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قن����اة فضائي����ة تفك����ر 14
مبقاضاة أحد املنتجني بعدما 
اتفقت معاه لتنفيذ عمل درامي 
اكتش����فت انه العم��ل سلق 
بيض بعدما س����لمه له����ا.. 
ما ضاع حق وراءه مطالب!

ممثلة بعدما »مرمرت« فريق 
عملها بطلباتها اللي ما تنتهي 
هااليام متش����ي وتسولف انها 
ندمانة على مشاركتها في هالعمل 
النه بعيد ع�������ن طموحاتها.. 

احلمد هلل والشكر!

مقاضاة طموح
ممثلة »ابتلش���ت« في 
الش���باب  مجموع���ة من 
املراهقني قاعدين يضايقونها 
في دول����ة عربية بع�������د 
ما شافوها في أحد املطاعم.. 

اهلل يعينچ!

مراهقين

)قاسم باشا(األمني العام بدر الرفاعي في مقدمة احلضور خليفة اجلميري وسلطان حمد ومحمد الكعبي أثناء احلفل 

الرقص الشعبي أمتع احلضور

»بن فارس« زرعت الطيب في مسرح »متحف الكويت«

جانب من اإليقاعيني في الفرقة

تامر حسني

اصالة نصريهنا شيحة

عمرو دياب

مفرح الشمري
أعادت فرقة محمد بن فارس 
الشعبية البحرينية »فن الصوت« 
الوجود  الى  ورقصاته اجلميلة 
وذل���ك باحيائها حف���ا غنائيا 
لهذا الفن التراثي املقرب لقلوب 
اخلليجيني مساء امس االول في 
الوطني  الكويت  مسرح متحف 
ضمن انشطة مهرجان »صيفي 
الذي تنتهي انشطته  ثقافي 5« 

االربعاء املقبل.
بدأ احلف����ل التراثي بكلمات 
ترحيبية م����ن عريفته املذيعة 
حنان الفرج الت����ي قدمت نبذة 
قصيرة عن »فن الصوت« احملبب 
لقلوب اهل اخلليج خصوصا أنه 
رسم الهوية الغنائية اخلليجية 
وميزها بني الش����عوب االخرى، 
واضافت قائلة: حرص املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واالداب 
على احيائ����ه من جديد حتى ال 
يندث����ر م����ن خال اس����تضافة 
فرقة محمد بن فارس الشعبية 
البحرينية التي تضم نخبة مميزة 
من املطربني الذين متيزوا باداء 

هذا الفن العريق.

الفرقة  وبعد ذلك انطلق���ت 
وقدمت صوتا عربيا »اهلل اليوم« 
غناه باقتدار قائدها سلطان حمد 
الذي اس���تطاع ان يسيطر على 
احلضور من خال هذا الصوت 
اجلمي���ل واتبعها املطرب محمد 
رحمة بغناء »البارحة احييت« 
وسط تفاعل من احلضور للحنها 
اجلميل الذي اعادنا لزمن االغنية 
اخلليجية القدمية قبل ان تدخل 

فيها التكنولوجيا، ومن ثم عاد 
املطرب س���لطان حم���د ليغني 
ص���وت »اغنم زمان���ك« بعد ان 
قدم »زهيرية« جميلة اس���تحق 
عليها التصفيق ملفرداتها اجلميلة، 
وبعدها غن���ى خليفة اجلميري 
سامرية بعنوان »يازين« شاركه 
احلضور ترديد كلماتها باالضافة 
الى التمايل على حلنها اجلميل، 
وقدم بعدها سلطان حمد صوتا 

عربيا »شاميا« من خال اغنية 
»قريب الفرج« نالت استحسان 
اجلميع لتغني املجموعة بعدها 
البال« ش���اركهم  »عنوا عل���ى 
احلضور بالتصفيق معهم للحنها 

»النقازي«.
وبعد هذا التجاوب قدم املطرب 
سلطان حمد صوت »عصاه الركب« 
تاه املط���رب يعقوب بو جفال 
من خال فن »اخلماري« بأغنية 
»ايش قال الفتى« واملطرب محمد 
الطيب«  الكعبي اغنية »زرعت 
التي ذكرتنا بأغنية »ها باللي 
لفاني« لتشابه حلنها معها ليعود 
بعده املط���رب خليفة اجلميري 
ليقدم صوت »خو علوي« وختمت 
الفرقة فقراتها التراثية بتقدمي زار 
»ق���ادري رفاعي« من اداء محمد 
الكعبي من خال اغنية »ش���يء 

هلل يا سيد احمد«.
وقد حضر حفل الفرقة االمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفن���ون واالداب بدر الرفاعي 
ومدير ادارة املوس���يقى فيصل 
الدرويش وعدد كبير من املتذوقني 

لفن »الصوت«.

