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ما ندري ليش محطة كويت 
FM معتمدة على عدد من 
املخرجني ليتولون إخراج 

برامجها وتطنيش اآلخرين، 
مع انهم لديهم أفكار حلوة 
إلبراز برامج احملطة أكثر.. 

العدالة زينة يا مسؤولني!

ممثلة خليجية تسببت في 
تأخير تصوير أحد األعمال 
الدرامية بسبب أنها تأخرت 
عند الصالون، مع انه إدارة 

االنتاج مبلغينها من قبل 
يومني على موعد التصوير.. 

الشرهة على اللي يايبچ!

ممثل قاعد يهاجم أحد 
املنتجني على صفحته بتويتر 

ألنه معطيه حلقات معدودة 
في مسلسله اليديد.. ياحلبيب 

ترى الناس ما لها شغل 
في مشاكلك مع املنتجني!

تطنيش

صالون

هجوم

ناشد اإلعالمي واملخرج خالد الراشد ـ حامل امللف الطبي للفنان 
خالد العقروقة الشهير بـ »ولد الديرة« سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك الصباح حفظه اهلل ورئيس وأعضاء مجلس 
األمة ووزير الصحة املوقرين عبر املواقع االجتماعية اإللكترونية 
وشبكات التواصل االجتماعي قائال لهم »هذا حال ولد الديرة بعد 

ما تخلت عنه الديرة »وذلك بعد خروج ولد الديرة« الثالثاء املاضي 
من العناية الفائقة ودخوله غرفته باملستشفى األميركي ببانكوك 
بعد إجرائه أربع عمليات جراحية الستئصال ورمني في القولون 
ورم في املرارة وقبلها ورم في الرقبة والظهر والكتف ، ليكتمل 

بذلك عدد اجلراحات التي أجراها ولد الديرة خالل فترة عالجه 
ببانكوك إلى ست عمليات جراحية بعد أن قطعت وزارة الصحة 

عالجه على نفقة الكويت في اغسطس املاضي. وجدد الراشد باسمه 
كونه مواطنا كويتيا وباسم املريض املواطن خالد راشد العقروقة 

وباسم كل مريض في حاجة ماسة للرعاية والعالج نداءه ملسؤولي 
الكويت احلبيبة مبد يد العون لعالج أحد أبنائها املخلصني والذي 
يعاني حاليا من ابتعاده إجباريا عن وطنه الذي يعشقه فضال عن 
معاناته الشديدة من داء خبيث انتشر في جسده حلكمة يعلمها 

اهلل. وأضاف الراشد املتواصل دائما مع ولد الديرة أكثر ما حز في 
أنفسنا هو توقف عالج ولد الديرة أثناء تواجده بالعناية الفائقة، في 
وقت كان في أمس احلاجة للعالج وللرعاية وهذا جعل حالته تنتكس 

من سيء الى أسوء، ولكنه أضاف: رحمة اهلل واسعة فقد سخر له 
اهلل بفضل دعاء اآلالف له من محبيه ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان ليتكفل بعالجه بعد قرار وزارة الصحة 
الكويتية اجلائر بحق ولد الديرة والتي رفضت فيه استكمال 

عالجه بحجج واهية. وقال: ثقتي بسمو رئيس مجلس الوزراء 
ونوابنا الكرام غير محدودة وأنا على ثقة كاملة بأنهم حريصون 
كل احلرص على رفع الظلم عن أبنائهم وتصحيح أخطاء املرحلة 
السابقة وإنصافهم السيما بعد ما تقطعت بهم السبل في رحلة 

عالجهم املريرة خارج الكويت.
وأكد الراشد أنه على أمت االستعداد إلثبات ما يفيد بأن احلالة 

الصحية خلالد العقروقة في مرحلة حرجة جدا حتتاج الى تكاتف 
كل اجلهود بجواره الستكمال عالجه، على عكس ما ذكر من وقع 

قرار وقف عالجه الذي صدر عن وزارة الصحة.

