
فنون
السبت 3 نوفمبر 2012

19

يواصل تلفزيون الكويت تصوير جلساته الفنية مع جنوم الغناء في 
اخلليج والوطن العربي وذلك جلذب املشاهد العربي لشاشته التي تشهد 

هذه األيام طفرة كبيرة بفضل توجيهات وزير اإلعالم الشيخ محمد 
العبداهلل ووكيل الوزارة الشيخ سلمان احلمود التي أعادت الثقة للمشاهد 

احمللي في متابعة كل صغيرة وكبيرة يعرضها التلفزيون.
وفي هذا الصدد يستعد فريق اجللسات الفنية لتصوير جلسة مميزة 
حتمل بني طياتها الكثير من الذكريات اجلميلة، حيث يكون فارسا هذه 
اجللسة املطرب القدير عبد العزيز املفرج »شادي اخلليج« وعبدالكرمي 

عبدالقادر »الصوت اجلريح« وذلك بعد غد »اإلثنني« في بيت البدر، 
ويتصدى إلخراج هذه اجللسة املخرج جابر احلربي ويشرف عليها 

املشرف العام للقنوات الفضائية بتلفزيون الكويت الشيخ فهد املبارك.
يذكر أن آخر اجللسات الفنية التي صورها تلفزيون الكويت كانت 

للمطرب السعودي طالل سالمة واملطربة املغربية فدوى املالكي في مبنى 
وزارة اإلعالم مبنطقة الساملية، وتصدت إلدارتها املذيعة نورة عبداهلل.

مفرح الشمري  ٭
Mefrehs

»الصوت اجلريح« وشادي اخلليج .. في جلسة خاصة بـ»بيت البدر« بعد غد »اإلثنني«

»شادي اخلليج« عبدالعزيز املفرجالشيخ فهد املباركجابر احلربي »الصوت اجلريح« عبدالكرمي عبدالقادر

مقدم برامج مشهور مبالقته هاأليام قاعد يدور 
على محطة فضائية خليجية يبي يشتغل فيها بس 

للحني مو القي.. اقعد بالبيت أحسن!

ممثلة هاأليام مهتمة حيل بأحوال أحد الفنانني 
الشباب لدرجة أنها ما تنام الليل إال ليما تسمع 

صوته علشان تطمن عليه.. اهلل يشفي!

منتج اتفق مع مطرب شاب لتقدمي عمل تلفزيوني 
بس املطرب شاف حاله، وطلب مبلغ كبير صاحبنا 

املنتج عطاها طاف بعد ما فصل عليه.. 
زين سويت فيه!

مليق

اهتمام

اتفاق

أبوالليف: أنا أشبه الراحلني 
إسماعيل ياسني وشكوكو

غادة عادل بدال 
من ياسمني عبدالعزيز

ابنة أحمد الفيشاوي حتتفل 
في »الهالوين« مبالبس مرعبة

رامي عياش: سأتنازل عن الدعوى 
ضد فضل شاكر ألن اهلل هداه واعتزل

MBC تفاوض سمير غامن لالنضمام 
»Arabs Got Talent« لـ

ملاذا رفضت إلهام شاهني 
مسلسل إيناس الدغيدي اجلديد؟

تأجيل »شرم الشيخ للسينما اآلسيوية« 
إلى مارس املقبل

قرر مجلس إدارة جمعية بيت السينما في اجتماع 
طارئ تأجيل عقد الدورة األولى ملهرجان شرم الشيخ 
للسينما اآلسيوية إلى العشرين من مارس املقبل 
ليتزامن مع احتفاالت محافظة جنوب سيناء بالعيد 

القومي.
وقال الكاتب األمير أباظة رئيس جمعية »بيت 
السينما« ورئيس املهرجان إنه اتفق مع محافظ جنوب 
سيناء اللواء خالد فودة على إرجاء موعد املهرجان 
إلى مارس ليكون جزءا من االحتفاالت بالعيد القومي، 
مشيرا إلى أن تأجيل املوعد مينح إدارة املهرجان املزيد 
من الوقت، إضافة إلى اخلروج من دائرة التزامن مع 
العديد من املهرجانات السينمائية املصرية والعربية 

املتركزة في الربع األخير من العام.

