
الثالثاء 10 نوفمبر 2009   23فنون
ترى أن سهم أحدث رجفة في الخليج والوطن العربي

أحالم وعبداهلل الرويشد في ديو من توقيع فايز السعيد
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

من املتوقع ان جتتمع الفنانة أحالم مع الفنان 
عبداهلل الرويشد قريبا في ديو غنائي من أحلان 
فايز السعيد، وجاء االتفاق اثر حلول أحالم ضيفة 
على احللقة الرابعة من برنامج »جنم اخلليج« 

األسبوع املاضي.
»األنباء« التقت أحالم واجرت معها دردشة 
سريعة حول حتضيرها أللبومها اجلديد حيث 
قالت: األلبوم أصبح جاهزا تقريبا، ومن املتوقع 
ان يصدر خالل فصل الصيف، وقد تعاملت مع 

العديد من الفنانني الذين عملت معهم سابقا.
وحول ما إذا كان هنالك تعاون مع سهم قالت: 
بالطبع هناك تعاون معه، فهو ليس فنانا فقط 
بل ملحن، ايضا، وهو فنان عندما جتلسني معه 

يعطيك تاري���خ الفن في اخلليج والوطن العربي من أيام كوكب 
الش���رق أم كلثوم وعبدالوهاب رغم سنه الفتي، واعتقد ان سهم 

رمى بسهامه وأحدث رجفة في اخلليج والوطن العربي.
أحالم احلامل في شهرها الرابع قالت ان األمومة بالنسبة اليها 
»قضية قومية« وهي تهتم بأوالدها بنفسها ألنهم عشقها الوحيد، 
مشيرة الى انها لم تس���أل عن جنس اجلنني ألنها لم تفعل ذلك 

منذ والدة ابنتها فاطمة.
وكانت أحالم بقيت في لبنان ألي���ام أربعة حيث حلت ايضا 

ضيفة على برنامج »ستار صغار« الذي تقدمه 
قن���اة أبوظبي ويتم تصويره ف���ي لبنان، وقد 
وصفت الفنانة اإلماراتية برنامج »جنم اخلليج« 
بأنه برنامج قوي يب���ث على قناة دبي املميزة 
معتب���رة ان أهم ش���يء ان يتمكن الفائز من ان 
يستكمل مسيرته الفنية ويتم تبنيه بعد خروجه 
من البرنامج وقالت: كنت متواجدة في احللقة 
األخيرة من »جنم اخلليج« املوسم األول، حيث 
مت تتويج الفنان حسني اجلسمي، ولقد توقعت 
له ان يصبح »س���تار« فالبد على كل انسان أن 

يعتمد على نفسه، وهكذا فعل اجلسمي.
وعن املناوشات التي ترتبت عن آخر زيارة 
لها الى لبنان خاص���ة بعد حلولها ضيفة على 
برنامج »آخر من يعلم« وتصريحاتها جتاه ناصر 
الصالح وشمس قالت: انتهى األمر هنا، بالنسبة لي دفنت األمر 
حتت التراب، صدقوني انا ال أنظ���ر ورائي وال أعرف احلقد في 

حياتي.
أما ع���ن الهجوم الذي تعرضت له من الصحافة الس���عودية 
واحلملة التي ش���نت في وجهها على »الفيس بوك« على خلفية 
لباس���ها خالل إطاللتها في حلقة »آخر من يعلم« حملت عنوان 
»لبسوا احالم« فقالت: انا حرة في لباسي، زوجي هو الذي اختار 

لي املالبس وال يهمني رأي احد غير زوجي.

