
»إنه في حالة انتظار وتشوق«
صديق جورج كلوني يؤكد أن هذا النجم السينمائي، البالغ 

من العمر 56 عاما، يعيش في هذه املرحلة فترة ترقب مشوبة 
بقلق محبب بانتظار أن يصبح أبا لتوأم من زوجته أمل التي كان 

قد تزوجها في 2014.

»نستطيع شراء رونالدو«
بييرو أوسيليو، املدير الرياضي لنادي إنتر ميالن اإليطالي، 

مؤكدا ان فريقه ميتلك قوة اقتصادية جتعله األغنى في العالم، 
حيث يستطيع ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العب ريال 

مدريد.
ونقلت صحيفة »إندبندنت« البريطانية تصريحات ألوسيليو خالل 

إحدى الندوات بجامعة في ميالن، وقال فيها: »اإلدارة الصينية 
اجلديدة تستطيع بكل بساطة التوقيع مع أشهر الالعبني في العالم، 

مثل كريستيانو رونالدو، لكن احلقيقة أننا لن نتمكن من ذلك 
بسبب سياسة اللعب النظيف، لكننا نستطيع بناء فريق جديد، وأن 

نصحح أخطاء املوسم اجلاري«.

»كسبان والباب المفتوح في ألبوم واحد«
الفنان التونسي صابر الرباعي بعد ان ضم أغنيتيه اجلديدتني 

»كسبان« و»الباب مفتوح«، إلى أغنيات ألبومه اجلديد املقرر 
طرحه في يوليو املقبل، موضحا انه شعر بعدم التنوع بني أغاني 

االلبوم بشكل كاف والفت، فقرر ضم األغنيتني الى األلبوم ليحقق 
هذا التنوع املتناغم.

»السوشيال ميديا صاحبة فضل علّي«
الفنانة املصرية فيفي عبده في تصريح خاص ملوقع الفن 

قائلة انها منذ فترة غائبة عن تقدمي اي عمل درامي في 
رمضان غير ان السوشيال ميديا عوضتها هذا الغياب بتواصلها 
املستمر مع جمهورها من خالل هذه الوسيلة، ما جعلها ال تشعر 

بافتقادهم ملجرد البعد عن الدراما، مبدية إعجابها بوسائل التواصل 
االجتماعي بدرجة كبيرة.

»ال، لن أخضع لمبضع الجراح أبدًا«
املمثلة األميركية كاتي هوملز، التي كانت مرة زوجة للنجم توم 
كروز، تؤكد أنها لن تستسلم لضغوط هوليوود إلجراء جراحة 

جتميلية مع اقترابها من عيد ميالدها األربعني.

»في حقيقة األمر لم أستمتع بحفل الزواج في ذلك الوقت«
عارضة األزياء كاتي برايس تعترف بأن حفل زواجها 

من زوجها السابق بيتر أندر، الذي ت كلف مليون جنيه 
إسترليني، لم يكن ممتعا ألنه أصبح في نهاية األمر مجلسا للقيل 

والقال. ومن املعروف أن برايس تزوجت أكثر من مرة بعد ذلك.
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البقاء هلل

حسني ناصر اخلنني العجمي ـ 78 عاما ـ العزاء في املقبرة فقط 
ـ ت: 99052537.

سعود طاهر عثمان السالم ـ 94 عاما ـ الرجال: مسجد الوزان ـ 
غرب مشرف ـ ت: 96678886 ـ النساء: صباح السالم ـ ق10 

ـ الشارع األول ـ ج14 ـ م13.
عايض مهدي راشد العتيبي ـ 77 عاما ـ الفحيحيل ـ ق4 ـ ش6 

ـ م10 ـ ت: 50699793.
مرمي ياقوت علي، أرملة عبداهلل سرور الفرحان ـ 83 عاما ـ 

الرجال: الدوحة ـ ق3 ـ ش4 ـ ج1 ـ م50 ـ ت: 99086832 ـ 
النساء: الدوحة ـ ق1 ـ ش2 ـ م28 ـ ت: 99224144.

