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في ثاني عروض مهرجان رام الله للرقص المعاصر

"وعد بالمغادرة".. مراوحة راقصة نرويجية ما بين إحصاء الخسارات ومحاولة القبض على األمل
كتب يوسف الشايب:

"ال تقلـــق .. نحن نحـــاول، نحن نحب"، على وقع هـــذه الكلمات أطلق ثالثة 
راقصين نرويجيين )راقصان وراقصة( العنان ألجسادهما في سعي لمواكبة 
موســـيقى "هيب هوب" صاخبة في افتتاح عرض فرقـــة "بانتا راي" للرقص 
المعاصر، ويحمل اســـم "وعد بالمغادرة"، في ثاني عروض مهرجان رام الله 

للرقص المعاصر بدورته الثالث عشرة، وتنظمه سرية رام الله األولى.
وتقوم فكرة العرض في جزئه األول على حكايات يســــردها الراقصون من 
ذاكرتهم تعود بهم إلى ســــنّي الطفولة، ومن ثم يحاكونها بأجســــادهم 
على خلفيات موسيقية تتصاعد وتهبط، ما بين صخب كبير، وهدوء شديد، 
وأخرى ذات طابع تشــــويقي كما في المسلســــالت البوليسية أو حتى أفالم 

الرعب، وذلك في لوحات فردية وثنائية وثالثية.
المســــرح البلدي تقلص حتى ثالثة صفوف على الخشبة نفسها في كل 
اتجاه، بحيث يدور العرض في مســــاحة محصورة، وبديكور متقشف ليس 
ســــوى ستارين أبيضين على الجانبين، وهذا يأتي ربما لضمان تفاعل أكثر 

مع ما يقدمونه ثالثتهم من لوحات راقصة.
تتحــــدث الراقصة عن رحــــالت العائلة وهي طفلة، وأضــــواء المدن، وأحد 
الراقصيــــن االثنين يتحدث عن والديه كيف كانا ينتظرانه خارج الحضانة، 
وعن مكان األلعاب المكســــو بالرمال، فيما يروي الثالث حكاية أول صديقة 
وأول عشــــق، بحيث يجتمع الثالثة عند ســــن الخامســــة، وحالــــة الفقدان 
للماضي، مع االحتفاظ بشــــيء فيه مجمــــدًا أو طازجًا في الذاكرة، وعما كانوا 

وما هم اآلن، ودور الرقص في الحفاظ عليهم في حالة ما من التوازن.
صحيح أن الراقصين الثالثة نجحوا في تجســــيد حكاياتهم بلغة الجسد 
بعد لغة اللســــان، وأكدوا براعتهم كراقصين محترفين لديهم ما يقدمونه 
بتميز، لكن االتجاه نحو الحديث أو الســــرد اللغوي للحكايات قد يفسر في 

ثالثة اتجاهــــات: أولها أن العمل مبني على الحكاية ومحاكاتها جســــديًا، 
وثانيهــــا أنه تعبير عن حالة من عدم القدرة نســــبيًا أو عدم وجود حالة من 
الثقة الكبيرة بالتعبير جســــديًا فقط عمــــا أرادوا إيصاله، والثالث هو عدم 
ثقتهم بقدرة الجمهور على اســــتيعابهم بمجرد قراءة لوحاتهم الراقصة 
روها داخل حكاياتهم التي عبــــروا عنها الحقًا بالرقص 

ّ
وما وراءها، لــــذا أط

لوحة تلو األخرى.
وكان األداء اللفظي غير مسرحي، بمعنى أن الثالثة كانوا حكواتيين أكثر 
منهم مســــرحيين خالل ســــرد حكايات الطفولة واستعادتها من الذاكرة.. 
كانوا أحيانًا غير مقنعين، لكن الحكايات غطت ثغرة زمنية في الجزء األول 
مــــن العرض الذي انتهى بدعوة الحضور من جمهور المهرجان بمشــــاركة 
أعضاء الفرقة في رقصة مشتركة عشوائية على المسرح، وكأنهم في صالة 
"ديسكو"، وهو ما كان، حيث أشاد غالبية الحضور بفكرة تحويلهم إلى جزء 

