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الحدودية  المنافذ  في  لمسؤولين  االعالم  في  تصريحات  سمعنا 
تفيد بأّن حجم ايرادات بعض المنافذ التي زارها رئيس الحكومة 
وهذه  مرات.  خمس  تضاعف  فيها  ادارية  تغييرات  وأجرى 
حقوق  السترداد  المطلوب  الفرح  المتلقي  تمنح  ال  التصريحات 
الدولة والشعب، ألّن االيرادات الحقيقية قد تكون عشرين ضعفاً 
واّن التحسن في وقف الفساد وصل الى حد خمسة أضعاف فقط، 
هذه  انَّ  صحة  على  أدلة  المتحدثين  للمسؤولين  تتوافر  ال  كما 
وليست  الدولة  اليرادات  الطبيعي  الحد  هي  الخمسة  االضعاف 
العشرين ضعفاً أو أكثر. وال يوجد تبرير لدى أي مسؤول لعدم 
يتكون  قد ال  الكمية،  بنفس  أخرى  منافذ حدودية  ايرادات  زيادة 

مشمولة بالزيارات.
المسألة ال تخفى على أحد في أّنها عمليات فساد كبيرة ومنظمة 
ووحدات  ومؤسسات  بوزارات  مهمة  غرف  في  تتم  ومعقدة 
نياشين  بلغ عدد  يقترب من اسوارها مهما  أحد  ومليشيات، وال 

صدره من التصريحات طبعاً وليس البطوالت.
خسر العراق ثروات هائلة وال يزال يخسر بسبب المنافذ والمعابر 
التي جرى استحداث قسم منها لتلبية سد نفقات مليشيا أو شخصية 
نافذة أحياناً. اليبدو  أن هناك أي حل قابالً للتطبيق إال في حدوده 

الدنيا وتحت ضغوط معينة ولفترات هامشية تشبه المناورات.
أية  دخول  في  الكترونية  لبرمجة  خاضعة  طرق  اعتماد  يمكن 
الجمركية من خالل  للتعريفات  البلد عبر دفع مسبق  الى  شحنة 
الى  الشاحنة  دخول  قبل  البنكي  او  االلكتروني  المالي  التحويل 
العراق، بحيث يدخل السائقون ومعهم ايصاالت الدفع وان المبالغ 

قد نزلت في حساب وزارة المالية ببغداد. 
هنا تبقى مسألة تقدير ثمن الجمارك لكل مادة في البضائع  والسلع 
الموظفين  الكترونياً، وانَّ  اللجان  أن تصنفها  يمكن  وهذه مسألة 
التي ال  الحاالت  يتولون تدراك  المنافذ  المالية في  المنتدبين من 
تخضع للتصنيف االلكتروني في الدفع بما يسهل معاملة الشاحنة 
واحد  مثال  لكنه  المنافذ،  ايراد  كل  ليس  هذا  أحد.  اعاقة  وعدم 
الحواسيب  وعبر  االلكتروني  التعامل  باالمكان  اّن  الى  للتنبيه 
والكاميرات والدفع المسبق من اجل ضبط جوانب من ايرادات 

الدولة.
هذه  بمجرد  يغلق  ال  الفساد  باب  بأّن  كاملة  ثقة  على  انني   
بالبلد عمالق  الفساد  المالية، ألنَّ  التنظيمية  االدارية  االجراءات 
للسيطرة  لكنه اسلوب واحد   ، الكبيرة  الرؤوس  له  كبير تخضع 
التغيير األكبر في  التعبانة. واّن  الدولة  آليات  واالدارة وتحديث 
القضاء على الفساد كامالً مسألة شبه مستحيلة، وهناك َمن يقول 

أّنها مستحيلة استحالة أبدية .
 والمثل يقول حاميها حراميها .

