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مطرب ش���اب »ه���دد« احد 
الش���عراء ان يفضحه باجلرايد 
بعدما طلب منه مبلغ كبير علشان 
يعطيه قصيدة م���ن قصايده.. 
ام���وت واعرف لي���ش التهديد؟ 

شكلك تبيها بالش!

ممثلة كانت »عايشة« 
على أمل انه احد املنتجني 
ياخذها بعمله اليديد اللي 
يبي يصوره هااليام بس 
صاحبنا كش���ت فيها.. 

اهلل يعينچ!

تهديد أمل
مذيع »نبيه« يقول حق 
ربعه ان له فلوس مو قادر 
يحصل عليها من القناة اللي 
كان يشتغل فيها  ويقول انه 
راح يشتكي على مسؤولينها.. 

ننطر ونشوف!

شكوى

سفير االغنية اخلليجية الفنان عبداهلل الرويشد

يشارك في البرنامج 9 فتيات و6 شباب

الرويشد يحيي الحفل األول من »نجم الخليج«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

ينطلق مساء األحد املقبل عبر قناة دبي برنامج 
»جنم اخلليج«، حيث يشارك في جلنة التحكيم 
سفير االغنية اخلليجية الفنان عبداهلل الرويشد 
والفنان فايز السعيد فيما بقي اسم الفنانة التي 
ستحل مكان ديانا حداد مفاجأة بعد ان اعتذرت 
كل من أنغام ويارا، وس���يطل مشتركون جدد 

للغناء امام جلنة التحكيم. 
وفي معلومات خاصة ل� »ميوزيك نيشن« تردد 
ان عدد املشتركني 9 فتيات و6 شباب، وقد باشرت 
»دبي« االعالن عن البرنامج بصوت مقدميه ديانا 
مكيالتي التي قدمت املوسم املاضي وحل مكان 
محمود بوشهري سعود الكعبي، وان الرويشد 

سيتصدى الحياء احلفل االول من البرنامج.
اجلدير بالذكر ان س���فير األغنية اخلليجية 
عبداهلل الرويش���د صور الفترة املاضية أغنية 

»مجنونها« من كلمات أحمد بن فارس وحلنها فايز 
السعيد ووزعها موسيقيا ابراهيم السويدي على 
طريقة الڤيديو كليب، حتت إدارة املخرج فادي 
ح���داد، وهو التعاون الثالث الذي جمع بينهما، 
وتبث حاليا على قنوات »روتانا موسيقى«، وهي 
ضمن أغنيات ألبومه األخير »ليلة عمر 2010« الذي 
صدر عن شركة روتانا للصوتيات واملرئيات، 
حيث اعتمد الكليب على التقنية احلديثة واأللوان 
واألزياء املميزة، وظهر الرويشد فيه بحلة وأسلوب 
جديدين، وتدور أحداث الكليب حول حب شاب 
لفتاة اقتحمت مشاعره وأحاسيسه وغيرت حياته 

ونقلته معها الى عالم فرح وغناء ورقص. 
كم���ا اح����يا الروي��ش���د ع���دة حفالت في 
العدي���د من الدول العربي���ة ومنها حفل ضمن 
مهرجانات صور الدولية واخر في فندق الفينيسيا 

ببيروت.

الفنانة القديرة حياة الفهد في مسلسل »الداية«

لم تحدد حتى اآلن أبطال العمل

حياة الفهد تعود للكتابة في »الجليب«
خالد السويدان

سلسلة طويلة من النجاحات حققتها الفنانة 
القديرة حياة الفهد على مستوى االعمال التلفزيونية 
واملسرح، فباالضافة الى انها ممثلة ال يختلف على 
أدائها اثنان فإنها كذل���ك كاتبة محترفة للدراما 
وهذا ما الحظناه في اعمالها الناجحة خالل اآلونة 
االخيرة مثل »سليمان الطيب، الفرية، اخلراز، األخ 
صاحلة، دمعة يتيم، الداية« ورغم هذا التميز فإننا 
افتقدنا االستمتاع بكتاباتها هذا العام، ورمبا تكون 
استراحة محارب لكي تطل علينا في السنة املقبلة 

بعمل اليقل جناحا عما قدمته في السابقة.
»األنباء« حاورت أم سوزان لتعرف منها جديدها 

فكان هذا اللقاء:
ام س��وزان يعطيچ العافية على اجلهود املبذولة 

سواء في رمضان او على مدار السنة.
اهلل يعافيك وهذا واجبنا وعملنا.

