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مدير إنتاج نصح ممثلة 
انها تكون ملتزمة في 

أوردرات تصويرها
 وانها ما تنغر على 

ربعها وإال الباب يوسع 
جمل..

 اهلل يرحم أيام زمان!

ممثل قرر االنسحاب من 
مسلسل درامي بعد ما 

صور عددا من مشاهده 
ألنه ما يبي يسوي مشاكل 

مع املخرج اللي مستلمة 
توبيخ چدام فريق العمل 

مثل ما يقول.. زين تسوي!

ممثلة خليجية استغلت 
دلعها على احد املنتجني 

وزادت أجرها مع انه 
دورها في مسلسلها اليديد 

عادي جدا بس املنتج ما 
قاوم دلعها مثل ما تقول.. 

احلمد هلل والشكر!

نصيحةتوبيخ دلع

يشارك أسيل عمران تقدمي البرنامج عبر »فنون« في رمضان

جراغ يستعد ألجواء كوميدية في »ساعة مرح«

أحمد الفضلي

أعلن املذيع الش���اب أحمد جراغ عن آخر 
مش���اريعه في تقدمي البرنام���ج واملتمثل في 
املشاركة في تقدمي برنامج يحمل عنوان »ساعة 
مرح« وهو عبارة عن برنامج مسابقات من املقرر 

ان يرى النور في شهر رمضان املبارك. 
وأك���د جراغ خالل حديثه ل���� »األنباء« ان 
البرنامج سيضم فريقني من اإلعالميني ينافسون 
فيم���ا بينهم في عدد من املس���ابقات في عدة 
مجاالت منها التقلي���د والتمثيل والغناء في 

أجواء تنافسية، كاشفا ان النجمة أسيل عمران 
ستشاركه في تقدمي البرنامج الذي يتم اإلعداد له 
من قبل املسؤولني في قناة »فنون« ليكون أحد 

أبرز برامج القناة في شهر رمضان املقبل. 
ورجح ج���راغ أن يحقق البرنامج النجاح 
ويحصد أكبر عدد من املشاهدين، خصوصا 
أن ه���ذا النوع من البرام���ج تعجب اجلمهور 
وغالبا ما حتصل على نسب مشاهدة لكونها 
تبعد املشاهد عن األجواء الدرامية للمشاهد، 
وخالف ذلك ستكون األجواء الكوميدية حاضرة 

في حلقات البرنامج.

أحمد جراغ أسيل عمران

نوال الكويتية تنضم رسميًا إلى »أربع قلوب«
 واحلشاش يؤكد: ال خالفات مع القفاص واألجواء رائعة

الت���ي تتصدى لها  قلوب« 
ن���وال الكويتية من كلمات 
الشاعر يوسف ناصر وأحلان 
عامر جعفر، واملسلسل من 
بطولة الفنان القدير جاسم 
النبهان، ش���فيقة يوسف، 
بشار الشطي، أمل العوضي، 

أحمد حسني، هيا عبدالسالم، 
فهد باس���م، فوز الش���طي، 
باإلضافة لضيوف الشرف 
من جنوم اخلليج ولبنان، 
والعمل تأليف عبدالعزيز 
احلشاش وإخراج البحريني 

محمد القفاص.

الفنانني، وق���ال: بل يعطي 
كل ممثل حقه ليبدع ويخرج 
أفضل ما عنده من أداء، نحن 
في النهاية في مركب واحد 
وإذا لم نكن يدا واحدة فكيف 
سنصل الى بر األمان؟ يذكر 
ان املقدمة الغنائية ل� »أربع 

عبدالحميد الخطيب

كش���ف الكاتب الش���اب 
عبدالعزي���ز احلش���اش عن 
انضمام قيثارة اخلليج نوال 
الكويتية رس���ميا الى أسرة 
مسلسل »أربع قلوب« الذي 
يصور ف���ي دبي حتت قيادة 
املخ���رج البحرين���ي محمد 
القف���اص، وقال: س���عادتي 
كبي���رة ألن نوال س���تغني 
ش���ارة املسلس���ل بصوتها 
الدافئ اجلميل الذي أعشقه 
شخصيا، فهي فنانة كبيرة 
ووجودها في أي عمل شهادة 

