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الفنية

مط�����رب يب�����ي 
»يصلح« بني ش���اعر 
وملحن ابتلش بعمره 
النه االثنني موراضيني 
يعترف���ون بغلطهم.. 

اهلل يعينك!

اعتراف
معدة بعدما »اسند« 
لها اعداد برنامج مباشر 
اعت���ذرت بس���ّبة انه 
املخ���رج مو عاجبها.. 
الش���رهة عل���ى اللي 

رازچ!

اعتذار
اعالمي تلفزيوني 
طلع مثل البرق واختفى 
هاأليام ميشي ويسولف 
انه طاسة  التلفزيون 
ضايعة.. زين شاحلل 

يا بوطاسة!

طاسة

أكدت أن سعاد عبداهلل وحياة الفهد سبب شهرتها

وفاء مكي: الجمهور يتعاطف مع مشاهد االغتصاب
وقدمتها مرتين.. دون خدش للحياء

أكدت الفنانة البحرينية وفاء مكي ان الشهرة 
التي وصلت اليها كان����ت بفضل دعم كل من 
الفنانتني سعاد العبداهلل، وحياة الفهد، حيث 
شاركتهما في مسلسلي »شاهني«، و»الداية«، 
ونفت ان يكون اختيار ام سوزان لها للمشاركة 
في مسلس����ل »الداية« و»عمر الشقا« بسبب 
األجر القليل، وقالت: ال أعلم مصدر هذا الكالم، 
قد تكون غيرة أو ما ش����ابه، وحتى إن طلبت 
مني القديرتان حياة الفهد وسعاد عبداهلل ان 
أعمل معهما مجانا فسأقبل، فجميع الفنانات 

يتمنني مشاركتهما.
ودافعت مك����ي عن املش����اهد اجلريئة في 
املسلس����الت الكويتية، وقالت انها ال تخدش 
حياء املشاهد، وليس����ت مخجلة، معتبرة ان 
اجلرأة تكمن في طرح املوضوع فقط، مشيرة 

الى انها ترفض مشاهد السرير.
وضربت الفنانة البحرينية مثال بنفسها، 
وقالت: انا على س����بيل املثال، قدمت مشهدي 

اغتصاب، األول في مسلس����ل »عرس الدم«، 
والثاني في مسلسل »الداية« ولكن لم يحتويا 
على ما يخدش احلياء وأوضحت انه كان مفهوما 
للمشاهد ان هذه الشخصية تعرضت لالغتصاب 
في السياق الدرامي لذلك تعاطف معها اجلمهور 
الذي تابع العملني، حسب »ام بي سي. نت«.

ونفت الفنانة البحريني����ة رفضها ألدوار 
البنت الفقيرة أو جتنبها، مفضلة احلديث عن 
نفسها قائلة: أحب تقدمي أدوار الفتاة املنكسرة، 
وقدمت هذه الش����خصية ف����ي أكثر من عمل، 
واعتقد ان هذه النوعية من الشخصيات تكون 
قريبة جدا من املش����اهد إذا ما قورنت بأدوار 

الفتاة الغنية.
وتابعت: لكن ذلك ال مينع من تقدمي أدوار 
مختلفة، فهذا العام سأظهر من خالل مسلسل 
»عل����ى موتها أغني« ف����ي دور البنت الفقيرة 
املعقدة نفسيا، لكن في مسلسل »للحياة ثمن« 

وفاء مكيسأقدم شخصية »زين« الفتاة الثرية.

الراشد أثناء قيادته لألوركسترا

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل الفنانة القديرة حياة الفهد

املؤلف املوسيقي الزميل حمد الراشد

»نهمة« الراشد في »هاوارد للفنون«
خالد حسين

خالل حفل أقيم األربعاء املاضي 
في جامعة اندروز بوالية ميتشيغان 
األميركية لترقيم مؤلفات ملجموعة 
من املؤلفني املوس����يقيني الشباب 
من العالم، قاد املؤلف املوس����يقي 
الراش����د  الزميل حمد  الكويت����ي 
أوركسترا جامعة اندروز ملوسيقى 
احلجرة حيث قدمت تنويعات على 
حلن »النهمة« من مؤلفات الراشد 
في مركز هاوارد للفنون في اجلامعة 
وقد حازت إعجاب احلضور الذين 
عرفوا تراث »النهمة« من خالل قالب 
أوركسترالي معاصر حيث حرص 
الراش����د على تكوين أوركس����ترا 
حجرة من 12 عازفا وعازفة آلالت 
مختلفة مث����ل الوتريات والفلوت 
واألوبوا والكالرنيت والنحاسيات 

واألجراس والتمباني.
جدير بالذكر ان الراشد يواصل 
حاليا دراساته العليا )املاجستير( 

في اجلامعة نفسها.

