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هوليوود تحيي ذكرى ميالد 
مارلين مونرو بمعرض ومهرجان 

ل���وس انجليس-ا ف ب: تحتفل هوليوود بعيد ميالد مارلين مونرو التي كانت لتصبح 
في السادس���ة والثماني���ن من العمر، الجمعة، من خالل مع���رض يتضمن مقتينات لها 

ومهرجان مكرس ألشهر أفالمها.
وقد فتح معرض "مارلين مونرو" ابوابه امام الجمهور الجمعة في "هوليوود ميوزيوم" 

في قلب حي السينما التاريخي وسيستمر حتى الثاني من ايلول.
والى جانب قطع كانت ملكا للنجمة الكبيرة، يكش���ف المعرض عن صور غير منشورة 
لجورج باري���س احد اخر الذين التقطوا صورا لمارلين قب���ل وفاتها في الخامس من آب 
1962 قبل خمس���ين عاما. ومن بين القطع المعروضة فستان ارتدته الممثلة خالل شهر 
العس���ل مع زوجها الثاني جو ديماجيو وسترة ارتدتها خالل جلسات التصوير االخيرة 

مع جورج باريس على شاطئ البحر.
ويتضم���ن المع���رض ايضا مالب���س ارتدتها في افالمه���ا وقوارير عطر ونس���خا عن 

سيناريوهات تحمل مالحظات دونتها النجمة.
وعلى مس���افة قريبة م���ن هوليوود ميوزيوم، بدأ مس���رح "غرومانز تش���اينيز ثياتر" 
احدى دور السينما التاريخية في هوليوود التي يترك النجوم بصماتهم في االسمنت 

امامها، منذ الجمعة عرضا استعاديا يستمر اسبوعا ألشهر افالم مارلين مونرو.
ومن بين هذه االفالم "س���ام اليك ايت هوت" و"هاو تو ماري ايه ميلونير" و"ذي سفن 

يير ايتش" و"جنتملن بريفير بلوندز".

جوني ديب يفوز بجائزة الجيل 
السينمائية من شبكة "ام تي في"

لوس أنجليس -د ب أ: تقرر منح الممثل األميركي جوني ديب جائزة الجيل السينمائية 
التي تقدمها شبكة "ام تي في" التلفزيونية .

ويتس���لم ديب بطل سلسلة أفالم "قراصنة الكاريبي" الجائزة اليوم خالل حفل توزيع 
الجوائز في مدينة لوس أنجليس األميركية.

ويحصل ديب على هذه الجائزة تقديرا إلس���هاماته في السينما على مدى السنوات 
العش���رين الماضية، في أف���الم مث���ل "إدوارد ذو اليدين المقص" و"تش���ارلي ومصنع 
الشوكوالتة" . وقال رئيس شبكة "ام تي في" ستيفن فريدمان إن "جوني ديب ال يعرف 
الخوف، إنه موهبة الجيل حيث يتمتع بقدرة على التلون تس���اعده في تجسيد أي دور 
يسند إليه". وأضاف "مع سنوات من األداء المذهل، حصل جوني فعال على جائزة الجيل، 

ونحن نتطلع إلى تكريمه.. في جوائز هذا العام".
يذكر أن جائزة الجيل منحت من قبل إلى كل من ريز ويذرس���بون وساندرا بولوك وبن 

ستيلر وآدم ساندلر ومايك مايرز وتوم كروز وجيم كاري.

معرض فوتوغرافي تحتضنه قاعات مؤسسة عبد المحسن القطان

"خط الست ياردات" .. الفرنسية اميلي دوبريه
تلهث بعدستها وراء كرة القدم بروحها الفلسطينية !

