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  ١  ديسمبر ٢٠١٠ 

 مطربة خليجية بعد ما «رمت»  24 
التهامي على املسؤولني في شركة 
إنتاجها بأنهم السبب في تأخيرها 
فنيا هاأليام قاعدة تتودد لهم علشان 
يساعدونها في إدراج اسمها بحفل 

فني.. خير إن شاء اهللا! 

 مساعدة
 ممثل بعد ما ترك فرقته 
املسرحية هاأليام شايف 
حاله على ربعه ويحاچيهم 
من غير نفس ألنه أحسن 
منهم مثل ما يقول.. صچ 

منكر حسنة!

 األحسن
 ممثلـــة تســـببت في 
إحـــراج بعـــض زميالتها 
املمثالت بعدما خّلت أحد 
املنتجني يشوف صورهم 
اخلاصـــة اللي بتلفونها.. 

اهللا يشفي! 

 صور

 مبيعات ألبوم فيروز الجديد 
  تقترب من المليون نسخة

 من املتوقع أن تصل 
ألبـــوم جنمة  مبيعات 
الغناء فيروز األخير «إيه 
في أمل» الى مليون نسخة 
قبل نهاية عام ٢٠١٠ وذلك 
حســـبما أعلنـــت إدارة 
«فيرجن ميغا ستور»، 
الرقـــم الضخم  ووضع 
النجوم  الى  ســـفيرتنا 
على قمة قائمة مبيعات 
األلبومات الغنائية ليس 
في ٢٠١٠ فقط ولكن في 

العقد األخير بالكامل.
  ولم يتم طرح األلبوم 
الدول  بعدد كبير مـــن 
العربية حتى اآلن، فيما 
مت طرحه مبصر متأخرا 
من خـــالل املنتج طارق 
عبداهللا وشركته «هاي 

كواليتي». 

 شيرين لعمرو مصطفى: 
  «يا ريت ماتنساش نفسك!»

 السفير تامر حسني يرشح محمد سامي 
إلخراج «ابن البلد» بدًال من ساندرا نشأت

 صدمة بعد اإلعالن  استقرت على «نوسة» في رمضان المقبل
  عن إصابة طوني قطان 
بتشمع حاد في الكبد

 قالت تقارير صحافية ان املطرب 
األردني طوني قطان مصاب مبرض 
خطير هو «تشمع حاد في الكبد»، 
ما يستلزم زراعة كبد جديدة في 
جسده، باعتبارها العالج الوحيد، 
وأثارت تلــــك التقارير صدمة في 
الشارع األردني والوسط الفني على 
وجه اخلصوص. وفاجأ اإلعالمي 
مــــازن دياب مســــتمعي برنامجه 
«وانت مرّوح» عبر إذاعة «صوت 
الغــــد»، بخبر اصابة طوني قطان 
مبرض تشــــمع في الكبد، مشيرا 
الى ان طوني غــــاب عن عديد من 
احلفالت واللقاءات بسبب املرض 
الذي جعله يالزم البيت واملستشفى. 
وقال: ان طونــــي يعاني منذ اكثر 
من عام من هذا املرض، الذي ذكر 
األطباء انه نتيجة مرض عضوي 
مزمن ممكن ان يكون خلقيا ولد معه 
يدعى «تصلب القنوات الصفراوية»، 
وال تظهــــر أعراضه اال في املرحلة 
النهائية التي يصبح فيها املريض 
بحاجة الستبدال كبده التالفة بكبد 

جديدة. 

 هيفاء تبكي في «أبشر» .. وتفكر في االنتحار 
  مثل سعاد حسني ومارلين مونرو

 أكدت هيفاء وهبي أنها اســــتقرت على 
العمــــل الدرامي الذي تقدمه خالل شــــهر 
رمضان املقبل، وأن اســــمها في املسلسل 
اجلديد سيكون «نوسة»، واستبعدت النجمة 
اللبنانية في برنامج «أبشر» في حلقة االثنني 
املاضي أن تكون هناك منافسة بينها وبني 

غادة عبد الرازق.
  وأضافت أن اجلمهور ســــيتابع العمل 
الذي يفضله، معربة في الوقت نفسه عن 
شكرها لغادة على نفيها في حلقة سابقة من 
البرنامج أن تكون قد أساءت اليها، وعبرت 

عن اعجابها الشديد بها كممثلة.
  واعترفت هيفاء وهبي بان فكرة االنتحار 
متر على خاطرها في حلظات يأس وفقدان 

