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الفنية

مقدمة برامج تعتقد أنه »نورها« 
راح يخل����ي مس����ؤولني قناته����ا 
يسامحونها على تأخيرها الدامي عن 
موعد برنامجها بس اعتقادها طلع 
خطأ بعدما خصموا من راتبها.. 

زين يسوون فيچ!

ممثلة خليجية كانت 
عنده���ا »أح���ام« بأن 
املنتج���ني يأخذونها في 
اعمالهم املسرحية، بس 
احامها صارت كوابيس.. 

اهلل كرمي!

خصم كوابيس
مش���اركني  ممثل���ني 
ف���ي احدى املس���رحيات 
هااليام متضايقني من كام 
منتجهم اللي »اندهشوا« 
منه بأكل حقهم اشكره.. 

اهلل يعينكم!

حق

الجسمي: »لم أخسر وزني بسبب شخصية 
غنائية نسائية وراضٍ عن شكلي«!

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أعرب الفنان حسني اجلسمي عن رضاه عن 
نفسه وعن شكله اخلارجي، بعد أن خسر اكثر 
م���ن 60 كيلوغراما من وزنه، مش���يرا الى انه 
كان ق���د تعب من مرض الس���منة وقال مازحا: 
»ليس حس���ني اجلسمي من يقف أمامك اليوم، 

بل أخوه«.
اجلسمي نفى مقولة شراء الكلمات من الشعراء، 
مش���يرا إلى عاقة ود ف���ي التعامل بني الفنان 

والشاعر تهدف إلى إجناز اغنيات جميلة.
وعن رفضه طلب املشاركة في برنامج الفنانة 
العاملية پاريس هيلتون في الش���رق األوسط، 
أوضح اجلسمي أنه ال يعرفها شخصيا، وهو ال 

يحبذ املشاركة في برنامج ال يعرف من فيه.
اجلسمي رفض اعتبار ان خسارة وزنه هي 
بسبب ش���خصية غنائية نسائية، وكشف عن 

ديو غنائي جديد يقدمه قريبا، رافضا ذكر من 
سيشاركه الغناء.

وعن عدم إحيائه مهرجانات واحتفاالت خال 
الصيف، أوضح اجلسمي أنه فضل ان يرتاح، 
وأن يقضي فترة نقاهة يجول فيها على بعض 
دول العالم، كاش���فا عن توقيت صدور ألبومه 
اجلديد مع شركة روتانا في أوائل شهر نوفمبر 

القادم، ورافضا مغادرة الشركة ألنها بيته.
اجلسمي قال إن عاقة أخوة ومحبة جتمعه 
بروتانا، وإن كل فناني الشركة مدللون، مشيرا 
إلى أنه هذه السنة يكمل السنوات العشرة مع 
الشركة، رغم أن عقده معها لم يتجدد منذ حوالي 
األربع سنوات، كما كشف عن حتضيرات جارية 
لزيارة فلسطني، وأهدى ساماته وحبه للفنانني 
العرب جميعا، في االمارات، الكويت، السعودية، 

االردن، لبنان، سورية، واملغرب.

مفرح الشمري
عاش محبو بلبل اخلليج نبيل شعيل 
س���اعات من الفرح مساء أمس األول في 
قاعة »الراية« بفندق »الكورت يارد« وهم 
يستمتعون بأجمل أغانيه في أمسية غنائية 
شاركه فيها املطرب املصري تامر حسني 
واملطرب الشاب مساعد البلوشي استمرت 
حتى ساعات الصباح األولى، ومت نقلها 
على الهواء مباشرة على شاشة »الراي« 
وس���ط رقابة صارمة من مراقبي وزارة 
االعام للجمهور حتى ال يحدث ما ال حتمد 

عقباه ويعكر صفو »األمسية«.

