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خالل لقائه وفد نادي الكويت للسينما

عبداهلل عبدالرسول: »الشباب والرياضة« ال تتوانى 
في تقدمي الدعم لصقل مواهب الشباب مبجال السينما

االخرى وان مس���ؤولي الهيئة 
التوجه وفي  يش���جعون هذا 
الفهد  الش���يخ طالل  مقدمتهم 
مدير ع�����ام الهيئ����ة باالنابة 
وجاس���م يعقوب نائب المدير 

الع��ام لشؤون الشباب.

العامة للشباب والرياضة كجهة 
داعمة للش���باب ال تتوانى في 
تقديم أي دعم لصقل المواهب 
الشبابية الكويتية في المجال 
الس���ينمائي أس���وة بما تقوم 
الشبابية  به تجاه االنش���طة 

وكيف يتم فكه.
ونفت ان تكون ممنوعة من 
المشاركة في مهرجان وهران 
الجزائري للفيلم العربي، كما 
نفت حدوث تراش���ق باأللفاظ 
بينه���ا وبين وزي���رة الثقافة 
الجزائرية، مؤكدة انها فوجئت 
بالوزي���رة تصفها بالمتكبرة، 
وتتهمه���ا باالنس���حاب م���ن 
المهرجان، في الوقت الذي كانت 
تعاني هي من مرض شديد، حال 
دون بقائها في المهرجان، على 

حد قولها.

ان أح���د األش���خاص طاردها 
على الطريق الدائري وأبلغت 
الشرطة، التي تمكنت من إلقاء 
القبض عليه، واكتش���فت في 
النهاية أنه »معجب«، فتم عمل 

محضر له بعدم التعرض.
وأكدت سوزان أنه ال يوجد 
لديها م���ا يمنعها من الحديث 
عن حصولها على عروض فنية 
جديدة، مشيرة إلى أنها تؤمن 
بالسحر كما هو موجود بالقرآن 
الكريم، لكنه���ا ال تهتم بأمور 
الدجالين ومتى يقع الس���حر، 

أية حمية، ألنها عادة ما حتافظ 
على صحتها عبر تناول أطعمة 
صحية كالسمك واخلضراوات 
وقال���ت: أن���ا ال أعيش هوس 

احلمية، وزيادة الوزن أبدا.

أنها  إلى  علمها بخبر حمله���ا 
تقضي معظم وقتها حاليا في 
املنزل، وتطلع على كتب متعلقة 
باألطف���ال، وكيفي���ة التعاطي 
معهم. وأكدت أنها لن تلجأ إلى 

التقى مدي���ر إدارة المكتب 
الفني لقطاع الشباب بالهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة 
المخرج عبداهلل عبدالرسول 
بوفد من نادي الكويت للسينما 
برئاس���ة رئيس مجلس ادارة 

النادي حسين الخوالد.
وتم خالل اللقاء بحث أوجه 
التعاون بين الجانبين في إقامة 
المشتركة  االنشطة الشبابية 
وتبادل الخبرات في مجال الفن 
السينمائي ودعم الشباب الهواة 

في مجال السينما.
كما تم االتفاق على توقيع 
بروتوكول تعاون بشكل مبدئي 
يكون إطار عاما ألي نش���اط 
يتم تحت مظلة الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
من جانبه، طرح رئيس نادي 
الكويت للسينما عددا من االفكار 
الش���بابية وأهمها فكرة إقامة 
مسابقة شبابية لالفالم القصيرة 
للهواة تخصص جوائز قيمة 
لكل عناصر الفيلم من إخراج 
وتمثيل وتصوير وغيره، كما تم 
االتفاق على التعاون في مجال 
إقامة الورش المتخصصة في 

الفنون السينمائية.
وأكد عبدالرسول ان الهيئة 

الفن���ان والمنت���ج  نف���ى 
السعودي حسن عسيري وجود 
أزمة بينه وبين الفنانة التركية 
ب� »لميس«،  الشهيرة  »طوبا« 
في كوالي���س برنامج »بيني 
وبينك«، وقال إنها ممثلة مميزة 

وملتزمة.
وطال���ب عس���يري أثن���اء 
اس���تضافته في برنامج »لو« 
الذي يعرض على شاش���ة »ام 
بي س���ي« بمزيد من االهتمام 
بالفن في السعودية، مقترحا 
إنشاء معاهد لدراسة الفنون، 
وإرسال بعثات لتعلم ودراسة 
الفن، مؤكدا أهمية الدور الذي 

