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مطربة »أشعلت« نار 18
الغيرة في قلوب زميالتها 
املطربات اخلليجيات بعدما 
غنت ف���ي أح���د البرامج 
الغنائية مع كبار النجوم.. 

الزين يفرض نفسه!

مقدمة برامج في فضائية 
محلية »اشتكت« على معد 
ان���ه يعطيها  برنامجه���ا 
معلومات غلط عن ضيوفها 
أمامهم..  علشان يحرجها 

احلمد هلل والشكر!

غيرة إحراج
ممثل���ة هاجم���ت أحد 
املخرجني أمام فريق عملها 
بعدم���ا تك���ررت طلباته 
الغريبة منها وكان عندها 
»أمل« انه يتعدل بس ماكو 

فايدة.. زين تسوين!

هجوم

نجدت أنزور يؤكد: القناة ال تروج لإلرهاب

تلفزيون المستقبل.. »باألحضان.. طلتك رمضان«
اللبنانية، بعضها ثابت وبعضها 

خاص بكل ضيف. 
وبكامل حيويته يطل ميشال 
قزي، خالل شهر رمضان الكرمي، 
عبر شاشة املستقبل في برنامج 
»فور سال« وتعتمد فقراته على 
االتصاالت املباش���رة وحضور 
الفن.  ضيف متميز م���ن عالم 
البرنامج على  ه���ذا ويعتم���د 
مبدأ العرض والشراء لعدد من 

األغراض. 
ومن خ���الل برنامج »تنعاد 
علي���ك« وهو كومي���دي جديد 
ينطلق املمثل املوهوب ميشال 
عشي في كل حلقة الجناز مهمة 
جديدة يتلقاها ميشال من الرجل 
»واو« هو ش���خصية مرسومة 
تظهر على الشاشة حيث يدخل 
ميشال في املربعات املرسومة 
ويتنقل من مربع إلى آخر حتى 
يلتقي بالرجل »واو«، فيتلقى 
املهمة التي عليه تنفيذها ومن ثم 

يذهب ميشال لتنفيذ املهمة.

دراما حصرية

ه����ذا ويخ����ص تلفزي����ون 
املس����تقبل مشاهديه بباقة من 
أجم����ل األعمال وم����ن ضمنها: 
مسلسل »وما ملكت أميانكم« 
للكاتبة د.هال����ة دياب أخرجه 
جندت أنزور. محور السيناريو 
يعكس دور املرأة العربية في 
مواجهة احلالة الذكورية التي 
تقمع طموحاتها وتقضي على 
أحالمها. وهو من بطولة مصطفى 
اخلاني، س����الفة املعمار، دمية 
قندلفت، عبد احلكيم قطيفان، 

رنا األبيض ونادين خوري.
كما يعرض مسلسل »زهرة 
وأزواجها اخلمسة« وهو عمل 
انس����اني ال  اجتماعي مصري 
يخلو من الفكاهة والتشويق، 
ينقل مغامرات املمرضة زهرة 
وترافقها في جميع منعطفات 
حياته����ا. والعمل م����ن تأليف 
مصطفى محرم واخراج محمد 
النقل����ي وبطولة: غ����ادة عبد 
الرازق، حس����ن يوسف، باسم 
ياخور، محم����د لطفي، كرمية 
مختار، أحمد السعدني وعبير 

صبري.

العطار، من�����ال اجل���اراهلل، 
عبدالرحمن اخلراز، ش����مالن 
املجيبل وكتب أغانيها املؤلف 
الشاب عبداهلل العماني وتصدى 
ألحلانها ومؤثراتها املوسيقية 
محمد الشطي بينما يقوم بتنفيذ 
اإلضاءة بدر املعتوق والصوت 
يوس����ف بوعرك����ي واملخرج 
املنفذ علي املذن، واملسرحية 
تستمر عروضها ملدة أسبوع 
على مسرح عبدالعزيز حسني 

الثقافي مبنطقة مشرف.
وش����كر وحي����دي جميع 
العاملني في املسرحية حلرصهم 
على تقدمي أفكار جديدة مناسبة 
للطفل متمنيا ان تنال مسرحية 
»كنز« اعجاب جميع األسر التي 

ستحضر عروضها.
اجلدير بالذكر ان مسرحية 
»كنز« تشارك بها فرقة مسرح 
الش���باب في اط���ار اهتمامها 
بتقدمي اعم���ال هادفة موجهة 

لالسرة لالستفادة منها.

