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مفرح الشمري
عق���دت اللجنة املنظمة ملهرج���ان »كلنا في حب 
الكويت« العديد من املؤمترات الصحافية ادارها نائب 
رئيس احتاد املنتجني اخلليجيني د.نبيل الفيلكاوي 
ف���ي فندق هوليدي ان »الس���املية« لكل من الفنانة 
سمية اخلشاب والفنانة منال سالمة والفنانة أمل 
رزق والفنانة السورية سوزان جنم الدين بحضور 

العديد من الوسائل االعالمية.

سمية والتأخير

كانت البداية مع الفنانة سمية اخلشاب التي تأخر 
موع���د عقد مؤمترها الصحافي كثيرا بس���بب عدم 
تواجدها بالفندق، حيث عبرت عن اسفها للتأخير 
النها »مش ضابطة ساعتها على توقيت الكويت« مثلما 
تقول ووجهت شكرها للجنة املنظمة للمهرجان النها 
تعشق الكويت وجمهورها وسعيدة بأنها تشاركهم 

في فرحتهم بأعيادهم الوطنية.
وبعد ذلك وجه العدي���د من الزمالء الصحافيني 
اسئلتهم لها التي متحورت حول االنتقادات الكثيرة 
التي وجهت ملسلسلها االخير »حدف البحر« وعن 
مشاكلها مع املنتج كامل ابو علي حيث ردت عليهم 
قائلة: فوجئت بالهجوم الشديد على »حدف البحر« 
التي قدمته بش���كل جيد ف���ي رمضان املاضي وهو 
مختلف عن فكرة مسلس���ل »الت���وأم« الذي قدمته 
الفنانة ليلى علوي وانا حزينة »كتير« من الهجوم 

الذي شنه علي املنتج كامل 
ابو علي منتج فيلمي »حني 
ميسرة« و»الريس عمر حرب« 
وذل���ك بس���بب توقيعي مع 
منتج مسلسل »حدف البحر« 
خاصة، وأنا أكن له كل محبة 

وتقدير.
وعن جديدها قالت استعد 
لتصوير مسلسل تلفزيوني 
لقن���اة ال���� ART باإلضاف���ة 
لتعاوني مع الشاعر الشيخ 
دعي���ج اخلليفة م���ن خالل 
اغني���ة »البس���اط احمدي« 
والتي سترى النور قريبا من 
خالل استعدادها لطرح البوم 
خليجي في االسواق قريبا كما 
انها تستعد للمشاركة في دار 
االوبرا املصرية لغناء بعض 
االغاني القدمية لكوكب الشرق 

ام كلثوم وفايزة أحمد.

منال وأمل وسوزان والسينما النظيفة

أم���ا ال مؤمتر الصحافي الثان���ي الذي جمع منال 
سالمة وامل رزق وس���وزان جنم الدين فقد عبرت 
الفنان���ات عن س���عادتهن لوجودهن ف���ي الكويت 

للمشاركة في مهرجان »كلنا 
في حب الكويت« ومن بعدها 
الزم���الء الصحافيون  وجه 
اسئلتهم للفنانات حيث قالت 
منال س���المة حول االلتزام 
بالقيم واخلط���وط احلمراء 
انها تقدم كل ما هو حالل في 
مهنتها كفنانة وان اي عمل 
او  الطفل  يؤثر س���لبا على 
املراهقني ال تفضل انها حتمل 
ذنبه مستشهدة مبسلسلها 
اجلديد »رجل من هذا الزمن« 
عن قصة حي���اة عالم الذرة 
املصري علي مصطفى مشرفة 
وتلعب فيه دور اخته الصغرى 
ام الخوتها  التي لعبت دور 
في س���ن صغيرة بعد وفاة 
والديها خاصة عندما حتتضن 
شقيقها فإنه سيصل باملعنى 
واالحساس االخوي بينما رفضت مشهدا مماثال مع 

زوجها النه سيصل مبعنى مختلف.
وعن انقطاعها احيانا عن االعمال الدرامية طلبت 
منال سالمة توجيه السؤال للمسؤولني واملنتجني 

حتى يجيبوا عن هذا السؤال.
اما الفنانة الس���ورية سوزان جنم الدين فقالت 

حول موضوع الدعوى القضائية التي رفعتها على 
الفنانة تيسير فهمي بسبب مسلسل »الهاربة« انها 
قدمت هذا املسلس���ل وهو من انتاجها وبعد س���تة 
اشهر فوجئت مبسلسل مصري يحمل نفس االسم 
موضحة ان هذا املوضوع يلفت نظرنا الى التعاون 
معا واالنتباه الى التشابه حتى ال نخسر في التسويق 

