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مخرج مـــو «حامد» 18
اللي  انـــه املمثالت  ربه 
يشاركون باعماله ساكتني 
علـــى تصرفاته هاأليام 
طايحله خصم عليهم.. 

صچ أي شي!

خصم
ممثلة «شكرت» ربها 
وايد بعدما انهت عالقاتها 
مع زميلة كانت متشي 
وتســـولف عنهـــا عند 
املنتجني.. إذا فات الفوت 

ما ينفع الصوت!

عالقة
ممثلــــة خليجية من 
«شيمها» الوفاء هاأليام تبي 
تواجه زميلة لها علشان 
اللي  تكشــــف حقها منو 
الشائعات..  يطلّع عليها 

زين تسوين!

مواجهة
مخرج مـــو «حامد»
اللي انـــه املمثالت  ربه 
اكتني اله ا ن ك اكتنييشاركون باعماله ساكتنيشا ال ا ن ك شا
علـــى تصرفاته هاأليام
طايحله خصم عليهم..

صچ أي شي!

خصم
ممثلة «شكرت» ربها 
وايد بعدما انهت عالقاتها 

متش كان لة متشمع زميلة كانت متشي ز كان لة ز
وتســـولف عنهـــا عند 
املنتجني.. إذا فات الفوت 

ما ينفع الصوت!

عالقة
ممثلــــة خليجية من
«شيمها» الوفاء هاأليام تبي
لشان ا ل لة ز ا لشانتواجه زميلة لها علشانت ا ل لة ز ا ت
اللي تكشــــف حقها منو 
الشائعات.. يطلّع عليها 

زين تسوين!

مواجهة

الفنية

شباب الكويت 

سالف فواخرجي

باسكال مشعالني

فرقة شباب اإلمارات

..وشباب البحرين

إلهام شاهني

..وشباب قطرشباب السعودية

«العرضة النجدية» و«العاشوري» أشعالحماس الجمهور في الشامية
مفرح الشمري

ضمن عروض أنشطة مهرجان 
الفنون الشــــعبية لشــــباب دول 
مجلس التعاون اخلليجي والذي 
حتتضنه خشبة مسرح الشامية 
حتى اجلمعة املقبل، قدمت الفرق 
املشاركة مساء اول من امس عددا 
من اللوحات الشعبية التي عكست 
اصالة الفنون الشعبية اخلليجية 
سواء كانت فنونا برية او بحرية 
نالت إعجاب احلضور الذين كان 
يتقدمهم السكرتير الثاني بسفارة 
دولة االمارات العربية املتحدة احمد 
ابراهيم الظاهري ومدير ادارة مكتب 
مدير عام الهيئة العامة للشــــباب 
والرياضة بدر الكوس ومدير ادارة 
الهيئات الشبابية ونائب رئيس 
اللجنة املنظمة طارق احلســــون، 
باالضافة الى منسق عام املهرجان 
نــــوري الهــــذال. بدأت األمســــية 
الشعبية من خالل شباب الكويت 
الذين قدموا بجدارة فن العرضة 

النجدية والســــامري الدوســــري 
التي أشــــعلت حماس  والقادري 

اجلمهور في مسرح الشامية.
ومن ثــــم قّدم شــــباب مملكة 
البحرين ابداعاتهم في فن الصوت 
مــــن خــــالل اغنية «يا ســــايرين 
مــــن عندنا» وبعدها قّدم شــــباب 
الســــعودية لوحة غنائية من فن 
«العزاوي» املشــــهور في جنوب 
الــــى «املزمار»  اململكة باالضافة 
وهو احد فنون املنطقة الشرقية 
و«القادري» من املنطقة الشرقية.  
ومن ثم قّدم شباب قطر ابداعاتهم 
والذيــــن تفاعل معهــــم اجلمهور 
املتواجد في مسرح الشامية وهم 
يؤدون فن «الســــيفي» من خالل 
اغنيــــة «ال إله إال اهللا» وأحلقوها 
بلوحة جميلة من فن «العاشوري» 
و«القادري». واختتمت األمســــية 
الشعبية من خالل شباب اإلمارات 
الذين قدموا لوحتني شعبيتني نالتا 

استحسان احلضور.

