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 )floppy disk( إحالة القرص املرن
إلى التقاعد ف����ي مارس املاضي، 
أوقفت شركة س����وني لصناعة 
اإللكتروني����ات صناعة وتوزيع 
منتج آخر لها عفى عليه الزمن، 
وهو كاسيت ووكمان، أول مشغل 

موسيقي محمول زهيد الثمن.
ونقل موقع IT Media أن الدفعة 
األخيرة من »ووكمان« شحنت إلى 
جتار جتزئة في اليابان في إبريل، 
ومبجرد نفاد تلك الشحنة، فلن 
يكون اجلهاز الذي أحدث ثورة في 
عالم املوسيقى، متاحا من خالل 

الشركة املصنعة.
وكانت س����وني قد طرحت »ووكمان«، الذي عرف باسم »soundabout« في الواليات املتحدة 

و»ستوأوي« في اململكة املتحدة، في األول من يوليو عام 1979 في اليابان.
ورغم النج����اح منقطع النظير الذي حققه »ووكمان« في وقت الحق، إال أن انطالقته كانت 

مخيبة لآلمال فقد بيعت منه 3 آالف وحدة فقط خالل الشهر األول.
وباعت »سوني« قرابة 200 مليون جهاز »ووكمان« خالل ثالثة عقود منذ طرحه.

ومن املفارقة تزامن اإلعالن عن تقاعد »ووكمان« قبيل يوم من االحتفال بالذكرى التاسعة 
لطرح منافسه »آي بود« الذي تنتجه شركة »آبل« األميركية.

ويذكر أن النجاح الساحق الذي حققته مشغالت األقراص املضغوطة في فترة التسعينيات 
كانت السبب وراء أفول جنم »ووكمان« وليس »آي بود«.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اعتقال مدونة لنشرها أنباء »كاذبة« عن نجل وزير في ڤيتنام.

ـ وفي الشرق األوسط يعتقل المدونون لنشرهم األخبار »صحيحة«.
نفوق األخطبوط »بول« الذي صحت جميع توقعاته في كأس العالم.

ـ الظاهر ان ربعنا استشاروه عن منو اللي راح يفوز بعضوية لجان مجلس األمة 
أبواللطفواحدأمس ومن التعقيد »طق ومات«.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

حيوان ديموقراطي

ليس هتلر وحده القائد 
الذي جرجر ش���عبه إلى 
التهلكة وجعل بالده في 
مرمى اجليوش املعادية. 
فالتاريخ طافح بالشواهد، 
سواء كان ذلك عن طريق 
االنتخابات الدميوقراطية، 
التي  كمث���ل االنتخابات 
مهدت الطريق لهتلر عام 
1933 ليش���غل منص���ب 
املانيا، أو عبر  مستشار 
التي  الوس���ائل األخرى 
جتعل الناس يتسابقون 
القائد  باالصطفاف وراء 
امللهم ك���ي يقودهم نحو 
اخلراب ويح���رق روما 

ليغني عليها.
إنه أمر عجيب يحدث 
بني البشر وال يحدث بني 
الكائنات األخرى،  أغلب 
القيادة  فالصراع عل���ى 
بني الوعول أو الضواري 
»انتخاب طبيعي« يفسح 
املجال للط���رف األصلح 
ليقود القطيع نحو املراعي 
أو مصادر املياه أو يبتعد 
بها ع���ن املخاطر، ومثل 
هذا يتك���رر عند الطيور 
واحلشرات حيث يتولى 
القي���ادة الط���رف األكثر 
اقتدارا بينهم. فال انتخابات 
فرعي���ة وال فزعات وال 
حتالفات وال مش���اورات 

وال بيانات سياسية.
بعكس نتائج »االنتخاب 
الدميوقراطي« بني البشر 
الت����ي حتس����مها عوامل 
كثيرة ال تتعلق بالقدرات 
لإلنس����ان.  اإليجابي����ة 
الذئاب  ففي مجتمع����ات 
أو الغ����زالن أو النم����ل ال 
يوجد مال سياسي ميكن 
استخدامه لشراء األصوات 
كما ال توجد وعود ودعايات 
انتخابية أو تدخالت من 

دول اجلوار.