خالد الراشد: حالة »ولد الديرة« 
الصحية حرجة جدًا

ابدى الفنان السوري عباس النوري انزعاجه 
الشديد من املواقف والتصريحات التي يطلقها 
بعض االشخاص الذين انتحلوا شخصيته عبر 

الـ »فيسبوك«، مؤكدا بأنه ال صلة له بأي حساب 
او صفحة على املوقع املذكور. وأضاف النوري، 

بحسب ما ذكر موقع »أنا زهرة«، ان هؤالء جمعوا 
صوره وصور عائلته وأبنائه من املنتديات، 

وأضافوها الى احلسابات املزورة ليؤكدوا للناس 
الذين يرتادون املوقع أنه حسابه احلقيقي، ونفى 

ان تكون له عالقة بهذه الصفحات، علما ان هناك 
العديد من الصفحات التي حتمل اسمه ضمت 

مجموعة من التصريحات ازاء ما يجري في 
سورية. من ناحية ثانية، يتابع النوري تصوير 
دور البطولة في »االميمي« من تأليف سليمان 
عبدالعزيز واخراج تامر اسحق، ويجسد في 

العمل دور سالمة الذي يلقب بـ »االميمي« نسبة 
الى عمله، اذ انه املسؤول عن تغذية النار الالزمة 

لتسخني مياه احلمام.

عباس النوري: انتحلوا شخصيتي!

طرحت الفنانة لقاء س����ويدان 
كليبا جديدا بعن����وان »مربياني 
ايديكي« مبناسبة االحتفال  على 
بعيد األم. وقد استعانت سويدان 
في الكلي����ب بابنتها جومانا التي 
شاركتها التمثيل والغناء، لتعد هذه 
املرة األولى التي تكشف فيها لقاء 
عن ابنتها الوحيدة.  وكانت لقاء قد 
قررت تسجيل األغنية وتصويرها 
وطرحها في عيد األم، علما أنها من 
كلمات حسن عطية، وأحلان محمود 

طلعت، وإخراج سهى عرابي.

أعلنت ادارة موازين عن انضمام 
النجم املصري محمد حماقي الى 
مهرجان موازي����ن، ليكون ضمن 
الفنانني املش����اركني في املهرجان 
في دورته احلادية عش����رة لعام 
2012، وتعتبر مش����اركة حماقي 
هي االولى له في موازين، كما انه 
يعتبر املصري الوحيد املشارك في 
املهرجان ه����ذا العام الى ان يتأكد 
بصورة رسمية مشاركة امير الغناء 

العربي هاني شاكر.

قدم����ت الفنان����ة ش����يرين 
عبدالوه����اب التهنئة لوالدتها 
مبناسبة عيد األم وذلك من خالل 
ال�»فيسبوك«،  صفحتها على 
وعرض����ت ص����ورة جمعتها 
بوالدته����ا مؤخ����را، وأث����ارت 
الصورة بحسب ما ذكر موقع 
»مص����راوي« حالة كبيرة من 
اجلدل بس����بب ظه����ور والدة 
ش����يرين فيها بش����عرها دون 
احلجاب الذي كانت ترتديه منذ 
فترة، وهو ما دفع الكثيرين الى 
البحث عن الس����ر الذي دفعها 
خللع احلج����اب، وما إذا كانت 
شيرين قد طلبت منها ذلك أم 
ال؟ لتنهال على صفحة شيرين 
التعليقات املستنكرة لهذا األمر، 
إال أن شيرين التزمت الصمت 
ولم ترد على هذه التعليقات.

لقاء سويدان 
تكشف عن ابنتها

حماقي ينضم 
رسميًا لـ »موازين«

صورة والدة شيرين 
تثير اجلدل 

على الـ »فيسبوك«

لقاء سويدان

محمد حماقي

تنظمها »هيئة الشباب والرياضة« وتعلن نتائجها 27 اجلاري

اختيار اخللف في جلنة حتكيم 
مسابقة »أفضل بروموش فني وطني«

اختارت اللجنة العليا ملسابقة 
»أفضل بروموش فني وطني« 
الت����ي تنظمها الهيئ����ة العامة 
للشباب والرياضة أستاذ قسم 
التمثيل واإلخراج باملعهد العالي 
للفن����ون املس����رحية، املخرج 
السينمائي أحمد اخللف عضوا 
في جلنة حتكيم املسابقة التي 
تعلن نتائجها في احتفالية يوم 
املسرح العاملي والتي ستقيمها 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
في 27 اجلاري. يذكر أن املخرج 
أحم����د اخللف غادر البالد ظهر 
ال����ى أبوظبي  أم����س متوجها 
لتصوير برنام����ج االكادميية 
مانشس����تر يونايتد بالتعاون 
مع إحدى ش����ركات االتصاالت 
الكبرى في الكوي����ت، علما أن 
اخللف حاصل على املاجستير في 
اإلخراج السينمائي والتلفزيوني 

