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..وارتياح في أوساط املهرجان لطرد
 املخرج الدمناركي الرسن فون ترير

القرار ف���ورا، وال نريد لتاريخ 
اليوم  املهرجان، ونحن نحتفل 
مبرور 64 عاما على إنشائه، أن 

تكون صفحة سوداء.
كي���ف نقب���ل بتمري���ر هذه 
التصريحات ونحن نقوم اليوم 
بتك���رمي ث���ورات احلرية ملصر 
وتونس ويأتي ش���خص ميجد 

الديكتاتورية.
 وق���ال مس���ؤولو املهرجان 
ف���ي بيانه���م ان »مهرجان كان 
يوف���ر لفنان���ي العالم بأس���ره 
منبرا استثنائيا لتقدمي أعمالهم 
التعبير  والدفاع ع���ن حري���ة 
واإلبداع، ويأس���ف أشد األسف 
كون الرس فون ترير استخدم 
هذا املنبر للتعبير عن تصريحات 
مرفوضة ومخالفة ملثل اإلنسانية 
التي هي في األساس  والسخاء 
وجود هذا املهرجان«.وأثارت هذه 
التصريحات للمخرج الدمناركي 
الذي  خالل املؤمت���ر الصحافي 
عقد مباش���رة بعد عرض فيلمه 
»ميالنكوليا«، وهو ضمن املسابقة 
الرسمية، صدمة عندما عبر عن 
تعاطفه مع هتلر و»تفهمه له«، 
معتبرا أن »إسرائيل تثير اإلزعاج 
واملتاعب فعال«، لكنه عاد وقدم 

اعتذاره بطلب من املهرجان.

اإلنسانية والكرم التي يقوم عليها 
هذا املهرجان ذات���ه، لكن إدارة 
املهرجان أوضحت أن هذا القرار 
ال يستبعد املخرج من املسابقة 
الرسمية للفوز بالسعفة الذهبية، 
وإذا فاز بها فلن تتم دعوته للحفل 

اخلتامي لتسلمها«.
وقال رئي���س مهرجان كان 
الس���ينمائي جي���ل جاكوب ان 
مجلس إدارة مهرجان كان، وهو 
يضم شخصيات مرموقة، يدين 
بش���دة ما قام به املخرج الرس 
فون ترير، لذلك فهو شخص غير 
مرغوب في���ه، واتخذنا تطبيق 

كان )فرنسا( � وكاالت: استقبل 
املش���اركون في مهرج���ان كان 
الس���ينمائي بكثير من االرتياح 
ق���رار طرد املخ���رج الدمناركي 
الرس ف���ون ترير، الذي أصدره 
إدارة املهرجان برئاسة  مجلس 
رئيس املهرجان املخضرم جيل 

جاكوب.
 وكان املهرج���ان ق���د تلقى 
العديد من الشكاوى من تصرفات 
املخرج الدمناركي العدائية والتي 
طالت رئيس املهرجان نفسه في 
دورات سابقة، حيث تهجم على 
طريق���ة إدارة املهرجان من قبل 
جاكوب وفريقه املنظم لدورات 

املهرجان.
وقد أص���در مهرج���ان كان 
السينمائي الدولي بيانا أكد فيه 
أن املخرج الدمناركي الرس فون 
ترير »شخص غير مرغوب فيه«، 
وبذلك يعتبر مطرودا من املشاركة 
في أنشطة املهرجان بعد أن أعلن 
في مؤمتره الصحافي أنه متعاطف 
مع الزعيم النازي أدولف هتلر.

وق���ال البي���ان إن املهرجان 
»يأسف بشدة الستغالل الرس 
فون ترير لهذا املنتدى للتعبير 
ع���ن تعليقات ال ميك���ن قبولها 
أو إغفاله���ا وتتعارض مع مثل 

الرس فون ترير

إغالق معرض في بيروت بعد حملة إعالمية قادها حزب اهلل
بيروت � أ.ف.پ: قرر منظمو 
معرض »وورد برس فوتو« وقف 
معرضهم في بيروت بعد حملة 
قادتها وسائل اعالمية قريبة من 
حزب اهلل عل���ى خلفية وجود 

صورة ملصور اسرائيلي.
وقال مصدر من منظمي وورد 
برس فوتو لوكالة فرانس برس 
انه مت »س���حب صورة ملصور 
اسرائيلي من بني صور املعرض«، 
بعدما »نبهتنا بعض الوس���ائل 
االعالمية الى أن القانون اللبناني 

