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مطرب���ة »امنيته���ا« ما 32
حتققت في املشاركة بحفل 
غنائي كبير في دولة خليجية 
بسّبة انه القائمني على احلفل 
اكتشفوا انه صوتها نشاز.. 

توه الناس يا طيبني!

ممثلة »عاندت« احد املنتجني 
اللي طالب منها عدم اصطحاب 
صديقاتها للوكيشن التصوير 
بس صاحبتنا طنشته واحرجته 
چدام فريق عمله.. اموت واعرف 

ليش ما تطردها!

نشاز إحراج
رئيس قس���م باملعهد العالي 
للفنون املسرحية مستذبح على 
تعيني دكتور من جنسية عربية 
لدرجة انه مطيح بالوزارة علشان 
يخل���ص اوراق���ه.. احلني جّدد 

لنفسك وبعدين فّكر بغيرك!

تعيين

القاهرة ـ سعيد محمود
أكدت الفنانة السورية جومانا مراد انها مازالت تتمسك بتحقيق حلم 
االمومة حتى اآلن، بينما ش����ددت على أنها تخاف اهلل وحتاسب نفسها 

يوميا قبل ان تغمض عينيها للنوم.
وقال����ت جومانا � في مقابلة مع احد البرام����ج التلفزيونية: »احلمد 
هلل حققت معظم طموحاتي واحالمي بنسبة 90% تقريبا، لكني مازلت 
أحلم باإلجناب ولم أفقد األمل في ذلك األمر، وعندي ثقة كبيرة في اهلل 

عز وجل«.
واضافت انه في حال أكرمها اهلل وأصبحت اما، فإنها س����وف تعلم 
أطفالها حب اهلل، كما انها س����تحرص على غرس صفات اسالمية فيهم، 

مثل الصدق واالمانة.
وكشفت الفنانة السورية انها خالل فترة مراهقتها فكرت كثيرا في 
االنتحار واقبلت عليه، لكنها كانت تفش����ل في كل مرة، مشيرة إلى أنها 
عندما نضجت وتعلمت دينها االسالمي جيدا عرفت ان االنتحار حرام، 
لكنها اشارت في الوقت نفسه، الى انها حاولت االنتحار مجددا دون ان 

تذكر سبب محاوالتها املتكررة لالنتحار.
وشددت جومانا على انها تخاف من اهلل عز وجل وال تخاف املوت، 
وأنها تدعو دائما أن يطهر قلبها، مش����يرة إل����ى أنها دائما قبل ان تنام 

حتاسب نفسها وتعاقبها بشدة وتقسو عليها.
واش����ارت إلى أنها ال حتب الورد؛ ألنه يذكره����ا باملوت، وأنها دائما 
تخش����ى أن تفقد اش����خاصا اعزاء على قلبها، خاصة انها فقدت مؤخرا 
اعز صديقاتها � نهلة � التي استش����هدت، لكنها لم توضح جنسيتها أو 

مالبسات استشهادها.
وذكرت ان قلبها مزاجي، وانها عاشت احلب أربع مرات، لكنها شددت 
على أنها وجدت احلب احلقيقي مع زوجها احلالي، احلب الذي يشعرها 

باحلنان واالمان بعكس مع كانت تعيشه سابقا.
واوضحت جومانا انها تعلقت بزوجها احلالي في البداية، بسبب وجود 
كيمياء مشتركة بينهما، الفتة إلى أنها تعرفت عليه بعدها وارتبطت به، 

وتطور االمر بعد ذلك الى حب شديد، ومن ثم زواج.
وشددت على انها ال تتأثر بأي شائعة؛ ألنها اعتادت مثل هذه االمور 
خالل حياتها الفنية، وانها اصبحت امرا طبيعيا تظهر بني احلني واآلخر 
ف����ي حياتها، لكنها أكدت ان زوجها غيور جدا وتخش����ى عليه من هذه 

الشائعات.
واعترفت الفنانة السورية بان ابرز عيوبها انها متسرعة في معظم 
تصرفاتها وقراراتها، مشيرة الى أنها ندمت كثيرا على هذا التسرع وعدم 

