
فنون
اخلميس 30 مايو 2013

30

من أكتوبر«، ولكن مت التأجيل 
نظرا النشغال سهير في العزاء 

املقرر إقامته اليوم.
»جرح عم���ري«، بطولة 
سهير رمزي، باالشتراك مع 
حسن يوسف، زيزي البدراوي، 
أحمد منير، عمر حسن يوسف، 
هادي اجليار، انتصار، نبيل 
نور الدين، جيهان قمري، بسام 
ش���ريف عبد العظيم، عايدة 
غنيم وس���مر اجلابري، من 

تأليف مصطفى إبراهيم

تأجيل تصوير »جرح عمري« 
بسبب وفاة شقيقة سهير رمزي

أوقف املخرج تيسير عبود 
تصوير مسلسل »جرح عمري« 
أمس، بسبب وفاة شقيقة بطلة 
العمل س���هير رمزي، حيث 
كان م���ن املفترض أن يصور 
املخرج ع���ددا من املش���اهد 
الداخلية اخلاص���ة مبكاتب 
وزارة الزراعة التي تعمل بها 
رمزي خالل اح���داث العمل، 
حيث جتسد دور وكيلة وزارة 
الزراعة، وكانت ستصور هذه 
سهير رمزياملشاهد في مدينة »السادس 

معجبات ميشال قزي يصرخن له: »كرمال اهلل«

NDU زياد برجي طالب في  حفل الـ

اجتمع جنم ستار أكادميي الفنان ميشال قزي 
مع أهل الصحافة واإلعالم في الفيرجني ميغا ستور 
في بيروت، لتوقيع أغنيته اجلديدة »كرمال اهلل« 
التي أصدرها منذ فترة عبر اإلذاعات اللبنانية 

والعربية من إنتاج شركة »جارودي ميديا«.
حضر حفل التوقيع عدد من املعجبات وأهل 
ميش����ال )والده ووالدته وأشقائه(، إضافة إلى 

التقى الفنان اللبناني زياد برجي مع طالب 
جامع����ة ال� NDU  في ذكرى اليوم التأسيس����ي 
للجامعة، ليلة عامرة زينتها أعمال زياد اخلاصة 
مثل »حلوة وكذابة«، »غلطة عمري« اضافة الى 
»يا غالي عليي« وغيرها من األغنيات التي تفاعل 

صاحب الشركة املنتجة يوسف جارودي، ومديرها 
يوس����ف طرابلسي، وامللحن هيثم زياد. ميشال 
عبر عن سعادته باألصداء التي تنالها األغنية، 
وأشار إلى أنه سيصورها على طريقة الڤيديو 
ر  كليب خالل األسابيع القليلة املقبلة، فيما يحضِّ
ألغنية منفردة جديدة باللهجة اخلليجية سيطلقها 

قريبا.

معها الطالب بشكل كبير، أمسية شبابية طالبية 
راقي����ة ننقل أجواءها اليكم عبر بعض اللقطات 
اخلاصة. من وجه آخر، يستعد زياد الطالق فيلمه 
اجل��ديد املنتظ������ر »حل��وة كتير وكذابة« ف��ي 

ص��االت السينما خالل االسبوع اجلاري.

ميشال قزي في املؤمتر

 زياد برجي في احلفل 

تقام الليلة وسط حراسة مشددة

حفلة هيفاء وهبي وحامت العراقي في أربيل
بع����د أن دعت ش����ركة »آي 
إيفنتس« املنظمة حلفل املطربني 
هيفاء وهب����ي وحامت العراقي 
في مدينة أربيل – كردس����تان، 
ملؤمتر صحافي عقده النجمان 
معا في فندق »روتانا – أربيل« 
بحضور مختلف وسائل اإلعالم 
العراقية والكردستانية، والذي 
أعلن من خالله ع����ن برنامج 
اللذين س����يقدمانهما  احلفلني 
الليلة وغدا وفيهما  أربيل  في 
سيلتقيان جمهورهما العراقي 
والكردستاني وسط اجراءات 

أمنية مشددة. 
حيث تلتق����ي هيفاء وهبي 
جمهوره����ا هناك للمرة األولى 
وتق����دم اس����تعراضا ضخما 
يصاحبها فيه فرقة عاملية. في 
حني يغني حامت العراقي ألول 
مرة في العراق منذ عدة سنوات 
 حامت العراقي مع هيفاء وهبي وتصاحبه فرقته املوسيقية. 

