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د.ب.أ: اختيار أفالم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لهذا العام ينبئ بأن هذا املهرجان سوف يكون 
مفعما بكل ما يجعله حدثا مثيرا، فهناك أفالم رفيعة املستوى وجنوم ساطعة وجدال محتدم. وبالفعل، شهد 
التحضير للنسخة الـ 76 من املهرجان بعض املناقشات احملتدمة، على سبيل املثال حول كيف أن عدد 
املخرجات املشاركات في املهرجان منخفض للغاية مرة أخرى، بينما مازال البعض غير مقتنع بأن شبكات 
مثل »نتفليكس« يجب أن يكون لها مكان في املهرجان، ثم هناك حقيقة أن أحدث أفالم املخرج رومان 
بوالنسكي سيتم عرضه خالل فعاليات هذا العام. ومن املقرر أن تبدأ فعاليات املهرجان في 28 أغسطس 
اجلاري بعرض فيلم »ذا تروث« )The Truth( للمخرج الياباني هيروكازو كوري ايدا. وكان هيروكازو قد فاز 
بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان »كان« العام املاضي عن فيلم »شوب ليفترز« )Shoplifters(. ويعد 
أحدث أفالمه، الذي يضم عددا من كبار املمثلني من بينهم املمثلتان الفرنسيتان كاترين دينوف وجوليت 

بينوش واملمثل األميركي إيثان هوك، أول فيلم يقوم بإخراجه خارج بالده.

من ناحية أخرى، سيتم عرض فيلم »اد استرا« 
Ad Astra الذي يعد أول األفالم التي تدخل منطقة 
اخليال العلمي، من إخراج جيمس جراي، ويقوم 
ببطولته براد پيت حيث يلعب دور رائد فضاء، 
باالضافــة إلى عــرض اول فيلم ســعودي في 
تاريخ املهرجان ينافس على »االســد الذهبي« 
للمخرجة السعودية هيفاء املنصور وهو »املرشح 

املناسب«.
كما سيعرض فيلم »ويتينج فور ذا بارباريانز« 
Waiting for the Barbarians مــن بطولة جوني 
ديب وروبرت باتنســون، املقتبــس من رواية 
للكاتب اجلنوب أفريقي جيه ام كويتزي، التي 

تدور حول الهجرة والعنصرية.
ومــن املتوقع أن تدور مناقشــات كثيرة حول 
العروض التي تقدمها شبكات البث عبر االنترنت. 
وعلى الرغم من أن مهرجان كان اســتبعد هذه 
الشبكات من منافساته بعد خالف حول حقوق 

التوزيع، يبدو أن فينيسيا أكثر انفتاحا.
ونتيجة لذلك، سيتنافس فيلمان أحدهما للمخرج 
ســتيفن ســودربرج ويدور حول وثائق بنما 
 The Laundromat»ويحمل اسم »ذا الوندرومات
ومن بطولة ميريل ســتريب وجاري أولدمان، 
باإلضافة إلى فيلم شــبه سيرة ذاتية للمخرج 
نواه بومباك من بطولة سكارليت جوهانسون 
وادام درايفر ويحمل عنوان »مارديج ستوري« 
Marriage Story، على أبرز جوائز املهرجان وهي 

جائزة االسد الذهبي.
ومن أكثر األمور إثارة للجدل في املهرجان هو 
ما مت الكشف عنه من وجود مخرجتني فقط من 
بني ٢١ مخرجا في املسابقة، مما يشير الستمرار 
انخفاض أعداد املخرجات الالتي تشــاركن في 

مهرجان ڤينيسيا.
ولكن يشــار إلى أن رئيسة جلنة التحكيم هذا 
العام هي املخرجة األرجنتينية لوكريسيا مارتيل، 

لتكون بذلك سابع سيدة تتولى هذا املنصب.
ومع ذلك، هناك رجل واحد سيغطي على كل هذه 
القضايا وهو رومان بوالنسكي )86 عاما(، فمن 
املقرر عرض أحدث أفالمه »جا اكيوز )ان أوفيسر 
 )J›Accuse )An officer and a spy »)اند ســباي
الذي تدور أحداثه حول قضية شــهيرة ملعاداة 
السامية في فرنسا في بداية القرن العشرين.

يذكــر أنه فــي أعقــاب ظهور حركــة »مي تو« 
املناهضة للتحرش، جرى عزل بوالنسكي من 
أكادميية األوسكار التهامه باغتصاب فتاة )١٣ 

عاما( عام ١٩77.
الســؤال اآلن هو: هل ســيأتي بوالنسكي 
لڤينيسيا؟ احلقيقة الواضحة هي أن دعوة 
مدير املهرجان البيرتو باربيرا لبوالنسكي 
حلضور املهرجان أثــارت جدال كبيرا، 

سيتجدد خالل فعاليات املهرجان.

