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لندن  —الزمان
أعـــلــــنت شــــركــــة ســــامـــســــونغ
لإللــــكـــتــــرونـــيــــات امس أنــــهـــا
ســتــطــرح تــشـكــيــلــة كــامــلـة من
8K QLED أجهـزة التـلفـزيون
ـيزات متـقدمة في التي تتـمتع 
ي لــــتـــوســــيع الـــســــوق الــــعــــا
وجودهـا في قطـاع التـلفـزيونات

الراقية.
QLED يــذكــر أن تـلــفــزيــونـات
هي أجهزة تـلفزيون LED التي
تــســتـخــدم الــنـقــاط الــكـمــومــيـة
لتـعزيـز األداء في مجـاالت جودة

الصورة الرئيسية.
وتقـول سامسـونغ إن تشـكيلـتها
اجلديـدة تتـفـوق في دقة الـصور
بـأربع مرات أكـثـر من نـظيـراتـها

.4K من
وبــدأت شــركــة الــتــكــنــولــوجــيـا
الــكـوريــة اجلــنـوبــيــة الـعــمالقـة
مــبــيــعــات أجــهــزة الــتــلــفــزيـون
QLED 8K فـي كــــــــــــوريــــــــــــا
ــتـحـدة اجلــنـوبــيـة والــواليـات ا
وأوروبــــا وروســـيــــا في أواخـــر
الــعــام 2018 وتـــخــطط لـــطــرح
تـشــكـيـلـة مــتـمـيـزة في 60 دولة

بحلول مارس.
ـيــة إنـهـا وذكــرت الـشـركــة الـعــا
QLED سـتــطـرح تــلـفــزيـونـات
8K في ستة أحـجام تتراوح من
احلجم األساسي 55 بوصة إلى
ي 98 بـــوصــة لـــلـــســوق الـــعــا
وتـــقــدم مـــجــمـــوعــة كــامـــلــة من

. شاهدة للمستهلك جتارب ا
ويــأتي تــلــفــزيـون 8K بــأربــعـة
أحجام فقط في كوريا اجلنوبية.
ومن خـالل مـــعــــاجلـــة اخملـــاوف
8K بـشـأن عـدم تـوافـر مـحـتـوى
فـي الــــــوقـت احلــــــالـي أبــــــرزت
ســـامــــســـونغ مــــيـــزات الــــذكـــاء

…b¹bł ¡U –  «eO0  U½u¹eHKð

 ÊU e «—  …d¼UI «

أقــــيم مــــســــاء أمس االول حــــفل
ــــركـــز افــــتــــتــــاح مــــهــــرجــــان ا
صرية في الكاثوليكي للسينما ا
دورته الـ ?67بـــحــضــور كـــبــيــر

لنجوم الفن واإلعالم.
وكـرم خالل حـفل االفـتـتـاح عـددًا
ــصــريـة من رمــوز الــســيــنـمــا ا
ــــركـــز وحـــصــــلــــوا عــــلى درع ا
ـصـري لـلـسـيـنـما الـكـاثـولـيكي ا

وهم:
- جائزة الريادة السينمائية لكل

من:
ـان سـركسـيان أحمـد بـدير وإ
و رجــــــاء اجلــــــداوي ورغــــــدة 
وفاروق الفيشاوي هشام سليم.
- جــــائـــزة الـــتـــمــــيـــز اإلعالمي:

للكاتب الصحفي حمدي رزق.
ـزاوي للـمـخرج - جـائزة فـريـد ا

يسري نصرالله.
- جــائــزة األب يــوسف مــظــلــوم
لــلــمــؤلف والـســيــنــاريــست كـرم

النجار.
ركـز اخلاصة لـلمخرج -جائزة ا

أحمد يحيى.

- جائزة اإلبداع الفني لكل من:
ونتير/ حس عفيفي { ا

ـــتـــحـــركــة { رائـــدة الـــرســـوم ا
اخملرجة/ شويكار خليفة

{ مــــديـــر الـــتـــصـــويـــر/ طـــارق
التلمساني

{ الناقد الفني/ طارق الشناوي
{ مـــديـــر الـــتـــصـــويـــر/ كـــمــال

عبدالعزيز
وسيقار/ مودي اإلمام { ا

كــمـا  تــوزيع جــوائـز األعــمـال
ــــركــــز الــــدرامــــيــــة وجــــائــــزة ا

التشجيعية لهذه الدورة وهي:
ـثـل في عـمل - جـائــزة أفــضل 
درامي للـفـنان عـمـرو يوسف عن

دوره في مسلسل (طايع).
ـثـلـة في عـمل  -جـائـزة أفـضل 
درامي لـلـفـنـانـة صـبـا مبـارك عن

