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مدي���ر انت���اج يدق���دق على 22
بعض الوجوه النسائية اليديدة 
للمش���اركة في عمله التاريخي 
علش���ان »يق���در« يخفض من 
مصروفات العمل مثل ما يقول.. 

احلمد هلل والشكر!

مصروفات
ممثل ش���اب يبي »يهيمن« 
عل���ى جميع املسلس���ات اللي 
راح تع���رض في رمضان الياي 
وقاعد يرفض اعطاء ارقام ربعه 
للمنتجني بحجة انه جهاز تلفونه 

مغيره.. صج أي شي!

أرقام
ممثلة كانت »عايشة« على أمل 
انها تشارك في مسلسل خليجي 
يصور هااليام في احدى العواصم 
االوروبية بس املها خاب بعدما 
 اس���تبدلوها مبمثل���ة عربية.. 

اهلل يعينچ!

أمل

جوزيف الغريب رفيق دربها: صباح ال تطلب إال الهدوء وراحة البال في األيام المتبقية من عمرها

الشحرورة في المستشفى منذ أسبوع 

عرفت فقد أمست معتادة عليها، وهي تنتظر 
املوت وال يتملكها هذا الهاجس، وتدرك أنها 
تعيش شيخوختها. وختم غريب: صباح 
تترك مدرسة قائمة بحد ذاتها، وإرثا فنيا 
كبيرا م����ن أغان وأف����ام. باختصار، هي 
تعيش على نحو طبيعي بسام مع نفسها 
ومتصاحلة مع وضعها، تشاهد مسلسات 
وال تطلب إال الهدوء وراحة البال في األيام 

املتبقية من عمرها.

الصاف����ي وهما من أبن����اء جيلها يتصان 
به����ا قال: فيروز تعي����ش العزلة أكثر مما 
تعيشها صباح، وأحيانا تتصل بها لتطمئن 
على حالها. وديع زارته صباح منذ س����نة 
»وبدو مني يهديه«، وصحته ليست أفضل 
م����ن صباح. صباح ط����ول عمرها تعيش 

وحدها.
وعن كيفية تلقيها إشاعات وفاتها التي 
تنعاه����ا يوميا قال: أنا ال أخبرها بها، وإن 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
نقل����ت الفنان����ة الكبيرة صب����اح منذ 
أس����بوع الى مستش����فى قلب يسوع في 
منطقة احلازمية بالقرب من مكان سكنها 
من جراء وعكة صحي����ة أملت بها وفقدت 
بسببها وحدات من الدم، واضطر املشرفون 
على صحتها لتزويدها بوحدات دم إضافية 
لتعود بها احلال إلى االستقرار وتتحسن 
حالتها تدريجيا، ونقل انها في شبه غيبوبة 
وهي تلقى اهتماما واسعا من األطباء في 
املستش����فى حيث لم يتم بعد اتخاذ قرار 

بنقلها الى منزلها. 
وقد أكد جوزي����ف الغريب رفيق درب 
الفنانة صباح ال����ذي ال يفارقها في حوار 
أجرته معه مجلة »الشبكة« في عددها األخير 
ان الش����حرورة خفت حركة تنقلها، لكنها 
متشي، وخصوصا بعد دخولها املستشفى 
منذ فترة حيث أدخلت غرفة العناية الصحية 
وخضعت لعاج إثر مش����اكل في القلب، 
نتج عنها ت����ورم الرجلني واليدين، بعدما 
امتألت باملاء«. وأشار الى أن الطبيب يزورها 
أس����بوعيا للوقوف على حالتها. وقال ان 
صب����اح تلبي اليوم فقط بعض الدعوات« 
بعيدا عن األضواء في جلسة عشاء حميمة، 

وال تستقبل إال أقرب املقربني إليها.
وقال غريب ان صباح متضي اليوم فترة 
نقاهة من احلياة الفنية وتس����تقبل أقرب 
املقربني، وان ملياء ابنة شقيقتها وحفيدة 
شقيقتها سعاد تزورانها دائما، وكشف ان 
هويدا ابنة صباح كانت غادرت منذ أسبوع 
بعدما أمضت شهرا معها، وابنها سيزورها 
بعد أسبوعني، وكان عندها منذ شهر ألنه 
»بيروح وبييجي«. وحول تكرميها من قبل 
جائزة »املوركس دور« قال: جاءوا إلى الفندق 
وصوروها وأعطوها الدرع. ماذا حتكي فيه؟ 

