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غني { لندن  —وكاالت - فـاز ا
الـــهـــولـــنـــدي دانـــكن لـــورانس
ـســابـقـة األغــنـيــة األوروبـيـة
يــوروفــيــجن لــعـام  2019الـتي
جـرت فــعـالـيـاتـهـا في تل أبـيب
في إسرائـيل.وحصـدت هولـندا
ــركــز 492 نــقــطــة لــتــحل في ا

األول بـــأغــــنـــيــــة اركـــاد.وقـــال
لـــــورانس (هــــــذا هـــــو احلـــــلم
ـوســيـقى تـأتي أوالً الـكـبــيـر ا
).وكـانت هـولـنـدا فـازت ودائـمـاً
سـابقـة يوروفـيجن آخر مـرة 
فـي عــــــام  ?1975واحـــــــتـــــــفى
اجلــمــهـــور بــلــورانس نــهــايــة

q dO  …dzUÞ ÂbBð WMŠUý WIzUÝ
احلفل وشاركـوه بغنـاء أغنيته
ركز الفائزة.واحتلـت إيطاليا ا
الثاني برصيد  465نقطة فيما
ركـز الثالث بـ احتلت روسـيا ا
نــقـطـة.وجـاءت بـريـطـانـيـا 369
ــــرتـــبـــة األخــــيـــرة بـــعـــد في ا
حــصــولـــهــا عــلى  3نــقــاط من

اجلــــمـــــهــــور بــــإجـــــمــــالي 16
ـطربـة مادونا نقـطة.وشاركت ا
في إحـــيــــاء احلـــفل بــــتـــقـــد
مـجــمـوعــة من أغـانــيـهــا قـبـيل
ـنظـمون إعالن الـنتـائج.وقال ا
وفـقـا لـتـقـرير لـلـبي بي سي(إن
ثــــمــــة فــــقــــرة في الــــلــــوحـــات

دائرة اقامة دبي تقدم وجبات افطار يومية
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ـــادونـــا لم االســـتــعـــراضـــيـــة 

يخطط لها مسبقا).
وقــالت يــوروفــيــجن (إنه خالل
ـبـاشـر للـحـفل الـنـهائي الـبث ا
سابـقة يوروفيجـن ظهر اثنان
من الراقص وقد طبعت أعالم
إسرائـيـلـيـة وفـلسـطـيـنـيـة على
ثيابهما).وأضافت( لم يكن ذلك
جزءاً من التـدريبات ومـسابقة
األغنيـة األوروبية لـيست حدثاً
سيـاسياً وقـد  إعالم مادونا
ــنــظــمــون (إن بــاألمــر).وقــال ا
أيسـلنـدا قد تواجه عـقوبـة بعد
رفـعــهـا األعالم الـفــلـسـطــيـنـيـة
ـــــــــبـــــــــاشــــــــر خـالل الـــــــــبث ا
لــلـــحــفل).وأضـــافــوا(أنه خالل
احلــفل الــنـهــائي رفع أعــضـاء
من الـفـرقـة األيسـلـنـدية األعالم
الفـلـسطـينـية خالل اإلعالن عن
نـــتـــائج تـــصــويـت اجلــمـــهــور
لـــــــهم).وفـي بــــــيـــــــان  قــــــالت
يــوروفـــيــجن (إن عـــواقب هــذا
اإلجــراء ســيـبــحــثــهــا اجملـلس

التنفيذي للمسابقة).
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
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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

