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مقدم برنامج مشهور هاأليام قاعد يدور على محطة 
فضائية علشان يتفق معاها لتقدمي برنامج مسابقات 

من إنتاجه.. خير إن شاء اهلل!

ممثل شاب ابتلش بعمره بعد ما اتفق مع ممثلة للمشاركة 
في عمل مسرحي راح يقدمه في أحد املهرجانات، بس 

اكتشف هاملمثلة موقعة مع عدد كبير من زمالئه.. اهلل يعينك!

مطربة حتاول قدر املستطاع استرجاع صورتها اجلميلة 
جلمهورها بعد ما قدمت عدد من الكليبات املثيرة، 

وتفكر انها تسوي مؤمتر إليضاح املخفي للصحافة.. 
»إذا فات الفوت ما ينفع الصوت«!

اتفاق

توقيع

مثيرة

ماذا حتّضر نانسي مع ابنتيها لعيد األم؟

كرزون »ساحرة« في »دير جيست«

أين اجتمعت أحالم بأمل حجازي؟

مروى: نفسي أتزوج!

..وعلى ذمة »تويتر«: ميريام عانس!

تخضع النجمة اللبنانية نانس����ي عجرم مع ابنتيها »ميال 
وايلال« اليوم جللس����ة تصوير خاصة مبناسبة عيد االم الذي 
يصادف 21 اجلاري. ووجهت نانسي حتية للفانز على صفحتها 
االلكترونية، وقالت، بحسب موقع »الصنارة«، انها ستخضع 
جللسة تصوير مع ابنتيها مبناسبة عيد االم، كما اطلق خبير 
التجميل فادي قطايا بدوره تغري����دة على صفحته اعلن فيها 
عن وجوده مع نانس����ي في جلسة التصوير، كونه الذي يهتم 
بإطاللة نانسي. وكانت نانسي عجرم قد اجلت تصوير الكليب 
اجلديد ألغنية »مني اللي ما عندو«، بسبب سوء االحوال اجلوية 
في لبنان. وتستعد نانسي حاليا لتصوير كليبني، االول »مني 
اللي م����ا عندو«، حتت ادارة مخرج اختارته ش����ركة »داماس« 
للمجوهرات، ويعتبر اس����تكماال لإلعالن الذي كانت نانسي قد 

صورته للشركة على وقع هذه االغنية بالتحديد.

بلوك جديد يشبه إلى حد كبير ما تظهر به النجمة األميركية 
املثيرة للجدل دائما ليدي غاغا، ظهرت املطربة األردنية ديانا 
كرزون في حفل توزيع جوائز مهرجان مجلة »دير جيس���ت« 
في القاهرة. وتناقلت صفحات »فيس���بوك« »لوك« ديانا في 

احلفل، الذي رأى كثيرون أنه يشبه »الساحرات«. 
وارتدت ديانا فستانا بقماش Metallic وقصة ضيقة مع أكمام 
واسعة طويلة وقبعة تشبه قبعة القفطان، وصلتها مع شعرها 
الذي رفعته بش���كل كعكة »منفوشة« ومسرحة نحو األعلى. 
ووضع ش���باب ب�»فيسبوك« صورا للفنانة األميركية ظهرت 
فيها بلوك قريب من الذي ظهرت به ديانا كرزون، وتساءلوا، 
بحس���ب ما ذكر موقع »ام بي سي«: هل ديانا ترغب في تقليد 
ليدي غاغا.. أم أنها أحبت اتباع هذا »اللوك« من باب التغيير 
واملرح؟، لكنهم في الوقت ذاته حذروها من السير على خطى 
ليدي غاغا التي عرفت دائما بجرأتها الزائدة عن احلدود. وكانت 
ديانا قد أعلنت عبر صفحتها الرس���مية على »فيسبوك« أن 
إطاللتها باحلفل من تصميم املصمم العاملي »سوشا«، كما قالت 
إن مش���اركتها في احلفل جاءت تلبية لدعوة من إدارة املجلة 

واملهرجان الذين تربطها بهم عالقة صداقة قوية.

بيروت: تستمر اللقاءات التي جتمع الفنانة أحالم بالفنانات 
اللبنانية، فبعد الفنانة جنوى كرم، والفنانة ميريام فارس 
والفنانة إليسا، نش���رت الفنانة أحالم صورا لها وللفنانة 
أمل حجازي. ولم تذكر أحالم في الصور التي نشرتها عبر 
حس���ابها اخلاص على موقع التواصل االجتماعي »تويتر« 

املناسبة او املكان الذي جمعها بالفنانة أمل حجازي.