من خالل مهرجان الفنون الشعبية لشباب الخليج

رامي: دافعت عن شيرين ألنها «عشرة عمر»

عبدالحميد الخطيب
اعرب املطرب وامللحن املصري الشـــاب 
رامي صبري لدى وصوله مســـاء امس الى 
البـــالد تلبية لدعـــوة من برنامـــج «رايكم 

شـــباب» الذي يعرض على شاشة قناة 
«الراي» عن سعادته البالغة لزيارته 

الديرة، مؤكدا ان هذه هي املرة 
األولى التـــي يأتي فيها الى 

الكويت التي يكن لها احلب 
ولشعبها الطيب املضياف 

التقدير.
صبري  واشـــار 
قائـــال: اجهز ألول 
دويتـــو غنائي لي 
والـــذي ســـيرى 
فـــي عيد  النور 
املبارك  الفطـــر 
وذلك فـــي اول 
مشاركة غنائية 
النجمـــة  مـــع 
السورية اصالة 
ملمحا  نصري 
انه يحضر  الى 
ألغنية  ايضـــا 
بعنوان «فيه ايه» 
وهي من تصوير 
واخـــراج طارق 

العريان متمنيا ان 
تنال اعماله اعجاب 

اجلمهور.
واوضح ان سبب 

اهتمامه بتلحني اغنيات 
ألبوماته يأتي من اميانه 

بفكـــرة التميز فـــي العمل 
بحيث يأتي جناحه كمطرب 

نابعا مـــن متيزه كملحن وحتى 
يرضي جمهوره الـــذي احب أحلانه 

وفي الوقت نفسه يستمع ألغانيه.
وحول دفاعه عن املطربة شيرين عبدالوهاب 

بعد الهجوم الشـــرس الذي تعرضت له من 
جمهور الفنـــان تامر حســـني على خلفية 
تصريحاتهـــا التي قالتها اثنـــاء لقاء احدى 
احملطات االذاعية التونســـية بها، اكد رامي 
الدائم مع شيرين خصوصا  وقوفه 
انها «عشرة عمر» معه باالضافة 
الى انها جنمة ولها تاريخها 
الفني املميز، مثنيا على 
الذي جمعه  التعاون 
معها في الســـابق، 
ومتمنيا ان يكون 
بينهمـــا تعاون 
في املســـتقبل 
مسيرة  يكمل 

جناحها.
وأملـــــــح 
الى  صبـري 
يرغب  انــه 
فــي خوض 
ــــة  ــــرب جت
االغـــنـــيـــة 
خلـليجية  ا
قال:  حيث 
ــور  ــه اجلــم
اخلليجـــي 
واع ومثقــف 
ــرق بني  ــف وي
الغث والثمني 
واالغــــنــــيــــة 
اخلــلــيــجــيــة 
احـــــدى خططي 

املستقبلية.
املطرب  ان  يذكر 
رامي صبري حضر الى 
البالد بصحبة مدير اعماله 
ليحل ضيفا علـــى برنامج 
«رايكم شباب» على قناة «الراي» 
وكان في اســـتقباله املذيعة املتألقة ســـالي 

القاضي ومجموعة من موظفي «الراي».

األغنية الخليجية إحدى خططه المستقبلية

إلهام شاهين تتشاجر مع مخرجة جزائرية
بسبب فيلم «دكان شحاتة»

باسكال: ال أقل «نجومية» عن عمرو وتامر
 القاهرة ـ سعيد محمود

أكدت املطربة اللبنانية باسكال مشعالني 
انها ال تخشى منافسة املطربني عمرو دياب 
وتامر حسني ألنها ال تقل عنهما جنومية، 
مشـــيرة الى انها طرحت ألبومها اجلديد 
«بحبك أنا بحبك» في التوقيت الذي اعتادت 

ان تطرح فيه ألبوماتها كل عام.
وقالت باسكال «أنا زيي زي النجوم دول، 
وأنـــا مش أقل من عمرو دياب أو أنغام أو 
تامر، وعموما أنا مش بخاف من حد، ألن 
هذا هـــو املوعد الذي اعتدت طرح ألبومي 
فيه كل عام، وأنا واثقة في جمهوري الذي 

ينتظرني».
وأضافت املطربة اللبنانية «في النهاية 
اللي بيحب باسكال هيشتري شريطها، واللي 
بيحب عمرو هيجيب شريطه ويسمعه، ألن 
لكل واحد جمهوره، واحنا في منافسة فنية 

مش منافسة حربية».
وأعربت باسكال عن رضاها عن الدعاية 
التي قامت بها شـــركة «روتانا» لأللبوم، 
وقالـــت «أنا راضية جدا ألن األلبوم طرح 
منذ اقل من شهر ومع ذلك فالدعاية اخلاصة 
به منتشـــرة في جميع وسائل اإلعالم في 
بيروت، لكن لألسف دعاية األلبوم في مصر 
أقل بكثير، غير ان املعـــروف ان الدعاية 
فـــي بلد الفنان األصلي تكون أكبر من أي 

