
الفنية االحد
23  مايو 2010

مطرب قاع���د يدّور على 22
واسطة علشان »تساعده« 
لتسجيل اغاني ألبومه اليديد 
بعدما طلبوا منه ش���ركات 
االنت���اج مبالغ كبيرة.. اهلل 

كرمي!

واسطة
ممثلة »حّن����ت« على احد 
املخرجني علشان يشغلها في 
عمله اليديد وبعدما توسط لها 
عند منتج العمل طنشت موعد 
تصويره����ا بحجة انه عندها 

ظروف.. صچ .. عيب!

ظروف
ممثلة كانت »كرمية« مع 
احد املنتجني وساعدته بتوقيع 
العديد من العقود مع الفنانات 
علشان يش����تغلون في عمله 
اليديد كانت مكافأتها استبعادها 

من العمل.. اهلل يعينچ!

استبعاد

تأهل لبنان وسورية واألردن وتونس والعراق إلى البرايم ما قبل األخير لـ »ستاراك7«
في عصرنا اليوم، إضافة الى أن الجمهور هو الداعم 
الرئيسي واألساسي للفنان، كما هنأ رئيسة األكاديمية 
وفريق البرنامج على تصدر »ستار أكاديمي« المرتبة 

األولى في العالم العربي.
وفي هذا اإلطار، اعتبرت معدة ورئيسة األكاديمية 
روال سعد أن كل فريق العمل والطالب سعداء لنجاح 
»ستار أكاديمي« وحلوله في المرتبة األولى، وخصت 
الصحافة اللبنانية والعربية بالشكر لمواكبة البرنامج 

طوال الموسم.

بال حب

السهرة اس���تضافت أيضا النجمة السورية رويدا 
عطية التي غنت »بال حب« و»شو سهل الحكي«، وعندما 
س���ألتها هيلدا عن معنى الحياة بال حب، قالت رويدا: 
أكيد ليس���ت حلوة، بالعكس حلو الحب، لكن أحيانا 

يكون من نحب ظالما لذا ال يستحق أن نحبه.
عرض البرايم أيضا تقارير عن مش���وار س���لطان 
وأسمى ورحمة في األكاديمية، باإلضافة الى تقرير زيارة 
ميرال مع مهدي الى كوريا، حيث تعرفا على الحضارة 
الكورية وأجمل معالمها، وتقرير سفر رحمة وأسمى 
ومحمد رمضان الى فرنسا واسبانيا، حيث زاروا المعالم 

السياحية والمتاحف وعالم ديزني الند.
أما أغاني الطالب فتوزعت كاآلتي: قدمت النومينة 
أسمى أغنية »لون عيونك«، فيما سلطان ورحمة قدما 
أغنية »غرق الغرقان«، أما ناصيف فغنى »يا جار الرضا« 

وبدرية غنت »لو حتى ح يرفضني العالم«.

األغنية ألكثر من عشرين سنة، أن أهم عناصر نجاح 
أي أغني���ة هي الكلمة واللحن واألداء واإلحس���اس 
والتوزيع الموسيقي الذي أصبح يلعب دورا مهما 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
في الوقت الذي حص���دت العراقية رحمة أعلى 
نسبة تصويت جماهيري 69.96% في الموسم السابع 
لبرنامج »ستار أكاديمي«، خرج كل من السعودي 

سلطان 20.26% والتونسية أسمى %9.78.
 ومع خروجهم����ا في ختام البرايم الرابع عش����ر 
من »ستار أكاديمي«، حجز رامي من لبنان وناصيف 
من س����ورية ومحمد رمضان من األردن وبدرية من 
تونس ورحمة من العراق مقاعدهم في البرايم ما قبل 
األخير، ليتنافسوا في نهائيات »ستار أكاديمي 7« وبقي 
عليهم تجاوز االمتحان التقييمي األسبوعي األخير 
من أجل المنافسة على اللقب في السهرة الختامية، 
التي ستتوج نجم »ستار أكاديمي 7« ليل الجمعة 4 
يونيو المقبل، مسدلة الستار على موسم سابع من 
البرنامج الذي حصل على المرتبة األولى في العالم 

العربي للسنة السابعة على التوالي.

