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نتمنى من وفد التلفزيون 
املوجود حاليا في القاهرة 

لشراء مسلسالت لرمضان 
املقبل ان تكون اختياراتهم 

موفقة خصوصا في ظل 
االوضاع اللي شهدتها 

مصر.. نشوف وبعدين 
نحكم!

عدم تكرمي امللحن القدير 
مصطفى العوضي في 

احتفالية االذاعة املوسيقية 
هل سقط سهوا ام ان هناك 

معايير للتكرمي ما تنطبق 
على ملحن اغنية »آه يا 
االسمر يا زين«.. سؤال 

بحاجة إلجابة!

ممثلة بعدما »شهدت« على 
احد املنتجني انه بخيل 

ويعامل الفنانني بفوقية 
هااليام مطيحة عنده باملكتب 

لعل وعسى يعطيها دور 
في عمله اليديد.. خوووش 

شهادة!

اختيار

تكرمي

شهادة

وافق النج���م محمد منير على 
الغناء مبهرجان »تيمقاد« اجلزائري 
الذي سيقام في يوليو املقبل.  وذكرت 
صحيفة »الشروق« اجلزائرية أن 
اتفاقا مبدئيا قد مت بني منير وإدارة 
املهرجان ليكون من بني املطربني 
الذين سيشاركون في املهرجان هذا 
العام.ويرتبط »امللك« بعالقة خاصة 
بالغناء اجلزائ���ري، إذ أعاد غناء 
عدد من أغنيات اجلزائري الشهير 
حميد بارودي.وسيكون منير هو 
املصري األول الذي يغني باجلزائر 
بعد عامني ونص���ف العام تقريبا 
التي تبعت  الش���هيرة  من األزمة 
مباراة مصر واجلزائر بتصفيات 
كأس العال���م، والتي أحدثت حالة 
من االحتقان بني الشعبني، وعلى 

املستوى السياسي أيضا.

الرباط � كونا: افتتحت مبدينة 
فاس مس���اء أمس األول أنش���طة 
ال���� 17 ملهرج���ان فاس  ال���دورة 
للموسيقى العاملية العريقة بأوبرا 
»مجنون ليلى« أو »احلب الصوفي« 
التي ش���ارك في تشخيصها وأداء 
موشحاتها الغنائية أربعون فنانا 
العالم. وتس���تعيد  من كل بلدان 
أوبرا »مجنون ليلى« التي تتألف 
من استهالل وسبع أغان وخامتة 
وجتمع بني ثمانية وثالثني فنانا 
على اخلشبة يضاف اليهم املخرج 
أرمان عمار ومعدة السينوغرافيا 
رميي نيكوال أسطورة احلب الكونية 
التي جمعت في العصر األموي قيس 
بن امللوح بليلى. وتس���رد حكاية 
الت���ي افتتح بها  »مجنون ليلى« 
مهرجان فاس )198 كيلومترا شمال 
شرقي الرباط( املنظم في الفترة بني 
3 و12 اجلاري برعاية العاهل املغربي 
امللك محمد السادس سيرة احلب 
العذري باعتباره صورة للسعي 
الصوفي احلقيقي، وذلك بثالث لغات 
هي العربية والفارسية والتركية. 
وشارك في أداء أحلان هذه األوبرا 
الت���ي صاغتها امللحنة ليلى أنوار 
وأعد حكيها ناصر اخلمير كل من 
الفنانني غومبودورج بيامباجارغال 
وانكهاجارغال داندارفاشيغ امللقب 
ب� )ايبي( من منغوليا وسالر أغيلي 
وأريانا فاداري من ايران وأسيف 
علي خان وماسوميح من باكستان 
الى جانب نزيهة مفتاح من املغرب 
برفقة موس���يقيني م���ن الواليات 
املتحدة وفرنس���ا ولبنان وايران 
وباكستان ومنغوليا وأذربيجان 
وش���نغهاي وراجس���تان بالهند 

وبوليڤيا واملغرب.