تعودنا كل س��نة نش��وف عمل من كتاباتچ لكن 
هالسنة ما ش��فناچ من غير شر، واكيد هذا الشيء 
له اسبابه ورمبا تكون استراحة احملارب، فهل هناك 

عمل جديد من تأليفچ؟

أكيد طبعا انا احض���ر حاليا لعمل من انتاج 
مؤسس���ة الفهد وهو من تأليفي ولكن لم يحدد 
حتى هذه اللحظة من هم أبطال العمل، ولكن انا 
بطيئة في صياغة احلوار ورمبا يأخذ مني وقتا 
لكي انتهي من الكتابة وطبعا التأليف له اصول وانا 
اذا كنت متضايقة اكتب احلوار بشكل كوميدي اما 
اذا كنت مستانسة احلوار فيخرج بشكل تراجيدي، 
لذلك يأخذ مني بعض الوقت حتى السنة املقبلة 

تنعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية.
هل مت اختيار اسم للعمل؟

طبع�����ا، انا كل سنة احاول ان اختار اسما والن 
ه����ذا العمل سيكون تراثي بإذن اهلل اخ���ترت 
له اسم »اجلليب« وهي كلمة كويتية تطلق على 
بئ���ر املاء داخل او خارج البيت، امتنى ان انتهي 
م���ن كتابة احلوار ويكون العمل على مس���توى 

االعمال التي قدمتها.
كل الش����كر ل��چ ام س��وزان وعش��اچ داميا 
على القوة والصح��ة والعافي��ة وتتحفينا بأعمالچ 

وكتاباتچ.
مشكورين يا »األنباء« وما قصرتوا.

مجلة »روتانا«: الحكم الصادر 
للممثل السعودي عسيري ليس إلزاميًا

هالة الناصر رئيس حترير مجلة »روتانا«

غادة عبدالرازق

كيفانش تاتيلونغ )مهند(

العرب مصدومون بـ »مهند المستهتر«..
 والتركيات معجبات بتحوله إلى »سّفاح«

أثار ظهور الفنان التركي الشهير كيفانش تاتيلونغ )مهند( في 
مسلسلني جديدين، بدور شاب مستهتر في األول، ودور »السفاح« 
في الثاني، انقس���اما بني جمهوره من النساء العربيات، والفتيات 
التركيات، حيث متكن »مهند السفاح« - في مسلسله اجلديد بعنوان 
»أزل« ويعرض في تركيا – من إثارة إعجاب جمهوره الواسع من 
الفتي���ات في تركيا، اللواتي أعربن عن دهش���تهن من قدرته على 
جتسيد دور السفاح، مشيرات الى انه بات أكثر إثارة من ذي قبل 

بحسب »ام.بي.سي نت«.
إال أن املوق���ف كان مختلف���ا بني جمهوره العرب���ي الذي يتابع 
مسلسله »العشق املمنوع« على قناة MBC4 فقد أعربت معجباته 
عن افتقادهن رومانسيته، على رغم إعجابهن بدوره اجلديد الذي 
يجسد فيه شخصية عاشق يهوى اإليقاع بالنساء، وهذا ينعكس 

في معدالت املشاهدة املرتفعة.
وكان كيفانش ق���د حتول الى وجه ميثل عودة الرومانس���ية 
في الوطن العربي، بعد تقدميه دور الش���اب العاشق والوسيم في 
مسلسل »نور« الذي حقق جناحا كبيرا بني اجلمهور العربي بعد 

دبلجته الى اللهجة السورية.
وكذلك في مسلسل »مرينا وخليل«، حيث وصلت درجة التأثر 
به الى حد مطالبة بعض النساء رجالهن مبتابعة املسلسل لتعلم 
أصول التعامل الزوجي والرومانسية منه، في حني وصلت أقصى 

احلاالت تطرفا الى حد مطالبة الزوج بتغيير اسمه الى مهند.

