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 مطرب مستاء من 
حكم بعض املسؤولني 
عليه بأنـــه صوته ما 
يساعده في الغناء في 
الغنائي..  مهرجانهم 

اهللا كرمي! 

 صوت
 ممثلـــة «عبـــرت» عـــن 
استيائها من مدير انتاج عملها 
اليديد اللي ما كان عادل معاها 
في توزيـــع االوردارات بني 
الفنانني لتصوير مشاهدهم.. 

اهللا يعينچ!

 توزيع
التي  البرامـــج   بعض 
تقدمها «كويت FM» فيها 
انه  قرقـــة وايد لدرجـــة 
املستمعني ال يستفيدون 
منها بسّبة ضحك مقدميها.. 

ومنا للمسؤولني!

 قرقة
 مطرب مستاء من 
حكم بعض املسؤولني 
عليه بأنـــه صوته ما عليه بأنـــه صوته ما عليه بأنـــه صوته ما 
يساعده في الغناء في 
الغنائي..  مهرجانهم 

 مطرب مستاء من 
حكم بعض املسؤولني 
عليه بأنـــه صوته ما عليه بأنـــه صوته ما عليه بأنـــه صوته ما 
يساعده في الغناء في 
الغنائي..  مهرجانهم 

اهللا كرمي! 

 صوت
 ممثلـــة «عبـــرت» عـــن 
استيائها من مدير انتاج عملها 
اليديد اللي ما كان عادل معاها اليديد اللي ما كان عادل معاها اليديد اللي ما كان عادل معاها 
في توزيـــع االوردارات بني 
الفنانني لتصوير مشاهدهم.. 

اهللا يعينچ!

 توزيع
التي  البرامـــج   بعض 
تقدمها «كويت FM» فيها 
انه  انه قرقـــة وايد لدرجـــة  انه قرقـــة وايد لدرجـــة  قرقـــة وايد لدرجـــة 
املستمعني ال يستفيدون 
منها بسّبة ضحك مقدميها.. 

ومنا للمسؤولني!

 قرقة

 رثاء إلى روح 
  أخي وحبيبي 
  «محمد األمير»

 اخي وحبيبي «محمد»، ها قد مرت سنة على رحيلك عن الدنيا، وأي سنة هذه؟ لقد مرت االيام واالشهر 
عصيبة جدا علينا بعد رحيلك، لكن ابت صورتك اجلميلة وروحك املرحة ان تفارقنا حلظة، كيف ننساك 
وانت من تيتمت وانت طفل صغير ولم متهلك الدنيا حتى تهنأ وتسعد برعاية وعطف والديك رحمة اهللا 
عليهما، وها قد رحلت، وانت شاب صغير، تاركا وراءك وردتني يتيمتني مصدومتني في هذه الدنيا، ولسان 

حالهما يقول ملاذا ابي؟ ملاذا رحل ابي؟
  اخي وقرة عيني «محمد» ال تدري كم انا مشتاقة الى رؤية وجهك البشوش وسماع صوتك احلنون، لكن 
عزائي الوحيد يا اخي اني اراك في احالمي كل ليلة، وان ابكي على قبرك الطاهر كل جمعة حتى تقرحت 
عيناي، وجفت دموعي من شـدة بكائي عليك، وال ادري يا حبيبي ان كنت تسمعني وانا اناجيك واهمس 

لك، واطمئنك على ابنتيك فاطمة ويارا، الني اعرف قدرهما عندك، واعرف كم ضحيت الجلهما؟
  اقول لك يا اخي من قرير العني وانعم بعاملك الثاني النهما في رعاية اخويك بوعبداهللا وفريد.

