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انه   مطرب شـــاب يفكـــر 
يشارك في مهرجان خليجي بس 
«حس» انه اجلماعة ما يبونه 
ألنه ما عنده شي يديد، الشي 
اللي خاله يدور على واسطة 

قوية.. خير ان شاء اهللا! 

 مديـــر إنتـــاج متضايق 
هاأليام من تصرفات ممثلة 
انهـــا توصـــل  «أمنيتهـــا» 
للنجومية بعدما نقلت ملنتج 
العمل قصصا مـــن تأليفها 

ضده... اهللا يعينك!

 تصرفات مهرجان
 ممثلة «شـــهدت» ضد 
زميلتهـــا زورا بعـــد مـــا 
صارت مشكلة في لوكيشن 
التصوير لعل وعسى تأخذ 
دورها الرئيسي في العمل.. 

صچ اي شي!

 زور
انه   مطرب شـــاب يفكـــر 
يشارك في مهرجان خليجي بس 
«حس» انه اجلماعة ما يبونه «حس» انه اجلماعة ما يبونه «حس» انه اجلماعة ما يبونه 
ألنه ما عنده شي يديد، الشي 
اللي خاله يدور على واسطة 

قوية.. خير ان شاء اهللا! 

 مديـــر إنتـــاج متضايق 
هاأليام من تصرفات ممثلة 
انهـــا توصـــل  انهـــا توصـــل «أمنيتهـــا»  انهـــا توصـــل «أمنيتهـــا»  «أمنيتهـــا» 
للنجومية بعدما نقلت ملنتج 
العمل قصصا مـــن تأليفها 

ضده... اهللا يعينك!

 تصرفات مهرجان
 ممثلة «شـــهدت» ضد 
زميلتهـــا زورا بعـــد مـــا 
صارت مشكلة في لوكيشن صارت مشكلة في لوكيشن صارت مشكلة في لوكيشن 
التصوير لعل وعسى تأخذ 
دورها الرئيسي في العمل.. 

صچ اي شي!

 زور

 غادة عبدالرازق مع ابنتها روتانا

 د.فهد السليم د. موضي احلمود  األمير سعود آل سعود د. فهد الهاجري 

 منة فضالي  لطيفة

 ندى فاضل

 رامي عياش

 روتانا ابنة غادة عبدالرازق:
   «أنا بانكسف مش زي ماما»

  
  اثار ظهور روتانا ابنة الفنانة غادة عبدالرازق جدال واسعا 
داخل األوساط الفنية وغير الفنية، وظلت العيون تتفحصها 
وتوقع لها البعض ان تسلك طريق التمثيل مثل والدتها، خاصة 
انها أجمل من والدتها، لكن روتانا حسمت اجلدل الدائر مؤكدة 
أنها ال متتلك جرأة الوقوف أمام الكاميرا، وقالت: أنا خجولة 
جدا مش زي ماما، انا بانكسف وانطوائية، وبالتالي ال أصلح 
لهذه املهنة ولن أكون ناجحة مثلها. وأضافت روتانا، حسب 
جريدة «البشاير» املصرية: بعد أن انتهيت من دراسة الثانوية 
العامة اقترحت على والدتي دراسة الطيران وألنني اقل جرأة 
منها كنت متخوفة في البداية، خاصة أنني اضطررت الستكمال 
دراستي في األردن، فوالدتي ساندتني معنويا ودعمتني نفسيا، 
وهي السبب في أنني دخلت هذه املهنة التي عشقتها، وهكذا 

اختلفت حياتي عنها وسلكت طريقا مختلفا.
  من جانبها، شددت غادة عبدالرازق على انها تفضل البنتها 
العمل الــــذي تنجح فيه، وقالت: حمدت ربنــــا أنها لم تختر 

التمثيل ألنها مهنة صعبة وشاقة.
  يذكر ان روتانا ظلت فترة طويلة بعيدة جدا عن وسائل 
االعالم غير معروفة ولم يتخيل أحد أن غادة عبدالرازق لديها 
ابنة كبيرة شابة بهذا الشكل إال عندما ظهرت في حفل تخرجها 

في الكلية بجانب والدتها.

