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أكد رئيس بيت الكويت لألعمال الوطنية يوسف 
العميري ان نقيب املوسيقيني في جمهورية 
مصر العربية إميان البحر درويش سيزور 

البالد األسبوع املقبل في زيارة عمل تستغرق 
أياما معدودة حيث سيكون بيت الكويت لألعمال 

الوطنية في استقباله.
وقال العميري في تصريح خاص لـ »األنباء« 

ان زيارة نقيب املوسيقيني إميان البحر درويش 
ستحمل العديد من الزيارات أوالها زيارة وزير 
اإلعالم الشيخ محمد العبداهلل التي نقوم بإجراء 

الترتيبات لها حاليا، وذلك من أجل إقامة حفل 
فني كبير يحييه أكثر من 15 مطربا مصريا 

مقيدين في نقابة املوسيقيني في الكويت دعما 
للسياحة ولصندوق نقابة املوسيقيني املصريني.
وأضاف: نحن سعداء بزيارة نقيب املوسيقيني 

املطرب إميان البحر درويش التي ستفتح 

الطريق إلقامة العديد من األنشطة الفنية سواء 
في مصر او في الكويت، وانا سأغادر الكويت 
متجها الى مصر لترتيب مواعيد هذه الزيارة.

وبخصوص الفنانني املشاركني في احلفل الذي 
ستقيمه النقابة في الكويت، ذكر العميري ان 
هذا األمر جاء برغبة نقيب املوسيقيني إميان 
البحر درويش احلريص على إقامة عالقات 

مميزة بني مصر والكويت، خصوصا بعد ثورة 
25 يناير، وسيشارك في هذا احلفل نخبة من 

أملع املطربني املصريني مثل تامر حسني ومحمد 
حماقي وآمال ماهر وغيرهم ممن متيزوا على 

الساحة الغنائية املصرية والعربية، حيث ستكون 
أسعار تذاكر احلفل في متناول اجلميع.

 ٭مفرح الشمري
@Mefrehs

من أكثر مقاطع يوتيوب التي مت تداولها في اآلونة 
األخيرة كان مقطع ڤيديو سجل من حفل تكرمي 

شخصية العام مبهرجان اجلنادرية السنوي والذي 
كان للشاعر ابراهيم خفاجي وأقيم بقاعة امللك 

فيصل للمؤمترات بالرياض، حيث تواجد في حفل 
التكرمي الفنان محمد عبده الذي طاملا تغنى بكلمات 
الشاعر ابراهيم خفاجي من خالل أغان رسخت في 

ذاكرة الكثيرين.
غير ان محمد عبده فاجأ احلضور حينما شدا 

بعدد من األغاني التي كتبها خفاجي دون حتضير 

وبالطبع دون تواجد فرقة موسيقية أو نوتة تتضمن 
الكلمات أمامه، ويظهر في املقطع الذي وجد انتشارا 
رائجا جلمهور محمد عبده في الشبكات االجتماعية 

ان عبده )تورط( في أغنية »مرني عند الغروب« 
حيث شدا مبطلعها بشكل صحيح غير انه أخطأ في 
الشطر الثاني ومطلع البيت الثاني، ومن املفارقة ان 

من كان يصحح حملمد عبده هو عدد من حضور 
حفل التكرمي الذين فيما يبدو كانوا يحفظون كلمات 

األغنية أكثر من محمد عبده نفسه حسب ما ورد 
في جريدة الرياض السعودية.

العميري: إميان البحر درويش ينوي إقامة حفل غنائي كبير 
لعدد من املطربني في الكويت

محمد عبده ينسى كلمات أغانيه

إميان البحر درويش

محمد حماقي

يوسف العميري

آمال ماهر

الصحافي إيهاب كامل: إن هذه 
الدورة ستشهد تغيرات كثيرة، 
حيث س���تكون برعاية وزير 
الثقافة د.ش���اكر عبداحلميد، 
ومحافظ القاهرة د.عبدالقوي 
أكادميية  خليف���ة، ورئي���س 
الفن���ون واملرك���ز األكادميي 
د.سامح مهران، وسيتم فيها 
إبراز املالمح الثقافية، واللغة 
السينمائية التي توحد الشعوب 
النظر ع���ن احلدود  بغ���ض 
اجلغرافي���ة، والت���ي يحاول 
إلقاء الضوء عليها،  املهرجان 
أنه يتم اختيار األفالم  مؤكدا 
وفقا ملعايير اجلودة، والتقنية 
العالية، واملهرجان تلقى حتى 
اآلن أكثر من 60 فيلما. وآخر 
موعد لتسليم األفالم املشاركة 

31 اجلاري.

