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 مطرب صاير ممثل شايف  16 
حاله على الناس هاأليام يبي 
يحطله مدير أعمال علشان 
يتفق مـــع املنتجني ألنه ما 
يحب الفرارة مثل ما يقول.. 

احلمد هللا والشكر! 

 ممثلـــة «عبـــرت» عـــن 
اســـتيائها من زميلتها اللي 
قاعـــدة تتطنـــز عليها في 
التصوير بطريقة  لوكيشن 
عجيبة واملصيبة انه املنتج 

صاف معاها.. اهللا يعينچ!

 طنازة مدير
 مدير إنتاج فـــي محطة فضائية 
قاعـــد يعامل الصحافيـــني بطريقة 
غريبة لدرجة انه طردهم من لوكيشن 
تصوير احد البرامج اللي يشـــرف 
عليها.. انته مدير إنتاج وچذي عيل 

لو كنت مدير تصوير شتسوي؟!

 طرد

 مفرح الشمري 
  ضمن انشطة مهرجان القرين الثقافي بدورته الـ ١٧ 
قدمت فرقة «مسار اجباري» املصرية التي تزور البالد 
للمرة االولى حفال غنائيا مساء امس االول على خشبة 
مسرح «الدسمة» ضمن االنشطة اخلاصة لضيف شرف 
املهرجان لهذه الدورة (جمهورية مصر العربية) وذلك 
بحضور حشد من محبي ومتابعي اعمال الفرقة الشبابية 
ذات احللة التراثية، التي تشكلت مالمحها عام ٢٠٠٥ في 
االسكندرية على ايدي أمين مسعود، هاني الدقاق، احمد 

حافظ وتامر عطا اهللا.
  اولى اغنيات الفرقة كانت بعنوان «طعم البيوت» من 
كلمات عبدالرحيم منصور واحلان أمين مســـعود وهي 

اغنية ذات طابع كالسيكي هادئ تتعرض لعالقة االنسان 
بوطنه وحنينه ألدق تفاصيل احلياة في مسقط رأسه، اما 
األغنية الثانية فكانت «املرور» التي حتدث عنها املطرب 
هاني الدقاق قبل ان يبدأ الغناء قائال: «سنتعرف اليوم 
على واقع املرور في مصر واالزمة التي نعاني منها في 
الشوارع»، األغنية من تأليف آمار مصطفى واحلان هاني 
الدقاق وتعرضت لالزمه املرورية التي تعاني منها شوارع 
مصر بأسلوب ســـاخر. ومن ثم تغنوا باغنية «مفيش 
حاجة» للشـــاعرة إميان بكري ومن أحلان هاني الدقاق 
ونالت هذه االغنية اعجاب اجلميع النها حتظى بشعبية 
كبيرة في مصر، وعلى انغام موسيقى الراب اطلق الدقاق، 
لصوته العنان ليشدو بكلمات بكري وينتزع صيحات 

االعجاب من اجلمهور.
  ومن احلداثة إلى التراث حيث كان احلضور على موعد 
مع احدى روائع الفنان القدير سيد درويش (أنا هويت) 
والتي عكست إمكانات الفنان هاني الدقاق الصوتية، ومن 
درويش إلى مكاوي في «متفوتنيش انا وحدي» والتي 

رددها اجلمهور مع الدقاق.
  وبعد نهاية احلفل تقدم الفنان هاني الدقاق بالشكر 
إلى املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في الكويت 
ولوزارة الثقافة املصرية على اتاحتهما الفرصة امام ابناء 
االسكندرية للقاء اجلمهور الكويتي واجلالية املصرية 
املقيمة على ارض درة اخلليج، متمنيا التقدم واالزدهار 

للكويت مبناسبة احتفاالتها الوطنية. 

 «مسار إجباري» تسخر من أزمة «المرور» في مصر!
 ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي الـ ١٧ وعلى خشبة مسرح «الدسمة»

 بطلة الفيلم صبا مبارك

 شيرين عبدالوهاب 

 قمر 

 أحمد إيراج 

 هاني الدقاق في وصلته الغنائية  (أنور الكندري) فرقة «مسار إجباري» بالدسمة

 أحمد آدم  وفاء عامر

 مخرج «بنتين من مصر» غاضب 
  من منع عرضه بالسينما الكويتية

 أبدى محمد أمني مؤلف 
ومخـــرج الفيلـــم املصري 
«بنتني مـــن مصر» غضبه 
الرقابـــة  لقـــرار  الشـــديد 
الكويتية مبنع عرضه في 
الكويـــت، علـــى الرغم من 
الشـــعبية الكبيـــرة، التي 
حققهـــا في عديد من الدول 

