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نضال االحمدية

خالد يوسف

داليدا تعود لجمهورها بـ »يا مغرورين«

مفرح الشمري
بدأت املطربة اللبنانية داليدا التحضير أللبومها الغنائي 
اجلديد الذي سيشهد عودتها للساحة الغنائية بعد انقطاع دام 
أكثر من عام بسبب حملها ووضع مولودها األخير »فارس«، 
وانتهت داليدا من تس���جيل مجموعة من األغنيات اجلديدة 
في احد االستوديوهات بالقاهرة تعاونت فيها مع نخبة من 
الشعراء وامللحنني ومن املتوقع ان يطرح في حال انتهت من 

تسجيل جميع أغنياته خالل الفترة املقبلة.

يا مغرورين

وقالت داليدا: في احلقيقة طوال الفترة املاضية كنت مشغولة 
بالتفكير في كيفية العودة ملمارسة نشاطي الفني بالصورة 
التي تعوض فترة غيابي، وحرصت على ان تكون مصافحتي 
املقبلة مع جمهوري من خالل ألبوم غنائي متنوع يحمل في 

طياته الكثير من األفكار واأللوان الغنائية املختلفة.
وأضافت: لقد انتهيت قبل أيام من تسجيل أغنيتني باللهجة 
املصرية هما »ازعل« و»يا مغرورين« من كلمات هاني الصغير 
وأغنية خليجية بعنوان »الغرام« كتب كلماتها الشاعر عبدالعزيز 

امليل���س وجميعها من أحلان د.يعقوب اخلبيزي الذي اختار 
لكل واحدة منها لونا غنائيا جديدا ومبتكرا يتواكب مع الروح 

العصرية التي تشهدها األغنية الشرقية.

افكار والحان

وقالت داليدا: بال شك سأحاول التنويع في األفكار واألحلان 
والتوزي���ع ألن إرضاء جميع األذواق غاية ال تدرك، وبالتالي 
سيتضمن األلبوم أغنيات خليجية ولبنانية ومصرية وسأبحث 
إمكانية تقدمي أغني���ة باللهجة املغربية، اما األلوان الغنائية 
فستكون بني اإليقاعات الفرايحية والنقازية السريعة والبدوية 

والشرقية والرومانسية.

الغرام

وأشارت الى انها ستقوم خالل األيام املقبلة بتصوير ڤيديو 
كليب اغنية »الغرام« مع املخرج اللبناني بسام الترك، واضافت: 
سأظهر في لوك جديد حيث خضعت لبرنامج خاص بعد الوالدة، 
كما حرصت على التغيير في لون وتسريحة الشعر مبا يتناسب 

مع طبيعة األغنية ورغبتي في إطاللة »غير شكل«.

انتهت من تسجيل أغنيتين أللبومها الجديد

داليدا مع الزميل مفرح الشمري في البرنامج االذاعي »ليل وجنوم«

»تيس« المسرح الشعبي في »الدسمة«
بعد النجاح الذي حقق���ه االخطبوط االملاني 
»بول« في توقعاته لنتائج كأس العالم، قررت فرقة 
املسرح الشعبي تبني »تيس« صغير اطلقت عليه 
»تيس شعبي« حتى يتوقع من سيفوز باجلائزة 
الكبرى في مهرجانات الكويت املسرحية املقبلة، 
حيث سيكشف النقاب عنه خالل املؤمتر الصحافي 

الذي سيقام 28 اجلاري مبسرح الدسمة بعد عرض 
مسرحية »صيفي 5« ضمن مهرجان »صيفي ثقافي 
5« الذي ينظمه املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ويشارك في هذه املسرحية نخبة من جنوم 
الفرقة مثل جاسم النبهان وعبدالرزاق خلف وسالم 

العطوان وعدد كبير من شباب الفرقة.

مفرح الشمري
في جتربة جديدة على مشوارها الغنائي القصير 
تخوض املطربة الكويتية الغال جتربة »الدويتو« مع 
املطرب القدير مبارك املعتوق العائد للساحة الغنائية 
بعد انقطاع فترة طويلة، من خالل أغنية »نظر عيني« 
التي كتبها الشاعر يوسف املنيع وحلنها أحمد حمدان 
ووزعها موسيقيا محمد البعيجان والتي ستبث خالل 
األيام املقبلة عبر أثير موجات إذاعة الكويت. وفي 

هذا الصدد عبرت املطربة الغال عن س����عادتها بهذا 
»الدويت����و« الذي يجمعها بفنان قدير بحجم مبارك 
املعتوق. وقالت: أنا س����عيدة به����ذه التجربة، ألنها 
تعتبر بالنسبة لي اضافة ملشواري الغنائي القصير 
وفخرا ألنني أش����ارك الفنان القدير مبارك املعتوق 
بهذه األغنية التي أمتنى ان تنال اعجاب اجلماهير، 
وأشكر القائمني على هذا العمل اختيارهم لي متمنية 

ان اكون عند حسن ظن اجلميع.

