
صور جناح بعد يأس
لنجاح كلمة حلوة لذيذة، يتسابق الناس على الفوز بها وااللتفاف حولها. فكل واحد منا يريد أن يكون 
إنسانًا ناجحًا في حياته، ونحن نتعلم ونقضي العديد من سنوات عمرنا في الدرس والتحصيل من أجل 

حتقيق هذه األمنية. ولكن النجاح في الدراسة شيء، والنجاح في احلياة العملية شيء آخر.
فقد ينجح املرء في كل مراحل حياته الدراسية، حتى إذا ما دخل معترك احلياة العملية، وجدناه لم يحقق 

من النجاح الذي يصبو إليه إّلا القدر اليسير، ورمبا لم يحقق منه شيئًا على اإلطالق!
واحلياة من حولنا مليئة بأمثال هؤالء..

الرجل الذي يقول: “ال إّنني لم أخلق لهذه الوظيفة!“، بعد أن يكون قد قضى سنوات طويلة من عمره 
يؤدي عمله هذا الذي لم يخلق له!

أو الشاب الذي تخّرج لتوه في اجلامعة وراح يبحث عن عمل، حتى إذا وجد وظيفة خالية سارع بالتقدم 
إليها، فإذا به يكتشف بعد أن يلتحق بها أنَّ طبيعة عمله اجلديد ال تتالءم مع ميوله واجتاهاته.

أو املرأة التي تزوجت، ثم اكتشفت بعد أشهر قليلة من الزواج، مدى اخلطأ الكبير الذي ارتكبته هي في 
حق نفسها، أو ارتكبه والداها في حقها باختيارها لهذا الرجل الذي أصبح زوجًا لها!!

ملاذا فشل كل هؤالء؟ ملاذا تعثرت أقدامهم وهم يلجون أبواب املدرسة الكبرى، مدرسة احلياة؟
لقد شّبه الكاتب األميركي الفيلسوف الكبير رالف اميرسون، النجاح بعصفور صغير، ال يقوى على الطير 
وقد استقر في عّشه فوق جذع شجرة عالية يحيط بها سور كبير من كل اجتاه. أّما نحن فقد وقفنا كلنا 

خارج هذا السور. اننا جميعًا نريد العصفور، ولكن كيف السبيل في الوصول إليه؟.
ولكن  يديه،  بني  ويقع  إليه  ليطير  عّشه،  من  الصغير  العصفور  وينتظر خروج  السور  وراء  يقف  البعض 
العصفور ال يقوى على الطير، وقد يطول به االنتظار، ثم من يدري، فقد يقع بني يدي غيره من املنتظرين. 
أما البعض اآلخر، فلم يقف، ولم ينتظر وإمنا راح يطوف حول هذه األسوار العالية، وراح يفكر في أسرع 

وأفضل وسيلة يتسّلق بها السور، لكي يصل إلى العصفور، قبل أن تسبقه إليه يد أخرى!.
وهذا هو الفرق بني الرجل الفاشل، والرجل الناجح. األول يقف متفرجًا، وكأنه يريد من النجاح أن يسعى 
إليه سعيًا، والثاني يفكر ويبحث ويسعى، ويبذل في سبيل ذلك كل ما ميلك من جهد لتحقيق النجاح الذي 

ينشده ويصبو إليه.
إنَّ فرص النجاح متاحة لكل واحد منا، إذا ما َعرف كيف يكتشف نفسه، والبحث عن النفس ليس مبشكلة، 
كما يتصور البعض منا، ولو أننا استطعنا أن نخصص من وقتنا بضع ساعات يوميًا، نخلو فيها إلى 
أنفسنا عما في داخل رؤوسنا من أفكار، الستطعنا مبجهود بسيط أن نضع أقدامنا على بداية الطريق 

