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 مطرب شاب يعتقد انه 
اغانيه «خالدة» هااليام 
متضايق انه محد دعاه 
للمشاركة في مهرجان 
وطني.. الزين يفرض 

نفسه! 

 ممثلة هااليام طايرة من 
«الفرحة» النه احد املنتجني 
وعدها ببطولة عمله اليديد 
مع انه صديقاتها نصحوها 
انه منتج نصاب.. اللي ما 

يطيع يضيع!

مشاركة نصاب
انتــــاج هااليام ما   مدير 
اللي  يرد علــــى املمثلني 
اليديد  شاركوا في عمله 
علشان يعطيهم اجورهم 
انــــه مو قادر  واملصيبة 
يواجههم.. صج أي شي!

أجور

 سامح الصريطي

 الصريطي متحدثا للزميل عبداحلميد اخلطيب

 «جارة القمر» فيروز

 محمد مختار مع زوجته رانيا يوسف

 ..وفي أحد أعماله الفنية 

 الصريطي لـ «األنباء»: خيانة زوجتي ال تخدش الحياء

 عبدالحميد الخطيب
  أشاد الفنان سامح الصريطي مبا تشهده الكويت من تطور 
دائم على مستوى الدراما التلفزيونية والسينما، مؤكدا أنها 
هوليوود اخلليج وبها عمالقة في املسرح العربي منهم عبد 
احلسني عبدالرضا وسعد الفرج وحياة الفهد وسعاد عبداهللا 
وآخرون. وأضاف الصريطي في تصريح لـ «األنباء» انه ال 
يخشــــى من كثرة أعماله قائال: أحاول التنويع في أدواري 
بشرط ان تكون هذه االدوار بعيدة عن اإلسفاف واالبتذال، 
مشــــددا على ان دوره في مسلسل «رجال مطلوبون» الذي 
يعرض على قناة «ام.بي.سي» لم يتجاوز اخلطوط احلمراء، 
وانه يعرض لعملية اخليانة الزوجية بشكل ال يخدش به 

حياء اجلمهور.
  وتابع: لدينا في العمل العديد من القضايا االخرى وأجسد 

فيه شخصية خالد الذي يعيش طول الوقت باحثا عن امتالك 
كل شيء، ألنه ال يحب اخلسارة أو التنازل، بل يسعى ألن 
يكون كل شيء بيده، لكنه يفتقد معنى الرجولة احلقيقي، 
مشددا على ان ما يعرضه املسلسل اخف وطأة من القضايا 
التي تثيرها برامج «التوك شو» والتي تسببت في الكثير 
من االنحرافات في املجتمع املصري، السيما انها تسير وفق 
سياسات معينة تفرض عليها في بعض االحيان، ما يفقدها 
مصداقيتها. واستطرد: لقد تربينا على الفن االصيل واحترام 
االخالق ولن أتخلى عن مبادئي مهما كانت املغريات املادية، 
وللعلم هذا احد أسباب ابتعادي عن السينما لفترة، حيث 
سادت االفالم التجارية اخلالية من املضمون والتي ال تسعى 
إال للربح حتى لو كان ذلك على حساب الترويج إلثارة الغرائز 
وتدني االخالق، وهذا ما ارفضه نهائيا واعترض عليه علنا 

امام اجلميع، وذلك ال ينفي وجود اعمال ممتازة في الفترة 
السابقة لكنها ليست بكثرة االعمال التجارية املبتذلة. وحول 
رأيه في مسلســــالت الســــيرة الذاتية أكد الصريطي أنه ال 
يفضل انتشار هذه النوعية من االعمال، مشيرا الى انه من 
اجليد ان نسلط الضوء على بعض الشخصيات املؤثرة في 
تاريخنا وان حتمل هذه االعمال اجلوانب االيجابية ليستفيد 
منها اجليل اجلدي، لكن بقدر معقول من االنتاجات حتى ال 

تكون كل أعمالنا سيرة ذاتية فقط. 
  اجلدير بالذكر ان الصريطي شارك في رمضان املاضي 
بخمســــة مسلســــالت هي «قضية صفية، سقوط اخلالفة، 
نعم مازلت آنســــة»، باالضافة ملسلســــلي «أزمة ســــكر»، 
وامللحمة التاريخية «شيخ العرب همام» مع النجم يحيى 

الفخراني. 

 أشاد بتطور الدراما والمسرح في الكويت 

  صفحة فيروز تهدد أعضاءها بالحذف

 محمد مختار: لم أتحرش بخادمتي
  وأطّلق رانيا يوسف هذا األسبوع

 أصدرت الصفحة الرسمية 
للســـيدة فيروز علـــى موقع 
الـ«فيس بوك» والتي تديرها 
ابنتها رميا الرحباني، التنبيه 
التالي: كثرت مؤخـــرا اآلراء 
واملزايـــدات  والتعليقـــات 
السياســـية علـــى الصفحـــة 
وحملـــت البعض الـــى ابداء 
النصائح والتوجيهات حول 
السيدة فيروز  كيفية اختيار 
الفنية  زمان ومكان محطاتها 
وكيفية تعاطيها مع األحداث 
واألنظمة والشعوب، لذلك يهم 
ادارة املوقع، وبغض النظر عن 
تضامنها مع ارادة الشعوب في 
التذكير بأن  تقرير مصيرها، 
هذه الصفحة ليست سياسية 
وال تتسع للنقاش السياسي 
ولن تكون وسيلة للتحريض 
املباشر او غير املباشر، وبالتالي 
ســـتحذف أي مداخالت تلوث 

رسالتها. 

