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عينه على أي فرصة تضيف إلى رصيده وجتعله يخطو خطوة إلى األمام

جو أشقر لـ »األنباء«: ال أدخل ملعب الغير.. وال أحد يدخل ملعبي

هل ستتجه إلى التمثيل 
أسوة بسواك من املمثلني؟

٭ بديهي ان يبحث الفنان 
عن الظهور في ظل تراجع 
الكليبات واحلفالت وسوى 
ذلك، شخصيا عيني على أي 
فرصة تضيف إلى رصيدي 
وجتعلني أخطو خطوة إلى 

األمام.

أنت مشروع ممثل؟
أنا ممث���ل وممثل بارع  ٭ 

أيضا.

هل صحيح ان ثمة »ڤيتو« 
عليك من بعض احملطات 

والبرامج التلفزيونية؟
٭ ما م����ن حرب خفية وإمنا 
املسألة مس����ألة محسوبيات 
ألن لكل جهة إنتاجية فنانيها 
واالمتي����ازات بطبيعة احلال 

من حق هؤالء الفنانني دون 
سواهم.

يحز في نفسك هذا الواقع؟
٭ أبدا، في احلياة أنا إنسان 
إيجابي للغاية وال يعنيني 

ان أنظر إلى سواي.

غائب أنت عن اجلوائز 
الفنية...

٭ )مقاطع����ا( ما الذي يؤكد 
أن ثمة مرجعية صاحلة وراء 

هذه اجلوائز؟

أال تدق األبواب؟
أفعل ذلك  ٭ مستحيل، لم 

مرة ولن أفعل.

محظوظ أنت فنيا؟
٭ ال أقول إني محظوظ لكني 
أمتيز بعالمة فارقة، أغرد في 
سرب خاص وألعب في ملعبي 
اخلاص، يعني ال أدخل ملعب 
الغير وال أحد يدخل ملعبي.

هل ألنك متلك ملهى ليليا 
خاصا بك منذ أكثر من 20 

سنة؟
٭ األكيد إني ال أشبه أحدا، 
إن���ي حاضر بنجاح  يكفي 
وبشكل شبه يومي منذ أكثر 
من 20 سنة في امللهى الذي 
أملكه، ه���ذا ملعبي الذي ال 

أشبه فيه أحدا.

هذا التميز هل يجعلك 
مطمئنا على املستقبل؟

٭ أنا إنس���ان ناجح لذا أنا 
في قل���ق دائم وتفكير دائم 
ويعنين���ي ان أس���تمر في 
النج���اح بعيدا قدر اإلمكان 

عن الهفوات واألخطاء.

الس���وق املصرية  لدخول 
بطريقة جدية، وحاليا بني 
يدي نح���و 5 أو 6 أغنيات 

مصرية جاهزة.

لم تستطع دخول مصر 
من خالل أغنياتك اللبنانية، 

ملاذا؟
٭ كي���ف ذل���ك؟ أغنيت���ي 
»حبيبة قلبي« من األغنيات 
التي تركت بصمة كبيرة في 
مصر لكني أعت���رف بأني 
القوي  إلى احلضور  أفتقر 
وإلى اإلطالالت الكثيفة في 

البرامج املصرية.

ما صحة ما قرأناه عن ديو 
مع الفنان سعد الصغير؟

٭ ما حصل هو إننا طرحنا 
الفكرة في إحدى اجللسات، 
فتحمس كل من���ا لكننا لم 

نتابع املوضوع.

بيروت ـ بولين فاضل

منذ بدايات����ه في الفن لم 
ينظر جو أشقر إلى سواه من 
الفنانني ول����م يتأثر مبوجة 
من هنا وموجة من هناك، بل 
صنع حالة خاصة به تشبهه 
وال تشبه س����واه وهو الذي 
ميلك مله����ى ليليا يغني فيه 
منذ أكثر من 20 سنة بنجاح 
منقط����ع النظير. ويبدو جو 
أش����قر، الذي لم يتوقف مرة 
عن اإلنتاج مهما كانت الظروف 
احمليطة صعبة، انه يؤسس 
اليوم ملرحلة تعزيز االنتشار 

في مصر.
عن هذه اخلطوة وأمور 
كثيرة أخ���رى حتدث جو 
أش���قر إلى »األنباء«، فإلى 

التفاصيل:

»أنا واياكي« هي أحدث إصدار 
غنائي لك.. كم هي امتداد ملا 

سبق وقدمته؟
٭ بصراحة لم أقم احلسابات 
ولم أفكر كثيرا قبل أن أطرح 
األغنية، اسمعني إياها امللحن، 

فأحببتها وطرحتها.