والتوزيع.
وعن جديدها قالت ان لديها مسلسال جديدا بعنوان 

»امرأة سيئة السمعة« مع امل رزق.
اما الفنانة امل رزق فدافعت عن دورها في مسلسل 
»ليلى مراد« خاصة ان اجلميع مدحها النها اعادت 

شكل »الهامن« الى الشاشة.
وذكرت ان لديها عدة مسلسالت في الفترة املقبلة 
منها »امرأة سيئة السمعة« و»آه يا زمن« و»امللكة 

نازلي«.
وردا على رواج مصطلح السينما النظيفة قالت 
امل: ال توجد س���ينما نظيفة او غير نظيفة وهناك 
أفالم كثيرة جنحت دون خدش احلياء قدمها الفنان 

احمد حلمي وياسمني عبدالعزيز وغيرهما.
اما سوزان جنم الدين فذكرت ان السينما يجب 
ان جتمع ب���ني املتعة والفائدة للجمهور وتعبر عن 
هموم املجتمع. واشارت منال سالمة الى: اننا نعاني 
من ازمة وهي ان الفن في واد واالعالم في واد آخر 
مشيرة الى ان مصطلح السينما النظيفة اطلقها من 

يقدم سينما »غير نظيفة«.

صحتك

األغذية البحرية تنشط الذاكرة 
القاهرة � وكاالت: يؤكد د.مصطفى س���اري إخصائي 
الس���منة والتغذية بالقاه���رة ان األغذية البحرية غنية 
بڤيتامني أوميجا 3 الذي ينش���ط الذاكرة ويساعد على 
جتدد اخلاليا واحملافظة على الشباب، ولكن حتى تكون 
الوجبة متكاملة ميكن أن يصاحبها خضار وفاكهة وعيش 

حسبما نشرت »اليوم السابع«.
أم���ا طريقة طهي الطعام � يكمل س���اري � فيمكن أن 
يكون لها أثر كبير في احملافظة على نش���اط اجلس���م، 
فاملتعارف عليه أن األقل ضررا في الطعام هو املسلوق 
ثم املطهو على البخار يليه املش���وي أما الطهي بطريقة 
القلي فيسبب مشاكل كثيرة الرتفاع املستوى احلراري 
للطعام من الزيوت املش���بعة والدهون املوجودة، فالبد 
من مراعاة تقليل اس���تخدام السمنة والزيت مع تقليل 

وضع ملح الطعام ليكون صحيا.

سميح اوغلو يحمل جائزة العسل وفي االطار املخرج وانغ تشيوان يرفع جائزته  )أ.ف.پ(

معالي فقيه عمرو خالد

لندن � يو.بي.آي: ذكرت صحيفة »صنداي إكسبريس« 
امس أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حتولت إلى 
جنمة ال يشق لها غبار على شبكة االنترنت والشخصية 
األكثر شعبية بني أفراد أسرتها على موقع يوتيوب.

وقالت الصحيفة إن امللكة إليزابيث الثانية البالغة 
م���ن العمر 83 عاما اجتذبت عل���ى القناة امللكية على 
موقع يوتيوب أكثر من ثمانية ماليني زائر أي ما يعادل 

ثالثة أضعاف زوار موقع رئيس الوزراء البريطاني 
غوردون براون.

واضاف���ت ان ملكة بريطانيا ما تزال تش���كل أكثر 
شخصية يبحث املهتمون عن معلومات عنها في محرك 
غوغل بني أفراد األس���رة املالكة البريطانية وتقدمت 
بكثير في ه���ذا املجال على حفيديها األميرين ويليام 

وهاري.

ملكة بريطانيا األكثر شعبية على يوتيوب

خالل المؤتمرات الصحافية التي عقدتها اللجنة المنظمة لـ »كلنا في حب الكويت«

سمية تغني في »األوبرا المصرية« 
ومنال وأمل وسوزان يدافعن عن السينما النظيفة!

