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 مطرب يعتقد ان اعماله  24 
«خالدة» هااليام يبي يطرح 
اغنية ســـينغل بالسوق 
علشان جمهوره ما ينساه 
مثل ما يقول.. خير ان شاء 

اهللا! 

 ممثلة ما «سلمت» من انتقاد 
زميلة لها بعدما اخذت دورها في 
مسلســــل يصور هااليام بعدما 
صرحت هاملمثلة في الصحافة انه 
دورها كان لزميلتها وقدرت تاخذه 

منها.. هذا فن واال حرب؟!

 حرب سنغل
 مدير إنتاج ترك العمل 
مع فنانة كبيـــرة وصار 
مدير أعمال فنانة شـــابة 
املنتديات  يدافع عنها في 
اإللكترونيـــة.. احلمد هللا 

والشكر!

 دفاع
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 دفاع

 عميد املعهد د.فهد السليم بشار اجلزاف

 من عروض املعهد

 ساندي باسكال مشعالني

 جنوى كرم في كليب «لشحد حبّك»

 أفيش فيلم «بون سواريه»

 الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة ناتاشا

 «معهد المسرح» في الشارقة: «هل يوجد أحد في المنزل؟»
 مفرح الشمري

  تلبية للدعوة التـــي وجهتها اللجنة 
العليا ملهرجان االمارات االول للمســـرح 
اجلامعي، يشـــارك املعهد العالي للفنون 
املسرحية بعرض مسرحي في املهرجان 
يحمل عنوان «هل يوجد احد في املنزل؟» 
تأليف واخراج بشـــار اجلـــزاف، حيث 
سيعرض مساء اليوم على مسرح معهد 
الفنون املسرحية بالشارقة كعرض زائر 
وذلك بحضور وزير الثقافة والشـــباب 
وتنمية املجتمـــع عبدالرحمن بن محمد 

العويس.
  وفي هذا اجلانب، اكد مؤلف ومخرج 
املسرحية بشـــار اجلزاف لـ «األنباء» ان 
العرض سيكون خارج املنافسة، ويأتي 
من بـــاب التعاون بـــني املعهـــد العالي 
للفنون املســـرحية فـــي الكويت ومعهد 
الفنون املســـرحية الذي انشئ في امارة 

الشارقة.
العمل     وتابع اجلزاف: يشـــرف على 
عميد املعهد د.فهد الســـليم ويشارك في 
جتسيد شخوصه عدد من طلبة املعهد مثل 
مبارك بالل وعبداهللا النصار وعبدالعزيز 
النصار وموسى كاظم وخالد السجاري 
الـــى الفرقة  واريج العطـــار، باالضافة 
املوسيقية املكونة من عبداهللا البلوشي 
وعبدالرحمـــن البلوشـــي وفهد البحري 
ومحمد الكهيلي واحمد القطان، وسيتصدى 
للديكور واالضاءة واالزيـــاء فهد املذن، 
بينما مساعد املخرج هو علي البلوشي، 
وفكرة العمل تناقش العديد من القضايا 
االجتماعية بأســـلوب جميل، وامتنى ان 
تنال استحسان اجلميع، خاصة ان العرض 

ستكون املوسيقى فيه «اليف».
  واشـــار اجلزاف الى انه سعيد بهذه 
الفرصة التي منحه اياها د.فهد الســـليم 
والذي سيقدم ورقة علمية في املهرجان، 
ملمحا الى ان جهود عميد املعهد التي ال 
تعد وال حتصى هي وراء تنفيذ هذا العمل 

بكل اريحية.
  اجلدير بالذكر ان مهرجان االمارات االول 
يقام على مسرح معهد الفنون املسرحية 
بالشارقة مبشاركة ٩ عروض مسرحية 
من جامعات االمارات واجلزيرة والشارقة 
ورأس اخليمة وعجمان وتقنية دبي وكليات 
الشارقة العليا، كما تتضمن العروض نصا 
باللغة االجنليزيـــة تقدمه جامعة رأس 
اخليمة للطب والعلوم الصحية، وسيتم 
في ليلة االفتتاح تكرمي محمد صقر لدوره 

الرائد في مجال املسرح اجلامعي. 

