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فيلم روبن هود في االفتتاح بالدورة الـ 63

 الكويت في مهرجان كان السينمائي الدولي

بعد حفظ قضيتهما لمجهولية الفاعل

محامي ياسر الحيدري: الصيرفي متهم بـ »البالغ 
الكاذب«.. وهو يرد: واثق بالقضاء الكويتي

محمد املزروعي هشام الغامن

سرير على هيئة كلب ضمن مقتنيات سميث

الغزال »بلو« بعد والدته

ساركوزي وبروني

كارال وميشيل في أحد اللقاءات التي جمعت بينهما

أوباما يصافح كارال

دور عرض في كان السعفة الذهبية .. حلم اجلميع

ياسر احليدري

محمد الصيرفي

محمد حمزة عباس

بيع مقتنيات آنا نيكول سميث في مزاد علني

والدة أول غزال في إنجلترا منذ 8 قرون

لوس أجنيليــــس ـ د.ب.أ: قرر الصديق 
السابق للعارضة األميركية الراحلة آنا نيكول 
ســــميث عرض مالبس جنمــــة غالف مجلة 
»بالي بوي« الشهيرة للبيع في املزاد من أجل 

مساعدة ابنتهما دانيالني )ثالثة أعوام(.
وأوضح الري بيركهيد والد ابنة سميث 
أنه ال يحتاج شخصيا لعائد بيع املالبس في 
حــــني أن ابنته دانيالني حتتاج لهذه األموال 

ملا لها من »متطلبات خاصة«.
وذكر بيركهيد في تصريحات نشــــرتها 
صحيفة »بيلد« األملانية واســــعة االنتشار 
امس أن ابنته من سميث بحاجة إلى توفير 
العنصر األمني والذهاب إلى مدرسة خاصة 
نظرا ألن املصورين الفضوليني )الباباراتزي( 
يحيطون بها بشكل مستمر منذ وفاة والدتها 
كما يحدق اجلميع فيهــــا عندما تذهب إلى 

املدرسة.
ومــــن ضــمن املعــروضــــات اخلـــاصة 
مبقتنيات نيكـــول سرير على هيـــئة كلب 
كانت متلكه وهو خــــاص بكلبها الذي كان 

يالزمها في كل مكان.

لندنـ  يو.بي.آي: أعلن عمال في أحد العقارات 
البريطانية ان أول غزال بري يولد في إجنلترا منذ 

800 سنة انضم إلى قطيع من الغزالن الطليقة.
ونقلت صحيفة »الغارديان« البريطانية عن 
العمال في عقار »تريفارنـــو« مبدينة كورنويل 
اإلجنليزية قولهم ان الغزال »بلو« ولد من الغزالني 
»رودولف« و»برانسر« وهو أول غزال يولد في 
الغابة بإجنلتـــرا منذ 8 قرون ورمبا أول حيوان 
يولـــد في جنوب الغرب األقصى للبالد منذ آالف 

السنني.
وقال مدير عالم »تريفارنو« ريتشارد كوكس 
»نحن مســـرورون جدا فهو حيوان صغير رائع 

واجلميع هنا أغرموا به«.
وتوقع العمـــال والدة غزالني جديدين خالل 

هذا األسبوع.
يشار إلى ان القطيع أحضر من اسكندينافيا 
وأطلق ليتحرك بحرية ويقول اخلبراء انه لم توجد 
غزالن أصلية إجنليزية منذ أكثر من ألفي سنة.

