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وأوض���ح البغيل���ي أن 
ق���ام مؤخ���را  س���وفنيرز 
بجولة موسيقية في هولندا 
وبلچيكا، مقدما عرض باليه 
هو »'في األجنحة«، املستوحى 
من عمل »بيت���ر والذئب« 
للموسيقار الروسي سيرجي 
بروكوفييف، مبينا أن هذا 
العمل س���يقدم في املوسم 
املقبل بفرنس���ا وهولندا، 
وس���ينتهي به املطاف في 

برودواي نيويورك.
وبني البغيلي أن سوفنيرز 
قاد في 2013 و2014 أوركسترا 
أنتويرب  ف���ي   »HERMES«
ببلچي���كا، والت���ي تتمي���ز 
مبوسيقاها املعاصرة، حيث 
متثل العناصر السابقة عامال 

رئيسيا في وقوع االختيار 
عليه نحو مزيد من التطور 

لألوپرا الكويتية.
يذكر ان سوفنيرز عمل 
بقيادة األوركس���ترا ألعمال 
موزارت وبيتهوڤن وروسيني 
وبوتش���يني، حي���ث قدم 
جه���وده في إجنلت���را على 
 Birmingham Royal« خشبة
Ballet« وف���ي بلچيكا على 
 Opera Festival« خش���بة 
Alden Biesen«، ومنذ العام 
2009، نال سوفنيرز شرف 
اإلدارة املوس���يقية ملسرح 
أوپرا بروكسل، منتهيا مؤخرا 
 The« من عمل عن اخلفاش
Bat« للموس���يقار األملاني 

شتراوس.

أوركسترا األوپرا، الفتا الى 
ان سوفنيرز يعد مايسترو 
متعدد القدرات بحسب التقييم 
العاملي ألبناء هذا املجال، وقال 
البغيلي: سوفنيرز درس في 
املعهد املوسيقي لوفان في 
بلچيكا، واملعهد املوسيقي 
ماستريخت بهولندا، حيث 
حصل على درجة املاجستير 
بامتياز عال، عن آلة التشيلو 
وعن قيادة األوركسترا، ومنذ 
ذيوع صيته وهو جزء رئيسي 
م���ن مجموعة واس���عة من 
اإلبداعات املوسيقية العاملية، 
ونال في العام 2006 جائزة 
»Hustinckx« الت���ي متن���ح 
للمتميزين في مجال قيادة 

األوركسترا.

عبدالحميد الخطيب

على قدم وس���اق جتري 
الفترة  االس���تعدادات هذه 
لالنتهاء من البروڤات اخلاصة 
بأول أوپ���را كويتية »أوپرا 
ديرة.. نبقى كويتيني«، التي 
تقام في الفترة من 22 إلى 24 
املقبل، حتت رعاية  فبراير 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، ويشارك فيها 
الكويت ودول  نخبة جنوم 

أخرى من العالم.
وفي هذا الصدد كش���ف 
املؤلف املوس���يقي ل� »أوپرا 
ديرة« د.رشيد البغيلي عن 
اختيار املايسترو البلچيكي 
إشتاين س���وفنيرز لقيادة 

تقام من 22 إلى 24 فبراير حتت رعاية صاحب السمو األمير

املايسترو البلچيكي إشتاين سوفنيرز 
يقود أوركسترا 

»أوپرا ديرة.. نبقى كويتيني«

من جديد.. عمرو مصطفى يفتح النار على حسني اجلسمي

الذي يعش����ق املصريون 
صوت����ه، مؤكدين أنه قدم 
عددا من األغنيات التي تعبر 
عن مشاعر املواطن املصري 
منها »بحبك وحش����تني«، 

و»سيادة املواطن«، و»أهل 
كايرو«، وأخيرا »بش����رة 
خيرة« التي حققت جناحا 
جماهيريا كبيرا وزادت من 

محبة املصريني له.

ينتق����د املطرب����ون العرب 
األوضاع املصرية.

