
 الخميس الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 
  ٢٥ نوفمبر ٢٠١٠ 

 18 

الفنـــان واملخرج   أكـــد 
اللبناني جاد شـــويري انه 
هجر مرحلة اجلرأة «املبتذلة» 
في «كليباته» بعد ان جنح 
في دخـــول مرحلة النضج 

الفني.
الذي اعتبر  الوقت    وفي 
التعـــاون مـــع املطربة فلة 
اجلزائرية منحه مزيدا من 
الثقة، اكد انه غير نادم على 
تعاونه مع مواطنته ماريا.

  وقال شويري، لصحيفة 
االمـاراتيـة:  «اخلــلـيـــج» 

«تخطيت مرحلة اجلرأة املبتذلة وازددت 
اليوم معرفة ونضجا وقدرة على االختيار، 

ذهب املاضي ولن يعود».
  واضاف: «لســـت نادما على املرحلة 
الســـابقة، خصوصا تعاوني مع الفنانة 
اللبنانية ماريا، كانـــت مرحلة مقبولة، 
لكن لن اعود اليها، نضجت فنيا مبا فيه 

الكفاية».
الفنـــان    واعتـــرف 
اللبناني بأنه ميلك نظرة 
مجنونة في احلياة، قائال: 
«لذلك اختارتني الفنانتان 
فلة اجلزائرية واللبنانية 
ميشلني خليفة، استطيع 
ان اكون مجنونا جميال 

ومهذبا».
  وعن جديـــده الفني 
اشار شـــويري الى انه 
انتهى من تصوير اغنية 
«عيشها كده»، وهي من 
أحلانه بالتعاون مع املخرج مازن سعيد، 

ومت تصويرها في لبنان ومصر.
  وبشأن امكانية خوضه غمار التمثيل، 
اكد شويري انه ال ميانع في ذلك شريطة 
ان يكون العمل لبنانيا، الفتا الى انه تلقى 
الكثير من العـــروض في مصر منذ عام 

ونصف ورفض حينها. 

 مطرب مسوي روحه سلطان 
زمانه هاأليام حاطله مدير 
أعمال ما يعرف يتعامل مع 
الصحافـــة، واملصيبـــة انه 
يحاچيهم من طرف خشمه.. 

اهللا يشفي! 

 ممثلة من كثر «حالوة» صوتها 
إنتاج  قاعدة تدور على شركة 
علشـــان تتبناها وتسوي لها 
ألبوم بس للحني ما في شركة 

مقتنعة بصوتها..
  صاحب البالني چذاب يالطيبة!

 اقتناع  تعامل 
 ممثلة طايرة من الفرحة ألنه 
احد املنتجني اخلليجيني متصل 
عليها علشان تكون معاه في 
الياي.. هذا اتصال  مسلسله 
وچذي صار فيچ عيل بتوقيع 

العقد شيصير فيچ!

 فرحة 

 أنغام

 داليا البحيري 

 لقطة من االحتفال

 عبداهللا الرويشد

 أنغام تحضر لدويتو غنائي مع الرويشد
 القاهرة ـ سعيد محمود

  بعد حصولها مؤخرا على شهادة تقدير من مهرجان 
املوســــيقى العربية، تقوم النجمة أنغام بالتحضير 
لـ«دويتو» غنائي يجمعها وسفير األغنية اخلليجية 
عبداهللا الرويشــــد حيث ينويــــان تقدميه في العيد 
الوطني لإلمارات خالل احلفل املقرر ان حتييه أنغام 

هناك في تلك املناسبة.
  وفي اجلانب نفسه، تستعد أنغام أيضا لطرح أغنية 
منفردة باللهجة اخلليجية بهدف توســــيع شريحة 
جمهورها في اخلليج العربي، األغنية حتمل عنوان 
«مالي خاطر» وســــتبدأ بعدها أنغــــام في التحضير 

أللبومها اجلديد مع شركة «أرابيكا ميوزيك». 

 «داليا البحيري» سفيرة للنوايا الحسنة
 القاهرة ـ سعيد محمود

  تقيم منظمــــة الصحة العامليــــة بفندق ميرديان 
هليوبوليس، مؤمترا صحافيا صباح اليوم لالحتفال 
بتنصيب الفنانة داليا البحيري سفيرة للنوايا احلسنة، 

وذلك من أجل محاربة مرض السكتة الدماغية.
  وقالت الفنانة داليا البحيري لـ «اليوم السابع» انها 
سعيدة باختيارها لهذا املنصب، كما انه يعتبر دورا 
أساسيا ألي فنان، خاصة ان وجود أي فنان يساعد 
على إلقاء الضوء على حمالت التوعية التي تصاحب 
األمراض اخلطيرة حيث حتظى باهتمام إعالمي، مؤكدة 
انها كانت تبحث عن العمل االجتماعي منذ وقت طويل 
لتستطيع من خالله ان تساعد في توعية الناس من 
األمراض التي من املمكن ان تصيبهم، خاصة ان مرض 
«الســــكتة الدماغية» معرض له شخص من ضمن ٦ 

