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مطربة »أصيلة« استغربت 26
م���ن هجوم زميلته���ا عليها 
ف���ي حواراته���ا الصحافية 
انها حتاچي  هااليام تفك���ر 
مسؤولني ش���ركة انتاجها.. 

زين تسوين!

هجوم
مخرج خليج���ي هااليام 
مته���اوش مع جن���وم عمله 
الشباب بعدما كان يتحچى 
عن بعض املمثالت بأسلوب 
رخي���ص.. اهلل يرح���م أيام 

زمان!

أسلوب
ممثلة »عاندت« أحد املخرجني 
الل����ي طال����ب منه����ا احلضور 
 مبكرا لتصوير مش����هد نهاري 
صاحبتنا طنشت طلبه وحضرت 
العصر ألنها راحت عليها نومة 

مثل ما تقول.. صچ أي شي!

عناد

صورة للفاكس املرسل من »الكروان« للتصالح مع »األنباء«

إبراهيم دشتي يتوسط مهند اجلريدان ومحمد النجار

من خالل مؤتمره الصحافي الذي عقده في »الكروان« للتصالح مع »األنباء«

محمد النجار: أعتذر للصحافة الكويتية وإعالني محتشم!
»بكيني« النه يع���رف عادات 
وتقاليد الشعب الكويتي الذي 
يكن له كل احترام وتقدير خاصة 
انه يتعاون مع شركة كويتية 
لها شروطها في التعامل مع اي 
اعالن، مشيرا الى انه ال ينتمي 
الى اي فئة او حزب وانه عربي 
حتى النخاع ويتمنى ان يصل 
ملا وصل الي���ه املخرج الراحل 

يوسف شاهني.
وتأكيدا على ما قاله وزع على 
الزمالء الصحافيني اوراقا يثبت 
فيه���ا ان املقابالت مع الفتيات 
كانت بحضور اهاليهن باالضافة 

الى تفاصيل هذا االعالن.
ورغم قوله في املؤمتر انه 
سيعرض ما صوره في االعالن 
اال انه اعتذر للحضور الن هناك 
امورا فنية حصلت وبسببها لم 

يتم العرض.
بدوره ذكر مدير عام شركة 
الكروان املعد في اذاعة الكويت 
مهند اجلريدان ان ما نشر في 
»األنباء« فيه تلميح واش���ارة 
الكروان خصوصا  الى شركة 
انها الشركة الوحيدة بالكويت 
التي لها تعاقدات مع شركات 
اميركية للترويج عن منتجاتها، 
االمر الذي ردت عليه »األنباء« 
بان اخلبر املنش���ور ال ميسهم 
ال من بعيد وال من قريب النه 
ليس هناك اي اشارة تدل عليهم 
خاصة ان املخرج محمد النجار 
قد اعلن في الس���ابق ان انتاج 
البوم ابراهيم دشتي عن طريق 
شركة »ايجبتي« املصرية وليس 

شركة كويتية.

انه بصدد تصوير اعالن  ذكر 
الكسسوارات تلفونية لصالح 
شركة الكروان التي تتعاون مع 
شركة اميركية وذلك للترويج 
عن أحد املنتج���ات، مؤكدا ان 
الفتيات املشاركات في االعالن 
يرتدين مالبس محتشمة وليس 

والذي انتجت له شركة »ايجبتي« 
املصرية ألبوم���ه ويتضمن 12 

اغنية باللهجة املصرية.
النجار  بدأ املخرج محم���د 
حديثه في املؤمت���ر باالعتذار 
الكويتي���ة على ما  للصحافة 
بدر منه في الس���ابق ومن ثم 

مفرح الشمري
اعتذر املخرج محمد النجار 
للصحافة الكويتية بعد هجومه 
عليها م���ن خ���الل مؤمتراته 
الصحافية السابقة التي اقامها 
للترويج عن ڤيديو كليب »ليلة 
وليلة« للمطرب الشاب ابراهيم 
دشتي، مؤكدا انه يكن لها كل 
احترام وتقدير ومن دونها ال 
يستطيع ان يعمل النها تعتبر 
بالنس���بة ل���ه الداع���م االول 
الستمراره في مجال االخراج.