مثل الكويت ضمن وفد جامعي في ملتقى الشباب اخلليجي في مسقط

محمد العرادة: مشروع »الكويت تسمع« أذهل اخلليجيني

في مفاجأة للجماهير .. شيرين عبدالوهاب  تغني 
وحسن الشافعي يعزف لها في »أراب آيدول«

واف خلطة هذا املشروع، وقال 
العرادة بأن الكويت س����باقة 
في االس����تماع لشبابها حيث 
قامت هناك مبادرة ش����بابية 
من مختلف آراء الش����باب إذ 
اجتمعوا على ضرورة وجود 
طاولة ح����وار جتم����ع كافة 
الش����باب للوصول إلى نقاط 
التقاء عامة،جتمع وترفع إلى  
صاحب السمو للموافقة على 
املناسب منها، وأكد العرادة من 
خالل حديثة في امللتقى على 
أن س����مو األمير حرص على 
االستماع لرأي الشباب وليس 
كذلك فحسب، بل حرص على 
التواجد بني الشباب واالستماع 

لهم عن ق����رب، مؤكدا حرص 
س����موه على معرفة مشاكل 
وهموم الشباب وتطلعاتهم، 
خصوصا وأن الشباب ميثلون 
ما يقارب الثلثني من املجتمع 
الكويتي، ش����اكرا في النهاية 
السلطنة على هذه االستضافة 
واعدا اجلميع بأن يكون هناك 
ملتقى شبابي خليجي بأقرب 

فرصة في الكويت.
وان اهداف املشروع وطريقة 
تنفيذه ابهرت املتواجدين من 
ابناء اخلليج من مختلف االعمار 

فاجلميع اشاد باملشروع.

أحمد الفضلي   ٭

مبع����رض خاص ل����كل دولة 
للحديث عن األعمال الشبابية 
وتطورها في كل دولة حيث 
شرح الوفد الكويتي دور احتاد 
طلبة جامعة الكويت ونشاطه 
مؤكدين على ضرورة وجود 
هذه االحتادات الطالبية في كل 
دولة خليجية ومشددين على 
أهمية ذلك، وأن دور هذا االحتاد 
ليس خلدمة الهيئة التدريسية 
وإمنا خلدمة الطالب أنفسهم 

في اجلامعة.
كما حتدث الوفد الكويتي 
كذلك عن مش����روع »الكويت 
تسمع« حيث قمت انا وزميلي 
حجرف احلجرف بعمل شرح 

أثنى مذيع قناة الش����اهد 
محمد العرادة على فكرة اقامة 
ملتقى شباب اخلليج والذي 
امتد الى ستة ايام ،واقيم في 
العاصمة العمانية مس����قط 
مبشاركة  ممثلني عن كافة الدول 
اخلليجية حيث كان امللتقى 
فرصة للشباب اخلليجي لتبادل 
األفكار واخلبرات في مختلف 
املج����االت االعالمية وغيرها 
واكد العرادة ان متثيله وزميله 
حجرف احلج����رف للكويت 
في هذا احلدث ش����رف كبير 
لهما ألن متثيل بلد كالكويت 
يعتبر ألي مواطن مدعاة فخر 
واعتزاز وسعادة، واضاف ان 
امللتق����ى عاد اليه بعدة فوائد 
خصوصا بعد التقائه مبجموعة 
من الش����خصيات املهمة على 

