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{ طـهران-(أ ف ب) - قـضى 27
ـيثانول ادة ا شخصـا تسمـما 
في إيـران بعـد انـتـشار شـائـعات
أن تــنـاول الــكـحــول يـســاعـد في
الـــشــفـــاء من فـــيــروس كـــورونــا
ـستـجـد وفق مـا أوردت وكـالة ا
اجلـمـهـوريــة اإلسالمـيـة لألنـبـاء

(إرنا). وتعتبر إيران إحدى أكبر
ــســـتــجـــد بــعــد بـــؤر كــورونـــا ا
الص القارية الـتي انتشر منها

الفايروس.
وأفـادت وكـالــة (إرنـا) الـرسـمـيـة
بـــوفـــاة عـــشـــرين شـــخـــصـــا في
مـحـافـظـة خـوزسـتـان في جـنوب
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{ لـــوس اجنــــلـــيس-(أ ف ب) -
تصدر فيـلم (أونوورد) من إنتاج
(بـيــكـسـار)  شـبــاك الـتــذاكـر في
أمـيــركـا الـشـمـالــيـة خالل عـطـلـة
نهاية األسبوع مسجال أداء دون
ـسـتـوى االعـتـيـادي إلنـتـاجـات ا
ديــــزني مع انــــتـــشـــار فـــيـــروس
كــوفــيــد-19. وتــخــشى أوســاط
السينما ان تتأثر كثيرا بانتشار

الفايروس.
وحـقق الـفـيـلم الـعـائـلي هـذا 40
مــلــيــون دوالر من اجلــمــعــة إلى
األحــد في الــصـاالت األمــيــركــيـة
والـكـنديـة. وهي نـتـيـجة مـخـيـبة
بـعض الـشيء لـديـزني/بـيـكـسار
لكـنهـا كانت كـافيــــــــة لالطــاحة
بـ (إنـــــفــــزبل مـــــان) من صــــدارة
التـرتيب. وهـذا الفـيلم الـذي نال
اسـتـحـســان الـنـقـاد مـقـتـبس من
رواية شـهـيرة لـلـكاتب إتش جي
ويلـز ويـروي قـصة امـرأة شـابة
يسكن حبـيبها الـسابق أحالمها
ــفــتــرض. وقـد بــعــد انــتـحــاره ا

حقق  15,2مليون دوالر.
وهـو تقـدم عـلى فـيلم جـديـد آخر
هـــــو (ذي واي بــــاك) الـــــذي حل
ثـــــالــــــثـــــا مع 8,5 مالي دوالر.

ويقـوم بـبطـولة الـفـيلم بن أفـليك
الذي حتدث علنا عن مشاكله مع
إدمــــان الــــكــــحــــول. وهــــو نــــال
استحسان النقاد على أدائه دور
عـامل بـنـاء مــدمن كـحـول يـطـلب
منه تـدريب فـريق كرة الـسـلة في

مدرسته الثانوية السابقة.
وتــــراجـع فــــيــــلم (ســــونــــيك ذي
رتـبة هيـدجـهوغ) مـركـزين إلى ا
الـرابـعـة محـقـقـا ثـمـانـيـة مالي

دوالر.
ـرتـبة اخلـامـسة فـكانت من أما ا
نصيب (ذي كـال أوف ذي وايلد)
من بـطـولــة هـاريـسـون فـورد مع

{ لنـدن-(أ ف ب) - بابـتسـامة
عريضة أمام عـدسات الكاميرا
شــارك األمــيــر هــاري وزوجــته
مـيغن في آخـر الـتزام لـهـما مع
لكـية البريـطانية إلى العائـلة ا
ـلكة إلـيزابيث الـثانية جانب ا
ـــنـــاســـبـــة يـــوم خـالل قـــداس 
الــكـومــنــولث قـبـل أن يـبــاشـرا

