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 مطرب شاب يشعر بـ «سعادة» 
بعدمـــا قررت احدى الشـــركات 
تســـجيل ألبومـــه اليديـــد بس 
شارطني عليه انه يتعامل مع بعض 
األسماء علشـــان تتم الصفقة..

اهللا يعينك! 

 العلي وحسن حسني في مشهد من الفيلم

 ممثلة صايرة مقدمة برامج 
طالبها عدد من املقربني باالعتذار 
لبعض زميالتها اللي وصفتهن 
بأنهن يقدمن اسفافا في اعمالهن 
في تصريحاتها الصحافية.. 

خير ان شاء اهللا!

 اعتذار شرط
 ممثلة شابة «بررت» 
غيابهــــا عن الســــاحة 
بأنهــــا تنوي  الفنيــــة 
اعتزالها ألن أجواءها غير 
صحية مثل ما تقول..

ودي أصدق!

 اعتزال
 مطرب شاب يشعر بـ «سعادة» 
بعدمـــا قررت احدى الشـــركات 
تســـجيل ألبومـــه اليديـــد بس تســـجيل ألبومـــه اليديـــد بس تســـجيل ألبومـــه اليديـــد بس 
شارطني عليه انه يتعامل مع بعض 
األسماء علشـــان تتم الصفقة..

اهللا يعينك! 

 ممثلة صايرة مقدمة برامج 
طالبها عدد من املقربني باالعتذار 
لبعض زميالتها اللي وصفتهن لبعض زميالتها اللي وصفتهن لبعض زميالتها اللي وصفتهن 
بأنهن يقدمن اسفافا في اعمالهن 
في تصريحاتها الصحافية.. 

خير ان شاء اهللا!

 اعتذار شرط
 ممثلة شابة «بررت» 
غيابهــــا عن الســــاحة 
بأنهــــا تنوي  بأنهــــا تنوي الفنيــــة  بأنهــــا تنوي الفنيــــة  الفنيــــة 
اعتزالها ألن أجواءها غير 
صحية مثل ما تقول..

ودي أصدق!

 اعتزال

 طارق العلي: «هالو كايرو» يدعو لتوحيد الشعوب العربية
                  مفرح الشمري

  بعد النجــــاح اجلماهيــــري الكبير لفيلمه 
السينمائي األول «معتوق في بانكوك» انتهى 
النجــــم الكوميدي طارق العلي من تصوير 
فيلمه السينمائي الثاني «هالو كايرو» الذي 
يشاركه في بطولته نخبة من جنوم مصر 
والكويت مثل احمد بدير وحســــن حسني 
وعالء مرسي ومحمد العجيمي وشهاب حاجية 
وآخرين وهو من انتاج مركز «فروغي لإلنتاج 

الفني».
  وأكد النجم طارق العلي ان فيلمه اجلديد 
يحمل بني طياته رسالة إنسانية واجتماعية 
تهدف الى توحيد شعوب الدول العربية وذلك 
من خالل احداث الفيلم الذي تدور حول شاب 
كويتي يتعرض حلادث سير في القاهرة 
بعد ان تصدمه سيارة يقودها رجل مصري 
يصاب على اثره بفقدان الذاكرة األمر الذي 
يدفع الرجل املصري ليســــاعده حتى يعود 

حلالته الطبيعية.
  وأضاف سأجســــد في الفيلم شخصية الشاب 
الكويتي سليمان الذي يتعرض للحادث بينما الفنان 
القدير حســــن حســــني هو من يقود السيارة التي 
تصدمني وقصة الفيلم حتث على التعاون والتضامن 
بني شعوب الدول العربية بعيدا عن اي تفرقة عنصرية 
وســــتكون تلك االحداث بإطار كوميدي بعيدا عن 
االسفاف حتى تصل فكرة الفيلم للمشاهدين الذين 

سيتابعونه قريبا في دور السينما احمللية.
  وقال العلي ان قصة الفيلم الذي كتبها السعودي 
محمد الباشا واخرجها امين مكرم تدعو الى تعزيز 
الوحدة العربية مشيرا الى ان هذا االمر غائب نوعا 

ما بوسائل االعالم في الفترة احلالية.
  واســــتطرد قائال: انتهينا من تصوير مشــــاهد 
الفيلم بكل اريحية وامتنى ان ينال اعجاب اجلماهير 
اخلليجية والعربية وستكون اغنية املقدمة من أحلان 
عبداهللا القعود اما الكلمات فللشاعر احمد الشرقاوي 

وهي تتماشى مع احداث الفيلم. 

