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لم يستطع من خالله حتسني صورته بعد ثورة 25 يناير

»عمر وسلمى 3«.. حوارات »فارغة« و»ألفاظ بذيئة« 
و»استظراف« من تامر حسني

ابنتيه  كان يق����ف وراء خطف 
ليشعره وسلمى بأهمية رباطهما 

املقدس.
لقد جلأ الفيلم في الكثير من 
مقاطعه إلى أسلوب السخرية من 
مشاهد سينمائية شهيرة، مثل 
فيلم »الكيف« الذي قام ببطولته 
النج����م محم����ود عبدالعزيز، 
الفيلم  أبطال  مس����تعينا بأحد 
القدمي وهو عبداهلل مشرف الذي 
قدم دورا »رديئا« مقارنة بدوره 
في »الكيف« فلم يرض طموح 
جمهوره، كذلك كان ظهور الفنانة 
اللبنانية الميتا فرجنية منطيا 
ولم يخرج عن االثارة واإلغراء 
اللذين دائما ما تتبرأ منهما بعد 

كل عمل تشارك فيه.
الفيلم ان  رمب����ا اس����تطاع 
ينت����زع بع����ض الضحكات من 
اجلمهور الذي استجاب لبعض 
»االفيهات« من أبطال الفيلم لكن 
على املستوى العام لم يستطع 
تامر ان يقنعنا بانه يس����تطيع 
ان يكون شخصا آخر غير تامر 

حسني الذي نعرفه.

الخليفة و»خلطة« السينما

أكد رئيس اللجنة االعالمية 
بش����ركة الس����ينما الكويتي����ة 
الش����اعر الشيخ دعيج اخلليفة 
ان شركة السينما لديها العديد 
من املفاجآت جلمهورها العزيز 
من خالل »خلطة« افالم سينمائية 
حديثة ستعرض على شاشاتها 
خالل الفترة املقبلة، مشيرا الى 
ان رضا اجلمهور ورغباته الشغل 
الشاغل لهم، السيما ان متابعي 
االفالم ينتظرون كل ما هو جديد 

ومتميز.
وأضاف اخلليفة: نباشر هذه 
الفترة تنفيذ خطة شركة السينما 
لعام 2012، مؤكدا ان األفالم يتم 
عرضها في الكويت قبل عرضها 
في دول اخلليج، وذلك بالتزامن 

مع عرضها في بلد صناعتها.
 

عبدالحميد الخطيب  ٭

فواصل »البياخة«، حيث يحاول 
كل منهما ان يش����عر اآلخر بأنه 
فقد شيئا عزيزا عليه وينتهي 
األمر بعمل عمر »لعبة« يقوم فيها 
بخطف ابنتيه ليعيد سلمى اليه 
ولكن اللعبة تتحول الى »جد« 
بعدما تقرر العصابة التي تساعده 
في لعبت����ه ان تطلب فدية منه 
ومن سلمى مقابل عودة ابنتيه، 
ويكتش����ف في نهاية الفيلم ان 
أبوعوف( هو من  والده )عزت 

فيلم مخيب لآلمال ولم يحّسن 
صورة تامر حسني امام جمهوره 
فجاء احلوار فارغا وسطحيا وال 
يحوي الفيلم أي مضمون غير 
»األلفاظ اخلادش����ة« واملشاهد 
التي تصلح لس����ينما  املقحمة 
األطفال اكثر منها للكبار والتي 
خلت من الط����رح الفكري، هذا 
بالتحدي����د ما يتبادر الى الذهن 
عند مشاهدة اجلزء الثالث لفيلم 
»عمر وسلمى 3« من بطولة تامر 
اللذين  الدين،  حسني ومي عز 
قدما أسوأ أدوارهما على االطالق، 
فتامر مازال »يستظرف« ويطلق 
»الس����باب والشتائم« ومي هي 
مي ال جديد فيم����ا تقدم بل زاد 
»تصنعها«. فعند مش����اهدتنا 
انن����ا بصدد  للفيل����م تصورنا 
مشاهدة تامر في صورة مغايرة 
وأكثر رزانة، خصوصا انه مازال 
يبذل محاوالته لتحسني صورته 
امام اجلمهور، بعد الهجوم الذي 
واجهه عقب ثورة 25 يناير، لكنه 
وقع في أفدح اخطائه و»زاد الطني 
بلة« في عمل اقل مس����توى في 
احلبكة الدرامية التي كتبها وأعد 
الس����يناريو لها بنفسه، فكانت 
احلوارات واألغاني »س����اقطة« 
ولم يقدم جديدا ميكن ان نشير 

