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مط���رب متضايق حيل 16
هااليام النه ما لقى وال شركة 
انتاج »تس���اعده« علشان 
اللي  اليديد  البوم���ه  توزع 
صرف عليه مبالغ كثيرة.. 

اهلل يعينك!

توزيع
ممثلة »بادرت« باملصاحلة 
مع زميلة لها بس هاملبادرة ما 
يابت نتيجة النه صاحبتنا ما 
سّوتها من طيب خاطر بس 
علش���ان تأخذ الدور منها.. 

صچ ما تستحني!

مبادرة
ممثلة خليجية »حست« 
انه االنظار ابتعدت عنها بسّبة 
الل���ي تطلقها على  االلقاب 
نفسها هااليام حتاول تعديل 
صورتها چدام املنتجني.. خير 

ان شاء اهلل!

تعديل

مصطفى مزهر

مصطفى مزهر مع »المرأة 
الحديدية« في عالم وهمي

 بشار جاسم
ق���ام الفنان جنم »س���تار 
اكادمي���ي« مصطف���ى مزهر 
بتصوي���ر اول ڤيدي���و كليب 
له الغنية »صوبك رايح« من 
كلمات منير بو عساف، احلان 
هشام بولس وتوزيع داني حلو 
ادارة املخرجة رندلي  وحتت 

قديح.
مصطفى اطل في هذا العمل 
بطريقة جديدة من حيث الفكرة 
والديكور، حيث ينقل لنا الكليب 
واقع املرأة والرجل في مفهوم 
استعراضي جديد حيث نرى 
املرأة »احلديدية« التي بطبعها 
تسيطر على الرجل من خالل 
حتكمها به ووضعه في عالم 
وهم���ي، فماذا يح���دث عندما 

تنقلب االدوار؟

جنوى كرم

نفت خالفاتها مع »روتانا« وبطولتها لعمل مسرحي

نجوى كرم تحتفل بعيد ميالدها مع والدها بالمستشفى
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

م���ن املتوقع ان يغادر والد الفنانة جنوى كرم املستش���فى خالل أيام 
بعد ان بقي لثالثة أيام في غرفة العناية الفائقة اثر اصابته بنزيف تردد 
انه بس���بب تقرح في املعدة، وكانت الفنانة قد عاشت القلق على صحة 
والدها اثر وعكته الصحية هذه فألغت كل مشاريعها الفنية بسبب احلالة 
النفس���ية التي متر بها، ومن بينها تصوير كليب ألغنيتها الوطنية، كما 
ألغ���ت التقليد الس���نوي وهو االحتفال بعيد ميالدها م���ع الفائز في 26 

فبراير املاضي.
ونشير الى انه من املفترض ان حتيي جنوى كرم حفال لها الشهر اجلاري 
في دبي اضافة الى مشاركتها في مهرجان الدوحة وحفالت أخرى ستحييها 

بني فرنسا ولندن، ويبقى مصير هذه احلفالت مرتبطا بصحة والدها.
والبد من االشارة أيضا الى انه كان من املفترض ان تقوم جنوى بجولة 
أميركية لكن الى جانب املوسيقار ملحم بركات والتي ينظمها املتعهد خالد 
حرب، وهو ابن شقيق املنتج الفني يوسف حرب )طليق الفنانة جنوى 
كرم( والذي كان يعمل مع يوس���ف في تنظيم جوالته في أميركا وكندا، 

لكن مت الغاؤها ألسباب غير واضحة.
الى ذلك، نفى مكتب الفنانة جنوى كرم ل� »األنباء«، قيامها بالتحضير 
لعرض مسرحي تقوم ببطولته على مسرح بعلبك في أوائل شهر أغسطس 
املقبل ويشاركها بطولتها الفنان ملحم زين، واستغرب املكتب كيف يتم 
نش���ر أخبار دون التأكد منها وعرض لتفاصي���ل غير صحيحة، خاصة 
ان اخلبر املتداول يش���ير الى ان املس���رحية غنائية سياسية وقد تعدت 
ميزانيتها املليون دوالر وهي من انتاج مش���ترك ب���ني »روتانا« وادارة 
مهرجانات بعلبك، ويخرجها رئيف ك���رم وان القصة مأخوذة من كتاب 

.Kerry Kennedy خاطب السلطة باحلقيقة« للكاتب«
هذا وأكد مكتب الفنانة ان جلسة كانت متت مع ادارة مهرجانات بعلبك 
حيث قدم كل فريق شروطه لكن توقف األمر عند هذا احلد أقله حاليا، وال 
يعرف إذا كانت املفاوضات س���تجد طريقها من جديد بني الطرفني لتطل 
جنوى في صيف لبنان املقبل في مدينة الشمس التي لطاملا حلمت جنوى 

بالوقوف على أدراجها.
هذا ونفى أيضا مكتب الفنانة ل� »األنباء« ما يتم تداوله في وسائل اإلعالم 
من خالفات بينها وبني شركة انتاجها »روتانا«، ووصف طارق أبوجودة مدير 
أعمال الفنانة وابن شقيقتها العالقة مع شركة اإلنتاج ب� »املتكاملة كالعادة 
وبأكثر من جيدة«، ورفض في س���ؤالنا اإلقرار بوجود أي مستفيد من دس 
أخبار كهذه في وس���ائل اإلعالم، وقال: ليس كل ما ُيكتب في بعض الصحف 
صحيحا فهنالك من ميس���ك بخبرية يسمعها في مكان ما وال أساس لها من 

الصحة ويجعلها مادته اإلعالمية دون ان يتأكد منها.
كما أكد أبوجودة ان مس���ؤولي شركة روتانا تواجدوا مع جنوى كرم 
منذ أيام في االس���تديو حيث وضعت جنوى ك���رم صوتها على عدد من 
األغاني لتختار منها ما س���تجده مناس���با أللبومها املقبل، مشيرا الى ان 
هذا األلبوم س���يحمل تعاون كل من وس���ام األمير وسليم عساف ونزار 

فرنسيس في عدد من األغاني.

