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مط���رب يب���ي »يصلح« 
بني مطربني ش���باب صايرة 
بيناتهم هوشة بس هالصلح 
طلع من چبده بعدما حّصل 
زفة منهم.. تس���تاهل ليش 

راز ويهك!

صلح
مقدمة برامج بعدما صارت 
ممثلة هاأليام قاعدة »حتن« 
على مس���ؤولني في محطة 
فضائية علشان تقدم برامج 
املسابقات في شهر رمضان 

الياي.. صچ أي شي!

مسابقات
عنده���ا  كان  مذيع���ة 
 »حلم« بالعودة إلى اإلذاعة 
ب���س هاحللم م���ا حتقق 
بسّبة بعض زميالتها اللي 
 حفروا لها عند املسؤولني.. 

اهلل يعينچ!

حلم

يجهز لـ »خادمة إبليس« وأكد أن »ليلة وليلة« باألسواق في العيد

النجار: أنا مش مجنون والناس هي اللي تحكم علي!

طارق سليمان الشيخ صباح الناصر »الصريح«

صباح الناصر أشاد بدوره وأكد استمراره كمطرب

خروج طارق سليمان من إدارة »هاب«

أعلن رئي���س مجلس إدارة 
الفني  ش���ركة هاب لإلنت���اج 
الشيخ صباح الناصر عن قبوله 
استقالة الفنان طارق سليمان 
من منصب نائب الرئيس، وذلك 
لرغبة األخير في التفرغ لمزاولة 
نشاطه الغنائي، وقال الناصر 
في تصريح صحافي: لقد حاولت 
أن أقنع���ه بالعدول عن قراره 
لكن لم أستطع وتقبلت وجهة 
نظره وإصراره خاصة انه أبدى 
تمسكه ووفائه لشركة هاب لكن 
بعيدا عن المسؤولية اإلدارية 

كنائب للرئيس.
وأض���اف الش���يخ الناصر 
ب� »الص��ري��ح« ان  المعروف 
س���ليمان كان م���ن اإلداريين 
الجيدين وأعطى بإخالص من 
خالل موقعه الذي كان يرأسه 
وكان عل���ى قدر المس���ؤولية 

الملق���اة على عاتق���ه، كما انه 
يتمت���ع بدماثة خل���ق جعلته 
يحظى بعالق���ات جيدة داخل 
وخارج الشركة وهذا يدل على 
خبرته في أداء مهامه على أكمل 

وجه.
وأوضح الناصر ان سليمان 
سيظل من األسماء التي تعول 
عليها »هاب« كثيرا خاصة في 
مج��ال المحافظ��ة على األغنية 
الكويتي���ة األصيلة وقال: كنا 
خسرناه إداريا فلن نخسره فنيا 

وسيبقى معنا كمطرب.
من جهته، عبر الفنان طارق 
سليمان عن شكره العميق لتقبل 
الشيخ صباح الناصر استقالته 
وقال: لطالما كان »أبوناصر« 
نصي���را لنا وعل���ى الرغم من 
محاولته إقناعي بالعدول عن 
قراري إال أن���ه احترم رغبتي 

وإصراري، ولألمانة المسؤولية 
اإلدارية كبيرة وليست سهلة 
الى  وأش���عر بأنني بحاج���ة 
الفن���ي لمواصلة  االس���تقرار 
هوايتي ف���ي الغناء وأن أكون 
قريبا من أس���رتي وهذا ربما 
يجعلني أشعر بالتقصير تجاه 
الشركة، وهذا ما ال أريده حقا 
وأحم���د اهلل على انني منذ أن 
ترأست منصبي اإلداري عملت 
بنفس الروح والعطاء إليماني 
المطلق بأن »هاب« تس���تحق 

أكثر من ذلك.
وأضاف سليمان: خروجي من 
إدارة »هاب« ال يعني ابتعادي 
عنه���ا فنيا، بل س���أظل قريبا 
وأعمل إلى جانب الشيخ صباح 
الناصر، فالعالقة التي تجمعنا 
كانت ومازالت وستظل وطيدة 

وقوية وأنا رهن اإلشارة.

