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الشـائعـة لؤم وسم قـاتالن يـسريـان بسـرعة الـنار ويـأتيـان على
األخضـر واليـابس وهنـاك مخـتصـون وخبـراء في علم الـشائـعة
ـنـاسب لـنــشـرهـا سـواء كـانـت هـذه الـشـائـعـة يـعـرفـون الــوقت ا
ا خربت .ولطـا منـدسة ضد الـشعوب  أو ضـد أشخـاص معيـن
اإلشاعـة حصونـا وبيوتـا منيـعة ودمرت مـؤسسات ونـشرت ب
الـنــاس الـفـ وانـعــدام الـثـقــة وهي سالح أخـطـر مـن األسـلـحـة

النووية وثقب األوزون.
وبـسـبب الـشـائـعـة سـقـطت أنـظـمـة عـربـية قـويـة في ربـيع عـربي
مـهــزوم  ولم تـظـهـر احلـقـائق إال بـعـد أن قـضي األمـر وصـارت
تـلك األخــطـاء في تــصـديق اإلشـاعــة من غـيــر تـمـحــيص مـجـرد
ـتخـاذل.وما من بـلد عربي دروس تنـضاف إلى الـتاريخ الـعربي ا
أو أوروبي إال وله إشـاعاته اخلاصـة يطاردون بـها الشـخصيات
الـعـمـوميـة ويـتربـصـون بـها  أو يـشـيـعون الـكـذب عن  إجنازات
خـرافـيـة حتـقـقت ووقـعت مـثل سـقـوط مالئـكـة من سـمـاء لـندن و
التـنبؤ بنهـاية العالم  و لعبـة الشبح تشارلـي ومكي الصخيرات

 ثم أخيرا احلوت األزرق.
ـاضي كنـا نـسـمي بعض وفي سـبـعـينـيـات وثـمانـيـنـيات الـقـرن ا
أنواع الـصحافـة; بالصـفراء أو صحـافة الرصـيف وكانت تدعي
أنـها “مـستـقلة ”لـكنهـا كانت في اخلـفاء تدار من طـرف أشباح

زيفة. غايتهم ترويج األخبار الكاذبة وا
ـقابـل كان هـناك من يـنتـقـد هذا الـنوع من الـصحـافة لكن في ا
وعـلى هــذا األســاس كـانت عــدة تُـهـم جـاهــزة تـوجـه لـلــصـحــافـة
الصـفراء حـيث كانـوا يعـتبـرونهـا مقـربة بـاستـمرار من األجـهزة
علومات ألن األمنية لنشر أخبار من غير مصدر أو تدقيق في ا
الغـاية تـبرر الـوسيـلة من طـرف جتبيـاعي كالم وبيـاعي إشاعات
زائفة.جت ومع اختراع مواقع التواصل االجتماعية تضاعف عدد
سكـان الكـرة األرضيـة وصار للـشائـعة والـكذب عـناوين بارزة 
ـواقع االفـتـراضـية وصـارت مـعـهـا إقامـة هـؤالء الـسـكـان بعـالم ا
اجلـبـريـة ويـزعمـون أنـهم قـادرون عـلى الـتـأثـير والـتـغـيـيـر وفرض
شروطـهم من خالل نشر فضائح زائـفة ومنهم من أعلـنها سلطة
ـجرد نـشـر أو كتـابـة تـدوينـة يـصفي مـن خاللهـا عـقده التـقـاوم 

النفسية الباطنية ويفرغ جام غضبه على أشخاص أبرياء.
هـكـذا صـارت مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي مـن غيـر حـسـيب أو
رقـيب وكـل من فـتح حـسـابـا تـنـطـع بـبـسـالـة أي من احلـمـوضـة
ـتـعــفـنــة في سـلـوكه الــعـدواني وادعى أن الــصـحـافــة انـدثـرت ا
وحلت مـحلـها حـسـابات مـواقع التـواصل االجتـماعي الـتي صار

