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الشابة. وقد اكدت احلناوي اهمية 
تكرميها من بلدها سورية، خاصة 
انها كانت املرة االولى التي يتم 
تكرميها فيها في بلدها، وقالت 
التكرمي  في حديثها االذاعي: ان 
االول في بلدي سورية بالنسبة 
لي هو أهم تكرمي حصلت عليه 
في حياتي، ويكفي انه تكرمي من 
بلدي سورية. وحول مشاركة كل 
من شهد برمدا ونانسي زعبالوي 
في احياء احلفل التكرميي قالت: 

شهد ونانسي من الفنانات اللواتي 
اتصف���ن بالتمي���ز، وأن���ا التي 
اخترتهما ليشاركاني الغناء في 

حفل تكرميي.
وح���ول موعد ب���ث أوبريت 
القدس على الفضائيات العربية 
قالت مطلع الش���هر املقبل، كما 
س���يقام له حفل خاص في دار 
االوب���را، وس���يتم االعالن عنه 
الحقا، حيث س���ترتدي اللباس 
الفلسطيني. وحول مشاركتها مع 

جيل الشباب في أوبريت القدس 
وأوبريت »يسلم ترابك يا شام«، 
قالت: سبق لي أن قدمت جتارب 
فنية مع جيل الشباب، وقريبا 
سأكون في القاهرة لتقدمي اعمال 
جديدة من كلمات عمرو مصطفى 
وايضا محمد ضياء الدين الذين 
ميلكون جملة موسيقية رائعة 
ومنهم املوسيقار العظيم محمد 
س���لطان، وهو ايضا من جيل 

الشباب.

مطربة خليجية بعدما 
اش���تهرت من خ���الل دعم 
مطرب كبير هااليام طلبت 
االستغناء عن شركته علشان 
تشوف حالها مثل ما تقول.. 

يا عيني ع االصالة!

مخرج في إحدى القنوات 
هااليام قاعد يش���كي احلال 
لربعه بعدما وصلتله اخبار 
انه املسؤولني يبون يستغنون 
عن خدمات���ه.. ما طار طير 

وارتفع إال كما طار وقع!

استغناء شكوى
ممثل���ة »عان���دت« أحد 
املخرجني وكشتت بالتصوير 
مع أنه مهددها بالطرد بس 
صاحبتن���ا ردت وبلش���ت 
تصوير ألنه عالقتها طيبة 

مع املنتج.. صچ اي شي!

تهديد

القاهرة ـ سعيد محمود
البابلي  القديرة س���هير  الفنان���ة  تعود 
للمس���رح من جديد، حيث تستعد لبطولة 
مسرحية جديدة حتمل عنوان »عايزة أتكلم« 
املسرحية اجلديدة سيتم عرضها على مسرح 
الدولة، وتدور أحداثها حول شؤون التعليم، 
وكيفية النهوض به، بحس���ب مجلة »كالم 

الناس«.
ومن املقرر ان يتم البدء في عمل البروڤات 
مبجرد االستقرار على طاقم العمل املشارك 

لسهير البابلي والذي سيتحدد قريبا.
يذكر ان الفنانة سهير البابلي عادت الى 
التمثيل من جديد بعد فترة توقف في عام 2006 
من خالل مسلسل »قلب حبيبة« الذي شارك 
فيه كل من فتحي عبدالوهاب وجومانا مراد 

وأحمد خليل وباسم سمرة وباسم رجب.
وكانت آخر مش���اركات س���هير البابلي 
املسرحية خالل مسرحية »عطية اإلرهابية« 
التي عرضت عام 1995، وشارك فيها كل من 

أحمد آدم والراحل حسني الشربيني.

