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منتج شاب هاأليام يدقدق على املمثالت في أوقات متأخرة 
علشان يطلب منهم املشاركة في عمله الكوميدي اللي 

راح يعرضه بشهر رمضان الياي.. بس ليش ما تواعدهم 
مبكتبهم بدل هاإلزعاج!

ممثلة قاعدة تنكر أصلها في حواراتها الصحافية وتطلب 
من بعض الصحافيني عدم التركيز على جنسيتها األصلية 

واالكتفاء مبسمى املمثلة اخلليجية.. لهالدرجة ما حتبني 
أصلچ.. اهلل يشفي!

ممثلة متضايقة حيل من نشر اخبار مغلوطة عنها في 
الصحافة وتفكر انها ترفع بعض الدعاوى على بعض 

الصحافيني ألنهم ما يتحرون الصدق في كتاباتهم اللي 
أحرجتها چدام جمهورها.. ماكو دخان من غير نار يالطيبة!

إزعاج

أصل

دعاوى

أزمة بني أصالة وفريق »صوال«

ينتظر مستمعو »كويت fm« غدا احللقة األخيرة من البرنامج »ألو 
فبراير« بفارغ الصبر ملعرفة اسم الفائز بالسيارة الرابعة التي 

 »fm تقدمها اللجنة املنظمة ملهرجان هال فبراير ملستمعي »كويت
املشاركني في هذا البرنامج، خصوصا ان هذه السيارة األخيرة 

في البرنامج التي ستنتهي حلقاته غدا وتتضمن العديد من 
املفاجآت القيمة املقدمة من الشركات الراعية وهي »األنباء«، »زين«، 

»مجموعة كوندور العاملية«، »منتزه خليفة السياحي«، »أطياب 
املرشود«، »اكسايت الغامن«، »صفاة هوم«، »جلف ستار«، »أكادميية 

اجلوثن«، »ليموزين اخلرينج«،، »اجلوثن جاليري«، »صالون 
جالمير خلبيرة التجميل عبير الياسني«، »أزياء بابيون«، »املعهد 

البريطاني للتدريب األهلي«، باإلضافة الى »جوزيل شوكلت«.

قرر املنتج سامح العجمي طرح فيلمه اجلديد »حظ سعيد« الذي 
يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد عيد، مي كساب، وأحمد صفوت 21 

اجلاري. وينتمي الفيلم لنوعية األفالم الكوميدية السياسية، وتدور 
أحداثه حول »سعيد« الذي يسعى جاهدا للحصول على شقة من إحدى 

احملافظات، لكن تأتي أحداث يناير لتقلب كل خططه رأسا على عقب.
وفي هذا الصدد نشرت أسرة الفيلم صورة مت التقاطها ضمن سياق 

األحداث الدرامية للفيلم، ويظهر فيها بحسب موقع »السينما .كوم« كال 
من الفنان أحمد عيد والفنانة مي كساب في هيئة عريس وعروسة في 

لقطة صورة الزفاف. اجلدير بالذكر ان فيلم »حظ سعيد« من بطولة 
أحمد عيد ومي كساب وسامي مغاوري وأحمد صفوت ووائل عالء، 

والفيلم من تأليف أشرف توفيق وإخراج طارق عبداملعطي.

من يفوز بـ »الشيفروليه« الرابعة 
غدًا في »ألو فبراير«؟

زفاف أحمد عيد ومي كساب

سالي القاضي جنمة درامية مع سعاد عبداهلل وأنغام

وأنا س����عيدة ج����دا لدخولي الى 
مدرسة متثيل كبيرة جدا مع القديرة 
سعاد عبداهلل، خصوصا أن هناك 
العديد من املشاهد التي جتمعنا مع 
بعض. أما عن مسلسلها املصري 
اجلديد، فتقول: ألول مرة أمثل عمال 
مبصر، وهو بعنوان »في غمضة 
عني« للمؤلف فداء الش����ندويلي، 
العمل م����ن بطولة املطربة  وهذا 
أنغام، وهي أولى جتاربها الدرامية، 
باالضافة الى النجمة داليا البحيري 
والفنان محمد الشقنقيري، حيث 

