
 االحد الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 
  ٢٨  نوفمبر ٢٠١٠ 

 14 

الرومانسية   أكد سلطان 
عبداهللا الرويشد انه يتمنى 
الى عاملية املطرب  ان يصل 
املصري عمرو دياب، مشددا 
علــــى ان ترديده لذلك ليس 
عيبا. وقال في لقاء مع برنامج 
«هال وغال»: دياب مطرب كبير 
في أعماله، وله جمهور عظيم، 
وأنا أحبه واحترم فنه، خاصة 
انه اقتحم العاملية، لكن ساعده 
ان مصر هي هوليوود الشرق، 
وانه يتواجد في بيئة مفتوحة، 
فيما أنا مطرب محدود ألني 

خرجت في بيئة منغلقة.
  ونفــــى الرويشــــد قيامه 

بغناء ســــورة الفاحتة كمــــا ردد البعض، وقال انه 
مســــلم، ويعرف حدود دينه جيــــدا، ملمحا الى ان 
بعض األشخاص شككوا في إميانه وكّفروه، وانه لم 
يتحمل آالم هذا األمر، لذلك ال يحب ان يتحدث عن هذا 
املوضوع. وكشف الرويشد عن انه سيشترك في أغنية 

دويتو مع الفنانة املصرية أنغام 
والفنان اإلماراتي فايز الســــعيد 
سيتم تقدميها خالل احتفاالت دولة 
اإلمارات بعيدها الوطني، معربا 
عن أمله في تقدمي أغنية «دويتو» 
مع مواطنته نــــوال، معترفا في 
الوقت نفسه بالتقصير في زيارة 
الفنانة الراحلــــة رباب العراقية 

خالل فترة مرضها.
  في سياق آخر، نفى الفنان 
الرويشد ما تردد عن انه طلب 
من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 
ارتداء احلجـــاب، الفتا الى انه 
«خالل مهرجـــان فبراير» قال 
انه يتعني على املطربات الالتي 
يشتركن في احلفل ان يقمن بارتداء مالبس تتناسب 
مع تقاليد وأعراف الدولـــة، مؤكدا انه لم يوجه 
أي كالم لهيفاء، خاصة انه ليس ولي أمرها، لكن 
وسائل اإلعالم تناولت اخلبر بالطريقة التي جتذب 

القراء. 

 مطربة بعدما «احترقت» 
غنائيا هاأليام تفكر بالتمثيل 
لعل وعســـى يعيد االضواء 
ابتعـــدت عنها  لها بعدمـــا 
بسّبة اختياراتها الغنائية.. 

خير إن شاء اهللا! 

 أضواء
 ممثل شاب يبي «يجس» 
نبض أحد املنتجني انه يبيه 
وإال ما يبيه في عمله اليديد 
طرشله ورد في عيد ميالده 
بس هاملنتج رفض استالمه.. 

زين يسوي فيك!

 ورد
 ممثلة خليجيـــة قاعدة 
تدّور على منتجني علشـــان 
يشاركونها في إنتاج عملها 
اليديد، واملصيبة محد يبي 
يشاركها ألنه مشاكلها وايد.. 

اهللا يعينچ!

 مشاكل

 غادة عبدالرازق 

 سلطان الرومانسية عبداهللا الرويشد

 غادة عبدالرازق 
  تتزوج للمرة السادسة

 كشـــفت النجمة غادة عبدالرازق عن مشروع زواج قريب، 
مبدية عدم رضاها عن مسلســـلها «زهرة وأزواجها اخلمسة»، 
الذي قدمته خالل شهر رمضان املاضي، وقالت انها وقعت فيه 

بعدد من األخطاء.
  وتطرقت غادة في حديث لبرنامج «سكوب» على «ام بي سي» 
الى تفاصيل مسلسلها اجلديد «سمارة»، الذي تستعد لتقدميه في 
رمضان املقبل، وقالت: انه سيضم الفنان عزت العاليلي ولوسي، 
نافية ان يكون قـــد حدث خالف بينها وبني األخيرة حول ترتيب 
األسماء في مسلســـل «الباطنية»، والذي قدمتاه في رمضان قبل 
املاضي، وقالت: ان مسألة ترتيب األسماء ال تهمها، موضحة ان اسم 

الفنان عزت العاليلي سيكون أول األسماء في العمل اجلديد.
  الغريب ان غادة قالت في تصريحات سابقة انها تتمنى الزواج 
من املخرج خالد يوسف، واالغرب ان خالد يوسف صرح قبل 
يومني عن مشروع زواج قريب لكنه قال ان عروسه ليست من 

الوسط الفني. 

