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انطالق مهرجان أبوظبي السينمائي بحضور نجوم مصر وسورية
أبوظبيـ  د.ب.أ: تواصلت امس 
انشـــطة الدورة الرابعة ملهرجان 
أبوظبي السينمائي وقدم املهرجان 
جلمهوره العـــرض العاملي األول 
للفيلم الهندي املرتقب »أتوغراف« 

للمخرج سيرجيت موكيرجي.
وشـــهد املهرجان أيضا بداية 
برنامجـــه اجلديـــد »اجللســـات 
املباشرة بني اجلمهور  احلوارية 
والنجوم« بجلســـة حوارية مع 
النجم االجنليـــزي كليف أوين، 
وتبعه بجلسة حوارية أخرى مع 
الفخراني والنجمة  النجم يحيى 

يسرا.
بدأ املهرجان مســـاء اخلميس 
وسط حضور كبير لنجوم السينما 

العربية والغربية.
وافتتح احلدث بعرض للفيلم 
االيراني القصير »اوكرديون«، وهو 
آخر أعمال املخرج اإليراني املعروف 
جعفر بناهي، الذي تعرض للسجن 
العام املاضي، ويعاني حاليا من 

منعه من السفر.
وقالت اللجنة املنظمة للمهرجان 
ان عرض هذا الفيلم »جاء كجزء 
من مشـــروع دولي لدعم اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان وكبادرة 
من أبوظبي لدعم أهمية التعبير 

احلر واألفكار املنفتحة«.
وســـبق هذا العرض مراســـم 
املـــرور على الســـجادة احلمراء 

التي اســـتقبلت النجم األميركي 
أدريـــان برودي الـــذي متيز في 
املتوج  فيلم رومان بوالنســـكي 
باألوسكارات، والنجم االجنليزي 
كليـــف أوين احلاضـــر بقوة في 
الســـينما العاملية مثل دوره في 

فيلم »أبناء الرجال«.
ومن العالـــم العربي مر على 
السجادة احلمراء الفنانون يحيى 
الفخراني ويسرا وخالد أبوالنجا 
وسالف فواخرجي ورشيد عساف 
وسمية اخلشـــاب وسوزان جنم 
الدين ولبلبة ومصطفى شعبان.

ومن جنوم اخلليج خالد البراكي 
وداود حسني وعبداحملسن النمر 
وعمار اخلواجة ومحمد املنصور 

وهدى حسني وحبيب غلوم.
واختيـــر الفيلـــم األميركـــي 
»ســـكريتيرييت« بطولـــة جون 
مالكوفيتش وديان الين، ليكون 
الفيلم الرئيسي لالفتتاح، ويقدم 
قصة مرتبطة باخليول وسباقاتها، 
وهو مستوحى من قصة حقيقية 
عن احلصان الذي التزال األرقام 
التي حققها حاضرة  القياســـية 
في أذهـــان الكثيريـــن من مربي 

اخليول.
وعلـــى مدار 10 أيـــام يعرض 
املهرجان 172 فيلما من 43 دولة، 
تتضمن 32 عرضا عامليا أول و26 

عرضا دوليا أول.

من بينهم الفخراني ويسرا وسالف فواخرجي

يحيى الفخراني ويسرا في املهرجان

رحيل »أم كلثوم إيران« في فرنسا عن 86 سنة

رئيس لجنة الحوار بين الدينين في لبنان:
الحفاظ على المسيحيين  في الشرق األوسط »واجب إسالمي« 

شعالن المتهم في قضية لوحة زهرة الخشخاش:
 رسمت 50 لوحة داخل السجن ونمت على البالط بين الصراصير

