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ال أحد يـصدق من الـعراقـي أنّ محـاربة الـفسـاد جدية
وجـزء من سيـاقات عـمل الـدولة . وال تـستـطـيع اية جـهة

حكومية ان تلوم احداً على فقدان الثقة.
واطن ويعايشها كلّ عمليات الفساد الصغيرة يعرفها ا
يـوم  في جـمـيع مـصـاحله الـعاديـة  وهي عـنـده كـبـيرة
بـحـجـم كل اآلالم ألنـهــا تـمس مــعـيـشــته وقـوتـه الـيـومي

ومستقبل اطفاله وسالمه االجتماعي.
الــنـظــام االداري الـعـام بــحـاجـة الصـالح جـذري  لـكي
ـعـامالت الـتي هـي احـد ابواب تـنـتـفي عـمـلـيـات تـعـيب ا
ــعــامالت في الـــفــســاد في الــتـــنــســيق مـع مــعــرقــلـي ا
ـعامالت عبر بـاب التعيب الوزارات والدوائـر لكي تمر ا

وما أدراك ماهذا الباب .
ـواطـن  يـشـعـر انّ الـتـعـيـ حق مـغـتـصب مـنه  وانه ا
ـعـاهـد لـيـجـد نـفـسه يـدرس ويـتـخـرج في اجلـامـعـات وا
بـــحــاجـــة الى تــوفـــيــر مـــبــالغ طـــائــلـــة ال يــدري من أين
ـا اليـسدّد يـسـتديـنـهـا مـن أجل شـراء مـقـعـد وظـيـفـة ر
ـدفـوع في شـرائـهـا خـمس ـبـلـغ ا راتـب تـلك الـوظـيـفـة ا

سنوات أو أكثر . 
سألة ليست مزحة أو حدثاً فردياً وعابراً ثمة انحدار ا
في قـيم اجملتـمع ومـعايـيره  انـحدار مـن صنع مـنظـومة
فـسـاد  يــسـحب مـعـه مـفـاهـيـم كـثـيـرة تــخص الـشـرف

والنزاهة والكرامة الى الهاوية .
ن يحكـم عليه ان يـراعي شروط بقـاء اجملتمع مـحصناً مَ
واطن من آثـار أمـراض إدارات الـدولة وافـرازاتـهـا  فـا
لـيـس مجـبـراً أن يـدفـع ضـريـبـة انـهـيـار الـنـظام االداري
وفساد االجهزة صغـيرها وكبيرهـا  السيما ح يكون
ــواطن عـاديـاً ولـيس سـيـاســيـاً أو مـسـلـحـاً حتت احـد ا

تداولة.   العناوين ا
مـقـبـلــون عـلى انـتـخــابـات مـجـالس احملــافـظـات الـيـوم 
ويأمـل العـراقي أن اليكـون هو واسـرته ووجوده مـقبـل

على صفحة جديدة غير مجرّبة من الفساد .

ائة عام من عمره الى حروب تعرض العراق عبر قـرابة ا
ونـزاعـات سالت فـيـها بـحـار من الدمـاء وتـبددت بـسـببـها
كـنــوز من الـثـروات وأوصـلت الـبـالد الى مـاهي عـلـيه من
فــاقـة وبـؤس و كـان وقـودهـا فـي كل مـرة شـبـاب الـعـراق

مجبراً أو متطوعاً أو مغرراً به.
وحيث أن شـباب عـراق اليـوم لم يعـش أحلك حـلقـاتها أو
لم يـكن في العـمر الـذي يؤهـله فهم مـداخلـها ومـخارجـها
ـتسبـب بهـا من غسيل في ضوء مـا استخـدمه احلكام ا
دمـاغ له حتت غطـاء الـدين والطـائـفة ومـا تبـقى من غـطاء
فلـسـطـ بـعـد أن استـهـلك سـلـفـهم غـطاء الـقـومـيـة وهرّأَ