من العرض، كما أشاد العارضون بتفاعل الجمهور معهم.
بعد اســــتراحة لخمــــس دقائق، تحّول الســــتاران األبيضــــان إلى أزرقين 
بفعل إضاءات أرضية بما يحملــــه هذا اللون من دالالت على الثقة، واألمان، 
واالســــتقرار، والنجاح، فيما كانت اللوحات الراقصــــة توحي بالعكس، هي 
التي خلت من الحشــــو اللغوي هذه المرة، فجاءت في بعضها مكرورة، حتى 

تسرب الملل لبعض الحضور لبعض الوقت.
تقدم الثالثة إلى المسرح، ونثروا من بين أياديهم ترابًا أو دقيقًا أو مخدرًا 
مطحونــــًا، ربما أنه تراب البحر الذي كانت تذهب إليه أســــرة الراقصة حين 
كانت في الخامســــة، أو تراب ملعب الحضانة ألحد الراقصين حين كان في 
الخامسة أيضًا.. نثروه على خشــــبة المسرح، وتمرغوا فيه وكأنهم يرغبون 
فــــي التمرغ بالذاكرة عبــــر رحلة عودة يائســــة إلى الطفولــــة، بينما كانت 
أجســــادهم ترصد حاالت من االنهزام ما بين حب وحرب، بل حروب في أكثر 
من اتجاه، ودون أســــلحة، هي أزمات نفســــية في جلها، بتعبيرات تنم على 

)عدسة: األيام( جانب من العرض.  

تفرد مهاري للراقصين على مســــتوى اللياقة واألكروبات وتركيب اللوحات 
الراقصة.

كان كل واحد من الثالثة يحصي آالمه، وخســــائره النفسية وانعكاساتها 

الجســــدية بعد حرب مع الذات والمجتمع المحيط والزمن المتسارع.. كانوا 
يلهثــــون، واألنفاس تتقطع، مع احمرار الســــتارين، لكن االنتصار بقي في 

النهاية للرقص كتعبير عن األمل باألفضل فيما هو قادم.

"الرجل الذي سرق بانكسي".. فيلم تدور أحداثه في بيت لحم
لـــوس انجليس - رويترز: شـــهد مهرجـــان تريبيكا الســـينمائي في 
نيويورك العرض األول لفيلم )الرجل الذي سرق بانكسي( أو )ذا مان هو 
ســـتول بانكسي( وهو فيلم وثائقي يدور حول فن الشارع ويرصد قصة 

تمزج بين عالم الفن والسياسة في الشرق األوسط.
وقال مخرج الفيلم ماركو بروســـيربيو إن فيلمه، الذي يدور حول إزالة 
وبيع رســـوم على جدار خرساني لرسام الجرافيتي البريطاني المجهول 
بانكســـي في بيت لحم، يهدف أيضا إلضفاء طابع إنساني على منطقة 

يجتاحها العنف.
وقـــال المخـــرج اإليطالي البالغ مـــن العمر 33 عامـــًا لرويترز: "معظم 
األشـــياء التي شاهدتها عن الفلســـطينيين تصورهم كضحايا - ليس 

فقط ضحايا بل وكأنهم ليسوا بشرا".
وأضاف: "هذه ليســـت قصة شائعة عن الفلســـطينيين. فن بانكسي 

كان الفرصة الصحيحة لتصويرهم كبشر".
سافر بانكســـي، الذي يعمل سرًا وجذب فنه آالف الدوالرات في مزاد، 

إلى بيت لحم  في العام 2007 ورسم ست صور هناك.
ويركـــز الفيلـــم على عمل واحد لبانكســـي وهو حمار مرســـوم باللون 
األسود بينما يقوم جندي إســـرائيلي بفحص أوراقه، في إشارة ساخرة 
لألمن المشـــدد الذي تفرضه إســـرائيل، وكيف اختفى هذا العمل ذات 

يوم من على الجدار الخرساني.
والتقى بروسيربيو، الذي يلعب دورا رئيسا في الفيلم، بسائق سيارة 

أجرة والعب كمال أجســـام هاٍو يدعى وليد ذا بيســـت كان ســـاعد رجل 
أعمـــال محليا ثريا بإزالة العمل الفنـــي وعرضه على موقع إي باي مقابل 

100 ألف دوالر.
واشـــترى جامع مقتنيات دنماركي العمل لكنـــه لم يتمكن من بيعه 
مجددًا بأي حال وهو معروض اآلن في أوروبا كســـلعة بعيدًا عن ســـياقه 

األصلي وهو الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
وقال بروسيربيو: "أردت معرفة العواقب المختلفة لهذا الفعل".