 مفاجآت «ُطب وتخّير» لمستمعيه مستمرة

 الرويشد: أتمنى عالمية عمرو دياب.. 
وتكفير البعض لي آلمني

 مفرح الشمري
  وعد مقدم برنامج املســـابقات «ُطب وتخّير» 
املذيع أحمد املوسوي املستمعني بأن تشهد احللقات 
املقبلة زيادة في قيمة اجلوائز املقدمة من الشركات 
الراعية وذلك بعد التجاوب الكبير الذي شعرت 
به أســـرة البرنامج عن طريق كثافة االتصاالت 
للمشاركة، كما خصصت أسرة البرنامج جائزة 
مالية قدرها ٢٠٠٠ دوالر «كاش» للمستمعني بعد 
اختيار «كمبيوتر» البرنامج الذي تشرف عليه 
جلنة من االعالن التجاري والشؤون املالية بوزارة 
اإلعالم حيث يتم توزيعها في حلقتي اخلميس 

واجلمعة من كل اسبوع.
  من جانبه كشف املشرف العام للبرنامج علي 
حيدر ان هناك مفاجآت مثيرة ستكون في احللقات 
املقبلة ستعود فائدتها جلميع املستمعني سواء 
من عمالء «زين» أو «الوطنية» وســـيعلن عنها 
في األيام املقبلة متمنيا الفوز جلميع املشاركني 

في «طب وتخير». 

 أين يوجد متثال احلرية:
  أ ـ باريس

  ب ـ البحرين
  ج ـ نيويورك 

 عبرن عن سعادتهن بالمشاركة في «تو النهار» مع دحام

 أعمال «مسك» الفنية 
  تغزو األسواق اآلسيوية

 عبدالحميد الخطيب
  عبرت شهد ومسك عضوتا فرقة مسك الكويتية عن سعادتهما باملشاركة مع املخرج 
املبدع محمد دحام الشـــمري في مسلسله اجلديد «تو النهار» والذي يدور في اطار 
اجتماعي من خالل العديد من القصص املتشـــابكة املليئة باالحداث الشائقة والتي 
يحبها اجلمهور، مشـــيرتني الى انهما استفادتا كثيرا من هذه املشاركة التي تضيف 
الى مشـــوارهما الفني، خصوصا أنهما تشـــاركتا مع نخبة من أملع النجوم ومنهم: 

الفنان القدير جاسم النبهان ومحمد الرشود وطيف وفاطمة احلسوني وعبداهللا 
بوشهري وهيا عبدالسالم وصمود 

وعيســـى ذياب ومحمد صفر 
وليلى وغيرهم، ومتنت شهد 
ومسك ان تقدما كل ما ينال 

إعجاب اجلمهور.
  مـــن جانب آخـــر، اكدت 
عضوات «مسك» انهن اعتزمن 

االنتقال من احلياة في عاصمة 
الضباب في بريطانيا الى دولة 

االمـــارات العربية ومـــن ثم الى 
كواالملبور عاصمـــة ماليزيا بلد 
اخليال لالستقرار واملعيشة فيها، 
حيث افتتحت الفرقة فيها شركة 
لالنتاج الفني لتقدمي مسلسالت 
وأفالم آسيوية وتختص أعمالها 
بالدول الشرق آسيوية بداية 
اندونيســـيا في اجلنوب  من 

الى الصني في الشمال، وستقوم 
الفرقة بزيارة الكويت ودول اخلليج العربي إلمتام أعمالها الفنية من تصوير 

مسلسالت وأفالم واحياء احلفالت واملشاركة باملهرجانات الفنية 
والغنائية.

  وعن اهتمامهن بتطوير أنفسهن في املجال الفني، أوضحت 
عضوات فرقة مســـك انهن يحرصن على املشاركة في أي 
دورة تتعلـــق باملجال الفني وكانت اولى دوراتهن الفنية 
في ورشة عمل بكلية نيويورك، من خالل فرعها في امارة 
أبوظبي، وهي احد فروع الكلية الرئيسية في هوليوود.

