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العراق،  في  جديدة  ليست  والمعيشية  االقتصادية  الهّزات   
التردي  اّن  ذلك  أخرى،  الى  مرحلة  من  تختلف  معانيها  لكن 
االقتصادي قبل العام ٢٠٠٣ كان يبرره النظام السابق بسنوات 
الصعبة  العمالت  لموارد  كامل  شبه  وغياب  الظالم  الحصار 
ويحجم النظام طبعا عن ذكر السبب المباشر في حرب الكويت 
لتلقي فرض العقوبات الدولية، في حين ال يوجد عنوان تعبوي 
او تبريري أو حتى مصارحة تشخيصية جريئة لشرح أسباب 
التردي المعيشي للمواطن، في ما يقرب من ثماني عشرة سنة 
تأسيس  منذ  اليها  مادخل  اضعاف  العراق   موازنة  الى  دخل 
الدولة العراقية في العام ١٩٢١. اليوم ال يوجد تصنيع عسكري 
وال انفاق تسليحي فوق العادة كما ال توجد قاعدة صناعية او 
زراعية متطورة ، فما مبررات التردي سوى الخلل في العملية 

السياسي التي تمثل حاضنة النظام الحالي . 
 وكان قد شهد العراق تقلبات في سعر صرف العملة المحلية 
منذ الربع األخير من العام ١٩٩٠ ،حين بدأت القرارات الدولية 
حتى  الكويت،  غزو  جراء  تباعاً   تصدر  العقابية  االقتصادية 
تجاوز سعر الصرف امام الدوالر األمريكي ثالثة آالف دينار 
النفط  برنامج  على   ١٩٩٥ العام  في  االتفاق  جرى  وعندما   ،
مقابل الغذاء بدأ سعر صرف الدينار يتحسن قليالً، وظل حتى  
االحتالل األمريكي للعراق في نيسان ٢٠٠٣ ، في حدود ٢٣٥٤ 
ديناراً بحسب نشرة البنك المركزي العراقي. وهو سعر ينتمي 
الصرف  لكن سعر  الحروب.  الذي يصاحب زمن  الغالء  الى 
مال الى االرتفاع قليال ، حتى جرى تثبيته مدة طويلة تجاوزت 
خمسة عشر عاما عند ١٢٥٠، قبل ان يصدر قرار الحكومة 
العراقية مطلع هذا األسبوع بخفض قيمة الدينار أمام الدوالر 

الى ١٤٥٠ للبنك المركزي ولألفراد١٤٧٠. 
وزير المالية برر في بيان هذا القرار بقوله »ان تعديل سعر 
الصرف هو قرار سياسي للقيادة العراقية وهو قرار يحظى بتأييد 
القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات االقتصادية التي شاركت 
االجراء،  هذا  الى  للتوصل  مطولة  نقاشات  في  الحكومة  مع 
النقد  صندوق  ومنها  المختصة  الدولية  الجهات  الى  باإلضافة 
انعكاسات  لمواجهة  الذي وعد بتخصيص مبالغ كبيرة  الدولي 
الجائحة على الفئات الهشة وهي جزء مهم من برنامج االصالح 

الحكومي.

مع فتاة مثقفة
ثقافة وقوة شخصية  فتاة جامعية مثقفة وإنما كانت أكثر من ذلك سعة  لم تكن مجرد 
ورغبة صادقة في فهم الحياة وزيادة المعرفة، وكانت إلى جوار تفّوقها في دراستها 
الجامعية ُتحب االطالع وتهوى القراءة وتحاول كتابة القصة وتتذوق الشعر، ولم يكن 
اإلنكليزية  اللغة  معرفة  في  واسع  باع  ذات  كانت  بل  العربية،  على  قاصراً  اطالعها 
واالطالع على آدابها، ولذلك كله فإن الحوار معها ـ رغم فارق السّن ـ كان يشعرني 
بغير قليل من المتعة والراحة في وقت عّز علينا فيه معشر الصحافيين أن نجد بين 

