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»خارجون عن القانون« الجزائري .. يثير ضجة في »كان«

.. و»لعبة نزيهة« لناعومي واتس.. يعصف بالبيت األبيض
  كان ـ كونا: انطلقت تظاهرة 
احتجاجية صباح امس نظمتها 
احزاب ميينية فرنسية متطرفة 
الفيلم  احتجاجـــا على عـــرض 
الفرنســـي املشترك  ـ  اجلزائري 
»خارجون عن القانون« للمخرج 
اجلزائري رشـــيد بوشارب الذي 
يروي حكاية ثالثة اخوة جزائريني 
يعيشون في فرنسا ابان االحتالل 
الفرنسي للجزائر ويبادرون الى 
التحرير  االنخـــراط في جبهـــة 

الوطني اجلزائرية.
وكان عـــدد من نواب البرملان 
اليمينية احتجوا  من االحـــزاب 
فور االعالن عـــن اختيار الفيلم 
للمسابقة الرسمية وطالبوا بسحب 
الفيلم من املهرجان ومن صاالت 
العرض الفرنســـية ألنـــه يقدم 
بعض الصور التي تصف تعامل 
الفرنسيني بأعضاء  رجال االمن 
جبهة التحرير الوطني اجلزائري 
الوحشـــي والعدواني  بالتعامل 

والعنصري.
وأعـــرب املخـــرج اجلزائري 
رشـــيد بوشـــارب في تصريح 
خاص لـ »كونا« عن اســـتغرابه 
ملثل هذه التصريحات والبيانات 
والتظاهرات علـــى الرغم من ان 
الفيلم لم يشاهده اال قلة من النقاد 

واملهتمني بالعرض الصباحي االول 
ضمن املسابقة الرسمية ملهرجان 
كان السينمائي الدولي مضيفا انه 
يؤمن باحلريات وان فرنسا بلد 
عرف »بأنه بلد احلريات واملقدرة 

على التعبير«.
انتاج  الفيلــــم  أن  وأكـــــد 
فرنسيـ  جزائري مشترك وأن 
الســـيناريو الذي يتحدث عن 
مرحلة مهمة من تاريخ العالقات 
ـ اجلزائرية حصل  الفرنسية 

على موافقة اجلهات املعنية.
وكان املخرج رشيد بوشارب 
أثار أزمة مشابهة منذ عامني حينما 
قدم فيلمه »البلديون« الذي تناول 
العرب واالفارقة في عملية  دور 
حترير فرنسا ابان احلرب العاملية 
الثانية وركز فيـــه على منطقة 
»االلزاز« بالقرب من جبال االلب 
الفرنسية وفاز جنوم هذا الفيلم 
بجائزة افضل متثيل رجالي في 

مهرجان كان السينمائي.

ومن كواليس »كان« اضطرت 
جنمة هوليـــوود ناعومي واتس 
خلـــوض تدريب قـــاس كعميلة 
ســـرية، متهيدا لدورها كعميلة 
ســـرية لوكالـــة االســـتخبارات 
األميركية )سي.آي.ايه( ووجدت 
نفسها وسط ازمة سياسية تعصف 

بالبيت األبيض.
وتلعب واتس دور فاليري بليم 
في فيلم املخـــرج األميركي دوج 
ليمان »لعبة نزيهة« الذي يحكي 
كيف وجدت نفسها هي وزوجها 
ضحيتني للعبة قوة قاسية حتاك 
في واشنطن أثناء رسم الواليات 
املتحدة لسيناريو حرب العراق.

الذي يتخذ  الفيلم  ويســـتند 
الذي أصاب  من جنون االرتياب 
املجتمع األميركي في أعقاب هجمات 
احلادي عشر من سبتمبر والذي 
النهاية للغزو األميركي  أدى في 
للعراق عام 2003، خلفية مؤسسة 
له، إلى قصة »بليم«  التي كشف 
البيت األبيض حقيقة  مسؤولو 

عملها كعميلة سرية.
جدير بالذكر أن بليم وويلسون 
يشـــاركان في كان، لتقدمي الدعم 
لفيلم  »العد التنازلي حتى الصفر« 
وهو فيلم عن التكاثر النووي جرى 

عرضه خالل املهرجان. 

