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ممثل���ة هاألي���ام تش���عر 30
ب�»احلنني« لألعمال الدرامية بس 
املنتجني موقاعدين ينادونها في 
اعمالهم اليديدة بسبة انه االدوار 
اللي عندهم ما متش���ي عليها.. 

اهلل يعينچ!

مق����دم برام���ج يش�عر 
ب� »س���عادة« هااليام ألنه 
يايله عرض من محطة محلية 
له���ا متابعني ف���ي اخلليج 
والوطن العربي.. اللي يطلع 

من داره يقل مقداره!

أدوار عرض
تلفزيون���ي  مخ���رج 
»عاتب« على مسؤولينه 
بالدوام علشان مطنشينه 
مو معطينه الفرصة إلخراج 
البرامج املباشرة.. مقيولة 

إذا حبتك عيني!

فرصة

القاهرة ـ سعيد محمود
اكدت الفنانة منة شلبي انها 
املرش���حة األولى لفيلم املطرب 
تامر حسني اجلديد »نور عيني«، 
مشيرة الى انها ال تعلم شيئا عن 
ترش���يح مواطنتها مي عزالدين 

لبطولة الفيلم.
يأتي ه���ذا في الوق���ت الذي 
نفت فيه منة ش���لبي ان تكون 
قد اصيبت بإنفلونزا اخلنازير، 
انها مصاب���ة بنزلة برد  مؤكدة 
عادية وحتتاج الى اخذ قس���ط 

من الراحة في املنزل.
ف���ي تصريحات  وقالت منة 
صحافي���ة ان���ا اول فنان���ة مت 
ترش���يحها للدور سواء من قبل 
املنتج السبكي ام تامر حسني، 
وانا الزال اقرأ السيناريو ولم ابد 

موافقتي النهائية على الدور.
وفي الوقت الذي نفت فيه اي 
مشاكل بينها وبني مي عز الدين، 
او خالفات حول بطولة الفيلم، 
اكدت انها تعاونت مع مي في اكثر 
من عمل وجتمع بينهما الزمالة 

والصداقة.
واضافت منة ان سر حتمسها 
للش���خصية كونه���ا جدي���دة 
ومختلفة، فهي بنت كفيفة تقع 
في حب مطرب، في عودة ألدوارها 
الرومانسية بعد ان قدمت مجموعة 
من االدوار املختلفة كان آخرها 
لفتاة مدمنة في فيلم »بدل فاقد« 
مع احمد عز، وهو ما جعلها تبدي 
موافقته���ا املبدئية قب���ل قراءة 

النص.
واشارت شلبي الى انها املرة 
األولى التي تقدم فيها شخصية 
كفيف���ة، وهو ما يش���كل حتديا 
الش���خصية، كما  وصعوبة في 

نفت أنها أصيبت بإنفلونزا الخنازير

 منة شلبي: لم أسرق تامر حسني من مي عزالدين

فرقة ميامي

مشعل اجلاسر

تامر حسني

كارول سماحة

منة شلبي

انها س���عيدة بالعمل مع املخرج 
وائل احسان.

وعن مشاركتها في مسلسل 
جديد بعنوان »دارت االيام« عن 
قصة يس���ري الفخراني والذي 
تش���ارك في بطولته مع سيدة 
العربية فاتن حمامة  الشاش���ة 
وعمر الشريف والفنانة يسرا، 
قالت منة انها ال تعلم شيئا عن 
هذا الترشيح ألنه لم يتم عرض 
الدور عليها، وان كان ترشيحها في 
عمل مع هذه الكوكبة من الفنانني 
هو شرف عظيم لها، ويكفي ان 

يتم وضع اسمها في عمل تشارك 
فيه الفنانة فاتن حمامة.

ابدت  عل���ى جان���ب آخ���ر، 
منة س���عادتها بتجربة »حرب 
اجلواس���يس« والتي قدمتها في 
املاض���ي، معترفة بأن  رمضان 
املسلسل ش���جعها على العودة 
للتلفزيون بعد غي���اب طويل، 
فجمه���ور التلفزي���ون له طعم 

مختلف.
وعلى صعي���د مختلف نفت 
الفنانة الشابة ان تكون قد اصيبت 
بانفلونزا اخلنازير، بل اصيبت 

بنزلة ب���رد عادية ولهذا حتاول 
اخذ قسط من الراحة في املنزل، 
وتس���تغل هذا الوقت في قراءة 

سيناريو فيلم »نور عيني«.
اجلدي���ر بالذك���ر ان الفنانة 
الس���ورية س���والف فواخرجي 
كانت مرشحة لبطولة فيلم »نور 
عيني« مع تامر حسني، وبعدها 
مت ترش���يح مي عزالدين ولكن 
مت استبعادها للتحضير للجزء 
الثالث من فيلم »عمر وسلمى«، 
ولذلك لم يفضل تامر ان يحرق 
ظهورهما معا في »نور عيني«.

