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  ١٧  يناير ٢٠١١ 

 مطربــــة خليجيــــة تبــــي  24 
جترب حظها فــــي التمثيــــل 
الســــاحة  بعدما احترقت في 
الغنائية بســــّبة اختياراتهـا 
ألبوماتها..  الفاشلة الغانـــي 

اهللا يوفقچ! 

 ممثلة «حست» انها مو مرغوبة 
حاليا في االعمال الدرامية بسبب 
ادوارها املكررة تفكر انها تسوي 
عملية جتميل علشان تغيّر شكلها 
اللي ملوا منه املشاهدين.. احلمد 

هللا والشكر!

 عملية تجربة
 ممثلة بعدما «شـــهدت» ضد 
زميلتها زور علشان تظبط نفسها 
مع احد املنتجني هااليام قاعدة 
تندب حظها بعدما رفعت عليها 
زميلتها قضية واملصيبة تبرأ منها 

املنتج.. خبز خبزتيه..!

 قضية

 (أنور الكندري)  جانب من احلضور 

 فرقة «نان» األرمينية في احدى استعراضاتها 

 قمر جمال مروان منى أبوحمزة

 طلعت زكريا تامر حسني 

 رقصات «نان» األرمينية أذهلت الحضور في «الدسمة»
 مفرح الشمري 

  ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي 
الـ ١٧ الذي ينظمه املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب قدمـــت فرقة «نان» 
األرمينية لالستعراض اجلماعي، أمس 
األول على مسرح الدسمة عرضا راقصا 
تعرف من خالله اجلمهور الكويتي على 
الفلكلور الشعبي األرميني، حيث قدمت 
مجموعة مـــن اللوحات اجلميلة التي 
استحقت عليها اإلشادة من احلضور 

الذي تابعها بشغف كبير. 
الفرقـــة األرمينية    اتســـم عرض 
بالتناغم والتنوع في اللوحات الراقصة 
املستوحاة من التراث الشعبي األرمني 
إضافة إلى املزج بني فئات عمرية مختلفة 
لترسيخ مبدأ تواصل األجيال وإكساب 
الفتيات الصغار اخلبرة من زميالتهن 
احملترفـــات وبدا واضحـــا مدى متكن 
الفرقة بشكل عام ولياقتهن  عضوات 
واملرونة في تنفيذ العديد من اللوحات 
االستعراضية، وازدان مسرح الدسمة 
بأزياء عضـــوات الفرقة التي تنوعت 
تصميماتها واختلفت ألوانها من لوحة 

إلى أخرى.
  واملعروف ان فرقة «نان» هي فرقة 
يافعة محترفة في الفن االستعراضي 
فـــي أرمينيا إذ متكنت هذه الفرقة من 
إيجاد مكانة متميزة لها في الفن األرميني 
املعاصر بعد دراسة وجتارب طويلة، 
ومتلك الفرقة إرثا فنيا متعدد األجناس 
فالرقصـــات االســـتعراضية الوطنية 
األرمينية متتزج بالنغمات القوقازية 
السريعة حيث يتسابق الراقصون مع 

احلركات اإليقاعية الصعبة.
  وتعود الرقصات الكالسيكية لتتحد 
مع نغمات اجلاز كما ولدت فكرة جديدة 
مســـتلهمة من صوت الفنانة داتيفيك 
هوفانيستان فأعاد الراقصون صياغة 
الفن األرميني الوطني االســـتعراضي 
بتراكيب غريبة من موســـيقى اجلاز 
ويتضمن االستعراض اجلماعي أيضا 

الرقص اإليقاعي واحلديث. 
  وقد نشأ الرقص األرميني كفن يؤديه 
كاهن أو ساحر قبالة جمهور املتعبدين، 
مرتديا زيـــا خاصا من جلد املاعز. ثم 
أصبح الرقص يؤدى من قبل اجلماعة 
موقعا من آلة إيقـــاع لضبط حركات 
الراقصني. وقد فـــرض تنوع األعمال 
الراقصني مما استدعى  تنوع حركات 
وجود إيقاعات متنوعة للرقصات ترتبط 
ارتباطا وثيقا باحلالة الروحية املرافقة 