محمد منير
أول مصري يغني 

باجلزائر بعد األزمة

مهرجان فاس 
للموسيقى العريقة 

يفتتح دورته الـ 17 
بأوبرا »مجنون ليلى«

محمد منير

جمهور ميريام يتهم ديانا بتقليدها

رغم أن الفنانة اللبنانية ديانا حداد كانت تعّول كثيرا على 
جناح أغنيتها املصورة اجلديدة »قالت ديانا«، لتكون مبثابة عودة 
قوية إلى الس����احة الفنية بعد غياب يقترب من العامني، إال أن 
الرياح أتت مبا ال تشتهي السفن، حيث تعرضت النتقادات كثيرة 
من جمهور ميريام فارس الذي شن ضدها حملة شرسة، بعد أن 

اتهمها بتعمد تقليد ميريام فارس من أجل إجناح أغنيتها.
وأجمعت االنتقادات، حسب ما ذكر موقع »دنيا الوطن« على 
أن كلي����ب »قالت ديانا« الذي ق����ام بإخراجه فادي حداد، ما هو 
إال نسخة مقلدة من أغنيتي ميريام اخلليجيتني »مكانه وين« 
و»خالني« اللتني تولى إخراجهما الراحل يحيي س����عادة، ذلك 
أن أغنية ديانا حتمل الطابع اخلليجي أيضا.وقد أكد مش����اهدو 
الكليب أن مستواه ومستوى األغنية نفسها أقل كثيرا من املتوقع، 
وأن ديانا تبحث عن النجاح اخلليجي بتقليد مواطنتها ميريام 
فارس، بعدما اقتبس����ت طريقتها في الغناء في الكليبني، وأدت 

حركات مشابهة لها، كما قلدتها في املالبس واملكياج.

ديانا حداد

وكيل اإلذاعة محمد العواش

ميريام فارس

اإلعالمي يوسف جوهر

سلوم حداد يتعرض للضرب 
داخل مقهى في سورية

ريدا بطرس  تتزوج وتعتزل الفن

ميليسا: مواصفات فارس أحالمي 
تبدلت من األسمر إلى األشقر

العاملني  نعى عضو نقابة 
ف���ي وزارة االع���الم وعض���و 
االحت���اد احلكوم���ي لنقابات 
الكوي���ت االعالم���ي يوس���ف 
جوهر ف���ي تصريح صحافي 
االوساط االعالمية والفنية وفاة 
االعالمي القدير جاس���م محمد 
الشهاب، مثنيا على اجنازاته 
اخلال���دة وبصماته الواضحة 
في املساهمة في وضع لبنات 
اجلسد االعالمي كأحد الرواد في 
مسيرة االعالم الكويتي من خالل 
االذاعة والتلفزيون، حيث يعد 
الراحل احد ابرز الداعني ملواكبة 
العمل املهني وصقله بالدراسة 

االكادميية.
الستينيات نذر  وقال: منذ 
الرجل نفس���ه لتلك الرس���الة 
السامية ليكون مثاال يحتذى 
به من قبل جميع املقبلني على 
املهنة، خاصة بعد قيامه  تلك 
بتأس���يس »االذاعة الشعبية« 
لتكون فيما بعد اذاعة البرنامج 
الثان���ي في ع���ام 1964 والتي 
يتولى مسؤوليتها االن الزميل 
واالعالمي سامي العنزي، وان 
كان املوت قد اسدل ستاره على 
رحيل الفقيد »بووحيد« اال ان 
عطاءات���ه املتمي���زة مع فرقة 
مسرح اخلليج العربي جتعله 
ش���اهدا على ارتقاء املس���رح 
الكويت���ي وجمعي���ة الفنانني 

الكويتيني، ناهيك عن اجنازاته 
اخلليجية والعربية ابان توليه 
مهام االستشارة االعالمية في 

سفارتنا في القاهرة.
واختت���م جوهر تصريحه 
بدعوة وجهها للوكيل املساعد 

لشؤون االذاعة محمد العواش 
الراحل  باملبادرة الطالق اسم 
جاسم محمد الشهاب على احد 
الكويتية  استديوهات االذاعة 
تكرميا وعرفانا بدوره ومسيرته 
ليبقى هذا االسم عنوانا ورمزا 

للعطاء من جهة ونبراسا تستقي 
منه اجيال االعالم معايير الريادة 
والعمل واالجناز، داعيا املولى 
عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته وان يلهم ذويه الصبر 

والسلوان.

قام عدد من االشخاص املس����لحني املجهولني، باقتحام أحد 
املقاهي في سورية وهو املقهى الذي يتردد عليه املمثل السوري 
سلوم حداد الذي تعرض للضرب على أيدي عشرات العناصر 

املسلحة، حسب موقع »النشرة«.
اجلدير بالذكر، أن رواد املقهى كانوا قد فوجئوا بتوجه العناصر 
املس����لحة إلى املكان الذي يجلس فيه سلوم حداد، حيث قاموا 
بشتمه وضربه قبل أن يتدخل رواد املقهى والفنانون ملنعهم.  