بارودتي

وفي تفاصيل البرايم، فقد استضاف مسرح »ستار 
أكاديمي« فارس الغناء العربي عاصي الحالني الذي 
غنى جديده »بارودتي« منفردا، كما أطل في أغنية 
»يا ريتني أن���ا وال انت« مع محمد رمضان وأغنية 
»لبناني« مع ناصيف ورامي. وشهد المسرح أجواء 
حماس���ية لحضور الحالني حيث شاركه الجمهور 
أغانيه وصفقوا له تصفيقا حارا. وفي كلمة له، اعتبر 
جانب من أعضاء هيئة التدريس تتوسطهم رئيسة األكادميية روال سعدالحالني عندما س���ألته هيلدا عن أسباب استمرار 

عاصي احلالني

إيناس الدغيدي

مها محمد

الرقابة ترفض »صمت« 
إيناس الدغيدي

القاهرة ـ سعيد محمود
رفض���ت الرقابة على املصنفات الفنية 
سيناريو فيلم »الصمت« للمخرجة ايناس 
الدغيدي، والتي كانت تستعد لبدء تصويره 
خالل االيام القليلة املقبلة لتدخل به سباق 

عيد االضحى املقبل.
وجاء س���بب رفض الرقابة لسيناريو 
الفيلم لتضمنه عددا كبيرا من مشاهد زنا 
احملارم فضال عن ان السيناريو يشير الى 
ان زنا احملارم اصبح ظاهرة منتشرة في 
كثير من املجتمعات خاصة بني ابناء الطبقة 

الثرية.
من جهتها اكدت الدغيدي انها ستتقدم 
بتظلم للجنة التظلمات ضد قرار الرقابة، 
والفيلم قصة هند الزياتي وسيناريو وحوار 

رفيق الصبان.

عادت للديرة بعد رحلة عالج

مها: صحتي »زينة« وسأعود لنشاطي الفني

 mbc واملدي����ر االقليم����ي ملكتب
العساف واملنتج  بالكويت أحمد 

رزاق املوسوي.

وشكرت مها كل من سأل عنها 
بعد دخولها للمستشفى وخصت 
بالشكر املخرج القدير غافل فاضل 

مفرح الشمري
عادت للديرة املذيعة واملمثلة 
مه���ا محمد بع���د ان مّن اهلل 
سبحانه وتعالى عليها بالشفاء 
م���ن الع���ارض الصحي الذي 
تعرضت له قبل شهر ومكثت 
على اثره في احد مستشفيات 
الديرة ومن بعدها غادرت الى 
احد املستش���فيات باخلارج 
لالطمئنان على صحتها برفقة 

شقيقتها وزوجها.
»األنباء« اتصلت على مها 
بعد عودتها من رحلة العالج 
حيث قالت: احلمد هلل صحتي 
احلني زينة بعد ما رحت بره 
الكويت ألحد املستش���فيات 
لالطمئنان على »كليتي« وهلل 
احلمد الفحوصات الطبية أثبتت 
عدم اصابتي بفشل كلوي وامنا 
كانت بع���ض االلتهابات التي 
أصابته���ا نتيجة نقص املياه 
فيها واحلني »كليتي« زينة بعد 
فترة النقاهة اللي سافرت فيها 
لعدة دول مثل املانيا ولبنان 
وقبرص واليون���ان ورديت 
للديرة علشان استعيد نشاطي 
الفني بعد اعتذاري عن الكثير 
من األعمال الدرامية بس���بب 

وضعي الصحي.

مها أثناء تواجدها في اليونان بعد رحلة العالج تكرمي وزير اإلعالم لوزيرة الثقافة اجلزائرية

مشهد من فيلم »العفيون والعصا« رقصة فلكلورية جزائرية

وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل في مقدمة احلضور

بحضور وزير النفط ووزير اإلعالم ووزيرة الثقافة بالجمهورية الجزائرية

اختتام األسبوع الثقافي الجزائري بـ »رقصة العالوي«
واملطربة آمال زان التي شدت مبجموعة 
من االغاني التراثية القبائلية والشاب 
وحيد الذي قدم اغاني ش���بابية نالت 
استحسان احلضور، خصوصا الشباب 
واتبعه املطرب لزهر املجالوي الذي قدم 
مجموعة من االغاني الريفية الصحراوية، 
ومن ثم قدمت املطرب���ة ندى الريحان 
وصلة غنائية جزائرية وأهدت اجلمهور 
الكويتي اغنية »هيال يا رمانة« رددها 
معها اجلمهور املتواجد في »الدس���مة« 
ومن ثم قدمت مجموعة الفنون الشعبية 
للديوان الوطني للثقافة واالعالم مجموعة 
من الرقصات الشعبية اجلزائرية التي 
تفاعل معها ابن���اء اجلالية اجلزائرية 
املوجودة في املس���رح والرقصات هي 
»رقصة ع���رس أوالد نايل« و»رقصة 
العالوي« و»رقصة القرقابو« و»رقصة 
التوارق«، واختتمت احلفل الفني بأغنية 
»إال هنالنعيش« وه���ي لوحة غنائية 
جماعية من أداء »صبايا« و»ش���باب« 
مجموعة الفنون الش���عبية وهي تعبر 
عن الوحدة والتعايش واحملبة بني ابناء 

