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أث���ار  � د.ب.أ:  أمس���تردام 
اليميني  الهولندي  السياس���ي 
خيرت فيلدرز حالة من اجلدل 
مرة أخرى بسبب تصريحات 

جديدة له ضد اإلسالم.
»دي  صحيف���ة  وذك���رت 
الص���ادرة  فولكس���كرانت« 
ام���س االثنني أن فيل���درز قال 
ف���ي تصريح���ات للتلفزيون 
األسترالي إن اإلسالم ال ميكن 
مقارنته باملسيحية ووصفه بأنه 
»أيدلوجية متسمة بالعنف مثل 

الشيوعية والفاشية«.
وطال���ب فيل���درز املعروف 

بعدائه لإلسالم، بوقف الهجرة إلى الدول الغربية من جميع الدول 
التي تقطنها أغلبية مسلمة.

ويتفاوض فيلدرز منذ ما يزيد على ثالثة أسابيع على اتفاقية 
لتشكيل حكومة مع املسيحيني الدميوقراطيني والليبراليني.

وكان حزب فيلدرز »حزب من أجل احلرية« قد فاز في االنتخابات 
البرملانية التي أجريت في التاسع من يونيو املاضي ب� 24 من إجمالي 

150 مقعدا ليصبح بذلك ثالث قوة سياسية في البالد.
وطلب ساسة بارزون من احلزب املسيحي الدميوقراطي، فيلدرز 
بالتحفظ في تصريحاته على خلفية مس���اعي تش���كيل احلكومة 
الس���يما أن هذه التصريحات من املمكن أن تضر بسمعة هولندا 

في اخلارج.
وأوض���ح فيلدرز امس أن املقابلة الت���ي أجراها مع التلفزيون 
األسترالي وبثت أمس االول األحد كانت قد سجلت منذ فترة وقبل 

املفاوضات احلكومية.
وأكد فيلدرز في املقابلة أنه ال يهتم مبسألة أن تغضب تصريحاته 
املسلمني وقال: »ال أهتم إذا شعر الناس باإلساءة ألنها )التصريحات( 

حقيقية«.
وم���ن املتوقع أن يثير فيلدرز من جديد خالفات مع الش���ركاء 
السياسيني في هولندا خاصة أنه سيلقي كلمة في 11 من سبتمبر 
املقبل مبناسبة ذكرى هجمات عام 2001 من املتوقع أن يعلن فيها 
عن معارضت���ه خلطط بناء مركز قريب من م���كان الهجمات كما 
سيدلي بتصريحات يشرح فيها أفكاره في العاصمة األملانية برلني 

في الثاني من أكتوبر املقبل.

إم.بي.س���ي:   � القاه���رة 
غ���ادة  النجم���ة  وصف���ت 
عبدالرازق مسلس���ل »زهرة 
وأزواجه���ا اخلمس���ة« بأنه 
انقالب في حياتها، مش���يرة 
إلى أنه���ا في احلقيقة تهوى 
أن تدلع أزواجها، وأنها على 
رغم ذلك فشلت في زيجاتها 

األربع.
وكشفت الفنانة أنها ردت 
13 رجال تقدم���وا خلطبتها، 
معترفة في الوقت نفسه بأنها 
أجرت عمليات لنفخ شفتيها 
وجتميل أنفه���ا، رافضة في 

الوقت ذاته اتهامها ب� »مخالفة الش���ريعة اإلسالمية« واإلساءة 
للممرضات في مسلس���ل »زهرة وأزواجها اخلمسة«، معتبرة 
ان ثيابها في املسلس���ل، التي وصفت بأنها »تفطر الصائمني«، 

جاءت متوافقة مع تطورات الشخصية.

