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مخرج يعتقد ان اعماله 38
اللي اخرجها راح تخلده 
في التاريخ مع انه اجلهة 
اللي يشتغل فيها متضايقة 
من تصرفاته الصبيانية.. 

خووش مخرج!

ممثلة »مايتها« مو معروفة 
هاالي���ام قاع���دة تق���ول حق 
انه احد  القهوة  رفيچاتها في 
املنتجني طلبه���ا لعمل عربي 
ضخم بس هاملنتج نفى هالشي.. 

الچذب حبله قصير!

تصرفات ضخم
ممثل���ة »عّب���رت« ع���ن 
استيائها من احد املنتجني اللي 
ما ناداها للمشاركة في عمله 
اليديد مع انه كان مواعدها 
بس صاحبنا كش���ت فيها.. 

اهلل يعينچ!

وعد

الشاعر مرزوق العتيبيشعار مهرجان »ليالي فبراير«النجم حسني اجلسمي

سيرين عبدالنور

رابح صقر

الطعام الوحيد الذي ال يفسد هو:
أ- التمر

ب- العسل
ج- الزيتون

»ألو فبراير« يحتفل بفوز المنتخب المصري

مفرح الشمري 
احللقة املاضية م����ن برنامج 
املس����ابقات »ألو فبراي����ر« كانت 
مختلفة ومميزة عن باقي احللقات 
التي س����بقتها حيث احتفل فريق 
عمله علي حيدر، خديجة دشتي، 
احمد املوسوي، حنان جابر، نايف 
الكندري، جميل اقبال، رامي الشعار 
بفوز املنتخب املصري على نظيره 
اجلزائري وشاركهم هذا االحتفال 
مستمعو محطة »كويت FM« الذين 
الفوز  متنوا للمنتخ����ب املصري 
ببطولة كأس افريقيا للمرة الثالثة 
البرنامج  التوالي. مستمعو  على 
وخاصة م����ن اجلالي����ة املصرية 
اثناء اتصالهم على البرنامج كانوا 
يهتفون »مصر وبس« في اشارة 
الى انها هي القوة الضاربة في كرة 
القدم االفريقية وبعثوا برس����ائل 
تهنئة للمعلم حسن شحاتة مدرب 
املنتخب املصري الذي اعاد الفرح 
لقلوب املصريني بعد عدم تأهلهم 
الى موندي����ال كأس العالم املقبل 
وشاركهم في ذلك مخرج البرنامج 
نايف الكندري من خالل »فالشاته« 
اجلميلة التي اضفت جوا جميال على 
اجواء البرنامج الذي ترعاه »األنباء«، 
»زين«، »منتزه خليفة السياحي«، 
»املنار كلينك«، »شركة كون سبت 
للهواتف« وآخرون. ومتنى املذيع 
احمد املوسوي للمنتخب اجلزائري 
ان يتفوق في مبارياته بكأس العالم 
املقبل الن����ه املمثل الوحيد للدول 
العربية متمنيا ان تنال عروضه في 
املونديال اعجاب اجلميع. خصصت 
اس����رة البرنامج جوائز قيمة في 
حلقة الليلة وغدا مبناسبة انطالق 
مهرجان هال فبراير في دورته ال� 
11 تتضمن العديد من اجهزة البالك 
بيري والالب توب واشتراكات في 
جريدة »األنباء« وس����اعات املاس 
ملن يشارك في البرنامج ويحالفه 
احلظ خاصة ان حلقة االحد املقبل 
ستشهد السحب االول على سيارة 
شيفروليه مقدمة من اجلهة املنفذة 

للبرنامج »ميديا فون بلس«.

