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 مطربة هددت متعهد حفالت 
غنائيـــة بأنهـــا راح ترفع عليه 
دعوى قضائية بعد ما طنشـــها 
وتعاقد مع غيرهـــا من دون ما 
تـــدري مع انـــه كان مواعدها.. 

زين تسوين! 

 تهديد
 مديـــر إنتـــاج قاعـــد يربط 
عصاعـــص بـــني فريـــق عمله 
علشان محد يشتكي عليه عند 
«معزبه» بعد ما قدر يعمي عيونه 
اللي يســـويها..  البـــالوي  عن 

من عاش باحليلة مات بالفقر!

 بالوي
 املمثلة اللـــي هوايتها القيل 
والقـــال هاأليـــام قاعـــدة تلف 
وتـــدور على مكاتـــب املنتجني 
علشان تشتغل معاهم بس محد 
عطاها ويـــه النها نقالة حچي.. 

زين يسوون فيچ!

 شغل
 مطربة هددت متعهد حفالت 
غنائيـــة بأنهـــا راح ترفع عليه 
دعوى قضائية بعد ما طنشـــها دعوى قضائية بعد ما طنشـــها دعوى قضائية بعد ما طنشـــها 
وتعاقد مع غيرهـــا من دون ما 
تـــدري مع انـــه كان مواعدها.. 

 مطربة هددت متعهد حفالت 
غنائيـــة بأنهـــا راح ترفع عليه 
دعوى قضائية بعد ما طنشـــها دعوى قضائية بعد ما طنشـــها دعوى قضائية بعد ما طنشـــها 
وتعاقد مع غيرهـــا من دون ما 
تـــدري مع انـــه كان مواعدها.. 

زين تسوين! 

 تهديد
 مديـــر إنتـــاج قاعـــد يربط 
عصاعـــص بـــني فريـــق عمله 
علشان محد يشتكي عليه عند علشان محد يشتكي عليه عند علشان محد يشتكي عليه عند 
«معزبه» بعد ما قدر يعمي عيونه 
اللي يســـويها..  البـــالوي  عن 

من عاش باحليلة مات بالفقر!

 بالوي
 املمثلة اللـــي هوايتها القيل 
والقـــال هاأليـــام قاعـــدة تلف 
وتـــدور على مكاتـــب املنتجني وتـــدور على مكاتـــب املنتجني وتـــدور على مكاتـــب املنتجني 
علشان تشتغل معاهم بس محد 
عطاها ويـــه النها نقالة حچي.. 

زين يسوون فيچ!

 شغل

 الفنانة القديرة حياة الفهد 

 تشارك فيه ١٩ دولة وكوكبة من نجوم السينما العربية

 مهرجان الفيلم العربي بالجزائر 
  يحتفي بحياة الفهد

 كونـــا: أعلنت ادارة املهرجـــان الدولي للفيلم 
العربي الذي سيقام مبدينة وهران غربي العاصمة 
اجلزائرية فـــي الفترة من ١٦ الى ٢٣ اجلاري عن 
تخصيص أمسية تكرميية للفنانة القديرة حياة 

الفهد.
   وقال املتحدث الرسمي باسم املهرجان نبيل 
حاجي ان الدورة الرابعة للمهرجان التي تشارك فيها 
١٩ دولة عربية وكوكبة من جنوم السينما العربية، 
خصصت برنامجها لالحتفاء بالسينما اخلليجية 
من خالل تنظيم أمسية لتكرمي الفنانة القديرة حياة 
الفهد التي تزور اجلزائر واملغرب العربي ألول مرة، 
مشيرا الى أن الفهد أكدت حضورها وأعربت عن 

بالغ سعادتها بالتواجد في املهرجان.
  وأكـــد حاجي عن تخصيـــص برنامج خاص 
لالحتفاء بالسينما اخلليجية من خالل عرض ٣ 
أفالم طويلة من كالسيكيات السينما اخلليجية 
وهي «بس يا بحـــر» و«حكاية بحرينية» و«دار 

احلي» الى جانـــب ٩ أفالم قصيرة باالضافة الى 
ندوتني حول «سبل النهوض بالنقد السينمائي» 