مساعد.. سهمك جرحني

ففي الساعة العاشرة والنصف مساء 
صعد مسرح احلفل مذيعا تلفزيون الراي 
أحمد الرفاعي وسالي القاضي ليقدما معا 
املطرب مساعد البلوش���ي الذي استهل 
مشاركته األولى له على صعيد احلفات 
العامة وغن���ى »يا واش ي���ا بنيه«، ثم 
حاول ترك بصمة وقدم »النصيحة« رغم 
احلضور اجلماهيري احملدود ورغم انه 
لم يجد التفاعل املأمول، ثم أعقبها بأغنية 
»ورق خس���ران« التي تعتب���ر من أبرز 
أغنياته والتي وجدت صدى جميا لدى 
اجلمهور، وواصل البلوشي اطالته وغنى 
»سلمولي« ثم »للصبر آخر« من أعمال 
الفنان عبدالكرمي عبدالقادر، وتواصلت 
وصات البلوشي وغنى على التوالي »لي 
ثاث أيام«، »يا ناعم العود«، »أيوه«، »يا 
غدارة«، »ش���كواي«، »سهمك جرحني«، 
ث���م اختتمها بأغنية »بل���دي الكويت«، 
لترفع األعام تفاعا معه، لكن لس���ان 
حال املطرب البلوشي يؤكد ان مشاركته 
لم تكن مدروسة كونه وضع في موقف 
ال يحس���د عليه رغم إمكانياته وقدرته 
الصوتية لكن ال املكان وال الزمان أسعفاه 
مع انه بذل جهودا لفرض حضوره اضافة 
لبعض اخللل في هندسة الصوت التي 
ساهمت في إفساد مشاركته تضاف لذلك 
وصلته الغنائية الطويلة التي كان يفترض 

اختصارها نوعا ما، لكن املش���اركة بحد 
ذاتها منحته جرعة معنوية مشجعة.

البلبل غرد

وبعد منتصف الليل أطل أحمد الرفاعي 
وسالي القاضي مجددا ليقدما بلبل اخلليج 
الفنان نبيل شعيل وسرعان ما ضجت 
القاعة بالتصفيق والهتاف له معلنة ان هذه 
األمسية تستقبل جنمها األول، وبالفعل ما 
ان دخل البلبل حتى صحا اجلمهور من 
غفوته متفاعا مع أجواء الفرح في أغنية 
»نورت يا حاها« الت���ي كانت من أبرز 
أعماله الغنائية القدمية، وفرض البلبل 
حضوره اجلماهيري عندما غنى »موالي« 
وبعدها خاطب ش���عيل جمهوره قائا: 
»شنو تبون عيدية« ثم غنى لهم »جاني« 
باللهجة املصرية، وعزف على سيمفونية 
الرومانس���ية في أغنية »شمس���وي مع 

غيري« وأتبعها في »يا ش���مس« وهي 
م���ن قدميه الغنائ���ي اجلميل، ثم فرض 
نبيل شعيل أداءه املتصاعد تدريجيا مع 
احلفل ليغني للرومانسيني »اهلل يا خوفي 
عليك«، ثم قال للحضور: »اشرايكم نغني 
مع بعض« ثم قدم أغنية »طبعا غير« التي 
وج���دت تفاعا كبيرا من احلضور الذي 
هتف بعده���ا »نبيل.. نبيل«، وغنى »يا 
كويت كل العز لك« التي أشعلت القاعة 

ورفع اجلمهور أعام الكويت.
وبن���اء على طلب احلض���ور نهض 
البلبل منتشيا مع التفاعل ليقدم أغنية 
»للحني احبها«، ثم »ش���العجب مريت« 
اهداء للجمهور القطري، واستثمر خبرته 
الطويلة في مجال احلفات ليحول قاعة 
احلف���ل لكتلة من التفاع���ل والتصفيق 
والهت���اف مع أغنية »ما أنس���اك«، ومن 
ق���دمي أعماله قدم »اللي ماله أول« ورغم 

ان احلض���ور كان يتوقع من نبيل غناء 
مجموعة من أغنيات ألبومه اجلديد الذي 
طرحه في العيد اال انه اعتذر منهم كون 
العمل اليزال جديدا في السوق وحرص 
فق���ط على غناء مقطع من أغنية جديدة 
البلبل احلفل  بعنوان »هدا«، واختت���م 
بأغنية »يا دار« التي تفاعل معها احلضور 
الكبير رافعا أعام الكويت عاليا لتكون 
خفاقة شامخة في هذه األمسية الغنائية 
التي سيتذكرها اجلمهور طويا وال ينسى 

تفاصيل أحداثها اجلميلة.

