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 مقدم برامج هاأليام «سعيد» ألنه 
وقع عقد مع قناة عربية علشــــان 
يقدم فيها برنامــــج حواري بس 
صاحبنا توهق بالشرط اجلزائي 
اللي تطالبه فيه قناته اللي كانت 

سبب شهرته.. فرحة ما متت! 

 ممثلة مو قاعـــدة تداوم في 
الرئيســـي بالتلفزيون  دوامها 
من فترة طويلـــة مع انه ربعها 
اللي معاها في القسم طايحيلهم 
إنذارات إذا غابوا عن الشـــغل.. 

هذي الواسطة وإال بالش!

شرط دوام
 بعض املمثلني من اجلنســــني 
قاعدين يطرشــــون برودكاســــت 
اليديــــدة  لبعــــض املسلســــالت 
ويضيفون أساميهم ويلغون أسامي 
أبطال هاملسلسالت مع انه أدوارهم 

فيها كومبارس.. بسكم مرض!

مرض

 محمد منير

 تامر حسني

 وردة اجلزائرية

 هند صبري تختار عريسها في «أبشر» 
  وتغني «مش فارقة معاي»

 محمد منير يكّذب
  بشرى وسمية الخشاب

 النيابة تأمر بحفظ
   بالغ تامر حسني

 ألبوم وردة في األسواق 
الشهر المقبل

الفنانـــة   أكـــدت 
التونسية هند صبري 
أن ظاهرة العنوسة التي 
ناقشتها في مسلسلها 
األخير «عايزة أجتوز»، 
ظاهـــرة اجتماعيـــة 
خطيـــرة تعاني منها 
مختلـــف الشـــعوب، 
الشـــعوب  الســـيما 
العربيـــة، مشـــيرة ـ 
خالل استضافتها في 
برنامج «أبشر»ـ  إلــى 
أن العادات والتقاليــد 
العربية تزيد املشكلة 

تعقيــدا، رافضة مصطلح «العنوسة»، معتبرة 
إيـــاه لفظــا مهينـــا للمرأة التـــي فاتها قطار 

الزواج.
  وطلب مقدم البرنامج اإلعالمي نيشان من 
هند صبري تقمـــص دور «عال عبد املقصود» 
بطلة املسلســـل، واختيار عريـــس من بني ٦ 

إلى  شـــباب حضروا 
االستوديو، لكل منهم 
ظروفـــه املختلفـــة، 
وفوجئـــت هند أثناء 
أدائها املشهد بالفنان 
أحمـــد فؤاد ســـليم 
الذي أدى دور والدها 
في مسلســـل «عايزة 
أجتـــوز»، والفنـــان 
الشاب طارق االبياري 
الذي أدى دور شقيقها 

يشاركانها.
  وفي مفاجأة أخرى 
لم تتوقعها، استضاف 
البرنامج مخرج املسلسل رامي عادل إمام الذي 

أشاد بها.
  وتلقت هند صبري هدية من الفنانة نانســـي 
عجرم عبارة عـــن ألبوم مذيل بإهداء خاص إليها 
من صاحبته، واختارت أغنية «مش فارقة معاي» 
للمطربة الكبيرة فيروز لتغنيها وسط احلضور. 

 انتهت املطربة وردة اجلزائرية  من تســــجيل خمس 
اغنيات من البومها اجلديد، املقرر طرحه بدايات الشــــهر 
املقبل، وتتبقى لها اغنية واحدة ســــيتم تسجيلها خالل 
االسبوع اجلاري، كما انتهت من تصوير غالف األلبوم مع 
املصور كرمي نور الذي تظهر خالله بشكل جديد تعتبره 
مفاجأة للجمهور. وقال ســــعيد إمام املدير الفني لشركة 
روتانا مصر ان الشركة حددت بداية شهر يناير كموعد 
نهائي لطرح األلبوم الذي لم تستقر حتى اآلن على اسمه، 
وتتعاون فيه وردة مع عدد كبير من الشعراء وامللحنني، 
منهم امجد رياض الهمشري وعوض بدوي وامير طعيمة 
ومروان خوري، وســــوف تســــتقر على احدى االغنيات 

لتصويرها لتعرض بالتزامن مع موعد طرحه.

