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يجري عملية قسطرة لشرايين القلب في لندن

خالد عبدالجليل.. عين وصابتك
أحمد الوسمي

يغادر احملامي واإلعالمي خالد 
عبداجلليل خالل هذه األيام الى 
لندن إلج���راء عملية قس���طرة 
لش���رايني القلب بعد ان تعرض 
قبل فترة الى إصابة ب� »جلطة« ، 
ادخل على اثرها املستشفى، ورقد 
عدة أيام واجريت له الفحوصات 
واإلج���راءات الالزم���ة ونصحه 
األطباء بإجراء عملية »القسطرة« 
بأسرع وقت ممكن في الكويت إال 
ان عبداجللي���ل قرر إجراءها في 

لندن لالطمئنان بشكل أكبر.
وفي اتصال هاتفي مع خالد 
عبداجللي���ل لالطمئن���ان على 
حالته الصحية قال: أش���كر أهل 
ديرتي وكل من سأل عني وهذا 
الش���يء ليس بغريب على أهل 
الكويت، واحلم���د هلل انا بخير 
وبصحة وعافي���ة، وقد خرجت 
من املستشفى قبل يومني بسبب 
اصابتي ب� »جلطة« مفاجئة حيث 
نصحني األطباء بإجراء عملية 
القلب في  »قسطرة« لش���رايني 
املستشفى الصدري لكني فضلت 
إجراءها في لندن على الرغم من 
ان عملية »القسطرة« أصبحت 
س���هلة ولدينا أفض���ل جراحي 
القلب في الكويت، لكن من أجل 
الراحة النفسية واالطمئنان أكثر 
فضلت إجراءها باخلارج. وختم 
عبداجلليل حديثه الى أهل الديرة: 
أحيانا احملن تبني معادن الناس 
واحلمد هلل أهل الكويت ما قصروا 
بالس���ؤال عني كما أمتنى منهم 
الدعاء لي بالشفاء وجتاوز هذه 
احملنة واال يريهم اهلل أي مكروه. 
يعتب���ر احملامي واإلعالمي خالد 
عبداجلليل من أش���هر احملامني 
اإلعالميني في الكويت، حيث جنح 
في مجال عمله من خالل مكتب 

واحلسد، ولقد عني اصابته عني 
احدهم لكنه معروف عنه إميانه 
القوي باهلل وبالقدر بخيره وشره 
والصبر على ما ابتلي به لتجاوز 

هذه الكربة. 
يتمتع عبداجلليل بش���عبية 
كبيرة في الكويت ومنطقة اخلليج 
وبدعاء اخليرين سيتجاوز بإذن 
اهلل تعالى هذا العارض الصحي 
ويكفي خالد هذه احملبة اجلارفة 
والتي حصدها من خالل أخالقه 
العالية وطيبته وحل مش���اكل 
الكثير من الناس بروح اإلنسان 
وكثير من األسر اليوم تدعو له 

بالشفاء العاجل.
»األنباء« تتمن���ى للمحامي 
واالعالمي خالد عبداجلليل الشفاء 
العاجل والعودة ساملا الى ارض 

الوطن

احملاماة اخلاص به حتى أصبح 
الكويت لتبنيه  أش���هر محامي 
الكثير م���ن القضايا، خصوصا 
التي تهم الرأي العام، كما خاض 
جتربة التق���دمي التلفزيوني من 
خالل برنامج »ت���و الليل« على 
شاشة تلفزيون »الوطن« في حلقة 
اسبوعية كل يوم خميس يقدمها، 
وقد متيز في اجلانب االنساني 
وس���لط الضوء على الكثير من 
القضايا اإلنسانية واستطاع من 
خالل برنامجه الشهير ان يحل 

كل هذه املشاكل. 
ولقد تألق عبداجلليل يوما بعد 
يوم حتى ان بعض اعداء النجاح 
حاولوا التش���كيك ف���ي قدراته 
وبرنامجه اال ان���ه يلمع ويزيد 
بريقه يوما بعد يوم وبسبب هذا 
النجاح »الظاهر« ما سلم من العني 