يتواصل مع مستمعي »كويت FM« برعاية »األنباء« و»زين«

)فريال حماد( املذيع احمد املوسوي املعد علي حيدر

»ظروف ومشاكل« في ألبوم رابح الجديد
بيروت - ندى مفرج سعيد

 يخضع الفن����ان رابح صقر لدروس 
في اللغة االجنليزي����ة حتى يتمكن من 
نطق كلمات اغنية يحضر لها باللغتني 
العربية واإلجنليزية وينطق كلماتها بشكل 
صحيح ويتعاون فيها مع الفنان حربان 
ومت تركيب االغنية على لون خبتي ويحمل 
عنوانها »some time« وتقول القصيدة 

في مطلعها:
أصعب جرح بالدني����ا.. إذا جاك من 

أعز إنسان 
وأنا ما أتخيل جروحي.. جتيني منك 

واألحزان
من جهة اخرى يعمل الفنان رابح صقر 
على اجناز ألبومه اجلديد والذي يتوقع 
ان يض����م اعماال تعاون فيها مع عدد من 
الشعراء وامللحنني ابرزهم االمير سعود بن 
عبداهلل وفيصل بن خالد بن سلطان واسير 
الشوق وبدر املليحي ومنصور الشادي 
وامللحن صالح الشهري وااليقاعي محمد 
ابوراي����ش وامللحن ناصر الصالح، ومع 
الشاعر عبداهلل بودلة وسهم وياسر بوعلي 
واحمد اجلوفي وفيصل اليامي والعالية 

وفيصل السديري وواحد ومعتزة.
كما يق����دم رابح صقر مع احمد الفهد 
اغنية »ظروف ومشاكل« وهي من كلمات 
الشاعر أحمد اجلوفي واحلان الفنان نفسه 

ويقول مطلع العمل:
مير احلب بظروف ومشاكل قليل اللي 

في هالدنيا اهتنابه
ومع ه����ذا وكل هذا نواصل ونتصبر 

على املر وعذابه
حبيبي لو يصير احلظ مايل انا وياك 

جرحني تشابه
تأك����د هاحلزن في يوم راحل ونفرح 

والفرح طول غيابه
ابيك تكون متحدي وصامل ندافع عن 

هوانا لنحكي به
نتعب بالوفا كل العواذل جنيب حلاسد 

احلب الكآبه

يخضع لدروس في اللغة اإلنجليزية

الجسمي: الجمهور المقياس الحقيقي لنجاح أي فنان
عبدالحميد الخطيب

الفن���ان اإلماراتي  أع���رب 
حسني اجلس���مي عن سعادته 
الكبيرة كونه سيشارك الكويت 
أفراحها م���ن خ��الل غنائه في 
مهرجان »زين الليال��ي.. ليالي 

فبراير«.
وقال اجلسمي إن للكويت 
مكان�����ة خاصة في قلبه وإنه 
الثاني وإنه  بل���ده  يعتبره��ا 
ف���ي احد  الغن�����اء  يش���رفه 
الناجح���ة وهو  مهرجاناته���ا 
مهرج�ان يتجدد ويتطور ك��ل 
ع��ام بل إنه يحرص على عدم 
املش���اركة في حفالت غنائية 
في شهر فبراير ليمنح حفلته 
وهجا، مشددا على ان »ليالي 
فبراير« تسمح للفنان بان يكون 
في حالة من التواصل الدائم مع 
جمهوره لذا فهو حريص على 

التواجد فيها باستمرار.

مكانة خاصة

واش���ار اجلس���مي الى أنه 
يحرص على ان يستعد بشكل 
جيد فنيا ونفس���يا كي تظهر 
احلفلة بأبهى صورة لذا فقد قام 
باختيار بعض األغنيات التي لها 
مكانة خاصة في قلبه منها أغنية 
»بودعك« في ألبومه األول الذي 
جنح جناحا منقطع النظير فكان 
ذلك األمر يشكل دفعة كبيرة له 
فتوالت األعمال وكانت مرحلة 
االجترار مسترشدا باجلمهور 
الذي يعتبره هو األساس كونه 
مبثاب���ة البوصل���ة واملقياس 
احلقيق���ي لنج���اح وتقدم أي 

فنان.
واختتم اجلسمي تصريحه 
متمنيا الرقي واالزدهار واألمن 

شهر فبراير هو شهر االنتصار 
بالنس���بة للش���عب الكويتي، 
ووعد اجلماهير احملبة للشعر 
بكثير من املفاجآت من قصائد 
متمنيا أن تنال رضا جماهير 

األمسية.

