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هبـوط طاقـم مركبـة فضـائيـة روسيـة
على األرض بسالم بعد عطل في صاروخ دفع

سيلينا جوميز.

سيلينا جوميز تتعالج نفسيًا
بعـد تعرضها النهيار عصبي
لوس أنجليس  -د ب أ :ذك����رت تقارير أن المغنية األميركية
س����يلينا جومي����ز تتلقى حالي����ًا عالجًا نفس����يًا بعدما تعرضت
النهيار عصبي.
وأفاد موقع تي أم زد المعني بأخبار المشاهير بأن سيلينا (26
عامًا) دخلت المستشفى مرتين خالل األسبوعين الماضيين.
وكانت المرة األولى في آخر أس����بوع من شهر أيلول الماضي،
حيث قال أصدقاؤها :إنها كانت تش����عر بالقلق بشأن انخفاض
عدد خاليا الدم البيضاء لديها بع����د عملية زراعة الكلية التي
خضعت لها.
وق����ال موقع تي أم زد :إنه جرى نقلها للمستش����فى وخرجت
بعد أيام.

وأضاف الموقع :إنه جرى نقل س����يلينا مجددًا للمستش����فى،
األسبوع الماضي؛ بعدما ساءت حالتها.
وتردد أنها حاولت مغادرة المستشفى ،ولكن األطباء أخبروها
بأن حالتها ال تسمح.
بعد ذل����ك ،جرى نقلها لمستش����فى للطب النفس����ي ،حيث
تتلقى اآلن عالجًا نفسيًا.
وكانت س����يلينا قد أعلنت ،في  24أيلول الماضي ،أنها سوف
تبتعد عن وسائل التواصل االجتماعي لفترة.
ويش����ار إلى أنه تردد أن المغني جاس����تين بيبر ،الذي كانت
تربطه عالقة متقطعة مع سيلينا لمدة ثمانية أعوام ،تزوج من
صديقته عارضة األزياء هايلي بالدوين الشهر الماضي.

"هيـونـداي" تستعـد إلطـالق سيـارة
جديدة كبيرة من فئة "إس.يو.في"
س���ول  -د ب أ :تستعد شركة "هيونداي موتور" ،أكبر منتج
س���يارات في كوريا الجنوبي���ة من حي���ث المبيعات ،إلطالق
س���يارة جديدة كبيرة الحج���م من فئة الس���يارات متعددة
األغ���راض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في الس���وق
المحلية ،خالل الشهر المقبل؛ بهدف تعزيز المبيعات.
ونقل���ت وكال���ة "يونه���اب" الكورية الجنوبي���ة لألنباء عن
متحدث باسم الش���ركة الكورية الجنوبية القول :إن الشركة
تتوقع أن تنافس السيارة الجديدة التي أطلقت على مشروع
تطويرها اس���م "إتش.دي.سي -2جراند ماستر" سيارات مثل
"تلراي���د" من "كيا موتورز كورب" و"تريفيرس���ي" من "جي.إم
كوريا".
وأضاف المتحدث :إن "هيونداي" لم تس���تقر على االس���م
التجاري النهائي للس���يارة الجديدة ،رغم أنها تش���ير إليها

في التقارير اإلعالمية المحلية باسم "باليسيد".
كما تعتزم "هيون���داي" طرح الس���يارة الجديدة "جي.في
 "80وهي أول طراز من فئة السيارات متعددة األغراض ذات
التجهيز الرياضي من عائلة الس���يارات الفارهة التابعة لها
"جينس���يس" العام المقبل ،بهدف تعزيز وجودها في سوق
الس���يارات متعددة األغراض ذات التجهي���ز الرياضي وهي
سوق شديدة التنافسية.
يذكر أن "هيونداي" تنافس في هذه السوق حاليًا من خالل
سيارتها متوسطة الحجم "سانتافي" و"تاكسون" و"كونا".
وبلغت مبيعات "هيونداي موتور" ،خالل األش���هر التسعة
األولى من العام الحالي36 ،ر 3مليون سيارة ،بزيادة نسبتها
7ر %2عن الفترة نفس���ها م���ن العام الماض���ي ،حيث كانت
المبيعات 27ر 3مليون سيارة.