  حبيبي «محمد» لقد ارتضينا بقضاء اهللا وقدره وهو الرؤوف الرحيم، وادعوك يا ربي ان ترحم من اشتاقت 
اليهم قلوبنا وهم حتت التراب، وانزل على قبرهم الضياء والنور والفسـحة والسرور وان جتبر كسر قلوبنا 

على فراقهم وال جتعل آخر عهدنا بهم في الدنيا واجعل ملتقانا في دار رحمتك.
  الهي اني ال ابكي حسـرة وكرها ملا فات، بل ابكي شوقا ملن غاب عنا، اللهم ادعوك والدموع تسيل 

شوقا ملن غاب عنا بأن ترحم اخي الغالي وتغفر له وجتعل مثواه اجلنة... اللهم آمني.
  «إنا هللا وإنا إليه راجعون»

  أختك فضيلة األمير 

 فـي الذكـرى األولـى لرحيله
 ٢٠١٠ ديسـمـبــــر   ٢٢  
الموافــق ٥ محــرم ١٤٣٢

 عناق فلة وغادة يطوي الخالفات المصرية ـ الجزائرية

 منتج «مدرسة المشاغبين» يرفض هنيدي وعبدالعزيز

 يوسف معاطي يعلن الحرب على عادل إمام
 ميليسا تخسر أمام القضاء والمحكمة 

الشرعية تثبت زواجها من بشار المصري

غضب وغيظ يوسف معاطي ليقرر 
بسرعة شديدة وغريبة ومدهشة 
مقاطعة عادل إمام بحسب ما ورد 

في صحيفة «اجلمهورية». 

مجدي في النقابة. ورفض عادل 
إمام الشهادة ألنه ليست لديه أدنى 
فكرة وال يعلم شيئا من بعيد أو 
قريب عن ذلك املوضوع، مما أثار 

 تعــــرض الكاتــــب املصــــري 
يوســــف معاطي ألزمــــة كبيرة، 
حيث تقــــدم املؤلف ماجد مجدي 
الســــينمائيني بشــــكوى  لنقابة 
ضــــد معاطي بــــأن قصــــة فيلم 
«٣٦٥ يوم حب» الذي يلعب بطولته 
أحمد عز من تأليفه هو وبعد أن 
حققت نقابة السينمائيني برئاسة 
مسعد فودة توصلت التحقيقات 
إلــــى أحقية «ماجــــد مجدي» في 

القصة.
  وهنا تردد بقوة على لســــان 
الكثير من املقربني من عادل إمام 
ويوسف معاطي أن يوسف معاطي 
طلب من عادل إمام الشهادة معه 
في حتقيقات نقابة السينمائيني 
بأن قصــــة فيلم «٣٦٥ يوم حب» 
من تأليف معاطي منذ ســــنوات 
وقبل التاريــــخ الذي ذكره ماجد 

 بثت خدمة «جرس سكوب» رسالة تنص على أنه صدر 
حكم بإثبات زواج ميليسا من بشار املصري أمام احملكمة 
الشـــرعية الســـنية االبتدائية، وقد نشر موقع «النشرة» 
نص القرار، والذي صدر الثالثاء املاضي، وورد فيه «أنه 
بعد أن ادعى بشـــار محمد املصري لـــدى محكمة بيروت 
الشرعية الســـنية برئاسة القاضي الشـــيخ محمد أحمد 
عساف، بتاريخ ٢٠٠٧/١/٢٢، على الفنانة ميليسا (مرمي علي 
شهاب)، قائال بتقرير دعواه: أنه بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٣ جرى 
عقد زواجه على املدعى عليها خارج احملكمة مبوجب عقد 
موقع بينهما، وأن ميليسا هربت منه إلى جهة مجهولة، لم 
يعد يعرف عنها شيئا، ليعلم بعد فترة أنها تنكر زواجها 
منه وال تعترف بـــه، وطلب دعوتهـــا للحضور واحلكم 
بإثبات زواجه منها وفقا للشرع والقانون وتدريكها جميع 
النفقات واملصاريف. وعليه، وحيث إن املدعي أثبت صحة 
دعواه بالبينة الشـــخصية التي أتت وفقا لصحة ما ادعى 
بـــه، فقد حكمت بإثبات زواج كل مـــن الطرفني املتداعيني 
بشـــار محمد املصري ومرمي علي شهاب، وهكذا وحسب 
اإلجراءات القانونية، أصبح امللف قيد النظر لدى احملكمة 

العليا بانتظار صدور القرار النهائي. 

