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مطرب وملحن يشعر 26
ب� »س���عادة« بتعاونه مع 
مطربة عربية يعتقد انها راح 
تكون بوابة شهرته عربيا 
ان أخف���ق خليجيا..  بعد 

تستاهل!

ممثل���ة ومذيع���ة هاأليام 
»متهد« الطريق ألحد املنتجني 
بعقد اتفاق مع محطة عربية 
النتاج مسلسل اجتماعي علشان 
تغيظ منت���ج نكر معروفها.. 

اهلل كرمي!

شهرة معروف
ممثلة خليجية »ابتسم« 
لها احلظ اخيرا بعد ان اتصل 
عليها احد املخرجني العرب 
يطلبها لعمل تاريخي ألنه 
مالمحها حلوة مثل ما يقول.. 

خير ان شاء اهلل!

مالمح

حميد البلوشي

راغب عالمة

راغب يقتحم القناة الفرنسية الخامسة
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

يتس����لم الفنان راغب عالمة االحد املقبل مهامه كس����فير حملة األمم 
املتحدة حول تغير املناخ، املوضوع البيئي الطارئ الذي يش����غل قادة 
العالم والذي س����يحرص النجم راغب عالمة على دعم هذه احلملة من 
خالل تبنيها في الش����رق االوس����ط، وذلك في حفل يقام بهذه املناسبة 
وسط بيروت في اخليمة الفرنكوفونية، ويتضمن احلفل تسليم النجم 
راغب عالمة درع االمم املتحدة وكلمة تلقيها ممثلة برنامج االمم املتحدة 
للبيئة في هذه احلملة ماري ضاهر وكلمة لسفير احلملة النجم راغب 
عالمة. يذكر ان عالمة حل ضيفا على القناة الفرنس����ية اخلامسة وذلك 
ضمن انشطة دورة األلعاب في برنامجها »L'invite« الذي يقدمه باتريك 

سيمونان حيث حتدث في اللقاء عن مسيرته الفنية الطويلة.

بشار جاسم
يعرض على شاش���ة تلفزي���ون الكويت غدا 
اجلمعة الساعة 2 ظهرا برنامج بازار الذي تتصدى 
لتقدميه املذيعة حبيبة العبداهلل، من اعداد أحمد 
خورشيد ونوف الس���داني، واالخراج ألول مرة 
للمخرجة الش���ابة طيبة الصانع، االشراف العام 
مجيد اجلزاف، ومدير االنتاج واملتابعة والتنسيق 

عبدالرحمن جوهر.
يعتبر هذا البرنامج األول من نوعه في تلفزيون 
الكويت من حيث الفقرات واملوسيقات وطريقة 
التصوير، ويضم هذا البرنامج أيضا العديد من 
الفقرات التي تعرض ألول مرة عبر فضائية عربية، 
ويعتبر من نوعية البرامج الشبابية املنوعة ذات 
الرمت السريع ويحتوي على عدة فقرات )نسائية 
وش���بابية( منها، بازار فود، بازار فاش���ن، بازار 

سيارات، بازار هوايات، بازار مهن، بازار ميوزيك، 
باالضافة الى فقرة عش���رة وبس وفقرة األخبار 

الغريبة والتي سيكشف عنها البرنامج.
وأكدت العبداهلل انها خرجت بلوك شبابي جديد 
حتى يتناسب والبرنامج وحتى تستطيع ايصال 
رسالة البرنامج بكل سهولة ويسر، وعن األصداء 
املتوقعة للبرنامج أكدت العبداهلل انها تتمنى ان 
يحوز البرنامج استحسان املشاهدين نظرا للمجهود 
الكبير املبذول من قبل جميع فريق العمل طوال 
فترة طويلة، حيث ان احللقة الواحدة س���تكون 

دسمة من حيث املواضيع والفقرات الشبابية.
وشكرت بدورها مدير عام القناة األولى علي 
الريس ومدير ادارة املنوعات محمد املسري والوكيل 
املساعد لشؤون التلفزيون فوزي التميمي على 

ثقتهم ودعمهم الدائم.