 يعرض مساء اليوم في انطالق المهرجان

 باسكال: أصبحت جاهزة لإلنجاب 
والتفرغ للحمل والوالدة واألطفال

 الرقابة تؤكد حذف ٤ جمل وأغنية  صحافي يثير غضب إسعاد يونس
 تعرضت املنتجة والفنانة   و١٦ لفظًا خادشًا من فيلم «بون سواريه»

إســـعاد يونـــس ملوقـــف 
حرج خـــالل إدارتها لندوة 
«القراصنـــة» التـــي اقيمت 
ضمـــن انشـــطة مهرجـــان 
الســـينمائي حيث  القاهرة 
هاجمهـــا أحـــد الصحافيني 
وطالبها بانتاج افالم تاريخية 
ودينية، وهو األمر الذي اثار 
غضبها، خاصـــة ان الندوة 
تتحدث عن القراصنة وعندما 
طالبته بالتزام مقعده رفض 
واستكمل حديثه فاستعانت 
باألمن ليخرجـــه من قاعة 

الندوة.
  وفي الوقت نفسه شنت 
اسعاد يونس هجوما شديدا 
على االجهـــزة الرقابية في 

مصر، واتهمتها بانها ال تقوم بدور فعال ملواجهة قرصنة األفالم، 
مشـــيرة الى ان فيلم «زهامير» تعرض للقراصنة بعد يوم واحد 

من عرضه في دور العرض التجارية.

 أكدت مصادر مسؤولة من هيئة 
الرقابة على املصنفات في مصر أنها 
قد حذفت ٤ جمل من السيناريو 
األصلي لفيلم «بون سواريه»، كما 
قامت الرقابة بحــــذف أغنية من 
الفلكلور الشعبي املصري بعنوان 
«يسي أحمد أفندي» وحذف ١٦ لفظا 
النسخة  الفيلم بعد مشاهدة  من 
الفيلم  النهائية له. وكانت بطلة 
الفنانة غادة عبدالرازق قد أكدت 
أن فيلمها اجلديد «بون سواريه» 
لم يخضــــع للمقص الرقابي بأي 
شــــكل من أشكال احلذف. وتدور 
أحداث الفيلم حول نزاع ٣ فتيات 
على الثــــروة التي تركها والدهن 
وهي عبارة عن «كباريه»، وهو من 
بطولة غادة عبدالرازق، مي كساب، 
مروى، حسن حسني وطلعت زكريا 

ومن إخراج أحمد عواض. 

 ساندي: هاني محروس هددني
   ومن حقي اللجوء للقضاء

 كشفت الفنان اللبنانية باسكال مشعالني عن عمر عالقتها مع 
زوجها احلالي ملحم أبوشـــديد، وقالت: يعود عمر العالقة خلمس 
ســـنوات مضت، قبلها كانت عالقتي مبلحم مديرا لفرقتي الفنية 
وملحنا وموزعا، وكان كل منا يتباحث مع اآلخر في االنتشار الفني 
اخلاص به، امنا الصراحة املباشرة والبوح باحلب يعود فقط خلمس 
سنوات، حيث كنا أصدقاء في السابق، ومن ثم حترك القلب والعقل 
معا، وخطوة الزواج لم تفاجئ املقربني منا والعاملني معنا، بعضهم 

كان يستشعر وجود الصلة، والبعض اآلخر كان يخمن ويشك.
  وبالنسبة لألطفال أعلنت بسكال عن جهوزيتها التامة لألطفال، 
وقالت: أكيد ســـأتفرغ للحمل والوالدة وما بعدهما، من املفضل أن 
يرى اجلمهور فنانته املفضلة بالصورة اجلميلة التي سبق وعرفها 
بهـــا، وميكن للفنان أن يســـتعد لفترة احلمـــل بتحضير اثنني أو 
ثالثة ڤيديو كليب تنزل على الشاشات تباعا كتعوض عن غيابه، 
شـــخصيا أفضل الغياب الكامل، كما أفضل أن تعطي املرأة الفنانة 
أمومتها حقها الكامل، جنمات العالم كافة يتمتعن بأمومتهن ويعدن 
ملتابعة مشوار الفن، األمومة نعمة ال تتكرر كثيرا لذلك على املرأة 
أن تستفيد منها ألقصى درجة ممكنة، كما أن الفنانة التي تخطط 

جيدا لعملها بامكانها أال تغيب كثيرا عن جمهورها. 

 خرجت املطربة ساندي عن صمتها، بعد أن اتخذت جميع االجراءات 
القانونية ضد مهندس الصوت هاني محروس الذي اتهمته بتسريب 
أغنيــــة «احللم» احدى أغنيات ألبومها املقبــــل على مواقع االنترنت، 
حيث عقدت مؤمترا صحافيا للــــرد على ادعاءات هاني وتصريحاته 

التي ليس لها أي أساس من الصحة. 
  وأكدت، حسب موقع «الفن اونالين» انها اتخذت جميع االجراءات 
القانونية املطلوبة في مثل هذه املواقف، حيث تقدمت مبحضر ملباحث 
االتصاالت الثبات الواقعة واحملامي اخلاص بها حاليا يقوم مبتابعة 

