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يوسف مصطفى: 
الكويت دائمًا صاحبة 

ريادة واستحقاق 
ومتواجدة بقوة 

في جميع 
املهرجانات 
واملنتديات 

واللقاءات

أبوذكري كشف عن البدء في إنتاج ثالثة مسلسالت مشتركة بني الكويت ومصر

الكويت حتصد »نصيب األسد« في مونديال »القاهرة« لألعمال الفنية واإلعالم

لتوجهه نحو تدعيم اإلعالم 
الكويت���ي بالدراما املصرية، 
حي���ث مت البدء بإنتاج ثالثة 
مسلسالت مشتركة بني الكويت 

ومصر.
يذك���ر انه كان م���ن أبرز 
الفقي  احلض���ور، نيرم���ني 
وخالد ذكي وعفاف ش���عيب 
وأحمد بدي���ر واملخرج عادل 
أديب وعمرو عبدالعزيز وتامر 
عبداملنعم وسامح يسري وعال 
رامي وسلوى خطاب وباسم 
خوري واملخرج عمرو عابدين 
وإلهام شاهني ورجاء اجلداوي 
ومحمد كرمي ومحمد محمود 
الكبير  عبدالعزي���ز والفنان 
الس���عدني وس���مية  صالح 
اخلش���اب وحس���ن حسنى 
وسميرة سعيد واملخرج محمد 
فاضل رئيس املونديال والكاتب 

الصحافي عادل حمودة.

تتمكن من رفع سمعة ومكانة 
الكويت، مهديا في الوقت ذاته 
هذا اإلجناز الى وزير اإلعالم 

والقائمني على الوزارة.
ق���ال رئيس  ومن جانبه 
احتاد املنتجني العرب ورئيس 
مونديال القاهرة لألعمال الفنية 
واإلعالم د.إبراهيم أبوذكري ان 
املهرجان شهد عددا كبيرا من 
املبادرات واالتفاقات الكثيرة 
في مجاالت اإلنتاج التلفزيوني 
واإلعالم بني االحتاد والقائمني 

على التلفزيونات العربية.
وأضاف أبوذكري في كلمة 
له في حفل ختام املونديال أن 
املقبل سيشهد لقاءات  العام 
خاصة عدة بني االحتاد وعدد 
كبير من الدول العربية ومنها 
الكوي���ت، معربا عن خالص 
شكره وتقديره لوزير اإلعالم 
الش���يخ س���لمان احلم���ود 

تستجيب« والذي يأتي تتويجا 
الختيار صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد من قبل 
األمم املتحدة ومنح س���موه 
العمل اإلنساني«  لقب »قائد 
الكوي���ت »مركزا  وتس���مية 
للعمل اإلنساني«، مستدركا: 
هذه النجاحات التي توجت بها 
وزارة اإلعالم جاءت بتوجيهات 
من وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود ال���ذي يحرص دائما 
على ان تكون وزارة اإلعالم 
التلفزيون حاضرة بقوة في 

مثل هذه املهرجانات.
وثم���ن الوكيل املس���اعد 
لش���ؤون التلفزيون يوسف 
مصطف���ى دور وزير اإلعالم 
امل���ادي واملعنوي  ودعم���ه 
الالمحدود للفرق املشاركة من 
معدين ومخرجني ومذيعني كي 

املهرجانات من شأنها ان تثري 
العمل اإلعالمي العربي املشترك 
خاصة في األعمال الدرامية التي 
تقرب املس���افات، وقد تنجح 
فيما عجزت عن���ه اجلوانب 

السياسية واالقتصادية.
وتابع يوس���ف مصطفى: 
مش���اركة وزارة اإلعالم في 
موندي���ال القاهرة تعد دعما 
أساس���يا ملختلف الفعاليات 
التي تقام  اإلعالمية والفنية 
في الشقيقة مصر، مشددا على 
ان الكويت حترص كل احلرص 
على التواجد واملش���اركة في 
كافة األنش���طة واملهرجانات 
اإلعالمية والفنية التي تنظمها 

مصر.
وأوض���ح ان م���ن أب���رز 
التي حصلت عليها  اجلوائز 
الكويت في هذا املونديال عن 
برنامجها اإلنساني »الكويت 

والثقافي والديني والرياضي 
وأعمال الدراما والطفل.

