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مروة تنتهي من تصوير »نفسي«

منى زكي: أفضل ممثلة 2009

كارول تصور أغانيها في تونس

انتهت مروة نصر جنمة ستار أكادميي املوسم الثالث من تصوير 
أولى وأحدث أغنياتها ڤيديو كليب، األغنية حتمل عنوان »نفسي« 
من ألبوم »سنني« من كلمات طارق فيصل وأحلان شريف محمود 
وتوزيع وسام عبداملنعم، وقد استغرق التصوير يوما كامال ومت 
التصوير في قناة السويس ومدينة كبريت حتت إشراف املخرج 

محمد حمدي.
الكليب يحمل فكرة جديدة ومعبرة عن كلمات األغنية وأجوائها 
وتظهر مروة فيه بأكثر من ل���وك مختلف عن جمهورها، الكليب 

يعرض حاليا وحصريا على قنوات ميلودي الفضائية.

القاهرة ـ سعيد محمود
حصل فيلم »احكي 
يا شهرزاد« للمخرج 
يس���ري نص���راهلل 
على جائ���زة افضل 
فيل���م لع���ام 2009، 
وجاء هذا الفوز بعد 
االستفتاء الذي قامت 
به اجلمعية املصرية 
لكتاب ونقاد السينما 
مبش���اركة عدد من 

الصحافيني.
وق���د حصل���ت 
الفيلم  بطل���ة ه���ذا 
النجمة من���ى زكي 
على جائ���زة افضل 
ممثلة لع���ام 2009، 
كم���ا حص���د الفيلم 
العديد من اجلوائز 
من بينها افضل وجه 
جديد، افضل مونتاج 
وافضل موس���يقى، 

معجب���و النجمة املصرية منى زكي كانوا ق���د انتقدوا دورها في 
الفيلم معتبرين انه يحمل ايحاءات جنسية ال تليق بها، فهل تساعد 

هذه اجلائزة على تهدئة غضبهم؟

بيروت ـ بولين فاضل
الفنانة  اختارت 
س���ماحة  كارول 
لتصوير  تون���س 
اغنيت���ني فيها من 
البومه���ا اجلدي���د 
صدوره  املرتق���ب 
خالل شهر نوفمبر 
املقبل، التصوير مت 
ادارة املخرج  حتت 
الفرنسي تيري فيرن 
الذي صور لها اكثر 
من اغنية حتى اليوم 
من بينه���ا اغنيتها 
االخيرة »رجعالك« 
التي ص���ورت في 
املالدي���ف،  ج���زر 
الى جناح  ونظ���را 
كلي���ب »رجعالك« 
حصلت كارول على 
العضوية الشرفية 
ف���ي الفن���دق الذي 
صور في���ه الكليب 

حتى ان كل من يرتاد الفندق في املالديف يجد في غرفته البوم 
كارول اجلديد، اما االغنيتان اللتان صورتهما سماحة في تونس 
فهما »زعلني« وهي اغنية باللهجة اخلليجية من كلمات عبداهلل 
بوراس واحلان ناصر الصالح، و»ما بخاف« من كلمات واحلان 
سليم عساف، على صعيد احلفالت زارت كارول اخيرا روسيا 
حيث احيت فيها حفل زفاف، وهي املرة االولى التي حتيي فيها 

حفال في هذا البلد.

مروة نصر

المصري: سنخّرج من مسابقة »نجوم الخليج« فنانين مثقفين موسيقيًا
بيروت ـ ندى سعيد 

اعتمدت مسابقة »جنوم اخلليج« خالل 
أعوامها األربعة املاضية، ومن أول مسابقة 
أنتجتها عام 2005، على اكتشاف املواهب 
الغنائية اخلليجية الصحيحة، التي متلك 
املوهبة احلقيقية، والتي مت تقييمها عبر 
جل���ان حتكيم متخصصة، س���اعدت في 

متيزهم.
الس���ليمة لصناعة  وإلكمال املسيرة 
النجومي���ة، وتخريج أصوات مناس���بة 
ترضي اجلمهور اخلليجي في املرتبة األولى 
والعربي بشكل عام، فقد قامت إدارة مسابقة 
»جنوم اخلليج 2009« بتأسيس وإنشاء 
»معهد املوسيقى اخلليجية« املتخصصة 
بتعليم وصقل أصوات املواهب الغنائية 
املتأهلة، ووضعها في مكانها الصحيح، 
خالل فترة املسابقة، وبإدارة أهم املوسيقيني 
األكادمييني املتخصصني في العالم العربي، 
الذين لهم باع طويل في هذا التخصص.

