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بـــيع فـــســـتــــان ســـهـــرة كـــانت
األمـــيــرة ديـــانـــا تــرتـــديه وهي
ــــــمــــــثـل جـــــون تــــــرقص مـع ا
تـرافــولـتــا في الــبــيت األبـيض
عام  1985بأكـثر من  280ألف
دوالر واشترته مؤسسة خيرية
تــرعـى قــصــرا كـــانت تــســـكــنه

األميرة الراحلة. 
وكانت دار مزادات كيري تيلور
في لــنــدن طــرحت لــلــبــيع يــوم
االثن الفسـتان اخململي عاري
األكتاف ذا اللون األزرق الداكن
من تـصمـيم فـيكـتـور ادلسـتاين
مع توقعـات أن يجني ب 250
ألــــــفـــــا إلى 300 ألـف جـــــنـــــيه
اســـتــرلــيــني (320750دوالرا-
 384900دوالر). ولـم تــــــــــصل
عروض الشراء إلى هذه األرقام
ـــؤســـســة ــزاد لـــكن ا أثـــنـــاء ا
اخليـرية حتـركت الحقـا. وقالت
زادات في بيـان (بيع بعد دار ا
بلغ 220 ألف جنيه. زاد …  ا
الـبائع كـان مسـرورا ألنه تـمنى
أال يـــخــــرج (الــــفــــســـتــــان) من

بريطانيا). 
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استطاعت الـفنانة الـلبنانـية حسناء
إذ مــطـر أن حتــقق حــضــورا الفــتـا  
جمـعت من خـالل الفـيـديـوهـات التي
طرحتـها أو من خالل احلـفالت التي
أحـيـتـهـا خـاصـة فى الـعـراق وإقـلـيم
كــردســتـان مــا بــ جــمــال الــصـوت
وروعة األداء والـكلـمات التـي جتسد
ـغترب رومانسـية الـعاشق وأحالم ا
وتطلـعات األمة الى الـسالم والرخاء
ولذا لم يكن غريبا أن تمنحها وزارة
الــثــقــافــة الـــعــراقــيــة لــقب ســفــيــرة
الـتـواصل الـفـني الـلـبنـانـي العـراقي
بـعد تـألـقـهـا فى إحـيـاء حـفالتـها فى
إقـلــيم كــردسـتــان وفي خـضم رحــلـة
الـتـألق واإلبـداع الـتي تـمـر بـهـا كـان

للزمان  معها هذا احلوار:
{ نـريـد أوال أن نـعـرف رحـلـتك فى مـجال
الــغـنــاء مــنـذ الــطــفــولـة ? وهل كــان لألهل

والعائلة دور فيها ?
- مـنــذ صـغـري وأنــا أعـشق الــغـنـاء
وظـلت تـلك الـهــوايـة تـنـمـو بـداخـلي
ـنـاسـبات فـشـاركت فى الـكـثـيـر من ا
نـظمـة من قبل مـدرستي في بـلدتي ا
تــنـــورين الــبـــتــرون ورافـــقت كل من
ريـــنــيـه ويــوال بـــنـــدلي فى الـــغـــنــاء
ـدة عام تـعلمت واستمـريت هكذا 
فـيهـا الـكـثيـر واكـتـسـبت خـبرتي فى
ـعــهـد عـالـم الـغــنـاء وثــقـفــتـهــا فى ا
الوطني للموسيقى وبعدها كان البد
أن انطـلق فى طـريقي الـفـني منـفردة
فــكــانت اولى أغــنــيــاتي الــشــعــبــيـة
بـــعــــنـــوان شـــدوا الــــهـــودج والـــتي
عـرضت فـيـديـو كـلـيب عـلى شـاشـات
إي أر تي حيث حقـقت جناحا كـبيرا
والقت اعجـابا واستـحسـانا كـبيرين
من قـبل اجلــمـهـور وبــعـدهـا تــلـقـيت
دعوات إلحـيـاء حـفالت ومهـرجـانات
ســـــواء في لـــــبـــــنــــان أو فـي الــــدول
الـــعـــربـــيــة واألوروبـــيـــة وكـــذلك في
أمــريــكــا الـالتــيــنــيــة وكــنت بــصــدد
الـتـحـضــيـر لـفـيـديـو كــلـيب أغـنـيـتي
الثانية سـحر الشوق إال أنني وقعت
ـنتـج الوهـمي في فخ اإلنتاج وا
فــــتــــأخــــرت عـــامــــ ونــــصف قــــبل
االنــــــطالق مــــــجـــــددا فـى مـــــشـــــوار
النجوميـة في وطني األم حيث صدر
لي فــيــديــو كــلـيـب  تــصـويــره في
لــبـنــان والقى انــتــشــارا واســعـا في

