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ممثل���ة »عب���رت« عن 
استيائها ألنه اسمها حاطينه 
بعد اسامي الكومبارس اللي 
اهي يايبتهم ملنتج العمل 
وتفكر هاأليام مبقاضاته.. 

خير ان شاء اهلل!

مسلس���ل »ش���ر النفوس« اللي 
ينعرض على شاش���ة عربية فجأة 
تغيرت أغني���ة مقدمته بعد احللقة 
االولى وحطوا األغنية القدمية علشان 
عاجبة مسؤولني القناة.. اموت واعرف 

منتج املسلسل شنو وظيفته!

أسماء إعجاب
مقدم���ة برامج ف���ي احدى 
القنوات كالمها مو »موزون« مع 
اللي تستضيفهم في برنامجها 
املسابقاتي وخاصة ليما يكونوا 
م���ن إخواننا الع���رب.. هذي 

الواسطة وهذي بالويها!

موزون

أكد أنه مالك لشخصياته يلغيها متى يشاء

 بسام المال: »باب الحارة« سيغلق بعد الجزء الخامس
بش���خصية )العكي���د(، وهذا 
سر خالفنا، أما بالنسبة ألمين 
رضا حسب أحداث املسلسل في 
السجن، ولن يظهر في اجلزء 
الرابع، أما نزار أبوحجر، فلديه 
مشكلة من الش���خصية التي 
قدمها، وه���و يريد ان يفصل 
الشخصية عن مزاجه، ومزاج 
من حوله، وأنا ال استطيع قبول 

ذلك«.
اتهامه بأنه  امل���ال  ورفض 
أظهر امل���رأة بصورة ضعيفة 
ومتخلفة وقال »نحن لم نقدم 
املرأة ضعيف���ة وال متخلفة، 
فاملرأة هي أس���اس املجتمع، 
ومع احترامي جلميع نساء هذا 
العصر، فاملرأة كانت أهم بكثير 
من اآلن، ويكفي انها كانت تعمل 
على بناء مجتمع بأسره، وكان 
همها عاما. وكانت تفتقد غريزة 
)األنا( التي توجد عند كل امرأة 
ف���ي مجتمعنا احلال���ي. لذلك 
سيطرت عليها تربية أطفالها 

وبناء بيتها ورعايته«.

مفرح الشمري
 »fm ال���روح اجلميلة التي يتمتع بها فريق عمل برنامج »كنز
هي السبب الرئيسي في مشاركتنا فيه حتى وان لم نربح جوائز 
هذه الكلمات املشجعة كانت من بعض املشاركني في برنامج »كنز 
fm« ال���ذي يبث يوميا عبر اثير موجات محطة كويت fm والتي 
جعل���ت النجمة هبة الدري »تطير« من الفرحة خاصة ان جميع 
املشاركات س���واء كانت رجالية او نسائية تشيد بأدائها املتميز 
في هذا البرنام���ج رغم انها التج���ربة االول���ى ل��ها في التقدمي 
االذاع���ي وذلك النها متتلك »س���تايل« في التق���دمي غير موجود 
عند زميالتها من املذيعات حس���ب ما ذكره املتصلون في احللقة 
املاضية لهذا البرنامج الذي تعدت جوائزه اكثر من 25 الف دوالر 
يوميا ويعده علي حيدر وخديجة دش�����تي ويتصدى الخراجه 

نايف الكندري.

ثوان معدودة

عبر مستمعو البرنامج وخاصة مشتركي »زين« عن سعادتهم 
بطريقة املشاركة في هذا البرنامج بعد ان يرسلوا »مسج« على رقم 
91144 حيث انهم ال ينتظرون طويال بل ثوان فقط لظهورهم على 
الهواء االمر الذي يحفزهم دائما على االتصال به لسهولة طريقة 
املشاركة وجلوائزه القيمة املقدمة من »زين«،  »األنباء«، »الشركة 
الوطنية للبترول«، »كوالتي نت«، »صالون كتوركت«، »شركة 
كون س���بت للهواتف«، »اتيليه فوداستايل«، »اطياب املرشود«، 

»ليموزين اخلرينج«، »منتزه خليفة السياحي«، وآخرين.
يذكر ان نسبة املشاركة في السؤال اليومي اخلاص بالبرنامج 
الت���ي ترعاه »األنباء« كبيرة جدا وذلك للفوز بالس���اعة االملاس 

املخصصة لهذا السؤال طيلة ليالي الشهر الكرمي.

