
الفنية الثالثاء
9  فبراير 2010

مطرب موقادر »مينع« 34
نفس���ه م���ن التك���رار في 
ألبوماته هاأليام يفكر في 
االس���تعانة بأحد امللحنني 
الكبار علشان يكون ألبومه 

الياي مميز.. اهلل كرمي!

ممثلة توها »تذكرت« 
احد املخرجني بعد ما كانت 
طالبة منه انه ميسح رقمها 
من تلفونه بس علشان تبي 
تشتغل في عمله اليديد.. 

احلمد هلل والشكر!

استعانة ذكرى
رئيس قسم مبعهد 
املسرح هاأليام يقلقس 
عند مس���ؤوله بالدوام 
لدرجة انه هاد امتحانه 
ويراقب معاه امتحاناته.. 

اهلل يشفي!

مراقبة

املسلم يتوسط مديري تلفزيونات دول مجلس التعاون اخلليجي النجم عبدالعزيز املسلم

ملحم بركات

هيفاء وهبي

»سجاالت«  روال وهيفاء
تعود من جديد

ملحم بركات يصاب 
بأزمة صحية في »آخر من يعلم«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
عاد السجال االعالمي 
بني كل من الفنانتني هيفاء 

وهبي وروال سعد.
 ففي الوقت الذي اطلت 
في���ه روال عل���ى برنامج 
»هال وغال« ملصلحة قناة 
ابوظب���ي، والت���ي اكدت 
خالله انها كسبت الدعوى 
القضائية ضد هيفاء وانها 
تطالبها مببلغ مليون دوالر 
اط���ل محامي  كتعويض، 
ق���زي لينفي  ايلي  هيفاء 
اخلب���ر ويؤكد ان العكس 

هو الصحيح.
وفي الوقائع ان روال اكدت ربحها الدعوى وانها ستحول 
املبلغ ال���ذي تطالب به هيفاء كتعويض لبناء مس���جد 
تقرب���ا من اهلل وهي التي ترعى 33 طفال يتيما، كما انها 
رفضت التحدث بالتفاصيل ألنها ترى انه ش���يئا، بينها 

وبني ربها.
وش���ددت روال على انها كادت ان تدخل السجن ملدة 
اربع سنوات بسبب ما قالت انه افتراءات الفنانة هيفاء 
وهبي عليها، نافية ان تكون قد روجت فيلما اباحيا عن 
هيف���اء، مما اضطر االخيرة الى رفع دعوى قضائية في 
احملاكم اللبنانية، مؤك���دة على ان احملكمة برأتها وانها 
رفعت دعوى قضائية ضد هيفاء تطالبها مبليون دوالر 
في دعوى رد اعتبار ضد اتهامها بفبركة الفيلم االباحي، 
مش���يرة الى انه مت تأجيل الدعوى لعدم حضور هيفاء، 
واوضحت انه في حال الفوز بالقضية واحلصول على 
تعويض مليون دوالر فإنها س���تقوم بتقدميها الى دور 

االيتام واحملتاجني، .
امام حديث روال اطل محامي هيفاء ايلي قزي ليصرح 
بأن هيفاء كسبت الدعوى وان ربح روال للقضية هو من 
نس���ج خيالها. وجاء رد محامي هيفاء ليؤكد ان روال لم 
تربح الدعوى القضائية ضد هيفاء وان االخيرة هي التي 
ربحت على روال الدعوى، كما ان هيفاء تقدمت بدعوى 
افتراء لكن القاضي لم يعني بعد موعدا للجلسة وعلق ان 
اع���الن روال خلبر فوزها هو من صنع خيالها، فالقضاء 

هو من سيقرر وليس هي.