الذي يوصلنا إلى ما نتطلع إليه من جناح في حياتنا.
وكتبت جني أوسنت الكاتبة االنكليزية الشهيرة تصف أجمل امرأة التقت بها في حياتها، قالت: كانت امرأة 
في التسعني من عمرها، قوية ممتلئة باحلياة، وجلست كريس تروي لي قصتها قالت: )كنُت في السادسة 
عشرة من عمري، عندما تقّدم شاب وسيم إلى والدي يطلب يدي، ولم تنقض سوى أشهر معدودة حتى 
كنا نحتفل بزواجنا.. وفي اليوم التالي كنت أركب البحر بجوار زوجي، فقد كان يعمل قبطانًا، وطالت بنا 
الرحلة حتى استقر بنا املقام أخيرًا في إحدى اجلزر النائية في احمليط الهادي. وهناك علمت أّنني لن أعود 
الى بلدي أبدًا، ولن يقدر لي أن أرى والدي وأخوتي مرًة أخرى. لقد قرر زوجي أن يترك البحر، ويشتري 
أرضًا يزرعها، وبيتًا صغيرًا نعيش فيه وسط املزرعة.. واستبّد بي يأس قاتل، وأنا أرى نفسي وحدي 
وسط هذه اجلزيرة التي ال أعرُف عنها شيئًا حتى لغة أهلها، ورحت ألعن اليوم الذي رضي فيه والداي 
بهذا الرجل زوجًا لي. وانطويت على نفسي، أغلقت باب بيتي ولم أبرحه أسابيع طويلة.. ولكنني سرعان 
ما بدأت أمّل حياة الوحدة هذه التي اخترتها لنفسي، ففتحت النوافذ واألبواب وخرجت، والتقيت بالناس، 
وبدأت أتعلم لغتهم، وزرعت األرض وحصدتها، ولم تكد متضي بضع سنوات حتى بدأنا جنني ثمار تعبنا، 
وجنح زوجي في حياته اجلديدة، وأجنبت له ستة أوالد. وتعلمت أشياء كثيرة أخرى. تعلمت كيف أطلق 
النار وأصيب الذئاب اجلائعة التي كانت تهاجم حيواناتنا، وتعلمت الطهي فكنت أعد طعام الغذاء لزوجي 

وأطفالي وثالثني عاماًل يشتعلون معه في املزرعة(.
ومتضي الكاتبة الكبيرة في رواية قصتها، فتقول:

وسألت كريس: “أال تنوين العودة إلى بالدك. إلى انكلترا. فقالت وابتسامة حلوة متأل وجهها: “تعالي 
معي“. وقادتني إلى بيت كبير يعيش فيه ستة رجال أشّداء مع زوجاتهم وأبنائهم العشرين.. فقالت وهي 

تشير إليهم: )هؤالء هم أبنائي وأحفادي!(.
ونظرت إلى األحفاد فوجدتهم قد جاوزا سن الشباب، وقد تزوج غالبيتهم من أهل اجلزيرة، وبقي البعض 

منهم بال زواج!.
قالت كريس: )هؤالء هم أهلي.. وهذا هو بيتي، وتلك هي أرضي ووطني(. كانت كريس امرأة لم تنل من 
التعليم إّلا النذر اليسير، ولكنها استطاعت أن تعّلم نفسها بنفسها، يدفعها في ذلك حبها لزوجها وأوالدها، 

الذين كانت لهم أّمًا ومعلمة ومربية! لقد كانت امرأة عظيمة!.
إّن من أهم مقومات النجاح أال يستسلم املرء لليأس أبدًا. ومتكن وليام هيرشكيل 1871ــ 1992 الذي 
لقب بأبي الفلك احلديث، وأول من صنع أول وأعظم تلسكوب عرفه العالم، وقام بتنظيف وتلميع املرايا 
التي استغرقت  بدأ محاوالته  البسيط! وعندما  العمل  ولكنه كان يجد متعة في هذا  الدقيقة.  والعدسات 
شهورًا طويلة إلنتاج هذا املنظار املقّرب، وقف في النهاية يحصيها، فوجد أنه قام بأكثر من مائتي محاولة 
فاشلة، قبل أن يحقق هذا النصر الكبير. وعندما شرع مؤلف فرنسا الشهير جوستاف فلوبير في كتابة 
قصته اخلالدة “مدام بوفاري“، لم يكن يتصور أنه سيقضي عشر سنوات كاملة من عمره، قبل أن 

تخرج هذه القصة إلى النور!.
فليس املهم متى يجيء النجاح، ولكن املهم أن يجيء هذا النجاح ويتحقق، 
وليس هناك حدود لهذا النجاح، إذا اكتشف املرء قدرته واستخدم هذه 

القدرة، ولم يدع لليأس طريقًا يتسلل منه إلى قلبه.

