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الفنية

القاهرة ـ سعيد محمود
تقدمت رانيا فريد شوقي بشكوى ضد شقيقتها ناهدـ  متضامنة 
مـــع زوجهاـ  الى نقابة املهن التمثيلية تطالب فيها بحقها األدبي 
وباقي مستحقاتها املالية عن دورها في مسلسل »الوديعة والذئاب« 
الذي تشـــارك في بطولته، مشـــيرة الى ان ناهد خالفت شروط 
التعاقد معها حيث علمت ان اسم »باسم سمرة« سيسبق اسمها 

على تترات العمل وهو ما ال تقبله ابدا.
وكانت محكمة االمور املستعجلة رفضت الدعوى التي تقدم بها 

الفنان مصطفى فهمي 
ضد املنتجة ناهد فريد 
شوقي شقيقة زوجته 
الفنانة رانيا ومنتجة 

املسلسل.
وكان مصطفى فهمي 
تقدم ببـــاغ ضد ناهد 
فريد شـــوقي يطالب 
خاله بحذف املشاهد 
التـــي مت تصويرهـــا 
بالعمل لعدم توقيعه 
عقدا او تقاضيه اي اجر 
مقابـــل العمل ورفضه 
استكمال تصوير باقي 
مشاهده، مؤكدا انه وافق 
على العمـــل باعتباره 
سيظهر كضيف شرف 

لكنه فوجئ بحذف الكثير من مشاهده دون الرجوع اليه وهو ما 
يعتبره اهانة له ولتاريخه الفني.

من جهتها قالت املنتجة ناهد فريد شـــوقي: انا مصدومة مما 
يحدث خاصـــة انني حاولت كثيرا التفاهـــم مع مصطفى فهمي 
حرصـــا مني على العاقات االســـرية التي جتمـــع بيننا ولكنه 
رفض، كما انني فوجئت بالشـــكوى التي تقدمت بها رانيا ضدي 
وال استطيع ان اقول سوى »ال تعليق« فهي في النهاية شقيقتي 

وستظل شقيقتي.

شركة انتاج تبي ترفع 
دعوى قضائية على احد 
التزامه  مطربيها لعـــدم 
انها  بشروط االتفاق مع 
»ساعدته« وايد باالنتشار.. 

يستاهل!

مخرج قّلص مشـــاهد 
احدى املمثات بعدما »حس« 
انه لسانها طويل وتعامل 
فريق عملها بفوقية وعلشان 
تعـــرف حجـــم نفســـها.. 

كفو!

قضية تقليص
ممثلة هااليام قاعدة 
تدلع على احد املنتجني 
بطريقة غريبة علشان 
»مشـــتاقة« للشغل 
معاه مثل ما تقول.. 

احلمد هلل والشكر!

دلع 

نوال وراء كاميرا »الوطن«

إليسا

رانيا فريد شوقي مع زوجها الفنان مصطفى فهمي

إليسا صّورت غالف ألبومها الجديد في قلعة سنترا

رانيا فريد شوقي مع زوجها ضد شقيقتها

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تستعد الفنانة اللبنانية اليسا 
الطاق ألبومها اجلديد الذي انتهت 
من تصوير غافه اخيرا في قلعة 
سنترا ومناطق برتغالية اخرى 
مع املصور العاملي ماثياس كامر 
الذي سبق له ان حقق معها جناحا 
كبيرا في تصوير غافي ألبوميها 

السابقني.
ويضم األلبوم اغاني شارك في 
كتابتها عدد من ال مؤلفني املعروفني 
في مقدمتهم مروان خوري ونادر 
عبداهلل ووليد سعد وسليم سامة 

وآخرون.
ورصدت موازنة كبيرة النتاج 
األلبوم وتصويره، ومن املؤمل ان 

يتم اطاقه في االسابيع القليلة 
املقبلة تزامنا مـــع اعياد املياد 

ورأس السنة اجلديدة.
ومن املتوقع ان تؤدي اليسا 
عددا من اغنيات األلبوم اجلديد 
في اول حفل رأس ســـنة حتييه 
النجمـــة اللبنانيـــة فـــي فندق 
االنتركونتننتالـ  سميراميس في 
القاهرة بعد ان سبق لها وأحيت 
أبوظبي  حفا ناجحا في مدينة 

مبناسبة عيد األضحى املبارك.
يذكـــر ان النجمـــة اللبنانية 
جددت عقد تعاونها مع شـــركة 
ســـاعة كوروم للسنة اخلامسة 
على التوالي وستتصدر اعانات 

الشركة اجلديدة.

