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ـلــكـة إلــيــزابـيث مــلـكــة بــريـطــانـيــا في صـور { لــنـدن - وكــاالت - ظـهــرت ا
فوتوغرافية مع ابنها األمير تشارلز وحفيدها األمير وليام وحفيد ابنها األمير
الكة البريطانية في نهاية جورج في رسالة واضحـة حول استمرارية العائلة ا
عـام صعب...ونـشـر قصـر بـاكنـجـهام الـسـبت صورا لـلـملـكة واألمـراء الـثالثة
الذين يخلفونها بالترتيب في والية العرش أثناء حتضيرهم حللوى (البودينج)
يـالد.وكان األمـيـر جورج ( 6سـنـوات) هـو محـور اهـتـمام الـتي تـرتبط بـعـيـد ا
شهد الـعائلي حلظة أقاربه األكبر وهـو يحرك خلـيط احللوى في وعاء.ومـثل ا
صـاعب. فخالل االثني سعـيدة للـملكة إلـيزابيث ( 93عامـا) بعد عام شـابته ا
ـاضية حصل زوجها األمير فيليب على حتذير من الشرطة بعد عشر شهرا ا
حــادث سـيــر وظـهــر اجلـفــاء عـلــنـا بــ حـفــيـديــهـا ولــيـام وهــاري وأحـاطت
ـليـارديـر األمـريكي االنتـقـادات بـابنـهـا الـثاني األمـيـر آنـدرو بسـبب صالته بـا
جـيفـري إيـبـستـ الـذي انتـحـر داخل زنـزانة بـسـجن في نـيويـورك حـيث كان
مـحتـجـزا في اتـهامـات تـتعـلق بـاالجتـار بـاجلنس.   ويـوم اجلـمـعة قـال قـصر
ستشفى كإجراء احترازي باكـنجهام :إن األمير فيليب ( 98 عامـا) نقل إلى ا

للعالج من حالة مرضية سابقة.
يالد من فوق ظهر جمل البس بابا نويل نشر بهجة عيد ا كما يحاول رجل 

يـســيـر بــجـوار أسـوار
ة ويوزع القدس القد
ـيالد أشــجـار عــيـد ا
عــــــــــلـى ســــــــــكـــــــــان
ـــــديـــــنــــــة.ويُـــــدعى ا
الــــــــــرجـل الــــــــــذي
يــتـــخــفـى في الــزي
ــمــيـــز والــلــحــيــة ا
الـبــيـضـاء عـيـسى
قــســـيـــســـيـــة وهــو

فـلـســطـيـني مــسـيـحي
عــمل فـي الــســـنــوات
األخــيــرة عــلى نــشــر
ـــــيالد روح عـــــيـــــد ا
وتــــوزيـع أشــــجـــاره
عـــــــلى مـــــــواطـــــــني
الـــقـــدس بـــرعـــايـــة
دينة.ويقول بلـدية ا
قــــســــيـــســــيـــة (إن
مـهــمـته تــتـمـثل في

جـلب الــبــهــجـة واحلب والــسالم لألرض
ثل هـذه األعـمـال هـذا الـعـام وعـلى الدوام. ـقدسـة). وهـنـاك حـاجـة مـاسـة  ا
وعـلى بعد ثمـانية كيـلو مترات أسـفل الطريق في الـضفة الغـربية التي حتـتلها
إسـرائـيل عـلى اجلـانب اآلخـر من اجلـدار اإلسرائـيـلي تـقع مـديـنـة بيت حلم
دينـة هذا الـعام أكبـر موسم لـعيد سيح.وتـشهـد ا الفلـسطـينيـة مسـقط رأس ا
يالد ازدحامـا بالسائحـ منذ نحو  20 عامـا حيث يتوافـد األجانب بأعداد ا
كـبـيـرة مـسـتـغـلـ الـهدوء الـنـسـبي في الـتـوتـر الـفـلـسـطـيـني اإلسـرائيـلي.لـكن
سـيحـي الـذين يعـيشـون في قطاع يالد احلـالي ا إسرائـيل منـعت في عيـد ا
غزة وعددهم نـحو ألف شخص من زيارة بيت حلم أو القدس مرجعة القرار

لدواع أمنية.

