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الفنانة القديرة حياة الفهد

القاهرة ـ سعيد محمود
تم االنتهاء من كتابة 
التي  وتلحين االغنية 
ستؤديها سمية الخشاب 
مع المطرب الش���عبي 
سعد الصغير، وتحمل 
اسم »ماتاكولش بعقلي 
ح���اوة«، ف���ي فيلمها 
الهرم«  الجديد »شارع 
والذي تعود به للسينما 
بعد غياب استمر اكثر 
من عامي���ن وكان آخر 
اعمالها في العام 2008 
وهو فيلم »الريس عمر 
حرب« مع المخرج خالد 

يوسف.
وتؤدي س���مية دور راقصة اسمها »سوق«، بينما يقدم سعد 
الصغير دور طبال اس���مه »حمص«، ولن يغني في الفيلم سوى 
الدويتو الذي يجمعه مع سمية، بينما باقي أغاني الفيلم ستكون 

من غناء محمود الليثي وطارق الشيخ.
والفيلم من تأليف س���يد السبكي، ومن انتاج احمد السبكي، 
ويشارك في البطولة مع سمية وسعد كل من الفنان عمرو يوسف 
وباس���م السمرة وادوارد وس���ليمان عيد. ومن المتوقع ان يبدأ 

تصوير الفيلم في منتصف الشهر الجاري.

ذكرت تقاري���ر صحافية ان 
االعامي عمرو أديب انضم الى 
اسرة ش���بكة تلفزيون احلياة، 
على ان يبدأ تقدمي اول برامجه 

اول يناير املقبل.
ونقلت صحيف���ة »املصري 
الي���وم« عن مص���ادر وصفتها 
البدوي  باملطلعة ان د.الس���يد 
الش���بكة،  ادارة  رئيس مجلس 
وعمرو أديب، وقعا عقدا لتقدمي 
البرنامج الذي س���يحمل اس���م 
الكبير«، وش���هد  البيت  »مصر 
توقيع العقد في وقت سابق محمد 
عبداملتعال رئيس الشبكة، وعاء 

الكحكي رئيس مجلس ادارة شركة »ميديا اليف« والوكيل االعاني 
للشبكة.

يذكر ان مدينة االنتاج االعامي قررت غلق اس���تديوهات اوربت 
منذ اس���ابيع بسبب متأخرات مالية للمدينة بلغت قيمتها 5 مايني 
و740 أل���ف جنيه، وبالتالي مت ايقاف برنامج »القاهرة اليوم« الذي 

يقدمه عمرو أديب منذ اكثر من 13 عاما على القناة.

احتفل جمهور النجم 
عمرو دياب مساء امس 
االول بعيد مياده ال�49 
داخ���ل »روتانا كافيه« 
بالقاهرة، وت���ردد ان 
احلفل ض���م مجموعة 
من امللحنني واملوزعني 
الذين تعاونوا مع عمرو 

في أغانيه.
وقد توج���ه دياب 
بالشكر جلمهوره الذين 
شاركوا في االحتفال، 
ولكن���ه ل���م يحض���ر 
واقتصر االحتفال على 
جمهوره ومحبيه فقط، 
وأعد احد اجلمهور أغنية 
احتفاال بعيد مياد عمرو 
دياب وحتمل اسم »كام 
عمرو دياب«، وهي من 

كلمات طاهر حماد وأحلان أحمد نور.
وكان الفنان عمرو مصطفى قد أعد العام املاضي 
أغنية بعنوان »كل س���نة وانت روح وش���باب« 
خصوصا حلفل عيد مياد »الهضبة« الذي أقيم 

بالطريقة ذاتها في الكافيه نفسه.
من جانب آخر، يستعد عمرو لبطولة مسلسل 
تلفزيوني ضخم إال انه لم يستقر بعدما إذا كان 

سيعرض في رمضان 
2011 ام 2012، وكان قد 
تردد ان عمرو سيتقاضى 
أجرا يتراوح بني 40 و50 
مليون جنيه في سابقة 

هي األولى من نوعها.
وفي سياق منفصل، 
كان من املقرر ان حتيي 
الفنانة ميريام فارس 
حفلة في الس فيغاس 
16 اجل���اري مع عمرو 
 Grand Arena دياب في
ال���ى مجموعة  العائد 
فن���ادق MGM، إال انها 
لن تتمكن م���ن إحياء 
هذا احلفل بسبب عدم 
حصوله���ا وفرقته���ا 
املوسيقية املؤلفة من 
12 شخصا على تأشيرة 

عمل متكنها من ذلك.
وستتوجه ميريام هذا األسبوع الى اإلمارات 
إلحي���اء حفل زفاف في العني وبعدها ستس���افر 
الى القاهرة إلحياء حفل زفاف آخر ثم تعود الى 
 Music Myriam بيروت لتضع وشركة ادارة أعمالها
اللمس���ات األخيرة على ألبومها اخلليجي الذي 

سيطرح قريبا في األسواق.

