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املطربة روي���دا احملروقي بررت 22
تأخرها ع���ن مؤمتره���ا الصحافي 
لظروف خاص���ة مع انه اجلهة اللي 
مس���وية املؤمتر قال���ت للزمالء ان 
السايق الهندي ضّيع املكان.. مسكني 

هالسايق شايل بالوي غيره!

ظروف
مق���دم برامج حاش���ر عمره في 
موضوعات ما له شغل فيها وقاعد 
يعطي مواع���ظ وعبر للصحافة في 
الفنانني ويعتقد نفس���ه  مؤمترات 
ب���ني الصحافة  »مصلح« اجتماعي 

وهالفنانني.. احلمد هلل والشكر!

اجتماعي
ممثل ش���اب طلع بچ���م عمل 
قاعد يستعرض عضالته في البي 
بي بإهانة ربع���ه بطريقة عجيبة 
واملصيبة رس���ايله لهم يطرشها 
برود كاست علشان الكل يقراها.. 

واهلل عجيب!

عضالت

اإلعالمي الكبير يوسف اجلاسم

كارمن لّبس زياد الرحباني

ليلى غفران

احتفلت بحصولها على جائزة أفضل ممثلة دور أول وعيد ميالدها

الطباخ: أثبتُّ للجميع أنني أستطيع تقديم أدوار صعبة
خالد السويدان

أقامت الفنانة واملذيعة فاطمة الطباخ حفال مبناس���بة فوزها 
بجائزة أفضل ممثلة دور أول في مهرجان ايام املس���رح للشباب 
الس���ابع عن دورها في مسرحية »االميرة وفارس الغابة« لفرقة 

اجليل الواعي، باالضافة الى احتفالها بعيد ميالدها.
حضر احلفل عدد كبير من االعالميني والفنانني وفي مقدمتهم 
د.حسني املسلم الرئيس الفخري ل�»اجليل الواعي« ومدير الفرقة 
الفنان عصام الكاظمي. وعبرت الطباخ اثناء احلفل عن سعادتها 
بالفوز قائلة: لم أكن اتوقعه ولكن كل اجلهود التي بذلتها، كانت 
لكي اثبت للجميع انني استطيع تقدمي ادوار صعبة وانني اسير 
خطوة خطوة في مشواري من خالل ظهوري االعالمي في التقدمي 
التلفزيوني او الفني عندما مثلت في مسلسل »ساهر الليل« مع 

املخرج محمد دحام الشمري.
واضافت: الوقوف على خشبة املسرح له متعة كبيرة جتعل 
الفنان ينتعش ويظهر كل الطاقات التي ميتلكها متمنية ان تستمر 
في هذا النجاح مع فرقة اجليل الواعي والتي تعتبر من االعضاء 
الرئيسيني فيها، ووجهت حتية للدكتور حسني املسلم واحلضور 
اللذي���ن لبوا دعوتها مؤكدة ان هذا احلفل انطالقة جديدة لها في 

عالم التمثيل املسرحي.

بعد طول انتظار لكشف الحقائق دون رتوش

الجاسم يبدأ مسيرة التألق في »كشكول« على »الوطن«
اسم البرنامج من مجلة »كشكول« 
التي أصدرها سليمان  املصرية 
فوزي ع���ام 1925 وكانت تعتبر 
املنصة التثقيفية األولى في مصر 
والعالم العربي في هذا الوقت، 
وقال: لن أدعي ان »كش���كول« 
س���يكون املنص���ة التثقيفي���ة 
الوحيدة امنا أعد انه س���يكون 
التي  التثقيفية  احدى املنصات 
سأخدم من خاللها بلدي والوطن 
العربي بأكمله، من خالل طرح 
قضايا محلية وعربية وعاملية 
بأسلوب جريء متميز، وأتطلع 
الى أن يحظ���ى البرنامج برضا 

املشاهدين وإعجابهم.
وأضاف: لقد وجدت ضالتي 
في »تلفزيون الوطن« الذي ميتلك 
إمكانات رائعة متطورة إلنتاج 
ما أصب���و إليه من عمل برنامج 
تثقيفي ف���ي ثوب جديد يواكب 
أحدث اآلليات اإلعالمية في العالم، 
وتابع: »كش���كول« بالنسبة لي 
وأنا في نهاية مشواري اإلعالمي 
مبنزلة حلم وحتقق، وامتنى ان 
أق���دم من خالله م���ادة إعالمية 
صادقة تكشف كل احلقائق وان 
يكون لسان حال الناس في ديرتنا 

احلبيبة.