حياتهما اجلديدة في كندا.
لكة معطفا وقبعة وقد ارتدت ا
زرقاء ووصـلت إلى كـاتدرائـية
ويـسـتـمـنـسـتـر في لـنـدن حـيث
ر أمامها في هذا كان احلشد 

القداس.
غير أن األنـظار كانت شـاخصة
نحـو حفـيدهـا هاري الـسادس
فـي تـــرتــــيب خـالفـــة الــــعـــرش
والــذي يــســتــعــد لـلــعــودة إلى
كـــنــــدا الـــبـــلـــد الــــعـــضـــو في
الــكــومـــنــولث بــعــدمــا أحــدث
صـدمـة كبـيـرة بـقـراره وزوجته
ـــهــام مـــيـــغن الـــتـــخـــلي عـن ا

لكية.  ا
وجــرى إرشــاد دوق ســاســكس
البالغ  35 عاما وزوجته ميغن
البـالـغة 38 عـاما هـذه الـسـنة
مـبـاشـرة إلى مـقــعـديـهـمـا بـدل
ـمـر الـرئيـسي في الـتـنـقل في ا
ـلـكة الـكـاتـدرائـيـة الى جـانب ا
عـــلى غــــرار أكـــثــــريـــة األفـــراد
الــرئــيــســـــــيــ في الـــعــائــلــة

لكية. ا
ــشـاركــة هـي األخــيـرة وهــذه ا
لـألمــــيــــر هــــاري وزوجــــته في
مـنـاسبـة عـامة قـبل أن يـتخـلـيا
عن دورهـــمــا ضــمن الـــعــائــلــة
ــلــكــيــة بــالــكــامل في نــهــايـة ا
آذار/مــارس لــيــبــاشــرا حــيــاة
جديدة مستقلة ماديا في كندا.
وكــان األمـــيــر هـــاري وزوجــته
احــدثـا صــدمـة هــزت الــعـائــلـة
الكية مع اعالنهما في كانون ا
الـثـاني/يــنـايـر أنـهــمـا يـريـدان
التحـرر من قيود احلـياة ضمن

لكية. العائلة ا
واشـــتــــكـــيــــا خـــصــــوصـــا من
تدخالت الصحـافة وهي قضية
ــا ازعـــجت األمــيـــر هــاري طـــا
الـذي اصــيب بــعــقـدة مــطـاردة
ـــصــورين لـــوالــدتـه األمــيــرة ا
ديـانـا حـتى وفـاتـهـا في حـادث
سـيـر في بـاريس الـعـام 1997.

وكـــــمـــــالـــــهـــــا وهـــــو شـــــكّل مع
مـــيــكـــيالجنـــلــو ولـــيــونــاردو دا
فـيـنتـشي أكـبـر ثالثـة فـنـان في

عصر النهضة.
وإلى جانب متحف (غاليريا ديل
ـساهم أوفيـتزي) في فـلورنـسا ا
عـرض أعار مـتحف األكبـر في ا
الــلـوفــر الــبـاريــسي لــوحـات من
مجـموعـاته فضال عن (نـاشونال

غــالــيـري) في لــنــدن وواشـنــطن
ومتحف (برادو) في مدريد.

ومن أشـــهــــر أعـــمــــال الـــفــــنـــان
ــعــروضـــة في رومــا (الــعــذراء ا
والــوردة) وبـــورتـــريـه لـــلـــبـــابــا
(يـــولــيـــوس الــثـــاني) والـــكــاتب
والـــدبـــلـــومـــاسـي (بـــالـــداســاره

