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 البريكي ورياحنة وحمادة 
  يحللون مشاكل األزواج في أبوظبي

 أصالة حامل بتوأم بعد  عملية 
  تلقيح صناعي في أميركا

 هاني سالمة يتزوج بالثالثة
 

 «اللمبي» يتحول 
  إلى «الحب  في كل العصور»

 تتواصل الكوميديا والتعليقات الطريفة في حلقة االثنني املقبل 
من برنامـــج «قاضي الغرام» الذي يقدمه الفنان مصطفى شـــعبان 
وتعرضه قناة ابوظبي األولى ومهمته الفصل بني األزواج املتنازعني 

بأسلوب ساخر ومضحك.
  وسيلعب ٣ من الفنانني كالعادة أدوار املستشارين في هذه احللقة 
وهم الفنان خالد البريكي، واللبنانية روال حمادة، والفنان األردني 
منذر رياحنة، حيث يتابع اجلميع مشاهد مصورة من منزل عدد من 
األزواج، متكنهم من معاينة املشـــكلة الزوجية عن قرب. وبعد ذلك 
سيحللون ما شاهدوا كي يدلوا برأيهم اخلاص للقاضي، وسيقدمون 

النصائح ملعرفة صاحب احلق بني الزوجني. 

 اخيرا وبعد عدة تصريحات 
للفنانة السورية اصالة نصري 
تعلن فيها أنها تتمنى ان ترزق 
بطفل من زوجها املخرج طارق 
العريان، حيث ستتحقق امنية 
اصالة وبدل الطفل، ســـترزق 
بطفلني، النها وبحسب معلومات 
حصل عليها موقع «النشرة» 
حامل في شهرها الثاني بتوأم، 
واحلمل اتى بعد عملية تلقيح 
صناعي خضعت لها اصالة في 
اميركا عندمـــا زارتها مؤخرا 

برفقة طارق العريان.
  ويأتي هذا اخلبر لينفي كل 
التي حتدثت عن  الشـــائعات 
انفصـــال وطالق بني الزوجني 
ويؤكـــد كالم اصالة بأنها هي 
وزوجها يعيشان بشهر عسل 

 بدأ الفنان هاني سالمة تصوير 
فيلمه اجلديد «واحد صحيح» الذي 
يلعب بطولته الى جانب منة شلبي 
ودنيا ســــمير غامن وبسمة، تدور 
أحداث الفيلم في قالب رومانسي 
كوميدي حول شاب يسعى للبحث 
عن زوجة تشاركه حياته، ولكن 
الظروف تضع أمامه ثالث فتيات، 
ويضطر إلى الزواج منهن جميعا 

في وقت واحد.
  يذكر ان الفيلم من تأليف تامر 
حبيب وإخراج أحمد عالء ويشارك 
سالمة البطولة كل من منة شلبي 

ودنيا سمير غامن وآخرون. 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  وافق الفنان محمد ســـعد 
على تغيير اســـم مسلســـله 
اجلديـــد «اللمبي وجولييت» 
الى «احلب في كل العصور» 
بشكل مبدئي، وذلك بناء على 
الذي  طلب مؤلف املسلســـل 
اشترط على سعد تغيير االسم 
ليكمل كتابته، حيث انتهى من 
١٥ حلقة منه فقط، كما وافق 
سعد على شروط املؤلف فيما 
يخـــص التصوير واملونتاج، 
وهو ما أثار دهشة اجلميع ملا 
هو معروف عن سعد تدخله 
الدائمة على كل  وســـيطرته 
أطـــراف العمل دون الرضوخ 

ألي شرط.
  وأكد سعد ان فريق املسلسل 
يقـــوم حاليـــا بالتحضيرات 
النهائيـــة له، علـــى ان يبدأ 
التصوير خالل الفترة القادمة 
فور قـــدوم الفنانة اللبنانية 
سيرين عبدالنور الى القاهرة 

مستمر.
  يذكر ان لطارق ابنا من زواج 
سابق، والصالة ولدين هما شام 

وخالد. 

والتي ستشاركه البطولة.
  املسلســـل من اخراج وائل 
إحســـان وإنتاج محمد سمير 
ومحمد عبداحلميد، صاحبي 
شركة فيردي، وتدور أحداث 
املسلســـل في إطار كوميدي 
رومانســـي عن عالقة ســـعد 
بحبيبته علـــى مر العصور، 
ومن املقرر ان يتم عرضه في 

شهر رمضان املقبل. 

