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ممثل »تع���ود« على زف 30
املخرجني واملنتجني علشان 
يعطونه حلقات وايد بأعمالهم 
هاأليام متهاوش مع فريق عمله 
اليديد ألنهم ينادونه املطراش.. 

احلمد هلل والشكر!

ممثلة »ابتلشت« في 
عمره���ا بعدما ضايقها 
عدد من الشباب في دولة 
عربية ألنها ما عطتهم 
ويه وحتاچيهم من طرف 

خشمها.. تستاهلني!

مطراش خشم
ممثلة »عّبرت« عن 
استيائها من زميلة لها 
بعدم���ا اكتش���فت انها 
الس���بب ف���ي تطنيش 
املنتجني لها في اعمالهم 
الدرامية.. اهلل يعينچ!

تطنيش

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بدأت الفنانة التونس���ية مليحة رحلة العودة 
ال���ى اجواء االصدارات الفنية والغنائية من خالل 
طرحها ألول���ى اغنيات ألبومها املقبل، التي تعمل 
حاليا على إعداده في استوديوهات جنوم الصوتية 
مبدينة دبي، حيث قامت بإصدار اغنية »يا خوفي« 
من كلمات حامد الغرب���اوي وأحلان ضياء الدين 
وتوزيع موس���يقي لنش���وان طالل، وذلك بعد ان 
قدمتها ألول مرة على الهواء مباشرة خالل احلفل 
اخلتامي ملسابقة »جنوم اخلليج 5« والتي تفاعل 
معها اجلمهور بشكل كبير، وأصبح يطلبها يوميا 
عبر مجموعة قنوات جنوم، حيث تعرض االغنية 

املصورة من احلفل بشكل حصري.
وتأتي هذه األغنية ضمن مجموعة من األغنيات 
التونس���ية واللبناني���ة واملصرية  املتنوعة بني 
واخلليجية التي س���تحمل حصة األس���د من بني 
أغنيات األلبوم والت���ي حتدثت عنه قائلة: حاليا 
أضع الرتوش األخيرة على ألبومي اجلديد، الذي 

أصفه باأللبوم العربي نظ���را الى تنوع اللهجات 
التونسية واملصرية واللبنانية ولكن يغلب عليه 
اللون اخلليجي وال أكتفي فقط بالغناء في األلبوم 

ولكني قمت بتأليف وتلحني أغان عديدة به.
وتتعاون مليحة التونسية في ألبومها اجلديد 
مع »جن���وم ميوزيك« من ناحي���ة االنتاج الفني، 
حيث قام���ت بالتوقيع معهم خ���الل فترة انعقاد 
مسابقة »جنوم اخلليج 5« عندما كانت احد اعضاء 
جلنة التحكيم الى جان���ب الفنانة رباب والفنان 
عبداملنعم العام���ري، ولفتت االنتباه الى خبرتها 
الفنية من خالل التقيمات الفنية التي اطلقتها في 
حق املتس���ابقني، وقالت: »لقد كانت جتربة جيدة 
اش���كر عليها ثقة ادارة املسابقة الختياري ضمن 
اعضاء جلنة التحكيم«، مؤكدة في الوقت نفس���ه 
ان هذه النوعية من برامج الهواة تختصر الكثير 
على الفنانني من اجلهد والوقت لكس���ب الشهرة، 
وقالت: »أجد ان هذه البرامج تتيح فرصة للمواهب 

احلقيقية للظهور وتسليط الضوء عليها«.

القاهرة ـ سعيد محمود
قضت احملكمة االدارية العليا 
الدولة بتأجيل قضية  مبجلس 
الطعن املقدم من وزارة الثقافة 
على احلكم الصادر لصالح املخرج 
خالد يوس���ف والسيناريس���ت 
الليث���ي بأحقيتهما في  ممدوح 
احلصول على تصريح بتصوير 
فيل���م املش���ير والرئيس دون 
الرجوع الى اجلهات الس���يادية 
ال���ى 15 فبراير اجلاري لالطالع 

والتعقيب.
وحضر املخرج خالد يوسف 
والسيناريس���ت ممدوح الليثي 
ال���ى محكم���ة مجل���س الدولة 
حلضور اجللس���ة التي شهدت 
حضورًا اعالميًا مكثفًا وس���مح 
القاض���ي بتصويره���ا من قبل 

الفضائيات.
وبدأت وقائع اجللسة مبرافعة 
ناصر امني محامي خالد يوسف 
وممدوح الليثي الذي اوضح ان 
الطعن املقدم من وزارة الثقافة 
اس���تند الى ان الفيلم يتعرض 
الس���رار عسكرية وهو امر غير 
حقيقي الن الفيلم يس���تند الى 
امور نش���رت بالفعل سواء في 
اثن���اء محاكمات  او  الصح���ف 

