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القاهرةـ  أ.ش.أ: بعد حالة الركود 
التي طالت الســــوق الغنائي منذ 
أكثر من عام نتيجة لتداعيات ثورة 
25 يناير وعدم استقرار األوضاع 
في مصــــر، وتخوف عــــدد كبير 
مــــن املطربني من طرح ألبوماتهم 
قرر عدد كبير من املطربني طرح 

ألبوماتهم خالل الفترة املقبلة.
الفنان محمــــد منير  ويقــــوم 
باختيار مجموعة جديدة من األغاني 
واألحلان التي سيضيفها أللبومه 
املنتظر، بدال من األغنيات التي مت 
تســــريبها على االنترنت ليصدر 

األلبوم مع بداية العام املقبل.
أما املطربة شيرين فقررت أن 
الذي لم  ألبومها اجلديــــد  تطرح 
يتحدد اسمه حتى اآلن، مع بداية 
العام القادم ويأتي هذا القرار بطرح 
األلبوم بعد سلسلة من التأجيالت 
وبعد انتشــــار عدد من الشائعات 
التي قالت ان البوم شيرين سيتم 
تأجيله لصيف 2012، وهو ما نفاه 
سعيد اإلمام املنتج الفني لروتانا 

في مصر.

قـــرر رامي صبـــري جتاهل 
العريان وطرح  منتجه طـــارق 
ألبومـــه اجلديد. جاء ذلك بعدما 
فسخ التعاقد بينه وبني العريان 
صاحب شركة »ستار غيت« بسبب 
عدم إنتـــاج أي ألبوم جديد منذ 
»غمضت عيني« الذي طرحه منذ 

3 سنوات.
وأوضـــح املطـــرب املصري، 
بحســـب موقع »أنا زهرة«، أنه 
تراجـــع عن مقاضـــاة العريان، 
ألبومه على نفقته.  إنتاج  وقرر 
وهاهو يعمل عليه حاليا، على أن 
يطرحه فبراير املقبل، مؤكدا انه ال 
ينوي طرح الدويتو الذي سجله 
ألبومه اجلديد  مع أصالة ضمن 

وسيطرح أغنيات جديدة فقط.

بعــــد أن رفضــــت الفنانة أمل 
حجازي عددا من العروض املغرية 
إلحياء حفالت رأس السنة بعدما 
وعدتها شركة »روتانا« بأن تكون 
حفلتها داخل سرب الشركة املنتجة، 
لكنها فوجئت منذ عدة أيام باتصال 
من مدير الشؤون الفنية لـ »روتانا« 
طوني سمعان إلبالغها أن الشركة 
لم حتجز لها مكانا في رأس السنة 

ضمن حفالتها.
فما كان من زوج أمل حجازي إال 
أن اصطحب حوالي 50 شابا ونزلوا 
جميعا باجتاه شــــركة »روتانا«، 
حيث كان ينــــوي اقتحام مكاتب 

الشركة في بيروت.
وبعد تدخل مباشر من الفنان 
ملحم زين وكرمي أبي ياغي، متكنا 
من تهدئة الوضع وإقناع زوج أمل 
بالتراجع عن قراره. هذا وذكر موقع 
»النشرة«، انه يجري التداول حاليا 
في أروقة »روتانا« إلمكانية رفع 

دعوى قضائية ضد زوج أمل.