ناسبات السنوية او االيام التي تعتمد ـنا اليوم مزدحما با بات عا
يـا الحـياء امـر مـا او قضـيـة معـيـنة. ال امـيل الى االحـتـفاء بـها عـا
جـمـيعـا والتـركيـز عـلى كل واحدة مـنهـا الن ذلك سـيعـني االحتـفاء
ـنـاسـبـات مـا يـسـتـحق ـنـاسـبــة كل يـوم تـقـريـبـا لـكن هـنـاك من ا
الـتـوقف واالسـتـرسال ومن اهـم ايام االحـتـفـاء الـسنـوي هـو الـيوم
ي  للـغة الـعربـيـة في الثـامن عشـر من ديـسمـبر كـانون االول الـعـا
وهـو الـيوم الـذي يـسـجل لـتـاريخ اتـخـاذ اللـغـة الـعـربـيـة واحدة من
ـتــحــدة عــام الف وتــســعــمــائـة وثـالثـة الــلــغـات الــست فـي اال ا
. الـلغـات االخـرى هي االنـكلـيـزية والـفـرنسـيـة واالسبـانـية وسـبعـ
والـروسيـة والـصـيـنيـة.  عـلى امـتداد الـقـرن الـعـشرين مـرت الـلـغة
خاضات ومراحل ارتبطت بنـشوء دول عربية حديثة بعد العربـية 
قـرون من خـضـوع الـعـرب حلـكـم إمـبـراطـوريـات تـركـيـة وفـارسـيـة
وأوروبـية. رغم تـلك الـهـيمـنـة الـسيـاسـيـة لم تمت الـلـغـة العـربـية او
تـنـدثـر والـسـبب الـرئـيس في ذلك كـان في انـهـا الـلـغـة الـطـقـوسـيـة
لإلسالم الذي اعـتنقه الترك والـفرس(وغيرهم طـبعا). لكـنها ايضا
لم تتـطور كثيرا. في القرن العشريـن وألسباب سياسية متعددة لم
يـسـتـطع الـعــرب ان يـحـقـقـوا حـلـمـهم بـدولــة قـومـيـة عـربـيـة كـبـيـرة
فتكـرست الدولة القُطرية لكن اللغة العـربية عبرت امتحان التقسيم
السـياسي للـعرب كمـا عبرت قـرون احلكم غيـر العربي. وهـنا البد
ـسـلـمـ ومن من االشـارة الى جـهـود كـثـيـر من الـعـرب من غـيـر ا
ــسـلــمـ ايــضـا فـي حتـويل الــعـربــيـة الى لــغـة حــديـثــة مـكــتـوبـة ا
وحـاضـرة وفي انـشـاء وســائل اعالم وطـبـاعـة وحـركـة تـرجـمـة من
تباينة في اللغـات احلديثة اليـها. جاءت بعدها حتـديات اللهجـات ا
ـنـاطق والدول الـعـربـية لـكن هـذه ايـضا لم تـقـتل او تـشتت الـلـغة ا
الـعربـيـة التي بـقيت اوال   الـلـغة الـرسمـية وخـصـوصا في الـكتـابة
واخلطـابة واالحاديث الرسميـة. وثانيا  لغة الـتفاهم والتواصل ب
الـعــرب ذوي الـلـهــجـات اخملــتـلــفـة. بــيـنـمــا فـشــلت مـثال مــشـاريع
ومحـاوالت حتويل بعـض لهجـات الدول الـعربيـة الى لغـات. فشلت
قـبل ذلك ايـضـا مشـاريع فـرض لـغات اجـنـبـية وقـد كـانت اجلـزائر
ـواجـهة الـثـقافـيـة بـ الفـرنـسة والـتـعريب مـسرحـا أسـاسيـا في ا
ـواجـهــة الـعـنــفـيـة طــبـعـا في ذلك الــبـلـد بــ الـشـعب فـضال عـن ا
اجلزائـري واالستعـمار االسـتيطـاني الذي انـتهى بانـتصـار الثورة
ــوقف الــســيــاسي فــقــد جـاءت اجلــزائــريـة. وبــغض الــنــظــر عن ا
نـتخب حديثـا عبد اجملـيد تبـون بلغة خطابـات الرئيس اجلـزائري ا
فـصـحى مفـهـومة لـلـعرب في كل مـكـان باالضـافـة الى اجلزائـري
طـبـعـا. هـنـاك طـبـعـا خـصـوصـيـة الـلـغـة االمـازيـغـيـة في اجلـزائر و
الدول االخرى فـي شمال افـريقيا الـتي تتـكون شعوبـها من غـالبية
عربيـة واقلية امازيـغية كبيـرة وهناك طبعـا اقليات قومـية كبيرة في
ـشــرق اكـبـرهــا الـكـرد وتــلك قـضـيــة اخـرى نـبــحـثـهــا في مـكـان ا
اخر.سيـاسيا ورغم افول ايـدولوجيا الـقومية العـربية بنـهاية القرن
العشـرين لم تضعف اللغة العربية الن التيار الذي صعد كان تيار
االسـالم الـســيـاسي الــذي يــقـوده شــيـوخ هم اكــثــر حـرصــا عـلى
الـعربـيـة وإتـقـانا لـهـا كـجزء من نـشـأتـهم ودراسـتهم الـديـنـية.  في
الـقـرن الواحـد والعـشـرين تواجه الـلـغة الـعـربيـة حتـديا جـديدا في
االعالم اجلـديـد والـتــواصل االجـتـمـاعي الـذي بـرز حـضـور فـئـات
ـعـتادة. لـكـنـها شـعبـيـة لـيست مـتـعـلمـة بـالـضرورة وفق األصـول ا
تواجه هـذا القرن بـتوتر اقل اذ تـرسخ حضورهـا كوسيـلة تواصل
بعـيدا عن التشنج الـسياسي والصراع بـ العرب وغيرهم أو ب
القـومي العرب و أعدائهم. ادى انـتشار وسائل االعالم والقنوات
الـفـضائـيـة الى ان تـقـارب اكـثـر وتـفـهم اكـثـر من الـعـرب لـلـهـجات
اخملتلـفة التي اصبحوا يستعمون اليها اكثر وبعد ان كانوا جميعا
صـرية اصبـحوا يفهـون لهجـات بعضهم تقريـبا يفهـمون اللـهجة ا
االخـرى بــصـورة افـضل نــسـبـيــا. اصـبح ارتـبــاط الـلـغـة الــعـربـيـة
ــصـالح بـالــصـراعــات الـســيـاسـيــة اقل وإســتـنـادهــا اكـثــر عـلى ا
االقـتصـاديـة التي تـوفـرهـا كوسـيـلة تـفـاهم وتـواصل فيـمـا يسـتـمر
ارتـكازهـا على قـاعدتـها الـثقافـية-الـدينـية  في كـونهـا لغة االسالم
ـقـدس كـمـا انـهـا لـغـة طـقـوسـيـة عـنـد كـثـير مـن الـكنـائس وكـتـابه ا
الشـرقية ايضا. واالهم ان اللغة العربية
ـعــتـمـدة الـفـصــحى هي لـغــة الـكـتــابـة ا
واحملتـرمة الوحيدة رغم انـها ليست لغة
مــحــكــيــة كـــمــا انــهــا لـــغــة اخلــطــابــات
الـرسمـيـة والـبـرامج اجلـادة في كل بـلد