باردو مرشحة لرئاسة فرنسا 2012

ريما فقيه في جولة خيرية بقطر

القاهرةـ  وكاالت: كشــــف الفنان محسن شــــعالن، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، املتهم في 
قضية ســــرقة لوحة زهرة اخلشــــخاش من متحف محمود خليل، أنه رسم 50 لوحة خالل فترة 
حبسه وسيعرضها عقب انتهاء نظر االستئناف، وقال »هذه اللوحات رسمت في خضم األحداث 
داخل السجن وأخرجت فيها كل مشاعري.. كانت بداخلي شحنات قوية رسمتها في لوحات أعتقد 

أنها جيدة جدا، لكنني لن أكشف عنها حتى تنتهي القضية متاما«.
وحســــب »املصري اليوم« امس كان »شعالن« قد عاد إلى منزله بعد 51 يوما قضاها، متنقال 
بني قسم شــــرطة الدقي وسجن مزرعة طرة، وأنهى إجراءات اإلفراج عنه من قسم شرطة الدقي 
وخرج من الباب اخللفي للقســــم داخل ســــيارة خاصة بعيدا عن عدسات املصورين وكاميرات 
القنوات الفضائية. وجتمع مندوبو الصحف والفضائيات أمام قســــم الدقي وفوجئوا به يخرج 
من الباب اخللفي ولم يتمكن أحد من تصويره، وحدثت مشادة بني مصور وشقيق شعالن عندما 

متكن األول من التقاط صورة له فور نزوله من سيارة الترحيالت. 
وقال »شــــعالن« »ال أســــتطيع اآلن احلديث عن جتربتي في الســــجن، منت على البالط بني 
الصراصير، ووضعت مع املجرمني وقضيت األيام الثالثة األولى في السجن صائما دون سحور 
أو إفطار أو حتى نوم، ونســــى اجلميع إجنازاتي وأعمالي الفنية، باستثناء عدد قليل كتب عني 

كفنان، وجعلني أبكى في محبسي مثل األطفال«.

خوليو يغني
تحت األهرامات

تســـتقبل مصر غدا الفنـــان خوليو 
ايجليســـياس الحياء حفل غنائي حتت 
سفح الهرم، وذلك في اطار جولته الغنائية 
حول العالم التي حتمل اسم »ليلة مضيئة 
مع خوليو« وتشمل 14 دولة. ومن املقرر 
أن يصاحب إيجليسياس فرقته املوسيقية 
املكونة من 12 عضوا بينهم راقصو تاجنو 
في اجلولة التي ستشـــمل بجانب مصر: 
استراليا، الفلبني، ماليزيا، جزر هاواي، 
االرجنتني، أوروجواي، بنما، بيرو، املغرب، 
إمارة موناكـــو، اليابان، كندا، والواليات 
املتحدة. ومن املتوقع ان تباع جميع تذاكر 
احلفل، حيث انه قام بتأجيل آخر حفل له 
في مصر بسبب أمور تقنية غير متوقعة 

ووعد بالتحضير حلفل آخر.

بعد تلبيتها لدعوة محالت السالم في قطر وافتتاحها ملعرض 
»Made in USA«، قامت ملكة جمال اميركا اللبنانية االصل رميا 
فقيه بزيارة ملركز الشفلح لذوي االحتياجات اخلاصة، وجالت 
مع املسؤولني على جميع اقسام املركز والتقت االطفال واعطتهم 
الهدايا، وشكرت رميا قطر وخاصة دعمها الالمتناهي للبنان وعبرت 

عن فخرها بعروبتها وبانتمائها الى الواليات املتحدة ايضا.
يذكـــر ان رميا هي اول ملكة تزور املركز والتي جاءت كجزء 

من انشطتها خالل اقامتها ملدة ثالثة ايام في قطر.
وقامت بجولة فـــي املركز وحتدثت الى املســـؤولني باللغة 
العربية، وعلى الرغم من انها نشأت في الواليات املتحدة االميركية 
وتعلمـــت لغات عدة غير اللغـــة االجنليزية قالت انها لم تنس 
ابدا لسان والدتها عندما تتكلم، واكدت رميا انها تفخر بثقافتها 

وعرقها العربي.

