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 ردت اإلعالمية نضال األحمدي رئيسة حترير 
مجلة اجلرس على القضايا التي تقدمت بها هيفاء 
وهبي ضدها في الفترة األخيرة برســـالة شديدة 
اللهجة.. حتـــذر فيها هيفاء من مغبة التمادي في 
اطالق االتهامات على الناس: ملجرد انتقادها وقالت 
األحمدية: مثل هذه األخبار التي تطلقها السيدة أم 
زينب صارت موضة قدمية بل أســـلوبا ممجوجا 
ومســـتهلكا في التعاطي مع الضوء، وال استغرب 
أن أدخل صفحات االنترنت يوميا الجد فنانة الواوا 
وقداسترسلت في رمي أخبار عنها وتسترسل في 

االتهامات الكاذبة.

  واضافت: على هيفاء ان تعترف بأن ابنتها زينب 
أجمل منها وأرجو أال تبدأ بتوجيه سهامها إلى ابنتها 
التـــي ترغب في رؤيتها حني ُتزف إلى زوجها إلى 
الكويت وأرجو أن تسارع هيفاء إلجناب طفل من 
زوجها أبوهشيمة بدال من الغيبوبة التي تعيش 

فيها وان تتوقف عن قولها على نفسها عاهرة.
  من جهة اخرى أشـــاد الفنـــان راغب عالمة في 
تصريح ملوقع «مصراوي» بعمق عالقته مع هيفاء 
وهبي التي يجمعه بها عالقة ود وزوجها رجل االعمال 
أحمد أبوهشيمة كذلك احلال بالفنان عمرو دياب 

الذي يحبه نافيا وجود أي حروب بينهما. 

 أحمد احلليل

 محمد احلملي 

 نادر احلساوي  طارق العلي

 شاركا طارق العلي في أعمال مسرحية ودرامية

 الجسمي ثاني أغلى مطرب وإليسا ثالثًا

 «چدر الوالدة» يجمع الحليل مع الحساوي والحملي

 حفالت رأس السنة.. عمرو يتجاوز أجر تامر بـ ٣٠٠ ألف دوالر

وخاصة أنها رفعت أجرها في هذا 
احلفل من ١٠٠ ألف دوالر إلى الرقم 
اجلديد. وتساوى تامر حسني الذي 
ســــيحيي حفله إما في هولندا أو 
بالقاهرة، وجورج وسوف بحفله 
في لبنان، حيث يحصل كل منهما 

على أجر ١٢٠ ألف دوالر. 

اإلعالمي باسم املطرب: إن اجلسمي 
سيقيم حفله بالقاهرة، مشيرا إلى 
أن هناك اتفاقات إلحياء حفل رأس 
الســــنة في بيروت أيضا لكن لم 

حتسم بعد.
  وجاءت املطربة اللبنانية إليسا 
في املركز الثالث بـ ١٣٠ ألف دوالر، 

- والذي حل في املرتبة الثانية من 
حيث األجر األعلى ملطرب عربي- 
فقد وصل إلى ١٥٠ ألف دوالر نظرا 
ألن له جماهيرية كبيرة من أبناء 
وجاليات اخلليج، والذين يقضون 

تلك املناسبة في القاهرة.
  وقــــال ميار عبــــاس املتحدث 

بليلة رأس السنة، وذلك حتى ال 
يحــــدث مثلما حدث العام املاضي 
عندما ألغي حفلة ليلة رأس السنة 
في بيروت ولذلك سيكون اإلعالن 
عن حفل دياب في األسبوع األخير 
من الشهر اجلاري. وبحسب مصادر 
مقربة من املطرب حسني اجلسمي 

 رفع عدد من املطربني أجورهم 
في حفالت رأس الســــنة امليالدية 
في مقدمتهم النجم املصري عمرو 
دياب، الذي جتاوز أجره كال من: 
تامر حسني وجورج وسوف بأجر 
٣٠٠ ألف دوالر، فيما جاء املطرب 
اإلماراتي حســــني اجلسمي ثاني 
أغلى مطرب عربي وحلت إليســــا 