ديباجة مواطن:أنا أحبها
رمبا يسأل سائل هل هناك من ُتحب؟ وهل هناك من ُيحب في زمن ال حب فيه؟ وهل هناك من 
يجرؤ ليعترف بحبه أمام املأل إذا اقتضت الضرورة لذلك في زمن العجب والرياء؟ وهل هناك 
تقاليد ومعتقدات جتعل الغالبية من األشخاص يظنون بأن االعتراف باحلب خطيئة كبرى، وإنه 
من احملرمات؟ وهل االعتراف باحلب ضعف مثال؟ أكيد الكثير من الناس سوف يجيبون على هذه 
التساؤالت بنعم هناك من ُتحب، ومن ُيحب، ومن يعترف، لكن هناك أسباب جتعل من االعتراف 
مهمة صعبة، ومن هذه األسباب مثاَل اخلوف، حيث يواجه بعض احملبني صعوبة في التعبير عن 
بانهم  يتوهمون  حيث  األشخاص،  بعض  قبل  من  للحب  الصحيح  غير  الفهم  كذلك  مشاعرهم، 
يحبون، والتردد واحلزن اللذان يجعالن الشخص يشعر بأن اآلخر رمبا اليبادله ذات املشاعر، 
والضعف  الذي ينتج من جراء عدم الثقة والرهبة من مجاراة املشاعر احلبيسة، وثقل املاضي، 

الذي يقّيد الفرد ويجعله أسير ماضيه األليم.
احلرام  بحجة  باحلب  االعتراف  عدم  اسباب  من  اآلخرون  يعتبره  ايضا  هو  الديني  والوازع   
والتقاليد  والعادات البالية، لكن هذه اإلجابات غير مدروسة ألنها تبجح دون مبررات ُتذكر، لسبب 
بسيط وهو لو كان احلب اخلالد موجود فعال ملا كانت احلياة على ماهي عليه اآلن من احلروب، 
والتنافس على املال، واخلديعة والنفاق، والقبح ومحاولة النيل من اآلخر، والتقاطع في العالقات 
االجتماعية، واخليانات، والغدر في اخلاصرة، وأغلب هذه اإلجابات عشوائية، بل هي حالة من 
حاالت الشعور بالتفتح املوهوم والتباهي املدبلج، دون معرفة املعنى احلقيقي للحب،ونسوا إن 
احلب هو تقدير إلهي حميم وإنساني في قلب وخوالج كل كائن بشري وحتى حيواني مهما كان 
متجبرا، بل شعور عاطفي مترامي األرواح، وهو قوة مغناطيسية جتذب كل عاشق نحو معشوقه 
مبختلف الوسائل البدائية واحلديثة على حد سواء، وهو ميل لالندماج، والشعور البركاني بالرغبة 
الظروف وويل  الى املساندة في صعوبة  الفردوسية، كذلك هو الشعور باحلاجة  نحو السعادة 
احلياة، ذلك ألن احلب هو نزعة فطرية، وسلوك إنساني في البحث عن النصف الثاني املفقود، 

وهو قدر إلهي يأتي بسيٍل بطيء كاملوت دون أن يراه أحد.
 وبالتالي هو نعمة سماوية  أنعم الله بها على البشر، ويزرعها في قلب كل مخلوق آدمي، وفي 
النتيجة  يؤدي الى تكوين أسرة صاحلة بدورها تساهم في بناء اجملتمع من خالل القيم االخالقية 
العليا، واملبادئ الراشد ة والسامية التي تصهر احلبيبني في مجمرة الهبة  بقصة حب قوامها 

الوفاء واإلخالص واالحترام والعاطفة اجلياشة الصادقة. 
ويبقى مدى وحجم الفهم املعنوي والعاطفي للحب متروكا لكل شخص وفق إدراكه وثقافته في 
كافة اجملتمعات ومبختلف دياناتها وأعراقها ومذاهبها، إذا كان هذا املفهوم املتواضع مبختلف 
مستوياته للحب، إذن ملا يصعب على الذين يعتقدون بأنهم يحبون االعتراف والتصريح باحلب ولو 
أمام أنفسهم؟ أعتقد االعتراف باحلقيقة ال يهدف الى النيل من الذين يهابون االعتراف باحلب، 
وهي إن الذي ال يعترف باحلب فهو أصال لم ولن يعرف احلب، فهو لم ُيحب إطالقا، فاالعتراف 
باحلب هو الغذاء الرئيسي إلله احلب ذاته، بل هو سر طفولته و فتوته ومن ثم شبابه وجمال 
شيخوخته، فاحلب مثل نبتة برّية إذا لم يسقيها احلبيبني عشقا ووهجا ودموعا وسهرا وغنجا 
لم تشهدها  دامية  يكتب على شهيٍد في معركة  املوت كما  عليها  ُكتَب  فقد  واعترافا   وشجاعة 

