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أكد أن من واجبه كفنان تعريف األطفال مباضي الكويت ومناسباتها الوطنية

النبهان لـ »األنباء«: »ساهر الليل 3« مختلف عن أول جزأين 

بكاء مروى اللبنانية في حفل للشرطة املصرية!

املعلومات الذي لدينا.
وأض���اف: اعتق���د ان���ه من 
املفروض عل���ى وزارات الدولة 
ان تعطي تسهيالت كبيرة للفن 
ولالعمال الدرامية ألننا بالنهاية 
في مركب واحد وهدفنا س���ام، 
مؤكدا ان اجلزء الثالث ل� »ساهر 
الليل« � وال���ذي انتهى املؤلف 
من كتابته ويجري التجهيز له 
حاليا � س���يكون به الكثير من 
املفاجآت، متوقعا له ان يحظي 
بنس���بة متابعة كبيرة، متمنيا 
ان يقدم كل م���ا ينال جمهوره 

العزيز.
التي  الوطنية  وعن امللحمة 
قدمها م����ع االطف����ال وعرضت 
على تلفزيون الكويت متزامنة 
الدي����رة باالعياد  مع احتفاالت 
الوطنية قال: هذا واجب كل فنان 
يحب بلده، ونحن كرواد دورنا 
هو تعري����ف االطفال مباضيهم 
الوطنية ودالالتها  واملناسبات 
بالنسبة للمجتمع لكي ننقل لهم 
اإلحساس بأهمية هذه االعياد في 

تاريخنا ومسيرتنا الوطنية.

عبدالحميد الخطيب  ٭

خاصة من ذوي النفوس الضعيفة، 
وانها تناست متاما أي هموم ميكن 
ان تصيبها بعد هذا احلب والود 
واالستقبال احلار خاصة من أمهات 

الشهداء.
وأضافت مروى انها لم تتمالك 
نفسها في احلفل وانتابتها حالة 
من البكاء خاصة بعد ان احتضنتها 
احدى األمهات، وبكت معها وهي 
تضمها الى صدرها وشكرتها على 
مشاركتهم هذا اليوم، مؤكدة على 
عظمة الش����عب املص����ري ومدى 
تسامحه وان هذا ليس بغريب على 
هذا الش����عب الذي ترجع أصولها 
اليه، كما انها عاشت بني افراد هذا 
الشعب وتنتمي اليه بشكل أو بآخر 
وتعش����ق ترابه وتراثه، ويكفيها 
ما القته من ترحيب وحفاوة في 
االستقبال ودعاء األمهات لها بأن 
يحفظها من كل سوء وليحفظ اهلل 

هذا البلد وشعبه.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

الدولة لتجذب اجلمهور ولتخرج 
بالصورة املطلوبة لكن في ظل 
رفض التصوير في هذه الوزارات 
قدمناها، معتمدين على حرفيتنا 
التمثيلي����ة وكان احلوار مبنيا 
على مفردة الش����باب ومخزون 

وهي تتضامن نفس����يا وإنسانيا 
مع أهالي وأس����ر شهداء الشرطة، 
والثاني ان التكرمي جاء في وقت 
كانت حتتاج الن تثبت لنفسها قبل 
أي طرف آخر ان حب الناس لها، 
أكبر وأعمق من طعنات ميكن ان 
تصيبها غدرا وتسيء الى صورتها 

أكد الفنان القدير جاسم النبهان 
أن اجلزء الثالث من مسلس����ل 
»ساهر الليل« سيكون مختلفا، 
السيما انه يناقش فترة زمنية 
الحقة للفترتني اللتني مت تناولهما 
في اجلزأين السابقني، مضيفا في 
تصريح ل����� »األنباء«: لقد حاز 
العمل جناحا كبيرا، خصوصا 
انه يتطرق الى جوانب إنسانية 
ورومانس����ية غائب����ة عن كثير 
الدرامية اخلليجية  من االعمال 
والعربية، مطعما أحداثه بعبق 
املاضي اجلميل وما فيه من تراث 
االجداد وعاداتهم وتقاليدهم التي 

