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مخرج تلفزيوني كثرت 30
الشكاوى عليه بسّبة عدم 
احترامه لقرارات مسؤولينه 
الل���ي يفكرون  بال���دوام 
باستبعاده عن برنامجه 

احلالي.. الغرور مشكلة!

ممثل���ة »انغرت« على 
اللي تعامله  فريق عملها 
بفوقية بس مخرج العمل 
انتقم منها وطردها علشان 
تتعلم شلون تعامل الناس.. 

زين سويت فيها!

شكاوى طرد
ممثل���ة ش���ابة بعدما 
»مهدت« ألح���د املخرجني 
لعقد اتفاق مع قناة عربية 
هاألي���ام متضايق���ة ألنه 
هاملخرج عطاها طاف في 

عمله اليديد.. تستاهلني!

اتفاق

محمد حماقي

جاد شويري

ابراهيم املانع

أصيل أبوبكر في »امليدان 5«

أعضاء جلنة التحكيم

»بن حسني« في سوق شرق طفالن يشاركان في العرض

تضمنت حلقته األولى العديد من المفاجآت

أصيل أبوبكر في »الميدان 5«.. »الحي يحييك«!
بيروت ـ ندى  مفرج سعيد

انطلقت مساء أمس األول في قلعة امليدان 
بالقرية العاملية في دبي، أنشطة بطولة اليولة 
البرنامج اجلماهيري  واملوس����م اخلامس من 
»امليدان 5« التي تقام حتت رعاية سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد 
دبي، ومكتب بطوالت فزاع ومؤسسة دبي لإلعالم 

ممثلة بقناة سما دبي.
بدأت احللقة األولى من البرنامج بالتذكير 
بأعضاء جلنة التحكيم التي تضم كال من: علي 
الشوين وعلي اخلوار وأحمد حسني لُيقدم بعدها 
تقرير مصور عن أهم احملطات واملراحل التي مر 

بها البرنامج عبر مواسمه األربعة املاضية.
شارك في احللقة األولى من »امليدان 5« أربعة 
متسابقني بعد ان اعتذر املتسابق اخلامس سيف 

علي بن كندية عن عدم املشاركة في البطولة، 
ليعلن سعود الكعبي افتتاح املتسابق اإلماراتي 
سلطان محمد بن يحيى أولى املنافسات بأدائه 
املتوازن ورمياته الثالث التي حاول فيها الوصول 

الى ما يزيد على 20 مترا لقرع اجلرس.
جاءت أولى مفاجآت هذه احللقة عبر مشاركة 
املطرب السعودي أصيل أبوبكر في البرنامج 
من خالل اغنيته األولى »احلي يحييك« بعد ان 
اجرت املذيعة أمل سالم حوارا قصيرا معه في 
أولى الفقرات اجلديدة التي مت استحداثها هذا 
العام، معربا عن سعادته مبشاركته اجلديدة 
في املوسم اجلديد، مشيرا الى الرعاية الكرمية 
لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولي عهد دبي، وحرصه الدائم على تواصل جيل 

الشباب مع تراث اآلباء واألجداد.

ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي الـ 16

»جوردي« و»بن حسين« أمتعتا الحضور في »الدسمة« و»شرق«
مفرح الشمري

بحضور األمني العام املساعد للشؤون الهندسية 
باملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب مدير مهرجان 
القرين الثقافي ال� 16 م. علي اليوحة وسفيرة جمهورية 
جورجيا ايكاترينا ميكادزه وأعضاء السلك الديبلوماسي 
املعتمدين لدى الكويت، قدمت فرقة »جوردي« للفنون 
الشعبية اجلورجية عرضا فولكلوريا تراثيا يعكس 
الثقافة التقليدية في جمهورية جورجيا، وذلك ضمن 
أنشطة مهرجان القرين الثقافي ال� 16 مساء أمس األول 

على خشبة مسرح الدسمة.
قبل بداية احلفل الذي تأخر ألسباب غير معروفة، 
كّرم األمني العام املساعد للشؤون الهندسية باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب مدير الفرقة ايرين 

ديڤي���د بدرع تذكارية تقديرا ملش���اركتهم األولى في 
أنشطة املهرجان.

