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الفاتيكان � د.ب.أ: بدأ البابا بنديكتوس الس���ادس 
عشر، بابا الفاتيكان، موسم »الصوم الكبير« )صوم 
األربعني( العام احلالي بالدعوة إلى مقاومة اإلغراءات 

واملساهمة في األعمال اخليرية.
وقال البابا خ���ال العظة التي يلقيها في منتصف 
األسبوع بالفاتيكان: »اليوم حتتفل الكنيسة بأربعاء 
الرماد، بداية رحلتها في الصوم الكبير نحو عيد الفصح«، 
وأضاف: »هذه الرحلة الروحانية تتسم عادة مبمارسة 

الصوم وإخراج الصدقات وأداء الصلوات«.
كما أشار بابا الفاتيكان إلى أن الصوم ال يعني فقط 
»االمتن���اع عن الطعام ، بل كذلك االمتناع عن ارتكاب 

اخلطايا في املقام األول«.
وأضاف أن األعم���ال اخليرية من ناحية أخرى لن 
تعود بالنفع عل���ى »األثرياء« وحدهم، بل على الذين 

يعيشون في »ظروف متوسطة وفقيرة« أيضا.
يذكر أن موسم »الصوم الكبير«، الذي يستمر ستة 
أس���ابيع، يعقبه »عيد الفصح«، وهو أبرز األعياد في 

الكنيسة الكاثوليكية.

كاب���ول � د.ب.أ: أعلن مس���ؤول أمس أن 
قوات خاصة أميركية قتلت ابن عم للرئيس 
األفغاني حامد كرزاي بطريق اخلطأ عندما 

داهمت منزال في جنوب أفغانستان.
وأفاد حاكم مقاطعة داند في إقليم قندهار 
حمد اهلل نازك بأن القوات قامت بالعملية ليلة 
األربعاء املاضي في املقاطعة بعدما وصلت 

مبروحية.
وقال نازك: »لقد استشهد احلاج يار محمد 

خان في العملية، نحقق حاليا بشأن احلادث«، 
ولكنه رفض اإلدالء مبزيد من التفاصيل.

وأكد أحمد والي كرزاي، الشقيق األصغر 
للرئيس األفغاني ورئيس مجلس إقليم قندهار، 
أيض���ا وقوع احلادث، قائا إن ابن عمه قتل 

»بطريق اخلطأ على يد قوات أميركية«.
وجه الرئيس األفغان���ي انتقادات حادة 
بشكل متكرر للقوات األجنبية بسبب سقوط 
ضحايا مدنيني في الغارات اجلوية والعمليات 

العسكرية الليلية.
ورفض كرزاي األسبوع املاضي اعتذارا من 
اجلنرال األميركي ديڤيد بترايوس،  قائد القوات 
األميركية وقوة املس���اعدة األمنية الدولية 
)إيس���اف( العاملة حتت قيادة حلف شمال 
األطلسي )ناتو( في أفغانستان، عن مقتل 9 
أطفال في غارة جوية إليساف في شرق الباد. 
وقال الرئي���س األفغاني إن هذه االعتذارات 

»ليست كافية، ولم تعد مقبولة«.

نيويورك � د.ب.أ: مجموعة أزياء »تومي هيلفيجر« للخريف والشتاء 
سوف تضم بزات نسائية تبدو رسمية يغلب عليها الطابع الذكوري.

املظهر اجلديد لتش����كيلة هيلفيجر كشف النقاب عنه خال أنشطة 
»أسبوع املوضة في نيويورك« في تشكيلة »بوهيميان برب« التي قدمتها 

مجموعة »تومي هيلفيجر«.
كثي����ر من العارضات ارتدين مابس بدت متأثرة بخط أزياء مارلني 

ديتريش، حيث ارتدين سترات طويلة أو معاطف قصيرة.
يقول هيلفيجر »إننا نبتكر أزياء المرأة قوية، إنه مظهر النجوم«.

