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ممثل هااليام صابه 
غرور بعد ما فتح 

مشروع جتاري
 في احد املجمعات 

الشهيرة، لدرجة انه ربعه 
تضايقوا من تصرفاته 

الغريبة معاهم.. 
الغرور بداية الفشل 

ياحلبيب!

ملحن كبير عرض على 
مطربة الصلح مع زميلتها 

العربية بعدما استاءت 
الساحة الغنائية من 

مشاكلهما اللي ما تنتهي 
ووعدهما لو مت الصلح 

سيسجل لهما دويتو على 
حسابه.. هالعرض يبيله 
معجزة علشان يتحقق!

ممثلة خليجية 
مشهورة حتاول 
تربط عصاعص

 بني مخرج وممثلة 
من نفس جنسيتها 

علشان تكون البديلة 
في عمل تراثي 

خليجي..
احلمد هلل والشكر!

غرورصلح عصاعص 

سعاد عبداهلل تبدأ تصوير »الواجهة« مع الهواري

مقدمتهــا التمثيل وأهمية 
االمتــزاج بني االجيال. من 
جانبه، اشاد الفنان القطري 
غــازي حســني بتجربــة 
الفنانــة  امــام  الوقــوف 
القديــرة ســعاد عبــداهلل 
والتي قال عنها انها متنح 
العمل الكثير من االشعاع 
والتوهج والعمق، منوها 

بالدور الذي متثله الدراما 
الكويتيــة  التلفزيونيــة 
فــي اثراء الداما اخلليجية 
وخلــق حالة مــن احلراك 
الفني الشامل، مشيرا الى 
انه يجسد شخصية الرجل 
الثري الذي يسقط ضحية 
ممارساته. وشدد على انه 
يقدم هذه الشخصية للمرة 
االولى مما يحقق االضافة 
لرصيده وجتربته الفنية.

بــدوره، قــال املخــرج 
ســائد الهــواري انه ليس 
بغريب عن الدراما الكويتية 
واخلليجيــة التي وصفها 
بانها حتقق قفزات كبيرة 
ترسخ حضورها ومكانتها 
على الصعيد العربي وتعمل 
على تقدمي اكتشافات فنية 
على صعيد املضمون واألداء 
والشــكل. وأملــح الهواري 
الــى ســعادته بالتعــاون 
مع الفنانة القديرة ســعاد 
عبداللة والتى وصفها بانها 
احد اعمدة الدراما اخلليجية 
والعربية وأحد الرموز التي 
يتنظرها املشاهد اخلليجي 

والعربي على حد سواء.

ضخ حلول اخراجية جديدة 
في فضاء الدراما الكويتية 
بشــكل خاص واخلليجية 
بشــكل عــام، باالضافــة 
الى اهمية توســيع دائرة 
التعــاون الفني اخلليجي 
عبر اســتقطاب عــدد من 
االسماء املرموقة في جميع 
مجاالت احلرفة الفنية وفى 

بــدأت الكاميــرا تــدور 
لتصويــر احــدث اعمــال 
القديــرة ســعاد  الفنانــة 
عبداهلل بعنوان »الواجهة« 
من تأليف الفنانة الكاتبة 
اســمهان توفيق وإخراج 
ســائد الهــواري وإنتــاج 
»صباح بكتشرز« ومنتج 
منفذ »سبكتروم بيكتشرز«. 
ومبناسبة بداية التصوير 
أكدت ســعاد عبــداهلل ان 
العمل ميثل جتربة درامية 
عالية اخلصوصية تذهب 
لتسليط الضوء على جملة 
مــن القضايــا االجتماعية 
وآثارها السلبية املترتبة. 
وقالت: التفاصيل ستكون 
امام اجلمهور العزيز اثناء 
عرض العمل مع بداية العام 

املقبل.
وأشــارت ام طالل الى 
أهمية فتح ابواب التعاون 
مع عدد من الكوادر الفنية 
املتميزة، مشيرة الى جتربة 
التعاون مع املخرج سائد 
الهواري الذي استطاع ان 
يحقق حضوره وبصمته 
الفنية، الفتة الى ان  تعاون 
كهذا من شأنه العمل على 