هكذا أنت.. تتبع إحساساك 
وتقرر بسرعة؟

٭ في معظم األحيان نعم.

أال تخطئ مرات؟
٭ هناك دوما أخطاء ومن 

دونها كيف لنا ان نتعلم؟

املالحظ زياراتك املتكررة 
ملصر منذ فترة.. هل من 

حسابات أو مخطط أم ماذا؟
٭ املوضوع هنا مختلف ألن 
ثمة اس���تراتيجية أعتمدها 

جو أشقر

»حبيبة قلبي« 
تركت بصمة كبيرة 
في مصر.. وأعترف 

بأني أفتقر إلى 
احلضور القوي

الفهد والبالم.. »حبايب وروحهم رياضية«

أحمد الفضلي

وج���ه الفنان حس���ن الب���الم وطاقم عمل 
املسرحية الكوميدية االجتماعية »مر يا حلو« 
الش���كر والتقدير الى رئيس االحتاد الكويتي 
لكرة القدم الش���يخ د.طالل الفهد على الزيارة 
الت���ي قام بها للمس���رحية والتي وضعت حدا 
لألقاويل واإلشاعات التي ذكرت ان الفهد مستاء 
م���ن االنتقادات التي وجهها البالم له من خالل 
مسرحية »كشتة« التي عرضت قبل مسرحية 
»مر يا حلو«، وتتناقل مقاطع منها حاليا عبر 
مواقع التواصل االجتماعي تظهر البالم ينتقد 
عمل الفهد ب���إدارة االحتاد الكويتي لكرة القدم 
واخلسائر التي تلقاها األزرق في بطولتي كأس 

اخلليج وآسيا وعدم حتقيق اإلجنازات.
وتعد زيارة الفهد وحديثه مع البالم وطاقم 
عمل املس���رحية خير دليل عل���ى تقبله النقد 
وروحه الرياضية وعدم ش���عوره باالستياء، 
حيث قام بزيارة املسرحية ومتابعة احد عروضها 
واجللوس لفترة ليس���ت بالقصيرة مع طاقم 
العمل، ووجه لهم العديد من النصائح واإلرشادات 
اخلاصة بعملهم في املس���رح من باب احلرص 
على توصيل الرس���الة الفنية واالنتقاد بشكل 
صحيح على خش���بة املسرح. وحظيت زيارة 
الفهد بالعديد من اإلشادات من قبل البالم وبقية 
النجوم املشاركني في املسرحية، وأكدوا ان الزيارة 
تشكل لهم دافعا لالستمرار في تقدمي كل ما هو 

مميز على خشبة املسرح الكويتي.

الشيخ د.طالل الفهد متوسطا فريق عمل املسرحية

زار مسرحية »مر يا حلو« ونفى استياءه من االنتقادات

ماذا حدث لوجه مي كساب؟
لفتت الفنانة املصرية مي كساب 
انتباه متابعيها بصورها اجلديدة 

التي نشرتها على صفحتها الرسمية 
على موقع »إنستغرام«، وبدت فيها 
بوجه نحيف مقارنة مبا كانت عليه 

من قبل.
واختلفت آراء متابعيها حول شكلها، 

فرأى البعض أنها ازدادت جماال، 
وآخرين طالبوها بالعودة إلى طبيعتها 
كما كانت، ومن بني التعليقات الواردة 
على الصورة: »خسيتي أوي بس كده 
أحلى«، »خسيتي وبقيتي عسل أوي«، 

»خسيتي كده ليه بس قمر برده«.
واعتبر بعض املتابعني ان النحافة ال 
تتماشى مع »ستايل« مي، ورجحت 

إحدى املتابعات بأن تكون الفنانة 
املصرية حامل وهو ما قد يؤدي 

إلى نحافة وجهها بهذا الشكل، حيث 
قالت: »يا ميوي عن خبرة انتي وشك 
متغير لألحلى انتي شكلك حامل على 

فكرة«.
وسرعان ما تفاجأ اجلمهور بصورة 
مي التي تظهر إطاللتها بالكامل، ما 
جعلهم يغيرون رأيهم ويعتبرون 
أنها اكتسبت وزنا زائدا، ومن بني 

التعليقات التي جاءت على الصورة: 
»شكلك بوظتي الريجيم في رمضان 

والعيد يا شوقيه«، »انت عايزه 
تخسي شويتني تالته«.