 نفى املنتج محمد مختار ما 
يتردد بشأن حترشه بخادمته 
ـ رضا الشـــبراوي ـ أو وجود 
قضية ضده بشأن هذا األمر، 
مشـــيرا إلى أن خادمته ادعت 
عليه أنه تزوجها عرفيا وقدمت 
بالغا للنيابة منذ شهور، لكنها 
اعترفت بكذبها وتنازلت عن 
البـــالغ. وأضـــاف مختار في 
تصريح ملوقع «ام بي سي.نت»: 
لقد ادعت اخلادمة أنني تزوجت 
منها عرفيا، وتقدمت ببالغ إلى 
النيابة العامة بهذا الشأن، لكنها 
تنازلت عـــن البالغ واعترفت 
بكذبها، وكان هـــذا األمر منذ 
بضعة شهور. وأوضح مختار 
أن السنوات الـ ١٢ التي قضاها 
مع زوجته رانيا قد مسحها من 
حياته بـ «استيكة»، الفتا إلى 
أنه سيقوم بالبدء في إجراءات 
الطالق رســـميا هذا األسبوع 
لينتهي من هذا األمر سريعا. 

 ابنتها رفضت مزايدات األعضاء السياسية 

 «فالشات جديدة» وجوائز
  من غير أسئلة في «ألو فبراير»

 مفرح الشمري
  وعد مخرج برنامج المسابقات «ألو فبراير» مستمعي «كويت 
FM» خصوصـــا عمالء «زيـــن» بان الحلقـــات الخاصة باألعياد 
الوطنية في البرنامج ســـتكون مختلفة عن الحلقات الســـابقة 
حيث انهـــا تتضمن العديد من الفالشـــات الجميلة التي تتغنى 
في الكويت، وذلك تماشيا مع أجواء الفرح التي تعيشها شوارع 

الديرة هذه األيام.

  من غير أسئلة

  كشـــف المشـــرف العام على البرنامج علي حيدر ان حلقات 
العيد الوطني وعيد التحرير ســـتكون من غير أســـــئلة تطرح 
على المشاركين من قبل مذيع البرنامــج أحمد المـوسـوي وذلك 
إلتاحة الفرصــة للفــوز بالـجوائز المــقدمة من الشـركات الراعية 

وهي:
  «األنباء» و«زين» و«منتزه خليفة السياحي» و«معهد كراون بالزا 
الصحي» و«ليموزين الخرينج» و«الجوثن جاليري» و«الفايز للعود 
والعطور» و«عيادة بلسم لألسنان» باإلضافة الى الجوائز الخاصة 

المقدمة من الجهة المنفذة للبرنامج «ميديا فون بلس». 

 فنانة تشيكية تستولي
  على «أيه اللي بيحصل» لميريام فارس

 هيفاء تختتم ليالي مهرجان دبي

 بمناسبة االحتفاالت بأعيادنا الوطنية

 ميريام فارس 

 عباس النوري في شخصية «أبوعصام» 

 أصالة وزوجها أثناء الرحلة  نيشان على باخرة احلب 

 هيفاء وهبي

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
الفنانة    تعرضـــت أغنيـــة 
ميريام فارس «واحشني إيه» 
للمرة الثانية للسطو من قبل 
الى  فنانة تشـــيكية لتضمها 
ألبومهـــا الجديد الذي طرحته 
منذ فتـــرة لتكون األغنية هي 
األلبوم. وكانت ميريام تعرضت 
للسرقة مرتين في اغنيتين «ايه 
إللي بيحصل» التي اســـتولت 
عليها مغنية إسرائيلية وغنتها 
بالعبرية، وأغنية «واحشني 
إيه» التي كان قام فنان إيراني 
باستنســـاخها أغنية بكلمات 
بلغتـــه األم، وتقديم نســـخة 
مطابقة عن ڤيديو كليب الفنانة 

ميريام فارس.
انها  الى    وأشـــارت ميريام 
ليســـت المـــرة األولـــى التي 
تسرق فيها إحدى أغانيها بعد 
ان عاشت األمر لجهة االستيالء 
على أعمالها من قبل في إيران 
وروسيا وإسرائيل والجزائر، 
واعتمـــدت أغانيها بلغات تلك 
اللحن والتوزيع  البلدان وفق 
نفسه، مشيرة الى ان الفنانين 
الشرفية بدأت  العرب واآلالت 
تســـتحوذ على اهتمام الغرب 
فيعملون علـــى االقتباس من 

خبراتنا وفننا وثقافتنا.

