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التحرير  منظمة  في  بارزة  قيادية  عشراوي  حنان  بقيت 
في  األبرز  النسوي  الوجه  وكان   ، عديدة  عقوداً  الفلسطينية 
الفعاليات الفلسطينية السيما في فترات صعبة خالل المفاوضات 
للوفد  باللغتين  متحدثة  بوصفها  برزت  حين  التسعينات  في 
تظاهرات  وقادت  بعدها،  ١٩٩١وما  مدريد  في  الفلسطيني 
احتجاجية بنفسها واصيبت بجروح من قبل الجنود االسرائيليين، 
وهاي هي اليوم تستقيل من المنظمة متعهدة باستمرار العطاء 
من خارجة المؤسسات الرسمية وهي في الخامسة والسبعين من 
عمرها. في تصريحاتها االخيرة بدا على االستياء من شائعات 
رخيصة تالحقها كمثل بحثها عن منصب ، وهي اسم تجاوز 
الكثير من العناوين والمناصب الرسمية منذ سنوات. وسمعناها 
في شريط قصير تقول :”آن األوان إلجراء إصالح حقيقي من 
مؤسساتنا الرسمية، في منظمة التحرير وإعادة إحيائها واحترام 
القرار  لكي تكون حقيقة عنوان صنع  صالحياتها وتفويضها، 

السياسي الرسمي للجميع«.
وشددت عشراوي على أنه »آن األوان لممارسة الديمقراطية 
حقيقية  وحدة  إلى  الوصول  وأيضاً  االنتخابات،  وإجراء  فعالً 
فكرة  في  يصب  قالته  ما  الديمقراطية«.  ممارسة  طريق  عن 
تجديد دماء المنظمة واحترام تداول السلطة بغض النظر عن 

التفاصيل .
قريبا من صوت هذا المثال النسوي التنويري الطليعي، كانت 
المجلسين  الى  الوصول  في  يفشلن  المرشحات جمعهن  النساء 
النيابيين في االردن والكويت. فيما يبدو أّن عوامل كثيرة تقف 
العربية،  البرلمانية  الواجهات  الى  المرأة  صعود  أمام  عائقاً 
ال  ،إذ  انفسهن  المرشحات  بالنساء  تتعلق  اسباب  بينها  لكن 
البناء المجتمعي لكي يمنحها  توجد بصمات نسائية مؤثرة في 
التمثيل  ان  النيابي، وهذا اليعني  للتمثيل  االرتقاء  ذلك فرصة 
الرجالي له بصمات فاعلة في المجتمع بالضرورة. هناك كثير 
من النساء يسيطر عليهم الشعور بالوجاهة الشكلية كحد أقصى 

في نيل المنصب .
حيث  العراق،  في  ماحصل  منها  للنساء،  اخرى  تجربة  هناك 
حددت نسبة  مئوية ثابتة لضمان تمثيل كبير للمرأة في المجلس 
والطائفية  الحزبية  االشتقاقات  نفس  كانت  والنتيجة  النيابي، 
وصرن يحملن نفس الرايات والشعارات التي يعتاش منها نواب 
االحزاب، ولم نجد اصوات التحرر النسوي من قيود التخلف 
االجتماعي واالمية واالفات االسرية المتفشية بما يهدد النسيج 
العراقي. وجدنا نائبا يعزفن نفس معزوفات زعاماتهن خائنات 
في نفس المستنقعات. ما أهمية تثبيت العدد النسوي كحصة في 

البرلمان العراقي إذا لم تكن هناك اضافات نوعية؟

الالجئون املهّجرون
 ومشكلة تعّلم اللغة!

أّنها  التي أجد  يتّم من خاللها قراءة ومعرفة بعض الصور  التي   أقف مندهشًا حول اآللية 
تظل اليوم بحاجة إلى وقفة صريحة عندها، وتقشير ما أمكن منها حتى يتسنى لي ولغيري 
من الوقوف عليها وقراءتها بوضوح وبدّقة متناهية، وهذا ما يفّسر لنا مدى الصدق والتعاطي 
التي  االغتراب  بالد  في  يومية  وبصورة  أمامنا،  طاملا حتصل  وأشياء  أمور  هكذا  مع  معها، 

