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)أ.ف.پ( املخرج اإليراني أصغر فرهادي يحمل جائزة الدب الذهبي 

السينما اإليرانية  تنتزع جائزة
الدب الذهبي في برلين رغم الرقابة

رئيس المهرجان يصف قرار اللجنة بـ »الشجاع«

جنمتا »انفصال نادر وسيمني« حتمالن جائزة الدب الفضي بأفضل ممثلة

حيث تبدو احكام التقليد والدين 
عبثية في مواجهة الواقع.

ويعتبر أصغر فرهادي من اكبر 
املواهب في السينما االيرانية في 

جيله.
ومنحت جلن����ة التحكيم التي 
ترأستها املمثلة االيطالية � األميركية 
ايزابيلال روسيليني، وغاب عنها 
املخ����رج اإليراني جعف����ر بناهي 
بس����بب منعه من مغادرة البالد، 
جائزتها الكبرى لفيلم املجري بيال 
تار »حصان تورينو« الذي صور 
باألبيض واألسود على مدى ساعتني 
ونصف الساعة عمال ميتافيزيقيا 
خاصا. ويرتكز الفيلم الى حادثة 
اساسية في حياة الفيلسوف األملاني 
فريديريش نيتشه دفعته للصمت 
طوال السنوات التي سبقت موته 
ح����ني رأى امام����ه حوذيا يضرب 
حصان����ه الذي يرف����ض التحرك 
فيحيط بجسمه احلصان كي مينع 

احلوذي من مواصلة ضربه.
ومنحت جلنة التحكيم جائزة 
ال����دب الفضي ألفضل س����يناريو 
لفيلم املخرج األميركي � األلباني 
جوشوا مارستون عن فيلمه »فدية 
الدم« الذي يتن����اول قضية الثأر 
األلبان����ي، من خالل  في املجتمع 
قصة عائلة تعيش مأساة حقيقية 
بسبب ضلوع االب بحادثة قتل، ما 
يعرض حياة ذكور العائلة للخطر 
ويحطم عاملهم املستند الى الكثير 
من تقنيات التواصل رغم عيشهم 

في قرية نائية.

االفعال وتضامن االسرة وتفككها 
حيث ان ايران بلد ترتفع فيه نسبة 

الطالق بشكل كبير.
وكان املخ����رج اصغر فرهادي 
اعتب����ر ان فيلمه »دع����وة إلعادة 
النظر في منظومة االخالقيات التي 
حتكم املجتمع« وهو ينتقد القوانني 
وكيفية تطبيقها بطريقة آلية من 
قبل قض����اة يعاجل����ون القضايا 
االجتماعية بشكل بيروقراطي دون 
التفات ال����ى الظروف التي حتكم 

الشخص الذي يقاضونه.
كذلك ينتقد العالقة بالدين الذي 
يحول احيان����ا دون االلتفات الى 
اليومية  حلول عملية في احلياة 

حيث ال ينحاز املخرج ألي طرف 
بل يصور مأزق الفرد ومحاولته 
الدائم����ة ايجاد حلول تخرجه من 

التمزق الذي يعيشه.
والفيلم يطرح اسئلة اكثر مما 
يقدم اجابات لينحاز اوال لالنسان 
ويطل ليس فقط على هموم املجتمع 
االيراني بل على هم انساني شامل 
يتمثل في متزق زوجني حتت ضغط 

احلياة احلديثة ومتطلباتها.
وينط����وي »انفص����ال ن����ادر 
وسيمني« على حس انساني رفيع 
ويالمس العديد من القضايا مثل 
عالقة االجيال ببعضها والوحدة 
واملرض واالنفصال وحسن وسوء 

انه ش����عب صبور وشعب طيب. 
اتوجه بتفكيري الى جعفر بناهي. 
وأظن فعال ان مشاكله ستحل قريبا 
وانه سيتمكن من املجيء الى هنا 

العام املقبل«.
وبع����د توزي����ع اجلوائز قال 
للصحافيني »انا سينمائي ولست 
بطال. لو تفوهت بكالم سياس����ي 
على املس����رح هل كان ذلك ليغير 
شيئا؟ اال ان فيلمي ميكنه ان يغير 

شيئا«.
ويص����ور الش����ريط بواقعية 
ش����ديدة وبذكاء ف����ي املعاجلة ال 
تبتعد عن بس����اطة الطرح وقوة 
ل����دى مختل����ف االطراف  احلجة 

برل����ني � أ.ف.پ: حص����د فيلم 
»انفصال نادر وسيمني« للمخرج 
اإليراني اصغر فرهادي اجلوائز 
الرئيس����ية في ال����دورة احلادية 
والس����تني ملهرجان برلني بفوزه 
بالدب الذهبي فضال عن جائزتي 
دب فض����ي ألفضل ممثلة وافضل 
ممثل ملجموع املمثلني في الفيلم، 
هذا ووصف رئيس املهرجان ويتر 
كوسليك قرار منح الفيلم اإليراني 

