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هيفاء وهبي نادين جنيم

تنطلق االحد املقبل على مسرح متحف الكويت الوطني، 
أنشـــطة الدورة الـ14 ملهرجان املوسيقى الدولي، والذي 
يقيمه املجلس الوطنـــي للثقافة والفنون واآلداب والتي 
تستمر حتى 17 اجلاري، وستشـــهد ليلة االفتتاح جريا 
علـــى عادة املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في 
تكـــرمي رواد العمل الثقافي والفنـــي، حفل تكرمي الفنان 

عبداهلل بوغيث.
وتتنوع األنشطة املوسيقية التي يتضمنها املهرجان 
هذا العام بني احمللية والعربية والعاملية، باستضافة عدد 
من الفرق املوســـيقية، ومنها فرقة الفالمنغو االسبانية 
13 اجلاري على مســـرح مركز عبدالعزيز حسني الثقافي 
مبنطقة مشرف، وفرقة حسني االعظمي للمقامات العراقية، 
14 اجلاري على نفس املسرح، و15 من الشهر نفسه الفرقة 
االميركية »هوبن جون للموسيقى الوترية«، و16 اجلاري 
تقدم فرقة معيوف مجلي للفنون الشـــعبية »ليلة الفن 

الشعبي« في الساحة املقابلة ملتحف التراث البحري.
وأما ختـــام املهرجان فســـيكون 17 اجلاري من خالل 
عرض فرقة وعد البحري املوســـيقية، على مسرح مركز 

عبدالعزيز حسني الثقافي.

رغم مرور خمســــة أشهر على ثورة 25 يناير اال أن الشعب 
املصري مازال متأثرا باحلدث، وقام البعض بابتكار مالبس وغرف 
نوم وايضا اكسسوارات بأسماء الشهداء وعلم مصر، وكان الفنان 
أحمد حلمي أحد النجوم الذي فضلوا ارتداء دبلة علم مصر. وهو 
االمر الذي لفت االنظار اليه أثناء اقامة مؤمتر الختياره سفيرا 
لبرنامج االغذية العاملي التابــــع لالمم املتحدة، وارتدى حلمي 

الدبلة بألوان علم مصر »االحمر واالبيض واالسود«.

فرقة معيوف مجلي

أحمد حلمي وتبدو »دبلته« بألوان علم مصر

انطالق مهرجان املوسيقى 
الدولي الـ 14 األحد 

في مسرح »املتحف الوطني«

احمد حلمي يستبدل »دبلة« زواجه 
من منى زكي بأخرى بألوان علم مصر

اإلذاعة توثق مسيرة الشخصيات 
الكويتية ودورها في خدمة الوطن

مايا نصري: ادعوا لي أن يرزقني 
اهلل بطفل

 كونا: أكد مسؤول إعالمي أهمية توثيق مسيرة حياة 
الشـــخصيات الكويتية التي أثرت مســـيرة الكويت في 
مختلف املجاالت وســـاهمت بدور بارز ومهم في انشـــاء 
وتأسيس العديد من املؤسسات االجتماعية واالقتصادية 

والفنية والرياضية.
 وقال مدير إذاعة البرنامج 
الثاني في اإلذاعة سامي العنزي 
لـ»كونا« ان اإلذاعة قامت بإجراء 
اللقاءات املوسعة  سلسلة من 
مـــع العديد من الشـــخصيات 
الكويتية التي أثرت الســـاحة 
الرياضية والفنيـــة واألدبية 
واالجتماعية لتسجيل سيرة 
امليدانية  حياتهم وجتاربهـــم 
الثرية لتبقى في ذاكرة التاريخ 
قـــدوة  الكويتـــي ولتصبـــح 

ومنوذجا لألجيال القادمة.

بانيت ـ بيروت: أطلت الفنانة مايا نصري عبر شاشة 
»اجلديـــد« حيث كانت حتيي حفـــال خيريا، يعود ريعه 
لألطفال املرضى، بعد غياب عن سوق احلفالت في لبنان، 
وعندما سألتها املذيعة عن شائعة حملها قالت انها تتمنى 
ان تنجب طفال لكن اهلل لم يرزقها بعد، ودعت اجلمهور 

العربي ان يصلي لها لتتحقق 
هذه االمنية.