نعيش فيها.
في الواقع صار أغلب األصدقاء والشباب املهّجرين في الدول األوربية، على وجه التحقيق، 
يتغّنون بالفشل الذريع الذي حلق بهم في بالد النعيم التي وصلوا إليها هربًا من الديكتاتوريات 
العربية وغيرها، ال سيما من حيث عدم توافر األعمال التي تناسب قدراتهم التي ميكن لها أن 
تكون أداة مساعدة، بال شك في شق طريق احلياة القاسية التي يعانون، وما مدى تعاطيهم 
في إشكالية توافر العمل للجادين منهم في إيجاد الفرصة التي تتيح لهم االلتزام بها، والبحث 
بدفعها  الدول  تقوم  التي  املساعدات  تقدمي  عن  اقتصارها  عن  بعيدًا  الهدف  عن  االستقرار 
لالجئني، وهذا ما جعل األغلبية منهم ماكثًا في بيته ُتلجمه االشتراطات التعجيزية في تأمني 
العمل املناسب وغير ذلك من األعمال التي ال تناسب األغلبية منهم  رغم البحث املطول عنها، 
النمسا،  وحتت ظروف قاسية، وتوافرها يظل ليس باألمر السهل! ما أستغربه أن دول مثل 
ْبت  أملانيا، السويد، هولندا، فرنسا وغيرها من الدول األوربية التي اهتمت بإيواء الالجئني وَرحَّ
باستقبالهم، وآوتهم ودّعمت إقاماتهم، لم حتاول يومًا تسهيل اإلجراءات بتوافر العمل الذي 
يناسب قدراتهم، على الرغم من الدعم املادي الذي لم تقّصر في دفعه كمساعدة سواء لألسر 
الالجئة أو للشباب منهم، واكتفائها بإلزامهم بتعّلم “كورسات“ اللغة، والتي يظل فيها خلط 
كبير وكبير جدًا..!إّن الغالبية من اخلاضعني ألمثال هذه الدورات صدم في الواقع من التقّيد 
باالشتراطات امللزمة، ال سيما أنَّ الكثير من الالجئني الذين فّروا من بلدانهم وجلأوا إلى الدول 
األوربية، كان الهدف األساس هو طلب االستقرار واألمان والعيش بكرامة، وليس البحث عن 
تعّلم اللغة وتكريس الوقت ألجل خاطر عيونها، وخاصة بالنسبة لكبار السن الذين مت إحلاقهم 
بها، ومنهم من استفاد بحدود ضّيقة جدًا، وظّلت الفائدة تقتصر على أشياء بعينها، حتى أنني 
احلقوق  في  اجلامعية  الشهادات  حملة  من  واملعارف،  والزمالء  األصدقاء  من  الكثير  أعرف 
وتعديل  اللغة  تعلم  دورات  اتبعوا  أن  لهم  سبق  والهندسة، ممن  والطّب  واآلداب  واالقتصاد 
شهاداتهم، وبإلزام من اجلهات املسؤولة عن دمج الالجئني، إّلا أن مستوى الغالبية منهم في 
تعلم اللغة ومداركها ما زال أدنى من املطلوب، رغم قضاء سنوات في اتباع دوراتها، وهذه 
معاناة كبيرة ظلت تالزمهم، ولكن ما هو احلل؟ احلل يكمن في اتباع التعليمات واالشتراطات 
اخلاصة بهم وإّلا ستلجأ اجلهات املسؤولة إلى قطع ما هو مخصص لهم من مساعدات رمزية 
تصرف مع أّول الشهر، واألنكى من ذلك، وهذا ما ملسناه، أنَّ هناك نسبة عالية من الالجئني، 
ممن جتاوز عمره الستني عامًا ونّيف، أميني بالفطرة، ال يعرفون ألف باء القراءة والكتابة في 
لغتهم األم، ومطلوب منهم االلتزام بدورات تعلم لغة الدولة املضيفة وإتقانها، في الوقت الذي 
يعرف الكثيرون أّنهم ال يدركون أّي شيء عن لغتهم األم، ويجهلون حروفها قراءًة وكتابة متامًا! 
وبرأي الشخصي، بالنسبة لألميني منهم، ممن يجهلون القراءة والكتابة، من املفروض اعفائهم 
كلية من اتباع أمثال هذه الدورات التعليمية التي تظل بال فائدة منها! ال شك أنَّ اللغة ودورها 
كبير وكبير جدًا في املعرفة، وإدراك احمليط الذي نعيش فيه، ولكن ليس على حساب هدر الوقت 
وضياعه بدون فائدة  بالزام الالجئني بدورات اللغة، وحتت تهديد قطع ما هو مخصص لهم من 
دخل مالي يساعدهم على املعيشة، وفي اجلانب اآلخر، وما يؤسف له، هو عدم توافر العمل 
الذي يحاول الالجئ االعتماد عليه بصورة مستمرة في معيشته .. وسبق ألحد الالجئني من 
حملة الشهادة اجلامعية أن طلب من احدى املسؤوالت عن احتضان الالجئني رغبته في العمل 
كعامل تنظيفات، فقوبل طلبه بالرفض؛ واحلال كذلك في أعمال البناء، وإن كانت أعمال شاقة 
بالنسبة لالجئني  العمل  توافر  إّن مشكلة  بعينها!.  أنها هي األخرى ظلت حكرًا على فئة  إّلا 
في الدول األوربية ظل هّم دائم يعاني منه األغلبية منهم. وكل ما هو مطلوب من الالجئني هو 
االلتزام بدورات تعلم اللغة على حساب البحث عن العمل التي 
ال تشجع الدول احلاضنة لالجئني االنخراط فيه، بل ابقائهم 
بني مطرقة اتباع دورات تعلم اللغة، وسندان املعونة الشهرية!

