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 انتهى الشاعر عبدالرحمن 
األبنودي من كتابة أغنية جديدة 
للمطرب محمد منير بعنوان «يا 

حمام» أحلان محمد رحيم.
  وقـــال منيـــر فـــي حديثه 
لصحيفة اجلمهورية املصرية 
«ان األغنية ستحقق جناحا غير 
عادي وستحدث ضجة جماهيرية 
ويراهن على هذا النجاح، خاصة 
أن أغنيـــات األبنودي لها لون 
وطعـــم ومذاق خـــاص ينتمي 
إلى زمن الفـــن اجلميل. وكان 
آخر تعاون مع األبنودي أغنية 

«يونس» التـــي ضمها ألبومي «طعم البيـــوت» وجنحت جناحا 
كبيرا.

  من ناحية أخرى منير مرشح لغناء أغنيات وتتر مسلسل «وادي 
امللوك» الذي يكتب حواره وأغنياته األبنودي، وسيغني منير فيه 

حوالي ٢٠ أغنية وأحلان عمار الشريعي. 

 أشارت الفنانة روال سعد الى ان 
هناك العديد من املستحضرات التي 
تقاوم التجاعيد وعالمات التقدم في 
العمر، والدليل النتائج التي نراها، 

الفتة الى انه اذا نظرنا  
الى وجوه جداتنا وأمهاتنا جندها 
نضرة ومشرقة من دون جتميل ألن 
الطعام كان مختلفا والتلوث اقل، 
اآلن حياتنا مليئة بالتوتر والتلوث 
والبد من استخدام كرميات لكني 
ال أخاف مــــن العمر وال مانع لدي 
الرقيقة  التجاعيد  من اإلبقاء على 
التي ستظهر على وجهي. فهذه سنة 

احلياة. وقالت: انا لست ضد عمليات التجميل، قد أجريت عملية جتميل 
لألنف لكني ال احب ان تبالغ املرأة كأن تريد املرأة في اخلمسني ان تبدو 
في الثالثني، مضيفة انا بس شــــوي نفخت شفايفي ولم أبالغ كأخريات 
كثيرات، واعتقد انه من حق االنســــان حتســــني شــــكله، ولو لم اقل عن 

عملياتي بنفسي، ما كان احد ليعرف ذلك». 

 شاعر غنائي يشعر 
انـــه «محـــارب» في 
الغنائية النه  الساحة 
وال مطرب قاعد يطلب 
اغانيه من فترة طويلة.. 

الزين يفرض نفسه! 

 ممثل قاعد يعامل فريق 
عمله باسلوب غريب بعد ما 
ترك مهمته االساسية كممثل 
واجته لالخراج علشان يثبت 
شــــخصيته مثل ما يقول.. 

خير ان شاء اهللا!

 معاملة  حرب 
 ممثلة بعد ما «تسببت» 
في احراج عدد من زميالتها 
التصوير  في لوكيشــــن 
هااليام تطرش برود كاست 
لفضح اسرارهم اخلاصة.. 

واهللا عيب!

 أسرار 

 «مهرجان الخليج» ينطلق ٢٠ الجاري بـ «مجاريح» وينتهي بـ «سلوقي»
«سلوقي».

  ومن جانبه اكد رئيس جلنة الندوات 
الفكرية والتطبيقية د.حســـن رشيد 
لـ«األنباء» ان هناك عددا من الندوات 
الفكريـــة التي ســـتقام علـــى هامش 
الدورة وتتضمـــن العديد من احملاور 
وهي: اشـــكالية التجريب والتراث في 
املسرح اخلليجي يشارك فيها العديد 
الدكاترة املهتمني بشؤون املسرح  من 
من خالل اوراقهـــم التي يقدمونها في 
هذه الندوات ومن املشـــاركني د.محمد 
مبارك بالل الذي سيتحدث عن محور 
«اشـــكالية الهوية والتراث» من خالل 
ورقته التي سيعقب عليها د.حبيب غلوم 
باالضافة الى محور «تأصيل املسرح في 
اخلليج» من خالل الورقة التي يقدمها 
د.ابراهيم غلوم ويعقب عليها رئيس 
قسم النقد واالدب باملعهد العالي للفنون 
املسرحية د.علي العنزي. وذكر رشيد 
ان الدورة ستشهد عددا من الشهادات 
الفنية منها شـــهادات خليجية للفنان 
عبدالرحمن الصالح وشهادات عربية 
باالضافة الى شـــهادات قطرية للفنان 

غامن السليطي. 

