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خالد السويدان
»فوضة واّل موضة«.. من البرامج التي فرضت 
طابعا مختلف���ا على خريطة البرامج العربية، 
وس���اهمت في تميز قناة الوطن الكويتية منذ 
انطالقها على الساحة االعالمية، ومع حصول 
البرنامج على شهرة واسعة ومشاركة كم هائل 
من الوجوه االعالمية فيه وصل الى ختام مشواره 
لهذا الموسم من خالل حلقة مميزة تم تصويرها 
في مجمع »األڤني���وز« وكان ض�يوفها الفنانة 
الكوميدية منى شداد والفنان الكوميدي شهاب 

حاجية، حيث كانا 
التواضع  في قمة 
وساهما في إنجاز 
حلقة مميزة كان 
الكوميديا  اطارها 
والضح���ك، وكان 
ايضا  التناف���س 
بطريق���ة مختلفة 
ع���ن  وممي���زة 
الحلق���ات  باق���ي 

بالسابق.
»األنباء« تواجدت 
لتغطية هذه الحلقة 
الممي���زة ف���كان 
الحديث االول مع 
مخرج العمل خالد 
الرفاعي والذي قال 
ل� »األنباء«: حصل 
البرنامج على عدد 
كبير من المتابعين 
وعلى م���دى اكثر 
من موس���م وهذا 
شيء جميل بحد 
ذاته وي���دل على 
اننا حققنا نسبة 
جميلة من النجاح 
في اظهار برنامج 
ش��بابي له طراز 
مختلف وفيه نسبة 
كبيرة من المنافسة 
والف��ضل من بعد 
اهلل يرجع لفريق 
العمل بأك��مله والى 

ادارة قناة وتل��فزيون الوطن الذين نرى منهم 
التشجيع دائما سواء من الش��يخ خليفة الص��باح 
أو من مدير الق����ناة احم����د الدوغ��جي الذي 
كان حريصا عل���ى متابعة كل حلقة واعطائنا 

النصائح.
أما معد البرنامج علي البارود والذي يكون 
عليه الحمل الكبير في اظهار ووجود اس���ماء 
كبيرة ف���ي البرنامج فصرح ل� »األنباء« قائال: 
شكرا لتواجد »األنباء« في هذه الحلقة والتي 
لها طعم خاص في نفس���ي خاصة بعد الجهد 
المبذول من خالل جميع المواسم، وأتمنى أن 
نكون ق���د وفقنا في اختي���ار ضيوفنا وجعل 

الحلقة بشكل مختلف كل مرة.
أما المذيع االنيق والمتألق محمد المساعيد 
فأضاف قائال: شيء جميل ان نصل الى نهاية 
هذا الموسم مع ضيوف لهم مكانتهم في الوسط 
االعالم���ي واالجمل اننا خلقن���ا اجواء جميلة 

للمشاهد من خالل هذه الحلقات.
المذيعة اس���ماء الس����ي�ف والتي أوشكت 
على الوالدة قالت: انا س���عيدة ج���دا بانتهاء 
هذا الموس���م وبالفع�ل حقق البرنامج نسبة 
كبيرة م���ن المتابعة ألنه مخ�تل�ف وفيه طابع 
وضيوفه  ج�ميل 
مختلفون في كل 
حلقة وحاولنا انا 
وزميلي محمد ان 
نجعل لكل حلقة 
س���مة مختلف���ة 
أى حلق���ة  ع���ن 
اخ���رى من خالل 
التش���ويش على 
الضيف واعطائه 
آراءنا سواء كانت 
ايجابية أو سلبية 
ومحاولة ان نجع�ل 
ل���كل واح���د من 
الضي���وف مظهرا 
مختلف���ا ويكون 

على الموضة.
منى  الفنان���ة 
انا  قالت:  ش���داد 
سعيدة بأن اكون 
ضيف���ة ف���ي هذا 
البرنام���ج المميز 
وأش���ارك فيه مع 
الفن���ان  زميل���ي 
الجميل بفنه شهاب 
حاجية، وبالفعل 
كانت حل�قة مميزة 

