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 حتدث الفنان ملحم زين عن اخلالف 
الذي حصل في الدوحة، على خلفية ما 
تناقلته وسائل إعالم عن انه لم يسلم 
على ملحم بركات، في حديث لبرنامج 
مباشر الى جانب رجل األعمال جورج 
دفوني مع اإلعالمي د.عمرو الطحاوي 
على تلفزيون «دندنة» الذي يبث من 
الواليات املتحدة األميركية، فأوضح 
انه ألقى التحية على املوســــيقار في 
الباحة اخلارجية في للفندق، وكان 
يرافق أبومجد عازف في فرقته، فسلم 
عليه أيضا، إال أن بركات لم يســــمع، 
وحني ذهب الحقا ليسلم عليه، قال له 
بركات بحسب جريدة العرب القطرية: 

تواضع، فأنت لم تسلم علي حني كنت أمامك في الفندق، 
فشرح له ملحم انه سلم عليه إال أنه لم يسمعه، وطلب 
من العازف إثبــــات األمر. وكان الى جانب ملحم بركات 

الصحافي جمال فياض الذي بحسب 
ملحم يهاجمه أينما حل وفي الصحف 
واإلذاعة. فتدخل فياض الذي كان الى 
جانب ملحم بركات فقال: ال أحد يتحدث 
عن التواضع أمامي، فهم ملحم باملغادرة 
ليتسنى ألبي مجد التكلم مع فياض، 
فبادره األخير بالقول: وهل تعتقد اننا 
ال منلك شيئا للتحدث فيه سوى أنت؟ 
من تكون؟! كما تعرض له بالسباب 
والشتيمة. ملحم سأل: أجتدون أحدا 
يحب جمال فياض باســــتثناء راغب 
عالمــــة؟ نافيا ما تــــردد من انه رمى 
الصحافي بصحن، وأكد انه تلقى الكثير 
من االتصاالت من فنانني وصحافيني 
وملحنني يقولون له: إنه شفى غليلهم مبا قام به، وعبر عن 
أسفه ألنه لم يضربه، عازيا ذلك الى ان بعض املوجودين 

ردعوه عن القيام باألمر «وما خلوني أوصلو». 

 مطرب «حـــس» ان 
شـــعبيته انطفـــت بني 
النـــاس هاأليـــام يفكر 
بتقدمي برنامج تلفزيوني 
علشان األضواء ترجعله.. 

خير إن شاء اهللا! 

 أضواء
 ممثلة خليجية صاحبة 
ابتســـامة صفـــراء هاأليام 
متضايقة من أحد املنتجني 
اللي عطى دورها لزميلتها من 
غير علمها. يبه ليش الزعل 

الزين يفرض نفسه!

 دور
 ممثلـــة «ابتلشـــت» 
بعمرهـــا بعدما رفضت 
طلـــب إحـــدى القنوات 
لتقدمي برنامج منوع ألن 
رفضها أغضب مسؤولني 

هالقناة.. اهللا يعينچ!

 رفض

 مفرح الشمري
  بعد أن اختيرت املطربة الكويتية شمس 
سفيرة جلمعية تهتم باملهاجرين في مختلف 
أنحاء العالم شرعت في تنفيذ ألبومها اجلديد 
الذي سيحمل عنوان «صباحك خير» الذي 
تعاونت فيه مع نخبة مميزة من الشعراء 

وامللحنني في اخلليج والوطن العربي.
  منهـــم ناصر الصالـــح وجمعة العربي 

وعبدالقـــادر الهدهود وهيثم زياد وطوني 
سابا وميشال فاضل. من أغاني ألبومها اجلديد 
أغنية «ياملك» التي صورتها في بيروت مع 
املخرج فادي حداد في اطار رومانسي تدور 
احداث الكليب حول فتاة خليجية مشغولة 
بتحضيرات الـــزواج. واألغنية تبث حاليا 
على شاشة «مزيكا» لتكون فاحتة خير على 

