
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6340-6341 Saturday-Sunday 4-5/4/2019الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6340-6341 السبت-االحد 30 من شعبان 1440 هـ 4-5 من أيار (مايو) 2019م

X¹uJ « w  WO½UM³  WO öŽ≈ s− Ð rJ(«

WON ù«  «c « vKŽ  “ËU&

 ¡UÐdNJ «Ë ¡U*« lDI¹Ë —U−ý_« lK²I¹ w½U

{ مونتريال -(أ ف ب)  –أعلنت
اجملـمـوعـة الـسـويـديـة الـعـمالقـة
لإلتصاالت (اريكسون) اخلميس
ــيــا أنـــهــا ســتــقــيـم مــركــزا (عــا
لتسـريع الذكاء االصـطناعي) في
مـــــونــــتـــــريـــــال حـــــيث تـــــوظف
مجموعـات عمالقة لـلتكنـولوجيا
مــــــثل غــــــوغل وفــــــيـــــســــــبـــــوك
ومــايــكــروســوفت اســتــثــمــارات

لألبحاث في هذا اجملال.
وقـالت اجملـموعـة الـسـويـدية في
تخصص بيان إن هذا اخملتـبر ا
سـيطـور (أنـظمـة ذكـيـة تتـمـحور
ـــعـــطـــيـــات) فـي مـــجــال حـــول ا

االتـصـاالت وخـصـوصـا شـبـكات
اجلــــــــــيــل اخلــــــــــامـس (5جي)
موضـحة أنـها سـتقـوم بتـوظيف
ثـالثـــ بــــاحـــثــــا ومــــطـــورا في
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ثمّة مصـطلح اختفـى من التداول في العـراق وهو الفاشل
هنـاك فـشل مسـتـشر في قـطـاعات حـكـوميـة كثـيـرة  فشل
يغـطي عنـاوين وواجهـات رسميـة  لكن ال أحـد يحـمل لقب

الفاشل .
لم حتدث تغـييـرات وزارية استـناداً الى مـصطـلح الفشل 
وإنّ ما يحدث دائمـاً هو نتاج منازالت ومـناكدات وضغائن

ان شخصية وحزبية في البر
وبسبب ذلك فقدنا توصيفاً آخر  وهو الناجح .

معـاييـر  وعـيارات وزن الـنـاس واالنتـاج والـكفـاءة  ماعت
وذابت في معايير  سياسية عنوانها الوالء. 

األمر ليس جديـداً في هذا العهـد السياسي  وإنّـما قاعدة
تــقــد الــوالء عـلـى األداء كــانت ســائــدة  وهــنــاك خــبـراء
عسكـريون عدّوهـا سببـاً في سقـوط بغداد  الـتي بدت يوم

االحتالل االمريكي قبل ست عشرة سنة عاصمة 
سائبة ال خطة عسكرية حلمايتها .

السـؤال  هـو مَن سـيـقـول لـفالن أنت فـاشل ولـسواه أنت
ناجح ? . 

ـنـجـزات وحـصـيـلـة اجلـهـد الـفردي ـعـايـيـر وا نـرجع الى ا
نهـاج احلكومي الذي ؤسسي في تـنفيذ بـند من بنـود ا وا

ال يزال حبراً على ورق منسي وغير متداول أيضاً .
اعادة بـنـاء الـتراكـيب الـهيـكـلـية لـلـدولة أهـم من االتفـاقـيات
الـدوليـة الـتي تـعـقـدهـا احلـكـومـة  ألنّ بـقـاء تـلك الـتراكـيب

