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 قررت النيابة العامة مبحافظة 
٦ أكتوبــــر املصرية اســــتدعاء 
الفنانة الشابة منة فضالي، وذلك 
لسماع أقوالها في البالغ املقدم 
ضدها من مدير إنتاج مسلسل 
تلفزيونــــي، والذي يتهمها فيه 
بالتسبب في خسارته مبلغ ٥٠ 
ألف جنيه بسبب تعطيل تصوير 

املسلسل.
  وكانت أجهزة األمن مبحافظة 
٦ أكتوبر قد تلقت بالغا من املدعو 
تامــــر عبدالوهاب (٣٥ ســــنة) 
مدير إنتاج مسلسل «رجل لهذا 
الزمان»، قــــرر فيه تضرره من 

الفنانة منة اهللا ســــامي سعد الدين الشهيرة مبنة فضالي، المتناعها 
عن استكمال تصوير املسلسل، األمر الذي تسبب له في خسارة قدرها 
٥٠ ألف جنيه، حترر احملضر رقم ٣٧٦٥ لســــنة ٢٠١٠ بالواقعة ومتت 

إحالته للنيابة التي أصدرت قرارها املتقدم. 

 مطربـــة توهـــا طالعـــة من 
البيضة «بـــررت» خروجها من 
برنامج موسيقي بسّبة احلكام 
املوجودين فيه وقررت تتحداهم 
العكس..  لهـــم  علشـــان تثبت 

خير ان شاء اهللا! 

 تحدي
 ممثلة قاعدة تلف و«تدور» 
على مكاتب املنتجني لعل وعسى 
تشـــارك في أعمالهم الياية بس 
للحني محد طلبها ألنها صاحبة 
مشـــاكل ولســـانها طويـــل.. 

خبز خبزتيه....!

 لسان
 مدير إنتاج ريحته فاحت 
من بني الفنانات اللي يتعامل 
معاهم بسّبة طلباته العجيبة 
أدوارهن في  البعيدة عـــن 
العمل اللي يشـــرف عليه.. 

يا غريب صير أديب!

 ريحة

 ضمن أنشطة ديوانية األفالم لنادي الكويت للسينما

 «صمت» حياة الفهد في «القبلية» بعد غد
 مفرح الشمري

  يعـــرض نـــادي الكويت 
للســـينما بعد غد في مقره 
الفيلم  القبليـــة  باملدرســـة 
الكويتي «الصمت» الذي أنتج 
عام ١٩٧٦ وجسد شخصياته 
عدد من النجوم مثل الفنانة 
الفهد والفنان  القديرة حياة 
الراحل خالد النفيسي والفنان 
القدير احمد الصالح، باالضافة 
الى سالم الفقعان وعبدالعزيز 
النمش رحمهما اهللا وتصدى 

إلخراجه هاشم محمد.
  ويأتـــي عـــرض الفيلـــم 
ضمن أنشطة ديوانية األفالم 
األســـبوعية التي دأبت على 
عرض عدد من األفالم احمللية 
واخلليجية والعاملية أسبوعيا 

لعشاق الفن السابع.
  وتصّور أحداث «الصمت» 
احلياة في الديرة قبل ظهور 

النفط، حيث كان يعيش أهلها على الغوص، 
وذلك من خالل قصة حب تواجه الكثير من 
العقبات وحتمل بني طياتها الكثير من املعاني 

اجلميلة.
  ويعتبر الفيلم وثيقة مهمة لكفاح األجداد 
وحفاظهم على إيقاع احلياة في ظل التحوالت 

املصيرية التي كانت الكويت على أبوابها.
  وســـيعقب عرض الفيلم لقاء مفتوح مع 
مخرجه هاشـــم محمد للحديث عن جتربته 

اإلخراجية في الفيلم وسيدير اللقاء مدير نادي 
الكويت للسينما الزميل عماد النويري.

  يذكر ان ديوانيـــة األفالم بنادي الكويت 
للســـينما عرضت األســـبوع املاضي فيلم 
«العاصفة» بطولة عبداحلســـني عبدالرضا، 
خالد النفيسي وآخرين وأخرجه محمد ناصر 
السنعوسي، باالضافة الى عرضها أفالما ألهم 
املخرجـــني العامليني مثل الفريد هتشـــكوك 

وتشارلي وغيرهما. 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  كشفت االعالمية هيام 
أبوشديد خالل اطاللتها 
عبر برنامج «ألألة» مع 
االعالمي طارق سويد انها 
تعرضت في صغرها الى 
محاولة حترش جنسي، 
كما صرحت بأنها أعجبت 
برجل ايطالي في املاضي، 
وكان زوجهـــا أول من 
علم باالمر، كما حتدثت 
عن طفولتها ومسيرتها 
االعالميـــة، مؤكـــدة ان 
االنتقاد السلبي يزعجها 
في حال كان تعســـفيا 
وملجـــرد االنتقـــاد، أما 

االنتقاد الذي يهدف الى البناء وحتســـني 
الصورة فهي تتقبله بصدر رحب.