وقد شاركت مي كساب مؤخرا 
مبسلسل »ملا تامر ساب شوقية« 

والذي عرض خالل شهر رمضان مع 
إدوارد واجني وجدان ولطفي لبيب 

وإخراج عمر رشدي.

برنامج »صباح اخلير يا 
كويت« من البرامج التي 
التزال متمسكة بتميزها 

في ظل وجود فريق عمل 
متجانس ومتعاون همهم 

األول واألخير مستمع إذاعة 
الكويت في شتى أنحاء 

الوطن العربي، وذلك من 
خالل اختيار فقرات تتماشى 

مع جميع األجواء.
يذكر ان برنامج »صباح 

اخلير يا كويت« من إعداد 
نواف النجادة، محمد 

القحطاني والتنسيق واملتابعة 
لعالء اخلليلي أما اإلخراج 
فيتصدى له يوسف الفايز 

والبرنامج حتت إشراف أحمد 
العامر ويتصدى لتقدميه كل 

من املذيعة القديرة فيحاء 
السعيد وثناء الدقاق وعبداهلل 

العمار وينفذه على الهواء 
بدر املروان، أما الهندسة 
فيتصدى لها علي عطية.

االحتالل التي استخدمت 
جميع الطرق في تعذيب أبناء 
الكويت الرافضني لوجودهم 
فكان بيت القرين وشهداؤه 
أقوى دليل على هذا الرفض.

على تعزيز الوحدة الوطنية 
وتكاتف الشعب الكويتي 

أثناء االحتالل ومقاومته حتى 
مّن اهلل على الكويت وأهلها 
بالنصر الكبير ودحر قوات 

مفرح الشمري 
@Mefrehs

حققت برامج إذاعة الكويت 
في جميع محطاتها متيزا 

ملحوظا في تغطيتها للذكرى 
25 لالحتالل العراقي الغاشم 

وكان ذلك بتوجيهات من 
الوكيل املساعد لشؤون 

قطاع اإلذاعة الشيخ فهد 
مبارك عبداهلل األحمد 

الصباح الذي أعطاها ملدير 
البرنامج العام سعد الفندي، 
وذلك حتى ال ينسى اجليل 

احلالي اجلرمية التي ارتكبها 
املقبور صدام حسني 

بالكويت وأهلها.
ومن البرامج التي متيزت 

في التغطية للذكرى 25 
للغزو الغاشم برنامج 

»صباح اخلير يا كويت« 
الذي المست فقراته قلوب 
املستمعني بتسليط الضوء 

»صباح اخلير يا كويت« متيّز بتغطيته للذكرى 25 لالحتالل الغاشم

املذيعة القديرة فيحاء السعيد

فريق برنامج »صباح اخلير يا كويت«

املخرج يوسف الفايزمدير إذاعة البرنامج العام سعد الفنديوكيل اإلذاعة الشيخ فهد املبارك

أو مخلة بالشرف واألمانة، وهو 
ما أدى بدين����ا إلى إقامة طعن 
على القرار ف����ي احملكمة ليتم 
احلكم أخيرا، حس����ب وسائل 
إع����الم مختلفة، بقبول الطعن 
ومن ثم رفع قرار ش����طبها من 

بأمر احملكمة.. دينا الشربيني تعود إلى التمثيل
تعيش املمثلة دينا الشربيني 
هذه األيام حالة من الس����عادة 
بعد قبول الطعن الذي تقدمت 
به للمحكمة املصرية ضد قرار 
وقفها عن التمثيل وأصبح من 
حقها ممارس����ة حياتها الفنية 
بش����كل طبيعي، حيث قررت 
احملكمة ش����طب القرار متاما. 
وتستعد دينا للعودة مجددا من 
خالل مسلسل لم يتم االستقرار 
على اسمه حتى اآلن وسيكون 

من إنتاج صادق صباح.
املمثلني قد  وكانت نقاب����ة 
أوقفت دين����ا عن التمثيل بعد 
احلكم عليها وسجنها عاما في 
قضية تعاطي مخدرات وطبقا 
لقانون النقاب����ة يقتضي عدم 
السماح بالعمل ملن سبق احلكم 
دينا الشربينيعليه، خاصة في قضية جنائية 


