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يارا تختبئ في سيارتها خوفًا بعد تعطل 
المولد الكهربائي في »نجم الخليج«

جواد األسدي للمشترك الكويتي: من الصعب تسلق سلم عبداهلل الرويشد

أعضاء جلنة التحكيم في برنامج »جنم اخلليج«

هيفاء وهبي

لقطة جماعية للمشتركني

شمس الباروديحسن يوسف

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
ودع املتسابق البحريني جابر 
التركي منافس����ات برنامج »جنم 
اخلليج« على قناة دبي، بعد أن نال 
أقل نسبة نقاط من تصويت اجلمهور 
وآراء جلنة التحكيم التي تضم كال 
من الفنانني: عبداهلل الرويشد، أنغام، 
فايز السعيد، باالضافة الى املخرج 
املسرحي جواد االسدي في الوقت 
الذي أطل����ت فيه الفنانة اللبنانية 
يارا، وغنت ثالث أغنيات »ماروم« 
مبشاركة أحد املشتركني و»صدفة« 

و»نظر عيني«. 

مولد كهربائي

هذا وعرفت احللقة الثانية من 
البرنامج مفاجآت تقنية حيث وفي 
منتصف احللقة س����معت بعض 
أصوات املفرقعات وحصلت بلبلة 
في مسرح الفورم دو بيروت بسبب 
ماس كهربائي أدى إلى تعطيل البث 
ما حمل محطة دبي لتوقيف البث 
املباشر واستبداله بإعالنات مكثفة 
إلى حني اس����تقدام مولد كهربائي 
العطل  ومعاجل����ة األمر، ح����دث 
فيم����ا كانت يارا تبدل فس����تانها 
فأبلغها مدي����ر أعمالها طارق أبو 
جودة بوجوب مغ����ادرة غرفتها 
واالنتظار في السيارة ريثما حتل 
هذه املش����كلة خوفا من أي تطور 
دراماتيكي، فغ����ادرت يارا بهدوء 
وانتظرت في س����يارتها إلى حني 
معاجلة املش����كلة وع����ادت الحقا 
إلكمال البرنامج وليس كما ادعى 
البعض بأنها أصيبت بالذعر.وكان 

الفنان عبداهلل الرويش����د وأيضا 
اعضاء جلنة التحكيم ناشدوا مرارا 
البرنامج تزويدهم  القائمني على 
بس����ماعة في االذن ليتسنى لهم 
االس����تماع الى غناء املش����تركني 
حتى ال يأتي حكمهم عليهم ظاملا، 
خاص����ة ان صوت ع����زف الفرقة 
املوسيقية اصبح أقوى من صوت 

اداء املشتركني في املسرح. 
وف����ي تفاصيل احللقة الثانية 
للبرنامج قدم املش����تركون عددا 
من االغنيات التي خضعت لتقييم 
جلنة التحكيم وعندما قدم املتسابق 
الكويتي عبدالعزيز اغنية »أبيك« 
للرويش����د جمعت جلنة التحكيم 
على جمال صوته مش����ددة على 
نصحه بالتوقف عن تقليد الرويشد 
والسعي إلى تكوين شخصية فنية 
مستقلة.هذا وأكد املخرج املسرحي 
جواد االسدي ان تسلق سلم عبداهلل 

الرويشد صعب جدا وقال انه من 
اشد املعجبني بصوته معربا عن 

حبه للكويت وشعبها.

تصويت الجمهور

 وف����ي نهاية احللق����ة انقذت 
جلنة التحكيم جميلة من املغرب، 
فيما ساهم تصويت اجلمهور في 
مساعدة سهام على االستمرار في 
املنافسات، ليكون جابر أول مشترك 
النجومية  يغادر مبكرا مش����وار 
للحصول على لقب »جنم األغنية 

اخلليجية«. 
يذكر ان املشترك البحريني جابر 
لم يتقبل النتيجة وقال: لقد خاب 
املي باجلمهور الذي لم يصوت لي 
كفاية، وليس صحيحا أن األضعف 
البرنامج، معربا  الذي يغادر  هو 
عن ثقته العالية في أدائه وما قدمه 

للجمهور خالل هذه السهرة.

