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 مطربة خليجية تنتظر 
اخبار سارة من شركة انتاجها 
علشان تسجل اغاني ألبومها 
اليديد بس مّلت من االنتظار 
وتفكـــر انها تســـجله على 

حسابها.. زين تسوين! 

انتظار
إنتاج هاأليام يشـــعر   مدير 
بـ«سعادة» كبيرة بعدما اسند له 
احد املنتجني اإلشراف على عمله 
اليديد وصاحبنا ما صدق خبر 
قام طبع كروت شخصية تبرز 

منصبه اليديد.. اهللا يشفي!

كروت
 ممثل مشهور مو محترم حاله 
مع مثلة شابة بلوكيشن تصوير 
عمله اليديد وقاعد يتصرف معاها 
بطريقـــة غريبة واملشـــكلة انه 
هاملمثلة تنحاش منه بس اخونا 

ما يفهم.. اهللا يصلح حالك!

تصرفات

 منافسة شديدة بين ١٤ شاعرًا للفوز بمليوني ريال سعودي

 «رواسي» تختتم «شاعر العرب ٣» الليلة

 سامي الخليفة: محمد عبده تنازل 
  عن مبادئه.. والماجد أخطأ في «وناسة»

 غادة عادل تكشف عن قصة حبها للشاب ماريو

 مفرح الشمري
  بعد منافسة استمرت ثالثة شهور يسدل الستار 
الليلة على مســـابقة برنامج «شاعر العرب» في 
نسخته الثالثة الذي تبثه قناة «رواسي» وحظي 
مبتابعـــة جماهيرية كبيرة، خصوصا بعد إلغاء 
التصويت في سابقة تعد االولى في برامج املسابقات 
التي تعنى باالهتمام باملوروث االدبي والثقافي.

  وسيشهد مسرح سينما غرناطة منافسة كبيرة 
بني ١٤ شاعرا تأهلوا لألدوار النهائية للفوز باملراكز 
االولـــى التي تصل جوائزها الـــى مليوني ريال 

ســـعودي، وذلك بحضور أصحاب السمو امللكي 
واألمراء والشيوخ والفنانني واالعالميني.

  يذكر ان احلفل سينقل على الهواء مباشرة عبر 
شاشة «رواسي» ويتصدى لتقدميه الفنانة زينة 
كرم واالعالمي عادل العجل في الـ ٩ مساء اليوم، 
حيث سيتم فيه تكرمي جلنة التحكيم املكونة من 
سليمان الفليج، علي املســـعودي، فهد الروقي، 
مطلق بن شالح، باالضافة الى اللجنة االستشارية 
املكونة من عبدالرحمن العطاوي، سعود الوسمي، 

راشد بن شرار، زايد املري. 

 شّن الفنان السعودي سامي 
اخلليفة هجوما على الســـاحة 
الفنية في اململكة، وفي مقدمتها 
محمـــد عبده، كونـــه ظهر في 
أغنية مع طفل ال ميتلك موهبة 

فنية.
  وقـــال جلريـــدة «احلياة» 
اللندنية: تعـــاون محمد عبده 
مع الطفل أبوبكر التونسي في 
أغنية «ما لـــه داعي»، الذي ال 
ميتلـــك أي موهبة فنية مميزة 
يعتبر عقيما، كون األول موروثا 
وطنيا ملكا لنا، ال نقبل املساومة 
التقليل من  أو  فيه، وتشويهه 

قيمتـــه من أجل إرضاء أطـــراف أخرى ال متتلك 
قدرات حلنية، وال شـــعرية، وال صوتية، وامنا 
متتلـــك املال الذي يجلب هـــذه األضالع الثالثة، 
مشيرا الى ان محمد عبده أخطأ في هذا التعاون، 

إذ انه ذنب ال يغتفر.
  وأضاف: لقـــد تربينا على مبادئ وقيم محمد 
عبـــده التي زرعها فينا مـــن الصغر، وصدقناها 
وآمنـــا بها، وهو ال يتنازل عن املســـتوى الراقي 
لفنـــه وتعامالته، لكنه بعد هـــذا العمر الطويل 
نفاجأ بانهيار تلك املبادئ، والتخبط امللحوظ على 
املستوى الفني أو على مستوى التصريحات في 

اللقاءات التلفزيونية والصحافية.
  وذكر ان محمد عبده ارتكب خطأ آخر من خالل 
أغنية «مرت سنة»، التي غناها ديو مع عبداملجيد 
عبـــداهللا، إذ ظهر محمد عبده في التســـعينيات 

اللغط حول  بتصريح ينهـــي 
الڤيديـــو كليب،  فـــي  ظهوره 
لكنـــه خالف شـــعارات الرقي 
العنصر  واألخالقيات، وأدخل 

