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الثالثاء ١٥ اكتوبر ٢٠١٩ فنـون

سعود اخلالدي: حضور الفت لإلعالم الكويتي في »كان«

مفرح الشمري
@Mefrehs

انطلقت منذ ايام اعمال ســوق 
كان الدوليــة للتلفزيون وذلك في 

مدينة كان جنوب فرنسا.
وبهذا الصدد، أكد وكيل وزارة 
اإلعالم املســاعد لقطاع التلفزيون 
سعود اخلالدي أن اإلعالم الكويتي 
حقق حضورا الفتا في سوق كان 
»ميب كوم«، مشيرا الى ان اإلعالم 
الكويتي استطاع أن يحقق قفزات 
إيجابيــة بفضل توجيهــات وزير 
اإلعــالم ووزيــر الدولة لشــؤون 
الشــباب محمد اجلبــري ووكيلة 
وزارة اإلعــالم منيــرة الهويــدي 

بضرورة املشــاركة والتواجد في 
مهرجانــات دولية كهــذه من اجل 
ترســيخ حضور اإلعالم الكويتي 
والتأكيد على ريادة اإلعالم الكويتي 

على صعيد دول املنطقة.
وأشــار اخلالدي إلــى أن وزارة 
اإلعــالم متمثلــة بوفــد التلفزيون 
استطاعت عقد مجموعة من اللقاءات 
مع قيادات شــركة ريد ميدوم التي 
تدير مهرجانات وأسواق كان الدولية 
للتلفزيــون والتي تعتبر الســوق 
الدولية األهم عامليا على صعيد االنتاج 
التلفزيونــي والترفيه. ومتثل تلك 
اللقاءات أرضية لالنطالق باالنتاج 
التلفزيوني واإلعالمي الكويتي إلى 

آفاق عاملية ودولية أوسع.

وتابع الخالدي: إن مشــاركة 
الكويــت في ســوق كان الدولية 
لســنوات  تعــود  للتلفزيــون 
طويلة، حيث حققت في منتصف 
السبعينيات ســهرة »االحتقار« 
بطولــة ســعد الفــرج وســعاد 
عبداهلل والراحــل غانم الصالح 
احــدى الجوائــز الرئيســية في 
هــذا العرس والتجمــع اإلعالمي 
المهــم، منوها ان أعضــاء الوفد 
سيشاركون على مدى أيام سوق 
كان الدوليــة للتلفزيون في عدد 
مــن التظاهــرات والمحاضــرات 
والندوات التي تناقش جملة من 
الموضوعات المتجددة في عالم 

صناعة التلفزيون والترفيه.

وأكد أن حضور كهذا ما كان له 
أن يتم لوال توجيهات ودعم وزير 
اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب 
ووكيلة وزارة اإلعالم اللذين يقدمان 
كل الدعــم واإلســناد لكل قطاعات 
الوزارة للمحافظة على مســتوى 
املكانة التي حتتلها الكويت دوليا 
بقيادة  صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد  وســمو ولي العهد 

وسمو رئيس مجلس الوزراء.
يذكر ان الوفد يتكون من الوكيل 
املســاعد لقطاع التلفزيون سعود 
اخلالــدي ومديــر إدارة العروض 
مشاري البعيجان وفواز الفرج من 
مكتــب وكيل وزارة اإلعالم لقطاع 

التلفزيون.

أكد أن أعضاء الوفد سيشاركون على مدى أيام في عدد من الندوات واحملاضرات

سعود اخلالدي ومشاري البعيجان وفواز الفرج في »كان« وكيل التلفزيون سعود اخلالدي

بيروت ـ بولني فاضل

السينما هي أقرب مشروع سيشغل النجمة 
هيفاء وهبي في املدى املنظور، حيث تصور 
فيلما مع املخرج محمد حماقي وانتاج شركة 

»سنابرز«.
هيفاء كانت كشــفت فــي الفترة األخيرة 
عــن عرض تلقته ملسلســل لبنانــي ـ عربي 
مشترك، فضال عن مسلسل لرمضان، مؤكدة 
انها ستراعي عوامل كثيرة في عملية االختيار 

من بينها القصة األجمل.
وعن غيابها عن السباق الرمضاني املاضي، 
ردت الســبب إلى رغبة لديها في ذلك احلني 
باخللود للراحة واالستجمام، فإذا بها تتوعك 
وتدخل املستشفى اثر اصابتها بڤيروس حاد 
ســبب لها حرارة مرتفعة وانهاكا جســديا. 
ولفتت إلــى ان ظهورها كضيفة شــرف في 
حلقة واحدة في رمضان من مسلسل »الواد 
سيد الشحات« ألحمد فهمي مرده إلى صداقتها 
بأحمد وشــركة االنتاج، وقالــت »هي كانت 
املــرة األولى التي أقدم فيهــا الكوميديا وأن 
اطلب كضيفة شرف فهذا يعني احلاجة إلى 
ظهوري، فلم البخل واالمتناع عن املشاركة؟ 

احللقة كانت مهضومة والتجربة جميلة«.
هيفاء توقفت عند ادعاء البعض بإصابتها 
مبــرض خبيــث، معتبــرة ان البعض أصر 

 علــى بــث هــذه االخبــار لكــن فــي النهاية 
ال يصح إال الصحيح.