وأكد مصطفى ان احلصول 
على كل تل���ك اجلوائز يأتي 
بفضل جودة األعمال والبرامج 
التي تقوم عليها وزارة اإلعالم 
بشقيها اإلذاعي والتلفزيوني، 
فضال عن ان تلك األعمال نالت 
استحسان اجلميع وعلى رأسهم 
جلان التحكيم في املونديال، 
مؤك���دا ان تلفزيون الكويت 
رائد من رواد احلركة اإلعالمية 
على مستوى الدراما واألعمال 
الثقافية واألدبية، الفتا الى ان 
الكويت دائما صاحبة ريادة 
واستحقاق ومتواجدة بقوة 
في كافة املهرجانات واملنتديات 
واللقاءات، خاصة وان مونديال 
القاهرة هذا العام كان مميزا، 
الفعاليات  العديد من  وشمل 
التي استفدنا منها، مضيفا: 

بوحيمد وجابر املوان وبدر 
الطراولة وسحر الرجم وعقاب 

الشمري.
وقد حصدت الكويت متمثلة 
في وزارة اإلعالم على النصيب 
األكبر من جوائ���ز مونديال 
القاه���رة لألعم���ال الفني���ة 
واإلعالم 2014 بعد مشاركتها 
بالعديد من األعمال اإلذاعية 
والتلفزيونية، لتصبح بذلك 
اكبر دولة نال���ت جوائز في 
هذه الفعالية الفنية اإلعالمية 

العربية.
وقال رئيس الوفد يوسف 
مصطفى في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان وزارة اإلعالم 
حصلت على »نصيب األسد« 
من جوائ���ز املونديال البالغ 
عددها 23 جائزة، مضيفا ان 
الوزارة ش���اركت ب30 عمال 
إذاعيا وتلفزيونيا منها املنوع 

القاهرة ـ هناء السيد

اختت���م مونديال القاهرة 
لألعمال الفنية واإلعالم والذي 
نظمه االحتاد العام للمنتجني 
العرب خالل الفترة من 20 إلى 
24 اجلاري حتت شعار »خلي 
بالك على بالدك... اإلرهاب عدو 
بالدك« مبش���اركة نخبة من 
الفنانني واإلعالميني العرب.. 
وش���ارك وف���د الكوي���ت 
برئاسة وكيل وزارة اإلعالم 
املساعد لش���ؤون التلفزيون 
يوسف مصطفى وضم مدير 
التش���غيل والتنفي���ذ  إدارة 
بالتلفزيون محمد املس���ري 
ومدي���ر ادارة االنت���اج خالد 
الرشيدي واملدير العام لقناة 
»العرب���ي« طالل الس���بيعي 
واملذيعة نورة عبداهلل واملعدة 
سارة القليش واملخرجني خالد 

)ناصر عبد السيد( جانب من الوفد الكويتي املشارك في املونديال بالقاهرة  الوكيل املساعد لشؤون التلفزيون يوسف مصطفى متحدثا للزميلة هناء السيدد.إبراهيم أبوذكري ومعه الفنان صالح السعدني في حفل اخلتام

ألبوم جديد  الغنائية ضمن 
يضم األغنية اجلديدة وثالث 
أغني����ات أخرى، م����ن بينها 
األغني����ة اخلليجي����ة »على 
نيتي« كلمات الشاعر صالح 
الذوادي  الريان وأحلان بدر 
وتوزيع هشام السكران، كما 
ال����ذي يتوقع  األلبوم  يضم 
صدوره عن »روتانا« أغنية 
»محامي لك« كلمات الشاعر 
تركي وأحلان طارق محمد، 
و»حرام« كلمات الشاعر أمجد 
الطائي وأحلان أحمد حسن.

م����ن جانب آخ����ر، يحيي 

طلب النجم املصري هاني 
شاكر من نقابة املوسيقيني في 
تونس إيقاف متعهد احلفالت 
التونسي عز الدين الباجي، 
مهتما إياه بالنصب عليه بعد 
إيهامه بتنظيم ثالث حفالت له 
في تونس وطلب منه مبلغا 
من املال وصل إلى 6500 دوالر 
حلجز الفندق وتذاكر الطيران 
إلى تونس، ولكن فجأة اختفى 
عز الدين وأغلق هاتفه وفشل 
هاني، حسب موقع »سيدتي 

بعد األزم����ة الصحية التي 
تعرض لها مؤخرا أحمد حلمي 
واستلزمت تدخال جراحيا خارج 
البالد، يقضي النجم حاليا فترة 
نقاهة مع أس����رته قبل متاثله 
للشفاء التام. ونشرت صفحة 
حلمي الرسمية على »فيسبوك« 
مقطع ڤيديو مؤثر عن العزمية 
واإلصرار الذي البد ان تالزم من 

