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الوقت نفس���ه بجهود احتاد املنتجني في 
اختيار من يستحق التكرمي.

واعتبر ان مثل هذه التجمعات واالحتفاء 
باملبدعني العرب امنا يشكل ظاهرة جيدة 
وحافزا مهما من أجل االرتفاع بالقيمة الفنية 
والثقافية في الوطن العربي، مشيرا الى 
ان العالم العربي ينظر الى الكويت كبلد 
رائد للثقافة والفن في منطقة اخلليج وان 
مثل هذا التكرمي واالحتفاء بالنجوم العرب 

ليس غريبا على أهلها وقيادتها.

العراق����ية ويعد اسم األغنية غريبا ولكنها 
ستكون مفاج����أة للجم����هور واألغن��ية 
من كلما����ت ح���يدر الس���اعدي وأحلان 
قصي الس���هيري ومن توزيع ميثم عالء 

الدين.

خالد حسين
في إط���ار احتفاالت 
الكويت باألعياد الوطنية 
يقيم احت���اد املنتجني 
حف���ل تك���رمي للعديد 
من املبدعني والفنانني 
العرب حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد 
وبحضور وزير النفط 
ووزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل سيكرم 
الثالث���اء املقبل بفندق 
»هوليداي إن« الساملية 
الش���اعر الشيخ دعيج 
اخلليفة كأفضل شاعر 
خليجي ونخبة كبيرة 
من الفنانني العرب بينهم 
الش���ريف  الفنان نور 
والفنانة نادية اجلندي 
اخلش���اب  وس���مية  
واملذيعة حليمة بولند 
والفنانة نيللي وسوزان 
جنم الدين وماجدة زكي 
ومنال سالمة والفنان 
محمود قابيل وسمير 
صبري وغامن السليطي 
وغيرهم، كما سيحضر 
هذا احلفل نقيب الفنانني 

املصريني د.أشرف زكي وعدد من املنتجني 
العرب.

وقد أعرب اخلليفة عن س���عادته بهذا 
التكرمي وقال ان هذا االحتفاء والتكرمي له 
طعم خاص رغم كل التكرميات التي حصلت، 
السيما انه يأتي في مناسبة عزيزة على 
قلوب أهل الكويت وهي االحتفال بأعياد 
الكويت الوطنية، حيث البالد تعيش هذه 
األيام أفراحا كبيرة، ثانيا انه حتت رعاية 
س���مو رئيس مجلس الوزراء، مشيدا في 

أحيت املطربة كلوديا 
أول���ى حفالتها مبصر 
وق���د أقي���م احلفل في 
منتجع أكاسيا السياحي 

باالسكندرية.
وقد أعربت كلوديا 
عن س���عادتها بنجاح 
ه���ذا احلف�����ل ال���ذي 
جمعها م���ع اجلمهور 
املص���ري ألول م���رة 
وقدمت كلوديا بال��حفل 
أغ��انيها  مجموعة من 
الت���ي تفاع���ل معه���ا 
اجل���مهور بالغناء ومنها 
»بندم أوي« و»دلوقتي 
عرف���ت« والتي غنتها 
ألول مرة ف���ي احلفل 
وهي من كلمات هاني 
عبدالكرمي وأحلان وليد 
س���عد وتوزيع محمد 
مصطف���ى كم���ا غنت 

باخلليجي أغني���ة »جتافيني« و»يحنن« 
التي حققت جناحا كبيرا بعد تصويرها 

مؤخرا بطريقة الڤيديو كليب.
من جه���ة أخ���رى تس�����تعد كلوديا 
لتصوير أغنية »قنبل���ة« وهي باللهجة 

موظ���ف في التنس���يق 
واملتابع���ة بإحدى القنوات 
هاأليام »سعيد« بتعامله مع 
إحدى املمثالت اللي موصيته 
انه يضبطه���ا في برنامجه 

الترفيهي. اهلل يشفي!

ان  ممثلة »ش���عرت« 
املنتجني نسوها في اعمالهم 
الدرامي���ة هاأليام قاعدة 
تط���رش لكل منتج وردة 
حمرا علشان يتذكرونها.. 

احلمد هلل والشكر!

تنسيق ورد
مدير إنتاج ما »سلم« من 
اّذاها  لسان ممثلة بعد ما 
في اتصاالت���ه اللي تكون 
بأوقات متأخ���رة بحجة 
انه يبي يبلغها بأوردرات 

باچر.. زين تسوي فيك!

