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ممثل شاب »حس« 
انه األعمال الدرامية 

املعروضة عليه ليس فيها 
يديد فقرر عدم املشاركة 

فيها.. خووش قرار!

ممثلة بررت انسحابها 
من مسلسل يصور 

هاأليام بأنها لم تتسلم 
أجرها منذ شهرين.. 

ملينا من املنتجني 
بوربع!

مطرب شاب انحرج من 
احد الشعراء اللي طالبه 
باعطائه أجره في ملتقى 
فني مع انه مصرح انه 
دفع للجميع فلوسهم.. 

الچذب حبله قصير!

مشاركة

انسحاب

مطالبة

عبرت عن سعادتها بالتعاون مع كوينزي جونز في أوبريت »بكرة«

أسماء املنور: خالفي مع راشد املاجد »فبركة«

راشد املاجدأسماء املنور مع ناديا بركات

منى شداد في »شط بحر الهوى»

عبرت الفنانة املغربية أسماء 
املن���ور ع���ن س���عادتها البالغة 
املنتج واملوسيقار  بالتعاون مع 
الكبي���ر كوينزي جونز  العاملي 
والذي كان وراء جناحات النجم 
العاملي الراحل مايكل جاكس���ون 
قائلة: شرف كبير ان أكون معه في 
نفس االستديو، حيث أشارك معه 
في أوبريت »بكرة« ومت التسجيل 
في استديوهات اإلذاعة الوطنية 
املغربية الرس���مية ف���ي الرباط، 
ويشارك في هذا األوبريت السيدة 
ماجدة الرومي من لبنان التي كتبت 
كلمات االوبريت باللغة العربية، 
باإلضافة الى الفنان كاظم الساهر 
م���ن العراق وهو من قام بتلحني 
اجلزء العربي من االوبريت والنجم 
حس���ني اجلس���مي من اإلمارات 
والفنان عيسى الكبيسي من قطر 
والفنان أحمد حسني من الكويت 
والفنانة ديانا كارزون من األردن 
والفنان الشاب جيالني من ليبيا 
والفنانات حسناء زالغ وجنات 
وحياة اإلدريس���ي م���ن املغرب، 
الفتة إلى ان جونز عندما سمعها 
غنى رقص هو وفريق عمله من 
شدة االنس���جام، ملمحة الى انه 
وعدها بالتعاون معها قريبا في 

عمل فني.
وأضافت املنور اثناء استضافتها 

يكتب انني غنيت لكاظم الساهر 
وجتاهلت الغناء لراشد املاجد الذي 
شاركته دويتو »خاينة«، مشددة 
على ان الس���اهر واملاجد قيمتان 
كبيرتان وفنهما يتكلم عنهما وانها 
اس���تفادت من نصائحهما كثيرا 
اللتني ش���اركتهما  في األغنيتني 
الغناء فيهما، واستدركت قائلة: 
لقد سامحت هذا الصحافي وأوجه 
كلمة للماجد أقول فيها »وحشتنا« 
وكنا ننتظرك في »موازين« لكن 
أمتنى ان تكون بصحة جيدة بعد 
الذي اضطرك  العارض الصحي 

للغياب عن املهرجان.
وعن »الطقاقة« فتون والتي 
صرحت بانه���ا ال تصلح للغناء 
في األعراس ردت املنور قائلة: أنا 
ال اعرف طقاقة اسمها فتون، وقد 
أحييت عرسا منذ أيام، والذي ال 
يعلمه الكثي���ر من جمهوري هو 
انن���ي منذ صغري وانا اعش���ق 
األعراس واعتبرها شيئا خاصا 
وأفك���ر عندما أصب���ح اما وازف 
ابنتي الى بي���ت زوجها، مؤكدة 
انها ال تنظر ل� »الطقاقات« نظرة 
دونية، الس���يما انها ترى ان أي 
إنس���ان يعطي اآلخرين ويسعى 
إلسعادهم ويقدر فنه إنسان جدير 

باالحترام.
عبدالحميد الخطيب  ٭

متمنية ان يفكر كرمي العراقي في 
هذا املوضوع.

