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 دسمان هي منطقة تابعة 
لمحافظة:
  أ ـ حولي.

  ب ـ العاصمة.
  ج ـ الجهراء. 

 راشد الفارس

 جانب من املؤمتر الصحافي الذي اداره الزميل فواز الشمري

 تيسير فهمي دينا هارون

 الشاعر السعودي علي عسيري املطرب سعد الفهد خالد عبدالرحمن

 علي عسيري: «النورس» بصوت الفهد بدًال من فنان العرب
 مفرح الشمري

  بشكل مفاجئ أعلن الشاعر السعودي القدير 
علي عسيري في الدوحة أمس األول على هامش 
«حفالت الربيع» التي تنظمها إذاعة صوت الريان 
في سوق واقف ان قصيدة «النورس» ستظهر للنور 
بصوت املطرب القطري ســـعد الفهد في ألبومه 
اجلديد الذي ستنتجه «صوت اخلليج» ويطرح 
في األسواق قريبا. وجاء هذا اإلعالن املفاجئ بعد 
مشاركة الشاعر علي عسيري في املؤمتر الصحافي 
اخلاص للمطرب سعد الفهد الذي أداره الزميل فواز 
الشمري حيث أكد عسيري ان نص «النورس» كان 
موجـــودا عند فنان العرب محمد عبده الذي كان 
من املفترض ان يغنيه بعد أن صاغ حلنه امللحن 
ناصر الصالح منـــذ فترة طويلة ولكن لم يظهر 
للنور، األمر الذي دفعه الى اعطائه املطرب سعد 

الفهد ليغنيه في ألبومه اجلديد.
  ومن جانبه، أكد سعد الفهد بعد اعالن عسيري 
املفاجئ ان غنائه لـ «النورس» لن تكون له تبعات 
ألنه احد تالميذ وأبناء فنان العرب محمد عبده، 
مؤكدا ان األغنية ستكون من ضمن أغاني ألبومه 

اجلديد الذي سيطرح في األسواق قريبا.
  وأشار الى انه حريص على ان تكون ألبوماته 

متميزة لتعيش وقتا طويال مع الناس، ألن ذلك 
أفضل بكثير من طرح ألبومات بسرعة كـ «سلق 

بيض» ملجرد التواجد في الساحة الغنائية.
  ومن جهته، امتدح الشـــاعر السعودي القدير 
علي عســـيري إذاعتي «صوت الريان» و«صوت 
اخلليج» القطريتني اللتني تعتبران من احملطات 
االذاعيـــة املتميزة في املنطقـــة، متمنيا لهما كل 
توفيق في خططهما االعالميـــة للمحافظة على 

املوروث الشعبي.

  شعبية الفارس

  من جانب آخر، أحيا الفنان الســـعودي راشد 
الفارس مساء امس األول حفال غنائيا ساهرا في 
مسرح سوق واقف، حيث غنى فيه أجمل أغانيه التي 
شاركه اجلمهور في ترديد كلماتها وذلك لشعبية 

الفارس الكبيرة لدى اجلماهير القطرية.
  يذكر ان املطرب الســـعودي خالد عبدالرحمن 
قـــد افتتح حفـــالت الربيع التـــي تنظمها اذاعة 
صـــوت الريان وقد متيز حفـــل «مخاوي الليل» 
باحلضور الغفير حيث غنـــى فيه أجمل أغانيه 
مثل «شلون أغليك» باالضافة الى أغاني ألبومه 

اجلديد «خالديات». 

 في المؤتمر الصحافي الذي عقده في الدوحة على هامش «حفالت الربيع» التي تنّظمها إذاعة صوت الريان

 زايد الظفيري يفوز بـ «الشفر» 
الثانية في «ألو فبراير»

 مفرح الشمري
  فاز املســــتمع زايد حزام الظفيري بـ «الشفر» الثانية التي تقدمها 
اللجنة املنظمة ملهرجان هال فبراير ملستمعي برنامج «ألو فبراير» وذلك 
في السحب االسبوعي الثاني والذي شارك فيه العديد من املستمعني 
وخصوصا عمالء «زين» حيث متت عملية فرز االرقام بحضور جلنة 

من مراقبي االعالن التجاري والشؤون املالية بوزارة االعالم.

