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موظف يشتغل في مكتب 
احد املنتجني قاعد يستغل 

بعض الوجوه اليديدة 
ويطلب منهم حالوته إذا 
اشتغلوا بأعمال معزبه 
واللي ترفض يفرقش 

عقدها.. طاح حظك!

ممثلة متضايقة من زميلتها 
اللي قاعدة تروج ألقاويل 

بخصوص عملها اليديد مو 
صحيحة بس تبي تسوي 
شوشرة عليها في مواقع 

التواصل االجتماعي.. 
القهر وما يسوي!

مخرج مو قاعد يرد 
على الصحافة بحجة انه 
مشغول في قراءة نص 

يديد على قولته، واملصيبة 
إذا سألوه ليش ما ترد 

يقول ما يبي شي يشغله.. 
خير إن شاء اهلل!

حالوةشوشرة نص

تعشق األفالم اإلنسانية وقالت إن »يوم للستات« حدوتة

إلهام شاهني لـ »األنباء«: قدمت كل ما أحبه
في السينما.. ومن ينتقدني معقد!

التي سيقدمها  »مبس���وط«، 
الفنان ماج���د املهندس، فيما 
األغني���ات األخرى س���تقدم 
بأصوات مختلفة، منها أغنية 
التي سيشدو  »مني يفهمك«، 
بها الفنان نايف البدر، وهي 
من كلمات عبداهلل أبو راس 

أيضا.
يذك���ر أن الفنانة ش���ذى 
حسون قدمت في ألبومها الذي 
مت طرحه مؤخرا ثالث أغنيات 
من أحلان ناصر الصالح، وهي: 

نوال تشدو من أحلان ناصر الصالح
»عدولي« من كلمات عبداهلل أبو 
راس، وأغنية »أنت شموسي 
حبيبي« من كلمات أحمد عبد 
احلق، وأغنية »ثاني شيء« من 

كلمات خالد العوض.

أكد امللحن ناصر الصالح 
أن ثم���ة مجموعة كبيرة من 
األحلان قدمه���ا إلى عدد من 
الفنانني اخلليجيني، وينتظر 
أن يت���م طرحها خالل الفترة 
املقبلة. وتوق���ع الصالح أن 
التعاونات نصيبا  تنال هذه 
وافرا من النجاح، ألن األصوات 
التي تقدمه إلى اجلمهور لها 
حضوره���ا املمي���ز والبارز، 
العربي  في اخلليج والوطن 

الكبير.
الس���ياق قال  وفي ه���ذا 
الصال���ح، في تصريحات له: 
الفترة القليلة املقبلة حبلى بكل 
جديد، هناك عدد من األحلان 
إلى ع���دد من جنوم  قدمتها 
األغنية، أبرزهم الفنانة نوال 
الكويتية في أغنية من كلمات 
الشاعر السعودي عبداهلل أبو 
راس، الذي تربطني به عالقة 
وطيدة ومميزة، أثمرت العديد 
م���ن األعمال بينن���ا، وهناك 
تعاون مع الش���اعر الغنائي 
ناصر الصالحنوالخال���د الع���وض ف���ي أغنية 

التي ستقدم من خاللها الفوازير 
بعد أن قدمت عرضا مماثال منذ 

سنوات.

ميريام فارس بني »MBC« و»القاهرة والناس«
أشارت معلومات إلى إمكانية 
انضمام الفنانة اللبنانية ميريام 
فارس إلى مجموعة »MBC« من 
خالل توقيع عقد مع ش����ركة 
اإلنتاج اخلاصة بها، أي بالتينوم 
ريكوردز، إال أن املوضوع اليزال 

طي الكتمان.
ولم يشر أي من الطرفني إلى 
نية التعاقد مع اآلخر، أو حتى 
إلى وجود تواصل بينهما بل بقي 
املوضوع بني السطور ومبعنى 
آخر س����ريا، ولكن املفاوضات 

التزال »مكانك راوح«.
وفي الوقت نفسه، أشارت 
بعض األخبار، حس����ب موقع 
»نواعم«، إل����ى إمكانية تقدمي 
ميري����ام للفوازي����ر عبر قناة 
»القاهرة والناس«، وذلك خالل 
املوسم الرمضاني 2015، وهي 
ميريام فارساليوم في طور التحضير للفكرة 