يلعبه الفن في الحياة.
كما نفى عس���يري وجود 
خالفات مع قنوات MBC، وقال: 
هناك حاس���دون ال أدري ماذا 
يري���دون، أنا وMBC ش���ركاء 
والعالقة بينن���ا عالقة جيدة 

ومهمة.
م���ن جانب آخر، حل ضيفا 
على الحلقة بجانب عس���يري 
الفنانة السورية سوزان نجم 
الدين حيث عاشا قصة حياة 
التي هربت من منزل  سوالف 
أهلها كي تتعلم الرقص وعاصم 
سائق الباص الذي يواجه عدة 
مشاكل في عمله، لتبدأ فرضيات 
البرنامج الصعبة والمعقدة التي 
كشفت الوجه اآلخر لنجمي هذه 

الحلقة.
وكشفت الفنانة سوزان نجم 
الدين عن محاول���ة اختطاف 
تعرضت لها في مصر، وقالت 

اللبنانية  الفنانة  كش���فت 
أنها بكت  باسكال مش���عالني 
من الفرح���ة عندما علمت أنها 
حامل في ذكر، مشيرة إلى أنها 
اختارت اس���م »إيلي« لطفلها 
األول املنتظ���ر، وبدأت جتهيز 
غرفته وكذلك أغنية الستقباله. 
وعن سر اختيارها هذا االسم 
اللبنانية أن  أوضحت النجمة 
اختيار هذا االسم يعود لعشقها 
له، فضال عن كونه اسم أخيها 

وعدد من أقاربها.
ورغم أنها أكدت أنه لم يكن 
لديها أو لدى زوجها مش���كلة 
فيما يتعل���ق بجنس اجلنني، 
قالت باسكال: لقد دمعت عيناي 
عندما سمعت خبر جنس طفلي، 
فهو مول���ودي األول، واحلدث 
مميز بالنس���بة لي ولزوجي، 
mbc. الفتة في تصريح ملوقع
net إلى أنها بدأت استعداداتها 
الستقبال إيلي، مشيرة إلى أنها 
قامت بتحضير ثيابه وغرفته 
اخلاص���ة منذ اللحظ���ة التي 
اكتش���فت فيها جنس اجلنني، 
كاش���فة في السياق نفسه عن 
حتضيرها أغنية جديدة كهدية 
لطفلها قائلة: أنا فنانة وزوجي 
ملحن، وهذا أقل شيء ممكن أن 

نقدمه البننا.
وبعيدا عن احلمل والوالدة، 
أوضحت باس���كال أنها تعمل 
حاليا على اختيار األغنية من 
بني 3 أغنيات، مؤكدة أن األمر لم 
يحسم بعد ألن األغنيات الثالث 

جميلة، حسب قولها.
اجلدير بالذك���ر ان الفنانة 
باسكال مش���عالني لفتت فور 

عبداهلل عبدالرسول أثناء لقائه بحسني اخلوالد

حسن عسيري يتوسط أروى وسوزان جنم الدين خالل البرنامج

باسكال مشعالني

حسن عسيري: ال خالفات بيني وبني التركية »مليس«

اختارت له لقب »إيلي« تيمنًا باسم أخيها

باسكال مشعالني تبكي بعد أن اكتشفت أنها حامل في ذكر

نفى املطرب الشعبي سعد الصغير ما تردد مؤخرا حول 
قيام الشرطة العس���كرية بإلقاء القبض على شقيقه، نظرا 
حليازته سالحا ناريا دون ترخيص، مؤكدا، حسب »اليوم 
الس���ابع« املصرية، أنه يعلم جيدا من وراء هذه الشائعات، 
وهدفهم من ذلك إبعاده عن عمله بإثارة الشائعات والشوشرة 

من حوله.
وأوضح الصغير أنه أيضا مستاء للغاية من شائعة مرضه، 
حيث كانت بعض الصحف ذكرت أنه مريض ومحجوز في أحد 
املستشفيات، ونفى ذلك، موضحا أنه ميارس حياته بشكل 
طبيعي، وأنه يوميا مشغول في احلفالت التي يقدمها، وأن 
ما يشغله أيضا في هذه الفترة هو إرضاء جمهوره الذي له 

فضل كبير عليه في استمراره على الساحة الفنية.

