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حساب ”بوبا“ لألطفال من بنك برقان
امنحوا اطفالكم فرصة التعرف على مزايا التوفير مع حساب ”بوبا“ لألطفال من بنك برقان، 

والذي يقدم لهم هدايا فورية، خصومات من محالت تجارية وفرصة للفوز بجوائز مميزة.

 *رحلة إلى عالم فيراري مقدمة من سفريات ريتز.

www.burgan.com  لمزيد من المعلومات اتصل على 1804080, أو تفضل بزيارة موقعنا
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أنا ”بوبا” 
صديقك وسألعب معك

خصومات منهدايا فورية
محالت تجارية

سحب على رحلة
إلى عالم فيراري*

تشارك حياة الفهد »حبر العيون«

أحالم حسن لـ »األنباء«: لم يحن الوقت لكي أتوقف عن املسرح النوعي
احمد املقل���ة والفنانة القديرة 
حياة الفهد في مسلسل »حبر 
الكاتب  العيون«، م���ن تأليف 
جمال س���الم، واخ���راج احمد 
املقلة وبطولة الفنانة القديرة 
حي���اة الفهد، أحم���د الصالح، 
د.حبيب غلوم، أحالم حس���ن، 
محمود بوشهري، هند البلوشي، 
ومجموعة من الفنانني، مشيرة 
الى ان ظهورها في العمل سيكون 
مختلفا عن السابق، خصوصا 
ان مساحتها أكبر وشخصيتها 
ثرية دراميا، والعمل به احدث 
مشوقة، متمنية ان ينال رضا 

املشاهدين عند عرضه.
الفنانة  اجلدير بالذك���ر ان 
املتألقة أحالم حس���ن شاركت 
الفترة األخيرة في مسرحيات 
جماهيرية مع ش���ركة »ستيج 
جروب« وحازت م���ن خاللها 
جناحا كبي���را ومنها »املدينة 
الثلجية«، و»عودة شيزبونة« 
كما قدمت عدة أعمال درامية منها 
في رمض��ان املاضي مسلسل 
»بن���ات الثانوية« ال���ذي أثار 
جدال كبيرا قب���ل عرضه على 

قناة دبي.
عبدالحميد الخطيب  ٭

العيدان.
وعن الدراما كش���فت أحالم 
حسن انها ستشارك مع املخرج 

عرضا ملس���رحية »البوشية« 
من بطولتها مع الفنان عبداهلل 
البدر وعبد احملسن العمر وهبة 

حاليا وذلك مع مسرح اخلليج 
العربي، حيث ستقدم معه غدا 
الدسمة  )االثنني( على مسرح 

 املسرح النوعي حبي األول 
واألخي���ر ومن خالل���ه كانت 
بداياتي، وسأشارك فيه مادامت 
عندي طاقة لتقدمي أعمال هادفة 
يس���تفيد منها اجلمهور، بهذه 
الكلم���ات ردت الفنانة املتألقة 
أحالم حسن على سؤال وجهناه 
لها عن العمر ال���ذي يجب ان 
الفنان عن املسرح  يبتعد فيه 
النوعي، واضافت في تصريح 
ل� »األنباء«: لقد قيل لي من قبل 
انه يج���ب ان ابتعد وان اترك 
املجال للفنانني الشباب، لكنني 
ارى ان الوقت لم يحن بعد على 
االبتعاد عن املسرح النوعي الذي 
اعشقه من كل قلبي، وفيه كانت 

بداياتي.
 وتابعت أحالم حس���ن: لم 
يحن الوقت لك���ي أتوقف عن 
النوعي واملهرجانات،  املسرح 
الس���يما ان لدي طاقة ومازال 
عن���دي الكثي���ر ألقدم���ه على 
خش���بته، مؤكدة انه���ا تتعلم 
في كل عرض تشارك فيه بهذا 
املسرح وتصحح من أخطائها 
وتقوي مناطق الضعف عندها 
كممثلة، الفتة الى انها تشارك في 
مهرجان الكويت املسرحي املقام 

الفنانة القديرة حياة الفهدأحالم حسن

5 آالف متفرج رددوا: »هس« و»شي« إلرضاء أمينة

مطربة احلنطور تهدد بترك حفل فني بالدوحة لعدم جتاوب اجلمهور معها
و»على مني؟«.

يذك���ر أن املهرج���ان الفن��ي 
الذي يق���ام ف��ي سوق واقف، 
يأتي عل����ى هام�������ش دورة 
الثانية  العربي���ة  األلع�������اب 
التي تدور فعالياته���ا  عشرة 
حالي����ا ف����ي الدوح����ة وحتى 
الثالث والعشرين من الشهر 

اجلاري. 
املق����رر أن يغني في  ومن 
هذا املهرج����ان فنانون عرب، 
منهم املطرب السعودي رابح 
صقر، واألردنية ديانا كرزون، 
واملطرب الشعبي املصري سعد 

الصغير، وغيرهم.