فاشلة األداء سيؤدي الى فشل تنفيذ 
التعاقدات اخلاصة بالعراق  أو جعلها غير ذات نفع عام.
وأعود الى سؤال ما قبل أيام وأكرره هنا : متى سنبدأ?
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اسـقـاط الــنـظــام الـعــراقي الـســابق عـام 2003 ومــا رافـقه من
فـقـدان لــلـنـظــام والـقــانـون وتـفــكك لـلــدولـة الـعــراقـيـة وســيـطـرة
كــلف الــشـعب ــيـلــيــشـيــات واالحــزاب الــتـابــعــة الى احلــكم   ا
آسي. لكن عاناة وا العراقي بكل اطيافه الكثير من احلرمان وا
سـيـحـيـ وااليزيـديـ مـنـها كـان كـثـيرا نـصـيب االقـلـيـات من ا
سـيـطرين وكبـيـرا بسـبب قـلتـهم الـعـددية وتـهـميـشـهم من قـبل ا
اضـافة الى الـتـشـدد والـتـطـرف الـديـني الـذي يبث عـلى احلـكم 
الـرعب واخلوف في نـفـوس هؤالء اخملـتلـفـ دينـيـا عن االكثـرية
ـسيـطـرة وبـسـبب غـياب الـقـانـون وعـدم وجـود رادع قوي من ا
ــة والـتــطــاول عــلى االخــر وحتــلــيل دمه ومــاله ارتــكــاب اجلــر

وعرضه .
ـسيـحيون واالقـليات االخـرى لقـمة سائـغة لكل من هب اصبح ا
ودب من ضــعـاف الــنـفــوس الخـتــطـافــهم وقــتـلــهم او تـهــديـدهم
اطلة واجبـارهم على ترك البلد وهذا كله لـم يكن ليحدث لوال 
وتـقـاعـس احلـكـومـة الــعـراقـيــة في تـنـفــيـذ واجـبـهــا الـدسـتـوري
والقـانونـي حلمـاية ابـناء الـشعب الـعراقي كـافة دون تـميـيز اي
سؤولية انّ احلكـومة العراقية مشـتركة وتتحمل جزء كـبير من ا

كونات. ا حدث ويحدث البناء هذه ا
ـسيـحيـ ليـست من نوع واحد وال اجلـرائم التي تـرتكب ضد ا
ــســؤولــ من جــهــة واحــدة فــاذا اتــفــقــنــا مع تــصــريــحــات ا
احلــكـومــيـ ان االرهــاب طـال كل الــشـعـب في تـفــجـيــر امـاكن
العـبـادة واخـتطـاف واغـتـيال رجـال الـدين والعـامـة من الـشعب
لــكن هل كــان هــنـاك دعــوات صــريــحــة وعــلـنــيــة وامــام انــظـار
ـسـيــحـيـ احلـكـومــة واالجـهـزة االمــنـيــة لـقـتل وتــكـفــيـر غـيــر ا
ــســيـحي كــبـقــيــة اقـرانه في واالقــلـيــات االخـرى? وهـل عـومل ا
ـؤسسـات احلكـوميـة? وهل قـامت احلكـومة الـعراقـية الدوائـر وا
منذ 2003 حلد يومنا هذا باي اجراء ملموس حلمايتهم واحلد
مـن هـجـرتـهم? وكـيف تـعـامـلت احلـكـومـة الـعـراقـيـة مع امـوالـهم
سـلوبة وبيوتهم وعقاراتهم احملولة ملكيتها زورا? وماذا بشأن ا
التـشريعات والقوان الالدستورية الـتي تقيد حرياتهم وتنتقص
من معـتقـداتهم الـدينـية? لـهذا نـقول بـان احلكـومة كـانت شريـكة
ــســيــحــيــ وكل في اجلــرم ومــســؤولــة عن اخالء الــبــلــد من ا
ـنمـقة واجملـملـة ليـست سوى مـخدر اخلطـابات والـتصـريـحات ا
ـظالم بهدوء ومهـدىء مؤقت الهدف مـنها تمـرير هذه اجلرائم وا
ـســيـحـيــة من الـعــراق اقـتـرب من نــهـايـته ودون ضــجـة. زوال ا
ي مــخـجل ومــشـ النه لم يــبـقـى من امل لـلــعـيش بــصـمت عــا
واالسـتــمــرار في وطن اصــبح قـبــرا لــلـمــســيـحــيــ واالقـلــيـات
ـتـاجـريـن بـاسـمـنـا وديـنـنا االخـرى ومـا يـؤلم اكـثـر اسـتـمـرار ا
ـسـيـحيـ ظـلـما وقـضـيـتنـا ومـسـتـقبـلـنـا من احملـسوبـ عـلى ا
ـنـاصب (امـثال يـهـوذا االسـخـريـوطي ومـا اكـثـرهم!) بـتـسـنم ا
ذابح ـظالم وا ـسيـحيـ والسـكوت عن كل ا وبث الـتفرقـة ب ا
ـكــون االصـيل. صـرخـة (االلم) الـتي تـرتـكب بــحق ابـنـاء هـذا ا
التي اطـلقها غبطة البطريـرك الكاردينال مار لويس ساكو جزيل
سـيحيـون مهاجـرون مؤجلون عنـونة بـ (ا االحتـرام في مقالـته ا
امـام موقف حكومي غـائب!) تبرز لـنا سعة وحـجم الظلم الواقع
ـسيحـي ودرجة الـيأس التي بلـغت ذروتها الـكامنة في على ا
نفـوس ابناء هذه الطائفـة الن غبطته وضح بكل صراحة وجرأة
مـا جــرى ويـجــري لـلـمــسـيــحـيـ مـن تـهـمــيش وحتـقــيـر وابـادة
ـمـيتـة الـتي ـقـراطـيـة! ا جـمـاعـيـة! مـنـذ 2003 حتت غـطـاء الـد
فرضت عـلى العـراق لتـكريس الـديكـتاتـورية والـطائـفيـة وتسـليط
اجملـرمـ واحلــرامـيـة عـلى الـشـعب وقـوته لـنـهب خـيـرات الـبـلـد
واذالل شـعــبه الـعـريق وهـذا يـؤكـد مـا ذهــبـنـا الـيه سـابـقـا قـبل
ـسـيـحـيـ من الـعـراق ما لم سـنـوات عـديـدة بـحـتـمـية اخـتـفـاء ا
تـــتـــوقف االبـــادة الــتـي يــتـــعــرضـــون لـــهــا وذلـك ال يــكـــمن في
ـانـيـة ( كـوتـا ) مـسـروقـة ومـخـتـطـفة! وال تـخـصـيص مـقـاعـد بـر
تـملق نـاصب تنفـيذية ودبـلوماسـية يحـتكرهـا االنتهـازي وا
ـشـبـوهـ الذين يـعـيـشـون على دمـاء ومـعـاناة سـيـحـي ا من ا