أكدت املطربة اللبنانية مروى أنها طوت صفحة سوء التفاهم 
األخير الذي حدث بينها وبني نقابة املوس���يقيني املصرية، 
على خلفية تس���ريب كليب تظهر فيه عارية أثناء تصوير 
فيلم »أحاسيس«، مشيرة الى ان املشكلة شغلت حيزا أكبر 
مما تستحق، ويكفيها تبرئة نقيب املوسيقيني شخصيا لها 
أم���ام الرأي العام. وعن عدم زواجها حتى اآلن قالت مروى، 
بحس���ب ما ذكر موقع »السينما.كوم«: »أنا هاموت وأجتوز 
بس أالقي ابن احلالل ويكون راجل يستطيع ان يحتويني.. 

أنا بالبلدي عايزة راجل يقدر يغيرني«.

نانسي عجرم مع ابنتها ميال

ديانا كرزون بلوك »الساحرات« أثناء احلفل

أحالم مع أمل حجازي

وزير اإلعالم الشيخ محمد العبداهلل

اإلعالمي طالل الياقوت واملذيع مايك مبلتع في »حزة القايلة«

مروى

هل خدعت كارمن »آراب أيدول«؟

محمد رياض: »اإلمام الغزالي« 
يعيدني للدراما الدينية سالف فواخرجي ترفض وضع 

جدتها في مأوى للعجزة بـ »مرمي«

بعد أن اقتربت كثيرا من الفوز باللقب األول لبرنامج اكتشاف 
املواهب »آراب أيدول«، بدأت احلمالت الهجومية على املشتركة 
املصرية كارمن سليمان مع اقتراب البرنامج من مرحلته النهائية 
بتنافس كارمن مع ثالثة مش����تركني آخري����ن. فقد بدأت العديد 
من املنتديات واملواق����ع الفنية الهجوم على كارمن بدعوى أنها 

فنان����ة محترفة، وانها أكثر خبرة 
من زمالئها بالبرنامج، مما يجعل 
املنافسة غير شريفة. بل إن البعض 
زعم، بحسب ما ذكر موقع »عيون 
عالفن«، أنها قامت بخداع منظمي 
البرنامج وأعضاء جلنة التحكيم 
حتى حتصل على الشهرة والنجاح، 
حيث تسلح هؤالء مبجموعة من 
الڤيديوهات على موقع يوتيوب، 
وتظهر فيها كارمن وهي تغني في 
حفل مهرجان املوسيقى العربية، 
وكذا في أحد برامج املواهب املغمورة، 
باإلضافة إلى استضافتها منذ شهور 

عبر قناة »روتانا مصرية«، مؤكدين أنها كانت معروفة ومحترفة 
للغناء قبل انضمامها للبرنامج، بدليل قيام الفنان هاني شاكر 
بتقدميها بنفسه بعد فوزها باجلائزة األولى في مسابقة مهرجان 

املوسيقى العربية عام 2010. 

القاهرة: قال الفنان، محمد رياض، انه كان متحمسا من اجل 
العودة للدراما الرمضانية منذ آخر جتاربه فيها من خالل مسلسل 
»ابن حزم« الذي عرض قبل 10 سنوات، وقال رياض عن مشاركته 
في مسلسل »االمام الغزالي« في حوار له مع »ايالف«: سيتناول 
س����يرة االمام ابوحامد الغزالي، وتنتجه شركة صوت القاهرة، 

وس����يتم التصوير بني بالتوهات 
التصوي����ر ومناط����ق التصوير 
املفتوحة، اضافة الى بعض االماكن 
التاريخية في القاهرة واالسكندرية، 
وسيعرض خالل رمضان املقبل، 
وسننتهي من تصويره قبل بداية 
شهر رمضان حتى ال نضطر الى 
التصوي����ر بالتزام����ن مع عرض 
املسلسل خصوصا ان طبيعة العمل 
ال تتحمل ذلك. وعن اختياره لهذا 
املسلس����ل قال: بعدما شاركت في 
املسلسل الديني »ابن حزم« الذي 
عرض قبل 10 سنوات، كنت امتنى ان 

اعود لتكرار هذه التجربة لكني لم اجد النص املناسب، حتى جاء 
لي سيناريو االمام الغزالي فتحمست له بشدة وقررت ان اتفرغ 
له، خصوصا بعدما وجدت حماس����ا من القائمني على املشروع 
سواء املؤلف او املخرج او الشركة املنتجة التي لم تبخل حتى 

اآلن في االنفاق على التحضيرات للمسلسل.