القاه����رة � وكاالت: نف����ى 
الفنان حسن يوسف الذي يطل 
هذا العام في مسلس����ل »زهرة 
وأزواجها اخلمس����ة« أن يكون 
داعية إس����المي، مؤكدا على أن 
اس����م فنان اليزال يسبق اسمه 
منتقدا جميع من وجهوا سهام 
النقد إلى املسلسل دون أن يفهموا 
رسالته مطالبا اجلميع باالنتظار 
إلى انتهاء جميع حلقات املسلسل 
ليحكموا عليه بشكل أفضل  أبدى 
يوسف في بداية حوار أجرته 
معه »احلي����اة« إعجابه بالدور 
وعدم ندمه خلوضه، مبررا ذلك 
بأن العمل هو »األول من نوعه، إذ حاول مناقش����ة قضية اجتماعية 
لم تطرح على الساحة الفنية«، ناصحا اجلمهور مبشاهدة املسلسل 
كام����ال واحلكم عليه بعد انتهائه. ووص����ف االنتقادات بأنها في غير 
محلها، مشيرا إلى أن لقب فنان مازال يسبق اسمه، وأن مجال عمله 

هو الفن، وليس الدعوة إلى اهلل.

حياة الفهد: أعرف الخطوط الحمراء.. و»ليلة عيد« لم يتجاوزها
إم.بي.سي: أكدت النجمة حياة الفهد أنها 
تعرف جيدا اخلطوط احلمراء بالنس����بة 
للرقابة في الكويت، وأن مسلسلها اجلديد 
»ليلة عيد« الذي تعرضه قناة MBC1 طوال 

شهر رمضان لم يتجاوزها.
وشددت الفنانة على أنها ال تقدم أعمالها 
فنية ملجرد الترفيه، ولكنها تختار العمل 
الذي يكون له رسالة هادفة حتى لو كان 

كوميديا.
وردا على األخبار التي ترددت قبل حلول 
الش����هر الكرمي حول احتمال منع قنوات 
كويتية عرض مسلسلها ليلة عيد، جراء 
عدم حصول شركتها املنتجة له على تصريح 
بإجازة النص، قالت حياة الفهد في حوار 
لصحيفة احلياة في عددها الصادر األحد: 
»أنا كممثلة ومنتجة ال أرى في النص ما 
يعيب إنتاجه، السيما أن جتربتي الطويلة 
أكسبتني اخلبرة الكافية وأعرف اخلطوط 

احلمراء التي يجب الوقوف عندها«.
واستطردت مضيفة »ليلة عيد لم يحتو 
على أي محاذير رقابية، وال ميس فئة أو 
طائفة معينة، كما ان قصة العمل واقعية 

وشعبية وقد حتدث في أي بيت«.
وكان مدي����ر إدارة املصنف����ات الفنية 
ف����ي الكويت قناص العدواني قد قال � في 
تصريحات � إن حساسية نص املسلسل 
أسهمت في تأخر حصوله على ترخيص، 
ولكن الفه����د ردت قائلة: »تقدمت بالنص 
للجنة الرقابة � كما ه����و متبع � وطلبت 
س����رعة إجازته لكوني اتفقت مع بعض 

القنوات على تس����ويقه، لكني لم أتلق أي 
رد، لذلك بدأت في تنفيذه حتى ال أتعرض 

لغرامات تأخير«.
القديرة أن  الكويتي����ة  الفنانة  وأكدت 
عرضها مقاطع للمسلسل قبل أخذ املوافقة 
لم يكن حتديا، ولكنه تنفيذا لعهود وعقود 
قطعتها كش����ركة منتجة وليس نوعا من 

التحدي.
واس����تطردت مضيفة »جلن����ة الرقابة 
متارس عمال »روتيني����ا« قاتال، ولم يكن 
أمامي فرصة للتأخير، خصوصا أنني سبق 
وان قدمت للجنة نص مسلس����ل بعنوان 
»لعنة احلب« للمؤلف الشاب محمد النشمي 
ورفض دون إبداء األس����باب. لذلك ال أريد 

أن تتكرر التجربة.
وتس����تغرب الفهد من تسليط الضوء 
على »ليلة عيد« دون س����واه من األعمال، 
وتق����ول: »هناك أكثر م����ن نص لم جتزه 
وزارة اإلعالم، ولم يعرض على جلنة رقابة 
النصوص ونفذ دون إحداث بلبلة، فلماذا 
رك����زت اللجنة على عملي دون غيري من 

املنتجني؟«.
وعن تخوفه����ا من صدور قرار يقضي 
بإيقاف العمل، تقول: »من الصعب أن يتم 
ذلك، فاجلمهور يتابع املسلس����ل، ونحن 
اآلن وصلن����ا تقريبا إلى منتصف العمل، 
واحلوادث ب����دأت تتصاعد واجلمهور بدأ 
يتشوق ملعرفة ما سيحصل، لذا ال أعتقد 
أن أية قناة ستوقفه خوفا من تأثير ذلك 

في عالقتها باملشاهدين«.