احلروب.
واالعتراف ال يصرح به سوى العاشق الفارس الشجاع، مثل عاشق إذا وعد التزم، وإذا قال 
صدق، وإذا بكى سقت دموعه جباه احليارى، هل صادفكم عاشق عصري في زمن املوبقات 
وعد حبيبته في حلظة إعصار من جنوح العاطفة، التي عصى الزمن على لقائهما في ليلة عرس 
حاملة، بانه سيرتدي السواد حتى ليلة عرسهما وفي كل حديث بينهما يغني ) ماذب ثوب حزني 
إال تصفالي(  وليثبت لها إنه مجنون حٍب لم يشهده ال الزمن القدمي وال الزمن احلديث، وليثب لها 

إنه فارسها القادم من أزيز الويالت واألوبئة االجتماعية والليل املدجج باألنني.
 أنا ُأجزم ال أحد منكم يستطيع أن يصرح بحبه ألحٍد بل حتى أمام نفسه في هذا الزمن املريض، 
الوطن ببساطيلها  ُطهر حدود  التي داست على  الدبابات  الذين قدموا على ظهور  الزعماء  مثل 
النجسة وهم ينادون بالوطنية والتحرير، وفي الليالي احلمراء يحتسون لعاب خمورهم بكؤوس من 
نهود املومسات ويثملون حتى يبعرون  بأموال الفقراء، وفي الصباح 

يرتدون ثوب الفضيلة والدين،
لكن هذا العاشق العصري الفارس الذي ارتدى ثوب الليل، كل 
ما فيه من صوت ومالمح تنزف عشقا وجتاعيد وحزنا وقصيدا 
يعترف بل يصرح بأعلى صوته أمام األرض أجمعها بأنه يحبها 

عذراء وسماء، دجلة وكربالء.
د. خالد اخلفاجي

علماء  أعلن   - ب(  ف  واشنطن-)أ  طوكيو- 
كبسولة  حتليل  في  شرعوا  أنهم  الثالثاء 
ياباني،  مسبار  األرض  إلى  أعادها  فضائية 
سعيًا إلى اإلفادة من مواد حتملها من كويكب 
بعيد وُيعتّقد أن أي تبدالت لم تطرأ عليها منذ 

نشأة الكون قبل 4,6 مليارات سنة.
اليابانية  الفضاء  وكالة  من  مسؤولون  وقال 
الكبسولة  لعودة  مرتاحون  إنهم  )جاكسا( 
األحد  أستراليا  في  هبطت  التي  الصغيرة 
 "2 "هايابوسا  املسبار  عن  انفصلت  بعدما 

مدير  وقال  األرض.  كوكب  اجتاه  في  وهبطت 
املشروع يوشي تسودا للصحافيني "أنا سعيد 
فعاًل لعودة الكبسولة بعد ذهاب وإياب بلغت 
كيلومتر".  مليار   5,24 اإلجمالية  مسافتهما 
حملت  الكبسولة  تكون  أن  في  العلماء  ويأمل 
جمعها  التي  العّينات  من  ملليغرام  مئة  نحو 
"ريوغو"  كويكب  من  الفائت  العام  املسبار 
 300 يبعد  الذي  باليابانية(  التنني"  )"قصر 
مليون كيلومتر عن األرض، لكنهم لن يطمئنوا 

قبل معاينتهم هذه احلمولة.