محمد ناصر فهد بن عيد املطيري ـ 29 عاما ـ الرجال: ديوان بن 
عيد املطيري ـ حطني ـ ق1 ـ ش13 ـ م22 ـ ت: 99610211 ـ 

النساء: القصور ـ ق7 ـ ش24ـ م15ـ ت: 99416699.
محمد أحمد محمد عبداهلل املسفر ـ 59 عاما ـ الرجال: الرميثية 
ـ ق5 ـ ش53 ـ م12 ـ ت: 99626760 ـ النساء: القصور ـ ق1 

ـ ش15 ـ م13 ـ ت: 99610043.
مدعث برغش الطاحون القحطاني ـ 76 عاما ـ الرجال: األحمدي 

ـ ق10 ـ ش3 ـ م3 ـ ت: 99237778 ـ النساء: بيان ـ ق9 ـ 
ش1 ـ ج3 ـ م7.

نواف سالم عبداهلل حمود احلماد ـ 53 عاما ـ سلوى ـ ق6 ـ 
شارع املتنبي ـ م4 ـ ت: 99028968.

عبدالرحمن عبداللطيف العبداهلل ـ 68 عاما ـ الرجال: ديوان 
الكنادرة ـ الشعب ـ ت: 99198999 ـ النساء: جنوب السرة ـ 

الزهراء ـ ق8 ـ ش822 ـ م5.
شيخة ناصر عبداحملسن العبدالعالي، أرملة محمد عبدالكرمي 

احلسينان ـ 73 عاما ـ الرجال: ديوان احلسينان ـ اخلالدية 
ـ ت: 25315289 ـ النساء: السرة ـ ق6 ـ ش13 ـ م6 ـ ت: 

24811300 ـ الدفن التاسعة صباحا.
معصومة أسد عبداهلل اشكناني، زوجة علي حسني اشكناني ـ 
49 عاما ـ الرجال: احلسينية االشكنانية ـ ميدان حولي ـ 

ت: 99089859 ـ النساء: حسينية العترة الطاهرة ـ الرميثية 
ـ ق10 ـ شارع أبو حنيفة ـ ج101 ـ م16 ـ الدفن التاسعة 

صباحا.

ندوة ثقافية: مناهــج »العربية« في املدارس 
واجلامعات بحاجة إلى تطوير.

دراسة: النوم اجليد يزيد جمال الوجه
وجاذبيته.

٭ إهيا وقفت على اللغة العربية بس؟! ٭ إذن اعرف وجهك من نومك!
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صراع أميركي روسي في أول أيام »كان«

»بال حب« مرشح وبقوة للسعفة الذهبية
كان ـ أ.ف.پ: شــهدت شاشــات مهرجــان كان 
السينمائي الدولي في أول أيام دورته السبعني عرض 
١٤ فيلما سينمائيا، بخالف حفالت استقبال لنجوم 
عامليني ومؤمترات صحافية فنية لفرق عمل األفالم.
وجــاء صــراع أول أيام العروض في املســابقة 
الرسمية للمهرجان أميركيا روسيا بامتياز، حيث 
تصدي املخرج أندري زيجتسيف املتوج باجلولدن 
جلوب قبل ثالث سنوات عن فيلم »ليفياثان« بفيلمه 
اجلديد »بال حب Loveless« للمخرج األميركي تود 
هاينس الذي سحر العالم بفيلم »كارول« ويتسابق 

.»Wonderstruck بجديده »شاحنات التساؤل
وبينما انشغل الروسي بقضية تبدو في ظاهرها 
اجتماعية حول ما يجمع زوجني يسيران في طريق 
إنهاء إجراءات الطالق بعد نفاد احلب بينهما، وهو 
البحث عن ابنهما الذي اختفى خالل شــجار متكرر 

بينهما.