رحـلة النبـتعـد عن احلـقيـقة وال نـظـننـا نغـالي اذا قـلنـا ان ا
التي تعيشها دول مـا يسمى بالعالم الثـالث  ومنها اوطاننا
بشـكل خـاص خطـيـرة حيـث السـيـطرة والـسـيادة والـتـحكم
ـتلك الـقوة ن  صـير الـبـشريـة مرهـون وبنـسـبة كـبيـرة 
ونعني بـها اميـركا وزاد من سوء االمـر وسوداويته الـغياب
اوي الذي كانت تمثله ي ا القسري لشعارات اليـسار اال
الصـ الـشعـبـية كـمـا كنـا نـصفـهـا او اللـيـنيـني الـذي كان
سمة االحتاد السوفيتي قبل تفككه اضافة ال نهيار جبهات
التـحرر الـوطني .. ولم يـعد لـشعـارات التـحرر واالسـتقالل
االقتـصادي واالشـتراكيـة والنـضال واحلـرية من مـكان في
ـصالـح الراسـمـاليـة ولم يـعـد احد عالم غـلـبت عـليـه نزعـة ا
عاناة  الشعوب التواقة للتحرر والتخلص من ابشع يهتم 
ـقـاومة الـوطـنيـة الى ارهاب انواع االسـتـغالل .. وحتولت ا
فاهيم وظـهور تنظيـمات ارهابيـة متطرفة بعد ان اختلـطت ا
العالقـة لــهـا بــاي دين او مـذهب تــمـتــلك امـكــانـيــات تـفـوق
امكانيـات دول .. ما يثيـر الف عالمة استـفهام على حـقيقة
اهـدافـهـا واجلــهـات الـتي تـقـف خـلـفـهــا وغـيـر ذلك .. عـالم
غريب المكان للـضعيف فيه .. فالـقوة وحدها هي من توجه
كل زمام االمور ومن الـوهم ان نعـيش باضـغاث احالم بان
يعطف عـلينـا االخر القـوي فيمـنحنـا بعض اسبـاب العيش
ــرحـلـة الـراهــنـة تـشـهـد الـكـر مـجــانـا ومن دون ثـمن !! ا
انتـقـاالت في مراكـز ثقـل الضـغط الـدولي التي تـتـحكم بـها
مـصـالح دول كــبـرى ووسـطـى وصـغـرى  لــكـنـنــا كـاقـطـار
عربـيـة لـسـنـا منـهـا النـهـا من الـضعف والـهـوان تـعـجـز فيه
انظـمـتهـا حـتى من حفظ مـاء وجـههـا وهي تـتلـقى االهـانات
طلق للـغير امـيركيا تلو االخرى بـرغم تبعـيتها وانـقيادهـا ا
كـان الـغيـر او غـيـر ذلك والـلـبـيب من االشـارة يـفـهم ! عـلى
ضوء ما تقدم نستطيع ان نـتب شيء عن حقيقة ما يجري
نـطقـة من مخـططـات تسـتهـدف مصـاحلنا  ومـستـقبل في ا
شـعــبــنــا بـالــدرجــة الـرئــيس وتــصــعـيــد حــدة اخلالف بـ
يـة ثالـثـة ستـقوم واشنـطن وطهـران وااليـحاء بـان حربـا عـا
وان هجوم القوات االميركـية على ايران وشيك وان حتريك
االسـاطـيـل احلـربـيــة االمـيــركـيـة  وحــامالت طـائــراتـهـا في
اخلليج يؤكد نية اميركا استهداف ايران عسكريا   يقابل
تطورة ذلك اعالن قادة احلرس الثوري نشر صواريخهم ا
لـضــرب اهــداف ومـصــالح امــيــركـيــة.. يــصـاحـب كل هـذا
الــصــخب الــعــالي اعـالن  تــرامب رغــبــته بــالــتــفــاوض مع
سـؤول االيـرانيـ وان هـدفهم اليـتعـدى ثـني النـظام في ا
طـهـران عـن تـدخالته في شــؤون الـعــراق وسـوريــا والـيـمن
وغيرهـا ناهـيك عن ان خامـنئي نفـسه قال ان الحـرب بيـننا
وب امـيركـا  .. فـهل هنـالك شيء اكـثر من هـذا دلـيل على
ـا فـيهـا العـراق مسـتهـدف .. ال ادعي اننـا كدول مـنطـقة 
انني من احملللـ االستراتـيجيـ السياسـي والعـسكري
واالمـنيـ لـكـنـني كـمـتـابع كـتـبت ومـنـذ اشـهـر وفي جـريدة
(الزمان)  وقلت ان الحـرب ب اميـركا وايران وان العـملية
ـــزيـــد مـن االمـــوال .. وان ايـــران تـــأتي فـي اطـــار جـــنـي ا
التشكل تهديدا للكيان الصهيوني باية صورة او حال ! بل
ان الطـائفيـة التي مـزقت مجـتمـعاتـنا  وفـرقتهـا الى طوائف
ومـكـونات حـقـقت لـهـذا الـكـيـان مـا لم يـحـلم به في يـوم من