الدب الذهبي ب� »الشجاع«.
وهذه النتيجة لم تشكل مفاجأة 
ألحد من متابعي املهرجان فقد رشح 
اكبر النق����اد الفيلم لنيل اجلائزة 
األبرز نظرا للهم االنس����اني الذي 
يحمله وملعاجلته بواقعية وذكاء 

ازمات املجتمع االيراني اليوم.
ونال الفيلم ثالث جوائز رسمية 

في برلني وجائزتني جانبيتني.
وق����ال فرهادي لدى تس����لمه 
اجلائزة »ما كن����ت ألفكر في اني 
سافوز باجلائزة. في املرة االخيرة 
التي كنت فيها ف����ي املهرجان لم 
اكن اعتقد انني س����أعتلي مجددا 

هذا املسرح«.
وسبق لفرهادي ان فاز بجائزة 
الدب الفض����ي كأفضل مخرج في 
مهرجان برلني عن فيلم »عن ايلي« 

عام 2009.
وأضاف »اود ان اس����تغل هذه 
الفرصة ألتوجه بتفكيري الى شعب 
بالدي، البلد الذي كبرت فيه وحيث 

تعلمت التاريخ«.
وتابع يقول »انه شعب كبير، 

منى واصف تشارك في »الفاروق«

محكمة مصرية تقضي ببراءة متهمين 
اثنين في جريمة قتل ستة مسيحيين

17 رجاًل وامرأة يقاضون
الـ »پنتاغون« بتهم التحرش

القاهرة � يو.بي.آي: قضت محكمة مصرية أمس ببراءة املتهمني 
الثاني والثالث في جرمية قتل ستة مسيحيني وحارس مسلم خالل 
احتفال املس���يحيني األرثوذوكس بعيد امليالد ف���ي يناير من العام 

املاضي في احدى الكنائس جنوبي مصر.
وقالت مصادر قضائية ل� »يونايتد برس انترناشونال« ان محكمة 
أم���ن الدولة العليا ط���وارئ بقنا قضت باعدام املته���م االول حمام 

الكموني.
وقضت ببراءة املتهمني قرش���ي أبو احلجاج وهنداوي السيد من 

التهم املنسوبة إليهما.
وكان النائ���ب العام املصري عبد املجيد محمود قد احال املتهمني 
الثالثة وهم محمد الكموني الشهير ب� »حمام الكموني« وأبو احلجاج 
وهنداوي حس���ن الى محكمة امن الدولة العليا طوارئ بعد اتهامهم 
بالتخطيط لقتل س���تة مس���يحيني وحارس مسلم في جنع حمادي 
مبحافظة قنا )حوالي 600 كيلومتر جنوب القاهرة( في الس���ادس 

من يناير من العام املاضي.
وكان االدعاء العام )ممثل النيابة( طالب احملكمة بتوقيع أقصى العقوبات 

املنصوص عليها قانونا ضد املتهمني وهي عقوبة اإلعدام شنقا.

واشنطن )الواليات املتحدة األميركية( � CNN: تقدم رجالن و15 امرأة 
سبق لهم اخلدمة في اجليش األميركي بدعوى قضائية ضد وزارة الدفاع 
ال����� »پنتاغون« ووزير الدفاع احلالي، روبرت غيبس، وس����لفه دونالد 
رامسفيلد، بتهمة التقصير في حمايتهم من جرائم جنسية وحترشات 

قالوا إنهم تعرضوا لها خالل خدمتهم العسكرية.
وقال املدعون إن اجليش األميركي لم يفشل في حمايتهم فحسب، بل 
عجز عن توفير املنهج العقابي الضروري لسائر عناصر اجليش الذين 

تورطوا في هذه اجلرائم.
وبحسب الدعوى، فإن الشكاوى املتعلقة بالتحرش اجلنسي واالغتصاب 
واالعتداءات عادة ما يتجاهلها اجليش، كما يس����خر اجلنود »علنا« من 

ضعف اإلجراءات العقابية في القوات املسلحة.
وأضاف املدعون أنه حتى في حاالت إثبات قيام جندي ما بالتحرش 
بزميله أو زميلته بش����كل جنسي، فإنه اجليش يبقيه في مركزه، وفي 

أغلب األحيان يظل في ذات الوحدة التي ينتمي إليها الضحية.
ودعا أصحاب الدعوى إلى تشكيل جلنة من خارج الهرمية التقليدية 

للجيش، تكون هي اجلهة املخولة بتلقي شكاوى اجلنود اجلنسية.
من جهته، قال ناطق باسم اجليش ملجلة »تامي« الشقيقة ل� CNN إن 
هذه القضية »أولوية بالنس����بة للقيادة حاليا«، وإن كان أقر باحلاجة 

إلى القيام باملزيد من اجلهد ملعاجلة ما يجري.