"وورنر ميديا" تخوض غمار خدمات
الفيديو بالبث التدفقي العام المقبل
نيوي���ورك  -أ ف ب :تطلق مجموع���ة "وورنر ميديا" ("تايم
وورنر" سابقًا) التابعة لش���ركة "إيه تي أند تي" ،في نهاية
العام المقب���ل ،خدمتها الخاصة للفيديو على اإلنترنت ،في
خطوة إضافي���ة لمقارعة هيمنة "نتفليكس" في مجال البث
التدفقي.
وأوض���ح المدي���ر الع���ام لمجموع���ة "وورنر ميدي���ا" جون
س���تانكي ،في بي���ان ،أن هذه المبادرة التي س���تبصر النور
ف���ي الربع األخير من العام المقبل هي نتيجة إيجابية أخرى
للدمج بين "إيه تي أند تي" و"تايم وورنر".
وتحتل "وورن���ر ميديا" موقعًا بارزًا في مج���ال التلفزيون
وهي تضم تحت رايتها أستوديوهات "وورنر براذرز" (التي
تدير أعمال ش���ركة "دي سي كوميكس" للقصص المصورة)
وقناة "إتش بي أو" التي تبث عبر الكابل إضافة إلى مجموعة
"تورنر برودكاس���تينغ" التي تضم خصوصًا محطات "سي أن
أن" و"كرتون نتوورك" و"تي أن تي" و"تي بي أس" و"بومرانغ".
كذلك تستحوذ المجموعة عن طريق "تورنر برودكاستينغ"
على سلسلة كبيرة من حقوق البث الرياضي خصوصًا لبطولة
الجامعات في كرة الس���لة والدوري األميركي لمحترفي كرة
الس���لة ("أن بي إيه") والبيس���بول ("أم أل ب���ي") إضافة إلى

منافسات الغولف للمحترفين ("بي جي إيه").
ويتماهى ق���رار "وورنر ميديا" مع مش���روع "ديزني" التي
س���توفر ثالث خدمات للفيديو عب���ر اإلنترنت العام المقبل،
ه���ي "هول���و" الموج���ودة حالي���ًا وخدمة أخ���رى مخصصة
للمضامين العائلية وبرامج الشباب وتطبيق ثالث للرياضة.
كذلك يس���عى التكتل الجديد الذي رأى النور فعليًا هذا
األس���بوع ويضم ش���ركة "كوم كاس���ت" األميركي���ة للكابل
ومجموعة "سكاي" التلفزيونية البريطانية ،إلى خوض غمار
خدمات البث التدفقي.
وقد باش���رت الش���ركات العمالق���ة في القط���اع بخطوات
لمقارعة "نتفليكس" التي تهيمن بدرجة كبيرة على س���وق
األعمال التلفزيونية عبر اإلنترنت.
ومع توس���يع حضورها في مجال البث التدفقي ،تس���هم
هذه الش���ركات العمالقة في تغيير النم���وذج المتبع على
صعيد حقوق البث.
ً
فبعدما عمدت طويال إلى بيع برامج لحس���اب "نتفليكس"،
بات���ت هذه الش���ركات أكث���ر حرصًا على تقدي���م مضامين
حصري���ة على غ���رار "ديزن���ي" الت���ي أنهت ش���راكتها مع
"نتفليكس".

"األرامل" للمخرج مكوين يفتتح مهرجان لندن الس��ينمائي
لن���دن  -رويترز :افتتح المخرج البريطاني س���تيف مكوين
مهرجان لندن السينمائي بفيلمه المثير "األرامل" (ويدوز)،
لينطلق الحدث الذي يس���تمر  12يومًا والذي يقول منظموه:
إنه يتميز هذا
العام بالترويج لصانعات األفالم.
وفي ميدان ليس���تر بوس���ط لندن ،انض���م مكوين ،أول من
أمس ،إلى طاقم التمثيل على البس���اط األحمر وهم :الممثلة
الحائزة على جائزة األوس���كار فيوال ديفي���ز ،ودانيل كالويا
ال���ذي لع���ب دورًا ف���ي فيلم "النمر األس���ود" (ب�ل�اك بانثر)،
وميشيل رودريجيز بطلة سلسلة أفالم (فاست آند فيوريس).
وفيل���م اإلث���ارة ،الذي يحك���ي قصة مجموعة م���ن األرامل
يخطط���ن لعملية س���طو لتس���ديد دي���ن خلفته األنش���طة
اإلجرامية ألزواجه���ن الراحلين ،هو أول فيل���م روائي طويل

