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 ممثلة مشـــهورة بعد ما  16 
دعمت عدد من الشباب لصقل 
مواهبهم هاأليام ينســـبون 
فضل متيزهـــم لغيرها مع 
انها مواقفها مشهودة وموثقة 

معاهم.. اهللا يعينچ! 

 فضل
 ممثل نفى انه راح يشارك في 
عمل خليجي علشـــان ما يزعل 
عليـــه مخرج عملـــه اللي قاعد 
يصوره هاأليام مع انه مصرح 
اكثر من مرة على املشـــاركة في 

الصحافة.. اهللا يشفي!

 زعل
 ممثلـــة بعد ما برزت في 
املسلسالت احمللية «حست» 
انهـــا وصلـــت للنجومية 
ونسيت فضل الناس عليها 
وقامت تسبهم على البي بي.. 

صچ منكر حسنة!

 نجومية

 هدد املطرب وامللحن املصري عمرو مصطفى مبالحقة مواطنته 
شيرين عبدالوهاب قضائيا، بعد اتهام األخيرة إياه باقتباس أحلانه 

من اآلخرين والتحدث بشكل غير الئق عن زمالئه الفنانني.
  ورغم التوتر الذي شاب عالقاتهما، فإن ذلك لم مينع مصطفى 
من التأكيد أنه سيعيد تقدمي أغنية شيرين «مشربتش من نيلها» 
بتوزيع جديد تشاركه فيها موهبة شابة اكتشفها وأطلق عليها 

«فيروز املصرية».
  وأكد عمرو مصطفى لـ «mbc.net» أنه سيرد على تصريحات 
شيرين عبدالوهاب عبر الطرق القانونية، معتبرا أن تصريحاتها 

مسيئة له.
  وكانت شـــيرين قد انتقدت عمرو مصطفى - في تصريحات 
صحافية - متهمة إياه أنـــه يقتبس معظم أحلانه من اآلخرين، 
وأنه يتحدث بشكل غير الئق عن جنوم بلده مصر الذين تعاون 
معهـــم وصنع جنوميته من خاللهم، على حـــد قولها، كما دعته 
إلى أن يفكر ألف مرة قبل أن يتحدث في قنوات فضائية بطريقة 

مسيئة عن أبناء وطنه.
  وتابعت: يا ريت مينســـاش نفسه، فامللحنون الذين يتحدث 
عنهم هم جنوم وأصحاب أحلان متميزة تركت بصمة، وليســـت 
مقتبســـة كمعظم أحلانه، مثل أغنية «الكبير كبير» التي اقتبس 

حلنها من أغنية لسميرة سعيد بعنوان «شاءت الظروف».
  يذكر أن عمرو مصطفى هو ملحن أغنية «ماشربتش من نيلها»، 
كما أنه أعلن أنه سيقدم نســـختني جديدتني لألغنية بتوزيعني 
مختلفـــني، أحدهما من غنائه، واآلخر بصوت مطربة صاعدة من 

اكتشافه أطلق عليها اسم «فيروز املصرية». 

 احلضور الكبير في صالة التزلج

 املطرب حسني منذر

 شيرين عبدالوهاب عمرو مصطفى

 علي احلجار 

 علي الحجار: لم 
أصل إلى مستوى 
مايكل جاكسون

 أكد الفنان علي احلجار انه 
من الصعب أن يضع نفســــه 
في مقارنة مع مواطنه محمد 
العمر،  منير ألنــــه صديــــق 
وقال فــــي مقابلة مع برنامج 
«العاشرة مســــاء» على قناة 
«درمي» الفضائية: منير من أعز 
أصدقائي هو ومحمد احللو، 
وقد بدأنا معا. وشدد احلجار 
على أنه استفاد كثيرا من عمله 
في الغنــــاء الغربي، وأنه في 
أوقات كثيــــرة يدندن بأغان 
أجنبية، الفتا إلى أنه لن يكون 
أفضل من مايكل جاكســــون 
أو ســــتينج أو غيرهما، لكنه 
مواظب على سماع املوسيقى 
العربية والغربية لالستفادة 

والتعلم. 

 الميتا فرنجية تنسحب من تحكيم  رغدة تعثر على والدتها الحقيقية
الفنانـــة رغـــدة «فتاة العرب المثالية»  بـــدأت 

التحضيرات لعمل مسرحي 
ضخـــم بعنـــوان «بلقيس» 
للكاتب عبدالرحمن محفوظ، 
ومن اخراج أحمد عبداحلليم، 
تعود من خالله الى خشـــبة 
املسرح القومي، وتدور أحداث 
املسرحية حول «بلقيس» التي 
تقرر أن تفتدي قومها بنفسها 
عندما يرسل ملك غاشم جيشا 
جرارا ليغزو مملكتها مهددا 
سلمها واســـتقاللها، وتبدأ 
رحلة طويلة، تكتشف خاللها 
الكثير، فقـــد كان والدها قد 

أقنعهـــا بأن والدتها من اجلان، ولكنها خالل الرحلة تعثر على 
والدتها احلقيقية، وتكتشف أن والدها أقنعها بخرافة، وتقوم 

بدورها الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز.
  اجلديـــر بالذكر أن آخر جتربة مســـرحية لرغدة كانت مع 
الفنان عادل امام في مسرحية «بودي جارد» والتي لم يقدمها 
خالل موســـم الصيف املاضي بسبب انشغاله بتصوير فيلمه 

«الزهامير». 

