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  ٥  يناير ٢٠١١ 

 مطرب شـــاب «رزقتـــه» على  32 
احلفالت واألعراس هااليام متضايق 
ألنه أحـــد املتعهدين كشـــت فيه 
واســـتعان بزميل له في الساحة 
ألنه يتصل عليه وما يرد مثل ما 

يقول.. خيرها بغيرها! 

 منتج طايحله وعود لبعض 
انهم راحوا يكونون  املمثالت 
معاه في مسلسله اليديد بس 
وعوده طلعت أي شي ألنه بلش 
تصوير ومناداهم.. صچ منتج 

بوربع!

 وعود أعراس
 ممثلـــة كانـــت «أمنيتهـــا» 
املشاركة في عمل خليجي وبعدما 
حتققت أمانيها طنشت موعدها 
فـــي تصوير مشـــاهدها االولى 
في املسلســـل، واضطر املخرج 

لتغييرها.. تستاهلني!

 تطنيش

 سخر من توقع المنجمين رحيلها في ٢٠١١

  مدير أعمال صباح يكّذب شائعات
  حول موت «الشحرورة»

 كــــّذب جوزيف غريب 
مدير أعمال الفنانة اللبنانية 
الكبيرة صباح الشــــائعة 
التي ترددت صباح االثنني 
املاضي حول وفاة النجمة 
امللقبة بـ «الشــــحرورة»، 
واضعا مثل هذا الكالم في 
إطار الشائعات املغرضة 
التي ينشرها احلاسدون 

بني فترة وأخرى.
  وقال غريب في تصريح 
ملوقع «ام.بي.سي.نت» إن 
صباح بصحة جيدة جدا، 
وهي موجودة في الفندق 
الذي تقيم فيه.. وهي ليست 
مريضة وال متعبة وتعيش 
حياتها كاملعتاد، مشــــددا 
على أن الفنانة صباح لم 
تدخل املستشفى في هذه 
الفترة، ولم تتعرض ألي 

وعكة صحية.
  وحــــول توقــــع بعض 
املنجمني رحيل الشحرورة 
عنا خالل عام ٢٠١١، إضافة 
إلى بعض األسماء األخرى 
من الفنانني، رد غريب قائال: 
كذب املنجمون ولو صدقوا، 

معربا عن دهشته من الشائعات التي تكثر 
هذه األيام، حيث مييتون الناس وهم أحياء 
يرزقون، وتساءل: ملاذا كل ذلك؟ وما هو 

الهدف؟.
  وردا على ســــؤال حول مــــا إذا كانت 
صبــــاح تتأثر فيما لو ســــمعت شــــائعة 
موتها، قال غريب: صبــــاح تعودت على 

مثل هذه الشــــائعات املغرضة، ومعروف 
عنها أنها ال تخاف املوت أبدا، والذي يأتي 
من اهللا ما أحاله، لكن أال مييتها املغرضون 
متى يشــــاؤون، فاملوت واحلياة بيد اهللا 

تعالى.
  وطلب جوزيف غريب من اهللا تعالى 
العمر الطويل للفنانة صباح، خاصة أنها 
مازالت في كامل قواها البدنية والعقلية.

 الشحرورة صباح

 أنغام: حان الوقت
   ألخوض تجربة التمثيل

  
  بانتظـــار طرح ألبومهـــا باللهجة 
اخلليجية، بدأت الفنانة املصرية أنغام 
باختيار كلمات وأحلان ألبومها اجلديد، 
بعدما انتهت من تصوير برنامج «جنم 
اخلليج»، حيث عقدت مؤخرا جلسات 
عمل مع عدد من الشـــعراء وامللحنني 
سبق ان تعاونت معهم الختيار كلمات 
وأحلـــان ألبومها اجلديد، وحتتار بني 
تكرار جتربة امليني ألبوم والعودة إلى 
األلبومات العادية التي تضم ١٠ أغنيات، 
وســـوف يتحدد ذلك بعد التعاقد مع 
شركة إنتاج.  كما أكدت أنغام، حسب 
«النشرة» أنها تلقت عروضا للمشاركة 
في أعمال درامية وقالت: باتت الدراما 
التلفزيونية وجبة رئيسية على مائدة 
اجلمهور العربي، أعتقد أن الوقت قد 
حان ملثل هذه التجربة، لذلك من احملتمل 
أن أظهر في رمضان ٢٠١١ على شاشات 

التلفزيون. 