من جانب آخر انتش���رت 
رسائل نصية على الهواتف 
اجلوالة وعبر مواقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك وتويتر 
نكتة خفيفة الظل من وحي 
اجواء برنامج »اراب آيدول« 
ال���ذي يقدم عبر شاش���تي 
املؤسسة اللبنانية لالرسال 
النكتة  وال� »ام.بي.س���ي«. 
تقول ان احد املنجمني اعلن 
عن توقعاته بشأن نهائيات 
التي  آيدول«  برنامج »اراب 
س���تكون ش���بيهة بنهاية 
التركية حيث  املسلس���الت 
تقوم بطلة املسلسل احالم 

بقتل البطل راغب عالمة.

وذلك حس���ب م���ا ذكرته في 
البرنامج التلفزيوني »دقيقة 

مع املشاهير«.

داخل شقة مع شاب قيل انه 
ثري خليجي وقالوا انها ديانا 

كرزون.

هشام سليم رئيس الدورة الثانية 
ملهرجان »كام« السينمائي الدولي

عالمة يكافئ فريق إنتاج »آراب أيدول« برحلة 
إلى اخلارج ..و توقعات منّجم بجرمية قتل فيه!

فضالي: يجذبني الرجل الغيور الذي يدلعني

حقيقة الفيلم اإلباحي لديانا كرزون

تقي����م اجلمعي����ة املصرية 
العربي����ة للثقاف����ة والفن����ون 
واإلعالم برئاسة املخرج عالء 
نصر، الدورة الثانية ملهرجان 
»كام« السينمائي الدولي لألفالم 
التسجيلية، والقصيرة برئاسة 
الفنان القدير هش����ام س����ليم، 
وذلك خالل الفترة من 25 الى 
30 أبري����ل املقب����ل بأكادميية 
باله����رم وحتديدا في  الفنون 
قاعة »س����يد درويش«، حيث 
تش����ارك في ال����دورة 22 دولة 
حتت شعار »فجر جديد عالم 
واحد« ال����ذي يعبر عن رغبة 
الشعوب في تخطي احلواجز، 
وإلغ����اء احلدود من خالل لغة 

سينمائية واحدة.
وفي تصريح صحافي قال 
املدي���ر التنفي���ذي للمهرجان 

كشف الفنان راغب عالمة 
عن املفاج���أة التي حضرها 
انتاج برنامج »اراب  لفريق 
ال���ذي يعمل خلف  آيدول« 
الكوالي���س، وهي رحلة الى 
اخل���ارج برفقت���ه، واعلن 
عالمة اخلبر عبر حس���ابه 
اخلاص على موقع التواصل 
االجتماعي تويتر، مهنئا فريق 
االنتاج جلهوده، غير انه تكتم 
عن وجه���ة الرحلة. اجلدير 
بالذكر ان راغب عالمة يترأس 
جلنة حتكيم برنامج »اراب 
آيدول« ال���ذي يعرض على 
شاشتي »ام.بي.سي« و»ال.

بي.سي«.

اشارت الفنانة منة فضالي 
ال���ى انها معجب���ة بتصاميم 
البحيري ودار  املصمم هاني 
شانيل وديور، وان املوضة هي 
كل حياتها، وحتدثت عن صفات 
الذي تتمنى االرتباط  الرجل 
به وع���ن موقفها من عمليات 
التجميل، وقالت ان اجمل هدية 
تلقتها حتى اليوم كانت شقة 
من والدتها، وعبرت عن بالغ 
سعادتها بالعمل الفني اجلديد 
الذي يجمعها بالفنان الكبير 
محمود عبدالعزيز، مش���يرة 
ال���ى ان املوض���ة كل حياتها 
وتتابعها باستمرار ويجذبها 
الرج���ل الغيور الذي يدلعها، 

الفنان���ة ديانا  أعرب���ت 
الشديد  كرزون عن غضبها 
من الش���ائعات التي ترددت 
مؤخ���را حول وج���ود فيلم 
إباحي لها وهي في ش���قة، 
وقال���ت انها ل���و أرادت أن 
تفعل شيئا فلن تخاف منه 
وإمنا هذه مجرد ش���ائعات، 
وأوضحت انه���ا تعرف من 
يطل���ق ه���ذه الش���ائعات, 
ووع���دت مبالحقته قضائيا 
ورفع دعوى عليه حتى تثبت 

للجميع طهارتها.
وكان مس���تخدمو موقع 
التواص���ل االجتماع���ي قد 
تداولوا مقطعا مصورا لفتاة 