تشارك منى واصف في مسلسل 
الذي يتناول سيرة  »الفاروق« 
ثاني اخللفاء الراشدين عمر بن 
اخلطاب ÿ، وستجسد املمثلة 
القديرة ش���خصية سيدة تدعى 
»الشفاء« وقد نقلت بعض املصادر 
اإلعالمية عن املمثلة الس���ورية 
قولها ان الدور سيشكل مفاجأة 
للجمهور ألن املسلس���ل يسلط 
الذي  الكبير  الدور  الضوء على 
لعبته املرأة في صدر اإلس���الم 
أيام اخللفاء الراشدين من خالل 
الشخصيات النسائية املوجودة 

في املسلسل.
يذكر ان حامت علي سيتولى اخراج »الفاروق« وكانت بعض األنباء 
قد أفادت بأنه سيعرض في رمضان 2012، وليس في رمضان املقبل. 

اال ان مخرجه والشركة املنتجة لم يؤكدا ذلك حتى اآلن.
وكانت املمثلة السورية قد انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل 
»الوالدة من اخلاصرة« مع املخرجة رشا شربتجي. وجتسد شخصية 

»ام جابر« التي تضحي بحياتها من اجل أبنائها وعائلتها.

منى واصف

األمير وليام وخطيبته كيت

دعوات حفل زفاف األمير وليام.. بالذهب المصقول

.. وبيكام وشخصيات ملكية على قائمة المدعوين

برلسكوني طلب رقم ناعومي من زوجة براون

لندن � يو.بي.آي: قالت سارة براون زوجة رئيس 
احلكومة البريطانية السابق غوردون براون إن رئيس 
احلكومة اإليطالي س����يلفيو برلس����كوني املعروف 
بعالقاته مع النساء طلب منها في إحدى املناسبات 
رقم هات����ف عارضة األزياء البريطانية الش����هيرة 

ناعومي كامبل.
وقالت براون في مقابلة مع صحيفة »دايلي مايل« 
إنها حتدثت عن املوضوع مع مؤلفة سلسلة روايات 
»هاري بوتر« جاي كاي رولينغ في مطبخ »داونينغ 

ستريت« مقر رئاسة الوزراء البريطانية.
ويعرف برلسكوني بعالقاته مع النساء ويواجه 
حاليا تهما تتعلق مبمارسته الدعارة مع فتاة مغربية 
تدع����ى روبي حني كانت قاص����را. وقالت براون في 
املقابلة إنها شعرت بالذهول عند لقائها بالنجمة باربرا 
سترايسند مثنية على املمثل جورج كلوني؟ وأشارت 
إلى أنها نادمة ألنها لم تتكلم للدفاع عن زوجها أكثر 
وقد خس����ر بعدها في االنتخابات البرملانية وقالت 

»كنت أقرأ قصصا عنه لم تكن صحيحة«.

لندن � د.ب.أ: أفادت تقارير امس األحد بأن العب 
الكرة االجنليزي ديڤيد بيكام وزوجته فيكتوريا من 
ب����ني 1900 مدعو حلضور حفل زفاف األمير ويليام 
وكيت ميدلتون في ابريل املقبل ولكن تردد أيضا  أن 

القائمة لم تشمل بعض الشخصيات الشهيرة.
وقال قصر سانت جيمس إن أكثر من 200 عضو 
باحلكومة والبرملان والبعثات الديبلوماسية سوف 
يكونون بني املدعوين باإلضافة إلى 60 حاكما عاما 
ورؤس����اء وزراء من الكومنول����ث وأكثر من 40 من 

ممثلي العائالت امللكية في اخلارج.
كما س����يحضر الزف����اف الذي س����يقام في دير 
وستمنستر في 29 ابريل املقبل اجلنود الذين أمضوا 

فترة خدمة في أفغانستان والعراق وأصيبوا هناك 
باإلضافة ملمثلني عن اجلمعيات اخليرية التي تضم 
بعض املشردين. وسيتبع عقد القران حفل استقبال 
يحضره 650 مدعوا في قصر بيكنغهام وتترأسه امللكة 
إليزابيث الثانية وبعد ذلك سوف يحضر نحو 300 
شخص من أفراد أسرتي العروسني وأصدقاء مقربني 
حفال راقصا في القصر. ولم يتم اإلعالن عن أسماء 
املدعوين رسميا. ولكن أفادت تقارير بأن إن ديڤيد 
بيكام وزوجته من بني املدعوين كما من احملتمل أن 

يحضر حفل الزفاف بعض املشاهير أيضا.
ومع ذلك ذكرت صحيفة »ديلي تلغراف« انه لم 

تتم دعوة سارة فيرغسون طليقة األمير اندرو.