أعضاء الفرقة اجلورجية متيزوا بلياقتهم البدنية 
العالية في جتسيد الرقصات الفولكلورية التي متثل 
جميع الفئات في املجتمع اجلورجي وذلك من خالل 
مجموعة من الشباب من اجلنسني لم تتجاوز أعمارهم 
ال� 18 عاما حيث شكلوا لوحة جميلة عّرفت اجلمهور 
بالتقاليد اجلورجية التي حرصت الفرقة على احملافظة 

عليها.
فرق���ة »جوردي« تأسس���ت 1995 ف���ي العاصمة 
اجلورجية تبليسي وحصلت على العديد من اجلوائز 
العاملية للفولكلور الوطني وشاركت في الكثير من 
املهرجانات الدولية مثل اذربيجان وأملانيا وبلغاريا 

وتركيا واألردن وروسيا وأرمينيا.
من جانب آخر، قدمت فرقة حمد بن حسني للفنون 
الشعبية في سوق شرق وحتديدا على املسرح الروماني 
اجلمع���ة املاضي عرضا للفنون الش���عبية أدوا فيه 
العديد من الفنون الشعبية مثل العرضة والسامري 
والهجيني والليوه وغيرها من الفنون احملببة لقلوب 
أهل الديرة الذين شاركوا في ترديد كلمات »الشيالت« 
التي »ش���الوها« في املس���رح الروماني والذي اكتظ 

برواد سوق شرق.
يذكر ان فرقة حمد بن حس���ني للفنون الشعبية 
شاركت في العديد من املهرجانات التي تقام في الكويت 
أو اخلليج وذلك لتاريخها املشرف في احملافظة على 

الفنون الشعبية من االندثار.

إليسا تتهم حماقي باستغالل اسمها لفيلمه الجديد

إليسا

الودية جللب حقوقه املادية 
واالدبي���ة بدال من ان يكبر 

املوضوع.
من جانبه، اكد املوسيقار 
مني���ر الوس���يمي � نقيب 
املوس���يقيني املصريني � 
انه يقوم حاليا بالتحقيق 
في الشكوى، وفي حال 
ثبوت صحة كالمه فإنه 
سيجلب للموزع طارق 
عبداجلابر حقه مهما 
كلفه ذلك من مواجهات 
م���ع اي مطرب مهما 

كان حجمه.
واك��������د ان���ه 
سيستدعي مؤلفي 
وم��ل��ح��ن��ي تلك 
االغن��يات ألخ��ذ 
رأي��هم ومعرفة 
احلقي�قة ح�تى 
يك�ون االج��راء 

سليما %100.

دليل على ادعاءاته ان يقدمه للمسؤولني.
ونفت إليسا � خالل التصريحات � اتهامات 
املوزع املوس���يقي لها بكراهية املصريني، 
وقالت: كيف اكرههم وانا اغني لهم بلهجتهم 
واصررت على الغناء ليلة رأس السنة لهم 

وفي بلدهم؟
من جهته، اكد طارق عبداجلابر انه سيظل 
متمسكا بحقه وجهده الذي اغتصبته إليسا 
ونسبته الى موزع لبنان لم يبذل اي جهد 
في االغاني التي قام بتوزيعها ونس���بتها 

له في النهاية.
واضاف عبداجلابر: قدمت إلليسا ثالث 
تيم���ات بتوزيع���ات موس���يقية الغنيات 
»مصدومة« و»ما تعرفش ليه« و»وال عاش 
وال كان« عن طريق الش���اعر نادر عبداهلل 
الذي ابلغني بعد ذلك انها اعجبت جدا بهم 
وطلبت من نادر ان انتهي بشكل سريع منها 
وان اضع اللمس���ات االخيرة على االغاني 

لتضمها الى البومها اجلديد.
واشار عبداجلابر الى ان الصدمة واملفاجأة 
هما ما منعاه من التحدث في االمر فور طرح 
االلبوم، اضافة الى انه كان يسلك الطرق 

القاهرة ـ سعيد محمود
اك���دت املطربة اللبنانية إليس���ا ان كل 
ما تردد على لس���انها بخصوص موافقتها 
على املشاركة املشروطة للمطرب املصري 
محمد حماقي في فيلمه اجلديد وليس له 

اي اساس من الصحة.
وشددت إليسا � على لسان امني ابو ياغي 
املستش���ار االعالمي لها � على عدم علمها 
نهائي���ا بهذا املوضوع، قائلة انه لم يطرح 
عليها من االساس، واتهم ابو ياغي حماقي 
باللجوء لوضع اسم إليسا كبطلة لفيلمه 

كنوع من الترويج الدعائي للفيلم.
في الوقت نفسه، اكدت النجمة اللبنانية 
انها اكبر من ان ت���رد على االتهامات التي 
وجهها لها املوزع املصري طارق عبداجلابر 
بس���رقة مجهوده، ونسبته ملوزع آخر في 
البومها اجلديد، مؤكدة انه ليس صحيحا 
على االطالق اتهامه لها بكراهية املصريني، 
ومطالبة من وصفتهم باحلاقدين والكارهني 
باالبتعاد عنها وعدم تكدير صفو فرحتها 

