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لقطة من فيلم »هلق لوين«

أضخم إنتاج في تاريخ السينما احمللية يشارك في مهرجان كان

لبكي تواصل اهتمامها بعوالم املرأة اللبنانية في »هلق لوين«
والرقص يسمح لي بإضفاء أبعاد 

أخرى لحكايتي«.
 وتقف نادين لبكي في عملها 
هذا كما فيلمها األول »سكر بنات« 
على مسافة موازية للمجتمع ال 
تتقدم عليه وال تسبقه بل تخرج 
بحكايته���ا م���ن الواقع فقصة 
الحب في القرية بين الش���اب 
المسيحية ال  المسلم والمرأة 
تقال إنما تظهر تلميحا وبخجل 

وال تتحقق.
وحول ذل���ك توضح لبكي 
الزواج ممكنا  »حتى وإن كان 
اليوم بين شخصين من طائفتين 
مختلفتين فالزواج بين الطوائف 
ما زال يطرح مشكلة في لبنان 
بالنسبة للمجتمع والعائالت 

وبالنسبة للشباب أنفسهم«.
ف���ي هذا  وتواص���ل لبكي 
الفيلم اهتمامه���ا بعالم المرأة 
فبعد »سكر بنات« الذي تدور 
أحداثه ف���ي صالون تصفيف 
المدينة  شعر للسيدات داخل 
انتقلت بعملها الى القرية حيث 
الحكاية قائمة بشكل  إمكانية 
أكبر وحيث األمكنة أكثر اتساعا 
لحزن النساء وعزمهن أبدا على 
حماية الرجل النازع نحو عنف 

ال يتوقف، على حد تعبيرها.
الفيلم يقول  وعن ميزانية 
انطوان خليفة مستشار اإلنتاج 
ل� »العربية.نت« إنها بلغت 4 

ماليين يورو.
وهو أكبر إنتاج في تاريخ 
اللبنانية، مضيفا:  الس���ينما 
لنا  »كانت مرتفعة بالنس���بة 
وكنا أعطينا موافقتنا المبدئية 
للمشاركة، خاصة بعد النجاح 
الواس���ع الذي القاه فيلم سكر 
بنات فأحببنا أن نشارك نادين 

في مشروعها الجديد«.

رجله حتى ال يذهب ألخذ الثأر 
لموت أخيه.

ويكتس���ي العمل بمكوناته 
تل���ك ورس���الته الصريح���ة 
الواضحة مقومات تجعله سهل 
التناول شعبيا، وفي هذا الصدد 
تقول نادين: »أنا ال أمتلك حال 
وإنما أقترح بديال، أفكر كثيرا 
بالطبيعة البشرية، أتعامل مع 
السينما بطريقة واقعية، ومن 
هنا اختياري لكثير من الممثلين 
المحترفين، فمن خاللهم  غير 

أفتش عن الحقيقة«.
ل���م تبتعد نادي���ن ليبكي 
عن هوايتها األولى من إخراج 
الڤيدي���و الكليب الذي تميزت 
ونجحت فيه ونقلته الى فيلمها 
الجدي���د حتى بدا وكأنه عودة 
للفيلم االستعراضي، وتقول ل� 
»العربية.نت«: »ألن الفيلم نوع 
من حكاية، فاألفالم االستعراضية 
الغنائية والفانتازيا شيء مهم 
في الفيلم، فالضيعة قائمة في 
الواقع لكنها عبارة عن تصور«، 
وتزيد: »لم أكن اريد أن أنجز 
فيلما سياس���يا لذلك فاألغنية 

كان � وكاالت: يع���د الفيلم 
الممثل  اللبناني »هلق لوين« 
الوحيد للعرب ف���ي تظاهرة 
»نظ���رة ما« ضم���ن فعاليات 
مهرجان كان السينمائي، وأنهت 
المخرجة اللبنانية نادين لبكي 
تصويره في وقت قياسي دام 
ثالثة أشهر ليتمكن من المشاركة 

في المهرجان.
 يركز الفيلم »الحكاية« على 
عبثية الحرب الس���يما حين 
تنطلق من تفصيالت وأشياء 
ثانوي���ة وال تهت���م بالعالقة 
اإلنس���انية ألهل القرية حين 
يجمع شبابها العمل الخيري من 
اجل تحديث الكنيسة والجامع 
الى  الساتياليت  وجلب جهاز 
او االحتف���ال معا  ضيعته���م 
عندما تصل الى قريتهم فرقة 

استعراضية من أوكرانيا.
ويتساءل الفيلم لو كان اآلخر 
أنت هل تقتله؟ وهي الرسالة 
الت���ي تح���اول نس���اء القرية 
إيصالها الى الرجال بعد فشل كل 
مساعيهن إلحالل التهدئة بينهم 
فيتمردن دفعة واحدة ويسجلن 
بالحب انتصارهن المؤقت على 
الحرب التي تسيطر جاذبيتها 