الـتـلــفـزة الـلـبــنـانـيـة والــفـضـائـيـات
العـربـيـة كـما صـدر ألـبـومي اجلـديد
في الـدول العـربـيـة كـافـة وتـضمن 8
أغــانـي واحــدة مــنـــهــا وطــنـــيــة من
كــلـــمــات األســـتــاذ مـــحــمـــد مــاضي
ـلحن هـيـثم الزيـاد أسمـها وأحلان ا
ليالي الغربة  تصويرها بناء على
طـلب اجلـالـيـة الـعـربـيـة فى اخلـارج
في فــنــزويـال كــمــا تــضــمن األلــبــوم
أغــنــيــة مـصــريــة شــعــبــيــة وأخـرى
خــلـيــجــيـة والشـك أن هـذا الــنــجـاح
نقـطع النظـير كان لألهل والـعائلة ا
دور كــــبــــيـــــر فــــيه ورغـم شــــهــــرتي
الـواســعـة فــإنـني أعــمل بــنـصــيـحـة
نزر بتكوين هوية األستاذ إحسان ا
حسـنا مـطر اخلاصـة بهـا فى وطني

األم .
{ وهـل تأثـرتي فى حيـاتك الـفنـية بـنجـمة
ثـابـة قدوة لـكي فى اجملال مـعـينـة كـانت 

الفني ?
- لـكل مـنــا قـدوة ومـثل أعــلى يـؤثـر
عـلى حـيـاته ويـطـمح أن يـكـون مثـله
طربة ومنذ طفولتي وأنا مـنبهرة با

وردة واألسطورة صباح.
{ يالحظ أن لــــلـــعـــراق بـــصــــفـــة عـــامـــة
وكردسـتان بصـفة خاصـة دورا كبيرا فى

انطالقاتك الفنية فما هي أسباب ذلك ?
- بــالـفــعل فــالــعــراق بـصــفــة عــامـة
وكردستان بصفة خاصة لهما مكانة
خاصـة في قلـبي فلـقد صـورت كليب
لألغنـيـة العـراقـية الـتراثـيـة بعـنوان
الخبـر من سي دي ليـالي الغـربة من
إخــــراج صـــفــــوان مــــصـــطــــفى و
عـرضـهــا عـلى الـشـاشــات الـعـراقـيـة
والـلــبـنــانـيــة ثم سـافــرت الى أربـيل
بكردستان لعمل حـملة إعالمية لتلك
األغنية التي كان لها صدى كبير فى
العـراق بعـد صدور الـكلـيب اخلاص
بــهــا حــيث انـــهــالت عــلي احلــفالت
وحصلت على احتفاء ال مثيل له من
الـشــعب الـكــردي الـذي احــتـضــنـني
وخاصة صحافـة كردستان وشرفني
االشـتــراك بــحـفــلـة الــكــاك مـســعـود
رئيس كردستان كـما كان لي الشرف
الكـبيـر بالـتـكر الـذي احتـضني به
وزارة الـثــقـافــة بـاعـتــبـاري ســفـيـرة
الـتواصل الـفـني الـلـبـنـاني الـعراقي
بالـتعاون مع الـبيـت الـثقـافي فى
أربــيل وكـــركــوك وبــحـــضــور وكــيل

وزارة الثقافة ومـحافظ أربيل وجمع
ـــهـــتــمـــ بـــالــشـــأن الـــعــراقي من ا
ــعـــجــبـــ الــذيـن أدين لــهـم بــكل وا
احملــبـــة واالحــتــرام وذلـك في قــاعــة

فندق جهينة وسط أربيل .
- أفـــتـــخـــر بـه وأســـعـــدني كـــثـــيـــرا
وحملني مسئولية كبيرة وأتمنى أن
ن ـــســـئـــولـــيـــة  أكـــون عـــلـى قـــدر ا

