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منتج هااليام متضايق 
ألنه وال فنان 

وفنانة يبون يشتغلون 
معاه بسبب بخله الشديد.. 

تستاهل!

ممثلة عبرت عن استيائها 
من تصرفات احد املخرجني 
الصبيانية معاها وتفكر انها 

تروح للمخفر علشان يحترم 
نفسه.. زين تسوين!

ممثلة قررت االستقرار 
بالديرة علشان تكون قريبة 

من املنتجني مثل ما تقول بعد 
مشاكلها االخيرة.. 

اهلل يستر!

بخل

تصرفات

استقرار

الفن���ان هاني ش���اكر  حتدث 
املفجوع على رحيل ابنته دينا بعد 
صراع مع مرض السرطان مع زوج 
ابنته وطلب منه مبحبة كبيرة ان 
يسمح له بتربية التوأم لتعويضهما 
ع���ن حنان امهما التي رحلت على 
طريقته اخلاصة، وكي يقوم بواجبه 
العاطفي والتربوي جتاههما وجتاه 
ابنته. صهر هاني شاكر وبحسب 
برنامج »للنشر« على قناة »اجلديد« 
وافق على طل���ب عمه، خصوصا 
ان وضعه النفسي سيئ جدا، فهو 
منهار جدا ولم يتوقف حلظة عن 
البكاء، كما انه لم يتناول الطعام 
ابدا في االيام املاضية وخسر الكثير 
م���ن وزنه، اذ دخل في حالة حزن 

هستيري وانهيار تام.

في معلومات اوردها برنامج 
»للنش����ر« ان صديق����ة لبنانية 
للمخرجة املصرية ايناس الدغيدي 
نصحتها بعدم التردد كثيرا على 
بيروت ألن اس����مها م����درج على 
اللوائح الفنية السوداء حلزب اهلل، 
لكن الدغيدي لم متتثل للنصيحة 
وقامت بزيارة بيروت منذ ايام من 
دون اي اش����كاالت تذكر، كما انه 
ال عل����م ان لدى احلزب اي لوائح 
سوداء ألي فنانني اال املتعاملني او 
املتعاطفني مع النظام االسرائيلي، 

وهذا ال ينطبق على الدغيدي.

ماذا طلب هاني من 
زوج ابنته بعد وفاتها؟

إيهاب توفيق يطرح 
ألبومه الديني

يستعد الفنان ايهاب توفيق 
لطرح البوم���ه الغنائي الديني 
اجلديد »أرحن���ا يا بالل« خالل 
هذه الفترة. واكد ايهاب ان االلبوم 
ميثل نقلة فنية جديدة له، حيث 
استطاع فيه التفوق على نفسه 
بالغناء من طبقات صوتية اعاد 
اكتش���افها من جديد، وااللبوم 
يض���م 12 اغنية كتبه���ا املؤلف 
وائل الغريان���ي خالل اكثر من 
عام كامل، وحلنها اشرف سالم، 
وصور ايهاب 5 اغنيات من االلبوم 

بطريقة الڤيديو كليب.

الدغيدي: لبنانية 
حذرتني من التردد 

على بيروت ألن 
اسمي على الئحة 

حزب اهلل السوداء

هاني شاكر

إيناس الدغيدي

املنتج نايف الراشدد.سليمان العسعوسي

أكدت املمثلة املصرية زبيدة ثروت، أنها ليست بصدد كتابة 
مذكراتها حاليا، مشيرة إلى أنها ال جتد أي مانع في عمل مسلسل عن 

حياتها، وأنها ترشح له املمثلة مي عزالدين لتقوم بدورها.
وفي هذا الصدد، قالت زبيدة في حوار لها مع مجلة »الكواكب«: 
»ال أفكر في كتابة مذكراتي، وأعتقد أن أحفادي الستة هم فقط 
من س����يرغبون في معرفة كل شيء يخصني، ألن الناس حاليا 
لديه����ا العديد من الهموم ولن يكون لديهم متس����ع من الوقت 
ليقرأوها، أما إذا كان هناك مسلس����ل مكتوب بش����كل جيد فما 
املانع من ذلك، وأرش����ح املمثلة مي عزالدين لتجسد دوري في 
كل مراح����ل عمري املختلفة، وهذا األمر لم يعد صعبا كما كان، 

