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حكاية الفنانات مع الوشميحتفل غداً بعيد ميالده

األمير فيليب.. 90 عامًا رشاقة
ومرح وزالت لسان ودعابة 

عني دامعة على كتف هيفاء
ودرس على صدر ريهانا

برملاني مغربي ينتقد مهرجانًا للرقص 
الشرقي ملشاركة إسرائيليني

وفاة الروائية ليليان جاكسون
واإلسباني خورخي سيمبرون

لوس اجنيلي���س � رويترز: توفي���ت الروائية 
األميركية ليليان جاكسون براون صاحبة سلسلة 
روايات »القط الذي« عن 97 عاما. وقالت دار نش���ر 
»بنجوين جروب يو اس ايه« التي تنشر أعمالها يوم 
الثالثاء إن براون توفيت السبت في دار للمسنني في 
اندروم بوالية ساوث كاروالينا. أيضا توفي الكاتب 

ووزير الثقافة االسباني السابق خورخي سيمبرون 
مساء الثالثاء في باريس على ما قال حفيده توماس 
الندمان. خورخي س���يمبرون الذي انتقل للعيش 
في املنفى في فرنسا مع عائلته بعد احلرب األهلية 
االسبانية )1936-1939( توفي »بهدوء تام« عن 87 

عاما في منزله الباريسي على ما أوضح الندمان.

.. والتدريب على احلب في السعودية

زوجة تتنازل عن جَلد زوجها مقابل الطالق

الرياض � يو.بي.آي: قالت استاذة جامعية إن 
الفتيات السعوديات يتدربن على احلب ألنه من أقوى 
الروابط اإلنسانية وأعمقها وهو أساس العالقات 
اإلنس���انية. ونقلت صحيفة »الوطن« السعودية 
امس عن د.س���ناء عابد خالل دورة أقامها القسم 
النس���ائي بالندوة العاملية بج���دة عن »احلب في 
احلياة«، أن اإلحصائيات تؤكد أن 98% من الشباب 
يرفضون الزواج من الفتاة التي كانت تربطهم بها 

عالقة قبل الزواج.
وأشادت في كلمة بالندوة مبشاركة أكثر من 70 

فت���اة من مرحلتي الثانوية واجلامعة عن العالقة 
بني الشباب والفتيات إلى »دور الشيطان في إدارة 
تلك العالقة واالنح���دار بها إلى املزالق اخلطرة«، 
ولفتت إلى أخطاء خطيرة تقع فيها بعض الفتيات 
بقولهن إن عالقاتهن بالشباب هي مقدمة للزواج 

وإن الشاب جاد في تلك العالقة.
وكشفت عن نتائج علمية الستبيان أجرته على 
شريحة كبيرة من الشباب تضمنت أسباب عزوفهم 
عن االرتباط بهؤالء الفتيات فكان معظمهم يجيبون 

أنهم ال يثقون بهن كزوجات وأمهات ألبنائهم.

الرياض � يو.بي.آي: اشترطت سعودية على زوجها 
الطالق مقابل تنازلها عن احلكم الصادر ضده بجلده 
75 جلدة على خلفية اتهامه لها في شرفها وادعائه أنه 
شاهد لها مقطع ڤيديو وهي متبرجة وتراقص األغراب. 
ووافق الزوج على طلب زوجته وطلقها. وقالت صحيفة 
»املدينة« امس ان الزوج كان شتم زوجته وادعى انه 
شاهد لها مقاطع ڤيديو على اإلنترنت وصورا وهي 

ترقص متبرجة مع أغراب قبل زواجهما.

وأضافت أنه تأكد الحقا أن هذه املقاطع والصور ال 
تخص الزوجة والتقطت لها في إحدى مناسبات الزفاف 
العائلية بطريقة فنية ما جعل الزوج يعتذر منها بينما 
رفضت اعتذاره ورفعت قضية ضده حصلت مبوجبها 
على الطالق وفق شرطها. وكان رئيس محاكم منطقة 
تبوك الشيخ سعود اليوسف اعلن في اخلامس من 
الشهر اجلاري أن زيادة نسبة الطالق في اململكة قد 

جتاوزت في الفترة األخيرة االربعني حالة.

