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ممثل خليجي »جمع« 
مجموعة من ربعه الفنانني 
علش���ان يعرض عليهم 
اليديد   مش���روع زواجه 
م���ن فنان���ة مبتدئ���ة.. 

كفوك!

ممثل����ة صاحبة مبادئ 
»س����اهمت« بالكثي����ر من 
الل����ي تطال����ب  الن����دوات 
باحملافظة على العادات قاعدة 
تشارك في اعمال كلها سحر 
وشعوذة.. خووش مبادئ!

بعض الفنانني قرروا عدم 
العمل مع أحد املنتجني بعدما 
عادوا ل� »رشدهم« واكتشفوا 
بأنه هاملنت����ج قاعد يصعد 
على اچتافهم.. إذا فات الفوت 

ما ينفع الصوت!

مشروع مبادئ قرار

تحيي حفلة غنائية تبثها مباشرة قناة »النيل« و»مزيكا«

هيفاء وهبي »الليلة« في بورت غالب
مفرح الشمري

عش���اق حفالت »بورت 
الس���احرة  الغنائية  غالب« 
على موعد الليلة مع النجمة 
اللبناني���ة هيف���اء وهب���ي 
التي س���تحيي حفلة تغني 
فيها اجم���ل اغانيها القدمية 
واجلديدة خاصة بعد النجاح 
الكبير لفيلمها الس���ينمائي 

»دكان شحاته«.
حفلة هيفاء وهبي ستبث 
مباشرة على قناتي »النيل« 
و»مزي���كا« وذلك على مدى 
س���اعتني س���يقضي فيهما 
عشاق »بورت غالب« اجمل 
حلظات عمرهم وهم يتمايلون 
النجمة هيفاء   على اغان���ي 
وهب���ي التي اطل���ق عليها 
 مؤخرا لقب »جنمة س���ينما 

صيف 2009«.
م���ن جانب آخر افتتحت 
النجمة هيفاء االسبوع املاضي 
منتج���ع »أميرا الباتروس« 
ب���رأس س���در وقد ش���هد 
اقباال جماهيريا  حضورها 
الفتا للنظر من املصطافني 
العرب واالجانب حيث غنت 
عددا من اغانيها مبناس���بة 

افتتاح هذا املنتجع.

النجمة هيفاء وهبي

بعد أن اتصل عليه في برنامج »تو الليل«

عادل محمود: »الصوت الجريح« قيمة فنية كبيرة

عادل محمود: انتظروني بألبومي اجلديد »الصوت اجلريح« عبدالكرمي عبدالقادر

أكدت أن الحجاب ال يمنع الغناء

صابرين: أتمنى تجسيد شخصية تحية كاريوكا

حنان ترك على خلفية املنافسة بينهما للفوز 
باالدوار التي تتطلب احلجاب، مشيرة الى ان 
عالقتها بحنان جيدة جدا وهي اكثر من اختها، 

وال يوجد بينهما مثل هذه االمور.
واوضحت صابري����ن ان حنان تقوم بعمل 
درامي سيعرض في شهر رمضان الكرمي مختلف 
متاما عن دورها في مسلسل »العمدة هامن« الذي 
تقدمه مع الفنان احمد بدير، اال انها اكدت وجود 

منافسة في الوسط الفني بشكل عام.
وشددت صابرين على ان »مكياجها« عادي 
وليس زائدا على احلد، لكنها اكدت في الوقت 
نفسه انها جنمة وال بد ان تظهر امام محبيها 

في اجمل صورة.

واشارت الى ان االعمال املقدمة عن شخصية 
مثل الشيماء وغيرها ان لم تظهر بشكل الئق � 
خاصة على مستوى االنتاج والتمثيل � فاالفضل 

عدم تقدميها من االساس.
واكدت املمثلة املصرية ان الفيلم سيعرض 
قصة حياة الشيماء اكثر مما اظهرها الفيلم الذي 
قامت ببطولته الفنانة سميرة أحمد والذي يحمل 
نفس االسم »الشيماء«، حيث ركز على موقفها 
من الرس����ول ژ ومساندته في بداية الدعوة، 
مضيفة ان »الشيماء أخت الرسول من الرضاعة 
كانت مبنزلة قناة فضائية عربية في تلك الفترة، 
حيث كان يجتمع في بيتها كل النساء والرجال 
أيضا«. ونفت صابرين وجود خالفات مع املمثلة 

