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ممثلة بعدما »عبرت« عن 
سعادتها مبشاركة فنانة 

مشهورة عملها اليديد 
انصدمت انه دورها ما 
يتعدى اخلمس حلقات، 

فاعتذرت عن االستمرار.. 
فرحة ما متت!

ممثلة خليجية »مرمرت« 
ادارة انتاج مسلسلها اليديد 
بطلباتها الكثيرة، الشي اللي 
خلّى العاملني في هاملسلسل 
يتضايقون من تصرفاتها.. 

عمره ما تبخر!

مطرب شاب قاعد »يزايد« 
في حواراته الصحافية بعدما 
دش التمثيل انه ما راح يغني 

 مرة ثانية ألنه الساحة 
مو نظيفة مثل ما يقول.. 

خير ان شاء اهلل!

استمرار

طلبات

مزايدة

اللق����اءات  ضم����ن سلس����لة 
االسبوعية التي تقدمها إذاعة صوت 
اخلليج FM من قطر سيكون الفنان 
القدير محمد عب����ده ضيفها هذا 
االسبوع، وذلك على الهواء مباشرة 
في ثاني لقاء معه بعد أن دشنها 
في انطالقتها عام 2002 من خالل 
البرنامج االسبوعي سهرة خاصة، 
والذي يذاع عند الساعة التاسعة 
والنصف بتوقيت الدوحة السادسة 

والنصف بتوقيت غرينتش.
يذكر أن فنان العرب قد واكب 
إذاعة صوت اخلليج منذ انطالقها 
البرنامج  عام 2002 وس����يتلقى 
الفنانني  الكثير م����ن  مداخ����الت 
واملس����تمعني مع ضي����ف اإلذاعة 

الكبير.

األم����ن املصرية  ألقت أجهزة 
القب����ض عل����ى مط����رب مغمور 
وشقيقه التهامهما بتهديد الفنانني 
والش����خصيات الديني����ة بالقتل 
ومحاولة ابتزازهم عن طريق ارسال 
بالهاتف احملمول،  رسائل نصية 
للحصول منهم على مبالغ مالية. 
ومن بني الشخصيات التي تلقت 
تهديدات من املطرب وشقيقه الفنانة 
وفاء عامر وامللحن حلمي بكر ومن 
الشخصيات الدينية الشيخ محمد 
حسان وشقيقه، بحسب صحيفة 
»األهرام« املصرية في 17 اجلاري. 
وتب����نينّ ان املتهمني هما مصطفى 
محمود )30 سنة( مطرب، وشقيقه 
محمد )23 سنة( طالب، وأفادت 
التحريات والتحقيقات بأن مصلحة 
األمن الع����ام قامت بتتبع الهاتف 
الذي مت من خالله ارسال الرسائل 
النصية، وحرر محضر بالواقعة 

وجار عرضهما على النيابة.
وكان كل من حلمي بكر ووفاء 
عامر ومحسن جابر صاحب شركة 
عالم الفن لالنتاج، وأحمد الدسوقي 
صاحب ش����ركة ج����ود نيوز، قد 
تقدموا بعدة بالغات الى قس����مي 
العجوزة والدقي لتضررهم من قيام 
أشخاص مجهولني بإرسال رسائل 
نصية لهم عبر الهواتف احملمولة 
تتضمن تهديدات بااليذاء بهدف 

احلصول على مبالغ مالية.

القبض على مطرب 
هدد وفاء عامر 

بالقتل

محمد عبده
 ضيفًا على صوت 

FM اخلليج

وفاء عامر

محمد عبده

بحضور جماهيري كبير غصت به كراسي مسرح الشامية

اختتام األسبوع الثقافي املغربي بـ »سيرة احلب«

تكرمي مروة محمد عن مجمل أعمالها التلفزيونية 
بحضور األمير سعود بن عبدالرحمن آل سعود

تخشى مماطلة احملكمة حلصولها على حريتها

حتت رعاي���ة وزير النفط 
الش���يخ احمد  ووزير االعالم 
العب���داهلل وحض���ور االمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب م.علي اليوحة 
ووزير الثقافة املغربي بنسالم 
حميش وسفير اململكة املغربية 
الب���الد محم���د بلعيش  لدى 
وجمهور غفير غصت به كراسي 
مسرح الشامية، اختتمت مساء 
اول من امس انشطة االسبوع 
الثقاف���ي املغربي الذي انطلق 
في 14 اجلاري وتضمن العديد 
من االنشطة الثقافية والفنية 
التي تذخر بها اململكة املغربية 

الشقيقة.

