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  ٢  نوفمبر ٢٠١٠ 

 مطـــرب خليجـــي  22 
بعدما حتول لألناشيد 
الدينية يفكر في العودة 
للساحة الغنائية بعد 
ظروف خاصة يعيشها 
هاأليام.. اهللا يعينك! 

 ممثلـــة بعـــد مـــا كانت 
«كرمية» مـــع أحد املنتجني 
في تخفيض أجرها صاحبنا 
كشت فيها ووقع مع كومبارس 
تعرف عليها بأحد املقاهي.. 

صچ مو كفو!

 كومبارس عودة
 ممثل شاب علق لوحة 
بأسمه على املوقف اخلاص 
لســـيارته في مكان عمله 
البعيد عـــن املجال الفني 
وكتب عليها موقف الفنان 

الفالني.. اهللا يشفي!

 لوحة

 الطلبة الكويتيون رفعوه ألول مرة في تاريخ الجامعة

 على أنغام الموسيقى العلم الكويتي أضاء سماء «آندروز األميركية»  
 في تقليد عريق بجامعة آندروز االميركية 
بوالية ميشيغان وجهت ريبيكا مي مديرة 
التسويق والعالقات العامة الدعوة للطلبة 
الكويتيني الثالثة في جامعة آندروز وهم 
الطالبة أمل األنصاري والطالب حمد الراشد 
اللذان يستكمالن دراساتهما العليا في مجال 
التربيـــة والتربية املوســـيقية باإلضافة 
للطالبة مـــرمي الكندري زوجـــة الزميل 
حمد الراشد والتي تدرس في معهد اللغة 
باجلامعة للمشاركة في حفل رفع األعالم 
للطلبة الدارســـني باجلامعة، حيث أبدوا 
فرحتهم وحرصهم على التواجد املبكر في 
مكان احلفــل الذي بــدأ مبســـيــرة حول 
الــحرم اجلامعي حضرها رئيس اجلــامعة 
وهــو أول رئيـــس غير أميركي للجامعة 
وهو دمناركي اجلنســـية وشاركت حرمه 

اليونانية في رفع علم بالدها.
  وقد حرص الطلبة الكويتيون على ارتداء 
الزي الوطني الـــذي أثار إعجاب اجلميع 

وبعد املســـيرة التي حفلت بأزياء وطنية 
من اســـتراليا والدول احمليطة بها مرورا 
بدول شـــرق آسيا وشـــبه القارة الهندية 

وصوال إلى منطقة الشرق األوسط ممثلة 
في الكويت واململكة األردنية الهاشـــمية 
التي مثلتها الطالبة سبل من قسم اآلثار 

باإلضافة إلى حضور كثيف ألعالم قارات 
أوروبا وأميــركا الشـــماليــة واجلنوبية 
ودول الكاريبي، حيث شـــد االنتباه الزي 
املكسيكي والكوري والسيريالنكي والكويتي 

بإجماع احلضور.
  وبعدها مت رفع العلم الكويتي  ليضيء 
سماء اجلامعة العريقــة، حيــث رفعــتــه 
الطفلة دانة يوســـف العريفـــان بعد ان 
النحاســـية للجامعة  عزفت االوركسترا 
بقيادة املايسترو آالن ميتشيــل النشيــد 
الــوطني األمــيركي وموسيقى لتحية األعالم 
املشاركة، ومن ثم أعطت ريبيكا مي مديرة 
التسويق والعالقات العامة باجلامعة تعريفا 
بتاريخ هذا احلفل والذي بدأ من عام ١٩٧٠ 
وأكدت ان العلم الكويتــي تــم رفعــه ألول 
مــرة في تاريخ اجلامعة خالل احتفال هذا 
العام. وقد أبدت ترحيبها بطلبة الكويت 
والذي يؤكـــد تواجدهم في اجلامعة عمق 

العالقات االميركية - الكويتية.

 الزميل حمد الراشد وزوجته ، وأمل األنصاري، وزوجها يوسف العريفان وتبدو الطفلة دانة يوسف العريفان ترفع العلم 

 صالحة مدني لفنان العرب: يا محمد أنا خالتك البلطجية!

