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بعد أن قالت عنها إنها تنكرت لـ »أفضالها« وإنها أدخلتها مجال التمثيل

إلهام الفضالة لـ »األنباء« ردًا على تصريحات مها محمد:
)وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالمًا(

في »كورال« الفرقة الوطنية، ثم 
أدخلتها عالم التمثيل من خالل 
مسرحية »عالباب يا شباب« 

الذي أخرجها محمد خالد.
واضاف���ت مه���ا محمد في 
تصريحه���ا ان الفضالة وقفت 
إلى جانب النجمني داود وحسني 
الب���الم، وحصدت جناحا فتح 
لها باب النجومية. وأتت رواية 
محمد بعدما اعتبرت أن إلهام 
»تنكرت بشكل علني« ألفضالها، 
معرب���ة عن اس���تغرابها لهذه 
التصرفات. وأوضحت أن أنباء 
وصلته���ا تفيد بأن زوج إلهام 
منعها من ذكر فضل مها، وهذا 

ما يزيد األمر حيرة. 
وأشارت مها إلى أنها سئمت 
الصدمات التي تلقتها من الوسط 
الفن���ي، مضيف���ة أن كثيرين 
تنكروا ألفضالها، لكنها فضلت 
عدم ذكرهم باألسماء ألنهم لم 
يخرجوا في اإلعالم ليتنكروا لها 
علنا كما فعلت إلهام الفضالة، 
انها تؤمن بحكمة  إلى  ملمحة 
»قطع االعناق وال قطع االرزاق« 

في عملها الفني.
عبدالحميد الخطيب  ٭

وانها س���اعدتها ف���ي حتقيق 
رغبتها حني عرفتها إلى امللحن 
أنور عبداهلل، فشاركت الفضالة 

عائلتها باستمرار، وانها أعربت 
عن رغبتها في دخول عالم الفن، 
الغناء،  التمثيل بل  لكن ليس 

قائلة انها ساعدت إلهام الفضالة 
في شق طريقها إلى النجومية، 
وإن الفضالة كانت تزور منزل 

اكدت النجمة إلهام الفضالة 
انها ال حتب املشكالت وتربطها 
عالقة جيدة جدا بزمالئها في 
الفني ولم تكن طوال  الوسط 
مسيرتها الفنية »قاطعة ارزاق« 

الي احد.
 وقالت الفضالة ل� »األنباء« 
ردا على تصريحات الفنانة مها 
محمد ملوقع »انا زهرة« والتي 
هاجمتها فيها: أنا اترفع عن الرد 
على مثل هذه »السوالف« ولو 
كنت قاطعة ارزاق فكان االجدر 
ان ارفض مشاركة مها محمد في 
مسلسل »علمني كيف انساك« 
لصالح تلفزيون »دبي« واطلب 
من املنتج استبعادها وهي التي 
جتسد فيه دور صديقتي، وفي 
النهاية ال اقول اال )وإذا خاطبهم 

اجلاهلون قالوا سالما(.
وعن مسلسل »فرصة ثانية« 
مع الفنانة القديرة سعاد عبداهلل 
قالت انها انتهت منه وسيعرض 
خالل ش���هر رمض���ان املبارك 
وتتمنى ان ين���ال دورها فيه 

اعجاب جمهورها العزيز. 
وكانت الفنان���ة مها محمد 
قد صرحت ملوقع »انا زهرة« 

الهام الفضالة

صوفيا املريخ

مها محمد

خالل املؤمتر الصحافي للوفد اإلعالمي الكويتي الزائر للقاهرة

العاليلي وفهمي واجلداوي: الكويت معروفة مبواقفها املشّرفة جتاه مصر

الى مصر، حيث ان الس���ائح 
الكويت���ي والعربي ميتاز عن 
السائح االجنبي بأن متوسط 
اقامت���ه يتعدى ال���� 20 يوما 
اضافة الى معدل االنفاق الذي 
ال يتجاوز 85 دوالرا للسائح 
االجنبي والذي ينفق ضعفه 

السائح الكويتي والعربي.
وأشاد مساعد وزير السياحة 
بال���دور الكبير ال���ذي قام به 
رجل االعمال الكويتي الراحل 
الفقيد ناصر اخلرافي في دفع 
عجل���ة االقتصاد املصري من 
خالل مشاريعه االستثمارية 
الكبرى ومنها مشروع مرسى 
علم وب���ورت غالب وهي من 
اهم املنتجعات السياحية في 
مصر والتى اصبحت من اشهر 
املدن السياحية على اخلريطة 

العاملية للسياحة.
العمي���ري  ام���ا يوس���ف 
رئيس الوفد، فأكد ان صاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد حري���ص على تواجد 
االستثمارات الكويتية في مصر 
الفترة،  بقوة خاصة في هذه 
مشيرا على تأكيد سموه لذلك 
خالل لقائه مع رئيس الوزراء 
املصري عصام ش���رف خالل 

