
االحد  10  يناير  2010   31فنون

ميسم: لن أتزوج على طريقة هيفاء وهبي

القاهرة ـ سعيد محمود 
كش���فت املطرب���ة اللبنانية 
ميس���م نحاس عن أنها تستعد 
للزواج بخطيبها طبيب األسنان 
مجد معوض خالل العام احلالي، 
رافضة أن يك���ون حفل زفافها 
ش���بيها بحفل مواطنتها هيفاء 
وهبي، مؤكدة أنه سيكون بسيطا 

وعائليا.
وقالت ميسم »فضلت أن تكون 
هناك فترة )خطوبة( طويلة قبل 
الزواج، حتى يعرف كل منا اآلخر 
بشكل أكبر، فالزواج خطوة مهمة، 
وال تؤخذ بسهولة، باإلضافة إلى 
أننا قادران على الزواج في أي 

وقت نريده«.
اللبنانية أن  ونفت املطربة 
يكون زواجها السابق له تأثير 
عل���ى مثل هذا الق���رار، ولكنها 
ترى أن فترة »اخلطوبة« مليئة 
بالتعبير عن احلب بصورة أكبر 
من الزواج واالشتياق، وتفاصيل 

أخرى حتب أن تعيشها في هذه 
املرحلة.

أنها  إلى  وأش���ارت ميس���م 
تقوم حالي���ا بالتحضير ملنزل 
الزوجية، والذي ترتب له منذ 

فترة بسيطة.
وعن حفل زفافها، وإن كانت 
تفضل أن يك���ون على غرار ما 
قامت ب���ه هيفاء وهب���ي العام 
املاضي حني احتفلت بعرس���ها 
في حفل أسطوري، أكدت ميسم 
أنها تفضل أن يكون زفافها في 
حفل عائلي بسيط يضم األصدقاء 
واألهل فقط، والفرحة احلقيقية 
لها ستكون بأن يجمعها منزل 
واحد م���ع مجد، ألنه���ا حتبه 

كثيرا.
وعلى الصعيد الفني، أكدت 
الفنان���ة اللبنانية ما تردد عن 
انفصالها عن شركة »روتانا«، 
مبررة هذا االنفصال بأنها تريد 

أن تأخذ خطوات فنية أقوى.

وأضافت قائلة: إن االحتكار 
سالح ذو حدين، وفي كثير من 
األحيان يقلل من موهبة الفنان 
وعمل���ه. ولم تنكر ميس���م أن 
روتانا س���اندتها، ودعمتها في 

بداية مشوارها الفني.
وأشارت إلى أنها اكتفت بآخر 
ألبوماتها مع روتانا »مهضوم«، 
موضحة أنها على مدار السنوات 
اخلمس � م���دة التعاقد � قدمت 
أربعة ألبومات غنائية، وقد كان 
انفصالها عن روتانا بشكل ودي، 

ودون أي مشكالت.
وكش���فت املطربة اللبنانية 
عن أنها س���تقوم خالل الفترة 
املقبلة بعمل أغنيات »سنغل« 
من إنتاجها اخلاص، معتبرة أن 
املنفردة حتقق جناحا  األغنية 
أكبر من طرح ألبوم، ألن اجلمهور 
عادة يعج���ب ببعض األغنيات 

فقط.
وأشارت إلى أنها تعمل على 

تسجيل أغنية من كلمات وأحلان 
خطيبها مجد معوض، وتوزيع 
بس���ام رزق، بعنوان »بحبك«، 
واألغني���ة باللهج���ة املصرية، 
وستقوم بطرحها بعد أن تصورها 
بطريقة الڤيديو كليب خالل شهر 
فبراير املقبل ، ولكنها لم تستقر 
بعد على املخرج الذي تتعاون 

معه.
وعن إمكانية خوضها جتربة 
التمثي���ل قريبا مثل الكثير من 
املطربات، صرحت ميسم بأنها 
حتلم بالفعل ب���أن تقوم بعمل 
جتربة سينمائية، ولكنها تبحث 
عن عمل قوي يكون مليئا بالعبرة 
والدراما، وأن يكون السيناريو 
قريبا من اجلمهور، ومن خالل 
دور بنت بسيطة، وقالت املطربة 
اللبنانية: »لقد عرض علي بالفعل 
أكثر م���ن عمل، ولكنني لم أجد 
في أغلبها ما يش���بع طموحي 

الفني«.