ماجد املهندس على »نياته« مع جنوى كرم

عالمات استفهام حول تعرض هاني شاكر للنصب

رسالة مؤثرة من أحمد حلمي جلمهوره

ماج����د املهندس حف����ل ليلة 
رأس الس����نة مبدين����ة دبي 
بفندق »ريدز كارلتون«، مع 
شمس األغنية جنوى كرم. 
ومن املقرر أن يقدم املهندس 
عددا من أشهر أغنياته، أبرزها 
»نامي يا عيني« و»محتاجك 
وبلد احلبايب« و»غاب القمر« 
و»أتوسل بيك« و»يا ناس« 

وغيرها من األغنيات.
اجلدير بالذكر ان النجمة 
اللبناني����ة جنوى كرم كانت 
الغنائية  أنهت جولته����ا  قد 
في أس����تراليا الفترة القليلة 
املاضية بحفل حاشد في مدينة 
س����يدني، وقد ح����رص على 
حضوره عدد كبير من أفراد 
اللبنانية والعربية  اجلالية 
باس����تراليا. وأش����علت كرم 
حماس احلضور مبجموعة من 
أجمل أغانيها، حيث تفاعلوا 
معها غناء ورقصا خاصة على 
أنغام الدبكة اللبنانية، حتى 
الس����اعات األولى من صباح 
التالي وس����ط أجواء  اليوم 
مبهج����ة أش����بعت حنينهم 

لوطنهم العربي.

نت«، في التوصل إليه حتى 
اآلن.

 ويبق����ى الس����ؤال، ملاذا 
يقوم هاني ش����اكر بإرسال 
املتعهد ليحجز له  إلى  املال 
غرف الفندق وتذاكر الطيران، 
بينم����ا املف����روض أن يقوم 
املتعهد بالتكفل باملصاريف 
وإرس����ال دفع����ة أولى من 
اجره عن احلفالت؟ وما سر 
الذي يكتنف هذه  الغموض 

القضية؟

يبحث عن حلمه أال يستسلم 
مع أول إخفاق، وكأنها رسالة 
من حلمي نفس����ه الذي أبى ان 

يستسلم للمرض وقاومه.
وانهال جمهور حلمي على 
الڤيديو بالتعليقات التي تتمنى 
اكتمال الشفاء للنجم الذي رسم 

البسمة على وجوه املاليني.
من جانبها، طمأنت النجمة 
منى زكي جمهورها على حالتها 
الصحية، مؤكدة أنها ش����هدت 

حتسنا كبيرا منذ فترة.
وقالت منى في تصريحات 
لها: أطمئن جمهوري احلبيب 
أنني بخير واحلمد هلل، وقصة 
املرض مر عليها وقت طويل جدا 
وتعافيت منه، مضيفة: أشكر كل 
من اهتم واطمأن على صحتي 
أنا وحلمي وأؤك����د أن حالتنا 
الصحية شهدت حتسنا كبيرا 
خ����الل الفترة املاضية واحلمد 

هلل.

بعد طرح أغنيته العراقية 
املنفردة »يا حب يا حب« من 
آيدول«  خالل برنامج »أراب 
حني حل ضيفا عليه أخيرا، 
يستعد الفنان ماجد املهندس 
لتقدمي مجموعة من األعمال 

جنوى كرم

هاني شاكر 

ماجد املهندس 

احمد حلمي 

أسامة الرحباني: أنا من أطلق كارول سماحة.. 
وإليسا »ما كان إلها حق«

حتدث أسامة الرحباني عن رهانه الكبير على 
الفنانة الشابة هبة طوجي، رغم أنه سبق 

وساعد النجمة كارول سماحة في السابق، 
ولكنها غادرت من دون أن تلتفت خلفها. 

وقال عبر أثير إذاعة»fame fm«: لم أساعد 
كارول بل أطلقتها، فأنا من تبنى هذه املوهبة 

وفرضها في املسرح الرحباني، لكن كارول 
ليست أبدا من هذا النوع، هي كانت ترغب 

في بناء خط موسيقي يصل أكثر إلى الناس 
وهذا حقها.

وعما إذا كانت النجمة إليسا قد استأذنت 
الرحباني حني غنت للسيدة فيروز في 

حفالت »أعياد بيروت« أجاب: »كال وما كان 
إلها حق«، ولذلك توقفت األغنية في اإلذاعات 

وقد تكلمنا أنا واليسا في األمر، بإمكانها أن 
تغنيها في أداء علني ضمن حفل لها، لكن ال 
يحق لها استغاللها ونقلها على التلفزيون أو 

استعمالها في اإلذاعات.
وعما إذا كان يؤيد خروج خالف الفنان زياد 

الرحباني مع والدته فيروز وشقيقته رميا 
إلى اإلعالم، أفصح أسامة قائال: أنا ضد فكرة 
تدخل اإلعالم في كل شيء، وبالتالي أنا دائما 

مع حل كل األمور في الغرفة املغلقة، أحاول 
دائما أن أرى األمور اإليجابية واجلميلة 

وأقابل الشر باخلير لينتج خيرا، ألنه حني 
تقابلني الشر بالشر ينتج شرا، فأنا أرى 

النصف املمتلئ من الكوب في أي شخص 
تسألينني عنه.

