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 مطرب يعتقد انه محارب  24 
في القنوات الفضائية ألنه وال 
قنــــاة تطلبه في لقاءات فنية 
من فتــــرة طويلة.. يبه ليش 
هاالعتقاد شدعوة عندك شي 

يديد علشان ينادونك! 

 مدير انتاج يشعر بـ «سعادة» 
كبيرة ألنه احد املنتجني عطاه 
صالحيات بطرد اي ممثلة او 
ممثل ما يحترم مواعيد التصوير 
مهما كان حجمــــه.. عيل اهللا 

يستر من الياي!

 صالحيات لقاءات
 ممثلة هااليام مســــوية ازعاج في 
لوكيشن تصوير عملها اليديد لدرجة 
انه املخرج يعيد تصوير مشاهدها اكثر 
من مرة ألنها تنسى حواراتها، واملصيبة 
ثقافتها صفر وما تعرف متشي حالها.. 

الشرهة على اللي يايبچ!

 إزعاج

 رقصة احلصان من فقرات حفل «احلرية»  

 الحضور لـ«الحرية»: «يا اهللا صبوا هالقهوة» هل هي تراث مصري؟!
 مفرح الشمري

الذي تابع    استغرب احلضور 
مســــاء امــــس األول حفــــل فرقة 
الشــــعبية  للفنــــون  «احلريــــة» 
باالســــكندرية والــــذي أقيم على 
خشــــبة مســــرح متحف الكويت 
الوطني في ختام األنشطة اخلاصة 
بجمهوريــــة مصر العربية ضيف 
شــــرف مهرجان القرين الثقافــي 
الـ ١٧ من زج اغنية «يا اهللا صبوا 
هالقهوة وزيدوها هيل» لترقص 
عليها فتيات وشباب الفرقة مع انها 
ال متت بأي صلة للتراث الشعبي 
املصري وحتديدا االسكندراني منه، 
خصوصا ان فرقة «احلرية» كما 
جاء في التعريف عنها انها فرقة 
حتافظ على الطابع االسكندراني 
من خالل ثقافته الشعبية وتراثه 

وموروثاته.
  «األنباء» استفسرت من القائمني 
على احلفل عن اللغط الذي حدث 
فيه خصوصــــا ان اغنية «يا اهللا 
صبوا هالقهوة وزيدوها هيل» هي 
خاصة بتراث بالد الشام وبعيدة 
عن التراث املصري ولكن لم جتد 
اجابة واضحة واكتفى من سألناهم 
بقولهم «األمر عادي، وبعدين دول 
ضيوف»، األمــــر الذي ردت عليه 
«األنباء» بقولها ان «اجلمهور حضر 
ملشاهدة التراث الشعبي املصري 
وليس التراث الشعبي العربي حتى 

يكون األمر عاديا كما يقولون»!

  استعراض فرعوني

الفرقــــة    انطلقــــت عــــروض 
باالستعراض الفرعوني من خالل 
رقصــــة فرعونية بــــدأت بدخول 
موكــــب امللك وتدل على ســــيادة 
حكمه للبالد، اما الرقصة الثانية 
فكانت رقصة «احلصان» وهي من 
الفلكلور املصري لرقص احلصان 
على أنغام املزمار البلدي مبشاركة 
احدى راقصات الفرقة، وقد اشمأز 
بعض احلضور من بعض احلركات 

اجلريئة في هذه الرقصة مما دفعهم 
للخروج من املسرح مع أسرهم ومن 

ثم العودة بعد انتهاء الرقصة!
  بعد ذلك قدمت رقصة «العصا» 
من جنوب مصر وأحلقتها برقصة 
نوبية من بــــالد النوبة وأتبعتها 
برقصة عرب العامرية التي تقوم 
الذي  الشاب  الفتاة باختيار  فيها 

تريده للزواج.
  واختتمــــت فرقــــة «احلرية» 
الزفــــة  مــــن خــــالل  عروضهــــا 
االســــكندرانية وهي مــــن التراث 
الســــكندري حيــــث يقــــوم فيها 
الشباب والبنات بزفة العروسني 

ومشاركتهما فرحتهما. 

