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 هيفاء وهبي 

 حسن يوسف بني كاريس بشار وسالفة معمار 

 تكريـم عدد مـن نجـوم الفـن العرب مـن بينهم حسن يوسف والفنانة ماجدة 

 مهرجان دمشق الدولي ينطلق ويحابي األجندة السياسية السورية 

  دمشق ـ هدى العبود ـ (أ.ف.پ) 
  افتتح في دار األوبرا السورية 
مســــاء األحد مهرجان دمشق 
السينمائي الدولي الثامن عشر 
الذي يستمر حتى الثالث عشر 
من الشــــهر اجلاري ويضم في 
مسابقة الفيلم الروائي الطويل 
٢٤ فيلما عربيا وأجنبيا تتنافس 
على جائــــزة املهرجــــان، و٩٨ 
فيلما قصيرا في مسابقة الفيلم 

القصير.
  وضم حفل االفتتاح لوحات 
راقصة مســــتوحاة مــــن أفالم 
بارزة في تاريخ السينما حملت 
الغجر»،  عناوين مثل «زمــــن 
و«الرقص مع الذئاب»، و«صعود 
املطر»، و«سيلينا» وصوال إلى 
«تايتانيك» التي عادت إلى أجواء 
الفيلم الشــــهير ولكن بخامتة 
جديدة ومبتكرة، حيث السفينة 

تتعرض بدال من حادث االصطدام 
بجبل اجلليد والغرق، إلى هجوم 
طائرات مروحية، وتنتهي مبشهد 
قتلى لفــــوا بالعلم التركي، في 
إشارة صريحة إلى الهجوم الذي 
شنته قوات البحرية االسرائيلية 
على اسطول «احلرية» الذي كان 
متوجها إلى شواطئ غزة في ٣١ 

مايو الفائت.
  احلضور التركي في املهرجان 
اللوحات  لم يقتصر على هذه 
الراقصة، فتركيا ضيف شرف 
املهرجان، فــــي تقليد يعمل به 
فــــي املهرجان  للمــــرة األولى 
الدمشــــقي، وهي حتضر عبر 
تظاهرة للسينما التركية تضم 
١٠ أفــــالم هي «ثالثــــة قرود»، 
و«مناخات»، و«بانتظار اجلنة»، 
و«بيض»، و«مسافة»، و«والدي 
وابني»، و«اجنذاب في محله»، 

و«حياة بهيجة»، و«غيوم في 
أيار»، و«الهيفــــاء ذات  شــــهر 

الوشاح األحمر».
املهرجان  افتتاح    كذلك شهد 
عرض فيلم «عسل» من إخراج 
قبالن أوغلو احلائز جائزة الدب 
الذهبي في مهرجان برلني األخير. 
هذا إلى جانب وفد تركي يضم 
التركي  ١٤ سينمائيا. ويشارك 
كيرمي ايان املدير الفني ملهرجان 
اسطنبول السينمائي في جلنة 
حتكيم الفيلم الروائي الطويل.

  وكــــرم املهرجــــان في حفل 
االفتتاح عددا من السينمائيني 
الســــوريني، هم كاريس بشار 
وســــلوم حداد وسالفة معمار 
واملخرج مأمون البني والناقدة 
ديانا جبور وصاحب ســــينما 
الدنيا في دمشق مأمون سري 
الســــورية  إلى األديبة  إضافة 

غادة السمان التي اعتذرت عن 
عــــدم احلضور برســــالة، غير 
انها ستحضر عبر فيلم مأخوذ 
عن أحد أعمالها يخرجه سمير 
ذكرى حتت عنــــوان «حراس 

الصمت».
  وقد جرت العادة ان املهرجان 
مــــن املضامني  الكثير  يحمــــل 
السياسية التي حتابي األجندة 

العامة السياسية السورية.
  وجرى تكرمي املمثل املصري 
حسن يوسف واملمثلة املصرية 
ماجــــدة الصباحــــي واملخرج 

التونســــي ناصــــر اخلميــــر 
واملنتــــج واإلعالمــــي الكويتي 
محمد السنعوســــي واملمثلني 
آنا بونايتو وفابيو  اإليطاليني 
تيستي والهندية شارميال طاغور 
واملخــــرج الروســــي فالدميير 
مينشوف واملخرج اجلورجي 
أيوســــلياني والفنانة  أوتــــار 

التركية توركان شوراي.
  وقد حضر حفــــل االفتتاح 
نخبة كبيرة من جنوم الفن كان 
أبرزهم النجم الســــوري جمال 

سليمان. 

