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كرزون تحترم مطربات العري!
القاهرة ـ سعيد محمود

ف���ي الوقت الذي نفت فيه الفنانة األردنية ديانا كرزون ما تردد 
ع���ن قيامها بعمليات جتميل مؤخرا، أكدت في تصريحات صحافية 
انها لم حتاول اس���تعراض جمالها في كليبها اجلديد »انت الغرام«، 
كما أكدت انها حتترم الفنانات اللواتي يقمن بكليبات العري، مؤكدة 
ان تأجيل ألبومها اكثر من 
مرة ليس خوفا من نزول 
مطربني آخرين بألبوماتهم 
في رأس السنة مثل اليسا، 

وحسني اجلسمي.
وقال���ت انها س���عت 
للخروج عن املألوف في 
كليبها اجلديد باالستعانة 
باملخرج عثم���ان أبولنب 
الذي ق���ام بعمل »كلوز« 
على وجهه���ا ملدة دقائق 
الكليب،  هي مدة عرض 
على الرغم من انها كانت 
تخشى من اصابة اجلمهور 

بامللل من هذه الفكرة.
من جانب آخر، أكدت 
انها ليست بحاجة إلجراء 
عملية جتميل ألنها تعتمد 
على صوتها في األساس، 
وان كانت ليست ضد من 
يقمن بذلك، وانها ال تعارض من يعتمدن على العري في كليباتهن، 
فهي تعتبر ذلك حرية ش���خصية، وطريق���ة في التعبير عن الذات، 
لكنها قالت: ان اجلمهور هو الذي يحاسب الفنان، وان ذلك ال يظهر 

اال بعد سنوات، وبعدها يندم الفنان على ما قدمه.

الشيخ دعيج اخلليفة ومنى شداد وسميرة العسلي وعادل الفرحان

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة مع سميرة العسلي

املوسيقى املجرية أمتعت احلضور م. علي اليوحة مكرما رئيس الفرقة رقصة شعبية مجرية

أكد أن حياة الفهد ستقدم مفاجأة لكل عشاق فنها في هذا العمل

الخليفة والعسلي انتهيا من مقدمة »عواطف«

يتحدث عن أسباب غيابه في »هال وغال« على قناة »أبوظبي«

إبراهيم الحربي يكشف خفايا عالقته
 بسعاد عبداهلل وداوود حسين

خالد حسين
أعرب الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة عن 
تفاؤله بنجاح مسلسل »عواطف« الذي تعاون 
فيه مع سيدة الشاش����ة اخلليجية الفنانة 
القديرة حياة الفهد من خالل تأليف املقدمة 
الغنائي����ة، وقال أثناء وجوده في س����تديو 
2000 مع املطربة األردنية سميرة العسلي 
والفنانة منى شداد ان الفهد ستقدم مفاجأة 
لكل عش����اق فنها في هذا العمل لعدة أمور 
أهمها أنه����ا حتترم عقل الناس فيما تقدمه، 
ثانيا ألنها تتقن متاما ما املطلوب في العمل 
الدرامي في ظل التكرار واملنافسة املوجودة 
والدليل هو انتقالها من جناح إلى آخر، مشيرا 
إلى أنها تقدم أعمالها بصدق شديد وتتطرق 

لقضايا إنسانية مهمة في املجتمع.
وأوضح اخلليفة ان اختيار العسلي لغناء 
مقدمة مسلسل »عواطف« جاء نتيجة متيز 
صوته����ا وعذوبته ودفئه، حي����ث قال: لقد 
اس����تمعنا إليها جميعا في مقدمة مسلسل 
»عيون عالية« واستطاعت أن تعبر بإحساس 
عال ألنها متتلك موهبة جيدة وتغني بلغات 
عديدة، مش����يرة إلى ان ه����ذا العمل يحتاج 
إل����ي فنانة متلك ق����درا كبيرا م����ن الثقافة 

املوسيقية.

من جهتها أكدت الفنانة سميرة العسلي 
أن تعاونها مع اخلليفة لن يكون األخير، بل 
هناك مشاريع غنائية قادمة، وقالت: أعرف 
جيدا قيمة الفنانة القديرة حياة الفهد الفنية 
واإلنسانية وكثيرا ما متنيت أن أغني مقدمة 
مسلسل تش����ارك فيه ألنها متتلك إحساسا 
فياضا وإقناعا غير مس����بوق، مشيرة إلى 
انها من مواليد الكويت وعاشت كثيرا تتابع 

أعمالها.
وذكرت العسلي انها ليست جديدة على 
الغناء اخلليجي حيث شاركت في العديد من 
اجللس����ات اخلليجية التي مت تسجيلها في 
الكويت خصوصا جلس����ات »الليلة مغني« 
والتي ش����ارك فيها العديد من الفنانني في 
اخلليج كما أنها أصدرت »سي دي« بعنوان 
»عسليات« باللهجة اخلليجية، مشيرة إلى 
ان ألبومها اجلديد س����يطرح في األس����واق 

قريبا.
اجلدير بالذكر أن مسلسل »عواطف« تأليف 
هديل وإخراج نور الضوي، وبطولة الفنانة 
القديرة حياة الفهد، منى شداد، عبدالرحمن 
العقل، مرام، ص����ادق دبيس، علي البريكي 
وغيرهم ويتوقع أن يعرض على قناة أبوظبي 

الشهر املقبل.