غيب املوت املغنية االيرانية 
الكبيرة اشرف السادات مرتضائي، 
املعروفة باسم »مرضية«، عن 86 
ســـنة، في املستشفى األميركي 
في باريس، كمـــا اعلن املجلس 
الوطنـــي للمقاومـــة االيرانية 
الـــذي  كانت تنتمي إليه. وجاء 
في البيان الذي اصدره املجلس 
الوطني وأكبر فصائله »منظمة 
مجاهدي خلق« ونشرته صحيفة 
احلياة اللندنية، ان »جنمة األغنية 
اإليرانية« مرضية توفيت أول 
من أمـــس بعد »صراع مرير مع 

مرض السرطان«.
واوضح ان مرضية شـــكلت 
»صخرة بوجـــه النظام الديني 
ولم تتراجع قيد أمنلة في نضالها 
ضد االستبداد الالانساني الذي 

ميارسه املاللي«.
وكانت مرضيـــة، فنانة ذات 
شعبية لدى الشعب اإليراني مع 
ستني سنة من العطاء والنشاط 
الفني الالمع، وهي مستشـــارة 
رئيسة اجلمهورية التي انتخبتها 
املقاومة مرمي رجوي في شؤون 
الفنون وعضوة املجلس الوطني 

للمقاومة اإليرانية.
وبدأت مرضية حياتها الفنية 
ممثلة مسرحية في طهران عام 
1942، والقـــت جناحا كبيرا في 
الســـتينيات والســـبعينيات، 
فصارت تقـــدم برنامجا يوميا 
في االذاعة حتلـــل فيه األعمال 
الكالسيكية في املوسيقى اإليرانية 

واألغاني احلديثة.

وأجبرها قيام الثورة اإلسالمية 
في إيران عام 1979 على االنكفاء، 
ثم غادرت ايران عام 1994 معلنة 
التزامها مـــع »منظمة مجاهدي 

خلق«.
وغنت مرضيـــة »أم كلثوم 

إيـــران« في حياتهـــا أمام ملكة 
الثانية،  اليزابيـــث  بريطانيـــا 
والرئيـــس الفرنســـي اجلنرال 
شارل ديغول، والرئيس االميركي 
ريتشارد نيكسون، وقدمت حفلة 

في باريس في ابريل 2006.

باريس ـ أ.ش.أ: أكدت املمثلة بريجيت 
باردو أنها تدرس اقتراحا من حزب التحالف 
البيئي املســــتقل بأن تكون مرشحته في 
االنتخابات الرئاســــية الفرنســــية املقرر 

إجراؤها بعد أقل من عامني.
وقالت باردو في خطاب وجهته للرئيس 
أنه  الفرنســــي نيكوال ســــاركوزي: »مبا 
)ساركوزي( يفعل عكس ما يقول ومبا أن 
وزراءه يخفون احلقيقة عن الفرنســــيني، 
فإنها تدرس اقتراح حزب التحالف البيئي 
املستقل بأن تكون مرشحته في االنتخابات 
الرئاسية املقبلة«. وأضافت باردو املشهورة 
بدفاعها عن حقوق احليوانات، أنه يتعني 
أن يكون هناك صوت يدافع عن احليوانات 
مبا أن اجلميع سواء في أحزاب اليمني أو 

اليسار ال يهتمون بذلك.

»األهرام« : قرار وقف بعض القنوات 
الفضائية تنظيمي وليس سياسيًا

القاهرة ـ أ.ش.أ: أكــــدت صحيفة األهرام أن قرار 
وقف بعــــض القنوات الفضائية قبل يومني هو قرار 
تنظيمي جاء ملخالفتها شــــروط الترخيص، وليس 
قرارا سياســــيا على اإلطالق. وقالت الصحيفة امس 
إن البعض قــــال إن ذلك القرار يعكــــس تراجعا في 
التزام الدولة باحلريات، وإن قرب إجراء االنتخابات 
البرملانية سيشهد مزيدا من التضييق، واصفة تلك 
املقوالت بأنها »ال تستند إلى معلومة واحدة حقيقية، 
لكنها مجرد آراء مبنية على وقائع ال تشــــير إلى هذا 
التضييق من قريب أو بعيد«. وأوضحت الصحيفة 
أن قرارات وقف القنــــوات الفضائية األربع، وإنذار 
قناتني أخريني صدرت عن الهيئة العامة لالستثمار، 

وهى جهة ال عالقة لها بالسياسة.

