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 مطربـــة خليجية بعـــد ما «رمت»  24 
التهامي على عدد من الشعراء اخلليجيني 
انهم ما يبون يتعاونون معاها راحت 
لشعراء من دولة عربية علشان تثبت 
لهم انها مطلوبة والكل يبي يشـــتغل 

معاها.. خير ان شاء اهللا! 

 تعاون
 مدير إنتاج قاعد يطلب هدايا 
خاصة من بعض الوجوه اليديدة 
في العمل اللي يشرف عليه علشان 
يعطيهم حلقات أكثر ألنه يقدر 
يؤثر على املخرج مثل ما يقول.. 

احلمد هللا والشكر!

 هدايا
 ممثلة «ابتلشـــت» بعمرها بعد ما مت 
نقل ســـوالفها الى فنانة كبيرة بأنها ما 
تقدر تستغنى عنها بأعمالها التراثية.. 
الشـــي اللي خلى الفنانة الكبيرة تفكر 
باســـتبعادها عن العمل علشان تعرف 

حجم نفسها.. واهللا عيب!

 سوالف

 المطيري والدلح 
  يستقيالن من قناة «الصباح»

 قصة حياة «الجورنالجي» 
هيكل في مسلسل  

 طليق أصالة ممثًال 
  في مسلسل عن حياتها

 معتز الدمرداش يدلي بأقواله 
  في بالغ سيد مشعل

يســــري  الكاتــــب   انتهــــى 
الفخرانــــي مــــن كتابــــة املعاجلة 
األولى ملسلسل تلفزيوني جديد 
بعنوان «اجلورناجلي»، يتناول 
قصة حياة الكاتب محمد حسنني 
هيكل ومشــــواره مع الصحافة، 
وأشار الفخراني إلى أنه استعان 
في كتابته للمسلسل بشهادة ٣٠ 
شــــاهدا من املقربــــني لهيكل عبر 
مشواره الصحافي الذي ميتد إلى 

٦٠ عاما. 

 انتهى الكاتب والسيناريست 
عثمان حجي من كتابة احللقات 
األربع األولى من املسلسل الذي 
يقوم بإنتاجـــه وبطولته أمين 

الذهبي، زوج أصالة السابق.
  ويتناول املسلسل الذي يحمل 
عنوان «لو تعرفوا» الذي يحضر 
له أمين الذهبي مســـيرة حياة 
املغنية السورية أصالة نصري، 
متضمنا مرحلة الطفولة وصوال 

الى النجومية. 

العامة  النيابة   اســــتمعت 
مبحافظة اجليزة املصرية األحد 
ألقوال اإلعالمي معتز الدمرداش 
مقدم برنامج «٩٠ دقيقة» في 
البالغ الذي قدمه الوزير سيد 
مشــــعل ضد مصطفى بكري 

يتهمه بالسب والقذف.
الدمرداش بحســــب    وقال 
موقــــع محيط أمــــام النيابة 
الكلية ان البرنامج استطلع آراء 
فائزين وخاسرين ومتابعني 
للعملية االنتخابية، وأضاف 
السابق  النائب  ان من بينهم 

مصطفى بكري. واضاف معتز ان صوت بكري ظهر مرهقا وشكك في 
نزاهة العملية االنتخابية التي جرت في دائرة حلوان وان احتجاج 
بكري حتول إلى ألفاظ جارحة في حق «مشعل» وأنه اضطر لقطع 
االتصال التلفوني مع بكري. وعن األلفاظ التي رددها بكري قال إنه 
ال يتذكرها فقامت النيابة بعرض املداخلة على جهاز كمبيوتر، وقال 
«الدمرداش» إن املداخلة هي نفســــها التي ظهرت يوم الواقعة دون 
تعديل أو حذف وان مصطفى بكري قال: «ســــيد مشعل مزور ودية 
بجاحة». واختتم معتز أقواله بأنه يرتبط بصداقة مع مصطفى بكري 
وأنــــه في الغالب كان منفعال أثناء املداخلة، وأمرت النيابة بصرف 

معتز واستدعاء مصطفى بكري لالستماع ألقواله االثنني. 