محمد  يعمل   - ب(  ف  )أ   ( بامبور 
في  حقله  في  جاهدا  راتهر  رمضان 
من  الهندية  للسيادة  اخلاضع  اجلزء 
ويراوده  قليلة  لكن احملاصيل  كشمير، 
حنني إلى ماض ما قبل التغّير املناخي 
عليه  تغدق  أراضيه  كانت  عندما 

"الذهب األحمر"، أي الزعفران. 
كانت زراعة الزعفران مصدر رزق آلالف 
جنوب  في  بامبور  منطقة  في  األسر 
سريناغار التي تكتسي حّلة بنفسجية 
نهاية  في  اإلزهار  موسم  خالل  اللون 

اخلريف. 
نصف  راتهر  محصول  يتخّط  لم 
بالكاد  وهو  املاضي،  العام  كيلوغرام 
السنة.  هذه  غراما   30 إلى  يصل 
من  هكتار  قرابة  كان  عاما،   12 وقبل 
من  كيلوغرامني  يعطي  املزروعات 

الزعفران.
ويخبر مزارع الزعفران عبد األحد مير 
"عندما كنت طفال، كان حصاد الزعفران 

هكتار  قرابة  على  املمتّد  حقلنا  في 
يتطّلب 80 رجال طوال أسبوع". 

الزهرة  من  العلوي  اجلزء  ويستخرج 
األمر نحو  باليد. ويتطّلب  بدّقة كبيرة 
16 ألف زهرة للحصول على كيلوغرام 
يباع بسعر 1350  الزعفران  واحد من 

دوالرا في السوق احمللية.
وهو  الزعفران،  حقول  إن  مير  ويقّر 
صنف التوابل األغلى ثمنا في العالم، 

هي "مبثابة مناجم ذهب". 
- من الزعفران إلى التّفاح -

إن  واني  الدين  جالل  املزارع  ويقول 
خالل  األمطار  تساقط  انتظام  "عدم 
السنوات العشر األخيرة أحلق أضرارا 
الذهاب  اعتدنا  وقد  باحملاصيل. 
كبيرة  سالاًل  حاملني  احلقول  إلى 
فيحمل  اليوم،  أما  الصفصاف.  من 
املزارعون أكياسا بالستيكية شنيعة". 

املناخ  تغّير  يؤّدي  اخلبراء،  وبحسب 
إلى ذوبان اجلليد في الهماليا، ما يؤّثر 

على منسوب مجاري املياه التي تصّب 
نشرت  دراسة  وكشفت  املنطقة.  في 
"كالميت  مجّلة  في  متوز/يوليو  في 
احلرارة  ارتفاع  احتمال  عن  تشيندج" 
درجات  سبع  مبعّدل  املنطقة  في 
لبعض  وفقا   ،2100 بحلول  مئوية 
سيناريوهات انبعاثات غازات الدفيئة. 
الزعفران  مزارعي  من  الكثير  ويتحّول 
استهالكا  األقّل  التّفاح  زراعة  إلى 

للمياه بكثير. 
وبحسب مؤّرخني، كان الزعفران يزرع 
امليالد.  قبل  عام   500 منذ  كشمير  في 
وهو من املكّونات الواسعة االستخدام 
خلطة  مثل  التقليدية،  الوصفات  في 
الشاي التقليدية في كشمير التي تقّدم 
واملكّونة  املناسبات  وخالل  للمدعوين 
الهال  من شاي أخضر وقرفة وحبوب 

ولوز مقّشر. 
العالم  أنحاء  في  الزعفران  ويستخدم 
أجمع في مجاالت متعّددة، من األطباق 

التجميل  مستحضرات  إلى  التقليدية 
واملنتجات الطبية، فضال عن استعماله 

في بعض التقاليد الهندوسية. 
التي  إيران  في  الزعفران  زهرة  وتزرع 
اإلنتاج  من   %  90 على  تستحوذ 
إسبانيا  إلى  باإلضافة  العاملي، 