االيام ! 
احلـديث في هــذا اجملـال يـحــتـاج الى بـحــوث مـسـتــفـيـضـة
ـــتــاح نــقــول ان ودراســات غــيـــر انــنــا وفـي هــذا اجملــال ا
واجهة حتى وان حدثت فانها محدودة وفي دول ومناطق ا
ـظهـر اقوى لـكي تبـقى ايران خارج ايـران التي سـتخـرج 
الفزاعـة التي ترهب بـها اميـركا هذه الـدولة اوتلك لـنهب ما
في خزائـنهـا من امـوال ! اما نـحن في الـعراق فـقد تـقاسم
اجلمـيع ( الـكعـكـة ) االميـركـان وايران
وغــيــرهــمــا وســـيــاســيــون فــاســدون
ينـفـذون ما عـلـيـهم من تعـالـيم وتـبقى

مصلحة الوطن في خبر كان !

بينيلوبي كروز وانطونيو بانديراس

{ لـــنــــدن - وكــــاالت - رحـــلت
الــقــطــة (غــرامــبي كــات) الــتي
حتـولت إلى شـخصـيـة شهـيرة
عـلـى اإلنـتـرنت بـسـبب عـبـوس
وجــهـــهــا الــدائـم في أحــضــان
والـدتـهـا تـابـاثـا هـذا األسـبـوع
تـاركـة خـلـفـهـا عـددا ال يـحصى
من الـنكـات عـلى اإلنتـرنت عـما
نـــــــــشـــــــــعـــــــــر بـه فـي أســــــــوأ
أحوالنـا.وكانت القـطة تبلغ من
الــعــمــر ســبــعــة أعــوام.وقــالت
أسـرتــهـا عـلى تـويـتـر (إنه رغم
الـرعــايــة الـتي حــظت بــهـا من
ـــتــخــصــصــ رحــلت كــبــار ا
غرامبي نتيجـة مضاعفات بعد
أن أصـيبت بـعـدوى في مـجرى

البول).
وأصــبـحت غـرامــبي واسـمـهـا

احلقيقي تاردار صوص جنمة
عـلـى اإلنـتـرنت بـعـد أن نـشـرت
مـالكـتها تـاباثـا بنـدسن صورة
لــهــا وهي عــابــســة قــبـل ســتـة
أعــوام. وظـهـرت غــرامـبي عـلى
أغــــلـــفــــة اجملالت واإلعـالنـــات
الـتـلــفـزيـونـيــة بل ولـعـبت دور
الــــبـــطــــولـــة فـي فـــيــــلم أســـوأ
كــــريــــســــمــــاس عــــلى اإلطالق
لـغـرامبي كـات (غـرامـبي كاتس

ورست كريسماس إيفار).
وقالت األسرة (رسمت جرامبي
كـــات الــبـــســـمـــة عـــلـى وجــوه
مالي الناس في جميع أنحاء
الـــعـــالم حـــتى عـــنـــدمــا كـــانت
األوقات صعـبة. ستـظل روحها
حـية في قـلوب جـميع مـحبـيها

في كل مكان.

  «uMÝ ∑ sŽ W ÐUF « WDI « qOŠ—

{  كـــان  - وكـــاالت - تـــألـــقت
مثل مثلة بيـنيلوبي كروز وا ا
أنـطـونــيـو بـانــديـراس الـلـذان
سبق لهما العمل معا في أفالم
لـــلــمــخـــرج اإلســبـــاني بــيــدرو
ــــودوبـــار عـــلى الـــســـجـــادة أ
احلـــمـــراء في مـــهـــرجـــان كــان
ـاضـية الـسـيـنـمائـي اجلمـعـة ا
حــيث يــحــضــران أحــدث أفالم
اخملـــــرج اإلســـــبـــــاني والـــــذي
ـــــســــــابـــــقـــــة يـــــنــــــافس فـي ا
الرسمية.وارتـدت كروز فستانا