رغم حالة الكساد.. 
مطربون يستعدون 

لطرح ألبوماتهم 

رامي صبري 
يتجاهل العريان 

زوج أمل حجازي 
يحاول اقتحام مكاتب 
»روتانا« برفقة 50 شابًا

أمل حجازي

انتشرت صورة لتامر حسني في زي »بابا نويل« مت تركيبها 
له متاشــــيا مع أجواء الكريســــماس. وتظهر الصورة التي قام 
بتركيبها أحد رواد املنتديات الفنيــــة، املغنــي الشاب بدينــا 
وبـ »كرش« منتفخ وبلحية بيضاء كثيفة متاما كـ »سانتا كلوز«.
وأثارت الصــــورة الكثير من اجلدل بني جمهور »جنم اجليل«، 
إذ اعتبر محبوه، بحســــب ما ذكر موقع »أنا زهرة«، أن من قام 
بتركيبها يهدف إلى اإلســــاءة لتامر حسني وتشويه صورته، 
خصوصا حركة يديه وأصابعه. بينما شن آخرون هجوما على 
تامر، مذكرين مبا حصل معه في ميدان التحرير وببكائه وطرده 
من هناك، متسائلني: »يا ترى، عيطت كام مرة وأنت البس بابا 

نويل بقى؟« ولم تبتعد السياسة كثيرا عن األجواء. 

صرحت الفنانة هيفاء وهبي بأنها غضبت من الشائعات 
التي انتشرت منذ فترة حول حملها من زوجها رجل األعمال 
املصري الشاب احمد ابوهشيمة وقالت: »هلق ما بدي والد.. 
ومنيـــح يللي هيك صار ألنو كل يومني بيقولوا اني حبلى، 
وناطرين بطني يكبر وكله كذب، برافو انه ارتاحو شـــوي 
يللي بيطلعوا هاألخبار وهيدا املوضوع مؤجل حاليا الني 

عندي شغل كتير«، بحسب موقع »دنيا الوطن«.

تداول نشطاء على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
مقاطع ڤيديو يظهر خاللـــه صوت فتاة جزائرية تصف 
الفنانة هالة صدقي بالـ »مصرائيلية« في القاعة الرئيسية 
بقصر املؤمترات في وهران، وذلك في أعقاب صعود صدقي 
للمنصة، في إطار تقدمي أعضـــاء جلنة التحكيم لألفالم 
الطويلـــة مبهرجان وهران للفيلم العربي، حيث طالبتها 
بالعودة من حيث أتت، ألنها »شتمت اجلزائريني وتاريخهم 

وشهداءهم؟«، بحسب ما نشرته »الشروق« اجلزائرية.
من جهة أخرى اشتدت احلملة التي كان نشطاء جزائريون 
قد قاموا بتنظيمها على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
بتدشـــني صفحة بعنوان »ال حلضـــور هالة صدقي إلى 
اجلزائر« اجتذبت 2.528 معجبا، وكان »أدمن« الصفحة 
قـــد كتب معلقا على ڤيديو الناشـــطة بقوله: »يا جماعة 
الفتاة التي صرخت وقالـــت مصرائيلية، قالتها ألنها ال 
تعتبـــر هالة صدقي مصرية حرة، وألنها خانت بلدها ملا 

شتمت ثوار التحرير«.

تامر حسني في زي »بابا نويل«

هيفاء وهبي

تامر حسني.. سانتا كلوز

هيفاء: حملي مشروع مؤجل 
ألني مشغولة!

ناشطة جزائرية: 
هالة صدقي »مصرائيلية«!

ملكة جمال لبنان تقتحم 
»الغرفة 6« بعد خروج روبي

بدأ جنوم فيلم »الغرفة 6« تصوير مشـــاهده االولى بعد 
تأجيل تصويره أكثر من مرة لتغييرات شملت كثيرا من أبطاله، 
وعلى رأســـهم اللبنانية قمر واملصرية روبي، فيما انضمت 
ملكة جمال لبنان السابقة نادين جنيم لفريق العمل في شكله 
النهائي. وأقيم اجلمعة املاضية حفل خاص بتقطيع »قالب 
العمل  الكيك« لالحتفال بفريق 
في الفيلم في قرية السليمانية 
على طريق القاهرة ـ إسكندرية 
الصحراوي على بعد 60 كيلومترا 
شمالي القاهرة، وكان من املقرر أن 
يبدأ التصوير 17 اجلاري، بحسب 

موقع »ام بي سي«.
وتشـــارك ملكة جمال لبنان 
نادين جنيـــم، كال من النجمات 
مادلني طبر والتونســـية سناء 
يوسف، ودينا املصري، بالتعاون 
مع بعض الشباب، وزكي فطني 
عبد الوهاب ومحمد سليمان. كتب 
سيناريو وحوار الفيلم إيناس حسنني وإخراج محمد فخري 
في أولى جتاربهما مع التأليف واإلخراج، والفيلم من إنتاج 

املنتج واملمثل خالد صالح.

