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سحر ُعمان

مذ كن���ا صغارا ونحن 
الس���حر في  نس���مع عن 
ُعمان، ولم أدرك احلقيقة 
حتى زرت السلطنة قبل أيام 
حيث وقفت شاهدا في مشهد 
السحر اجلميل الذي يتجلى 
للناظرين في حقول ُعمانية 
اثنان،  عدة، أهمها حقالن 

الطبيعة واإلنسان.
جبال وأودية وصحارى 
وس���هول وواحات وجزر 
وش���طآن وينابي���ع وكأن 
موسوعة الطبيعة كتبت 
هناك في الس���لطنة، ثراء 
طبيعي ساحر يعقد اللسان 
عن الوصف ويغمس الزائر 
في لذة الدهش���ة والتأمل 
ورمبا دفعه نحو الشعور 
بأنه جزء صغير ينتمي لهذا 

املشهد الطبيعي الكبير.
أما الشخصية الُعمانية 
فإنها تتمتع بدرجة رفيعة 
من األخالق والكرم والوداد، 
فكل شخص تس���أله عن 
عن���وان م���ا يس���هب في 
الش���رح مب���ودة ويختمه 
بدعوة عل���ى الغداء، ومن 
الواضح أن سياسة توطني 
العمالة )التعمني( أسهمت 
في إزالة احلاجز بني الزائر 
واملواطن، فسائق سيارة 
املقهى  األجرة والنادل في 
والطبيبة واملمرض جميعهم 

ُعمانيون.
لقد وهب اهلل سبحانه 
ُعم���ان طبيعة  وتعال���ى 
س���احرة، وقاده���ا جاللة 
السلطان قابوس الى مراتب 
عليا، أما كاتب هذه الكلمات 
فقد عاد من هناك بذكريات 
هي أكثر حالوة من احللوى 

العُمانية.

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

إن حتمل االمانة واملس����ؤولية 
ليس بالشيء اليسير والهني، ألن 
االنسان محاسب على ذلك امام اهلل 
يوم القيامة مصداقا لقوله تعالى 
انهم مسؤولون(، فكل  )وقفوهم 
من تولى مس����ؤولية صغيرة او 
كبيرة سيقف امام اهلل يوم القيامة 

ويحاسب، وهنا ال ينفع االنسان اال عمله ومصداقيته، 
اما الناس فقد وضعوا ألنفسهم دساتير وقوانني تنظم 
وتوجه هذه املسؤولية، فالدستور الكويتي مبذكرته 
التفسيرية اسهب في شرح هذه القضية بل وحذر من 
املبالغة في اعطاء ضمانات للسلطة التنفيذية حتول 
دون حتمل املسؤولية السياسية سواء كانت لرئيس 
الوزراء او وزرائه، اذن املسؤولية السياسية هي الشعور 
وحتمل تكاليف العمل او اجلهة التي تكون حتت اشراف 
الوزير او املسؤول مع االستعداد ألي اجراء يتخذ في 

حال التقصير او التجاوز او الفشل.
في الدول املتقدم����ة او املتحضرة دائما ما يتحمل 
املس����ؤولية اعلى الهرم ورأس املؤسسة، أما في دول 
العالم الثالث والدول املتخلفة فدائما تلقى املسؤولية 
على الصغار والضعفاء حتى يكونوا س����تارا للكبار 

ولالسف.
ولو اردنا تطبيق املفهوم السابق على وزراء احلكومة 
الكويتية لوجدناه بعيدا ج����دا عنهم بل ال تكاد جتد 
وزيرا واحدا يطبق هذا املفهوم الدستوري الواضح، 
فعلى سبيل املثال، هل يتحمل وزير التنمية املسؤولية 
عند فشله في تطبيق خطة التنمية؟ وهل يبادر وزير 
التجارة بتقدمي استقالته لعدم قدرته على تطبيق قانون 
منع االحتكار واحلد من ارتفاع االسعار؟ وهل سيقوم 
وزير الصحة بالتخلي عن منصبه عند اكتشاف حاالت 
التزوير في معامالت الع����الج باخلارج؟ وهل يبادر 
وزير الشؤون بتحمل املسؤولية في االزمة الرياضية 
وكارثة عدم رفع علم الكويت في آسياد الصني؟ كذلك 
وزير الداخلية الذي يتحمل املس����ؤولية والفشل في 
حل االزم����ة املرورية او في التجاوزات على احلريات 
وقمع الندوات مثال؟ كذلك وزيرة التربية عند اكتشاف 
الوجبات املنتهية الصالحية؟ ووزير البلدية في حادثة 
محطة مشرف واللحوم الفاسدة؟ واخيرا وزير النفط 