بعد طرح ألبومها »حدودي السما«

 كارول تعيش عيد الحب في كازينو لبنان
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

حتيي املطربة كارول سماحة 
في كازينو لبنان ومبناسبة عيد 
العش���اق حفال غنائيا في صالة 
السفراء، وقد اختارت ادارة كازينو 
لبنان، ان تطل كارول س���ماحة 
من فوق خشبة مسرحه العريق، 
لتكون اطاللتها هي األولى على 
اجلمهور في بيروت، بعد صدور 
ألبومها »حدودي الس���ما« الذي 
شكل حدثا اعالميا وجماهيريا، 
كارول لبت الدعوة لتحيي عيد 
العشاق وتغني جديدها في الثالث 

عشر من فبراير.
كارول تق���ف للم���رة الثانية 
على مسرح صالة السفراء بعد 
ان أحيت على خشبته في العام 
2007 ليلة رأس السنة، فتعود الى 
كازينو لبنان بعد ان غنت على 
مس���ارح اكبر وأهم كازينوهات 

.Caesars Palace العام منها
على صعيد آخر، اس���تضاف 
برنامج النقد الفني »عبالي« عبر 
اذاعة أم القيوين اف ام الذي تعده 
وتقدمه جنان مرهج في االمارات 
العربية املتحدة الصحافية واألديبة 
والناقدة الفنية النا اجلندي من 
مجلة سيدتي والتي اختارت وفي 
سياق حديثها وتصنيفها لنجوم 
العربي كارول س���ماحة  العالم 

افضل مطربة عربية.
وقالت: كارول فنانة شاملة، 
صوتها رائع وهائل ولديها قدرة 
غنائي���ة فريدة م���ن نوعها غير 
موجودة في العالم العربي، كما 
انها تقدم االستعراض بجدارة، 
عدا عن جمال الشكل الذي تتمتع 
به، وأكدت ان كليب »ما بخاف« 

عاملي.

القاهرة ـ سعيد محمود
تعكف الفنانة اللبنانية مايا نصري على انهاء ترتيبات حفل 
زفافها من املخرج املصري ايهاب ملعي والذي س���يقام في كنيسة 
الس���يدة الوردية في لبنان، يعقبه حفل عشاء في فندق لورويال 
ضبية وذلك في االسبوع االول من شهر فبراير املقبل، وسيقتصر  
احلفل على االهل واألصدقاء املقربني، والعروسان ال ينويان تغطية 

احلدث اعالميا للمحافظة على خصوصية احلضور.
وكانت مايا قد التق���ت ملعي خالل التحضيرات اخلاصة بفيلم 
»الديكتاتور« ونش���أ بينهما اعجاب حت���ول الى قصة حب هادئة 

يتوجانها قريبا بالزواج.
مايا سعيدة ألنها وجدت في ايهاب رجال حنونا يشعرها باالستقرار 
واألمان، وترى أنه االنسان الذي تود قضاء بقية عمرها معه، اما 
ايهاب فقال انه وجد فيها انس���انة واعية ومثقفة، تتفق معه في 

نظرته للحياة، وهي املرأة التي يود ان تكون أما ألبنائه.

بشار جاسم
يصور الفنان مش���عل اجلاسر مشاهده في املسلسل التاريخي 
»اخوان مرمي«، والعمل من تأليف ش���ريدة املعوشرجي واخراج 
عزمي مصطف���ى وبطولة نخبة من النج���وم منهم غامن الصالح 
وابراهيم الصالل وجاس���م النبهان وابراهيم احلربي ومش���اري 

البالم وهند ومرام.
وعن مشاركته في العمل يقول اجلاسر: انا سعيد جدا في هذه 
املشاركة في هذا العمل التاريخي الذي يتحدث عن فترة تأسيس 
الكويت وانا فخور جدا بتجسيد شخصية عبداهلل بن صباح االول 
وال اريد ان احرق االحداث ألننا نعمل باملسلس���ل في سرية تامة 

حتى ننتهي من التصوير.