بلد آخر».
وأوضحت باسكال انها ستتغلب على 
قلـــة الدعاية مبصر عن طريق اقامة حفل 
توقيع لأللبوم في مصر قريبا، مضيفة انها 
الحظت من خالل حفالتها في مصر وتونس 
واملغرب ان اجلمهور معجب بأغنيات ألبومها 

اجلديد.
وبررت اكتفاءها بطرح ٦ أغنيات فقط 
في ألبومها اجلديد بأنها تسعى الى التواجد 
قدر اإلمكان، ويهمها في املقام األول نوعية 
األغنيات ومستواها وانها ال تفضل طرح 

عدد كبير من االغنيات في األلبوم.

عّبرت عن رضاها عن دعاية «روتانا» أللبومها

سالف فواخرجي تضع مولودها الثاني
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

وضعت الفنانة سالف فواخرجي مولودها الثاني 
والذي أطلقت عليه اســـم «علي»، لينضم إلى شقيقه 
«حمزة» من زوجها وائـــل رمضان. وكانت قد انتهت 
مؤخرا من تصوير مسلســـل «آخر أيام احلب» الذي 
أخرجه زوجها وائل رمضان، وســـيعرض في شـــهر 
رمضان املقبل. وهو عمل ســـوري ـ مصري مشترك 

يتناول أيام الوحدة السورية ـ املصرية.
ســـالف ســـتأخذ حاليا فترة من الراحة لالهتمام 
مبولودها اجلديد تعود بعدها لتستأنف نشاطها الفني، 
حيث ستصور مسلسل «كليوباترا» والذي سيكون ايضا 
من اخراج زوجها وائل. وكانت ســـالف قد أجلت هذا 
العام تصوير مسلسل «روز اليوسف» والذي يتناول 
حياة الصحافية املصرية «روز اليوسف» للمرة الثالثة 

مفضلة اال تطل عامني متتاليني على املشاهدين.

(أسامة البطراوي)رامي صبري مع الزميل عبداحلميد اخلطيب في املطار

القاهرة ـ سعيد محمود
عبرت املمثلة املصرية إلهام شاهنيـ  الفائزة 
بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان وهران، عن 
دورها في فيلم «خلطة فوزية»ـ  عن استيائها، 
لوصف فيلم «دكان شحاتة» بأنه فيلم هيفاء 
وهبي، فيما نشــــبت معركة كالمية بني إلهام 
ومخرجة جزائرية، خالل إحدى ندوات املهرجان. 
وقالت إلهام ان «دكان شحاتة» هو فيلم خالد 
يوسف وعمرو ســــعد وليس هيفاء فقط، في 
حني ترددت في اإلجابة عن سؤال فكرة جلب 
املغنيات للســــينما، قائلة انها ليست ضد او 
مع هــــذه الفكرة، لكن بشــــرط التحضير لها. 
كان فيلم «دكان شــــحاتة» قد اثار جدال كبيرا 
حول مشــــاركته في مهرجان وهران، السيما 
ان بعضهم دعــــا لرفضه، بعد االنتقادات التي 
تعرض لها في مصر من جبهة علماء األزهر، اذ 
اتهمته باإلساءة لإلسالم. من جهة أخرى، قالت 
إلهام شــــاهني ان فوزية التي تؤدي دورها في 
فيلــــم «خلطة فوزية» ميكنها «ان تكون ايضا 

جزائرية، وليست مصرية فقط».
وأشارت الى ان «االسقاطات التي قدمها الفيلم 
جعلتها تؤديه وكأنها تعبر من خالله عن كل 

النساء، وليس فقط املصريات املهمشات». 
في الوقت نفســــه، تعرضت إلهام شاهني ـ 
خالل الندوة الصحافية لرئيس مهرجان وهران 
حمراوي حبيب شوقيـ  الى موقف محرج، حني 
طالبتها املخرجة اجلزائرية ميينة شويخ على 
املأل بالصمت، وعدم مقاطعة حديث حمراوي 
في كل مرة، وذلك ما جعل النجمة املصرية تقف 
من مكانها حملاولة الرد، قبل ان يتدخل جمال 

سليمان وجنوى فؤاد لدعوتها للجلوس.
 كما هدأ حمراوي من املعركة الكالمية، حني 
قال «يحق إللهام شــــاهني أن تقاطعني مثلما 

تشاء».