إن مجموعة األزياء املقدمة للس����يدات تبرز العديد من املظاهر التي 
تغل����ب على أزياء الرجال وكثير من العارض����ات ارتدين رابطات عنق 

وسراويل واسعة وبناطيل مخططة.
كانت هن����اك عارضات خرجن بقمصان )بلوزات( ذات أكمام طويلة 

مصنوعة من احلرير وتنورات واسعة.
البلوزات التي تب����دو مثل بيجاما والس����راويل احلريرية امتزجت 

بسترات أشبه بسترات البحارة الصوفية أو معاطف طويلة.
أم����ا األلوان التي طغت على العرض فكانت الرمادي واألحمر القاني 

واألزرق واألخضر الداكن.
وقال توم����اس هيلفيجر واصفا مجموعته اجلديدة بأنها »مجموعة 

كانت ستفضلها فتاة في سبعينيات القرن املاضي«.
لوس أجنيليس � يو.بي.آي: جتس���د النجمة 
األميركية جوليان مور ش���خصية حاكمة االسكا 
السابقة سارة بالني في فيلم يعرض على شبكة 
»اتش بي أو« األميركي���ة. وذكر موقع »بيبول« 
األميركي ان مور )50 سنة( ستلعب دور بالني في 
فيلم تلفزيوني يحمل اسم »تغيير اللعبة« الذي 
يستند الى كتاب جون هايلمان ومارك هالبرين. 

وأكد متحدث باسم الشبكة اخلبر قائا ان الفيلم 
سيركز على احلملة الرئاسية التي خاضتها بالني 
في الع���ام 2008 للفوز مبنص���ب نائب الرئيس 

اجلمهوري في حال فوز جون ماكني.
وأشار الى انه لم يتم االنتهاء بعد من اختيار 
املمثلني لتجسيد شخصيتي كل من الرئيس األميركي 

باراك أوباما ومنافسه اجلمهوري.

مونستر � د.ب.أ: أصدرت احملكمة 
اإلدارية العليا في مدينة مونس����تر 
األربعاء املاضي حكما يقضي بحرمان 
إمام مصري من حق اللجوء بتهمة إلقاء 
خطب حتض على كراهية املسيحيني 

واليهود.
وجاء حك����م احملكمة بن����اء على 
االستئناف الذي تقدمت به احلكومة 
األملانية ضد حكم ابتدائي صدر لصالح 

الرجل في هذه القضية.
وس����تدخل القضية بذلك مرحلة 
نهائية حيث سيبحث القضاء األملاني 
ما إذا كان يجب ترحيل اإلمام املصري 
اجلنسية إلى خارج أملانيا بعد صدور 
حكم بحرمانه من حق اللجوء. وكان 
اإلمام املصري خسر دعواه التي أقامها 
ضد قرار بترحيله في الدائرة األولى 
لكن����ه طعن على احلكم. وأصبح من 
املرجح ترحيل الرجل من أملانيا السيما 
بعد صدور قرار اإلدارية العليا بعدم 
أحقية الرجل في اللجوء. وقال محامي 
اإلمام إنه يعتزم التقدم بشكوى من 

أن احملكمة اإلدارية العليا لم تسمح 
له باستئناف احلكم.

ووصف احملامي هذا احلكم بأنه 
»مجرد مرحلة« مؤكدا أن من املمكن 
أن يستغرق األمر سنوات حلني صدور 

قرار نهائي في هذه القضية.
كانت السلطات األملانية سحبت 
حق اللجوء من اإلمام املصري في عام 
2006 وأقام اإلمام دعوى قضائية ضد 
القرار أمام احملكمة اإلدارية في مدينة 
ميندن التي حكمت لصالح احتفاظه 

بحق اللجوء.
في املقاب����ل رأت احملكمة اإلدارية 
العليا في حكمه����ا الصادر اليوم أن 
سحب حق اللجوء من اإلمام قانوني، 
مش����يرة إلى أن تصرفات األمام في 
القوانني األساسية  املاضي »انتهكت 
لألمم املتحدة ضد اإلرهاب«. كان اإلمام 
قال إنه أعلن معارضته في عام 2000 
للجهاد، مشيرا إلى أن اخلطب التي دعا 
فيها إلى العنف ضد اليهود واملسيحيني 

»ترجمت بطريقة خاطئة«.

مكسيكو سيتي � أ.ش.أ: أثار القرار الذي اتخذته 
احلكومة الفرنسية مؤخرا اخلاص بإلغاء االحتفاالت 
التي كانت س���وف تقام باعتبار عام 2011 هو »عام 
املكسيك« في فرنسا من حيث عرض األعمال الفنية 
والثقافية غضب العديد من الفنانني املكس���يكيني 
الذين كانوا قد اس���تعدوا لهذا احلدث الفني الكبير 
وال���ذي يتضمن 360 عرضا فنيا طول العام في كل 

أنحاء فرنسا.
النح���ات املكس���يكي املعاصر جوزيه  ووصف 
ريفوليت���و هذا القرار بأنه »كارثة« بجميع أبعادها 
حيث ظل يعمل ملدة س���تة شهور في التماثيل التي 
كان س���وف يعرضها خال ه���ذا املهرجان الثقافي 
الكبير، باإلضافة إلى خسائره املادية والتي بلغت 

حوالي 650 ألف يورو.
واس���تنكر السينمائي املكس���يكي فرانسيسكو 
فارج���اس هذا املوق���ف واعتبره »إهانة« بس���بب 
الصراع الديبلوماس���ي بني البلدين على حس���اب 

الثقافة والفن.
وكان الرئيس الفرنس���ي نيكوال ساركوزي قد 
قرر إلغاء املهرجان بسب��ب فلورانس كاسيه الذي 
اتهم في املكس���يك مبحاولة انقاب على احلكم في 

املكسيك.