. غطاء فلسط
وكانت نتائج أهم تلك احلروب والنزاعات ما يأتي:

في عام  1980حلت الكارثة األولى بشعـب العراق متمثلة
بـاحلـرب الـعـراقـيـة - اإليـرانــيـة حـيث مـات فـيـهـا وتـعـوق
ـليارات الي من الـشباب وخـسر العـراق فيهـا مئات ا ا
اليـ أخرى من الـدوالرات وصودرت احلـيـاة الطـبيـعـية 

دة ثمان سنوات. من سكانه 
وفي عام  1991كـانت الـكارثـة الـثانـيـة حرب الـكـويت وما
ـــدمــر الــذي تـالهــا من قـــمع االنــتـــفــاضــة واحلـــصــار ا
اســـــتــمـر  12عــامـاً وكــانت خـســائـرهـا بــاألرواح مـئـات
ـعـوقــ وماليـ اجلـيـاع اآلالف مـن الـشـبـاب الـقــتـلى وا
ـاديـة تفـوقت عـلى سـابقـتـها في ـعـوزين وخسـائـرها ا وا

دمار البالد.
وفي عام  2006حـلّت الكـارثـة الثـالثـة - احلـرب الطـائفـية
ـفـخـخـات والـقـتل عـلى الـهـويـة ومـا تالهـا. هـذه وحــرب ا
احلـرب الــتي حــولت بــعض الــعــراقــيـ الـى وحـوش من

عصور ما قبل التاريخ.
وفي عـام  2014دخـلت عـلــيـنـا داعش بــالـكـارثــة الـرابـعـة
وكانت حفالت اعداماتـها الوحشية قـد فاقت خيال كتاب
مـسـلسالت وافالم الـرعب ونـتج عن دخـولـهـا قتل اآلالف

. الي من العراقي ؤلفة من الشباب وتهجير ا ا
بيـد أن كارثة داعش عـلى أهوال مـا عاناه الـشعب مـنها
كـانت نـتـيـجـتـهـا فـي أحـد جـوانـبـهـا إيـجـابـيـة حـيث أنـهـا
لـمة جـروح العراقـي التي جنحت الى درجـة كبـيرة في 
أحدثـتهـا الكوارث الـسابـقة فـقد رأى العـراقيـون خاللها
وت نخوتهم ومروءتهم وشجاعتهم تتجسد حيث تواجد ا
ة الزؤام.  إذ بعـد أن تغيـر اجتاه البوصـلة فيـها من هز
ـرجع ــة واقـتــحــام بـفــضل فــتــوى ا وانــكـســار الى عــز
األعـلى انبـرى الرجـال األشداء لـلـقتـال حتت توجـيه قادة
شـتركـة وقادة مـيدانـيون مـحنـكون في قـيادة الـعمـليـات ا
ـواطن قبل سالمتهم وقيـادة مدنية على وضعوا سالمة ا
ــســتــويـــات جنــحت في حتــشــيــد اجلــهــد الــوطــني كل ا

عركة. والدولي لدعم ا
ــســلــحــة الـعــراقــيــة بــكـامل لـقــد غــسل أبــنــاء الــقـوات ا
تشـكيالتـها من جـيش وشرطة احتـادية ومـكافـحة إرهاب
ــاضي فـاطـمـأنت وحـشـد وبـيــشـمـركـة بــدمـائـهم أدران ا

نفوس العراقي وتبخرت الطائفية والعرقية.
كــان األمل والزال أن يـسـتــمـر الـسالم والـتــآلف الـوطـني
الــذي جـادت به لـلـوطـن دمـاء الـشـبــاب وأن يـنـعـكس ذلك
عـلى االستـقرار والـتنـميـة واالستـثمـار لتحـقيـق اخلدمات
والـعـيش الـرغـيـد لـهـذا الـشـعب الـذي عـانى مـالم يـعـانـيه
شـــعـب عـــلى وجـه األرض في الـــتــــاريخ احلـــديـث ولـــكن
لألسف هـنـاك خــطـر حـقـيــقي يـقـتـضـي تـوضـيـحه ألولي
األلـبـاب حـيث بـاتت مالمـحه ظـاهـره للـعـيـان ويـتـمـثل بأن
يـؤدي الـصـراع احلـالي بـ الـقــوى الـدولـيـة واإلقـلـيـمـيـة
وتـــوابـــعــــهـــا في الــــداخل إلى فك
اللـحمة الـعراقـية وإن حدث ذلك ال
سـمح الـله فـستـتـرتب عـلـيه مآسي

