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(أ.پ- أ.ف.ب) جوليت بينوش مع عمرو واكد  ريتشارد جير يداعب برأسه عزت أبوعوف 

 نبيلة عبيد أبوعوف وعمر الشريف ريتشارد جير 

 أنچلينا چولي 

 كارال بروني

 إهداء الدورة إلى العمالقين محمود المليجي وأمينة رزق 

 افتتاح مبهر لمهرجان القاهرة السينمائي وجير و بينوش أبرز النجوم 
افتتح  ـ رويتـــرز:   القاهـــرة 
اول من امـــس مهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي في دورته 
الرابعة والثالثني بحضور النجمني 
العامليني األميركي ريتشارد جير 

والفرنسية جوليت بينوش.
  ويعرض فـــي املهرجان الذي 
شهد افتتاحا مبهرا قرابة ٧٠ فيلما 
على مدى ٩ أيام وموضوعه هذا 
العام «مصر في عيون ســـينما 
الدورة  العالـــم». ويهدي هـــذه 
إلى اســـمي املمثلـــني املصريني 
الراحلني محمود املليجي وأمينة 
رزق مبناســـبة مـــرور ١٠٠ عام 
املهرجان  على ميالدهما. ويضم 
٣ مســـابقات من بينها املسابقة 
الدولية لألفالم الروائية الطويلة» 
ويتنافس فيها ١٦ فيلما منها فيلم 
عربي واحد هو «الشوق» للمخرج 

املصري خالد احلجر.
  ومن بـــني املســـابقات كذلك 
املسابقة الدولية ألفالم الديجيتال 
ويتنافس فيهـــا ١٧ فيلما منها ٣ 
أفالم عربية هي «متشابك باأللوان 
الطبيعية» للعراقي حيدر رشيد 
و«شـــتي يا دني» للبناني بهيج 
حجيج ومن مصر «الباب» تأليف 
وتصوير ومونتاج وإخراج محمد 

عبداحلافظ.
الثالثة وهي    أمـــا املســـابقة 

مسابقة األفالم العربية فيتنافس 
فيها ١١ فيلما منها ٣ أفالم مصرية 
هي «الشـــوق» خلالـــد احلجر 
و«الطريق الدائري» لتامر عزت 
و«ميكروفـــون» ألحمد عبداهللا 
احلاصـــل على جائـــزة التانيت 

الذهبي.
  ومتنح مسابقة األفالم العربية 

جائزتني قيمة كل منهما ١٠٠ ألف 
جنيه مصـــري «١٧٣٩١ دوالرا» 
ويتنافـــس عليهمـــا كذلك «آخر 
ديسمبر» للتونسي معز كمون 
و«اجلامع» للمغربي داود أوالد 
سياد و«حنني» للبحريني حسني 
احلليبي و«مرة أخرى» للسوري 
جود ســـعيد ومن العراق «حي 

خياالت املآتة» حلسن علي و«ابن 
بابل» حملمد الدراجي ومن لبنان 
«شـــتي يا دني» لبهيج حجيج 
و«رصاصـــة طائشـــة» جلورج 

هاشم.
  وكّرم املهرجان إلى جانب جير 
وبينوش املمثلة الكورية اجلنوبية 
يون جوجنهي واملمثل البريطاني 

مايكل يورك الذي لم يحضر ومنح 
النجوم األربعة جوائز تكرمي عن 

مجمل أعمالهم.
املمثلتـــني    كمـــا مت تكـــرمي 
املصريتني صفية العمري وليلى 
علوي ومدير التصوير املصري 
رمسيس مرزوق. وعدد من الفنانني 
املصريني الذين جنحوا في اخلارج 

ومنهم املمثل الشاب خالد عبداهللا 
الـــذي مثل فيلم «طائرة ورقية» 
ومديـــر التصوير واملخرج فؤاد 
سعيد مخترع السينيموبايل أو 
االستوديو املتنقل وصاحب برامج 
وأفالم تلفزيونية شهيرة في كندا.  
وينظم املهرجـــان بالتعاون مع 
هيئات دولية وسينمائيني أجانب 

