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»جوق العميان« يفوز بجائزة التانيت الذهبي 
في »أيام قرطاج السينمائية«

املخرج املغربي محتفيا باجلائزة

هند صبري: لن ندع اخلوف يسيطر علينا

حماس���ة كبيرة وإقباال، إذ ان 
البعض انتظر في طوابير ملدة 

ساعات ملشاهدته.
وقد قدم حفل اخلتام املقدم 
املصري الشهير باسم يوسف، 
وقد أقيم وسط إجراءات أمنية، 
مش���ددة في املس���رح البلدي 
في العاصمة التونس���ية على 
القليلة من  بعد مئات األمتار 
مكان الهجوم االنتحاري الذي 
أودى في 24 اجلاري بحياة 12 
الرئاسي  عنصرا من احلرس 

التونسي.
وقالت النائبة التونس���ية 
السابقة سلمى بكار للتلفزيون 
الرسمي قبل بدء حفل توزيع 
اجلوائز: »ال نشعر في قلوبنا 

بالفرح نفس���ه كالعادة إال ان 
)املهرج���ان( يش���كل حتديا 
الذين يعتمدون  لألش���خاص 

ثقافة املوت«.
وقالت املمثلة التونسية هند 
صبري م���ن جهتها: »لن ندع 
اخلوف يسيطر علينا. هناك 
حظر جتول لكننا هنا. هذه هي 

رسالة« الدورة احلالية.
وقد رفع الكثير من املدعوين 
باللباس الرسمي العلم التونسي 
لدى مرورهم على الس���جادة 

احلمراء.

تونس � أ.ف. پ: فاز فيلم 
العمي���ان« للمخرج  »ج���وق 
املغربي محمد مفتكر مس���اء 
السبت بجائزة التانيت الذهبي 
اهم مكافآت مهرجان أيام قرطاج 
الذي طغى عليه  السينمائية 
هذه الس���نة هجوم استهدف 
القوى األمني���ة في العاصمة 

التونسية.
والفيلم من النوع الكوميدي 
االجتماعي فضال عن انه سيرة 
ذاتية للمخرج في جوانب عدة 

منه.
أما جائزة التانيت الفضي 
الفيلم  فكانت م���ن نصي���ب 
»ذي اندليس ريفير« الوليفر 
افريقيا(  هيرمانوس )جنوب 
فيما منح التانيت البرونزي الى 
املخرجة التونسية ليلى بوزيد 

عن فيلم »على حلة عيني«.
وقد تناف���س على جوائز 
الرس���مية لألفالم  املس���ابقة 
الطويلة 17 فيلما من دول عربية 

وأفريقية.
وقد نال فيل���م »الزين لي 
الفرنس���ي  فيك« للمغربي - 
نبي���ل عيوش جائ���زة جلنة 
التحكيم. والفيلم ممنوع في 
املغرب وقد عرض للمرة االولى 
في املغرب العربي ضمن أيام 
هند صبريقرطاج السينمائية. وقد أثار 

أوباما يدعم »سبت« املشروعات الصغيرة

وأطلقت مبادرة »سبت 
املشروعات الصغيرة« عام 
2010 بواسطة شركة أميركان 

اكسبريس لبطاقات االئتمان 
لتشجيع الناس على الشراء 

من املتاجر الصغيرة.

حيث تقدم املتاجر واملراكز 
التجارية خصومات كبيرة 

في »اجلمعة السوداء«.

� رويت���رز:  واش���نطن 
اصطحب الرئيس األميركي 
ابنتيه ماليا  باراك أوبام���ا 
وساش���ا في جولة تسوق 
لشراء كتب وحلوى للترويج 
ملبادرة »سبت املشروعات 
الصغيرة«، وهو حدث يقام 
س���نويا لدعم التسوق من 

احملال الصغيرة.
وفي متجر بشمال غرب 
واش���نطن، بح���ث أوباما 
وابنتاه عن كتب مبساعدة 
مدي���رة املتجر آن���ا ثورن. 
وأصبحت نزهة البحث عن 
كتب بعد عيد الشكر تقليدا 
سنويا ألسرة ساكن البيت 

األبيض.
أوباما  واشترت أس���رة 
تسعة كتب ثم توجهت الى 
مقه���ى حيث تطل���ب األمر 
تناول اآليس كرمي لتخفيف 
االحس���اس بح���رارة اجلو 
امللحوظة بالنسبة ليوم في 

آواخر نوفمبر.
التقلي���د  ويتضم���ن 
األميركي بعد عيد الش���كر 
التسوق لشراء هدايا العيد، 

أوباما اثناء دفع النقود

أوباما مبتسما وبجواره ابنتاه  )ا.ف.پ(


