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أعـلن مـعــــهد الـفـيـلم األمـريكي
عن مــــنـــح الــــنــــجـم األســــمـــر
(دانــــزال واشـــنـــطن)  جـــائـــزة
اإلجنــــــــــــــاز مـــــدى احلـــــيــــاة

ــــشـــــــواره الـــفـــني تـــقـــديـــرا 
تميز. ا

ــقـــرر أن يـــتـم تــســـلـــيم ومـن ا
الـــنــــجم اجلـــائــــزة في احلـــفل
ــــــزمـع إقـــــامــــــتـه فـي لـــــوس ا
أجنــــلــــوس في الــــســــادس من

الــقـاهــرة-  الـزمـان-(أ ف ب) –
زارت السـيدة األمـيركـية األولى
مــــيالنــــيــــا تــــرامب أهــــرامـــات
اجلــيــزة في مـــصــر في خــتــام
جـولــة إفـريـقـيـة الـتـقت خاللـهـا
ـصـري عـبـد الـفـتـاح الـرئــيس ا
السيسي وشاركت في جلسات
تصوير مع فيلـة وتالميذ بعيدا
عـن االضـطــرابـات الــســيـاســيـة

التي تشهدها واشنطن.
وقبل سـاعـات من زيارة مـنطـقة
األهــرام كـــانت زوجــة الــرئــيس
ــــصــــري انــــتــــصــــار عــــامــــر ا
السيـسي في استقبـال ميالنيا
ترامب لـدى وصولهـا الى مطار
الـقـاهـرة وسط إجـراءات أمـنـية

مشددة.
وانـــتـــقـــلت بـــعــدهـــا الـــســـيــدة
األمــيـركــيــة األولى إلى الـقــصـر
الــرئـــاسي حــيـث اســتــقـــبــلــهــا
ـــصــري عـــلى مــدى الــرئـــيس ا
ساعة من الوقت غادرت بعدها
إلى الــسـفـارة األمـيـركـيـة لـلـقـاء

. وظف ا
ثـم زارت مــــــيالنــــــيـــــا تــــــرامب
أهرامات اجلـيزة حيث الـتقطت
لــــهـــا صـــور تــــذكـــاريـــة وبـــدت
مـعـتـمـرة قـبـعـة بـنـمـيـة قـبل أن

الــريف لـيــصل عــديــدهـا الى 20
ألف مـقاتل في مـراحـلـها األولى
قبل أن يـتنـاقص بشكـل تدريجي

الى عدة مئات عام 1952.
واعتقـلت السـلطات الـسوفيـاتية
فــــانــــاغــــاس عـــام  1956بــــعـــد
سنوات من عيشه متخفيا حيث
جـرى تـعـذيــبه بـقـسـوة واعـدامه
في السـنة الالحـقة والـقاء جـثته

في قبر جماعي مجهول.
لكن علـماء آثار ليـتوانيـ تلقوا
ــاضي مــعـــلــومــات عن الــعـــام ا
مــقــبـرة ألشــخــاص  اعــدامـهم

الرتكابهم (جرائم سياسية).
وأكــد فــحـص حــمض نــووي في
حـزيــران/يـونـيـو ان بــقـايـا عـثـر
ــقــبــرة تـعــود الى عــلــيــهــا في ا

(فاناغاس).
وقــــــالـت ابــــــنــــــته أوكــــــســــــوت
رامــانــوســـكــايت لـــلــتــلـــفــزيــون
الليتواني (اآلن أعرف قبره الذي

كن أن اذهب اليه عندما أرغب
في أن اكـــون مـــعـه. أعــتـــقـــد أنه
ـقـاتـلـ سـيـكـون رمـزا جلـمـيع ا

من اجل احلرية).
واجــــتـــــاح الــــســـــوفــــيــــات دول
ــوجب الــبـــلــطــيق عــام  1940
اتفاق مولوتوف-ريبينتروب مع

انيا النازية. ا
وكانـت ليـتـوانيـا أول جـمهـورية
تعلن اسـتقاللـها في آذار/مارس
عــــــــــــــام  1990عــن االحتـــــــــــــاد
السـوفـيـاتي لتـنـضم عام 2004
الى االحتـــاد األوروبي واحلـــلف

االطلسي.
ـاضي الـعالقات وتظـلل أزمـات ا
ــتـــشــنــجـــة بــ فـــيــلـــنــيــوس ا
ومــوســكــو اذ تــرفض األخــيــرة
االعتـراف بـأن حكـمـها لـيـتوانـيا
مدة خمسة عقود كان احتالال او
اعـتـبار عـمـلـيـات الـتـرحيـل التي

