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الفنية

مطرب ما »س���لم« من 
انتقاد ربعه بع���د ما قدم 
اغنية سنغل كان مراهنهم 
عل���ى جناحها بس طاحت 
بچبده.. انته وين والرهان 

وين!

سنغل
ممثل����ة »عب����رت« الح����د 
املنتجني انه����ا بحاجة للعمل 
معاه بعد ما كش����توا فيها كل 
املنتجني بسبب لسانها الطويل 
الغريبة.. يبه  وتصرفاته����ا 

قعدي بالبيت احسن!

لسان
منت����ج م����و »ق����ادر« انه 
 يعطي ملمثل����ة دور في عمله 
إذا عرفت����ه على  إال  اليدي����د 
صديقاتها علش����ان يشغلهم 
كومب����ارس بالعم����ل مثل ما 

يقول.. احلمد هلل والشكر!

دور

بدر منصور

املدير التنفيذي د.محمد العسالي K&A مشعل الشايع مع احد االطفال في معرض

»رواقة« بدر ستايلها مختلف
بشار جاسم

يحضر جنم »س���تار اكادميي« الفن���ان بدر منصور 
الغنية سينغل جديدة بعنوان »رواقة« من كلمات عبداهلل 
امللحم واحلان جنم وتوزيع س���امي بغدادي وايقاعات 

ابراهيم حسن.
وعن االغنية يقول: اقدمها بستايل مختلف عما قدمته 
بالس���ابق من حيث الفكرة بالكلم���ة واللحن والتوزيع 

وامتنى ان تعجب اجلمهور الكرمي.
ويضيف: قريبا س���أصور الدويت���و الذي غنيته مع 
الفنان خالد بوصخر وهو من كلمات سعد الصواغ واحلان 
ضاري املس���يليم وتوزيع عبداهلل ناصر باالضافة الى 

بعض العروض املسرحية لعيد الفطر املقبل.

القاهرة ـ سعيد محمود
الفنان���ة  نف�����ت 
اللبناني���ة دولل���ي 
شاهني ما تردد مؤخرا 
انتظار  بأنه���ا ف���ي 
حدث سعيد، مؤكدة 
انها مجرد شائعات 
لتعطيلها عن مسيرتها 

الفنية.
وقالت دوللي انها 
فوجئ���ت بانتش���ار 
أخبار تؤكد حملها، 
مشيرة الى ان شائعة 
احلمل انتشرت فور 

اعالنها انها تنوي تقدمي الفوازير، وهو ما جعل إحدى 
الفنانات تطلق مثل هذه الشائعة الستبعاد دوللي من 

بطولة الفوازير.
وأك���دت دوللي انه فور حدوث حمل س���وف تعلن 
بنفهسا اخلبر جلمهورها، مش���يرة الى انها تتمنى ان 

يحدث ذلك ألنها تعشق األطفال بشدة.

رواد المعرض من مختلف األعمار فرحوا بوجودهما

هدى حسين ومشعل الشايع يبيعان ساعات K&A في أرض المعارض

مفرح الشمري 
فوجئ رواد معرض الساعات املقام حاليا في 
ارض املعارض مبنطقة مش���رف بوجود جنمة 
الطف���ل الفنانة هدى حس���ني واالعالمي الفنان 
 K&A مشعل الش���ايع باملكان املخصص لشركة
وهما يقومان باستعراض موديالتها من الساعات 
املرصعة باألملاس فخطر في بالهم س���ؤال هل 
هدى ومش���عل تركا الفن وعمال ك���� »بائعني« 
لس���اعات K&A في املعرض الذي يضم العديد 
من الشركات خاصة انهما استطاعا ان يستقطبا 
رواد املعرض لساعاتهما بطريقة جميلة وبعيدة 

عن التصنع؟

هذا الس���ؤال احملير كانت اجابته عند املدير 
التنفيذي لشركة K&A د.محمد العسالي الذي اكد 
ل� »األنباء« ان وجود جنمة الطفل هدى حسني 
واالعالمي الفنان مش���عل الش���ايع في مكانهما 
املخصص باملعرض ليس مشهدا متثيليا وامنا 
حقيقي بعد ان استعانت بهما الشركة الستقطاب 
رواد معرض الساعات ملكانهما وذلك جلمهورهما 
الكبير الذي ارادت الشركة ان تستغله لعرض 
موديالتها من الس���اعات اجلديدة وهي ساعات 

سويسرية مرصعة باألملاس »قطع بلجيكية«.
واضاف العسالي: كان االقبال على معرضنا 
الفت للنظر بوجود هدى حسني ومشعل الشايع 

وكذلك املخرج���ة جناة حس���ني والفنان رامي 
العبداهلل وكان من مختلف االعمار واستطاع هؤالء 
الفنانون اعطاء معلومات جيدة لرواد املعرض 
لدرجة ان البعض منهم أعجبتهم هذه الطريقة 
لعرض موديالتنا فقاموا بشراء عدد منها بسبب 
االسلوب اجلميل الذي تعامل به الفنانون مع رواد 
معرضنا حيث تعرفوا على عروضنا وموديالتنا 
اجلديدة التي صنعت خصيصا للسوق الكويتي 
دون غيره من االسواق االخرى خاصة ان شركة 
K&A تقدم من خالل هذا املعرض عروضا خاصة 