فاملكياچ حدث به تطور هائل«.
وعما تردد حول ارتدائها للحجاب قالت: »أنا لم أرتد احلجاب، 
واستاء من املمثالت الالتي يعملن بحجابهن، فال يوجد في الفن 
ما يسمى باشتراط الفنان على املخرج، وإذا قبل أي مخرج ذلك 
فهو هزؤ«. هذا وأعربت زبيدة ثروت عن استيائها من مستوى 
جنوم الوقت احلالي مقارنة بنجوم عصرها، حيث قالت: »عادل 
إمام فنان متميز وأحب أفالمه، أما منى زكي فتقلد إحدى املمثالت 
األميركيات، ال أتذكر اس����مها اآلن، ولكن هل هؤالء هن البطالت 
اآلن؟ كيف ميكنني مشاهدتهن بعد فاتن حمامة وماجدة وشادية 
وهند رستم؟ اهلل يكون في عونكم فيما تشاهدونه اليوم، فأنا 
ال أشاهد األفالم املصرية حاليا إال نادرا وأكتفي باألجنبي، ولكن 
إحقاقا للحق هناك أكثر م����ن ممثلة لفتت انتباهي هذه الفترة 

مثل دنيا سمير غامن ونيللي كرمي«.

مي عزالدينزبيدة ثروت

زبيدة ثروت: أرشح 
مي عزالدين لتجسد شخصيتي

قرار يلزم الساهر بدفع 3 آالف 
دوالر لنقابة الفنانني األردنيني

يوسف مصطفى: األخبار بإطاللة 
جديدة على تلفزيون الكويت

 عم����ان � أ.ف.پ: أصدرت محكمة أردنية قرارا يلزم الفنان 
العراقي كاظم الساهر بدفع 3 آالف دوالر كمستحقات مالية عن 
مشاركته في مهرجان األردن 2010، على ما أفاد مصدر قضائي 
لوكال����ة فرانس برس.  وقال املصدر ان »محكمة صلح حقوق 
عمان أصدرت قرارا األربعاء يلزم الفنان كاظم الساهر بدفع مبلغ 
3 آالف دوالر أو ما يعادله بالدينار 
لنقابة الفنانني األردنيني وتضمينه 
رسوم ومصاريف وأتعاب احملاماة 

والفائدة القانونية«.
 وأضاف ان القرار جاء اثر دعوى 
أقامتها النقابة يناير املاضي ضد 
الساهر اثر عدم التزامه بدفع %3 
من األجر الذي تلقاه عن مشاركته 
في مهرجان االردن عام 2010 والذي 

بلغ 100 ألف دوالر«.
 وكانت نقابة الفنانني األردنيني 
أكدت لوكالة فرانس برس اغسطس 
املاضي انها سترفع دعوى قضائية 
ضد الس����اهر واملطربة املصرية آمال ماه����ر لتهربهما من دفع 

مستحقات مالية جراء مشاركتهما في مهرجان األردن.

قام وكيل وزارة االعالم املساعد لشؤون االخبار والبرامج 
السياسية يوسف مصطفى بتشكيل فريق عمل يرأسه مدير ادارة 
االنتاج التلفزيوني صالح اجلنفاوي ويضم في عضويته كال 
من فواز الشارخ رئيس قسم االخراج وبدر املطيري رئيس قسم 
التصميم الفني واجلرافيك وم.هيفا الشمري ومهندسي الديكور 
عماد العصفور وعبداهلل مال اهلل. 
لوضع اللمسات االخيرة لالنطالق 
بشاشة اخبار الكويت ملواكبة احدث 
ما وصلت اليه احملطات الفضائية 
االخبارية العاملية في مجال التقدمي 