 بعد فتــــرات طويلة من إطالق تصريحات على 
لسان عدد من النجوم يؤكدون خاللها انهم بصدد 
تقدمي دويتو مع النجم محمد منير، وأحدثهم الفنانة 
بشرى وسمية اخلشاب وشــــاندو وجواهر، نفى 
الفنــــان محمد منير تقدميه دويتــــو مع اي منهم. 
وقال املستشــــار اإلعالمي للفنــــان محمد منير في 
تصريــح لـ «الفن أون الين»: ال صحة لتقدمي محمد 
منيــــر دويتو مع أي منهم، فالكالم كثير حول هذا 
املوضوع دون فائدة، وليس على أحد منهم رقيب، 
فأنا مثلي مثل اجلمهور أسمع كل يوم عن مشروع 
دويتو بني محمد منير وأحد املمثلني أو املطربني، 
ولكن كل ما يقال خاطئ، ولو كان بالفعل مشروعا 

حقيقيا ألعلن عنه منير بشكل رسمي. 

 امرت نيابة الشؤون املالية والتجارية في القاهرة 
بحفظ البالغ املقدم من الفنان املصري الشهير تامر 
حســـني ضد قناة موجة كوميدي التهامها بسرقة 
اغنية «هي دي» وهي من تأليف وتلحني وغناء تامر 
حســـني وذلك بعد ان تنازل عن البالغ للصلح مع 

القائمني على القناة.
  وكان تامر حسني قد تقدم ببالغ يتهم فيه القناة 
باالستيالء على االغنية وعرضها في برنامج التوك 
شو والذي تعمل فيه القناة على تقليد بعض املشاهير 

وتقدمي االغنية دون اذن منه. 

 مشهد من مسلسل «العار» 

 «الحارة» و«العار» يتصدران قائمة «األعلى تدخينًا»
 أعلـــن «التحالـــف العربي 
ملكافحـــة التدخـــني» قائمـــة 
بتصنيف جديد للدراما األقل 
واألعلـــى ترويجـــا للتدخني، 
حيث رصد مشـــاهد التدخني 
فـــي ١١ مسلســـال عرضت في 
الفائت، وســـيطرت  رمضان 
مشاهد التدخني على ٤٧٪ من 

احداثها.
  وجاء مسلســـل «احلارة» 
كأكثر املسلسالت في مشاهد 
التدخـــني، يليـــه «أغلى من 
حياتي»، ثم «زهرة وأزواجها 
الرابع  املركز  اخلمسة»، وفي 
«العار»، يليه «اللص والكتاب»، 
ثم «ماما في القسم» و«اختفاء 
ســـعيد مهران»، وفي املركز 
الثامـــن «أهل كايـــرو»، يليه 
«قضيـــة صفيـــة» و«عايزة 
أجتوز» فيما احتل مسلســـل 
«القطة العميا» ذيل القائمة، فلم 
يضم مشهدا واحدا للتدخني، 
بحســـب صحيفـــة «املصري 

اليوم» ١٤ ديسمبر.
  وأكدت الدراســـة أن مجمل 
الفترة الزمنية ملشاهد التدخني 
في املسلســـالت وصل إلى ٥ 
ساعات، من خالل ٢٠٠ مشهد 
تقريبا، منها ٦٨ مشهدا لتدخني 
الشيشة، و٤١ مشهدا لتدخني 

املخدرات، و٣٤ مشهدا لتدخني 
اإلناث، واشارت الدراسة الى ان 
نسبة ظهور حتذير من اضرار 
التدخني على الشاشة مصاحب 
لهذه املشـــاهد كانت ضعيفة، 
ولم تظهر سوى في مسلسل 

«سقوط اخلالفة». 

 هند صبري

 االمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي  املخرج القدير خالد الصديق  الفنان أحمد جوهر 

 المجلس الوطني يعلن نتائج الجوائز التقديرية 
والتشجيعية لعام ٢٠١٠

النفط ووزير   اعتمد وزير 
اإلعالم رئيس املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب الشيخ 
احمد العبداهللا تقرير اللجنة 
العليا جلوائز الدولة التقديرية 
والتشـــجيعية التي اجتمعت 
برئاسة األمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون بدر 
الرفاعـــي ملراجعـــة واعتماد 
تقاريـــر احملكمـــني اخلاصة 
التشـــجيعية  الدولة  بجوائز 
لعام ٢٠١٠ في مجاالت الفنون 
واآلداب والعلوم االجتماعية 
واالنســـانية. وقد حصل كل 
من: امللحن والباحث املوسيقي 
ابراهيم الصولة ود.سليمان 
الشطي واملخرج خالد الصديق 
على جوائز الدولة التقديرية 

