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عبدالعزيز املسلم

وردة تظهر في كليب »أيام«.. وجنلها يؤكد طرحه منتصف 2013
نف���ى جن���ل الفنان���ة وردة 
اجلزائرية رياض قصري ما تردد 
مؤخرا عن أنه قد مت عرض كليب 
»أيام« آخر كليبات الفنانة الراحلة 
وردة اجلزائرية على التلفزيون 
األرضي اجلزائري، وأكد أن العمل 
لم يطرح بع���د، نظرا للصعوبة 
التي كان يواجهها املخرج يونس 

خمار.
وأكد ري���اض أنه يقوم حاليا 
باإلشراف على كل صغيرة وكبيرة 
حول هذه املشاهد لكي يخرج في 
أفضل ص���ورة ممكنة، من حيث 
الشكل واحلركات وحتى املالبس، 
وشدد، بحسب »العربية نت«، على 
أنه لن يقبل بأي خطأ من املمكن أن 
يشوه الصورة النهائية التي يجب 
أن يخرج بها الكليب، السيما أن 
جمهور وردة في انتظار هذا العمل 

لكونه آخر ما قدمته والدته.
وأضاف رياض أنه مت تأجيل 
ط���رح الڤيديو كلي���ب ملنتصف 

إلى لقاءات نادرة لم تعرض من 
قبل.

كم���ا ع���رض الفيل���م عل���ى 
التلفزيون األرضي بعد تأجيله 
سابقا، حيث كان من املقرر بثه 

يوم 6 ديسمبر املنصرم.
يذكر أن الفنانة وردة اجلزائرية 
قامت بتسجيل وتصوير جزء من 
كليب »أيام« قبل رحيلها باللهجة 
اللبنانية، وهو يعتبر أضخم عمل 
أنتج���ه اجلزائري يونس خمار، 
ومن أحلان اللبناني بالل الزين، 
وإخ���راج يونس خم���ار. إال أن 
صاحبة »بتونس بيك« لم تضمه 
إلى ألبومها األخير، بسبب خالف 
بني امللحن وشركة اإلنتاج. لكنه 
مت فيما بعد االتفاق على أن تصدر 
األغنية في »سينغل«، على طريقة 
الڤيديو كليب. وقامت وردة قبل 
رحيلها بتصوير العمل في عدة 
مناطق في اجلزائر، منها العاصمة 

ومدينة بجاية.

عام 2013، بعد أن كان من املقرر 
عرضه آخر عام 2012، إال أنه حرص 
على التأجيل للخروج بعمل يليق 
بصورة واسم وردة وتاريخها، 
مؤكدا أن الڤيديو كليب س���وف 
يكون مفاجأة لكل جمهور والدته 

في الوطن العربي.
م���ن جه���ة أخ���رى أكد جنل 
الفنانة الراحل���ة أن فكرة إقامة 
معرض يضم مالبس ومقتنيات 
وردة التي اس���تخدمتها في كل 
ما قدمته خالل مش���وارها الفني 
من أعمال س���ينمائية أو حفالت 
غنائية، قائمة لكنها لم تدخل حيز 

التنفيذ بعد.
التلفزيون  هذا وقد ع���رض 
اجلزائري اجلمعة املاضية فيلما 
وثائقي���ا من إنتاج���ه عن حياة 
الفنانة، وتطرق ملشوارها الفني 
ومسيرتها وما قدمته من أعمال 
س���ينمائية وغنائية وجزء من 
الش���خصية، باإلضافة  حياتها  وردة

مراد بوريكي من املغرب »أحلى صوت« في الوطن العربي

أسدل برنامج املواهب الغنائية 
الشهير »The Voice« الستار على 
املوسم االول بنجاح كبير وسط 
تفاعل قياسي على مواقع التواصل 
االجتماعي من متابعيه في الوطن 
العرب���ي والعالم، حيث حس���م 
املتسابق املغربي مراد بوريكي 
اللقب الثمني، ليحصل على عقد 
انتاج وتوزيع موسيقي من شركة 
Universal Music العاملية واملنتج 
املوسيقي العاملي Red One، ويفوز 
أيضا بسيارة »شيفروليه تريل 
بليزر« مودي����ل 2013، كما حصد 
مدربه عاصي احلالني لقب افضل 
مدرب ف����ي البرنامج بعد ايصال 

بوريكي الى النهائي.
وقد شهدت احللقة األخيرة من 
البرنامج منافسة شرسة بني أربعة 

قادرة، يزخ����ر بها عاملنا العربي، 
وهذا ما أكد عليه كاظم ايضا.