ي���رأس املعهد بصف���ة »عميد املعهد« 
املايسترو عزيز املصري، احلاصل على 
شهادة دبلوم عال في املوسيقى من جامعة 
»ترينيتي كولدج« بلندن، ودرس وتتلمذ 
على أيدي أهم خبراء املوسيقى في مصر 
والعالم العربي م���ن بينهم محمد نصر 

الدين، محمد حجاج، حسن شرارة.
كما يضم فريق عمل املعهد املايسترو 
عارف جمن الذي سيشغل منصب املستشار 
الفني ملسابقة جنوم اخلليج 2009، وامللحن 
سعيد الكعبي امللقب بنجم األحلان الذي 
سيعمل ويساعد املشتركني في اختياراتهم 
الغنائية التي س���يقدمونها على املسرح 

أمام اجلماهير.
وح���ول دور املعهد املوس���يقي خالل 
املسابقة، قال عزيز املصري عميد معهد 
املوسيقى اخلليجية انه سيقوم الى جانب 
زمالئه في املعهد بتعليم وتثقيف املتسابقني 
موسيقيا، بداية من وقوفه على املسرح، 
حتى كيفية غنائه ونطق حروف األغنية 
لغويا وموس���يقيا، وكيفية تعاملهم مع 

اإليقاع والنغم.
أنهم سيسعون من  وأضاف املصري 
خالل املعهد املوسيقي الى زرع بذرة فنية 
داخل كل متس���ابق ليستفيد منها ويفيد 
من بع���ده اآلخرين واملش���اهدين الذين 
س���يتابعون األكادميية م���ن خالل النقل 

املباشر ألحداثها.
وسيقدم »معهد املوسيقى اخلليجية« 
للمشتركني املتأهلني للمرحلة النهائية من 
املسابقة، دروس���ا علمية تخصصية في 
املوسيقى، وتدريبهم على »السولفيج« 
وطبقات الصوت، والتي ستبدأ أنشطتها 
فور ابتداء املسابقة وبعد اختيار املتسابقني 
املتأهلني ووصولهم الى دبي، وسيتم بث 

املتسابقني الذين سيقدمونهم خالل مراحل 
املسابقة )على الهواء مباشرة(، وكيفية 
صناعة األحلان والتوزيعات املوسيقية 

لألغاني.
هذا وس����تقوم إدارة مس����ابقة »جنوم 
اخلليج 2009« بإنتاج أغنية خاصة لكل 
مشترك متأهل للمراحل النهائية للمسابقة، 
وسيتم عبر »النقل املباشر« اليومي ألحداث 
»أكادميية املوس����يقى اخلليجية« بإظهار 
بشكل تفصيلي مراحل صناعة كل أغنية بعد 
اختيار الكلمات من قبل الشاعر، وقيام امللحن 
بتلحينها وحتفيظ املتسابق على أدائها، ثم 
وضعها في قالب التوزيع املوسيقي، مرورا 
بعملية تسجيلها في ستوديوهات جنوم 
الصوتي����ة، وكيفية وضع املطرب صوته 

عليها بحضور مهندس الصوت. 
يذكر ان املايسترو عزيز املصري مع 
جميع الفنانني ف���ي الوطن العربي على 
رأسهم محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، 
وردة، صالح الشرنوبي، عمار الشريعي، 
جناة الصغيرة، ش���ادية، وجناح سالم 
وغيرهم، وله الكثير من املؤلفات املوسيقية 
في أوبرا القاهرة، وأوبرا سويسرا وفرنسا، 
الى جانب األعمال املوسيقية على اآلالت 
الكمان والبيان���و والفيوال  املوس���يقية 
الى جانب عمل س���يمفوني  والفولوت، 

عن القدس.
كما قام بعمل أول قالب موسيقي عربي 
)للكمان والبيانو( مع قالب موسيقي عاملي، 
واصبح يدرس في معهد »الكونسرفتوار« 

في مصر وسويسرا.
هذا، ومن املعروف أن جلنة التحكيم في 
مسابقة »جنوم اخلليج« هذا العام 2009 
قد ضمتت الفنانة القديرة رباب والفنان 
املع���روف عبداملنعم العام���ري والفنانة 

التونسية مليحة. 

