
الفنية االحد
31  يناير 2010

30

سينا الفارس تغزو الفضائيات الخليجية
مفرح الشمري

اس���تطاعت املطربة الكويتية سينا الفارس من خالل كليب 
»على فكرة« الذي أخرجه الش���اب عبداهلل بوفتني ان »تغزو« 
الفضائيات اخلليجية واملنتديات االلكترونية ومواقع اليوتيوب 
التي حترص على عرض هذا الكليب الذي صّور بأجواء شبابية 
متماشية مع العادات والتقاليد والذي حققت من خالله املطربة 
الكويتية سينا الفارس شهرة واسعة لم حتققها من قبل، رغم 
أنه���ا صورت من قب���ل اغنيتها االولى »ق���ول لها« مع املخرج 
خالد الراش���د، اال انها لم تعرض كثيرا على الشاش���ات، رغم 
ان الش���ركة املنتجة لها هي »روتانا« االمر الذي اختلف كثيرا 
حني صورت »على فكرة« التي كتبها وحلنها عبداهلل الس���الم 
وتصدى لتوزيعها موس���يقيا صهيب العوضي على حسابها 
اخلاص حتى يكون باملس���توى املطلوب، خاصة أنها طرحت 
هذه االغنية »سنغل« للتواصل مع جمهورها حتى تنتهي من 
جتهيز ألبومها االول الذي سيتضمن العديد من االلوان الغنائية 

احملببة لدى جمهورها.
حرص املطربة الكويتية سينا الفارس على أن يعرض كليب 
»عل���ى فكرة« على جميع احملطات الفضائية اخلليجية كان له 
االثر في ش���هرته، حيث أصبح اآلن مطلب اجلميع من الشباب 
من اجلنس���ني ألنه يحمل بني طياته »أفيهات« جميلة موظفة 
جيدا في كلم���ات االغنية ناهيك عن الرؤي���ة االخراجية التي 
وضعها املخرج الش���اب عبداهلل بوفتني التي جاءت متماشية 
مع كلمات االغنية دون اسفاف أو ابتذال نراه حاليا في معظم 

كليبات هذه االيام.
املطربة س���ينا تستعد للسفر لعدد من الدول اخلليجية في 
الفترة املقبلة، وذلك الختيار كلمات من عدة ش���عراء مميزين 
في املنطقة، وذلك حتضيرا أللبومها االول الذي سيكون جاهزا 

في الصيف املقبل.

أحمد فلوكس لن يدخل »الحارة«

عباس النوري يقتحم
عالم الكتابة بـ »طالع الفضة«

 القاهرة ـ سعيد محمود
اعتذر الفنان الش���اب احمد فلوكس عن عدم املشاركة في 

املسلسل اجلديد »احلارة«، مرجعا ذلك السباب شخصية.
جاء ذلك في بيان من جي جي احلارتي املتحدثة االعالمية 
الحمد فلوكس: فلوكس قدم اعتذارا السرة الفيلم بعدم املشاركة 

وذلك السباب شخصية ليس لها عالقة بالعمل.
مسلس���ل »احلارة« تأليف احمد عبداهلل واخراج س���امح 
عبدالعزي���ز، ويضم معظم ابطال فيل���م »الفرح« الذي عرض 
العام املاضي، ومن املقرر ان يتم عرض املسلسل في رمضان 

املقبل على عدة قنوات فضائية.
على اجلانب اآلخر، يضع فلوكس اللمس���ات االخيرة على 
مش���اهد فيلمه اجلديد »حليب قلب���ي«، والذي يقوم فلوكس 
ببطولته مع املطرب الش���اب محمد ن���ور، ولم يتم حتى اآلن 

ترشيح باقي ابطال الفيلم.

دمشق ـ هدى العبود
يتعاون املمثل السوري عباس 
النوري وزوجته الكاتبة عنود خالد 
على كتابة نص مسلس����ل جديد 
بعنوان »طالع الفضة«، ومن االسماء 
املقترحة ألداء االدوار الرئيس����ية 
في املسلس����ل الفنان دريد حلان 
والفنان ياس����ر العظمة باالضافة 
إلى نخبة م����ن املمثلني واملمثالت 

في سورية.
وبحس����ب النوري فإن توزيع 
الشخصيات مازال في طور التفكير 
والتحضير ولم يتم اتخاذ خطوات 
عملية، وسيكون العمل من النوع 
الذي يتطل����ب امكانيات انتاجية 
كبيرة حيث يش����ير النوري الى 
أنه ال يفض����ل التقيد بعرضه في 
رمضان املقبل، واضاف قائال: بل 
على العكس متاما اتطلع لعرضه 
خارج رمضان، رغم ان الشهر الكرمي 
يحصد أكبر نسبة مشاهدة من قبل 

اجلمهور، كما يجذب أقوى الرعاة 
اإلعالميني.

