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ممثلة خليجية مؤمنة 
مبوهبتها الفنية، هاأليام 

متضايقة ألنه املنتجني ما 
يبونها بأعمالهم بسبب 

رفضها لطلباتهم بتخفيض 
أجرها.. اهلل يعينچ!

ممثلة وجهت اللوم 
إلحدى زميالتها اللي 

معاها في عملها اليديد 
بكشف أسرارها 

الشخصية ملنتج العمل.. 
الشرهة عليچ!

مدير إنتاج يبي 
يــفتك مـن حنة إحدى 
املمثــالت واتصاالتها 

املزعجة بلّغ زوجها 
بتـصرفاتها الصـبيانية.. 

زين تسوي!

مزعجةأسرار

صفحة فيروز تنفي مشاركتها
في مهرجانات بعلبك هذا العام

رزان مغربي مهددة بالقتل
بسبب فضيحتها اجلنسية

بعد نشر صفحة مهرجانات بعلبك خبرا 
على »الفيس بوك« تعلن فيه الصفحة عن 
مشاركة السيدة فيروز ضمن املهرجانات هذا 
العام، نـــــفت رميا الرحــــباني ابنة فيروز 
هذا اخلبر وأكدت ان والدتها لن تشـــــــارك 
هذا العام ضمـــن املهرجانات وكذبت اخلبر 
املنشور على صفحة املهرجانات والذي نقله 
كما ذكر موقع »النشرة« حرفيا من صفحة 

مهرجانات بعلبك.
وقالت رميا على صفحة فيروز ما يلي: »يا 

علـــى الـــرغم من انتـــهاء احلديث حول 
فضيحة الشريط اجلنسي الـــذي مت نــشر 
مقاطع منـــه مؤخـــرا واخلـــاص بالفنانة 
اللبـــنانيـــة رزان مغربـــي علـــى املواقـــع 
االلكتـــرونية ومــــوقع »اليوتيوب« إال أن 
مواطنها االعالمي طوني خليفة خرج مؤخرا 
بتصريح له على مجلة نادين اللبنانية واكد 

على خالفه معها.
واشـــار طوني خليفة الى انه كان يريد 
مساعدة رزان مغربي بعد فضيحتها اجلنسية، 
وطلب ان تظهر معه في إحدى حلقات برنامج 
»للنشر« لتدافع عن نفسها ولكنها لم توافق 
وأوهمـــته ان حيـــاتها في خطر وانها ممكن 

جماعة قلنا ومنرجع نقول، وما تخلونا نضل 
نقول، مع احترامي الشديد لكل املهرجانات 
احمللية والعاملية، واللجان واملراجع واملصادر 
املوثوقة واملقربة والسرية والهيئات العليا 
والصغرى، هالصفحة هيي املصدر الرسمي 
الوحيد لفيروز، وبالتالي أي خبر ما انحط 
على هالصفحة منو رســـمي، وحتديدا آخر 
خبريتني عن مهرجانني منن إال إشـــاعتني، 
مـــا إلن وال أي أســـاس، ما تســـاهموا انتو 

بترويجن«.

ان متــــوت ألنها مهــــددة بالقــــتل، ملـــمحا 
الى انــها قــــالت له لو حتدثت في املوضوع، 
فممكن في اليوم التالي ان يستيقظ محبوها 
على خبـــر وفاتها على صفحـــات اجلرائد 

واملجالت.
واضـــاف قائـــال، حســـــــب مـــا ذكرت 
»البشـــاير« املصرية: لذلك طلـــبت منها أال 
اسألها في املوضـــوع بل اترك لها حــــرية 
الـــكالم، ولــكن عـــند عودتها من مصر إلى 
بيروت فوجئت بها تغلق خطوطها التلفونية، 
وتتعمـــد عدم الـــرد علـــى اتصاالتي وبعد 
فترة سافرت ملصر مرة أخرى وأقامت عدة 

حفالت.

السيدة فيروز

)فريال حماد( فريق برنامج »كافيه شبابي«  مع احدى املواهب الشابة  مدير ادارة املنوعات  محمد املسري

رزان مغربي

بولس، املخرج سعيد املاروق، 
املخرجة كارولـــني ميالن، 
املمثلة مادلني طبر، اإلعالمية 
منى الرفاعي، اإلعالمي روبير 
فرجنية، املمثلة إلفيرا يونس، 
املمثلـــة بيتـــي توتل، ومن 
سورية املمثلة سوزان جنم 

الدين.
وجلنة التحكيم املوسيقية 
الفنان روميو  والتي تضم: 
نـــور املالح،  الفنان  حلود، 
الفنانـــة ماري ســـليمان، 
املوســـيقي فـــؤاد فاضـــل، 
الرحباني،  املوســـيقي جاد 
األديب والشـــاعر ســـهيل 
مطر، املخرج باسم كريستو، 
بـــوال يعقوبيان،  اإلعالمية 
اإلعالمية منـــى أبوحمزة، 
اإلعالميـــة رميـــا جنيـــم، 
صاحب املوقع اإللكتروني 
ميوزك نايشن خالد آغا، ومن 
السعودية اإلعالمية أميرة 

الفضل.