العربية.
  وتساءل أمني باستغراب: 
«كيف يتم منع عرض الفيلم 
علـــى الرغم من أن الكويت 
ســـبق أن عرضـــت أفالما 

مصرية فجة»؟
  وأضاف «فيلمي ليس فيه 
قبلة» فكيف يتم منعه بهذا 
الشكل، رغم أنه حقق شعبية 
كبيرة، وعرض في كل الدول 

العربية تقريبا، بحسب مجلة 
«أخبار النجوم» الصادرة هذا 

االسبوع؟.
  وحول خسارته للجمهور 
الكويتي أشار الى أن اجلمهور 
الكويتي سيشاهد العمل على 
الفضائية، عندما  القنــــوات 
يعرض، مضيفا: لكنني أتعجب 
من تطور احلياة السياسية في 
الكويت خالل الشهور املاضية 
بشكل دميوقراطي كبير، يفوق 
معظم البلدان العربية، ورغم 
ذلك مينع فيلمي من العرض 

هناك.
  مـــن جهتهـــا، أوضحت 
الشـــركة العربيـــة منتجة 
أن  فيلم «بنتني من مصر» 
الفيلـــم مت بيعـــه للموزع 

الكويتـــي، وأن منع رقابة 
االفالم الكويتية للعمل نابع 
من رؤيتها للوضع الداخلي 

لبلدها.
  فيلم «بنتني من مصر» من 
بطولة زينة وصبا مبارك، 
وتـــدور أحداثه حول أزمة 
العنوسة في مصر وأسبابها 
التي تعاني  الكبت،  وحالة 

منها عديد من الفتيات.
  يذكـــر أن جلنـــة رقابة 
أفالم السينما بوزارة االعالم 
الكويتية قررت االســـبوع 
املاضي منع عـــرض فيلم 
«بنتني من مصر» بالكويت، 
بدعوى مناقشة الفيلم قضايا 
جنســـية، واحتوائه على 

حوارات اباحية. 

 شيرين: لن أسكت عن اتهام سوريين 
  بأنني «مطربة حشيش»!

 قاضي األمور المستعجلة يقمع صوت الفنانة قمر

 أحمد إيراج تعّرض للسرقة

 الرقابة ترفض «ال مؤاخذة» 
  حفاظا على مشاعر المسيحيين

 رفضت جلنة التظلمات بهيئة 
الرقابة على املصنفات الفنية في 
مصر سيناريو فيلم «ال مؤاخذة» 
للمخرج واملؤلف عمرو ســــالمة 
بشكل نهائي، وذلك بدعوى احلفاظ 
الوطنية، ومشاعر  الوحدة  على 

املسيحيني.
  واضاف عمرو انه كان متفائال 
أو ساذجا عندما قرر كتابة فيلم 
سينمائي ساخر كوميدي صادم 
ليناقش قضية التمييز الصامت 
– كما يســــميها – بني املســــلمني 
واملسيحيني في مجتمعنا، ليحاول 
فيها ان يبدأ بحل املشكلة، ألن أولى 
خطوات احلل تتمثل في االعتراف 
باملشكلة نفسها، بحسب صحيفة 
«الشروق» املصرية. وأوضح انه 
ذهب ليناقشهم في القرار، وجلس 
مع الرقباء ســــاعات عدة، واشار 
الى ان جلنة الرقابة بررت موقفها 
بكالم على شاكلة «مراعاة مشاعر 
املسيحيني» و«احلفاظ على سمعة 
مصر» و«مش كل ما يحصل في 
الشاشة»،  احلقيقة يحصل على 
و«مصر عمر ما حصل فيها متييز 
ال سلبي وال إيجابي وال حتى جوة 
النفوس». وقال عمرو: أخيرا قالوا 
لي «احنا يا ابني لو وافقنا على 
فيلمك نقفل الرقابة أحسن ونشوف 

لنا كلنا شغل تاني».
  وأوضــــح مخــــرج الفيلم انه 

يدرس حاليا ما سيقوم به جتاه 
حتريك الفيلم، ملمحا الى احتمال 
رفع دعوي قضائية للحسم في 
األمر، معربــــا عن تفاؤله بتقدمي 
الفيلم في يوم من األيام، وهو من 

بطولة وفاء عامر واحمد آدم.
الفيلم أوضح    وحول قصــــة 
ســــالمة: القصة ببساطة تتناول 
حياة طفل مســــيحي من الطبقة 
العليا، عــــاش حياة مرفهة وكان 
يتعلم مبدرسة أجنبية، وعندما 
توفــــي والــــده اضطــــر لدخول 
مدرســــة حكومية، حيث فوجئ 
بتهكم األطفال عليه، والسخرية 
منه في أول أيامه ألنه من طبقة 
مختلفة، وهو ما يظهر في امللبس 
واملــــأكل وكذلك طريقــــة الكالم.