مــزركــشــا بــالــلــونــ األبــيض
ي واألزرق في الــعـــرض الـــعــا
األول لــفـيـلـم األلم واجملـد (بـ
أنـــــد جــــــلــــــوري) إلى جــــــانب
ــودوبــار الــذي بــانــديــراس وأ
ارتدى سـتـرة سوداء ونـظارات
شمسية.ويجسد بانديراس في
الـفيـلم وهو سـيرة ذاتـية دور
مــخـرج مـعـذب يـتـأمل طـفـولـته
وعـالقــــاتـه الــــرومـــــانــــســـــيــــة
ـهنـية بيـنمـا تلعب ومسـيرته ا

كروز دور أمه في شبابه.

ودوبار لتلفزيون كانال وقال أ
أثناء توجـهه إلى عرض الفيلم
(سـكـبت الـكـثـيـر من نفـسي في
جرد أن تبدأ هذا الفيلم. لكن 
الـكــتـابــة فالبـد أن يــسـتــحـوذ
عــــلــــيك اخلــــيـــال). وســــبق أن
ودوبار جلنـة التحكيم ترأس أ
ــــهـــــرجــــان عــــام خـالل دورة ا
وعـــرض الــفـــيـــلم الــذي.2017
القى استحسان الـنقاد بالفعل
في إســبـانـيــا. وسـاهـمت أفالم
ـــــودوبـــــار فـي إطالق كـــــروز أ

ويــســافــرون. وقــالت ديـوب(إن
الرغـبة في رؤية جتـسيـد حياة
الـــســـود عـــلى الـــشـــاشـــة كــان
الـدافع وراء الـفـيلم).وقـالت في
مــؤتــمــر صــحــفي (لــقــد كــانت
ضرورة وضرورة ملحة جدا.لم
يكن احملرك الوحيـد للفيلم ألنه
ليس محركا كافـيا لكتابة قصة
ولــكن في نـهــايــة الـســيـنــاريـو
كــنت مــثـلــمــا أنــا اآلن أريـد أن
ــمـثــلـ الــسـود.. أرى هـؤالء ا
وأنــاس كــثــيــرون يــحــتــاجـون

بأعلى جـائزة في مـهرجان كان
الــســـيــنــمــائـي بــفــيــلـم مــثــيــر
ــهــاجـرين(إن لــلـمــشــاعـر عن ا
ــرحــلــة وصــولـــهــا إلى هـــذه ا
جـعـلـهـا تـشـعـر بـاحلـزن ولـكنه
أظـهـر كم اجلــهـد الـذي يــتـعـ
ـساواة بـذله من اجل حتقـيق ا
في صـنـاعـة الـسـيـنـمـا). ويـعـد
فـيــلم (أتالنــتـيــكس) أول فــيـلم
طــويل لـــديــوب وهــو يــتــنــاول
ـهاجـرين على تبـعات رحالت ا
أســـرهم الــــذين يـــتــــركـــونـــهـــا

وبـانـديـراس نـحــو الـنـجـومـيـة
بـيــنـمـا فــاز اخملـرج بــجـائـزتي
أوســكـار ألفــضل فـيـلـم أجـنـبي
عن فـــيــــلـــمه كـل شيء عن أمي
(أول أباوت مـاي ماذر) في عام
وألفضل سيناريو أصلي 2000
عن فيـلم حتدث مـعهـا (توك تو
هير) في  2003لكـنه لم يفز قط

بالسعفة الذهبية في كان.
الى ذلـك قــالت اخملــرجـة مــاتي
ديــــــــوب أول امـــــــرأة مـن أصل
أفــريـــقي تــنــافـس عــلى الــفــوز