وعرب ندوات تناقش مشـــكالت 
وقضايا سينمائية مصرية وعربية 
وأفريقية ودولية منها مصر في 
عيون ســـينما العالم بني الواقع 
واألسطورة، وحماية تراث السينما 
املصرية والسينما األفريقية في 
مطلع القرن احلادي والعشرين 
والسينما التركية اجلديدة وتأثير 

قرصنـــة األفالم علـــى صناعة 
السينما. وستمنح وزارة الثقافة 
املصريـــة جائزة قدرها ١٠٠ ألف 
جنيه مصري للسيناريو الفائز 
في ملتقى القاهرة السينمائي وهو 
أحد أنشطة املهرجان وتقدم إلى 
امللتقى ٢٨ سيناريو من مختلف 

الدول العربية. 

 ريتشارد جير: بوش الضعيف تسبب في حرب العراق 
ــان، أكد  ــش املهرج ــى هام  عل
ــه ومثله غالبية  ــارد جير أن ريتش
الشعب األميركي كان متشككا في 
أسباب غزو العراق التي كان التدخل 
ــزءا من دمارها القائم  األميركي ج
والتي مت الكشف مؤخرا عن كونها 
أسبابا واهية. وقال جير، في مؤمتر 
صحافي إن أميركا كان لديها انذاك 
«رئيسا ضعيفا يقصد بوش االبن 
تسبب في الزج باجليش األميركي 
في هذه احلرب وساعده على هذا 
إدارة سيئة دفعت أميركا دفعا حلرب 
غير مأمونة العواقب». واضاف أنه 
يعتقد أن حلظة خروج كل القوات 
االجنبية من العراق ستكون األهم 
«الذين  ــني  العراقي ــبة لكل  بالنس
ميكنهم وقتها العيش بحرية وسالم 

يفتقدونه حاليا». 

 تأسيس أول قناة فضائية دينية خاصة باألردن
  

  عّمان ـ يو.بي.آي: أعلن في عّمان أمس عن تأســـيس أول قناة 
فضائية دينية خاصة في األردن حيث وقعت في مقر هيئة املرئي 
واملسموع «الهيئة احلكومية املنظمة لعمل القنوات التلفزيونية 
واإلذاعية» اتفاقية مت مبوجبها منح احملطة الفضائية «أهل القرآن» 

التابعة لشركة هدى لإلعالم رخصة بث فضائي.
  ووقـــع االتفاقية عن الهيئة مديرهـــا العام أمجد القاضي وعن 

الشركة احملامي منير مرعي.
  وذكر بيان للهيئة ان عمل احملطة سيتركز على البرامج الدينية 
وتالوة القرآن واملسابقات الدينية واإلعالنات والبرامج التعليمية 

والتربوية وتبث عن طريق شركة املدينة اإلعالمية األردنية.
  ونقل البيان عن القاضي تأكيده أهمية التزام احملطات الفضائية 
بالقضايا األخالقيـــة واألدبية والعادات والقيـــم إضافة الى عدم 

خروجها عن مستلزمات الترخيص.
  يشار إلى ان هناك أكثر من ستني محطة فضائية نالت الترخيص 

من هيئة اإلعالم املرئي واملسموع. 

 نساء البوسنة الغاضبات يواصلن الضغط على أنچلينا چولي 
 ســـراييڤو ـ د.ب.أ: واصلت البوســـنيات من 
ضحايا احلرب في بالدهـــن الضغط على جنمة 
هوليـــوود أنچلينا چولي التـــي اثارت جتربتها 
األولـــى في االخراج جدال كبيرا فـــي البالد التي 
مزقتها احلـــرب. وذكرت صحيفة «دنيفني افاز» 
ان بكيرة هاسيســـيتش وهي عضو في منظمة 
متثل النساء ضحايا احلرب كتبت إلى چولي عبر 
وكالة األمم املتحدة لالجئني، وجولي سفيرة نوايا 

حسنة بها، وطلبت منها لقاء.
  وأثار الفيلم الذي تخرجه چولي حاليا غضب 
املسلمات البوسنيات، ألنه يتناول كما تردد قصة 

حب بني فتاة مسلمة وجندي صربي اغتصبها.
  ودارت احلرب البوســـنية مـــن عام ١٩٩٢ إلى 
١٩٩٥ بني الصرب املدعومني من قبل بلجراد وبني 

املسلمني والكرواتيني. واتسمت احلرب باألعمال 
الوحشية،  وبينها االغتصاب املنظم للنساء.

