
 االحد الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 
  ١٦  يناير ٢٠١١ 

 24 

   

 مطربة بعد ما «هددت» مدير 
اعمالها بكشف أالعيبه هاأليام 
قدمت له االعتذار بعد ما عرفت 
انه زميلتها هي السبب في عدم 
دعوتها حلفل غنائي خاص.. 

صچ اي شي! 

 مطرب بعد ما صار ممثل 
يبي يعــــّوض النقص اللي 
فيــــه باحلط على ربعه في 
لوكيشــــن التصويــــر ألنه 
قطاته مثل ما يقول صخر.. 

اهللا يشفي!

 تعويض حفل
 ممثلة فرحانة حيل انها 
راح تشـــارك بعمل خليجي 
بس فرحتها مـــا متت النه 
انها تســـافر  اهلها رفضوا 
بسبة سمعة املخرج السيئة.. 

زين يسوون!

 سمعة

 أبوالنجا يخسر عالقته بوالده بسبب «ميكروفون» 
 «واحد صفر» إللهام شاهين غدًا في مهرجان القرين الثقافي 

 الزميل عماد النويري إلهام شاهني

 عبداهللا باخلير 

 فنان العرب محمد عبده

 غادة عبدالرازق هيفاء وهبي

 منى شداد

 دينا: «شارع محمد علي» يحمي 
مهنة الرقص الشرقي من االنقراض

 ألبوم فنان العرب يشهد أول تسريباته عبر «الورق»
 فوجئ اجلمهور نهاية االسبوع املاضي 
ببريد الكتروني انتشر مرفق فيه أغنية 
لفنان العرب محمد عبده كان من املفترض 
ان تندرج ضمن ألبومه املقبل مع شركة 
روتانا، وهـــي واحدة من األغاني التي 
كتبها الشاعر ســـاري، وحلنها صالح 
الشـــهري ووزعها سيروس وعنوانها 
«الورق» بحســـب جريدة «اجلزيرة» 
الســـعودية، وهي بدرجة نقاوة عالية 
جدا، وميكن االستماع لها عبر الرابط 

التالي:
٤shared.com/audio/pk٦FIRmS/_online.html.http://www  

  وتقول كلمات األغنية:
  كل ما شق الورق واكتب قصيدة

  حبرهـــا دّمي وقلبـــي لك ورق

  أشعر بتقصير وّدي باجلديدة
  كل حرف فـــي بحر حبك غرق

  من هو غيري بس يرخص لك وريده
  اهللا اللـــي خالقـــك واهللا فرق

  من عرفتـــك يا رقيقة يا عنيدة
  ليه قلبك يـــا احلبيبة ما يرق

  ذّكري قلبي ليالينا الســـعيدة
  العيون أبطت ســـهر ملت أرق

  نبض قلبي نظرة عيوني بريدة
  ليه رّعادك سبق برق (ن) برق

  اكتب احساسي على شانك وعيدة
  رّدي احساسي عّلي اللي انسرق

 صفاء: ُطلب مني تقديم دور شادية 
لكن تكفيني سيرة ذاتية واحدة

 القبض على شقيق وائل كفوري 
  لسرقة مجوهرات قيمتها ٧٠ ألف دوالر

 رفــــع احملامي نبيه الوحش دعــــوى قضائية على صناع 
 mbc.net برنامج «شارع محمد علي»، وقال في تصريح ملوقع
إنه لن يصمت حيال ما سيحدث من مهزلة أخالقية وانحراف 
في برنامج «شارع محمد علي» الذي يعمل على تخريج جيل 
جديد من الراقصات حتت إشــــراف دينــــا وجنوى فؤاد. من 
جانبها، دافعت الراقصة املصرية دينا عن برنامجها اجلاري 
اإلعــــداد له حاليا، قائلة: إن الرقص الشــــرقي فن من الفنون 
الراقيــــة التي ينبغي االهتمام بها، خاصة أنها تخشــــى على 

املهنة من االنقراض.

 تتقدم أسرة «األنباء» 
التعازي واملواساة  بأحر 
الـــى الفنـــان القدير علي 
جمعة في وفاة املغفور لها 
بـــإذن اهللا والدة زوجته، 
سائلني اهللا العلي القدير 
الفقيدة بواسع  ان يتغمد 
رحمته ويســـكنها فسيح 
جناته ويلهم أهلها وذويها 

الصبر والسلوان. 

