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 النجم طارق العلي في مشهد من فيلم «هلّوو كايروو»

 السفير املصري طاهر فرحات ومدير عام شركة السينما الكويتية هشام الغامن والشيخة هدى الصباح في مقدمة احلضور

 (محمد ماهر) جانب من املؤمتر الصحافي

 الشحرورة صباح يارا كارول سماحة  أحالم 

 عمرو واكد 

 قصي خضر

 طارق العلي: «لو طلقت أم محمد راح أطلق المسرح»!

أوضح العلي ان طموحه ال يقف عند حد معني، لذلك 
يحاول الوصول الى األفضل، خصوصا انه ممثل له 
خبرة فنية طويلة، وقال: أنا لم أطلق املسرح وإذا 

طلقت زوجتي أم محمد راح أطلقه.
  وحول ســـبب عدم تصويـــر الفيلم في الكويت 
قال: لقد ذهبت الى مصر مصدر صناعة السينما في 
العالم العربي، فهناك كل شيء متوافر، ولديهم مدينة 
إنتاج إعالمي على أعلى مستوى والعاملون في هذا 
املجال محترفون جميعا، وإذا كان في الكويت نفس 
املستوى أعتقد انني كنت سأصور فيها، متمنيا ان 
يتم إنشـــاء مدينة لإلنتاج اإلعالمي تساعد احلركة 

الفنية الكويتية على العودة ألمجادها السابقة.
  وبسؤاله عن شخصية اخلليجي وكيف تناولها 
في فيلمه، أكد العلي انه دائما يسجل اعتراضه على 
الصورة السلبية التي يظهر بها اخلليجي في بعض 
األفالم، مشددا على ان اخلليجيني ليسوا جميعا سيئني 
وال رواد كباريهات وسكارى وإمنا منهم الصالح أيضا، 
والذي يجب أن يظهر في هذه األفالم، مشيرا الى ان 

هذه النماذج موجودة في كل املجتمعات.

  شعور باألمان

  أما الفنانة ســـالي القاضي فعبرت عن سعادتها 
بالتعاون مع شـــركة «فروغي»، وقالت انها تشعر 
معها باألمان، مثمنة مشاركتها نخبة من جنوم الفن 
الكويتي واملصري في هذا الفيلم، ومتمنية ان  ينال 

إعجاب اجلمهور.
  بينما حتدث الفنان شهاب حاجية عن مشاركته 
في «هّلوو كايروو» وانه طلب من عيســـى العلوي 
وطارق العلي الظهور في الفيلم ولو مبشهد واحد، 
السيما ان من أبطاله حســـن حسني الذي يعشقه 
جدا، ملمحـــا الى انه في بدايـــة التصوير وجد ان 
له ١٥ مشـــهدا ما أصابه باخلوف، لكنه جتاوز ذلك 

مبعاونة زمالئه.
  اجلدير بالذكر ان فيلم «هّلوو كايروو» من إنتاج 
شـــركة «فروغي» لإلنتاج الفني وسيناريو وحوار 
أحمد ثابت ومحمد الباشا وإخراج أمين مكرم وبطولة 
طارق العلي، حســـن حسني، محمد العجمي، احمد 
بدير، شـــهاب حاجية، عالء مرسي، سالي القاضي، 

سليمان عيد، وآخرين. 

الذي عمل معه على أكمل وجه.
  وأشــــاد العلي بتعاونه مع الفنان الكبير حسن 
حسني وقال: رغم انني جنم في املسرح والتلفزيون، 
إال انني لســــت جنما ســــينمائيا، لذلك أعتقد انني 
استفدت من أستاذي حسن حسني الذي شكل وجوده 
في الفيلم إضافة، السيما انه فنان صنع الكثير من 

جنوم الساحة الفنية حاليا.