عربي.
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السـلطـات الصـحيـة في الواليات
تحدة (أن األغلبية العظمى من ا
حـــاالت إصـــابـــة الـــرئـــتـــ بـــ
مـدخـني الـسـيـكـارة اإللـكـتـرونـية
E كانت بسبب أسيـتات فيتام
ـسـتـخـدم ـنـتج ا ـوجـودة في ا ا
فـي هــــــــــــــذا الـــــــــــــــنــــــــــــــوع مـن
).وكشفت دراسة أجرتها التدخ
مراكـز مكـافـحة األمـراض والطب
ـتــحـدة الــوقـائي فـي الـواليــات ا
(أنه في  48حـــالـــة من أصل 51
ـــشــــكالت في حــــالـــة إصــــابـــة 
الـــرئــــتـــ بــــســـبـب الـــتــــدخـــ
اإللـــكــــتـــروني عُــــثـــر عــــلى هـــذا
ـــركب).وتــســتـــخــدم أســيــتــات ا
فــيــتــامـ  Eفي زيـــادة كــثـــافــة
ــــســــتــــخـــدمــــة في الـــســــوائل ا
السيجارة اإللكترونية (وبخاصة
الـــســـوائل الـــتي حتـــتــوي عـــلى
ـــــخـــــدر ـــــادة الــــــفـــــعـــــالــــــة  ا
ـاريـغـوانـا).ولـقي  54شـخـصـا ا
مــصـرعــهم بـســبب مــشـكالت في
الـــرئــتــ نــتــجـت عن الــتــدخــ

اإللــكــتـرونـي من إجــمـالي 2500
ـشكالت شخص أصـيبـوا بـتلك ا
الــصــحــيــة لــنـفـس األسـبــاب في
ـتـحدة جـميع أنـحـاء الـواليات ا
وفـــــقـــــا لـــــهـــــيـــــئـــــات طـــــبـــــيــــة
أمـريـكـيــة.وقـالت أنـا شـوتـشـات
نـائـبـة رئـيس الـهـيـئـة األمـريـكـية
مراكـز مكـافـحة األمـراض والطب
الـوقــائي في تــصـريح (إن هــنـاك
أدلـــــة تـــــوافــــرت اآلن تـــــرجح أن
أســيــتــات فــيــتــامـ  Eتُــضــاف
بـــكــمــيـــات كــبــيـــرة إلى عــبــوات
ادة الفعالة حتتوي على مركب ا
للـمـاريغـوانـا بدايـة من حـزيران
اضي تـزامنـا مع انتـشار حـالة ا

). وأضـافت (أن إصـابــة الــرئـتــ
اســــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام مــــــــــــركـب
تــتـراهــيـدروكــانـابــيـنــول يـفــسـر
بوضـوح التـزايد الـكبـير في عدد
اإلصابـات اخلـطـيرة في الـرئـت
اضي التي تصـاعدت الـصيف ا
لــكن نــتــائج الــدراسـة لـم حتـسم
ـا إذا كـان األمـر فــيـمـا يـتــعـلق 
تــدخـ الـنــيـكـوتــ إلـكـتــرونـيـا
آمنـا). وقال تـقريـر نشـرته دورية
نـــيـــو إنــــغالنـــد جــــورنـــال فـــور
مــيـــديــســـ الــطـــبــيـــة (إن عــدد
احلـــاالت الــتـي تــصـل إلى غــرف
الــطـوار بــإصـابــة في الـرئــتـ
بـسـبب الـسـيـجـارة اإللـكـتـرونـيـة
شــهــد ارتـفــاعــا حــادا بــدايـة من
ــــاضـي ووصل إلى حــــزيــــران ا
ــاضي.ومــنـذ ذروته في أيــلــول ا
اضي بدأ هذا العدد في أيلول ا
االنـحسـار لـكـنه ال يزال مـرتـفـعا
ـسـجـلـة ـسـتــويـات ا مـقــارنـة بـا
وقت انــتــشـار هــذه اإلصــابـة في
ــــــاضي) وفــــــقــــــا حــــــزيــــــران ا
للتقـرير.وقال تقـرير نشرته نفس
الـصــحـيــفـة(إن بــاحـثـ رأوا أن
نـــــتـــــائج بـــــعـض الـــــفـــــحــــوص
اإلضـافـيـة الـتي أُجـريت حلـاالت
إصابة بالرئت بسبب السيكارة
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة تــــدعم نـــتـــائج
تـوصـلت إلـيـهـا دراسـات سـابـقـة
E رجـحت أن أسـيـتـات فـيـتـام
مـسؤولـة عن انـتـشار هـذا الـنوع
من اإلصــابـــات.وأشــارت نــتــائج
هــــذه الــــدراســــة إلى( أن مــــركب
أســيـتــات فــيـتــامـ  Eوُجـد في
عيـنات أُخـذت من رئتي مـصاب
ــــادة الــــفــــعــــالــــة يــــدخــــنــــون ا
لـلـمـاريغـوانـا إلـكـتـرونـيا في 16
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بــيت في الــعــالم تـقــريــبـا".ويــعــبّـر
ـشـاركة في طـلـفـاح عن فـخـره في ا
الـــفـــيـــلم قـــائال "عـــنـــدي حـــلم في
داخـلي مـنـذ الصـغـر وهـو أن أكون
في هـــولـــيــوود وأن أعـــمل هـــنــاك
ــا ــيــا إ لــيـس ألكــون جنــمــا عــا
ألوصـل رســـائل لــــطالب تــــمــــثـــيل
وشــبـــاب من بــلــدي مــفــادهــا أن ال
شيء مــسـتــحــيل في هـذا الــعـالم".
ويــقـول الـبـكــري إن الـهـيــئـة تـقـوم
ـــنــتـــجــ كـــذلك بـــتــقـــد الـــدعم 
أردنـي في صـناعة سـينمـا أردنية
مـن خالل "صــــنـــــدوق دعم األفالم"
مـشـيرا الى إنه حـتى عام  2007لم
يــكن هــنــاك إنــتــاج ألفـالم أردنــيـة.
وكــان "أبــو رائــد" أول فــيــلم أردني
يـتمّ إنتاجه لـلمخـرج أم مطـالقة.
وجـاءت بــعـده أفالم كـبـيـرة بـيـنـهـا
فــيــلم "ذيب" لــلــمــخــرج نـاجـي أبـو
نوار الذي رُشّح عام  2016جلائزة
األوســـكــار عن فـــئــة أفـــضل فـــيــلم
ـنـتـجـة األردنـيـة أجـنــبي. وتـقـول ا
روال نـاصــر الـتي عـمـلت في إنـتـاج
نـحـو  30 فـيــلـمـا أردنـيـا وعـربـيـا
"تـــصـــويـــر األفالم األجـــنـــبــيـــة في
ـملكة كان له دور كـبير في تطوير ا
مـهـارات الـكـوادر احملـلـيـة وتـعـزيـز

خبراتهم".