لمكوين منذ فيلمه " 12س���نة من العبودية" في العام 2013
الذي فاز بجائزة األوسكار.
والفيلم مقتبس عن مسلس���ل تلفزيوني من الثمانينيات،
من تأليف كاتب���ة الروايات البوليس���ية البريطانية ،ليندا ال
بالنت .وتلمس أحداث الفيلم التي تدور في مدينة شيكاجو
األميركية قضايا النوع والعرق والسياسة والجريمة.
ورغم أن مهرجان لندن السينمائي ليس بأهمية مهرجاني
كان والبندقية ،إال أن له نصيبًا من البريق؛ إذ يروج الكثير من
المشاهير ألفالمهم من خالله.
وقال���ت المديرة الفنية للمهرجان تريش���ا تاتل" :فخورون
حقًا هذا الع���ام؛ ألن  38في المئة م���ن األفالم التي تعرض
ف���ي المهرجان من صنع مخرجات أو ش���اركن في إخراجها...
كان مهمًا جدًا بالنسبة لنا أن نجد ونشجع صانعات األفالم".

مركز بايكونور الفضائي (كازاخس���تان)  -رويترز :اضطر طاقم مركبة سويوز،
مؤلف من رائدي فضاء ،أحدهما روسي واآلخر أميركي ،إلى الهبوط اضطراريا في
كازاخستان ،أمس؛ بس���بب خلل أصاب أحد صواريخ الدفع أثناء انطالق المركبة
إلى محطة الفضاء الدولية.
وقال���ت إدارة الطي���ران والفضاء األميركية (ناس���ا) ووكالة الفضاء الروس���ية
(روس���كوزموس) :إن رائد الفضاء األميركي نيك هيج والرائد الروس���ي أليكسي
أوفتش���ينين هبطا دون أن يصابا بأذى ،وإن فرق اإلنقاذ التي س���ارعت لتحديد
مكانهما في الصحراء تواصلت معهما.
وذكرت وكالة تاس لألنباء أن الكبس���ولة س���ويوز الت���ي تقلهما انفصلت عن
الصاروخ الذي تعطل وقامت بهبوط حاد س���اعدت مظالت الهبوط على تخفيف
سرعته.
ولم تتطلب حالة الرائدين عالجًا طبيًا ،وقال تلفزيون ناسا :إنهما بخير.
وذكرت ناسا أن المشكلة حدثت عندما أصاب خلل أحد صواريخ الدفع بالمركبة
س���ويوز-إف.جي التي انطلقت م���ن مركز بايكونور الفضائي في كازاخس���تان
والذي يعود للحقبة السوفياتية.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروس���ية لألنباء عن يوري بوريس���وف نائب رئيس
ال���وزراء قوله :إن المش���كلة حدثت عندما كانت المرحلت���ان األولى والثانية من
صاروخ الدفع في عملية االنفصال.
وأظهرت صورة التقطت من داخل س���ويوز الرائدين وجسداهما يرتجان وقت
حدوث الخلل وقد فقدا السيطرة على حركة أذرعهما وأرجلهما.
ونش���رت وكالة الفضاء الروسية صورًا للرائدين وهما يخضعان لفحوص طبية
ويسترخيان بعد الهبوط االضطراري.
ويظهر الرجالن في الصور جالسين ومبتسمين.
وقالت وكاالت أنباء روسية :إن فرق اإلنقاذ وصلت سريعًا إلى موقع هبوطهما.
وق���ال تلفزيون ناس���ا" :قوات اإلنقاذ عل���ى تواصل مع نيك هيج وأليكس���ي
أوفتشينين وبلغنا أنهما في حالة جيدة".

								
صاروخ الدفع بعد تعطله.

وقالت وكالة اإلعالم الروسية :إن موسكو علقت فورًا جميع
الرح�ل�ات الفضائي���ة التي تحمل روادًا .وق���ال رئيس وكالة
الفضاء الروس���ية ديمتري روجوزين :إنه أمر بتشكيل لجنة
حكومية إلجراء تحقيق بشأن الخلل الذي حدث.
وما حدث يع���د انتكاس���ة لبرنامج الفضاء الروس���ي بعد
سلسلة من الحوادث.
ففي آب الماضي ،تم اكتش���اف ثقب في كبسولة سويوز

(إ.ب.أ)

التي التحم���ت بالفعل بمحطة الفض���اء الدولية وأدى لخلل
قصير في مس���تويات الضغط .وقال روجوزي���ن حينها :إن
ً
الثقب قد يكون "عمال تخريبيًا".
وف���ي تش���رين الثاني من الع���ام الماضي ،فق���دت وكالة
الفض���اء الروس���ية االتصال بالقم���ر الصناع���ي ميتيور إم
المخص���ص لرصد وقي���اس أحوال الطقس بع���د إطالقه من
قاعدة فوستوشني الجديدة في أقصى شرق البالد.

