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مطرب شاب يعتقد 24
ان���ه حظ���ه »صخر« 
هاألي���ام يب���ي ميثل 
ويت���رك الغن���اء النه 
مو مقتنع فيه مثل ما 

يقول.. زين تسوي!

اقتناع زور

بعد المواجهة بين جمهورها وشركة إنتاجها

هل يعيد العريان حق أصالة الضائع؟
تعتبر الرقص متنفسها الوحيد عندما تحزن أو تفرح

ميريام: استعنت بمدربة إنجليزية في »إيه اللي بيحصل«

القاهرة ـ سعيد محمود
دافعت الفنانة س����مية اخلشاب عن 
ألبومه����ا االول »حيحصل ايه«، وقالت 
انه لم يتعرض للفشل كما ردد البعض، 
مشيرة الى ان اجلمهور هو احلكم االول 
عليه����ا كمطربة، معربة ع����ن أملها في 
مش����اركة الفنان اللبناني راغب عالمة 
دويتو غنائي، في الوقت نفس����ه، قالت 
انها لم تكن مرش����حة لدور بيسة الذي 
جسدته املطربة اللبنانية هيفاء وهبي 

في فيلم »دكان شحاتة«.
واضافت اخلشاب ان اجلمهور املصري 
يس����تطيع التفرقة ب����ن الصوت اجليد 
والرديء، مشيرة الى ان ألبومها »حيحصل 
ايه« حصل على املركز 3 في حتقيق اعلى 

مبيعات في سوق الكاسيت.
ونفت ما تردد من شائعات عن أنها 
قامت بشراء عدد كبير من نسخ ألبومها 
لرفع مبيعاته في السوق، مشيرة الى انها 
ليست بحاجة خلداع نفسها، و انها قامت 
بالغناء الشهر امللحنن مثل حلمي بكر، 
ومحمد ضياء، ويحيى املوجي، وعمار 
الش����ريعي، وامين بهجت قمر الذي قام 

بتلحن اغاني مسلسل »حدف بحر«.
وقالت اخلشاب انها وجدت صعوبة في 
انتاج األلبوم وبخاصة في عمل الدعاية 
ل����ه، النه لم يكن لديه����ا خبرة انتاجية 
وستحرص على ان تتبنى شركة انتاج 
ألبومها املقبل، مش����يرة الى ان الفنان 

محمد منير كان يشجعها دائما.

القاهرة ـ سعيد محمود
أكدت النجمة اللبنانية ميريام فارس 
انها استعانت في كليبها اجلديد »إيه اللي 
بيحصل« مبدربة الرقص االجنليزية 
بوليت مينوت التي تعاملت من قبل مع 
ماريا كاري، وريهانا، وفيكتوريا بيكام 
لتضعها في قالب راقص محترف يتناغم 

مع أحلان األغنية اجلديدة.
اللبنانية »أردت  وقالت املطرب���ة 
الع���ودة للخط الفني الذي رس���مته 
لفني منذ اللحظة األولى بشكل دقيق، 
وسافرت الجنلترا بلد مدربة الرقص 
وانخرطت في صفوف تعليم الرقص 
لديها، وعندما انتهيت من تس���جيل 
أغني���ة »إيه اللي بيحص���ل« دعوت 
مدرب���ة الرقص لبيروت قبل تصوير 
الكليب وجنحت الفكرة«، بحسب ما 
نشرته صحيفة الشرق األوسط يوم 

اجلمعة.
وأكدت النجمة اللبنانية انها تعشق 
الرقص فهو متنفس����ها الوحيد عندما 
تتألم أو حت����زن أو تفرح، وان مدربة 
الرقص بوليت كانت نافذة جيدة ومهمة 
في تطوير لوحاتها وأدائها الراقص الذي 

تعتمد عليه في معظم كليباتها.

وإذا كان���ت أغني���ة »مكانه وين« 
اخلليجية تخللته���ا لوحات راقصة 
جريئة دفعت ميريام للتريث في العودة 
لهذا اخلط في كليباتها، أكدت املطربة 
اللبنانية ان كليب هذه األغنية تعرض 
النتقادات كثيرة لكنها ليست مضطرة 
للرد على هذه االنتقادات، خاصة التي 
ادع���ت اعتمادها على اإلغراء من أجل 
الشهرة، مضيفة انها ليست بحاجة لهذه 

الوسائل لزيادة انتشارها كمطربة.
وتابعت ميريام »الرقص ال يقوم على 
هذا املبدأ بل على إجادة خطوات تبرز 
ليونة ولياقة اجلسم ليس أكثر، الرقص 
هو فن بذاته، ومن خالله يس���تطيع 
صاحبه التعبير عن فرحه أو خوفه 

أو أي حالة نفسية يعيشها«.
وعن صحة ما أشيع عن أدائها قريبا 
فيلما من اخراج خالد يوسف، أعربت 
عن استغرابها من هذه األخبار، مؤكدة 
انها شخصية ال تعرف هذا املخرج، وان 
املوضوع برمته غير صحيح، مؤكدة 
في الوقت ذاته انها لم تعد مترددة في 
املوافقة على املشاركة في فيلم سينمائي 
بعدما القت اهتماما مبوهبتها الفنية 

في األعمال السابقة.

