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املطربة الكويتية سينا الفارس

تعود المطربة الكويتية سينا الفارس للساحة الغنائية بعد غياب 
عنها لظروف خاصة من خالل أغنيتها »السنغل« التي حملت 
اسم »أص« كلمات وألحان عبداهلل العماني، وذلك بعد أغنيتها 

السابقة »على فكرة شايف نفسك« كلمات وألحان عبداهلل سالم 
والتي حققت نجاحا كبيرا عند جماهيرها الكويتية والخليجية.

وأكدت سينا الفارس لـ »األنباء« ان أغنيتها الجديدة تحمل 
طابعاً مختلفا في »ستايل« الغناء ألنها حريصة على أن تقدم 

لجمهورها الجديد دائما سواء من خالل الكلمة او اللحن.
واشارت الى انها سعيدة بتعاونها مع الشاعر والملحن عبداهلل 

العماني من خالل هذه االغنية التي أهدتها لمحطات اإلذاعة لبثها 
على ان تقوم بتصويرها الحقا مع احد المخرجين المميزين في 

مجال الفيديو كليب.
وقالت ان هذه األغنية من توزيع عبداهلل المسعود ومكس 
صهيب العوضي وسجلتها في دبي على حسابها الخاص.

يذكر ان المطربة الكويتية سينا الفارس انطلقت الى عالم الغناء 
من خالل أغنية »قول لها« كلمات منصور الفضلي وألحان 

عبدالقادر الهدهود وتوزيع ربيع الصيداوي، وذلك من خالل 
ألبوم شبابي من إنتاج روتانا، ونالت شهرة واسعة في الخليج 

بعد ان استضافها العديد من البرامج التلفزيونية واإلذاعية.

 ٭مفرح الشمري
@Mefrehs

بعد »على فكرة شايف نفسك«
سينا الفارس.. »ُأص وال كلمة«!

سيرين عبدالنور تكسب أول رهان وتهزم سالفة معمار!
جنحت سيرين عبدالنور 
في كسب أول رهان لها، ونالت 
لق���ب أفضل ممثل���ة عربية 
لعام 2012 في تصويت »سما 
النجوم« على ال�»فيسبوك«. 
ورغم التنافس الش���ديد بني 
سيرين وس���الفة معمار في 
املرحلة األولى من التصويت، 
إال أن املرحلة الثانية شهدت 
تفوق���ا كبيرا لصالح الفنانة 
اللبنانية مع تقدم سريع لغادة 
عبد الرازق، واقتحام جومانة 
مراد الئحة اخلمسة األول رغم 

عدم مشاركتها في أي عمل.
وجرى االستفتاء، بحسب 

بأيام معدودة. وحتتل سيرين 
املرك���ز األول، تليها جومانة 
مراد ثم سالفة معمار وغادة 
عبد الرازق ونسرين طافش، 
وأيضا هن���د صبري وماغي 

بوغصن وجيني إسبر.
وأخيرا وقبل اإلعالن عن 
النتيج���ة النهائي���ة جلوائز 
»تايكي« بثالثة أيام، تتنافس 
النجمات الثالث سيرين وغادة 
وسالفة على لقب أفضل ممثلة 
ومعهن شجون الهاجري، فمن 
الت���ي س���تخطف اللقب في 
اجلولة األهم؟ هذا ما سنعرفه 

مساء اجلمعة املقبلة.

م���ا ذكر موقع »ان���ا زهرة«، 
مبشاركة 27 فنانة عربية في 
املراحل األولى، قبل أن تنحصر 
ب���ني خمس وجاءت  الثانية 
النتائج النهائية على الشكل 
التالي: سيرين عبد النور 2266 
صوتا، غادة عبد الرازق 1918 
صوت���ا، جومانة م���راد 895 
صوتا، نس���رين طافش 635 
صوتا، س���الفة معمار 566 

صوتا.
كما تفوقت س���يرين على 
س���الفة وغادة في استفتاء 
»توب ستار« حول أفضل ممثلة 
عربية قبل إغالق املس���ابقة 