أشخاص على مستوى العالم.
  مــــن ناحية أخرى مازالت داليــــا البحيري، تعقد 
جلســــات علم مســــتمر مع املؤلف فداء الشندويلي 
للوقوف علــــى كل تفاصيل مسلســــلها في رمضان 
٢٠١١، والذي يقوم بإنتاجه ممدوح شاهني، مع ناهد 

فريد شوقي.
  يذكر ان آخر أعمال داليا هو مسلسل «ريش نعام» 
وشاركها البطولة كل من عمرو واحد، مادلني طبر، ومن 

تأليف فداء الشندويلي، واخراج خيري بشارة.

 رويدا عطية
  في فيلم عن صباح

  
  بيروت ـ بولين فاضل

  تلقت الفنانة السورية رويدا 
عطية عرضا لتجسيد شخصية 
الفنانة الكبيرة صباح في فيلم 
سينمائي، وأبدت رويدا استعدادها 
خلوض هذه التجربة شرط موافقة 

صباح على هذا العمل. 

 «حارس الريس»
في إجازة

  
  القاهرة ـ سعيد محمود

  اتفق الفنان طلعت زكريا مع 
املنتج محمد ياسني على تأجيل 
موعـــد تصوير فيلمـــه اجلديد 
«حـــارس الريس» الى منتصف 
شهر يناير املقبل، بعد ان كان من 
البدء في تصويره بداية  املقرر 
شهر ديسمبر. جاء ذلك بناء على 
طلب زكريا ليحصل على قسط من 
الراحة بعد االنتهاء من تصوير 
فيلمه «ســـعيد حركات» املقرر 
عرضه في اجـــازة نصف العام 
واالطمئنان على رد فعل اجلمهور 

والنقاد حول الفيلم.
 

 من أجل محاربة مرض السكتة الدماغية

 جاد شويري: وّدعت «االبتذال» إلى األبد
وفلة الجزائرية منحتني الثقة

 التهديد بمقاضاة فيلم «بلبل حيران»

معتقدات خاطئة ال تزول 
بسهولة كما طالبت احلركة 
القائمني على اجلهات الرقابية 
على األعمال الســــينمائية 
بتوخي املصداقية والدقة 
في عرض مشاهد لها عالقة 

باملهن املختلفة.

مالبسه.
  واعتبــــرت احلركة ما 
جســــدته املمثلــــة إهانة 
لتخصص العظام والعالج 
انه  الى  الطبيعي، مشيرة 
نوع من الفن املبتذل الذي 
يرســــخ في نفس املشاهد 

 هــــددت حركة شــــباب 
الطبيعي بتقدمي  العــــالج 
بالغ الى النائب العام ضد 
كل من منتج ومخرج فيلم 
«بلبل حيران» إلساءته ملهنة 
الطبيعــــي متهيدا  العالج 
ملقاضاتهم، وطالبت احلركة 
في بيانهــــا امس األربعاء، 
بوقف عرض الفيلم وسحبه 

من دور العرض كافة.
  الفيلــــم جتســــد فيــــه 
املمثلة إميي ســــمير غامن 
دور طبيبــــة عظام وعالج 
طبيعي حيث تظهر املمثلة 
بصورة ســــيئة وهي تلف 
للفنان أحمد حلمي سجائر 
الباجنو ومرة أخرى وهي 
تغسل له أسنانه وتبدل له 

 ناتاشا: ال أقلد نانسي عجرم ولي هويتي الفنية

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  احتفلت الفنانة اللبنانية ناتاشا 
باطالق ألبومها االول «ناتاشا ٢٠١٠» 
داخل روتانا كافيه ببيروت الثالثاء 
املاضي وســـط االهـــل والصحافة 
اللبنانية والعربية وبحضور هادي 
حجار مدير العالقات الفنية في شركة 
روتانا وذياب متعب مدير شـــركة 
«ود» لالنتاج الفني الذي قدم بدوره 
درعا تذكارية من الشـــركة لهادي 
حجار. تعتبر ناتاشا اصغر فنانة 
في روتانا، اذ يبلغ عمرها ١٧ عاما، 
واكدت انها ستســـتكمل حتصيلها 

العلمي وستســـتكمل مســـيرتها 
الفنية في موازاة ذلك، واشـــارت 
الى ان والدهـــا الذي امتهن الغناء 
سابقا يدعمها ويعلمها املوسيقى 
عبر االستماع الى االغاني الطربية 
القدمية التي تعتبر مدرسة فنية، 
وايضا مـــن خالل تعليمها مخارج 
احلروف، ونفت ان تكون التحقت 
مبعهد لتعلم املوســـيقى، شاكرة 
الصحافة التي وقفت الى جانبها، 
ناتاشـــا التي بدت بريئة جدا في 
اجاباتها رغم نضوج تفكيرها شكرت 
روتانا التي وقفت الى جانبها في 