 نجم سوبر ستار
   مراد السويطي ينجو 
  من حادث سير مروع

  
  جنا جنم «ســـوبر ســـتار ٢٠٠٨» 
الفلسطيني مراد السويطي من حادث 
ســـير مروع في بيت حلم، ونقل مراد 
الى املستشفى وحالته ليست باخلطرة، 

بحسب «النشرة».
  واملعروف أن مراد الســـويطي من 
مدينة أريحا شارك في برنامج «سوبر 
ستار» الذي بثته قناة املستقبل وهو 
الشـــاب الوحيد من داخـــل األراضي 
الفلســـطينية الـــذي حظـــي بفرصة 

االشتراك في هذا البرنامج.

 حلمي يبدأ التحضير
   لـ «إكس الرج»

  
  القاهرة ـ سعيد محمود

  اتفق الفنان أحمد حلمي مع املخرج شـــريف 
عرفة على عقد جلسات عمل حتضيرية لالتفاق 
على كافة تفاصيل فيلمهما اجلديد «اكس الرج» 
الذي ينوي حلمي املنافسة به في موسم الصيف 
املقبل، وسيبدأ ذلك عقب عودته من جنوب أفريقيا 
حيث يقضي اجازته السنوية برفقة زوجته وابنته. 
وقـــال حلمي: «أنا حاليا أقضـــي اجازتي برفقة 
زوجتي املمثلة منى زكي وابنتنا الوحيدة ليلي 
في جنوب افريقيا، وذلـــك الننا نحب هذا البلد 
جدا، ويحمل لنا العديد مـــن الذكريات»، وتابع 
حلمي «فور عودتي من جنوب افريقيا، ســـأبدأ 
التحضيـــر لفيلمي اجلديد «اكـــس الرج»، الذي 
ســـيخرجه املخرج الكبير شريف عرفة، واملقرر 
لعرضه صيف ٢٠١١، وحتى اآلن لم نستقر على 

باقي فريق العمل».
  يذكر أن حلمي يعرض له حاليا في دور السينما 
فيلم «بلبل حيران»، وشـــاركه فيه كل من زينة 
وشيري عادل واميي ســـمير غامن، ومن تأليف 

خالد دياب واخراج خالد مرعي. 

 أنغام

 مراد السويطي

 أحمد حلمي

 عادل إمام

 هيفاء ترتدي كوفية يحيى سعادة 

 منتديات تدعو «الزعيم» 
  للتبرع بأموال إعالن المحمول 

لعالج جمعة الشوان
  

  وجهت منتديــــات على اإلنترنت دعوات الى الفنان 
املصري عادل إمام للتبرع بجزء من األموال التي تقاضاها 
نظير ظهوره في إعالن إلحدى شركات الهاتف احملمول 
لصالح عالج رجل املخابرات املصري الســــابق أحمد 

الهوان الشهير بـ «جمعة الشوان».
  وأوضح شباب املنتديات ان احد اسباب شهرة عادل 
إمام، هو دور «جمعة الشوان» الذي لعبه في مسلسل 

«دموع في عيون وقحة» في حقبة الثمانينيات.
  وتــــرددت أنباء تفيــــد بتقاضي عــــادل إمام امللقب 
بـ«الزعيم» ٤ ماليــــني دوالر مقابل نطقه جملة واحدة 
فقط في إعالن لشركة محمول، ما يجعلها أغلى حملة 
إعالنية في تاريخ مصر، وفقا لصحيفة «صوت األمة» 

األسبوعية.
  يذكر ان الشوان رجل املخابرات السابق يعاني من 
مشكالت صحية اضطر على اثرها الى رهن منزله لتوفير 
مبلغ ٤٠ ألف جنيه مصري إلجــــراء عملية جراحية، 
وحتولت قصته مؤخرا الى قضية رأي عام تفاعلت معها 

املنتديات بعد عرضها على أكثر من وسيلة إعالمية. 