وأث����ارت تصريح����ات 
مصطفى غضب املصريني 
النج����م اإلماراتي  ومحبي 

النجاح  الرغم من  على 
الكبير الذي حققته أغنية 
»بش����رة خير« التي قدمها 
حسني اجلس����مي وحلنها 
إال أن  عم����رو مصطف����ى، 
النار من  األخير قرر فتح 
جديد على اجلسمي، واصفا 
جناح األغنية ب�»غلطة« ضد 

املصريني.
وأكد مصطف����ى خالل 
استضافته في لقاء إذاعي، 
انه أصلح »غلطة« اجلسمي 
عندما اختاره لغناء »بشرة 
خير« التي حتفز املصريني 
على املشاركة في االنتخابات 
الرئاسية لتغيير مستقبل 
بالده����م، بع����د »غلطته« 
وغنائ����ه تت����ر مسلس����ل 
»أه����ل كايرو« ع����ام 2011، 
وهي األغنية التي رصدت 
سلبيات املواطن املصري. 
وأكد عمرو أنه يرفض أن 

حسني اجلسمي عمرو مصطفى

نانسي عجرم األكثر متابعة على »فيسبوك«
وتامر حسني يتصدر قائمة الرجال

الفنان الس����وري سامو زين 
من نفس الرقم، فيما جتاوزت 
الفنانة سميرة سعيد حاجز ال� 
4 ماليني متابع لصفحتها رغم 
أنها حديثة االنضمام ملواقع 
التواصل االجتماعي مقارنة 
الفنان����ني، وإذ يتابع  بباقي 

صفحة الفنانة أحالم أكثر من 
4 ماليني متاب����ع، يصل عدد 
املتفاعلني مع صفحة الفنانة 
اللبنانية كارول سماحة أكثر 
من 5 ماليني ش����خص، بينما 
يتاب����ع صفحة أنغ����ام نحو 

مليوني شخص.

شخص، بينما يتابع صفحة 
أصاله نصري نحو 12.5 مليون 
ش����خص، وحتظى شيرين 
عبدالوهاب بعدد متابعني يصل 
لنحو 6 ماليني شخص. ويتابع 
الفنان أحمد حلمي أكثر من 9 
ماليني شخص، بينما يقترب 

تتصدر الفنانة اللبنانية 
نانس����ي عج����رم قائمة أكثر 
عب����ر  متابع����ة  الفنان����ات 
موقع التواص����ل االجتماعي 
»فيس����بوك« بعدد معجبني 
ومتابعني للصفحة يصل لنحو 
16 مليون شخص بفارق قليل 
عن الفنانة إليسا التي جتاوز 
عدد متابعي صفحتها حاجز 

ال�15 مليون شخص.
ويأتي في مقدمة املطربني 
العرب عبر »فيسبوك« الفنان 
تامر حس����ني بعدد معجبني 
وصل����وا ألكثر من 15 مليون 
ش����خص، يليه الفنان عمرو 
دياب بعدد متابعني لصفحته 
الرس����مية يصل ل� 14 مليون 
ش����خص علما بأن صفحات 
غير رسمية له تضم ماليني 
املعجبني. يذكر أن الصفحات 
الرسمية املوثقة للفنانني تضم 
مالي����ني املتابعني، فالصفحة 
الرس����مية للفنانة اللبنانية 
ميري����ام فارس س����يتجاوز 
عدد متابعيه����ا 10.5 ماليني 

نانسي عجرم تامر حسني 

دومينيك حوراني: 
»السلك ضاربني« في الهند

انتهت الفنانة دومينيك حوراني من تصوير ڤيديو كليب 
جديد ألغنية »السلك ضاربني« في مدينة جايبور في 

الهند، حتت إدارة املخرجة سوزي سلمان التي سبق أن 
تعاونت معها في كليبي »مالك« و»بطل فيي« الذي صور 

بني بلغاريا وتركيا، فيما أدار تصوير الكليب كيشان 
هودا.

يذكر أن أغنية »السلك ضاربني« من كلمات وأحلان أحمد 
احلنفاوي، توزيع وائل عياد وتسجيل استديو روجيه أبي 
عقل. علما أن األغنية من ضمن ألبوم »دومينيك حوراني 

2014« الذي طرح مؤخرا وسيكون متوفرا في األسواق 
دومينيك حوراني في الكليباملصرية 4 فبراير املقبل.

مع عائلتها. وسيجمع العمل، 
الذي كتبته رمي حنا وسيخرجه 
الليث حجو، سيرين مجددا 
بعد »لعبة املوت« مع املمثل 
الس���وري عابد فهد واملمثلة 
اللبنانية ماغي بوغصن، املمثل 

باسم مغنية. 
وكانت سيرين قد طرحت 
أغنيتها »عادي« هي باللهجة 
اللبناني���ة، من خالل طرحها 
ڤيديو كليب يجمعها باملطرب 
اللبنان���ي مروان  وامللح���ن 
خوري، وذلك عبر صفحتها 

ف���ي تصري���ح خطي���ر، 
أوضحت املمثلة السورية كندة 
علوش أنه من املمكن أن تعتزل 

ذكر مصدر مقرب من املمثلة 
الشربيني، أن  املصرية دينا 
محاميها اخل���اص هو وراء 
ابتعادها عن وسائل اإلعالم 

إجازة سيرين عبدالنور تنتهي »24 قيراط«

.. وكندة علوش ستعتزل التمثيل!