أجسد دور بنت اسمها منى، حيث 
تتعرض للظلم في حياتها العاطفية 

وترفض الظلم بكل أنواعه.
وتختم حديثه����ا قائلة: وايد 
مستانس����ة بالعمل م����ع أم طالل 
سعاد عبداهلل في »خوات دنيا«، 
وأيضا مع املطربة أنغام في أول 
عمل درامي لها، فكل الش����كر على 
ثقة أم طالل فيي، وأيضا الش����كر 
موصول للمنتج عامر صباح الذي 

رشح اسمي.
بشار جاسم  ٭

تستعد املذيعة سالي القاضي 
لتصوير دورها في مسلسل »خوات 
دني����ا« للمؤلف عبداهلل احلمادي 
واملخرج غافل فاض����ل، وبطولة 
القديرة سعاد عبداهلل ومها أبوعوف 
وحسني املنصور وإبراهيم احلربي، 
ومشاري البالم وزهرة اخلرجي، 
والعديد من النجوم، وعن دورها 
تقول: أجس����د دور ابن����ة الفنانة 
مها أبوعوف، وهي بنت مصرية، 
ودور صعب فعال، حيث إنني أقدم 
شخصيتني في شخصية واحدة، 

سالي القاضي أنغامالفنانة القديرة سعاد عبداهلل

مروى تبكي وتقول: سامحوني 
لن أعود لالبتذال

فتح متحف عبدالوهاب مجانًا 
احتفاء بعيد ميالده

وفاء عامر تصور »كاريوكا« 
مع الراقصة بديعة مصابني

سميرة سعيد تكشف حقيقة 
تنازلها عن اجلنسية املغربية

سعد الصغير: لم أتعظ بتجربة 
مرضي.. ونفسي ربنا يناديني

أمن الدولة يطارد أحمد عزمي

»ابن موت« يخرج من بيت خالد النبوي 

القاهرة: اعتذرت الفنانة اللبنانية مروى عما قدمته من 
مشاهد إغراء مبتذل في أعمالها السينمائية مؤكدة أنها أخذت 
عهدا على نفسها أال تظهر في أي عمل تقدم من خالله إغراء 
مبتذال وهو ما أغضب عددا من املستفيدين من تقدميها هذه 
املشاهد خاصة أنها التزمت بذلك طوال العامني املاضيني وقدمت 

دورا محترما في مسلسل »سمارة« 
خالل رمضان املاضي.

وقالت مروى، بحسب »إيالف«، 
وهي تبكي: هل هذا جزائي وأنا 
أس���عى ألن اقدم فنا جيدا؟ ماذا 
افعل لك���ي يصدقني الناس وال 
يسخروا مني؟ عانيت كثيرا في 
حياتي واعمل في مصر منذ 10 
سنوات تقريبا واعيش من عملي 
الذي يعتبر مصدر رزقي الوحيد، 
وال اعرف س���ببا ملا اتعرض له 

من هجوم.

بعد أن تأخر فريق إعداد برنامج »صوال« الذي تقدمه 
الفنانة أصالة نصري، في دعوة الفنانة نسمة محجوب 
لتنزل ضيفة على البرنامج، جلأت أصالة لالعتماد على 

نفسها، واتصلت مبحجوب بنفسها.
ووجهت لها الدعوة باحلضور. وعلى الرغم من ادعاء 

أنهم اتصلوا  البرنامج  معدي 
بنسمة محجوب، لكنها هي التي 
كانت تتعلل بكثرة مشاغلها، 
فقد نفت محجوب ذلك، وقالت 
إن أحدا لم يتصل بها من معدي 
البرنامج من قبل، وقد دفع هذا 
املوقف الفنانة أصالة للثورة في 
وجه فريقها، وتهديدهم بحسب 
ما ذكر موقع »عيون عالفن«، 
باالستبعاد فورا من البرنامج 
في حال تكرر ه���ذا األمر مرة 

أخرى ألي سبب.
يذكر أن أصالة تستضيف 

ف���ي برنامجها أصدقاءها املقربني ف������ي عالم الغناء من 
جميع أنحاء الوطن العربي، وتناقش معهم بشكل عفوي 
العديد من القضايا املطروحة على الساحة، سواء املتعلقة 
باملوضوعات الفنية أو القضايا العامة التي تش���غل بال 

الرأي العام.