الوطن الواحد.
يذكر أنه مت ع���رض فيلم »العفيون 
والعص���ا« للمخرج أحمد راش���دي في 
قاعة عبدالرزاق البصير باالمانة العامة 
للمجل���س الوطني للثقاف���ة والفنون 
واآلداب، حيث تدور أحداثه عن الثورة 
اجلزائرية من اجل احلرية من االستعمار 
الفرنسي وقام ببطولته مصطفى كاتب، 
محيي الدين باشطارزي، باالضافة الى 

عدد من املمثلني الفرنسيني.

والفنون واآلداب عل���ى جهوده إلبراز 
أنش���طة االسبوع الذي شارك به نخبة 
من املثقفني والفنانني اجلزائريني، متمنية 

ان يدوم هذا التواصل بني الشعبني.

الحفل الفني

وبعد ذلك، قدم وزير النفط ووزير 
االعالم الش���يخ أحم���د العبداهلل درعا 
تذكارية لوزيرة الثقافة اجلزائرية التي 
قامت بدوره���ا بإهدائه لوحة تذكارية، 
ومن ثم انطل���ق احلفل الفني اخلتامي 
بقيادة املوسيقار كمال معطي وقد شارك 
فيه املطرب نصرالدين شاولي الذي قدم 
مجموعة من االعمال التراثية االندلسية 

قرب وهي مناسبة جميلة للتأكيد على 
عمق وقوة وصالبة العالقة بني الشعبني 
اجلزائري والكويتي التي يرعاها قائدا 
البلدي���ن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
وصاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
االحمد حفظهم���ا اهلل ورعاهما اللذين 
بفضل حكمتهما وبع���د نظرهما جعال 
الثقافة من اولويات احلراك النموي ليتم 
الرقي بالفرد واملجتمع الى اعلى مستويات 
الذوق الرفيع والسلوك احلضاري، وليتم 

زرع قيم اجلمال واحلب والتسامح.
واختتمت تومي كلمتها بتوجيه الشكر 
لكل من س���اهم في إجناح هذا النشاط 
الثقافي وخصت املجلس الوطني للثقافة 

مفرح الشمري
بحضور وزير النفط ووزير االعالم 
رئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب الشيخ احمد العبداهلل ووزيرة 
الثقافة باجلمهورية اجلزائرية الشقيقة 
خليدة تومي وعدد كبير من اعضاء السلك 
الديبلوماسي املعتمدين بالكويت اختتمت 
مس���اء امس االول على خشبة مسرح 
الدسمة انشطة االسبوع الثقافي اجلزائري 
وسط حضور جماهيري غفير اغلبيته 

من اجلالية اجلزائرية.

منارة الخليج

بدأ حف���ل اخلتام بكلمات ش���عرية 
القاها عريفه االعالمي اجلزائري نزيه 
بن رمضان وصف بها العالقة الوطيدة 
بني الشعبني اجلزائري والكويتي نالت 
استحسان اجلميع ومن ثم صعدت وزيرة 
الثقافة باجلمهورية اجلزائرية الشقيقة 
خليدة على خشبة املسرح حيث ألقت 
كلمتها والتي جاء فيها: ان املشاعر التي 
جتيش في خاط���ري والهواجس التي 
تختلج في اعماقي في اختتام االسبوع 
الثقافي اجلزائري بالكويت الشقيقة ال 
ميك���ن ان توصف في كلمات الننا زرنا 
منارة اخلليج وشعلته املتوهجة املشعة 
بأنوار الثقافة والعل���وم، بالد النخوة 

واإلباء وروضة الفكر وقلعة االصالة.
واضافت: لقد كان االسبوع الثقافي 
اجلزائري فرصة للقاء اشقائنا في الكويت 
البراز الثقافة اجلزائرية في شتى املجاالت 
حتى يتعرف عليها اجلمهور الكويتي عن 

املطربة آمال زان أجادت في وصلتها الغنائية


