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ممثلة خليجية بعدما ابتسم 
لها احلظ وصارت مطلوبة 

بأعمالنا احمللية هاأليام 
شافت روحها وتبي اسمها 
قبل اسماء فنانني سبقوها 
في هاملجال.. صچ اي شي!

ممثل خليجي انسحب من 
أحد األعمال الدرامية بعدما 

صّور عددا من مشاهده 
بسبّة تعامل املنتج معاه 

بطريقة ما فيها أدب.. 
زين سويت!

مدير انتاج صفع رفيچ ممثلة 
خليجية طراق وطرده من 

لوكيشن التصوير بعدما تطاول 
عليه ألنه مزّعل صاحبته 

املمثلة اللي مو محترمة مواعيد 
التصوير.. كفو واهلل!

اسم

أدب

طراق

النجم تامر حس���ني  اجتمع 
بافراد من الشركة املنافسة لشركة 
املياه الغازية التابع لها متفقا على 
ان ينضم له���م بعد انتهاء مدته 
مع االولى، كما تس���بب تامر في 
ازمة مرورية باالسكندرية اثناء 
احيائه حلفل زفاف حيث شاهده 
اجلماهير اثناء زحمة السير ونزلوا 
من سيارتهم وظلوا يهتفون له 
»بنحب���ك يا تامر.. اوعى تزعل« 
وظلوا يعانقونه ثم حملوه على 
اكتافهم وعبروا به الطريق وساروا 
يرددون اغانيه والتف حوله العديد 
من السيدات كبيرات السن الالتي 
ينظرن له نظرة االبن لالطمئنان 
على صحته، وتضخم املوقف حتى 
نزل ضيوف الفرح الى الش���ارع 
الحضاره والطريف ان الضيوف 
عجبهم االحتفال بتامر فس���اروا 

يغنون ويرقصون معهم.

القاهرة - أ ش أ: حتيي املطربة 
اللبنانية االصل  الكولومبي���ة 
ش���اكيرا حفال غنائيا في مصر 

خالل شهر نوفمبر القادم.
وقال منظ���م احلفالت وليد 
منصور الذي تعاقد مع شاكيرا 
الحي���اء احلفل ف���ي تصريح ل� 
»أ.ش.أ« سيتم تنظيم احلفل على 
مسرح عاملي سيعد خصيصا لهذا 
احلفل باس���تاد الهوكي، مشيرا 
الى ان���ه جتري حالي���ا جميع 
االستعدادات حتى يخرج احلفل 

بصورة مشرفة تليق مبصر.
واشار الى ان شاكيرا ستغني 
الول مرة على مسرح من تصميم 
مهن���دس مصري حيث يعد هذا 
احلفل هو الثاني لش���اكيرا في 
مصر بعد اكثر من اربع سنوات 
مرت على حفلها االول الذي اقيم 
حتت سفح االهرامات، وذلك في 
اطار جولتها الفنية التي قامت 
بها الول مرة في منطقة الشرق 

االوسط.

القاهرة: تنظم ساقية الصاوي 
مساء اخلميس القادم حفال غنائيا 
ساهرا للمطربة املجرية نورا التي 
تشدوا خالله مبجموعة من روائع 

كوكب الشرق )أم كلثوم(.
والطريف ان املطربة املجرية 
نورا لم تتعلم بعد اللغة العربية، 
لكنها تعلمت فق���ط كيفية اداء 

أغنيات أم كلثوم.
من جهة أخرى، نظمت ساقية 
الص���اوي مؤخرا حف���ل أوربا 
»باس���تيان وباس���تانة« قدمته 
فرقتا اوبرا الساقية وأوركسترا 
السابقية الوتري بقيادة املوسيقار 

بقيادة محمد سعد باشا.

تامر حسني يتسبب 
في أزمة مرورية

شاكيرا حتيي حفاًل 
مبصر في نوفمبر

نور املجرية تشدو 
بروائع أم كلثوم رغم 
أنها ال تعرف »العربية«!

