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لـ«األنباء» عن قلقها الشديد خاصة انها تطمح 
ألن جتسد دور صباح اإلنسانة بالشكل الصحيح. 
مؤكدة انها تقوم بتدريبات مكثفة على يد الفريق 
املصري الذي يوجد في لبنان حاليا، حيث يتم 

التدريب متهيدا لبدء التصوير. 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  يباشر اعتبارا من أوائل السنة املقبلة البدء 
في تصوير مسلسل صباح، حيث ان عددا من 
األدوار في العمل ستسند الى ممثلني لبنانيني 
فيما األدوار الرئيسية ستكون لنجوم مصريني. 
وكانت شركة الصباح لإلنتاج قد تسلمت أكثر 
من ٥٠ ملفا ملمثلني لبنانيني اختارت املناسب، 
الســـيما في أزواج الصبوحة ويبقى موضوع 
االتفاق املالي معهم، ومن بني األسماء املرشحة 
للعب دور فـــادي لبنان الزوج األخير لصباح 
كل من املمثلني يوسف حداد وكارلوس عازار 
وعلم ان الشركة وجدت يوسف حداد األنسب 
لهذا الدور، لكن بعض املصادر أكدت لـ «األنباء» 
انه جتري محاوالت حلمل فادي لبنان احلقيقي 
لتمثيل الدور، كما وافقت شـــركة اإلنتاج على 
اختيار املمثل مجدي مشموشي للمشاركة في 
العمل، ومن األسماء املطروحة ألداء دور زوج 
صباح جنيب الشماس واملمثل اللبناني وجيه 

صقر.
  مـــن جهة أخـــرى، أعربت كارول ســـماحة 

 شهاب حاجية
 

 مقدم برامج في االذاعة للحني 
مو راضي يطور نفسه واملصيبة 
انه «يحس» كل واحد يطلب منه 
التطوير انـــه حاقد عليه ويبي 
يأخذ مكانه.. يا عمي روح لطبيب 

نفسي وايد احسن! 

 طبيب
 ممثلة صايرة مقدمة برامج 
هاأليام تقول انها «اعتذرت» عن 
املشـــاركة في احد البرامج ألنه 
مقدمته األساسية ما تبيها.. أكيد 
ما تبيچ النچ اكلتي اجلو عليها 

اهللا يشفيها!

 اعتذار
 مديـــر إنتاج يبـــي «يصلح» بني 
ممثلتني تهاوشوا في لوكيشن التصوير 
بس مصاحلته طلعت اي شـــي ألنه 
كل وحدة حاقدة على الثانية.. مدام 
حاقدات على البعض ليش تشغلون 

مع بعض صچ أي شي!

 مصالحة

 طالبوه بالفوز في مباراته الليلة

 مستمعو «ُطب وتخير» لـ «األزرق»: 
  «يا متكتك الكأس لك»

 مفرح الشمري
  طالب مستمعو برنامج املسابقات «طب وتخير» 
الذي يبث عبر أثير «كويت FM» في حلقته املاضية 
العبي «األزرق» مبواصلـــة عروضهم القوية في 
بطولة «خليجي ٢٠» وبذل جهود مضاعفة للفوز 
بكأس البطولة في مباراتهـــم النهائية التي تقام 
مساء اليوم مع املنتخب السعودي الشقيق إلعادة 
الهيبة للرياضة الكويتية التي عانت في الفترات 

املاضية من االخفاق.
  ومتنوا من خـــالل اتصاالتهم على البرنامج بأن 
تكون هذه البطولة بداية لتحقيق انتصارات رياضية  
مقبلة، خاصة أن العبي «األزرق» قد لفتوا االنتباه من 
خالل مبارياتهم في هذه البطولة التي اتسمت بالقوة 

والندية وإعادة الروح لشباب «األزرق».
  وشـــهدت احللقة املاضية بث العديد من االغاني 
الرياضية مثل «املوج األزرق» و«يا متكتك الكأس لك» 
وغيرها من االغاني احلماسية التي وجدت صدى طيبا 
في نفوس املستمعني الذين شكروا مخرج البرنامج 

سعود املسفر على اختياراته اجلميلة، االمر الذي دفع مقدم البرنامج أحمد املوسوي الى غناء مقاطع 
منها على الهواء، وذلك لتحفيز املســـتمعني ســـواء من عمالء «زين» أو «الوطنية» على املشاركة في 

البرنامج والفوز بجوائزه القيمة. 