أكد املخرج السوري باسل اخلطيب ان الفنانة سالف فواخرجي 
س����تكون ضمن ابط����ال فيلمه اجلديد »مرمي«، وستجس����د في 
الفيلم دور »مرمي« التي ترفض وضع جدتها في مأوى للعجزة 
ومتوت في سبيل ذلك. وقال اخلطيب: الفيلم مكون من مجموعة 
حكايات متداخل����ة فيما بينها، جتمعها مصائر الش����خصيات 
النسائية الرئيسية التي تنتمي كل 
منها ال����ى فترة زمنية محددة من 
تاريخ سورية املعاصر، بدءا من 
عام 1918 الذي شهد نهاية احلرب 
العاملية االولى وانتهاء بعام 2011م 
الذي عكس حالة االنهيار االسري 
واالخالقي. وأشار املخرج السوري، 
بحسب جريدة »نورت«، الى ان كل 
تلك االفكار يتم التعبير عنها من 
خالل ش����خصيات نسائية يباعد 
الزمن بينهن، لكن يجمعهن قاسمان 
مش����تركان االول اس����م »مرمي«، 
والثاني احلروب التي كانت السبب 
احلقيق����ي في تدمير مصائر هذه الش����خصيات وحرمانهن من 

ابسط حقوقهن في العيش بسالم وطمأنينة.

اثار تعليق احد املغردين على »تويتر« الضحك والكثير 
من التعليقات الساخرة، اذ كتب على حساب ميريام فارس 
على »تويتر« حسبما ذكر موقع »انا زهرة«: »مش ظلم صباح 
الش���حرورة تزوجت خمس مرات وانت عانس؟« ودفع هذا 
التعليق اآلخرين الى الرد عليه بطريقة س���اخرة، واعتبر 
بعضهم ان الوقت مازال مبكرا وان 
ميريام مازالت صغيرة وميكنها 

الزواج ساعة تشاء.
اللبنانية  النجم���ة  ان  يذكر 
احيت منذ اس���بوع حفلة زفاف 
في قطر مبش���اركة احالم التي 
نش���رت صورة لها مع ميريام 
بالق���ول: »انا وميريام  وعلقت 
الدنيا مولع���ة«، هذا  مولع���ة، 
التعليق اثار االس���تغراب، فيما 
وصف بعضهم الصور بأنها »لقاء 

الكبسة باملكسرات«.

كارمن سليمان

محمد رياض

سالف فواخرجي

ميريام فارس

زف وزير االعالم الشيخ محمد العبداهلل البشرى ملستمعي برنامج 
»حزة القايلة« الذي يبث يوميا عبر أثير »كويت FM« بأنه سيتم بثه 

تلفزيونيا في االسابيع املقبلة على قناة »كويت بلس«، وذلك ألنه 
من البرامج االذاعية الشعبية اجلميلة التي تناقش القضايا احمللية 
بأسلوب مبسط ومن دون تعقيد، خصوصا أن الذي يقدمه اثنان 

من أملع مقدمي البرامج وهما مايك امبلتع وطالل الياقوت.
وجاءت هذه البشرى بعد استضافته في برنامج »حزة القايلة« ظهر 
أمس، واعدا املستمعني واملشاهدين بالعديد من االفكار املميزة التي 
سيالحظونها في االذاعة والتلفزيون، متمنيا أن تالقي هذه االفكار 

االستحسان لدى اجلمهور الكويتي.
ومن هذه االفكار اجلديدة ما قاله وزير االعالم الشيخ محمد 

العبداهلل انه سيتم تقدمي ساعة رياضية في التلفزيون تتحدث 
عن ملحقات الدوري االجنليزي الذي يعتبر من أمتع الدوريات 

الرياضية في العالم، وسيتم تنفيذ ذلك في شهر أبريل املقبل على 
أبعد تقدير، وذلك حتى يستمتع اجلمهور الكويتي بهذه الساعة، 

خصوصا العاشقني للدوري االجنليزي وأنديته.
يذكر أن برنامج »حزة القايلة« من إعداد نايف النعمة وتقدمي طالل 