 بعد أن حكـــي الكثير عن تأجيل البوم 
الفنانة هيفاء وهبي عن شركة «روتانا»، 
صرحت الفنانة ملجلة «نادين» اللبنانية، 
ان شركة «روتانا» ال تؤجل إصداره، ألنها 
أصال ال تسأل عنه، مشيرة الى أن ألبومها 
جاهـــز وهو في مرحلة الـ Mix، وإذا كانت 
توجد حفلة يتصل قسم احلفالت، اما كإنتاج 

فال حياة ملن تنادي. 
  وعلقت بأنها ال تعرف شيئا عنهم إال إذا 
تابعت االخبار الفنية ألنها منشغلة بعملها 
وأسفارها وحفالتها وبيتها. وختمت قائلة، 
انها تستغرب كيف ال يسألون، لكن وعلى 
ما يبدو ان الســـؤال يرتـــب عليهم القيام 
بواجب وهم غير مســـتعدين حاليا على 

حد قول وهبي. 
  من جانب آخر نشرت الصفحة الرسمية 
للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الـ«فيس 
بوك» جلسة تصوير خضعت لها هيفاء، 
وفيها تقمصت شخصية صديقها املخرج 
الراحل يحيى ســـعادة مـــن خالل طريقة 
جلوســـه على الكرسي ومالبسه، فارتدت 
هيفاء «تي شـــيرت» عليها صورة يحيى 
وقبعة مشابهة ملا كان يرتديه دوما باالضافة 

الى الكوفية.

 النبهان مع املذيعة عبير الوزان في برنامج «مونديال كافيه» 

لكن األصل هو تلفزيون الكويت، 
فهو األبرز، وقد صنع الكثير من 
النجـــوم املعروفني في االعالم 
احمللي واخلليجي والعربي، كما 
انه من أكثر التلفزيونات حيادية 
فيما يطرح من قضايا واحتراما 
لعقلية املشاهد العربي، اعتقد 

انه موجود وينافس بقوة.

  حرية حقيقية 

ــالم الكويتي  ــرى االع   كيف ت
مقارنة بغيره؟

  إعالمنا متميز وجميل ومن 
خالله نعيـــش حرية حقيقية 
في ظل حكم صاحب الســـمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد، 
ولو قارنا بني إعالمنا واآلخرين 
فســـنكون في مستوى متقدم 
بعقولنـــا وخبراتنا وحبنا ملا 

نقوم به.
  كلمة أخيرة؟

  أشـــكـــر كل من ســـاعدني 
في الوصول الى هذه املرحلة، 
كمـــا اشـــــيد بـــــــدور املعد 
ابراهيم الفيلكاوي واملــــخرج 
منـــــصور حسني لكي يخرج 
برنامج «مستر بلوو» بالشكل 
املطلوب الذي يرضي جمهورنا 

العزيز. 

كليا على اللقاءات معهم وهذا 
ما يجعلنـــي أملس ردة فعلهم 

مباشرة.

  قناة الراي

  خرجت ثم عدت الى تلفزيون 
الكويت.

  (مقاطعا) تلفزيون الكويت 
بيتي ولن أبتعد عنه وســـبب 
خروجي كان لصقل موهبتي، 
حيث أتتنـــي الفرصة لتقدمي 
برنامج على قناة «الراي» وهي 
من القنوات الكبيرة واملشاهدة 
ليـــس في الكويـــت واخلليج 
فقـــط وإمنـــا على مســـتوى 
الوطـــن العربي كلـــه، وكانت 
جتربة جميلـــة جدا من خالل 
برنامج «مونديال كافيه» الذي 
واكب أجـــواء مونديال جنوب 
أفريقيا، وأشكر ادارة «الراي» 
، وأمتنى أن أقدم  على ثقتهم فيَّ
شيئا مفيدا للمشاهدين سواء 
في تلفزيـــون الكويت أو على 

أي قناة أخرى.
ــي التلفزيون    لكن ما رأيك ف

وما يقال عن تراجع مستواه؟
  تلفزيون الكويت رائد ومازال 
كذلك ومن الطبيعي أن يكون 
للقنوات اخلاصة أيضا متيزها، 

املسيليم، أما التوزيع املوسيقي 
فلعبد القدوس، علما ان البرنامج 
ســـيعرض يوميا عبر شاشة 
القناة الثالثة الرياضية الساعة 

٢٫٤٥ ظهرا بتوقيت الكويت.

