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منتج مصري: وفاة عادل إمام 

مجرد شائعة

مطرب يتهم هالل بالسطو 
على حلن أغنية »يرضيك«

نيكول في إجازة من »نور مرمي« 
لقضاء عيد األم بلبنان

نفى املنتج املصري صفوت غطاس ما تردد عن وفاة الفنان 
عادل امام، والتي انتش����رت مساء اخلميس املاضي على أجهزة 
البالك بيري، وأكد انه قام مبهاتفته ليال لالطمئنان على صحته، 
موضحا أن امام بصحة جيدة. وأشار النحاس، حسب »النشرة«، 
ال����ذي يقوم بانتاج مسلس����ل »فرقة ناجي عط����ا اهلل« أن امام 
سيس����تأنف التصوير في مدينة االنتاج االعالمي غدا االحد 20 
مارس، بعد أن حصل هو وفريق العمل على اجازة حلني االنتهاء 

من االستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور املصري. 
يذكر أنها ليست املرة االولى التي تنطلق فيها شائعات عن 
وفاة عادل امام، اذ تنطلق كل عام ش����ائعات مماثلة، وهو االمر 
الذي علق عليه »الزعيم« قائال: ان املوت يطارده وانه على قائمة 

االغتياالت لدى عدد من املنظمات.

قام املطرب الش���اب أحمد شوقي بتقدمي ببالغ إداري إلى 
قسم شرطة أول مدينة نصر بتاريخ 14 مارس اجلاري يحمل 
رقم 4914 يتهم فيه الفنان حمادة هالل بالس���طو على حلن 
أغنية »يرضيك« حيث كان شوقي يستعد لكي يكون اللحن 
األغنية األساسية ألول ألبوماته الذي انتهى من معظم أغنياته، 

وكان مقررا طرحه خالل الفترة القليلة املقبلة.
وقال الفنان الشاب أحمد شوقي لصحيفة »اليوم السابع« 
املصرية إن القصة بدأت عندما عرض امللحن على املطرب 
حمادة هالل حلن األغنية، وبعد أن استمع لها هالل أبدى 
رفضه قائال إنها ال تناس���به، وبعدها استمع أحمد شوقي 
للحن وأعجبه ووافق على شرائه وتقدميه من خالل أول 
ألبوماته الغنائية الذي كان يس���تعد لطرحه خالل األيام 
القليل���ة املقبلة، إال أنه فوجئ بالفنان حمادة هالل يطرح 

أغنية »يرضيك« التي حتمل اللحن.
وأضاف ش���وقي، أن احملامي اخلاص به أجرى اتصاال 
هاتفيا بالفنان حمادة هالل يخبره بس���طوه على اللحن، 
خاصة أن شوقي ميتلك املستندات اخلاصة مبلكيته للحن، 
إال أن هالل رد قائال إن األغنية التي انتشرت على اإلنترنت 
ليس���ت مقصودة، وإمنا كانت جتربة للحن لتقرير ما إذا 
كان سيش���تريه أم ال، لكن مت نشرها على اإلنترنت دون 
قصد أو اس���تهداف الربح، خاص���ة أنه ال يعلم أن اللحن 
قد اش���تراه أحد غيره، وعندما س���أله احملامي عن احلل 
ق���ال هالل »أنا بجد زعالن ج���دا، ومكنتش أقصد، وربنا 

يعوض عليه«.

حصلت الفنانة اللبنانية نيكول س���ابا على إجازة ملدة 
أسبوع، ستقضيها في لبنان لرؤية عائلتها وتهنئة والدتها 
مبناسبة عيد األم، لتعود بعد ذلك نيكول الستئناف تصوير 
باقي مشاهد مسلسلها اجلديد »نور مرمي«، الذي سيعرض 
خالل شهر رمضان املقبل، ويشاركها البطولة يوسف الشريف، 
وياسر جالل، وجيهان فاضل، قصة الكاتبة الصحافية نوال 
مصطفى، وس���يناريو وحوار محمد الباسوس���ي، وإخراج 