مطرب الجيل

وبعد ذلك مت عرض مشاهد لكليبات 
وأفام الفنان تامر حسني وسط صيحات 
وهتاف اجلمهور املتلهف لرؤيته والذي 
كان يردد »تام���ر.. تامر« لتدخل بعدها 
املذيعة س���الي القاضي التي استقبلها 
اجلمهور بالصيحات وقدمت تامر حسني 
ووصفته بكاسيكية حيث وصفته بأنه 
الفنان العربي األول وانه مطرب اجليل 
ليدخل بعدها القاعة ليخاطب احلضور 
قائا: »أنا فرحان اني في الكويت بني أهلي 
واشكر سالي على الكام اجلميل ووزارة 
اإلعام«، ثم غن���ى »كل اللي فات« التي 
حركت الصالة عن بكرة أبيها، وواصل 
حسني وصلته الرائعة عندما قدم أغنية 
»أول مرة أشوفك فيها«، وعزف على أوتار 
الكاسيكية في أغنية »حبيبي وأنا جنبك« 
التي هام معها اجلمهور مرددا كلماتها، 
ثم أشعل تامر حسني قاعة احلفل مجددا 
بأغنية »لو كنت نسيت«، وأثبت حسني 
تفوقه في أغنية »كل سنة وانت طيب« 

أعقبها بأغنية »بنت االيه«.
ثم خاطب تامر حسني احلضور قائا: 
»أنا عاوز أش���وف العريس والعروس 
فني عشان بحبهم وغنى »ما ريح بالك« 
ثم قدم أغنية »هاعي���ش حياتي« التي 
حملت »هيد« ألبوم���ه الغنائي األخير، 
بعد ذل���ك غنى »وال عارف« التي رددها 

احلضور معه.

يطلق ألبومه الجديد مع »روتانا«

حسني اجلسمي

السؤال:
عاصمة مملكة البحرين:

أ ـ الرياض
ب ـ الدمام
ج ـ املنامة

)فريال حماد( احمد املوسوي في لقطة حماسية مع املعد علي حيدر

املذيع احمد املوسوي

هشام عبدالرحمن

MBC تطلق 4 برامج ترفيهية ضخمة بعد عطلة العيد
تطلق مجموعة قنوات MBC عددا من البرامج اجلديدة 
الضخمة بعد انتهاء الش����هر الفضي����ل وعطلة عيد الفطر 

وستعرض قريبا على شاشتها وهي:
برنامج »آخر من يعلم«

برنام����ج حواري ترفيهي تقدمه الفنانة اليمنية أروى، 
غير تقليدي يقوم باستضافة جنم ما، او عدد من النجوم 
واملشاهير العرب في كل حلقة، ليتم التطرق الى جوانب خفية 
من حياتهم الشخصية واخلاصة، وبطرق مختلفة ومغايرة 

ملا جرت عليه عادة هذا النوع من البرامج احلوارية.
يعتمد البرنامج على اس����تضافة 4 أصدقاء مقربني من 
النجم او من اقربائه وأفراد عائلته، حيث يقومون بإعطاء 
معلومات خاصة وغير معروفة عنه، بحيث يتمكن املشاهدون 
باالضافة الى جمهور االستديو فقط من سماع تلك املعلومات 
عبر سماعات خاصة توزع عليهم، فيما يبقى النجم الضيف 

مبعزل عن سماع ما يدور حوله من أسئلة واجابات.

برنامج »نقطة تحّول«

برنامج واقعي ترفيهي تفاعلي ذو بعد انساني، يقدمه 
سعود الدوسري ويقوم بتسليط الضوء على أناس تعرضوا 
ملواقف معينة كانت مبنزلة نقطة حتول غّيرت مس����يرة 

حياتهم بأكملها.
يشتمل البرنامج على فقرتني أساسيتني، األولى داخل 
االستديو حيث يتم استضافة الشخص املعني للحديث عن 
نقطة التحول الت����ي طرأت على حياته، اما الفقرة الثانية 
فخارجية يتم تصويرها في موقع حدوث املوقف الذي أدى 

الى نقطة التحول تلك.
مبوازاة ذلك يسهم البرنامج، ومن خال البعد اإلنساني 

التفاعلي فيه، في خلق نقطة حتول معينة في حياة شخص 
ما، قد يكون ذلك التحول انسانيا كقيام البرنامج بتوفير 
العاج ألحد املرضى، أو قد يكون حتوال مهنيا كمس����اعدة 

شخص ما على ايجاد العمل الذي يحلم به، او متكني احد 
الطاب من استكمال دراساته العليا في االختصاص واجلامعة 
التي يحلم بها، او غير ذلك من مفاجآت ستشكل نقاط حتول 

في حياة األشخاص الذين يقرر البرنامج مساعدتهم.