واليونان. 
األعلى  هو  كشمير  زعفران  أن  غير 
جودة نظرا الحتوائه على نسبة كبيرة 
صبغته  تعطيه  التي  الكروسني  من 

احلمراء وطعمه الفريد. 
- "مهّمة الزعفران الوطنية" -

وفي ظّل التغّير املناخي والنزاع الدائر 
باكستان  تطالب  التي  املنطقة  في 
إنتاج  تراجع  عليها،  بالسيادة 
من 2%8  النصف  إلى  األحمر  الذهب 
إلى   1998 الهكتار سنة  في  كيلوغرام 
وفق   ،2018 سنة  كيلوغرام   1%4

البيانات الرسمية. 
وأصدرت احلكومة هذه السنة شهادة 

منشأ ملكافحة التقليد. 
تداعيات  من  احلّد  إلى  مسعى  وفي 
احملاصيل،  وتعزيز  املناخي  التغّير 
"مهّمة   2010 سنة  السلطات  أطلقت 
قدرها  مبيزانية  الوطنية"  الزعفران 
54 مليون دوالر، بغية اعتماد تقنيات 
الزراعية.  املمارسات  في  حديثة 
املبادرة  هذه  أن  السلطات  وتكشف 
من  باستصالح 1480 هكتارا  سمحت 
األراضي اخملصصة لزراعة الزعفران. 

غير أن بعض املزارعني ال ينظرون بعني 
املتطّورة،  احللول  هذه  إلى  الرضى 
مفّضلني االستعانة باألساليب القدمية 
كتجفيف  فاعلّيتها،  أثبتت  التي 
إلى  واللجوء  الشمس  في  احملاصيل 
شبكات املتاجرة احمللية. ويعتقد واني، 
إلى  العودة  أن  املزارعني،  من  كغيره 
زراعة  إلى  التقليدية ستعيد  األساليب 
الزعفران رونقها. ويقول واني "ال تزال 

أمامنا فرصة ضئيلة للنهوض". 

فرانكفورت% - )أ ف ب( - رسم طيار 
أملاني شاب حقنة عمالقة في السماء 
على مسار جوي بلغت مسافته نحو 
 ، فورمتبيرغ  بادن  في  كيلومتر   300
قبيل بدء حملة التلقيح األوروبية ضد 

جائحة كوفيد19-. 
كرامر  سامي  الهاوي  الطيار  وبرمج 
)20 عامًا( املسار الذي سيسلكه نقطة 

تلو األخرى باستخدام جهاز "جي بي 
إس" قبل تنفيذ رحلته األربعاء، عشية 
مقعدين  ذات  طائرة  في  امليالد  عيد 
بحيرة  قرب  فريدريشهافن  مطار  من 

كونستانس )جنوب أملانيا(. 
التي  رحلتها  خالل  الطائرة  واتبعت 
دقيقة  و40  ساعة  نحو  استغرقت 
أجهزة  لوحة  على  احملدد  املسار 

 280 نحو  طوله  يبلغ  والذي  القياس 
موقع  على  يظهر  وهو  كيلومترًا، 

"فاليت رادار" على شكل حقنة. 
برس  فرانس  وكالة  مع  اتصال  وفي 
في  طالب  وهو  كرامر  سامي  قال 
الهندسة االقتصادية، "أردت أن أمنح 
املواطنني مادة للتفكير تتعلق باليوم 

الذي سيكون فيه اللقاح متاحًا". 

حملة  األحد  رسميًا  أملانيا  وبدأت 
والفئة  كوفيد19-،  ضد  التلقيح 
السن  كبار  بها  املستهدفة  االساسية 
الثمانني،  أعمارهم  تتجاوز  الذين 

والعاملون في املستشفيات. 
ومن املقرر أن تعطي أملانيا قبل نهاية 
جرعة  مليون   1%3 احلالية  السنة 
إجمالي  يرتفع  أن  على  اللقاح،  من 

ما  إلى  آذار/مارس  بحلول  اجلرعات 
بني 11 و13 مليون جرعة. 

األملان  من  املئة  في   65 نحو  وأبدى 
استعدادهم لتلّقي اللقاح فورًا أو بعد 
اجلانبية  اآلثار  خاللها  يراقبون  مدة 
الستطالع  وفقًا  آخرين،  مرضى  لدى 
أجراه معهد "يوغوف" لوكالة "دي بي 

إيه". 

