
 25  فنون  االحد ٣٠ يناير ٢٠١١   
 تغريم سمير صبري 

  ٢٥ ألف جنيه بسبب أغنية

 نهال عنبر: قصصت شعري لـ«المصلحة»

 «ال ميتني وال تلتمية» 
هي االغنيـــة التي قدمها 
الفنان املصري ســـمير 
فيلـــم  فـــي  صبـــري 
«نشاطركم االفراح» من 
دون أن يأخذ املوافقة من 
املؤلف وامللحن كما ضمها 
الى البومه الغنائي االمر 
الذي جعل املوسيقار كمال 
هـــالل يقدم دعوى ضده 
وحكمت احملكمة بتغرميه 
بدفع مبلغ ٢٥ الف جنيه 
اضافة الى اتعاب احملاماة، 

حسب «النشرة».
  ومن جانبه ينتظر الفنان سمير صبري حكم االستئناف 
الذي قدمه وقد حددت محكمة املعادي املصرية جلســـة في 

شهر مارس املقبل للبت في القضية.

 أصـــرت الفنانة نهال 
عنبر على أن تقص شعرها 
وذلك نظرا لطبيعة دورها 
في فيلم «املصلحة» الذي 
جتسد فيه دور «روحية» 
الســـقا وأحمد  أم أحمد 
السعدني وذلك بناء على 
تعليمات املخرجة ساندرا 

نشأت.
  وأكدت نهال، حســـب 
«النشرة» أنها لم توافق 
على اســـتعمال الشعر 
املستعار وذلك حرصا منها 
على مصداقية الشخصية 

التي ارهقتها بشدة واضافت نهال: ارهقتني شخصية روحية 
وذلك على الرغم من بساطتها الشديدة إال انها تطلبت مني 

بذل جهد كبير وتركيز.
  وقد بدأت الفنانة نهال عنبر تصوير دورها في الفيلم وذلك 
مبدينة السادس من أكتوبر، وفيلم «املصلحة» بطولة احمد 
السقا واحمد عز واحمد السعدني وحنان ترك وزينة، ومن 

تأليف وإنتاج وائل عبداهللا وإخراج ساندرا نشأت. 

 سمير صبري

 نهال عنبر

 قال إن «أيام الفرج» نقلة في مشواره

  الحشاش: الفضائيات الكويتية
  تثق في قدراتي كمؤلف

له ولغيره من الكتاب للتطرق 
الى الكثير مـــن القضايا دون 
خوف، مـــع مراعاتهم لعاداتنا 

وتقاليدنا الشرقية.
   اجلديـــر بالذكر ان الكاتب 
الشـــاب عبدالعزيز احلشاش 
له العديد من االعمال الدرامية 
الناجحة ومنها «عيون احلب» 
و«خيـــوط ملونـــة» و«ايـــام 
الفرج» وغيرهـــا ويعتبر من 
املواهب الكويتية الشابة التي 
تخط طريقها بثبات في مجال 

الكتابة. 

توعيهم وكثيرا ما تطرح حلوال 
ملشكالتهم.

   واكد ان للدراما تأثيرا كبيرا 
في ثقافة أي مجتمع لذلك يجب 
ان يكـــون هناك اهتمام خاص 
بهذا املجال الذي اثبت انه محرك 
اساسي ومكان ملناقشة العديد 
من القضايا التي يتعثر التحدث 

فيها في الواقع.
  واوضح احلشاش ان الكويت 
من الـــدول الرائدة في االنتاج 
الدرامي وبها مساحة كبيرة من 
احلرية الفكرية ما يفسح املجال 