 خالد البريكي

 أصالة نصري

 هاني سالمة

 محمد سعد

 جندت أنزور 

 أحمد رزق 

 عبدالعزيز الكندري: الرويشد  فنان ال يتكرر
  وحلمي الوقوف على مسرح «ليالي فبراير»

            بيروت ـ ندى مفرج سعيد
       متكن املشــــترك الكويتي عبدالعزيز أحمد 
ماجد الكندري من الوصول الى مرتبة متقدمة في 
برنامج «جنم اخلليج». وقد أنقذه األسبوع املاضي 
تصويت اجلمهــــور بعد أن وقف في دائرة اخلطر. 
«األنباء» كان لها دردشة مع عبدالعزيز في كواليس 
البرنامج فيما كان يتحدث مع والدته في الكويت 
عبر اجلوال، مؤكدا ان مشاركته في البرنامج 
جاءت بسبب وجود سلطان الرومانسية 
عبداهللا الرويشد في جلنة التحكيم، 
وقد شجعه أصدقاؤه على خوض 
غمار التجربة خصوصا صديقه 
الكنــــدري.. فإلــــى  محمــــد 

التفاصيل:
ــد ان دخلت كواليس    بع
«جنم اخلليج» ما الصورة 
ــن ان تصفه  ــي ميك الت

بها؟
ناجح    برنامج 
بــــكل املقاييس- 
حقق طموحاتي، 
وقد بدأت أشعر 
أتطور  بأنني 
أسبـــوعـــــا 
وراء أســبوع، 
انها  خاصــــة 
التجربة االولى 
لي في الغناء على 

املسرح.

  شخصية خاصة

ــي يوجهها  ــن املالحظات الت   ماذا ع
ــة التحكيم خصوصا  إليك أعضاء جلن
ــل فيها ما  ــد وه ــد الرويش ــي تقلي ف

يزعجك؟ 
  ال توجد مالحظة أزعجتني ودائما 
الرويشــــد،  انتظر مالحظة عبداهللا 
فالبعض يعتقد أنني أقلده لكن ذلك 
ليــــس صحيحا، فأنــــا صحوت منذ 
طفولتي على صوته وأغانيه، وبالتالي 
فإن شخصيته لبستني لكن يجب أن 
أخرج منها، لذلك أسعى جاهدا الى أن 
أكّون لنفسي شخصية خاصة بي ألنني 
أدرك أن عبداهللا الرويشد فنان ال ميكن 

أن يتكرر، وللعلم لقــــد نصحتني الفنانة أنغام بأال 
أستمع حاليا الى أعمال الرويشد وأال أغني أغانيه.

ــهر ونصف الشهر على  ــعورك بعد مرور ش   ما ش
دخولك البرنامج؟

  بدأت اشعر بأن األمور أصبحت أجمل وحتى األخبار 
التي تردني افتخر بها، حيث نقلت لي أماني احلجي 
أن كل الكويت حتبني. وبالتالي يجب أن أكون بقدر 

هذه املسؤولية.

  منافسة شريفة

ــعود    كيف تصف عالقتك بزمالئك وبدياال مكي وس
الكعبي خاصة أنهم يواكبونكم في يومياتكم؟

  أكثر من أخوة، فاملنافسة بيننا لألمانة شريفة، أما 
بالنسبة لدياال فأنا احترمها وهي انيقة جدا، وبالنسبة 

لسعود فهو أكثر من أخ وصديق.
ــعفه التصويت وأثر خروجه    من الزميل الذي لم يس

في نفسك؟
  بدر وروضة أكثر من أثر في خروجهما.
  ومن ترشح ليحصد لقب «جنم اخلليج»؟

  فؤاد عبد الواحد.
  ما مشاريعك بعد اخلروج من البرنامج؟

  مواصلة مشــــواري الفني والتدريب، كما سأعود 
الى عملي في احد املصارف.