سهير البابلي: »عايزة أتكلم« على المسرح

النجم وليد توفيقسهير البابلي

جنم الشباب األول بشار الشطي

عبدالحميد الخطيب
يسعى الفنان وليد توفيق الى ان يكون ألبومه 
اجلديد مختلفا نسبيا عن األلبومات السابقة، حيث 
يجمع حاليا اغانيه املقرر ضمها أللبومه املنتظر بني 
لبنان ومصر واخلليج من بعض الشعراء وامللحنني 

الذين لهم اغان ناجحة في التداول.
ويحاول توفيق من خالل جديده طرح مواضيع 
متنوع���ة حتى يرضي جمهوره في كل مكان، وقد 
ظهر ذلك جليا في السنوات األخيرة، اذ بات يركز 
على افكار معينة، مثل الوطن والغربة والصداقة بني 
الناس وغيرها وصاغها له الشاعر نزار فرنسيس 
باقت���دار ويتمنى توفيق ان يوفق باس���تمرار في 
ايجاد نصوص غنائية ومواضيع جديدة يغنيها 
ألنه يعتبر ان الناس ملت من تكرار الكالم الغنائي 

الذي ال يضيف شيئا.
وليد ابتعد في األشهر األخيرة عن الظهور على 
شاش���ات التلفزيون، النشغاله باالستعداد لطرح 

ألبومه املقبل، كما انه اكد انه ال يرغب في الظهور 
من دون جديد.

وعن س���بب اجتاه نتاجه الفني منذ س���نتني 
تقريبا، وتركيزه على اللون اللبناني، اكد توفيق 
انه اكتشف ان اجلمهور اللبناني احملب لكل األلوان 
الغنائية احمللية والعربية يتجاوب اكثر فأكثر مع 
لون���ه احمللي، ملمحا الى ان هناك عددا من اغانيه 

القى رواجا جيدا.
اما حول االغنية االبرز التي سمع اطراء واسعا 
عليها، اش���ار الى انها اغنية »ش���وف شو حلوي 
بيروت« التي كما قال: قدمت فيها عاطفتي الصادقة 
جتاه ه���ذه املدينة التي تق���وم وتنتفض بعد كل 
ازمة، ألنها ابنة احلي���اة ال ابنة الضعف كما تدل 

كلمات االغنية.
يذكر ان موعد اطالق ألبوم وليد توفيق اجلديد، 
ل���ن يتجاوز في أقصى حد عيد احلب الذي يوافق 

منتصف فبراير املقبل.

ألبومه الجديد يطرح في عيد الحب

وليد توفيق: الجمهور اللبناني يتجاوب أكثر مع األغاني المحلية

نجم الشباب األول يفتتح »مشوار المتعة« في المهرجان

بشار الشطي: »ليالي فبراير« سُيشبع أجواء الكويت بـ »الوناسة«.. وأتوقع نجاحه
فخـور باختيـاري للغنـاء أمام »أهلـي وناسـي« وسأشـدو بأغاني ألبومـي الجديد
كليب »ودي« قريبًا بــ »الجرافيك« إلضفاء أجواء من »المتعـة والجمال« أثناء التصوير

مواط����ن كويت��ي في األس��اس يشارك 
اخوانه القائمني على املهرجان جهودهم 

احلثيثة إلجناح املهرجان وحفالته.
وتوقع الشطي صدى ايجابيا حلفالت 
فبراير على املستويني الكويتي واخلليجي، 
مؤكدا ان هناك جيشا كامال يعمل بجهود 

مخلصة خلف الكواليس.
وعن األغ��اني التي س��يقدمها جلم��هوره 
في احلفل كشف الشطي عن انه سيقوم 
بأداء معظم اغنيات ألبومه اجلديد حيث 
لم يسبق له ان قدم أغاني من ألبومه في 
احلفالت الغنائية احلية )Live(، مرجحا 
ان حتظى اغنية »ودي« باالعجاب األكبر 
من اجلمهور وستشعل األكف بالتصفيق 
وهي من كلماته وأحل���ان نايف ناصر، 

وتوزيع موسيقي لبدر كرم.
وكشف الش����طي في الوق��ت نفسه 
عن نيته اط��الق بعض املف��اجآت إلمتاع 
جمه���وره خ���الل وصل��ت���ه الغن�ائية، 
مش��يرا الى انه يس���تعد حاليا لتصوير 
كلي��ب »ودي« في أج��مل أماكن الكويت، 
وسيستخدم فيه تقنية »اجلرافيك« إلضفاء 
مزيد من املتعة واجلمال على أجواء األغنية 

خالل تصويرها.