دورها في مسلسل (طايع)
ـركــز الـتــشـجـيــعـيـة   -جــائـزة ا

للفنانة الشابة مي الغيطي.
كــمـــا قــررت الــلـــجــنـــة الــعـــلــيــا
لــلـمــهـرجــان إهـداء هــذه الـدورة
ي ــصـري الــعـا لــروح الـفــنـان ا
ــشــواره جــمــيـل راتب تــقــديــرا 

الـــفــني وعــطــائه الـــســيــنــمــائي
ــتــمــيــزة عــلى مــدار وأعــمــالـه ا

تاريخه الفني.
هـرجان ويتـنافس عـلى جوائـز ا
هـــذا الـــعـــام 6 أفالم من ب 36
فـيـلـمـا  عـرضـهم جتـاريـا عام

2018 وهي:
(طـلق صـنــاعي) لـلـمـخـرج خـالـد
ديــــــاب و(زهـــــرة الــــــصــــــبّـــــار)
للمـخرجـة هالة الـقوصي و(يوم
الـدين) للـمـخـرج أبوبـكـر شوقي
̈لـلـمــخـرج كـر ˙عـيـار نـاري  و

الــــشــــنــــاوي (ورد مــــســــمــــوم)
لـلـمـخـرج أحـمـد فوزي صـالح و
(لــيل خـارجي) لــلـمــخـرج أحــمـد
هـرجان عبـدالله. جلـنـة حتكـيم ا
لــهــذه الــدورة بــرئــاســة اخملــرج
عـــادل أديـب وعـــضـــويـــة كال من
الـفـنانـة إلـهـام شـاه والـفـنـانة
صـــابــرين والـــفــنــان مـــصــطــفى
شــعـبــان والـفـنــان مـجــدي كـامل
ومدير التصوير د. محمد مختار
والـسيـنـاريسـت محـمـد سلـيـمان
وسـيقـار هـشام نـزيه والنـاقد وا

الفني إمام عمر.

األدويـــة تــوصـــلت إلـى مــنـــتج
بـهـذا الـتـأثـيـر يأتـي علـى شكل
مــرهم أو كــر أطـــلــقت عــلــيه
اسم (إروكـسون) يـبـدأ مفـعوله
بـــشــكـل أســرع من الـــفــيـــاغــرا
األصلـية وله تأثـيرات جانـبية
ــرهم أو الـكـر أقل. ويــعـمل ا
عـلى توسـيع الـشرايـ مـثلـما
هــــو احلـــــال مع الـــــفــــيــــاغــــرا
ـــمــاثـــلـــة األخــرى واألدويـــة ا
ـــنــــاطق الـــتي يـــتم وذلك في ا
وضـعه عـلـيـهـا فـقط وبـالـتـالي
ـعـدة كـمـا ــتص في ا فـإنه ال 
هو احلـال مع األدويـة العـادية
ـر في الكـبـد وهذا يـعني وال 

أن مفعوله يبدأ بسرعة أكبر.
وفـي دراســــــــة عـــــــلـى مــــــــرهم
(إروكسـون) شملت 230 رجال
قال عدد كـبير منـهم إن مفعوله

كان كبيرا وسريعا.
ــــئــــة مـن أفـــراد وقـــال 44 بــــا
الـعـيـنـة إن مـفـعـول الـدواء بـدأ
ــفــعـول بــعـد  5دقــائـق وزاد ا
ـئـة مـنـهم بـعـد 10 عـند 70 بـا

دقائق.

لندن  —الزمان 
طـورت شركـة أدوية بـريـطانـية
عالجــا جــديــدا بــات مــنــافــسـا
لـلــفـيــاغـرا بــحـسب اخلــبـراء 
ـيـزة سـحـرية مـكـونه يـتـمـتع 
غـير مـسبـوقـة بحـسب وسائل

إعالم بريطانية.
ــهـمــة في ان ــيــزة ا وتــكــمن ا
مــفــعــول الــعالج الــبــريــطــاني
نافس للفياغرا يبدأ بعد زمن ا