منحوني هذا اللقب .
{ بعد تألقك في اجملال الفني والغناء هل

تفكرين في خوض جتربة السينما?
- بالـنسـبـة للـسيـنـما هـناك أكـثر من
عـرض وأدرس الــقـيــام بـعــمل عـربي

مشترك . 
{ ومـــا هي مــشـــروعــاتك الـــغــنــائـــيــة فى

قبلة ? رحلة ا ا
- أقـــــوم األن بـــــاإلعــــداد ألغـــــنـــــيــــة
لبنـــــانـية كرديـة من كلمـات الدكتور
مـيـشـال جـحـا واألحلان لـألسـتـــــــاذ
هــلــكــوت زاهـر والــتــوزيع لـألســتـاذ
وجي وصدر لها كليب وهو يحيى ا
بــصـــدد الـــعــرض عـــلى الــشـــاشــات
العـراقـيـة واللـبـنـانيـة بـاإلضـافة الى
الـكـثــيـر من األنـشـطــة الـتي مـا زالت

قيد الدراسة .
{ بعـيدا عن الـفن مـا هي هوايـات حسـنا

مطر ?
- الــفـروســيــة والـتــزحــلق والــتـنس
والـــــتــــــســـــوق واالســــــتــــــمـــــاع الى

وسيقى. ا
{ فى الـنـهايـة ونـحن نسـتـقبـل عام جـديد
مـاهي الـرسالـة الـتي تودين تـوجـيهـها الى
الـشـعب الـعراقي بـصـفـة عـامـة والـلـبـناني
بــصـفـة خـاصــة ? ومـاهي أمـنـيــاتك لـلـعـام

اجلديد ?
- أمــنـيــاتي الــعــامــة هي أمــنــيـة كل
مــواطـن عــربي حـــر أن يـــعــود األمن
واألمان والسالم لـكل البالد العـربية
أما أمنـيتي اخلاصـة لبلـدي احلبيب
لبنان فأطلب من الله أن يحمي بلدي
ـؤامــرات الـتـي حتـاك ضـده من كل ا
وأن يحقق الـشعب اللـبناني مـطالبه
شروعـة وينعم بـاألمن والطمـأنينة ا
كما أنـتهز تـلك الفرصـة ألقدم شكري
وأمــتـــنــانـي لــلـــصــحـــفي واإلعالمي
ـــبــــدع مـــصـــطـــفـى عـــمـــارة الـــذي ا
اخـتـصــني بـهـذا احلــوار وأمـنـيـاتي
ـصـر وشعـبـها بالـنـجاح والـتـوفيق 

الذي أكن له كل حب وتقدير .
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مكن ان الذين ال يعـرفون العراقيـ هم وحدهم من ا
يستهينوا بهم ويبدو أنّه بعد زيادة االلعاب البهلوانية
أنّ الـتي مــارسـهـا الــسـيـاسـيــون في االزمـة االخـيـرة 
مـجــمـوعـة األحـزاب الــتي غـزت الــعـراق مع االحـتالل
االمـريكي جتـهل قـيـمـة الـعراقي وحـجم عـقـله ومـنـطقه

ووعيه وطموحه.
أبرز جتـليات االسـتهانـة بذكاء الـعراقيـ هي صرعة
ــسـتـقل الـذي ســعى لـتـرويــجـهـا رئـيس الــسـيـاسي ا
احلـكــومــة الــســابق مــدمن الــتــنـقـل بـ االحــزاب من
يـنهـا الى أقصى يـسارهـا والذي ظـهر مـنذ أقـصى 
يومه األول عارضاً نفسـه كأنّه سياسي قرّر االنخراط
بـالـعـمل الـسـياسـي (كـمسـتـقل) قـبل أربـع وعشـرين
سـاعـة من تـنـصـيـبه وكـأنّه أيـضـاً لم يـكن في واجـهـة
العـمـليـة السـيـاسيـة مـنذ أول يـوم لهـا عـلى يدَي سيء
ر الـذكـر حافظ ذكـرهم ومـستـقـصي أثرهـم بول بـر
عضواً في مجلس احلكم ووزيراً للمالية والنفط ونائباً

لرئيس اجلمهورية. 
أين كـــان الــــرجل مـــســـتـــقـالً ?ومـــتى? وأين وجـــودوه
ـسـيرة مـسـتـقالً فـجـاءوا به مـثل كـنـز ثـمـ لـتـعـديـل ا