القاتلة على الرجل.
وتقول المخرجة نادين لبكي 
إنها حين حملت بطفلها العام 
2008 وشهدت بعض األحداث 
التي تذك���ر بالحرب في لبنان 
سألت نفسها: »لو كان لدي ابن 
م���ا الذي علي أن أفعله ألحول 
دون أن يحمل بندقية وينزل 
الى الشارع مدافعا عن بنايته 
أو عائلت���ه أو ع���ن فكرة ما«، 
وهو ما ظهر في الفيلم عندما 
تطلق أم س���ليم من بندقيتها 
على ابنها الثاني وتصيبه في 

نادين لبكي

روبرتس: جمالي الدائم جعلني 
أغلى النجمات أجرًا

بعد برج خليفة.. »الرجل العنكبوت« 
يتسلق أعلى مبنى في تركيا 

..ومطرب جزائري يصف أغاني 
الراب املغاربية بـ »املنحطة«

اجلزائر � ام بي سي: دعا مطرب الراب اجلزائري عزو مطربي 
نفس الطابع الغنائي في املغرب العربي إلى عدم التقليد األعمى 
لنجوم اغاني الراب العامليني، فيما وصف مستوى أغاني الراب 
املغاربي����ة ب� »املنحطة«.وطلب أن يرتدي هؤالء قمصانا عليها 
صور الشاب التونسي الراحل محمد بوعزيزي أو شهيد الثورة 

اجلزائرية العربي بن مهيدي بدل صورة »تشي جيفارا«.
وانتقد املطرب اجلزائري عزو ما وصفه ب� »املستوى املنحط« 
الذي بلغت����ه اغاني الراب في بلدان املغ����رب العربي )اجلزائر 
وتونس واملغرب(، مؤكدا أن املس����تمع لم يعد يفهم ما يؤديه 

هؤالء على املسرح أو من خالل ألبوماتهم الغنائية.

خناقة
 في »كان«!

ظن املتابعون في مهرجان كان 
للمخرج املكسيكي ايفيرادو 
جوت واملمثل لينبولدو انهما 
يتعاركان لوال ابتسامة االثنني 

التي اكدت انهما في وصلة 
مزاح خفيف قام املخرج 

بعدها بتقبيل صديقه املمثل.
)أ.ف.پ(

مغاربة ضد »موازين«: 
اخلبز أفضل من شاكيرا

وكاالت: تعتبر املمثلة االميركي���ة جوليا روبرتس )43 
عاما( من أغلى املمثالت في هوليوود أجرا ومتتد مهنتها في 
التمثيل الى 3 عقود فهي تثبت في كل إطاللة لها انها تستحق 
ان تكون األغلى من حيث قدرتها على التمثيل باإلضافة الى 
جمال وجهها الطبيعي وابتسامتها األكثر شهرة.ومنذ انطالق 
شهرتها في فيلم »Steel Magnolias« حتى اليوم تزداد جماال 
كل عام وفي آخر جلس���ة تصوير لها ملجلة »W« بدت وكأن 
الزم���ن لم مير عليها.جوليا أم ل���� 3 أوالد وتؤكد في معظم 
إطاللتها انها لم ولن تتعرض لعمليات جتميل وفي الصور 
االخيرة له���ا تظهر جوليا جمالها الدائم وقوامها املش���دود 
بفستان اس���ود كالسيكي ممتدة على س���رير اسود فاخر.

ويشترك مع جوليا في املقابلة.

اس���طنبول � د.ب.أ: تس���لق آالن روبرت املعروف بلقب 
»الرجل العنكبوت« أعلى ناطحة سحاب في تركيا.

وتسلق آالن مبنى »اسطنبول سفير« في حوالي ساعتني 
امس بينما كان املئات يتابعونه بشغف وهو يتسلق املبنى 

البالغ ارتفاعه 226 مترا.
وقبل املغامرة قال املواطن الفرنسي) 48 عاما( إنه يقوم 
بهذه املغامرة كنوع من االحتجاج على القيود التي يفرضها 
العالم احلديث.وأضاف روبرت: »قدميا كنا نشعر باحلرية 
ولكننا نفقد هذه احلرية اآلن. هذه هي النقاط التي أرغب في 

التشديد عليها من خالل جوالت التسلق التي أقوم بها«.
واشتهر روبرت بقيامه بعمليات تسلق ملبان دون احلصول 
على تصاريح األم���ر الذي أدى العتقال���ه أكثر من مرة في 
املاضي.وتسلق روبرت أكثر من 70 من املباني املرتفعة من 
بينها برج خليفة في دبي والذي يعد أعلى مبنى في العالم 

بارتفاع 828 مترا.

الرباط � سي ان ان: على أرصفة الشوارع الرئيسة للعاصمة 
املغربية، الرباط، تستوقف املارة لوحات إعالنية كبيرة حتمل 
صورة النجمة العاملية ش����اكيرا وهي تضرب موعدا لعشاقها 
في احلفل اخلتامي ملهرجان »موازين« الدولي الذي ينظم هذه 
السنة في ظل ظرفية خاصة يطبعها احلراك السياسي اإلصالحي 
وتنام����ي املطالبات بإلغاء احلدث بوصف����ه محطة إلهدار املال 

العمومي والهاء املواطنني عن شعار التغيير.
ورغم أن مطلب اإللغاء وجد صدى قويا له في الشارع املغربي 
خالل املظاهرات التي قادتها حركة »شباب 20 فبراير«، املطالبة 
بالتغيير في اململك����ة، إال أن املنظمني يبدون صمودا أمام هذه 
الصرخة التي استقطبت على ال� »فيس بوك« عشرات اآلالف في 
حملة وطنية ضد »موازين« تفضل اخلبز والعمل والدميوقراطية 

على رقصات الكولومبية شاكيرا.

