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  ١٥  فبراير ٢٠١١ 

 ممثل يعتقد أنه مستواه  24 
«عالي» في التمثيل هااليام 
طلب مبلغ كبير من أحد 
املنتجني علشان يشارك 
بعملــــه بس املنتج عطاه 

طاف.. زين تسوي فيه! 

أنها   ممثلة تعتقـــد 
ملكـــت أحـــد املخرجني 
وقاعـــدة تطلـــب منه 
هااليـــام التركيز عليها 
في التصويـــر أكثر من 

زميالتها.. اهللا يشفي!

 تركيز مبلغ
كانــــــت   ممثلـــة 
«عايشـــة» علـى أمل 
املشاركة في عمل درامي 
بس املنتـــج ما يبيها 
ألنها نقالة حچي مثل 

ما يقول.. اهللا كرمي!

 حچي

 تكرمي سعد الفهد طالل سالمة

 سالمة: منظمو الحفالت في الكويت لم يدعوني للمشاركة فيها
 مفرح الشمري

  أكد املطرب السعودي طالل سالمة انه يتمنى 
الغناء في احلفالت الغنائية التي تقام في الكويت، 

ولكن عدم توجيه الدعوات له حال دون ذلك.
  جاء هذا التأكيد في املؤمتر الصحافي الذي 
عقده في العاصمة القطرية على هامش مشاركته 
في مهرجان «حفالت الربيع» الذي تنظمه اذاعة 
صوت الريان صباح أمس االول وأداره الزميل 
فــــواز الشــــمري وحضرته عدد من الوســــائل 

االعالمية.
  وأضاف سالمة ان منظمي احلفالت الغنائية 
في الكويت هم الذين يردون على ســــؤال عدم 
مشاركته في هذه احلفالت، خصوصا انه شارك 
في إحدى دورات مهرجان هال فبراير السابقة.

  وأشار اا ى ان تعاوناته مع الشاعر خالد البذال 
وعدم جتدد اللقاءات بينهما بسبب عدم ذهابه 
للكويت، مشيرا الى انه سيلبي أي دعوة للغناء 

فيها ما لم تكن الظروف مناسبة.
  وعن جتديد عقده مع «روتانا» قال: «روتانا» 
من الشركات الكبيرة وتعاقدت معها من قبل ملدة ٥ 
سنوات، والتجديد لديها يخضع للشروط الداخلية 

التي تضعها الشركة للتعاقد مع املطربني.
  واعترف سالمة بأن اجابته فهمت خطأ عندما 
ذكر فــــي احد اللقــــاءات ان اغنية «رضا واهللا 

وراضيناك» ليست جزءا من تاريخه، مؤكدا انها 
من احملطات الفنية ولها فضل كبير في انتشاره، 

ولكنها ال تلخص مسيرته الفنية الطويلة.
  وحول ألبومه االخير الذي طرح في االسواق 

بعنوان «طالل سالمة ٢٠١٠» سئل هل ذلك لعدم 
وجود أي أغنية تصلح ألن تكون عنوانا لأللبوم 
فقال ان العكس متاما هو الذي حصل، فقد احتارت 
الشركة أي أغنية تختار، ولكي ال تظلم أيا منها 

اقترحت العنوان الذي طرح حتته االلبوم.
  وبخصوص االلوان الغنائية التي يغنيها قال 
انه يقدم الفن السعودي مبختلف ألوانه، مشيرا 
الى ان الفنان طالل مداح وعبداهللا محمد وعمر 
كدرس اهتموا بالتراث احلجازي، وانه تتلمذ على 
يدي فوزي محسون الذي يهتم باللون احلجازي، 
كما انه سيختار أعماال تعد من االلوان البحرية 

التي تنتشر في منطقة ينبع.
  وعن عدم ظهور فنانني من املنطقة الغربية منذ 
عام ١٩٨٢، وهل كان محمد عبده سببا في ذلك، 
قال ان محمد عبده وفوزي محسون وعبداهللا 
محمد يعدون رموزا هناك وانهم أصحاب فكرة 
«تراثيات» التي كان يطرحها محمد عبده سنويا، 
مشــــيرا الى انهم ساهموا في ظهور العديد من 
االسماء الفنية مثل عباس ابراهيم ونايف بدر 
وغيرهما، وان محمد عبده له جهود واضحة في 

رعاية العديد من املواهب.