برنامج »المجازفة«

برنامج مسابقات ترفيهي وتثقيفي شّيق يقدمه جنم ستار 
أكادميي السعودي هشام عبدالرحمن ويعتمد على أسئلة 
عامة مصنفة ضمن 7 فئات مقسمة بني تاريخ وجغرافية 
وسير ذاتية.. الخ، بحيث يستطيع املتسابق البدء باختيار 

الفئة التي يفضلها او يبرع بها قبل سواها.

برنامج »الرابح األكبر« الموسم الرابع

احد اش����هر برامج تلفزيون الواقع وأكثرها متابعة في 
العالم تقدمه كريستينا دي اوليفرا. وفي املوسم الرابع من 
نسخته العربية، يجتمع مشتركون عرب من اجلنسني ممن 
يعانون من البدانة في مكان واحد وعلى مدى 11 أسبوعا، 
للتنافس على انق����اص اوزانهم، والفوز بجائزة البرنامج 
وقدرها 250 ألف ريال سعودي. يخضع املشتركون لتمارين 
رياضية مكثفة ومدروسة بإشراف مدربني مختصني، ويتبعون 
حميات غذائية بإش����راف اخصائيي تغذية، باالضافة الى 
اشراف طبي دائم. يعتمد البرنامج على تصويت الزماء 

االسبوعي القصاء مشترك واحد من البرنامج.
ويتميز البرنامج هذا املوس����م بحلت����ه اجلديدة حيث 
يعتمد مبدأ الثنائيات، ويتألف كل زوج من مش����تركني قد 
يكونان شقيقني او شقيقتني او زوجا وزوجة او صديقني 

مقربني.. الخ.

استعدادًا للسحب األخير على سيارة الـ »لكزس«

»FM لجنة خاصة لفرز أرقام المشاركين في »كنز
مفرح الشمري

كش���ف مدير إدارة التسويق 
املنتج بش���ركة ميديا  وحتديث 
فون بلس واملش���رف العام على 
برنامج »كنز FM« علي حيدر ان 
هناك جلنة من قبل وزارة االعام 
ستقوم بفرز االرقام املوجودة في 
البرنامج وذلك لعمل  »كمبيوتر 
كش���وفات بها لتدخل الس���حب 
األخير للبرنامج والذي ستكون 
جائزته سيارة »لكزس« مقدمة 
من »ميديا فون بلس« التي قدمت 
خال االسابيع املاضية 4 سيارات 
الى اجهزة الب  هوندا باالضافة 
توب، واشار الى ان عملية السحب 
س���تكون حتت مراقبة جلنة من 
االعان التجاري بوزارة االعام.

وصف اح���د املتصلني املذيع 
املتألق أحمد املوس���وي بأنه من 
الذين ميلكون  املبدعني  املذيعني 
ثقاف���ة عالية باالضاف���ة إلى ان 
ل���ه حضورا كبيرا ف���ي برامجه 
التي يقدمها، األمر  التلفزيونية 
الذي رد عليه املوسوي بالقول: 
مشكور ياحلبيب وما قصرت وإن 
شاء اهلل داميا اكون عند حسن 
ظن���ك وظن مس���تمعي الكويت 

.FM
احدى املتص���ات طلبت من 
املوسوي أن تكون جائزتها جهاز 
»باك بيري« ف���رد عليها قائا: 
خلين���ي آخذه ب���األول وبعدين 
اعطيچ هاجلهاز هدية يالطيبة.

منس���قا االتصاالت للبرنامج 
جمي���ل اقب���ال ورامي الش���عار 
يقومان بجهود كبيرة لتنسيق 
اتصاالت املس���تمعني وظهورهم 
على الهواء األمر الذي اش���اد به 
عدد من املتصلني متمنني لهما كل 

توفيق وجناح في عملهما.

بلبل الخليج »طبعًا غير« وتامر حسني »عاش حياته« ومساعد »سهمك جرحني«
في أمسية غنائية نقلتها »الراي« من قاعة »الراية« على الهواء مباشرة

بلبل اخلليج نبيل شعيل

مطرب اجليل تامر حسني