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل

ديانا كرزون

النجم داوود حسني

زافني قيومجيان

النجم إبراهيم احلربي

عبدالحميد الخطيب
يطل النجم ابراهيم احلربي بعد غياب على شاشة ابوظبي من 
خالل حلقة هذا االس���بوع من برنامج »هال وغال«، ليفصح أمام 
ناديا بركات واملشاهدين عن العديد من االسرار واالعترافات عن 

حياته الفنية والشخصية.
يتحدث احلربي خالل احللقة التي س���تعرض مس���اء السبت 
املقبل الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية عن االشخاص 
الذين احتكروه  مؤخرا ومنعوه من الظهور على الشاشة، وكانوا 
سببا في غيابه عن الساحة الفنية كما يتطرق الى انطالقته في 
مسلسل »طيور على املاء« وفضل الفنانة القديرة سعاد عبداهلل 
في ه���ذه االنطالقة، وكذلك عن دوره في ظهور النجم الكوميدي 

داوود حسني.
يتناول احلوار ذكريات احلربي االليمة خالل االحتالل العراقي 
الغاشم للكويت وفقدانه أناس���ا يحبهم وهروبه الى السعودية 
ومصر، كما س���يتحدث ع���ن هواياته املوس���يقية وأغانيه التي 

سجلها ب���صوته.
يذكر أن النج���م ابراهيم احلربي يصور حاليا في مسلس���ل 
»اخوان مرمي« تأليف احمد املعوشرجي واخراج عزمي مصطفى، 
ويش���ارك فيه مع نخبة من الفنانني منهم: غامن الصالح، جاسم 
النبهان، ابراهيم الصالل، عبير اجلندي، مشاري البالم وعدد من 
النجوم الشباب، ويجسد فيه دور احد شيوخ القبائل الذي يأتي 

الى الكويت وحتصل له العديد من املفاجآت املهمة.

زافين »المستقبل« لن يدخل السجن
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

صدر بح���ق اإلعالمي زافني 
قيومجي���ان حكم م���ن محكمة 
املطبوعات بالسجن ملدة 10 ايام 
وتغرميه مبلغ 10 ماليني ليرة، 
بعد الدعوى التي رفعها عليه كل 
من صفا وميمون ومحمد طفال 
باعتباره معد ومق���دم برنامج 
»سيرة وانفتحت« وعلى »تلفزيون 
املستقبل« ومديرة البرامج ليلى 
وهبة وعلى محمد زين العابدين 
زين بجرم القدح والذم والتشهير 

عبر وسيلة إعالمية.
وقضى احلك���م الصادر عن 
احملكم���ة التي عقدت برئاس���ة 
القاضي روك���ز رزق وعضوية 
املستشارتني نوال صليبا ورؤى 
حمدان بسجن زين مدة 3 أشهر 
وقيومجيان مدة 10 ايام، ومنح 
األخي���ر أس���بابا مخففة بوقف 
تنفيذ عقوبة احلبس، وتغرميهما 
مبلغ 10 ماليني ليرة لكل منهما، 
وإلزامهم���ا بالتكافل والتضامن 
مع تلفزيون املستقبل دفع مبلغ 
30 مليون ليرة للجهة املدعية، 
وكذلك إل���زام قيومجيان تالوة 
خالصة احلكم عبر برنامجه في 

أول حلقة تلي تبلغه احلكم.

تشارك للمرة األولى في المهرجان ونجحت في توصيل الرسالة

»زينغو« المجرية عّرفت جمهور »القرين« الثقافي بفنونها الشعبية التقليدية

مفرح الشمري
اختارت املجر مهرجان القرين الثقافي في دورته ال� 
16 ليتعرف اجلمهور الكويتي على فلكلورها الش���عبي 
وذلك م���ن خالل فرقة زينغو التي تأسس���ت عام 1983 
ويبلغ عدد أعضائها، ستة عازفني لعدة آالت موسيقية 
أمتعت احلضور الذي اكتظت به كراس���ي مسرح مركز 
عبدالعزيز حسني الثقافي مبنطقة مشرف يتقدمهم األمني 
العام املساعد للشؤون الهندسية باملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب مدير مهرجان القرين الثقافي في دورته 
ال� 16م، علي اليوحه وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي 

املعتمدين لدى الكويت.
بدأ احلفل بكلمة ترحيبية من عريفته فاطمة احلسينان 
التي دعت مدير املهرجان م.علي اليوحه للصعود على 
خشبة املسرح لتكرمي رئيس فرقة زينغو املجرية غولليش 

وسط تصفيق كبير من احلضور.
ومن ثم بدأت الفرقة بع���زف العديد من املقطوعات 
املوس���يقية التي تعبر عن الفولكلور الشعبي األصيل 

للمجر التي تشارك للمرة األولى في هذا املهرجان.
أبدع أعضاء الفرقة الستة غولليش، أليس، ريتشا، 
اندوراش، مارتون، بارش في توصيل رس���التهم الفنية 

للجمهور الذي كان يصفق مع كل فقرة تقدمها هذه الفرقة 
وذلك لتشجيعهم، األمر الذي دفع الفرقة الى أن متتزج 
أحلانهم املجرية التقليدية والعصرية بعدد من الرقصات 

الشعبية التي نالت استحسان اجلميع.
رئيس الفرقة غولليش عبر عن سعادته في املشاركة 
مبهرجان القرين الثقافي ال� 16 متمنيا ان تكون الفقرات 
التي قدمتها فرقته عّرفت اجلمه���ور الكويتي بفلكلور 

املجر الشعبي.
يذكر ان تلفزيون الكويت قد س���جل هذه األمس���ية 

)كرم دياب(احلضور الكثيف في مسرح عبدالعزيز حسني الثقافيوستبث قريبا على شاشة قناة »العربي«.