  وصرحت هيام بأن االلقاب في لبنان 
ســـهلة االطالق، ففي بداياتها كانت تقدم 
برنامج «ستوديو الفن» فأطلقوا عليها لقب 
االعالمية، واعتبرته وقتها «مبهبط»، فهي 
كانـــت مقدمة فقط. لكن بعد ٢٠ عاما من 
االعالم واالعداد والعمل واجلهد، أصبحت 
تتقبل أن يوضع بالقرب من اسمها لقب 

اعالمية.

  وعن برنامج «ستوديو الفن» اليوم، فقد 
اعتبرت هيام أنه مختلف في حلته اجلديدة، 
وقالت: العصرنة قد أفقدته قيمته، فستوديو 
الفن كان أكادميية لتخريج املواهب اجلديدة، 
مؤكدة أنـــه جنح مع كل هـــذه املالحظات 

واملقدمات فهن كثيرات.
  وأبدت هيام انزعاجها من االعالمية نضال 
االحمدية التـــي حاولت االيقاع بينها وبني 
منى أبوحمزة، من خالل اختالق قصص ال 

أساس لها، وكان الهدف منها األذية. 

 هيام أبوشديد تكشف 
  عن تعرضها لتحرش جنسي

 الفنانة القديرة حياة الفهد 

 هيام أبوشديد

 المرة األولى التي يتعاون فيها مع عنصر نسائي

 طالل سالمة: حسنا «سرقتني» في المغرب

 عبدالحميد الخطيب
  رغم قلة طرح الفنان السعودي 
املتميز طالل سالمة لأللبومات 
الغنائية خصوصا خالل الفترة 
األخيرة وغيابه من دون أسباب 
تذكـــر اال ان جمهـــوره ال يألو 
جهدا في مطالبته باالســـتمرار 
والتواجد إلمتاعهم في ظل الغزو 
الكبير لبعض الفنانني الشباب 
الذين أضروا مبستوى األغنية 

العربية.
  وفي هذا السياق وبعد غياب 

عامني عن الساحة الفنية استجاب 
سالمة لرغبات محبيه وبدأ في 
االستعداد إلطالق ألبومه اجلديد 
خالل األيام القليلة املقبلة والذي 
يحمل اســـم «حبيبي سرقني»، 
وقد تعاون فيه مع عدد كبير من 
أملع امللحنني والشعراء، ويتضمن 
األلبـــوم ١٠ أغنيـــات باللهجة 
اخلليجيـــة باالضافة الى أغنية 
هيد األلبوم والتي يغنيها ألول 
مرة باللهجة املغربية، واألغنية 
من كلمات الشاعر مصعب العنزي 

وأحلان عبداهللا سالم والتوزيع 
ربيع الصيـــداوي ومكس فادي 

التمساح.
  وحـــول دويتـــو «حبيبـــي 
ســـرقني» أوضـــح ســـالمة ان 
األغنية دار حولها جدل واســـع 
وحتديـــدا في اختيـــار املطربة 
التي ســـتقوم بعمل الديو معه 
خاصة انها املرة األولى التي يقوم 
فيها بعمل ديو نسائي، وانتهى 
باالستقرار على املطربة املغربية 
حســـنا زالغ التي حضرت الى 

استديو تسجيل مبصر لالنتهاء 
من تركيب صوتها على األغنية، 
ملمحـــا الى انه كان مقررا طرح 
األلبوم خالل عيد األضحى املبارك 
املاضي، وان سبب التأخير جاء 
إلصراره على ضم أغنية «حبيبي 

سرقني» لأللبوم.
  من جانب آخر اختار سالمة 
هذه األغنيـــة لتصويرها على 
طريقة الڤيديو كليب، ويقوم اآلن 
بالتحضير للســـفر الى املغرب 
مبنطقة إيفران كي يتم التصوير 

هناك، وسيرتدي ألول مرة الزي 
املغربي كي يعيش سالمة أجواء 
األغنيـــة خاصة انهـــا باللهجة 

املغربية.
  يذكر ان الفنان طالل سالمة 
قدم بعد عيد الفطر املاضي أغنية 
«عاد عيدك يـــا وطن» متزامنة 
مع احتفـــاالت اليـــوم الوطني 
للسعودية، وتعاون فيها ألول 
مرة مع امللحـــن خالد الصيفي، 
وهي من كلمات الشـــاعر فهيد 

البقعاوي. 

 طالل سالمة وحسنا زالغ طالل سالمة 

 الشحرورة صباح 

 صباح لشويري: 
  «أنا بدي رضاك»

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  سجلت الشحرورة صباح في ستديو 
جـــورج مرعب أغنية جديـــدة كتبها 
وحلنها الفنان ايلي شويري بناء على 
طلبها، األغنية اجلديدة بعنوان: «أنا 
بدي رضـــاك» ويقول مطلعها: «مادام 
انت حدي وانا وياك.. ال تســـأل شو 
بدي.. بدي رضاك.. وين ما بدك روح.. 
يا أغلى من الروح.. روح ولكن.. خدني 

معاك».
  ومن املتوقع ان تكون األغنية نواة 
CD يتضمن باإلضافة الى األغنية ٤ أغان 
من كلمات ايلي شويري وأحلانه سبق 
للصبوحة ان سجلتها بصوتها منذ ١٧ 
عاما، وبقيت تسجيالتها محفوظة لم 

يسمعها أحد حتى هذه الساعة.
  يذكـــر ان صباح غنـــت الكثير من 
األعمال إليلي شـــويري منها األحلان 
الوطنية والشعبية والرومانسية، ومن 
هذه األغاني «تعـــال وتتعمر يا دار»، 

«أيام الولو»، «يا مينا صيدا».
  ومن أهم املسرحيات التي اشتركا 
الهوا»  فيها معا مســـرحية «دواليب 

لألخوين رحباني. 

