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السعفة الذهبية.. ملن ستذهب؟

بريطانيا وفرنسا تتنافسان بقوة على سعفة مهرجان »كان« الذهبية
كان � كون���ا: تختتم مس���اء 
اليوم في مدينة كان الفرنسية 
الثالثة والستني  الدورة  اعمال 
والتي تش���هد تنافس 19 فيلما 
على جائزة السعفة الذهبية التي 
تعتبر اجلائزة االهم عند صناع 

الفن السابع في العالم.
وتب���دو حصص الس���ينما 
البريطانية والفرنسية االقرب 
الى تلك اجلائزة وان كانت هناك 
ثمة اش���ارات ألعمال اخرى ال 
تقل اهمية عما قدمته السينما 
البريطانية والفرنسية في هذه 

الدورة.
الترشيحات  وتعطي جملة 
مس���احة كبرى م���ن االولوية 
لفيلم »عام آخ���ر« للبريطاني 
مايك لي الذي يتناول تفاصيل 
احلياة اليومية لزوجني يفتحان 
قلبيهم���ا وعقليهم���ا لإلصغاء 
ملشاكل اآلخرين التي تتركز على 
قضايا الوحدة والفراغ االنساني 
والعاطفي في املجتمع البريطاني 

في مرحلة خريف العمر.
في الوقت نفسه ترتفع حظوظ 
الفيلم الفرنسي »رجال ورموز« 
ال���ذي تناول االيام االخيرة من 
حياة ثمانية رهبان فرنس���يني 

مت اغتياله���م عل���ى ي���د احدى 
املجموعات االرهابية املتطرفة 
التس���عينيات  في اجلزائر في 
ومتيز ط���رح الفيلم بكثير من 
الشفافية والعمق على صعيد 

التآخي بني االديان.
ويرشح عدد كبير من نقاد 
السينما العاملية الفيلم املكسيكي 
»بيوتيفول« للمخرج اليخاندرو 
انرييتو ليكون له  غونزاليس 

مس���احة من حص���اد اجلوائز 
في املهرج���ان. ويتناول الفيلم 
املكسيكي حكاية رجل اسباني 
الفقيرة في  يعيش في االحياء 
مدينة برشلونة ويستغل العمالة 
اآلس���يوية واالفريقية لالجتار 
بكل شيء اال ان ظروفه الصحية 

تدفع به الى املوت.
وال يعني هذا الصراع على 
الس���عفة الذهبية بأي حال من 
االحوال نسيان السينما اآلسيوية 
التي تذه���ب بعيدا في االمناط 
السينمائية املتجددة التي تقدمها 
وعلى وجه اخلصوص السينما 
التايلندية والكورية اجلنوبية 

والصينية.
وتتواصل أنشطة مهرجان 
كان السينمائي التي بدأت في 12 
من مايو اجلاري وسط حضور 
كبير للسينما السياسية وطغيان 
افالم العنف التي ضربت بقوة 
النس���بة الكب���رى من عروض 

املهرجان.

أقوى الترشيحات لـ »عام آخر« و»رجال ورموز«

املخرج املكسيكي اليخاندرو غونزاليس مخرج فيلم »بيوتيفول« يطمع في اجلائزة

سوزان متيم

أميركي أهمل والدته ألعوام فسكنت الحشرات فمها منعوها من الريجيم.. فانتحرت!

أول مولود في جزيرة بريطانية منذ 80 عامًا!

مصر � د.ب.أ: وضعت فتاة من محافظة األقصر 
بجنوب مصر نهاية حلياتها احتجاجا على منعها 

من إنقاص وزنها.
تلقى مساعد الوزير ألمن األقصر بالغا بوصول 
فتاة من قرية البغدادي )22 عاما( ملستشفى األقصر 
الدولي في حالة س���يئة بع���د تناولها كمية من 

صبغة الشعر.

تبني م���ن خالل التحقيق���ات ان الفتاة أقبلت 
على االنتحار بسبب رفض شقيقها قيامها باتباع 
وصفات احلمية )ريجيم( إلنقاص وزنها بسبب 

معاناتها من السمنة املفرطة.
لفظت الفتاة أنفاسها األخيرة بعد فترة وجيزة 

من وصولها املستشفى.