س����يفتح متحف املوس����يقار الراحل محمد عبدالوهاب أمام 
اجلمهور املص����ري مجانا ملدة ثمانية أي����ام، اعتبارا من األحد 

املقبل، احتفاال بعيد ميالد الفنان الراحل.
وخصصت دار األوبرا، بحسب »العربية.نت«، أسبوعا كامال 
لالحتفال بذكرى ميالد »موس����يقار األجيال«، يتم خالله فتح 
»متح����ف عبدالوهاب« و»متحف 
أمام اجلمهور  اآلالت املوسيقية« 
مجانا. ويعرض متحف عبدالوهاب 
الكثير من مقتنيات املوس����يقار 
الغنائية  الش����خصية وألبوماته 
مع س����يرة حياته على صفحات 

إلكترونية.
ويحت����وي املتحف أيضا على 
قاعة سينما تعرض فيها كل األفالم 
السينمائية التي شارك فيها محمد 
عبدالوهاب على شاشات خاصة 

تعمل بنظام اللمس.

القاه����رة- أ. ش. أ: انتقلت املمثل����ة وفاء عامر الى بالتوهات 
اس����توديو مصر لتصوير عدد من مشاهد مسلسلها »كاريوكا«، 
بع����د أن انتهت من تصوير مش����اهدها في الديكور اخلاص بحي 
عماد الدين مبدينة االنتاج االعالمي. وجتمع هذه املشاهد الراقصة 
حتية كاريوكا بالراقصة بديعة مصابني، التي جتسد دورها الفنانة 
فادية عبد الغني، بداية من حضور 
حتية الى القاهرة والتقائها ببديعة 
في الكازينو الذي متتلكه ووقوف 
بديعة بجانبها. ومن املقرر أن تسافر 
وفاء وأسرة املسلسل عقب ذلك في 
جولة لبعض الدول األوروبية تبدأ 
بسلوڤينيا الستكمال تصوير بعض 
املشاهد اخلاصة بدورها في املسلسل. 
واملسلسل من تأليف فتحي اجلندي 
واخراج عمر الشيخ، ويحكى قصة 
حياة الفنانة الراحلة حتية كاريوكا 

بدءا من مولدها حتى وفاتها. 

كثر احلديث في اآلونة األخيرة عن تخلي الفنانة سميرة سعيد 
عن جنسيتها املغربية، واكتفائها فقط بجنسيتها املصرية التي 
حصلت عليها منذ سنوات، مما أغضب جمهورها العريض في 
وطنها األم، فقررت سميرة وضع حد لهذه الشائعات من خالل 
تدوينة نشرتها عبر مدونتها الشخصية. وكتبت سميرة، بحسب 

ما ذكر موقع »عيون عالفن«: »أنا 
حابة أقول لكل أصدقائي أنا مغربية 
ومعايا اجلنسية املصرية ومجتش 
فرصة أن الن����اس تعرف ده غير 
ملا التقطوا ص����ورة لي وأنا أدلي 
بصوتي في االنتخابات التشريعية 
املصري����ة وده حقي الدس����توري 
وكل الن����اس كان����ت فاكرة وقتها 
أني مغربية ب����س«. ثم اختتمت 
سميرة تدوينتها قائلة: »كنت عايزة 
أوصل لكل الناس رسالة للجمهور 
املغربي ال حتزن مني فأنا أعتبر 
مصر بلدي الثاني وحاصلة على 

اجلنس����ية املصرية، كما أعتبر املغرب بلدي األول اللي اتولدت 
فيها وعشت أجمل أيام طفولتي هناك«.

أكد الفنان سعد الصغير إنه لم يتعظ بتجربة مرضه، مشيرا 
إلى أن حاله بقي على ما هو عليه بعد شفائه. وقال: »لم أتعلم 
شيئا من جتربة مرضي، فعندما كنت مريضا كنت أقول: يا رب 
اش����فيني وأنا هغير كل حاجة، لكن بعد شفائي بقي احلال كما 
هو«. وأضاف الصغير، حسبما ذكرت مجلة »الكواكب«: »رغم 

انني شفيت بفضل دعاء الكثيرين 
لي، ومنهم عدد كبير من املشايخ، 
لكن اإلنسان ساعة الشدة يتذكر 
ربنا وبعدين الدنيا بتلهيه، نفسي 
ربنا يناديني وأبطل الشغالنة دي.. 
زهقت من املش����كالت، وأنا كنت 
بقبض 12 جنيه ومبسوط، دلوقت 