)هذه  ملشاهدة  "أنا أحترق شوقًا  تسودا  وقال 
املتوقع  غير  من  ولكن  عيني".  بأم  العّينات( 
أن يحصل هذا األمر قبل األسبوع املقبل على 
اّتباع  ملزمون  العلماء  أن  إلى  نظرًا  األقل، 
إجراءات صارمة لالطمئنان إلى أن املواد غير 
"هيتوشي  لوكالة  العام  املدير  وأشار  ملّوثة. 
راهنًا  موجودة  الكبسولة  أن  إلى  كونيناكا" 
مبنطقة  "جاكسا"  مركز  في  آمن"  مكان  "في 

ساغامينهارا، إلى اجلنوب من طوكيو.
الكبسولة  معاجلة  في  "جاكسا"  بدأت  وقد 

بحذر، من خالل البدء بسحب الغاز من داخلها.
وشدد رئيس مجموعة حتليل املواد الفضائية 
توموهيرو أوسوي على أن "األهم هو أال تكون 
يكون  لكي   )...( األرض  ببيئة  ملوثة  العينات 
ممكنا تقدميها للباحثني في كل أنحاء العالم".

فيما أصدرت وكالة الفضاء األميركية )"ناسا"( 
العلمية  املهام  فيه  استعرضت  طويال  تقريرا 
اللذين  الرائدين  إلى  ستوكل  التي  املتعّددة 

سيرسالن إلى القمر في مهلة أقربها 2024.
 85 بجلب  املبدأ  حيث  من  الهدف  ويقضي 

كيلوغراما من عّينات ملواد مختلفة مأخوذة من 
سطح القمر ومن أعماقه، علما أن مهام "أبولو" 
أتاحت نقل 64 كيلوغراما من العّينات القمرية 

بني 1969 و1972.
الوكالة  مدير  معاون  زوربوكن  توماس  وقال 
هذا  تقدمي  خالل  العلمية  بالشؤون  املكّلف 
التقرير الذي أعّده علماء من الناسا بالتعاون 
علمية  طاقة  يختزن  "القمر  إن  أكادمييني  مع 
االستفادة  على  الرائدان  سيساعدنا  كبيرة 

منها".

مهمة رائَدي ناسا على القمر جمع 85 كيلوغرامًا من العينات
اليابان تباشر حتليل تربة من كويكب ريوغو

 الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6833 االربعاء 22 من ربيع ثاين 1442 هـ  9من ديسمرب )كانون أول( 2020

اكتشاف مسّلة غامضةأول مشاركة لالعبة متحّولة جنسيًا في دوري األرجنتني 
جديدة في هولندا

سمحت   - ب(  ف  -)أ  ميالنو  بومباي- 
املستقّلني  للموسيقيني  كورونا  جائحة 
بوليوود  قبضة  من  باإلفالت  الهند  في 
تهيمن  باجلمهور.  عالقتهم  وتوطيد  لفترة 
الهند،  في  املوسيقى  قطاع  على  بوليوود 
األفالم  إصدار  عّلقوا  املنتجني  أن  غير 
اجملال  أفسح  ما  الوباء،  بسبب  اجلديدة 
أمام املوسيقيني املستقّلني. لم يكّف هاتف 
الرنني  عن  عاما(   48( براغانزا  كارلتون 
على  كبيرا  جناحا  الفنان  حّقق  أن  منذ 
اإلنترنت خالل تدابير العزل العام املشّددة 
وحزيران/ آذار/مارس  بني  اعتمدت  التي 
املولود  املوسيقي  هذا  أمضى  فقد  يونيو. 
على  العزل  ليالي  )اجلنوب(  بنغالور  في 
غرفته  من  منشدا  جمهوره،  مع  اإلنترنت 
مختلفة  أنواع  من  أغنيات  الصغيرة 
املتابعني.  آالف  عشرات  جذبت  منه  ُتطلب 
وهو يروي أنه قّدم "أغنيات طوال 70 ليلة 
طلبات  "ملّبيا  "فيسبوك"،  عبر  متتالية" 
اجلمهور". وجنح كارلتون براغانزا، بفضل 
اإلنترنت شوهدت 1,5  125 عرضا على 
ألف  جمع  في  "فيسبوك"،  عبر  مّرة  مليون 
العروض  عليه  فانهالت  ليلة،  كّل  شخص 
إلحياء حفالت خاصة أو عامة مع التخفيف 

التدريجي للقيود.
محتويات أصلية"

