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وليد توفيق أثناء لقائه مع الزميل عبداحلميد اخلطيب

وليد توفيق يكشف أسراره لـ »األنباء« : 
أعرف فنانة مشهورة كانت فتاة ليل

الزاير: »أدبنا والبحر« في سلطنة عمان

لمن تغني هيفاء وهبي:»مجنونة بيك«؟..ومحمد حماقي يتعرض للقرصنة

سامو زين يزور األماكن المقدسة

قام أح����د قراصنة اإلنترنت 
باالستيالء على الصفحة اخلاصة 
بالفنان املصري محمد حماقي 
مبوقع »فيس بوك« وهي باسم 
»hamaki.me« وبه����ا أكث����ر من 

105.979 مشتركا.
هذا وكت����ب القراصنة على 
الصفحة، حسب »النشرة«، بعض 
العبارات التي استفزت املوجودين 
من محبي ومعجبي حماقي، لكن 
استطاع املسؤولون والقائمون 
على الصفحة باستردادها مرة 
أخ����رى ووضع الكليب اخلاص 
بأغنية »داميا عايش����ن«، التي 
غناه����ا لش����هداء »25 يناي����ر« 
واألغنية من كلمات وأحلان تامر 

حسن وتوزيع توما.

أعلن���ت صفحة »Music My Life« عل���ى موقع »فيس بوك« أن 
ألبوم »معرفش ليه« للفنانة نوال الزغبي احتل املرتبة االولى من 
حيث املبيعات لألسبوع الثالث في كل بلد عربي صدر فيه األلبوم 
وحتديدا لبنان. وأضافت الصفحة أنه من الالفت ان ألبوم الفنانة 
كارول سماحة »حدودي السما« مازال يحقق نسبة مبيعات جيدة 
بعد سنة ونصف السنة من صدوره وهو في املرتبة السادسة حتى 
أكثر من ألبوم اليس���ا »تصدق مبن« الذي صدر بعد ألبوم كارول 

سماحة بشهرين وهو اآلن في املرتبة العاشرة.

قررت الفنانة شذى حسون تأجيل 
طرح ألب��ومها الغنائي األول الذي كان 
من المنتظر طرحه 3 مارس المقبل 

والمتزامن مع عيد ميالدها.
وارتأت حس����ون تأجيل طرح 
األلبوم الى أواخر شهر مارس لما 
تشهده الساحة العربية من أحداث 

مؤلمة.
من جهة أخرى ، تستعد حسون 
لتصوير غالف األلبوم وأول ڤيديو 
كلي����ب م����ن أغانيه بي����ن بيروت 
ودبي وذلك خ����الل الفترة القليلة 

المقبلة.

رغم انش���غال الفنانة السورية 
كندة علوش بتصوير أفالمها الثالثة 
في مصر »برتيت���ا« و»املصلحة« 
و»الفاجوم���ي«، اال انه���ا تباش���ر 
استعداداتها لتصوير أولى مشاهدها 
في مسلسل »والدة من اخلاصرة« 
حيث جتسد ش���خصية »شيرين« 
الزوجة الثالثة ل���� »رؤوف« الذي 
يجسد شخصيته عابد فهد، تأليف 
سامر رضوان، واخراج رشا شربتجي. 
وعن مشاركتها في املسلسل »والدة 
من اخلاصرة«، صرحت كندة، حسب 
»النش���رة« بأنها س���عيدة بالعمل 
الذي يجمعها ببعض أصدقائها من 

الفنانن.