ال يجيز هذا االمر«.
واضاف »لك���ن النظام الذي 

تتبع���ه منظم���ة وورد ب���رس 
)ومقرها في امستردام( يقضي 
بإلغاء املعرض كليا في حال لم 
يكن ممكنا ع���رض كل صوره، 
وهكذا ألغي املعرض«. والصورة 
التي أثارت اجلدل هي للمصور 

االسرائيلي اميت شعال.
وكانت وسائل اعالمية تابعة 
حلزب اهلل أو مقربة منه شنت 
هجوما اجلمعة على هذا املعرض.
فقد افتتحت قناة املنار نشرتها 
االخبارية باحلديث عن »اختراق 
اسرائيلي للبنان«، في حني أفردت 
صحيف���ة االخبار مق���اال لهذه 

القضية حت���ت عنوان »مصور 
اس���رائيلي ميحو فلسطني في 

أسواق بيروت«.
واوض���ح مص���در في جلنة 
تنظيم املعرض لفرانس برس ان 
عدد الصور املشاركة في املسابقة 
هذا الع���ام بلغ 108 آالف صورة 
لستة االف مصور من 125 بلدا.

الدولية  واضاف ان »اللجنة 
املكلفة بعملية التحكيم اختارت 
صورا ل� 54 مصورا من 23 بلدا، من 
بينهم صورة للمصور االسرائيلي 
آميت شعال، للمشاركة في هذا 
املعرض الذي يجول على نحو 

100 منطقة في العالم«.
 و»وورد برس« منظمة غير 
ربحية مقرها امستردام، تنظم 
منذ العام 1955 مسابقة سنوية 
يشارك الفائزون فيها في معرض 

يجول العالم.
وبدأ مع���رض »وورد برس 
فوتو« في بي���روت في 11 مايو، 
وكان مقررا ان يستمر حتى األول 
من يونيو.ويعد لبنان واسرائيل 
في حالة ح���رب ويلتزم لبنان 
بقانون مقاطعة اس���رائيل الذي 
يعتم���ده عدد كبير م���ن الدول 

العربية.

الكلب أوغي جنم »كان«

طفل بأطراف اصطناعية يصبح 
جنم كرة القدم مبدرسته

إقبال اليابانيني على الزواج 
بعد الزلزال

خيانة زوجية تشعل معركة 
دموية بني القرود! جميالت هوليوود في عشاء 

خيري ملكافحة اإليدز

عرض فستان لألميرة ديانا
 للبيع في مزاد بكندا

اسكوتلندا � ام.بي.س����ي: على الرغم من حتركه باستخدام 
أطراف اصطناعية، فإن الطفل االسكوتلندي أدام دوناتشي )10 

سنوات( جنح في أن يصبح جنم كرة القدم في مدرسته.
دوناتشي ولد بنصف ساقني، ألن ظروف حمله لم تكن مالئمة 
للنمو الطبيعي للجنني، ما تسبب في وقف منوها أسفل الركبتني.
وهو في السنة األولى من عمره أجريت له جراحة الستئصال 
قدم صغيرة كانت ملتصقة في رجله اليسرى، التي كانت بدون 

ركبة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وفي عام����ه الثاني تدرب على احلرك����ة بأرجل اصطناعية 
مصنوعة من املعدن بلون اجللد نفسه، ما أدهش أسرته نتيجة 

لقدرته على املشي خالل أسابيع.
ومع أن الطفل تعلم املشي جيدا بهذه األطراف إال أن املدرسة 
أبلغته أنه لن يس����مح له باللعب بسبب خوف املدرسني من أن 

يسقط بهذه األطراف، أو جترح زمالءه املنافسني في املباراة.

طوكيو � وكاالت: تش����هد اليابان بعد 10 أسابيع على مرور 
الزالزل الكارثية التي تس����ببت بتدمير الش����واطئ واالقتصاد 
وانبعاث األشعة من مفاعل فوكوشيما، زيادة ملحوظة في إقبال 
املواطنني على الزواج.وقالت صحيفة تاميز ان هشاشة احلياة 
شجعت الشباب على البحث عن األمن من خالل إقامة العالقات 
الرس����مية.فقد ارتفع في اآلونة األخيرة نسبة مبيعات خوامت 

اخلطوبة والزواج في العاصمة طوكيو واملناطق احمليطة.
وأشارت األرقام التي جاءت من شنجوكو � الذي يعد من أكبر 
األسواق بطوكيو � إلى أن األسابيع ال� 3 األولى من أبريل املاضي 
شهدت ارتفاعا في مبيعات خوامت اخلطوبة بنسبة 40% مقابل 
25% خلوامت الزواج.من جانبها قالت شركة »أو نت« املتخصصة 
في التوفيق ب����ني األزواج إن عدد طلبات الزواج ارتفعت أيضا 

بنسبة 40%، وإن العديد من أعضائها غادروا ألنهم تزوجوا.
يوكاري أودا )30 عاما( تقول »كان لدي عش����يق، ولم أفكر 
بشكل جدي في الزواج ألنني استمتع بعملي وبحياة العزوبية، 
ولكن بعد الزلزال اعتقدت أنني س����أموت، ففكرت مبا لم أفعله 

وهو الزواج وإنشاء عائلة«.