)أ.پ( ناعومي واتس  

ايشوارياواليزابيث بانكسجيرالدين بايالس

مظاهرة في كان ضد »خارجون عن القانون«  )أ.ف.پ(

من أجواء مهرجان كان

اضحك.. الصورة تطلع حلوة

منزل ساندرا بولوك.. للبيع

أيمن نور: ال أسعى إلى كشف نسبي للرسول  ژ
 منعًا لخلط الدين بالسياسة

100 ألف دوالر.. غرامة لـ »لوهان«
لــــوس أجنيليس 
ـ يو.بــــي.آي: لم تعد 
النجمــــة األميركيــــة 
لوهــــان  ليندســــاي 
خائفة من توقيفها عند 
العودة من فرنسا إلى 
لوس اجنيليس بعدما 
رفعت مذكرة اجللب 
الصادرة بحقها ألنها 
دفعت غرامــــة مالية 
كبيرة وحــــدد موعد 
جديــــد ملثولهــــا أمام 
احملكمــــة يوم االثنني 

املقبل.
موقــــع  ونقــــل 
»بيبول« األميركي عن 
أحد موظفي احملكمة 
ان لوهان دفعت غرامة 

مالية بقيمة 100 ألف دوالر باإلضافة إلى 10 آالف دوالر لرجل يضمن 
مثولها أمام احملكمة في جلســــة اســــتماع جديدة حددت صباح يوم 
االثنني املقبل.وكانت قاضية في لوس اجنيليس أصدرت من قبل مذكرة 
جلب بحق النجمة األميركية ليندساي لوهان التي تغيبت عن جلسة 
احملكمــــة اإلجبارية اخلميس.ونقل موقع »تــــي إم زي« األميركي عن 
القاضية مارشــــا ريفل قولها ان العذر الذي تقدمت به لوهان للتغيب 
عن اجللسة وهو فقدان جواز سفرها في فرنسا هو جزء من مشكلة 

تعاطيها املواد املمنوعة، مضيفة انه ال شيء يبرر تغيبها.
وتوجهت القاضية إلى محامي الدفــــاع قائلة ان »األفعال تتحدث 
بصوت أعلى من الكلمات« مشــــيرة إلى ان للوهان »تاريخا في عدم 

االلتزام باملواعيد احملددة«

 احمد عفيفي
فاجأ أيمن نور الرئيس االسبق لحزب الغد، 
اآلالف من مريـــدي الطرق الصوفية، بتواجده 
الختامية لمولد  بالليلـــة  وســـط احتفاالتهم 
السيدة نفيسة بالقاهرة وبأدائه صالة العشاء 
في المسجد، الذي يحمل اسمها، والتجول بين 
سرادقات مريدي ومحبي الطرق الصوفية، االمر 
الذي ادى الى حدوث تدافع كبير من المصلين 

والمتصوفة تجاهه لتحيته. 
وحسب »المصري اليوم« التف عدد كبير من 
المريدين حول »نور« قبل بدء جولته على سرادق 
خدمة الطرق الصوفية، حول ميدان الســـيدة 
نفيسة ودفع المريدون »نور« داخل سرادق خدمة 
الطرق الصوفية التابع لطرق البيومية والسعدية 
والعفيفية الشـــاذلية، لالحتفال معهم، اال ان 
»نور« توقف امام سرادق الطريقة الرفاعية، التي 
انشغلت بحضور الشيخ عبدالهادي القصبي، 

شيخ مشايخ الطرق. 
وقال نور ان جولته هي مشاركة اجتماعية، 
اكثـــر منها انتخابية، والهـــدف منها االحتفال 
بالمناســـبات الدينية، وانها ليست المشاركة 
االولى له في مناسبات الطرق الصوفية، اال انه 
وصف االستقبال هذه المرة بأنه االكثر حفاوة 

منذ خروجه من السجن. 
وتابـــــع ان حبـه لـ »آل البيـــت« متوارث 
باعتباره من اكبر عائالت االشراف، التي يمتد 

باريس ـ أ.ش.أ: 
املليارديـــر  قـــرر 
املصري محمد الفايد 
بيـــع فنـــدق ريتز 
الشهير الذي ميتلكه 
في قلب ميدان فاندوم 
بالعاصمة الفرنسية 