صاح���ب أمانة عالي���ة لكونه 
احترم مكانة الشخصية التي 

ظهر بها«.
أما بالنسبة لسامر املصري 
ف���ي إعالن  فقال »لق���د ظهر 

النوري في حوار مع صحيفة 
ب� »فنان  »تشرين« السورية 
كبير، ومهما دام اخلالف، فهو 
صديق عزيز، وأنا أشكره على 
أمانته للشخصية، فهو فنان 

  دمشق ـ هدى العبود
كشف املخرج بسام املال ان 
مسلسل باب احلارة سيكون له 
جزء خامس وختامي وبعدها 

يغلق.
وعن االتهامات التي توجه 
اليه حول قتله شخصيات باب 
احلارة الواحدة تلو األخرى قال 
املال »أي شخصية في املسلسل 
هي ملك���ي ومن حق���ي، وأنا 
استطيع ان أميتها أو ان أبقيها 
حية، وإعالن موت )أبوعصام( 
كان سببه نشوء خالف بيننا، 
ومن املمكن ان أكون قد فهمته 
خطأ، وكان من الصعب علي ان 
استبدله مبمثل آخر، ألن ذلك 
كان سيضعني في مواجهة مع 

اجلمهور.
وأنا أخ���اف اجلمهور ومن 
ردة فعله ازائي، لذا قررت انه 
من األفضل ان متوت شخصية 
)أبوعص���ام(، وكان ذلك حال 

للمأزق«.
ووصف املال الفنان عباس 

النجمة وردة اجلزائرية اإلعالمي نيشان

النجمة هبة الدري املعد علي حيدر مع رامي الشعار وجميل اقبال

عباس النوري في املسلسل مشهد من »باب احلارة«

املخرج بسام املال

يبث يوميًا لمستمعي المحطة الغنائية برعاية »زين« و»األنباء« و»أطياب المرشود«

 المستمعون يفوزون بجوائز »كنز fm« الثمينة بـ »ثوانٍ«

عملة مواطني اخلليج قبل الدينار:
أ - الني.

ب - الروبية الهندية.
ج - الدوالر.

خزائن أسرارها فتحتها في الحلقة األولى من »مايسترو«

وردة: عبدالحليم لئيم ويدوس على غيره ونبيلة عبيد نرجسية صورها تمأل بيتها

وردة ألقت اللوم على الصحافة 
في هذا املوضوع واتهمتها بأنها 
وراء تأجيج اخلالف بينهما اذ 
ال مير مؤمت���ر صحافي لها اال 
ويكون السؤال األول لها حول 

ميادة احلناوي.
ونفت وردة نفيا قاطعا ان 
تكون هي وراء ابعاد ميادة من 
مصر قائلة: »ازاي اقدر ابعدها 
من مص���ر وانا ما اعرفش حد 
هناك بالدولة وحتى ملا اروح 
املطار اقف في الدور وماخشش 
صالة التشريفات، وانا مفيش 
حد ساندني من سياسيني أبدا 
اال دلوقتي الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة«.
كما أنكرت وردة علمها بأن 
أغني���ة »في يوم وليلة« كانت 
اليها  انتقلت  مليادة مسبقا ثم 

خالد عز وغيرهما من امللحنني، 
وأثنت وردة على أصوات عديدة 
اخرى كصابر الرباعي وحسني 
اجلسمي وكاظم الساهر، حيث 
اعتبرتهم م���ن أروع املطربني 
املوجودين على الساحة الفنية، 
وقالت: ان »أصالة« منافستي 
على الساحة ولكني أحبها كثيرا 

وهي مثل ابنتي متاما.

بحبك يا ميادة

محور آخر م���ن لقاء وردة 
ش���غلته ميادة احلناوي التي 
قالت عنها: »هو مني عمل ميادة 
غير بليغ أصل هو اللي صنع 

ميادة احلناوي«.
ورغم احل���رب الفنية التي 
دارت رحاها بني وردة وميادة 
منذ وفود األخيرة الى مصر اال ان 

أما قنبلة املديح األبرز فكانت 
من نصيب الفنان جورج وسوف 
الذي قالت عنه »أبووديع بحبو 
ولو غنى وق���ال »..«، برضه 
ححبو وأصال بقب���ل منو اي 

حاجة«.
مديح وثناء آخر تلقاه املطرب 
فضل ش���اكر الذي »يتكسف« 
قوي وال���ذي اعتبرته مبنزلة 
امتداد لعبداحلليم حافظ كاشفة 
أن اغانيه ال تفارق س���يارتها 
انه ولشدة اعجابها  واعتبرت 
بأغنيته األخي���رة »وافترقنا« 
طلب���ت التعامل م���ع ملحنها 
بالل الزين الذي أعطاها أغنية 
»ستضرب« بحسب قولها، كما 
تعاملت في ألبومها اجلديد الذي 
جتهزه حاليا مع الفنان اللبناني 
مروان خوري وامللحن املصري 

ان العديد من الكتابات واآلراء 
تشاطرها هذا الرأي.

