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 ريتشارد جير وبينوش أبرز ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي

 ألتون جون: من المحتمل أن أغني في زفاف األمير ويليام

 القاهرةـ  د.ب.أ: أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي القائمة 
النهائيـــة للضيوف األجانب في دورته الرابعة والثالثني التي تقام 
خالل الفترة مـــن ٣٠ نوفمبر إلى ٩ ديســـمبر املقبل. وقالت إدارة 
املهرجان في بيان لها إنها ستستضيف ثالثة من أبرز جنوم السينما 
العاملية وهم النجم األميركي ريتشارد جير (٦٢ عاما) الذي اشتهر 
في منتصف ثمانينيات القرن املاضي كنجم وسيم ميتلك قدرا كبيرا 
من اجلاذبية واملوهبة. كما يستضيف املهرجان النجمة الفرنسية 

چولييت بينوش التي قدمت أكثر من ٤٠ فيلما منذ عام ١٩٨٣ وحتى 
اآلن في السينما الفرنسية واألميركية ونالت جائزة «سيزار» كأحسن 
ممثلة وجائزة أحسن ممثلة من مهرجان البندقية وجائزة أوسكار 
أفضل دور مســـاعد عن دورها في فيلم «املريض اإلجنليزي» عام 
١٩٩٦. ويقيم املهرجان للنجمـــني جير وبينوش ندوتني متتاليتني 
حتضرهما وسائل اإلعالم في اليوم التالي لالفتتاح مباشرة، تدير 

األولى املمثلة داليا البحيري ويدير الثانية املمثل عمرو واكد. 

 لندن ـ يو.بي.آي: املح املوسيقي البريطاني السير ألتون جون 
إلـــى احتمال أن يغني في حفل زفاف األمير وليام وخطيبته كيت 

ميدلتون.
  وذكرت وكالة «برس أسوسايشـــن» البريطانية أن جون الذي 
كان املغني املفضل لدى األميرة الراحلة ديانا والدة األمير ويليام 
قال في مقابلة إذاعية ردا على ســـؤال حول ما إذا كان سيغني في 

الزفاف: «رمبا سأفعل»، غير أنه سرعان ما أضاف الحقا إنه رمبا 
قد يكون يقدم عرضه في اخلارج.

  ومن املقرر أن يقام حفل زفاف االمير وليام وكيت في ٢٩ أبريل. 
وكان جون قد غنى في جنازة األميرة ديانا وأدى أغنيته «شمعة 
في الريـــح» التي كتبها لها وقد أصبحت األغنية األكثر مبيعا في 

تاريخ بريطانيا. 

الشهير، وهو صديقي وقريبي وزميل دراستي في 
جامعة اإلسكندرية، فهو خريج كلية الزراعة وأنا 

خريج كلية التجارة».
  واضاف «كتبت الالفتـــات بعلم (عبدالعزيز) 
الذي أراد مجاملتي، على رغم وجوده في (فرنسا) 

حاليا»، حسب قوله. 

 القاهـــرةـ  ام.بي.ســـي : نفى الفنـــان املصري 
محمـــود عبدالعزيز عالقته نهائيا بالالفتات التي 
حتمل اســـمه وتأييده ألحد مرشحي حزب الوفد 
املعارض باالنتخابات البرملانية املصرية في دائرة 

باإلسكندرية.
  ويأتي نفي عبدالعزيز بعد أن امتألت شـــوارع 
منطقة اإلبراهيمية ودائرة باب شرق (اإلسكندرية) 
بالفتات حتمل اســـم الفنان «محمود عبدالعزيز» 
مؤيدا ألحد مرشحي حزب الوفد على مقعد العمال 
في الدائرة يدعى حسن عبدالعزيز، بحسب صحيفة 

املصري اليوم ٢٦ نوفمبر.
  وقال عبدالعزيز غاضبا: «مش عارف إيه حكاية 
الالفتات دي، ليست لي عالقة بها نهائيا، وجاءتني 
اتصاالت هاتفية خالل األيام املاضية تسألني عن 
هذه الالفتات التي ال أعلم عنها شيئا، خاصة أنها 
وضعت قبل عيد األضحى املبارك، وهي الفترة التي 
لم أكن موجودا فيها في مصر وكنت في السعودية 

لتأدية فريضة احلج».
  وأضاف الفنان املصري: «ما يحدث شيء مستفز، 
أرفض نهائيا اســـتغالل اســـمي في الدعاية ألحد 
املرشحني، ألنني فنان ليست لي عالقة بالسياسة، 
وأرفض مساندة أي مرشح ضد مرشح آخر، ألنها 

تفقدني رصيدي لدى جمهوري».
  وقال حسن عبدالعزيز صاحب الالفتات: «املقصود 
بالالفتات هو محمـــود عبدالعزيز املمثل والنجم 

 لندنـ  يو.بي.آي: بيع مسدس 
املمثل االسكتلندي شون  حمله 
كونري في لوحة إعالنية للترويج 
لفيلم «جيمس بوند» عام ١٩٦٣ 
مقابل أكثر من ٤٠٠ ألف دوالر.