  «إنا هللا وإنا إليه راجعون». 

 أكدت الفنانة الســـورية صفاء سلطان انها لم تنكر أن 
الهجوم الذي تعرضت له عقب تقدميها شخصية ليلى مراد 
في مسلسل «قلبي دليلي»، كان سببا في عدم تقدميها أعماال 
مصرية جديدة حتى اآلن، وإن كان هناك سبب آخر هو أنها 

لم تر نفسها فيما قدم إليها من أعمال درامية.
  وأكدت صفاء أنه عرض عليها تقدمي عمل يتناول السيرة 
الذاتية للفنانة شادية، للشبه الكبير بينهما، لكنها ال تفضل 
العودة إلى مسلسالت السيرة الذاتية في الوقت احلالي، 
قائلة: «يكفيني مسلسل سيرة ذاتية واحد»، وأردفت أنها 
تتشـــرف بتقدمي شخصية الفنانة شـــادية، ألنها إنسانة 

عظيمة جدا.

 يعيش الفنان وائل كفوري حاليا مرحلة صعبة من حياته، وذلك 
بعد إلقاء القبض على شـــقيقه وابن عمه بتهمة سرقة مجوهرات 
قيمتها ٧٠ ألف دوالر، حيث جنحا بحكم صداقتهما بنجل ابن مديرة 
بنـــك في العاصمة اللبنانية بيروت في ســـرقة املفاتيح اخلاصة 
بالبنك من منزله ليحصال على املســـروقات ويتم القبض عليهما 

أثناء بيعها.
  وتتردد األقاويل في لبنان، بحسب موقع «السينما دوت كوم» 
عن محاوالت جادة من قبل وائل كفوري وااللتفاف حول احلادث 
عن طريق التفاهم مع أصحاب املسروقات ومحاولة إرضائهم عن 
طريق سداد قيمة املجوهرات املفقودة ورد القطع الباقية، إال ان هذه 
احللول قد قوبلت بالرفض، وهذا ما جعل وائل كفوري يختفي عن 
األنظار في ڤيلته مبنطقة أدما الساحلية تاركا مدير أعماله ايدي 
أبي غامن يؤكد للجميع ان األمر فيه نوع من ســـوء الفهم دون ان 
يوضـــح أي تفاصيل، ويحاول حاليا البحث عن اي منفذ قانوني 

إلنقاذ شقيقه وابن عمه.

 دينا 

 حسن البالم 

 صفاء سلطان 

 قالت لهيفاء: «خلي بالك من بيتك»  

 أكدت الفنانة املصرية غادة عبدالرازق أنها وجدت ابن احلالل 
وقالتـ  في حوار ملجلة «سيدتي»: هناك رجل موجود في حياتي 
اآلن، غير أنها اســـتدركت مضيفة: أمتنى أن يكون خياري هذه 
املرة صحيحا، لكنني ال أريد أن أتسرع في خطوة الزواج إال حني 
أن أتأكد مليونا في املائـة أن اختياري صحيح، وإذا ما كان كذلك 
ســـيكون الزواج قريبا، نافية أن يكون هذا الشخص هو محمد 

فودة التي أعلنت انفصالها عنه بعد فترة خطبة قصيرة.
  ونصحت غادة إليسا بسرعة الزواج وقالت: يجب أن تتزوج 
ألنني أرى أنها «قمر» وأنها أنثى حقيقية، أي في رقتها أو شكلها 
أو «كليباتها» املصورة، وأمتنى أن أراها في فستان الزفاف ألنني 
أعجبت بها في كليب «عبالي حبيبي» الذي ظهرت فيه عروسا. 
  كمـــا نصحت غادة الفنانة هيفاء وهبـــي وقالت لها: يجب أن 
تخلي بالها من بيتها وزوجها، ألن الرجل الشـــرقي عندما تكون 
زوجته جميلة ومشـــهورة يحتاج أن يشعر منها بأنها قوية به، 
أما نانسي عجرم، فوجهت غادة كالما لها بالقول: «براڤو عليك» 
ألنها فكرت بشكل صحيح، فالنجومية لن تكون أهم من احلياة 

الشخصية للفرد. 