الثقة، مشيرة الى أن الشهرة بقدر ما تعطي 
الفنان بقدر ما لها من سلبيات على حياته، 
وأجهشــــت بالبكاء عندما أهداها برنامج 
«أبشر» فقرة غنائية بصوت ثالث فنانات 
شهيرات انتهت حياتهن باالنتحار، وهن: 
سعاد حســــني، ومارلني مونرو، وداليدا، 
وقالت هيفاء انها في بعض اللحظات تخشى 
هذه النهاية، ألن حياتها تشبه الى حد كبير 

الفنانات الثالث، وغيرهن.
الذي يقدمه االعالمي  البرنامج    وحقق 
نيشان أمنيات هيفاء وهبي، وخاصة أمنيتها 
باالشتراك في عمل عاملي، فقد تلقت مكاملة من 
زياد كبي مدير شركة سوني الشرق األوسط 
الذي أعلن عن اتفاقه على عمل درامي برؤية 

عاملية تقوم ببطولته هيفاء.
  وفي مداخلــــة هاتفية، أبــــدت النجمة 
املصرية الكبيرة هند رستم اعجابها الشديد 
بهيفاء وهبي، وقالت انها تتميز باجلمال 
واألناقة وخفة الظل واحملافظة على القوام 
الرشيق. وعبرت الفنانة الكبيرة عن أمنيتها 
بان ترى عمال مسرحيا مشتركا بني النجمة 

هيفاء وهبي والفنان عادل امام.
  وأشــــادت النجمة اللبنانيــــة بزوجها 
املصري أحمد أبوهشــــيمة، مشــــيرة الى 
أنه يتفهم طبيعة حياتها كنجمة مسلطة 
عليهــــا األضواء، وقالــــت: ان احلبيب هو 
االسفنجة التي متتص العذابات التي يقابلها 

االنسان. 

 مروى: «مشروع غير أخالقي» 
  بدايتي الحقيقية

متميزة تركت بصمة، وليست 
مقتبسة كمعظم أحلانه، ومثل 
أغنية «الكبير كبير» التي اقتبس 
حلنها من أغنية لسميرة سعيد 

بعنوان «شاءت الظروف».
  اجلديـــر بالذكـــر ان عمرو 
مصطفى قد أعلن مؤخرا عن نيته 
إعادة غناء أغنية «ماشربتش من 
نيلها»، بتوزيع جديد وبصوته 
مرة، ومرة أخرى بصوت فنانة 
شـــابة وموهوبـــة جديدة من 
اكتشافه أطلق عليها اسم «فيروز 

املصرية». 

هي تصريحات في مجملها مسيئة 
ملصر، ووجهت رسالة له قائلة: 
عيب أوي تطلع كالم عن جنوم 
بلدك وجنوم تعاونت معهم بهذه 
الطريقة املهينة، وهؤالء النجوم 
هم من صنعـــوا جنوميتك في 
العربي، ويجب  مصر والوطن 
ان تفكر ألف مرة قبل ان تتحدث 
في القنوات الفضائية، ألنك متثل 

بلدك التي أسأت لنجومها.
  وتابعت: يا ريت ما تنساش 
نفسك، فامللحنون الذين تتحدث 
عنهم هم جنوم وأصحاب أحلان 

الفنانة شـــيرين   هاجمـــت 
عبدالوهاب امللحن عمرو مصطفى 
انتقدها األخير، معتبرا  بعدما 
انها لم تتمكن من توصيل أغنية 
«ماشربتش من نيلها» التي قام 
بتلحينها بإحساس قوي للشعب 

املصري.
  وقالت شيرين في تصريحات 
جلريدة «الدستور» ان أي أحد 
يفكر في غناء «ماشربتش من 
نيلها» لن ينجح كما جنحت أنا 
في غنائهـــا، وهذا ليس غرورا 
وإمنا حقيقة، ولوال جناح األغنية 

ملا كان هو.
  ونفت ان تكون سبق ان طلبت 
حلنا من عمرو مصطفى، مؤكدة 
انه هو من كان يزورها في بيتها، 
ويطلـــب ان يلحن لها، ويطلب 
من زوجها املوزع املوســـيقي 
محمد مصطفى ان يشـــغل له 
اسطوانة موسيقى ليبدأ هو في 
الدندنة على غيتاره ليخرج جمال 

