
الفنية االثنين
26  يوليو 2010

مطربة تشعر هااليام 22
برغب���ة ش���ديدة للعودة 
للساحة الفنية بعد اعالنها 
االعتزال علشان جمهورها 
ما ينساها مثل ما تقول.. 

خير ان شاء اهلل!

ممثلة ملس���ونة وبخت أحد 
املنتجني الل���ي كان عنده »أمل« 
بتحقيق رغباته من خاللها بس 
تفاجأ بلس���انها الطويل برفض 
رغبات���ه وتهدي���ده بفضح���ه 

باجلرايد.. صج منتج بوربع!

عودة رغبات
املنتج ابوباروكة هااليام 
متضايق م���ن احد املمثلني 
الشباب اللي كشف حقيقته 
بأن���ه منتج  الناس  چ���دام 
اس���تغاللي.. زين يس���وي 

فيك!

حقيقة

»دوالرات وسيارات« »وال أطيب« ضمن باقة برامجها

»الجديد« ُتغّيب المسلسالت المصرية على حساب البيئة الشامية
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

تطل شاشة تلفزيون اجلديد 
على مشاهديها في شهر رمضان 
املبارك مبسلسلني يتناوالن البيئة 
الشامية في ظل تغيب ألي مسلسل 
مصري، ه����ذا إضافة الى برنامج 
مسابقات من تقدمي اإلعالمي طوني 
خليفة، وبرنامج يقدم للمشاهدين 
أشهى األطباق الرمضانية، إضافة 
الى »ضرب مبكل« وهو كوميدي 
لبناني يضفي ملسة من االبتسامة 

في الشهر الفضيل.
»وال أطيب«

مش����اهدو ومحبو برنامج »وال أطيب« على 
موعد مع فن الطبخ األصيل والربح يوميا طيلة 
الشهر الفضيل، إذ يقدم الشيف »ريشار« أشهى 
وأهم األطباق في البالد العربية وبعض البالد 
اإلسالمية اخلاصة بإفطارات رمضان، باإلضافة إلى 
جوائز يومية سوف تكون من نصيب املشاهدين 
الفائزين بعد إجابتهم الصحيحة عن الس����ؤال 

اليومي املتعلق بفن الطبخ.
»دوالرات وسيارات«

يطل البرنامج مج����ددا وللمرة الثانية على 
املشاهدين ضمن األجواء املمتعة، املسلية واملرحة، 
م����ع االعالمي طوني خليفة يوميا طيلة ش����هر 
رمضان املبارك. ويشارك املشاهدون في البرنامج 
من خالل االتصاالت الهاتفية املباشرة التي تخولهم 

الفوز بعدد من السيارات ومئات الدوالرات.
»ضرب مبكل«

وهو عمل طريف ضمن ما يعرف ب� »الكاميرا 
اخلفي����ة« موجه الى جميع أفراد العائلة، مبني 
على مواق����ف مركبة وغريبة يق����وم بها فريق 
البرنامج ويقع ضحيته����ا فنانون وإعالميون 
وحتى ش����خصيات سياس����ية معروفة، وذلك 
باالتفاق مع ع����دد من املقربني منهم وبالتواطؤ 
والتنسيق مع أصدقاء وعائلة الفنان أو الشخص 
املعروف تبعا لشخصية كل ضحية أو ملا يحب 

أو ال يحب. أما فكرة البرنامج فهي 
لشربل زيادة.

»الدبور«

ومن سلس����لة قصص البيئة 
الش����امية يطل مسلسل »الدبور« 
من تأليف مروان قاووق، وبطولة 
سامر املصري )شخصية الدبور( 
ومصطفى اخلان����ي، ومن جنوم 
الدراما السورية: خالد تاجا، أسعد 
فضة، سليم كالس، نادين، سحر 
ف����وزي، انطوانيت جنيب، فادي 
الشامي، محمد قنوع، حسن دكاك، عصام عبه 

جي، وآخرون.
ويتناول املسلسل فترة زمنية مضت منذ مائة 
عام تقريبا عندما رحل احلكم العثماني عن البالد 
العربية عموما، وعن سورية خصوصا في ثورة 
عربية قادها الشريف حسني واصبح بها امللك 
فيصل ملكا لسورية بدولة حكمها عربي األصل، 
حيث ساد فراغ سياسي بعد خروج األتراك من 
البالد وبدأ احلك����م العربي الذي لم يدم طويال 
حيث دخل املستعمر الغربي وجزأ سورية الى 
ست دويالت، إلى أن انتفضت املقاومة الداخلية 

ضد هذا احملتل وطردته بقوة السالح.
وقد انخرط رجال ح����ارة اجلرن مع رجال 
الغوطة ليقاتلوا احملتل الفرنسي في كل مكان 

ومن بينهم كان الدبور بطل املسلسل.
»أهل الراية«

مسلسل من تأليف أحمد حامد ومن إخراج 
سيف الدين س����بيعي، بطولة: عباس النوري، 
كاريس بشار، قصي خولي، سالفة معمار، صباح 
اجلزائري، أمين رضا، والعديد من جنوم الدراما 
السورية، ومن تركيا: كنانا يشيك يوسف، زينب 
آيرام ارسالن، ايرغي سمر بولكو. ويروي العمل 
حكاية اجتماعية دمشقية جرت أحداثها في أواخر 
القرن التاسع عشر، وحتمل القصة في ثناياها 
صراع رايات اخلير بأيدي حامليها ورايات الظلم 
بأيدي نفوس حاقدة قست عليها األيام وجعلتها 

تظلم غيرها.