إبراهيم الشوادي.
تدور أحداث املسلسل، حول طبيبة تدعى مرمي تعاني من 
فساد كبير في مجال الطب، ويناقش املسلسل هذا الفساد من 
خالل األوضاع العامة في مصر، والتي يعاني منها العديد من 
املواطنني، وسيطرة الفساد والرشوة على كل شيء مبصر 

سيكون هو اخلط الدرامي الرئيسي للعمل.
يذكر أن نيكول ستقوم بتسجيل عدد من األغنيات لألطفال، 
والتي ستبث خالل املسلس���ل من كلمات بهاء الدين محمد، 
وأحلان محمد يحيى، وإنتاج صوت القاهرة، وتعد هي املرة 

األولى التي تغني فيها نيكول لألطفال.
القاهرة ـ سعيد محمود   ٭

عادل امام

حمادة هالل

نيكول سابا

ينشغل الفنان وليد توفيق هذه 
االيام ف����ي رصد اهم احملطات في 
تفاصيل مشواره في احلياة والفن، 
لينشرها في كتاب، ثم يحولها الى 
سيناريو س����ينمائي، لتصويرها 
فيلما بالتعاون مع املخرج سمير 

حبشي.
وردا عل����ى س����ؤال جلري����دة 
»الس����فير« اللبنانية نفى توفيق 
ان تك����ون هذه اخلط����وة مقدمة 
الفنان احلقيقي  لالعتزال، وقال: 
ال ينسحب من الساحة ابدا، واملثال 
على ذل����ك الكبار: فيروز وصباح 

ووديع الصافي.
ويروي وليد توفيق في كتابه 
ظروف والدته ونش����أته وعمله 
في العديد من املهن في طرابلس، 
التمديدات  خصوصا في مج����ال 
الكهربائية، وص����وال الى مرحلة 
التق����دم ال����ى برنامج »اس����تديو 
الفن«، ثم ما حققه من جماهيرية 
من اول اطاللة له على الشاش����ة، 
حتى اصب����ح معروفا وله العديد 
من االلبومات التي حتظى بنجاح 

جماهيري كبير.

وليد توفيق يكتب 
سيرته لتجسيدها 

عبر الشاشة

وليد توفيق

املطربة الراحلة عليا التونسية سهير رمزي

باله مشغول برسالة وطنية في ظل دخول بعض قنوات الفساد لإلعالم الكويتي

أكد أنه لم ميارس حق األبوة على ابنه

عيد الرشيدي لـ »األنباء«: لست مثل مقدمي 
البرامج األخرى.. أنا مذيع دولة ولم آت من الفضاء

حلمي بكر يكشف أسرار 8 زيجات بدأها بسهير رمزي:
أبحث عن االستقرار وعندما ال يأتي سأتزوج مرة أخرى

أكد املذيع عيد الرش���يدي 
انه اس���تطاع تطوي���ر ذاته 
مهنيا، ما أكسبه حب الناس 
الذين يشاهدونه على شاشة 
تلفزي���ون الكويت، مش���يرا 
الى انه يهتم بتزويد نفس���ه 
ثقافي���ا من خ���الل االلتحاق 
بالدورات املتخصصة بالعمل 

اإلعالمي.
وكشف الرشيدي في دردشة 
مع »األنب���اء« انه يرغب في 
تقدمي برنامج حواري سياسي 
يكون على مس���توى احلدث 
وفيه مساحة من احلرية. فإلى 

التفاصيل:

بعد عمل دام 6 سنوات 
داخل احلقل اإلعالمي، 

ما الذي اكتسبه عيد 
الرشيدي على املستوى 

املهني والشخصي؟
٭ عل���ى املس���توى املهن���ي 
اكتسبت الكثير، تطوير قدراتي 
العمل واكتس���اب ثقافة  في 
مهنية جديدة تكون فيها أنت 
في مستوى احلدث واألخبار 
اما على  الذات���ي،  والتطوير 
املستوى الشخصي اكتسبت 
محبة الناس ورصيدا جميال 

من العالقات االجتماعية.

