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ميسم نحاس

وعد

ميسم نحاس تغني لخطيبها الطبيب: »بحبك«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

بعد انفصالها عن شركة روتانا، تعود الفنانة ميسم نحاس بأغنية 
جديدة حملت عنوان »بحبك« تأكيدا على انها عصفور حر يغرد داخل 
وخارج ش����ركات االنتاج، معتبرة ان انفصالها عن الشركة مت مبودة 
ورحابة صدر كبيرة، وهي ال تنكر فضل الشركة عليها طوال سنوات 
عدي����دة، مبررة هذا االنفصال بأنها تريد ان تأخذ خطوات فنية اقوى 

بعيدا عن االحتكار. 
وأغنية »بحبك« من كلمات وأحلان د.مجد معوض، خطيب ميسم، 
توزيع باسم رزق وتسجيل استديو جو باروجيان، هذه االغنية تبث 
حاليا على االذاعات اللبنانية والعربية على السواء، وهي تعتبر نقلة 
نوعية مليسم خصوصا لناحية االداء واللون، علما انها ادت هذه االغنية 
من صميم قلبها، مازجة فيها مشاعر احلب التي تكنها خلطيبها. كما 
حلت ميسم اخيرا ضيفة على برنامج »طال السهر« الذي يعرض على 
شاشة »املستقبل« من تقدمي ميشال قزي، وهي اآلن منكبة على اختيار 
الفكرة املناسبة لتصوير اغنيتها اجلديدة على طريقة الڤيديو كليب، 
خصوصا انها تريد ان تقدم عمال جميال ال يشبه سواه، ليالئم اغنية 

»بحبك« وروحها اجلديدة.

»هذا اللي باقي« من وعد
بيروت ـ ندى مفرح سعيد

بعدسة املخرج روي ش���كري صورت الفنانة السعودية وعد 
أغنية »هذا اللي باقي« والتي كتب كلماتها األمير خالد بن سعود 

وحلنها عبداهلل البريكان.
األغني���ة التي يتوقع ان تطرحها الفنانة كس���ينغل هي ضمن 
مجموعة أغان خليجية حتضر وعد لطرحها في ألبوم وهي اليوم 
جتري عدة اتصاالت فنية مبجموعة كبيرة من الشعراء وامللحنني 

رفضت الكشف عن أسمائهم.

مؤتمر صحافي ألبطال »يا صديقي« غدًا

املنت���ج  يقي�م 
رزاق املوس���وي 
مساء غد مؤمترا 
صحافي���ا ألبطال 
اجلديد  مسلسله 
»ي���ا صديق���ي« 
منهم الفنان حسني 
املنصور واملؤلف 
حاف���ظ قرق���وط 
واملخ���رج عم���ار 
والفنان   رضوان 
محمد  املص���ري 
ري���اض والنجمة 
مادلني طبر وصفاء 
وهدى  س���لطان 
ومونيا  اخلطيب 
وبجانبهم التركي 

دانيال وسيتولى إدارة املؤمتر الزميل نايف الشمري، يذكر ان 
املؤمتر س���يقام في فندق هوليداي ان ش���رق في متام الساعة 

التاسعة مساء.

فتحي عبدالوهاب يوافق على »كليوباترا«
القاهرة ـ سعيد محمود

وافق الفنان فتحي عبدالوهاب على االنضمام الى أس����رة مسلسل 
»كليوباترا«، ولكن االتفاق لم يتم رسميا بعد مع شركة عرب سكرين 
املنتجة للمسلسل. وقالت نيفني الزهيري املتحدثة الرسمية باسم فتحي 
عبدالوهاب ان الفنان فتحي عبدالوهاب وافق على االنضمام الى اسرة 
مسلسل »كليوباترا«، ولكن االتفاق لم يتم رسميا بعد مع شركة عرب 
س����كرين املنتجة للمسلسل. وأضافت قائلة: بعد قراءة الفنان فتحي 
عبدالوهاب لس����يناريو املسلس����ل وافق على القيام ببطولته، ولكنه 
ينتظر عقد جلسات مع مخرج العمل وائل رمضان الذي من املفترض 

عودته من سورية خالل أسبوع.
وتابعت: من املفترض ان يتفق فتحي عبدالوهاب مع املخرج والشركة 
املنتجة بخصوص أماكن التصوير وظروف السفر حيث ان املسلسل 

سيتم تصويره في مصر وعدة دول عربية ومن بينها سورية.