اليزال ميارس هوايته املفضلة 
وهي ركوب العربات التي جترها 
اخليول، كما اليزال رشيقا بقدر 
يكفي ألن يرتدي حلته اخلاصة 
بالقوات البحرية التي كان يرتديها 
وهو في العشرين من عمره، أن 
يوم اجلمعة الذي يوافق يوم عيد 
ميالده سيكون يوم عمل عادي 

بالنسبة له.
وقال أحد مساعدي دوق أدنبره 
»إنها الطريقة التي يرغب فيها. 

إنها تعبر عن طبعه«.
وأوضح أنه ستتم اقامة قداس 
ش���كر خاص بقلعة وندس���ور 
خارج لن���دن االحد املقبل بعيدا 

عن األضواء.
الرغم م���ن ذلك، فإن  وعلى 
االمير فيليب ظل في دائرة الضوء 
في الكثير من أنحاء العالم منذ 
زواجه بامللكة اليزابيث الثانية 
ملك���ة بريطانيا ع���ام 1947 أي 
قبل 64 عاما، ألسلوبه البسيط 
في احلديث وأحيانا زالته غير 
املريحة التي تتراوح بني الكوميديا 

واالهانة.
ففي عام 1994، س���أل االمير 
رجال غنيا في جزر كاميان »ألستم 

أحفاد قراصنة؟«.
وفي 1998 قال لطالب بريطاني 
التقاه خالل زيارة لبابوا غينيا 
اجلديدة »اس���تطعت اال تؤكل، 
إذن«. وفي الصني عام 1986، قال 
االمير فيليب للطالب البريطاني 
س���يمون كيربي »اذا بقيت ملدة 
أطول هنا، ستعود للوطن بأعني 
ضيقة«. ووصف في نفس اجلولة 

بكني بأنها »مخيفة«.

حني دق����ت أجنيلين����ا جولي 
خطوط الطول والعرض ملكان 
النجمة  والدة أوالدها، ودقت 
هيفا وهبي رسما على شكل عني 
دامعة على كتفها األمين، فيما 
دقت الفنانة إليسا على كتفها 
أيضا رس����ما جميال تتوسطه 

فراشة.

للرقص الشرقي مجرد نقاش ال 
يجدي نفعا، باعتبار أن الرقص 
موهبة ومهنة مثله مثل بقية املهن 

الفنية األخرى.
البرملان���ي عبدالباري  وقال 
الزمزم���ي، رئي���س اجلمعي���ة 
املغربية للدراسات والبحوث في 
فقه الن���وازل، إن املهرجان مادام 
ليس من تنظيم جهات رس���مية 
في البالد، ف���إن احلكومة ملزمة 
برفض تنظيمه على أرض مراكش، 
كونها مؤمتنة على إرادة الشعب 

املغربي.
وتابع الزمزمي »بغض النظر 
التي  امليوعة وقل���ة احلياء  عن 
تعتري عروض الرقص الشرقي 
س���واء لدى الراقصات النس���اء 
أو الراقص���ني الرجال، فإنه على 
األق���ل كان ينبغي رفض تنظيم 
هذا املهرجان الستدعائه مشاركني 
صهاينة«. وزاد: »أعلم أن الظروف 
السياسية ضاغطة على احلكومة 
املغربية، لكن هذا ال يعطيها مبررا 
لقبولها ول���و بالصمت حضور 
هؤالء الراقص���ني الصهاينة في 
ه���ذا املهرج���ان الدولي للرقص 

الشرقي«.