أسرة البرنامج احتفلت باألعياد الوطنية على طريقتها الخاصة

العتيبي يفوز بـ »شفر« ألو فبراير الثالث

مفرح الشمري
شفر »ألو فبراير« الثالث كان من 
نصيب املستمع فواز نهار العتيبي وذلك 
بعد ان حالفه احلظ في السحب الذي 
أجري في احللقة املاضية بحضور جلنة 
من »املالية« و»اإلعالن التجاري« بوزارة 
اإلعالم حيث مت فرز »األرقام« املشاركة 
في البرنامج عن طريق »الكمبيوتر« منذ 
انطالقته وحتى حلظة اإلعالن عن الفائز 
الثالث بسيارة »الشفر« املقدمة من ميديا 

فون بلس اجلهة املنفذة للبرنامج.

احتفال غير

أسرة برنامج »ألو فبراير« املكونة 
من علي حيدر، خديجة دشتي، أحمد 
املوسوي، حنان جابر، نايف الكندري، 
جميل إقبال، رامي الش���عار، محمود 
عطي���ة، احتفل���ت بطريقتها اخلاصة 
الوطنية مع أجواء »الهّبان«  باألعياد 
الذي جعل اجلميع يرقص على أنغامه 
الس���احرة وخاصة »الذي���ب« أحمد 
املوسوي الذي »شعلل« احللقة املاضية 
بأسلوبه اخلاص الذي استقطب العديد 
من املس���تمعني وخصوصا مشتركي 

»زين«.

سندريال الشاشة العربية هو لقب 
الفنانة:
أ – يسرا

ب – سعاد حسني

 )فريال حماد(أسرة البرنامج حتمل علم الكويت

انتهت من تصوير »الساكنات في قلوبنا 3«

الزنكوي تعود إلى الديرة بعد أداء مناسك العمرة
عبدالحميد الخطيب

عادت املذيعة والفنانة 
مش���اعل الزنكوي من 
ج���دة مؤخ���را بعد ان 
انتهت من تصوير جميع 
مشاهدها في حلقة من 
حلقات »الساكنات في 
الثالث  قلوبنا« اجلزء 
التي كانت حتمل عنوان 
»رسالة حب« وشاركها 
البطولة الفنان منصور 
املنصور ومطرب فواز 
وماج���د مط���رب فواز 
واحللقة تص���دى لها 
الكويتي حمد  املخرج 

البدري.
آخر  م���ن جان���ب 
الزنكوي  انتهاء  وبعد 
من تصوير مشاهدها 
غادرت الى مكة املكرمة 
الداء مناسك العمرة ومن 
الديرة  ال���ى  ثم عادت 
ملزاولة نشاطها االعالمي 

والفني.
يذكر ان هذه ليست 
املشاركة االولى للمذيعة 
مش���اعل  والفنان���ة 
الزنكوي في سلس���لة 
حلق���ات »الس���اكنات 

مشاعل الزنكويقلوبنا«.

هيا الشعيبي في أحد أعمالها الفنية

هيا الشعيبي

الشعيبي: أتناول ست جرعات أنسولين يوميًا ألتغلب على »السكري«
نصحت المرضى باإلكثار من الضحك وعدم التفكير في الهموم

كشفت الفنانة هيا الشعيبي عن انها تعاني من مرض 
الس���كري، األمر الذي يجعلها تتناول ست جرعات من 
االنس���ولني املخلوط والس���ائل يوميا، مشيرة الى انها 
تتغلب على اخلمول الذي يس���ببه املرض باإلكثار من 

العمل وزيادة احلركة.
ونصحت الشعيبي في حديث لبرنامج »صباح اخلير 
يا عرب« على »ام بي سي«، مرضى السكري باإلكثار من 
الضح���ك وعدم التفكير في املرض او الهموم، مؤكدة ان 
حالتها تتحسن مع تزايد احلركة واالنتقال والسفر من 

مكان الى آخر.
ونفت الشعيبي ما يتردد حول انها صاحبة أعلى أجر 
بني الفنانات، ودافعت عن نفسها بأنها احيانا تتقاضى 
أقل أجر بهدف التعاون مع املنتجني الذين حترص دائما 

على الوقوف بجانبهم في بداية مشوارهم الفني.
وأوضحت انها تس���تعد خلوض مجال االنتاج الفني 
بإطالق مسلسل جديد تش���ارك في بطولته، بالتعاون 
مع الكاتب أمي���ن احلبيل، اال انه لم ينته بعد من كتابة 

السيناريو.
واشارت الى انها ستجسد من خالل هذا املسلسل دور 
فتاة خليجية تعاني من رحلة البحث عن وظيفة، حتى 
تقع عيناها على اعالن بالصحيفة في صفحة للوظائف 
الش���اغرة لتعمل مديرة منزل لدى اسرة ثرية، وتواجه 
كثي���را من املواقف املثيرة واملضحكة بعد التحاقها بهذا 

العمل.