تستعد إلحياء حفل رأس السنة في القاهرة

نوال الفيلكاوي: لم أجد المنافسة من بنات جيلي.. و»تو الليل« يحتاج لموهبة بالفطرة
خالد حسين

الرغـــم مـــن الصراعات  على 
الداخلية والتي حتدث عادة خلف 
الكواليـــس للجنود املجهولني في 
برنامج »تو الليل« على شاشـــة 
تلفزيون »الوطـــن« الذي يحظى 
بأكبر قدر من املشاهدة بالنسبة 
اليومية  للبرامج احملليـــة 
إال ان املنافسة فيه تبقى 
لألصلح. ومـــن هؤالء 
اجلنود املجهولني خلف 
الكاميرا املعدة املشاغبة 
نـــوال الفيلكاوي التي 
الشـــارع  اعتاد عليها 
الكويتي بطرح قضايا 
جريئة وقريبة لنبضه 
إال انها مازالت محاربة 

من بنات جيلها.
»االنباء« التقتها في 
حوار شـــيق وجريء 
وصريـــح كما عودتنا 
الفيلكاوي  دائما بنت 
لكي ترد على االتهامات 
اليها فالى  التي وجهت 

التفاصيل:
تطفيش  تهمة  أن  يبدو 
بن��ات جيلك ثبت��ت عليك 
هذه امل��رة خاصة ان جميع 
انسحب  النس��ائي  العنصر 

من اإلعداد؟
)ضاحكة( املجال االعامي 
سواء املقروء أو املسموع أو 
املشاهد يحتاج لنفس طويل 
وموهبة بالفطرة وأنا ذكرت 
ذلك في لقاءاتي السابقة، 
التحدي  اقبــــل  وأنا 
واملنافســــة من اى 
شخص كان سواء 
رجل أو امرأة الن 
»هــــذا امليدان يا 
حميــــدان« واي 
تراجع صدقني 
من فريق اإلعداد 
فانا لست السبب 

فيه.

إذن ملاذا العنصر النسائي بالتحديد 
ال يصمد في برنامج »تو الليل«؟

»تو الليل« برنامــــج من العيار 
الثقيــــل واي شــــخص ضعيف من 
الداخل لن يصمد فيه أكثر من ذلك، 
ولألسف لم أجد املنافسة من بنات 
جيلي طوال ممارســــتي املجال وإذا 
وجــــدت فانا أرحب بها مادامت هذه 
املنافســــة تصب في صالح العمل، 
وقالت )ضاحكــــة( »وإذا كان لديك 

منافسة فاحضرها لنا«.
ن��وال رمبا هذا ال��كالم دليل على 

دخولك مرحلة من الغرور؟
الثقة بالنفس شيء والغرور شيء 
آخر وكوني أتعامل واعمل بحرفية 
ومهنية عالية في مجالي فما اخلطأ 
في ذلك مادام يصب ذلك في مصلحة 
العمل، واضافــــت ممازحة: دائما ما 
أقول بأنني معدة بروفشــــنال فما 

اخلطأ في ذلك؟
نرى ان برنامج »تو الليل« بدأ يأخذ 
طابعا مختلفا عما كان عليه بجانب أن 

هناك عدم توازن في الطرح؟
هلل احلمد وبنجاح هذه ثالث سنة 
يستمر فيها برنامج يومي نايت شو، 
واالختال في التوازن ما هو إال بعض 
الفقرات التي أضيفت من اجل إنعاش 
البرامج وإعطائه بصمة جديدة إال أن 
الرؤى كانت خاطئة مع األسف، بجانب 
ان هنــــاك عناصــــر جديدة انضمت 
للبرنامج وأخرى خرجت، أتوقع في 
املرحلة القادمة وبقيادة الشيخ ناصر 
الصباح الذي بدأ يولي برنامج »تو 
الليــــل« اهتماما كبيرا، ان البرنامج 
ســــيكون له طابع متميز وفعال في 
الفتــــرة القادمة خاصة انه دخل في 
مراحل تخبط وعدم توازن بجانب 
غياب عنصر مهم فــــي »تو الليل« 
اعتاد الناس رؤيتــــه كل مرة وهو 
العبد اجلليل  الزميل احملامي خالد 
الذي نتمنى عودته ساملا معافى في 

الفترة املقبلة.
ف��ي راي��ك م��اذا اض��اف دخول 

»بوخرشد« للبرنامج؟
»بوخرشــــد« حالــــه خاصة له 

جمهــــوره الذي اعتــــاد على طرحه 
ولكن ليس في »تو الليل«.

اذن ملاذا مت ضمه ل� »تو الليل«؟
مثل هذه األمور تكون االدارة قد 
اتخذت قرارا في ضمه وليس لنا عاقة 
فيها خاصة ان االدارة مطلعة ولها 
رؤية في ضم اي عنصر لبرنامج »تو 
الليل« سواء »بوخرشد« أو املذيعة 
الشــــابة نوف املضنيان أو الاعب 

املذيع هيثم النومس.
قدم��ت قضيتن جريئت��ن أثارتا 
شجون الشارع الكويتي »كويتين بال 
هوية« و»أمه��ات بال رحمة« مثل هذه 
القضايا من العي��ار الثقيل اال تدخلك 
في صراع��ات مع بعض األش��خاص 
خاص��ة ان��ك تتناول��ن فضائح على 

العلن؟
هذه الفضائح موجودة في أروقة 
احملاكم وفي الشوارع وأنا انتشلتها 
ليسمعها املســــؤولون وأولو األمر، 

