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عارضة تقدم زيًا للمصمم اإلسبانى كوستو برشلونة، خالل فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة الكولومبية، بوغوتا

محمد حسن علوان
للسعودي  صغير«  »موت  رواية  فازت   [
الثلثاء  األول  أمس  مساء  علوان  حسن  محمد 
)25 أبريل 2017( في أبوظبي بالجائزة العالمية 
العاشرة،  نسختها  في  )بوكر(  العربية  للرواية 
التي تعد المكافأة األدبية األهم في العالم العربي.

و»موت صغير« سيرة روائية متخيلة لحياة 
منذ  عربي  بن  الدين  محيي  الصوفي  الولي 
والدته في األندلس في منتصف القرن السادس 
وتتناول  دمشق.  في  وفاته  وحتى  الهجري 
الرواية السفر من األندلس غربًا حتى أذربيجان 
شرقًا، مروراً بالمغرب العربي ومصر والحجاز 
البطل  خاللها  يعيش  وتركيا،  والعراق  والشام 

تجربته الصوفية.
وأعلنت لجنة التحكيم في احتفال في أبوظبي 
مساء الثلثاء فوز الرواية من بين ست روايات 
 186 النهائية من أصل  القصيرة  القائمة  شكلت 
رواية رشحها كتاب ينتمون إلى 19 بلداً عربيًا.

نقدي  مبلغ  على  بالجائزة  الفائز  ويحصل 
قيمته خمسين ألف دوالر، باإلضافة إلى ترجمة 
في  سيسهم  مما  اإلنجليزية،  اللغة  إلى  روايته 
على  والحصول  للرواية  أعلى  مبيعات  تحقيق 

تقدير عالمي.
27 أغسطس  ُولد محمد حسن علوان في   -

1979، في العاصمة السعودية، الرياض.
نظم  بكالوريوس  شهادة  على  حاصل   -

المعلومات من جامعة الملك سعود بالرياض.
جامعة  من  األعمال  إدارة  في  ماجستير   -

بورتالند األميركية.
من  األعمال  إدارة  في  الدكتوراه  شهادة   -

جامعة كارلتون في كندا.
- كتب مقالة أسبوعية لمدة ست سنوات في 

صحيفتي »الوطن« و»الشرق« السعوديتين.

الكفاية  سقف  روايات:  خمس  له  صدرت   -
الطهارة  طــوق   ،)2004( صوفيا   ،)2002(
)2007(، القندس )2011(، وموت صغير )2016(.
 39 أفضل  ضمن  اختير   ،2010 العام  في   -

كاتبًا عربّيًا تحت سن األربعين. 
- في العام 2013، رشحت روايته »القندس« 
ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية 

العربية.
- في العام 2015، فازت النسخة الفرنسية من 
روايته »القندس« بجائزة معهد العالم العربي في 
باريس كأفضل رواية عربية مترجمة للفرنسية 

في العام 2015.
»موت  روايته  فازت   ،2017 أبريل  في   -
العربية  للرواية  العالمية  بالجائزة  صغير« 

)بوكر(.
- وجائزة البوكر هي مكافأة سنوية تختص 
بمجال اإلبداع الروائي باللغة العربية، ُأطلقت في 
أبوظبي العام 2007. وترعى الجائزة »مؤسسة 
»هيئة  تقوم  بينما  لندن،  في  بوكر«  جائزة 
اإلمارات  دولة  في  والثقافة«  للسياحة  أبوظبي 

العربية المتحدة بدعمها مالّيًا.
إلى  العربية  بنسختها  الجائزة  تهدف   -
الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي، 
ل الجائزة ترجمة األعمال الفائزة إلى  حيث ُتموِّ

اللغة اإلنجليزية.

المسعفين  مستحقات  اآلن  حتى  تصرف  لم  لماذا   [
العاملين ضمن طاقم وزارة الصحة، وذلك نظير عملهم في 

سباق الفورموال 1 للعام 2016؟

الموالية للرئيس السوري بشار األسد نفذت  القوات  ] إنَّ 
هجومًا بغاز السارين في شمال سورية )بلدة خان شيخون( 
في الرابع من أبريل/ نيسان )والذي أسفر عن مقتل العشرات( 

بناء على أوامر من األسد أو دائرته المقربة. 