  اتصاالت كثيرة

  من جانبه عّبر املشرف العام على البرنامج علي حيدر عن سعادته 
لتحقيق نســــبة عالية من االتصاالت، مؤكدا ان هذا النجاح هو جناح 
مشــــترك بني أســــرة البرنامج ومحطة «كويت FM» وبني الشــــركات 
الراعية للبرنامج وهي: «األنباء»، «زين»، «منتزه خليفة السياحي»، 
«عيادة بلســــم لألســــنان»، «معهد كراون بالزا الصحي»، «ليموزين 
«اجلوثن جالري»، التي أعطت الضوء األخضر لفريق العمل بإسعاد 
املســــتمعني وخصوصا عمالء «زين» من خالل اجلوائز التي قدموها 
لهم في «الو فبراير» الذي يعتبر من برامج املســــابقات احملفورة في 

ذاكرتهم ألنه منهم وإليهم.

 علي حيدر مع فريق عمل «الو فبراير»  (فريال حماد)

 دينا هارون: تيسير فهمي مادية وال تكترث بالفن
 وصلت الفنانة الســـورية 
إلى  الشـــابة، دينا هـــارون، 
املراحل األخيرة من كتابة أول 
نصوصها التلفزيونية، والذي 
مـــن املقرر أن يتـــم تصويره 
قريبا، بعـــد أن يقوم عدد من 
الدراميني مبعاجلة  املعاجلني 
نصوص حلقاته. وقالت هارون 
انهـــا حتدثت مع  لـ «إيالف» 
بعض املخرجني أثناء تواجدها 
مبصر عن فكرة كانت تراودها، 
مشيرة الى انها كانت ترغب في 
أن تعهد بها إلى كاتب ليقوم 
بكتابة عمل درامي، ولكن أحد 
املخرجني طرح عليها فكرة أن 
تقوم بتأليف النص بنفســـها 
كي جترب قدرتها على الكتابة 

فقررت تنفيذها.
  وأشارت الى أن العمل يتناول 
قصة فتاة كفيفـــة ال تبصر، 

واصفة رسالة العمل بالبسيطة، 
وترغب من خاللهافي تغيير 
نظرة املجتمع للمكفوفني، وان 
األعمى يكون مبصرا رمبا أكثر 
من الناس العاديني على الرغم 
من ظروفه ألنه يرى الشـــكل 

احلقيقي لألشياء.
  مـــن جهة أخرى، كشـــفت 
الفنانة الســـورية عن دورها 
في املسلســـل السوري «أيام 
الدراسة» للمخرج إياد نحاس، 
وقالت إنها جتســـد في العمل 

شخصية «املعلمة مايا» التي 
تكون صديقة كل الطالب وتكون 
قدوة لبعض الطالبات بشكلها 
وبتفكيرها للبعض اآلخر، كما 
تشـــكل حلما لبعض الشباب 
واملدرسني لنيل قلبها، لكنها 

مرتبطة بعالقة حب كبيرة.
  وعن جتربتها العام املاضي 
عندمـــا توقفت عـــن تصوير 
مسلســـل «الهاربة» املصري، 
أشارت هارون الى أنها توقفت 
عن مواصلة تصوير املسلسل 
املصري «الهاربة»، إثر تعرضها 
للمضايقات واحملاوالت من قبل 
الشـــركة املنتجة للعمل التي 
الفنانة تيسير  تشرف عليها 
فهمي، واصفة الشركة باملادية 
والتجاريـــة وبأنهـــا ال تعمل 

لتخليد الفن.  

 مخرج خليجي متضايق 
هاأليام انه عدد من املمثالت ما 
يبون يشتغلون معاه بسّبة 
تصرفاته ومعاملته معاهم 
فـــي لوكيشـــن التصوير.. 

تستاهل! 

 ممثلـــة شـــابة بعد ما 
«شهدت» زور على زميلتها، 
هاأليـــام تبـــي تتصالح 
انها  معاها بعد مـــا درت 
راح تصيـــــر منتجــــة.. 

اهللا يشفي!

 صلح تعامل
انـــه راح   ممثـــل نفـــى 
يشـــارك في عمـــل خليجي 
رغم تصريحاته الصحافية 
وسبب هالنفي علشان ما يزعل 
منتج عمله اللي قاعد يصوره 

هاأليام.. صچ اي شي!

 تصريحات
 مخرج خليجي متضايق 
هاأليام انه عدد من املمثالت ما 
يبون يشتغلون معاه بسّبة يبون يشتغلون معاه بسّبة يبون يشتغلون معاه بسّبة 
تصرفاته ومعاملته معاهم 
فـــي لوكيشـــن التصوير.. 

تستاهل! 

 ممثلـــة شـــابة بعد ما 
«شهدت» زور على زميلتها، 
هاأليـــام تبـــي تتصالح هاأليـــام تبـــي تتصالح هاأليـــام تبـــي تتصالح 
انها  معاها بعد مـــا درت 
راح تصيـــــر منتجــــة.. 