عبدالكرمي البليخ
النمسا

اوتاوا-)أ ف ب( - قّررت فيكي ماكينزي، بعد 
أربع سنوات من االنتظار القتناء كلب يساعد 
إلى  اللجوء  دماغي،  بشلل  املصابة  ابنتها 
االنترنت لتحقيق هذه الغاية، غير أن نّصابني 

كانوا لها باملرصاد في الشبكة العنكبوتية.
نوع  من  بكلب  اخلاص  اإلعالن  أن  وتبّين 
موقع  على  نشر  الذي  البرادور-ريتريفر 
إلكتروني في خّضم األزمة الوبائية كان مجّرد 
التي  الوالدة  هذه  خسرت  وقد  نصب.  عملية 

تقيم في كيبيك من جّرائها 300 دوالر كندي.
أوسيان  ابنتها  مواساة  وسعها  في  يكن  ولم 
)11 عاما( "التي بكت كثيرا"، بحسب ماكينزي.
وتخبر هذه األخيرة "ليس في مقدور أوسيان 
أن تتكّلم أو أن تركض، لذا من الصعب عليها 

إقامة عالقات مع أطفال آخرين".
عن  الباحثني  األشخاص  مئات  وقع  وقد 

حيوانات أليفة على غرار هذه العائلة في شباك 
نّصابني منذ مطلع العام في كندا.

وقد أّدى وباء كوفيد19- إلى ارتفاع شديد في 
الطلب على احليوانات األليفة في أنحاء البلد 

كافة.
في  سوساييتي"  "هيوماين  جمعية  وتلّقت 
آالف  ثالثة  لنحو  سقفًا  تؤّمن  التي  تورونتو 
منذ  طلب  آالف   10 من  أكثر  سنة  كّل  حيوان 

الربيع.
مع  أليف  حيوان  باقتناء  االهتمام  ويتنامى 
هانا  تؤّكد  ما  بحسب  امليالد،  عيد  اقتراب 
يدوم  اجلمعية.وقد  باسم  الناطقة  سوتروبا 
ملن  أونتاريو  في  سنتني  من  أكثر  االنتظار 
مرّبية  بحسب  أصيلة،  كالب  عن  يبحثون 

الكالب كارول بودنيكس.
وهي تكشف أنها تتلّقى عادة "ما بني اّتصالني 

وسبعة اّتصاالت في الشهر لطلب كلب. أّما في 
ما  إلى  املعّدل  هذا  ارتفع  فقد  األخيرة،  الفترة 

بني 7 و15 اّتصاال في اليوم الواحد".
اجلراء  عدد  يتراجع  ذلك،  كّل  إلى  وباإلضافة 
القيود الصحية على خدمات  املتوافرة بسبب 
يرفع  ما  التلقيح،  وعمليات  البيطري  الطّب 

األسعار ويزيد من عمليات االحتيال.
محورا  األليفة  احليوانات  اقتناء  بات  فقد 
في  االنترنت  على  النصب  ألنشطة  أساسيا 
املعنية  الفدرالية  الوكاالت  بحسب  كندا، 
تورونتو  شرطة  وأبلغت  االحتيال.  مبكافحة 
في تشرين األول/أكتوبر عن سرقتني بالسالح 

جلراء.
وتقول جيسي سان سير الناطقة باسم مكتب 
تعنى بحماية  فدرالية  وكالة  االستهالك، وهي 
نّصابني  شباك  في  كثيرون  "يقع  املستهلكني 

أو  موجودة  غير  حليوانات  إعالنات  ينشرون 
ال ترَسل أبدا".