الڤاتيـــكان ـ أ.ف.پ: أكد محمد 
الســـماك رئيس اللجنـــة الوطنية 
للحوار االســـالمي ـ المسيحي في 
الســـينــودس حول  امـــام  لبنان 
المســـيحيين في الشرق األوسط، 
المســـيحيين  الخميس ان وجود 
في الشـــرق األوســـط »ضرورة«، 
وان الحفـــاظ عليهـــم فيه »واجب 

إسالمي«.
ويهدف السينودس الذي يستمر 

حتى 24 اكتوبر في الڤاتيكان، الى 
تقديـــم دعم الكنيســـة جمعاء الى 
المقيميـــن في مهد  المســـيحيين 
المسيحية والذين يواجهون النزاعات 
التي  الديني  المستمرة والتعصب 

تدفعهم الى الهجرة.
وتضم المنطقة 20 مليون مسيحي 
منهم 5 ماليين كاثوليكي من اصل 

356 مليون نسمة.
وقال السماك امام اباء السينودس 

ان »الوجود المسيحي في الشرق 
الذي يعمل ويتفاعل مع المسلمين، 
ضرورة مســـيحية وإسالمية على 
الســـواء. وهو حاجـــة ليس فقط 
للشـــرق بل ايضا للعالم اجمع«، 

مشيرا الى »خطر تآكله«.
وأكد الســـماك ان »الحفاظ على 
المسيحي واجب إسالمي  الوجود 
مشـــترك كما هو واجب مســـيحي 

مشترك«.

الحكمي: أجريت عملية المعدة بعد أن بلغ 
وزني 225 كلغ وفقدت القدرة على المشي

فلسطيني يهوى 
جمع األفاعي

الضفــــة الغربيةـ  أ.ف.پ: 
يهوى الشاب جمال عمواسي 
)35 عامــــا( جمــــع األفاعــــي 
وتربيتهــــا في مــــكان خاص 
علــــى بعد امتار مــــن منزله، 
ويعمل ايضا على تربية طيور 
وحيوانات اخرى، كي تكون 

طعاما لها.
ويقول جمال »هذه االفاعي 
اصبحت جزءا من افراد االسرة، 
واقوم صباح كل يوم، وعند 

املساء بتفقدها واطعامها«.
واكتســــب جمــــال مهارة 
التعامل مع االفاعي، بل ومعرفة 
انواعها من خــــالل اخلبرة، 
ويقول انــــه كان منذ الصغر 
يالحــــق العصافير والغزالن 
الصطيادها، ومن خالل ذلك 
تعلم مالحقة االفاعي وأولع 

بتربيتها.
ميتلك جمال 16 أفعى من 
افاع  النوع الضخــــم، ومنها 
صغار قام بشرائها كي يقوم 
على تربيتها، وغالبيتها من 
النوع غير السام، يضعها في 
بيت مــــن الصفيح على بعد 

مترين امام منزله.