اهللا يشفي!

 صلح تعامل
انـــه راح   ممثـــل نفـــى 
يشـــارك في عمـــل خليجي 
رغم تصريحاته الصحافية رغم تصريحاته الصحافية رغم تصريحاته الصحافية 
وسبب هالنفي علشان ما يزعل 
منتج عمله اللي قاعد يصوره 

هاأليام.. صچ اي شي!

 تصريحات

 مي حريري تدخل التمثيل
   من باب «البر والعطشانة»

 نانا: إبراز مفاتني في صورة 
يختلف عن تصوير فيلم إباحي! 

 أمل عرفة تفكر في «روميو وجولييت»

 بيروت - ندى مفرج سعيد
  قررت الفنانة مي 
حريري خوض اولى 
جتاربها مع التمثيل 
من خالل مسلســـل 
رمضاني كتبه محمد 
الغيظي، واخراج وائل 
فهمي ويحمل عنوان 
والعطشانة»  «البر 
حيث ستظهر الفنانة 
كممثلـــة وكبطلـــة 
مطلقة.وفـــي الوقت 
الذي لم يكشف فيه 
الذي  البطل،  اســـم 
امـــام مي  ســـيقف 
حريري بعد توقيعها 
على عقد املسلسل، 

يبدو انه سيشارك فيه عزت ابوالعوف، حيث ستطل 
مي بدور ابنـــة ألب لبناني وأم مصريـــة من الغجر. 
وســـتتكلم باللهجة املصرية، وسيتم تصوير العمل 
بني مصر وتركيا وســـورية ولبنان ولندن.  من جهة 
اخـــرى يتوقع ان تطرح مي حريري بعد اعادة احلياة 
في مصر الى وضعها الطبيعـــي أغنية حتمل عنوان 

«بحبك بجنون» لسليم عساف. 

 بطلب منها للظهور 
في برنامج «للنشر» 
على شاشة اجلديد، 
االعالمي  استضاف 
طوني خليفة املغنية 
السورية ـ اللبنانية 
جنوى مصطفى قعقع 
املعروفة باسم نانا، 
حاملة دليل براءتها 
احلاســـم أمام الرأي 
العـــام كما صرحت، 
باالضافة الى مجموعة 
التصريحـــات  مـــن 
أبرزها عندما قالت: 

الفيلم االباحي ليس فيلمـــي، فهناك فرق بني أن أبرز 
مفاتنـــي في صورة وأن أصور فيلم بورنو، ولو كنت 
مذنبة لكانت مصر منعتني مـــن دخولها، أنا ال أهتم 
بالشهرة الفنية بقدر ما يهمني أن أثبت براءتي أمام ابني. 
من جانبه نقل طوني خليفة عن لسان أحد احملامني أن 
املـــواد القانونية أعطت لنانا البراءة من جرم الدعارة 
ومن احلض على الفجور، لكن هذا ال مينع أن نانا قد 

تكون هي الفتاة في الفيلم.  

  أجلـــت النجمـــة 
أمل عرفـــة تصوير 
مسلسلها اجلديد الذي 
قامت بكتابته «هدية» 
 ٢٠١١ ملا بعد رمضان 
ريثمـــا تنتهـــي كل 
الالزمة  التحضيرات 
لتقـــدمي املسلســـل 
بالصيغة املثلى وذلك 
بعدما اعتذرت عن عدد 
كبير من األدوار التي 
عرضت عليها للتفرغ 
انتهت  لكتابته، فيما 
مؤخـــرا مـــن متثيل 
مشاهدها في املسلسل 

البوليســـي «سقوط األقنعة» مع املخرج حسان داوود 
حيث تؤدي دور امرأة اســـمها «سوســـن» تعاني من 
مشـــاكل نفسية وتدور حولها الشـــبهات في مجموعة 
من جرائم القتل، وبعد غياب عن خشبة املسرح لثالث 
سنوات تفكر أمل باملشـــاركة في عمل غنائي مسرحي 
موســـيقي متكامل يحمل اسم «روميو وجولييت» من 
كتابة واخراج أســـامة حالل وسيعرض نهاية الصيف 
املقبل وستجســـد فيه دور جولييت الدمشـــقية.  أما 
غنائيا فيجري التحضير لتسجيل أغنية خاصة لألطفال 
املصابني بالتوحد وسيتم تصوير األغنية لتعرض في 
ابريل املقبل، وهنـــا نذكر أن أمل عرفة قدمت جتربتني 
غنائيتني مؤخـــرا وهما أغنية «قولوا اهللا» املخصصة 
لدعم املنتخب السوري بكرة القدم وأغنية «انتي أحلى» 

للتوعية حول نظافة البيئة. 