للعمل.
  والرقصات األرمينية كثيرة ومتعددة 
املناســـبات منهـــا ذات أصل طوطمي 
كرقصة شجرة البخور، ورقصة شجرة 
املشمش، ورقصة النحس والدفن التي 
تعد من الرقص اجلنازي وكانت تهدف 
إلى طرد األرواح الشريرة التي تتجمع 
حول رأس امليت. وقـــد تطور مدلول 
هذه الرقصة فيما بعد إلى إحياء ذكرى 
األمـــوات أو املفقودين. وهناك رقصة 
دينية قدمية «ماخوخابري» تؤدى في 
األعياد واملناسبات احلزينة والطقوس 
والشعائر والعبادات املرتبطة باحلزن 

واحلداد.
  أما الرقص األرميني احلديث، فقد 
عني بالرقص التعبيري وهو «الباليه» 
الـــذي ظهرت بداياته فـــي أرمينيا في 
منتصف القرن التاسع عشر اعتمادا على 
الراقصة  الغنائية  املشاهد واللوحات 
في املســـرحيات الغنائيـــة القصيرة 
(األوبريت) ومن الفنانني األرمن الذين 
عملوا فـــي تصميم رقصـــات الباليه 

آرباتوف.
  يذكر ان فرقـــة «نان» تضم أطفاال 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــني ٤ و١٦ عاما 
وقدمت خالل السنوات املاضية مئات 
االســـتعراضات احلكومية واخليرية 
والعسكرية األرمينية وشاركت الفرقة 
في العديد من املهرجانات الدولية كما 
حصدت جوائز عدة حتت قيادة املديرة 

الفنية للفرقة نارين توبوليان. 

  ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي الـ ١٧

 نانسي عجرم تغني لغادة عبدالرازق 

 سعد الفرج: الجو أصبح ُمدّنسًا 
  ولن أتنازل عن القيم التي أؤمن بها

 إيالف: بسبب ما نشر من تقارير عن مسلسل 
«تورا بـــورا» وتدعي أن العمل يعرض قضية 
التطرف، ظن البعض انه موقوف من العرض، 
خاصة ان العمل قد انتهى تصويره منذ فترة، 
ما دفع بالفنان القدير سعد الفرج لنفي كل ما 
قيل عن العمل، مؤكدا ان «تورا بورا» لم يخالف 
قواعد الرقابة، ولم يناقش قضية التطرف، وان 
شـــركة اإلنتاج حريصة على عرض العمل في 

أكثر من قناة حتى تغطي تكاليف اإلنتاج.
  وأكدا الفرج ان غيابه عن الســـاحة يرجع 
ألسباب كثيرة، أهمها رفضه القيام بأكثر من 
عمل في آن واحد، وكذلك رفضه لفكرة احلشو 
الدرامي في رمضان الذي يجعل الفنان متواجدا 

في رمضان فقط وليس طوال العام. 
  وعن بعده عن اإلنتاج في الفترة األخيرة، 
لم يتردد فـــي تصريحه الذي قال فيه: الوقت 
ليس وقتي، فاجلو أصبح مدنسا، وأنا أحترم 
قيمتي، ولـــن أتنازل عن القيم التي أؤمن بها، 
مشـــددا على انه مقتنع مبـــا يقدمه من أعمال 

درامية متنوعة مع منتجني جدد. 

 طفل أردني يثير خالفات حادة 
  بين نجوى كرم وعمرو أديب

 طلعت زكريا يرفض المشاركة في مسلسل 
تامر حسني بسبب خالف على األجر

 أعلن الفنان طلعت زكريا اعتذاره 
عن عدم املشاركة في بطولة مسلسل 
«آدم» مع املطرب تامر حسني، املقرر 
عرضه في شــــهر رمضان القادم، 
 «mbc.net» وقال في تصريح ملوقع
انه اعتذر بشكل نهائي، مشيرا إلى 
أنه على عالقة صداقة قوية بتامر 
منذ أن اشتركا معا في بطولة فيلم 