ألبومها اجلديد «صباحك خير». 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  بعد مرور أســـابيع على انضمامه الى 
ســـرب جنوم «بالتينوم ريكوردز» أعلنت 
الشركة ان ألبوم «مشـــاعل» اجلديد الذي 
سيحمل عنوان «بنت أبوي»، وهو من انتاج 
وتوزيع «بالتينوم ريكوردز». وبالتزامن مع 
التحضيرات الفنية والتقنية لذلك، غادرت 
«مشاعل» اململكة العربية السعودية باجتاه 
بيروت، حيث صورت أغنية «املصايب» من 
ألبومها املرتقب علـــى مدار يومني كاملني، 
حتت ادارة املخرج الكويتي يعقوب املهنا، 
ومن املتوقع عرض الكليب قريبا على قناة 
«وناســـة» التابعة ملجموعـــة mbc لفترة 
أسبوع، ليعرض الحقا على جميع قنوات 

املوسيقى.
  وعبرت «بالتينوم ريكوردز» عن ارتياحها 
لتصوير اغنية «املصايب» قبل املوعد احملدد 
لذلك، في ظل جدول حفالت «مشاعل» املزدحم 
في اململكة. وللمرة االولى في الوطن العربي، 
اعتمدت الشركة فكرة جديدة استعملت في 
الكليب، وهي بدء الكليب مبطلع أغنية ثانية 
من االلبوم هي «مراكبي»، وانتهاء الكليب 
مبطلع من أغنية ثالثة من االلبوم نفســـه، 
حتمل عنوان «بنت أبوي»، حتمل في طياتها 

حتيا للحبيب، وذات طابع طريف.
  وحول قصة الكليب، كشفت مشاعل انها 
تقع في حالة غرام من طرف واحد، ثم جتد 
نفسها مضطرة حلضور حفل زفاف صديقتها 
التي سترتبط بالشـــاب الذي أعجبها، في 

محاولة منها للظهور متماسكة، وقوية.
  أما املخرج يعقوب املهنا الذي تفرد اخيرا 
باعتماد أسلوب الدراما كليب، فقال تعليقا على 
تعاونه مع مشاعل: «راهنت على هذا االسلوب 
الذي بدأته مع السندباد راشد املاجد في رائعة 
سمو األمير بدر بن عبداحملسن (البتول) الى 
جانب تعاوناتي االخيرة مع الفنان السعودي 
راكان، واالردني هاني متواســــي. وان كليب 
«املصايب» هو مغامرة اســــتحقت برأيي ان 
أخوضها بجرأة وفكــــر جديد، حيث اخترت 
ســــيناريو تقع فيه مشاعل في حب شاب، إال 
انها سرعان ما تكتشف انه شرع في االرتباط 
بأخــــرى، وانهما في طريقهمــــا الى الزواج». 
وتابع املهنا قائــــال: «تعمدت إحدى صديقات 
مشــــاعل إيصال تلك املعلومة لها، بغية زرع 
احلزن واأللم في نفسها، اال ان مشاعل تصر 
على حضور حفــــل الزفاف، بغية إثبات أنها 
امرأة قوية وقادرة على تخطي كل املصاعب 

مهما كانت».

 شمس: 
«صباحك 

  خير»

 مشاعل تعاني «المصايب» من يعقوب المهنا

 عمرو أديب يصف نفسه «بالقرد الوفي»

 بالغ ضد الفنانة نجالء فتحي

 القاهرة ـ سعيد محمود
  قطع االعالمي الكبير عمرو أديب الطريق أمام احلديث 
عـــن رحيله عن قناة «أوربت» بعدما أكد انه لن يترك 

القناة الشهيرة مهما حدث.
  وردا على استفسار من احد الصحافيني حول امكانية 
وجوده بشـــكل دائم في MBC خالل الفترة املقبلة قال 
أديب موجها حديثه للصحافي: «إذا كنت متتلك قردا 
في منزلك، وحدثت بينك وبينه مشـــكلة، وهنا أقصد 
نفسي بالقرد، هل سيكون الفراق سهال؟ سيكون قردا 

قليل األصل، أو كلبا قليل األصل».
  وأضـــاف: أوربت هي من قدمتني، وســـأظل وفيا 
لها، أما MBC فســـأكون وفيا لها الختيارها لي في هذا 
التوقيت، الذي يتحدث فيه الكثيرون عني بأنني «صانع 

للمشكالت». 