كالم مباشرمحطاتبال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

براءتي مشفوعة بسذاجتي، لم جتعلني 
أتصور � يوما ما � حدوث مثل هذه القضية، 
ولكن »ستبدي لك األيام ما كنت جاهال« 
وفعال أبدت لي األيام ما كنت جاهال، وليتها 
تركتني ف����ي جهلي، خير من مرارة تلك 

املعرفة!
 القضية أو هما باألحرى قضيتان ال 

واحدة يتيمة ال شقيقة لها وال أخت، ورمبا زادت »االيام فيما 
تبديه« لنصير أمام قبيلة من القضايا ال واحدة وال اثنتني!

أما القضية األولى، فقوامها فتاة كويتية شابة وعفية وقوية 
وصحيحة البدن وسليمة السمع والبصر، تقدمت مع من تقدمن 
من الفتيات الكويتيات للعمل في س����لك الشرطة النسائية، 

واجتازت ما يجب أن جتتازه من خطوات في هذا الطريق!
ولكن لم يدر بخلده����ا وال بخلد أحد منا وال بخلد كل من 
سيقرأ هذه القصة، أن يرفض طلب قبولها وانضمامها لسلك 

الشرطة، لسبب ليس لها فيه إرادة وال ذنب وال سبب!
لقد رفضت ألن ألبيها � كما قالوا لها � سجال أمنيا!

أما أسباب االس����تغراب من رفض طلبها فهي كثيرة ولن 
أخوض فيها كلها ويكفيني منها قليل حتى أشبع قهرا وأمتلئ 
نك����دا من عجائب ما يجري في ه����ذه البالد، فوالد هذه الفتاة 
متوفى وبات في باطن األرض ال على سطحها وكان رحمه اهلل 
وهو في مرضه يعالج على حساب احلكومة خارج البالد! فهل 

تنفق احلكومة على من كان خطرا على أمن البالد؟
ومن كان له »س����جل أمني« لكونه إرهابيا يهدد أمن البالد 

وأهلها ويعمل ضد مصاحلها؟
قد تكون حكومتنا خيرة وطيبة وتتجاوز عن زالت مواطنيها 
وعادلة فال تفرق بني مواطن صالح »ميش����ي حتت الساس« 
ومجرم خطير يهدد األمن الوطني، لذلك ال متانع في معاجلة 
هذا اإلرهابي من باب العدالة ال من باب تقييم صالح املواطنة، 
وهي تش����كر على ذلك ولكن م����ا نعرفه عن ذلك األب أنه كان 
رجل فكر وقلم وكلم����ة ورأي ولم يحمل في حياته حتى »أم 
صجمة« يهدد بها »زرازير« البالد فكيف صار له سجل أمني 

يورث ويعم »خيره« على أبنائه بعد وفاته؟
أم����ا القصة الثانية والتي تتقاس����م مع هذه القصة جميع 
املكونات وأدوات االستغراب، فمفادها أن شابا كويتيا تقدم الى 
كلية الشرطة للدراسة فيها، ولكن طلبه هو اآلخر رفض وذلك 

ألن أباه »منبري« أي ينتمي ل�»املنبر الدميوقراطي«!
ما أعرفه أن املنبر الدميوقراطي مكون سياس����ي من تلك 
املكونات السياسية التي تعج بها هذه البالد، وأنه ليس منظمة 
»بادر ماينهوف« األملاني����ة، وال »األلوية احلمراء« االيطالية، 
املعروفتني بدمويتهما وإرهابهما وجرائمهما السياسية في بلديهما 
واملنبر جتمع سياسي سلمي يترشح أعضاؤه لالنتخابات ولم 
يعترضهم القانون بسبب »سجلهم اإلجرامي« وان أحد قياداته 

قد أطلق اسمه على أحد الشوارع تكرميا له!
إذن أين اجلرمية في االنتماء جلماعة سياسية تعمل حتت 
الش����مس؟ الس����يما أن املنتمي هو أبو ذلك املتقدم للدراس����ة 
العسكرية وليس هو نفسه؟ وهل تطبق تلك االعتبارات على 
املتقدم����ني املنتمني ل� »تيارات أخرى« له����ا في عالم اإلرهاب 

صوالت وجوالت؟
وإن كان الفكر ذنب األب االول، واالنتماء السياس����ي ذنب 

األب الثاني، فما ذنب األبناء »فيما اقترفه اآلباء«؟
أهدي تينك القصتني للس����ادة أعض����اء مجلس األمة 
ليسخنوا فيهما الساحة السياسية عند بدء الدورة اجلديدة 

ملجلسهم!