تصديقها الحساسها على رغم انه كان االصدق دائما.
واكدت جومانا أن أكثر امر ندمت عليه هو مشاركتها في فيلم »حلظات 
أنوثة«، الفتة إلى أنه س����بب لها عقدة بعدم جناحه، اال انه كان السبب 
بع����د ذلك في تقدمي فيلم »كباريه« ثم »الفرح«، وهما الفيلمان البارزان 

في مشوارها السينمائي.
ولفتت النظر إلى أنها حتب املمثل����ة العاملية أنچلينا چولي، لكنها 
رأت أن والدتها هي مثلها األعلى، مشددة على أن والدتها سيدة محافظة 
جدا، وكانت حت����رص دائما على تعليمها احل����الل واحلرام، فضال عن 

حب الناس.
واش����ارت إلى أن لديها القدرة على التحدث بكثير من كلمات اللغة 
الهندية، النها عاشت في اإلمارات منذ أن كان عمرها سنتني وتعلمت كثيرا 

من الكلمات، الفتة إلى أنها حتب الكالب والقطط وتربيها في بيتها.
واعتبرت الفنانة السورية ان عمليات التجميل ليست عيبا او حراما، 
مشيرة الى انها عندما تتقدم في السن وحتتاج الى عملية جتميل، فإنها 

ستقوم بإجرائها على الفور دون خجل من أي أحد.
ولفت����ت جومانا الى انها س����بق ان عملت دور رجل في احد االعمال 
وركبت شاربا وحلية خفيفة، موضحة ان احد الشباب قام مبعاكستها 

خالل جتولها في الشارع.
واشارت الى انها حتب املوسيقى و»املزيكا« اخلاصة بأميركا الالتينية، 
كما أنها حتب الرقص عل����ى الطبلة، الفتة الى انها جتيد الطبخ، لكنها 

جومانا مرادفاشلة في عمل احللويات.

أحمد عز

بوستر القائمة اإلعالمية

سعاد عبداهلل »زوارتها« الخميس
بشار جاسم

القديرة س���عاد عبداهلل  الفنان���ة  تعقد 
جلسات مكثفة وبش���كل يومي مع الكاتبة 
املميزة هبة مش���اري حمادة لوضع اخلط 
الرئيسي للمسلسل الدرامي اجلديد »زوارة 
خميس« بعد جناحهما معا في »فضة قلبها 

ابيض« و»ام البنات«.
وعن »زوارة خميس« تقول ام طالل: نحن 
حاليا في طور الفكرة مع الكاتبة هبة حمادة 

التي كتبت احللقات االولى للعمل والذي يتكلم 
عن القضية االجتماعي���ة وقصص العائلة 
اليومية واجتماع اجلد واالوالد واالحفاد وهو 
مسلسل اجتماعي خفيف ال  يخلو من اخلطوط 
الدرامية جلميع االشخاص بالعمل وهو من 
تأليف هبة حم���ادة واخراج محمد القفاص 
وبطولة الهام الفضالة وخالد امني ومشاري 
البالم وملياء ط���ارق وخالد البريكي ومرام 

وشجون وفاطمة الصفي وحمد العماني.

تخوض انتخابات نقابة العاملين بوزارة اإلعالم االثنين المقبل

»القائمة اإلعالمية« تدعو لتعديل الئحة المكافآت 
عبر الدورات التدريبي���ة وورش العمل 
امليدانية، والدعوة إلقامة امللتقى السنوي 
لإلعالميني العاملني في الوزارة، واملطالبة 
بتقنني اإلعالميني العاملني من خارج الوزارة 
واالكتفاء بالكفاءات اإلعالمية املتاحة في 

قطاع األخبار واإلذاعة والتلفزيون.
كما أفاد الفارس���ي بأن أعضاء النقابة 
السابقني واملنتس���بني للقائمة اإلعالمية 
قد أجنزوا العديد من األمور ومنها الكادر 
اإلعالمي املعروض اآلن على مجلس اخلدمة 
املدنية بعد االنتهاء من صياغته النهائية 
بالتعاون مع جهات مختلفة بوزارة اإلعالم 
املالية واإلدارية من  واملتمثلة بالشؤون 
خالل تشكيل جلنة ملوضوع كادر اإلعالميني 
مبتابعة من وكيل الوزارة، كما قامت النقابة 
بالتعاون مع الوزارة بوضع أجهزة احلاسب 
اآللي في مبنى الوزارة، ووضع جهاز لكروت 
الدفع املسبق وكروت االنترنت، كما ساهمت 
النقابة بالتعاون مع الوزارة بوضع جهاز 