احملامي واإلعالمي خالد عبداجلليل

وكيل املعهد د.فهد السليم

سيرين عبدالنور

الميتا فرجنية

كارول صقر

عميد املعهد بالوكالة د.عبداهلل الغيث رئيس قسم النقد د.علي العنزي

بعدما أمرت وزيرة التربية بتفعيل قرارات وتوصيات لجنة تقصي الحقائق

السليم والعنزي يتنافسان على منصب عميد »المسرح«

 مفرح الشمري
كشفت مصادر تربوية ل� »األنباء« 
ان وكي���ل املعه���د العال���ي للفنون 
التمثيل  املس���رحية رئيس قس���م 
واالخ���راج د.فهد الس���ليم ورئيس 
قسم النقد واالدب املسرحي د.علي 
العنزي هما املرشحان ملنصب عميد 
املعهد العالي للفنون املسرحية وذلك 
التربية ووزيرة  بعد اطالع وزيرة 
التعليم العال���ي د.موضي احلمود 
على التقرير النهائي للجنة تقصي 
احلقائق التي شكلتها الوزيرة السابقة 
نورية الصبي���ح والذي اتضح من 
خالله اخطاء عميد املعهد بالوكالة 

د.عبداهلل الغيث االدارية في تفادي 
املشاكل، االمر الذي دفع وزيرة التربية 
ووزيرة التعلي���م العالي د.موضي 
احلمود الى تفعيل قرارات وتوصيات 
جلنة تقصي احلقائق، خصوصا ان 
عميد املعهد بالوكالة د.عبداهلل الغيث 
قد اجتاز املدة القانونية لعمادة املعهد 
وهي عامان ومت التجديد، حيث مت 

التجديد للغيث اكثر من 5 اعوام.
واشارت املصادر الى ان من شروط 
املناصب االش���رافية ف���ي الكليات 
واملعاهد انه البد ممن يريد ترشيح 
نفسه لهذه املناصب ان يكون على 
رأس منص���ب اش���رافي لذلك وقع 

االختيار على وكي���ل املعهد العالي 
للفنون املس���رحية رئيس قس���م 
التمثي���ل واالخراج د.فهد الس���ليم 
ورئيس قسم النقد واالدب املسرحي 
د.علي العنزي لترش���يحهما لتولي 
منصب عميد املعه���د، موضحة ان 
القرار النهائ���ي بيد وزيرة التربية 
ووزي���رة التعليم العالي د.موضي 
احلمود الختيار العميد املقبل ملعهد 

الفنون املسرحية.
وتساءلت املصادر: في حال قبول 
ترشيح وكيل املعهد د.فهد السليم 
للعمادة، فمن يك���ون وكيل املعهد 
ورئيس قسم التمثيل واالخراج املقبل، 

او قبول ترشيح رئيس قسم النقد 
واالدب املسرحي د.علي العنزي، فمن 
يكون الرئيس املقبل لهذا القسم ام 
س���تجمد مناصبهما السابقة حتى 

اشعار آخر؟
ادارة  ان  اجل����دير بالذك���������ر 
العالي للفنون املس���رحية  املع��هد 
تنوي اقامة لقاء تنويري مع الطلبة 
اجلدد الذين اجتازوا اختبارات القبول 
والورش الفنية التي اقيمت لهم وذلك 
في مس���رح املعهد حم���د الرجيب، 
وس���يقام هذا اللقاء بحضور عميد 
الغيث  املعهد بالوكال���ة د.عبداهلل 

واساتذة املعهد.