 بعد نجاح «معتوق في بانكوك» سينمائيًا

 مشهد من املسرحية

 روال سعد

 طارق العلي وعالء مرسي وحسن حسني في مشهد آخر

 هيفاء وهبي وتامر حسني أول عربيين
  في أهم قاعة غناء هولندية

 نقابة المهن الموسيقية باإلسكندرية  «دراما الشحاذين» في «دمشق المسرحي» 
توقف حفًال لروال سعد

 ينطلق اليوم بتكريم ٢٠ شخصية مسرحية

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  تشارك الفنانة هيفاء وهبي الفنان تامر حسني 
فـــي احياء حفل غنائـــي بالعاصمة الهولندية 
أمستردام في أشهر قاعة بهولندا والتي لم يسبق 
ألي فنان عربي أن غنى فيها ألنها تفتح أبوابها 
ألشهر فناني العالم الغربي أمثال مادونا وألتون 
جون وغيرهما، وهو احلفل الذي سيشارك فيه 
ايضا الـ «دي جي» الشهير ياسر احلريري وذلك 

في 29 يناير 2011.
  هذا وأكد محمد عادل بياجتو مدير التسويق 
بالشركة E-Media Organization املنظمة للحفل 
ان احلفل ســـيحضره عدد كبيـــر من الفنانني 
العامليني، اضافة الى رجل االعمال أيهم نصري 
صاحب الشـــركة املنظمة للحفل الذي يعتبر 

االول لتامر حسني في أوروبا.

  وكانت هيفاء وهبي وقعت العقد إلحياء احلفل 
مع أيهم نصري منذ أيام في القاهرة.

 Marie من جانب آخر، ضمت املجلة العاملية  
Claire النجمة اللبنانية هيفاء الى قائمة أجمل 
النســـاء في العالم، وذلك فــي حتقيق نشرته 
االسبــوع املاضي عن رمــوز اجلمــال واملقاييــس 
العامليــة فـــــي كل العواصــم العامليــة وفقــا 
«ألجمـــل جميالته» كما ورد في التحقيق، وقد 
مت انتقاء النســـاء األجمل من كل أنحاء العالم، 
فتم اختيـــار باليك اليفي من الواليات املتحدة 
االميركية، واملمثلة توبا بويوكوسنت من تركيا، 
والعارضـــة اليزابيتا كاناليس مـــن ايطاليا، 
والعارضة لوراتو مونينغ من افريقيا، واملمثلة 
آنا دي ال ريغيرا من املكسيك، واملمثلة صوفي 

مارسو من فرنسا. 

 كونا: تنطلق اليوم أنشطة الدورة الـ ١٥ ملهرجان 
دمشق املسرحي مبشاركة كويتية و٢٠ عرضا مسرحيا 
من معظم الدول العربية، اضافة الى ١٢ عرضا سوريا 

وتكرمي ٢٠ شخصية في حفلي االفتتاح واخلتام.
  ويشارك املجلس الوطني للثقافة والفنون في 
الكويت مبســــرحية «دراما الشــــحاذين» للمخرج 
عبدالعزيز صفر وتأليف بدر محارب في أنشــــطة 
مهرجان دمشق، ويشارك في بطولتها مجموعة من 
الفنانني منهم إبراهيم الشخيلي ورشا فاروق وعلي 

احلسيني وعبدالعزيز بهبهاني ونوار القريني.
  وســــبق ان قدمت مســــرحية دراما الشحاذين 
عروضها في أكثر من مناســــبة ثقافية ومسرحية 
وحصدت الكثيــــر من اإلشــــادات واإلعجاب لرقي 

مستواها الفني.
  ويستضيف املهرجان في دورته لهذا العام نحو 
٢٥٠ ضيفا مسرحيا عربيا وأجنبيا وستعنى الدورة 
احلالية بشــــكل أساسي بعروض حوض املتوسط 

والعروض الســــورية، حيــــث مت حتضير نحو ١٠ 
عروض مسرحية ســــورية خاصة باملهرجان منها 
مسرحية «بيت بال شرفات» لهشام كفارنة و«بيانو» 
لرغدة شعراني و«حكاية عالء الدين» ألسامة جالل 
و«قصة حب عادية» لطالل نصرالدين و«شــــاطئ 