ورغم إمكانية قراءة العمل اجتماعيا إال أن القصة 
تطمح نحو القبض على ما يجمع البشــر ويتعلق 
مبستقبل العيش املشــترك حتى لو شهد احلاضر 
تنافرا. ويطمح األميركي هاينس إلى جتاوز املكان 
والزمان نحو ما وراء احلياة والواقع، إذ تدور قصته 
حول صبي صغير من الغرب األوسط األميركي وفتاة 
شــابة كانت في نيويورك منذ خمسني عاما يسعى 
كل منهمــا في وقــت واحد خلف اتصال غامض من 
نفس املصدر والفيلم بطولة ميليسينت سيموندس 

وجوليان مور.
وقدم هاينس أفالم الهواة بينما كان اليزال طفال 
والتحق بجامعة براون وتخصص في الفن والسينما، 
وبعــد تخرجه انتقل إلــى مدينة نيويــورك وقدم 
الفيلم القصير املثير للجدل سوبرستار: قصة كارين 

كاربنتر )١9٨٨(.
أما الروسي أندريه زيجتسيف فولد في فبراير 

١96٤ مبدينة نوفيسيبيرســك الشــمالية، وتخرج 
في مدرسة املمثلني نوفوسيبيرسك عام ١9٨٤ وبدأ 
العمل على خشــبة املسرح في مسارح احملافظات، 
وجاء في أوائل التسعينيات من القرن املاضي إلى 
موسكو باعتبارها مركز صناعة السينما الروسية.
وتشــهد الدورة اجلديــدة للمهرجان عرض ٤9 
فيلما من ٢9 دولة، من بينها ١9 فيلما تتنافس على 
جوائز املهرجان، وأبرزها جائزة الســعفة الذهبية 
ألفضــل فيلم، ومن بينها أفالم: »بال حب« للمخرج 
أندري زيجتســيف من روســيا، »لم تكن أبدا حقا 
هنا« للمخرجة لني رامســيه من بريطانيا. وكذلك 
أفالم: »العشيق املزدوج« للمخرج فرانسوا أوزون 
من فرنسا، »قمر كوكب املشتري« للمخرج كورنيل 
موندروزكو من املجر، »امرأة رقيقة« للمخرج سيرغي 
لوزنيتسا من أوكرانيا، و»الوقت املناسب« للمخرج 

بيني وجوش صفدي من الواليات املتحدة.

)أ.ف.پ( طاقم العمل في الفيلم املرشح للسعفة الذهبية.. وفي اإلطار لقطة من فيلم »بال حب« 

املناطق القطبية حتت مجهر الدراسة املناخية

جنيڤـ  أ.ف.پ: أعلنت املنظمة العاملية لألرصاد 
اجلوية أن علماء وخبراء في املناخ سيعكفون 
في العامني املقبلني على مراقبة املناطق القطبية 
لكونها األكثر تأثرا باالحترار املناخي، في مسعى 

لتحسني القدرة على توقع حال الطقس.
وستخصص املنظمة التابعة لألمم املتحدة عاما 
للقطب الشمالي اعتبارا من النصف الثاني من 
العام 2017، وعاما ثانيا للقطب اجلنوبي ينتهي 

في النصف األول من العام 2019.
وقال تومــاس يونغ الباحث في معهد »ألفريد 
فيغنر« األملاني املتخصص في دراسات املناطق 
القطبية إن هذه املناطق »هي األكثر تأثرا باالحترار 
املناخي الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة«.

وأضاف يونغ الذي يرئس اللجنة املشرفة على 
املشروع »االحترار في القطب الشمالي وبعض 
مناطق القطــب اجلنوبي يجري بوتيرة تعادل 

ضعف ما يسجل في باقي مناطق العالم«.
ويؤدي ذلك إلى انحسار الغطاء اجلليدي وإلى 
ذوبان جبال اجلليد، وفقا للعالم الذي أشــار 
إلى أن »تبعــات ذلك تالحظ في مناطق أخرى 
من العالم، مثل ارتفاع منسوب البحار، وتبدل 

األنظمة املناخية«.
ففي مارس املاضي، انحســر الغطاء اجلليدي 
في وقت الذروة في القطب الشمالي إلى أدنى 
مســتوى له يسجل في هذا الوقت من السنة، 
وكذلك كان األمر في القطب اجلنوبي في وقته 

األدنى بعد انقضاء الصيف اجلنوبي.
من جهة اخرى، ســجل القطــب اجلنوبي في 
العقــود املاضية ارتفاعا في وتيرة منو النبات 
حتت تأثير االحترار املناخي، بحســب ما جاء 
في دراســة جديدة أظهرت أن القارة البيضاء 
ميكن أن تصبح أكثر اخضرارا في املستقبل.