  النجومية والشهرة ما الذي غيرتاه في نفسك؟
  لم تغيرا مني الكثير ولكن يجب معاملة كل الناس 

كمعاملة فنان وليس شخص عادي.
  كيف تقيم هذه التجربة؟

  رائعة وأشــــعر بفخر ألنني مثلــــت الكويت فيها 
أحسن متثيل.
  ما أمنياتك؟ 

  الوقوف للغناء الى جانب عبداهللا الرويشد لكنها 
لن تتحقـــق. وأمتنى أن أجد الدعم في ديرتي بعد 
خروجي، ســـواء من قبل الفنان عبداهللا الرويشد 
أو من الشاعر الشـــيخ دعيج اخلليفة الذي يدعم 
املواهب الشـــابة، أنا اشـــعر بفخر ككويتي بقناة 
«الوطن» املتميزة، وأمتنى من مديرها العام أحمد 
الدوغجي أن يتيح لي الفرصة للوقوف على خشبة 

مسرح «ليالي فبراير٢٠١١».

 يتمنى الدعم من الكويت ويشعر بفخر ألنه مّثلها في «نجم الخليج» أفضل تمثيل

 أنزور: انسحبت من مهرجان دمشق السينمائي  
احترامًا لبلدي  ولسينما عمرها ٨٠ عامًا

 أكد املخرج السوري جندت إسماعيل أنزور 
ان موقفه من رئيـــس جلنة حتكيم األفالم 
الطويلة في مهرجان دمشـــق السينمائي، 
الروسي فالدميير منشوف هو موقف مبدئي 
فيه احترام للســـينما السورية التي يزيد 

عمرها على ٨٠ عاما.
  وقال أنزور في تصريح لـ «النشـــرة»: 
حاول منشوف ان يتملق لنا كسوريني ويقدم 
جائزة أفضل فيلم في مسابقة األفالم الطويلة 
لفيلم ـ مطر أيلول ـ وهذا ينافي سعينا في 
سورية لالرتقاء واإلبداع، هو ال يعرف أننا 
كســـوريني نعمل من أجل صناعة ســـينما 

حقيقية تنافس بقوة ولسنا ننظم مهرجانات 
لننال في خواتيمها جوائز ترضية.

  وأضاف أنزور الذي رفض التوقيع على 
النتائج التي خلصت إليها اللجنة في اليوم 
األخير: لو لم أنسحب وبقيت في غرفة اللجنة 
لتطور األمر إلى مشادة وغير ذلك، نحن ننظم 
مهرجانا لنلتقي وليس لنختلف وحتدث بيننا 
مشاكل، املهرجان في دمشق أكبر بكثير من 
منح جائزة لفيلم سوري، وأكبر بكثير من 
بقائي في الغرفة لكسر كلمة هنا أو هناك، 
أردت املغادرة لتسجيل موقف يرضى عنه 

السوريون كلهم.

  وعن رأيه في الفيلم «مطر أيلول» قال أنزور 
انه فيلم جيد ومحترم لكن تصدره لألفالم 
يجب أن يأتي قياسا باألفالم األخرى وليس 

بالتملق للمهرجان واللجنة املنظمة.
  وكان أنزور الذي كان يرى أن األفضلية 
يجب أن متنح لفيلم مصري، قد غادر غرفة 
جلنة حتكيم األفالم الطويلة بعد خالف كبير 
نشب بينه وبني املخرج الروسي منشوف 
بعد أن منح االخير الفيلم الســـوري «مطر 
أيلول» للمخرج عبداللطيف عبداحلميد جائزة 
أفضل فيلم، ليغادر ومعه املصرية ساندرا 

نشأت التي رفضت بدورها التوقيع.

 رفض التوقيع على النتائج النهائية واعترض على «مطر أيلول» 

 أحمد رزق: ضرب رانيا يوسف 
  يختلف عن «علقة» دينا فؤاد

 نفى الفنان أحمد رزق غضبه من أفيش فيلم «زهامير» 
الذي بدأ طرحه مؤخرا، مشيرا إلى أنه لم يتحدث في 
هذا املوضوع مطلقا لعلمه أن «زهامير» هو فيلم الفنان 
عادل إمام وليس فيلمه، وقال: مت ترشيحي للفيلم عن 
طريق املخرج عمرو عرفة خالل إحدى جلســـاته مع 
الفنان عادل إمام، واتصل بي ثم أرسل لي السيناريو 
فقرأته ووافقت عليه، كنت أمتنى العمل مع الفنان عادل 

