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لن���دن � العربية: منذ 6 أش���هر ومترجمة 
سعودية تعمل بالسفارة األسترالية في الرياض 
تعاني بصمت من إهانة وجهها إليها السفير 
األسترالي لدى اململكة العربية السعودية، كيفن 
ماجي، ألنها رفضت مصافحته في عقر داره.

ولم يدر أحد باملشكلة طوال هذه املدة ألنها 
بقيت ضمن حدود الس���فارة والعاملني فيها 
واملقربني من املترجمة، إلى أن ظهر أول خبر 
عنه���ا في عدد األحد م���ن صحيفة »ذي إيج« 
األسترالية، عبر اتصال هاتفي أجراه معها كاتب 

اخلبر من العاصمة األسترالية كانبيرا.
فقد حدث خالل احلفل الذي حضره عدد من 
ديبلوماسيي السفارة والعاملني فيها، أن بدأ 
السفير يصافح من يراه أمامه من احلاضرين، 
ومن بينهم كانت وفاء نفسها، فمد يده ليصافحها 
وفاجأته بأنها لم تشبك يدها بيده كأي مصافحة 
عادية ب���ل وضعت يدها حي���ث موقع القلب 

من الصدر وانحنت مائلة كإش���ارة منها بأنها ال تصافح الرجال، 
وهو مش���هد ليس غريبا على س���فير لدى دولة يعرف القاصي 
والداني أن معظم نس���ائها ال يصافح���ن الرجال التزاما بتعاليم 

الدين احلنيف.
ويبدو أن الس���فير اعتبرها إهانة ش���خصية له أمام الناس، 
خصوصا أن ما حدث كان داخل الس���فارة وهي أرض أسترالية 

مبوجب العرف الديبلوماسي، ال سعودية.
أما وفاء فشعرت حني انتفض عليها وخرج عن طوره بأنه لم يحترم 

التزامها الديني ووجدانها كمسلمة اعتادت عدم مصافحة الرجال.

وقالت وفاء ان السفير حين رآها تتجنب 
مصافحته على طريقته وتصر على مصافحته 
على طريقتها »فقد الس���يطرة على أعصابه 
وجعلني أشعر بصدمة من ردة فعله، إلى درجة 
اعتقدت معها بأنه سيضربني«، مضيفة أنها 
اعتقدت ان السفير الذي البد أن يكون مطلعا 
عل�����ى ثقافة البلد الذي يعمل فيه »س���يقدر 
أن اإلس�����الم يح��ّرم مصافحة األجانب« كما 

قالت.
ولم تبق وفاء على حالها حني انفعل كيفن 
ماجي عليها أمام احلضور، وقالت إنه اقترب 
منها كثيرا ليصافحها إلى درجة أن املسافة بينه 
وبينها كانت ضيقة ولم تسمح لها حتى بإنزال 
يدها التي وضعتها على صدرها للمصافحة، 
وأنها حاولت االبتعاد عنه بالتراجع إلى اخللف، 
لكنها اصطدمت باجلدار من خلفها، فأصبحت 
محاصرة وزاد احلصار م���ن اضطرابها على 

ما يبدو.
ثم اقترب منها الس���فير أكثر ليظهر لها استغرابه من رفضها 
مصافحته، وهنا قالت له وفاء: »أنا سيدة مسلمة« راغبة بأن يفهم 
سبب عدم مصافحتها له بطريقة تشابك األيدي، وهنا صرخ بها: 

»وأنا مسيحي.. صافحيني«.
اضطربت وفاء من عبارته وتكهربت أعصابها أكثر حني هددها 
السفير بأنه سيتخذ اإلجراءات الالزمة ضدها، إضافة الى انه قال 
غاضبا ان تصرفها »أمر ال يصدق« ومن بعدها غادرت وفاء احلفل 

ومقر السفارة بهدوء وعادت ممتعضة مما حدث إلى البيت. )أ.پ( املصورون ووسائل اإلعالم في انتظار لوهان عقب خروجها  

السفير األسترالي كيفن ماجي

لوس اجنيليس رويترز: خرجت 
املمثلة األميركية ليندساي لوهان من 
الس���جن صباح امس بعد ان قضت 
فيه 13 يوم���ا من حكم صادر عليها 
بالسجن 90 يوما النتهاكها شروط 
املراقبة التي فرضت عليها عام 2007 
عقب اتهامها بقيادة الس���يارة وهي 

مخمورة.
ودخلت لوهان )24 عاما( سجنا 
للنساء في جنوب لوس اجنيليس 
يوم 20 يوليو ووضعت في س���جن 
انفرادي بعد ان توقعت بعض الصحف 
انها ستقع فريسة عصابات املثليات 

في السجن.
وخفف احلكم الصادر عليها حلسن 
السير والس���لوك وفي اطار برامج 
املبكر للتغلب على مشكلة  االفراج 
ازدحام سجون لوس اجنيليس التي 

تنقصها االموال.
وق���ال موقع عل���ى االنترنت ان 
لوهان خرجت من السجن ومتكنت 
بطريقة ما من االفالت من عش���رات 
املصورين الذين كانوا في انتظارها 

خارج السجن.
لكن حريته���ا لن تدوم طويال إذ 
يقضي احلكم الصادر عليها باالقامة 

90 يوما في مركز تأهيل.