سالفة معمارسيرين عبدالنور

أكدت أنها تعودت على الهجوم وقررت أن تقدم ما يشبعها كممثلة 

عبير صبري لـ »األنباء«: أمّر بأصعب مرحلة فنية في حياتي
حتملت الفنانة عبير صبري 
الفني وقدمت  طويال وضعه����ا 
أدوارا لم تلق مبوهبتها بغرض 
تواجدها على الس����احة واميانا 
منها بان الفرصة سوف تأتيها 
آجال أو عاجال وفضلت أن تشق 
طريقها بعيدا عن احملس����وبية 
والعالق����ات، فق����د خرجت من 
الزجاجة فانطلقت بعدها  عنق 
إل����ى جنومية كان����ت تنتظرها 
وينتظرها أيضا كثيرون تنبأوا 
بالتألق والنجاح، وجنحت  لها 
وأصبحت جنمة لكنها تعترف 
بأنها ليست »سوبر ستار« رغم 
التي  األعمال املؤثرة واجلوائز 
حققتها بعض أعمالها لكن مع ذلك 
لم ترحمها الشائعات ويالحقها 
الهجوم وبني ه����ذا وذاك يزداد 
الفني وتزداد جرأتها  رصيدها 
واآلن جتني ثمار هذا املش����وار 
التقت عبير  الطويل، »األنباء« 
صبري في حوار صريح، فالى 

التفاصيل:

مباذا تشعرين اآلن 
مع النجومية والبطولة 
واالعمال التي تعرض 

عليك باجلملة؟ 
٭ اشعر باخلوف احلقيقي على 
ما وصلت اليه وان استطيع ان 
احافظ على ما انا فيه، طبعا ال 
اعرف ماذا سيحدث غدا او بعد 
غد فهذا في علم اهلل ولكني اسمع 
الهاتف الذي يأت����ي من داخلي 
ويطمئنني على ان الغد افضل.

 
كيف واجهت الهجوم 

على دورك اجلريء في 
مسلسلك االخير »مع 

سبق االصرار«؟ 
٭ تعودت على ذلك لكني اقدم 
ما اراه مناسبا ومن وجهة نظري 
دوري في مسلس����ل »مع سبق 
االصرار« ليس فيه اي ابتذال، فقد 
اصبحنا على قدر كاف من اجلرأة 
فيما بيننا فاملش����اكل اجلنسية 
اصبحت مطروحة علنا ولهذا ال 
مانع يعوق تقدمي االعمال اجلريئة 
مادامت تخدش حياء املش����اهد 
ولم تصل ال����ى درجة رخيصة 
لغرض ما غي����ر مفهوم واالهم 
من ذلك تقدمي اعمال قريبة من 
الناس والشارع ومتس قضاياهم 
وتنبش فيها واخراجها وتقسيمها 
باسلوب فني على درجة واعية 
تتناس����ب مع عقلية اجلمهور 

لتقدمي هذه الشخصيات بشكل 
ص���ادق وال مانع من تقدمي كل 
ما يعبر عن هذه الش���خصيات 
بشكل حقيقي بقدر االمكان حتى 

يصدقني الناس. 