في املرتبة الثالثة.
  جاء ذلك بحســــب اســــتطالع 
ومســــح أجراه «mbc.net» لرصد 
مالمح موسم حفالت رأس السنة 
امليالدية، استنادا إلى أرقام منظمي 
ومتعهــــدي احلفــــالت ومديــــري 
التســــويق في الفنــــادق والفرق 
املوسيقية. فقد رفع عمرو دياب 
أجره إلى ٣٠٠ ألف دوالر بحسب 
كالم مدير فرقته املوسيقية وقائدها 
املايسترو يحيى املوجي، والذي 
أكد أن حفل «الهضبة» إلى اآلن لم 
يقرره بعد في أي األماكن سيقام 

 عبدالحميد الخطيب
  يواصل مركز النادر لإلنتاج الفني لكل 
من المنتج نادر الحساوي والمخرج احمد 
الحليل العمل بهدوء لتصوير برنامج جديد 
ســـيرى النور قريبا ويحمل اســـم «چدر 
الوالدة» تحت ادارة المخرج الشاب محمد 
الحملي ويقوم ببطولته احمد الفرج، ياسه، 
اسماعيل ســـرور، عبدالرحمن الخشنام، 
والوجه الجديد خالد المظفر الذي ســـبق 
ان شارك في احد المهرجانات المسرحية 

المحلية.

  قصص مختلفة

  وتحمل فكرة البرنامج التي تعتمد على 
العديد  بالدراما  التراثيـــة  الجوانب  مزج 
من المواضيع التي تهم الناس، وذلك من 
خالل عرض قصـــص مختلفة في حلقات 
ال تتجاوز مدة الحلقـــة الواحدة منها ٢٠ 
دقيقة، وتدور جميعها في إطار كوميدي 
خفيف لتوصيل رســـالة معينة الغرض 
منها ترسيخ الفلكلور الكويتي في أذهان 
الجمهور خصوصا الشباب، حيث تم بناء 

لوكيشن تصوير خاص بالحقب الزمنية 
التي مرت بها الديرة في الماضي إلضفاء 
المصداقيـــة على البرنامج، ومن المتوقع 
ان يحظى بمتابعة كبيرة عند عرضه على 

القنوات الفضائية.

  وسع صدرك

  والمعروف ان المخـــرج احمد الحليل 
قد تصدى إلخراج عدد من أعمال شـــركة 
«فروغـــي» للنجـــم طارق العلـــي ومنها 
مسلســـل «وســـع صدرك» ومســـرحية 
«بوسارة» التي حظيت بنجاح كبير عند 
عرضها في الكويـــت ودول الخليج، كما 
ان المخرج والفنان نادر الحساوي اخرج 
للعلي مسلسل «صج حظوظ» ومسرحية 
«البيت بيتـــك» وعدد من االعمال األخرى 
نالت استحسان كل من شاهدها، اما المخرج 
والفنان محمد الحملي فله العديد من االعمال 
الناجحة والتي كان آخرها مسرحية األطفال 
«المدينة الثلجيـــة» والتي عرضها فترة 
عيدي الفطر واألضحى وسط إقبال كبير 

من الجمهور. 

 عمرو دياب  حسني اجلسمي  إليسا  تامر حسني 

 محمد منير: أنا بخير 
  وسأخرج من المستشفى قريبًا

 أكد الفنان محمد منير 
جنـــاح اجلراحـــة التي 
خضع لهـــا، وقال: ربنا 
جناني من حاجة كبيرة، 
الناس وأهلي  ودعوات 
كانت تساندني، واحلمد 
والشكر هللا، وسأخرج 

من املستشفي قريبا.
  وأضاف ان اجلراحة 
متت بشكل جيد للغاية، 
حيث قـــام فيها األطباء 
مبعاجلـــة أعصاب اليد 
التـــي كانت قد  اليمنى 
تضررت بسبب ضغط 
العظام عليها، وقال منير 
لـ «بوابـــة االهرام» انه 
خضـــع للجراحة نهاية 
األســـبوع املاضي على 
يد خبـــراء عامليني في 

أحد املستشفيات الكبرى بأملانيا، وان األطباء نصحوه بالسفر إلى 
أسبانيا لقضاء شـــهر هناك، ليحصل على القدر الكافي من الراحة 
واالســـتجمام، ليعود بعد ذلك ويستأنف نشاطاته الفنية، التي قام 

بتأجيلها بسبب مرضه.
  يذكر ان منير كان قد خضع لنفس اجلراحة في ذراعه اليســـرى 
منذ عامني، بعد ان اكتشف األطباء ان اآلالم التي كان يعاني منها كان 
سببها وجود عصب ملتهب من منطقة كف اليد اليسرى إلى املرفق 

بسبب عظام زائدة، وكثرة استخدام امليكروفون. 