سعاد عبداهلل وغرور وغازي حسني أثناء تصوير املسلسل

املخرج سائد الهواري يوجه الفنان غازي حسني

عبدالعزيز أحمد: التقدمي انفرض علّي الفنانة القديرة سعاد عبداهلل في »الواجهة«
وأبحث عن فرصة لإلبداع كممثل

كشف املطرب الشاب عبدالعزيز احمد عن آخر 
مشاريعه الفنية على مستوى الغناء وهي اغنية 
سيقوم بطرحها في االسواق في الفترة القادمة 
بنظام »الســينغل« ولم يحدد حتى اآلن اسمها، 
وســتكون ثمرة تعاونه مع امللحن الشاب خالد 
الرويشــد ابن الفنان القدير عبداهلل الرويشــد، 

حيث سيتصدى الرويشد لتلحني االغنية.
وأفــاد احمد بأن االغنية ســتكون مزيجا من 
الفلكلور والنمط اجلديد في االغاني وســيدخل 
عليها »الطنبورة« وســيعود من خاللها الفنان 
للســاحة الغنائيــة بعد فتــرة انقطاع ليســت 
بالقصيرة، مشــيرا خالل مداخلــة هاتفية عبر 
برنامج »برود كاست« الذي يبث عبر أثير محطة 
الغناء العربي الى ان االغنية ستكون جاهزة خالل 
فترة عيد االضحى وستشــهد عودته بقوة بعد 
ابتعاده عن الساحة، حيث كان آخر نشاط فني 
هي اغنية  »أول حب« والتي أطلقها بعد مشاركته 

الناجحة في برنامج املواهب »جنم اخلليج«.

كما ذكر املطرب الشــاب عدم امتالكه القدرة 
على تصويــر أغانيه بطريقة الفيديو كليب في 
ظــل التكاليــف العالية نظير تصويــر االغاني، 
خصوصــا في حال أراد الفنان التميز وتصوير 
أغانيه خارج الكويت. وفيما يتعلق مبشاريعه 
املستقبلية ذكر »جنم اخلليج« ان برنامج » برود 
كاســت« الذي يقوم بتقدميه عبر القناة الثالثة 
سيعود من خالل الدورة البرامجية املقبلة للقناة، 
موضحا انه سيسعى لتحقيق النجاح من خالل 
هــذا البرنامج في الوقت الذي يرى فيه امتالكه 
قدرات أكبر كممثل، وان تقدمي البرامج أمر فرض 
عليه من خالل خوضه لتجربته االولى في التقدمي 
في برنامج »ســوالفنا حلــوة«، حيث طلب منه 
املشاركة كمقدم كويتي بعد توقف مشاركة املذيعة 
فاطمة الطباخ، متمنيا أن يجد الفرصة املناسبة 
في الفترة املقبلة إلثبات قدراته كممثل من خالل 

مشاركته في األعمال الدرامية الرمضانية.
أحمد الفضلي ٭

عبدالعزيز أحمد

يعد لـ»سينغل« يجمعه بامللحن الشاب خالد الرويشد

»فاكهة احلب« تثير غضب كاظم الساهر!

منى زكي: زوجي زاد من شعبية »آرابز غوت تالنت«

املوزع املوسيقي لألغنية«.
النســخة  وطــرح كــرمي 
األصلية لألغنية على صفحته 
قبــل طرحهــا فــي األلبــوم 
املنتظــر، مما جعــل صفحة 
كاظم الســاهر الرسمية ترد 
على املوزع، موردة، حســب 
موقع »أنا زهــرة«: »األغنية 
استعملت في برنامج »كوك 
اســتديو« وأجــرى دميتري 
تعديال بســيطا على األغنية 
بعد إعالمــك وأخذ موافقتك، 
وهذا ما كتبته بنفســك على 
صفحتك الشخصية، باإلضافة 
الى ذكر اسم املوزع كرمي عبد 
الوهاب في نهاية احللقة. كما 
أن األغنية ملك للفنان وليس 
الشــاعر أو امللحن أو املوزع 
وميكن ألي فنان طرح األغنية 
بأكثــر من توزيــع. وحقوق 
امللكية تكون من خالل طرح 
العمــل في األلبوم الرســمي 

وأضفى عليه عنصر الكوميديا 
الذي كان يفتقده البرنامج.

