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انتاج  عل���ى ش���ركة 
»تساعده« في تسجيل 
اغاني ألبومه األول بس 
للحني مو القي احد.. 

اهلل كرمي!

ممثلة بعدما »حنت« على 
احد املنتجني بانها تشارك في 
عمله اليديد هااليام مسوية 
مش���اكل مع زميالتها بسّبة 
»مجفف شعر« طاح وانكسر.. 

احلمد هلل والشكر!

ألبوم استشوار

زينب العسكري

العسكري واملير عندما كانتا »حبايب«!

فاطمة املير

بعد أن نسبت فكرة مسلسل »للحياة ثمن« لنفسها

زينب العسكري تقاضي مديرة أعمالها السابقة
مفرح الشمري

كش���فت مصادر ل� »األنباء« عن ان النجمة البحرينية زينب العسكري 
الغائبة عن الس���احة الفنية منذ زواجها بص���دد رفع دعوى قضائية ضد 
مديرة أعمالها الس���ابقة فاطمة املير بعد أن نس���بت األخيرة في حواراتها 
الصحافية فكرة مسلس���ل »للحياة ثمن« الذي تقوم بتصويره من خالل 

شركة انتاجها لنفسها. 
وأش���ارت املصادر الى ان تصريحات املير األخيرة بخصوص املسلسل 
أثارت استياء العسكري ألنها صاحبة فكرته والتي كلفت بها الفنانة القديرة 
اسمهان توفيق لكتابة السيناريو واحلوار له لتعود من خالله جلمهورها 
الكبير بعد غياب طويل اجلميع يعرف أسبابه، األمر الذي دفع بالعسكري بعد 
اطالعها على تصريحات املير »املستفزة« املنشورة في الصحف البحرينية 
مبخاطب���ة محاميها لرفع دعوى قضائية ضدها بعد ان »س���رقت« فكرتها 
ونسبتها لنفسها خاصة انها شرعت في تصوير املسلسل دون مخاطبتها 
كونها صاحبة الفكرة. وتضيف املصادر ان محامي العسكري سيقدم بالغا 
مستعجال للنيابة العامة لتوقيف تصوير املسلسل إلثبات حق موكلته في 
السرقة العلنية خاصة ان العسكري قد أعلنت عنها كثيرا في وسائل اإلعالم 
املتعددة واملنتديات اإللكترونية وسيتم استدعاء الفنانة القديرة أسمهان 

توفيق كشاهدة ألنها العامل املشترك بينهما حلفظ حقوق موكلته.
القضية اجلديدة التي تنوي العس���كري رفعها في احملاكم البحرينية 
ليست هي األولى ضد مديرة أعمالها السابقة فاطمة املير حيث اتهمتها في 
قضايا اخرى، األمر الذي دفع املير الى رفع دعوى قضائية ضد العسكري 
وه���ي قضية »عمالية« مدعية فيها انها لم حتصل منها على أي مبالغ منذ 

عملها معها والتزال القضية في أروقة احملاكم. 
يذكر ان كاميرا مسلسل »للحياة ثمن« دارت لتصوير مشاهده األولية 
من خالل مخرجه األردني برجس العمراني ومشاركة نخبة من الفنانني من 

الكويت واخلليج ويقع في 31 حلقة وسيعرض في شهر رمضان املقبل.

جنالء النقي

م.علي اليوحه

كاملة العياد

تحت رعاية األمين العام للمجلس الوطني وبحضور اليوحه

النقي تكّرم العّياد والهاجري الليلة

يبث يوميًا عبر »كويت FM« برعاية »األنباء«

جوائز »اربح مع زين« ما فيها »واسطة«

حتت رعاية األم����ني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي وبحضور 
األمني العام املس����اعد م.علي اليوحه وعدد من 
املهتمني بش����ؤون الثقافة واملس����رح في الديرة 
ووسائل اإلعالم املتعددة تكرم احملامية جنالء 
النقي من خالل ملتقاها االسبوعي الليلة مديرة 
ادارة املسرح باملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب كاملة العياد واالستاذ املساعد في قسم 
التمثي����ل واالخراج في املعه����د العالي للفنون 
املسرحية د.فهد الهاجري وذلك مبناسبة اليوم 
الواضحة في  العاملي للمس����رح وملجهوداتهما 
املساهمة بدعم احلركة املسرحية والثقافية في 