»شو برنس دوغال كرمها يعني؟«.
وتابع: كرمت بأهم من ذلك في حياتها. 
»ما وقفت ع املوركس« إن تكرمت من الدولة 
»بتفرق كتير« وبقية التكرميات تتشابه. 
وأشار الى ان »صباح تعيش كل يوم بيومه«، 
وانها »حتب الفن وال متارسه، وقد عاشت 
أحلى عصر، وهو العصر الذهبي للفن. اليوم 
ال يعني لها ش����يئا هذا الفن ألنه مختلف 

عما عاشته«. 
وأشار غريب الى أن الفنانة روال سعد 
حتب صباح وقد وقفت إلى جانبها، وصباح 
س����اعدتها. وقال: روال تتص����ل بها يوميا 
وتطمئن عل����ى حالتها. هي بنت محترمة 
وتقدر م����ا قدمته لها صب����اح، يكفي أنها 
تسأل عنها وعما حتتاج إليه، بينما آخرون 

يتصلون كي يطلبوا منها شيئا.
واعتبر الغري����ب أن صباح لم تعترف 
يوما إال بصداقة الكبار الذين رحلوا، بينما 
الباقون حتترمهم وتلتقيهم في مناسبات. 

حتب كثيرا جنوى كرم وتقدرها فنيا. 
وحول ما إذا كان كل من فيروز ووديع 

»الديوانية« يناقش قضايا التعليم العالي
وجوائز يومية للجمهور

يبث يوميًا من الواحدة وحتى الثالثة عصرًا على مارينا إف إم

منذ انطاق���ة برنامج »الديوانية« الذي 
يتصدى لتقدميه كل من طال الياقوت وخالد 
االنصاري عب���ر اذاعة مارينا اف ام، كانت 
هناك فقرة »املزاد« التي يشارك فيها اجلمهور 
بإرسال الرسائل القصيرة لاجابة عن السؤال 
الذي يطرح خال احللقة، حيث حققت هذه 
الفقرة منذ بدايتها جناحا كبيرا وتعلق بها 
مستمعو احملطة، اما اآلن فقد حتولت الفقرة 
الى مسابقة يومية يقوم من خالها فريق 
البرنامج بإذاعة مقطع من أحد األعمال الفنية 
سواء كانت مسرحية أو مسلسا دراميا أو 
فيلما أو رسوما متحركة، ويقوم اجلمهور 
بتوقع اسم العمل الفني ومن ثم ارسال رسالة 
قصيرة الى البرنامج، باالجابة الصحيحة 

واجلائزة املقدمة هي 100 دوالر.

من جانب آخر مازال برنامج »الديوانية« 
يتابع مناقش���ة القضايا املهمة في املجتمع 
وطرحها على املسؤولني، ويناقش هذه الفترة 
موضوع التعليم العالي، وكانت ضيفة احللقة 
سامية الرميح املسؤولة في قطاع البعثات 
في وزارة التعليم العالي والتي أجابت عن 
جميع األسئلة التي طرحها املتصلون على 

الهواء مباشرة.
يذكر ان برنامج »الديوانية« يقدم يوميا 
عبر اذاعة مارينا اف ام فيما عدا اجازة نهاية 
االسبوع، ملدة ساعتني على الهواء مباشرة 
من الواح���دة وحتى الثالثة عصرا ويقدمه 
كل من طال الياقوت وخالد األنصاري، أما 
االعداد فهو لزهرة عباس وغنى إسماعيل، 

واالخراج لسيسكو.

خالد األنصاري طالل الياقوت

عاد لإلخراج البرامجي في »اللعب فله« مع يعقوب عبداهلل

»بتول« المهنا والسندباد ينافس على األوسكار

وسيقدم البرنامج الفنان يعقوب 
عبداهلل.

واضاف: سنعتمد على االبهار 
البصري من خال توظيف احدث 
 التقني����ات س����واء ف����ي الديكور 
او التصوير او االضاءة وسنستعني 
بخبرات عدة في هذا املجال، السيما 
ان الشق التقني ال يقل اهمية عن 
العمل  او فكرة  حجم الضي����وف 
التي اجدها ممتع����ة وجديدة من 

نوعها.
وحول الرؤية اإلخراجية التي 
سيطبقها في البرنامج قال: يشهد 
»اللع����ب فله« عودت����ي للبرامج 
املنوعة عقب انقط����اع طويل لذا 
ساحرص على ان تكون عودة مميزة 
وسنعمل على توظيف عدد كبير 
من الكاميرات ليتابع املشاهد أدق 
التفاصيل خال اللعبة، وسنعمل 
التي  وفق الطريقة الس����ينمائية 
انتهجتها خ����ال الفترة االخيرة، 
فهي األكثر شهرة وانتشارا على 

مستوى العالم.

