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 مطـــرب يعتقـــد انه 
اغانيه «خالدة» هااليام 
متضايق النه ما دعوه 
للمشـــاركة في حفالت 
مهرجان غنائـــي.. يبه 

الزين يفرض نفسه! 

كان عندهـــا   ممثلـــة 
«أمل» فـــي أحد املخرجني 
انه يناديها في عمله اليديد 
بس طنشـــها واســـتعان 
الكومبارس..  بصاحبتها 

اهللا يعينچ!

 كومبارس حفالت
 ممثل نفى مشـــاركته 
في عمـــل خليجي بعد ما 
صرح بهالشي في الصحف 
علشان ال يزعل منتج عمله 
اللي قاعد يصوره احلني.. 

خير ان شاء اهللا!

 زعل

 «يا تونس الشقيقة» أغنية تغزو 
اليوتيوب منسوبة للسيدة فيروز!

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
  تغزو مواقع اليوتيوب أغنية يتم تناقلها 
وحتميلها بشكل الفت ومكثف منذ ان اندلعت 
األحداث في تونس وهي منســـوبة للسيدة 
فيروز ويتم تناقلها وحتميلها على هذا األساس 
وهي حتمل عنوان «يا تونس الشقيقة» وقد 
وضعت عبارة على موقـــع اليوتيوب انها 
أغنية قدمية جدا لفيروز لم يتم تســـجيلها 
على اسطوانة.  ومن خالل بحثنا عن حقيقة 
األغنية على االنترنت بسبب تعذر احلصول 
على معلومات دقيقة من عائلة السيدة فيروز، 
أفادت املعلومات املنشـــورة والتي ال ميكن 
التكهن مبدى دقتها خاصة ان الصفحة الرسمية 
للسيدة فيروز على «الفيس بوك» لم تشر 
الى االغنية ال مـــن قريب وال من بعيد، بأن 
األغنية نادرة غنتها عام ١٩٦٩ وحملت عنوان 
«يا تونس الشـــقيقة» مـــن أحلان األخوين 
رحباني، ولم تطبع على اسطوانة أو شريط 

وتقول كلماتها: 
   إليك من لبنان أغنية صديقة.. يا تونس 

الشقيقة
  يا وردة البلدان..

  إليك يا سليلة املالحم
  يا جنمة القصائد القدمية
  إليك يا قرطاجة العظيمة

  حبي وما يحمل من نياسم
  لشعبك األبي من شعبي األبي
  وأن مجدا كان ما بني شاطئينا

  يبقى على الزمان

  ال شــــك ان الســــيدة فيروز غنت وطنها 
لبنان كما غنت األوطان العربية وقدمت في 
أرشيفها الفني جامعة الشعوب حول صوتها.
ومن أهم األغاني الوطنية التي شــــدت بها: 
ردني إلى بالدي، زهرة املدائن، مصر عادت 
شمسك الذهب، بغداد دار السالم، بالدنا موطن 
الهناء، حملت بيروت في عيني، سنرجع يوما، 

القدس العتيقة، وغاب نهرا آخر.
  وذكر انه في عام ١٩٦٨ غنت فيروز أغنية 
في اجلزائر بعنوان «سافرت القضية» وغنتها 
على مسرح دمشق في أيام عرض مسرحية 
«يعيش يعيــــش» وقيل انها لم تطبع على 

اسطوانة أو شريط.
  وبحسب «منتديات ياسمني الشام» (أكبر 
موسوعة سورية أطلقها شباب سوري على 
الذاكرة فيروز) و«فيروز  االنترنت لسيدة 
جارة القمر»، فان األغاني التي غنتها فيروز 
في اإلذاعة لم تنشر ولم تطبع على اسطوانة 
وال شريط في منتصف اخلمسينيات حيث 
ظهرت مجموعة من أغاني فيروز على أشرطة 
دمشــــقية الصنع وهي بالتحديد انتشرت 
في دمشق وليس لها اثر في شركة «صوت 
الشرق» املوزعة لفيروز الى يومنا هذا وال 
وجود لها في محالت في بالد العرب باستثناء 
أسواق دمشــــق القدمية، ورمبا اختفت في 
الوقت احلالي. وأشار املوقع الى ان األغاني 
النادرة التي شــــدت بها فيــــروز في اإلذاعة 
كثيرة وكثيرة جدا وكذلك االسكتشات وما 

خرج منها الينا اال القليل. 

 سعد الصغير: جومانا مراد لم تعترض
  على تقبيلي كما فعلت سمية الخشاب!