باعتقادك هل املناخ 
اإلعالمي داخل أروقة 
وزارة اإلعالم ينمي 

من قدرات املذيع، مما 
يجعله مكسبا للقنوات 

األخرى؟
٭ املناخ ال يساعد أبدا على 
تطوير قدراتك اذا لم تقم أنت 
بتطوير ذاتك من ناحية التزود 
الثقافي وااللتحاق بالدورات 
العمل،  املتخصصة بتطوير 
خاصة ان���ك اآلن دون إدارة 
مركزية تعلم كيف يتم وضع 
الدورات، لذلك تعتمد على ذاتك 

في كل شيء.

لكن حتى اآلن لم نرك 
في فضائية أخرى هل 

هناك عروض أم ان 
املذيع لدى الفضائيات 

األخرى يخضع ملعايير 
معينة أخرى ال توجد 
لدى مذيعي تلفزيون 

الكويت؟
٭ لنكن صرحاء، هناك عروض 
ولكنها ليست مبستوى طموح 
عيد الرش���يدي وال تنس انا 
مذيع دولة مصنف في ديوان 

كشف املوسيقار حلمي بكر، 
الذي يلقبه البعض ب� »شهريار 
الفن«، عن أس���رار وتفاصيل 
8 زيجات في حيات���ه، بداية 
من س���هير رمزي إلى نارمن 
الطاهر، موضحا كل التفاصيل 
واألسرار التي أدت لالنفصال. 
وقال بكر: كل شيء له سبب، 
وكل فعل له رد فعل، وعندما 
أتزوج كنت أنشد االستقرار، 
ولكن عندما ال يأتي االستقرار 
ماذا أنشد؟ بالتأكيد االنفصال، 
لكي أبحث عن االستقرار مع 

زوجة أخرى.
واس���تطرد متحدث���ا في 
 :  mbc.netتصري���ح ملوق���ع
عن زيجات���ه: أول زيجة هي 
س���هير رمزي، أص���رت على 
ع���دم اعتزال الف���ن فقلت لها 
أن���ت ح���رة، ومت االنفصال 
ونحن أصدق���اء إلى اآلن، أما 
الزوجة الثانية فهي شاهيناز 
شقيقة الفنانة شويكار، وهي 
أم ابني الوحيد هش���ام، الذي 
أميركا، وفوجئت  يعيش في 
بها نتيجة تفكير خاطئ قامت 
برفع دعوى قضائية ليس لها 

عالقة بحياتنا.
واستطرد: بدون معرفتي 
بالقضية، حصلت على حكم 
يفيد سجني شهرا مع إيقاف 
التنفي���ذ، في الوقت الذي كنا 
فيه معا ف���ي باريس من أجل 

الفسحة واالستمتاع.
وأضاف: عند عودتنا وجدت 
هذا احلكم، وقد تدخل موسيقار 
األجي���ال محم���د عبدالوهاب 
ووقف بجانبي، خاصة عندما 
علم أن هن���اك قضية أخرى 
بتحري���ك اإليقاف إلى تنفيذ، 
وعلى رغم ذلك أكرمتها، وقلت 
له���ا: كل حقوقك في عش���رة 

أضعاف ومع السالمة.
أمارس حق  واستطرد: لم 

التغير دائم ومطلوب أحيانا 
من باب التغير، وإعطاء فرصة 
لآلخرين سياسة التلفزيون.

يوجد الكثير من 
املذيعني داخل وزارة 
اإلعالم ومع هذا تقام 
دورة خاصة للمذيعني 

للمرة الرابعة برأيك 
هل هو عدم اقتناع 

باملسؤولني باملذيعني 
احلاليني؟

٭ من يقول ان املذيعني عددهم 
الرسمية  كبير! فالكشوفات 
ف���ي التلفزي���ون تق���ول ان 
املذيعني واملذيعات الرسميني 
في ال���وزارة بعيدا عن قطاع 
األخبار واإلذاعة ال يتعدون 
تسعة عشر اسم، احدي عشرة 
مذيعة وتس���عة مذيعني في 
تلفزيون الكوي���ت، والباقي 
مقدمو برامج من خارج الوزارة 
فقط، العملية ليست اقتناعا 
اكثر مما هي دورات سنوية 
البابطني،  تقام م���ن مرك���ز 
وأنت ذك���رت الدورة الرابعة 
للمذيعني يعني من املفروض 
ان تخ���رج كل دورة س���تني 
مذيعا ومذيعة وبذلك يكون 
من املفت���رض العدد النهائي 
للمذيع���ني بعد هذه الدورات 
240 مذيعا ومذيعة، أين هم؟ 
املتواجدون والبارزون  لذلك 
اآلن في التلفزيون يعتبرون 
األفضل في خضم 240 مذيعا 

ومذيعة.