جديدة يشيب لها الولدان.
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أنزل عـناصر من فـرق اإلنقاذ
من قـــمــة شــهــيـــرة في جــبــال
األلب الـفـرنسـيـة بقـايـا بشـرية
قـد تـكـون عـائــدة إلى مـتـسـلق
جـبــال شـاب اخــتــفى قـبل 43
عـــامـــا. فــقـــد اخـــتـــفـى شــاب
عـشـريـني عـنـدمـا أتى لـتـسـلق
ــفـرده ولم يـعـد هـذه الـقـمـة 
ومــنــذ ذلك احلـــ لم تــتــوقف
عـائلـته عن الـبحث عـنه وبـقيت
عــــلى تــــواصل دائم مـع فـــرق
عرفـة أي جديد. وفي اإلنقـاذ 
األســـــــبــــــــوع األخــــــــيــــــــر من
أغـــســطس أبـــلــغت الـــعــائــلــة
ــنـــقــذيـن بــرؤيــتـــهــا (بـــقــعــة ا
برتـقـالـيـة) عـلى صـفـيـحـة لون
دو ليلفرواد اجلليدية في جبل
إكـــران عــــلى مـــا قـــال لـــوران
ــســؤول عن شــرطـة سـويــيه ا
اآللب في غــرونـوبل.  وحـصل
هـذا االكـتشـاف نـتيـجـة ذوبان
الصـفيـحة اجلـليـدية.  وأرسل
اثــنـان من مــتــسـلــقي اجلــبـال
الـتـابـع لـلـشـرطـة إلى اجلبل
اجلـلـيـدي بـطــائـرة هـلـيـكـوبـتـر
عــلى (ارتـفــاع حـوالي  3آالف
مــتـــر حــيث عــثـــرا عــلى قــطع
مالبـس ورفــــــات بــــــشــــــري).
وأضاف الرائـد (علينـا انتظار
نـــتــائـج اخــتـــبـــارات احلــمض
الــنـووي لــكن هــنـاك احــتــمـال
كـبــيـر أن تـكــون هـذه الـبــقـايـا
عـــائـــدة إلى جـــان فـــرانـــســوا
بينـيديتي الـذي اختفى في 25
يـولـيو  1976تـوفي والـداه لكن
شـقــيــقه وأصــدقـاءه واصــلـوا

التحقيقات). 
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وظف اضي وتقضي بحث ا ا
نأى عن اخلالفات على البقـاء 

احلزبية في مكان العمل.
هـنـدس كيـفن سـيرنـيكي وكـان ا
صــرح أنه كــان ضــحــيــة بــيــئــة
مـعاديـة لـلـمحـافـظـ في غوغل.
وتـقـدم بالـشـكـوى مع زمـيل آخر

له طلب عدم كشف هويته.
ـسـؤولـون في (غـوغل) ويـؤكـد ا
أنه لـم يـخـســر وظـيـفــته بـسـبب

آرائه السياسية.
وذكــــــــــــرت وســـــــــــائـل إعـالم أن
ســـيـــرنـــيـــكي كـــان عـــلى عـالقــة
بــقـومـيــ بـيض و تــسـريـحه
ألنه انـــتـــهـك قـــواعـــد الـــشـــركــة
خـصوصـا عـبر اسـتـخدام جـهاز
لـكه شخـصيا لـتحـميل وثائق