 أحمد ماهر

 محمد عطية

 عراك يؤدي إلى ٧ جرحى يوقف حفل األسمر

 صورة أرشيفية لفادي لبنان مع الشحرورة صباح 

 فادي لبنان آخر أزواج صباح  هل يمثل بمسلسلها؟

 بائع فول يتلف 
سيارة أحمد ماهر

 محمد عطية يعترف 
بتقليد مادونا

 القاهرة – سعيد محمود
  قرر وليد فكري رئيس نيابة 
العجوزة حبس بائع فول تسبب 
في اتالف سيارة الفنان أحمد 
ماهر، وتعود تفاصيل البالغ 
الى ان الفنان احمد ماهر عقب 
قيامه بركن ســـيارته بشارع 
القسم فوجئ  شـــاهني دائرة 
بتفريغ هواء العجالت االربع، 
وبســـؤال االهالي اخبروا ان 
صاحب محـــل الفول املركون 
امامه الســـيارة هو الذي قام 
باتالفها اعتراضـــا على قيام 
الفنان احمد ماهر بتركها امام 

محله. 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  اعترف جنم برنامج «ستار 
أكادميي» محمد عطية بأنه كان 
يعلم جيدا أن فكرة كليبه األخير 
«أليه» والتــــي قدمها الكثيرون 
مقتبسة، وان الطريقة التي مت بها 
تصوير الكليب قدمت من خالل 
١٢ فنانا عامليا، كان أولهم النجمة 

العاملية الشهيرة مادونا. 

 فنان فاشل في «هاللو كايرو» يسرق ألحانه من األغاني القديمة

 شهاب حاجية يتعرض للضرب 
  في أحد مقاهي القاهرة

 عبدالحميد الخطيب
  أعرب الفنان شــــهاب حاجية 
عن سعادته بالنجاحات املتالحقة 
التي يحققها سواء على مستوى 
الدراما أو املسرح وأخيرا السينما، 
مثمنا مشاركته في فيلم سينمائي 
جديد الى جانب النجم طارق العلي 
ونخبــــة من النجــــوم املصريني، 
وقــــال في تصريح لـــــ «األنباء»: 
لقد اســــتفدت كثيــــرا من جتربة 
فيلــــم «هاللو كايــــرو»، رغم ان 
بداية دخولي في تصويره كانت 
صعبة والدليل انه في أول يومني 
لم أكن أحتدث الى أي احد ما دفع 
املنتج عيسي العلوي الى سؤالي 

عما اصابني، فقلت له انني خائف بشدة من هذه التجربة، 
خصوصا انني امثل في سينما حقيقية بجانب فنانني كبار 
وأصحاب تاريخ طويل في هذا املجال مثل الفنان احمد بدير 
الذي اشاركه معظم املشاهد والنجم املخضرم حسن حسني، 

فقال لي العلوي «قم مبا عليك وستنجح».
  وأضاف حاجية: احلمد هللا وفقت في أداء دوري وجنحت 
بشهادة كل املمثلني املشاركني في الفيلم، حيث أجسد شخصية 
فنان وملحن كويتي فاشل، لم أجد فرصة لالنتشار في الديرة 
فقررت االنتقال الــــى مصر الن بها مجال الغناء والتلحني 
اكبــــر، ومبجرد وصولي تبدأ معي عــــدة مواقف كوميدية 
ومنها انني أتعرض للضرب في احد مقاهي القاهرة نظرا 
الن النــــاس متل مني ألنني طول الفيلم أحاول جذبهم الى 

احلاني ومؤلفاتي التي اسرقها من أغان قدمية.
  وعن السينما الكويتية قال: لألسف يلزمنا الكثير من 
االجتهــــاد والعمل للوصول الى صناعة ســــينما حقيقية، 
وأمتنى من املسؤولني احملبني للفن ان يهتموا بهذا اجلانب، 
خصوصا ان الكويت بها إمكانات كبيرة وال ينقصها شي 

سواء في الطاقات البشرية واملواهب او املوارد املادية.
  وبسؤاله عن جديده أجاب: لدي ثالثة نصوص اقرؤها 
حاليا وسأختار أحدها للمشاركة فيه، مشددا على ان سبب 
جناحه املستمر هو سالمة نيته، لذلك أعماله حتظى بنسب 
مشاهدة عالية في كل عام، مستدركا: لقد قدمت شحصية 

رائعة في «زمن مريان» مع النجم طارق العلي ونخبة من 
النجوم ونال إعجاب اجلمهور، وهذا ما حدث مع مسلسل 
«املنقســــي» الذي شــــاركت فيه مع الفنان الكبير الراحل 
غامن الصالح واحمد جوهر بشــــخصية «عوض» وحققت 

جناحا متميزا.
  وحول مشاركته مع الفنانتني القديرتني سعاد عبداهللا 
وحيــــاة الفهد قــــال: لقد عملت مع أم طــــالل في «الرحى» 
ومع أم ســــوزان في مسلســــل «اخلراز» ولم أشاركهما أي 
أعمــــال اخرى، مؤكدا انه ال توجد خالفات بينهم، ومرجعا 
قلــــة تعاونهما معه الى انهما بالتأكيد لم جتدا الدور الذي 

يتناسب معه.
   وعن امكانية مشــــاركته مع العمالق عبداحلسني عبد 
الرضا في مسلسله اجلديد الذي سيجمعه مع جنم الكوميديا 
السعودي ناصر القصبي قال: انا حتت إشارة بوعدنان ولو 
طلب مني اني اشتغل كومبارس، فهذا شرف لي وألي فنان 
فهو فنان عمالق، وهذا ال يقلل من قيمتي كفنان ألنني أقف 

أمام هرم فني كبير.
  اجلدير بالذكر ان فيلم «هاللو كايرو» من بطولة نخبة 
من الفنانني الكويتيني وجنوم الســــينما املصرية ومنهم 
حسن حسني، احمد بدير، عالء مرسي، طارق العلي، محمد 
العجيمي وسالي وهو من تأليف احمد ثابت وإخراج مازن 

اجلبلي.