  وترى النساء من ضحايا االغتصاب أن فكرة 
وقوع ضحية اغتصاب في حب مغتصبها منافية 
للطبيعة. وقامت وزارة الثقافة في البوسنة اثر 
ضغط جماعة نسائية لضحايا احلرب في مرحلة 
ما بإلغاء فيلم چولي ولكنها عدلت عن اخلطوة 
بعد ايام قليلة. وأجبرت االحتجاجات چولي على 
تصوير أغلب لقطات الفيلم في املجر. وقد انتهت 
أعمـــال التصوير ولكن يتحدد بعد موعد إلطالق 
الفيلم الـــذي مازال بال عنوان. وأكدت جولي انه 
ليس لديها اي نية جلرح مشاعر ضحايا احلرب 
وحثت معارضي فيلمها على مشاهدته أوال قبل 

االحتجاج عليه. 

 طالب بوضع آلية لعمل المرأة في محال بيع المالبس الداخلية

 صالح كامل: تلقيت ٣٠ رسالة
   تهديد تتهمني بالعمالة للغرب

 كارال تشكر البابا على تصريحاته 
  حول الوقاية من اإليدز 

 باريس ـ د.ب.أ: رحبت سيدة 
فرنســـا األولى كارال ساركوزي 
بابـــا  (برونـــي) بتصريحـــات 
الڤاتيكان بنديكوس السادس عشر 
الذكري.  الواقي  حول استعمال 
وقالت قرينة الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي في تصريحات 
حملطة «أر تي إل» الفرنسية: «أنا 
متفاجئـــة وممتنـــة» موضحة: 
«يسمع الكثير من الناس لكالم 
البابا وخاصة في أفريقيا». يذكر 
أن كارال ســـاركوزي هي سفيرة 
منظمة «جلوبال فاند» اإلغاثية 
املعنية مبكافحة اإليدز واملالريا 
والسل. وكان البابا قد أدلى مؤخرا 
بتصريحات أباح فيها استخدام 
الواقي الذكري في بعض احلاالت 
بهدف منع االصابة بڤيروس نقص 

املناعة املكتسب (اإليدز). 

ـ وكاالت:    جـــدة 
كشـــــف رئيـــــس 
مجلس إدارة الغرفة 
التجارية الصناعية 
في جدة صالح كامل 
عـــن أنـــه تلقى في 
اليوم األول ملنتدى 
السيدة خديجة أكثر 
من ثالثني رســـالة 
تهديد تتهمه بالكفر 
والتغريب والعمالة 
للغرب، وأضاف أن 
التي  الرســـائل  كل 
وصلتني لدي أرقامها 
ولكني ال أعلم على 
أي أساس مت توجيه 

هذه االتهامات.  ووفقا لتقرير نشرته «عكاظ»، أوضح خالل اجللسة 
الرابعة ملنتدى السيدة خديجة في دورته الثانية، أن غرفة جدة رفعت 
من خالل مركز الســـيدة خديجة مطالبة بوضع آلية لعمل املرأة في 
محال بيع املالبس الداخلية للنساء، مبينا أن الطلب رفع إلى وزارة 
التجارة التي ســـتبحث مع الوزارات األخرى وضع اآلليات املنظمة، 
عمل املرأة في مثل هذه احملال هو من األفضل لها ولبنات جنســـها 
آمال أن تصدر هذه التنظيمات في القريب العاجل، ومطالبا في الوقت 

نفسه املرأة التي تنزل لسوق العمل بأن تلتزم بالزي الشرعي.
  ونوه بالدور البارز الذي يضطلع به مركز السيدة خديجة بنت 
خويلد لتنظيم هذا املنتدى الذي القى استحسان الكثير من شرائح 
املجتمع، نظرا ملا يجســـده عنصر الشـــراكة بني املرأة والرجل في 

عملية التنمية. 

 صالح كامل 