الفنـــان   قـــرر 
سامو زين طرح 
ألبومه «في احلب» 
والزواج ممن أحبها 
انه  قلبه، وقـــال 
انتهى من تسجيل 
ثمانـــي أغان من 
األلبوم الذي يحمل 
 ،«In Love» اســـم
مشـــيرا الـــى أنه 
يضم عشر أغان، 
وأنه سينتهي من 
تسجيل االغنيتني 
بعد  املتبقيتـــني 
انتهـــاء احتفاالت 

رأس السنة.
لـ  سامو    وأكد 

«ايالف» أن فرحته ستكون فرحتني خالل شهر فبراير 
املقبل، حيث سيدخل القفص الذهبي في التوقيت نفسه، 
الذي يطرح فيه ألبوم «In Love» باالسواق، وقال إرنه 
يجهز حاليا عش الزوجية، وسيقيم حفل الزفاف ١٤ فبراير 
املقبل، مشيرا الى أن العروس من خارج الوسط الفني، 
وأنه التقاها للمرة االولى منذ عدة سنوات في عيد احلب، 

وقررا معا أن يكون زفافهما في التوقيت نفسه.

 رفض الفنان رامي عيــــاش ثالثة عروض مختلفة تلقاها 
إلحياء حفالت عامة ليلة رأس في الســــنة، في كل من مصر، 
وتونس، ودبي، وقرر عوضا عن ذلك الغناء في حفل خاص 

يتكتم على تفاصيله. 
  من جانب آخر فان البوم رامي اجلديد، حســــب «ايالف» 
سيطرح في االسواق غدا ويتضمن ٩ أغنيات: «أفرح فيكي» 
كلمات نزار فرنسيس، احلان جان ماري رياشي، «احلق معادك» 
كلمات محمد عاطف، احلان رامي عاطف، «الناس الرايقة» كلمات 
امين بهجت قمر، احلان محمد يحيى، «حبيبي حبيبي» كلمات 
واحلان رامي عياش، «صار عندي القمر» كلمات نزار فرنسيس، 
احلان جان ماري رياشي، «طال السهر» كلمات واحلان سليم 
عساف، «حبيبة قلبي» كلمات سليم عساف، «مغرومي» كلمات 
سليم عساف، احلان جان ماري رياشي، «انتي زعلتي» كلمات 

وسام صبري، احلان جان ماري رياشي»
  وعلى صعيد آخر شــــارك رامي يوم امس في حفل تقيمه 
جمعية رواد لبنان مبناسبة عيد امليالد، على مسرح ثانوية 
راهبات الوردية – قرنة احلمرا، التقي خالله رامي بأكثر من 
١٠٠٠ طفل من ١٢ جمعية خيرية، غني لهم، وشارك «بابا نويل» 

توزيع الهدايا عليهم. 

 سامو زين يتزوج بالتزامن
   مع طرح ألبومه

 رامي عياش يرفض ٣ حفالت عامة 
ألجل حفل خاص

 ثّمن قرارات الوزيرة مؤكدًا أن النشاط الثقافي في المعهد ينطلق غدًا بأمسية شعرية لألمير سعود آل سعود

  السليم: تعيين الهاجري رئيسًا لقسم التمثيل واإلخراج
  وسليمان آرتي مساعد العميد لشؤون الطلبة

 لطيفة: فلة الجزائرية لم تهددني بالقتل 
وأمي نصحتني بعدم الزواج

 منة فضالي تتحدى ١٠ آالف شخص
  بسبب مطالبتهم لها باالعتزال 

 «كشخة» الشعراء  «سوالف» ندى على «فنون» 

