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مطرب ما حسبها صح 16
في رفضه للمشاركة 
ف���ي أح���د البرام���ج 
التلفزيوني���ة بعد ما 
طلب مبلغ كبير.. اهلل 

يرحم أيام زمان!

ممثلة شابة كلها »حلى« 
متوهقه هاأليام بعقدها 
مع أحد املنتجني اللي 
مو مخليها تشتغل مع 
غيره.. هذا احتكار واال 

إعدام!

مبلغ إعدام
ممثلة خليجية ما »وفت« 
بوعدها ألحد املنتجني 
اللي طلبها للمشاركة 
في عمل���ه اليديد بس 
راحت لغيره.. خيرها 

بغيرها!

وعد

مروة نصر في »دويتو« مع مطرب تركي
تستعد املطربة مروة 
نصر الى السفر الى تركيا 
لوضع صوتها على أغنية 
دويتو ستجمعها مبطرب 
تركي عاملي سيكون مفاجأة 
للجميع وسيتم تصوير 
األغني����ة وعرضها على 
القنوات العربية والعاملية 
ويتم تنفيذ االغنية بالكامل 
ف����ي تركيا وق����د كتبت 
مروة كلمات اجلزء الذي 
ستغنيه باللغة العربية 
في األغنية. من جهة أخرى، 
اختارت مروة اغنية »اهلل 
يس����امحني« من ألبومها 
اجلدي����د »س����نني« لكي 
تصورها ڤيديو كليب مع 
املخرج محمد بكير، وذلك 
الكبير الذي  بعد النجاح 
حققته هذه األغنية والقت 
اعجاب اجلمهور واألغنية 
من كلمات حس����ام الدين 
وأحلان محم����د الصاوي 
وتوزيع طارق عبداجلابر 
املفت����رض  م����ن  وكان 
تصوير اغنية »س����نني« 
مع صدور األلبوم ولكن 
تأجل التصوير بس����بب 
وفاة والد مروة قبل طرح 
األلبوم وه����ذا ما جعلها 
تؤج����ل تصوير األغنية. 
يذك����ر ان مروة نصر هي 
احدى طالب ستار اكادميي 
في املوسم الثالث ويعتبر 
البوم »سنني« هو األلبوم 
األول لها بعد غياب اكثر 
من 3 سنوات بعد انتهاء 
املسابقة وتعاونت مروة 
في هذا األلبوم مع عدد من 
الشعراء وامللحنني منهم 
محمد يحيى ورامي جمال 
ومحمد الصاوي وطارق 
عبداجلابر وروكيت وهاني 

محروس.

من خالل أغنية »اهلل يسامحني«

مروة نصر

الفنانة مها محمد

مشهد من »شر النفوس 2«

مها محمد تطالب نايف الراشد بتعويض

مفرح الشمري
قال المستش���ار جمعة اسماعيل من 
 مكتب المحامي صالح عبداهلل المطيري

ل� »األنباء« إن صحيفة الدعوى القضائية 
الفنانة  التي رفعته���ا 
مها محمد ضد المنتج 
الذي لم  الراشد  نايف 
يلت���زم بالعقد المبرم 
للمش���اركة  بينهم���ا 
 ف���ي عمل���ه الجدي���د
 »2 النف���وس  »ش���ر 
جاهزة، وذلك  للمطالبة 
بتعويض مدني لموكلته 
قيمت���ه 5001 دين���ار 
لألض���رار التي لحقت 
التزامه  بها جراء عدم 

بالعقد، كما ذكر.
واش���ار المستشار 
جمعة اسماعيل الى ان 

صحيفة الدعوى س���تقدم الى المحكمة 
الكلية بداية االسبوع المقبل لتحديد جلسة 
لها في اس���رع وقت لعدم التزام المنتج 
نايف الراش���د بالعقد المبرم بينه وبين 
الفنانة مها محمد، مشيرا الى ان المطالبة 

بهذا التعويض حق لموكلته التي التزمت 
بشروط العقد بعدم ارتباطها بأي عمل 
آخر بعد توقيعها مع المنتج نايف الراشد 
الذي لم يحترم ش���روط عقده معها مما 

ألحق الضرر بها.
ومن جانبها ذكرت 
 الفنان���ة مه���ا محم���د

ل� »األنباء« انها تحتفظ 
بكامل حقوقها القانونية 
المنت���ج نايف  ض���د 
 الراشد متمنية من قناة
اختي���ار   »mbc« ����ال
منتجي���ن يحترم���ون 
كلمته���م وعقودهم مع 
فنانيه���م وعدم بخس 

حقوقهم.
يذك����ر أن  الفنان����ة 
مه����ا محم����د تس����تعد 
للس����فر بع����د أن أنهت 
 ت��ص�وي����ر م�ش����اه�دها ف�ي مس�ل�س�����ل
»أش�ي�اء ال تش����ترى« مع المخرج حسين 
المفيدي ومسلسل »وعاد الماضي« مع المخرج 
غافل فاضل الذي س����يعرض على شاش����ة 

تلفزيون الكويت في رمضان المقبل.

صحيفة الدعوى جاهزة وستقدم للمحكمة الكلية األسبوع المقبل

املنتج نايف الراشد
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