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 سيدة الشاشة الخليجية 
حياة الفهد

 ممثلــــة خليجيــــة من 
الوفــــا لربعها  «شــــيمها» 
هاأليام متضايقة ألنه أحد 
املنتجني بخس حقها األدبي 
في حديثه عن عملها األخير.. 

اهللا يعينچ! 

خليجيــــة   ممثلــــة 
«شكرت» كل من سأل عنها 
في فترة غيابها بس ما راح 
ترجع للفن مثل ما تقول 
ألنها ما تبي تعور راسها.. 

خووش حچي!

 غياب حق
الـــذي بذلـــه   اجلهـــد 
القنـــاة  فـــي  العاملـــون 
الثالثـــة «الرياضية» بعد 
فوز األزرق بكأس اخلليج 
يســـتحقون عليه الشكر 
والثناء.. عساكم عالقوة 

 شكر

 عادل إمام

 جواهر تتوسط زهرة اخلرجي وبثينة الرئيسي .. ومع املخرج انور الضوي

 جواهر: دوري في «خارج األسوار» مفاجأة

 مفرح الشمري
  تنتظر الفنانة الكويتية جواهر بفارغ الصبر عرض 
مسلســـلها احمللي اجلديد «خارج االســـوار» الذي كتبه 
السعودي خالد احلربي ويخرجه انور الضوي ومن بطولة 
سيدة الشاشة اخلليجية حياة الفهد خاصة وانه العمل 
الثاني على التوالي مع ام ســـوزان بعد عودتها للحياة 

الفنية التي اعتزلتها في الفترة السابقة.
  واكدت جواهر لــــ «األنباء» ان دورها في مسلســـل 
«خارج االسوار» مختلف عن شخصيتها الذي جسدتها 
في «ليلـــة عيد» الذي حقق جناحـــات مذهلة في عيون 
املشـــاهدين حتى يومنا هذا رافضة االفصاح عن فحوى 
دورها الذي قاربت على االنتهاء من تصوير مشاهده مع 

املخرج انور الضوي.
  واضافت قائلة: «خارج االســـوار» مسلسل اجتماعي 
ويســـلط الضوء على عدة قضايا اجتماعية نعاني منها 
حاليا ودوري فيه ســـيكون مختلفا عن ادواري السابقة 
واعتبره مفاجأة وامتنى ان ينال استحسان اجلميع النه 
يحمل بني طياته الكثير من املعاني التي يجب ان تكون 

لدينا في حياتنا احلالية.
  وعبرت جواهر عن سعادتها بالتعاون مع سيدة الشاشة 
اخلليجية حياة الفهد للمرة الثانية، قائلة: العمل مع «ماما 
حيـــاة» ممتع النها فنانة من طراز فريد وتعامل اجلميع 
بكل رقي واحترام وانا سعيدة بالعمل معها الني اعتبرها 
قدوتي في الفن وامتنى لها الصحة والعافية وطول العمر 

حتى متتعنا بأعمالها النابعة من واقعنا الذي نعيشه.
  واشارت الى ان مسلســـل «خارج االسوار» فتح لها 
التعاون للمرة االولى مع الفنان القدير محمد جابر والفنانة 
الســـعودية سناء يونس، مشـــيرة ان هذا االمر يضيف 
ملشـــوارها الفني الكثير الذي تبحث دائما على ان نقدم 
مـــن خالله اعماال مميزة وتناقـــش القضايا االجتماعية 

بأسلوب هادف.
  اجلدير بالذكر ان مسلســـل «خارج االسوار» تشارك 
فيه نخبة من النجوم مثل احمد السلمان وزهرة اخلرجي 
وبثينة الرئيسي ومالك وشهاب جوهر ومحمد الرمضان 
باالضافة الى نخبة من الوجوه اجلديدة ويقع في ٣٠ حلقة 

وستعرضه قناة الـ «MBC دراما» مطلع العام املقبل. 