من جهة أخــرى، اعتبرت 
زكــي، فــي تصريح لهــا، أن 
الدراما املصرية شهدت ثورة 
في مســتواها هذا العام على 
الرغم مــن الظروف الصعبة 
التي حاصرتها، ورأت أن هذا 
التطور كان واضحا في اجلودة 
التقنية وفي احلبكة الدرامية، 
وانعكس في شكل كبير على 
املشــاهد الــذي أصبــح يهتم 

مبتابعة األعمال الدرامية.
وفــي املقابــل، أكــدت أن 
مشروع تعاونها مع الفنان أحمد 
حلمي في مسلسل تلفزيوني 
مــازال قائما، ومــن املمكن أن 
يعرض هذا العمل في رمضان 

وليس فــي برنامج أو حفل. 
وقد طرح العمــل قبل أربعة 
أشهر، فهل تذكرت اآلن حقك 
كما تقول أم أن جناح األغنية 
بالتعديل الذي أضافه الدي جي 
العاملي دميتري قد اســتفزك 
وخصوصا وصولها إلى أكثر 
مــن مليون ونصــف مليون 
مشاهد؟ لقد قام املوزع كرمي 
بانتهاك احلقوق امللكية عندما 
طرح األغنية قبل طرحها في 
األلبــوم الرســمي بتوزيعها 
األصلــي، ال يوجــد فنان قد 
يعطي احلقوق ألصحابها بقدر 
»القيصر« كاظم الساهر، فهو 
الذي بحث عــن صاحب »أنا 
وليلى« لسنوات قبل طرحها، 
وهو الذي أصر على كتابة اسم 
الشاعرة نشوى جرار وكرمي 
العراقــي في العمــل العاملي 
»بكرا« رغم قلة الكلمات املقدمة 

منهما«.

املقبل، خصوصا انها حريصة 
على تكرار ظهورها التلفزيوني 
بعد جناح مسلســل »آسيا«. 
كمــا أعلنت عــن نيتها تقدمي 
برنامج تلفزيوني جديد بشرط 
ان يكون مختلفا عن البرامج 
التــي تعرضهــا الفضائيات 
العربيــة، وقالت: »أبحث عن 
فكرة برنامج يناقش مواضيع 
اجتماعية تخدم الشارع العربي 
ومن خالله استضيف مناذج 
عربية مشرقة تعمل من أجل 
تقــدم أوطانهــا«. يشــار إلى 
أن آخر أعمــال منى زكي كان 
مسلسل »آسيا« الذي عرض في 
رمضان املاضي وحقق جناحا 
ملحوظا وردود فعل إيجابية 

لدى اجلمهور.

الدي جــي الفرنســي. كاظم 
الســاهر تعدى على حقوقي 
وجتاهل وضع اسمي عند طرح 
الرميكس مؤخــرا باعتباري 

أعــرب املوزع املوســيقي 
كرمي عبدالوهاب عن استيائه 
من الفنان كاظم الساهر بسبب 
أغنيــة »فاكهة احلــب« التي 
وزعها قبل سنة لتكون ضمن 
ألبوم الساهر اجلديد. واتهم 
كرمي »القيصر« بالتعدي على 
حقوقه األدبية بعدما نســب 
العمــل للدي جي الفرنســي 
دميتري. وقال كرمي: »وزعت 
منذ حوالي سنة حلن أغنية 
»فاكهة احلب« من أجل الفنان 
كاظم الســاهر. كلمني بعدها 
وقال إنه يريد إعطاء التسجيل 
األصلي للدي جي الفرنســي 
دميتري بغية إجراء رميكس 
لألغنية، وقد أرسلته له فعال. 
بعدها، فوجئت بسوء تنفيذه 
فنيا إلى درجة أفسدت كل ما 

قدمته في األغنية«.
وأضاف: »لألسف، هذا ما 
حدث رغم تنفيذي كل طلبات 

قالت املمثلة املصرية منى 
زكــي إنها شــاهدت احللقتني 
األوليــني من برنامــج »آرابز 
غوت تالنت« في جزئه الثالث 
الذي يشارك فيه زوجها املمثل 