 ملحم زين: لن أذّل نفسي 
   للحصول على لحن من ملحم بركات 

 كفوري: انضمامي إلى «روتانا»  غير واضح 
  بيروت ـ ندى مفرج سعيد

نــــدرة إطالالته    رغــــم 
االعالمية، أطل النجم وائل 
كفوري مع اإلعالمي شادي 
خليفــــة ضمــــن برنامجه 
التلفزيوني األسبوعي عبر 
الـ ART، حيــــث أجاب عن 
أســــئلة كثيرة عالقة، فأكد 
كفوري انه يحب صوت يارا 
ويحترمها، ولكن ال يوجد 
ديو يجمعه معهما وذلك رغم 
أن يارا قالت لزاهي وهبي 
في برنامج «خليك بالبيت» 

ان الديو ســــيتم. وعن انضمامه إلى «روتانا» 
بعد صلحه مع ســــالم الهندي، أكد كفوري أن 
األمور التزال غيــــر واضحة، معلنا أنه انتهى 
من اختيار جميع أغنيات ألبومه، وأن األغنيات 

دخلت مرحلة التوزيع، ومن 
املقرر ان يصدر األلبوم قبل 
نهاية العام احلالي، سواء عن 
طريق «روتانا» أو حتى على 
حسابه اخلاص إن اقتضى 
األمر، كما سيصور ڤيديو 
كليب بعد غياب ٣ سنوات 

عن تصوير الكليبات.
  وحول لقائه برامي عياش 
انتشار خبر خالفهما،  بعد 
أوضح أنه لــــم يكن يوجد 
أي خالف بينه وبني رامي، 
وأن لقاءهما جاء عن طريق 
الصدفة في مطار بيروت، وقد سيطرت عليه 
األجــــواء الودية. وقال انه اتفق مع رامي على 
القيــــام برحلة صيد مشــــتركة، إال أن جولته 

األميركية ستحول دون ذلك. 

 عرضت قناة العربية 
صباح الســـبت املاضي 
تقريـــرا عـــن املطربـــة 
صاحلـــة  الســـعودية 
مدني ذات الـ ٩٧ عامـــا 
واملعــروفة بـ «البلطجية» 
املعتزلة منذ ما يزيد على 
٣٧ عامـــا وهي من اقدم 
املغنيات السعوديات وقد 
عرفت بإحيائها حلفالت 
الزفاف قبل أكثر من ستني 

عاما.
  وجاء في التقرير الذي 
نقلته جريـــدة الرياض 

السعودية وعرضته العربية ضمن برنامج 
«صباح العربية» حملة مميزة عن تاريخ املطربة 
السعودية في أول ظهور تلفزيوني لها على 
اإلطالق. وحتدثت صاحلة مدني في التقرير 
موجهة كالمها نحو فنان العرب محمد عبده 
وقالت بلهجتها الشعبية «يا محمد انا خالتك 

البلطجية» وذكرته باملاضي وبتقدميها له في 
أحد حفالت الزفاف الكبيرة قبل خمسني عاما 
في بداية انطالقته الفنية، وطالبته بزيارتها 
ومشـــاهدة حالتها بعد وفاة ابنائها الثالثة 
وعيشها حتت خط الفقر وهي التي كانت توزع 

اموالها على الفقراء واملساكني ايام مجدها.
 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
  استقبلت اإلعالمية شانتال سرور النجم 
اللبناني ملحـــم زين، ملبية دعوة جمهور 
 ،ART الذي تبثه شاشة الـ Fame برنامجها
حيث أجرت معه حوارا حقيقيا وصادقا امتد 
على مدى ساعة ونصف.  وقد سجل ملحم 
فـــي اللقاء مواقف جريئة عدة، فبدا رافضا 
لسياسة دفع املال للصحافيني والدعم املادي 
لألغنية عبر اإلذاعات، معتبرا أنها خطوات 
إلرضاء غرور الفنان ومحاولة «غسيل دماغ 
بالقوة» للجمهور، مشيرا الى أنه غير مجبر 
على رقص الدبكة أثناء تأدية وصلته، وقال: 
انا مطرب و«ما بنط حلدا حتى يسلطن». 

  وتوقفت شانتال خالل احللقة مطوال أمام 
عالقة املد واجلزر بني ملحم زين واملوسيقار 

ملحم بركات، حيث جاءت إجابات زين ساخنة، مشددا على أنه لن يذل نفسه للحصول على 
حلن منه، مســـجال عتبا ومعلنا أنه ال يحق لبركات أن يستغل كبره فنيا ليشهر مبن هو 

أصغر منه. مؤكدا أن بعض النجوم لديهم حاالت انفصام، لناحية تعاملهم مع اآلخر.  

