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الفرقة الروسية »رسمت« لوحة جميلة بـ »مشرف«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
حشد كبير من جنوم لبنان والعرب التقوا 
في بيروت حتت مظلة جائزة »املوركس دور 
2010« مساء اخلميس املاضي، ليمشوا على 
السجادة احلمراء في واحد من أهم االحتفاالت 
العربية التي تكرم أهل الفن، ويبدو انها بدأت 
من خالل احتفالها بعيدها العاش����ر خطوة، 
ولو خجول����ة لدخول العاملي����ة عبر تكرمي 
واحد من أهم الفنانني وهو الفنان االيطالي 
اليساندرو سفينا الذي فاز عن فئة »أفضل 

تينور للبوب« أوبرا.
ونقل احلفل للم����رة االولى منذ انطالقه 
محطة ال� »ام تي ڤي« بعد أن كان حكرا على 
املؤسسة اللبنانية لإلرسال، وقد أخرج السهرة 
التي نقلت مباشرة على شاشتي ال� »ام تي ڤي« 
و»روتانا« املخرج باسم كريستو، فيما كانت 
حكرا في املاضي على املخرج طوني قهوجي. 
ولعل أبرز ما شهده احلفل هذا العام تكرمي 
فنان العرب محمد عبده عن فئة أفضل فنان 
عربي، وقد حضر الى بيروت خصوصا لهذه 
املناسبة، كذلك من مفاجآت التكرمي حصول 
الفنان ماجد املهندس على جائزة فئة »جنم 

األغنية العربية«. 
ومن أبرز مفاجآت احلفل مصافحة الفنانة 
هيفاء وهبي للفنانة إليسا والفنانة كارول 
س����ماحة، بعد ان كانت اخبار اعالمية تنقل 
وجود قطيعة بينهن وبعد أن تسلمت هيفاء 
وهبي جائزة »أفضل ممثلة مغنية« عن دورها 
في فيلم »دكان شحاتة« للمخرج خالد يوسف، 
فاجأ القيمون على احلفل هيفاء بعرض فيلم 
تسجيلي للممثلة هند رستم من آخر مقابلة 
لها وهي تتكلم عن هيفاء وتصفها بأنها اجمل 
امرأة في العالم، واعتلت هيفاء املسرح لتتسلم 
جائزتها من رئيس »اندي����ة الليونز« وليد 
بش����ارة، ومن ثم أدت أغني����ة »ياما ليالي«، 
وعند انتهائها وجهت هيفاء كلمة للجمهور 
جاء فيها »ان لبنان مليء باحملبة والتوافق 
وسأؤكد لكم ذلك، خاصة ان الصحافة تكتب 
عن قطيعة بيني وبني إليسا، لذلك أنا سأسلم 
على اليسا« واقتربت من طرف املسرح ومدت 
يدها وسلمت على اليسا التي بدورها سلمت 
على هيفاء، ثم توجهت هيفاء ايضا الى كارول 
سماحة بنفس العبارة وتصافحتا والتقطتا 

الصور معا.
وبالعودة الى تفاصيل احلفل، فقد كرمت 
جائزة املوركس دور عمالقة الفن مع انطالق 
احلفل في منتجع »إدة ساندز« على شاطئ 
جبيل، واالسماء املكرمة التي تركت بصمة في 
اعمالها هي: الفنان وديع الصافي، الشحرورة 
صباح )لم حتضر بس����بب وضعها الصحي 
فكان هناك عرض لتسجيل صوتي لها وهي 
تشكر اللجنة املنظمة(، الفنان روميو حلود، 
املوسيقار إلياس رحباني، فرقة كركال، الفنان 
غسان صليبا، ملكة جمال الكون جورجينا 
رزق، اإلعالمي غس����ان بن جدو، املمثل نور 
الش����ريف الذي دعا اهل السياسة في لبنان 
ليحب����وا بلدهم كما يحب����ه العرب، كذلك مت 

تكرمي املمثل جمال سليمان.

وجاء تقدمي احلفل هذه السنة بدخول مميز، 
فبعد الفيلم الذي س����جله املمثل الكوميدي 
ماريو باس����يل ومقدمة احلفل، ملكة جمال 
لبنان السابقة كليمانس أشقر دخل الثنائي 
إلى املس����رح في لوحة غنائية أدتها أش����قر 
مبساعدة ماريو وانضم إليهما فيما بعد مقدم 

احلفل وسام بريدي.
 وجاءت اجلوائز كاآلتي:

� »جنم����ة الغناء اللبناني����ة«، فازت بها 
إليسا. 