 مي حريري

 نانا

 أمل عرفة

 وائل شرف ينفي وقوع مشادات 
كالمية بين كومبارس «لعنة الطين» 

 كارمن: سعيدة بـ «آسيا داغر» 
  في «الشحرورة»

 يؤدي املمثل السوري 
وائل شرف دور علي 
الزيبق في مسلســـل 
«دليلة والزيبق» والذي 
يخرجه سمير حسني 
الســـيناريو  لكاتـــب 
هوزان عكـــو وإنتاج 
شـــركة عاج لإلنتاج 

الفني.
  وفي تصريح ملوقع 
«النشرة»، قال شرف: 
ألعب شخصية بطولية 
في املسلســـل بل هي 
األولى فيه، حيث يكون 
علي الزيبق هو الشاب 
الذي يســـعى جاهدا 
إلى نصرة الفقراء ضد 

التسلط والظلم من قبل دليلة 
وسلطتها.

  وأضـــاف: العمل أقرب إلى 
الكوميديا، وبحكم أنه فنتازي 
فإن الظرافة ستكون غالبة عليه 
من كوننا ومنذ زمن لم نصنع 
مسلسال كوميديا فنتازيا في 
آن واحد. أتوقـــع له أن يلقى 
النجاح واملتابعة، وهو سيتابع 
من قبل الكبار من كونه يأتي 
كنسخة جديدة بعد األولى في 
العام ١٩٧٥ للمخرج شكيب غنام 

والكاتب عبدالعزيز هالل.
  من جهة أخرى، متنى شرف 

على وسائل اإلعالم عدم العودة 
إلى شائعات طالته أثناء تصوير 
مسلســـل «لعنة الطني» الذي 
تألق فيه العام املاضي، مؤكدا 
أن ســـير عمليـــات التصوير 
مت كله بشـــكل سليم دون أي 

منغصة.
  وكانت تقاريـــر صحافية 
حتدثت في شـــبتمبر املاضي 
عن مشادات كالمية وقعت بني 
شـــرف وبعض أثناء تصوير 
«لعنة الطـــني» واتهمته بأنه 
كان يعامل اآلخرين باستعالء 
مـــا اســـتفزهم وحملهم على 

مواجهته.

 أكدت الفنانة كارمن لبس أنها 
سعيدة بتجســــيدها لشخصية 
الفنانة واملنتجة آســــيا داغر من 
خالل مسلســــل «الشــــحرورة»، 
وأضافــــت أنها اســــتغلت فترة 
توقف املسلســــل وجمعت كل ما 
يتعلق بالفنانة آســــيا وشاهدت 
األفالم التي شاركت في بطولتها 
وجمعت صورا عديدة آلسيا في 

مراحل عمرية مختلفة.
  وأوضحت كارمن أن آسيا داغر 

لها دور كبير في نشأة ونضوج 
السينما املصرية، فقد كانت من 
أوائل الذين أسسوا شركة إنتاج في 
مصر في النصف األول من القرن 
املاضي وأنتجت عددا من األفالم 
املهمة جدا أهمها على اإلطالق فيلم 

«الناصر صالح الدين».
  يذكر ان كارمــــن تقدم حاليا 
برنامجا بعنوان «شــــو ســــرك» 
على شاشــــة املؤسسة اللبنانية 

لإلرسال.

 وائل شرف 

 كارمن لبس 

 نور تعترض على صور ليست لها
 وزع املكتب االعالمي للفنانــــة اللبنانية نور بيانا 
على خلفية املقابلة التي أجرتها الفنانة في مجلة نادين 
العدد ١٥٦٩ والتي نشــــرت اجلمعة املاضي لتعلن فيه 
نشر صور في املقابلة ال عالقة مباشرة أو غير مباشرة 
بالفنانة نور التــــي دوما وفي جميع مقابالتها تصرح 
بأنها تغني بصوتها وليس بجسدها وترفض االغراء، 
وجاء في البيان: نرفض رفضا قاطعا أن يرتبط اســــم 
نور وايلي شــــالوحي بتلك الصور التي حتمل معاني 
ال تشرفنا كشركة انتاج محترمة تتبنى مواهب تليق 
بسمعتها، كما سنتخذ االجراءات التي سترد لنا حقوقنا، 
وال ميكن أن تكون هذه املسألة سهوا فالكل بات يعرف 
نور ونســــتغرب كيف ملجلة عريقة أن تصدر قبل أن 
تراجع هذا اخلطــــأ الفادح الذي يضر بســــمعة فنانة 

محترمة صاحبة موهبة. 