كاستيليونه).
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ــــتــــحــــدة (الــــواليـــات { اال ا
تـحدة)-(أ ف ب)  —اقرت األ ا
ـتــحـدة امس إعالنـا ســيـاسـيـا ا
بـاحلـد األدنى عن وضع الـنـسـاء
الـلــواتي يـحــاولن احلـفــاظ عـلى
مــكــتــســبــات مــهــددة في بــعض
الـــبـــلـــدان من دون الـــبـــحث عن
مــواضـع جــديــدة لــلــتــقــدم عــلى
ــــــــــســــــــــاواة بـــــــــ طــــــــــريـق ا
.وقــــرأ هـــذا اإلعالن اجلــــنـــســــ
خالل اجللـسة الـرابعـة والسـت
ـــرأة والــــتي لـــلــــجــــنـــة وضـع ا
تـــقــتــصـــر عــلى بـــضع ســاعــات
بــعـدمــا كــان مـقــررا أن تــسـتــمـر
حـــتى  20آذار/مـــارس وجتـــمع
 12ألـف مـــــشــــارك مـن الــــعـــــالم

أجمع.
فــقــد أوصى األمــ الـعــام لأل
ــتـحـدة أنــطـونــيـو غــوتـيـريش ا
الـــدول األعـــضـــاء بــعـــدم إيـــفــاد
بعـثات لـها إلى نـيويـورك بسبب
ـسـتـجـد. تـفـشي وبــاء كـورونـا ا
ــداوالت الــعــامــة وقــد ألــغـــيت ا
ــــتــــصـــلــــة بــــهـــذه واألحـــداث ا
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وقد أتى على الرعية زمان طويل رديء  فيه النورُ شمعة
صـغــيــرة بــجـبل ظـالم ويـأس  حــتى تــبــلــبـلـت أرواحـهم
وتـبــلـدت عــقـولــهم وتـاهت قــيـاســاتـهم  فــصـاروا لــلـحق
ريـضة مـنتـج  كـاره ولـلعـدل مجـتنـب ولـلكـراهيـة ا

وللجدل العقيم جالس . 
هذا يـحبُّ إيـرانَ ويكـرهُ تركـيا  وذاك يـكرهُ إيـرانَ ويحبُّ
تركيا  وكالهـما ينامـان على ضَاللٍ مب  وفي عب كل
ــعـمعُ ويـكـادُ واحـدٍ مــنـهـمـا  خــروف طـائـفيٌّ مـريض  

يصيح !!
ـة والعثـمانيـة اجلديـدة  هما فـكرتان إنَّ الفـارسية الـقد
شريرتان عنـصريتان طمّـاعتان  وتشبـهان الى حدٍّ بعيد
 الصهيونية اجملرمة الغازيـة القائمة حتى اآلن بفلسط

العربية احملتلة .
ـلتـبس  ولدت وتـرعرعت ـشهـد احلزين ا من رحم هذا ا
ــرضى الــظــاهـرة  »الــذيــلــيـة  »الــتي يــؤمن أبــنــاؤهــا ا
اخلــائـنـون  بـحـق األجـنـبي الــغـازي في أرضـنــا ومـائـنـا
ونـفـطـنــا وزرعـنـا . والـذيـول الـيـوم لـيس أوالئك الـتـابـعـ
للمـستـعمرين الـقدامى فقط  بل هم الـيوم ذيول ومـفرخة
ومــنـغـلـة تـركــيـا من الـشـمــال وإيـران من الـشـرق  وغـداً
أثـيوبـيـا من اجلـنـوب  فاألول يـغض الـنـظـر ويصم األذن
ويـبـلـع احلـروف  عـنــدمـا تــطـلب مــنه أن يـســتـنــكـر عـلى
ــان  احــتالل الــعــثــمــانــيــ اجلــدد ألرضٍ أضـــعف اإل
سـوريةٍ مـعـروفة اسـمـهـا االسكـنـدرونة  وعـدم االعـتراف
ـاء والـتـوقـيع الــرسـمي عـلى حـصـتي سـوريـة والـعـراق 
دجــلــة والــفــرات  بـل تــصل بــهم الـــوضــاعــة والــدونــيــة
واخلـيـانـة  الى حـد الـسـكـوت الـذي يـشـبه الـرضـا  عن
أفكار بـاطلة مقـبورة ينـبشها أردوغـان السفـاح وعصابته
تـطرفـة  حيث يـتحـدثون عـلناً ومن القـوميـة الشـوفيـنيـة ا
دون ذرة خجـل وضمـير  عن مـا يـسمـونه بـاطالً بحـقوق
ــوصل الــعـراقــيــتــ الـعــربــيــتـ تــركـيــا في كــركــوك وا
الــراســخــتــ  ومــنــاطـق اخــرى بــشــمــال الــشــام الــتي
ـشتراة علـنة وا أحرقـوها بـغبائـهم ودونيـتهم وخيـانتـهم ا
ال احلرام  وخزعبالت التزوير والتضليل الديني بقوة ا

