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  ٤  نوفمبر ٢٠١٠ 

 مطربـــة عـــرض عليها احد  24 
املنتجني املشاركة في مسلسله 
انها  اليديد بس اشترطت عليه 
تكون البطلة الرئيسية علشان 
صورتهـــا ما «تنحـــرق» چدام 

جمهورها.. خير ان شاء اهللا! 

 صورة
 ممثلة ما «ســـلمت» من 
انتقاد احد املخرجني بعد ما 
خلته يعيد تصوير مشاهدها 
اكثر من مرة بسّبة انها خارج 
التغطية وســـهرانة.. اهللا 

يشفي!

 تغطية
 ممثلـــة شـــابة مالمحهـــا 
«هادية» وايد هااليام تفكر انها 
تدش االنتاج بعد ما لقت شريك 
ميولها ماديا لتنفيذ مشروع 
عمرها مثل ما تقول.. يا عيني 

على الهدوء!

 مشروع

 إشاعة خبر انتحار يارا 
  وهي تحيي زفافًا في الدوحة

 أنغام تتأخر عن تكريمها 
  في مهرجان الموسيقى العربية 

حيث اصدر ثالثة ألبومات على 
مدى ١٠ ســــنوات كان اخرها هو 

«غايب عني». 

ملشواره الفني الناجح منذ بدايته 
عام ٢٠٠٠، ما وضعه في مصاف 
العالم العربي،  جنوم الغناء في 

 مت ترشــــيح كل من املطربني 
املصريني محمــــد حماقي وخالد 
سليم جلائزة محطة «ام.تي.ڤي» 
للموسيقى االوروبية (اميا) الفضل 
اغنية عربية، والتي من املقرر ان 
يتم االعالن عنها في االحتفالية 
التي ســــتقام في مدريــــد االحد 

املقبل.
املنافسة بعد    ويدخل حماقي 
النجاح الكبير الذي حققه ألبومه 
االخير «ناويهــــا»، باالضافة الى 
اغنيته املنفردة االخيرة «افتكرتك» 
والتي متــــت ترجمتها الى اللغة 
التركيــــة، وقــــام بغنائها املغني 
التركي مصطفى سندال. وحسبما 
ذكر املوقع الرسمي للمسابقة فان 
ترشيح خالد سليم قد جاء تقديرا 

 وفاء الكيالني متهمة بالسرقة

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  في الوقت الذي تتواجد فيه 
الفنانة يارا في قطر برفقة مدير 
اعمالها امللحن طارق ابوجودة 
الحياء حفل زفـــاف كبير هذا 
الى بيروت  االســـبوع لتعود 
الستكمال التحضيرات اللبومها 
اجلديد الذي يبصر النور قريبا، 
نشـــرت بعض وسائل االعالم 
خبرا عـــن تواجد يارا في احد 
املستشـــفيات ببيروت ومعها 
امها وصديقتها وذلك بســـبب 
ازمة  محاولتها االنتحار جراء 
نفسية ســـيئة ســـببها وفاة 
املقربة والتي كانت  صديقتها 

ترافقها منذ بدايتها الفنية.
  وفجعت يارا مؤخرا بوفاة 
والد امللحن طارق ابوجودة الذي 
طاملا اعتبرته مبنزلة والد لها، 
خاصـــة بعد وفـــاة والدها في 
التاريخ نفسه من العام املاضي، 
وقد الزمت العائلة في مصابها 
االليم وكانت االولى التي تبلغت 
اخلبر بعد اتصـــال تلقته من 
ابوجودة مباشرة بعد وفاة والده 
بدقائق ولم تفارق يارا عائلة 
الفقيد وكانت تزورهم مســـاء 
كل يوم في منزلهم الكائن في 
منطقة نابيه محاولة التخفيف 

فيروز ثم زياد الرحباني ودخوله 
الى املستشفى، الى انتحار مرمي 
نور في منزلها الكائن في منطقة 
االشرفية، واآلن شائعة انتحار 

الفنانة يارا. 

من آالمهم بســـبب خسارتهم 
الكبيرة.