وعن التقارب في اآلونة األخيرة مع اليسا، 
أوضحت ان عالقتهما اليوم أكثر من جميلة 
بعدما بينت اليســا عن طيبة لم تظهرها لها 
قبال، وتابعت تقول »اليسا متلك طيبة ال تظهر 
دائما لكن حني تظهر تكون حقيقية جدا. هي 
وقفت على مســارح كثيرة وأفرحت الناس 
وأعطــت الكثير لفنها وحــني اصابها املرض 
عانت كثيرا بس ما عذبت حدا وال عمدت إلى 
الشــكوى والنق، وحني شفيت أطلت وقالت 
انها كانت مريضة، لذا اقول للبعض »اتركوا 

الناس بحالن«.
خالفا لكثيرين تعتمد هيفاء وهبي سياسة 
الظهور املقنن على مواقع التواصل االجتماعي 
وهي تبدو ناشــطة حينا وغائبة حينا آخر. 
»لســت للفرجة اليومية وثمة حياة خاصة 
يجب أن أعيشــها انا للناس حني يكون لدي 
عمل، وبالتالي إذا لم أنشــر »ستوريز« على 
مدى يوم أو أيام أو أصور صحن البطاطا الذي 
اتناوله، فهذا ال يعني اني مقصرة بحق فني. 
ثمة تصرفات على مواقع التواصل حتد من 
احلرية الشخصية وأنا ضد الظهور املبالغ فيه.

احلياة باتت هاتفا وأنا مع أن نضعه جانبا 
لنســتمتع بلحظات احلياة بــدال من التلهي 

بتصويرها ونقلها«.

هيفاء وهبي: لست للفرجة اليومية

جنوى علوان في ذمة اهلل

انتقلت الى رحمة اهلل الفنانة الســورية 
جنــوى علوان مســاء امــس إثــر تعرضها 
ألزمة قلبية مفاجئة لتفتقد الدراما العربية 
وخصوصا الدراما الســورية ممثلة ال مثيل 
لهــا في جتســيد االدوار االنســانية بصدق 

وإحساس ال يوصف.
وقــد نعى الفنانــة الراحلــة الفنان تيم 
احلسن، عبر حسابه على تويتر، قائال: »رحم 
اهلل الزميلة جنوى علوان. تعازي ألسرتها 
الكرمية. اهلل يصبرهم ويعينهم. البقاء هلل«.
وبــدأت جنــوى علــوان حياتهــا الفنية 

الدفلــي« عــام ١٩٩٥،  مبسلســل »نهــارات 
وجسدت فيه دور »عايدة«، وشاركت بعدها 
في عدة أعمال من بينها »مقامات بديع الزمان 

الهمذاني«، بعنوان »زائرة املساء«.
كمــا شــاركت فــي مسلســل »التغريبة 
الفلســطينية« عــام ٢٠٠4 بــدور »لطيفــة، 
وفي العام نفسه عملت في مسلسل »عذراء 
اجلبل«، لتنطلق بعدها في عدة مسلســالت 
مختلفة، منها »عصي الدمع«، و»أهل الغرام«، 
و»على طول األيام«، و»عنترة بن شــداد«، 
و»االجتياح«، و»العقاب«، و»مطلوب رجال«.

الراحلة جنوى علوان في أحد أعمالها

»سجالت القط الرحال«.. يفتتح عروض 
»الشارقة السينمائي الدولي لألطفال والشباب 7«

الشارقة ـ عبداحلميد اخلطيب

بحضور نخبة من جنوم 
الســينما والدرامــا العربية 
واألجنبية، انطلقت مســاء 
أمس االول )األحد( فعاليات 
الدورة السابعة من مهرجان 
الدولي  السينمائي  الشارقة 
لألطفال والشباب ٢٠١٩، الذي 
تنظمه مؤسسة )فن( املعنية 
بتعزيز ودعم الفن اإلعالمي 
لألطفــال والناشــئة، خالل 
الفتــرة مــن ١3- ١8 أكتوبر 
اجلــاري، في مركز اجلواهر 
واملؤمتــرات  للمناســبات 
بالشارقة، مســتضيفة هذا 
العام ١3٢ فيلما من 3٩ دولة 
عربية وأجنبية حتت شعار 
»أفالم مستوحاة من كتب«.