 نضال لهيفاء: عيب يا أم زينب تقولي 
  على نفسك عاهرة ! .. وعالمة: هيفاء صديقتي

 محمد منير

 مطرب يعتبر نفسه 
مـــن «اخلالديـــن» في 
االغنية الشبابية هااليام 
يدور واســـطة علشان 
يشارك في مهرجان فني.. 

خير ان شاء اهللا! 

 واسطة
 ممثلـــة اعطـــت «أوامرها» 
حملاميها برفـــع دعوى قضائية 
ضـــد زميل لهـــا قاعـــد يهينها 
بالبرودكاست اللي قاعد يطرشه 
حق لســـتته في البالك بيري.. 

زين تسوين!

 استياء
 ممثل شاب شكله يعاني من 
امراض نفســـية هااليـــام قاعد 
يهاجم ربعه املمثلني ويوصفهم 
بأوصاف غيـــر الئقة من خالل 
مســـچاته احلاقـــدة عليهـــم.. 

صچ الدينار صعب!

 دينار

 «كشكول» الجاسم يفتح ملف 
«الفساد» على «الوطن»

 عبدالحميد الخطيب
  يفتح االعالمي يوسف اجلاسم في حلقة 
برنامجه «كشكول» الليلة امللف االكثر تعقيدا 
وصعوبة، وهو ملف «الفساد» خاصة عقب 
تصنيف الكويت حسب مؤشر مدركات الفساد 
العاملـــي باملرتبة االخيرة خليجيا من حيث 
الشفافية، وحقيقة هذا التصنيف وأسباب 
«الفســـاد» املالي واالداري والسياســـي في 
الكويت. ويستضيف اجلاسم وزير املواصالت 
ووزير شؤون مجلس االمة د.محمد البصيري 
الى جانب مشاركات لرئيس احتاد البرملانيني 
العامليني ضد الفساد د.ناصر الصانع وعميد 
كلية الشـــريعة السابق في جامعة الكويت 
د.محمد الطبطبائـــي وعضو مجلس االمة 
السابق عبدالوهاب الهارون وعضو جمعية 

الشفافية الكويتية د.معصومة ابراهيم.
بالتقارير املصورة  البرنامج    ويكشـــف 
واملقابالت واحلوار حقيقة حجم «الفساد» 
في الكويت ودور مؤسسات املجتمع املدني 
وموقف احلكومـــة والبرملان، وموقع خطة 
التنمية اجلديدة وأثرها على موقف الكويت 

 اإلعالمي يوسف اجلاسممن هذا املوضوع. 

 الزعيم يبحث عن بديل لـ «تل أبيب» 
لتصوير «فرقة ناجي عطا اهللا»

 القاهرة ـ سعيد محمود
  اكد املنتج تامر مرسي، إنه سيسافر إلى دبي األربعاء 
املقبل بصحبة الفنان الكبيــــر عادل إمام وجنله املخرج 
رامــــي إمام، إلجراء معاينات ألماكــــن التصوير اخلاصة 
مبسلســــل «فرقة ناجي عطا اهللا» الذي تنتجه شــــركة 
سينرجي ويخرجه رامي إمام، ويعود به الزعيم إلى الدراما 
التلفزيونية بعد غياب طويل. وأضاف مرسي: سننتقل 
بعد عودتنا للقاهرة بأيام قليلة إلى تركيا إلجراء معاينات 
لبعض أماكن التصوير هناك، على أن يبدأ تصوير املشاهد 
األولى باملسلسل عقب العودة من تركيا»، مشيرا إلى أن 
املسلسل سيتم تصويره في ٧ دول، هي: مصر وسورية 
والصومــــال والعراق وتركيا ولبنــــان و«تل أبيب» التي 
سيلجأ فريق العمل للمفاضلة بني تركيا ودبي لتصوير 

 عادل إمام املشاهد اخلاصة بها. 