هيفاء وهبي ميسم نحاس

يكرم في بيروت 20 الجاري

دعيج الخليفة يتعاون 
مع نادية العاصي في »إهداءات«

خالد حسين
انتهى الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة الصباح من وضع 
اللمس����ات النهائية على املقدمة الغنائية للبرنامج املنوع 
اهداءات الذي تقدمه الفنانة املذيعة نادية العاصي ويخرجه 
حسن اش����كناني ويعرض على قناة فنون يومي اجلمعة 
والس����بت من كل أسبوع، حيث س����تغني العاصي املقدمة 
بصوتها، وهي من تألي����ف اخلليفة وأحلان وتوزيع عادل 
الفرحان، ويعد هذا التعاون االول الذي يجمع هذا الثنائي 

مع نادية والتي تغني ألول مرة.
وقد أوضح اخلليفة أن برنامج اهداءات أصبح له شعبية 
كبي����رة في الكويت وخارجها وان القائمني على قناة فنون 
يعملون اآلن على خروجه للجمهور في دورته الثانية هذا 
االس����بوع بلوك جديد، وجاءت املقدم����ة والنهاية له ضمن 
عملية التطوير، مشيدا في الوقت نفسه بإمكانات العاصي 

وحضورها على الشاشة.
وقال ان مقدمة البرامج تختلف عن مقدمة االعمال الدرامية 
الن لكل منهما أجواءه، مشيرا إلى انه تابع البرنامج خالل 
الفت����رة املاضية، وان جتديد املقدم����ة بصوت العاصي من 
خالل الكلمات واالحلان التي مت صياغتها س����يضيف إليه 

ملسة جميلة.
وكشف اخلليفة عن استعداده للسفر إلى بيروت خالل 
االسبوع املقبل من اجل حضور حفل تكرميه في 20 اجلاري 
من قبل اجلامعة االميركية كأفضل شخصية إعالمية خليجية 
شابة خالل 2009 معربا عن سعادته لهذا التكرمي الذي وصفه 

بأنه يأتي من مؤسسة أكادميية علمية كبيرة.
وكان اخلليفة قد اجتمع اخلميس املاضي مع كل من امللحن 
عادل الفرحان وفرقة ميامي من اجل التشاور حول مقدمة 
املسلسل الكوميدي »البيت املسكون« والذي يلعب بطولته 
الفنان عبدالعزيز املسلم ويخرجه حسني املفيدي، ملمحا إلى 

أن املقدمة سيتم تصويرها بطريقة الڤيديو كليب.

الشيخ دعيج اخلليفة

ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي الـ 16

الفرقة اإلماراتية الشعبية أمتعت الحضور برقصاتها في الدسمة
في اعماق البحار، كما قدمت فن 
»املالد« وهو فن ديني يقام في 
االفراح واملناسبات تيمنا بذكر 

اهلل واستحضارا لبركاته.
ولم تنس الفرقة فن »الصوت« 
اخلليج���ي الذي يتمي���ز باألداء 
احلرك���ي، حي���ث مت تقدمي���ه 
بشكل استعراضي جميل مزج 
بني املوس���يقى واالداء احلركي 
من خالل اغاني على اس���ماعيل 
وعيد فرج فتشكلت لوحة معبرة 
على خشبة مسرح الدسمة التي 
دفعت احلضور للمشاركة معهم 
من خالل »الصفقة« وترديدهم 
لالغاني اجلميلة معهم مما اضاف 

جوا جميال داخل املسرح.
كان لوجود آلة »الهبان« االثر 
الس���حري في هذا احلفل حيث 
متايل على انغامها الكثير جلمالية 
االحلان التي تنطلق منها وزادها 
جماال رقصة »العصا« الشهيرة 
ابدع بتجس���يدها اعضاء  التي 

الفرقة االماراتية.
في نهاية احلفل مت تكرمي مدير 
الفرقة عبيد علي من قبل مدير 
اليوحة وسط  املهرجان م.علي 
تصفيق من احلض���ور على ما 
قدمته فرقته من ابداعات بالرقص 

الشعبي االماراتي.

الش���عبي التقليدي حيث وصل 
عددهم الى 40 راقصًا جسدوا من 
خالل رقصاتهم الشعبية اجلميلة 
جميع الفنون الشعبية االماراتية 
وذلك حتى يتعرف عليها اجلمهور 

الكويتي عن قرب.
فمن البيئة الساحلية االماراتية 
قدمت الفرق���ة لوحة »البحارة« 
بنجاح كبير حيث عبروا فيها عن 
فرحة الصيادين بالرزق الوفير 
بعد عناء يوم عمل طويل بالغوص 

ال� 16 م.علي اليوحة، قدمت الفرقة 
الوطنية للفنون الشعبية بدولة 
االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
عرضا فلكلوريا مساء امس االول 
على خشبة مسرح الدسمة ضمن 
انشطة »القرين« الثقافي واحتفاال 
باختيار دولة االمارات العربية 
املتحدة الشقيقة كضيف شرف 

املهرجان.
ضمت الفرق���ة مجموعة من 
الش���باب الذين يهوون الرقص 

مفرح الشمري
بحضور األمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
ب���در الرفاع���ي وس���فير دولة 
االمارات العربي���ة املتحدة لدى 
الكويت حس���ن اخليال وعميد 
السلك الديبلوماسي عبدالواحد 
امباكي واالمني املساعد للشؤون 
الهندس���ية باملجل���س الوطني 
للثقاف���ة والفنون واآلداب مدير 
مهرجان القرين الثقافي بدورته 

رقصة العصا أمتعت اجلميع

»الهبان« وأحلانه الساحرة لوحة »البحارة«

)سعود سالم(اخليال والرفاعي وامباكي واليوحة يتقدمون احلضور