القناع !!
نــفـس الــقـــيــاس يــنـــطــبق عـــلى مـــفــرخــة إيـــران  الــذين
سيضحـكون عليك إن حـدثتهم عن مواصـلة احتالل دولة
الــفـقــيه جلـزر االمــارات الـعــربـيــة  وجتـاوزهم عــلى مـاء
الـعراق بـشط الـعـرب وغيـره  بل وحـتى عـلى نـفطه حتت
عذر مضحك من أعذار احلراميـة احملترف  وقد سموه
ــشــتــركــة) بــرعــايــة ثــقــافـة الــتــســامح (حــقــول الــنــفط ا

والتالقح!!
أمــا في زمـان فـايــروس كـورونـا الـلــعـ  فـلــقـد سـقـطت
أقنـعة هـؤالء بصـورة مرعـبة  وبـانت على أنـفسـهم درجة
الـتــوحش  حــتى صـاروا يــرقـصـون
ويـغــنـون سـراً وعالنـيــة  ألنّ لـعـنـة
هـذا الـوبـاء الـقـاتل قـد فـتـكت بـهذه
الـدولــة ونـاســهـا األبــريـاء  وكـانت
رحيمة مع الدولة األخرى وأهلها!!
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تسـاوى األغـنـيـاء والـفـقـراء من الـدول في اخلـوف من
ـستـجد مـا دام ال يوجـد لقـاح ناجع فـيروس كـورونا ا
ط احلـياة حـتى اللـحظـة . واجته اجلـميع إلى تـغيـير 
الـــعــاديـــة عــلـى نــحـــو اجــبـــاري انــعـــكس في احــوال
. وبـرزت طـرائف وفـوائـد عـنـد وقوع الـسـيـاسـة أيـضـاً
صيبة الكبـيرة منها انّ إيران أفرغت السجون هذه ا
وأطـلقت سبـع ألـفاً نزيـل خوفاً من تـفشي الـفيروس
بـــيــنــهم بـــعــد أن أصــاب ثالثـــة وعــشــرين نـــائــبــا في

ان. البر
ـغشـوش فمات كـما عـالج ايرانيـون أنفـسهم بـالعَرق ا
منـهم سـبـعـة وعشـرون شـخـصاً ثـبت انـهم لم يـكـونوا

. مصاب أصالً
 قارة آسـيا تـبدو خـالية من أي نـشاط سـياحي وباتت
ر بها ها الكبـرى ذات اجلذب الواسع مقفرة ال  معا
انسـان . وعظـة البـابـا أصبـحت عبـر الـفيـديو ومـرشد
إيـران ألـغى خـطـاب الـسـنـة الـفـارسـيـة اجلـديـدة الذي
ـــتـــعــذر قـــيــام ـــثل غـــرة اخلُــطـب لــديـه وبــات من ا
الـزيـارات الـسـيـاســيـة واالمـنـيـة الـســريـة لـسـيـاسـيـ