 ميريام فارس: أنا لست امرأة 
عادية وألبومي الخليجي 

جاهز للصدور

 نفت الفنانة ميريام فارس ما تناولته 
وسائل االعالم حول نشوب خالف مادي 
بينها وبني املوزع املوسيقي البحريني 
سيروس، إذ قيل انه السبب في تأخير 
طـــرح ألبومها اخلليجي، حيث تردد ان 
سيروس يطلب مبلغا وقدره ١١ ألف دوالر 
عن كل اغنية قام بتنفيذها، وهذا ما جتده 

ميريام مبالغة ال ضرورة لها.
  واعتبـــرت ان األمر عار عن الصحة، 
خصوصا ان ألبومهـــا اخلليجي جاهز 
للصدور، اال ان جناح اغنية «خالني» التي 
أصدرتها أخيرا على احملطات التلفزيونية 
والتي كانت قد صورتها منذ أشـــهر مع 
املخرج الراحل يحيى سعادة، حال دون 
ذلك. وحول بعض االنتقادات التي واجهت 
كليبها االخير، أكدت ميريام انها فنانة 
عربية بامتياز وهي حتترم عادات وتقاليد 
كل بلـــد عربي، اال انه ال يخفى على أحد 
أنها تتمتع بخط خاص بها «أنا لست امرأة 

عادية»، هذا ما وصفت به نفسها. 

 «لوحة الرواد» و«لن أخون وطني» 
  الليلة في «الدسمة»

ــرحية التي تنظمها ادارة   في ختام ليالي القرين املس
ــون واآلداب  ــي للثقافة والفن ــرح باملجلس الوطن املس
ــيكون اجلمهور الليلة على موعد مع «لوحة الرواد»  س
ــن رواد احلركة  ــوم م ــرة جن ــارك بها عش ــي يش الت
ــني عبدالرضا، سعد الفرج،  ــرحية وهم عبداحلس املس
ابراهيم الصالل، جاسم النبهان، احمد الصالح، ابراهيم 
ــد املنيع، محمد جابر  احلربي، عبداإلمام عبداهللا، محم
وسليمان الياسني، حيث ستقوم فرقة معيوف الشعبية 

ــرح الدسمة لتكرميهم من خالل  بزفهم الى خشبة مس
ــة جميلة يتصدى الخراجها صالح احلمر وصاغها  لوح
ــاعر خلف اخلالدي، ثم تعرض فرقة مسرح  شعرا الش
ــرحي «لن أخون وطني» تأليف  ــعبي عرضها املس الش
ــامي بالل وأحمد احلليل ومن  محمد املاغوط وإعداد س
اخراج احمد احلليل، وسيعقب العرض ندوة يعقب فيها 
ــابعة  ــف احلمدان وذلك في الس الناقد البحريني يوس

مساء. 

 هيفاء وهبي «ملكة جمال الكون» في مارس استغربوا من غنائها والرقص عليها في ختام أنشطة ضيف شرف مهرجان القرين الثقافي الـ ١٧

 ديو لسامو زين مع أفضل 
  مطربة في بلغاريا

 بشرى والكلب الهولندي في «جدو حبيبي»

 جومانا مراد: بعض الشائعات تضحكني 

 الشناوي: جحود الفنانين أبعدني عن الفن

 رواد «البر» استقطبهم «ألو فبراير»  
 مفرح الشمري

  يتواصل برنامج املسابقات «ألو 
 «FM فبراير» مع مستمعي «كويت
خصوصا مشـــتركي «زين» وذلك 
للفوز بجوائزه القيمة التي تصل 
قيمتها الى ٣ ماليني دوالر واملقدمة 
من «األنباء» و«زيـــن» و«منتزه 
خليفة السياحي» ومعهد «كراون 
بالزا الصحي» و«الفايز للعطور» 
و«عيادة بلسم لألسنان» و«اجلوثن 
جاليـــري» و«ليموزين اخلرينج» 
باإلضافة الى اجلهة املنفذة للبرنامج 

«ميديا فون بلس».
  وتشهد حلقة الليلة العديد من 
املفاجآت التـــي أعدها فريق عمل 
البرنامج املكون من املعدين علي 
حيدر ونايف الكندري واملذيع احمد 

املوسوي واملخرج سعود املسفر 
ومنســـقي اتصاالته رامي الشعار 
ومحمود عطية وجميل اقبال، حيث 
ســـتحمل بني طياتهـــا الكثير من 
اجلوائز التي ستقدم للمشاركني من 
غير أسئلة توجه اليهم وما عليهم 
اال اختيار رقم معني حتى يتعرفوا 

على نوعية تلك اجلوائز.

  استقطاب رواد البر

املذيع احمد املوسوي    استطاع 
بأســـلوبه اجلميل استقطاب رواد 
البر للمشـــاركة في البرنامج وقد 
شهدت احللقة املاضية مشاركات 
العديد منهم مؤكدين انهم يعتبرون 
البرنامج من أجنح برامج املسابقات 

.«FM في محطة «كويت

 اختـــارت الفنانة اللبنانيـــة هيفاء وهبي 
شهر مارس ٢٠١١ موعدا لطرح ألبومها الغنائي 
اجلديـــد، الذي اقتربت مـــن االنتهاء منه بعد 
ثالث ســـنوات على آخـــر ألبوماتها «حبيبي 
أنا» وسيتم طرحه من خالل شركة «روتانا» 

للصوتيات واملرئيات.
  كمـــا ان هيفاء لم تعلن عن اســـم األلبوم 
اجلديد بعد، ومن أغنيات األلبوم: أغنيتان من 
كلمات الشاعر محمد رفاعي بعنوان «عايزاك» 
و«نستني نفسي» وأحلان محمد يحيى، باإلضافة 
الى أغنية أخرى بعنوان «ملكة جمال الكون» 
من أحلان محمد رحيم وقام بتوزيع األغنيات 

الثالث املوزع املوسيقي متيم. 