أحداثها ودروس���ها بشكل مباشر يوميا، 
بأسلوب تلفزيون الواقع، عبر قناة جنوم 

اخلليج جنوم 2.
هذا وس���يتم توجيه الدع���وة لكبار 
املوس���يقيني في العال���م العربي إلعطاء 
محاضرات موس���يقية أكادميية، وإعطاء 
الدروس العملية لتدريب املشاركني على 
آالت العزف احملببة لديهم، ليتم تثقيفهم من 
جميع اجلوانب التي يحتاجها كل فنان أو 
موهوب في بداية خطواته نحو النجومية، 
وليكون جاهزا لها حتى وإن لم يس���تمر 
في املسابقة، ألن منهاج املسابقة يقتضي 
خروج املتسابقني أسبوعيا للوصول الى 
جنم واحد يحمل لقب املوس���م اخلامس 

للمسابقة.
وسيكش���ف البرنامج اليومي للمعهد 
كيفية إجراء البروڤات اخلاصة بأغنيات 

»معهد الموسيقى الخليجية« يرافق المشتركين في البرنامج

جلنة مسابقة جنوم اخلليج 2009 الفنانة رباب والفنانة مليحة التونسية والفنان عبد املنعم العامري

عميد معهد املوسيقى اخلليجية عزيز املصري

هيفاء وهبي

»بابا فين« هيفاء وهبي الشهر المقبل
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تتحضر الفنانة هيفاء وهبي إلصدار ألبومها 
اخلاص باألطفال في االسبوع االول من شهر 
نوفمبر املقبل، هذا األلبوم الذي لطاملا حتدثت 
هيفاء عن اغنياته التي تتوقع لها النجاح الكبير 
وستتولى شركة روتانا للمرئيات والصوتيات 
انتاجه وتوزيعه حول العالم ومن املقرر بدء 
االعالنات في نهاية هذا الشهر مع عرض الكليب 

اخلاص باأللبوم.
وكانت شركة روتانا للمرئيات والصوتيات 
قد وافقت على انتاج أغنيتني للفنانة االولى 
»بابا فني« من كلمات وأحلان مصطفى كامل 
وهو ايضا الذي كتب وحلن النسخة األولى من 
»بابا فني« واالغنية من توزيع توما والثانية 
»ملا الش����مس تروح« كتبها بهاء الدين محمد 
ومن أحلان محمد يحيى وتوزيع يحيى يوسف، 
واالغنيتان هما من ألبوم »بيبي هيفا« اجلديد 

الذي سيصدر قريبا جدا.
وستوزع األلبوم ش����ركة »روتانا« التي 
ستعرض على شاش����تها الكليبات املصورة 
لتعود وتوزعها على الشاشات األخرى، ويعتبر 
هذا العمل األول اخلاص باألطفال الذي تقدمه 

»روتانا«.
من جهة أخرى، تشارك الفنانة هيفاء وهبي 
في 17 اجلاري في حفل التسامح الهادف الى 
تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والذي نظمته 
رابطة للتس����امح في ش����راكة مع التلفزيون 
املغربي M2 وقناة M6 الفرنس����ية، هو جسر 
ثقافي بني ضفتي البحر االبيض املتوسط وهم 
يرددون السالم واالخوة والوحدة كما يشارك 
في احلفل اسماء فنية اخرى أمثال لديام، بوب 
Sinclar، ليون����ا لويس، هيفاء وهبي، ومارك 
 ،Imbruglia ناتالي ،Pagny فل����وران ،Lavoine

ورينان لوسي وفوضيل.

