
االمم املتحدة )الواليات املتحدة(-)أ ف 
ب( - اقرت األمم املتحدة امس إعالنا 
وضع  عن  األدنى  بالحد  سياسيا 
الحفاظ  يحاولن  اللواتي  النساء 
بعض  في  مهددة  مكتسبات  على 
البحث عن مواضع  البلدان، من دون 
املساواة  طريق  على  للتقدم  جديدة 
بني الجنسني.وقرأ هذا اإلعالن خالل 
للجنة  والستني  الرابعة  الجلسة 
وضع املرأة والتي تقتصر على بضع 
تستمر  أن  مقررا  كان  بعدما  ساعات 
حتى 20 آذار/مارس وتجمع 12 ألف 

مشارك من العالم أجمع.
فقد أوصى األمني العام لألمم املتحدة 
األعضاء  الدول  غوتيريش  أنطونيو 
نيويورك  إلى  لها  بعثات  إيفاد  بعدم 
املستجد.  كورونا  وباء  تفشي  بسبب 
وقد ألغيت املداوالت العامة واألحداث 
ثاني  وهي  الجلسة،  بهذه  املتصلة 

سنويا  تعقد  التي  الدورات  أبرز 
بعد  الكبرى  األميركية  املدينة  في 
في  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
أيلول/سبتمبر. ويستعيد النص الذي 
العريضة  الخطوط  الجلسة  ستقره 
إلعالن بكني الصادر في 1995 والذي 
دفع إلى تحرر النساء ودعم حقوقهن 
أهدافا  اإلعالن  ويحدد  العالم.  حول 
الجنسني  بني  املساواة  طريق  على 
االقتصاد  بينها  شتى  ميادين  في 
في  النساء  وتمثيل  العنف  ومكافحة 
السلطة والدور النسائي في القضايا 

البيئية. 
وتعتزم فرنسا استضافة مؤتمر أممي 
غير مذكور في اإلعالن الصادر االثنني 
لتوفير  "بكني+25"  عنوان  وسيحمل 
املعارف  وتطوير  للمقررات  متابعة 

املرتبطة بوضع املرأة منذ 25 عاما.
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إنَّ مقتلكم الطائفية 

طرائف ومآس مع الفيروس

هاري وميغن إلى جانب امللكة إليزابيث
في آخر التزامهما الرسمي

مكاتيب عراقية

ُ شمعة صغيرة  وقد أتى على الرعية زماٌن طويٌل رديء ، فيه النور
بجبل ظالم ويأس ، حتى تبلبلت أرواحهم وتبلدت عقولهم وتاهت 
وللكراهية  مجتنبني  وللعدل  كارهني  للحق  فصاروا   ، قياساتهم 

املريضة منتجني ، وللجدل العقيم جالسني . 
 ، إيراَن ويحبُّ تركيا   ُ يكره ، وذاك  ُ تركيا  إيراَن ويكره هذا يحبُّ 
وكالهما ينامان على َضالٍل مبني ، وفي عبِّ كلِّ واحٍد منهما ، 

ُ يصيح !! ُ ويكاد خروٌف طائفيٌّ مريٌض ، يمعمع
إنَّ الفارسية القديمة والعثمانية الجديدة ، هما فكرتان شريرتان 
عنصريتان طّماعتان ، وتشبهان الى حدٍّ بعيد ، الصهيونية املجرمة 

الغازية القائمة حتى اآلن بفلسطني العربية املحتلة .
من رحم هذا املشهد الحزين امللتبس ، ولدت وترعرعت الظاهرة 
» الذيلية » التي يؤمن أبناؤها املرضى الخائنون ، بحق األجنبي 

الغازي في أرضنا ومائنا ونفطنا وزرعنا . 
القدامى فقط ،  التابعني للمستعمرين  اليوم ليس أوالئك  والذيول 
بل هم اليوم ذيول ومفرخة ومنغلة تركيا من الشمال وإيران من 
الشرق ، وغدًا أثيوبيا من الجنوب ، فاألول يغض النظر ويصم 
األذن ويبلع الحروف ، عندما تطلب منه أن يستنكر على أضعف 
اإليمان ، احتالل العثمانيني الجدد ألرٍض سوريٍة معروفة اسمها 
على حصتي  الرسمي  والتوقيع  االعتراف  وعدم   ، االسكندرونة 
الوضاعة  بهم  تصل  بل   ، والفرات  دجلة  بماء  والعراق  سورية 
عن   ، الرضا  يشبه  الذي  السكوت  حد  الى   ، والخيانة  والدونية 
أفكار باطلة مقبورة ينبشها أردوغان السفاح وعصابته القومية 
خجل  ذرة  دون  ومن  علنًا  يتحدثون  حيث   ، املتطرفة  الشوفينية 
وضمير ، عن ما يسمونه باطاًل بحقوق تركيا في كركوك واملوصل 
العراقيتني العربيتني الراسختني ، ومناطق اخرى بشمال الشام 
التي أحرقوها بغبائهم ودونيتهم وخيانتهم املعلنة واملشتراة بقوة 

