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احـــتــــفـى مـــهــــرجــــان اجلــــونـــة
الــذي تــتــواصل الـــســيــنــمــائـي 
ــئــويـة فــعــالــيــاته فـي مــصــر 
مـــيـالد الـــكــاتـب إحـــســـان عـــبــد
الـــقـــدوس الــــذي ألف أكـــثـــر من
600 قـــــصــــــة وروايــــــة حتـــــول
الـــعــــشــــرات مــــنــــهــــا إلى أفالم
ســيــنــمــائــيـة جــابت الــعــالم في
ـهــرجـانــات واألحـداث الـفــنـيـة ا
ــهــرجــان اخملــتــلــفــة. وافــتــتح ا
ـاضي مــعـرضــا بـهـذه الـســبت ا
ـــنــاســبـــة ضم مــجـــمــوعــة من ا
مـــقـــتـــنـــيـــات الــــكـــاتب الـــراحل
(1919-1990) مـنـهـا شـهـادات
تـــقــديـــر وجــوائــز وأوســـمــة من
مــصــر وخــارجــهــا وبــعـضــا من
أصول مؤلفـاته بخط اليد وكذلك
نزله مكـتبه األصـلي الذي كـان 
إضــافــة لـلــعــشــرات من الــصـور
الـشــخـصـيـة ومــلـصـقـات األفالم
ـــأخــوذة عن الــســـيــنـــمـــائــيـــة ا
روايــاته. وقــال مــديــر مــهــرجـان
اجلــونـة الــســيـنــمــائي انـتــشـال

الـــتـــمـــيـــمي فـي االفــتـــتـــاح (في
الدورة الـسـابقـة واكـبنـا الـذكرى
العـاشـرة لرحـيل اخملـرج يوسف
ـعـرض ضم مـلـصـقات شـاهـ 
أفالمه وأقـمـنــا حـفال مـوسـيـقـيـا
ألشهـر أغاني هـذه األفالم وهذه
ــئـويــة مـيالد الــدورة نـحــتـفي 
الــكــاتب الــكــبـيــر إحــســان عــبـد
الـقـدوس). وأضـاف (نـسـقـنـا مع
أســـرة الـــكـــاتب الـــراحل والـــتي
بدورهـا قـدمت كل ما اسـتـطاعت
قتنيات من مساعدة وساهمت 
ـــا يــعــرض ثـــمــيـــنــة ونــادرة ر
بـعــضـهـا ألول مـرة لــلـجـمـهـور).
وتــابع قــائال (أتــمــنـى أن يــكـون
ـتـحف يـليق عـرض نـواة  هـذا ا
باسم الـكاتب الـكبـير الـذي أثرى
ـؤلــفـاته ومــا تـزال الــسـيــنـمــا 
قصصـه تعيش مـعنـا سواء على

الورق أو على الشاشة).
حــضـر االفــتـتـاح عــدد كـبــيـر من
ـهـرجـان ـشــاركـ  الـفــنـانـ ا
اجلـــونــة مــنـــهم يــســـرا وإلــهــام
شــــاهــــ واخملــــرجــــة إيــــنـــاس
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{ طـــشــقـــنــد - وكـــاالت- فــرض
ـان أوزبـكـسـتـان قـواعـد عـلى بـر
مــراسم حـفـالت الـزفــاف شــمـلت
حتــديــد فــرقـتــ مــوســيـقــيــتـ
وثالث سـيـارات فـارهـة لـلـمـوكب
كـحـد أقـصى فـضال عن اقـتـصـار
عــدد الـضــيــوف عـلى 250 فـردا
وذلـك بـــهـــدف احلـــد من الـــبـــذخ
واإلفــراط في االنـفــاق والــسـخط
االجــتــمــاعي. ورغم أن مــتــوسط
الـدخـل بـالـعــاصـمـة طــشـقـنـد أو
دن الرئيـسة األخرى في البلد با
الواقع بوسط آسـيا يبـلغ ما ب
200 و300 دوالر شـهـريا إال أن
أسر الـعـروس أو العـريس تـنفق
على األرجح نـحو 20 ألف دوالر
عــــلـى الــــزفـــــاف.وجتــــلـب هــــذه
األمـوال في الـغــالب بـاالقـتـراض
من أصدقـاء وأقارب عـلى أن ترد
خالل الـســنـوات الـتــالـيـة. ونـقل