هيفاء تخلت عن »أنوثتها« في كليبها الجديد

»روتانا« تفسخ عقدها مع مايا نصري

القاهرة ـ سعيد محمود
اللبنانية  كشفت املطربة 
انها تخلت عن  هيفاء وهبي 
انوثتها عل����ى نحو كبير في 
كليب »انت تاني« الذي انتهت 
من تصويره مؤخرا في لبنان، 
املناطق  الى بعض  باالضافة 
التاريخية في سورية، فيما 
اعربت ع����ن امله����ا في فوز 
منتخ����ب الفراعن����ة الصغار 
بكأس العالم للش����باب التي 

تستضيفها مصر حاليا.
انا  وقالت هيف����اء: »فعال 
خشنة في الكليب« وظهوري 
عل����ى هذا النح����و كان فكرة 
املخرج محمد سامي، النه رآني 
في منطقة اخ����رى غير التي 
اظهر عليها دائما في كليباتي، 
واقتنعت انني البد ان اظهر في 
اشكال مختلفة وال استسلم 

لشكل واحد.
اللبنانية  ان املطربة  غير 
عادت وقالت: رغم ان الطابع 
الغالب للكليب حاد جدا النها 
تظهر مقاتلة قاسية في املشاعر 
واالحاسيس، اال انها لم تستغن 

متاما عن رومانسيتها.
وردا على سؤال حول ما اذا 
الكليب خطوة لالبتعاد  كان 
عن استخدام لغة اجلسد في 
الكليبات، قالت هيفاء: األنوثة 
جزء مني، وليس من الطبيعي 

ان اه����رب من انوثتي النه����ا في تكويني 
الشخصي الذي خلقت عليه، لكن من املمكن 
ان اخوض جتارب اخرى بعيدة عن االنوثة 
مثل جتربتي في فيلم »دكان شحاتة« مع 

املخرج خالد يوسف.
واوضحت املطربة اللبنانية ان الكليب 
عبارة عن قصة تاريخية لذلك يظهر فيه 
عدد كبير من الكومبارس ليمثلوا اجليش 
واملقاتلني، مش����يرة الى انها اس����تعانت 
باملدرب اندروما كندي الذي ظهر في احد 
املشاهد بالفيلم االميركي الشهير »حرب 

طروادة«.

وتطرقت هيفاء وهبي الى مش����اركتها 
بالغناء في حفل افتتاح كأس العالم للشباب 
الذي تستضيفه مصر حاليا، وقالت سعيدة 
جدا لدعوتي واختي����اري للغناء في هذه 
املناسبة املهمة جدا، والتي حرص العالم 
كله على مش����اهدتها، وارى ان هذا احلفل 
كان من اجمل احلفالت التي شاركت فيها 

خالل مشواري.
واضاف����ت ان تنظيم كأس العالم على 
ارض مصر شرف تستحقه وانا قمت بالغناء 
بجان����ب الكأس وان ش����اء اهلل تكون من 

نصيب املنتخب املصري.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
فسخت رسميا شركة »روتانا« عقدها الفني 
مع الفنانة مايا نصري بعد ان كانت اصدرت لها 
ألبومني فقط من اصل خمسة في خمس سنوات. 
ويعتبر »ج���اي الوقت« الذي اطلقته الفنانة في 
فبراير املاضي آخر عمل غنائي ملايا نصري بسبب 

انشغالها بالتمثيل.
مايا التي تلقت، بحسب تصريحاتها، العديد 
من العروض املغرية من بعض ش���ركات االنتاج 
الفني الكبيرة مبصر، تعمد الى درسها اما للتوقيع 
معها أو حملاولة انتاج اعمالها الغنائية بنفسها. 
وأعربت الفنانة عن عدم نيتها العودة الى روتانا، 
اذ ال يشغلها الفوز بجائزة »وورلد ميوزيك« ألنها 
تعتب���ر ان التكرمي احلقيقي من اجلمهور وليس 
م���ن املهرجانات واملؤسس���ات، ضاربة مثاال في 
ذلك بحصولها في مصر اخيرا على لقب »أميرة 
الرومانسية« من احدى املجالت، وجائزة افضل 