هوب  الهيب  مغنية  مع  احلال  وكذلك 
فنيا  املعروفة  كور  بارنور  باالك  الشابة 
متتّبعيها  عدد  زاد  التي  ماالي"  "ليل  باسم 
الفيديوهات  لقيت  وقد  اإلنترنت.  على 
بواسطة   2018 العام  منذ  تصّورها  التي 

إلى  فيها  تتطّرق  والتي  "غوبرو"  كاميرا 
"إنستغرام"  على  أصداء  الشباب  شواغل 
و"يوتيوب". فيما يرى املصممان اإليطاليان 
وستيفانو  عامًا(   62( دولتشه  دومينيكو 
كوفيد19-،  جائحة  أن  عامًا(   58( غابانا 
رغم تسببها بصعوبات كبيرة، كانت حافزًا 
لتعزيز اإلبداع واالبتكار. وقد دفعتهما هذه 

األزمة إلى إبطاء عجلة األعمال للعودة إلى 
في  كانت سائدة  التي  بتلك  أجواء شبيهة 
الثمانينات،  بداية مشوارهما في منتصف 
مقابلة  خالل  املصّممان  كشف  ما  بحسب 
معهما في قصر من تصميم اجملموعة في 
فيديو  أشرطة  تصوير  مبناسبة  ميالنو 

قصيرة ترّوج ألزياء املاركة الراقية.

وهذه التسجيالت القصيرة املتمحورة على 
الدار  قلب  على  العزيز  العائلة  موضوع 
عروض  محّل  لتحّل  اإلنترنت  على  تطرح 
األزياء التقليدية التي ألغيت بسبب الوباء. 
هذه  كمصّممني  تعيشان  كيف  سؤال: 
الفترة اخلاصة جّدا؟ ستيفانو غابانا: "أنا 
يتحّلون  الذين  األشخاص  من  ودومينيكو 

باإليجابية. ولم نترك اليأس يستولي علينا 
لكن  األمور.  ببعض  القيام  علينا  تعّذر  إذا 
بكثير.   تعقيدا  أكثر  الوضع  أن  في  شّك  ال 
أبصرت  عندما  التذكير،  سبيل  وعلى 
يكن  لم   ،1984 العام  في  النور  املاركة 
)أقّل  إيطالية  ليرة  ماليني   3 سوى  معنا 
من  املعاطف  نصنع  وكّنا  دوالر(.  ألفي  من 

مقدورنا  في  يكن  لم  ألنه  السميك  القماش 
أن نصنعها من الكشمير، وكذلك احلال مع 
كّنا  إذ  اجليرزي،  من  املصنوعة  املالبس 
قيمة.  أعلى  أقمشة  لشراء  املال  إلى  نفتقر 
وهو وضع شبيه بالذي نعيشعه اليوم مع 
ما يتعّذر شراؤه وفعله. وهذا يعّزز احلّس 
االبتكاري. فعندما نخضع، أنا ودومينيكو، 

نحّب  ونحن  طاقتنا.  كامل  نبذل  لضغوط، 
جبه التحّديات".

يسّمى  عما  ينّم  "هذا  دولتشه:  دومينيكو   
إيطاليان  فنحن  اإليطالي+.  +احلّس 
الشّدة،  أوقات  وفي   .,  1000 بنسبة 
االبتكارية  النزعة  إلى  اللجوء  من  بّد  ال 
والبكاء  التوّقف  وعدم  اإلبداعي  والفكر 
بتفاؤل  الوضع  مواجهة  بل  اإلطالل،  على 

وإيجابية".
س: الوضع معّقد في قطاع السلع الفاخرة 
بأكثر  السنة  الذي ستتراجع مبيعاته هذه 
من 20 , على الصعيد العاملي. كيف هي 