يجب ان نقتدي بها.
وبسؤاله أال يخشى من فشل 
اجلزء الثالث بعد »خفوت« اجلزء 
الثان����ي مقارنة ب����األول أجاب 
النبهان: العمل في جزءئ االول 
قرب بني اجليلني القدمي واجلديد، 
كما كشف عن سلوكيات مجتمعية 
ل����م تك����ن معروف����ة لكثير من 
أبنائنا حاليا، لذلك حاز اهتماما 
الثاني فقد  أما اجلزء  ملحوظا، 
واجهنا فيه العديد من الصعاب، 
الس����يما في املشاهد التي كانت 
حتتاج ال����ى تعاون من وزارات 

أحيت الفنانة اللبنانية مروى 
حف����ل تك����رمي مصابي وش����هداء 
الش����رطة الذي أقيم حتت رعاية 
»رابطة زوجات ضباط الشرطة« 
باحتاد الش����رطة الرياضي حيث 
قدمت العديد من األغاني الفلكلورية 
والوطنية في حب مصر منها أغنية 
مص����ر أم الدنيا. وعقب احلفل مت 
تكرمي مروى واهداؤها شهادة تقدير 
وأيضا متثال نفرتيتي ومصحفا 
هدية لتبرعها باحلفل ومشاركتها 
ف����ي احلدث. وتقول م����روى انها 
س����عيدة جدا بهذه املشاركة وهذا 
التكرمي وفي هذا التوقيت بالذات 
الذي ترى انه يض����رب أكثر من 
عصفور في وقت واحد، األول انها 
تدرك معنى الش����هادة وإحساس 
أهالي وأسر الشهداء حيث فقدت 
أخا لها سقط ش����هيدا في لبنان، 
لذلك تتفهم متاما وتدرك إحساس 
كل أم وزوجة وأخت فقدت شهيدا، 
فقدمت وصلتها الغنائية في احلفل 

الفنان القدير جاسم النبهان

مروى باكية مع أم الشهيد

اللبناني���ة رزان مغرب���ي 
التي كانت تقدم البرنامج 
على الشاشة نفسها باسم 
»لعب���ة احلياة«.لكن بعد 
انتش���ار الفيلم الش���هير 
لرزان، توقف البرنامج ولم 
تقدم القناة موسما جديدا 
منه. وتعتب���ر اإلعالمية 
اللبنانية االستثناء الوحيد 
النس���خة املعربة من  في 
البرنامج التي تشترط أن 
يقدمه مذيع رجل. وسبق أن 
عرض على أكثر من قناة، 

وقدمه أكثر من مذيع.

جتاربها في الدراما اال ان 
الظروف تفرقهما وتتولد 
بينهما املفارقات الدرامية 
االجتماعية تبعا لسياق 

االحداث.
ومسلسل »في غمضة 
عني« بطولة انغام، داليا 
البحي����ري، احمد وفيق، 
الغني، محمد  فادية عبد 
الشقنقيري، شريف رمزي، 
وجنالء بدر، تأليف فداء 
الشندويلي، اخراج سميح 

النقاش.

رداً على خبر تهديداتها املستمرة بـ»في غمضة عني«

هل تطل رزان مغربي على شاشة »النهار«؟

..وداليا: »في غمضة عني« أول أبريل

عمرو مكني: أنغام إنسانة رقيقة 
وتتعامل باحترام مع كل فريق العمل

تس���تعد قناة »النهار« 
املصري���ة لعرض برنامج 
املسابقات الشهير »ديل اور 
نو دي���ل« في حلة جديدة 
باالتفاق مع شركة »اندمول« 
لالنتاج. وتفضل احملطة 
حتى اآلن عدم البوح باسم 
مقدم البرنامج، خصوصا 

أنه لن يكون مصريا.
فيم���ا أش���ارت بعض 
املص���ادر، بحس���ب م���ا 
ذك���ر موقع »أن���ا زهرة«، 
أنه���ا تنوي إس���ناد  إلى 
ه���ذه املهمة إل���ى املذيعة 

القاهرة � أ.ش.أ: تستعد 
البحيري  الفنانة دالي����ا 
لتصوير مسلس����ل »في 
غمض����ة عني« ف����ي اول 
الق����ادم وذلك في  ابريل 
مدين����ة االنتاج االعالمي 
لتصوي����ر اول مش����اهد 
املسلس����ل. وتقوم داليا 
في املسلسل بدور فاطمة 
التي تنش����أ في دار ايتام 
وتتع����رف عل����ى نبيلة 
التي جتس����د شخصيتها 
املطربة انغ����ام في اولى 

