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متنى من الوزير النصف أن يهتم بهذه النوعية من األعمال كونها وطنية وتهدف إلى لّم الشمل

املسلم: »العضيد« يؤكد أهمية االرتباط بالقيم 
ويتصدى لإلعالم املوجه الذي يلعب بعقول الناس

... ومع زينة كرم في مسلسل »نور عيني« النجم عبدالعزيز املسلم

في ظل ما يحدث في الشارع 
العربي حاليا من توتر وثورات 
على األنظمة،أكد الفنان عبدالعزيز 
املسلم في تصريح لـ »األنباء« 
أنه يســــتعد لتصوير مسلسله 
اجلديد »العضيــــد« والذي من 
املتوقع ان يدخل سباق رمضان 
مــــن فضائية  أكثر  املقبل على 

محلية وعربية.
 وأضاف املســــلم:  سارعت 
بكتابة املسلسل والذي نحاول من 
خالله ان نؤكد على أهمية االرتباط 
بالقيم والتاريخ واألصالة للحفاظ 
على استقرار بالدنا وابتعادها 

 وعــــن حالتــــه حاليــــا بعد 
العارض الصحــــي الذي الم به 
انه سيدخل  مؤخرا قال املسلم 
املستشفى األسبوع املقبل إلجراء 
عملية احلصوة، كاشفا انه حاول 
االنســــحاب من املسلســــل بعد 
إصابته بحصوة الكلى وترشيح 
ممثل غيره لكــــن املخرج أحمد 
الدعيبس أصر على مشــــاركته 
في العمل، ولذلك ســــيحاول ان 
يلحق بالتصوير في أقرب وقت 
ممكن، ليتثني اجناز العمل في 

الوقت املالئم.
عبدالحميد الخطيب  ٭

الشعب وتؤثر في نسيج الوحدة 
الوطنية. وتابع: لقد مت انشــــاء 
قرية تراثيــــة بالكامل لتصوير 
»العضيــــد« والذي ســــينطلق 
االسبوع املقبل ملدة 60 يوما وهو 
من تأليفي وســــيناريو وحوار 
فاطمة الصولة وتشــــارك فيه 
نخبة من جنوم الدراما احمللية 
واخلليجية ومنهم: الفنان القدير 
سعد الفرج، عبداإلمام عبداهلل، 
منصور املنصور، منى شداد، ملياء 
طارق، شوق، وآخرين، مشيرا الى 
انه يجسد فيه شخصيتني »توأم« 

تدور حولهما األحداث.

عن الفتنة التي تهدم كل شيء، 
وكذلك التصدي لإلعالم املوجه 
الذي يلعب بعقول الناس حاليا، 
مؤكدا ان شركة مسرح السالم 
الوحيدة  والؤها للكويت وهي 
عربيا التي سارعت إلنتاج عمل 
درامي يتناول األحداث احلالية، 
متمنيا من وزير اإلعالم سامي 
النصف ان يهتم بهذه النوعية 
من األعمال كونها وطنية وتهدف 
الى لم الشمل من خالل تعريف 
اآلباء واألجداد،  األبناء بأخالق 
ومطالبا وزير اإلعالم بأن يبتعد 
عن املسلسالت التي تفرق أبناء 

هيفاء وهبي روال سعد

مناف منذر

العاملون في برامج 
التلفزيون ينتظرون 

الفرج بصرف مكافآتهم 
بعد ما ملّوا من االنتظار 

شهور طويلة خصوصا ان 
البعض منهم لديهم ظروف 

خاصة.. ومنا للمسؤولني!

عضوة في فرقة غنائية 
طلبت مبلغ كبير 

للمشاركة في مسلسل 
خليجي مع ان مشوارها 

في التمثيل ينعّد على 
األصابع.. الشرهة على 

اللي خالچ ممثلة!

ممثلــة شابة هاأليــام 
فرحانــة وايد علشـــان 

أهلها وافقوا انهــــا 
تستمر بالتمثيـــل بس 
بشرط انهـا ما تسافــر 

برة الديـرة.. 
خيـر إن شاء اهلل!