كرباج يلتقي »كليوباترا« 

 رحيم يصر 
على مقاضاة الخال

بيروت – ندى مفرج سعيد
انضم الفنان انطوان كرباج 
ال����ى املخرج وائ����ل رمضان 
ليعمل ضمن فريق مسلسله 
»كليوباترا« الى جانب جنوم 
العمل وهم سالف فواخري، 
فتحي عبدالوهاب، يوس����ف 
شعبان، طلحت حمدي، عالء 
الدين كوكش، نضال سيجري، 
فرح بسيس����و، عبير شمس 
الدين، خليل مرسي، وآخرون 

من سورية ومصر.
كما اعلن املخرج رمضان 
في بيان صحاف����ي ان الفنان 
املصري محيي اسماعيل سيقوم 
بتجسيد دور يوليوس قيصر 
في مسلسل »كليوباترا« عوضا 
عن الفنان محمد صبحي الذي 
اعتذر عن عدم مواصلة العمل 

الرتباطاته في مصر.

القاهرة ـ سعيد محمود
اكد امللحن محمد رحيم انه 
لن يتنازل ع���ن البالغ الذي 
قدمه احملامي مرتضى منصور 
املوكل عنه للنائب العام ضد 
الكاتب السعودي عبده اخلال 
صاحب رواية »ترمي بشرر« 
والت���ي اتهم فيها رحيم بأنه 

قواد.
انه يصر على ان  اوضح 
يأخذ حقه بالقضاء خاصة بعد 
ان حصل الكاتب على جائزة 
البوكر العربية التي تتيح له 
ترجمة الكتاب جلميع لغات 
العالم مما يضر بسمعته على 

املستوى الدولي.
وق���ال رحي���م: الكات���ب 
الس���عودي حاول الهرب من 
االس���اءة لي حيث قال انه ال 
يقصدني وان اسم محمد رحيم 
الذي اورده في روايته ال ينطق 
بنفس نطق حروف اسمي وهذا 

سبب وهمي وغير منطقي.

انطوان كرباج

بعد استيالئه على أموالها بحسب دعواها

زوجة محمد الحلو تطلب الخلع

حبيب عبير يهديها شعرًا مستعارًا

القاهرة ـ سعيد محمود
أجلت محكمة األسرة مبدينة 
نصر دعوى اخللع املقامة من نازك 
اجلوهري ض���د زوجها املطرب 
محمد احللو جللسة 16 مايو املقبل 

لالطالع على املستندات.
وقالت نازك في دعواها انه قام 
باالستيالء على 3 ماليني جنيه 
استرليني، مشيرة الى انها عندما 
طلبت منه الطالق بدأ يساومها 
على نصف ثروتها، لذلك قررت 

أن تخلعه.
وقدمت نازك للمحكمة مجموعة 
من إيصاالت األمانة التي حررها 
احللو آلخرين ومستندات أخرى 
تؤكد اتهامه ب� 47 قضية خيانة 
أمانة وشيكات من دون رصيد.

دافعت الفنانة عبير صبري عن 
التي  املشاهد اجلنس����ية اجلريئة 
جمعتها بالفنان فتحي عبدالوهاب 
في أحداث فيلمها »عصافير النيل« 
واعتبرتها ضرورية من أجل احلبكة 

الدرامية للفيلم.
وأوضحت عبي����ر على هامش 
العرض اخلاص للفيلم، الذي فاجأه 
باحلضور د.أمين نور املرشح السابق 
النتخابات الرئاس����ة في مصر، ان 
بالفيلم  حذف املشاهد اجلنس����ية 
س����يحدث خلال في القصة، خاصة 
ان البطل متعدد العالقات بالنساء 

داخل أحداث العمل.
ورأت الفنانة املصرية ان شخصية 
»بس����يمة« التي قدمتها في الفيلم 
ليس����ت جريئة بقدر ما هي مليئة 
باألحاسيس واملشاعر، والتناقض 
أيض����ا، موضحة انه����ا ظهرت في 
بداية الفيلم فت����اة جميلة، ولكنها 
في النصف الثاني من األحداث تظهر 
مريضة، وتلتقي بعبدالرحيم بطل 
الفيلم مرة اخرى وهما على حافة 