هشام سليم

منة فضالي

ديانا كرزون

راغب عالمة

العيدان تكشف أوراق »مخيم املنوعات« 
وتستضيف مشعل الشايع

غداً في برنامج »نأسف لعدم اإلزعاج«

يس���تمر برنامج »نأس���ف لعدم اإلزعاج« 
لالعالمية مي العيدان ف���ي تناول الكثير من 
األلوان الفنية التي يتم نقدها بشكل مختلف 
وصريح والذي يبث على قناة سكوب كل ليلة 
جمعة من الس���اعة 11 ليال وملدة ساعتني، هذا 
وس���تتناول حلقة الليلة كشف أوراق سرقة 

برنامج »مخيم املنوعات« الذي يبث في تلفزيون 
الكويت والذي مت سرقته من البرنامج األصلي 
للمعد نايف النعمة الذي هو باألصل مخيم فنون 
الذي مت بثه قبل خيمة املنوعات على قناة فنون 
وتستضيف باحللقة الفنان مشعل الشايع في 

حوار نقدي عن مشواره الفني.

االعالمية مي العيدانمشعل الشايع

أصالة تسبح عكس التيار!

هيفاء ترحب بإعارة فستانها املثير ملهووسة زوجة أوباما!

رجل أعمال مصري يطالب قمر بتعويض 100 مليون جنيه
رداً العتباره بعد خسارتها قضية إثبات نسب طفلها

النجمة اللبنانية قالت لها »جتملي يا حلوة«

على رغم حرص العديد من 
الفنانني على تأجيل إصداراتهم 
التي  الغنائية بسبب االحداث 
تشهدها املنطقة العربية، إال أن 
أصالة نصري قررت السباحة 
عكس التيار. هكذا، أعلنت أنها 
ستطرح ألبومها اجلديد في بداية 

مايو املقبل.
قرار الفنانة السورية تسبب، 
بحس���ب موقع »أنا زهرة« في 
الهجوم عليه���ا عبر صفحات 
»فيس���بوك«. انتق���د كثيرون 
اصدارها أغنياتها العاطفية، في 
حني يتساقط عشرات الشهداء 
في سورية. بينما تساءل آخرون 
عن حال أغنيتها »آه لو هالكرسي 
بيحكي« التي كانت تراجعت عن 
تقدميها واكتفت بطرح موالها 

أم.بي.س���ي: رحبت النجمة 
اللبنانية هيفاء وهبي بإعارة 
إحدى صديقات موقع »تويتر« 
فستانها األسود القصير، الذي 
ارتدته في  حفل توزيع جوائز 

غرامي املوسيقية.
وكانت صديقة تويتر التي 
الرئيس  تستخدم اسم زوجة 
أوباما«، قد  األميركي »ميشيل 
كتبت لهيفاء قائلة: »عزيزتي.. 
هل من املمكن أن أستلف منك 
الفستان األسود، باراك شاهدك 
ترتدي���ه في إح���دى احلفالت 
ولم ينظ���ر في وجهي منذ هذا 

اليوم«.
وردت النجمة اللبنانية على 
هذا الطلب مرحبة به، وقالت: 
»بالطبع يا عزيزتي ال حتزني 

ق���ال محامي  أم.بي.س���ي: 
رجل األعم���ال املصري جمال 
مروان إنه رفع دعوى قضائية 
تطالب الفنان���ة اللبنانية قمر 
بتعوي���ض ق���دره 100 مليون 
جني���ه ردا العتبار موكله بعد 
أن خسرت قضية إثبات نسب 

طفلها وزواجها به.
وقال هشام خليفة محامي 
رج���ل األعم���ال املص���ري في 
تصريح���ات خ���اص ل���� »أم.
بي.س���ي نت« انه ف���ي الوقت 
الذي قررت فيه احملكمة شطب 
التي  النس���ب  إثب���ات  دعوى 
رفعتها املطربة اللبنانية، رفع 
هو دع���وى تعويض ضد قمر 
مببلغ 100 ملي���ون جنيه عن 
األض���رار األدبية واملادية التي 
حلقت بجمال مروان وأس���رته 

عبدالواحد.
ويتضمن االلبوم أغنية من 
أحلان حسام حبيب الذي يقوم 
الى  باالشراف والتعاون معها 
جانب ش���قيقها أنس وزوجها 
طارق العريان. كما تتعاون مع 
املوزعني طارق مدكور، وحسن 
ابراهيم،  الش���افعي، وأحم���د 
وأسامة عبدالهادي واللبناني 

هادي شرارة.
من جه���ة أخ���رى، تأكدت 
مشاركة أصالة في الدورة ال�11 
التي  من مهرج���ان »موازين« 
ستنطلق في املغرب في نهاية 
مايو. وحتي���ي أصالة احلفلة 
الثانية من الس���هرات العربية 
الى جانب كل من وائل كفوري، 

وشيرين عبدالوهاب.