  شركة انتاج

  واستطرد: «هّلوو كايروو» عمل يحمل العديد من 
املعاني السامية ومنها التأكيد على االخوة بني العرب 
والتعاون وقت الشدائد، مشيرا الى انه أنشأ شركة 
إنتاج بالشراكة مع الفنان عالء مرسي وستكون معنية 

بإنتاج أفالم سينمائية كويتية ـ مصرية.
  وعن إمكانية تركه املسرح إذا اشتغل بالسينما 

الفنية وشراكته مع املشرف العام على الفيلم عيسى 
العلوي وصوال الى اإلنتاج السينمائي، مؤكدا انه لم 
يأت بجديد للكويت وإمنا جاء ليحرك املياه الراكدة 
وإحياء فن نام منذ زمن طويل، وقال: فن الســــينما 
في الكويت له رواده الذين أوصلوا اسم الديرة الى 
العالم كله، وأنا وزمالئي نحاول إكمال هذه املسيرة 
الزاخرة بالعطاء لرموز مثل خالد الصديق والراحل 

غامن الصالح والقديرة حياة الفهد وغيرهم.
  وتابع: لقد ذهبت الى مصر ام الدنيا ليس للمنافسة 
وإمنا ألستفيد وأتعاون مع األسماء الكبيرة في صناعة 
السينما بغرض وضع اسم بلدي في مصاف الدول 
املتقدمة في هذا املجال، مشيرا الى ان الكثيرين كانوا 
يخيفونه من خوض التجربة، لكنه وجد كل األبواب 
في مصر مشرعة بداية من نقيب الفنانني د.أشرف 
زكي، ثم الرقابة وانتهاء بالتصوير والفريق احملترف 

 عبدالحميد الخطيب
  انطالقا من احترامه الواضــــح لفنه وطموحاته 
وفي ظل البعد اإلنتاجي احمللي وغياب الدعم الالزم 
لصناعة السينما في الكويت أقام النجم طارق العلي 
وشركة «فروغي» لإلنتاج الفني مساء امس األول في 
فندق هوليدي إن الساملية مؤمترا صحافيا حتت رعاية 
الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة وحضور السفير املصري 
طاهر فرحات، ومدير عام شركة السينما الكويتية هشام 
الغامن وعدد كبير من الفنانني واإلعالميني والقنوات 
الفضائية، لإلعالن عن تفاصيل الفيلم الســــينمائي 
اجلديد «هّلوو كايروو» الذي ســــينطلق عرضه في 

دور السينما احمللية بداية من ٢٧ اجلاري.
  في بداية املؤمتر الذي أداره الزميل ياسر العيلة 
وجه الفنان املصري وأحد أبطال الفيلم، عالء مرسي، 
حتية وشــــكرا للنجم طارق العلي الحتضانه له في 
العديد من األعمال املسرحية التي القت جناحا جماهيريا 
ملحوظا، مؤكدا ان فكرة دخول العلي الى الســــينما 

كانت حلما حتقق.
  وأضاف مرسي قائال: بعد جناح فيلم «معتوق في 
بانكوك» حتمسنا ألن نقدم جتربة ثانية في ظل الدعم 
الكبير الذي وجدناه من شــــركة السينما الكويتية، 
وبالفعل استقررنا على فكرة «هّلوو كايروو»، وذهبنا 
إلى مصر وصورنا هناك حالة سينمائية جديدة أعتقد 
انها ستنال إعجاب كل من يشاهدها، مشددا على ان 
الرقابة ســــواء في الكويت أو مصر لم تشكل عائقا 
للفيلم، خصوصا انه ال يحوي أي مشــــاهد خادشة 

ويحترم األسرة العربية.

  صخرة فنية

  بدوره، أوضح الشاعر الشــــيخ دعيج اخلليفة، 
صاحب كلمات وأحلان أغنية الفيلم الرئيسية «هّلوو 
كايروو» من توزيع عادل الفرحان ان العلي صخرة 
فنية كويتية خليجية واستعانته بالفنانني املصريني 
أكبر دليــــل على ان ملصر مكانــــة خاصة في قلوب 
الكويتيني جميعا، ملمحا الى ان شــــركة الســــينما 
وتشجيعا منها لنجوم الكويت اختارت ٢٧ اجلاري 
لبدء عرض الفيلم في جميع دور الســــينما ليتزامن 