نفى متحدث باس����م شركة 
»طيران االمارات« ما تردد عن 
تسبب املطربة اللبنانية هيفاء 
وهبي ف����ي تأخير اقاع طائرة 
تابع لها في رحلة من دبي ملدة 
37 دقيقة، نتيجة متسكها بالسفر 
على الدرجة االولى بعد تغيير 
مقعدها الى درجة رجال االعمال، 

بسبب خطأ من وكيل السفر.
وشدد املتحدث على ان  هيفاء 
صعدت الى الطائرة مقبلة من 
قاعة املجلس في املوعد القانوني 
احملدد، ولم تكن متأخرة، وكانت 
حتمل بطاق����ة مقعد في درجة 
رجال االعم����ال، ولكنها قررت 
الغاء سفرها والنزول من الطائرة 
والسفر على رحلة اليوم التالي 

على الدرجة االولى.
واك����د ان تصرف هيفاء هو 
حق ميكن ألي راكب ممارسته 
موضحا انها كانت في تلك االثناء 
تتعامل مع افراد طاقم الطائرة 
بكل ه����دوء واحترام بعكس ما 
تردد عبر بعض املواقع االخبارية 
واملنتديات االلكترونية بحسب 

صحيفة االحتاد االماراتية.
وأشار املتحدث الى ان عملية 
ان����زال احلقائب م����ن الطائرة 
استغرقت 13 دقيقة، أما الفترة 
املتبقية فكانت ألسباب اخرى 
تتعلق بالتدقيق واالتصال مع 
برج املراقبة، الفتا الى ان انزال 
حقائب أي راكب من الطائرة في 
حالة الغاء سفره ألي سبب إجراء 

متبع، ويحدث يوميا سواء على رحات طيران 
االمارات أو غيرها من الناقات اجلوية.

وقال: لم يحدث أي تخفيض لدرجة سفر اي 
راكب من درجة رجال االعمال الى الس����ياحية، 
على منت رحلة اخلميس املاضي من بيروت، وان 
ما تردد ليس قائما على أي أساس من الصحة، 
وال ميكن أبدا ان يحدث إلغاء حجز أو مقعد أي 
راكب على رحات طيران االمارات إلحال راكب 

آخر، مهما كانت صفة هذا الراكب.
وكانت انباء قد ت����رددت بأن إصرار الفنانة 
هيفاء وهبي على اجلل����وس في مقاعد الدرجة 
االولى ورفضها السفر على الدرجة االقتصادية، 
قد تس����بب في تأخير الرحلة رقم 953 التابعة 

لشركة طيران االمارات املتجهة الى بيروت ساعة 
كاملة.

وقال����ت التقارير الصحافية ان كل محاوالت 
الطاقم فش����لت في إقناعها بان تسافر على منت 
مقعد في الدرجة االقتصادية »بيزنس كاس«، 
باعتبار ان جميع مقاع����د الدرجة االولى كانت 

محجوزة سلفا.
ووس����ط ذهول بعض الركاب وسخطهم من 
التأخير، عبرت هيفاء بشكل صارم عن رغبتها 
في مغادرة الطائرة، وانصاع الطقم أخيرا ملطالبها 
ومت ان����زال حقائبها من الطائرة وإعادتها اليها، 
وغادرت هيفاء رافضة اس����تكمال الرحلة التي 

أقلعت بعد ساعة كاملة من التأخير.

منتج ما »سلم« من انتقاد أحد 
املسؤولني بعد ما درى انه وّقع مع 
قناة خاصة لتنفيذ مسلسل لها 
مع انه املفروض يبلش بتصوير 
 عمل���ه للتلفزيون م���ن فترة.. 

من طمع طبع!

طمع
ممثلة »حست« انه املنتجني 
م���ا يبونها بأعماله���م الدرامية 
ألن ش���كلها تغير بعد عمليات 
التجميل اللي سوتها، تفكر انها 
تصير معدة برامج علشان ما حد 

يشوفها.. وايد أحسن!

شكل
مذي���ع »دش« إح���دى 
القن���وات وخ���رج منها 
مطرود، وهاألي���ام قاعد 
يّطنز على زمائه ويقول 
انهم مو كفو يحلو مكانه.. 

يا احلبيب خليك أديب!