الرباعي أن  كما أوضح صابر 
البرنامج تكمن في قدرته  أهمية 
على رفع مس����توى الوعي الفني 
واملوسيقي لدى اجلمهور، واالرتقاء 

بالذائقة الفنية العربية.
من جانبه، عب����ر مازن حايك 
 ،»MBC عن وجهة نظر »مجموعة
مؤكدا أن املوسم األول من البرنامج 
كان مبثابة إضافة نوعية إلى عالم 
برامج الغناء والفن واملوس����يقى 
في املنطق����ة، وأنه حقق األهداف 
املرس����ومة له، وساهم في وضع 
منطقة الشرق األوسط على خارطة 

الترفيه التلفزيوني العاملي.

 ٭ عبدالحميد الخطيب

يذكر ان »ام بي س����ي« عقدت 
عق����ب انتهاء البرنام����ج مؤمترا 
صحافيا ضم مراد بوريكي، وكال 
من املدربني األربعة كاظم الساهر 
وش����يرين عبدالوه����اب وصابر 
الرباعي وعاصي احلالني، إضافة 
إلى مازن حايك، املتحدث الرسمي 
باسم مجموعة MBC، ومدير عام 
العالقات العامة والشؤون التجارية 
وخ����الل املؤمتر، أب����دى بوريكي 
فرحته العارمة بالفوز باللقب،بينما  
شدد احلالني على املوهبة النادرة 
التي ميتلكها مراد بوريكي واصفا 
صوته ب� »الطربي احلقيقي بكل 
ما للكلمة من معنى«. أما شيرين 
عبدالوهاب، فأوضحت أن البرنامج 
كان مبثابة دليل واضح على وجود 
مواهب حقيقية وإمكانيات صوتية 

متس����ابقني وهم التونسية يسرا 
محنوش من فريق كاظم الساهر 
واملغربي مراد بوريكي من فريق 
عاصي احلالن����ي واملغربي فريد 
غنام من فريق شيرين عبدالوهاب 
والعراقي قص����ي حامت من فريق 
صابر الرباعي، وغنى قصي حامت 
ف����ي البداية أغنيتي »أنا يا طير« 
حملمد جواد أموري، و»سر حبي« 
ألبو بكر سالم. ومن ثم شدا مراد 
بوريكي بأغنيت����ي »غنيلي« ألم 
كلثوم، و»الهوى سلطان« جلورج 
وسوف. أما يسرا محنوش فقدمت 
أغنيتي »حياك بابا حياك« لناظم 
الغزال����ي، و»أعطني حريتي« الم 
 c’est« كلثوم. بينما غنى فريد غنام
la vie« للشاب خالد، و»حاولوا« 

للشاب مامي.

صورة جتمع جلنة حتكيم البرنامج اثناء احللقة األخيرة الفائز بلقب »The Voice« مراد بوريكي

توجه الفنان واملنتج عبدالعزيز املسلم إلى دبي 
تلبية لدعوة من »دبي السينمائي« حلضور ختام 
املهرجان على أن يعود فور االنتهاء من املهرجان 
مباشرا للتحضير الى مشروع سينمائي ضخم 
سيعيد اكتشاف السينما ليس في الكويت وامنا 

على مستوى منطقة اخلليج العربي.
وفي هذا الصدد قال املسلم: بناء على خطة 

لتحريك املياه الراكدة منذ سنوات طويلة في هذه 
الصناعة، عزمت مجموعة السالم اإلعالمية على 
خوض الصناعة السينمائية اخلليجية بـ 3 أفالم 

سينمائية شبابية جديدة ستكون جاهزة عام 2014 
مبيزانية مبدئية 10 ماليني دوالر، وستبدأ في 

تصوير أول هذه األفالم منتصف فبراير املقبل، 
وستتضمن قصصا وقضايا واقعية ذات رؤى 

شبابية مواكبة للحداثة والتكنولوجيا التي يشهدها 
عصرنا احلالي.