القارئ العربي وهي مسابقة في 
تالوة القرآن الكرمي بني الشباب 

العربي املسلم.

هيدا أنا

هذا وتقدم احملطة مجموعة 
من البرامج اخلاصة أبرزها »هيدا 
أنا« الذي تع���ده وتقدمه عايدة 
أبوجودة فتطرح 30 سؤاال خالل 
30 دقيقة على أبرز الشخصيات 
السياسية واالجتماعية والفنية 

اخلضر، نورة العميري، منصور 
حسني املنصور، ميثم بدر، يوسف 
ال����دوب، اريج  البغلي، ناصر 

هو عبارة ع���ن حوار بني املقدم 
عبداحلليم قباني وضيوفه الكرام 
من املش���ايخ األفاض���ل: محور 
احلديث في احللقات الثالثني عن 
األئمة األربعة في الدين احلنيف: 
أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل 

ومالك.
في البرنامج الثاني »القارئ 
العربي« ننتقل الى حرم مسجد 
احل���اج بهاء الدين احلريري في 
مدينة صيدا لنكون مع مسابقة 

تأليف واخ����راج عبداهلل البدر 
وبطول����ة مجموعة من أعضاء 
فرقة مسرح الشباب مثل عبداهلل 

املطبخ« مع الشيف شادي زيتوني 
فق���رات خاصة بش���هر رمضان 
املبارك ينقل م���ن خاللها أطيب 
األطباق التقليدي���ة التي ترافق 
الش���هر الفضيل ليقدم أس���رار 
الشهية في احملتويات،  األطباق 

االعداد، الطهي والتقدمي.

البرامج الدينية

ستكون الفترة الدينية مقسمة 
الى عدة محطات:البرنامج األول 

ومعاني تفيد الطفل في خدمة 
دينه ووطنه.

واضاف قائال: املسرحية من 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حت���ت ش���عار »مس���تقبل 
باألحضان.. طلتك رمضان« كشف 
تلفزيون »املستقبل« عن شبكة 
برامجه الرمضانية في احتفال 
شهد تظاهرة إعالمية في مطعم 
»عبد الوهاب« بش���ارع مونو، 
حيث حضر املخرج جندت انزور 
والفنان السوري جمال سليمان 
وزوجته، واملمثل مصطفى اخلاني 
املعروف بالنمس، باالضافة الى 
فريق تلفزيون املستقبل الذين 
سيطلون على شاشة القناة في 
الشهر الفضيل. وقد فجر جندت 
انزور أكثر من قنبلة، حيث أكد 
أن مسلسل »ما ملكت أميانكم« 
سيحصد نسبة مشاهدة كبيرة 
جدا وجناحا، كاشفا ان الكثير من 
احملطات رفضت عرضه لتناوله 
بج���رأة االرهاب وقضايا الدين 
أمثال جرائم الشرف، مشددا على 
ان »املستقبل« محطة وافقت على 
عرضه فورا كونها محطة ال تروج 
لالرهاب، في حني ان احملطات 
التي رفضته حتت غطاء االرهاب 
هي مروجة. ونفى أنزور أن يكون 
العمل ميس الدين، مشيرا الى أن 
الفنان جورج وسوف الذي غنى 
شارة املسلسل مهما تقاضى أجرا 
مرتفعا فهو يس���تحق أكثر من 
ذلك، نافيا علمه في جوابه عن 
سؤال ان يكون تقاضى الوسوف 

مبلغ 400 ألف دوالر أميركي.