املوت.
وأبدت عبير صبري س����عادتها 
بالعودة الى الس����ينما مرة اخرى 
النيل«، وذلك  من خالل »عصافير 
بعد فترة غياب، خاصة انها تعتبر 
جتربتها في فيلم »أحاسيس« مجرد 

ضيفة شرف.
وأشارت الى ان أصعب املشاهد 
التي قدمتها في الفيلم، هو حينما علم 
حبيبها عبدالرحيم بسقوط شعرها 
نتيجة تعرضها للعالج بالكيماوي، 
وانه أهداها شعرا مستعارا، الفتة 
الى انها حرصت على إنقاص وزنها 
لتظهر في مشاهد املرض بشكل مؤثر، 

وحتى تكسب تعاطف اجلمهور.

محمد احللو

عبير صبري

تتمنى المشاركة في فيلم استعراضي

نجوى سلطان: عالقات الوسط الفني تمثيل
بيروت ـ بولين فاضل

دائمة السفر الفنانة جنوى سلطان وهي التي عملت منذ بداياتها في 
الفن على ارس���اء قاعدة لها في مختلف الدول العربية، من هذا املنطلق 
جندها تتنقل بني الدول العربية ودول االغتراب، حتيي احلفالت واالفراح 

وتزرع الفرح في قلوب اجلمهور احلاضر.
»األنباء« التقت جنوى سلطان لتعرف منها جديدها وخططها 

الفترة املقبلة فإلى التفاصيل:
ما جديدك الغنائي؟

قريبا سأدخل االستديو لتسجيل اغنية سينغل وسأصورها 
على طريقة الڤيديو كليب.

ألن تصدري البوما كامال؟
االغنيات املنفردة التي اطرحها من حني آلخر سأجمعها 
في البوم، وبهذه الطريقة تكون كل اغنية قد نالت 

حقها.
االنتاج هو لك؟

انتاج االغنيات هو لي فيما الكليبات من انتاج 
.Fmi شركة

تنتجني من مردود حفالتك؟
صحيح وانا كرمية جدا على فني ومقتنعة بان 

الفنان الذي ال يعطي فنه ال ميكن ان يستمر.
املالحظ ان حفالتك تتركز خارج لبنان، ملاذا؟

منذ البداية ارسيت لنفسي قاعدة في كل الدول 
العربية وفي رأيي رأسمال الفنان هو حفالته وان 

يكون لديه جمهور من كل الدول يطالب به.
لك��ن حفالت��ك ف��ي لبن��ان قليل��ة، مل��اذا هذا 

التقصير؟
ما من تقصير، املهم ان تناسبني احلفلة 
كي احييها، اما احلفالت التي اش���عر بانها قد 
جتلب لي املشاكل ووجع الرأس فابتعد 

عنها.
كيف عالقتك بالوسط الفني؟

عالقتي جيدة بجميع الفنانني، احب 
اجلميع واحترم اجلميع لكن ما من 
صداقة مع احد، اذا صدف والتقيت 
احد الفنانني، اس���لم عليه واتبادل 
معه احلديث لكني ال اتقصد االتصال 
بأي فنان، في هذه املهنة العالقات 
في الوس���ط الفني بها الكثير من 
التمثيل، لنكن صريحني، وما من 
احد يفضل الغير على نفسه، من 
هذا املنطلق ارى انه من االفضل 
ان اكون قريب���ة وبعيدة في آن 

من اجلميع.
التمثيل اين انت منه؟

بني يدي سيناريوهات لكبار املخرجني 
املصريني وحني ازور القاهرة قريبا البد ان 
اكون قد استقررت على الفيلم الذي اريده 
علم���ا بأني في حال مثل���ت امتنى ان تكون 

مشاركتي في فيلم استعراضي.
اي��ن اصبحت الدع��اوى القائم��ة بينك وبني 

املخرجة رنلدلي قديح؟
ما زالت في القضاء وقريبا يصدر القرار 
وتظهر احلقيقة، كم���ا يقول املثل صاحب 
احلق سلطان وانا مرتاحة البال ومطمئنة 

الى النتيجة.
وماذا لو لم يأت القرار لصاحلك؟

مستحيل، كل االدلة واالثباتات 
التي بني يدي تثبت اني محقة في 
قضيتي وهذا ما يريحني ويريح 

محاميّ.

نجوى سلطان


