األولى في ذلك الزمان ولم ينقرض بمشيئة اهلل وددت أن أعيش معكم شيئًا 

من تلك األيام كما كانت.
يومي األول في املدرسة:

الوحيدة في الصوب الصغير  للبنني املدرسة  الفيحاء االبتدائية  كانت مدرسة 
)الجانب الصغير( من الحلة وكانت تقع مباشرة على الشارع املحاذي لشط 

الحلة في بداية محلة كريطعة ونهاية محلة الكلج.
قبالة ركن املدرسة على الشط كانت هناك شجرة يوكاليبتوس ضخمة يستفيء 
بها السيد جواد وقاربه الصغير )بلمه( بدشداشته البيضاء وعرقجينه )طاقيته( 
املخرم األبيض بإنتظار نقل املعلمني الساكنني في الجانب اآلخر من النهر في 
الجانب  على  يوميا  الصحي  املستوصف  الى  املحالني  والتالميذ  الدوام  نهاية 
اآلخر.  كانت األجرة عنه )تلفظ عانة( وتعادل أربعة فلوس. وكانت النوارس 
البيضاء ال تبرح هذا املكان تطلق أصواتها وأجنحتها فوق أمواج املاء وأجواء 

املدينة.
بدأ الدوام باالصطفاف في يوم من أيلول عام 1951 بخطني متوازيني داخل 

أضالع الساحة الداخلية الفسيحة للمدرسة.
 بإشارة من املعاون، صدحت الحناجر:

 ...... فيصل  يا  غانما  ..... عش ساملا عش  باألرواح  نفديك  مليكنا  مليكنا.. 
بوجهك الوضاح ...

وقفت مع الصف األول بينما وقف أخي األكبر مع الصف الثاني. كان أبي قد 
إئتمن أخي على حصتي من الخرجية.

البعيد عني من  الربع  نزل في  بالطالب  املدير  النشيد ورحب  انتهى  أن  وبعد 
الساحة طالبان يبيعان طوابع تبرعات لفلسطني.

خطر ببالي أن أتبرع ولكن الفلوس كانت مع أخي، تركت اإلصطفاف ومشيت 
الهوينا حتى منتصف الساحة تقريبا وملا لم يخرج الي أخي الذي بقي متسمرا 

في مكانه.. صرخت عليه بأعلى صوتي: تعال نشتري من هذا.
الساحة  على  املشرفني  املعلمني  وأدهشت  الصفوف  الصرخة صمت  كسرت 
فهرع الي أحدهم وكان ضخم البنية متوسط العمر مدور الوجه غائر العينني 
وأصلع بعض الشيء كما أتذكر ومسك بأذني بقوة وأرجعني الى مكاني مكررا 
علي في الطريق إليه بصوت خافت مع كل قرصة إذن: بابة هذي مدرسة هذا 

مو عكد )زقاق(.
والهوسات تشق عنان  الدبكات  1958 كانت أصوات  تموز  في صبيحة14 
مر  ألستفسر،  الشارع  الى  خرجت  املتصرفية  عند  الحلة  مركز  في  السماء 
شباب وصبية يتراكضون نحو مركز املدينة سألتهم ما ذا جرى قالوا: ثورة، 
ثورة قتلوا نوري سعيد، قتلوا عبد اإلله قتلوا امللك. دخلت الدار مسرعًا ألبدل 
دشداشتي والحق بالكرنفال سألتني الوالدة ماذا كانت تلك األصوات وإلى أين 

أنت ذاهب، كررت عليها منتشيًا كباقي الصبية ما سمعته،
واهلل  فيصل؟  قتلتم  وقالت:  طويلة  حسرة  جرت 

ستبكونه ما عشتم كما بكينا الحسني.

 عبد الهادي كاظم احلميري

هانوي-)أ ف ب( - دشنت فيتنام اجلمعة متحفًا عن 
كونها حتظر  من  الرغم  على  فيها  الصحافة  تاريخ 

وجود أي وسائل إعالم مستقلة.
في  الفائت  الشهر  افتتح  الذي  املتحف  ويحوي 
هانوي آالف الوثائق واألغراض التي يعود تاريخها 
إلى العام 1865 فما بعد، وخصوصًا إلى مرحلتي 
مقاالت  منها  فيتنام،  وحرب  الفرنسي  االستعمار 

وآالت تصوير وآالت كاتبة.
إلى  إشارة  أي  املتحف  في  مكان  أي  في  وليس 
النظام  من  ممنوعة  املستقلة  اإلعالم  وسائل  أن 
الشيوعي الذي يفرض رقابة مشددة على الصحف 