 أبــــدت املطربة فلة اجلزائرية 
سعادتها الشــــديدة بالغناء على 
مسرح واحد مع الفنانة املصرية 
غادة رجب، وذلــــك على هامش 
لـ«أيام  الــــدورة األولى  فعاليات 
قرطاج املوسيقية» التي اختتمت 

أنشطتها مؤخرا في تونس.
التونسي لطفي  الفنان    وكان 
بوشــــناق قد جنح في عقد لقاء 
غنائــــي جمــــع بني غــــادة رجب 
واجلزائرية فلة، وانتهى بعناق حار 
بني الفنانتني فيخطو بذلك خطوة 
جديدة في طريق املصاحلة الفنية 
بني مصر واجلزائر. وقالت فلة إن 
الفن وحده بإمكانه مسح أي خالف 
بني األشقاء، وإن هذا ما دعت إليه 
مرارا أثناء ذروة اشتعال «األزمة» 
بني اجلزائر ومصر، حسب صحيفة 

 أكد املنتج املسرحي املصري 
املعروف سمير خفاجي ـ منتج 
مسرحية «مدرسة املشاغبني»ـ  
أنه ال يستطيع املغامرة بإنتاج 
مســــرحيات لنجوم الكوميديا 
اآلن أمثال: محمد هنيدي، وكرمي 
عبدالعزيــــز، كما فعل ســــابقا 
مع جنوم جيل الســــبعينيات 
والثمانينيــــات، وفي مقدمتهم 
عادل إمــــام، وســــعيد صالح، 
ومحمد صبحي. وبرر خفاجي 
في حوار مــــع برنامج «صباح 
اخلير يا مصر» رفضه االجتاه 
إلنتــــاج مســــرحيات لنجــــوم 
امثــــال محمد  اجليــــل احلالي 
هنيدي، ومحمد ســــعد، وكرمي 
عبدالعزيــــز، وغيرهم، بقوله: 

واحد إلعادة جمع ما شتتته كرة 
القدم، حيــــث قامت بوضع يدها 
في يد غادة رجب وسط تصفيق 
ضجت به قاعة «املسرح البلدي» 

في تونس العاصمة. 

النجوم الشباب اخالصهم اآلن 
ليــــس للمســــرح، ألن املردود 
املادي أكبــــر بكثير من الدراما 

التلفزيونية والسينما. 

«النهار» اجلزائرية. وثمنت الفنانة 
التي قام بها  اجلزائرية اخلطوة 
الفنان التونسي لطفي بوشناق، 
حني دعاها إلى الغناء مع الفنانة 
املصرية غادة رجب على مسرح 

لم يكــــن التلفزيــــون موجودا 
قدميا، وكان املسرح هو األساس 

للممثلني، وبجواره السينما.
  واضــــاف: مــــن جانب آخر، 

 فلة اجلزائرية 

 كرمي عبدالعزيز 

 غادة رجب 

 محمد هنيدي

 يوسف معاطي  عادل إمام

 ميليسا 

 لكي يظهر أول مهرجان كويتي سينمائي بصورة مشرفة

 «سينماجيك» تدعو أمر اهللا لمقابلة المخرجين الشباب 
  عبدالحميد الخطيب

  يتواجد في الكويت هذه االيام مدير مهرجان دبي السينمائي 
الدولي ومدير مهرجان اخلليج السينمائي مسعود أمر اهللا 
بضيافة شـــركة ســـينماجيك، وذلك بدعوة خاصة ملناقشة 
موضوع التعاون بني مهرجان دبـــي ومهرجان اخلليج مع 
مهرجان الكويت الســـينمائي الدولي االول للشباب، وكذلك 
لبحث موضوع حل أهم املعوقات التي تقف أمام الشـــباب 
الكويتي للمشاركة في املهرجانات الدولية وحصدها للجوائز 
وتقدمي أعمالهم بصورة سينمائية حديثة، كما سيلتقي أمر 