عمرو دياب

إم.بي.سي: تعاقد املطرب 
املص����ري عمرو دي����اب على 
بطولة مسلس����ل تلفزيوني 
يقدمه في رمضان 2011، يكتب 
له السيناريو واحلوار عمرو 
سمير عاطف، ويخرجه عمرو 

عرفة.
التعاق����د مت م����ع ش����ركة 
الت����ي أنتجت  »س����ينرجي« 
مسلسل محمد فؤاد »أغلى من 
حياتي« وتتولى انتاج املسلسل 
باالش����تراك مع احتاد اإلذاعة 
والتلفزيون املصري، متمثال 

في قطاع االنتاج.
وق����ال مص����در مس����ؤول 
بالتلفزيون املصري ان دياب 
وضع عددا من الش����روط في 
عقده، أولها تخصيص ميزانية 
مفتوحة للمسلسل، واحلصول 
على نسبة من تسويق العمل 
الفضائيات، وان يختار  على 
الذين سيش����اركون  الفنانني 
معه، بحسب ما نقلت صحيفة 
»االحتاد« اإلماراتية في عددها 

أمس األول.
وقال املصدر ان عمرو دياب 
يتقاضى أعلى أجر في تاريخ 
الدراما املصرية يبلغ 35 مليون 

أعجب مبوهبته فأشركه في 
حلقتني من فوازير شريهان، 
أت����اح له دخ����ول مجال  مما 
التلفزيوني من خالل  الغناء 
تترات مسلس����الت »ينابيع 
النهر« و»آس����ف ال يوجد حل 
آخ����ر« و»يومي����ات نائب في 

األرياف«.
في س����ياق منفصل قررت 
احملكم����ة االقتصادية تأجيل 
النظر ف����ي دعوى التعويض 
املالي التي رفعها املنتج محسن 
جابر رئيس شركة عالم الفن 
ضد املط����رب عمرو دياب الى 

جلسة 16 اكتوبر املقبل.
الدعوى حلني  ومت تأجيل 
االنتهاء من تقرير اخلبير في 
واقعة غن����اء عمرو دياب في 
حفل اقي����م مبهرجان قرطاج 
بتونس لعدد من االغاني من 
انتاج محسن جابر، حيث ان 
املطرب عمرو دياب قد غناها 
دون اذن مسبق منه او تصريح 
من الشركة مما اعتبره جابر 
استغالال للشركة املنتجة دون 
وجه حق، حيث طالب محسن 
جابر بتعوي����ض مالي قدره 

مليونا جنيه.

جنيه نظير بطولة املسلسل.
واملسلسل اجلديد سيكون 
الثان����ي ف����ي مش����وار عمرو 
دي����اب الفني، حيث ش����ارك 
في بطولة مسلسل »آسف ال 
يوجد حل آخ����ر« مع صالح 
الس����عدني وجورج سيدهم 
ونادية رشاد وصفاء السبع، 
أواخر التسعينيات من القرن 

املاضي.
وظهر بعد ذلك بصوته فقط 
في احدى حلقات فوازير نيللي، 
وهو ما أتاح له التعرف على 
املخرج فهمي عبداحلميد الذي 

عمرو دياب يتقاضى أعلى أجر في تاريخ الدراما 
لبطولة مسلسل رمضاني في العام 2011

السياسي الهولندي خيرت فيلدرز 
يهاجم اإلسالم من جديد ويصفه 
بـ »األيدلوجية المتسمة بالعنف«

غادة عبدالرازق: مالبس  »زهرة«  ال تفطر

حسن يوسف: لست داعية ورزقي من الفن

خيرت فيلدرز

سعيد صالح: أخشى حساب ربي بسبب تاريخي السيئ
وموسيقى أم كلثوم وعبدالحليم وشادية ليست حرامًا

القاهرة � إم.بي.سي: أكد الفنان سعيد 
صالح أنه يشعر بخوف شديد من حساب 
اهلل � سبحانه وتعالى � بسبب تاريخه 
الس����يئ للغاية، إال أنه ش����دد في الوقت 
نفسه على ثقته في رحمة اهلل عز وجل 