»املوركس دور« تكشف أسماء
جلنتي التحكيم وتعلن موعد احلفل

كشـــفت جلنـــة جوائز 
املوركس الذهبية أنها ستقيم 
في تاريخ 23 يونيو املقبل 
حفلهـــا احلادي عشـــر في 
كازينو لبنان لتوزيع اجلوائز 

اخلاصة بأعمال عام 2010.
وذلك بحضور نخبة من 
جنوم الفن واإلعالم والسياسة 
واملجتمع من لبنان والعالم 
العربي والعالم وسيتم نقل 
احلفل مباشـــرة حتت إدارة 
املخرج باسم كريستو عبر 
شاشـــة الــــ MTV األرضية 

والفضائية.
أما جلنتـــا التحكيم لهذا 
اللتان أشـــرفتا على  العام 
كل النتائج واللتان ســـجل 
تصويتهما نسبة 60% فهما: 
الدرامية  التحكيـــم  جلنـــة 
وتضم كال من: املمثل رفعت 
الســـينمائي  الناقد  طربية، 
أنطوان خليفة، األســـتاذة 
جائزة »املوركس دور«في السمعي والبصري إمييه 

على الرغم من انتهاء احلديث حول املوضوع

يبث أسبوعيًا من أحد محالت »األثاث« بالشويخ

اعترفت بأنها تعاني الوحدة وبحاجة إلى رجل

بعد كتابته لكلمات أغنية تتر مسلسل »آدم«

»كافيه شبابي« فقراته منوعة وجنح في عيون الشباب

مذيع مغربي يطلب يد كارول سماحة على الهواء مباشرة

أحمد فؤاد جنم: تامر حسني »عيل« بس مش جاسوس 

إدارة املنوعات في  حترص 
القناة األولى بتلفزيون الكويت 
ممثلة مبديرها محمد املســـري 
على إيجاد برامج هادفة ومنوعة 
تتناسب مع أجواء فصل الصيف 
حتى يتابعها جميع أفراد األسرة 

من دون اي رقيب.
ومن هذه البرامج التي تعرض 
الفضائية  حاليا على شاشـــة 
الكويتية والقناة األولى برنامج 
»كافيه شبابي« من إعداد أحمد 
خورشيد وتقدمي حبيبة العبداهلل 
وهاشم أسد وعبدالرحمن الديني 
وإخراج خالد بوحيمد ويساعده 
كمخـــرج منفذ زهرة شـــعبان 

ومصطفى اشكناني.
البرنامج عددا  ويستضيف 
من املوهوبني من الشـــباب من 
اجلنســـني لتســـليط الضوء 
عليهـــم إعالميا حتـــى يتعرف 
املشـــاهدون على موهبتهم عن 
قرب واملعوقات التي تصادفهم 

طلب املذيع املغربي منتصر 
عبــــداهلل يد الفنانــــة اللبنانية 
كارول ســــماحة للــــزواج أثناء 
اســــتضافتها في حصــــة على 
هامش الدورة العاشرة ملهرجان 
الدولــــي بالعاصمة  »موازين« 
املغربية الرباط، واعترفت كارول 
في ردها على سؤال املذيع بأنها 
تعاني من الوحدة، وهي بحاجة 

إلى رجل ليمأل فراغ حياتها.
وبدت كارول سماحة سعيدة 
خالل احللقـــة، وقالت: فرحت 
كثيرا عندما أخبروني بأن من 
يقـــدم البرنامج هـــو منتصر، 
البرنامـــج قبل  واســـتضافها 
إحيائها الليلة الرابعة ملهرجان 
»موازيـــن« الدولـــي، من أجل 
الكشف عن اجلديد الذي ستقدمه 
للجمهور املغربـــي، وحتدثت 
الفرنسية قائلة: أنا أحب اجلمهور 
املغربي، وأسعد كثيرا بالتواجد 
أنني فوجئت  في موازين، كما 
كثيرا بأن تتزامن مشاركتي مع 

