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قدمت عرضًا فلكلوريًا بحضور األمين العام للمجلس والسفير األردني ضمن أنشطة »القرين« في الدسمة

»هيل« األردنية للكويت: يا دار بناها العز.. ال هانت وال هّنا

مش�اهد تلفزيوني�ة رائع�ة أظه�رت العالق�ة األخوي�ة بي�ن الكوي�ت واألردن

صابر الرباعي عازف كمان في »آخر من يعلم«
بيروت � ندى مفرج سعيد

جتتمع طلة املقدمة اروى وعفوية ومتيز 
النجم صابر الرباعي على مسرح »آخر من 
يعلم« لتكتمل حلقة جديدة على شاشة 

الـ MBC1 ستعرض االثنني املقبل.
تبدأ احللقة باستقبال املقربني من صابر 
والتعريف عنهم ثم يدخلون الغرفة العازلة 
وتنطلـــق الرحلة التي تقودها اروى مع 

جنم االستديو.
مراد الرباعي االخ االكبر لصابر يتولى 
مهمة التكلم عن الناحية العائلية، اما املنتج 
حامت العايب والشعر حلمي بكر فيعطيان 
معلومات عن بداياته وعن مسيرته املهنية، 
بينما هاني عبدالكـــرمي الصديق املقرب 
لصابر يتحدث عن العالقات االجتماعية 
والصداقات التي جتمع صابر باآلخرين. 
ويبقى ملدير اعماله علي املولى التكلم عن 
الشائعات التي طالته وعن عالم الشهرة 
الـــذي يعيش فيه، ويعـــزف صابر على 
الكمان ويلعب Playstation على املسرح، 
حتالف اروى مع املقربني يجعل احللقة 

مليئة باملفاجآت واكثر تشويقا.
تبث هذه احللقة من »آخر من يعلم« 
االثنـــني املقبل في الـ 11 مســـاء بتوقيت 

السعودية.

ميس حمدان: لم يتم
ترشيحي ل� »نور عيني«

القاهرة � سعيد محمود
نفـــت الفنانة األردنية ميس حمدان ترشـــيحها لبطولة فيلم 
»نور عيني« للفنان تامر حســـني، الذي سبق ان شاركته اجلزء 
األول من فيلم »عمر وســـلمى«، وقالت انها لم ترشح للعمل مع 
تامر منذ هذا الفيلم، وانها وتامر صديقان، وتعتبره كشـــقيقها، 
مضيفة »اذا كان هناك دور يناسبها فسيعرضه تامر عليها على 
الفور«، وأعربت عن أمنياتها مبشاركته مرة اخرى فيلما جديدا، 
ألنه فنان موهوب وخفيف الظل، ويضفي مناخا من البهجة على 

العمل، بحسب وصفها.
وحول تأجيل طرح ألبومها في األسواق، أكدت ميس ان شركة 
روتانا املنتجة أللبومها وعدتها بـــأن يكون طرح األلبوم خالل 
األســـبوعني املقبلني، مشيرة الى انها تعاونت في األلبوم مع كل 
من الشـــعراء منهم: محمد رفاعي ومهاد جودة وجمال اخلولي، 

وامللحنني: محمد يحيى وتامر علي، واملوزع محمد مصطفى.
وعن ردها على ما تردد حول وجود خالفات مع شقيقتها مي 
ســـليم، أوضحت انها ـ من خالل ديو »مشيت سنة« من كلمات 
حســـن عطية وأحلان كرمي البغدادي وتوزيع وسام عبداملنعم، 
الذي جمعها مبي لم تقصد ســـواء هي أو مي الرد على شائعات 
اخلالفات، ألن األلســـنة على الرغم هذا الديو املشترك لم تصمت 

عن احلديث حول خالفاتهما.
وأضافت انها ســـعت من خالل الديو إلى إعطاء جرعة تفاؤل 
للعام اجلديد 2010، خاصة بعد األزمات واألحداث غير السعيدة 

التي حملها العام املنقضي.

مفرح الشمري
»يا دار بناها العز.. ال هانت 
وال هّنا«، بهذا البيت الشـــعري 
اجلميل الذي كان بصوت الفنان 
هشام هنيدي وجهت فرقة »هيل« 
األردنية للفنون الشعبية حتية 
أميرا وحكومة وشعبا  للكويت 
مبناسبة مشاركتها للمرة األولى 
في أنشطة مهرجان القرين الثقافي 
في دورته الـ 16 وذلك على خشبة 
مسرح الدسمة مساء أمس األول 
الذي اكتظت مقاعده باجلمهور 
الكويتي واألردني يتقدمهم األمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنـــون واآلداب بدر الرفاعي 
وســـفير األردن لـــدى الكويت 
جمعة العبادي وأركان سفارته 
العام املساعد للشؤون  واألمني 
املالية واالدارية باملجلس الوطني 
للثقافة عبدالهادي العجمي واألمني 
املساعد للشؤون الهندسية مدير 
مهرجان القريـــن الثقافي الـ 16 