ومغفرته.
وفيما أكد أن القرآن الكرمي مصدر األمان 
الوحيد في حياته في الوقت احلالي، فإنه 

رأى أن سماع املوسيقى ليس حراما.
وقال س����عيد � في مقابلة مع برنامج 
»أنا« على قناة »درمي« الفضائية السبت 
املاضي � »أخاف من يوم احلس����اب في 
اآلخرة، ألن تاريخي س����يئ للغاية وفيه 
الكثير من الذنوب والسيئات، لكني أثق 

في رحمة اهلل عز وجل«.
وأضاف »آم����ل أن أحظى برحمة اهلل 
س����بحانه وتعالى في اآلخرة، وأن يغفر 
لي ذنوبي، خاصة بعدما أصبحت إنسانا 
مختلفا، وتخلصت من قلة األدب التي كنت 

عليها، وكل شيء سيئ كنت أعمله«.
وأوضح أن جترب����ة مرضه األخيرة 
كانت صعبة، وأنه دعا اهلل أال ميوت وهو 
مريض أو أن تكون آخر أيامه على السرير 

أو في املستشفى، مشيرا إلى أنه يتمنى أن ميوت وهو يعمل، وأن 
يكون وقتها سامحه كل الناس الذين أخطأ في حقهم.

وأكد صالح أن رضا اهلل سبحانه وتعالى وقراءته للقرآن الكرمي 
هما مصدر األمان في حياته، مشيرا إلى أنه أصبح يعرف النوم حاليا 

دون أحالم مزعجة وكوابيس، وذلك بفضل قراءة كتاب اهلل.
ورأى أن حياته تغيرت بعدما دخل السجن ملدة عام، خاصة أنه 
كان يعيش حياته مثل أي شاب، الفتا إلى أن شخصا في السجن � 
عم يوسف � نصحه بالتحدث إلى اهلل سبحانه وتعالى من خالل 
قراءة القرآن، وقد قام بعدها بقراءة وحفظ القرآن، ثم بدأ في الصالة 

والصوم حتى مر العام.
وأشار إلى أنه بعدما خرج من السجن متنى أن يؤدي العمرة وقد 
فعل، ثم أدى احلج 14 مرة، ولم ينقطع عن احلج منذ أن خرج من 
السجن إال العام املاضي بسبب إنفلونزا اخلنازير، مشيرا إلى أن 

والده أزهري، وكان يتمنى أن يحفظ القرآن 
الكرمي، لكنه كان يتهرب منه وقتها.

ورأى النجم املخضرم سعيد صالح أن 
املوسيقى ليست حراما، إمنا شيء ممتع 
ينمي اإلحساس، الفتا إلى أن املوسيقى 
احلقيقة تتجسد في أغاني الطرب األصلي 
ألم كلث����وم وعبداحللي����م حافظ وجناة 
وشادية، وليست في األغاني الصاخبة 

التي نسمعها اآلن.
وأوضح صالح أنه يعشق احلب ألنه 
ش����يء رائع، وأنه لم يكن يس����تطيع أن 
يعيش من غيره، مشيرا إلى أنه ارتبط 
بزوجته األولى عن حب، كما أنه ارتبط 
بقصة حب م����ع زوجته احلالية رغم أن 
فارق السن بينهما كبير، ونفى أن تكون 

جنوميته بسبب الزواج.
واعتبر أن انفصاله عن زوجته األولى 
أم ابنته »هند« قس����مة ونصيب، خاصة 
أنه لم يخطئ ف����ي حقها، وأن االنفصال 
كان متحضرا وراقيا ودون أي مشاكل أو 
اختالف، مشيرا إلى أنه لم يندم في حياته، 

ألنه كل الذي عرفهم كانوا محترمني.
وكشف الفنان املصري أن والدته كانت 
غالية عليه ج����دا، وعلى الرغم من ذلك ذهب يوم وفاتها للتمثيل 
على املس����رح، مشيرا إلى أنه ذهب بعدها ليسهر مع زميله النجم 
عادل إمام وظال يضحكان، ليس من الهستيريا ولكن ألنه ال ميكن 

