
 25  فنون  الثالثاء ١ فبراير ٢٠١١   
 يشارك الخليفة فرحة األعياد الوطنية

  «أربع حروف» لعادل محمود في الكويت
 عبدالحميد الخطيب

  وصل الى الديرة مساء امس 
البحريني عادل  االول املطرب 
محمود فـــي زيارة فنية بحتة 
يتعاون من خاللها مع الشاعر 
الشيخ دعيج اخلليفة في اغنية 
وطنيـــة حتمل عنـــوان «اربع 
حروف» احلان وتوزيع محمد 
الشطي، ويخرجها ڤيديو كليب 
املخرج مشعل اخللف مبناسبة 
احتفاالت مهرجان «هال فبراير» 
الوطنية، وســـيعقد  واالعياد 
محمود مؤمترا صحافيا برعاية 
الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 
في مطعم «ديفاز» يديره الزميل 
نايف الشمري، وسيكشف من 
خالل املؤمتر عن جديده الفني 
املقبل وتعاونه مع اخلليفة في 

اغنيات عدة.
  وقــــد صرح املطــــرب عادل 
اثناء وصوله للكويت  محمود 
قائال: بال شك ان هذه الزيارة هي 
ليست الزيارة االولى لي للكويت، 
فقد زرتها مرات عديدة، لكن هذه 
املرة بالذات لها طعم خاص، حيث 
ان الزيارة تزامنت مع احتفاالت 
الكويت باعيادها الوطنية، واقول 
للشعب الكويتي بهذه املناسبة 

العمل حظيت بانتشار واسع 
في جميـــع املنتديات واملواقع 
االلكترونية بعـــد بدء عرض 
املسلسل، مشيرا إلى أن أغاني 
الثاني ستكون  حلقات اجلزء 
من كلمات الشاعر املتميز عارف 

الهاشل.

اجلزء الثاني من املسلسل.
  وأعرب عادل عن ســـعادته 
الثالـــث مع املخرج  بالتعاون 
محمد القفـــاص وقال إن هناك 
انسجاما كبيرا بينهما وحرصا 
على تقدمي االعمال املتميزة، فيما 
أكـــد أن أغنية اجلزء األول من 

مع املخرج محمد القفاص للبدء 
في وضع أفكار ألغاني حلقات 
اجلزء الثاني من مسلسل «قصة 
هوانا»، حيث سيتصدى ملهمة 
االشراف املوسيقي من احلان 
وغناء لثالثـــني أغنية قصيرة 
ستتخلل كل حلقة من حلقات 

«كل عام وانت بخير يا ام اربع 
حروف يا كويت». 

  من جانب آخر شارك الفنان 
عادل محمود في إحياء احلفل 
الـــذي أقيـــم مبناســـبة العيد 
البحرين،كما  الوطني ململكـــة 
قام عادل بعمل جلسات مكثفة 

 عادل محمود  الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 

 شفيقة يوسف: ال فرق بين المحجبة وغيرها 
 أكدت الفنانة البحرينية شفيقة يوسف 
أن الدراما اخلليجية تعالج الكثير من 
القضايا املهمة التي متس الناس حيث 
قالت: هناك أعمال تعالج مشاكل املجتمع 
من خالل األسرة، ضاربة مثاال بعدد من 
املسلســـالت االجتماعية التي عرضت 
واقع األسرة في اخلليج والوطن العربي 
كمسلسل «أم البنات» التي أدت فيه دور 

األم «جنيبة».
  وأضافت شفيقة في تصريح لـ«إيالف» 
أن الفن بحاجة إلى من يهتم به ويحبه، بل 
يجعله عشقه األول واألخير في احلياة، 
مشيرة إلى أن الفنان إذا وصل إلى هذه 
املرحلة سيعطيه الفن بال حدود، شهرة 
وماال وكل شـــيء، أمـــا إذا كان دخوله 
الى عالم الفن من أجل املال والشـــهرة 
فقط فســـيحقق ذلك، ولكـــن لفترة ثم 

يختفي.
  وفيما يتعلق مبسألة حجابها أكدت 
الفنانة شفيقة يوسف أن هذا املوضوع 
حتدثت عنه كثيرا وبالتفصيل، موضحة 
أن احلجـــاب ال يؤثر على ما تقدمه من 
أعمال، كما أن نظـــرة املجتمع للفنانة 
احملجبة اختلفت وال فرق بني احملجبة 
وغيرها، ولكـــن الفرق فيما تقدمه إلى 

اجلمهور.
  أما عن أعمالها اجلديدة فأضافت أنها 
تشـــارك في مسلسل «سماء ثانية» مع 
املخرج البحريني أحمد يعقوب املقلة، 
والكاتب أمني الصالح، إضافة إلى مسلسل 
«قصة هوانا» مع املخرج البحريني محمد 

 شفيقة يوسفالقفاص، ومسلسل آخر من ٩٠ حلقة. 