لندن � أ.ش.أ: أول مولود في جزيرة براون 
سي في مقاطعة دورست البريطانية يعتقد انه 

األول منذ اكثر من 80 عاما.
ويعتقد الباحثون ان اريك وارويك هو اول 
مولود في جزيرة براون س���ي في ميناء بول 

هاربر بمقاطعة دورست منذ عام 1927.
ول���دى والدا الط��فل وهم���ا انيتا وتريفور 
وارويك ابن���ة هي اديث، وكانا يأمالن ان تولد 
الطفلة في جزيرة براون سي اال انها نقلت الى 
المستش���فى على عجل بسبب ظروف الوالدة 

المتعسرة.
ويعمل األب في الصندوق الوطني الخاضعة 

له جزيرة ناشيونال ترست.
وكان الصندوق الوطني قد بحث في ملفات 
االرشيف واعتقد في بادئ األمر ان هذه اول والدة 
في تلك الجزيرة منذ عام 1905 بيد انه اكتشف 

انه تم تعميد طفل آخر عام 1927. 
يذكر ان براون سي وهي اكبر ثماني جزر في 
مين���اء بول هاربر ينظر اليها على انها موطنا 
لجمعية الكش���افة البريطانية بعدما عقد اول 
معسكر لحركة الكشافة في عام 1907 على ارضها، 
كم���ا انها موطن للس���نجاب االحمر وبها اكثر 
من الف نوع من الطي���ور الى جانب المناظر 

الطبيعية الخالبة.

العناية الفائقة باحد املستشفيات، بينما أوقف ابنها 
الذي كانت تبدو عليه بوضوح عالمات تعاطي املواد 

املخدرة.
ولدى سؤاله عن والدته، قال ريتشارد إنه لم يأخذها 
إلى الطبيب منذ أكثر من عامني، وذلك ألن األطباء � 
بحسب زعمه � كانوا يكتفون بالنظر إليها ووخزها 

ببعض اإلبر، لذلك »ظن أنها ستموت قريبا«.
ولكن جيران ريتش����ارد رجحوا أن تكون األم قد 
أمضت فترات أطول من ذلك على سريرها دون عناية، 
إذ قال أحدهم إن االبن لم يدخله إلى منزله أو يدعه 

يرى والدته فلورنس منذ أكثر من خمس سنوات.

واشنطن � سي.ان.ان: ألقت الشرطة في مقاطعة 
بريفارد األميركية القبض على رجل أس����اء معاملة 
والدته املس����نة وأهملها بشكل وصفه قائد الشرطة 
احمللية بأنه »أبش����ع ما ش����اهده في حياته« بعد أن 
تركها عاجزة عن احلركة في سريرها وقد انتشرت 

احلشرات حولها، لدرجة انها دخلت فمها.
وقالت الشرطة إنها أوقفت ريتشارد كاسن، في 
املنزل الذي يقيم فيه مع والدته فلورنس البالغة من 
العمر 82 س����نة، بعد أن تلقت بالغا منه للمساعدة 
في تق����دمي عناية طبية لها، فذهل����ت للمنظر الذي 

وجدته.
فق����د رأت الش����رطة أن األم كانت ممدة بال حراك 
وال تصدر عنها أي ردود فعل، بينما انتش����رت على 
جسدها التقرحات الكبيرة الناجتة عن التمدد لفترات 

طويلة.
وبحسب تقرير الش����رطة، فإن »آالف احلشرات 
من بق وبعوض كانت متواجدة في غرفة األم وعلى 

سريرها، كما وجدت حشرات حية داخل فمها«.
وأضافت الش����رطة أن الصراصير احلية وامليتة 
كانت تنتشر على وسادة األم، بينما تلطخ شعرها 
ووجهها ببقايا الطعام املتعفن، وقد تركها ابنها بحفاض 
متسخ ومالبس رديئة، وقد انتشرت الرائحة الكريهة 

املنبعثة منها في كامل أرجاء املنزل.
وكانت األم عاجزة عن التحدث، وتكتفي بالبكاء 
أو النحي����ب طوال الوقت، وج����رى نقلها إلى وحدة 

عنكبوت اقتلع ثدي امرأة أميركية!
نيويورك � سي.ان.ان: استعادت سيدة في الواليات املتحدة األميركية 
وعيها بع����د 11 يوما أمضتها في غيبوبة، أعقب����ت خضوعها لعملية 
جراحية صعبة، استأصل خاللها األطباء أحد ثدييها، بعدما تعرضت 
للدغة س����امة من عنكبوت صغير من نوع »الناس����ك البني« الطويل 

