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ممثلة »رازة« ويهها 26
في املهرجانات الفنية 
ألنها حاسة انها صارت 
ممثلة كبي���رة وهي 
للح���ن كومبارس.. 

اهلل يشفي!

ممثل����ة خليجية »امرت« 
احد املنتجن بوضع اس����مها 
ف����ي عملها اليديد بعد اس����م 
جنم كبي����ر علش����ان تلفت 
انتباه املشاهدين مع انه دورها 

عادي.. احلمد هلل والشكر!

كومبارس اسم
ممثلة »شهدت« عالقتها مع 
احدى املخرجات توترا بعدما 
طلبت منها تأجيل تصويرها 
بسبب عارض صحي مفاجئ، 
لكن املخرجة رفضت التأجيل.. 

صچ حرمي!

تأجيل

داود عبدالسيد

بسمة

)فريال حماد(»الذيب« أحمد املوسوي جميل إقبال يتوسط علي حيدر واملوسوي   

املايسترو بشار الشطي

شجون الهاجري موقع الفيس بوك االلكتروني  

أمين زبيب

1000 بروفايل على الموقع لش�جون الهاجري وبشار الشطي
بشار جاسم

الحظنا في اآلونة االخيرة 
دخول ك���م هائل م���ن جنوم 
الوسط الفني واإلعالمي الى عالم 
الفيس بوك سواء كانوا مقدمي 
برامج أو مخرجن أو فنانن أو 
كومبارس وكان التواصل معهم 
شيئا جميال، لكن الطامة الكبرى 
ان نرى بعض املذيعن او ممن 
يعملون في احلقل اإلعالمي وكل 

من »هّب ودّب« يطلقون على 
أنفسهم لقب »اإلعالمي« فالن 
الفالني مع العلم أن مشوار هذا 
الذي يلقب نفسه قصير جدا، 
والتساؤل هنا ملاذا يسمي نفسه 
باإلعالمي وملاذا ال يكتفي بكتابة 

اسمه فقط؟
كذلك نس���تغرب من بعض 
الذين يرس���لون  الكومبارس 
إلى  »مسجات« مثل »انضموا 

الفالني«،  الفنان فالن  جروب 
وفي النهاية يكتشف من يشارك 
في اجلروب ان هذا الكومبارس 
مّثل مشهدين قال في احدهما 
»السالم عليكم« وفي اآلخر »مع 

السالمة«.
ناهيك���م عن الذين يلقبون 
الفالني  انفسهم بالفنان فالن 
وحن تس���ألهم ع���ن اعمالهم 
التي ش���اركوا فيها نكتش���ف 

انهم يطمحون الى دخول عالم 
التمثيل وال���ى اآلن لم ميثلوا 

اي مشهد.
وعلى سبيل املثال لو انضم 
احد ما الى »جروب« فنان سواء 
كان جنما او كومبارسا نكتشف 
مدى سخافة هذا اجلروب الذي 
يقوم بإرسال 20 مسجا في اليوم 
الواح���د ومنه���ا »الفنان فالن 
الفالني راح يس���افر« والفنان 
»داي���خ وفيه النوم« و»الفنان 
فالن الفالني ملبة غرفته محروقة 

وراح يبدلها« وغيرها.
فعلى أي اساس يلقب هذا 
الش���خص نفس���ه وماذا ترك 
لتعليقات اجلمهور وهناك ايضا 
الفنانن  من يس���رقون صور 
ويتحدثون على اس���اس انهم 
الفن���ان املقص���ود فهناك ألف 
بروفايل لشجون بالفيس بوك 

ومثلها لبشار الشطي.
واملضحك ان هناك جروبات 
جديدة باس���م »كارهي الفنان 
ف���الن الفالن���ي« ونالحظ ان 
الكاره���ن انفسهم في جروب 
هذا الفن���ان يعني »مع اخليل 

يا شقرا«.
ان  املوض���وع  خالص���ة 
الفي���س ب���وك ه���و للتعاون 
والتواص���ل ما ب���ن االصدقاء 
وليس الستع���راض عضالت 
الكبيرة  املس���ميات وااللقاب 
الش���خاص لم يخرج���وا من 

»قشر البيض���ة«.

