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مطرب شاب تسبب في 
احراج احد الشعراء بني ربعه 
بعد ما اعل���ن في الصحف 
انه راح يتع���اون معاه مع 
انه هالش���اعر عمره ما قعد 

معاه.. صچ اي شي!

إحراج
ممثلة هااليام تعيش في »حوسة« 
بعدما كشت فيها أحد املنتجني ووقع 
مع زميلتها بسّبة انه اجرها عالي 
واملصيبة ان هاملمثلة رفضت وايد 
 اعمال علش���ان عي���ون هاملنتج.. 

اهلل يعينچ!

رفض
مقدم���ة برام���ج مت 
االستغناء عن خدماتها في 
القنوات اخلاصة  احدى 
بعدما زهقوا مسؤولينها 
الزايدة..   من »حنته���ا« 

زين يسوون!

خدمات

نوال الكويتية سالم الهندي

أحالم حسن

قمر

فوزي التميمي عبدالعزيز احلداد

عال غامن

عمرو دياب

مفرح الشمري
»إذا هذا أولها ينعاف تاليها« 
هذا املثل املشهور رددته مساء امس 
القوائم االنتخابية  االول بعض 
انتخابات فرقة  املتنافس���ة في 
مس���رح اخلليج العربي املقررة 
في 19 اجلاري، بحضور ممثلني 
م���ن املجلس الوطن���ي للثقافة 
والفنون واآلداب، حيث مت قيد 
ما يقارب اكثر من 20 اسما لهم 
حق التصويت في االنتخابات بعد 
ان أقفل باب الترشيح ودفع رسوم 

االشتراكات في 12 اجلاري.
وكشفت مصادر ل� »األنباء« 
ان هذا االجراء يعتبر خاطئا ولم 
القوائم  يكن متوقعا من بعض 
االنتخابية، متعجبة من موافقة 
االدارة املؤقت  رئيس مجل���س 
فوزي التميمي عليه رغم اعتراض 
أحد اعضاء مجلس االدارة على 
هذا االمر في اجتماعهم االخير!

الى ان  وأش���ارت املص���ادر 
األس���ماء الت���ي مت قيدها تخدم 
قائمة معين���ة بذاتها في عملية 

التصويت، مشيرة الى ان مثل هذه 
االمور ال تساعد في »لم شمل« 
أسرة فرقة مسرح اخلليج العربي 

من جديد!
وأضافت: »اذا كان هذا أولها 
ينعاف تاليها« مثلما يقول املثل 
الكويتي املشهور، ونتمنى من 
االدارة املؤقت  رئيس مجل���س 
فوزي التميم���ي اتباع القوانني 
واللوائح التي من شأنها أن تساعد 
ف���ي إعادة االمور الى مس���ارها 
الصحيح، وذلك من خالل إلغاء 

إدراج االسماء التي مت قيدها بعد 
نهاية املوعد الرسمي للترشيح 
وتسديد االشتراكات كما هو معلن 
في اعالن فرقة مس���رح اخلليج 
الذي نشر في الصحف  العربي 

اليومية.
اجلدي���ر بالذك���ر ان القوائم 
االنتخابية املتنافسة في انتخابات 
فرقة مسرح اخلليج العربي هي 
4 قوائم، حيث تش���مل القائمة 
القدي���ر محمد  الكاتب  االول���ى 
الرش���ود وأحالم حسن وميثم 

العتيبي وفيصل  بدر وعبداهلل 
الثانية  القائمة  بوغازي، بينما 
تش���مل كال من أس���امة املزيعل 
وعبدالك���رمي اس���ماعيل وفواز 
املنصور والثالثة تش���مل بندر 
املطيري وجنف جمال والكاتب 
عبداهلل الرويشد وناصر السريع، 
أما القائم���ة االخيرة فهي قائمة 
»املستقلني« وهم: عبداهلل العابر، 
عماد العكاري، عبدالعزيز احلداد، 
محمد سلطان بخيت، عبدالعزيز 

السويدان.