عالم الصباح

من جانب آخر ستقوم احملطة 
بتعديل برامجها بحيث يغيب 
بعضه���ا ليطل اآلخ���ر بحلته 
الرمضاني���ة على غرار برنامج 
»عالم الصباح« الذي س���ينقل 
التقالي���د والعادات  بفقرات���ه 

الرمضانية اجلميلة.
الفقرات والديكور  وتتجدد 
لتعكس منط الشهر وجوهره 
كما يعيشها لبنان مبدنه وقراه، 
وتطل ليلى عبيد في فقرة خاصة 
جتول من خالله���ا في التاريخ 
واجلغرافي���ة اجلميل���ة لتقدم 
وصفات طبيعية جلمال مشرق 

اليوم وفي كل يوم.
كما يخصص برنامج »عالم 

مفرح الشمري
ضمن األنش���طة الصيفية 
الش���باب  التي يقيمها قطاع 
العام���ة للش���باب  بالهيئ���ة 
والرياضة س���نويا، انطلقت 
على خش���بة مس���رح مركز 
عبدالعزي���ز حس���ني الثقافي 
مبنطقة »مش���رف« مسرحية 
األطفال »كنز« ويستمر عرضها 

ملدة اسبوع.
وفي ه���ذا الص���دد صرح 
رئيس فرقة مس���رح الشباب 
عل���ي وحيدي ب���ان العرض 
املسرحي يقدم مجانا جلمهور 
محبي مسرح الطفل من خالل 
جنوم ش���باب أصّروا على ان 
يقدموا ه���ذا العمل التطوعي 
الكويت  إهداء منهم ألطف���ال 
وتش���جيعا من الهيئة العامة 
للشباب والرياضة على حضور 
العرض املسرحي  األسر لهذا 
الذي تتمحور فكرته حول عدة 
مشاهد حتمل بني طياتها قيما 

سالفة معمار في »ما ملكت أميانكم« جندت أنزور

مشهد من مسلسل »زهرة وأزواجها اخلمسة«

عبداهلل اخلضر في أحد عروضه املسرحية

علي وحيدي نورة العميري املخرج عبداهلل البدر

تحمل بين طياتها قيمًا جميلة و تستمر لمدة أسبوع

»كنز« مسرح الشباب في »مشرف« مجانًا
بعد أخبار عن شجار مع زوجها في فندق »رويال«

هيفاء تنفي مجددًا طالقها

محمد سامي: شيرين طلبت مني
عدم العمل مع تامر حسني

القاهرة ـ سعيد محمود
ردا على الهجوم الذي ش���نته عليه 
املطربة شيرين عبدالوهاب، أطلق املخرج 
محمد س���امي تصريحات نارية على 
املطربة الشهيرة، كشف فيها عن طلبها 
منه عدم العمل مع املطرب تامر حسني 

في أي كليب.
وق���ال املخرج محمد س���امي: لدي 
تفسيران ملا قامت به شيرين في حقي 
مؤخرا، األول هو أن فترة حملها األخير 
وال���والدة، التي جعلت جنمها يخفت، 
جعلتها تشعر بأن لديها حال واحدا فقط، 
نابعا من مس���توى تعليمها وثقافتها 
وبيئتها، وهو الش���تيمة لعمل فرقعة 
إعالمية، باإلضافة إلى التمسح بنجومية 
تامر وهيفاء، ألنني أرى أنها تبعد عن 
جنوميتهما بأميال، حس���ب صحيفة 

»صوت األمة«.
وأض���اف: أما املبرر الثاني لضيقها 
مني، فرمبا بسبب عدم إعجابها بردي 
عليها عندما طلبت مني أال أعمل مع تامر، 
وأخبرتها أنني لست مخرجا »مالكي«، 
باإلضافة إلى أنني لم أر من تامر حسني 
إال اخلير، وأنه جنم وسيضيف لي، وهذا 
ما لم يعجبها، بسبب احلقد عليه، فهي 
ظلت تشتم فيه أربع سنوات، وهو لم 

يرد عليها.
وأكمل: هذا ما جعل منه جنم الغناء 
في الوطن العربي، ألنه احترم نفس���ه 
وركز في عمله، تاركا من يعوي خلفه، 
وهذا ما وصل بفرق سعر حفلة شيرين 
عن حفلة تامر إلى 130 ألف دوالر، لصالح 

