
الجمعة 19 نوفمبر 2010   15فنون

يقول المثل:
عطي الخباز خبزه لو أكل..
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مفرح الشمري
تشهد حلقة الليلة من برنامج 
املسابقات »طب وتخير« الذي 
يعده علي حيدر وخديجة دشتي 
ويخرجه سعود املسفر ويقدمه 
»الذيب« أحمد املوسوي مفاجآت 
»حلوة« بع���د ان زادت اجلهة 
املنفذة للبرنامج »ميديا فون 
بلس« قيمة اجلوائز في احللقة 
الواحدة لتصل الى 50 ألف دوالر 
العطاء فرصة كبيرة للمشاركني 
في هذه احللقات االستثنائية 
مبناسبة عيد االضحى املبارك 
الراعية  خاصة وان الشركات 
حرصت على هذه الزيادة بعد 
الذي شعروا  الكبير  التجاوب 
به منذ انط���اق تلك احللقات 
التي متي���زت بزيادة نس���بة 
االتصاالت، االمر الذي اس���عد 
اسرة البرنامج التي حتاول في 
كل حلقة ان تأخذ اكبر قدر من 
هذه االتصاالت واظهارها على 
الهواء وذل���ك التاحة الفرصة 
للجميع وخاصة لعماء »زين« 
البرنامج منهم  للمشاركة الن 

وإليهم.
فالكم طيب

طالب مقدم البرنامج احمد 
املوس���وي جميع مس���تمعي 
الذي���ن  البرنام���ج وخاص���ة 
يرسلون »مسجات« بأال يشغلوا 
»هواتفهم« وذلك حتى ال تفوتهم 
فرصة املشاركة الن »كمبيوتر« 
البرنامج يختار عشوائيا هذه 
االتصاالت حيث يفاجأ منسقو 
االتصاالت، جميل اقبال، رامي 
الشعار، محمود عطية بانشغال 
هذه الهواتف او اغاقها، مؤكدا 
ان ه���ذا االمر س���يحرمهم من 
البرنامج وقال  الفوز بجوائز 
»ال تش���غلوا هواتفكم وفالكم 

طيب يا تاج راسي«.
أمنية

ذك���رت اح���دى املتصات 
ان »أمنيته���ا« املش���اركة في 
البرنام���ج منذ فترة طويلة ال 
للفوز بجوائزه وامنا للحديث 
مع مقدمه احمد املوسوي الذي 
تعتبره من املذيعني املميزين 
السلوبه اجلميل وتعامله الراقي 
مع جميع املشاركني في برنامجه 
متمنية له كل توفيق في جميع 

برامجه التي يقدمها.

يبث يوميًا عبر أثير »كويت fm« برعاية »األنباء« و»زين«

الموسوي لمستمعي »طب وتخّير«: فالكم طيب

وديع الصافي: نحن ال نبيع صواريخ لكن نبيع الفن

مي حريري: الفن  يوحد 
العرب والكرة تفرقهم 

كشفت الفنانة اللبنانية مي حريري 
ع����ن أغنية جديدة لها س����تطرح الحقا 
بعنوان »ن����ام مبكر«، من كلمات فارس 
اسكندر، وأحلان سليم سامة، وتوزيع 
مي صباغة، إضافة إلى أغنية قيد التوزيع 
من كلمات وأحلان سليم عساف، وتوزيع 
وسام كيال، متمنية أن تعجب جمهورها. 
وأش����ارت مي الى انها تخشى الدخول 
إلى ميدان التمثي����ل، وقالت ل� »اياف« 
إنها تتمنى خوض التجربة بش����رط أن 
يقدم إليها السيناريو املائم لشخصيتها، 
مشيرة إلى أنها قدمت إلى دمشق نظرا 
ملوقعها كمغنية لبنانية. من جانب آخر، 
أشادت الفنانة اللبنانية باملستوى املميز 
حلفل اختتام مهرجان دمشق السينمائي 
الذي انتهى منذ الفترة القليلة املاضية، 
وقالت: من اجلميل رؤية معظم األقطار 
العربية موجودة مبهرجان دولي بقلب 
العاصمة السورية، معتبرة أن الفن هو من 
أهم الوسائل التي جتمع وتوحد العرب، 
وأن الكرة هي الوس����يلة الوحيدة التي 

تفرقهم.