وكم يحزنني أن تكون شرائح كهذه 
في مجتمعنا الكويتي بهذه الصورة 
وال اصدق ان هنــــاك كما من الظلم 
واألذى والقساوة داخل أفراد مجتمعنا 
الذي ال يردع هؤالء وتكون الضحايا 
الناس الذين ظهروا على الشاشــــة 
الرحمة من  يستنجدون ويطلبون 
املجتمع الــــذي ظلمهم بجانب ظلم 
عائاتهم لهم، فمن جهتي لن أتردد في 
إثارة هذه الشجون للشارع الكويتي 
مادامت هذه األصوات واألشجان ال 

احد يستمع لها.
اخترقت بيوت الشباب في وزارة 
الشؤون وطرحت قضية حساسة في 
مجتمع مغلق وه��ى قضية »مجهول 
األبوين« ما رد فعل الشارع الكويتي؟

أنا اعشــــق املجازفة واعشق كل 
شــــيء صعب وممنوع وغير نادمة 
على طرح قضية »مجهولي األبوين« 
الذين تتبناهم وزارة الشؤون خاصة 

انها قضية مهمة وحساسة ومليئة 
باألخطاء واالعتقادات اخلاطئة الن 
اجلميع يخاف أن يفتح بابا في النقاش 
عن هــــؤالء لذلك من اجلرأة والذكاء 
أن أتنــــاول واخترق قضية كقضية 

مجهولي األبوين.
تبني��ت قضايا ش��باب في طرح 
جريء أدخلك في صراع فهل هذا هو 

دور اإلعالم اليوم؟
بالطبع، هذا دور اإلعام اليوم أن 
يخدم القضايا االنسانية ويقدم لها 
احللول الصحيحة وليس أن ينحاز 
آلراء وتوجهات معينة، ومن جهتي 
تبنيت قضية الشابني بالفعل اللذين 
أثارا شجون الشارع الكويتي وأوكلت 
لهما احملاميني محمد ناصر اجلميع 
ومحمد حمزة عباس مشكورين في 
تولي مهام القضايا املتعلقة لهذين 
احلالتني دون تقاضي اي رسوم أو 
أتعاب، كذلك النائب خالد الطاحوس 

الذي أبدى استعداده في تبني هذه 
احلاالت ومتابعة إجراءاتها إلى أن تتم 
حلولها، وأنا سعيدة في ردود الفعل 
التي اتتني من خال هذه احللقات ما 
اعطاني دافعا لاستمرار في تقدمي 

مثل هذا الطرح وأكثر.
أال حترصن على االنضمام لبرامج 

أخرى؟
لدي فكرة فوازير رمضانية ولكن 
حتتــــاج جدية في التنفيذ والطرح، 
وكثيرا مــــا طلب مني اتخاذ خطوة 
جريئــــة بطرحها ولكنــــي مترددة 

واحتاج لعزمية.
يالح��ظ أنك مت��رددة كثي��را في 

اتخاذ قراراتك؟
طبعــــا، العمل االعامي املرئي ال 
يستوعب املجازفة والتجارب، بجانب 
انني أسعى لترسيخ اسمي وجعله 
مطبوعا في الذاكرة خاصة ان اسمي 

غال علّي كثيرا.
أين ترى نوال الفيلكاوي نفس��ها، 

بالصحافة أم بالتلفزيون؟
ال أكتمك سرا بان حنيني وعشقي 
األول هو الصحافة ولوالها ملا كنت كما 
أنا عليه اآلن، الن العمل التلفزيوني 
مرهق ومسؤوليته كبيرة جتاه نفسك 
وجتاه من يشــــاهدك فاحلكم األول 
واألخير ليس إدارتك وإمنا املشاهد، 
فكي حتافظ على مشاهديك أمر بغاية 
الصعوبة ويحتاج لفن وتأن وهلل 
احلمد العمل بـ »الوطن« خاصة مع 
مجلس ادارة كالشيخ خليفة العلي 
الصباح ووليد اجلاسم اللذين أعطيانا 
الثقة وحرية التصــــرف ووفرا لنا 
أجواء الراحــــة واحلرص على آلية 
العمل التي مازالت تدور وتدور إلثراء 

املشاهد الكويتي بالدرجة األولى.
مل��اذا ال ن��رى تغييرا ف��ي برامج 

»الوطن« إلى اآلن؟
هنــــاك تغيير في بعض البرامج 
وســــتكون هناك جملة من البرامج 
اجلديــــدة في 2010 ولكــــن إلى اآلن 
مازالت التحضيرات جتري على قدم 
وساق كي تقف هذه البرامج صلبة 

في مرحلتها املقبلة. 

تعشق المجازفة وغير نادمة ألنها اخترقت بيوت الشباب 

هناك تغييرات سيشـهدها تلفزيون »الوطن« في 2010

بروفشنال  معدة  أنا 
إثارة  فـي  أتـردد  ولـن 
الشــارع  شجـــون 
الكويتي مـادام أصحابها 
يسـتنجدون وال مجيب!

نوال الفيلكاوي