بينهم  ومن  الضحايا"،  من  كبير  "عدد  وكان 
اقتناء جرو  "يريد  املنزل،  من  يعملون  كثيرون 
إلى  السعادة  وإدخال  عزلته  من  للتخفيف 

حياته وقت األزمة".
الصحية  بالقيود  عموما  احملتالون  ويتحّجج 
للطلب من ضحاياهم الدفع مسبقا حليوان لن 

يتسّنى لهم حّتى معاينته شخصيا.
بهذا  املعنية  الفدرالية  الوكاالت  تلّقت  وقد 
منذ  بكالب  خاصة  شكوى   500 نحو  الشأن 

مطلع العام.
وقد خسر الضحايا ما يعادل ألف دوالر للفرد 

الواحد، بحسب مكتب االستهالك.
في  تعيش  التي  ويديغ  ماكغوين  عائلة  وقعت 
جنوب أونتاريو في الفّخ عندما أرادت اقتناء 

جرو للمّرة األولى.
تلّقت  االنترنت،  على  إعالن  على  الرّد  وبعد 
العائلة "مستندات تبدو قانونية بالكامل"، على 

قول ويديغ.
هذه  من  سخطه  هذا  العائلة  رّب  يخفي  وال 

املكيدة، مؤكدًل أنه لم يعد يثق "بأحد".
وبحسب مكتب االستهالك، من املمكن أن تكون 
80  من اإلعالنات املرّوجة حليوانات أليفة على 

اإلنترنت "مزّيفة".
رسائل  على  برس  فرانس  وكالة  واطلعت 
إلكترونية تظهر احليل املتقنة واملتعّددة التي 

يلجأ إليها احملتالون.
ماكينزي  لعائلتي  تسّنى  املطاف،  نهاية  وفي 
مترح  أوسيان  وباتت  جرو.  اقتناء  وويديغ 
مع أوكلي، وهو كلب صغير كّله حركة من نوع 

جيرمن شيبرد.

الساعون إلى اقتناء كالب في كندا يتعرضون لالحتيال
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ب(  ف  نيويورك-)أ  اجنليس-   لوس 
األميركية  كارداشيان  عائلة  تعاقدت 
مع  الواقع  تلفزيون  مجال  في  الشهيرة 
في  جديد  برنامج  إطالق  بهدف  "ديزني" 
و"ستار"  "هولو"  منصّتي  على   2021
التي  العمالقة  اإلنتاج  لشركة  التابعتني 

كشفت عن هذه الشراكة اجلديدة.
عن  كثيرة  تفاصيل  "ديزني"  تورد  ولم 
هذا املشروع اجلديد الذي وصفته كريس 
جينير، رّبة عائلة كارداشيان، في حسابها 
على  ممتّدة  "شراكة  بأنه  "تويتر"،  على 

سنوات متعّددة".
منّصة  على  اجلديد  البرنامج  وسُيعرض 
في  و"ستار"  املتحدة  الواليات  في  "هولو" 
اخلارج، علما أن هذه اخلدمة اجلديدة من 
في  ستطلق  الطلب  عند  للفيديو  "ديزني" 

شباط/فبراير.
ويتيح هذا املشروع آلل كارداشيان خوض 
هذه  في  جّدا  الرائج  التدفقي  البّث  غمار 

األوقات.
الشهير  الواقع  تلفزيون  برنامج  وكان 
"كيبينغ آب ويذ ذي كارداشيانز" الذي فتح 
للعائلة أبواب الشهرة يبّث على قناة "إي!" 
بي  "ان  التابعة جملموعة  بالكابل  العاملة 

سي يونيفارسل".
وأعلنت العائلة في أيلول/سبتمبر توّقف 
هذا البرنامج الذي يتتّبع حياتها اليومية 
ختام  في  وذلك   ،2021 سنة  مطلع  في 
البدء  من  عامًا   14 بعد  العشرين  موسمه 
ببّثه. وهي لم توضح خلفيات هذا القرار.

وسمح هذا البرنامج لكيم كارداشيان التي 
بتحقيق  ببّثه  البدء  وقت  قاصرة  كانت 
تدير  التي  والدتها  طائلة مبساعدة  ثروة 
اليوم  كيم  ثروة  وتقّدر  العائلة.  أعمال 

بيانات  بحسب  دوالر،  مليون   780 بنحو 
"فوربز".

"إي!" وآل  املبرم بني  العقد األخير  ويعود 
يشمل  وهو   2017 العام  إلى  كارداشيان 
خمس سنوات من التعاون مع 30 مليون 
ديزني  أعلنت  وكانت  السنة.  في  دوالر 
اخلميس عن فيلم جديد تدور أحداثه في 
"روغ  بعنوان  النجوم"  "حرب  عالم  إطار 
سكوادرون"، ومن املقرر عرضه في أواخر 
األميركية  إخراجه  وتتولى   ،  2023 سنة 

باتي جينكينز )"ووندر وومن"(.
وتدور أحداث الفيلم اجلديد في "مستقبل 
طياري  من  جديدًا  "جياًل  ويضّم  اجملرة"، 
الفضاء، الذين سيحصلون على شاراتهم 
كشفت  ما  على  بحياتهم"،  وسيخاطرون 
"لوكاس  شركة  رئيسة   ، كينيدي  كاثلني 
وورز"  "ستار  ملحمة  أطلقت  التي  فيلم" 
عليها  واستحوذت   1977 الشهيرةعام 