أن مينع املوت.
وشدد صالح على أنه رغم أن لديه أخا وأختا إال أن والدته كانت 
حتبه أكثر منهما، مشيرا إلى أن شقيقته الصغرى تقوم اآلن بدور 

والدته في شكلها وسؤالها عليه دائما.
وأوضح أن دخوله الس����جن لم يهز ثقته في نفسه، وأن السنة 
التي قضاها هناك كانت عظيمة بالنس����بة له، مش����يرا إلى أنه لم 
يخف وقتها من الشكل االجتماعي، وأنه في اليوم التالي خلروجه 

ذهب ليمثل مع عادل إمام.
ورأى أن دخوله السجن كان ظلما وأنه لم يكن يستحقه، الفتا إلى 

أنه دخل السجن بعدما خرج عن النص في إحدى املسرحيات.

آالن روبير امللقب بالرجل العنكبوت في قبضة الشرطة االسترالية

القبض على الرجل العنكبوت »في أستراليا« لميس تتورط في دعوات إفطار جماعية 
ا.ف.پ: تس���لق على »فيس بوك«  � س���يدني 

الفرنس���ي آالن روبي���ر امللقب 
بالرجل العنكبوت ناطحة سحاب 
مؤلفة من 57 طابقا في سيدني 
ام���س االثنني، قب���ل ان توقفه 

الشرطة.
وتس���لق آالن روبير »برج 
النور« الذي يرتفع 150 مترا في 
وسط العاصمة سيدني في 25 
دقيقة على مرأى من عش���رات 
االشخاص الذين كانوا يصفقون 

له.
ورفع الرجل العنكبوت يافطة 
حتمل عن���وان موقع الكتروني 
يعنى بالتوعي���ة حول مخاطر 

االحترار املناخي.
ويبل���غ الرج���ل 48 عام���ا، 
ويش���تهر بقيامه دائما بتسلق 
االبنية بشكل ال يراعي القانون 

وال قواعد السالمة.
وقد تسلق اول ناطحة سحاب 
في العام 1994، وهي برج سيتي 
بنك في شيكاغو. ومنذ ذلك الوقت 
تسلق اكثر من 80 ناطحة سحاب 
حول العالم بهدف تنبيه الرأي 
العام الى مخاطر االحترار املناخي. 
وسبق ان تس���لق في استراليا 

ايضا مبنى اوبرا سيدني.

ام بي س����ي: تورط����ت املمثل����ة التركية توبا 
بويوكوسنت، التي قامت بدور مليس في مسلسل 
سنوات الضياع، في دعوة إلفطار رمضاني جماعي 
ملعجبيها على الفيس بوك وتويتر، بعد أن انتحل 

مجهولون شخصيتها ونشروا الدعوة.
وطالب����ت توبا -ف����ي تصريح����ات لصحيفة 
»بوجون« التركية � معجبيها بعدم االس����تجابة 
لدعوة اإلفطار التي نفت توجيهها من األس����اس، 
وقالت: »لم أنش����ئ أي حساب في الفيس بوك أو 
تويتر، فأنا لست عضوة بهذه املواقع، وليس لي 
أية عالقة بهما، ولكن هناك أش����خاصا استخدموا 
اس����مي وصورتي وحتدثوا م����ع معجبي بعد أن 
وضعوا أنفسهم في مكاني«. وتابعت »أقولها بكل 
وضوح ودقة مرة أخرى، بأني لم أشترك في هذه 
املواقع، وهناك أناس يستخدمون اسمي عبر الفيس 
البوك والتويتر، ويرسلون دعوات اإلفطار باسمي، 
ويش����عرون بالس����عادة، وأمتنى أنهم لم يسيئوا 
لي بأشياء أخرى«. وتس����اءلت توبا: »ولكن ماذا 
أفعل«، وأجابت »أقصى شيء ممكن أن أعمله هو 

عن طريق مستش����ارتي اإلعالمية أرمي تومر بأن تكذب هذه األخبار، وترسل تكذيبا هنا وهناك لكي تخبر 
الناس بأن هذه الدعوات كلها أكاذيب في أكاذيب«. وأعربت توبا عن أس����فها ملا حدث، ودعت إلى »محاربة 
هؤالء الدجالني الذين يستخدمون اسمها ليضحكوا على الناس بأكاذيبهم«. كما حذر الكاتب الصحافي التركي 
إيكوت أش����كالر من االستجابة لتلك الدعوة، وانتقد منتحلي شخصية توبا على املوقعني الشهيرين، وقال 
ف����ي مقاله بالصحيفة: »تخيلوا كم معجبا أو معجبة رأى هذه الدعوة«، وتابع في مقاله الذي حمل عنوان 

األسبوع املاضي »ال تذهب إلى دعوة اإلفطار إذا دعيت من قبل توبا بويوكوسنت«.