الهندي ينفي خروج نوال الكويتية من »روتانا«

محمود بوشهري: كثيرون أكدوا لي تشابهي 
مع »بوعدنان« في مسلسلي »درب الزلق« و»األقدار«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
نفى رئي���س »روتانا للصوتيات واملرئيات« 
سالم الهندي في إطاللة من خالل برنامج »آخر 
األخبار« على قناة »روتانا موسيقى« ما تناولته 
بعض الصحف ومواقع االنترنت والتي أشارت 
الى أن الفنانة نوال الكويتية غادرت الشركة بعد 
عدة سنوات داخل أسوارها، ونفى الهندي ما نقله 
اخلبر عن عزم الفنانة اخلروج عن مظلة الشركة 

واعالنها إنتاجها أللبوماتها بعيدا عنها.
واملعروف ان الفنانة نوال الكويتية تتواجد 
هذه الفت���رة بعد اجناب طفلته���ا في تركيا مع 
زوجها مشعل العروج وهي تهتم بطفلتها حنني 

ولم تباش���ر اس���تكمال اختيار أغنيات ألبومها 
الغنائي اجلديد الذي سيشرف عليه زوجها امللحن 
مشعل العروج، ومن املتوقع ان تظهر نوال في 
جديدها بشكل مختلف خاصة انها من الفنانات 
الالتي يدققن في اختياراتهن الفنية وذلك لتقدمي 
أعمال غنائية ترض���ي طموح جمهورها الكبير 

في كل مكان.
يذكر ان رئيس »روتانا للصوتيات واملرئيات« 
س���الم الهندي يتواجد حاليا في بيروت وانتقل 
ليوم واحد الى دمش���ق إلجن���از بعض األعمال 
املتعلقة لش���ركة روتانا وس���يبقى حتى مطلع 

االسبوع املقبل في لبنان.

ام . بي. سي: اكد الفنان 
محمود بوش���هري � جنم 
الليل«  مسلسل »س���اهر 
الذي يعرض حاليا على قناة 
»ام.بي.سي« � ان حزنه كان 
حقيقيا في مشهد وفاة والده 
الفنان احمد  في املسلسل 
الهزمي، وقال ان املشهد الذي 
جمعه وشقيقه تزامن مع 
وفاة والدهما في الواقع ما 

جعل دموعهما حقيقية.
واضاف بوشهري، امللقب 
ب� »ش���اروخان الكويت«، 
ان���ه كان متخوفا من عدم 
التفاهم مع الفنانة صمود 
في املسلسل، لكنها فاجأته 

بأدائها العاطفي املدهش، ما جعلهما يعيش���ان 
قصة حب مقنعة امام املشاهدين، واشار الى ان 
اداء شقيقه املمثل عبداهلل بوشهري كان مفاجأة 
بالنس���بة له، وانهما كان���ا يتعامالن كأنهما في 
منزليهم���ا ال في موقع تصوي���ر حيث اول مرة 

يلتقيان في عمل واحد.
واوضح الى انه جلأ الى مشاهدة مسلسالت 
السبعينيات ومواقع االنترنت لتجسيد شخصية 
العاش���ق نواف، حيث قال: اش���تريت مجموعة 
كبيرة من مسلسالت الفنان العمالق عبداحلسني 

التي قدمها في  عبدالرضا 
فترة السبعينيات، وتقمصت 
»الس���تايل« الذي ظهر به 
سواء في ارتداء الثوب او 
الدشداش���ة والغترة حتى 
تسريحة الشعر، ملمحا الى 
ان كثيرين اكدوا له تشابهه 
مع »بوعدنان« خاصة في 
الزلق«  مسلس���لي »درب 
و»االق���دار« واالوبريتات 
الغنائي���ة، لكن���ه اكد انه 
الفنان  لم يكن نسخة من 