لم تعـــد عمليتا حتويل 
املسار وربط املعدة اللتان قام 
بهما الفنان ابراهيم احلكمي 
للمساعدة على فقدان وزنه 
سرا في الوسط االعالمي، لكن 
اختفاءه بعد العملية وعدم 
اجابته عن اي اتصاالت سببا 
بعض القلق جلمهور احلكمي 
الذي كان يرغب باالطمئنان 
على صحته والتعرف على 
نتيجة العملية فأجرت مجلة 
»ســـيدتي« لقاء معه رفض 
خالله التصوير ريثما يخسر 
وزنا أكثر لتصح املقارنة بني 

شكله احلالي والسابق من خالل صور جديدة، قريبا.
واعتبر احلكمي انه مر مبرحلة صعبة من حياته واعتزل العالم 
كلـــه قبل وبعد عملية تصغير املعدة، خصوصا ان نفســـيته كانت 
ســـيئة، ولكنه اآلن أفضل. ولم ينكر احلكمـــي انه خاف كثيرا قبل 

العملية، لكنه أقدم عليها في النهاية.
وعن أســـباب اقدامه على العملية قال: كنـــت مجبرا على اتخاذ 
هذا القرار في هذا التوقيت، فلقد وصلت ملرحلة صعبة جدا بزيادة 
وزنـــي، حيث وصل الى 225 كيلوغراما وفقدت القدرة على املشـــي 
حتى في أنحاء املنزل، وطبعا خفت من مرضي الســـكري والضغط 
وجميع املشاكل الصحية التي لها عالقة بالسمنة، ما دفعني التخاذ 
القرار واإلقدام عليه، واســـتخرت اهلل وأقدمت عليها، وقبل دخولي 
العملية كنت أقرأ القرآن، ولم أفكر اال في العملية ووالدتي وصحتي 

بعد العملية.

اشرف السادات مرتضائي

بريجيت باردو

جمال عمواسي على اليمني والثعبان مطوقا عنقه

شعالن مغادرا سيارة الترحيالت بعد اإلفراج عنه

رميا فقيه

لندنـ  وكاالت: ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية ان البابا بنديكتوس السادس عشر أبلغ الرئيس 
الفرنســـي نيكوال ســـاركوزي بأن زوجته كارال ليســـت موضع ترحيب وذلك خـــالل زيارته األخيرة 

للفاتيكان.
وقال مســـؤولون في الڤاتيكان انه مت ارســـال رسالة للسفير الفرنسي »ال لبس فيها« بشأن وجود 
عارضة األزياء االيطالية املولد، خالل لقاء زوجها ملدة نصف ســـاعة مع البابا في وقت ســـابق من هذا 

الشهر، مفادها: »كارال ساركوزي غير مرحب به في الڤاتيكان«.

البابا لساركوزي: كارال بروني غير مرحب بها في الڤاتيكان

ابراهيم احلكمي
)رويترز( عمال املنجم مع فريق اإلنقاذ 

تشــــيليـ  أ.ف.پ: انتقل عمال املنجم الـ 33 الذين انقذوا في تشيلي 
من الظل والفقر الى حياة حتت االضواء حيث تلقوا ســــيال من الهدايا 
وعروضــــا لرحالت الى اقاصي االرض باإلضافة الى مقابالت صحافية 

مقابل مبالغ ال يستهان بها.
وغداة عملية انقاذ ال سابق لها حبست انفاس العالم بأسره غادر اول 

ثالثة من هؤالء العمال املستشفى اخلميس ليعودوا الى منازلهم.
وهناك ســــيتمكنون من تقدير حجم االصداء التي لقيتها جتربتهم 
الفريدة وسيتلقى كل منهم سيال من الهدايا من كل انحاء العالم ومنها 
شيك بعشرة االف دوالر لكل واحد منهم يقدمه احد اقطاب قطاع املناجم 
في تشــــيلي، وجهاز »آي بود« من ســــتيف جوبز رئيس شركة »آبل« 

باإلضافة الى فانالت جنوم كرة القدم العامليني.
ودعي العمال الـ 33 ومن بينهم عدد من عشاق كرة القدم من قبل فريق 
مانشستر يونايتد حلضور مباراة في ستاد اولد ترافورد )بريطانيا( 

وريال مدريد لتكرميهم في سانتياغو برنابو )اسبانيا(.

فيض من الهدايا والدعوات
يغمر عمال المنجم الـ 33 في تشيلي

كارال بروني