املخرج أحمد اخللفمن إجنلترا جامعة بريسول.

مغامرة يسرا.. 3 حتديات صعبة تواجهها في »شربات لوز«

ديانا حداد والشاب خالد في مهرجان الراي

سما تتهم زوجها »نائب التجميل« بتهديدها بالقتل 

بالفضيحة التي ارتكبها شقيقها 
األصغر تواجهه بها وتنش����ب 
بينهما مشاجرة تنتهي بصفع 
ش����قيقها على وجهه في مشهد 
ساخن جدا. كذلك مواجهتها لتهمة 
قتل زوجها الثري، والتي تغير 
كثيرا في ش����خصية »شربات« 
وتبدأ رحلة االنتقام ممن لفقوا 
لها التهمة عن عمد وبعد خروجها 
من السجن بعد ثبوت براءتها من 
التهمة حيث قضت بداخله مدة 
10 أيام بغرض إذاللها وتعذيبها 

من جانب عائلة حكيم.
يذكر أن يسرا تعود للشاشة 
مرة أخرى بع����د أن غابت عنها 
العام املاضي فق����د اعتادت في 
التواجد  الفترة األخيرة عل����ى 
خالل ش����هر رمضان باستمرار 
وكانت آخر أعمالها »بالش����مع 
األحمر« الذي مت عرضه رمضان 
2010 وشاركها في البطولة هشام 
عبداحلميد، وش����يرين، وإميي 

واضاف����ة الى خال����د ومامي 
وديانا حداد، سيشارك في الدورة 
السادسة من املهرجان � كما جتري 
العادة � الفنان اجلزائري اآلخر 
الشاب بالل الذي حتقق سهراته 
اعلى نسب حضور جماهيري في 
املغرب، حيث حققت كل سهراته 
التي اقامها في العديد من املدن 

املغربية جناحا كبيرا.
كما سيعرف املهرجان حضور 
مجموعة من االسماء العاملية التي 
تنتمي الغني����ة الراي واالغنية 
العاملية في انتظار ان يحس����م 
امر مش����اركتها في نسخة هذه 
السنة حسب ما ذكره مصدر من 

املنظمني.

يقصر ابدا في ش���يء، حيث 
اشترى لها س���يارة وافتتح 
لها عدة مشروعات جتارية 
س���اعدتها على انت���اج اول 
فيلم سينمائي من بطولتها 
»عل���ى واحدة ونص« ولكن 
اخفاءه زواجه من ام اوالده 
اصابها بضرر نفس���ي بالغ 
حيث ظهرت في عيون جميع 
احمليطني بها وكأنها »خطافة 
رجال من زوجاتهم وأبنائهم« 
لذا فهي تطل���ب الطالق مع 
احلصول على جميع حقوقها 

الشرعية.

الش����عبية وظروفه����ا الصعبة 
صفات »اجلدعنة«، ويطلق عليها 
أهل احلتة »ست ب� 100 راجل«، 
وتنتقل للطبقة االرستقراطية 
وعالم املال والشهرة بعد زواجها 
من الرجل الثري »حكيم«. وتشهد 
أحداث املسلس����ل مجموعة من 
املواقف الدرامية الصعبة ومنها 
عالقاتها بأخويها التوأم وكيف 
عملت خياطة في مصنع للمالبس 
اجلاهزة من أجل اإلنفاق عليهما، 
ولكنها تلقى منهما كل اجلحود، 
فاألول »صفوت« ويلعب دوره 
أحمد داود الذي يحلم باألضواء 
والش����هرة، ويري����د أن يصبح 
ممثال ولكنه يفشل في حتقيق 
ذلك احلل����م، والثاني »حمدي« 
الذي يؤدي دوره محمد س����الم 
وهو ش����اب يتعاطى املخدرات 
وله مغامرات نسائية ويتورط 
ف����ي خطأ مع جارته »بس����مة« 
نسرين إمام وحني تعلم شربات 

