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حمد الراشد مزج الطبيعة

مع املقامات املوسيقية الشرقية
هيفاء وهبي: زوجي

أحمد أبوهشيمة هو بابا نويل

قدم املؤلف املوس����يقي الكويتي حمد الراشد عمال موسيقيا 
جديدا، مستخدما أصواتا من الصحراء مثل صوت والدة الناقة 
وصوت الذئاب وجرة الربابة والعرضة، ممزوجة مع موسيقى 
معتمدة على املقامات الشرقية وبتوزيع أوركسترالي معاصر، وذلك 
ضمن مشاريع نهاية الفصل ملادة التأليف املوسيقي االلكتروني 
في كونسرفتوار لوجني مبدينة كمبردج بالواليات املتحدة، حيث 

ُيحّضر الراشد درجة املاجستير بالتأليف املوسيقي. 
الى ذلك قال الراشد: إنه بصدد إطالق أعمال أخرى يستخدم 
فيه����ا أصواتا من الطبيعة، كاش����فا إن أص����وات من الصحراء 
ستكون جزءا من سلسة أصوات من الديرة، معتبرا أنها رسالة 

بسيطة للكويت.

صرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بأنها تنتظر العام 
اجلديد، مؤكدة أنها تعتبر زوجها رجل األعمال املصري أحمد 
ابوهشيمة بابا نويل حيث انه يحقق لها السعادة ومينحها 

احلب واحلنان كما أنه يقدم لها الهدايا.
وقالت انها عندما تش���اهد بابا نويل تكون سعيدة حيث 
يذكرها بطفولتها خاصة انها كانت تظنه ش���خصا حقيقيا 

بهذا الشكل يظهر في بداية العام.
وعن أمنيتها في العام اجلديد قالت، بحسب موقع »دنيا 
الوطن«: أمتنى ان تنجح أعمالي اجلديدة، وان أحافظ على 
اسمي الذي صنعته محبة الناس والنجاح الذي وصلت اليه، 

وأحب جدا ان تسود احملبة بني الفنانني.
وأشارت: أقول جلمهوري كل عام وانتم بخير وأمتنى ان 
تتحقق كل أمنياتكم وان تكون سنة 2012 كلها امل وتفاؤل 
ألن 2011 كان عام���ا صعبا على الوط���ن العربي، وأمتنى ان 
أمتكن من تقدمي اخبار واعمال جديدة وان تتوالى جناحاتكم 

وكل عام وانتم بخير.

املؤلف املوسيقي حمد الراشد

الفنانة القديرة حياة الفهد

هيفاء وهبي وزوجها أحمد ابوهشيمة

مشهد من فيلم »املغني«

الميتا ترفض الكالم باملصري

مشاهد مثيرة بني الديكتاتور 
وعشيقته تهدد مبنع فيلم عراقي

 »MTV« اس���تضاف برنامج »من اآلخر« على تلفزيون
اللبناني عارضة األزياء واملمثلة اللبنانية الميتا فرجنية 

والتي دخلت أخيرا عالم التمثيل في مصر.
وخالل احللقة، سئلت الميتا عما إذا كانت تتكلم اللهجة 
املصرية في األفالم التي تقوم بتمثيلها فأجابت بنعم، ولكن 
 No, I« :عندما طلب منها أن تكمل احللقة باملصري قالت
am Lebanese« والالف���ت في إجابة الميتا أنها بالرغم من 
اعتزازها بلبنانيتها وباللهجة اللبنانية ولكنها اختارت 

اإلجابة باللغة اإلجنليزية.

اس����تبعد العراقي قاس����م حول، مخرج فيلم »املغني«، 
عرض فيلمه في العراق، بسبب احتوائه على مشاهد مثيرة 

جتمع بني الديكتاتور وعشيقته.
وقدم املخرج فيلمه »املغني« مساء السبت املاضي في 
الدورة اخلامسة ملهرجان وهران للفيلم العربي باجلزائر، 
أمام جمهور صفق لنهاية الديكتاتورية وانزعج من مشاهد 
»عري« خدمت األحداث أكثر من الصورة اجلنسية، بحسب 
موق����ع »ام بي س����ي«. ويروي فيلم »املغن����ي« الذي دخل 
املنافسة الرسمية على جائزة »الوهر الذهبي«، والذي مت 
تصويره في مدينة البصرة العراقية، فضح ما يدور داخل 
قصر الرئيس، حيث تنطلق احلكاية من مغن لم يستطع 
الوصول إلى حفل عي����د ميالد الديكتاتور، ليصل متأخرا 
بسبب تعطل سيارته في الطريق. ويثور غضب الديكتاتور 

منه وتتوالى االحداث في اطار من التشويق.