زيارته للكويت مؤخرا.
الكويت  وقال ان اهتم���ام 
البالغ لدعم االقتصاد املصري 
ه���و ن���وع م���ن رد اجلميل، 
مش���يرا الى ان هناك اقتراحا 
لتكوين جلنة تسمى »اللجنة 
الكويتية الوطنية الش���عبية 
ألحباء مص���ر« تضم مثقفني 
وأدباء وسياسيني لدعم مصر 
في شتى املجاالت، الفتا الى ان 
الكويتي حافل  الوفد  برنامج 
وطويل حيث س���يقوم بعدة 
زيارات منها مدينة االسكندرية 
والبحر االحمر ولقاء محافظيها، 
كما سيقوم الوفد أيضا بلقاء 
وزيري الس���ياحة والداخلية 
لالطمئنان على الوضع االمني 

وكيفية زيادة االستثمارات.
وناش���د العمي���ري جميع 
احملط���ات الفضائية اخلاصة 
الدراما  واحلكومي���ة بدع���م 
املصرية ملا لها من مكانة كبيرة 
للمس���اعدة في اعادة احلركة 
الفنية في مصر الى ما كانت 

عليه.
القاهرة 
 ٭ مفرح الشمري - هناء السيد

ان وج���ود الوفد الكويتي في 
مصر يزيل مخاوفنا، معتبرا 
ان هذه املبادرة مبنزلة دفعة 
قوية لالقتصاد املصري بصفة 
عامة وللسياحة بصفة خاصة، 
ملمحا الى ان املس���ؤولني عن 
الس���ياحة ف���ي مصر  قطاع 
يؤكدون على االعالم الكويتي 
والعربي، واضعني آماال كبيرة 
لبيان احلالة االمنية املطمئنة 
العرب  وزيادة اعداد السياح 

والكويتيني.
وش���دد زع���زوع على أن 
الس���ياحة م���ن أه���م اعمدة 
االقتص���اد املصري خصوصا 
في الفت���رة احلالية، مبينا ان 
دخل مصر من الس���ياحة عام 
1981 كان 300 ملي���ون دوالر 
فقط ووصل عام 2010 الى 12.5 
مليار دوالر، واضاف ان عدد 
الغ���رف الفندقية كان 18 ألف 
غرفة فندقية ووصل الى 225 
ألف غرف���ة فندقية في الوقت 
احلالي اضافة الى وجود 200 

الف غرفة حتت االنشاء.
وشدد زعزوع على أهمية 
عودة السائح الكويتي والعربي 

الى زيارات القيادات الكويتية 
ملصر ورسالة صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
الى رئيس املجلس العسكري 
املص���ري املش���ير حس���ني 
طنطاوي والت���ي كانت تؤكد 
أن الكويت تساند عودة مصر 
لسابق عهدها ومكانتها، الفتا 
الى زيارة وف���د غرفة جتارة 
الى  الكويت مؤخرا  وصناعة 
اتفاقات  مصر، حي���ث عق���د 
القام���ة عدد من املش���روعات 
التجارية واالقتصادية وكذلك 
زيارة وفد الصندوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية لتقدمي 
الدعم لالقتصاد املصري، مؤكدا 
انها كانت زيارات ناجحة بكل 

املقاييس.
وأكد احملم���د على العالقة 
التاريخي���ة والش���عبية بني 
البلدين والت���ي كانت بارزة 
الكويت  في ح���رب حتري���ر 
البارز  الدور  حيث كان ملصر 
في ه���ذه احلرب العادة احلق 

الصحابه.
بدوره، قال مس���اعد وزير 
السياحة املصري هشام زعزوع 

الكويتي بعيدا عن  للش���عب 
وكاالت األنب���اء التي لم تكن 
دقيقة في نق���ل األحداث بكل 
ش���فافية ومصداقية، مشيرة 
ال���ى ان عالقته���ا بالش���عب 
الكويت���ي متينة س���واء على 
اجلان���ب االجتماعي او الفني 
وهي على تواصل معه دائما 
ألنه من الش���عوب اخلليجية 
والعربية التي تكن له كل محبة 

وتقدير.
ه���ذا ودعا رئي���س الوفد 
يوسف العميري جميع القنوات 
الى دعم  اخلليجية والعربية 
الدراما املصرية بعد ثورة 25 
يناير بصفته رئيس املنتجني 
اخلليجيني وذلك من خالل شراء 
أعمالها الدرامية حتى تنهض 