لسماع صوت املسباح فقد حققت 
االغني����ة االولى »برد ودفا« ردود 
افعال رائعة عقب عرضها، حيث 
انتهجن����ا فيه����ا أس����لوبا مغايرا 
لتصوير اجللسات الغنائية، متمنيا 
أن ينال الڤيديو إعجاب اجلمهور، 
وأن يترك من خاله بصمة في عالم 
صناعة االغنيات املصورة بشكل 

عام واجللسات خاصة.

جيم شو

من جهة اخرى، يعود املهنا هذا 
العام للشاشة الصغيرة بعد غياب 
طويل من خال برنامج مسابقات 
ضخم سيعرض عبر شاشة قناة 
فنون خال ش����هر رمضان املقبل 
وحول هذه التجربة قال: البرنامج 
يحمل اسم »اللعب فله« وهو اكبر 
برنامج »جيم شو« على مستوى 
اخلليج والوط����ن العربي، جنمع 
من خاله نخبة من جنوم الساحة 
الفنية ليتباروا على طريقة برامج 
الشهيرة  الفرنسية  »اجليم شو« 

في ه����ذه االغنية بصورة مغايرة 
متاما عما اعت����اد عليه اجلمهور، 
وس����نصور في بيروت وسيكون 
العمل مفاجأة، السيما أن الكلمات 
واألحلان على درج����ة كبيرة من 
الرق����ي والتميز م����ا يضعنا امام 
اختبار صعب بض����رورة أال يقل 

مستوى الڤيديو عن الصوت.
وتابع: اجلمهور في اش����تياق 

كثيرا على مشاركتي في مهرجان 
اوسكار الڤيديو كليب الذي سيشهد 
تواجد حشد كبير من جنوم االغنية 

العربية.
وأكد يعق����وب ان تواجده في 
املهرجان يعني له الكثير، خصوصا 
انه املخرج الكويتي الوحيد الذي 
مت اختيار عمله للمنافسة هذا العام 
وقال: اختيار العمل مسؤولية كبيرة، 
السيما أنه جاء عقب تصفيات 250 
اغنية مصورة ووقع االختيار على 
38، وأمتنى ان أشرف ديرتي الغالية 
الكويت في هذا احملفل الفني الذي 
يحظى بنسبة متابعة كبيرة على 

مستوى الوطن العربي.
من جانب آخ����ر، اوضح املهنا 
انه يستعد لتصوير ثاني تعاون 
يجمعه والفنان محمد املسباح في 
اغنية »بنتقاسم« من انتاج شركة 
فنون اجلزيرة وقال عن االغنية: هي 
لون مختلف وجديد، عمل رومانسي 
أثار خيالي واستفزني  كاسيكي 
كمخرج، لذا ستشاهدون املسباح 

عبدالحميد الخطيب
يش����ارك املخرج يعقوب املهنا 
في مهرجان الڤيديو كليب احلادي 
عشر)اوسكار الڤيديو كليب( الذي 
يقام في الثامن من الشهر املقبل في 
مدينة االسكندرية وينافس املهنا 
38 أغنية مصورة من خال اغنية 
»البتول« للس����ندباد راشد املاجد 
ومن كلمات سمو األمير بندر بن 
عبد احملسن، يرأس اللجنة العليا 
للمهرج����ان الفنان القدير محمود 
ياسني والرئاسة الفخرية للمهرجان 
للفنانة مديحة يسري ورئيس جلنة 
التحكيم الفنان د.محمد سلطان في 
حني ي����رأس املهرجان عبد املنعم 

سعيد.

نقطة تحول

وعن هذه املشاركة قال املخرج 
املهن����ا: »البتول« نقطة حتول في 
حياتي الفنية السيما أنني تعاونت 
مع أحد أبرز النجوم العرب وهو 
السندباد راش����د املاجد، لذا أعول 

راشد املاجد في كليب »البتول« يعقوب املهنا

يعقوب عبداهلل

الشحرورة صباح وفي اإلطار وهي مع جوزيف الغريب