حفاوة االستقبال

بدأ احلفل بكلمة ألقاها وزير 
الثقافة املغربي بنسالم حميش 
الذي عبر من خاللها عن فرحته 
ان يتزامن انطالق االس���بوع 
الثقافي املغربي مع احتفاالت 
الش���عب الكويت���ي بأعي���اده 
الوطني���ة ومرور 5 س���نوات 
على تولي صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحمد مقاليد 
احلكم في البالد.واضاف قائال: 
لقد اضحى التعاون الثقافي في 

برعاية صاحب السمو االمير 
سعود بن عبدالرحمن بن ناصر 
بن عبدالعزيز آل س���عود، مت 
تكرمي املمثلة السعودية مروة 
محمد عن مجمل اعمالها الدرامية 
والتلفزيوني���ة من قبل مجلة 
»ح���ول اخللي���ج« االعالمية 

مبناسبة مهرجانها السنوي.
ومت تكرمي عدد من االعالميني 
والش���عراء واالدباء والفنانني 
منهم فايز املالكي ومروة محمد 
من جنوم 2010 � 2011، وحظيت 
بهذا ا لتكرمي لتميزها في اداء 
االدوار التمثيلية، وهذا التكرمي 
ليس االول لها، امنا كانت لها 
خالل عام 2011 مش���اركات في 
مهرجانات متفرقة في مختلف 
ال���دول العربية، والتقطت لها 
الصور مع امللحن خالد العليان 
ال���ذي نفذ لها ش���ارة البداية 

والنهاية.
وكان���ت م���روة محمد قد 
شاركت ضمن انشطة فورموال 
1 الرياض »اكش���نها« كضيفة 

شرف الى جانب عدد كبير من 
الوجوه الفني���ة واالجتماعية 

والرياضية.
عل���ى صعيد آخ���ر، حلت 
مروة محمد ضيفة على برنامج 
»لو«، حيث سجلت حلقة رائعة 
اكدت فيها رفضها بشكل نهائي 
العمل مع املنتج والفنان نايف 
الراشد مرة اخرى بعد االزمة 

التي نش���بت بينهم���ا مؤخرا 
خالل تصوير مسلس���ل »شر 

النفوس«.
النجمة السعودية:  وقالت 
وقعت على دور ابتس���ام في 
شر النفوس مع نايف الراشد، 
لكنه غير الدور متاما الى حنان، 
وحتدثت مع���ه، لكني لم اجد 
ردا مقنعا، فقررت االنسحاب 

وطالبت بحقوقي املوجودة في 
العقد.

واكدت مروة ان املشاكل التي 
تواجه الفنانة السعودية باتت 
قليلة، فقد تراجع رفض االهل 
التعليق  املهنة رافض���ة  لهذه 
على ع���دم تطرقه���ا للحديث 
عن عائلتها خ���الل االحاديث 

واللقاءات الصحافية.

العالم حاليا احدى الوس���ائل 
الفعالة للتقريب بني الشعوب 
ونشر ثقافة التسامح واحملبة 
والس���الم، وان االنفتاح على 
العالم  ثقاف���ات وحض���ارات 
املختلفة يعد من االركان الثابتة 
في سياسة اململكة املغربية حتت 
الرشيدة للملك محمد  القيادة 
السادس. وأشار الى ان االيام 
الثقافية املغربية مكنت اجلمهور 
الكويتي من التعريف ببعض 
جوانب الثقافة في املغرب وان 
ل���م يكن كلها، مش���يرا الى ان 
اململكة املغربية ثرية ومتنوعة 