شعبنا مثل القراد.
ـسـيـحـيـ اذ نـشـكـر غـبـطـة الـكـارديـنـال عـلى جـهـوده خلـدمـة ا
سـيحـي والعـراقيـ بصـورة عـامة ومـتابـعته لـشؤون وامـور ا
وصـراحتـه وجرأته فـي تشـخـيص الـعـلل والـوقـوف بـوجه الـظلم
ـسـيحـيـ من تـهـمـيش وتـطاول وقـوانـ مـجـحـفة الـذي يـطـال ا
ومـنــاهج تـكــفـيـريــة نـدعــو رؤوسـاء كــنـائـســنـا احملــتـرمـ وكل
اخملـلـصــ من الـسـاسـة الـعــلـمـانـيـ الى عــقـد مـؤتـمـر طـارىء
لـتــشــكـيل مــجـلـس او مـرجــعـيــة تـضـم رجـال دين وســيـاســيـ
ستـقبلنا قـبل حتسس جيوبهم وما مخـلص للشـعب يفكرون 
يـــدخل فــيــهــا مـن الــســحت احلـــرام عــلى حــســاب مـــعــانــاتــنــا
ؤتمر كل حزب استثمر ومسـتقبلنا شرط ان يستبعد من هذا ا
مـآسينا خلـدمة شخص او مجـموعة من االشـخاص اتخذوا من

قضيتنا ماركة جتارية.
ـنـاصب هـمـســة:- خـذوا الـكـوتــا وكل ا
اخملــصــصــة لـلــمــســيــحــيــ واعــطــونـا
حــقـــوقـــنـــا وبــعض االمـل لــنـــســـتـــطــيع