موسيقية متقطعة.
  وأضافت شيرين ان تصريحات 
ملحن «ماشربتش من نيلها» في 
الفترة األخيرة والتي نالت من 
جنوم الطرب والتلحني املصريني، 

 على الرغم من االنباء املؤكدة التي وردت مؤخرا عن ترشـــيح 
املخرجة ساندرا نشـــأت لتولي مسلسل النجم تامر حسني «ابن 
البلد»، اال ان االخير تراجع بعد ذلك ورشح صديقه املخرج محمد 
ســـامي لتولي اخراج املسلسل، لتبدأ شركة االنتاج في التفاوض 
معه متهيدا لبدء التصوير قريبا بعد استئناف تامر متابعة كتابة 

املسلسل بعد عودته من فريضة احلج.
  من ناحية اخرى، يعقد تامـــر ١٥ اجلاري مؤمترا صحافيا في 
فندق «اتالنتس» دبي، وســـينظم املؤمتر الصحافي على هامش 
حفل العشاء الفني الذي ستقيمه احدى الشركات العاملية مبناسبة 
تعيني الفنان تامر حســـني سفيرا لها في منطقة الشرق االوسط 
وشمال افريقيا، كما سيتم خالل املؤمتر االعالن عن تفاصيل اتفاقية 

التعاون بني الطرفني.
  اجلدير بالذكر ان املخرج محمد سامي قدم مع تامر عدة ڤيديو 
كليبات، مثل «تعرفي» و«انا لو هكون غير ليك»، لكنه لم يخرج 
من قبل اي اعمال درامية قبل ان يســـند اليـــه تامر ايضا اخراج 
فيلمه اجلديد «عمر وسلمى ٣» الذي تشاركه بطولته مي عز الدين 

وينتجه محمد السبكي. 

  تشـــارك الفنانة اللبنانية مـــروى في فيلم 
«مشروع غير أخالقي» الذي كتبه د.أحمد أبوبكر 
منتج الفيلم وأخرجه محمد حمدي ويشـــاركها 
البطولة الفنانة تيسير فهمي وطلعت زكريا وعزت 
أبوعوف وأشرف مصيلحي، وحسب «اليوم السابع» 
قالت مـــروى عن الفيلم: هو بدايـــة حقيقية لي 
مع مخرج متميز يعرف طريقه جيدا ومع منتج 
مخضرم بحجم د.أبوبكر، وأمامي تيســـير فهمي 
وطلعت زكريا وعزت أبوعوف وكل منهم متميز 

جدا في مكانه. 
   واضافت: أقدم في الفيلم ثالث شـــخصيات 
مختلفة متر بثالث مراحل، وأرى أنني أختلف عما 
قدمته من قبل في األعمال السابقة حيث إن كل ما 
قدمته لم يخرج ما بداخلي من موهبة متثيل، أما 
اآلن فأنا أقوم بالتمثيل بشكل مختلف، خصوصا 
أن قصة الفيلم جادة، وذكرت ان اصعب مشـــهد 
في الفيلم هو مشهد اغتصاب بينها وبني أشرف 
مصيلحي، مؤكدة انه كان صعبا ومرهقا لها، وأيضا 

مشهد املاستر سني وهو مشهد قتل حبيبها. 

«MBC» دراما خليجية ذات بعد عربي تعرض على 

 حياة الفهد: «خارج األسوار» 
  يفتح ملف إجبار الفتيات على الزواج بجرأة

 دارت كاميرا املخرج نور الضوي لتصوير 
أحـــداث الدراما االجتماعيـــة اجلديدة «خارج 
األســـوار»، التي ينتهـــي تصويرها منتصف 
ديسمبر اجلاري، لتعرض مطلع العام اجلديد 

.mbc عبر شاشة
  العمل من تأليف الســـعودي خالد احلربي 
واالخراج لنور الضوي والبطولة للفنانني حياة 
الفهد، زهرة اخلرجي، أحمد الســـلمان، شهاب 
جوهر، ســـناء يونس، فيصل املســـفر، بثينة 

الرئيسي، مالك، محمد الرمضان وآخرين.
  وأكدت الفنانة القديرة حياة الفهد في تصريح 
لـ«ام.بي.سي.نت» ان املسلسل اجتماعي يعالج 
قضايا عدة لعل أبرزها إجبار األهل الفتيات على 
الزواج، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية قد 
تصل حلد الطالق في سن مبكرة، واضافت: نسلط 