و«املوسيقى التصويرية في السينما».
  وكشـــف عن عرض ١٣ فيلما عربيا طويال في 
املهرجان من بينها فيلمان جزائريان هما «الساحة» 
و«تاكســـيفون» وفيلم تونسي جزائري «شارع 
النخيل اجلريح»، باالضافة الى مشاركة دولة قطر 
بفيلم طويل للمرة األولى في املهرجان وفيلمني 
عراقيني فيما اقتصرت املشاركة املصرية على فيلم 
واحد وهو «امليكروفون» الى جانب أفالم اخرى 

من املغرب ولبنان وسورية.
  وحول األفالم القصيرة قال حاجي ان التنافس 
سيكون بني ٢١ فيلما تشارك فيها اجلزائر بـ ٣ أفالم 
فيما ستشـــارك ليبيا ألول مرة بفيلم «القسم»، 
وكذلك األمر بالنســـبة للســـعودية بفيلمني هما 
«عايش» و«القدرجي» الى جانب أفالم من عمان 

ومصر والبحرين وسورية واملغرب. 

 رفض تمثيل المحجبات.. ويفضل أغاني أبوالليف

 سعيد صالح: أي فنانة تتشرف بتقبيلي.. 
وأؤيد الجنس قبل الزواج

 ميادة الحناوي تعود بـ «سوف أرحل»

 اعتبــــر الفنان ســــعيد 
صالــــح انــــه شــــرف ألي 
فنانة ان يقبلها ألن قبلته 
ال مثيل لها، مؤكدا في الوقت 
نفسه انه يؤيد اجلنس قبل 
الزواج، مادام هناك اتفاق بني 

الشخصني على الزواج.
  وقال صالح في مقابلة مع 
برنامج «بدون رقابة» على 
قناة LBC: كنت أصر على 
القبالت في أفالمي،  تقدمي 
ألنه شــــرف ألي ممثلة ان 
اقبلهــــا، ألن قبلتي جميلة 
جدا، لكن هذا األمر كان في 
إطار التمثيل وليس الزنا.

  وأضاف: ارفض مقولة ان 
الفنان صاحب مزاج، وانه يعرف فتيات كثيرات، 
ودائما يرتكب الرذائل، ألن هناك فنانني محترمني، 
كما أني أرفض النظرة الســــيئة للوسط الفني، 

مشيرا الى انه يؤيد وجهة 
إمام في  الفنان عادل  نظر 
منــــع ابنته مــــن التمثيل، 
خوفا عليهــــا من القبالت، 
ملمحا الى ان ابنته تزوجت، 
وانه سيرفض ايضا دخول 
ابنته الفن إال اذا قدمت اعماال 

محترمة.
  ورفــــض صالــــح فكرة 
ارتــــداء الفنانــــة احلجاب 
والتمثيل بــــه، معتبرا انه 
من االفضل للفنانة احملجبة 
ان جتلس في بيتها وتهتم 
بشؤون دينها، الفتا الى انه 
ضد فكــــرة تبني املثليني، 
او اجلمــــع بــــني اكثر من 
زوجة، كما يرفض الضرب كوسيلة للتعليم في 
املدارس، وذكر صالح انه يحب اغاني أبوالليف 

ويسمعها. 

 إيالف: تســـتعد الفنانة 
ميادة احلناوي لتســـجيل 
وتصوير أغنيـــة منفردة 
بعنوان «سوف ارحل» وهي 
الفصحى  باللغـــة  قصيدة 
كتبها الشـــاعر سالم قزاز، 
وحلنها كرمي هيثم، وتوزيع 

عمرو عبدالعزيز.
  وقد اختـــارت ميادة أن 
القصيـــدة والتي  تصـــدر 
أنتجتها على نفقتها اخلاصة 
متهيدا لعودتها خالل الشهور 
االولى من عام ٢٠١١ بألبومها 
الذي تستعد لتسجيله خالل 
الشهر اجلاري مبصر، وهو 
من انتاج عالم الفن ومزيكا 

للمنتج املصري محسن جابر الذي صاحبها منذ 
بداياتها وقدما معا العديـــد من االعمال الطربية 

الرائعة.
  وكانت ميادة قد تصاحلت مع املنتج محسن 
جابر منذ عامني، اثر خالف استمر سنوات طويلة، 
وصرحت ميادة فـــي حينها بأنها لم تكن لتعود 

للساحة لوال محسن جابر.