الياقوت ومايك امبلتع ومن اخراج سمير بوحمد.
مفرح الشمري  ٭
@Mefreh

طالب مقدم البرنامج املسابقاتي »ألو فبراير« احمد املوسوي املستمعني 
الفائزين بجوائز البرنامج بان يسارعوا بتسلم جوائزهم قبل نهاية 

الشهر اجلاري مصطحبني معهم ما يثبت شخصيتهم حتى ال يحرموا 
من تلك اجلوائز التي فازوا بها واملقدمة من الشركات الراعية للبرنامج 
وهي: »األنباء«، »مجموعة كوندور العاملية«، »منتزه خليفة السياحي«، 

»اطياب املرشود«، »املعهد البريطاني للتدريب االهلي«، »اكسايت 
الغامن«، »صفاة هوم«، »جلف ستار«، »صالون جالمير خلبيرة التجميل 

عبير الياسني«، »اكادميية اجلوثن«، »ليموزين اخلرينج«، »اجلوثن 
جالري« و»ازياء بابيون«. ووعد املوسوي مستمعي »كويت إف.إم« 

في احللقة املاضية من البرنامج بان تكون احللقة االخيرة التي ستبث 
السبت املقبل مميزة ألبعد احلدود، خصوصا انها سيجرى فيها 

السحب االخير على سيارة الشيفروليه الرابعة املقدمة من اللجنة 
املنظمة ملهرجان هال فبراير 2012.

أكثر الدول سكانا في العالم:
أ ـ البرازيل
ب ـ الصين

وزير اإلعالم: »حزة القايلة« تلفزيونيًا 
عبر »كويت بلس«..و ساعة رياضية 

للدوري اإلجنليزي مطلع أبريل املقبل

آخر موعد لتسليم جوائز »ألو فبراير« 
نهاية الشهر اجلاري

بعد مشاركتها في مهرجان السينما اخلليجي األول

فمها املنتفخ أثار التساؤل على »فيسبوك«

فاطمة: عدم فوزي بجائزة أفضل ممثلة ليس نهاية املطاف

دخول إليسا في قائمة أقوى 100 امرأة عربية يعّطل ألبومها

مهرجان اخلليج السينمائي الرابع 
الذي أقيم في دبي. وذكرت ان عدم 
فوزها به����ذه اجلائزة ليس نهاية 
املط����اف مقدمة تهانيه����ا للممثلة 
هيا عبدالسالم لفوزها عن دورها 

اجلميل في فيلم »ماي اجلنة«.
وعن جتربتها في تقدمي ندوات 
املهرج����ان قالت: ه����ذه التجربة 
اخوضها ألول مرة وكنت سعيدة بها 
خصوصا انها تزيد من ثقافة املمثلة 
في البحث عن الش����خصية التي 
حتاورها. واضافت: تشرفت بلقائي 
مع املخ����رج القدير خالد الصديق 
الذي استفدت من جتربته الكثير 
باالضافة الى د.خالد الزدجالي مدير 
مهرجان مسقط الدولي السينمائي 
حينما تصديت إلدارة ندوتهم في 
هذا املهرجان. وبخصوص أعمالها 
التلفزيوني����ة اجلديدة أوضحت 
النجمة فاطمة عبدالرحيم ان لديها 
عددا من النصوص الدرامية تقرؤها 
حاليا ولم تستقر على اختيار أي 

منها حتى هذه اللحظة.
مفرح الشمري  ٭
@Mefreh

واختيرت »اليسار زكريا خوري« 
وهو االس���م احلقيقي إلليسا، كما 
ظهر مبوقع مجلة »أربيان بزنس«، 
لكونها حصلت على جائزة املوسيقى 
العاملية 3 مرات، كما أن شهرتها التي 
اكتسبتها منذ بداية عملها في مطلع 
التس���عينيات منحتها لقب »ملكة 
الرومانسية« و»ملكة اإلحساس«.

من جانب آخ����ر، وعلى الرغم 
من أن فم إليسا لم يكن طبيعيا، 
ويظهر منتفخا ومائال إلى اجلانب 
بعض الشيء، إال أنها ظهرت مؤخرا 
في برنامج »اراب ايدول«، بحسب 
أثار  الوطن«، بشكل  موقع »دنيا 
االستغراب، حيث ظهرت اليسا بفم 
منتفخ أكثر مما كان عليه، خاصة 
في ش����فتها العليا، ما أثار اجلدل 
التواصل  والسخرية على مواقع 

االجتماعي.