شرطمبلغ مكافآت

القضايا التي نعاني منها في 
وقتنا احلالي وذلك على خشبة 
مسرح »صالح احلمر« مبقر 

الفرقة غدا وبعد غد.
يذكـــر ان فرقة املســـرح 
الشـــعبي تعتبر مـــن الفرق 
املسرحية الداعمة للشباب قوال 
وفعال علـــى مدار العام حيث 
اقامت العديد من الورش في 
شـــتى مجاالت املسرح حتى 
الشباب لصقل  يستفيد منها 
مواهبهم وتأهيلهم واعدادهم 
فنيا ملواصلة مشـــوارهم في 

املسرح.

الكثير من املكاملات لتتأكد من 
صحة ما تــــردد، مؤكدة أن كل 
ما تردد ليس له أي أساس من 
الصحة. ومن جهته، رفض سيد 
معوض التعليق على كل ما أثير 
حول هذا املوضوع بل وطالب من 
جماهير النادي األهلي أال تنشغل 
بهذا املوضوع أو حتاول الدفاع 
عنه، خاصة بعدما ردد البعض 
أن انشغال معوض مبطاردة آينت 
هو السبب الرئيسي في انخفاض 
مستواه الفني مما جعله مالصقا 
لالحتياطي بفريق األهلي بعد 
توبيخات من املدير الفني مانويل 

جوزيه.

إن سيارته ليست لإليجار أو 
التباهي.  وكان راشد املاجد قد 
اشترى سيارة مايباخ سبورت 
سوداء اللون وهي األولى من 
نوعها في العالم ويبلغ ثمنها 
املليون دوالر وتسلمها قبل 
فترة ليكون أول شخص يقود 

السيارة في العالم. 
يذكر أن راشد املاجد ميلك 
أيضـــا طائرة خاصة قيل انه 
تلقاها هدية، وهو واحد من 

أثرى الفنانني العرب.

من ناحية أخرى ســـافر 
عـــادل إمام مـــع فريق عمل 
مسلســـل »فرقة ناجي عطا 
اهلل« إلى تركيا الســـتكمال 
تصوير املشاهد اخلارجية 

للمسلسل.

يشارك فيها عدد من املنتسبني للورشة الثامنة

»زمن الضياع« تعرض غدًا في »املسرح الشعبي«

حقيقة مطاردة العب النادي األهلي 
سيد معوض آلينت عامر

املاجد يرفض إعارة سيارته لتوم كروز

إمام يرفض حملة إعالنية مقابل 5 ماليني جنيه

وجه مجلـــس ادارة فرقة 
املسرح الشعبي ممثال برئيسه 
الفنان القدير ابراهيم الصالل، 
الدعوة لوسائل االعالم املقروءة 
منها واملرئية حلضور الورشة 
الثامنة التي تقيمها فرقة املسرح 
الشـــعبي دعما منها للشباب 
العاشق للمسرح وستتضمن 
الورشة عرض مسرحية »زمن 
الضياع« التي سيشارك فيها 
عدد من املنتسبني لهذه الورشة 
وهي من تأليف واخراج طالب 
الورشـــة عبداهلل احلساوي 
وتـــدور احداثها حول بعض 

أعربت املمثلة الشــــابة آينت 
عامر عن استيائها الشديد مما 
نشر حول مطاردة سيد معوض 
العب النادي األهلي ومنتخب 
مصر لها، حيث تردد أن معوض 
يحاول التقرب منها بشتى الطرق 
والذهاب اليها أثناء التصوير فيما 
حتاول هي التهرب منه بشكل الئق 
ولكنه يستمر في مالحقتها حتى 
عبر تلفونها اخلاص. وأوضحت 
آينت في تصريــــح ملوقع »الفن 
أونالين« أنها ال تعرف مصدر 
هذه الشائعة وفوجئت بنشر 
اخلبر على املواقع االلكترونية 
مثل الكثير، مشيرة إلى أنها تلقت 

