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الفنية

مطرب ش���اب »فص���ل« على 
احد امللحنني اللي رفض التعاون 
معاه بسبة انه صوته يحتاج الى 
تدريبات وايد علشان يكون مطرب 
مبعنى الكلمة.. الريال قاعد ينصحك 

تفصل عليه صچ اي شي!

تدريبات

البدر »يطيح« بمشكلة »المذهب«

تيم حسن يعتذر عن »المملوك الشارد«

بشار جاسم
الفن���ان عبداهلل  يص���ور 
البدر مشاهده حاليا في مملكة 
البحرين مع املخرج محمد دحام 
الشمري مبسلسل »بقايا سنني 
ماتت« من تأليف سلوى اجلوهر 
وانت���اج »هارموني« وبطولة 
ص���الح املال، باس���مة حمادة، 
وم���رام، عب���داهلل التركماني، 
وعبداحملس���ن القفاص، وهيا 
عبدالسالم، مي عبداهلل، شهد، 
ومس���ك، وعبدالعزيز االس���د 

ويوسف البغلي.
وعن دوره يقول: أجسد دورا 
جديدا تقريبا من حيث الفكرة، 
حيث اني شاب يحاول ان يرتبط 
بفتاة لكنها من مذهب ديني آخر، 
وبسبب اختالف املذاهب يرفض 
االهل ه���ذا ال���زواج، وأحاول 
اقناعهم بأن الدين واحد وفوق 

جميع املذاهب.
ويضي���ف: أنا متخوف من 
هذا ال���دور، وفي نفس الوقت 
سعيد فيه، خصوصا اني أعمل 
مع مخرج مث���ل املبدع محمد 

دحام.

دمشق ـ هدى العبود
اعتذر املمثل السوري الشاب 
تيم حس���ن عن عدم لعب دور 
البطولة في مسلسل »اململوك 
الش���ارد« للمخرج الس���وري 
رضوان شاهني، وأدى اعتذار 
تيم الى تأجيل مشروع العمل 
للعام املقبل أو الذي يليه بقرار 
من ش���ركتي اإلنتاج السورية 

واملصرية.
ويأتي اعتذار حسن بسبب 
تفرغه للقيام ب���دور البطولة 
في مسلسل »أس���عد الوراق« 
للمخرج���ة الس���ورية رش���ا 

شربتجي.
وكان النج���م الس���ينمائي 
املصري أحمد السقا اعتذر أيضا 
عن ال���دور كما رفض عدد من 
املمثلني املصريني املشاركة في 
العمل. ووضع نص وسيناريو 
وحوار العمل الكاتب السوري 
محم���ود عبدالكرمي عن رواية 
الش���ارد« للكاتب  »اململ���وك 
وامل���ؤرخ اللبنان���ي املعروف 

جرجي زيدان.
وبذل املخرج رضوان شاهني 
جهدا كبيرا لإلعداد للعمل الذي 
يتناول قصة أحد أمراء املماليك 
في مصر الذي جنا بأعجوبة من 
املذبحة التي أعدها والي مصر 
في بدايات القرن التاسع عشر 

محمد علي باشا خلصومه.

عبداهلل البدر

تيم حسن

راشد املاجد

راشد الماجد: »ال تغرك ضحكتي« في بيروت

يتواصل معهم من خالل »كويت FM« برعاية »األنباء« و»زين« وآخرين

مفاجآت مثيرة لمستمعي »ألو فبراير« الليلة

مفرح الشمري
مفاجآت مثيرة تنتظر مستمعي البرنامج اليومي »ألو فبراير« في 
حلقته الليلة التي تبث عبر أثير »كويت FM« وتتمثل هذه املفاجآت 
في زيادة عدد اجلوائز املقدمة لهم من الش���ركات الراعية: »األنباء«، 
»زين«، »منتزه خليفة الس���ياحي«، »املن���ار كلينك«، »أتيليه مودا 
ستايل«، »ايه ون لتأجير السيارات«، »سوكر«، »معهد كراون بالزا 
الصحي«، »شركة كون سبت للهواتف«، »الفايز للعود والعطور«، 
باالضافة الى »ميديا فون بلس«، وذلك مبناس���بة احتفاالت الديرة 
باألعياد الوطنية، خاصة ان الشركات الراعية طلبت ذلك حتى تشارك 