االخباري والبرامجي.
وقال يوسف مصطفى: املرحلة 
املقبلة تفرض علين����ا في قطاع 
االخبار والبرامج السياسية مواكبة 
الثورة املتدفقة واملتطورة في مجال 
صناعة اخلبر وهذا يستلزم تطوير 
القطاع بأكمله واعادة هيكلة القطاع 
الح����داث نقلة نوعي����ة في مجال 
صناع����ة اخلبر وكيفية التعامل مع����ه محليا واقليميا ودوليا 
مبا يؤدي الى خدمة التوجهات الرسمية الكويتية جتاه مجمل 

القضايا واالحداث وهو ما نقوم به حاليا.
وحول آلية التجديد والتطوير باخبار الكويت قال س����يتم 
افتتاح خمس����ة مراكز اخبارية جديدة ف����ي عواصم االحداث 
العاملية لتكون رديفا حيا لدسك االخبار املركزي بالقطاع هنا 
بالكويت للنشرات والبرامج السياسية ملواكبة االحداث واالخبار 
حلظة بلحظة، هذا باالضافة الى احتواء النشرات على مقابالت 
حية داخل النش����رة على الهواء مع شخصيات قيادية محلية 
وخليجية وعربية واجنبية للتحليل او التعليق على خبر او 
حدث يأتي في س����ياق النشرة لنقدم املعلومة كاملة من جميع 

جوانبها للمشاهدين.
واكد ان العمليات الفنية املواكبة لبث النش����رات والبرامج 
من مؤثرات وديكور واعمال جرافيك و3D والربط عبر االقمار 
االصطناعية وغيرها من االعمال س����تجعل من شاشة الكويت 
االخبارية منافسا قويا للمحطات املتقدمة ليدشن االعالم الكويتي 
مرحل����ة جديدة من االجناز الوطني يعك����س تواجد تلفزيون 
الكويت وحضوره الفاعل ف����ي مختلف االحداث وعلى جميع 

االصعدة. 
وعن كيفية االستفادة القصوى من الكوادر احمللية العاملة 
بقطاع االخبار والبرامج السياس����ية اكد يوسف مصطفى ان 
عملية التدريب حتظى بأولوية كبرى من اهتمام قطاع االخبار 
والبرامج السياسية لتطوير قدرات ومهارات الكوادر الكويتية 
وصقلها ملواكبة التطور التقني واالعالمي من خالل التعاون مع 
كبرى املؤسسات العاملية االعالمية في مجال التحرير والتقدمي 
واالخراج والتصوير واملراس����لني وجميع العمليات االنتاجية 
ومنها وكالة االسيوشيتدبرس ووكالة رويترز االخبارية وشبكة 
س����ي ان ان االخبارية وغيرها من املؤسس����ات وسيتم تعديل 
االتفاقات املبرمة مع هذه الوكاالت االخبارية وغيرها املستحدثة 
لوضع الشروط التي تكفل حتقيق هذه االهداف وتلبي حاجة 

القطاع التدريبية.

كاظم الساهر

يوسف مصطفى

سيعقد مؤمتراً صحافيًا لكشف املستور االثنني املقبل

»رقابة النصوص« رفضت » وتبقى حبيبي« 
و»آخر زمن« لنايف الراشد!

جزائري يتوعد  شيرين برشقها بكعكة في باريس

إليسا منزعجة من املخطط املفبرك من أحد معجبي الفنانات 
وتكشف عن تفاصيل ألبومها اجلديد 

اشتباكات في حفل تامر حسني بسبب منع التصوير 

توعد جزائري مكلف بحماية 
الفنانني في فرنس���ا، شيرين 
برشقها بكعكة على وجهها، إذا 
زارت العاصمة باريس، وأطلق 
ع���ارف مش���اكرة ڤيديو على 
صفحته اخلاص���ة على املوقع 
االجتماعي »الفيس بوك«، هدد 
فيه ش���يرين، كما فعل ذلك مع 
اللبنانية  قبل وهدد املطرب���ة 
نانس���ي عجرم في مدينة كان 

الفرنسية.
واستغرب املوظف اجلزائري 
أن تصدر تصريحات من شيرين 
حت���اول م���ن خاللها إفس���اد 
العالقة بني الشعبني اجلزائري 

واملصري.

