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دمشقـ  وكاالت: لم يبق 
امام املخرج السوري حامت 
املمثل  علي سوى اختيار 
الذي ســـيقوم بتجســـيد 
شخصية اخلليفة الراشد 
الثاني عمـــر بن اخلطاب 
في املسلسل الدرامي الذي 
اقتـــرب موعـــد البدء في 
تصويره ليكـــون جاهزا 

للعرض العام املقبل.
واكد حامت علي ان املمثل 
الذي سيلعب الشخصية 
يجـــب ان يكون على فهم 
ودرايـــة بتاريخ وصفات 
اخلليفة عمـــر، مؤكدا ان 

الشخصية ســـتظهر بكاملها في العمل في اول خطوة جريئة من 
هذا النوع في تاريخ الدراما العربية.

وقال: حصلنا على موافقات من مرجعيات دينية في العالم العربي 
ولو كان هذا حراما ملا متت املوافقة عليه، وســـتظهر الشخصية 
مجســـدة مبمثل لديه الكثير عن ابن اخلطاب كخليفة للمسلمني 
وسينجح العمل وسيكون خطوة متقدمة في مسيرة الدراما العربية 

واالسالمية.
وحـــول االعتراض الذي بدأ من اجلامـــع االزهر في مصر على 
األمر، رفض علي التعليق، معتبرا انه محاولة ملنع تصوير العمل 
لكنها محاولة غير جادة، وقال: كل عمل له خصوصية دينية يبدأ 
مبواجهة اعصار من االنتقادات متنحه الشهرة لكن بعد ذلك ترى 
ان اجلهات التي اعترضت تتابع العمل، االمور بسيطة وستمر كما 

يشتهي املسلمون والعرب اجمع.
يذكـــر ان العمل مـــن تأليف الكاتب وليد ســـيف الذي يرتبط 
بحامت علي بتوأمة في الدراما بدأت قبل سبع سنوات في التغريبة 
الفلسطينية واستكملت مبسلسلي »صقر قريش« و»صالح الدين 
االيوبـــي« ويبرز حامت علي كل عام بعمل درامي مؤثر يتموج بني 
التاريخـــي والبدوي، وكان آخر اعماله »أبواب الغيم« املأخوذ من 

اشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

القاهرة ـ وكاالت: منذ حوالي شهر، قررت مجموعة من شباب 
»الفيس بوك« تنظيم وقفة احتجاجية، ولكنها ليســـت سياسية 
كمـــا العادة، إمنا هي أول وقفة احتجاجية لـ »الناس اللي هتموت 

وتتجوز«، ورفعوا شعار »الزواج كاملاء والهواء«.
وحسب جريدة »الشروق« امس يطالب هؤالء الشباب بقوانني 
للزواج، وإدخال قانون »نزع الوالية عن الولي املعضل الذي يتعنت 
في تزويج ابنته لشاب مناسب ألسباب غير مقنعة، ومخالفة األعراف 

السائدة التي تتعارض مع الشرع، وفيه حرج ومشقة«.
 وقال مؤسسو الصفحة: »املوضوع جد مش هزار، حننزل إلى 
الشارع، إحنا مش بنعمل مظاهرة سياسية، لكنه مجرد تعبير عن 
حق لإلنســـان في هذه احلياة، وحتى اآلن لم يحدد ميعاد ومكان 
الوقفـــة، إال أنه مـــن املتوقع أن تكون في نصف العام الدراســـي 

احلالي«.
وقد ساقوا عددا من األحاديث النبوية واملأثورات في احلث على 
الزواج، ومنها حديث النبي ژ قال: »حبب إلي من دنياكم النساء 

والطيب، وجعلت قرة عيني في الصالة«.

القاهرة ـ أ.ف.پ: اكد األمني العام للمجلس األعلى لآلثار زاهي 
حـــواس لوكالة »فرانس برس« امـــس ان املغنية األميركية كيلي 
مينوغ ســـتكون آخر مغنية مشهورة تغني امام متثال ابو الهول 
بعد العثور على آثار جديدة في املنطقة حيث املســـرح املقام امام 
االهرامات. وقال حواس ان »رئيســـة حترير مجلة »انغما« طلبت 
مني لقاء مع مينوغ امام متثال ابو الهول اخلميس املاضي قبل ان 
تبدأ امسيتها الفنية التي ستكون االخيرة امام متثال ابو الهول بعد 
ان مت الكشف عن آثار في املنطقة«. واكد حواس ان »احلفالت التي 
ســـتقام بالقرب من االهرامات ستنتقل جميعها الى جنوب الهرم 
الثالـــث في اجليزة بعد ظهور جدران من الطوب اللنب في املنطقة 

التي تقام فيها احلفالت عادة«.
وكانت املغنية األميركية سألت »عن مواعيد الكشف عن اسرار 
األبواب الســـرية داخل هرم امللك خوفو«، حسب حواس الذي رد 
بأن »األبحاث في الهرم ستســـتمر لزمن طويل حتى نستطيع ان 

نعرف أسراره الكثيرة غير املكتشفة حتى اآلن«.