يتحكم فيها كتائب من البلطجية.
ـسألـة هنـا كانت حتتـاج إلى وقت لوضع قـوان وتـنزيـلها لكن ا
لوضع حـد جلرائم االشـاعات الرقـميـة التي تنـاسلت مـثل الذباب
فوق مـوائد وشاشات احلواسيب والهواتف الذكية التي يحركها
أشخـاص أغبـياء يجـهلـون القـوان  ويعـتدون عـلى خصـوصيات
ـغرب األفراد واجلـمـاعـات.كمـا في دول الـعـالم دخل مـؤخرا بـا
قـانـون مـحاربـة الـشـائـعة ونـشـر األخـبـار الزائـفـة واالعـتـداء على
ـسـاءلـة القـانـونـية احلـيـاة اخلـاصة حـيث سـيـتم اعتـمـاد مـبدأ ا
ـتـرتبـة عـلى مـا هـو مذكـور في الـقـانون. ـتـابعـات الـقـضـائيـة ا وا
ويأتي هـذا القانون في إطار احملافظـة على حقوق اآلخر ودعما
ـواطــنــة. ومن بـ هــذه الــعـقــوبـات لــلــوعي اجلــمـاعي وســلــوك ا
ـذكـور :يـعـاقب بـالسـجن من 6 ـنـصـوص عـلـيـها في الـقـانـون ا ا
أشــهـر إلى  3ســنـوات وبــغـرامـة مــالـيـة مـن ألـفـ إلى  20ألف
ـا فـي ذلك األنــظــمـة درهم كل من قــام عــمــدا وبــكل وســيــلــة 
ــعــلــومـاتــيــة بــالــتـقــاط أو تــســجـيـل أو بث أو تــوزيع أقـوال أو ا
مـــعــلـــومـــات صـــادرة بـــشـــكل خـــاص أو ســـري دون مـــوافـــقــة
أصـحـابـها.ويـعـاقب كـذلك بـنفس الـعـقـوبات من قـام عـمـدا وبأي
وسيـلة بتثبـيت أو تسجيل أو بث أو تـوزيع صورة شخص أثناء
تـواجده في مـكان خـاص. وكـما كـنا نـسمي
شبوهة بالصفراء وبصحافة الصـحافة ا
الـرصـيف فـأيـضـا هـنـاك حسـابـات عـلى
مـواقع التواصل االجـتماعي هي رصيف
أصــفـــر خــارج اخلط األحـــمــر يــنـــبــغي

تطبيق القانون في حقها.
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سي نـــــيــــــوز(إن وفـــــاتـه كـــــانت
مـفجـعـة).ويعـد فـيلم دلـيـفرانس
إنــــتــــاج 1972 من الـــــعالمــــات
ــمــيــزة في مــســيــرته إذ رُشح ا
لـثالث جـوائـز أوسـكار وأصـبح
ريـــنـــولـــدز رمـــزا لـــلــــجـــنس في
هـــولـــيــوود.وفـي الــعـــام نـــفــسه
ــمـثل الـراحل عن أيـضـا خـرج ا
تــقـالــيــد هـولــيــوود ووافق عـلى
الظـهور عـاريا تـمامـا تقـريبا في
مــجــلــة كـوزمــوبــولـيــتــان لــكـنه
اعترف بعد ذلك باخلطأ ووصف
مـا حـدث (بـأنـهـا فـكـرة في غـايـة

الغباء).
ـهنـية ذروتـها وبلـغت مسـيرته ا
عــام 1977 عـــنـــدمـــا لـــعب دور
سـائق شاحـنـة يـدعى بـو درافيل
في فـــيـــلم كـــومـــيـــديـــا احلـــركــة
ســـــمــــوكي وبــــانـــــديت. وحــــقق
إيرادات كبيرة في شباك التذاكر
األمــريــكـــيــة في هــذا الــعــام ولم
يـتفـوق عـليـهـا سوى فـيـلم حرب
الــنـجــوم.ومن أفـالمه األخـرى ذا
لــــونـــغـــست يـــارد إنـــتـــاج عـــام

اجلـــــيـــــداي األخـــــيـــــر (ذا الست
ـا ــتـوقع أن تـبـاع  جـيـداي) وا
ب 30 و50 ألـف جـــــــــــــنـــــــــــــيـه
اســــــــتــــــــرلــــــــيــــــــنـي ألغـــــــراض
خيرية.وسـيكون أمـام هواة فيلم
العودة للمستقبل 2 فرصة شراء

واحد من ألـواح التـزلج الطـائرة
الـتـي اسـتـخــدمـهـا مــايـكل جـيه.
فوكـس في فيـلم اخلـيال الـعـلمي
الـــــذي أنـــــتـج عــــام  .1989ومن
ــتـوقـع أن حتـقـق بـ  30و50 ا

