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مفرح الشمري
فّند الش����اعر الش����يخ صباح الناصر »الصريح« كل االتهامات 
الت����ي وجهها املط����رب القدير عبدالكرمي عبدالقادر لش����ركة هاب 
لإلنتاج الفني بش����أن تقصيرها في عمل »دعاية« أللبومه اجلديد 
الذي حمل اسم »انتظرتك« والذي طرح باألسواق الفترة السابقة 
كونها امل����وزع أللبومه في الديرة وذلك من خالل اطالع الصحافة 
على أوراق رسمية صادرة من شركة بالتنيوم ريكوردز تفيد بأن 
شركة »هاب« غير ملزمة على اإلطالق بالقيام بأي حمالت إعالنية 
س����واء كانت تلفزيونية او إذاعية او حتى بالصحف ألي عمل من 

إنتاجها حيث انها مخولة فقط بتوزيع ألبوماتها في الكويت.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي أقامته »هاب« مساء امس 
األول في فندق سفير إنترناشيونال حتت رعاية الشيخة هبة صباح 
الناصر وبحضور الشاعر الشيخ صباح الناصر والشيخة عالية 
الصباح واملستشار الفني لش����ركة هاب امللحن الكبير د.يعقوب 
اخلبيزي ومطربي الش����ركة طارق س����ليمان، علي عبداهلل، احمد 
بره����ان، رامز جبر وأدارته املذيعة حنان حمود وحضره عدد من 

الوسائل اإلعالمية.
وكش����ف الناصر خالل املؤمتر ان املطرب عبدالكرمي عبدالقادر 
هو من أنتج ألبومه على حسابه الشخصي وليس شركة بالتنيوم 
ريكوردز، وذل����ك بناء على اقرار تنازل وق����ع من بوخالد ووجه 
الى ش����ركة بالتنيوم ريكوردز لطبع وتوزيع األلبوم وذلك في 19 

نوفمبر املاضي.
واضاف قائال: أشكر املطرب عبدالكرمي عبدالقادر ألنه ذكر في 
آخر مشواره الفني اسم شركة »هاب« وذلك عندما قال في مؤمتره 
الصحافي الذي عقده مبناس����بة طرح ألبومه انه ال توجد ش����ركة 
تنتج حاليا بعد »النظائر« مع العلم ان »هاب« موجودة قبل ابتعاد 

شركة النظائر عن إنتاج األلبومات الغنائية.
وأش����ار ال����ى ان����ه ال يعترف بأن مط����رب الكوي����ت األول هو 
عبدالك����رمي عبدالق����ادر، ملمحا الى ان مط����رب الكويت األول هو 

شادي اخلليج!
وطالب الشاعر الشيخ صباح الناصر املطرب عبدالكرمي عبدالقادر 

باالعتذار لشركة »هاب« وجلميع منتسبيها بعد إساءته لهم، وذلك 
من خالل مؤمتر صحافي يقيمه بهذا اخلصوص، مؤكدا ان »هاب« 
س����تقاضيه في احملاكم اذا لم يفعل، وذلك بناء على املس����تندات 
التي لديها والتي حتفظ لها كامل حقوقها القانونية، وقال: طلبنا 
االعتذار ألن املطرب عبدالكرمي عبدالقادر مقتنع بكالمه الذي قاله 
في مؤمتره الصحافي بعدم����ا رددت عليه من خالل الصحف بأن 
»الطماط موجود في كل بيت بس األلبوم ال« بناء على ما ذكره ان 

ألبومه مو »طماط قاطينه في السوق«.
وبالنس����بة للمطرب عصام كمال قال »الصريح«: هناك جلسة 
في احملكمة 13 اجلاري اما ان يدفع الشرط اجلزائي 400 ألف دوالر 

وإما أن يسجن!
من جانب آخر، ذكر نائب املدير العام لشركة هاب املطرب طارق 
سليمان انه موجود في الس����احة الغنائية لكنه يبحث عن أفكار 
جدي����دة، حيث وجد ضالته بعد تعاقده مع »هاب« التي وفرت له 
كل شيء وأتاحت له الفرصة في البحث عن األغاني واألحلان التي 
يريدها وكان ثم����رة هذا التعاون ألبوم »اللي متنيته« الذي طرح 

في األسواق مؤخرا.
ونفى سليمان ان تكون له ميزانية خاصة به كونه نائب املدير 
العام للشركة، موضحا ان »هاب« ال تفرق بني مطربيها وتعاملهم 

سواسية.
أما املطرب علي عبداهلل، فعبر عن سعادته بالتعاون مع »هاب« 
وأبدى اعتراضه فقط على لقطة في الڤيديو كليب الذي صورة مع 

املخرج اللبناني وليد ناصيف.
بينما ذكر املطرب السوري رامز جبر انه سعيد بإطاللته على 
اجلمهور الكويتي والعربي من خالل »هاب« التي أنتجت له ألبومه 
األول »يا طيب يا غالي«، مشيدا بطريقة تعامل الشركة مع جميع 
مطربيها س����واء كانوا كويتيني او عرب����ا، متمنيا ان يجد ألبومه 

القبول عند جماهير الساحة الغنائية.
من جهته، أشاد املطرب العراقي الشاب أحمد برهان باحتكاره من 
قبل »هاب« التي أنتجت له ألبومه األول »ألف فكرة« الذي تضمن 

صورة توضيح من بالتنيوم بعدم حتمل »هاب« أي دعاية إعالنيةألوانا غنائية مختلفة، خاصة انه من مواليد الكويت. صورة من إقرار تنازل عبدالكرمي عبدالقادر لبالتنيوم ريكوردز

الل���ي تعتبر  املمثل���ة 
 نفسها غالية عند املنتجني 
هاأليام قاع���دة تفتر على 
مكاتبهم علشان يعطونها 
 عم��ل ب��س مح��د يبيها.. 

