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الفنية

مطرب يعتقد نفسه 
انه »صال���ح« للتمثيل 
هاأليام متضايق حيل ألنه 
ربعه قاعدين يلومونه 
انه دش هاملجال.. غلطة 

الشاطر بألف!

ممثل���ة »ذك���رت« ألحد 
املنتجني انه زميلتها قاعدة 
تتحچى عنه ف���ي القهاوي 
بطريق���ة غريب���ة وعجيبة 
وتتحداه اذا يقدر يضرها.. 
اللي بالچدر يطلعه املالس!

لوم تحدي
ممثلة مو كويتية »س����ّلمها« أحد 
املنتجني الدفعة األخيرة من حسابها قبل 
ما تصور مشهدها األخير بعدما كسرت 
خاطره صاحبتنا كش����تت بالتصوير 
بسّبة هروب خدامتها مثل ما تقول.. 

صچ ما تستحني!

هروب

أسرار جاسم النبهان

شسالفة الطب النفسي

مع  انقضاء االسبوع االول من رمضان، حتجز االعمال 
املميزة مكانا لها وسط ازدحام املسلسالت، ومنها مسلسل 
»لالس����رار خيوط« الذي يعرض على تلفزيون الكويت 
والذي اس����تطاع فرض وجوده كأحد املسلسالت البارزة 
التي يتألق منها يوميا املمثل القدير جاسم النبهان بدور 
االب احلنون الذي يعلم ابناءه فعل اخلير ويحثهم على 
التمسك بآرائهم، واملمثل غازي حسني في مسلسل سياسي 
رمزي يطرح العديد من القضايا االجتماعية والسياسية 
والفكرية في خليجنا العربي مع التأكيد على قوة االنتماء 
لالرض ورغبة الطامعني فيها بشكل جديد ومميز لناحية 

احلوارات واالخراج والصورة.

مع تخمة املسلسالت املعروضة على فضائياتنا ومبا 
يزيد عن ال� 100 مسلسل، فالبد ان تتشابه املواضيع التي 
تتطرق لها املسلسالت مع بعضها البعض، ومن ابرزها 
موضوع االطباء النفسيني، وتأتي على رأسهم يسرا في 
»خاص جدا«، فهي د.ش����ريفة طبيبة االمراض النفسية 
التي متتلك عيادتني، وطبعا يسرا تؤدي في املسلسل دورا 
مثاليا مالئكيا، فتحاول مساعدة اجلميع الصالح االمور، 
ايضا ليلى علوي في »حكايات بنعيش����ها« وتلعب دور 
طبيبة امراض نفسية داخل احد املستشفيات، وايضا في 

مسلسل »العيادة« وغيرها العديد من املسلسالت.

الفنان القدير جاسم النبهان

الماضي يعيد البالم إلى أدواره المركبة

ميتعنا النجم مشاري البالم بدوره املركب في مسلسل 
»وعاد املاضي« الذي يعرض حصريا على شاشة تلفزيون 
الكويت، فرغم توقيته السيئ بالعرض وهو الواحدة بعد 
منتصف الليل إال ان العمل رائع. فالبالم يقدم دور األحدب 
املختل عقليا بإتقان رغم انه قدم العديد من األدوار املركبة 
في الس����ابق اال ان هذا الدور أجاده بحرفية عالية جعلت 
املشاهدين ينتظرون مشاهده املضحكة املبكية في نفس 

الوقت، براڤو يالبالم وإلى األمام.

مشاري البالم في مسلسل »وعاد املاضي«

حارة كل من إيدو إلو

تحت المداس

حلقة بعد أخرى يتبني لنا 
ان املخرج بسام املال جعل 
من مسلسله »حارة كل من 
إلو« وآخ����ر مفاجآت  إيدو 
مسلسل »باب احلارة« والتي 
قرر املخرج ان يصدمنا بها 
»حبة حبة« هي ظهور املمثلة 
القديرة منى واصف بدور 
سيدة مسيحية تكون وسيطا 
بني املقاومني وعقيد احلارة. 
الطامة في املوضوع ان »باب 
احلارة« بجزئه الثالث عرض 

العام املاضي فقط ولم ينس املشاهدون ان املمثلة القديرة 
منى واصف لعبت في ذلك اجلزء دور العرافة واملشعوذة 
التي تلجأ اليها بعض نساء احلارة لعمل السحر، فكيف 
سيستطيع املشاهد تقبل هذا األمر أم ان املخرج اراد هكذا 

فما على املشاهدين اال تصديق ما ال يصدق؟!