دراسة :الحساسية من المأكوالت البحرية نادرًا ما تشفى
ً
رويترز :أظهرت دراسة صغيرة شملت أطفاال وبالغين في كندا أن
الحساسية من األسماك والمحار ال تشفى عادة بمضي الوقت.
وكت���ب فري���ق البح���ث في نش���رة (الحساس���ية وعل���وم المناعة
اإلكلينيكي���ة :الممارس���ة) :إن الحساس���ية من األس���ماك والمحار
إلى جانب الحساس���ية من المكس���رات هي أكبر مس���بب لتفاعالت
الحساسية الش���ديدة .لكن ال يعرف الكثير عن المدى الزمني الذي
تستمر فيه الحساسية من المأكوالت
البحرية.
وقال الطبيب موش���ى بن شوشان لرويترز هيلث في رسالة بالبريد
اإللكترون���ي" :الحساس���ية من األس���ماك والمحار ...تمث���ل غالبية
الحساس���يات المهددة للحياة بي���ن البالغين ،لك���ن األبحاث التي
أجريت عليها أقل بكثير مما أجرى على أنواع أخرى من الحساسية".

وأضاف بن شوش���ان ،خبير حساس���ية األطفال في المركز الطبي
لجامعة ماك جيل بمونتريال :إن المرضى يجب أن يفهموا المس���ار
المحتمل للحساس���يات من الطعام وحت���ى اآلن ال توجد بيانات عن
الحل الطبيعي لهذه الحساسية.
وتابع" :سعت مجموعتنا ...ألول مرة لسد هذه الفجوة المعرفية".
وقال الباحثون :إن بيانات من كندا والواليات المتحدة تشير إلى أن
نحو  %0.5من البالغين ونحو  %1من األطفال يعانون من الحساس���ية
من األس���ماك .وما بين  1.4و %2.5من البالغين وما بين  %0.5و %2من
األطفال يعانون من الحساسية من المحار.
ولتحديد إلى أي مدى تنتهي هذه الحساسية مع الوقت درس
الباحثون حاالت  63مريضًا منهم  37يعانون من الحساسية من
األس���ماك و 25يعانون من الحساس���ية من المحار وواحد يعاني

من االثنين.
ومأل المش���اركون في الدراس���ة أو أقارب لهم اس���تبيانات شملت
أس���ئلة عن أول وأس���وأ رد فعل على تناول األس���ماك والمحار وعن
أعراض الحساسية مثل الطفح الجلدي والحكة والزكام والسعال وألم
البطن والدوار وصعوبة التنفس .وراجع الباحثون كذلك س���جالتهم
الطبية.
وبعد متابعة األطفال والبالغين لمدة ست سنوات ،وجد الباحثون
أنه في كل عام تالشت الحساسية لدى أقل من  %1من المشاركين.
وقال بن شوش���ان" :الحساس���ية من المأكوالت البحري���ة نادرًا ما
تش���فى .معدل الشفاء من الحساسية من األسماك أو المحار أقل من
 %1خالل سنة من المتابعة".
ويقول الباحثون :إن الدراسة قاصرة بسبب صغر حجمها.