توزيع ألبومها، مشيرة الى تضمن 
العمل الغان يحبها الشباب بايقاع 
سريع اضافة الى الطرب ألنها من 
هواته، وعند ســـؤالها عن تشابه 
في تواليف االغاني التي تقدمها مع 
اغاني نانســـي عجرم نفت ناتاشا 
تقليدها، مشيرة الى انها من معجبي 
نانسي، مؤكدة ان لها شخصية فنية 
وهوية خاصة بها. األلبوم يتضمن 
٩ اغان منوعة بني االلوان اخلليجية 
واللبنانية واملصرية، وهي كالتالي: 
«ايوه» كلمات محمد جمعة وأحلان 
محمد رحيـــم، «بعد بكير» كلمات 

احمد ماضي وأحلـــان هيثم زياد، 
«كفاية عليا» كلمات الشاعرة صمت 
وأحلان اليا سبع، «تصادف االيام» 
كلمات باسم عادل وأحلان ممدوح 
صالح، «حقك عليه» كلمات اميل فهد 
وأحلان وليد قبالن، «كدبة بيضا» 
كلمات محمد خضـــراوي وأحلان 
محمد راجح، «١٠٠ سنة» كلمات بن 
سالم وأحلان حسن عبداهللا، «بدك 
اميل فهد وأحلان  احلفلك» كلمات 
وليد قبالن و«حالتي حالة» كلمات 
ابراهيم بن ســـواد وأحلان حسن 

عبداهللا. 

 بعد احتفالها بطرح ألبومها األول

 رويدا عطية
 جاد شويري

 احمد حلمي مع زينة في فيلم «بلبل حيران» 

 داليدا: لم يتحرش فيني أحد  داليدا: لم يتحرش فيني أحد  داليدا: لم يتحرش فيني أحد 
 تستعد للسفر إلى بيروت لتصوير «يا عم الغرام»

 مفرح الشمري
  استغربت المطربة اللبنانية داليدا المقيمة في الكويت ما 
تناوله احد المواقع االلكترونية الشهيرة على لسانها من انها 
تعرضت للتحرش من شعراء وملحنين، االمر الذي سبب لها 
احراجا كبيرا لدى أصدقائها، خاصة الشعراء والملحنين ممن 

تجمعها بهم عالقة اخوة وعمل.
  وأكدت لـ «األنباء» خالل اتصال هاتفي ان ما ذكر عار عن 
الصحة، وان مراسل ذلك الموقع الشهير في الكويت قد حّرف 
حديثها معه الذي كان يدور عن مســـيرتها الفنية والعوائق 
التي مرت بها، مؤكدة انها لم تذكر له كلمة «تحرش» التي ال 

تعرف من أين أتى بها.
داليدا    وأشارت 
الى انهـــا هي التي 
بإنتـــاج  تقـــوم 
ألبوماتهـــا علـــى 
حســـابها الخاص، 
متسائلة: كيف تكون 
مســـاومات  هناك 
وتحرشات من قبل 
الشعراء والملحنين، 
أنـــا أصـــرف على 
ألبوماتي من األلف 

الى الياء؟
  وأضافت قائلة: 
لو كان هـــذا االمر 
صحيحـــا لذكرت 
أسماء من تحرش 
فيني مثلما ذكرت 
في وسائل االعالم 
عملية النصب التي 
نفذها ضدي الملحن 
إحسان المنذر بعدما 
بـــاع اغنية «نظرة 
عين» التي طرحتها 
في ألبومي «التقينا» 
لمطربة اخرى دون 
خـــوف ألنني على 
حق وأنا من طبعي 
ال أحب المشاكل وال 
إثارتها، ولكن عندما 
يحّرف مراسل ذلك 
الموقع كالمي معه 
لحاجة في نفسه، 
أمر مرفوض  فهذا 
تماما، خاصة أن عالقتي طيبة مع جميع الشعراء والملحنين 

الذين أكن لهم كل محبة وتقدير لتعاونهم المستمر معي.
  وتمنت داليدا من جميع وسائل االعالم، بما فيها ذلك الموقع 
االلكتروني، ان تتحرى الصدق في نقل أحاديث الفنانين معها 
حتـــى ال تفقد مصداقيتها أمام النـــاس، وعليها التعاون مع 

مراسلين صادقين مع أنفسهم في نقل تلك االحاديث.
  من جانب آخر، تغادر المطربة داليدا الى بيروت في غضون 
االيام المقبلة لتصوير أغنية «يا عم الغرام» من كلمات الشاعر 
عبدالعزيز الميلس وألحان د.يعقوب الخبيزي، حيث ستكون 
هذه األغنية ضمن ألبومها الجديد الذي سيطرح في االسواق 

قريبا ويضم مجموعة من األغاني بألوان مختلفة. 

 د.يعقوب اخلبيزي

 امللحن إحسان املنذر