أحمد عيد حظه مش سعيد
على الرغم من ان العمل اجلديد للفنان أحمد عيد يحمل 
اسم »حظ سعيد« إال أنه يبدو ان الفيلم حظه ليس سعيدا 
على اإلطالق، بس���بب كثرة املشاكل التي تعرض لها فريق 
العمل خالل التصوير، حيث أصيب عيد قبل أيام بنزلة برد 
حادة، وعلى الرغم من ذلك حرص على اس���تمرار التصوير 

حتى ال يتأخر طرح الفيلم عن 
املوعد احملدد لعرضه.

وآخر املشاكل التي تعرض لها 
الفيلم، بحسب »ايالف«، هو عدم 
استطاعة املخرج الشاب، طارق 
عبداملعط���ي، أن يقوم بتصوير 
املشاهد اخلارجية مبيدان مصطفى 
محمود الذي شهد تظاهرات مؤيدة 
الثورة،  السابق خالل  للرئيس 
بس���بب التهديدات التي تلقتها 
أسرة العمل من أنصاره، فضال 
عن صعوبة االس���تعانة بقوات 
األمن لتأمينهم خالل التصوير في 

الفترة احلالية بسبب الظروف األمنية التي متر بها البالد. 
واضطر الفنان الش���اب وفريق عمل الفيلم الى االس���تعانة 
باملؤثرات البصرية وتصوير هذه املشاهد مبناطق التصوير 

املفتوحة في مدينة اإلنتاج اإلعالمي.

أحمد عيد

محمود خليفة يطرح أحدث 
ألبوماته في رأس السنة

احلظ السيئ يالحق سالفة معمار 

القاهرة � أ.ش.أ: قرر املنتج والشاعر محمود خليفة طرح 
أحدث ألبومات شركته الغنائية بعنوان »هبيعك« للمطرب 
الشاب شادي عمر، مبناسبة االحتفال برأس السنة امليالدية، 
الذي كتب له كلمات أغنيتني األولى بعنوان »هبيعك«، والثانية 
بعن���وان »عود نفس���ك«. وقال انه مت التعاق���د مع عدد من 
األص���وات اجلديدة التي من املنتظ���ر أن يصبحوا جن����وم 
املرحلة املقبلة، مش���يرا إلى أن م���ن بني هذه األصوات التي 
ينتظر اإلعالن عن ألبوماتها تباعا آية خالد، محمد حمدي، 

ويسري حسن.

يبدو أن احلظ الس���يئ يالحق سالفة معمار في أولى 
جتاربها في الدراما املصرية، فللمرة الثانية، تأجل تصوير 
مسلسل »اخلواجة عبدالقادر« الذي يؤدي بطولته يحيى 
الفخراني بسبب عدم اس���تقرار األوضاع، بحسب موقع 

»أنا زهرة«.
والالفت أن الفنانة السورية قد حضرت إلى القاهرة منذ 
أسبوعني إلجراء بروڤات العمل استعدادا للتصوير الذي 
كان يفت���رض أن يتم خالل هذه األيام. لكن قرار التأجيل 

جاء هذه املرة نزوال عند رغبة الفخراني.
وتعد هذه املرة الثانية التي يتأجل فيها العمل. إذ كان 
يفترض أن تأتي الفنانة الس���ورية إلى القاهرة قبل عيد 
األضحى، لكنها طلبت تأجيل حضورها ملا بعد العيد. ثم 
وقعت أحداث التحرير التي تسببت في إيقاف حتضيرات 

عدد من األعمال الفنية.
وتدور أحداث املسلسل حول اخلواجة عبدالقادر الذي 
يجسده الفخراني ويحاول حل العديد من املشاكل. ويشارك 
في البطولة سوسن بدر، ومحمود اجلندي، وصالح عبداهلل، 
وعبدالعزيز مخيون. علما أنه من تأليف عبدالرحيم كمال، 

وإخراج شادي الفخراني.