أثار قرار املنتج محسن جابر 
مبنع التصوير في حفل إطالق 
ألبوم تامر حسني »اللي جاي 
أحلى« استياء احلضور، فحدثت 
اشتباكات على البوابة بسبب 
الفوتوغرافي  التصوي���ر  منع 

وكذلك تصوير الڤيديو.
وقرر محسن جابر ان مين����ع 
التصوير لتك���ون اللقط����ات 
التي  حصرية لقنات���ه مزيكا 
ستعرض قريبا كليبا حصريا 
م���ن احلفل، حي���ث غنى تامر 
ألبومه  حسني جميع أغنيات 

اجلديد.
وقد حضر احلفل عدد كبير 
من الفنانني من بينهم مي عز 
الدين التي غنت مع تامر، وكذلك 

سارة فرح.
إذ حت���ل املغني���ة املصرية 
الليلة ضيفة على البرامي 14 من 
البرنامج، حيث انهالت التعليقات 
على صفحتها الرس���مية على 
»الفيس ب���وك« تطالبها بعدم 
الغناء مع س���ارة ألنها أهانت 
الشعب املصري، وسخرت من 
الثورة، وشوهت سمعة الطالب 
املصري كرمي كامل. ومن املقرر أن 
تقدم شيرين أغنيتي »بطمنك«، 
إلى  و»كتر خيري«، باإلضافة 
أغني���ة ثالثة لم يعل���ن عنها 
حت���ى اآلن. ويتوقع أن تكون 
»م���ا تعتذريش« بعدما طالبها 

اجلمهور بتقدميها.

منه���ا »الل���ي ج���اي أحلى«، 
و»عرفت اللي ع�����دى عدى«، 
و»ارتاح«، و»أجم�����ل هدية«، 
و»ساعدني أنس������اك«، و»يا«، 
و»لوحدك«، و»ما تسألني����ش«، 
و»ما يهونش عليا«، و»وكل يوم 

أحبه تاني«.
وباإلضافة إلى تلحينه بعض 
األغنيات بنفس���ه، تعاون في 
األلبوم اجلديد مع الشاعر بهاء 
الدين محم���د، وأمير طعيمة، 
ومحمد رحيم، وكرمي محسن.

يذكر أن تامر حسني يكمل 
حاليا تصوير مسلسله اجلديد 
»آدم« من إخراج محمد سامي، 
ويشارك في بطولته دينا فؤاد 

وأحمد زاهر.

أنها ترك���ت املوضوع للقضاء 
الوقت  للبت فيه، وشددت في 
نفسه على حرصها ومتسكها بأن 
تظل العالقة طيبة بني اجلزائر 

ومصر.
يذكر أن ش���يرين حصلت 
مؤخرا على جائزة أفضل مطربة 
عربية من مهرجان املوريكس 
بلبنان وأهدته���ا إلى ثورة 25 

يناير في مصر. 
ومن جانب آخر على غرار 
ما حدث مع الفنانة أنغام، قام 
محبو كرمي كامل الذي انسحب 
أكادميي«، مبطالبة  من »ستار 
النجمة شيرين عبدالوهاب بعدم 
الغناء مع املتسابقة السورية 

محمد رحيم ومحمد نور وبهاء 
الدي���ن محمد، وماجد املصري 

واحمد زاهر.
من جانب آخر يبدو أن محال 
بيع »الكاس���يت« ف����ي مصر 
ترفض تعليق بوس���تر ألبوم 

الفنان تامر حسني اجلديد.
أبى أصح���اب محالت  فقد 
»الكاسيت« في مصر اجلديدة 
ومدينة نصر واملنيل واملهندسني 
أن يعلق املوزعون بوسترات 
ألبوم »اللي جاي أحلى«، حيث 
برروا هذا الرفض بخوفهم من ان 
تتحطم واجهات محالتهم بسبب 
»كارهي تامر حسني« وموقفهم 