الضوء على هذه الظاهرة بجرأة وموضوعية، 
اضافـــة الى موضوع آخر حســـاس هو فقدان 
الذاكرة وأثره على اإلنسان وأسرته واحمليطني 
به ومجتمعه، وسنتطرق الى الطمع واجلشع 
وســـيطرة شـــهوة جمع املال على البعض في 

مجتمعنا».
  واشـــارت الفهد الى انها ليست املرة األولى 
التي يجتمع حتت مظلة عمل لها فريق ذو بعد 
عربي متجانس ومتفاهم في الوقت نفسه، وقالت: 
«ســـبق ان قدمت مسلسال يضم فريق عمل من 
٦ دول، وهذا التوجه يضفي طابعا خاصا على 
أي عمل، غير ان «خارج األسوار»، الذي خطته 
أنامل سعودية ويصور برؤية مصرية ومبشاركة 
كويتية وبحرينية وسعودية اعتبر مميزا، ألنه 

 الفنانة القديرة حياة الفهد يتسم بروح شبابية وفكر جديد لكاتب جيد. 

 طرحته «هاب» ويضم ٨ أغان بألوان مختلفة

 ليال المغربية «رومانسية» في ألبومها الخليجي  

 الشاعر الشيخ صباح الناصر «الصريح»

 السيدة فيروز

 عمرو مصطفى

 تامر حسني

 مروى

 هيفاء تبكي في «أبشر»  هيفاء وهبي مع نيشان 

 شيرين عبدالوهاب 

 طوني قطان

 ليال 
  المغربية 

 مفرح الشمري
  حترص املطربة املغربية ليال دائما في ألبوماتها الغنائية على تقدمي ألوان غنائية 
مختلفة، وذلك إلسعاد جمهورها من احمليط الى اخلليج، ويأتي هذا احلرص للمحافظة 
على مســـتواها الفني في الســـاحة الغنائية. وحاولت ليال في جتربتها اجلديدة 
من خالل ألبومها اخلليجي الذي طرحته شركة «هاب» لالنتاج والتوزيع الفني 
في االســـواق هذه االيام، أن تثبت للجميع أنها تستطيع أداء االغاني اخلليجية 
بشكل متقن ومن غير تكلف ما دفعها لتأخير صدور األلبوم حتى تنضج وجتد 

جتربتها الصدى الكبير في قلوب جمهورها اخلليجي.
  وقد حمل ألبوم ليال اخلليجي عنوان «رومانسي» ويضم ٨ أغان متنوعة 
االلـــوان الغنائية، وتعاونت فيه مع الشـــاعر الشـــيخ صباح الناصر 
«الصريح» الذي كتب لها ٤ أغان وهي «رومانسي»، «خلي اللي بالقلب»، 
«يحاكيني»، «يكفيني» وتصدى ألحلان تلك االغاني كل من د.يعقوب 
اخلبيزي، طارق العوضي، طارق ســـليمان، بينما االغاني االخرى 
هي «ايش اداني» كلمات فتح اهللا املغازي وأحلان عبدالرحمن 
العلمي وهي أغنية مغربية قدمية أعادت توزيعها، و«سالمتهم» 
كلمات سامي اجلمعان وأحلان د.يعقوب اخلبيزي، «غابوا» 
كلمـــات عبدالعزيز العبكل وأحلان أحمد برهان، «الزين» 

كلمات عبداللطيف بوعياد وأحلان نعمان احللو.
  ومت تســـجيل أغاني األلبوم في اســـتديو أوتار مع 
مهندس الصوت ربيع الصيداوي واستديو نبيل شعيل 

من خالل مهندس الصوت أحمد احلاتي.
  وقامـــت املطربة املغربية ليـــال بتصوير أغنية 
«رومانســـي» في بيروت من خالل عدسة املخرج 
بسام الترك والذي أظهر ليال في شكل رومانسي 
من خالل قصة حب جميلة. وســـتعرض على 
شاشة «مزيكا» متاشيا مع طرح األلبوم في 
االســـواق، وقد حرصت ليال في تصوير 
االغنية علـــى ارتداء الثـــوب العربي 
االصيل ليتماشى مع أجواء االغنية 
اخلليجية والتي من املتوقع 
املبيعات  ان تتصدر قائمة 
في االسابيع املقبلة لكلماتها 
الرائعة وحلنها املتقن، خاصة 
ان املطربة ليال تتمتع بطلة 

 د.يعقوب اخلبيزيجميلة على املشاهدين. 