اللبنانية  النجمة   اختتمت 
هيفاء وهبي فعاليات مهرجان 
دبي للتسوق في ليلة من العمر 
امتدت حتى ســـاعات الصباح 

األولى.
  وقد غنت هيفاء أجمل أغانيها 
على وقع تصفيق اجلمهور الذي 
بادلها الفرح واحلماس من خالل 

مشاركتها الغناء.
  وقد تــــوج محبـــو هيفاء 
جنمتهـــم بتـــاج وضعـــوه 
على رأســــها عـربــــون حـب 

وتقـدير. 

  وأعربت عن أسفها لكيفية 
الحصول على تلك األغاني عن 
طريق الســـرقة ومن دون أي 

إذن مسبق.
  من جهة أخرى عمد مؤلف 
األغنية وملحنها محمد الرفاعي 
الى مديرة  الرســـال رســـالة 
العالقات الدولية في «الساسيم» 
بما انه عضو في هذه الجمعية 
(جمعية المؤلفين والملحنين 
الموسيقى)، مطالبا  وناشري 
بحقوقـــه األدبيـــة والمادية، 
وخصوصا أن الفنانة التشيكية 
التي سرقت األغنية لم تشر الى 
اســـم مؤلفها في ألبومها ولم 

تأخذ إذنا ألدائها علنا.

 أصالة وزوجها مع نيشان على «باخرة الحب»

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  عاش عشـــاق النجوم العرب في بالد 
االغتراب في«عيد احلب» ثالث ليال من 
العمر فـــي رحلة بحرية على منت باخرة 
الـ «Valentine Cruise» والتي حملت معها 
عددا كبيرا من اهل الغناء والتمثيل. الرحلة 
التي حصلت «األنباء» على صور حصرية 
لها، كانت بدأت في ١١ من فبراير واستمرت 
حتى ١٥ منه، ونفذها املنتج يوسف حرب، 
وشارك فيها كل من النجوم راغب عالمة 
وعائلتـــه، أصالة وزوجها املخرج طارق 

العريـــان وأحالم وزوجها ورويدا عطية 
وملحـــم زين وميســـاء املغربـــي ومنى 
شـــداد ومصطفى اخلاني وفارس كرم، 
والساحر أحمد البايض الذي قدم عرضا 
أللعاب اخلفة. وشـــاركت في هذا احلفل 
فرقة أم حســـني التي قدمت مجموعة من 
«السكتشات» املضحكة. هذا وقدم احلفل 
االعالمي نيشان الى جانب الني وطفا مقدمة 
ستايل على «ام بي سي» وستنقل شاشة الـ 
«إم. بي. سي» وقائع الرحلة خالل ايام على 
شاشتها، حيث رصدت الكاميرا حتركات 

وغناء النجوم ولقاءاتهم مع عشاقهم على 
منت الباخرة التي انطلقت من ميامي الى 
جزر الباهامس. ورصدت الكاميرا الهوايات 
التي مارسها النجوم على منت الباخرة من 

القفز فالسباحة وغيرها.
  من جانب آخـــر حتيي الفنانة اصالة 
نصري ٤ مارس املقبل حفال خيريا لصالح 
النســـاء املعنفات منزليا، وتنظم احلفل 
جمعية رؤيتي اخليرية وبالتعاون من قناة 
«إم بي ســـي»، وذلك بفندق الريجينسي 

باالس ـ أدما ـ صالة جاد بولروم. 

 «األنباء» حصلت على صور حصرية للرحلة

 رمضان ٢٠١١ يشهد عودة «باب الحارة» وأبوعصام

 يقول المثل: إذا فات الفوت ما ينفع
  أ ـ القوت

  ب ـ الحوت
  ج ـ الصوت 

 بدأت الفترة احلالية التحضيرات اجلدية 
لتنفيذ جزء ســـادس من السلسلة الدرامية 
الشـــامية «باب احلارة»، خالفا ملا أعلن من 
قبل بـــأن اجلزء اخلامس هو اجلزء األخير. 
وبحســـب صحيفة السفير التي علمت بهذا 
األمر من مصـــادر مطلعة فإن مالمح اجلزء 
اجلديد قد وضعت، وبـــدأت بالفعل عملية 
كتابته. ومن املرجح أن يقوم املخرج مؤمن 
املال بإخراج العمل، فيما يكتفي املخرج بسام 
املال، عراب املسلسل، مبهمة اإلشراف لكونه 

مشغوال بالتحضير إلخراج مسلسل «خان 
الشكر».

  ويجري احلديث عن استعادة اجلزء اجلديد 
ألحد أشهر الســـيناريوهات املتوقعة، وهي 
عودة «أبو عصـــام» إلى حارة الضبع، بعد 
أن مهد له أبو دياب في اجلزء اخلامس الذي 
دخل احلارة متنكرا بزي زبال حامال رسالة 
من الرجل، ليساهم الحقا في كشف اجلاسوس 
الضابط الفرنسي املزروع في احلارة، على 

أنه ابن زعيم احلارة. 