زينب ابنة هيفاء وهبي تعقد قرانها
يذكر ان هيفاء وهبي ستحيي 
اخلميس املقبل حفال غنائيا في 
ليبيا ضمن مش����روع سياحي 
لفندق 5 جنوم مت افتتاحه هناك 
مؤخرا، كما قرر مس����ؤولو هذا 
إقامة سلسلة حفالت  املشروع 
شهرية بالفندق يحييها نخبة 
كبيرة من جنوم الطرب في مصر 
والعالم العربي، وتضمنت قائمة 
الفنانني الذين سيحيون احلفالت 
في الفندق خالل ش����هر نوفمبر 
الفنانة نانس����ي عجرم،  املقبل 
وإليسا في الش����هر الذي يليه، 
والفنان فضل ش����اكر في يناير 
من العام املقبل، كما مت االتفاق 
م����ع الفنانة املصرية ش����يرين 
عبدالوه����اب إلحياء هذا احلفل 
خالل شهر مارس من عام 2011، 
ومت االتف����اق ايضا مع الفنانني 
تامر حسني وراغب عالمة إلحياء 

حفلني هناك.

أيضا العاملية، كما تضع هيفاء 
ألبومها  اللمسات األخيرة على 
الغنائي املقبل الذي يفترض أن 
يصدر في عيد األضحى املبارك، 
ويضم باقة م����ن أجمل األغاني 
التي تعاونت فيها مع نخبة من 
الش����عراء وامللحنني من لبنان 

ومصر

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
عق����دت زينب ابن����ة الفنانة 
هيفاء وهبي قرانها على ش����اب 
من عائلة الفواز وهو من بلدتها 
الشاب  اجلنوبية جويا ويعمل 
في الكوي����ت، ويتوقع ان تعمل 
زين����ب التي أضح����ت في كنف 
والدتها على لقاء والدتها هيفاء 
قريبا خاصة بعد ان حتررت من 
قبضة والدها الذي كان مينعها 
لقاء والدتها. وتردد أن زينب بعد 
عقد قرانها خلعت احلجاب، وهي 
اليوم تتواجد مع جدتها املتواجدة 

في مستشفى جبل عامل.
من جهة أخرى، انضمت أغنية 
هيفاء »ياما ليالي« التي جمعتها 
مع »الدي جي فاندتا« إلى ألبوم 
بودابار اجلديد العاملي، في خطوة 
ترسخها من بني النجوم الذين 
يستقطبون اهتماما ليس فقط 
العربية إمنا  ش����ركات اإلنتاج 

زينب ابنة هيفاء

تامر حسني ينتهي من كتابة
»عمر وسلمى 3« والتصوير الشهر القادم

»مصيدة« عمرو دياب بـ 40 مليون جنيه

يبدأ املطرب واملمثل، تامر حسني، تصوير »عمر وسلمى3«، خالل 
ش����هر نوفمبر املقبل، حيث انتهى اخيرا من كتابة السيناريو، والذي 
سيصور أول مشاهده في جنوب افريقيا. وتشارك تامر البطولة املمثلة 
مي عز الدين، والتي شاركته في اجلزأين األول والثاني. والفيلم من 
إخراج أحمد البدري. وس����يكون »عمر وسلمى 3« آخر أفالم تامر مع 
املنتج محمد الس����بكي، حيث انتهى تعاقدهما معا. من ناحية أخرى، 
ينتظ����ر تامر عرض كليبه اجلديد »لو هكون غير ليك« والذي انتهى 
م����ن مونتاجه اخيرا، وه����و من كلمات وليد الغزال����ي، وأحلان كرمي 
محس����ن، وإخراج محمد س����امي، في ثاني تعاون يجمع بينهما، بعد 

كليب »بحلم بايه«.