املنتج رزاق املوسوي

الفنان القدير إبراهيم الصالل

طالب مروجي اإلشاعات بالتوقف

إبراهيم الصالل: مازلت حيًا ُأرزق
عبدالحميد الخطيب

طمأن الفن���ان القدير إبراهيم الصالل 
جمهوره ومحبيه على صحته بعد انتشار 
شائعة خبر وفاته مساء امس االول واكد 
في تصريح ل���� »األنباء« انه فوجئ بهذا 
اخلبر وقال: لقد انهالت االتصاالت علي 
لالطمئنان على صحتي ومن خالل »األنباء« 

اطمئن اجلميع فانا مازلت حيا ارزق.
واضاف: طالتني العديد من الشائعات 
طوال مشواري الفني وهذه ليست املرة 
االولى التي ينتشر فيها خبر وفاتي مطالبا 
مروج���ي مثل هذه االش���اعات بالتوقف 
عن هذه التصرف���ات البعيده نهائيا عن 

احلقيقة. 
يذكر ان الفنان القدير ابراهيم الصالل 
لديه سجل فني حافل باالعمال الناجحة 
ومنها تلفزيونيا: »عتيج الصوف«، »االقدار«، 
»العائلة«، »جرح الزمن«، »خرج ولم يعد«، 
»ظل الياسمني«، »درس خصوصي«، »ثمن 
عمري«، »فريج صويلح«، »عيال الفقر«، 
القوايل«، ومس���رحيا: »هالو  »ش���مس 
بانكوك«، »ينانوة الفريج«، ومس���رحية 
»عاصفة الصحراء«، »أوبريت خليجي 16«، 
»1 2 3 4 مب«، »س���كانه مرته«، »العالمة 
هدهد«، »فرحة أمه« وغيرها من االعمال 

املتميزة.

املخرج نايف الكندري

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

حجز تذاكر المباريات العالمية في »ألو فبراير«
مفرح الشمري

اصبح بامكان مستمعي محطة كويت 
fm وخصوصا مشتركي »زين« حجز 
تذاك���ر املباريات العاملي���ة عن طريق 
برنامج »ألو فبراير« وذلك بعد دخول 
»س���وكر« املتخصص في حجز وبيع 
العاملية لريال مدريد  املباريات  تذاكر 
وبرشلونة وغيرها من النوادي العريقة 
واحملببة لدى اجلمهور الكويتي كراع 
لبرنامج »ألو فبراير« بجانب »األنباء«، 
»زين«، »منتزه خليفة السياحي«، »املنار 
كلينك«، »اتيليه مودا ستايل«، »معهد 
كراون بالزا الصحي« و»ش���ركة كون 

سبت للهواتف« وآخرين.
الراع���ي اجلديد خص���ص جوائز 
قيمة ملس���تمعي البرنامج وخصوصا 
مش���تركي زين وذلك بعد ان اعجبته 
فقرات البرنامج التي يعدها علي حيدر، 
خديجة دشتي ويقدمه أحمد املوسوي 
ويخرجه نايف الكندري، متمنيا التوفيق 
لكل من يحالفه احلظ بالفوز بجوائزه 
بان يفوزوا بجائزة البرنامج الكبرى 
وهي »هام���ر 2010« مقدمة من اجلهة 

املنفذة للبرنامج ميديا فون بلس.

جنسيات مختلفة

اجلميل في برنام���ج »ألو فبراير« 
مش���اركة العديد من اجلنسيات التي 
تعيش على ارض الكويت االمر الذي 
عبر عنه احد املستمعني ان »الو فبراير« 
جمع ش���مل العرب من خالل اسئلته 
اخلفيفة وجوائ���زه القيمة خاصة ان 
الديرة تعيش فرحة االعياد الوطنية 

وانطالق هال فبراير.

ساعات ألماس

ساعات األملاس التي تقدمها »األنباء« 

شركة كون سبت و»الالب توب« املقدمة 
من ميديا فون بلس ناهيك عن مطلب 
اجلمي���ع بالفوز بس���يارات البرنامج 

الفورية واالسبوعية.