الذي يعنى بأغنية الراي املشهورة 
في الش����رق املغرب����ي والغرب 
اجلزائري قبل ان تنال احلظوة 
العاملية، بعدما احيا حفالت اختتام 
سهرات الدورتني االولى والثالثة، 
وكانت اولى دورات املهرجان التي 
دأبت جمعية فنون على تنظيمه 
قد انطلق����ت في العام 2007 في 

مدينة وجدة.
كما سيحضر املهرجان الشاب 
ال����ذي لم تلق  اجلزائري مامي 
مشاركته خالل دورة العام املاضي 
جناحا يذك����ر، ويعتبر حضور 
مامي خالل الدورة احلالية فرصة 
لتدارك فشل سهرته خالل دورة 

املهرجان السنة املنصرمة.

حوله مؤخرا وعرف باس���م 
نائب التجميل«.

وأضاف البيان ان س���ما 
املصري حركت دعوى طالق 
ضد زوجها النائب بس���بب 
الض���رر الن���ه تزوجها ولم 
يخطره���ا بزواج���ه بأخرى 
قبلها وهي ام ابنائه فأقامت 
دعوى ط���الق وطالبت فيها 
بكل حقوقها وخاصة املؤخر 
الذي يبلغ مائتني وخمسني 

الف جنيه.
وقالت سما في دعواها انها 
ال تنكر ان زوجها النائب لم 

استأنفت الفنانة يسرا تصوير 
مش����اهدها في املسلسل اجلديد 
»ش����ربات ل����وز« بڤيلال طريق 
مصر إسكندرية، بعد توقف دام 
أسبوعا، وهي الڤيلال التي تنتقل 
إليها شربات التي تلعب دورها 
الفنانة يسرا في اجلزء الثاني من 
حياتها مع زوجها الثري حكيم 
الذي يجس����د شخصيته الفنان 
سمير غامن، ويتخلل تلك الفترة 
تصوير مش����اهد خارجية في 
املطار وعدد من فنادق وشوارع 
القاهرة والعني السخنة. ويعد 
مسلسل »شربات لوز« مغامرة 
فنية جدي����دة للفنانة يس����را، 
والتي جتسد، بحسب »الشروق« 
املصرية، شخصية تشهد تغيرات 
وحتوالت كبيرة، فهي تلعب دور 
»شربات« بنت البلد التي لم تنل 
حظها من التعليم والزواج أيضا 
بعد أن طلق����ت مرتني من قبل، 
ولكن تكس����بها حي����اة احلارة 

الرباط: اكد مصدر من جمعية 
فنون املنظمة ملهرجان الراي في 
مدينة وجدة )500 كلم ش����رق 
العاصمة الرباط( حضور الشاب 
خال����د خالل الدورة السادس����ة 
للمهرج����ان املرتق����ب تنظيمها 
الصيف املقبل، حيث من املفترض 
ان يحيي سهرة االختتام برفقة 
الفنان����ة اللبناني����ة ديانا حداد 
التي ستكون حاضرة بدورها، 
ومن املنتظر ايضا ان يؤديا معا 
الدويتو الناجح »سألوني« الذي 
جمعهما سابقا في البوم الفنانة 

ديانا حداد.
وتعتبر هذه ثالث مشاركة 
للشاب خالد في دورات املهرجان 

الفنانة س���ما   ارس���لت 
املصري بيانا حول التهديدات 
بالقت���ل التي تلقتها مؤخرا، 
تؤكد فيه ان ال���ذي يهددها 
بالقتل هو زوجها الس���ابق، 
حيث جاء نص البيان كالتالي، 
بحسب ما ذكر موقع »عيون 
التهديدات  عالفن«: »كشفت 
االخيرة التي تلقتها الفنانة 
سما املصري بالقتل وتشويه 
وجهها مباء النار عن عالقة 
زواج س���ري بينه���ا وب���ني 
احد اعضاء مجلس الشعب 
احلاليني وال���ذي ثار اجلدل 