 تشارك تامر في حفل بهولندا ووجهت شكرها لـ «دمشق السينمائي» الستضافتها كممثلة وليس كمغنية

 هيفاء: زوجي ما يقدرش على المسبك ويهوى األكل اللبناني الخفيف 
  بيروت ـ ندى مفرج سعيد

  تشارك الفنانة هيفاء وهبي الفنان الشاب تامر 
حسني والدي چاي العاملي تياستو في حفل ضخم 
سيقام في٢٩ يناير ٢٠١١، بأشهر القاعات في هولندا، 
حيث ســــتكون املرة األولى التي يغني فيها فنان 
عربي هناك، علما ان القاعة استضافت أشهر النجوم 

العامليني من بينهم مادونا والتون جون.
   هذا وأطلت هيفــــاء عبر برنامج «يا هال» على 
«روتانا خليجية» حيث تتواجد بدعوة شخصية 
من املصمم العاملي «روبيرتو كافالي» وذلك لتكون 
ضيفة شرف حفلهم الكبير، مبناسبة مرور ٤٠ عاما 
على افتتاحهم لدار «كافالي»، معبرة عن شــــكرها 
ومحبتها لروبيرتو كافالي. وسعادتها بهذه الدعوة 
وقالت انها طريقة مميزة لتقوية الروابط بني النجوم 
احملليني واألجانب. واعترفت هيفاء ملقدم البرنامج 
علي العالياني حول الشهرة التي وصلت اليها اليوم 
بأنها كانت شهرة غير، ونسبت الفضل ملا هي عليه 
اليوم إلى األقالم التي كانت تكتب عنها وحتكم على 
أعمالها مسبقا مما أعطى لهذه األعمال شهرة وجناحا، 
مشيرة الى أن األحكام املسبقة على أعمالها مازالت 

مستمرة إال أن االختالف يكمن في أنها كانت سابقا 
أحكاما حول عارضة أزياء وجنمة إعالنات اعتبرت 
دخيلة على الفن فيما هي اليوم أحكام على جنمة 
لها جمهور كبير.وعن ســــر مصاحلتها هي وإليسا 
في حفل املوركس دور األخير وما خلفيته، أعربت 
هيفاء عن استيائها من الشائعات التي تطول عالقتها 
بإليســــا ونانسي وقالت ان عالقتها أكثر من جيدة 
باالثنتني وخصوصا إليسا،وحول عالقتها املتوترة 
مع «روتانا» فأرجعت األسباب إلى تقصيرهم في 
حقهــــا وعدم التزامهم باتفاقهم معها وإهمالهم لكل 
ما تريده وطالبتهم عبر برنامج «يا هال» باإلسراع 

في طرح ألبومها اجلديد.
  من جانب آخر، أجابت هيفــــاء جماهيرها عبر 
مدونة «ناس mbc» عن سؤال يراودهم كثيرا فقالت: 
النهاردة راح أجاوب عن سؤال بيطاردني في كل مكان 
ومن أشخاص كتير جدا، وهو يا ترى هيفاء وهبي 
بتدخل املطبخ؟ واهللا العظيم أنا طباخة شــــاطرة 
من زمان، وعلى فكره ده علشان أمي طباخة ماهرة 
من الطراز األول نفسها حلو قوي في األكل، وكانت 
حريصة على ان أتعلم أصول ومهارات الطبخ منذ 

الصغر واســــتفدت من خبراتها وملساتها اخلاصة 
على مر الســــنني، أحلى طبق فتوش وفتة شامية 
باحلمص والزبادي ومكرونة بالباشميل واملشروم 

تأكلوه من ايدي.
  وأضافت: قبل الزواج كنت أساعد أمي في حتضير 
أشهى املأكوالت، أما اآلن فقد صرت أكثر حرصا على 
إعداد ألذ وأشهى األطباق واألكالت لزوجي وعائلته، 
وللعلم أنا أجيد طهي أصناف كثيرة من األكل املصري 
خاصة امللوخية التي أعشــــقها أنا وزوجي بجنون 
فظيع، وبالنســــبة للمطبخ اللبناني أعتبر نفسي 
أستاذة شــــاطرة جدا في غالبية األكالت واألطعمة 
واحللويات اللبنانية بشتى أنواعها خصوصا القمحية 
مع املكسرات املعروفة في مصر بـ «البليلة»، وعموما 
فإن املطبخ صار يحظى بعشق خاص ومكانة متميزة 
عندي بعد الزواج وأقوم بصفة دائمة بإعداد األطباق 
التي يفضلها زوجي خاصة ان معدته حساسة قوي 
ميقدرش على األكالت الدسمة من املسبك واحملمر 
بينما يهوى الطعام اللبناني اخلفيف خالي الدسم 
مثل الفتوش والتبولة والشوربة بالعدس وكله من 