 النجمة الكبيرة ماجدة سعيدة بتكرميها 

 جمال سليمان  النجم اإليطالي فابيو تيستي  كاريس بشار 

 .. وهيفاء تنسحب من المهرجان بسبب تجاهلها 
 بيروت - ندى مفرج سعيد

  انسحبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي 
ــية لدار األسد للثقافة  من القاعة الرئيس
والفنون بدمشق قبل انتهاء حفل االفتتاح. 
ــحاب ردا على  وجاء قرار هيفاء باالنس
جتاهل القائمني على احلفل لها وعدم ذكر 
اسمها إطالقا، ففضلت املغادرة دون أن 
تدلي بتصريحات توضح فيها ما شعرت 
به قبل وأثناء املغادرة.  والالفت في األمر 
أن هيفاء كانت قد عبرت حلظة وصولها 
ــعادتها الغامرة  ــرا عن س ــى دار األوب إل
ــق مؤكدة أن سورية  بوجودها في دمش
لم متنعها سابقا من الغناء على أراضيها 
وإمنا كان ذلك تصرف أشخاص ذهبوا.
ــد ترجلها من  ــرة بع وقالت هيفاء للنش
السيارة التي أقلتها إلى داخل دار األسد 
ــق «األوبرا»»: أنا  للثقافة والفنون بدمش
ــد الذي أحبه..  ــق، في البل هنا في دمش
ــق لم متنعني من دخولها أو الغناء  دمش
فيها.. من فعل ذلك هم أشخاص لم يعودوا 
ــن.. العالقة بني الفنان والبلدان  موجودي
تبقى واألشخاص يذهبون». وبابتسامة 
طفولية قابلت هيفاء وفد االستقبال اخلاص 
بها في بهو الدار، فوجهت الشكر للقائمني 
ــينما،  على هذه االحتفالية الكبيرة بالس
مبدية إعجابها الشديد بالتنظيم الرائع الذي 

رأت أنه ليس غريبا عن السوريني. 

 فازت بأفضل مطربة وأفضل أغنية وأداء

 ليدي غاغا تحصد جوائز «ام.تي.ڤي» األوروبية بمدريد 

 ناعومي تصل األقصر بجنوب مصر استعداداً لحفل الزفاف 
 األقصرـ  د.ب.أ: وصلت عارضة 
األزياء الشهيرة ناعومي كامبل 
التاريخية  الى مدينة األقصـــر 

املصرية.
  وتقوم كامبـــل بتفقد معبد 
األقصر الذي سيشهد في ديسمبر 
املقبل حفل زفاف عارضة األزياء 
الشـــهيرة والثـــري الروســـي 
فالديســـالف دورونـــني والذي 

سيكون أسطوريا.
  وكانـــت مصادر فـــي مدينة 
األقصـــر قد صرحـــت ان حفل 
الزفاف سيقام في النصف األول 

من شهر ديسمبر.
  وقالـــت املصـــادر ان كامبل 

وخطيبها الثري ســـيقيمان في 
التاريخي  فندق «ونتر باالس» 
املطـــل على نهـــر النيل جنوب 
معبد األقصر وهو فندق يرجع 
تاريخ إنشائه إلى عام ١٨٨٦ على 
الطراز (الفيكتوري) وبه ٧ أجنحة 

سكنية تطل على النيل.
الدائمة  اللجنـــة    وقد قررت 
باملجلس األعلى لآلثار املصرية 
تسجيل الفندق ضمن قائمة اآلثار 
اإلســـالمية والقبطية ليخضع 
لقانـــون حماية اآلثار وال ميكن 
التعامل معه سواء بالتطوير أو 
التعديل دون الرجوع إلى اللجنة 
الدائمـــة باملجلس األعلى لآلثار 