مفرح الشمري
الش���باب األول بش���ار  يفتتح جنم 
الشطي احلفالت الغنائية ملهرجان »زين 
الليالي.. ليالي فبراي���ر« للعام احلالي 
بإحيائه احلفل���ة الغنائية األولى في 4 
فبراير، والتي سيبدأ اجلمهور معها مشوار 
املتعة في »ليالي فبراير«، ويشاركه فيها 
نخبة من أملع الفنانني الشباب أمثال فرقة 
ميامي الكويتية واملطرب املصري الواعد 
محمد حماقي واملغنية اللبنانية ميريام 

فارس.
الشطي اعرب عن فخره الختياره ضمن 
هؤالء النجوم في تلك الليالي الغنائية 
الرائعة ليغني أمام أهله وناسه موجها 
شكره اجلزيل للقائمني على احلفل على 

ذلك االختيار.
وقال الش��طي: اشعر بأنني احد أعضاء 
الل�جنة املن���ظمة للمهرجان، فأنا معهم 
خط�����وة خط���وة وأت��اب���ع جهوده��م 
احلثيثة من اج������ل إجناح هذا احلدث 
الفن���ي الثق��افي الضخم الذي سيشّبع 
أج������واء الك��وي���ت بالف���رحة واملتعة 
والون��اس���ة، فأنا لس���ت مجرد مطرب 
يش��ارك في امله���رجان فح��سب، بل انا 

ميادة الحناوي تغني في  قصر اإلمارات بأبوظبي
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تقف الفنانة ميادة احلناوي 
اخلميس املقبل في قصر االمارات 
ف���ي أبوظبي بدع���وة من هيئة 
أبوظبي للثقاف���ة والتراث التي 
الفنية  تس���تضيف االص���وات 
العربية من خالل مهرجان »أنغام 
من الشرق« الذي يقيم حفال في 

اخلميس االخير من كل شهر.
ميادة احلناوي سفيرة سورية 
الى الوط���ن العرب���ي والعالم، 
والت���ي غنت من أحل���ان ثالثة 
اجيال من امللحنني: اجليل االول 
جيل العمالق���ة متمثال برياض 
السنباطي، واجليل الثاني جيل 
الكبار متمثال مبحمد املوجي وبليغ 
حمدي وس���يد مكاوي ومحمد 
الثالث جيل  س���لطان، واجليل 
املتمثل بعمار  الشباب  امللحنني 
الش���ريعي وصالح الشرنوبي 
وسامي احلفناوي وفاروق سالمة. 
لقبت الفنانة ميادة احلناوي عام 

1984 مبطربة اجليل.
كان قد مت تكرميها في بلدها 
س���ورية في احتفال ضخم من 
ف���ي اجلمهورية  الثقافة  وزارة 
الس���ورية وبرعاية  العربي���ة 
د.رياض نعسان آغا وزير الثقافة، 
ثم عادت وكرمتها اذاعة صوت 
الش���باب منذ ايام، حيث قامت 
العامة لالذاعة  بزيارة للهيئ���ة 
والتلفزيون بعد سنوات طويلة 
من مس���يرتها الفنية، وقد بدت 
ميادة في أوج تألقها، كما مت اجراء 
حوار مفتوح معها وعلى الهواء 
مباشرة استغرق ساعات وسط 
اتصاالت جماهير معجبيها من 
دمشق واحملافظات، حيث اكدت 
في حوارها سعادتها بلقاء االجيال 

ميادة احلناوي

مدة احللقة 15 دقيقة«.

