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ملحن خليجي »انتصر« 30
ملطربة عربية بعدما وجه لها 
شاعرانتقادات على صوتها 
احلاد واللي ما يقدر يغني 
جميع االلوان مثل ما يقول.. 

هذا انتقاد واال انتقام!

انتقام
ممثلة ش����ابة اعتقدت 
انه »نور« ويهها راح يخلي 
املنتجني يركضون وراها 
بس اعتقادها طلع مو شي 
النه وال منتج سأل عليها.. 

احلمد هلل والشكر!

اعتقاد
مخرج تلفزيوني ماخذ 
بنفسه مقلب انه مبدع هاأليام 
»حاس« انه مسؤولينه حاطني 
عليه النه ما عنده افكار يديده 
في اخراج برامجه.. الغرور 

مقبرة!

أفكار

مدير عام إدارة اإلنتاج والتنفيذ السابق أحمد اليعقوب وكيل اإلذاعة خالد العنزي وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل

د.صالح الراشد

رؤساء األقسام ومراقبو إذاعة »العام« يعترضون على عودة اليعقوب
وزارة اإلعالم تجّهز ردها على ما أثاره النائب الدويسان بخصوص »مهمة سالم«

مفرح الشمري
كشفت مصادر ل� »األنباء« عن نية عدد 
من رؤساء األقسام ومراقبي إدارات إذاعة 
البرنامج العام تقدمي كتاب خطي في األيام 
املقبلة إلى وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل يعترضون فيه على عودة 
مدير عام إدارة اإلنتاج والتنفيذ الس���ابق 
أحمد اليعقوب ملنصبه بعد ان منى لعلمهم 
ان هناك محاوالت حثيثة تقودها أطراف 
من خارج مبنى الوزارة للضغط على وزير 
النفط ووزير اإلعالم تطالبه بضرورة إلغاء 
قرار نقله إلى مكتب الوكيل املساعد لشؤون 
قطاع اإلذاعة خالد العنزي وعودته كمدير 
عام إدارة اإلنتاج والتنفيذ بإذاعة البرنامج 

العام.
وأشارت املصادر الى ان الكتاب سيكون 
مدعوما بالعديد من التجاوزات التي ارتكبت 
خالل تولي اليعقوب منصب مدير عام إدارة 
اإلنتاج والتنفيذ والتي طالبت نيابة األموال 
العامة في حتقيقاتها بتوقيع اجلزاء اإلداري 
املناسب عليه وعلى مجموعة من العاملني 

في اإلذاعة في القضايا أرقام 1811، 2005/1812، 
2007/1300 حصر أموال عامة املقيدين برقم 

2007/104 جنايات الصاحلية.
وسيشمل الكتاب مطالبة لوزير النفط 
ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل بعدم 
االلتفات لتلك احملاوالت الداعية لعودة أحمد 
اليعقوب، خاصة ان قطاع اإلذاعة يعيش في 
أحسن حاالته بعدما فتح الوكيل املساعد 
لشؤون اإلذاعة خالد العنزي الباب للجميع 
للعمل في برامجها األمر الذي كان في السابق 

محصورا على أسماء محددة.

مهمة سالم

اما بخصوص البرنامج التوعوي »مهمة 
سالم« الذي يبث منذ 5 سنوات عبر اثير 
إذاعة البرنامج الثاني ويعده ويقدمه الداعية 
د.صالح الراشد، علمت »األنباء« ان وزارة 
اإلعالم ستقوم بالرد في غضون األيام املقبلة 
على ما أثاره النائب فيصل الدويسان بعد 
ان انتهت من تفريغ محتوى احللقة التي 

أثارت حفيظة النائب الفاضل.

محطة الـ mbc اختارتها للعالقة التاريخية بين البلدين

دبلجة األفالم الهندية للهجة 
الكويتية تجربة تستحق االهتمام

»األنباء« تكشف أسماء الفنانين المشاركين 
في حفالت »ليالي هال فبراير« الغنائية

مفرح الشمري
بعد جناح محطة ال� mbc في دبلجة املسلسالت التركية باللهجة 
الس���ورية واألفالم األميركية التاريخية ال���ى العربية الفصحى 
اختارت اللهجة الكويتية لدبلجة األف���الم الهندية التي تعرض 
على شاشتها وذلك بعد دراسة وافية من قبل املسؤولني في القناة 
الذين وجدوا ان اللهجة الكويتية هي األنسب لهذه األفالم بحكم 
العالقة التاريخية بني الكويت والهند خاصة ان مكتب ال� mbc في 
الكويت هذه األيام يقوم باختيار مجموعة من املوهوبني والذين 
يجيدون اللهجة الكويتية للقيام بهذا األمر بعد النجاح الذي حققه 
الفيلم الهندي Jabwe met بعد عرضه مس���اء أمس األول مدبلجا 
باللهجة الكويتية مما أضفى جوا من املتعة لدى املشاهدين وهم 

