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تأكيدًا لما انفردت به »األنباء«

السليم عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية
مفرح الشمري

أصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا صباح امس بتعيني د.فهد 
العالي  الس���ليم عميدا للمعهد 
للفنون املسرحية وفق الالئحة 
اجلديدة خلفا للعميد الس���ابق 
د.عبداهلل الغيث الذي كلف بهذا 
املنصب ملدة 5 سنوات وذلك بعد 
ان قدمت لها جلنة االختيار التي 
الذي  النهائي  شكلتها، تقريرها 
تضمن ترش���يحا لثالثة أسماء 
لهذا املنصب وهم د.فهد السليم، 
د.الهام الشالل، د.خالد عبداللطيف 
الوزيرة د.فهد  رمضان لتختار 
السليم من بينهم ملنصب عميد 
املعهد وقد وجد قرارها ارتياحا 
كبيرا من اعضاء هيئة التدريس 
والطلبة في املعهد ملا يتمتع به 
السليم من عالقات طيبة معهم، 
وتذليله للعديد من الصعوبات 
التي واجهتهم عندما كان وكيال 

للمعهد.
انفردت  يذكر ان »األنب���اء« 
بنشر أس���ماء املرش���حني لهذا 
املنصب ف���ي عددها الصادر في 

ال� 20 من الشهر املاضي.

ترى أن جرأتها في كليباتها الغنائية ال تتنافى مع تقاليدها الخليجية

هند البحرينية: 120 دينارًا
وراء شائعة قضية المخدرات

نصف مليون معجب رفعوا »بوسترات« أللبومه الجديد

تامر حسني تفوق على سانتانا وخوليو في »موازين«

حنان ترك تستغيث بشرطة اإلسماعيليةاتهام »الديلر« بالدعوة إلى الفجور
القاهرة ـ سعيد محمود

فوجئت الفنانة حنان ترك خالل تصوير مشاهد 
مسلسلها اجلديد »القطة العميا« في االسماعيلية 
بالتفاف اآلالف من اجلمهور حول سيارتها، مما اضطر 
أسرة مسلسل »القطة العميا« لالجتاه الى مديرية 

أمن االسماعيلية لالحتماء بها من التجمهر.
كانت حنان ترك تصور بعض املش���اهد على 
كوبري »نفيشة« وبدأ املارة يتجمعون أسفل الكوبري 
ملشاهدة التصوير، حتى فوجئت ادارة انتاج املسلسل 
بتزايد االعداد الى عدة آالف، وبعدما انتهت حنان من 
تصوير املشاهد اجتهت الى الكارافان اخلاص بها، 
فأحاطت أعداد كبيرة به وحاولوا سحب الكارافان 
لعمل زفة لنجم املسلس���ل، وعندما فشلت ادارة 
االنتاج في إبعادهم استعانوا باألمن وتوجهوا في 

حراستهم الى مديرية األمن حتى ينفض املارة.
يذكر أن املسلسل بطولة حنان ترك وعمرو يوسف 
ورجاء اجلداوي، وايهاب فهمي، وأميرة هاني وعالء 
مرسي، وتأليف محمد سليمان، واخراج محمود كامل. 
وتدور احداثه حول ش���خصية »سامية« احملامية 
التي تقدمها حنان ترك، حيث تقع في العديد من 
املشكالت بسبب محاربتها للفساد، وهو ما يدفع 
البعض للزج بها في جرمية قتل لم ترتكبها، وهو 

ما يدفعها حملاولة اثبات براءتها بأي شكل.

القاهرة ـ سعيد محمود
فوجئت اس���رة فيلم 
»الديل���ر« قب���ل ايام من 
عرضه ببالغ الى النائب 
العام يطال���ب فيه احد 
احملام���ني مبن���ع عرض 
الفيلم الذي يقوم ببطولته 
احمد السقا وخالد النبوي 

ومي سليم.
واكد احملامي س���مير 
غنيم ف���ي بالغه للنائب 
الفيلم يعتبر  الع���ام ان 
دع���وة صريحة للفجور 
والتع���ري واس���تند في 
كالمه الى »افيشات« الفيلم 
التي متأل الشوارع وحتمل 
ص���ورة لبطل���ي الفيلم 
والبطلة وه���ي ترتدي 

فستانا عاريا يكشف عن صدرها وساقيها، وهو ما اعتبره خروجا 
واضحا على اآلداب والتقاليد والذوق العام ودعوة الى الفجور، وهو 

ما ميثل جرمية بحكم القانون.
وطالب احملامي في الب���الغ � الذي حمل رقم 201 أحوال � النائب 
الع���ام مبنع عرض الفيلم او على اق���ل تقدير رفع جميع امللصقات 

