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أول فيلم يجمع نجوم البلدين منذ 40 عامًا

طارق العلي يغزو هوليوود الشرق بـ »هالو كايرو«
 تشييع جنازة أم كلثوم اإليرانية في باريس

توقيف روبرت دي نيرو في مطار موسكو  
بسبب تأشيرة دخول خطأ 

موسكوـ  د.ب.أ: تقطعت السبل 
بنجم هوليوود الشــــهير روبرت 
دي نيــــرو فــــي مطار موســــكوـ  
الدولي بسبب  شــــيرمييتييوف 
تأشيرة دخول خطأ.وذكرت وسائل 
إعالم روسية أن املمثل األميركي 
اضطر إلى االنتظار سبع ساعات، 
حيث مت اكتشاف أن تاريخ الوصول 
املســــجل على تأشــــيرة الدخول 
خطأ، إال أنه مت الســــماح له بعد 
ذلك بدخول البالد.وعلقت صحيفة 
»ذي موسكو تاميز« الروسية التي 
باللغــــة اإلجنليزية على  تصدر 
احلدث بأن املسافرين األقل شهرة 
يتم ترحيلهم في مثل هذه احلاالت، 
ويعــــرض دي نيرو في العاصمة 
الروسية موســــكو فيلمه اجلديد 
»ستون« )احلجر(. جتدر اإلشارة 
إلى أن دي نيرو شريك في مطعم 

»سوشي« مبوسكو.

باريس ـ أ.ف.پ: جرت في شـــمال باريس امس 
مراســـم دفن املغنية الكبيرة مرضية املعروفة بأم 
كلثوم االيرانية بحضور عدد كبير من اعضاء املجلس 
الوطني للمقاومة االيرانية الذي كانت تنتمي اليه، 

على ما افاد مراسل وكالة »فرانس برس«.
 وحضر الدفن مئات من االشخاص من بينهم مرمي 
رجوي رئيسة املجلس الوطني للمقاومة االيرانية 
الذي تعد منظمة مجاهدي خلق اكبر فصائله، اضافة 
الى املايسترو االيراني املقيم في املنفى محمد شمس 

الذي ألف عددا من اغاني مرضية.
 وكانت املغنية االيرانية الكبيرة أشرف السادات 
مرتضائي املعروفة باســـم »مرضيـــة«، توفيت في 
الثالث عشر من اكتوبر عن 86 عاما، في املستشفى 

االميركي في باريس.
 وبدأت مرضية حياتها الفنية ممثلة مســـرحية 
في طهران فـــي العام 1942. والقت جناحا كبيرا في 
الستينيات والســـبعينيات، فصارت تقدم برنامجا 
يوميا في االذاعة حتلل فيه االعمال الكالسيكية في 

املوسيقى االيرانية واالغاني احلديثة.
 وقد اجبرها قيام الثورة االسالمية في ايران في 
العام 1979 على االنكفاء، فغادرت ايران في العام 1994 

معلنة التزامها مع منظمة مجاهدي خلق.
 وغنـــت مرضية في حياتها امـــام ملكة إجنلترا 
اليزابيث الثانية، واجلنرال ديغول، والرئيس االميركي 
ريتشارد نيكسون، وقدمت حفال في باريس في ابريل 

من العام 2006.

ام.بي.سي: كشف الفنان واملنتج الكويتي 
طارق العلي أنه بدأ في القاهرة السبت املاضي 
تصوير فيلمه اجلديد »هالو كايرو« مع املخرج 
مازن اجلبلي كأول فيلم سينمائي عربي يجمع 
ألول مرة جنوم السينما املصرية بالفنانني 
الكويتيني، بعد مرور أكثر من 40 عاما على 

فيلم »ذئاب ال تأكل اللحم«.
وفي الوقت الذي أكد فيه رفضه املشاهد 
املثيرة من أجل تسويق الفيلم، فإنه نفى أن 
يكون هو النجم األوحد في الفيلم باعتباره 

املنتج.
وقال العلي »قررت غزو السينما املصرية 
كمنتج في »عقر دارها«، متســـلحا بنجوم 

الصف األول من الفنانني املصريني«.
وأضاف: أن »هالو كايرو« فيلم كوميدي 
يحمل رسالة إنسانية اجتماعية مهمة، وهي 
أن مصر تظل هي احلضن لكل مواطن عربي 

يجد نفسه تائها لظروف مختلفة.
وأشار العلي إلى أن مؤلف فكرة الفيلم 
السعودي محمد باشا أراد تعزيز فكرة أن 
مصر أم الدنيا، وأن من يدخلها من العرب 
لن يضيـــع مهما تعرض لظروف مفاجئة 

وغير متوقعة.
وأكـــد الفنان الكويتي أنـــه حرص على 
اختيار جنـــوم الصف األول في الســـينما 
املصرية، مثل حســـن حسني وأحمد بدير، 
وعالء مرســـي، ونشـــوى مصطفى، وخالد 

الصـــاوي، ملا ميثلونه مـــن ثقل فني ميكن 
االعتماد عليه في تسويق الفيلم عربيا وفي 

السينما املصرية حتديدا.
ونفـــى العلي أن يكون هو النجم األوحد 
في الفيلم باعتباره املنتج، وقال: لست ضيق 
األفق حتى أفعل ذلك، أنا أشارك إلى جانب 
مجموعة من النجوم لن يقبلوا ولن أقبل لهم 
الظهور بصورة ال تليق بهم، فالســـيناريو 

كتب من أجلهم.
وأكد أنه ينظر للفيلم من منظور إنتاجي، 
مشيرا إلى أن تواجد النجوم بأدوار مستحقة 

سيساهم في تسويق الفيلم عربيا.
في الوقت نفســـه رفض الفنان الكويتي 
اللجوء إلى املشاهد املثيرة، من أجل تسويق 
الفيلـــم، وقـــال: نحن خليجيـــون حتكمنا 
عـــادات وتقاليـــد ال نحيد عنها، وســـقف 
احلرية في الســـينما املصرية ال يصلح لنا 

كخليجيـــني.
ولفت العلي إلى أن الفنان عالء مرسي سيلعب 
دورا رئيسيا في التنسيق مع أكبر قدر من دور 
العرض السينمائية املصرية، لعرض الفيلم في 

املوسم الصيفي املقبل. 