من حسني بعد الثورة.
ويضم األلب����وم 14 أغنية، 

علمت »األنب���اء« ان جلنة 
الدرامية  النص���وص  رقاب���ة 
بوزارة االعالم في اجتماعها اول 
من ام���س رفضت اجازة نص 
»وتبقى حبيب���ي« الذي قدمه 
املنتج والفنان نايف الراشد لها 
النتاجه كعمل درامي بعد شهر 
رمضان املقبل، وهو من تأليف 

د.سليمان العسعوسي.
واكدت مصادر ل� »األنباء« 
ان اللجنة ابلغت نايف الراشد 
بقرارها دون ايضاح االسباب 
احلقيقية لرفضه بعد س���ؤال 
الراش���د عن س���بب الرفض، 
خصوص���ا ان النص ال يحمل 
بني طياته اي قضايا »حساسة« 

يتطرق لها في احداثه!
واضاف���ت املصادر ان قرار 
جلنة رقابة النصوص الدرامية 
الراش���د بخيبة  اصاب نايف 
كبيرة لش���عوره بالظلم لعدم 

اجازة نصه.
وقالت املصادر إن الراش���د 
حاول معرفة سبب الرفض دون 
جدوى، االمر الذي دفعه القامة 
املقبل  مؤمتر صحافي االثنني 
بصحبة مؤلف العمل د.سليمان 
العسعوسي حتى تطلع وسائل 
االعالم على فكرة نص »وتبقى 

حبيبي« عن قرب.
واشارت الى ان املنتج والفنان 
نايف الراشد قد يغيب عن شاشة 
رمضان هذا العام بنسبة %90 
بعد رفض نصه من قبل جلنة 
رقابة النصوص، خصوصا ان 

اللجنة نفسها رفضت استقبال 
نصه »آخر زمن« وادراجه على 
جدول اعمالها بسبب انه غير 
مكتمل احللقات، الفتة الى انه 
بعد استكمال حلقات »آخر زمن« 
رفضت جلنة رقابة النصوص 
الدرامية تس���لمه النتهاء املدة 

احملددة لتسليم النصوص.
واوضح���ت املص���ادر ان 
املنتج والفنان نايف الراش���د 
في مؤمت���ره الصحافي املقبل 
سيكش���ف املس���تور لوسائل 
االع���الم فيم���ا يخ���ص عمل 
اللجنة التي احت���رم قراراتها 
وسلمها نصوص مسلسالته 
قبل تصويرها مع ان هناك اكثر 
من 12 عمال مت تصويرها داخل 
الكويت )نحتفظ باسمائها( دون 
ارسال نصوصها الى جلنة رقابة 
الدرامية الجازتها،  النصوص 
االم���ر الذي يس���تغربه نايف 
الراش���د مع ان هناك قرارا من 
ادارة املصنف���ات الفنية بعدم 
تصوير اي عم���ل تلفزيوني 
داخل الكويت ما لم يكن نصه 
مجازا حتى ال يتعرض اصحابه 

للمساءلة القانونية.
وذكرت املصادر ان الراشد 
سيعلن اسماء املسلسالت التي 
لم ترسل نصوصها الى جلنة 
رقاب���ة النصوص في مؤمتره 
الصحافي حتى يعلم اجلميع 
التي  الرقابة  بآلية عمل جلنة 

تكيل مبكيالني!
مفرح الشمري  ٭

وفي معرض تعليقها على 
ڤيديو التهديد الذي بدأت تتداوله 
بعض املنتديات على اإلنترنت، 
قال���ت ش���يرين عبدالوهاب: 
»إن هذا الش���خص ال ميثل إال 
الوقت  ف���ي  نفس���ه«، رافضة 
نفسه التعليق على ما نشرته 
صحيفة »الشروق« اجلزائرية 
مؤخرا بشأن اجلدل حول رفضها 
الغناء باجلزائر بعدما نشرت 
الصحيفة تقريرا قالت فيه: إن 
املطربة املصرية طلبت مبالغ 
مالية ضخمة مقابل إحيائها حفال 
باجلزائر لتعجيز اجلزائريني.