العيد العاشر للمهرجان.
ولم ينه املذيع املغربي احلوار 
قبل أن يســـألها عـــن وحدتها، 
وأجابت كارول سماحة: الفنان 

أكد الشـــاعر املصري أحمد 
فؤاد أن املطرب حمادة هالل هو 
مطرب الثـــورة األول وال أحد 
يستطيع منافسته ألنه من جيل 
الشباب الذين صنعوا الثورة، 
مؤكدا خالل استضافته ببرنامج 
»احلياة اليوم«، الذي يذاع على 
قناة احلياة، أنه سعيد بنجاحه 
املتزايد بسبب أغانيه الكثيرة 
املعبرة عـــن روح الثورة، كما 
أنه بصدد كتابة أغنية جديدة 

لهالل.
وفـــي رده عن ســـؤال أحد 
اجلمهور حـــول كتابة كلمات 
أغنية تتر مسلسل تامر حسني 
أنـــه انتهى من  »آدم« أجـــاب 
كلماتها بالفعل، مستنكرا حملة 
االنتقادات القاسية التي يلقاها 
تامر بســـبب موقفه األول من 
الثورة مبررا ذلك بوصفه »عيل 
وطفل« كان مضلال كالكثيرين 
مـــن املصريني، فهـــو لم يكن 
جاسوسا ولم يرتكب خطأ كبيرا 
كي يلقى كل هذا اللوم والهجوم، 
فهو فنان ناجح البد من دعمه 
والوقوف بجانبه لكونه مصريا 
أوال وأخيرا كما عدل عن موقفه 
وحاول االنضمام إلى شـــباب 

الثورة ليكون بجانبهم.
من جانب اخر، يستعد تامر 
حسني لتصوير 3 إعالنات جديدة 
إلحدى شركات املياه الغازية التي 

التلفزيون بدال من اللجوء الى 
محالت األثاث في »الشـــويخ« 
لتصوير البرنامج للقضاء على 
مشاكل البث اخلارجي، خصوصا 
ونحن نعاني حاليا من أجواء 
املتقلبة رغم علمنا ان  الطقس 
هناك ستديو مخصصا للبرنامج 
ولكن حتى هذه اللحظة لم تكتمل 
ديكوراته فالتقصير من َمن في 

هذه اجلزئية؟!
لقـــد حقق برنامـــج »كافيه 
شبابي« في حلقاته التي تعرض 
كل سبت على الهواء النجاح في 
عيون الشباب ألن الوقت الذي 
يبث فيه مناسب لهم، اضافة الى 
ان فقراته منوعة والتي تسلط 
الضوء على هواياتهم املتعددة، 
خصوصـــا ان وراءه مخرجـــا 
مخضرما مثل خالـــد بوحيمد 
يعرف كيـــف يخرج بالبرنامج 

الى بر األمان.
مفرح الشمري  ٭

اللبنانية  واعترفت املطربة 
بأن العمل الذي استغرق تصويره 
6 أشهر، تطلب مجهودا كبيرا، 
وقالت: أظن أن النتيجة ستكون 
مرضيــــة للغاية، كما أن صباح 
الشحرورة أعجبت به، وسيكتشف 
العربــــي في رمضان  اجلمهور 
العمل تقنيات واكسســــوارات 

تليق بـ »الشحرورة«.
ورفضت كارول سماحة أن 
يقتصر عملهــــا الفني على أداء 
ديو غنائي مع النجوم، وقالت: 
أفضــــل أن يكون الديو من حني 
إلى آخر وليس بشكل دائم مع 

كل ألبوم جديد.
النجمــــة كارول  يذكــــر ان 
سماحة غادرت املغرب، متجهة 
إلــــى القاهرة ملتابعــــة تصوير 
النهائية من مسلســــل  املرحلة 
»الشحرورة«، وكانت اعتذرت 
عن تلبية دعوة املوسيقى العاملي 
كينسي جوزنس للمشاركة في 
أغنية عربية إنســــانية يستعد 
لتنفيذها وتصويرها على مدى 
أربعة أيام في املغرب مبشاركة 
مجموعــــة مــــن جنــــوم العالم 

العربي. 