ديزني.
تقدميي  عرض  خالل  كينيدي  وقالت 
ديزني  مجموعة  ملستثمري  افتراضي 
فيلمها  سيصدر  التي  جينكينز  باتي  إن 
الشهر  نهاية  في   "1984 وومن  "ووندر 
تتولى  امرأة  أول  ستكون  اجلاري، 
سلسلة  ضمن  طويل  روائي  فيلم  إخراج 
"ستار وورز"، على أن "ُيعرض في صاالت 

السينما في عيد امليالد سنة 2023".
من  عدد  عن  كينيدي  أعلنت  كذلك 
املسلسالت اجلديدة التي تدور في أجواء 
"ستار وورز"، منها مسلسالن متفرعان من 
يكّرس  وواحد  ماندلوريان"،  "ذا  مسلسل 
عودة شخصية الندو كالريسيان الشهيرة.

دور  داوسون  روزاريو  املمثلة  وتؤدي 
فارسة اجليداي أهسوكا تانو التي ظهرت 

للتو في املوسم الثاني من "ذا ماندلوريان" 
اخلاصة  مغامراتها  ستخوض  وبالتالي 
الدفقي  البث  منصة  بالس"،  "ديزني  على 

التابعة للمجموعة.
أما املسلسل اآلخر الذي أّلفه جون فافرو 
ماندلوريان"،  "ذا  مؤلفا   ، فيلوني  وديف 
نيو  ذي  أوف  "رينجرز  بعنوان  سيكون 
احلقبة  أحداثه خالل  ريبابليك"، وستدور 

إياها.
الشخصية  مغامرات  "الندو"  ويتناول 
املرحة والثرثارة التي حتمل االسم نفسه 
وورز"  "ستار  ثالثية  خالل  من  واشتهرت 
األولى ، وسيتولى إخراجه جاسنت سيمني 

، مبتكر سلسلة "دير وايت بيبل".
وان"  "روغ  فيلم  من  املتفرع  املسلسل  أما 
بدأ  وقد  "أندور"  عنوان  عليه  فسيطلق   ،
أعلن  ما  على   ، لندن  في  للتو  إنتاجه 
الذي  لونا  دييغو  املمثل  "ديزني"  باسم 
مسلسل  وفي  فيه.  البطولة  دور  يؤدي 
يبدأ  أن  يتوقع  الذي  كينوبي"  وان  "أوبي 
يعود  املقبل،  آذار/مارس  في  تصويره 
هايدن كريستنسن في دور دارث فيدر إلى 
أدى  كان  بعدما  ماكغريغور،  إيوان  جانب 
دور الشاب أنكني سكايووكر في الثالثية 
إخراج  هيدالند  ليسلي  وتتولى  الثانية. 
مسلسل آخر بعنوان "ذي أكواليت" )"راشن 
دول"(. وكان مدير التوزيع في ديزني كرمي 
العمالقة  الترفيه  شركة  أن  كشف  دانيال 
تعتزم إنتاج عشرة مسلسالت تنتمي إلى 
عالم "ستار وورز"، ومثلها من املسلسالت 
التي جتري في جو أبطال مارفل اخلارقني، 
"ديزني"  مسلسالت  من   15 عن  ناهيك 
وعدد من األفالم الروائية "خالل السنوات 

القليلة املقبلة".

عائلة كارداشيان تتعاقد مع ديزني وفيلم جديد في حرب النجوم

أند  "فيكتوريا  )أ ف ب(  يخّصص متحف  لندن 
للحقائب  معرضا  لندن  في  ميوزيوم"  ألبرت 
أكسسوارات  وهي  تصاميمها،  بشّتى  اليدوية 
محاطة بهالة من الغموض تثير اإلعجاب سواء 
الراحلة مارغريت  الوزراء  أكانت حتملها رئيس 
ثاتشر أو املمّثلة األميركية ساره جيسيكا باركر.

 من حقائب ظهر وأخرى يدوية وحقائب كبيرة 
من نوع  "توت باغ" وأخرى صغيرة تعود للقرن 
السادس عشر، يقّدم معرض "باغز: إنسايد آوت" 