الغال: »نظر عيني« المعتوق

نضال األحمدية محاورة في رمضان عبر قناة مصرية

خالد يوسف: »كف القمر« بـ»15 مليون جنيه« 
القاهرة ـ سعيد محمود 

مبيزاني����ة مبدئية 15 مليون جنيه، أعلن املخرج خالد يوس����ف أنه 
س����يبدأ تصوير فيلم جديد بعنوان »كف القمر« خالل أيام، ومن املقرر 
عرضه في موس����م عيد األضحى املبارك. كاشفا أن السيناريو اخلاص 
بالفيلم ظل حبيس األدراج ملدة عامني، لكنه قرر تنفيذه اآلن ألن ش����كل 

الدراما التي يقدمها تناسب ذوق اجلمهور اآلن.
وأشار يوسف إلى أن الفيلم من بطولة خالد الصاوي وهيثم أحمد زكي 
وحسن الرداد وجومانة مراد وحورية فرغلي وحسن حرب، فيما لم يستقر 
بعد على املمثلة التي ستجسد دور األم في العمل نظرا لصعوبة املواصفات 
التي يتطلبها الدور، ومنها أن تكون الشخصية مناسبة لتقدمي ثالث مراحل 
 عمرية مختلفة منها مرحلة في سن 35 ثم في سن ال� 60 وأخيرا في سن

ال� 75، والبد أن جتيد اللهجة الصعيدية.
وأضاف أنه اختار الشاعر جمال بخيت لكتابة كلمات األغاني في الفيلم، 

كما استقر على أغنية أساسية للفيلم من أشعار الراحل فؤاد حداد.
وعن مضمون الفيلم اكتفى خالد يوس����ف بالتصريح بأنه سيكون 
خاليا من السياسة عكس أفالمه السابقة، وسيعود من خالله إلى الدراما 
الصعيدي����ة بعد فيلم »دكان ش����حاتة« الذي قدمه في موس����م الصيف 
املاضي، وس����تدور أحداثه في إطار غنائي ملحمي حول أشقاء يحملون 

العديد من الرموز.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
تطل اإلعالمية نضال االحمدية للمرة االولى كمحاورة في رمضان من 

خالل قناة مصرية ببرنامج حواري فني من انتاج عمرو عفيفي.
وكانت االحمدية وقعت مطلع االسبوع املاضي العقد مع احملطة، 
بعد سلسلة من املفاوضات استمرت ألشهر بني الطرفني )األحمدية 
من جهة وعفيفي وإدارة القناة من جهة أخرى(، حيث تواجد عفيفي 
وصاحب احملطة املصرية في لبنان منذ مطلع األسبوع املاضي. ومت 
وضع ديكور خاص وموس���يقى تتالءم مع شخصية اإلعالمية، بعد 
دراسة من قبل احملطة ش���بهتها بالغجرية. كما مت وضع اإلعالنات 
األولية اخلاصة للبرنامج الذي س���يحمل اسم »مع نضال أحمدية«. 
لك���ن لم يعرف ما إذا كان س���يتم اعتماد ه���ذه الصيغة األولية، أم 
سيتم تعديلها. وبوشر بالعمل على اجناز اإلعالن الترويجي األولي 
للبرنامج الذي س���يتم تصويره في بيروت من »استديو فيزيون« 
في مبنى »أم تي في«، وهو في 30 حلقة، من إخراج كميل طانيوس. 
والبد من االشارة الى ان العقد الذي وقعته االحمدية ليس كالعقود 
العادية، إذ رفضت األحمدية على املوافقة على اإلطاللة التلفزيونية 
من خالل توقيع عقد تقليدي Standard Contract كالذي يوقعه عادة كل 
املذيعني في احملطة، وقالت األحمدية ل� »االنباء«: أنا لست مذيعة وال 
ميكن بالتالي أن أوقع عقدا تقليديا، وقد متت املوافقة على الشروط 

املعنوية التي تليق مبسيرة االعالمية.
وكانت االحمدية تلقت عدة عروض من عدة قنوات لالطاللة ببرامج 
حوارية، بيد انها رفضتها وجاءت موافقتها اليوم بعد أن شعرت بأن 
طريقة العمل مع هذه احملطة تش���به العمل مع املبدعني في الغرب، 
فلقد تفاهمت بتلقائية معهما للخروج ببرنامج تلقائي وبحلقات فيها 
من الغزارة في األفكار ومن اجلرأة وليس الفضائح. أضف إلى ذلك 

موافقتهما على شرطي املعنوي، فكان العقد غير التقليدي.
هذا وس���تتولى األحمدية اإلعداد حللقاته���ا واختيار ضيوفها، 
مؤكدة انها لن تدفع لضيوفها مقابل اطاللتهم في برنامجها ألنها »هي 
السلطة الرابعة ولن تس���تقبل من يريد أن يحل ضيفا مقابل مبلغ 
مالي«. وأكدت األحمدية أن هناك أس���ماء كبيرة وافقت على الظهور 
معها. لكن الرهان أيضا على أس���ماء قد تكون مرت على نحو عادي 
في برامج أخرى، لكن ال ش���ك ان اطاللة هؤالء مع االحمدية ستكون 

ذات نكهة مختلفة.

داليدا

مدير انتاج قاعد يربط 
الفنانني  عصاعص بني 
الل���ي يص���ورون ف���ي 
برنامجه علشان يفرض 
شخصيته مثل ما يقول.. 

احلمد هلل والشكر!

ممثلة »فرحانة« ان احد 
املخرجني ناداها للمشاركة 
في عمله اليديد بس تفاجأت 
ان دورها اي شي فاعتذرت 
 ع���ن ع���دم املش���اركة..

فرحة ما متت!

عصاعص اعتذار
ممثل يعتقد نفس���ه جنم 
النج��وم، هاالي����ام مسويله 
قروب على الفيس بوك علشان 
ميدح���ون اعماله »اخلالدة« 
مث���ل ما يقول ح���ق ربعه.. 

اهلل يشفي!

قروب