 وتابع: فك����رة العرض خارج 
رمضان تشكل حتديا قويا للفنان 
وقدرته على النجاح خارج مقومات 
الرمضان����ي، وهي فكرة  النجاح 
تغريني جدا وحتملني مسؤولية 
كبيرة. يذكر ان املسلسل الذي لقي 
رواجا في السنوات االخيرة من نوع 
البيئة الشامية ويتناول احلياة في 
احلي الدمشقي الذي يحمل االسم 
نفسه بواقعية وبعيدا عن االحداث 

املفتعلة.
يذكر ان »طالع الفضة« اس����م 
حي شعبي موجود في العاصمة 
السورية دمشق إلى اآلن بالقرب 
من منطقة باب شرقي، والطالع هو 
الينبوع كما يسميه أبناء دمشق، 
وفي تراث أهل الش����ام حي اسمه 
الينابيع  »السبع طوالع« ويعني 
السبعة، وكان هناك ينبوع شديد 

النقاء ولذلك أطلق عليه اسم الفضة 
وهو طالع الفضة ويتناول املسلسل 
النسيج االجتماعي الفريد ملدينة 
دمشق من خالل حي طالعة الفضة، 
حيث يسكن في هذا احلي املسلم 
الى جانب املس����يحي واليهودي، 
وفيه ايضا مفردات احلياة الدينية 
املتسامحة واملتعايشة مع بعضها 
مثل املسجد والكنيسة والكنيس، 

بعيدا عن السياس����ة وتفاصيلها 
وهو من نوع املسلسالت الضخمة 
سواء من حيث غناه بالشخصيات 
أو باألحداث، ولذلك يحتاج إلى جهة 
إنتاجية قوية لتنفيذه وقد شارك 
النوري كممثل في العديد من هذه 
النوعية من املسلسالت منها »أيام 
شامية«، »ليالي الصاحلية«، »باب 

احلارة«.

من خالل كليب »على فكرة« الشبابي

مط���رب ما »س���لم« من 
توبيخ شركة انتاجه بعدما 
طلع على شاشة قناة عالقاتها 
موطيبة مع الشركة من غير 

اذنها.. احلمد هلل والشكر!

ممثل���ة بعد م���ا صارت 
مقدمة برام���ج زعالنة من 
اللي ما »نادوها«  املنتجني 
اليدي���دة.. ليش  العمالهم 

الزعل وانتي موفاضية!

توبيخ زعل
مقدم برامج هااليام يبي 
 احد »يجب����ر« خاطره بعد 
ما مت استبعاده من برنامجه 
االذاعي اللي يقدمه من فترة 

طويلة.. اهلل يعينك!

استبعاد

نيكول سابا

... في كليب »على فكرة«سينا الفارس 

عباس النوري

أحمد فلوكس

نيكول سابا في »عرض خاص« للوجوه الجديدة

القاهرة ـ سعيد محمود
أبدت الفنانة سمية اخلشاب سعادتها الختيارها 
كعضو جلنة حتكيم في مهرجان املركز الكاثوليكي 
الذي يقام في الفترة من 19 إلى 26 من شهر فبراير 
املقبل، وقالت إنه مت اختيارها هي والفنان هشام 
سليم، والفنانة صابرين والناقدة حنان شومان 
واملؤل����ف مجدي صابر ووليد يوس����ف، وذلك 

برئاسة املخرج توفيق صالح.
واشارت سمية الى ان اختيارها جاء من 
خالل االب بطرس داني����ال الذي كرمها من 
قبل من خالل ه����ذا املهرجان عن دورها في 
مسلسل »احلقيقة والسراب«، واضافت سمية 
ان مشاركتها من قبل كعضو جلنة حتكيم في 
مهرجان دمشق الدولي اعطتها خبرة جيدة 
ف����ي معايير اختيار االفالم في املهرجانات، 
كما زودها بسعادة وثقة كبيرة في النفس 
لقدرتها على املساهمة في اختيار عمل جيد 

ليفوز بجوائز من املهرجان.
من جهة أخرى قررت سمية تقدمي عرض 
أزياء كبير من تصميمها في بداية موسم 

الصيف املقب����ل، وذلك بعدما تنتهي من 
الكاملة التي س����تقدمها في  املجموعة 

العرض ووعدت سمية بإحداث 
مفاجأة كبي����رة من خالل هذا 

العرض..
يذكر ان س����مية اختيرت 
لبطول����ة مسلس����ل جدي����د 
م����ن انت����اج ش����ركة »نايل 
برودكشن«، تأليف محمود 
أبوزي����د، وإخ����راج أحم����د 

شفيق.
وتؤكد س����مية ان املوضوع 
سيكون مفاجأة، ألنه به موعظة، 
ويناقش مشكلة اجتماعية سهل 
الوقوع بها، كما أنها تقرأ حاليا 
4 سيناريوهات افالم، لتختار 
من بينها ما يناسبها للتعاقد 

عليه قريبا.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تتعامل الفنانة نيكول سابا للمرة االولى 
مع الشاعر الغنائي امين بهجت قمر في اغنية 
سيضع حلنها وليد سعد، وستحمل االغنية 
اسلوبا جديدة مغايرا ملا قدمته الفنانة مؤخرا 
في اغنياتها امثال »انا طبعي كده« او »فارس 
احالمي«، كما حتضر نيكول الغنية وطنية 

تغازل فيها مصر.
من جهة اخرى، حتيي نيكول حفلني في عيد 
العشاق في مصر، احلفل االول مع محمد حماقي 

والثاني في االسكندرية مع وائل جسار.

ويتوق���ع ان تصور نيك���ول التي كانت 
اجنزت تصوير دورها في املسلسل اللبناني 
»احلب املمنوع« والذي قامت ببطولته، دورها 
في احللقات التي تش���ارك فيها في مسلسل 
»عرض خاص« م���ن تأليف محمد معتصم 
واخراج هادي الباجوري وبطولة مجموعة 
من الوجوه اجلديدة منهم مصطفى الريدي 
وياسمني رئيس وكرمي فهمي، وتقدم نيكوال 
شخصيتها احلقيقية حيث تقابل مجموعة من 
الوجوه اجلديدة الذين يبحثون عن فرصة 

للتمثيل.

بعد اختيارها كعضو في لجنة تحكيم »الكاثوليكي«
سمية

سمية الخشاب:  الخشاب
مهرجان دمشق 

أعطاني خبرة