الفيلكاوي متوسطا منال وأمل وسوزان في املؤمتر

قاتل يطلب تأجيل محاكمته لمشاهدة مباراة 

.. وتونسي يصيب والده بإعاقة بسبب »األفريقي«

عمان � يو.بي.أي: طالب مواطن أردني يحاكم امام محكمة اجلنايات 
الكب����رى بتهمة قتل أبنائه الثالثة وجارته وابنيها بتأجيل جلس����ات 

محاكمته الى ما بعد مباراة في كرة القدم للمنتخب األردني.
وقالت صحيفة »الراي« امس ان املتهم عماد نوفل طلب من رئيس 
احملكمة في اجللسة التي عقدت األربعاء املاضي تأجيل اجللسة املقبلة 
إلى ما بعد انتهاء مباراة املنتخب األردني مع منتخب سنغافورة التي 
ستجرى الشهر املقبل. وأضافت الصحيفة إن القاضي استجاب لطلب 

املتهم وأجل اجللسة إلى ما بعد أسبوع من املباراة.

تونس � د.ب.أ: قضت محكمة تونسية بسجن شاب مهووس بحب 
النادي االفريقي لكرة القدم ملدة ثالث سنوات نافذة، من أجل اعتدائه 
بالعنف الشديد على والده املسن )65 عاما( وتسببه في إصابته بشلل 
دائم بس����اقه اليسرى، بعد أن اس����تهزأ من فريقه املفضل ومتنى له 
اخلسارة. وذكر موقع »التونسية« االلكتروني اإلخباري امس أن الشاب 
املتيم بحب النادي االفريقي قال أمام احملكمة إنه »جن جنونه عندما 

أقدم والده على االستهتار مبستوى فريقه..ومتنى له اخلسارة«.

 »الدب الذهبي«  لـ »عسل« التركي و»الدب الفضي« تذهب 
لمخرج يالحقه القضاء بتهمة إقامة عالقات غير شرعية 

برلني � أ.ف.پ: منح مهرجان برلني السينمائي، مساء السبت جائزة 
الدب الذهبي للفيلم التركي »عس����ل«، ولم يت����ردد في تكرمي املخرج 
الفرنس����ي الپولندي رومان بوالنسكي الذي يخضع القامة جبرية في 
سويس����را، مبنح فيلمه »غوست رايتر« )الكاتب اخلفي( جائزة الدب 
الفضي الفضل مخرج. وأكد بوالنس����كي ان حصوله على هذه اجلائزة 
»يسعده جدا ويش����رفه«. وقال املنتج الفرنسي االن سارد في مؤمتر 
صحافي للفائزين باجلوائز »حتدثنا اليه بعد احلفل مباشرة. انه سعيد 

جدا ويشرفه احلصول على جائزة ثالثة« من هذا املهرجان.
وقال سارد مازحا عند تسلمه اجلائزة باسم بوالنسكي »آسف لعدم 
وجوده معنا هذا املس����اء لكنه قال لي انه لن يأتي في كل االحوال، ألن 

املرة االخيرة التي توجه فيها الى مهرجان وجد نفسه في السجن«.
وينتظر بوالنسكي الذي اوقف في 26 سبتمبر عند وصوله الى زوريخ 
حلضور مهرجان س����ينمائي، في منزله في غشتاد حيث فرضت عليه 
اقامة جبرية، تسليمه على االرجح الى الواليات املتحدة حيث يالحقه 
القضاء بتهمة »اقامة عالقات جنسية غير شرعية« مع فتاة قاصر في 
1977. ويرسم فيلم »عسل« صورة طفل يكشف له والده املزارع اسرار 
الطبيعة. وقال سميح قبالنن اوغلو )46 عاما( خالل تسلمه اجلائزة 

من رئيس جلنة التحكيم »من الواضح ان الدببة حتب العسل«. 

و»عسل« يكمل فيلمني سابقني بعنوان »بيض« )2007( و»حليب« 
)2008( لقبالن اوغلو، يتحدثان عن العالقة الروحية بني البشر والطبيعة. 
وفازت اليابانية شينوبو تيراجيما التي تبلغ من العمر 37 عاما بجائزة 
الدب الفضي الفضل ممثلة لدورها في فيلم »كاتربيالر« للمخرج كوجي 
واكاماتسو. ومنح الروسيان غريغوري دوبريغني )23 عاما( وسيرغي 
بوس����كيباليس )43 عاما( بجائزة الدب الفضي الفضل فيلم مناصفة 
لدورهما في »كيف انهيت هذا الصيف«، فيلم التشويق للمخرج الكسي 