قياسي من استخدامه.
ــعـلــوم ان احلــبــة الــزرقـاء وا
الــتي تــســيــطـر عــلى عـالجـات
الــــضـــعـف اجلــــنـــسـي يــــبـــدأ
مفـعولهـا بعد نـصف ساعة في
كن األقل من تنـاولهـا كمـا ال 
تـنـاولـهـا مع أدويـة أخـرى مـثل
أدويـة الــتـنـفس وبـعض ادويـة
الـقلب . غـيـر ان الدواء اجلـديد
يـبـدأ مـفعـوله بـالـظهـور بـعد 5
دقـائق فحـسب من اسـتـخدامه
كما أنه يزول بعد نصف ساعة
فـــقط. وبــــحـــسب تــــقـــريـــر في
صحـيفـة ديلي مـيل فـإن شركة
(فيوتشرا) البريطانية لصناعة
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{ الـــقـــاهــرة-(أ ف ب)  —قــررت
الــنــيـابــة الــعـامــة حــبس أربــعـة
شـبان مـصـريـ مدة أربـعـة أيام
بـــعـــد ان بــثـــوا شــريـط فــيـــديــو
سـيـحـية يـسخـر من الـطـقـوس ا
القـبـطيـة حـسب مـا أفاد مـصدر
صدر ان . واكد ا قضائي االثنـ
النـيـابة الـعامـة في الـزقازيق في
مـحـافظـة الـشـرقـيـة قـررت حبس
الـــطـالب األربـــعـــةً أربـــعـــة ّايـــام
ـسيـحي بـتـهـمـة (ازدراء الـدين ا
من خالل تصوير فيديو يتضمن
إســــقـــاطــــات عــــلـى الـــتــــرانــــيم

سيحية في الصلوات). ا
وأضاف أن (الـتـصويـر حدث في
كـانـون الـثــاني/يـنـايـر في مـنـزل
ـصـدر ) .وأشـار ا ـتـهـم احـد ا
إلى ان (الـنـشــر عـلى الـيـوتـيـوب
كـان بــغـرض الـتــرفـيه). ويـواجه
ـدة تصل هؤالء عـقوبـة الـسجن 

إلى خمس سنوات. 
ويبـلغ عـدد سكـان هـذا البـلد 98
مـلـيـون نــسـمـة بـيـنـهم نـحـو 10
ــسـيـحــيـ االقـبـاط ــئـة من ا بـا
الذين يشـكون من الـتميـيز وعدم
ــسـاواة. وتــعـتــبـر مــحـاكــمـات ا
ــسـيــحي) أكــثـر (ازدراء الــدين ا
نـــدرة من تــــلك الــــتي تــــتــــعـــلق
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Quantum) تمـكيـنهـا بواسـطة
Processor 8K) والــتـي تــرفع
احملــتــوى األقـل جــودة لــيــظــهــر

.8K قريبا من دقة
كــمــا يـــقــوم أيـــضــا بــتـــحــســ

الصوت تلقائيا لكل مشهد.
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قبل أيام قال الرئيس االمريكي ترامب انه في غضون
اسبـوع سيـتم حتريـر جميع االراضـي التي تقع حتت
سيـطرة تـنظم داعش  في اشـارة الى سوريـا. واليوم
عركة متـعثرة بسبب كـثرة االلغام  لكن االجتاه الى ا

حسمها بات مؤكداً ال محالة .
جميع روايـات الفارين من منـاطق التنظـيم السيما من
االجـانـب يـقـولــون أنّ الـقـيــادات الـبـارزة لم يــعـد أحـد
ـستحيل أن تـكون محصورة ومن ا يراها مـنذ أشهر 

في آخر كيلومتر مربع تنتظر قدرها احملتوم .
تـوقـعـة ازاء مـصـيـر زعـيم الـتـنـظيم الـسـيـنـاريـوهـات ا

بدأت تظهر اآلن . 
لف داعش عـنية  قـراطية ا رواية قوات سـوريا الد
في سـوريـا علـى نـحـو أساس  تـقـول انّ ذلك الـزعـيم
ـتبـقـية ـسـمى خـليـفـة ليس له وجـود في االراضي ا ا
ـكن الـوثـوق بـيـد الـتــنـظـيم في سـوريــا . وهي روايـة 

أكثر من سواها. النسبي بها 
الـتــوقـعـات تـذهب الى انّ الــرئـيس االمـريــكي يـحـتـفظ

بالهدف السم ليفك به مأزقاً من مآزقه الداخلية .
في الــعــراق  يـتـم االعالن كل يــوم عن الــقـبـض عـلى
خلـية ارهابـية او تـدمير هـدف متحـرك او وكر لداعش
ـساحـات اجلبـلية فـضالً عن الغـموض الـذي يعـتري ا
في مـكـحـول وحـمـرين  وال احـد يـعـرف مـاذا تـخـبيء
وراءهـا . حـ ظـهـر تنـظـيـم داعش  كـان مـشتـقـاً من
تــنــظــيم الــقــاعــدة الــذي تالشـى ذكــره الســيــمــا بــعـد
فاوضات الناجحة ب حـركة طالبان في افغانستان ا
واالمريـكـان  فيـا تـرى أيّ تنـظـيم سـيتم اشـتـقاقه من
داعش  في مــنــطـقــة لم تــعـد فــيــهـا مــعـالـم الـســيـادة
واضـحـة مـا بـ دولــتـ هـمـا الـعـراق وسـوريـا ?. قـد
يحدث ذلك االشتـقاق أو ال يحدث  لـكن االمور تسير
في العـراق وسـوريا بـطـريـقة ال تـزعج االمـريكـان كـما