تامر.
أما بخصوص كليب »انكتبلي« الذي 
أخرجه لشيرين، قال: لوال احترامي آلداب 
مهنتي، لكنت أخرجت صور شيرين قبل 
التصوير واجلمهور يحكم، ألن الكليب 
تطلب مني مجه���ودا جبارا، ويكفيني 
القول أن جسد شيرين في الكليب ليس 
جسدها، فأنا ركبت رأسها على جسد 
موديل، وذلك ألن جس���د شيرين كان 
ممتلئا، بس���بب احلمل، وكانت وقتها 

في الشهر اخلامس.
وعلى اجلانب اآلخر، كانت شيرين قد 
أعلنت مؤخرا عن تخوفها من محاولة 
محمد س���امي لإليقاع بينها وبني تامر 
حس���ني، خاصة أن عالق���ة املطربني 
ببعضهما متوترة منذ فترة، وذلك بعد 
أن اكتشفت أنه نقل لهيفاء كالما غير 
صحيح على لسانها، ثم نقل لشيرين 

أن هيفاء غاضبة من عمله معها.
يذكر أن س���امي تعاون مع شيرين 
في كليب »انكتبلي«، وتعاون مع هيفاء 
في كليب »انت تاني«، وتعاون مع تامر 
حس���ني من خالل أغني���ة »تعرفي«، 
ومن املقرر أن يخرج له اجلزء الثاني 

منها.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يبدو ان قدر الفنانة هيفاء وهبي يقضي 
بأن تتصدى إلشاعات طالقها التي تالحقها 
من دون توقف وكان آخرها ما تردد في األيام 
املاضية ع���ن انفصالها ع���ن زوجها، حيث 
ترددت معلومات إعالمية ان زوج هيفاء أحمد 
أبوهشيمة تهجم على والدتها في احد فنادق 
لبنان الشهيرة خالل حفل »لوي فيوتون« 
بعدما طالبته بتطليق ابنتها، ذلك بعد رؤيته 
صورا فاضحة لها من مش���اهد محذوفة من 

فيلم »دكان شحاتة«.
وقيل ان األمر حصل أمام املوظفني الذين 
شاهدوا أسوأ ما ميكن أن ينهي عالقة زوجية 

بني الفنانة ورجل االعمال املصري.
وقد نفت هيفاء اخلبر مؤكدة أنها تعيش 
مع زوجها أسعد أيامها، ووصفت ما يشاع عن 
انفصالها بأنها مجرد أقاويل غير صحيحة، 
معتبرة إياها ليست أكثر من منيمة املقصود 
منها استفزاز هيفاء وهبي، كما أوضحت ان 
هذه األخبار قدر ما تزعجها هي أيضا تضحكها 

كثيرا لعدم صحتها.
وكانت األنب���اء املتداولة في بيروت في 
بعض وس���ائل اإلعالم تكلمت عن ان زوج 
هيفاء فوجئ مبشاهد خالعية محذوفة من 
فيلم »دكان ش���حاتة« الذي قامت ببطولته، 
بعدما نشرت مجلة لبنانية قبل مدة صورا 
فاضحة لهيفاء من مشاهد محذوفة من الفيلم، 
وظهرت هيفاء في الصور شبه عارية على 
السرير تتبادل القبل مع بطل الفيلم، ووضعت 
املجلة الصور على غالفها متسائلة عن موقف 
زوج هيفاء الذي لم يكن على علم مبضمون 
املشاهد احملذوفة. وأشارت التقارير اإلعالمية 
إلى أن أبوهشيمة غضب بشدة، وأنه تشاجر 
مع هيفاء أمام والدته���ا في فندق »رويال« 
في الضبية، وحني طلب���ت منه والدتها أن 
مينح ابنتها الطالق بهدوء، تهجم عليها ما 
دفع برجال األمن إلى التدخل، ومن جهتهم 
رفض موظفو الفندق اإلدالء بأي تصريحات 
حرصا منهم على عدم تسريب أي معلومة 

خاصة بالنزالء.

هيفاء وهبي مع زوجها احمد ابوهشيمة

شيرين عبدالوهاب

املخرج محمد سامي

تامر حسني