القاهرة ـ سعيد محمود
الفنانة املصرية احملجبة صابرين  كشفت 
انها ستؤدي اغنية بصوتها في مسلسل »العمدة 
هامن« الذي سيعرض في رمضان املقبل، مشيرة 
الى انها ال جتد تعارضا بني الغناء واحلجاب، في 
الوقت الذي اعربت فيه عن سعادتها بتجسيد 
ش����خصية الشيماء، ش����قيقة الرسول ژ في 
الرضاعة، من خالل فيلم سينمائي يبدأ تصويره 

قريبا.
وقالت صابري����ن، خالل مقابلة مع برنامج 
»القصر« عل����ى الفضائية املصرية، انها نفس 
الشخصية التي يعرفها اجلميع قبل احلجاب 
وبعده، ولم تتغير في شيء، مؤكدة انه ليس 
معن����ى ارتداء غطاء ال����رأس ان يعتقد الناس 
انه����ا اصبحت كائنا آخ����ر او ان تصنف على 

نحو معني.
واكدت ان هذا التصنيف يغضبها جدا، لكنها 
تتمتع بالصبر والقوة ما يجعلها حتارب حتى 
تثبت انها ليست قابلة للتصنيف او ان حتسب 
على فئة بعينها، مش����ددة على انها لن تخلع 
احلجاب، كما ان س����ؤالها ع����ن هذا االمر يؤثر 
في نفسها للغاية، النه يعد تدخال صارخا في 

حياتها الشخصية.
واكدت الفنانة املصرية انها التزال تتمنى 
تقدمي السيرة الذاتية حلياة الراقصة الراحلة 
حتية كاريوكا بكل مراحلها، ورأت في الوقت 
نفسه انه ال توجد ممثلة تصلح لتقدمي قصة 
الراحلة نعيمة  الفنانة االس����تعراضية  حياة 
عاكف، الن هذا الدور يحتاج الى مرونة جسدية 
هائلة، وجمال باهر، وصوت ميس اوتار القلب، 
وقبول ال يختلف عليه احد، وتلك املواصفات 

مجتمعة ال تتوافر في اي ممثلة حاليا.
وذكرت ان هناك العديد من االعمال السينمائية 
اخلال����دة التي تتمنى لو انها كانت هي بطلتها 
مثل فيلم »جميلة بوحريد« املناضلة اجلزائرية، 
والتي قامت ببطولته الفنانة املصرية ماجدة، 
مشيرة الى ان جناح مسلسل »ام كلثوم« عوضها 
عن كثير من االعمال التي حلمت بتحقيقها دون 

ان يتحقق احللم.
واعترف����ت صابرين ان الس����بب وراء عدم 
تقدميها اعماال تاريخية يعود الى خشيتها من 
احلدي����ث باللغة العربية الفصحى، بخالف ان 
االنتاج املصري ملثل هذه االعمال غير متميز على 
االطالق، غير انها وافقت على تقدمي فيلم الشيماء 

النه انتاج مشترك بني مصر واالمارات.

صابرين

جمال سليمان يوثق 
حياة البدو بـ »الدم«

القاهرة ـ سعيد محمود
الفنان جمال س����ليمان  أكد 
ان مسلسل »فنجان الدم« الذي 
س����يعرض خالل شهر رمضان 
املقبل على شاش����ة ال� MBC ال 
يوثق فقط للعادات والتقاليد، 
بل يوثق ملرحلة مهمة من تاريخ 
البادية، كما يوثق األثر الكبير 
الذي خلفته البادية على املنطقة 

ككل.
ودعا سليمان، الذي يلعب دور 
فارس قبيلة النوري اجلزاع في 
املسلسل، الى توظيف تاريخنا 
العربي الناصع بكل ما فيه من 
عادات وتقاليد مشرفة في اإلنتاج 
الدرامي الضخم، على ان يكون 
هذا التوظيف مدروسا بعناية.