 أكدت الفنانة التونسية لطيفة أنها لم 
تقل ان الفنانة اجلزائرية فلة ستقتلها، 
وقالت في مقابلة مع برنامج «هال وغال» 
على قناة «أبوظبي اإلمارات»: ال يوجد أي 
خالف بيني وبني الفنانة اجلزائرية فلة 
منذ ١٦ عاما، وليس لدي خالف مع أحد، 
أعرفها جيدا كفنانة، حيث متتلك مواهب 

فنية جيدة، وأحب صوتها كثيرا.
  وأضافت: كلما أرى فلة نصافح بعضنا 
دائما، وال توجد أي خالفات بيننا، ولم 
أقل انها ستقتلني، لكني كل فترة افاجأ 
بتصريحاتها الغريبة ضدي، وال اعرف 
سببها، لكنها بعد فترة تعود وتنكر مثل 
هذه التصريحات. واوضحت لطيفة انها 
لم تقل ان غضب الفنانة اليسا ال يهمها، 
خاصة ان عالقتها بها جيدة للغاية، انها 
صديقة عزيزة عليهـــا وتقدرها كثيرا، 
نافية في الوقت نفسه اساءتها للصحافة 
اللبنانية او الدراما السورية، كما تردد 

على لسانها مؤخرا.
  على جانب آخر، كشفت لطيفة عن ان 
والدتها طلبت منها عدم الزواج حتى ال 
يقيد حريتها، ألنها ترى ان احلرية في 
حياة املرأة مهمة ومسؤولية في الوقت 
نفســـه، الفتة الى انها شددت عليها في 
حال الزواج ان تكون لديها نســـبة من 

احلرية.

 القاهرة ـ سعيد محمود
  جدل كبير في الوسط الفني تثيره دائما الفنانة منة 
فضالي لدرجة أنها باتت مادة ثرية للصحافة واإلعالم 
وجلسات النميمة، وطغت أخبارها الشخصية على 
أعمالها الفنية، حيث تراجعت عن قرار اعتزالها الفن 
في أقل من أسبوعني بعد إعالنها االعتزال. املفارقة أنها 
حني أعلنت االعتزال كانت شديدة التمسك بقرارها، 
وقالت إنها لن تعود للفن مرة أخرى بعد الهجوم الشديد 
الذي تعرضت له مؤخرا بسبب حفل عيد ميالدها الذي 
أثار العديد من األقاويل، إال انها عادت لتفاجئ اجلميع 
بقرار عودتها من جديد للفن بعد ان الح عليها عدد من 
أصدقائها وجمهورها الذين طالبوها بالتراجع عن قرار 
اعتزالها وعدم االستسالم للهجوم الذي يشن عليها، 
لذا رضخت لطلب جماهيرها العريضة وتراجعت عن 
قرار اعتزالها وأعلنت خبر عودتها للفن على صفحتها 
اخلاصة بالفيس بوك في الوقت الذي مت فيه إطالق 
جروب على موقع التعارف الشهير حتت عنوان «ال 
العتزال منة فضالي» لم يشارك فيه سوى ٥٠ شخصا 
فقط، هم الذين طالبوها بعدم االعتزال، لكن من الواضح 
أن منة رأت أنها البــــد أن ترضخ لطلبات جمهورها 
مهما كان عددهم، حتى لو كان عدد الذين يطالبونها 
بالعودة ال يساوى ١٠٪ من الذين طالبوها باالعتزال، 
حيث وصل عدد اجلروب الذي أنشــــئ مؤخرا حتت 
عنوان «فضيحة منة فضالي» إلى ١٠ آالف شــــخص، 
وجميعهم يهاجمونها بشدة ويطالبونها باالعتزال بعد 
ما حدث في حفل عيد ميالدها كما هاجموها بالعديد 

من األلفاظ اخلادشة للحياء.