لعام ٢٠١٠.
  وقال األمني العام بدر الرفاعي 
في تصريح صحافي مبناسبة 
اعالن النتائج ان اللجنة العليا 
عقدت عدة اجتماعات وشكلت 
جلان التحكيم وتابعت اعمالها 
التقارير املختلفة  ثم ناقشت 
مـــن املتخصصني في مجاالت 
اجلائـــزة من داخـــل وخارج 
الكويـــت والتي تتم بســـرية 
تامة واعتمدت تقارير احملكمني 

وجاءت على النحو التالي:

عن عمله املوسيقي «مطر».
  أما جائزة الدراسات النقدية 
في الفنون املوسيقية فلم يتقدم 

اليها أحد.
  ثانيا: مجال اآلداب:

  ـ جائزة الشـــعر وحصلت 
عليها غنيمة زيد احلرب عن 

ديوانها «امرأة الشعر».
الرواية وحصلت    ـ جائزة 
عليها سعداء الدعاس عن عملها 

«ألني أسود».
  ـ جائزة الدراسات اللغوية 
واألدبيـــة والنقدية وحصلت 
الرفاعي عن  عليها د.حصـــة 
كتابها «أمي سميكةـ  سندريال 
دراســـة مقارنة فـــي احلكاية 

  أوال: مجال الفنون:
التشـــكيلية  الفنـــون  ـ   ١  
والتطبيقية (الرسم) وحصل 
عليها الفنان التشكيلي ابراهيم 
حبيب عن عمله لوحة «صحراء 

وبحر وسماء».
  ٢ ـ التمثيل وحصل عليها 
الفنان أحمـــد جوهر عن دور 
أبـــو إدريـــس في مسلســـل 

«الهوب».
  ٣ـ  اإلخراج املسرحي وحصل 
عليها املخرج شايع الشايع عن 
مسرحية «املشهد األخير من 

املأساة».
  ٤ـ  التأليف املوسيقي وحصل 
عليها الفنان نواف نزار الغريبة 

اخلرافية).
العلـــوم  مجـــال    ثالثـــا: 

االجتماعية واإلنسانية:
التاريخيـــة  الدراســـات    ـ 
واألثرية للكويت وحصل عليها 
طالل سعد الرميضي عن كتابه 
«الكويت واخلليج العربي في 

السالنامة العثمانية).
التربية وحصـــل عليها    ـ 
د.عبدالعزيز أحمد األحمد عن 
كتابه «التنشـــئة السياسية 

وتنمية املواطنة».
  ـ أما جائزة الفلســـفة فلم 

يتقدم اليها أحد.
  رابعا: املجاالت التي حجبت 
فيها اجلائزة:ـ  حتقيق التراث 

العربــــي التاريــــخ واآلثــــار ـ 
اجلغرافيا.

  وأشــــار األمني العام الى ان 
جوائز الدولة التقديرية متنح 
بوصفها تكرميا للشخصيات 
العامة من ابناء الكويت الذين 
كان لهم حضور ثقافي وفني 
ملمــــوس في حركــــة الثقافة 
والفنون ومبا يعزز عطاءاتهم 
في املجاالت التي أبدعوا فيها 

أعمالهم طوال سيرتهم.
ان  الرفاعي بقوله    وأضاف 
تكرمي احلاصلني على اجلوائز 
التقديرية والتشجيعية سيتم 
فــــي افتتاح مهرجــــان القرين 
الثقافــــي الـ ١٧ فــــي ٥ يناير 

املقبل.
  علمــــا أن قيمــــة اجلائــــزة 
التقديرية عشــــرة آالف دينار 
باالضافة الى درع وشهادة تقدير 
التشــــجيعية  وقيمة اجلائزة 
٥ آالف دينار ودرع وشــــهادة 

تقدير.

  الحاصلون على الجوائز التقديرية

  ١ـ  امللحن والباحث املوسيقي 
ابراهيم الصولة.

  ٢ ـ د.سليمان الشطي.
  ٣ـ  املخرج السينمائي خالد 

الصديق.

 بعد اعتمادها من وزير النفط ووزير اإلعالم