«سيد العاطفي».
  وعن الســــبب الذي دفعه إلى 
االعتذار، أوضح أنه اختلف على 
األجر مع الشــــركة املنتجة، لهذا 
فضل االنســــحاب، وأنــــه علم أن 
الدور أســــند مؤخرا إلــــى الفنان 
أنه  أكد  الذي  حجاج عبدالعظيم، 

قادر علــــى القيام بــــكل األدوار، 
لكونه ميلــــك حضورا وخفة ظل 
على الشاشة، نافيا أن يكون أجره 

غال في املسلسل، مؤكدا أن األجر 
الذي يطلبه ليس فيه أي مغاالة 

على اإلطالق.

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  تخوض الفنانة نانسي عجرم للمرة الثانية 
جتربة الغناء للمسلسالت الرمضانية فبعد 
جناح غناء مقدمة مسلسل «ابن األرندلي»، 
وافقت الفنانــــة على إعادة التجربة، وغناء 
مقدمة مسلسل «سمارة» الذي تلعب بطولته 
الفنانة غادة عبدالرازق، وكتب كلمات املقدمة 

الشاعر حسني مصطفى محرم.
  يذكر أن منتج املسلســــل عصام شعبان 
ارسل الى نانســــي كلمات االغنية فوافقت 
عليها بعد االطالع واالتصال الهاتفي معها، 
ولم يتم اختيار اســــم ملحــــن االغنية، ولم 
يعرف بعد ما إذا كانت نانســــي ستسجلها 

في بيروت أو القاهرة. 

 تســـببت تعليقات اإلعالمي 
عمرو أديب والعميد علي جابر 
علـــى أحـــد املتســـابقــــني في 
احللقـــــــة األولـــى من برنامج  
Arabs’ Got Talent فـــي غضب 
املطربـــة اللبنانية جنوى كرم، 
وزاد غضبها عندما رفض االثنان 
صعود املتسابق فيما كانت هي 
متحمســـة لصعوده. وكان الطفل 
األردنــي مؤيد عبـــده موســـى 
(١٥ عاما) يعزف على «الكمان» 
منذ ٤ ســـنوات، وتعلم العزف 
على يد والده. وأثناء عزفه على 
املسرح تفاعلت معه جنوى كرم، 

فيما بدا علي وعمرو غير مقتنعني مبا يقدمه، حيث علق عمرو، حسب موقع «ام بي سي نت» قائال: 
أنت تعزف بطريقة جيدة، لكن تقنيتك في العزف كانت عادية، لم أحس بأنك متمكن، أو أنك تؤدي 
عزفا ال يؤديه إال قلة، لذلك ســـأرفض، أما علي جابر فقال: سأكون أقسى من عمرو، فأنا كنت أقاوم 
رفضك طوال فقرتك، ولم يشدني عزفك، فيما قالت جنوى: أنا رأيت حركات أصابعك، هي صحيحة 
١٠٠٪، هما مهتمان باإلحســـاس لكنني أركز على التكنيك، لديك ليونة جميلة، وأعتقد أنك ميكن أن 
تكون أفضل كثيرا في املســـتقبل، أنا أقول لك «نعم»، لكنهما رفضاك. وبعد أن خرج املتســـابق من 
املسرح، انفجرت جنوى في غضب شديد، وقالت: «تكنيكه فظيع»، وفي فترة االستراحة، قالت: كان 

برأيي أنه يستمر، واهللا زعلت عليه ومقهورة، فتولى عمرو أديب مهمة تهدئتها.