جناح حقيقية.
وع���ن أج���واء التصوير 
قال احلش���اش في تصريح 
ل� »األنباء«: رائعة واجلميع 
يتكاتف ليخ���رج العمل في 
أفضل صورة ممكنة إلرضاء 
اجلمهور وتقدمي وجبة درامية 
متكاملة األركان، مشيرا الى 
ان أحداث »أربع قلوب« تدور 
في إطار رومانس���ي شائق، 
مستعرضة لعدد من القضايا 
املجتمعي���ة اآلنية، مؤكدا ان 
العمل في���ه مفاجآت كثيرة 
ستبهر املشاهدين عند عرضه 

في رمضان املقبل.
وبس���ؤاله ع���ن عالقته 
كمؤلف باملخرج القفاص وهل 
وقع���ت أي خالفات بينهما 
في وجه���ات النظر، أجاب: 
القف���اص مخرج له خبرته 
الفني ويعرف  في املج���ال 
كيف يدير العمل باحتراف، 
والتفاه���م بيننا كبير ولم 
يحدث اي خالف، نافيا في 
الوقت نفسه ان يكون املخرج 
البحرين���ي ديكتاتوريا مع 

املخرج محمد القفاص

الكاتب عبدالعزيز احلشاش 

»قيثارة اخلليج« نوال 

خالف بني هيفاء وهبي وميس حمدان كاد يطيح ببرنامج 
»شكلك مش غريب«.. وجورج وسوف ينقذ عبداملنعم عمايري

فتم تدارك االشكال بعيدا عن 
اجلمهور احلاضر في منازله 
فيما شهد جمهور االستديو 
على ما حصل. وكانت احللقة 
الثانية من البرنامج أدت الى 
فوز عبداملنعم عمايري، الذي 
حصد أعلى نتيجة من النقاط، 
وسط ثناء اللجنة واجلمهور 
على أدائه املبدع لش����خصية 
جورج وس����وف »أبو وديع« 
على املسرح، في الشكل واألداء 
واحلركات واالنفعاالت، إلى 
جانب نبرة الصوت، وتبرع 
عماي����ري باجلائ����زة املالية 
الرمزية وقدرها 5.000 دوالر 
 SOS جلمعية ق����رى األطفال
التي تعنى برعاية األيتام في 

سورية.
ومع بداية احللقة، أطل وائل 
منصور متقمصا ش���خصية 

عبداحلليم حافظ في أغنية »كل 
ما قول التوبة«، تلته جينيفر 
غراوت التي تقمصت شخصية 
املغنية العاملية سيلني ديون 
 My Heart Will Go« في أغنيتها
On«، ثم قدمت ميس حمدان 

أغنية »يا مجنون« ألصالة.
من جانب���ه، ق���دم خالد 
الش���اعر أغني���ة رابح صقر 
»أحبك وأحل���ف«، فيما غنى 
تامر عبداملنعم لعمرو دياب 
»حبيبي يا نور العني«، قبل 
ان يب���رع عبداملنعم عمايري 
بتقمصه جلورج وس���وف.
وتقمصت باس���مة شخصية 
املطربة الفرنس���ية العاملية 
 La« أدي���ت بياف ف���ي أغنية
Vie En Rose«، قبل أن تختتم 
دميا قندلفت احللقة بتقمصها 

للراحلة سعاد حسني.

فراغ الكراسي من أعضاء جلنة 
التحكيم، حيث عمد املخرج 
طوني قهوجي الى تس����ليط 
كاميراته على خالد الش����اعر 
الذي يقلد الفنان رابح صقر 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد

شهدت احللقة الثانية من 
»ش����كلك مش غري����ب« على 
»MBC4« و»MBC مصر« خالفا 
في الكواليس بني كل من الفنانة 
هيفاء وهبي عضو جلنة حتكيم 
البرنامج واملمثلة ميس حمدان 
على خلفية استرسال األخيرة 
بالكالم عن أصالة لترد هيفاء 
سائلة إذا يجب ان تقيمها ام 

تدعها تتكلم عن إصالة.
وكاد األش����كال يطي����ح 
بالبرنامج بحسب معلومات 
خاص����ة ب� »األنب����اء«، حيث 
همت هيفاء باالنس����حاب من 
البرنامج ليتدارك املسؤولون 
الى جانب كل من حكيم ومحمد 
سامي األمر ويطوقوا اإلشكال 
واستكمل تصوير البرنامج رغم 