الفنان خالد تاجا في مشهد من »الدبور«

الفنان عباس النوري في مسلسل »أهل الراية«

طوني خليفة

.. وفي مشهد من الكليب سفير األغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد مع املخرج فادي حداد

جّسد في »صور« مشهد الفن الجميل

الرويشد: »مجنونها« قصة حب غيرت حياة شاب في بيروت

»الخلف« مرشح للفوز بجائزة أفضل مخرج 
سينمائي بمهرجان الشباب العالمي

الشهيدة أسرار القبندي
ضيفة »موعد مع النجوم« الليلة

»على فكرة« 
جنات في قلعة قايتباي

أحيت املطربة املغربية جنات حفال غنائيا، 
في قرية مارسيليا بالساحل الشمالي وشاركها 
احلفل املطرب حمادة هالل، واستمر احلفل 
حت���ى الس���اعات االولى من صب���اح اليوم 

التالي.
وستحيي جنات غدا، حفال غنائيا آخر في 
قلعة قايتباي باالس���كندرية من تنظيم دار 
االوبرا املصرية، وستقدم حفال آخر اجلمعة 
املقبل في معرض االسكندرية الدولي، وستحيي 
في اليوم التالي حفال مبارينا ويصاحبها في 

احلفل املوسيقار عمر خيرت.
وقدمت جن���ات في حفل »مارس���يليا« 
مجموع���ة كبيرة من االغني���ات منها »على 
فكرة«، »الطفلة«، »علشان خاطره«، »ضمني 
بعيونك«، »اس���مع كالمي«، »جيالك«، »لو 
مرتاحة معاه«، »خيط ضعيف«، »حب امتالك«، 

»أكتر من سنة«، »بتمر بأزمة«، »بحبك«.

خالد حسين
يواصل برنامج »موعد مع النجوم« الذي 
يبث عبر اثير البرنامج الثاني الذاعة الكويت، 
استضافة شخصيات مختلفة في جميع املجاالت، 
وفي حلقة اليوم تقوم معدة ومقدمة البرنامج 
االعالمية د.نرمني احلوطي باحياء ذكرى الغزو 
العراقي الغاش���م من خالل مقابلة مع عدنان 
القبندي مدير ادارة الشؤون االقتصادية في 
الديوان االميري وشقيق الشهيدة اسرار القبندي 
وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساء وعلى 

مدار أسبوعني.
وفي هذا الصدد اكدت د.احلوطي ان احللقة 
ستشهد العديد من املفاجآت للمستمعني من 
خالل كشف أسرار جديدة تكمن في فتح ملفات 
التحقيق التي متت مع الشهيدة أسرار القبندي 
والتي حتصل عليها شقيقها عدنان القبندي 
حيث خص البرنامج باحلديث عنها قبل طباعتها 

في كتاب لتؤرخ في تاريخ الكويت، مشيرة الى 
انها حصلت من عدنان القبندي على البرنامج 
األجنبي الذي أذيع عبر القنوات األجنبية ابان 
الغزو الغاشم بصوت الشهيدة اسرار القبندي 
لوصف احلالة في الكويت وطلب االغاثة من 
العال���م علما ان تلك الفترة كان البث يصعب 

من داخل الكويت.
واوضحت ان صوت الشهيدة سيبث على 
مدار حلقتني من البرنامج لتش���ارك ش���عب 
الكويت احياء ذكرى الغزو العراقي الغاشم، 
ملمحة الى أن احللقتني ستقومان على محورين 
وهما مواكبة احلدث في السعودية من خالل 
عدنان القبندي وفي الكويت من خالل اسرار 

القبندي.
اجلدير بالذكر ان برنامج »موعد مع النجوم« 
من اعداد وتقدمي د.نرمني احلوطي ومخرج منفذ 

عبدالعزيز العربيد واخراج ناصر بهبهاني.

ومتنى الفوز بهذه اجلائزة، خاصة انها تشهد 
منافسة كبيرة بينه وبني املخرجني الشباب 

العامليني املشاركني في هذا املهرجان.
يذكر ان فيلم »س���الم« يتناول قصة 
رجل فلس���طيني مسن يرفض اخلضوع 
واالستسالم والتنازل عن حقه في العيش 
بحرية وسالم وهو من بطولة نوار القريني 
وعبداجلليل بستكي، باالضافة الى أصوات 
كل من اإلعالمي فيصل القحطاني والفنان 

محمد أكوا.