اليه.
يناق����ش اجل����زء الثالث من 
»عمر وس����لمى« الذي تعرضه 
دور السينما الكويتية منذ فترة 
بس����يطة، قضية امللل الزوجي 
املترتب على الروتني في العالقة 
بني الزوجني بعد مرور سنوات 
طويلة عل����ى ارتباطهما، فعمر 
)تامر حس����ني( يريد ان يجدد 
حياته متخليا عن مس����ؤوليته 
جتاه س����لمى )مي ع����ز الدين( 
وابنتيه ملك وليلى، فيتجه الى 
الغناء الشعبي وهو ما ترفضه 
التي حتاول بش����تى  زوجت����ه 
الط����رق ان حتثه عل����ى العمل 
اجلاد والشعور مبسؤوليته جتاه 
أسرته، ومع تكرار احملاوالت تقرر 
سلمى ان تخلع عمر وهنا تبدأ 

الشيخ دعيج اخلليفة

بوستر فيلم »عمر وسلمى 3«

نتمنى من القائمني على اعداد 
برامج اذاعة البرنامج العام 
مراعاة تشابه األفكار في 

البرامج التي تبث حاليا وذلك 
في الدورة البرامجية اليديدة 

علشان املستمع مايتشتت 
ذهنه.. أمنية ونتمنى حتقيقها!

ممثلة كانت مشتاقة للعمل 
مع أحد املنتجني وبعد ما 

يتلها الفرصة اعتذرت ألنه 
هاملنتج معطيها أجر مادي ما 
يناسب مشوارها الفني مثل 
ما تقول.. شكلچ مادية وما 

يهمچ الرسالة اللي تقدمينها!

مطربة بعد ما اجتهت للتمثيل 
هاأليام تنتقد األصوات 

النسائية اللي دشت الساحة 
الغنائية بطريقة غريبة من 

خالل حواراتها الصحافية.. 
اهلل يرحم ذيچ األيام!

أفكار

مشوار

انتقاد

حتى يتسنى لهم املشاركة في السحب األخير للبرنامج

تخزين أرقام املستمعني في كمبيوتر »ألو فبراير«
»ازي����اء بابي����ون«، »املعه����د 
البريطان����ي للتدريب االهلي«، 
»ليموزين اخلرينج« باالضافة 

الى »جوزيل شوكلت«.

تواص����ل اس����رة برنام����ج 
املس����ابقات »ال����و فبراي����ر« 
استعداداتها للحلقة االخيرة من 
البرنامج التي س����تبث السبت 
املقب����ل بتخزين جمي����ع ارقام 
املستمعني الذين ارسلوا مسجات 
للبرنامج للف����وز بجوائزه في 
كمبيوتر البرنامج وذلك بحضور 
جلنة رقابية من االعالن التجاري 
والشؤون املالية بوزارة االعالم 
حتى يتسنى جلميع من ارسل 
»مس����ج« الدخول في السحب 
االخير على سيارة »الشفروليه« 
الرابعة املقدمة من اللجنة املنظمة 
ملهرجان ه����ال فبراير. من جهة 
اك����د املعد واملش����رف  اخرى، 
العام على البرنامج علي حيدر 
ان التعاون الكبير الذي ملسته 
اسرة البرنامج من وزارة االعالم 
وحتديدا من مراقبة محطة كويت 
FM خديجة دشتي كان له االثر 
الكبير في متيز هذا البرنامج من 
بني البرامج االخرى، مؤكدا ان 
هذا االمر اعطى اسرة البرنامج 
دفعة قوية في االستمرار بتقدمي 
البرنامج بروح التحدي حتى 
تثبت للجميع ان برنامج »الو 
فبراير« من البرامج التي تستحق 
املتابعة وذلك بفضل الشركات 
الراعية له وهي: »األنباء«، »زين«، 
»اطياب املرش����ود«، »مجموعة 
كوندور العاملية«، »منتزه خليفة 
الس����ياحي«، »جلف س����تار«، 
»اكسايت الغامن«، »صفاة هوم«، 
»اكادميية اجلوثن«، »صالون 
جالمير خلبيرة التجميل عبير 
الياسني«، »اجلوثن جاليري«، 