ة. قام بها السوفيات جر
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يــونـــيــــــــــو الــقـــادم. وســيــتم
تـــــــكــــــــر الـــــــنـــــــجـم (ســـــــان
إيــلــيـــســيـــســتــر)- الـــبــالغ من
العـمر63 عاما  –تـقديـرا لـعدد
من بـــطـــوالته في الـــعـــديــد من
ـــــــتــــــمـــــــيــــــزة مـــــــثل األفالم ا

تــغــادر مــصـــر مــســاء. وســعت
الــسـيــدة األمـيـركــيـة األولى في
جـولـتهـا الـتي قُـدّمت عـلى أنـها
(دبــلـومـاســيـة وإنـســانـيـة) إلى
إظهار صورة جذابة عن اإلدارة

األميركية.
واجلــمــعــة عــنــونت صــحــيــفــة
ــز األمــيــركــيــة نــيــويــورك تـــا
(ميالنيا ترامب تثير استهجانا
في إفريقيا بسـبب قبعة بيضاء

جديدة).
وصـــرحت األمـــيـــركـــيـــة األولى
للـصحـافيـ في مصر »أود لو
يصب الناس اهتـمامهم على ما

أفعله وليس ما أرتديه.«
وكــانـت مـيـالنــيـا تــرامـب بـدأت
جولـتهـا الثالثـاء في غانـا التي
تــوجــهـت مــنــهــا إلى مالوي ثم
كـيــنـيــا قـبل أن تــخـتــتـمــهـا في
مــصـر حـيـث أكـدت األمـيــركـيـة
األولـى في تـــصــريـح صــحـــافي
نادر لـها أن الهـدف من جولـتها
)اإلظــهـار لــلـعـالـم( أن الـواليـات
ــــتـــــحــــدة تــــســـــاعــــد الــــدول ا

اإلفريقية.
ولــدى ســؤالــهـا حــول تــصـريح
لــزوجـــهــا الـــرئــيس األمـــيــركي
دونـــــالـــــد تــــرامـب وصف فـــــيه

هــايــتي ودوال إفــريـقــيــة أخـرى
بـ(احلـــــــثــــــالـــــــة) أجـــــــابـت (لم
يـحـادثــني أحـد بـهـذا األمـر ولم
أســــمـــعـه يـــومــــا يـــدلـي بـــهـــذا
التـصـريح). وتأتي جـولتـها في
تـوقــيت تــشــهــد فــيه واشــنـطن
جــــدال ســـيــــاســـيـــا حــــادا قـــبل
أسابيع من انـتخابـات منتصف
الـــــــــواليــــــــــة فـي تــــــــــشــــــــــرين
الــثــانـي/نــوفــمــبـــر والــتي قــد
. وقراطي تشهد صعودا للد
وتشهد الـطبقة السـياسية جدال
حــول عـمـلــيـة تـثـبــيت الـقـاضي
بـريت كـافـانـو مـرشح الـرئـيس
األمـيـركي إلى احملـكمـة الـعـلـيا
والــــذي تـــتــــهـــمه عــــدة نـــســـاء
باالعـتداء اجلنـسي وبالـتحرش
اضي في ثـمـانـينـيـات الـقـرن ا

ما ينفيه القاضي.
كافانو (مؤهل جدا)

ولـدى سؤالـها الـسـبت اعتـبرت
األمــيــركــيــة األولى أن كــافــانــو
»مؤهل جدا «لكنـها أعربت عن
)ســعـادتـهـا( لـتــمـكن كـريـسـتـ
فــورد إحـدى الــنـسـاء الــلـواتي
وجّــهن اتـهــامـات لـكــافـانـو من

إسماع صوتها.
وقــالت مـــيالنــيـــا تــرامب )هــذا

(فـيالدلــفـيــا) (مـالــكـوم أكس)
و(مان فاير فاير). 

كـان معـهـد الفـيـلم األمريـكي قد
مــنح الـنـجم األمــريـكي (جـورج
كــلــونى) جــائـزة اإلجنــاز مـدى

اضي. احلياة العام ا

ـكن أن يـحـصل في أفـضل مـا 
البـيت االبيض( مـضيـفة )إنـها
رســـالـــة مـــفـــادهـــا أن احلـــيـــاة

تستمر في البيت االبيض(.
وكـانت األمـيـركـيـة األولى آثـرت
قــبل ذلك عـــدم الــتــعـــلــيق عــلى
تـصـرفـات زوجـهـا في الـواليـات
ــــتـــحـــدة او عـــلـى الـــســـاحـــة ا