زعفران كشمير..ذهب أحمر ضحية احلرب واملناخ 

طيار في أملانيا يرسم حقنة عمالقة في السماء

 الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6850 الثالثاء 12 جامدى اوىل  1442 هـ 29 من ديسمرب )كانون أول( 2020

بقي  أي شيء":  أقرر  "لم   - مدريد%-)أ ف ب( 
النجم االرجنتيني ليونيل ميسي متحفظا حول 
لكرة  االسباني  برشلونة  ناديه  مع  مستقبله 
القدم، قبل أيام من فتح باب االنتقاالت الشتوية، 
االّول بعد فشله بترك الفريق الكاتالوني الصيف 

املاضي لبنود جدلية مرتبطة بعقده.
عن  حتّدث  مرات،  ست  العام  في  العب  أفضل 
ساعة  من  أكثر  دامت  مقابلة  في  مستقبله 
عرضتها قناة "ال سيكستا" اإلسبانية االحد ومت 
بعد.  أعرف  "ال  اجلاري  الشهر  مطلع  تسجيلها 

أنا مرّكز وال أعرف كيف سينتهي املوسم".
 30 في  برشلونة  مع  "البعوضة"  عقد  وينتهي 
حزيران/يونيو 2021، ما يجعله حرا للتفاوض 
كانون  من  األول  من  بدءا  أخرى  أندية  مع 
الثاني/يناير، بحال اراد الرحيل الصيف املقبل.
واكتفى ميسي بالقول ان "النادي )مير( في فترة 

صعبة، لكن أنا متحمس".
هذا  الدوري  في  صعبة  بداية  "بلوغرانا"  عرف 
املوسم، إذ يحتل املركز اخلامس في الليغا بعد 
عن  نقاط   8 بفارق  انطالقها،  على  مرحلة   15

أتلتيكو مدريد املتصدر.
في  "النادي  القاتل  والهداف  اللعب  كّرر صانع 
إلى  إعادته  الصعب  ومن  جدا،  سيئة  مرحلة 

مستوياته السابقة".
قبل  والقادم  عاما   33 البالغ  الالعب  وتابع 
"برشلونة  االسبانية  املدينة  الى  سنة  عشرين 
في صفوفه  "كل شيء"  تعلم  انه  مقرا  حياتي"، 

ويرتبط "بعالقة حب" مع النادي.
نهاية  في  بالرحيل  رغبته  عن  ميسي  وعّبر 
تداعيات  بسبب  املضطرب  املاضي  املوسم 
استغلت  ادارته  لكن  املستجد،  كورونا  فيروس 
تسديد  دون  الرحيل  من  ملنعه  عقده  في  بنودا 

بند جزائي خيالي.
اضطر  النادي،  صفوف  في  ميسي  بقي  وفيما 
تقدمي  الى  بارتوميو  ماريا  جوزيب  رئيسه 
استقالته في تشرين االول/اكتوبر املاضي اثر 

سلسلة من الفضائح والنكسات االدارية.
- "حلظة التغيير" -

استعاد ميسي ذكريات تلك املرحلة، شارحا انه 
عانى كثيرا وكانت جتربته مرة الصيف املاضي 
على الصعيدين الفني واالداري في صراعه مع 

ناديه.
بشكل  ناديه  الى  رسالة  وّجه  قد  ميسي  وكان 
القول  "أردت  بالرحيل  رغبته  معّبرا عن  رسمي 

بانها  "شعرت  وتابع  الرحيل".  حقا  اريد  اني 
جدا،  صعب  "قرار  عن  متحدثا  التغيير"  حلظة 
للعيش  افضل  مدينة  هناك  ان  اعتقد  ال  النني 

فيها".
رغبته  لعدم  الرحيل  عن  عدل  انه  وأوضح 
القضاء"، حتى لو أن  أمام  "مبواجهة برشلونة 
"العديد من احملامني" قالوا له انه سيخرج فائزا 

من املواجهة. وأكد صاحب االجنازات اخلارقة 
مع برشلونة "قال لي الرئيس انذاك انه ال يريد 
وسائل  في  تنتشر  الشائعات  وترك  رحيلي، 