في ازمة الغاز في بيوت االحمدي؟
فهل يشعر كل هؤالء الوزراء باملسؤولية ويكون 
لديه����م حس مرهف من الناحي����ة االدبية لكل نقد او 
جتريح؟ خاصة اذا ما اس����تند ذلك الى ادلة وحقائق 

دامغة.
اننا هنا نوجه وننّظر وننصح ونتمنى ان نكون 
بهذا املستوى من حتمل املسؤولية، خاصة بعد ان فقدنا 
االمل في البرملان الذي هو املسؤول االول عن محاسبة 
الوزراء وحتميلهم مسؤولياتهم وفقا للدستور، فمجلسنا 
مختطف من احلكومة، ولالسف لم يبق لنا اال التنظير 

والتمني، فهل يتحقق لنا ما نريد؟ اهلل اعلم.

ربعنا.. والمسؤولية السياسية!

6.7 ماليين مهاجر يعيشون في فرنسا 

..وبريطانيا تفتح أبوابها أمام المهاجرين األثرياء

إعالن لفتيات بـ »البكيني« يثير إخوان األردن

بيع كمبيوتر »أبل« بأكثر من 200 ألف دوالر

نتنياهو اعتذر لمديحه لفيدل كاسترو

الصوماليون يدعون إلى قتل  فنان سويدي
رسم »كاريكاتير« مسيء للنبي محمد ژ 

واش���نطن � أ.ف.پ: وجه احد اعضاء جماعة 
الشباب املجاهدين الصوماليني نداء على االنترنت 
لقتل الفنان السويدي الرس فيلكس الذي رسم في 
2007 كاريكاتير مسيء للنبي محمد ژ، حسبما 
ذك���ر املركز االميركي ملراقبة املواقع االس���المية 

)سايت(.
وق���ال ابو زيد في ش���ريط ڤيديو موجه الى 
الفنان السويدي »اينما تكن اليوم او غدا اعرف 

اننا لم ننسك«.
واضاف ابو زي���د في الش���ريط الذي يحمل 
ترجمة مكتوبة بالعربية والس���واحلية »سننال 

منك ومبشيئة اهلل سنطاولك في اي مكان«.
ودعا املسلمني الى االلتحاق بالشباب.

ويتعرض الفنان السويدي الذي اكد مرات عدة 
انه ال يشعر باخلوف، لتهديدات منذ نشر رسمه 
في صحيفة محلية في 18 اغس���طس 2007 مرفقا 
بافتتاحية ح���ول اهمية حرية التعبير، مما اثار 

جدال في السويد واخلارج.
وق���ال ابو زيد ف���ي ش���ريط الڤيديو »اعرف 
م���ا ينتظرك، ال ش���يء اقل من املس���لخ وهذا ما 

تستحقه«.
وأوضح املركز االميركي ان التسجيل وضع على 

املنتديات االسالمية التي تدعو الى اجلهاد.
وقال ابو زي���د »اخوتي واخواتي ادعوكم الى 
»االنضمام الينا« واذا قتلتم هذا الكلب املدعو الرس 

فستنالون مكافأة كبيرة من اهلل«.

ت���ل أبيب � يو.بي.آي: اعت���ذر رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو لعضو مجلس النواب 
األميركي إليانا روس ليتينني الكوبية األصل بسبب 

مديحه للرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو.
وكان كاس���ترو قد انتقد قبل نحو ش���هرين 
الرئي���س اإليراني محمود أحمدي جناد بس���بب 
انتقاداته الشديدة إلسرائيل وقال الزعيم الكوبي إن 

»إلسرائيل احلق في الوجود كدولة يهودية«.
وفي أعق���اب ذلك صرح نتنياه���و بأن اقوال 
كاسترو »تدل على فهمه العميق لتاريخ الشعب 

اليهودي ودولة إسرائيل«.
وذكرت صحيفة »هآرتس« امس أن تصريح 
نتنياه���و اثار حفيظة روس ليتينني التي بعثت 
رس���ائل إلى نتنياهو عبر عدد من املس���ؤولني 
اإلس���رائيليني وعبرت فيها عن غضبها الشديد 