الطالب من أمثالها من يحسنون حتى إلقاء السؤال أو االستماع إلى جوابه.
وكانت إذا بدأت حواراً حول موضوع تحرص على أن تحّدد هدف الحوار وال تحب 
أن تقفز من موضوع إلى آخر دون أن تستوعب ما بدأته، أو دون أن يصل النقاش إلى 
غاية، وكانت تضجر من زمالئها وزميالتها عندما ينتقلون من موضوع إلى آخر ال 
صلة له به، أو عندما يطرحون أموراً تبدو لها تافهة ال تستحق مجرد اإلثارة فضالً عن 
المناقشة. جاءتني يوماً تزّف إليَّ نبأ حصولها على منحة علمية ُتتيح لها أن تسافر إلى 
بلد من بالد الحضارة تقضي فيها عاماً جامعياً، وكان وجهها ُينبئ عن سعادة غامرة، 
وهي تسألني الرأي في أمر سفرها واغترابها عن أهلها ووطنها لمثل هذه المّدة الطويلة 
ألّول مّرة، وزادت سعادتها عندما وافقتها على قبول المنحة وشجعتها على السفر قائالً 
إّنها إضافة ضخمة لحياتك وتجربتك وثقافتك. اذهبي وحاولي أن تحصلي من العلم قدر 
ما تستطيعين، وحاولي أيضاً قبل ذلك وبعد ذلك أن تثري حياتك، وأن تعّمقي جوانبها 

نتيجة الحتكاكك بأقوام آخرين، وبأنماط من السلوك والتفكير مختلفة عّما تألفين.
وكنت أعرف أّنها خرجت لتّوها من تجربة فاشلة من تلك التجارب التي يمر بها الشباب 
في مثل سنها، ويحسون أثناَءها أّن الكون كله قد توقف عند تلك التجربة حتى إذا انتهت 
إذا بهم يفاجأون أنَّ الكون هو هو لم يتغّير فيه شيء قط، وأن هذه التجربة ال تزيد عن 

أن تكون نقطة مضافة في تيار الحياة المتدفق.
وانتقل بنا الحديث إلى أن سألتني عن الحياة السعيدة، على ضوء ما مّر بي من تجارب.. 
فقلت لها إّن الحديث عن السعادة أمر يضرب بنا في غيابات بغير حدود، وأنا أعرفك، 
تحبين الكالم الواضح المحّدد، وما أظن أّن الحديث عن السعادة والحياة السعيدة يمكن 
أن يكون حديثاً واضحاً محدداً، إذ كيف يكون الوصف واضحاً إن لم يكن الموصوف 
كذلك؟ ما أكثر ما اختلف الفالسفة والمفكرون حول معنى السعادة وال يزالون مختلفين.
أتصور أّن الحياة الموّفقة تقوم على االحترام المتبادل، وهو ما يجعل لكل من الطرفين 
هذا  إن  أقول  أن  وأوشك  الموفقة،  الحياة  أساس صلب  فهي  نظر صاحبه،  في  قيمة 
الشعور ضروري لالستقرار النفسي عند الفتاة أكثر منه عند الفتى.. فضالً عن أنها 
تقوم على القدرة على التسامح. حياتنا ال يوجد فيها من ال يخطئ، وال يوجد فيها الكمال، 

ألنها بطبيعتها محدودة وناقصة.
هذه في ما أرى دائم الحياة الموفقة، إن اجتمعت كان من نتائجها حياة رضية هنية تنتج 
خيراً، وإن فقدت تهّدد تلك الحياة من المخاطر، بقدر ما نفقده من العناصر الجوهرية.

ـ أما الحديث عن الحب مثله مثل الحديث عن السعادة يدخل بنا إلى الغيبيات من أوسع 
الحياة،  الحياة، وأروع ما في  الحياة، وأغلى ما في  أبوابها.. الحب هو أعمق ما في 
وهو لذلك كله، ومن أجل ذلك كله عصي على التحديد والتعّرف. وعندما أصف الحب 
على هذا النحو، أعني الحب الناضج، وال أعني تلك الضرورات التي يحس بها الشباب 
تثور أحياناً ثم تمور وكأنها ما كانت، وهي أمور طبيعية في حياة الشباب ال بد وأن 
نفسه ذلك االحساس  الحب  إنَّ  أقول لك  الحب، وأخشى أن  ليست هي  تكون، ولكنها 
الرائع والعميق، يصعب أن يوجد ويستحيل أن يستمر بغير احترام متبادل وفهم مشترك 

ومقدرة على التسامح بين الحين والحين.
ولداتك  أنِت  أراِك  أن  من  نفسي  إلى  أحبُّ  ليس  أنه  وثقي 
تعيشين تلك الحياة المرضية الموفقة التي يفتقدها في دنيانا 

هذه كثيرون.