مع إجازة نصف العام.
  ومن جانبه، حتدث النجم طارق العلي عن بداياته 

 «هّلوو كايروو» ينطلق في دور السينما الكويتية ٢٧ الجاري

 يارا تتجاوز أزمة «المكسرات» مع أحالم.. 
وتفاجئ جمهورها بألبوم «عربي»

 كارول سماحة: هوسي بالفن سرق مني 
حياتي.. وصباح ندمت إلهمالها أطفالها

 قصي ينصح السعوديات بدخول مجال الراب عمرو واكد يساند دعوة «يوم الغضب» 

 نفــــت الفنانــــة اللبنانية يارا 
وجــــود أي خالفات مــــع الفنانة 
أحالم، مشــــيرة، في تصريحات 
خاصة لبرنامج «صباح اخلير يا 
عرب»، إلى وجــــود صداقة قوية 
جتمعها مع الفنانة اإلماراتية أحالم. 
وقالت: لم تكن هناك مشــــكلة مع 
الفنانة أحالم حتى يحدث تصالح، 
فنحــــن صديقتان دائمــــا، وعلى 
تواصل، ونتقابل معا، وسبق أن 
اتصلت بي بعد الشيء الذي حدث، 
واعتقد اجلميع أنه خالف، وبررت 
موقفها. وكان خالف سابق نشب 
بني الفنانة يارا والفنانة أحالم إثر 
اللبنانية  الفنانة  وصف األخيرة 
بأنها تشبه املكسرات، في إشارة 
إلى أنها ال تتمتــــع بالثقل الفني، 
إال أن بعض الصحف كشــــفت أن 
أحالم تعمــــدت االتصال بالفنانة 
يارا، مؤكدة لهــــا حبها وتقديرها 

فنها، نافية اإلساءة لها.

اللبنانيـــة   أكـــدت املطربـــة 
كارول سماحة، أن هوسها بالفن 
واملوسيقى تخطى كل شيء في 
حياتها. وشددت على أنها ليست 
لديها أي مشكالت في احلب، لكن 
ســـوء حظها لـــم يجعلها تقابل 
الشخص املناســـب، مشيرة في 
الوقت نفسه إلى أنها تتمنى أن 

يدخل رجل في حياتها.
الفنانة صباح  ان    وكشـــفت 
متنت أن تعـــود بها احلياة مرة 
أخرى حتى ال تنجب، ألنها شعرت 
بالندم ألنها أهملت أطفالها ولم 
تعطهـــم من حنانهـــا، الفتة إلى 
أنها قررت اإلنتاج لنفسها حتى 
حتافظ على كرامتها من حتكم أي 

شركة فيها.
  وأضافـــت كارول، في مقابلة 
مـــع برنامج «مصـــر النهارده» 
على القنـــاة الثانية بالتلفزيون 
املصري: هوس الفن واملوسيقى 
سبق كل شيء في حياتي. احلب 

 ألول مرة يعلن الفنان الشاب، 
عمرو واكد، عن موقفه السياسي 
من خالل رسالة كتبها عبر صفحته 
الشخصية على موقع «فيس بوك»، 
أكد فيها مساندته لفعاليات «يوم 
الغضـــب» الذي دعـــت إليه قوى 
وتيارات سياسية مختلفة للتعبير 
عن حالة الغضب من سوء األوضاع 
املعيشية، وفيما يلي بعض مما جاء 
في التدوينة التي كتبها عمرو على 
صفحته الشخصية والتي حملت 
عنوان «بالنســـبة لــــ ٢٥ يناير»: 
من حقنا أن نحلم بالتغيير الذي 
يجعلنا دولة متحضرة ومتقدمة، 
التغيير الذي يجعل املواطن ماشي 
رافع رأسه في بلده وفي أي مكان 
في العالم، التغيير الذي ســـيبقى 
ويستمر، والبقاء زي ما إحنا عارفني 

 أكد قصي خضر - أول مغني 
راب ســــعودي، وأحد مقدمي 
 Arab's Got Talent برنامــــج 
أنه قارئ دائم للقرآن الكرمي، 
وتعجب ممن يسأله: هل قرأت 
القرآن؟ وقال: بالذمة ده سؤال.. 
القرآن دستوري وكتابي املفضل 

في احلياة.
  ورغم أن كثيرا من االسئلة 
التي اســــتقبلها عبــــر حواره 
يــــوم االحد   «TV في «نــــاس
املاضــــي كانــــت تــــدور حول  
أن  اال  للتقديــــــم،  أجتاهــــه 
التي كتبها  التعليقات  بعـض 
اجلمهـــور ورد عليها، سمحت 
الكثير  اللقاء مبعرفة  ملتابعي 

عن شخصيته.