كفو

يقام في األردن 29 الجاري

»المبدعين العرب« يكّرم حياة الفهد
مفرح الشمري

اختارت اللجنة املنظمة ملهرجان »املبدعني 
العرب« الذي سيقام في االردن وحتديدا في 
قاعة امللك احلسني بن طال في البحر امليت 29 
اجلاري، الفنانة القديرة حياة الفهد لتكرميها 
على عطائها الطويل في الفن بجانب عدد من 
الفنانني واملفكرين االردنيني والعرب املبدعني 
في مجاالت الدراما التلفزيونية واملوسيقى 
والغناء واالعام، ومينح املهرجان الذي يقام 
للمرة االولى جوائز الفضل مطرب ومطربة 
اردنيني وافضل مسلسل وافضل مخرج دراما 
وافضل ممثلة وممثل اردني باالضافة الى 

جائزة الفضل رواية اردنية.
كما س���يمنح جوائز الفضل مسلس���ل 

اجتماعي عربي وافضل مسلس���ل تاريخي 
وافضل مطرب ومطربة عربيني، باالضافة الى 
افضل ممثل وممثلة عربيني وافضل مخرج 

وافضل اعامي واعامية عربيني.
وقد شكلت جلنة حتكيم املهرجان وضمت 
اس���ماء بارزة من مختلف اقط���ار الوطن 
العربي منهم املط���رب محمد منير ورغدة 
وعلي عبدالستار وكرمي العراقي وانوشكا 

وآخرون.
وس���يحضر املهرجان عدد من الفنانني 
اخلليجي���ني من بينهم الفنان القدير محمد 
الكوميدي داود حس���ني  املنصور والنجم 
والنجمان القطريان عبدالعزيز جاسم وغامن 

السليطي والبحرينية هيفاء حسني.

لقطة تعكس مدى االهتمام برعاية طائر احلبارى جانب من احلضور

المخرج تمنى على المسؤولين دعم فيلمه المقبل عن الحياة البيئية في الكويت

»حكاية طائر 2« للمخيال جدير بالمشاهدة
املخرج عبداهلل املخيال للزماء 
الصحافيني ان الهدف من الفيلم 
هو جتسيد العاقة بني التراث 
والطبيعة من خال استراتيجية 
خاصة حتترم وحتفظ التراث 
وتنظم عمليات الصيد بالصقور 
وابراز قدرة طائر »احلبارى« 
في مراكز االعاشة على اكتساب 
مهارات البقاء كالطيران والبحث 

عن الغذاء والتكاثر.
ووجه املخيال ش���كره الى 
القائمني على الصندوق الدولي 
للحفاظ على احلبارى بأبوظبي 
على جهودهم الواضحة وتذليل 
جميع الصعوبات التي واجهته 
اثن���اء عملي���ة التصوير، كما 
وشكر احلضور الذين حرصوا 
على التواجد ملش���اهدة الفيلم 
متمنيا ان يكون عند حس���ن 

ظنهم دائما.
وأمل املخيال ان يجد الدعم 
الكافي من املس���ؤولني الجناز 
فيلمه اجلديد الذي يتحدث عن 
احلياة الطبيعية والبيئية في 
الكويت خاصة انه ش���رع في 

التحضير له.

االم���ارات العربي���ة املتح���دة 
الشقيقة وهو من االفام اجلديرة 

باملشاهدة.
وبع���د نهاي���ة الفيلم ذكر 

على كل صغي���رة وكبيرة في 
حياة هذا الطائر مع ابراز دور 
املراك���ز املختصة ف���ي حماية 
الطائ���ر  املوج���ودة في دولة 

انش���ئ للمحافظة على احلياة 
الطبيعية من االندثار.

وقد استطاع مخرج الفيلم 
عبداهلل املخيال تسليط الضوء 

مفرح الشمري
العام  حتت رعاية االم���ني 
الوطن���ي للثقافة  للمجل���س 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي 
وحضور مدي���ر ادارة الثقافة 
باملجلس الوطني سهل العجمي، 
عرض مس���اء امس االول في 
قاع���ة عبدال���رزاق البصيري 
مبق���ر االمانة العامة للمجلس 
الوطني الفيلم الوثائقي »حكاية 
طائر« في جزئه الثاني واالخير 
وه���و من س���يناريو واخراج 
عبداهلل املخيال وسط حضور 
كبير اكتظت به كراس���ي قاعة 
البصيري ما دفع البعض الى 
متابعة الفيل���م وقوفا ملدة 98 
دقيقة وهي م���دة الفيلم الذي 
انتجه الصندوق الدولي للحفاظ 
على احلبارى بإمارة ابوظبي.

الفيلم سلط الضوء على دور 
دولة االمارات العربية املتحدة 
في احلفاظ على طائر »احلبارى« 
وانقاذه وتكاثره عبر التلقيح 
الصناعي وجمع بيضه وتفقيسه 
وتأهيله للتعايش مع الطبيعة 
وذلك من خال الصندوق الذي 

مشهد من فيلم »حكاية طائر« 

ميريام فارس

هيفاء وهبي

عمرو دياب

عمرو دياب يحتفل بعيد ميالده الـ 49 
وميريام تلغي حفلها معه في الس فيغاس

الشركة قالت إن الفنانة تعاملت باحترام مع الطاقم

»طيران اإلمارات« تبرئ هيفاء وهبي 
من تأخير إقالع إحدى رحالتها

عمرو أديب

سمية اخلشاب

بـ »مصر البيت الكبير« .. عمرو أديب 
ينضم إلى قنوات »الحياة«

سمية: »ماتاكولش بعقلي حالوة« 