االجراءات.
  وعن ادعــــاء هاني انها تفعل كل هذا من أجــــل عمل «بروباجندا» 
أللبومها اجلديد، فقالت: أنا لست في حاجة الى فعل ذلك، وأبسط دليل 
على كالمي أنني اليوم أول مرة أحتدث في تفاصيل اخلالف، وهاني هو 
الذي حتدث في املوضوع خالل االسبوع املاضي بالكامل في كل مكان، 

ومن يرد التأكد من كالمي فليدخل على االنترنت ويتأكد.
  اجلدير بالذكر أن ساندي تنوي طرح ألبومها باالسواق علي جزأين 
ويتضمن ٩ أغنيات وسيطرح باجلزء االول خمس أغنيات من بينها 
أغنيــــة «احللم» واجلزء الثاني ٤ أغنيــــات وااللبوم من توزيع احمد 

ابراهيم وكلمات امير طعيمة، محمد رفاعي. 

 ٌتعرض قريبًا على شاشات التلفزة

 «لشحد حّبك» لنجوى كرم.. «سوبر ٣٥»
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد

  صورت الفنانة جنوى كرم الكليب 
اخلاص بأغنية «لشــــحد حّبك» التي 
صدرت منفردة وحتقق جناحا كبيرا 
في مختلف الدول العربية، وهي من 
كلمات عادل رفــــول وأحلان جورج 
مرديروســــيان وتوزيع طوني عنقا 
والتســــجيل جلو باروجيان، حيث 
اختارت جنوى ان تصورها مع املخرج 
فادي حداد على ان تعرض بعد يومني 
على شاشات التلفزة، وقد مت التصوير 
بكاميرا سينما «سوبر ٣٥» وعلى مدى 
يومني متتاليني في مدرسة عينطورة 
(منطقة الذوقـ  شمال بيروت)، ونرى 
أفكارا  فيها مخرجا مسرحيا يتخيل 
استعراضية ولوحات، لتظهر جنوى 
في مختلف لوحاته ومبشاركة فرقة 
رقص استعراضية مؤلفة من ١٦ صبية. 
يذكــــر ان جنوى كرم أحيت عددا من 
احلفالت الناجحة كان آخرها في شرم 
الشيخ وســــورية ولبنان وأبوظبي 

وتونس. 

 مؤتمر ناتاشا األحد في السالمية

 «ُطب وتخّير» يزيد من قيمة جوائزه 
  لفوز المنتخب بكأس «خليجي ٢٠»

 برعاية وحضور الشاعر 
الشيخ دعيج اخلليفة، تقيم 
شــــركة روتانا للصوتيات 
واملرئيات االحد املقبل مؤمترا 
اللبنانية  صحافيا للمطربة 
ناتاشــــا، حيث ســــتتحدث 
عن جديدهــــا وأهم خططها 

املستقبلية.
  يذكر أن املؤمتر ســــيعقد 
ان  فــــي فنــــدق هوليــــدي 
الســــاعة السابعة  الساملية 
مساء وسيديره الزميل ياسر 

العيلة. 

 مفرح الشمري
  يواصل برنامج املســـابقات «ٌطب 
وتخّيـــر» تقـــدمي جوائـــزه القيمـــة 
ملستمعي «كويت FM» خاصة بعد ان 
زادت اسرة البرنامج قيمتها بعد فوز 
املنتخب الكويتي بكأس «خليجي٢٠» 
وذلـــك تعبيرا منها علـــى هذا االجناز 
الرياضـــي الكبير الذي اعـــاد الهيبة 
للرياضة الكويتيـــة بعد ان عانت في 
الفترة السابقة من العديد من االخفاقات، 
حيث ستكون حلقة الليلة من البرنامج 
«غير» ومختلفة عن حلقات البرنامج 
الســـابقة وســـتحمل مفاجآت سعيدة 
للمشاركني فيها الذين سيحصلون على 
٢٠٠٠ دوالر «كاش» باالضافة الى العديد 
من اجلوائز فور ظهورهم على الهواء 
خاصة وان الشركات الراعية للبرنامج 
وهي «األنباء»، «زين»، «منتزه خليفة 
السياحي»، «أطياب املرشود»، «اجلوثن 
غاليري»، «اكادميية اجلوثن»، «ليموزين 
اخلرينج»، «كوالتي نت»، «معهد كراون 
بالزا الصحـــي»، باالضافة الى «ميديا 
فون بلس» اعطت الضوء االخضر ملقدم 
البرنامج أحمد املوســـوي في توزيع 
اجلوائز بطريقته اخلاصة وباشراف من 
املعد علي حيدر وذلك لرسم االبتسامة 
على شفاه املستمعني الذين يعيشون 

فرحة فوز املنتخب بالكأس.

 تحت رعاية وبحضور الخليفة 

 مدينة الضباب:
  أ ـ لندن

  ب ـ نيويورك
  ج ـ مونتريال 

 اسعاد يونس 