 جو أشقر: أنا الفت بأفكار جريئة ومن دونها
  

  بعد توقف طويل عــــن إصدار األلبومات الغنائيــــة، وتركيزه على 
األغاني املنفردة التي القت الكثير من ردود األفعال اإليجابية والسلبية 
وحققت جناحا ملموســــا، يعمل الفنان اللبناني جو اشقر على ألبومه 
اجلديد الذي سيضم حوالي عشــــر اغان، بعضها من االغاني اجلديدة، 
وبعضها اآلخر من األغاني املنفردة التي اصدرها سابقا. وكشــف جــو 
لـ «إيالف» عناوين أغانيه املقبلة ومنها: «تعي»، «صايرلو»، «مني قال»، 
«وياك وياك» «كبراني براســــا»، وهي من أحلان سليم عساف وكلمات 
فارس اسكندر. وردا على سؤال حول تركيزه على األفكار اجلريئة في 
أعمالــــه االخيرة التي غالبا ما القت الكثير من االنتقادات، وعما اذا كان 
ســــببها لفت النظر وتثبيت نفسه على الساحة الفنية، رد أشقر قائال: 

انا الفت للنظر بأفكار جريئة أو من دونها.  

 صرح الفنان الشعبي سعد الصغير بأنه بدأ 
تصوير فيلمه اجلديد «شارع الهرم» مع املمثلة 
السورية جومانا مراد بدال من سمية اخلشاب، 
مؤكدا انه فوجئ بانســـحاب سمية دون سبب، 
خاصة بعد تسجيل ديو معها وكانت متحمسة 
للفيلم بعد قـــراءة الســـيناريو، اال انها كانت 
معترضة على بعض التفاصيل في السيناريو، 

منها قبلة كان من املفترض ان جتمع بينهما، كما 
طلبت ايضا تغيير دوره من طبال إلى ســـائق 

سيارة ميكروباص.
  واضاف سعد حسب موقع «النشرة» ان جومانا 
مراد في املقابل اعجبها السيناريو كما هو ولم 
تطلب اي تغيير فيه، وانه سيعيد معها تسجيل 

الدوتو الذي سجله مع سمية.

 رفض يوسف شاهين ألن لديه «حاجات جنسية» واليعرف أحمد حلمي

  عمر الشريف: فلوس الفن حرام وأفالمنا «زبالة»

 مفرح الشمري
  حترص املمثلة السعودية مروة محمد على ان تقدم 
جلمهورها قضايا اجتماعية ملموسة ومحسوسة في 
الواقع الذي نعيشــــه من خالل اعمالها الدرامية التي 
ال يهمها فيها الكم وامنا الكيف، ألنها مؤمنة بأن الفن 
رســــالة ويجب ان توصل للجميع دون استثناء من 

خالل شاشة التلفزيون او السينما او املسرح.
  وفي هذا الصدد، تشــــارك مروة في اجلزء الثاني 
من مسلسل «قصة هوانا» بعد ان شاركت في جزئه 
االول الــــذي مت تصويره في عدة دول خليجية منها 

الكويت.
  واكدت الفنانة الســــعودية في تصريح صحافي 
ان مشــــاركتها في اجلزء الثاني من املسلسل جاءت 
مضاعفة بعد ان شاركت في جزئه االول بحلقة واحدة 
وهي «سم وعسل» مع الفنان القطري غازي حسني 
والفنانة البحرينية لطيفة املجرن، حيث انها تشارك 
في ست حلقات باجلزء الثاني حتمل بني طياتها قضية 

وقصة رومانسية تبحث عن حلول.
  واضافت قائلة: صورت في مملكة البحرين الشقيقة 
حلقة بعنوان «شكرا لالشواك» مع عدد من املمثلني 
مثل باسمة حمادة ووفاء مكي وعبداهللا بهمن وفاطمة 
عبدالرحيم وابراهيم الزدجالي باالضافة الى حلقات 

اخرى بعنوان «جنون احلب» و«مازال يسكن اهدابي» 
وهللا احلمد كانت اجواء التصوير ممتعة وامتنى ان 
تنال حلقاتي في هــــذا اجلزء اعجاب جمهوري الذي 
احرص على ان اقدم لــــه قضايا واقعية حتى تبقى 
في ذاكرته. وشكرت مروة فريق العمل املخرج محمد 
القفاص ومحمد الفردان على دعوتهم لها للمشاركة في 
حلقات «قصة هوانا ٢» خصوصا ان اجلزء االول يعرض 

حاليا على شاشة الـ «ام.بي.سي» كل جمعة.
  من جانب آخر، ثمنت مروة محمد مشاركتها في 
مسلســــل «خيوط ملونة» الــــذي عرض في رمضان 
املاضي حيث جسدت فيه دور مخرجة افالم وثائقية 
درست في اميركا حتب الناس، خصوصا ان املسلسل 
حقق املرتبة الثانية في املسلســــالت اخلليجية بعد 
مسلسل «زوارة اخلميس» من خالل االقبال اجلماهيري 
ملتابعة احداثه، متمنية املشاركة في االعمال الدرامية 

السورية التي تعتبرها االقوى عربيا.
  يذكر ان املمثلة السعودية مروة محمد حصلت على 
جائزة افضل ممثلة كوميدية في بيروت عن دورها في 
مسلسل «فينك» الذي عرض في شهر رمضان املاضي 
باالضافة الى انها لديها مشاركة سينمائية يتيمة من 
خالل الفيلم االماراتي «حنني» الذي عرض في الدورة 

االولى ملهرجان دبي السينمائي. 