صحتك

الباحثون يحذرون من تأثير 
المجوهرات المقلدة على الجلد

برلني � د.ب.أ: ليس كل ما يلمع ذهبا، مقولة يعلم كل من 
ظهر عليه طفح جلدي بعد استخدام مجوهرات رخيصة أو 
مقلدة مدى حقيقتها، واآلن أثبت العلماء األملان أن مس����ألة 

احلساسية للمجوهرات املقلدة ليست خرافة.
ال أحد ميتلك ذهبا خالصا، إال إذا تصادف وكان اسمك توت 
عنخ آمون، إن كل ما نراه أمامنا اليوم من مجوهرات ذهبية 
ما هي إال س����بائك من الذهب املخلوط مبعادن غير نفيسة 

تكون مبنزلة عناصر أساسية مثل النحاس والنيكل.
و»القيراط« يحدد نسبة الذهب في تلك السبيكة، وكلما 
زاد القيراط كلما زادت نس����بة الذهب وقلت نسبة املعدن 
االساسي في قطعة املجوهرات، وكلما ارتفع السعر أيضا.

قدميا، كنا نفترض أن الكميات الضئيلة من املعادن غير 
النفيسة التي يتم مزجها بالذهب ال ميكن أن تؤدي لإلصابة 
بحساس����ية اجللد. لكن النتائج اجلدي����دة لالبحاث اثبتت 
امكانية وجود حساس����ية لدى الشخص جتاه املجوهرات 

الرخيصة.
إن ارتداء قرط مصنوع من السبائك املعدنية قد يصيب 
املرء بانتفاخ أو بثرة حمراء مؤملة. العمالت املعدنية وإبزمي 
حزام اخلصر بل وحتى الهواتف اخللوية قد يكون لها نفس 

التأثير عندما حتتك باجللد.
والسبب أنها جميعا حتتوي على النيكل، وهو السبب األكثر 
شيوعا لهياج حساسية اجللد بأنواعها في العالم الصناعي. 
غير أن عددا محدودا من الناس يعلم أن النيكل يس����تخدم 

على نطاق واسع في صناعة املجوهرات »الذهبية«.

سعيد صالح

مليس )توبا بويوكوسنت(

غادة عبدالرازق

حسن يوسف

القاه���رة � وكاالت: اتهم مصور صحافي يعمل في جريدة 
»الدستور« حرس أمن وزير الثقافة املصري باالعتداء عليه 
بالضرب، وبحس���ب ما نقلت »اليوم السابع« أن املصور كان 
يح���اول أن يلتقط صورة للوزير أثن���اء دخوله مبنى نيابة 
ش���مال اجليزة لالس���تماع إلى أقوله في قضية سرقة لوحة 

»زهرة اخلشخاش« عندما ضربه حرس األمن.
وقال املصور انه منذ الساعة الثامنة والنصف وهو يقف 

أمام النيابة، وأثناء التقاطه صورا للوزير فوجئ بأحد أفراد 
احلرس املرافقني للوزير يعتدي عليه بالضرب بال� »بوكس« 
في فمه، ما أدى إلى حدوث نزيف بفمه، وعلى الفور توجه إلى 
قسم شرطة إمبابة إلثبات الواقعة. وكان وزير الثقافة فاروق 
حسني قد وصل مس���اء األحد، إلى مقر نيابة شمال اجليزة 
بشارع السودان مبنطقة إمبابة لإلدالء بأقواله للمرة األولى 

في حتقيقات سرقة لوحة »زهرة اخلشخاش«.

حراس فاروق حسني يضربون مصورًا صحافيًا

حياة الفهد