داخلية.
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واجملـــلـس الــوطـــنـي األمــيـــركي
لــعالقــات الـعــمل عــلى أن تــقـوم
(غــوغل) بــتـــذكــيــر مــوظــفــيــهــا
بحـقوقـهم في رسائل الـكتـرونية
داخــلـــيـــة ورســائـل في مـــكــاتب

مقرها في سيليكون فالي.
وجاء االتـفـاق بعـد شـكوى تـقدم
بها مهندس أكد أنه  تسريحه
بـســبب آرائه احملـافــظـة. وقـالت
ــوجب نــاطـــقــة بــاسم غــوغل (
هـذا االتـفـاق وافـقـنـا عـلى نـشـر
بالغـــات لــتـــذكــيــر مـــوظــفـــيــنــا
بــحــقـوقــهم) مــوضـحــة أن هـذه
البيانات ستبقى موجودة ست

يوما. 
وأكـــدت (غـــوغـل) أن االتـــفــاق ال
يــتــضــمن (إشــارة إلى الــنــشـاط
الـسـياسي) وأنـهـا سـتـبـقي على
سياستها التي ذكرت بها الشهر

تــبـــادل الــصـــور. ويــأتي بـــيــان
نع ي  فيـسـبوك في الـيـوم العـا
االنتحار وفي أعقاب تصريحات
ـتـعـلق لــتـويـتـر بـأن احملــتـوى ا
بإيـذاء الـنفس لـن يجـري وصفه
بأنه مسيء في مسـعى للحد من

الوصمة احمليطة باالنتحار.
ويــنـتـحـر نـحـو ثــمـانـيـة ماليـ
شـــخص ســـنـــويـــا أو شـــخص
واحـد في كل  40ثــانــيــة وفــقـا
ية. نـظمة الـصحة الـعا لتقـرير 
فـيـمـا  تـعـهـدت غـوغل اخلـمـيس
بـتذكـيـر مـوظفـيـها بـأنـهم أحرار
فـي الـتــعــبــيــر عن آرائــهم حـول
ـتـعــلـقــلـة بــالـعـمل) ـسـائـل ا (ا
ـــــوجب اتـــــفـــــاق مع وكـــــالــــة
حــــكـــومــــيــــة كــــانت حتــــقق في

مجموعة االنترنت العمالقة.
ويــــنص االتــــفــــاق بـــ غــــوغل
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قـالـت شـركـة فـيـســبـوك إنـهـا لن
ـروعـة تــسـمح بـنــشـر الـصــور ا
إليــذاء الــنـفـس عـلى مــنــصـتــهـا
لـلــتـواصل االجــتــمـاعي بــيـنــمـا
تشدد سياساتها بشأن احملتوى
ــارسـات الــذي يــنـطــوي عــلى 
انـــتـــحـــاريـــة وسط انـــتـــقـــادات
مـتـزايــدة لـكــيـفــيـة حــد شـركـات
الــــتـــــواصل االجـــــتــــمـــــاعي من
ـكن احملـتـوى الـعـنـيف والـذي 
أن ينطـوي على خـطورة. وقالت
فيسبوك إن البحث عن احملتوى
تعـلق بإيـذاء النفس سـيصبح ا
اآلن أكـــــثـــــر صـــــعـــــوبـــــة عـــــلى
إنـستـغـرام وستـضمـن أال يظـهر
ــوصـى بــهــا في ــواد ا ضـــمن ا
قــسم اســتــكـشف عــلى تــطــبـيق
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ذكرت دراسات طبـية حديثة أن
أنـاسـا اسـتـخـدمـوا الـكـركم في
عالج اجلـروح ومـشـاكل اجلـلـد
وااللــــتــــواءات الــــعــــضــــلــــيــــة
وأمـــراض الــــكـــبـــد ومــــشـــاكل
عدة وكـذلك مشاكل التنـفس وا
اجلـهاز الـهضـمي وااللـتهـابات
واألورام اخلـــبـــيـــثـــة. ويـــوفـــر
ركب الـكيـميائي ) ا (الكـركمـ
وجـود في الـكركم الـطبـيـعي ا
خــــصـــائـص قـــويــــة مــــضـــادة
لــلــمــيــكــروبــات وااللــتــهــابـات