املال الحرام ، وخزعبالت التزوير والتضليل الديني القناع !!
نفس القياس ينطبق على مفرخة إيران ، الذين سيضحكون عليك 
إن حدثتهم عن مواصلة احتالل دولة الفقيه لجزر االمارات العربية 
وحتى  بل   ، وغيره  العرب  بشط  العراق  ماء  على  وتجاوزهم   ،
 ، املحترفني  الحرامية  أعذار  من  مضحك  عذر  تحت  نفطه  على 
التسامح  ثقافة  برعاية   « املشتركة  النفط  حقول   « سموه  وقد 

والتالقح!!
أما في زمان فايروس كورونا اللعني ، فلقد سقطت أقنعة هؤالء 
حتى   ، التوحش  درجة  أنفسهم  على  وبانت   ، مرعبة  بصورة 
صاروا يرقصون ويغنون سرًا وعالنية ، ألّن 
لعنة هذا الوباء القاتل قد فتكت بهذه الدولة 
الدولة  مع  رحيمة  وكانت   ، األبرياء  وناسها 

األخرى وأهلها!! 

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

لندن-)أ ف ب( - بابتسامة عريضة 
شارك  الكاميرا،  عدسات  أمام 
في  ميغن  وزوجته  هاري  األمير 
آخر التزام لهما مع العائلة امللكية 
امللكة  جانب  إلى  البريطانية 
قداس  خالل  الثانية،  إليزابيث 
أن  قبل  الكومنولث  يوم  ملناسبة 
في  الجديدة  حياتهما  يباشرا 

كندا.
وقبعة  معطفا  امللكة  ارتدت  وقد 
كاتدرائية  إلى  ووصلت  زرقاء، 
حيث  لندن  في  ويستمنستر 
هذا  في  أمامها  يمر  الحشد  كان 

القداس.
شاخصة  كانت  األنظار  أن  غير 
السادس  هاري،  حفيدها  نحو 
والذي  العرش  خالفة  ترتيب  في 
البلد  كندا،  إلى  للعودة  يستعد 
بعدما  الكومنولث،  في  العضو 
بقراره  كبيرة  صدمة  أحدث 
املهام  عن  التخلي  ميغن  وزوجته 
دوق  إرشاد  وجرى  امللكية. 
ساسكس البالغ 35 عاما وزوجته 
ميغن البالغة 38 عاما، هذه السنة 
مباشرة إلى مقعديهما بدل التنقل 
في املمر الرئيسي في الكاتدرائية 
الى جانب امللكة على غرار أكثرية 
العائلة  في  الرئيسيني  األفراد 

امللكية.
وهذه املشاركة هي األخيرة لألمير 
عامة  مناسبة  في  وزوجته  هاري 
قبل أن يتخليا عن دورهما ضمن 
نهاية  في  بالكامل  امللكية  العائلة 
جديدة  حياة  ليباشرا  آذار/مارس 

مستقلة ماديا في كندا.
وكان األمير هاري وزوجته احدثا 
مع  املالكية  العائلة  هزت  صدمة 
الثاني/يناير  كانون  في  اعالنهما 
قيود  من  التحرر  يريدان  أنهما 

الحياة ضمن العائلة امللكية.
تدخالت  من  خصوصا  واشتكيا 
طاملا  قضية  وهي  الصحافة 
ازعجت األمير هاري الذي اصيب 
لوالدته  املصورين  مطاردة  بعقدة 
في  وفاتها  حتى  ديانا  األميرة 
حادث سير في باريس العام 1997. 
في  وذهوال  قرارهما غضبا  وأثار 
امللكية  العائلة  محبي  صفوف 
في بريطانيا إال أن هاري وميغن 
استقبال بحرارة خالل االلتزامات 
التي قاما بها في األيام  الرسمية 