ذلـك). وســـــلــــــكـت اخملــــــرجـــــة
الـفرنـسـيـة الـسـنغـالـيـة طـريـقا
غـيـر مـعـتـاد لـلـوصـول إلى كان
حـيـث عـمـلت مع مـجـمـوعـة من
ــمـثـلـ الـذين يـظـهـرون ألول ا
مرة و الـتعـرف على بـعضهم
فـي شـــــوارع دكـــــار.وأضـــــافت
ديوب (أنها تأثرت لدى رؤيتها
أفالم جنــومــهـا من الــسـود من
بـينـها فـيلم اخـرج (جيت أوت)
للمـخرج جوردان بـيل).واعتمد
فــيـلم (أتالنـتـيــكس) عـلى فـيـلم
وثـائقي قـصـير لـديـوب في عام
عن سـنــغـالي لـقي حـتـفه 2009
أثـــنــــاء عـــبـــوره الــــبـــحـــر إلى
إسـبانـيـا. وحول (أتالنـتـيكس)
التركيـز إلى النساء الالئي يتم
تـركـهن بـعـد اخـتفـاء مـجـمـوعة
مـن الـــرجــــال خالل رحـــلــــتـــهم

للهجرة. 
و اخـــــتــــيـــــار ديــــوب وثالث
مــــخـــــرجــــات أخـــــريــــات وهن
جيسيكا هسنر وسيل سياما
وجـوستـ تـرييت كـمـنافـسات
سابـقة الرئيـسية في كان في ا
21 هـــــــذا الــــــــعـــــــام من بـــــــ 
اســمــا.وقــالت ديــوب (إنـه كـان
أمرا مذهال أن تكون أول امرأة
ســــــــوداء تــــــــفــــــــوز بــــــــهــــــــذا
الـترشـيح).وأضـافت (كي أكون
صــادقـة فـأول شـيء شـعـرت به
كـان بعض احلـزن فـهذا يـحدث
اآلن فـقط الـيـوم في  . 2019إنه
ـكن مـتــأخــر جــدا إنه أمــر ال 
ـثل حدثا تصـوره أنه ما زال 
الـيوم.إنه أمـر يـعيـد دائـما إلى
األذهـــــان أنه مــــازالـت هــــنــــاك
حـاجـة لـلـقـيــام بـقـدر كـبـيـر من
الـــعــمـل). وتـــســـتـــمـــر الــدورة
احلــالــيــة من مــهـــــرجــان كــان

حتى 25 مايو أيار.

ـعـطف) سـوف يُـخـصص أنه (ا
لألعـمـال اخليـريـة. وهـا قد أتى
مــوسم الــصــيف وبــالـتــالي لم

أعد بحاجة إليه.
ـعطف وتـشيـر تـقاريـر إلى أن ا

{ لــنــدن  —وكـــاالت - يــعـــتــزم
نــادي مـانـشـســتـر سـيـتي طـرح
درب بيب غوارديوال معطف ا
ـمــيــز لــلـبــيع فـي مـزاد وذلك ا
ــؤســسـة بـهــدف جــمع أمــوال 
خــيـريـة تـابـعـة لـلـنـادي.وطـوال
نصرم ظل غوارديوال وسم ا ا
ـعـطف حــريـصــا عـلى ارتــداء ا
الصـوفي رمادي الـلون.وكشف
ـدرب اإلسـبـاني عن قـرار بـيع ا
ـزاد أثنـاء مـقابـلة مـعطـفه في ا
مع بي بـي سي عــــقب الــــفـــوز
الكبير لـفريقه على واتفورد في
نهائي كـأس االحتاد اإلنكـليزي
بـــــســــتـــــة أهـــــداف مــــقـــــابل ال
شيء.وقــال غـوارديـوال :أعــتـقـد

من متـجـر زوجة غـوارديوال في
مـديـنة بـرشـلـونة فـي إسبـانـيا.
اضية وخالل األشهر القليلة ا
ـدرب اخملـضـرم قـلــمـا شـوهـد ا

عطف. بدون هذا ا
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طوال ايام شهر رمضان الكر
تنتشر في معظم شوارع الدول
االسالميـة ظاهـرة تعـرف باسم
(موائد الرحمن) حيث تتراص
ـقـاعـد ومع آذان الـطــاوالت وا
ـــــغـــــرب يــــجـــــلـس أُنــــاس ال ا
يــعـرفــعــون بـعــضــهم الــبـعض
مـنـهم الـفـقـيـر ومـنـهم الـعـابر 
فهـكذا الـناس اعـتادت مـنذ قدم
الــزمــان  والـتـي تُـعــتــبــر أحـد
أبـــــرز مــــظـــــاهـــــر الـــــتــــكـــــافل