حدث لهم في افغانستان.
ثمة سؤال أهم بكثير من كل تلك االحداث التي تذهب
ـاذا اضطرت امريكا الى الدخول الى نهاياتها   هو 
في مـفاوضـات شاقة مع حـركة طـالبـان التي ازاحـتها
قــــبـل اقل مـن عــــقـــديـن من حــــكـم افــــغــــانــــســــتـــان 
واســـتـــخـــدمت فـي ســـبـــيل ذلك  وســـاطـــات عـــربـــيـــة
واسالمــيــة  فـي حــ انّ واشــنــطن غـــيــر مــضــطــرة
لــلــدخــول في مــفــاوضـــات مع أيــة جــهــة  اآلن أو في
في الـعـراق وسـوريـا ?. هـذا الـسـؤال مـوجه الـسـابق 
للـذين ال يزالـون يعـيـشون أوهـاماً صـنـعهـا االمريـكان
لـهم قـبل غـيـرهم  من أجل تـمـشـيـة امـورهم اجلـديـدة

في البالد برضا االخرين وسكوتهم .
هــنــاك جـواب يــســيــر. هــو انّ االمــريــكــان لم يــجـدوا
أمامهم (معضلـة) طالبان عراقية لـكي يفاوضوها كما

يفعلون في افغانستان

„u³ O  WÐUGÐ WŽUÝ

w½«œu « wKŽ

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

هي سـاعــة واحــدة فـقط من الــتـجــوال احلــر بـغــابـة الــفـتى
احليّال مارك .

قرأتُ سورة الفاحتة وأقمت واجب العزاء األلكتروني عشر
مرات . كـتبت رأيي حتت رأي خـمـسة  فـفرح مـنهم أربـعة
وخاصـمـني واحـد . نـشـرتُ قـصة صـغـيـرةً جـداً  فـحازت
ـبــهـجـة عـلى الــكـثــيـر من الــهالهل والـرقــصـات الــلـغـويــة ا

الرحيمة .
اقترح عليَّ صديق كر  مائدةً طيـبةً منصوبةً بباب مساء
حانـة زوربـا اجلـمـيـلـة  فـاعتـذرتُ بـكـذبـة مـوعـد طارىء مع
طبيب . صديقي طيب ومثقف  لكنه مدواخ لغويٌّ ينام على
خصـلتـ مروّعـتـ  فهـو يسـتعـمل نـصف عيـدان الطـاولة
زّة  في نبش أسنـانه وتخلـيصـها من مدحـوسات األكل وا
فضـالً عن استـخـدام سـبـابـته الـطويـلـة في الـعـبث بـخـشمه

األفنص.
تبادلتُ مع عبـد الرزاق الربيعـي ذكرى أغرب معرض رسم
 أقامته بـبغداد الـعزيزة  امـرأة مصريـة وكان ثالـثنا جناة
ـفـتتح عبـد الـله . كـان مكـان الـعرض الـعـجيـب الذي وقع 
ـريـضـة  هـو مـرحاض كـبـيـر ونـظـيف جداً التـسـعـيـنـيات ا
بنـفق حديث بـساحـة الرصـافي احملروسـة بتـمثـال الشـاعر
الفـقـيـر . قدمت لـنـا الـفرعـونـيـة الشـاي والـكعـك ومعـجـنات
اخـرى . تنـاولـنـا شـرابـها وطـعـامـهـا مـدافاً بـعـطـر الـديـتول
الـرخـيص  وأخــيـر الـضـحك قــبل الـهـجــيج من كـرخ أمـنـا
هى ورقبة اجلسر وما تبقى . اجلميلة ورصافتها وعيون ا
قتـلـني منـظر سـمـكة مـفـتوحـة عـلى بطـنهـا . كـانت ما زالت

تلبط وتلبط حتى آخر أنفاسها .
ـرعب  اقـتـرحتُ عـلى الـنـاشــر أن يـشـيل فـوراً مـنـشـوره ا
لـكنـه لم يـستـجب وبـقي مـعـانـداً واقـعـاً حتت سـلـطـة شـهوة