وأحملت املنور � في ردها على 
سؤال مقدمة البرنامج ناديا بركات 
عن إمكانية عمله���ا لدويتو مع 
صوت نس���ائي � ال���ى ان الفنان 
اإلماراتي فايز الس���عيد نصحها 
بان تغني دويتو مع صوت نسائي 
وبالفعل اختارك الفنانة السورية 
اصالة والت���ي وجهت لها تهنئة 
مبناس���بة والدتها للتوأم »علي 
وآدم«. وتطرقت في حديثها الى 
كتابتها للشعر وقالت: انا لست 
شاعرة وما اكتبه مجرد خواطر 
فقط وال مانع عندي اذا طلب احد 
املطربني غناءها، مشيرة الى انها 
طماعة في طموحاتها وان احلظ 
س���اعدها كثيرا في مش���وارها 

الفني.
ونفت الفنانة املغربية املنور 
الفنان  أي خ���الف بينها وب���ني 
السعودي راشد املاجد قائلة: أنا 
إنسانة مساملة وال أحب املشكالت 
واملاجد فنان راق ومحترم وصديق 
مقرب مني، وما قيل عن خالفاتنا 
هو »فبركة«، صحافي س���ألني 
عندما ذهبت للكويت للمشاركة 
في مهرجان »ليالي فبراير« عن 
أغنية »احملكمة« وطلب مني غناء 
مقطع منها ولكني فوجئت بانه 

مساء امس األول في برنامج »هال 
وغال« على قناة أبوظبي اإلمارات: 
لقد سجلت املقطع الغنائي اخلاص 
ب���ي بحضور املوزع املوس���يقي 
رض���وان احلائز جائ���زة غرامي 
العاملي���ة، وهو مغرب���ي األصل 
واشتهر بتعاونه مع جنوم عامليني 
أمث���ال ليدي غاغ���ا، مؤكدة انها 
تسعى الى الوصول للعاملية من 
خالل محليتها ولهجتها املغربية، 
مش���يرة الى ان اوبريت »بكرة« 
فكرته اشمل من اوبريت »احللم 
العربي«، حيث يتمنى االوبريت 
للعالم كله مستقبال جميال خاليا 
من الفقر واملشكالت التي تعاني 

منها الشعوب حاليا.
وعن كليب »احملكمة« قالت: لقد 
سعدت بالتعاون في هذا العمل مع 
قيصر الغناء كاظم الساهر، وقد مت 
تصويرها الكليب في أوكرانيا من 
إخراج حسني دعيبس، وهو أحلان 
الس���اهر وكلمات كرمي العراقي، 
وجسد الكليب معاناة زوجة مع 
زوجها الذي يخونها مع نس���اء 
أخريات بينما يشكو هو من غيرتها 
الشديدة له، وللعلم لقد فوجئت 
من جناح الكليب وردة فعل الناس 
ومتابعتهم لقصته، وسؤالهم عن 
نهايته، مشيرة الى ان فكرة عمل 
جزء ثان له شيء مميز وجديد،  »الطقاقة« فتون

ال أعرف 
»طقاقة« اسمها 

فتون!

فضيحة فبركة املكاملات
 في »العاشرة مساء«!

بوسي: حالة ابنتي مستقرة  
ومرضها ليس خطيرًا 

سقطة إعالمية خطيرة وقع فيه برنامج )العاشرة 
مساء( ميكن ان تفقده مصداقيته. السقطة عبارة عن 
فبركة مكاملات إلحراج وزير الداخلية منصور العيسوي 

الذي استضافته االعالمية منى الشاذلي.
الفبركة مقصودة ومتعمدة، فاملواطن الذي اتصل 
ويدعى إحس����ان وطالب وزير الداخلية باالستقالة 
واجللوس على قهوة املعاشات كان يتحدث من داخل 
االس����تديو.. واألغرب انه مس����اعد مخرج »العاشرة 

مساء« وهي سقطة كبرى.
أثارت قهوة وزير الداخلية ردود فعل واسعة جدا. 
األكثرية مؤيدون للوزي����ر منتقدون طريقة املواطن 
واملذيعة، واألقلية يقولون إن املس����ؤول ينبغي أن 
يتحمل النقد. فالوزراء في مصر كانوا أنصاف آلهة. 
وجاء اليوم كي يكونوا مواطنني. املفاجأة في احلكاية 
أن املواطن، صاحب املكاملة الشهيرة، كان يتحدث من 