  يذكر ان االيام املاضية طالت 
شائعات االنتحار واملوت الكثير 
من املشاهير في لبنان من السيدة 

 تســــبب عدم وصول الفنانة أنغام الى 
دار االوبــــرا املصرية في املوعد احملدد لها 
في تأجيل تكرميها الى نهاية حفل االفتتاح، 
بعد أن وصلــــت متأخرة الكثر من ثالثني 
دقيقة، حيث أحدث غيابها حالة من االرتباك، 
السيما عندما ذكر رئيس املهرجان اسمها 
لتسلم اجلائزة ولم يتقدم أحد لتسلمها، 

بحسب «ايالف».
  وشهد حفل االفتتاح غياب وزير الثقافة 
فاروق حسني، بينما حضر كل من وزيرة 
القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي، 
د.حسن يونس وزير الكهرباء، وعدد من 
كبار املسؤولني، اضافة الى عدد كبير من 
املواهب الصاعدة التي تشارك في الدورة 
اجلديدة للمهرجان والتي تســــتمر حتى 

١٠ اجلاري.
  يذكــــر أن فعاليات املهرجان ستشــــهد 
حفالت لكبار الفنانني حيث يشارك كل من 
هاني شاكر، ومحمد ثروت، وعلي احلجار، 
والفنانة الشــــابة جنات، بحفالت غنائية 

تقام على هامش املهرجان. 

  القاهرة ـ سعيد محمود
  تواجه املذيعــــة الالمعة وفاء 
الكيالني دعوى قضائية من قبل 
االعالمــــي املصري ســــعيد عالم 
يتهمها فيها بســــرقة فكرة واسم 
الذي  برنامجه «بــــدون رقابة»، 
التلفزيــــون املصري  قدمه على 
تسع سنوات من العام ١٩٩٧ حتى 

العام ٢٠٠٥.
  وكشف سعيد عالم في حوار 
له أن احملكمة ستنظر في الدعوى 
القضائية ٢٣ ديسمبر املقبل، مشيرا 
الى انه قد طلب في الدعوى حماية 

حقوقه امللكية والفكرية.
  وأضاف عالم أن قناة «القاهرة 
والنــــاس» أعــــادت بــــث حلقات 
البرنامج احلــــواري الذي قدمته 
وفــــاء الكيالني خــــالل رمضان 
ويحمــــل عنوان «بــــدون رقابة» 
وهو من انتاج شركة «داي درميز 

برودكشن» اللبنانية.
 LBC وأوضــــح: كانت قنــــاة  
اللبنانية تبثه منذ عام في انتهاك 
واضح مليثاق الشــــرف االعالمي 
الفكرية، وفي  امللكيــــة  وحقوق 
محاولــــة لالســــتفادة من تاريخ 
وســــمعة برنامج «بدون رقابة» 

األصلي. 
مــــن ناحية أخرى،    واضاف: 
اعتمدت مقدمة البرنامج في حلقاتها 
السابقة على تناول أخبار وفضائح 
وخالفــــات خاصة لشــــخصيات 
معروفة بهدف كسب جماهيرية 
بني فئات الشرائح االجتماعية التي 

تهتم بهذه املوضوعات.

مرموقة ومهمة.
  وعن الســــبب الذي دفعه الى 
رفــــع الدعوى في هــــذا التوقيت 
حتديدا رغم أن برنامج الكيالني 
كان يعرض منذ أكثر من عامني، 
قال ان السرقة هي الدافع األساسي 
وراء مقاضاته للبرنامج خصوصا 
بعدما عــــرض على قناة مصرية 

وهي «القاهرة والناس». 

  وأعرب عالم عن غضبه من 
أن اسم برنامجه األصلي «بدون 
رقابة» أصبح مقترنا بالفضائح 
الغامضة في ذهن  والقصص 
املشاهد، وهو ما أدى الى تشويه 
سمعة واسم وتاريخ برنامجه 
األصلي الذي لطاملا اهتم بتقدمي 
القضايا الهامـــة واجلادة من 
خالل اســـتضافة شخصيات 

 يارا

 أنغام

 وفاء الكيالني 

 يوسف احلشاش في مسرحية «ليلة رعب»

 يريد أن يحقق طموحاته 
  بمفرده بعيدًا عن أي جهة

 الحشاش: «اللي ما عنده 
  حيلة في الوسط الفني 

  يفكر له في مصيبة» 
مثل املسلم وعبدالرحمن العقل 
وباسمة حمادة وأمل عباس وهبة 
البدر وأتيحت  الدري وعبداهللا 
لي الفرصة لالستماع ملالحظات 
تصب في مصلحتي الفنية، كذلك 
وقفت خاللها امام جمهور من كل 
الفئات وكان هذا اكبر انتشار لي، 
مؤكدا انه يتعب أكثر في املسرح 