متيز مسلس����ل »حتت 
امل����داس« ال����ذي تعرض����ه 
قن����اة س����كوب والعدي����د 
م����ن الفضائيات بس����رعة 
احداثه وغنى موضوعاته، 
واستطاعت املمثلة »كاريس 
بشار« ان تبرع في جتسيد 
الفتاة  ش����خصية »عفاف« 
التي  البس����يطة  الريفي����ة 
تتعرض للقهر واالستبداد 
من قبل شقيقها الذي يتاجر 

ببضاعة مهربة وممنوعة.

منى واصف في »باب احلارة«

كاريس بشار

يسرا في مشهد من مسلسل »خاص جدا«

جوائز »كنز FM« وصلت إلى 35 ألف دوالر يوميًا
مفرح الشمري

طالبت النجمة هبة الدري 
بنات جنس����ها باإلكثار من 
إرسال »املسجات« للمشاركة 
في برنامجها اليومي »كنز 
FM«، وذلك حتى »تكسر« 
سيطرة الشباب في احللقات 
املاضية م����ن هذا البرنامج 
ال����ذي يع����ده عل����ي حيدر 
وخديجة دشتي، ومن اخراج 
الكن����دري، ووصلت  نايف 
قيمة جوائزه اليومية الى 35 
الف دوالر موزعة على فقراته 
الى  املنوعة. وأشارت هبة 
ان احللقات املقبلة ستشهد 
العديد من املفاجآت اجلميلة 
خصوص����ا ان هناك فقرات 
مبتك����رة لليالي القرقيعان 
التي ستتضاعف فيها اجلوائز 
املقدمة من الشركات الراعية 
وه����ي »زي����ن«، »األنباء«، 
»شركة البترول الوطنية«، 
السياحي«،  »منتزه خليفة 
»كولن س����بت للهواتف«، 
»كتوركت«، مصممة األزياء 
النوبي،  الكويتية فري����دة 
»أطياب املرشود«، »اجلوثن 
جالي����ري«، »ميديا فون« 

وآخرون.

ساعات »األنباء«

من جانب آخر، تتواصل 
»األنباء« بتقدمي س����اعاتها 
األملاس للفائزين بسؤالها 
اليومي، حيث يجري السحب 
البرنامج  يوميا قبل نهاية 
ملعرفة اسم الفائز بحضور 
مراقبني من اإلعالن التجاري 

بوزارة اإلعالم.

مصداقية وشفافية

وصف أحد املس����تمعني 
العرب بعد مشاركته على 
الهواء برنامج »كنز FM« بأنه 
من البرامج التي حتمل بني 
طياتها مصداقية وشفافية، 
وذلك بعد فوزه بجهاز »الب 
توب« مقدم من ميديا فون 
بلس، متمنيا ألسرة البرنامج 

كل جناح وتوفيق.

برعاية »زين« و»األنباء« وعدد من الشركات والمؤسسات

مدير عام اإلدارة العامة لإلنتاج السابق أحمد اليعقوب

غسان الرحباني

الشيخ دعيج اخلليفة

)فريال حماد(النجمة هبة الدري 

السؤال
عدد دول مجلس التعاون اخلليجي:

أ ـ 4 دول
ب ـ 6 دول
ج ـ 8 دول

»المميزون في رمضان« ينطلق في العشر األواخر

معجبو نانسي وكفوري يشنون هجومًا على بركات
بيروت ـ ندى سعيد

لم مير هجوم املوسيقار ملحم بركات على الفنانة 
نانسي عجرم � خالل استضافته في برنامج »املايسترو« 
� مرور الكرام، وفيما كان ينتظر ان يأتي الرد من مدير 
اعمالها جيجي المارا الذي كان قد حل ضيفا على برنامج 
»عيون بيروت«، جاء الرد من خالل نادي معجبي الفنانة 
الذين وزعوا بيانا نصحوا فيه املوسيقار بالتقليل من 
اطاللته االعالمية، غامزي����ن الى انه اصبح متقدما في 
السن وبالتالي ال ميكن التعليق على كالمه. وفيما يلي 

بعض ما جاء في البيان:
فيما كان الش����وق لش����خصك الذي نحترم حملنا 
ملتابعتك من خالل إطاللتك في برنامج »املايس����ترو«، 
وكيف ال نتابعك ونحن نعتبرك رمزا من رموز االغنية 

اللبنانية.
بيد ان شعورا ممزوجا باملرارة واالسى والغصة عكر 
علينا تلك الس����هرة، عندما حملك االعالمي نيشان الى 
اب����داء رأيك في عدد من الفنانني اللبنانيني ومن بينهم 
محبوبتنا نانس����ي عجرم، فأطلقت بحقها هجوما غير 