نوال الزغبي في المرتبة األولى 
و سماحة السادسة بعد سنة ونصف

شذى حسون تؤجل طرح ألبومها 
إلى أواخر مارس

كندة تكشف عن رأيها في »والدة من الخاصرة«

مفرح الشمري
تشهد حلقة الليلة من برنامج مسابقات »ألو فبراير« العديد من 
املفاجآت للمشاركن فيها وذلك مبناسبة االحتفاالت الوطنية التي 
تش���هدها الديرة حاليا حيث قررت اسرة البرنامج تقدمي حلقات 

خاصة في هذه املناسبة.
اولى هذه املفاجآت تتمثل في توزيع عدد من الساعات الثمينة 
املرصعة باالملاس مقدمة من »كادو فرح« ملن يحالفه احلظ بالدخول 
في حلقة الليلة التي س���تكون مختلفة كليا من حيث التنويع في 

الفقرات والفالشات التي جهزها مخرج البرنامج سعود املسفر.
ام���ا ثانية هذه املفاجآت فهي توزيع اكثر من جهاز بالك بيري 
واي فون ملن يتوصل لالجابات الصحيحة التي ترسل على هواتف 
عمالء زين حيث سيتم اختيار ما يقارب ال� 20 متصال ملنحهم تلك 
االجهزة وذلك يكون بحضور جلنة من االعالن التجاري والشؤون 

املالية بوزارة االعالم.

سحب الشفر الثالثة

وس���يتم في نهاية احللقة السحب االس���بوعي الثالث ملعرفة 
الفائز الثالث بسيارة »الشفر« املقدمة من اللجنة املنظمة ملهرجان 

هال فبراير.

سحوبات قيمة الليلة في »ألو فبراير«

الفنانة هيفاء وهبي  تطرح 
في ش����هر مارس املقبل ألبومها 
اجلديد والذي انتهت من تسجيل 
أغنياته����ا املنوعة بن اللبناني 
التي  واملصري، وم����ن االغاني 
سيضمها أغنية »مجنونة بيك« 
حملمد الرفاعي إلى جانب مجموعة 
أخرى من األغنيات اجلديدة مثل 
»ملكة جمال الكون« وأغنية »بكرا 
بفرجيك«، وهي من أحلان هشام 
بولس وتوزيع هادي ش����رارة. 
هذا وأعل����ن موقع هيفاء وهبي 
الرسمي ترش����يحها جلائزة ال� 
»موركس دور« 2010 - 2011 عن 
فئة أفضل فنانة، ودعا محبيها 
إلى الدخول إلى موقع املسابقة 

السنوية والتصويت لها.

توجه الفنان السوري سامو زين األربعاء املاضي إلى اململكة 
العربية السعودية ألداء مناسك العمرة وزيارة األماكن املقدسة، 
حسب »النشرة«. يذكر أن سامو زين كان قد قام بتأجيل ألبومه 
»in love« ألجل غير مسمى، بعدما كان من املقرر طرح االلبوم في 

عيد احلب بالتزامن مع حفل زفافه والذي أجله أيضا.

عبدالحميد الخطيب 
أبدى النجم العرب���ي الكبير وليد 
توفيق اس���تياءه من االنحدار الذي 
تعاني منه الساحة الغنائية حاليا 
في ظل الغزو الالخالقي من بعض 
املطربات الالتي امتهن الفن من أجل 
أغراض أخرى منها حس���ب قوله 
رفع أجورهن في الليالي احلمراء 
بعد أن كن فتيات ليل ال يعرف احد 

عنهن شيئا.
وأضاف توفيق في دردش���ة مع 
»األنباء« كش���ف خالله���ا العديد من 
االسرار انه يعرف فتاة ليل)طلب عدم 
ذكر اس���مها أو مايدل عليها( جلأت الى 
صاحب قنوات فضائية مشهورة والذي 
اتفق معها على تصوير ڤيديو كليب 
إلش���هارها، وبالفعل عرفها الناس 
مؤكدا انه حتدث مع صاحب هذه 
القن���وات عن مدى الضرر الذي 
يصدره الى الوسط الفني لكنه 
فوجئ بأنه ال يهمه إال الكسب 

املادي فقط.
وتاب���ع قائال: ه���ذا االمر 
أصابني بالذهول وش���عرت 
باحلسرة ملا وصلت اليه أخالقنا 
حاليا، مس���تنكرا ما يقوم به 
بعض املطربن الذين يحيطون 
أنفسهم بعدد كبير من احلراس 
الش���خصين بدون داع وإمنا 
من أج���ل املظاهر الكاذبة والتي 