من قوانني الطبيعة املعروفة ان من يقف على 
رأس قمة جبل يرى أكثر مما يراه من هو جالس 
على سفحه، وال شك أن القيادة السياسية ممثلة 
في صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ترى 
ضمن موقعها باملسؤولية ما قد ال يراه اآلخرون، 
لذا يجب اعتبار ما أتى في النطق السامي لسموه 
وخطابي سعادة رئيس مجلس األمة وسمو رئيس 

مجلس الوزراء على أنها خطابات واجبة التنفيذ ال كلمات بروتوكولية 
ينتهي أثرها بانتهاء افتتاح دور انعقاد مجلس األمة.

 > > >

فما أتى في النطق السامي »ان مصلحة الكويت هي ملتقى أهدافنا 
وحمايتها منتهى غايتنا وآية حبها ان نصون وحدتها ونحافظ على 
مكتس����باتها« و»تظل مصلحة الوطن دائما في املقام األول وقدرنا ان 
نحرص على نظامنا الدميوقراطي حتى ال يتحول إلى أداة هدر ملقومات 
هذا البلد ومقدراته وقد جاء الدستور حاضنا لهذه الدميوقراطية مبينا 
بأحكامه اختصاص كل سلطة وحدودها، وكل جتاوز على هذه األحكام 
هو جتاوز على الدستور نفسه وتعد ال يخدم املصلحة العامة«، نعم ان 
احلفاظ على الوطن من الفنت هو األصل في كل حترك كما ان احلفاظ 
على الدميوقراطية يعني التمسك مببدأ فصل السلطات وعدم تعدي 

إحداها على األخرى.

> > >

وسلط النطق السامي الضوء على »ان ما يحوط املشهد السياسي 
الع����ام من جتاوزات هو موضع اس����تنكار ورفض اجلميع وال ميكن 
ألي عاقل اس����تبعادها أو حتييدها عن مخططات خبيثة تس����تهدف 
األسس الراسخة ألمننا واستقرارنا«، واضح أننا ضمن منطقة تفتقر 
لالس����تقرار األمني والسياسي وهناك جهات عدة تود ان نتحول إلى 
ساحات حروب وكالة كما يحدث في العديد من دول املنطقة، والتحصن 
من ذلك املصير ال مير بالنوايا احلسنة بل باالستماع لكلمات احلكمة 

التي أتت في النطق السامي وااللتفاف حولها.

 > > >

وتوجه اخلطاب السامي ملستقبل البالد عبر اخلطط التنموية التي 
اقرها مجلس األم����ة وضرورة التعاون والرقابة »االيجابية« نحوها، 
كما بني ان الهدف من التنمية يتمثل في إعداد الشباب الكويتي القادر 
على حتمل املسؤوليات، فهم الثروة احلقيقية، كما حذر اخلطاب من 
خطورة اإلعالم غير املسؤول وقضية اللجوء إلى الشارع الذي يعتبر 
خروج����ا عن أصول اللعبة الدميوقراطية التي يجب ان متارس حتت 
قبة البرملان ال خارجه فمن يحرك الش����ارع لن يستطيع التحكم في 
مساره بعد ذلك لينتهي األمر في العادة بالفوضى واالنقسام والدمار 

الذي يسمح لآلخرين بالتدخل في شؤوننا.

> > >

وقد أتى خطاب س����عادة رئيس مجل����س األمة واخلطاب األميري 
حلكومة س����مو رئيس مجلس الوزراء متناغمني مع النطق السامي، 
محذري����ن مما يجري في البلد من ضرب للوح����دة الوطنية وداعيني 

لتعزيزها كي تسير قاطرة الكويت سريعا إلى األمام.