تامر حسني

بسبب االجهاد واألرق »طاحت« املذيعة واملمثلة سوسن هارون 
في لوكيشن تصوير مسلسل »بنات الثانوية« الذي كان في إحدى 
مدارس البنات مبنطقة الزهراء. وجاءت »طيحة« سوسن على 
زميلتها عضوة فرقة مسك الكويتية شهد التي حملتها مع فريق 
العمل الذي يقوده املخرج سائد الهواري إلجراء بعض اإلسعافات 
األولية قبل ان تذهب الى أحد املستشفيات اخلاصة حيث قرر 
األطباء بقائها للعالج ألنها تعاني من االجهاد واألرق، باإلضافة 
الى ارتفاع »حرارة« جسمها. »األنباء« هاتفت املذيعة واملمثلة 
سوسن هارون لالطمئنان على صحتها، حيث أكدت انها حاليا 
بصحة وعافية جيدة بعد اجلهد الذي بذله أطباء املستش����فى 
لعودتها حلالته����ا العادية والذي تكلل بالنج����اح، مؤكدة انها 
خرجت من املستشفى أول من امس، شاكرة كل من سأل عنها، 
وواصلت ش����كرها لفريق عملها »بنات الثانوية« وعلى رأسهم 
املنتج محمد حسني املطيري واملخرج سائد الهواري، مشيرة الى 
انها ستعود خالل اليومني املقبلني لتصوير مشاهدها املتبقية 
من هذا املسلسل الذي كتبه الشاب محمد النشمي، حيث جتسد 

فيه دور مدرسة للغة العربية.

سوسن هارون تتوسط بنات الثانوية

سوسن هارون »طاحت« 
في لوكيشن »بنات الثانوية«

صور املوسيقي غدي الرحباني 
مع فرقته »الفرسان االربعة« كليب 
أغنية »ما بحك جلدك اال ايدك«، 
حيث قاد الفرسان االربعة مظاهرة 
شبابية ش����عبية وسط مدينة 
جونية، واقفلت الطرقات املؤدية 
الى س����احة جونية، حيث مقر 
البلدية، فاحتشد جمع كبير من 
الشباب اللبناني الذين ثاروا على 
مهنهم اليومية وواكبوا الفرسان 
في أحياء جونية القدمية ثائرين 
منددي����ن باالوضاع االجتماعية 
واملعيش����ية والهم����وم اليومية 
الت����ي يعانون منه����ا اجتماعيا 
وسياسيا ومعيشيا، خاصة انه 
ال أفق واضحا في ظل ما متر به 

املنطقة من تغيرات.
واكد غدي الرحباني في دردشة 
معه حول ما يسعى لتغييره من 
خالل أغانيه الهادفة قائال: الكاتب 

او امللحن او املخرج ال يكتب بيانا 
سياس����يا أو حزبيا، لكن نحن 
نحكي به����دف التغيير، والعمل 
يجب ان يكون له حافز ومبرر، 
فنحن ال ندعو الناس للمظاهرات 
من خالل الكليب، وامنا نقول ان 
ما نقدمه فكرة من شأنها توعية 

الناس بامور كثيرة.
 واضاف: املسرح عبارة عن 
رس����الة، وليس من الضروري 
ان نقول للناس كسروا والغوا 
النظام، امنا نقول في هذه االغنية 
ان هناك وضعا س����يئا ونعيش 
مأساة ال يشعر بها اهل السياسة 
الذين يديرون شأن البلد، ومن 
هنا جاءت كلمات االغنية »ما بحك 
جلدك اال ايدك« لنؤكد للشعب أن 
عليه ان يحل مشاكله بنفسه واال 

لن جند احللول. 
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  مشهد من الكليب ٭

غدي الرحباني: »ما بحك جلدك إال إيدك«؟

معجبة تسّرب كلمات أغنية لنجوى كرم انتقامًا منها

يفكرون في الذهاب إلى وزير اإلعالم وأعضاء مجلس األمة

موظفو بند املكافآت في التلفزيون 
لوكيل اإلدارية واملالية: »نبي معاشاتنا«!