  تكريم الفنانين

  من جانب آخر، كرمت اللجنة املنظمة حلفالت 
الربيع كال من املطربني سعد الفهد وطالل سالمة 
بعد أن قاما بأحياء الليلة الثالثة من هذا املهرجان 
بحضور جماهيري كبير ضاقت به كراسي مسرح 

سوق واقف. 

 في المؤتمر الصحافي الذي عقده في الدوحة على هامش حفالت الربيع

 جوائز «ألو فبراير» الليلة بـ ٦٠ ألف دوالر

 مفرح الشمري
  وّجه املذيع احمد املوسوي التحية ملستمعي برنامجه «ألو فبراير» 
على مشـــاركتهم االيجابية في البرنامج، مطالبا اياهم باالكثار من 
ارسال املسجات للفوز بجوائز البرنامج املقدمة من: «األنباء»، «زين»، 
«منتزه خليفة السياحي»، «معهد كراون بالزا الصحي»، «ليموزين 
اخلرينج»، «عيادة بلسم لألسنان»، «الفايز للعود والعطور»، «اجلوثن 
جالري»، باالضافة الى اجلوائز اخلاصة التي تقدمها اجلهة املنفذة 

للبرنامج «ميديا فون بلس».

  فحص مجاني

  أشاد مستمعو البرنامج بالكوبونات اخلاصة التي تقدمها «عيادة 
بلسم لألسنان» والتي متنحهم الفحص املجاني على أسنانهم في العيادة 
خصوصا انها مـــن العيادات املتميزة بخدماتها الطبية التي تقدمها 

ملراجعيها، متمنني لها كل التوفيق والنجاح في عملها االنساني.

  جوائز قّيمة

  تشهد حلقة الليلة من البرنامج تقدمي جوائز قّيمة تصل قيمتها الى 
٦٠ ألف دوالر وذلك السعاد املستمعني وخصوصا عمالء «زين».

 يقدمها لمستمعيه من عمالء «زين»

 باميال الكيك

 هبة جمال 

 باميال: عشيقة أو بائعة هوى.. الجرأة عنواني

 بأمر الحب.. مذيعة سعودية تخرج
  من «نادي العازبات» وكلينتون تعلن النبأ رسميًا

 أكدت الفنانة اللبنانية باميال الكيك أنها 
على الرغم من مشوارها الفني القصير، إال 
أن احلظ كان رفيقها حتى أصبحت قاسما 
مشتركا بني املسلسالت اللبنانية التي القت 
نسبة مشاهدة عالية، كـ «سارة»، و«مدام 
كارمن»، و«أجيال»، وقالت في حديث مع 
«إيـــالف»: أنا مع أن يعمل اإلنســـان على 
التميز والنجاح في مجاله، وأنا فعال ممثلة 
ناجحة، وال أرضى بأقل من النجاح، وردود 

الفعل التي أجدها تثبت ذلك.
  وعـــن تنوع أدوارها، حيث لعبت دور 
العشيقة، وبائعة الهوى، واملثلية جنسيا، 
واملتمردة، قالت باميـــال: اجلرأة باملعنى 
اللبناني هي مرادف لإلثارة واإلغراء، وهذا 
غير صحيح، فمثال أكثر األدوار اجلريئة 
التـــي أديتها كان ضمن مسلســـل «احلب 
املمنوع» حيث كنت أبدو كالشباب وبدون 
مايك آب، فاجلرأة هي في الطرح واملعاجلة، 
أما في مسلسل «سارة» فارتدائي للشورت 
ال يعتبر إغراء ألن هذه املشاهد نراها يوميا 
في الشـــارع اللبناني، فنحن بلد متحرر 