مي عزالدين: هذا ما قاله عادل إمام عني!
قوية، وكان واضحا فيها أن 
إنفاق  اإلنتاج لم يبخل بأي 
على اإلطالق، لكنني بالفعل 
لم أشاهد املسلسالت ألنني 
انتهيت من تصوير مسلسلي 
قبل عيد الفطر بأيام، وحاليا 
أنا في إجازة، ولكنني بالفعل 
سأتابعها قريبا والسيما أن 
معظم املسلسالت تعاد حاليا 

في العرض الثاني.
وع����ن ال����زواج، قالت: ال 
توجد فت����اة ال تفك����ر فيه، 
ولكن بالفع����ل تركيزي كله 
في أعمال����ي. وقد يكون هذا 
عيبا لكن في النهاية الزواج 
واحلب ال يأتيان باحلسابات 
والتخطيط، بل عندما يأذن 
اهلل، وبصراحة »نفسي« أن 
يكون لدي شريك، لكن شرطي 

احلب قبل االرتباط.

وكانت مي عز الدين على 
موعد خاص أثناء تصويرها 
مسلس���ل »دلع البنات« مع 
الزعيم عادل إمام عندما قام 
بالذه���اب إلى البالتوه لكي 
يطمئ���ن عليها ه���ي وابنه 
الزعيم مي  محمد، ووصف 
بأنها »عفريتة«، وتقول مي 
أتوقع  الزيارة: لم  عن هذه 
على اإلط���الق أن يزورني 
الزعيم، لكنني فوجئت به 
ف���ي البالت���وه يتحدث مع 
فريق العمل، وعندما ذهبت 
ملصافحته قال لي: »أنا بحبك 
جدا وس���عيد جدا بفيلمك 
»حبيب���ي نائما«، فقلت له: 
»الفيلم عجب���ك بجد، أنت 
شفته؟« وخالل فترة تواجده 
معي، لم أحتدث على اإلطالق، 

وكنت أنظر إليه فقط«.

املنتج محمود شميس الذي 
أتعامل معه في أعمالي.

وبس����ؤالها عن رأيها في 
جنمات رمض����ان هذا العام، 
أجابت م����ي، في تصريحات 
له����ا: الدراما هذا العام كانت 

أكدت الفنانة املصرية مي 
انه����ا جتد حنينا  الدين  عز 
كل ع����ام لتقدمي مسلس����ل 
تلفزيون����ي، وقالت: رغم ان 
أمر  تصوير مسلسل درامي 
في غاية اإلرهاق، أضف إلى 
ذلك الضغط النفس����ي الذي 
أعيش����ه حتى يخرج العمل 
إلى الن����ور ويحقق النجاح 
املرج����و من����ه، ولكنني منذ 
دخلت الساحة الدرامية، اشعر 
بأن هناك حنينا يأخذني كل 
عام باجتاه التلفزيون، وبعد 
العمل،  انتهائي من تصوير 
أشعر بأنني قد أبتعد لفترة 
الدرامية، ولكن  عن الساحة 
بعد مرور الش����هر أفكر في 
العمل اجلديد، وهذا ما حدث 
هذا العام، حيث وقعت على 
عمل درامي لع����ام 2015 مع 

عادل اماممي عز الدين 

احليرة التي تسيطر على فريق 
العمل ومفاضلتهم بني عدة أغان 
منها »سكة السالمة«، »أيام ما 
تتعوضش« و»والد النهارده« 
وهي األغاني التي حلنها جميعها 

وليد سعد.

آمال ماهر حائرة والسبب!
الفنان����ة املصرية  وضعت 
آمال ماهر اللمس����ات األخيرة 
على ألبومها اجلديد مع شركة 
»عالم الفن« التي ميتلكها املنتج 
أنهت  محس����ن جابر، حي����ث 
تسليم »ماستر األلبوم« داخل 
االستديوهات، فيما لم يتحدد 
موعد طرح����ه بعد في انتظار 
االنتهاء من املراحل األخيرة من 

االنتاج.
بالفنانة  واحتف����ل جاب����ر 
خالل إنهاء حتضيرات األلبوم، 
بالتقاط الصور  حيث قام����وا 
التذكارية مع فري����ق األلبوم 
املتواجد ومن بينهم مسؤولي 
الصوت باالس����تديو واإلنتاج 
إلى مدير  بالشركة، باإلضافة 

أعمال ماهر.
واتفقت املطربة املصرية مع 
جابر على طرح مقاطع صوتية 
األلب����وم عل����ى اجلمهور  من 
الس����تطالع رأيهم في األغنية 
التي يختارونه����ا لتكون هي 
امال ماهراسم األلبوم خاصة في ظل حالة 

ش���ريف منير ، وبحس���ب 
ف���إن األمور لن  املعلومات 
تتجه نح���و املصاحلة بني 
الطرفني، خصوصا ان شريف 
منير يرف���ض املصاحلة اال 
باعتذار رسمي من شيرين 

أو سجنها.