على الرغم من الرد االيجابي 
من املسؤولني في قطاع التلفزيون 
على التعميم املرسل من الوكيل 
املساعد للشؤون اإلدارية واملالية 
ناصر الصفار بخصوص أسماء 
املعينني لديهم على بند املكافآت 
»دوام أول« ومدى حاجتهم لهم 
اال ان املوظف����ني حتت هذا البند 
لم يتسلموا رواتبهم حتى هذه 
ال����ذي جعلهم  اللحظ����ة، األمر 
يعيش����ون في حيرة من أمرهم، 
خصوصا ان لديهم التزامات مادية 

لتسيير حياتهم املعيشية.
وكشفت مصادر ل� »األنباء« 
أن ه����ؤالء املوظفني املتضررين 
يفكرون في مقابلة وزير االعالم 
لشرح مشكلتهم له لعل وعسى 
ان يصدر أوامره للوكيل املساعد 
للشؤون اإلدارية واملالية ناصر 
الصفار املكلف حاليا بعمل وكيل 
الوزارة فيصل املالك حتى يصرف 
لهم رواتبهم، خصوصا بعد ان 
وصله رد املسؤولني في التلفزيون 
على تعميمه مبدى حاجة القطاع 

خلدماتهم الفنية.
واشارت املصادر الى ان هؤالء 
املوظفني يعانون من حالة نفسية 
صعبة لعدم ص����رف رواتبهم، 
ملمحة الى ان البعض منهم يفكر 
في الذهاب الى اعضاء مجلس األمة 

لشرح مشكلتهم ليجدوا لهم حال 
بعد سنوات اخلدمة الطويلة التي 
قضوها في هذا القطاع وال يوجد 
له����م باب رزق غيره وهم اآلن ال 

يريدون إال معاشاتهم.
من جانب آخر، كشفت مصادر 
ل� »األنباء« ان الوكيل املس����اعد 
للشؤون اإلدارية واملالية ناصر 
الصفار بعد تسلمه لهذا املنصب 
اصدر قرارا بنق����ل مدير مكتبه 
الس����ابق في قطاع الهندسة الى 
مراقبة مكتب الدوام والس����جل 
العام ليحل مكان املراقب جاسم 
الكندري الذي خدم في هذا املكان 

سنوات طويلة.
وذكرت املصادر ان هذا القرار 
ازع����ج الوكيل املس����اعد لقطاع 
الهندسة احلالي ابراهيم النوح 
ألنه لم يبلغ به ألنه احد موظفي 

قطاعه!
وأكدت املص����ادر ان الوكيل 
املساعد للشؤون اإلدارية واملالية 
ناصر الصفار بعدم����ا رأى ردة 
الفعل على قراره املفاجئ س����لم 
مراقبة مكتب الدوام ملدير مكتبه 
السابق في قطاع الهندسة، بينما 
السجل العام تسلمه املراقب جاسم 
الكندري حتى يخفف من ردة الفعل 

التي حدثت في اروقة الوزارة.
مفرح الشمري  ٭

ناصر الصفار

صورة ضوئية من تعميم وكيل االدارية واملالية 

وكيل اإلدارية 
واملالية ينقل مدير 
مكتبه السابق في 

قطاع الهندسة 
ملراقبة مكتب 

الدوام بقرار 
مفاجئ!