وحضــر حفــل االفتتاح 
الشيخ سعود بن سلطان بن 
محمد القاسمي، وكوكبة من 
النجوم أبرزهم الفنان القدير 
عبدالرحمن العقل، والسوري 
باســل خياط، والســعودي 
عبداحملسن النمر، والشاعرة 
واملخرجــة اإلماراتية جنوم 
الغامن، يرافقهم كل من الفنان 
واملخــرج اإلماراتي عبداهلل 
اجلنيبي، واملخرجة اإلماراتية 
نهلة الفهد، والناقد واملخرج 
املصري يســري نصر اهلل، 
واملخــرج الكنــدي جوليان 
واملخرجــة  كارينغتــون، 
البريطانية جوان ســلمون، 
واملمثل الســعودي الشــاب 

عبداهلل علي.
فيمــا اســتضاف احلفل 
شــخصيات فنيــة عربيــة 
مميــزة، حيث حضر كل من 
الفنانة السورية دميا بياعة، 
واملمثلــة املصرية شــيري 
عــادل، واملمثلــة املصريــة 
جميلــة عــوض، واملخــرج 

املصري عادل عوض. 

الفن واإلنسانية
وفي كلمة لها خالل احلفل 
االفتتاحــي، أكدت الشــيخة 
جواهر بنت عبداهلل القاسمي، 
مدير مؤسســة )فن( ومدير 
مهرجان الشارقة السينمائي 
الدولي لألطفال والشــباب، 
أن املهرجان يواصل تطوره 
ومتيــزه عامــا بعــد عــام 
بفضــل توجيهــات صاحب 
الدكتــور  الشــيخ  الســمو 
ســلطان بن محمد القاسمي 
عضو املجلس األعلى حاكم 
الشارقة، ودعم قرينته سمو 
الشيخة جواهر بنت محمد 
القاســمي، رئيســة املجلس 
األعلــى لشــؤون األســرة، 

بنت عبداهلل القاسمي: نحتفي 
هذا العام بالشــارقة، إمارة 
العلم والنور والثقافة التي 
اســتحقت لقــب العاصمــة 
العامليــة للكتــاب ٢٠١٩، وال 
شــك أن نيلهــا لهــذا اللقب 
مينح املزيد من البعد لكافة 
فعالياتهــا وبشــكل خــاص 
الثقافيــة منهــا، فالســينما 
ثقافة وكتاب وروايات وأبطال 
وشــخصيات، ونعتبــر أن 
االحتفاء بالكتاب هو احتفاء 

بالفنون كافة.

نافذة استثنائية
مــن جانبــه قــال الفنان 
العقل:  القدير عبدالرحمــن 
نلتقي اليــوم في حدث بات 
نافذة استثنائية تفتح على 
آفــاق واعدة تأخــذ األجيال 
معــارف  نحــو  اجلديــدة 
وخبرات فنية هي األهم على 
صعيد حاضرهم ومستقبلهم، 
ونؤمن بأن السينما هي املجال 
احليوي إليقاظ احلس املبدع 

الشارقة أرض اإلبداع والفكر 
والثقافة. 

القط الرحال
وشــهد حفــل االفتتــاح 
العرض األول عامليا للفيلم 
الروائي، »سجالت  الياباني 
الرحــال« للمخــرج  القــط 
كويشيرو ميكي، وهو فيلم 
يحمــل نفس عنــوان العمل 
اليابانــي  األدبــي للمؤلــف 
هيرو اريــكاوا، يروي قصة 
البطل »ساتورو«، الذي يعثر 
فــي رحلة بحثــه عن مأوى 
لقطته املشردة على خطوط 
تقوده إلى ماضيه املتشابك، 
إلى جانب الفيلم البريطاني 
»حتلوا بالشجاعة« للمخرجة 
جوان ســلمون، والذي يعد 
أحــد األفــالم القيمــة التــي 
تقف شــاهدة على تفاصيل 
ويوميات األشخاص من ذوي 

االحتياجات اخلاصة. 

عروض وجوائز
تلقى املهرجان هذا العام 
طلبــات مشــاركة لـــ ١4٥4 
فيلما من 86 دولة، اختارت 
منها ١3٢، حيث سيعرض ١٢ 
فيلمــا للمرة األولــى عامليا، 
و7٥ للمرة األولى في الشرق 
األوسط، و7 على صعيد دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
تتوزع على فئات املهرجان 
السبع، وهي: أفالم من صنع 
األطفــال والناشــئة، وأفالم 
خليجيــة قصيــرة، وأفالم 
دولية قصيرة، وأفالم الرسوم 
املتحركة، وأفــالم وثائقية، 
وأفــالم روائيــة، وأفالم من 

صنع الطلبة.