ويتعمق الفيلم في مســـائل متعلقة بملكية وسرقة وبيع فن الشارع، 
الذي ربما ال يحصل مبتكـــروه على أي أموال أبدا عندما تنتقل أعمالهم 

المعروضة علنا لملكيات خاصة.

ال مساواة بين الرجال والنساء في قطاع اإلخراج السينمائي الفرنسي
لوس أنجليس - أ ف ب: بعد أكثر من ســـتة أشهر على انفضاح قضية 
المنتج األميركي هارفي واينســـتين بالتهم باعتداءات جنســـية وبروز 
حركتـــي #مي_تو وتايمز آب، ما الذي تغير في أوســـاط الســـينما 

بالنسبة للمخرجات الفرنسيات؟
يشـــكل مهرجان كولكوا للفيلم الفرنسي في لوس أنجليس مناسبة 
لجّس نبض المخرجات الفرنســـيات على ضوء هـــذه الفضيحة المدوية 

في قطاع السينما.
فبالنســـبة إلى إلســـا ديرينجيه التـــي يعرض أّول فيلـــم طويل من 
إخراجها ضمـــن فعاليات هذا المهرجـــان المزمع انطالقـــه، غدًا، لمّدة 
أســـبوع، من شـــأن حركة #مي_تو )أنا_أيضًا( أن "تساعد على رفع 

الوعي" بشأن معاملة النساء في مجال الفّن السابع.
ومنذ انكشـــاف فضيحـــة المخـــرج الهوليوودي هارفي واينســـتين 
الذي تتهمه نحو مئة امرأة بالتحرش بهن أو االعتداء عليهن جنســـيًا، 
"بات الرجـــال يفضلون عدم جذب االنتباه"، بحســـب المخرجات اللواتي 

استطلعت وكالة فرانس برس آراءهن.
 من 

ّ
وتلفـــت إليز جيرار التي تولـــت تأليف الســـيناريو واإلخراج لكل

 ما 
ّ

"درول دوازو" و"بيلفيل-طوكيـــو" إلى أن "حملـــة تطهير أجريت بكل

للكلمة من معنى في الواليات المتحدة واستبعد كثيرون، بينما لم يبلغ 
ة شبيهة بزلزال واينستين".

ّ
أحد باسم في فرنسا حيث لم تحدث هز

وتخشى ماري غاريل-ويس التي ســـيعرض فيلمها األول "ال فيت إيه 
فيني" ضمن فعاليات مهرجان كولكوا التي تشـــارك فيه نساء كثيرات 

هذه السنة من إطالق "حمالت اضطهاد".
وهي تعتبر أن "األخطر هو عندما ال يجرؤ الناس على التواصل. وينبغي 
تحرير الـــكالم بين الرجال والنســـاء إلحداث تغيير" فـــي مجال ال يزال 

يصعب فيه على المخرجات العمل على قدم المساواة مع  نظرائهن.
ففي فرنســـا، ال يحمل ســـوى 23% من األفالم المعروضة في الصاالت 
توقيع مخرجات، بحســـب أحدث أرقام المركز الوطني للسينماتوغرافيا 
)ســـي أن سي(. وقد تبدو هذه النســـبة جّد متدنية، غير أنها أكثر تدن 
بعـــد في الواليات المتحـــدة حيث تراوح بين 4 و10% مـــن بين أبرز مئة 

فيلم، بحسب اإلحصاءات.
ويدرك المركز الوطني للســـينماتوغرافيا حجم هذه المشـــكلة وهو 
يجاهر بالمســـاواة بيـــن الرجال والنســـاء في لجانه القيمـــة على منح 

التمويل لألفالم.
واألمر ســـيان بالنسبة إلى مدرسة الســـينما العريقة "فيميس" التي 

تعتمد أيضًا المساواة في خياراتها منذ عدة سنوات.
وتلفت إلســـا ديرينجيه من جهتهـــا إلى أن نظـــام التمويل يعتمد 
قاعـــدة "األقدمية"، ما يصّب في مصلحة الرجال "ليس لدافع التمييز بل 