في ثقافتها وفنها وفكرها.
وشكر وزير الثقافة املغربي 
بنسالم حميش حفاوة االستقبال 
التي حظ���ي بها الوفد املغربي 
املشارك في هذه االيام الثقافية، 
موضحا ان هذا االمر ليس غريبا 

على الكويت وشعبها.
بعد ذلك كرم االمني العام 
للمجل���س الوطن���ي للثقافة 
والفنون واآلداب م.علي اليوحة 
الوزير املغربي بتسليمه درعا 
تذكاري���ة، كما اه���دى وزير 
الثقافة املغربي هدية لالمني 
العام للمجل���س تقديرا على 
احلفاوة التي حظي بها الوفد 

اثناء اقامته في الكويت.

الحفل الفني

الفني  ث���م انطلق احلف���ل 
اخلتام���ي الذي احيت���ه فرقة 
الركراكي للموسيقى  مصطفى 
العصرية مبش���اركة املطرب 
البش���ير عب���ده ال���ذي اهدى 
الكويت اغنية »يا هلي« ليشاركه 
اجلمهور ترديدها باالضافة الى 
غنائ���ه ملجموعة م���ن االغاني 
املغربية مثل »يا محبوبي« و»طل 
اهداء  علينا« و»احنا مغاربة« 
منها للكويت وشعبها وأحلقتها 
بأغنية »مغربية« و»انت انسان« 
و»صبارة« و»واقف على بابكم«، 
وبناء على طلب اجلمهور الغفير 
غنت »سيرة احلب« ألم كلثوم، 
الغنائية  واختتمت وصلته���ا 
بأغنية وطنية مغربية بعنوان 
»اهلل اكبر« مبش���اركة املطرب 
البشير عبده والتي اضافت جوا 
جميال على املس���رح ملشاركة 
اجلالية املغربية بترديد كلماتها 
لتدخل بعد ذلك فرقة »تكدة« 
الش���عبية التي قدمت االغاني 
الشعبية املغربية بطريقة جميلة 

نالت استحسان اجلميع.
مفرح الشمري  ٭

)أنور الكندري(األمني العام م. علي اليوحة مع وزير الثقافة املغربي بنسالم حميش والسفير محمد بلعيش يتقدمون احلضور اليوحة يكرم وزير الثقافة املغربي  

املطربان البشير عبده ونزهة الشعباوي في وصلة اخلتام

االمير سعود بن عبدالرحمن يكرم مروة

نوال الزغبي

مروة محمد

فرقة »تكدة« الشعبية

نوال الزغبي تستأنف في بيروت حكم بطالن الزواج
بعد صدور القرار من محكمة 
البداية الص���ادر عن احملكمة 
املارونية ببطالن  الروحي���ة 
الزغبي  ن���وال  الفنانة  زواج 
منذ اس���بوع، وفيما اجتهت 
محامية الفنانة ريتا فرح الى 
قلم االستئناف في دعوى بطالن 
الزواج الستئناف احلكم الذي 
صدر مؤخرا اثر الدعوى التي 
تقدمت به���ا الفنانة منذ أربع 
سنوات في احملكمة الروحية 
املارونية في ذوق مصبح لبنان، 
ق���رر ايلي ديب طليق الفنانة 
حمل دعوى االس���تئناف الى 
الڤاتيكان وبالتحديد الى محكمة 

»الروتا« في روما.
وكانت الفنانة حصلت في 
10 اجلاري من محكمة البداية 
على حكم بطالن الزواج بداعي 
اخلوف واالكراه، حيث استندت 
احملامية بحس���ب معلومات 
خاص���ة ب� »األنب���اء« في هذا 
البند ال���ى كون والدة الفنانة 
أجبرتها على الزواج وهي فتية 
وايضا للقرابة بني شقيقة نوال 
ايلي ديب.  املتزوجة بشقيق 
فيما ل���م توافق احملكمة على 
االسباب االخرى التي طالبت 