متايل����ت على املس�������رح مع 
كلم�������ات أغنياته����ا »عم����ال 
يعاكسني«، السيما عندما رددت 
مقطع »أقول: عمال يعاكسني.. 
أقول: كم����ان كان هيبوسني، 
إيده وكان هيمس�������ك..  ومد 
إي����دي«، وهو م����ا تفاعل معه 
اجلمهور وتعال����ت صيحاته 

بشدة. 
كما غن���ت أمينة مجم��وعة 
م����ن أغنياته����ا املعروف�������ة 
جلمهوره���ا الذي يتسم باملزاج 
الش����عب���ي، منه�������ا »أخيرا 
اجتوزت«، و»كل��ه بيلع���ب على 
كله«، و»حتذير لكل البنات«، 

كلمات مثل »هس« و»شي« - 
وهما كلمت����ان باللغة العامية 
املصري����ة تق����االن للحصان، 
إحداهم����ا حلثه على الس����ير، 
واألخ����رى حلثه على التوقف 
- لك����ي يقن����ع املطربة أمينة 
باالس����تمرار ف����ي أداء فقرتها 

الفنية.
وبعد هذه اخلطوة التي بدت 
مصطنع����ة، جتاوب اجلمهور 
مع املطربة الشعبية، وتراقص 
على كلمات أغنياتها، خصوصا 

اجلالية املصرية. 
الذي  أمينة احلفل  وألهبت 
استمر نحو س����اعتني عندما 

ام. بي. سي: هددت املطرب���ة 
الش����عبية املصري����ة »أمينة« 
ب����� »مطرب������ة  الش����هي���رة 
احلنطور«، اجلمهور الغفي���ر 
ال����ذي جت����اوز خمس����ة آالف 
ف����ي حف���ل فني  متف�������رج، 
الليل����ة املاضي���ة،  بالدوحة، 
بالرحي���ل عن مسرح احلفل، 
إلحساس����ها بعدم جتاوبه����م 
مع أغنيتها الشهي���رة »أركب 

احلنطور« مبا يرضيها.
واضطر اجلمهور الكبير الذي 
حضر احلفل الذي نظمته إذاعة 
»صوت الريان« بسوق واقف 
إلى ترديد  التراثية بالدوحة، 

أمينة

دشن الشاعر الغنائي الكويتي عادل عوض الرشيدي 
بدايته في عالم األغنية من خالل تعاون يجمعه باملطرب 
ماجد املهندس من خالل النص الغنائي الذي حمل عنوان 
»مابيه« والذي سيطرح خالل الفترة املقبلة بعد ان ركب 
املهندس صوته على األغنية وبات طرحها في األس���واق 
مرتبطا بالفترة التي يختارها 
املهندس، وتقول كلمات األغنية: 
القلب واجب  »ياللي س���رقت 
ترده، ، ماعادل���ك حاجة وأنا 
حاجتي في���ه، بجدده وابحث 
عن اللي يوده، ، واللي نس���ى 

بنساه مابيه مابيه«.
وحول ظهوره األول كشاعر 
غنائي أعرب الشاعر عادل عوض 
عن سعادته البالغة بهذا التعاون 
خاصة انه يأتي مع مطرب ميتلك 

احساسا عاليا.

تعرض الفنان محمد صبحي ألزمة صحية جعلته يرقد 
باملنزل وال يس���تطيع اخلروج، وذل���ك نتيجة اصابة عينه 
بالتهاب ش���ديد في العصب الرابع. وكشف محمد صبحي، 
بحسب موقع »الفن اونالين«، انه تعرض لعاصفة ترابية خالل 
تواجده في الواليات املتحدة االميركية من اجل جمع التبرعات 
حلملة »املليار جنيه« التي اطلقها 
للقضاء على العش���وائيات في 
مصر، وتس���ببت تلك العاصفة 
في اصابة عينه بالتهاب شديد، 
مشيرا الى انه عاد الى مصر فور 
اصابته هذه على ان يس���تكمل 
جولت���ه ودعمه لتل���ك احلملة 
فور اس���ترداده لصحته، حيث 
ينوي القيام بجولة على عدد من 
التجمعات واحتادات املصريني 
في اخلارج من اجل دعم احلملة 

التي اطلقها عقب الثورة.

القاهرة � د.ب.أ: كشفت شركة اللوتس املصرية لإلنتاج 
الفني عن التفاصيل النهائية ألول أفالمها السينمائية بعنوان 
»غرفة 6« الذي يبدأ تصويره قريبا من بطولة مجموعة من 

املمثلني الشباب والوجوه اجلديدة من عدة دول عربية.
وقالت الشركة في مؤمتر صحافي إلعالن تفاصيل الفيلم 
مس���اء اجلمعة بالقاهرة إن األحداث تدور حول عائلة رجل 
أعمال ثري يتحول إلى وزير لكن العائلة املفككة تقع في ورطة 
كبيرة بسبب جرمية يتورط فيها اجلميع لتتضح العالقات 

املتشابكة بني أفراد العائلة وتظهر الكثير من األسرار.

