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مطرب »عمت« عيونه 22
الفلوس رفض املشاركة في 
حفل خيري في إحدى الدول 
العربية بحجة انه مرتبط 
أقبح  بعقد احتكار.. عذر 

من ذنب!

ممثل���ة بعدما »فازت« 
بعق���د احتكار م���ع قناة 
فضائية هاأليام تفكر تلغيه 
الش���رط اجلزائي  وتدفع 
بعدما عرفت النوايا.. زين 

تسوين!

مذيع���ة خذاها الغرور 
قاعدة تتحچى عن مذيعات 
مخضرمات بطريقة عجيبة 
وبعيدة عن االحترام بحاجة 
إلى »تنتيف« جوانحها.. 

موت ياملثقفة!

رفض إلغاء غرور

شجون الهاجري

سيارات وذهب وجوائز مالية ضخمة

»شوجي« مسابقات »فنون« من تقديم شجون

شباب الـ »فيس بوك« يقاطعون »طير انت«

مفرح الشمري
تقدم قناة الكوميديا االولى »فنون« برنامج مس���ابقات مميزا بعنوان »ش���وجي« من 
تقدمي النجمة شجون الهاجري وذلك خالل ليالي شهر رمضان، ويتضمن البرنامج جوائز 
ضخمة وقيمة للمشاركة بالبرنامج منها سيارات وذهب وجوائز مالية من خالل االجابات 

عن االسئلة املختلفة التي ستطرح عليهم.
يذكر ان البرنامج س���يبث من الس���اعة 12.30 بعد منتصف الليل وحتى الثانية فجرا 

على الهواء مباشرة.

القاهرة ـ سعيد محمود
شن عدد من مستخدمي ال� »فيس بوك« 
حملة على الفنان احمد مكي يطالبون خاللها 
مبقاطعة فيلمه اجلديد »طير انت« بسبب 
ما أسموه »إساءة الى مستخدمي اإلنترنت 

والفيس بوك« عبر احداث الفيلم.
كتب اعضاء اجل���روب ان احمد مكي 
جسد شخصية الصعيدي في الفيلم وقال 
لزميلته الفنانة دنيا س���مير غامن: »انت 
فكراني عيل من عيال ال� MSA؟«، وتساءلوا: 
»هو شايفنا عيال؟«، »بس احنا حنقوله 

ان احن���ا رجالة ورجال���ة بجد وهنقاطع 
فيلمه اجلديد«.

من جهته، اكد احمد مكي انه ال يستطيع 
ان يسخر من مستخدمي ال� »فيس بوك« 
ألنه ببساطة واحد منهم، ويتابع ردود فعل 
الفيلم عبر الفيس بوك بنفسه وهناك عدد 
من اجلروبات تدعم وتساند الفيلم، حتى 
احلملة التي ش���نت على الفيلم هناك من 
يدخل على »اجلروب« اخلاص بها ويدافع 
عنه ألنه ببس���اطة فيلم موجه للشباب 

يتحدث بلغتهم وال يقصد إهانتهم.

اعتمدها وكيل اإلذاعة خالد العنزي

دورة »الغناء القديم« في رمضان.. أنغام شرقية

الدينية وذل���ك من خالل تقدمي 
نبذة مختصرة ع���ن هذا اللون 
من الفنون وس���يتم التنقل في 
أنحاء الوطن العربي للتعرف على 
األغاني املغناة في شهر رمضان 
الكرمي وبكل فنونه، برنامج انغام 
شرقية من اعداد مشاري الفليج 
وعواطف عبدالعزيز وسيكون 
من تقدمي حن���ان حمود واحمد 
درويش ويتصدى إلخراجه حمد 

الوهيب.