حامد كرزاي

مشهد وداع »ET« في الفيلم الشهير

البابا بنديكتوس السادس عشر

مظهر ذكوري لزي نسائي

جوليان مورسارة بالني

لقطة من فيديو السرقة 

ڤيديو يظهر سرقة ليندسي لوهانالقوات األميركية تقتل »بطريق الخطأ« ابن عم الرئيس األفغاني
لقالدة ذهبية بـ 2500 دوالر

الشابة ش����ون شاميان هوولي في بيان »اننا 
نرفض هذه االدعاءات وس����ندافع عن انفسنا 

امام احملكمة وليس عبر الصحافة«.
ورمبا تواجه النجمة االميركية ليندس����ي 
لوهان، التي مثلت، اخلميس، امام القضاء في 
لوس اجنيليس الس����جن بعدما وجهت اليها 
تهمة س����رقة العقد، وذلك النتهاكها شروط 
اطاق سراحها، حس����بما اكد القاضي املكلف 
بالقضية، كانت لوهان البالغة من العمر 24 
عاما تخضع لنظام اطاق الس����راح املشروط 
بعد سلسلة من االفعال الطائشة التي بدأت في 
عام 2007، عندما اوقفت بتهمة القيادة حتت 

تأثير الكحول وامتاك مخدرات.
والسرقة املفترضة، التي حدثت في يناير 
في حي فنيس الواقع على ش����اطئ البحر في 
لوس اجنيليس قد تشكل انتهاكا لشروط اطاق 
سراحها، وقد ترافعت املمثلة على اساس انها 
غير مذنبة، فيما ابلغها القاضي كيث شوارز بأنه 
مازال بامكانها تغيير رأيها واالعتراف بالذنب 
لتتمكن من عقد مساومة مع جهة االدعاء، لكن 

ذلك لن مينعها من دخول السجن.

بع����د اتهامها بس����رقة قادة م����ن متجر 
مجوهرات، اظهرت كاميرات املراقبة باملتجر 
الذي يتواجد في لوس اجنيليس، وجود املمثلة 
ليندسي لوهان هناك وهي ترتدي القادة املثار 

حولها القضية اجلنائية.
وكان املتجر اتهم املمثلة االميركية في وقت 
سابق بسرقة قادة بنحو 2500 دوالر، وبثت 
الكاميرات االربع املوجودة في املتجر مقتطفات 
 Entertainment Tonight عرضت في برنام����ج
الذي يتم عرضه عل����ى التلفزيون االميركي، 
لدخول لوهان املتجر وهي مبتس����مة يوم 22 
يناير، واظهرت اللقطات لوهان وهي ترتدي 
القادة املثار حوله����ا القضية اجلنائية التي 

يتم محاكمتها بشأنها حاليا.
وقد قام مالك متجر املجوهرات ببيع بعض 
الدقائق من تسجيات كاميرات الفيديو اخلاصة 
باملتجر والتي التقطت الصور لليندسي وهي 
ترتدي القادة قبل السرقة للبرنامج مقابل مبلغ 
مالي ضخ����م، ومت وضع اللقطات على موقع 
necklacevideo.com على شبكة االنترنت، في 

وقت الحق، ملن يريد االطاع على الڤيديو.
وتعد هذه اللقطات اخطر ما تواجهه حاليا 
لوهان التي من املتوقع ان تقابلها تهمة جنائية 
بالسرقة، ولم تصرح املمثلة الشابة، التي ارتدت 
فستانا ابيض قصيرا ونظارات شمسية وربطت 
شعرها، بأي تصريح للصحافيني عندما وصلت 
الى احملكمة، فيما حدد القاضي كفالة قدرها 40 
الف دوالر ليتخلى عن حبسها، اال انه حذرها 
من انها ستدخل السجن في حال انتهكت مجددا 
شروط رقابتها القضائية، وقال محامي املمثلة 

