
أنجلينا جولي تدعم صندوق »مالال« بـ 200 ألف دوالر
 ديب - قناة العربية :

قدمت نجمة هوليود وسفرية النوايا 
الحسنة للمفوضية العليا لشؤون 

الالجئني أنجلينا جويل 200 ألف دوالر 
دعامً لصندوق مالال لتعليم الفتاة يف 
باكستان، جاء هذا الدعم خالل قمة 

املرأة العاملية واملقامة يف نيويورك.
وكانت جرمية الطفلة الباكستانية 

مالال الرغبة يف العلم، أما أداة الجرمية 
فكانت رسالة كتبت فيها عن االضطهاد 
الذي يعانيه األطفال من طالبان، حيث 

عوقبت عىل الجرمية بطلقة رصاص 
أثناء عودتها من املدرسة، أعلنت حركة 

طالبان املسؤولية عنها.
وكانت الرصاصة التي اُطلقت عىل 

رأس الطفلة الباكستانية وراء إنشاء 

صندوق مالال لدعم التعليم يف باكستان، 
أطلقته اليونسكو وباكستان.

وقالت أنجلينا جويل “جاءت مالال 
كسادس أٌقوى شخصية نفوذاً يف الوقت 

الذي حصد فيه الرئيس باراك أوباما 
املرتبة السابعة، عندما علمت مالال 

ذلك قالت إنها ال تفضل التصنيف، لذا 
نستطيع تَعلم الكثري من هذه الفتاة”.
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ضمن مهرجان الخليج 
السينمائي السادس بدبي

)18-(

أمام الحرم المكي يهاجم 
التغريد والمغردين

طفلة سكوتلندية ترفض 
 : يشارك الفيلم اليمني )18-( قبلة من األمير وليم

مبهرجان الخليج السيناميئ السادس بديب 
مطلع الشهر املقبل مبسابقة الخليج 

الرسمية لألفالم القصرية، وقال مخرج 
الفيلم سمري النمري يف ترصيح صحفي 

إن لجنة الربامج باملهرجان اختارت فيلمه 
الوثائقي يف املسابقة الرسمية لفئة األفالم 
القصرية، مشرياً إىل سعادته بتمثيل اليمن 

للمرة الثانية يف املهرجان.
وأضاف النمري أنه يتمنى أن ينافس 

فيلمه يف الحصول عىل إحدى الجوائز 
التي يتنافس عليها أكرث من 150 فيلاًم 

ميثلون دول الخليج واليمن والعراق 
. . واسم الفيلم ) 18- ( يرمز للسن 

القانونية التي مينع القانون اليمني إعدام 
من هم دون سن الثامنة عرشة.. وتدور 
قصة الفيلم حول الشاب محمد سموم 
27- عاما- محكوم عليه باإلعدام بعد 

قتله ألحد أصدقائه عندما كان عمره ١٣ 
عاما عن طريق الخطأ كام يقول، لكن 
أرسة املقتول ترص عىل أن القتل كان 

عمدا وتطالب بإعدامه.
الفيلم صور بتقنية HD فائقة الجودة 

ومدته ٢٢ دقيقة.

CNN 
أثريت ضجة واسعة بني مستخدمي موقع 

التواصل االجتامعي، تويرت، للرد عىل خطبة إمام 
الحرم امليك، عبد الرحمن السديس، الجمعة، 

والتي أشار فيها إىل أن تغريدات  تويرت “أكرثها 
النعيب والنعيق والهشطقة  والهرطقة التي تعج 

بها الوسائل التواصلية”، وذلك “إيقاظاً للفنت 
واإلرجاف وإذكاًء للرشور واإلسفاف،” وهذه 

الترصيحات عمت صفحات النقاش، منها صفحة 
“ السديس_يهاجم_املغردين” التي تبادل فيها 

املستخدمون تعليقاتهم، منهم من أيد السديس 
ومنهم من عارض موقفه

 لندن ـ د ب أ: 
أعرضت طفلة عن األمري وليم ، نجل ويل 

عهد بريطانيا األمري تشارلز ، خالل زيارته ملدينة 
جالسكو اإلسكوتلندية.

وذكرت وسائل إعالم بريطانية أن الطفلة مل 
تدع األمري الربيطاين يقبلها عىل وجنتها.