من  مزيد  انتهز   - ب(  ف  )أ  باولو  ساو 
لهم من جّراء  أتيح  الذي  الوقت  البرازيليني 
للخضوع جلراحات جتميلية،  العزل  تدابير 
الندوب  تفضح  أن  يخشوا  أن  دون  من 

والتوّرمات أمرهم.  
ريجاني دي أوليفيرا سوسا مندوبة جتارية 
من  والثالثني  الثامنة  في  باولو  ساو  من 
لتقوم  املنزل  من  عملها  من  استفادت  العمر 
من  بسلسلة  األخيرة  الست  األشهر  خالل 
للبشرة  الكيميائي  كالتقشير  العمليات، 
وتعزيز  الدهون  وشفط  الصدر  وتصغير 

رونق الوجه.  
وهي تقول "استغّلت صديقات لي فترة العمل 

من املنزل إلجراء هكذا جراحات".  
وتضيف السّيدة الشقراء التي تستعّد لتلّقي 
الشفتني  في  الهيالورونيك  حقنة من حمض 
للوقت  لنا  "يتسّنى  راق  حّي  في  عيادة  في 
في  نبقى  عندما  املرآة  في  أنفسنا  لتأّمل 
املنزل، بعيدا عن احلياة املليئة باالنشغاالت 

والتنّقالت سابقا".    
تنوي  التي  الشفتني  تكبير  عملية  وتكّلف 
ريجاني دي أوليفيرا سوسا القيام بها 3800 
بأربع  أكثر  أي  دوالرًا(،   740( برازيلي  ريال 

مّرات من احلّد األدنى لألجور في البرازيل.  
ريوس  سينتيتا  التجميل  جّراحة  وتقّر 
سوسا  أوليفيرا  دي  لريجاني  جتري  التي 
اجلراحات  في  ملحوظ"  "ارتفاع  بـ  عملياتها 
"بنسبة 40 % تقريبا مقارنة مبا كان عليه 

احلال قبل الوباء".  
العمل  ساعات  لتمديد  "اضطررت  وتقول 
فاحلمد  إضافيني،  موّظفني  ثالثة  وتوظيف 

لله أن اجلمال ال يواجه أزمة".  
وتفيد اخلبيرة بازدياد اإلقبال على عمليات 
تقومي اآلذان البارزة بسبب وضع الكّمامات 

"التي تظهر هذه اآلذان بعد أكثر"، مع اإلشارة 
لألطفال  عادة  العمليات جترى  "هذه  أن  إلى 
في الثامنة أو التاسعة من العمر، لكن الكثير 

من البالغني يقومون بها هذه السنة".  
هي  رائجة  الشفاه  تكبير  عمليات  زالت  وما 

أيضا.  
ازدهارا  ريوس  سينتيا  عيادة  وتشهد 
من  لإلغالق  اضطرت  أنها  حني  في  كبيرا، 
القيود  بسبب  أيار/مايو  إلى  آذار/مارس 

املفروضة في بداية األزمة الصحية.  
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

الصحافية  غّطت    - ب(  ف  )أ  نيويورك 
شكريلي  مارتن  توقيف  سميث  كريستي 
وعقوبة السجن التي أنزلت به، قبل أن تقع 
أعمال  رجل  بـ"أكثر  لفترة  لّقب  من  غرام  في 
من  حياتها  كّل  وتغّير  أميركا"  في  مكروه 
احلّب  قّصة  "إيل"  مجّلة  وسردت  أجله.    
اخلارجة عن املألوف. ولقي مقال اجمللة الحقا 
التلفزيون  محطات  على  واسعا  انتشارا 
واّتهم  االجتماعي.  التواصل  وشبكات 
البعض الصحافية بـ "قّلة األخالق"، في حني 

أعرب البعض اآلخر عن تعاطفه معها.
 وقد كشفت كريستي سميث تفاصيل عالقتها 
مبارتن شكريلي، منذ لقائها األّول باملسؤول 
كانون  في  صيدالنية  مجموعة  عن  الشاب 
الثاني/يناير 2016 إلى انقالب حياتها رأسا 
متوز/يوليو  من  اعتبارا  بسببه  عقب  على 
عينها،  السنة  من  آذار/مارس  وفي    .2018
بروكلني  في   فدرالية  محكمة  عليه  حكمت 
إساءة  خلفية  على  سنوات  سبع  بالسجن 

