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الفنية

مطربة »ش���عرت« ان 
الن���اس م���و حابينها في 
التمثيل تفكر انها بالفترة 
اليايه ترك���ز على اعمالها 
التمثيل  الغنائية وتخلي 

الهله.. خووش تفكير!

ممثلة بعد ما »حّنت« 
عل���ى اح���د املنتجني 
ياخذها في عمله اليديد 
هااليام مسوية نفسها 
واسطة لكل ويه يديد.. 

صچ اي شي!

تفكير واسطة
مقدم برامج يبي 
يعيد مج���ده من 
خالل قناة خاصة 
بالشعر لعل وعسى 
يعوض اللي فاته.. 
خير ان شاء اهلل!

شعر

أصالة نصري نوال الزغبي

فنان العرب محمد عبده

العقل مكرما من رئيس احتاد املنتجني اخلليجيني يوسف العميري والشيخ دعيج اخلليفة

عبدالرحمن العقل

ميريام فارس

ميريام فارس: توقعت فشل »سيلينا« في مصر
القاهرة ـ سعيد محمود

اعترف�ت الفنان��ة اللبناني��ة ميري��ام فارس بفشل فيلمه��ا األخي��ر 
»سيلين�ا« وع�دم حتقيق��ه إلي��رادات جي��دة عن��د عرض��ه بالقاه��رة، 
مؤك��دة ان��ه فيل��م لبنان��ي غنائ������ي يعتم��د عل�ى اللهج�ة اللبناني�ة 
اجلبلي�ة التي يصعب على اللبنانيني التعامل بها فكيف س����يفهمها أهل 

مصر؟
وبينت انها كانت تعلم مس����بقا بع����دم جناح الفيلم في مصر، نافية 
تع����رض الفيلم لالنتقاد ف����ي لبنان، مؤكدة رضاها ع����ن التجربة التي 
وجدت فيها نفس����ها بعد ان قدمت عمال استعراضيا غنائيا كانت حتلم 
به منذ فترة طويلة، مشيرة الى انها تلقت عروضا باجلملة من شركات 
اإلنتاج املصري����ة، اال انها عندما قررت خوض جترب����ة التمثيل للمرة 
األولى قررت عمل فيلم لبناني كي يفتخر به أوالدها وأحفادها مستقبال 

ألنه فيلم لبناني.
وأوضحت ميريام فارس في تصريحاتها للصحافيني ان تصريحاتها 
حول قدرة هيفاء وهبي على تقدمي الفوازير بسبب السن قد مت حتويرها، 
مضيف����ة ان اجابتها وقتها كانت ان ما يليق بها ال يليق بهيفاء ألن لكل 

منهما »ستايل خاص«.
ونفت ميريام فارس تأثرها بالنجمة العاملية شاكيرا او تقليدها لها 
سواء في الشكل واملظهر اخلاص بها او في الرقصات املثيرة التي تقدمها 
في االغنيات، مؤكدة انها حتب فنها وش����عرها منذ صغرها خاصة انها 
لم تغيرهما كما ان شاكيرا لها اصول لبنانية، نافية ايضا االتهام الذي 
وجهه اليها احد مخرجي كليباتها وهو املخرج يحيى س����عد عندما اكد 
انه����ا � اي ميريام فارس � تطلب منه التركيز على مفاتنها عند تصوير 

كليباتها.
واكدت الفنانة اللبنانية ان ما تردد حول قيامها بالتأمني على جسدها 
ال اساس له من الصحة، مؤكدة انها ال ميكن ان تفعل ذلك في ظل وجود 
ماليني احملتاجني والفقراء في العالم العربي، مؤكدة ان هذا الكالم عيب 
وال يصح ترديده. وأشارت ميريام الى انها حتلم باالستمرار في خطها 
الشبابي الغنائي الراقص البعيد عن االبتذال، نافية اتهامها باإلثارة التي 
تلجأ اليها الفنانات عدميات املوهب����ة الالتي يفتقدن للقبول، نافية ان 
تكون س����عت لألضواء او قامت بتقدمي تنازالت من اجل الوصول اليها 
رغم انها تعرضت للعدي����د من طلبات تقدمي التنازالت اال انها رفضتها 

بشدة وخاصة الالأخالقية منها.

نفت تأثرها بشاكيرا والتأمين على جسدها

عظم اهلل أجرك يا بونورة
تتقدم أس���رة »األنباء« بأحر التعازي 
واملواس���اة من فنان العرب محمد عبده 
لوفاة املغفور لها بإذن اهلل شقيقته الكبرى 
فاطمة التي وافتها املنية صباح اخلميس 
املاضي مبستشفى سليمان فقيه مبدينة 
جدة اث���ر اصابتها بجلطة مفاجئة حيث 

ووري جثمانها الثرى في املدينة املنورة 
امس.