ومحطات التلفزة.
"هيومن  منظمة  في  آسيا  قسم  مدير  مساعد  وقال 
روبرتسون  فيل  احلكومية  غير  ووتش"  رايتس 
تسمية  إطالق  األدّق  "من  برس  فرانس  لوكالة 
+متحف البروباغندا+ )أو الدعاية السياسية( على 
هذا املتحف، نظرًا إلى أن السلطات حتكم قبضتها 
ينتقدان احلكومة  الصحافة". وكان صحافيان  على 
بتهمة  املتحف  افتتاح  من  قصيرة  مدة  قبل  أوقفا 
عقوبات  فرض  إلى  يؤدي  قد  ما  البالد  بأمن  املّس 

قاسية بالسجن عليهما.

في  الرقابة  درجات  أقوى  إحدى  فيتنام  وتفرض 
العالم، وقد صنفتها منظمة "صحافيون بال حدود" 

في املرتبة 175 من أصل 180 دولة في هذا اجملال.
ننا من  وقالت مديرة املتحف تران تي كيم هوا "متكُّ
بناء هذا املتحف ُيظِهُر أن حرية الصحافة موجودة" 

في فيتنام.

الناشطني  املعارضني  توقيف  النظام  ويواصل 
األحكام  وإنزال  االجتماعي  التواصل  شبكات  على 
السلطة  محافظة  حكومة  تسّلم  منذ  بهم  القضائية 

في العام 2016.
وكشفت منظمة العفو الدولية أن نحو 10 في املئة 
وراء  قابعون  فيتنام  في  السياسيني  السجناء  من 

القضبان بسبب نشاطهم على شبكة فيسبوك.
كوفيد19-  جائحة  جّراء  الوضع  هذا  وتفاقم 
من  املئات  الفيتنامية  السلطات  استجوبت  إذ 
مستخدمي فيسبوك بسبب ما نشروه في شأن أزمة 
وفق  إياها،  هانوي  إدارة  وطريقة  كورونا  فيروس 

بيانات منظمة العفو الدولية.

متحف للصحافة في بلد ال يجيز االعالم املستقل 

السينما الفرنسية تكرم الشقيقني البلجيكيني داردين

جائزة لكايت وينسلت في مهرجان تورنتو السينمائي 

زواج حفيدة ملكة إنكلترا
من رجل أعمال إيطالي في مراسم خاصة

لندن, الزمان 
تزوجت األميرة بياتريس، حفيدة ملكة إنكلترا إليزابيث الثانية وابنة 
األمير أندرو، اجلمعة رجل األعمال اإليطالي إدواردو مابيلي موتسي 

في مراسم خاصة في ويندسور، على ما أعلن قصر باكينغهام.
وكان مقررا عقد هذا الزفاف أساسا في 29 أيار/مايو في لندن، غير 

أنه أرجئ بسبب وباء كوفيد19- من دون حتديد موعد جديد.
وأشار قصر باكينغهام إلى أن املراسم "اخلاصة" أقيمت صباح اجلمعة 
في كنيسة ويندسور امللكية بحضور امللكة )94 عاما( وزوجها األمير 
للشابة "متاشيا" مع  املباشرة"  "األسرة  )99 عاما( وأفراد من  فيليب 

توصيات احلكومة ملكافحة تفشي فيروس كورونا املستجد.
األميرة بياتريس البالغة 31 عاما هي ابنة األمير أندرو، ثاني أبناء 

امللكة إليزابيث الثانية، وطليقته سارة فيرغوسن.
العرش  خالفة  ترتيب  في  التاسع  املركز  بياتريس  األميرة  وحتتل 
أما  العاشر.  املركز  في  يوجيني  الصغرى  فيما شقيقتها  البريطاني 
زوجها إدواردو مابيلي موتسي )37 عاما( فهو مستثمر عقاري ثري 

مولع برياضة الكريكت. وهو مطّلق وأب لطفل صغير.
وتدور شبهات في شأن األمير أندرو على خلفية عالقته مع اخلبير 
املالي األميركي جيفري إبستني الذي اتهم باستغالل قاصرات جنسيا 

وأقدم على االنتحار في السجن العام املاضي.
وكانت وثائق قضائية نشرت في آب/أغسطس 2019 كشفت أن سيدة 
تدعى فيرجينيا روبرتس تؤكد أنها أقامت عالقات جنسية مع األمير 

أندرو أجبرها عليها ابستني عندما كانت في السابعة عشرة.
واحدة  األمير  مع  التعاون  عن  ومنظمات  شركات  تخلي  وبعد 
 2019 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  املطاف  به  انتهى  األخرى،  تلو 

باالنسحاب من احلياة العامة واالبتعاد عن األضواء.