الحضور  وقف  فقد  األخيرة. 
مصفقا للزوجني عندما دخال إلى 
أمسية موسيقية للجيش في قاعة 

"رويال ألبرت هال" السبت.
أيضا  بحرارة  ميغن  واستقبلت 
داغينغام  في  أطفال  مدرسة  في 
في شرق لندن، عندما وصلت في 
وسأل  الجمعة.  معلنة  غير  زيارة 
فتى في السادسة عشرة متوجها 
استدعته  بعدما  الحضور  إلى 
املنصة  إلى  ساسكس  دوقة 

"أليست جميلة؟".
اليوم  ملناسبة  الزيارة  وخالل 

ميغن  أشادت  للمرأة  العاملي 
في  أضربن  اللواتي  بالنساء 
املجاور  موتور"  "فورد  مصنع 
العام 1968 ما مهد العتماد قانون 
 .1970 العام  األجور  مساواة 
األطفال  إلى  متوجهة  وقالت 
ومهما  بشرتك  لون  كان  "مهما 
ولديك  صوت  لديك  جنسك  كان 
إلى  الوقوف  في  الحق  بالتأكيد 
النجل  هو  وهاري  الحق".  جانب 
بريطانيا  عهد  لولي  الثاني 
السادس  وسيبقى  تشارلز  األمير 
لكن  العرش.  خالفة  ترتيب  في 

الحالي  الشهر  نهاية  من  اعتبارا 
استخدام  عن  وزوجته  سيتخلى 
واستخدام  امللكي"  "السمو  لقب 
تلك  باستثناء  العامة  األموال 
التي تنفق على حمايتهما. وسبق 
للزوجني أن تحدثا عن مشاكلهما 
مع تعاطي وسائل األعالم معهما 
 2018 أيار/مايو  في  زواجهما  منذ 
السنة  في  آرتشي  ابنهما  ووالدة 

التالية.
من  أيضا  هاري  واشتكى 
التغطية  في  عنصرية"  "تلميحات 
وهي  زوجته  لنشاطات  االعالمية 

سابقة  خالسية  أميركية  ممثلة 
عدة  دعاوى  الزوجان  باشر  وقد 
ضد صحف بريطانية. وقال األمير 
الحضور  أمام  الخميس  هاري 
االنجازات  تكافئ  حفلة  بمناسبة 
الرياضية والشخصية لعسكريني 
لندن  في  مصابني  أو  مرضى 
"سأبقى دائما في الخدمة" بعدما 
خدم في صفوف الجيش مرتني في 

أفغانستان.
واضطر األمير إلى التخلي مرغما 
صفوف  في  الرسمي  منصبه  عن 
الدائم  دعمه  أكد  أنه  إال  الجيش 

وسيحتفظ  العسكرية.  للقوات 
هاري وميغن برعايتهما لجمعيات 
خيرية. واتفق الزوجان مع امللكة 
مراجعة  على  الثانية  إليزابيث 
من  سنة  بعد  املتخذة  التدابير 
أمام  مفتوحا  الباب  ترك  مع  اآلن 
حضن  إلى  عودتهما  احتمال 

العائلة امللكية.
أن  صن"  "ذي  صحيفة  وذكرت   
لحفيدها  قالت  عاما(   93( امللكة 
األسبوع  جمعهما  غداء  خالل 
الرحب  "على  أنهما  املاضي 

والسعة دائما" ضمن العائلة.

تساوى األغنياء والفقراء من الدول في الخوف من فيروس 
كورونا املستجد ما دام ال يوجد لقاح ناجع حتى اللحظة 
نحو  على  العادية  الحياة  نمط  تغيير  إلى  الجميع  واتجه   .
اجباري انعكس في احوال السياسة أيضًا. وبرزت طرائف 
إيران  اّن  منها  الكبيرة،  املصيبة  هذه  وقوع  عند  وفوائد 
أفرغت السجون وأطلقت سبعني ألفًا نزيل خوفًا من تفشي 
في  نائبا  وعشرين  ثالثة  أصاب  أن  بعد  بينهم  الفيروس 

البرملان.
بالَعرق املغشوش فمات منهم  أنفسهم  ايرانيون  كما عالج 
سبعة وعشرون شخصًا ثبت انهم لم يكونوا مصابني أصاًل.
 قارة آسيا تبدو خالية من أي نشاط سياحي وباتت معاملها 
 . انسان  بها  يمر  ال  مقفرة  الواسع  الجذب  ذات  الكبرى 
ألغى  إيران  ومرشد  الفيديو  عبر  أصبحت  البابا  وعظة 
الُخطب  غرة  يمثل  الذي  الجديدة  الفارسية  السنة  خطاب 
واالمنية  السياسية  الزيارات  قيام  املتعذر  من  وبات  لديه، 