تقرير لالستخبارات الفرنسية
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] الممثلة األسترالية مارغوت روبي، أثناء حفل مجلة »تايم« األميركية بإصدارها قائمة 
األكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم بمدينة نيويورك

سجين أميركي يقضي في حبسه 
بعد قطع المياه عن زنزانته

اضطرابات  يعاني  سجين  توفي   [
»تجفاف  بحالة  إصابته  بسبب  عقلية 
قطع  بعدما  المتحدة،  الواليات  في  حاد« 
على  الماء  زنزانته  عن  السجن  حراس 
معلومات  أظهرت  ما  على  أيام،   7 مدى 

كشفها تحقيق قضائي هذا األسبوع.
)38 عاماً(   وتعود وفاة تيريل توماس 
أن  غير   ،2016 نيسان  أبريل/   24 إلى 
مالبسات موته اتضحت بدرجة أكبر خالل 
ميلووكي  محكمة  أمام  عقدتا  جلستين 
تم  وقد  ويسكونسن.  والية  مدن  كبرى 
بعد  القضية  هذه  على  الضوء  تسليط 
الجدل الدائر إثر نشر صحيفة »ميلووكي 
فيه  أشارت  تقريراً،  سنتينال«  جورنال 

توماس  حرموا  السجن  عناصر  أن  إلى 
على  معاقبته  بهدف  المياه  من  عمداً 

سلوكه.
 هذا الرجل، صاحب السلوك المضطرب 
إثر  اعتقال  مركز  في  أودع  يبدو،  ما  على 
وفي  العام  الطريق  على  النار  إطالقه 
إلى  أدى  ما  الكازينوهات؛  أحد  في  الهواء 
إصابة شخص بجروح بالغة. وقد وضع 
وفق  االنفرادي  الحبس  في  التوقيف  قيد 

عائلته.
قرر  الهدوء،  التزامه  عدم  وبسبب   
بالمياه  اإلمــدادات  قطع  السجن  حراس 
زنزانته  في  والمرحاض  الصنبور  إلى 

الضيقة.

مادونا مستاءة من مشروع فيلم عن بداياتها في نيويورك
] أبدت المغنية األميركية مادونا اعتراضها على مشروع 
يجسد  سينمائي  فيلم  إنجاز  »يونيفرسال«  الستوديوهات 
حياتها بعد وصولها إلى نيويورك في مطلع الثمانينات من 
العمل  هذا  في  يشارك  شخص  أي  واصفة  الماضي،  القرن 

بأنه »نصاب«.
 وكتبت مادونا عبر »إنستغرام« أن »أحداً ال يعلم بما أعلم 
وما رأيت. أنا الوحيدة المخولة سرد قصتي«، وذلك في رد 
على شائعات في شأن إعداد شركة »يونيفرسال« لفيلم عن 

بداياتها. وأضافت »كل شخص يحاول ذلك نصاب وغبي«.
بعد  سيتشوني  لويز  مادونا  حياة  على  الفيلم  ويركز   
إلى  ووصولها  ميشيغن  والية  في  رأسها  مسقط  مغادرتها 
1978. وقد تطرقت إلى هذه المرحلة بشكل  نيويورك العام 
العاطفية  حياتها  مستعيدة  األخيرة  السنوات  خالل  متزايد 
واغتصابها ومواجهتها مع قطاع موسيقي كان يعامل النساء 

كسلع.
مادونا  عملت   ،1983 العام  ألبوماتها  أول  نشرها  وقبل   
»تايمز  ساحة  في  دوناتس«  »دانكن  مقهى  في  خصوصاً 

مادونا سكوير« بموازاة عملها كراقصة.