اإلعالم رسالة سامية 
تشمل جميع أفراد 
املجتمع ما اجلزئية 

التي تشغل بال املذيع 
عيد الرشيدي في هذه 
الرسالة ويريد إيصالها؟

٭ من هذا املنطلق كرس���الة 
س���امية ونبيلة نعمل حتى 
تصل هذه الرس���الة س���واء 
كانت ثقافي���ة توعوية وهي 
اللي تشغل بالي وأضيف هي 
رسالة وطنية في ظل انحراف 
ودخول بعض قنوات الفساد 
واملصالح الشخصية وأصحاب 

الفنت اإلعالم الكويتي.

ما البرنامج الذي ترغب 
في تقدميه؟

٭ برنامج حواري سياس���ي 
يكون على مس���توى احلدث 

وفيه مساحة من احلرية.
عبدالمحسن الروضان  ٭

فتاه تسمى »سهير«، ومتت في 
لندن، وفي اليوم الرابع تلفظت 
الزوجة بلفظ خارج عن العادة، 
وأنا أدير حديثا مع ابنة صاحب 
البيت الذي كنا »معزومني« فيه 
احتفاال بزواجنا، فأخطأت في 

حقها، فانفصلنا.
أما الزوجة اخلامسة فكانت 
في ظروف خاصة جدا، وأفرزتها 
حرب اخلليج، وهي ابنة شقيقة 
جودي أم املمثلة الشابة دنيا، 
وهي فتاة جميلة، وعندما جاءت 
ح���رب اخلليج هربت بوثيقة 
إلى سورية، ولكي تخرج من 
س���ورية كان الب���د أن تكون 
متزوج���ة، وفك���رت أن أكون 
أنا هذا الزوج، لكن بعد شهر 
ونصف اكتش���فت انها زيجة 

فاشلة فانفصلنا.
وعن زيجتيه السادس���ة 
والس���ابعة قال: األولى كانت 
ابنة خالة  من راندا السورية 
املطربة أصالة، وكانت سيدة 
عظيمة جدا، ولكنها انحازت 
إلى أصال���ة وآثرت االنفصال 
بأدب، وإلى اآلن صديقة، وكانت 
تتمنى العودة ولكن بعد فوات 
األوان، أما السابعة في قائمة 
»ش���هريار الف���ن« فكانت من 
الطاهر، وهي خريجة  نارمن 
كلية اإلعالم، وتنتمي لعائلة 

من كبار عائالت األقصر.
ونارمن هي الزوجة احلالية 
للموسيقار، وأعربت عن خوفها 
الش���ديد من تهدي���ده بالقتل 
مؤخرا مع عدد م���ن النجوم 

واملشاهير في مصر.
وخت���م بك���ر حديثه عن 
إلى زوجة  زيجاته، مش���يرا 
ثامنة، ولكنها كانت منذ سنوات 
طويلة، ووصفها بأنها »أقرب 
إلى الزواج الس���ري«، وكانت 
الراحل���ة عليا  من املطرب���ة 

التونسية.

في أذهان املشاهدين؟
ال���رأي هن���اك  ٭ أخالف���ك 
مش���اهدون بعدد كبير لهذه 
البرامج وترسخ في أذهانهم 
البرامج  وبالعكس تتع���دى 
الترفيهي���ة وأتكلم من واقع 
جتربة أملسها باحتكاكي مع 

الناس في اخلارج.