الكبير.
انه س���بق له  واضاف 
جتسيد ش���خصية شاب 
عاطفي وطموح في مسلسل 
»الهدامة«، لكن شخصية »نواف« كانت االقرب 
الى نفس���ه، وان ذلك لم يبعده عن ادوار الشاب 
االنتهازي والنصاب، ألن���ه منوذج موجود في 

الواقع.
ولم ينكر بوشهري الدور الكبير الذي لعبته 
الكاتبة فجر الس���عيد في شهرته، وقال ان عقد 
االحتكار الذي وقعه في بدايته الفنية كان مفيدا 
له، وان السعيد منحته هو وزمالءه فرصة الوقوف 
الى جانب كبار الفنانني مثل عبداحلسني عبدالرضا 

وحياة الفهد وابراهيم الصالل وغيرهم.

عال غانم: »بابا نور« بريء من قمصان نومي

تفاصيل خناقة عمرو دياب في أحد الديسكوهات
ف����ي الوقت الذي احتفل فيه جمه����ور الفنان عمرو دياب 
بعيد ميالده، انتش����رت أقاويل تؤكد ان عمرو دياب تشاجر 
خالل تواجده في إحدى الديسكوهات ليال بل وقام بالتعدي 

بالضرب على أحد األشخاص باملكان.
وترجع التفاصيل عندما ذهب دياب الى أحد الديسكوهات 
املوجودة عل����ى ضفاف النيل واملخصص����ة للصفوة، حيث 
كان يرتبط مبوعد مع أحد رؤس����اء اجلامعات اخلاصة الذي 
تربط����ه به عالقة صداقة قوية، وفور دخوله املكان لفت إليه 
األنظار، وبعد س����اعة تقريبا فوجئ اجلميع به يتشاجر مع 
أحد األش����خاص ولم يقتصر األمر عل����ى ذلك فقط بل تعدى 
عليه بالضرب بلكمة في وجهه، وهو األمر الذي أثار دهش����ة 
اجلميع وخاصة ان عم����رو لم يقم بتلك التصرفات من قبل. 
واتضح فيما بعد وبحسب ما جاء في جريدة »وشوشة« ان 
هذا الشخص كان يحاول تصويره باملوبايل وطلب منه دياب 
أكثر من مرة أال يقوم بتصويره ولكن أصر هذا الشخص على 
تصويره مما تسبب في إثارة غضبه وبالتالي لم يستطع ان 

يتمالك أعصابه وقام بالتعدي عليه بالضرب.

أكدت الفنانة عال غامن أنها لم 
تسئ للفنان حسني فهمي، ووصفت 
ما قيل بشأن رفضها التعاون معه 
مستقبال بأنه كالم »غير محترم«، 
فيما نفت أن يكون سبب تبرؤها 
من مسلسل »بابا نور« هو رفض 
مخرج���ة ارتداءها عددا كبيرا من 
العمل، مشيرة  النوم في  قمصان 
الى أن ما صرحت به هو أنها غير 
راضية عن الشكل الذي ظهرت به 
في املسلسل، ألن أكثر من نصف 
مشاهدها مت حذفها، وأن مناخ العمل 
بشكل عام كان على غير ما يرام.

وعن تصريح حسني فهمي بأنها 
ال يحق لها االعتراض، ويكفي أنها 
وقفت أمام���ه لتمثل، رفضت عال 
التعليق قائلة: أنا ال أرد على كالم 

لم أسمعه بنفسي.

قيد أكثر من 20 اسمًا بعد إقفال باب الترشيح وتسديد االشتراكات

متنافسون في انتخابات مسرح الخليج لـ »األنباء«: 
»إذا هذا أولها.. ينعاف تاليها« 

ماذا حدث بينها وبين اإلعالمي زافين في »سيرة وانفتحت«؟

قمر: لم أدخل الفن ألقلد هيفاء وال غيرها
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