عراقي الى ايران.
وحــصـلت مــواقف عـلــيـهــا طـابع احلــزن مـنــهـا اغالق
ـكــرمـة لـلـمـرة الـصــحن الـشــريف لـلـكـعــبـة في مـكـة ا
ـكي ــســلح في احلــرم ا األولى مــنــذ وقـوع الــتــمـرد ا
الـعـام 1979  وكــذلك مـرور مــراسم إيــقـاد الــشـعــلـة
ـبـيـة في اثـيـنـا بـصـمت مـطـبق من دون جـمـهـور . األو

حقاً العالم حزين وليس خائفاً حسب.
ـقـابل هنـاك ثـقة كـبـيرة في إنّ هـنـاك جهـوداً عـلمـية با
ي وتـقـنـيـة عـظـيـمـة تـبـذل من أجل جتـاوز الـوبـاء الـعـا
تـفشي  ولـعلّ هذه األزمة أعـطت تعـريفاً أوضح من ا
أي تـــعـــريف ســابـق في تــوصـــيف الـــعــالم بـــالــقـــريــة
الــصــغـيــرة . وهي مــنــاسـبــة لــكي يــدرك أي جـزء في
العـالم انّ أي إنهـيارات حتدث عـلى بُعـد آالف األميال

سيكون معنياً بها كما لو إنّها حتدث عنده .
ـنـاداة بــشـأن إنّ اإلرهـاب سـبق أن بحّ صــوتـنــا في ا
الــذي تــســاهل الــعــالم مــعه فـي أي جـزء مـن الــشـرق
ـيـة ما لـم تـزل اسبـابه  األوسط سـيـكـون مـشـكـلـة عـا
ــيــة أكــثــر من مــرة  لــكن ــشــكــلــة الــعــا وحــصــلت ا
عالجــاتـهـا ظــلت غـامـضــة  لم تـغــيـر من واقع الـدول
ـصـالح الـدولـيـة الـتي ولـد فـيــهـا الـتـطـرف  ألنّ لـغـة ا
واإلقـلـيــمـيـة ال تـزال أحـيــانـاً حتـوم فـوق بـؤر اإلرهـاب

والتطرف .
يا ترى هل تعلم العالم الدرس ?

{ بـــــاريـس -(أ ف ب) - تـــــوفي
ــــمــــثل الـــــفــــرنــــسـي من أصل ا
سويدي مـاكس فون سـيدو الذي
شــارك فـي حــوالى عـــشــرة أفالم
لـــلــمــخــرج الــســويــدي إنــغــمــار
بـــرغـــمـــان قـــبل أن يـــنـــتـــقل إلى
هـوليـوود عن 90 عـامـا علـى ما
أعلـنت زوجـته في بيـان. وكـتبت
ــنـــتــجــة كــاتــرين فــون ســيــدو ا
(بــقـلـب مـحــطم وحــزن ال مـتــنـاه
نا جدا أن نعلن رحيل ماكس يؤ
فـــــون ســــيــــدو في الـــــثــــامن من

آذار/مارس).
ولـــد فــون ســـيــدو في الـــســويــد
الــعـام  1929وقــد اشــتــهــر أوال
بـــــفــــضل تــــعـــــاونه مع اخملــــرج
إنــغــمــار بــرغــمــان الــذي جــعــله
وت يخوض جولة شطرجن مع ا
في فيلم (ذي سيفنث سيل) الذي
عـرض الـعـام 1957. ومـثل بـعـد
ذلك فـي أكــثـــر من عـــشــرة أفالم.
واعـتبـارا من نـهايـة الـستـيـنات
راح يــــــشـــــارك فـي أفالم خـــــارج
حـدود الــسـويـد. فـجــسـد يـسـوع
˙ذي غريتيست سيح في فيلم  ا
سـتوري إيـفـر تـولد (1965) إلى
جـانب شـارلـتـون هـيـسـتـون كـما
شـارك في فــيـلم هـاواي (1966)
إلـى جـــــــانب جـــــــولـي انــــــدروز.
وتـميـزت مـسيـرته الـهولـيـوودية
بــــدور الــــكـــــاهن في فـــــيــــلم ذي
لـولــيـام إكـزورســيـست (1973) 
فـــريــدكـــ الـــذي حــقق جنـــاحــا

