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مطـــرب بعد مـــا كان 20
فـــي تصريحاته  «يزايد» 
أنـــه األفضل من بني جيل 
الشـــباب هاأليام تراجع 
انه هناك أفضل  واعترف 

منه.. زين تسوي!

ممثل يعتقد ان مستواه 
«عالي» في التمثيل هاأليام 
طالب من أحــــد املخرجني 
التركيز عليه علشان يبرزه 
بحكم الصداقة اللي بينهم.. 

احلمد هللا والشكر!

اعتراف بروز
ممثلة «عبرت» عن 
اســــتيائها مــــن منتج 
عملهــــا اليديد اللي ما 
عطاها حقها املادي كامال 
املالي..  بسّبــة عجزه 

اهللا يعينچ!

حق

روال سعد

جمال سليمان

حملة تشويش يتعرض لها بث قنوات
 «MBC»  و«العربية» على «نايل سات»

غادة عبدالرازق تستأنف
 تصوير «سمارة» األسبوع المقبل

بعد تعرض باقة «MBC» للتشويش خالل 
  «MBC» االيام القليلة املاضية اصدرت مجموعة
بيانًا جاء فيه: تعرض البث الفضائي ملجموعة 
القنوات املنتمية لباقة «MBC» وقناة «العربية»، 
حلملة تشـــويش متعمدة ومنظمة على القمر 
الصناعي «نايل سات»، مصدرها جهات مجهولة، 
مما تســـبب في انقطاعات في البث، متكررة 
ومتواترة ومتصلة، استمر آخرها لساعات مما 
أدى إلى غيـــاب صورة وصوت معظم قنوات 

املجموعة عن الشاشة غيابا كامال. 
لذا، فـــإن مجموعـــة «MBC» تعتبر حملة 
التشويش واالنقطاعات املنظمة هذه مبنزلة 
هجوم ال يســـتهدف بث قنواتها فحسب، بل 
يستهدف كذلك جمهور املاليني من مشاهديها 

في كل مكان.
ومن جهتها، اعتبرت قنـــاة «العربية» أن 
اجلهات التي تقـــوم مبهاجمة بثها تهدف إلى 
احليلولة دون متكن املشـــاهدين من متابعة 
أخبـــار القناة املتواصلـــة وأخبارها العاجلة 
وبرامجها وتغطياتها املباشرة لألحداث املهمة 
التي جتري في عدة مناطق وبلدان في الوطن 
العربي، السيما بعد تغطياتها اجلريئة وغير 
املنحازة لألحداث، وآخرها تلك التي حصلت 

في تونس ومصر وليبيا.

وتأتي هذه الهجمة على البث لتضاف إلى 
تعرض طاقم عمل التغطيات املباشرة في قناة 
«العربية» العتداءات متكررة على األرض في 

عدد من تلك املناطق وغيرها.
وقال مصـــدر موثوق فـــي «العربية» ان 
التشـــويش املتعمد على بث القناة اشتد ليلة 
أمس أثناء ذروة مشاهدة «العربية» التي دأبت 
في األيام األخيرة على تكثيف تغطيتها لألحداث 
اجلاريـــة في ليبيا. وريثما تتـــم عودة البث 
 ،«MBC» الفضائي للقنـــوات املنتمية ملجموع
على القمر «نايل سات» عبر تردداتها السابقة، 
توفر املجموعة ملشاهديها في كل مكان مروحة 
من الترددات البديلة واملؤقتةـ  على نفس القمر 
«نايل سات»ـ  باإلضافة إلى تلك املتوافرة على 
«عربسات» كي تضمن استمرار وصول الصورة 
والصوت إلى املاليني من مشاهديها من احمليط 

إلى اخلليج.
وأنهت املجموعة بيانها: في هذا الســـياق، 
تلتزم مجموعة «MBC» جتاه مشاهديها مبتابعة 
املوضوع عن كثب مع اجلهات املعنية املوفرة 
للبث الفضائي، كي تصل إلى حتديد هوية ومكان 
ومسؤولية اجلهات التي تقف وراء تلك الهجمات 
وبالتالي مالحقتها قضائيا، واحلد من إمكانية 

حصول مثل هذه الهجمات في املستقبل.