اإلذاعـــة  هيئـــة    وذكـــرت 
البريطانيـــة (بي.بي.ســـي) أن 
املســـدس من نوع «والتر» بيع 
مقابل ٤٣٦٧٥١ دوالرا في دار مزاد 
(كريســـتي) في لندن بأكثر ١٠ 

مرات من املبلغ املقدر له.
  وبيع مسدس آخر استخدم في 
فيلم «جيمس بوند» عام ١٩٧٤ 

بأكثر من ٢٣ ألف دوالر.
  وبيـــع خالل املـــزاد منوذج 
ديناصور ظهر في فيلم «كينغ 
كونغ» عام ١٩٣٣ مقابل ٣٩ ألف 

دوالر. 

 القاهرةـ  وكاالت: «مرمي سيدس» أول سيارة من 
إنتاج فلسطيني كشف النقاب عنها بشكلها النهائي 
في معرض ومسابقة صنع في فلسطني ٢٠١٠، الذي 

يقام حاليا في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية.
  وذكرت وكالة «وفا» الفلســـطينية لألنباء بأن 
السيارة التي صنعها املهندس الفلسطيني محمود 
مجاهد، وأطلق عليها اســـم «مرمي سيدس» تسير 
بسرعة تتجاوز الـ ١٣٠ كيلومترا في الساعة، وهي 

قادرة على حمل ستة أشخاص مبن فيهم السائق. 
وقال مخترع السيارة الفلسطيني إن السيارة التي 
قـــام بتطويرها تعمل بالطاقـــة الكهربائية، وهي 
قادرة على حتويل الطاقة البسيطة الداخلة إليها 
عبر البطارية إلى كهرباء «٣ فاز» تعمل على تدوير 
احملرك، لتسير بسرعة تتجاوز الـ ١٣٠ كيلومترا، 
لتصبح بذلك واحدة من أسرع السيارات الكهربائية 

في العالم. 

 روما ـ رويترز: اقتحم طالب إيطاليون برج بيزا 
املائل ومبنى الكولوســــيوم في روما وسدوا الطرق 
وخطوط السكك احلديدية احتجاجا على خطط حكومة 
رئيس الوزراء سلفيو بيرلسكوني الصالح اجلامعات. 
وتشمل االجراءات املطروحة حاليا امام البرملان خفض 

االنفاق وفرض حدود زمنية للبحوث العلمية.
  وقام ألوف الطالب مبســــيرات في املدن في شتى 
انحــــاء ايطاليا واحتلوا مبانــــي اجلامعات. وذكرت 
وكاالت انباء ان شخصا اصيب خالل اشتباكات مع 
الشرطة في فلورنســــا لكن املظاهرات كانت سلمية 

الى حد بعيد.
  وهتف طالب أمام البرملان وهم يلوحون بالفتات 

وقنابل دخان «سنعرقل هذه االصالحات».
  واخترق الطالب االمن في برج بيزا ورفعوا الفتات 
من قمته وقفزوا فوق مداخل البوابات في الكولوسيوم. 
وهذا احدث احتجاج في موجة من املظاهرات املناهضة 
الجراءات التقشــــف في اوروبا. وفي لندن قام آالف 
االشخاص مبســــيرة االربعاء املاضي احتجاجا على 

ارتفاع مصروفات اجلامعات.
  ومتثل هذه االضطرابــــات ضربة اخرى حلكومة 
بيرلســــكوني التي قوضها بالفعل ضعف االقتصاد 
وتوالي الفضائح وهي تواجــــه اقتراعني على الثقة 
في البرملان في ١٤ ديســــمبر قــــد يفضيان الى اجراء 

انتخابات مبكرة. 