> > >

آخر محطة: الشكر للدكتور اخللوق يعقوب الرفاعي على ما قدمه 
من جهد في إدارة املعهد التطبيقي والتهنئة للدكتور الكفء عبدالرزاق 
النفيس����ي على حتمله املس����ؤولية في الفترة القادمة حيث انه خير 

خلف خلير سلف.

 بعد أن توفي والدهم املليونير بس����نوات قال 
لهم أحد أقاربهم، من املسنني وله خبرة طويلة في 
احلياة: »كنت أعتقد أنكم انتو الورثة، طلع الوريث 
احلقيقي ألبوكم هم احملامني الذين اس����تفادوا من 
خالفاتكم ويترافعون عن عشرات القضايا املرفوعة 
بينكم ويسحبون منكم فواتير باملاليني، ما عندكم 
وعي انتو إخوة وأخوات، حالل أبوكم صار منهوب 

وانتو السبب؟«.
أجابه أحدهم »قول هالكالم ح����ق فالنة وفالن – اخوتهم - احنا ما 

بدينا احلرب والبادي أظلم«.
قال: » مثل هذا الكالم ال يوصل إلى شيء، عاندني واعاندك واحملامي 
يشفط، هذا مو كالم ناس عاقلني، املبالغ اللي اختلفتوا عليها راح كثرها 
مرتني وأكثر بني مصاريف قانونية وتراجع أسعار ممتلكاتكم، التاجر هو 
اللي يحس����ب صح وانتو كل كالمكم، واهلل أراويه، إذا ما كسرته أنا مو 

رجال، حتى لو أخسر كل شي، اسمحوا، لي هذا كالم اطفال« انتهى.
هذه املسألة حتولت من حادثة فردية الى سلوك منتشر في زماننا هذا، 
بعد أن انسحبت من الساحة فئة وسطاء اخلير وتركتها حملامني ال يهمهم 
دمار أسر بأكملها وتقطع وشائج إخوة وأخوات علما بأن احملامي ميلك 
ق����درة ال ميلكها غيره في تقريب وجهات النظر إذا ما كان ممن يقولون 
»الله����م اغنني بحاللك عن حرامك وبك عمن س����واك«، وآمن بأن الرزق 
املبارك ال يأتي من وراء هدم بيوت وتش����تيت األس����ر، في املقابل هناك 
أثري����اء رتبوا عالقة أبنائهم قبل ان يغادروا الدنيا فجمعوا ما ميلكونه 
كله في شركة ميلك أسهمها ورثتهم بحسب احلصص الشرعية لكل ابن 
وابنة ما أدى الى تقليل فرص اخلالف الذي إذا حدث فإن معاجلته تكون 
ميس����ورة بالنظر الى معلومية قيمة احلصة في تلك الشركة وسهولة 
بيعها ملن يرغب، وفوق ذلك قام هذا البعض بتخصيص مبلغ لألعمال 
اخليرية وتخير لإلشراف عليها نخبة من أصحاب السجل األبيض في 
هذا املجال وجمع أبناءه وبناته م����ع هؤالء وأعلمهم مبا ينبغي عليهم 
عمله م����ع اجلزء الذي خصصه ودور ه����ؤالء األفاضل في إدارته وفق 

تعليماته ووصاياه.
ترى، هل يستوي هذا مع من تفرقت ثروته بني احملامني وغيرهم؟

اذكر أنني التقيت رجل أعمال لبنانيا ناجحا في دبي أخذني في جولة 
ب����ني مكاتبه الكثيرة وكان مجال عمله ف����ي البطاقات الذكية ولم يخف 
حياته اخلاصة عني أثناء تلك اجلولة، فسألته: »هذه الثروة ما مصيرها 

بعدك وانت لم تتزوج بعد وتعيش هذه احلياة الصاخبة؟«. 
فقال »بكير على هاحلكي« وافترقنا، ثم بعد ستة أشهر تلقيت اتصاال 
من صديق مشترك حضر تلك احملادثة، وهو من مصر ولكنه هاجر الى 
أميركا عام 1970 ولم يتغير من لهجته املصرية ش����يء بعد أربعة عقود 

هناك، كلمني بصوت مرتفع عبر السماعة »انت فاكر فالن؟«.
قلت »نعم، ماله؟«.