مبرر لم نفهمه.
عذرك انك فناننا الكبير ونحن نعرف انك في سن 
جتعل منك الكبير في املن����زل اللبناني، ونحن اعتدنا 
في تقاليدنا احترام الكبير الذي مع تقدمه في الس����ن 
قد يطلق مواقف غير متزنة ويدلي جزافا بتعابير غير 
منطقية، نقول لك ايها املوسيقار ملحم بركات لن نعتب 
على كالم صدر عن رجل في مثل سنك، لكن نصيحتنا 

ان تخفف من اطالالتك االعالمية.
من جانب آخر، اثار الهجوم الذي ش����نه بركات في 
»املايس����ترو« على الفنان وائل كفوري حفيظة نادي 
معجبيه الرسمي واصدروا هم ايضا بيانا رسميا ردوا 
فيه على كالم ب����ركات الذي تناول فيه كفوري واصفا 
صوته بأنه لي����س بفريد وانه ال يعرف كيفية اختيار 

اغانيه، وقال ان حفالته فاشلة. وجاء في البيان:
كلنا معك في أن تدافع عن الفن اللبناني وهذا حق لك 
وعليك وهذا شرف كبير، لكن اسمح لنا ايها املوسيقار، 
انك تهجمت على فنان عربي اسمه وائل كفوري اجلميع 
يعرف موقعه وعدد جماهيره في انحاء العالم بش����كل 
غير مبرر جدا وناقضت نفسك بنفسك، فهجومك على 
كفوري لم يكن للدفاع ع����ن االغنية اللبنانية بل كان 
هجوما شخصيا بحتا. تقول ان وائل ال يتصل بك ليأخذ 
حلنا وال يبحث عن اغان جيدة تليق به، فبغض النظر 
ع����ن كل جناحاته املؤخرة وآخره����ا »لو حبنا غلطة« 
الباهرة، فكما عليه ان يبحث عنك عليك انت ان تبحث 

عنه ايضا فال افضلية الحد على احد.
يذكر ان امللحن املصري وليد سعد انتقد كالم املوسيقار 
ملحم بركات في »املايسترو« وذلك عند اطاللته في برنامج 
»عي����ون بيروت«، حيث قال: ما فيش لبناني ومصري 
وخليجي، الفن حاجة في دمنا وكلنا ابناء وطن عربي 
واحد ونحن نحب كل اللهجات سواء اللبنانية او املصرية 
او اخلليجية، رمبا يكون ملحم بركات عدو للنجاح كما 
ان نانسي مطربة »مكسرة الدنيا«، ويحق للفنان ملحم 
بركات اال يحبها لكن ال يحق له ابداء رأيه بهذا الشكل 

من خالل برنامج تلفزيوني )يقصد مايسترو(.

تكرمي النجوم الشباب البارزين 
في األعمال الرمضانية احلالية، 
وس����تكون هناك عدة جوائز 
وعدد كبي����ر من املكرمني ومن 
هذه اجلوائز: أفضل ممثل دور 
أول، أفضل ممثل����ة دور أول، 
افضل ممث����ل دور ثان، افضل 
ممثلة دور ث����ان، افضل ممثل 
واعد، افضل ممثلة واعدة، افضل 
مخرج، افض����ل مؤلف، افضل 

أحمد الوسمي
في احلادي والعشرين من 
رمضان س����يكون اه����ل الفن 
واإلعالم على موعد مع الدورة 
الشبابي  املهرجان  الثانية من 
الفني الضخ����م »املميزون في 
رمضان... لإلبداع التلفزيوني« 
في فندق الهوليداي ان الداون 
تاون، حتت رعاية الشيخ دعيج 
اخلليفة، ومدير املهرجان الزميل 
نايف الش����مري، حيث سيتم 
تكرمي جنوم مسلسالت وأعمال 

الدورة الرمضانية احلالية.

دورة قوية

وحول استعداداتهم للدورة 
احلالية من املهرجان صرح مدير 
املهرجان نايف الشمري قائال: 
بعد جناح الدورة املاضية من 
الرمضاني الشبابي  املهرجان 
األول، فضلن����ا ان����ا وراع����ي 
املهرجان الشيخ دعيج اخلليفة 
ان تكون الدورة الثانية أقوى 
بكثير من األولى، حيث سيتم 

مسلسل كوميدي، افضل عمل 
متكامل، افضل قناة فضائية، 
افضل برنامج مسابقات، افضل 
برنامج كوميدي، افضل مذيع، 
افضل مذيع����ة، افضل محطة 

اذاعية..الخ.