دينا الشربيني ممنوعة من الكالم

الشخصية على »فيسبوك« 
و»تويتر«، كنوع من التشويق 
جلمهوره���ا، حي���ث ظهرت 
بالفيديو تغني مبشاركة مروان 
آلة  خوري وهو يعزف علي 
البيانو، تستعد أيضا إلصدار 
ثالث أغنيات ستطرحها قريبا، 
وهي ثمرة تعاون مع مروان 
خوري وسليم عساف، إضافة 
إلى أنها ستعمد الى تصوير 
كليب جديد إلحدى األغنيات 

الثالث.
هذا وتنتظر سيرين »عيد 
احلب«، حيث س���يتم طرح 
فيلمها السينمائي »سوء تفاهم« 
وق���د غنت بصوته���ا مقدمة 
من كلمات أمين بهجت قمر، 
وأحلان ياسر نور، وتوزيع 
أحمد إبراهيم. ويعيد الفيلم 
سيرين عبدالنور الى السينما 
بعد جتاربها سابقا في أفالم 
أبوالعلمني  »رمضان مبروك 

حمودة، املسافر«.
يذكر ان فيلم »سوء تفاهم« 
هو تأليف محمد ناير، وإخراج 
أحمد س���مير ف���رج، وإنتاج 
»إيغل فيلم و»شركة صادق 
الصب���اح« وبطولة النجمني 
املصريني شريف سالمة وأحمد 

السعدني.

التمثيل، قائلة: »كتير  مهنة 
ممكن اعتزل، ألن الضغط الذي 
نعيشه في هذه املهنة كبير، 
العمل ممت���ع ومحبة الناس 
املنافس���ة  ش���يء مهم، لكن 
تخلق مشاعر سلبية ال احبها، 
وجودنا حتت الضوء، يجعلنا 

معرضني لألذى أكثر«.
وأضافت علوش، حسب 
موقع »دنيا الوطن«: »البعض 
يستمتعون باألضواء أما أنا 
فال، احب خصوصيتي، انزل 
الى السوق واشتري اخلضار 
بنفسي، دون مكياج، ال أحب 
أن أك���ون متابعة وان تكون 
حياتي اخلاصة ملك للجميع، 

فهذا أمر قاس«.

وعدم إدالئها بأي تصريح حتى 
موعد احلكم في الطعن الذي 
تقدم ب���ه، واملقرر في فبراير 

املقبل.
امتنع���ت دينا عن  فق���د 
التعليق عن قضية س���جنها 
وما تالها من تداعيات منعها 
من العمل، إذ كانت نقابة املهن 
التمثيلية ق���د أصدرت قرارا 
مبنع دينا من التمثيل ومزاولة 
املهن���ة بعدما حكم عليها في 
قضي���ة مخ���درات، وقضت 
عقوبتها، حسب موقع »سيدتي 
نت«، باحلب���س عاما، وذلك 
استنادا إلى قانون النقابة الذي 
يقتضي بعدم السماح بالعمل 
ملن سبق احلكم عليه خاصة 
في قضية جنائية أو قضية 

مخلة بالشرف واألمانة.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد

الفنانة سيرين  تس���تعد 
عبدالنور خالل أيام وحتديدا 10 
فبراير املقبل لتصوير مسلسل 
»24 قيراط« بعد إجازة قضتها 

سيرين عبدالنور

كندة علوش 

دينا الشربيني

سؤال اليوم
قال املثل: حالة الثوب رقعته..

ا( فيه
ب( منه وفيه

ج( عليه

ممثل مقزرها هاأليام في 
املخيمات ألن االعمال 

اللي انعرضت عليه دون 
املستوى مثل ما يقول 

بس الصجية انه وال منتج 
يبيه في أعماله ألنه قدراته 

محدودة.. ليمتى جتذب!

ممثلة خليجية طلبت من 
زميلتها انها تشوف لها 

حل علشان ترتاح من 
تصرفات احد املنتجني 

معاها بعد ما زودها حبتني 
على قولتها.. ما في دخان 

من غير نار!

ممثلة هاأليام طايحتله 
مدح بأحد املخرجني على 

مواقع التواصل االجتماعي 
لدرجة انها قاعده توصفه 

باملبدع واملصيبة انه 
هاملخرج ما درى عن هوى 

دارها..بسچ تقلقس!

قدراتحبتني مبدع