املعد نايف النعمة مع فريق عمل برنامج »حزة القايلة« في لقطة جماعية

البرنامج االذاعي  منذ بداية 
»حزة القايلة« على محطة »كويت 
اف ام« وعيون املراقبني واحملللني 
لم تغفل عنه، السيما ان كثيرا من 
اآلمال عقدت عليه إلعادة اذاعة 
الكويت احلكومية الى ألقها، في 
ظل »البهتــــان« والتراجع الذي 
شــــهدته في فترة سابقة مقابل 
املنافســــة مع احملطات اخلاصة 
والتي استأثرت بنصيب األسد 
انه  في ســــوق االعالن، ويبدو 
حقق الهدف وحاز بالفعل نسب 

متابعة.
 لكن الســــؤال الــــذي يطرح 
الذي  النجاح  نفســــه، ما ســــر 
حصده البرنامج في فترة وجيزة، 
مقارنة مبا يشــــابهه من برامج 
تقدم تقريبا نفس احملتوى مع 
اختالفــــات بســــيطة؟ قد تكون 
البهارات التــــي جعلت الطبخة 
متكاملــــة، أو رمبا األجواء التي 
خلقها مقدماه املتألقان اإلعالمي 
طالل الياقــــوت واملذيع املتميز 
مايك مبلتع واملعروفان مبهنيتهما 
العاليــــة، حيث االعداد املتوازن 
املتجدد في كل حلقة، أو اإلخراج 
الذي يقدم يوميا فالشات جميلة 
جتذب املستمعني، وملعرفة اإلجابة 

»تويتر« ملعرفة اآلراء وتصحيح 
األخطاء، وتضم اعدادا غفيرة من 

متابعي البرنامج.
 وبسؤاله عن عالقته بفريق 
عمل البرنامج أجاب النعمة: من 
الصعب ان يجتمع 10 أشخاص في 
استديو واحد من دون مشاحنات، 
لكننا في »حزة القايلة« كسرنا 
القاعدة وكونا فريقا منســــجما 
تسوده احملبة واإلخاء، مثنيا على 
دور مراقبة االذاعة خديجة دشتي 
البرنامج بخبرتها  والتي تدعم 
املعروفة، وكذلك لوكيل االذاعة 
محمد العواش والذي يطلب منهم 
املزيد ومواصلة النجاح، شاكرا 
مراقب الشؤون اإلعالمية باإلذاعة 
منصور العجمــــي على جهوده 
وتوفيــــره جلميــــع االمكانيات 
ليكون »حزة القايلة« رقم واحد 

من البرامج اإلذاعية. 
 اجلدير بالذكــــر ان برنامج 
»حزة القايلة« من تقدمي اإلعالمي 
طالل الياقوت واملذيع مايك مبلتع 
ومن اعداد نايف النعمة واحمد 
حيدر واخراج ســــمير بوحمد 

وجاسم محمد.

عبدالحميد الخطيب  ٭

حتدث لرواده، ونطعم البرنامج 
باالسكتشــــات الضاحكــــة التي 

تتوافق مع ما نقدم.
واضاف النعمة: »حزة القايلة« 
يعايــــش كل األحداث في الديرة 
ويضم العديد من الفقرات منها 
»بيارق كويتية« وفيها نستعرض 
مسيرة بعض الشخصيات التي 
ساهمت في رقي الكويت كل في 
مجاله، و»أوائــــل« ومن خاللها 
نقــــدم األوائل مثــــل أول طبيب 
كويتي وأول قائد للسيارة، واول 
الفقرات  مدرس، وغيرها، ومن 
املتميزة فقرة »توحة حبيبي« 
وفيها يتــــم توزيع جوائز قيمة 
علــــى اجلمهور، مؤكــــدا ان عام 
2012 سيشــــهد مفاجآت ثقيلة 
سيتم اإلفصاح عنها في وقتها، 
مستدركا: مستمعو »حزة القايلة« 