الذي يفتتح السبت نحو 300 تصميم مختلف.
اخملّصص  البريطاني  املتحف  هذا  ويسبر 
إنتهاء  منذ  له  معرض  أول  في  والتصميم  للفّن 
تدابير العزل العام الثاني في إنكلترا في مطلع 
االكسسوار  هذا  أغوار  األول/ديسمبر،  كانون 
ومختلف  املتعّددة  وتصاميمه  باستخداماته 
دالالته.  ومن أبرز قطعه، حقيبة "فندي" الصغيرة 
التي  "باغيت"  طراز  من  اللون  الليلكية  البّراقة 
مسلسل  في  باركر  جيسيكا  ساره  حملتها 
لقيت  حقيبة  وهي  سيتي"،  ذي  أند  "سيكس 
رواجا كبيرا مّهدت الطريق لظاهرة انطلقت في 
غالية  العشرين حلقائب  القرن  تسعينات  أواخر 
من ماركات فاخرة  تشهد إقباال شديدا وتسّمى 
"إت باغ". ومن القطع الشهيرة األخرى، احلقيبة 
اليدوية املصنوعة من اجللد التي كانت حتملها 
رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر والتي 
ُعرفت بـ "سالحها السّري". وتقول لوتشا سافي 
القّيمة على هذا املعرض إن "هذه األكسسوارات 
إعجاب  أثارت  لطاملا  العمالنية  لكن  احملمولة 
الرجال والنساء بطبيعتها اخلاصة والعامة في 
الوقت عينه". فهي تشّكل صلة وصل بني الشؤون 
األموال  نقل  وتتيح  اخلارجي  والعالم  الداخلية 
واملستندات املهّمة بعيدا عن األنظار.  ويتمحور 
االستخدامات  على  املعرض  من  األول  القسم 

كبيرة  حقيبة  مع  األكسسوارات،  لهذه  اخملتلفة 
للسفر من ماركة "لوي فويتون" تعود ملطلع القرن 
العشرين في جملة معروضاته إلى جانب أخرى 
من اجللد أصغر بكثير تقتصر على 16 سنتيمترا 
عند إغالقها لكنها قد حتوي في الواقع محفظة 
العّدة  كّل  أي  ومرآة،  صغيرا  ودفترا  ونّظارات 

الالزمة حلضور حفل أوبرا.

 محتوى احلقيبة
ويغوص القسم الثاني من املعرض في عالقة هذا 
األكسسوار بالهوّية، من نحن ومن نريد أن نكون 

عند تسّلحنا بحقيبة.
من  مستوحاة  مناذج  عّدة  يستعرض  وهو 
"إيرميس"  من  "كيلي"  حقيبة  مثل  مشاهير، 
ديور" على  و"ليدي  كيلي  للممّثلة غريس  تكرميا 
الكبيرة  "بيركن"  وحقيبة  ديانا  األميرة  شرف 
العمالنية املصنوعة من اجللد التي صّممت بعد 
املمّثلة جاين بيركن وجان  الطائرة بني  لقاء في 
شبكات  وباتت  "إيرميس".  دار  من  دوما  لوي 
األساسي  احملّرك  اليوم  االجتماعي  التواصل 
الصيني  الشاب  ويتباهى  احلقائب.  ملبيعات 
امللّقب   ليانغ  تاو  التواصل  منّصات  على  النافذ 
بـ"مستر باغز" والذي يتابع حساباته نحو سبعة 
ماليني مشترك بالنماذج التي يصّممها بالتعاون 
و"شانيل".  "بوربوري"  مثل  فاخرة،  ماركات  مع 
"أنها  هو  تصاميمه  كّل  بني  املشترك  واجلامع 
تصلح كّلها لصور على إنستغرام، فمن ال يرغب 
بحسب  جميلة؟"،  حقيبة  مع  له  صورة  نشر  في 
أحيانا  احلقيبة  وتستخدم  ليانغ.   تاو  قول 
لتوجيه رسائل مؤّيدة لقضايا معّينة، على غرار 
حقيبة كتب عليها "جسمي ملكي" حملتها الفنانة 

األميركية السويدية ميشال بريد.
ويستعرض القسم األخير من املعرض التقنيات 

ال  الذي  األكسسوار  هذا  لتصميم  املتنّوعة 
مثل  أشكاله،  لتجديد  وسعا  املصّممون  يوّفر 
تيكيل  صنف  من  كلب  شكل  على  يدوية  حقيبة 
املاضي  العام  براون  توم  األميركي  صّممها 
مستوحيا مالمحها من كلبه هكتور.  وفي وقت 
لم تعد فيه "املوضة السريعة" رائجة بصناعتها 
األمد، يبحث  القصيرة  الكلفة  امللّوثة وامليسورة 
أو  لتصاميمهم  جديدة  مواد  عن  املصّممون 
مثل  تدويرها،  أعيد  التي  تلك  على  يعّولون 

البريطانية ستيال ماكارتني التي صّممت حقيبة 
ظهر من مواد بالستيكية رميت في احمليط.

وال شّك في أن احلقيبة التي يثير محتواها أعلى 
درجات الفضول هي تلك التابعة للملكة إليزابيث 
الثانية. وتختار العاهلة البريطانية حقائبها من 
منها.  مختلفة  مناذج  حتمل  التي  "لونر"  ماركة 
طراز  من  املاركة  لهذه  حقيبة  املعرض  ويقّدم 
ما  يكشف  أن  دون  من  بالطبع  لكن  "ترافياتا"، 

ميكن لصاحبة اجلاللة أن تضعه فيها.