بوبوغريبسكي الذي منح ايضا جائزة الصورة.
وحصل فيلم يروي قصة منحرف في دار لالصالح بعنوان »اذا اردت 
ان اصفر فسأصفر« للروماني فلوران سيربان اجلائزة الكبرى للجنة 
التحكيم وجائزة الفرد بوير اخلاصة بتش����جيع االبداع. وتنافس 20 
فيلما طويال في املسابقة.  وفاز الفيلم الصيني »توان يوان« )انفصال 
اتصال( بجائزة الدب الفضي ألحس����ن قصة فيلم وفيلم »توان يوان« 
من إخراج وانغ تشيوان آن، الذي كان قد فاز بجائزة الدب الذهبي في 

عام 2007 عن فيلم »زواج تويا«.
ويحكي فيلم »توان يوان« قصة جندي هرب في 1949 من شانغهاي 
إلى تايوان، وبعد عشرات السنني عاد إلى حياته القدمية ليجد حبيبته 

القدمية قد تزوجت منذ زمن طويل.

في مهرجان برلين السينمائي

فتاة سعودية تشارك عمرو خالد برنامجه »مجددون«
مش����اركة فت����اة س����عودية في 

برنامجه«.
البرنامج  وقال »تش����ارك في 
الس����عودية معالي فقي����ه، وهي 
منوذج للفتاة التي متلك االنفتاح 
مع االلتزام بتعاليم الدين، وتقاليد 
وطنه����ا«. واعتبر أنها »س����تغير 
الصورة السائدة عن بنات اخلليج« 
مؤكدا أنه »سعيد بظهورها على 
الشاش����ة، ألنها تثب����ت أن الفتاة 
السعودية واخلليجية قادرة على 
خوض احلي����اة العملية، وحتدي 
امله����ام الصعبة، م����ع االحتفاظ 
بأخالقها ودينها«. وتابع »عندما 
يرى أصحاب األصوات املعترضة 
على مشاركة الفتاة ما ستقدمه هذه 
الفتاة من جناح، سيغيرون رأيهم«. 
وذكر أن البرنامج يضم مش����اركا 
سعوديا، عبدالعزيز نعمان، الذي 

يعمل مصمم زهور عامليا. 

خروج متسابق، وفي النهاية يفوز 
متنافس واحد مببلغ 100 ألف يورو، 

وينفذ بها مشروعا خيريا.
وذك����ر الداعية املص����ري أنه 
»لم يخش الهجوم عليه ملوافقته 

ويعتمد برنام����ج »مجددون« 
الذي بدأ عرضه الش����هر املاضي، 
على تنافس 16 ش����ابا وفتاة، في 
تنفيذ مهام صعبة في 9 دول، على 
مدار 15 أسبوعا، وكل حلقة تشهد 

دبي � العربية.نت: أكد الداعية 
املصري عمرو خالد أنه لم يخش 
ظهور فت����اة س����عودية معه في 
برنامج����ه التلفزيون����ي اجلديد، 
مشيرا إلى أن إقصاء املرأة يصادم 
اإلسالم والعصر.  وقال خالد إنه 
»لم يخالف الشرع حني أشرك فتيات 
في برنامجه »مج����ددون« والذي 
ينتمي لتلفزيون الواقع«، معتبرا أن 
الذين انتقدوه ملجرد ظهور فتيات 
في برنامجه، »ال يفهمون طبيعة 

دور املرأة في اإلسالم«.
وأضاف »امل����رأة مثل الرجل، 
وإقصاؤها من احلياة أمر مرفوض، 

ويتنافى مع طبيعة العصر«.
وأكد أنه »ال يدعو في برنامجه 
البرنامج يضم  لالخت����الط، ألن 
فريقا للذكور وآخر لإلناث، وكل 
فريق يؤدي مه����ام محددة بعيدا 

عن اآلخر«.

أكد أن إقصاء المرأة يتعارض مع اإلسالم والعصر

سوزان جنم الدين

)أحمد باكير(سمية اخلشاب

»حطوا حرتكم« 
بالفنانين

المتأخرين وليس 
»الصحافيين«

نتمنى من اللجنة املنظمة للمهرجان 
ان يتسع صدرها السئلة الصحافيني 
خاصة في املؤمترات الصحافية اخلاصة 
بالفنان��ني الضي��وف وأال »يحطون 
حرتهم« من تأخير البعض منهم عن 
مؤمترات الصحافة في »الصحافيني« 
حتى ال تفس��د اجواء ه��ذا االحتفال 
اجلميل، فاملطلوب محاسبة »الفنان« 
ال��ذي يتأخ��ر ع��ن موع��ده وليس 
»الصحافيني« الذي��ن كانوا ملتزمني 

مبواعيد اللجنة االعالمية.