 ُيعرض على «mbc دراما» مطلع العام الجديد ويقع في ٣٠ حلقة

 روال سعد: «أنا مش بتاعة مشاكل»..
  ونقيب الموسيقيين: روال خالفت القوانين

 عادل إمام يختار زوجته العربية خالل أيام 
والشرط أال تكون مصرية

 في جلسة عمل جمعت كال من عادل إمام 
واملنتج تامر مرسي وصفوت غطاس واملخرج 
رامي إمام، وقع كل من: عمرو رمزي ونضال 
الشافعي وأشرف عبدالباقي ومحمد إمام، عقود 
مشاركتهم في املسلسل اجلديد «فرقة ناجي 
عطا اهللا» الذي وصلت ميزانيته إلى حوالي 
٨٠ مليون جنيه، وكان من املفترض أن يقدم 
من خالل فيلم ســـينمائي، ولكن بعد األزمة 
العاملية اعتذرت الشركة إلمام، ليستقر األمر 
على حتويله إلى مسلسل تلفزيوني يعرض في 
رمضان ٢٠١١ ويتقاضى عنه إمام األجر األعلى 
في تاريخ الدراما املصرية والعربية وهو ٣٥ 

مليون جنيه مصري، حسب «النشرة».
  يذكر أن التصوير سيبدأ مع بداية الشهر 
املقبل، وفي انتظار حتديد بطلة العمل التي 
تقدم دور الزوجة، ومن املتوقع أن تكون من 
دولة عربية بسبب عدم حتمل اإلنتاج وجود 
بطلة مصرية تتقاضى أجرا كبيرا ما يضر بباقي 
عناصر العمل، ويقوم حاليا املخرج رامي إمام 
مبعاينة أماكن التصوير في مصر، وسينتقل 
بعد ذلك إلى تركيا وسورية ولبنان والصومال 

وهي الدول املفترض تصوير العمل بها. 

 وصفت املطربة اللبنانية روال 
سعد قرار منعها من الغناء في 
مصر بأنه باطل، مؤكدة أنها لن 
تتنازل عن حقها في أغنية «إيه 
ده» التي أعلنت نقابة املوسيقيني 
املصريـــني ملكيتهـــا ملواطنتها 

اللبنانية هيفاء وهبي.
فـــي حوار    واضافـــت روال 
اليوم»  لصحيفـــة «املصـــري 
املصرية: ليس مـــن حق نقابة 
املوسيقيني إصدار قرار مبنعي 
من الغناء، وهذا القرار الباطل، 
ألن القضية مـــع هيفاء مازالت 
منظورة أمام القضاء، ومن حق 

النقابـــة أن متنعني فقط لو رفضت دفع الرســـم 
النسبي اخلاص باحلفالت أو خالفت القانون.

  واستطردت: هناك شهادة أخرى تؤكد أن أغنيتي 

مختلفة عن أغنية هيفاء وهبي، 
ومن املفروض أن تتم محاسبة 
الشاعر أو امللحن ألنهما السبب 

احلقيقي في املشكلة.
  ونفت اتهامهـــا بأنها تهوى 
إثارة املشـــاكل وقالت: أنا مش 
بتاعة مشاكل وال أحب اللجوء 
إلى القضاء، والظروف هي التي 
تدفعني لذلك ألني ببساطة شديدة 

أدافع عن حقي.
أكـــد منير    ومـــن جانبـــه، 
الوســـيمي ـ نقيب املوسيقيني 
املصريـــني ـ أن من حق النقابة 
منع أي مطربة من الغناء مادامت 
خالفت تعليمات النقابة، وقال: روال جتاهلت القوانني 
املصرية ولم حتصل على تصاريح حتى من نقابة 

املوسيقيني. 

 روال سعد

 عّظم اهللا أجرك يالشطي
 تتقدم اســــرة «األنباء» بأحر التعازي واملواســــاة من 
مدير ادارة مكتب وكيل وزارة االعالم الزميل املخرج خالد 

الشطي في وفاة املغفور لها بإذن اهللا والدته.
  سائلني العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 
ويســــكنها فســــيح جناته ويلهم أهلهــــا وذويها الصبر 

والسلوان.

  «إنا هللا وإنا إليه راجعون». 
 خالد الشطي 
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