 غادة عبدالرازق: وجدت ابن الحالل  والزواج قريبًا

 نفـــت النجمـــة منى شـــداد 
زواجها من املطـــرب اإلماراتي 
عبـــداهللا باخلير، كمـــا نفت أن 
يكـــون مواطنها الفنـــان طارق 
العلي شاهدا على العقد، وأكدت 
أن عالقتها مع باخلير ال تتعدى 
الزمالة والصداقة الفنية. وقالت 
في تصريح ملوقع mbc.net إنها 
جتهل األســـباب احلقيقية وراء 
انشغال الناس بخلق قصة من ال 
شيء، ومن ثم بنوا عليها قصصا 

أكبر.
  وأضافـــت أنها فعال تزوجت 
باخلير، لكن كان ذلك على سبيل 
املداعبة والتمثيل في أحد البرامج 
التلفزيونية، حيث كان احلديث 
حول األعراس اخلليجية قدميا، 
مشيرة إلى أن باخلير قامـ  خالل 

العلـــي كان ضيفا فـــي احللقة 
الثانيـــة من البرنامج نفســـه، 
وعندما عـــرف باملوضوع طلب 
أن يكون شاهدا على الزواج، الذي 
لم يتعد كونه مداعبة بينها وبني 

املطرب اإلماراتي.
الســـياق نفســـه، قالت    في 
شداد: إنها تعتبر الفنان باخلير 
لهـــا، وانها تعتز  أخا وصديقا 
بصداقتهما التي بدأت قبل سنوات 

طويلة.
  وأكـــدت أن شـــائعة الزواج 
أثارت غيرة وحقد بعض الذين 
الشائعة من  انشـــغلوا بتأكيد 
عدمها، وأقولها علنا «هؤالء لم 
الشائعة ولم يكونوا  تسعدهم 
مبسوطني بل تضايقوا منها خوفا 

من أن تكون حقيقة».

البرنامج ـ ببعض التقاليد التي 
يقوم بها العريس اخلليجي، مثل 
وضع الطرحة وازاحتها عن رأس 
العروس وسط تصفيق وأهازيج 

فريق البرنامج، كما أنها غنت له 
«يا معيريس»، وهي األغنية التي 
تشتهر بها األعراس اخلليجية.

  وأوضحـــت أن الفنان طارق 

 عبدالحميد الخطيب
  في إطار اهتمام نادي الكويت للسينما بالتجارب 
الشبابية العربية التي أثبتت وجودها خالل الفترة 
االخيرة سيتم عرض فيلم اجلوائز «ميكروفون» 
الثالثاء املقبل في مجمع ٣٦٠ الساعة السادسة مساء 

بحضور بطله الفنان املصري خالد أبو النجا.
  ويأتي عرض الفيلم على هامش أنشطة مهرجان 
القرين الثقافي، بالتعاون مع شـــركة الســـينما 
الكويتية «سينســـكيب»، حيث ســـيتـــــم عقب 
عرضـــه تكرمي من النـــادي ألبوالنجا عن متيزه 
الســـينمائي واختياراته الواعيـــة ودعمه الدائم 

للسينما اجلديدة.

  طريق مسدود

  وتدور أحداث الفيلم حول خالد الذي يعود إلى 
اإلسكندرية بعد غياب أعوام قضاها في الواليات 
املتحدة بحثا عن حبيبته، وترميم عالقته املتصدعة 
بوالده، لكنه يكتشف أن عودته جاءت متأخرة، 
فحبيبته على وشك السفر، وعالقته بوالده وصلت 
الى طريق مسدود. وأثناء جولة يائسة في شوارع 
اإلسكندرية، يلتقي بشبان وشابات منهم من يغني 
الهيب هوب على أرصفة الشوارع، ومنهم من يعزف 
موسيقى الروك فوق أسطح العمارات القدمية، في 
حني يرسم آخرون لوحات على اجلدران، وتختلط 
تفاصيل حياة خالد اخلاصة مبا يدور حوله من 
أحداث فيدمج في هذا العالم اجلديد عن جيل ناشئ 
من الفنانني يعيشون على الهامش. والفيلم من 
تأليف وإخراج احمد عبداهللا، ســـيناريو وحوار 
هيثم يحيى، وبطولة خالد أبوالنجا، يسرا اللوزي، 
عاطف يوســـف، هاني عـــادل، وقد حصد جائزة 
التانيت الذهبي فـــي مهرجان قرطاج في الدورة 
االخيرة وجائزة أفضل فيلم في مهرجان القاهرة 

السينمائي وجائزة املونتاج من مهرجان دبي. 