طوكيو :افتتاح سوق األسماك الجديدة ..وجيوب مقاومة في القديمة
طوكي����و  -أ ف بّ :
تغير المكان لكن المش����هد ال يزال نفس����ه ...فقد
تجمع عش����رات تجار الجملة والزبائن ،منذ س����اعات فج����ر أمس ،للمرة
األولى في س����وق تويوسو الجديدة لألس����ماك في طوكيو بعد أقل من
أسبوع على إغالق سوق تسوكيجي الشهيرة.
أم����ام ناظر عدد كبير من الصحافيين وعدس����ات الكاميرات ،حصلت
أولى الصفقات من بين مئات أس����ماك التون����ة الطازجة أو المجلدة مع
ما يرافق ذلك من أجراس وصيحات وحركات اعتاد عليها رواد السوق.
ً
لك����ن الفرق ي����كاد يكون كام��ل�ا على المخضرمين اآلتين من س����وق
تسوكيجي الش����هيرة جدًا التي اس����تحالت أيضًا موقعًا سياحيًا منذ
فترة طويلة.
فالس����وق الجديدة المغلقة والمعقمة غيرت طريقة العمل .فاألجواء
السائدة ليس����ت كتلك التي كانت تشهدها تسوكيجي بتجهيزاتها
القديمة المقامة في الهواء الطلق ،حيث كانت الغلبة لتقنيات ضاربة
في القدم أثبتت جدارتها.
ويق����ول ليونيل بي����كا الطاهي في مطعم "إس����كيس" ف����ي طوكيو:
"اإلج����راءات المتخذة في المكان أقل تش����ددًا مما كنت أخش����ى ،لكن
األجواء تختلف بالتأكيد" عما كانت عليه في السوق القديمة.
ويؤكد" :عل����ى الصعيد المهني البحت تويوس����و أفضل على األرجح
لكن من الناحي����ة العاطفية لتس����وكيجي الغلب����ة .باختصار المنطق

يوافق والقلب يعارض".
في تويوس����و من ش����أن التقنيات الحديثة أن تضم����ن نظافة ال غبار
عليها .لكن مع ذلك سيختفي جزء كبير من مهارات موروثة منذ أربعة
قرون في سوق السمك بحي نيهونباشي وتسوكيجي الحقًا.
ويرى بعض العاملين في القطاع أن االنتقال يشكل مأساة شخصية،
ً
فضال عن خطر على نوعية البضاعة.
ووع����دت حاكمة طوكيو ب����أن تبقى متنبهة لمخ����اوف التجار الذين
انتقل����وا إلى تويوس����و وأش����اروا م����ن اآلن إلى مش����اكل مختلفة منها
االختناق المروري ونقص في مواقف الش����احنات وخطر العفن ...وهم
يخشون أيضًا من أن تطفو مياه جوفية ملوثة على السطح؛ إذ إن السوق
مبنية على أرض مردومة على البحر كان فيها سابقًا مصنع للغاز.
ويقول بي����كا" :إنها لمفارقة عجيبة أن تكون أكبر س����وق للمنتجات
الطازجة في العالم أقيمت في موقع كهذا".
ومرت ثالثون س����نة بين أول����ى المحادثات حول ضرورة نقل س����وق
تس����وكيجي أو إعادة بنائها وعملية النقل الفعلية بسبب سلسلة من
الصعوبات في تويوسو ،خصوصًا.
وق����ال أحد التجار لوكالة فرانس ب����رس" :من المبكر جدًا القول كيف
س����يكون الوضع ..س����نرى طريقة االس����تخدام لكننا لس����نا مرتاحين
بالكامل حتى اآلن".