اهللا بأهم الشخصيات السينمائية في البالد.
  وفي هذا الصدد، أكد مدير العالقات العامة في «سينماجيك» 
يوســـف املالك ان زيارة مسعود امر اهللا أتت بعد الترتيب 
املسبق لها لكي يتم التشاور والتباحث بينه وبني مؤسسي 
مهرجان الكويت الســـينمائي االول للشـــباب ولبحث سبل 
التعاون بني الطرفني، ولكي يظهر أول مهرجان كويتي سينمائي 
بصورة مشرفة، وهناك نقاط مهمة سيتطرق إليها أمر اهللا 
منها مناقشة أسباب ضعف اإلنتاج الكويتي وما هي الطرق 

الصحيحة لتأسيس صناعة سينمائية مميزة.
  وأضاف املالك قائال: لقد مت ترتيب لقاءات مع شخصيات 
ســـينمائية عدة لتتقابل مع أمر اهللا ومنها شـــخصيات لها 
تاريخها السينمائي، ولكن أهم هذه اللقاءات هي التي ستجمعه 
مع املخرجني السينمائيني الشباب، وذلك لكي يستفيدوا من 

 يوسف املالك مسعود أمراهللا خبرته وتوجيهاته قبل توجههم للمهرجانات املقبلة. 

 جمال عبدالناصر كان رئيس
  أ ـ األردن
  ب ـ لبنان

  ج ـ مصر 

 غادة: أنا المقصودة من هجوم «سمارة» 
 أكدت الفنانة املصرية، غادة 
عبدالـــرازق، أن فيلـــم «بون 
ســـواريه» ال يحمل اثارة في 
مضمونه وأنه غير مســـتفز 
للمشاهد، معتبرة أن اجلهات 
املنتجة استعملت أكثر املشاهد 
اثارة في االعالن عنه فقط لشد 
املشاهد، وقالت غادة في حوار 
مع «ايالف»: لقد تعودت على 
الهجوم، وكل يـــوم يتأكد لي 
أني املقصـــودة، وليس العمل 
أو الشركة املنتجة، كما حدث 

في مسلسل «سمارة». 
 غادة عبدالرازق 

 محمود سعد 

 إميان البحر درويش

 ماجدة

 سامو: المرأة وردة حمراء يجب أال تُخدش  

 قماح يتهم تامر حسني بالسرقة

 اعتذر الفنان الســــوري سامو 
زين من جمهوره حينما شعر بان 
البعض منهــــم تضايق من فكرة 
الكليب اجلديد «ما لكش دعوة بيا» 
ليؤكد ان أعماله الغنائية تأتي في 
إطار يحترم املشاهد العربي وعاداته 
وتقاليده. مؤكدا انه يرفض تقدمي 
كلمات تهني املرأة، وقال في حديث 
لـ «احلــــواس اخلمس»: املرأة من 
وجهة نظري كالــــوردة احلمراء 
يجب االعتناء بها واحملافظة عليها، 
واعتقد ان هذه النوعية من األغاني 
لن تستمر طويال، فاجلمهور واع 
ومثقف، ومدرك متامــــا لألغنية 

اجليدة والسيئة.

 قرر جنم «ستار أكادميي» محمد 
قمــــاح رفع دعــــوى قضائية ضد 
الفنان تامر حسني بتهمة سرقة 
حلن اغنية «مبنساش» وغنائها 
في ديو مع الفنــــان اجلديد كرمي 
محسن. وأكد ان تامر استمع الى 
اللحن في إحدى اجللسات اخلاصة 
التي جمعتهما وفوجئ بعدها بفترة 
بأن اللحن اســــتخدم فــــي أغنية 
«مبنساش». وشدد قماح، حسب 
موقع «النشرة» على انه لن يتنازل 
عن الدعوى إال في حالة االعتراف 
مبلكيته للحن خاصة بعد ان نفى 

تامر ملكية قماح متاما. 