الساقني، الذي يعيش في الكثير من البيوت حول العالم.
ويبدو أن السبب الرئيسي في احلادث غير العادي، الذي تعرضت 
له فيكتوريا فرانكلني، هو إهمال مكان اللدغة دون تنظيف، مما أدى إلى 

حدوث التهاب وتعفن داخلي، تطور إلى »غرغرينا« هددت حياتها.
وقالت فرانكلني، بعد استيقاظها، إنها كانت الحظت قبل ثالثة أسابيع 
وجود تورم صغير على ثديها األيسر، ولكنها تعاملت مع املوضوع 
بشكل عادي، ولكن بعد أيام بدأت تنتابها نوبات ألم كبيرة في الصدر. 
وأضافت: »رأيت صدري وقد حتول إلى اللون األسود، وانتفخ بشدة 
مع مرور الوقت، حتى بات أكبر من أن تتس����ع له حمالة الصدر، وفي 
أحد األيام اس����تيقظت وأنا أشعر بألم شديد واشم رائحة كريهة جدا 

من صدري، عندها اتصلت بصديقتي لنقلي إلى املستشفى«.
وختمت بالقول: لم أكن ألظن، ولو بعد مليون س����نة، أن عنكبوتا 

صغيرا قادر على فعل ذلك«.
ولكن لدى وصول فرانكلني إلى املستشفى، اكتشف األطباء وجود 
تعف����ن داخلي »غرغرين����ا« لم تعد األدوية العادي����ة تنفع معها، مما 
اضطرهم إلى اس����تئصال الثدي للحفاظ على حياتها، على أن يجروا 

لها الحقا عملية إلعادة ترميم الصدر.
يذكر أن عنكبوت »الناسك البني« يتراوح طوله بني سنتيمترين 
وس����تة ملليمترات، وهو نادرا ما يلدغ أو يستخدم سمه إال في حالة 
اخلطر الش����ديد، وال تش����كل لدغته أي خطر في معظم األحيان، لكن 
العنكبوت قد يلجأ في بعض األوقات إلى توجيه أكثر من لدغة إلى بقعة 

واحدة، األمر الذي قد يهدد األطفال أو أصحاب املناعة الضعيفة.

العربية: قررت   � القاه���رة 
القاهرة امس  محكمة جنايات 
تأجيل النظر في قضية مقتل 
الفنانة اللبنانية سوزان متيم، 
واملتهم فيها رجل األعمال هشام 
طلع���ت مصطف���ى والضابط 
محسن الس���كري، إلى جلسة 
اليوم لالستماع إلى بقية شهود 
اإلثب���ات واس���تكمال مرافعة 

الدفاع.
واستمعت احملكمة إلى أقوال 
مس���ؤول كاميرات املراقبة في 
فن���دق دبي ال���ذي كان يتردد 
الس���كري«،  عليه »محس���ن 
املتهم األول  الضابط املصري 

في القضية.
وقال املسؤول »إن الصور 
التي التقطت للمتهم سليمة وأنه 
غير مسؤول عن أي عبث بها 
أثناء عملي���ة تخزينها ونقلها 

من دبي إلى القاهرة.
 من جهة أخرى طلب دفاع 
هش���ام والس���كري حض���ور 
وكيل نيابة دبي ملناقشته في 
التحقيقات التي أجريت هناك 
القضية، وقد استجابت  حول 

احملكمة لطلب الدفاع.
وكان فريقا الدفاع عن هشام 
والسكري قد شككا في األدلة 
اجلنائية التي أرفقتها حتقيقات 
إياها في  شرطة دبي، متهمني 
احملكمة بتضلي���ل العدالة في 

تقدمي األدلة.
وقال الش���اهد الباكستاني 
الدين«،  »خي���ر زادة وجي���ه 
اخلبير الفني بش���ركة »هاني 
الت���ي قام���ت بتركيب  ويل« 
املراقبة األمنية  وضبط نظام 
ببرج الرمال )1( والذي كانت به 
شقة سوزان متيم، »ان الصور 
ومقاطع الڤيديو املصورة التي 
التقاطها للسكري مبعرفة  مت 
كاميرات املراقبة للنظام األمني 