جنوم وفنانو اخلليج فوق السرير األبيض 
من إرهاق العمل وتعب السنني 

رمب����ا القل����ة ه����ي التي ال 
 يخفى عنها مقدار التعب الذي 
يعاني منه الفنان، حيث يعمل 
ه����ذا األخير ط����وال العام من 
أجل تقدمي البوم غنائي مدته 
 س����اعة أو مسلسل تلفزيوني 
أو فيلم س����ينمائي، من أجل 
العرب����ي،  إمت����اع املش����اهد 
الفترة احلالية، يبدو  وخالل 
 أن اإلرهاق ب����دا واضحا على 
عدد من النجوم، واس����تقبلت 
بع����ض املستش����فيات هؤالء 
النجوم منهم من خرج ومنهم 
اليزال طريح الفراش األبيض.. 
ومنهم من يستعد لالستلقاء من 

أجل إجراء عمليات جراحية.
وكان »أبونورة« فنان العرب 
محمد عبده أول النجوم الذين 
داهمتهم الوعكة الصحية، ورقد 
في أحد مستشفيات باريس، 
حيث تع����رض لثالث جلطات 
متتالي����ة، لك����ن األطب����اء في 
املستشفى قاموا بإجراء الالزم 
وطمأن����وا محبيه على حالته 
الصحية.وكان عبده الذي اليزال 
فوق سريره األبيض من أجل 
فترة راحة محاطا بأسرته التي 

املستش����فى، وقال إنه حتامل 
على نفسه للدخول في تصوير 
الذي  مسلس����ل »العضي����د« 
يس����ّلط الضوء على األحداث 
العربية، ويشترك فيه نخبة 
من النج����وم من بينهم الفنان 
القدير س����عد الفرج، الفتا الى 
أنه بدأ بالتعافي خالل اليومني 
املاضيني، وسيحاول مع فريق 
العمل االنتهاء من العمل، ليكون 
جاه����زا خ����الل دورة رمضان 

املقبلة.
أما النج����م الكويتي محمد 
املنص����ور فأج����رى هو اآلخر 
عملية جراحية في يده، ويستعد 
خالل األيام املقبلة للسفر إلى 
باريس من أجل إجراء عملية 
ثانية ليده، حيث نصحه األطباء 

بعملها في باريس.
وقال املنصور إنه سيغادر 
 الكوي����ت خ����الل األس����بوع 
املقبل، مبينا أن العملية ليست 
خطي����رة، وس����يعود متى ما 
حتس����نت حالة يده، وكان قد 
قدم أخيرا برنامج »تو الليل« 
ألكثر من عامني مع املذيعة نادية 

صقر في قناة الوطن.

إلى إجراء العملية وما بعدها، 
ويش����كر جمي����ع م����ن اتصل 
عليه وزاره في املستش����فى، 
 حي����ث كان يعان����ي آالما في 
ظهره ألكثر من 10 سنوات، لكنه 

لم يستطع حتمل آالمه.
وفي السياق نفسه، أجرى 
النجم عبدالعزيز املسلم عملية 
جراحي����ة تكلل����ت بالنج����اح 
اس����تخرج األطب����اء خالله����ا 
الكلى، ورفض  »حصوة« في 
املس����لم املك����وث طوي����ال في 

ظلت ط����وال أزمته حتتضنه، 
طمأن جمهوره، وشكر كل من 
سأل عنه، حس����ب »العربية 

نت«.
الكوي����ت، أج����رى  وف����ي 
الكوميدي داود حسني   النجم 
عملي����ة جراحية ف����ي الظهر 
»الديسك«، على يد بروفيسور 
أميركي زائ����ر، وقال داود إنه 
بأفضل ح����ال، خصوصا في 
 ظ����ل احلميمية الت����ي رافقته 
منذ نومه على السرير األبيض 

داود حسنيمحمد املنصورفنان العرب محمد عبده

سربت معجبة بنجوى كرم 
ألبومها  كلمات إحدى أغنيات 
الذي تس���تعد  »دلل يا دالل« 
إلصداره، وبررت سبب التسريب 
بأنها مل���ت االنتظار، مضيفة 
ان جن���وى لم تف بوعدها مع 
جمهورها، ومتاطل في إصدار 
ألبومها، وهددت بأنها ستسرب 
األغني���ة ايضا بصوتها »ألننا 
نحن جمهورها، ولنا حق عليها، 
ويكفي مماطلة سنتني منها ومن 