النسائي.
  وتابع: في برنامج «العّراب» 
قال محمد عبده إن راشد املاجد 
وعبداملجيد عبـــداهللا فنانون 
خليجيـــون بينما أكد انه فنان 
سعودي فقط، وسؤالي هنا هل 
هذا االســـم ال يستحق منك ان 
حتافظ عليه، وتبقى فيه هيبته 
الفنية التي شـــهد لهـــا العالم 
الفنان  مبجهوده برفقة زميله 
الراحل طالل مداح بأعمالهما الفنية املشرفة التي 

هزت الوطن العربي بأكمله.
  وواصل اخلليفة انتقاداته، لكنه وجهها للفنان 
راشـــد املاجد، إذ قال: وعاتبت راشد املاجد على 
البحريني في جلسات  اســـتضافته لعبدالفتاح 
وناسة، خاصة ان هذه اجللسات للفنانني اخلليجيني، 
ولها طابعها اخلاص، وكان من الواجب على راشد 
املاجد احترام خصوصيتها، وال يسمح مبشاركة 
اجلريني بشكله املقزز بشعره (الكدش) أو إجباره 
على ارتداء الزي اخلليجي، فلن يكون أفضل من 
الفنان الراحل عبداحلليم حافظ عندما زار الكويت 
وشارك في جلسة كويتية وغنى أغنية «يا هلي 
يا هلي» وكان يلبـــس الزي اخلليجي» الفتا الى 
ان اجلريني غنى «التاكســـي» املشهورة ملشعل 

العروج بشكل غلط.

 لفتت الفنانة غادة عـــادل أنظار احلضور في 
حفل افتتاح فيلمها اجلديد «الوتر» الذي يشاركها 
البطولة فيه الفنان مصطفى شـــعبان، مبرافقتها 
لشاب كشفت الحقا انه ابنها األكبر «ماريو» الذي 

ظهر للمرة األولى في الوسط الفني.
  وأخذت غادة عادل تعرف ماريو على اصدقائه 
الفنانني واالعالميني بأنه نســـخة طبق األصل من 
والده املنتج مجدي الهواري الذي شارك غادة عادل 
ايضـــا افتتاح فيلمهما اجلديد الـــذي تولى مهمة 
اخراجه، بحضور جنوم الفيلم مصطفى شعبان 
واروى جـــودة واحمد صالح الســـعدني واملنتج 

وليد صبري.
  باإلضافة الى عدد كبير من جنوم الفن كالفنان 
احمد السقا وكرمي عبدالعزيز وحرمه واحمد حلمي 
وعال غامن وشريف رمزي واجني علي واينت عامر 
واحمد فهمـــي وحرمه واملذيعـــة جيهان عبداهللا 

والراقصة دينا. 

 زينة كرم وعادل العجل في البرنامج

 خالد أبوالنجا  عماد النويري 

 محمد عبده  راشد املاجد 

 مي عز الدين غادة عادل 

 لتكريمها في مهرجان «القرين الثقافي الـ ١٧»

 إلهام شاهين األحد المقبل في الكويت

 ينطلق في ٢٠ الجاري ويتضمن العديد من األنشطة الترفيهية والفنية

 نجوم لبنان في مهرجان دبي للتسوق الـ ١٦
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد

  حتت شـــعار «عالم واحد 
وعائلة واحدة» يشـــارك ستة 
من جنـــوم لبنان في مهرجان 
التســـوق ضمن مؤسسة دبي 
للفعاليات والترويج التجاري 
في دورته الــــ ١٦ والذي يقام 
ما بني ٢٠ اجلاري و٢٠ فبراير 
املقبل. ويشارك في مهرجان دبي 
للتسوق لهذا العام ايضا عدد من 
النجوم العرب ضمن احلفالت 
الغنائية املقررة ان تقام في برج 
خليفة ويقسم جدول احلفالت 

على الشكل التالي: 

  ٢٨ اجلاري: جنوم كرم وفارس 
كرم، ٣ فبراير: تامر حســــني، ١٠ 
فبراير: رابح صقر، ١١ فبراير: وائل 
كفوري وإليسا، ١٨ فبراير: فضل 

شاكر وهيفاء وهبي.
  يذكر ان جنوى كرم ستقوم 
بجولة فنية الى الواليات املتحدة 
األميركيـــة مع ملحـــم بركات 
خالل شـــهر ابريل املقبل بعد 
االنتهاء من تصوير برنامجها 
Arabs got talent وحتل ضيفة  
في احللقة االخيرة من برنامج 
«أبشر» مساء االثنني املقبل الذي 

 .mbc جنوى كرم  إليسا  هيفاء وهبييبث على شاشة الـ 

 محمد السبكي: أنتجت 
  «بون سواريه» بدافع ديني

 اعلـــن املنتج محمد الســـبكي ان فيلمه اجلديد بون 
ســـواريه خال من العري متاما وقد انتجه بوازع ديني 
كي يوصل رسالة الى املشاهد بأن الرزق يأتي لالنسان 
دون ان يسير في طريق اخلطأ، وقال املنتج الشهير ردا 
على اتهامات البعض بكثرة مشاهد االثارة فيه انه ليس 
له عالقة مبا يقوله الناس، النه يعمل مبنطق «من كان 