التحرش اجلنسي من األقارب، وهلل 
الفيلم أعج����ب الكثيرين،  احلمد 
خصوصا ان هذا هو العرض الثاني 
له في املهرجانات حيث عرض في 
مهرجان اخلليج السينمائي الرابع 
الذي أقيم في دبي وعرض في هذا 
املهرجان وشاركني فيه نخبة مميزة 
من الفنانني البحرينيني. وعن سبب 
عدم فوزها بجائزة أفضل ممثلة التي 
ذهبت للممثلة هيا عبدالسالم قالت: 
هناك جلنة حتكيم تقيم هذه األعمال 
ومن يشارك فيها وبالنسبة لعدم 
فوزي بجائزة أفضل ممثلة فهذا األمر 
راجع اليهم مع انني اعترف بان فيلم 
»لولوة« نصه كان يحمل خيوطا 
لشخصيات كثيرة ويتناول أكثر 
من قصة والفيلم قصير ولم يركز 
على قضية »لولوة« وعمها اللذين 
كانا موضوع الفيلم الرئيسي. وهذا 
حديث أكثر املخرجني والنقاد وكتاب 
السيناريو والنصوص السينمائية 
الذين شاهدوا الفيلم ومنهم مسعود 
الذاودي ومحمد  امراهلل وبس����ام 
حسن احمد، ونفس املالحظات التي 
ذكرت في هذا املهرجان ذكرت في 

صورة القائمة التي مت تداولها عبر 
كثير من مواقع اإلنترنت، كشفت عن 
احتاللها املركز ال� 77، وهو ما جعلها 
تتلقى مئات التهاني من معجبيها. 

عبرت النجمة البحرينية فاطمة 
عبدالرحيم عن سعادتها للمشاركة 
في أنشطة مهرجان السينما لدول 
مجلس التعاون األول الذي أقيم في 
العاصمة القطرية مؤخرا، مؤكدة ان 
اقامة مثل هذا املهرجان خطوة في 
الطريق الصحيح لتشجيع املواهب 
اخلليجية العاش����قة للفن السابع 
بتقدمي إبداعاتهم من خالله. واضافت 
في تصريح خاص ل�»األنباء« ان 
املهرج����ان حقق أهدافه في دورته 
األولى رغم بع����ض األخطاء التي 
وج����دت فيه وميك����ن تفاديها في 
الدورات املقبلة خصوصا ان اللجنة 
املنظمة في الدوحة لم تقصر بأي 
شيء ولكن كان التقصير من بعض 
وسائل اإلعالم التي لم تهتم بهذا 
املهرجان فقد كان حلم أبناء اخلليج 
أن يكون لهم مهرجان خاص بهم 
لتقدمي أعمالهم الس����ينمائية أمام 

ضيوف املهرجان العرب.
وقالت: سعيدة جدا مبشاركتي 
في هذا املهرجان من خالل فيلمي 
»لولوة« الذي أخرجه أسامة سيف 
في أول جتربة سينمائية ويناقش 

أعلنت املطربة اللبنانية إليسا 
عبر صفحتها على فيسبوك وموقع 
تويتر عن وقف حتضيرات ألبومها 
اجلديد هذا األسبوع للسفر مجددا 
إلى دبي حلضور حفل مجلة »أربيان 
بزنس« مس���اء اليوم »األربعاء«، 
إلعالن أقوى مائة امرأة عربية في 
ع���ام 2011، بحس���ب موقع »ام بي 
سي«. وكانت النجمة اللبنانية قد 
زارت دبي مؤخ���را حلضور حفل 
برنام���ج »اراب أيدول« الذي أذيع 
على قناة MBC، ثم غادرتها سريعا 
ملتابعة حتضيرات ألبومها اجلديد 
في بيروت، لكنها سافرت مرة أخرى 
لدبي حلضور حفل مجلة »أربيان 

بزنس«. 
ورغم أنها لم تذكر في تغريدتها 
على فيسبوك أو تويتر أنها ضمن 
قائمة النساء األقوى عربيا، إال أن 

..وفي مشهد من فيلم »لولوة«

إليسا

أعترف بأن فيلم 
»لولوة« لم يركز 
على الشخصيات 

الرئيسية فيه!
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