حال داركما؟
عبر  تنجز  املهام  "غالبية  غابانا:  ستيفانو 
بعض  في  مفتوحة  واملتاجر  اإلنترنت. 
البلدان، مثل الصني، لكنها مغلقة في أخرى، 
ال سّيما في أوروبا والواليات املتحّدة. وقد 
خالل  في   ,  170 بنسبة  منّوا  شهدنا 
اإللكترونية، ألن  أربعة أشهر في مبيعاتنا 
ويحمل  الطريقة.  بهذه  يشتري  بات  الكّل 
نتكّيف  فنحن  إيجابيا،  جانبا  الوضع  هذا 
مع نهج جديد للشراء كان أصال جّد منتشر 

في الواليات املتحدة وأميركا اجلنوبية".
س: كيف تسّنى لكما إجناز هذه اجملموعة 

لألزياء الراقية؟
ستيفانو غابانا: "كّل مواردنا البشرية هي 
من داخل اجملموعة، من حائكني وحائكات 
ومطّرزين ومطّرزات، فكّل هذه املهام تنجز 
في ميالنو. وقد متّكنا من إجناز ذلك ببطء 
ولم نكن أكيدين من أنه سيكون في وسعنا 

حتقيق األمر".

مارا  باتت   - ب(  ف  ايرس-)أ  بوينوس 
متحّولة  العبة  أول  االثنني  غوميس 
الدرجة  دوري  منافسات  تخوض  جنسًيا 
للسيدات  القدم  لكرة  األرجنتيني  االولى 
"التاريخية"  اللحظة  هذه  أن  أكدت  حيث 

هي "مسألة اجتماعية وجماعية".
فريقها  خسارة  بعد  غوميس  وقالت 
في  النوس  امام   1-7 كارلوس  سان  فيا 
قمُت  "اليوم  البطولة  من  الثانية  املرحلة 
ببداياتي وأعتقد أن االمور بدأت تتحقق 

وتنجح".
فرانس  لوكالة  عاًما  الـ23  ابنة  وأكدت 
هي  بل  فردية،  ليست  "املسألة  أن  برس 

اجتماعية وجماعية".
الثاني/ في 28 تشرين  حصلت غوميس 
نوفمبر املاضي على االذن للعب في دوري 
الدرجة االولى للسيدات بعد صراع طويل 
العمر  متوسط  فيها  يتراوح  دولة  في 
املتوقع للنساء املتحوالت جنسيًا بني 32 

و40 عامًا.
وكشفت الالعبة انها وّقعت على اتفاق مع 
منها  يتطلب  للعبة  االرجنتيني  االحتاد 

اخلضوع لعالج الهورومونات.
لفحوصات  اخلضوع  أيضًا  وعليها 
التستوستيرون  مستوى  عن  الكشف 
إلزالة  منتصفها،  وفي  البطولة  بداية  في 

مع  رياضي  تفاوت  وجود  في  شك  أي 
األرجنتني  وكانت  األخريات.  الالعبات 
أقرت  التي  الالتينية  أميركا  بلدان  أول 
العام 2012،  الهوية اجلنسية في  قانون 
جنسها  بتغيير  لغوميس  سمح  والذي 
عندما  الوطنية  الهوية  بطاقة  في  رسميًا 

بلغت 18 عامًا.

االثنني  لغوميس  النوس  فريق  وقّدم 
قميص النادي مع الرقم 10 اخلاص بها 
إضافة إلى اسمها كهدية لها، حيث عّلقت 

"كان االمر مؤثرًا، لم أتوّقع ذلك".
سن  في  القدم  كرة  ممارسة  مارا  بدأت 
متيزت  احلي.  أبناء  من  بتشجيع  الـ15 
"ال  في  السيدات  دوري  في  غيرها  عن 

بالتا" حيث كانت هدافة الدوري في آخر 
كارلوس  سان  فيا  حّض  ما  موسمني، 
األولى  الدرجة  في  األخير  املركز  صاحب 

للتعاقد معها.
مؤمتر  خالل  اجلمعة  قالت  أن  وسبق 
"حلظة  هي  مشاركتها  إن  صحافي 

تاريخية على الصعيد العاملي".