 اتهم صاحب مصنع مالبس الفنانة املصرية الشهيرة 
جنـــالء فتحي مبنعه من وضع منقوالت داخل شـــقة 
استأجرها كمكتب استشاري هندسي في العقار نفسه 
الذي تقيم فيه الفنانة. وكانت اجهزة االمن في القاهرة 
قد تلقت اخطارا من النجدة بوجود شـــكوى من عقار 
بشـــارع امليرغني، وعلى الفور انتقل رجال املباحث 
ومبقابلة املبّلغ تبني انه صاحب مصنع مالبس وقرر 
تضرره من الفنانة فاطمة الزهراء وشـــهرتها جنالء 
فتحي واملقيمة بالعقار نفسه بالطابق الثاني لرفضها 
نقل منقوالته لوضعها داخل شقة استأجرها بالطابق 
اخلامس النشـــاء مكتب استشاري هندسي. وبسؤال 
الفنانة، قالت ان الشقة مخصصة للسكن فقط وليست 
بغرض مكتب اداري، حتـــرر محضر بالواقعة وجار 

استدعاء الفنانة لسؤالها رسميا. 

 عمرو أديب

 جنالء فتحي 

 مشاعل وفي اإلطار يعقوب املهنا

 ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي الـ ١٧ بمسرح الدسمة

  «أوبرا اإلسكندرية» افتتحت احتفال «ضيف شرف المهرجان»
 مفرح الشمري

  ضمن أنشطة مهرجان القرين 
الثقافي في دورته الـ ١٧ انطلق 
مساء أمس االول احتفال ضيف 
شرف املهرجان لهذه الدورة وهي 
جمهورية مصر العربية بحضور 
األمني العـــام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنـــون واآلداب بدر 
الرفاعي ورئيسة اللجنة العليا 
جلائزة األم املثالية الشيخة فريحة 
األحمد والسفير املصري طاهر 
فرحات وعـــدد كبير من أعضاء 
السلك الديبلوماسي املعتمدين في 
البالد، باالضافة الى حضور كبير 

من اجلالية املصرية الذين اكتظت 
بهم كراسي مسرح الدسمة.

  انطلـــق االحتفـــال بكلمـــة 
ترحيبيـــة ألقاها األمـــني العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بدر الرفاعي أوضح فيها 
العربية  دور جمهورية مصـــر 
الثقافي والفني على مســـتوى 
العربي، مؤكـــدا عمق  الوطـــن 
الكويتيـــة واملصرية  العالقات 

في هذا املجال.
الســـفير  ألقى    من جانبـــه، 
املصري طاهر فرحات كلمة قدم 
من خاللها اعتذار وزير الثقافة 

املصري فاروق حسني عن عدم 
حضوره لهذا االحتفال بســـبب 
ارتباطاته، شاكرا الكويت ممثلة 
باملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب على اختيار جمهورية 
العربية ضيف شـــرف  مصـــر 

املهرجان لهذه الدورة.
  وثمن فرحات دور الكويت في 
احملافظة علـــى الثقافة العربية 
منـــذ القدم، متمنيـــا لها التقدم 
فـــي جميع املجاالت  واالزدهار 

الثقافية والفنية.
  واختتم كلمته بتوجيه التهنئة 
أميرا وحكومة وشعبا  للكويت 

مبناســـبة احتفاالتهم الوطنية 
ومـــرور ٥ ســـنوات على تولي 
الســـمو األمير الشيخ  صاحب 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
  ومن ثم انطلق احلفل الفني 
املقام على هامش هذا االحتفال 
من خالل فرقة أوبرا االسكندرية 
للموسيقى والغناء العربي التي 
قادها املايسترو د.جورج بشرى، 
حيث قدمـــت عددا من االغاني 
اجلميلة من زمن الفن اجلميل 
من خالل اعضائها الذين تغنوا 
بـ «على خده يا ناس»، «كعب 
الغزال»، «أنا بستناك»، «اسأل 

مرة عليه»، «شـــايف البحر». 
«ليالي األنس»، «قولي حاجة»، 
«أمـــل حياتـــي» وتغنى بتلك 
االغاني كل من وهب اهللا، هبة 
إسماعيل، حسام كمال، ليليان 
محمد، محمد اخلولي، ومروة 

حمدي.
  يذكر أن فرقة التنورة للفنون 
التراثية الشعبية قدمت عروضها 
خارج املســـرح بعـــد أن جتول 
احلضـــور في معـــرض صور 
الكويتية  ـ  العالقات املصريـــة 
والـــذي تضمن عددا من الصور 

النادرة والوثائق املهمة. 