إئتمان األصول والتالعب باألسهم.
أن  معتبرين  احلكم،  بهذا  كثيرون  وأشاد   
في  وقتذاك  كان  الذي  العصامي  الرجل 
رمزا  استحال  العمر  من  والثالثني  الرابعة 

لصفاقة القطاع الصيدالني وتكابره أيضا.
شركته  رفع  إثر  شكريلي  صيت  وذاع   
"تورينغ فارماسوتيكلز" سعر دواء "دارابرمي" 
املستخدم لعالج اإليدز واملالريا، من 13%5 
في  دوالرا   750 إلى  الواحدة  للحّبة  دوالرا 
باحلكم  األفعال  لتلك  صلة  وال   .2015 العام 
الصادر في حّقه.  وأخبرت سميث مجّلة "إيل" 
كيف تطّورت عالقتها بشكريلي، من تعارفهما 
ثم تصادقهما إلى تأليفها كتابا عنه، وصوال 
إلى تقدمي استقالتها من منصبها في وكالة 
"بلومبرغ" بعد تنبيهات عّدة إلى سلوكها غير 

االحترافي ثّم طالقها من زوجها بالتراضي.
بعد  بها  عالقته  شكريلي  مارتن  قطع  وقد   
معرفته بصدور هذا املقال، غير أن كريستي 
خروجه  النتظار  مستعّدة  أنها  تؤّكد  سميث 
أيلول/سبتمبر  في  املرتقب  السجن  من 
2023.  وهي أعربت عن سعادتها "باإلفصاح" 
الكتمان...  طّي  أبقتها  "بعدما  قّصتها  عن 
على  رّدا  تغريدة  في  قائلة  كثيرة"،  لسنوات 
كبار  من  "أنا  لها  وّجهت  التي  االنتقادات 
املتمّسكني بحّرية التعبير وأنا صلبة العود، 

فال تتوانوا" عن االنتقاد.

اجلراحات التجميلية
تنتعش في البرازيل بالرغم من الوباء 

قّصة صحافية وقعت في غرام أكثر رجل 
أعمال مكروه تثير ضجة 
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باريس )أ ف ب( - عادت أغنية "أول آي وانت فور كريسماس إز يو" امليالدية التي أدتها مرايا كاري قبل 26 
عامًا إلى الصدارة خالل نهاية األسبوع الفائت، إذ كانت أكثر أغنية مت تنزيلها على منصة البث التدفقي 
للموسيقى "سبوتيفاي". وُسجل السبت واألحد 12 مليون حتميل لهذه األغنية التي تعود إلى العام 1994، 
وأصبحت تاليًا األكثر حتمياًل في العالم.  كذلك احتلت األغنية املركز األول في تصنيف "بيلبورد" األميركي 
إلى  ارتياحها  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  كاري  وأبدت  أيضًا.   الفائت  العام  تصدرته  كانت  الذي 

"النجاح املستدام" لهذه األغنية.  وقّدم فنانون كثر حول العالم نسخهم اخلاصة من هذه األغنية التي حتتل 
موقعا رئيسيا في قوائم التشغيل على املنصات املوسيقية في فترة امليالد.  كما يساهم استخدام األغنية 
في املشاهد اخلتامية لفيلم "الف أكتشلي" مع هيو غرانت والذي يعاد بثه سنويا على نطاق واسع في فترة 
أعياد نهاية السنة، في تكريس انتشار األغنية التي دخلت الثقافة الشعبية املوسيقية على صعيد األعمال 

امليالدية في العقدين املاضيني.

فيلم سول التحريكي..
رحلة في عالم األحالم 

بحثًا عن  احلياة

صحيفة  أعلنت   - ب(  ف  )أ  واشنطن 
امس  األميركية  اليومية  بوست"  "واشنطن 
التحريري  فريقها  في  العاملني  عدد  أن 
سيتجاوز  إذ  قياسي  مستوى  إلى  سيرتفع 
في  مكاتب  استحداثها  بعد  صحافي  ألف 

