عارضة ازياء يف مهرجان نيويورك.

الفنان جوناثان اننت يضع ملساته االخيرة
على عارضة ازياء يف نيويورك.

لوحة للفنان النرويجي ادوارد موجن باسم (يوم صيفي)
بيعت بحوالي  9ماليني يورو يف احد مزادات لندن

املغني السعودي ابراهيم احلكمي وهو يفوز على
املغنية السورية شهربرمادا.
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يف مصر

سيلني إىل متحف الشمع

علامء االثار يكتشفون قرب ًا فرعونيا سليام

اكـتشف علمـاء اآلثار قبـرا فرعـونيا سلـيما
يف وادي املل ــوك .ويعـتـبــر االكـت ـشــاف األول
من نـوعه منـذ اكتـشاف قـبر الـفرعـون توت
عنخ آمون عام 1922.
ووجــد العـلمــاء بــإشــراف جــامعــة ممـفيـس
األم ـ ــريـك ـي ـ ــة الق ـب ـ ــر يف ح ـ ــال ـتـه األصل ـي ـ ــة
وبداخله خمس مومياءات سليمة.
ولـم يـت ـسـن لـلعلـمــاء الـتع ــرف علــى هــويــة
املـ ــومـيـ ــاءات تلـك بعـ ــد .وكـ ــان امل ـصـ ــريـ ــون
الق ــدم ــاء ق ــد اسـتخ ــدم ــوا مـنــطق ــة وادي
امللـوك قــرب األقصـر جنـوبـي مصـر مـدفنـا
لـلف ـ ــراع ـن ـ ــة م ـن ـ ــذ ع ـ ــام  1540ق ــبل امل ــيالد
وطيلة خمسمائة سنة الحقة.
وقــال أحــد أعـضــاء فــريـق االكتـش ــاف لـ بي
بي سـي إنه عثـر علــى القبـر اجلـديـد علـى
بعـد خمـسة أمـتار فـقط من قـبر تـوت عنخ
آمون بصورة لم تكن متوقعة.
وهذا هـو القبر الـثالث والـستني الـذي يتم
اكـتـ ـشـ ــافـه يف وادي امللـ ــوك مـنـ ــذ مت م ــسح
املنطقة يف القرن الثامن عشر للميالد.
وقالت "بـاتريـشيا بـوزورسكي" املسـؤولة عن
قـسم الفـن املصـري يف جـامعــة ممفيـس إن

فـ ــريق الـعلـم ــاء لــم يكــن يفـتــش عــن ذلك
القبر بالذات.
وقـالت إن الفـريق كـان يـركــز يف بحثه علـى

قبــر يع ــود للفــرعــون "أمـني ميــسيــس" من
عهد األسرة التاسعة عشرة.
وأضافت بـاتريـشيا "أن فـريق التنقـيب كان
يـبحـث أم ــام القـبــر عـن أســاس ــات محـتـمل
وجـودها لهـا عالقة بـالقبـر ،وكان يـزيل من
املكـان بعـض بيــوت العمـال الـطيـنيـة الـتي
تعـود لألســرة التـاسعـة عـشـرة والـتي كــانت
إلى يسار وميني القبر".
"وحتـت هـ ــذه الـبـيـ ــوت عـثـ ــر الفـ ــريـق علـ ــى
م ــدخل لـألسفل .وحتـته علــى عـمق أربعــة
أم ـتـ ـ ــار مت الع ـثـ ـ ــور عل ـ ــى غ ـ ــرف ـ ــة حت ـت ـ ــوي
نـواويس وأقنعـة جنـائزيـة ملونـة وأكثـر من
عـ ـ ـشـ ـ ــريــن جـ ـ ــرة ك ـب ـي ـ ـ ــرة عل ــيهـ ـ ــا أخ ـتـ ـ ــام
فرعونية".
ويب ــدو أن النــواويـس ق ــد دفنـت يف الغــرفــة
الصغيرة على عجل لسبب مجهول.
وتقـول بـودزورسـكي إن القبـر علـى مـا يبـدو
يع ــود لعهــد األســرة الفــرعــونـيــة الـثــامـنــة
ع ـش ــرة ،وهـي أول أس ــرة يف عـص ــر "املـمـلك ــة
اجل ــدي ــدة" الـتــي حكـمـت بـني 1292- 1539
ق.م ،والتي جعـلت عاصمتها مـدينة طيبة،
وهي مدينة األقصر حاليا.