يمني بال مأوى يلجأ للسكن على ظهر شجرة
صنع���اء  -أ ف ب :لم يجد اليمني أحمد الحبيش���ي س���وى ش���جرة
ليتخذها مس���كنًا له في العاصمة اليمني���ة صنعاء؛ بعدما فقد محل
البقالة الخاص به ومنزله بسبب الفقر والحرب المستشرية في البالد.
وكان الش���اب ( 29عامًا) يملك محل بقالة صغيرًا قبل بضعة أشهر،
ولكنه يق���ول لوكالة فرانس ب���رس :إن "األس���عار ارتفعت وتراكمت
الديون" عليه.
وكان زبائ���ن محل البقالة يش���ترون بالدين ول���م يتمكنوا من دفع
ثمن البضائع ،ما تسبب بإفالس���ه وجعله عاجزًا عن دفع إيجار متجره
الصغير في جنوب صنعاء.
واضطر أحمد الحبيش���ي للنوم في الش���ارع ،ثم راودته فكرة اتخاذ
مس���كن في شجرة بشارع الثالثين جنوب العاصمة اليمنية الخاضعة
لسيطرة المتمردين الحوثيين.
ّ
ويصعد الش���اب وينزل برش���اقة من مس���كنه المبني من مخلفات
الخش���ب في بقالته .ولديه أيضًا لوح شمس���ي صغير من أجل اإلنارة،
لكن المنزل يفتقر إلى المياه الجارية.
وقام أحمد أيضًا بسد منافذ المسكن اتقاء للبرد.
وبالقرب من الش���جرة ،يشرف الحبيشي على لعبة "بيبي فوت" التي
يمارس���ها أطفال الحي .ويؤكد أنه يكسب ما يكفي منها لسد حاجته
من الطعام.
ّ
ويقول الش���اب اليمني" :تأخرت عن دفع اإليجار لش���هر ،ما أغضب
المال���ك وجعله يطلب مني أن أغادر .لق���د طردني ،ورمى أغراضي في
الش���ارع .ش���عرت باإلهانة ،وكان الجميع ينظرون ّ
إلي وكأنني شخص
مجنون".
ويش���هد اليمن ،منذ العام  ،2014حربًا بي���ن المتمردين الحوثيين
والقوات الموالية للحكومة ،تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس
تحالف عسكري في آذار  2015دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا بعد
سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء.
وأوقع النزاع في اليمن ،منذ آذار  ،2015أكثر من عش���رة آالف قتيل
وتس���بب بأس���وأ أزمة إنس���انية في العالم ،بحس���ب األمم المتحدة،
وبانهيار االقتصاد وقيمة العملة المحلية.
ومن���ذ أكثر من ع���ام ،تعجز الحكومة المعت���رف بها عن دفع
رواتب موظفيها وقد خس���ر الريال أكثر م���ن ثلثي قيمته في

مقابل الدوالر منذ .2015
وأدى االنهيار االقتص���ادي والحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة
السعودية على المطار والمرافئ التي يسيطر عليها المتمردون ،إلى
جعل اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية ومياه الشرب.
ويرى أحمد أن العيش في ش���جرة "أفضل من الش���ارع .ال يأتي أحد
ليطلب اإليجار هنا".
وبسبب األوضاع المعيشية الصعبة ،فقد آالف اليمنيين وظائفهم،
ّ
بينما اضط���ر آخرون للعمل في وظيفة ثاني���ة .ومن بين هؤالء ،جالل
قاسمّ ،
مدرس اللغة العربية الذي أصبح يبيع الوقود.
ويعيش قاس���م في مدينة تعز جنوب غرب���ي البلد الفقير .وتخضع
المدينة لسيطرة القوات الحكومية ،لكن المتمردين يحاصرونها منذ
سنوات.
ويق���ول" :لقد انتقل األس���تاذ من الطبقة الوس���طى ،إلى مس���توى
الفقر".
وتش���ير منظمة األمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إلى أن 2500
مدرسة في اليمن من بين حوالى  16ألفًا هي خارج إطار الخدمة حاليًا،
 %66منها ّ
تضررت بس���بب أعمال العنف ،و %27أغلقت أبوابها كليًا،
بينما تس���تخدم  %7منه���ا كمالجئ لنازحين أو معس���كرات ألطراف
النزاع.
ّ
وح���رم توقف ه���ذه المدارس ع���ن التعليم  1,84ملي���ون طفل من
الدراس���ة لينضموا إلى نحو  1,6مليون طفل آخر ال يرتادون المدرسة
منذ فترة ما قبل النزاع (بحس���ب أرقام  .)2017ويبلغ عدد سكان اليمن
أكثر من  27مليون نسمة ،نصفهم دون الثامنة عشرة.
ّ
لكن إلى جانب هؤالء ،حذرت "يونيس���يف" ،الشهر الماضي ،من أن
أربعة ماليين طالب آخر يواجهون خطر الحرمان من التعليم ،خصوصًا
في المحافظات الشمالية الخاضعة في غالبيتها لسيطرة المتمردين،
بسبب عدم تلقي  %67من األساتذة رواتبهم منذ عامين.
ويشير قاس���م ( 45عامًا) إلى أن الراتب الذي يتقاضاه من المدرسة
"قلي���ل ج���دًا وال يمكن أن يغط���ي االحتياجات اليومية" ،ل���ذا قرر أن
يواصل عمله هذا في الصباح ،وأن يبيع الوقود في قناني بالستيكية
على الطرقات في المساء.
ويقول" :إنه وضع صعب جدًا".