اس����تغل مجموعة شباب على موقع »اليوتيوب« 
الشهير تشابه بعض املشاهد في كليب الفنان املصري 
تامر حس����ني اجلديد »لو هكون غير ليك« مع كليب 
مارك أنتوني  »I have got u« وقاموا مبزج املش����اهد 
املتشابهة في الكليبني في ڤيديو جديد بأغنية تامر، 

واتهموه بسرقة فكرة الكليب من أنتوني.
وأوضح مخرج الكليب محمد سامي - في تصريح 
ل� »mbc.net«- أن التشابه بني الكليبني ناجت عن أن 
الكليب عبارة عن مجموعة »ش����وتات« حلياة جنم 
مشهور، وقد قام بتقدمي الفكرة نفسها أكثر من فنان، 
ومنهم مايكل جاكس����ون وماريا كاري.وسخر سامي 
من املطرب مارك أنتوني وقال: هو مني مارك أنتوني؟ 
هو مش جنم أساس����ا من جنوم العالم عش����ان تامر 

ينقل عنه كليب.
واعتبر س����امي أن اتهامه بس����رقة كليب هو أمر 
سخيف ألنه قام بعمل كليبات لهيفاء وهبي وشيرين 
وأحمد الفيشاوي وكثيرين، وال يعقل أن يقوم بنقل 

كليب ملطرب أجنبي.

أطلق االثنني املاضي في حفل كبير بقصر اليونيسكو في بيروت، 
أغنية مصورة وكتابا بعنوان »وصيتكم بيئتكم« للفنان اللبناني 
الكبير، وديع الصافي، من كلمات الش���اعر سليم حمادة، ورؤية 
وموس���يقى الفنان وجدي ش���يا، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء 

سعد الدين احلريري ممثا بوزير البيئة محمد رحال.
ويوصي الصافي من خال هذا العمل الفني أطفال لبنان باحملافظة 
على البيئة، حيث مت تنفي���ذه بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة 
االمنائي، وشركة املطبوعات للتوزيع والنشر، وبتمويل من شركة 

BUMC - تويوتا.
اس���تهل احلفل، حسب »إياف«، بالنش���يد الوطني اللبناني، 
ث���م عرضت األغنية املصورة التي راف���ق الصافي فيها جوقة من 
األطف���ال، بعدها توجه الفنان الكبير وديع الصافي الى احلضور، 
متمنيا لهم اخلير والسعادة واألمان، قائا: نحن ال نبيع صواريخ 
ألحد وال دبابات، نبيع فقط الفن والثقافة، ثم تقدم الوزير رحال 

وقدم له درعا تكرميية.

في الذكرى األولى لوفاته

أعمال عبدالعزيز الفهد الفنية.. قصة نجاح تتحدث عن نفسها

خالد السويدان
رغم م����رور عام على وف����اة املخرج 
الراحل عبدالعزيز الفه����د اال ان اعماله 
س����تظل محفورة في ذاك����رة اجلمهور 
فقد قدم رحم����ه اهلل العديد من األعمال 
اإلذاعية والتلفزيونية واملسرحية التي 
تتحدث عن نفسها لتسطر قصة جناح 
كبيرة، فعبدالعزيز الفهد واسمه احلقيقي 
عبدالعزي����ز فهد عبدان املذن من مواليد 
1940، لدي����ه 3 اوالد وبنتان، التحق في 
طفولته مبدرس����ة املا محمد املسباح، 
وبعدها انتقل الى مدرس����ة ما رضا ثم 
املدرسة الشرقية وفي عام 1956، انتقل 
الى مدرس����ة املتنب����ي والتحق باإلذاعة 

املدرس����ية وفي هذا القسم تعرف على 
الفنان منصور املنصور، وبعد االنتهاء من 
املرحلة املتوسطة التحق بثانوية الشويخ، 
وبعد ذلك ترك املدرسة وطرق مع الفنان 
منصور املنصور ابواب الوزارات بحثا عن 
عمل الى ان وافقت اإلذاعة الكويتية على 
تعيينهم كمذيعني وممثلني وبدأ عبدالعزيز 
الفهد مشواره الفني عام 1956 في االذاعة 

ثم املسرح ومن ثم التلفزيون. 
وفي عام 1958 شارك عبدالعزيز الفهد 
في متثيليات قصيرة منها »من الدريشة« 
تقدمي اإلعام����ي رضا الفيلي وكان معه 
منصور املنصور ومحمد الشمالي، وفي 
عام 1960 اصبح عبدالعزيز الفهد موظفا 

في قسم االرشيف، وبعد ذلك انتقل الى 
املكتبة الشعبية عام 1964، وفي عام 1966 
سافر في بعثة لدراسة اإلخراج في القاهرة 
وكان اول برنامج أخرجه الفهد خماسية 
بعنوان »الشك« تأليف عبداالمير التركي 
ومتثيل سعاد عبداهلل ومحمد املنصور 
ومن ثم اخ����رج العديد من األعمال منها 
»وجوه في احلي الق����دمي، حياة بحار، 
يوميات ام عليوي، ب����و طبيلة، صناع 
احلضارة« واملسلس����ل الدرامي اإلذاعي 
»ضباب ب����ن االرث«، ومن ابرز البرامج 
االذاعية التي اخرجها »نافذة على التاريخ« 