بيروت ـ ندى مفرج
اصيب الفنان ملحم بركات بعارض صحي اثناء تصويره 
حللقة »آخر من يعلم« مع اروى في استديو البيرت هول 
مساء يوم اجلمعة املاضي، والذي تسجله ملصلحة محطة 
»ام.بي.سي«، وتأخر التصوير بسبب العارض الذي مر 
على خير بعد ان جلس املوس���يقار بعيدا عن اجلمهور 
واستديو التصوير وشرب املاء واحاطه مرافقوه بالعناية 
الالزمة، وقد ادى العارض الذي اصاب بركات الى تأخير 

انتهاء تسجيل احللقة حتى حوالي منتصف الليل.
يذك���ر ان بركات كان قد اصي���ب بأزمة صحية العام 

املاضي خالل اطاللته في تونس.
وكان بركات خص محطة »ام.بي.سي« بأغنية جديدة 
عنوانها »صاير كذاب يللي بحبو« من كلمات نزار فرنسيس 
وأحلان املوس���يقار بركات وكذل���ك غنى خمس اغنيات 

خالل احللقة.

روال سعد

أعرب عن سعادته بما حققه مسلسل »نور عيني«

المسلم يحتفي بمديري تلفزيونات دول مجلس التعاون

عبدالحميد الخطيب
احتفى رئيس مجلس إدارة 
شركة مس����رح السالم لإلنتاج 
اإلعالم����ي الفن����ان عبدالعزيز 
املسلم مبديري تلفزيونات دول 
التعاون اخلليجي في  مجلس 
فندق شيراتون الكويت وذلك 
مبناس����بة زيارتهم الى البالد 
حلضور اجتماع الدورة الرابعة 
والعشرين ملديري التلفزيون في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 

وقد حضر من األمانة العامة فهد 
اخلليف ووكيل وزارة اإلعالم 
املساعد لشؤون التلفزيون خالد 
النصر اهلل ووكيل وزارة اإلعالم 
التلفزيون  املساعد لش����ؤون 
الس����عودية  العربية  باململكة 
صالح املغليث، ومدير تلفزيون 
قطر محمد الكواري، وعبداهلل 
العبري مدير تلفزيون سلطنة 
عم����ان، وب����در املض����ف نائب 
رئيس تلفزيون الوطن، وعبد 

احملسن البناي املدير التنفيذي 
ملؤسسة البرامج املشتركة لدول 
اخللي����ج العربي باإلضافة إلى 
س����عد املريخي من التلفزيون 
القطري وموس����ى تركي مدير 
العالقات العامة واإلعالم بوزارة 
اإلعالم وعبد الرضا عباس مدير 
العالقات العامة مبؤسسة البرامج 
املشتركة ووليد اجلزاف مدير 
مكتب املدير التنفيذي، حيث كان 
في استقبالهم الفنان عبدالعزيز 

املسلم واملدير التنفيذي لشركة 
مسرح السالم محمد دشتي.

وقد أعرب املسلم عن سعادته 
بوجود هذه الكوكبة على ارض 
الكويت، وقال: لقد تعودنا أن 
نلتقي بأشقائنا سواء هنا في 
بلدهم الثاني أو في دول مجلس 
التع����اون متخذين من عاداتنا 
وتقاليدنا حميمية هذه اللقاءات 
التي كثيرا ما نحتاج إليها جميعا 
لتبادل الرأي واملعرفة فيما يخدم 

بالدنا.
وعن األعمال الفنية اجلديدة 
التي يرغب في تنفيذها، أوضح 
املس����لم انه يحصد اآلن جناح 
مسلس����ل »نور عين����ي« بعد 
األصداء التي تركها عندما عرض 
على شاش����ة تلفزيون الوطن 
وكذلك ملتابعة اجلمهور له هذه 
األيام على شاشة »ام بي سي« 
في العاشرة مساء يوميا، مشيرا 
إلى أن لديه مسلس����ل »البيت 

املسكون« وهو عمل فيه الكثير 
من الرعب والكوميديا وسيكون 

مفاجأة للجميع.
 وفيم����ا يتعل����ق ببداي����ة 
التصوير لهذا املسلسل أكد أن 
التحضيرات تس����ير على قدم 
وس����اق وس����يتم اإلعالن عنه 
اليوم رسميا في مهرجان اإلذاعة 
البحرين  والتلفزيون مبملكة 
متمنيا أن يحظ����ى هذا العمل 

بقبول اجلمهور.