أهل الديرة فرحتهم.
سيارة فورية

طالب مذيع البرنامج »الذيب« احمد املوسوي املستمعني باإلكثار 
من إرسال املسجات لعل وعسى ان يفوزوا باجلوائز الفورية وهي 
س���يارة ش���فر مقدمة من ميديا فون بلس بعد ان يقوم »كمبيوتر« 
البرنامج بجرد األس���ماء املش���اركة ملعرفة َمن من املستمعني الذين 
كانوا »األسرع« في الرد على أسئلة البرنامج املرسلة على أجهزتهم 

النقالة.
جائزة الشعر

كشف املشرف العام للبرنامج علي حيدر ان اسرة »ألو فبراير« 
قررت إعطاء جائزة ألي طفل يش���ارك في حلقات البرنامج املقبلة 
ويلقي ش���عرا في حب الكويت وهذه اجلائزة مقدمة من ميديا فون 

بلس وتستمر حتى نهاية الشهر اجلاري.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
من املتوقع ان يصل الى بيروت 
ايام،  املاجد خالل  الفنان راشد 
ذل���ك لتصوير أغنية »ال تغرك 
ضحكتي«، والتي س���تكون من 
انتاج شركة اتصاالت االماراتية، 
وهي من كلمات حمدان بن محمد 
آل مكتوم »فزاع« وأحلان فايز 
السعيد، وسبق ان غناها املاجد 
أول مرة عام 2007 ومت طرحها 

عبر االذاعات.
هذا ويتجه الفنان الى تأجيل 
طرح ألبوم����ه اجلديد الى عيد 

الفطر املقبل كموعد نهائي لطرح 
العمل في س����وق االغنية. من 
جهة اخرى يتوقع ان تباش����ر 
خالل اي����ام احملطات الفضائية 
عرض كلي����ب اغنية »البتول« 
التي كان قد صورها راشد املاجد 
في بيروت حيث يشرف مخرج 
العمل يعقوب املهنا على عملية 
العاصمة  النهائي في  املونتاج 
بيروت، ويفترض ضم االغنية 
ألب����وم املنوعات »راش����د  الى 

وأحبابه 2«.
من جهة أخ���رى، يتوقع ان 

يصور الفنان جلسات »وناسة 2« 
التي يحضر لها حاليا، حيث ينوي 

املاجد تقدمي عدة مفاجآت.
يذك���ر ان راش���د املاجد كان 
قد تواجد الفت���رة املاضية في 
احتفاالت مملكة البحرين بالذكرى 
العاش���رة لتولي امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة مقاليد احلكم 
بالبالد، من خالل أوبريت وطني 
بحريني غناء راشد املاجد وأحمد 
الهرمي ومحمد التميمي، أحلان 
أحمد الهرمي وتوزيع سيروس 

عيسى.

يقول املثل: اللي بالچدر يطلعه..

أ ـ الناس

ب ـ املالس

ج ـ الفأس

يحيي حفل الليلة مع وردة الجزائرية وأسماء المنور في »ليالي فبراير«

عبده: األغنية العربية بخير وسيعود ماضيها الجميل

شعار مهرجان »ليالي فبراير«فنان العرب محمد عبده

)فريال حماد(املخرج نايف الكندري يتوسط املعد علي حيدر واملذيع احمد املوسوي

عبدالحميد الخطيب
هنأ فنان العرب محمد عبده صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد والشعب الكويتي مبناسبة 
احتفاالت الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير، 
داعيا اهلل ان يحفظ الكويت، متمنيا لها دوام 
الرقي واالزدهار، ومعبرا في الوقت نفسه عن 
سعادته باملشاركة في مهرجان »زين الليالي.. 

ليالي فبراير« لعام 2010.
وقال إن الكويت بلده الثاني وعندما يزورها 
يش����عر بأنه بني أهله، مضيفا انه يتش����رف 
بالغناء أمام اجلمه����ور الكويتي، خاصة انه 

يعشق الغناء األصيل.
وبني عبده أن للكويت فضال كبيرا عليه، 
خاصة عندما احتضنته ف����ي بداياته الفنية 
لينطلق منها باألغنية اخلليجية الى العالم 
العربي واملهجر في أوروبا والواليات املتحدة، 
مش����يرا الى أنه أتى ال����ى الكويت عام 1965 
وقدم بعض األغاني منها »ماكو فكة« واغنيات 

اخرى.