 أعدت القناة الثالثة بالتلفزيون 
الفرنســـي فيلمـــا وثائقيا عن 
الراقصـــة املصرية دينا، تناول 
مشـــوارها الفنـــي، وســـيرتها 
الشـــخصية، وأهم احملطات في 
حياتها، باإلضافة إلى جانب من 
التي تعلن عنها للمرة  األسرار 
األولى. ويأتـــي هذا الفيلم على 
خلفية الضجة اإلعالمية املصاحبة 
لكتابهـــا اجلديـــد «حريتي في 
الرقص» الصادر باللغة الفرنسية 
عن دار نشر فرنسية كبرى والذي 

توقعه هذه األيام.
  وحتدثت دينـــا خالل الفيلم 
عـــن قصة حياتهـــا وصعودها 
الذين وقفوا  الفني واألشخاص 
الى جوارها، سواء داخل الوسط 
الفني أو خارجه.كما كشفت عن 

أسرار زيجاتها املتعددة و«بدل» 
الرقـــص التـــي ترتديها وتقوم 
بتصميمها بنفسها. واستغرق 
تسجيل الفيلم التسجيلي نحو 
٣ أيام، حيث استقبلت دينا في 
منزلها في منطقة الدقي بالقاهرة 
املخرج الفرنســـي رن واه بالن 

وفريق التصوير.
  وقام الفريق املختص بإعداد 
التســـجيلي بتســـجيل  الفيلم 
كواليس حفل زفاف أحيته دينا، 
كما قام بعرض جانب من وصالت 
الرقص التي قدمتها خالل حفل 
الزفاف. وفى اليوم األخير، سجلت 
دينا في شوارع مدينة ٦ أكتوبر، 
وحتركت بحرية كاملة لتبعث 
برسالة مفادها أن مصر بلد ينعم 

باألمن واألمان دائما.

 أكد النجم العاملي عمر الشريف أن فلوس 
املمثلني حرام، وأن أفالم السينما املصرية اآلن 
«زبالة»، وانه ال يعرف الفنان الكوميدي أحمد 

حلمي وال يسمع عنه على حد قوله.
  وأضاف الشـــريف في حواره مع «بوابة 
االهرام»: أنا أعتبر عملي في اخلارج «٤ أفالم» 
فقط جيدة والباقي ال يعجبني ولي في مصر 
فيلم أو اثنان، وكنت أضطر أحيانا الى عمل 
أفالم «وحشة عشان أشتغل وما أقعدش في 

البيت على طول».
  وأوضح في مفاجـــأة مذهلة انه لم يطلق 
الفنانة فاتن حمامة إال منذ ٦ سنوات، وقال: 
بعـــد زواجنا كانت فاتن ال تريد أن تســـافر 
معي وال حتب العمل فـــي أميركا، فقلت لها 
«يـــا حبيبتي بصي احنا مـــش هنتطلق وال 
حاجة، أنا حســـافر، ولو فـــي يوم من االيام 
حبيتي حد أو عايزة تتجوزي تاني كلميني 
في التلفون هبعتلك الورقة على طول، وكل 
الفترة دي وهي زوجتي ولم أطلقها إال بعدين 

وعمرنا نحن االثنني تخطى السبعني عاما»، 
حينما تعرفت هي على زوجها احلالي وأرادت 

الزواج منه.
  وفي رده عن سؤال حول سبب قبوله لفيلم 
«إشاعة واحدة ال تكفي»، رغم ان فكرته سبق 
تقدميها في فيلم «إشاعة حب» قال الشريف: 
قبلت ألنني منذ عامني ال أشـــتغل، وصعب 
على الشخص ان يجلس دون عمل، كما أنني 
وافقت على هذا الفيلم ألنه جيد ومن الصعب 
ان جتد فكرة جيدة في هذه االيام، مؤكدا انه 
يؤمن بأن هناك الكثير من الفنانني أكثر موهبة 
منه، الفتا الى انه يعتبر احمد زكي بالنسبة 
له أحسن ممثل في مصر، وكان من املمكن ان 
يصل للعاملية لوال عدم إجادته لالجنليزية.

  وحول عالقته بيوسف شاهني قال: صداقتي 
بيوسف شاهني انتهت سريعا، «وهو عرض علي 
كذا فيلم وأنا رفضت، ومحصلش منه حاجة، 
بس هو يعني كان عنده حاجات جنسية أنا 

ما أقدرش عليها ومش عايز أقولها». 

 سمية اخلشاب

 عمر الشريف جو أشقر 

 دينا

 مروة مع عبداهللا بهمن في «شكرا لألشواك»

 جومانا مراد  سعد الصغير

 توقع كتابها «حريتي في الرقص» بباريس

  دينا تكشف أسرارها في فيلم وثائقي فرنسي

 تتمنى المشاركة في األعمال الدرامية السورية

  مروة محمد: «شكرًا لألشواك»
  في «قصة هوانا ٢»