أعادت فن الصوت إلى الوجود ضمن »صيف ثقافي 5«

درة في تركيا 
بعد تجسيدها بينظير بوتو

بيروت ـ ندي مفرج سعيد
سافرت الفنانة درة إلى تركيا مع أسرة مسلسل »اختفاء سعيد 
مهران« لتلحق بالفنان هش���ام سليم واملخرج سعيد حامد إلى 
هناك لتصوير مجموعة من املش���اهد هناك على أن تعود بعدها 

لتكمل تصوير باقي مشاهدها بالقاهرة.
وعلى صعيد اخر اقترب���ت درة من إنهاء تصوير دورها في 
مسلسل »العار وبعد« والذي تلعب فيه دور سماح وتشارك فيه 
مع نخبة من أملع النجوم منهم: حسن حسني، مصطفي شعبان، 

عا غامن، احمد رزق واخرون.
هذا وكانت درة انتهت من تسجيل حلقة في برنامج »اللقاء 
املس���تحيل« قامت خالها بتجسيد ش���خصية رئيسة الوزراء 
الباكس���تانية الراحلة بينظير بوتو وهو البرنامج الذي سيتم 

إذاعته على قناة احلياة طوال شهر رمضان.

أصالة: »الحلم« سقطة في مشوار عمرو دياب الفني

القاهرة - سعيد محمود
اكدت الفنانة السورية أصالة نصري أنها تفضل سماع املطربني عن 
املطربات، وقالت في معرض رأيها عن عمرو دياب: هو أذكى املطربني، 
ولكن السقطة الوحيدة في مشواره الفني هي برنامجه »احللم«، مشيرة 

إلى أن دياب هو املطرب الذي ترحب بعمل ديو معه.
وأضافت � في حوار مع مجلة »لها« � أن صوت راغب عامة يشعرها 
بسعادة، وأنها ترتاح له حتى على املستوى الشخصي، كما أنها حتب 
صوت حسني اجلس����مي. ولفتت في هذا السياق إلى أن صوت صابر 
الرباعي يعجبها كثيرا، على الرغم من أن بينهما ش����دا وجذبا، حسب 
تعبيرها، ولكنها أضافت: أنا أحبه على املس����توى الشخصي وأحبه 

كمطرب.
وح����ول رأيها في املطربات، قالت: هيفاء دمها خفيف، وأعتقد أنها 
ممثلة ناجحة وستس����تمر في مجال التمثيل، أما نانسي عجرم فهي 
»لذيذة جدا« في أغانيها واستطاعت أن تصل إلى األطفال بخفة دمها، 
كما أشارت إلى صداقتها القوية بسميرة سعيد وأنغام، معتبرة أنهما 

من أفضل األصوات على الساحة الغنائية.
وفيما اعتبرت املطربة السورية أن مايا نصري هي أفضل مطربة 
مارس����ت التمثيل، اعتبرت أن فيلم »ميدو مش����اكل« بطولة شيرين 
عبدالوهاب ل����م يعجبها، واستطردت:ش����يرين مطربة ذكية جدا في 
اختياراتها الغنائية، وتبحث دائما عن األفضل وقادرة على أن تقدمه. 
وردا على سؤال عن إصدارها ألبومها اجلديد باللهجة اخلليجية رغم 
ان ألبومها الس����ابق كان بنفس اللهجة، قال����ت »اعتدت أن يكون لي 
ألبوم باللهجة املصرية ثم يليه ألبوم باللهجة اخلليجية، ولكني هذه 
املرة خرقت القاعدة بألبومني خليجيني متتاليني، وهذا بسبب إعجابي 

الشديد مبا جاءني من كلمات وأحلان خليجية«.
وأعلنت أصالة أنها س����تبدأ في التحضي����ر أللبوم مصري خاص 
للشباب بعد ش����هر رمضان، وأضافت »جمهور الشباب في مصر له 
أسلوب معني«، ومازلت أحاول الوصول إليه ألنه يهمني كثيرا أن أصل 
إلى اجلمهور املصري مبختلف فئاته العمرية، ولهذا احتجت إلى هذه 

الوقفة وتأنيت كثيرا في األلبوم املصري.
وتطرقت املطربة السورية إلى حياتها الشخصية، ونفت في هذا 
السياق أن يكون فيلمها الذي سيخرجه زوجها طارق العريان يتناول 
قصة حياتها حرفيا، ولكنها اكتفت بالقول إنه سيتناول قصة تشبه 

قصتها إلى حد بعيد.

