
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6495-6496 Sunday-Saturday 2-3/11/2019الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6495-6496 السبت-االحد 5 من ربيع االول 1441 هـ 2-3 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019م

wI¹d √ fOz— s  UNÐUB²ſ≈ WŁœUŠ ÍËdð ‰ULł WJK

 ÊU e « ≠ÊbM

طــور عـلــمــاء صــيـنــيــون مـادة
ـكن جـديـدة بـتـقـنــيـة الـنـانـو 
اســتـخــدامــهـا لــعالج ســرطـان
الـــــكـــــبـــــد. وقـــــال »دونغ ون«
الــبـاحـث في مــعـهــد ســوتــشـو
للتكنولوجيا والهندسة الطبية

ــيـة احلــيـويــة الــتـابع لـألكـاد
الصيـنية لـلعلوم –في تصريح
له اليوم اخلميس - إنه بالرغم
مـن أن الــــــعـالج اإلشــــــعــــــاعي
وســــيـــلــــة قـــيــــاســـيــــة لـــعالج
الــسـرطــان ويـلــعب دورا فـعـاال
في الــــطب الــــســــريـــري إال أن
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تظاهرون بالعروس أمس االول إذ جرى زفافها في  العربة وحضرا الى  ساحة التحرير في بغداد يوم زفافهما. واحتفل ا تظاهرين في احتجاجاتهم في اليوم التاريخي من حياتهما  ÊU ∫ قرر عروسان عراقيان مشاركة ا e « ≠ œ«bGÐ

تظاهرون بزفة شعبية عراقية. الشهيرة ”التوك توك “التي اصبحت ايقونة االحتجاجات  السلمية. وتبرع سائقو ”التوك توك“بإيصال العروس إلى منزلهما بعد أن زفهما ا

وبــخـاصــة نـتــفـلــيـكــيس عـلى
صـنــاعــة األفالم ومــدى تـأثــيـر
ذلك مــســتــقــبالً عــلى صــنــاعـة
الــسـيــنــمـا بــشـكـل عـام اتــخـذ
بــــعض مـــنـــتــــجي ومـــخـــرجي
األفالم من حتديثـات نتفـليكس
األخـــيـــرة ذريـــعـــة لـــتـــجـــديــد
الــــهــــجـــوم عــــلى شــــروطــــهـــا
ـا هـو ــغـايــرة  ومـعــايـيــرهـا ا
ســـائـــد في عـــالم الـــســـيـــنـــمــا

التقليدية.
وعبر عدد من جنـوم هوليوود
عـــلى رأســـهم بـــطل مـــســـلــسل

(بريكيـنغ باد) آرون بول وبراد
بيت رفضهم للتحديث اجلديد
مــــعـــــــتــــبــــرين ذلك مـن شـــأنه
تــشـويه جتـربــة مـشـاهـدة هـذه
األفـالم كــــمـــــا حــــذر عـــــدد من
اخملرجـ نتفـليكس من إطالق
حـمـلـة ضـدهـا في حـال إضـافـة
مــــيــــزة (زر الـــــتــــســـــريع) إلى
مــــتــــصـــــفح الـــــعــــرض وسط
مــخـاوف مـن أن يــتـســبـب هـذا
اخلــــيــــار في إهــــمــــال بــــعض
الــــتــــــفــــاصــــيـل الــــبــــارزة في

أعمالهم.
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ـتـأكـسدة ـيـكـروية ا الـبـيـئات ا
تـــــكـــــون ســــــائـــــدة في األورام
الــصــلــبــة مـثـل نــسـيـج الـورم
الــــذي لن يــــكــــون حــــســــاســــا
لإلشـعــاع مــا يـســمح لــبـعض
خـاليــا الـــســرطـــان بــالـــنــجــاة
ويـشـكل خطـر ظـهـور الورم من

جـــــــديــــــد. وأضــــــاف دونـغ أنه
بــــــالـــــــتــــــكــــــامـل مـع الــــــعالج
ـذكورة ادة ا اإلشعـاعي فـإن ا
سـتـقـدم اسـتـراتـيـجـيـة نـاجـعة
وآمـنـة لــعالج سـرطـان الــكـبـد
ـادة شكال جـديدا حـيث توفـر ا