اتصاالت

أحيت املطربة مروة 
نصر حفلة »عيد احلب« 
»أكاس���يا«  مبنتج���ع 
السياحي باالسكندرية 
برعاية حمل���ة ينابيع 

احلياة للتبرع بالدم.
وغن��ت م��روة ف��ي 
احلف���ل مجموع���ة من 
أغنياتها خاصة أغنيات 
ألبومها األخير »سنني« 
ومنه���ا »خن���ت الوعد، 
واهلل يسامحني، ومني 
يشغلني، واللي جابني« 
ال���ى أغنية  باإلضاف���ة 
»وياك يا عمري« والتي 
طلبها اجلمه���ور منها 
أكثر من مرة باإلضافة 
الى أغنية »نفسي« التي 
حققت جناحا كبيرا بعد 
تصويرها مؤخرا بطريقة 

الڤيديو كليب.
من ناحي���ة اخرى، 
تستعد مروة لطرح أغنية 
منفردة جديدة، ستكون 
مفاجأة للجمهور، حيث 
تختل���ف عما قدمته في 
ألبومه���ا األول، األغنية 
كلمات جم���ال اخلولي 
وأحلان تامر علي وتوزيع 

يحيى يوسف.
يذكر ان ألبوم »سنني« 
هو األلبوم األول ملروة 
نصر مع شركة »ميلودي« 
بعد ان شاركت في برنامج 
املسابقات الشهير »ستار 
أكادميي« في موس���مه 

الثالث.

مفرح الشمري
كشف املشرف العام ومعد البرنامج اليومي »الو 
فبراير« علي حيدر ان جميع املشاركني سيدخلون 
في سحب اجلائزة الكبرى، وان هناك جلنة تقوم 
اآلن بجرد االسماء يوميا حتى ال يسقط اي اسم 
س���هوا، خاصة ان كمبيوت���ر البرنامج هو الذي 
س���يقوم بعملية الفرز بحضور جلنة من املالية 
واالعالن التجاري بوزارة االعالم، باالضافة الى 

عدد من الشركات الراعية للبرنامج.
ومتنى حيدر كل التوفيق جلميع مس���تمعي 
»كوي���ت FM«، خصوصا مش���تركي زين الذين 
يحرصون دائما على ارسال مسجاتهم للبرنامج 
للفوز بجوائزه املقدمة من »األنباء« وزين ومنتزه 
خليفة السياحي واملنار كلينك واتيليه مودا ستايل 

ومعهد ك���راون بالزا الصحي واي���ه ون لتأجير 
السيارات وشركة كون سبت للهواتف وصالون 
كتوركت باالضافة الى ميدي���ا فون بلس اجلهة 

املنفذة لهذا البرنامج.
فالك طيب

اسلوب »الذيب« احمد املوسوي مع املشاركني في 
البرنامج اسلوب تلقائي، االمر الذي جعل العديد 
من املستمعني يتفاءلوا به من خالل فوزهم بجوائز 
البرنامج، خصوصا املستمعات اللواتي استخدمن 
كلمة »فالك طيب« عندما يطلب منهن املوس���وي 
ذكر رقم معني ملعرف���ة ماهية جوائزهن، لدرجة 
ان املوسوي اصبح يكرر »فالك طيب« ألنها كلمة 

جميلة وتتضمن العديد من املعاني اجلميلة.

بشار جاسم
محمد الصيرفي فن���ان قّدم ادوارا مميزة مع 
جميع عمالقة الفن اخلليجي سواء في التلفزيون 

أو على خشبة املسرح.
»األنباء« دردشت معه عن اسباب غيابه ودخوله 
الى عالم االنتاج باالضافة الى الهجوم على برنامج 

»االسنصير«.
واليكم تفاصيل الدردشة:

محمد كلمنا عن جديدك؟
واهلل انا حاليا قاعد احضر ملفاجأة فنية لكن 

خايف اني اقول شنو فكرتها.
ليش خايف؟

خايف اهلل يسلمك من احلسد وسرقة الفكرة 
ألن البعض عندنا باملجال الفني هوايتهم سرقة 
األف���كار ورغم اني اصّدق وأوث���ق كل فكرة لي 
بوزارة العدل بقسم حقوق امللكية والفكرية لكن 
بالنهاية هم يبوقونك عيني عينك علشان جذيه 

ما احب اتكلم عن الفكرة.
هل الفكرة تدور في اطار الكاميرا اخلفية؟

ال ال مو كاميرا خفية، ألني حتى لو بسوي كاميرا 
خفية ما راح اقول ألني ما أفبرك التصوير.