سحة االستقاللية?
والـيــوم  يــســعى ســيــاسـيــون حــزبــيــون ووزراء قـبل
سنوات الى االستقالة من أحزابهم  لكي يتمكنوا من
نصب رئيس احلكومة بوصفهم مستقل . الترشح 
ـنـطـقــة اخلـضـراء مـحــصّـنـة ضـد وصـول  يـبــدو انّ ا
ــقـهــورين الـيــهـا لــذلك ال احـد أصـوات الــعـراقــيـ ا
يـسـمع هـنـاك  واذا سمع ال يـعي  انّ الـعـاصـفة وإن
همدت اليـوم  حتت أي ظرف فرضاً فـإنّها في الغد

ال تبقي والتذر .
تـأكـدوا أنّ هــنـاك عـراقـيـ  هم االغــلـبـيـة الـصـارخـة
ولـيـست الصـامتـة اليـوم  وهـؤالء يقـطنـون بلـداً اسمه
العـراق اجلديد  ال تـعرف له توصـيفات جـغرافية إالّ

نطقة اخلضراء  .  من خالل القول أنه يقع خارج ا
 العراقيون .. خرجوا حقّاً ولن يعودوا.
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ادارة أي بلد حتتاج الـى اناس مخلص لـلوطن ومؤمن بـانتمائهم
بدأ له بغض النظر عن انتمائاتهم االخرى ملتزم عن قناعة تامة 
ـتـمـدنـة الـدين لـله والـوطن لـلــجـمـيع لـذلك نـرى ان شــعـوب الـدول ا
كن ـتحـضرة تـكون حـقوقـها مـحفـوظة وحـريتهـا خطـاً احمـر ال  وا
سؤول مهما كان منصبهم وشأنهم في وظائف جتاوزها من قبل ا
ـثـبـتة ـصـانة وا ـكن الي قـانون أن يـقـيّـد هذه احلـريـة ا الـدولـة وال 

دستوريا.
في الـعــراق اجلـديـد ( عــراق مـا بـعـد 2003) تـمت كــتـابـة دسـتـور
ـسـيـحـيـ نـاقص ومـجـحف بـحق الــشـعب الـعـراقي عـامــة وبـحق ا
واالقــلــيــات االخــرى بــصــورة خــاصــة من قــبل جلــنــة  اخــتــيــار
ولــيس عــلى شــهــاداتــهم اعــضــاؤهــا عــلى االنــتــمــاءات والــوالءات 
القانونية وكفـاءاتهم وثقافاتهم العلـمية والدستورية وكان من ضمن

. سيحي ثال عن ا هذه اللجنة شخص واحد متكرر
ـجـرد قـراءة سطـحـيـة وليـس معـمـقـة للـدسـتـور العـراقي نـكـتشف
سـيحيـ واالقليات  الغ واالجـحاف والتـهميش احلـاصل بحق ا
ــبـدأ االكــثـريـة ألنّ كـتــابـة الــدسـتــور تـمت بــفـرض الــذات واالخـذ 
واالقــلـيـة ولـيس حلـفظ وصـيـانــة احلـقـوق واحلـريـات جلـمـيع افـراد

الشعب العراقي على حد سواء.
ثل ـسيحيـ لم يحرك وقـتها  لكن رغم كل الغـ احلاصل بحق ا
سيحي في جلنة صياغة الـدستور ساكنا ولم يعترض على نقطة ا
سيـحي على النواقص في الدستور وحتى لم يـجهد نفسه لـتنبيه ا
ــوجـودة فــيه وال نــعــرف بــالــضـبـط هل كــان ذلك عن قــلــة درايـته ا
ثله او القـانونية والـلغويـة ام كان عن عدم اهـتمامه بـالشعب الـذي 
ـسـيـحـيـ كـان واضـحا كـان لـسـكـوته ثـمن! الن االجـحـاف بـحق ا