اإلعالم الظهار سوء نيتي".
انتخابات  في  يصّوت  لن  انه  ميسي  وكشف 
رئيس  منصب  على  الثاني/يناير  كانون  نهاية 
من  بصفته  احلق  هذا  امتالكه  برغم  النادي، 

االعضاء الناخبني. لكنه اعتبر انه "من الصعب 
غير  مال  إلى  يحتاج  ذلك  الن  العبني،  جلب 

متوافر".
وحول إمكانية لعبه مجددا مع البرازيلي نيمار 
جنم باريس سان جرمان الفرنسي الذي متنى 
ذلك في االسابيع القليلة املاضية، اكتفى ميسي 
بالقول ان "جلب نيمار سيكّلف كثيرا"، مضيفا 

الغرمي  مع  للعب  ينتقل  ان  املستحيل"  "من  انه 
ريال مدريد.

"الطيبة"  عالقته  على  ميسي  اكد  املقابل،  في 
انطوان  الفرنسي  الدولي  املهاجم  زميله  مع 
"لم  خالفهما  حول  الشائعات  مكذبا  غريزمان، 
أقم أبدا مبا قيل عني"، كما اصر على "حماسه" 
رونالد  الهولندي  املدرب  اشراف  حتت  للعب 

كومان. وكانت تقارير إعالمية اشارت الى رغبة 
ميسي باالنضمام مجددا مع مدربه السابق بيب 
غوارديوال في نادي مانشستر سيتي االنكليزي 
اململوك إماراتيا، فيما اشار بعضها الى امكانية 
التقائه مجددا بنيمار في سان جرمان اململوك 

قطريا.
واحرز ميسي لقب الدوري ثالث مرات ودوري 

حتت  مواسم  اربعة  في  مرتني  اوروبا  ابطال 
اشراف غوارديوال.

"بيب ميلك شيئا  السابق  واشاد كثيرا مبدربه 
واحد،  منظار  من  األمور  ترى  يجعلك  مميزا. 
يهاجم...  كيف  دفاعيا،  املباريات،  يحّضر  كيف 
يخبرك متاما كيف ستجري املباراة، كيف يتعني 

عليك ان تهاجم كي تفوز".

رأس  جمهورملناسبة  بال  نارية  ألعاب 
السنة في سيدني

السلطات  تخّلت   - ب(  ف  سيدني-)أ 
السماح آلالف  األسترالية عن خططها 
في  األمامية  اخلطوط  في  العاملني 
حول  التجمع  كوفيد19-  ضد  املعركة 
ميناء سيدني ملشاهدة األلعاب النارية 
احلد  بهدف  اجلديد  بالعام  احتفاال 
بالفيروس  املتزايد  اإلصابات  عدد  من 
من  عدد  أكبر  تضم  التي  املدينة  في 
السكان في البالد. وعادة، يتدفق مئات 
اآلالف من احملتفلني إلى أفضل املواقع 
مشاهدة  من خاللها  يستطيعون  التي 
األلعاب نارية التي تطلق في منتصف 
الليل من جسر ميناء سيدني. ورغم أن 

السماح جلحافل احملتفلني املعتادة قد 
املسؤولني  لدى  كان  العام،  هذا  حظر 
آالف  خمسة  حلوالى  للسماح  خطط 
عامل صحي بالقدوم إلى املكان تعبيرا 

عن شكرهم على عملهم ضد الوباء.
االثنني  الفكرة  هذه  استبعاد  مت  لكن 
قد  االحتفاالت  أن  من  مخاوف  بسبب 
بشكل  العدوى  انتشار  في  تتسبب 
نيو  والية  وزراء  رئيسة  وقالت  كبير. 
سيدني،  وعاصمتها  ويلز  ساوث 
عن  "تخلينا  بريجيكليان  غالديس 
صحيني  لعاملني  السماح  خططنا 
 )...( النارية  األلعاب  عرض  مبشاهدة 

لذلك سيصبح ذلك محظرا".
إلى  أيضا  حاجة  هناك  وستكون 

لدخول  تصاريح  على  االستحصال 
ستقتصر  فيما  املدينة  من  أجزاء 
اخلاضعة  التجمعات  على  االحتفاالت 
االجتماعي  والتباعد  للرقابة 