 هيفاء وهبيصنع ايد الشيف «هيفاء» طبعا. 

 بعد غياب ٥ سنوات يعود للتمثيل

 عبدالعزيز الصايغ.. «خبيث» في «كل يوم سالفة»
 مفرح الشمري

  بعد غيـــاب ٥ ســـنوات عن 
الفنية  املشـــاركة في األعمـــال 
التلفزيونية يعود الفنان الشاب 
عبدالعزيز الصايغ للتمثيل من 
خالل مسلسل األطفال االستعراضي 
«كل يوم سالفة» والذي يجسد 
فيه العديد من الشخصيات على 
مـــدى ٣٠ حلقة كتبها عبداألمير 
اإلبراهيم وأخرجها حامت حسام 

الدين.
  «األنباء» حتدثت مع الصايغ 
فكانـــت هـــذه الدردشـــة حول 
غــيابه ومشاريعه املقبلة.. فإلى 

التفاصيل:
ــنو سبب غيابك    عبدالعزيز ش

عن األعمال التلفزيونية؟

  كان لظروف خاصة مع العلم 
انه عرض علي العديد من األعمال 
ولكن فضلت االبتعاد قليال بسبب 

تلك الظروف.
  والسبب اللي خالك ترد حاليا؟
  بعـــد ما عرض علـــي املنتج 
واملؤلـــف عبداألميـــر اإلبراهيم 
املشاركة في مسلسله االستعراضي 
املوجه للطفل، رحبت بهذا العرض 
خاصة بعدمـــا عرفت مضمون 
املسلسل الذي يحمل بني طياته 
الكثير من املعاني اجلليلة التي 
يجب على األطفال تعلمها لذلك 
عدت للســـاحة بعد هذه الفترة 
الطويلة خاصة ان الظروف التي 

أبعدتني عن الساحة تعدلت.
  شنو فكرة املسلسل؟

  املسلســـل يحمل عنوان «كل 
يوم ســـالفة» وحلقاته متصلة 
ومنفصلـــة، و عددها ٣٠ حلقة 
وهو مـــن إخراج حامت حســـام 

الدين وفكرته جميلة من خالل 
القصـــص التي نقدمهـــا في كل 
حلقة وأنا أجســـد فيـــه العديد 
من الشخصيات منها «التاجر» 
و«اخلبيث» و«املسكني» وغيرها 
ويشاركني في بطولته عدد من 
النجوم مثل الفنان عبدالرحمن 
العقل وهبة الدري ومشعل اجلاسر 
ومنى شداد والعديد من الفنانني 
الشباب وهللا احلمد تصويره يتم 
في أجواء جميلة وذلك لتعاون 

فريق العمل.
  وبرامجك اإلذاعية شخبارها؟

  عنـــدي برنامج «شـــبابيك 
فنية» الذي يبث كل سبت وهو 
من اعدادي وتقدميي وتشاركني 
الفهد ويتصدى  باإلعداد لولوه 

إلخراجه مشاري مناور باإلضافة 
الى برنامج «أغاني الشاشـــة» 
ويبـــث كل يـــوم جمعـــة وهو 
برنامج تســـجيلي من تقدميي 
واخراج ســـعود املسفر واعداد 
مناف اشـــكناني ومحمد العبيد 
وهذه البرامج كلها تبث على أثير 

.FM محطة كويت
  وشخبار املسرح؟

  ماشي حاله.
ــان  مهرج ــي  ف ــارك  تش   راح 

املسرح احمللي بدورته اليديدة؟
  إن شاء اهللا راح أشارك فيه 
من خـــالل إخراجي ملســـرحية 
«املســـافرون» التي ستشـــارك 
فيها مؤسسة «آرت جروب» في 
املهرجان وأمتنى التوفيق فيها. 