وكانت مايا قد بدأت تصوير 
دورها في مسلســـل »من كل 
قلبي« قبل اسبوع، في أول دور 
لها في مسلسل لبناني بعد عدة 
مشاركات في افالم ومسلسالت 

مصرية.
املسلســـل من كتابة طارق 
ســـويد، واخراج جو فاضل، 
البطولة  ادوار  ويشـــارك في 
نخبة كبيرة من جنوم الدراما 
اللبنانية بينهم مارسيل مارينا، 

ختام اللحام، هيام ابوشـــديد، مجدي مشموشـــي، باسم 
مغنية، طالل اجلردي، طارق سويد، نغم ابوشديد، جوزيف 
سعيد، غسان عطية، رندة كعدي، بيار جماجيان، كميل 

متى، ستيفاني سالم، ونخبة من املمثلني.

سامي العنزي

مايا نصري

استقالة مراقب محاسبة 
البرامج من منصبه بسبب 

تعنت وكيل املالية من صرف 
مكافآت املوظفني.. كفو واهلل!

ممثلة ما سلمت من انتقاد 
رفيچاتها بعدما شافوا 
بروموشن لدورها في 

مسلسل كوميدي ألنها كانت 
متصنعة فيه.. زين يسوون 

فيچ!

ممثلة بعدما استلفت مالبس 
من رفيچتها ردتهم ناقصني 
وريحتهم خايسة، واملصيبة 

احلني زعالنة عليها.. على 
األقل وديهم املصبغة 

ورديهم!

صرف

كوميدي

مصبغة

أعـــرب املطـــرب اجلزائري 
الشـــهير »ايدير« عـــن امله في 
ان يـــرى يوما احتـــادا مغاربيا 
املغاربية،  الدول  حقيقيا يجمع 
مع حذف كلمة عربي، النها تنتزع 
حق العيش لليهود واملسيحيني 
واالمازيغ في املنطقة املغاربية، 
وجتعلهم مهمشـــني ويعانون 
االقصاء، بحســـب وصفه حيث 
يرى انه أمازيغي وليس عربيا.
وذكرت صحيفة »الشروق« 
اجلزائريـــة ان املطرب القبائلي 
اتهم السياسيني بافساد العالقات 
بني الشعبني املغربي واجلزائري، 
وقال ان السياسة معقدة جدا، وهي 
مبنية على املصالح والصفقات، 
لكنها فقدت في املنطقة جانبها 
االنساني، وافسدت الود التاريخي 
ما بني الشعوب، وحتديدا املغربي 

واجلزائري.

بعد اتهامه بالتورط في حذف 
بعض اجلمل من الشريط الذي 
سجلته سعاد حسني بعد تكرميها 
القاهرة عام 1995،  في مهرجان 
حتدث الفنان حســـني فهمي عن 
هذا االتهام وقال حسب »البشائر 
املصرية«: لم يتم حذف أي كلمة 
قالتها سعاد حسني، بل ان سعاد 
التلفون  كانت وقتها معي على 
بشكل دائم وقالت لي على الهاتف 
ماذا ستقول قبل أن تبدأ تسجيل 
الشريط ولم يحدث أنني حذفت 
شيئا على اإلطالق، كما أنني ليس 
لدي سلطة بوليسية كي أحذف 
أي حرف من كالم شخص آخر، 
وميكن التأكـــد من حديثي ذلك 
ألن الشريط موجود في محطة 
الـ »bbc« بلندن وميكن أن يتم 
االطـــالع عليـــه والتأكد هل مت 
عمل مونتاج على الشـــريط من 

عدمه.

قبل ان يقفل باب التصويت 
على نتائج حفل »املوركس دور«، 
املباشـــر  وقبل انطالق حفلها 
احلادي عشـــر بكازينو لبنان 
23 اجلاري لتوزيـــع اجلوائز 
العـــام 2010،  اخلاصة بأعمال 
بدأت التســـريبات عن أســـماء 
الفائزين لهذا املوســـم ما يضع 
اجلائزة في محك التشكيك في 
مصدقيتهـــا، حيث يفترض ان 
حتمل النتائج عنصر املفاجأة. 
ومن األســـماء التي مت تسريب 
فوزها الفنانة املصرية يســـرا 
اللبناني هشام احلاج  والفنان 
عن أغنية الديـــو »بلدنا« التي 
قدمها مع أمينة »املصرية« والتي 
تنافست على جائزة أفضل أغنية 
عربية لعام 2010. وتردد ايضا 
أن جائزة أفضل ممثل لعام 2010 
سيحصل عليها مناصفة كل من 
جورج خبار ويوسف حداد، فيما 
ســـيفوز عصام بريدي بجائزة 
أفضل ممثل عن دور ثان. وعن 
فئة أفضل ممثلة، ستفوز سيرين 
عبدالنور بجائزة عن دورها في 
مسلسل »سارة«، كما مت اختيار 
األســـماء التالية للفوز: باميال 
الكك والكاتبة كلوديا مرشليان 
واملخرج سمير حبشي. وتردد 
انه ســـيتم تكرمي الفنان ايلي 
شويري عن مسيرته في عالم 

الغناء واألحلان.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

مطرب جزائري: 
املغرب الكبير ليس 

عربيا.. بل أمازيغي

فهمي: أنا بريء 
من دم سعاد حسني

تسريبات »املوركس 
دور« هل تقضي 

على مصداقيتها؟!