 صرف إعانات كورونا في ألعاب امليسر
وفرقة سيرك تبيع نفسها للدائنني

الهوس بتفتيح البشرة يعم قارة آسيا
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أوقفت   - ب(  ف  -أ  مونتريال  اجنليس-  لوس 
السلطات في والية كاليفورنيا األميركية اخلميس 
فيغاس  الس  في  القمار  ألعاب  في  استخدم  رجاًل 
مجموع  هو  دوالر  ماليني  تسعة  مبلغ  من  قسمًا 
على  االحتيال  طريق  من  عليها  حصل  إعانات 

أساس أنها ملواجهة آثار جائحة كوفيد19-.
سكان  من  وهو  عامًا(،   40( مارنل  أندرو  وكان 
بيفرلي غروف اجملاورة ملدينة لوس أجنليس، قّدم 
ذات  قروض  على  لالستحصال  الطلبات  من  عددًا 
بالفعل في احلصول على  باجلائحة، وجنح  صلة 
حماية  "برنامج  صناديق  من  الدوالرات  ماليني 

الراتب".
وأوضح االّدعاء العام أن غروف استخدم قسمًا من 
البورصة،  في  خطرة  مضاربات  في  األموال  هذه 
كازينو  في  الدوالرات  من  اآلالف  مئات  بّذر  فيما 
فندق "بيالجيو" وغيره من نوادي امليسر في الس 

فيغاس خالل عطلة األسبوع الفائت.
غروف  عليها  حصل  التي  القروض  وتندرج 
برنامج  إطار  الراتب" في  "برنامج حماية  مبوجب 

ماليني  ملساعدة  دوالر  مليار  بقيمة 2,2  إعانات 
األميركيني الذين يعانون اآلثار االقتصادية لتفشي 

فيروس كورونا املستجد.
ُمِنَعت  الذي  الذي  مارنل  بأن  السلطات  وأفادت 
احملكمة  أمام  ميثل  أن  ويفترض  بكفالة  تخليته 
عامًا   30 السجن  عقوبة  يواجه  املقبل،  اخلميس 

بتهمة االحتيال املصرفي.
الكندية  سوليي"  دو  "سيرك  فرقة  أعلنت  فيما 
اخلميس أنها وافقت على عرض شراء من دائنيها، 
العلني  املزاد  في  لبيعها  انطالق  نقطة  يشكل  ما 
قضائية  حماية  حتت  وضعها  بعد  املقبل  الشهر 

من اإلفالس.
استحواذ هؤالء  على  الدائنني  مع  االتفاق  وينص 
على "كامل موجودات )الشركة( تقريبا"، وفق بيان 

أصدرته الفرقة الترفيهية الشهيرة.
السيرك  أبرمه  للشراء  عرض  محل  االتفاق  ويحل 
نهاية  له  مقرا  الكندية  مونتريال  في  يتخذ  الذي 
الشهر الفائت مع مساهميه احلاليني في صندوقي 
الصيني فضال  و"فوسون"  األميركي  بي جي"  "تي 

عن صندوق الودائع واالستثمار في كيبيك.
إلى  الفائت  آذار/مارس  الفرقة في  واضطرت هذه 
الغاء 44 عرضا في أنحاء العالم ما أدى إلى توقف 
ما  أي  وفنيا  بهلوانيا  لـ4679  العمل  عن  قسري 
الفرقة  استغنت  وقد  املوظفني.  نسبته 95 , من 
1984عن  سنة  كيبيك  في  انطلقت  التي  الشهيرة 
خدمات أكثرية هؤالء في نهاية حزيران/يونيو مع 
طلبها احلماية القضائية مبوجب قوانني اإلفالس.

العرض  في  كيبيك  في  العليا  احملكمة  وستنظر 
على  املشرفة  كونها  اجلديد خالل جلسة اجلمعة، 
إعادة هيكلة الفرقة التي تشكل رمزا ثقافيا رئيسيا 

للمنطقة الكندية الناطقة بالفرنسية.
وذكرت صحيفة "غلوب أند مايل" أن االتفاق ينص 
ما بني 300 مليون دوالر  الدائنون  أن يضخ  على 
أميركي و375 مليونا حلساب الفرقة التي ستوافق 
تاليا على تقليص قيمة الديون املضمونة من 1,1 
مليار دوالر أميركي إلى 300 مليون. كذلك سيظل 
اإلبقاء على مقر الفرقة في مونتريال مضمونا في 

السنوات اخلمس املقبلة.