سقط س����هوا ال بل احلقيقة أنه 
س����قط عمدا اسم حس����ن يوسف 
القاهرة  التكرمي في مهرج����ان  من 
السينمائي الدولي، وهكذا جاء تكرميه 
في الدورة القادمة ملهرجان دمشق 
السينمائي، الذي يبدأ 31 اجلاري، 
كنوع من التصحيح لهذا التجاهل 
الذي وقع فيه مهرجان القاهرة، رغم 
أنه كرم كل األجيال بداية من رائد 
السينما املصرية محمد كرمي حتى 
وصل إل����ى جيل ليلى علوي، التي 
يتم تكرميها هذه الدورة، بحس����ب 

»ام بي سي نت«.
وم����ن الواضح أن وزير الثقافة 

فاروق حسني كانت لديه اعتراضاته 
على تكرمي حس����ن يوسف، بسبب 
إطالقه حليته في السنوات اخلمس 
عشرة األخيرة، وأيضا بسبب بعض 
التي كان  التصريحات املتحفظ����ة 
يعلنها بني احلني واآلخر عن الفن.

ولهذا فإن اسم حسن كان دائما ما 
يتم ترشيحه للتكرمي في املهرجان 
الفن����ي للمهرجان  املكتب  من قبل 
ال����ذي يتكون من عدد م����ن النقاد 
إبالغه بذلك،  والسينمائيني، ويتم 
وبع����د أن يعلن له����م موافقته يتم 
الوزير  استبعاده بسبب اعتراض 

وال يتفضل أحد باالعتذار.

الغريب أن الناقد محمد األحمد 
مدير مهرجان دمشق عندما رشح 
حسن يوس����ف للتكرمي اتصل به 
أثناء وجوده مبهرجان اإلسكندرية 
السينمائي، وسأله: هل يوافق على 
التكرمي؟ فأجابه حس����ن يوس����ف 
ضاحكا: ه����ل تكرمونني لتاريخي 
الفني أم ألن زوجتي شمس البارودي 
سورية األصل؟ قال له محمد األحمد 
للس����ببني معا. واحلقيقة أن محمد 
األحم����د لم يكن يدري أن ش����مس 
البارودي سورية، وبالتأكيد تاريخ 
حسن يوس����ف احلافل باإلجنازات 

الفنية يكفي لتكرميه.

الحليبي: فضح »حنين« لألطراف المتشددة وراء اتهامي بالكفر

حسن يوسف لمهرجان دمشق: أتكرمونني لتاريخي الفني
أم ألن زوجتي شمس البارودي سورية األصل؟

ام بي سي: اكد املخرج البحريني 
حسني احلليبي انه يتعرض لهجمة 
يقودها من وصفهم بأنهم مراهقون 
على املنتديات االلكترونية يتهمونه 
بالكفر واخليانة منذ عرض فيلمه 
»حنني« في عيد الفطر املاضي في 
سينمات البحرين، واكد ان الفيلم 
تطرق بالفعل لقضية جريئة ومتس 
املجتمع بشكل كبير ومباشر،معتبرا 
ان سبب الهجوم عليه هو فضح 
الفيلم ملواقف االطراف املتش���ددة 

في البحرين.
واتهمت منتديات على االنترنت 
الفيلم � ال���ذي تدور احداثه حول 
اس���رتني بحرينيت���ني تنتمي���ان 
الى طائفتني مختلفتني »الس���نة 
والشيعة«، وتتزاوجان قبل ان تبرز 
بعض املش���اكل واجلدل الطائفي 
بينهما � بأنه جزء من مخطط من 
قبل السلطات في الدولة الستهداف 

جماعات معينة.