البالد.
حفل التكرمي سيش����مل كلمة ألستاذ الدراما 
والنقد املسرحي د.نادر القنة عن مسوغات التقيم 
واملنجزات التي حققها املكرمان خالل دورة هذا 
العام وسيكون االحتفال في مقر ملتقى احملامية 
جنالء النقي الكائن في منطقة سلوى � ق2 � م388 
� ش املسجد األقصى في الساعة الثامنة مساء.

يذك����ر أن امللتقى كرم العديد م����ن الفنانني 
واالعالميني واملثقفني وذلك تش����جيعا وتقديرا 

لعطاءاتهم املختلفة في مجاالتهم املتخصصة.

يقول املثل »اللي بالچدر يطلعه..«

أ ـ الناس

 ب ـ املالس

ج - الفأس

حريصة على مفاجأة الجمهور في أعمالها الفنية

ورد الخال: ال أمّثل من أجل الجوائز
بيروت ـ بولين فاضل

يحق للممثلة ورد اخلال بعد مشوار في 
التمثيل عمره 15 س����نة أال تتحمس وتنحاز 
إال لألدوار التي تتحدى فيها نفسها وتتطلب 
منها طاق����ة متثيلية كبرى، من هذا املنطلق 
حترص ورد على كثير من التأني والتروي 
في اختيار أدوارها وأعمالها وهي التي أسست 
قبل نحو 3 أعوام مع شقيقها املمثل يوسف 
اخلال ش����ركة خاصة ُتعنى بإنتاج األعمال 
التمثيلية أطلقا عليها اسم »خيال«، وبحسب 
ورد، فإن خطوات الشركة بطيئة لكن ثابتة 
خصوصا انها وشقيقها يتطلعان الى نوعية 

األعمال ال الى كميتها.
»األنباء« التقتها فإلى تفاصيل احلوار:

أي مرحلة تعيش��ينها الي��وم وأي هواجس 
تتمل��كك وقد تخطيت منذ زم��ن مرحلة إثبات 

الذات؟
املمثل في صراع دائم لتقدمي األدوار اجلديدة 
واملتنوعة وهذا الص����راع لن يتوقف يوما، 
شخصيا أنا حريصة على مفاجأة اجلمهور 
وحتى مفاجأة نفسي في كل مرة ألعب دورا 

جديدا وأجسد شخصية جديدة.
املالحظ ان��ك متروية ومتأني��ة في اختيار 

أدوارك؟
أتروى كثيرا وفي لبنان أعتقد أني ألعب 
أجمل األدوار، أما على الصعيد العربي فأنا 
انتظر الفرصة املناسبة بعد مسلسل »أسمهان« 

لكوني ال أريد العودة الى الوراء.
ملاذا قررت وشقيقك يوسف اخلال تأسيس 

شركة انتاج؟
كل ممثل يجب ان يقوم بعمل الى جانب 
التمثيل كأن يكتب أو يخرج أو ينتج، أنا لم 
أدرس االخراج وال أرى نفسي في الكتابة بل 
في اإلنتاج. وجدت ان����ه ميكن ان يكون لي 
رأي في العمل ككل كأن اختار النص والدور 
الذي أحب ان ألعبه ال أن أنتظر فقط األدوار 

التي ُتعرض علّي.
كيف تقيمني وضع الشركة حاليا؟

ش����ركتنا »خيال« مازال����ت حديثة وفي 

رصيدها مسلس����الن فقط هم����ا »الينابيع« 
و»الطائر املكس����ور«. خطواتها بطيئة لكن 
ثابتة خصوص����ا اننا نعمل على النوعية ال 