ط���رح قضايا محلي���ة وعربية 
وعاملية بأسلوب جريء لكشف 

احلقائق دون رتوش.
واكد االعالمي يوسف اجلاسم 
في تصريحات سابقة انه اقتبس 

التصوي���ر أو اإلبهار، اما فريق 
الذي اعتم���د عليه فهو  االعداد 
يضم نخبة م���ن افضل املعدين 
التلفزيونيني، كما يخدم البرنامج 
شرائح مجتمعية كثيرة من خالل 

وهادف يحتوي على فكر إعالمي 
وتلفزيوني تثقيفي متطور في 
ثوب جديد يوفر كل االحتياجات 
املطلوبة للمشاهد ليظهر في أبهى 
صورة، سواء من حيث تقنيات 

عبدالحميد الخطيب
بعد طول انتظار ومع النجاح 
الكبير ال���ذي حققه في تعاونه 
االول مع تلفزيون »الوطن« في 
رمضان 2007 من خالل برنامج 
»ذاكرة الوطن« الذي استضاف فيه 
شخصيات لها بصمتها الواضحة 
في التنمية الكويتية عبر التاريخ، 
ينطلق اإلعالمي الكبير يوسف 
اجلاس���م ببرنامج���ه اجلدي���د 
»كشكول« مساء كل يوم ثالثاء في 
التاسعة مساء ملدة ساعة كاملة، 
ليعكس مدى حرص »الوطن« على 
تقدمي اجلديد واملتميز ملشاهديه 
مبا يناسب كل شرائح املجتمع، 
ويأتي البرنامج منبثقا من اميان 
ادارة تلفزيون »الوطن« بأهمية 
التطوير املستمر من موسم إلى 
آخر حتى تتواكب اعماله مع آلية 
اإلعالم احلديث املتسارع باختالف 
البرامج وتنوعها وأسلوب الطرح 
فيها مبا يؤدي الى تطور القناة 

وزيادة نسبة املشاهدة.
وسيعتمد برنامج »كشكول« 
على مواد أرش���يفية ووثائقية 
ودرامية ولقاءات مباش���رة مع 
ش���خصيات كويتية وخليجية 
وعربية بارزة، وهو برنامج جاد 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
املمثلة كارمن لّبس خالل  كشفت 
استضافتها في برنامج »مش غلط« مع 
االعالمي وسام بريدي ان عالقتها مع 
الفنان زياد الرحباني لم تكن في اطار 
املس���اكنة فقط، بل هما تزوجا مدنيا 
ولكن بشكل سري، رافضة اخلوض في 

تفاصيل هذا املوضوع اخلاص.
وقالت إنها كان���ت حتلم بإجناب 
طفلة، من الرحبان���ي، ليطلقا عليها 
اس���م »ليال«، وهو اسم شقيقة زياد 
الراحلة التي كانت تربطها بها صداقة 

متينة.
من جهة اخ���رى، عبرت لّبس عن 
اس���تيائها من تسمية مسلسل »مدام 
كارمن« الذي عرض مؤخرا على شاشة 
»إم تي ڤي«، معتبرة ان هناك »زكزكة« 

من خالل هذه التسمية.

ليلى غفران 
في النيابة

القاهرة ـ سعيد محمود
استدعت النيابة الفنانة ليلى 
غفران لالس���تماع ال���ى اقوالها 
في البالغ ال���ذي تقدم به ضدها 
زوج ابنتها، اتهمها فيه مبحاولة 
التش���هير به. وأكد علي عصام 
الدين علي شرف زوج ابنة ليلى 
غفران، في بالغه انه وعلى الرغم 
من اصدار حكم االعدام على قاتل 
زوجته هب���ة، اال ان جميلة عمر 
الش���هيرة بليلى غفران  بدعون 
مازالت تردد للجميع انه اشترك 
في جرمية القتل وهو ما اعتبره 
محاولة للتش���هير به واالساءة 

لسمعته.
وكان ملف قضية مقتل هبة قد 
متت احالته الى مفتي اجلمهورية، 
للنظر في احلك���م بإعدام املتهم 
محمود سيد عبداحلفيظ عيساوي، 
وهذه هي املرة الثانية التي يحال 
فيها ملف القضية الى املفتي، بعد 
صدور حكم سابق بإعدام املتهم، 

فاطمة الطباخ تتوسط عددا من الفنانني واإلعالميني ومعهم الزميل خالد السويدانفي يونيو من العام املاضي.

غادة عبدالرازق مهددة بالسجن جمال سليمان: »قصة حب« أفضل مسلسل عربي
تقدم منتج فني بشكوى ضد الفنانة 
غادة عبدالرازق في نقابة املهن التمثيلية، 
التعاقد وعدم  بس���بب مخالفتها لبنود 
تنفيذها بنود العق���د املبرم بينهما منذ 

سنوات.
وأوضح املنتج وائل عبداهلل انه تعاقد 
مع غادة على بطولة مسلس���ل »املدبح« 
مقاب���ل 6 ماليني جنيه لتنفيذه وعرضه 
في 2011، مع وجود شرط جزائي في العقد 
يقدر بضعفي األجر ف���ي حالة اإلخالل 
ببنود االتف���اق، ولكنه فوجئ بتعاقدها 
مع شركة انتاج اخرى لبطولة مسلسل 

»سمارة«.
يذكر ان آخر مسلسل تلفزيوني قدمته 
غادة كان »زهرة وازواجها اخلمسة« وعرض 
خالل شهر رمضان وتعرض النتقادات 
حادة، ومازالت غادة حتضر االحتفاالت 

والندوات التي تقام للمسلسل.