ضاد لألورام. من العالج ا
وتابع دونغ أنه سيتم مواصلة
ـــتــرتــبــة عــلى دراســة اآلثــار ا
ـادة ذات تــقـنــيــة الـنــانـو في ا
عالج ســرطــان الــثــدي والــرئـة
واألشــــــــــكـــــــــال األخــــــــــرى من

السرطان.
فيـما أكـد عبـدالله بن مـحمد آل
حـامـد رئـيس دائـرة الـصـحـة ـ
أبــوظــبي أنه في الــوقت الـذي
يحتفي فيه العالم أجمع بشهر
الـتــوعـيــة بـســرطـان الــرئـة في
نـوفـمـبـر نـواصل في أبـوظـبي
تركيز جهودنا على رفع الوعي
بـــهـــذا الــنـــوع من الـــســـرطــان
وســبل الـوقـايــة مـنه وحتـسـ
جودة اخلدمات لـلمرضى الذي

يعانون منه.
وقـال في تـصـريح لـلـبـيـان  إنه
عــــلـى الــــرغم من أن ســــرطــــان
ــسـبب الـرئـيـسي الـرئـة يـعـد ا
لــلـوفـاة لــدى الـذكـور في إمـارة
أبـوظـبي إال أنه يُـعـد أيـضاً من
ـكـن الـوقـايـة األمــراض الـتي 
مــنـهـا وذلك من خـالل الـتـمـتع
بأسـلوب حيـاة صحي خالٍ من
الـتـبـغ بـجـمــيع أشـكــاله حـيث
يعتبر استـهالك منتجات التبغ
ـــســـؤول الـــرئـــيـــسي عـن مــا ا
ـئـة من نـسـبـته 80 إلى 90 بـا
جميع حاالت اإلصابة بسرطان
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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رغم ان تـغيـيـر الـدسـتـور العـراقي وتـسـيـيـده تعـتـبـر خـطوة
مهمـة واوليـة لتـرتيب الـبيت الـعراقي واعـطاء الـشعب كامل
حقـوقه لـكـنهـا ( حـسب اعـتقـادي  لـيـست االهم واالساس
لتهدئة الشارع الـعراقي الثائر ضد الـفساد والطغيان الن
الـعـلـة لـم تـكن في الـدســتـور الـنـاقـص واالعـوج بل ان عـلـة
الـعـالت كـانت في االشــخــاص الـذين حــكــمـوا الــبــلـد مــنـذ
2003 الن الــدســتــور لم يــنـص عــلى ابــاحــة نــهب امــوال
ــطـالــبـ ــواطـنــ الــعـزل ا الـدولــة ولم يــنص عـلـى قـتل ا
بـحـقـوقـهم ولـم يـنص عـلى بـيـع الـوطن لـلـدول اجلـارة ولم
يـنص عــلى تـشـكــيل مـيـلــيـشـيــات مـسـلــحـة تـابــعـة جلـهـات
خارجـية ولـم ينص عـلى حـكم العـصابـات ولم يـنص على
توزيع ثروات البـلد ب بضـعة شخـصيات او احزاب بـينما
الشعب يبحث عن لقمة عيشه ب القمامة ولم ينص ….ولم
يـنص… بل ان كل نــصـوصه ومـواده كــانت واضـحـة وان
كـان في الــدسـتــور بـعض الــنـقص والــشـوائـب فـبــاالمـكـان
ـا يـخـدم الـشـعب ومـصـاحله لـكن مـعـاجلـتـهـا وتـعديـلـهـا 
ـأسـاة احلـقـيـقـة تكـمـن في عـدم تـطـبـيق الـدسـتـور وبـقاءه ا
حـبــرا عـلـى الـورق الن حــكـام الــعـراق اجلــديـد كــانـوا اول
تـضـررين من تـطـبيق الـدسـتـور واالحـتكـام الـيه فـمثال ( ا
وما اكـثر االمـثلـة ) وليس حـصـرا ينص الـدستـور على من
يـتـولى مـنـصـبــا سـيـاديـا او امـنـيـا رفــيـعـا الـتـخـلي عن ايـة
ـسؤولـ وحكام جنسـية اخـرى مكـتسـبة لـكن ال احد من ا
العراق اجلديـد تخلـوا عن جنسيـاتهم االخرى بل احـتفظوا
ـلـيـارات دون بـهـا وهـربـوا من الـعـراق بـعـد نـهـبـهم مـئـات ا

