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مط���رب ش���اب دفع 24
أجر »زيادة« علش���ان 
يتعاون مع أحد امللحنني 
ال���بارزين بألبومه اليديد 
بس طلع هامللحن طماع.. 

اهلل يعينك!

انها  ممثلة »حس���ت« 
محسودة من زميالتها اللي 
معاها بعملها اليديد قررت 
قطع عالقتها فيهم علشان 
ترت���اح من س���والفهم... 

خوش قرار!

تعاون حسد
ممث���ل ش���ن »حرب« 
بالكالم على أحد املنتجني 
بعدما تفاج���أ انه خاصم 
عليه بسبة تأخيره الدامي 
عن لوكيشن التصوير.. 

زين يسوي فيك!

حرب

غادر الديرة أمس ألداء مناسك العمرة

جاسم النبهان البنته: »للحياة ثمن«

عبدالحميد الخطيب
بعد رحلة من النشاط الفني عاشها الفنان القدير 
جاسم النبهان خالل الفترة املاضية سواء على مستوى 
الدراما أو املسرح او السينما غادر الديرة مساء أمس 
متجها الى اململكة العربية السعودية لتأدية مناسك 
العمرة ومن ثم سيعود خالل األسبوع املقبل الستئناف 
مهامه في رئاسة املسرح الش����عبي، مؤكدا ان ادارة 
املسرح ستقيم بعض األنشطة املتميزة خالل مهرجان 
الصيف الذي يقيمه املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب. 
وعن األعمال التي ش����ارك به����ا أوضح انه انتهى 
من تصوير مسلس����ل »للحياة ثمن« تأليف أسمهان 
توفيق وش����اركه فيه نخبة من امل����ع النجوم منهم: 
فاطمة عبد الرحيم، منى عبد املجيد، مشعل اجلاسر، 
وآخرون حيث يجسد دور أب البنتني يحبهما ويغدق 
عليهما من حنانه لكنه يكتشف ان احداهما لديها ولد 
)حفي����د له( لكنها تهمله وال ترعاه فيقوم بإحضاره 
وتعويضه ع����ن حنان أمه، مؤكدا انه يرى ان العمل 
متكامل ومتوقعا انه س����يكون أحد املسلسالت التي 

سيراهن عليها املنتجون واجلمهور هذا العام.
وعن بعض أدواره وما فيها من صبغة سياسية 
أشار النبهان الى ان الدراما هي وسيلة لنقل الواقع 
وتعريف الناس مبا يح����دث حولهم لذلك فانه عند 

اختياره ألدواره يهتم ان تكون ذات هدف ومضمون 
وق����ال: »حيتان وذئاب« مثال يتع����رض للصراعات 
الطبقي����ة وتأثيرها على املجتمع وأجس����د فيه دور 
مهن����دس يعمل خارج البالد، يعود بعد فترة طويلة 
ويرشح نفسه في انتخابات مجلس األمة لكنه يصدم 

بالعديد من العقبات.
وتابع: لدي أيضا مسلسل »اخوان مرمي« وهو عمل 
تاريخي من اخراج عزمي مصطفى وتأليف ش����ريدة 
املعوش����رجي، ومن خالله نعرض لقصة وصول آل 
الصباح الى الكويت وتأسيس الدولة وأجسد من خالله 
شخصية صباح األول أول حكام الكويت ويشاركني 
فيه غامن الصالح، ابراهي����م احلربي، عبداهلل بهمن 
ويعقوب عبداهلل ونخبة من الفنانني وهذه أعمال رغم 
الصبغة السياسية التي بها اال انها ال تتعرض بسوء 
ألحد وامنا يتخللها معان توثيقية وتعريفية لألجيال 
احلالية مبا كان في السابق ويدور اآلن في مجتمعنا 

للحفاظ علي هويتنا ووحدتنا الوطنية.
اجلدير بالذكر ان الفنان القدير جاسم النبهان شارك 
مجموعة من الشباب الطامحني إلثبات موهبتهم الفنية 
في الفيلم السينمائي »همسات اخلطيئة« من اخراج 
عبدالرحمن اخلليفي وهو الفيلم الكويتي الوحيد الذي 
شارك في مهرجان الشرق األوسط السينمائي بأبوظبي 

والذي نال استحسان اجلمهور عند عرضه. الفنان القدير جاسم النبهان

د.اسماعيل هنية يكرّم د.نبيل الفيلكاوي في غزة.. في أحد اعماله الفنية مع حسني املنصور وأميرة محمد

شارك في اجتماع استثنائي لكشف الزيف اإلسرائيلي

نبيل الفيلكاوي: الفنانون العرب 
لن يتركوا المحاصرين في غزة

وصل الى البالد رئيس نقابة الفنانني واإلعالميني 
د.نبي���ل الفيلكاوي بعد مش���اركته في االجتماع 
االس���تثنائي الذي عقده االحت���اد العام للفنانني 
العرب ف���ي مدينة غزة األس���بوع املاضي وضم 
االجتماع ما يقرب من 16 فنانا، من مختلف الدول 
العربية من بينها الكويت ومصر وسورية ولبنان 

والسعودية واليمن.
وتعد هذه الزيارة الثانية لالحتاد الى القطاع، 
وذلك في رسالة تضامنية واضحة لكسر احلصار 
السياس���ي والثقافي عن غ���زة، وتأتي في إطار 
التأكيد على أن جميع الفنانني داخل الوطن العربي 
يس���اندون إخوانهم في قطاع غ���زة في مواجهة 

االحتالل اإلسرائيلي. 

