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ممثلة بعدما »ش���هدت« 30
ض���د زميلتها زور عند احد 
املنتج���ن هاألي���ام طايحه 
بالفراش وقاعده تقول حق 
صديقاتها هذي حوبة فالنة.. 

ان شاء اهلل تتعظن!

مخرج »يحس« انه فاهم 
بكل شي وانه ربعه املخرجن 
ما يفهمون شي هاأليام يفكر 
يسويله مؤسسة فنية علشان 
يس���تفيد أكثر.. خل يفيدك 

احساسك!

حوبة إحساس
مقدم���ة برامج »حنت« 
للتقدمي بعدما تركته وراحت 
للتمثيل هاأليام تدّور واسطة 
قوية علش���ان تشتغل في 
قناة متخصصة بالشعر.. 

خير ان شاء اهلل!

شعر

»FM ألو فبراير« برنامج مسابقات يومي عبر أثير محطة »كويت«
ينطلق في الـ 7.30 مساء اليوم برعاية »األنباء« و»زين« و»منتزه خليفة السياحي«

املخرج نايف الكندري          املعد علي حيدر

أحمد الموسوي

حنان جابر

        مفرح الشمري
تنطلق في ال� 7.30 مس����اء اليوم أول أنشطة مهرجان »هال فبراير« 
في دورته اجلديدة، وذلك من خالل البرنامج املسابقاتي »ألو فبراير« 
املوجه حصريا ملش����تركي »زين« وال����ذي يعده علي حيدر، خديجة 

دشتي ويقدمه أحمد املوسوي وحنان 
جابر بينم����ا يتصدى إلخراجه نايف 
الكندري ويبث يوميا عبر اثير محطة 

.»FM كويت«
في هذا الصدد أكد رئيس جلنة 
املس����اندة في مهرجان هال فبراير 
علي حيدر ل� »األنباء« ان البرنامج 
سينطلق من اليوم ويستمر حتى 
28 فبراي����ر املقب����ل برعاية 
رئيسية من »زين« وإعالمية 
من جريدة »األنباء« باإلضافة 
الى العديد من الش����ركات 
واملؤسسات الوطنية التي 
حرصت على املشاركة 
في ه����ذا البرنامج من 
الرعاية  خالل تق����دمي 
املمي����زة له حت����ى يكون 
بالصورة املطلوبة ومن 
ه����ؤالء »منت����زه خليفة 
السياحي« و»ش����ركة كون 
سبت للهواتف« و»الفايز للعود 
والعط����ور« و»صالون كتور كت« 
ب����الزا الصحي«  و»معهد ك����راون 

و»اتيليه مودا ستايل« و»مؤسسة اي ون لتأجير السيارات« 
باإلضافة الى »ميديا فون بلس«.

وذكر حيدر ان البرنامج س����يقدم اس����بوعيا سيارة 

ملستمعي احملطة خصوصا مش����تركي »زين« بعد ان يشاركوا في 
هذا البرنامج عن طريق ارسال رسالة نصية قصيرة SMS لرقم 

البرنامج 91144 سواء للمشاركة أو لإلجابة على السؤال 
اليومي الذي ترعاه جريدة »األنباء« التي خصصت له 

جوائز قيمة.
وأوضح ان كل من 
يش����ترك في البرنامج 

اكثر م����ن فرصة  لديه 
للربح واملش����اركة على 

الهواء مباش����رة، وان لم 
يحالفه احلظ فسيش����ارك 

تلقائيا في سحوبات البرنامج 
التي يجري  الكب����رى  باجلوائز 

عليها الس����حب يوميا والدخول في 
الس����حب على اجلائزة الكبرى في نهاية 

البرنامج.
اما عن كلفة اجلوائز املقدمة ملشتركي 
البرنام����ج فقال: ال أريد ان أبالغ في كلفة 
البرنامج ككل لكنها حقيقة ال يستهان بها 
فتكاليف انتاج برنامج »ألو فبراير« قاربت 
املليوني دوالر تقريبا تأتي من مجموع 
التكاليف الفنية واإلدارية والتشغيلية 
واإلعالنية واجلوائز املقدمة للمشتركن 
ف����ي البرنامج واملقدمة من الش����ركات 