اصبحت مطلب الكثير من املستمعني 
املش���اركني في البرنام���ج خاصة من 
اجلنس الناعم باالضافة الى كثرة الطلب 
على اجهزة »البالك بيري« املقدمة من 

يشدو بها في الحفل الثاني مع أغنية وطنية هدية للكويت وشعبها

فضل شاكر: جاهز لتلبية رغبات جمهور »ليالي فبراير«
عبدالحميد الخطيب

وقع سهم االختيار من إدارة املهرجان على 
جنم كبير من جنوم الغناء العربي للمشاركة 
في احلفل الثاني من »ليالي فبراير« إنه 
مطرب اإلحساس والرومانسية اللبناني 
فضل شاكر الذي أبدى سعادته الغامرة 
باملش����اركة في املهرجان الضخم الذي 
ينظمه تلفزيون »الوطن« للسنة الثانية 
عل����ى التوالي حامال ش����عارا جديدا 
الليالي.. ليالي فبراير«،  هو »زين 
معربا عن ش����وقه ملالقاة جمهوره 
الكويتي العاش����ق ألغانيه وخاصة 
الناعمة، واصفا شاكر  الرومانسية 
اجلمهور الكويتي بأنه »ذواق للكلمة 
واللحن« مؤكدا أنه من أهم اجلماهير 

في الوطن العربي.

باقة متميزة

وكشف فضل عن استعداد خاص للظهور 
في أفضل صورة خ����الل احلفل الثاني، وذلك 
من خالل جتهيزه باقة متمي����زة من أجمل أغانيه 
من حي����ث الكلمات واإليقاعات ليلب����ي جميع الرغبات 
واألذواق، موضحا أنه س����يفاجئ اجلمه����ور بإحدى أغانيه 
اجلديدة فضال عن أغنية وطنية مهداة منه للكويت العزيزة 
الى قلبه وجمهوره الغالي، مؤكدا أن هناك املزيد من املفاجآت 
التي سيكشفها تباعا خالل وصلته الغنائية، مشيرا الى أنه 

متحمس للغاية للقاء حميم مع اجلمهور.
وأبدى فضل إعجابه الش����ديد مبسرح »ليالي فبراير« 
املزود بأحدث التقنيات التكنولوجية من اإلضاءات واأللوان 
الرائعة متوقعا أن يش����هد مهرجان هذا العام جناحا أكبر 

من الدورة األولى في العام املاضي.

أمسيات وأصبوحات

من جانب آخر اعرب الشاعر مرزوق العتيبي عن بالغ 
سعادته ملشاركته في أمسيات »ليالي فبراير«، موضحا 
أن شهر فبراير شهر االنتصار بالنسبة للشعب الكويتي، 
واعدا اجلماهير احملبة للش����عر بكثير من املفاجآت من 
قصائدي التي أمتنى أن تنال رضا جماهير األمسية. 

وحتدث العتيبي عن وضع األمسيات واألصبوحات 
الشعرية التي تقام بالكويت قائال ان اجلمهور الكويتي 
متعطش لها، موضحا أن »ليالي فبراير« أعادت إحياء 
الشعر النبطي بالكويت من خالل هذا املهرجان السنوي 

الذي أصبح املتنفس الوحيد للشعر النبطي بالكويت. 

مبادرة طيبة

وقال ان تلك األمسيات أضافت للساحة الشعرية بالكويت، 
مشيرا الى أنها أصبحت في الوقت احلالي حلما لكل شاعر في 
اخلليج والوطن العربي، موضحا أن األمسيات تضيف للشاعر 
خبرة، مؤكدا على أن اختيار الش����عراء الش����باب مع الشعراء 
النجوم هي مبادرة طيبة، خاصة وأن الشعر له مدارس عديدة 

وأساليب كثيرة.

مـرزوق العتـيبـي: 
الجـمـهور  أعــُد 
بمفاجـآت  الكويتي 
في المهرجان الكبير

مرزوق العتيبي

شعار »ليالي فبراير«

فضل شاكر

 عاصمة مملكة البحرين:
أ - الدوحة.

ب - املنامة.
ج - الدمام.

)فريال حماد(أحمد املوسوي