االستمرار في وطن االباء واالجداد.
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قـضت مـحــكـمـة اجلـنــايـات في الـكـويت
علـى اإلعالمية الـلبـنانـية جـورجيت أبو
ــدة عــام مع األشــغـال مــراد بــالــســجن 
ودفع غرامة قدرها  5000دينار كويتي.
وكـــــانت قـــــد وجـــــهت إلـى اإلعالمـــــيــــة
الــلـبـنـانــيـة تـهــمـة الـتـعــدي عـلى الـذات
اإللــهــيـة حــيث أنــهـا تــلــفـظـت بـعــبـارة
تــضـمــنت سـخــريـة من الــذات اإللـهــيـة
ـها حـلـقـة من بـرنامج وذلك أثـنـاء تـقـد
(ســـوالف ضـــحى) عـــلى شـــاشــة قـــنــاة

(الشاهد).
حيث قالت: (الله مش فاضي لكل الوقت
اللـنـا كـان عـنا خـبـريـة في لبـنـان يـعمل
لوتو (يانصيب) وكان في واحد كل يوم
يـقـوله يـارب ربـحـني الـلـوتـو وآخر شي
طلـع ربنـا وظهـر له وقاله يـاخي اسحب
ورقــة الربـحك الـله أوقــات بـيـكـون مش
فـــاضي أوقــات تـــبــقى عــاجـــقــة (وقــته

مزدحم) عليه).
وجـاء هـذا احلـكم عـلى الـرغم مـن تـقدم
اإلعالمـيـة الـلبـنـانـيـة بـاعـتـذار عـمـا بدر
مــنــهـا مــؤكــدة أنه  اجــتــزاء كالمــهـا
وأنـــهـــا حتـــتـــرم الـــذات اإللـــهـــيـــة وكل
الديانات الفتة إلى أن سبب سوء الفهم
هو اختالف الـلهجات حـيث كانت تريد
حث الـــنـــاس عــــلى أن يـــعـــمـــلـــوا ال أن
يـتـوكـلـوا عـلى الـله فـقط. ومن جـانـبـها
قـامت اإلعالمـيـة الكـويـتـية مي الـعـيدان
ـــهـــاجــمـــة جـــورجـــيت وعـــبـــرت عن
سـعـادتهـا باحلـكم ضـدها حـيث نـشرت
احلـــكـم عـــلى حـــســـابـــهــــا عـــلى مـــوقع

(إنستجرام).
وعــلــقت عــلى احلــكم بــقـولــهــا: (شــكـراً
للـقضاء الـكويتي الـنزيه.. اليـوم حكمت
ــذيــعـــة الــلــبـــنــانــيــة احملـــكــمــة عـــلى ا
ــذيــعــة بــقــنــاة جــورجــيت أبــو مـــراد ا
الــشـاهــد الــكــويـتــيــة بـحــبــسـهــا ســنـة
ـهــا مـبــلغ خــمــسـة آالف ديــنـار وتــغــر
ـسـاس بـذات االلـهـيـة. أشوفك بـتـهـمـة ا
مـرة ثـانـيـة تـقولـ الـلـه مو فـاضـي لـنا

عشان اتصيرين عبرة لغيرك).
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أطـــــــــــــــــــــــــــلــق مـــــــــــــــــــــــــــوقــع
(فــيــســبــوك)اخلــمــيس حــمــلـة
روج لـلخطاب جديدة عـلى ا
عادي تطرف أو العنيف أو ا ا
للسامية أو العنصري وبينهم
شـخـصـيـات أمـيـركـيـة مـعـروفة
مـــثل رئـــيـس جـــمـــعـــيـــة (أمـــة
اإلسالم) لــــــــويس فـــــــرخـــــــان
ومــؤسس مــوقـع (إيــنــفــوورز)

ألكس جونز.
 وجــاء في إعالن لــلــمــؤســسـة
(لـــقــد مــنــعـــنــا األشــخــاص أو
ـــنــــظـــمــــات الــــتي تـــروّج أو ا
تــمـارس الـعـنـف أو الـكـراهـيـة
مـهـمـا كـانت الـعقـيـدة) مـشـيرا
ّ حـــظـــر حـــســـابـــات الى أنـه 
مــرتـبــطــة بــست شـخــصــيـات