غادة عبدالرازق: أحلم بارتداء 
الحجاب.. ولن أكرر دور الفتاة »الشاذة«

أم.بي.س���ي: أكدت الفنانة غادة عبدالرازق في مقابلة مع برنامج 
»كش ملك« على قناة »احلياة« انها ستعتزل الفن في سن اخلمسني 
وقالت: ألني أريد أن ابتعد عن الساحة وأنا مرغوبة ولست مجبرة، 

وذلك بعد ان أقدم أعماال تترك بصمة عند الناس.
وتابعت: لكني مستعدة ان أترك الفن وأعتزل في الوقت احلالي 
وفورا في حال طلبت من���ي ابنتي روتانا هذا األمر، خاصة انها كل 

شيء في الدنيا بالنسبة لي، وأهم شيء في حياتي.
وأوضحت ان ارتداء احلجاب فضل من عند اهلل، وأنها حتلم بهذا 
الفضل، مشيرة الى انها من املمكن ان ترتدي احلجاب في اي حلظة، 

وانها ال تخطط الرتدائه في فترة معينة.
وأضافت: أعتقد ان اهلل فضل احلجاب لإلنسان في الوقت املناسب، 
وان موض���وع احلجاب أوال وأخيرا اختيار إلهي، وانه من املمكن ان 

ترتديه في اي وقت.
وشددت غادة على انها ترفض تكرار دور »السحاقية« في اي عمل 
قادم ألنها قدمته قبل ذلك، وانها لن يضيف لها اي شيء جديد، نافية 
في الوقت نفس���ه ان يكون هذا الدور هو س���بب طالقها من زوجها 

السابق املنتج وليد التابعي.
وأرجعت ان الهجوم املستمر عليها بسبب من دون سبب يرجع 
الى جناحه���ا، نافية ان تكون رددت بأنه���ا أفضل ممثلة في مصر، 
ولكنه���ا قالت انها ترى من وجهة نظرها انها األجمل واألفضل، لكن 

احلكم في النهاية للناس وليس لها.

أك���دت هالة  د.ب.أ: 
الناصر رئيس حترير 
مجلة »روتانا« التابعة 
ش���ركات  ملجموع���ة 
امللياردير الس���عودي 
األمير الوليد بن طالل، 
ان احلكم الصادر لصالح 
املنتج واملمثل السعودي 
حسن عسيري بتغرمي 
أل���ف   140 »روتان���ا« 
)ال���دوالر يعادل  ريال 
3.8 ري���االت تقريب���ا( 
إلزامي���ا، الفتة  لي���س 
الى ان من ينش���ر غير 
ذلك فس���يكون عرضة 

للمساءلة القانونية.
وقال���ت الناصر: ان 
هذا احلك���م »قولة حق 
أريد بها باطل«، مؤكدة 
ان احلك���م صدر منذ 3 

أشهر.
وأضاف���ت: قدم���ت 
»روتان���ا« اس���تئنافا 

ألن احلكم صدر غيابيا، القضية مازالت منظورة 
في ديوان املظالم، وه���و أعلى هيئة قضائية في 

اململكة.
وطالبت وسائل اإلعالم بضرورة حتري الصدق 
في النشر وقالت: إن من ينشر شيئا مخالفا فسيكون 

للمس���اءلة  عرض���ة 
وثقتن���ا  القانوني���ة، 
الثقافة  كبيرة بوزي���ر 
واإلع���الم د.عبدالعزيز 
خوجة، مؤكدة ضرورة 
وضع األمور في نصابها 
الصحيح وحماية حرية 
وحق���وق  الصحاف���ة 

اإلعالميني بشكل عام.
واستطردت: ليست 
لدينا اي مشكلة مع الفنان 
السعودي حسن عسيري 
ألنه فنان كبير ونقدره، 
وإذا كان عسيري انتقد 
الدوائر احلكومية كافة 
في مسلسله الكوميدي 
الذي  »بيني وبين���ك« 
يذاع منذ س���نوات في 
ش���هر رمض���ان، فإننا 
مارسنا االنتقاد نفسه، 
الناص���ر  واس���تعانت 
باملقولة الشهيرة »ال تنه 
عن خلق وتأتي مثله«.

وكان املنتج واملمثل السعودي حسن عسيري أكد 
ان���ه حصل على حكم ملزم بتغرمي مجلة »روتانا« 
مبلغا قدره 140 ألف ريال سعودي وإلزامها بنشر 
اعتذار عما نشر بها نهاية العام املاضي من إساءة 

في حقه.

حسن عسيري