البرنامج على طرح االنغام الشرقية 
بجزئيتها كم����ا يتطرق لألغاني 
القدمية املغناة سابقا من املطربني 
واملطربات العرب أمثال: صالح 
عبداحلي وسيد درويش وشهرزاد 
ورياض السنباطي ولورد كاش 
وغيرهم من عمالقة الفن العربي 
الذين تغنوا خالل حقبة من الزمن 
باالضافة الى تن���اول البرنامج 
بعض الفنانني الذين متيزوا بأداء 
املوشحات واالبتهاالت واألناشيد 

ال�10-11 مس����اء على مدار ش����هر 
رمضان ولكن يوم وترك، اي مبعدل 
15 حلقة خالل الشهر بأكمله، وتابع 
بأن من واجب احملطة احلفاظ على 
التراث الغنائي العربي لذلك سيكون 
هناك برنامج يحمل اس����م »أنغام 
شرقية« وس����يكون 15 حلقة في 
اليوم التالي من يوم بث برنامج 
»الزمن اجلميل« وسيكون ايضا 
البث في املوعد نفسه من الساعة 
10 الى 11 مساء«، وحتتوي فكرة 

الرواد الذين عاص����روا هذا الفن 
االصيل وس����وف يتطرق د.خالد 
القالف ملس����يرة االغنية ومراحل 
تطورها باالضافة الى استضافته 
نخب����ة م����ن الفنان����ني املتميزين 
في هذا املجال امث����ال الفنان بدر 
الهباد والفنان  اجلويهل ود.حمد 
الكثير  العماري وغيرهم  سلمان 
من املبدعني كل على حدة في مجاله 
الفني وحس����ب ما يطرح في كل 
حلقة، وس����تكون مدة احللقة من 

أحمد الوسمي
احملافظة على األغنية التراثية 
أصبح هاجس����ا يش����غل فكر كل 
التطور  شخص مس����ؤول ورغم 
الكويتية  امللحوظ في املوسيقى 
واخلليجية وحتى العربية إال ان 
هناك اعماال متميزة حتافظ على 
هذه املمتلكات التي اجتهد بها آباؤنا 
واجدادنا للمحافظة على التراث، 
وعلى مشارف دخول شهر رمضان 
اعاده اهلل علينا وعليكم باخلير 
والرحمة اعتمد الوكيل املس����اعد 
لشؤون اإلذاعة خالد العنزي الدورة 
الرمضانية حملطة الغناء العربي 
القدمي 87.9 اف ام والتي حتتوي 
على برنامجني فقط في هذا الشهر 

الكرمي.
»األنب����اء« التقت الزميل خالد 
السويدان الذي حدثنا عن هذين 
البرنامجني قائال: في البداية اود 
ان اهن����ئ اجلميع بحلول ش����هر 
رمضان اعاده اهلل علينا وعليكم 
باخلير والرحمة والبركة وحرصا 
من محطة الغن����اء العربي القدمي 
على احلفاظ على التراث الغنائي 
ومتاش����يا مع األجواء في ش����هر 
رمضان فقد قام����ت ادارة احملطة 
بترشيح برنامج »الزمن اجلميل« 
اعداد ماج����د املهنا وتقدمي واعداد 
القالف ويتصدى لتنفيذ  د.خالد 
البرنام����ج لطيفة اجلس����مي مع 
اليوسف وتدور  املخرج عبداهلل 
فكرة البرنامج حول الفن الكويتي 
وانواعه وبدايته ونش����أته وعن 

الزميل خالد السويدان وكيل اإلذاعة خالد العنزي

وفد عُماني يزور قناة »العطاء« الفضائية
قام وفد من سلطنة عمان برئاسة الشيخ ناصر 
السعدي عضو مجلس الشورى العماني بزيارة لقناة 
»العط����اء« الفضائية املتخصصة في فئات املعاقني 
وااليتام واملسنني، حيث كان في استقبالهم كل من 
رئيس مجلس االدارة احمد الفارسي واملدير التنفيذي 

احمد الهاشمي.
واستمع الوفد العماني الى شرح تفصيلي حول 
رسالة قناة »العطاء« وتوجهاتها االنسانية كأول قناة 
على مستوى املنطقة تهتم بدمج هذه الفئات وتسعى 
للبحث عن حلول لقضاياهم املختلفة ولتكون جسرا 
للتواصل بني صناع القرار واجلهات املعنية برعاية هذه 
الفئات حتى يتم نقل الصورة كاملة لتحقيق الهدف 
املنشود في خدمة ا ملجتمعات العربية واالسالمية. 

