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 عاصي احلالني فنان العرب محمد عبده

 فاطمة عبدالرحيم  عباس النوري

 أحالم

 ممثلة توها «تذكرت» أحد 
املنتجني بعدما كانت مطنشة 
اتصاالته ألنها درت انه عنده 
عمـــل درامي يديـــد فقامت 
بإرسال بوكيه ورد علشان 

يتذكرها.. صچ أي شي! 

اللـــي مالمحها   املمثلـــة 
«هادية» هااليـــام متضايقة 
ألنه أحـــد املخرجني طردها 
من لوكيشن التصوير بسّبة 
مشاكلها مع زميالتها على أمور 

تافهة.. زين يسوي فيچ!

ورد طرد
 منتج ما «سلم» من انتقادات 
املمثلني اللي اشتغلوا معاه في 
عمله اليديد بسّبة انه مو قادر 
يعطيهم باقي حقوقهم املادية 
بعد ما انتهوا من تصوير جميع 

مشاهدهم.. تستاهل!

حقوق

 «الربيع القطري» بأصوات عبده وأحالم والحالني

 بيروت - ندى مفرج سعيد
  يغيــــب عن مهرجان الربيع ٢٠١١ في قطر أرباب االغنية 
املصرية الذين أعلنوا إيقاف نشاطهم الفني بانتظار جالء ما 
يحدث في مصر، ويضم املهرجان كبار اسماء اهل الفن العرب 
بعد اعالن اللجنــــة املنظمة للمهرجان عن اجلدول النهائي 
حلفالتها والتي ستنطلق غدا في العاصمة القطرية الدوحة، 
ويشارك في املهرجان فنان العرب محمد عبده وكاظم الساهر 

وجورج وسوف وكاظم الساهر وأحالم وعاصي احلالني، 
ومواعيد احلفالت كاآلتي: غدا حفل النجم السعودي خالد 
عبدالرحمن والسبت حفل الفنان السعودي راشد الفارس، اما 
االحد املقبل فيحييه الفنان السعودي طالل سالمة واالثنني 
يغني كاظم الســــاهر بينما يتصدى حلفل الثالثاء كل من 
فهد الكبيسي والفنان علي بن محمد وحفل االربعاء يحييه 
علي الديك وعمر العبدالالت اما اخلميس املقبل فيقام فيه 

حفل فــــارس األغنية عاصي احلالني يليه حفل ١٨ اجلاري 
لسلطان الرومانسية عبداهللا الرويشد، يليه ١٩ اجلاري حفل 
لنجمة اخلليج أحالم. وفــــي ٢٠ اجلاري حفل النجم ماجد 
املهندس، ثم في ٢١ من الشــــهر نفسه حفل سلطان الطرب 
جورج وسوف. وفي ٢٣ ليلة طربية للفنان القدير أبوبكر 
ســــالم وفي الليلة اخلتامية ٢٤ اجلاري يقام حفل للفنانني 

القطري علي عبدالستار وفنان العرب محمد عبده. 

 ينطلق غدًا في العاصمة الدوحة في غياب المطربين المصريين

 عباس النوري: أنا ضحية 
  الصحافة الصفراء

 فاطمة عبدالرحيم تبحث عن األعمال القيمة 

 اكد املمثل الســـوري عباس النوري أن 
عدم مشاركته في أعمال مصرية ال يرجع 
الى عدم اجادته اللهجة املصرية، وقال انه 
سيوافق في حالة وجود نص مناسب يطل 
به على اجلمهور العربي من خالل الدراما 
املصرية التي حتظى بنسبة مشاهدة كبيرة، 
نافيا، حسب «النشرة» ان يكون األجر هو 
السبب في ابتعاده ألنه ال يهتم باألجر. وعن 
الضجة التي أثيرت بسبب تصريحاته ضد 
جنوم الفن املصري اعترف بأنه كان ضحية 
للصحافة الصفراء التي أدخلته في أزمة هو 
بـــريء منها وأضاعت منه وقتا طويال من 

دون أن يوضح احلقيقة. 