ممثلة مطربة من احدى القنوات التلفزيونية.
الى ذلك، حضرت مايا نصري العرض اخلاص 
لفيلم »الديكتاتور« في »سينما التحرير بالدقي« في 
عيد الفطر خالل افتتاحه، والذي تدور احداثه حول 
وجود حاكم دولة ديكتاتور لكنه يتعرض النقالب 
ويضيع عرشه ويواجه ابنه عقبات كثيرة، حيث 
يفاجأ مبعاملة مختلفة من محيطيه، والفيلم يعد 
اولى البطوالت املطلقة خلالد سرحان. مت عرض 
الفيلم بحضور خالد سرحان، املؤلف ميشيل نبيل، 
واملخرج ايهاب ملعي، وكانت مفاجأة العرض حضور 
الفنان الكبير عادل امام والذي جتمعه صداقة كبيرة 
بخال���د، واملخرج ورامي امام كما حضر ايضا كل 

من تامر عبداملنعم والفنانة لبلبة واملخرج احمد 
البدري، وشهد العرض حضورا كبيرا من النقاد 

وعدد كبير من القنوات الفضائية.
مايا التي قالت عن دورها بعد انتهاء عرض 
العمل: جذبني الى الفيل���م قصته، فهو يناقش 

الديكتاتورية في العال���م، ودوري يؤكد ان تلك 
الديكتاتورية تؤذي الشعب، فأنا ألعب شخصية 

مدرسة تاريخ في بلد وهمي يسوده نظام احلكم 
الديكتاتوري، وأقوم بتعليم االطفال اجلهاد 

ضد االحتالل وضد النظام الديكتاتوري. 
واشارت مايا الى ان دورها في الفيلم ال 
يعتمد على االفيهات الكوميدية بقدر ما 
يعتمد على كوميديا املوقف املوجعة 
التي تدعو للضحك. ومن الطبيعي ان 

من يتعود على كرسي احلكم من 
الصعب ان يستغني عنه. واكدت 
مايا انها تعمل على اغنيتني 
بالفيل���م وتعامل���ت فيهما 
مع امللحن وليد س���عد ومن 
الشعراء نبيل خلف وخالد 
امني، وسعدت جدا بالتعامل 

معهم فهم من اهم الش���عراء 
وامللحنني في الوطن العربي.

ماذا عن كون »الديكتاتور« وجه السعد 
على الفنانة، حيث تردد ان املخرج ايهاب 
ملعي قام بإيقاف احدى جلسات التصوير 

واعل���ن حبه للنجم���ة، وبالتالي مت اعالن 
اخلطوب���ة كما تردد. وقي���ل ان احلبيبني 

سيعلنان خبر زواجهما قريبا؟

تمنت فوز مصر بكأس العالم للشباب

حميد البلوشي: سعيد 
بدوري  في »أم البنات«

بشار جاسم
الفنان حميد البلوشي فنان شاب وهو سعيد 
جدا بردود األفعال حول مشاركته في مسلسل 
أم البن�����ات من خالل دور »ابراهيم« الذي ظهر 
في احللق�����ات األخيرة ضم���ن األحداث املهمة 

بالعمل.
وعن مشاركته في هذا العمل يقول: أنا سعيد 
جدا بوقوفي مع القديرة سعاد عبداهلل والقدير 
غامن الصالح في مسلسل أم البنات وأحمد ربي ان 
العمل لقي صدى طيبا لدى املشاهدين خصوصا 
خالل شخصية ابراهيم التي لم تكن شخصية 
هامشية بالعمل وأنا سعيد جدا بهذه املشاركة 
التي تعتبر خطوة مهمة في بداية طريقي الفني 
فكل الشكر لسعاد عبداهلل والكاتبة هبة حمادة 
واملخ���رج عارف الطويل ومدي���ر اإلنتاج أحمد 
البريكي على هذه الثقة الكبيرة وأمتنى ان يتجدد 

اللقاء مرة أخرى مع أم طالل.

هيفاء وهبي

يعرض غدًا »الجمعة« على شاشة القناة األولى

»بازار«
حبيبة العبداهلل
غير »شكل«

حبيبة العبداهلل

مايا نصري