كل من »هّب ودّب« صار إعالمي 
والكومبارس صار لهم »جروب«!

مسميات وألقاب على صفحات الـ»فيس بوك«

أجواء »الهبان« و»اليبّاب« استقطبت المستمعين
مفرح الشمري

أجواء احللقة املاضية من البرنامج 
اليومي »ألو فبراير« الذي يبث عبر 
أثير »كويت FM« برعاية »األنباء« 
و»زين«، اس����تقطبت املس����تمعن 
وخصوصا مش����تركي »زين« وذلك 
لالجواء اجلميلة التي خلقها مخرج 
البرنام����ج نايف الكندري من خالل 
استخدامه ألنغام »الهّبان« الساحرة، 
خاصة ان الكثير من املشاركن في 
هذه احللقة استغلوها فرصة للتعبير 
عن فرحتهم باالعياد الوطنية التي 
تعيشها شوارع الديرة ب� »اليّباب« 
سواء كانوا شبابا أو »صبايا« أو حتى 
كبار السن الذين شكروا »الذيب« أحمد 
املوسوي على »ستايله« في تقدمي 
مثل هذه البرامج التي تتطلب مجهودا 

كبيرا في ايصالها للناس.

عروض بال حدود

مبناسبة احتفاالت الديرة بأعيادها 
الوطنية قرر منتزه خليفة السياحي 
أحد رع����اة البرنامج تقدمي عروض 
بال حدود للمشتركن فيه من خالل 
قضائه����م لليلة كاملة في ش����اليه 
ملك����ي بقيمة 415 دينارا، خاصة ان 
هناك مس����ابقات وجوائز قيمة لكل 
العروض  من يحالفه احلظ به����ذه 

اجلميلة.

األسبوع األخير

طالب املشرف العام واملعد علي 
حيدر جميع مشتركي »زين« باإلسراع 
في املش����اركة بالبرنامج عن طريق 
أرقامه 91144 للمواطنن واجلاليات 
العربية و91166 للجاليات االجنبية، 
وذل����ك للف����وز بجوائ����ز البرنامج 
واملشاركة في السحب النهائي الذي 
سيتم في 6 مارس املقبل، خاصة ان 
هذا االسبوع يعتبر االسبوع االخير 
حللقات البرنامج التي انطلقت منذ 

24 يناير املاضي.

عروض بال حدود من منتزه خليفة السياحي للمشاركين في »ألو فبراير«

بسمة: جدي يهودي أشهر إسالمه.. وليس صهيونيًا
                   القاهرة � سعيد محمود

عبرت الفنانة املصرية بس����مة بطلة فيلم »رسائل 
بحر« عن غضبها من سوء الفهم الذي يطاردها بسبب 
ديانة جدها اليهودية، مشيرة الى انه اشهر اسالمه 

الحقا للبقاء في مصر.
وقالت بسمة ان البعض يربط بن ديانة جدها 
المها، املناضل السياسي يوسف درويش، وبن 
الصهيونية واس����رائيل، مؤكدة انه كان بالفعل 

يهوديا وليس اسرائيليا او صهيونيا.
واوضحت انه كان ينتمي الى طائفة »اليهود 
القرائن« وليس »الربانين«، مش����يرة الى 
ان هناك فرقا شاس����عا ب����ن الطائفتن، اذ 
ان االولى تلتزم حرفي����ا بتعاليم التوراة 
التي تشبه االس����الم كالصالة في الركوع 
والسجود، ووضع الس����يدة غطاء الرأس، 
وكذلك خلع احلذاء قبل الصالة، اما الطائفة 
الثانية »اليهود الربانيون« � كما تقول بسمة 