وردا على هذا الهجوم قال حسني 
احلليبي: هذا التعدي والهجوم ال 
يعنيني النه من اشخاص مراهقني، 
ويعبرون عن وجهة نظرهم بشكل 

غير الئق وغير ناضج.
ونف���ى ان يك���ون ق���د تلق���ى 
بالقتل، ولك���ن مجرد  تهدي���دات 
اتهامات بالتخوين والتشكيك في 
 الوطنية، مؤكدا انه ال يخشى من
تأثير هذه االتهامات مادام العمل 

جريئا.
واضاف: ال نريد ان نسيس الفيلم 
فهو يعرض قضية اجتماعية اكثر 
منها سياسية، وهي قضية الطائفية 
وان كان يتعرض الى حقبة سياسية 
مهمة في البحرين وهي في الفترة 

من 1983 وحتى 2000.
واستطرد: عندما يالمس العمل 
جروح الناس يبدأون باتخاذ موقف 
معني وقد يتحسسون منه، خاصة 
اذا كانوا معني���ني بالعمل، ورأوا 

واقعهم من خالله.
واشار الى ان الفيلم القى صدى 
ايجابيا بش���كل اكبر من السلبي، 
فخالل اس���بوعني عرض خاللهما 
الفيلم كانت الص���االت في العيد 
وع���روض اللي���ل ممتلئ���ة، كما 
حقق حضورا بعد العيد واملواقع 
االلكترونية والفيس بوك فكان هناك 

جتاوب واعجاب كبيران.
وابدى استغرابه من استبعاد 
الفيلم من عرضه في السينما من 
ادارة السينما بعد اسبوعني  قبل 
من بدء العرض، مؤكدا انه ال يعرف 
السبب احلقيقي وراء استبعاده، 
قائ���ال: االدارة اخبرتنا بأنه فيلم 
درام���ي وال يتوقع ل���ه املزيد من 

احلضور.
ونفى ان تكون االحداث االخيرة 
اثرت على مدة عرض الفيلم وبقائه 
في السينمات، مبينا ان الفيلم كان 
يجب ان يبقى فت���رة اطول، الن 

اجلمهور بدأ يهتم مبوضوع الفيلم 
بشكل اكبر وبدأ يسأل ويتابع.

واس���تطرد املخرج البحريني: 
اننا كفريق عمل حاولنا ان نكون 
محايدي���ن، واال مني���ل الى طرف 
دون اآلخر، كما كانت هناك اطراف 
متشددة حاولنا فضحها من خالل 
هذا الفيلم، ولذلك كان التقبل من 
اجلمهور املعتدل ايجابيا على عكس 

املتطرف منه.
وق���ال املخ���رج: من���ذ بدايتنا 
كطاق���م عمل كن���ا مؤمنني بأن ما 
نقدمه هو عم���ل نضالي من اجل 
ايصال رس���الة معينة، وال تهمنا 
عواقب هذا النضال. واشار الى ان 
الفيلم يوجه رسالة وهي ان تعود 
احلياة والتعايش والتآلف بني ابناء 
الطائفتني الشيعية والسنية متاما 
كما كانت في حياة ابائنا واجدادنا، 
وعلى الرغم من ان هذه االلفة لم 

تنته اال انها تقلصت.

قال إنه يتعرض لهجوم واسع على المنتديات اإللكترونية

لحيته تعرقل تكريمه بمهرجان مصري

املخرج حسني احلليبي

عمرو دياب

تامر حسني

تعاقد املنتج سمير يوسف مع 
النجم عمرو دياب للقيام بأولى 
الدرامية في مسلسل  بطوالته 
يحمل اس���ما مؤقتا »املصيدة« 
مقابل 40 مليون جنيه، وهو اعلى 
اجر في تاريخ الدراما العربية 
منذ نشأتها عام 1960، متفوقا 
بذلك على كل جنوم الدراما الذين 
سيخوضون املنافسة امامه في 

موسم 2011.
يذكر ان اول مسلسالت عمرو 
دي���اب كان »ينابيع النهر« مع 
النجوم مديحة يسري وصالح 
الس���عدني ومم���دوح وافي ثم 
مسلس���ل »آسف ال يوجد حل« 
مع صالح الس���عدني وجورج 
سيدهم، واللذين عرضا في نهاية 
الثمانينيات من القرن املاضي.

يارا