من سرق أغنية فارس وكيف أثر السعيد على فنان العرب؟

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
من اإلمارات ولبنان قدم ضيفا حلقة هذا األسبوع من برنامج 
»ليالي السمر« التي ستعرض مساء اخلميس املقبل الساعة 20.00 
بتوقيت السعودية، على قناة »أبوظبي« األولى، فايز السعيد 
والفنانة ميريام فارس اللذان سيحالن ضيفني على الفنانة ميس 

حمدان في أمسية تغلب عليها روح الشباب والعصرية. 
أخبار كثيرة تكش���ف عنها ميريام فارس في البرنامج منها 
اختيارها للغناء في العيد الوطني الشيشاني ولقاؤها الرئيس 
الشيش���اني، وكذلك غناؤها أغنية »اغفرل���ي« باللغة العربية 
الفصحى، وتقدميه���ا للمرة األولى أغنية باللهجة املغربية في 

ألبومها الرابع.

لون غنائي

كما تتحدث ميريام عن متيزها واختالف لونها الغنائي عن 
باقي مغنيات جيلها، وعن حقيقة املش���روع السينمائي الذي 

سيجمع بينها وبني املخرج املعروف خالد يوسف.
 كذلك تتناول الفنانة اللبنانية اس���تعدادها لتقدمي فوازير 
رمضان املصرية 2010 وتكشف عن تفاصيل تعاقدها ومتى تبدأ 
التصوير، وتتحدث عن جتربته���ا التمثيلية األولى من خالل 
فيلم »سلينا« وما حملت هذه التجربة من نتائج، وترد ميريام 
على االتهامات التي تتحدث عن تقليدها لفنانات أجنبيات في 

األسلوب والشكل.
 وحتكي قصة س���رقة أغنيتها »واحشتني إيه« التي غناها 
مطرب إيراني دون إذن منها، ولن تنس���ى الفنانة اللبنانية أن 
تطرب جمهور »ليالي السمر« بعدد من األغنيات منها: »بتقول 

إيه، اسألني، بتروح، اغفرلي«. 

غزارة انتاجية

من جانبه يتحدث الفنان اإلماراتي فايز السعيد عن غزارة 
إنتاجه حيث بلغ عدد أحلانه 900 حلن لغيره من املطربني و100 
حلن قدمها لنفسه، مبا في ذلك جتربته األخيرة مع محمد عبده 
وأصالة وكيف أقنع فن���ان العرب بتصوير ڤيديو كليب ألول 
مرة، كما يتطرق الس���عيد إلى أحلانه التي قدمها لنبيل شعيل 

وحسني اجلسمي ولطيفة وأصالة وراشد املاجد.
 ويتحدث عن مدى تأثره بعمالقة الغناء مثل أم كلثوم وعبد 
الوهاب وعبد احلليم، ويح���اول الفنان اإلماراتي تقييم مكانة 
األغني���ة اخلليجية في الوقت احلالي ودورها، كما يتحدث عن 
واقع األغنية العربية بصفة عامة وهل هو متفائل باملس���تقبل 

الغنائي لألغنية اخلليجية.
 كما يذكر فايز السعيد عن جديده الغنائي وهو عبارة عن 
أغنيتني صورهما مؤخرا، ويكش���ف فايز عن أسماء املطربني 

الذين يفضل االستماع إليهم.
 كذلك يكشف فايز عن جتربته التي استمرت طوال 17 عاما 
وكيف نال ثقة الذين تعامل معهم. ويقدم الفنان اإلماراتي خالل 
احللقة مقاطع ألغنيات »يا عيني على الصبر« لوديع الصافي، 
»فاتت جنبنا« لعبداحلليم حافظ، »دارت األيام« ألم كلثوم، ومن 
أغانيه يغني »ينسى«، »إحلق«، »ما يخالف«، ويختتم احللقة 

بأغنية »لنا اهلل« حملمد عبده بصحبة ميريام فارس.

في حلقة هذا األسبوع من »ليالي السمر«

ميس حمدان فايز السعيد

ميريام فارس في برنامج »ليالي السمر«