اكد املنتج هشام شعبان أن 
مسلسل «ســـمارة» سيستأنف 
تصويره االسبوع املقبل داخل 
بالتوهات مدينة االنتاج االعالمي، 
حيث يقوم حاليـــا فريق عمل 
املسلسل ببروڤات داخل الشركة 
املنتجة اســـتعدادا الستئناف 
التصوير، حسب «اليوم السابع» 

املصرية.
و«سمارة» من بطولة النجمة 
غادة عبدالرازق ولوسي وحسن 
حسني ومحمد لطفي وياسر جالل 
وصبرا فواز وسامي العدل وزكي 
فطني عبدالوهاب وأحمد وفيق، 
ومن اخراج محمد النقلي، وتدور 
أحداثه حـــول جتارة املخدرات 
والعصابات من خالل «سمارة» 
بنت احلارة واملنطقة الشعبية 
التي تتيح لضابط شرطة بادارة 
مكافحة املخدرات أن يدخل في 
عصابة تهريب املخدرات متخفيا 

غادة عبدالرازقفي هيئة مجرم.

كارول سماحة

ميساء مغربي

ميساء مغربي: والدي فقيه ويقاطع أعمالي
وأجريت جراحة لتجميل أنفي

نفت الفنانة ميســـاء مغربي األنباء التـــي ترددت عن زواجها 
سرا، مؤكدة ان الزواج ليس عيبا حتى تخفيه عن الناس، وأبدت 
في الوقت نفســـه سعادتها بطالقها الذي أرجعته الى ديكتاتورية 
الرجل الشـــرقي وحب امتالكه زوجته، وقالت في حوار مع مجلة 
«روتانا» في عددها األخير: الزواج ليس عيبا حتى يكون ســـرا، 
وكما تعرفون فإن من شروط الزواج العالنية، وإذا كان هناك زواج 
فســـيكون معلنا في املكان والزمان، لكن التحفظ وعدم اإلعالن ال 
يعود القرار فيه الّي شخصيا، بل هي رغبة الشريك الذي ال يرغب 

في تسليط األضواء عليه.
واعترفت ميساء بإجرائها عملية جتميل، قائلة: «أجريت عملية 
جتميل واحدة فقط، حيث أصلحت أنفي بعدما تعرضت حلادث، 
وإذا رأيت انني بحاجة الـــى عملية جتميل فلن أتردد، لكني ضد 

العمليات بالبوتكس إال في حاالت الضرورة القصوى».
وعن ذكريات طفولتها قالت: نشـــأت في أسرة مثقفة غرست 
فينا حب القراءة، فوالدتي حاصلة على دكتوراه في علم النفس، 
وأخرى في األدب العربي، ونحن نشترك في حب الشعر، ووالدي 
حاصل على دكتوراه في الفقه، ورغم انه يقاطع مشاهدة أعمالي، 
لكنه فقيه معتدل وينصحني بطريقته، فمثال يقول لي: ان جمالك 
صار مستباحا للكل واجلميع يشاهدونه، لكنه انسان دميوقراطي، 
يعظ وينصح ولم يرغمني على شيء طوال حياتي إال مرة واحدة 
حينما رفض دراســـتي القانونية لعلم اإلجرام، قائال: ســـتكونني 

مجرمة محترفة أو حياتك غير مستقرة.

كارول سماحة تفتتح 
«LBC» نغم من حياتي» عبر الـ»

تصل النجمة كارول سماحة الى بيروت قادمة من القاهرة، وذلك 
تلبية لدعوة املؤسسة اللبنانية لإلرسال التي اختارتها جنمة احللقة 

األولى من البرنامج الفني اجلديد «نغم من حياتي».
وتفتتح كارول مباشـــرة على الهواء، مساء السبت بعد نشرة 
األخبار، برنامجا يختصر أبرز مراحل حياتها اإلنسانية والفنية، 
للتوجه في اليوم التالي الى سورية، حيث من املتوقع أن متكث حوالي 

الشهر، تتابع خالله تصوير مشاهد مسلسل «الشحرورة».
يذكر أن كارول أنهـــت املراحل األولية من التصوير في مصر، 
وهي تزور تباعا والى جانب فريق عمل املسلسل عددا من الدول 

العربية واألوروبية التي تخدم مواقعها جو العمل.