 عبدالحميد الخطيب
الشـــاب  الكاتـــب    عبـــر 
عبدالعزيـــز احلشـــاش عـــن 
ســـعادته بــــعرض مسلسله 
«أيام الفرج» على قنوات مهمة 
مثل «أم بي سي» و«أبوظبي» 
موجها شكره في الوقت نفسه 
الى الفضائيات الكويتية لثقتها 
به كمؤلـــف مثل قناة «الراي» 
التي عـــرض فيها العمل خالل 
شهر رمضان املاضي، وكذلك 
تلفزيون «الوطن» الذي أعطاه 
فرصة الظهور للساحة كمؤلف 
شاب من خالل مسلسل «عيون 

احلب».
  واضاف احلشاش ان «أيام 
الفـــرج» حظي بنجـــاح كبير 
السيما انه ضم مجموعة النجوم 
التـــي تصـــدت لبطولته وفي 
مقدمتهم الفنان الكبير الراحل 
غـــامن الصالح ومعه باســـمة 
حمادة وخالد امني واســـمهان 
توفيق وغيرهم، باالضافة الى 
البوليسية  قصته االجتماعية 
التي شدت املشاهدين من خالل 
مجموعة من االحداث الغامضة 

واملشوقة.
  واعتبر احلشاش ان املسلسل 
شكل نقلة جديدة في مشواره 
ككاتب شـــاب يحاول أن يقدم 
أعماال مختلفة، ملمحا الى انه 
يبحث في اعماله عن التنويع 
وايجاد قصص مشوقة تتناول 
القضايـــا املهمة التـــي يعاني 
منها املجتمع، مشـــددا على ان 
الدراما التي تتناول هموم الناس 
هي االقرب الـــى قلوبهم النها 

 مشهد من مسلسل «أيام الفرج»

 راشد الماجد محتار بين موافقة شيرين 
وصفقة التنازل عن يارا!

 نادين الراسي: أنا مع القبلة ومشاهد السرير
 بيروت - ندى مفرج سعيد

  في حلقة جديدة من 
برنامج «مش غلط» على 
محطة الـ «MTV» استضاف 
اإلعالمي وســــام بريدي 

املمثلة نادين الراسي.
  وكان املوضوع األول 
حول إمكانية ترشحها الى 
االنتخابات النيابية فكان 
جوابها «ليــــه أل» فهناك 
رجال سياسة محبوبون 
من شريحة كبرى، بينما 
هنالك شريحة كبيرة أيضا 
ال حتبهم، أما نحن كفنانني 

فاألكثرية حتبنا، ومــــن املمكن أن نصل الى قلوب 
اجلمهور اكثر من السياسيني.

  وحتدثت الراسي عن الدراما اللبنانية، معتبرة ان 
الدراما اللبنانية أكثر من ناجحة باالمكانيات املتاحة 
لها من أموال وتوزيع وخاصة مع عدم وجود منتجني 
وموزعني للدراما اللبنانية، كما أكدت أنها مع القبلة 
أو وجود املمثلني في سرير واحد وال مشكلة اذا قدمها 
املمثل عندما يشعر بأن الدور بحاجة لهذه مشاهد، 
وقالت: أنا أشعر بأنني أكبر كاذبة في العالم عندما 
امثــــل أمام ممثل وأقول له «أحبك» فال اشــــعر بها، 
لــــذا ال ميكنني أن أقبل أحدا في أدواري، معبرة عن 
استيائها من املسلسالت التركية وقالت: ال مشكلة مع 
املسلسالت التركية كدراما إمنا مع الدوبالج، فلماذا 
يجب أن تكون باللهجة السورية، فهنالك عدد كبير 
من املمثلني اللبنانيني بحاجة للعمل وهم أكثر خبرة 
من املمثلني السوريني وبرهنوا على ذلك سابقا في 

املسلسالت املكسيكية.