سلمي حايك مشغولة بـ "سارقات البنوك"
هوليود /وكاالت

ت ـنـ ـ ـشـغـل ح ـ ـ ــال ـي ـ ـ ــا ال ـنـج ـم ـ ـ ــة
املـكـ ـ ـس ـيـك ـي ـ ـ ــة سل ـمــي حـ ـ ــايـك
ب ـتـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــر ف ــيلــم "سـ ـ ــارقـ ـ ــات
البنـوك" مع املمـثلة األسـبانـية
األصل بـينلـوب كـروز استعـداداً
لعرضه نهاية العالم احلالي.
كتب السيناريو املؤلف
الـف ـ ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـ ـسـ ــي ل ـ ـ ـ ـ ــوك
بـيـ ـسـ ــون ،وقـ ــد واجهـت
كلتـا الـنجمـتني مـواقف
غـايــة يف الصعـوبـة خالل
التصويـر ،حيث فرغ وقود
الطائرة وبدات يف الهبوط
املف ـ ــاجــئ  ،لـكــن اس ـتـ ـط ـ ــاع
الق ــائ ــد ت ــدارك امل ـشـكل ــة يف
آخر حلظة.
مـن نـ ــاحـيـ ــة اخـ ــري تـ ـشـ ــارك
حـ ــايـك يف فــيلــم تلــيفـ ــزيـ ــونـي
بـعـ ـنـ ـ ـ ـ ــوان "اجلـ ـنـ ـ ـ ـ ــة" تـ ـنـ ـتـجـه
اإلعالم ـيـ ـ ـ ــة املع ـ ـ ــروف ـ ـ ــة اوب ـ ـ ــرا
وي ــنف ـ ـ ــري ويقـ ـ ــوم بـ ـ ــاخ ـ ـ ــراجه
دارنيل مـارتن إلحـدي القـنوات
االمريكية.
وي ـت ـنـ ـ ــاول الفــيلــم قـ ـصـ ـ ــة ذبح
الـعديـد من الـنسـاء علـي أيدي
مجمـوعة من الـرجال االفـارقة

يف مــديـنــة روبـي ب ــأوكال وتعــود
سـلـ ـم ــي مـع هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــدور ال ــي
الـتلـيف ــزي ــون حـيـث إن عــمله ــا
كمـمثلـة بــدأ من خالل حلقـات
مـك ـ ـس ـيـك ـيـ ـ ــة بع ـن ـ ــوان

نيوفو امانيكير.
كـمـ ــا تـ ـســتع ـ ــد سلـمـي حـ ــايـك
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ل ـفـ ـ ـي ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــني

"قلــوب تعـانـي من الـوحــدة"مع
جـ ـ ــون تـ ـ ــرافـ ـ ــول ـتـ ـ ــا وج ـي ـمـ ــس
ج ــان ــدو ،و "اس ــأل الـت ــراب" مع
كولن فاريل .

تنويه واعتذار
ورد ســهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواً يف خ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
(البـطاقـة التمـوينـية) يف
عـددنا الـصادر يـوم أمس،
ت ـ ــأريخ اقـ ــام ـ ــة اجللـ ـسـ ــة
الـثـ ــانـيـ ــة ملـ ـشـ ــروع املـ ــدى
االق ـتـ ـصـ ـ ــادي (طـ ـ ــاولـ ـ ــة
املـ ـ ــدى امل ـ ـس ـتـ ـ ــديـ ـ ــرة) يف
الـســاعــة احلــاديــة عـشــرة
مـن صـبــاح يــوم الـثالثــاء
 ،2000 /0 /21والصحيح
ه ـ ـ ــو  2000. /2 /21ل ـ ـ ــذا
اق ـ ـتـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــن ـ ـ ـ ـ ــويـه
واالعتذار.