كتب يوسف الشايب:

ما بين صور لرس���م ح���ارس مرمى 
يح���اول صد كرة على ج���دار الفصل 
العنصري اعتلت���ه عبارة "الحرية عبر 
كرة القدم"، وص���ور العبي المنتخب 
الوطني لكرة القدم، ومباريات الدوري 
المحلي، تواصل قاعات مؤسسة عبد 
المحس���ن القطان بمدين���ة رام الله، 
احتضان عش���رات الصور منها صور 
الفتة تعكس عش���ق الفلسطينيين 

للساحرة المستديرة.
وم���ن بي���ن ه���ذه الص���ور صورة 
أطف���ال يراقب���ون أترابه���م من على 
حجارة مرتفعة نس���بيًا فيما يش���به 
الملع���ب في مخيم الف���وار لالجئين 
قرب الخليل، وأخ���رى لرجل منهمك 
بالتش���جيع ح���د الرق���ص، وأخ���رى 
لفتيات محجب���ات وغير محجبات في 
مدرسة بجنين، وأخرى لمسن يعتمر 
الملعب،  ويراق���ب  الختي���ار،  كوفية 
وكأنه يسرح في الالشيء، أو يسترجع 
مفاصل من س���نوات عمره المديدة، 
والمليئة باألح���داث التي بالتأكيد ال 
وربما لن ينساها . صور فرحة، وخيبة 
أمل، وترقب، وتأهب، كلها جمعتها 
عدسة الفرنس���ية اميلي دوبريه في 

معرضها "خط الست ياردات".
وقالت دوبريه: بين العامين 2008 
و2009، وف���ي أج���واء كأس العال���م 
آن���ذاك، أث���ارت كرة الق���دم للهواة 
اهتمام���ي، كم���ا ه���ي ف���ي الحياة 
اليومي���ة، وف���ي ظ���روف ال تواف���ق 
المطل���وب أحيانًا، ف���ي الوقت الذي 
تعوض فيه الحماسة عقوق الظروف، 
فأنجزت أعمااًل مصورة عن مرة القدم 
للهواة في فرنس���ا وجنوب أفريقيا، 
حيث فرض عل���ّي الواقع الرياضي أن 

أض���ع الواقع اإلنس���اني تحت الضوء 
أواًل، وهو ما أردته فعاًل.

وأضافت: منذ ع���دة عقود، ال يكاد 
يم���ر يوم واح���د دون أن نس���مع عن 
فلس���طين في األخبار، وال يمكن ألحد 
أن ينك���ر أن ه���ذه األرض الجريحة، 
والتي هي أكثر هشاشة من المناطق 
المهددة بالزالزل ال تحتل أي مساحة 
العالمية،  الرياضي���ة  الصح���ف  في 
وهو ما دفعني للتساؤل والبحث عن 
عالقة الفلس���طينيين بك���رة القدم، 
اللعبة األكثر ش���عبية في العالم، مع 
ع���دم إهمال الظ���روف الخاصة التي 

يعيشها الشعب الفلسطيني.
وخلصت دوبريه إل���ى أن ثمة حالة 
الفلس���طينية تجاه كرة  من الشغف 
القدم، وقالت: أمواج القدر المأساوي 
تتق���اذف فلس���طين القابع���ة تحت 
االحتالل العسكري، فهي غير موجودة 
كأم���ة معترف بها، عل���ى األقل ليس 
بعد، ولكن بفض���ل اإلصرار والعزيمة 
فإن س���كان ه���ذه األرض المقدس���ة 
يرس���مون خطى الدولة المستقبلية، 
فبعد المقاوم���ة والتضحيات الكبيرة 
المبذول���ة، يبرز مش���روه مفمع بالنور 
لش���عب ش���اب واع بحقوق���ه، وقوي، 
يجدد الثقة بالمس���تقبل ... الشغف 
بكرة القدم هو جزء من هذا المشروع 
المتنام���ي والمتن���وع بعدة أش���كال 
وأماكن غير متوقعة على كل األوجه، 
فهناك كرة قدم احترافية، وإن كانت 
تائهة ف���ي الترتي���ب العالمي، فإن 
األمل بالحصول على الش���هرة يبقى 