وضوح الشمس.
اياً كانت االسـباب التي ادت الى صيـاغة الدسـتور بشكـله وصيغته
فانّ االطراف احلـاكمة تبدو مضطرة لـتغييره حتت الضغط احلالية 
ـتـصـاعـد وكـمـسـيـحـيـ ال بـد ّان يـكـون لـنـا  والـغـضب الـشـعـبي ا
موقف ورأي واضح من هذا التغيير واستـغالل هذه الفرصة لتغيير
وتعديل الفقرات والبنود اجملحفة الـتي تقيد حريتنا وتهضم حقوقنا
ال ان نبقى متفرج على ما يحضر ويطبخ لنا دون رغبتنا وارادتنا
ودون مـــشــاركـــة فــعـــلــيـــة او حــتى ابـــداء رأي بــهـــذا اخلــصــوص
ـشــكــلــة من مــجــلس الــنـواب تــضم في خــصــوصــا وان الـلــجــنــة ا
! وهو نفسه سـيحيـ عضويـتها نـفس العضـوالسابق كمـمثل عن ا
ـسـيــحـيـ الـعـراقــيـ في اظـلم نـفق عــرفه تـاريـخـهم الـذي ادخل ا
بـسـبب سـكـوته وعـدم اعتـراضه عـلى الـبـنـود والـفقـرات الـدسـتـورية
الـتي حتط من كـرامـتـنا وتـمس مـعـتقـداتـنـا وتعـامـلـنا كـمـواطـن من

درجة عاشرة او اعشاب ضارة يجب اقتالعها من ارض العراق.
لو كنا كمسيحي نريد البقاء في العراق علينا ان نلملم كل طاقاتنا
وامكـانياتنـا السيـاسية والـقانونـية والثقـافية الدراج وتـثبيت حـقوقنا
ـلي عـلـيـنـا بل ـا  دسـتـوريـا وهـذا لن يـتم بـالـسـكـوت والـرضـوخ 
بالعكس يجب رفض من كان سببا في سحقنا دستوريا ورفض كل
سيـحي ودون مـشاركتهم التعـديالت الدستـورية التي تـتم بغيـاب ا
الـفعلـية واحلـقيـقة لـذلك على اخملـلصـ من السـاسة ورجـال الدين
سـيحي ثل ا ـثل حقيـقي يكون صـوت و تشكـيل جلنة الخـتيار 
الـفـعـلي ولــيس الـشـكـلي واالسـمـي لـصـيـاغـة دســتـور مـدني يـحـفظ
للـمواطن كـامل حقوقه وحـريته الـفكريـة والعـقائديـة بغض الـنظر عن

االنتماءات.
صـــرخــة:- من خـــولــكم لـــتــخــتـــصــروا تــمـــثــيل
ــثل ســوى نــفـسه ـســيــحــيـ بــشــخص ال  ا

ومصاحله.
تبا لكم بسـياستكم العـوجاء جعلتم من اصالء

العراق ضيوفا مؤقت
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تـعمـل (غوغل) عـلى إضـافـة الـعـديد
ـيــزات اجلـديـدة إلى مــتـصـفح من ا
(كــــروم) لـــــلــــحـــــفــــاظ عـــــلى أمــــان
مستخدميها أثناء تصفح اإلنترنت.
وحتــاول شــركـــة الــتـــكــنــولـــوجــيــا
العـمالقـة تكـثـيف جهـودهـا حلمـاية
ـــســـتـــخـــدمـــ من حـــيـل اخلــداع ا
باستخدام نظـام تنبيه فوري جديد
حيث قالت (غـوغل) في تدوينـة لها

ـسـتخـدم في إن (كـروم) سـيـحـذر ا
ــرة الـتــالـيــة الــتي يـحــاول فـيــهـا ا
تـســجـيـل الـدخــول إلى مـوقع ويب
في حـال  اخــتـراق اسـمـه وكـلـمـة
ـــرور اخلــــاصـــة به في انـــتـــهـــاك ا
لـلـبيـانـات وسـيقـتـرح عـليه تـغـيـير
ـرور. وتعمل (غـوغل) على كلـمات ا
يزة منذ فـترة طويلة وقامت هذه ا
تصفح يزة مباشرة با اآلن بدمج ا
لـتـظهـر حتـذيـرا في الـوقت الـفـعلي

وأوضــــــــــح يــــوتــــيـــــوب أنه كــــان
يحظر دائما احملـتوى الذي يتضمن
تهديـد شخص مـا بشكل واضح أو
الـــذي يــــشـــجـع أشـــخــــاصــــا عـــلى

ـيزة اجلديدة التي ستضيف هذه ا
تسـتنـد إلى قاعـدة بيـانات الـتصفح
اآلمن للـشركـة إلى مـتصـفح (كروم)
ــكـتب. فـيـمـا رد مـوقع عـلى سـطح ا
يـــوتــيــوب عـــلى االنــتـــقــادات الــتي
تــــعــــرض لـــــهــــا بــــســـــبب حتــــرش
وقع اإللكتروني ستخدمـ على ا ا
بـتـحـديث سـيـاسـاته وفـرض حـظـر
على التهديدات الضمنية واإلهانات

البغيضة.