على الكمية.
عندما تلعبني دورا معينا، هل تخرجني منه 
بسهولة عندما يتوقف التصوير وتعودين الى 

بيتك؟
بسهولة اخرج من الدور وبسهولة ادخل 
الي����ه يعني في اللحظة نفس����ها التي يقول 
فيها املخرج »Top Camera«، قبل ان يعطي 
املخرج اشارة االنطالق اكون ورد وعندما يبدأ 
التصوير ادخل بلحظة »في الشخصية التي 

اجسدها« وهيدا بدو كتير شطارة.
كيف تنجحني في ذلك؟

اجنح النني اكون مدركة جيدا الشخصية 
التي اجس����دها، اعرف صوتها، كيف حتكي، 

كيف تنظر لذا ارتديها على الفور.
ما الدور الذي تتطلع��ني الى لعبه في املدى 

القريب؟
حاليا انا مشتاقة الى الكوميديا والى دور 

خفيف يضحك الناس.
تتابعني غيرك من املمثالت واملمثلني؟

اتابع اجلميع »مش انو قاعدة بكوكب تاني« 
اتابع واشجع واهنئ وانتقد عند اللزوم.

ملاذا ال تكترثني كثيرا باجلوائز؟
ال اكترث الني في االساس ال امثل كي احصل 
على جائزة، اعمل ملتعتي الذاتية والني احب 

التمثيل واحب ان اتطور في مهنتي.
هل تخافني ان يسرقك التمثيل من تأسيس 

عائلة؟
ال ابدا، عندي وقت لكل ش����يء وبامكاني 
ان انظم حياتي، فنان����ون كثر تزوجوا وما 

أحالهم.
ماذا لو طلب منك ش��ريك املستقبل التخلي 

عن الفن؟
االكيد اني لن اكون مع شريك ال يتفهمني 
وال يقدر عملي وال يحب الفن، اذا لم يكن الى 
جانبي فلن تكون هناك نقاط مشتركة بيننا 

وبطبيعة احلال لن اكون شريكة حياته.

)فريال حماد(حبيبة العبداهلل وعلي حيدر في البرنامج

مدي���ر انت���اج يعتقد أن 
أع��ماله »خال���ده« هاأليام، 
ق���اعد يس���اوم جنوم الفن 
الكبار على أسعارهم.. الشرهة 
موعليك على من حطك مدير 

انتاج!

شحن

مفرح الشمري
أكد املش����رف الع����ام لبرنامج 
»ارب����ح مع زين« عل����ي حيدر أن 
املقدمة للمش����اركني في  اجلوائز 
هذا البرنامج ما فيها »واس����طة« 
ألن هناك جلنة رقابية من اإلعالن 
التجاري حتضر يوميا الستوديو 
»كويت FM« حتى ال يكون هناك أي 
تالعب في اختيار االرقام عن طريق 
»الكمبيوتر« والتي تتم عشوائيا، 
حيث يتم االتصال على املشاركني 
بعدها ليفوزا باجلوائز املقدمة من 
»زين«، »األنباء« »منتزه خليفة 
السياحي«، »سوكر سبورت سنتر«، 
»فندق س����فير انترناش����يونال«، 
»الفايز للع����ود والعطور«، »ايه 
ون لتأجير الس����يارات«، »شركة 
كون س����بت للهواتف«، »صالون 
كتوركت« وغيرها من الش����ركات 
الراعية لهذا البرنامج التي اصبحت 
 »FM معروفة عند مستمعي »كويت

وخصوصا عمالء »زين«.

بدليات حبيبة

أسلوب املذيعة حبيبة العبداهلل 
العفوي في تقدمي فقرات البرنامج 
يجعلها تقع في بعض االخطاء دون 
قصد أو مثل ما نقول »تقط بدلية« 
ولكن ها »البدلية« جتد صدى طيبا 
عند املش����اركني الذين يشاركون 

حبيبة في الضحك عليها.