»وساكتالك« تعيد الجدل بين سيرين 
عبدالنور وكارول صقر بعد تسريبها

»جمر الغضا« حقق حلمها بالمشاركة في األعمال البدوية

الميتا فرنجية: »عصر الحريم« أطلقني في عالم التلفزيون
مشروع تقدمي برنامج تلفزيوني، اضافة 
الى بطولة مسلسلني لبنانيني. اليوم ادرس 
هذه العروض إضافة إلى العروض اجلديدة 

التي بدأت بتلقيها. 
كي��ف ترقب أهل��ك فك��رة متثيلك في 

الصحراء؟
ليست املرة األولى التي أسافر فيها لكنها 
أطول فترة سفر نظرا لظروف التصوير 
وكون العمل مسلس���ال وليس إعالنا أو 
عرض أزياء. أهلي شجعوني ألنها خطوة 

مهمة في مسيرتي املهنية. 
 م��اذا عما قي��ل بعد رؤيتكم��ا معا في 
إحدى املناسبات، عن عالقة حب بينك وبني 
منذر ريحانة ال��ذي يلعب دور البطولة إلى 

جانبك في »جمر الغضا«؟
تعرف���ت عل���ى منذر خ���الل تصوير 
املسلسل، وعالقتنا مبنية على الصداقة 
واالحت���رام ال أكثر. ال يجوز أن يفترض 
البعض نش���وء عالقة حب بيننا مبجرد 
مش���اهدتنا معا في مناسبة ما. على كل 
حال، إن هذا الكالم ال يهمني، ومنذر تزوج 
منذ أشهر قليلة وأمتنى له التوفيق. انا 
تربطني عالقة حب بشاب لبناني، ولكنني 
أحاول عدم إثارة ه���ذا األمر في اإلعالم، 

حفاظا على خصوصية تلك العالقة. 
ه��ل أطلق��ك »عصر احل��رمي« الى عالم 

التمثيل؟ 
املسلسل أطلقني كوجه جديد في عالم 
التلفزيون، وألنه حقق نس���بة مشاهدة 
كبيرة في الوطن العربي من هنا جاء اختيار 

منتج »جمر الغضا« لي لدور طروش. 
بني التمثيل وبني تقدمي »شو في بلبنان« 

أين جتدين نفسك؟
 مازل���ت ابحث م���ا اذا كنت ممثلة أم 
مقدم���ة برامج. حالي���ا أعمل في املجالني 

واأليام املقبلة جتعلني أستقر.
كيف تتعاملني مع الش��هرة التي عرفتها 

منذ طفولتك؟
 حتصنت في وجه الشهرة التي عرفتها 
منذ طفولتي بدعم من عائلتي التي حرصت 
من خالل اهتمامها بي على أن أفصل بني 
العمل واحلياة العادية وأال أكون متعالية 
على محيطي وهذا ما عشت عليه في كنف 

هذه العائلة. 

للتمثيل ألنه يتطلب من املمثل أن يقنع 
املشاهد بالشخصية التي يؤديها.

ماذا عن االعمال املصرية واللبنانية التي 
قيل انك رفضتها؟ 

تراجعت في الدقيقة األخيرة عن التوقيع 
للمشاركة في مسلسلني مصريني، أحدهما 
كوميدي، والثاني أكشن، لكن بطولة »جمر 
ورماد« جعلتني أتراجع. ولبنانيا، أجلت 

والكاميرا تعش���ق الوجوه اجلديدة كما 
هو حال املش���اهد البعض يقول إن هناك 
دخالء على الغن���اء والتمثيل وأنا أقول 
إنه من حق كل صاحب موهبة أن يختبر 
موهبته فإما أن ينجح أو يفشل. وأنا بعد 
التمثيل  األزياء واإلعالنات اجتهت نحو 
عن موهبة وأثبت نفسي. لذلك ال ميكن ان 
يكون اجلمال معيارا الختيار الوجه اجلميل 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
 دخلت الميتا فرجنية اآلتية من عالم 
اجلمال وعرض األزياء الى التمثيل وتقدمي 
البرامج، وهي التي ملع اسمها في القضية 
التي عرفت ب� »فضيحة كان«، لتغيب عن 
األضواء عائدة في »عصر احلرمي« ثم في 
رمضان املاضي بدور بطولي في املسلسل 
البدوي »جمر الغضا« الذي عرض على 
قناة دبي. إضافة إلى تقدميها برنامج »شو 
في بلبنان« السياحي الذي توقف لفترة 
وجيزة وعاد بقوة ومن املتوقع ان ينتقل 