برلني � وكاالت: يطلق مربو احليوانات في حديقة حيوانات 
كول���ون، بغرب أملانيا، على القردين »بولومبو« و»رونتو« 
)كالهما 32 سنة( اسمي ثنائي األش���قياء األميركي »بوني 
وكاليد«، بس���بب إخالص كل منهما لآلخر منذ أكثر من 25 
سنة، لكن القتال الذي حصل مؤخرا بني القرود، من فصيلة 
البونوبو، يكشف عن وجود خيانة زوجية يعتقد املراقبون 
بوجود تفس���ير علمي لها، املعارك الدائرة منذ أشهر سببها 
والدة رضيع صغير اسمه »بيكيتا« لقردة اسمها »بينيتي«، 
وكشف فحص احلمض النووي أن والد الصغير هو »كاليد« 
نفسه، الذي لم يظهر أي نشاط جنسي علني منذ سنوات.

الوالدة اجلديدة أثارت معارك دموية بني القرود، ولم جتد 
إدارة حديقة احليوانات غير تكليف عيادات جامعة كولون، 
الش���هيرة بإجراء فحص احلمض النووي، للتأكد من أبوة 
الرضيع، وكشف الفحص حاليا عن أبوة »كاليد« للرضيع، 

لكنه لم ينه املعارك بني القرود.

ش���ارك العديد من مش���اهير العالم في العشاء اخليري 
اخلامس والعشرين ملؤسسة امفار األميركية ملكافحة اإليدز 

التي أسستها ليز تايلور.
وتكرمي���ا لها مت وضع على املنص���ة صورة كبيرة لليز 
تايلور التي توفيت في م���ارس املاضي، وكرمت خالل هذا 
احلدث اخليري واالجتماعي الكبير، وهو االهم الذي ينظم 

سنويا في أوروبا.
وبني احلضور ال� 800 روب���رت دي نيرو واوما ثورمان 
واملمثل جود لو واالمير البرت وزوجته املستقبلية املمثلة 
جاين فوندا وسارة فورغسون واألميرة شارلوت كازيراغي 
وبروك تشيلدز وجانيت جاكسون واملصمم كارل الغرفيلد 
واملغنية غوين ستيفاني واألمير االيطالي اميانويل- فيليبير 
وزوجته املمثلة الفرنس���ية كلوتيل���د كورو وكورتني الف 
وماريزا بيرنيسون، وايفانا ترامب وناومي كامبل، واملصمم 
روبرتو كافالي وباتريك دميبسي. ومت جمع 10 ماليني يورو، 

وهو مبلغ خيالي واألول على صعيد احلفالت اخليرية.

فلوريدا � رويترز: قالت مالكة 14 رداء ارتدتها األميرة ديانا 
في فلوريدا اجلمعة انه س���يتم عرض الفساتني ومن بينها 
رداء من احلرير األزرق املخملي ارتدته في عش���اء بالبيت 
األبيض في 1985 للبيع الشهر املقبل. وذكرت دار وادينجتون 
الكندي���ة للمزادات التي س���تقوم بالبيع في تورنتو في 23 
يونيو ان قيمة غالبية األردية في املجموعة تتراوح بني 175 
الف الى 550 الف دوالر.لكن قيمة الرداء األزرق تتراوح بني 
مليون و1.25 مليون دوالر. وارتدته ديانا عندما رقصت مع 
املمثل الشهير جون ترافولتا في عشاء البيت األبيض الذي 
اس���تضافه الرئيس رونالد ريغان وزوجته نانسي. وكانت 
األردية مبثابة استثمار من قبل سيدة األعمال ماورين دنكل 
في تامبا بإجمالي 700 الف دوالر في 1997 قبل ثمانية أسابيع 

من مقتل ديانا في حادث سيارة في باريس.
 وبع���د موت ديان���ا نظمت دنكل مؤسس���ة غير ربحية 
لتأخذهم في جولة وجتمع مال ملؤسس���ات ديانا اخليرية.
وقالت دنكل ان املجموعة شوهدت في عدة مدن في الواليات 
املتحدة وكندا ونيوزيلندا وعرضت ملدة عش���ر سنوات في 
قصر كينس���ينجتون بلندن حيث عاشت ديانا بعد طالقها 
من األمير تش���الز. وقالت ان تورنتو كانت واحدة من أكثر 

أماكن اجلولة شعبية.