السرية لسياسيني عراقيني الى ايران.
الحزن منها اغالق الصحن  وحصلت مواقف عليها طابع 
وقوع  منذ  األولى  للمرة  املكرمة  مكة  في  للكعبة  الشريف 
التمرد املسلح في الحرم املكي العام ٩٧٩١، وكذلك مرور 
من  اثينا بصمت مطبق  في  األوملبية  الشعلة  إيقاد  مراسم 

دون جمهور . حقًا العالم حزين وليس خائفًا حسب.
باملقابل هناك ثقة كبيرة في إّن هناك جهودًا علمية وتقنية 
عظيمة تبذل من أجل تجاوز الوباء العاملي املتفشي ، ولعّل 
هذه األزمة أعطت تعريفًا أوضح من أي تعريف سابق في 
توصيف العالم بالقرية الصغيرة . وهي مناسبة لكي يدرك 
أي جزء في العالم اّن أي إنهيارات تحدث على ُبعد آالف 

األميال سيكون معنيًا بها كما لو إّنها تحدث عنده .
الذي  اإلرهاب  إّن  بشأن  املناداة  في  بّح صوتنا  أن  سبق 
تساهل العالم معه في أي جزء من الشرق األوسط سيكون 
مشكلة عاملية ما لم تزل اسبابه ، وحصلت املشكلة العاملية 
أكثر من مرة ، لكن عالجاتها ظلت غامضة ، لم تغير من 
واقع الدول التي ولد فيها التطرف ، ألّن لغة املصالح الدولية 
واإلقليمية ال تزال أحيانًا تحوم فوق بؤر اإلرهاب والتطرف .

يا ترى هل تعلم العالم الدرس ؟
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طهران-)أ ف ب( - قضى 27 شخصا تسمما 
امليثانول في إيران بعد انتشار شائعات  بمادة 
من  الشفاء  في  يساعد  الكحول  تناول  أن 
فيروس كورونا املستجد، وفق ما أوردت وكالة 

الجمهورية اإلسالمية لألنباء »إرنا«.
وتعتبر إيران إحدى أكبر بؤر كورونا املستجد 
بعد الصني القارية التي انتشر منها الفيروس.

عشرين  بوفاة  الرسمية  »إرنا«  وكالة  وأفادت 
جنوب  في  خوزستان  محافظة  في  شخصا 
الجهورية اإلسالمية وسبعة في محافظة  غرب 
ألبرز جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة.
الجمهورية  في  محظور  الكحول  ُل  وتناو
األقليات  يشمل  ال  الحظر  أن  إال  اإلسالمية، 
اإلعالم  وسائل  تفيد  ما  وعادة  املسلمة.  غير 
بكحول  التسمم  جراء  وفيات  بتسجيل  املحلية 

مغشوشة.
وقال علي إحسان بور املتحّدث باسم مستشفى 

جندي شاهبور الجامعي في األهواز، عاصمة 
أدخلوا  218 شخصا  إن  محافظ خوزستان، 
إحسان  وقال  تسمم.   بحاالت  املستشفى 
تفيد  »شائعات  التسمم سببها  حاالت  إن  بور 
في  فاعال  يكون  أن  يمكن  الكحول  تناول  بأن 
معالجة فيروس كورونا«.  ونقلت إرنا عن نائب 

املدعي العام في محافظة ألبرز محمد اغا ياري 
بعدما  امليثانول  مادة  شربوا  املتوفني  إن  قوله 
على شبكة  نشر  لنص  »تضليل  وقعوا ضحية 
اإلنترنت«، معتقدين أن تناول الكحول »يكافح« 