االكادميي لكنه يصقله كممثل.
  وحول مـــا يتردد عن وجود 
خالفات بينه وبني فرقة «اجليل 
الواعي» قال: أنا احترم «اجليل 
الواعي» وكل فريقها، واملوضوع 
أنني كنت مرتبطا بأحد األعمال 
وفي نفس الوقت طلبوني ألشارك 
في مسرحية فاعتذرت وقلت لهم 
إنني لن أستطيع ان أشارك معكم 
هذه الفترة لكن أنا جاهز في األيام 

املقبلة.
  وأضاف: كيوسف احلشاش 
أريـــد ان اشـــعر بأننـــي أحقق 
طموحاتي مبفردي بعيدا عن أي 
جهة واآلن لدي عدة نصوص اثنان 
منها من تأليفي وسأخرج أعماال 
للمسرح االكادميي والتجاري، 
اعتقـــد أنني أمتلك مشـــاريعي 
اخلاصة ولفرقة «اجليل الواعي» 

مشاريعها أيضا.
الســـينما قال: لدينا    وعن 
جتارب ناجحة مثل فيلم النجم 
طـــارق العلي، اعتقد أن وضع 
الديرة حساس  الســـينما في 
ألن جمهـــور الكويت ذكي وال 
يرحم، كما أنه متشبع من األفالم 
العاملية، لذلك البد أن نقدم له 
عمال باملستوى املطلوب حتى 

يتابعنا. 

  وعن العنصر النسائي وهل 
اثر في فرص الشباب قال: اخلليج 
يعاني من ندرة هذا العنصر لذلك 
البد من تشـــجيعه، وأعتقد انه 
لم يؤثر على فرصنا، مشـــيدا 
الذي  البنـــات»  مبسلســـل «أم 
استطاع جمع العنصر النسائي 

املوهوب في عمل واحد.
  وبسؤاله عن أعماله املسرحية 
أجاب: لقد استمتعت بتجربتي 
مع الفنان عبدالعزيز املسلم في 
مسرحية «ليلة رعب»، ويكفي 
أنني شاركت فيها مع فنانني كبار 

  وزاد: أتذكـــر أنني «طالعت» 
التلفزيون فوجدت عمال قدميا 
للفنان داود حسني وكان به عدد 
كبير من املمثلني يرقصون معه 
في لوحة غنائية وكانت مالحظتي 
ان بعض املشاركني ومنهم داود 
نفسه أصبحوا جنوما والبعض 
اآلخر اختفى، وهذا هو الفرق بني 
الفنان احلقيقي الذي يحب فنه 
وعمله بنية صافية وبني الذين 
الناس  يهتمون فقط بعـــورات 
وينسون تطوير أنفسهم فمصير 

هؤالء البيت.

ما عنده حيلة في الوسط الفني 
يفكر له في مصيبة ويضرب في 
هذا ويتكلم عـــن هذا، وأكثر ما 
ملســـته في هذا املجال ان هؤالء 
ال يفقهون غير القيل والقال من 
اجل احلصول على مزايا الشخص 
اآلخر، وهو ضعف منهم وعدم 
ثقة في أنفسهم، خصوصا انهم 
ال ميتلكون موهبة يقنعون بها 
النـــاس، ملمحا الـــى انه عانى 
من هذا االمـــر لكنه تغلب عليه 
بجده واجتهاده في عمله ومحبة 

اجلمهور لكل ما يقدمه.

 عبدالحميد الخطيب
  أكد الفنان الشـــاب يوســـف 
احلشـــاش انه يسعى ألن يترك 
بصمة في الوســـط الفني، وان 
يكون قدوة حســـنة لغيره في 
ظل التردي الذي تشهده بعض 
االعمال الدرامية مؤخرا، مشددا 
على ان مهنة الفن محترمة ويجب 
على كل ممثـــل محب لعمله ان 
يعي ذلك ويقدم ما يفيد الناس، 
خصوصا ان الفنان عندما يصل 
الى مرحلة النجومية يكون مثل 
الوزير مســـؤوال عما يقدمه ألن 

كثيرا من الناس تقتدي به.
  وأضاف احلشـــاش في لقاء 
مع «األنباء» قائال: لألسف هناك 
بعض الفنانني الشباب املوهوبني 
ال يجـــدون فرصة إلثبات ذاتهم 
والوصـــول الى احلد االدنى من 
النجومية وفي املقابل جند العمل 
ينهال على أشـــخاص ليس لهم 
عالقـــة بالتمثيـــل، مرجعا ذلك 
الى بعض شركات االنتاج التي 
تبحث عـــن الوجـــوه اجلديدة 
بغرض التسويق ألعمالها الفنية 
والتوفير املادي نظرا لقلة أجور 