يسرا

ديانا حداد

سما املصري

في ڤيديو يحتوي على صورة 
جتمعها بأمها، كما نشرت مقابلة 
صحافية أجريت معها مبناسبة 
عيد األم وعدت فيها بتقدمي رحلة 
حج ألمها مبناس����بة عيد األم، 
وكتبت تعليقا خاصا ألمها قالت 
فيه: »مبناسبة عيد األم، أتقدم 
بالتهنئة النابعة من صميم قلبي 
إلى من جعلتني أنطق باسمها 
»ماما«.. وإلى من علمتني كتابة 
اسمها »ماما«.. وإلى من غنيت 
لها ست احلبايب.. على أوراق 
الزهور ونغمة تغريدة العصفور.. 
أهنئ والدتي ماما نعيمة بعيد األم 
وتهاني لكل أم سهرت الليل على 

جنوم الفن تسابقوا للمعايدة بـ »فيسبوك« و»تويتر«

هيفاء وهبي تهدي أمها أغنية
وشذى حسون تعدها برحلة حج

راحة أبنائها ولكل أم فرحت لفرح 
أبنائها.. ولكل أم حزنت على فراق 
أوالدها.. أمنياتي أن تصل البسمة 
مرسومة على وجه كل األمهات 
ليس في عيدها فقط.. ألن األيام 
كلها أعياد لست احلبايب«. من 
ناحيتها، خصت النجمة اللبنانية 
نوال الزغب����ي معايدتها لكل أم 
بعيدة عن أبنائها، ووضعت رابطا 
ألغنية كانت قد غنتها حول هذا 

املوضوع.

فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء 
وهب����ي متابعيه����ا عبر موقعي 
»تويتر« و»فيس����بوك« بأغنية 
جديدة عن األم، بينما نش����رت 
املطرب����ة املغربية جنات ڤيديو 
يحتوي عل����ى لقطات جتمعها 
بأمها، وفي اخللفية أغنية »أمي 
ثم أمي« الت����ي غنتها لها العام 
املاض����ي. وكتبت هيف����اء على 
صفحتيها بالفيسبوك وتويتر: 
»ه����ذه هديتي لك ولكل األمهات 
في هذه املناسبة اخلاصة جدا«، 
ووضعت أسفل هذا التعليق رابطا 
لألغنية مبوقع اليوتيوب، والتي 
جذبت أكثر من 300 مشاهد بعد 
دقائق قليلة جدا من حتميلها. 
وكتبت املطربة املغربية جنات 
معايدة ألمه����ا، ووضعت رابطا 
ألغنيته����ا »أمي ث����م أمي« التي 
قدمتها الع����ام املاضي في يوم 
األم، غير أنه����ا لم تكتف بذلك، 
بل استبدلت صورتها في بروفايل 
صفحتها، بصورة كبيرة جتمعها 
بأمها، كما وضعت ألبوما يحوي 

صورا جتمعها مع أمها.
وبنفس األس����لوب احتفت 
املطربة العراقية شذى حسون 
بعيد األم، حيث غنت، بحس����ب 
ما ذكر موقع »ام بي سي«، »ست 
هيفاء وهبي مع والدتهااحلبايب« للراحلة فايزة أحمد 

وتأتي مش����اركة بوشوشة هذا 
العام للمرة األولى وهي تتكلم 

باللهجة الشامية.
وأكد املخرج أحمد إبراهيم 
أحمد بحس����ب »اي����الف«، بأن 
تصوير مسلسله اجلديد سيبدأ 
25 اجلاري، ووعد بالكثير من 
املفاجآت على مس����توى أسماء 
النجوم املش����اركني في العمل 
الذي يضم 271 شخصية، ومن 
األس����ماء املعلن عن مشاركتها 
حتى تاريخه في املسلسل كل 
من الفنانني »أمين زيدان، سلوم 
حداد، رشيد عساف، مرح جبر، 
قيس الشيخ جنيب، مصطفى 
اخلان����ي، صفاء س����لطان، أمل 
بوشوشة، ومديحة كنيفاتي«.