 نور اللبنانية تنفي عالقتها بـ«ابن أمه»

 شريف منير يحتفل بزفاف ابنته  
 احتفل الفنان شريف منير بزفاف ابنته 
اسما على محمود الســــكري مساء اجلمعة 
املاضية، بحضور عدد كبير من جنوم الوسط 
الفني، وأقيم الزفاف بقاعة «كليوباترا» بفندق 
إنتر كونتننتال سميراميس.  وشهد احلفل، 
حسب «النشرة» حضور عدد كبير من جنوم 
الفن منهم: عادل إمام وإسعاد يونس وحسني 
فهمي وحرمه لقاء ســــويدان وأحمد حلمي 
ومحمد هنيدي وأحمد السقا وحرمه وكرمي 
عبدالعزيز وحرمه واملخرج شــــريف عرفة، 
واملخرج مجدي الهواري وحرمه غادة عادل 
وعال غامن وهاني رمزي وهالة فاخر وفيفي 
عبده وجومانا مراد ومي كساب ومحمد نور 
وأحمد آدم وأسامة الشيخ رئيس احتاد اإلذاعة 

والتلفزيون وحرمه.  

 القاهرة ـ سعيد محمود
  نفت الفنانة اللبنانية نور موافقتها على العودة ملمارسة 
نشــــاطها الفني من خالل مسلسل «ابن أمه» مع املطرب 
حمادة هالل والفنانة الكبيرة لبلبة والذي يجري اإلعداد 
له حاليا اســــتعدادا لبدء تصويره وعرضه على شاشة 
رمضان املقبل، كما رددت وسائل إعالم مؤخرا، مؤكدة انها 
تلقت العديد من العروض التلفزيونية والسينمائية خالل 
الفترة املاضية بعد عودتها للظهور في بعض املناسبات 
الفنية واالجتماعية إال انها لم حتدد موقفها حتى اآلن من 
العمل الذي ستوافق عليه وتستأنف به نشاطها الفني. 
يذكر ان نور اختفت متاما من الســــاحة عقب زواجها من 
يوسف انطاكي وإجنابها لطفل لم يره أحد، حيث رفضت 
الظهور في أي مناســــبات فنية طيلة العامني املاضيني، 

 نور وظلت تضرب سياجا حديديا على حياتها اخلاصة. 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  استدعت نيابة أكتوبر 
الفنانة غادة عبد الرازق 
لسماع أقوالها في البالغ 
املقدم ضدها من شركة 
أوســـكار لإلنتاج الفني 
تتهمهـــا فيـــه باإلخالل 
العقد والتوقيع  ببنود 
مع شركة أخرى من دون 

مراجعتها.
  وتعود تفاصيل البالغ 
عندما تلقى املقدم هاني 
درويش رئيس مباحث 

قسم أول ٦ أكتوبر بالغا من شركة االنتاج 
تتضرر فيه من الفنانة غادة عبد الرازق 

وشـــركة كينـــج توت 
لإلنتاج الفني.

  وذلـــك ألن غادة عبد 
الرازق ملتزمة مع الشركة 
الشـــاكية (أوســـكار) 
لتصوير مسلسل بعنوان 
«املدبح» وتقاضت عربونا 
ألـــف جنيه،  قدره ١٠٠ 
إال أنهـــا قامت بعد ذلك 
بتوقيع عقد مع الشركة 
املشكو في حقها الثانية 
(كينج توت) لتصوير 
مسلسل بعنوان «سمارة» 
طلبت الشركة إثبات حالة واتخاذ اإلجراءات 

القانونية ضد الفنانة غادة عبد الرازق. 

 غادة عبدالرازق

 النيابة تستدعي غادة عبد الرازق للتحقيق

 أسما وزوجها محمود السكري أثناء احلفل

 نضال األحمدية  هيفاء وهبي  راغب عالمة 