هل تتسبب »فرصة أخيرة « 
في خالف بني ماجد املهندس وشيرين؟

انتش���ر عب���ر موق���ع 
»يوتي���وب« أغنية »فرصة 
أخي���رة« للراحل���ة ذكرى 
بص���وت النجم���ة املصرية 
شيرين عبد الوهاب والقت 
إعجابا كبيرا، ولكن يبدو ان 
هذه األغنية قد تسبب أزمة 
بني ش���يرين والفنان ماجد 
املهندس الذي س���بق له ان 
أعاد غناء هذه األغنية قبل 
ش���يرين، وكذلك فان غناء 
نفس األغنية س���يضعهما، 
حس���ب موقع »النش���رة«، 
موضع مقارنة حول من هو 
األفضل في إعادة غناء اغنية 

الفنانة الراحلة ذكرى.
من جهة اخ���رى تنتظر 
شيرين موعد جلستها الشهر 
املقامة  القضية  ف���ي  املقبل 
ماجد املهندس ضدها م���ن النجم املصري  شيرين عبدالوهاب

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز

الفنانة الهام ش����اهني واحدة من 
أبرز جنمات الس����ينما التي أبدعت 
في قراب����ة 100 فيلم وقامت ببطولة 
أغلبها، عملت على مدار اكثر من 30 
سنة في السينما مع كافة املخرجني 
واملدارس اإلخراجية املتنوعة فصنعت 
اسم الهام ش����اهني كنجمة لها ثقلها 
الهام مؤخرا  وجماهيريتها. وتقوم 
ببطولة وانتاج فيلم »يوم للستات« 
في جتربة جديدة لها، وهو ما تراهن 
عليه ألنه عمل مختلف عن موضوعات 
»العوالم والشغل الشعبي املوجود 

بالسينما اآلن«. 
حول »يوم للستات« واملسلسل 
اجلديد »اضطراب عاطفي« ومحطاتها 
الفنية املختلفة كان هذا احلوار مع 

الهام شاهني، فإلى التفاصيل:

ماذا عن فيلمك اجلديد »يوم 
للستات« والقضية التي 

يناقشها؟
٭ يتناول قضايا السيدات والرجال من 
خالل مراحل عمرية مختلفة ألبطاله، 
والفيلم مليء بالقضايا واملوضوعات 
اإلنسانية، وفيه عدد ضخم جدا من 
النجوم منهم محمود حميدة وفاروق 
الفيشاوي وإياد نصار وأحمد داود 
وأحم����د الفيش����اوي وهالة صدقي 
وس����ماح أنور ونيللي كرمي وناهد 
السباعي وأيضا ضيوف الشرف طارق 
التلمساني ورجاء حسني، ومن خالل 
موضوع����ه نناقش كثيرا من قضايا 

املجتمع.

البعض يقول انه فيلم نسائي جدا؟ 
٭ مغالط����ة كبيرة ورمبا كان تأخر 
ظهوره كل هذه امل����دة هو ما أعطى 
للبعض ان يتحدثوا عن موضوعه 
وقضيته على غي����ر احلقيقة، لكن 
مع ذلك فالبحث ع����ن حقوق املرأة 
وخصوصا الزوجة املقهورة وأيضا 
الفتاة العانس »حق مش����روع« وقد 
قاربنا على االنتهاء من تصويره من 
اخراج كاملة ابو ذكري وس����يعرض 

خالل منتصف العام.

أنت جنمة سينمائية.. ما الذي 
يدفعك لالنتاج؟ 

٭ قدم����ت في الس����ينما كل ما اريد 
من موضوع����ات وقضايا والى اآلن 
أح����اول ان أقدم كل م����ا يهم الناس، 
لكن السينما بالنس����بة لي لم تكن 
»اكل عيش« واالنتاج محاولة لتقدمي 
عمل جاد وخصوص����ا ان كثيرا من 
املنتجني أحجم����وا عن تقدميه فكان 

ذلك بالنسبة لي حتديا.