بيروت ـ ندى سعيد
يبدو ان األيام املقبلة مرشحة 
للتفاعل سلبا بن شركة »روتانا« 
والفنانة أصال���ة نصري، اثر 
الهج���وم العنيف الذي ش���نه 
املنتدى الرسمي للفنانة والذي 
يديره عب���داهلل ابراهيم، على 

»روتانا« مجلة وشركة.
الهجوم وبحس���ب   وجاء 
اثر مفاجأة  املنتدى،  ما أورده 
الفنان���ة وقراء مجلة  جمهور 
روتانا مبقالة في العدد األخير 
الذي صدر نهاية الشهر املاضي 
بعنوان: مشاحنات � تصريحات 
ناري���ة � حروب م���ع زمالئها، 
تخبط���ات أصال���ة »تفقده���ا 
جمهورها«! وأك���د النادي انه 
بعد اتصال مت اجراؤه مع زوج 
اصالة املخرج طارق العريان، 
فقد اكد انه مت التعامل مع املوقف 
ورفع دعوى قضائية على مجلة 
روتانا اس���تردادا حلق ما قيل 

في املجلة.
وجاء في البيان الصادر عن 
املنتدى ان »خالصة املوضوع انه 
مبقابلة الفنانة اصالة االخيرة 
مع االعالمي الكبير نيشان ضمن 
برنامج »املايس���ترو« أطلقت 
الفنانة املذكورة النار على شركة 
روتانا بعد الظلم الذي حلق بها 
من الشركة، وعلى اثر املقابلة 
الش���ركة برد  املذكورة طلبت 
اعتبار عبر جتييش جمهور كبار 
الفنانن ضدها لتستر الشركة 
على فضائحها االخيرة وخاصة 
اشاعة افالس الشركة التي بدأ 
احلدي���ث عن ه���ذا املوضوع 
بقوة ولتف���ادي اي هجمة من 
اي فنان آخر على الشركة، فردا 
على املوضوع واملقالة املذكورة 
وباسم كل عشاق الفنانة الكبيرة 
اصالة مصطفى نصري، أحببنا 
ان نوجه هذه الرسالة الى مجلة 
روتانا ونقول لها: اطمئني يا 
روتانا فجمهور الفنانة اصالة 
الكبير ال يكترث بكل تشويهاتك 
ول���ن يدخل معك ف���ي ألعابك 

سمية اخلشابأصالةاملكشوفة.

ميريام فارس

اإلعالمية منيرة عاشور

منيرة تتواصل مع جمهورها في »بيتك«
بعد أن قدمت اإلعالمية منيرة عاشور 
عبر أثير اإلذاعة طوال شهر رمضان املاضي 
برنامج »كل رمضان وبس« وأتبعته ب�»كل 
عيد وبس« وحاولت من خاللهما متابعة اعمال 
رمضان اوال بأول ولقاء النقاد واإلعالمين 
لتقييم تلك األعمال، تواصل االعالمية عاشور 
طلتها على شاشة تلفزيون الكويت من خالل 
برنامجها االجتماع���ي »بيتك« الذي يبث 

من الرابعة حتى اخلامسة مساء ويتضمن 
مجموعة من الفقرات املتنوعة.

يشارك منيرة في تقدمي البرنامج املذيع 
سعد اخللف، بالتناوب مع كل من املذيعة 
ورود حيات واملذيع ماهر العنزي، بينما 
يترأس فري���ق اإلعداد واإلش���راف العام 
الزميل ناص���ر العتيبي واإلخراج لفوزان 

الفوزان.

طالبوا بالمساواة والعدل مع انطالقة العام الدراسي الجديد

حاملو شهادة الـ »MFA« بانتظار الفرج!