موجودًا، وإن نظريًا.
التي  الصحافية  المصورة  وأشارت 
تقيم في باريس باألس���اس: عاينت 
يلعبن  يافع���ات  ش���ابات  وتابع���ت 
الك���رة مرتديات البناطي���ل الطويلة 

المصورة الفرنسية إميلي دوبريه أمام إحدى صورها في معرضها "خط الست ياردات".                    )عدسة: يوسف الشايب(

يتطاي���ر  وبعضه���ن  والقصي���رة، 
ش���عرهن، كما تابع���ت مجموعة من 
األطف���ال يبحث���ون ع���ن الك���رة بين 
الشجيرات، ووثقت رسومات رياضية 
عل���ى الج���دران، كما رأي���ت وصورت 
رئيس الوزراء د. س���الم فياض يتمرن 
عل���ى نجي���ل صناعي حيث تتناش���ر 
قش���ور الترم���س والب���زر .. عاين���ت 

اللق���اءات الكروية  كل ذلك بفض���ل 
المتواصل���ة، والتي أتمن���ى أن تبقى 

قائمة على التسامح واإلنسانية.
ولفت���ت دوبريه الت���ي عملت على 
إنج���از معرضه���ا في ثالثي���ن يومًا، 
إل���ى ما س���بق وقال���ه الل���واء جبريل 
الرجوب، رئيس االتحاد الفلس���طيني 
لك���رة الق���دم، بأن الرياضة كنش���اط 

إنس���اني من بين أهم أسلحة الشعب 
بالتحرر،  أمانيه  الفلسطيني لتحقيق 
خاص���ة أن الرياضة عامة، وكرة القدم 
خاصة، فعل مناقض للحدود والحصار 
والعنصري���ة، مؤك���دة أن انحيازه���ا 
لتتب���ع عالق���ة الفلس���طينيين بكرة 
القدم جاء بالدرج���ة األولى لتتعرف 
اكث���ر عل���ى المجتمع الفلس���طيني، 

وتنقل للعالم بالتالي إلى أنه مجتمع 
كغيره يحب كرة القدم كجزء من حبه 
للحياة، مش���ددة على أن هذا الجانب 
اإلنس���اني للفلس���طينيين غائب عن 
وس���ائل اإلعالم الغربية في فرنس���ا 
وغيره���ا، مش���يرة إل���ى أن المعرض 
س���يتنقل بين عدة مدن فلسطينية، 

وعواصم ومدن أوروبية وعالمية.

اتهام شاب كيني بالقتل وأكل 
لحوم البشر في الواليات المتحدة 

واش���نطن-ا ف ب: زج طال���ب كين���ي في س���جن والية 
ماريالند شرق الواليات المتحدة حيث يشتبه بأنه قتل 
زميله في الس���كن المتحدر من غانا قبل أن يلتهم قلبه 
وجزءًا من دماغه، بحس���ب ما أفادت امس قناة "س���ي أن 

أن" األميركية.
تم توقيف ألكس���ندر كيني���وا )21 عام���ًا( واتهمامه 
بالقتل في إطار قضية تعود أحداثها إلى 25 أيار. وصرح 
شريف منطقة هارفورد جيس���ي بان لوسائل اإلعالم أن 
الش���اب قد اعترف بأنه قتل زميله في الس���كن ثم قطع 
جثته أش���الء قبل أن يلتهم قلبه وجزءًا من دماغه، وفق 

"سي أن أن".
وقد اكتشف هذه الحادثة المروعة والد الشاب الكيني 

أنطوني كينيوا الذي أخبر أنه عثر على علبتين معدنيتين 
تحتويان على أشالء بشرية في قبو الشقة.