 روماـ  أ.ش.أ: فوجئ صحافيون إيطاليون برئيس 
الوزراء اإليطالي سلفيو بيرلوسكوني ينفى عنهم 
تهمة االنحراف اجلنســـي نحو األوالد في إشارة 
إلى الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الذي اتهم 
مجموعة من الصحافيون بأنهم مييلون إلى إقامة 

عالقات جنسية مع األوالد.
  وذكرت صحيفة «ليبراســـون» الفرنســـية أن 
بيرلوسكوني ابتسم للصحافيني عقب مؤمتر صحافي 
عقده مع وزير الشباب اإليطالي قائال «إنني مقتنع 
متامـــا بأنه ال يوجد بينكم من يحب إقامة عالقات 

جنسية مع األوالد».
  يأتي ذلك في وقت يواجه فيه ساركوزي ثورة 

غضب شـــديدة في األوساط الصحافية الفرنسية 
بعد أن أهان مجموعة مـــن الصحافيني باتهامهم 
بإقامة عالقات شاذة مع األوالد بعد أن فقد أعصابه 
عندما أصر هؤالء الصحافيني على توجيه األسئلة 
له عن قضية كراتشـــي التي يتداخل فيها هجوم 
انتحاري استهدف فرنسيني في باكستان مع اتهامات 
بالفساد وذلك خالل مشاركته اجلمعة املاضية في 

قمة الناتو بلشبونة.
  وكان الرئيس ساركوزي قد عبر عن استيائه 
من توجيه االتهام له من دون إثباتات بالتورط في 
قضية كراتشي موجها كالمه للصحافيني الفرنسيني 
الذين أصروا على استجوابه بشأن هذه القضية. 

 چولييت بينوش

 ألتون جون  األمير وليام وخطيبته كيت ميدلتون 
 محمود عبدالعزيز 

 جانب من مظاهرات الطالب في ايطاليا                (أ.ف.پ)  السيارة الفلسطينية 

 ريتشارد جير

 محمود عبدالعزيز يتبرأ من تأييد 
  مرشح حزب معارض في مصر

 طالب إيطاليون يقتحمون برج بيزا  «مريم سيدس» سيارة فلسطينية تعمل بالكهرباء
  احتجاجًا على خطط بيرلسكوني

 .. وبيرلسكوني يمزح مع مجموعة من الصحافيين 
وينفي عنهم تهمة االنحراف الجنسي

 مسدس جيمس بوند بـ ٤٠٠ ألف دوالر

 جاي زي يدافع
   عن تاجر مخدرات  

 جنيڤر أنيستون:  
 انتظروني مع باتينسون

   في أدوار مثيرة

 الزي اإلسالمي يتجمل في إندونيسيا

 ..وتنانير نجمات السينما في مزاد علني

 إيطاليا تتجرع «مرارة» الشيكوالتة

 نيويوركـ  يو.بي.آي: دافع مغني 
الراب األميركي جاي زي عن تاجر 
مخدرات وطلب من القاضي تخفيف 
احلكم الصادر بحقه متعهدا مبنح 
الرجل وظيفة مبردود سنوي يقدر 

بـ ٥٠ ألف دوالر.
  وذكرت صحيفــــة «نيويورك 
بوست» أن جاي زي وجه رسالة 
إلى القاضي الفيدرالي بينسون ليغ 
يطلب فيها تخفيف عقوبة إميوري 
جونز املتهم باالجتار بالكوكايني 
وكان املغني قــــد تعاون معه في 

عمل في السابق.
  وقال جاي زي في الرسالة إنه 
سيمنح جونز وظيفة في مجموعة 
«روك اباريل» التي يديرها وسيصل 
راتبه السنوي إلى ٥٠ ألف دوالر، 
مشيرا إلى أن مزايا الذكاء ومهارات 
جونز ســــتكون مفيدة ملؤسسته 
بـــــ «الرجل الصادق  إياه  واصفا 

والذي ميكن االعتماد عليه».
  وكان جونز قد اعترف بذنبه 
في االجتار بالكوكايني وحكم عليه 
بالسجن ١٦ عاما عام ٢٠٠٠. لكن 
القاضي قد خفف العقوبة وأفرج 

عنه. 