  وأكــــدت ان الوســــط 
الفنــــي أصبح في الفترة 
التي قررت فيها شقيقتي 
خوض الغناء كانت موجة 
نانا ودانــــا وغيرهما لذا 
رفضنا أنــــا وأهلي االمر 
فسألها وسام ملاذا رفضت 
مع العلــــم انك عملت في 
بدياتك في عرض االزياء 
وتصوير االعالنات فأجبته 
كان أخي جورج يرافقني 
وكان اهتمام السيدة نتالي 
فضــــل اهللا بنا وأنا أؤكد 
ان نتالي ليست بحاجة 
لتبرير فــــي البرامج فأنا اؤكد «انــــو نتالي ما معا 

مصاري».
  وبطريقة طريفة ودراماتيكية رد وسام «الضرب» 
التي قامت به نادين في إطاللتها السابقة مع وسام 
خالل برنامجه في شهر رمضان «بالهوا سوا» فقال 
لها: بحوزتنا فيلم يثبت انك بعالقة مشــــبوهة مع 
بعض املنتجني، ونرفض ان نعرضه على املشاهدين، 
فأصرت ان يعرضه على الهواء لكي تؤكد أنها ليست 

هي والحقا قال لها وسام «أخذت حقي منك».
  وفي النهاية حتدثت عن زواجها االول في السن 
املبكر عن عمر ١٧ سنة وعالقتها بزوجها وغرامها به 
رغم صغر سنها في سن ١٣ سنة وقررت الزواج به 
على طريقة «اخلطيفة» بهدف الهروب من الواقع ومن 
ضغوط أهلها وأكدت انها مؤمنة مبقولة أن الرجل 
هو رأس املرأة وعليه أن يأخذ القرارات املنزلية لكن 
بعد التشاور مع زوجته ولكن القرار النهائي يجب 

أن يكون للرجل. 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  كشفت الصفحة الرسمية للفنان راشد املاجد على 
«الفيس بوك» انه ينتظر موافقة الفنانة شـــيرين 
عبدالوهاب لتقدمي دويتو بعنوان «سنني الفراق» 
وهو من كلمات الشاعرة الولهانة، ومن أحلان أحمد 
الهرمي، ويقول مطلع األغنية: «وش جابك لي بعد 
عشر ســـنني فراق، ال تقول لي يا حبيبي مشتاق، 
دموع الندم ما ترجع اللي راح، انت بعتني برخيص 
واختـــرت الفراق»، وفي الوقت الـــذي نقل املوقع 
موافقة شيرين املبدئية على العمل، لكنها لم تقدم 
جوابا قاطعا رغم أنها اطلعت على النص والتوزيع 
املوسيقي، كما اعلن املوقع ان املاجد وضع الفنانة 
اللبنانية يارا احتياطا في حال عدم موافقة شيرين 

لتأدية الديو معها.
  وكانت انتشرت منذ ايام اخبار في بيروت تشير 

الى ان طارق ابوجودة مدير اعمال يارا تخلى عنها، 
وذلك بعد ان نشرت بعض الصحف املصرية خبرا 
مفاده أن أبوجودة عقد صفقة مع الفنان راشد املاجد، 
تنازل فيها عن البند اجلزائي في العقد املوقع بينه 
وبني جنمته يارا، ليتمكن املاجد من ادارة أعمالها 
واالستفادة من جناحها الفني الكبير الذي حققته 
خاصة في دول اخلليج. وأكدت الصحف املصرية أن 
الصفقة قدرت مباليني الدوالرات التي دفعها راشد 
املاجد لطارق أبوجودة، كي تخرج من حتت جناحيه 
وتنتقل الى الشركة اخلاصة باملاجد، لكن ابو جودة 
نفى اخلبر مؤكـــدا ان عقده مع يارا هو عبارة عن 
توكيـــل عام حول االدارة الفنية احلصرية جلميع 
أعمالها، وقد وقع العقد في ٢٠٠٤/٢/١٧ ملدة خمس 
ســـنوات، ومت جتديده بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٠٩ ملدة 

عشر سنوات، اي انه ينتهي في ٢٠١٩/٦/٤. 

 راشد املاجد شيرين عبدالوهاب يارا

 نادين الراسي 

 عبدالعزيز 
الحشاش