طارق العلي 

مراسم تشييع جنازة املغنية اإليرانية مرضية   )أ.ف.پ(

روبرت دي نيرو

شرطي يفقد حياته
 في مشاجرة على موقف للسيارة

كاليفورنياـ  سي ان ان: توجه السلطات األمنية 
في مدينة بلتيمور بوالية ميريالند تهمة القتل من 
الدرجة األولى إلى رجل قتل شرطيا إثر خالف على 
موقع لركن السيارة، وتتهم السلطات شون جيمس، 
)25 عاما(، بشبهة قتل احملقق برايان ستيفنسون، 
الذي كان يحتفــــل مع أصدقائه بعيد ميالده الـ 38 
عندما نشبت مشاجرة بينهما على موقف للسيارة 
خارج مطعم، وفق الشــــرطة.وقال شهود عيان ان 
جيمس التقط قطعة من اخلرسانة وقذف بها باجتاه 
ستيفنسون الذي أصيب في رأسه، وأعلنت وفاته 
لدى وصوله إلى مستشــــفى جونز هوبكنس، وفر 
جيمس من مسرح اجلرمية حيث اعتقل في وقت الحق 
األحد.وقال فريديرك بيليفيلد، مفوض شرطة منطقة 
بلتيمور: »عمل عشــــرات رجال الشرطة واحملققني 
واملدنيني على مدار الساعة لتحديد جيمس كمشتبه 

به وتقدميه إلى العدالة«.
وأضاف في مؤمتر صحافي: »أن ستيفنسون، 
وعمل كشرطي ملدة 18 عاما، كان مخبرا رائعا وفقدانه 
حياته بهذه الطريقة ال معنى له«، ولم تشر التحقيقات 
الى ما اذا كان املهاجم يعلم بأن ستفينســــون رجل 

شرطة.

جمعية سعودية تطالب باإلفراج
عن امرأة مسجونة بسبب عدم طاعة والدها

..وسعودية تشترط على »فارس أحالمها« إنقاص وزنه

الرياضـ  ا.ف.پ: طالبت »جمعية حقوق 
االنسان اوال« امس العاهل السعودي بالتدخل 
لالفراج عن امرأة مسجونة في قضية »عقوق«، 
متثلت في عدم طاعة والدها. وذكرت اجلمعية 
الســـعودية غير احلكومية ان سمر بدوي 
مســـجونة »بشكل غير شـــرعي«، وهي في 
السجن منذ ستة اشهر من دون توجيه اي 
تهمة لها بأمر من قاض في جدة بحجة انها 
لم تطع محرمها الذي هو والدها. وسمر، وهي 
ام مطلقة في الثانيـــة والثالثني من العمر، 
تقدمت بدعوى الســـقاط والية والدها عنها 

واتهمته بتعنيفها واستغاللها ماديا. وكان 
الوالد بدوي خسر دعوى عقوق سابقة رفعها 
بحق ابنته اال انه تقدم بالدعوى مرة اخرى 
امام قاض آخر فأمر هذا االخير باعتقال سمر 
التي لها ابن في السابعة من العمر من زواج 
سابق. وبحسب موقع الكتروني لدعم سمر 
بدوي، تقدمت املرأة بدورها بدعوى »عضل« 
ضد والدها،  اي انها اتهمته مبنعها تعسفيا 
من الزواج ثانية وطلبت الغاء واليته عليها، 
واعتقلت حني حضرت جلسة دعوى »العضل« 
تنفيذا ألمر القاضي اآلخر في قضية العقوق. 

ومازالت سمر في السجن تواجه بطء تقدم 
االجراءات القضائية بني الدعويني. وبحسب 
املوقع، فان بدوي تتمتع بدعم من مسؤولني 
فـــي منطقة مكة كما ان اميـــر املنطقة خالد 
الفيصل اوصى مبحاولة الصلح بينها وبني 
ابيها عن طريق جلنة إصالح ذات البني التابعة 
المارة املنطقة، اال ان الوالد رفض. وطالبت 
جمعية حقوق االنسان اوال العاهل السعودي 
»بالتدخـــل من اجل االفراج فـــورا من دون 
شروط عن سمر بدوي واللغاء نظام احملرم 

في احلياة والقوانني السعودية«.

ـ يو.بي.آي: اشترطت  الرياض 
فتاة سعودية في أوائل العقد الثاني 
من عمرها على شــــاب بدين تقدم 
للزواج منها إنقاص وزنه لالرتباط 

بــــه مطالبة بتوثيــــق ذلك في عقد 
الزواج. وقال أحد أقارب الفتاة في 
تصريح نشرته صحيفة »عكاظ« 
امس إن »شابا بدينا يعمل مهندسا 

في إحدى شركات البتروكيماويات 
تقدم للزواج من قريبتي ولم متانع 
من االرتباط به شريطة أن يتعهد 
بإجراء التمارين الرياضية ملدة عام 

كامل وحددت رياضة املشي كتمرين 
أساسي إلى جانب االلتزام ببرنامج 
الغذائيــــة«. بدوره، وافق  للحمية 
الشاب البدين على شروط الفتاة .