بعد نشر »األنباء« في عدد اجلمعة املاضية 
خبرا حتت عنوان »تهديدات أنغام املستمرة« 
اس����تنادا الى ما ذكرت »البشاير« املصرية 
بخصوص مسلسل »في غمضة عني« بطولة 
الفنانة أنغام والفنانة داليا البحيري ومحمد 
الشقنقيري وحمدي أحمد وفادية عبدالغني 
ومها أبوعوف وجنالء بدر، فقد أرسل املنتج 
املشارك عمرو مكني واملقيم بالكويت رداً أكد 
في����ه أنه ال صحة ملا ورد باخلبر لألس����باب 

التالية:
إصرار أنغ����ام على تصوي����ر أغاني  املسلس����ل بنظام السينما، وهذا غير 1
صحيح، ألن الفنانة أنغ����ام ال تغني نهائيا 
باملسلسل، فقط ستغني تتر املسلسل، كما 
أن الشركة املنتجة اختارت التصوير السينمائي 

لكل املسلسل.
اعتراضها على ترتيب األس����ماء في  أفيش����ات املسلس����ل مع الفنانة داليا 2
البحيري، وهذا أيضا سابق ألوانه ولم يتطرق 

أي أحد لهذا املوضوع، وأكد أن الشركة املنتجة 
ستقوم بوضع األفيشات بالتوافق مع جميع 
االط����راف وحف����ظ جنومية أنغ����ام وداليا 

البحيري.
موضوع مبلغ التعاقد، فقد أكد مكني  أنه ال يوجد اتفاقان أو عقدان ألي من 3

فريق العمل معلن وغير معلن.
وأكد املنتج املش���ارك عمرو مكني أنه 
تعامل عن قرب مع الفنانة أنغام ووصفها 
باإلنسانة الرقيقة التي تتعامل بكل جدية 
واحترام مع الشركة املنتجة ومع باقي فريق 
العمل، وقد بادرت بدعوة فريق العمل في 
بيتها على حفلة عشاء للتقارب والتشاور 
إلجناح املسلس���ل. وأضاف مكني أن هذه 
األكاذيب والش���ائعات يطلقها املنافسون 
للتأثير الس���لبي على املسلسل ألنه يجد 
مكانه على خريطة معظم القنوات الفضائية 
التي أبدت رغبة في شراء املسلسل لعرضه 

في شهر رمضان.

رزان مغربي

داليا البحيري

صورة ملا نشرته »األنباء« اجلمعة املاضية عن تهديدات أنغامعمرو مكني

الكليبات بسبب انشغالها في 
تصوير االعالنات ومتابعة 
الوضع السياس����ي لكن من 
خالل م����ا تابعت����ه الحظت 
بعض التكرار على مستوى 

االفكار.

أبوهشيمة وزوجته هيفاء 
على عقد قرانهما، وعند 
حضور هيف���اء وزوجها 
تبادلت هي وغادة القبالت 
مما أده���ش كل احلضور 

وباركوا هذا الصلح.

كنعان: هذا سبب توقف كليبي مع نانسي 

الصلح بني هيفاء وغادة بتوقيع أحد األصدقاء

كشفت املخرجة اللبنانية 
ليلى كنعان سبب عدم تعاونها 
مع الفنانة نانسي عجرم في 
كليب »امتى حشوفك« وقالت 
إن الس����بب يعود لقرار من 
شركة إنتاج »ارابيكا ميوزيك«، 
حيث ق����رروا تصوير كليب 
إحدى أغنيات ألبوم االطفال، 
وأضافت في هذه الصدد ملجلة 
»غاال«: كنت شديدة احلماس 
إلجناز العمل ولفكرة الكليب 
اجلميلة والتي أبديت حرصي 
على تنفيذها على أكمل وجه، 
لكن الظروف عاكستني وخرج 
إرادت����ي. وفيما  األمر ع����ن 
يتعل����ق مبتابعته����ا أعمال 
زمالئها اإلخراجية قالت إنها 
لم تس����تطع متابعة جميع 