روال: سأبني ملجأ بتعويضات قضية «الفيلم اإلباحي المفبرك لهيفاء»

سليمان: رومانسية األعمال التركية غير موجودة بالدول العربية

اللبنانية  كشـــفت املطربـــة 
روال ســـعد عن مشروعها لبناء 
دار لأليتام قالت إنها خصصت 
له مبلـــغ مليـــون دوالر قيمة 
التعويض الـــذي طالبت به في 
قضية «الفيلم اإلباحي املفبرك» 
ملواطنتهـــا هيفـــاء وهبي التي 
استبعدت الصلح معها. وقالت، في 
تصريحات ملجلة «زهرة اخلليج» 
اإلماراتية في عددها األخير ردا 
على ما تردد بشأن منافسة هيفاء 
على بطولة «نوسة»: لم يشعرني 
املنتج بأي تطورات أو أن هيفاء 
وهبي تريد املسلسل، وصحتني 

على قلبها تأخذه إن أرادت، فكل 
شـــيء بني يدي يحلو في عينها 

وتطمع فيه.
أنـــا من  وأضافـــت: لســـت 
بدأ بالعداء مـــع هيفاء، هي من 
اتهمتني في البداية بفبركة فيلم 
إباحي عنها، ثم اتهمتني بسرقة 
أغنيـــة «الصوت ده جاي منني» 
منها، واآلن حتاول أخذ مسلسل 
«نوسة» مني، ولم يهدأ لها بال 
إال بعد أن منعتني من الغناء في 
مصر، حرام عليها، إلى متى هذا 
الظلم؟ وتابعت: القضاء أنصفني 
وحكم ملصلحتي في قضية فبركة 

الفيلم اإلباحي الذي اتهمتني به، 
التحقيقات براءتي،  فقد أظهرت 
واملفروض أن حتضر هيفاء إلى 
احملكمة مثل «الشاطرة» في بيروت 
١٨ اجلـــاري من أجل االســـتماع 
وتنفيذ حكم القضاء، ولو كسبت 
القضية فســـأربح مليون دوالر 
طلبتها من باب التعويض سأبني 
بها دارا لأليتام، وقد اشـــتريت 
القضية  األرض، وكل قرش من 
سيذهب ملصلحة هذه اجلمعية، 
وإذا خسرت القضية فسأفعل ما 
في استطاعتي جتاه هؤالء األيتام، 

فأنا لست مليونيرة.

رفض الفنان السوري جمال 
سليمان الربط بني عدم عرض 
مسلسله «ذاكرة اجلسد» للكاتبة 
اجلزائرية أحالم مستغامني على 
التلفزيون املصري واخلالفات 
السياســــية التــــي حدثت بني 
البلدين، إثر مباراتهما الشهيرة 
في كرة القدم مبدينة «أم درمان» 
بالسودان ضمن تصفيات كأس 

العالم.
وأضاف سليمانـ  في مقابلة 
مع برنامج «في القصر» على 
القنــــاة األولــــى بالتلفزيون 
املصري: بعد اإلعالن عن عملي 

ملسلسل «ذاكرة اجلسد» للكاتبة 
اجلزائرية أحالم مستغامني، 
شــــن صحافي مصري حملة 
العمل،  ضدي ملوافقتــــي على 
وقــــال إنني انتقــــدت اجلزائر 
بعد ما تعــــرض له املصريون 
في السودان بعد املباراة، ولقد 
استغربت من هذا األمر ألنني 
ال أتابــــع الكرة، كما أنني قلت 
ان العالقة بني مصر واجلزائر 

أكبر من أي مباراة.
من جانب اخــــر أكد الفنان 
السوري أنه يرفض عمل دوبالج 
ألي مسلسل تركي مهما كانت 

قوة العمل أو الشخصية التي 
سيقدمها، معتبرا أن الدوبالج 
السوري للمسلسالت التركية 
أو  ساعد في جناحها بطريقة 
بأخرى في الفترة األخيرة. ورأى 
أن الدراما التركية تعتمد بشكل 
أساســــي على ممثلني جيدين، 
إلــــى مالبس جيدة  باإلضافة 
وأماكن تصوير جميلة، الفتا 
إلى أنها تستخدم تقنيات حديثة 
أنهم  التصوير، فضال عن  في 
يقدمون األعمال الرومانســــية 
بالصورة التي لم تعد موجودة 

في الدول العربية.