الاليكات اللعينة .
تـلـقــيت رسـالـة من احــمـد زيـدان  تـظــهـر فـيـهــا الـراقـصـة
البديعة فـيفي عبدو  وهي تـؤدي رقصة مذهـلةً تدقّ الكعب
بـخـاصــرة الـسـتّـ . فــطـرتْ قـلـبـي رغـبـتي الـقــويـة األبـديـة

لزيارة القاهرة .
قلتُ لصائد الكناغر جمـال البستاني ال حتزن إنَّ الله معنا

 قال أحبك ليش ما أدري .
اكتـشـفت أن األصدقـاء قـد ضمـوني الى سـلـة متـنـافرة من

التجمعات فمحوتها كلها .
قـرأت قـصـيـدةً ركـيـكـةً لـشـاعـر جـيّـد فقـدَ بـوصـلـتَـهُ . بـباب
الـــــنـص أرفقَ صــــــورة امـــــرأة نــــــصف
جسدها يلوّح للناظرين . كتبتُ له إنَّ
ـرأة احلـلـوة سـيـغـطي عـيوب صدر ا
الـشـعــر . ردَّ عـليَّ بــعالمـة الــضـحك

ب . واإلمتنان والرضا ا
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ـصريـة نبـيلة كـشفت الـفنـانة ا
عــبــيــد  عن ســر غــيــابــهــا عن
ها الساحة الـفنية وعـدم تقد
أي اعمال فنـية خالل السنوات

األخيرة.
وقالت نـبيلـة عبيد فـي منشور
عــبـر صــفـحــتـهــا الـشــخـصــيـة
ـوقع (إنــسـتــجـرام) (أسـعى
دومـاً لـلـحـفــاظ عـلى مـا قـدمـته
خالل مسيـرتي الفنـية ولذلك ال
أقبل بـأي عـمل يعـرض عليّ إال
إذا وجــدته يــنـــاسب تــاريــخي
ويـــــــضـــــــيـف لـي). وأضـــــــافت
(حافظت على اسـتمراريتي في
ـصــريـة من خالل الـســيـنــمــا ا
األفالم اجلـيــدة الـتي قــدمـتــهـا
خالل مـشـواري الـفنـي وكل ما
اضية عرض عليّ فـي الفتـرة ا
ــســتـوى لم يــكن عــلى نــفـس ا
الــذي قــدمـــته من قـــبل ولــذلك

اختار الغياب).
وكــــان آخـــر عــــمل شــــاركت به
نـبـيــلـة عـبــيـد كـان عـام 2015
عـنـدمـا حـلت ضـيـفـة شـرف مع
الـنـجـمـة دنـيـا سـمـيـر غـا في
إحـدى حلـقات مـسلـسل (لهـفة)
وظهـرت وقـتـهـا بـشـخـصـيـتـها
احلــقــيــقــيـة. كــمــا شــاركت في
مـسـلـسل (كـيــد الـنـسـا) والـذي
عــــــرض فـي رمــــــضـــــان 2011
وشـاركـهـا الـبـطـولـة فـيه فـيـفي
عـــبـــده وســـمـــيـــة اخلـــشـــاب
وأحـمد بـدير  وأحـمـد خلـيلي
وميمي جمـال وأحمد صفوت
وأحــمــد سالمــة ودعــاء رجب
وغــيـرهم. وكـان آخــر أعـمـالـهـا

الـسـيـنـمـائـيـة فـيـلم (اآلخـر) 
إنتاجه عام 1999 ومن بطولة
مـحـمــود حـمـيــدة حـنـان تـرك
هـاني سالمـة عـزت أبـو عوف
لــبــلــبــة حــسن عــبــداحلــمــيــد

وماهر عصام.
ومـن أهم أعـمـالـهــا: (الـراقـصـة
والـسيـاسى واغـتيـال مـدرسة
والــعــذراء والــشــعــر األبــيض
وأرجــوك أعــطـنى هــذا الـدواء
والـراقـصـة والـطـبـال وقـضـيـة
ــــرأة ســــمـــــيــــحــــة بــــدران وا
والــسـاطـور ورابـعــة الـعـدويـة

وغيرها).
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(بـــازدراء الــــدين اإلسـالمي). في
الــعـام 2016 حــكم عــلى أربــعـة
مــراهـقــ اقـبـاط بــالـســجن بـ

ثالث وخــمس سـنــوات بـتــهـمـة
(إزدراء اإلسالم) بعـد أن سخروا
ــســلــمـ فـي شـريط من صالة ا

فـيــديـو. وفــر االربـعــة من الـبالد
أواخر عام 2016 الى سويـسرا
حيث حصلوا على حق اللجوء.