وجاء قرار التأجيل احتراما ألحكام القضاء املصري 
الذي لم يفصل بعد في القضية املقامة ضد وزارتي 
الثقافة والسياحة ومحافظة جنوب سيناء وجمعية 
بيت الس���ينما والتي تقرر تأجيل الفصل فيها إلى 
الثالث���اء 6 نوفمبر املقب���ل، أي قبل يوم واحد من 

موعد افتتاح املهرجان احملدد مسبقا.
وخاطبت إدارة املهرجان وزارتي الثقافة والسياحة 
اللتني تقومان على رعاية املهرجان باملوعد اجلديد 
للتنسيق حول التفاصيل اللوجيستية والتنفيذية 
للمهرج���ان حيث ب���دأ االتصال بالدول املش���اركة 
التحكيم  والس���ينمائيني املدعوين وأعضاء جلان 

إلبالغهم باملوعد اجلديد.
 ٭ بيروت ـ ندى سعيد

عادل إمام: بيني وبني عمار الشريعي  
حكاية حب كبيرة

جنات تنضم لـ »روتانا« رسميًا

ساندي بـ »لوك« جديد.. »أحسن من كتير«

نور الشريف: بوسي حب عمري 
ولكن لن أعود إليها

اهلل عمار الش����ريعي وأعاده إلى 
محبيه معافى ساملا«. الزعيم، الذي 
يتصل بني احلني واآلخر بالشريعي 
لالطمئنان على صحته حتدث عن 
عالقته باملوس����يقار، واصفا إياها 
بحكاية حب قال عنها: »يااااه، عمار 
دا حكاية، وحكاية حب بينا كبيرة، 
ودائما ما كان يقول لي بيني وبينك 
إعجاب متبادل، وكنت أصدق على 
كالمه فلكل منا شخصيته املستقلة 
ولكن جتمعنا روح املرح وفلسفة 
واحدة في احلياة«. عادل إمام أكمل 
حديثه ممتدحا عمار الشريعي بقوله: 
»عمار على درجة كبيرة من الثقافة 
التي أخ����ذ خالصتها من التجارب 
احلياتية التي عاشها أو عاصرها، 
فهو مكتبة حتوي بني طياتها الثقافة 

واملعرفة«.

ألبومها  إنتاج  تتولى الشركة 
املقبل، وسوف تعقد  الغنائي 
روتانا مؤمترا صحافيا كبيرا 
تعل�����ن من خالله عن تفاصيل 

التعاقد.
ومن ناحي���ة أخرى انتهت 
جنات م���ن ألبومه���ا الغنائي 
اجلديد، الذي تنتجه على نفقتها 
اخلاصة، ولم حتدد حتى اآلن 
الشركة التي ستتولى توزيعه 
في األسواق. وتتعاون جنات في 
األلبوم اجلديد مع فريق عمل 
كبير يضم الشعراء حسن عطية 
ومحمد البوغى ووائل غرياني، 
وامللحنني محمد يحيى وأشرف 
سالم ومحمد الصاوي ومديح 
وشريف إسماعيل، واملوزعني 
إبراهيم  طارق حسيب وأحمد 
ويحيى يوسف ووسام. وسجلت 
جنات من األلبوم أغنية »البادي 
الكبير  الشاعر  أظلم«، تأليف 
تامر حسني وأحلان أشرف سالم 

وتوزيع أمير محروس.

االخير، ويعد رابع البوماتها، مت 
تصوي���ر الڤيديو في دبي خالل 
ايام متواصلة من اخراج  ثالثة 
االميرك���ي ديڤيد زين���ي، ومت 
عمل »لوكيشن« خاص لالغنية 
في شارع الش���يخ زايد، اغنية 
الكليب من كلمات جمال اخلولي 
وأحلان تامر علي وتوزيع احمد 

ابراهيم.
وسيعرض كليب »أحسن من 
كتير« في عيد االضحى املبارك 
على جميع القنوات الفضائية في 
الوطن العربي، في حني ان كليبها 
الفائت الذي يحمل عنوان »أول 
مرة اجترأ« م���ع الفنان العاملي 
كارل وول���ف يعرض على اكبر 
القنوات الفضائي���ة في الوطن 
العربي تزامنا مع صدور االلبوم 
نفسه محققا جناحا كبيرا منذ 

عرضه.