والتجمعات الصغيرة في املنازل.
بشدة  "نوصي  بريجيكليان  وأضافت 
األلعاب  عرض  السكان  يشاهد  بأن 
يذهبوا  أن  أو  التلفزيون  على  النارية 
وغير  الطلق  الهواء  في  مكان  إلى 

مزدحم وليس إلى الشاطئ".
القيود فيما تشهد  ويأتي قرار تشديد 
اإلصابات،  عدد  في  ازديادا  املدينة 
من  العديد  إغالق  متديد  جرى  كما 
الثاني/ كانون   9 حتى  الضواحي 

يناير.

ألعاب نارية بال جمهورملناسبة رأس السنة في سيدني

ميسي لم يقرر أي شيء
حول مستقبله مع )حياتي( برشلونة

وفاة أشهر 
مصمم للرقص 

في فرنسا 
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رين )فرنسا(-)أ ف ب( - توفي مصمم الرقص 
عثمان سي )40 عامًا( الذي يعتبر "أحد رموز 
أعلنت  ما  على  العاملي"،  هوب  الهيب  مشهد 
كان  التي  الفرنسية  الرقص  مؤسسة  األحد 

يعمل لصاحلها. 
وأعلن املركز الوطني لتصميم الرقص في رين 
وبريتاني )غرب فرنسا( في بيان أن عثمان سي 
الذي كان مديره املشارك منذ العام 2019 توفي 

ليل السبت إلى األحد. 
إن  أبيريه  ناتالي  رين  بلدية  رئيسة  وقالت 
"كان شخصية مشهورة وأساسية  عثمان سي 
بأنه  وذّكرت  الدولي".  هوب  الهيب  مشهد  في 
إلى  املستعار  بابسون  اسم  حتت  "انضّم 
القرن  تسعينات  في  باسي+  +وانتد  مجموعة 

العشرين وفاز في 2001 بـ"منازلة السنة". 
وامتدحت "السّباق" الذي "جنح في فرض ثقافة 
ثقافة  بغنى  االعتراف  وانتزاع  هوب  الهيب 

الهيب هوب في الرقص املعاصر". 

عبد الكرمي البليخ
النمسا

الفيلم التحريكي دمين سالير يحطم 
الرقم القياسي إليرادات السينما 

طوكيو-)أ ف ب( - جنح الفيلم التحريكي "دمين سالير" )قاتل الشياطني( في حتطيم الرقم القياسي لإليرادات في 
اليابان، على ما أعلن منتجوه اإلثنني، منتزعا الصدارة من فيلم "سبيريتد أواي" من انتاج استوديوهات "غيبلي". 
وحقق فيلم "دميون سالير" املستند إلى قصة املانغا املصّورة التي حتمل االسم نفسه، إيرادات بلغت 32%5 
مليار ين )257 مليون يورو( في دور السينما اليابانية منذ انطالق عروضه فيها في تشرين األول/أكتوبر الفائت، 

إذ استقطب أكثر من 24 مليون مشاهد. 
ين  مليار  إيراداته 31%7  إجمالي  فبلغ  العام 2001،  ميازاكي  إخراجه هاياو  تولى  الذي  أواي"  "سبيريتد  أما 
اليابانية العمالقة إنتاج "دمين  التابعة لشركة "سوني"  "أنيبليكس"  )252 مليون يورو(.  وتولت استوديوهات 
سالير" الذي يروي قصة تاجنيرو، وهو فتى مراهق يعيش في اليابان خالل حقبة تايشو )1926-1912( أصبح 
صيادًا للشياطني بعدما ارتكبت هذه اخمللوقات املتعطشة للدماء مجزرة في حق عائلته.  ويتناول العمل الرحلة 
االبتدائية للبطل، وهو موضوع متكرر في القصص املصورة اليابانية أفالم صور املانغا املتحركة للمراهقني، 
ويرّكز على القيم اإليجابية كاحلب األخوي والصداقة وكفاح اخلير ضد الشر، وهو مزيج أثار استحسان اجلمهور 

الياباني في خضم اجلائحة.