بالبرج املذكور سليمة 100%، مع 
عدم وجود احتمالية أو إمكانية 

للعبث فيها«.
الذي يشغل  الشاهد،  وقال 
منصب مدير تنفيذي بشركة 
»هاني ويل« إن مالك برج الرمال 
استعانوا بخ��برة شركته الفنية 
في سبيل استخالص واستخراج 
الص���ور واملقاط���ع املصورة 
املراقب���ة من جهاز  لكاميرات 
التخ��زين الرقمي، وباعتبار أن 
الشركة هي من قامت بتركيب 
النظام وهي األقدر على القيام 

باألمر بصورة صحيحة.
وأكد الباكستاني »أنه أرسل 
خبيرا فنيا إلى مالك برج الرمال 

الالزمة في  للقيام باإلجراءات 
الش���أن، وان���ه تابع عن  هذا 
كثب تلك اإلجراءات وتأكد من 

سالمتها«.
وتاب���ع »ان جهاز التخزين 
ال���ذي كان يحتوي  الرقم���ي 
الڤيديو  على الصور ولقطات 
املصورة م���ن نوعية خاصة 

ومن غي���ر املمك���ن أن تطاله 
يد العبث ف���ي أي مرحلة من 
مراحل التصوير أو استخراج 
اللق`ط���ات، مؤك���دا أن تل���ك 
اللقطات املستخرجة من جهاز 
التخزي���ن االحتياطي تتطابق 
متاما مع ما مت استخراجه من 

جهاز التخزين األصلي«.

 استدعاء وكيل نيابة دبي لمناقشته
في قضية هشام طلعت ومحسن السكري

دفاع المتهمين في قضية سوزان تميم يتهمون شرطة دبي بتضليل العدالة

هشام طلعت 

محسن السكري

ريتشارد كاسن

 ماجدة الرومي تفتتح مهرجان
موازين في المغرب

الرباط � أ.ف.پ: افتتح مهرجان موازين ايقاعات 
العالم للعام 2010 الذي يس���تمر حتى 29 مايو، 
بحف���ل للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي مس���اء 
اجلمع���ة في العاصمة الرب���اط، وقد بدأت كذلك 
عدة عروض قبل س���اعات من االفتتاح الرسمي 
في املسرح الوطني محمد اخلامس، في الشوارع 

الرئيسية للعاصمة.
وفي موقع شالة االثري قام االخوة شمراني 
وهم عائلة من العازفني اإليرانيني بعرض موسيقي.
كما تخلل انشطة اليوم االول من املهرجان حفلة 
لألميركي آل جارو. وتش���ارك نحو 50 دولة في 
الدورة التاس���عة للمهرجان الذي ينظم منذ عام 

 .2001

جاكرتا � يو.بي.آي: هدد حاكم جاكرتا 
فوزي بويو بطرد أي شخص يضبط وهو 
يدخن داخل املباني احلكومية في العاصمة. 
وذكرت وكالة األنباء األندونيسية )أنتارا( 
ام���س أن بويو يريد من جميع املوظفني 
وغيرهم التقيد ببرنامج منع التدخني في 
جاكرتا ال���ذي أطلقته احلكومة في وقت 

سابق.
ورفض بويو دعوات لتخصيص غرف 
خاصة باملدخنني في املباني احلكومية وقال 
إن أي شخص يضبط وهو يدخن بداخلها 
سيكون مصيره الطرد منها، مشيرا إلى أن 

دوال أخرى مثل أميركا ألغت الغرف التي 
كان���ت مخصصة للمدخنني في املطارات 
وأجبرت هؤالء على التدخني في الهواء 

الطلق.
وأعرب حاكم جاكرتا عن اس���تعداده 
ملواجهة الذين قد يعترضون على فرض 
حظر التدخني في املطاعم وغيرها بدعوتهم 
إلى املقارنة بني فوائد التدخني وأضراره 

على الناس بشكل عام.
وأضاف »علينا أن نضع في حسابنا 
تكالي���ف ومنافع ذلك وخاص���ة املنافع 

الطويلة األمد«.

 حاكم جاكرتا يهدد بطرد المدخنين
داخل المباني الحكومية بالعاصمة