ومنفتح، كما أن اجلرأة حتمل رسائل هادفة 
ومهمة، وأنا أعد اجلميع بأنهم لن يروني 
إال بـــأدوار جريئة، كمـــا أنني أحتدى أي 
شخص أن يقول لي انني قدمت دورا فارغا 
ال يحمل رسالة وهدفا، وكذلك األمر بالنسبة 
ملسلسل «أجيال» حيث يظن الناس أنني 
سأواعد «أماليا» إال أن هذا األمر لن يحدث. 
وحول هجوم الشاعرة السعودية، سارة 
الهاجري، عليها على خلفية متثيلها كليب 
أغنيـــة «يا ما بكيـــت» للفنانة اللبنانية، 
ميشلني خليفة، ردت الكيك قائلة: ما حدث 
انني تلقيت اتصاال قبل عرض احللقة من 
اإلعالمية، منى بوحمزة، مقدمة البرنامج، 
تطلب مني أن أشاهد احللقة ألن هناك من 
سيتكلم عني بطريقة قاسية، وبعد سماعي 
لنقدها، انصدمت كثيرا وانزعجت، ولكن 
سرعان ما ارتســـمت بسمة ساخرة على 
وجهي، بعد أن بدأت االتصاالت تنهمر علي 
من الصحافيني واملعجبني، ولن أرد عليها، 
ألن الناس هم من ردوا عني ووفروا علي 

عناء الرد.  

 أعاد برنامج «كالم نواعم» املشاهدين 
إلى زمن احلب اجلميل، بعرض قصص 
واقعية حملبني حتملوا صعوبات، وكسروا 
احلواجز ليحافظوا على حبهم، بينما 
كانت مقدمة البرنامج هبة جمال على 
موعد مع مفاجأة ســـارة بعد خروجها 
من نادي العازبات، متثلت في حضور 
الســـعودي  زوجها اإلعالمي والكاتب 
ناصر الصرامي إلى االستديو ليهديها 
باقة ورد تعبيرا عن حبه لها، وليكون 
ذلك الظهور األول للزوجني على وسائل 
اإلعالم. وأكدت هبة فـــي احللقة التي 
عرضت مســـاء امـــس االول انها كانت 
تخشـــى الزواج، خوفا من أن تتزوج 
شخصا ال يفهمها وال يقدر عملها، مما 
يعني معاناتها معه طوال الوقت، غير 
أن نظرتها تغيـــرت متاما، ملمحة إلى 
أن أول من أعلن زواجها بشكل رسمي 
كانت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون، حينما استضافها البرنامج، 
وقالت هبة ان وزيرة اخلارجية «خربتلي 
شهر العسل». وعن بداية تعرفها على 
«الصرامي» الـــذي يعمل مديرا إعالميا 
 MBC بقناة العربيـــة التابعة ملجموعة

قالت: احلكاية بدأت بحكم عمله بالعربية، 
وتعرفنا بطريق الصدفة، وكان يتابعني، 
وأضافـــت: شـــخصية ناصـــر رزينة 
وناضجة، ولفـــت انتباهي، األمر الذي 
مهد للتعارف الرسمي، وخاصة بعدما 
أصبح هناك متازج في أفكارنا، ومفاهيمنا 

عن الزواج.
   وأضافت املذيعة السعودية: حينما 
حتب الفتاة شخصا، وحينما تريد أن 
تستمر معه، البد أن تغير من نفسها، فأنا 
كنت فوضوية بعض الشيء، وتغيرت 
متاما، حتى انني أكون سعيدة للغاية 
حينما أنظم البيت وأرتبه، وأكون في 
قمة سعادتي حينما أطبخ شيئا يعجب 

زوجي.
  وفجأة دخل الزوج ناصر إلى املسرح، 
وهو يحمل الورد الذي أهداه إلى هبة، 
وقال: أنـــا قادم إلى هذا البرنامج ليس 
كإعالمي، وإمنا كزوج وعاشق وحبيب، 
أعيش حياتي اخلاصة بكل حب وبكل 
فرح وأمل لتأســـيس أسرة سعيدة إن 
شاء اهللا دائما. وأضاف مغازال زوجته: 
أحلى شيء في هبة هو التصميم، اإلرادة، 

الذكاء، وبالطبع اجلمال. 

 دريد يفكر في العودة إلى التلفزيون 

 رامي عياش: «إفرح فيكي» 
  لم تكن مهداة لخطيبتي

 دانا: مدير إنتاج «مرايا» أساء لي

 رنا أبيض: المشاهد المثيرة 
منعتني من «الشراع والعاصفة»

 اعتذرت املمثلة الســـورية رنا أبيض عن املشـــاركة في 
فيلم «الشـــراع والعاصفة» للمخرج غســـان شميط بسبب 
وجود مشاهد مثيرة فيه، ولم حتسم قرارها حتى اآلن بشأن 
مشاركتها في اجلزء الثالث من مسلسل «هوامير الصحراء». 
كما تشارك رنا، حســـب «النشرة»، في مسلسل «والدة من 
اخلاصرة» مع املخرجة رشا شربتجي حيث جتسد شخصية 

«سمر» املتزوجة من طبيب يختفي في ظروف غامضة.

