
فنون
الثالثاء 6 مارس 2012

23

)فريال حماد( علي حيدر وأحمد املوسوي في االستديو  

موعد البث اجلديد للبرنامج من 6 مساء حتى الثامنة

مفاجآت غير متوقعة في احللقة األخيرة لـ »ألو فبراير«

وه���ي: »األنب���اء«، »مجموعة 
كون���دور العاملي���ة«، »منتزه 
الس���ياحي«، »أطياب  خليفة 
املرش���ود«، »جلف س���تار«، 
»اكسايت الغامن«، »صفاة هوم«، 
»أكادميية اجلوثن«، »ليموزين 
اخلرينج«، »اجلوثن جالري«، 
البريطاني للتدريب  »املعه���د 
األهل���ي«، »صال���ون جالمير 
خلبيرة التجميل عبير الياسني«، 

»أزي���اء بابي���ون« و»جوزيل 
شوكلت«.

وأضاف حيدر أن البرنامج 
مت تغيير موعد بثه على محطة 
»كويت FM« في الدورة البرامجية 
اجلديدة للمحطة، حيث أصبح 
يبث الساعة 6 مساء حتى ال� 8 
مساء كل يوم، وذلك حتى نهاية 
حلقات البرنامج التي جتد صدى 

طيبا عند املستمعني.

كش���ف املع���د واملش���رف 
العام على برنامج املس���ابقات 
االذاع���ي »ألو فبراي���ر« علي 
حيدر ل� »األنباء« عن أن احللقة 
االخيرة من البرنامج التي تبث 
في العاشر من الشهر اجلاري 
ستحمل مفاجآت غير متوقعة 
ملستمعي »كويت FM« تتضمن 
توزيع العديد من اجلوائز القيمة 
املقدمة من الش���ركات الراعية 

غادة عبد الرازق: عقدت القران 
لكن حفل زواجي مؤجل

فؤاد: الغناء قد يكون عقاباً من اهلل

مصر: نقابة املوسيقيني 
ترفع احلظر عن شيرين

حلمي: كتابي سيصدر خالل 10 أيام 
ولم أجر أي حوارات في الفترة املاضية

جمانة: لم تتراجع شعبيتي في سورية 
وابتعدت لصنع اسمي في السينما 

أكدت النجمة غادة عبد الرازق انها اتفقت وخطيبها اإلعالمي 
محم���د فودة على تأجيل حفل زفافهما حلني انتخاب رئيس 
جديد ملصر واس���تقرار األوضاع متاما، قائلة في حوار لها 
مع موقع »النش���رة«: هذا هو السبب احلقيقي لتأجيل حفل 
الزفاف وليس كما ترددت الكثير من الش���ائعات ان السبب 
هو قيامي بإجراءات لالنفصال عن أحد الرجال السياسيني 
في العراق، فهذا لم يحدث على اإلطالق وتلك األقاويل ما هي 
إال ش���ائعات مغرضة كما انني أسعى ملقاضاة مروجي تلك 

الشائعات ألنهم بهذا يطعنونني في شرفي.
 وعن فيلمها األخير »ركالم« قالت غادة: بصراحة شديدة 
»ركالم« نال إعجابي وانبهاري به منذ عرض علي السيناريو 
اخلاص به، فموضوع الفيلم جريء جدا وجذبني بشدة ألنني 
شعرت أن الدور سيكون فيه حتد كبير، أنا أشعر أني قمت 
مبغامرة فيه ألن الفيلم تعرض لنقد شديد قبل عرضه لدرجة 
رفع العديد من القضايا التي طلبت عدم عرض الفيلم، إال أن 
كل هذه االنتقادات لم تزدنا إال حماس���ا وإصرارا على تقدمي 

الفيلم مهما كانت االتهامات.