محاكمة او محاسبة.
االصالح يكـمن في مـحـاربة الـفـساد ومـحـاكـمة الـفـاسدين
وليس انـتـهاج اسـلوب الـلف والـدوران مع الشـعب بـبضـعة
خطـوات تـخـديـريـة الكمـال الـتـدمـيـر وتقـويـة دعـائم الـفـساد
ــان والــســلــطـة ــفــسـديـن واذا كـانـت احلــكـومــة والــبــر وا
ــســؤولـة عـن مـا وصــلت الــيه االوضــاع في الــقـضــائــيــة ا
الـعـراق من تـدهـور وانـحدار عـازمـة ومـصـرة عـلى اصالح
ــطـالب الـوضع وفـي نـفس الــوقت مــسـتــعـدة لالســتــمـاع 
الـشـعب وتـلـبـيـتـهـا عـلــيـهـا الـبـدء فـورا بـتـقـد الـفـاسـدين
والعـابـثـ بـالدم الـعـراقي الى الـقـضاء لـيـحـاكمـوا ويـنـالوا
جـزائــهم الــعــادل عـلى كـل اجلـرائم الــتي اقــتــرفـوهــا ضـد

الشعب العراقي باكمله.
ـتـظـاهرين ـطـالب ا تـشكـيل جلـنـة لـتـعديـل الدسـتـور تـلـبـية 
ــان رضخ ولــو مــؤقــتــا لــصــوت الـشــعب يــعـنـي ان الــبـر
ومطالـبه لكن الـية تـشكيـلهـا فيـها الكـثيـر من الغـ والظلم
سيـحي الذي هـمش وهضـمت حقوقه خصوصـا للـمكـون ا
ـثــلـ عـنه في في الـدسـتــور احلـالي بـالــرغم من وجـود 
ــثـلـهم جلـنـة صــيـاغــة الـدســتـور عـام  2005حـيث كـان 
حيـنذاك يـونادم كـنا والـذي اختـير ثـانيـة ليـكون عـضوا في

جلنة تعديل الدستور.
س مـسـتـقـبـلـهم في مـسـألـة تـعـديل ـسـيـحـيـ و مـا يـهم ا
ــســيـحي الــذي اخــتـيــر لــتـجــمـيل الـدســتــور لـيس االسم ا
الـلجـنـة بل من الـذي يـسـتـطـيع تـمـثيـلـهم حـقـيـقـيـا في هذه
الـلـجـنـة لـيحـفـظ حـقوقـهـم ويـصون كـرامـتـهم فـي الـدسـتور
الـذي يــعــتـبــر الـقــانـون االعــلى واالســمى ويــنـظم احلــقـوق
والواجـبات  لالفـراد واجلمـاعـات فاذا كـان السـيد يـونادم
ـسـيـحـيـ عـام 2005 كـنـا قـد اخـفق في تـثـبــيت حـقـوق ا
نتقـصة من انتـمائنا ووافق على كل النصـوص اجملحفـة وا
رة? ام ان ومـعتـقـداتـنـا فـكيف سـيـسـتـطـيع تـثبـيـتـهـا هـذه ا

التمثيل هو للتباهي فقط?
تحكم بزمام امور احلكم ان ورئيسه وكل ا اذا كان البر
في الـعراق يـريـدون تـمـثيـل حقـيـقي لـلـمـسيـحـيـ في جلـنة
ـناسب لـيكون تعـديل الدستـور فعـليـهم اختـيار الـشخص ا
ـسـيـحي لـيس ــكـون ا ــكـون حـقـيـقـيـا  الن ا تـمـثـيل هـذا ا
ثل بعـاقـر ليـتم تـمثـيـله من شـخص ال 
سوى نـفـسه ومـصـاحله اثـبت عـجزه
وجهله باالمور الدستورية والقانونية.
سـيـحـي ثـانـية همـسـة.. ال تـقتـلـوا ا

بتمثيل اسمي.
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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
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سـيّلـة للـدموع هي قـنابل غاز كـيمـياوي ذو تـأثير القنـابل ا
مختلف الدرجات تبعا لعوامل في التركيب وسرعة واجتاه