إمام بسبب تاريخه الفني الطويل.
  وعن تشـــابه شـــخصيته في الفيلم مع مسلسل 
«العار» حتى في النهاية عندما ضرب رانيا يوســـف 
قال لـ «ايالف»: على العكس متاما، ال يوجد تشابه بني 
الشـــخصيتني بل ميكن القول ان لهم عالقة ببعضهم 
البعض، وهي العالقة النابعة من كونهما شخصيات 
مترددة تستجيب ألحاديث زوجاتهم، وبالنسبة لنهاية 
الفيلم فـ «القلم» الذي قمت بضربه لرانيا يوسف يختلف 
كثيـــرا عن «العلقة» التي قمت بضربها لدينا فؤاد في 
مسلسل «العار»، ألن ضرب رانيا يوسف كان تعبيرا 
عن استيقاظ الضمير والندم على االستجابة لرغبات 
زوجته في خداع والده، بينما مع دينا فؤاد ظل يتلذذ 

بتعذيبها لالنتقام منها. 

 ممثلة شابة خايفة ان الصحافة 
تدري من زواجها الســــري بأحد 
املنتجني ألنها «حاســــة» ان اللي 
سوته غلط خصوصا بعد املشكلة 
اللي صارت معاها في دولة عربية.. 

«اللي بالچدر يطلعه املالس»! 

 مديــــر إنتاج مســــوي روحه 
مكتشف النجوم هاأليام قاعد يقول 
حق بعض املمثالت انه راح يخليهم 
جنوم في الســــاحة بس ينفذون 
شــــروطه واملصيبة ان شــــغلته 

األساسية مطراش.. واهللا دنيا!

 مطراش زواج 
 ممثلـــة كانـــت «فرحانة» 
وايــــــد مبشـــاركتهـا بعمـــل 
يديـــد تراثـــي بس انصدمــت 
مـــن تصرفـــات منتجه معاها 
فقــررت االنسحاب.. خووش 

قرار!

 تصرفات 
 ممثلة شابة خايفة ان الصحافة 
تدري من زواجها الســــري بأحد 
املنتجني ألنها «حاســــة» ان اللي املنتجني ألنها «حاســــة» ان اللي املنتجني ألنها «حاســــة» ان اللي 
سوته غلط خصوصا بعد املشكلة 
اللي صارت معاها في دولة عربية.. 

«اللي بالچدر يطلعه املالس»! 

 مديــــر إنتاج مســــوي روحه 
مكتشف النجوم هاأليام قاعد يقول 
حق بعض املمثالت انه راح يخليهم حق بعض املمثالت انه راح يخليهم حق بعض املمثالت انه راح يخليهم 
جنوم في الســــاحة بس ينفذون 
شــــروطه واملصيبة ان شــــغلته 

األساسية مطراش.. واهللا دنيا!

 مطراش زواج 
 ممثلـــة كانـــت «فرحانة» 
وايــــــد مبشـــاركتهـا بعمـــل 
يديـــد تراثـــي بس انصدمــت يديـــد تراثـــي بس انصدمــت يديـــد تراثـــي بس انصدمــت 
مـــن تصرفـــات منتجه معاها 
فقــررت االنسحاب.. خووش 

قرار!

 تصرفات 

 سلطان الرومانسية عبداهللا الرويشد 

 جليلة

 انتهت الفنانة جليلة 
من تصويـــر أغنيتها 
األولـــى «أذوب» على 
الڤيديو كليب  طريقة 
إدارة املخرج،  حتـــت 
باســـم الترك، وإنتاج 
استديو فايز السعيد.
التصويـــر بأحد  ومت 
اســـتديوهات دبـــي، 
وفي مناطـــق عديدة 
من املدينة، وعرضت 
األغنيـــة املصورة في 
أول أيام عيد األضحى 
حصريـــا علـــى قناة 

«جنوم».
  يذكر أن جليلة هي 
التي  الوحيدة  الفنانة 
يتبناها الفنان اإلماراتي 
فايز السعيد وينتج لها 
أعمالها، وذكرت جليلة 
في لقاء سابق أنها لوال 
فايز السعيد ملا دخلت 
إلى الوسط الفني، ألنه 
هو من أطلقها ودعمها 
وشجعها على الغناء. 

 جليلة  لجمهورها : «أذوب»

 عبدالعزيز الكندري 