وعندما تأتــــي حصة الدين يقرأ 
األســــتاذ كل األسماء وال يالحظ 
ان البطل مســــيحي بسبب اسمه 
املشابه ألسماء املسلمني، فيقول: 
«احلمد هللا كلنا مسلمني»، وهنا 
يخاف البطل ان يفصح عن كونه 
مســــيحيا، ويتظاهر بأنه مسلم 
طوال الســــنة، ويبالغ في تدينه 
خوفا من كشف أمره. وتتواصل 
األحداث في شكل كوميدي ساخر، 
مما يجعل البطل يكتشف العالم 
اآلخر، ويعلم ما يقوله املسلمون 
فــــي األحاديــــث اجلانبيــــة عن 
املسيحيني، خاصة انهم أطفال لم 
يتلقوا تعليما جيدا يقبل اآلخر، 
وفي املقابل نشاهد الكالم املستتر 

من املسيحيني املتشددين. 

 ممدوح الليثي: سأمنع فيلم «اللعبة العادلة»!
 بعد قرار رئيس الرقابة سيد 
خطـــاب بتأجيل عـــرض الفيلم 
األميركي «اللعبـــة العادلة» في 
مصر والذي يشارك في بطولته 
النبوي،  املمثل املصري خالـــد 
صرح ممدوح الليثي رئيس احتاد 
النقابات الفنية بانه ســـيتدخل 
وسيمنع الفيلم من العرض وذلك 
في حالـــة اجازته الرقابة، وبرر 

الليثـــي موقفه بأن الفيلم يضم 
ممثلة اسرائيلية والئحة االحتاد 

حتظر التطبيع.
  وأوضـــح الليثي انه من حق 
احتاد النقابات وقف عرض الفيلم 
في حالة اثبات مشـــاركة ممثلة 
اسرائيلية به، مؤكدا ان هناك بندا 
في قانون االحتاد ينص على عدم 
التطبيع الثقافي مع اسرائيل بأي 

شكل من األشكال.
  وكان خطاب أعلـــن ان قرار 
تأجيل عرض الفيلم جاء بسبب 
عدم اكتمال نسخ الفيلم وانه اتفق 
مع الشركة املوزعة في مصر على 
تأجيـــل التصريح حتى وصول 
نسخ الفيلم كاملة، وأوضح انه 
سيتعامل مع فيلم «اللعبة العادلة» 

مبا ينص عليه القانون. 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  قالت املطربة شيرين عبدالوهاب ان اتهامات قلة 
من السوريني لي بأنني مطربة احلشيش وما نشر 
في بعض وسائل اإلعالم يعتبر إساءة لي ولفني، 
بل وللفنانني املصريني جميعا، حيث جتاوز ما مت 

نشره وانحدر الى مستوى متدن.
  وأضافت شيرين: لن أسكت على هذه البذاءات، 
فهذا شيء حقير، ولم يحدث أساسا، كما انهم زعموا 
ان بعض السوريني اخترقوا موقعي الرسمي، وهذا 
ال أســـاس له من الصحة، ألننـــي ال أمتلك موقعا 

رسميا باسمي.
  وأوضحت ان هذه الزوبعة الكاذبة حتدث لصالح 
احدى املطربات السوريات التي تعيش في مصر، 
وتنهال علينا بالسباب والشتائم، مؤكدة انها تكن 
كل االحترام للشعب السوري، وان ما حدث من قلة 

من السوريني لن يؤثر على عالقتها بهم. 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  منع قاضي األمور املسعجلة مبوجب قرار صدر عنه 
ظهر اخلميس املاضي محطة الـ «ام تي في» من بث كالم 
الفنانة قمر الذي يتناول موضوع الطفل الذي أجنبته مؤخرا 
من رجل الفضائيات العربي، وذلك ضمن برنامج «حديث 
البلد» الذي يعرض مساء كل خميس بعد نشرة األخبار 
املسائية، وبالفعل أطلت الفنانة قمر على البرنامج، حيث 
مت وضع صورة لفتاة وضع على فمها شريط الصق عندما 
بدأت اإلعالمية منى أبوحمزة مقدمة البرنامج تسأل قمر 
عن موضوع الولد. وكتبت عبارة انه مت حذف ٢٠ دقيقة 
من احلوار مع الفنانة في املوضوع احملظور تناوله من قبل 
قاضي األمور املستعجلة. والغريب انه كان من املفترض ان 
تصور قمر لقطة من برنامج «ألألة» مع طارق سويد، وذلك 
بعد ظهر اخلميس اي بعد ساعات من صدور قرار قاضي 
األمور املستعجلة، لكن فيما كان فريق العمل في انتظار 
وصول قمر الى االستديو، اعتذرت عن عدم املجيء بسبب 

عذر مرضي نتيجة معاناتها من األلم في اصبعها. 