وش��نو صار على ال� 30 حلق��ة اللي صورتهم 
لبرنامج »االسنصير« اجلزء الثاني.

انا عرضت اجلزء االول، لكن اجلزء الثاني ما 
راح اكون فيه ممث���ل امنا كمنتج وراح يعرض 

في رمضان املقبل.
والدراما؟

عندي مسلسل كوميدي اسمه »املزواج« وهو 
من تأليفي وانتاجي وراح يشاركني فيه مجموعة 

من جنمات اخلليج.
محمد الصيرفي ليش صار منتج؟

ألن عندي قضاي���ا وأفكار ما لقيت اي منتج 
يتبناها وينتجها وحبيت اني انتجها بنفسي.

واملسرح وينك عنه؟
عرضت في العيد اللي فات مسرحية األطفال 

»مرتاح واملصباح« واحلمد هلل القت استحسان 
اجلمهور القطري واخلليجي.

أنا أقصد مسرح الكبار كونك فنانا كوميديا، 
أنا شخصيا متعتي مسرح الكبار ألن جمهوره 
كبار واحترم هاجلمهور والزم اذا بقدم دور يكون 

يليق مبستوى اجلمهور.
مش��اركاتك م��ع النج��م ط��ارق العل��ي.. ليش 

انقطعت؟
بصراحة بومحمد عرض علّي دور في مسرحية 
»البيت بيتك« لكن ال���دور ما عجبني بصراحة 

ورفضته، لكن طارق يظل اخوي واستاذي.
وين يبي يوصل له محمد الصيرفي؟

كل واح���د ل���ه طم���وح كبير لكن مش���كلة 
اإلعالم بصورة عامة أصبح لألس���ف ما ينصف 

املظلوم.
وضح أكثر.

يعني هل اذا انا بصير فنان واستمر الزم أتواجد 
في كل الفضائيات وما أرد أي حوار سواء صحافي 
أو إذاعي أو تلفزيوني سواء عندي جديد أو ال، 
وأيضا ليش هالهجوم اللي يشنونه بعض النقاد 

والفنانني على برنامج معني أو دور معني.
ويضيف: محمد الصيرف���ي عارف جمهوره 
من خالل الش���ارع سواء بالكويت أو اخلليج أو 
الوطن العربي، واذا انا رفضت بعض األدوار أو 
احلوارات أتهاجم وحتى هجومهم على برنامج 
»األسنصيد« ما في أي منطق وفي ناس انتقدت 
البرنامج بحجة ان اللوكيشن ضيق، بالذمة هذا 

منطق أو نقد.
يستطرد حديثه قائال: انا ودي أصير صحافي 
مل���دة يوم واحد وأكتب مقال���ة بعنوان »اإلعالم 

الفاسد والناقد احلاقد«.
ممكن حتط النقط على احلروف.

انا أقصد البعض اللي ينتقد علشان مصاحله 
الش���خصية وخالفاته الشخصية وودي أعرف 

هالناقد ما في أحد ينتقده »يضحك«.

يستعد إلنتاج مسلسل »المزواج«

محمد الصيرفي: وّدي أصير صحافي
وأكتب عن »اإلعالم الفاسد والناقد والحاقد«

املعد علي حيدر

محمد الصيرفي مع طارق العلي

النجم محمد الصيرفي

رفض�ت دور ط�ارق العل�ي في مس�رحية »البي�ت بيتك«

»اتحاد المنتجين« يكّرم الخليفة

كلوديا نجحت في أولى حفالتها بمصر

مروة: »وياك يا عمري« في  »أكاسيا«

الشيخ دعيج اخلليفة

كلوديا أثناء احلفل

مروة

لجنة خاصة لفرز أسماء المشاركين بالسحب األخير

الموسوي لمستمعي »ألو فبراير«: فالكم طيب

)فريال حماد(أحمد املوسوي في البرنامج

يقول املثل: اذا طاح اجلمل كثرت..
أ � جيوبه

ب � عيوبه
ج � سكاكينه