وقع (إينفوورز).  و
واعـتــبـرت أن هـذه احلـسـابـات
تـدخل ضــمن فـئـة (األشـخـاص

نظمات اخلطرة).  وا

وأكــدت أن الـقــرارات سـتــطـبق
ـعنـية أيـضا عـلى احلسـابات ا
في تطبيق (إنستغرام) الشركة
ــتــفــرعــة مــنـهــا. وغــالــبــا مـا ا
تـــتـــعـــرض مـــواقع الـــتـــواصل
االجـتـماعـي النتـقـادات ألنـها ال
تسارع الى إلغاء محتوى يثير

إشكاالت أو صدمة. 
يرأس لويس فرخان (85 عاما)
جــمــعــيـــة (أمــة اإلسالم) الــتي
تأسست في 1930 وأعضاؤها
ـعـاديـة ـواقـفـهم ا مـعـروفـون 
. للـساميـة والعنـيفة ولـلمثـلي
ـأثـورة لـفـرخـان ومن األقـوال ا
(هـتــلـر كــان رجال عــظـيــمـا في
1984).  ويـرأس ألـكس جـونـز
(45 عـــامـــا) (إنـــفــوورز) الـــتي
ـــؤامـــرة تـــروج لـــنـــظـــريـــات ا
وتــمـــارس عـــمــلـــيــة تـــضـــلــيل

إعالمي مقصود. 
ويؤكـد جـونز أن حـادثة إطالق
الـنار الـتي حـصلت في مـدرسة

{ بـــوري (الـــهـــنـــد)-(أ ف ب) –
لقي شـخـصان حـتفـهمـا اجلمـعة
بـعـدمـا ضـرب اإلعـصـار “فاني”
شرق الهند حيث اقتلع األشجار
وتسبب بانقطـاع شبكات الطاقة
يـاه وفق مـا أفاد مـسـؤولون وا
وشهود. ويـعد اإلعصـار الضخم
الذي وصل إلى اليابسة صباحا
قدسة عند مدينة بوري (شرق) ا
بـالـنـســبـة لـلـهـنـدوس من أقـوى
العواصف الـتي تضرب سواحل
احملـيط الـهـنـدي مـنـذ سـنوات إذ
صاحـبته ريـاح وصلت سـرعتـها

إلى 200 كلم في الساعة.
وخالل األيـــام األخـــيـــرة أجـــلت

السـلـطات في واليـة أوديـشا —
حـيـث قـتل  10آالف شـخص في
إعـــصـــار عـــام 1999 أكـــثـــر من
مــلـيــون شــخص وسط مــخـاوف
من احــتـمــال وصـول مــد بـحـري
ناجم عن العـاصفة بـارتفاع 1,5

ناطق الداخلية. متر إلى ا
وتــوفي شــخص جــرّاء تــعــرضه
لـذبـحة قـلـبـيـة في واحـد من عدة

مالجئ تمت إقامتها.
ـسـؤول في إدارة اإلنـقـاذ وقـال ا
في واليــة أوديــشـا بــيــشـنــوبـادا
ســـيــثـي لــوكـــالــة فـــرانس بــرس
(خرج شخص آخر إلى العاصفة
رغم حتـذيــراتـنـا وتــوفي بـعـدمـا

سـقـطت شـجـرة عـلـيه). وأضـاف
عــبــر الــهــاتف مـن بــوبــانــسـوار
عــاصـمــة أوديـشـا (تــبـلـغ سـرعـة
الرياح في اخلارج حاليا حوالى

200 كلم في الساعة).
ـــــئـــــات آالف وصـــــدرت أوامـــــر 
األشــــــخـــــاص في واليـــــة غـــــرب
ــغـادرة. و الــبــنـغــال كــذلك بــا
إغالق مطـارات مـحلـية وخـطوط
قـــطــارات وطــرقـــات. وقــال أحــد
ســكـان بــوري الــذي احـتــمى في
ـكـان فـنــدق (خـيّم الـظالم عــلى ا
وفجأة لم نـعد قـادرين على رؤية
أكـثر من خـمـسـة أمتـار أمـامـنا).
وأضــاف (كـــانت هــنـــاك عــربــات