 غادة عبدالرازق

 الفنان القدير سعد الفرج

 عمرو أديب

 أحمد الشريف 

 جنوى كرم 

 أحمد الشريف: عائلتي كل حياتي.. 
وأنتظر مولودًا جديدًا

 يعمل الفنان التونسي وجنم «ستار أكادميي»، أحمد الشريف، 
على ألبومه اجلديد، بحيث سجل عددا من االغاني، ومن املتوقع 

االنتهاء منه في غضون شهرين، ليصبح جاهزا للطرح.
  وأكد الشريف في تصريح لـ «ايالف» انه تعامل في االلبوم 
اجلديد مع عدد من الشـــعراء وامللحنني أبرزهم أحمد ماضي، 
وهشام بولس، وسمير صفير، ونزار فرنسيس، وعادل العراقي، 
وأشـــار الى انه وبعد ان قدم عدة ألوان تتـــراوح بني الدبكة 
والشعبي والرومانسي، سيقدم في ألبومه املقبل لونا شبابيا 
جديدا، اذ سيعتمد على النهج الالتيني االسباني، أمال أن ينال 

إعجاب اجلمهور ومتابعيه.
  وعن ابنه عبداهللا ذي الســـبعة أشـــهر، أشار احمد الى ان 
عائلته هي كل حياته، وهو ســـعيد بشعور االبوة الذي منحه 
اياه ابنه، داعيا كل شاب قادر على هذه اخلطوة أال يتردد في 
ذلك، واصفا االبوة بأنها أفضل شـــعور وأغنى إحساس ميكن 
ألي مرء أن يعيشـــه، وتشعره باالمان واملسؤولية في الوقت 
نفسه، وعن احتمال ان يصبح أبا للمرة الثانية قريبا، أكد ان 

ما من مشروع اجناب جديد باستثناء ألبومه املقبل. 

 منى واصف تحاول 
  إثبات براءة ابنها من السرقة

 تؤدي الفنانة السورية منى 
واصــــف دورا مركزيا كعادتها، 
وذلك في مسلســــل «والدة من 
اخلاصــــرة» للمخرجــــة رشــــا 
شربتجي والكاتب سامر رضوان، 
ومن انتاج شركة كالكيت لالنتاج 

والتوزيع الفني.
أدلت واصف    وعن دورهــــا 
بتصريح ملوقع «النشرة» قالت 
فيه: ألعب شــــخصية أم جابر 
وهي امرأة فقيرة تعاني مع أفراد 
أسرتها العوز واحلاجة الدائمة، 
ورغم ذلك تصعق العائلة تباعا 
مبشــــكالت خارجية تدخل الى 

املنزل فتعصف باالستقرار النسبي الذي يكون سائدا، الى أن يتعرض 
ولدها جابر «يلعب دوره املمثل قصي خولي» لتهمة الســــرقة فتهب 

العائلة، وعلى رأسها االم، ملعاجلة القضية واثبات براءته.

 منى واصف

 نانسي عجرم

 طوني خليفة يستضيف قمر بعد منع القضاء إطاللتها األولى.. 
ومنى أبوحمزة تتلقى تهديداً من جمال مروان 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  بعد أن أصــــدر قاضي األمور 
املســــتعجلة فــــي بيــــروت قرارا 
قضى مبنع برنامج «حديث البلد» 
من عرض احلديــــث الذي أجرته 
مقدمة البرنامج منى أبوحمزة مع 
الفنانة قمر جلهة حملها من «رجل 
الفضائيات»، سجل االعالمي طوني 
خليفة عبر برنامجه «للنشر» سبقا 
إعالميا متخطيا قرار القضاء، حيث 
استقبل الفنانة قمر التي عرضت 
عبر برنامجه «للنشر» كل ما منعت 

من قوله في «حديث البلد».
  وكشف خليفة الذي لم يعلن في 
الشريط الدعائي املروج لبرنامجه 
عن انه سيستضيف الفنانة حتى 
ال يلقى مصير «حديث البلد»، عن 
مفاجأة وتســــاءل: هل يحق لكل 
سياسي أو مشهور أن يقمع اإلعالم 
بهذه الطريقة ويسكتنا عن الكالم؟ 
وإذا بقمر تطل لتعلن على املأل أن 
جمال مروان هو والد طفلها جيمي، 
مؤكدة أنها مرتبطة بزواج عرفي مت 
في منزل رجل اإلعالم املصري في 
منطقة االشرفية، وأنه سرق منها 
الورقة الرســــمية التي تؤكد هذا 
الزواج. وأشارت الى أنها أطلعته 
على حملها، فطلب منها في شهرها 
اخلامس إسقاطه خوفا من زوجته، 