سائلني العلي القدير ان يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته ويس���كنها فسيح جناته 
ويلهم اهلها وذويها الصبر والس���لوان، 

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

عبدالرحمن العقل وفيًا لزوجته في »الحب الذي كان«

خالد حسين
يستعد الفنان القدير عبدالرحمن العقل للمشاركة 
في بطولة املسلسل احمللي »احلب الذي كان« للكاتبة 
فاطمة الصولة والذي سيشهد عودة »أبناء املنصور« 

للشاشة الصغيرة بعد توقف طويل.
العقل سيجسد دور زوج يكون وفيا لزوجته حتى 
بعد وفاتها في هذا املسلسل الذي تتصدى الخراجه 

شرويت عادل.
»األنباء« هاتفت الفنان القدير عبدالرحمن العقل 
ملعرفة تفاصيل أكثر ع����ن هذا العمل خاصة بعد أن 
مت تكرميه أخيرا في حفل احتاد املنتجني اخلليجيني 

العرب فكانت هذه الدردشة:
هال بوخالد شلونك؟

احلمد هلل.
مبروك على التكرمي؟

اهلل يبارك فيك.

شنو يديدك؟
عندي مسلسل احلب الذي كان من تأليف فاطمة 
الصولة واخراج ش����رويت عادل ومن بطولة محمد 
املنصور وحسني املنصور ومنصور املنصور ومجموعة 

من الفنانني وسنصور قريبا.
شنو دورك فيه؟

هو رجل وصل الى مرحلة بعد ان فقد زوجته في 
حادث عاش فترة طويل����ة من غير زواج وحاول ان 
يكون مخلصا لها حتى في مماتها ويصير في مشاكل 
ويحاولون أهله انهم يزوجونه وهو ما يبي يتزوج، 
ويوقف أهو كله مع أهله وما يوقف مع نفس����ه وهو 

صاحب حل ملشاكل كثير.
انطباعك عن حف��ل تكرمي احتاد املنتجني اخلليجيني 

للفنانني العرب؟
ش����ي جميل هذا التكرمي وإن شاء اهلل تدوم هذه 

االحتفاالت ألنها جتدد عطاء الفنان.

يصوره قريبًا مع أبناء المنصور والمخرجة شرويت عادل

هل ترتدي أصالة الحجاب وتعتزل الفن؟
القاهرة ـ سعيد محمود

الس���ورية  هل بدأت املطربة 
الكبي���رة اصالة نصري التفكير 
جديا في ارت���داء احلجاب خالل 
الفترة املقبلة، وهل سيعقب هذا 
اتخاذها قرار اعتزال الغناء كما 
حدث مع عدد كبير من املطربات 
الالتي س���بقنها في هذا الطريق 
ابتداء بياسمني اخليام وعزيزة 
جالل ومرورا بس���مية وانتهاء 

بشاهيناز وكثيرات غيرهن؟
هذا هو السؤال الذي اثير على 
نطاق واسع خالل االيام املاضية 
بني عشاق صوت املطربة السورية 
الكبيرة بعد ان فوجئوا وفوجئنا 
معهم بقيام محبيها بإنشاء قسم 
جديد لها داخل املنتدى اخلاص 
بها تتصدره صورة لها مأخوذة 
من اح���دث اغنياته���ا املصورة 

»خليها على اهلل« وهي ترتدي 
احلجاب فقيل ان الفنانة الكبيرة 
هي التي طلبت منهم وضع هذه 
الصورة لها وأعقب هذا � كما قيل 
� ظهورها خ���الل االيام املاضية 
بصورة مختلفة متاما عن الصورة 
الت���ي اعتدنا مش���اهدتها عليها 
س���واء في املالبس التي ظهرت 
بها او في احلالة الروحانية التي 
اصبحت عليها وطريقة حديثها مع 
اصدقائها واحمليطني بها ناهيك عن 
حالة الصمت الكامل من جانبها 

حيال كل ما يقال ويتردد.
ويعود السؤال ليفرض نفسه: 
هل تفجر اصالة نصري املفاجأة 
وتتخذ قرارها بارتداء احلجاب 
وتلحق مبن سبقنها؟ ام ان االمر 
كان مرتبطا مرتبط بشهر رمضان 

املعظم فقط؟

بعد ظهورها بصورة مختلفة في عدد من المناسبات »معرفش ليه« 
جديد نوال الزغبي

انتهت النجمة اللبنانية نوال 
الزغب���ي من تس���جيل اغنيتني 
املق���رر ضمهمها  جديدتني، من 
لأللبوم اجلديد الذي تصدره قريبا، 
وفي هذا الصدد ذكر امللحن رامي 
الزغبي اختارت  جمال ان نوال 
اغنيتني من أحلانه، وانتهت من 
تس���جيلهما بأحد استديوهات 

الصوت بالقاهرة.
واض���اف: االغنيتان بعنوان 
لي���ه«، و»مبتكلمش  »معرفش 
علي���ك«، وهما كلمات الش���اعر 
الغنائي امير طعيمة ومن توزيع 
املوزع املوسيقي احمد ابراهيم.

يذك���ر أن آخر ألبومات نوال 
كان بعنوان »خالص سامحت« 
عام 2008، وصورت منه »قلبي 
اسألو« مع املخرج يحيى سعادة، 
كلمات منير بوعس���اف وأحلان 

هشام بولس.