اكد الفنان الس���وري جمال س���ليمان ان 
مس���توى التمثيل في مسلسل »قصة حب« 
كان أفضل مستويات التمثيل في املسلسالت 
العربية في شهر رمضان، وذلك ألنه اعتمد على 
اجلماعية وليس الفردية في االداء، ورفض 
س���ليمان بحس���ب جريدة الوطن السورية 
تصنيف املسلسالت باعتبارها صعيدية او 
رومانسية او كوميدية، مشيرا الى ان املسلسل 
الب���د ان يالمس حياة الن���اس ويعبر عنهم 

بصرف النظر عن تصنيفه.
جاء ذلك خالل حفل تكرمي اسرة مسلسل 
»قصة حب« مبتحف طه حس���ني بالقاهرة، 
ولم يحضر احلفل من اسرة املسلسل سواه، 
واملخرج���ة امي���ان احل���داد، واملمثل محمد 

الشرنوبي.
واستبعد سليمان ان يقدم اعماال كوميدية 
في هذه الفترة ذلك ان االعمال الكوميدية، كما 

غادة عبدالرازققال، ليس بها اي تنوع بل هي نوع واحد. جمال سليمان

أماني السويسي تستعد 
لتصوير »كان في الحلم«

إيالف: تس����تعد الفنانة أماني 
السويسي حاليا لتصوير عدد من 
األغنيات من ألبوم »أنا مش مالك« 
وذلك بعد ان أنهت تصوير أغنية 

»هاي جزاتي«.
وحتمل أول األغنيات التي سيتم 
تصويرها م����ن املجموعة املنتقاة 
عنوان »كان في احللم« ومن املتوقع 
ان تصورها في لبنان مع مخرج 
لبناني، رفضت اإلفصاح عن اسمه، 

خالل األسابيع املقبلة.
وبعدها ستختار أغنيتني أيضا 
لتصويرهم����ا مؤكدة ان اجلمهور 
واملعجبني على املوقع اإللكتروني 

يطالبونها دائما ببعض األغنيات التي يحبونها، وأوضحت انه لو كان 
ممكنا لصورت جميع أغنيات األلبوم.

أماني السويسي

منى شداد: ال خالف بيني وبين حياة الفهد
أعربت النجمة منى ش���داد 
عن رضاها ع���ن االعمال التي 
عرضت لها في ش���هر رمضان 
املبارك، وقالت: احلمد هلل راضية 
متاما ع���ن ردة فعل اجلمهور 
نحو اعمالي، فال���كل يهنئني 
ألن اطاللتي في العملني اللذين 
قدمتهما مختلفة متاما، فمسلسل 
»زمن مرجان« اجتماعي كوميدي 
ومنذ زمن لم اتعاون مع طارق 
العلي، اما »املنقسي« فهو عمل 
تراثي ويتناول حقبة مهمة من 

تاريخ الكويت.
وعن ع���دم ظهوره���ا في 
مسلسل »ليلة عيد« امام الفنانة 
القديرة حياة الفهد، فذكرت منى 
شداد في حديثها ملجلة »سيدتي« 
قائلة: انا لم ابتعد عنها لكن هي 
ال حتب تك���رار الوجوه، لذلك 
قررت تغيي���ر فريقها بالكامل 
هذا العام ولست انا وحدي فهي 

حتب التنوع والتجديد دائما في اعمالها، لكني 
مازلت متواجدة معها ومازالت هي بالنسبة 
لي مبنزلة االم واالستاذة التي ربتني على 
االرجتال واالحترام وااللتزام، وكل ما يثار عن 
خالفنا شائعات واقاويل عارية عن الصحة 

وليس هناك اي خالف بيني وبينها.
وحول جتربة غنائها، فقالت: بالفعل اخذت 
فرصة كبيرة في الغناء في مهرجان الدوحة 

لكن���ي توقفت عن هذه الفكرة ألني احب ان 
اوظف كل شيء في مكانه الصحيح، لكن من 
املمكن ان اغني اذا طلب مني ذلك، وسبق ان 
قدمت هذا في فوازير »غطاية وغناية« التي 
بثت العام املاضي عب���ر تلفزيون الكويت، 
وامتنى القيام بعمل غنائي لالطفال، وعموما 
افض���ل التمثيل عن الغن���اء على الرغم من 

جمال صوتي.

الفنانة القديرة حياة الفهد

منى شداد

كارمن لّبس: أنا وزياد الرحباني تزوجنا مدنيًا 
وعالقتنا لم تكن مساكنة فقط