أكد أن الساحة الغنائية حتتاج إلى منتجني

األسود يغادر الكويت إلى البحرين من أجل »ليلى«

نهلة الفهد تستعد إلعالن أسماء »شلة بنات«

عبداهلل القعود: أحالم »فاضية«... وأسماء املنور »رائعة«

يواصـــل الفنان عبدالعزيز 
الفني، حيث  األسود نشـــاطه 
يغادر البالد الفنان الى مملكة 
البحرين بعد استقرار األوضاع 
السياسية هناك وذلك للمشاركة 
في عمل درامي جديد، باالضافة 
الـــى انتهائه من هذه الســـنة 
التربية  الدراســـية في كليـــة 

األساسية.
»األنباء« التقت الفنان األسود 
لنعرف منه تفاصيل عمله اجلديد 
وأين هو من الغناء اآلن والعديد 
من األمور الشائقة، فالي تفاصيل 

احلوار:

كلمنا عن سفرتك 
للبحرين.

٭ منو فينا ما يحب البحرين 
ويعشقها؟ هالديرة في قلوبنا، 
انا مغادر إنشاء اهلل  ولألمانة 
لتصوير مسلســـل »ليلى« من 
بطولة هيفاء حســـني ولطيفة 
املجـــرن وابراهيـــم الزدجالي 
ومحمد ياســـني وأمل العنبري 
ومجموعة من النجوم، وهو من 

إنتاج وإخراج عامر احلمود.

وشنو شخصيتك في 
هالعمل؟

٭ مازلـــت في كليـــة التربية 
األساســـية في قسم املوسيقى 
واحلمد اهلل انتهينا من هالفصل 
الدراســـي لذلك ســـأغادر إلى 
البحريـــن من أجـــل تصوير 

مسلسل »ليلى«.

هل هناك اي اتفاق مع اي 
قناة من اجل التقدمي؟

٭ بعد تعاملي مع قناة »الراي« 
وخروجي منها كانت هناك بعض 
القنوات  االتصاالت من بعض 
الفضائية ولكن لظروفي اخلاصة 
ودراســـتي لم يتم االتفاق وإذا 
كانت هناك عروض مميزة فلن 
أتردد في إعـــادة التجربة مرة 

اخرى.

شكلك ابتعدت عن الغناء؟
٭ ال واهلل، لـــم ابتعـــد، ولكن 
الوضع والســـاحة الغنائية ال 
يسمح بالتواصل لعدم وجود 
منتجني مع ان اجلهود والطموح 
موجود ولدي كم أغنية سينغل 
وجاهزون ولكن ان نحتاج إلى 
الدعم املـــادي من خالل وجود 
منتج متفهم للوضع في الساحة 

الغنائية.
خالد السويدان  ٭

عند حسن ظن اجلميع، خاصة ان 
العمل يشارك فيه عدد كبير من 
النجوم واملنتج واملخرج عامر 
احلمود موفر جميع املتطلبات 

لنجاح اي املسلسل.

وبالنسبة حق دراستك 
شصار عليها؟

٭ العمل اجتماعي من الدرجة 
األولى والقصة جديدة لم يتم 
التطرق إليها من قبل وشخصيتي 
فيه شاب طموح يحاول ان يقاوم 
متطلبات احلياة وصعوبتها، 
باإلضافة الى حرمانه من أهله 
ومحاولته الوصول إليهم بكل 
األشكال، وأمتنى ان يكون العمل 

عبدالعزيز األسود في إحدى مشاركاته الغنائية

إيـــالف: تســــتعد املخرجة 
اإلماراتيــــة، نهلــــة الفهد، خالل 
األيام املقبلة، وبعد توقيع العقود 
الرسمية، إلعالن أسماء بطالت 
مسلسلها اجلديد »شلة بنات«، 
التــــي تنوي خــــوض جتربتها 
اجلديدة من خالله، والذي يضم 
مجموعة من البنات اخلليجيات 
اللواتي يعشن في  اجلامعيات، 
سكن اجلامعة حيث تدور أحداث 