  وقد تــــردد مؤخرا عبر 
املواقع االخبارية وبعض 
ان  العربيــــة  الصحــــف 
احلناوي تســــتعد الصدار 
البومهــــا اجلديد بالتزامن 
مع احتفاالت رأس السنة، 
وان االلبوم سيصدر بعنوان 
«احلكاية باختصار» وهو 
ما نفته الفنانة، مؤكدة ان 
جميع االحلان مت تسجيلها 
ولكنها حتى هذه اللحظة لم 
تضع صوتها عليها، ملمحة 
الى ان «احلكاية باختصار» 
هي عنــــوان احدى اغنيات 
مــــن احلان محمد  االلبوم 
ضياء الدين، ولكنها لم حتدد 
حتى االن اســــم االلبوم. والــــى جانب «احلكاية 
باختصار» قدم محمد ضياء الدين مليادة حلنني 
اخرين بعنوان «ال متسك ايديه» و«تعالى» وهو 
اول تعاون يجمعها به، وتتعاون ايضا مع امللحن 
املتميز عمرو مصطفى باغنية بعنوان «وعدتك 
واسيبك متشــــي» وهو ما تعتبره ميادة مبثابة 

مفاجأة كبيرة للجمهور. 

 سعيد صالح

 ميادة احلناوي

 بعد غياب ٢٧ عامًا عن أراضيها

 جديدها «نام مبكر» وشاركت وسوف «سامحتك»

 الجابي: حفل «العاشقين» في الكويت لرد الجميل

 مي حريري لـ «األنباء»: ملحم بركات لن يتكرر 
  ويحق له أن يمازحني

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
  بعد أن كثرت األخبار التي تناولتها وســـائل االعالم 
عن امكانيـــة عودة الفنانة مي حريري الى املوســـيقار 
ملحم بركات على هامش العبارة الشهيرة التي قالها لها 
على امليكروفون أمام أكثر من ٥٠٠ شـــخص أثر إحيائه 
حفـــال فنيا الى جانب الفنانة جنـــوى كرم، حيث كانت 
مي ترقص واملوسيقار يغني فقال لها: كيف ابننا، تعي 
نتزوج وجنيب ولد صغير. وقد اعتبرت وسائل االعالم 

األمر أن بركات يعرض الزواج على الفنانة.
  «األنباء» التقت مبي حريري في حوار عن حقيقة ما 
جرى وعن تواجدها كضيفة شـــرف في مهرجان دمشق 

السينمائي في سورية وجديدها وكان احلوار اآلتي:
  ما الذي حمل ملحم بركات على ان يقول لك: تعي نتزوج 

وجنيب ولد؟
  كنت أحييت عيد االضحى في قبرص وعدت الى بيروت، 
حيث تواجدت في احلفل الـــذي أحياه ملحم بركات في 
«الريجنسي باالس» مع الفنانة جنوى كرم في األضحى، 
هـــو ميزح فقد كنت فـــي مرحلة ما زوجة لـــه وأم ابنه 
ملحم جونيور. وفيما كنـــت أرقص فهو يغني، قال لي 
«أبو مجد» بصوت عال ممازحا: كيف ابننا، تعي نتزوج 
وجنيب ولد صغير. فجاء ردي وأنا التي اعتدت على مزاح 

أبو مجد: اي ليش ال.
  هل أزعجك مزاحه؟

  أبومجد يعشق الطرائف واملزاح مع الغريب فكيف احلال 
معي أنا، وهو يحق له أن ميازحني فهو يحترمني جدا.

ــجعينه  ــل ميتلك ابنكما صوتا جميال كوالده وهل تش   ه
على الغناء، وأين يتواجد اليوم؟

  ابني يتواجد في بروكسل، حيث يتلقى دراسته الى 
جانب أوالد شـــقيقتي، وأنا أزوره باستمرار. ومتفوق 
في دراسته، وهو أمر الفت، ألنه عندما كان في لبنان لم 
تكن عالماته محلقة كما هي في بروكسل، فقد أردت أن 
أحمله للدراسة في بلد أوروبي ألنني ال أريده أن يدخل 
في معمعة الفـــن وأن يغني مثل والده، فيجب أن يركز 
على دراســـته، وعلى مســـتقبله ألنه متفوق، كما أنني 
أقول انه ال ميكن أن يكون مثل ملحم بركات، ألن هنالك 

موسيقار واحد ال يتكرر مرة أخرى.
  شاركت كضيفة شرف في «مهرجان دمشق السينمائي» 
ــة حولك من  ــل أنك أحدثت زوبع ــت االجواء ونق كيف كان