 الصايغ مع الفنان عبدالرحمن العقل وهبة الدري ..و مع اجلاسر في مشهد آخر

 عبدالعزيز الصايغ

 سيمون تبكي بسبب ليلى مراد
الفنانة   لم تســـتطع 
سيمون ان تسيطر على 
دموعهـــا وانهمـــرت في 
البكاء حزنـــا على ليلى 
مراد حيـــث كانت حتلم 
طيلـــة حياتها بان تقوم 
بتمثيل سيرة حياة الفنانة 

ليلى مراد.
  واعربت عن انها تأثرت 
جدا وحزنت لعدم قيامها 
مبسلسل «ليلى مراد» التي 
قدمتـــه الفنانة االردنية 
صفاء سلطان، قائلة: «كان 
والدي يعشق ليلى مراد، 
وكان يقول لنا انه تزوج 
والدتنا النها تشبه ليلى 

مراد، فضال عن انه كان يسمع اغاني افالمها وهي صغيرة، وكان 
يسجل االفالم على شرائط كاسيت ويجعلنا نسمعها منذ ان كنت 

انا واخوتي صغارا».
  واضافت: انا لـــم احزن قط على اي دور ضاع مني في حياتي 
النني مؤمنة بان االنسان اذا كان من نصيبه هذا الدور كان سيقوم 
به، واذا لم يكن من نصيبه وتصارع عليه فسيفشل حتى لو قام 

به، لكني حزنت على دور ليلى مراد.

 سيمون 

 صاحلة مدني فنان العرب محمد عبده 

 دعوى قضائية لمنع فيلم روبي التهامه المصريين بالهوس بالجنس
 أكد احملامي املصري عبداحلميد شعالن 
إنه أقام دعوى قضائية حملت رقم «٥٢٩٩ 
إداري» ضد صناع فيلم «الشوق»، وطلب منع 
مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي بعد 
أن اتهمه بتشويه صورة الشباب املصري، 
وإظهار العشوائيات كما لو كانت هي املسيطرة 
على األحياء املصرية بشـــكل عام.وأضاف 
شعالن في تصريح لـ «ام.بي.سي.نت»:  من 
الظلم إهدار احلضارة املصرية في مهرجان 

عاملي مثل مهرجان القاهرة السينمائي حيث 
يحضر هذا املهرجان املئات من شعوب العالم 
العربي واألوروبي، ومن العيب أن ننشـــر 
عشـــوائيات مصر بهذا الشكل املهني وبيان 

أن أهلها اليزالون يسكنون العشش.
  واستشـــهد احملامـــي بتصريح جنمة 
هوليوود املكسيكية سلمى حايك حينما 
جاءت إلى مصر وقالت في مؤمتر صحافي 
إنهـــا كانت تظن أن شـــعب مصر اليزال 

يركب اجلمال.
  ومن جانبه، نفى املخرج خالد احلجر أي 
ايحاءات جنسية في فيلمه، وقال ان مشاركة 
فيلم «الشوق» في املسابقة الرسمية ملهرجان 
القاهرة الســـينمائي الدولي الـ ٣٤ يؤكد أن 
الفيلم يحرك كل املشاعر واألحاسيس الداخلية 
ألي إنسان يشاهده، ألن الدراما التي يحملها 
الفيلم في أحداثه ستجعل املشاهدين يبكون 

حلظة مشاهدته». 

 ملحم زين 

 روبي  اميي سمير غامن 

 إيمي سمير غانم: أنا محظوظة عن أختي
 خالل لقاء الفنانة اميي ســـمير غامن بالناقدة حنان 
شومان في برنامج «كالم على ورق» على قناة نايل اليف 
صرحت الفنانة الشـــابة بأنها محظوظة أكثر من دنيا، 

بسبب شهرتها سريعا بفترة وجيزة.
  ونشـــر في الفترة االخيرة ان اميي ودنيا تغاران من 
بعضهما قـــد ونفت اميي متاما وجـــود أي غيرة بينها 
وبني شـــقيقتها، قائلة «دنيا تعتبر أمي الصغيرة، وان 
دنيا عندمـــا يعرض عليها عمل وال تقبله، ترشـــحني 
ألدائه، هذا باالضافة الى اننا مختلفتان متاما في أدائنا 

وطبيعة أدوارنا. 

 وائل كافوري 