للموسم الثالث.. بوشوشة في مسلسل شامي

استئناف »حفيد عز« بعد حل أزمته املالية

حنان مطاوع تنسحب من »أم الصابرين«

دمشق: بعد انضمام كل من 
الفنانني، رشيد عساف ومصطفى 
اخلاني، إلى قائمة أبطال مسلسل 
»زمن البرغوت« بإدارة املخرج 
أحمد إبراهيم أحمد، أعلن األخير 
عن انضمام الفنانة اجلزائرية 
آم����ل بوشوش����ة لقائمة أبطال 

مسلسله اجلديد.
وتشارك بوشوشة في الدراما 
السورية للموسم الثالث، حيث 
سبق لها أن شاركت في بطولة 
مسلسل »ذاكرة اجلسد« حتت 
إدارة املخرج جندت أنزور، تلتها 
املشاركة في مسلسل »جلسات 
نسائية« للمخرج املثنى صبح 
العام املاضي ولقيت صدى طيبا 
عند جمهور املشاهدين السوريني، 

حضرت األس����بوع املاضي إلى القاهرة جنال 
صالح سالم بن خامت عضو مجلس إدارة شركة 
دانا لالنتاج الفني بصفتها مفوضة من اجلانب 
اإلماراتي بالشركة املنتجة للمسلسل »حفيد عز«، 
حيث اجتمعت باملس����ؤولني بالقاهرة حلل أزمة 
التحويالت املالية التي تسببت في توقف تصوير 
املسلسل بعد االنتهاء من تصوير لوكيش استديو 
األهرام 29 ديسمبر املاضي ولم يتم التصوير منذ 
ذلك التاريخ، مما ينفي، بحسب موقع »السينما 
دوت كوم«، ما تردد من ش����ائعات حول حدوث 
مش����اكل مبدينة اإلنتاج اإلعالم����ي أدت إلى منع 
تصوير املسلسل بها، حيث ان شركة اإلنتاج لم 

تتعاقد من األساس مع مدينة اإلنتاج اإلعالمي. 
وبع����د حل أزمة التحويالت املالية من جانب 
الشركة املنتجة تقرر استئناف تصوير املشاهد 
املتبقية باملسلس����ل في العاشر من شهر أبريل 
القادم بالقرية الريفية باس����تديو الفنان أشرف 
عبدالباقي بطريق املنصورية ومن بعدها سيتم 
االنتقال إلى إحدى الش����قق مبدينة السادس من 

أكتوبر لتصوير بعض املشاهد بها.
يذكر أن املسلس����ل بطولة أشرف عبدالباقي 
ومريهان حس����ني وراندا البحيري ولطفي لبيب 
وس����عيد طرابي����ك ومحم����ود الب����زاوي ومنار 

العطار.

يبدو أن لعنة االعتذارات أصابت املسلس����ل 
اجلديد »أم الصابرين« حيث أعلنت الفنانة حنان 
مطاوع انس����حابها من املسلسل. وكانت شركة 
»تولز أرت« وش����ركة »اخلليلي« لإلنتاج الفني 
قد اتفقت مع الفنانة حنان مطاوع على جتسيد 
شخصية الداعية اإلس����المية زينب الغزالي في 
مرحلة شبابها على أن تقوم والدتها الفنانة القديرة 
سهير املرشدي باستكمال الشخصية في مراحل 
متقدمة من العمر، لكن الفنانة حنان مطاوع أعلنت 

في بيان رسمي بحسب ما ذكر موقع »السينما دوت 
كوم«، انسحابها من املسلسل بعد يوم واحد فقط 
من اعالنها بطلة العمل الذي من املقرر البدء في 
تصويره بعد عشرة أيام. وتعتبر حنان مطاوع 
هي ثالث فنانة تنس����حب من العمل بعد اعتذار 

الفنانتني آثار احلكيم وصابرين عن بطولته.
يذكر أن مسلس����ل »أم الصابرين« سيناريو 
وحوار أحمد عاش����ور وإخراج أحمد إس����ماعيل 

احلريري.

أمل بوشوشة