احللقات املنفصلة واملتصلة.
 وعن آخر استعداداتها للعمل 
قالــــت الفهد، حســــب »ايالف«: 
سأقوم خالل األيام املقبلة بتوقيع 
العقود الرسمية مع جميع املمثالت 

مع توالـــي التصريحات 
الفنانة  التي تطلقها  النارية 
امللحن  اإلماراتية أحالم ضد 
الكويتي عبداهلل القعود، أكد 
األخيـــر أنه لن يـــرد عليها، 
مضيفا لـ »أنا زهرة«: »إذا هي 
التصريحات  فاضية إلطالق 
السلبية ضدي، اهلل يوفقها«. 
ثم ذّكر بشرارة اخلالف التي 
اندلعت بينهما فـــي فبراير 

املاضي.
وتتزامن هذه التصريحات 
مع خوضه مشاريع عدة، إذ 
يتعاون مـــع ميريام فارس، 
ودينا حايك، ويارا ولطيفة. 
الناس  أن  القعـــود  وأوضح 
يستمتعون باألغنية اخلليجية 
حني تؤديها فنانة غير خليجية، 
لكنه تابع بأن »القضية بشكل 
عام مسألة أذواق«. وأشار إلى 
أن املوسيقى ال دولة لها وال 

جنسية.
إلـــى أن كثيرا من  ولفت 
العربيات جنحن  الفنانـــات 
في تأدية األغنية اخلليجية، 
مثل املغربية أســـماء املنور 

العمل، والتي سيتمحور حولها 
اليومية،  القصــــص  الكثير من 
خصوصا أنها حتمل في صفاتها 
نفس الشخصية التي ستقوم بها 

خالل احللقات.
كما كشــــفت نهلة الفهد التي 
إماراتية  ستصبح أول مخرجة 
تقوم بعمل درامــــي، أنها بدأت 
منذ فترة األربعة أشــــهر عملية 
كتابــــة النص، علــــى يد املؤلف 
اإلماراتي جاســــم اخلراز، الذي 
يقوم بكتابة ســــيناريو القصة 
حول خمس طالبات رئيسيات في 
العمل، سيشكلن احملور األساسي 

للمسلسل.

14 أغنيـــة في ألبـــوم واحد. 
التوجه اعتمده  وأكد أن هذا 
الفنانان راشد املاجد وحسني 
اجلسمي وجنحا فيه أكثر من 

األلبوم.
 ورفض القعود أن يكون 
هو مع اإلماراتي فايز السعيد 
قائـــدي الغناء اخلليجي هذا 
العام وفق ما يقول مراقبون. 
ورأى أن هنـــاك الكثيـــر من 
امللحنني الذين تركوا بصمات 
قوية هذه السنة أمثال مشعل 
العماني.  العروج، ويوسف 
ومتنى أن يلتقي مع السعيد 

في عمل مشترك.
 وعن تعاونه مع سلطان 
الرومانسية عبداهلل الرويشد 
ألبومـــه اجلديـــد »أنت  في 
حلم« وخصوصا في أغنية 
»تشرفنا«، قال: »هذه األغنية 
موجـــودة عندي منذ ســـتة 
أعوام، وهي عزيزة علي جدا. 
وكان يفتـــرض أن تكون في 
ألبوم الرويشد السابق. لكن 
األقدار شـــاءت أن تكون في 

هذا األلبوم«.

مواضيع يومية مختلفة، وسيتم 
معاجلته ضمن مواقف كوميدية 
بحته وهادفة، من دون االبتعاد 
عن األجواء احلياتية اخلليجية 
العصرية ضمن إطار اجلامعات 
وما يحدث بها من مواقف وأحداث 

يومية.
هذا وسيكون من بني املمثالت 
العمل  اللواتي سيقمن ببطولة 
املمثلة العمانية بثينة الرئيسي، 
التي تخوض التجربة األولى لها 
في مجال »الســــت كوم« والتي 
أكــــدت الفهد صحة هــــذا قائلة: 
صحيح، ستكون املمثلة الشابة 
بثينــــة الرئيســــي ضمن فريق 

اخلليجيات.
وأوضح أن هذا التعاون من 
مصلحة الفن وفي خدمته. بل 
اعتبر أن »غناء الفنانة غير 

اخلليجية له نكهة خاصة«.
وأوضح أنه اليزال ينادي 
بالتركيز على إنتاج األغاني 
الـ »سينغل« بدال من األلبوم، 
وخصوصا مع مشاكل اإلنتاج 
احلالية، ألن التركيز على أغنية 
واحدة أفضل من تشتيته على 