وصّوبت نحو نبيلة عبيد 
قائلة: »انا عارفة هتزعل مني 
»بلبل���ة« بس هي ش���خصية 
نرجس���ية وملا تخ���ش بيتها 
بتش���وف صورها الشخصية 

على كل احليطان«.

لو غنى »..«

وم���ن املطرب���ني احلاليني 
اس���تهدفت وردة ملحم بركات 
قائلة عن���ه »انا بحب حركاته 
واس���لوبه على املس���رح بس 
معليش يس���محلي دمه مش 
خفيف على قلب���ي، وانا مرة 
بعثت له عايزة حلن منه بس 
لألسف تصرف معي بطريقة 

التجاهل وما ردش علي«.

التس���عينيات األبرز وكشفت 
عن اعجاب بليغ حمدي الكبير 
باألغني���ة، فيما لم تعجب ابدا 
الفنان الكبير سيد مكاوي الذي 
عرض عليه���ا عدة أحلان بعد 
ذلك لم تعجبها فكان يتأفف لها 
قائال: »شرنبيها عشان تعجبك«! 
نس���بة مللحن »بتونس بيك« 

صالح الشرنوبي.

حكم علينا الهوى

ووجهت عت���اب محبة ألم 
كلثوم أعقب اغنيتها األخيرة 
اله���وى« حينما  »حكم علينا 
أرس���لت وردة لكوكب الشرق 
باقة ورد مهنئة باألغنية وكتبت 
عليها »نفسي اشوفك يا ست 
الكل« فلم ترد، ولكن انا بحبك 

قوي قوي.

4 أزواج

عائليا كشفت وردة انها وبعد 
طالقها من بليغ حمدي أحبت 
شخصا حبا أفالطونيا وصرحت 
بأنه يوجد 4 رجال يعجبونها 
ولن تصرح بأسمائهم ولو كانت 

اصغر سنا لكانت تزوجتهم.

المتميز دائمًا

تبقى كلمة اخيرة للمتميز 
دائما املذيع نيش���ان الذي لم 
يكن مبق���دور مذي���ع آخر ان 
يس���تطيع اس���تنطاق وردة 
بكل تلك املواق���ف لو لم يكن 
عاملا بتفاصيل دقيقة جدا عن 
مسيرتها الفنية، فواكب اجاباتها 
بأسئلة فورية من وحي اإلجابات 
وقّلب في صفحات فنية غامضة 
في تاريخه���ا الزاخر بالتميز، 
فتحية كبيرة للمايسترو األبرز 

نيشان ديرهاروتيان.

وتوجهت وردة بأعلى صوتها 
م���رددة »انا بحبك ي���ا ميادة 
ونفس���ي أغني معاكي« منهية 
بذلك حربا فنية استمرت سنوات 

طويلة بني جنمتني كبيرتني.

هببتي ايه!

وعن لقائها مبحمد عبدالوهاب 
كش���فت ان لقاءهما االول كان 
عبارة عن اغنية لم تعجب وردة 
فرفضت غنائه���ا لتأتي اغنية 
»في يوم وليلة« التي سمعها 
منها عبدالوهاب في التسجيالت 
األولية فنهرها بهدوئه املعهود 
»انت هببتي ايه وغني زي ما 

حلنتلك بالضبط«.

شتائم منصور

ول���دى ذك���ر اس���م انيس 
منصور من قبل نيش���ان في 
احللقة همهمت وردة بطريقة 
تنم عن عدم الرضا عنه ملواظبته 
الدائمة على شتمها وتخصيصه 
عمودا يوميا لشتم وردة التي 
قال عنها: »املطربة دي بتزعق 

وما بتغنيش«.
إال ان اكثر م���ا جرحها في 
كتاباته عندما ق���ال: »يا ليت 
صحته���ا وقوته���ا كانت في 
عبداحللي���م حاف���ظ ولي���س 
عندها«، معتبرا األمر حس���دا 
حتى عل���ى الصحة، وأضافت 
انا ال اعرفه ولم ألتق به ابدا وال 
اعرف ملاذا كان يكرهني وال اعلم 
ان كان الس���بب سهره اليومي 
عند فايزة احمد رغم اني كنت 

احبها كثيرا.