وأوضح ماس����اتتاكه أيابه ،وهو يرد عل����ى صاحب مطعم يقف أمامه
فيما ينتظر آخر على الهاتف" :لم نعتد بعد على الس����وق .إننا نركض
طوال الوقت وهو أمر ال يطاق".
والجميع يحاول استكش����اف المكان مع خريطة في اليد أحيانًا .لكن
في الخ����ارج وبين صفوف أس����ماك التونة تبدو العرب����ات الكهربائية
بمقود كبير التي كانت أحد رموز تس����وكيجي وكأنها اعتادت التنقل
في الموقع الجديد ،بسرعة.
وعلى بعد كيلومترين ونيف في تس����وكيجي ،يس����تمر عشرات من
ّ
التجار والرواد بالمقاومة غير مس����لمين بإقفال السوق العائدة إلى 83
عامًا والمعروفة عالميًا.
وبعد شجار مع موظفين في بلدية طوكيو حاولوا ثنيهم عن الدخول
إلى الموقع المهجور المتروك للجرذان ،تمكنوا من الدخول عنوة.
وقال����ت إحدى المتظاه����رات لوكال����ة فرانس برس" :ل����م نكن نريد
الوصول إل����ى هذا الحد .نريد أن نتمكن م����ن المجيء إلى هنا ألن هذا
حقنا .لدينا حق تجاري مستمر هنا ولم نتخل عنه".
وأكد ماكوتو ساواتيري الذي كان يعد السمك في تسوكيجي" :أرغم
تجار الجملة على االنتقال لكن ثالثة أرباعهم كانوا يعارضون الذهاب
الى تويوسو .يجب عدم هدم تسوكيجي .يجب أن تترك الستخدامها
في حال حصول مشكلة كبيرة في تويوسو فهذا االحتمال وارد".

ّ
الفنان الصيني "آي واي واي" يدشن
في البرازيل أكبر معرض بمسيرته
ساو باولو  -أ ف ب :يزور الفنان الصيني المعارض آي واي واي ،ساو باولو،
حيث سيدش���ن في خالل عشرة أيام أكبر معرض في مسيرته بعنوان "رايز
واي واي".
هذا المعرض الذي يستمر حتى كانون الثاني  2019في متنزه إيبيرابويرا
هو األول له في البرازيل .ويجمع المعرض المقام على مساحة تفوق ثمانية
آالف متر مربع بعضًا من أشهر أعماله وأخرى تعرض للمرة األولى.
وس���يضم هذا الحدث بعضًا من أبزر أعم���ال الفنان الصيني بينها "بذور
دوار الش���مس" المصنوعة م���ن آالف حبات الخزف الملون���ة يدويًا على يد
فناني���ن صينيين والتي يس���عى من خاللها لإلضاءة على مس���اوئ اإلنتاج
الشامل.
كذلك ُ
سيعرض عمل "صدر القمر" الذي أنجزه باستخدام مجموعة جذوع
من الخشب الصيني النفيس.
وللمرة األولىُ ،
س���يقدم عمل "ريكتو" بالكام���ل ،وهو مؤلف من مجموعة
قطع من الصلب المصنوعة من  164طنًا من المواد التي جمعت بين أنقاض
مدارس في مقاطعة سيش���وان في جنوب غربي الصي���ن أتى عليها زلزال
عنيف في .2008
وقد أنجز آي واي واي األعمال التي س���يعرضها في ساو باولو للمرة األولى
بعد زيارة له العام الماضي إلى البرازيل.
ً
وسيضم المعرض في المحصلة حوالى  70عمال.
ويبلغ آي واي واي  61عامًا وهو نجل ش���اعر صيني معروف .وقد درس فن
التحري���ك وعاش في الواليات المتحدة بي���ن  1981و .1993وبعد عودته إلى
الصين ،كان على صلة وثيقة بأوس���اط الفن والثقافة وقد عارض سياسات
النظام الشيوعي.
وهو ندد خصوصًا من خالل أعماله تقاعس بكين بعد الزلزال المدمر بقوة
 7,9درجة الذي ضرب في أيار  2008مقاطعة سيشوان وأوقع  87ألف قتيل
ومفقود.
ومن بين الضحايا كان هناك آالف األطفال الذين علقوا في مدارس كانت
تفتقر ألدنى معايير السالمة.
ُ
وقد ُسجن آي واي واي  81يومًا ،في  ،2011وسحب جواز سفره ،ما منعه من
مغادرة البالد على مدى أربع سنوات .ومنذ  2015هو يقيم خارج الصين.