ايـــالف: ترغب  ـ   نيويورك 
املمثلة، جنيڤر أنيســـتون، في 
التمثيل جنبا إلى جنب مع املمثل 
الشاب، روبرت باتينسون، في 
النســـخة اجلديدة من فيــــــلم 
وطلبـــت   ،«The Graduate»
أنيســـتون من وكالئها حتديد 

.twilight موعد مع بطل
أنيســـتون أن فيلم    وقالت 
«The Graduate» ســـيكون من 
أجمـــل أفالمها، وأنها تريد ضم 
روبرت إليه. والنسخة األصلية 
من الفيلم هي من بطولة داسنت 
هوفمان، وتدور قصته حول شاب 
يتخرج من اجلامعة وتقوم إمرأة 
كبيرة في العمر بإغوائه. وتعتقد 
أنها وباتينســـون  أنيســـتون 
سيشكالن ثنائيا رائعا إلعادة 

األدوار اجلنسية. 

 جاكرتا ـ رويترز: ســـعى مصممو أزياء مبدعون الى اضفاء 
مسحة جمالية على «الكيبايا» الزي التقليدي احملتشم للنساء 

املسلمات في اندونيسيا.
  وبعد زيادة الطلب على أزياء أنيقة وفي الوقت نفسه بسيطة 
ومحتشمة في أكبر دولة اسالمية في العالم من حيث عدد السكان 
نشطت محاوالت الدخال عالم االزياء االسالمي الى عالم عصري 
من خالل ادخال تعديالت على الكيبايا الزي االسالمي للمسلمات 

في اندونيسيا الذي يتكون من فستان وبلوزة.
  وفي عرض لألزياء أقيم مؤخرا في اندونيسيا ظهرت طباعات 
مبهجـــة وتفاصيل دقيقـــة وألوان جريئة ومزيج من شـــرائط 

الزينة.
  بل ان أحد املصممني قـــدم الكيبايا مع جوارب ضيقة مقلمة 

باالحمر واالصفر. 

 باريسـ  أ.ف.پ: عرضت تنانير جنمات السينما واملوضة واألغنية 
في مزاد علني أقيم أمس األول فــــي باريس، مببادرة من اجلمعية 
النسائية «لسن عاهرات وال خاضعات» التي جتمع التبرعات ملساعدة 
النساء املعنفات. ومن أبرز التنانير املعروضة تنورة سوداء للممثلة 
ايزابيــــل ادجاني التي ترعى احلدث بيعت لقاء ألف يورو، وتنورة 
«ربيعية» متوسطة الطول للممثلة كارول بوكيه. كما بيعت تنورة 
زرقاء ارتدتها املمثلة صوفي مارسو لقاء ١٥٠٠ يورو. وكان املشترون 
معظمهم من الرجال. ويعود ريع املزاد الســــتئجار شــــقق مؤقتة 
للنساء ضحايا العنف األسري، بانتظار أن يجدن مأوى ثابتا. وكانت 
املنظمة النسائية دعت النســــاء الفرنسيات امس األول الى ارتداء 
التنانير لالحتجاج على العنف الذي تتعرض له النســــاء، في اطار 
اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة. وقالت ســــهام حبشي 
التي تترأس املجموعة لوكالة فرانس برس ان «ارتداء التنورة عمل 
نضالي، في احلياة اليومية وفي الشارع وفي املنزل، ألن كل األمكنة 

أصبحت تشكل خطرا على النساء اليوم». 

 بروكسلـ  د.ب.أ: جترعت ايطاليا املرارة بعدما خسرت دعوى 
قانونية ضد االحتاد االوروبي تتعلق بتصنيف منتجات الشيكوالتة. 
وتقول قواعد االحتاد االوروبي ان الشيكوالتة املصنوعة بنسبة 
١٠٠٪ من زبدة الكاكاو وتلك املصنوعة من مكونات متنوعة حتوي 
حوالي ٥٪ من زيوت اخلضراوات (مكونات ارخص سعرا) ميكن 
ان يطلق على النوعني اسم «شيكوالته»، مبا ينطوي على تضليل 
للمستهلك. وسنت ايطاليا، التي تعتقد ان الشيكوالتة االرخص 
سعرا ال ترقى الى املستوى املطلوب قانونا وطنيا يسمح بتسويق 

النوع االفضل باعتباره «شيكوالتة خالصة».
  وقالت محكمة العدل االوروبية في حيثيات تأييدها استئنافا 
مـــن املفوضية االوروبية ان مثل هـــذا التصنيف ينتهك قواعد 
السوق الواحدة باالحتاد االوروبي. وشدد قضاة محكمة العدل 
االوروبيـــة على ان قانون االحتاد االوروبـــي «ال يتضمن مادة 
تتعلق مببيعات املنتجات التي حتمل اســـم شيكوالتة خالصة 

وال يسمح بانتاجها مبوجب تشريع وطني». 