اهلل يعينچ!

مكاتب
ترقب����وا قريبا »كيف 
العقربة الصفراء  ُهزمت 
وتم القضاء على سمومها.. 
وض����رورة أخ����ذ كل من 
حولها الحيطة والحذر من 
تلك السموم المتجددة«!

العقربة الصفراء

خالل المؤتمر الصحافي الذي عقدته »هاب« مساء أمس بفندق سفير إنترناشيونال

صباح الناصر: سأقاضي عبدالكريم عبدالقادر.. والمحكمة بيني وبين عصام كمال

الشيخ صباح الناصر »الصريح« الشيخ صباح الناصر يتوسط كرميته هبة والشيخة عالية الصباح مع د.يعقوب اخلبيزي

سيرين عبدالنور مصّرة على »العيون العسلية«يبث يوميًا عبر »كويت FM« برعاية »األنباء«
»شاليهات ملكية« في برنامج »اربح مع زين«

مفرح الشمري
يواصل برنامج املسابقات »اربح مع زين« الذي يبث يوميا عبر 
أثير محطة »كويت FM« برعاية »األنباء« اس���تقطاب املستمعني، 
خصوصا عمالء »زين« جلوائزه املقدمة من عدة شركات ومؤسسات 
وطنية منها »منتزه خليفة السياحي«، »الفايز للعود والعطور«، 
»شركة كون سبت للهواتف« »صالون كتوركت«، »ايه ون لتأجير 

السيارات«، باالضافة الى »زين« و»األنباء«.

شاليهات ملكية

عدد من املتصلني بالبرنامج يطلبون من مذيعته حبيبة العبداهلل 
ان تكون جوائزهم »ش���اليهات ملكية« التي يقدمها »منتزه خليفة 

السياحي« للمشاركني في البرنامج، االمر الذي دفع املذيعة حبيبة 
ال���ى أن تقول لهم: اجلائزة راح تكون حس���ب حظكم والرقم الذي 
تختارونه، ألن أسرة البرنامج املكونة من علي حيدر وخديجة دشتي 
واملخرج نايف الكندري ال يتدخلون في نوعية اجلوائز التي متنح 
للمش���تركني، خاصة ان هناك جلنة من »االعالن التجاري« تكون 
موجودة طيلة حلق���ات البرنامج ليكون هناك نوع من املصداقية 

في توزيع اجلوائز على مستحقيها.
املخرج نايف الكندري يقدم فالشات »حلوة« تتماشى مع أجواء 
البرنامج، باالضافة الى املوس���يقات اجلميل���ة املمزوجة بااللوان 
الغربية، وذل���ك إلضافة نوع من املتع���ة للمتابعني للبرنامج في 

»سيارتهم«.

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
م����ن المتوق����ع أن تصور 
الفنانة سيرين عبدالنور خالل 
االيام المقبلة كليب »العيون 
العسلية« على حسابها الخاص 
بعد ان كانت »روتانا« رفضت 
تصوير االغنية لها ما أثار أزمة 
بين معجبي الفنانة والشركة، 
فنزلوا الى الشارع في مظاهرة 
تقام للمرة االولى من أجل فنان 
وحملوا الالفتات مطالبين فيها 
الشركة بتصوير العمل وجالوا 
بين وسط بيروت حتى مدخل 

جونية.
سيرين.. التي كانت غادرت 
الشركة منذ اشهر، فخرجت من 
»روتانا« مع س����رب الفنانين 
المغادرين، نفت ما يتم تناقله 
ال����ى مواق����ع االنترنت حول 
عودتها الى ش����ركة »روتانا« 
للصوتيات والمرئيات، معتبرة 
ان قرارها باالنفصال عن الشركة 

نهائي وال رجعة فيه.
وع����ن أعماله����ا الجديدة، 
اعلنت سيرين انها على وشك 
التوقيع على بطولة في مسلسل 
تلفزيون����ي من انتاج مصري 
سيعرض في رمضان المقبل. 
وكانت س����يرين عبدالنور قد 
ش����اركت في تمثيل مسلسل 
الممثل  ال����ى جانب  »االدهم« 
المصري احمد عز وعرض في 

برامج رمضان الماضي.
وأك����دت ان دورها يتطلب 
منها التحدث باللهجة المصرية، 
بينم����ا في »االده����م« تكلمت 
اللبناني����ة والمصري����ة معا 
انطالقا من ان الشخصية التي 
جسدتها كانت لبنانية متزوجة 

من مصري.
من جه����ة اخ����رى، عادت 
س����يرين الى بيروت بعد ان 
ش����اركت في احياء حفل عيد 
الربيع باالسكندرية وشاركها 
الحف����ل حم����ادة هالل  ف����ي 

سيرين عبدالنوروشذى.

أين يقع برج ايڤل؟
أ ـ اجنلترا
ب ـ روما

ج ـ باريس

)فريال حماد(حبيبة العبداهلل

)أحمد باكير(طارق سليمان وعلي عبداهلل وأحمد برهان ورامز جبر في املؤمتر الصحافي

ردا على نقل خبر دقيق حول تفوه 
صحافية بب����ذاءات واصرار االعالمية 
التي تعرضت للشتم من قبلها على رفع 
شكوى.. طالعنا البعض ببذاءات اخرى 
ليست غريبة على شخوصهم رغم أنهم 

يعملون في مكان محترم!

بذاءات