ألنه سبق لهم أن أثبتوا جدارتهم".
ومن المســـائل األخرى التي تبرز انعدام المساواة بين الرجال والنساء 
في قطاع الســـينما، ميزانية األفالم النسائية اإلخراج التي بلغت 3,47 
مليـــون يورو العام الماضي، في مقابل 5,51 مليون ألعمال الرجال، بفارق 
62%. وينعكـــس هـــذا التفاوت علـــى النتيجة والصورة، بحســـب ماري 

غاريل-ويس.
أما متوّســـط األجر الذي تتقاضاه مخرجة في فرنسا، فهو أدنى بـ %42 

من ذاك المقّدم لنظيرها، بحسب "سي أن سي".
ومن الحلول التي يتّم التباحث بهـــا جديًا للقضاء على هذا التفاوت، 
إخفاء هوية مؤلفي السيناريوهات عند تقديم النصوص للجان التمويل 

أو فرض حصص محّددة لتوزيع الموارد المالية العامة.
وتعتبر إليـــز جيرار أنه من الصائب في مرحلـــة أولى تحديد حصص 
معينة إلصالح الوضع، "فالتوازن لن يأتي بشكل طبيعي. وهذه المعادلة 

تسري على السياسة. فلم ال نطبقها في مجاالت أخرى؟".

إقبال واسع على مشاهدة أول عرض سينمائي بالسعودية منذ 40 عامًا
الرياض - رويترز: تدفقت عشـــرات األسر السعودية لمشاهدة 

الســـينما أول من أمس ألول مرة منذ نحـــو 40 عاما بعد رفع حظر 

على أحد أشـــكال الترفيه الذي كان يعتبر في الماضي مفســـدة 

ويتنافى مع تعاليم اإلسالم.

وعرضـــت تذاكر الفيلـــم األميركي )بـــالك بانثـــر( للبيع على 

اإلنترنت عند منتصف الليل بســـعر 75 رياال )20 دوالرا( للتذكرة 

وبيعت خالل دقائق. 

وقـــام رواد الســـينما بالتقاط صـــور ذاتية )ســـلفي( في بهو 

السينما واصطفوا طوابير لشراء حبوب الذرة المحمصة )الفشار(.

وقال الرجل الذي يرشـــد الناس لمقاعدهم داخل دار السينما 

في مركز الملك عبد الله المالي بشـــمال الرياض: "يبدو أن حدثا 

تاريخيا يحدث هنا".

وأغلقـــت دور الســـينما في أوائـــل الثمانينيـــات باعتبارها ال 

تتوافق مع تفسير متشدد لإلسالم.

وبـــدأت اآلن دور الســـينما تعود من خالل حملـــة األمير محمد 

بن ســـلمان ولي العهد الســـعودي لفتح بـــالده ثقافيا وتنويع 

اقتصادها. 

وخفـــف ولي العهد الســـعودي قيـــودا اجتماعيـــة أخرى من 

بينها الحفالت العامة وقيادة النســـاء للسيارات واالختالط بين 

الجنسين.

وقبل العرض الرئيس شـــاهد الجمهور فيلما قصيرا عن تاريخ 

األفالم ومقطعـــا من مقابلة أجراها تلفزيـــون أميركي مع األمير 

محمد وإعالن لكوكاكوال يتضمن نساء وهن يقدن السيارات. ولم 

يكن اختيار الفيلم عشوائيا.

وقـــال آدم آرون الرئيـــس التنفيذي للشـــركة المشـــغلة لدور 

الســـينما إيه.إم.ســـي إنترتينمنـــت القابضة في عـــرض كبار 

الشـــخصيات: "إنها قصة عن أمير شـــاب حّول أمة عظيمة... قد 

يبدو األمر مألوفا لبعض منكم".

وبدا أن مشهدين تضمنا تقبيال ُحذفا من عرض الفيلم.

وفيمـــا احتفل ســـعوديون بنهايـــة الحظر على الســـينما في 

بالدهم دعـــا البعض اآلخر إلى تجنب الذهـــاب إلى دور العرض 

وقالوا إنها تظل من المحرمات.

وفي أحـــد التعليقات على تويتر كتب أحدهم "إذا منعها الله 

وأباحها الحاكـــم فمن تطيع؟ تذكر أن العقاب في اآلخرة أشـــد 

وأبقى وأن الدنيا زائلة ومؤقتة".