ف���ي صورته النهائي���ة املرئية 
والسيناريو املكتوب وال يجوز 
احلك���م على الفيل���م من خالل 
السيناريو الن السيناريو ليس 
عمال ادبي���ا مجردا ميكن احلكم 
عليه ورغم انه اساس الفيلم اال 
انه في النهاية احد عناصر الفيلم 
وليس كل عناصر الفيلم والبد 
ان يتركونا نقدم الفيلم مكتمال 
واذا لم يعجبهم الفيلم فليتقدموا 

بدعوى ملنع عرض الفيلم«.
وحتدث السيناريست ممدوح 
الليثي قائال: »انني قدمت في عصر 
الرئيس عبدالناصر فيلم ميرامار 
ولم تتقدم وزارة الثقافة بطعن 
ض���د الفيلم وقدم���ت في عصر 
الرئيس الس���ادات فيلم الكرنك 
وثرثرة ف���وق النيل ولم تتقدم 
وزارة الثقافة وقتها بطعن ولكن 
ان تق���وم وزارة الثقافة بطعن 
على احلكم الصادر لصالح فيلم 
املشير والرئيس فأمر مشني الن 
وزارة الثقافة هي املستفيد االول 
من حكم محكمة القضاء االداري، 
وارتكبت جرم���ا كبيرا في حق 
نفس���ها النه حكم يخلصها من 
اخلض���وع الي جهة مهما كانت 

اهميتها«.

تناولته وسائل اعالمية اخرى.
وطلب املخرج خالد يوسف 
من القاضي السماح له باحلديث 
فأعطاه الكلمة فق���ال: »البد ان 
اوضح ان هناك فارقًا بني الفيلم 

بالتلفزيون املصري حول حياة 
صالح نصر وعبداحلكيم عامر 
تتخطى بكثير ما يتناوله الفيلم 
وطالب الدفاع برفض الطعن وان 
يسمح للفيلم بتناول ما سبق ان 

املسؤولني عن ثورة 1967 وارفق 
الدفاع حافظة مستندات تتضمن 
نص التحقيقات مع املالزم محمد 
صفوت الشريف وكذلك شرائط 
مس���جل عليها برام���ج اذيعت 

القاهرة ـ سعيد محمود
قرر الفنان مصطفى قمر طرح ألبومه اجلديد 
»هي« الذي تنتجه شركة »عالم الفن« في »عيد 

احلب«.
وسافر قمر إلى اس���بانيا لتصوير اغ��نية 
»هي« مع املخرج الفرنس���ي استيفن برنارد، 
الذي تعاون معه قمر في العديد من الكليبات 
السابقة منها: »منايا« و»حبيب حياتي« و»مني 
غيرك« و»لسة حبايب«. ويعمل على االنتهاء 
من تصويرها ومونتاجه���ا ليتم عرضها على 
الفضائيات تزامنا مع طرح ألبومه اجلديد في 

عيد احلب.
ويضم ألبوم قمر اغاني:

»هي« كلمات احمد م���رزوق وأحلان محمد 
النادي وتوزيع طارق مدكور.

»ليلة في عمري« كلمات امير طعيمة وأحلان 
محمد النادي وتوزيع طارق مدكور.

»على أي أساس« كلمات محمد عاطف وأحلان 
رامي جمال وتوزيع مصطفى قمر.

»هروح فيها« كلمات عوض بدوي وأحلان 
عزيز الشافعي وتوزيع محمد مصطفى.

»متصحنيش« كلم���ات نبيل خلف وأحلان 
مصطفى قمر وتوزيع حمادة نبيل.

»كالم عنيك« كلم���ات أمير طعيمة وأحلان 
رامي جمال وتوزيع توما.

»ي���ا نهار أبيض« كلم���ات أمين بهجت قمر 
وأحلان وتوزيع مصطفى قمر.

»مفيش داعي« كلمات ناصر اجليل وأحلان 
محمد خلف وتوزيع أحمد شعتوت.

»اللعبة« كلمات نبيل خلف وأحلان مصطفى 

تأجيل الحكم في طعن وزارة الثقافة ضد »المشير والرئيس«

مصطفى قمر

مليحة التونسية

الشيخ دعيج اخلليفة

ممدوح الليثي وخالد يوسف في احملكمة

»هي« مصطفى قمر في عيد الحب

قمر وتوزيع محمد مصطفى.
»بعدنا وغلطنا« كلمات امير طعيمة وأحلان 

محمد النادي وتوزيع نادر حمدي.
»ملا حتب حد« كلمات رضا زايد وأحلان محمد 

طلعت وتوزيع حمادة نبيل.
»ليالي دوبت« كلمات حمدية التيتي وأحلان 

حمدي صديق وتوزيع محمد مصطفى.
»عيونه الكدابني« كلمات عمرو اجلارم وأحلان 

ياسر نور وتوزيع مصطفى قمر.
»لو جيت في بالك« كلمات رضا زايد وأحلان 

وتوزيع مصطفى قمر.