تركت إعداد البرنامج رغم استمرار عرضه على القناة األولى

الحوطي تكشف »أصل الحكاية« مع الصالل الليلة

عبدالحميد الخطيب
ُتنهي د.نرم���ني احلوطي اليوم ارتباطها 
ببرنامج »أصل احلكاية« حيث ستترك إعداده 
رغم استمرار عرضه على شاشة القناة األولى 
بتلفزيون الكوي���ت كل يوم ثالثاء في متام 

الساعة السابعة والربع مساء.
 حلقة الليلة س���تتناول مسيرة الشاعر 

الراحل والعميد هزاع مزعل الصالل.
د.احلوطي خصص���ت حلقتني على مدار 

أسبوعني للصالل ملا له من أهمية كشاعر اضافة 
الى اسهاماته الواضحة التي أثرت احلركتني 
األدبية والعسكرية على حد سواء، وفي حلقة 
الليلة سيتم تسليط الضوء على حياته األدبية 
واملهنية وتوثيقها عبر التلفزيون الكويتي. 
وس���يحل ضيفا على احللقة الفنان القدير 
إبراهيم الصالل شقيق الشاعر الراحل ليتحدث 
عن أهم محطات هزاع وكذلك اجلوانب اخلفية 
في حياته األس���رية والعملية، كما يتضمن 

البرنامج لقاء مع صديق عمر الشاعر الراحل 
هزاع الصالل األديب  عبد احملسن الدويش 
الذي سيخبرنا عن الشقني األدبي والعملي 

حتديدا في مشوار الصالل الطويل. 
يذكر أن برنامج »أصل احلكاية« هو أول 
إطاللة للدكتورة نرمني احلوطي كفكرة وإعداد 
لبرنامج ثقافي على شاشة التلفزيون الكويتي 
وهو من تق���دمي املذيعة هدى الفهد وإخراج 

خالد الهنيدي. 

نانسي عجرم لـ »األنباء«: مشاركتي في مهرجان 
اإلعالم العربي في القاهرة تعنيني كلبنانية 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
وصل مساء أمس األول 
إلى القاهرة الفنانان كارول 
سماحة ومروان خوري إلى 
جانب كل من الفنانني جنات 
وخالد سليم وهيثم شاكر 
ورحاب مطاوع للتحضير 
لبروڤ���ات أوبري���ت »عالم 
واح���د« الذي س���يقدم في 
حفل افتتاح مهرجان القاهرة 
لإلعالم العربي الذي يقام غدا 
وس���تتم البروڤات في أحد 
االس���توديوهات اخلاصة 
على أن ينف���ذ اليوم داخل 

القري���ة الفرعونية مبدينة 
اإلنتاج اإلعالمي مكان حفل 

االفتتاح. 
اوبريت »عال���م واحد« 
كتبه جمال بخيت ومن أحلان 
املوس���يقار عمار الشريعي 
وإخ���راج تلفزيوني محمد 
شعبان، ويخرجه مسرحيا 
أحم���د ط���ه. ويحكي قصة 
هبوط آدم وحواء إلى األرض 
وم���ا حدث م���ن قهر وظلم 
وح���روب فتتوجه األنظار 
إلى الشرق والعالم العربي 
ومص���ر، باعتباره���ا مهدا 

للرساالت السماوية.
 وف���ي معلومات خاصة

ب� »األنباء« ان نانسي وصلت 
أيض���ا أول من أم���س إلى 
القاهرة حيث حتيي زفافا 
كبي���را ولكي تضع صوتها 
على األغنية التي ستقدمها 
في ختام املهرجان بعد االتفاق 
البياض مشرفة  مع راوية 
احلف���الت باملهرجان معها 
على إحياء حفل اخلتام. وفي 
دردشة مع »األنباء« قالت 
نانسي عن اختيارها إلحياء 
احلفل النهائي: املشاركة في 

املهرج���ان تعني لي الكثير 
كوني لبناني���ة وأنا أقول 
دائما ان الفنان العربي إذا لم 
يحبوه في مصر، وفي حال 
لم يكن قريبا من مصر في 
اختياراته وبفنه وبشهرته 
وبنجاحاته ال ميكن أن ينجح 

في العالم العربي.
وأضاف���ت: ش���هادت���ي 
مجروحة مبصر وبالشعب 
املصري وهم يعرفون أنني 
قريب���ة منه���م، بالفعل أنا 
س���عيدة باختي���اري وهذا 

شرف لي.

سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد
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