فــي نفوس اجليــل اجلديد، 
والتــي تشــكل رؤيــة فنية 
مبدعة تترسخ في الذاكرة. 

الفنــون تزيــن  وتابــع: 
احلياة، وتغلب اجلمال على 
البشاعة، تلغي الظلم وتقرب 
احلق، وجتعلنا قادرين على 
اكتشــاف ما هو كامن فينا، 
لهذا شكل املهرجان الذي نعتز 
فيه منطلقا تنمويا لتأسيس 
واقع جديد ومتطور لغد أكثر 

اشراقا لألجيال اجلديدة.

منصة واعدة
من جهتها، قالت الشاعرة 
واملخرجــة اإلماراتية جنوم 
الغامن: يثبت املهرجان في كل 
عام أنه منصة واعدة ومهمة 
تقود األجيــال اجلديدة إلى 
آفاق اإلبداع واكتشاف اجلمال 
في أبسط األشياء والتفاصيل، 
اجلمال في احلياة، والكامن 
والصــورة،  النــص  وراء 
كما يعد فرصة اســتثنائية 
الكتشاف األعمال السينمائية 
العاملية ذات األثر املهم على 
نفوس األجيال اجلديدة وهذا 

أمر غاية في األهمية.
وتابعت: السينما خليط 
من الدهشــة واجلمال، التي 
إلــى  ال تنفــك تعــود بنــا 
أجمل أيام العمر، وها نحن 
فــي أرض الشــارقة نــروي 
احلكاية اجلديدة للســينما، 
منضــي معهــا نحــو آفــاق 
واعدة نأمل فــي أن يقودها 
هذا اجليل اجلديد، ويبتكروا 
رؤاهــم وقصصهم اجلميلة 
ويســردوها على مسامعنا 
يوما، لتبقى السينما جتمعنا 
على مفرداتها وجمالياتها، من 

املهرجان يحتفي بالكتاب ويقدم 132 فيلماً من 39 دولة ويحضره نخبة من أملع النجوم العرب واألجانب

الشيخة جواهر بنت عبداهلل القاسميالفنان القدير عبدالرحمن العقل

ودورة هذا العام مميزة على 
مختلف املستويات، باسمها 
وشعارها، بأهدافها وأبعادها، 
وبأعداد األفالم املشاركة التي 
تضاعفــت ثالث مــرات عن 

العام املاضي. 
وقالــت: ما شــهدناه من 
إقبــال كبير للشــباب على 
املشاركة في دورة هذا العام، 
يدل على أن ثقتنا بهذه الفئة 
الطموحــة والواعدة، كانت 
في محلها يــوم أعلنا العام 
املاضي، وبتوجيهات صاحب 
الدكتــور  الشــيخ  الســمو 
سلطان بن محمد القاسمي، 
عضو املجلس األعلى حاكم 
الشارقة، أنه ابتداء من العام 
٢٠١٩ سيصبح الشباب جزءا 
من مسيرة املهرجان الهادف 
إلــى بنــاء جيل قــادر على 
اســتنهاض جتربة السينما 
العربية ونقلها إلى العاملية. 

عاصمة الكتاب
وأضافت الشيخة جواهر 

املخرجة والشاعرة اإلماراتية جنوم الغامن

جواهر بنت عبداهلل القاسمي: الشباب على قدر الثقة والفن حق طبيعي لكل طفل
عبدالرحمن العقل: السينما هي املجال احليوي إليقاظ احلس املبدع في نفوس اجليل اجلديد

بحماس تتحدث دانييال 
رحمة عن مسلسل »العودة« 
الــذي بــدأت تصويره في 
بيــروت من انتــاج »ايغل 
فيلمــز« وهو عــن ثالثني 
حلقــة من كتابــة رائد ابو 
عجــرم ومعاجلــة درامية 
لطارق سويد واخراج ايلي 

السمعان.
دانييــال أو نســيم في 
املسلسل هي شابة غادرت 
لبنان بسبب مشكلة معينة 
لتعود إليه بعد سبع سنوات 
اثر مشــكلة طارئة اخرى 
وتبدأ االســرار بالتكشــف 
حلقة تلو االخرى. وتبدو 
رحمة في العمــل مرتاحة 
جدا في ثنائيتها مع املمثل 
نيكوال معوض لكون صداقة 
قدمية جتمعهما وتعود إلى 

ثماني سنوات.

دانييال رحمة »مرتاحة« مع نيكوال معوض