جدا.
اما الفنان شهاب 
حاجي���ة فأضاف 
بال���فعل  قائ ���ال: 
ك��ان���ت ح�لق���ة 

مختلفة.
ورغم انن���ي ال اهتم كثيرا بالموضة لكنني 
اس���تمتعت جدا واس���تفدت كثيرا، وهذا كله 
بفضل مشاركتي في هذا البرنامج الناجح بكل 

المقاييس.
وج���ود مص��م���م االزي��اء س���عد الدواس 
والمصممة ايمان احمدي في البرنامج كان جميال 
جدا وله نكهة خاص���ة، وكانا دائما حريصين 
على ان يجعال التقيي���م لصالح الجميع، رغم 
الصعوب���ات التي تواجه��هما، ولكنهما بالفعل 
كان���ا مثاال جيدا لوضع بصم���ة الموضة على 
الوجوه المشاركة في البرنامج، وهذا يدل على 

مدى تعاونهما مع فريق العمل بالكامل.

ممثلة ما كانت »كرمية« 
اللي  مع أحد املخرجني 
تناست فضله وشبكت 
مع اح����د املنتجني اللي 
طلب منها االبتعاد عنه.. 

صچ منكر حسنة!

منتج »ارش����ده« عقله 
للتعاق����د م����ع مذيعة 
انتاج  ف����ي  مش����هورة 
مس����ابقات  برنام����ج 
س����يعرض في ش����هر 
رمضان.. ضربة معلم!

ابتعاد مسابقات
مراقب في قطاع االذاعة 
»سعيد« هااليام بعدما 
بّلغه احد املس���ؤولني 
انه راح يرقونه قريبا 
جله���وده الواضحة.. 

خير ان شاء اهلل!

ترقية

هيفاء وهبي

دريد حلام

منى شداد مع شهاب حاجية

منى شداد أثناء مشاركتها

أسماء السيف ومحمد املساعيد

املعد علي البارود مع املخرج خالد الرفاعي

جومانا مراد منة شلبي

فريق عمل برنامج فوضة وال موضة

صيف هيفاء وهبي حافل بالحفالت

دريد لحام يزور »غزة« غدًا
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

يصل الفنان دريد حلام الى مدينة 
غزة غدا للمشاركة في افتتاح مسرحية 
فلسطينية بعنوان »نساء غزة وصبر 
أيوب« وسيبيت ليلة في غزة ويغادرها 

بعد غد السبت.
ويخطط حلام لزيارة بعض املناطق 
التي تعرض���ت للتدمير أثناء الهجوم 
االسرائيلي على قطاع غزة أواخر العام 
التي سيفتتحها  املاضي. املس���رحية 
حلام هي من تأليف واخراج املسرحي 
البيطار، وتشارك  الفلسطيني سعيد 
فيها 25 فنانة فلسطينية، باإلضافة الى 

املمثل الوحيد فيها وهو أيوب.
وقال مخرج املسرحية سعيد البيطار 
ل� ».بي.بي.سي« ان املسرحية تدعو الى 
الوحدة وتضميد اجلراح. وأضاف ان 
ممثلني عن جميع الفصائل سيحضرون 
عروض املسرحية. وأضاف البيطار ان 
اجهزة األمن التابعة حلكومة حماس في 
غزة ستتولى جميع الترتيبات األمنية 

املتعلقة بزيارة حلام.
ونقلت ال� »بي.بي.سي« ان السلطات 
املصرية أعطت الضوء األخضر لعبور 
الفنان الس���وري الى قطاع غزة عبر 

معبر رفح.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلصدار 
أغنية جديدة منفردة ومن ثم تصويرها على 
طريقة الڤيديو كليب. من ناحية أخرى مازالت 
وهبي تتلقى األصداء اجليدة على أدائها التمثيلي 
في فيلمها الس����ينمائي األول »دكان شحاتة« 
من قبل الصحافة العربية واللبنانية بش����كل 
خ����اص بعدما بدأ ع����رض الفيلم في الصاالت 

اللبنانية.

