
االثنين 24 يناير 2011   25فنون

فيفي عبده

سمية اخلشاب

د.علي العنزي يكرم الزميلة الروائية سعداء الدعاس

االعالمية جومانا بوعيد
قمر جمال مروان

مباراة رقص مثيرة 
بين فيفي عبده ولوسي

أرجعت الظاهرة للظروف االقتصادية الصعبة

سمية الخشاب تطلق دعوة
 لمواجهة االنتحار في العالم العربي

تقدم »سهرتنا« مع ألمع نجوم الفن

جومانا بوعيد إلى العمل اإلذاعي 
في »روتانا« السعودية 

جمال مروان ينفي زواجه وبيعه »ميلودي«

إسرائيل تفتش في فضيحة »مروان الصغير« مع »قمر«

»النقد« احتفى بدكتوراه المالك وسكينة وجائزتي شايع والدعاس

العنزي: التكريم الحقيقي للمبدعين يكون طوال العام
االحتفاء والتك����رمي ظاهرة حضارية 
جتعل املكرمني في حال����ة من التألق 
والعطاء، وأمثولة البناء وبنات املعهد 
الطلبة الذين سيلحظون ذلك التكرمي 
اجلميل ملن أعطى الكثير. واستطرد: ان 
ثقافة االحتفاء تضع االكادميي في مكانه 
املستحق وتدل على ثقافة املجتمع، وتنم 
عن وعي باآلخر واالعتراف بجهده ناهيك 
عن االحس����اس بعطاء اآلخرين، ولقد 
قال اهلل تعالى )ولقد كرمنا بني آدم(، 
ومن هذا املنطلق، ستظل سنة االحتفاء 
والتكرمي للمبدعني حاضرة ليس فقط 
من خالل اقامة مراسم االحتفال واشعار 
املكرم بانه مح����ط االنظار واالهتمام 
في هذه املناسبة فقط، ولكن التكرمي 
احلقيقي للمحتفى بهم يكون من خالل 
اشاعة أجواء احملبة والتقدير والتعاون 
الدائم ب����ني جميع الزمالء طوال العام 
الدراس����ي جلعلهم يرنون نحو املزيد 
من التألق واحليوية والرغبة في تقدمي 
االفضل، منتقلني من دائرة مضاءة الى 

أخرى أكثر ضياء.

 مفرح الشمري
في لفتة طيبة احتفى قس����م النقد 
واالدب املسرحي باملعهد العالي للفنون 
املس����رحية بحصول اثنني من أعضاء 
هيئة تدريس����ه على الدكتوراه وهما 
املالك املتخصص في املسرح  د.عادل 
الكويتي ود.سكينة مراد التي تخصصت 
في مسرح الالمعقول، وكذلك بحصول 
املدرس املساعد بالقسم سعداء الدعاس 
على جائزة الدولة التش����جيعية عن 
روايتها »الني أسود«، ونيل د.شايع 
الشايع من قسم التمثيل واالخراج ذات 
اجلائزة في مجال االخراج املس����رحي 
عن اخراجه مسرحية »املشهد االخير 
من املأساة«. وحضر املناسبة كوكبة 
من أعضاء هيئة تدريس املعهد العالي 
للفنون املسرحية تقدمهم عميد املعهد 
د.فهد السليم ومساعد العميد لشؤون 
الطلبة د.سليمان آرتي ورؤساء االقسام 
العلمية: د.علي العنزي رئيسا لقسم 
النقد، ود.فهد الهاجري رئيس قس����م 
التمثيل واالخراج، ود.خليفة الهاجري 

وعلمهم ودفع عجلة الرقي مبجتمعهم، 
والنه����وض بأبنائه، مش����يرا الى أن 
د.املالك ود.سكينة اضافة علمية هامة 
للقسم، وأن نيل املدرس املساعد بقسم 
النقد س����عداء الدعاس جائزة الدولة 
التشجيعية فخر لها ولزمالئها األساتذة 
على مستوى القسم واملعهد. واضاف: 