واألكسدة.
كما يحارب الـكركم بشكل فعال
االلــتــهــابـــات في اجلــسم مــثل
ـــعــدة ــفـــاصل وا الــتـــهـــاب ا
ــــيــــكــــروبــــات إضــــافـــــة إلى ا
ـعــويـة ـعــديــة وا والــقـرحــة ا
فـيــمـا يـحــسن وظـيـفــة الـدمـاغ
ـــر ويـــعـــالج مــــرض الـــزهـــا
ويساعد في عدد ال يحصى من
ــشــاكل الــصــحــيــة بــحــسب ا

موقع (بورد باندا). 
وقع عن طبيب قوله إن ونقل ا
(الـــكــــركم يــــعـــد من الــــتـــوابل
طـبخ الهـندي الـرئيـسيـة في ا
ويـجـادل الـكـثـيـرون بـأنه أقوى
عـــشب عــلـى كــوكب األرض في
محاربة األمراض فوائد الكركم
واسعة بشكـل ال يصدق; حاليا
هـنـاك أكـثر من  10آالف مـقـالة
تـمت مـراجـعـتـهـا تثـبـت فـوائد
الـكــركم مـا يــضــعه عـلى رأس
الـقــائـمــة بـاعــتـبــاره واحـد من
األعـشـاب الـطـبـيـة األكـثـر ذكـرا

في كل العلوم).
وفي الـسـيـاق ذكـر مـوقع اليف
هــاكــر كـيــفــيـة عــمل مــضـادات
حـــيـــويـــة مـــنـــزلـــيـــة الـــصـــنع

باستخدام الكركم:

ــكـونـات: مــلـعــقـة كــبـيـرة من ا
الكركم -  100غرام من العسل

الطريقة: 

ــــــزج فـي وعــــــاء زجـــــــاجـي 
كون ونحركهما جدا. ا

تــأخـذ مـلــعـقــة كـبــيـرة من هـذا

الــــــعالج كـل ســـــاعــــــة لـــــعالج
اإلنفلونزا. ال تبلعه على الفور

لكن اتركه يذوب في الفم.

في الـيـوم التـالي تـنـاول نفس
الـكمـية لـكن كل سـاعتـ وكرر
في الـيـوم الـثـالث مع تـناوله 3

كنك مرات فـقط يومـيًا فـيمـا 
أيــضًـا إضـافــته إلى الـشـاي أو

احلليب.
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ـصرية شيرين أعلنت الـفنانة ا
سيف النـصر عودتهـا للساحة
الــفــنـيــة مــجـدداً وبــحــثــهـا عن
سـينـاريو درامي أو سـينـمائي
تــــعــــود من خـالله وذلـك بــــعـــد

غياب سنوات طويلة.
ودارت الـكـثــيـر من الـشــائـعـات
حــول خـضــوع شــيــرين ســيف
الـــنــصــر لــعــدد مـن عــمــلــيــات
الـــتــــجــــمـــيـل وحتـــديــــداً ثالث
عـــمــلــيـــات; لــكي حتـــافظ عــلى
ـعروف عـنهـا والذي جـمالـها ا
ــيــزهــا عن الــكــثــيــر من كــان 

فنانات جيلها.
و أكــــدت  شـــــيــــريـن لــــبـــــعض
ــقـــربــ مــنــهــا أنــهــا لم تــقم ا
بـإجــراء أيـة عــمـلــيـات جتــمـيل
مــؤخـراً و أنـهـا تـرفض تـمـامـاً
هـذه الـفـكـرة وحتـاول احلـفـاظ