 األمني العام بدر الرفاعي والشيخة فريحة األحمد والسفير املصري طاهر فرحات يتقدمون احلضور 

 أنغام توافق على خوض 
بطولتها التلفزيونية األولى

 سالف تترك «وادي 
الملوك» بسبب زوجها

 القاهرة ـ سعيد محمود
  ابدت املطربة انغـــام موافقة مبدئية على 
خوض جتربة التمثيل التلفزيوني للمرة االولى 
في تاريخها، من خالل مسلســـل تتشارك في 
بطولته مع غادة عادل وينتجه مجدي الهواري، 
وتدور احداثه حول صديقتني تتعرضان ملشاكل 
حياتية متتالية. انغام قدمت عام ١٩٩٩ رائعة 
توفيق احلكيم «رصاصة في القلب»، التي قدمها 
محمد عبدالوهاب للسينما في االربعينيات، 
لكن هذه املرة على املســـرح مع املطرب علي 
احلجار، وحققت جناحا كبيرا حني عرضها، 

الذي استمر الكثر من عامني. 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  بعد عدة اشـــهر من اعالنها كبطلة 
للمسلســـل، وفي مفاجأة غريبة وغير 
متوقعة، قرر املخرج حســـني صالح 
اســـتبعاد النجمة الســـورية ســـالف 
فواخرجي من بطولة مسلسله اجلديد 
«وادي امللوك»، وأعلنت الشركة املنتجة 
ان السبب في ذلك االستبعاد هو اصرار 
سالف على ان يشاركها زوجها السوري 
وائل رمضان بطولة العمل، وهو ما رفضه 
حسني وأعلن على اثره البحث عن ممثلة 

 سالف فواخرجي أنغامبديلة لبطولة املسلسل مكانها. 

 برامج الـ «MBC٤» تلبي طموحات العائلة العربية 
وسامر برقاوي.

  ونوه حايك: كما تعرض القناة مسلسل 
«اجلامعـــة» الذي يعـــد مبثابة أول عمل 
درامي يتوجه للشـــباب العربي بالشكل 

واملضمون.
  وزاد: كمـــا تقدم mbc٤ دراما – الرعب 
Thriller «أبواب اخلوف» التي تعالج قصصا 
وقضايا ميكن وصفها بـ «امليتافيزيقية» 
أو بـ «املاورائيـــات» والتي يعجز العلم 
أحيانا عن إيجاد تفســـيرات مقنعة لها. 
والعمل من انتاج شركة الكرمة لالنتاج 
التعليمي والترفيهي، ومن بطولة عمرو 
واكد وجميل راتب، رشوان توفيق، خليل 
مرسي ورؤوف مصطفى والوجه الشاب 

رانيا شاهني وآخرين.
  ومن ثم مت عرض فيلم تسجيلي قصير 
عن هذه البرامج واملسلسالت، تاله لقاء 
مع النجوم املشـــاركني فـــي هذه األعمال 
مـــع الصحافة ومنهم الفنانـــة اللبنانية 
جنوى كرم التي أشارت الى ان عملها في 
برنامج Arabs Got Talent ال يتعارض مع 
تعاقدها مع «روتانا» معبرة عن سعادتها 
بخوض جتربة التقـــدمي رغم انها كانت 
متخوفة منها في البدايـــة، تالها الفنان 
عباس النوري الذي حتدث عن برنامجه 
«حلظة احلقيقة» مشددا على انه ال يتجاوز 
فيه اخلطوط احلمراء ويحترم من خالله 

العادات والتقاليد العربية.