سيجدون معنا ما ال يتوقعوه.
 وحــــول األصداء قــــال: من 
الصعب ان احكم على برنامج، 
خصوصا انني من معديه لكنها 
أصداء كبيرة، فـ »حزة القايلة« 
خطواته واسعة، تعدت اآلخرين 
ملــــا يقدمه من قضايا آنية متس 
جميع شــــرائح املجتمع، مشيرا 
الى انهم وضعوا 3 حسابات على 

وللتخلص من هواجسنا توجهنا 
مبا نفكر الى معد البرنامج النشط 
نايف النعمة والذي حتدث عن 
البرنامج بكل شفافية قائال في 
تصريح لـ »األنباء«: الســــر في 
الشــــمولية واألفكار املستمرة 
والتعــــاون واحلــــب الذي جمع 
القايلة« على قلب  فريق »حزة 
رجل واحــــد، فنحن نضع خطة 
متوازنة تتناســــب مع األجواء 
التي تعيشها الكويت، ففي الشتاء 
نتناول ما يناسب هذه الفترة مثل 
»البر« واملواقف الكوميدية التي 

املعد النشط نايف النعمة

نايف النعمة: »حزة القايلة« خطواته واسعة وتعدت اآلخرين

أفضل لوكات الفنانات العربيات للعام 2011

سمية اخلشاب ووفاء عامر جتتمعان في الصعيد
تعاقــــدت املمثلتان ســــمية 
اخلشاب ووفاء عامر على بطولة 
مسلسل تلفزيوني جديد يحمل 
عنوان »هجرة الصعايدة« من 
تأليف ناصر عبدالرحمن وانتاج 
محمد فوزي ومن اخراج حسني 

صالح.
ويجري حاليا وضع اللمسات 
األخيرة للفيلم والشــــخصيات 
وحتديد أماكــــن التصوير التي 
ستكون على األغلب في محافظات 
الوجه القبلي مثل سوهاج وقنا، 
كما سيكون هناك تصوير بجميع 
محافظات مصر من االسكندرية 
وحتى أســــوان وأكثره سيكون 

على ضفاف نهر النيل.
واملسلسل مكون من 60 حلقة 
على جزأين، حيث من املقرر ان 
يعرض في رمضــــان القادم 30 
حلقة على ان تعرض الثالثون 
حلقة الباقية بعيدا عن رمضان، 
لكن سيتم تصوير الـ 60 حلقة 

دفعة واحدة.
والعاملــــون باملسلســــل قد 
يصلون الــــى 200 فنان وفنانة 
حيث يتطلب املسلسل جهدا كبيرا 
في التحضير، ويستغرق اإلعداد 

له وقتا طويال.
وأعلن املخرج حسني صالح 
انتــــاج قصة  عن تخليــــه عن 

»شفيقة ومتولي« كقصة منفردة 
وضمها في ســــياق أحداث عمل 
»هجرة الصعايــــدة«، مؤكدا ان 
السيناريست تناولها بشكل جيد 
وأظهر العديد من اخلبايا التي 
لم يكن يعلمها أحد عن الرواية 
احلقيقية للملحمة، وقال: سيكون 
العمل من أهم وأضخم األعمال 
االنتاجية التي ســــتعرض على 

الشاشة هذا العام.
وتدور أحداث املسلسل خالل 
فترة األربعينيات واخلمسينيات 
فــــي رصد  القــــرن املاضي  من 
ألحوال مصر على ســــفح النيل 

من السودان الى االسكندرية.
وفاء عامرسمية اخلشاب

نادين جنيم

قالت الفنانة املغربية الشابة إميان شاكر انها 
تفكر في ارتداء احلجاب خالل الفترة املقبلة 