املخرج البريطاني ريدلي سكوت 
الذي يعود للتعاون مجددا مع 
جنمه املفضل راسل كرو الذي كان 
قد قام بتجسيد شخصية املصارع 
التاريخي  املغامـــرات  في فيلم 
»جالديتور« ويجسد في الفيلم 
اجلديد شخصية »روبن هود« 
ذلك الفارس واللص الذي استطاع 
ان يقف في وجه الظلم ويحقق 
العدالة للفقراء في بريطانيا في 

زمن امللك ريشارد االول.
ويأتي اختيار فيلم روبن هود 
الفتتاح اهم مهرجان سينمائي 
في العالـــم تأكيدا على التعاون 
املتميز بني االستديوهات الكبرى 
ومهرجان كان السينمائي حتى 
وان كانت تلك االســـتديوهات 
التزال تتحفظ من ارسال افالمها 
الرســـمية  الكبيرة للمســـابقة 
للمهرجان لتظل بعيدة عن واقع 
التي  النقدية  التوتر والكتابات 
قد ال تكون لصالح هذا الفيلم او 
ذاك مما يؤثر عليه في االسواق 

العاملية.

عبداحلميد جمعه واملدير الفني 
للمهرجان مسعود امر اهلل الذي 
اشار الى ان املهرجان سيعقد هذا 
العام في الفتـــرة من 12 الى 19 

ديسمبر املقبل.
ويتواجد وفد رسمي من قطر 
برئاسة الشيخة املياسة آل ثاني 
التي ستعلن عن املسابقة اخلاصة 
باالفالم العربية ضمن مهرجانـ  
تروبيكاـ  الدوحةـ  الدولي اضافة 
لالعـــالن عن معهـــد الفيلم في 
الدوحة الذي ميثل اضافة لتفعيل 
صناعة السينما في قطر ودول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وجتـــرى التحضيـــرات في 
مهرجان كان السينمائي من اجل 
االعالن عن الدورة االولى ملهرجان 
الكويت الســـينمائي الذي اعلن 
انه سيقام في العاشر من اكتوبر 
املقبـــل ضمن تظاهـــرة خاصة 
بالســـينما العربيـــة في جميع 
افتتح املهرجان  قطاعاتها. وقد 
املغامـــرات اجلديد  امس بفيلم 
»روبن هود« والفيلم من توقيع 

ـ كونـــا: تزدحم مدينة  كان 
كان الفرنسية هذه االيام بأكبر 
عدد من جنوم وصناع السينما 
العاملية الذيـــن يتواجدون هنا 
للمشـــاركة في انشطة مهرجان 
كان السينمائي الدولي في دورته 

الـ 63 الذي بدأ امس.
وضمن نشاطات هذا امللتقى 
السينمائي املهم يبرز احلضور 
اخلليجي فاعـــال ومؤثرا، حيث 
ميثل الكويت في ســـوق الفيلم 
الدولية املدير العام للعمليات في 
شركة السينما الكويتية الوطنية 

هشام الغامن.
واكـــد الغامن ان ســـوق كان 
الدولية متثل السوق السينمائية 
الدولية االهم والتي تؤمن جلميع 
االســـواق العاملية اهـــم االفالم 
واحدثها مما يختصر الكثير من 

الوقت.
االيـــام االولى  ان  واضـــاف 
للمهرجـــان حققـــت الكثير من 
احلصاد لشركة السينما الكويتية 
الوطنية التي استطاعت ان حتصل 

على حقوق عرض عدد بارز من 
االعمال السينمائية احلديثة.

من جانبه، قال مدير عام هيئة 
أبوظبي للثقافة والثرات محمد 
خلف املزروعـــي في تصـــريح 
لـ »كونا« ان الهيئة حتضر هذا 
العام من اجل عدد من االنشطة 
ابرزها االعـــالن عن برامج  من 
الدورة اجلديدة ملهرجان ابوظبي 
السينمائي الدولي الذي سيعقد 

في اكتوبر املقبل.
واضاف ان هناك انشطة اخرى 
منها حضور افتتاح فيلم »لعبة 
نزيهة« للمخرج األميركي دوج 
ليمان والذي تشـــارك االمارات 
العربية املتحدة في انتاجه اضافة 
لالعالن عن عدد آخر من االنشطة 