 القضاء المصري يعّلق مالحقة 
  نور الشريف لـ «مقرمشات»

 قضت محكمة مصريـــة بتعليق دعوى الفنـــان املصري نور 
الشريف ضد شركة أغذية «مقرمشـــات»، طالبها فيها بتعويض 
قدره ٥ ماليني وشـــطب عالمتها التجارية القائمة على مسلســـل 

احلاج متولي، بدعوى عدم أحقيتها فيها.
  وتطالب الدعوى بتعويض ٥ ماليني جنيه عما حلق باملدعي من 
أضرار مادية ومعنوية، وشطب العالمة التجارية اخلاصة مبنتج 
«ســـناكس» احلاج متولي وزوجاته األربعة، باإلضافة إلى شطب 

اسم املسلسل واأللوان والرسم وصورته املطبوعة على املنتج. 

 نور الشريف 

 فلة اجلزائرية

 فلة: لست عميلة إسرائيلية 
  أو تاجرة مخدرات حتى أمنع من دخول مصر

 مي عن عودتها لبركات: 
  ممكن ليش أل

 هالة تتهم خادمتيها 
بسرقة «ذهبها»

 أطلت الفنانــــة مي حريري 
املوجودة فــــي مصر من خالل 
برنامج «للنشر» مع طوني خليفة 
للتحدث عن صورها التي نشرت 
في مجلة «الشبكة» مع املوسيقار 
ملحم بركات في احدى حفالته 

التي احياها منذ ايام.
  وعند سؤالها عما اذا كان هناك 
احتمال بأن تعــــود الى ملحم، 
اجابت مي: ممكن ليش أل، معتبرة 
ان موسيقى بركات حركتها كما 
حترك اجلميع، فنهضت ورقصت 
بقربه على املسرح، كما ان قلبها 
دق بسرعة كبيرة واحست كأنها 

تريد ان تبكي. 

 تقدمـــت الفنانة هالة صدقي 
ببالغ لقسم شرطة منشأة القناطر 
بـ ٦ أكتوبر اتهمت فيه خادمتيها 
آية، وأمل بســـرقة مشـــغوالتها 
الذهبية وبعض أدوات التجميل 

اخلاصة بها.
  ومت حترير محضر بالواقعة، 
وكلفت املباحث بضبط املشـــكو 
فـــي حقهمـــا لســـماع أقوالهما 
العامة ملباشرة  النيابة  وإخطار 

التحقيقات.
  يذكر ان الفنانة هالة صدقي 
شاركت في شهر رمضان املاضي 
مع الفنان طلعت زكريا في مسلسل 
«السيت كوم» الناجح «جوز ماما» 

 مي حريري وحظيت مبتابعة جيدة. 
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ثمينة م�ستعملة

 النيابة العامة تستدعي منة فضالي

 منة فضالي

 استنكرت الفنانة فلة اجلزائرية وجود اسمها ضمن 
القائمة السوداء في مطار القاهرة الدولي، متسائلة 
عــــن خلفية منعها من دخول مصر حتى بعد مرور 
١٦ سنة على التهمة التي وصفتها بـ «امللفقة» قائلة: 
لست تاجرة مخدرات وال عميلة إلسرائيل حتى يوضع 

اسمي في القائمة السوداء ملطار القاهرة.
  واعتبــــرت فــــي حوارها لصحيفة «الشــــروق» 
اجلزائرية أن املصريني تآمروا عليها إلرضاء بعض 
األطراف، وكيف أن السلطات املصرية هددت خطيبها 
العــــب الفريق املصري، جمال عبداحلميد، بســــوء 

العاقبة لو استمر في الدفاع عنها. 

  وحول سؤالها عن مرور سنوات على القضية 
التي توبعت بها في مصر قالت فلة إنه في الفترة 
التي مكثت بها في القاهرة، كانت حتضر إلصدار 
شريط مع الفنان بليغ حمدي، وعلى وشك الزواج 
من الالعب جمال عبداحلميد، معتبرة أنه مت حياكة 
مؤامرة دقيقة ضدها عطلت مشوارها الفني، مضيفة: 
لو بقيت في مصر منذ تلك الفترة ألجنزت أكثر 
من ٢٠ فيلما ســـينمائيا، ملمحة إلى أن السفارة 
اجلزائرية لم تقـــف بجانبها أثناء هذه القضية، 
ولكـــن أختها عيدة وكلت لهـــا محاميا إلخراجها 

من السجن. 