اسامة الرحباني

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز

النجمة التونس���ية ايناس النجار واحدة م���ن الفنانات العرب الالتي 
اتني الى مصر قبل عشر سنوات واستطعن مبوهبتهن الالفتة وجمالهن 
األخاذ أن يأخذن عشرات الفرص الفنية في عشرات االعمال، ومن هؤالء 
»اجلميلة« ايناس التي خطفت االبصار باملشاركة في اكثر من 15 مسلسال 
ونحو 15 فيلما منذ ظهورها االول في فيلم »فرقة بنات وبس« ومسلسل 

»العصيان«.
وتش���ارك إيناس في بطولة فيلم »واحد صعيدي« مع النجم محمد 

رمضان والذي بدأ عرضه في عيد االضحى املاضي وشهد جناحا جماهيريا 
كبيرا. حول فيلمها ومحطاتها الفنية املقبلة وأعمالها كان هذا اللقاء: 

ماذا عن »واحد صعيدي« ودورك فيه؟ 
٭ فيلم كوميدي اليت وان كان يحمل في طياته قصة انسانية، وأقف فيه للمرة 
االولى امام النجم الش���اب محمد رمضان صاحب الشعبية الكبيرة بني جمهور 
الشباب واملراهقني ويشارك في بطولته كل من راندا البحيري وحسن عبدالفتاح 
ونيرمني ماهر وأمين منصور وش���ريف حلمي وأحمد التهامي وريهام حجاج، 

قصة أحمد جمال، وسيناريو وحوار عبد الواحد العشري من إنتاج وليد صبري، 
وإخراج إس���ماعيل فاروق، وأجسد خالل أحداث العمل شخصية سماح التي تقيم 

في فندق مع ثالث بنات أخريات يحملن نفس االسم، وتكون واحدة منهن مستهدفة 
للقتل من جانب احدى العصابات وتتوالى االحداث.

الكثيرون يعيبون على رمضان ان افالمه شعبية؟ 
٭ افالم���ه جماهيرية وحتقق اعلى االيرادات واالغان���ي التي يقدمها حتقق جماهيرية 
كبيرة ايضا وانتش���ارا واس���عا، ومنها اغنية »واحد صعيدي« الدعائية للفيلم والتى 
حققت انتشارا فنيا كبيرا على »يوتيوب«، فلماذا يهاجمون رمضان ويهاجمون اعماله؟ 

ارفض هذا متاما.
هل ابتعدت خالل هذا الفيلم عن االغراء؟ 

٭ أنا فنانة جميلة وليس لى ذنب في هذا، لكن مشكلة املخرجني الذين اعمل معهم انهم 
يضعونني في اطار واحد هو مش���اهد االغراء ألننى جنح���ت فيها، لكنى اريد ان اغير 

جلدي الفني و»واحد صعيدي« كان بداية لهذا الطريق. 
وملاذا ترفضني االغراء رغم انه كان سبب شهرتك في عشرات االفالم؟ 

٭ أنا ال ارفض االغراء باملعنى احلرفي ولكنى ارفض االبقاء على في هذا اللون الفني، 
كما ان االغراء ليس معناه التعري امام الكاميرا، انا اخذت عهدا على نفس���ي اال اسمح 

ألي مخرج باملتاجرة بجسدي وتكفيه موهبتي الفنية وأدائي التمثيلي.
كيف تقيمني التواجد الفني للفنانات العرب ومنهن هند صبري ودرة وغيرهن في 

مصر؟ 
٭ ش���هادتي مجروحة ألني واحدة منهن، لكننا اثبتنا انفسنا والفن ليس فيه واسطة 
ولكن به موهبة، وموهبتي هي التي أهلتني للمش���اركة ف���ي نحو 35 عمال فنيا خالل 

مشواري الفني القصير، ونحن مستمرون.
هل حققت كل ما تتمنيه من شهرة؟ 

٭ اصبحت فنانة معروفة وتواجدت في اعمال كبار النجوم سواء مع يحيى 
الفخراني في مسلس���ل »يتربى في عزو«، او النجم الكبير محمود ياسني 

في مسلس���ل »العصيان« او مع النجوم الشباب امثال احمد حلمي في 
»ميدو مشاكل« واحمد عز في »مسجون ترانزيت« وغيرهم لكن اليزال 

لدى الكثير الذي لم اقدمه.

إيناس النجار لـ »األنباء«: أرفض 
املتاجرة بجسدي على الشاشة