ألف جنيه استرليني.
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ومـوظــفي الـفــنـدق خـالل هـجـوم
اســــتــــمـــــر ثالثــــة أيـــــام نــــفــــذه
إسالميـون متـشددون يـتمـركزون
في بـــاكـــســتـــان.وتـــروى مـــعــظم
أحــداث الـفــيــلم من وجــهـة نــظـر
األشــــــخــــــاص الــــــذيـن كــــــانـــــوا
مــحـاصــرين داخل الــفــنـدق ومن
سـلح أيضا.وقال وجهة نظر ا
اخملــــرج االســــتـــرالـي أنـــطــــوني
مـــاراس فـي مـــؤتـــمــــر صـــحـــفي
الــسـبـت (كـان لــديــكم مـجــمــوعـة
كـبــيـرة من الــنـاس من خـلــفـيـات
مختـلفة عرقـية وإثنـية من فئات
اجتـمـاعيـة واقـتصـادية مـخـتلـفة
جتــمــعــوا في مــواجــهــة مــحــنــة
حقـيـقيـة من أجل الـبقـاء.ومـثلـما
قـــــــال ديف (بـــــــاتـــــــيل)أمـس إنه

أنشودة للمقاومة).
وقــال طــاقم الــفــيــلم (إن الــفـيــلم
الـذي يــسـتــخـدم أيــضـا مــشـاهـد
تـــلــفــزيــونـــيــة لــلــحـــصــار جــعل
بــعــضــهم يـبــكي عــنــدمــا شــاهـد

النسخة النهائية ألول مرة).
وقـــال هـــامـــر الـــذي يـــلـــعب دور
الـــنـــزيل األمــريـــكي ديـــفـــيــد (إن
سيناريو الفيلم يقطُر إنسانية).
وأضـاف تـرون (األثـر الـذي تـركه
الـهـجــوم عـلى الـنــزالء ومـوظـفي
الفندق ولكن أيضا ترونه بشكل
حـقـيـقي وألول مـرة كـمـا أتـخـيل

.( على اجلناة الفعلي
وأشــــادت مــــجــــلـــة هــــولــــيـــوود
ثيرة ريبورتر بتـفاصيل الفـيلم ا
ــدهـشـة عـلى مــعـايـشـة وقـدرته ا
شـاهد األحداث بـصورة جتـعل ا
يشعر وكأنه جزء منها بينما قال
مـوقع (ذا راب) (إن الـفــيـلم يـقـدم

رواية مبهرة لألحداث).
وكــان حــصــار فــنــدق تــاج مــحل
ضـــمن ســـلـــســـلــة مـــنـــســقـــة من

البندقيـة السينـمائي في انتصار
مـهم لـشركـة نـتـفـلـيـكس خلـدمات
البث على اإلنـترنت التي سـتقوم
بتوزيع الفيـلم في مختلف أنحاء
العالم. حمل الفيلم اسم (حي في
مــكــســيـكــو ســيــتي) حــيث نــشـأ
الــكــاتب واخملــرج الــســيــنـمــائي
كـــوارون. وأجــمـع الــنـــقـــاد عــلى
وصف الـفــيــلم الـدرامي الــنـاطق
بـالـلـغـة اإلسـبانـيـة (بـأنه مـتأللئ
بـســبب الـتـصــويـر الـسـيــنـمـائي
األبـيض واألسـود). والـفـوز مـهم

ــتــحــدة عــنــدمــا في الــواليـــات ا
يتعلق األمر بوحشية الشرطة).
وتــشــارك في الــفـيــلم ســابــريــنـا
ـــســـلـــسل كــــاربـــنـــتـــر جنـــمــــة ا
الـتـلـفـزيــوني فـتـاة تـتـعـرف عـلى
الــعــالم (جــيــرل مــيــتس وورلــد)
والـتي قـالت (أعــتـقـد أن هـذا هـو
مـــا يــفـــتـــرض بــالـــفن فـــعــله أن
يـجـعـلك تـشـعـر قـلـيال بـاالنـزعاج
وتشكك في حياتك وكل ما حولك
ويــجــعــلك تــعــيــد الــتــفــكــيــر في
خياراتك).ويبدأ عرض الفيلم في
أمـريكـا في الـ  19تشـرين األول
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الى ذلـك فـــاز فــــيـــلم
(رومـــا) لـــلـــمـــخـــرج
احلـائـز عـلى جـائـزة
األوسـكــار ألــفـونــسـو
كوارون بـجائـزة األسد
الـذهــبي في مــهــرجـان