املعجبني؟
  أعتز باالهتمام الالفت الذي حظيت به، حيث خطفت 
قلوب الســـوريني، انشـــغل احلضور بااللتفاف حولي 
فأثـــاروا فضول رجال األمن في دار األوبرا الســـورية. 
وأنا سعيدة الختياري من قبل اللجنة املنظمة للمهرجان 
لتقدمي اجلائزة البرونزية للمخرج السوري عبد اللطيف 
عبداحلميد، وأيضا ممنونة إلدارة املهرجان لدعوتي إليه 

كضيفة شرف.
ــوف على  ــعرت بخ ــا قيل عن انك ش ــن ما صحة م   لك
ــتطيعي الكالم رغم أنه سبق لك أن غنيت  ــرح ولم تس املس
ــد إحيائك حفال خاصا مبنظمة  ــي دار األوبرا املصرية عن ف

اليونيسيف؟

  ال ميكن وصف الرهبة التي شعرت بها وأنا أقف على 
مســـرح دار األوبرا، وكنت حضرت كلمة أللقيها لكنني 
شعرت للحظات باخلوف ولم أستطع تالوتها، لكنني بعد 

دقائق استعدت قوتي وقلت ما أريد التعبير عنه.
ــوف في سورية    ماذا عن اللقاء الذي جمعك بجورج وس

وقد غنيت معه؟
  كنت أحيي حفال في كازينو «شـــيلو» في ســـورية 
على هامش مشاركتي كضيفة شرف في مهرجان دمشق 
السينمائي وحضر احلفل عدد كبير من املمثلني والنجوم 
الذين تواجدوا في املهرجان، وكانت املمثلة نبيلة عبيد 
رافقتني الى احلفل الذي يجمعني بوسوف. ودخل وسوف 
الصالة، فرحبت بـــه وأعطيته امليكروفون ليغني، لكنه 
رفـــض ذلك وطلب مني الغناء، فقدمت ســـلطان الطرب 
بكلمة قلت فيها: هكذا يكون سالطني الطرب، ميتلكون ثقة 
بأنفسهم ويعرفون ان قيمتهم الفنية ال تتزعزع في حال 
أعطى الفنان امليكروفون لفنان آخر وان كان هذا الفنان 
مسيرته الفنية حديثة ليغني قبله، وكنت اغني ووسوف 
يستمع الي، وعندما غنى سلطان الطرب «سامحتك» كان 

يعطيني امليكروفون ألشاركه الغناء.
  ما جديدك على صعيد الغناء؟

  أحضر ألغنية جديدة ســـأطرحها الحقا بعنوان «نام 
مبكر»، وهي من كلمات فارس اسكندر، وأحلان سليم سالمة، 
ومـــن توزيع مي صباغة، إضافة إلى أغنية قيد التوزيع 
من كلمات وأحلان سليم عساف، وتوزيع وسام كيال. كما 

أحضر ملفاجأة في ليلة رأس السنة في بيروت. 

خالل احلفل، تعبيرا عن املواقف 
املشــــرفة التي قدمهــــا صاحب 
الســــمو األمير الشــــيخ صباح 
األحمد وولي عهده االمني سمو 
الشيخ نواف األحمد اللذان كانا 
الفلسطينية  الداعمني للقضية 
دوما، وهذا ما يــــدل على عمق 
العالقة بني الكويت وفلســــطني 

تاريخا وعروبة.
  مشيرا الى ان احلفل سيتضمن 
اغنية ســــتكون مبثابــــة هدية 
الكويتي، وسيتغنى  للشــــعب 

بها املطرب حسني منذر.
  ثم تبعه في احلديث مصمم 
الفرقة  الدبكات وأحد اعضــــاء 
القدامى شــــوكت ماضي قائال: 
تضم الفرقــــة ٣٠ عضوا ما بني 
موســــيقيني ومغنني وراقصني، 
ينقسمون الى ما يفوق ٢٠ مغنيا 
و١٢ راقصا وراقصة، هذا فضال 
عن االداريني الذين يفوق عددهم 
الـ ٤٠، وفيما يخص غياب اعضاء 
الفرقة القدامــــى قال إنه حزين 
لذلــــك، لكنه في نفــــس الوقت 
متفائل بالشباب الذين ينبضون 
باحليوية والنشاط، كونهم من 

سيكملون املشوار. 