الدولية.
واخلــــمــــيـس أشــــاد الــــرئــــيس
األمـيـركـي بـزوجـته في تـغـريـدة
جاء فيها أن )السيدة األميركية
األولى مـــيالنـــيـــا تـــؤدي عـــمال
جـــيــدا فـي إفــريـــقـــيــا. الـــنــاس
يـحبـونـها كـثـيرا وهي تـبـادلهم

الشعور. هذا رائع(.
ولم حترّك اجلولة في محطاتها
األولـى احلـــــشــــــود ولم تــــــثـــــر
حـمـاســة حـقـيــقـيــة وتـعـرضت
خاللـــــهــــا مــــيـالنــــيـــــا تــــرامب
النتقادات عـلى خلفيـة مالبسها
مــنـذ مـغــادرتـهـا قــاعـدة آنـدروز
االثن منتعلة حذاء بكعب عال
وصوال إلى اعـتمـارها قـبعة من
احلقبة االسـتعماريـة في كينيا
ما عرضها النتقادات حادة على
شـبـكـات الـتـواصل االجـتـمـاعي
ـــيـــة. وفـي الـــصـــحـــافـــة الـــعـــا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

حــ كـان عــدد من الـروس يـحــيـون الــذكـرى الـثــانـيـة
ـقتل الـصحـافـية الـبارزة آنـا بـوليـتكـوفـسكـايا عشـرة 
(48 عـاما) الـتي كانت تـعمل صحـافيـة استـقصـائية 
من دون الـكـشف عـن اجلـنـاة  قـتــلت  في الـيـوم ذاته
صحافية تلفـزيونية بلغارية بـطريقة وحشية في شمال
بالدهــا تــبــلغ 30 عـامــاً وجــدت في احــدى احلــدائق

وقد تلقت  ضربات على الرأس واالختناق. العامة 
في حـ ال تــزال االقـوال تـتــضـارب حـول الــصـحـفي
الــســعــودي اخملــتــفي جـــمــال خــاشــقــجي والالجــيئ
لـواشـنــطن  الـعــاصـمـة والــصـحـيــفـة  عـنــد مـراجـعـة
قـنـصـلـيـة بالده فـي أسـطـنـبـول  واجلـمـيع يـحـقق في
احتمال مقتله أو خطفه  واجلهة التي تقف وراء ذلك .
الـذي يجـمع الصـحافيـة البـلغـارية القـتيـلة والـسعودي
ـرجـح قـتــله في تـقــريـر الــشـرطــة الـتــركـيــة  أنـهــمـا ا
ـتابعة شخصيـة من رئيسي البلدين  حيث يحظيان 
أعـلن الـرئـيس الـتـركي رجب طـيب إردوغـان أنه يـتابع
شخصياَ قضية خاشقجي . فيماأعرب رئيس الوزراء
الــبـلـغـاري بــويـكـو بــوريـسـوف عن أمــله في أن تـنـجح

ة . التحقيقات بالكشف عن مالبسات اجلر
الــصـحــافـة االســتــقـصــائـيــة نـوع يــقــتـرب بــشـدة من
الـتـحــقـيـقـات األمـنـيـة واالسـتـخـبـاريـة  حـيث يـجـازف
ـعلـومـة التي تـخرج االعالميـون بـحيـاتهـم في سبـيل ا

أحياناً من ب فكي التنّ وليس األسد . 
في العراق تعرض جميع أنـواع الصحفي الى القتل
والـتـهـجــيـر  حـيـث جتـاوز عـدد ضــحـايـا الــصـحـافـة
ــؤســســات  ثالثـــمــائــة اعالمـي يــنــتــمــون خملــتـــلف ا
ويكـتبون أو ينـشطون في مخـتلف الصـنوف االعالمية
شارب العفنة .  وكانوا مستهدف من أعداء شتى ا
ـنسي  بل مرت ضحـايا الصـحافة العـراقية مرور ا
ان أهــالي بــعض الــصــحــفــيــ يــخــشــون اســتــذكـار
مـفقوديـهم خشيـة أن يتنـبه القتـلة الى بقـية منـسية من

اهل االعالمي .
أغـــلب االعالمــيـــ الــقـــتــلى في الـــعــراق لم يـــكــونــوا
مـشـهـورين  لـدى دوائـر سـيـاسـية كـبـري في الـعـالم 
ا كانـوا ينتمون الى مـؤسسات ناشـئة وصغيرة  ور
فال أحد يتوقف عـندهم  سعرهم بـسعر مئات اآلالف
من الضحايا الذي يفترشون مقابر العراق من شماله

الى جنوبه .
مـهـنة  مـتـخـمـة باخلـطـورة  أول مـا تـقع علـيـهـا عـيون
تـربصـ  ح يتـخلـخل األمن في البالد  أو ح ا

تشتد احلملة على الفساد في أي بلد من العالم.