شركة »روتانا«.
وهنا، اشتعلت مشادة كالمية 
حامية بني معجبي جنوى على 

اسآل الليل اسآل البحر، قلبي ما 
عاد يحمل قهر، اسآل اللي بيفهم 
بالسحر، بدربك مني ما شفت 

اسآل ودلل دلل يا دالاال«.
يذكر انه بعد تسريب كلمات 
األغنية، وزع مكتب جنوى بيانا 
يؤكد فيه انها قررت باالتفاق مع 
»روتانا«، طرح ألبومها اجلديد 
في األسواق نهاية هذا الشهر، 
وحتديدا في أسبوعه األخير، 
وبالتزامن م���ع طرح األلبوم، 
سينطلق عرض كليب جديد لها 
على قنوات »روتانا« ويحمل 

توقيع املخرج وليد ناصيف.

ل� »ش���مس األغنية  هي فعال 
اللبنانية«، وتقول الكلمات:

دل���ل دلل ي���ا دالاال، وعن 
القلب اس���آل، بروم  حبي���ب 
الدني���ا بروم االرض، ش���رق 
وغ���رب وطول وعرض، فتش 
بني زرار الورد، وبدربك مني ما 
شفت اسآل، كيف قادر تتركني 
جمعة، تسرق ضحكي وتزرع 
دمعة، كل نزلة وفي قباال طلعة، 
وكل عقدة وإلها حالاال، قلو على 
حسابو مرهوني، قلو من دونو 
مجنون���ي، أنا ما بتغفى الليل 
عيوني وهوي ما على بالو بال، 

صفحة املخرج فادي حداد، اذ 
وضعت املعجبة كلمات األغنية 
على صفحته على »الفيس بوك«، 
وقام���ت مجموعة من معجبي 
جنوى بالتبرؤ من املعجبة التي 
اعتبروها »مندسة« تدعي انها 
»معجبة جنوانية«، وطالبوا 
جميع »فانز« جنوى بحذفها من 
قائمتهم. فيما أكد احد معجبي 
الفنان���ة اللبناني���ة أن كلمات 
األغنية التي س���ربت ليس���ت 
لنجوى وليست مدرجة ضمن 
األلبوم، في حني أكدت مصادر 
مقربة م���ن الفنانة ان األغنية  جنوى كرم

 Timbaland هيفاء التقت  مع
وغنت أمام اآلالف بأبوظبي

العوضي: برنامجي مجهول املصير 
وعقدي مع الراشد ليس احتكارًا

نانسي تتعرض للسرقة في تركيا

أسرار هروب الفنانات من هاني سالمة

بيروت: في العادة يس���افر الفنان���ون العرب الى تركيا 
للبحث عن أحلان تركية يدفعون حقوق بعضها، وبعضها 
اآلخر يدعون انها من ابداعاتهم، قبل ان تغزو االعمال التركية 
شاش���تنا ويتبني لنا ان معظم اغانينا تركية االصل، اليوم 
يبدو ان اتهام امللحنني بسرقة االحلان التركية سيسقط بعد 
ان سطا االتراك على اكثر من حلن عربي، كان آخرها السطو 

على اغنية الفنانة نانسي عجرم من قبل مطرب تركي.
واالغنية هي »مني ده اللي نسيك« التي القت جناحا كبيرا 
قبل سنتني، وقام مطرب تركي بأخذ اللحن وغنائه دون اذن 
نانسي، االمر الذي اثار اس���تياء الفنانة التي قد تشكو من 

استولى على حلنها الى »جمعية امللحنني واملؤلفني«.