وطالبت كل مــــن يدعي انه والده 
أن يثبــــت األبوة من خالل فحص 
«دي ان اي»، وطلبت وقف التشهير 
بعرضهــــا، ألن الطفل هو نتيجة 
زواج وأجهشت بالبكاء، مشيرة الى 
ان جمال مروان هرب الى أميركا 
ويعرض ميلودي للبيع للهروب 
مما حصل، وأنها ال تريد أي أموال 
منه وانها ستهتم بتربية طفلها، 
مشددة على انه ال ميكن ألحد ان 

يسلبها الطفل مهما عال شأنه.
البرنامج احملامي    وأطل خالل 
مرتضى منصور وهو يعتبر من 
أهم احملامني فــــي مصر، وعندما 
سأله طوني خليفة عن سبب قبوله 

لكنها رفضت وقالت انها لم تتزوج 
بجمال مروان طمعا في املال، بل 
ألنها أحبته، ملمحة الى أنها حتى 
عندما صورت كليبها االخير دفعت 
له مبلغ ٣٠ ألف دوالر لعرضه على 
شاشة «ميلودي» بطلب منه حتى 
ال يثير الشك من قبل املوظفني في 
أنها على عالقة به، وكان يفترض أن 
يعيد لها املبلغ، وقالت إنها اضطرت 
لبيع سيارتها لتدفع للمستشفى 
للوالدة، وأنها أرسلت جلمال مروان 
على بريده االلكتروني صورة ابنه، 
لكنه لم يرد عليها ألنه يخاف من 

زوجته.
  وأكدت قمــــر أنه أب «جيمي»، 

الدفاع عن الفنانة قمر، قال انه ال 
ميكن ان يقبل انســــان اخلضوع 
لفحوصات طبية تؤكد النسب لو 
لم يكن محقا، موضحا ان قمر أكدت 
أنها مستعدة ملواجهة اإلعدام في 
حال لم يكن جمال مروان الوالد.

  وأشــــار مرتضى الذي تربطه 
عالقة صداقة مع جمال مروان ان 
األخير أتى الــــى مكتبه مع أحمد 
أبوهشيمة زوج الفنانة هيفاء وهبي 
(هنا نســــأل ما دخل زوج هيفاء 
باملوضوع)، وطالبه احملامي بأن 
يحل األمور حبيا من دون شوشرة، 
وان يجري الفحص الطبي ليثبت 
أبوة الولد، وقد وافقه على ان يعود 

إليه في ٢٧ الشــــهر املاضي، لكنه 
امتنع، فقام احملامي برفع قضية 
ضد جمال مروان، وشدد مرتضى 
على انه ال يجوز ان يدفع الطفل 

ثمن أي خالف.
  هــــذا وقامــــت االعالمية منى 
أبوحمزة باالتصــــال بالبرنامج، 
حيث أعربت عن تضامنها مع قضية 
الفنانة قمر، مؤكدة انها لم تتفوه 
بأي كلمات مسيئة ال بحق جمال 
مروان وال بحق والدتها التي أكدت 
انها تسامحها على الكالم الذي أدلت 
به ألنهــــا لم تكن في وعيها وإمنا 

حتت الضغط.
  وكشفت منى ابوحمزة انها تلقت 
اتصاال هاتفيا من قبل جهة مقربة 
من جمال مروان هددتها بعدم اخلو 
في موضوع ابن قمر حتت طائلة 
تهديد عائلتها، حيث قال املتصل 
لها: ابق بعيدة عن املوضوع ألنك 

امرأة متزوجة ولك أوالدك.
  ويبقى الســــؤال هــــل تتحرك 
النيابة العامة جتاه التهديد الذي 
تلقته اإلعالمية منى ابوحمزة كما 
حترك القضاء ملنع قمر من البكاء؟ 
ويبقى ٢٣ اجلاري كما أشار احملامي 
مرتضى موعد اجللسة االولى للبت 
في نسب ابن قمر وتثبيت أبوته 

في القاهرة.  
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