الفيلم صناعة نسائية بالكامل.. 
هل تعمدت ذلك؟

٭ من خالل الفيلم أؤكد أن النس����اء 
قادمات في السينما وأعتقد أن »يوم 
للستات« سيكون بداية لذلك، فنحن 
نتعامل مع نانسي عبدالفتاح مديرة 
التصوي����ر وه����ي من أكف����أ مديري 
التصوير في مصر، واملخرجة كاملة 
أبو ذكري واملؤلفة هناء عبدالفتاح وأنا 
املنتجة وهذا دليل على أن السيدات 
قادرات على صناعة أفالم كاملة وانا 

واثقة انه سيحقق النجاح.

كثيرون يعيبون عليك تقدمي 
أدوار إغراء في كثير من 

أفالمك؟ 
٭ من ينتقدني معقد، وقد قلت 
هذا من قبل مرارا وتكرارا، وأنا 
فنانة ومن حقي ان أقدم كل 
األدوار، اإلغراء والكوميديا 
والتراجيدي����ا، وم����ن يحب 
السينما يشاهد كل أدواري 
أما م����ن له نظ����رة معينة 
وتفكير ضيق فيهاجهنمي 

على أدواري.

كيف ترين وضع السينما 
اآلن؟ 

٭ سعدت ب� »الفيل األزرق« 
واسعد بالنوعية اجلديدة 
والت����ي ال تقف فقط عند 
حدود األعمال الكوميدية 
واإلنتاج اصبح ضخما 
ومتنوعا وهو ما يسعد 
أي فن����ان، ومطلوب أن 
النوعيات وأن  نقدم كل 
نقدم عمال استعراضيا 
وكوميديا، واملائدة البد أن 
يكون فيها اختالف لكن ال 
ميكن أن نظل على وتيرة 
واحدة في كل األفالم مثلما 
حدث في األعوام املاضية 
وان نظل في دائرة الشغل 

الشعبي فقط.

ماذا عن مسلسل 
»اضطراب عاطفي؟

٭ أجه����زه لرمض����ان 
املقب����ل وه����و قص����ة 
إنسانية حقيقية وفيه 
أبعاد درامية متنوعة 
ولم نستقر بعد على 
فريق املسلسل ألنني 
أجلت تصويره حلني 
االنتهاء من ماراثون 

رمضان واالنتهاء 
تصوير  م����ن 

الفيلم.

بعد صدور قرار إداري صباح أول من أمس بهذا الشأن

منيرة عاشور »مراقب املذيعني واملذيعات« بقطاع التلفزيون
وقد تسلمت اإلعالمية 
القديرة منيرة عاش���ور 
انتدابها لوظيفتها  قرار 
اجلدي���دة صب���اح اول 
من ام���س وهي في غاية 
الس���عادة والفرح، كما 
ذكرت ل� »األنباء« متمنية 
ان تكون عند حسن ظن 
اجلمي���ع ف���ي وظيفتها 
اجلديدة وان تكون خير 
معني لزميالتها وزمالئها 

بقطاع التلفزيون.
يذكر أن منيرة عاشور 
قدمت العديد من البرامج 
عل���ى تلفزي���ون الكويت 
واإلذاعة نالت من خاللها 
العديد م���ن اجلوائز في 
مهرجانات محلية وخليجية 
من���ذ أن بدأت مش���وارها 

اإلعالمي عام 1996.

مفرح الشمري 
@Mefrehs

الوكيل املساعد  أصدر 
للشئون اإلدراية واملالية 
بوزارة اإلعالم محمد جاسم 
الش���مري صباح  اول من 
امس قرارا اداريا يحمل رقم 
1580 لسنة 2014 ينص على 
القديرة  انتداب االعالمية 
منيرة عاشور من وظيفتها 
احلالية »كبير اختصاصي 
تق���دمي برام���ج اعالمية« 
التلفزيون للعمل  بقطاع 
بوظيفة »مراقب املذيعني 
واملذيعات« بإدارة التنسيق 
والتنفي���ذ بالقناة األولى 
بقط���اع التلفزيون وذلك 
اعتبارا من تاريخ أول من 

أمس وملدة سنة.

القرار اإلداري الصادر أول من امس

اإلعالمية القديرة منيرة عاشور