من جانبه، عبر رئيس الوفد العماني ومرافقوه عن 
ارتياحهم النطالق هذه الفكرة من الكويت التي تعتبر 
رائدة االعالم اخلليجي، مؤكدين على اهمية وجود 
مثل هذه القناة واحلاجة املاسة اليها في املجتمعات 
اخلليجية والعربية ملا حتظى به ش����رائح املعاقني 
واملسنني وااليتام من اهتمام اصبح يتزايد في اآلونة 
االخيرة بفعل الدعم االعالمي والوعي بأهمية السعي 

الى دمجهم ليكونوا جزءا من نسيج املجتمع.
كما أبدى اس����تعداده لبح����ث اوجه التعاون بني 
املؤسسات العمانية املهتمة برعاية هذه الفئات وقناة 
»العطاء«. وفي ختام اللقاء، اقام الفارسي حفل عشاء 
تكرميا العضاء وفد الس����لطنة الش����قيقة واحتفاال 

أحمد الفارسي مع الشيخ ناصر السعديبوجودهم في وطنهم الثاني الكويت.

شقيقة هيفاء وهبي ممثلة في فيلم »أي لماذا«؟
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

انهى املخرج يوسف خيزران أول أفالمه 
القصيرة حتت عنوان »أي ملاذا«؟ وهو 

م���ن بطولة ملكة 
التلفزيون  جمال 
تيم���ا  العامل���ي 
خي���زران والعب 
الشهير  اليد  كرة 
ايلي يوسف، كما 
تشارك روال ميوت 
وهي شقيقة الفنانة 
هيفاء وهبي ورافي 
كبطولة  املصري 
ثانية باالضافة الى 
نادية عبيد ورميا 
عيتان���ي وريت���ا 

فرسون.
اه���دى  وق���د 

املخرج فيلمه الى حبيبته، وهو يروي 
قصة حب حقيقية عاشها املخرج ايام 
جامعته فيغرم جوزيف البطل بتيمينيا 
البطل���ة مما يغي���ظ س���امانتا ومارك 

ويح���اوالن ابعادهما عن بعضهما فهل 
س���تنجح قصة احلب هذه ام يستطيع 
مارك وسامانتا تفريقهما؟ وكان ممثلو 
الفيلم قد أعربوا 
عن ثقتهم بالتعامل 
مع املخرج بحيث 
وصفوه بصاحب 
جدي���دة  اف���كار 
وغريبة كما بدوره 
اعرب املخرج عن 
سعادته بالتعامل 
الفيلم  مع جنوم 
ووعد بتكملة هذه 
القصة من خالل 
فيلم طويل يعرض 
في الصاالت العام 

املقبل.
ه���ذا ويعرض 
موقع »يو تيوب« على االنترنت مقتطفات 
م���ن الفيلم الذي انش���ئ له أيضا موقع 
رس���مي على الفايس بوك يفسح املجال 

ملناقشة العمل.