من جديد.
القائم  اكد  من جانب آخر، 
باالعمال بسفارتنا في القاهرة 
املستشار محمد احملمد تطلع 
الدول العربية لعودة مصر الى 
مكانتها االقتصادية والسياحية، 
معربا عن ثقته في جناح مصر 
في العودة سريعا وفي اقرب 
وقت، مشيرا في الوقت نفسه 

ثّمن جن���وم الفن املصري 
عزت العاليلي وحسني فهمي 
الوفد  ورجاء اجلداوي زيارة 
الكويتي جلمهورية  االعالمي 
الوقت  العربية في هذا  مصر 
الس���ياحة  لدعم وتش���جيع 
واالقتصاد، مؤكدين ان مواقف 
الكويت أميرا وحكومة وشعبا 
مشرفة جتاه مصر سواء قبل 

الثورة او بعدها.
جاء ذلك بع���د حضورهم 
للمؤمت���ر الصحاف���ي للوفد 
الذي عقده  الكويتي  االعالمي 
قطاع السياحة بفندق جراند 
حياة ظهر امس األول بتنظيم 
من املنتج عادل أديب وزوجته 
الفنانة منال سالمة التي كانت 
عريفة املؤمتر والذي حضرته 
جميع وسائل اإلعالم املصري 

املرئي واملسموع واملقروء.
النجم املصري عزت  وأكد 
العاليلي في كلمته التي ألقاها 
في املؤمتر ان العالقات الكويتية 
� املصرية يش���هد لها التاريخ 
سواء في السياسة واالقتصاد 
والفن، حيث جتمعه عالقات 
طيب���ة م���ع معظ���م الفنانني 
العم���الق  الكويتي���ني مث���ل 
عبداحلسني عبدالرضا ومحمد 
املنص���ور ومنصور املنصور 
وسعاد عبداهلل وحياة الفهد، 
ومتنى لو كانوا مع الوفد الذي 
يزور مص���ر حاليا خصوصا 
انهم من الفنانني الذين يعشقهم 

الشعب املصري.
من جهته، قال النجم حسني 
ان���ه بصفت���ه مواطنا  فهمي 
مصريا قب���ل ان يكون فنانا 
فإنه يقدم كل الش���كر جلميع 
اعضاء الوفد الذي يرأسه رئيس 
بيت الكويت لألعمال الوطنية 
يوسف العميري الذي جتمعه 
معه صداقة متين���ة، واصفا 
ث���ورة مصر بانه���ا تصحيح 
لألوضاع اخلاطئة املوجودة 
في الس���ابق، ووجه الش���كر 
للكويت على مواقفها املشرفة 
التي تدل عل���ى حرصها على 
التماسك العربي متمنيا لها كل 

توفيق وجناح.
النجمة  من جانبها، ذكرت 
رجاء اجلداوي ان زيارة الوفد 
الزيارات  الكويتي تعتبر من 
املهمة في الوقت احلالي وذلك 
لنقل األوضاع التي تعيش���ها 
مصر حاليا بص���ورة دقيقة 

يوسف العميري يلقي كلمته أثناء املؤمترصورة جماعية للوفد مع الفنانني                          )ناصر عبدالسيد(

العاليلي في »ملحمة درامية« واجلداوي مع »سمارة«

في تصريح خاص لـ »األنباء« أكد النجم 
عزت العاليلي انه يحضر مللحمة درامية 
بعنوان »بهية ويونس« سيصورها مطلع 

يوليو املقبل وستعرض بعد شهر رمضان 

املبارك، باإلضافة الى عمل درامي اجتماعي 
كان من املفترض تصويره ولكن اجراءه 

لعملية جراحية اجل ذلك.
بينما ذكرت النجمة رجاء اجلداوي انها 

شاركت في مسلسل »سمارة« الذي 
سيعرض في رمضان على شاشة تلفزيون 

دبي ومتنت ان ينال دورها اعجاب جمهورها 
العربي.

العاليلي يتحدث للزميل مفرح الشمري اجلداوي تتوسط الزميلني مفرح الشمري وهناء السيد من مكتب القاهرة

العميري: هناك 
اقتراح لتكوين 
جلنة تسمى 

»اللجنة الكويتية 
الوطنية الشعبية 

ألحباء مصر«

ممثلة شابة »مصدومة« من تصرفات أحد املخرجني معاها 
بعد ما قام بحذف عدد من مشاهدها بحجة ان حواراتها 

متكررة.. عيل وينك من أول!

ممثل هاأليام قاعد »يحس« ان زميله اللي معاه في 
مسلسله اليديد حاقد عليه خصوصا انه ما يييب طاريه 

في تصريحاته عن العمل مع انه البطل الرئيسي فيه.. اهلل 
يعينك!