الــــــتــــــصـــــــويــــــر في  12يــــــومــــــا
وغـــادروا".وتــعــمـل الــشــركـــة عــلى
"تـوفــيـر شـركـات الـطـعـام واحلـجـز
الـفـنـدقي والـسيـارات والـشـاحـنات
ــعــدات واأللـبــســة وعــقـود لــنــقل ا
الــــفـــريق األردنـي وفـــتـح حـــســـاب
مــصـرفـي والـتــنـســيق مع الــقـوات
ـدني واجلـيش األمــنـيـة والـدفــاع ا
وسـالح اجلـو".وكــان األردن أيــضـا
مـسـرحـا لـتـصـويـر أفالم عـدة حول
حـرب الـعـراق مـنـهـا "هـيـرت لـوكـر"
في  2008 لـكـاثرين بـيـجلـو والذي
حـــصـل عـــلى جـــائــــزتي أوســـكـــار
ــثل و ألفـــضل فـــيــلـم وأفــضـل 

تــــصـــويــــره في عــــمـــان ومــــأدبـــا.
وصــوّرت في مــنــطــقــة قــريــبــة من
يت مشـاهد من فيلم "زيرو الـبحر ا
دارك ثـيرتي" في   2012 ويـتـحدث
عن آخر  100سـاعة في حياة زعيم
تــــنـــظــــيـم الـــقــــاعــــدة أســـامــــة بن
ـمـثل األردنـي أشرف الدن.ويـقـول ا
طـلـفاح الـذي شـارك في فيـلم "زيرو
دارك ثـيرتي" لوكـالة فرانس برس
"حـتى لـو أن مـشاركـتـنـا (كمـمـثـل
) في هــذه األفالم هي عـبـر أردنــيـ
أدوار قــصــيـرة لــكــنـهــا تــعـطــيــنـا
فـرصة لـلقاء كـبار فنـاني ومخرجي
وكـتاب العالم فهـوليود تخترق كل

الــبـرنــامج.وظــهـر الــعـاهل األردني
وسم الثاني في مقطع صغير في ا
من سـلـسـلة "سـتـاتـريك" عام 1996
ـركبة الـفضـائية رات ا في أحـد 
عــنـدمـا كــان ال يـزال ولــيـا لـلــعـهـد.
وتقوم شركات إنتاج محلية أردنية
بــتــوفــيــر كل أنــواع الــدعم الــفــني
والـــلـــوجـــســتـي والــتـــنـــســـيق مع
تخصصة الـكوادر الفنية احمللـية ا
من مــصــورين ومـهــنــدسي صـوت.
ويــقــول مــديــر عــام شــركــة "زمــان"
ــشـاريـع مـنــيـر نــصـار "كل إلدارة ا
األفـالم التي صـورت بـاألردن كـلّفت
ــيــزانــيــة احملـددة مــبــالغ أقل من ا
ووقــتــا أقـصــر من الــوقت احملـدد".
ومن األفـالم الـــتي عـــمـــلت فـــيـــهـــا
شــركـته خـمـســة أفالم عن الـكـوكب
األحـمـر بـينـهـا "مـيشـ تـو مارس"
و"السـت دايــــــز أون مـــــارس" و"ذي
مــارشـان"". كـمـا عـمــلت في فـيـلـمي
"عـالء الــــدين" و"ســــتــــار وورز: ذي
رايــز أوف ســـكــايــووكــر".ويــوضح
نـصـار وهـو وزيـر سـيـاحـة أسبق
ــثـال نـحن بــالـقـول "عــلى سـبـيل ا
عـمـلـنـا خـمـسـة أشـهـر لـلـتـحـضـيـر
واإلعــداد لــتـصــويــر آخــر جـزء من
ســلــســلــة فــيــلم (حــرب الــنــجـوم)
ــمــثـلــون أكــمــلـوا وعــنــدمـا جــاء ا

إلطـالق الــفــيـــلم في عـــمــان في 13
أيار/مايو  ?2019إن وادي رم كان
"اخلـيار الـطبـيعي بالـنسـبة إلـينا".
بـينـما قال الـنجم ويل سـميث الذي
ـؤتمر يـجسـد دور عالء الدين في ا
"عــنـدمـا هــبـطـنــا في األردن فـجـأة
بـــدأت تــتـــجــســـد فــيـــنــا مـــشــاعــر
الـشـخـصـيـات جملـرد أن تـمـشي في
ــكـان تـتـأمل مـا حــولك تـتـقـمص ا
الـشخصـية الـتي تؤديهـا. بالنـسبة
لي كـان األمر مذهـالً للغـاية".ويقول
ؤسسـة التي يـديرها الـبكـري عن ا
إن الـــهــيـــئـــة "تــقـــدم الــكـــثـــيــر من
احلــوافـز لـصــنـاع أفالم الـســيـنـمـا
بــدءا من تــســهــيل احلــصــول عـلى
ــمــلــكـة تــأشــيــرات الــدخــول الى ا
وتــوفــيــر مــواقع تــصــويــر مـرورا

مثل والكومبارس". با
ووضــعت الـهـيــئـة بـرنـامــجـا لـدعم
ــنـتــجـ األفالم مـن أجل حتـفــيـز ا
األجــــانـب عـــلـى اجمليء إلى األردن
تـقدّم من خالله حتـفيـزات ضريـبية
ـوجـبهـا مـا ب عـشرة الى تـعـيد 
ـئة من نفقات كلفة الفيلم  25 في ا
ـنتـج بـحسب ـملـكة الى ا في ا
الـبــكـري.ويـفـتـرض أن يـكـون احلـد
األدنى لـــلـــنــفـــقـــات مــلـــيــون دوالر
ــــنـــتــــجــــون من لــــيــــســـتــــفــــيــــد ا