نيودلهي,-)أ ف ب( - بعدما سئمت من نصائح 
اآلخرين لها بتبييض بشرتها خالل الصغر، تكافح 
الطالبة الهندية تشاندرانا هيران حاليا ضد الهوس 
السائد لدى اآلسيويات بتفتيح البشرة وهي باتت 
أكثر تصميما على موقفها بعد التظاهرات العاملية 
الشابة  هذه  أطلقت  وقد  للعنصرية.  املناهضة 
البشرة  تفتيح  مستحضر  ضد  إلكترونية  عريضة 
جمعت  "يونيليفر"،  مجموعة  من  لفلي"  أند  "فير 
نصرا  الطالبة  وسجلت  التواقيع.  آالف  عشرات 
املتخصصة  اجملموعة  قرار  إثر  الفائت  الشهر  أول 
أسماء  تغيير  التجميل  مستحضرات  صناعة  في 
و"أبيض".  "فاحت"  عبارات  حتمل  التي  منتجاتها 
اتخذت  مهمة"،  السود  "حياة  حركة  من  وبضغط 
"لوريال"  بينها  القطاع  في  عمالقة  مجموعات 
و"جونسون أند جونسون" تدابير مشابهة. غير أن 
معارضات التمييز على أساس درجة بياض البشرة 
املبادرات على تقضي على  أن هذه  يرين  آسيا  في 
املتجذرة  النمطية  باألحكام  املتمثلة  املشكلة  جذور 
لون  يربط  خاص،  بشكل  الهند  وفي  النفوس.  في 
لدى  خصوصا  واجلمال  بالثراء  الفاحت  البشرة 
النساء.  وتقول تشاندانا هيران )22 عاما( لوكالة 
"الناس يؤمنون بأن األشخاص ذوي  فرانس برس 

البشرة الداكنة لن ينجحوا في احلياة".
وقد ساهمت أفالم بوليوود في ترسيخ هذه األفكار 
يكّن من أصحاب  ما  غالبا  املمثالت  إن  إذ  النمطية 

البشرة الفاحتة، كذلك األمر في اإلعالنات.
لزيجات  إعالنات  الهندية  الصحف  في  وتنتشر 

مدبرة تطلب فتيات ببشرة "ناصعة البياض".
تضع سيما وهي عاملة منزلية في سن 29 عاما في 
14 سنة،  منذ  لفلي"  أند  "فير  نيودلهي، مستحضر 
عائلتها  في  النسوة  جميع  شأن  ذلك  في  شأنها 

"عندما  البالغة 12 عاما. وهي تقول  ابنتها  وحتى 
البشرة،  تبييض  ملستحضرات  اإلعالنات  أشاهد 
أن  تظهر  إنها  إذ  جيدة  منتجات  أنها  لي  يبدو 
الناس يجدون وظائف ويتلقون طلبات زواج عندما 
تصبح بشرتهم أكثر بياضا". وقد تعزز هذا املنحى 
بفعل االستعمار البريطاني في الهند، لكن اساتذة 
بالنظام  قوية  بصورة  يرتبط  أنه  يرون  جامعيني 
الطبقي التقليدي الذي يحكم اجملتمع في هذا البلد 

العمالق الذي يعد 1,3 مليار نسمة. 

ألف   950 من  أكثر  بيعت   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
األميركي  الرئيس  عن  جديد  كتاب  من  نسخة 
دونالد ترامب كتبته ابنة شقيقه في اليوم األول من 

طرحه في أسواق الواليات 
املتحدة.

ماتش  "تو  كتاب  ويقدم 
)أكثر مما  إناف"  نيفر  أند 
أبدا:  كاف  وغير  ينبغي 
عائلتي  صنعت  كيف 
العالم؟(  في  رجل  أخطر 
نسخته  ستنشر  الذي 
تشرين  في  الفرنسية 
دونالد  األول/أكتوبر، 
مريض  أنه  على  ترامب 

بالكذب وشخصية نرجسية.
طبيبة  وهي  ترامب  ماري  الكتاب  مؤلفة  وتّتهم 
نفسية، الرئيس األميركي بأنه ساهم في إضعاف 
دونالد  شقيق  جونيور  ترامب  فريد  والدها 
ترامب. وتوفي فريد، وهو الشقيق األكبر لدونالد 
ترامب، في العام 1981 عندما كان يبلغ 42 عاما 
بإدمانه  عائلته  ربطتها  قلبية  لنوبة  تعرضه  بعد 
جونيور  فريد  وكان  سنوات.  عشر  منذ  الكحول 