لطوابع وزارة املالية.
وقد قامت النقابة أيضا بحل مشكلة 180 
موظفا في قطاع التلفزيون لم يكن لهم 
تقارير سنوية مما يترتب عليها آثار سلبية 
على املوظفني وذلك بالتعاون مع القياديني 
في ال����وزارة والذين كان لهم دور كبير، 
كما ساهمت النقابة بالتعاون مع إدارتي 
الشؤون املالية والش����ؤون اإلدارية في 
صرف بدل الضوضاء لإلدارات الهندسية 
بأثر رجعي منذ عام 2006 وصرف بدل 
شاشة ألغلب إدارات الوزارة بأثر رجعي 
من سنة 2008 بالتعاون مع إدارتي الشؤون 
املالية والش����ؤون اإلدارية وصرف بدل 
طبيعة العمل لقطاع املطبعة للموظفني 
غير احلاصلني على الش����هادة اجلامعية 
بأثر رجعي من سنة 2006 بالتعاون مع 
إدارتي الشؤون املالية والشؤون االدارية، 
وحل مشكالت املكافآت في قطاع األخبار 
بالتعاون مع وكيل الوزارة ووكيل قطاع 

األخبار.
اجلدي���ر بالذكر أن انتخاب���ات نقابة 
العاملني بوزارة اإلعالم س���تكون االثنني 
15 اجلاري في مبنى االحتاد العام لعمال 
الكويت مبنطقة ميدان حولي من الثامنة 

صباحا حتى الثامنة مساء.

يهتم بالشؤون االجتماعية والترفيهية، 
والسعي نحو تعديل الئحة املكافآت في 
جميع القطاعات املهنية، واالرتقاء باملستوى 
العلمي واملهني جلميع موظفي وزارة اإلعالم 

لبحث آخر مس���تجدات العمل، واملطالبة 
بتكرمي الكفاءات اإلعالمية سنويا، ومواكبة 
الساحة اإلعالمية والنهوض  مستجدات 
بالعمل اإلعالمي، وإنش���اء ناد للموظفني 

مفرح الشمري
القائمة اإلعالمية خلوض  استعدت 
املنافس���ة على عضوية نقابة العاملني 
بوزارة اإلعالم من خالل انتقائها املدروس 
ألعضائها املرش���حني من قبل قطاعات 
الوزارة املختلفة، حيث وقع االختيار على 
مراقب شؤون العاملني، رئيس مجلس 
إدارة نقابة العاملني األسبق ياسني عبداهلل 
الفارس���ي، واإلعالمي يوسف عبداهلل 
جوهر، ورئيس قسم امللف الشهري في 
إدارة رصد األخبار ضمن قطاع األخبار 
والبرامج السياس���ية س���عد عبداهلل 
العجم���ي، ومراقب البرامج املنوعة في 
القناة األولى لتلفزيون الكويت مشاري 
البعيجان، ومراقب املتابعة والتنسيق 
ف���ي التلفزيون مبارك ع���واد البرازي، 
الزنكوغراف في مطبعة  ورئيس قسم 
وزارة اإلعالم بدر أحمد احلسيني، ورئيس 
قسم اجلمع التصويري في مطبعة وزارة 
اإلعالم أمين عبدالرسول ميرزا، ورئيس 
قسم تدقيق البرامج وأمني صندوق النقابة 
األسبق سعود العويهان العنزي، واملخرج 
اإلذاعي من القطاع الهندس���ي سكرتير 
عام نقابة العاملني األسبق مطلق مناحي 
زيد العتيبي كممثلني عن جميع قطاعات 
اإلذاعة والتلفزيون واألخبار والبرامج 
السياسية إلى جانب املطبعة والشؤون 
اإلدارية واملالية ضمن القائمة اإلعالمية 
احدى أبرز القوائم االنتخابية املنافسة 
عل���ى حصد مقاعد نقاب���ة العاملني في 

