
الجمعة
16  ابريل 2010

27
الفنية

مطربة طلعت مؤخرا في برنامج 
غنائي على احدى القنوات اخلليجية 
وتتكلم عن الصوت واالداء، واملصيبة 
انها تبي تغني اوبرا وحاولت تغني 
لكنها ملا غنت.. اهلل ال يوريكم النشاز.. 

والشمس ما يغطيها املنخل!

منخل
مطرب���ة خليجية »رمت« 
الته���امي على ن���اس مقربني 
منه���ا بعدما قررت ش���ركة 
انتاجها التخلي عنها.. ليش 
ما تكون البوماتچ مو ماشية 

بالسوق!

تهامي
مدير إنتاج قاعد يقول حق 
ممثلة انه »يقدر« ميحيها من 
املنتج  الوجود بعدما بلغت 
اللي يشتغل عنده بسوالفه 
اللي تفشل.. يا غريب صير 

أديب!

سوالف

ليال المغربية تعتذر للجمهور عن تعريها في كليب »الفوطة«
أبدت الفنانة ليال املغربية ندمها الش���ديد على أغنيتها املصورة 
»له���ا ال يزيد أكتر« التي ظهرت من خاللها مرتدية فوطة كبيرة في 
أحد احلمامات، حتى أطلق عليها اجلمهور »أغنية الفوطة«، مقدمة 

اعتذارها لهذا اجلمهور، وراجية أن يتقبل اعتذارها.
وأكدت أنها ستكون حريصة في أعمالها املقبلة على عدم تخطي 
اخلطوط احلمراء، خاصة أنها تعتمد على صوتها وموهبتها، وتعمل 

على تطويرهما طوال الوقت.
وقال���ت: إن العري في الكليبات أصب���ح موضة قدمية، ولم يعد 
يلف���ت انتباه اجلمهور الذي مييز ب���ني اجليد والرديء، وقد أصبح 
الناس في حاجة ألصوات حقيقية ومتعطشة لسماع طرب حقيقي، 

وليس مجرد أغنيات تافهة.
وكشفت عن أن املخرج مازن اجلبلي قد استغل قلة خبرتها وقتها 
وعدم معرفتها بالعالم الش���رقي، نظرا لنشأتها في فرنسا، وأقنعها 
بالفكرة التي ظهرت بها في الكليب لعمل ضجة وفرقعة بني اجلمهور، 
مش���يرة إلى أنه���ا لم تعترض على ذلك، ألنه���ا اعتقدت أن ذلك هو 
األس���لوب املتبع في تصوير األغنيات، باإلضافة إلى أن نشأتها في 

فرنسا جعلتها ال جتد حرجا من ذلك حسب »ام بي سي نت«.
واس���تطردت الفنانة املغربية قائلة: لقد ش���عرت بندم وخجل 
ش���ديدين بعدها، وال أعرف كيف ميكنني أن أواجه املوسيقار عبد 

ليال في كليب »لها ال يزيد أكتر«الوهاب الدوكالي، الذي تعاونت معه في األغنية؟!

»مانشيت« الحذران والشمري
»FM دراما كويتية« اليوم على »كويت« ..

عبداهلل احلذران

خالد السويدان
ضم���ن دورتها اجلديدة تبث محط���ة كويت FM كل يوم جمعة 
برنامج »مانشيت« من تقدمي عبداهلل احلذران وعبدالعزيز الشمري 
واعداد محمد العبيد وعبدالعزيز الشمري ويتصدى إلخراجه املبدع 

سعود املسفر.
البرنامج يتطرق الى مختلف املواضيع والظواهر الفنية بشتى 
مجاالتها بشكل دقيق ومكثف من خالل مشاركة اجلمهور باتصاالتهم 

باالضافة الى مشاركة بعض املختصني في هذه املجاالت.
كما يتضمن البرنامج فقرة بعنوان »لوكيشن« وهي عبارة عن 
مش���اركة فنان أثناء وجوده في لوكيشن التصوير والتحدث عن 

آخر أخباره الفنية واألجواء التي يعيشها.
يذكر ان حلقة اليوم موضوعها عن واقعية الدراما الكويتية بني 
الواقع والضرورة الدرامية وتصنيفها بني الدراما العربية وستبث 

من الساعة العاشرة حتى احلادية عشرة مساء.