مستوى اخلليج.
ومتنى العرادة ان تستمر 
مثل هذه امللتقيات التي جتمع 
الشباب اخلليجي وان تتشرف 
دولة الكويت في استضافتها 
كم����ا فعلت ش����قيقتها عمان 
التي قام اهلها بكرم الضيافة 
عل����ى اكمل وجه����ة وهذا امر 
ليس بغريب على عمان واهل 

عمان.
واستطرد العرادة فعاليات 
امللتقى بقوله:» افتتح املهرجان 

يبدو أن خريطة ضيوف 
برنامج »أراب آيدول« ستكون 
عل����ى موع����د في األس����ابيع 
األخيرة مع النجمة ش����يرين 
التي س����تحل ضيف����ة عليه. 
وستطل شيرين بحلقة خاصة 
يشاركها فيها املوزع املوسيقي 
حسن الشافعي بصفته ضيفا 
مكرما بعد أن يكون البرنامج 
اس����تضاف كل أعضاء جلنة 
التحكي����م من راغ����ب عالمة 
وأحالم ونانسي عجرم. وبذلك 
تكون إدارة اإلنتاج قد وجدت 
صيغة لفنان ضمن اللجنة ال 
يغني، وهي أن يقوم املوزع 
بالعزف على البيانو في حلقة 
شيرين كمفاجأة من احملطة 
جلمهور الشافعي الذي يحظى 
بشعبية عالية بني أعضاء جلنة 
التحكيم، ويعد امليزان احلقيقي 
نتيجة التعليقات التي يقدمها 
على الصعيد التقني لألصوات 

املشاركة في البرنامج.

 محمد العرادة في امللتقى 

 شيرين عبد الوهاب 

الشباب العماني في جناح الكويت

 حسن الشافعي 

من خالل استضافتها في برنامج »وحدك«

ميريام : طبعي ليس كالسيكيًا ولكن »لوكاتي« غريبة
اال بعدما أصبحت في مرحلة 
النضج جلهة اختيار املفردات 
والتعابي����ر الت����ي توضح 
الصورة للناس والصحافة 

من دون أن جترح أحدا. 
في الفن االس����تعراضي 
تتمنى ميريام أن جتد من 
ينافس����ها، وهي قالت انها 
انطلقت عك����س التيار في 
ظل موجة فنية استعراضية 
تغربلت مع الوقت حيث ال 
يص����ح اال الصحيح. وهي 
غامرت مبوهبتني متلكهما 
هما الرق����ص والغناء، مع 
الش����كل اجلميل واالس����م 
وقالت »أنا جنحت في كل 
الصفوف وكل شيء بيطلبوه 

موجود«.
وكشفت االعالمية شانتال 
س����رور عن موهبة مخفية 
تتميز به����ا الفنانة ميريام 
فارس وهي حب االطالع على 
حضارات الشعوب واالثنيات 
حيث تزور األسواق القدمية 
في كل الدول التي تس����افر 
اليها لتعرف الناس الى آالت 
موسيقية جديدة كما حصل 
في أغنية »اتالح« املغربية، 
فالتطور ينطلق من القدمي 

الذي جندده. وغمزت الى أن 
األلبوم اجلديد سيتضمن 
مفاجأة، كما أن هناك مشروع 
استعراض يحضر على نار 

هادئة. 
الس����فر والفن والعمل 
املبك����ر ف����ي احلي����اة كلها 
عوام����ل أكس����بتها خبرة 
ونضجا ووعي����ا وتعلمت 
من أخطائه����ا وجناحاتها 
من دون أن تتغير. وكشفت 
االعالمية شانتال سرور عن 
الناحية اخليرية التي تتميز 
بها ميريام فارس من كرم 
وعطاء ومبادرة الى االحسان 
من دون سؤال وهذا ما يعزز 
قربها من الناس ومحبتهم 
ال����ذي تخلت  له����ا. احلب 
عنه حرمها م����ن أن تكون 
أميرة لكنها أصبحت ملكة 

املسرح. 
وقالت ان فكرة الغرام غير 
واردة بعد اليوم خوفا من 
أن تعيش العذاب والدموع 
مجددا، فبنت س����ورا حول 
نفسها ضد احلب والفن أيضا 
ادارة وانتاج  حيث تتولى 
أعمالها من خالل ش����ركتها 

باشراف شقيقتها.