قال إنه ال يرغب في أي جلبة.
فف���ي وق���ت تتالح���ق فيه 
االحتف���االت واالعي���اد امللكية، 
سيكون لدى دوق أدنبره أيضا 
شيء لالحتفال فهو صاحب أطول 
زواج ملكي وأقدم شريك لعاهل 

بريطاني.
وأك���د االمير فيلي���ب، الذي 
س���يتم غدا التسعني عاما بينما 

من جسدها، وفي أحيان كثيرة 
تعم����دن الى إزالة القدمي ودق 
وشم جديد مكانه على الرغم من 
حدوث بعض الندبات واآلثار 
الواضحة على اجلسم، مثلما 
حصل مع النجم����ة أجنيلينا 
 Billy جولي لدى إزالتها لوشم

الذي كانت تتزين به.
أما أحدث وشم دقته ريهانا 
على صدرها بشكل افقي فهو 
عبارة تعني »ليس فش����ال بل 
درس جديد على الدوام«، في 

املهرجان، بسبب ميوعة العروض 
الفنية التي يتضمنها.

وعزا الرافض���ون انتقاداتهم 
لتنظي���م املهرجان أساس���ا إلى 
حض���ور راقص���ني م���ن الكيان 
اإلسرائيلي، معتبرين ذلك استهتارا 
مبشاعر الشعب املغربي. اعتبرت 
وقالت إحدى الراقصات املغربيات 
املعروفات ان اجلدل حول مهرجان 

لندن � د.ب.أ: على مر السنني، 
تس���بب االمير فيليب في كثير 
من املرح والغضب نتيجة زالته 
الكثيرة، ولكن عندما جاء االمر الى 
االحتفال بعيد ميالده التسعني، 

إيالف: يعتبر الوشم واحدا 
من األشكال الفنية القدمية جدا، 
حيث يحكي عن تاريخ يعود 
الى 200 سنة ق.م، إذ وجد على 
الفرعونية،  بعض املومياءات 
وكذلك عرف في اليابان خالل 
القرن الس����ادس ق.م، وعرف 
أيضا لدى الشعوب اإلغريقية 
الذي����ن كان����وا  والروماني����ة 
يستخدمونه للرقيق واملجرمني 
لديهم، وذلك كوصمة عار تبقى 
على أجس����ادهم مدى احلياة، 
الوش����م منتشرا أيضا  وكان 
بني س����كان جزر البولينيزي 
الواقعة في جنوب  الفرنسية 

احمليط الهادي منذ القدم.
واس����تمرت ظاهرة الوشم 
بالتط����ور واالنتقال من جيل 
الى آخر عب����ر التاريخ، وهي 
اليوم منتش����رة بشكل واسع 
في العديد من الدول األجنبية 
والعربية على حد سواء، وبات 
هذا الوشم يستخدم كنوع من 
التجميل لرسم احلاجبني، حتديد 
الش����فاه، أو دقه فوق اجلفون 
كبديل عن الكحل األسود، حتى 
بات اجللد مسرحا للعديد من 
الرسومات والرموز ذات الدالالت 
الواضحة والغامضة والكتابات 

اخلاصة.
وعلى الرغ����م من صعوبة 
إزالته مع كل التطور احلاصل 
التقنيات املستخدمة لهذا  في 
الهدف كأنواع الليزر املختلفة، 
إال أنه مازال يالقي رواجا كبيرا 
ويعتبر موض����ة العصر، في 
حني تزيد من رواجه النجمات 
اللواتي يتباهني باإلظهار الدائم 
للزخارف واألشكال والكتابات 
اجلسدية بفخر كبير. حيث تبدأ 
الكثيرات منهن بوش����م واحد 
صغير، ما يلب����ث أن يتحول 
الى هاجس ميأل أنحاء مختلفة 

الرباط � العربية: أثار تنظيم 
املهرجان الدولي للرقص الشرقي 
في دورته الثانية مبدينة مراكش، 
انتقادات حادة لفعاليات إسالمية 
وحقوقي���ة تطال���ب مبن���ع هذا 