واشـــتكى آخرون من قيود على اختالط الجنسين وارتفاع سعر 

التذكرة وقالوا إن بث خدمة نتفليكس يبقى خيارا أقل تكلفة.

وال توجـــد مقاومة واضحة تذكر لإلصالحـــات االجتماعية التي 

كانت غير واردة قبل بضع سنوات فقط، وإن كانت مساحة النقد 

محدودة أيضا.

وهناك حظر على االحتجاجات وعلى األحزاب السياسية وتخضع 

وســـائل اإلعالم للرقابة، وتعرضت سلطات هيئة األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر للتقليص في 2016 واعتقلت السلطات رجال 

دين بارزين ونشطاء

فيما بدا أنها محاولة إلسكات المعارضين من المحافظين.

وتخطط الســـلطات إلقامة نحو 350 دار ســـينما تضم أكثر من 

2500 شاشـــة عرض بحلول العـــام 2030 لخدمة الســـكان البالغ 

عددهم أكثر من 32 مليون نســـمة جلهم من الشباب تحت سن 

30 عامـــا وذلك على أمل تحقيق مبيعات تذاكر بنحو مليار دوالر 

سنويا.

وقالت فوكس ســـينما المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم التي 

مقرها دبـــي الخميس إنها نالت رخصة لتشـــغيل قاعات عرض 

ســـينمائي في السعودية وإنها ســـتفتح دار عرض مزودة بأربع 

شاشات في الرياض خالل "األيام المقبلة".

أوشام "ناطقة" في الواليات المتحدة!
لــــوس أنجليــــس - أ ف ب: هو الوشــــم الخامس 
والثالثون الذي تدقه هانا واشاليك على جسدها، 
لكــــّن األمــــر مختلف هــــذه المــــرة؛ إذ إنها موجة 
صوتيــــة يتّم االســــتماع إلى محتواها بواســــطة 

هاتف ذكي.
تمسح هانا بهاتفها المحمول الموجة الصوتية 
التي رســــمتها على معصمها لتســــمع الرســــالة 
التاليــــة: "مرحبًا هانا، أنا والدتــــك. أنا فخورة جدًا 

بك".
وتروي الشــــابة البالغة من العمر 24 عامًا لوكالة 
فرانس برس: "هي رسالة ســــجلتها والدتي. وقد 
قلت لها: "أرســــلي لي شــــيئًا تريدين أن أتذكره 
طوال حياتي" وقد رســــمت الوشــــم وسأريها إياه 

بمناسبة عيد األّم".
هانا هي من متتبعي صيحة "ساوندويف تاتو" 
التي ابتكرها فنان األوشــــام نايت سيغارد العام 

 أوشام صوتية على الجسم.
ّ

الماضي لدق
وهــــو طّور هــــذه الفكــــرة بناء علــــى اقتراح من 
صديقتــــه، فتصّور أوشــــامًا على شــــكل موجات 
صوتيــــة يمكن مســــحها ضوئيًا لالســــتماع إلى 
محتواهــــا بواســــطة تطبيــــق خــــاص يحّمل على 

الهواتف الذكية اسمه "سكين موشن".
وقــــد صّمــــم هــــذا المطــــّور الســــابق للمواقع 
اإللكترونية والتطبيقات تقنية تمزج بين التعّرف 
على الصــــورة والمعالجــــة الصوتية والحوســــبة 

السحابية.
وهانا ســــعيدة جــــّدًا ألنه بات في وســــعها أن 

تســــمع صوت أّمها أينما كانــــت. وهي تقول: "لن 
تبقــــى إلى جنبي مدى العمــــر وهكذا يمكنني أن 

أسمع صوتها متى شئت".
 وشمًا 

ّ
واختار نايت ســــيغارد من جهته أن يدق

يخوله االستماع إلى شريكته وهي تبوح له بحبها 
وآخر يسمعه صوت طفله.