هذه الوجوه عن غيرها.
  واســـتطرد: ال أنكر ان هناك 
بعض املواهب دخلت املجال الفني 
بهذه الطريقة، لكن الغالبية ليست 
لها عالقة بالفن ووجودهم فقط 
من اجل املادة أو الشهرة وهؤالء 
عمرهم قصير، ويشنون الهجوم 
ويروجون لإلشاعات حتى ينالوا 

من جناحات غيرهم.
  وتابع احلشـــاش: سأحتدث 
بصراحة أكثـــر، اعتقد ان اللي 

 السقا: لست بحاجة ألي حزب سياسي 

 منة شلبي: سأنتخب الرئيس مبارك
 القاهرة – سعيد محمود

  أكدت الفنانة منة شــــلبي أنها 
ستشــــارك في انتخابات الرئاسة 
املقبلة، ولــــن تنتخب اال الرئيس 

مبارك النها تربت في عهده. 
  وأضافت منة خــــالل حديثها 
مع مجلة «الكواكب» أنها من جيل 
مبارك، عاشت في عهده وال تعرف 
غيره، وبالرغم من أنها ليس لها 
أي اهتمامات بالسياســــة، اال أنها 
ســــتقوم باختياره في انتخابات 
املقبلــــة. وتابعت: ان  الرئاســــة 
انتخابها للرئيــــس مبارك لفترة 
رئاســــية جديدة ليس اال النها ال 

 منة شلبيترى غيره جديرا بهذا املنصب. 

 أعلن املمثل أحمد السقا انه ال 
ينتمي ألي أحزاب سياسية، ألنه 
ليس بحاجة لذلك، معتبرا نفسه 

حزبا وكيانا مستقال.
انا سياســـي  الســـقا:    وقال 
بالتأكيـــد، ولي آراء سياســـية 
واجتاهـــات محـــددة، ولكنني 
لست بحاجة لالنضمام ألحزاب 
او تنظيمات او كوادر سياسية 
بعينها، فأنا حزب نفسي، وأنا 
حاليا قادر على التعبير عن رأيي 

من خالل فني بحرية.
  وأضاف: مصر محتاجة منا ان 
ننزع األنانية من داخلنا ونعمل 

لألجيال القادمة، ومن املمكن ان من يحاول اعالء شأنها ال يستمتع 
بالنتائج، ولكن بالتأكيد سنحصد ما زرعناه. 

 أحمد السقا

 (كرم ذياب) احلشاش متحدثا للزميل عبداحلميد اخلطيب

 فارس كرم: لست على عالقة مع أميركية
 بيروت ـ ندى مفرح سعيد

  اكـــد الفنان فـــارس كرم ان 
مســـألة الزواج تبـــدو خطوة 
بعيدة عنـــه في الوقت الراهن، 
فهـــو يحتاج إلنســـانة تفهمه، 
خاصة أنه شـــخصية يصعب 

التعامل معها.
  وعن الشائعات التي مت تداولها 
عن عالقته بفتاة أميركية ذات 
أصل لبناني أوضح أنه عندما 
يكون مثل هذا األمر موجودا في 

حياته سيعلن عنه للمأل.
  وعبر فارس كرم عن سعادته 
بأن يبقى طائرا فالزواج سيأسره، 

وعلق ضاحكا «لشـــو أتزوج وتصير مرتي متل 
بعـــض الفنانني تروح معي بكل حفالتي، خليني 

هيك مرتاح ومبسوط».

  وعن النجاحات التي حققها من 
خالل ألبوماته الغنائية، اعتبر كرم 
أنه أعاد األغنية الشعبية للحياة 
بعد أن كانت تتجه نحو االندثار 
وهذا ما يحسب له، معلنا أنه بعد 
أغنيته الشهيرة «التنورة» راجع 
الكثير من املطربني حســـاباتهم 

فيما يقدمون.
الذي  ألبومه األخير    وحول 
حمل عنوان «احلمدهللا»، أوضح 
أنه يعتبر مكمال للونه الغنائي 
الشعبي الذي اشتهر به مع بعض 
التنويع حتى يكون مختلفا عما 
يطرح في األسواق، مشيرا إلى 
أنـــه تضمن بعض األغاني التي حاول من خاللها 
تخفيـــف أعباء الناس البســـطاء، خاصة أنه ابن 

الشارع وينتمي لهؤالء الناس. 
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