تزوجت النجمة ريدا بطرس من رجل األعمال اللبناني جورج 
خوري في كنيسة دميتريوس في أوهايو بأميركا وذلك بعد 
قصة حب جمعتهما.وستقيم ريدا حفل زفاف آخر في لبنان 
وسترتدي، حسب موقع »دنيا الوطن«، فستان زفاف آخر حتى 
حتتفل مع األصدقاء والفنانني بهذه املناسبة السعيدة، ولدى 
عودتها إلى بيروت، ستطلق ريدا كليب »الموني« الذي سبق 
أن صورت���ه مع املخرج فادي حداد، وقد قررت اعتزال الغناء 

حتى تتفرغ حلياتها الزوجية وتأسيس عائلة.

أكدت الفنانة اللبنانية ميليسا أن سبب رشاقتها حرصها على 
تناول وجبات صحية، مشيرة إلى أنها حتب الرقص وممارسة 
الرياضة، لكنها ال حترص عليهما ألنها تفضل إنقاص وزنها عن 
طريق الرجيم، وذلك خالل حلقة أمس من برنامج »جويل«، وقالت 
ميليسا: »أحافظ على تناول األكل الصحي، وخاصة عندما أكون 
في لبنان، فأنا ال آكل اخلبز واملقالي، غير أن هذا النظام ال أحافظ 
عليه عندما أكون خارج لبنان. وعن حياتها اخلاصة قالت ميليسا: 
»أحببت مرة واحدة، كان حبا بريئا، لكن العالقة لم تستمر، وأنا 
اآلن قلبي خال، لكن هذا ال مينع أنني أعجبت بأشخاص معينني«. 
وأضافت: »اليوم أصبح احلب احلقيقي والغرام شيئا من النوادر، 
وعن نفسي أحب أن أقع في هذا الغرام صدفة، ال أخطط له أبدا«، 
وعن مواصفات فارس أحالمها قالت: »كنت زمان أمتنى االرتباط 
برجل أس����مر وعيونه جميلة، لكن تغيرت تلك املواصفات اآلن، 

فأنا أمتنى االرتباط برجل أشقر«.
القاهرةـ  سعيد محمود  ٭

سلوم حداد

اإلعالمي الراحل جاسم محمد الشهاب

ريدا بطرس وزوجها أثناء حفل زفافها

ميليسا

اجلمهور ينقذ الكويت ويخرج السعودية وأنغام تستجيب 
للمصريني ومتتنع عن الغناء في »ستاراك« مع سارة

أتت نتائج التصويت في 
البرامي األخير م���ن برنامج 
»س���تار أكادمي���ي« ملصلحة 
الس���الم  املش���تركني عب���د 
وكريستني، حيث نال الكويتي 
عبد السالم النسبة العليا من 
تصويت اجلمهور بحصوله 
على 57.94% فيما أنقذ الطالب 
كريستني ب� 5 أصوات مقابل 
3 أصوات للس���عودي محمد 
عبداهلل الذي أصبح الطالب 
العاشر الذي يغادر املسابقة 

لهذا املوسم.
وكان متت االستعاضة في 
هذا البرامي عن »التوب 5« ب� 
»التوب 4«، ليتم اإلعالن عن 
أفضل أربعة طالب لهذه احللقة 
وهم: فرام في املرتبة الرابعة، 
أميمة في املرتبة الثالثة، نسمة 
في املرتبة الثانية، وجيلبيرت 
الذي حصل على املرتبة االولى 
وكانت جائزته، رحلة ترفيهية 
إلى دبي، حيث س���ينزل في 
الفن���ادق هناك ليقوم  أفخم 
مبمارسة النشاطات السياحية، 

الرياضية والتسلية.
وحلت املطربة أنغام ضيفة 
عل���ى البرامي العاش���ر، وقد 
طمأنت جمهورها املصري بأنها 
لن تغني مع الطالبة السورية 

وكتب املسؤول عن الصفحة 
الرسمية للفنانة على صفحتها 
الرسمية على »الفيس بوك«: 
»ماتقلقوش بخصوص غنائي 
مع املشتركة السورية.. ومن 
فضلكم مات���دوش املوضوع 

قيمة أكبر منه«.
ه���ذا، وس���ألت مقدم���ة 
البرنامج هيلدا خليفة أنغام 
عن النصيح���ة التي تقدمها 
للطالب فأجابت بانها تنصحهم 
بالتقرب من اهلل والبقاء على 

االرض.
وعرض في البرامي تقرير 
يلقي الضوء على تصرفات 
الطالبة الس���ورية سارة في 
التي اش���تهرت  االكادميي���ة 
وردات  احل���ادة  بطباعه���ا 
فعلها الت���ي وصلت الى حد 
الضرب والتكسير في كثير 