لألصلح، أنا لست خبيرا سياسيا 
ولكني درست االقتصاد، وأعرض 
هنا وجهة نظري الشخصية اللي هي 
عزيزة عليا، هذا ال يعني إنها الزم 

  وفاجــــأ أول مغنــــي راب 
سعودي جمهوره بان طموحاته 
الفنيــــة ال تقتصر على مجال 

تبقى عزيزة عليكم أو بالضرورة 
إني فاهم، أنا باألحرى بحاول أفهم. 
وتابع: املظاهـــرات واالعتصامات 
هي أهم وسائل الضغط الشعبي 
علـــى احلكومـــات واألنظمة حني 
يختلف الطرفان، في أغلب الدول 
اللي بتحـــاول تبقى دميوقراطية 
بيبقى فيه مساهمة فعالة وحيوية 
من األحزاب والنقابات واحلركات 
السياسية إلى جانب املجتمع املدني 
للتضامن في رصد طلبات الشعب، 

دي املظاهرات واالعتصامات.
  وزاد: أول خطـــوة للتغييـــر 
اإليجابي هو واجب وضرورة أي 
مواطن إنه ينشط سياسيا شوية 
ويضع ثقة أكبر في قوة الضغط 
باملظاهرات واالعتصامات ويدافع 

عن حريتها.

الراب فقط، وقال: لي طموحات 
فنية تصل الى درجة الوصول 
لسينما هوليوود، وعاد قصي 
الى بداياته مــــع مجال الراب، 
وأشــــار في هذا االجتــــاه الى 
البداية  معارضــة والــــده في 
لدخوله هــــذا املجال، وقــــال: 
أبي مثل أي أب، كان يتمنى أن 
يرى ابنه يتقلد أرفع املناصب، 
لكنه ما ان رأى جناحي في هذا 
املجال حتى شجعني، ووجــــه 
نصيحة لفتاة سعودية تريد 
أن تدخــــل مجال الــــراب بأن 
حتصل على موافقة االب واالم 
أوال، وقـال: اذا حصلــت على 
موافقتهما فال تترددي في دخول 

املجال. 

  وتطرقــــت يارا، إلــــى ألبومها 
اجلديد الذي حتضره حاليا، مشيرة 
إلى أنه يتميز بالتنوع، حيث يشمل 
أغاني مصريــــة ولبنانية، وقالت 
انهــــا انتهت من تســــجيل بعض 
أغاني األلبــــوم، لكن هناك أغاني 
أخرى لم يتم االنتهاء منها وقيد 

التحضير. وصرحت بأنها ستطلق 
أغنية لبنانية منفردة قريبا، من 
الشــــاعر نزار فرنسيس،  كلمات 
وأحلان وتوزيع جان ماري رياشي، 
مؤكدة أنها ستصور األغنية على 
طريقة «الڤيديو كليب» بالتعاون 

مع املخرجة ليلى كنعان.

من أولوياتي، وليست لدي فيه 
مشكلة، لكن األزمة أنني لم أقابل 
الشخص املناسب الذي أعيش معه 

قصة حب».
  وأوضحت ان عدم وجود احلب 
في حياتها يدفعها إلى اختيار أغان 
متيل أكثر إلى الشجن واحلزن، 
الفتة إلى أنها تسعى بكل الطرق 
إلـــى تخطي هـــذه احلالة، وأنها 

تختار أكثر مـــن لون غنائي في 
ألبوماتها.