بالشعب الكويتي.
  واضاف: الفرقة تعود للغناء 
فوق خشبة مسارح الكويت وذلك 
بعد آخر حفلة قدمت في عام ١٩٨٣ 
اي ما يقارب ٢٧ عاما، وهذا امر 
بحد ذاته سيولد مشاعر جياشة 
ســــتفيض من اعضــــاء الفرقة 
لتترجم عبر الغناء والرقصات 

فتحــــي عبدالنبي فقــــال: اولى 
حفــــالت الفرقة منذ عودتها من 
جديد اقيمت في ابوظبي حيث 
مت مــــن خاللها انعــــاش ذاكرة 
الشعب الفلســــطيني من خالل 
التي تتميز  اغنية «العاشقني» 
بجملة من املعاناة الفلسطينية، 
لذلك نتمنى ان نقدم حفال يليق 

يعتبــــر فرصة تاريخية كونهم 
سيغنون على ارض الوطن الثاني 
لهم كونهم حضروا الذابة الفجوة 
التي حصلت بني الشــــعبني في 
السابق ولرد اجلميل حول كل ما 
قدمته احلكومة والشعب الكويتي 

دعما الرض فلسطني وشعبها.
  اما املسؤول االداري للفرقة 

 مفرح الشمري
العاشــــقني    عقــــدت فرقــــة 
الفلســــطينية التي تزور البالد 
هذه االيام مؤمترا صحافيا مساء 
امــــس االول في فندق «ســــفير 
انترناشــــيونال» للحديث عن 
حفلتهم الغنائية التي تقام في 
صالة التزلج بعد غياب الكثر من 
ربع قرن عن الديرة حيث عبر 
عضو مجلس ادارة الفرقة طارق 
اجلابي عن ســــعادته وسعادة 
الفرقــــة لوجودهم في  اعضاء 
الكويت الحيــــاء حفلة غنائية 
الهــــدف منهــــا جتســــيد روح 
الكويتي  الشــــعبني  احملبة بني 

والفلسطيني.
  ذكر اجلابي ان الفرقة تأسست 
قبل ٣٠ عاما واستمرت بقوة حتى 
الثمانينيــــات ولظروف صعبة 
تفككت حتى التأم شــــملها من 
جديد قبل عــــام تقريبا على يد 
الفلسطيني مالك  رجل االعمال 
ملحم الذي يعتبر املمول الوحيد 
للفرقة التــــي اتخذت العاصمة 

السورية مقرا لها.
  وعــــن زيارتهم للكويت بعد 
غيــــاب دام ٢٧ عاما قال ان ذلك 

 مي حريري ملحم بركات

 نانسي ضيفة «نجم الخليج»..
  وعشاقها على الـ«فيس بوك» بلغوا المليون

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  يبدو ان الفنانة نانسي عجرم استعادت نشاطها الفني بعد 
الوعكة الصحية التي أصابتها بسبب حملها للمرة الثانية ، 
حيث حتيي بعد غد ســــهرة برنامــــج «جنم اخلليج» بعد ان 
كانت أحيت حفال ضخما مشتركا للجالية العربية املتواجدة 
في هولندا الى جانب الفنان فضل شــــاكر، كما أحيت مســــاء 
أمس مبنتجع قصر العريــــن في البحرين حفال ضخما، وقد 
أشــــار خالد أنيب املدير العام ملنتجع قصــــر العرين الى ان 
التحضيرات من إعدادات الصوت واإلضاءة بلغت تكلفتها ما 

يقارب الـ ١٠ آالف دينار، فيما ضم موقع احلفل أكثر من ١٢٠٠ 
مقعد جلمهور النجمة اللبنانية.

  من جهة أخرى احتفل عشاق نانسي عبر موقع الـ«فيس 
بوك» ببلوغ عددهم املليون معجب وهذا الرقم لم يصله بعد 

أي فنان عربي.
  اجلدير بالذكر ان نانسي كانت ألغت حفال لها في البحرين 
بعد ان دخلت الى املستشفى أثر وعكة صحية حيث تعرضت 
لنزلة صدرية أدت الى آالم في ساقيها ما استدعى دخولها بشكل 

طارئ الى املستشفى خوفا من التسبب في مضاعفات. 

 (سعود سالم)  فتحي عبدالنبي يتوسط طارق اجلابي وشوكت ماضي خالل املؤمتر