  وأكدن انهن دعني من هيئة أبوظبي للثقافة والتراث للمشاركة في ورشة 
للتمثيل، حيث منحن من كلية نيويورك شـــهادة تخرج تقديرا لهن، وأضفن ان 

هذه الورشـــة هي االولى وستمتد الى ٤ سنوات، وســـتعقد الدورات املقبلة في العديد 
من دول العالم بينها الواليات املتحدة وفرنســـا هونغ كونغ، علما ان تكلفة الدراسة لكل 

 فرقة مسكدارس ٢٥٠ ألف دوالر سنويا.
 

 املخرج محمد دحام الشمري 

 كوسا وعرفة وحجو يحصدون جوائز «أدونيا» ٢٠١٠

 وصلة حب بين محمد رجب وزوجته على الهواء

ـ أ.ف.پ: احتفـــل   دمشـــق 
في دمشـــق اجلمعـــة املاضية 
بتوزيـــع جوائـــز «أدونيـــا»، 
التي  اجلائزة السورية األرفع 
الدراما السورية  إنتاجات  تلي 
التي تعرض في شهر رمضان، 
الذين  الفنانني السوريني  على 
جرى اختيارهـــم من بني عدد 
من املرشـــحني أعلنوا في وقت 
سابق. وقد حاز املمثل السوري 
بسام كوسا جائزة أفضل ممثل 
دور أول عن دوره في مسلسل 
«وراء الشمس» من إخراج سمير 
حسني، والذي أدى فيه شخصية 

مصاب بالتوحد. أما جائزة أفضل ممثلة لدور أول فقد ذهبت إلى أمل 
عرفة عن دورها في مسلسل «بعد السقوط» للمخرج سامر برقاوي، 

وهو املسلسل الذي حاز أيضا 
جائزة أفضل ديكور للمصمم طه 
الزعبي، إلى جانب جائزة أفضل 
التي صممها  إضاءة وتصوير 

رائد صنديد.
  وقد حاز املسلسل السوري 
«ضيعة ضايعة» تأليف ممدوح 
الليث حجو  حمادة وإخـــراج 
جائزة أفضل عمل متكامل إلى 

جانب جائزة أفضل إخراج.
  اما جائزة أفضل نص فذهبت 
للكاتبة رمي مشهدي عن مسلسل 
«تخت شـــرقي» الـــذي حازت 
املمثلة يارا صبري عن دورها 
فيه جائزة أفضل ممثلة دور ثان. أما العمل الذي حاز جائزة أفضل 

عمل جماهيري فكان «أبو جانتي، ملك التاكسي». 

 على الرغم من االنتقادات التي وجهت للشـــخصية التي قدمها 
في فيلمه السينمائي اجلديد «محترم إال ربع» الذي يعرض حاليا 
فـــي دور العرض بســـبب تضمنه ألفاظا ومشـــاهد مثيرة، إال ان 
شخصية الفنان محمد رجب في احلقيقة يبدو انها تتسم باخلجل 

والهدوء.
  فقد أصيب محمد رجب باخلجل أثناء استقباله اتصاال تلفونيا 
من زوجته السعودية غدير عبر برنامج «ستديو مصر» بحسب 
موقع الفـــن أون الين لتهنئته وفريق العمل بنجاح الفيلم، حيث 
قالت: محمد انت انســـان جميل ورائع جدا، وأنا بحبك كلك.. انت 
كلـــك الزم تتحب، ومن يعرف محمد البد ان يحبه، وانت يا محمد 
مكسب كبير ملن يعمل معك، وسأنتظرك الليلة ألنك وعدتني انك 
هتسهرني خارج املنزل. وفي املقابل رد عليها محمد رجب: بحبك 

يا غدير ومبوت فيكي. 

 «سهم» يعتزل 
  الوسط الفني

 اعلن امللحن ســــهم اعتزاله 
التلحني والوسط الفني، وذلك 
بعد سلسلة من االغاني التي قام 
بتلحينها لعدد من كبار الفنانني، 
وبحســــب موقع سبق فقد علل 
سهم اعتزاله السباب شخصية، 
الفتا الى ان آخر تعاون له كان مع 
عبداملجيد عبداهللا ورابح صقر في 
جديدهما. وكانت بداية سهم مع 
التلحني منذ عام ٢٠٠٦، حني قام 
بتلحني عدد من االغاني للفنانني 
عبداملجيد عبداهللا، ورابح صقر، 

وغيرهما. 

 بسام كوسا  أمل عرفة

 محمد رجب 

 تركنا مدينة 
الضباب وسننتقل 
من أجل الفن  
إلى بلد الخيال 