ووّج���ه الفنان رس���الة للمحاصرين في غزة 
قالوا فيها: نحن ف���ي هذه اللحظات نتعلم منكم 
الصمود والق���وة واملقاومة وكيف يصنع الفنان 
اإلبداع من وسط احلصار الذي ساعد في حتريك 
وج���دان وقدرات الفنان الفلس���طيني، فقد جئنا 
من أجل أن توجه رس���الة إل���ى العالم مفادها ان 
الفنانني العرب لن يتركوا الش���عب الفلسطيني 
بغزة وس���يقفون إلى جانبه حتى إنهاء احلصار 

واسترجاعه حلقوقه املسلوبة.
 اجلدير بالذك���ر ان احتاد الفنانني العرب قام 
بتوجي���ه دعوة إلى جميع الفنانني في العالم من 
أجل العمل على كشف الزيف اإلسرائيلي من خالل 

أدواتهم ووسائلهم الفنية املختلفة.

عال غامن

عال غانم تورط »بابا نور«
القاهرة ـ سعيد محمود

فرضت عال غامن ش���روطها على كل من أسرتي مسلسلي »بابا 
نور«، و»العار« حيث أبلغتهما بأنها حجزت تذكرة س���فرها الى 
أميركا يوم 15 يوليو القادم لتقضي إجازتها الس���نوية هناك مع 
زوجها املصري الذي يحمل اجلنس���ية األميركية ويقيم هناك منذ 
سنوات طويلة، وذلك بصحبة ابنتيها ما أربك حسابات املسلسلني 
وخاصة مسلسل »بابا نور« حيث يتبقى لها عدد كبير من املشاهد 
وأبلغ���ت عال اجلهة املنتجة بانها ستس���افر حتى لو لم تنته من 

تصوير مشاهدها.

أسامة منير يتعرض لعملية نصب
تعرض املذيع أس���امة منير لعملية نصب من أحد االشخاص 
انتحل شخصية أحد رجال الدين بالكنيسة. وأكد منير ان القصة 
بدأت عندما تلقى اتصاال تلفونيا من احد األش���خاص يؤكد خالله 
انه أحد رجال الدين من الكنيسة وطالبه بدفع مبلغ 10 آالف جنيه 
على سبيل التبرع للكنيسة، وبالفعل دفع منير املبلغ، وبعد ذلك 
تلقى اتصاال آخر من نفس الش���خص يطالبه مببلغ 15 ألف جنيه 
فساوره الش���ك وذهب ملقابلته ليكتشف أنه شخص آخر، وعلى 
الفور تقدم ببالغ الى قسم الشرطة التي قامت بالتحريات وألقت 

القبض على هذا الشخص.

خالد صالح

سوء الحظ يطارد  »وحوش« صالح
القاهرة ـ سعيد محمود

في الوقت الذي يسعى فيه الفنان خالد صالح لالنتهاء من تصوير 
دوره في مسلسل »موعد مع الوحوش« فان سوء احلظ يالزمه، فبمجرد 
استئناف التصوير عقب العملية اجلراحية التي قام بها مخرج العمل 
احمد عبداحلميد فوجئ خالد صالح مبرض شقيقه الذي يستدعي سفره 

للخارج، مما يضطر خالد للسفر وتعطيل التصوير مرة اخرى.
ويتناول املسلس����ل في اطار كوميدي تعامالت اجلمارك مع رجال 
االعمال، ويجسد الفنان خالد صالح في املسلسل دور موظف في اجلمارك، 

تضعه ظروف عمله في العديد من املواقف مع رجال االعمال.
املسلسل من تأليف د.أمين عبدالرحمن واخراج احمد عبداحلميد، 
ويشارك في بطولته عزت العاليلي، وأحمد عزمي، وسهير املرشدي، 

وطارق عبدالعزيز، ونور قدري.