ريخ وفي األزرق عـلى أنه كـوكب ا
( 120كــــلـم شــــرق عــــمــــان) الــــتي
ـائيـة على ـسطـحاتـها ا تـشتـهر 
أنها شرق آسيا".وصوّرت في البلد
اآلمن الـى حد بعيـد عشرات األفالم
ـية بينها مشاهد الـسينمائية العا
رّ ال تـنسى لهاريسون فورد وهو 
ـة التي عـبـر كـهوف الـبـتراء الـقـد
تـستـقـطب مالي الـسيـاح سنـويا
في "إنــديـانــا جـونــز أنـد ذي الست
كــروســيــد" 1989 وكــانـت بــاكـورة
ــــــــــــصــــــــــــورة فـي األردن األفـالم ا
"لــــورانس الـــعــــرب" ورســـخت في
ـمـثل بـيـتـر أوتـول األذهـان صـور ا
الــــــذي جـــــــسّــــــد دور الــــــضـــــــابط
الـبـريـطـاني تـومـاس إدوار لورنس
الــذي ســـاعــد الــعـــرب في حــربــهم
لتحرير اجلزيرة العربية من احلكم
الـعـثمـاني وهـو يقـوم في صـحراء
األردن بـتـفجـيـر قطـار يـنقل جـنودا
البس أتـــراكــا بـــيـــنــمـــا يــرتـــدي ا
الــتــقــلـيــديــة الــعــربــيـة ويــقف الى
مثل أنطوني كوين.ورُشّح جـانبه ا
فـيلم "لورنس الـعرب" لعـشر جوائز
أوسـكار فاز بـسبعة مـنها.وقال غي
ريـتـشي مـخـرج فـيـلم "عالء الـدين"
الـــذي صـــوّرت مــــشـــاهـــد مـــنه في
األردن أيـضـا في مـؤتـمـر صـحافي

2003 ّ عــــــــــــام  األردن حــــــــــــيـث 
تـأسـيـس هـيـئـة تـقـدم الـتـسـهـيالت
ــســاعــدات الـتــقــنــيــة واالداريـة وا
والـفنية لإلنـتاج السيـنمائي بهدف
تـــــشـــــجـــــيـــــعه عـــــلـى اخـــــتـــــيــــار
األردن.ويـفــخـر مـديـر عـام "الـهـيـئـة
ـلـكـية لألفالم" مـهـنـد البـكـري بأن ا
األردن "اســتــوديـو ضــخم مــفــتـوح
بــالــهـواء الــطـلـق" مـشــيـرا الى أن
تنـوعة جـذبت صناع "تـضاريـسه ا
ّ تـصوير الـسيـنمـا".ويضـيف أنه 
"أفـالم في مـأدبـا ( 32 كــلم جــنـوب
ـة عــمـان) الـتـي فـيـهــا بـيــوت قـد
عـلـى أنـهـا الـيـونـان وفي صـحـراء
وادي رم  300 كــلم جــنــوب عــمـان

{ عـــمـــان  - (أ ف ب): مـن بـــيـــتــر
أوتـول وهـو يـجـوب صـحراء وادي
رم عـلى حـصـانه في فـيـلم "لـورنس
أوف إيـريبـيا" عام  1962 الى مات
ــــون وهــــو يـــقــــود مــــركـــبــــته دا
الــــفـــضــــائــــيـــة وسـط تـــضــــاريس
ريخ الـصحـراء التي تشـبه سطح ا
فـي "ذي مـــــارشــــــان" عـــــام 2015 
ــعــروف بــتــنــوعه يــجــذب األردن ا
اجلـــغـــرافي صـــنـــاع الـــســـيـــنـــمـــا
يـة.وكانـت النـسخـة الـتاسـعة الـعـا
من ســـلــســلــة "ســـتــار وورز" الــتي
تـــخـــرج الى الـــصـــاالت األســـبـــوع
ـــقــبـل آخــر فـــيــلـم هــولـــيــوودي ا
صــوّرت مــشــاهــد كــثــيــرة مــنه في
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أساسي قصـة ساعي بـريد أناني
وصانع دمى منعزل تنـشأ بينهما
عالقــة صـــداقــة غـــيــر مــتـــوقــعــة.
وكـاتب ومـخـرج الـفـيـلم هـو فـنـان
ــتـــحـــركــة اإلســـبــاني الــرســـوم ا
سـيـرخـيـو بــابـلـوس وقـام بـاألداء
الــصــوتـي جــيه.كــيه ســـيــمــونس
وجــيــســون شـــوارتــزمــان.وقــالت
مــــلــــيــــســــا كــــوب نــــائب رئــــيس
تحركة نتفليكس ألفالم الـرسوم ا
األصـلـيـة في تـصـريح(إن الـشـركة
تــــعــــتــــزم بـث عــــدة أفالم رســــوم
مــتــحــركــة لألطــفــال واألســرة في
قـبل ومنـها (ذا ويـلوبـيز) العـام ا
ـــقـــتـــبس مـن كـــتـــاب لألطـــفـــال ا
ـوسيقـي (أوفر ذا مون) والفـيلم ا

على سطح القمر).