الـهــجـمـات عــبـر مـومــبـاي سـقط
فيهـا أكثر من 160 قتـيال ومئات
. ويــأتي فــيــلم فــنــدق ــصــابــ ا
مــومـــبــاي بــعــد فــيـــلم أنــتــجــته
بولـيوود مركـز صنـاعة الـسيـنما
الــــهــــنــــديــــة عــــام  2013بــــاسم
هجـمات ) 11/26ذا أتاكس أوف
الذي يروي األحداث من (11/26

وجهة نظر شرطة مومباي.
هرجان العرض األول كما شهد ا
لفـيلم (الـكراهـية الـتي تعـطيـها )
(ذا هيت يو جيف) ليلقي الضوء
على وحـشـية الـشرطـة وتـأثيـرها
عـــلى حــيـــاة مــجـــتــمـــعــات ذوي
البشرة السوداء. ويـستند الفيلم
إلى روايــــة صــــدرت عــــام 2017
بـــنــــفس االسم ويـــحــــكي قـــصـــة
مـــراهــقـــة ســوداء تـــدعى ســـتــار
وتـتغـيـر حـيـاتـها بـعـدمـا شـهدت
مـقـتل صـديق طـفـولـتـهـا علـى يد

شرطي أبيض.
ويتتبع الفيلم عشرات من حاالت
إطالق الــشــرطــة لــلــرصــاص في
ـتـحـدة في الـسـنوات الـواليـات ا
ـا أدى إلى ــاضـيــة  الـقــلـيــلـة ا
ظهور حركة (حياة السود مهمة)

.
ـــمــثــلــة أمــانــدا وقــالت ا
ستينبرج التي تلعب
دور ســـتـــار(إنـــهــا
تـــأمل أن يـــغـــيـــر
الــفــيــلم مــنــظــور
).وأضا األمريكي
فت فـي تـــــصــــــريح
(أمــــلي وحــــلــــمي أن

يــــكــــون أولــــئـك الــــذين لم
يـــتـــعـــاطــفـــوا من قـــبل مـع هــذه
األحداث قد تولـد لديهم إحساس
بــالـــتــعــاطف مـع حــيــاة الــســود
ومجتمعات السود ومحن السود ÊuLŠ— sÐ o(« b³Ž
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{ نـيــويـورك  –وكـاالت - أحــيـا
مــصــمم األزيــاء الــشــهــيــر رالف
لـورين مـنــاسـبـة مـرور  50عـامـا
عــلى دخـولـه هـذا اجملــال بــحـفل
ــشــاهـــيــر في مــتــنــزه امـــتأل بــا
سنـترال بـارك بـحي مانـهاتن في
نــيــويــورك. وأقــامت دار األزيــاء
األمـــريــكــيــة الــشــهــيــرة عــرضــا
لألزيــاء وعــشــاء حــضـره بــعض
أبـرز األســمـاء في عـالم الــتـرفـيه
ـوضـة.وكـان من بـ واإلعالم وا
احلضور النجم روبرت دي نيرو
والنجمـة آن هاثاواي إلى جانب
اخملــرج ســـتــيـــفن ســـبـــيــلـــبــرج
ومـــصــمـــمـــا األزيــاء ديـــان فــون
فــــــورســـــــتــــــنــــــبـــــــرج وتــــــومي
هـيـلـفــيـجـر.كـمـا حـضـرت احلـفل
اإلعـالمــيـــتـــان أوبــرا ويـــنـــفــري

ومارثا ستيوارت.
وقــــالـت ويــــنـــــفــــري (الـــــســــبب
احلـقــيـقي في وجــودنـا جـمــيـعـا
ـا أنت يا هنـا لـيس العـرض وإ

رالف).
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1974 إذ لـــعب فـــيه دور مــدرب
كــرة قـدم أمــريــكـيــة يــدرب نـزالء
الـــســجن لـــيــلــعب مـــبــاراة ضــد
حراسه.وأُعـيد إنتـاج الفـيلم عام
2005 لــكن ريــنــولـدز لــعب دور
درب.كما مأمور السجن وليس ا
لـــعب دور الـــبــطـــولـــة في فـــيــلم
بــــيـــسـت لـــيـــتـل وورهـــاوس في
تـكــسـاس وهـو فـيــلم مـوسـيـقي
كوميدي أنتج عام 1982. وكان
آخر أعـمـاله فيـلم كـانونـبول ران
إنــتـاج 1981 ولــعب ريــنــولــدز
دور ســــائق ســـيــــارة خـــارج عن
القـانـون.لـكنه واجه عـدة مـشاكل
ــهـنــيـة في فــتـرة في مــسـيــرته ا
الـثمـانـينـات وخـسـر الكـثـير من
أمــوالـه بــســبب االســـتــثــمــارات
ـطاعم وفـريق كرة الفـاشلـة في ا