أوروبا وآسيا. 
للصحيفة  الدولي  التوّسع  هذا  ويأتي 
مؤسس   2013 عام  منذ  ميلكها  التي 
وسط  بيزوس،  جيف  امللياردير  "أمازون" 
بشدة  تأثر  مأزوم  أميركي  إعالمي  مشهد 
معظم  وقت متيل  وفي  االقتصادية،  باألزمة 
وقف  خالل  من  املال  توفير  إلى  الصحف 
مبواقع  واالكتفاء  الورقية  نسخها  إصدار 

إلكترونية. 
 2018 عام  أكدت  التي  الصحيفة  وتخطط 
بياناتها  لم تنشر  لكنها  أرباحًا  أنها حتقق 
كل  في  حترير  مكتبي  إلنشاء  املالية، 
تغطية  توفير  بهدف  وسيول،  لندن  من 

الساعة.  مدار  على  فاعلية  أكثر  إخبارية 
أنها  بيان  في  "واشنطن بوست"  وأوضحت 
العالم  أنحاء  كل  في  لقرائها  توّفر  أن  تريد 
من  أي وقت  في  "معلومات سريعة وشاملة 
اليوم"، تندرج ضمنها "تغطية إخبارية غنية 
أميركا  في  الفجر  ساعات  منذ  ومتنوعة 
عدد  بزيادة  الصحيفة  وتأمل  الشمالية". 
املشتركني في نسختها اإللكترونية ومنافسة 
يقل  ال  فريقًا  تضم  التي   " تاميز  "نيويورك 
اهتمامًا  وتولي  عن 1700 صحافي،  عديده 

خاصًا لقرائها الدوليني.
مكاتب  بوست"  "واشنطن  كذلك ستستحدث 
وبوغوتا  بأستراليا  سيدني  في  جديدة 
اإلجمالي  العدد  يصل  وبذلك  بكولومبيا، 

لفروعها في اخلارج إلى 26.
صحافيًا   44 سينضم  التوسع،  هذا  وبفعل 
جديدًا إلى أسرة التحرير، ما يرفع إجمالي 
عدد صحافييها إلى 1010 صحافيني، وهو 

رقم قياسي منذ إنشائها في عام 1877.
وقال رئيس حترير الصحيفة مارتي بارون 
إن القراء سيالحظون "صحافة أغنى وأعمق 
إلى  مشيرًا  وابتكارا"،  تنوعًا  وأكثر  وأسرع 
محرريها  عدد  وزيادة  الصحيفة  توسع  أن 

"يشير إلى ثقة كبيرة في مستقبلها".
من  العديد  تواجه  ذلك،  نقيض  وعلى 
الصحف واجملالت اخلاصة مبدن أو واليات 
معّينة صعوبة كبيرة في كل أنحاء الواليات 

املتحدة.
ففي النصف األول من سنة 2020 ، صرفت 
إدارات حترير صحف أميركية أكثر من 11 
أند  غراي  لـ"تشالنجر،  وفقًا  موظفًا،  ألف 

كريسماس". 
بالنسبة  األسوأ  تاليًا  العام  هذا  ويعتبر 
األزمة  منذ  األميركية  اإلعالم  لوسائل 
االقتصادية عام 2008، عندما مت اإلعالن عن 

تسريح 14265 موظفًا.

من  "سول"  فيلم  يشّكل   - ب(  ف  )أ  باريس 
إنتاج "بيكسار" رحلة في عالم األحالم بحثًا 
الفريد،  لكّن هذا الشريط  عن معنى احلياة، 
متاحًا  سيكون  االستديو،  أعمال  عادة  على 
األول/ديسمبر  كانون   25 من   اعتبارًا 
ملشتركي "ديزني بالس"، ولن ُيعرض في دور 
السينمابسبب جائحة كويفد19-.  و"سول" 
في  والعشرون  الثالث  الروائي  الفيلم  هو 
تاريخ  طبع  الذي  "بيكسار"  استوديو  سّجل 
إلى  ستوري"  "توي  من  املتحركة،  الرسوم 
بني  رحلة  "سول"  ويتخيل  نيمو".  "فايندينغ 
وهو  غاردنر،  جون  خاضها  واملوت  احلياة 
مدّرس موسيقى من نيويورك يطمح إلى أن 

يعزف اجلاز مع أكبر النجوم.
سقوطه،  بعد  نفسه،  يجد  غاردنر  أن  إاّل 
له،  نهاية  ال  سماوي  طابور  في  منتظرًا 
قبل  املوت،  بعد  انتظار  غرفة  مبثابة  هو 
عالم  وهو  العظيم"،  "املاضي  في  يسقط  أن 
"روح"  كل  تكتسب  وفيه  الوالدة،  قبل  ما 
أن  قبل  وعيوبها،  وصفاتها  شخصيتها 