فيروس كورونا و«يشفي منه«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

وفاة 27 ايرانيًا تسمموا بكحول مغشوش 
اعتقدوا أنه يشفي من كورونا

باريس- اثينا - روما - الزمان - )أ ف 
ب( - أعلن متحف اللوفر في باريس 
للحد  جديدة  تدابير  اتخاذ  االثنني 
إلى  تدخل  التي  الزوار  أعداد  من 
أكثر املتاحف استقطابا للزوار في 
كورونا  وباء  تفشي  بسبب  العالم 
بيان  في  اللوفر  وأشار  املستجد. 
سيقتصر  املتحف  دخول  أن  إلى 
حجزوا  الذين  األشخاص  على 
أولئك  أو  اإلنترنت،  لهم عبر  تذاكر 
الذين يفيدون في العادة من دخول 
بعدما  التدبير  هذا  ويأتي  مجاني. 
إغالق  إلى  البارز  املتحف  اضطر 
املاضي  األسبوع  ليومني  أبوابه 
في  حقهم  موظفيه  ممارسة  بسبب 
املخاوف  بفعل  العمل  عن  االمتناع 
من تفشي فيروس كورونا املستجد.
األوركسترا  أعلنت  كذلك 
إلغاء  باريس  في  الفيلهارمونية 
قاعتها  في  الفنية  األحداث  كل 
حتى  متفرج،   2400 ل  تتسع  التي 

قائد  بحفل  بدءا  آخر  إشعار 
الروسي  اليوناني  األوركسترا 
حظرت  وقد  كورينتزيس.  تيودور 
الحكومة الفرنسية أي تجمع يفوق 
شخص  ألف  فيه  املشاركني  عدد 
األحد، في مسعى للحد من االنتشار 

السريع للفيروس.
املباراة  بإقامة  قرار  صدر  كذلك 
باريس  فريق  بني  األربعاء  املقررة 

دورتموند  وضيفه  جرمان  سان 
األملاني في إياب الدور ثمن النهائي 
أوروبا،  أبطال  دوري  ملسابقة 
العاصمة  في  جمهور  دون  من 
قاعات  مديرو  ويلتقي  الفرنسية. 
املسرح واألوبرا االثنني في باريس 
التعامل  كيفية  بشأن  قرار  التخاذ 
وقد  التجمعات.  حظر  قرار  مع 
9,6 ماليني  اللوفر  استقطب متحف 

من   %  75 بينهم  املاضي  العام  زائر 
األميركيون  مقدمهم  في  األجانب 
أغلق  ايطاليا  وفي  والصينيون 
لفنان  املكرس  الرئيسي  املعرض 
النهضة الكبير رافايلو الذي توفي 
في  األحد  أبوابه  عام،   500 قبل 
افتتاحه  على  أيام  ثالثة  بعد  روما 
كل  بإغالق  الحكومة  مرسوم  إثر 
املتاحف اإليطالية حتى الثالث من 
وباء  انتشار  ورغم  نيسان/أبريل. 
ألف   70 كان  البالد،  في  كوفيد-19 
شخص حجزوا مسبقا بطاقات عبر 
ويستمر  املعرض.  لزيارة  االنترنت 
إلى  الخميس  افتتح  الذي  املتحف 
وهو  حزيران/يونيو  من  الثاني 
الجهود  من  أعوام  ثالثة  ثمرة  أتى 
من  مئة  حوالى  بجمع  سمحت 
املوهبة  صاحب  رافايلو  أعمال 
عن   1520 العام  توفي  الذي  املبكرة 

37 عاما فقط.
 بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ايطاليا تغلق معرض فنان عصر النهضة رافايلو بسبب فيروس كورونا
 قيود على زواراللوفر ومراسم الشعلة 

األوملبية في أثينا بدون جمهور   

إعالن أممي باحلد األدنى عن وضع النساء في العالم

فيلم  تصدر   - ب(  ف  انجليس-)أ  لوس 
شباك  »بيكسار«  إنتاج  من  »أونوورد« 
خالل  الشمالية  أميركا  في  التذاكر 
دون  أداء  مسجال  األسبوع  نهاية  عطلة 
املستوى االعتيادي إلنتاجات ديزني مع 

انتشار فيروس كوفيد-19.
وتخشى أوساط السينما ان تتأثر كثيرا 

بانتشار الفيروس.
مليون   40 هذا  العائلي  الفيلم  وحقق 
دوالر من الجمعة إلى األحد في الصاالت 

األميركية والكندية.
الشيء  بعض  مخيبة  نتيجة  وهي 
كافية  كانت  لكنها  لديزني/بيكسار 
صدارة  من  مان«  ب«إنفزبل  لالطاحة 

الترتيب.
النقاد  نال استحسان  الذي  الفيلم  وهذا 
إتش  للكاتب  شهيرة  رواية  من  مقتبس 
شابة  امرأة  قصة  ويروي  ويلز،  جي 
بعد  أحالمها  السابق  حبيبها  يسكن 
انتحاره املفترض. وقد حقق 15,2 مليون 