وزارة اإلعالم.
من جانبها فقد بادرت القائمة اإلعالمية 
بطرح أهدافها النقابية واملهنية املستقاة 
من واقع العمل امليداني واملتمثلة في إقرار 
كادر اإلعالميني ومتابعته في ديوان اخلدمة 
املدنية بعد االنتهاء من إقراره في الوزارة، 
والدعوة إلقرار حقوق املوظف في وزارة 
اإلعالم الكويتي���ة ومتابعتها، والتصدي 
إلنشاء صندوق الزمالة لإلعالميني برعاية 
وإدارة إحدى اجلهات االستثمارية لتأمني 
املوظف مببلغ مادي بعد تقاعده عن العمل، 
وتبني فكرة تكرمي املتقاعدين من وزارة 
اإلعالم، والتعهد بعقد سلسلة من اللقاءات 
الدورية بني النقابة والعاملني بوزارة اإلعالم 

»تجربة« أحمد عز قريباً في اإلمارات
القاهرة ـ سعيد محمود

يستعد الفنان الشاب احمد عز لتصوير فيلمه 
اجلديد »الظواهري« في مطلع الشهر املقبل مبجرد 
االس���تقرار على فريق العمل بالكامل واختيار 

الفنانني الذين يشاركون احمد عز البطولة.
الفيل���م من تأليف ح���ازم احلديدي واخراج 
احمد عالء ومن انتاج وائل عبداهلل الذي تعامل 
مع احمد عز من قبل في مسلسل »االدهم« الذي 

عرض في رمضان 2009.
وقد صرح املستشار االعالمي لعز انه لن يقدم 
دراما هذا العام، لرغبته في التركيز الفترة املقبلة 
في السينما على ان يعود للتلفزيون عندما يقابله 

عمل مميز مثل »االدهم«.
من ناحية اخرى وافق الفنان احمد عز، الذي 
حصل على جائزة افضل ممثل باالستفتاء السنوي 
ملجلة »دير جيست«، على االشتراك في برنامج 
»التجربة 2« الذي يذاع على قناة احلياة الفضائية، 
ومن املقرر ان يس���افر الى االم���ارات خالل ايام 

لتسجيل احللقة هناك.
يذكر ان آخر اعمال عز السينمائية كانت فيلم 
»بدل فاقد« مع منة ش���لبي ورشا مهدي ومحمد 
لطفي ومن تأليف محمد دياب واخراج احمد عالء 

ومت عرضه في صيف 2009.

قلبها مزاجي وتخشى على زوجها من الشائعات

جومانا: ال أحب الورد ألنه يذكرني بالموت

دويتو يجمع نوال الزغبي 
مع مطرب تركي

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يضع الش���اعر أمين بهجت 
قمر اللمس���ات االخيرة على الديو 
الذي سيجمع الفنانة نوال الزغبي 
مع املطرب التركي س���داد صندل 
ومن املقرر ان تقوم بتس���جيلها 

قريبا.
م���ن ناحية اخ���رى تقوم 
الف���ترة املقبلة  نوال خ���الل 
بتسجيل مجموعة من اغاني 
البومه���ا اخلل���يجي اجلديد 
والذي تتعاون من خالله مع 
مجموعة من الشعراء وامللحنني 
الع�����جمان وس������عود  منهم س������امي 
الش���ربتلي وعبداهلل القعود وغي����رهم، 
كما تق���وم نوال بالغن���اء لف���يلم »ابن 
القنصل« الذي يلعب بط���ولته الفنان 
احمد السقا وخالد صالح وغادة عادل 
ومن تأليف امين بهجت قمر واخراج 

عمر عرفة.
يذك���ر ان آخر كليب���ات نوال 
الزغبي هي »من���ى عينه« وهي 
اغني���ة خليجية كت���ب كلماتها 
سامي العجمان وحلنها يعقوب 
ومت عرضها مؤخرا على قنوات 

ميلودي.