اليزية عرضه  لقطة من فيلم (هاسلرز) الذي منعت السلطات ا
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وضة في لندن اختتم أسبوع ا
بعـرض اجملمـوعة الـثالـثة لدار
األزيـاء الــبـريـطــانـيــة بـربـري 
وكــانت اإلطالالت من تــصــمـيم
ريكاردو تيسكي.ووجه تيسكي
ــشـاهــيـر الـدعــوة إلى بـعض ا
وأســمـاء جــديـدة بــارزة مـنـهم
غـنـيـة الـبـريطـانـيـة دوا لـيـبا ا
مثلة وصديقها أنـور حديد وا
هـــانـــتـــر شـــافـــيـــر إلى جـــانب
ـطــربـة اإلســبـانــيـة روزالــيـا ا
ــمـثـلـة والـنـجم بــرنت فـايـز وا
الـبـريـطـانــيـة نـاعـومي سـكـوت

وكارال بروني.
وقدم تيـسكي وجه مـختلف
لــقـصــات بــيــربــري من الــقـطع
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{ مانـتا  –وكاالت - غـرق شاب
أمــريــكـي وهــو يــعــرض الــزواج
ـاء خالل عـلـى صـديــقـتـه حتت ا
عـطلـة في تـنزانـيـا.وكان سـتـيفن
ويبر وصـديقته كـينيـشا أنطوان
اء في في كـابـيـنة حتـت سطـح ا
مــنـتـجع مــانـتــا قـبــالـة سـواحل
جـزيـرة بـيـمـبـا.ويـظـهـر تـسجـيل
بــالـفــيـديــو ويـبــر وهـو يــغـوص
اء لـيـطـلب الزواج حتت سـطح ا
من كيـنيـشا.وفي الـفيـديو يضع
ويـبر ورقـة مـكتـوب عـليـهـا بخط
اليد قبـالة زجاج نافذة الـكابينة
بـينـمـا تسـجل كـيـنيـشـا الفـيـديو
من الـداخل.وأكـدت كـيـنـيشـا في

التي أحبها فـيك أحبها أكثر كل
يــــــــــوم).وفــي جــــــــــزء الحـق فـي
الـتـسـجـيل يـقـلب ويـبـر الـلـوحة
ليظهـر طلب الزواج ومعه خا

خطبة ويسبح مبتعدا.
وقـــال ســـاوس لـــبي بي سي (إن
ــــنــــتــــجع طــــاقم الــــعـــــمل فـي ا
استجاب للتـعامل مع مشكلة في
ـاء لكن عـنـد وصـولهـم لم يكن ا

باإلمكان فعل أي شيء).
وفي مـنـشـورهـا عـلى فـيـسـبـوك
قالت كـينيـشا (إن ويـبر لم يعش
لــيــســمع ردهــا عـلـى طـلـب الـرد
وإنـهـا كـانـت سـتـقـول أجل مـئـة
مــــلــــيـــــون مــــرة).وأضـــــافت( لم

ـاء الــتي تـقع عــلى بـعـد حتت ا
نــــــــــحــــــــــو 250 مــــــــــتــــــــــرا مـن
الـسـاحـل.وتـقع الـكـابــيـنـة الـتي
تــبــلغ قـيــمــتــهـا 1700 دوالر في
الـــلـــيــــلـــة عــــلى عـــمـق عـــشـــرة
أمتـار.وفي ثـالث أيام إقـامـتهـما
غاص ويبر وهو من باتون روج
في واليـة لــويـزيـانـا لــيـطـلب يـد
كـــيــنــيــشــا.وكــان ويــبــر يــرتــدي
نظارات غطس وحمل ورقة قبالة
الـنــافـذة بـيـنــمـا كـانت كــيـنـيـشـا
تـــســـجل عـــرض الـــزواج.وكـــتب
ـكنني أن ويبـر على الـورقة (ال 
أكتم أنفاسي مدة تكفي ألقول لك
أنــنـي أحــبك...لــكـن كل األشــيــاء

مــنــشــور عـلـى فـيــســبــوك وفـاة
ويـبـر قـائلـة (إنه لـم يعـد قط من

تلك األعماق).
وقال مـنتجـع مانتـا لبي بي سي
(إن ويــبــر غـرق أثــنــاء الــغـوص
ــفــرده خـارج الــكــابــيــنـة حــرا 
ـــاء). الــــواقــــعـــة حتـت ســـطـح ا
ـنـتجـع ( نعـلن بـأسى وأضـاف ا
بــالغ أن احلـــادث األلــيم وقع في
منـتـجع مانـتـا يوم اخلـميس 19
أيـــلـــول2019). وقــــال مـــاثــــيـــو
ـنـتجع (اجلـميع ساوس مـدير ا