� »أفضل ممثلة عربية« فازت بها املمثلة 
املصرية إلهام ش����اهني، وقد شكرت شاهني 
اللجنة ولبنان الذي تعشقه وقالت ان اجلمهور 
اللبنان����ي »غالي جدا« عل����ى قلبها وان لهذا 

الوطن محبة خاصة بالنسبة اليها. 
� »التميز في فيلم سينمائي« فاز بها كل 

من املمثلتني جوليا قصار وروال حمادة.
 � وفي فئة جديدة دخلت الئحة برنامج 
موركس دور، فقد حصلت اإلعالمية منى أبو 
حمزة عل����ى موركس عن فئة »ظاهرة العام 

في مجال اإلعالم«. 
 � »جنم الغن����اء اللبناني« حصل عليها 
الفنان وائل كفوري الذي حصد ايضا جائزة 

عن افضل أغنية لبنانية »حبنا غلطة«. 
� »أفضل ألبوم غنائ����ي« حصلت عليها 
الفنانة كارول س����ماحة عن ألبوم »حدودي 

السما«. 
� »أفضل ممثل����ة مغنية« حصلت عليها 
الفنانة هيفاء وهبي عن دورها في فيلم »دكان 

شحاتة«.
� »أفضل ممثل عربي« حصل عليها املمثل 
السوري بسام كوسا عن دوره في فيلم »زمن 
العار«، وقد اهدى اجلائزة لش����هداء اسطول 

احلرية. 
� »أفضل فنان عربي« وفاز بها فنان العرب 

محمد عبده.
� »أفضل فيلم سينمائي لبناني« حصل 

عليها املخرج سيمون الهبر.
� »جنمة الغن����اء العربي« حصلت عليها 

الفنانة آمال ماهر. 
� »ظاه����رة الع����ام في مي����دان التمثيل« 
حصل����ت عليها ملكة جمال لبنان الس����ابقة 

نادين جنيم 
 � »أفضل كليب« حصلت عليها املخرجة 
ليلى كنعان عن كليب »ملس����ة ايد« للفنانة 
نانس����ي عجرم وكليب »بابا ف����ني« للفنانة 

هيفاء وهبي. 
� »أفضل أغنية عربية« حصل عليها الفنان 

وائل جسار عن أغنية »غريبة الناس«. 
� »أفضل فنانة ش����ابة« فازت بها الفنانة 

عبير نعمة.
وقد حصدت الفنانة االستعراضية سمارة 
درعا تكرميية على عطاءاتها الكبيرة، كما مت 
تكرمي كل من املمثلة جناح فاخوري واملمثل 
عمر ميقاتي لعطاءاتهما الكبيرة للس����ينما 
اللبنانية كما للشاش����ة الصغيرة، والشاعر 
نزار فرنس����يس والفنان وليد توفيق على 

أغنية »شوف شو حلوي بيروت«.

مفرح الشمري
رسمت فرقة املوسيقى الروسية لوحة 
جميلة من خالل مقطوعاتها املوسيقية 
الكالسيكية الرومانسية ألشهر العازفني 
الروس، وذلك في أمسيتها التي أحيتها 
مبسرح مركز عبدالعزيز حسني الثقافي 
مبنطقة مشرف ضمن مهرجان املوسيقى 
الدولي ال� 13 الذي ينظمه املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب مس���اء امس 

االول.
بدأت االمس���ية بكلم���ات ترحيبية 
من عريفتها حبيبة العبداهلل باللغتني 
العربية واالجنليزية عّرفت من خاللها 
اعضاء الفرقة املوسيقية الروسية التي 
تتكون من 8 عازفني وعازفات ومطربة 
قدموا العديد من احلفالت املوسيقية في 
الكويت وبعضهم يعمل حاليا في املعهد 

العالي للفنون املوس���يقية، باالضافة 
ملش���اركتهم في العديد من املهرجانات 
اخلارجية إلبراز املوس���يقى الروسية 

املليئة باالحاسيس.