حامت علي

شعبان عبدالرحيمصورة أرشيفية للرئيس التشيلي مهنئا احد الناجني من املنجم

)أ.پ( مينوغ مع زاهي حواس في منطقة االهرامات 

حجر تذكاري من منجم عمال تشيلي.. للرئيس األلماني 
برلني ـ د.ب.أ: أهدى الرئيس التشيلي 
سيباستيان بينيرا نظيره األملاني كريستيان 
فولف حجرا تذكاريا من منجم النحاس الذي 
احتجـــز فيه 33 عامال ملدة تصل إلى أكثر 

من شهرين قبل إنقاذهم جميعا.
األملانـــي وقرينته بتينا  الرئيس  كان 
فولف استقبال صباح السبت املاضي بينيرا 
وقرينته سيسليا موريل في قصر الرئاسة 
»بيلفو« وأقاما لهما مأدبة إفطار حيث سلم 
بينيرا الرئيس األملاني احلجر التذكاري.

ورد الرئيـــس األملانـــي الهدية بإهداء 
الرئيس التشـــيلي بينيـــرا »دي في دي« 
لفيلم بعنوان »معجزة لنجده«، و»لنجده« 
هي منطقة في والية سكســـونيا السفلى 
شـــهدت عام 1963 إنقاذ 11 عامال من عمال 
املناجم األملان إثر حادث مشـــابه حلادث 

املنجم التشيلي.
كان بينيرا قدم للمستشـــارة األملانية 
أجنيال ميركل أمس اجلمعة في برلني قطعة 
تذكارية من املنجم ومن املقرر عرض هذه 

القطعة الحقا في دار املستشارية.

حاتم علي: تجسيد شخصية
عمر بن الخطاب ليس حرامًا

شباب مصري على الـ »فيس بوك«:
الزواج كالماء والهواء !

مينوغ آخر مطربة تغني أمام »أبو الهول« 

شعبوال يدشن حملة تأييد الرئيس مبارك
 والبرادعي اختفى في ظروف غامضة

القاهـــرة ـ وكاالت: تنطلق احلملة الشـــعبية 
لتأييد الرئيس حسني مبارك، في انتخابات رئاسة 
اجلمهورية املقبلة، من مدينة طنطا مبحافظة الغربية 
مبشاركة عدد من الفنانني، بعد إعالن د.علي الدين 
هالل، أمني اإلعالم باحلـــزب الوطني أن الرئيس 
مبارك هو مرشح احلزب في االنتخابات الرئاسية 

املقبلة، حتت شعار »ملستقبل مصر«.
ونقلت جريدة »املصري اليـــوم« عن املطرب 
الشعبي شعبان عبدالرحيم أحد املشاركني في احلملة 
انه ســـيغنى خالل احلفل أغنية أعدها خصيصا 
للرئيس مبارك، بعنوان »مبروك عليكي يا مصر«، 
تأليف إســـالم خليل، ومن بـــني كلماتها: »مبروك 
عليكي يـــا مصر.. مبروك يا مصريني.. حســـني 
مبارك رئيس.. اللي اختاره املاليني.. ياللي جامع 
العرب.. على احلب واإلخالص.. قلبك كله حماس.. 

وكل العرب شاهدين«.
وقال أحمد رمضان زيدان منسق احلملة: »إنها 
تأتى مببادرة شعبية تأكيدا للوفاء لشخص الرئيس، 

وأن ذلك بداية حملة عامة جتوب احملافظات، ومت 
توجيه الدعوات إلى القيادات السياسية والشعبية 

والتنفيذية للمشاركة في احلملة«.
وفى بني ســـويف، وزعـــت اجلمعية الوطنية 
للتأييد أمس، منشورات تهاجم اجلمعية الوطنية 
للتغيير التي يتزعمهـــا د.محمد البرادعي، املدير 
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تروج 
ملقاطعة االنتخابات واتهمتها بتنفيذ أجندات خارجية 

تروج للفتنة.
األمر املثير للدهشة انقطاع أخبار د.البرادعي 
وجميع املرشحني املنافسني االفتراضيني وذلك منذ 
اإلعالن الرسمي عن أن الرئيس مبارك سيترشح 
النتخابات الرئاسة املقبلة التي حتل قبل ان ينتصف 
العام 2011، مما يفسره البعض بأن ظهور الرئيس 
مبارك من جديد على مســـرح األحداث السياسية 
قد قطع الطريق على جميع املنافســـني اآلخرين، 
وكذلك أخرس جميع األلســـنة التي كانت تتحدث 

عن مسلسل التوريث.