تدخل جسم انسان.
بيت  خيال  من  اجملّرد  العالم  هذه  نشأ  وقد 
ابتكارًا،  "بيكسار"  مؤلفي  أكثر  دوكتر، 
والفائز بجائزتي أوسكار عن فيلمي "آب" و 

"إنسايد آوت".
أن  صحافي  مؤمتر  في  دوكتر  وأوضح 
لـ"بيكسار"  فيلم  أول  سيكون  الذي  "سول" 
يستكشف  إفريقي،  أصل  من  أميركي  بطله 
أعماق الروح محاوال اإلجابة على تساؤالت 
إلى  اإلنسان  ُأرِسَل  "هل  مثل  من  وجودية 
وهل  معنًى؟  للحياة  هل  ما؟  لغرض  األرض 

على اإلنسان أن يجده؟".
وفي الفيلم، يتم تصنيف جو غاردنر مرافقًا 
بأي  االلتحاق  ترفض  التي   ،"22" للروح 
مفّضلًة  األرض،  على  حياتها  وعيش  جسد 
"املاضي  عالم  في  بالراحة  االستمتاع 
العظيم". وتكمن مهمة غاردنر في أن يشرح 
للروح "22" ملاذا تستحق احلياة  أن ُتعاش. 

استشارات دينية 
يدور الفيلم حول عالقة الروح "22" مبرافقها 
وسعيهما إلى إيجاد معنى احلياة، ويتطرق 

والثقة  بالصداقة  تتعلق  كبرى  أسئلة  إلى  
كليًا  خيالي  ديكور  بني  مزاوجًا  واملصير، 
في عالم املاضي العظيم". ومشاهد من حياة 

نيويورك.
من  سواء  رائدة  "بيكسار"  تكون  ما  وغالبًا 
حيث التقنيات املرئية املستخدمة، أو جلهة 
املرة  التي تتناولها، وهي هذه  املوضوعات 
املوت،  مسألة  مباشر  بشكل  مجددًأ  تالمس 

مذّكرة بفيلميها السابقني "كوكو" و"آب". 
فيلم  أجواء  من  بعض  أيضًا  الشريط  وفي 
الذي َعرض عام 2015 وكان  "إنسايد آوت" 
التحكم" في  "مركز  يتمحور على استكشاف 

وعي فتاة انطوائية.
املشارك  واخملرج  السيناريو  كاتب  وقال 
"بالنسبة إلينا شّكل هذا الفيلم  ِكمب باورز 
)...( وفي إمكان  )"سول"( استكشافًا للحياة 
ولديهم  املعقدة،  األفكار  يفهموا  أن  األطفال 

بالفعل هذه األسئلة". 
"عروضًا  أجرت  "بيكسار"  أن  إلى  وأشار 
اختبارية" للتأكد من أن الفيلم ال يؤدي إلى 

"زرع اخلوف لدى جيل كامل".
أي  تفادي  على  "بيكسار"  حرصت  كذلك 
امليتافيزيقي  فيلمها  ب  لتسبُّ إمكانية 
جدل  أي  فاستبقت  جهة،  ألي  باإلزعاج 
مبشاورات مع رجال دين من مختلف األديان 
"لالستعالم قدر اإلمكان" وجتنب "قول أشياء 
قد تزعجهم عن غير قصد"، على مت قال بيت 

دوكتر.
لها  تتبع  التي  "ديزني"  مجموعة  وكانت 
"بيكسار" واجهت أخيرًا جداًل في شأن فيلم 

"موالن" ومصير األويغور في الصني.
ومع أنه مفّصل على قياس الشاشة الكبيرة، 
على  متاحًا  النهاية  في  الفيلم  سيكون 
وقت  في  "ديزني"،  من  بقرار  فقط،  اإلنترنت 
السينما  دور  حال  أي  في  عدة  دول  أغلقت 

فيها بسبب فيروس كورونا.
مثاليًا  منتجًا  حال  أي  على  "سول"  ويعتبر 
سباقًا  تخوض  التي  بالس"  "ديزني  ملنصة 
مع  عدهم  وزيادة  املشتركني  جذب  على 
و"أمازون  "نتفليكس"  مثل  األخرى  املنصات 

برامي".