تامر حسني يغني لـ »فيروز« تضامنًا معها
القاهرة ـ سعيد محمود

قام النجم الشاب تامر حسني 
بتأليف أغنية جديدة للس���يدة 
فيروز تضامنا معها ضد موقف 
الرحابنة م���ن منعها من الغناء 

بأمر القانون.
وُعلم  أن تامر قام بتأليف أغنية 
من كلماته وأحلانه وتوزيع جال 
فهمي، واسمها "فيروز"، تضامنا 
معها على موقف منعها من الغناء 

بأمر من القضاء.
ومن جانب آخر ابدى الفنان 
تامر حسني اعجابه بفيلم »عسل 
اسود« للفنان احمد حلمي، واكد 
انه رغم اميانه بضرورة التنبيه 
على اجلوانب السلبية في املجتمع، 
فإنه في الوقت نفسه يرى انه يجب 

اال ننشر غسيلنا امام العالم.
وق���ال تامر ف���ي تصريحات 
صحافية: ش���اهدت مؤخرا فيلم 
احم���د حلمي »عس���ل اس���ود«، 
وأعجبن���ي ج���دا تركي���زه على 
اجلوانب السلبية في مجتمعنا، 
لكن في نفس الوقت، وسأحتدث 
بصراحة »انا احب أش���اور على 
الغلط لكن ما أحبش انشر غسيلنا 

للعالم كله، ضايقتني الفكرة«.
واضاف: م���ا لم يعجبني في 
الفيلم هو فكرة نشر غسيلنا امام 
العالم كله، ال احب ان يرى العالم 

كله كيف ننظر لبعض بش���كل 
س���لبي، خصوصا ان الفيلم لم 
يقدم اجلانب االيجابي، فهل كل 
ما عندنا في مصر سلبيات؟ اين 
اذن االيجابيات في الفيلم، كنت 
أمتنى ان أرى في الفيلم إيجابيات 

على قدر املساوئ.
وضرب تامر مثا بأحد مشاهد 
الفيلم، مشهد الرجل البسيط، الذي 
كان يركب املوتوسيكل، وينطق 
كلمة اجنليزي خط���أ، ال يصح 
ان نعاتبه، النه رجل بسيط قد 
يكون غير متعلم او تعليمه قليل، 
فهو ليس اس���تاذا في اجلامعة، 
كي نعاتب���ه، ونطلب منه نطق 

االجنليزي مثل أهله.
وذكر تامر في نهاية تصريحاته 
انه ذهب ملشاهدة الفيلم مع عائلته، 
وخرجوا جميعا مسرورين منه، 
وأكد ان حلمي ق���دم دورا جيدا 
جدا، هو وكل الفنانني املشاركني 
في العمل، وانه اتصل بهم جميعا 

ليبارك لهم على أدائهم املتميز.
يذكر ان تامر حس���ني حصل 
مؤخرا على جائزة افضل ڤيديو  
كليب من مهرجان »اوسكار الڤيديو 
كليب 2010«، عن أغنية »تاعبة كل 
الناس«، كما قدم فيلما سينمائيا 
بعنوان »نور عيني« مع الفنانة 

من�����ة شلبي.

هنا شيحة تتزوج عالم ذرة
في »رجل لهذا الزمان«

في استديوهات النحاس بالقاهرة تقوم أسرة مسلسل »رجل 
لهذا الزمان« بتصوير املشاهد الداخلية للمسلسل الذي يتناول 
قصة حياة ومشوار العالم املصري الكبير مصطفى مشرفة أول 
عالم مصري في مجال الذرة، كما س����تطير املخرجة انعام محمد 
عل����ي قريبا الى لندن الختيار أماك����ن التصوير اخلارجي هناك 
والتي تتعلق بدراس����ته في جامع����ة كامبريدج وحصوله على 

درجة الدكتوراه من هناك.
وتقوم بدور زوجته الفنانة هنا شيحة التي رحبت جدا بالدور 
وعبرت عن سعادتها البالغة باختيارها للمشاركة في املسلسل 
اجلديد كما تشاركها الفنانة منال سامة ونخبة من أملع النجوم 
ومن املتوقع أن يعرض العمل على عدة قنوات فضائية في شهر 

رمضان املبارك.
ه�������ذا وأكدت الفنانة هنا شيحة أنها استعدت جيدا للدور 
خصوص����������ا أن����ه يحك����ي قصة عالم كبي����ر مثل مصطفى 
مشرفة والذي كان ل�����ه دور كبير في مجال الذرة على مستوى 

العالم.

نفت أن يكون فيلمها الذي سيخرجه زوجها يتناول قصة حياتها ضايقته فكرة »عسل إسود« 