الدعائية واستبدالها مبلصقات اخرى.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
عاد الى القاهرة الفنان تامر حسني بعد 
ان أحيا حفال في املغرب ضمن مهرجان 
موازين حض����ره حوالي نصف مليون 
متفرج من عش����اق حسني، حيث رفع 
اجلمهور املغربي خالل احلفل »بوستارات« 
كبيرة أللبومه اجلديد وصور مختلفة 
من صوره الشخصية، وقاموا بارتداء 
»تيشرتات« مطبوع عليها صور له والتي 
املناس����بة فور  أعدوها خصيصا لتلك 
علمهم بان تامر سيحيي ليلة من ليالي 
موازين، وقام حس����ني بغناء مجموعة 
من أغاني ألبومه اجلديد باحلفل والتي 
أشاد بها اجلمهور وظل يرددها خلفه. هذا 
وقد كرمت إدارة مهرجان موازين النجم 
تامر حس����ني، وأكد له رئيس املهرجان 
محمود مسفر أن هذا احلشد الهائل من 
اجلماهير يعتبر إقرارا من جمهور تامر 
بأنه من أهم وأجنح جنوم الوطن العربي، 
وأشاد بحضور تامر على املسرح، مما 
جعله يؤكد أن هذه الليلة تعتبر من أهم 

ليالي املهرجان بعدما تخطى جنوم العالم 
باكتساح، حيث حضر حفل النجم العاملي 
إللتون ج����ون 20 ألف متفرج وخوليو 
جليس����يوس 30 ألفا، كما حضر حفل 
سانتانا 40 ألفا من اجلمهور، وذلك يعني 
أن جميع احلاضرين باحلفالت املذكورة 
أقل من ربع جمهور تامر حس����ني الذي 
شجعه بحفاوة منقطعة النظير، ويعتبر 

هذا شرفا كبيرا للعرب.
من جهة أخرى حضر تامر حسني فور 
وصوله إلى املغرب حفل النجم العاملي 
سانتانا وحضر معه بنفس احلفل النجم 
العاملي س����تينج، وقد أكد سانتانا انه 
البد أن يحضر حفلة تامر في مهرجان 
موازين، وذلك في اليوم التالي حلفلته 
لكي يشاهد ماذا يفعل هذا الفنان جلمهوره 
لكي يحبوه كل هذا احلب، وهذا بعدما 
فوجئ بحالة هستيرية وصراخ وحفاوة 
كبيره تلقى بها اجلمهور املغربي تامر 
حسني فور االعالم عن حضور حسني 

حلفل سانتانا.

البحرينية  الفنان���ة  اكدت 
هند ان السبب الرئيسي إلغالق 
موقعها اإللكتروني هو مهاجمة 
التي تشرف  صاحب الشركة 
على موقعها، ونش���ر شائعة 
تورطها ف���ي قضية مخدرات، 
وذلك بس���بب مطالبته مببلغ 
120 دينارا، وقالت: كان موقعي 
السابق يتعرض لهاكرز، وتطلب 
عالجه 120 دين���ارا لصاحب 
أكن أعلم بذلك،  الشركة، ولم 
وظن أني أمتنع عن الدفع، ولكن 
مبجرد أن علمت سلمته املبلغ، 
واملضحك أنه اعترف على نفسه، 
وأكد أن سبب إطالقه للشائعة 
ذلك املبلغ التافه بحسب »ام بي 
سي نت«، ملمحة الى أنها بصدد 
التحضير ملوقعها اجلديد تزامنا 

مع إطالق ألبومها املقبل.
ودافع���ت هند عن أغنيتها 
الس���ينغل األخي���رة »وي���ن 
قلبي« الت���ي وجدها البعض 
غير ناجحة، قائلة: ليس من 
الضروري أن تعجب أغنيتي 
أذواق مختلفة،  الكل فهن���اك 
وليس من الضروري أن تأخذ 
عش���رة على عش���رة، ولكن 
بالنسبة لي أراها جميلة وبلون 

وحلن وكالم جميل جدا.
وعن س���بب تأخير طرح 
ألبومه���ا اجلديد قال���ت: هذا 
الس���ؤال يوجه إلى »روتانا«، 
فأغنياتي التي اخترتها جاهزة 
منذ نحو عام ونصف، لكن حتى 
اآلن ال يوجد أي حترك من قبل 
الشركة املنتجة، وسيتضمن 
األلب���وم مجموعة من األغاني 
اخلليجية وأغني���ة باللهجة 
املصرية، ومن احملتمل أن يطرح 
خالل عيد الفطر املقبل حسب 

ما علمت.
وبينت هند أن حدود جرأتها 
في كليباتها الغنائية ال تتنافى 
مع عاداتها وتقاليدها اخلليجية، 
حيث قالت: املخرجون يعرفون 
طبيعة اختيارات���ي ومن أي 
نوعي���ة أن���ا، وهلل احلمد لم 
يتعرض أي ڤيديو كليب لي ألي 
انتقاد من قبل أهلي وأقاربي بل 

يتمنون لي تقدمي األفضل.

اكد أن »التعليم العالي« وافقت على تمديد التعاقد معه إلى نهاية يونيو

الزميل ابوطالب مكلفا بتدريسها، 
رفعا للحرج عن اس���تاذ فاضل 

كبير بقدره وسنه.
وتابع: اليفوتني ان اؤكد ان 
د.اسامة ابوطالب سبق ان وجه 
خطابا الى رئيس القس���م الذي 
احاله ب���دوره الى عميد املعهد، 
اكد فيه انه لن يطالب بأي حقوق 
مالية او ادبية نظير انتظار تنفيذ 
توجيهات وزارة التعليم العالي 
باالستعانة به على بند املكافآت 
حتى نهاية العام الدراسي حرصا 

على طالبه.