»هاي زافني.. معك قمر«.. وس���مع املشاهدون 
صوت قمر وهي تتحدث للمرة األولى منذ احترافها 
الغناء قبل خمس سنوات. قائلة: أنا بس بدي أقول 
وأمتنى من الصحافيني املوجودين معك إنو ما في 
داعي للكالم اجلارح، هيدا أوال، وما في داعي يقولوا 
مني هي قمر، بتشبه هيفاء، ال فتت على الفن ألقلد 
هيفاء، وال ألقلد غيرها، وما حدا أصال حطني بصفها، 
إذا الناس هني شبهوني هيدا الشي بيرجع للناس، 
أما بالنسبة البني، وبالنسبة ملوضوعي، معليش 

بس بتمنى ما حدا يتدخل فيه نهائيا.
وتابعت قمر: عفوا زافني، هيدا موضوع بخصني 
أنا، وهيدا موضوع أنا بحلو مش انتو بتحلولي ياه، 
يعن���ي مش ممكن هيدا الكالم، كل واحد عم يطلع 

مبوال أو بكالم جارح كثير انحكى عني.
إيليان احلاج: بس انت شخصية عامة يا قمر.

قمر: أنا بنت عادية، ما بدي كون شخصية عامة، 
بس ما بسمح تيجي وحدي ما بعرف مني هيي تقول 
مني هيي قمر، عيب... عيب... لو كنت بنت أبصر، 

البنات، مش ممكن حتكي علي بهذه الطريقة.
زافني: أول ش���ي وقتي خلص، ثاني شي أنت 

معصبي وما بدي تعصبي على الهواء.
قمر )تبكي(: مش قصة معصبة، أنا وترتولي 

أعصابي مش ممكن إنتو اللي عم تعملوا.
زافني: خلينا نحكي بهيدا املوضوع حتت الهواء 

على رواق.
قمر: ممكن انا اطلع معك بحلقة.

زافني: لألس���ف وقتي خل���ص، امنكفي بهيدا 

املوضوع األسبوع املقبل، إلى اللقاء.
هكذا ختم زافني حلقة برنامج »سيرة وانفتحت« 
ليل االثنني املاضي التي تناولت نقاشا حاميا حول 
الصحاف���ة الفنية بني اخلبر والثرثرة والفضيحة 
وابتزاز الفنانني واملشاهير بأخبار الكواليس، كما 
تطرقت احللقة إلى صورة الطفل التي نسبتها مجلة 
»اجلرس« ملولود الفنانة قمر بعد إعالن اإلعالمية 
واألديبة مرمي ش���قير ابوجودة أن الصور تعود 
إلى حفيدها خليل وليس البن قمر. وطالب زافني 

املجلة بتوضيح حول هذا املوضوع.
وفي اتصال غير متوقع ردت ناشرة مجلة اجلرس 
ورئيس���ة حتريرها نضال األحمدية بالقول: فيما 
يخص قضية الست مرمي ش���قير أبوجودة، أريد 
أن أعت���ذر، ألنني لم أهنئها، ميكن هذه غلطة، هي 
صديقت���ي وأنا بعرف اتصافى معه���ا. أما الطفل 
الذي وضعت صورته فليس ابن الست مرمي، وهذا 
األسبوع، وألنه يتم استفزازي بكل هذه الطريقة 
سأضطر الى أن أنشر صورا جديدة كنت قد منعت 
من نشرها لألمانة، سآخذ إذن من قمر وأنشر الصور، 
ألن هذا الصبي أنا حممته مع املمرضة )ابن قمر( 
وكنت باملالبس اخلاصة بالتعقيم. فيمكن الست مرمي 
اعتقدت أنه هذا هو الصبي ألن كل األطفال مغطني 
بنفس الغطاء األزرق ويلبس���ون بنفس الطريقة 
األزرق، والبنت بالزهر ومغطاة بغطاء زهر »بس 

كنت بدي قول هيك ويعطيكن العافية«.
أعقب اتصال األحمدية اتصال من الهام ابوجودة 
محبوب )ابنة مرمي شقير ابو جودة( أكدت فيه أن 

الصور املنشورة في اجلرس تعود إلى ابنها.

