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محمد سعد

المعهد العالي للفنون الموسيقية.. »سيمفونية أجيال«

 مفرح الشمري
بع����د ان حق����ق عمي����د املعه����د العالي 
للفنون املوسيقية املوس����يقار د.سليمان 
الديكان حلمه بوالدة اول فرقة اوركس����ترا 
س����يمفونية في الكويت والتي اعلن عنها 
خالل احلفل املوس����يقي »سلمت يا اميرنا 
يا حافظ دس����تورن��ا« الذي اقيم في االيام 
املاضية، يجتم��ع حاليا مع املخرج الشاب 
عبدالعزيز املرش��د الذي تصدى الخراج ذلك 
احلفل لتصوير فيلم وثائقي يحمل عنوان 

»س��يمفونية االجيال«. الفيل�م من انت��اج 
Light Bugmedia Productions، ويستضيف 
مجموعة مختارة من الشخصيات القيادية 
في البالد على رأسهم وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود، باالضافة 
الى نخبة من عمالقة املوسيقى مثل: امللحن 
القدير غنام الديك��ان وابراهي��م الص��ولة 
ود.يعق����وب الغنيم وآخري����ن وذلك حتى 
تك��ون عملية التوثيق محكمة البعد احلدود 
ليس���تفيد منها اجليل احلالي للمحافظة على 

املوسيقى الك���ويتية من االندثار.

فرقة أحمد باقر للموسيقى العربية

من جانب آخر يقيم املعهد العالي للفنون 
املوس���يقية 24 اجلاري حفال موس���يقيا 
مبناس���بة مرور 50 عاما على االستقالل 
سيتم من خالله اش���هار فرقة احمد باقر 
للموس���يقى العربية التي سيتبعها ايضا 
اشهار فرقة يوس���ف دوخي الشعبية في 

املناسبات املقبلة.

سليمان الديكان وعبدالعزيز المرشد يوّثقان مسيرته في فيلم تلفزيوني

 سعد والسبكي يتفقان  على »الحرامي والعبيط«
بسبب عدم االنتهاء من كتابة »خماشر يوم«

بسبب عدم انتهاء املؤلف نادر صالح الدين 
من كتابة س���يناريو فيلم »خماشر يوم« مت 
أمس االتفاق بني الشركة العربية واملنتج أحمد 
الس���بكي والفنان محمد سعد، على أن يكون 
فيلم محمد س���عد املقبل ه���و فيلم »احلرامي 
والعبيط« للمؤلف أحمد عبداهلل وإنتاج أحمد 

السبكي وتوزيع الشركة العربية.
ومن املنتظر أن يبدأ تصوير فيلم »احلرامي 
والعبيط« خالل األسبوع املقبل، على أن يبدأ 
س���عد بعد ذلك في تصوير فيلمه »خماش���ر 
يوم« والذي يتعاون فيه مع الشركة العربية 

كجهة إنتاج.
وكان سعد قد وقع عقد »خماشر يوم« خالل 
ديسمبر املاضي مع الش���ركة العربية، وقام 
أمس بتوقيع عقد فيلمه »احلرامي والعبيط« 
بعد أن مت االتفاق بني املنتجة إس���عاد يونس 
واملنتج أحمد السبكي، والفنان محمد سعد حتى 
يستطيع املؤلف نادر صالح الدين االنتهاء من 

فيلم »خماشر يوم«.

لطيفة: اكتفيت بالغناء عن إنجاب األطفال خوفًا من المسؤولية
اكدت الفنانة التونسية لطيفة، انها جتهز ملفاجاة 
غنائية كبيرة وقالت في مقابلة مع برنامج »س����كوت 
هنغني« على القناة االولى بالتلفزيون املصري: أجهز 
أغنية »دويتو« مع الفنان القدير محمد منير »امللك«، لقد 
جلسنا أكثر من مرة واتفقنا واخترنا أكثر من موضوع، 

ونحن اآلن في مرحلة اختيار املوضوع االفضل.
وتابعت: يشرفني تقدمي »دويتو« مع منير، النه فنان 
قدوة، ويعرف كيف يختار أغانيه، كما أنه من املطربني 
القالئل الذين حافظوا على االستمرارية، وحافظ على 

تراث بلده الغنائي.
وأوضحت الفنانة التونسية أنها حتدثت كثيرا مع 
منير حول ضرورة وج����ود مهرجان غنائي كبير في 
مصر على غرار مهرجان قرطاج في تونس، مش����يرة 
الى أن مصر تفتقد هذا االمر بش����دة، خاصة أنها قبلة 

الفن والفنانني في العالم العربي.
وش����ددت لطيفة على أهمية وجود مهرجانات في 
اجلامعات املصرية وفي كل احملافظات، مش����يرة الى 
صعوب����ة هذا االمر، النه يحتاج ال����ى موافقة وزارات 