ووصفت شيرين ما نشرته 
الصحيفة بأنه افتراءات، وأكدت 

نفت الفنانة إليس���ا خالل 
إطاللتها اإلذاعية مع االعالمية 
جومانا بوعيد عبر إذاعة روتانا 
إحياء اي حفل لها في اجلزائر، 
مبدية استغرابها من هذه احلملة 
التي شنت في وجهها اذ قيل انها 
ستتواجد في مهرجاني جميلة 
وتيمقاد، كاشفة انها ستتعاون 
للمرة االولى في ألبومها املقبل 
م���ع امللحن محم���د يحيى في 
أغنية اجتماعية وتعاون آخر 
مع بهاء الدين محمد وس���مير 
صفير ومحمد رحيم ووليد سعد 
ونادر عبداهلل وسهام الشعشاع 
وايضا مع سليم سالمة وفارس 
اسكندر خاصة بعد جناح أغنية 

»ع بالي حبيبي«.
وفيما يتعلق بأغاني الراحلة 
سلوى القطريب التي اصدرتها 
كارول س���ماحة أجابت اليسا 
بانها ستصدر اغنية »قالولي 
العيد« في ألبومها املقبل، مؤكدة 
انها حتب ان تتعامل مع الفنان 

»ما خلص جتوز وائل عأساس«، 
مؤكدة انها ال ميكن ان تطرح 
اغنية س���ينغل النها حتب ان 
تتحدى نفس���ها بطرح البوم 
كامل، كذلك حتدثت اليسا عن 
االعتزال، وعن حضورها القليل 
في مهرجانات لبنان وقالت إن 
األم���ر ال يهمها كثيرا وال تفكر 
فيه ألنها تعتبر أن كل الوطن 

العربي هو بلدها.
وتكلمت عن دورها كسفيرة 
للنوايا احلسنة. حتدثت اليسا 
ايضا عن جناح أعمالها، وعن 
الفان���ز وردود فعله���م جتاه 
االش���اعات واالخب���ار غي���ر 
الصحيح���ة، اما ع���ن االغاني 
الوطني���ة فصرح���ت بانها ال 
تستطيع التعبير جتاه الوطن 
التعبير  باالغاني بل تفض���ل 
بآرائها، وح���ول ما يجري في 
الوطن العربي أكدت اليسا انها 

مع التغيير.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

ال ميكن للفنان ان يجزم بنجاح 
االغنية قبل إصدارها.

وتكلمت إليسا عن العالقة 
اجليدة التي تربطها بنانس���ي 
عجرم وقال���ت انها صديقتها، 
مشيرة الى انها تناولت معها 
العشاء منذ ايام، الفتة الى انها 
لن ترد على الهجوم االعالمي 
عليه���ا واال امضت حياتها في 

احملاكم.
ه���ذا وأعربت إليس���ا عن 
انزعاجها من املخطط املفبرك 
من اح���د معجبي الفنانات من 
دون ان تذكر اسم الفنانة خاصة 
ان احد معجب���ي الفنانة نوال 
الزغبي كان طالب بحرق وجه 
اليسا مباء النار، واشارت الى 
ان الفان���ز عندها عايدوا نوال 
الزغبي بحب كبير مبناس���بة 

عيد مولدها.
اما عن حديث الصحافة عن 
عالقة احلب التي جتمعها بالنجم 
وائل كفوري فأجابت ممازحة 

مروان خ���وري الذي كان اطل 
خالل احللقة اإلذاعية في تسجيل 
صوتي، اذ قال انه لن يتعاون 
مع اليسا في البومها املقبل النه 
يريد ان يأخذ نفسا، وقالت انها 
لم تقتنع بإجابته هذه، مشددة 
انها حتترم وجهة نظره  على 
ولكنها غير مقتنعة برأيه النه 

شيرين عبدالوهاب

إليسا

تامر حسني

»شر النفوس« آخر أعمال نايف الراشد

أكثر من 12 عماًل 
دراميًا مت تصويرها 
بالكويت ونصوصها 

لم ترسل للجنة 
الرقابة!