الكلفة،  »الروتا«، وهو باهظ 
يعني املماطلة في صدور احلكم 
النهائي وبالتالي املماطلة في 
تثبيت قرار بطالن الزواج في 
حصول الفنانة على حريتها. 
ما يجعلنا نتساءل عما اذا كان 
الفنانة يسعى لالنتقام  زوج 

منها؟
جتدر االشارة الى ان زواج 
الكنيسة املارونية ليس عقدا 
بش���روط دنيوية بل هو سر 
من أسرارها، مبعنى أنه يجب 
أن يتم مببارك���ة رجل الدين 
املسيحي وألن الزواج في الدين 
املسيحي هو رابط أبدي »فما 
جمعه اهلل ال يفرقه إنسان«، 
وال مجال للطالق في الكنيسة 
الكاثوليكية إمنا يبطل الزواج 
أو يفسخ ألسباب ليست بكثيرة 
كاخليانة، والغش في تعريف 
أح���د الزوج���ني عن نفس���ه، 
واألمراض النفسية. وفي حال 
بطالن الزواج يستطيع املبطل 
قرانه الزواج فورا اال اذا كان 
هناك حكم مسبوق بان يأخذ 
موافقة صحية اذا ما كان يعاني 

امراضا نفسية او جنسية.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

تعيني هيئة مؤلفة من أربعة 
قضاة روحيني للنظر في طلب 
الذي تقدمت به  االس���تئناف 
نوال، ال���ذي عادة يحتاج الى 
ما ال يزيد عن أشهر ستة، إال 
في حال اعتم���د محامي أحد 
الطرفني املماطلة في الدعوى. 
وكان يفترض ان تبحث الهيئة 
إعادة دراسة امللف، بيد ان إيلي 
ديب استأنف احلكم في روما 
ف���ي »الروتا« وه���ي احملكمة 
املوحدة لالجتهاد الكاثوليكي 
العالم، ويحت���اج اصدار  في 
احلكم من »الروتا« لسنوات 
طويل���ة جدا تتعدى الس���ت 
س���نوات حيث يعتبر القرار 
الذي صدر من محكمة البداية 
في بيروت غير نهائي. ويأتي 
استئناف ايلي ديب للحكم في 
الڤاتيكان ليقطع الطريق امام 
نوال الزغبي عن اس���تئنافها 
للحكم في بيروت حيث كان من 
املمكن ان حتصل خالل اشهر 
س���تة على قرار من احملكمة 
الروحية بتثبيت حكم بطالن 
زواجه���ا خاصة وان اي حكم 
يحتاج الن يثبت بحكمني اثنني، 
وال شك ان حمل االستئناف الى 

بها الفنانة في دعواها البطال 
زواجها. كما لم توافق احملكمة 
على التعويضات املالية التي 
كانت طالبت بها الفنانة.فيما 
ثبتت احملكمة حكم حراسة نوال 
الزغبي الوالدها الثالثة تيا )12 
عاما( وجويي وجورجيو )9 
أعوام( بع���د ان كانت الفنانة 
قد فازت بها في وقت س���ابق 
في دعوى كان���ت رفعتها في 
وجه الوالد. وكان يفترض ان 
يباشر املطران منصور حبيقة 
املسؤول عن احملكمة الروحية 

يسرا في حالة نفسية سيئة جدًا

ماذا قّررت نانسي عجرم
 بشأن تسمية ابنتها الثانية؟

ابنتها ميال تغني معها غدًا على »أم تي ڤي«

متر الفنانة يسرا بحالة نفسية سيئة جدا بسبب تواجد 
والدتها في املستشفى مؤخرا بعد مرورها بأزمة صحية كبيرة 

ورفض االطباء خروجها قبل االطمئنان عليها متاما.
من ناحية اخرى، يتعرض مسلسل يسرا اجلديد »شربات 
لوز« الى خطر عدم اللحاق بالعرض في رمضان املقبل بسبب 
قيام الشركة املنتجة بايقاف التعاقدات مع باقي جنوم املسلسل 

بسبب االزمة املالية التي متر بها البالد بعد ثورة يناير.
كم���ا قام املخرج خالد مرعي بوقف التصوير واش���ترط 
اكتمال كتابة باقي حلقات املسلسل قبل استكمال التصوير 
خاصة ان املؤلف تامر حبي���ب لم ينته اال من كتابة نصف 

عدد احللقات فقط.