للعمل  دفعته  التي  أسرته  ضغوط  حتت  يعيش 
مع والده في تطوير العقارات في حني كان يطمح 
إلى أن يصبح طيارا. ويعد الكتاب أول وصف غير 
مؤات بالنسبة للرئيس من 

قبل شخص من عائلته.
وبيعت النسخ الـ950 ألفا 
فيها  مبا  واحد  يوم  في 
الطلبات املسبقة باإلضافة 
الصوتية  اإلصدارات  إلى 
والرقمية، وهو رقم قياسي 
أند  "ساميون  النشر  لدار 
أعلنت  ما  وفق  شوستر"، 
األربعاء.  بيان  في  الدار 
األبيض  البيت  ووصف 
ال  "مزاعم"  تغذيه  باألكاذيب"  "مليء  بأنه  الكتاب 

أساس لها.
ويذكر أن روبرت ترامب، شقيق آخر للرئيس، جلأ 
جدوى.  دون  لكن  الكتاب،  نشر  ملنع  القانون  إلى 
الدار طبع نسخ إضافية ما سيجعل عدد  وطلبت 
النسخ املطبوعة 1,15 مليون للسوق األميركية 
موقع  مبيعات  قائمة  الكتاب  ويتصّدر  وحدها. 

"أمازون" في كندا وأستراليا.

بيع مليون نسخة من كتاب
ابنة شقيق ترامب في اليوم األول 

مونتريال -ليون -ا ف ب :  تنال املمثلة البريطانية 
كايت وينسلت جائزة "تريبيوت أكتور أوورد" خالل 
في  السينمائي  تورنتو  مهرجان  من  املقبلة  الدورة 
اخلميس.  املنظمون  أعلن  ما  على  أيلول/سبتمبر، 
بصورة  أيلول/سبتمبر   15 في  احلدث  وسيقام 
من  األهم  وهو  املهرجان  هذا  ملناسبة  افتراضية 
نوعه في أميركا الشمالية. وأوضحت املديرة العامة 
للمهرجان جوانا فيشنتي املشاركة في رئاسة احلدث 
ال  الشاشة  عبر  واآلسرة  الالمعة  كايت  "وجود  أن 
يزال مصدر إذهال وترفيه وإلهام للجمهور واملمثلني 

املمثلة  أن  إلى  املسؤولة  وأشارت  السواء".  على 
خالل  من  السينمائية  الذاكرة  تطبع  تزال  ال  التي 
عينه  "بالقدر  متثل  "تايتانيك"،  فيلم  بطولة  تأديتها 
النساء  بهما  تتحلى  اللتني  والشجاعة  القوة  من 
فيشنتي  ولفتت  دورهن".  جتسيد  تختار  الالئي 
إلى أن الفنانة البريطانية البالغة 44 عاما احلائزة 
جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ّذي 
ريدر"، هي "من أفضل املمثالت وأكثرهن احتراما في 
املمثلني  أووردز"  "تريبيوت  جوائز  وتكافئ  جيلها". 
على  السينمائي  القطاع  في  واملهنيني  واخملرجني 

وبسبب  السابع.  الفن  في  االستثنائية  مساهماتهم 
السينمائي  تورنتو  يعقد مهرجان  كوفيد19-،  وباء 
أيلول/ من  العاشر  بني  واألربعني  اخلامسة  دورته 
يجمع  هجني  بنسق  منه  عشر  والتاسع  سبتمبر 
االفتراضية.   واملواعيد  الصاالت  في  األحداث  بني 
أن  السينمائية  "لوميير"  جائزة  منّظمو  أعلن  وكان 
ولوك  بيار  جان  الشقيقني  البلجيكيني  اخملرَجني 
داردين ، سيتسلمان خالل اخلريف املقبل في مدينة 
سنويًا  ُتمَنح  التي  اجلائزة  هذه  الفرنسية  ليون 
"معهد  مدير  وقال  السابع.  الفن  طبعت  لشخصية 

فرنسا(واملندوب  شرق  )جنوب  ليون  في  لوميير" 
فرانس  لوكالة  فرميو  تييري  كان  ملهرجان  العام 
فيلمًا  أخرجا 11  اللذين  داردين  الشقيقني  إن  برس 
و"النفان"   )1999( "روزيتا"  بينها  طويال  روائيًا 
)2005(، يتميزان بأن لديهما "رؤية للعالم واسلوبًا 
مهرجان  في  الذهبية  بالسعفة  فازا  وقد  واقتناعًا". 
املنصرم  العام  ُمِنَحت  اجلائزة  وكانت  مرتني.   كان 
صاحب  كوبوال،  فورد  فرنسيس  األميركي  للمخرج 

فيلم "أبوكاليبس ناو".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(