القدم في فلوريدا.
وبـعـد فـترة انـقـطـاع طـويـلـة عاد
رينـولـدز عام 1997 ليـلعب دور
مــخــرج فـيــلم إبــاحي فـي بـوغي
نايتس والذي رُشح عنه جلائزة
أوسكار.وعندما كان مراهقا فاز
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{ تـورونــتـو  –وكـاالت  –ضـمن
مـهـرجـان تـورونـتـو الـسـينـمـائي
الذي تتواصل فعالياته  عرض
 فــيـلـم فـنــدق مــومـبــاي (هــوتـيل
مـومبـاي) الـذي يـتنـاول الـهـجوم
ـــديـــنـــة عـــلـى فـــنـــدق في تــــلك ا
الهندية في  2008استقباال حارا
لـــــــــدى عــــــــرضـه ألول مــــــــرة في

مهرجان تورونتو السينمائي.

وقــــال صــــنــــاع الــــفــــيــــلم إنــــهم
يــــعـــتــــقـــدون أن ذلك يــــرجع إلى
الـتـصــويـر اإلنـســاني لـيس فـقط
لــلـضــحــايـا بـل لـلــجــنـاة أيــضـا.
ويقوم ببطولـة الفيلم ديف باتيل
وأرمي هـامـر وجـايـسون اسـحق
ويروي قصـة الهـجوم عـلى فندق
تــاج مــحل الــفــخم فـي مــومــبـاي
ــتـل عــشــرات من الــنــزالء حــيث قُ

لـنتـفـلـيـكس إذ تسـعى إلى وضع
نـــفـــســهـــا كــقـــوة رئــيـــســـيــة في
الـــســـيـــنــمـــا بـــعـــد أن قــاطـــعت
مـــهـــرجــان كـــان في مـــايـــو أيــار
بـسبب الـقـواعـد الـفرنـسـيـة التي
ـعروضـة في حتـظر بـث األفالم ا

دور السينما على اإلنترنت.
ـفـضل (ذا فـيـفروت) ونـال فيـلم ا
اجلائـزة الثانـية لـلجنـة التـحكيم
وفازت بطلته البريطانية أوليفيا
ثـلة عن ـان بجـائزة أفـضل  كو
دورهـــا في الـــفــيـــلم الـــذي تــدور
ـلـكة آن في أحـداثه إبان حـقـبـة ا
القرن الثامن عـشر.وحصل وليام
ثل عن دافو على جائزة أفضل 
دوره في فيـلم على عـتبـة اخللود
(آت إترنـيتـيز جـيت) الذي جـسد
خالله شـخصـيـة الـرسـام الراحل
الشهير فان جوخ.وفازت جينيفر
كـيـنت وهي اخملــرجـة الـوحـيـدة
ضمن  21مـتـنـافـسـا عـلى األسـد
الذهـبي بـجائـزة جلنـة الـتحـكيم
اخلاصـة عن فـيـلم العـنـدليب

(ذا نايتنجيل).

نحـة للعب كـرة القدم رينولـدز 
األمـــريــكــيـــة في جــامـــعــة واليــة
فـلوريـدا إلى أن انـتـهت بـإصـابة
ــا دفـعـه لالجتـاه في الــركـبــة 
إلى الــــــتـــــمـــــثــــــيل احملـــــلـي في
مسرحيات بالـوالية قبل االنتقال

إلى السينما والتليفزيون.
ــعــروف عن ريــنــولـدز أنه ومن ا
رفـض أدوارا شـــهـــيــــرة مـــنـــهـــا
بطـولة فـيـلم جيـمس بونـد وهان
ســـولــــو.كـــمـــا رفض دور إدوارد
لـويس في فـيـلم بـريـتي وومـان
مـثل ريـتـشارد غـير الذي لـعـبه ا
ـاضي في تـسـعـيـنـيـات الـقـرن ا
وحقق الفـيلم شـهرة كبـيرة.وقام
بــكــتــابــة ســيــرتــ ذاتــيــتــ له
األولـى حـــيــــاتي ونُـــشــــرت عـــام
1994 وكذلك لكن ما يكفي عني
الــــتي نُـــشــــرت في عـــام 2015.
وتزوج الـنـجم األمـريـكي الراحل
ــــمــــثــــلـــة مـــرتــــ األولـى من ا
الــبـريــطـانــيـة جــودي كـارني في
عام 1963 لكـنهمـا انفـصال بعد
عـامـ وسط اتـهـامـات مـتـبـادلـة