ومن جانب آخر انتهت مجموعة السالم اإلعالمية 
من تصوير أول انتاجاتها للموسم الدرامي اجلديد 

وهو املسلسل االجتماعي اإلنساني »وتستمر 
األيام« والذي تتفاوض على بثه كبرى القنوات 

الفضائية اخلليجية والعربية للعرض بداية العام 
املقبل، والعمل قصة د. بشير صالح الرشيدي، 

سيناريو وحوار هديل املرجان، منتج فني 
عبدالعزيز املسلم، بطولة هدى اخلطيب، حسني 
املنصور، عبدالعزيز احلداد، عبداإلمام عبداهلل، 
مرام، عبير أحمد، شيماء علي، مشاري البالم، 

هدى صالح، وآخرين.
عبدالحميد الخطيب  ٭

املسلم: 3 أفالم سينمائية شبابية جديدة ستكون 
جاهزة عام 2014 مبيزانية مبدئية 10 ماليني دوالر

منى زكي تتخلى عن زوجها إكرامًا لباسم سمرة 
وهشام عباس: خامت أحمد حلمي له مكانة خاصة

بعد أن أكدت الفنانة منى زكي 
أنها ل���ن تقدم أي جتربة درامية 
جديدة خالل ه���ذه الفترة، وأن 
أول عمل س���تعود به للشاش���ة 
الصغي���رة هو املسلس���ل الذي 
ستقدمه مع زوجها الفنان أحمد 
حلمي، والذي س���يقوم بكتابته 
الفنانة  تامر حبيب، تراجع���ت 
عن تصريحها، وتعاقدت أخيرا، 
بحس���ب »س���يدتي نت«، على 
بطولة مسلس���ل »دنيا قاسية«، 
الذي يجمعها بالفنان باسم سمرة، 
في أول عمل يجمعهما، عن قصة 
أبواحلسن ومن  للمؤلف عباس 
إخراج محمد بكي���ر. ويأتي هذا 
العمل بعد غياب ست سنوات إذ 
كان مسلسلها »السندريال« آخر ما 

قدمته للشاشة الصغيرة.
من جانب آخ���ر، أكد املطرب 
هش���ام عباس أنه يحرص على 
تب���ادل الهدايا بينه وبني زمالئه 
الفنانني، قائال إنها تزيد الترابط 

إليه مصمما  على أن يأخذ اخلامت، 
ورغم رفض���ه إال أن أحمد أصر 
على موقفه، مش���يرا إلى أن هذا 
اخلامت يعتبر أغلى هدية عنده، 
وخاصة أنه يحم���ل علم بالده، 
فضال عن حبه وتقديره للفنان 

أحمد حلمي.

يرتدي خامتا فضي���ا عليه علم 
مصر، كان قد رآه يرتديه من قبل 
في فيلم »عس���ل اسود«، وأبدى 

إعجابه الشديد به.
وقال النجم املصري إنه سأل 
حلمي عن مكان ش���رائه، ولكنه 
فوجئ بعد أي���ام مبجيء حلمي 

واحملبة بينهم. وقال هش���ام إنه 
تلقى العديد م���ن الهدايا ولكنه 
خ���ص بالذكر هدية الفنان أحمد 
حلمي، موضحا، بحس���ب موقع 
»محيط«، أنه حينما كان مدعوا 
معه في افتتاح مطعم زوج الفنانة 
ياس���مني عبدالعزيز رأى حلمي 

هشام عباسمنى زكي باسم سمرةأحمد حلمي

ما املؤامرات التي ستكشفها شمس في بيروت؟

بعد ابتعادها وغيابها الطويل عن التصريحات 
اإلعالمية، واللقاءات الصحافية، بسبب كثرة 
املضايقات التي تعرض����ت لها، أكدت الفنانة 
شمس في بيان إعالمي انها قررت أن تكشف 
احلقائق واملؤام����رات التي بدأت حتاك ضدها 
وض����د حتركاتها الفنية، خاصة بعد ظهورها 
األخير على الس����جادة احلم����راء في مهرجان 
دبي الس����ينمائي الدولي، وإعالنها عن حفلها 
في ليلة رأس السنة امليالدية في دبي، حيث 
غادرت دول����ة اإلمارات مكان إقامتها احلالية، 

الى العاصمة اللبنانية بيروت ملالقاة اإلعالمية 
نضال األحمدية، وإجراء اللقاء الذي ستكشف به 
مجموعة من األمور التي لم يعلم بها اجلمهور 

في السابق.
هذا وتس����تعد الفنانة شمس إلحياء حفل 
رأس السنة امليالدية من أطول فندق في العالم 
»جي دبليو ماريوت« في دبي، حيث ستكون 
اإلطاللة األولى لها ف����ي احلفالت العامة بعد 
غياب عشر سنوات تقريبا، والتي ستحييها 

برفقة الفنان العراقي وليد الشامي.

شمس

إلكمال مسلسل »طاش« من 
القصيب���ي وان ه���ذا  دون 
ما يجري اإلع���داد له، وان 

املسلسل ليس ملكا ألحد.