يشعر بالصدمة لوفاة ويبر).
وكـان ويبـر وكـيـنـيشـا قـد حـجزا
أربعة لـيال في الكـابينـة الواقعة

نتعانق أو نحتفل ببداية حياتنا
معـا حيث حتول أفـضل يوم في
حــيـاتــنـا إلى أســوأ أيـامــنـا في
أقـــسى حتـــول لــلـــقـــدر).وقــالت(
سـأحـاول أن أجــد بـعض الـعـزاء
بــأنـنـا اســتـمـتــعـنــا بـواحـدة من
اضية وكنا أمنياتنا في األيام ا
سعيدين لـلغاية في آخـر أوقاتنا
مــعـا). وقــالت وزارة اخلــارجــيـة
األمــريـكـيــة (إنـهــا عـلــمت بـوفـاة
مـــــــــــــواطـن أمـــــــــــــريــــــــــــكـي فـي
تــنـزانــيـا).وقــال مــتـحــدث بـاسم
الـوزارة (نـتـقـدم بـأحـر الـتـعـازي
لألســـرة. نــحـن عــلى اســـتــعــداد

ساعدة). تقد ا

يسرى خالل جولتها في معرض بوسترات افالم عبد القدوس على هامش مهرجان اجلونة السينمائي
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الــدغــيــدي وكـذلـك رجل األعــمـال
جنـــــيـب ســـــاويـــــرس مــــــؤسس
ـــــهــــــرجـــــان ووالــــــده أنـــــسي ا
ـــهـــنـــدســة ســـاويـــرس.وقـــالت ا
ـعرض شـهيـرة فـهـمي مـنسـقـة ا
في تصريح(إن سيناريو العرض
يبـدأ بـجزء خـاص بـالسـيدة روز
الــيــوسـف والــدة إحــســان عــبــد
القـدوس وصـاحـبة الـدور األكـبر
تــــــــأثـــــــيـــــــرا فـي تـــــــكــــــــويـــــــنه
ومــشــواره).وأضـافـت (بـعــد ذلك
ـعرض إلى جزء خاص يأخذنا ا
بــالــبـدايــات الــنــسخ األولى من
مـؤلـفـاته والـتي حـرصت والـدته
عـلى جتـلـيـدها لـلـحـفـاظ عـلـيـها
ورســـائل حـــبـه الـــتي كــــتـــبـــهـــا
لــــــــــزوجـــــــــتـه قـــــــــبـل الـــــــــزواج
وبعده).وتابعت (نصل في نهاية
عرض إلى جـنازة إحسـان عبد ا
الـقـدوس وعـنـدمـا حصـلت عـلى
صـورهـا من ابـنه كـنت مـتـخـوفة
عرض لكني قليال من وضعها با
رأيتـهـا جزءا مـهـما من الـتـوثيق

لنهاية الرحلة).
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

طَفَا سَيْلُ شَرٍّ مُذْ كَبَتْ خَيلُنا ومُذْ
                   أَبينا العُال عَيشاً وَشِئنا جَوَيـ احلُفَرْ

وأَمواجُ جَهلٍ قَدُ رَستْ في ظَالمها
                  عَلى  بَرُّكِ سَاقَتْ بَنوكِ الى الشَذَرْ

هَوَى َصرْحُكِ حَدْباءُ مُذْ أن طَغى الشرر
                 ودور طَوتْ أحجارُها مُرْجتى البَشرْ

َهَوَى صَرْحُكِ حدباءُ التذرفي دَماً
                فال دَمْعُ يُغْني مِنْ رَدَيـ إنْ دَنَا القَدَرْ

هَوَيـ صَرْحُك حَدباءُ الحتملي أسَاً
               فال قَطرُ يُرْجَيـ مِنْ لَظَيـ إنْ جَفَا النَهَر ْ

َجدِ وأسْأَلي أال فأصبري يا رَبْوَةَ ا
              إلــهَ الــسَّما حَمْداً و مِنْ مُبْتَليـ الضَرَرْ