يقام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 26 الجاري

نجوم الفن واإلعالم في أوبريت »الخليفة ضد المخدرات« بمجمع البيرق
مفرح الشمري

حتت رعاية وحضور مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة ينطلق االوبريت الغنائي التوعوي »ضد 
املخدرات« 26 اجلاري الذي سيقام مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة 
املخدرات وذلك مبجمع البيرق في منطقة العقيلة ويتضمن العديد 
من الفقرات الفنية واالعالمية حيث مت توجيه العديد من الدعوات 
الهل الفن واالعالم والسياسة حلضوره وهو من اخراج املبدعني 

محمد حسني املطيري وعايد اخلالدي.
من جهته ذكر املشرف العام على االوبريت 
الزميل بدر عبدالعزيز ان احلفل يأتي ضمن 
خطة االدارة العامة ملكافحة املخدرات لتوعية 
املواطنني واملقيمني بخطورة املخدرات على 

حياة االنسان.
العامة ملكافحة  واضاف قائ���ال: االدارة 
املخدرات تعودت على اقامة مثل هذه امللتقيات 
الفنية االعالمية التوعوية والتي يشارك فيها 
نخبة من الفنانني واالعالميني احملبوبني لدى 
الناس لتوصيل رسالة واضحة عن خطورة 
املخدرات واملسكرات على حياتهم خاصة ان 
احلفل يقام بدعم كبير من مدير عام االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة احلريص دائما على ان تبقى الكويت 

خالية من املخدرات بفضل اجلهود التي يبذلها رجال املكافحة على 
مدار السنة حتى ال تدمر شبابنا عماد الوطن.

وبخصوص فقرات االوبريت قال: فريق االوبريت يتكون من 
املعدين س���عود النبهان ونايف الش���مري حتت قيادة املخرجني 
محمد حسني املطيري وعايد اخلالدي اللذين قاما بتجهيز العديد 

م���ن الفقرات الفنية واالدبية والثقافية التي س���تثري االوبريت 
خاص���ة انه مت جتهيز اغنية تتحدث عن املخدرات كتبها وحلنها 
الزميل نايف الشمري وسيقوم بغنائها مطرب »ستار اكادميي 7« 
عبدالعزيز الويس ونتمنى ان تنال استحسان احلضور املتواجد 

في مجمع البيرق مبنطقة العقيلة وقت االوبريت.
واشار عبدالعزيز الى انه سيكون للمرأة في هذا االوبريت النصيب 
االكبر في التكرمي ملمحا الى انه سيتم تكرمي الشيخة فريحة االحمد 
والش���يخة امثال االحمد والشيخة شيخة 
العبداهلل باالضافة الى االعالمية املخضرمة 
العنجري ود.فوزية  انيس���ة ونبيلة  ماما 
الدريع ونورية السداني والنائبات د.سلوى 
اجلسار ود.اسيل العوضي ود.روال دشتي 
باالضافة الى الفنانتني القديرتني حياة الفهد 
الرزوقي  وسعاد عبداهلل واالعالمية غادة 
ونادية صقر وحصة اللوغاني وزينة كرم 

والفنانة انتصار الشراح.
واوضح ان هن���اك فق���رات عديدة في 
احلفل حيث سيتضمن العديد من الفقرات 
املس���ابقاتية خاصة في مكافحة املخدرات 

يشارك فيها جميع الفئات العمرية.
واختتم املش���رف العام على االوبريت 
الزميل ب���در عبدالعزيز تصريحه بتوجيه 
الش���كر ملدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة على دعمه لهذا االوبريت، كما شكر جميع الوسائل 
االعالمية احلريصة على ابراز دور االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
الميانها الكبير بخطورة آفة املخدرات على االفراد واملجتمع متمنيا 

ان ينال هذا االوبريت التوعوي اعجابهم.