نــــويل) وهــــو أول فــــيـــلـم رســـوم
متحـركة أصـلي تنـتجه نـتفـليكس
ويأتي ضمن جهـود تكوين مـكتبة
لألفـالم الــــعـــــائــــلــــيـــــة في إطــــار
منافـستهـا مع خدمـات بث جديدة
مـــــنـــــهــــــا والت ديـــــزنـي.وقـــــالت
نـتـفـلـيـكـس ( إن فـيـلم كـلـوز حـقق
معـدل مـشـاهدة مـتـكـررة مرتـفـعا)
ـــعــدل غــيــر مــضــيـــفــة (أن هــذا ا
ـشـاهدة مشـمـول في عـدد مـرات ا
الــبــالـغ نــحــو ثالثـــ مــلــيــونــا).
شاهدة في ويعكس العدد مرات ا
أول  28يومـا لـعـرض الفـيـلم مـنذ
طــرحه ألول مــرة في  15تــشــرين
الـــثــانـي.ويــروي الـــفـــيــلـم الــذي
ـــتــحـــركــة اســـتــخـــدم الــرســـوم ا
ـــصـــمــمـــة يـــدويـــا عـــلى نـــحــو ا

ـشاهـدين أعجـبوا به. ديزني إن ا
وتـابـعت الـشــركـة (أن اسـتـطالعـا
أجراه موقع إخباري أظهر أن 86
ــئـــة من مــشــتـــري الــتــذاكــر في ا
عبروا عن إعجابهم بالفيلم.وعادة
عـجب عن آراء ما تخـتلف آراء ا
النقاد في الـكثير من األفالم). الى
ذلك كــشـــفت بــيــانـــات من شــركــة
نـتــفــلـيــكس خلــدمـات الــبث عــبـر
اإلنــــتــــرنت أن: فــــيــــلم الــــرســـوم
تحركـة (كلوز) حقق  30 مليون ا
مشـاهدة عـلى مسـتوى الـعالم في
الــشــهــر األول لــعــرضه لــيــصــبح
ضــمن األعــمـال األصــلــيــة األكــثـر
مــــشـــاهــــدة الــــتي أنــــتـــجــــتــــهـــا
الـشـركـة.يـدور الـفـيلـم حـول قـصة
نشأة شخـصية سـانتا كـلوز (بابا

تـحدة وكـندا األول في الواليـات ا
أقل من اجلـــزأين الــســـابــقــ (ذا
فــورس أويــكـنــز) الــذي جــمع 57
مـلـيــون دوالر في أول لـيــلـة بـدور
الـــعـــرض عـــام  2015و(ذا الست
جـيداي) الـذي سـجل  45مـلـيـونا
في .2017 ويقـوم ببـطولـة الفـيلم
اجلــديـــد جـــون بــويـــجـــا وديــزي
ريــدلـي وأوســكـــار إيـــزاك.وفـــيــلم
صـعـود ســكـايـووكـر هــو الـتـاسع
واألخـيــر في الـقــصـة الــتي بـدأت
عـام  1977 عــنــدمــا قــدم اخملـرج
جـورج لـوكاس بـطـال من الـفـضاء
يدعى لـوك سـكايـووكـر إلى جانب
مـجـمـوعـة مـثـيرة مـن الـروبـوتات
واخمللوقات العجيبة. وبينما أثار
الفيلم انقسـامات ب النقاد قالت

{ لـــوس اجنـــلـــوس - وكـــاالت -
جـــمـع الـــفــــيـــلـم اجلـــديــــد حـــرب
النجوم: صعود سكايووكر (ستار
وورز: ذا رايـز أوف ســكـايــووكـر)
 مــلــيــون دوالر من مــبــيــعـات 40
ـتحـدة وكندا التذاكـر بالـواليات ا
في أولى لـيـالي عــرضه اخلـمـيس
ــاضي وذلـك وفــقــا لـــتــقــديــرات ا
ـــــــوزعــــــــة والت الــــــــشـــــــركــــــــة ا
ديــزنـي.وقــالـت ديــزنـي (إن الــرقم
يـــجـــعـل الـــفـــيـــلم خــــامس أعـــلى
األعمال السينمائية دخال في أول
أيـــــــــــــــــام عـــــــــــــــــرضـه عـــــــــــــــــلـى
اإلطالق).وأضــــافت (أن الـــفــــيـــلم
اجلديد جـمع أكثر من  59 مليون
دوالر فـــــي األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق
الـدولـيـة).وجــاءت إيـرادات الـيـوم
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ــســابـقــة.وفي وقت ســابق من ا
الــعــام اجلـاري قــالت كــامـيل -
الــتي تـســمي نــفــســهـا بــاحــثـة
غــريـبــة األطـوار- لــبي بي سي(
إنــهــا تـــرغب في كــســـر الــنــمط
التقليدي الذي يعرفه الناس عن
ــتـنــافــســات عـلى لــقب مــلــكـة ا

جمال أمريكا).
وقــالت كـــامــيل (إن جتـــربــتــهــا
العلـمية -الـتي استخـدمت فيها
مـادة بـيـروكـسـيـد الـهـيـدروجـ
ـنصـة - أسـهـمت بـدرجة عـلى ا
كـبـيــرة في فـوزهــا بـلـقب مــلـكـة
جـمــال فــرجــيـنــيــا في حــزيـران
ـــاضـي).ورغم اإلقـــرار بـــأنه ال ا
يـــزال هـــنــــاك جـــدل حـــول تـــلك
ــنـافــســات قــالت األنــواع مـن ا
كامـيل (إن مسـابقـة ملـكة جـمال
أمريكا قد غيرت وجهها وباتت
أكـثر تـقدمـية عـبـر التـركيـز على
سابقة شاركات في ا منجزات ا
أكـــــثــــر من الـــــتـــــركــــيـــــز عــــلى

مظهرهن).