وذلك نظـــرا لقيمته التاريخية 
والفنية. وهو ذات الفندق الذي 
شهد أول ظهور علني للرئيس 
الفرنسي ســـاركوزي وزوجته 

كارال بروني.
  وجاءت أنباء إقامة حفل زفاف 
ناعومي وفالديسالف دورونني 
في األقصر عكس مـــا توقعته 
مصـــادر إعالميـــة ايطالية من 
أن كامبـــل (٤٠عاما) وخطيبها 
الروســـي(٤٧ عامـــا) يخططان 
للـــزواج في إحدى الكنائس في 
فينيسيا بعد أن حتولت كامبل 
للمذهـــب األرثوذوكســـي الذي 

يتبعه خطيبها الروسي. 

 إيران تعتقل عددًا من الشباب بتهمة غناء «الراب»
  

  طهران ـ سي ان ان: اعتقلت الشرطة اإليرانية عددا من أعضاء فرق 
غنائية ملوسيقى الراب الغربية بتهمة تسجيل أشرطة ڤيديو غنائية 
غير مشروعة. ونقلت وكالة أنباء العمال اإليرانية، شبه الرسمية، عن 
قائد قوة شرطة طهران، حسني ساجدينيا، إنه مت اكتشاف مجموعة من 
الفتيان والفتيات، صغار السن، يستخدمون منازل شاغرة لتسجيل 
موســـيقى راب وأشرطة غنائية مصورة بشـــكل غير مشروع ملواقع 
إلكترونيـــة وقنوات فضائية مختلفة. وداهمت الشـــرطة تلك املواقع 
واعتقلت املجموعة الغنائية، وصادرت «آالت موسيقية غربية» ومشروبات 
كحوليـــة، طبقا للوكالة. ولم يتطرق التقرير إلى توقيت املداهمات أو 
عدد مغني «الراب» الذين جرى توشقيفهم، أو أعمارهم. وقال ساجدينيا: 
«هذه املجموعات تســـتخدم كلمات شوارع تافهة وعبارات ال مكان لها 
في قواعد اللغة الصحيحة.. واألهـــم من ذلك، ليس لديهم أي اعتبار 

للقانون واملبادئ والسلوك السليم واللغة».
  وتواصل السلطات األمنية البحث عن فتاة وعدد من املغنيني الشباب 
جرى حتديد هوياتهم من األشرطة املصورة التي صودرت أثناء حملة 
املداهمة. وعقب املســـؤول األمني قائال: «صدر أمر من احملكمة إللقاء 
القبض على جميع املتهمني والشرطة في طهران ستبذل قصارى جهودها 
للقبض عليهم». وفي إيران، ال ينظر إلى غناء موسيقى الروك والراب 
كجرمية خطيرة لكنها تعتبر منافية لإلسالم، وقد يؤدي جتاهل القوانني 
التي حتظر تلك املوسيقي، لتهم باإلحلاد وعبادة الشيطان، قد تفضي 
ألحكام باجللد أو الســـجن. ولم يشر التقرير الى ما إذا كان مجموعة 

مغني الراب مازالت قيد االحتجاز أو الى التهم التي وجهت إليهم.
  واتهم املسؤول األمني فرق الراب التي تعمل بسرية في إيران بنشر 
اإلباحية وتسميم عقول الشباب، ودعا إلى زيادة املوسيقى التقليدية 
اإليرانية ملواجهة مد الراب. وهاجم املجموعة املوقوفة بالقول: «هؤالء 
الذيـــن مت القبض عليهم هم من بني أولئـــك الذين انحرفوا بعيدا عن 
السلوك القومي والذين نأوا بأنفسهم عن كل املصاعب احلياتية بحثا 

عن وسائل الراحة التي ليس لها حدود». 