من تصريح رئيس الوزراء اإلسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يتوقع تعيني روس 
ليتينني رئيس���ة للجنة العالقات اخلارجية في 
مجلس النواب األميركي وهي معروفة في واشنطن 

لن���دن � يو.بي.آي: بيع احد اجهزة الكمبيوتر 
األولى التي طورتها شركة »أبل« في العام 1976 
في مزاد علني بالعاصمة البريطانية لندن مببلغ 

تخطى ال� 200 ألف دوالر.
وأفادت هيئة االذاعة البريطانية »بي بي سي« 
بأن دار »كريس���تينز« للم���زادات العلنية باعت 
جهاز »أبل« وهو مرفق برس���الة موقعة من احد 
مؤسسي شركة »أبل« ومديرها التنفيذي احلالي 

ستيف جوبز.
يشار الى ان هذا اجلهاز هو واحد من بني 200 
قطعة صنعت من هذا النموذج، وبيع ب� 666.66 

دوالر يوم اطلق اساسا في العام 1976.
واش���ترى اجلهاز عبر الهات���ف رجل األعمال 

اإليطالي ماركو بوغليوني.

مبواقفها ضد كاسترو ومواقفها املؤيدة إلسرائيل. 
واتصل نتنياهو خالل زيارته للواليات املتحدة 
قبل أسبوعني بروس ليتينني واعتذر أمامها على 

مدحه لكاسترو.

باريس � أ.ش.أ: يعيش في فرنس���ا نحو 6.7 
ماليني مهاجر ميثلون 11% من اجمالي تعداد السكان 
في البالد. وأوضحت دراسة نشرها املعهد الوطني 
للدراسات السكانية أن فرنسا تأتي في ترتيب الدول 
املستقبلة للمهاجرين بعد كل من الواليات املتحدة 
التي يعيش بها 42.8 مليون مهاجر وروسيا التي 
يعيش بها 12.3 مليون مهاجر وأملانيا 9.1 ماليني 
مهاجر والسعودية 7.3 ماليني مهاجر وكندا 7.2 

ماليني مهاجر.
وأشارت الدراسة إلى أن عددا قليال من الفرنسيني 
ه���م الذين يتجهون في املقابل إلى العيش خارج 

بالدهم، حيث يعد الشعب الفرنسي من أقل الشعوب 
األوروبية هجرة خارج بالده.

ولفتت الدراس���ة إلى ان���ه إذا كانت الواليات 
املتحدة هي أكبر دولة مس���تقبلة للمهاجرين في 
العالم، فإن دول اخلليج العربي تعد األكبر جذبا 
للمهاجرين باملقارنة بعدد السكان األصليني، بل 
وميثل املهاجرون أغلبية بالنسبة للسكان األصليني 
في بعد األحيان، حيث ميثل املهاجرون نسبة %86 
من السكان في قطر، و70% في اإلمارات و69% في 
الكويت. بينما تتراوح نس���بة املهاجرين بني 28 
و40% في السعودية والبحرين وسلطنة عمان.

»دبي السينمائي« ينطلق الشهر المقبل
بـ 157 فيلمًا من 57 دولة

دب���ي � د ب أ: أعلن مهرجان دبي الس���ينمائي الدولي أن دورته 
اجلديدة املقرر انطالقها يوم 12 ديسمبر املقبل ستشهد مشاركة 157 

فيلما من 57 دولة.
وق���ال رئيس املهرجان عبداحلميد جمع���ة، في مؤمتر صحافي: 
تتضمن عروض الدورة اجلديدة 41 فيلما في عرض عاملي اول، و13 
عرضا دوليا أوال، و58 فيلما تعرض للمرة األولى في الشرق األوسط، 

و32 عرضا أوال على مستوى دول اخلليج.
وسيكون املمثل واملخرج والناشط املعروف شون بني في مقدمة 
جنوم املهرجان، وس���يكرمه بجائزة تكرمي إجن���ازات الفنانني، كما 
سيشهد احلدث حضور املمثل كولني فيرث، جنم فيلم االفتتاح »حديث 
امللك«، وكولني فاريل وإد هاريس وجيم ستارجيس واملخرج بيتر 
وير حلضور عرض فيلمهم »طري���ق العودة«، وبو جاريت، جنمة 
فيلم اخلتام »ترون: اإلرث«، واملخرج أندري كونشالوفسكي واملمثلة 
جوليا فيسوتسكايا، اللذين سيعرض فيلمهما »كسارة البندق باألبعاد 

الثالثة« ضمن برنامج »سينما األطفال«.
ويحضر املهرجان املمثل الفرنسي الكبير جان رينو، إضافة إلى 
النجوم كاري ماليجان، واملخرج اإلفريقي س���ليمان سيس���ي، ومن 
جنوم العرب خالد أبوالنجا، وبشرى، ونيللي كرمي، وصبا مبارك، 

وأمين زيدان، وسمر سامي، ورغدة.
ومن افالم العرض العاملي األول فيلم »678« في افتتاح البرنامج 

العربي، وهو من األفالم املصرية املرتقبة لهذه السنة.