هيفاء وحكيم اثناء البرنامج ميس مقلدة أصالة

.. وعمايري مقلدا الوسوف

هذه تفاصيل عودة رزان مغربي إلى »احلياة«

إلهام شاهني خارج سباق رمضان
بعد محاوالت عديدة دامت عدة أسابيع، خرجت 
الفنانة الهام شاهني من ماراثون الدراما الرمضانية 
بعدما تأجل تصوير مسلسلها اجلديد »اضطراب 
عاطفي« للسيناريست وليد يوسف واملخرجة 

إيناس الدغيدي وذلك ألسباب إنتاجية.
ورغم محاوالت إلهام البدء في تصوير املسلسل 
بأسرع وقت خاصة مع اكتمال ترشيحات فريق 
العمل تقريبا والتي ضمت مجموعة كبيرة من 
الفنانني الشباب إال أن الظروف اإلنتاجية وارتفاع 

أجر إلهام الذي يتج����اوز مليوني دوالر تقريبا 
كانوا س����ببا في عدم حتمس أي ش����ركة إنتاج 

لتقدمي املسلسل، حسب »ايالف«.
يذكر ان الهام لديها مش����روع سينمائي مع 
املخرجة كاملة أبو ذكري بعنوان »يوم للستات« 
وهو الفيلم الذي صورت جزءا كبيرا من مشاهده 
وتنتظر اس����تكمالها في غضون أسابيع، حيث 
سيشارك الفيلم في اكثر من مهرجان سينمائي 

قبل طرحه بدور العرض.
رانيا وياسمني وإميي.. جنمات وقعن ضحايا التزوير

ش���خصياتهم عب���ر مواقع 
التواصل االجتماعي كغادة 
عبدال���رازق، والتي انتحل 
أحده���م ش���خصيتها عبر 
»تويتر« وظل يوجه إهانات 
لآلخرين، ما جعل غادة تتقدم 
ببالغ رس���مي تتهم فيه من 
انتح���ل حس���ابها وتهدده 

مبقاضاته قانونيا.
كذلك، تعرض محمد صبحي 
للموقف نفسه بعدما انتحل 
أحد األش���خاص شخصيته 
لسب اإلخوان املسلمني وقطر، 
ما جعله يطل على البرامج 
التلفزيونية ليؤكد على عدم 
استخدامه ملواقع التواصل 
االجتماعي نهائيا ووصفها 
بالتكنولوجي���ا احلقي���رة، 
وتبرأت إميي س���مير غامن 
ايضا من اآلراء السياسية التي 
تنشر لها عبر »تويتر«، مؤكدة 
أنها ال متتلك أي حساب على 
مواقع التواصل االجتماعي، 
مشيرة إلى أنها متتلك حسابا 
على »انستغرام« فقط لعرض 

صورها الشخصية.

وبالرغ���م م���ن تأكي���د 
املقربني من النجمة الش���ابة 
أنها أطلقت هذه التصريحات 
من خالل صفحتها الرسمية، 
إال أنها عادت لتنفي عالقتها 
بالصفحة، مؤكدة ان هناك من 

ينتحل شخصيتها.
ويتردد ان سبب تراجع 
ياسمني يعود إلى غضب منتج 
فيلم هيفاء الذي تربطه صداقة 

بياسمني عبدالعزيز.
وهناك عدد من الفنانني 
وقع���وا ضحاي���ا منتحلي 

ويعتبره بل���ده الثاني لذلك 
غضبت من إقحام اسمها في 

إهانة هذا البلد.
ووق���ع في الفخ نفس���ه 
الفنانة ياسمني عبدالعزيز، 
فقد تناقلت املواقع اإللكترونية 
تصريحات نسبت لها من خالل 
صفحتها على »فيسبوك«، 
حيث كتبت: »بالنسبة لفيلم 
هيفاء وهبي اجلديد، هو الفن 
دلوقت���ي بالتضاريس«، في 
إشارة منها إلى مالبس هيفاء 

في الفيلم.