وتظهر الصور التي التقطت لألمري خالل اللقاء 
الذي جمعه بالطفلة داخل ساحة رياضية هذا 
املشهد ، حيث كانت الطفلة ممسكة بيد امرأة 
وسلمت وليم وردة قرنفلية ، وبعد ذلك انحنى 

األمري ليقبل الفتاة عىل وجنتها للتعبري عن شكره 
لها ، إال أن الطفلة مل تكن لديها رغبة يف ذلك عىل 
ما يبدو فأعرضت عنه وتشبثت بذراع املرأة التي 

بصحبتها.
ووفقا للتقارير ، تعامل وليم /30 عاما/ مع 

املوقف بروح الدعابة.
تجدر اإلشارة إىل أن دوقة كامربيدج ، كاثرين ، 
ترافق زوجها ويليام خالل زيارته إلسكوتلندا التي 

تستغرق يومني.. وتنتظر كاثرين ووليم إنجاب 
مولودهام األول يف متوز/يوليو املقبل.

اوباما يعتذر عن مغازلته لوزيرة عدل كاليفورنيا 

فيلم رعب العادة المشاهدين للسينما الهندية

القنصلية األمريكية: اليوجد عدد محدد لتأشيرات اليانصيب السنوية لليمنيين

 واشنطن - ا ف ب: 
وجه الرئيس األمرييك باراك أوباما اطراًء 

لوزيرة العدل يف والية كاليفورنيا واصفاً 
إياها بأنها »أجمل وزيرة عدل يف البالد«، 

إال أنه اضطر بعدها إىل اإلعتذار بعد 
اتهامات طالته بالتمييز الجنيس.

وقال الناطق باسم البيت األبيض، 
جي كارين، ان اوباما : “اتصل بها ليبلغها 

اعتذاره عن التجاذبات التي أثارها 
تعليقه.”

وكان أوباما رحب خالل اجتامع لجمع 

األموال قرب سان فرانسيسكو ، عرب 
املذياع بحضور وزيرة العدل يف كاليفورنيا 

كاماال هاريس قائالً: »إنها المعة، إنها 
ملتزمة، إنها حازمة. كام أنها، بال منازع، 

أجمل وزيرة للعدل يف البالد«.
ورسعان ما أشعل التعليق ردود أفعال 

عنيفة ربطت بني نجاح املرأة وجاملها، 
والحكم بأن املظهر الخارجي هو العامل 

املؤثر، وليس أهليتها، للنجاح، ورأت 
رشيحة يف الترصيح كمجاملة بسيطة، فيام 

ذهبت أخرى بأن له “إيحاء جنيس.”

 مومباي )رويرتز(:
 تدخل السينام الهندية مجاال جديدا 

بعيدا عن القالب الغنايئ االستعرايض 
التقليدي والقصص الكوميدية بإنتاج أول 

فيلم عن األموات العائدين إىل الحياة 
Zombie والذي يأمل املنتجون ان 

يجذب جيل الشباب مرة أخرى لألفالم 
الهندية.

ومل تقدم السينام الهندية )بوليوود( 
سوى أفالم رعب قليلة ركز املنتجون فيها 

عىل األشباح والحياة األخرى بعد املوت 
وهي أفكار شائعة يف األساطري الهندوسية.

لكن هذا العام الذي تحتفل فيه 
السينام الهندية بعامها املئة انتجت ثالثة 

أفالم هندية عن العائدين من املوت 
من املقرر طرحها بدور العرض عىل أمل 

املنافسة مع فيلمي الرعب األمريكيني 
 Warm Bodies )األجسام الدافئة(

. World War Z )و)الحرب العاملية زد
ويعتزم املخرجان لوك كيني وديفايك 

سينغ طرح أول أفالم الرعب الهندية 
Rise of the Zom-  للثالثة )عودة امليت(
bie يوم الجمعة ويأمالن ان يجتذب جيل 

الشباب.

 صنعاء :
قالت القنصل األمرييك يف اليمن ستيفيني بونز 

إن الواليات املتحدة األمريكية متنح حوايل 50 
ألف تأشرية يانصيب عىل مستوى العامل سنويا 

وليس هناك عدد محدد للتأشريات لليمنيني.
وأوضحت ستيفيني بونز يف مؤمتر صحفي 
أمس يف السفارة األمريكية بصنعاء أن تأشريات 
اليانصيب لها رشطان أن يكون مقدم الطلب 

حاصالً عىل الثانوية العامة وأن يكون له مصدر 
دخل أو يكون له أشخاص يف أمريكا ملساعدته.

وأشارت إىل أن عدد اليمنيني املقيمني يف 
الواليات املتحدة األمريكية يقارب ربع مليون 

ميني تقريبا، مبينة أن من حق أي مواطن ميني 
تقديم طلب زيارة ألمريكا.