من االحيان.
يذكر ان جنم »س���تاراك« 
التونسي أحمد الشريف حل 
هو اآلخر ضيفا وغنى ثالث 
أغاني أيضا وهي: »ع الوعد 
يا كمون« مع السوري محمد 
دقدوق و»البنية التونسية« 
منفردا، وأخيرا »أنا عم فكر« 

مع املصري أحمد عزت.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد   ٭

انه منذ اإلعالن عن استضافة 
البرنامج ألنغام، طالبها عدد 
من محبيه���ا املصريني بعدم 
الغناء مع سارة ألنها أساءت 
للمصري كرمي كامل وكانت من 
أسباب انسحابه من البرنامج، 

سارة فرح، حيث غنت أنغام 
ثالث أغاني طوال البرامي، وهي: 
»حبيبي مالك« مع الفلسطينية 
ليان بزمليط والثانية »ليالي« 
منفردة، وآخر أغنية هي »في 
واحدة« مع أميمة، ونشير الى 

جانب من البرامي العاشر

أكد أن بعض مطربي جيله لم يهتموا بالوصول للنجومية

علي احلجار: تراجع العري دفع هيفاء وهبي للحشمة

مكتب التربية العربي ينظم ورشة تطوير محتوى
النسخة اجلديدة من برنامج »افتح يا سمسم«

التربية  كونا: ينظم مكتب 
العربي لدول اخلليج ومؤسسة 
البرامجي املش���ترك  االنت���اج 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والش���ركة السعودية 
للصناعات االساسية »سابك« 
ورشة تطوير محتوى النسخة 

اجلديدة من برنامج »افتح يا 
سمسم«.

ويشارك في الندوة التي بدأت 
اعمالها في مقر مكتب التربية 
العرب���ي هنا الي���وم ممثلون 
م���ن وزارات التربية والتعليم 
في ال���دول االعضاء في املكتب 

وتستمر ملدة يومني.
وتستعرض الندوة مراحل 
اعداد منهج ومحتوى واهداف 
النس���خة اجلديدة من برنامج 
»افتح يا سمس���م« مبشاركة 
اخصائي���ني تربويني ومهتمني 
عرب وعامليني في مجاالت رياض 

االطفال والتعليم املبكر.
الدعوة ملش���اركة  ووجهت 
املتخصصني في مجاالت »التربية 
� الثقاف���ة الغذائي���ة � الصحة 
االجتماعي���ة � س���يكولوجية 
االطفال � طرق التربية احلديثة � 
تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة 

� الثقافة العامة لدى االطفال«.
وميث���ل برنام���ج »افتح يا 
التعليمية  املبادرة  سمس���م« 
االولى التي تهدف الى حتقيق 
مكاسب تربوية قابلة للقياس 
لالطفال في الس���نوات االولى 

للمدرسة.

أكد املطرب املصري علي 
احلجار أن موضة العري في 
الكليبات واالبتذال تراجعت في 
الفترة األخيرة، األمر الذي دفع 

بعض الفنانات للحشمة.
وقال احلج���ار في مقابلة 
مع برنامج »واحد من الناس« 
على قناة »درمي« الفضائية ان 
»موضة العري واالبتذال في 
الكليبات بدأت تتراجع بشكل 
كبير في الفترة األخيرة، وال 
أعتق���د أن أحدا يعول عليها، 
خاصة في ظل انتشار وسائل 
الت���ي تتيح  التكنولوجي���ا 
للشباب مشاهدة ما هو أكثر 

من ذلك«.
وأض���اف: »لقد بدأ بعض 
التخلي  املطربني واملطربات 

عن هذه النوعية من الكليبات، 
ومنهم الفنانة اللبنانية هيفاء 
وهبي ف���ي أغنيتها األخيرة 
الت���ي أعدتها ملص���ر، حيث 
ظهرت محتش���مة للغاية في 

الكليب«.
وأوضح املطرب املصري 
الغناء ال  ف���ي  النجومية  أن 
تعتمد على تقدمي املطرب فنا 
جيدا فقط، وإمنا تعتمد على 
نسبة 30% فنا جيدا، و%70 
تتمثل في قدرة املطرب على 
أن يكون جنما، مشيرا إلى أن 
بعض مطربي جيله لم يهتموا 
بالوصول للنجومية، فيما لم 
البعض اآلخر كيفية  يعرف 

الوصول للنجومية.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

هيفاء وهبي علي احلجار

جوهر يطالب العواش بإطالق اسم الراحل
جاسم الشهاب على أحد استديوهات اإلذاعة