أكد نور الش����ريف ان طليقته 
الفنانة بوسي حب عمره ولكن نفى 
عودتهما الى بعضهما في حديثه 
ألحد املواقع االلكترونية ونشرته 
»دنيا الوطن« حيث قال: »هذا الكالم 
غير صحيح كل ما في األمر أنني 
عندما علمت بوفاة والدتها ذهبت 
إليها ووقفت بجانبها ألخذ العزاء 
ألن »الست دي أمي« ومن الواجب أن 
أتلقى عزاءها بنفسي كما أن عالقتي 
ببوسي جيدة وصداقة ال متحوها 
اخلالفات كما أنها أم بناتي وحب 
عمري ويهمني ان اعرف أخبارها 

وأقف الى جوارها«.

»طق حنك« وأن���ا مع الغيرة، 
ألن احلب بال غيرة »ما ميشي 

احلال«.

»Arabs Got Talent«؟.. وإذا جنحت 
هذه املفاوضات هل يكون الفنان 

املصري أكثر جدية؟

من ضمنها فيلم »يوم للستات«، 
الذي ستبدأ تصويره بعد أن يصدر 
احلكم في القضي����ة التي رفعتها 
على الشيخ عبداهلل بدر منتصف 

نوفمبر املقبل.

دعا النجم املصري عادل إمام اهلل 
أن يشفي  املوسيقار عمار الشريعي 
من أزمته الصحية قائال: »ش����فى 

بعد الكثير من الش���ائعات 
التي دارت في الفترة األخيرة، 
أعلنت شركة روتانا للصوتيات 
الفنانة  واملرئي���ات انضم���ام 

املغربية جنات إليها. 
وقد وقعت جنات، بحسب 
موقع »عي���ون عالفن«، العقد 
أن  املق���رر  بالفع���ل، وم���ن 

الفنانة ساندي بلوك  تألقت 
جديد يختلف عما ظهرت به من 
ف���ي تصوير ڤيديو  قبل وذلك 
كليب جديد الغنية »أحسن من 
كتير« والتي حتمل عنوان البومها 

أكد املطرب رامي عياش انه 
سيتنازل عن الدعوى التي كان 
قد رفعها ضد الفنان اللبناني 
فضل شاكر، ألن فضل اعتزل 
الفن واهلل س���بحانه وتعالى 
هداه، وأنا أمتنى له التوفيق، 
فهو لم يعد زميال لي في الفن، 
وإمنا صار متدينا وال يسعني 

إال ان أدعو له باخلير.
وخالل حديثه ملجلة »نادين« 
ق����ال  وعن موضوع خطبته 
رامي ان خطيبته تتفهم ان����ه 
جنم ولديه معجبات ودائ����م 
األسفار، وإال فإن عالقتنا ل�����ن 
تدوم، وأضاف: »الغيرة يجب 
أال تك���ون عمي���اء أو عوراء، 
ب���ل يج����ب ان تكون معقولة 
ومقبولة وإال فس���تتحول إلى 

القاه����رة: يب����دو أن برنام����ج 
 Arabs Got« مس����ابقات املواه����ب
أكبر من  Talent« س����يحمل عددا 
املفاجآت للجمهور في هذا املوسم، 
حيث تتردد أنباء عن انضمام الفنان 
املصري سمير غامن إلى البرنامج. 
وذكرت مصادر من داخل البرنامج 
أن هناك مفاوضات حاليا مع فريق 
عمل برنامج MBC من أجل تولي 
 Arabs« غامن كرسي حكم في برنامج
الفنانة  إل����ى جانب   »Got Talent

جنوى كرم والعميد علي جابر.
ومن املتوقع أن يحل غامن مكان 
ناصر القصبي الذي غادر دون أي 

تبرير يذكر.
ه����ل تتوق����ع أن تنج����ح هذه 
املفاوضات ويكون س����مير غامن 
ثاني مصري ينضم للجنة حتكيم 