عادل عوض

محمد صبحي

عادل عوض: تعاوني 
مع املهندس.. »مابيه«

ديانا حداد: أنا »بنت أصول« 
وشرقية وألبومي عربي %100

حملة »املليار جنيه« 
تصيب عني محمد صبحي

فيلم »غرفة 6« يرصد جرمية 
غامضة في منزل وزير مصري

حتت عنوان »بنت اصول« تستعد الفنانة اللبنانية ديانا 
حداد، لطرح البومها اجلديد الذي سيضم 13 اغنية الى جانب 
موال، تعاونت في توزيعه مع شركة بالتينيوم ريكورد بعد 
مجموعة من االجتماعات التي وضعت من خاللها بنود عقد 
التوزيع، وخطة تسويقه اعالميا، ليصل الى ايدي اجلمهور 
عن طريق جميع وس���ائل البيع املتاح���ة. ويحوي االلبوم 
مجموعة من االغنيات ذات االل���وان العربية 100% الرضاء 
جمي���ع االذواق. هذا وقد اختارت ديانا حداد عنوان االلبوم 
»بنت اص���ول« بناء على عنوان احدى اغنيات االلبوم التي 
حتمل اللون الش���عبي اللبناني،  حيث تقول في مطلعها:أنا 
بنت اصول وش���رقية.. وحياتك مية باملية.. محدودة عند 

احلرية.. لو شو ما صار.

ديانا حداد
أكدت الفنانة اجلزائرية فلة أنها مصممة على 
إثبات براءتها من قضية الدعارة التي اتهمت 

بها في مصر خالل فترة التسعينيات، وأن هذا 
األمر بات مسألة كرامة حيث لن تقبل مجددا 

بأن ميسها أحد بكلمة.
وقالت فلة - في مقابلة مع برنامج »بعدنا مع 

رابعة« على قناة »اجلديد« الفضائية اللبنانية: 
»قضية اآلداب التي اتهمت فيها مبصر خالل 

التسعينيات ملفقة ولم يكن لها أي أساس على 
اإلطالق.

وتابعت: لن أترك األمر هذه املرة إال بإثبات 
براءتي من هذه القضية ألن األمر أصبح مسألة 
كرامة، وبراءتي باتت ضرورة ملحة ومصيرية 

لي خاصة بعد منعي مؤخرا من دخول مصر.
وأضافـــت: القاضي الذي أصدر حكم اإلدانة 

بحقي في قضية اآلداب، قال لي أثنـــاء 
احملاكمة إنه مقتنع ببراءتـــي من هـــذه 

القضيـــة، لكن لألسف القضية كانت وقتها 
قضية رأي عام، وصدر قرار بإدانتي«.

وأوضحت الفنانة اجلزائرية أن ترحيلها من 
مطار القاهرة ومنعها من دخول مصر للغناء 

في مهرجان املوسيقى العربية بعد تلقيها دعوة 
رسمية، جاء بعد اتصال من مجهول إلى جهاز 

أمن املطار، الفتة إلى أنه سيأتي اليوم الذي 
تدخل فيه مصر بعد الوصول إلى احلقيقة 

وإثبات براءتها.

 وشددت على أن ما حدث لها مؤخرا لن يؤثر 
على حبها وعشقها للشعب املصـــري الطيب 

الذي قاد ثورة عظيمــــة أطاحت بنظام فاسد، 
الفـتـــة إلى أن املصريـني طيبون بطبيعتهم 
مثل الشعـــب اجلزائري، وأنهـــا تتمنــي 

لهم النجاح في ثورتهم وحتقيق الدميوقراطية.
ورفضت التعليق على ما يتردد من شائعات 
بشأن أن أغنية »تشكرات« قد متنعها أيضا 
من الدخول إلى سورية في ظــل األوضاع 

السيئة التي تعيشها البالد جراء االحتجاجات 
والتظاهرات القائمـــة هنــاك ضد نظــام 

الرئيس بشار األسد، خاصة أن األغنية 
حتريضية من الطراز األول.

فلة اجلزائرية: إثبات براءتي 
من تهمة الدعارة في مصر مسألة كرامة

فلة اجلزائرية

ممثل خليجي حس انه املنتجني ما يبونه في أعمالهم 
هاأليام ألنه ما عنده شي يديد مثل ما يقولون ويفكر 

انه يسوي مؤمتر علشان يبرر غيابه عن الدراما 
هالعام.. اهلل كرمي!

ممثلة امنيتها انها تصير جنمة مشهورة في األعمال 
الدرامية بس مو القية الفرصة احلقيقية البراز قدراتها 

مثل ما تقول.. خير إن شاء اهلل!

منتج ما سلم من انتقادات ممثلة مشاركة معاه في عمله 
اليديد بعد ما قلص عدد حلقاتها بحجة أنه مخارج حروفها 

مو واضحة.. ودي أصدق!

غياب

قدرات

تقليص