قال »مش جاله صداع في الراس وكنت أنا عنده في دبي بعدين ابتدأ 
ينس����ى هو فني وجاي منني، عمل أشعة تبني عنده ورم في املخ، رحت 
معاه املستشفى األميركاني في بيروت وبعدين رحنا مايو كلينك أميركا، 
وهناك قالوا له باقي لك ش����هرين على األكثر، بقا هو يعيط وانا بأعيط 
معاه ودلوقت رجع لبنان«. سكت قليال ثم قال بالطريقة املصرية »دي 

يا فيصل، خطبة جمعة لعشر سنني«.

> > >

كلمة أخيرة: تنبع أهمية موضوع الشركات العائلية وخطورة انهيارها 
فيما متثله من نس����بة كبيرة من الدخل القومي للعديد من الدول – في 
الس����عودية تشكل 25% من الناجت القومي - وهي توفر وظائف ودخال 
لآلالف من األسر، ما يجعل مسؤولية استقرارها أكبر من »شغل العناد«، 
وه����ذا يحتاج الى نوعية جيدة من احملامني تف����رق بني الرزق املبارك، 

وغيره!

قد يكون المحامي هو الوريث.. وليست األسرة! نطق واجب التنفيذ والتطبيق»سجل أمني«

جهاز الووكمان.. الى التقاعد

ميليندا غيتس

سالف فواخرجي 

بعد 30 عامًا.. »سوني« تحيل »ووكمان« للتقاعد

زوجة بيل غيتس تفرض حظرًا منزليًا على منتجات »أبل«
س���ان فرانسيس���كو � د.ب.أ: يشتهر منزل 
بيل غيتس وعائلته احملاذي إلحدى البحيرات 
مبدينة سيتل األميركية بأنه يضم أرقى قطع 

للتكنولوجيا االستهالكية في العالم.
لكن ال ميكن للمرء أن يتوقع رؤية أي منتجات 
من شركة »ابل« إذا ما قدر له زيارة منزل مؤسس 

شركة مايكروسوفت العاملية للبرمجيات.
وكشفت ميليندا غيتس، زوجة ثاني أغنى 
رجل في العالم، في مقابلة مع صحيفة »نيويورك 
تاميز« مطلع األس���بوع اجلاري، أنها فرضت 
حظرا على منتجات »ابل« في املنزل بس���بب 
مضايقات أوالدها وإحلاحهم على شراء جهاز 

التشغيل املوسيقي »آي بود«.
وردا على سؤال حول ما إذا كان لديها جهاز 
»آي بود«، أجابت ميليندا »ال، لدي جهاز زيون«، 
في إشارة إلى جهاز تشغيل امللفات املوسيقية 
الذي تنتجه مايكروسوفت واألقل رواجا مقارنة 

بأجهزة »آي بود«.
وبعد الضغط عليها بشأن ما إذا كان أطفالها 
طالبوا بجهاز »آي بود«، صرحت زوجة غيتس 
»حدث لي هذا اخلالف )وقلت(، ميكن أن حتصلوا 

على جهاز زيون«.
ولدى س���ؤالها بشأن ما إذا كان لديها جهاز 

»آي باد«، ردت ميليندا: »بالطبع ال«.

وح���ول ما تردد عن اس���تخدام زوجها بيل 
غيتس جه���از كمبيوتر محمول »البتوب« من 
نوع »ماك« الذي تصنعه »ابل«، أكدت ميليندا 
بالقول: »غير صحيح، الشيء )من ابل( يتخطى 

عتبة باب منزلنا«.

الذكرى الـ 50 ألكبر كارثة 
فضائية بروسيا

دعوى قضائية بسبب.. 
الصلصة الحارة!