غلق وقرب مسافة االطالق .   فتوح وا كان ا الهواء وا
باتت هـذه القـنابل تـكتـسب خطـورة مضـافة من سـوء طرق
اسـتـخــدامـهـا  إذ صــرنـا نـراهــا سالح الـدفـاع االول عن
نـطقـة اخلضراء مـن خالل حتويـلهـا الى قنـابل انفـجارية ا
تستهدف الرؤوس وتكون احتماالت القتل بها أضعاف ما
يكـون للـرصاصـة العـاديـة . اعرف ان بـعضـهم سيـقول ان
ذلك حدث بـالـصدفـة  فـفي العـراق تـوجد قـضـايا واشـياء
انيـو وسياسيو ووزراء كثيرة بـالصدفة  مـنها  زعمـاء وبر

ومحافظو الصدفة.
هـذه الــقــنـابل جــرى اطالقــهـا في أمــاكن ال يــشـكـل فـيــهـا
احملـتـجــون خط تـهــديـد ضــد الـسـلــطـة  ومن هــنـا حتـولت
ـواطن الـقـنـابل الـتـحذيـريـة الـى سالح قـتـالي  يـسـتهـدف ا

األعزل .
تسـاءل مـواطن في رسـالة عـن الدولـة الـتي تـصدّر لـلـعراق
قـراطي) الذي يفتك هذا النوع من الـسالح (البريء  والد
بالعـراقيـ  وطلب مـعرفـة كم سعر الـقنـبلـة الواحدة ?وكم
ـثـقـوبـة سـنـويـاً ?وكـيف تـمـتـلك تـكـلف اخلـزيـنـة الـعـراقـيـة ا
احلكـومـة من خزين هـذا الـسالح ? وهل يـخضع اسـتـيراد
ان الـعراقي ام انه من اجتهادات وافقـة البر هذا السالح 
احلكومـة ?وأي مسـتوى في احلـكومـة ?وهل انّ ذلك يجري
بـخـبــرات مـحــلـيـة أم مــسـتــوردة? وهل اضـافت الــفـصـائل
خبرات لـلحـكومـة في التـوريد واالستـخدام أم إنّـها تـسخر
من هـــذا الــسـالح الــرمـــزي ? ومــاذا لـــو تـــظــاهـــر جـــمــيع
العـراقـي مـرة واحـدة هل حـسبت احلـكـومـة حسـابـها في
تخـصـيص قـنـبلـة لـكل فـرد أو لكـل خمـسـة أم لـكل  شارع

فرعي أو محلة ?  
ـواطن بـنـفس ادوات وهل يـجـيـز الـقانـون الـدولي ان يـرد ا
ـدفــعـيـة الـقــمع عـلى اجلالدين أم ان ذلـك يـبـرر قــصـفه بــا

والطائرات بوصفه خرج عن السلمية التي يهتف بها?
 انـها تـسـاؤالت لن جتـد لـهـا اجـابـات لـو درت حـول الـكرة

االرضية مرت في اليوم .
خبراء سالح قالـوا إنّ قنابل الغاز نـوع من السالح القاتل
ادة الكـيمياويـة التي تتوافـر عليهـا قنبلة احياناً  كـما إنّ ا
راقبة دولية في وال تخضـع  الغاز ليست من تـركيز واحد 
التصنيع وال أحد يقبل في كشف أسرار تصنيعه لها أمام
اآلخـرين . ومـا أحــلى لـو تـقــوم جلـنـة حــقـوق االنـسـان في
الـتي فـقـد الـعـراق مـقـعـده فـيهـا بـالـكـشف ـتـحـدة  األ ا
يداني على نوعية القنابل ومراقبة تصنيعها وفتح دورات ا
ـنــاسـبـة في ـلـيــشـيـات حـول الــطـرق ا لـلـقــوات االمـنـيــة وا
ية ال استخدامهـا لقمع الشـعب  مادامت هذه اللـجنة اال
ـثـلة تزال تـنـتظـر ذلك الـتـقريـر (الـتعـبـان) الـذي أصدرته 
وحققت فيه تحدة بعد زيارتها الى ساحة التحرير  اال ا
أكبـر اجنـاز دولي  عـنـدما تـكـرّمت بـعدم إدانـة احملـتـج 
وتـركــتـهم فــقط لـيـالقـوا مــصـيـرهـم  مع تـنــبـيــهـهم (راجع
بيانهـا)  الى انّ سنة واحدة في عـمر احلكومـة ليست وقتاً