 يستعد النجم سامو زين لتسجيل ديو غنائي 
 Tanya Boeva مع املطربة البلغارية I dream بعنوان
امللقبة بأفضل مطربـــة في بلغاريا، األغنية من 
كلمات محمد حسن وأحلان اسالم زكي وتوزيع 
طارق عبداجلابر وسيغني سامو باللغة العربية 
وTanya Boeva باللغة البلغارية وذلك ليضمها 
 .in love ألغاني ألبومه اجلديد والذي يحمل اسم
ومن املفترض طرحه أوائل شـــهر فبراير املقبل 

بالتزامن مع عيد احلب وموعد زفافه. 

 تستكمل الفنانة بشرى تصوير فيلمها اجلديد 
«جدو حبيبي» بشكل مكثف حتى في أيام اجلمعة 
واإلجازات الرسمية وذلك الرتباطها بالتمثيل أمام 
كلب مدرب خصيصا على أداء دوره أمامها في بعض 
مشاهد الفيلم، حيث متت االستعانة به عقب إحضاره 

من هولندا. 
  وتلعب بشرى دور فتاة تدعى «فيكي» تعيش 
في أوروبا لكنها تضطر للعودة الى مصر للحصول 
على ميراث جدها إال انها تواجه العديد من املشاكل 
بسبب اختالف عادات املجتمع الذي تربت فيه مع 

العادات والتقاليد الشرقية. 
  ويشارك بشــــرى بطولة الفيلم الفنان محمود 
ياسني والفنانة لبنى عبدالعزيز التي تعود للسينما 

بعد فترة غياب استمرت أعواما طويلة. 

 القاهرةـ  د.ب.أ:  أكدت املمثلة السورية جومانا 
مراد أنها باتت مستاءة من تكرار إطالق الشائعات 
في اآلونة االخيرة حول حياتها الشخصية بعدما 
كانت في األغلب تطول أعمالها الفنية منذ بداية 
ظهورهـــا. واعتبـــرت جومانا أن مـــن يطلقون 
حولها شائعات، أو يروجون أخبارا غير حقيقية 

«يحاولون أن يفسدوا عليها حياتها». 
  وأوضحت أن بعض الشائعات تضحكها أحيانا، 
بســـبب التهويل الشديد فيها بينما حتزن كثيرا 
الشـــائعة ألمورها الشخصية،  عندما تتعرض 
متسائلة عما يستفيده البعض من إيذاء اآلخرين 
وكيف «يتسمرون» أمام الشاشة ملتابعة أعمال 
الفنـــان وبعد انتهاء العمل يســـبونه ويصبون 

عليه اللعنات. 

 انتهى النجم الكبير كمال الشناوي من كتابة ٤ 
قصص هي: «حب ال يري النور»، «حب في الظالم»، 
«احلب األسود»، «احميني من أهل زوجي»، ويفكر 
حاليا في حتويلها الى ســــيناريوهات أفالم يقوم 
بإنتاجها على ان يقوم ببطولتها أحد النجوم الشباب 
مثل أحمد عز او هاني سالمة او أحمد السقا او كرمي 
عبدالعزيز. وأكد النجــــم الكبير لصحيفة األهرام 
ان صحتــــه بخير وانه ولم يعتــــزل التمثيل وانه 
حاليا يعيش حالة من الهدوء والسكينة، بعيدا عن 
بالتوهات السينما والتلفزيون. وأضاف: أنا حزين 
من عدم وفاء الوسط الفني، ومن اجلحود والنكران 
الذي أالقيه حاليا من زمالئي الفنانني، حتى أشرف 
زكي نقيب الفنانني لم يفكر مرة في السؤال عني، 
رغم انني كنت من أوائل الفنانني الذين ســــاندوا 

النقابة ووقفوا بجوار أعضائها كثيرا. 

 هيفاء وهبي

 سامو زين 

 بشرى 

 جومانا مراد 

 ميريام فارس 

 كمال الشناوي 

 الطعام الوحيد الذي ال يفسد هو:
  أ ـ التمر

  ب ـ العسل
  ج ـ الزيتون 