رئيس قسم الديكور. 
وصرح رئيس قس����م النقد د.علي 
العنزي عقب احلفل قائال: قسم النقد 
سن سنة منذ وقت تهدف الشاعة ثقافة 
التكرمي في ربوع القسم، فكم هو رائع 
وجميل ان نقوم بتكرمي اشخاص قدموا 
عصارة جهودهم في سبيل خدمة وطنهم 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
خ���رج صاح���ب »ميلودي« 
ورئيس مجل���س ادارتها جمال 
اش���رف مروان ع���ن صمته من 
خالل بيان صدر عن مستشاره 
القانوني احملامي هشام خليفة 
القانونية لش���ركات  وادارت���ه 
ميلودي احملامي عالء الش���اذلي 
ومت توزيعه على وسائل االعالم، 
ليؤكد من خالله مقاضاته وسائل 
االعالم التي تناولته وليرد على 
جملة أخبار تناولته مؤخرا اكان 
جلهة بيع »ميلودي« او زواجه 
العرفي من الفنانة قمر، وجاء في 
البي���ان: بصفتنا رئيس مجلس 
ادارة شركة ميلودي انترتنمنت 
نعلن للجميع أنه لم ولن يصار 
الى بيع قن���وات ميلودي ال بل 
ستظل مبش���يئة اهلل محتفظة 
مبكانتها وريادتها، فش���ركتنا 
مستمرة في نشاطها وحتت ادارتنا 
وذلك بانتاج ثالثة افالم سينمائية 
باالضافة الى املشاركة في انتاج 
سبعة مسلسالت جديدة بخالف 
الغنائية  انتاجها من االلبومات 
والڤيديو كليبات فضال عن انشاء 
قنوات اذاعية وتلفزيونية جديدة 
بأح���دث التقني���ات تضاف الى 

مجموعة ميلودي.
واضاف مروان في بيانه: أنني 
أتشرف بانه لم يسبق لي الزواج 
السيدة  طيلة حياتي سوى من 
جيالن محمود سهمود الفاضلة 
الكرمية  ومصاهرت���ي لعائلتها 
وأحمد اهلل عز وجل على نعمة 

جمال مروان أو مروان الصغير 
»كما تطلق عليه وسائل اإلعالم 
اإلس���رائيلية« تزوجه���ا عرفيا 
وأجنبت منه طفلها »جيمي« الذي 

وضعته منذ شهرين.
والالفت لالنتباه أن التلفزيون 
االسرائيلي وصف تصريحات قمر 
ب� »املهمة« ووصف مروان الصغير 
بأنه في موضع حساس للغاية 

بسبب هذه الفضيحة.
يذك���ر ان قاض���ي االم���ور 
املس���تعجلة في لبن���ان قرر 20 
اجل���اري إيق���اف الفق���رة التي 
أجري���ت مع املطرب���ة اللبنانية 
قمر ف���ي برنامج »حديث البلد« 
الذي يعرض على القناة اللبنانية 
MTV وتقدم���ه املذيعة مني أبو 

حمزة علي.

فانني قد اتخذت جميع االجراءات 
القانونية ضد املذكورة ومالحقتها 
قضائيا بشروط جزائية بتاريخ 
سابق على اختالقها لتلك املهاترات، 

لذلك فاالمر بات واضحا.
من جانب آخر، وقبل ساعات 
من بدء محكمة االسرة مبنطقة 
الدقي مبحافظة اجليزة املصرية 
نظر أولى جلسات الدعوى التي 
أقامتها قمر ض���د جمال مروان 
والتي  تطالب فيها بإثبات نسب 
طفلها »جيمي« إليه، كثفت وسائل 
اإلعالم اإلسرائيلية االهتمام مبا 
اس���مته العالقة التي ربطت بني 

قمر وجمال.
وقد بث التلفزيون اإلسرائيلي 
مس���اء أمس االول تقريرا حول 
تصريح���ات قم���ر وادعائها ان 

اجنابها لي ثالثة أوالد وهي اآلن 
حامل مبولود رابع، ولم يسبق لي 
الزواج بغيرها سواء أكان زواجا 
رسميا أو عرفيا أو مجرد خطبة 
الي م���ا كان. وتابع: ان التزامي 
الصمت دوما حيال تلك الشائعات 
لم يكن س���وى للترف���ع وعدم 
االنزالق أو االنس���ياق السلوب 
دعائي دن���يء انتهجته املطربة 
املذكورة ومن يس���اندها بقصد 
االبتزاز وبحثا عن الشهرة ولو 
ع���ن طريق الطعن في االعراض 
واخللط باالنس���اب والنيل من 
س���معة العائالت الكرمية، هذه 
الشهرة التي عجزت عن حتقيقها 

من خالل ادائها الفني.
وزاد: مب���ا ان صاحب احلق 
هو من يبادر الى املطالبة بحقه، 

أطلقت الفنانة سمية اخلشاب دعوة لكل الفنانني والفنانات إلى 
أن يكون لهم دور إيجابي في مواجهة ظاهرة االنتحار التي انتشرت 
مؤخرا بكثرة في العالم العربي، بدءا من تونس، ومرورا باجلزائر 
ومصر واملغرب والس���ودان، وقالت اخلشاب ملوقع mbc.net: أنا 
حزينة جدا لوصول بعض الشباب في مصر والعالم العربي إلى 
هذه الدرجة من اليأس واإلحباط، لدرجة أن يقدم الشاب بسهولة 

