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 محبو نجوى كرã يحتفلون بعيد ميالدها
 ق����رر محب����و الفنانة 
التجمهر  جن����وى ك����رم 
مبناس����بة حل����ول عيد 
ميالده����ا ولك����ن عل����ى 
اخلاص����ة.  طريقته����م 
وف����ي تفاصي����ل اخلبر، 
دعت الصفحة الرسمية 
للفنان����ة جن����وى ك����رم 
على موقع »فيس بوك« 
جميع محبي جنوى كرم 
لالحتفال بعيدها والذي 
يوافق 2٦ فبراير كل عام 
أمام  وأنها تفسح املجال 
كل املعجبن حول العالم 
لتقدمي املعايدة والتهاني 
اليوم ملشاركتها  في هذا 

فرحتها.

 أعلنت رميا الرحباني عبر الصفحة الرسمية للسيدة فيروز على 
موقع »فيس بوك« التالي: »نظرا لألوضاع الراهنة في البحرين مت 
إلغاء حفل الس���يدة فيروز الذي كان من املقرر إقامته في 23 مارس 
املقبل«، حسب »النشرة«. يذكر أنه كان من املقرر أن حتيي السيدة 
فيروز حفال في البحرين في قلعة »عراد« ضمن مهرجان الربيع الثقافي 
الذي يش���ارك فيه عدد من النجوم العاملين والعرب أمثال خوليو 

ايغالسياس ومارسيل خليفة وكورين بايلي راي ودان زان.

ãجنوى كر 

 محمد Ïحاã الشمرí هيفاء حسني هيا عبدالسالã ميساء مغربي

 مذي���ع ف���ي االذاع���ة وايد 
يتفلس���ف في طرح اس���ئلته 
على ضيوفه لدرجة انه بعضهم 
يزهقون من هالفلسفة الزايدة 
ومشكلته ما يدخل بالسؤال على 

طول.. اهللا يعن املستمعن! 

 مقدمة برامج هااليام تبي ترد 
حق برنامجها اللي قدمته في احدى 
القنوات اخلاصة واملصيبة قاعدة 
»حتن« واملس���ؤولن ما يبونها 
النها ما تع���رف حتچي كويتي 

مضبوØ.. خيرها بغيرها!

 كويتي فلسفة 
 ممثلة خليجية »حست« 
انه الصحافة هاأليام ما تسأل 
عنها فقررت انها تسوي مؤمتر 
صحاف���ي في أح���د املطاعم 
علشان تتحچى عن أعمالها 

اليديدة.. اهللا يشفي!

 مؤتمر

 إلغاء حفل فيروز في البحرين

 محمد دحاã: هيفاء أفضل فنانة ألن الكاميرا تحبها 
  وهيا لم تذهب إلى اتجاه اإلغراء وميساء أدخلتني المحكمة

 عبدالحميد الخطيب
  اكد املخرج املتميز محمد دحام الش���مري ان 
شركته »هارموني« حررته من املنتج الذي يضغط 
على املخرج، مشددا على انه ال ينزعج من اتهامه 
بالش���للية خصوصا ان الذين يعملون معه هم 
فريق عمله، مشيرا الى انه يقدم عملن فقط في 
الس���نة ولكن كثرة عرض أعماله يشعر الناس 

بأنها أعمال كثيرة.
  واضاف دح���ام اثناء اس���تضافته في حلقة 
مس���اء امس االول من برنامج »هال وغال« على 
قناة أبوظبي االمارات والذي تقدمه املذيعة ناديا 
بركات انه يحب ان يشعر بالقضايا التي يقدمها 
في الدراما لذلك يرفض النص اجلاهز ويتصدى 
الخراج النصوص التي يباشرها من بدايتها مع 
مؤلفيه���ا، ملمحا الى ان فكرة مسلس���الت ال�15 
حلقة تعجبه مثلما قدمتها النجمة املصرية ليلى 
علوي في »حكايات وبنعشها« النها تزيل امللل 

عند املشاهدين.
  وعن مسلسل »ساهر الليل« قال: الناس تابعت 
العمل بشغف وأنا شخصيا أحبه النه اكد على 
قيمة عندي، لذلك سأستثمر جناحه وسأخرج جزءا 
ثانيا وثالثا ورابعا، كاشفا عن جديده وهو مسلسل 
»االعماق« من بطولة الفنان عبداحملسن النمر، 
مشيرا الى انه سيتحدى فيه قدراته وسيستخدم 
تقنيات جديدة، الستقطاب الشباب الذين يتابعون 

االعمال الغربية ذات التقنيات الكبيرة.
  وشدد دحام على انه ساعد كثيرا من املخرجن 
الش���باب واعطاهم خبرته وسر عمله وقال: كل 
املخرجن اخلليجين يناقش���ونني في االعمال 
الفني���ة مثل أحمد املقال وآخرين، لكن لالس���ف 
هناك مخرجون دخالء على املهنة، فقلد كان احد 
سباب عدم اجتاهي للتمثيل هو ان املخرجن لم 
يستطيعوا أن يظهروا ما بداخلي، مؤكدا على ان 
النجمة البحرينية هيفاء حسن أفضل فنانة الن 

الكاميرا حتبها والناس ال متلها.
  واس���تطرد: أنا جدي في العمل لدرجة انني 
طردت فنين في احد االعمال النهم ال يريدون أن 
يس���تمعوا الى كالمي والعمل الفني يعتمد على 
املخرج وليس الفنين وصورت بيدي وضبطت 
االضاءة ملدة اس���بوع، مضيفا: كما انني أحيانا 
أعذب اجلمهور مثلما فعلت في مسلسل »عرس 
الدم«، حيث انتقدت فيه الن ألوانه كانت دموية 
ولكن أنا مؤمن باهمية اكتمال الصورة، ليستمتع 
املشاهدون، مش���يرا الى ان املبالغة في التمثيل 

واملكياج وراء هبوØ الدراما اخلليجية.
  وبسؤاله عن السينما اجاب دحام: أنا مقتنع 
انه ال توجد سينما في الكويت واالفالم الكويتية 
ال تتع���دى كونها س���هرة تلفزيونية، أعتقد أن 
سينما اخلليج ممكن تنهض اذا نهضت السينما 

في السعودية.
  وفي فقرة الصور قال دحام عن الفنانة الكبيرة 

فيروز انه كافأ نفسه بانه ذهب الى حفلها وانه 
يحبها من طفولته، مش���يرا الى انه ش���خصية 
مزاجية جدا ويتشكل على حسب احساسه مبا 
يرى، بينما قال عن صورة بسمة حمادة انها فنانة 
لديها قدرات كبيرة، كما اكد ان الفنانة هيا عبد 
السالم واعية ولديها رؤية اخراجية وال تعتمد 
على الش���كل ولم تذهب الى اجتاه االغراء حتى 

تثبت نفسها.
  وعن صورة الفنانة ميساء مغربي قال: ميساء 
ادخلتني احملكمة ولكن صدر حكم قضائي ببراءتي 
وكان هذا بس���بب عمل وأنا عاتب عليها وأعتقد 
أن االمور املالية يج���ب اال تدخل في هذا االطار 
ولكن االن ال توجد عالقة بيننا وليس لدي مانع 

أن أعمل معها مرة أخرى.
  يذكر ان برنامج »هال وغال« من تقدمي املذيعة 
ناديا بركات واعداد الزميلة الصحافية نوال نصر 

وانتاج غدي ياغي. 

»Þابع من »ساهر الليل« كاشفًا عن »األعماÑثان وثالث و Áلجز ìأكد أنه سيتصد 