استفتاء

ان  الى  الش����مري  واش����ار 
االستفتاء والتصويت حاليا يتم 
عن طريق عدة مواقع فنية في 
االنترنت منها موقع الش����اعر 
الشيخ دعيج اخلليفة »الجئ 
عاطفي«، كما أكد الشمري على 
دخول عدة شركات راعية في 

املهرجان.
م����ن جانب����ه، عب����ر راعي 
املهرجان الشيخ دعيج اخلليفة 
عن بالغ سعادته الستمرارية 
املهرج����ان به����ذا النجاح، وان 
اله����دف من وراء هذا املهرجان 
هو دعم اجليل الشبابي احلالي 
الن الكبار أخذوا حقهم وزيادة 

من التكرميات.

مهرجان لإلبداع التلفزيوني يقام للسنة الثانية على التوالي

بعد تصريحاته في برنامج »مايسترو«

الزميل نايف الشمري

املوسيقار ملحم بركات

وائل كفوري

نانسي عجرم

الرحباني يطلق 24 أغنية ترضي كل األذواق
بيروت ـ ندى سعيد

أطلق غسان الرحباني ابن الفنان إلياس الرحباني ألبومه اجلديد 
باألجنبية الذي يحمل عنوان www.redpeace.braindamage، وذلك 
 Hard خالل سهرة في منطقة عني املريسة ليطلق ألبومه في مقهى
Rock cafe، وجاء اختيار املكان كونه يتناسب مع منط موسيقى 
الروك الذي قدمه في ألبومه بعد اكثر من 4 اعوام من التحضير، 
حضر اإلطالق والده إلياس الرحبان����ي ووالدته وزوجته داليدا 
شماعي عضو فرقة »4 كاتس« وعدد من أهل الصحافة. واأللبوم 
عب����ارة عن اس����طوانتني األولى ضمت أغاني رومانس����ية هادئة 
والثانية ضمت أغاني صاخبة جميعها من تأليف غسان الرحباني 
وتلحينه، اضافة الى مسيرته الغنائية املصورة منذ العام 1986 
وصوال الى 2009.حيث ضمتا 24 اغنية انتقادية. من جانب آخر، 
يستعد غسان للتعاون مع املوسيقار ملحم بركات في عمل مسرحي 
وعنه أكد ان العمل اليزال قائما لكنه ينتظر الوقت املالئم للتنفيذ 
وستكون املسرحية غنائية وهي فكرة وبطولة ملحم بركات وغسان 

الرحباني، اما السيناريو واإلخراج فمن توقيعه.

»األموال العامة« تواصل التحقيقات في تجاوزات »اإلذاعة«
مفرح الشمري

تواص����ل نياب����ة األموال 
العامة مبجمع محاكم الرقعي 
حتقيقاتها في الشكويني رقمي 
1811 و2005/1812 املرفوعتني من 
وزارة اإلعالم بشأن استيالء 
عدد من العاملني بقطاع اإلذاعة 
على أموال عامة دون وجه حق، 
حيث أرس����لت نيابة األموال 
العامة ملدير ادارة الش����ؤون 
ب����وزارة اإلعالم  القانوني����ة 
»كتابني« األول في 11 اجلاري 
تطلب فيه حضور مدير عام 
االدارة العامة لإلنتاج بقطاع 
اإلذاعة سابقا احمد اليعقوب 
للتحقيق مع����ه ومع املراقب 
املالي بقط����اع اإلذاعة محمد 
الرويش����د بخصوص هاتني 

الشكويني.
كما طالبت نيابة األموال 
العامة في كتابها الثاني املرسل 
بتاريخ 24 اجلاري )»األنباء« 
حتتف����ظ بالكتابني( بحضور 
وبصفة االس����تعجال كل من 
بسام العثمان، هاني الوزان، 

عبدالعزيز املس����لم واملخرج 
املقلد، وذلك الستكمال  خالد 
التحقيقات اخلاصة بالشكويني 
مع التنبيه على اجلميع بعدم 
التخلف عن احلضور، وذلك 

لألهمية.

م����ن جانب آخ����ر، علمت 
»األنباء« ان عددا من احملالني 
للنيابة بهاتني الش����كويني قد 
بدأوا بتسديد املبالغ املطالبني 
بها بعد ان ثبت حصولهم عليها 

من دون وجه حق.

طلبت حضور مدير عام اإلدارة العامة لإلنتاج السابق لسماع أقواله