من لبنان إلى دول عربية.
»األنباء« التقت فرجنية لتعرف منها 
تفاصيل أعماله���ا وأصدائها والعديد من 

األمور التي جاءت في هذه السطور:
قيامك بدور البطولة في مسلسل »جمر 
الغض��ا« فاج��أ اجلمي��ع حيث جس��دت 3 

شخصيات؟
املشاركة في األعمال البدوية كان حلمي 
األول في عالم التمثيل، ولكنني لم أتوقع 
احلصول بسرعة على فرصتي هذه. فاجأني 
املركز العربي بعرض دور البطولة علي، 
فش���اركت في أكثر من 400 مشهد. وأنا 
سعيدة أن بداياتي في التمثيل كانت إلى 
جان���ب ممثلني مخضرم���ني، وفي أعمال 
ضخمة ذات مس���توى الئق. ولعبت فيه 
دور البطولة بشخصية »طروش«، امرأة 
جميلة يقتل زوجها ثأرا على يد الشيخ ابن 
الصافي الذي يعجب بها ويدفع لها فدية 
زوجها ويسكنها بجانب منزله، ما يدفع 
بزوجته إلى تلفيق املش���كالت للتخلص 

منها. انها قصة حب وانتقام.
ه��ل اختي��ار املنتج��ني للبناني��ات في 
والس��ينمائية س��ببه  التلفزيونية  األعمال 
الرئيسي إمكانية قيامهن مبشاهد جريئة ال 

يقبلها سواهن؟ 
ارفض األدوار اجلريئة واملثيرة. وقد 
رفضت عش���رات العروض التلفزيونية 
والسينمائية، ألوافق على عمل واحد ذي 
طابع تاريخي وبدوي. وجاء اختياري اثر 
يقني انني امتلك املوهبة، أضف الى ذلك 
إملامي باللهجة البدوية واإلماراتية التي 
تعلمتها بحكم إقامتي ف���ي دبي. كما ان 
وجهي جديد في التمثيل ليس مستهلكا 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
من املتوقع ان تش���هد 
االيام املقبلة اعادة للجدل 
الذي قام سابقا بني الفنانتني 
كارول صق���ر وس���يرين 
عبدالن���ور عل���ى خلفية 
تسريب اغنية »وساكتالك« 
عب���ر ش���بكة االنترن���ت 
والتي كانت موضع جدل 
ب���ني كارول صقر وهادي 
شرارة من جهة، وسيرين 
عبدالن���ور من جهة ثانية 
وجان ماري رياش���ي من 
جهة ثالثة. وكانت الفنانة 
سيرين عبدالنور اكدت انها 
أوكلت للمحامي اخلاص بها 
التص���رف قانونيا جتاه 

التسريب.
وفي هذا االطار، أصدر 
نادي معجبي الفنانة كارول 
صقر بيانا اكد فيه تسريب 
االغني���ة التي وصلت الى 
شريحة كبيرة من متصفحي 
االنترنت بجودة جيدة جدا 
تصل���ح للبث عل���ى اثير 
االذاعات بص���وت كارول 
صقر وبتوزيع هادي شرارة 
وجان ماري رياشي، وأعرب 
النادي عن استغرابه »ان 
يتم تس���ريب االغنية في 
ه���ذا التوقيت بالذات بعد 
كل اجل���دل ال���ذي حصل 
التي متت مع  واملصاحلة 
سيرين عبدالنور« وشجب 
النادي هذا التصرف الذي 
ليس ألحد من اطراف النزاع 
السابق مصلحة فيه. وتابع 