االستديو. ألنه مساعد مخرج!
إلى ذلك تقدم د.محمود عبدالوهاب رئيس شركتي 
القاهرة واجلمهورية لألدوية س����ابقا ببالغ في قسم 
شرطة قصر النيل ضد كل من منى الشاذلي والثالثي 
محمود س����عد وبالل فضل وإبراهيم عيسى، يتهمهم 
بإثارة الشعب ضد اجليش واحلديث عن وجود محاكمات 
عسكرية ضد مدنيني وهذا غير صحيح ألن احملاكمات 

العسكرية التي تتم حتدث ضد بلطجية.
هذا بخالف اإلساءة لشخص وزير الداخلية اللواء 
منصور العيس����وي �  حسب جريدة »البشاير« � في 

برنامج العاشرة مساء، وهو رمز لألمن الداخلي.
وم����ن املقرر ان ميث����ل االعالمي����ون االربعة أمام 
جهات التحقيق بش����أن ما جاء في البالغ خالل االيام 

املقبلة.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

بعد أن انتش���رت العديد من الش���ائعات والتكهنات 
بشأن صحة »سارة« االبنة الكبرى للفنان نور الشريف 
من طليقته الفنانة بوس���ي، قررت بوسي أن تخرج عن 

صمتها وأن توضح للجميع حقيقة مرض ابنتها.
تقول بوس���ي: »سارة بخير وصحتها جيدة، ولكنها 
تسير على عالج يتطلب السفر إلى باريس إلجراء فحوص 
طبية ملعرفة آخر التطورات، ووضع قائمة عالجية جديدة 

للسير عليها«.
ولفتت بوس���ي إلى أن ابنتها ليست مصابة مبرض 
خطير كما أعلنت العديد م���ن الصحف الفنية واملواقع 
اإللكترونية، مؤكدة أنها مصابة فقط مبرض نادر يتطلب 

املتابعة املستمرة.
بوسي تتواجد حاليا في باريس بصحبة طليقها نور 
الشريف وابنتيهما سارة ومي الستكمال رحلة عالج سارة 
التي ب���دأت العام املاضي، ذلك أن حالتها حتتاج إلجراء 

فحوص دورية كل ستة أشهر.
بوس���ي حرصت أيضا على أن تنفي ما تردد مؤخرا 
بشأن اعتزال نور الشريف العمل الفني، حيث قالت: »نور 
لم يقرر االعتزال كما تردد في بعض مواقع اإلنترنت، بل 
أخذ إجازة من تصوير مسلسله اجلديد )بني الشوطني(، 
حتى نعود إلى القاهرة وعندها سيستكمل التصوير«، 
يذكر أن نور الشريف كان قد صور فقط أربعة أيام من 
املسلسل، وبعدها طلب إجازة ليصطحب ابنته الستكمال 

العالج.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

أكد الفنان حميد الشاعري، أنه حدث ماس كهربائي في 
شقته مبدينة الرحاب، والتي بها استديو الصوت اخلاص 
به، ما أدى إلى حريق الشقة مبا فيها من محتويات، ومنها 

العديد من أجهزته اخلاصة.
وقال حميد: »احلمد هلل على كل شيء، وأن اخلسائر 
حدثت في »احلديد« عل���ى حد تعبيره، ولم يصب أحد 
بأي أذى«، ونفى اتهامه ألي شخص بأن يكون وراء هذا 

احلادث.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

الشاعري: حريق شقتي قضاء وقدر 

منى الشاذلي

بوسي

انتهى املطرب احمد سعد 
من تصوي���ر أغنية الدعاية 
الفاجوم���ي والذي  لفيل���م 
عرض باألمس عرضا خاصا 
واألغنية بعنوان البش���اير 
وكتبها الشاعر الكبير احمد 
الش���يخ  فؤاد جنم وأحلان 
أمام وقام بإخراجها مخرج 
الفيلم د.عصام الشماع ومت 
التصوير فوق سطح ويرجع 
السبب إلى ذلك انه من فوق 
هذا السطح  تكون القاهرة 