 مفرح الشمري
  بسبب األحداث األخيرة 
التي حدثت في ندوة النائب 
جمعان احلربش مبنطقة 
الصليبخات، تقدم املذيعان 
رائد املطيري ووليد الدلح 
باســــتقالة «مسببة» الى 
رئيس مجلس إدارة قناة 
الصباح اإلخبارية د.بركات 
الهديبان يعتذران له لعدم 
قدرتهمــــا علــــى مواصلة 
العمل فــــي القناة التي لم 
تنقل للمشــــاهد الصورة 
احلقيقية لألحداث األخيرة 
على حســــب قولهما في 
التي  أسباب االســــتقالة 
حتتفظ «األنباء» بنسخة 

منها.
املذيعني رائد  ان    يذكر 
املطيــــري ووليــــد الدلح 
يعتبران من أبرز مذيعي 
القنــــاة التي انطلقت منذ 
سنتني وقدما من خاللها 
البرامــــج  العديــــد مــــن 
السياســــية، باالضافــــة 
الــــى قراءتهما لنشــــرتها 

 وليد الدلحالرسمية. 

نويل» ويحقــــق أحالما صغيرة 
حلليمة، كما يرقص مع مرمي أمني 
وحليمة على إيقاع الدبكة قبل أن 
يقدم مفاجأته التي سيتابعها جمهور 
قناة دبي في هذه احللقة املميزة. 

هيفاء وهبي وشــــريهان وماجدة 
وروبي، يتألق سامر في دور اللحام 
وبائع «السميط»، ليصل به الكرم 
ويوزع كل ما لديه على احلضور 
مجانا، قبــــل أن يتحول إلى «بابا 

لترقــــص الباليه كما ترقص على 
إيقاع الطبلة، إلى أن يجتمعا في 
غناء مجموعة من األغاني القدمية 
والشعبية واملعاصرة. وفي الوقت 
الذي تقوم حليمة بتقليد كل من 

 بيروت ـ ندي مفرج سعيد 
  حلقــــة جديدة مــــن البرنامج 
الترفيهــــي «لعــــب النجوم» على 
قناة دبي، تعرض مســــاء اجلمعة 
املقبل ضمن باقة البرامج اجلديدة 
التي أعلنت عنها القناة التابعة إلى 
مؤسسة دبي لإلعالم منذ انطالق 
دورتها البرامجية اجلديدة في أواخر 
ســــبتمبر املاضي، والتي تتضمن 
البرامــــج املبتكرة،  مجموعة من 
إلى جانــــب مواســــم جديدة من 
التي نالت متابعة عالية  البرامج 
في الدورات املاضية، كذلك األعمال 
الدرامية التــــي تبث للمرة األولى 
على القناة التي تسعى دائما إلى 
التجديد فــــي دوراتها من عام إلى 
آخر. وتستضيف هذه احللقة كال 
من النجمني االعالمية حليمة بولند 
صاحبة لقب ملكة جمال االعالميات 
العام املاضي واملمثل السوري سامر 
املصري والذي اشتهر بشخصية 
«العقيد أبو شهاب»، وذلك في لقاء 
مختلف، تبرز فيه حليمة قدراتها 
في دور الهجوم بكرة القدم، فيما 
يتولى املصري حراســــة املرمى، 

 حليمة بولند ترقص الدبكة مع مرمي أمني وسامر املصري

 ندى فاضل 

 املطربة الكفيفة سحر العجمي تغني مع الفنان حسني اجلسمي في احلفل الذي أقامه تلفزيون «الوطن» لالحتفال بفوز األزرق بكأس خليجي ٢٠ 

 الفنانتان اللبنانيتان هيفاء وهبي ونانسي عجرم مرشحتان 
للقبول األساسي في املعهد العالي التقني للبنات بحائل في تخصص 
التجميل، ومدعوتان للحضور شخصيا الى مقر املعهد، الستكمال 
اجراءات القبول، فيما مت قبولهمـــا كطالبة واحدة، وأعلنت لهما 

نسبة مفاضلة وهمية.
  هذا الكالم ليس خدعة، بل نتيجة آللية الترشيح العشوائي التي 
تنتهجها املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني للقبول في املعاهد 
العليا التقنية للبنات بحسب موقع «سبق»، والتي أثارت حفيظة 
الكثير من املتقدمات للقبول باملعهد العالي التقني للبنات بحائل 
عندما وجدن اسمي هاتني الفنانتني بني اسماء الطالبات املرشحات 
للقبول األساسي في املعهد، كما حددت املؤسسة للفنانتني موعدا 

للحضور شخصيا الى مقر املعهد الستكمال اجراءات القبول. 