لألسف يصدقها الناس ويعتبرون هؤالء 
املغرورين قدوته���م، مضيفا: أتذكر أنني 
كنت مع العندليب عبد احلليم حافظ في 
عز شهرته والذي قرر ان يلبي دعوة أحد 
أصدقائه حلضور احد االفراح في منطقة 
شعبية وعندما استعد للذهاب احضروا له 
سيارته املرسيدس لكنه رفض ركوبها وطلب 
سيارة تكون عادية حتى ال يؤذي مشاعر 

الناس البسطاء احلاضرين للفرح.
ونفى توفيق ان يكون ناقما على املطربن 
احلالين وقال: في كل مجال يوجد اجليد 
والسيئ ولكن عندما يكون االنسان محط 
االنظار واجلميع يتتب���ع خطواته، فالبد 
ان نعي ان هناك من يأخذنا قدوة له لذلك 
احزن عندما أجد فنانا أو فنانة ال يراعيان 
هذه النقطة، مؤكدا ان الساحة الغنائية فيها 
مواهب رائعة مثل شيرين عبد الوهاب وآمال 
ماه���ر وعمرو دياب وغيرهم من املطربن 
الذي���ن اجتهدوا حتى وصل���وا الى قلوب 

اجلمهور في كل مكان.
وعن طرحه ألغنيات وطنية من وقت 
آلخر مثل »شوف شو حال بيروت« شدد 
توفيق عل���ى ان األغنية الوطنية من أهم 
الوس���ائل التي تس���اعد على مللمة شمل 
الشعوب، السيما انها تعتبر ضمير الناس 
وحتمل رسائل موجهة تكشف الواقع الذي 
نعيشه، وقال: الفن هو مرآة املجتمع ويجب 
ان يكون معبرا عن كل ما يحدث فيه، لذلك 
اعتبر ان الفنان هو جندي ويسخر حياته 

وصوته من اجل قضايا بلده وأمته. 

ضمن منظومة التعاون بين »البرامجي المشترك« وإذاعات المنطقةنفى أن يكون ناقمًا على أحد مستنكرًا ظاهرة الحراس الشخصيين

محمد حماقي

كارول سماحة

شذى حسون

كندة علوش

نوال الزغبي

هيفاء وهبي

عبدالناصر الزاير مع املنفذ أسعد الرئيسي

مفرح الشمري
انتهى املخ���رج عبدالناصر الزاير من 
تسجيل البرنامج الثقافي الدرامي »ادبنا 
والبحر« قبل أيام في استديوهات اذاعة 
سلطنة عمان وذلك ضمن منظومة التعاون 
الثقافي والفني اإلعالمي بن مؤسس���ة 
اإلنتاج البرامجي املشترك لدول اخلليج 

العربية وإذاعات املنطقة.
وبرنامج »ادبنا والبحر« من اعداد أسامة 

فؤاد الشطي، وتتناول حلقاته عددا من 
املؤرخن وكتاب القصة والشعر واملسرح 
في دول اخلليج العربية وممن تناولوا 
البحر في أدبهم مثل الشاعر الراحل د.غازي 
القصيبي، الش���اعر الراحل فهد العسكر 
واملسرحي عبدالرحمن املناعي والشاعر 
عبدالرحمن رفي���ع والقاص عبداحلميد 

أحمد.
وقام ب���دور ال���رواة كل من هالل بن 

سالم الهاللي ورشا البلوشية بينما جسد 
الشخصيات كل من الفنان طالب البلوشي 
وحمود اجلابري والشاعرة نورة البادية 

والكاتب أحمد احلمداني.
يذكر أن البرنامج يقع في 15 حلقة وقام 
بتنفيذه فنيا م.أسعد بن أحمد الرئيسي 
بينما أش���رف عليه رئيس قسم الدراما 
واملنوعات بإذاعة س���لطنة عمان طالب 

بن محمد البلوشي.

طالب البلوشي وآخرون جسدوا شخصيات البرنامج

يقول المثل: لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما..

أ – تشوف
ب – تحوش

ج – تالقي