دينا: توم كروز فخر للعرب
ولن أشارك في »كيد النسا«

أعربت الفنان���ة والراقصة املصرية دينا عن س���عادتها 
باملشاركة في مهرجان دبي السينمائي الذي انتهت أنشطته 
قبل أيام، مشيرة إلى أن »املهمة املستحيلة« للنجم توم كروز 
الذي مت تصوي���ره بدبي وعرض خالل املهرجان، يعد فخرا 
لإلمارات والعرب، مشيرة إلى أن الفيلم ضم مشاهد من دبي 

كانت في قمة الرقي، كما كانت وجهة للعرب.
وقالت دينا � في مقابلة مع برنامج »أحلى النجوم« على 
قناة »النهار« الفضائية � بشأن انضمامها للجزء الثاني من 
مسلسل »كيد النس���ا«: »ما يتردد عن مشاركتي في اجلزء 
الثاني للمسلسل مجرد شائعات وال أعرف أي شيء عنها على 
اإلطالق، وال أعرف الهدف منها، فال يوجد أي شيء بخصوص 
ه���ذا األمر، كما لم يعرض علي العمل في هذا املسلس���ل من 

األساس حتى أقبل أو أرفض العمل فيه«.
وأوضحت الراقصة املصرية أنها تعمل حاليا في مسلسل 
»باب اخللق« الذي يقوم ببطولته النجم محمود عبدالعزيز، 
معربة عن سعادتها بالعمل معه، فضال عن أن العمل يضم 
كوكبة من الفنانني املتميزين على الساحة املصرية، مشيرة 
إلى أن تصوير املسلسل توقف أكثر من مرة بسبب األحداث 
التي تشهدها البالد، الفتة إلى أنها تقدم دورا جيدا، وتتمنى 

أن يلقى القبول لدى املشاهدين، خاصة أنه جديد عليها.

توم كروز دينا

راغب عالمة يقدم ديو جديدًا
مع التركية اشكني نورينجي

كشف املطرب اللبناني راغب عالمة عن مفاجأة من العيار 
الثقيل حيث ق���ال انه بصدد تقدمي ديو مع املطربة التركية 
اش���كني نورينجي، حيث س���تكون االغنية باللغة العربية 
والقليل منها باللغة التركي���ة، مؤكدا ان االغنية تركية من 
ناحية اللحن والتوزيع ويتم حتضيرها االن ليتم اطالقها في 
العام 2012 وسوف يتم تسويقها 

ايضا في تركيا.
 وكان راغ���ب عالمة قد قدم 
اغنية مع النجمة العاملية شاكيرا، 
مؤكدا انه مت تسجيلها وكل في 
بلده، نافيا، بحسب موقع »دنيا 
الوطن«، ما ت���ردد انهما بصدد 
تصويرها قائال: لم نقم بتصويرها 
وال اعتقد اننا سنقوم بتصويرها، 
نظرا الن كال منا في بلد، واوقاتنا 
ال تتناسب مع بعضنا، لكنها كانت 

جتربة جميلة جدا. راغب عالمة

حياة الفهد: أنا ما عندي 
»تويتر« وال غيره

»أنا ما عندي حساب على  »تويتر« وال غيره«، بهذه الكلمات حتدثت 
الفنانة القديرة حياة الفهد لـ »األنباء« قائلة: وايد ناس كلموني 
منهم بناتي وحفيداتي انهم شافوني على »التويتر« واني اكلم 

الناس واكتب بشكل يومي وين اروح وشنو اسوي، وطبعا بناتي 
عارفني اني ما لي شغل بهالسوالف، واكيد هذا او هذي منتحلني 

اسمي وصورتي على اساس ان حياة الفهد لها حساب على 
»التويتر«.

وتضيف ام سوزان: احب اقول جلمهوري العزيز اني مالي عالقة 
في هذا احلساب وال عندي »تويتر« وال غيره وراح االحق هالناس 

قضائيا النهم يسببون لي ضررا كبيرا، خصوصا انهم ممكن 
يكتبون اي شيء ميس سمعة اي شخص، وانا لست كذلك فحبيت 