)فريال حماد( أحمد املوسوي في االستديو  

ملكة أخبر الهدهد عنها سليمان گ:
أ ـ معني

ب ـ حمير
ج ـ سبأ

وفاء عامر: امنحوا »اإلخوان« فرصتهم 
وبدل الرقص في حتية كاريوكا محتشمة!

مي حريري.. عروس بعدسات زرقاء لطرد »احلسد«

ذلك فهي مع ان يأخذ اإلخوان 
املسلمون فرصتهم الكاملة، قبل 
ان يكون هناك حكم على أدائهم 

السياسي.
وأكدت وفاء عامر ان كل ما 
يتردد عن وجود مشاهد خارجة 
في مسلس���ل حتية كاريوكا � 
ال���ذي تلعب بطولت���ه � مجرد 
شائعات، فسيتناول املسلسل 
حياة كاري���وكا ليس كراقصة 
فقط ولكن من زاوية ادائها دورا 
سياسيا واجتماعيا مهما في فترة 

عصيبة من تاريخ مصر.
وذكرت عامر ان مالبسها في 
العمل ستكون محتشمة، مبا في 
ذلك بدل الرقص، احتراما لشهر 
رمضان الكرمي الذي سيعرض 

خالله املسلسل.

الزفاف،  العدسات وفستان  مع 
البيضاء  الس����حنة  فاعتم����دت 
الصافية من الش����وائب وكذلك 
أحمر شفاه زهري مع حاجبني 
عريضني، ولكن كان من األفضل 
لو ابتعدت عن العدسات الزرقاء 
أو خففت من حدة لونها ألنها بدت 
مصطنعة بها ألقصى الدرجات 
ألن اجلميع يعلم أن ذلك اللون 
ليس طبيعي����ا، وكانت الفنانة 
بحاج����ة الى ملع����ة صغيرة في 
عينيها إلبراز طلتها وليس����ت 

بحاجة الى التكلف.
صحيح أن غالبية الفنانات 
يعتمدن العدسات الالصقة مثل 
جيني اسبر وهيفاء وهبي وإليسا، 
إال أنهن لم ميلكن اجلرأة للظهور 
بعدسات زرقاء، ومن املعروف 
أن ذلك اللون يبعد احلسد عن 
االنسان، ورمبا اختارته حريري 

لتلك الغاية.

التي  البرملانية  في االنتخابات 
جرت مؤخ���را، وفضلت منحه 
الثورة مستمرة، ومع  لشباب 

الذي انعكس لونه مع العدسات، 
فبدت الفنانة أش����به باملمثالت 
االجنبيات، عاكس����ت حريري 
موض����ة املكياج ورمب����ا تنبأت 
مبكياج صيفي كله حياة، وغيرت 
في »لوك« مكياجها ليتناس����ق 

الهاتفي  خ���الل اتصاله���ا 
الذي  ببرنامج »املسلسالتي«، 
يقدم على قناة نايل دراما، قالت 
الفنانة وفاء عامر انها ال تخجل 
من الفن ال���ذي تقدمه، وليس 
عندها اي مشكلة في ان يهاجمها 
أحد، كما انها ال تخشى صعود 
جنم التيار اإلسالمي، ألنها واثقة 