معدنية  مسّلة  ظهرت   - ب(  ف  الهاي-)أ 
هولندا،  شمال  في  منطقة  في  غامضة 
بعد  وذلك  السلطات،  أّكدت  ما  بحسب 
اكتشاف قطع مماثلة في الواليات املتحدة 

ورومانيا وبريطانيا.
وعثر متنّزهون على هذه املسّلة األحد في 
ملكية خاصة بالقرب من محمية كيكينبرغ 
في منطقة فريزالند، بحسب إميكي بورما 
الناطق باسم جمعية "شتاتسبوسبيهير" 

الهولندية حلّراس الغابات.
وقال األخير في تصريحات لوكالة فرانس 
املوقع خالل  أنها ُنصبت في  "نظّن  برس 
ألن  األرجح  على  األسبوع  نهاية  عطلة 
نعلم  ال  لكّننا  عليها...  عثروا  متنّزهني 

كيف وصلت إلى هنا".
صباح  املسّلة  غابات  حّراس  وتفّحص 
االثنني وباشروا بالبحث عن أدّلة تسمح 

مبعرفة مصدرها.
وكان نصب مماثل قد اكتشف في منتصف 
يوتا  صحراء  في  الثاني/نوفمبر  تشرين 
في الواليات املتحدة قبل أن يختفي بعد 

أّيام.

وظهرت مسّلتان أخريان بعد بضعة أّيام 
في رومانيا وكاليفورنيا. وُعثر على رابعة 
األحد على شاطئ جزيرة وايت في جنوب 

إنكلترا.
صورا  هولندية  إعالم  وسائل  ونشرت 
منطقة  في  األحد  عليه  ُعثر  الذي  للعمود 
من  وهجا  أقّل  يبدو  والذي  فريزالند 

احمللية  القناة  بحسب  األخرى،  املسّلات 
"أومروب فريزالن".

يكون  أن  احتمال  إلى  احملّطة  وتطّرقت 
جتريها  ترويجية  حملة  ثمرة  العمل 
تقضي  التي  السنة"  رأس  عيد  "جمعية 
مهّمتها بلفت انتباه الرأي العام إلى بلدة 

أو جمعية ما في البلد.

الوباء يخدم املوسيقيني الهنود وينعش ابتكار مصممي األزياء بروما

لندن-)أ ف ب( - رفع األمير هاري دعوى 
"أسوشييتد  شركة  ضد  جديدة  تشهير 
أون  "ميل  لصحيفة  املالكة  نيوزبيبرز" 
زوجته  أصاًل  تالحقها  التي  صنداي" 
وسائل  أفادت  ما  على  ماركل،  ميغن 

إعالم بريطانية اإلثنني.
"بي  ووكالة  "تلغراف"  موقع  وكشف 
ودوقة  لدوق  القانوني  الفريق  أن  إيه" 
ساسكس رفع دعوى أمام احملكمة العليا 
الثاني/ تشرين  نهاية  في  لندن  في 
نشرته صحيفة  مقال  في شأن  نوفمبر، 
"ميل أون صنداي"، وهي عدد األحد من 

صحيفة "ديلي ميل".
موضوع  املقال  زعم  لـ"تلغراف"،  وفًقا 
على  يعد  لم  هاري  األمير  أن  الدعوى 
منذ  امللكية  البحرية  مشاة  مع  تواصل 
تخليه عن التزاماته امللكية في نيسان/

أبريل املاضي.
ماركل،  ميغن  األميركية  املمثلة  وكانت 
أمام  دعوى  رفعت  هاري،  األمير  زوجة 
في حّق شركة  لندن  في  العليا  احملكمة 
إياها  متهمة  نيوزبيبرز"  "أسوشييتد 
خالل  من  خصوصيتها  على  بالتعدي 
إلى  وّجهتها  رسالة  من  مقتطفات  نشر 
والدها توماس ماركل في آب/أغسطس 

.2018
احملاكمة  جترى  أن  املفترض  من  وكان 
أن  إال   2021 الثاني/يناير  كانون  في 
تشرين  في  وافق  البريطاني  القضاء 
وكالء  طلب  على  الفائت  األول/أكتوبر 
سّري"،  "لسبب  املوعد  تأجيل  ماركل 
وبات من املفترض إجراؤها في خريف 