 يعكف املمثل السوري 
دريد حلام على قراءة نص 
عمل تلفزيوني جديد يحمل 
عنوان «اخلربة» كتب نصه 
الكاتب السوري املقيم في 
بيالروسيا ممدوح حمادة، 
املقــــرر أن يخرجه  ومن 
الليــــث حجــــو، حســــب 

«ايالف».
  وفي حال وافق حلام 
على املشاركة في العمل ذي 
الطابع الكوميدي، فسيكون 
الظهور التلفزيوني األول 
قــــام ببطولة  أن  له منذ 

مسلسل «أيام الولدنة» مع املخرج مأمون البني والكاتب حكم 
البابا، وهو العمل الذي واجه مشاكل رقابية ومنع من العرض 
في سورية. وسبق للثنائي حمادة وحجو أن حققا جناحا كبيرا 
عبر جزأي مسلسل «ضيعة ضايعة» الذي قام ببطولته كل من 
باسم ياخور ونضال سيجري، وتناول تفاصيل احلياة في قرية 

افتراضية تدعى «أم الطنافس».

الفنــــان رامي   أطل 
فــــي حلقــــة  عيــــاش 
خاصــــة مــــن برنامج 
الذي  البلــــد»  «حديث 
تقدمــــه اإلعالمية منى 
ابوحمزة على شاشة 
اللبنانية مســــاء   mtv
املاضــــي  اخلميــــس 
مبناسبة عيد العشاق، 
حيــــث أضاءت احللقة 
على اجلانب اآلخر من 
شخصية رامي العفوية 
وحتدث عن أمور كثيرة 
أبرزها مشاركته القيمة 

واالســــتثنائية عندما غنى في داري األوبرا في القاهرة 
واإلسكندرية في العامني ٢٠٠٩ و٢٠١٠ باإلضافة للحديث 
بإسهاب عن ألبومه اجلديد «غرامي عياش» الصادر حديثا 

عن شركة «ميلودي ميوزك».
  كما حتدث رامي عن «عياش الطفولة» اجلمعية التي 
تعنى باألطفال املرضى واليتامى وعن جتربة الديو مع 
املغنــــي األميركي من أصل عربــــي «بيلي» وهو احد أهم 
املنتجني الفنيني في الواليات املتحدة في أغنية «حبيبي 

حبيبي» والتي تلقى استحسانا كبيرا لدى الشباب.
  وعن أغنيــــة «افرح فيكي»، أكد رامــــي انه لم يعدها 
لزفافه بل هــــي تكملة ألغنية «مبــــروك» التي أصبحت 
أغنية كل املناســــبات السعيدة في الوطن العربي اال انه 
باملقابل لم ينف انشــــغال قلبه بحب جديد، مشــــيرا إلى 
انه ال صداقات كثيرة له بالوسط الفني وامنا هو يختار 
النوعية على حساب الكمية وكانت الفتة الصداقة التي 
جتمعه بامللحن واملوزع جان ماري رياشي الذي حل أيضا 

ضيفا على احللقة. 

 بعدما انتهت املمثلة 
دانـــا جبر من تصوير 
جميع مشـــاهدها في 
«بومب أكشن» للمخرج 
فيصل بني املرجة وفي 
مسلســـل «الدبـــور٢» 
للمخرج تامر اسحاق، 
أعلنت أنها اعتذرت عن 
 ،«٢٠١١ مسلسل «مرايا 
وقالـــت دانا حســـب 
«النشـــرة»: في الوقت 
الذي كنت أصور اجلزء 
الثاني من «الدبور»، بدأ 
تصوير «مرايا» وأبدت 

إدارة إنتاج «الدبور» تفهمها حتى اللحظة األخيرة، لكن 
مدير إنتاج «مرايا» متيم حوارنة كان سلبيا وأساء التعامل 

معي كممثلة، فاعتذرت.

 دريد حلام 

 رامي عياش 

 دانا جبر

 رنا أبيض

 جانب من املؤمتر الصحافي

 (فريال حماد) املذيع أحمد املوسوي في البرنامج 

 يمشي على راسه وينطق بال 
لسان:

  أ ـ المسمار
  ب ـ القلم 