اني انوه عن هالشي.
بشار جاسم  ٭

في أول ردة فعل على شائعة وفاته

عادل إمام يستعد لتقدمي فيلم جديد
القاه����رة � أ.ش.أ: في رد فعل 
سريع على مروجي شائعة وفاته 
واعتالل صحته قرر الفنان عادل 
إم����ام الرد وبقوة عل����ى منتقديه 
بالتأكيد على أنه يقرأ اآلن سيناريو 
فيلم جديد س����يكون مفاجأة لكل 
الفترة  جمهوره وعش����اقه خالل 
املقبلة، لكنه رفض أن يدلي باملزيد 
من التفاصيل عن قصة الفيلم أو 
مؤلفه أو املخرج حتى االنتهاء من 

كل التفاصيل املتعلقة بالفيلم.
كم����ا قرر عادل إم����ام وبصفة 
الثاني من  نهائية تقدمي اجل����زء 
مس����رحية »الزعيم« وذلك بعدما 
انتهى املؤلف يوسف معاطي من 

كتابة السيناريو لكي يتم تنفيذه 
في أسرع وقت ممكن.

من ناحية أخرى يواصل عادل 
إمام تصوير مسلسل »فرقة ناجي 
عطا اهلل« الذي تدور أحداثه عن 
أحد موظفي السفارة املصرية بتل 
أبيب، والذي يتم اس����تبعاده من 
العمل اثر تعبيره عن رأيه بصراحة 
في الكيان الصهيوني، ويتم جتميد 
أرصدته بالبنك اإلسرائيلي، مما 
يجعله يفكر في طريقه السترداد 
هذا املال. ويشارك عادل إمام في 
بطولة العمل النجوم أنوشكا، محمد 
عادل إمام، واملسلسل تأليف يوسف 

معاطي وإخراج رامي إمام.
عادل إمام

صالة ودموع واشتياق في سنوية يحيى سعادة 
وسط الدموع واالشتياق أقيم 
في كنيسة مار ضومط الرعائية 
في زوق مكايل قداس على روح 
املخرج يحيى سعادة مبناسبة 
مرور سنة على وفاته، وذلك في 18 
اجلاري بحضور أهله وأصدقائه 
واملقربني منه، كما مت العرض األول 
لكليب أغنية »فليت بسرعة كتير« 
الش���اعرة كاترين  التي كتبتها 
معوض، وحلنها سليم عساف، 
ووزعها هادي ش���رارة، وغنتها 
كارول صقر إهداء لروح املخرج 
الشاب يحيى سعادة، الذي وافته 
املنية في تركيا خالل تصويره 

أغنية للفنانة مايا دياب.

وحض���ر األه���ل واألصدقاء 
وغاب، بحسب ما ذكرت »إيالف«، 
جنوم الفن باستثناء كارول صقر، 
اللتني حرصتا  وفيفيان عازار، 
على احلضور، بينما غابت مايا 
دياب، وميريام فارس، ونيكول 

سابا.
واكتفت هيفاء وهبي بكتابة 
تويتة عبر حسابها الرسمي على 
تويتر تستذكره مبقولة شهيرة 
له: أنها ليست النهاية حتى تأتي 
النهاية من جديد، لن أنساك أبدا، 
ارقد بسالم، اشتقت لك، ووضعت 
صورة لهما خالل تصويره ألحد 

أعمالها.
املخرج الراحل يحيى سعادة

نقاد: السينما املصرية فقدت احلياة في 2011
تفاؤل تسود الوسط الفني بعودة 
اجلمهور نوعا ما لدور العرض 
بس����بب اإلج����ازات، فعرضت 
مجموعة من األفالم منها »املركب« 
»وحاوي« و»إذاعة حب« و»إى 
يو سي« و»س����فاري« و»بيبو 
وبشير«، وكانت محاوالت من 
املنتجني لبعث الروح في دور 
العرض، واخل����وف من تطور 
األوضاع إلى األسوأ خاصة بعد 
حالة اجلدل التي أعقبت الثورة 
والقوائم السوداء لبعض الفنانني 
بسبب موقفهم الرافض للثورة 
والدعوات ملقاطعة أفالمهم أمثال 
غادة عبدالرازق وطلعت زكريا 

الذي فش����ل فيلم����ه »الفيل في 
املنديل«.

وحقق فيلم »سامي أكسيد 
الكرب����ون« بطولة هاني رمزي 
وإخراج أكرم فريد جناحا مقبوال، 
لكنه لم يس����تمر طويال بسبب 
عودة املظاه����رات بقوة مليدان 

التحرير.
وجاء عيد الفطر ليكون فرصة 
النتعاش السينما املصرية وفعال 
حقق فيلم »أنا بضيع يا وديع« 
جناحا ملحوظا، بينما فاجأ فيلم 
»شارع الهرم« اجلميع بتحقيق 
جناح مذهل وإيرادات جتاوزت 

حاجز ال� 15 مليون جنيه.

