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الوليمة

ولد  Mian Mir Sahibفي باكستان عام  ،1550وأمضى حياته في الزهد ونشر تعاليم الصوفية حتى وفاته في 12
آب (أغسطس) عام  .1635هذا العام ،يحيي الصوفيون ذكرى وفاته الـ  ،369وفي هذه املناسبة خرج مئات من أتباع
الصوفية في باكستان إلى ضريحه في الهور ،إلحياء هذه الذكرى ،من خالل مهرجان ضخم للرقص وإلضاءة الشموع
يستمر على مدى يومني( .عريف علي _ أ ف ب)

وانتقل الدرك إلى تويتر
«#م� � � �ن� � � �ح � � ��ط_درك � � ��ي_ل� � � �ك � � ��ل_س� � � �ي � � ��ارة».
ح�م�ل��ة أط�ل�ق�ت�ه��ا غ��رف��ة ال�ت�ح�ك��م امل ��روري
ع �ب ��ر ح �س��اب �ه��ا ال ��رس� �م ��ي ع �ل ��ى ت��وي �ت��ر
( )@tmclebanonق � �ب ��ل أي � � � ��ام ل ��رص ��د
امل� �خ ��ال� �ف ��ات امل� � ��روري� � ��ة ال � �ت ��ي ي��رت �ك �ب �ه��ا
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ،وت��وع �ي ��ة ال �س��ائ �ق�ي�ن إزاء
مخاطرها على السالمة العامة .الحملة
القت رواج��ًا كبيرًا في أوس��اط املغردين،
ّ
ب�ع��د ّأي� ��ام ف�ق��ط ع�ل��ى إط�لاق �ه��ا .ع�ل�م��ًا أن
ح �س ��اب غ ��رف ��ة ال �ت �ح �ك��م امل � � ��روري ن�ف�س��ه
ليس قديمًا في عالم التغريد ،بل انضم
إليه قبل فترة وجيزة نتيجة تعاون بني
وزارت ��ي الداخلية وال�ب�ل��دي��ات ،واإلع�ل�ام.
ّ
يقدم الحساب معلومات عن حالة السير
ف��ي مختلف املناطق اللبنانية ،مقرونة

بصور التقطتها الكاميرات املوزعة على
ال�ط��رق��ات .ال�ح�س��اب ُع� ّ�د مفيدًا بالنسبة
إل��ى كثيرين ،وخ�ص��وص��ًا أث�ن��اء القيادة
في أوق��ات ال��ذروة ،أو في الطقس املاطر،
نظرًا إلى كثرة املعلومات التي ّ
يقدمها،
وس��رع �ت��ه ف��ي ن�ق�ل�ه��ا ،وع�م�ل��ه ع�ل��ى م��دار
ّ
ويسجل للحساب أيضًا تفاعله
الساعة.
الدائم مع متابعيه ،مما يكسبه شعبية
أكبر في أوساطهم.
ّ
ص�ح�ي��ح أن امل��واط �ن�ي�ن ي�ث�م�ن��ون دخ��ول
«الدرك» إلى مواقع التواصل االجتماعي،
ّ
إال أن ه �ن��اك م��ن اع �ت��رض ع�ل��ى الحملة
األخ � � �ي� � ��رة ال � �ت � ��ي ت � � � � ��داول ال� �ل �ب �ن ��ان� �ي ��ون
ال �ـ«ه ��اش �ت ��اغ» ال �خ ��اص ب �ه��ا ب �ك �ث��رة في
األي � � ��ام ال �ق �ل �ي �ل��ة امل ��اض� �ي ��ة .اع� �ت ��راض ��ات
أخ ��ذت ط��اب��ع ال�س�خ��ري��ة معظم األح �ي��ان.
«ل��و #م�ن�ح��ط_درك��ي_ل�ك��ل_درك��ي ب��دل ما
#م �ن �ح ��ط_درك ��ي_ل �ك ��ل_س �ي ��ارة!» ،كتبت
ّ
إح� ��داه� ��ن ع �ل��ى ت ��وي� �ت ��ر ،ق �ب��ل أن ي �ع��ل��ق
ً
ّ
مغرد آخر قائال#« :منحط_دركي_لكل_
ّ
س� �ي ��ارة ش�غ�ل�ت��ه ي� �خ ��وف ال �ع��ال��م ب��دف�ت��ر
الضبوطة منشان يسحب منن ش��ي 50
أل��ف ل�ي��رة» .فهل ينجح ت�ع��اون الجهات
األمنية واملواطنني في «تهذيب» بعض
ّ
التجول؟
ممارساتنا أثناء

ميريل ستريب :والت ديزني كاره النساء
هاجمت ميريل ستريب ( )1949أخيرًا
امل�ن�ت��ج األم �ي��رك��ي وال ��ت دي��زن��ي (1901
ـ �ـ  )1966خ�ل�ال اح �ت �ف��ال ت��وزي��ع ج��وائ��ز
«املجلس الوطني ملراجعة األف�لام» في
نيويورك.
ك �ل��ام امل �م �ث �ل��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ج � ��اء أث �ن ��اء
ت �س �ل �ي �م �ه��ا ج � ��ائ � ��زة «أف � �ض � ��ل م �م �ث �ل��ة»
ل �ل �ب��ري �ط��ان �ي��ة إي� �م ��ا ط ��وم� �س ��ون ،ال �ت��ي
ج� ّ�س��دت دور املؤلفة البريطانية ك��اري

بوبينز ،ال�ت��ي أن�ق��ذت وال��ت دي��زن��ي في
فيلم ( Saving Mr. Banksإخ��راج جون
ّ
لي هانكوك) .أك��دت ستريب أن ديزني
كاره للنساء ،و«يدعم جماعات معاداة
السامية في صناعة السينما» ،مؤكدة
ّ
أن��ه «ك��ان عنصريًا وجنسيًا ،ول��م يكن
يحب النساء ،ولم يهتم بهن في أعماله،
ّ
وك��ان م��دي��ر أع�م��ال��ه ق��د أك��د أن��ه ل��م يكن
يحب النساء أو القطط طوال حياته».
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كملك،
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