جماهيريا كبيرا.
وجـســد بـعـد ذلك ادوار الــشـريـر
في الكثير من األفالم حتت إدارة
ديفيد لينش في (ديون) وستيفن
ســبـــيــلـــبــرغ في (مـــايــنـــوريــتي
ريـبورت) ومـارتن سـكـورسـيـزي

في (شاتر آيالند).
وانضم كذلك إلى سـلسلـة (ستار
وورز) فـي الـــــــــعــــــــام 2014 في
اجلـــزء الــســابـع مــنــهـــا قــبل أن
يشـارك أيضـا في مسـلسل (غا

اوف ثرونز) الناجح جدا.
وقـــد نــــال مـــاكس فـــون ســـيـــدو
اجلنسية الفـرنسية العام 2002
وهـو مــتـزوج مــنـذ الــعـام 1997
من مــخـرجــة األفالم الـوثــائـقــيـة

الفرنسية كاترين بورليه.
ـهـرجان وقـال الرئـيس الـسـابق 
كان لـلفـيلم جـيل جاكـوب إن فان
ــثــلي ســيـــدو (كــان من أعــظـم 
الـعــالم كــان بـامــكـانه أداء أدوار
مــخـيــفــة ومـثــيــرة لـلــقـلق إال أن
مـاكس كـان شـخـصـا رقـيـقـا جدا
ويــتـمــتع بـحس إنــسـاني مــؤثـر

جدا).

وأثـار قـرارهـما غـضـبـا وذهوال
في صــفــوف مــحــبي الــعــائــلـة
ــلـكــيــة في بــريـطــانــيـا إال أن ا
هاري وميـغن استقـبال بحرارة
خالل االلتزامات الرسمية التي
قـامــا بـهــا في األيـام األخــيـرة.
فــقـد وقف احلــضــور مـصــفــقـا
لـــلـــزوجـــ عــنـــدمـــا دخال إلى
أمـسـية مـوسيـقـية لـلـجيش في
قــــاعـــة (رويـــال ألــــبـــرت هـــال)

السبت.
واســتــقــــبــلت مــيــغن بــحــرارة
أيــضـا فـي مــدرسـة أطــفــال في
داغـــيـــنــغـــام في شـــرق لـــنــدن
عــنـدمـا وصـلـت في زيـارة غـيـر
معـلنة اجلـمعـة. وسأل فتى في

الـسـادسة عـشـرة متـوجـها إلى
احلضور بعدما استدعته دوقة
ـنـصة (ألـيست سـاسكس إلى ا

جميلة?).
ـناسـبـة الـيوم وخالل الـزيـارة 
ي لـلـمــرأة أشـادت مـيـغن الــعـا
بــالـنـسـاء الــلـواتي أضـربن في
مـصنـع (فورد مـوتـور) اجملاور
الـعـام  1968مـا مــهـد العـتـمـاد
قـــانـــون مـــســــــــــاواة األجـــور

العام 1970. 
وقــالت مـتــوجـهــة إلى األطـفـال
(مهـما كـان لون بـشرتك ومـهما
كان جـنسك لـديك صوت ولديك
بالتأكيد احلق في الوقوف إلى

جانب احلق).