رزقه على اهللا فال يحزن».
  ونفى الســـبكي غضب كاتب السيناريو محمود ابو 
زيد من تعديل الســـيناريو، واكد انه اتصل به تلفونيا 
عقب نشر حواره مع جريدة «الشروق» والذي اعلن فيه 
غضبه من تعديل سيناريو الفيلم وحشوه بالرقصات 
غير املبررة دراميا، ونفى له محمود ابو زيد غضبه، بل 

اكد ان الصحافي حرف تصريحاته. 

 محمد السبكي 

 مي عز الدين تنسحب من «فيال كرمة» 
  من أجل عيون تامر حسني

 القاهرة ـ سعيد محمود
  كمـــا كان متوقعـــا، أعلنت 
الفنانة مي عز الدين انسحابها 
من مسلســـل «فيال كرمة»، من 
أجل ان تشـــارك تامر حســـني 
التلفزيوني  بطولة مسلســـله 
االول «آدم»، بعد جناح سينمائي 
كبير بينهما امتد جلزأين من فيلم 
«عمر وسلمي»، والثالث في طور 

االعداد.
  ورغم حتضير مي ملسلسل 
«فيـــال كرمة» منذ فترة طويلة، 
وشرائها عددا من االكسسوارات 
الستخدامها في املسلسل، وعقد 
جلسات طويلة مع أمين سالمة 
مؤلف املسلســـل، فإن ترشيح 
تامـــر حســـني لها ملشـــاركته 
املوازين،  بطولة مسلسله قلب 
إذ قررت املوافقة وهو ما رفضه 
منتج مسلســـلها االساسي، ألن 
تواجدها في مسلسل آخر يقلل من 
فرصة عمله في النجاح وبخاصة 
لكونها بطلتـــه الوحيدة، وبعد 
رفضه الشـــتراكها في مسلسل 
آخر تبعا لبنود تعاقدهما معا، 

قررت مي االنسحاب.
  وبذلك تخلت مي عز الدين عن 
البطولة املطلقة لتصبح واحدة 
من ضمن بطالت مسلسل تامر 
حسني، حيث تشاركها البطولة 
النسائية دينا فؤاد ودرة وحصلت 
على أجـــر مليـــون و٧٠٠ ألف 

جنيه. 

 مفرح الشمري
  تصل للبالد االحد املقبــــل النجمة املصرية إلهام 
شــــاهني لتكرميها من قبل املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب ملشاركة فيلمها السينمائي «واحد ـ 
صفر» في انشطة مهرجان القرين الثقافي في دورته 
الـ١٧ وحتديدا األنشطة املدرجة لضيف شرف املهرجان 

وهو جمهورية مصر العربية، والتي 
انطلقت منذ ١٠ اجلاري.

إلهام  النجمة    وســــيرافق 
شاهني في زيارتها للبالد الفنان 
خالد ابوالنجا واملخرجة كاملة 
ابوذكري حيث سيحضرون 
الفيلــــم في متحف  عرض 
الكويــــت الوطنــــي في ١٧ 
اجلاري، ومــــن ثم حضور 
الندوة التي ستعقب عرض 
الفيلم حتت عنوان «السينما 
املصرية اجلديدة» يشارك 
فيها الناقد السينمائي 
نادر عدلي وكاتبة 

السيناريو مرمي نعوم ويتصدى إلدارتها مدير نادي 
الكويت للسينما الزميل عماد النويري.

  يذكر ان فيلم «واحدـ  صفر» حصل على ٤٠ جائزة 
منذ عرضه في دور السينما ومن أهم اجلوائز الدولية 
واالقليمية التي حصدها جوائز مهرجان دبي السينمائي 
ألفضل سيناريو وأفضل تصوير وأفضل إخراج واعد، 
وتدور احداثه ليلة مباراة نهائي 

بطولة األمم األفريقية ٢٠٠٨.
  وعن االنتقــــادات التي وجهت 
للفيلم قالت النجمة إلهام شاهني 
في تصريحــــات صحافية انها ال 
تهدد الكنيسة او الدين املسيحي، 
وكل ما فعلته هو تقدمي حالة من 
املجتمع من خالل قضية ســــيدة 
مســــيحية تريد احلصــــول على 
تصريــــح زواج، نافية تعرضها 
لسر من أسرار الكنيسة السبعة، 
ومؤكدة أنها قضية اجتماعية بحتة 
كغيرها من القضايا التي تناقشها 

أحداث الفيلم.

 إلهام شاهين 

 أفيش فيلم «واحد ـ صفر»

 سامي اخلليفة 