وصلت الى مرحلة متقدمة 
من النضج، هل ندمت 
على أشياء في حياتك؟ 

٭ نعم، هن���اك مواقف مررت 
بها في حياتي ول���م يكن لدي 
اخلبرة الكافية التخذ فيها القرار 
واتصرف بشكل سليم ولم يكن 
هناك احد معي حتى يوجهني 
ملا يج���ب ان اقوم به جتاه هذه 
املواقف التي تعاملت معها بشكل 
خاط���ئ وندمت بعد ذلك عليها 
ولكني ارى ان���ه كان يجب ان 
اخطئ حتى اتعلم الصح وكان 
البد ان اش���عر بالندم على هذا 
اخلطأ حتى ال اكرره مرة اخرى 
فاملهم أال اق���ع في نفس اخلطأ 
مرتني ف���ي حياتي وقد تعلمت 
م���ن كل خطأ وقع���ت فيه وال 
يوجد انسان ال يرتكب اخطاء 
واملهم هو ان كل خطأ وقعت فيه 
ل���م اكرره مرة اخرى النني من 
الذي يتعلم بسرعة وال  النوع 
ينس���ى. وهذا شيء مهم جدا ال 
احب ان اكون ضعيفة وال احب 
االحساس بالضعف، حتى في 
التي مررت بها  الظروف  احلك 
مؤخرا كنت احرص ايضا على 
أال اكون ضعيفة وان اظهر امام 
اجلميع وانا متماس���كة وقوية 
رغ���م كل ما بداخلي من مواقف 
مأساوية سببت لي جراحا وآالما 

سيئة. 

أخيرا، ما الصفات التي 
حتبينها وتكرهينها في 

عبير صبري؟ 
٭ ال احب في عبير طيبة قلبها 
التي جتعلها تصدق كل الناس 
وتثق في كل من حولها – ال احب 
في عبير االسراف فهي مسرفة 
ج���دا وال تعرف قيمة املال لكن 

اآلن تداركت االمر. 

وماذا عن السينما؟ 
٭ ليس عندي جديد سينمائيا 
فق���د عرض���ت عل���ي بع���ض 
السيناريوهات لكنني لم أر عبير 

فيها ومن أجل ذلك رفضتها.

القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

الشاشة واعتقد ان جناح  على 
مثل ه���ذه املوضوعات خالل 
الفترة املاضية دليل على ذلك 
والتغير الذي حدث سيمنحها 
فرصة اكبر للنجاح واشعر بأن 
املؤلفني سيتنبهون لذلك وان 
اغلب االعمال التي ستكتب سوف 
التفاهة والسخافة  تبتعد عن 
وستركز اكثر على املوضوعات 

والقضايا املهمة واالنسانية. 

وهل هناك صعوبات 
فنية تواجهك خالل هذه 

املرحلة؟ 
٭ بالطب���ع، صعوبة املرحلة 
عن���دي ان هن���اك العديد من 
السيناريوهات التي تعرض علي 
ويجب ان اختار منها اجليد فقط 
وابتعد عن الضعيف او حتى 
»النصف نصف« ألن اجلمهور 
اصب���ح ينتظر من���ي االفضل 
واالقوى م���ن كل ما قدمته في 

املاضي. 

وهل ستركزين 
في اختياراتك على 

الشخصيات املثيرة؟ 
٭ اركز فقط على الشخصيات 
التي حتمل اثارة في تفاصيلها 
فانا اختار ش���خصيات درامية 
حقيقية لبشر بحق يواجهون 
مواقف وحتديات ومشاكل واقعية 
وموجودة في احلياة وأس���عى 

والتواص����ل معهم للحفاظ على 
املصداقية القائمة بني املش����اهد 

والفنان والعمل الفني. 

وصلت الى جنومية 
متوهجة فهل اصبحت لها 

تأثير عليك كانسانة؟ 
٭ نع����م لقد اصبح����ت محاطة 
بالترقب وبعي����ون الناس اكثر 
م����ن اي وقت مضى ورغم انني 
عشت حياة ملتزمة طوال عمري 
اال انن����ي اصبحت ملتزمة اكثر 
النني اصبحت اش����عر بتقدير 
الناس وهذا يفرض علي مزيدا 
من الواجبات وفي هذه النقطة 
فانا اريد ان اقوم بواجباتي على 

افضل صورة.