لـلـمـسـتخـدم عـنـد تـسـجـيل الـدخول
إلى مـــوقـع بـــكــــلـــمـــة مــــرور ســـبق
سرقتهـا ونشرها عـبر الشبـكة.  كما
طـورت (غــوغل) مـيـزة احلــمـايـة من
(االصــطـيــاد) من خالل قــائـمــة يـقع
حتـديــثـهـا كل 30 دقـيــقـة لـتــحـذيـر
ستخدم عندما تعتقد أنهم على ا
وشـك االنــــتــــقـــــال إلى مـــــوقع ويب
ســيـــحـــاول ســرقـــة مـــعــلـــومـــاتــهم
إنـها الـشـخـصـيـة. وتـقول (غـوغل)  

الــتـــحـــرش بـــشـــخص آخـــر لــكـــنه
سيضـيف اآلن التهـديدات الضـمنية
ــهــيـــنــة إلى مـــعــايــيــره والــلــغـــة ا

السابقة.
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كــانـت شالالت فــيـــكــتــوريــا ذات
ـية الـكـبـيـرة محط الـشـهرة الـعـا
انظار الـسياح دومـاً  وتقع على
ــبــابـوي في حــدود زامـبــيـا وز
جنـوب شـرق القـارة السـمراء و
تـــعـــد أحـــد أكــبـــر الـــشالالت في
الـعـالم حـتـى إنـهـا أعـمق (أكـثـر
من مئـة متـر من العـلو) وأعرض
من شالالت نـيــاغـارا في أمـريـكـا
ـسـافة الـشـمـاليـة والـتي تـمـتـد 
تــزيــد عــلى كــيــلــومــتــر ونــصف
كيـلومـتر قـبلـة للـسيـاح ومحبي

صورين طـيلة عقود الطبيـعة وا
كن جلمالها األخاذ. إال أن هذا 
ــاضـي بــســبب أن يــصـــبح من ا

خطر اجلفاف.
أظهرت صور  التقاطها حديثاً
ـتـدفقـة جـفافـا حاداً للـشالالت ا
حـــــــيث ال تـــــــرى إال اجلـــــــبـــــــال
الـــصــخـــريــة الـــتي خــلـــفت تــلك
ناظر اخلالبة. وتعكس الصور ا
ناخي على حجم تأثيـر التغيـر ا
رة لم الـطـبيـعـة وآثـارهـا هـذه ا
تــــكن عــــلى الــــشالالت فــــقط بل
ــنــطــقــة تــعــدتــهـــا لــتــأثــر فـي ا

ـقـيـم في والـسكـان احملـلـي ا
ــبــابــوي الــبـــلــدين اجلــاريـن ز
وزامــبـــيــا. وتــســبب »تــبــخــر«
الــــشالالت في انـــقــــطـــاعـــات في
الـــتـــيـــار الــكـــهـــربــائـي إذ عــلى
ضـفـافـهـا عـدّة مـحـطـات لـتـولـيـد
الـــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وحــتى
اجلانب السياحي تضرر بحسب
مسؤول مـحلي في الـسياحة
إذ يـــقــــولـــون إن الـــصـــور الـــتي
ينـشرهـا السـياح لم تـعد تـشجع
على إقـبال سـيـاح آخرين بـسبب

ياه وفق »يورونيوز.« شح ا

ويـتفق عـلـمـاء الـطبـيـعـة على أن
اجلــنــوب اإلفــريــقي بــات إحـدى
نـاطق تضـرراً من تبـعات أكثـر ا
االحتباس احلراري حول العالم
والـذي غـالـبـا ال يـكـون مـسـاهـما
في نـسب التـلـوث الـتي تـنتـجـها

البلدان الصناعية الكبرى.
إال أن فريقا آخر قلل من خطورة
الــــــوضع مــــــرجــــــعــــــاً ذلـك إلى
»ظاهرة طـبيـعية «عرفت مثـلها
الــشالالت ســابــقــاً فـي حــقــبـات
ياه ماضـية. هؤالء يـقولـون إن ا

ستتدفق فيها بقوة مجدداً.