موسكو � وكاالت: احتفلت روسيا األحد 
بالذكرى ال� 50 ألكبر كارثة فضائية شهدها 
العالم، حيث احترق 126 شخصا وهم أحياء 
في انفجار ص����اروخ. ويعتبر حادث قاعدة 
بايكونور الفضائية من احلوادث التي ظلت 
سرية لفترة طويلة. وكان االحتاد السوفيتي 
السابق، الذي دخل حينها في سباق فضائي 
مع الواليات املتحدة، يطور صاروخا باليستيا 
عابرا للقارات يعرف باس����م )آر-16(  وفي 
24 اكتوبر 1960 انفجر الصاروخ في منصة 

االطالق.
الروس����ية  وقال����ت وكال����ة الفض����اء 
)روسكوسموس( في بيان »مات الناس وهم 

في خوف مروع«.
ويش����ير بيان الوكالة إلى أن العالم »لم 
يعلم ش����يئا فيما يتعلق بالكارثة الرهيبة 
وضحاياها األبطال«. ويضيف البيان »حتى 
يومنا هذا تعد تلك املأساة األكثر ترويعا في 
تاريخ استكشاف الفضاء«. وفرضت السلطات 
الروسية � بقيادة نيكيتا خرتشوف حينها 
� سرية تامة بشأن هذا احلادث، ولم يكشف 
عن امللفات املتعلقة بفشل جتربة الصاروخ 

إال في التسعينات من القرن املاضي.

كليفالن����د � يو.بي.آي: رفع 
زوجان م����ن والية تينيس����ي 
األميركية دعوى قضائية ضد 
مطعم وضع صلصة حارة في 
طبق ابنهما ما استدعى نقله إلى 

املستشفى لتلقي العالج.
وأفادت صحيفة »كليفالند 
دايلي بانر« األميركية عن تيم 
وماري غان انهم����ا يقوالن في 
الدعوى ضد مطعم »ستيك إن 
شايك« انهما طلبا طبقا البنهما 
وإذ ب����ه مليئ����ا بصلصة حارة 
ليست عادة من مكوناته. وأكد 
الزوجان ان املوظف الذي أحضر 
الطبق لم يحذر ابنهما بشأن كمية 
الصلصة احلارة، بل شجعه على 
تناول طبقه. ويرد في الدعوى 
ان الصب����ي وج����د صعوبة في 
التنفس بعد األكل وأصيب بتورم 
وشكا من آالم حادة والتهاب في 
جهازه الهضمي. ودخل الصبي 
إلى املستشفى حيث تلقى العالج 

املناسب.

 سحب جائزة الشيخ زايد من كاتب جزائري 
بعد ثبوت استحواذه على جهد اآلخرين في كتابه الفائز

..ومهرجان دبي السينمائي ينطلق بـ »حديث الملك«

..والكوميديا تسيطر على مهرجان »الدوحة ترايبكا« السينمائي 

..وسالف فواخرجي تنسحب غاضبة
من لجنة تحكيم قرطاج

أبوظبي � أ.ف.پ قررت جائزة الشيخ زايد للكتاب في بيان اصدرته 
امس سحب جائزة الشيخ زايد للكتاب � فرع اآلداب من كتاب »مدخل في 
نظرية النقد الثقافي املقارن« لصاحبه حفناوي بعلي الفائز بها في الدورة 
الرابعة )2008 � 2009(، ملا تضمنه من »استحواذ على جهد اآلخرين مضمونا 
ونصا«. وأشار القيمون على اجلائزة انهم شكلوا جلنة من اخلبراء بعد 
ورود »العديد من املالحظات من قراء ومتابعني للجائزة تشير الى مآخذ 
منهجية اشتمل عليها الكتاب« الفائز. وأضاف البيان »تبني للجائزة بعد 

كل التحريات أن كتاب »مدخل في نظرية النقد الثقافي املقارن« رغم طرافة 
موضوعه وغزارة املادة النقدية التي تضمنها، قد ساده منهج في عرض 
مادة النقد الثقافي جتاوزت حدود االستش����هاد واالقتباس وحتولت في 
سياقات عديدة الى االستحواذ على جهد اآلخرين مضمونا ونصا. وأكد 
»حرصا على األهداف التي من أجلها أنشئت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
ووفق معايير علمية وموضوعية وااللتزام بحقوق امللكية الفكرية، فقد 

تقرر سحب لقب اجلائزة من الكتاب املذكور«.