متاما مما تفعله.
وتابعت: »إن كان اإلسالميون 
سيسعون لهدم الفن أو محاربته 
بالصوت العالي، فإن هناك من 
صوت���ه أعلى، وبع���د الثورة 
الشعب املصري قرر ان يكون 
صوته عاليا، حيث لم يعد احد 

يخاف من احد او يرهبه«.
وقالت عام���ر انها لم تعط 
صوتها حلزب احلرية والعدالة 

حت����اول الفنانة مي حريري 
جذب النظر في كليبها اجلديد 
»بحبك أنا بجن����ون« من خالل 
مكياجها واألهم اعتمادها عدسات 
الصقة زرقاء اللون تلفت النظر. 
ولم تلق تلك العدسات بالفنانة 
التي ل����م تس����تعد مكانتها بني 
الفنانات اللبناني����ات، ألنها لم 
تقدم أي أعمال فنية الفتة، فلم 
جتد أمامها طريقة لتغيير اطاللتها 
اال من خالل تلك العدسات التي 
بدت رخيصة، وبدت مي بحسب 
»أنا زهرة« عروس����ا بفس����تان 
أزرق وتسريحة شعر بسيطة 
وباقة زهور وردية اللون لتبدو 
لوحة من لونني فحسب الزهري 
واألزرق.ورغم أن غالبية الفنانات 
اليوم يتجهن نحو اعتماد ال�»آي 
الينر« االس����ود على غرار مايا 
دياب وهيفاء وهبي، اجتهت مي 
حريري الى ال� »آي الينر« األزرق 

وفاء عامر

مي حريري

انا ومصطفى الننا فنانان ودائما 
نكون حتت االضواء.

وعن اعالنها ان انفصالهما 
ليس مس����تبعدا قالت رانيا ان 
الس����بب كان حدوث االنفصال 
بيني وبني مصطفى فهمي من 
قبل ثم عدنا لبعضنا بعدها من 
جديد ومنذ تلك اللحظة وانا ال 
استبعد انفصالنا مرة اخرى النه 
حدث من قبل الى جانب انه ال 
يوجد اطفال بيني وبني مصطفى 
ولذلك ال يوجد رابط قوي بيننا 

رانيا فريد شوقي: ال أستبعد طالقي
وال يوجد رابط قوي بيني وبني مصطفى فهمي

رغم احلب الكبير الذي يربطنا 
لكن االبن����اء يجعلون الطرفني 
يفكران اكثر من مرة قبل قرار 
االنفصال ف����كل ذلك جعلني ال 
استبعد طالقنا في اي وقت من 

االوقات واقوم باعالن ذلك.

لم تنكر املمثلة املصرية رانيا 
فريد شوقي انه كانت هناك بعض 
املشاكل بينها وبني زوجها املمثل 
املصري مصطفى فهمي، وقالت 
ملجل����ة »لها«: ان م����ا تردد عن 
طالقنا س����ببه انني كنت اظهر 
وقتها في االماكن العامة مبفردي 
كذلك هو ايضا فظن البعض اننا 
انفصلنا من جديد خصوصا بعد 
نشر شائعة الطالق في عدد من 
الصحف وتداولها على مواقع 
االنترنت، لك����ن ذلك لم يحدث 
فقد كنا في فترة هدنة للتفكير 

وتهدئة املوقف فقط ال غير.
واضافت للصحافية داليا عز 
الدين: ان عالقتنا جيدة لكننا 
مث����ل اي زوجني حتدث بينهما 
بعض اخلالفات ف����ي وجهات 
النظر واحيان����ا نتفق واخرى 
نختلف، ندخل في مش����اكل ثم 
نتصالح وهذا امر طبيعي الننا 
بش����ر والن احلياة ليست كلها 
سعادة وليست ايضا شقاء لكن 
تلك التفاصيل احلياتية تتكشف 
مصطفى فهميسريعا للجمهور بالنسبة الينا  رانيا فريد شوقي

