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 الفنانة القديرة حياة الفهد 

 الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة مع املنتج عامر صباح وخالد البذال وعبداهللا العجلة من تلفزيون دبي 

 الفنانة القديرة حياة الفهد ومدير تلفزيون «دبي» علي الرميثي يتوسطهما الزميل فالح العنزي أثناء املؤمتر الصحافي 

 كشفت لـ «األنباء» عن تعاون درامي جديد مع الروضان

 حياة الفهد: خالفاتي انتهت مع تلفزيون «دبي» 
  والرميثي: نحن ال نبيع الجنس لجذب المشاهدين

خالد البذال ومسرح السالم، مشيرا الى انهم 
في «دبي» يعملون وفـــق مبدأ الكيف وليس 
الكم لذلك ستكون دورتهم البرامجية املقبلة 

زاخرة بكل ما هو متميز.
  وشــــدد الرميثي على انه يرفض التعامل مع 
املنتجني «جتار الشنطة» الن مبدا مؤسسة دبي 
هو الشفافية، مؤكدا على ان جميع االعمال التي 
تعرض على شاشات املؤسسة هي لشركات انتاج 
لها باعها الطويل في هذا املجال وقال: ال يوجد عندنا 
مجامالت في هذا اجلانب وال نقبل الرشوة من اجل 

مترير عمل رديء يسيء ملبادئنا وملشاهدينا.
  وتابع: اعتقد ان اخلليج يعاني من ازمة نصوص 
ال ننتج اال االعمال التي تضيف للمكتبة اخلليجية، 
خصوصا اننا نعي رسالتنا ونعلم ان ما نقدمه 
للناس عبر شاشتنا هو امانة والبد ان نحترم من 
خالله عاداتنا وتقاليدنا، فنحن ال نبيع اجلنس 
جلذب املشــــاهدين، لذلك نرفــــض االعمال التي 
حتوي أي ابتذال او اســــفاف وميكن ان تخدش 

حياء االسرة.
  وبســــؤاله عن امكانية التعاون مع العمالق 
عبداحلسني عبدالرضا اجاب مدير تلفزيون «دبي» 
علي الرميثي: بوعدنان مدرسة وجميعنا نتعلم منه 
ومنذ آخر عمل بيننا وهو «احليالة» لالخت فجر 
السعيد لم يسعدنا ان نعيد التجربة ونتشرف بان 

يكون لعبداحلسني عمل درامي على شاشتنا. 

النهــــا من اهم الفنانني الذين ســــاهموا في ابراز 
الدراما اخلليجية.

  واضـــاف الرميثي: اراهن علـــى ان «دبي» 
ســـتكون الرقـــم الصعب في شـــهر رمضان 
املقبل، الســـيما ان حياة الفهـــد تقود درامتنا 
في الشهر الفضيل باحلصان الرابح مسلسل 
«اجلليب»، مشيرا الى ان تلفزيون «دبي» له 
شركاء رئيسيون في الكويت مثل املنتج باسم 
عبداالمير الذي وصفه بانه «كشاف» مؤسسة 
دبي لالعالم باالضافة الى بعض املنتجني مثل 

الذي تعاونت معه من قبل في مسلســــل «جرح 
الزمن» واالحلان لعادل املسيليم وقالت: ان شاء 

اهللا يغني املقدمة بلبل اخلليج نبيل شعيل.
   اما مدير تلفزيون «دبي» علي الرميثي فأكد 
انهم دشنوا  مرحلة جديدة من التعاون مع سيدة 
الشاشة اخلليجية حياة الفهد التي تربطهم بها 
عالقة تفاهم، مشددا على انه ال يوجد خالف بينهما 
وامنا تباعد انتاجي، وقال: «دبي» هي احلاضنة 
الدافئة لنجوم اخلليج العربي وحياة الفهد شريك 
اساسي في جناحنا وندين لها بالتقدير والعرفان 

 عبدالحميد الخطيب
  حتت رعاية الشــــاعر الشيخ دعيج اخلليفة 
وبحضور بعض مسؤولي تلفزيون «دبي» واملنتجني 
خالد البذال وباسم عبداالمير وعدد من الفنانني 
واالعالمني عقدت شركة صباح برودكشن مؤمترا 
صحافيا مساء امس االول في فندق الشيراتون 
للفنانة القديرة حياة الفهد ومدير قناة دبي علي 
الرميثي لالعالن عن تفاصيل مسلسل «اجلليب» 
الذي ســــيعرض خالل شهر رمضان املقبل على 

شاشة تلفزيون «دبي».
   في بداية املؤمتر الذي اداره الزميل فالح العنزي 
اكدت الفنانة القديرة حياة الفهد ان ابتعادها عن 
تلفزيون «دبي» خالل الفترة املاضية جاء النها 
ارادت التنويع في القنــــوات الفضائية، وقالت: 
خالفاتي انتهت مع «دبي» وعدت مرة اخرى اليه 
النني اعتبره بيتي الذي قدمت من خالله اعماال 
ناجحة مثل «الفرية» والذي حصد نسبة مشاهدة 
عالية عند عرضه، واآلن اقدم مسلسل «اجلليب» 