بـسـبب نـفـقـاتـهـا الـزائدة وكـذلك
اهتـمامه الكـبيـر بخـيوله.وتزوج
ــمـثــلـة ريــنــولـدز بــعــد ذلك من ا
األمـريكـيـة لـوني أنـدرسـون عام
1988 ولـــكن الـــقــصـــة انـــتــهت
ـرارة عام 1993.وكـانا أيضـا 
قــــد تـــــبــــنـــــيــــا ابــــنـــــا يــــدعى :
كوينتون.كما أقام عالقة متقطعة
مع الـــنـــجـــمــــة ســـالي فـــيـــلـــدز
ووصفـها فـيـما بـعد بـأنهـا كانت
حـب حــــيــــاتـه.وفي عــــام 1996
رفـع ريــنـــولـــدز دعـــوى إلشـــهــار
إفـالسه بـــســـبب الـــديـــون الـــتي
بلـغت 11 ملـيـون دوالر تقـريـبا.
في عـام 2014 اضـطــر إلى بـيع
ا العديد من تذكاراته الثمينة 
في ذلـك جــائـــزة كــولـــدن كــلــوب
الــتي فــاز بــهــا عن فــيــلم بــوغي
نــــايــــتس.وحــــتى وفــــاته  كـــان
يصـور فيـلم كوينـت تـارانتـينو
عن تــشـارلــز مـانــسـون بــعـنـوان
(ذات مـرة في هــولـيــوود) وكـان
قرر صـدور هذا الفـيلم عام من ا

.2019
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{ لــوس اجنــلـوس  –وكـاالت -
ــمـــثل األمـــريـــكي بـــيــرت وفـى ا
ريـــنــــولــــدز أحــــد أبــــرز جنـــوم
الـــســــيـــنــــمـــا األمــــريـــكــــيـــة في

الــســبــعــيــنــيــات واحلــائـز عــلى
جائزة كولـدن كلوب والذي رُشح
لألوسـكــار عن عـمــر يـنـاهـز 82
عـــامــا.وقـــد أُعــلـــنت الـــوفــاة في

مـسـتـشــفى بـواليـة فـلـوريـدا إثـر
إصــابـته بــنـوبــة قـلــبـيــة وكـانت
عــــائــــلـــتـه إلى جــــواره.وخـــضع
النـجم الـكبـيـر الذي كـان يـتمـيز
بـشــاربه الـكــبـيـر إلى
جــراحــة في شــرايــ

القلب في عام 2010.
وحـــــقق ريـــــــنــــولــــدز
شـــهـــرة كــبـــيـــرة عــام
1972 عـــــــــــــن دوره
في فــيــلم دلــيــفـرانس

Deliverance
والــــــــذي رُشـح فــــــــيه
جلــــائــــزة األوســــكـــار

ثل . ألفضل 
ثم أصـــبـح أســـطــورة
في هـــولـــيـــوود بـــعــد
أدواره الـنــاجــحـة في
أفـالم ســـــــــــمـــــــــــوكـي
وبانـديت وكـانـونـبول
ران وبــوغي نــايــتس.
وقـــال وكــــيل أعـــمـــال
ـمــثل ريـنــولـدز تـود ا
ايـزنـر لـشـبـكـة إن بي

وشارك في العرض أكـثر من مئة
من عــارضــات وعـارضـي األزيـاء
الــبــالــغــ واألطــفــال وأعــقــبــته
ـتـنزه.وكـانت مـأدبـة عـشـاء في ا
األزيــاء الـــتي صــمــمـــهــا لــورين
ـــســـاته لــلـــعـــرض قـــريـــبـــة من 
الــتــقــلــيــديــة الــتي يــشــتــهــر به
وشـــمــلـت ســـتـــرات مـــنـــقـــوشــة
وصـــوفــيــة وجــلـــديــة وســتــرات
بــيــاقــات صـوفــيــة عــلى الــطـراز

الغربي.
ــصـــمم نـــفــسه يـــرتــدي وكـــان ا
سرواال من اجلـينـز وستـرة وهو
يـشق طريـقه بـ الـنـجـوم الذين