انه لو فقد االحساس مبا يقدمه 
من اغان وموسيقى سيعتزل 

الفن والغناء فورا.
وأكد اجلريني انه ال يشغله 
بتاتا ان يك���ون الفنان االول 
على الساحة او ال يكون، وأنه 
يرفض ان يضع���ه اآلخرون 
في مقارنة مبطربني وفنانني 
آخرين، معتبرا ان رحلته مع 
عالم الفن والطرب ال تتجاوز 
3 سنوات، فال يجوز ان يضعه 
اآلخرون في مقارنة بفنانني 
ومطربني يعتبر نفس���ه من 
جمهورهم ومتابعيهم، مشيرا 
الى انه بصفته فنانا، يحاول ان 
يقدم كل االلوان وكل اللهجات 
العربية، وأنه يعتبر ذلك من 
باب احلفاظ على التراث الفني 
العرب���ي، كاش���فا ان البومه 
اجلديد سيطرح في الصيف 

املقبل او اوائل العام املقبل.

زوج راندا يخدعها ويتزوج من امرأة أخرى

اجلريني: لن أحلق شعري إال بطلب من أمي

للدور بطريق����ة غريبة جدا، 
حيث ان شركة االنتاج تنتج 
مسلسلني لرمضان هذا العام، 
فرش����حني املخرج اسماعيل 
فاروق ملسلس����ل »اليشمك« 
الذي س����تبدأ تصويره االيام 
املقبلة، وايضا للمسلسل اآلخر 
وهو »حفيد عز«، وبصراحة 
ش����ديدة اعي����ش حال����ة من 
الس����عادة الكبيرة خالل ايام 
الفنان اشرف  التصوير، ألن 
عبدالباقي ش����خصية مرحة 
للغاية وشخص لطيف جدا، 
فكواليس املسلسل نقضيها في 
الضحك املتواصل، وبالتأكيد 
ستنعكس عالقة اسرة العمل 

مع بعضها.

تواص����ل املمثل����ة ران����دا 
البحيري تصوير مسلسلها 
اجلديد »حفي����د عز«، واكدت 
انها تستمتع بالعمل مع اسرة 
املسلسل في جو يسوده احلب 
واملرح، وحتدثت عن دورها 
قائلة: اقوم بدور امرأة تدعى 
دانا تنخدع في  زوجها وهو 
بط����ل العمل الفنان اش����رف 
عبدالباقي الذي يتزوج عليها 
امرأة اخ����رى، على الرغم من 
انه����ا فضلت����ه عل����ى غيره 
وتزوجته دون رغبة عائلتها 
االرستقراطية، وتدور االحداث 

في اطار كوميدي ساخر. 
وع����ن كيفية ترش����يحها 
للعمل، تقول: مت ترش����يحي 

أكد املطرب املغربي الفنان 
عب���د الفتاح اجلرين���ي، انه 
عنيد ال يقبل امالءات من احد، 
خصوصا ان تعلقت مبظهره، 
سواء من شركات االنتاج او 
خطيبته املستقبلية، مشددا 
على ان امه فقط هي التي من 
حقها ان تطلب منه »حالقة« 

شعره.
وقال في حلقة من برنامج 
»سهر الليالي«، ان وجوده في 
الوسط الفني لو كان يتعلق 
بشكله ومظهره لكان اختفى 
منذ فترة من على الس���احة 
الفني���ة، واصفا نفس���ه بأنه 
»طماع«، وال يكتفي بالوجود 
فقط على الساحة الفنية، بل 
التميز، وأن يجد  الى  يسعى 
لنفسه مساحة جيدة في قلب 
اجلمهور، وتقدمي املوسيقى 
والغناء الذي يحبه، مشددا على 