السينمائية اجلديدة.
وميثـــل االمـــارات ايضـــا 
رئيس مهرجان دبي السينمائي 

البريطانيون
مولعون بالشطائر 

.. ومهووسون
بهواتفهم المحمولة

لندنـ  يو.بي.آي: كشفت دراسة 
جديدة نشـــرتها صحيفة ديلي 
البريطانيني  أن  ستار الصادرة 
مولعون بالشطائر ويلتهم كل 
واحد منهم في حياته من أرغفتها 
ما يعادل ارتفاع برج إيفل الشهير 
الفرنسية  العاصمة  أحد معالم 

باريس.
ارتفاع  الدراســـة إن  وقالت 
عدد املوظفـــني الذين يتناولون 
وجبات الغداء في مكاتبهم رفع 
استهالك البريطانيني من الشطائر 
في العام املاضي إلى 10 مليارات 

شطيرة.

لنـــدن ـ يو.بـــي.آي: اظهرت 
دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
ديلي إكسبريس الصادرة امس 
أن ثلثي البريطانيني مهووسون 
بهواتفهم احملمولة ويستخدمونها 

حتى أثناء عبورهم الطرق.
ووجدت الدراسة أن67% من 
املارة شكلوا خطرا على سائقي 
السيارات وعلى أنفسهم بسبب 
عبورهـــم الطرق أثنـــاء اجراء 
مكاملة أو ارســـال رسالة نصية 
أو تصفح االنترنت من هواتفهم 

احملمولة.
وقالت إن أكثـــر من60% من 
البريطانيـــني اعترفـــوا بأنهم 
اســـتخدموا هواتفهم احملمولة 
الجراء مكاملات و40% الرســـال 
رسائل نصية و25% ملتابعة مواقع 
الشبكات االجتماعية و16% لقراءة 
رسائل البريد اإللكتروني اثناء 

عبور الطريق.

بروني تتحدث عن أسرار غرفة النوم

أوباما: صعقتني جرأة كارال وهي تفاخر بعالقتها )....( مع ساركوزي
واشنطنـ  سي.إن.إن: كشف كتاب جديد عن 
حلظات شخصية استثنائية ومحرجة خالل أول 
لقاء بني ســــيدة أميركا األولى، ميشيل أوباما، 
ونظيرتهــــا الفرنســــية، كارال بروني. ويقول 
محرر مجلة »نيوزويك« جوناثان ألتر ومؤلف 
كتاب »الوعد: الرئيــــس أوباما.. العام األول«، 
إن بروني تتحدث بغبطة بالغة عن الدهشــــة 
التي أصيبت بها زوجة الرئيس األميركي في 
أول لقاء يجمع بينهما. ويصف ألتر في كتابه 
أن بروني تفاخرت أمام ميشيل بأنها وزوجها 
أبقيا  الفرنسي، نيكوال ســــاركوزي،  الرئيس 
زعيما أجنبيا في انتظارهما ريثما يفرغان من 
عالقتهما احلميمة. »وأرادت بروني أن تعرف إذا 
ما كان الرئيس األميركي وزوجته يفعالن كما 
آل ساركوزي بإبقاء اجلميع بانتظارهما بهذه 
الطريقة فيما هما يتمتعان بعالقة حميمة«، وفق 
املؤلف.  ويذكر أن الرئيسني كانا قد التقيا في 
سبتمبر 2009 أثناء قمة العشرين بأميركا كما 
قام ساركوزي وبرفقة عقيلته لزيارة رسمية 

لواشنطن في مارس املاضي.