� فهي التي تلتزم بالتلمود منهجا فقط. 
وأرجعت سبب اشهار جدها اسالمه في عام 
1947 الى رغبته في البقاء في مصر في اواخر 
عقد االربعينيات، حيث كان عمره ال يتجاوز 
30 عاما. واضافت ان جدها تخرج في كلية 
احلقوق، ثم حت����ول للنضال في صفوف 
اليسار املصري، حيث كان يناضل دفاعا 
عن حقوق العمال، واصفة اياه بأنه كان 

وطنيا شريفا يحب بالده.
من جانب آخر كشفت بسمة عن 
انها قدمت شخصية »فتاة الليل« 
من خالل فيلم »رسائل بحر« دون 
اعتماد على اجلنس، مشيرة الى 
ان القبالت في العمل غير مثيرة 

بشهادة النقاد واجلمهور.
وقالت انها يكفيها ش����رفا 
الوقوف امام عدس����ة املخرج 
داود عبدالسيد، فافالمه ليست 
جتارية، وان كانت في ذات الوقت 

االيرادات، وهو ما حدث مع »رسائل حتقق اعلى 
بح����ر«. وبررت وضع الفتة »للكبار فقط« على 
فيلمها بان موضوعه ال يناسب الصغار، ولكن 

ليست به مشاهد مثيرة.
واضافت ان معظم افالمها حتمل عالمة 
»الكبار فقط« مثل »النعامة والطاووس« 
النه يتحدث عن املش����كالت اجلنسية، 
وهو امر مرفوض للصغار من وجهة 
نظر الرقابة، على الرغم من ان كل 
شيء اصبح موجودا على االنترنت 

مبجرد ملسة واحدة.
وتدور قصة فيلم »رس����ائل 
بحر« الذي شارك في بطولته 
آسر ياسن، وبسمة، حول يحيى 
الذي ميته����ن الصيد، بعد ان 
فشل كطبيب بسبب صعوبة 
النطق التي يعانيها، ويرتبط 
خالل االحداث بقصة حب مع 
نورا )بسمة( التي يعتقد طوال 
الفيل����م انها »فتاة ليل« تبيع 
جسدها مقابل املال، لكنها في 

النهاية تقرر العودة اليه.

بطلة فيلم »رسائل بحر« تدافع عن نفسها

يقول املثل:
لو جتري جري الوحوش غير رزقك ما...

أ � تشوف
ب � حتوش

ج � تالقي.

قدمت شخصية »فتاة الليل« 
دون االعتماد على الجنس!

أيمن زبيب »كرمالك« يالحق حبيبته
 بيروت � ندى مفرج سعيد

انتهى الفنان أمين زبيب قبل أيام من تصوير أغنية 
»كرمال���ك« مع املخرج فادي حداد في أول تعاون يجمع 
بينهما. األغنية كلمات وأحلان سليم عساف وتوزيع مارك 
عبدالنور وهي ضمن أغنيات ألبومه اجلديد »حلفت بعمري« 

الذي صدر عن شركة روتانا للصوتيات واملرئيات.
استغرق التصوير مدة يومن في عدة مناطق لبنانية 
منها جونية والبترون وعمشيت بكاميرا سينما، واستعان 

املخرج باستديو لتصوير بعض املشاهد الغرافيكية.
تدور احداث الكليب حول شاب يلتقي بحبيبته بعد 
عودته من الس���فر ويحاول بش���تى الُطرق واالساليب 
الن ميحو غضبها الذي عاش���ته بسبب الفراق ويحاول 
ارضاءها ويالحقها من مكان إلى آخر من أجل استعادة 

حبها له.
واختار املخرج فادي حداد اماكن مناس���بة لتجسيد 
املشاهد الرومانسية فيأخذنا الى جو عاطفي ويستعمل 
التقنية الب���ارزة في انتقاء االلوان واالماكن املناس���بة 

للجو العاطفي.