اللبنانية    وأوضحت املطربة 
أنهـــا رفضت فـــي البداية تقدمي 
مسلسل «الشحرورة» الذي جتسد 
فيه شخصية النجمة صباح، الفتة 
إلى أنها بعدما قرأت السيناريو 
أعجبت به جدا، وقررت أن جتسد 

الشخصية.  المحكمة تبت في نسب 
«جيمي» ابن قمر ٢٠ فبراير

 أرجأت محكمة االســــرة في مصر امس، جلسة 
اثبات نســــب جيمي ابن الفنانـــــة قمر، الى يـــوم 
٢٠ فبراير املقبل، وذلك بسبب تغيب جمال مروان 
عن حضور اجللسة وعدم دخول محاميه الى قاعة 
احملكمة، حسب «النشرة»، هذا وكانت قمر قد اتهمت 
جمال مروان مؤخرا بأنه أب لولدها التي اختارت 

له اسم «جيمي» مؤقتا حلني االعتراف به.
  بدوره أصدر جمال مروان بيانا اعالميا يرد فيه 
على االتهامات التي وجهتها له قمر، حذر شــــفيه 
وسائل االعالم من اخلوض في أمور تتعلق بالكرامة 

الشخصية.
  بيد ان بعض وسائل االعالم قد نشرت تقارير 
صحافية عن القضية التي كانت قد رفعتها قمر ضد 
زوجها تطالبه باالعتراف بابنه وأنها هي زوجته 
الشرعية. وقد جاء رد جمال مروان: ان االمر حاليا 
أمام القضاء، كما حذر وسائل االعالم من نشر أي 
شــــيء من شــــأنه التأثير على مجريات التحقيق 
القضائــــي، موضحا أنه زوج المــــرأة واحدة فقط 
تدعى جيالن محمود ســــهمود، وأن كل ما تدعيه 

قمر مجرد ليس له أساس من الصحة. 

 الفنانة القديرة حياة الفهد 

 خالد الحربي: «الخادمة» منعني 
من التمثيل أمام حياة الفهد

 هل تفرج «ميلودي» قريبًا 
  عن ألبوم نوال الزغبي؟

الفنان السعودي خالد   أكد 
احلربيـ  مؤلف مسلسل «خارج 
 MBC الذي تعرضه األسوار»، 
قريبـــا ـ ان ارتباطه بتصوير 
مسلسل «اخلادمة» من تأليف 
عـــالء حمـــزة وإخـــراج خالد 
الطخيم، ويشـــاركه بطولته 
راشد الشمراني ومرمي حسني 
ومحمد املفرح منعه من التمثيل 
أمام الفنانة القديرة حياة الفهد، 
وقال: الدراما الكويتية تطورت 
الدرامات  كثيرا، وهي من أهم 
اخلليجيـــة والعربيـــة. وأكد 

احلربي أنه أول فنان سعودي يكتب عمال حلياة الفهد من 
خالل مسلسل «خارج األسوار»، مشـــددا على أن التأليف 
يأخذ كثيرا من جهده ووقته، وأنه ال يســـتطيع كتابة أكثر 
من مسلســـل في العام، وأنه تفرغ للتأليف بعد أن حققت 

أعماله كمؤلف جناحا كبيرا.

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  بعد طول انتظار باشرت إذاعة 
بــــث مقطع صغير  «ميلودي» 
من أغنية جديدة للفنانة نوال 
الزغبي بعنــــوان «هقولك إيه» 
والتــــي يفتــــرض ان تكون من 
ألبومها اجلديد الذي ســــيحمل 

عنوان «معرفش ليه».
  وفــــي الوقت الذي يردد فيه 
الفنانة على صفحتها  عشــــاق 
الـ«فيس بوك»  اخلاصة علــــى 
ان االلبوم سيطرح في السوق 
خالل أيام قليلة ليضم ١٢ اغنية 

تعاونــــت خاللها نوال مع مجموعة من الشــــعراء وامللحنني 
واملوزعــــني اللبنانيني والعرب، يتردد ان الفنانة ســــتصور 
األســــبوع املقبل أغنية «هقولك إيه» حتت إدارة املخرج جاد 
الشــــويري، لكن حتى االن لم تعلن «ميلــــودي» عن املوعد 

الرسمي لطرح االلبوم. 

 نوال الزغبي

 خالد احلربي