وكان���ت العلبت���ان تحتويان على رأس كوجو بونس���افو 
أغيي-كودي ويديه. وهذا الش���اب الغاني كان يتش���ارك 
ش���قة في منطقة جوباتاون في والية ماريالند مع كينيوا. 
وت���م العثور على الجزء المتبقي من الجثة في أحد مكبات 

النفايات.
وكانت مذكرة بحث صادرة في 26 أيار قد وصفت أغيي-
ك���ودي البالغ من العم���ر 37 عامًا بأنه ش���اب "ذكي جدًا" 
وحائز ش���هادات من مؤسسات تعليمية مختلفة في غانا 
ودرس ف���ي جامعة والية مورغان في بالتيمور حتى العام 

2008، بحسب "سي أن أن".

موظف يقود عصابة لسرقة خزينة شركته
موظف بش���ركة مق���اوالت، إل���ى المقدم 
حس���ام عبدالعزيز، رئيس مباحث قس���م 
مدين���ة نص���ر أول، قال فيه إن���ه عندما 
حضر إلى الش���ركة التي يعمل بها وجد 
»محم���ود. م«، موظ���ف بنفس الش���ركة، 
اليدي���ن  وموث���ق  األرض  عل���ى  ملق���ى 
والقدمين بحبل، وبس���ؤاله أكد أنه أثناء 
تواجده بمفرده بالشركة حضر شخصان 
مجهوالن وهدداه بسالح أبيض »مطواة« 
وقام���ا بتوثيقه واس���توليا عل���ى خزينة 
حديدي���ة ماركة أوش���يدا بداخلها مبلغ 

مالي 22 ألف جنيه وفرا هاربين.
تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد 
عصام س���عد، مدير المباح���ث الجنائية 
فى القاه���رة، وبإج���راء التحريات وجمع 
المعلوم���ات بمعرفة العمي���د عبدالعزيز 
خض���ر، مفت���ش المباحث، تبي���ن أن وراء 
ارت���كاب الواقعة المجن���ى عليه وكاًل من 
»محم���د. م«، طالب، و»مصطفى. م«، طالب 

و»آسر، س«، طالب و»محمود .م«، طالب.
بتقنين اإلجراءات تم ضبطهم بمعرفة 
العقيد محمد فتح���ي، وكيل فرقة مصر 
الجديدة، بمواجهته���م اعترف المتهم 
األول باتفاق���ه مع الثان���ي والثالث على 
س���رقة الش���ركة، مقر عمله، واستعانوا 
للش���ركة  وتوجهوا  والخام���س  بالراب���ع 
حي���ث كان ف���ي انتظاره���م لتس���هيل 
عملي���ة الدخ���ول، وقام الثان���ي والثالث 
بالدخ���ول بينما انتظر الراب���ع والخامس 
بالخ���ارج واس���توليا عل���ى الخزينة وقاما 
بتوثيقه إلبعاد الشبهة عنه ثم وضعوها 
داخ���ل الس���يارة وتوجه���وا به���ا خلف 
نادي الش���مس وقاموا بنزع باب الخزينه 
باستخدام منشار حديدي واستولوا على 
المبلغ المالي وبعض األوراق، بمناقش���ة 
باق���ي المتهمين اعترفوا وارش���دوا عن 
المسروقات، تحرر محضر وباشرت النيابة 

التحقيقات.

القاه���رة: ألق���ت أجه���زة األم���ن فى 
القاهرة القبض على موظف فى ش���ركة 
مق���اوالت و٤ آخرين س���رقوا خزينة بها 
22 أل���ف جنيه من ش���ركة مقاوالت، دلت 
التحري���ات أن األول يعمل فى الش���ركة 
وأنه اس���تعان بباقي التش���كيل وسهل 
لهم عملية الدخول وطلب منهم توثيقه 
بالحبال وتكميم فمه بالصق بعد ارتكاب 
الواقع���ة إلبع���اد الش���بهة عن نفس���ه، 
وأنه���م اقتس���موا المبلغ المال���ي فيما 
بينهم وألقوا الخزينة فارغة خلف نادي 
النيابة  الش���مس، تحرر محضر وباشرت 

التحقيقات.
البداية كان���ت ببالغ من محمود محمد، 

آللئ وفلك

رندا بيبو تقرأ حظك في اسبوع
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