اللواتي سيقمن ببطولة العمل، 
وأعتذر عن ذكر أســــمائهن اآلن 
النهائية«:  العقود  حلني توقيع 
لكنني أؤكد أنهن من أهم جنمات 
التمثيل فــــي الوقت احلالي في 

اخلليج العربي.
وأكدت املخرجــــة اإلماراتية 
أنها ســــعيدة باألصــــداء األولى 
التــــي حتققت من يــــوم إعالن 
تصويرها وإخراجها ملسلســــل 
السيت كوم »شلة بنات«، مشيرة 
إلى أن العمل ســــتجري أحداثه 
الكوميدية في جامعة  ومواقفه 
البنات والسكن، ضمن 30 حلقة 
تلفزيونية، وقالت: يحمل العمل 

التي كانت رائعة في ألبومها 
األخير »روح أسماء«. وكذلك 
احلال بالنسبة إلى منى آمرشا 
وديانـــا حداد. ويقول: »%90 
ممن غنني باللهجة اخلليجية 
هن لبنانيات أو غيرهن، وقد 

جنحن في ذلك«.
 وأشـار إلـى أنـه ال يخشـى 
النقــد عـن تعـاونه مـع عــدد 
اللبنانيات  الفنانـــات  مـــن 
والتركيز عليهـــن، بدال من 

نهلة الفهد

أسماء املنورأحالمامللحن عبداهلل القعود

حتدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى معجبيها كاشفة عن تفاصيل 
ألبومها اخلليجي املنتظر وقالت عبر مدونة »ناس«: »أحبائي األعزاء في 
كل بالد العرب كيف حالكم.. إن شاء اهلل بتكونوا بأحلى وأجمل حال.. 

ناس كتير بتسألني فني هيفا وأنا بأقولهم هيفا موجودة لكن زي ما كلنا 
عارفني األوضاع السياسية املوجودة في بعض البالد العربية دلوقت ال 

تسمح بتنظيم حفالت الاليف بكثافة وأخص بالذكر هنا مصر عشان هيك 
أنا نادرة التواجد في احلفالت الغنائية في مصر اللي بتكون فرصة للقاء 

بصورة مباشرة مع اجلمهور املصري احلبيب«.
وتابعت قائلة: »انا كمان مشغولة بالتحضير ألول ألبوم غنائي خليجي.. 
بصراحة الفكرة استهوتني جدا والتجربة تستاهل املغامرة بجد ونفسي 

تالقي النجاح الطيب لدى اجلمهور اخلليجي والعربي عموما، وبكده أقول 
لكل جمهوري انتظروني خليجية قريبا جدا شكال وموضوعا ولهجة، يارب 

تكون مفاجأة حلوة واشوفكم على خير«.

كشفت الفنانة اللبنانية نادين جنيم ـ ملكة جمال لبنان لعام 2004، التي جسدت 
شخصية لورا في مسلسل »مطلوب رجال« الذي تعرضه MBC4 ـ أنها قامت 
بتقبيل شريكها في بطولة الفيلم السينمائي اجلديد Sorry mom، وهي املرة 

األولى التي تؤدي فيها مشهد تقبيل على الشاشة. واعترفت نادين بأنها تؤدي 
في الفيلم دورا جريئا المرأة تفقد ابنها الصغير وتعيش في دوامة البحث عنه، 

وهي جتهل ما إذا كان على قيد احلياة أو فارقها، موضحة أنه دور مركب وصعب، 
فصاحبته مصابة بانفصام في الشخصية وتقدم على أفعال مجنونة ال تتناسب مع 
شخصيتها كأم، وفق تصريحات جنيم لبرنامج »حديث البلد« على MTV اللبنانية. 

وأشارت الى إنها أصيبت بانهيار عصبي خالل تصوير الفيلم، ألنها ظلت واقفة 
تؤدي جزءا من دورها ملدة 23 ساعة دون راحة، مؤكدة أنه ال خالف بينها وبني 

الكاتب شكري أنيس فاخوري الذي عرض عليها مسلسل من قبل، في حني كانت 
مرتبطة بأعمال أخرى، وعندما طلبت تأجيل املسلسل حتى تنتهي من تصوير 

األعمال األخرى، رفض فاخوري فاعتذرت بكل بساطة عن املشاركة.

هيفاء وهبي: انتظروني خليجية قريبًا نادين جنيم تكشف تفاصيل أول قبلة في حياتها