 شهاب حاجية مع النجم طارق العلي في مشهد من فيلم «هاللو كايرو»

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  أدت حدة العراك الذي حصل في كازينو عشتروت في نبع القطني 
خالل احلفل الذي كان يحييه الفنان ربيع األســــمر الى ايقاف احلفل 
ونزول الفنان عن خشبة املســــرح بعد ساعة من اعتالئه اثر إشكال 
حصل فيما كان اجلمهور يرقص ويشــــارك الفنان الغناء، وقد خلف 
اإلشــــكال العنيف ٧ جرحى. واحلفل كان من تنظيم «راديو سترايك» 

و«الشركة األولى لإلعالم» التي تتولى إنتاج أعمال ربيع األسمر. 
   وفي التفاصيل ان تالسنا وعراكا حصل بني احلضور حيث كانت 
الصالة تكتظ بحوالي ٤٠٠ شــــخص بعد ان طرحت تذاكر احلفل في 
الســــوق الســــوداء لنفادها، وكان من بني احلضور الفنان أمير يزبك 
الذي طلب القــــوى األمنية على الرقم ١١٢، وانتظر الى جانب صديقه 
الفنان ربيع األسمر ولم يتركه، وغادرا معا املكان وتوجها إلى بيروت 
حيث متكن من تهدئته، وتابعا الســــهرة مع بقية الوفود الذين كانوا 

 ربيع األسمر برفقته في مكان آخر. 

 هاني شاكر يغني باللهجة الخليجية بعد غياب
 انتهى أمير الغناء العربي هاني شـــاكر مؤخرا من تسجيل 
اغنيـــة خليجية جديدة بعنوان «اهللا حســـيبي عليك» والتي 
سيطرحها قريبا بعد تصويرها على جميع القنوات الفضائية، 
وذلـــك بعد غياب فترة طويلة عـــن تقدميه هذا اللون الغنائي 
جلمهوره العريض من احمليط الى اخلليج. وقال شاكر حسب 
موقعه الرسمي: انتهيت من تسجيل اغنية جديدة بعنوان «اهللا 
حســـيبي عليك» وهي من كلمات أسير الرياض وأحلان خالد 
اجلنيدي وتوزيع حازم رأفت، وسأقوم بتصويرها مع املخرج 

جميل املغازي في مصر.
  وأضاف: هذه هي املرة االولى التي أصور فيها اغنية، حيث 
اننـــي قدمت العديد من االغاني باللهجة اخلليجية، اال أنني لم 
أقدم أغنية باللهجة اخلليجية منذ ما يقرب من ٦ سنوات الى ان 
وجدت أغنية مناسبة أهديها الى جمهوري احلبيب وأنا سعيد 
بتقـــدمي هذا النوع اجلميل من الغنـــاء، لذلك قررت تصويرها 

 هاني شاكرحتى أشارك جمهوري. 

 لمسات أخيرة على مسلسل «هوامير الصحراء ٣»
 يضع فريق عمل مسلسل «هوامير الصحراء» اللمسات االخيرة 
على نصوص اجلزء الثالث والذي سيعرض في رمضان املقبل، 
حيث قال الفنان عبداهللا العامر بحســـب موقع النشـــرة: هذا 
اجلزء سيحوي العديد من املفارقات الدرامية اجلديدة وسيشتد 
الوطيس بني أســـرة الشيخ أبو عبداللطيف وصراع شرس مع 
شـــركائه، ويتميز هذا اجلزء بوجود عـــدد من الوجوه الفنية 
اجلديدة على الساحة مع الفكر اجلديد وسنستبعد العديد من 
الوجوه املشـــاركة في اجلزأين السابقني ممن ال ميلكون مكانا 

لهم في االحداث اجلديدة التي حتيط بالعمل.
  يذكر ان «هوامير الصحراء» احتل صدارة عدد من املسلسالت 
الدراميـــة اخلليجية التـــي عرضت في رمضـــان املاضي بناء 
على عدد من االســـتفتاءات أقامتها بعـــض الصحف الورقية 

وااللكترونية.
 

 عبداهللا العامر

 يقول املثل: راعي النصيفة..
  أ ـ سالم

  ب ـ ظالم
  ج ـ حالم 