بيان النادي:
ان تس���ريب االغني���ة 
فيه ض���رر حاصل ألعمال 
الفنانة سيرين عبدالنور 
كونها مالكة لالغنية قانونا، 
ومن قام بهذه الفعلة امنا 
يقصد ايق���اع اخلالف من 
جديد واحالل االذى، علما 
ان املوزع هادي ش���رارة 
النجمة كارول  وزوجت���ه 
صق���ر ال يتحم���الن أي 
مس���ؤولية متعلق���ة بهذا 
الواقع  التسريب ألنه في 
ومنطقيا لو كانت هناك من 
ارادة ما ملثل هذا التصرف 
لكان���ا قاما ب���ه منذ فترة 

بعيدة وليس اآلن.
ونقال عن املوزع هادي 
شرارة، فإن النسخة املسربة 
كانت محصورة مبتناول كل 
من كاتب وملحن االغنية 
باالضافة الى احد املخرجني 
الذي كان من املزمع ان تقوم 
كارول بتصوي���ر كلي���ب 

لالغنية حتت ادارته.
وأعلن النادي تضامنه 
مع الفنانة سيرين عبدالنور 
ومعجبيه���ا، وأخذه على 
نفس���ه تعهدا بعدم تداول 
االغنية أو نشرها وبعدم 
توفيرها في أي صفحات 

الكترونية حتت تصرفه.

فلة اجلزائرية

فلة تتهم مافيا الغناء بمحاربتها.. وتغازل الخليجيين
القاهرة ـ سعيد محمود

اتهمت الفنانة اجلزائرية فلة امللقبة بسلطانة الطرب من 
اسمتهم مبافيا احلفالت مبنعها من الغناء في املهرجانات، 
مشيرة في الوقت نفسه الى انها حتضر ملشروع للغناء 

باللهجة العربية سيكون مفاجأة جلمهورها.
واعتبرت فلة � في لقاء مع برنامج »ام.بي.سي في 
اسبوع« مساء اخلميس املاضي � ان املهرجانات الغنائية 
ش����يء مهم، لكن هناك متعهدين او مافيا يس����يطرون 
عليها، لكنها قال����ت ان من ال يعيرها اهتماما ال تعيره 
هي االخرى اي اهتمام. وقالت انها صورت عدة اغان من 
البومها اخلليجي »يا مسافر للجفا 2009«، ومن ابرزها 
اغنية »يزيد الشوق« كلمات طارق احملياس وحلن فايز 

السعيد مع املخرجة نهلة الفهد.
وفي الوقت الذي كش����فت ع����ن اعدادها الغنية من 
انتاج ام.بي.سي، قالت انها تعد حاليا مشروعا لغناء 
التراث العراقي، الس����يما انها طاملا غنت بهذه اللهجة 

خاصة لسعدون جابر.
وكانت الفنانة اجلزائرية قد ارجعت غناءها باخلليجي 
في البومها االخير الى عشقها الهل دول اخلليج ولهجتهم، 
مشيرة الى انها تعاونت مع مجموعة متميزة من الشعراء 
منهم االمير الشاعر خالد الفيصل والشاعر الغنائي سعد 

اخلريجي والشاعر سعد املسلم.
يذكر ان فلة اجلزائري����ة ممنوعة من دخول مصر 
منذ فترة طويلة، وقالت لصحيفة »البيان« االماراتية 
االربعاء املاضي ان اسمها اليزال على قائمة املمنوعني 
م����ن دخول مصر منذ 15 عاما، وق����د وجهت عديدا من 
النداءات للرئيس املصري محمد حسني مبارك للنظر 

في هذه املسألة لكن دون جدوى.
وعبرت فلة عن عدم خشيتها من ان تكون نهايتها 
مثل الفنانة سعاد حسني بعدما قررت كتابة مذكراتها، 
خاصة انها صرحت في اكثر من مقابلة بأنها ستتسبب 

في مشكالت لكثيرين من اصحاب النفوذ.