طـــعــــام عـــلـى حـــافــــة الــــطـــريق
والفتات محالت كلها تتطاير في

اجلو. الرياح تصم اآلذان).
وقـال شـاهــد عـيـان آخـر إنه رأى
سـيارة صـغـيـرة تـدفعـهـا الـرياح
عــلى الـــطــريق قــبل أن تــنــقــلب.
وقــــــال مـــــديــــــر إدارة األرصـــــاد
اجلويـة الهـنديـة في بوبـانسوار
اتش آر بيسـواس (لم نتمكن من
االتـــصــال بــفــريـــقــنــا في بــوري
لبعض الوقت اآلن لـنحصل على
مـعـلـومــات بـشـأن آخـر تـطـورات
الوضع هناك). ويـتوقع أن يتجه
(فاني) نحو الشمال الشرقي إلى
واليـــة غــرب الــبــنـــغــال بــاجتــاه

بـنغالدش سـالـكا مـنـطقـة يـقطن
فــيـــهــا أكـــثــر من  100مــلـــيــون
شــخص. وبــدأت الـســلــطـات في
غــــرب الـــــبــــنـــــغــــال إجالء آالف
األشخاص من القرى الـساحلية
بــــحــــسـب مــــا قــــال وزيـــر إدارة
الــــكـــوارث جــــواد أحـــمــــد خـــان
لــــوكـــالـــة فــــرانس بـــرس. وقـــال
رئـــيـس وزراء غـــرب الـــبـــنـــغـــال
ماماتـا بانـرجي في تغـريدة على
مــوقع تــويــتــر “نــراقب الــوضع
بـدون تـوقف ونـقـوم بـكل مـا هـو
كن أبـقـوا متـأهبـ وانـتبـهوا
وحـافــظـوا عـلى سـالمـتـكم خالل

قبل اليوم ا

{ عـــــمــــان-(أ ف ب)  –تــــوفي
ســتـة أطـفــال من أسـرة أردنـيـة
واحدة اختـناقا في مـنزلهم في
إربـــد في شـــمـــال األردن فـــجــر
اجلــمــعـة أثــر انــدالع حـريق لم
تــتــضح أســبــابه عــلـى الــفـور

دني. حسبما اعلن الدفاع ا
دني وقـال مصـدر في الـدفـاع ا
لـــــوكـــــالــــة فـــــرانـس بــــرس إن
(احلــــــريـق شب داخـل شــــــقـــــة
بــعـــمــارة مــؤلــفــة من خــمــســة
ـنطـقة شـارع الرشـيد طوابق 

وفي اجملـــمـــوع ســـتـــســـتـــثـــمـــر
(اريكسـون) أربع مـليون دوالر
كندي (26,6 مليون يورو) خالل
شروع. خمس سنوات في هذا ا
وأوضـح غــــراهـــــام أوســـــبــــورن

رئيس الـفـرع الكـنـدي إلريكـسون
أن (هـؤالء اخلــبـراء ســيـعــمـلـون
عــلى اتـمــامه وتـطــويـر شــبـكـات

وجودة). اجليل اخلامس ا
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باربد (89 كلم شمال عمان) ما
أدى وفــاة سـتـة أطــفـال أشـقـاء
وإصابة أربعة آخرين من نفس
العائلة باالضافة الى شخص
آخـرين وذلك نــتـيــجـة الــدخـان

نبعث من احلريق). ا
ــصــابــ واوضح ان (حــالــة ا
وبــيـنـهم والــد األسـرة تـتـراوح
ــــتـــوســــطــــة وبـــالــــغـــة بــــ ا

اخلطورة.)
واضاف ان (طواقم اإلطفاء في
ـدني تـمـكنت مـديـريـة الـدفـاع ا

من إخـماد احلـريق والـسيـطرة
عـلـيـه ومـنع انــتـشـاره لــلـشـقق

اجملاورة).
ـصــدر الـى (تـشــكــيل وأشــار ا
جلـنــة من اجلــهــات اخملـتــصـة
عرفة اسباب اندالع احلريق).
وأفـــــــاد مـــــــصــــــدر طـــــــبـي في
مــســتـــشــفى األمـــيــرة بـــســمــة
الـتـعلـيـمي في إربـد حـيث نقل
صـابون أن (أعـمار الـقتـلى وا
الـضـحــايـا تـتــراوح بـ ثالثـة

و15 عاما).