خـــالل تواجده فـــي دبي 
لتصويـــر مشـــاهد فيلمـــه 
اجلديـــد، علم جنم هوليوود 
»توم كروز« أن سيارة مايباخ 
سبورت التي ال ميلكها أحد في 
الشـــرق األوسط قد اشتراها 
الفنان السعودي راشد املاجد 
وطلـــب أن يســـتعيرها منه 
لتصوير أحد مشاهده فيها، 
ولكن راشد املاجد رده خائبا 
ورفض له طلبه قائال، حسب 
ما ذكر موقـــع »دنيا الوطن« 

رفض الفنـــان عادل إمام 
تقدمي حملة إعالنية جديدة 
إلحدى شركات املياه الغازية 
مقابل خمسة ماليني جنيه، 
بســـبب األجر الذي اعتبره 
ضئيال، والذي بررته شركة 
اإلنتـــاج بأن اإلعـــالن الذي 
سبق إلمام أن قدمه لم يحقق 
جناحا أو نســـبة مشاهدة 
عالية، حســـب موقع »الفن 

اونالين«.
وقد عـــرض اإلعالن مع 
بداية 2011، فصادف حدوث 
تفجيرات كنيسة القديسني، 
ثم ثورة تونس، وبعدها ثورة 
مصر، فلم ينتبه الناس إليه، 
وما لبـــث أن توقف عرضه 
بســـبب تراجع شعبية إمام 

بعد هجومه على الثورة.

الفنان القدير إبراهيم الصالل

آينت عامر

راشد املاجد

عادل إمام

شطب دعوى هيفاء وهبي ضد روال سعد

قضت محكمة القاهرة االقتصادية بشطب 
الدعوى القضائية املقامة من الفنانة هيفاء وهبي 
ضد الفنانة روال سعد بعد اتهامها باالستيالء 
على اغنية »إيه ده إيه ده«، وذلك لعدم حضور 

محامي هيفاء إلى اجللسة.
وكانت هيفاء قد اشترت األغنية قبل فترة ولم 

تصدرها، ففوجئت بسماعها بصوت روال سعد، 
ليتبني أن مدير أعمالها السابق في مصر باعها 
لروال أيضا لتسديد ضربة لهيفاء بعد إبعادها 
له عن إدارة أعمالها. ما حمل سعد لرفع معتبرة 
انها حصلت على تنازالت قانونية بعد شرائها 

األغنية.

سأدخل املستشفى 
إلجراء عملية األسبوع 

املقبل وتصوير 
»العضيد« يستغرق 

60 يوماً

زواجها من مناف منذر مت في أجواء أسرية بعيداً عن األضواء

مالك تكشف لـ »األنباء«: أنا حامل في الشهر السابع
كشفت الفنانة مالك عن زواجها 
من الشاعر مناف منذر والذي مت 
في أجواء أسرية بعيدا عن األضواء 
وقالت لـ »األنباء«: بحمد اهلل مت 
زواجي من الشــــاعر مناف منذر 
والذي تقدم خلطبتي قبل ســــنة 
تقريبا، مؤكــــدة انها حاليا حامل 
في الشهر السابع مبولود ستسميه 

»علي«.
وعن أعمالها الفنية قالت: مازلت 
أصور مع الفنانة القديرة ســــعاد 
عبداهلل مسلسل »فرصة ثانية« من 
تأليف الكاتبة وداد الكواري واخراج 
املخــــرج البحريني علــــي العلي 
وبطولة عبدالعزيز جاسم وحسني 
املنصور وخالد أمني ومشاري البالم 
وعبير أحمد وصمود وأحمد إيراج 
وحسني املهدي وقررت بعد االنتهاء 
من تصويره التوقف عن األعمال 

الدرامية الى ان اضع حملي.
أمــــا عن دورها في املسلســــل 
فقالت: دوري ســــيكون بشــــكل 
جديد ومختلف نهائيا عما قدمته 