الفترة »فاصل ونعود« لكرمي 
الذي  عبدالعزيز ودين����ا فؤاد 
فش����ل في حتقيق أي إيرادات. 
وعادت بع����د ذلك دور العرض 
املصرية للعمل على استحياء 
بعرض أفالم أنتجت قبل الثورة 
أو بدأ عرضها في الفترة السابقة 
عليها إضافة إلى عدد من األفالم 

األجنبية.
ومع حلول موسم الصيف 
بدأت محاوالت محدودة إلنقاذ 
السينما، وكانت دور العرض 
املصرية على موعد مع عرض 
أف����الم »الفاجومي« و»صرخة 
منلة«. وبعد ذل����ك بدأت حالة 

القاه����رة � أ. ش. أ: اجم����ع 
س����ينمائيون ونق����اد على أن 
السينما املصرية فقدت احلياة 
في ع����ام 2011 ال����ذي لم يتبق 
على نهايته إال أيام قليلة، رغم 
محاوالت البعض إلخراجها من 
مأزقها إال أنها فشلت فشال ذريعا 
بسبب األوضاع السياسية التي 
مرت بها البالد منذ اندالع ثورة 
25 يناير وعزوف اجلمهور عن 

املسرح والسينما.
وشهدت األنشطة السينمائية 
في بداية 2011 توقفا شبه كامل 
منذ نهاية يناير املاضي، حيث 
اندلعت الثورة، وعرض في تلك 

آينت عامر

آينت عامر: مستعدة للرقص
 بعد »شارع الهرم« !

قالت الفنانة املصرية الشابة آينت عامر إنها مستعدة لتجسيد دور 
الراقصة مرة أخرى بعد جتربتها في فيلم »شارع الهرم«، مشيرة 
إلى أنها لم تقدم أدوار إغراء أو مشاهد مثيرة، واضافت قائلة: »أنا 
سعيدة بتجربة »شارع الهرم« لكن لألسف النقاد لم يفهموا الهدف 

من هذا العمل، فنحن في الفيلم نناقش مشكلة الفنون الشعبية 
واختفاء جمهورها في مقابل اإلقبال على الكباريهات، لكن لألسف لم 

يلتفت أحد إلى هذه النقطة ومت التركيز على األغاني الدعائية للعمل 
ومشاهد الرقص، فالفيلم عنوانه »شارع الهرم«، فمن الطبيعي أن 

يضم مشاهد رقص وغناء«. وأضافت آينت، حسب مجلة لها الصادرة 
هذا األسبوع: »مستعدة أن أقدم دور الراقصة مرة أخرى، لكن 

يجب أن يكون املوضوع مختلفا متاما ويضيف إلي، ودور الراقصة 
الذي قدمته في هذا العمل خال متاما من اإلغراء«. وأكملت: »لدي 

حدود ال ميكن أن أتخطاها، وأرفض املشاهد الساخنة، صحيح 
نحن قدمنا فيلما جتاريا ولكنه ليس مثل أفالم املقاوالت التي قدمت 

في فترة معينة من تاريخ السينما املصرية«. ورغم اعتراف آينت 
بأن الفيلم يعد من األفالم التجارية إال أنها رفضت مقارنته بأفالم 

املقاوالت التي قدمت في تاريخ السينما املصرية في فترة الستينيات 
والسبعينيات. وكشفت آينت عن سبب اعتذارها عن عدم املشاركة في 
بطولة فيلم »غرفة 6« قائلة: »قيل إنني رفضت الفيلم بسبب وجود 
مشاهد جريئة، لكن هذا الكالم غير صحيح، فالدور الذي رشحت له 
ليس فيه أي مشاهد إغراء، لكنني رفضت الفيلم ألسباب شخصية«، 

نافية ترشيحها لتجسيد دور الفنانة الراحلة »حتية كاريوكا« في 
مرحلة الشباب مبسلسل »حتية كاريوكا«، قائلة: »هذه األخبار غير 

صحيحة، وهي شائعات، ال أعرف ما الهدف من إطالقها«.