القاهرةـ  سعيد محمود
وافق����ت الفنانة اللبنانية نانس����ي عجرم على غناء تتر 
البداية والنهاية للمسلسل التلفزيوني اجلديد »ابن االرندلي«، 
وستكون املفاجأة مشاركة الفنان الكبير يحيى الفخراني لها 
في غناء تتر البداية. وقال الشاعر الغنائي امين بهجت قمر 
»وافقت نانسي على غناء تتر البداية والنهاية ملسلسل ابن 

االرندلي وسيتم خالل ايام تسجيلها في لبنان«.
واكد قمر انه سيسافر االثنني الى العاصمة اللبنانية بيروت 
بصحبة امللحن محمود طلعت لتسجيل التتر في لبنان على 
ان يعودا بعدها الى القاهرة الستكمال اعداده وتسليمه لشركة 
انتاج املسلسل. واكد الش����اعر الغنائي ان تتر البداية فقط 
سيشهد مشاركة الفنان الكبير يحيى الفخراني بالغناء الى 
جانب نانسي في شكل دويتو بسيط، وسيتم تسجيل صوت 
الفخراني في مصر بعد االنتهاء من تسجيل صوت نانسي في 
لبنان. مسلسل »ابن االرندلي« تأليف وليد يوسف واخراج 
رشا شربتجي، بطولة يحيى الفخراني ومعالي زايد ورجاء 
اجلداوي ويوسف داود وحسن الرداد ومحمد لطفي ومحمد 

حسني، ومن انتاج شركة »اوسكار« محمد فوزي.

الفخراني يشارك نانسي غناء مقدمة »ابن األرندلي«
روال ميوت شقيقة هيفاء وهبي

املخرج يوسف خيزران

يحيى الفخراني نانسي عجرم

رزان مغربي تتزوج 
رجل أعمال بالقاهرة

القاهرة ـ سعيد محمود
تستعد الفنانة اللبنانية رزان مغربي لدخول 
القفص الذهبي والزواج من احد رجال االعمال 
األجانب املقيم بالقاهرة، وذلك بعد قصة حب 
وصفتها بالقوية وقالت عنها: »أمتنى أن تنتهي 
بالزواج الس���عيد ألنها تعش���ق تكوين أسرة 

وإجناب أكثر من طفل«.
رزان أك���دت انها »تؤم���ن باحلب من اجل 
احلب رغم عدم واقعية هذا املبدأ ألنه يجب ان 
يفكر املرء بعقل���ه ال بقلبه وان تفكر كل فتاة 
في اختي���ار الرجل الصحيح الذي يصلح ألن 
يكون ابا ألبنائها في املستقبل ويعلمهم مثلما 

علمني والدي«.
وأشارت رزان الى انها حالة فنية فريدة من 
نوعها، فهي كما يقال عنها سبع صنايع تفعل كل 
شيء من التمثيل والتقدمي والغناء واالستعراض، 
كما انها ممثل���ة لكل األدوار الرومانس���ية 

والصعبة واحلركة والكوميدية.
ونفت مج���ددا اتهامها باإلثارة في 
الكليبات الت���ي تقدمها مؤكدة ان 
املالبس التي تقدمها »شيك« وتليق 
باالستعراض الذي تقدمه وليست 
مبتذلة على اإلطالق، مشيرة الى 
انها أكثر فنانة تعرضت للشائعات 
وهي تؤم���ن متاما بأنها ضريبة 
للشهرة والنجومية وال تلقي لها 
باال ألنها مقتنعة ومؤمنة مبا تقوم 

به، لذا ال تهتم بالشائعات.
يذكر ان رزان مغربي قد انتهت من 
املشاركة في سيت كوم »بيت العيلة« 
مع هالة فاخر وشيرين وإميان سيد 
وحسن عبدالفتاح ومن املفترض عرضه 
في رمضان املقبل وتدور أحداثه حول 
3 ش���قيقات منفصالت عن أزواجهن 
ويعدن للعيش مرة اخرى الى بيت 
العيلة بعد وف���اة الوالدين، وتقوم 
هالة فاخر بدور الش���قيقة الكبرى 
والتي انفصلت منذ 30 سنة وشيرين 
الوسطى والتي انفصلت بعد دخول 
زوجها الس���جن وتقوم رزان بدور 
الش���قيقة الصغرى التي انفصلت 
عن زوجها بس���بب الزواج عليها 
وتعود ايضا لبي���ت العيلة لتبدأ 

األحداث.