يخضع لـ «جهاز كشف الكذب» املتطور.
  وتابع: أما لناحية االنتاجات الدرامية 
احمللية، فتعرض «mbc٤» مسلسل «مطلوب 
رجال» بفكرته القائمة على تظهير احلياة 
اليومية املشـــتركة لعدة نساء من بلدان 
عربية مختلفة، حتت سقف واحد، مع ما 
يواجههن من فرص وحتديات وأمور قد 

جتمع أو تباعد بينهن، وما أكثرها!
  يشرف على العمل املخرج حامت علي، 
وهـــو من بطولة النجمـــة جومانا مراد، 
وسامح الصريطي، ونادين جنيم، ومرح 
جبر، وكندة علوش، الى ممثلني آخرين، 
أما االخراج فيعود لكل من سامي اجلندي 

تتألـــف جلنة التحكيـــم املتخصصة من 
الفنانة جنوى كرم، واإلعالمي عمرو أديب، 
واملستشار اإلعالمي األكادميي علي جابر، 
ويقدم البرنامج كل من اإلعالمية ريا أبي 

راشد والفنان السعودي قصي.
  واستطرد: إذا كان املمثل الشعبي يقول 
«الكذب ملح الرجال»، فقد بات الصدق في 
برنامج «حلظة احلقيقة» هو امللح والبهار، 
ال بل والفائز احلقيقي للرجال والنساء على 
حد ســـواء! فال مجال لقول غير احلقيقة 
كاملة عند اإلجابة عن أصعب األســـئلة 
الشـــخصية وأدقها أمام مقدم البرنامج 
الفنان عباس النوري، خاصة ان كل مشترك 

 القاهرة ـ عبدالحميد الخطيب
  بحلة جديدة أطلقت مجموعة mbc قناة 
mbc٤ بحلتها اجلديدة من خالل مجموعة 
برامج غنية ومحتوى شامل، كّما ونوعا، 
بشقّيه احمللي والعاملي، لتستمر مبحاكاة 
املرأة العربية وطموحاتها، مع توســـيع 
قاعدة اجلمهور لتشـــمل العائلة العربية 

بجميع أفرادها.
  وفي هذا السياق، أقامت القناة مؤمترا 
صحافيا لإلعـــالن عن باقتهـــا اجلديدة 
والتي تتضمن عددا من البرامج اجلديدة 
واملسلسالت، حيث رسم املتحدث الرسمي 
باســـم املجموعة مازن حايك، مدير عام 
العالقات العامة والشؤون التجارية، أبرز 
مالمـــح تلك البرامج واملسلســـالت التي 
تزخر بها شاشـــة «ام بي ســـي ٤» خالل 
املوســـم احلالي، وقد بدأ حديثه بتوجيه 
كلمة مواســـاة ملصر التي فقدت أبناءها 
نتيجة اإلرهاب الغاشم في حادث كنيسة 

القديسني.
 Arabs Got واضاف: ســـنقدم برنامج  
Talent والذي يسلط الضوء على املهارات 
واملواهب العربية الشابة االستثنائية في 
شتى امليادين، كالفنون والغناء والعزف 
والتمثيل وألعاب اخلفة واأللعاب البهلوانية 
والرقـــص وغيرها، ويجمع حتت مظلته 
مئات املشاركني الذين يتبارون ويجسدون 
آمال وأحالم وطموحات اجليل الشـــاب. 

 مازن احلايك وجنوى كرم وعلي جابر وأديب

 هيفاء: أنا األع لى أجرًا بين نجمات جيلي
النجمـــة   قالـــت 
هيفـــاء  البحرينيـــة 
حسني إنها تعتقد أنها 
االعلى أجرا بني جنمات 
جيلها، غير أنها رفضت 
االفصاح عن هذا االجر، 
الفضل في  وأرجعـــت 
الـــذي حققته  النجاح 
في الفترة االخيرة الى 
املوهبة التي أنعم اهللا 
عليها بها، والى وقوف 
الكبير أحمد  املخـــرج 
املقال الى جوارها. وقالت 
هيفاء حسني في برنامج 

«أبشـــر» في حلقته املاضية ان األساس في فن التمثيل 
هـــو املوهبة، التي ينعم اهللا بهـــا على الفنان، مؤكدة أن 
للدراسة أهمية ودورا في تنمية هذه املوهبة، لكنها ليست 

ضرورية بشكل كبير. 

 هيفاء حسني 
 ملحم زين 

 ملحم زين: «ليتني ضربت فياض»..!

 (أنور الكندري)  املايسترو د.جورج بشرى يقود فرقة «أوبرا االسكندرية» 