انضمــــت تيفانــــي غارســــيا التــــي تعيش في 
تورنــــس في كاليفورنيــــا إلى الشــــبكة العالمية 
لفناني األوشام "سكين موشن". وهي تصّرح: "في 
غالب األحيان، يختار الناس رسائل من أوالدهم أو 

أقربائهم... أو حتى صوت سيارتهم المفضلة".
وبغيــــة الحصول على وشــــم من هــــذا القبيل، 
ينبغي فتح حســــاب في "سكين موشن" مقابل 40 
دوالرًا، فضاًل عن دفع اشــــتراك ســــنوي بقيمة 10 

دوالرات ليبقى الحساب فعااًل.
ويجاهر الموقع اإللكتروني "ساوندوايف تاتوز" 
بأن تســــجيالته التوضيحية شوهدت 350 مليون 

مرة. لكن هل هي مجّرد صيحة عابرة؟
يرفض نايت ســــيغارد في اتصــــال أجرته معه 
وكالة فرانس برس الكشف عن عدد الزبائن الذين 
 موجة صوتية على جسدهم، مكتفيًا 

ّ
يختارون دق

باإلشــــارة إلى أن شــــبكته تضّم راهنًا 330 فنان 
وشم بأنحاء العالم أجمع، غالبيتهم في أوروبا.

وتطمــــح تيفايني غارســــيا إلى تقنيــــات أكثر 
تطــــورًا بعد لألوشــــام. وهي تقول: "أحلم بوشــــم 
تفاعلي يمكن لمســــه كشاشة هاتف ذكي لطلب 
رقم معين مثاًل. وهو أمر سيكون جمياًل بالفعل".

دراسة: البطن المنفوخ أكثر 
إضرارًا بالقلب من البدانة  

باريـــس - أ ف ب: كشـــف باحثـــون أميركيون أن 
البطن الممتلئة بشدة أخطر من البدانة على صحة 

ى لو كان الوزن مقبواًل.
ّ
القلب، حت

وأوضح القّيم الرئيس على هذه الدراسة خوسيه 
مدينا-إنوخوســـا أن "خطر اإلصابة بمشاكل قلبية 
هو أكبر عند أصحاب البطون المنفوخة المتوسطي 
الـــوزن مما هو عند البدناء الذين ليســـت بطونهم 

شديدة االمتالء".
وبمعنـــى آخر، يعّد الخصر غير المتناســـب عاماًل 
أشد خطورة من مؤشر كتلة الجسم المرتفع، بحسب 
ما أظهرت هذه الدراسة التي شملت 1692 أميركيًا 
وأوروبيًا تخطوا الخامسة واألربعين من العمر والتي 

بدأت بين 1997 و2000 وانتهت في 2016.
ويتضاعـــف خطر اإلصابـــة بأمـــراض قلبية عند 

األشـــخاص الذين يشبه جســـمهم بمالمحه شكل 
التفاحة.

ويشتّد األمر خطورة عندما يتخطى محيط الخصر 
مقاس الورك بنســـبة 90% أو أكثر عند الرجال، في 
مقابل 85% للنســـاء. وتســـّمى هذه الحالة البدانة 

البطنية.
وقّدمـــت هذه الدراســـة خالل مؤتمـــر الجمعية 
األوروبية لطـــّب أمراض القلب فـــي ليوبليانا حول 
لت فرصة 

ّ
الوقاية من األمراض القلبية. وهي شـــك

لتسليط الضوء على خطورة هذه المشكلة الصحية 
 بها، بحســـب ما قال خوســـيه 

ّ
التي قد يســـتخف

مدينا-إنوخوســـا مـــن مجموعـــة "مايـــو كلينيك" 
البحثية في روتشستر )مينيسوتا شمال الواليات 

المتحدة(.

الشرطة األسترالية تكّرم 
كلبًا أنقذ طفلة ضاعت في حرج

سيدني - أ ف ب: كّرمت الشرطة األسترالية، أمس، 
كلبًا أطرش ومكفوفًا جزئيًا أنقذ طفلة في الثالثة من 

العمر ضاعت في حرج بأستراليا.
وقـــد بقي الكلب ماكس، وهـــو من نوع بلو هيلر في 
السابعة عشـــرة من العمر، إلى جانب الصغيرة أورورا 
طوال الوقت في ليلة ممطـــرة، قبل أن يقود عائلتها 
والشـــرطة إلى موقع الطفلة التي فقد أثرها، أول من 
أمـــس، وأطلقت عمليـــات البحث عنها جـــوًا وبرًا في 

منطقة كوينزالند )شمال شرق(.
وكانت ليزا جّدة الطفلة "قد سمعت صوت أورورا ثم 
ها إلى حفيدتها"، بحسب 