وقالت إن عمل القنصلية يرتكز يف تقديم 
الرعاية لألمريكيني املقيمني يف اليمن والجانب 

اآلخر خاص بالتأشريات والهجرة .
وأكدت رضورة الحصول عىل  املعلومات 

الخاصة بالهجرة أو التأشريات من القنصلية أو 
عن طريق وزارة الخارجية األمريكية.

من جانبها أشارت القامئة بأعامل رئيس قسم 
تأشريات الهجرة اليزابيث باورز إىل أنه تم خالل 

هذا العام منح نحو 700 تأشرية هجرة ألرس 
مينية.

وزيراً وال شيخاً وال رفيعاً من رفيعي ليس 
املناصب مبختلفها. ال يعرف التحزب 

وال التخندق الجهوي وال تستهويه ألعاب 
املتسلقني واملستغلني والعبي األدوار عىل رغم 

أن الظهور يليق مبثله, واملنصب ميتلئ مبثله لكنه 
عازٌف َعزوفا عن ذلك.

• نهاية عقد الثامنينيات كنا يف الثانوية مبدرسة 
جامل عبدالنارص بصنعاء نسمع به.. شاب يدرس 

اللغة العربية مبهارة فائقة يف مدرسة الكويت 
املنافسة ملدرستنا.

• كانت تسبق اسَمه مهارتُه يف التدريس ويف 
منافسة أستاذين مرصيني شهريين يومها أحدهام 

عبداملنعم يف ثانوية عبدالنارص واآلخر ال أتذكر 
اسمه مبدرسة أروى للبنات.

• ما لبث الشاب املدرس أن صار وكيالً ثم مديراً 
ملدرسة الكويت ثم دارت به دورة األيام ملحقاً 

ثقافياً ثم مغرتباً يف الصني مدرساً بإحدى جامعاتها 
ثم عاد إىل اليمن ومدرساً بإحدى الجامعات الخاصة. 

• خالل ذلك وقبله كان هالل أحمد الخيواين 
مدرس اللغة العربية غزير املواهب واإلبداعات.. 

مهندس رقابة رئيسية بالتلفزيون, فناناً يرسم 
ويصمم, ومن تصميامته مطلع التسعينيات شعار 

حزب اإلصالح.
• يف غضون ذلك كانت لهالل اهتامماته 

الربمجية اإللكرتونية التي دمجت  علمه باللغة 
العربية وتبحره فيها بتقنيات الكمبيوتر وبرمجياته.
هذا املنحى )هجسه(  ثم علق به وصار لصيقه  

وحتى اليوم.
وكان هالل أول من أدخل الكمبيوتر وتعليمه يف 

املدارس اليمنية مبدرسة الكويت فرتة وجوده بها. 
يشتغل هالل عىل تصميم الربمجيات بشكل 

متواصل ومبتكر.
• ابتكر برامج صحافية رقمية منها برنامج باعه 

لصحيفة البيان اإلماراتية قبل سنوات.
صمم محرك بحث يف االنرتنت نوعي جداً، 

وجاءه خبري من رشكة مايكروسوفت لالطالع عليه.
ورغم اندهاشه غادر الخبري بدون أي اتفاق 

والحقاً عرف هالل أن الرجل خاف عىل مستقبله يف 
حال ظهور برنامج هالل.

• قناعة هالل أنفت املالحقة الشاقة.
أعجز عن تصوير واٍف مختزٍل لهالل.. املبدع 

املثقف.. دمث األخالق.. العقل املتوقد.. االبتسامة 
الخالية من الزيف واملكر.. املتدين تفكرياً وسلوكاً 

ومعامالت ال حديثاً وخطابات.
• ال استطيع أن اتحدث عن حامسه وانخراطه 

ضمن الحراك الثوري بقناعة ترى النظام ال الوجوه 
فاشالً برمته ويلزم تغيريه.

• مهام كان الحديث فلن يِف حقه. ومهام بلغ 
الكالم فقد خرس مؤمتر الحوار فناراً مضيئاً ال يعرفه 

ذووا البأس السيايس والحزيب والجهوي كام ال يعرف 
هو نفسه ال اللعب وال عصا الزانة القاذفة للالعب 

نحو الفوز. 
• هالل الخيواين أمنوذٌج قائم بذاته وهو عينٌة 

ألفذاذ عقول موجودة بيننا تتنفس لظانا الذي 
نصليه للفاعل اإليجايب الحقيقي املؤثر الذي ميتلك 
مرشوعاً كبرياً يف بلٍد تقدس مشاريع صغرية تصيل 

الفجر ساعة زوال الشمس. 

مدارات
نبيل حيدر

الخيواني..
وطن مهجور 