السفير األسترالي بالرياض يهين سعودية رفضت مصافحته باليد
قالت له: أنا مسلمة.. فرد عليها: وأنا مسيحي.. صافحيني

ليلى علوي رئيسًا للجنة التحكيم
بمهرجان اإلسكندرية السينمائي

القاهرة � وكاالت: اختارت ادارة مهرجان 
الفنانة  الدولي  الس����ينمائي  االسكندرية 
املصرية ليلى علوي لتكون رئيسا للجنة 
حتكيم االفالم الدولية املشاركة في املسابقة 

الرسمية للدورة اجلديدة للمهرجان. 
يذكر ان اهتماما كبيرا ظهر هذه االيام 
مبهرجان االسكندرية السينمائي، من خالل 
احلركة الدائمة لرئيس املهرجان ممدوح 
الليثي، الذي اعلن عن اختيار الفنانة ليلى 
علوي رئيسا للجنة التحكيم باملهرجان.

كم����ا مت اختيار الفنان����ة جنالء فتحي 
كضيفة شرف لدورة املهرجان التي ستبدأ 
يوم 14 سبتمبر وملدة اسبوع، ومت االعالن 
ع����ن اختيار 10 افالم في مس����ابقة كبيرة 
الختيار هذه االف����الم التي عرضت خالل 
العش����ر س����نوات االخيرة في مصر. من 
خالل استفتاء يش����ارك فيه جميع النقاد 
الفنيني وستعرض هذه االفالم على هامش 

املهرجان.
وايضا يقوم املهرجان بإجراء استفتاء 
سنوي الختيار افضل االفالم والنجوم لعام 
2010 وتبلغ قيمة جوائزه 100 ألف جنيه 

مقدمة من احتاد االذاعة والتلفزيون.
وبجانب ذلك ايضا توجد مسابقة االفالم 
القصي����رة التي تبلغ قيم����ة جوائزها 22 
ألف جنيه ويش����ترط في االفالم املقدمة 
ان تكون مدتها اقل من ساعة ومن انتاج 

.2010/2009
واعلنت ادارة املهرجان ان عدد االفالم 
التي وصلت ال����ى املهرجان 80 فيلما من 
18 دولة ومن املنتظر ان يصل عددها الى 

املائة. ليلى علوي

بيونسيه تتربع على العرش 
القاهرة � إم.بي.سي: تربعت النجمة األميركية 
السمراء بيونس���يه نولز على عرش املشاهير 
األعلى أجرا لألق���ل من 30 عاما، بأرباح وصلت 
ال���ى 87 مليون دوالر في الع���ام، للتفوق على 
النجمتني ليدي جاجا وهان���ا مونتانا والالعب 

كريستيانو رونالدو.
وكش���ف برنامج »The Insider« في تقريره 
على »ام بي سي« عن قائمة املشاهير األغلى التي 
نشرتها مجلة فوربس، إذ احتلت بيونسيه املرتبة 

األولى للعام الثاني على التوالي.
وتلت بيونسيه منافستيها جنمة البوب بريتني 
س���پيرز )28 عاما( التي وصلت أرباحها إلى 64 
مليون دوالر، وليدي جاج���ا )24 عاما( بأرباح 

وصلت إلى 62 مليون دوالر خالل العام.
وحلت جنمة املراهقني مايلي سايرس الشهيرة 
ب� »هانا مونتانا« املركز الرابع في قائمة فوربس، 
إذ بلغت أرباحها 48 مليون دوالر، وحلقتها في 
املركز اخلامس املغنية تايلور سويفت )20 عاما( 

بأرباح جتاوزت 45 مليون دوالر.
وجاء ليب���رون جيمس )25 عاما( العب كرة 
السلة، في املركز السادس بأرباح بلغت 43 مليون 
دوالر، وت���اله كل من العب ك���رة التنس روجر 
فريدريه )29 عاما( وإيلي مانينج )29 عاما( العب 

كرة القدم األميركية وتيريل سجز )27 عاما(.
واحتل املركز العاش���ر في قائمة األعلى أجرا 
جنم كرة القدم البرتغالي الش���هير كريستيانو 
رونالدو )25 عاما( حيث وصلت أرباحه إلى 36 

مليون دوالر.

لوهان.. خرجت من السجن