  هذا وتنطلق العروض ٢٢ اجلاري 
على خشبة مســـرح قطر الوطني من 
خالل مسرحية «مجاريح» التي كتبها 
االماراتي اســـماعيل عبداهللا واخراج 
ناصر عبدالرضا ويعقب املســـرحية 
ندوة تطبيقية ملناقشـــة العرض في 
قاعـــة الندوات حيث يشـــارك د.نادر 
القنة فيها معقبا على العرض االماراتي 

السعودية».
  -  «مواء القطـــة» لفرقة فكر وفن 

العمانية.
  -  «تاتانيا» لفرقة مسرح اخلليج 

العربي ـ الكويت.
  -  «سلوقي» لفرقة مسرح الفجيرة 
العربية  االمـــارات  القومـــي بدولـــة 

املتحدة.

   ومن العروض املشـــاركة في هذه 
الدورة وهي ستة عروض:

قطـــر  لفرقـــة  «مجاريـــح»    -  
املسرحية.

  -  «املجهول» لفرقة مسرح الريف 
البحرينية.

  -  «البندقية» لفرقة جمعية الثقافة 
والفنون فرع االحساء «اململكة العربية 

 مفرح الشمري
  تنطلق الدورة احلادية عشرة ملهرجان 
الفرق املسرحية االهلية اخلليجية ٢٠ 
اجلاري وتســـتمر حتى ٢٨ من الشهر 
نفسه على خشبة مسرح قطر الوطني 
متاشـــيا مع احتفالية الدوحة عاصمة 

للثقافة العربية.
  ويتوقع القائمون على هذه الدورة 
أنها ستحمل العديد من املفاجآت خاصة 
بعد املســـتوى الرفيـــع الذي وصلت 
اليه اعمال الفرق املسرحية اخلليجية 
فـــي دورات املهرجـــان االخيرة حيث 
يحرص القائمون على هذه الفرق على 
تقدمي اعمال مســـرحية مميزة تناقش 
العديد من القضايا االجتماعية املغلفة 

بالسياسة.

  ستة عروض

  ويشـــارك في هذه الدورة عدد من 
الفرق املسرحية اخلليجية التي متيزت 
بتقدمي اعمال نالت استحسان اجلميع 
خاصة الضيوف العرب الذين يحرصون 
على متابعتها ودعوتها لتقدمي عروضها 

في بالدهم.

 الكويت تشارك فيه من خالل مسرحية «تاتانيا» لفرقة مسرح الخليج العربي

 (سعود سالم)  األمير سعود بن ممدوح آل سعود في األصبوحة 

 روال سعد  محمد منير 

 قمر

 د.محمد مبارك بالل د.علي العنزي

 فاطمة الصفي وابراهيم الشيخلي في مسرحية «تاتانيا» مشهد من مسرحية «مجاريح» القطرية

 مؤتمر صحافي 
  لألمير سعود آل سعود اليوم

 نانسي عجرم: لم أحلم 
  بإنجاب ولد.. وزوجي يحب البنات

 روال سعد: أنا بس شوي نفخت شفايفي! منير يراهن على «َحَمام» األبنودي

 مفرح الشمري
  يعقد مساء اليوم الشـــاعر األمير سعود بن ممدوح آل سعود 
مؤمترا صحافيا في فندق هوليـــدي إن «دان تاون» للحديث عن 
مشـــاريعه املقبلة مع مطربي الســـاحة بعد أن تعاون من قبل مع 
املطرب راشد املاجد واملطربة أحالم واملطرب الشاب ابراهيم احلكمي 

حيث سيكشف لوسائل اإلعالم عن جديده في هذا املجال.
  يذكر أن األمير سعود بن ممدوح آل سعود أحيا أصبوحة شعرية 
اخلميــــس املاضي في قاعة عبدامللك الصالح بكلية احلقوق حضرها 
عدد من املتذوقني للشعر وطالب الكلية حيث شدا بالعديد من القصائد 
العاطفية التي نالت استحسان احلضور، كما استضافته إذاعة البرنامج 
الثاني في سهرة خاصة حيث ألقى العديد من القصائد الشعرية التي 
طلبها مســــتمعو اإلذاعة خاصة انه أرار ان تكون انطالقته اإلعالمية 

من خالل الكويت الى جمهوره بالوطن العربي. 

 اكدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنها سعيدة للغاية 
بحملها للمرة الثانية، وقالت في تصريحات لنشرة «آخر 
األخبار» على قناة روتانا خليجية: حملي اقترب من شهره 
الرابع تقريبا، وزوجي طبيب األسنان فادي الهاشم يتمنى 
أن يكون اجلنني فتاة، لكني ال أشغل بالي باألمر، ولم أمتن 
الولد، لكني راضية بقسمة اهللا عز وجل، سواء كان ولدا أو 
بنتا، مشيرة الى أن حملها لن يؤثر على عملها في الفترة 
املقبلـــة، وأنها اتفقت على الغناء في حفلة رأس الســـنة 

املقبلة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
  وأعربت الفنانة اللبنانية عن سعادتها باحلفلة املميزة 
التي قدمتها في املغرب مؤخرا مبدينة كازابالنكا، ملمحة 
إلى أنها كانت حفلة طربية، وأنها اســـتمتعت بها للغاية، 
خاصة أنها قدمت فيها مجموعة من أغاني الزمن اجلميل 
لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، والفنانة املغربية عزيزة 

جالل والتي تفاعل معها اجلمهور املغربي بشكل كبير.

 بعد أن أقام أصبوحة شعرية في كلية الحقوق

 أكدت أن المغاربة تفاعلوا بشدة معها في حفل كازابالنكا

 استدعاء خبراء أميركان لكشف حقيقة زوج اللبنانية قمر
 نفت املطربـــة اللبنانية قمر 
أن يكـــون والد ابنها من زواجها 
الذي مت في الســـر هو حارسها 
السابق «بودي غارد»، معتبرة ان 
األخير مدفوع من زوجها رجال 
األعمال املصري للتنصل من نسب 

ابنها.
  وواجهت قمر حارسها السابق 
في حلقة تلفزيونية ســـتذيعها 
إحدى القنوات الفضائية اللبنانية 
قريبا، مت فيها االستعانة بخبراء 
أميركيني متخصصني في كشف 
الكذب لتقييم تصريحات «البودي 
غارد»، حيث ذكرت مجلة أخبار 
النجوم املصرية، أن قضية قمر 
وزواجها وحملها من أحد رجال 
األعمال املصريني، ســـيكون هو 
احلدث األهم خالل األيام القليلة 
املقبلة في الوســـط الفني، بعد 
جناح قناة «إل بي سي» اللبنانية 
في إقناعها بالظهور في برنامج 
تلفزيوني مت تصويره منذ أيام.

أنه مت خالل    وأكدت املجلـــة 
احللقة استضافة «البودي غارد» 
السابق لقمر، والذي خرج منذ أيام 
بتصريح خطير، أكد فيه أنه هو 
والد الطفـــل، ولكن قمر واجهته 
بسخرية، وأكدت أنه مدفوع من 
قبل زوجها رجل األعمال املصري، 
في محاولة منه لعدم إثبات نسب 

الطفل له.

ترفض كشف هويته، ولوحت بأنها 
ستتخذ كل اإلجراءات القانونية 
ضده في حـــال رفض االعتراف 
بزواجهـــا منه. وفي الوقت الذي 
أكـــدت فيه أنهـــا كادت تتعرض 
للموت قبـــل وأثناء والدة ابنها، 
فإنهـــا نفت تلقيهـــا أي عروض 
مالية مـــن أجل إجهاض اجلنني، 
أو كتابة الطفل باسم أحد املوظفني 
في شركة رجل األعمال املصري، 

كما تردد.
  وكشفت قمرـ  في تصريحاتها 
السابقة ملجلة أخبار النجومـ  أن 
تكون عملية الـــوالدة متت قبل 
موعدها بسبب تعرضها إلرهاق 
شديد، تطلب سرعة إجراء عملية 
قيصرية، مشيرة إلى أنها كادت 
تتعـــرض للموت قبـــل وأثناء 
الـــوالدة، بســـبب وضع اجلنني 
واحلالة النفســـية الصعبة التي 