مـجــلـة (الـقـلـب) الـطـبــيـة نـظـر
الـــبــاحـــثــون فـي الــعالقـــة بــ
وتـيرة الـقـيلـولـة ومتـوسط مدة
الـغـفوة وخـطـر حـدوث أمراض
ميتة القلب واألوعية الدموية ا
ــمــيـتــة مــثل الــنــوبـة وغــيــر ا
الـقــلـبـيـة والــسـكـتـة الــدمـاغـيـة
وفـــــشل الـــــقـــــلـب بــــ 3462
شخصا  اختـيارهم عشوائيا
من سـكان لـوزان في سـويـسرا.
ـشارك في وتراوحت أعـمار ا
الــدراســـة مـــا بــ  35إلى 75
عاما وقد أجرى الفحص األول
بــــــ عــــــامي  2009و?2012
حــيث  جــمع مــعــلـومــات عن
ـاط الــنــوم وعـدد الــغــفـوات أ
ـشاركون التي يـحصل عـليـها ا
في الدراسـة ليتم رصـدهم بعد
ــــــــدة  5ســــــــنـــــــــوات في ذلـك 
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تــوصـلت دراسـة طـبـيـة جـديـدة
إلى أن احلــصــول عـــلى غــفــوة
أثــنـاء الــنـهــار يـقــلل من خــطـر
اإلصابـة بنوبـة قلـبية أو سـكتة
دمـاغـية في حـال الـدوام علـيـها
مرة أو مرت في األسبوع. فقد
كـشــفت الـدراسـة الـتي أجـريت
فـي جــــــامــــــعـــــــة (لــــــوزان) في
سويسرا عن التـأثير اإليجابي
الكبير لغفوة النهار على صحة
الــــــقـــــلـب ألن الــــــعــــــديــــــد من
الدراسـات الـتي نشـرت في هذا
الصـدد قد فـشلت في الـنظر في
فــعـالــيـة وفــائـدة تــكـرار غــفـوة
الــنـهــار أو ركــزت عــلى مــعـدل
الـوفــيــات الــنـاجـم عن أمـراض

القلب واألوعية الدموية. 
وفـي الـدراســة اجلــديــدة الـتي
نــشـرت في عــدد ســبـتــمــبـر من
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ـاضـيـة أن الـفـنـان عـادل إمـام ا
تـســبب لـهـا في حــالـة نـفــسـيـة
سـيـئـة بـعـد أن شـاركـته بـطـولة
دة مـسـرحـية “بـودي جاري ”
تسع سنوات ولم تقم بتصوير
ا تسبب في سـرحي  العمل ا

ضياع جهدها.

عـــــلـى بـــــشـــــرتـــــهـــــا مـن خالل
ــنــتــجـات الــطــبــيـعــيــة وهـو ا
السـبب في عدم تـغير مالمـحها
بـــشــــكل كـــبـــيــــر طـــوال فـــتـــرة

اختفائها عن الساحة الفنية.
الـفـنانـة شـيـرين سيف الـنـصر
كــانت قــد أعـــلــنت خالل األيــام

بالسـرطان) مـشيرا إلى أن الـنبأ
صدمـه للـغايـة.وأضـاف( أنه قرر
الـــكـــشف عن ذلـك ألنه يـــريــد أن

يكون صريحا مع اجلميع).
ولد إدوارد جوزيف ماهوني في
فـي بــــروكـــــلــــ 1949آذار  21
بنـيويـورك وعمل شـرطيـا عام
قـــبل أن يــــقـــرر بـــدء مـــســـيـــرته
ــوسـيــقــيـة في  1968وانــتـقل ا
إلى بــيـركــلي فـي كـالــيــفــورنــيـا
حـــيث بــدأ في الـــغــنــاء في ماله
لـيـلـيـة مـحـلـيـة .وغيـر اسـمه في
عام  1976إليـدي مـاني وأصـدر
أول ألـــبــومـــاته في عــام .1977
وباعت ألـبومـاته في اجململ 28

مليون نسخة.