الطفل النجم مع فريق الكرة  عريس وعروسة في اليابان

جانيت جاكسون

سارة فورغسون

موديل األميرة ديانا بالفستان

حبس وزير بريطاني سابق 
لتزويره في نفقاته

لندن � وكاالت: قضت محكمة بريطانية بحبس الوزير السابق 
والنائب البرملاني عن حزب العمال البريطاني اليوت مورلي 16 

شهرا بسبب التزوير في نفقاته بأكثر من 30 الف استرليني.
وكان مورلي قد أقر بالتزوير خالل احملاكمة الشهر املاضي في 
نفقات سكنه في الفترة من 2004 الى 2007 والتي تقدم مبطالبات 

بها الى جلنة الشؤون املالية في البرملان البريطاني.
وق����ال القاض����ي ان الوزير »لم يعبأ بس����معته«، بينما قال 
املتحدث باسم حزب العمال ان نائبه السابق قد مت شطب اسمه 

من عضوية احلزب.
وكان مورلي وزيرا للبيئة في احلكومة العمالية الس����ابقة 
ويعد من أكبر املس����ؤولني الذين يتعرضون للمحاكمة بتهمة 

التزوير في نفقاته كنائب في البرملان البريطاني.
وتأتي محاكمة مورلي في بداية عدد من املالحقات القضائية 
لعدد من نواب البرملان البريطاني بسبب التزوير في النفقات والتي 
تطال عدا من اعضاء البرملان في عدد من األحزاب البريطانية.

سعفة »كان« للكلب الصغير أوغي
وقال املمثل جان دوجادران بطل 
الفيلم »ميكن احلصول منه على كل 

شيء في مقابل قطعتي نقانق«.
واعتبرت الصحافية في صحيفة 
»ذا تاميز« في لندن كاي ميور ان 
»بالم دوغ« هذه الس����نة »تكافئ 
احد أفض����ل أداء منذ اعتماد هذه 
اجلائزة« مش����يرة ال����ى ان اوغي 

»كلب رائع«.

الصحافي البريطاني توبي روز )ذا 
غادريان( وهي غير رسمية اال انها 

باتت تثير اهتمام النقاد.
وقد اثار اوغي الكلب الظريف 
في فيلم »ذا ارتيست« اجماع جلنة 
حتكيم مؤلفة من نقاد سينمائيني 
اعتبروا ان »طريقة عدوه ممتازة«. 
وهذا الكلب »ممثل« محترف شارك 

في 12 فيلما حتى اآلن.

كان � أ.ف.پ: حاز الكلب اوغي 
الصغير واملش����ارك في فيلم »ذا 
ارتيست« الصامت باألبيض واألسود 
للمخرج ميشال هازانافيسيويس 
املش����ارك في املس����ابقة الرسمية 
ملهرجان كان، جائزة »بالم دوغ« 
الس����عفة التي تكافئ افضل كلب 

يظهر في فيلم ضمن املسابقة.
وانشأ هذه اجلائزة العام 2001 

بينك تهاجم سيلينا بعد 
صبغها حصانًا باللون الوردي

وكاالت: تعرضت جنمة ديزني سيلينا غوميز الى 
هجوم عنيف من املغنية »بينك« بعد ان نشر صورا لها 
تصّور كليبها اجلديد على شاطئ ماليبو بجانب حصان 

مصبوغ باللون الوردي.
حيث هاجمت »بينك« على صفحتها اخلاصة على 

»تويتر« واعتبرت ان هذا األمر غير مقبول ويؤذي 
احليوان من أجل ڤيديو كليب وهي كمتحدثة بجمعية 

»بيتا حلقوق احليوان« وال تقبل ان يعامل احليوان 
بهذه الطريقة او يتعرض الى مواد سامة، ثم تعرضت 

»بينك« الى هجوم من معجبي سيلينا فردت عليهم »إذا 
كنت من معجبّي او من معجبي اي شخص فلن أتراجع 
عن مسؤوليتي في هذا املوضوع فعلى فتاة ديزني ان 

تتحمل املسؤولية أكثر«.
ثم صرح متحدث باسم سيلينا وأكد ان املواد التي 

استخدمت لصبغ احلصان من مواد نباتية غير سامة 
واحلصان بخير ولم يتعرض اي حيوان لألذى خالل 

تصوير األغنية.

سيلينا مع حصانها الوردي