تطل النجمة نانسي عجرم مساء غد األحد ضيفة على شاشة 
ال� MTV في حلقة خاصة ملناسبة عيد األم، بعنوان »ليلة عيدك«. 
نانسي صورت احللقة يوم االربعاء ما يعني أنها لن تكون منقولة 
مباش����رة على الهواء، وهي من إخراج كميل طانيوس وتقدمي 
كاتيا خوري مندلق.. ومفاجأة احللقة س����تكون أوال بإحضار 
»ميال« ابنة نانسي إلى االستديو لتغني مع والدتها، وهذه أول 
إطاللة مليال عبر التلفزيون بعدما رأيناها في الصورة فقط، كما 
ان والدة نانس����ي السيدة رميوندا عجرم ستحل ايضا ضيفة، 
لتكون احللقة مليئة مبشاعر االمومة وللحديث عن نانسي األم 
واالبنة في آن. وقالت مصادر خاصة ان نانسي ستسمي ابنتها 
الثانية »إيال � Ella« وقد سجلت لها أغنية خاصة كما سبق ان 

فعلت مع ابنتها األولى ميال منذ سنتني.

يسرا

سمية اخلشاب تتشاجر
 مع مصور بعد فضح سرها

منة فضالي تعتذر عن تصرفاتها 
غير الالئقة ومالبسها الفاضحة

فوجئ جميع املوجودين بكواليس مسلسل »وادي امللوك« 
بأحد املصورين وهو يتش���اجر مع بطلة املسلس���ل سمية 

اخلشاب.
ومع تعالي صوتيهما حاول املوجودون التفريق بينهما 
النهاء اخلالف، اال ان املصور بدأ يردد جملة »سلمي لي على 
جوزك يا سمية«، واخذ يخبر جميع املوجودين في الكواليس 
بأنه يعلم ان س���مية متزوجة في الس���ر منذ فترة قصيرة، 
وانه رآها كثيرا مع زوجها وهما متش���ابكا االيدي، وعندما 
جاء ليطلب منها ان تؤكد االمر ليقوم بنش���ره في الصحف 

استشاطت غضبا وتشاجرت معه.
وعندما علمت سمية مبا يردده هذا املصور في البالتوه، 
انفعلت بشكل كبير وصرخت وسط البالتوه قائلة »انا مش 

متجوزة وملا حاجتوز هقولك«.
وظل املصور يردد للموجودين داخل الكواليس ان سمية 
تزوجت س���را مؤخرا، مؤكدا انه ش���اهدها مع زوجها مرارا 

وهما متشابكا االيدي.
وبعد تدخل املسؤولني داخل البالتوه استطاعوا ان ينهوا 
االمر، ليعود فريق العمل من جديد الى اس���تئناف تصوير 
املسلس���ل الذي من املق���رر ان يتم االنتهاء منه قبل ش���هر 

رمضان املقبل.
جدير بالذكر ان الفنانة سمية اخلشاب قد طلقت منذ عدة 

سنوات من رجل اعمال عربي لم تفصح عن هويته.

بعد تعرضها النتقادات حادة مؤخرا بس���بب تصرفاتها 
غير الالئقة في عيد ميالدها واملالبس التي ظهرت بها، نشرت 
املمثلة املصرية منة فضالي ڤيديو بعنوان »سامحني« وهو 

رسالة اعتذار للشعب املصري معبرة عن اسفها.
كما صرحت منة فضالي قائلة: عمري ما شكيت في شبابنا 
وحبهم لبلدنا، كنت عارف���ة انها هترجع اقوى بينا، واحنا 
كمان الزم نتغير لألحس���ن عشان نثبت للعالم ان مصر ام 

التاريخ واحلضارة.
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