عبداهلل السدحان: ناصر القصبي خذلنا 
وسأكمل »طاش ما طاش« من دونه

مصادر فنية: شريهان لن تعود للتمثيل
 إال بعد إجراء عملية جتميل

أسبر: زوجي ديبلوماسي..  وأنا متفرغة حلملي!

منة شلبي بطلة »املغضوب عليهم«

صرح املمثل الس���عودي 
عبداهلل السدحان بأن هناك 
جزأين جديدين من سلسلة 
»ط���اش ما طاش« س���يتم 
إنتاجهما لتكمل السلس���لة 

عشرين جزءا.
وقال السدحان، في حديث 
له خ���الل حلقة من برنامج 
»ضيف األولى« على القناة 
السعودية اخلميس املاضي: 
ناص���ر القصيبي خذلنا في 
اجلزء 18 � حسب قوله � مشيرا 
إلى أنه لم يكمل تصوير هذا 
اجلزء من املسلسل وسافر إلى 
خارج اململكة بعد تصوير 20 

حلقة فقط.
عبداهلل السدحان وناصر القصبي في »طاش ما طاش«وذكر السدحان إنه مستعد 

في حالة عدم قيامها بإجراء 
عملية التجميل، مدللني على 
حديثهم بأن الشركة املنتجة 
لم تعلن حتى اآلن عن بدء 

تصوير املسلسل. 
يشار إلى أن آخر أعمال 
الفنانة شريهان، في الدراما 
التلفزيونية مسلسل »دمي 
ودموعي وابتسامتي« قصة 
إحسان عبد القدوس، وإخراج 
تيس����ير عبود، ومت عرضه 

عام 1995.

النجومي����ة وهل  وح����ول 
س����رقتها من عائلتها وزوجها 
قالت جين����ي: بالطبع، فعملي 
الوقت،  الكثير من  الى  يحتاج 
خصوصا خالل فترة التصوير، 
ولكن مبا أن زوجي منتج، فهو 
يتفهم الوضع كثيرا، ويتعامل 
بديبلوماسية في احلياة، وبرأيي 
النجومية جتعل أحيانا بعض 
األشخاص يتعدون حدودهم عبر 
تناقل وكتابة أخبار شخصية 
عني وعن غيري، ما يكسر حاجز 

اخلصوصية.

في مواجهة التطرف اإلسالمي 
وحص����ل على جائ����زة جنيب 

محفوظ في مهرجان القاهرة.

أكدت مص����ادر فنية، أن 
النجمة ش����ريهان لن تعود 
إذا  إال  للتمثيل مرة أخرى، 
قامت بإجراء عملية جتميل، 
لتظه����ر على الشاش����ة في 
الصورة الت����ي اعتاد عليها 
وأوضح����ت  جمهوره����ا. 
املص����ادر، بحس����ب »اليوم 
أن  املصري����ة،  الس����ابع« 
مسلسل »دموع السندريال« 
املرشح لبطولته شريهان، 
من احملتمل أن تعتذر عنه، 

قالت الفنانة جيني اسبر إنها 
ال حتضر هذه الفترة ألي عمل 
فني بسبب الوضع األمني في 
سورية، ألنها حامل وال تستطيع 
تأدية أي دور جديد. وعن جنس 
املولود ردت اسبر في حوار لها 
مع موق����ع »انا زهرة«: ال أحب 
التصريح عن تفاصيل من هذا 
النوع، لكن أمتنى أن تكون فتاة، 
قبل ان تضيف عن اسمه: هناك 
العديد من اخليارات، لكن أحب 
اسم س����اندي كثيرا، وإن كان 

صبيا، سأترك اخليار لوالده.

حتمس����ت الفنانة الش����ابة 
من����ة ش����لبي للقي����ام ب����دور 
البطولة النس����ائية في الفيلم 
السينمائي »املغضوب عليهم« 
الذي سيتم تقدمي نسخة مصرية 
منه مبيزانية ضخمة وتتولى 
شركة العدل جروب إنتاجه، فيما 
لم يتحدد االسم املصري الذي 
الذي  سيعتمد للفيلم املغربي 
عرض خالل انش����طة مهرجان 
القاه����رة الس����ينمائي الدولي 

بدورته األخيرة.
ووافقت من����ة مبدئيا على 
الفيلم بعد  القي����ام ببطول����ة 
مناقش����ات دارت بينه����ا وبني 
السيناريس����ت مدح����ت العدل 
الذي قرر، بحس����ب »ايالف«، 
أن يتول����ى كتابة الس����يناريو 
واحلوار للنسخة املصرية منه، 
علما أن العمل يتناول دور الفن 

شريهان

جيني اسبر

منة شلبي