صـــفـــوف اجلـــيش إال أنه أكـــد
دعمه الدائم للقوات العسكرية.
وســـيـــحــتـــفظ هـــاري ومـــيــغن
بـرعايـتهـمـا جلمـعيـات خيـرية.
ـــلـــكــة واتـــفق الـــزوجـــان مع ا
إليزابـيث الثانيـة على مراجعة
تخـذة بعـد سنة من التـدابيـر ا
اآلن مع تــرك الــبـاب مــفــتــوحـا
أمــام احــتـمــال عــودتــهــمـا إلى

لكية. حضن العائلة ا
 وذكرت صـحيـفة (ذي صن) أن
ــــلـــــكــــة (93 عــــامـــــا) قــــالت ا
حلـفيـدها خالل غـداء جمـعهـما
ـاضي أنـهـمـا (عـلى األسـبـوع ا
ضمن الـرحب والـسـعـة دائـمـا) 

العائلة.

(تــلــمــيـــحــات عــنـــصــريــة) في
الـتـغـطيـة االعالمـيـة لنـشـاطات
ــثـلـة أمــيـركـيـة زوجـته وهي 
خالســيــة ســابــقــة وقــد بــاشـر
الـــزوجــــان دعـــاوى عـــدة ضـــد

صحف بريطانية. 
وقـال األمــيــر هــاري اخلــمـيس
نـاسبـة حفـلة أمـام احلضـور 
تـكــافئ االجنــازات الــريـاضــيـة
والشخصية لعسكري مرضى
أو مـصـابـ في لـنـدن (سـأبقى
دائمـا في اخلدمة) بعـدما خدم
في صـفوف اجلـيش مـرت في

أفغانستان.
واضـطــر األمــيـر إلى الــتــخـلي
مرغما عن مـنصبه الرسمي في

وهاري هو النجل الثاني لولي
عـهـد بريـطـانيـا األمـير تـشـارلز
وسـيـبـقى الـسـادس في تـرتيب

خالفة العرش. 
لـكن اعـتبـارا من نـهـاية الـشـهر
احلـالي سيـتـخـلى وزوجته عن
لكي) استـخدام لقب (الـسمـو ا
واســتــخـــدام األمــوال الــعــامــة
باسـتثـناء تـلك التي تـنفق على
حمايتهـما. وسبق للزوج أن
حتـــدثــا عـن مــشــاكـــلــهـــمــا مع
تـعـاطي وسائل األعـالم معـهـما
مــنـذ زواجـهـمــا في أيـار/مـايـو
 ووالدة ابــنـهــمـا آرتـشي2018

في السنة التالية.
واشــــتــــكى هــــاري أيـــضــــا من
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{  الــزمـــان - (أ ف ب) -  صــدر
ــقــررة ـــبــاراة ا قـــرار بــإقــامــة ا
اليوم األربـعاء بـ فريق باريس
سان جـرمـان وضـيفه دورتـمـوند
ــــاني فـي إيــــاب الـــدور ثــــمن األ
ـسـابـقـة دوري أبـطـال الـنـهـائـي 
أوروبــــا من دون جـــمــــهـــور في
الـعـاصـمــة الـفـرنـسـيـة. ويـلـتـقي
ـسـرح واألوبـرا مـديـرو قـاعـات ا
االثـنـ في بـاريس التـخـاذ قـرار
بـشـأن كـيــفـيـة الـتـعـامل مع قـرار
حظـر التجـمعـات. وقد اسـتقطب
مـتـحف الـلـوفر 9,6 مالي زائر
ـئة ـاضي بـينـهم 75 بـا الـعـام ا
من األجــــــانـب فـي مــــــقــــــدمــــــهم
األمـيــركـيـون والـصــيـنـيـون وفي
عرض الـرئيسي ايطالـيا أغـلق ا
ـكـرس لفـنـان الـنـهضـة الـكـبـير ا
رافــايــلــو الـذي تــوفي قــبل 500
عام أبـوابه األحـد في روما بـعد
ثالثــة أيـــام عــلى افــتــتــاحه إثــر
مــرســوم احلـــكــومــة بــإغالق كل
تـاحف اإليـطالـيـة حتى الـثالث ا
من نيسـان/أبريل. ورغم انـتشار
وباء كـوفـيد-19 في الـبالد كان
70 ألف شخص حـجزوا مـسبـقا
بـطــاقـات عــبـر االنـتــرنت لـزيـارة