شغف كبير

اللوحة االولى في االمس���ية كانت 
نسائية، حيث شارك فيها ثالث عازفات 
وه���ن ايلين���ا تس���ينكوفا، آرزيفول 
احمديف���ا، فيراميخف���ا اللواتي عزفن 
على آالت البيانو والتشيللو والكمان 
وقدمن معزوفات ألش���هر املوسيقيني 
مثل تشايكوفسكي وفيردي وموزارت، 
واستطعن ان يفرضن وجودهن على 
اجلمهور الذي كان يتابعهن بشغف كبير 

لقدرتهن الكبيرة على العزف.
ومن ث���م انطلقت اللوح���ة الثانية 

الت���ي كانت تضم اربع���ة عازفني على 
آالت النف���خ وهم ادوار دتاميرش���ني، 
سوبرجني محماديف، رافشابنوي علييف، 
س���يديبورهون غاباروف، حيث قدموا 
مقطوعات تراثية روسية نالت استحسان 
احلضور خاصة عندما عزفوا »رقصة 
سيبر« للموسيقي خاتشادوريان حيث 

شاركهم احلضور في التمايل عليها.

أغنية منفردة

وشهد حفل الفرقة مشاركة املطربة 
أماني احلجي  الكويتي���ة االوبرالي���ة 
وزميلها احمد الكندري اللذين استقبلهما 
اجلمه���ور بتصفيق كبير حيث قدمت 
أماني اغنية منفردة باللغة االجنليزية 
بصوتها االوبرالي ومن ثم شاركها زميلها 
الكندري في الغناء، حيث بدا التفاهم 

بينهما وبني الفرقة الروسية التي كانت 
تعزف لهما باتقان ودون اخطاء، وذلك 
بسبب التدريبات املكثفة حتى يظهرا 
بالصورة املطلوبة امام احلضور الذي 
كان البعض منهم يردد كلمات االغاني 
التي تغنيا بها لتختم بعد ذلك االمسية 
املوسيقية التي عرفت اجلمهور بإبداعات 
التراث الروسي الزاخر بالعديد من االلوان 
الغنائية واملوسيقية التي أضافت جوا 
جميال على محيا احلضور ورسمت لهم 
لوحة جميلة مليئة بالتفاؤل واحلب.

حض���ر االمس���ية مدي���ر مهرجان 
املوسيقى الدولي ال� 13 فيصل الدرويش 
وامللحن الكبير سعيد البنا وعدد كبير 
من اجلالية الروس���ية، باالضافة الى 
املتذوقني للموس���يقى الروس���ية من 

اجلمهور الكويتي.

ضمن مهرجان الموسيقى الدولي الـ 13

أماني احلجي

مشكلة »ضيعة ضايعة« قد تصل للقضاء

 إصابة رانيا فريد شوقي في حادث

هدى العبود 
التزال قضية تس����ريب حلقتني من املسلسل السوري 
الكومي����دي »ضيعة ضايعة« في جزئه الثاني تتفاعل بعد 
أن هدد منتج املسلس����ل أديب خير باللجوء للقضاء بينما 
بدأت دائرة الرقابة في الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في 
سورية حتقيقاتها في املوضوع. وبدأت القصة مع انتشار 
حلقتني من اجلزء الثاني من املسلس����ل واملقرر عرضه في 
رمضان املقبل على أقراص مدمجة في السوق السورية بعد 
أيام فقط من تسليم شركة االنتاج العمل إلى دائرة الرقابة 
بالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في س����ورية حيث تتم 
دائما مراجعة املسلس����الت من أجل إقرار عرضها، ولم متر 
س����وى أيام حتى قامت جهة مجهولة في الدائرة بتسريب 
حلقتني إلى الس����وق وسط مخاوف من منتج املسلسل مما 
هو أفدح. وبعد أن تقدم خير بشكوى إلى مدير الهيئة معن 
حيدر وعد األخير بتشكيل جلنة حتقيق لتحديد اجلهة أو 
الش����خص الذي قام بالتسريب. اال أن خير أكد أنه بانتظار 
نتائج التحقيق، وأضاف: في حال لم يسفر عن شيء يضمن 

حقوقنا سأجلأ للقضاء السوري.