السفارات األلمانية ترفع
صور سفرائها قبل عام 1951

برل���ني � د.ب.أ: م���ن املنتظر أن تزيل الس���فارات األملانية في 
جميع أنحاء العالم صور السفراء األملان الذين ترأسوا البعثات 
الديبلوماسية لبلدهم قبل عام 1951 وذلك بسبب التاريخ النازي 

للخارجية األملانية.
وتضم���ن تعمي���م للخارجي���ة األملانية إلى جمي���ع البعثات 
الديبلوماسية األملانية أمرا بذلك بعد أن نشرت دراسة تاريخية 
تناولت تصرف الديبلوماسية األملانية إبان فترة الرايخ الثالث.

وأكدت اخلارجية األملانية التقارير اإلعالمية بهذا الشأن.
وتأت���ي هذه اخلطوة بناء على »توصية« من مجموعة العمل 
التي ش���كلها وزير اخلارجية األملاني جيدو فيس���تر فيلله بعد 
االطالع على الدراس���ة التاريخية التي حتمل عنوان »اخلارجية 

واملاضي«.

لندن � يو.بي.آي: أفادت صحيفة »فايننشال 
تاميز« أمس أن بريطانيا ستس���هل على األفراد 
األثري���اء الهجرة إليها في اطار سياس���ة تبنتها 
حكومتها االئتالفي���ة للترويج لبالدها على أنها 
الوجه���ة املفضلة للراغبني منه���م في االقامة في 

بلد جديد.
وقالت الصحيفة ان وزيرة الداخلية البريطانية 
تريزا ماي أعلنت أنها ستعفي املستثمرين ورجال 
األعمال األجانب من القيود اجلديدة التي اعتمدتها 

حكومتها في اطار خطة تهدف إلى وضع س���قف 
للمهاجرين من غير دول االحتاد األوروبي الذين 
ستسمح لهم باالقامة والعمل في اململكة املتحدة 

وستعلن عنها في ابريل املقبل.
وأضافت أن اخلطة حتظى بدعم رئيس الوزراء 
ديڤيد كاميرون انطالقا من رغبته في جعل بريطانيا 
تلحق بركب دول مثل كندا التي جتتذب نحو 3000 
آالف مهاجر سنويا على أساس الثروة أي ما يفوق 

مبعدل 10 أضعاف عددهم في اململكة املتحدة.

عم����ان � يو.بي.آي: اس����تنكرت جماعة اإلخوان 
املسلمني في األردن امس تصوير إعالن جتاري ألحد 
مشروبات الطاقة شاركت فيه فتيات ارتدين لباس 

البحر )بكيني( على شاطئ البحر امليت.
واس����تنكر املراقب العام جلماعة اإلخوان همام 
س����عيد في بيان صحافي »املمارسات الال أخالقية« 
التي حتدث في بعض املناطق مطالبا احلكومة بوقف 

التجاوزات على قيم الفضيلة واإلساءة الى هوية االردن 
اإلسالمية. وطالب املراقب العام مبحاسبة مقترفي 
التجاوزات التي تتعارض مع الدستور األردني، الفتا 
الى ان »ادارة الظهر لفرائض اهلل تعالى والتسامح مع 
الرذيلة وتعميم املنكرات في مختلف مجاالت احلياة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية« 

من شأنه ان »يهدد أمن املجتمع«.

بنسبة تمثل 11% من إجمالي سكانها 

حافظ رحمن

بنيامني نتنياهو

السجن إلمام مسجد تحرش بطفلة أثناء تدريسها القرآن! 
محكم���ة  قض���ت  وكاالت:   � لن���دن 
»بورتس���موث« البريطانية بالسجن ملدة 
عام، ثم ترحيل إمام مسجد )67 عاما( اتهم 
بالتحرش بطفلة )15 عاما( أثناء تدريسها 

القرآن الكرمي.
وقال���ت صحيفة »مي���ل أون صنداي« 
البريطانية: إن اإلمام املتقاعد حافظ رحمن 
اعتاد تدريس القرآن الكرمي لألطفال مقابل 
أجر يتقاضاه، وكان رحمن يحظى باحترام 
ش���ديد بني اجلالية املس���لمة ف���ي مدينة 
»بورتسموث« مبقاطعة »هامشاير« جنوب 
إجنلترا، حيث كان إماما ملسجد »جامي«.