يتابعون أحداثه الرومانسية باللهجة الكويتية.
جتربة محطة ال� mbc بدبلجة األفالم الهندية الى اللهجة الكويتية 
جتربة تستحق االهتمام واإلشادة خاصة انها من احملطات العربية 
التي يشاهدها املاليني، األمر الذي مينح اللهجة الكويتية انتشارا 

كبيرا في الوطن العربي.
يذك���ر ان الفيلم الهندي املقبل يحمل عن���وان »ديفداس« من 
بطولة شاه روخان واش���واريا راي وهو من األفالم التي حازت 

ثناء النقاد واعجاب املشاهدين.

فرقة االخوة، فرقة ميامي، ميريام فارس وبشار الشطي4 فبرايرالليلة األولى

أنغام، راغب عالمة، أصيل أبوبكر5 فبرايرالليلة الثانية

شيرين، فضل شاكر ،عبداهلل الرويشد11 فبرايرالليلة الثالثة

يارا، وائل كفوري ،حسني اجلسمي12 فبرايرالليلة الرابعة

أسماء املنور، نبيل شعيل ،أصالة18 فبرايرالليلة اخلامسة

نوال الكويتية ،محمد عبده19 فبرايرالليلة السادسة

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
برنام��ج  »األنب��اء«  تكش��ف 
ملهرج��ان  الغنائي��ة  احلف��الت 
 »ليالي ه��ال فبراير« ال��ذي ينطلق 
29 اجلاري مع ذكرى تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم ويستمر حتى 28 من 
الشهر املقبل، واسماء النجوم الذين 
يش��اركون فيها والتي ستقام على 
مس��رح صالة التزلج وفق اجلدول 

التالي:

بشار الشطي أنغام عبداهلل الرويشد محمد عبده

تشارك فيه 5 عروض رسمية

»الخرافي« يكرم الفرج والرشود والشطي

حمد الرشود سعد الفرج

خالد السويدان
عقد مس���اء امس 
االول ف���ي مقر فرقة 
املسرح الشعبي مؤمتر 
صحافي ملهرجان محمد 
عبداحملسن اخلرافي 
لالبداع املسرحي وذلك 
لالعالن عن العروض 
املش���اركة في دورته 
الس���ابعة بحض���ور 
املهرج���ان  مدي���ر 
الفيلكاوي  د.نبي���ل 
والفنان جمال الردهان 
الوس���ائل  وعدد من 

االعالمية.
وبدأ املؤمتر بكلمة ترحيبية من مديره 
الفيلكاوي الذي اعلن بدوره اسماء الفرق 
املشاركة بالدورة السابعة ملهرجان محمد 
عبداحملسن اخلرافي لالبداع املسرحي وقد 

جاءت على النحو التالي:
الش���عبي »جمهورية  فرقة املس���رح 
اخلبز والعسكر.. الرهان يستمر« تأليف 
واخراج د.محمد مبارك بالل، فرقة مسرح 
الشباب »دماء بال ثمن« اخراج علي العلي، 
فرقة اجليل الواعي »رسالة« اخراج هاني 
النصار تأليف د.حسني املسلم، آرت جروب 
»شيزوفرينيا« اخراج عبدالعزيز الصايغ 

أما املؤلف يحيى عبدالرضا فيشارك بعرض 
»حوبة« اخراج نعيم البدري.

واش���ار الفيلكاوي ال���ى ان العروض 
الرس���مية ستنطلق في الثاني من الشهر 
املقبل وتستمر حتى السادس من الشهر 
نفس���ه وسيكون حفل االفتتاح من خالل 
العرض املسرحي »مجرد ال اكثر؟« الذي 
سيكون عرضا هامشيا خارج املنافسة. 

وذكر ان الدورة السابعة من املهرجان 
ستكرم كال من الفنان القدير سعد الفرج 
واملؤلف القدير محمد الرش���ود واملخرج 
القدير فؤاد الشطي وذلك لعطاءاتهم الكبيرة 

في احلركة املسرحية.

الفيلكاوي والردهان في املؤمتر