توسط أحد األصدقاء 
بالوسط الفني للصلح بني 
النجمة غادة عبدالرازق 
والنجمة اللبنانية هيفاء 
وهبي، وذلك بعد قطيعة 
إث���ر  اس���تمرت عام���ني 
التصريحات التي تبادلتها 
النجمتان بعد االنتهاء من 
تصوير فيلمهما املشترك 
»دكان شحاتة«، حول مدى 
أنوثة وجمال كل منهما، 
االمر الذي أدى إلى إحداث 
خالفات بينهم���ا. وبناء 
على ه���ذا الصلح قامت 
غادة والكاتب الصحافي 
محمد فودة، بحس���ب ما 
ذكر موقع »السينما. كوم« 
بدعوة رجل األعمال احمد 

نانسي عجرم

غادة عبدالرازق

ليلى كنعان

هيفاء وهبي

يعتقد املؤل����ف املصري أحمد 
االبي����اري أن مسلس����ل »الزوجة 
الرابعة« هو نسخ لروايات والده 
الكاتب الراحل أبوالسعود االبياري 
التي تتناول موضوع الرجل املزواج 
الذي يتزوج أكثر من مرة ومنها 
أعمال »الزوجة السابعة« و»الزوجة 
رقم 13« و»بنات حواء« و»فاطمة 
وماريكا وراشيل« وغيرها من أعمال 

الكاتب الكبير.
وبن����اء على ذلك تق����دم أحمد 
االبياري بحسب موقع »النشرة« 
بشكوى لنقابة املهن السينمائية 
لالطالع على س����يناريو مسلسل 
»الزوجة الرابعة« بطولة مصطفى 
شعبان والذي كتبه السيناريست 
أحمد عبد الفتاح وستحدد نقابة 
املهن السينمائية جلسة بني أحمد 
االبياري ومنتج مسلسل »الزوجة 
الرابعة« ممدوح شاهني الطالعه 

على سيناريو العمل.

القاه����رة � ا.ش.ا: نفي الفنان 
آسر ياسني اشتراكه في مسلسل 
»البلطجي« املقرر تصويره خالل 
الفترة احلالية لعرضه على الشاشة 
الفضية في رمضان املقبل. وقال 
آسر لوكالة انباء الشرق االوسط - 
انه لم يتخذ حتى اآلن قرار املشاركة 
في العمل، وأن ما تناقلته بعض 
وس����ائل االعالم عن بدء تصوير 

دوري في العمل غير صحيح.
وأض����اف انه س����يتخذ قراره 
باملوافقة او عدم على االش����تراك 
االسبوع املقبل بعد التوصل الى 
اتفاق مع الشركة املنتجة للعمل. 
وفي حال موافقة الفنان آسر ياسني 
على العمل سيجسد دور بلطجي 
يتم اس����تغالله من ذوي النفوذ، 
ويش����اركه في بطولة املسلس����ل 
الفنان����ة الس����ورية كندة علوش 
وس����لوى خطاب ورحاب اجلمل 
وانتصار، وتأليف اسامة نور الدين، 

واخراج هشام عكاشة.

..و»الزوجة الرابعة« 
ملصطفى شعبان

متهم بالنسخ

آسر ياسني 
ينفي اشتراكه 
في »البلطجي«

مصطفى شعبان

آسر ياسني

تعرضت االعالمية مينى شري 
لسرقة هاتفها اخللوي في احدى 
املناسبات االجتماعية واالعالمية 
والت����ي دعيت اليها ف����ي اليومني 
املاضيني، وكانت جالسة على نفس 
الطاولة مع عدد من االش����خاص 
وال����كل كان واضع����ا هاتفه على 
الطاولة امامه، ولكن اليد لم متتد اال 
الى هاتف مينى. واك������دت مينى، 
بحسب ما ذكر موق����ع »النشرة«، 
القضية مع محاميتها  انها تتابع 
اخلاصة، السيما ان الهاتف يحتوى 
ارقام هواتف االعالميني  على كل 
والفنانني، باالضاف����ة الى ملفات 
خاصة تتعل���ق بعملها االعالمي 

والكثير من الصور.

مينى شري 
تتعرض للسرقة

مينى شري