باريس /وكاالت

تنـضم جنمـة الغنـاء الكنـديـة "سيلني
دي ــون" إل ــى ق ــافل ــة امل ـش ــاهـي ــر ال ــذيـن
تـ ـ ــدفـع به ــم شع ـب ـي ــتهــم إلـ ـ ــى حتـ ـ ــول
شخ ـ ــوصهـم لـتـم ـ ــاثــيل مـن الـ ـشــمع،
يـتمـكن املـعجبـون مـن االقتــراب منهـا
لتأمل مالمحها عن قرب ،يف املتاحف
املــتخ ـص ـصـ ــة ،ومـن أبـ ــرزهـ ــا مـتـحف
"مـ ـ ــدام تـ ـ ــوسـ ـ ــو" يف ل ـنـ ـ ــدن ،وم ـتـحف
"غريفان" يف باريس.
ح ـ ـيـ ــث اس ـ ـتـق ـ ـبـل م ـ ـتـحـف ال ـ ـ ـ ـش ـ ـمـع
الـب ــاري ـسـي م ــؤخ ــرا متـث ــال ص ــاحـب ــة
احلنجرة الـذهبيـة القادمـة من كيبك

بـكنــدا ،لـكن نـظــرا لع ــدم متكـنه ــا من
حضـور حفل تـدشني الـتمثـال ،بـسبب
ارت ـب ـ ــاطـ ـ ــاتهـ ـ ــا الف ـن ـي ـ ــة ،ف ـ ــإن املـ ـ ــذيع
ال ـتـلف ـ ــزي ـ ــونــي الف ـ ــرنـ ـســي "م ـيـ ـشــيل
دروكير" ،سيقوم باملهمة نيابة عنها.
م ــن املعـ ـ ــروف أن دروك ـيـ ـ ــر سـ ـ ــاهــم يف
اكـتشـاف مـوهبـة "ديـون" وكـان أول من
ق ـ ــدمهـ ــا لـلجــمه ـ ــور الفـ ــرنـ ـسـي قــبل
سنوات بعيدة ،وكانت بعد مراهقة من
خالل ب ــرامـجه الـتـي ال ت ــزال تـتـمـتع
بجماهيرية كبيرة.
وكـانت سيلني ديـون قد استـضافت ،يف
مـايـو املــاضي ،خالل إقــامتهـا يف الس
فيغـاس ،فــريق عمـل محتـريف تـشـكيل
التمـاثيل ،التـابع للمتحـف ،حيث قام
العاملون فيه بالتقاط الصور لنجمة
الغنـاء ،وأخــذ املقــاييـس اجلــسمــانيـة
الالزمة لصنع متثالها الشمعي.
ويف آخ ــر زيـ ــارة له ــا ،إل ــى ب ــاريــس ،يف
أكتـوبـر املــاضي ،تعـرفـت الفنـانـة علـى
متثــالهــا ،ومت التقـاط صـور تـذكـاريـة
لها مـعه ،بحضور زوجهـا ،املنتج رينيه
أجنيليل وطفلهما رينيه شارل.
كـمـ ــا اغـتـنـمــت الفـ ــرصـ ــة لـكــي تقـ ــدم
للـمــتحـف ،كه ــدي ــة ،ثـ ــوبه ــا األبـيــض
املـطــرز ب ــالآللـئ الــذي كــانـت تــرت ــديه
خالل حفلتيها الضخمتني ،يف ملعب
"ستـاد دوفرانس" ،بالقـرب من باريس،
عام  1999.ويف املـناسـبة ذاتهـا ،أوعزت
ملصـمم ماكيـاجها اخلـاص ،تيبو فـابر،
ب ــأن ي ـضـع اللـم ـس ــات األخـيـ ــرة عل ــى
ماكياج متثالها.