واستمر فيه لسنوات طويلة.
وفي التلفزيون له اكثر من عمل مثل 

»صواري الليل، الركادة زينة، العليل« 
املسلسل البدوي »سهرة املتهم« و»عودة 
السندباد« و»ديوان السبيل«. اما املسرح 
فكان رحمه اهلل من مؤسس����ي مس����رح 
اخللي����ج ع����ام 1963 ومن املس����رحيات 
التي ش����ارك فيها »بسافر وبس، اخلطا 
والفضيحة، االسرة الضائعة، انا واأليام، 

احلاجز، االوانس«.
وقد اخرج مسرحيا عدة أعمال منها 
»اهلل يا الدنيا« )1967(، »صورة البوم« 
)1969(، »ثور عي����ده« )1982(، وتوفي 
عبدالعزيز الفهد عصر اخلميس 2009/11/19 
اثر ازمة قلبية حادة بعد معاناة مع مرض 

القلب.

)فريال حماد(املوسوي يتوسط علي حيدر وجميل اقبال

الفهد في استوديو اإلذاعة  املخرج الراحل عبدالعزيز الفهد

ميس حمدان

ميس حمدان: فرحانة بلقاء الحاجة  شمس البارودي
عبرت الفنانة ميس حمدان في م��دون����تها عل���ى »ن�اس- 
mbc.net« عن سعادتها باملشاركة في مهرجان دمشق السينمائي 
ال� 7 وقالت: عشت أيام جميلة أوي في املهرجان ورجعت للقاهرة 
تاني عشان احتفل بعيد األضحى هنا وسط أهلي وأصدقائي، كل 
س����نة وأنتم كلكم بخير وطيبني وداميا من جناح لنجاح، وربنا 

ما يحرمنيش منكم ومن دعواتكم اجلميلة لي.
وأضاف����ت: قابلت جنوم كتير بحبه����م أوي في املهرجان زي 
غادة عادل وسمية اخلشاب والفنان حسن يوسف وزوجته القمر 
اجلميلة احلاجة شمس البارودي، وكنت في غاية سعادتي وأنا 
أجلس معها على ترابيزة واحدة وش����اهدت عن قرب أد إيه هي 
إنسانة جميلة ورقيقة، ربنا يديها طيلة العمر والصحة ويحفظها، 

أنا سعيدة جدا بوصف التلفزيون السوري لي بفاتنة املهرجان، 
وأحب أوجه حتياتي وتقديري إليهم.

وتابعت: األيام دي هعيش����ها كده بني املهرجانات واس����تعد 
آخر الشهر للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 
ال����� 34 وربنا مع د.عزت أبوع����وف رئيس املهرجان، وأمتنى أن 
العمل يخرج بش����كل مشرف زي كل سنة. وتابعت: الفترة اللي 
جاية هرجع تاني أصور مسلسل »أنا والعنيدة« بعد أن انتهينا 
قبل رمضان من تصوير 6 ساعات إنتاجية وده طبعا بعد فترة 
توقف اس����تمرت ألكثر من شهرين لظروف إنتاجية، حيث كان 
م����ن املفترض عرضه خال رمضان املاضي ونظرا لعدم اللحاق 

برمضان تقرر إيقاف التصوير ويستأنف هذه الفترة.

وديع الصافي

مي حريري

اياد نصار

تامر حسني

مخرج األغنية رفض اتهامه بسرقة الفكرة

اتهام تامر حسني بتقليد مطرب أجنبي
 في كليبه الجديد

إياد نصار يحلم بزعيم »الحشاشين«
القاهرة ـ سعيد محمود

بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل »اجلماعة« صرح 
النجم اياد نصار بانه طوال حياته كان يتمنى جتسيد شخصية 
احد احلسنني وهما الشيخ حسن البنا وحسن الصباح، وقال: 
حققت حلمي بتجسيد شخصية االول لذا احلم اآلن بتقمص 
شخصية حسن الصباح صاحب اولى الفرق االنتحارية في 
العالم وزعيم ومؤسس فريق »احلشاشني« وهي اولى الفرق 
االرهابية، فقد قرأت الكثير عن هذه الشخصية وقد استفذتني 
بشكل كبير جدا، لذلك احلم ان تتحمس احدى شركات االنتاج 
لتنفيذ هذا املشروع، وشرطي الوحيد هو ان يتم توفير ميزانية 

كبيرة للعمل لكي يقدم للجمهور بصورة مناسبة.