موسوعة خليجية

وسلسلة »معالم خليجية« 
»30 حلقة × 15 دقيقة«، وأجنزت 
املؤسسة أيضا 30 أغنية خاصة 
باألطفال واملوسوعة اخلليجية 
365 حلقة مدة احللقة 10 دقائق 
والسوق اخلليجية املشتركة، 
ورواد احلضارة اإلس���المية 

)باللغة االجنليزية(.

ومضات بيئية

وقال عبداحملس���ن البناي: 
ان املجت��معني سي���ناقشون 
عددا م���ن البرامج اجل����ديدة 
ومنها »ومضات بيئية« ج����زء 
ثالث، و»املنقذون« جزء ثان 
وسلس���لة »اللحن والشجن« 
ال���ذي ين����اق���ش االه���تمام 
بتاري���خ الغن���اء اخلليج���ي 
وسلس���لة هكذا حج الرسول 
ژ واملسلسل الدرامي اجلديد 
»بن���ات وأوالد« و»أمثالن���ا 
الش���عبية« و»بحرنا وأدبنا« 
ومسلس���ل درام���ي رمضاني 

إذاعي جديد.
وف����ي خ����تام تصريحه، 
أشاد عبداحملسن البناي املدير التنفيذي ملؤسسة اإلنتاج البرامجي 
املش���ترك بالدعم الذي حتظى به املؤسس���ة من لدن الش���يخ أحمد 
العبداهلل األحم���د وزير النفط ووزير اإلعالم � رئيس مجلس إدارة 
املؤسسة، والشيخ فيصل املالك الصباح وكيل وزارة اإلعالم ومجلس 
إدارة املؤسسة ومديري اإلذاعة في الدول األعضاء والذين يدعمون 
مسيرة املؤسسة التي متثل البيت اإلعالمي اخلليجي املشترك مشددا 
على ان هذه االجنازات اإلذاعية املتميزة ما هي إال تأكيد على جدية 

الدعم والرعاية.

الكويت تستضيف مديري اإلذاعات الخليجية

البناي: إنجازاتنا اإلذاعية تؤكد جدية الدعم
خالد حسين

الكوي���ت  ف���ي  تنطل���ق 
الغد  اع�����تبارا من ص���باح 
أعمال االجتماع التاسع ملديري 
اإلذاعة في الدول األعضاء في 
مؤسس���ة اإلن��تاج البرامجي 
املشترك ملجلس التعاون لدول 
العربي���ة وتتواصل  اخلليج 
االجتماعات يوم���ي 27 و28 

اجلاري.

مشاريع إنتاجية

وفي تصريح خاص، أعلن 
املدير التنفيذي ملؤسسة اإلنتاج 
البرامجي املشترك عبداحملسن 
البناي أن مدي���ري اإلذاعات 
اخلليجية سيناقش���ون عددا 
بارزا من املشاريع اإلنتاجية 
اجلدي��دة، باإلضافة لالطالع 
على تقري���ر املدير التنفيذي 
للمؤسس���ة ع���ن املنج���زات 
ومتابع���ة  والنش�������اطات 
التوصي���ات التي صدرت عن 
االجتم���اع الثام���ن وقرارات 
مجلس إدارة املؤسسة التاسع 

والثالثني. 
وأش���ار البن���اي إل���ى أن 
املؤسسة أجنزت على الصعيد 

اإلذاع���ي عددا مهما من البرامج ومنها »ومضات بيئية«، وتتكون 
السلسلة من 65 حلقة مدة احللقة 3 الى 5 دقائق.

وبرنامج »ش���معة أم���ل« 7 حلقات مدة احللقة ربع س���اعة، كما 
أجنزت املؤسسة »الطريق إلى مكة« رحالت احلج قدميا »6 سهرات، 

ساعة إذاعية«.
واستطرد املدير التنفيذي إلى أن املؤسسة أجنزت عددا آخر من 
البرامج اإلذاعية ومنها »الفرق الشعبية الغنائية اخلليجية« »12 سهرة، 
ساعة إذاعية«. وسلسلة »املنقذون« لتعليم اللغة العربية »30 حلقة 

عبداحملسن البناي