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل

اإلعالمية غادة الرزوقي املخرج محمد حسني املطيري

املشرف العام بدر عبدالعزيز الفنانة القديرة حياة الفهد اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

عبــدالعزيز:  بـــدر 
كــل الشـكر لمديـر عـام 
لمكافحـة  العامــة  اإلدارة 
المخـدرات اللـواء الشـيخ 
دعمه  علـى  الخليفة  أحمـد 
التوعـوي األوبريـت  لهـذا 

الزميل عبداحلميد اخلطيب متحدثا مع املخرج النجار والوجه اجلديد ناديا 

الش����ابة ناديا  الفنان����ة  أم����ا 
التونس����ية، فأكدت أنها تثق في 
انها خاضت  امكاناتها، خصوصا 
جتربة التمثيل في أكثر من عمل 
درامي وكموديل في كليبات لكنها 
تعول عل����ى دورها مل����ا فيه من 
أبعاد إنس����انية سيتعاطف معها 
اجلمهور رغم قسوتها في ارتكاب 
جرائم القتل، مشيرة الى ان الدور 
سيحتاج منها الى مجهود مضاعف 
مثمنة وقوفها امام النجم فاروق 
الفيش����اوي احد اهم الفنانني في 

السينما املصرية.
وتابعت قائل����ة: مثلي االعلى 
نادية اجلندي واللهجة املصرية 
ليس����ت عائقا بالنسبة لي ألنني 
أجيدها وأمتنى أن أكون عند حسن 

ظن جمهوري.

م���ن جانب آخ���ر، وحول ما 
قي���ل عن ع���دم وجود ش���ركة 
»ايجبت« املنتجة أللبوم الفنان 
ابراهيم دشتي قال: لقد سمعت 
هذه االشاعات خصوصا عندما 
سافر ابراهيم الى مصر لالحتفال 
بعيد ميالده، بناء على دعوة من 
السابقني باالكادميية،  اصدقائه 
واحلقيقة ان الش���ركة موجودة 
ولها أوراق رسمية ومقر معروف، 
ولقد انتهينا من تسجيل 4 أغان 
من البوم دشتي االول، وننتظر 
قرار املصنفات الفنية في وزارة 
االع���الم لعرض كلي���ب »ليلة 
وليلة« على الفضائيات احمللية 
وسيكون مجانا، مشيرا الى ان 
االلبوم سيطرح باالسواق فترة 

عيد الفطر السعيد.

فقط نق����ل الواقع كم����ا هو لكي 
أظهر السلبيات املوجودة ومحاولة 
عالجها بالطرق الصحيحة بعيدا 

عن االسفاف.

استبعادها ألسباب خاصة بشركة 
»ايجبت« املنتج����ة للعمل، وبعد 
بحث وقع االختيار على ناديا التي 
أراهن عليها ملا متتلكه من موهبة، 
مشيرا الى ان »خادمة ابليس« يقدم 
فنتازيا واقعية من خالل قصة رعب 
لفتاة تعاني فقدان الذاكرة تداهمها 
كوابيس بصفة دائمة فتصاب بحالة 
نفسية جتعلها ترتكب جرائم قتل 

مع أقرب الناس اليها.
انه سيشارك  النجار  وأوضح 
بالفيلم في عدة مهرجانات دولية 
منها »القاهرة السينمائي«، متمنيا 
احلصول على جائزة للبطولة التي 
يعتبر العمل معها ليس مغامرة.

وعن جرأة العمل قال: أنا مش 
التي  مخرج مجنون والناس هي 
حتك����م على أعمال����ي فأنا أحاول 

عبدالحميد الخطيب
أكد املخ����رج محمد النجار انه 
ال يق����دم اجلرأة في أعماله الفنية 
بغرض االثارة وحتريك الغرائز، 
وامنا يوظفها لك����ي تنقل الواقع 
الذي نعيش����ه بكل شفافية ومن 
دون رتوش، ملمحا الى انه يستعد 
لتصوير فيلم روائي يحمل اسم 
الوجه  ابلي����س« بطولة  »خادمة 
اجلديد ناديا التونسية ويشاركها 
)حسب تصريحه( الفنان فاروق 
الفيش����اوي ولطفي لبيب ونخبة 
من جنوم السينما املصرية، جاء 
ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقده النجار لالعالن عن تفاصيل 

عمله السينمائي اجلديد.
وأضاف قائال: لقد رشحت الفنانة 
دوللي شاهني لبطولة الفيلم، لكن مت 

صورة ألوراق رسمية تثبت وجود شركة »إيجيبت«

محمد النجار