وجه����ات عليا، لكنها متنت في الوقت نفس����ه الغناء في جمي����ع محافظات مصر، مؤكدة 
على أنها التزال حاضرة بقوة على الس����احة الغنائية، وأن النجمات احلاليات لم تسحنب 
البس����اط من حتت قدميها، الفتة الى أنها ال تنزعج من مثل هذا الكالم أو من أي شائعات 

تخرج عنها أيا كانت.
وأش����ارت الى أن هناك الكثير من الفنان����ات اللبنانيات الالتي غضنب من تعاونها مع 

الفن����ان زياد الرحباني، الفتة الى أن هذا التعاون يعد 
خطوة مهمة في حياتها، مثل تعاونها مع الفنان عمار 

الشريعي في بدايتها.
وكش����فت الفنانة التونسية أنها تلقت في العامني 
االخيري����ن أكثر من عمل درامي، لكنها كانت تخش����ى 
التلفزيون، اال أن تطور الدراما التلفزيونية ش����جعها 
على خوض التجربة، مش����يرة الى أنها وجدت أخيرا 
فكرة جيدة تش����مل اجلوانب االجتماعي والسياس����ي 

واالنساني.
وأوضحت لطيفة أن الفنان اياد نصار سيشاركها 
البطولة، وأنه ممثل رائع وحتبه كثيرا، الفتة الى أن 
العمل يجمع بني مجموعة متميزة من الفنانني أيضا، 

وأنها ستبدأ العمل فيه بعد االنتهاء من ألبومها.
وشددت على أن لديها فكرة مسرحية ستكون مفاجأة، 
وأنها قد تقدمها خ����الل الفترة القادمة اذا توافرت كل 
الظروف املالئمة لذلك، معربة عن سعادتها بالتعاون 

مع الرحباني في مسرحية »حكم الرعيان«.
ورأت الفنانة التونسية أنها اكتفت بالغناء عن اجناب 

االطفال، خاصة أن االجناب والتربية مسؤولية كبيرة، ال يقدر عليها أي شخص.
واضافت قائلة: لو كنت أريد أطفاال كنت أجنبت، لكن مس����ؤولية تربية الطفل صعبة 

للغاية، وأراها أصعب من مسؤولية الفن 20 مرة.
وزادت: تربية الطفل مسؤولية أمام اهلل سبحانه وتعالى وأمام الوطن واملجتمع، الن 

مسؤولية االم أن تربي طفلها بصورة جيدة وجتعله انسانا صاحلا في املجتمع.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تحافظ
 على لقب نجمة الجماهير

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
مرة جديدة تفوز النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بلقب 
املطربة اجلماهيرية، وذلك من خالل استفتاء مجلة »زهرة 
اخلليج«، ال���ذي أقيم مع نهاية العام 2010 وبداية العام 

2011، وذلك الختيار أفضل شخصية في كل مجال.
وقد فازت هيفاء عن جدارة بلقب املطربة اجلماهيرية 
محافظة على لقبها الذي يالزمها في معظم االستفتاءات 
اجلماهيري���ة كدليل قاطع على محبة جمهورها ووفائه 

لها.

املخرج عبدالعزيز املرشد

د.سليمان الديكان مع املخرج عبدالعزيز املرشد أثناء التحضير للفيلم

اتخذ إجراءات القانونية ضد شخص ينتحل شخصيته

محمود عبدالمغنى ينفي خدشه 
الذوق العام على الـ»فيس بوك«

فوجئ الفنان الشاب 
عبداملغن����ى  محم����ود 
بالكثيرين من أصدقائه 
يتصلون به ليتساءلوا 
الغريبة  الطريق����ة  عن 
التي يتح����دث بها على 
صفحته ب� »فيس بوك« 
والتي وصلت حلد تبادل 
الشتائم والتحدث بطريقة 
ال أخالقية، ليفاجأ بأن 
أحد االشخاص قد انتحل 
ش����خصيته ويح����ادث 

جمهوره على أنه محمود عبداملغني.
وعلى الفور أعلن عبداملغن����ي الصدقائه وللجميع 
أن هذه ليست صفحته وأن هذا مجرد أحد االشخاص 
املنتحلني لشخصيته والذي أضاف العديد من االصدقاء 
للصفحة حتى وصل عددهم أللفي شخص، منهم أصدقاء 

شخصيون حملمود اعتقدوا أنه هو.
كما فوجئ عبداملغني بأن هذا الشخص املزيف يتحدث 
بطريقة غير الئقة م����ع اجلميع لدرجة حدوث بعض 
املشاكل بسبب هذا البروفايل املزيف، ما في كثير من 
االحيان تدخل عبداملغني شخصيا ليعلن ملن اشتبكوا 