مفرح الشمري
مع انطالقة العام الدراسي اجلديد للمعهد العالي للفنون املسرحية 
ومع تصريحات املسؤولن فيه بالتجديد والتطوير والتغيير تبقى 
قضية حاملي شهادة ال� MFA معلقة وتنتظر الفرج وقرارا جريئا من 
قبل وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود لتنتهي 
معاناة أصحاب تلك الشهادات الذين ال يريدون سوى املساواة والعدل 
أسوة بزمالئهم الذين س���بقوهم خاصة ان وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي الس���ابقة نورية الصبيح تعرفت على معاناتهم عن 
قرب فقامت بتشكيل جلنة لتقصي احلقائق حتى يأخذ كل شخص 
حقه وكانت مصرة على حلها ولكن بعد ابتعادها عن الوزارة ردت 

حليمة لعادتها القدمية! 
وأكدت مصادر ل� »األنباء« ان حاملي ش���هادة ال� MFA وجدوا في 
كتاب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود التي 
 MFA �تطالب فيه بإيجاد حل عاجل وفوري ملشكلة معادلة شهادة ال
بناء على التقرير اخلتامي للجنة تقصي احلقائق املش���كلة بالقرار 
الوزاري رقم 2008/387 متنفسا لهم، ولكن حتى هذه اللحظة لم تنته 
هذه املشكلة التي أخذت سنوات طويلة أمام احملاكم وذلك النشغال 
الوزيرة في مناقش���ة الالئحة اجلديدة للمعهد التي وضعها أعضاء 
هيئة تدريس ج���دد خبرتهم العلمية والعملي���ة قليلة، األمر الذي 
تساءلت من خالله املصادر بأنه هل يجوز قانونيا ان يضع اللوائح 

أعضاء هيئة تدريس خبرتهم قصيرة في هذا املجال؟! 
واضافت املص���ادر قائلة: هل يجوز ان م���ن ميثل أعضاء هيئة 
التدري���س في مجل���س االدارة مت اختياره بالفع���ل من قبل أعضاء 
املعهد مع العلم بأن هذا العضو الذي يحمل ش���هادة »ماجس���تير« 
حمل مسمى استاذ دكتور عندما كان يشغل منصب العميد بالوكالة 
موضحة ان هذا الوضع يثير باقي أعضاء هيئة التدريس احلاملن 
لش���هادة ال� MFA خاصة ان جلنة تقصي احلقائق طالبت باملساواة 
لهؤالء الذين مت���ت ترقيتهم في عام 2000/ 2001 دون أبحاث وعدم 

قضاء املدة للترقية؟!
واختتمت املصادر حديثها بأنه ال يعقل أن توضع الئحة جديدة 
في تلك الظروف مطالبن عميد املعهد بالوكالة د.عبداهلل الغيث أن 
ينهي مشكلة حاملي شهادة ال� MFA ومن ثم يناقش الئحته اجلديدة 

مع الوزيرة.

وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح عميد املعهد بالوكالة د. عبداهلل الغيث وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي احلمود

أسماء بعض أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من لجنة 2001

المسمى قبل الكادرالمؤهل وتاريخهاالسم
المسمى بعد الكادر 

وتاريخه

وكيل وزارة مساعد - دكتوراهخالد رمضان
استاذاملجلس

استاذمدرسدكتوراهابراهيم عيسى

استاذمنتدب من خارج املعهددكتوراهمروان املطوع

استاذآخر مربوط محاضرماجستيرشيخة السنان

استاذ مشاركمدرسماجستيردخيل الدخيل

استاذ مشاركاستاذ مساعددكتوراهفاضل املويل

استاذ مساعدمدرسماجستيرخالد الفرج

استاذ مساعدمعيدم ف ا MFAوليد سراب

محاضرمعيدبكالوريوسيوسف الصفران

محاضرمعيدبكالوريوسنايف الصفران

محاضرمعيدبكالوريوسسعود الفرج

محاضرمعيدبكالوريوسجمال الردهان

سمية الخشاب: ألبومي األول لم يفشل.. ولست بديلة لهيفاء

ممثلة »ش���هدت« زور 
ضد زميلتها علشان عيون 
احد املخرجن اللي واعدها 
بانه راح يعطيها دور يكسر 
الدنيا ف���ي عمله اليديد.. 

صچ ما تستحن!

ممثلة »بررت« ابتعادها 
التمثي���ل بانها تفكر  عن 
بافتت���اح مؤسس���ة فنية 
علشان ترتاح من طلبات 
املنتج���ن اللي ما تنتهي. 

خير ان شاء اهلل!

طلبات

وظائف التدريس المتدرجة فنياً وشروط شغلها

أن يكون حاصال على مؤهل جامعي في التخصص منذ 13 سنة باإلضافة إلى شهادة أستاذ
الدكتوراه في التخصص + 8 سنوات خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة أستاذ مشارك.