مفرح الشمري
رشحت إدارة مهرجان 
الشباب العاملي السينمائي 
ف���ي بريطانيا رس���ميا 
الكويتي الشاب  املخرج 
احم���د اخلل���ف جلائزة 
أفضل مخرج شاب عاملي 
بعد مشاركته في املسابقة 
الرسمية من خالل فيلم 
»سالم« الذي ينافس 400 
فيلم من 30 دولة، حيث 
مت ترشيح 4 أفالم للفوز 
بجائزة أفضل مخرج شاب 
عاملي وهي البرازيل وكندا 
وأمي���ركا، باالضافة الى 
الكويت، وستعلن النتائج 
الش���باب  ف���ي مهرجان 
الذي  العاملي السينمائي 
س���ينطلق في بريطانيا 
املقبل  الثالث من الشهر 
الثامن  ويس���تمر حتى 
من الشهر نفسه برعاية 
النجم السينمائي انطوني 

هوبكنز.
وفي هذا الصدد عبر 
املخ���رج أحم���د اخلل�ف 

ل� »األنباء« عن س���عادته بترشيحه رسميا 
جلائزة أفضل مخرج شاب سينمائي عاملي عن 
فيلمه »سالم« الذي حصد العديد من اجلوائز 
العاملية من خ���الل مشاركت���ه ف��ي مهرج��اني 

Swansea bay و»هارت أوف  إجنالند«.
وأش���ار اخللف الى انه املمثل الوحيد 
للكويت والشرق األوسط في هذا املهرجان، 
مضيفا ان وجوده في مثل هذه املهرجانات 
يزي���د م���ن خبرت���ه اإلخراجي���ة لألفالم 

السينمائية.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
انته���ى س���فير األغني���ة 
اخلليجية عبداهلل الرويشد من 
تصوير أغنية »مجنونها« على 
طريق���ة الڤيديو كليب، حتت 
إدارة املخرج فادي حداد، هو 
التعاون الثال���ث الذي يجمع 
بينهما. أغنية »مجنونها« كتب 
كلماتها أحمد بن فارس وحلنها 
فايز السعيد ووزعها موسيقيا 
ابراهيم السويدي، وهي ضمن 
ألبومه األخير »ليلة  أغنيات 
عم���ر 2010« ال���ذي صدر عن 
ش���ركة روتان���ا للصوتيات 
واملرئيات، استغرق التصوير 
يومني في احد استوديوهات 
بي���روت، واعتم���د املخ���رج 
ف���ي تصوير جميع مش���اهد 
الكليب على استخدام التقنية 
احلديث���ة واألل���وان واألزياء 
املميزة، إلظهار الرويش���د في 
حلة جديدة وأس���لوب جديد، 
وتدور أحداث الكليب حول حب 
شاب لفتاة اقتحمت مشاعره 
وأحاسيس���ه وغيرت حياته 
ونقل���ته معها الى عالم فرح 

وغناء ورق���ص.
واملعروف ان سفير األغنية 
اخلليجية عبداهلل الرويشد احيا 
مؤخرا حفال مميزا ضمن انشطة 
مهرجانات صور الدولية التي 
تقام سنويا في امللعب الروماني 
الرويش���د  الكبير حيث أطل 
على عدد كبير من اجلماهير 
التي أتت م���ن جميع املناطق 
اللبنانية حلضور احلفل وغنى 

سيعرض في ش���هر رمضان 
املبارك على شاشة »الراي« و 

.»mbc«
كما يحيي الرويشد عددا من 
احلف���الت الغنائية في بعض 
ال���دول العربية خ���الل فترة 
الصيف، ومنها الليلة حفل في 

فندق الفينيسيا ببيروت.

كان حديث عن بداية املهرجان 
آلية للصمود إضافة  العتباره 

الى احاديث اخرى.
اجلدي���ر بالذكر ان س���فير 
االغني���ة اخلليجي���ة عبداهلل 
الرويشد تصدى لغناء مقدمة 
مسلس���ل »ليلة عيد« للفنانة 
القدي���رة حي���اة الفه���د، الذي 

الفجر األولى، اجلدير بالذكر ان 
سفير االغنية اخلليجية عبداهلل 
الرويش���د وقبل بدء حفله في 
صور كان ق���د زار دارة عقيلة 
الن���واب نبيه  رئيس مجلس 
بري الس���يدة رندى بري التي 
أوملت لسفير االغنية اخلليجية 
على الغداء ف���ي منزلها حيث 

باقة كبيرة م���ن أجمل أغانيه 
القدمي���ة واجلدي���دة بحضور 
ع���دد كبير من الش���خصيات 
االجتماعية والسياسية، وجسد 
هذا احلفل مشهد الفن اجلميل 
وجمهور محب للطرب وللفنان 
القدير الرويشد الذي تفاعل مع 
احلشود الكبيرة حتى ساعات 

لقطتان من »مجنونها«

املخرج السينمائي أحمد اخللف

الشهيدة أسرار القبندي

جنات

د.نرمني احلوطي