يقع أغلب الفنانني ضحايا 
تصريحات منسوبة لهم عبر 
»فيس���بوك« و»تويتر«، ما 
يسبب لهم مشاكل مع آخرين 
كونها تصريحات مس���يئة 

للبعض.
وكان آخر الضحايا رانيا 
فريد ش���وقي الت���ي انتحل 
أحد األشخاص شخصيتها 
على »تويتر« وأنشأ حسابا 
مزورا باسمها ليشتم لبنان 
واللبنانيني، وجاء ذلك بعد 
تصريحات آثار احلكيم التي 
هاجمت هيفا وهبي والشعب 

اللبناني.
وسارعت النجمة املصرية 
إلى نفي عالقتها بهذا احلساب 
مؤكدة، حس���ب موقع »أنا 
زهرة«، أنها ال متتلك أي حساب 
على »تويتر«، لكنها تتواصل 
مع أصدقائها وجمهورها عبر 

»فيسبوك« فقط.
وحرصت على تأكيد حبها 
واحترامه���ا لش���عب لبنان 
وال���دول العربية، مؤكدة ان 
والده���ا كان يعش���ق لبنان 

إميي سمير غامنرانيا فريد شوقيياسمني عبدالعزيز 

قصة شعر جنات تشعل مواقع اإلنترنت
يبدو أن جنات ملت قصة 
شعرها التقليدية التي ظهرت 
بها خالل الفترة املاضية، لذلك 
بل���وك جديد،  الظهور  قررت 
فقصت ش���عرها. وقد أشعل 
اللوك اجلدي���د جلنات مواقع 
اإلنترنت وأثار إعجاب اجلمهور 
الذي أثنى على جنمته املفضلة. 
وظه���رت املطرب���ة املغربية 
الل���وك خ���الل إحيائها  بهذا 
النس���يم في فندق  حفل شم 
»انتركونتننتال سيتي ستارز« 
في القاهرة، وغنت على مدار 
الساعة ونصف الساعة أغاني 
ألبومه���ا األخير »حب جامد« 
وكذلك عدد من أغانيها القدمية. 
وعلى صعيد آخر، تنتظر جنات 
عرض كليبها »ح���ب جامد« 
والتي قامت بتصويره مؤخرا 
مع املخ���رج وليد نصيف في 

لبنان. جنات بالشعر القصير

متضي الفنانة واإلعالمية اللبنانية رزان مغربي وقتها في العناية بطفلها األول »رام«، الذي لم 
يتجاوز عمره العشرين يوما. وأكدت رزان أن »رام« غير كثيرا في حياتها، وهي أيضا التزال مندهشة 
مب����ا فعله بها هذا الصغير، وال تصدق أنها أصبحت أما، حتى إن 
بعض أصدقائها املقربني ينظرون إليها بعني العجب، وفي 
اعتقادهم أن رزان األم مختلفة جدا عن رزان الفنانة أو 
املذيعة. وأكدت رزان أن عودتها إلى مصر ستكون 
بني شهري يوليو وأغسطس، وأنها ترفض حاليا 
الظهور في البرامج التلفزيونية نظرا الكتسابها 
وزن����ا زائدا بعد فترة اإلجناب، لكنها ال تنفي 
أنها أمام خيارات كثيرة وعروض أيضا، ومنها 

فيلمان تقوم حاليا بقراءة السيناريوهات.
وتابعت رزان، حسب موقع »نواعم«، أنها 
رفضت دورا في أحد املسلسالت الرمضانية 
التي يجري تصويرها حاليا، أال وهو مسلسل 
عربي جامع يصور بني بيروت والقاهرة، 
والسبب انش����غالها بتربية ابنها »رام« 
ومتابعة كل التفاصيل اخلاصة بحياته، 
مؤكدة أنها إذا قررت العودة إلى القاهرة 
فذلك للعمل على برنامج جديد وصلتها 
فكرته وهو من إنتاج قناة »احلياة« 
التي قدمت عبر شاشتها برنامجني »هو 
أو هي« و»صوت احلياة«، لكن ال شيء 
في املدى القريب وذلك بانتظار دورة 
اخلري����ف اخلاصة بالبرامج اجلديدة. 
وستقس����م رزان إقامته����ا بني بيروت 
والقاهرة في الفترة املقبلة، ورمبا ستغادر 
والدتها معها إلى القاهرة ملساندتها في 
األش����هر األولى من عودتها وطفلها، كما 

تفعل اليوم في بيروت.