حضروا العرض.
وبــدأ لـوريـن عالمــته الـتــجــاريـة
بـــدايــة مـــتــواضـــعــة عــام 1967
ــجــمـوعــة من ربــطــات الــعـنق
للرجـال ليحـقق النجـاح بعد ذلك
بــــعــــام من خالل عـالمـــة بــــولـــو
البـس الــــــرجـــــال.ولـم يــــــقـــــدم
تـصـمـيـمـاته الـنـسـائيـة إال خالل

اضي. سبعينيات القرن ا

{ لندن - وكاالت - أصبح هواة
األفالم عــلـى مــوعــد مع كــنــز من
تذكارات أفالم مثل حرب النجوم
(ســتــار وورز) وإنـديــانــا جــونـز
والعودة للمستقبل ) 2باك تو ذا
فـــــــيـــــــوتـــــــشـــــــر  (2فـي مــــــزاد
إلكــســـســـوارات ومالبس األفالم
يــــقــــام في لــــنــــدن في الـ 20 من
الـشـهـر اجلـاري.وتـطـرح مـتـاجر
بـروبس ســتـور ولــهـا فـروع في
لندن ولـوس اجنلوس تـبيع هذه
التـذكـارات أكـثر من 600 قطـعة
من نـحو 150 فـيـلـمـا ومـسلـسال
ـــزاد.وقــال تــلـــفـــزيـــونـــيـــا في ا
مـؤسـس ومـديــر بـروبس ســتـور
سـتــيـفن لـ فـي تـصـريح (خالل
مـعـرض لـلــتـذكـارات سـتـبـاع في
ـــزاد هــذه مـــجــمـــوعــة فـــريــدة ا
ــيـزة بــسـبب مــكـانــة وحـجم و
البس األيـقونـية االكسـسـوار وا

طروحة). ا
ـعـروضـة ومن بـ أهم الــقـطع ا
ستـرة ارتـداهـا هان سـولـو الذي
لــعب دوره هـاريــســون فـرود في

فـــــــيـــــــلم حـــــــرب الـــــــنـــــــجــــــوم:
اإلمبـراطـوريـة تضـرب من جـديد
(ســــــتـــــــار وورز: ذا إمــــــبــــــيــــــر
سـترايـكس بـاك) الـذي أنـتج عام
ــتـــوقع أن جتـــلب بــ 1980 وا
500 ألف ومـــــلــــــيـــــون جـــــنـــــيه

اســـتــرلـــيــني
647350-)

 1.29مـلـيـون
دوالر).ومـــــــن

ب
الـــتــــذكـــارات
األخــــــــــــــــــرى
ــــرتــــبــــطــــة ا
بـــســــلـــســـلـــة
حرب النجوم
الــــــــــــــــــــــــتــي
ستـعرض في
ـــزاد خــوذة ا
جـــــنــــــدي من
جــــــــــــنـــــــــــود
اإلمبراطورية
(سـتــورمـتـرو
بــر) من فــيـلم
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ــنـظــمـة الــصـحـة حــذر خـبـراء 
ـية مـن استـمـرار انخـفاض العـا
الــنــشــاط الــبــدني لــلــسـكــان في
مــخـــتــلف أنــحــاء الــعــالم وقــلــة
ارسـة الريـاضة احلركـة وعـدم 
ـخاطر صحـية كبيرة ا ينذر 

على رأسها السرطان والسكر.
ـنــظـمـة الـصـحـة ويُـقــدر تـقـريـر 
ـيـة () (WHOأن أكـثـر من الـعــا
ربع ســكـان الــعــالم حـوالي 1.4
مــــلـــيـــار شـــخص ال يـــقـــومـــون
بنشاط بدني أو تمارين رياضية
كـــافـــيـــة وهـــو رقم يـــعـــكس
ضعفـا شديدا في حتسن
أداء الـبـشـر مـنـذ عام
.(2001ويزيد عدم
الـــــــنـــــــشـــــــاط

الـــبــــدني مـن خـــطــــر اإلصــــابـــة
شاكل الـصحية جموعـة من ا
مثل أمراض القلب والسكري من
الـــنــوع الـــثــاني وبـــعض أنــواع
السرطان.وبـحسب التـقرير (فإن
بـلـدانـا عــربـيـة كـانت في مـقـدمـة
الـدول الــتي يـقل فـيــهـا الـنـشـاط