الخليفة يكتب فالشات »دبي للتسوق«

»يا خوفي« جديد مليحة التونسية

خالد حسين
يستعد الشاعر الشيخ دعيج 
اخلليفة ملغادرة الكويت متجها 
الى القاهرة حلضور احلفل الذي 
س���يقام في جامعة عني شمس 
من اجل تكرميه، وذلك مبناسبة 
الس���املية كأفضل  فوز موق���ع 
موقع اعالمي عربي على شبكة 
االنترنت، من جهته كشف اخلليفة 
عن انش���غاله هذه االيام بكتابة 
فالشات مهرجان دبي للتسوق، 
وق���ال ان هذا العمل من االعمال 
الكبيرة التي اكتبها وأتعاون فيها 
مع امللحن العماني خالد العلوي، 
حيث من املتوقع ان يقوم بغناء 
هذه الفالشات العديد من الفنانني 

من اخلليج والعالم العربي.
وفيما يتعلق باألعمال الدرامية 
اجلدي���دة التي يق���وم اخلليفة 
بتأليف مقدمتها الغنائية، اوضح 
اخلليفة ان هناك العديد من األعمال 
كان آخرها مسلس���ل »املزواج« 
بطولة فاطمة عبدالرحيم ومحمد 
الصيرفي، باالضافة الى مسلسل 
»البيت املس���كون« م���ع الفنان 
عبدالعزيز املسلم وكذلك مسلسل 
»احلب اللي كان« الذي يشارك في 
بطولته أبناء املنصور، مشيرا الى 
انه قد انتهى من مقدمة مسلسل 

مفرح الشمري»أميمة في دار األيتام«.
بعد غياب 6 سنوات عن الساحة الغنائية يعود املطرب 
املميز طارق سليمان جلمهوره من خالل مؤسسة هاب لالنتاج 
والتوزيع الفني بألبوم جديد يتضمن 12 أغنية مختلفة 
االلوان، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء املميزين على 
رأسهم الشاعر الشيخ صباح الناصر »الصريح« بـ 5 
أغاني وهي »جارة الدنيا، اللي متنيته، الشكوى، 
ضاق صدري، بيقولو« مع الشاعر عبدالعزيز العبكل 
من خالل اغاني »تناديني، وداني العشق، داري 
علّي« أما الشاعر عبدالعزيز امليلس فكتب له 
»مالك الزين، أوباما، الغالي، لو تبيني« وصاغ 
أحلان هذا االلبوم عدة ملحنني وهم د.يعقوب 
اخلبيزي، عصام كمال، ماجد املخيني، احمد 
برهان، عبدالعزيز العبكل، باالضافة الى 5 

أحلان لطارق سليمان لنفسه.
االلبوم حمـل عنوان »اللي متنيته« وهي 
أغنية ديو كتبها الشـاعر الشيخ صباح الناصر 
»الصريح« للمطرب طارق سليمان حيث جمعته 
باملطربة الشـعبية السـعودية نديبة وقد حملت 
مفرداتها جمال رومانسـية صادقة أعادتنا أليام الزمن 

اجلميل، وهي من أحلان عصام كمال.
عودة املطرب طارق سـليمان للسـاحة الغنائية بعد 
هذا الغياب مكسـب لها ألنه من املطربني احملافظني على 
الهوية الكويتيـة بإيقاعاتها اجلميلة خاصـة انه من املطربني 
الذين يبحثون على الكلمة املؤثرة واللحن اجلميل الذي يرسـخ 
في العقول وال مير مرور الكرام، لذلك جاء تعاونه مع مؤسسة هاب 
لالنتاج الفني احلريصة علـى ابراز الهوية الكويتية من خالل ألبوماتها 
الغنائية التي تتصدى إلنتاجهـا، مما اعتبره البعض أنه »ضربة معلم« خاصة 
ان الساحة الغنائية تفتقر مثل هذه النوعية من االلبومات الغنائية املميزة التي 

نشتم فيها عبق املاضي اجلميل من خالل االحلان املوجودة فيها.
املطرب طارق سـليمان في ألبومه اجلديد أراد توصيل رسالة فنية مهمة، 
وهي أن »الزين« يفرض نفسـه، ألن اجلمهور يبحث اآلن عن الكلمة الصادقة مهما 
كانت املغريات. يذكر أنه يعرض حاليا ڤيديو كليب للمطرب طارق سليمان بعنوان 
»جـارت الدنيا« صّوره فـي العاصمة اللبنانية من اخراج وليـد ناصيف في عدد من 

احملطات الفضائية.

طرح 12 أغنية من إنتاج »هاب« بعد غياب طويل

طارق سليمان »مالك الزين« 
يفرض نفسه بسوق الكاسيت