ممثلة صاحبة مشاكل طلبت من أحد املنتجني وضع اسمها 
في مكان بارز بكادر املسلسل علشان تغيظ زميلتها اللي 

جتمعها عالقة صداقة باملنتج.. احلمد هلل والشكر!

مصدومة

حقد

مشاكل

الفخراني: كان نفسي أبقى »فيل«!

مهرجان سينمائي في بيروت 
يعرض أفالمًا منعتها الرقابة 
في العامني 2009 و2010

صوفيا تتمنى الغناء مع اجلسمي 
وتقدم ديو جديدًا في »موازين«

يعكف الفنان يحيى الفخراني هذه األيام على وضع اللمسات 
األخيرة ملسلسل »احليوان في قصص القرآن« الذي سيعرض 
في رمض���ان القادم، وعن العمل قال الفخراني في حوار مع 
موقع »بوابة الش���باب«: العمل يتحدث عن دور احليوانات 
في حياة األنبياء وما ميكن ان يتخذه اإلنسان من فكر وعظة 

وتأمل لقدرة اهلل سبحانه وتعالى 
في هذا الشأن، وكونه يعتمد على 
الرسوم املتحركة فليس معنى 
ذلك انه سيرتبط باألطفال فقط، 

ولكنه سيهم الكبار أيضا.
الذي بإمكانه  وعن احليوان 
ان يختار ألدائه في املسلس���ل 
قال: كنت أمتنى ان أبقى فيال ألنه 
حيوان قوي جدا ولكنه ال يغضب 
وال يثور إال اذا جار اآلخر عليه 
او على حقه وانا هكذا بالضبط 
فأنا ال ميكن ان أثور على أحد او 
أتخذ موقفا ضده حتى ولو كنت 

قادرا على ذلك إال اذا جار هو علي او على حقي فهذا ش���يء 
غير مقبول عندي باملرة.

بيروت � أ.ف.پ: يقام بني 22 يونيو املقبل و26 منه »مهرجان 
األفالم املمنوعة«، ال����ذي تعرض فيه أفالم كانت دوائر الرقابة 
اللبنانية حظرت عرضها في دورتي 2009 و2010 من »مهرجان 

بيروت الدولي للسينما«.
وأوضحت إدارة »مهرجان بيروت الدولي للسينما« في بيان 
أنها استحصلت، بدعم من وزارة الداخلية، على إجازة بعرض 
هذه األفالم، وعددها خمسة، من األمن العام املنوطة به تقليدا 
مسؤولية الرقابة، ومن »اللجنة املختصة«، في إشارة الى اللجنة 
الوزارية املشتركة التي شكلها رئيس احلكومة اللبناني سعد 

احلريري، ملراقبة األفالم املعدة للعرض.
وكانت هذه اللجنة أكدت لدى استحداثها أنها »ستنظر من 
اآلن فصاعدا في كل األفالم بعقل منفتح جدا، انطالقا من حرية 

الفكر والرأي«.
وبعد أيام من تش����كيلها، أعلنت اللجنة إجازة عرض فيلم 
»شو صار« للمخرج اللبناني ديغول عيد، »ضمن أطر أكادميية 
وثقافية محصورة ومهرجانات«، بعدم����ا كانت دوائر الرقابة 
العادية حظرت عرضه س����واء في الصاالت التجارية، أو حتى 

في عدد من املهرجانات السينمائية.
وسيشهد »مهرجان األفالم املمنوعة« العروض األولى املفتوحة 

للجمهور العريض، لهذا الفيلم.
ويعرض أيضا فيلم »األيام اخلضر« للمخرجة االيرانية هانا 
مخملباف، والذي كان سيعرض خالل دورة العام املنصرم من 
»مهرجان بيروت الدولي للسينما«، لكن عروضه أرجئت بطلب 
من السلطات اللبنانية بسبب تزامنها مع زيارة الرئيس االيراني 

محمود أحمدي جناد لبيروت.

سجلت الفنانة املغربية صوفيا املريخ اغنية دويتو مع 
الفنان العاملي جارمني جاكسون واكدت انها ستقدمها ألول 
مرة في السهرة التي س���تحييها في مهرجان »موازين« في 
دورته العاشرة في مدينة الرباط املغربية. واضافت املريخ 
في حديثها ل� »إيالف« أن األغنية الدويتو التي شاركها فيها 
ش���قيق الفنان العاملي، مايكل جاكس���ون، كان من املقرر ان 
تطرح في االسواق بعد ش���هر رمضان لكنها عادت وقررت 
تقدميها جلمهور موازين في فقرتها الغنائية. وذكرت املريخ 
انها تتمنى مشاركة فنانني عرب في الغناء على شكل دويتو، 

ومن ابرزهم الفنان حسني اجلسمي وفضل شاكر.

يحيى الفخراني