امللكة اليزابيث مع االمير فيليب

دمعة على كتف هيفاء

احد الراقصني املشاركني في املهرجان 

صرحت جنمة تلفزيون الواقع كيم كارداش���يان 
بعد أن تقدم كريس همفريز خلطبتها الشهر املاضي 
بخامت أملاس وصلت قيمت���ه ملليوني دوالر تقريبا، 
صرح���ت بأنها تريد فس���تانا مصمما لها خصيصا 
ألنها تغير رأيها باس���تمرار حيث انها تريد فستانا 
مبهرا بكل املقاييس وبالطبع فإن التحضيرات ملثل 

تصميم كهذا ستأخذ وقتا ال بأس به.
وتقول كيم الفاتنة الس���مراء انها حتاول تصور 
موديل الفستان ألنه حتى اآلن ليس لديها أي فكرة 
عما تريد وهي تسعى إليجاد التصميم املطلوب بأسرع 

وقت ممكن مع قرب موعد اليوم الكبير.

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تبحث
عن فستان الزفاف املثالي

القاهرة - د.ب.أ: ذكرت تقارير صحافية ان مشاجرة 
نشبت بشارع مراد باجليزة بني العب األهلي الشهير 
عماد متعب وأحد السائقني، قام خاللها متعب بإشهار 

سالحه.
وأفادت التحريات األولية بأن متعب قام بإطالق عدة 
أعيرة نارية في الهواء بسبب قيام السائق بالتحرش 
بزوجة عماد متعب أثناء قيادتها السيارة بشارع مراد، 

ما اثار حفيظة زوجها وتشاجر مع السائق.
لم تسفر املش���اجرة عن إصابة أحد من الطرفني 
وتبني ان يارا ناعوم زوجة متعب كانت تقود سيارتها 
مبفردها وزوجها يسير خلفها بسيارته وجرى حترير 
محضر بالواقعة. وقد نفى متعب استخدامه لسالح 

ناري واطالق النار في الهواء خالل املشاجرة.

متعب ويارا نعوم

متعب ينفي إطالق النار 
بسبب حترش سائق بيارا

الطيران على الظهر.. حلم مجنون
في طريقه للتحقيق

سعودي يحرق شاباً بالبنزين
الرياض � وكاالت: أقدم مواطن على سكب البنزين 
على شاب )20 عاما( أمس االثنني أمام منزل والده، 

حيث استدرجه بعد تهديدات مستمرة له.
ويقول والد املجني علي���ه املواطن عبداملولى 
العم���ري »عدنان«: »حضر املجرم إلى باب منزلي 
عند الس���اعة العاشرة صباحا، ورسم خطة لقتل 
ابني وإحراقه تنفيذا لتهديداته املعلنة مسبقا، فقد 

ق���ام بإخفاء حذاء ابني خارج باب العمارة، وحني 
خ���رج ابني للبحث عنه ب���ادره اجلاني بالهجوم 
وس���كب عليه كمية من البنزين وأشعل فيه النار 

عند عتبة باب املنزل«.
ويضيف: »حينه���ا بدأ ابني بالصياح وأصيب 
بحروق كبيرة من الدرجة األولى والثانية، مما يعد 

شروعا في القتل مع سبق اإلصرار والترصد«.

ولينغتون � د.ب.أ: هل ميكن أن يحلق اإلنسان 
في السماء كالطيور؟ يبدو أن حتقيق هذا احللم 
صار وش���يكا، وأننا بص���دد الدخول في عصر 
»الطيران الشخصي« الذي ميكن فيه لإلنسان 
أن يطير في الهواء من خالل آلة، ال تعدو كونها 
»حقيبة« تعمل باحملركات النفاثة، يضعها على 

ظهره.
فقد جنح أح���د املخترعني في نيوزيلندا في 
جعل آلته الت���ي ابتكرها تطير إلى ارتفاع أكثر 
من 1500 متر فوق س���طح األرض للمرة األولى 

في التاريخ.
أجريت جتربة طيران اآلل���ة اجلديدة، التي 
تعرف باسم »مارتن جيتباك« ويتم التحكم فيها 
عن بعد، فوق جزيرة ساوث آيالند النيوزيلندية، 
حيث وضعت بها دمي���ة مخصصة الختبارات 