كانت عليها.
  وبشـــأن رفضها اإلعالن عن 
هوية زوجها رغم إجنابها ابنها، 
قالت قمـــر: لن أعلن عن اســـم 
والد طفلي اآلن، وأفضل التريث 
والتفاهم، لكن في النهاية احلق 
معي ١٠٠٪، وقريبا ســـأعلن كل 
شيء، لكنني أفضل أوال التفاهم 
بشـــكل ودي معـــه، وللعلم هو 
من عائلة معروفة ومحترمة في 

مصر. 

على كرســـي خـــاص، ومت طرح 
األســـئلة عليـــه لتحديد حقيقة 

تصريحاته.
  وكانت املطربة اللبنانية قمر قد 
أكدتـ  في تصريحات سابقةـ  أنها 
قادرة على إثبات نسب ابنها من 
رجل األعمال املصري الذي التزال 

  وعلمت أخبـــار النجوم ـ من 
كواليس احللقةـ  أنه مت االستعانة 
بفريق من أميركا متخصص في 
كشف الكذب، لتقييم مدى صدق 
«البودي غارد» في تصريحاته. 
وأشـــارت املجلة الى إن الفريق 
طلب من «البودي غارد» اجللوس 

 تخوض مناظرة مع حارسها السابق الدعائه أبوة ابنها

 العقيقة معناها الذبيحة:
  أ – للنذر

  ب – للتصدق
  ج – للمولود 

 مستمعو «ُطب وتخّير» يطالبون باستمراريته

 «موسى» بوابة هيفاء وهبي للدراما التلفزيونية

 مفرح الشمري
  طالب مســـتمعو برنامج املسابقات «ُطب وتخّير» من القائمني 
عليه باستمرارية البرنامج في الدورة املقبلة وذلك النه من البرامج 
الترفيهية التي تتابعه االسر سواء في منازلهم او حتى في «البر» 
وذلك جلوائزه القيمة التي يقدمها للفائزين فيه بكل حيادية ودون 
اســـتثناء مؤكدين السرة البرنامج ان هذا االمر جعله من البرامج 

.«FM املميزة التي تبث عبر اثير موجات «كويت

  من غير اسئلة

  امتدحـــت احدى املتصـــالت طريقة البرنامـــج التي وصفتها 
بـ«العجيبة» النه ال يوجد برنامج مسابقاتي حاليا يوزع جوائزه 
على املســـتمعني من غير اســـئلة تطرح عليهم اال برنامج «ُطب 
وتخّير» حيث متنت االستمرارية له شاكرة مقدم البرنامج احمد 

املوسوي على اسلوبه املميز في التقدمي. 

الفنانـــة   تعاقـــدت 
اللبنانية هيفاء وهبي مع 
شركة عرب سكرين على 
بطولة مسلسل «موسى» 
من تأليف طـــارق بدوي 
لتقدميـــه فـــي رمضـــان 
املقبل، وجتري هيفاء حاليا 
بحسب جريدة «الشروق» 
جلســـات عمل مع بدوي 
والشركة املنتجة الختيار 
فريق العمل واملخرج، حيث 
انهم مازالـــوا في مرحلة 
الترشيحات التي تتم في 

سرية مطلقة.
  كمـــا رفـــض بـــدوي 

االفصاح عن اي تفاصيل تتعلق باملسلســـل ولم يقل ســـوى انه 
سيبدأ تصويره في فبراير املقبل، وان الشركة املنتجة شددت علينا 

كفريق عمل على عدم االفصاح عن اي تفاصيل تتعلق بالعمل.
  يذكـــر ان الفنانة هيفاء وهبي قد رفضت عـــدة اعمال درامية 
تلفزيونية عرضت عليها من ابرزها مسلسل «زقاق املدق» املأخوذ 
عن رواية جنيب محفوظ، وســـبق ان قدمته الفنانة شـــادية في 
فيلم ســـينمائي، كما رفضت مسلسل يتناول قصة حياة الفنانة 

كاميليا. 

 د.نادر القنة

 هيفاء وهبي 