عبدالمحسن التمار: «استديو الكروما» مصروفاته
ال تتعدى حفل عشاء تقيمه جمعية نفع عام!

خصوصا ان االســـتقاالت امر 
وارد في اي جمعيـــة ثقافية 
نتيجة الختالف وجهات النظر، 
مؤكدًا ان استقالة األعضاء عامر 
الزهير وعبدالرضا بن ســـالم 
وحســـن عبدال كان الســـبب 
األول واألخير فيها انشغاالتهم 

اخلاصة.
وحول عدم وجود سينمائيني 
اإلدارة احلاليـــة لنادي  فـــي 
الكويت للسينما قال: لألسف ان 
بعض السينمائيني مشغولون 
بأعمالهم اخلاصة وال يجدون 
الوقت الكافي للمشـــاركة في 
إدارة النادي الذي يفرض عليهم 
التواجد الدائم في النادي وهذه 
ليست قضية كبيرة تستحق 
النقاش واجلدل لتحديد من هو 
السينمائي وغير السينمائي 
ويكفـــي النادي فخـــرا ان كل 
الســـينمائيني في الكويت بال 
اســـتثناء خرجـــوا من حتت 
عباءته وكان للنادي شـــرف 
تقدميهم بداية مـــن املرحوم 
عبدالرحمـــن املســـلم مرورا 
بوليد العوضي وزياد احلسيني 
وغيرهم الكثير، وقد كرم النادي 
العديد من الســـينمائيني مثل 
عامر الزهير وحبيب حســـني 
وعبداهللا بوشهري باالضافة 
لتكرمي عدد من جنوم السينما 

العربية.

بكل شفافية، ملمحًا الى انهم 
يحاســـبون أنفســـهم قبل ان 
يحاســـبهم اآلخـــرون عن اي 

تقصير يحصل من قبلهم.
وعن مســـألة التشكيك في 
شرعية انتخابات ثالثة أعضاء 
الشـــؤون  قـــال: وزارة  جدد 
االجتماعية حسمت هذا األمر 
وأقرت بصحة االنتخابات وان 
النادي اليزال على تواصل مع 
الفاعلني،  األعضاء املستقيلني 

النادي  د.ليلى السبعان بدعم 
ماليا ومعنويا والبد من اإلشارة 
الى الدور الكبيـــر الذي لعبه 
رئيس نادي الكويت للسينما 
حسني اخلوالد في إجناح عمل 

هذا االستديو.
الى ان هناك  التمار  وأشار 
جهة رقابية حتاسبهم على اي 
خطأ يرتكبونه ممثلة بوزارة 
الشـــؤون االجتماعية والعمل 
النادي  إدارة  التي تتعامل مع 

استديو احترافيا وإمنا استديو 
هواة وكل ما صرف عليه حتى 
اآلن ال يساوي مصروفات حفل 
عشاء تقيمه اي جمعية نفع عام، 
وتعمدنـــا في النادي ان تكون 
تكلفة االســـتديو من تبرعات 
الرعـــاة وهنا ال أنســـى وقفة 
الرئيس الفخري للنادي الشيخ 
خالد العبداهللا الصباح من خالل 
تبرعه ألكثر من نشاط رئيسي 
في النادي، كما ال ننسى تبرع 

مفرح الشمري
كشف عضو مجلس إدارة نادي 
الكويت للسينما ورئيس اللجنة 
اإلعالمية عبداحملسن التمـــــار 
لـ «األنباء» حقيقة من يهاجمون 
النادي حاليا واصفا إياهم بأنهم 
ليس لهم عالقة بالسينما ال من 