 بعد حضورها بأكثر من ساعة، 
قررت الفنانة اللبنانية، الميتا 
فرجنية، االنســــحاب من جلنة 
حتكيم مســــابقة «فتاة العرب 
املثالية» ، وبررت الميتا انسحابها 
بشعورها ببعض التعب، إال أن 
السبب احلقيقي كما عرفنا هو 
ضيقها مــــن تأخير موعد بداية 
احلفــــل ألكثر من ســــاعتني عن 
موعده احملدد ســــلفا، فضال عن 
إجهادهــــا. وشــــهد احلفل الذي 
أقيم مساء أمس األول في فندق 
«دوسيت» بالتجمع اخلامس في 
القاهرة، سوء تنظيم واضح من 

قبل القائمني عليه، حيث تأخر موعده أكثر من ســــاعتني، كما تأخرت 
فقرات املكرمني إلى نهاية احلفل، بخالف توزيع العديد من الدروع على 
رعاة املهرجان، وكثرة توجيه الشــــكر لهم بداٍع ومن دون داٍع. وفازت 
بلقب فتاة العرب املثالية لهذا العام رمي التونسي، بينما جاءت املوصلي 

في املركز الثاني، وحلت الرا الرت في املركز الثالث. 

 «العاشقين» جسدت نضال الشعب الفلسطيني في «صالة التزلج»

 مفرح الشمري
  جســـدت فرقة «اغاني العاشـــقني» 
الفلســـطينية من خالل حفلها الغنائي 
الذي اقيم في الكويت لتقريب وجهات 
النظر بني الشعبني الكويتي والفلسطيني 
بعد غيـــاب ٢٧ عاما عنهـــا في «صالة 
التزلج» على مدى يومني متتاليني نضال 
الشعب الفلسطيني ودفاعه املستميت عن 
ارضه وقضيته التي اصبحت قضية كل 
العرب من خالل لوحات غنائية متنوعة 
«حماسية» دفعت احلضور الكبير الى 
مشاركتها فيها، السيما وانها اعتمدت 
على ابراز االغنية التراثية الفلسطينية 
التي كتبها عدد من الشعراء وعلى رأسهم 

الراحل محمود درويش.
  بدأ احلفل الذي نظمته مجموعة ريتش 
في الكويت بالتعاون مع شركة املشروعات 

السياحية بالسالم الوطني الكويتي ومن 
ثـــم انطلقت الفرقة فـــي تقدمي لوحاتها 
الغنائية من خالل مطربها حسني منذر 
حيث غنى «لغة العاشقني» التي وجدت 
صدى طيبا في نفوس احلاضرين واتبعها 
بـ «مشـــينا الدرب» و«ملا الزمان انقلب» 
التي شاركه احلضور في ترديد كلماتها 
اجلميلة ليستغل منذر هذا التجاوب الكبير 
مقدما لوحات «الدور املهجورة» و«غنى 

احلادي» و«هبي يا رياح».
  وبعد ذلك قدمت الفرقة «الدبكة» من 
خالل عـــروض راقصة ارتدى اعضاؤها 
فيها ازياء من التراث الفلسطيني تتماشى 
مع اجواء االغاني التي قدموها مثل «على 
دالعونـــة» وغيرها حيـــث تفاعل معها 
اجلمهور من مختلف االعمار بشكل الفت 

للنظر.

  اجلميل في حفل «العاشقني» ان احلضور 
الذين اكتظت بهم «صالة التزلج» كانوا 
يحفظون اغاني الفرقة وخاصة اللوحات 
التي حتمل بـــني طياتها «احلماس» مثل 
«من سجن عكا» و«هبت النار» و«مهرة 
حرة» و«دوس ما انت دايس» التي غناها 
املطرب حسني منذر بحماس شديد وكذلك  
«اشهد يا عالم» و«واهللا لزرعك بالدار» 

و«دمي اسمي» و«جمع االسرى».
  يذكـــر ان فرقة «اغاني العاشـــقني» 
الفلسطينية تأسست في العاصمة السورية 
وتضم بني صفوفها فنانني من جنسيات 
عربية مختلفة واحيت العديد من احلفالت 
الغنائية في شتى الدول العربية ونالت 
جائزة الفن الشـــعبي في مهرجان نانت 
الفرنسي وغيرها من اجلوائز التقديرية 

لعطاءاتها الكثيرة. 

 من خالل لوحات غنائية «حماسية» شاركها الحضور الكبير ترديدها
 عمرو مصطفى يهدد بمقاضاة شيرين 

بعد اتهامها له بإهانة النجوم

 يقدم «مشربتش من نيلها» مع «فيروز المصرية» 

 (قاسم باشا) جانب من عروض الفرقة 

 رغدة

 الميتا فرجنية 