وفي 27 ديسمبر 2009، كان رحمن في 
منزل الطفلة الضحية، يقوم بتدريس���ها 
القرآن الكرمي، حني قام بالتحرش بها، منتهزا 

فرصة وجودهما مبفردهما في املنزل، ولم 
ينقذ الطفلة إال عودة والديها املفاجئة، حيث 

ضبطه والد الطفلة.
وقال���ت الصحيف���ة: إن فريق احمللفني 
أقر بأن رحمن مذنب، مبحاولته ممارس���ة 
اجلن���س مع طفلة، وق���ال القاضي روجر 
هيثرجنتون: »إن والدي الطفلة طلبا من 
رحم���ن تدريس ابنتيهما الق���رآن الكرمي، 
ألنه كان حتى وقت قريب إماما للمسجد، 
وشخصا يحترمه اجلميع ويثق به، حتى 
وقعت حادثة التح���رش، لقد خان رحمن 

الثقة التي منحت له«.
وقالت الصحيفة: إن رحمن سيتم ترحيله 
إلى بلده األصلي عقب قضاء العقوبة في 

السجون البريطانية.

»زهايمر« عادل إمام.. صورة مختلفة للزعيم النجم

السعودية تسجل 28 ألف قضية
تمس العرض واألخالق خالل عام

الرياض � يو.بي.آي: أعلنت هيئة التحقيق واالدعاء 
العام الس���عودية ان عدد قضايا االعتداء على العرض 
واألخالق التي س���جلتها هيئة التحقيق واالدعاء العام 
في اململكة خالل العام املاضي وصل إلى 28540 قضية 

في املناطق كافة.
وقالت الهيئة في تقرير لها أن قضايا العرض تتعلق 

بالزن���ا واللواط واالغتص���اب واخلطف واخللوة غير 
الش���رعية والتحرش، أما قضايا العقيدة فشملت سب 
الدين والسحر والش���عوذة وعقوق الوالدين وضمت 
قضايا العبادات التخلف عن الصالة، إلى جانب القضايا 
املتعلقة باآلداب الش���رعية مثل االختالط واملعاكسات 

وشهادات الزور والتبرج والسفور.

وذكر التقرير الذي نشرته الصحف السعودية الصادرة 
امس أن منطقة حائل )شمال( سجلت ارتفاعا كبيرا في 
قضايا االعتداء على العرض واألخالق التي أحيلت إلى 
هيئة التحقيق واالدعاء العام بنسبة 104% بواقع 294 
قضية، الفتا إلى أن عدد القضايا في مدينة الرياض وصل 

إلى أكثر من 10 آالف قضية بارتفاع وصل إلى %5.

تبني ان املخدرات التي اختاروا 
تهريبها الى مص���ر عبارة عن 
دقي���ق، يواجه أبناءه ويبلغهم 
بأنه سدد ديونهم وانه سيمنحهم 
أيضا م���اال ليبدأوا حياتهم من 
جديد ويبلغهم بقراره االعتزال 
مش���ترطا عليه���م ان تعي���ش 
حفيدته مع���ه في املزرعة التي 
اختارها ليمض���ي ما تبقى من 

أيام حياته فيها.
الس���ينما  يرى بعض نقاد 
املصري���ة، وم���ن بينهم طارق 
الشناوي، ان »عادل إمام راهن 
في ه���ذا الفيلم على الفنان في 
داخله، لكنه لم ميض في التجربة 
ال���ى النهاية« فع���اد الى تقدمي 
التي عرفت عنه،  الش���خصية 

وان كانت بحدود قليلة.
وأعاد الشناوي ذلك الى ان 
السيناريو لعب دراميا  »كاتب 
بشخصياته دون ضابط، فأصبح 
اجلميع يخون اجلميع دون اي 
مبرر درامي باستثناء دور عادل 
إمام واملشهد الذي ظهر فيه سعيد 

صالح«.
الش���ركة  يراه���ن أصحاب 
املنتجة عل���ى ان يحقق الفيلم 
أعلى إيرادات في موس���م عيد 
األضحى، خصوصا انه يعرض 
في 80 دارا للعرض وينافس 3 
أفالم هي »بلبل حيران« بطولة 
القنصل«  احمد حلمي و»اب���ن 
بطولة احمد الس���قا و»محترم 

إال ربع« بطولة محمد رجب.