لكن ملاذا ال يكون لك 
برنامج ثابت مستمر 
مثل »بيتك« و»مساء 

اخلير« وغيرهما؟
٭ انا حاليا أقدم برنامج »مساء 
اخلير« والتلفزيون يقوم على 
أس���اس دورات متالحقة من 
4 شهور الى 6 شهور، لذلك 

أحتدث مطلقا في هذا الشأن من 
قبل، على رغم أنني كنت أؤدي 
دوري في حياته عن بعد وحتى 

ال أجرح مشاعر ابني.
وحتدث بك���ر عن الزوجة 
الثالثة منى، قائال: كانت طالبة 
في اجلامعة وبهرها عالم الفن، 
وفوجئت عندما كانت املطربة 
الكبيرة وردة تبارك لي هذه 
الزيجة، وأهديت إلى عروسي 
الذه���ب، وعندما  هدية م���ن 
أظهرتها أم���ام طلبة اجلامعة 
السيارة وسرقة  قاموا بكسر 

هدية وردة.
أضاف: أصبحت فضيحتي 
بجالجل في الصحف وانفصلنا 
مرة والثانية، ثم كان االنفصال 
الثالث بال عودة، وذلك بسبب 

اختالف التفكير.
وكش���ف بك���ر أن زيجته 
الرابعة كانت أسرع جتربة في 
حياته، إذ لم تستمر سوى 4 
أيام فقط، وقال: كان الزواج من 

اخلدمة املدنية وخريج دورة 
تأسيسية للمذيعني ولم آت من 
الفضاء ولست مقدم برنامج 
البرامج األخرى  مثل مقدمي 
متى ما أحببت ان أقدم في اي 
محطة قدمت والوضع سهل 
العملية حتتاج  والتجرب���ة 
عرضا يستحق ان تكون هناك 
أفكار لالحت���راف في محطة 

تستحق ذلك.

اجتاهك الى نوعية من 
البرامج ذات الطابع 

الثقافي ـ االجتماعي 
في دورة برامجية 

معينة على الرغم من ان 
هذه البرامج ال ترسخ 

األبوة على ابني إلى أن تخرج 
م���ن دراس���ته، وكل ما كنت 
أمارس���ه من خالل األبوة هو 
أن ألتزم مبصروفاته الدراسية 
في أميركا حتى تخرجه، وقد 
اكتشفت فيما بعد أن والدته قد 
شحنته كثيرا ضدي، بحجة أنها 
من قامت على تربيته، وأنا لم 

عيد الرشيدي

حلمي بكر

الرشيدي في برنامج »مساء اخلير«

الفنان سامح حسني  يعيش 
حالة نفسية سيئة حيث توفي 
والده بعد صراع مع املرض، وكان 
والد سامح، حسب موقع »الفن 
اونالين«، قد مكث في املستشفى 
منذ شهرين في حالة صحية غير 
مس���تقرة وتوفي ام���س االول، 
وقد مت دفنه مبدافن األسرة في 
الشرقية، كما أقيم العزاء مبسجد 
السالم في بيجام بشبرا اخليمة، 

عقب صالة املغرب.
يذكر أن س���امح حسني كان 
يالزم والده باملستش���فى حيث 
انه تعرض لألزمة الصحية عقب 

زواج سامح بعدة أيام.

وفاة والد 
سامح حسني 

سامح حسني 

أك����دت النجمة إلهام ش����اهني، 
عدم دخولها لهذا العام الس����باق 
الرمضاني للدراما، خصوصا بعد 
توقف مسلس����لها »قضية معالي 
الوزيرة«، الذي كانت ستدخل به 

دراما رمضان.
كما أوضحت، حسب »النشرة«، 
أن سبب هذا التوقف هو األحداث 
الطويلة والكثيرة للمسلسل، والتي 
حتتاج للتصوير بع����دة مناطق 
خارج االستديو وفي مناطق يصعب 
التصوير فيها في ظل هذه الظروف 
مثل رئاسة الوزراء ومجلس الشعب 

ورئاسة اجلمهورية.
وأعرب����ت إلهام ش����اهني، عن 
سعادتها وعدم غضبها من ابتعادها 
عن وجودها على الشاش����ة لهذا 
العام، رغبة منها في الراحة حتى 

ولو ملوسم واحد.

إلهام شاهني: 
»معالي الوزيرة« 

خارج سباق رمضان

الهام شاهني