قال املطرب املصري محمد فؤاد إن امتهان الغناء قد يكون 
عقابا من اهلل، ألن املطرب قد يفسد املجتمع باألغاني اإلباحية، 
وق���ال فؤاد � في مقابلة مع برنامج »واحد من الناس« الذي 
يقدمه عمرو الليثي على قناة »احملور« الفضائية املصرية: 
املطرب م���ن املمكن أن يكون عقابا م���ن اهلل، ألنه قد يقدم 
أغاني إباحية أو أعماال خارجة أو يصبح إنس���انا مستهترا 
وال يعرف أن مهنته من املمكن أن تفسد أشياء كثيرة، ومن 

املمكن أن تصلح أيضا.
وأض���اف: الفن البد أن يعبر ويعرض مش���اكل املجتمع 
ويحذر الن���اس منها بصورة أو بأخ���رى، وإذا لم يقم بهذا 
الدور فال قيمة له، واألفضل أال يكون موجودا من األساس.. 
والفنان مس���ؤول أمام جمهوره عما يقدمه والبد أن يحسن 
فيما يقدمه لهم، مشددا على أنه حريص دائما على البعد عن 
االبتذال والعري في كليباته، الفتا إلى أنه يقدم دائما أعماال 
جميلة � سواء كانت أغاني أو أفالما � تليق بطبيعة املجتمع 

املصري، وال تخدش حياء األسر أو العائالت.

أعلن نقيب املوس����يقيني املصريني، إميان البحر الدرويش، 
أن النقابة قررت رفع عقوبة اإليق���اف عن املغ����نية ش����يرين 
عب����د الوهاب، بعد أن كانت منعتها من الغناء في مصر، مؤكدا 
أن محمد مصطفى زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب طلب لقاءه 
بصحبة زوجته، لوضح حد للخالفات التي لفتت أنظار الرأي 
العام واإلعالم في الفترة املاضية، والتي صدر على إثرها قرار 

منع شيرين من الغناء في مصر.
ونفى درويش، بحسب »CNN بالعربية«، أن تكون العقوبة 
بسبب عدم اشتراك شيرين في األعمال اخليرية، مرجعا تصاعد 

األزمة إلى أشخاص تناقلوا الكالم بغير مغزاه احلقيقي«.

أكد الفنان احمد حلمي انه لم يجر حوارات طوال الفترة املاضية، 
مش���يرا الى ان بعض اجلرائد واملجالت التي نشرت حوارا على 
لسانه كانت تطلب منه رأيه في نقطة او نقطتني على االكثر، اال 

انه كان يفاجأ بخروج رأيه في شكل حوار متعدد االسئلة.
وأشار حلمي، بحسب ما ذكر موقع »السينما.كوم«، الى انه 
منقط���ع عن اجراء احلورات الصحافي���ة منذ ما يقرب من اربع 
سنوات، لقيام البعض بتحريف كالمه اكثر من مرة، وهو ما جعله 
يقرر االبتعاد متاما عن الصحافة الفترة املاضية منعا للمشاكل 
التي قد حتدث نتيجة عدم فه���م مضمون حواراته الصحافية، 
ملمحا الى ان كتابه االول قد يصدر خالل العش���رة ايام القادمة 
بع���د االنتهاء من بعض التفاصيل التي اوش���كت على االنتهاء، 
مشيرا الى انه مشغول هذه االيام بأحد االعمال اجلديدة والذي 

رفض االفصاح عنه. 

ال تعتقد املمثلة السورية جمانة مراد ان شعبيتها قد تراجعت 
لدى املشاهد الس����وري بس����بب قلة اعمالها السورية مؤخرا، 
واكدت ان مسلس����ل »مطلوب رجال« اليزال يعرض حتى اآلن. 
ولفتت جمانة ملجلة »الصدى« مع الصحافي حس����ن آل قريش 
الى ان املسلسل »تتم اعادته على العديد من القنوات، وهو آخر 
مسلس����ل قمت بتصويره«. وصنفت املسلسل بأنه من االعمال 
املهم����ة التي قدمتها خاصة ان����ه كان اول جتربة عربية لتقدمي 
مسلسالت تنافس املسلسالت الڤنزويلية واملكسيكية والتركية، 
فهو اول مسلس����ل يتم تقدميه ف����ي 90 حلقة متواصلة وليس 
اجزاء، مش����يرة الى انه بالرغم من تقدميها شخصية مصرية، 
فان املسلسل يتناول املشكالت التي تدور في البيوت العربية 
بالكامل ومن بينها بيوت س����ورية ايضا. واوضحت سبب عدم 
تقدميها مسلسالت سورية في اآلونة االخيرة قائلة: النني كنت 
احاول ان اركز الصنع اسمي في عالم السينما بشكل كبير وهو 

ما ابعدني عن الدراما لفترة.