محمود فودة هو صاحب الفضل 
في إرجاع املي���اه الى مجاريها 

بينهما.
وتقول الرواية غير املؤكدة ان 
فودة استطاع مبكاملة هاتفية ان 
ينهي األمر، مؤكدا لهيفاء ان غادة 
تريد تصفية األجواء، كما تريد 
دعوتها ه���ي وزوجها الى عقد 
قرانهما، وهو ما حدث بالفعل 
حيث حض���رت وزوجها احمد 
أبوهشيمة عقد القران مبسجد 
»الرحمن الرحيم« يوم اجلمعة 

املاضي.
كانت غادة عبدالرازق قد 
قالت ان حضور هيفاء لعقد 
قرانه���ا يعد أبل���غ رد على 
مروجي شائعة وجود خالف 

بينهما.

وصفه بادعاءات قمر التي زعمت 
فيها أثن���اء تداول القضية، أن 
طفلها املزع���وم هو ابن جمال 
مروان دون صدور حكم بذلك.

وأضاف احملامي ان املطربة 
راحت تردد ذلك في كل البرامج 
أثن���اء حتقيقات  والصح���ف 
العام ومحكمة األسرة  النائب 
املصرية لالحوال الشخصية، ما 
يعد محاولة للتأثير في جهات 
التحقيق، وهو أمر مجرم قانونا 

يوجب العقوبة باحلبس.
الثاني ضد قمر،  البالغ  أما 
فخاص بالبالغ الذي تقدمت به 
الى النائب العام املصري تتهم 
فيه س���رقة جمال مروان عقد 
زواجها، وانتهت النيابة العامة 
الى حفظ التحقيقات بعد ثبوت 

كذب البالغ.

لغاية توقف النزيف في بلدها 
الهدوء واالستقرار  وع�����ودة 

اليه.
وكانت صاحبة »سامحتك« 
انتهت قبل أيام من تس���جيل 
الذي  االلبوم  أربع أغنيات من 
أعم���ال.  س���يتضمن عش���رة 
وصرحت بأنها ستكون أغنيات 
جديدة في مسيرته�����ا الفنية من 

حيث األحلان وطريقة األداء.
واألغنيات األربع هي: »كبرتك 
على سيدك« من كلمات محمد 
جمعة وأحلان كرمي محس���ن، 
و»أنت بجد جتنن« كلمات وائل 
توفيق وأحلان مدين، و»أساسي« 
كلمات أمين بهجت قمر وأحل�����ان 
صالح حسني، و»سابني« كلمات 
عبداحلميد حباك وأحلان إيهاب 

لهيفاء قد أثار جدال بني جمهورها 
عندما نش���رت ص���وره على 
فيس���بوك، حيث رأى البعض 
انه مثير وذهب آخرون الى انه 

متناسب مع احلدث.
من ناحية أخ���رى، اليزال 
حضور هيفاء وهبي حفل عقد 
ق���ران النجم���ة املصرية غادة 
عبدالرازق يثير حيرة الوسط 
الفني، بسبب عالقتهما املتوترة 
التي سببتها تصريحات تبادالها 
خالل اشتراكهما معا في فيلم 
»دكان شحاتة« للمخرج خالد 

يوسف.
إلكترونية  وتناقلت مواقع 
روايات عدة من أسباب عودة 
العالقات بينهما، ومن بني أكثرها 
رواج���ا ان زوج غادة اإلعالمي 

ادع���ت زواج موكلي بها في 16 
يناير 2011 بلبنان، وهو ما لم 
يح���دث، كما ادعت أن ش���هود 
اثنني، هما  الزواج بها كان���وا 
صديقان لرجل األعمال: أردني 
وآخر مصري، وتبني بعد ذلك 
من هيئة احملكمة أنهما لم يسافرا 

الى لبنان من األساس«.
وبعد ذلك اتهمت الفنانة مروان 
بسرقة عقد زواجها، وهو ما لم 
تستطع إثباته في هيئة احملكمة، 
فأحالت احملكمة القضية للتحليل 
إلثبات النسب، وهو ما لم تستطع 
أن تثبته الفنانة أيضا، حسب ما 

قاله احملامي.
وأكد هشام خليفة انه سيبدأ 
تقدمي 3 بالغ���ات جنائية ضد 
قمر وتابعيها، وضد الصحف 
والبرامج التي انساقت وراء ما 

عبر »يوتيوب«. 
وطالبوه���ا بتقدمي االغنية 
ألبومها  الثوري����ة وتأجي���ل 

سأرس���ل الفستان.. جتملي يا 
حلوة«.

كان الفستان األسود املثير 

وعائلته وش���ركاته وسمعته 
الش���خصية في قضية النسب 

والزواج بها.
وأضاف خليفة ان »الفنانة 

أصالة

هيفاء وهبي

قمر