وعلــى مدار أيام املهرجان، ســيتألق املزيد من 
النجوم على السجادة احلمراء من بينهم ميريل 
ســتريب وبراد بيت وجوني ديب وسكارليت 
جوهانسون وروبرت باتنسون. كما من املرجح 
أن يظهر املغني مايك جاجر في ختام فعاليات 

املهرجان في 7 سبتمبر املقبل.
وحضور مثل هذه االسماء يوضح مدى أهمية 
مهرجان ڤينيســيا بالنسبة لهوليوود. وميثل 
املهرجان أول مرحلة أساسية ملرشحي األوسكار 
احملتملني. وخالل األعوام القليلة املاضية، جنح 
كثيــر من األفالم التي يتم عرضها في مهرجان 
فينيسيا في الفوز بجائزة األوسكار، ومن بينها 
أفالم »روما« و»ال ال الند« و»شيب اوف ووتر«.
ويظهر كبار جنوم هوليوود هذا العام في عدة 
أفــالم. فهناك فيلــم اجلرمية »جوكــر« بطولة 
املمثلني خواكــني فينيكس وروبرت دي نيرو، 

ومن إخراج تود فيليبس.

املخرجة هيفاء املنصور مع داكوتا فانينغ في صورة ارشيفية

بيع إحدى سيارات جيمس بوند مقابل 6.3 ماليني دوالر

للبيع في املزاد تتراوح بني 
4 و6 ماليني دوالر، لذلك 
فإن ســعر البيع النهائي 
في املزاد الذي بلغ حوالي 
6.٣8 ماليني مليون دوالر 
ينخفض إلى 5.8 ماليني 
دوالر وبعد خصم عمولة 
صالــة املــزادات يعتبــر 

سعرا جيدا.

التالي من سلســلة أفالم 
»جيمــس بونــد«. وقــد 
مت جتديــد الســيارة في 
سويسرا عام ٢٠١٢، حيث 
أصبحت قادرة على العمل 
بنفس الطريقة التي كانت 

تعمل بها في الفيلم.
التقديــرات  وكانــت 
لسعر السيارة قبل طرحها 

مت إنتاجها خصيصا لفيلم 
»جولدن فنجــر«، حيث 
مت تزويدهــا مبدفــع آلي 
وطبقــة مصفحة ونظام 
مالحــي وأدوات أخــرى 
متت إضافتها عند تصنيع 
الســيارة. وفيما بعد مت 
اســتخدام السيارة »دي.

بي5« في الترويج للجزء 

د.ب.أ:  ـ  واشــنطن 
شــهدت صالــة مــزادات 
ســوزبي األميركيــة بيع 
إحدى ســيارات شــركة 
صناعة السيارات الفارهة 
»أســتون مارتن« والتي 
ظهــرت فــي أحــد أفــالم 
سلسلة جيمس بوند التي 
حملت عنــوان »جولدن 
 6.٣85 مقابــل  فنجــر« 
ماليني دوالر. وقد حظيت 
السيارة بتصفيق حاد عند 
عرضها أمام املشاركني في 

املزاد.
وبحسب موقع »موتور 
ترينــد« املتخصــص في 
موضوعــات الســيارات، 
فإن التصفيق للســيارة 
جــاء أول مــرة عندمــا 
ظهــرت ســيارة جيمس 
بوند السابقة على املسرح 
املقام فــي فندق بورتوال 
بــالز، بعد عرض لقطات 
قصيرة من الفيلم القدمي 
الذي ظهرت فيه السيارة. 
وبــدأت املزايدة بســرعة 
وباطراد حيــث حاول 6 
مزايدين الفوز بالسيارة 
ســواء، حيث عرض أحد 
املزايدين 4.5 ماليني دوالر 
السيارة،  للحصول على 
ليعــرض مزايــد آخــر 5 
ماليني دوالر، لتهدأ املزايدة 
قليال وتقــل املبالغ التي 
تتم إضافتها إلى السعر. 
واستغرق املزاد حوالي 5 
دقائق قبل استقرار املزاد 

على الشخص الفائز.
الســيارة  أن  يذكــر 
»أستون مارتن دي.بي5« 

النجمــة  انتهــت 
اللبنانية روال ســعد 
مــن تصويــر أغنيتها 
اجلديدة »دكان شــالطة«، 
التى ســتطرحها على طريقة 
الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية 
مبوقع الفيديوهات الشهير »يوتيوب«.

وأغنية »دكان شــالطة« مــن كلمات فضل 
الراوي، أحلان بينو، توزيع رامي، والكليب 
من إخــراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من 
نوعيــة األغانى املصرية الشــعبية التي 
تقدمها روال سعد باللهجة املصرية ومت 
تصويرها داخل ديكور خاص باحلارة 

الشعبية.
وأوضحت »روال، أنها جتسد شخصية 
فتاة من حارة شــعبية، تعول مجموعة 
مــن األطفال، مــا يضطرها للعمل في 

دكان شالطة

روال سعد ُتنهي 
»دكان شالطة« 

ڤينيسيا تستعد النطالق مهرجانها السينمائي..
والسعودية تُشارك للمرة األولى في املنافسة

»كارنڤال رو«
املمثلة البريطانية كارا ديليفني واملمثل البريطاني اورنالدو بلوم في لوس اجنلوس 

اثناء االحتفال بالعرض االول ملسلسل شركة امازون  » كارنڤال رو«