غادة عبدالرازق وخطيبها محمد فودة

محمد فؤاد

شيرين عبد الوهاب

احمد حلمي

جمانة مراد

هند تكشف أسرار »أيام الغضب«

هاني شاكر يغني للشائعات احملرجة 

عال: دوري في »كريسماس« مفاجأة!

أبدت املمثلة التونسية هند صبري موافقتها على املشاركة 
في بطولة فيلم »أيام الغضب« الذي يدور حول الثورة املصرية 
واالعتصامات التي شهدتها مصر خالل 18 يوما، باستعراض 
مختلف األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي 
أدت إلى قيام الثورة. والفيلم، بحسب ما ذكر موقع »عيون 
عالفن«، من تأليف املمثل حمدي 
الوزير الذي تولى كتابة السيناريو 
مبفرده، ومرشح إلخراجه املخرج 

مجدي أحمد علي.
ومت ترش���يح عدد كبير من 
املمثلني والوجوه الشابة للمشاركة 
في بطولة الفيلم، حيث س���يتم 
التصوي���ر في مواق���ع حقيقية 
خصوصا مي���دان التحرير. وقد 
أبدى الفنان محمود قابيل حتمسه 
الرئيسية  لتجسيد أحد األدوار 

بالفيلم.

القاهرة: صرح الفنان هاني شاكر بانه بصدد تقدمي اغنية 
تتصدى للشائعات، امال ان يكف يوما مروجوها عن اطالقها 
خاصة النوع الذي يضايق او يؤلم او يصيب صاحبها باحلزن 
او احلرج . وقال شاكر ان هذه الفكرة جاءته بعدما استاء من 
الشائعة التي ترددت مؤخرا حول احيائه حفال بدبي مع منظم 

حفالت اس���رائيلي، وأنه اضطر 
الس���تكمال احلفل نظرا للشرط 
اجلزائي الكبير الذي فرضه عليه 
التعاقد واضطر  خالل ش���روط 
للغناء وغادر بعد انتهاء احلفل 
مباشرة ، مدافعا عن نفسه قائال، 
بحسب موقع »الفن اونالين«، انه 
في حالة عدم رضائه عن اي شيء 
في تنظيم اي احلفل في اي مكان 
في العالم فانه يعتذر عن احيائه 
مهما كانت الشروط اجلزائية، النه 
فنان يحترم نفسه وفنه وجمهوره 

وتاريخه الفني.
وأوضح انه لو كان يضع نصب عينيه اخلوف او الشروط 
اجلزائية ما استطاع ان يحافظ على جنوميته خالل السنوات 
املاضي���ة وحتى اآلن ،   وما احترمه الناس وال ذهبوا حلفالته 

لالستماع اليه كمطربهم املفضل . 

القاه���رة: قال���ت الفنانة، عال غامن، إنها حتمس���ت ألداء 
شخصية »نور« في فيلم »كريسماس« نظرا الختالفها عن 
األدوار التي قدمتها من قبل، مؤكدة أنها جتسد دورا سيكون 
مفاجأة للجمهور لدى مشاهدته مع عرض الفيلم أول الصيف 
املقبل، خصوصا أن طبيعته البوليسية ستنجح في جذب 

اجلمهور.
وأضافت أن شخصيتها هي 
محور الفيل���م، حيث يتم قتلها 
ليل���ة رأس الس���نة ويتهم عدد 
من أصدقائها باجلرمية، الفتة، 
بحسب موقع »إيالف«، الى انها 
الفيلم  تفرغت لتصوير أحداث 
خالل الفترة املاضية قبل الشروع 
في مسلسلها »ابن موت« وبقي 
لها عدة مشاهد محدودة لالنتهاء 