أال وأصْبِروا قَومَاً لِيونُسَ جُذورهم
              إنِ الــصَبـرَ فَوز إنْ غَشَا سَـاجِدَ السَحَـر

سَتُشرِقْ شُموس مِنْ مَآقٍ ومِنْ مَطَر
          وتُــبْنَى رَوابــي وتَـعْتَــلي هَــامـةَ الـفَخَــرْ

وتُعْمَرُْ مَآذِنُ فَوقَ أشالَءِها دُرَر
             ويَــصـدحْ أذَان  إنْ بَــدا مُـعْتَـليـ الـقَمَــرْ

سَالم عَليـ احلَدْباءَ مِنْ كُلِّ ضَاغِن 
                سَــــالم عَـليها إنْ عَــال هَـادِرُ الـبَـحَـرْ

سَالم عليك ال وال تَرْكَعي لِمْن
طَــغـا وأسْــجُـدي لـلّـهِ طَــوْعَاً الى
الــظَفَــرْ

ـــــبـــــور - وكــــاالت - { كـــــواال
حـظـرت السـلـطـات في مالـيـزيا
عــرض فـيــلم (هـاســلـرز) الـذي
تلـعب دور البطـولة فيه جـنيفر
ـشـاهـد لـوبـيـز بـسـبب كـثـرة ا
اإلبــاحـيـة فـيه.وقــالت سـلـطـات
الــرقــابـة فـي قــرار احلــظـر (إن
الــفــيــلم الـذي يــتــنــاول حــيـاة
ـشاهد فتـيات التـعري حافل 
إبـــاحــيـــة ورقـــصـــات مـــثـــيــرة
جـنـسـيا واخملـدرات وهـو غـير

مالئم للعرض).
ـوزعة لـلفـيلم وأكـدت الشـركة ا
في مــــالــــيــــزيــــا عــــلى مــــواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي حــظـر

عرضه.
وقـد القى الـفـيـلم رواجـا كـبـيرا
ـملـكة ـتحـدة وا في الـواليات ا
ـتـحدة. لـكن سـلـطات الـرقـابة ا
في روســـــيـــــا حـــــذفت بـــــعض
ـشاهـد مـنه ومـنع عرضه في ا
مصـر.ويصور الفـيلم مـجموعة
من الـــفــتــيــات واســتــهــدافــهن
لـــــرجــــال مـــــوســـــرين وســـــلب
أمــوالـهم. ويــشـارك في الــفـيـلم
كل من كونستانس وو وجوليا
سـتـايــلـز وهـو مــسـتـوحى من
قصـة حقـيقـية كـانت نشرت في
مـقـال في مـجـلـة أمـريـكـيـة عـام
2015. ومــــــنــــــحت هــــــيــــــئـــــة
التصـنيفات الفـنية البـريطانية
الفـيلم تصـنيف (فوق سن 15)
بـــــســــبب مـــــشــــاهــــد الــــعــــري
واإلشــارات اجلـنـسـيــة والـلـغـة
واســتـخــدام اخملـدرات. وكـانت
الـرقـابة الـفـنيـة في مـاليـزيـا قد
حذفت مشاهد من فيلم للمغني
إلــتـون جـون بــعـنـوان (روكـيت
ـثــلـيـة مـان) بــسـبب مـشــاهـد ا

اجلنسية.
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الراقية لـلمرأة العـاملة والقطع
ريحـة لستـايل الشارع وهذا ا
ـوسـم كـانت الـتـشـكـيـلـة أكـثر ا
سالســة وشــمــلت الــعــديــد من
البـدالت العـمليـة أحاديـة اللون
والـــفــســـاتــ احملــايـــدة كــمــا
شمـلت فساتـ القمـصان التي
تـصل إلى الـفــخـذ مـنــسـقـة مع

جاكيتات رياضية.
وشــهــد مــدرج بــيــربــري عـودة
العارضـة البريـطانية الـشهيرة
أجــيــنـيس دين الــتي اعــتـزلت
عروض األزيـاء منـذ عام 2015
عندما شـاركت في عرض لسان
ـدير لوران وكـانت تـعمل مع ا
اإلبــداعي الـسـابق كـريـسـتـوفـر

بيلي.