إبداعات جديدة

وعن األمسيات واألصبوحات 
الش���عرية التي تقام بالكويت 
قال العتيبي: اجلمهور الكويتي 
متعطش لألمسيات الشعرية، 
موضحا أن »ليالي فبراير« أعادت 

واألمان للكويت احلبيبة، كما 
متنى أن يس���تمتع اجلمهور 
باحلفالت الغنائية التي سيحييها 
الفنانني الكويتيني  العديد من 

واخلليجيني والعرب.
من جانب اخر وبعد وقوع 
اختيار اللجنة املنظمة ملهرجان 
الليالي.. ليالي فبراير«  »زين 
العتيبي  الشاعر مرزوق  على 
للمشاركة في األمسيات الشعرية 
العتيبي بالغ س���عادته  أبدى 
ملشاركته في أمسيات الشعر 
املهرج���ان، موضحا أن  خالل 

إحياء الشعر النبطي بالكويت 
من خالل هذا املهرجان السنوي 
الذي أصبح متنفسا للشعراء 
بإبداعاتهم  لتعريف اجلماهير 

الشعرية اجلديدة.
وأوض���ح العتيب���ي أن كل 
األنظار باخلليج والوطن العربي 
الى األمسيات الشعرية  تتجه 
بالكويت عامة وأمسيات »ليالي 
فبراي���ر« خاص���ة، وذلك ألن 
الكويتية الشعرية  األمسيات 
لها رونقها اخلاص الذي متتاز به 
عن سائر دول اخلليج والوطن 

العربي.
العتيبي: إن أمسيات  وقال 
»ليالي فبراير« أضافت للساحة 
الش���عرية بالكويت، الفتا الى 
أنه في الوقت احلالي أصبحت 
»أمسيات ليالي فبراير« حلما 
لكل شاعر في اخلليج والوطن 
العربي، موضحا أن األمسيات 
تضيف للشاعر خبرة في املجال 

الشعري.
وأش���ار ال���ى أن اختي���ار 
الى جانب  الش���باب  الشعراء 
الشعراء النجوم بادرة طيبة، 
خاصة أن الش���عر له مدارس 
عديدة وأساليب كثيرة، وهذا 
يساعد على جتميع تلك املدارس 
الش���عرية باألمس���ية، بحيث 
يس���تمتع احلاضر لألمس���ية 

بالعديد من ألوان الشعر.

 انتظروني في »ليالي فبراير« بأبهى صورة

جان�ب  إل�ى  الش�باب  اختي�ار  العتيب�ي: 
النج�وم »يمتع« الجمهور بألوان ش�تى من الش�عر

سيرين عبدالنور: أرفض األعمال 
السينمائية التي تخدش الحياء

القاهرة � سعيد محمود
اكدت الفنانة اللبنانية س����يرين عبدالنور ان اميانها باهلل سبحانه 
وتعالى سر جناحها سواء في التمثيل او الغناء، مشددة على انها ترفض 
اي اعمال سينمائية تخدش احلياء وتؤذي اسرتها. واوضحت انها تركز 
دائم����ا في كل اختياراتها الفنية، وال تريد ان تقدم اي عمل تندم عليه او 
يؤذي اس����رتها عندما تعتزل، منتقدة بعض اللبنانيات الالتي يحضرن 

الى مصر ويقدمن االغراء وبعض التنازالت من اجل الشهرة.
وقالت س����يرين في مقابلة مع احد البرامج التلفزيونية: انا مؤمنة 
جدا باهلل عز وجل، وهذا س����ر جناحي، واطلب منه دائما ان يساعدني 
ومينحني االحساس والقدرة على العطاء والعمل، الن ذلك امر مهم الي 
فنان. واضافت: لدي ثقة كبيرة في نفس����ي، وهي نابعة من ثقتي باهلل، 
لذلك ان����ا حريصة جدا في اختيار اعمالي، واح����ب دائما ان اقدم اعماال 
جيدة تؤثر وتستمر مع الناس فترات طويلة. وشددت الفنانة اللبنانية 
على انها حريصة جدا على اال تقدم اي اعمال مبتذلة تندم عليها عندما 
تعتزل او تؤذي اسرتها، مؤكدة انها تركز جدا في اختياراتها، وال تقبل 

اي ادوار ملجرد االنتشار.