مع شخصيته املزيفة أن هذا ليس هو.
وقد اتخذ محمود جميع االجراءات القانونية وحرر 
محضرا بخصوص انتحال شخص ما لشخصيته على 
االنترنت، وتقوم االدارة اخلاصة باالنترنت في مديرية 

االمن بالتحقيق في االمر حاليا ملعرفة من وراءه.
هذا وقد صرح محمود عبداملغني ل� »اليوم السابع« 
قائ����ال: ال ميك����ن أن أحتدث مع الناس به����ذه الطريقة 
اخلادشة للذوق واالخالق واحلياء، اضافة النني لست 
من املتعاملني بشكل يومي مع االنترنت فأنا مستخدم 
بسيط له وأصدقائي يعلمون ذلك جيدا، وعندما فوجئت 
باالمر حاولت اصالحه قدر االمكان وأبلغت الش����رطة 
على الفور وأتأسف حلدوث ذلك، وسأعلن للجميع اسم 
صفحتي الرسمية التي أشرف عليها شخصيا، حتى ال 

يتكرر االمر مرة أخرى.

محمود عبداملغني

منير الوسيميأصالة

الوسيمي يفجر مفاجأة: منع أصالة من الغناء في مصر 
بسبب عدم سداد 200 ألف جنيه رسومًا للنقابة 

باسم ياخور 
يواجه اإلرهاب في حلب

يستعد املمثل السوري باسم ياخور ملسلسل جديد بعنوان »االنفجار« 
من اخراج أسامة احلمد وتأليف الكاتب أسامة كوكشن، ويشاركه عدد 
من الفنانني منهم عبدالهادي صباغ، زهير رمضان، نادين جنيم، محمد 
حداقي، سلمى املصري، فاديا اخلطاب وكندة حنا. ويتناول العمل، حسب 
»النشرة«، قصة تعرض مجموعة من االشخاص الذين يركبون حافلة 
لعمل ارهابي أثناء سفرهم الى حلب وهم ينتمون ملشارب مختلفة تشكل 
نس����يج املجتمع السوري، وأكد املخرج الى سيلجأ الى اخلدع البصرية 

في اجناز مشاهد االنفجار.

القاهرة ـ سعيد محمود
الوسيمي  فجر امللحن منير 
نقيب املوس���يقيني مفاجأة من 
العيار الثقيل عندما أكد أن وقف 
الغناء الصالة مبصر  تصاريح 
ليس���ت له عالقة مبشكلتها مع 
امللحن حلمي بكر، وقال ان السبب 
في اتخاذ النقاب���ة قرارا بوقف 
اصدار تصاري���ح غناء الصالة 
مبصر يعود الى تهربها من دفع 
200 ألف جنيه قيمة رسوم عليها 
للنقابة مقابل ثالث حفالت أحيتها 

خالل العامني املاضيني 
وتابع الوسيمي: احلفل االول 
الكبرى على  الفنادق  كان بأحد 
الني���ل ولدينا جمي���ع االوراق 
الرسمية على ذلك، تقاضت عنها 
أجر ما ب���ني 60 و70 ألف دوالر 
نس���بة النقابة منه 20% أي 40 
ألف دوالر وه���و ما يعادل 200 
ألف جنيه مصري.  وأضاف: دفع 
هذا النقابة ملنعها من احياء احلفل 
الذي كان من املقرر أن تقيمه قبل 
ثالثة أسابيع مبصر، النها تعتبر 
مطرب���ة أجنبية، وبني أن هذا ال 
يعني أن مشكلة أصالة وبكر لم 

تعد قائمة، فالنقابة مازالت في 
انتظار رد أصالة على خطابيها 
اللذين مت ارسالهما لها للمثول 
أمامها لالدالء بتصريحاتها في 
الشكوى املقدمة ضدها من امللحن 
حلمي بكر، خاصة بعد أن رفضت 
أصالة جميع احملاوالت الرسمية 
والودي���ة للمصاحلة مع حلمي 
بكر، ومنها املبادرة التي قام بها 
االعالمي وجدي احلكيم عندما 
اقت���رح أن يجمع االثنني ويعقد 
جلس���ة صلح بينهم���ا في مقر 

النقابة.  وكانت نقابة املوسيقيني 
برئاسة منير الوسيمي قد قررت 
منع أصالة من الغناء مبصر، على 
أعقاب أزمتها الشهيرة مع امللحن 
حلمي بكر، الذي قدم طلبا بذلك 
للنقابة.  يذكر أن خالفا قد اشتعل 
بني أصالة نصري وحلمي بكر، 
بعد أن اتهم االخير االولى بأنها 
جتاهلت ذكر اسمه كملحن الغنية 
»مقلتليش من االول ليه«، التي 
غنتها في حفلها الشهير »أصالة 

في وسط البلد« قبل عامني.

باسم ياخور

لطيفة