للنساء تتميز باقتنائها املرأة الكويتية.
وقد شكر املدير التنفيذي لشركة K&A د.محمد 

العسالي جنمة الطفل هدى حسني واالعالمي الفنان 
مشعل الشايع واملخرجة جناة حسني والفنان رامي 
العبداهلل على تلبية الدعوة للحضور الى املعرض 
رغم مشاغلهم الفنية الكثيرة وقال: هذا ان دل على 
شيء فإنه يدل على اخالقهم العالية والتواصل مع 
جمهورهم في جميع املجاالت متمنيا لهم التوفيق 

والنجاح في اعمالهم الفنية املقبلة.
يذكر ان معرض الساعات  2010 املقام حاليا 
والذي تنظمه ش���ركة معرض الكويت الدولي 
سيس���تمر حتى ال� 4 من ابريل املقبل في قاعة 
A4 ويشارك به اكثر من 20 شركة ووكيال الشهر 

ماركات الساعات العاملية.

دوللي شاهني

شيرين تعتزل الحفالت الغنائية مؤقتًا بانتظار مولودها الثاني

أحمد السقا يرفض ترشيح نفسه رئيسًا لمصر!
القاهرة ـ سعيد محمود

رشحت مجموعات عريضة من الشباب 
على الفيس بوك النجم أحمد السقا رئيسا 
ملصر وطالبوه بخوض انتخابات الرئاسة 

وقالوا انه حتما سينجح بجدارة.
الفنان صاحب الشعبية الكبيرة رد على 
هذه املطال���ب بأنه ال يصلح ليكون رئيس 
جمهورية، وقال على مدونته اخلاصة: »نرجع 
للسياس���ة من تاني وكنت عايز أعلق على 
جروب شفته على موقع الفيس بوك خاص 
بي عمله بعض الشباب بيرشحوني فيه اكون 
رئيسا للجمهورية في االنتخابات الرئاسية 
املقبلة، انا اس���تغربت جدا وقلت لنفس���ي 
معقولة انا ابقى الريس؟! وبشكر اللي عملوا 
اجلروب حلبهم ليا وثقتهم بيا بس انا منفعش 
ابقى ريس بصراحة انا العب السياسة في 
السينما فقط بس بره الشاشة منفعش خالص 

ألني معنديش قدرات السياسة خالص فما 
بالكم اني أكون الريس«.

طيب هتسألوني هانتخب مني في انتخابات 
الرئاسة اجلاية؟

»هقولك���م بصراحة ألني ببقى حريص 
على االنتخاب مش هقول اسم معني ألن حلد 
دلوقت محدش أعلن رسمي ترشيح نفسه 
ب���س على العموم انا هعمل تقييم ش���امل 
لبرامج جميع املرش���حني والبرنامج الذي 
يناسبني كمواطن مصري هختاره مبعنى 
ان البرنامج االنتخابي ألي مرشح للرئاسة 
هو العامل الرئيسي اللي على أساسه هختار 
وأقيم ثم أحاسب.. وهناك عوامل اخرى الزم 
تتوافر في شخص رئيس مصر مثل الوضع 
والهيبة والتاريخ السياسي والتاريخ اإلداري 
ألن مصر في النهاية مش شركة وال مؤسسة 

دي مصر يا اخواننا«.

القاهرة ـ سعيد محمود
قررت الفنانة شيرين عبدالوهاب التوقف عن إحياء أي حفالت 
غنائية أو الظهور في أي برامج تلفزيونية خالل األش���هر املقبلة 
بسبب ظروف احلمل. وأرجعت هذا القرار للحفاظ على الصورة 
الذهنية احملفورة في أذهان جمهورها عنها، والسيما انها كانت تعد 
منوذجا واضحا على رشاقة القوام وسرعة احلركة على املسرح.

وقالت ش���يرين انه���ا قد اعتذرت عن ع���دد كبير من احلفالت 
واملهرجانات الغنائية املقامة خالل الفترة املقبلة، ألنها في انتظار 
مولود جديد بعد 3 أش���هر ونصف الش���هر، لذلك فضلت الراحة 

التامة، بحسب »املصري اليوم«.
وقد اتخذت شيرين هذا القرار بعد ان شاركت أخيرا في مهرجان 
»ليالي فبراير«، وبعدها قررت التوقف عن أي نش���اط فني حتى 

تسجيل األغنيات. شيرين عبدالوهاب

أحمد السقا

ديانا كرزون

القاهرة ـ سعيد محمود
تستعد الفنانة ديانا كرزون 
للس����فر الى شرم الشيخ خالل 
القادمة لتصوير  القليلة  األيام 
دوره����ا في مسلس����ل »منتهى 
الفنان مصطفى  العش����ق« مع 
قمر، في أولى جتاربها الدرامية. 
ديانا ستنقل مقر اقامتها بشكل 
مؤقت الى ش����رم الشيخ حيث 

سيتم تصوير أكثر من 80% من 
املسلسل، حيث تدور األحداث في 
سيناء. »منتهى العشق« بطولة 
مصطفى قم����ر وديانا كرزون 
ورانيا فريد شوقي ومنة فضالي 
وسيد ممدوح وخالد محمود ومن 
تأليف محم����د الغيطي واخراج 
محم����د النجار وانت����اج مدينة 

اإلنتاج اإلعالمي.

)سعود سالم(هدى حسني وأحد رواد املعرض
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دوللي شاهين: 
حملي مجرد شائعات

كرزون تنقل مقر إقامتها  إلى شرم الشيخ