 أجمل ما مييز الفنان ويجعله يســــير على خط واثق 
هــــو ان يكون لديه مبدأ ونهج يســــير عليه ويتبعه وال 
يتغيــــر عنه مهما كانت االغــــراءات والدوافع، وأن يقوم 
دائما بتعزيــــز ملكاته التي وهبها اهللا له وجعله يتميز 

بها عن غيره.
  ذلك هو رأي الفنانــــة البحرينية فاطمة عبدالرحيم، 
التي أكدت لـ «ايالف» انها دائما تبحث عن املبادئ والقيم 
التي يرسخها عملها الفني في أذهان اجلمهور، حيث البد 
ان يكــــون للعمل بصمة واضحة ال يختلف عليها اثنان، 
بعكــــس الكثير من األعمال التي نراها اليوم ومتر مرور 

الكرام وال يتذكرها أحد مبجرد انتهاء عرضها.
  يذكر أن الفنانة فاطمة عبدالرحيم شاركت في مسلسل 
«على موتها اغنــــي» الذي يناقش العديــــد من القضايا 
االجتماعية التي تشغل املجتمع العربي واخلليجي حاليا، 

والتي تتمحور حول زواج العربي من خليجية. 

 «ألو فبراير» يزيد قيمة جوائزه
   الليلة الى ٥٠ ألف دوالر

 بعد اإلقبال الجماهيري الذي حظي به
 

 مفرح الشمري
  دفع اإلقبال اجلماهيري الكبير 
الذي يحظى به حاليا البرنامج 
الذي  املسابقاتي «ألو فبراير» 
 «FM يبث يوميا عبر أثير «كويت
فريق عمله املكون من املذيع احمد 
املوسوي واملعدين علي حيدر 
ونايف الكندري واملخرج سعود 
املسفر لزيادة قيمة اجلوائز في 
احللقة الواحدة لتصل الى ٥٠ 
ألف دوالر، وذلك إلعطاء الفرصة 
ألكبر قدر من املشاركني للفوز 
خصوصا ان الشركات الراعية 
«األنبــــاء»، «زيــــن»، «منتزه 
خليفة السياحي»، «معهد كراون 
بالزا الصحي»، «الفايز للعود 
والعطور»، «اجلوثن جاليري»، 
«ليموزين اخلرينج» منحت لهم 
الضوء األخضــــر لتطبيق هذا 
التوجه حتى تعم الفائدة على 
جميــــع املســــتمعني خصوصا 
عمالء «زين» ألن البرنامج منهم 

وإليهم.

  الكاش مطلوب

  املتابع حللقات «ألو فبراير» 
يالحظ ان عددا من املستمعني 
يطالبون املذيع احمد املوسوي 
بأن تكـــون جائزتهم «فلوس 

الـــذي يضطر  األمـــر  كاش»، 
الى إخبارهم بأنه  املوســـوي 
ال يتدخل فـــي نوعية اجلائزة 

املخصصة لهم، ألن ذلك يعتمد 
على رقم اجلائزة الذي يختاره 

املشارك.

 أين يوجد متثال احلرية؟
  أ ـ باريس

  ب ـ البحرين
  ج ـ نيويورك 

 أحيا سفير األغنية اخلليجية الفنان عبداهللا 
الرويشد حفلة ضمن أنشطة مهرجان مسقط 
على مســـرح املدينة، حضرها حشد كبير من 

جمهوره في سلطنة عمان.

  وخالل احلفلة غنى الرويشد أجمل أغنياته 
املؤثرة، حيث طالبه اجلمهور بإعادة بعضها، 
فطغـــت األجـــواء املليئة باحملبة بـــني الفنان 

وجمهوره. 

 عبداهللا الرويشد ضمن
   أنشطة مهرجان مسقط