كافياً لعمل شيء . 
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{ بـاجنول (غـامـبـيا-(أ ف ب) -
قدمت ملكـة جمال سابـقة شهادة
مــروعــة عن الــرئــيس الــغــامــبي
السـابق يحـيى جامع الـذي يقيم
نـفى حـاليـا واتـهمـته بأنه في ا
اغـتــصـبـهـا إلهــانـتـهـا وجــعـلـهـا

تدفع ثمن رفضها للزواج منه.
وقــالت فــاتـو (تــوفــا) جـالــو في
شهـادة اخلمـيس (مـا كان يـريده
يـــحــيـى جــامع لـم يــكـن عالقــات
جـنـسـيـة أو مـتـعـة مـعي مـا كان
يريده هو إيذائي وتلقيني درسا

وليرضي غروره).
وكانت جـالو تـتحـدث أمام جلـنة
ـصاحلة التي شكلت احلقيقة وا
للتحقيق في سنوات حكم يحيى
جـامع الــضــابط الـذي وصل إلى

رأس الـسـلـطــة في غـامـبـيـا عـلى
أثر انقالب في 1994 وقاد حتى

2017 نظام قمع شرسا.
وفــازت فـاتــو جـالــو الــتي كـانت
ـــســـرحـــيــة تـــدرس الـــفـــنـــون ا
سابقة ملكة اجلمال في كانون
األول/ديــســمــبـر 2014 عــنــدمـا
كـــانت في الــثـــامــنـــة عــشــرة من
عــمــرهـا. وهي تــبــلغ من الــعــمـر
الـيـوم 23 عـامــا. وروت في جـو
مشـحون كـيف اسـتقـدمهـا جامع
إلى الـقصـر مـرات عدة وخـدعـها
بــإظـهــار مـوقـف أبـوي ووعــدهـا
ـــنــحـــة الــتـي تــقـــدمــهــا بــدفع ا
سابـقة. وفي أيـار/مايو 2015 ا
وبعدما أنهى محادثة هاتفية مع
زوجــته ســـألــهــا يــحــيى جــامع

الــــذي كـــان فـي اخلـــمــــســـ من
الـعـمـر مـا إذا كـانت تـوافق عـلى
الــزواج مـنه. وبــعـدمــا اعـتــقـدت
أنها مزحة أو اخـتبار ردت سلبا
مـشــيـرة إلى صـغـر ســنـهـا. بـعـد
ذلك شعرت أنها مالحقة. اغرتها
نـزل وسيـارة لـكنـها الرئـاسـة 
اسـتـخـدمت كل الـذرائع لـتـرفض
الــطــلــبــات. إلى أن تــلـقـت دعـوة
حلضور مناسبة عامة ال تنطوي
عـلـى اي مـجـازفــة. وتـذكــر فـاتـو
جــالـو أنــهـا اقــتــيـدت إلى غــرفـة
جانـبيـة دخل إلـيهـا وقد احـمرت
عـيــنـاه. وقـالت (سـمــعت كـلـمـات
مـــثـل من تـــظـــنـــ نـــفـــسك وأنه
ـكـنه احلـصـول على الـرئيس و
كل الـنسـاء الـلـواتي يـرغب بهن

مـــنــــهــــا الـــرحــــيل. وجلــــأت في
تـــــمـــــوز/يــــــولـــــيـــــو 2015 إلى
الــســنــغــال حـيـث حـصــلت عــلى
ــفـوضــيـة الـســامـيـة مــسـاعـدة ا
تحـدة لشـؤون الالجئ لأل ا

وهي تــــدرس حـــالــــيــــا الـــعــــمل
االجتماعي في تورونتو بكندا.
ومــنــذ كــانــون الــثــاني/يــنــايــر
كـــشــفت عـــشــرات من جـــلــســات
االسـتمـاع لـضـحايـا ومـسـؤول
ســابــقــ في الــنــظــام الـســابق
لــلــغــامــبــيــ حــجم انــتــهــاكـات
حــــقــــوق اإلنـــســــان خالل حــــكم
يحـيى جامع الـذي رحل من بلده
ــــــــنــــــــفـى فـي كــــــــانــــــــون إلـى ا
الـثـاني/يـنـاير 2017 في غـيـنـيا
ـته أمـام االسـتــوائـيـة بـعــد هـز

ثم جــذبــهــا إلى غــرفــة مــجـاورة
فيها سرير).