 هيفاء وهبي ونانسي عجرم مرشحتان 
للقبول بـ«تقني» بنات حائل

 هيفاء وهبي  نانسي عجرم

 أمين الذهبي محمد حسنني هيكل 
 معتز الدمرداش

 رائد املطيري 

 لعبت كرة القدم ورقصت الدبكة مع المصري وأمين

 حليمة بولند تقلد روبي أمام «العقيد أبوشهاب»
 المطربة الكفيفة سحر تحترف الغناء 

  وُتشيد بدعم الجسمي لها

 اكدت ســـحر العجمي أول كفيفة كويتية حتترف الغناء 
انهـــا اصيبت بخيبة امل كبيرة عندمـــا رفض احد املطربني 
الكويتيني الكبار الغناء بجانب مطرب شاب من ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
  واشادت في نفس الوقت، مبوقف املطرب االماراتي حسني 
اجلسمي الذي قدمها الى اجلمهور العربي في حفالته الغنائية 
بالكويت، وآخرها خـــالل االحتفال بتتويج منتخب الكويت 

«االزرق» معتبرة انه بذلك حقق حلمها.
  وخصت ســـحر العجمي MBC.net بـــأول حوار لها ملوقع 
الكتروني، مؤكدة انها لم تشـــعر بـــأي احباط عندما حرمت 
من نعمة البصر، الن اهللا عوضها مبوهبة الصوت اجلميل، 
وانها ســـتحاول استثمار ذلك في دعم اخوانها واخواتها من 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
  وطالبت ســـحر جميع املطربني بعدم خذالن الفنانني من 
ذوي االحتياجات اخلاصة، وبدعمهم وعدم النظر اليهم نظرة 
االســـتهزاء والنقص، معتبرة صوتها بصيص امل لكل ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وانها ســـتنقل رســـالتهم التى اقصى 

بقعة في املعمورة.
  واشادت بدعم اســـرتها لها ولفنها،مشيرة الى ان والدها 
ـ رغـــم انه رجل قبلي ـ لم يعـــارض احترافها الغناء ـ  لكنه 
اشترط عليها تقدمي الهادف والوطني فقط، وعدم تقدمي اغان 

عاطفية.
  في املقابل، حملت املطربة الكويتية وسائل االعالم مسؤولية 
جتاهل املبدعني من ذوي االحتياجات اخلاصة في وقت تدعم 

فيه من يقدم الغناء املتواضع.
  وعبرت من جانب آخر عن حزنها الشديد عندما شاركت في 
احد «االوبريتات» الوطنية وسمعت احد املطربني الكويتيني 
من الرعيل االول يقول بصوت ســـمعه اجلميع انه لن يغني 

مع شخص معاق.
  لكنها شـــددت على ان هذا املوقف لم يثن عزميتها، النها 
مؤمنة مبوهبتها ومواهب الكثير من ابناء ذوي االحتياجات 
اخلاصة الذين اثبتوا للجميـــع انهم تفوقوا على الكثير من 
املطربني الذين حققوا الشـــهرة بغنائهم فنا متواضعا وغير 

هادف. 

 كشفت املذيعة والفنانة اللبنانية ندى فاضل، 
أنها جلأت إلى مشعوذة ملساعدتها في فك عقدتها 
في الزواج، إال أنها بعدما كشفت حقيقة املشعوذة 
أصابتها األخيرة بحالة من الشلل، مشيرة الى أنها 
ذهبت إلى املشعوذة التي عرفتها عن طريق صديقة 
كانت متر بنفس الظروف النفسية واالجتماعية 
واملادية التي كانت متر بها، ووعدت بتخليصها 
مما تعانيه مقابل أن تقوم باصطحاب صديقاتها 
اخلليجيات إلى زيارة املشعوذة، مشيرة الى أن 
٥٠٪ من النساء، مبن فيهن احملجبات وامللتزمات، 

يأتني «العرافات»، فما بالنا بغير امللتزمات؟.
  واكدت فاضـــل أنها ال تخجل من احلديث عن 
حلظات ضعفها وظروفها الســـيئة، وأنها متتلك 
مواصفات الزوجة اجليدة، نافية أن يكون دور فتاة 
الليل الذي رفضته سببا في ابتعادها عن التمثيل، 
 ،mbc.net وقالت النجمة اللبنانية، في تصريح لـ
إنها لم تخجل من االعتراف باخلطأ الذي ارتكبته 
في حلظة ضعف إميان وإحباط بسبب الظروف 
السيئة التي كانت متر بها، ورسالتها حتتم عليها 

أن تكون صادقة مع نفسها واآلخرين. 

 ندى فاضل: لجأت إلى مشعوذة 
  لفك عقدة زواجي فأصابتني بالشلل