التصادم في مقعد القيادة.
هذه التجربة خضعت ملراقبة إحدى املروحيات، 
وس���جلها طاق���م مصوري���ن م���ن التلفزيون 
النيوزيلندي، أعيدت اآللة إلى األرض بس���الم 
من خالل مظلة تعمل مبحرك صاروخي عكسي 
لتهدئة سرعة الهبوط، وهي خاصية مهمة توفر 
لقائد اآللة فرصة للنجاة في حال تعطل احملرك 

في الهواء.
يق���ول مبتكر اآللة جل���ني مارتن، من مدينة 
كرايست تشيرش النيوزيلندية، والذي بدأ العمل 
على حتقيق حلمه اخلاص ب� »الطيران الشخصي« 
في سقيفة حديقة عندما كان طالبا جامعيا قبل 
30 عاما: »لقد بذلنا كل ما في وس���عنا جلعلها 

)اآللة( آمنة إلى أقصى درجة ممكنة«.

وقال مارت���ن للتلفزي���ون النيوزيلندي إن 
آلته »جيتباك« وآلة أخرى س���ابقة تدعى »بيل 
روكيت بيلت« لم ميكنهما االرتفاع في السابق 
سوى لبضع أقدام فوق سطح األرض، األمر الذي 
دفع بعض وسائل اإلعالم إلى السخرية من آلة 
«مارتن جيتباك« عندم���ا عرضها مبتكرها في 
معرض »أوشكوش« للطيران بوالية ويسكونسن 

األميركية قبل ثالثة أعوام.
رغم ذلك، كانت إمكانيات هذه اآللة واضحة، 
إذ وصفتها مجلة »ت���امي« األميركية بعد مرور 
عامني بأنها واحدة من أفضل 50 اختراعا حديثا 

في العالم.
عان���ى مارتن من عدة انتكاس���ات على مدار 
السنوات املاضية، وأنفق ما ال يقل عن 12 مليون 
دوالر نيوزيلن���دي )تس���عة ماليني دوالر( من 
مدخراته ورأس املال االس���تثماري الذي جمعه 
بنفس���ه لتمويل املش���روع ومن ث���م حتقيق 

حلمه.
دفعه اختبار الطيران األخير إلى طرح أسهم 
شركته في البورصة كي يتسنى له جمع رأس 
املال الكافي إلنتاج كميات كبيرة من آلته لألغراض 

التجارية.
يقول مارتن إن اختراعه عملي، كونه يعمل 
مبحرك بنزين تقليدي يقوم بتشغيل مروحتني 
تنتجان قوة دافعة كافية لتحريك اآللة في عمليتي 
إقالع وهبوط رأس���يتني، مما ميكن قائدها من 
الطي���ران لفترة طويلة، وأوضح مارتن أن آلته 
استحدثت قس���ما جديدا في أس���واق الطيران 

ومركبات االستجمام.

جلني مارتن مبتكر اآللة »مارتن جيتباك«

لوس أجنيليس � د.ب.أ: من احملتمل ان تعيد النجمة 
االميركية أجنلينا جولي جتس���يد دور اجلاسوسة 
ايفلني سولت في جزء ثان من فيلم اجلاسوسية املثير 
»سولت«، حسبما ذكر موقع »ديدالين« االلكتروني 

املعني بشؤون السينما العاملية.
وقال املوقع ان ش���ركة سوني بيكتشرز لالنتاج 
والتوزيع طلبت اعداد س���يناريو للجزء الثاني من 
فيلم احلركة الشهير والذي يدور حول عملية تابعة 
لالس���تخبارات االميركية يش���تبه بأنها جاسوسة 

روسية.
واوكلت مهمة كتابة سيناريو الفيلم اجلديد الى 

كورت ومير، والذي كتب سيناريو الفيلم االول.

أجنلينا جولي

أجنلينا جولي تستعد لتصوير 
اجلزء الثاني من فيلم »سولت«