الراعية ل� »ألو فبراير«.
وأشار الى انه يوميا ستقدم جوائز 

تفوق ال� 20 أل����ف دوالر باإلضافة الى 
السحوبات اليومية املميزة على ساعات »املاس« املقدمة من جريدة »األنباء« 
وأخرى من الش����ركات املساهمة بالسحوبات االسبوعية والتي ستكون 

جوائزها قيمة مثل أجهزة بالك بيري وأجهزة الب توب وسيارات.

عباس النوري

النوري يصوّر »أهل الراية 2«
دمشق ـ هدى العبود

بدأ الفنان السوري عباس النوري قبل أيام تصوير 
شخصية »أبواحلسن« في اجلزء الثاني من مسلسل »أهل 
الراية« للكاتب أحمد حامد واملخرج سيف سبيعي، وهي 
الشخصية التي لعبها الفنان جمال سليمان في اجلزء 

األول حتت إدارة املخرج عالء الدين كوكش.
ورفض سليمان في وقت سابق أداء الشخصية ألنه 
ال يحبذ فكرة األجزاء على حد قوله، ونقل موقع اخباري 
س���وري عن النوري قوله »لم أدخل مكتب املفاوضات 
مع املخرج بسام املال بعد«، وذلك ردا على سؤال حول 
عودته احملتملة الى مسلس���ل باب احل���ارة في جزئه 
اخلام���س. وكان النوري وامل���ال تصاحلا خالل برنامج 
»كالم نواعم« الذي بثته قناة MBC قبل أشهر بعد خالف 

دام أكثر من عامن.
من جه���ة أخرى، انضم عدد م���ن الكتاب والفنانن 
السورين حلملة النوري من أجل إعالن القدس عاصمة 

أبدية للثقافة العربية التي اطلقها منذ أشهر.
ومن املنضمن الروائي السوري خيري الذهبي والكاتب 
جنيب نصير والفنان خالد تاجا والفنان زهير رمضان 
والكاتب حسن سامي يوسف واملوسيقي طاهر ماملي 
والكاتب فادي قوشجي والفنانة توالي هارون والفنانة 

سحر فوزي والفنانة فاتنة ليلى.
وأعلن النوري انه يستعد ملجموعة من اخلطوات لتفعيل 
احلملة على أرض الواقع كفتح أبواب التبرع إلنشاء بيت 
للثقافة في القدس وإقامة معرض جوال في الدول العربية 

عن القدس وثقافتها لكي تبقى في األذهان.

غالف ألبوم عاصي احلالني

الحالني يغزو سوق الكاسيت بـ 16 أغنية
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

بعد انتظار طويل طرحت شركة روتانا األلبوم 
اجلديد لفارس الغناء العربي عاصي احلالني في 
جميع األسواق العربية حتت عنوان »عاصي 010« 

ويضم هذا األلبوم 16 أغنية.
تنقل ف���ارس الغناء العرب���ي بن اللهجات 
العربية مثل اللهجة اللبنانية والبدوية واملصرية 
واخلليجية، ليقدم جلمهوره 16 أغنية متنوعة 
ال تشبه إحداها أيا من أغنيات األلبوم نفسه، 
وتعامل عاصي احلالني إلجناز هذا العمل الضخم 
مع كوكبة كبيرة من الش���عراء وامللحنن في 
العالم العربي لتكون النتيجة مجموعة رائعة 
من األغنيات التي لم تخل من احلماس خاصة 
بعدما أضاف فارس الغناء العربي أغنية املسلسل 
الرمضاني الشهير »الشام العدية« إلى أغنيات 