البـدني لـلسـكان أو
األعـلى في

معدالت االسترخـاء وقلة احلركة
وجاء على رأس الـقائمـة:الكويت
ئة والـسعودية  53في  67في ا
ئـة. كـما ئـة والـعراق  52في ا ا
ـرتـفع أن الـبـلـدان ذات الـدخل ا
ا في ذلك بريـطانيـا والواليات
ــتــحــدة من بــ أقـل الــبــلـدان ا
نشاطا.كـما أن النـساء أقل حركة
وأكـثر اسـتـرخـاء من الـرجال في
جـــمـــيع أنـــحــاء الـــعـــالم ســواء
الشـرق األوسط وشـمال أفـريقـيا
ــتـــقـــدمــة أو أوروبـــا والـــدول ا
بـاســتـثـنـاء مـنــطـقـتـ في شـرق

وجنوب شرق أسيا).
ونـــظــر بـــاحــثـــون من مــنـــظــمــة
ـيــة إلى بـيــانـات الــصـحــة الـعــا
شـخـصـيــة عن الـنـشـاط من 358
اســتــطالعــا عــلى مــواطـنــ في
 168دولــــة شـــارك فــــيـــهـــا 1.9
مـــلــيـــون شــخص و

The دراســـــتــــــهـــــا في
Lancet Public
.Healthووجـــــــــــــــــــــــــــد
الباحثون (ارتـفاع نسبة

األشــخـاص غــيـر الــنـشــطـ في
ـرتـفع مثل البـلـدان ذات الدخل ا
ئـة في عام أمريـكا من  32في ا
ــئــة في عـام  2001إلى  37في ا
 ?2016في حــ ظــلت الـنــســبـة
مسـتقـرة في البـلدان ذات الدخل
ئة.ويعد نخفض عند  16في ا ا
الـشـخص غـيـر نـشـيط بـديـنا إذا
قـــام بـــأقل من  150دقـــيـــقـــة من
ـعتـدلة أو  75دقيـقة التـمارين ا
من الــــتــــمــــاريـن الــــقــــويــــة في

األسبوع. 
ومن الــدول الــتي كــانـت تــشــهـد
تــــطـــورا في مـــســـتـــوى نـــشـــاط
مــواطـــنـــيــهـــا وتـــرتـــفع بـــشــكل
ــــانــــيــــا تــــصــــاعـــــدي تــــأتـي أ
ونـــــيــــوزيـــــلـــــنــــدا والـــــواليــــات
ــتـحــدة).وقــال الـبــاحــثـون (إن ا
الـنـسـاء أقل نـشـاطـا من الـرجـال
وذلك بـســبب مـجـمــوعـة عـوامل
مــنـهــا واجـبــات رعـايــة األطـفـال
والـثقـافـة الـعـامة الـسـائـدة التي
جـــعـــلت مـن الـــصــعـب عـــلــيـــهن
ارسة الـرياضـة.في بريطـانيا

بـلـغت مــسـتـويـات عـدم الـنـشـاط
عـام 2016 نـســبــة بـ 36 و32
ـئـة بــ الـرجـال وارتـفـعت في ا
بــــــ الـــــــنـــــــســـــــاء إلى  40في
ـئـة).وقـال اخلـبـراء (إن تـراجع ا
الـــنــشــاط الــبــدنـي في الــبــلــدان
األكـــثــر ثـــراء يــعــود إلـى تــزايــد
نــسـبـة الــوظـائف الــتي تـتــطـلب
اجللوس وقلـة احلركة فضال عن
الـهـوايـات الــتي لم تـعـد حتـتـاج
إلـى احلــركـــة (مـــثل اســـتـــخــدام
األجـهــزة احلـديـثــة واالنـتـرنت)
وكـذلك زيـادة اســتـخـدام وسـائل
نخـفضة النقل.أمـا في البلـدان ا
الدخل فإن الـسكان أكثـر نشاطا
ــا بــســبب طــبــيــعــة األعــمـال ر
ـهن والـســيـر عـلى األقـدام أو وا
ــواصالت اســتـــخــدام وســـائل ا
الــعــامــة).وحــذر خــبــراء من (ان
ــيـة لن مــنــظــمـة الــصــحـة الــعــا
تــســتــطــيع حتــقــيق هــدفـهــا في
زيـادة الــنـشــاط الـبـدني لــسـكـان
ـــئــة الـــعــالم بـــنــســـبــة 10 في ا

بحلول 2025).
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