بنجاح االلبوم.
في البداية، اش���ار امني ابوياغي الى ان 
ذكر اسم اليسا في اخبار كاذبة يسبب لها 
ازعاجا شديدا، فهي ال تفكر في خوض اي 
جترب���ة متثيلية مثلما يردد بعض الناس 
من حني آلخر، ألن موهبتها احلقيقية في 
صوتها وفي الغناء الذي تعتبره عش���قها 
االول الذي ال ميكن ان تس���تبدل اي مهنة 
اخرى به، كممثلة مثال، وانها وصلت لقمة 
جنوميتها من خ���الل الغناء، وال ميكن ان 
تستغل جناحها خلوض جتارب جديدة في 
مجال التمثيل ألنه من املمكن اال يحقق لها 
النجاح واجلماهيرية نفسهما التي حققتها 

كمطربة.
ونفى ابوياغي ايضا ما تردد من اخبار 
مؤخرا حول اصابة إليسا بآالم مبرحة في 
منطقة الظهر بس���بب احيائها للعديد من 
احلفالت مؤخرا، مؤكدا ان هذا اخلبر غير 
صحيح، وان إليس���ا تتمتع بصحة جيدة 
جدا ومن املنتظر ان تقوم باحياء عدد من 
احلفالت خالل الفترة املقبلة، وانها ستقوم 
بغناء جمي���ع اغاني البومها اجلديد خالل 

هذه احلفالت.
وقالت على لسان مدير اعمالها: لن ارد 
على تلك املهاترات والكالم الذي يحاول املوزع 
الصاقه بي، ألنه عار متاما من الصحة وال 

ميت للواقع بصلة وال للحقيقة بشيء.
واضافت اليسا: ان كان كالمه صحيحا 
فلماذا لم يقل هذا عقب طرح االلبوم؟ وملاذا 
انتظر كل هذه الفترة؟ وانصحه ان كان لديه 

سيرين عبدالنور
تغني للعّشاق

بيروت ـ بولين فاضل
تعتزم الفنانة سيرين عبدالنور 
ط���رح اغنية منفردة في االس���واق 
مبناسبة عيد العشاق. في هذا الوقت 
تتابع تصوير مسلسل »سارة« الذي 
مدد خمس عش���رة حلق���ة ليصبح 
مجموع حلقاته ثالثني، الى ذلك تنتظر 
س���يرين افتتاح فيلم »املسافر« في 
القاهرة والذي يجمعها بالفنان العاملي 
عمر الشريف، وكان الفيلم عرض في 
بلدان عربية واجنبية عدة وشارك 

في مهرجانات عاملية.

جاد شويري »عشها كده«
»عشها كده« هو العنوان الذي اختاره 
الفنان جاد شويري اللبومه اجلديد الذي 
سيصدر قريبا عن شركة »ميلودي«، 
ويتضمن االلب���وم اغنيات من احلان 
عمرو مصطفى ويحيى احلسن ومحمد 
يحيى وروجيه ابي عقل وايوان فضال 
عن اغنيتني من احلانه، اما الكالم فألحمد 
ماضي وهيثم شعبان. يقول جاد انه 
وضع جانبا، لفترة من الوقت، االلبوم 
االجنليزي الذي كان يعد له بعدما شعر 
انه ابتعد كثيرا عن الساحة الغنائية 
العربية، وبحس���ب جاد ف���إن البومه 
الغربي هو مبنزل���ة حلم صغير يود 
حتقيقه بعدما نشأ على سماع االغنيات 

االجنليزية.

»البدناء في خطر« على الـ »يوتيوب«
ثمن املخرج السينمائي ابراهيم املانع مبادرة قناة »العدالة« في عرض 
الفيلم التس����جيلي الكويتي القصير »البدناء في خطر« وقال ان األفالم 
السينمائية الكويتية رغم قلتها وندرتها دليل اهتمام ومتابعة من القنوات 
الفضائية الكويتية. وذكر ان الفيلم تناول مرض العصر وهو »البدانة« 
حيث ان معدالته في الكويت عالية، وأشار الى ان الفيلم تناول اجلانب 
اإلنساني للبدين من خالل تسليط الضوء على فكرة اإلرادة ودورها في 
حياته. وذكر ان الفيلم س����يبث قريبا ج����دا على ال� »يوتيوب« كتعميم 
للفائدة، وعن جديده ذكر انه انتهى من تصوير احدث أفالمه التسجيلية 
)لم يتم حتديد اسمه( وهو يتناول فكرة الفقدان والوفاء في حياة اإلنسان 
من خالل ش����اعر »صقار« يفقد أحد طيوره في رحلة قنص، ومتنى ان 

يعرض الفيلم في نهاية فبراير املقبل تزامنا مع عطلة الربيع.

) محمد ماهر(جانب من عرض فرقة »جوردي« )سعود سالم(م.علي اليوحة والسفيرة اجلورجية في مقدمة احلضور