على صعيد آخر، ومع انطالقة موسم الصيف 
احلافل تس����تعد النجمة هيفاء لسلس����لة من 
احلفالت الفنية تس����تهلها ف����ي 25 يوليو من 
الشهر اجلاري بحفل في فندق »احلبتور غراند 
 edde Sands اوتيل«. بعدها في 7 أغسطس في
وفي 11 أغسطس حفل كبير في فندق املوڤنبيك، 
يليها في 14 اغسطس حفلة ضخمة في »املارينا 
ضبية« ثم تعود بحفل آخر في 20 من الشهر 

عينه الى فندق »احبتور غراند أوتيل«.

»فوضة واّل موضة« يختم حلقاته لهذا الموسم
بمشاركة منى شداد وشهاب حاجية

هل تطالب نقابة األطباء بوقف عرض »الفرح«؟
القاهرة ـ سعيد محمود

تقدم مجموعة من االطباء بش���كوى الى د.حمدي السيد 
نقيب االطباء يطالبونه فيها برفع دعوى قضائ ية ضد فيلم 

»الفرح« ملا يتضمنه من اساءة ملهنة الطب.
اكد االطباء في الش���كوى ان الفيلم يسيء لالطباء، حيث 
يتضمن مشهدا لطبيب يتحرش بالفنانة جومانا مراد ويحاول 
اغتصابها داخل عيادته اخلاصة وهو املشهد الذي أثار غضبهم 

واعتبروه اساءة لكل طبيب.
من جهته، أعرب مؤلف الفيلم احمد عبداهلل عن دهشته 
من هذه الشكوى وقال: واضح ان هؤالء االطباء ال يقرأون ما 
تنشره الصحف في صفحات احلوادث عن العديد من االطباء 
بال ضمير أو ش���رف ويقومون باالعتداء على النساء ويتم 

القبض عليهم واحالتهم الى القضاء.
يضيف: ال يعني التطرق الى منوذج من هؤالء ان الفيلم 
يس���يء جلميع الطباء، فأنا ارى ان مهن���ة الطب كأي مهنة 
اخرى بها الس���يئ واجليد، بالطبع هناك مناذج مشرفة من 
االطباء، فالفيلم تناول منوذج���ا من النماذج الواقعية ولم 

يسيء الى املجموع.

منة: ال أعلم شيئًا عن مصور فضائح النساء
القاهرة ـ سعيد محمود

نفت الفنانة منة ش���لبي تعاقدها عل���ى بطولة الفيلم 
الس���ينمائي الجديد »لحظة ضعف« م���ع كريم عبدالعزيز 
وحسن حس���ني وهالة فاخر واخراج خالد يوسف والذي 
قام مؤلفه عالء نور بإرس���ال مجموعة من الرسائل مؤخرا 
لعدد كبير من الصحافيين يعرب فيها عن غضبه بس���بب 
رفض الرقابة للسيناريو الخاص به بدعوى تعرضه ألمور 

حساسة وشائكة جدا.
يتناول الفيلم حكاية مصور فوتوغرافي يعمل في كباريهات 
ومالهي ش���ارع الهرم ويهوى تصوير الراقصات والنساء 
المشبوهات وهن ش���به عرايا وتقوده الظروف لتصوير 
بعض بنات ونساء »الهاي كالس« وهن في أوضاع مخجلة 
مما يعرضه لمش���اكل وأزمات مع مسؤولين كبار وتتوالى 

األحداث.
منة شلبي أكدت انها ال تعلم شيئا عن موضوع هذا الفيلم 
ومن ثم فهي لم تتعاقد على بطولته وتشك كثيرا في ان يكون 
كريم عبدالعزيز أيضا يعلم شيئا عنه، واال كان تحدث معها 
على األقل هاتفيا، خاصة ان هناك صداقة فنية قوية تجمع 
بينهما وس���بق لهما العمل معا في أكثر من فيلم سينمائي 

ناجح أبرزها »واحد من الناس« و»محطة مصر«.