المسبار »كاسيني« يبدأ نزوله 
باتجاه كوكب زحل

السعودي إياد الحكمي يتوج
بلقب »أمير الشعراء«

»كاسيني«  األميركي  المسبار  باشر   [
 2004 العام  منذ  زحل  مدار  في  الموجود 
في  يغوص  ستجعله  التي  المناورات 
 15 في  العمالق  الغازي  الكوكب  أجواء 
مهمة  ختام  في  المقبل  أيلول  سبتمبر/ 

علمية مثمرة جداً.
 وقال نيكوال ألتوبيلي المسئول العلمي 
األوروبية  الفضاء  وكالة  في  للمهمة 
»يوروبيين  التحاد  اجتماع  هامش  على 
خالل  فيينا  في  يونيون«  جيوساينسز 
بكم  كاسيني  »سمح  الجاري:  األسبوع 
ستجعلنا  الثمينة  االكتشافات  من  كبير 

الكواكب  علم  حول  المؤلفات  كتابة  نعيد 
في مواضيع كثيرة«.

جهازاً   12 يحمل  الذي  المسبار  وأتم   
نيسان  أبريل/   22 في  بنجاح  علمياً، 
الـ127 واألخير عن مسافة قريبة  تحليقه 
فوق تيتان أكبر أقمار زحل بمروره على 

مسافة 979 كيلومتراً من سطحه.
قبل  زحل  حول   22 المسبار  وسيدور   
أن يبدأ عملية النزول باتجاهه، محلِّقاً بين 
وحلقاته  للكوكب  العلوي  الجوي  الغالف 
 2400 على  تمتد  منطقة  وهي  الداخلية، 

كيلومتر غير مستكشفة حتى اآلن.

السابع  الموسم  بلقب  )الثلثاء(  األول  أمس  مساء  الحكمي  إياد  السعودي  ُتوج   [
لمسابقة »أمير الشعراء«، التي تعد أكبر مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الدول 
العربية، ويصل مجموع جوائزها ألكثر من مليوني درهم إماراتي )نحو 573 ألف دوالر(.
 وحصل الحكمي على أعلى الدرجات من لجنة التحكيم وتصويت الجمهور وهي 61 
درجة، بينما حل مواطنه طارق الصميلي في المركز الثاني وحصل على 60 درجة، وجاء 

المصري حسن عامر في المركز الثالث وحصل على 53 درجة. 
المهرجانات  إدارة  لجنة  وتنظمها   2008 في  الشعراء«  »أمير  مسابقة  وانطلقت   

والبرامج الثقافية والتراثية بإمارة أبوظبي في اإلمارات.
 وتبلغ قيمة الجائزة األولى مليون درهم إماراتي، بينما يحصل صاحب المركز الثاني 
المركز  وصاحب  درهم  ألف   300 على  الثالث  المركز  وصاحب  درهم،  ألف   500 على 

الرابع على 200 ألف درهم وصاحب المركز الخامس على 100 ألف درهم.

في عملية استمرت 12 ساعة... إنقاذ
طفل روماني سقط في بئر عميقة

] بعد عمليات استمرت لمدة 
الطوارئ  فرق  تمكنت  ساعة   12
رومانيا  في  ساراتا  بالتا  ببلدة 
عمره  يتجاوز  لم  طفل  إنقاذ  من 
 16 عمقها  بئر  داخل  من  عامين 

متراً.

يدعى  ــذي  ال الطفل،  ــان  وك
أشقائه  مع  يلهو  باسكو،  دانييل 
نزعوا  لكنهم  البئر  من  بالقرب 
داخلها  فسقط  فجأة  غطاءها 
كانت  التي  أمــه،  كانت  بينما 
المجاور  المنزل  داخل  تراقبهم، 

لشرب الماء.
التي  اإلنقاذ  فرق  وواجهت 
ذهبت إلى موقع الحادث صعوبة 
فوهة  من  الطفل  إلخراج  شديدة 
 30 قطرها  يتعدى  ال  التي  البئر 

سنتيمتراً.

للحفر  اإلنقاذ  رجال  واضطر 
الفوهة،  لتوسيع  البئر  بجانب 
الطفل  انتشال  لهم  سهل  مما 
األولية  اإلسعافات  له  وقدموا 
نقله  قبل  إسعاف  سيارة  داخل 

إلى المستشفى لتلقي العالج.