نسيتيني

وأشار الى أن األغنية اخلليجية انطلقت 
ال����ى الوطن العربي بقوة مع املبدعني امللحن 
يوسف املهنا والشاعر الشهيد فايق عبداجلليل، 
رحم����ه اهلل، عبر أغنية »إبعاد« التي مازالت 
حتص����د النجاح ثم تلتها أغنيات أخرى مثل 
»في اجلو غيم« و»نسيتيني« ثم مع الشاعر 
فايق عبداجلليل عب����ر اغنية »املعازمي« من 
أحلان عدن����ان خوج و»وهم« من أحلان عمر 
كدرس، مشيرا الى أنه تعامل مع صناع األغنية 
اآلخرين في الكويت مثل الشعراء بدر بورسلي 
ويوسف ناصر وعبداللطيف البناي وعبداهلل 

الدويش.
وأضاف انه من جيل املطربني الذين بدأوا 
بغناء الشعر الفصيح في املواويل ولكن بصورة 
موسيقية حديثة ولديه أكثر من عشر أغنيات 
منها »عذبة أنت« للشاعر ابوالقاسم الشابي 
وأنشودة املطر للشاعر بدر السياب الذي عاش 
في الكويت ومؤخرا قصيدة للشاعر الدكتور 

غازي القصيبي.
وأكد فنان العرب ان األغنية العربية بخير 

الى ماضيها اجلميل،  وستعود 
مشددا على أن الغناء »هوية« 
وقد نضج الفن اخلليجي متأخرا 

بعد الفن في مصر والشام لينطلق 
النجاحات  الكثير م���ن  ويحقق 
وقال: كفنان���ني نتطلع إليصال 
الفن اخلليجي الى العالم العربي، 
خصوصا ان املفردة اخلليجية 
اصيل���ة ولم تتأثر بالعوامل 

اخلارجية.

فنان العرب

وعن قصة حصوله على 
لقب فن���ان العرب، قال: كنت 

اغني مع الفنانة وردة اجلزائرية 
في عيد ميالد الرئيس »احلبيب 

الفن  الذي كان يتذوق  بورقيبة« 
بدرجة كبيرة وقدمني اليه احدهم 
وقال له: يا سيادة الرئيس هذا 
الفنان الس���عودي محمد عبده 
فق���ال له: ال تق���ل عنه الفنان 
الس���عودي، بل قل إنه فنان 
العرب، فكتب���ت الصحافة 
والصحاف���ة  التونس���ية 
السعودية ذلك، ومن يومها 
اللق���ب ألجده قد  انطلق 
القاهرة وأنا  الى  سبقني 

سعيد بهذا اللقب، وارى ان 
الفنان هو الذي يصنع األلقاب لنفسه 

وليس العكس.
وف����ي نهاية حديثه أش����اد محمد عبده 
بالقائمني على مهرجان »زين الليالي.. ليالي 
فبراير« الذين حضروا لهذا املهرجان بشكل 
جيد، فهم ميتلكون خبرة تراكمية في تنظيم 
مثل تلك املهرجان����ات، متمنيا النجاح لهم 
خاصة أن هناك كوكبة من املطربني اخلليجيني 
والعرب املميزين الذين يحيون ليالي املهرجان 

بالغناء والطرب األصيل.
يذكر أن فنان العرب سيحيي حفل الليلة 
في صالة التزلج مبشاركة الفنانة الكبيرة 
وردة اجلزائرية والفنانة املغربية أس����ماء 

املنور.

ممثلة »مشتاقة« وايد لالعمال 
الدرامية مثل م���ا تقول هااليام 
مطيحة في مكتب احد املنتجني 
لعل وعسى تكون معاه في عمله 
اليديد مع انه هاملنتج مو مقتنع 

بتمثيلها.. احلمد هلل والشكر!

دراما
ممثلة س���وت عملي���ة جتميل 
الجزاء من جسمها في دولة عربية 
وبعدما ردت للديرة خربت هالعملية 
قامت اتصل���ت على الدكتور اللي 
سواها لها و»عبرت« عن استيائها 

من شغله.. تستاهلني!

عملية