االعتذار الذي اسعد الزمالء 
الصحافيني خاصة الذين حضروا 
مؤمتراته السابقة جاء من خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقده في 
شركة الكروان لالنتاج لتقريب 
وجهات النظ���ر وللتصالح مع 
»األنباء« � كما ذكر في الفاكس 
املرسل � مساء امس االول برفقة 
مديرها الع���ام مهند اجلريدان 
ابراهيم دشتي وذلك  واملطرب 
لتوضيح ما نشرته »األنباء« على 
حسب قولهم فيما يخص املخرج 
املص���ري الذي دع���ا كويتيات 
وعربي���ات الرت���داء البكين���ي 
مبكتبه بحولي للمش���اركة في 
اعالن يعرض بالواليات املتحدة 
ان »األنباء« لم  االميركية رغم 
تشر ال من قريب وال من بعيد 
الى اس���م املخرج او الش���ركة 
الذي  التي يتعاون معها، االمر 
النجار هجوما  اعتبره املخرج 
عليه وعلى الشركة خاصة انه 
في مؤمتراته السابقة قد هاجم 
الشركات الكويتية الفنية لعدم 
دعمها البن بلدها ابراهيم دشتي 

توضيح
اس��تغربت »األنباء« من ان شركة الكروان لإلنتاج الفني 
التي تكن لها كل احترام وتقدير اعتقدت انها هي املقصودة 
في اخلبر املنش��ور بالصفحة األخي��رة في عددها الصادر 
يوم األحد 30 مايو املاضي رغم انها لم تشر في خبرها لذلك 
واألمر كذل��ك ينطبق على املخرج محمد النجار لذا اقتضى 

االمر التوضيح!

مصطفى قمر

ردًا على سؤال وجهه النائب البراك حول وجود بعض الصراعات

محمد المسباح: ال خالف بين نقابة الفنانين ووزير اإلعالم والمجلس الوطني
اسئلة برملانية لوزير الشؤون 
االجتماعية والعمل حول تدخله 
بش���ؤون النقاب���ات ومخالفته 
لالتفاقي���ات الدولي���ة واحراج 
دولة الكويت امام املجتمع الدولي 
بانتهاكه حلقوق النقابات، ونحن 
إحدى النقابات التي لم تس���لم 
من هذه التدخ���الت وانتهاكات 
ال���وزارة حلقوقه���ا عن طريق 
الشؤون القانونية بالوزارة وعلى 
سبيل املثال اخلطأ الفادح الذي 
قام به بإلغاء قرار إشهار احدى 
النقابات املشهرة حديثا وهو ال 
ميلك هذا احلق، فنوجه النائب 
الفاضل الى مثل هذه التصرفات 
من وزير الشؤون وهو األحق 
باملس���اءلة القانونية وتوجيه 
االس���ئلة البرملانية له، متمنني 
من النائب الفاضل مسلم البراك 
احلرص والتأكيد اس���تقاللية 
النقابات الكويتية وعدم السماح 
بالتدخل من قبل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بش���ؤونها 

وأعمالها.
النقابة مبجلس  وعليه فإن 
ادارتها احلالي ومبمثلها القانوني 
محم���د املس���باح ال توجد أي 
خالف���ات بينها وب���ني املجلس 

الوطني ووزير االعالم.
وان نقابة الفنانني الكويتيني 
العاملني مبهن الفن واالعالم تكن 
كل التقدي���ر واالحترام ملعالي 
وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل الصباح والنائب 

الفاضل مسلم البراك.

البرملاني املوجه  الس���ؤال  عن 
النائ���ب الفاضل،  من س���يادة 
فكان األولى من النائب الفاضل 
مسلم البراك ان يقوم بتوجيه 

الوزير فال يصح ان يوجه سؤال 
لوزير النفط ووزير االعالم حول 
نقابة الفنانني، فأردنا كمجلس 
ادارة لنقاب���ة الفنانني التنويه 

التخاذ االجراءات القانونية ضده، 
ومبا ان النائب الفاضل له تاريخه 
النقابي، فمن املفترض به ان يعلم 
ان النقابة ال تخضع لس���لطات 

اجلهات الرسمية والبرملانية بأن 
كل من يتعامل باسم النقابة دون 
الصفة القانونية ابالغ اجلهات 
الش���رعية بالدول���ة أو النقابة 