دوالر.
وهو تقدم على فيلم جديد آخر هو »ذي 
واي باك« الذي حل ثالثا مع 8,5 ماليني 

أفليك  بن  الفيلم  ببطولة  ويقوم  دوالر. 
إدمان  مع  علنا عن مشاكله  تحدث  الذي 
الكحول. وهو نال استحسان النقاد على 
أدائه دور عامل بناء مدمن كحول يطلب 
منه تدريب فريق كرة السلة في مدرسته 

الثانوية السابقة.
هيدجهوغ«  ذي  »سونيك  فيلم  وتراجع 
مركزين إلى املرتبة الرابعة محققا ثمانية 

ماليني دوالر.
نصيب  من  فكانت  الخامسة  املرتبة  أما 

بطولة  من  وايلد«  ذي  أوف  كال  »ذي 
هاريسون فورد مع إيرادات قدرها سبعة 

ماليني دوالر.
ترتيب  في  األعمال  بقية  يأتي  ما  في 

أفضل عشرة أفالم:
6 - »إيما« مع خمسة ماليني دوالر

7 - »باد بويز فور اليف« مع 3,1 ماليني 
دوالر

مليون   2,2 مع  براي«  أوف  »بيردز   -  8
دوالر

فيلم أونوورد يتصدر
شباط التذاكر في أميركا

املمثل  توفي   - ب(  ف  -)أ  باريس 
الفرنسي من أصل سويدي ماكس 
فون سيدو الذي شارك في حوالى 
السويدي  للمخرج  أفالم  عشرة 
إنغمار برغمان قبل أن ينتقل إلى 
ما  على  عاما   90 عن  هوليوود، 
وكتبت  بيان.  في  زوجته  أعلنت 
كاترين  املنتجة 
فون سيدو »بقلب 
ال  وحزن  محطم 
جدا  يؤملنا  متناه 
رحيل  نعلن  أن 
ماكس فون سيدو 
من  الثامن  في 

آذار/مارس«.
سيدو  فون  ولد 
السويد  في 
وقد   1929 العام 
أوال  اشتهر 
تعاونه  بفضل 
الذي  برغمان  إنغمار  املخرج  مع 
مع  شطرنج  جولة  يخوض  جعله 
املوت في فيلم »ذي سيفنث سيل« 
الذي عرض العام 1957. ومثل بعد 
أفالم.  عشرة  من  أكثر  في  ذلك 
الستينات،  نهاية  من  واعتبارا 
راح يشارك في أفالم خارج حدود 
املسيح  يسوع  فجسد  السويد. 
ستوري  غريتيست  »ذي  فيلم  في 
جانب  إلى   )1965( تولد«  إيفر 
شارلتون هيستون كما شارك في 
جانب  إلى   )1966( »هاواي«  فيلم 
مسيرته  وتميزت  اندروز.  جولي 
في  الكاهن  بدور  الهوليوودية 
 )1973( إكزورسيست«  »ذي  فيلم 
لوليام فريدكني الذي حقق نجاحا 

جماهيريا كبيرا.
الشرير  ادوار  ذلك  بعد  وجسد 
إدارة  األفالم تحت  الكثير من  في 
»ديون« وستيفن  ديفيد لينش في 
»ماينوريتي  في  سبيلبرغ 
ريبورت« ومارتن سكورسيزي في 

»شاتر آيالند«.
»ستار  سلسلة  إلى  كذلك  وانضم 
الجزء  في   2014 العام  في  وورز« 
السابع منها قبل أن يشارك أيضا 
ثرونز«  اوف  »غايم  مسلسل  في 

الناجح جدا.
سيدو  فون  ماكس  نال  وقد 
 2002 العام  الفرنسية  الجنسية 
 1997 العام  منذ  متزوج  وهو 
الوثائقية  األفالم  مخرجة  من 

الفرنسية كاترين بورليه.
وقال الرئيس السابق ملهرجان كان 
للفيلم جيل جاكوب إن فان سيدو 
العالم كان  »كان من أعظم ممثلي 
بامكانه أداء أدوار مخيفة ومثيرة 
شخصا  كان  ماكس  أن  إال  للقلق 
رقيقا جدا ويتمتع بحس إنساني 

مؤثر جدا«.

وفاة املمثل الفرنسي 
من أصل سويدي 
ماكس فون سيدو 

علي السوداني