راندا البحيري

عبد الفتاح اجلريني

كشف امللحن الكبير حلمي بكر 
أنه قام مؤخ����را بخطبة فتاة من 
خارج الوسط الفني، تبلغ من العمر 
25 عاما، وحسب ما ذكرته بوابة 
»األهرام«، فإن بكر أعلن عن ذلك 
بإحدى حلق����ات برنامج »البيوت 
 .ART أسرار«، الذي يذاع عبر شاشة
ولم يعلن امللح����ن الكبير عن أي 
تفاصيل أخرى فيما يخص خطبته. 
يذكر أن حلمي بكر )75 عاما( تزوج 
من قب����ل 8 مرات، إحداها من فتاة 
عراقية قال إنه تزوجها على سبيل 

»التعاطف«، على حد تعبيره.

احتفلت الفنانة داليا البحيري 
بعيد ميالد ابنتها الوحيدة وأقامت 
احتفاال عائليا في منزل جدتها في 
القاهرة، وبذلك تكون ابنتها قسمت 
او كيمي كما تسميها، قد امتت عامها 
الرابع، وفضلت الفنانة املصرية ان 
يكون االحتفال ضمن اجواء عائلية، 

بحسب موقع »انا زهرة«.
وكانت داليا قد ظهرت للمرة 
االولى م���ع عائلته���ا الصغيرة 
خالل حضوره���ا احتفال »املركز 
الكاثوليكي« بالكريس���ماس، اذ 
اطلت مع ابنته���ا وزوجها فريد 

املرشدي.

أنهى املمثل فتحي عبدالوهاب 
تصوير فيل����م قصير عن الثورة 
بعنوان »خربتوا البلد«، وأوضح 
عبدالوهاب أنه تضامن مع صناع 
الفيلم وتنازل عن أجره، ليشارك 
في الفيلم الذي كتبه مجموعة من 
الشباب ضمن ورشة كتابة، ويخرجه 
كرمي شعبان. وتدور أحداث العمل، 
بحسب موقع »النشرة«، حول شاب 
تخرج في اجلامعة، ولم يجد عمال، 
فاضطر إلى العمل باليومية، وتأثر 
س����لبا بالثورة، وهو ما سبب له 
أضرارا مادية ومعنوية ش����ديدة 
جعلته يؤمن بأن الثورة والثوار 

»خربوا البلد«.

بكر يعلن خطبته 
على فتاة تصغره 

بـ 50 عامًا

داليا البحيري احتفلت 
بعيد ميالد ابنتها

فتحي عبدالوهاب 
يصور »خربتوا البلد«

حلمي بكر

فتحي عبدالوهاب

الفن أونالين: عبرت الفنانة املصرية الشابة 
منة جالل عن غضبها من موقف مواطنها 

الفنان شريف منير الذي استبعدها من 
مسلسل »الصفعة« بعدما كانت سعيدة 
مبشاركتها في العمل الذي كاد يكون له 

بصمة فنية كبيرة في تاريخها.
منة قالت ان منير قال لها انه يرفض متاما 

تقدمي دور حب واغراء معها في العمل، 

وانه يشعر امامها مبشاعر االبوة، ألنها 
مازالت صغيرة وفي سن ابنته اسماء.

ووصفت منه االسباب التي ذكرها شريف 
منير لها بأنها تافهة للغاية، وليست مبررا 

الستبعادها من عمل مهم كهذا.
وتابعت ان موقف منير مخز وال يليق 

بحجم جنم مثله، وكان يجب عليه تشجيع 
الشباب، وليس ابعادهم عن الساحة بهذه 

الطريقة، حسبما ذكرت جريدة »الدستور« 
املصرية. واشارت الى انها سبق وقدمت 

دورا مهما امام الفنان سامي العدل في 
مسلسل »بالشمع االحمر« في رمضان 

املاضي، وكانت تقوم بدور زوجته ودارت 
بينهما مشاهد اغراء، واكدت ان الفنان 
سامي العدل استمع لرأي مخرج العمل 

ونفذ توجيهاته.

منة جالل: شريف منير رفض مشاركتي احلب ألني في سن ابنته