  وراهم وراهم

ــة أو  ــى من املنافس   أال تخش
ــك باألصداء  ــى برنامج أال يحظ

املناسبة؟
  بالعكس فقد قدمت في السابق 
برنامجي «ستار تامي» و«وراهم 
وراهم» وكانت أصداؤهما رائعة 
جدا، والدليل أننا تصدرنا كثيرا 
من االستفتاءات في الصحف 
وعبـــر االنترنـــت ورد فعـــل 
اجلمهور في االسواق واالماكن 
العامـــة واملالعب، وهذا الدعم 
املعنوي يجعلنا دائما نفكر في 
تقدمي اجلديد إلرضاء متابعي 
الثالثـــة الرياضية، اعتقد انه 
ال يوجـــد منافس لـ «مســـتر 

بلوو».
ــرأي  ب ــم  تهت ــك  أن ــدو    يب

اجلمهور.
  بالتأكيد فهم الترمومتر الذي 
من خالله أصحح أخطائي وأطور 
من إمكانياتي، كما ان برنامجي 
«وراهم وراهم» يعتمد اعتمادا 

 عبدالحميد الخطيب
  بعد تقدميه للعديد 
من البرامـــج الناجحة 
على شاشة تلفزيون 
الكويـــت وقنـــاة 
«الـــراي» يعود 
املذيع عبدالعزيز 
الى  النبهـــان 
جمهوره مرة 
أخرى عبر 
مج  نا بر
رياضي 
جديـــد 
انه  أكد 
سيكون 
مفاجـــأة 
العيـــار  مـــن 

الثقيل.
اعترف    النبهان 
ان  الى  بانه يسعى 
يضع لنفســـه خطا 
اعالميـــا خاصا به 
مقتديـــا بكل صاحب 
ابداع في املجال االعالمي 
الكويتـــي، معتمـــدا 
على اهتمامه بصقل 
موهبتـــه وتطويـــر 
أدواته حتى يقدم ما 
يرضي طموحه وينال 

إعجاب جمهوره.
التقت    «األنبـــاء» 
بعبدالعزيـــز النبهان 
في هذا احلوار الشائق، 

فإلى التفاصيل:
  حدثنا عن جديدك.

  سأعود عبر شاشة 
الرياضية  الثالثة  القناة 
من خالل برنامج جماهيري 
يحمل اسم «Mr blue» وهو 
خاص مبشـــاركة منتخب 
الكويت في كأس آسيا، حيث 
البرنامج  ســـتتجول كاميرا 
بـــني اجلماهير الرياضية في 
املجمعات واملخيمات واألماكن 
العامة، كما سنستضيف عددا 
الى  الفنانـــني باالضافة  من 
أجواء املســـابقات واجلوائز 

القيمة.
  ويضيف: لقد انتهت فرقة 
ميامي من وضع اللمسات 
االخيرة على أغنية 
البرنامج وهي 
مـــن كلمات 
الشاعر أحمد 
الشـــرقاوي 
وأحلـــان ضـــاري 

 يرصد من خالله ردود األفعال حول مشاركة «األزرق» في كأس آسيا

 «Mr blue» عبدالعزيز النبهان: ال يوجد منافس لـ  

 صفحتها على الـ«فيس بوك» نشرت صورًا 
لها وهي متقمصة شخصية يحيى سعادة

 عبدالعزيز 

النبهان

 هيفا وهبي: 
«روتانا» لم تؤجل 
ألبومي ألنها أصًال 

ال تسأل عنه!
 