ادارتها الش���رعي والذي ميثله 
محمد املسباح كرئيس ملجلس 

االدارة.
النقاب���ة كافة  كما حتي���ط 

نقاب���ة الفنانني في هذا االمر أو 
غيره هي غير شرعية والنقابة 
القانونية  تخلي مس���ؤوليتها 
جتاهها ما لم تصدر من مجلس 

بعد السؤال املقدم من النائب 
مسلم البراك لوزير النفط ووزير 
الفن���ان محمد  االع���الم اصدر 
املسباح بيانا اوضح فيه بعض 
التساؤل،  النقاط اخلاصة بهذا 

وجاء فيه:
لقد طالعتنا الصحف اليومية 
بالسؤال املقدم من قبل النائب 
البراك لوزير  الفاضل مس���لم 
الش���يخ  النفط ووزير االعالم 
احمد العبداهلل بش���أن املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
ومبا تطرق له احد بنود السؤال 
بوجود صراعات صحافية بني 
نقابة الفنانني واالمني العام وهو 
ما أصابه من وجود اللبس في 
ذلك والذي على ضوءه نوضح 
ونبني ان نقابة الفنانني الكويتيني 
العاملني مبهن الفن واالعالم جّتل 
الفاضل مسلم  النائب  وحتترم 
الب���راك ولكن زج اس���م نقابة 
النفط  الفنانني بس���ؤال وزير 
ووزي���ر االعالم ال يصح، حيث 
ان نقابة الفنانني الكويتيني هي 
نقابة ذات ش���خصية اعتبارية 
مس���تقلة وال تخضع ألي جهة 
حكومية بالدولة ولها االستقاللية 
الكاملة بشؤونها وأهدافها، كما 
أن النقابة لم تتعرض س���واء 
بالصحافة احمللي���ة أو غيرها 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب أو األمني العام.
واضاف: وبصفتنا املمثلني 
الش���رعيني للنقابة نذكر أن أي 
ادع���اءات صدرت حتت اس���م 

وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل الفنان محمد املسباح األمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي

ليلى كنعان بعد فوزها باجلائزة

ليلى كنعان أفضل مخرجة 
MEMA Awards في الـ

انتهاء أزمة مصطفى قمر مع الضرائب

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حل���ت املخرجة ليلى كنعان ضيف���ة على القاهرة 
 في زيارة س���ريعة ملدة يومني حي���ث حضرت حفل 
ال� Middle East Music Awards الذي أقيم بفندق كونكورد 
الس���الم وكرم نخبة كبيرة من جنوم العالم العربي. 
ليلى ف���ازت بجائزة أفضل مخرج���ة لعام 2009 عن 
مجمل أعمالها كما فاز كليب »بابا فني« لهيفاء وهبي 
من اخراج ليلى كنعان بجائزة أفضل ڤيديو كليب، وقد 
أعربت عن سعادتها باجلائزة خاصة انها األولى لها 
من مصر وان هناك من يأخذ بعني االعتبار والتقدير 

أهمية فن الڤيديو كليب.

القاهرة - سعيد محمود
أك��د املط��رب مصطفى قمر ان مش����كلته مع الضرائب 
ف����ي طريقها الى احلل، حيث كلف احملامي اخلاص به بحل 
املش����كلة، مؤكدا ان احملامي اتفق مع الضرائب على تسديد 

املبلغ الذي وصل الى 40 ألف جنيه خالل أسبوعني.
وكانت محكمة جن��ح الته���رب الضريبي مبدينة نصر 
بالقاهرة أصدرت حكما يقضي مبعاقبة مصطفى قمر بالسجن 
ملدة عام مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك 
لتهربه من سداد قيمة الضرائب املستحقة عليه عن مجمل 
أعماله. وكانت نيابة الشؤون املالية والتجارية قد وجهت 
للمطرب تهمة التهرب الضريبي بعد رفضه تس����ديد قيمة 
الضرائب املستحقة عليه وإحالته الى محكمة اجلنح التي 

أصدرت حكمها املتقدم.

إبراهيم دشتي في مشهد من كليب »ليلة وليلة«

)فريال حماد(الزميل مفرح الشمري يرد على اجلريدان أثناء املؤمتر الصحافي