وارسو- )أ ف ب( - ُأطِلَقت امس االول رسميًا 
املرتقبة  الفيديو  لعبة  العالم  أنحاء  كل  في 
أنتجتها شركة "سي  التي  "سايبربانك 2077" 
ترافق  بينما  البولندية،  رد"  بروجكت  دي 
متتالية  تأجيالت  بعد  األسواق  في  طرحها 

حملة ترويجية واسعة.
والحظ موقع "ميتاكريتيك. كوم" أن "سايبربانك 
2077" قوبلت باإلشادة من النقاد عامليًا، فيما 
رأى موقع "ذا ديجيتال فيكس" أنها "تنقل عالم 
ألعاب الفيديو )...( إلى جيل جديد". ووصفها 

موقع "غيم بلوغ" الفرنسي بأنها "حتفة فنية"
هائل  عدد  وجود  على  أجمعوا  النقاد  أن  إال 
من األخطاء في اللعبة، حتى أن البعض ذهب 
إلى حد اقتراح تأجيل شراء اللعبة ألشهر عدة 

حتى إجراء التصحيحات الالزمة عليها.
واعتبر بعض وسائل اإلعالم أ ن "سايبربانك 
2077" جتاوزت حدود ما هو ممكن تقنيًا اليوم 
، وما سبق أن وّفرته على نطاق اضيق ألعاب 
ثورة  ميثل  أن  دون  من  أخيرًا،  أطلقت  أخرى 
حقيقية. وكانت "سي دي بروجكت رد" أرجات 
إطالق اللعبة مرتني لتحسني تفاصيلها، علمًا 
مقرًا سبق  وارسو  من  تتخذ  التي  الشركة  أن 
أن أصدرت عام 2015 لعبة "ذا ويتشر، وايلد 
الفيديو  ألعاب  أفضل  من  ُتعَتَبر  التي  هانت" 
شيء  كل  فعلت  وهي  األخيرة،  األعوام  في 
لنيل استحسان الالعبني. وتقّدر املوازنة التي 
ُرِصَدت لـ"سايبربانك 2077" وفقًا ملصرف "بي 
زلوتي  مليار   1,2 بنحو  البولندي  إس"  أو 

اللعبة  هذه  يجعل  مما  يورو(،  مليون   270(
التي وضع فكرتها األميركي مايك بوندسميث 

واحدة من أغلى ألعاب الفيديو في التاريخ.
النجاح  فرص  كل  توفير  إلى  منها  وسعيًا 
املمثل  إلى  املنتجة  الشركة  جلأت  للعبة، 
األميركي كيانو ريفز الذي اشتهر بأدواره في 

"ذي ماتريكس" و"جون ويك" وسواهما.
ففي اللعبة التي مت إصدارها بـ18 لغة مختلفة، 
بينها عشرة إصدارات ُمدبلجة، اسُتخِدَم وجه 
ريفز ألحد الشخصيات الرئيسية وهو جوني 

سيلفرهاند.

أما احلملة اإلعالنية، فقّدرت تكلفتها بعشرات 
دولة   55 في  وُاطِلَقت  اليوروهات  من  اآلالف 
لفيلم  "حملة  بـ  أشبه  يجعلها  ، مما  لغة  و34 
جيد"، على ما قال الرئيس واملؤسس املشارك 
لوكالة  إوينسكي  مارسني  املنتجة  للشركة 

فرانس برس.
البطل  صورة  نشر  مثاًل  احلملة  وتشمل 
الرئيسي للعبة ويدعى "في"، بسترته اجللدية 
األنيقة ومسدسه، على حافالت في وارسو أو 
في  عمالقة  شاشات  على  وكذلك  مثاًل،  لندن 

"تاميز سكوير" في نيويورك.

املغنية  أعلنت   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
اخلميس  سويفت  تايلور  األميركية 
املفاجئة  الثانية  اسطوانتها  إطالق 
"أخت"  بأنها  ُوصفت  التي  السنة،  هذه 
في  صدرت  التي  "فولكلور"  اسطوانتها 