يواجه فيلم الفنان هاني س����المة اجلدي����د »واحد صحيح« 
مأزقا جديدا بعد اعتذار يس����را اللوزي عن عدم املش����اركة قبل 
أيام من انطالق التصوير. وبذلك، يحقق العمل الرقم القياس����ي 
في اعتذار الفنانات. وبررت يسرا اعتذارها املفاجئ بأن الشريط 
شهد سلسلة من التأجيالت، خصوصا انها مرتبطة بسفر خارج 
مصر. وسيتسبب اعتذار يسرا في تأجيل التصوير مرة اخرى 
حتى العثور على بديلة، خصوصا انه مت االس����تقرار على باقي 
الفنانات وهن رانيا يوسف، وكندة علوش، وبسمة ودنيا سمير 
غامن. وقبل يس����را، شهد الفيلم سلسلة اعتذارات أولها من غادة 
عادل التي فوجئ هاني سالمة باعتذارها بعدما أبدت موافقتها في 
البداية، بل انها سافرت الى باريس لشراء مالبس الشخصية التي 
س����تقدمها في الفيلم. ثم كرت سبحة االعتذارات مع منة شلبي، 
ودنيا سمير غامن، وبسمة وغيرهن. ثم عادت بسمة ودنيا سمير 
غامن للمشاركة مجددا. وعلمت »أنا زهرة« ان سر هروب الفنانات 
إما مطالبتهن بزيادة أجرهن ومساحة أدوارهن كون الفيلم بطولة 
مشتركة، وإما بسبب املش����اهد اجلريئة التي يتضمنها العمل. 
وتتناول أحداث الفيلم قصة شاب يبحث عن عروس، فيرشحون 

فتيات، لكل منهن ميزات يتمناها في شريكة حياته. 

أمام اآلالف من املش���اهدين من االمارات ومختلف الدول 
العربي���ة احتفلت النجمة اللبناني���ة هيفاء وهبي مع نادي 
اجلزيرة في أبوظبي فرحة الفوز، ضمن االحتفالية الترفيهية 
الت���ي أقامها ليل األحد بعنوان »احتفال األبطال«، وقد غنت 
هيف���اء »ميدلي« مميزا ُحّضر خصيصا لهذا احلفل الضخم، 

وتضمن باقة من أجمل أغانيها 
القدمية واجلديدة، هيفاء أشعلت 
احلماس بني احلضور على نغمات 
أجمل أغانيها وقد ودعتهم على 
أمل اللق���اء قريبا ضمن حفالت 

الصيف القادمة.
وكان قد مت في كواليس احلفل 
لق���اء ودي بني النجم���ة هيفاء 
واملنتج املوسيقي واملغني العاملي 
Timbaland حيث تبادال احلديث 
عن النشاطات واملشاريع الفنية 

املقبلة.

أكدت امل العوضي ان العقد الذي وقعته مع املنتج واملمثل 
نايف الراشد ليس احتكاريا، وقالت ان العقد الذي وقعته معه 
هو من اجل تقدميه���ا برنامجا من انتاجه، لكنه اصر عليها 
كي تش���ارك في مسلسل »ستار الليل« هذا العام الى جانبه 
وجانب االماراتية هدى اخلطي���ب. واضافت ل� »أنا زهرة«: 

الراشد يغار علي كثيرا، لقد قال 
مرارا بأنه يراني في التمثيل اكثر 
من التقدمي، مما جعلني احتول الى 
التمثيل بعد عودتي الى الساحة 
بسبب الغياب الذي فرضته علي 
ظروف ال���زواج. وفي تطورات 
جديدة على صعي���د برنامجها 
الرمضان���ي ال���ذي مت االع���الن 
عنه  اكدت امل أن مصيره ليس 
واضحا حتى اآلن، مش���يرة الى 
انه���ا ال تزال متفائلة بأن يلحق 

بالعرض الرمضاني.

هيفاء وهبي

أمل العوضي