الثـمانيـنيـات ومن أشهـر أغانيه
تو تيكـتس تو بارادايز تذكرتان
إلى اجلــنـة و بــيــبي هــولـد أون
انــتــظـري يــا حـبــيـبــتي). وقـال)
الـبـيــان (بـكل أسى تـعـلن عـائـلـة
مـــاني وفــاة إيـــدي في سالم في
ســـــــاعــــــــة مــــــــبـــــــكــــــــرة هـــــــذا
الــصــبــاح).وأعــلن مــاني في آب
ــريء أنه مــصـــاب بـــســرطـــان ا
خـالل حـــــلــــــقـــــة من بــــــرنـــــامج
لــتـــلــفـــزيـــون الــواقع عـــنه وعن
أسـرتـه يـسـمى (ريــيل مـاني) أو
ماني احلـقيـقي. وقال وقـتها في
الـبـرنـامج (اعـتـقدت أنـني ذاهب
للخضوع لفحص طبي اعتيادي
ثم أبلغني الطـبيب أنني مصاب

وقد تـنـقل الحقـا بـ العـديد من
احملـطـات الـلـبـنـانـيـة.ونـال أكـثر
مـن عــشـريـن جــائــزة في لــبــنـان
ومــخـتـلف أنــحـاء الـعــالم مـنـهـا
جـائـزة أفـضل مـبـدع تـلـفـزيـوني
عــام  1994وجـــائـــزة مـــفـــتـــاح
سـيـدني في أستـرالـيـا في الـعام

نفسه.
ـــغــني الى ذلك قـــالت عـــائــلـــة ا
ـــوســـيـــقي إيـــدي مـــاني في وا
بــــيـــان نــــشــــرته وســــائل إعالم
أمريـكـية إنه تـوفي اجلمـعة عن
عـــامـــا.وشـــكـــلت أغـــنـــيـــات 70
الراحل جزءا من ثقافة موسيقى
الـــروك والـــبـــوب فـي نـــهـــايـــات
الـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــيـــــات وأوائل

وعـــبــدو يــاغي وغـــيــرهم.وعــلى
مــدى أعــوام ظل اســتــديــو الـفن
ــيـــة لــتــخــريـج الــنــجــوم أكــاد
وبـينـهم في الـثمـانـينـيات راغب
عالمــة وربــيع اخلــولي وجنـوى
كـرم وعــاصي احلالني وإلــيـسـا
ونــوال الـــزغــبي ووائل كــفــوري
وغيرهم من النـجوم في مجاالت

. الغناء والتقد
يــعــد أسـمــر أحـد أشــهـر مــعـدي
ومـــخــرجي الـــبـــرامج الـــفــنـــيــة
والـــتــرفــيـــهــيـــة والــســيـــاســيــة
ــســـابــقــات في والــثــقـــافــيــة وا
ـؤسـسـة الـلـبـنـانـيـة تــلـفـزيـون ا
لإلرسال (إل بي سي) حـيث كان
ـنوعات فيها مدير قسم برامج ا
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 توفي اخملرج الـلبنـاني سيمون
أســمـر الـذي اشــتـهــر عـلى مـدى
عـــقـــود بـــأنه صـــانـع الـــنـــجــوم
76 ــــــــاضـي عن  األربــــــــعـــــــاء ا
عامـا.وقـد عانى أسـمـر في أيامه
األخــــيــــرة مـن مــــرض عــــضــــال
وتــوفي في أحــد مــســتـشــفــيـات

بيروت.
أطـل أســمــر لــلــمــرة األولى عــام
في بــرنــامـج (اســتــوديـو 1972
الــفن) عـــبــر تــلــفـــزيــون لــبــنــان
الـــرســمي ومـن هــذا الــبـــرنــامج
أطـــلق جنـــومـــيـــة الـــعـــديـــد من
الـفـنـانــ الـلـبــنـانـيــ وبـيـنـهم
مــاجـدة الــرومي وولــيـد تــوفـيق
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