أكدت الفنانة دنيا سمير غامن ان اجلائزتني اللتني حصلت 
عليهما كأفضل فنانة كوميدية بالتلفزيون والسينما تلقيان 
على كتفيها مبسؤولية كبيرة، خاصة أنها مازالت في بداية 

مشوارها الفني.
وأضافت دنيا، في تصريح ل� »اليوم الس���ابع« املصرية، 
قائلة »انا مش قد اجلوايز دي«، معبرة عن س���عادتها بثقة 
اجلمهور بها، من خالل التصويت لها، كما باركت دنيا ألختها 
إميي على جائزتها، ومتنت أن تصبحا منافستني لبعضهما 
خالل الفترة املقبلة. يذكر ان اجلائزتني اللتني حصلت عليهما 
دنيا عن فيلميها »ال تراجع وال استسالم«، ومسلسل »الكبير 

أوى« الذي مت عرضه في رمضان املاضي.

قالت الفنانة داليا البحيري إنها ال تعرف مصير مسلسلها 
»أحالم مش���بوهة« حتى اآلن، وال تعرف ما إذا كان س���يتم 
تصويره للعرض خالل رمضان أم ال، مشيرة إلى أن الوضع 

اآلن اليزال بيد منتج العمل ممدوح شاهني.
وأوضحت، حس���ب »إيالف« أنه كان من املفترض البدء 
في تصوير املسلس���ل قبل أسابيع، لكن هذا لم يحدث حتى 
اآلن، مش���يرة إلى أن الوقت اليزال ممكنا لعرض املسلسل 
خ���الل رمضان املقبل، إذ ما مت البدء في تصويره في الوقت 
احلال���ي، نافية ما تردد عن جلوئه���ا للقضاء من أجل إنهاء 
تعاقدها مع املنتج، مشيرة إلى أنها حتتفظ بحق احلصول 
على قيمة الشرط اجلزائي املبرم في التعاقد بينهما في حال 

عدم تصوير املسلسل، وأنها لم تقم بذلك حتى اآلن.
اجلدي���ر بالذكر أن داليا البحي���ري حصلت على جائزة 
التمييز عن دورها في مسلسل »ريش نعام« في االستفتاء 

السنوي ملجلة »دير جست«.

يحيي الفنان عاصي احلالني في الثاني من يونيو املقبل 
حفال في العاصمة العراقية بغداد في قاعة النادي اللبناني 
العائلي، وهي الزيارة األولى التي ستكون للحالني الى العراق، 
حيث سيلتقي من خالل الزيارة، معجبيه من مختلف املدن 
العراقية، ويش���ارك احلالني احلفل النجم العراق����ي محمد 

عبد اجلبار والتقدمي سيكون لإلعالمي عمر هادي.
يذكر أن احلالني قد حل ضيفا في البرامي الثامن من »ستار 