دبي � د.ب.أ: أعلنت ادارة مهرجان دبي الس����ينمائي االثنني أن فيلم 
»حديث امللك« س����يكون فيلم االفتتاح لدورتها اجلديدة املقرر انطالقها 
في 12 ديس����مبر املقبل. ويستند الفيلم للقصة احلقيقية للملك جورج 
السادس ونضاله لقيادة بريطانيا في الفترة التي سبقت احلرب العاملية 
الثاني����ة. ويلع����ب أدوار البطولة في هذا الفيل����م مجموعة من النجوم 
احلائزين على اجلوائز الكبرى يتقدمهم جيفري راش وهيلينا بونهام 
كارت����ر وجنيڤر إيهلي ومايكل جامبون وديريك جاكوبي وجاي بيرس 

وتيموثي سبول، إضافة إلى كولني فيرث. وقال رئيس املهرجان عبداحلميد 
جمعة »حظي الفيلم بإش����ادة عاملية من قبل النقاد وجماهير السينما 
مل����ا متيز به من أداء رفيع، وإخراج متميز وقصة ملهمة، ويعتبر رهانا 
مضمونا حلصد العديد من جوائز األوس����كار«. وأضاف »متكن )حديث 
املل����ك( من الفوز بجائزة اجلمهور خالل مهرجان تورنتو الس����ينمائي 
الدولي، وحظي بإقبال كبير في الغرب، ويس����عدنا أن يكون هذا الفيلم 

هو فيلم االفتتاح ملهرجاننا«.

القاهرة � الدوحة � د.ب.أ: افتتحت مس����اء االثنني الدورة الثانية من 
مهرجان »الدوحة ترايبكا« السينمائي الذي يعرض 51 فيلما ميثل أكثر 
من 35 دولة على م����دار 5 أيام. ووفقا لبيان الدارة املهرجان فإن قائمة 
األفالم املشاركة في املهرجان تضم 10 أفالم تتنافس في مسابقة األفالم 
العربية التي يطلقها املهرجان ألول مرة و33 فيلما في البانوراما العاملية 
و9 أف����الم في املس����ابقة العربية لألفالم القصي����رة و6 أفالم للعروض 
اخلاصة بينها أفالم مخرجني كبار بينهم اإليراني عباس كياروس����تامي 
واجلزائري رشيد بوشارب والفرنسي فرانسوا أوزون واألميركي روبرت 

رودريجيز. وحتتل األفالم الكوميدية النصيب األوفر في املهرجان وبينها 
فيلم »زينا بالضبط« للمخ����رج األميركي من أصل مصري أحمد أحمد 
وفيلم »املرجلة« جلوزيف فارس وفيلم »بوي« من إخراج تايكا وايتيتي 
إضافة إلى جلس����ات مختلفة بينها «هل تتحدث لغة الكوميديا؟ فكاهة 
تعبر احلدود«. ويش����هد مهرجان الدوحة ترايب����كا في دورته اجلديدة 
مش����اركة عدد كبير من النجوم العرب بينهم املصرية يسرا واللبنانية 
كارمن لبس واملخرجان مهدي علي علي ونادية حمزة وهش����ام بيزرو 

وأدولف العسال وآخرون.

تون����س � يو.بي.آي: انس����حبت املمثلة 
السورية سالف فواخرجي غاضبة من عضوية 
جلنة حتكيم مسابقة األفالم الطويلة للدورة 

23 ملهرجان أيام قرطاج السينمائية.
وقالت درة بوشوشة مديرة هذه الدورة 
اجلدي����دة ملهرجان قرطاج الس����ينمائي في 
تصريح����ات نقلتها إذاعة »موزاييك أف أم« 
التونسية إن فواخرجي غادرت تونس بشكل 

مفاجئ في أعقاب إشكال بسيط بسبب زوجها 
املخرج وائل رمضان.

وأوضحت أن فواخرجي طلبت أن يجلس 
زوجها وائل رمضان إلى جانبها أي في املكان 
املخصص ألعضاء جلن����ة التحكيم وعندما 
لم تستجب الهيئة املنظمة لطلبها ألسباب 
تنظيمية »غضبت الفنان����ة وغادرت قاعة 

احلفل بصحبة زوجها«.