أبنائه للعمل ضمن  تآمرت مع 
خطته في إع���ادة تربية أبنائه 
)املمرضة نيللي كرمي والطبيب 
هناء عبدالفتاح واحلارس ضياء 
املرغني واخلادمة اميان السيد 
ال���ى جانب البس���تاني وملمع 

األحذية(.
في أحد املش���اهد من الفيلم 
املصورة في لبنان، يضع عادل 
إمام أبناءه أمام حلظة اختيار بني 
ان يكونوا أبناء صاحلني او ان 
يتحيزوا للمال ويقوموا بتهريب 
املخدرات الى مصر، فيختارون 

االخيرة.
وبعد العودة واعتقالهم في 
املطار واإلف���راج عنهم، بعد ان 

الرجل  ل���دور  تأديته اجلميلة 
الذي ابتدأ يقتنع بأنه مريض، 
خصوصا بعد مقابلته لصديق 
عمره )س���عيد صالح( املصاب 
باملرض الذي قدم مشهدا رائعا 

يسجل ضمن رصيده الفني.
ينتهي الثلث األول من الفيلم 
مع اكتشاف عادل إمام مؤامرة 
أبنائه من خالل عامل التمديدات 
الصحية، ومع هذا االكتش���اف 
يعود ال���ى الفيلم ليعيد تقدمي 
شخصية عادل إمام التي عرفناها 
في األفالم الس���ابقة من إظهار 
لقوته البدنية، وكذلك إبراز ذكائه 
ف���ي تدبير املقالب وجناحه في 
التي  الش���خصيات  جتنيد كل 

الذين جن���دوا كل احمليطني به 
مبا في ذلك صديقه احمد راتب 
إلقناعه بأنه مريض بالزهامير 
وفقدان الذاكرة لالستيالء على 
أمواله لسداد ديونهم املتراكمة 
من عملهم في البورصة، بعد ان 
رفض مساعدتهم وقرر معاقبتهم 
لتصرفهم ف���ي أمواله من دون 

مسؤولية.
وخ���الل ه���ذا القس���م من 
الفيل���م يقوم عادل إمام بتقدمي 
قدرت���ه التمثيلية كرجل يقاوم 
هذه املؤام���رة، وهو ليس على 
يقني من أي ش���يء، وخالل هذا 
الصراع يقدم العديد من املواقف 
واملفارقات املضحكة الى جانب 

القاه���رة � أ.ف.پ: فيل���م 
»زهامير« لعمر عرفة الذي طرحته 
الشركة العربية في 80 دارا من 
دور العرض التابعة لها، يقدم 
صورة مختلفة لنجم الكوميديا 
عادل إمام الذي تعرضت أفالمه 
االخيرة النتقادات لعدم تقدميها 

إطارا فنيا جيدا.
وحسب رؤية الناقد رياض 
ابوع���واد فعادل إمام يعود الى 
التمثيل للمرة األولى بعد أفالم 
ع���دة أدى فيه���ا دور البطولة 
وكانت تتركز على القوة البدنية 

وجذب للنساء.
وقد واجه ع���دد من أفالمه 
النقاد،  انتق���ادات من بع���ض 
خصوص���ا فيل���م »بوبوس« 
و»مرج���ان احم���د مرج���ان«، 
و»أمير الظالم«، و»السفارة في 
العمارة« و»حس���ن ومرقص«، 
رغم مالمسة الفيلمني األخيرين 
لقضايا سياسية ودينية ينشغل 

فيها الرأي العام املصري.
لكن ذلك ال يعني عدم وجود 
أدوار له حظيت برضا كبير، مثل 
دوره ف���ي »عمارة يعقوبيان«، 
ال���ذي يعتبر من ب���ني األفالم 
الس���نوات املهمة في   املصرية 

ال� 10 االخيرة.
يصور الثلث األول من فيلم 
»زهامير« املؤامرة التي يتعرض 
لها عادل إمام من ولديه )فتحي 
عبدالوهاب وأحمد رزق( وزوجة 
ابنه األخير )رانيا يوس���ف(، 