ب ــاالض ــاف ــة ال ــى آخ ــر عــطل ــة ق ــرره ــا علـيـنـ ــا مجلــس
الوزراء ،واستمتعنا بها غاية االستمتاع يوم  30كانون
الثـانـي ،مع اشتعـال الكهـربـاء وانتعـاش ازمـة الـنفط،
وجـبـنــة الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة ،هـنــاك الـيــوم حــوالـي
( )115يوم عـطلة رسميـة يف العراق سنـويا ،اضف الى
ذلك أيــام اخلـميـس الــذي قــرر الـبعـض الـتعـطل فـيه
بدال من السبت ،الن اخلميس يوم مبارك جمليئه قبل
يوم اجلـمعة ،والن فيه اعـراساً وافـراحاً ولـياليَ مالح،
فـان الرقـم سيقفز مـتجاوزا الثالثـة اشهر! هـذا يعني
ان الــشعـب الع ــراقـي العـظـيـم ال يعـمل بـكل عـظـمـته
ه ــذه وط ــاقـ ــاته وح ـضـ ــاراته الـ ـس ــوم ــري ــة ،واالك ــدي ــة
والبـابليـة واالشـوريـة والعـربيـة واالسالميـة سـوى اقل
من التسعة اشـهر ،التي يقضيهـا الواحد يف بطن امه
عادة طاعمـا نائماً هـائما يف عالم العـماء املريح ،وهو
مـا يفعله الـشعـب فعال يف الثالثـة اشهــر من التـعطل
عن العمل يف العام الواحد.
وي ـسـت ـطـيع االقـت ـص ــاديـ ــون ان يح ـسـب ــوا لـن ــا ،اذا لـم
يك ــون ــوا يف عــطل ــة ،مق ــدار اخل ـس ــارة الف ــاجع ــة الـتـي
يـحقـقه ــا ال ــشعــب الع ــراقــي الع ـظـيـم ،وه ــو ف ــرح ــان
بعـطالته هــذه ،علــى مــستــوي ــات االقتـصــاد والـتعلـيم
والتربية والثقافة العـامة ،فنترك حساب ذلك لوزراء
هذه الـركائز االساسية يف عمليـة بناء الدولة وتطوير
اجملتـمع ،اذا لم يكـونـوا هـم ايضـا يف عطلـة ،بطـريقـة
او بأخرى.
وسـنــرى مـن ذلـك ،ونحـن نغـنـي "احـنــة بـنـيـنــا واحـنــة
حـنبـني الـســد العـالـي" اننـا بـدال مـن ان نتقــدم علـى
هــذه امل ـسـتــويــات وغـيــرهــا خـطــوة واح ــدة بعــد ع ـشــر
سنوات ،واذا مـا شمرنـا ايضـا عن ساعـد اجلد بـاكمله
وتــوكلنــا علــى اهلل اليــوم وليـس غـداً ،فــإننـا سـنتـأخـر
خطوات ،بالتأكيد!
وإذا ك ــان الـبعـض مـن ــا غـي ــر م ـســتعجـل للخ ــروج مـن
حــالــة الـتخلف الـتي يـنعـم فهــا ،الن امــوره "م ــاشيــة"
وع ــال الع ــال هك ــذا ،ولـيــس هـن ــالك مـن داع للـعجل ــة
اصال الن العجلـة من الشيـطان كمـا هو معـروف ،فان
عل ــى ه ــؤالء ال ــسعـ ــداء ان يع ــرف ــوا اي ـض ــا ان قـ ــافل ــة
التـطــور احلـضــاري العــاملـي لن تـنتـظ ــر حت ــى تتـعثــر
امــورهـم ويقــرروا االلـتحــاق بهــا ،وان الع ــالم سـيكــون
عنـدئذ قـد دخل عـصرا جـديدا مـن التطـور ،بينـما ال
نزال نحن يف مقهى االنترنيت "املتخلف" آنذاك!.