الـتـقـلـيـدي لـلـمـنـافـسـة.وحتـاول
مؤسـسـة ميس أمـريكـا منـذ عام
تـغيـير صـورتـها وإلـغاء 2018
البس الـبـحـر اجلـزء اخلـاص 
الـكـاشـفــة ومـعـايـيـر الــتـحـكـيم
الــقــائــمــة عـــلى شــكل ومــظــهــر

تسابقات. ا
ـتــســابــقــات بــدال من وبــدأت ا
ذلك في اسـتعـراض مـواهـبهن
وبــدأت جلــنـة الــتـحــكــيم تـوجه
إليهن أسئلة كـفيلة بالكشف عن
تــطـلــعــاتــهن ومــقــدار ذكــائـهن
ــنـوط ومــدى فــهــمــهن لــلــدور ا
ـــلـــكـــة جـــمـــال أمــريـــكـــا.وفي
اإلعالن عن تلك اإلصالحات عام
قـالت الـفائـزة الـسـابـقة ?2018
بالـلقب غـريتـشن كارلـسون: لن
رشـحات نحـكم بـعد اآلن عـلى ا
بـنـاء عـلى مـظـهـرهن اخلـارجي.
وهـــذا تـــغـــيـــر كـــبـــيـــر.ويـــقــول
ـنــظـمـون إن هـذه الـتـغـيـيـرات ا
ـــزيـــد من الـــنـــســاء شـــجّـــعت ا
ـــشـــاركـــة في الـــشـــابـــة عــــلى ا

كسر القوالب التقليدية السائدة
عـمــا يـعـنــيه لـقب مــلـكــة جـمـال
أمـــريـــكـــا في .(2020وتـــواصل
كامـيل دراسـتهـا للـحصـول على
درجـة الــدكـتـوراة في الـصـيـدلـة
فـي جــــامـــــعـــــة فــــرجـــــيــــنـــــيــــا
كـــومــونـــولث.ونــقـــلت تـــقــاريــر
إعالمــيـة عن كــامـيل أنــهـا قـالت
ــؤلـفـة من لـلـجــنـة الـتــحـكـيم -ا
الـنـجـمة كـيـلي رولـنـد وكـارامو
بـراون جنم مـسـلـسل كـويـر آي
ولــوريـن آش جنــمـــة مــســـلــسل
سـوبــرسـتــور: إن مـلــكـة جــمـال
أمــريـكـا هـي شـخـصــيـة حتـتـاج
إلى القيـام بدور تربوي.وكـملكة
جمـال ألمريـكا سـتقضـي كاميل
عـــامـــا في الـــدفـــاع عن حـــمـــلــة
إعالمية عـامة حتمل اسم مـايند
يور ميدز تتعلق بأمان العقاقير
توقع والتدابير الـوقائية.ومن ا
أن يُـنـظـر إلى فـوز كـامـيل بـلقب
مـلــكـة جــمـال أمــريـكــا كـخــطـوة
تقـدمية أخـرى بعيـدا عن الشكل

{ كـــونـــيــــتـــيـــكت  –وكــاالت -
تــوّجت بــاحــثــة في الــكــيــمــيـاء
احلـيــويــة من واليـة فــرجــيـنــيـا
ملـكـة جمـال ألمريـكا  2020بعد
أدائــهـا جتـربـة كـيـمـيـائـيـة عـلى
ــســرح مــبــاشــرة أمــام جلــنــة ا
الـــتـــحـــكـــيم في حتـــدًّ لـــلـــطــرق
ــتــبــعــة في تــلك الــتــقــلــيــديــة ا
ــنــافــســات.وانــتــزعت كــامــيل ا
شـرايـر الـتـاج مـتـفـوقة عـلى 50
ــــاضي في امـــرأة اخلــــمــــيس ا
ـنـافـسة ـرحـلـة النـهـائـية من ا ا
الـــــــتـي أقـــــــيــــــــمت فـي واليـــــــة
كـونيـتيـكت.وأبـهرت كـاميل ذات
األربـعــة وعـشـرين ربـيـعـا جلـنـة
التحـكيم وكانت تـرتدي معطف
ــعــمل الــكــيــمــيــائي وتُــظــهـر ا
مـــواهـــبـــهـــا الـــعـــلـــمـــيـــة عـــلى
ــنـحـة ــسـرح.وفـازت كــامـيل  ا
دراسـية قـيـمتـها  50ألف دوالر
فضال عـن تمـثيل أمـريكـا كمـلكة
جـمـال لـلـبالد.وقـالت كـامـيل في
خطاب قبولها (إنها تطلعت إلى
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مـرض عضال في مراحله الـنهائية
وهي غـير قادرة على حتـقيق قائمة
أمــــــنـــــيـــــاتـــــهـــــا األخــــــيـــــرة قـــــبل
الـرحـيـل.وكـشـفت جـيـمـا أن الـطـلب
ــبــالغ من الـــنــاس أن يــتــبـــرعــوا 
مـالـية كـان أمـراً مـحرجـاً لـكن كان
عــلـيـنــا أن نـفــعل مـا يــجب الــقـيـام
به.وقـال ريان إن الـعائلـة صادفـتها
الــكــثـيــر من اخلــيــبــة حــ طــلـبت
ساعدة من أجل جاكوب وأضاف ا
ـكن (لم يــسـتـطع أحـد تـقـد حل 
أن يــنـاسب الــطـفـل وكـان اجلـواب
. ـكناً دائـماً هو أن األمـر لن يكون 
ــكن تـركــيب طـرف اصــطـنـاعي ال 

للجزء العلوي من الزند).

وهــو يـرتــدي ذراعه االصـطــنـاعــيـة
كـانت شـيـئـاً رائـعاً) وأضـافت (إنه
مــعـجب بـهــا حـقــاً وهـو يـرتــديـهـا
اآلن).وأوضـحت األم (أن طـفـلـهـا لم
يكن يريد طرفاً صناعياً يبدو شكله
طـــبــــيــــعــــيــــاً ولـــكـن غــــيـــر قــــابل
لالسـتخدام) وقالت (إنه غـير مهتم
بــأن يـــبـــدو مــظـــهـــره مــثـل بــقـــيــة
الــنــاس).وأضــافت أن هــذه الــذراع
حـسنت أيـضاً التـوازن لديه.وكانت
االستجابة جلمع التبرعات لتركيب
طـرف صناعي جلاكوب مؤثرة وقد
تـــبــرعـت ســيـــدة فـــضــلـت أن تــظل
هـويـتـهـا مـجـهـولـة بـ  5000جـنـيه
إسـترلـيني وذكـرت أنهـا تعاني من