الصحف تقلص كوادرها وصحيفة أمريكية ترفع عدد
صحافييها إلى مستوى قياسي 

أغنية مرايا كاري امليالدية تستمر
في الصدارة بعد 26 عامًا
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قالقاهرة- مصطفى عمارة
شهد اجملتمع املصرى خالل السنوات االخيرة عدد ا 
مجتمع  فى  معروفة  تكن  لم  التى  الغريبة  الظواهر  من 
الزوجية. ومنها ظاهرة تشويه  والعالقات  القيم  يحترم 
بعض االزواج لشرف زوجاتهن بهدف ابتزازهن عقب 
اخر  واظهرت  الزوجية.  اخلالفات  بسبب  او  الطالق 
وجود  االسرة  محاكم  عن  الصادرة  االحصائيات 
سمعة  تشويه  بهدف  الزواج  كيدية  شكوى  االف   3
تتهم  ازواج  من  دعاوى  الى  وصلت  والتى  زوجاتهن 
اجرته  الذى  التحقيقات  بعد  انه  اال  بالزنا  زوجاتهن 
محاكم االسرة فى تلك الدعاوى تبني انها دعاوى كيدية 
. ومن اغرب تلك الدعاوى ماروته زوجه عن قيام زوجها 
بالبخل وعدم  اتهمته  ان  بعد  عليها  واالعتداء  بضربها 
للضرر  الطالق  لطلب  اوالدها مما دفعها  االنفاق على 
منزل  الى  وعادت  الصلح  طلب  انه  اال  الزوجيه  ونفقة 
الزوجية وتزينت لزوجها والذى قام بتصويرها بكاميرا 
قام  اخرى  مرة  بينهما  اخلالف  دب  وعندما  املوبايل 

بنشر تلك الصور واقام دعوى يتهم زوجته بالزنا .
 / املستشار  قال  القضية  لتلك  القانونى  اجلانب  وعن 
قضايا  فى  املتخصص  واخلبير  احملامى  الدكر  معتز 
منها  حاالت  عدة  لها  الزنا  جرمية  اثبات  ان  االسرة 
تسجيل  او  احملكمة  امام  الزوجه  واعتراف  التلبس 
املكاملات الهاتفية وفى اغلب القضايا يثبت كذب الزوج 
تعويض  قضية  رفع  للزوجه  ميكن  احلالة  هذه  وفى 

للتشهير بها وبسمعتها.
  وعن اجلانب النفسى للزوج الذى يرتكب تلك اجلرمية 
قالت د/هاله حماد استشارى الطب النفسى انه الميكن 
تبرير تلك اجلرمية التى تخالف الشرائع السماوية الن 

اعطاء تبرير للزوج سوف يشجع غيره .

باريس-)أ ف ب( - توفي املمثل الفرنسي كلود براسور 
الثالثاء عن 84 عاما بعد مسيرة فنية طويلة أثرى فيها 
على  فيلم،  مئة  بحوالى  الفرنسية  السينمائية  املكتبة 
وقالت  برس.  فرانس  وكالة  أعماله  وكيلة  أفادت  ما 
"كلود  "تامي آرت" إن  التي تترأس وكالة  تانر  إليزابيت 
هو  بذويه.  محاطا  وهدوء  بسالم  اليوم  توفي  براسور 
لم يذهب ضحية كوفيد. وسيوارى مع احترام القواعد 
)املمثل  والده  بجانب  وسُيدفن  بها  املعمول  الصحية 
وقد  باريس".  في  بير الشيز  مقبرة  في  براسور(  بيار 
أثبت كلود براسور، وهو سليل عائلة فنية ووالد املمثل 
من  متنوعة،  أدوار  أداء  في  براسور، جدارة  ألكسندر 
األفالم البوليسية إلى األعمال الكوميدية، في السينما 
لكبار  أعمال  في  براسور  وظهر  واملسرح.  والتلفزيون 
اخملرجني في السينما الفرنسية بينهم جان-لوك غودار 

وكوستا-غافراس وفرنسوا تروفو.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ضحايا تشويه السمعة 
الزوجية تغزو احملاكم

في مصر 

وفاة املمثل الفرنسي
كلود براسور

عبد الكرمي البليخ
النمسا