جوليا روبرتس

ماريا كاري

داني مينوغ

الرجل العنكبوت اثناء تسلقه 

يرفع العلم التركي بعد تسلقه املبنى

شاكيرا

اتهام ماريا كاري بتعاطي 
املخدرات بعد الوالدة 

نيويورك � إيالف: أعرب زوج املغنية األميركية، ماريا كاري، 
عن غضبه الش����ديد إزاء استدعاء جهاز حماية الطفل لزوجته 
على خلفية ما نشرته بعض الصحف حول تعاطيهما املخدرات 
والكحوليات في املستشفى، بعد أن وضعت طفليهما التوأمني 
مباش����رة. وقال نيك كانون زوج ماريا � يقدم برنامجا إذاعيا � 
ان الواقعة ال تتعدى أن ممرضة تدعى ماريا نصحته وزوجته 
باتب����اع بعض الوصفات التقليدية التي تزيد من جودة حليب 
األم، وذلك أثناء استضافته في برنامج »بيرس مورجان الليلة« 

على شبكة سي ان ان اإلخبارية األميركية.
وأضاف كانون )30 سنة( ان املمرضة نصحت زوجته بشرب 
قليل من شراب الشعير الغامق، ألن ما حتويه من خمائر يساعد 
على حتسني الرضاعة الطبيعية. وعبر عن استيائه من األقاويل 
التي تداولها الناس بعد ذلك بأن ماريا كاري كانت حتتسي البيرة 
واملخدرات مباشرة بعد والدة الطفلني، وهو األمر الذي تأكدت 
السلطات من كذبه.وفى سياق آخر، عبر كانون عن خيبة أمله في 
التغطية اإلعالمية التي صاحبت والدة التوأمني، حيث أصابته 

وماريا بالتوتر والقلق، ولكنه شيء يجب عليهما اعتياده.

داني مينوغ حكم في برنامج منافس
بعد استبعادها من »اكس فاكتور«

لندن � د.ب.أ: بعد استبعادها من برنامج املسابقات الغنائي 
البريطاني »اكس فاكتور«، تش����ارك املغنية األس����ترالية داني 
مينوغ كعضو في جلن����ة حتكيم برنامج مواهب منافس تبثه 

هيئة اإلذاعة والتلفزيون البريطانية »بي بي سي«.
وذكرت صحيفة »صن« البريطانية امس أن داني )39 عاما(، 
التي استبعدت مؤخرا من جلنة حتكيم اكس فاكتور الذي تبثه 
قناة »آي.تي.في 1«، ستشارك في النسخة البريطانية من برنامج 
املواهب األميركي اجلديد »ذا فويس«.وتضم جلنة التحكيم في 
البرنامج األميركي املغنية كريستينا أجيليرا وجنم موسيقى 
الهيب هوب سي لو جرين واملغني آدم ليفاين.ويصل جمهور 
البرنامج الذي يعرض على قناة »إن بي س����ي« األميركية نحو 
10 ماليني مشاهد. يذكر أن فكرة البرنامج األميركي مأخوذة من 

برنامج املواهب الهولندي »ذا فويس أوف هوالند«.

كارال بروني حامل و»حماها« يؤكد:  ستلد طفلة جميلة مثلها

كالهما )نيكوال وكارال( ال يرغب 
في معرفة جنس الجنين مسبقا 
ولكني متأكد انها ستكون فتاة 

� رويت���رز: نقلت  برلي���ن 
صحيفة المانية عن والد الرئيس 
الفرنس���ي نيكوال ساركوزي 
قول���ه ان كارال بروني زوجة 
ابنه حبل���ى، ونقلت صحيفة 
بيلد واسعة االنتشار عن بال 
س���اركوزي قوله »الزوجان ال 
يرغبان في معرفة نوع المولود 
لكني واثق انها ستكون طفلة 

جميلة مثل كارال«.
وانتش���رت تكهن���ات ف���ي 
االسابيع القليلة الماضية عن 

ان كارال )43 عاما(.
 وهي ايطالية المولد عملت 
عارض���ة ازياء ثم تحولت الى 

الغناء، حبلى.
 ويواجه ساركوزي انتخابات 
في ابريل من العام المقبل، وقد 
اك���د والد الرئيس الفرنس���ي 
نيكوال س���اركوزي نبأ حمل 

زوجة ابنه.
وقال بال س���اركوزي )83 
عاما( في تصريحات لصحيفة 
»بيلد« االلمانية واسعة االنتشار: 

كارال بروني و ساركوزي

وس���تكون جميلة مثل كارال، 
واضاف بال: »انا سعيد للغاية 

بالحفيد«.


