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تشـارك الراقصـة الفرنسـية ساتشـي نـورو فـي مسـرحية  Forbidden di Sporgersiمـن إخـراج بيـار مونييـه ومارغريـت بـوردا .العمـل ينـدرج ضمـن فعاليـات
الـدورة الــ  69مـن «مهرجـان أفينيـون للمسـرح» الـذي يسـتمر فـي مدينـة أفينيـون الفرنسـية حتـى  25تمـوز (يوليـو) الجـاري( .بـوري هورفـا ـــ أ ف ب)

كينغ»
«بي .بيّ .
مات ميتة ربه

ليوناردو دي كابريو
يواجه تدمير األرض

ّ
المسرب
فيديو «داعش»
صحيح ...غير صحيح!

«بي .بي .كينغ» (الصورة)
توفي في ظروف طبيعية
وليس مسمومًا كما ادعى
ّ
أفراد من عائلته .هذا ما أكده
الفحص الذي خضعت له أخيرًا
ّ
جثة أسطورة البلوز الذي رحل
ّ
في أيار (مايو) املاضي عن 89
سنة (األخبار .)2015/5/16
وقد طالبت ابنتاه كارن وليامز
وباتي كينغ بهذه الفحوصات،
واتهمتا معاونه الشخصي
مايرون جونسون بـ «التسريع
في الوفاة»ّ .
وقالت كينغ إنها شاهدت
«نقطني من مادة غير معروفة»
ّ
على لسان والدها .غير أن
ّ
ّ
االختبارات الطبية أكدت أن
وفاة «بي .بي .كينغ» تعود إلى
مرض الزهايمر ،إضافة إلى
مرض الشريان التاجي ،وفشل
القلب ،وآثار السكري من النوع
 ،2بحسب ما قال املحقق جون
فودنبيرغ لوكالة «أسوشييتد
برس».

أعلنت جمعية املمثل األميركي
ليوناردو دي كابريو ( 40سنة
ـ الصورة) ّ
تبرعه بـ  15مليون
دوالر أميركي لقضايا بيئية.
ّ
وذكرت صحيفة «غارديان» أن
األموال يفترض أن تذهب إلى
منظمات ّ
عدة بينها Amazon
 ،Watchو«أنقذوا الفيلة» ،و
 ،Tree PeopleوWorld Wildlife
ّ
مستمر
« .Fundتدمير كوكبنا
وال يمكننا تجاهل املوضوع»،
قال دي كابريو ّفي بيان ّأول من
أمس .وأوضح أننا «مسؤولون
عن تأمني مستقبل ال يأتي فيه
سكن كوكبنا على حساب َمن
ّ
يعيشون فيه» ،مشددًا على أن
الجهات التي ستتلقى التبرعات
ّ
حل أكبر ٍّ
تحد
«تعمل على
ّ
يواجه اإلنسان» .يذكر أن بطل
فيلم «ذئب وول ستريت» ناشط
بيئي معروف ،وأسس «جمعية
ليوناردو دي كابريو» عام
 1998لحماية األرض واألجناس
املهددة باالنقراض.

أخذ موقع  metabunk.orgعلى
عاتقه ّ
مهمة «فضح» عدم
ّ
صحة الفيديو الذي سربته
اإللكترونية
مجموعة القرصنة
ّ
 ،CyberBerkutوزعمت أنه
من كمبيوتر أحد مساعدي
السيناتور األميركي ،جون
ماكنيُ ،
ويظهر كواليس تصوير
فيلم ذبح شهير لـ «داعش» ،في
أجواء «هوليوودية» .نشر مدير
ً
املوقع ميك ويست مقاال أمس
ّ
مدعمًا بالصور والفيديوات التي
ّ
ّ
تظهر أن الفيديو املسرب «ليس
الذي انتشر لذبح الصحافيّ
األميركي جايمس فولي ،وإنما
محاولة لتكرار اللقطات من دون
أن تنجح في مطابقة أي منها».
واستند ويست في تحليله إلى
مجموعة من العوامل ،أبرزها
وضعية يد املجرم «جهادي
جون» في البداية ،واملسافة التي
تفصل بني رجلي الضحية،
واإلضاءة ،واالستديو ذو
الخلفية الخضراء وغيرها.