وقــالت مـؤسـسـة (هــيـسـتـوريك
رويال بـاالسـيس) القـائمـة على
االهــتــمــام بــقــصــر هــامــبــتـون
كــــورت وبـــــرج لــــنــــدن وكــــذلك
األجــــزاء الــــعـــامــــة من قــــصـــر
ـنـزل السـابق كـنـسـيـنـجـتـون ا
لـديـانـا في بـيـان إنـهـا اشـترت
قـــطـــعـــة من الـــتـــاريخ. وقـــالت
إلــــيـــري لــــ الـــقــــيـــمــــة عـــلى
ـؤســســة اخلــيـريــة في بــيـان ا
(سعـداء إلعادة فسـتان الـسهرة
الـفــريـد إلـى مـجــمـوعــة األزيـاء
ـلكية بعد أكثر من االحتفالية ا
عــشـرين عـامـا مـن ابـتـعـاده عن

قصر كنسينجتون).
وظهـرت ديانـا بالـفسـتان خالل
حــفل عـشــاء رسـمي في الــبـيت
األبيض ورقصت مع ترافولتا.
وقالت كيري تيلور صاحبة دار
ـزادات إن (الـفـسـتـان اشـتراه ا
في 2013 رجل رومـانـسي كـان
يريد إسعاد زوجته مقابل 200
ألف جـنيه). وأضـاف (لـكنه ظل
ـالبس مـــعــظم داخل خـــزانــة ا
الــوقـت ويــريـــد الـــزوجــان اآلن

شهد العام). إعادته إلى ا

ويــــحـــــصـل كل مـن مــــوظـــــفي
الـشـركـة األمـريـكـيـة الـ198 في
ــتــوسط عــلى نــحــو 50 ألف ا
دوالر هدية من (الرأس الـكبير)

ؤسسة.  في ا
لــكن سـان جــون وضع طــريـقـة
أخـرى لتـوزيع األموال تـعتـمد
ــوظــفـ لــديه عــلى أقــدمــيــة ا
وقــــالت صــــحـــيــــفـــة (مــــتـــرو)
ــوظـــفــ الــبـــريــطـــانــيـــة إن ا
انتـابتهم فـرحة عـامرة وأخذوا
يـتــبـادلــون األحـضــان عـنــدمـا
ـظــاريف احلـمـراء اسـتـلــمـوا ا
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قرر مـالك شركة  عـقارية كـبيرة
مــكـــافــأة مــوظـــفــيه بــطـــريــقــة
(ســـخــيـــة) أثـــارت دهـــشـــتـــهم
ــنــاســبــة اعــيــاد وإعــجـــابــهم 
ـيالد ورأس الـسـنـة اجلـديـدة ا
وحـــسب تـــقــاريـــر صـــحـــفـــيــة
بــريـطــانــيــة فــإن إدوارد سـان
جـون صـاحب شركـة الـعـقارات
الـضخـمـة في مديـنة بـالـتيـمور
بوالية ماريالند األمـريكية قرر
منح موظفيه 10 مالي دوالر

وفقا لسكاي نيوز. 

ـكـافـأة غـيـر الـتي تـبـشـرهـم بـا
ـوظفيه توقـعة. وقال إدوارد  ا
ــنـحــة أن الـشــركـة إن (سـبب ا
حــقــقت هــدفــهــا بــتــطــويـر 20
ـكـاتب مــلـيـون قـدم مــربع من ا
والـــوحــــدات الـــســـكــــنـــيـــة في

تحدة). الواليات ا
وتابع: (لالحتفال بتحقيق هذا
الـــهـــدف أردنــا أن نـــكـــافئ كل
ـوظـف بـطـريقـة رائـعة تـترك ا

أثرا جيدا في حياتهم).
ـ لــكل مـوظف وخــتم: (أنـا 

على عملة اجلاد وتفانيه).

حسناء مطر