أكادميي« مساء اجلمعة املاضي

سعد الصغير

دنيا سمير غامن

داليا البحيري 

عاصي احلالني

الصغير ينفي خبر القبض على شقيقه

دنيا سمير غامن: 
»جوائز الكوميديا أنا مش قدها«

مخرج مصرى يقاضي الـ »بي. بي. سي« 
ويتهمها بتشويه فيلمه

اتهام ممثلة باإلساءة لسمعة 
MTV فتيات دبي بقناة

داليا البحيري تنفي جلوءها للقضاء: 
ال أعرف مصير »أحالم مشبوهة«

عاصي احلالني يغني في بغداد

قرر املخ����رج املصرى أمين اجلازوي رف����ع دعوى قضائية 
ضد قناة ال� »بي. بي. س����ي« أمام احملاكم املصرية واإليطالية 
والبريطانية يتهمها فيها بتش����ويه فيلمه التس����جيلي »أرض 
مصر«، وأيضا إهدار حقوقه األدبية، وذلك بعد أن عرض الفيلم 
مؤخرا على شاشة القناة وفوجئ املخرج بأن اسمه مت وضعه 
على التتر كمصور، ومت وضع اسم مخرج آخر بدال منه، كما مت 
إجراء تعديالت على مونتاج الفيلم مما تسبب في ظهوره بشكل 
سيئ ال يتناسب مع حجم اجلهد والتعب الذي بذله حتى يخرج 
الفيلم بصورة جيدة. وصرح اجلازوي، حسب ما ذكرت جريدة 
»اليوم الس����ابع« املصرية، بأنه علم قبل عرض الفيلم بأنه مت 
إجراء تعديالت على مش����اهده وإعادة تركيبها بطريقة أخرى، 
مما يؤثر على إيقاع الفيلم وجودته فطلب من مس����ؤولي قناة 
ال� بى.بى.س����ي عدم وضع اسمه كمخرج للعمل، ألن ذلك يؤثر 
على سمعته كمخرج وال يقبل أن يتم تشويه عمله، والغريب أن 
القناة جلأت إلى وضع اسم مخرج آخر على العمل، ومت وضع 
اس����م اجلازوي كمصور فقط.وأشار اجلازوي إلى أنه لديه كل 
املستندات الرسمية التي حتفظ حقه القانوني، خصوصا أنه كان 
يناقش مسؤولي القناة في الفيلم قبل تصوير أى مشهد وكان 
يحصل على موافقتهم أثناء التحضير للمشاهد قبل تصويرها. 
وأضاف اجلازوي أن سبب زيادة غضبه يعود إلى أهمية الفيلم 
الذي يكشف مافيا جتارة األراضي مبصر، حيث شهدت السنوات 
القليلة املاضية ظاهرة جديدة، حتولت خاللها أراضي الدولة إلى 
منجم ذهب بالنسبة لقلة قليلة، ينتمي أفرادها إلى طبقة ارتبطت 
عضويا بالنظام املنهار، ويكشف الفيلم الكثير من كواليس تلك 
القضية ويضم ش����هادات ملسؤولني سابقني في الدولة يقولون 
رواياتهم عن مافيا األراضي والتي تش����ير بعض التقارير إلى 
أنها استولت على 16 مليون فدان وهي مساحة توازي مساحة 
5 دول مجتمعة في الشرق األوس����ط هي فلسطني التاريخية، 

وقطر والبحرين والكويت ولبنان.

تعرضت ممثلة إيرانية لهجوم إلكتروني إثر تصويرها 
»برنامجا واقعيا« عن حياة احلفالت لألثرياء في دبي على إحدى 
القنوات املوسيقية العاملية، ووصل حد االتهامات إلى إساءتها 
لسمعة فتيات دبي. وكانت املمثلة ليلى بنكي »إيرانية تقيم 
بدبي« صورت مسلسل »عاملي اجلميل من احلفالت الراقية« 
لصالح قناة MTV املوسيقية، حيث الحقتها الكاميرات أثناء 
تخطيطها حلفل عيد ميالدها. ومتركز الهجوم حول طريقتها 
في صرف املال، وش���راء احلاجيات أثناء التخطيط للحفل، 

بطريقة أظهرت فتيات دبي وكأنهن مسرفات.
وتضمن املسلسل، حسبما ذكر موقع »الصنارة«، لقطات 
للممثلة الشابة )26 عاما( تفاخر بشرائها فساتني بقيمة 40 
ألف درهم، وقيادتها س���يارة »فيراري« في شوارع منطقة 
»جميرا« الراقية، كما فاخرت بحقيبتها املصنوعة من جلد 
التمس���اح األصلي، مما أثار ضغين���ة العديد من مناصري 
حقوق اإلنسان. وأظهرت حلقات املسلسل تفاصيل إعدادها 
للحفل، حيث مترنت على الرقص الشرقي مع مصمم رقصات 
أجنبي، ودخلت محمولة على منت س���جادة من قبل 4 رجال 

على طريقة القصص اخليالية.
وهاجم مدونون ومواقع اجتماعية طريقة عرض الفتاة 
للحياة في دب���ي، متهمني بنكي باإلس���اءة جلميع الفتيات 
املوجودات في اإلمارة.ودافعت املمثلة عن نفسها قائلة: هناك 
العديد من الناس الذين يغارون.. البرنامج ممتع وال يجب 
أخ���ذه على محمل اجلدية«، وفق ما قالت لصحيفة »س���فن 

دايز« التي تصدر في دبي.
واعترفت ليلى الحقا بأنه متت املبالغة في تصوير عدد 
من املش���اهد مثل س���يارة »فيراري« التي كانت مستأجرة، 
وبأنها تقود س���يارة »هوندا« في حياتها العادية.وأضافت: 
»قناة MTV كانت تبحث عن ش���خصية مثل التي جسدتها.. 

أنا ممثلة لذا كان من السهل متثيلها«.

املمثلة ليلى بنكياملخرج أمين اجلازوي