.2021
وكان األمير هاري، السادس في ترتيب 
خالفة العرش البريطاني، استنكر مرارًا 
الضغط الذي تتسبب به بعض وسائل 
منه  وجعل  زوجته،  وعلى  عليه  اإلعالم 

للقرار الذي أعلنه في  الرئيسي  السبب 
كانون الثاني/يناير ودخل حّيز التنفيذ 
من  باالنسحاب  نيسان/أبريل  في 

االلتزامات امللكية.
عن  هاري  تخلى  القرار،  هذا  ومبوجب 

ألقابه العسكرية الفخرية، وأبرزها لقب 
قرار  وهو  امللكية،  البحرية  مشاة  قائد 
باجليش  هاري  تعّلق  إلى  نظرًا  صعب 
له  كانت  سنوات  عشر  فيه  خدم  الذي 

خاللها مهام عدة في أفغانستان.

يعيشان  اللذان  ويخوض هاري وميغن 
راهنًا في كاليفورنيا، مواجهة مفتوحة 
في  بدعوى  تقّدما  وقد  الصحافة،  مع 
متوز/يوليو الفائت ضد وكالة أميركية 
آرتشي  ابنهما  صورت  بأنها  يتهمانها 

خلسة في حديقتهما.
عامًا   36 البالغ  األمير  يقاضي  كذلك 
الشعبية  ميرور"  "ديلي  صحيفة 
على  تلصصت  أنها  زاعمًا  البريطانية 

رسائلهما الهاتفية.
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سحبت   .  - ب(  ف  )أ  شنغهاي,- 
بكني الفيلم الضارب "مانستر هانتر" 
بعيد  الصينية  السينما  صاالت  من 
انطالق عروضه فيها، إثر جدل مرّده 
على  ينطوي  أنه  اعُتبر  قصير  حوار 
عنصرية. وفيلم احلركة هذا املصّور 
بطولته  تؤّدي  والذي  باإلنكليزية 
يوفوفيتش  ميال  األميركية  املمثّلة 
متمحور على لعبة الفيديو الشهيرة 
بدأ  وقد  عينه.  االسم  حتمل  التي 
السينما  صاالت  في  اجلمعة  عرضه 
زوبعة  أثار  ما  وسرعان  الصني  في 
يقوم  املشاهد،  أحد  ففي  البلد.  في 
املمثل األميركي من أصل صيني جني 
آو-يونغ بالتالعب على كلمة "صيني" 
دامجا فيها كلمة "ركبتني" باإلنكليزية 
طلبه  بعد  لفظها،  تغيير  دون  من 
ركبيته  إلى  النظر  شركائه  أحد  من 
وسؤال األخير أّي نوع من الركبتني.

ُيترجم  لم  الذي  الرّد  هذا  وأثار 
للفيلم  الصينية  الترجمة  في  حرفيا 
الصني،  في  اإلنترنت  رّواد  انتقادات 

على  ينطوي  أنه  كثيرون  اعتبر  إذ 
العنصرية ودعا بعضهم إلى مقاطعة 

هذا العمل.
املعنية  الصينية  الهيئة  تعلن  ولم 
سحب  عن  رسميا  السينما  بشؤون 
املمكن  من  يعد  لم  ولكن  الفيلم.  هذا 
شراء بطاقات ملشاهدته على منّصات 

احلجز، إثر اجلدل الذي تسّبب به.
وأشار موقع "ديدالين.كوم" األميركي 
إلى  السينما  شؤون  في  املتخصص 
أن شركة "كونستانتني فيلم" األملانية 
املشاركة في إنتاج العمل مع عمالق 
في  "تنسينت"  الصيني  اإلنترنت 
بيان  األحد  أصدرت  منتجيه  جملة 

اعتذار.
"ال  قولها  الشركة  عن  املوقع  ونقل 
نّية لدينا مطلقا إلهانة ذوي األصول 
تعريضهم  أو  شتمهم  او  الصينية 

للتمييز بأّي طريقة كان".
وكشف الكثير من مستخدمي منّصة 
أنهم  الصني  في  للتدوينات  "ويبو" 

شعروا باإلهانة.

 الصني متنع فيلم 
مانتسر هانتر بسبب لفظة