 هل تزوج وائل كفوري؟

 ليلى علوي: «روز اليوسف»
  يغيب عن رمضان المقبل

 إيقاف «حضوره» دارين حدشيتي على «روتانا» 
الفنانة دارين حدشيتي   أكدت 
وجود من يحاربها في «روتانا»، 
وجـــاء تصريح حدشـــيتي بعد 
مفاوضات كانـــت دارت بني إدارة 
أعمال الفنانة وإدارة شركة روتانا 
في لبنان، وكان بحسب ما تردد مت 
االتفاق على عرض كليب أغنيتها 
اخلليجية األخيرة «حضوره» على 
كل قنـــوات «روتانا»، علما انه لم 
يسبق أن مر كليب حلدشيتي عبر 
شاشـــة «روتانا» بسبب مشاكلها 

مع الشركة.
  لكن املفاجأة أنه بعد االتفاق على 
حصرية الكليب ملدة معينة، وبعد 
٢٤ ساعة فقط من عرضه مت إيقاف 

الكليب ألسباب مجهولة. 

 كشــــفت الفنانة ليلى علوي عن عدم حلاق مسلســــــل 
«روز اليوسف» مبوسم رمضان املقبل لعدم استكمال بعض 
التفاصيل التي طلبتها، كما اعتبرت ان أحد أســــرار جناح 
الدراما التركية هو املناظر الطبيعية، داعية صناع السينما 

والدراما الى تصوير «الطبيعة الساحرة» في مصر.
  وأكدت علوي في تصريحات لصحيفة «االحتاد» االماراتية 
أنها تستعد لتصوير مسلسل تلفزيوني جديد للسيناريست 
د.محمد رفعت بعنوان «حكايات بني الســــطور»، وتنتظر 
انتهــــاء كتابة احللقات لتحديد موعد بدء التصوير، بحيث 

يكون العمل جاهزا للعرض في رمضان املقبل.
  وأضافت أن لديها أكثر من مشروع سينمائي مؤجل، منها 
فيلم كوميدي يدعى «فرح ليلى» مع املخرج خالد احلجر، 
مشيرة الى أنها رشحت للمشاركة في فيلم «يوم للستات»، 

الذي تعثر تنفيذه العام املاضي.
  واعتبرت علــــوي أن االعمال الدرامية أو الســــينمائية 
املقتبسة عن أفالم قدمية ناجحة موجة جديدة في الدراما 
سببها االفالس، ولفتت الى أنها اعتذرت مؤخرا عن بطولة 
فيلم مأخوذ عن فيلم أميركي شهير، معربة عن عدم ترحيبها 
بتصوير االعمال الدرامية في عواصم أوروبية، «فلدينا في 
مصر أماكن أثرية وسياحية رائعة في شرم الشيخ والغردقة 
واالقصر وغيرها». وفي السياق نفسه قالت علوي ان احد اهم 
اسباب جناح الدراما التركية هو اعتمادها املناظر الطبيعية، 
متمنية على الدراما التلفزيونية املصرية تصوير املناظر 

الساحرة في الريف او املدن الساحلية. 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  ترددت معلومات غير مؤكدة 
في بيروت عن زواج مدني سري 
في قبرص مت بني الفنان وائل 
كفوري وفتاة من خارج الوسط 
الفني تدعى اجنيال بشارة، فيما 
تؤكد معلومات أخرى ان الفنان 
سيرتبط في مايو املقبل بالفتاة 
عينها في زواج بسيط يقتصر 
على االصدقاء. وال شك ان هذه 
االخبــــار حتى الســــاعة تبقى 
ضمن إطار االخبــــار املتداولة 
التي يصعب التأكد منها، خاصة 
انه مــــن الصعب جدا االتصال 
بالفنــــان وائل كفوري ومبدير 
الذي يقفل  أعماله غيدي غامن 

خطه امام االعالم.
  يذكر ان الكثير من االخبار 
العاطفية  العالقــــة  تناولــــت 
اخلاصة بوائل كفوري التي قيل 
اليسا  الفنانة  انها جمعته مع 
فضال عن عالقته بتونيا مرعب 
التي تزيده سنا، مرورا بابنة احد 
رجال االعمال البيروتيني، ومن 
ثم عالقته بفتاة تدعى زينة وهي 
من بلدته زحلة. وكان كفوري 

إيقاف شــــقيق  أيضا تناولت 
الفنان وابن عمه منذ أســــابيع 
بتهمة السرقة وقيل ان كفوري 
قد عمل على تغطية الســــرقة 
لالفــــراج عنهما. ونشــــير الى 
ان الفنــــان وائل كفوري أجنز 
بناء منزله اخلاص في منطقة 
كفرحباب فــــي منطقة جونيه 

شمالي بيروت. 

ختم املوسم السابع العام املاضي 
من «ستار اكادميي» وهو يضع 
خامت خطوبة بيده، ما أثار اجلدل 
حول خطوبته التي أضاءت عليها 
وسائل االعالم، بيد انه وبعد أيام 
تخلى الفنان عن اخلامت لينهي 
االقاويل التي تناولت خطوبته 

في الصحافة.
  وكانت أخبار غيــــر مؤكدة 

 وائل كفوري

 ليلى علوي 

 دارين حدشيتي