نفت الفنانة إلهام ش����اهني أن 
يك����ون اعتذارها ع����ن لعب دور 
البطولة في املسلسل العربي اجلديد 
»حرمي الس����لطان« الذي تخرجه 
الدغيدي، بسبب خالفات  إيناس 
مع الدغيدي، وأكدت ش����اهني أن 
سبب رفضها أن العمل ال يناسبها، 
باإلضافة النش����غالها بالتحضير 
ملسلس����ل آخر من املقرر أن يرى 

النور في موسم رمضان 2013.
وذكرت شاهني، بحسب موقع 
»عيون عالف����ن«، إنها تعكف في 
الوقت احلالي على قراءة مسلسلني، 
األول هو »س����ت احلسن« قصة 
وس����يناريو وحوار محمد جالل 
عبد القوي، في حني يحمل الثاني 
اسم »أمنا الغولة« قصة وسيناريو 
وحوار وإخراج محمد أبو سيف.

وباإلضافة لذلك قالت شاهني: 
إن هناك أعماال أخرى تستعد لها، 

فضل شاكر

سمير غامن

إلهام شاهني

عادل إمام

جنات

ساندي

نور الشريف

رامي عياش

عمار الشريعي

بوسي

اعتب���ر الفنان نادر أبوالليف أن���ه امتداد للفنان 
الكوميدي الراحل إسماعيل ياسني، قائال إنه يحاول 
أن يعيد فن »املونولوج« الذي أبدع فيه الفنان الراحل 

وكذلك شكوكو، ومن بعدهما ثريا حلمي.
ورف���ض أبوالليف االنتق���ادات التي تعرض لها 
ألبومه اجلديد »سوبر 
ليفة«، مشيرا إلى أن من 
ينتقده لم يستمع إليه من 
األساس ألنه لو استمع 
اليه لوجده يناقش قضايا 
خطي���رة ف���ي املجتمع 
بطريقة كوميدية ومن 

بينها الزواج العرفي.
وحت���دث الفنان عن 
عالقته بابن أخته الكاتب 
أمين بهجت قمر، الذي أكد 
على أنه يساعده في أغلب 
أعماله الفنية التي تكون 
من كلماته، كما أنه يكتب له حاليا عمال س���ينمائيا 

يناسب شخصيته حتى يقدمه للجمهور.

 بعد اعتذار النجمة ياسمني عبدالعزيز عن بطولة 
املسلسل التلفزيوني اجلديد »يوميات زوجة مفروسة« 
بسبب انشغالها في الفترة املقبلة، رشحت مدينة االنتاج 
االعالمي اجلهة املنتجة للعمل النجمة غادة عادل لبطولة 
املسلسل. وبالفعل حصلت غادة عادل على سيناريو 
ان  املقرر  العمل، وم���ن 
تب���دي رأيها خالل ايام، 
وينتظ���ر املخرج عمرو 
عابدين، بحس���ب موقع 
»السينما«، موافقة غادة 
لترش���يح باقي الفنانني 
املنتظر مش���اركتهم في 

العمل.
يذك���ر ان »يوميات 
زوج���ة مفروس���ة« من 
امان���ي درغام  تألي���ف 
وهو مسلسل كوميدي 
اجتماعي تدور احداثه في 
حلقات منفصلة متصلة حول مجموعة من املشاكل 

االجتماعية اليومية لكل زوجني.

تداول رواد موقع التواص���ل االجتماعي صورة 
خاصة بالطفلة لينا ابنة الفنان املصري الشاب أحمد 

الفيشاوي وهي ترتدي مالبس تنكرية مرعبة.
وم���ن جانبها قامت والدتها هند احلناوي طليقة 
الفيش���اوي بالتعليق على الصورة قائلة، بحسب 
ما ذكر موقع »محيط«، 
إنها التقطت البنتها في 
الهالوين، وانهالت  عيد 
التعليقات على الصورة، 
منه���ا قول: إنه���ا طفلة 
جميلة ومتميزة، وآخر 

وصفها بالقمر.
أحم���د  أن  يذك���ر 
الفيشاوي كان قد احتفل 
مؤخرا بعيد ميالد ابنته، 
حي���ث أكمل���ت عامه���ا 

الثامن.

أبوالليف

غادة عادل

أحمد الفيشاوي