{ جــنــيف  –وكــاالت - وجـدت
مجموعة من العلماء من جامعة
جـــــنـــــيف أن الـــــعــــنـب الــــذي
يــــــــحـــــــتـــــــوي عــــــــلى مــــــــركب
ريــــســـفــــيـــراتــــرول وهـــو أحـــد
الـــفــيـــنــوالت الـــطــبـــيــعـــيــة له
ــكــافــحــة خــصـــائص مــفــيـــدة 

سرطان الرئة.
ولـتـحـديـد هـذه الـفـائـدة أجـرى
البـاحثون جتـربة على الـفئران
حـــــــيـث تـــــــعـــــــرض جــــــــزء من
القوارض للسرطان جراء دخان
الـــــتــــــبغ وقــــــدم لـــــهـم مـــــركب
ريــســفـــيــــــراتــرول عـــلى شــكل

عالج.
و تــقـســيم الـفــئـران إلى أربع
مـجمـوعـات: األولى لم تـتـعرض
إلى الدخان ولم تتلق أي عالج
الــثـــانــيــة تــعـــرضت لــلــدخــان

والعالج واجملموعـة الثالثة 

تـعـرضـهـا لـلـدخـان دون الـعالج
واجملـــمــوعـــة الــرابـــعــة تـــلــقت

العكس.
والحظ الــعــلـمــاء أن الــدراسـات
الــسـابـقـة ال تـشـيـر إلى فـعـالـيـة
مــــركب ريــــســــفــــيـــراتــــرول في
الــوقـــايــة مـن ســرطـــان الــرئــة
وأوضح اخلـــبــراء (أن الــســبب
ـــادة كــانت تــعــطى عن في أن ا
طـريق الـفم فـلم تـقـدر الـوصـول
إلى الـرئتـ لـذلك قرر اخلـبراء
ـــادة عن "تـــســـريع" تــــســـلـــيم ا
طـــريق حـــقـــنـــهـــا عـــبـــر األنف
وحــصــلـوا عــلـى نــتـائـج تــؤكـد

فرضية فوائدها).
وتــبـ أن الـفـئــران الـتي تـلـقت
الـعـالج انـخـفض لــديـهـا حـجم
ــــئـــة ــــعـــدل 45 في ا الــــورم 
مـــقـــارنـــة مع احلـــيـــوانـــات من

مجموعة أخرى.

بـولـيـتـكـوفـسـكـايـا كـمـا أصدرت
أحكاما مخففة على ثالثة أخرين

بالتورط في مقتلها. 
ولكن بعد  12عامـا على مـقتـلها
لم يكـشف احملقـقون اجلـهة التي
أمــرت بـقــتــلـهــا وقــالت نـوفــايـا
غازيـتـا األحد أن الـسـلطـات غـير
مـــهــــتـــمـــة بــــإجـــراء مــــزيـــد من

التحقيقات في القضية. 
وقـال سـيـرغي سـوكـولوف نـائب
رئـــيس حتــــريـــر الـــصــــحـــيـــفـــة
(احملــــقـــــقـــــون ال يـــــردون عـــــلى
االســـتــفــســارات وال يـــتــصــلــون

باجلهة الشاكية). 
وصــرح الذاعـة  صــدى مـوســكـو
(هــنــاك انــطـــبــاع بــأنه يــتم دفن

القضية في الرمال).
وكانت بـوليـتكـوفسـكايـا منـتقدة
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أحيـا اللـيبـراليـون الروس االحد
ـقتل الـصـحـافـية الـذكرى ال 12
البارزة آنا بوليتكـوفسكايا فيما
تتهم الصحيفة التي كانت تعمل
حلــســابــهــا الــســلــطــات بــرفض
الــعــثـــور عــلى احملــرضــ عــلى

ة. اجلر
وقــتـلت بـولــيـتــكـوفـســكـايـا (48
عاما) التي كانت تعمل صحافية
اســتـــقــصــائـــيــة مـع صــحـــيــفــة
ــعـارضــة نـوفـايــا غـازيــتـا في ا
السابع من تشرين االول/اكتوبر
2006 عـنـد مـدخل الـبـنـاية الـتي
كــانت تـقــيم فـيــهـا في مــوسـكـو.
وفي 2014 أصـــدرت احملــــكـــمـــة
ــؤبــد عــلى حـــكــمــا بــالــســـجن ا
رجـــــــــلـــــــــ فـي قــــــــــضـــــــــيـــــــــة
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يـر بوت شديـدة للرئـيس فالد
وأســـــالـــــيـب الـــــكـــــرمـــــلـــــ في
الـشــيـشـان واغـتـيــلت يـوم عـيـد
مــيالد بــوتــ وأثــار مــقــتــلــهــا