وأض����اف ان »كتابة فنجان 
الدم جاءت بعد دراسة وبحث 
كبيري����ن، ألنه يوث����ق مرحلة 
تاريخي����ة مهم����ة«، معربا عن 
ارتياحه للعمل مع مخرج صارم 
مثل الليث حج����و ألنه يعتني 

كثيرا بالتفاصيل.
وتاب����ع: حج����و حري����ص 
على تقدمي عمل متميز ش����كال 
ومضمونا، وإال ما كان سيتكبد 
عناء تقدمي عمل بدوي ان كان 
مثل غيره من األعمال البدوية.

جمال سليمان

ريما تشتري حريتها الليلة في »ليالي الوطن«
عبدالحميد الخطيب

يواصل البرنامج املنوع »ليالي الوطن« جناحه من خالل تبنيه لفكرة التنقل 
في أغوار املشاهير إلظهار جوانب خفية ال في مجال عملهم الفني فقط وإمنا في 

حياتهم الشخصية أيضا.
وف����ي حلقة هذا األس����بوع حتل ضيفة على البرنامج الفنانة رميا الش����عار 
للحديث عن بداياتها منذ اكتش����اف موهبتها ثم دخوله����ا إلى املجال الفني كما 
تتطرق للحديث عن ألبومها األخير وما قدمته من خالله للجمهور وأهم األسماء 
التي تعاونت معها. وستكش����ف الشعار عن موهبتها في كتابة الشعر الغنائي، 
كذلك تخبرنا عن حياتها العملية كونها تقوم بالتدريس في املعهد العالي للفنون 

املسرحية وانعكاسات ذلك على جنوميتها.
من جانب آخر ستذكر الشعار قصة شرائها حلريتها والثمن الذي دفعته من 
أجلها، وأيضا س����بب ارتباطها الوثيق بوالدته����ا والدور الكبير الذي تلعبه في 
حياتها واتخ����اذ قراراتها. هذا باالضافة إلى الكثير من احلقائق واألخبار املهمة 
التي ستكش����ف عنها الليلة في الس����اعة التاسعة مس����اء على شاشة تلفزيون 

»الوطن«.

عبدالحميد الخطيب
عبر الفنان البحريني عادل محمود عن سعادته باملشاركة في البرنامج 
اجلماهي���ري الناجح »تو الليل« الذي يعرض على شاش���ة قناة »الوطن« 
وهو من تقدمي الفنان القدير محمد املنصور، واالعالمية نادية الصقر، 
حيث قال: لقد كانت استضافة مميزة بكل املقاييس وما زاد من اهميتها 
املفاج���أة الكبيرة والتي هي اتصال الفنان الكبير صاحب »الصوت 
اجلريح« عبدالكرمي عبدالقادر، مؤكدا ان اتصال بوخالد به يش���كل 
دعما وحافز لتقدمي االفضل من االعمال ملا للصوت اجلريح من قيمة 

فنية كبيرة على مستوى الوطن العربي كله.
من جانب آخر، يباشر عادل التحضير أللبومه الغنائي اجلديد الذي 
من املقرر ان يصدر الفترة القليلة املقبلة، حيث قال: االلبوم من انتاج 
ش���ركة بالتنيوم التي متلكها قناة mbc وسيحوي عشر أغان منوعة 
وتعاونت فيه مع مجموعة من الشعراء املتميزين ومنهم: خالد البذال، 
انور املشيري، اسرار اجلراح، ابراهيم بن سواد، كاظم السعدي، عوض 
احلارثي، عبدالس���الم احلمري، ومن امللحن���ني: ناصر الصالح، محمد 
العريفي، فايز السعيد، وليد الشامي، محمود خيامي، حسام كامل، اما 
التوزيع املوسيقي فقد كان لعدة موزعني مثل سيروس، احمد اسدي، 
مدحت خميس، هاني فرحات، حسام كامل، ابراهيم السويدي، وقد سجلت 

االغنيات بني مصر وتركيا واالمارات والبحرين.
يذكر ان الفنان عادل محمود 
قد صور اخيرا على طريقة 
الڤيديو كليب اغنية خليجية 
بعنوان »أبحكيلك« من كلمات 
الش���اعر أنور املشيري، 
وأحلان محمود خيامي، 
وهي بإيقاع مصري، 
وتعرض حاليا على 
اكثر م���ن قناة 

فضائية.

عادل محمود