في اخللفية. 
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

أحمد سعد
يغني للفاجومي

منى شداد: طلبت من »البايض« تخليصي من وزني الزائد
الكويتية منى  الفنان����ة  قالت 
شداد »إن مش����اركتها في برنامج 
»شط بحر الهوى«، الذي يعرض 
على MBC1، جعلها أكثر تش����بثا 
بجذوره����ا وأصولها اخلليجية«، 
وكشفت عن بعض املواقف الطريفة، 
التي جمعتها باملشارك السعودي 
الباي����ض«، الذي وصفته  »أحمد 
ب����� »املتواضع«، عل����ى الرغم من 
مواهبه املتعددة. واعتبرت شداد 
في تصريح����ات ل� »mbc.net« أن 
مشاركتها في »شط بحر الهوى« 
من أه����م مش����اركاتها الفنية منذ 
احترافه����ا الفن، مش����يرة إلى أن 
عالقاتها تعمقت مع النجوم الذين 
شاركوا في البرنامج، وكشفت أنها 
تنتظر أخبارا سعيدة عن الفنانة 
الس����ورية أصالة، التي كانت في 
أيام حملها األخيرة. وأوضحت أن 
اختيارها لتمثيل بالدها ضمن هذه 
النجوم، مثل: راغب  الكوكبة من 
عالم����ة، أحالم، أصالة، نيش����ان، 
هويدا، مصطفى اخلاني، جويل، 
أحمد البايض، وميس����اء مغربي، 
فرص����ة ال تف����وت جعلته����ا أمام 
الظهور بشكل يشرف  مسؤولية 

بلدها، ومحيطها اخلليجي.
وأكدت منى أنها كانت حريصة 
على احملافظة والتمسك بالعادات 
والتقاليد اخلليجية، ملعرفتها أن 
البرنامج يتابعه مئات اآلالف من 
املش����اهدين، لذلك كانت حريصة 

وحذرة في كل تصرف تقوم به.
البرنامج  وأضافت أن طبيعة 
جعل����ت اجلميع يظه����رون على 
طبيعتهم وحقيقتهم، دون تصنع 

واالستمتاع باألنشطة الفنية، التي 
تتخلل الرحلة املثيرة.

وأضاف����ت أن م����ن الصداقات 
التي تعتز بها معرفتها باملشارك 
السعودي أحمد البايض، اخلبير 
باأللعاب السحرية واخلفية، وأنها 
كانت تطلب منه دوما أن يظهرها 
بجس����م رش����يق ويخلصها من 
الشحم الزائد، ما يدفع املشاركني 
للضحك. وعن البايض قالت: »رمبا 
ال يعرف الكثي����رون أن البايض 
يتمتع بتواضع شديد وشخصية 
هادئة ومحبة للجميع، على عكس 
ما هو متوقع كونه ش����ابا يتمتع 
بالطول الفارع والبنية اجلسمانية 
الضخمة«. وفي الس����ياق نفسه، 
أوضحت منى ش����داد أنها ستقوم 
باالطمئنان عل����ى الفنانة أصالة، 
التي كانت في مراحل حملها األخيرة 

خالل حلقات البرنامج.
وعن جديدها أكدت منى شداد 
أنها انتهت من املشاركة في بطولة 
حلقتني من سلسلة »قصة هوانا«، 
األول����ى بعنوان »ق����در عمري«، 
الفتاة  وجسدت فيها ش����خصية 
املكافحة، التي تضحي بكل شيء 
من أجل أسرتها، واحللقة الثانية 
فضلت أن تكون مفاجأة للمشاهدين. 
كذلك شاركت في حلقتني من اجلزء 
الثان����ي من مسلس����ل »املزواج«، 
األولى بعن����وان »اعطني حريتي 
أطلق يداي« جسدت فيها شخصية 
امرأة تبحث عن الطالق هروبا من 
زوجها املتعجرف، والثانية بعنوان 
»الفتانة« ولعبت شخصية زوجة 

تسيرها والدتها.