بتونس بيك

وتوقفت وردة عند »بتونس 
بي���ك« والت���ي كان���ت أغنية 

ان تغنيه���ا فكانت اغنية »أي 
دمعة حزن«.

عائليا اعتبرت وردة ان بليغ 
حمدي كان انس���انا بوهيميا 
لكنه كان عطوفا لدرجة كبيرة 
ولم تس���تطع ان حتقق حلمه 
باالجناب اذ حملت منه 5 مرات 
الدائمة موت  النتيجة  وكانت 

اجلنني.

مش عوايدك

وكشفت وردة للمرة األولى 
ان أغنية »مش عوايدك« التي 
حلنها بلي����غ مليادة احلناوي 
كانت سببا أساسيا من أسباب 
طالقهما اذ سمعتها منه وهو 
يلحنها فأعجبتها وطلبت منه 
بالتالي ان تكون هذه األغنية 
لوردة اجلزائرية لتفاجأ مبيادة 
تغنيها فتطل����ب الطالق منه 
باالضافة لس����بب آخر عّجل 
ف����ي موضوع الط����الق وكان 
عقب اجرائها عملية جراحية 
رقدت بعدها في املستش����فى 
أليام عديدة لم يتصل خاللها 
او يزورها لالطمئنان عليها الى 
ان رأت وهي داخل املستشفى 
التي نش����رت  احدى املجالت 
صورة بليغ يحتفل بعيد ميالد 
»سميرة سعيد« فأصبح أمر 
الطالق حتميا عندها في ذلك 

احلني.

حليم اللئيم

آراء صادمة صرحت بها وردة 
في »مايسترو« اذ اعتبرت ان 
املطرب الراحل عبداحلليم حافظ 
رغم محبته���ا الكبيرة له كان 
شخصا لئيما وعلى استعداد 
ألن يدوس على غيره في سبيل 
الوصول الى اهدافه واعتبرت 

محمد ناصر
بعد غياب طويل عن اللقاءات 
التلفزيوني����ة حل����ت املطرب����ة 
الكبيرة وردة اجلزائرية ضيفة 
عل����ى برنامج »مايس����ترو« مع 
نيشان على شاش����ة الفضائية 
اللبنانية فاحتة خزائن أسرارها 
ومسترجعة محطات بارزة من 

عصرها الذهبي.
مفاجآت عديدة فجرتها »وردة« 
ومواق����ف صادم����ة اطلقتها في 
احللقة التي بدا »نيش����ان« فيها 
وكأنه قد استعاد عرشه املفضل 
برنامج »مايسترو« بعد برنامجني 
لم يستطيعا ان ينسيا جمهوره 

صدى برنامجه األشهر.

مرسال الغرام

جزء كبير م����ن احللقة كان 
الكبير  امللحن  محوره زوجه����ا 
الراح����ل بليغ حمدي الذي حلن 
أش����هر أغنياتها وشكال الثنائي 
األبرز على مدى سنوات طويلة 
الى ان قررت ان تنوع وتبدل في 
منط أغانيها فتعاملت مع ملحنني 
آخرين ألنه����ا رأت انه ال ميكن 
لفنانة كبيرة ان حتصر نفسها 
وتربط مسيرتها مبلحن واحد. 
وكشفت وردة ان ام كلثوم عاتبت 
بليغ حمدي عتابا شديد اللهجة 
بعد اكتشافها انه وظف صوتها 
في اغنيتي »بعيد عنك« و»انساك« 
اليصال رسائل حب لوردة جاعال 
من ام كلثوم مرس����ال غرام، كما 
اعترفت وردة بأن أغنية »العيون 
السود« لم يكتبها الشاعر محمد 
حمزة امنا بليغ هو الذي كتبها 

خصيصا لها.

أي دمعة حزن

اما االغنية التي متنت وردة 

»بتونس بيك« أعجبت بليغ ورفضها سيد مكاوي الذي قال لي »شرنبي أغانّي عشان تعجبك«

ملحم بـركات دمه مـش خفيف 
وجورج وسـوف لو غنـى »...« بقبلها منه

أنيس منصور شتمني ألربعة أعوام 
لعبدالحليم صحتـي  كانـت  لـو  وتمنى 

لميادة  عوايـدك«  »مـش  أغنيـة 
كانت سـببًا لطالقـي من بليـغ حمدي

عبدالوهاب صرخ فـّي »هببتي ايه«
عندمـا سـمع منـي »فـي يـوم وليلـة«

)فريال حماد(