 وحش الشاشة لقب الفنان:
  أ – عمرو دياب

  ب – فريد شوقي
  ج – أحمد السقا 

االمســـية باالضافة الى دعوة املهتمني 
بالشـــعر وفنونه، خاصة أن هذه أول 
أمسية شعرية يحييها األمير سعود بن 
ممدوح آل سعود في حياته بعد أن قرر 

أن تكون انطالقته من الكويت.
  ومتنى السليم ان تكون االمسية بداية 
«خير» للنشاط الثقافي املزمع إقامته في 
املعهد والذي يتضمن العديد من األنشطة 
منها الشعرية واملسرحية، وسيتم فيها 
تكرمي بعض الطلبة املتميزين في أقسامهم 

العلمية. 

التعليم العالي د.موضي احلمود لرفع 
اســـم الكويت عاليا في جميع احملافل 

االقليمية والدولية.
  وعن النشـــاط الثقافي، ذكر ان هذا 
النشاط ســـيكون فرصة للطلبة إلبراز 
مواهبهم الفنية املتعددة، مضيفا: سينطلق 
النشاط الثقافي من خالل إقامة أمسية 
شعرية لألمير سعود بن ممدوح آل سعود 
غدا «االثنني» على خشـــبة مسرح حمد 
الرجيب باملعهد وقد مت توجيه الدعوات 
لكبار املسؤولني في الدولة حلضور هذه 

املوسيقي، وقد نالت املسرحية إعجاب 
اجلميع ملا تضمنته من قضايا اجتماعية 
يعاني منها املجتمع اخلليجي االمر الذي 
جعل الفرق املشاركة في املهرجان تهنئ 

الطلبة على عرضهم الراقي.
   وأوضح الســـليم ان املعهد العالي 
للفنون املسرحية سعيد بتلبية الدعوات 
التي تصله من مهرجانات خليجية وعربية 
للمشاركة فيها، مؤكدا انها فرصة إلبراز 
قدرات طلبتنا في هذا املجال في ظل الدعم 
الذي نتلقاه من وزيرة التربية ووزيرة 

املنطقة. وبخصوص مشاركة املعهد في 
مهرجان االمارات االول للمسرح اجلامعي 
الذي انتهت أنشطته قبل أيام، قال: كانت 
ايجابية  املهرجان  مشـــاركة املعهد في 
ألبعد احلدود وهذا بشهادة القائمني على 
املهرجان الذي أقيم في إمارة الشارقة، 
حيث قدم املعهد عرضا زائرا من خالل 
املســـرحية التي كتبها وأخرجها بشار 
اجلزاف وكانت حتمل عنوان «هل يوجد 
أحد في املنزل؟» وهي من بطولة عدد من 
طالب املعهد، باالضافة الى طلبة املعهد 

 مفرح الشمري
  أكـــد عميـــد املعهد العالـــي للفنون 
املســـرحية د.فهد الســـليم لـ «األنباء» 
انه مت تعيني د.خليفة الهاجري رئيسا 
لقسم الديكور ود.فهد الهاجري رئيسا 
التمثيل واالخراج ود.سليمان  لقســـم 
آرتي مســـاعد العميد للشؤون الطلبة 
واخلدمات املساندة، وذلك بعد أن اعتمدت 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
قـــرارات تعيينهم  د.موضي احلمـــود 

االسبوع املاضي.
  وأضاف السليم قائال: أوجه شكري 
وامتناني للوزيـــرة د.موضي احلمود 
على اتخاذها لتلك القرارات التي تصب 
فـــي مصلحة املعهـــد العالـــي للفنون 
املســـرحية وطلبته الدارسني، وامتنى 
التوفيق لزمالئي الدكاترة في مناصبهم 