  يوم واحد

  من جانب آخر، يعقد املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، غـــدا مؤمترا صحافيا لفيلم 
«واحد صفر» يحضره بطاله النجمة الهام شاهني، 
والفنان خالد أبوالنجا، ليتحدثا عن جتربتهما 
مع هذا الفيلم الذي يستعرض خالل يوم واحد 
صورة سريعة ملصر اليوم، ويقدم مناذج يصعب 

التعاطف معها، كما تصعـــب إدانتها، ويحلل 
شرائح املجتمع املصري على اختالفها دون أي 
صراخ أو حوارات زاعقة مباشرة. ويصل عدد 
اجلوائز التي حصل عليها الفيلم في عام واحد 
الى ٤٠ جائزة، من مهرجانات دولية وإقليمية 
في سابقة لم حتدث في تاريخ السينما العربية، 
واعتبـــره البعض انه مـــن األفضل في الفترة 

االخيرة.
  ويعقب عرض الفيلم ندوة عن السينما املصرية 

اجلديدة، تناقش بعض الظواهر واملتغيرات التي 
حدثت في السينما املصرية، بعد أن قدمت قدرا 
كافيا من األفالم اجليدة التي تستحق التقدير، 
ولها من السمات اخلاصة ما مييزها عما سبق، 
ويشارك في الندوة الناقد السينمائي ومسؤول 
صفحة السينما في جريدة «االهرام» املصرية 
نادر عدلي، وكاتبة السيناريو مرمي نعوم. ويدير 
الندوة الناقد السينمائي ومدير نادي الكويت 

للسينما الزميل عماد النويري.

 خالد أبو النجا

  علي جمعة

 تتقدم أســـرة «األنباء» بأحر التعازي واملواســـاة الى 
الفنانني حســـن ومشاري البالم  في وفاة املغفور له بإذن 
اهللا عمهما كاظم محسن البالم، سائلني اهللا العلي القدير 
ان يتغمد الفقيد بواســـع رحمته ويســـكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

  «إنا هللا وإنا إليه راجعون». 

 وعّظم اهللا أجركما
  يا حسن ومشاري البالم 

 عّظم اهللا أجرك 
  يا علي جمعة 

 مشاري البالم 

 وائل كفوري 

 أوضحت أن مراسم زفافهما كانت مشهدًا تمثيليًا بأحد البرامج

 منى شداد تنفي زواجها من اإلماراتي عبداهللا بالخير

 خالد الصاوي يجسد
   شخصية فريد شوقي

 خصصـــت املنتجـــة ناهد 
فريد شوقي ميزانية تبلغ ٢٥ 
مليون جنيه للمسلسل اجلديد 
الذي تســـتعد النتاجه والذي 
يتناول قصة حياة واملشوار 
الفني لوالدها وحش الشاشة 
الراحل فريد شوقي ووالدتها 
النجمـــة هدى ســـلطان، ومت 
اختيار اسم مؤقت للمسلسل 

بعنوان «الفتوة».
  كما مت ترشيح النجم خالد 
الصاوي للقيام بدور البطولة 
في املسلسل وجتسيد شخصية 
فريد شـــوقي، املسلسل قصة 

وسيناريو وحوار بشير الديك ويتناول املسلسل التعاون الفني 
الناجح بني فريد شوقي وهدى سلطان في عدد من االفالم الناجحة 
منها «رصيف منرة ٥» و«جعلوني مجرما» و«بورسعيد» كما يركز 
املسلسل على التعاون بينهما قبل وبعد الزواج، كما يجرى حاليا 

االستقرار على باقي فريق عمل املسلسل واماكن تصويره. 

 خالد الصاوي