على أسرته، األمر الذي يجعل آدم 
مضطرا للعمل بعد الظهر عامل 
»ديلفري« يحمل الطلبات إلى 
منازل أصحابها مستغال »فيسبا« 
اشتراها بالتقسيط، وفى سبيل 
ذلك يتحمل سخافات الزبائن، 
ومديره التافه لكي يحصل على 
راتب شـــهري، حتى ولو كان 
ضئيال، حتى يتمكن من اإلنفاق 

على نفسه. 
يذكر ان والد تامر حســـني 
اكد انه أصيب بالذعر والصدمة 
حينما تلقى مكاملة هاتفية من 
شـــخص ال يعرفه يقـــول له: 
»البقاء هلل فـــي وفاة جنلك«، 
الفتا الى أن املكاملة جعلته في 
حالة من توتـــر بالغ وخوف 
شديد، خاصة أن تامر ال يحمل 
هاتفا أثناء التصوير، النشغاله 
حاليا بتصوير مسلسله »آدم«. 
موضحا أنه يحمد اهلل على أن 
والدته لم تعلم بهذه الشائعة 
واال كانت ســـيصيبها مكروه 
ملدى تعلقها الشديد به، لكن بعد 
سلسلة من احملاوالت استطاع 
التوصل الى تامر، وأخبره أنه 
علم بهذه الشائعة، وأنه اعتاد 
التي  الشائعات  على مثل هذه 
تخص وفاته، خاصة أنها ليست 
املرة االولى التي يتم فيها اطالق 

شائعة مشابهة.
القاهرة ـ سعيد محمود   ٭

تلفزيون رسمي وهذا يحسب 
للمسؤولني في تلفزيون الكويت 
وحتديدا إدارة املنوعات إلميانها 
الكبير بدور الشباب وتطلعاتهم 
املستقبلية، ولكن السؤال الذي 
يطـــرح نفســـه: ملـــاذا ال يبث 
البرنامج من أحد ســـتديوهات 

البرنامج قائال: إذن أعلنها على 
املباشـــر أنني أطلب يد كارول 

سماحة للزواج.
وعن مشــــاركتها في إحياء 
الليلة الرابعة ملهرجان »موازين«، 
قالــــت: واهلل تخوفت كثيرا من 
أنها تأتي  مشاركتي، خصوصا 
مباشرة بعد تصويري ملسلسل 
»الشحرورة«، وأخاف أن أؤدي 
حركات الشحرورة على املنصة 
وأخلط بني تقمصي لدور صباح 

وغنائي جلمهوري.

وسريع البديهة رغم صعوبات 
احلياة املتراكمة عليه، إنه االبن 
الثانـــي ألب كادح يدعى أمني 
عبداحلي يعمل موظفا برئاسة 
العباســـية، ويقطنون  حـــي 
جميعا مبحيـــط هذا احلي في 
شقة متواضعة ورثها الوالد عم 
أمني عن أبيه، ويشتهر عم أمني 
بني جيرانه ومعارفه باالستقامة 
والتدين، ولكن بالرغم من ذلك 
نـــراه يتقاضـــى اإلكرامية من 
املواطنني فـــي عمله، ويبررها 
لنفسه بأنها »دمغة نفس« حتى 
يستطيع احلياة واإلنفاق على 

أوالده.
ويرتكب عم أمني ذلك اإلثم 
يوميا، حتى يستطيع أن يصرف 

في حتقيق أحالمهم سواء كانت 
في التمثيل او الغناء او اي من 

مجاالت احلياة. 
رمبا تكـــون فكرة البرنامج 
مســـتهلكة، خصوصا ان كثيرا 
القنوات اخلاصة تناولتها  من 
ولكن للمرة األولى تعرض على 

مع كل النجاحات التي يحققها، 
يجد نفسه وحيدا، وأنا شخصيا 
أرى أن الفراغ املوجود في حياتي 
يحسسني بأني بحاجة إلى رجل 

في حياتي.
املذيع منتصر  ورد عليهـــا 
عبداهلل بإشـــارة بيـــده، على 
أساس أنه »هنا« للزواج منها، 
وهنـــا أطلقت كارول ســـماحة 
ابتسامة عريضة، وقالت »آه.. 
خالص أنت يا منتصر«، وعاد 
املذيع املغربي ليتحدث جلمهور 

تعاقد معها منذ فترة، وسيصور 
احد تلك اإلعالنات في باريس، 
ثم يســـافر بعدها إلى إيطاليا 
لتصوير احلملة اإلعالنية املقبلة 
لشركة النظارات العاملية املتعاقد 

معها.
هذا، ويواصل تامر تصوير 
مشـــاهده في مسلسله اجلديد 
»آدم« الذي تشـــاركه بطولته 
الفنانـــة مي عـــز الدين ودرة، 
يشـــارك فـــي بطولـــة العمل 
الفنانة عفاف شعيب، وأحمد 
العظيم،  زاهر، وحجاج عبـــد 
وتدور أحداث العمل حول آدم 
أمني عبداحلي، شاب في الرابعة 
والعشـــرين من عمره ممتلئ 
باحليوية والنشاط، خفيف الدم 
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