 كيف تخططني للمرحلة 
الفنية املقبلة؟ 

٭ اراها اصعب مرحلة واشعر 
بأنها حتتاج الى نوع من التأني 
ف����ي كل عمل فن����ي اوافق على 
تقدميه اآلن وان����ا اخطط لهذه 
املرحلة على اساس الرهان على 
تغيير ذوق اجلمهور واالرتقاء 
بهذا الذوق الى حد كبير ورؤيتي 
مل����ا يحدث من تغي����ر في مصر 
جتعلني اش����عر بأن الناس لم 
تعد جتذبها االعمال التافهة وامنا 
يبحث املشاهد عن االعمال اجلادة 
التي تتناول موضوعات مهمة 
وحقيقية وتطرح الواقع بصدق 

عبير صبري

ليس لدي جديد 
سينمائيًا.. وأصبحت 

أخاف على ما 
وصلت إليه

لن أقدم إال 
الشخصيات الواقعية 
املثيرة في تفاصيلها 
الداخلية واخلارجية 

ظلم 
عدد من العاملني في االذاعة 

هاأليام يشعرون بالظلم 
لعدم إسناد برامج لهم في 

محطتي كويت fm وهنا 
الكويت اللي برامجها تسند 

لناس معينة.. اإلنصاف حلو 
يا جماعة واال شرايكم!

مقدم برامج ما يرحم 
املستمعني من مالقته 

الزايدة، واملصيبة 
يعتقد انه دمه ظريف 

ومحد يقدر يتحداه في 
الّضغاط.. 

احلمد هلل والشكر!

ممثلة عبرت عن 
استيائها من زميلتها 

بعد ما كشفت سر 
عملية التجميل اللي 

سوتها لويهها في دولة 
آسيوية ألحد املخرجني.. 

خووش زمالة!

عمليةمالقة

االخيرة، حول وجود عالقة 
عاطفي���ة جتمع بينها وبني 
الفنان السوري علي الديك. 
وأكدت حوراني ان ما بينها 
وبني الديك ال يزيد على كونه 
صداقة وعمل فني، وليس كما 
حتاول بعض املواقع الفنية 
ونشرات االخبار الصفراء 
الترويج له لتحقيق الشهرة 

الغار موضحا، بحسب »اليوم 
السابع«، املصرية، أن الفيلم 
ينتمي لنوعية أفالم اإلثارة 
والتشويق حول جرمية قتل 
حتدث، مشيرا إلى أن الفيلم 
يقدم عال غامن بشكل جديد 
ومختلف متام���ا عن جميع 
األدوار الت���ي قدمتها، حيث 
تظهر عال في شخصية مركبة، 
وه���ي فتاة بس���يطة لديها 
طموحات عديدة، فتبدأ رحلة 
أكثر من رجل  النصب على 

بعد غياب سنوات طويلة، 
يعود الفنان اللبناني وليد توفيق 
للس���ينما من خالل فيلم جديد 
يحمل اسم »شوق البنات« وهو 
من قصة هيثم سالم وسيناريو 
وحوار فاروق سليمان. ويعمل 

دومينيك حوراني تنفي شائعات 
تورطها في قصة حب جديدة

عال غامن: عرض »كريسماس« 5 ديسمبر

»شوق البنات« يعيد وليد توفيق للسينما 

مايا دياب تغني لوائل كفوري

على حسابها
وحول عالقتها بزوجها، 
قالت حوراني، بحسب موقع 
»عيون عالفن«: انها طلبت 
الطالق اكثر من مرة، لكنها 
لم حتصل عليه حتى اآلن، 
وفي كل مرة كانت تعود له 
بسبب ضغط عائلتها وابنتها 

ديالرا.
ان  بالذك���ر  واجلدي���ر 
تصريحات حوراني بشأن 
زوجه���ا متضارب���ة، فمرة 
تؤك���د انها حصل���ت على 
الطالق، وأنه���ت جميع ما 
يربط بينهما، ومرة اخرى 
تقول انها لم تسع للطالق 
من االساس، وان كل ما يثار 
بهذا الصدد ما هو اال مجرد 
شائعات، ومرة ثالثة تقول: 
انها طلب���ت الطالق ولكن 
زوجها رف���ض وأصر على 

عدم التفريط فيها.