وكــبــيـرة وتــبــدو كــأنــهـا مـن عـالم
.وقـال ريـان هـذا األبـطــال اخلـارقـ
ـــــا في ذلك مــــا أراده جـــــاكــــوب 
احلـصول عـلى يد كبـيرة وبـالتالي
فــإن الــفـكــرة مــثـالــيــة.وســلم ريـان
ـاضي الـذراع جلـاكـوب اخلـمـيس ا
خالل اجــتـمـاع في بـلــدة ريـنـغـوود
الـواقعة في مقـاطعة هامـشير وهو
يــقــول إن تــركــيــبــهــا كــان جنــاحـاً
حـقـيقـيـاً وإن جاكـوب فـاق توقـعات
ــكــنه اآلن أن اجلــمـــيع.وأضــاف( 
ـسك بـيـده).أمـا يـعـانـق شـقـيـقه و
األم جــــيـــمــــا وهي ضــــابـــطــــة في
الــشـرطــة فــقــالت (بـعــد الــتــركـيب
الـنهـائي للذراع إن مـشاهدة ابـنها

الـنفس وتـأسيس شـركتـه اخلاصة
لـتــصـمـيم األعــضـاء االصـطــنـاعـيـة
الـتي حتـمل اسم أمـبيـونـيـكس قبل
عـــامــــ ونـــصـف.وهـــذه الــــســـنـــة
انـدمـجـت الـشـركـة مع شـركـة غـلـيـز
الــبـــولــنــديـــة لــصــنـــاعــة األطــراف
االصــطــنــاعــيــة.وقــد كــان جــاكـوب
واحـــــــداً من أوائـل عـــــــمـالء هــــــذه
الـشركة.وتـعاون ريان مع خـبير في
األطـراف االصـطنـاعـية ومع عـائـلة
جـاكـوب لكي يـتوصـل إلى تصـميم
ــثـــالــيــة الــذراع االصـــطــنــاعـــيــة ا
بــالــنــســبــة حلـالــتـه وهي تــتــحـرك
بـالـدفع الـهـيدرولـيـكي.كـانت عـائـلة
جــــاكـــوب تــــرغب فـي أن يـــحــــصل
رفق قـادر على طـفـلهـا علـى ذراع 
احلـركـة بعـدة أوضـاع وتمـلك آلـية
لإلمــســاك بــاألشـيــاء ويــداً قــابــلـة
لـلـتـبـديل بـحـسب احلـاجـة.وأوضح
ريـان وفقـا لتـقرير لـلبي بي سي(أن
األطــراف االصــطــنــاعــيــة لــيس من
ــمــكن عــادة صــنــعــهــا وفق آلــيـة ا
الــــطــــبـع ثالثـي األبــــعــــاد ألنــــهــــا
مـوصولة بـبعضهـا ضمن حمام من
مـســحـوق الـنــايـلـون وبــاسـتـخـدام
الـلـيزر).وقـال ريان (إن الـذراع التي
ـكن التـحكم تـمكن من تـصمـيمـها 
ـرفـقـهــا بـاسـتـخـدام قـفل مـنـزلق
ـكن طـيهـا ح يـضغط جـاكوب و
اء ـلوءة بـا عـلى قـطعـة مطـاطـية 
مــثــبـتــة عــلى الــقــسم الــعــلـوي من
الـــذراع).كـــانـت مـــهـــمـــة ريـــان هي
تـصمـيم الـذراع بحـيث تكـون قابـلة
لـلـحركـة واالسـتخـدام في حـ قام
بــصـنــعـهـا زمـالؤه في بـولــنـدا.أمـا
ـا يكون من بـالنـسبة جلـاكوب فر
ـــهم جـــداً أنـــهـــا ذراع خـــضـــراء ا
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عــنــدمــا ولــد جــاكــوب قــبل مــوعــد
والدته احملــدد بــثـمــانـيــة أســابـيع
ـــفـــاجــــأة أنه ولـــد بـــذراع كـــانـت ا
واحــدة تـقــريـبـاً فــذراعه الــيـسـرى
كــانت عــبـارة عـن جـزء صــغــيـر من
ـسـاعـدة الـزنـد فــقط.وفي مـحـاولـة 
طـفلـهما أطـلق والداه جـيما تـيرنر
ــشـــو من مــديــنــة وكــريـس ســكــر
كـــالـــدردال في مـــقـــاطـــعـــة ويـــست
يـوركـشـير الـبـريـطانـيـة نـداءً جلمع
الــتــبــرعــات بــهـدف جــمع  16ألف
جــنــيه اســتــرلــيــني لــتـركــيب ذراع
اصـطــنـاعـيـة جلــاكـوب.لـكن خـبـراء
تـركــيب األطـراف االصـطـنـاعـيـة في
الـنظـام الصحي في بـريطـانيا وفي
الــعـــديــد من الـــشــركـــات اخلــاصــة
األخــــــرى كـــــان رأيــــــهـم أن ذراعـــــاً
اصــطــنــاعــيـــة مــتــحــركــة وقــابــلــة
ـكـنـاً لالســتـخـدام لـيـست خــيـاراً 
حـ يكون الطـرف الناقص منـتهياً
ـــــرفق كــــــمـــــا في حـــــالـــــة فـــــوق ا
جـاكوب.وهـنا ظـهر بن ريـان الذي
اســتـــطــاع حتــقـــيق تــلك األمـــنــيــة
الـغالية وصمم ذراعاً قابلة للحركة
واالسـتـخدام جلـاكوب الـذي أصبح
الـــــــيـــــــوم فـي اخلـــــــامـــــــســــــــة من
عـمره.وجـاءت خبـرة ريان وهو من
من بـلدة مـيناي بـريدج في مقـاطعة
ويــلـز مع األطــراف االصـطــنـاعــيـة
حــــ وضع تــــصــــمــــيــــمــــاً لـــذراع
اصــطـنــاعـيــة تــعـمل بــآلــيـة حــركـة
هــيــدرولــيــكــيــة البـنـه ســول الـذي
تـعـرض حلادث أدت إلى بـتر ذراعه
حــــ كـــان رضــــيــــعـــاً عــــمـــره 10
أيـام.دفــعت تـلك احلـادثـة ريـان إلى
تـــرك عـــمــلـه كـــمــحـــاضـــر في عـــلم