تشارك في حفل تعزيز ثقافة التسامح

تشارك مع فرقة »الجيل الواعي« في مهرجان أيام المسرح السادس

»fm ماسنچر« فاطمة الطباخ يخترق أثير »كويت«
مفرح الشمري

عبرت االعالمية فاطمة الطباخ ل� »األنباء« عن سعادتها بتقدمي برنامج منوع عبر اثير محطة 
كويت fm حتى تتواصل مع املس���تمعني من خالله خاصة انه���ا قدمت عددا من البرامج االذاعية 
fm عب���ر اذاع���ة البرنامج الثاني وهذه امل���رة االولى التي نتعاون فيها مع اس���رة محطة كويت 

التي تكن لها كل محبة وتقدير.
واضافت الطباخ ان البرنامج يحمل عنوان »ماس���نچر« من فكرتها واعدادها 

وتشاركها باالعداد هبة يكن بينما يتصدى الخراجه بدر الرباح ويبث كل احد 
واربعاء من كل اسبوع ومدته ساعة واحدة من 10 الى 11 مساء.

واشارت ان الفكرة جديدة ولم يتطرق لها في محطة كويت fm مشيرة 
انها ستتواصل مع جميع النجوم في الساحة الفنية من خالل »املاسنچر« 

وذلك الطالع املستمعني على جديدهم التلفزيوني.
وقال���ت: هلل احلمد في هذه ال���دورة البرامجية للمحطة حصلت على 
برنامج بعدما قدمت الفكرة ملراقبة احملطة خديجة دشتي احلريصة دائما 
على متيز برامج احملطة واش���عر حاليا بسعادة بتواصلي مع املستمعني 
من خالل اثير هذه احملط���ة التي ظهرت فيها الول مرة من خالل برنامج 
»ليل وجنوم« حيث انني قدمت حلقة يتيمة بسبب ظروف مذيعه ماهر 
العنزي، واحلم���د هلل وجدت صدى طيبا من ه���ذه التجربة ومتنيت 
ان يك���ون عندي برنامج خاص فين���ي رغم انني لدي برامج في اذاعة 
البرنامج الثاني ولكن الظهور في محطة كويت fm له شكل ثان وذلك 

النها محطة ترفيهية والكل يتابعها.
واكدت االعالمية فاطمة الطباخ ان الصدى الطيب الذي رصدته من 
خالل احللقات االولى لبرنامجها يبش���ر باخلير ويدفعها للتميز في 

حلقاته املقبلة متمنية ان تكون عند حسن ظن اجلميع بها.
وعن برنامجها »س���والفنا احللوة« الذي يبث عبر شاشة قناة دبي 
قالت: قبل ايام رجعت للديرة بعد ان صورت مجموعة من حلقات هذا 
البرنام���ج الذي تقدمه مجموعة من املذيعني العرب وانا الوحيدة فيه 
التي أمثل اخلليج حيث اس���تضفنا عددا من جن���وم الفن مثل غادة 
عبدالرازق ومنى واصف وعبير اجلندي والفنان عبدالعزيز جاسم 
وغازي حس���ني واملطرب عادل مختار وستبث هذه احللقات قريبا 

على شاشة قناة دبي.
وبخصوص نش���اطها مع فرقة اجليل الواعي التي كانت من 
مؤسس���يها ذكرت الطباخ انها تواصل بروفاتها في مسرحية 

»اكاد ان افقد عقلي« التي تشارك بها الفرقة في مهرجان ايام 
املسرح للشباب السادس الذي سينطلق مطلع الشهر 

املقبل متمنية ان تكون من ضمن املمثالت املرشحات 
للفوز بجوائز هذا املهرجان خاصة انها تصعد خلشبة 

املسرح للمرة الثانية بعد ان شاركت مع الفرقة 
في العرض اخليري اخلاص بلبنان من خالل 

مسرحية »خارج منطقة التغطية«.
وعن جديدها التلفزيوني قالت: بعدما 

خضت جتربة التمثيل للمرة االولى من 
خالل مسلسل »رسائل من صدف« هناك 
عدة عروض ولكن حتى هذه اللحظة 

ل���م ابت فيها الني ال اريد الظهور 
في التلفزيون ملجرد الظهور 

فقط.

منى زكي

كارول سماحة

االعالمية فاطمة الطباخ