االجـتـمــاعي الـتي يـتــمـيّـز بـهـا
الــشـهــر الــكـر فــمن خاللــهـا
تُـــقــدّم أطـــبـــاق اإلفــطـــار الــتي
تــتـنـوّع مـا بــ مـائـدة وأخـرى
بحسب األحياء التي تُقام فيها
ســـواء راقــــيـــة أو شـــعــــبـــيـــة
واألشــخــاص الــذين يــنــفــقــون
عـلـيهـا لـكن في مجـمـلهـا تـقدّم
اإلفـطار الـذي يكـفي الـصائـم
من الــــفــــقــــراء واحملــــتــــاجـــ

موائد الرحمن في القاهرةافطار في خيمة موريتانيةوعابري السبيل.

دا نكن لورانس
حلظة فوزه

سابقة االغنية
االوربية

فوبرتال القـريبة من دورتموند.
انـيـة حالـيا واجه احلـكومـة األ
شــــحــــا فـي عــــدد الــــطــــائـــرات
ــسـتـخـدمـة لـديـهـا في أعـقـاب ا
عــــــــــــــدد مــن احلــــــــــــــوادث فـي

أسطولها). 
ــاضي وفـي تـشــرين الــثــاني ا
تــخــلـــفت مــيــركـل عن حــضــور
افتـتاح قمـة مجـموعة الـعشرين
في األرجــنـــتــ إثـــر اضــطــرار
طـائـرتـهـا لـلـهـبـوط ثـانـيـة بـعـد
وقت قــصـــيـــر من اقالعـــهــا من
. قـد عــانت الــطــائـرة من بــرلــ
مــشـكــلـة في نـظــام االتـصـاالت
ـانـية ـسـتـشارة األ واضـطرت ا
إلى السـفر حلـضور الـقمـة على
م طـائرة جتـارية.وقـبل شهر
ـاني ـالــيــة األ اضــطــر وزيــر ا
أوالف شــولــتس إلـى الــهــبـوط
في إندونـيسـيا وهـو في طريقه
حلضور اجتماع صندوق النقد
الـدولي بــسـبب تـسـلل قـوارض
وقـضـمـها األسـالك الكـهـربـائـية

في الطائرة.

بـــرلــ  —وكــــــاالت - صــــــدمت
ـاني باخلـطأ عامـلة في مـطار أ
ستشارة أنغيال ميركل طائرة ا
بــشــاحــنـــة مــا أجــبــرهــا عــلى
تـــأخــيـــر رحـــلــة عـــودتـــهــا إلى
.وكـانت الـعــامـلـة تـسـوق بــرلـ
شاحنة لنقل األمتعة واحلقائب
عـنـدمـا تـوقـفت اللـتـقـاط صـورة
لــطــائــرة مــيـركـل.بــيـد أنــهــا لم

تسحب مقبض فـرامل الشاحنة
الــيـدوي فــانــدفـعـت لـتــصــطـدم
قدمة الـطائرة بحـسب تقرير
مـــجـــلــــة ديـــر شـــبــــيـــغل. وقـــد
اضطرت ميركل إلى العودة إلى
بـرلــ بـطـائـرة مـروحـيـة وتـرك
طـائـرتـهـا كي يــقـوم الـتـقـنـيـون
بــتـحــديــد حـجم األضــرار الـتي
أصـابـتهـا إلصالحـهـا. وأشارت

ديــر شــبــيــغل إلى (أن ســائــقــة
الــشـــاحــنـــة قــد فــرحـت لــرؤيــة
ـــانـــيـــا عالمـــة جـــمــــهـــوريـــة أ
االحتاديـة على الـطائـرة وقفزت
مـن شـاحـنـتـهـا أثـنـاء الـسـيـاقـة
اللــتـقــاط صــورة لـهــا. ولم تـكن
ميركل في الطـائرة حلظة وقوع
احلـــادث بل كـــانت في رحـــلـــة
عـودتـهـا من زيـارة جلـامـعـة في

ماتي ديوب