ومغام����رة على ظهر س����فينة في 
»البحر الكاريبي« يقوم بها مجموعة 
من النجوم العرب مليئة باإلثارة 
واالكتشافات، مع عديد من األلعاب 
الترفيهية واألنش����طة، وتتضمن 
حفالت موسيقية وعروضا كبيرة 
من الفنان����ني املعروفني من كافة 

منطقة الشرق األوسط.
املغامرة تبدأ في ميامي، حيث 
يصل كل النجوم بشكل منفصل عن 
بلدهم األصلي، قبل ثالثة أيام من 
اإلبحار وترافقهم الكاميرات لترصد 
جميع األنشطة التي يقومون بها. 
ويعتب����ر البرنامج فرصة لرؤية 
احلياة مع ه����ؤالء النجوم الكبار 

أو تكلف، مؤكدة أنها كانت بحاجة 
إلى برنامج أقرب لبرامج الواقع. 
وعّبرت عن سعادتها لردود الفعل 
اإليجابية جتاه مش����اركتها، التي 
متثل بعضها بدعوتها من قبل األسر 
الكويتية رفيعة املستوى، لقضاء 
وقت ممتع برفقتهم والتعرف عليها 
عن قرب. وقالت شداد، التي تعتبر 
واحدة من أبرز جنوم الساحة الفنية 
في اخلليج، »إنها خرجت بكثير 
من الذكري����ات واملواقف الطريفة 
من البرنام����ج، منها عندما ضلت 
الطريق مع املصور في ش����وارع 
ميامي«. ويقدم »شط بحر الهوى« 
باعتب����اره برنامجا واقعيا جولة 

نفى الفنان حس����ني فهمي 
ت����رددت طوال  التي  االخبار 
الفترة املاضية عن نيته خلوض 
االنتخابات املقرر اجراؤها في 
العاشر من يوليو املقبل ، حيث 
أكد فهمي انه ال ينوي ترشيح 
نفسه نقيبا للس����ينمائيني. 
وأضاف لن أترش����ح ملنصب 
نقيب السينمائيني حتى أكون 
ق����ادرا على اعط����اء احلقوق 
الس����ينمائية لكل عضو من 

أعضاء النقابة.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

عديدة هي مشاركات ناهد 
حلبي لهذا املوسم الدرامي، فهي 
أم ربيع املرأة احلنونة التي ال 
تبخل مبد يد املساعدة لآلخرين 
في مسلسل »الشبيهة« إخراج 
فراس دهن����ي، وزوجة األب 
الظاملة في مسلسل »العشق 
احلرام« إخراج تامر اسحق، أما 
في »رجالك يا شام« إخراج عالء 
الدين كوكش فتجسد شخصية 
املرأة املعط����اءة التي تعتني 
بأوالد أخيها، وفي مسلس����ل 
»والدة من اخلاصرة« إخراج 
رشا شربتجي تلعب دور املرأة 
الغنية، وتستمر في »الدبور 
2« إخراج تامر اسحق بتأدية 

دور نزيهة.
دمشق ـ هدى العبود  ٭

حسني فهمي :  لن 
أرشح نفسي نقيبا 

للسينمائيني

ناهد حلبي
 زوجة أب ظاملة

ضمن مشاريع التخرج لهذه السنة من قسم االعالم 
 IB MAGAZINE بجامعة بيروت العربية صدرت مجلة

للطالبني ابراهيم برازي وغنى جاويش، وكانت من اخراج 
ابراهيم نفسه. ومن الالفت ان غالف املجلة زينته الفنانة 
نانسي عجرم التي حصل منها ابراهيم وغنى على مقابلة 

حصرية وهو ماكان صعبا على العديد من الصحافيني 
املتمرسني، حيث صرحت نانسي للمجلة بأنها ال تخشى 

الدخول في سن الثالثني، معتبرة ان كل مرحلة في احلياة 
تتمتع مبميزاتها وخصائصها الفريدة.

كما نصحت نانسي كل امرأة بأن تختبر شعور االمومة 
النه امر رائع، هذا وضمت املجلة مواضيع عديدة 

ومتنوعة شاملة، فخرج العدد وكأنه نسخة من مجلة 
محترفة تضاهي املجالت املوجودة في السوق.

واجلدير بالذكر ان مجلة IB MAGAZINE بدأت على 
االنترنت منذ فترة، موقع »النشرة فن« يشجع كل طالب 

االعالم في لبنان ويتمنى لهم مستقبال ناجحا، وملن 
يرغب منهم في نشر عمله عبر موقعنا فإننا جاهزون 

الستقبال املواضيع واملقاالت ونشرها.

 :»IB MAGAZINE« نانسي عجرم لـ
أنصح كل أمرأة أن تختبر شعور األمومة

حسني فهمي

ناهد حلبي

متسكت بتقاليد اخلليج ووعدت مبفاجأة في »قصة هوانا«

نانسي عجرم 