تعرض���ت   
رانيا  الفنان���ة 
فري���د ش���وقي 
األول  أم������س 
لبعض اإلصابات 
أثناء  الطفيف���ة 
تصوي���ر مشهد 
في مسلسل »ماما 
القس���م«،  ف���ي 
وقال���ت الفنانة 
راني���ا فري������د 
ش���وقي الحدى 
الصحف املصرية 
الذي  إن املشهد 
كانت تؤديه في 
املسلسل يتضمن 
من  خروجه���ا 

ش���ركتها بسيارتها على أن يظهر أمامها أحد األشخاص 
فجأة وتصدمه بالس���يارة، إال أنه أثناء تنفيذ املش���هد 
تهشم زجاج السيارة األمامي، مما أدى إلصابتها ببعض 

اخلدوش في وجهها.
وأضافت رانيا انها حصلت على راحة من التصوير 
ملدة يوم واحد ومن ثم توجهت إلى شرم الشيخ الستكمال 
تصوير مش���اهدها في مسلس���ل »منتهى العشق« أمام 

الفنان مصطفى قمر وديانا كرازون.

حلقتان من الجزء الثاني في السوق

مشهد من مسلسل »ضيعة ضايعة«

رانيا فريد شوقي

أروا متورطة في جريمة قتل

األطرش ضيف النقي الليلة

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أروا جودة من  الفنانة  انتهت 
تصوير دورها في فيلم »الوتر« 
الذي تلعب فيه دور عازفة تشيللو 
تتورط هي وشقيقتها »الفنانة غادة 
عادل« في جرمية قتل ويحقق فيها 
مفتش الشرطة مصطفى شعبان. 
وكانت آخر مش����اهد الفيلم قد مت 
تصويرها في دار األوبرا املصرية 
واستغرقت يوما كامال في تصويرها 
في مشاهد جمعت بني أروا وغادة 
ومصطفى شعبان، والفيلم كتبه 
محمد ناير ويخرجه مجدي الهواري 
ولم يتحدد موع����د عرضه حتى 

اآلن.
اجلدير بالذكر ان أروا جتري 

حاليا بروڤات مس����رحية غنائية مع فريق مسرح باجلامعة األميركية 
مأخوذة عن فيلم »شيكاغو« االميركي، وآخر أعمال أروا التي مت عرضها 
في دور الس����ينما كان فيلم »العاملي« مع املخرج احمد مدحت ويوسف 

الشريف.

انه  ممثلة توها »تذك���رت« 
صوتها حلو هاالي���ام متعرفة 
انها تغني  على مخرج نصحها 
واملسكينة صدقت وقاعدة تسوي 
تدريبات على صوتها.. انتي احلني 

مثلي عدل علشان تغنني!

ممثلة قاعدة »تدور« على 
املنتجني علشان يساعدونها 
باستكمال تصوير عملها 
اللي منتجته النه فلوسها 
خلص���ت والعم���ل معلق 

عندها.. »صچ حتفة«!

تدريبات مساعدة
منتج ما »سلم« من انتقادات 
املشاركني في عمله اليديد بع��د 
ما دروا أن عملهم ما راح ينعرض 
في رمضان الياي مع انه كان 
يأكد لهم هالكالم اكثر من مرة.. 

كل تأخيرة فيها خيرة!

عرض

يعقد ملتقى احملامية 
جنالء النقي مساء اليوم في 
الساعة السابعة والنصف 
مؤمت����را صحافيا للفنان 
الواعد ط����ارق االطرش 
سليل أسرة الفنان الراحل 
فريد األطرش مبناس����بة 
إط����الق ألبوم����ه اجلديد 
باالسواق، وهو من مواليد 
الكويت، درس في مدارسها 
مبراحلها املختلفة، وتخرج 
العام ف����ي اجلامعة  هذا 

االميركية بالكويت.
اجلدي����ر بالذك����ر انه 
سبق للفنان الواعد طارق 
االطرش أن عقد مؤمترين 
صحافيني مؤخرا في كل 

من لبنان وسورية، وس����يكون املؤمتر في مقر امللتقى مبنطقة سلوى 
قطعة 2 ش����ارع املس����جد االقصى الباب اخللفي � الباب االمامي شارع 
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جنالء النقي

أروا جودة

هيفاء تخطف األضواء وتصافح إليسا وكارول سماحة بعد قطيعة
»الموركس دور« جمع في تكريمه أهم نجوم الفن العربي