م.علي اليوحه.
بدأ حفل فرقة »هيل« األردنية 
بتكرمي مديرتها د.سهير التل من 
قبل مدير ادارة التراث الشعبي 
باملجلس الوطني للثقافة والفنون 
الذي  واآلداب فيصـــل درويش 
قدم لها درعا تذكارية ملشـــاركة 
فرقتها في أنشطة »القرين« لهذا 

العام.
ومن ثم انطلقت فقرات احلفل  
من خـــالل مشـــاهد تلفزيونية 
ظهرت على شاشـــة عمالقة في 
عمق املســـرح حكـــت من خالل 
الشعر والكلمة جانبا من تاريخ 
الفنان  األردن وتراثه بصـــوت 
هشـــام هنيدي ممزوجا بتراث 
الكويت إلظهار العالقة األخوية 
التي جتمع البلدين الشـــقيقني 
وقد نال االستعراض التاريخي 
استحسان احلضور، ليقدم بعدها 
أعضاء الفرقة املكونة من 15 شابا 
وفتاة عروضهم الفلكلورية فكانت 
البداية من خالل لوحة »الدبكة 
الشمالية« التي صاحبتها أغنية 

بصوت املطرب حسني السلمان 
ومـــن ثم قدمت لوحـــة »القمح 
التي شـــارك فيها  والغربـــال«  
احلضور تصفيقا للمهارات التي 
تتمتع بها »صبايا« الفرقة اللواتي 
قدمـــن أيضا لوحـــة »الرايات« 
املصحوبة بأغنية بصوت فرقة 
»اللوزيني« نالت اعجاب احلضور 
الذين رفعوا مـــن خاللها أعالم 

الكويت واألردن.
بعد ذلك قدمت الفرقة لوحة 
»الدبكـــة الشـــامية« وأحلقتـها 
بـ »احملوشـــاة البدوية« بعد ان 
مت عرض مشـــاهد للمسلسالت 
البدوية التي تقوم األردن بإنتاجها 
مع حتية ألبطالها مثل أســـامة 
املشـــيني، محمـــود بوغريب، 
رشـــيدة الدجاني وغيرهم ممن 
الفنية باألردن  الســـاحة  أثروا 
البدويـــة وكانت هذه  باألعمال 
اللوحة بصوت املطرب بشـــار 

السرحان.
كما قدمـــت »صبايا« الفرقة 
رقصة »ياألردنية« التي استحققن 
عليها التصفيق ملهاراتهن العالية 
في توصيل تلك الرقصة املشهورة 
باألردن للمتلقي مع محافظتهن 
على أزيائها الشـــعبية وبعدها 
قدمن لوحة »الدفوف« ليقدمن 
بعد ذلك مبشاركة شباب الفرقة 
حتية للكويت وأهلها في فقرة 
رفعـــوا خاللها أعـــالم الكويت 
واألردن في لوحة جميلة عبروا 
فيها عن العالقـــة الوطيدة بني 

الشعبني.
ومن ثـــم قدم أصغـــر قائد 
أوركسترا واحلاصل على جائزة 
أفضل عازف كمان من دار األوبرا 
في القاهرة الفنان مؤيد صبحي 
عزفا منفردا على الكمان تضمن 
مختارات من التراث األردني ونال 
استحسان اجلميع ليقدم بعدها 
الفنان نايف الزعبي وصلة غنائية 
من التـــراث األردني »بلي باك« 
شاركه احلضور في ترديد بعض 

لوحة الدبكة الشماليةما تغنى به.

صابر الرباعي أثناء البرنامج ميس حمدان

لوحة الدفوف

الزميل مفرح الشمري مع السفير جمعة العبادي وعازف الكمان مؤيد صبحي

اصغر عازف كمان مؤيد صبحي

االمني العام بدر الرفاعي والسفير االردني جمعة العبادي يتقدمان احلضور

مطـــرب مو »حامـــد« ربه 
انـــه عنده ناس قاعد تســـمع 
أغانيه هاأليام رافع خشـــمه 
على الصحافة وما يبي يكلمها 
علشان ما دعمته مثل ما يقول.. 

اهلل يشفيك ياحلبيب!

ممثلة توها »تذكرت« احد 
املخرجني بعـــد ما درت انه 
عنده عمل ضخم حملطة عربية 
هاأليام حتاول تتقرب منه 
بس صاحبنا معطيها طاف.. 

توها الناس يالطيبة!

دعم ضخم
انه  مخرج »حـــس« 
مقدمة برنامجه حتاول 
انها تفرض عليه أوامرها 
واملشكلة ما يقدر يسوي 
اي شي ألنه شخصيته 

ضعيفة.. تستاهل!

شخصية

)احمد باكير(حتية من صبايا االردن للكويت