مش عارف أعيش زي األول«.
وردا على شائعة زواجه بآينت 
عامر، قال: »الصورة التي نشرت لي 
مع آينت عامر بفستان الزفاف ليست 
من مش����اهد الفيلم، بل صورناها 
قبل تصوير الفيلم لتكون معلقة 

على اجل����دران، فآينت هي زوجتي في الفيلم، لكنني بالطبع لم 
أتزوجها ف����ي الواقع، فنحن صديقان فق����ط«. وعن خالفه مع 
املطرب والش����اعر مصطفى كامل، قال الصغير: »اتصاحلنا وال 
توج����د حاليا خالفات، صحيح كانت هن����اك محاضر وبالغات 
متبادل����ة بيننا، لكنه في النهاية أخويا الكبير. وأنا ذهبت إليه 

واعتذرت، وإذا كنت غلطت في حقه أنا آسف«.

 القاهرة � أ.ش.أ: يواصل الفنان أحمد عزمي تصوير أدواره 
في مسلسالت »باألمر املباشر« و»شمس االنصاري« و»حارة 5 
جنوم« املقرر عرضها في رمضان املقبل. ولفت عزمي في تصريح 
لوكالة أنباء الشرق األوسط الى أن اشتراكه في األعمال الثالثة 
سيجعله متواجدا على الشاشة الفضية بشكل دائم، موضحا أن 
ذلك كان مبحض الصدفة وغير مرتب له، حيث مت تأجيل تصوير 
مسلسل »حارة 5 جنوم »أكثر من مرة. ويجسد عزمي في »باألمر 
املباشر« شخصية »محمد«طالب بكلية اإلعالم وصحافي حتت 
التمرين بجريدة »صوت احلرية«، وناش����ط سياسي مناهض 
لتوريث احلك����م ويعبر عن موقفه ورأيه م����ن خالل الوقفات 

االحتجاجية التي يشارك فيها أمام نقابة الصحافيني.

القاهرة � أ.ش.أ: أنهى الفنان خالد النبوي تصوير مشاهده 
في مسلسل »ابن موت« والتي كانت جتري داخل منزله مبنطقة 
الدقي، حيث انتقل مع فريق العمل إلى استديو األهرام الستكمال 
تصوير بقية املش���اهد الداخلية. وق���ال النبوي لوكالة أنباء 
الش���رق األوسط إن املشاهد التي صورها مبنزله وصلت إلى 
أربع ساعات قبل أن ينتقل إلى استديو األهرام لتصوير بقية 
املش���اهد التي بلغت حتى اآلن نحو 3 ساعات، مشيرا إلى أنه 
مبجرد االنتهاء من تصوير املشاهد الداخلية سيغادر مع بعض 

أفراد فريق العمل إلى إيطاليا لتصوير املشاهد اخلارجية. 
وأكد النبوي أن أحداث املسلسل ترصد بعمق حجم املعاناة 
االقتصادية واالجتماعية التي كان يتعرض لها الش���باب في 
ظل النظام الس���ابق ومهدت للثورة عليه حتى إس���قاطه في 

ميدان التحرير.

مروى

أصالة

محمد عبدالوهاب

وفاء عامر

سميرة سعيد

سعد الصغير

قزي مستعد لدفع »دم قلبو« 
للغناء مع جنوى كرم

تلقى الفنان ميش����ال قزي اتصاال من مكتب الفنانة جنوى 
كرم لالستفسار منه عن التصريح الذي جاء على لسانه واعتبر 
تطاوال على كرم، حسب ما ذكرت صحيفة »النهار« اللبنانية من 
مص����ادر خاصة. واكد قزي أنه خالل حلوله ضيفا على برنامج 
Face وبروفيل على OTV وجه إليه سؤال مفاده: »هل صحيح أنك 
طلبت الغناء مع فنانة مشهورة فاشترطت عليك ان تدفع مبلغ 
200 ألف دوالر؟«، فأجاب قزي: »املوضوع صحيح، وانها طلبت 
منه دفع املبلغ املذكور، لكنه قال لها باحلرف الواحد »شو مخمنة 
حال����ك جنوى كرم؟«. واضافت الصحيفة: »يبدو ان من يحاول 
االصطي����اد باملياه العكرة أبلغ مكتب جنوى معلومات مغلوطة 
على لسان قزي. لكن سرعان ما توضح املوضوع وتفهمت كرم 
حقيقة ما حصل«. واكد قزي أنه مستعد لدفع »دم قلبو« ليغني 
إلى جانب جنوى كرم ألنها فنانته املفضلة. وختم قائال: »ش����و 

جنوى ناطرة ميشال قزي لتعمل معو ديو؟«.