رويرتز تفوز بأفضل صورة
امسـتردام  :قـال منظـمو جـائزة أفـضل صورة
صـحفـيـ ــة يف الع ــالـم ان ص ــورة ل ــرويـت ــرز ألم
وطفلهــا يف أحــد مــراكــز االغــاثــة يف النـيجــر
خالل اجمل ــاع ــة ف ــازت بج ــائ ــزة أفــضل ص ــورة
لعــام 2005.وتبــدو يف الصــورة التـي التقـطهـا
امل ـصـ ــور الـكـنـ ــدي فـيـنـبـ ــار أوريلـي يف تـ ــاهـ ــوا
بشمال غرب النيجر يف أول أغسطس اب عام
 2005االص ــابع الـنحـيل ــة لــطفل عـم ــره ع ــام
تضغـط على شـفاه أمه.وأدت جحـافل اجلراد
الـى أسـوأ جفـاف تـشهـده الـنيجـر منـذ عقـود
ومعـانــاة املاليني يف الـدولـة الـواقعـة يف غـرب
أف ـ ــريقـيـ ــا مـن ن ـ ــدرة الغـ ــذاء.وقـ ــال جـيـم ــس
ك ــولت ــون رئيــس جلنــة الـتحـكيـم يف منــظمــة
الـصحـافـة العـامليــة "الصــورة استحــوذت علي
منذ أن رأيتها ألول مرة قبل أسبوعني.
"استقـرت يف ذهـني حتـى بعـد مشـاهـدة االف
الصـور االخرى اثنـاء املسابقـة".وأضاف "هذه
ال ـص ـ ــورة به ـ ــا كل شـيء ..اجلـمـ ــال والـ ــرعـب
واليأس.

واختيرت الصورة من بني  83044صورة تقدم
به ــا  4448م ـصـ ــورا محـت ــرف ــا مـن  122دول ــة
بـزيـادة  182مصـورا عن عـام 2004.وكـان أركـو
داتــا املـصــور ب ــرويتــرز قــد فــاز ايـضــا بجــائــزة
أفضل صورة لعام  2004بصورة المرأة هندية
تـبكي قـريبـا لهـا لقي حـتفه اثنـاء أمـواج املـد

العــاتـيــة الـتـي ضــربـت ال ـس ــواحل
املطلة على احمليط الهندي.
وقال جيرت لينبنك رئيس حترير
رويـتــرز "ي ـشــرفـنــا كـثـيــرا كـم ــا أنه
مــبعــث فخـ ــر كـبـيـ ــر لـنـ ــا أن نفـ ــوز
ب ـ ــأك ـب ـ ــر ج ـ ــائ ـ ــزة يف ال ـتـ ـص ـ ــوي ـ ــر
الـ ـصـحفــي لـلع ـ ــام ال ـث ـ ــانــي عل ـ ــى
الـت ــوالـي".وامل ـسـ ــابق ــة الـتـي تق ــام
سنـويـا يف امــستــردام هي مـن اهم
مسـابقـات الـتصـويـر الـصحفي يف
العـ ـ ــالــم .وفـ ـ ــازت روي ـتـ ـ ــرز ب ــثالث
جـوائـز يف قطـاعـات مـختلفـة هـذا
العـام.وفاز املـصور الكـندي أو ريلي
باجلـائزة الـثانيـة عن صورة نـشرهـا يف مجلة
بـيبـول يف مـسـابقــة نيـوز سـينجلــز بيـنمـا فـاز
محمـد عـزاقيـر وهـو مصـور بـرويتـرز بجـائـزة
سـبـ ــوت نـيـ ــوز سـيـنـجلـ ــز االولـ ــى عـن صـ ــورة
انـفج ـ ــار سـي ـ ــارة مـلغ ـ ــوم ـ ــة يف بـي ـ ــروت يف 14
شباط .