مفرح الشمري
تقدم احملامي محمد حمزة عباس بشكوى ملخفر 
ميدان حولي ضد الفنان محمد الصيرفي اتهمه فيها 
بتقدمي »بالغ كاذب« ضد موكله املخرج ياسر احليدري 
الذي رفع عليه الصيرفي قضية يتهمه فيها بتسريب 
مقطع على »اليوتيوب« اخلاص لبرنامج »االسانصيد« 
الذي عرض في شهر رمضان املاضي، وبعد جلسات 
استغرقت عاما في احملاكم مت حفظ القضية ملجهولية 
الفاعل، االمر الذي دفع احملامي محمد عباس بالنيابة 
عن موكله ياسر احليدري الى تقدمي شكوى »البالغ 
الكاذب« ضد الفنان محمد الصيرفي، وذلك كرد اعتبار 
ملوكله مستندا الى املادة 145 التي تنص على »ان كل 
من قدم ملوظف عام مختص التخاذ االجراءات الناشئة 
من ارتكاب اجلرائم بالغا كتابيا او شــــفويا متضمنا 
اسناد وقائع تستوجب العقاب الى شخص لم تصدر 
منه وهو عالم بعدم صحة هذا البالغ يعاقب باحلبس 
مدة ال تتجاوز ســــنتني«. »األنباء«، اتصلت بالفنان 
محمد الصيرفي ملعرفة رده حول هذه الشكوى، حيث 
اكــــد انه على علم بها وال يريد ان يتحدث عن االمور 
القانونية ألنه لديه محام متكفل بهذا االمر، مؤكدا انه 

كمواطن يثق كل الثقة بالقضاء الكويتي العادل.

اللواء عبداحلميد العوضي

بعدما استنجدت االبنة بإمام مسجد

»الهجرة« أبعدت زوجة »لعوب« اصطحبت ابنة زوجها القاصر إلى 8 قعدات
أمير زكي

أمر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات اللواء عبداحلميد العوضي 
مدير عام اإلدارة العامة ملباحث الهجرة اللواء 
عبداهلل خليفة الراشــــد بإبعاد وافدة مصرية 
وفتاة قاصر مصرية ايضا مع ادراج اسم والد 
القاصر وزوج املصرية على قوائم غير املصرح 
بدخولهــــم الى البالد، خصوصا بعد اعترافات 
خطيرة أدلت بها الفتاة القاصر وايدتها الوافدة 
املصرية وهي زوجة الوافد املصري والذي تبني 
انه غادر البالد. واستنادا الى مصدر امني فإن 
امام مسجد في منطقة حولي ابلغ عمليات وزارة 
الداخلية عــــن أن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما 

استنجدت به وقالت ان والدها احضرها بكارت 
زيارة عائلية وتركها برفقة زوجته والتي اعتدت 

عليها بالضرب واصطحبتها إلى قعدات.
وقال املصدر األمني: فور تلقي عمليات وزارة 
الداخلية بالغ اإلمام مت نقل البالغ الى مدير عام 
اإلدارة العامة ملباحث الهجرة واللواء الراشد 
والــــذي طلب من مديــــر إدارة التحري معرفة 
احلقيقة، حيث مت االســــتماع الى افادة الفتاة 
والتي قالت انها هي االبنة البكرية لوافد مصري 
وان والدها طلــــق زوجته وتركها في موطنها 
وتزوج بأخرى في الكويت، مضيفة أن والدها 
ارســــل إليها كارت دعوة ومبجرد أن حضرت 
تظاهر والدها باملغادرة إلى موطنه لظروف قال 

انها قهرية وأضافت الفتاة، ما ان غادر والدي 
الى موطنه حتى وجــــدت زوجته تطلب مني 
استقبال رجال في منزلها وقالت لي بصراحة 
أنا أعمل في الدعارة وابوك يعلم ذلك. ومضت 
الفتاة تقول: رفضت بإصرار ولكن زوجة ابي 
لم ترحمني وكانت تضربني وقالت لي بصراحة 

ابوك باعك لي بقصد استغاللك جسديا.
وقال املصدر ما ان انتهت الفتاة من اقوالها 
حتى قام العقيد جنيب الشطي باجراء ليتبني 
صحة اقــــوال الفتاة وان زوجة األب تعمل في 
األعمال املشــــبوهة، كما تبني انها اصطحبت 
الفتاة الى أكثر من 8 قعدات وكانت تطلب من 

الفتاة القيام بتصرفات مخلة.