متوز/يوليو املنصرم من دون ترويج.
عنوان  اجلديدة  األسطوانة  وحتمل 
"إيفرمور"، وهي تعتبر التاسعة لسويفت 
مولدها  بعيدها  األحد  حتتفل  التي 
على  حسابها  وعبر  والثالثني.  احلادي 
كنت  أن  "منذ  سويفت  كتبت  "تويتر"، 
أن  إلى  أتطلع  كنت  عشرة،  الثالثة  في 
أبلغ احلادية والثالثني، ألنه الرقم الذي 
ولكن  إلّي  بالنسبة  داللة  على  ينطوي 
أقّدم  أن  شئت  السبب  لهذا  مقلوبًا. 
سويفت  وأضافت  املفاجأة".  هذه  لكم 
بالتعاون  أغنياتها  معظم  أّلفت  التي 
أكثر  أو  شريك  مع  األحيان  معظم  في 

بعد  الكتابة"  عن  التوقف  نستطع  "لم 
تايلور  وواصلت  "فولكلور".  إصدار 
سويفت في "إيفرمور" تعاونها مع فريق 
 ، ديسنر  آرون  مقّدمه  وفي  "فولكلور" 
املستقلة  الروك  لفرقة  املشارك  املؤسس 
من  فيرنون  وجاسنت  ناشيونال"،  "ذا 
فرقة "بون أيفر". وشارك في العمل أيضًا 
تأليف  في  شارك  الذي  أنتونوف  جاك 
آخر ثالث أسطوانات لسويفت احلائزة 
سويفت  "غرامي".وذكرت  جوائز  عشر 
وهو  بويري،  ويليام  املشاركني  بني 
الكوميدي  املمثل  لرفيقها  مستعار  اسم 
ورد  الذي  ألوين  جو  البريطاني 
أغنيات  من  اثنتني  في  كمشارك  اسمه 
حصدت  "فولكلور"  وكانت  "فولكلور". 
ثمانية  وبقيت  اجلمهور،  إعجاب 
القياسية  املبيعات  صدارة  في  أسابيع 
أول  وأصبحت  املتحدة،  الواليات  في 

أكثر  منها  بيعت  اسطوانة 
في  نسخة  مليون  من 
اسطوانة  وتتضمن   .2020
في  أغنية   15 "إيفرمور" 
منها،  العادية  النسخة 
النسخة  أن  حني  في 
"الفاخرة" تشمل أغنيتني 

إضافيتني.
دويتو  جانب  وإلى 
"ذا  فرقتي  من  كّل  مع 
و"بون  ناشيونال" 
أشركت  آيفر"، 
في  كذلك  سويفت 
أغنيات  إحدى 
نة  ا سطو أل ا
ة  يد جلد ا
"هامي"  فرقة 

النسائية.

ميالنو-)أ ف ب( - أيدت محكمة إيطالية 
الدولي  البرازيلي  املهاجم  على  احلكم 
اخلميس  روبينيو  اخملضرم  السابق 
امرأة  الغتصابه  سنوات،  تسع  بالسجن 
في  العبا  كان  حني   2013 العام  في 

صفوف فريق ميالن.
وأكد قضاة محكمة االستئناف في ميالنو 
بحق   2017 عام  غيابا  الصادر  احلكم 
العنف  بتهمة  أصدقائه  وأحد  روبينيو 
تاريخه  يعود  الذي  اجلماعي  اجلنسي 

إلى كانون الثاني/يناير 2013.
مجموعة  ضمن  وصديقه  روبينيو  وكان 
في  باملشاركة  متهمني  رجال  ستة  من 
تبلغ  ألبانية  المرأة  اجلماعي  االغتصاب 
في  ليلي  ملهى  في  عاما   22 العمر  من 
منتخب  العب  احملكمة  وأمرت  ميالنو. 
السامبا السابق ورفيقه بدفع تعويضات 
مشترك  بشكل  الدعوى  موضوع  للسيدة 

قدرها 60 ألف يورو، فيما منعت احملاكمة 
عن األشخاص األربعة الباقني.

عاما   36 من  البالغ  روبينيو  حق  ومن 
احلكم  استئناف  االتهامات،  نفى  والذي 

مرة اخرى في غضون 90 يوما.
نادي  مع  عقده  لفسخ  روبينيو  واضطر 
الضغوط  ظل  في  البرازيلي  سانتوس 

خلفية  على  الفريق  على  مورست  التي 
سبورتس  غلوبو  قناة  ونشرت  ادانته. 
تسجيل  من  مقتطفات  التلفزيونية 
لضمان  اإليطاليون  املدعون  استخدمه 
إدانة الالعب، حيث يزعم أن الالعب يقول 
كانت  املرأة  أهتم.  ال  ألنني  أضحك  "أنا 
ثملة متامًا إنها ال تعرف حتى ما حدث".

حتفة ألعاب الفيديو سايبربانك احلقائب على أشكالها محور معرض في متحف لندني 
2077 مليئة باألخطاء

تايلور سويفت تطلق اسطوانة ثانية
مفاجئة مع عيد ميالدها

محكمة إيطالية : سجن روبينيو تسع سنوات 
إلدانته باالغتصاب 
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