األلبوم، كما صدح صوته القوي واجلميل واملليء 
باالحساس بأغنيات تشكل مبجملها ألبوما مميزا 
يشابه امتياز عاصي احلالني الذي نعرفه عنه، 
وق���د اختار احلالني أن يص���ور أغنية »أحلى 
األوقات« مع املخرج س���عيد املاروق التي بدأ 
عرضها على قنوات روتانا املوسيقية وانتهى 
م���ن تصوير أغنية »يا ريتني أنا وال انت« في 
الواليات املتحدة األميركية مع املخرج اللبناني 
عادل سرحان. أما غالف األلبوم فقد مت تصويره 
في لبنان بعدسة املصور اإليطالي »فيورنزو 

نيكولي«.
عاصي احلالني ل���م يبتعد عن التلحن حيث 
قام بتلح���ن 4 أغنيات من أغاني األلبوم اجلديد 
ليضفي بذلك ملسة شخصية تكمل ملسته الفنية 

في اختيار األغنيات اجلديدة.

ألبومه يتضمن العديد من األلوان الغنائية

شيرين وجدي: لم أقصد إهانة نانسي عجرم
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تس����تعد الفنانة ش����يرين وجدي 
لتصوير أغنية »قولوا للي واحشني«، 
وهي أغنية رومانسية من كلمات أمين 
بهجت قمر وأحلان وتوزيع محمد يحيى 

وطارق مدكور.
هذا وتقضي شيرين وجدي وقتها 
بن القاهرة ولندن ذهابا وإيابا من أجل 
االهتمام بأبنائه����ا املقيمن في مصر، 
خاصة بعد مرض ابنتها األخير الذي 
جعله����ا متك����ث بجوارها إل����ى جانب 
اضطرارها للس����فر إل����ى زوجها رجل 
األعمال إيهاب طلعت املقيم في العاصمة 

البريطانية لندن
ومن املع����روف أن ش����يرين مرت 
بتجربة عصيبة طيلة 3 سنوات توقفت 
خاللها عن الغناء بسبب الظروف التي 
عاناها زوجها، والتي دفعته للس����فر 
إلى لندن، حيث »عانت ظروفا نفسية 
قاسية أظهرت لها معدن الكثيرين من 
أصدقائها داخل الوسط الفني وخارجه« 

حسبما قالت.
وأكدت ش����يرين أنها »عائدة بقوة 
إلى الساحة الغنائية لتعويض غيابها 
طيلة الفترة املاضية«، نافية ما تردد 
حول مغادرتها شركة روتانا، ومؤكدة 
أن العالقة بينها وبن الشركة جيدة جدا 
وأنها تشعر براحة في التعامل معها وأن 
العقد املبرم مع الشركة واضح حيث اتفق 
الطرفان على أن تتولى مسؤولية الدعاية 
واإلعالن لأللبومات، خاصة أن زوجها 
خبير في تلك األمور، ونافية أيضا ما 
يردده البعض من امتالك زوجها إيهاب 

طلعت لشركة إلنتاج الكاسيت.
وأشارت شيرين إلى أن تلك »شائعات 
يرددها أعداء النجاح للنيل منها والتقليل 
من أعمالها، ووضع »اسفن« بينها وبن 

الشركة املنتجة أللبوماتها«.
وفي سياق متصل، نفت شيرين أيضا 
أنها أساءت للمطربة اللبنانية نانسي 
عجرم، مؤكدة أن تصريحاتها األخيرة 
»مت حتريفها«، وأنها لم تنتقد نانسي 
بل أكدت خالل تصريحاتها أن »نانسي 
جنمة موهوبة لكنها ليست األولى في 
العربية«، ألن هناك  الغنائية  الساحة 
الكثيرات ممن يزاحمنها في هذه املكانة 
في الوطن العربي، مضيفة أن كالمها ال 

يحمل أي هجوم على نانسي عجرم.

أكدت أنها عائدة بقوة للساحة ولم تغادر »روتانا«

شيرين وجدي

نانسي عجرم
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