 سامو زين

 محمد قماح 

 سعد يشكك في صحة العقد الذي يقبض عنه راتبه

 إيمان البحر درويش .. «مش ندمان» بعد ١٠ سنوات

 المتهم بتحطيم تمثال ماجدة إلى الطب النفسي 

 فاجأ محمود سعد احد مذيعي برنامج «مصر النهاردة» مشاهدي 
قناة درمي وبرنامج صباح درمي بعدم حضور لقاء كان متفقا عليه 
كي يظهر فيه باألمس مع املذيعة دينا عبدالرحمن وقالت املذيعة: 
انها فوجئت بعد االتفاق مع ســـعد بأنه يعتذر بشكل مفاجئ عن 

عدم احلضور.
  وقال ســـعد في مداخلة هاتفية: انه فوجئ بـــأن الوكالة التي 
تعاقد معها على تقدمي برنامج «مصر النهاردة» تخطره بأنه ليس 
من حقه الظهور كضيف في أي برنامج آخر، وانه يستغرب هذا، 
ورغم أنه شكك في دميومة تعاقده مع الوكالة إال أنه لم يذهب إلى 

االستديو، وفضل االتصال الهاتفي باملذيعة.
  يذكر ان تعاقد محمود سعد الذي يقبض عنه راتبه محل تفاوض، 
على الرغم من انه لم يزل يقبض راتبه املقدر بـ ٧٫٧ ماليني جنيه 

مصري سنويا. 

 القاهرةـ  د.ب.أ: أعلن املطرب إميان البحر درويش عن إطالق 
ألبوم غنائـــي جديد في األيام األولى من العام اجلديد باســـم 
«مش ندمان» من إنتاجه اخلاص وهو األول له في األسواق منذ 
إطالق آخر ألبوماته قبل ١٠ ســـنوات، وقال درويش في مؤمتر 
صحافي بالقاهرة إن األلبوم يضم ٨ أغنيات تنتمي إلى اللون 
العاطفي الرومانسي وترتبط ببعضها البعض فيما يشبه قصة 

حب متكاملة.
  وحـــول غيابه طوال تلك الفترة، قـــال إنه لم يكن غائبا إال 
عن إصدار األلبومات لكن حفالته ظلت مســـتمرة طوال العام 
وكان يقدم فيهـــا دائما أغنيات جديدة إضافة إلى تقدميه عددا 

من األعمال التلفزيونية.
  واضاف انه يعود بعد ١٠ ســـنوات بعمل «غير عادي» يضم 
ألوانا موسيقية مغايرة متاما لكل ما قدمه في ألبوماته السابقة 
التي بلغ عددها ١٧ ألبوما آخرها «إحســـاس بريء» الذي صدر 

عام ٢٠٠١. 

 استدعت نيابة قســـم اول اكتوبر باشراف املستشار احمد 
عبداهللا مدير النيابة الفنانة ماجدة لســـماع اقوالها في البالغ 
املقدم منها ضد مختل نفسيا حطم التمثال اخلاص بها الكائن 
باحلي السابع امام مجمع سينمات ماجدة مبحافظة ٦ أكتوبر، 
حيث اكدت انه حطم متثالهـــا بتحريض من آخرين، بينما لم 
يـــدل املتهم بأي اقوال وادعى انه مهتز نفســـيا فأمرت النيابة 
بعرضه على الطب النفسي، وكان اللواء احمد عبدالعال مدير 
االدارة العامة ملباحث ٦ أكتوبر قد تلقى بالغا من الفنانة ماجدة 
تتضرر فيه من مهتز نفسيا حطم متثالها املوجود امام مجمع 
الســـينمات بأكتوبر وبانتقال رجال املباحث الى مكان الواقعة 
تبني ان املتهم في العقد الثالث من العمر يرتدي جلبابا اســـود 
وليس لديه أي اوراق تدل على هويته والتزم الصمت ولم يعلل 

حتطيمه للتمثال بهذه الصورة. 