في السابق ألنني أجسد دور زوجة 
الفنان حسني املهدي الساذجة وغير 
املبالية بحياتها الزوجية وبالكويتي 

تقدر تقول انها »هيليقيه«. 
وفي ختام حديثها شكرت مالك 
كل من هنأهــــا بزواجها وحملها 
ومتنت من اهلل ان يســــهل عليها 
ابنهــــا »علي« من  حملها ويكون 
الذريــــة الصاحلة فــــي ظل والده 
الشــــاعر مناف منذر، كما متنت 
جناح مسلســــلها »فرصة ثانية« 
والذي سيعرض في شهر رمضان 
املقبل.  اجلدير بالذكر ان مسلسل 
»فرصة ثانية« ســــيعرض خالل 
شهر رمضان املقبل وهو من بطولة 
الفنانة القديرة سعاد عبداهلل وعدد 
من جنوم الدراما ومنهم: عبدالعزيز 
جاسم، حســــني املنصور، باسمة 
حمادة، إلهام الفضالة، مرام، عبير 
أحمد، خالد أمني، مشاري البالم، 
أحمــــد إيراج، ومــــالك، زينة كرم 

وآخرون.
خالد السويدان  مالك وهي حامل ٭

كارول سماحةتامر حسني

قام تامر حسني مبتابعة عدد مرات حتميل أغنية »وال تسوى الدنيا« بنفسه من على 
االنترنت من خالل »الفيس بوك« عبر موقعه االلكتروني اخلاص به، حيث حققت أغنية 

»وال تسوى الدنيا« أحدث أغاني تامر رقما قياسيا في حتميلها، حيث بلغ عدد الذين 
قاموا بتحميلها على أجهزة الكمبيوتر اخلاصة بهم أكثر من نصف مليون شخص 

خالل عشرة أيام فقط من وقت نزولها على االنترنت فضال عمن قاموا بإنزالها على 
تلفوناتهم احملمولة لسماعها، وكذلك البعض وضعها كرنة لتلفوناتهم احملمولة.

وأغنية »وال تسوى الدنيا« من كلمات تامر حسني وعبدالرحمن شوقي وأحلان 
عبدالرحمن شوقي وتوزيع فادي بدر ووتريات أشرف سيد رجب وهندسة صوتية 

محمد صقر. يذكر أن تامر حسني مشغول حاليا بتصوير مسلسله الرمضاني اجلديد 
»آدم«، وكذلك فيلمه السينمائي اجلديد »عمروسلمى3«.. كما أنه استقر تقريباعلى 

أغاني ألبومه املقبل.
القاهرة ـ سعيد محمود   ٭

تغادر الفنانة كارول سماحة مقر إقامتها احلالي في مصر ألقل من 48 ساعة، 
متوجهة الى املغرب للمشاركة في مهرجان موازين، حيث حتيي ليلة 23 

اجلاري.
ومن املقرر أن تعود كارول مباشرة الى القاهرة ملتابعة تصوير املرحلة 

النهائية من مسلسل »الشحرورة«، ما جعلها تعتذر عن تلبية دعوة املوسيقي 
العاملي »Quincy Jones« للمشاركة في أغنية عربية إنسانية يستعد لتنفيذها 

وتصويرها على مدى أربعة أيام في املغرب مبشاركة مجموعة من جنوم العالم 
العربي.

وكانت كارول سماحة تلقت رسالة خطية من Jones يشرح خاللها مشروعه 
املوسيقي اإلنساني الهادف، ويظهر رغبته في التعاون الفني معها، إال أن 
التزامها بتواريخ محددة مسبقا، حال دون متديد إقامتها في املغرب منعا 

إلحداث أي تأخير في تصوير مشاهد »الشحرورة«.

»وال تسوى الدنيا« لتامر حسني 
رقم واحد في التحميل

 »Quincy ones« كارول تعتذر من
وتشارك في »موازين«