{ شـيـكـاغو  –وكـاالت - كشـفت
اخــتــبــارات جتــريــهــا الــواليــات
ــتــحــدة عـلـى مـئــات أصــيــبـوا ا
بأمراض في الرئة تـهدد حياتهم
ومـرتبـطـة باسـتـخـدام السـجـائر
اإللــكــتــرونـــيــة عن شيء غــريب:
وجــــود الـــعـــديــــد من اجلـــيـــوب
ـرضى تــسـد الــزيـتــيـة في رئــة ا
ــــســـؤولــــة عن إزالـــة اخلـاليـــا ا

. الشوائب في الرئت
وتــرغب الـدكــتــورة دانـا مــيـني-
ديـلـمـان الـتي تـقـود االخـتـبارات
ـكـافـحـة ـراكــز األمـريـكـيــة  في ا
األمــراض والــوقـــايــة مــنــهــا في
أتالنــتـا في كــشف الــسـبب وراء
وجــود تــلك اجلــيـوب الــزيــتــيـة.
وســتــسـاعــد اإلجــابــة عــلى هـذا

موقع كون دوت يـو زد اإلخباري
ان إقـبال احمللي عن عـضـو البـر
مــيـــرزو قـــوله  تـــعــلـــيـــقـــا عــلى
الــقــواعـد اجلــديــدة الـتـي تـدخل
ــقــبل حــيــز الــتــنــفــيـــذ الــعــام ا
(حـفـالت الـزفـاف لــديـنــا وصـلت
ـــكن أن ـــســـتـــوى الـــذي  إلى ا

تسبب فيه إفالس البالد دون أي
حـرب).ويــعـيش كـثــيـر من أبـنـاء
أوزبـــــكــــــســــــتـــــان فـي اخلـــــارج
وبـــــاألخص في روســـــيــــا لــــدعم
أسـرهم داخـل أوطـانــهم وتـذهب
مـــعـــظم أمـــوالـــهم عـــلى أعـــمــال
نازل وحفالت الزفاف. جتديد ا

وانــتـــقــد رئــيس الـــبالد شــوكت
مــيـرضــيــائـيف حــفالت الــعـرس
ترفة قائال (إنها تتسبب كثيرا ا
في وفاة أفراد في اخلـمسيـنيات
من أعـمـارهم بــسـكـتـات دمـاغـيـة
وأزمـات قـلـبـيـة بـسـبب تـخـلفـهم
عن سـداد مـا عــلـيـهم من ديـون).

الـسـؤال في مـعـرفـة ما إذا كـانت
هـذه اخلاليــا تـلـعـب دورا مـهـمـا
في تـفـاقم األمـراض ذات الـصـلـة
بالتدخ اإللكتروني الذي أودى
بحـياة سـبعـة أشخـاص وأصاب
ـــرض حـــتى اآلن. وقـــد 530 بـــا
تـكــشف اإلجـابــة أيـضــا عـمـا إذا
كـان بـعض هـذه احلـاالت يـحدث
دون اكتـشـافه.وقالت ديـلـمان في
تصريححل نتطلع للشراكة مع أي
ــكن أن يــســاعــد في مــخــتـــبــر 
حتــديـــد طــبــيــعــة تــلك الــدهــون
الـزيـوتخل.وقـالت مـجـمـوعـة من
الــبــاحـثــ تــعــكف عــلى دراسـة
تأثـير الـتـدخ اإللـكتـروني على
دى البعيد في تصريححل إنها ا
بـدأت فـي إعـادة فــحص عـيــنـات

خلاليــــــا رئــــــة  أخـــــذهــــــا من
أشــــخـــــاص خالل الــــســـــنــــوات
األخـــيـــرة في ســـيـــاق األبـــحــاث
ــنــاعــيـة ــتــعــلــقــة بــاخلـاليــا ا ا
ــشـبــعــة بـالــزيـوت لــدى أنـاس ا
استخدموا السجائر اإللكترونية
لكنهم لم يصبوا بأمراضخل.ووجد
الباحثون أن أحد االحتماالت أن
هـذه الـرواسب نـتـاج اسـتـنـشاق
زيوت السجائر اإللـكترونية مثل
تـــلك الـــتي حتــتـــوي عـــلى مــادة
ربـــاعي هــــيـــدروكـــانــــابـــيـــنـــول
حلتي.إتـش.سيخل وهــــو أحــــد
ـاريـجوانـا أو خالت مـكـونـات ا
فيتـام ئي. ويُـعتبـر كالهما من
ــســاهــمــة في اإلصــابــة ــواد ا ا

باألمراض الراهنة.
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