فنان العرب وأبوأصيل والماجد وأحالم 
ويارا يجتمعون في ألبوم واحد

ويشارك في »شاديات« نخبة 
كبيرة من النجوم في مقدمته��م 
فن���ان العرب محم���د عب��ده 
والفنان راشد املاجد ومعهم��ا 
انغ��ام وابوبك��ر سال��م وي��ارا 
وخالد عبدالرحمن وفضل شاكر 

وطالل سالمة.
جتدر االشارة الى ان االلبوم 
ستتصدى النتاجه »روتانا« 

على شكل جزأين منفصلني.

للملحن محمد بودله في اغنية 
للفنان رابح صقر، كما سيكون 
الكويتي نصيب من  للملحن 
التواج�����د باأللب���وم باغنية 
بعنوان »أنا ه���امي« بصوت 
الذي  الفنان ماج���د املهندس 
يش���ارك هو اآلخر في ألبوم 
»شاديات« من خالل اغنية صاغ 
حلنها ناصر الصالح بعنوان 

»عيال تسعة«.

يجهز امللحن ناصر الصالح 
عددا كبيرا من األحلان الغنائية 
التي ستندرج في ألبوم الشاعر 
منصور الشادي الذي سيحمل 
اسم »شاديات« والذي سيطرح 
في األسواق خالل األيام القليلة 

املقبلة.
ويع���ود الصال���ح للغناء 
مجددا في ألبوم الشادي حيث 
ستكون االغني��ة بشك��ل دويتو 
م���ع الفنان علي بن محمد في 
اغنية بعنوان »الصاحب اللي« 
كما س���يكون ل���ه بصمة في 
األلبوم من خالل اغنية »أول 
الناس« للفنانة الراحلة ذكرى 
فقد غنتها ولم يتم طرحها في 

األسواق.
ويتواجد اسم امللحن محمد 
بودله في »شاديات« من خالل 
اغنية »مجنون فيك« للفنانة 
التي قدمتها  االماراتية احالم 
أخيرا ألول م���رة في برنامج 

»ابشر« مع االعالمي نيشان.
كما س���يضم األلبوم حلنا 

يارا فنان العرب محمد عبده

محمود بوشهري

هالة فاخر تروي 
تفاصيل ارتدائها الحجاب

في أول ظهور لها بعد ارتداء 
احلجاب أكدت الفنانة هالة فاخر 
انها اتخذت ه���ذه اخلطوة عن 
اقتناع تام، مشيرة الى ان حياتها 

كما هي لم تتغير.
وأضافت فاخر خالل لقائها 
مع اإلعالمية مليس احلديدي عبر 
برنامجها »من قلب مصر« الذي 
يذاع على قناة »نايل اليف« انها 
نشأت في بيت معتاد على الصالة 
والصيام وق���راءة القرآن، لذا ال 
جديد غير انها شعرت بأنها تود 

فعل ذلك.
وتابع���ت قائل���ة: فكرت في 

املوضوع من حوالي شهرين، انا فرحانة جدا اني عملت كده، وقلت 
طاملا رايح���ة أؤدي فريضة احلج يعني خ���الص بقى املفروض ان 

الواحد يعمل كده.
وتابعت: في مكاملة أسعدتني من الفنان هنيدي وهو صديقي جدا، 
فسألني عن احلجاب فقلت له بص انا ال شفت رؤية وال رحت دروس 
دينية وال حد ضغط عليا، انا استخرت ربنا بيني وبني نفسي وقلت 
ان احلجاب مش هيمنعني من التمثيل ألنه مش حرام ومش عيب.

وفي سؤال عن مدى خوفها من تأثير القرار على عملها الفني أو 
أكل عيشها على حس���ب قول اإلعالمية مليس احلديدي قالت فاخر: 
ربن���ا موجود اللي بيتقرب من اهلل س���بحانه وتعالى عمر ما ربنا 

بيخذله ابدا.

هالة فاخر