جنوى كرم ميشال قزي

مادة تساعد العظام على النمو:
أ ـ املغنيسيوم
ب ـ الكالسيوم

ميريام فارس سفيرة كرة القدم وهيفاء في املركز الرابع

جدل في املغرب حول مهرجان »موازين«
الرب����اط: مازال����ت ردود فعل 
الفنانني املغاربة تتفاوت على خلفية 
تصريح الوزير املكلف بالعالقات مع 
البرملان واملجتمع املدني اإلسالمي، 
احلبيب الش����وباني، الذي وصفه 
مبهرجان الدولة، باعتبار أنه ينظم 
من طرف جمعية مغرب الثقافات 
التي يترأسها محمد منير املاجدي 

املقرب من امللك محمد السادس.

وتس����اءل القي����ادي في حزب 
العدالة والتنمية، في حوار خص 
ب����ه جريدة »أخبار اليوم« هل من 
احلكمة في تدبي����ر املال العام أن 
حتص����ل جمعية ما عل����ى أموال 
الدراهم لتنظيم  عمومية مباليني 
تظاهرة باذخة في مجتمع يطالب 
فيه املعطلون بالتشغيل، ويتطلع 
فيه سكان املناطق النائية حلطب 

التدفئة ورغيف خبز وقرص دواء؟ 
وهو التصريح الذي وصفه املدير 
اإلعالمي ملهرج����ان موازين عزيز 
داكي ب� »الغوغائي«، مش����يرا في 
تصريح لوكالة فرانس بريس الى 
أنه من اخلط����أ القول ان مهرجان 
موازين ميول رسميا في حني ان 
6% فقط من ميزانية املهرجان تأتي 

من مساهمات رسمية.

من جهت����ه، دعا الفنان، حمزة 
السوس����دي، عض����و مجموع����ة 
»ملشاهب« الى منح الفنانني الشباب 
فرص املش����اركة في املهرجانات 
الفنية باملغرب مع ضرورة مراعاة 
الفنانني  التوازن ب����ني مش����اركة 
املغاربة واملشارقة، ومراعاة رغبات 
اجلمهور املغربي وإرضاء جميع 

األذواق الفنية.

مع كرة القدم، ومت سؤال االعضاء 
عن الصورة التي ميكن استخدامها 

كتشجيع على ممارسة اللعبة.
واعطى 36% ممن شاركوا في 
االستفتاء صوتهم مليريام، بينما 
اعطى 22% لرمي عبداهلل ومثلهم 
لس����حر خليل، وحلت في املرتبة 
الرابعة واالخي����رة هيفاء وهبي 

بنسبة 18% من االصوات.

وفي تعليقاتهم على االستفتاء 
كشف مؤيدو كل جنمة عن اسباب 
منحها صوتهم، حيث قال االعضاء 
الذين منحوا صوتهم مليريام انها 
كانت خفيف����ة الظل في الصورة، 
بينما قال مؤي����دو رمي انها اكثر 
واقعية، بينما اهتم مؤيدو هيفاء 
وس����حر بعنصر اجلمال، وقالوا: 

هما اجمل بالصورة.

حصلت النجمة اللبنانية ميريام 
فارس على لقب »سفيرة كرة القدم« 
في االستفتاء الذي اجراه موقع ناس 
MBC بعد ان دخلت في منافس����ة 
النجمة  استمرت ملدة اسبوع مع 
السعودية رمي عبداهلل والنجمتني 
اللبنانيتني هيفاء وهبي وس����حر 
خليل، وتقوم فكرة االستفتاء على 
نشر صورة لكل جنمة ظهرت فيها 

..وهيفاء وهبي صاحبة املركز الرابع»سفيرة كرة القدم« ميريام فارس