 ليدي غاغا 

 ناعومي كامبل 

 مدريدـ  رويترز: حصلت جنمة البوب األميركية 
ليدي غاغا على نصيب األســـد في حفل توزيع 
جوائز «ام.تي.ڤي» األوروبيـــة في مدريد األحد 
املاضي عندما نالت جوائز أفضل مغنية وأفضل 
أداء بوب وأفضل أغنية عن أغنيتها «قصة حب 

فاشلة».
  وكانت ليدي غاغا (٢٤ عاما) حتيي حفال في 
بودابست، وقبلت اجلوائز في اتصال عبر الڤيديو، 
وفي املرة الثالثة التي حتصل فيها ليدي غاغا على 
جوائز «إم.تي.ڤي» األوروبية التي لم تكن ترتدي 
سوى قطعة مطوية من البالستيك لتعزز سمعتها 

املعروفة بارتداء املالبس الغريبة.
  وقالت ليدي غاغا قبـــل أن تقوم بأداء أغنية 
جلماهير «ام.تي.ڤي» في مدريد: «كنت أود كثيرا 

أن أكون هناك».
  وفازت املغنية األميركية كاتي بيري بجائزة 
أفضـــل أغنيـــة مصورة عـــن أغنيتهـــا «فتيات 

كاليفورنيا».
  ويشـــير فوز ليدي غاغا وبيري إلى سيطرة 
املوسيقى األميركية على الليلة رغم أن اجلوائز 
تقررت بتصويت على موقع جوائز «ام.تي.ڤي» 

األوروبية.
  وافتتحت املغنية الكولومبية شاكيرا العرض 
مع مغني الراب البريطاني ديزي راسكال وكانت 
هناك عروض لفرقة كينجـــس أوف ليون وكيد 

روك ومايلي سايروس.
  وفازت مغنية البوب األميركية كيشا بجائزة 
أفضل أداء جديد بينما فاز مغني الراب األميركي 

اميينيم بأفضل أداء هيب هوب. 

 طريقة جديدة لتحويل الجلد إلى دم 

 كندا ـ يو.بي.آي: جنح علماء كنديون 
في اكتشاف طريقة لتحويل اجللد إلى دم 
فيما يعتبر فتحا طبيا كبيرا ميكن أن يولد 
مصادر جديدة للدم ويفيد بشكل رئيسي 
األشخاص املصابني بسرطان الدم وغيرهم 

من املرضى.
  وأفادت صحيفة «كالغـــاري هيرالد» 
الكندية ان باحثني في جامعة ماكماستر 
مبدينة هاملتون الكندية متكنوا من حتويل 
عينات من اجللد إلى دم، وهذا اكتشـــاف 
ميكن في يوم من األيام أن يســـمح ألي 
شخص بحاجة للدم بعد اخلضوع جلراحة 
أو عالج كيميائي، أو يعاني في اضطرابات 
دموية مثل فقر الدم، أن يحصل عليه من 
رقعة صغيرة من جلده اخلاص، ما يلغي 
خطر رفض نظام املناعة في اجلسم للدم 

من متبرع آخر.
  وتوقـــع الباحثون التمكن من تطبيق 

التجارب على اإلنسان خالل سنتني.
  وقال مايكل رودنيكـــي املدير العلمي 

لشبكة اخلاليا اجلذعية الكندية ان «هذا 
اكتشاف شديد األهمية».

  وأشارت الصحيفة إلى ان كيفية حتويل 
اجللد إلى دم عملية بسيطة جدا وال تتطلب 
إال رقعة صغيرة من اجللد ال يتعدى طولها 
عدة سنتيمترات يضاف إليها بروتني يربط 
احلمض النووي قبل أن تتم إعادة برمجته 
خالل اجللد ليتحول إلـــى مولدات للدم 

فتنتج اخللية اجللدية دمـا.
  وكررت التجربة مرارا خالل ســـنتني 
باستخدام جلد من راشدين ومواليد جدد 
ما أظهر ان هذه العملية تسري على «كل 

األعمار».
  واعتبرت الصحيفة ان أبرز املستفيدين 
من هذه العملية هم مرضى سرطان الدم 
الذين يتحـــول دمهـــم جينيـــا ويصبح 
دمهـــم مســـرطنا وغالبا مـــا يحتاجون 
لزرع النخاع الشـــوكي، ومرضـــى «داء 
هودجكــــــن» وهو نوع مــــــن األورام 

اللمفاويــة. 

 صحتك 