اجلديدة.
  وأشار اا ى ان قرار تعيني مساعد العميد 
للشؤون العلمية سيفصح عنه قريبا، 
خاصة أن هناك العديد من الترشيحات 
لهذا املنصب، ملمحا الى ان املعهد العالي 
للفنون املسرحية سيسعى دائما لتحقيق 
االســـتقرار داخل أروقته، خاصة وأن 
د.موضي احلمود تسعى دائما للمحافظة 
على هذا الصـــرح االكادميي واالرتقاء 
به حتى يكـــون مضربا للمثل في دول 

 مفرح الشمري
  تشـــهد احللقـــات املقبلة 
لبرنامـــج «طب وتخير» الذي 
يبث يومي اخلميس واجلمعة 
 «FM عبر أثير موجات «كويت
مفاجآت تتمثل في زيادة عدد 
ساعات البث بعد ان ازداد عدد 
املتصلني عليه للمشـــاركة في 
املتنوعة والتي تتسم  فقراته 
باإلثارة والتشويق وهذا التوجه 
جاء بعد مطالبة املســـتمعني 
بزيادة الوقت احملدد للبرنامج 
الذي يحظى مبتابعة جيدة من 
جميع الفئـــات العمرية للفوز 
املقدمة من  القيمـــة  بجوائزه 
«األنباء»، و«زين»، «كواليتي 
نت»، «منتزه خليفة السياحي»، 
«أطياب املرشود»، «معهد كراون 
بـــالزا الصحـــي»، «ليموزين 
اخلرينج»، «اجلوثن غاليري»، 
«أكادميية اجلوثن»، باالضافة 
املنفـــذة للبرنامج  الى اجلهة 

«ميديا فون بلس».

  «خسارة» فاز!

  حالة من الضحك واالستغراب 
البرنامـــج  أصابـــت أســـرة 
واملســـتمعني بعد أن فاز أحد 
املستمعني اســـمه «خسارة» 
في جائزة قيمة بعد ان اختار 
رقما جلب احلظ إليه، األمر الذي 
جعل املستمعني يعلقون على 
اسم الشخص الذي كان غريبا 

نوعا ما!

 «خسارة» فاز
   في «طب وتخير» !

 (فريال حماد) أحمد املوسوي في البرنامج 

 سامو زين

 عبدالحميد الخطيب
  مع زيادة عدد املغرمني بالشعر وأزمة 
الشـــعراء فيمن ينتحلون صفتهم حتى 
تكتمل «الكشخة» تناقش حلقة اليوم من 
برنامج «سوالف» والذي يعرض في متام 
العاشرة مساء على قناة فنون امور كثيرة 
مرتبطة بالشعراء، حيث سيكون ضيف 
احللقة الشاعر سمو االمير امللكي سعود 
بن ممدوح بن عبدالرحمن آل سعود حيث 
يتخلـــل احلوار ايضا جتربته في كتابة 
الشعر وتعاوناته الغنائية، السيما انه 
من تعاون مع الفنان راشد املاجد في عدة 
اعمال منها «وياله، وأسمعك» وكذلك مع 
الفنانـــة االماراتية احالم «هذا أنا» ومع 

ابراهيم احلكمي وغيرهم.
  اجلدير بالذكر ان برنامج «سوالف» 
من اعداد الزميل مفرح حجاب واخراج 
منـــاف عبدال وتقدمي ندى فاضل، احمد 

العونان، وليد الضاعن. 

 تامر حسني: «إحساسي» 
  مع بسمة والرا

  
  يقدم الفنان تامر حسني أغنية حتمل عنوان 
«إحساســـي» مع جنمتي ســـتار أكادميي الرا 
إسكندر وبسمة بوسيل، ووقع اختيار حسني 
على الرا بعدما اشتهرت باالستعراض والغناء 
العربي، أما بسمة فهي مطربة مغربية عرفت 
بصوتها القوي بعد مشاركتها في عدة حفالت 

في مصر.
  هذا ويجهز تامر أيضا لعدة مشاريع فنية 

على صعيد السينما والغناء. 