 أعلن الفنــــان الكويتي أحمد 
ايراج ان صفحته اخلاصة على 
موقع الـ «فيس بــــوك» وبريده 
الـ«امييل» تعرضا  االلكترونــــي 
للسرقة، محذرا أقاربه وأصدقاءه 
وجمهوره من استغالل السارق 

السمه وانتحال شخصيته.
  ووصف ايراج طريقة السرقة 
بـ «الســــيئة واالحترافية»، الفتا 
الى ان «الهاكرز انتحل شخصية 
الفنان الســــعودي علي السبع، 
وحدثه بأســــلوب أبوي، وطلب 
منه االنضمــــام ملجموعة خاصة 
بالفنانني، وعندها وعلى غفلة مني 
أدخلت كلمة السر وعنوان البريد 
فسرقهما». وأوضح إيراج انه بعد 
تعذر دخوله لبريده الشخصي 
وصفحته، حتدث الى الفنان السبع 

فأخبره االخير بان بريده سرق 
منذ فتــــرة، وان هناك مجموعة 
اشخاص يسرقون عناوين البريد 

االلكترونية اخلاصة بالفنانني.
  وفــــي الوقت نفســــه وصف 
الهاكرز باملرضى النفسيني الذين 
يحاولون الدخول الى خبايا الناس، 
واكد انها املرة االولى التي يتعرض 
فيها ملثل هذه السرقة، وحمد اهللا 
على ان االمر اقتصر على هذا احلد، 

ولم يصل لسرقة املال. 
  وعــــن خصوصيــــة البريــــد 
االلكتروني الذي تعرض للسرقة، 
قال: هذا بريدي الشخصي وأتلقى 
عليه االتفاقات الرسمية واالعمال 
والنصوص املرســــلة لــــي، كما 
يضم االوراق الرسمية اخلاصة 

باملعامالت.

 نيشان يبحر كقبطان في «عيد الحب» 
من «ميامي» إلى «البهاماس»

 غادة عادل تنضم إلى «واحد صحيح»
 القاهرة ـ سعيد محمود

  وّقعت الفنانة غادة عادل عقدا مع املنتج أحمد السبكي للمشاركة في 
فيلم «واحد صحيح»، أمام الفنان هاني سالمة ومن تأليف تامر حبيب، 
وإخراج أحمد عالء، اســـتعدادا لبدء التصويـــر في نهاية فبراير املقبل. 
وتدور أحداثه حول مهندس ديكور يبحث عن االستقرار، فيقرر البحث 
عن عروسة مبواصفات خاصة جدا ال يجدها سوى في ثالث شابات هن 

بطالت الفيلم.
  يذكر أن الفيلم بطولة كل من هاني ســـالمة وبســـمة وكنده علوش 
ويسرا اللوزي، وأن آخر أعمال غادة هو فيلم الوتر، مع النجم مصطفى 

شعبان، وابن القنصل مع النجم أحمد السقا. 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  يســـدل اإلعالمي نيشان الســـتار على املوسم األول من 
برنامجه «أبشر» الذي يطل من خالله على شاشة الـ «ام بي 
سي»، مساء االثنني املقبل، حيث سيستقبل الفنانة جنوى 
كرم، ويتوقع ان حتمل احللقة اخلتامية مفاجآت كثيرة، هذا 
ولن يطول غياب نيشان عن الشاشة، حيث سيطل اعتبارا 
من الثاني من فبراير املقبل كمقدم للحفالت التي سيحييها 
نخبة من جنوم العالم العربي على منت الباخرة «الفالنتاينز 
كروز» في رحلة بحرية هي من تنظيم متعهد احلفالت اللبناني 
يوسف حرب والتي ستنطلق من ميامي الى جزر البهاماس. 
وقد حصلت محطة الـ «ام بي سي» على احلق احلصري لنقل 
احلفالت على شاشتها والتي سيحييها النجوم العرب على 
منت الباخرة، ومن بينهم: راغب عالمة، اصالة، تامر حسني، 
ملحم زين، فارس كرم ونيكول سابا، الى جانب الساحر احمد 
البايض وفرقة ام حسني، والهدف املنشود من رحلة العمر 
هذه الترفيه والتســـلية ومتضية وقت جميل بني اليابسة 
واملياه، الى جانب تصوير برنامج مع املخرجني طوني وميرنا 

 .Reality TV ابوإلياس على طريقة الـ