ّ
عثرت على ماكس الذي دل

ما روى كيلي بنستون شريك ليزا، مضيفًا: إن الحيوان 

أطرش وشبه مكفوف.
وســـرعان ما تحول ماكس إلى بطل. ونشـــرت هيئة 
الشرطة في كوينزالند صورة للحيوان على صفحتها 
في "فيسبوك" أرفقتها بما يلي: "أنت اآلن كلب فخري 

عند الشرطة".
وال تعانـــي الفتـــاة التـــي عثـــر عليها علـــى بعد 
قد أثرها لحوالى 15 

ُ
كيلومترين عـــن دارتها بعد أن ف

ساعة، سوى من خدوش.
وأوضح المنســـق عـــن عمليات البحـــث آين فيبس 
لهيئـــة اإلذاعة األســـترالية أن "األراضـــي المحيطة 
بالمنزل وعرة بعض الشيء وليس من السهل المشي 

فيها"، مشيرًا إلى أن "الكلب أثبت وفاءه للطفلة".

إغالق مركز رياضي نسائي في الرياض بسبب شريط فيديو  
الريـــاض-أ ف ب: أمـــرت الســـلطات الســـعودية اول من امس، 
بإغالق مركز رياضي نســـائي في العاصمة الرياض بسبب شريط 
فيديو ترويجي تم تصويره بداخله وتظهر فيه مدربة تونســـية 
وهي ترتـــدي ثيابًا ضيقة وتؤدي فيه حركات رياضية اعتبرتها 
الســـلطات في المملكة المحافظة "مشاهد مخلة باآلداب العامة 

وخادشة للحياء".
وقالـــت "الهيئة العامـــة للرياضة" في بيان انه بعد انتشـــار 
شـــريط الفيديـــو "وما حمله من مشـــاهد مخلة بـــاآلداب العامة 
وخادشة للحياء" فقد أمر رئيس الهيئة تركي آل الشيخ "بسحب 
ترخيص المركز الى جانب منع المدربة التي ظهرت في المقطع 

واستبعادها بصورة فورية".
وأضاف البيان إن قرار آل الشـــيخ تضمـــن أيضا "تحويل ملف 
المركز والمســـؤولين عنه للجهات األمنية للتحقيق معهم ومع 

من ســـاهم في إنتاج المقطع ونشـــره واتخاذ االجراءات الالزمة 
تجاه هذه التجاوزات".

ورحب بالقرار المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، 
معتبرًا إياه دلياًل على ان سياســـة ولي العهـــد االمير محمد بن 

سلمان "المجدد هي: االعتدال، دون افراط أو تفريط".
وكتـــب القحطاني فـــي تغريدة علـــى تويتر ان "قـــرار هيئة 
الرياضة الحازم والســـريع لم يكن مســـتغربًا. بـــل كان متوقًعا 
ومنتظًرا. اعتدال دون تطرف او انحالل. السعودية: رمز االعتدال 

اإلسالمي والقيم األصيلة )..(".
وأضـــاف في تغريدة ثانية "يتفق الجميـــع أن الدولة تتجدد. 
وأن ســـمو ولي العهـــد األمين "مجدد الدولـــة" ويعمل على ذلك 
الليل والنهار. هو السيف المسلط على رقبة التطرف، وهو الدرع 
الحصيـــن لقيمنا األصيلـــة بمواجهة االنحـــالل. ملخص فهمي 

ومتابعتـــي: رؤية األميـــر المجدد هي: االعتـــدال، دون إفراط أو 
تفريط".

ويظهر في التســـجيل الذي انتشر بشـــكل كبير على شبكات 
التواصـــل االجتماعي ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق 
منه بشكل مستقل سيدة تكشف عن شعرها وهي تتدرب أمام 

كيس مالكمة في النادي.
وفي تموز الماضي، اســـتجوبت الشـــرطة امـــرأة ظهرت في 
سلســـلة من التســـجيالت نشـــرت على تطبيق "سنابتشات" 
تظهر فيها دون غطاء للرأس وهي ترتدي تنورة قصيرة وتي 
شـــيرت. إال أن السلطات أطلقت سراحها بعد ذلك دون توجيه 

اتهام لها.
وتســـعى الســـعودية أيضا إلى فرض حصص التربية البدنية 

على الفتيات بعد إلغاء الحظر عليها عام 2014.