الـتــمــثـيـل حـيث صــعــدت عـلى
ـسـرح في نــيـويـورك خـشـبــة ا
عـــام  1951لـــلــــمـــشـــاركـــة في
مـسـرحـيـة (جيـجـي) الـغـنـائـية
على مسرح برودواي الشهير.
وشاركت في بطولـة العديد من
األفـالم الــــــــنــــــــاجــــــــحـــــــــة في

وأصــبــحت ســفــيــرة لــلــنــوايـا
احلـــســـنــة فـي مــنـــظـــمــة األ
ـــــتــــــحــــــدة لـــــلــــــطـــــفــــــولـــــة ا
(يــــــونــــــيـــــســــــيف).وقــــــال في
تــــــصــــــريـح(عـــــاشـت حــــــيـــــاة
مــتــواضـعــة حــيــاة بـســيــطـة
ــــا كــــان هــــذا الــــســــر في ور

استمـرار شعبـيتها
حتى اليوم). 

ــــعــــرض ويــــضم ا
رســــوم هـــيــــبـــورن
لـتـصـمـيـمـات أزيـاء
وكــــــتــــــابـــــاتــــــهـــــا
اإلنـــــــســــــانـــــــيــــــة
ويـــســــتـــمـــر حـــتى
اخلـــــــــــــــــــــــــــــامــس
والـعشـرين من  آب
ـــــــقــــــبـل. ولــــــدت ا
هيبورن عام 1929
في بــــــروكـــــسل ألم
هـــــولــــنـــــديــــة وأب
بريطـاني وانتقلت
فيـما بعـد إلى لندن
مارسة فن الباليه
قبـل أن ينـتهي بـها
ــــــــــــطـــــــــــاف إلـى ا

{ بــروكــسـل -وكــاالت - يــقـدم
مـــعـــرض افـــتـــتح مـــؤخـــرا في
بـروكسل حملـة عن حـياة جنـمة
هــــولـــيـــوود الـــراحـــلـــة أودري
ـناسـبة مرور هيـبورن وذلك 
الذكرى الـتسعـ على ميالدها
ـديـنـة الـبـلجـيـكـيـة.ويضم في ا
مـعــرض (إنـتـيـمـيت أودري) أو
(أودري عن قرب) الـذي أشرف
ابنها شون هيبورن فيرير على
ــئـات من جــمع مــعـروضــاته ا
الـصـور الــشـخـصـيــة والـعـامـة
مــنــهـا صــور أصــلــيــة وأخـرى
أعـيـدت طــبـاعـتــهـا إلى جـانب
مـقـتـنـيـات تـذكـاريـة ظـهـرت في
أفالمها ومنهـا الدراجة النارية
الصغيرة التي استخدمتها في
فـيـلم (عـطـلـة رومـانـيـة)(رومـان
هـــولــيـــداي) الـــذي فـــازت عــنه
ثلة. بجائزة أوسكار ألفضل 
وقـــال هـــيــبـــورن فـــيـــريــر ابن
مثل األمريـكي ميل فيرير(إنه ا
أراد تــقـد لــقــطــات ذات بــعـد
ــمــثــلــة شــخــصـي من حــيــاة ا
الـــبــريـــطـــانـــيــة الـــتي كـــرست
أعـوامـهـا األخـيـرة من حـيـاتـها
لألعـمـال اخلـيريـة واإلنـسـانـية

اخلمسيـنيات والسـتينيات من
ضـمـنـهـا (إفطـار فـي تـيـفـانـيز)
(بـــريــكــفــاست آت تـــيــفــانــيــز)
واألحــجـيـة وشــاريـد وسـيـدتي
اجلــمـيــلــة ومــاي فـيــر لــيـدي).
وتـــوفــــيت عـــام 1993 عن 63