صدمة في العالم.
وفي تمـوز/يولـيو من هـذا العام
دانت احملكمـة األوروبيـة حلقوق

اإلنـسـان روسـيـا لـعـدم اتـخـاذها
خــطــوات كــافــيـة لــلــعــثــور عـلى
اجلــــهـــــة الـــــتي أمـــــرت بــــقـــــتل
الــــصــــحــــافـــــيــــة. وســــيــــحــــيي
متـعاطـفون مع بـوليـتكـوفسـكايا
فعـاليات في ذكـراها في مـوسكو

دن. وغيرها من ا

{ فــيــلــنــيــوس-(أ ف ب)  –ودع
قـاومة آالف اللـيـتوانـيـ بطـل ا
ضـــد الـــســــوفـــيــــات أدولـــفـــاس
رامـــانـــوســـكـــاس خـالل جـــنــازة
رسمـية الـسبت وذلك بـعد شـهر
من الـتـعـرف عـلى جـثـمـانه الـذي

ظل مفقودا مدة ست عاما.
وجتــمـعت احلــشــود في شـوارع
فـيـلـنــيـوس اللـقـاء حتـيـة الـوداع
ـــقــاتل الــذي كــان يــطــلق عــلى ا
عـــــلـــــيه اسـم (فـــــانـــــاغــــاس) أو
(الصـقر) وهـو من كـبار قـياديي
ـقاومـة الـشعـبيـة في لـيـتوانـيا ا

ضد االحتالل السوفياتي.
وقـــــالـت الـــــرئـــــيـــــســـــة دالـــــيــــا
غريبـوسكايت أمـام النعش الذي
لف بـــالــعــلم الـــوطــني (شــخص
واحــد كــان يـــشــكل خــطــرا عــلى
الـنـظـام حـتى أنـهم لم يـحـاولوا
الـــتـــخـــلص مـــنه ومـن عـــائــلـــته
فحسب بل أيضـا إخفاء هويته

وقد فشلوا في ذلك).
واعتبر رئيس الوزراء الليتواني
ســولـيــوس ســكـفــيــرنـيــلـيس أن
اجلـــنـــازة الـــرســـمـــيــة هـي يــوم

(عدالة تاريخية).
قاومة في ليتوانيا ضد وبدأت ا
الـسـوفـيـات عـام  1944ردا على
الــــقـــمع الـــذي مــــارسه اجلـــيش
السوفـياتي والتـرحيل اجلماعي
لليتوانيـ الى سيبيريا وفرض
الـتـجـنـيـد االجبـاري في اجلـيش

االحمر. 
وفي الـــــعـــــام الـــــتـــــالـي انـــــضم
فاناغاس الذي كان يعمل مدرسا
ـقـاومة الى احـدى مـجـمـوعـات ا
التي كانت تـتمـتع بدعم قوي في

مـشــيـراً إلى أن مــا يـأسف عــلـيه
هو عدم اخـتبـار إعادة التـصميم
ستخدم قبل مع عدد أقل من ا

طرحها للجميع.

واعـــتــــرف بــــأن اخلــــوارزمــــيـــة
اجلـديـدة لم تـعــمل بـشـكل جـيـد
وجعلت من الصعب العثور على
أصدقاء حقيقي للتحدث معهم.
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اعــتــرف إيـفــان شــبــيـغـل رئـيس
(ســـنــاب شـــات) بـــأن الــشـــركــة
تــــســـرّعت في إعــــادة تـــصـــمـــيم
التـطبـيق موضـحاً أن الـتحديث
اجلـــديــــد الــــذي اشــــتــــكى مــــنه
ستخدمون أصلح عيباً واحداً ا
لـــكــنـه تــســـبب في الـــكــثـــيــر من

شاكل األخرى. ا
وأكــد أنه غــيــر نـادم عــلى فــصل
مـــــنـــــشـــــورات األصــــــدقـــــاء عن
تابع إذ قال إن هذا التغيير ا
ـنــصــة عـلى ضــروري لـنــجــاح ا
دى الطـويل وأنه بذلك جتاوز ا
األزمـة احلـالـيــة الـتي تـواجـهـهـا
ـــنــصــات الــيــوم الـــعــديــد من ا