باريس.
وذكرت صحيفة 
 » ن يـــا يز ر با لو «
الفايد  ان  الفرنسية 
البالـــغ مـــن العام 
77 عاما ميتلك هذا 
منذ ثالثني  الفندق 
عامـــا، وكان ابنـــه 
محمد يقيم في هذا 

الفندق مع االميرة ديانا قبل ان تقع لهما حادثة الســـيارة 
يوم 30 اغســـطس 1997 ويلقيا مصرعهما في هذا احلادث 
بعد انقالب سيارتهما في نفق أملا أثناء مطاردة املصورين 
لهما. وكان الفايد قد قام ايضا ببيع محالت هارودز الشهيرة 
التي ميتلكها في لندن الى صندوق يتبع هيئة االســـتثمار 

القطرية بقيمة 1.5 مليار جنيه استرليني.

لــــوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: عرض زوج املمثلة 
األميركية ســــاندرا بولوك جيسي جاميس منزلهما 
الزوجي للبيع بعد مرور شهرين على انفصال املمثلة 

عنه على خلفية خيانته الزوجية.
ونقل موقع »بيبول« عن مصدر مقرب من جيمس 

قوله »عرض جيسي منزله للبيع«.
وقد أقام جاميس وبولوك في منزلهما الكائن في 

كاليفورنيا خالل زواجهما الذي استمر 5 سنوات.
وقد شــــوهد جاميس وبولوك بشكل منفصل في 

آســــن مؤخرا ويرجح ان ينتقــــل جاميس الى هذه 
املنطقــــة ليبقى على مقربة من بولوك وابنها لويس 

الذي تبنته.
وقال صديق مقرب جلاميس ان األخير ال يعتقد ان 

عالقته مع بولوك »وصلت إلى الفصل األخير«.
يذكر ان بولوك انفصلت عن زوجها جيسي جاميس 
بعد ايام قليلة على فوزها بجائزة أوسكار على خلفية 
خيانته لها مع 5 نســــاء وقد قدمت الشــــهر املاضي 

أوراق الطالق.

بعيــــدا عن مظاهرات كان وما تســــببه بعض األفالم من جدل 
عنيف، لم مينع ذلك جنمات السينما في العالم من ان يتألقن امام 
عدسات املصورين وهن يضحكن بسعادة بالغة ومبالغ فيها أحيانا، 
لكنها في النهاية ضحكات حلوة تبعث على التفاؤل واالنشراح.
والضحك كما يقول اخلبراء يحقق السعادة والسالم النفسي، 
ومينحك التجدد ويزيد من قدرتك على التأمل واالسترخاء، كذلك 
فإنــــه يقلل من الضغوط ويحد مــــن ارتفاع ضغط الدم وأمراض 
القلب ويقوي جهاز املناعة ووســــائل الدفاع الطبيعية املوجودة 
في اجلسم، كما انه يجعلك تبدو أكثر شبابا وينمي روح املشاركة 
وروح العمل اجلماعي، ويعطي الشــــخص الثقة بالنفس وينمي 

قدرته اإلبداعية.
وفي الصور التي مت التقاطها في مهرجان كان السينمائي 
املقــــام حاليا في فرنســــا نرى الضحــــكات املختلفة لنجمات 
السينما املشاركات في املهرجان: جيرالدين بايالس بطلة فيلم 
»ريبيكا«، واليزابيث بانكس التي تشارك بفيلمها »بوتيري«، 
وجنمة بوليوود املمثلة الهندية ايشــــواريا التي تشارك في 

املهرجان بفيلمها »رافان«.

فندق ريتز بباريس

أمين نور

حليب األشجار
ليس كاحلليب الذي نشــــربه 
بالطبــــع لكنه حليــــب يأتي من 
املطاط، حيث يتم جتميعه ويصنع 
منه »الكاوتشوك«، وفي الصورة 
عامل إندونيســــي يقوم بتجريح 
الشــــجرة فــــي مزرعــــة بجزيرة 
سومطرة بإندونيسيا ليسيل منها 
احلليب وُيجمع في أوان ومن ثم 
إلى املصانع لتصنع منه إطارات 
الكاوتش.                 )رويترز(

ليندساي لوهان

بعد هارودز.. الفايد يبيع فندق  ريتز بباريس

نسبها الى الرســـول ژ، ورغم ذلك ال يسعى 
لكشف ذلك لعدم خلط قضيته بتوظيف الدين 

في السياسة.

محمد الفايد