تحف الذي عرض.  ويستمر ا ا
افـتـتح اخلمـيس إلـى الثـاني من
حـزيران/يـونـيـو وهـو أتى ثـمرة
ثالثة أعوام من اجلـهود سمحت
بــجــمع حــوالى مــئــة من أعــمـال
ـبكرة وهـبة ا رافايـلو صـاحب ا
الـذي تـوفي الـعام 1520 عن 37

عاما فقط.
ويتـمـيز رافـايـلو بـأنـاقة لـوحاته

إيــرادات قــدرهـا ســبــعــة ماليـ
دوالر.

في مــا يــأتي بــقـيــة األعــمـال في
ترتيب أفضل عشرة أفالم:

ــــا (مع خــــمــــســـة مـاليـــ 6-إ
دوالر)

7- بـاد بويـز فـور اليف (مع 3,1
مالي دوالر)

8- بـــيـــردز أوف بـــراي (مع 2,2
مليون دوالر)

9- إمــبـــراكــتــيــكــال جــوكــر: ذي
موفي (مع  1,8مليون دوالر)

ــيـا (مع 10- مــاي هـيــرو أكــاد
 1,5مليون دوالر)

اجلــــلـــــســــة وهـي ثــــانـي أبــــرز
الـدورات الـتي تـعـقـد سـنويـا في
ـديـنـة األمـيـركـيـة الـكـبـرى بـعد ا
ـتـحدة اجلـمعـيـة الـعامـة لأل ا
في أيـلـول/سبـتـمـبـر. ويسـتـعـيد
الــنص الــذي ســتــقــره اجلــلــسـة
اخلطـوط العـريـضة إلعالن بـك
الــصـــادر في 1995 والــذي دفع
إلى حترر النساء ودعم حقوقهن
حـــول الـــعــالـم. ويــحـــدد اإلعالن
سـاواة ب أهدافـا على طـريق ا
اجلنس في ميادين شتى بينها
االقــتـــصــاد ومــكــافــحــة الــعــنف
وتــمـثــيل الــنـســاء في الــسـلــطـة
والـدور الــنـســائي في الـقــضـايـا

البيئية. 
وتعتزم فرنسا اسـتضافة مؤتمر
ي غـــيـــر مـــذكـــور في اإلعالن أ
الصادر االثن وسيحمل عنوان
+25) لـــتــوفــيــر مـــتــابــعــة (بـك
ــعــارف لــلــمــقــررات وتــطــويــر ا
ـرأة مـنـذ 25 ـرتـبـطـة بـوضع ا ا

عاما.
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غــــرب اجلـــهـــوريــــة اإلسالمـــيـــة
وسبعـة في محـافظة ألـبرز جراء
تــنـــاول مــشـــروبــات كـــحــولـــيــة

مغشوشة.
وتــنــاوُل الـكــحــول مــحــظـور في
اجلــمــهــوريــة اإلسالمــيـة إال أن
احلـظــر ال يـشـمل األقـلــيـات غـيـر
سـلمـة. وعادة مـا تفـيد وسائل ا
اإلعالم احمللـية بتـسجـيل وفيات
جراء التسمم بكحول مغشوشة.
تـحدّث وقال عـلي إحـسان بـور ا
باسم مسـتشـفى جندي شـاهبور
اجلـامــعي في األهـواز عــاصـمـة
مـــحـــافظ خـــوزســـتـــان إن 218
ــســتــشــفى شــخــصــا أدخــلــوا ا
بـحــاالت تـســمم.  وقــال إحـسـان
بـور إن حـاالت الـتـسـمم سـبـبـهـا
(شـــائــعـــات تــفـــيــد بـــأن تــنــاول
كن أن يكون فاعال في الكحول 

معاجلة فيروس كورونا). 
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