وان هذا القرار بات قريبا منها للغاية كما انها 
تفكر ايضا في اعتزال الفن بشكل نهائي مؤكدة 

ان تفكيرها في هذه اخلطوة جاء بعد سفرها 
الى األراضي املقدسة وأداء العمرة خالل الفترة 

القليلة املاضية.
وأضافت إميان في تصريح لـ »إيالف« انها 

اعتذرت عن عدة أعمال سواء في السينما او 
التلفزيون نظرا لكونها تقوم بإعادة التفكير 

في عملها، مشيرة الى ان قرار االعتزال يأتي 
لكونها ستجد صعوبة في ان تعمل ما تريد إال 

اذا وجدت أعمال تناسبها.
وأكدت ان لديها أعماال في اخلارج ستتفرغ 
إلدارتها خالل املرحلة املقبلة، موضحا انها 

قررت تغيير طريقة حياتها واختياراتها.
وأشارت الى انها اعتذرت عن استكمال فيلم 

»غرفة 6« بسبب مشاكله املتعددة وتغيير فريق 
العمل أكثر من مرة، مؤكدة ان الدور الذي كانت 
ستقدمه في الفيلم بعيد متاما عن أدوار اإلغراء.

إميان شاكر تفكر في ارتداء احلجاب

إميان شاكر

بــــدأ املعهــــد العالــــي للفنون 
التحضير لالحتفال  املوســــيقية 
املئوي للتعليم اإللزامي في الكويت 
والذي سيقام حتت رعاية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حيث تتم االستعدادات لهذا االحتفال 
الذي سيتناول مســــيرة التعليم 
الــــذي يعتبر أحد األســــس التي 
منحتها الكويت األولوية واالهتمام 
واملتابعة والدعم من جميع اجلوانب 
املختلفة، فقد كان أول اإلجنازات 
التي حتققت بعد استقالل الكويت. 
وســــيكون احلفل الغنائي ضخما 
ويضم عدة وجوه غنائية جديدة 
وهو من كلمات د.يعقوب الغنيم 
الذي يقوم برئاسة اللجنة العليا 

لالحتفال.

املعهد املوسيقي 
يحّضر الحتفال 

التعليم في الكويت

البرنامج يعايش كل 
األحداث في الديرة 

ويضم العديد من 
الفقرات

من وراء الكواليس وجلسات 
التصوير وصوال إلى أســــابيع 
الغنائية،  املوضة والكليبــــات 
رصد موقع »انا زهرة« مجموعة 
من إطــــالالت الفنانــــات العرب 
التي حظيت بإعجاب اجلمهور 
خالل عام 2011. وكانت من أجمل 
اإلطــــالالت الصافية هــــذا العام 
إطاللة النجمة املصرية شيرين 
عبد الوهاب ضمن جلسة تصوير 
خاصة لصالح مجلة »لها«. ومتيز 
اللوك بالصفاء املاتي واآلي الينر 
الــــذي اعتمدته خبيرة  الرفيع 
جتميل النجوم هالة عجم خالل 
موسم الصيف.  وكانت اطالالت 

اليسا قليلة نسبيا هذا العام مبا 
في ذلك تصوير أغنية واحدة فقط 
من ألبومها األخير »تصدق مبني«. 
ومن هذا الكليب بالذات رأيناها في 
أحد أجمل لوكات العام 2011 حيث 
ميزج خبير التجميل بسام فتوح 
الشفاه  املاتي فوق  الوردي  بني 
واأللوان املعدنية فوق اجلفون 
باستخدام مستحضرات املكياج 
التي حتمل اســــمه حصريا.  أما 
نوال الزغبي والتي لطاملا كانت 
لوكات النجمة العاملية چينيڤر 
لوپيز تليق بها فكانت إطاللتها 
بكعكة الشعر املرتفعة في كليب 

أغنية »ألف ومية« رائعة.
نوال الزغبياليساشيرين عبدالوهاب