العائلية بأنها متصاحلة مع 
نفسها ومع الناس وانها لم 
تتحدث عن هذه املواضيع 

أطلت املطرب����ة ميريام 
فارس ضيفة على برنامج 
»وحدك« عبر شاشة أم تي 
في حيث تطرق احلوار الى 
جوانب خاصة في حياتها 
العائلية والعاطفية بعفوية، 
البداية حول صفة  وكانت 
التي تالزمها وهي  الغرور 
بعيدة عنها، فكان رد ميريام 
ان مظهرها واطاللتها هما 
السبب، أما من يقترب من 

قلبها يكتشف العكس. 
وركزت شانتال سرور 
احملاورة على أوجه التناقض 
في شخصية ميريام فارس 
بني املظهر االس����تعراضي 
املرك����ب وتعاطيه����ا م����ع 
املشكالت بأسلوب مبسط، 
فقالت ميريام ان طبعها ليس 
كالسيكيا ولوكاتها غريبة 
لكنها تعلمت أن تركز على 
عمله����ا وهدفها لتصل اليه 
وهذا األمر متعب وصعب.

وكان����ت محط����ة وافية 
عن نش����أة ميريام فارس 
التي كانت سببا في تكوين 
شخصيتها، فردت على سؤال 
االعالمية شانتال عن صعوبة 
الى األمور  التطرق علن����ا 

ميريام فارس مع شانتال سرور

ممثل شاب يعتقد انه 
محارب من شركات 

االنتاج ويفكر انه يفتح 
مكتب انتاج علشان 

يكشف على حقيقتهم 
مثل ما يقول..

خير ان شاء اهلل!

ممثلة هوايتها احلش عند 
املنتجني ضد زميالتها 
علشان تكسب ودهم 

وهااليام قاعده حتوس 
تبي عمل بس محد عطاها 

ويه..
تستاهلني! 

منتج خليجي يحس انه 
مصاحله مع القنوات راح 
تتوقف والسبب تصرفاته 
مع املمثالت اللي اشتكوا 

عليه عند مسؤولني 
هالقنوات..

 اللي ما يطيع يضيع!

تفكيرود تصرفات

»خطية« شذى حسون الليلة في »موازين«
من املتوقع ان تطرح الفنانة شذى 

حسون قريبا أغنية »سينغل« حملت 
عنوان »خطية« وستصورها مع مخرج 

تكتمت عن اسمه لكنها تتعامل معه للمرة 
االولى. العمل من أحلان الكويتي الفهد 

وكلمات الشاعر السعودي عبداهلل امللحم، 
ومن توزيع ندمي. أما ألبوم شذى اجلديد 

فيتوقع طرحه بعد شهر رمضان.
شذى التي ستغني الليلة ضمن مهرجان 

موازين في املغرب الى جانب الفنانة 
اإلماراتية أحالم، كانت استفتت جنمة 

ستار أكادميي جمهورها حو رأيهم 
بأفضل اطاللة لها بالقفطان املغربي. وفي 

التفاصيل ان شذى أكدت جلمهورها 
انها لم تستطع أن حتسم أمرها جلهة 

اختيار أفضل قفطان مغربي ترتديه أثناء 
مشاركتها في املهرجان فنشرت على 

صفحتها على موقع التواصل االجتماعي 
»الفايس بوك« 4 صور لها وهي ترتدي 
4 تصاميم مختلفة من القفطان وطلبت 

من اجلمهور التصويت واختيار األفضل 
لتطل به في »موازين«.

فساتني شذى حسون