لندن � رويترز: قالت العائلة امللكية البريطانية 
امس ان امللكة اليزابيث الثانية ارسلت قرابة ألفي 
دعوة مزخرفة بالذهب حلفل زفاف حفيدها االمير 

وليام وكيت ميدلتون في 29 ابريل.
ودمغت الدعوات التي ارس���لت يومي االربعاء 
واخلميس بالعالمة املميزة للملكة التي تعني امللكة 

اليزابيث الثانية بالذهب املصقول.
ووجهت الدعوات حلوالي 1900 شخص يتراوحون 

ما بني عائلة واصدقاء الى شخصيات اجنبية رفيعة 
وديبلوماسيني وعسكريني وموظفني خيريني حلضور 

احلفل لكن لم يتم الكشف عن اسماء.
وستتاح فرصة االستمتاع بحفل تناول الغداء 
مع امللكة في قصر بكنغهام حلوالي 600 شخص 
فيما س���تضاف مجموعة مختارة من حوالي 300 
شخص حلضور مأدبة في املساء يستضيفها والد 

وليام االمير تشالز.

ناعومي كامبل

شارلي شابلن

سارة براون برلسكوني

هيفاء غنت بالـ »ميني جيب« في دبي
ونشرت صورها على الـ »فيس بوك«

اختتمت الفنانة اللبنانية هيفاء 
وهبي احلفالت الغنائية للدورة 
السادسة عشرة من مهرجان دبي 
للتسوق، بحفل غنائي قدمت فيه 
مجموعة متميزة من أشهر أعمالها 
الغنائية، وارت����دت فيه »امليني 

جيب«.
الفنانة هيفاء وهبي  نشرت 
صور حفلها على صفحتها اخلاصة 
التواصل االجتماعي  على موقع 
الذي  »فيس بوك«، وهو احلفل 
شاركها فيه مواطنها الفنان فضل 
شاكر، وأقيمت اجلمعة 18 فبراير 

2011م.
احلف����ل الذي أقي����م مبنطقة 
ب����رج خليفة، جاء  »البوليفار« 
ضمن برنامج من احلفالت التي 
أقيمت على مدار أس����بوع كامل، 
وشارك فيه عدد من جنوم الغناء 
في الوطن العربي، ومنهم: جنوى 
كرم ووائل كفوري وإليسا، وفضل 
شاكر وفارس كرم ورابح صقر 

وشيرين عبد الوهاب.
يذك����ر أن هيفاء وهبي كانت 
أعلنت في وقت سابق أنها اختارت 
شهر مارس 2011م موعدا لطرح 
ألبومها الغنائ����ي اجلديد، الذي 
اقتربت من االنته����اء منه، ولم 

تفصح عن اسمه بعد.
ومن أغنيات األلبوم اجلديد 
أغنيت����ان م����ن كلمات الش����اعر 
محمد رفاعي بعنوان »عايزاك« 
و»نستني نفسي«، وأحلان محمد 
يحي����ى، باإلضافة ألغنية أخرى 
بعنوان »ملكة جمال الكون«، من 
أحلان محمد رحيم، وقام بتوزيع 
األغنيات الثالث املوزع املوسيقي 

متيم. 
كانت هيف����اء وهبي صورت 
مؤخرا كليب ألغنية »ياما ليالي« 
حتت إدارة املخرج اللبناني الراحل 
يحيى سعادة، وهو أول تعاون 
بينها وبني العب ال� DJ الشهير 
ديڤيد فانديتا في أغنية بعنوان 
»ياما ليال����ي«، من أحلان محمد 
الص����اوي وكلمات أمير طعيمة، 
وضمها ديڤي����د فانديتا أللبومه 

اجلديد.

حفيد شارلي شابلن يتزوج
على الطريقة الهندوسية

نيودلهي � يو.بي.آي: تزوج 
مارك جوبل���ني حفيد املمثل 
شارلي ش���ابلن جنم األفالم 
الصامتة الراحل من صديقته 
تيرا تيفاني في الهند حسب 

التقاليد الهندوسية.
وذكرت صحيفة »تاميز أوف 
إنديا« أن جوبلني )60 عاما( 
وتيفان���ي ) 52 عاما( تزوجا 
في بل���دة غوكارانا في والية 
كارناتاكا جنوب غرب الهند.

وأشارت الصحيفة إلى أن 
جوبلني يزور الهند منذ أكثر من 
40 سنة وهو وزوجته يحبان 
الثقافة والفن الهندوسي وقد 
تعلما أسلوب احلياة والشعائر 
الهندوسية كما يتحدث جوبلني 
عدة لغ���ات مس���تخدمة في 

الهند.
ويعتبر ش���ابلن من أشهر 
ممثلي حقبة األفالم الصامتة 

وقد توفي في العام 1977.

هيفاء وهبي