عاما.
ســـانــــدي هـــوك في الـــواليـــات
ــــــــتــــــــحـــــــــدة في 2012 هي ا
ّ وقف مــــســــرحـــيــــة.  كــــمــــا 
حسابـات بول نيـلن السياسي
فـي احلــــــزب اجلـــــــمــــــهــــــوري
األميـركي وميلـو يانـوبوليس
دافعة الشخصية البريطانية ا
عن تــفــوق الـعــرق األبـيض في
ـــتــــحــــدة. كـــشف الـــواليــــات ا
الرئـيس التنـفيذي لـ(فـيسبوك)
مـارك زوكـربـيـرغ خالل مـؤتـمـر
(F8) مطوري الشـركة السنوي
أمس الـثـالثـاء عـن تـغــيــيـرات
كــبــيـــرة ســتُــجــرى عــلى شــكل
ـــوقع وعــدد مـن خــصـــائص ا
ليـشكل بيـئة (أكـثر دفئـا) تقرب
ـــســتـــخــدمـــ من بــعـــضــهم ا
الــبـــعض مـن خالل تـــفــاعالت
خـاصة وآمـنة في أكـبر تـغيـير
يــــشــــهــــده مــــوقع الــــتــــواصل

االجتماعي.
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أطــلـــقت مـــهــرجـــانــات بـــعـــلــبك
الدولية بـرنامج احتفـاالتها لهذا
الصيف والتي تتنوع ب عربية
وأجــنــبـيــة بــاإلضــافـة إلـى حـفل
تكر الفنان الراحل عبد احلليم
حافظ.وأعلن وزير الثقافة محمد
داوود في مـؤتـمـر عـقـد اجلـمـعـة
ـــــاضـــــيــــــة إلطالق بــــــرنـــــامج ا
ـهرجـانـات (أن بـعلـبك تـتـحدث ا
عـن نــفـــســهـــا من خـالل أهــلـــهــا
وقلعـتهـا ومهرجـاناتهـا) .وتفتح
ــهـــرجــانــات فـــعــالـــيــتـــهــا في ا
اخلــامس من تــمــوز مع أمــســيـة
للفـنان اللـبناني مـارسيل خلـيفة
حتت عــنــوان (تـصــبــحــون عـلى
هـرجانات وطن).وتشمل لـيالي ا
في الـسابع من تـمـوز استـضـافة
جنمـة اجلـاز األمريـكـية مـيـلودي
ـيا جـاردو التي ذاع صـيـتـها عـا
بــعـد أن تــعـرضـت حلـادث ســيـر
مــؤلم غـــيّــر حـــيــاتـــهــا وكـــتــبت
األغـــــاني واألحلـــــان وهي عـــــلى

ستشفى. سرير ا
وسـتسـتـعيـد مهـرجـانات بـعـلبك
في الـعـشـرين من تـمـوز أغـنـيات
الفنان الراحل عبد احلليم حافظ
الذي سبق وأن صور مشاهد من
ـــــديـــــنــــة. أفـالمه عـــــلـى أدراج ا
ويــحـيي هــذه األمــسـيــة الـفــنـان
الــفــلــســطــيــني مــحــمــد عــسـاف
تـرافــقه األوركـسـتـرا الــرومـانـيـة
بـــالـــتــــعـــاون مع األوركــــســـتـــرا
الـوطــنــيــة الـلــبــنــانـيــة بــقــيـادة

صري هشام جبر. ايسترو ا ا
وفي أول آب تـــــــســــــتــــــضـــــــيف
ـغـنـيـة ـهـرجـانــات الـكـاتـبـة وا ا
. وفي الـثاني من الفـرنسـيـة ج
أغـسطـس آب تسـتـقـبل مـدرجات
وشـحات مع الفالمنجو القلعة ا
طربة اللبنانية جاهدة حتييها ا
وهــبي يــرافــقــهــا عــازف الــعــود
الــعــراقي عــمــر بــشــيــر وفــرقــته
ـوسـيـقـيـة من أوروبـا ولـبـنـان. ا
وتختـتم مهـرجانات بـعلـبك لهذا
العـام في الثالـث من آب مع عمر

بشير بحفل عود حول العالم.