وتـقول إنـهـا (تذكـر كـيف حقـنـها
ادة مجهولة في ذراعـها لكنها
بـقــيت واعـيــة بـدون ان تـدرك كم
مـن الـــــــــوقـت مـــــــــضى (وقـــــــــام
بــاغــتــصــابــهــا) عــلى الــرغم من

صراخها وتوسالتها).
وحتــدثت الــشــابــة نــفــســهــا عن

سمـاعـهـا تالوة آليات قـرآنـية 
بثهـا في الوقت نـفسه في احلفل
الـــعــام عـــلى اجلــانـب اآلخــر من
الـبــاب. وقـالـت أن يـحــيى جـامع
(كـــان هــادئــا ويــســـتــغل حلــظــة
رائــعـة بــالـنــسـبــة له لن تــكـشف
يـومـا). وبعـد ذلك أغـمي عـلـيـها.
وعـندمـا اسـتـعادت وعـيـهـا طلب

عـارض ادامـا بارو. وفي خـتام ا
أعـمـالـهـا الـتي قـد تـسـتـمـر عـاما
ــكن أن تـوصـي الـلــجـنـة آخـر 

الحـقــات أو دفع تـعــويـضـات.
لــكـــنــهـــا ال تـــســتـــطـــيع إصــدار

األحكام.
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{ بـــــــيـــــــروت-(أ ف ب) - أصــــــدرت
محكمة لبنانية اجلمعة حكماً بإعدام
ســائق دين بـقــتل شـابــة بـريــطـانــيـة
كــانت تــعـمـل في ســفـارة بـالدهـا في
بيروت في العام 2017. وذكرت

 الـوكالـة الـوطـنيـة لإلعالم الـرسـمـية
أصـــدرت مــحـــكــمــة جـــنــايـــات جــبل
لــبــنــانــالــيــوم حــكــمــهــا فـي قــضــيـة
اغـــتـــصــاب وقـــتل الـــدبــلـــومــاســـيــة
الـبـريـطانـيـة ريـبـيـكـا دايـكس بـإنزال
ـتـهم طارق سـمـير عقـوبـة اإلعـدام با
( حـويـشــة وقُـتـلت دايـكس (30 عـاماً
في كـــانــون األول/ديــســمـــبــر الــعــام
2017.واعــتـرف الــســائق الــذي كـان
يعمل لـدى مجمـوعة (أوبر) الـعمالقة
لــلـــنــقل بـــخـــنــقـــهــا بـــعــدمـــا حــاول

اغتـصابـها. وعـقوبـة اإلعدام مـعمول
بهـا في لبـنان إال أن أي إعـدامات لم
تـنـفــذ مـنـذ الـعـام 2004 رغم صدور
أحــكــام بـــاإلعــدام مــذاك. وشــوهــدت
دايكس للمرة األخيرة ليل 15 كانون
االول/ديـسـمـبر 2017 في حـفـلة في
مــنــطـــقــة اجلــمــيــزة شــرق بــيــروت.
وبــحــسب الــتــحــقــيــقــات اســتـقــلت
تهم بعيد منتصف الضحية سيارة ا

الليل. 
والحقاً عـثر عـلى جثة الـشابة مـلقاة
على جـانب الطريـق بدون محـفظـتها

وأوراقها الثبوتية.
وكـانـت دايـكس تــعـمل مــوظـفــة لـدى
هـيئـة الـتنـمـية الـدولـية في الـسـفارة

البريطانية في بيروت.
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أثارت شـبكـة نتفـليـكس مجدداً
جدالً ب صناع السينما وعدد
مـن جنـــوم هـــولــــيـــوود بـــعـــد
إضــافـة مــيــزة جــديــدة لألفالم
ـتـاحـة عـبـر شـبـكـتـهـا تـتـيح ا
لـــلــعـــمالء تـــســريع الـــعــروض
الــتــلــفـزيــونــيــة واألفالم وفــقـاً

لرغبتهم.
وفي الــوقت الـــذي يــعــبــر فــيه
الــعــديــد من نــقــاد الــســيــنــمــا
وصـنــاعــهـا عن مــخــاوفـهم من
هـيـمنـة شبـكـات البث الـتـدفقي