حتى تصبح من أكبر سيدات 
األعمال، وفي النهاية يتم قتلها 

على أيدي أحدهم.
ويشارك في بطولة الفيلم 
إدوارد الذي يجسد دور ضابط 
شرطة يبحث عن متورطني 
ف���ي جرمية قت���ل غامضة، 
وس���امي العدل الذي يجسد 
دور رجل أعمال يتورط في 
القتل، نظرا لعالقته  قضية 
القتيلة »عال  وتعامالته مع 
غامن«، ورام���ي وحيد الذي 
القتيلة،  يجس���د دور زوج 
ويبح���ث مع الش���رطة عن 
اجلاني، وأشرف مصيلحي 
ال���ذي يجس���د دور ضابط 
الشرطة يتورط في القضية، 
وسامح أبو الغار الذي يجسد 
دور رجل أعمال يتزوج من 
عال غامن حتى تنصب عليه، 
باإلضافة إلى مروة عبداملنعم، 
والوج���ه اجلدي���د مونيكا، 
والفيلم من تأليف سامح أبو 
الغار، ومن إنتاج هاني وليم، 

وإخراج محمد حمدي.

وليد حاليا، بحسب »البشاير« 
املصرية، في ورشة عمل مغلقة 
لالعداد للفيلم في سرية تامة ولم 
يتم االستقرار على اسم البطلة 
ولكن اغلب الظن انها ستكون من 
الوجوه اجلديدة. وكان توفيق 
يتردد في العودة مجددا للسينما 
بعد غيابه عنها كل هذه السنوات 
لعدم وجود نص جيد يناسب 
هذه العودة اال انه قرر بش���كل 
نهائي الظه���ور مرة اخرى من 
خالل فيلم جديد النه يتضمن 

افكارا جديدة.
وسيغني وليد من خالل الفيلم 
اغنيتني من احلانه ش���خصيا 
وسيقوم بضمهما اللبومه املقبل، 
والتوزيع املوسيقي سيقوم به 
توما، بينما قام بتأليف الكلمات 

احمد يحيى.

أحيت الفنانة مايا دياب حفال 
غنائيا ضمن انشطة مهرجان »يا 

سالم« في إمارة ابوظبي. 
وقدمت مايا، بحسب »ايالف«، 
مجموعة م����ن االغاني القدمية 
الغنائي  الراقصة في احلف����ل 
الناجح الذي امتد حتى ساعات 
الفجر االولى، مثل »الليلة حلوة 
الليلة عيد«، وأغنية »يا هوى 
روح وقللو« للفنان وائل كفوري 
وفاجأت اجلمهور بها، خصوصا 

انها تقدمها للمرة االولى.

اللبنانية  الفنان���ة  نفت 
دومينيك حوراني الشائعات 
الفترة  انتش���رت في  التي 

اس���تقرت اجلهة املنتجة 
لفيلم »الكريس���ماس« من 
الفنانة ع���ال غامن  بطول���ة 
عل���ى عرضه بالس���ينمات 
5 ديس���مبر املقبل، حسبما 
أكد مؤلف العمل سامح أبو 

دومينيك حوراني

عال غامن

وليد توفيق

وائل كفوريمايا دياب

منة شلبي: تصوير »رسائل احلب« لم يتحدد بعد
قالت الفنانة منة ش����لبي أنه����ا تعكف حاليا 
على التحضير لفيلم »رسائل احلب« مع املخرج 
داوود عبد السيد، مشيرة إلى أن العمل اليزال قيد 
التحضير ولم يتحدد موعد انطالق تصويره بعد، 
الفتة، بحسب »ايالف«، إلى قراءتها لبعض األعمال 

الدرامية لرمضان املقبل. وأعربت منة شلبي عن 
اقتناعها بردود الفعل التي حصدتها بعد عرض 
فيلمها األخير »بعد املوقعة« على الرغم من عدم 
حتقيقه إيرادات جيدة، مشيرة إلى أن اإليرادات 

ال تنصف الفنانني واألعمال اجلادة.