املصري أحمد حلمي.
وأضافت: استمتعت كثيرا 
بكوميديا املواقف التي قام بها 
حلمي أمام كل موهبة جديدة 
أو موقف جديد، واآلن أصبحت 
مــن جمهــور البرنامج ليس 
ألن زوجي يشــارك في جلنة 
حتكيمــه، ولكــن ألن اجلزء 
الثالــث يحتوي على عناصر 
قوة وجذب، أكثر من األجزاء 
التي قدمت سابقا، مشيرة الى 
أن حلمي أضــاف الكثير إلى 
البرنامج وزاد من شــعبيته، 

كاظم الساهر 

منى زكي 

هيفاء حسني كنجمات 
بوليوود بالزي الهندي

موضة جديدة انتشرت بني الفنانات وهي محاكاة الزي 
التقليدي لبلدان العالم وقد اختارت الفنانة البحرينية 

هيفاء حسني الزي الهندي فارتدته ونشرت صورها على 
صفحتها بـ»فيسبوك«.

ونالت الصورة، حسب موقع »محيط«، استحسان أعضاء 
الصفحة خاصة أن هيفاء بدت في هذا الزي وكأنها إحدى 

جنمات بوليوود.

هيفاء حسني

معقول نسيتني، وال إيه هان 
عليك تنسى اللي كان«.

ومن املعروف أن هبة ابنة 
غفــران تعرضت جلرمية قتل 
بشعة مع صديقتها، وأصدت 
احملكمة حكما بإعدام املتورطني.

اخلاصــة مبــررا ذلــك بأنها ال 
تهم أحدا غيره، مشــيرا إلى أن 
اجلمهــور تهمه أعمالــه الفنية 
واألدوار التي يقدمها، وال تفرق 
معه حياتــه اخلاصة. وشــدد 
الفنان املصري على أنه يعتبر 
حياته اخلاصة »خطا أحمر« ال 

ميكن جتاوزه.

ليلى غفران تعود للغناء باألسود

كرمي عبدالعزيز يرد على منتقديه
 ويحذر من املساس بحياته اخلاصة

رغم مــرور ســنوات على 
رحيل ابنة ليلى غفران، إال أن 
الفنانة املغربية قررت العودة 
إلى الساحة بأغنية تبكيها، إذ 
انتهت من تصوير كليب »طال 
غيابك« من كلمات محمد نصار، 
وأحلان كرمي محسن، وتوزيع 
كرمي عبدالوهاب، وإخراج جميل 

املغازي.
وتخيم على األغنية حالة 
من الشــجن واأللم واالغتراب 
وتتمحور حول غياب احلبيب 
أو القريب أو الصديق. وتظهر 
ليلى في الكليب وهي ترتدي 
فستانا أسود وحتمل الورود 
تعبيرا عن افتقادها شخصا ما 
في حياتها. وكلف إنتاج الكليب 
حوالي 45 ألف دوالر، وصور 
ليومني في استوديو خاص في 
املريوطية، وسيعرض حصريا 
على قنوات »مزيكا« ابتداء من 
اخلميس املقبل. وجاء في كلمات 
األغنية: »طال غيابك عني ليه. 

كشف الفنان كرمي عبدالعزيز 
أن السر وراء غيابه عن السينما 
هو عدم عثوره على سيناريو 
متميــز، مؤكدا أنــه عثر عليه 
أخيرا وهو سيناريو فيلم »الفيل 
األزرق«. وأضاف كرمي: وافقت 
عليه دون تردد، خاصة أنه سوف 
يقدمني بشــكل جديد ومتميز، 
والفيلم من بطولتي ونيللي كرمي 
ويناقش العديد من القضايا التي 
متس املجتمع املصري، معترضا 
على االنتقادات التي وجهت إلى 
الفيلم واتهامه مبحاولة استغالل 
جنــاح رواية »الفيــل األزرق« 
وقال: شعرت بالدهشة من هذه 
االنتقادات الغريبة، فهناك كثير 
من الروايات تتحول إلى أعمال 
سينمائية أو تلفزيونية وحتقق 
نســبة جناح عالية، ألن كاتب 
الرواية ال يعلم أن هذه القصة 
ســتتحول إلى عمل سينمائي. 
وتابع كرمي، في تصريح له: أنا 
محظوظ لتقدميي رواية »الفيل 
األزرق« على شاشــة السينما، 
فهي رواية مختلفة. وقال كرمي 
إنه يرفض احلديث عن حياته 

ليلى غفران

كرمي عبدالعزيز 

املسلسل يسلط الضوء على جملة من القضايا االجتماعية