صالح عبداهلل يشارك
 في »365 يوم حب«

الفنان صالح عبداهلل  انضم 
إلى أسرة فيلم »365 يوم حب«، 
والذي يلعب بطولته الفنان أحمد 
عز ودنيا سمير غامن ومن املقرر 
البدء في تصويره نهاية الشهر 
اجلاري، اس����تعدادا لعرضه في 

موسم عيد األضحى املقبل.
الفيلم بحسب »اليوم السابع« 
من تأليف يوسف معاطي وإخراج 
ادريس، وتدور أحداثه في  علي 
إطار كوميدي رومانسي. ويعد 
فيلم »365 يوم حب« هو التعاون 
اخلامس ب����ني أحمد عز وصالح 
عب����داهلل، حيث س����بق ان قدما 
أفالم »الرهينة«، »الشبح«،  معا 
»مسجون ترانزيت«، »بدل فاقد«.  
من ناحية أخرى يستكمل صالح 
عبداهلل تصوير دوره في مسلسل 
»احلارة« والذي يجسد من خالله 
شخصية إمام جامع يحاول وعظ 

أه����ل حارته رغم أن لديه الكثير 
من املشاكل في حياته اخلاصة.  
واملسلسل من تأليف أحمد عبداهلل 
وإخراج سامح عبدالعزيز ويشارك 
ف����ي بطولته الفنانة نيللي كرمي 

وأحمد فلوكس ورانيا يوسف.

صالح عبداهلل

لطيفة تقاضي 
منتحلي پروفايلها 

على اإلنترنت

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أكد املكتب اإلعالم���ي للفنانة لطيفة 
التونس���ية عزم���ه مقاض���اة كل منتحل 
لش���خصية الفنانة عبر مواقع اإلنترنت 
ومالحقة كل من ثبت أنه أنشأ »بروفايل« 
غير رسمي يحمل اسم الفنانة لطيفة. وكان 
مكتب الفنانة عمم بيانا إعالميا جاء فيه: 
ورد إلى مكتب الفنانة لطيفة التونسية 
عدة استفسارات من محبيها وأصدقائها 
وزمالئها يستفسرون عما إذا كانت الفنانة 
لطيفة هي صاحبة البروفايالت التي حتمل 
اسمها عبر فيس بوك وتويتر وماي سبيس 
وغيرها من املواقع االجتماعية على شبكة 
اإلنترنت، وبهذا الصدد يود املكتب أن يؤكد 
من خاللكم أن الفنانة لطيفة التونس���ية 
ليس لها أي تواجد فعلي عبر أي مواقع 
اجتماعية عبر اإلنترنت وذلك النشغالها 
الدائم في عملها املكثف، وأن كل البروفايالت 
التي حتمل اسمها عبر هذه املواقع ما هي إال 

حسابات وهمية قام بإنشائها إما محبون 
لها أرادوا أن يك���ون لها تواجد عبر هذه 
املواقع أو بعض املرضى املتطفلني الراغبني 
في انتحال شخصيتها لغاية في أنفسهم، 
ومكتب الفنانة لطيفة التونسية يحذر كل 
محبي الفنانة لطيفة وأصدقاءها وزمالءها 
من إضافة هذه البروفايالت الوهمية لقائمة 
أصدقائهم ملا قد يسببه ذلك من تطفل على 
خصوصياتهم باإلضافة لتلقيهم أخبارا 
غير دقيقة عن الفنانة لطيفة، كما يؤكد 
أن الفنانة لطيفة التونس���ية ال تتواجد 
بأي شكل من األشكال عبر برامج احملادثة 
والدردشة وكل من يروج ألخبار تفيد بأنه 
حتدث مع الفنانة لطيفة عبر الشات هي 
أخبار عارية متاما م���ن الصحة، كما أن 
الفنانة لطيفة التونس���ية غير مسؤولة 
ع���ن أي تصرف قد يص���در عن أصحاب 
هذه البروفايالت. واملكتب إذ يقدر عاليا 
ح���رص محبيها على التواصل معها عبر 

وسائل االتصال العصرية ليؤكد لهم أن 
التواص���ل مع الفنان���ة لطيفة متاح عبر 
الصفحة الرسمية لعائلة محبي لطيفة على 
شبكة فيس بوك التي ميكنكم االنضمام 
إليها مبجرد زيارة موقع لطيفة أونالين 
الرسمي، وأن أي آراء تطرح هناك تصل 
للفنانة لطيفة من خالل مكتبها الذي يقوم 
بتجميع كل اآلراء وعرضها عليها بشكل 
دائم لتؤخذ بعني االعتبار، ويؤكد املكتب 
أن الفنانة لطيفة التونسية عندما ترغب 
في إيصال أي معلومة حملبيها أو أي طلب 
لهم يكون فقط عبر موقعها الرسمي لطيفة 

أونالين وال يتم عبر أي شخص آخر.
ويحتفظ مكتب الفنانة لطيفة التونسية 
بحقه القانوني ملالحقة كل منتحل لشخصية 
الفنان���ة لطيفة ويحتفظ بحقه في تقدمي 
شكوى رس���مية لتلك املواقع إليقاف كل 
بروفايل غير رس���مي يحمل اسم الفنانة 

لطيفة.