عبدالعزيز الشمري

زهرة عرفات

يشارك مع نخبة من نجوم المسرح السعودي

»المراقب« حسن البالم »وصل« إلى الرياض
خالد حسين

غادر الفنان حس���ن البالم إلى الرياض، للمشاركة في 
عمل مسرحي يحمل اس���م »املراقب وصل«، حتت رعاية 
اجلمعية السعودية للثقافة والفنون املسرحية، ومن تأليف 
عبداهلل الشهري وإخراج موسى أبو عبداهلل، ويشارك في 
العمل عدد من الفنانني السعوديني منهم جبران اجلبران 
وأحمد احلسن وخالد منقاح باإلضافة إلى مشاركة الفنان 

أحمد العونان.
وتدور أحداث املسرحية حول العمالة الوافدة من حيث 
ع���دم انتظامية العمل وأوقاته احملدودة من خالل منطقة 
تدعى مدينة »العدالة« حتكمها شخصية ماكرة متصنعة 
الطيبة ال حتقق العدالة، يجسدها الفنان عبداهلل اجلفال 
الذي يقوم بحاالت االستنفار، لترتيب واستقبال املراقب 
العام الزائر للمدينة، لتأتي الش���خصية البديلة فتلعب 
دور االنتهازية املتقمصة من قبل البالم، لتبدأ املالبسات 
باإلضافة إلى وجود الصراعات الكوميدية، حتى استطاع 
»راكان« املنتحل لش���خصية املراقب »حسان« استغالل 
املوقف لصاحله وس���رقة أموال أه���ل املدينة، فيعضون 
أصابع الندم على اس���تغفال هذا الشخص لهم، بعد ذلك 
يحضر املسؤول احلقيقي بعد فوات االوان، بحسب إحدى 

الصحف السعودية.
اجلدير بالذكر أن العرض املس���رحي األول ل� »املراقب 
وصل«، سيبدأ غدا، على مركز امللك فهد للثقافة، ويستمر 

حتى يوم األربعاء املقبل. حسن البالم

تحدث معها عن حفالت الزفاف والورد

الزيلعي »إتيكيت« مع زهرة عرفات
تستضيف حلقة هذا األسبوع من البرنامج احلواري املنوع »زهرة 
اخلليج« على قناة أبوظبي األولى الفنان الس���عودي الشاب محمد 
الزيلعي، وهي حلقة مخصصة لألعراس وحفالت الزفاف حيث تتناول 
احللقة موضوع الورود وتنسيق باقة العروس، وفي السياق نفسه 
يتناول محمد املرزوقي ف���ي موضوع اإلتيكيت آداب األعراس. وفي 

فقرة املوضة عرض آلخر ابتكارات فساتني أعراس 2010.
ويناقش البرنامج أيضا في فقرة الطب النفسي عند األطفال موضوع 
الوعي اجلنسي املبكر لدى األطفال من خالل استضافة د.ناديا بوهناد، 

أما فقرة التكنولوجيا فموضوعها األلعاب االلكترونية.
يذكر ان برنامج »زهرة اخلليج«، يعرض مساء كل سبت على قناة 

أبوظبي األولى الساعة 20.00 بتوقيت السعودية. محمد الزيلعي

أحالم أنجبت طفلتها الثالثة
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد

وضعت الفنانة االماراتية أحالم مساء أمس االول طفلتها الثالثة بعد طفلها االول فاهد 
وطفلتها الثانية فاطمة. والفنانة ومولودتها بصحة جيدة.

يذكر ان أحالم كانت أكدت في اكثر من اطاللة اعالمية انها لم تسأل طبيبها عن جنس 
املولود ألنها حتب أن يكون األمر مفاجأة لها. وكانت آخر إطالالت أحالم في »ليالي فبراير« 
حيث بدت عليها عالمات التعب، كما انها كانت طلبت كرسيا للجلوس الستكمال وصلتها 

الغنائية.
أحالم التي تعيش فرحة كبيرة مع زوجها مبارك الهاجري وعائلتها بعد الوالدة تتمنى 

لها أسرة »األنباء« كل اخلير أيضا.