األحالم» لدانيال اخلطيب وغيرها.
  وتشارك مصر في عرض مسرحي يحمل عنوان 
«صحوة ربيع» للمخرجة ليلى سليمان فيما تشارك 
اإلمارات العربية املتحدة مبســــرحية «السلوقي» 
للمخرج حسن و«كنا صديقني» من السعودية و«أنا 
انت اإلنسان» من قطر و«جمهورية املوز» من األردن 
و«فليسقط شكسبير» من ليبيا و«حقائب» من تونس 
و«طعام الطني» من املغرب و«أحالم شقية» من األردن 
ايضا و«كامب وصدى» من العراق و«شــــظايا» من 
اجلزائر و«مســــاحات أخرى» من لبنان و«الرقصة 
األخيرة» من الســــودان و«هبوط اضطراري» من 

فلسطني، اضافة الى عدة عروض أجنبية. 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  نّفذ فريق من نقابة املهن املوسيقية في محافظة 
االسكندرية القرار الصادر من النقيب منير الوسيمي 
بشأن منع الفنانة روال سعد من الغناء في مصر، 
وحسبما أكد عاطف املنياوي املستشار القانوني 
لنقابة املهن املوسيقية، فإنه انتقل بصحبة علي 
السباعي رئيس جلنة التفتيش وأحمد مصطفى 
وكيل جلنة التفتيش ملنع روال ســـعد من إحياء 
إحدى حفالتها والتي كان قد تقرر عرضها اخلميس 

املاضي بقاعة كريستال بالزا بالدون تون.
  واوضح املنياوي انه أخطر املصنفات الفنية 
ووزارة الســـياحة والقوى العاملة بقرار النقابة 
ملســـاعدته في تنفيذه، فضال عن انه وجه إنذارا 

الى روال سعد واملنظمني للحفل بعدم إقامته، غير 
انهم رفضوا االستجابة.

  يذكر ان قرار نقابة املهن املوسيقية مبنع روال 
سعد من الغناء مبصر يرجع الى اخلالفات التي 
نشأت بينها وبني املطربة اللبنانية هيفاء وهبي 
على أغنية «ده إيه ده»، والتي كشفت حتقيقات 
نيابة النزهة ان روال سعد سرقتها من هيفاء وهبي 
فقررت النقابة مسبقا ملكيتها لهيفاء وهبي بعد 
نزاع قضائي استمر بينهما وأفضى في النهاية الى 
أن األغنية مسجلة باسم هيفاء في الشهر العقاري 
وال يحق لـ «روال» غناءها، ولكن األخيرة خالفت 
القرار النقابي املبني على احلكم القضائي وغنت 

األغنية بالفعل.

 هيفاء وهبي وفي االطار تامر حسني 

 الدغيدي تدافع عن «زنا المحارم»
 القاهرة ـ سعيد محمود

  دخلت املخرجة ايناس الدغيدي في معركة مع الرقابة 
على املصنفات بسبب فيلمها اجلديد «زنا احملارم» تأليف 

رفيق الصبان.
  رفض الصبـــان اتهام الفيلم باالثـــارة والدخول في 
مناطـــق محرمة، من قبل ان تتم مشـــاهدته أو يطلعوا 

على السيناريو.
  وأضاف انه على استعداد للدخول في مناقشات مع 
الرقابة على الســـيناريو دون االخـــالل ببنائه الدرامي 
ومضمونـــه، الذي اكد انه قد جتـــاوز فيه كل ما يجرح 
سمع وبصر املشاهد، ألن الفيلم ال يطرح اثارة جنسية 

بال معنى، وامنا يطرح قضية مهمة.
  وقال د.ســـيد خطاب رئيس الرقابة على املصنفات 
ان الفيلم رفضه الرقباء بســـبب تخوفهم من مناقشته 
ملناطق شائكة ومحرمة في مجتمعنا، ولكن ليس معنى 
ذلك ان هذا هو حكم باالعدام على السيناريو، فمن املقرر 
ان يجتمع بالناقد والسيناريست رفيق الصبان لشرح 

وجهة نظر الرقابة من الرفض.
  املخرجة ايناس الدغيدي اكتفـــت بأن تقول إنها لن 
تصمت في حالة رفض ســـيناريو الفيلم، ألنه مكتوب 
بحرفية شديدة، واملوضوع أكبر من أن يتم اتهامه بأنه 

جنسي أو يناقش محاذير في مجتمعنا.
  الفيلـــم مأخوذ عن رواية بعنوان «الصمت» للكاتبة 
التونسية هند الزيادي، وحتى اآلن لم يتم االستقرار على 
ان كان الفيلم سيحمل اسم «زنا احملارم» أم «الصمت».

  الفيلم تدور أحداثه حول طبيبة نفسية تدعى «سلمى»، 
تكتشف أن احدى املريضات التي رفضت معاجلتها واسمها 

«سناء» انتحرت بسبب حترش والدها بها.  