من تصويره بالكامل.
أنها قامت بتخفيض  وأكدت 
أجرها بس���بب ظروف السينما 

احلالي���ة، الفتة الى ضرورة توح���د الفنانني من أجل إعادة 
االنتاج السينمائي الى ما كان عليه، على الرغم من التحديات 

احلالية واملتعلقة بالظروف السياسية غير املستقرة. هند صبري

هاني شاكر

عال غامن

منشغلة بتحضير ألبومها اجلديد

هل تكون موضي الشمراني بديلة ألحالم في »آراب ايدول«؟

..و جيهان عالمة: لهذا اخترت أنابيال 
وليس أحالم في »آراب ايدول«.. وراغب ليس له علم

انتش���رت دعوات  االجتماعية، 
تطال���ب بايقافها ع���ن االجزاء 
املقبلة من البرنامج، واستبدالها 
بفنانة خليجية اخرى، حتى ان 
بعضهم طالب، بحسب ما ذكرت 
»انا زهرة«، باستبدالها بالفنانة 
الس���عودية موضي  الش���عبية 
الشمراني بعدما اعتبر ان ثقافتها 
وأسلوبها في التعاطي افضل من 

احالم. 
وحتظى الشمراني بشعبية 
واسعة لدى السعوديني، بعدما 
اشتهرت بكونها فنانة االعراس، 
وقد غنى معها الكثير من جنوم 
اخلليج ومن بينه���م احالم في 
حفالت االعراس املشتركة. ووسط 
ذلك، اصبح حس���ن الش���افعي 
محبوب السعوديني بعدما سحب 
املايكرف���ون من احالم في نهاية 
البرنامج عندما اخذته بش���كل 
غريب لتعلق على كالم املشترك 

السعودي. 

قوية بأنابيال، وقد اتفقتا سويا 
على ارتداء مجموعة من أفكارها 
في البرنام����ج، ومتدح مصممة 
املجوه����رات اإلعالمي����ة قائلة: 
»صحيح أن أنابيال لم تتوج ملكة 
جمال لبنان، إال أنها في نظري 
تستحق ذلك اللقب، ألنها متلك 
طلة جميلة وجس����ما متناسقا، 
وتعرف كيف تظهر املجوهرات 

بطريقة الفتة«. 
عن أسباب عدم تعاونها مع 
الفنانة أحالم في البرنامج نفسه، 
توضح عالم����ة أنها تكن محبة 
للنجمة اخلليجية، لكن األخيرة 
متل����ك مجوهراته����ا اخلاصة، 
وستايلها الفريد من نوعه، فوقع 
االختيار عل����ى أنابيال، وتصف 
عالمة ذل����ك التعاون بأنه ودي 

أكثر مما هو جتاري.

لندن، على الرغم من تنفيذ االغنية 
بني دبي والقاهرة.

من جانب اخر تواجه احالم 
الطريقة  غضبا سعوديا بسبب 
العصبية التي تعاملت بها احالم 
مع املش���ترك محمد طاهر الذي 
خرج من البرنامج، وعبر املواقع 

إال بع����د انتهاء حلقة البرنامج، 
حتى أنها لم تخبره بذلك التعاون 
أبدا، ألن أشغاله كثيرة. وتوضح 
عالمة أنها جتمعها عالقة صداقة 

دبي: بعيدا عن العاصفة التي 
تثار حولها في برنامج املواهب 
الغنائي���ة »أراب آي���دول«، فان 
الفنان���ة االماراتي���ة، احالم، لم 
تتوقف عن جتهي���ز وحتضير 
املتوقع  البومها اجلديد  اغنيات 
صدوره خالل الفترة املقبلة عن 
طريق شركة »روتانا« للصوتيات 