جدا على قتل نفسه واملوت منتحرا.
وعن طبيعة الدور الذي ميكن أن يلعبه الفنان في مواجهة مثل 
هذا الظاهرة، قالت اخلشاب: ما املانع من أن نقوم بتنظيم حفالت 
فنية بشكل منتظم وموسمي على مستوى ضخم، يصرف عائدها 
على الفقراء من شبابنا عبر مشاريع يستطيعون عن طريقها إيجاد 

فرصة عمل أو مسكن مالئم؟
وأرجعت الفنانة الشابة ظاهرة االنتحار إلى الظروف االقتصادية 
الصعبة التي يحياها كثير من الشباب، قائلة: »مع األسف، محدش 
حاسس بحد، كل واحد بيفكر في نفسه وبس، األنانية باتت مسيطرة 
بدرجة قصوى، ودورنا أن نحيي األمل في نفوس الشباب القانط 
من حياته بقدر ما نستطيع. وأعتقد أننا منلك الكثير الذي ميكن 

أن مننحه«.
وأبدت اخلش���اب اس���تعدادها للقيام ببطولة عمل فني يعالج 
ظاهرة االنتحار، وقالت: لو عرض علي سيناريو فيلم أو مسلسل 
استطيع من خالله تقدمي حلول إلى الشباب وأواجه ظاهرة االنتحار، 

فسأقبله على الفور.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بعد أن توقفت عن نشرة أخبار روتانا التي كانت ترأس إدارة 
حتريره���ا، اجتهت اإلعالمية جومانا بوعيد ال���ى العمل اإلذاعي، 
حيث أطلت في برنامج حمل عنوان »سهرتنا« على إذاعة »روتانا« 
لتس���تضيف الفنان الس���عودي رابح صقر الذي كشف انه سجل 
حوالي 30 أغنية، أللبومه اجلديد الذي س���يطرح قريبا ويتعاون 
فيه مع عدد من األسماء منهما سهم وصالح الشهري وأسير الشوق 
ومنصور الشادي، مؤكدا أنه درس سلبيات وإيجابيات األلبومات 
التي سبق أن طرحها في السنوات األخيرة، ملعرفة أسباب جناح 
أغنيات بعينها، ومحاكاة ه���ذه األغنيات في األلبوم اجلديد، بعد 
إضافة ما حتتاج إليه من ملسات فنية، تعتمد على أحدث التقنيات 
الفنية في تنفيذ األلبوم، مش���يرا الى ان األلبوم سيضم مابني 15 

و16 أغنية.
وخالل احلوار أش���اد الفنان رابح صقر بشركة إنتاجه ومتنى 
من الفنانني أن يحذوا حذوه في طريقة إصدار ألبوماتهم التي تأتي 

بعد تأن وحسن اختيار.
يذكر ان البرنامج يبث مساء كل أربعاء على أثير إذاعة »روتانا« 

السعودية، حيث يستضيف جنوم العرب.

أقيم حفل فن����ي نظمه نادي 
ليونز الرحاب برئاسة د.محمود 
املغربي والذي حمل شعار »احلب 
واخلير والعط����اء«، وذلك لدعم 
وإطالق احلملة اخليرية الثانية 
الن����ادي لتوفير  الت����ي يرعاها 
األط����راف الصناعي����ة لألطفال 
الوفود  املعاقني، وذلك بحضور 
العربية من لبنان واألردن والعراق 
واملغ����رب والبحرين، إلى جانب 
عدد من جنوم الفن واإلعالم منهم 
عصام كاريكا، مادلني طبر، مها 
عثمان، فيفي عبده، لوسي، رجاء 
اجلداوي، ساندي، أروى جودة، 

أبو الليف. وشارك في إحياء احلفل، حسب جريدة البشاير املصرية، 
ال� »دي جي« ياسر احلريري، وقام بتقدمي فقراته املذيعة مها عثمان، 
حيث تخلل فقراته بعض الدويتوهات مع لوسي وأبوالليف وإيساف 
التي نالت إعجاب احلضور. و أقيمت خالل احلفل مباراة مثيرة للرقص 
بني فيفي عبده ولوسي، حيث صعدت كلتاهما على املسرح أمام اجلميع 
وأخذت كل واحدة منهما ترقص بجوار األخرى وتركتا احلكم في النهاية 

للجمهور، هل فيفي عبده أفضل في الرقص أم لوسي؟

لوسي

السليم وآرتي ورمضان والعنزي والهاجري مع احملتفى بهم