مشعل الجاسر يمثل شخصية
عبداهلل بن صباح في »اخوان مريم«

مايا نصري عروس في فبراير

تحيي الحفلة األولى بمشاركة الشطي وميريام وحماقي

»ميامي« تسطع في سماء »ليالي فبراير« بأروع أغانيها

مفرح الشمري
عّب����ر أعض����اء فرقة ميامي عن س����عادتهم 
بالوقوف على خشبة مسرح مهرجان »ليالي 
فبراير« الغنائي، واصفني إياه بأنه ابرز حدث 
فني يترقبه اجلمهور س����نويا خالل احتفاالت 
الب����الد املختلفة في ش����هر فبراير مؤكدين ان 
املهرج����ان باتت له س����معة مميزة في اخلليج 

والوطن العربي.
وقال مشعل ميامي في تصريح للجنة اإلعالمية 
ملهرجان ليالي فبراير الغنائية: »اننا سعداء جدا 
بتلك املشاركة التي تضعنا ضمن كوكبة المعة 
من ابرز املطربني في الكويت واخلليج والوطن 
العربي يحيون ست حفالت غنائية، وبالطبع 
س����تكون مميزة بتجمع كل هذا احلشد الكبير 
من النجوم الذي سيضفي نكهة متعددة األلوان 

من الكويتي الى اخلليجي فالعربي.
وأضاف: نحن نستعد لهذا احلدث الضخم 
خاصة اننا حاليا سنقوم بإحياء احلفلة الغنائية 
األولى التي س����تقام 4 فبراير املقبل وجتمعنا 
بنخبة من املطربني الشباب مثل جنم برنامج 
ستار أكادميي الفنان بشار الشطي، واملطرب 
املصري محمد حماقي واملطربة اللبنانية ميريام 

فارس.

مفاجآت ممتعة

وكشف مش����عل عن مفاجآت جديدة تعدها 
الفرقة إلمتاع جمهور املهرجان تتمثل في أغنيات 
قام����ت الفرقة بانتقائها من ألبوماتها الغنائية 
السابقة، لتشدو بها ألول مرة امام اجلمهور في 
حفل غنائي خارجي »Live« منها أغنية »من لي 

غيرك«، وكذلك »قصة غدر«، مشيرا إلى أن تلك 
األغاني من اللون العاطفي الرومانسي الناعم 
الذي ل����م يعتده اجلمهور منا عند غنائنا على 

املسرح من قبل.
وأوضح أن الفرقة ستحرص كذلك على أغانيها 
املعتادة ذات الرمت املوسيقي السريع فضال عن 
األغاني اخلفيفة التي يطلبها اجلمهور منا كثيرا 
مثل أغاني »عاشوا«، »شيلوها شيلة«، و»حبيبي 
قاللي«، وأغنيات أخرى كثيرة لصيقة بذاكرة 

اجلمهور ويرددها معنا في كل احلفالت«.

استعداد وألبوم

وعن جديد الفرقة حاليا من الكليبات الغنائية، 
أكد مشعل أن الفرقة ال هم لها حاليا سوى التركيز 
على االستعداد اجليد حلفلها الغنائي في مهرجان 

»ليالي فبراير«، الفتا الى أنها ستبدأ بعدها في 
التحضير أللبومها الغنائي اجلديد املقرر له أن 

يصدر في بداية شهر مارس املقبل.
وقال إن األلبوم س����يتضمن أغنية مصرية 
خالصة كلمات وأحلانا، وهي من اللون الشعبي 
تعتمد فكرتها على أسلوب »األفيه« الذي يعلق 
سريعا في أذهان اجلمهور، باإلضافة إلى حرصنا 
على تقدمي أغنية أخرى باأللبوم من الفلكلور 
الكويتي، وهناك أغنيات أخرى س����نقدمها من 
أحلان الفرقة نفسها. وأضاف أن األلبوم سيحوي 
أسماء عدد من امللحنني والشعراء الذين ستتعاون 
معهم الفرقة أمثال ربيع الصيداوي، وأحمد عادل، 
وغيرهما، مشيرا إلى أن الفرقة ستسعى لتكثيف 
البروڤات قبل حفلها املرتقب لتكون خير إعداد 

رغبة في إمتاع اجلمهور الكويتي الذواق.

مشعل ميامي: المهرجان أبرز حدث فني في احتفاالت الديرة بشهر فبراير ويحشد ألمع مطربي الكويت والوطن العربي