وكيل وزارة التعليم العالي سعيا 
للتمديد للدكتور اسامة ابوطالب، 
كان هناك امل ان تكلل محاوالته 
الكرمية مع ديوان اخلدمة املدنية 
بالنجاح، ونتيجة للموقف احملرج 
الذي وضع فيه االستاذ الفاضل 
منتظرا التمديد له، وهو الذي لم 
يبخل على طلبت���ه يوما بعلمه 
وال يتقاضى حاليا اي راتب، مت 
مخاطبة عميد املعهد بتاريخ 27 
ابريل املاضي ان رئيس القس���م 
هم املعني بحكم منصبه مبتابعة 
شؤون املواد والرسائل التي كان 

وحتويل انظار املسؤولني عنها، 
فإني ازيد موضحا ان قسم النقد 
اس���تجاب لقرار التعليم العالي 
حس���ب ما هو موض���ح بالكتب 
املنشورة في »األنباء« حيث كلف 
االستاذ بعد انتهاء عقده على نحو 
مفاجئ ومن دون سابق انذار عن 
العمل، بكتابة اسئلة اختبارات 
نهاية العام الدراسي ومت تغليفها 
وتقدميها للجهات املختصة داخل 
اروقة املعهد وذل���ك بتاريخ 27 
م���ارس املاض���ي، وعندما وجد 
القس���م تعاونا وتفهما راقيا من 

ديوان اخلدمة املدنية اوضح فيها 
االضرار التي ستقع على الطلبة 
جراء االس���تغناء ع���ن خدمات 
استاذهم، ويتمنى عليهم التمديد 
للدكتور الفاضل الذي خدم الكويت 
وابناءها واحلركة الثقافية على 
مدى اخلمس سنوات املاضية بكل 
اخ�الص. وأفاد العنزي بأن وزارة 
التعليم العالي وافقت بالفعل على 
التمديد. واستطرد: وبرغم علمي 
ان اثارة املوضوع بهذا الشكل لم 
يقصد بها سوى صرف االنظار عن 
املشاكل التي يعاني منها املعهد، 

تلقت »األنباء« ردا توضيحيا 
من رئيس قس���م النقد واألدب 
الفنون  املس���رحي في معه���د 
العن���زي  املس���رحية د.عل���ي 
بخصوص ما نشر في »األنباء« 
حول ادراج اسم دكتور منتهية 
مدة تعاقده مع الوزارة في جداول 

امتحانات الفصل الثاني.
وافاد د.العنزي بان ما نشر 
يحمل بني س���طوره معلومات 
غير دقيقة قد تتسبب في حدوث 
بعض س���وء الفهم لدى القراء، 
موضحا ان قطاع الشؤون االدارية 
في وزارة التعليم العالي فاجأ 
النقد باالستغناء  املعهد وقسم 
عن عضو هيئ���ة التدريس في 
منتصف الفصل الدراسي الثاني 

ومن دون سابق انذار.
واض���اف د.العن���زي قائال: 
ملعاجلة موق���ف »االدارية« قام 
وكي���ل وزارة التعلي���م العالي 
د.خالد السعد مشكورا مبحاوالت 
متعددة، ب���اذال جهودا مضنية 
كأستاذ اكادميي سابق وكمثقف 
حقيقي يعي خطورة االستغناء 
عن االساتذة خالل سير العملية 
الدراس���ية، وذلك عبر ارس���ال 
مجموع���ة من اخلطاب���ات الى 

عميد املعهد د.فهد السليم

صورة ملا نشرته »األنباء« في عدد األحد املاضي عن املشكلة د.أسامة أبوطالب

رئيس قسم النقد د.علي العنزي

هند البحرينية

تامر حسني في مهرجان »موازين«

صورة للخبر الذي انفردت به »األنباء« عن اسماء املرشحني لعمادة معهد الفنون املسرحية

حنان ترك

أحمد السقا

مطرب »اختلف« مع شركة 
انتاجه اللي تبيه يغني أغاني 
ش���بابية في ألبومه اليديد 
بس صاحبن���ا رافض ألنه 
هاألغاني مو ستايله.. عيل 

اهلل يعينك!

مقدم برام���ج يعتقد انه 
»طلت���ه« حلوة عالشاش���ة 
هاأليام يبي يرد بلوك يديد في 
برنامج مسابقات بعد تعاقده 
مع محطة فضائية خليجية.. 

خير ان شاء اهلل!

أغاني مسابقات
»ابتلش���ت«  ممثل���ة 
بصديقتها اللي رازه ويهها 
بكل شي حتى باتفاقاتها 
مع املنتج���ني بحجة انها 
خايفة عليها.. فچي عمرچ 

وطرديها من حياتچ!

خوف

علي العنزي: قسم النقد كّلف أبو طالب بكتابة أسئلة 
اختبارت نهاية العام وتم تقديمها للجهات المختصة