وامتنى ان ينال اعجاب اجلمهور.
  وعن تعاونها مع بعض الكتاب الشباب اكدت 
ام سوزان ان هناك عدة نصوص وافقت عليها كاشفة 
في تصريح خــــاص بـ «األنباء» عن تعاونها مع 
املذيع الشاب عبد احملسن الروضان من خالل عمل 
درامي ستعلن عن تفاصيله في املستقبل القريب 
وقالت: التأليف ليس حكرا على احد وقد تعاونت 
في مسلسل «خارج االسوار» الذي يعرض على 
«ام بي سي» مع خالد احلربي املهم ان يكون النص 

مالئما لتوجهاتي وال يكون دون املستوى.
  وعن القضايا التي يناقشها مسلسل «اجلليب» 
قالت ام سوزان: العمل يتناول عدة مواضيع مهمة 
ومنها العالقة االســــرية واالحترام املتبادل بني 
االخوة والذي يذهب ادراج الرياح بسبب الغدر 
الذي يفــــرق االخوة، كما انه يناقش قضايا مثل 
الطالق والطمع املادي، كاشــــفة عن ان املسلسل 
ســــيضم الول مرة في اعمالها الدرامية مشــــاهد 
رعب، وقالت: انا بطبعي احترم املشاهد واعمالي 
تناسب االسرة كلها خصوصا انها خالية من أي 
جتاوز سواء من ناحية االلفاظ البذيئة او االفعال، 
وحرصي على نظافة اعمالي وصل لدرجة اهتمامي 
مبالبس الفنانات املشاركات معي حيث افرض حظرا 
عليهن من ارتداء أي مالبس مكشوفة لدرجة انهن 
اطلقن على العمل معي بانه باملالبس الرسمية، 
فليس بالضرورة ان اضع االثارة في اعمالي عند 
معاجلة القضايا التي نعاني منها الن ذلك يؤثر 

سلبا على عقول اجيالنا اجلديدة.
  وحول املقدمة الغنائية لـ «اجلليب» اوضحت 
ام سوزان انها من كلمات الشاعر عبداهللا البراك 

 نوال الزغبي

 نوال الزغبي بين «القاهرة» وإبطال زواجها!
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد

  يتـــردد في بيـــروت ان احملكمة الروحية املارونيـــة الناظرة في طلب طالق 
الفنانة نوال الزغبي من زوجها ايلي ديب، اصدرت االربعاء املاضي قرار ابطال 
الـــزواج في دعوى الطالق التي رفعتها نوال قبل اربع ســـنوات، وذلك بعد ٢٠ 
عاما من زواج اثمر ثالثة اوالد هم: تيا (١٢ عاما) وجويي وجورجيو (٩ اعوام)، 
ما يعني ان الفنانة اصبحت عازبة وحرة من جديد، واملعروف ان نوال الزغبي 
كانـــت قد حصلت على حضانة اوالدها مع الســـماح للوالد برؤيتهم ثالثة ايام 

نهاي كل اسبوع.
  من جهة اخرى، من املتوقع ان تصور الزغبي خالل ايام اغنية «هنا القاهرة» 
في مصر وبالتحديد في شوارع مصر مع املخرج هادي الباجوري الذي يتواجد 
حاليا في بيروت لالتفاق مع الفنانة على تفاصيل الكليب، ويفترض ان تتوجه 
الزغبي وفريق عملها الى مصر منتصف الشـــهر اجلاري لتصوير االغنية، وقد 
وضع هادي الباجوري جدوال زمنيا لتصوير الكليب، مبا يتماشى مع فترة حظر 
التجوال املفروضة على شـــوارع القاهرة بأكملها حاليا، وكانت الزغبي رفضت 
اقتراحا بتصوير الكليب داخل استديو واستخدام طريقة «الكروما» بتركيب بعض 

املشاهد من معالم القاهرة، واصرت على تصوير االغنية في شوارع القاهرة.
  يذكـــر ان االغنية هي من كلمات امير طعيمة واحلان خالد عز وتوزيع توما، 
وهـــي ضمن االلبوم االخير «معرفش ليه» الذي طرحته نوال الشـــهر املاضي، 

والذي يضم ١١ اغنية. 

 قرصنة على موقع هيفاء وهبي الرسمي ابن فضل شاكر إلى الغناء
 ســـجل محمد شاكر جنل الفنان فضل شاكر أغنية  

خاصة مهداة للمعلم في عيده مستعينا بأغنية والده 
الشهيرة «يا غايب» فيما مت تعديل الكلمات لتتناسب 
مع املناســـبة، وال شك ان هذه اخلطوة جتعلنا نسأل 
عما إذا كان محمد قـــرر امتهان الغناء كوالده، خاصة 
ان االخير أعرب عدة مرات عن عزمه االعتزال، وتقول 

كلمات االغنية:
  جايي تهني اإلنسان بحرفو فضلو عليي
  اسمو عالي وين ما كان مبعزة إمي وبيي 

 تعرض موقـــع الفنانة اللبنانيـــة هيفاء وهبي 
لالختراق من قبـــل مجهولني بهدف التخريب، وقد 
متكنوا من الوصول إلى الصفحة األولى فقط، ولكن 
بجهود مكتب هيفاء واملسؤولني عن صفحتها الرسمية 
مت إعادة األمور إلى نصابها بعد أقل من سبع ساعات 
من العمل املتواصل، وقد ارجع البعض هذه اخلطوة 
الـــى غيرة بعض اجلهات املعروفـــة، خصوصا أن 
عدد أعضاء املوقع الرســـمي للنجمة هيفاء تخطى 

املليون. 
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