قريب وال من بعيد.
وأضاف ان هؤالء األشخاص 
يكتبون إما حقدا أو حسدا دون 
أدلـــة واضحـــة، خصوصا انه 
خالل العامـــني األخيرين حقق 
نادي الكويت للســـينما العديد 
من اإلجنـــازات في تواصله مع 
اجلماهير من خالل أنشطته التي 
يقيمها اســـبوعيا في ديوانية 
النادي، وذلـــك حلرص رئيس 
مجلس إدارته حســـني اخلوالد 
وأعضاء املجلس على إبراز دور 
نادي الكويت للسينما لألجيال 
املقبلة ألنهــــم ليسوا بحاجـــة 

لـ «برستيچ» من خالله.
واعترف التمار باملشكلة التي 
أثيرت حول استديو الكروما لعدم 
احتياج النادي له قائال: ال أختلف 
حول املشكلة التي أثيرت بشأن 
هذا االستديو ولكن من الناحية 
الفنية ان أعضاء النادي في أشد 
احلاجة لهذا االســـتديو لتنمية 
مهاراتهم في التصوير واملونتاج 
وصناعـــة املؤثـــرات اخلاصة، 
خصوصا ان االســـتديو ليس 

قال إن من يهاجمون نادي الكويت للسينما إما حاقدون أو حاسدون

مبناسبة الذكرى اخلمسني الستقالل دولة الكويت ومرور 20 عامًا على 
التحرير، احتفلت "بيتي باتو" يومي 25 و 26 فبراير بطريقة خاصة

فقد قامت بيت����ي باتو "العالمة 
املبتك����رة ألجم����ل  الفرنس����ية 
مالبس األطف����ال" بزيارة أربعة 
مستشفيات لتس����تقبل مواليد 
الهدايا.  اليومني بأجم����ل  هذين 
وق����د ش����ملت ه����ذه الزي����ارة 
مستش����فيات: دار الش����فاء، 
الس����يف، الس����الم واملواس����اة 
اجل�ديد حيث ش����اركت األمهات 
أس����عد اللحظات بقدوم مواليد 
الفرح����ة والبهج����ة. وقد قدمت 

"بيت����ي بات����و" والت����ي تديرها 
اليسرا فاش����ن قسائم  ش����ركة 
شرائية مجانية ملالبس حديثي 
ال����والدة م����ن ف����رع األڤنيوز- 
املرحل����ة الثانية. مالبس "بيتي 
باتو" لألطف����ال حديثي الوالدة 
املثالي����ة لألطفال  الهدي����ة  هي 
الرضع ألنها تصنع من األقطان 
واأللياف الطبيعية التي حتافظ 
عل����ى بش����رة األطف����ال الفائقة 

احلساسية.

عبداحملسن التمار مع وزير االعالم االسبق محمد السنعوسي في أحد انشطة نادي الكويت للسينما

توضيح
ورد فـــي عدد «األنبـــاء» الصادر أمس اخلميس ان شـــركة «تواصل» للخدمات ملك 
خاص لإلعالمي طالل الياقوت وأنه صاحبها والصحيح هو أن شركة «تواصل» شركة 
مساهمة مقفلة يساهم فيها عدد من املالك ويترأس الياقوت مجلس إدارتها.. لذا اقتضى 

األمر التوضيح.

ميريام فارس

تتوجه الفنانة اللبنانية ميريام 
فارس الى العاصمة العراقية بغداد 
٢٠ اجلــــاري إلحيــــاء حفل فني 
ســــاهر في نادي الصيد العراقي، 
وهــــي الفنانــــة اللبنانية االولى 
التي تزور بغداد منذ ٨ سنوات، 
حسب «النشرة». وعلى صعيد آخر 
سيقوم بتقدمي احلفل االعالمي عمر 
هادي الذي تولى عملية التنسيق 
بني فارس ونــــادي الصيد، وهو 
من يتولى عملية التنســــيق في 
العراق مع مجمل الفنانني العرب 

في اخلارج. 

ميريام ألول مرة في العراق