واملرئيات.
ويشارك في االعداد له، بحسب 
ما ذكرت »ايالف«، مجموعة من 
الشعراء وامللحنني الشباب، من 
بينهم الفن���ان وامللحن العراقي 
وليد الشامي الذي قدم لها اكثر من 
اغنية من بينها اغنية حتمل عنوان 
»على رأسي« وأخرى حتمل عنوان 
»أستر يا ساتر«، وهما من كلمات 
الشاعر السعودي احمد علوي، 
ومن املتوقع ان تصبح االغنيتان 
جاهزتني بع���د ان تنتهي احالم 
من وضع صوتها عليهما في احد 
ستوديوهات العاصمة البريطانية 

 يب����دو أن جيه����ان عالم����ة 
زوج����ة الفن����ان راغ����ب عالمة 
ومصممة املجوهرات، قد بدأت 
تخطو نحو توسيع اسمها في 
ذلك املج����ال وتظهر تصاميمها 
لإلعالم كي تش����هر اسمها، فقد 
ارتدت أنابي����ال هالل التي تقدم 
»اراب ايدول«، باقة من تصاميمها 

في البرنامج. 
ولم يكن الغزل الذي يصدر عن 
الفنان راغب عالمة جتاه مقدمة 
البرامج مجاني����ا، وقد أرجعت 
السبب بعض وسائل اإلعالم إلى 
أن اإلعالمية ترتدي مجوهرات 
من تصامي����م زوجته، وفي هذا 
اإلطار، تنفي عالمة تلك املقولة 
جملة وتفصيال، وتلفت، بحسب 
ما ذكر موقع »انا زهرة«، إلى أن 
راغب لم يكن يعرف بتلك اخلطوة 

أحالم

أنابيال هاللجيهان عالمة

يحتوي اللبان على:
1 - الكبريت

2 - اخلل
3 - املطاط.

 ٭

أطلق النجم تامر حسني ألبومني في األسواق، األلبوم األول يضم 
5 أغنيات من فيلم تامر حسني اجلديد »عمر وسلمى 3«، واأللبوم 

الثاني يضم أغنية سينغل قدمها مع الفنان شاجي، إضافة إلى 
3 توزيعات مختلفة من األغنية. وذلك كان بناء على طلب رابطة 
محبيه وجمهوره الذين طالبوه بتجميع أغاني الفيلم في ألبوم 

واحد.
وبعد جناح الفيلم وتصدره إيرادات املوسم، وفي تصريح خاص 
لـ »صدى البلد« أكد تامر حسنى أن األلبوم األول يحوي أغنية 

»عاطف وفاتن« من كلمات أمير طعيمة، وأحلان تامر حسني، 
وتوزيع جالل فهمي، وأغنية »جرى إيه يا عيني« كلمات مصطفى 
حسن، وأحلان محمد رحيم، وتوزيع متيم، و»قالتلي نبعد« كلمات 

بهاء الدين محمد وتامر حسني، وأحلان محمد النادي وتامر 
حسني، وتوزيع محمد شفيق، و»نص حملة« كلمات محمد جمعة، 

وأحلان محمد رحيم، وتوزيع جالل فهمي، و»الدنيا بنت لذينه« 
كلمات محمود عبدالفتاح وتوزيع محمد شفيق.

يذكر أن األلبومني معا، يباعان بسعر مخفض، عكس املتعارف عليه، 
كما قام تامر حسني أمس بإطالق كليب ألغنية »بنت لذينه« من 

مشاهد الفيلم على قناته الرسمية على موقع اليوتيوب. واأللبوم 
الثاني يحتوي على 3 توزيعات جديدة من اغنية تامر حسني 

والنجم شاجي قام بها املوزع العاملي فريزو، خاصة بعد أن حقق 
كليب تامر حسني وشاجي نسبة مشاهدة قياسية على اليوتيوب، 

حيث تعدى عدد مرات مشاهدته على موقع اليوتيوب 3 ماليني 
ونصف املليون مشاهدة في شهر واحد.

القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

تامر يطلق »بنت لذيذة« في األسواق