جوليان تجسد شخصية سارة بالين في فيلم تلفزيوني

العالم بين يديك في 500 كتاب
� أ.ش.أ: مش���روع  أبوظبي 
»كلمة« في هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث أجنز مؤخرا ترجمة ما 

يقرب من 500 كتاب.
وميثل هذا املعدل ما يزيد على 
30% من إجمالي الكتب املترجمة 
على مستوى الوطن العربي خال 

السنوات ال� 4 املاضية.
وه���ذه الترجمات الى اللغة 
العربي���ة عن مختل���ف العلوم 
واملع���ارف اإلنس���انية تلب���ي 

العربية  املكتب���ة  احتياج���ات 
الناجمة عن القصور في املواكبة 
الس���ريعة حلركة النش���ر في 

الغرب.
ومشروع »كلمة« أطلق في 
نوفمب���ر 2007 وه���و مبادرة 
طموح غي���ر ربحية تهدف الى 
متويل نشاطات الترجمة والنشر 
الكاسيكية  والتوزيع لألعمال 
واملعاصرة ذات اجلودة العالية 
من اللغات األجنبية الى اللغة 

العربية.
ويولي املشروع أهمية خاصة 
للغات التي لم يترجم عنها بشكل 
كبير مثل اإليطالية والصينية 
واليابانية والسويسرية والكردية 

والكورية.
يذكر ان هذه الكتب املترجمة 
من ش���أنها ان تساهم جميعها 
في وضع مشروع »كلمة« على 
خارطة املشاريع املعنية بصناعة 

الكتاب في العالم.

»هيلفيجر« تمنح تشكيلة الخريف والشتاء 
مظهرًا ذكوريًا لمالبس السيدات

محكمة ألمانية تحرم مصريًا
من حق اللجوء السياسي

إلغاء احتفاالت »عام المكسيك« 
بفرنسا يغضب فنانيها البابا يدعو المسيحيين لمقاومة اإلغراءات

وإخراج الصدقات خالل الصوم الكبير

مهرجان »أيام سينما الواقع« في دمشق
يكافئ فيلمين من سورية ولبنان

بكاء الفضائيين في »ET« األكثر تأثيرًا في تاريخ السينما
ام.بي.س���ي: على الرغم من مرور 30 عاما على إنتاجه، 
اليزال فيل���م اخليال العلمي ET األكثر تأثيرا في مش���اعر 
املشاهدين عبر تاريخ السينما، حسب استطاع لصحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
فقد أظهر استطاع للرأي شمل 2000 من محبي األفام، أن 
30% يرون أن مشهد بكاء الكائن الفضائي ET عند مغادرته 
األرض ووداعه أصدقاءه، كان أقوى املشاهد العاطفية على 
 )ET( اإلطاق. وقد بلور مخرج الفيلم سبيلبرج شخصية
قبل تصويره للفيلم عندما ابتكر صديقا تخيليا من الفضاء 
بع���د طاق والديه. وعلى عكس معظم أفام احلركة، صور 
املخرج املشاهد بشكل متسلسل، حتى يتجلى األداء العاطفي 

للممثلني األطفال.
وأج���ري التصوير في كاليفورنيا عام 1981 بتكلفة 10.5 
مايني دوالر أميركي، وحقق إيرادات كبيرة حني عرضه عام 

1982، حتى إنه تفوق على فيلم »حرب النجوم«.
وأعيد عرض الفيل���م الذي قام ببطولته الطفان هنري 
توماس، ودرو ب���اري مور، عام 2002، م���ع إضافة بعض 

األحداث واملشاهد.
وجاء في املرتبة الثانية ضمن ترتيب األفام األكثر تأثيرا، 
مشهد في اجلزء الثالث من فيلم »قصة لعبة«، تتكاتف فيه 
األلعاب جميعا وتشبك أياديها استعدادا ملواجهة مصيرهم 

في احلريق، حيث صوت له %16.
واحتل مش���هد الصراع الكبير في فيلم »روكي« املركز 
الثالث بحصوله على 15% من األصوات. وجاء فيلم »بامبي« 
في املركز الرابع ضمن األفام األكثر تأثيرا عاطفيا، بحصوله 

على 13.4% من األصوات.

دمش����ق � أ.ف.پ: اختتم مهرجان »أيام س����ينما 
الواقع دوكس بوكس« األربعاء دورته الرابعة بإعان 
فوز الفيلم السوري »في انتظار أبو زيد« حملمد علي 
أتاسي بجائزة أفضل فيلم تسجيلي سوري فيما فاز 
الفيلم اللبناني »تيت����ة ألف مرة« للمخرج محمود 

قعبور بجائزة اجلمهور األولى.
أما جائزة اجلمهور الثانية فقد ذهبت لفيلم »أبي 
من حيف����ا« للمخرج عمر الش����رقاوي، فيما ذهبت 
الثالثة لفيلم »مملكة النساء، عني احللوة« من إخراج 

الفلسطينية دانا أبو رحمة.
وتنافس على جائزة اجلمه���ور 14 فيلما من 
حول العالم عرضت في إطار تظاهرة »املختارات 
الدولي���ة« من بينها »اآلرب���ر« للبريطانية كليو 
بارنارد، و»صداع« للفلس���طيني رائد أنضوني، 
و»ظال« ملاريان خوري، و»هذه صورتي عندما 

كنت ميتا« حملمود املساد.
أما فيلم »في انتظار أبو زيد« فقد منحته اجلائزة 
جلنة حتكيم مؤلفة من الفنان التشكيلي السوري 
أحمد معا، واملخرجة البريطانية التسجيلية كيم 
لوجنينوتو، واملستش����ار الدامناركي توه س����تني 

موللر.
وقد اختارته اللجنة من بني س����تة أفام سورية 
متنافسة تقع ضمن تظاهرة »أصوات من سورية« 
ه����ي »راقصون وجدران« إلياس املقداد، و»س����قف 

دمشق وحكايات اجلنة« لسؤدد كعدان، و»الشعراني« 
حلازم احلموي، وفيلم »صفقة مع السرطان« ألديب 

الصفدي، و»مدينة الفراغ« لعلي الشيخ خضر.
والفيلم هو بورتريه للمفكر املصري الراحل نصر 
حامد أبو زيد »األكادميي اإلس����امي الليبرالي الذي 
حتدى اإلسام املتطرف والتقليدي في مصر ما أدى 
إلى تطليقه من زوجته«،  كما نوه دليل املهرجان.

والفيلم قد مت تصويره على مدى السنوات الست 
األخيرة من حياته.

 أما الفيلم الفائز بجائزة اجلمهور األولى »تيتة 
ألف مرة« ففيه »يصور املخرج اللبناني محمود قعبور 
جدته البيروتية املشاكسة، مصورا رحلة اجلدة مع 

ذكرياتها قبل أن ميحوها الزمن بالرحيل«.
وتترافق جائزة اجلمهور األولى مع مبلغ ثاثة 
آالف دوالر فيم����ا تبلغ قيمة جائ����زة »أصوات من 

سورية« الفي دوالر.
إلى جانب جوائز املهرجان، حاز مشروع السوري 
الشاب باسل شحادة »مكابح« منحة »متكني« ألفضل 
فيلم س����وري التي متنح ألفضل مشروع فيلم من 
بني مش����اريع تناقش في ورشة عمل حتمل عنوان 

»مخيم التدريب«.
كذلك حصل مشروع »امرأة حتمل كاميرا« للمخرجة 
املغربية كرمية زبير عل����ى منحة »متكني« ألفضل 

مشروع عربي.

أسترالي ينجو من هجوم 
تمساح طوله 4 أمتار

س���يدني � أ.ف.پ: تعرض استرالي 
لكسر في الرجلني وجلروح أخرى بعدما 
هاجمه متساح يبلغ طوله 4 أمتار عندما 
كان يصطاد السمك على ما ذكرت الشرطة 
اخلميس.  وكان الرجل يصطاد في نهر 
في شمال والية كوينز الند )شرق( عندما 
أمس���ك به متساح وح���اول ج��ره الى 
عمق املياه. ومتكن الرجل من املقاومة من 
خال متسكه بجذور شجرة منغروف على 
ضفة النهر. الرجل البالغ ال� 28 استغاث 
بصوت عال حتى يسمعه أصدقاؤه الذين 
كانوا في حانة مجاورة ويهبوا لنجدته. 
ومتكن هؤالء من جعل التمساح يهرب 
م���ن خال ضربه بغصن كبير، على ما 
أفادت الصحف التي أوضحت ان الرجل 

يعمل في مجال املناجم.
ونقلت محطة »ايه بي سي« عن جدة 
الضحية وتدعى تود بايرستو قولها ان 
حفيدها أدخل املستشفى في كوينز في 
جنوب شرق استراليا وهو يعاني من 

كسر في الرجلني وعدة جروح أخرى.
ويقتل ما معدله شخصان في استراليا 
س���نويا في هجمات متاسيح قد يصل 
طولها الى 7 أمتار ووزنها الى أكثر من 

طن.


