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 مطرب خليجـــي كان  22 
«كرمي» مـــع احد امللحنني 
الشـــباب بعد تنازله عن 
أجره بس صاحبنا كشت 
فيه وعطى األغنية ملطرب 

عربي.. صچ ما تستحي! 

 ممثل يعتقد انه «عزيز» 
على قلوب الناس هاأليام يبي 
يدش في مجال التقدمي اإلذاعي 
لتعويض غيابه عن الساحة 
الفنية مثل ما يقول.. صاحب 

البالني چذاب!

 تقديم كرم
 ممثلة بعدما «حست» 
انه املخرجـــني حاكرينها 
البنت املســـكينة  بأدوار 
قررت مقاطعتهم علشان 
يغيـــرون نظرتهم فيها.. 

خير ان شاء اهللا!

 مسكينة

 الخليفة: «بلبل حيران» هدية الجمهور الكويتي في «األضحى»

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  من املتوقع ان يعرض كليب «شيخ الشباب» 
للفنانة اللبنانية نانســـي عجرم خالل اليومني 
املقبلني حصريا على شاشة محطة «أرابيكا تي 
ڤي» قبل توزيعه على بقية القنوات، واألغنية 
من األلبوم األخير الذي صدر في سبتمبر املاضي 
وأنتجته «أرابيكا ميوزك» وهي من احلان سليم 
ســـالمة وكتبها الشاعر الغنائي فارس اسكندر 

ووزعها هادي شرارة.
   وقد أخرجت الكليب املخرجة ليلى كنعان التي 
قامت ببناء منزل خاص للكليب في منتجع الصفا 
في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان، وجاء 
تصميمه متواضعا حسب مقتضيات سيناريو 
األغنيـــة وكلماتها، وقد اضطـــرت ليلى إلعادة 
تصوير أحد مشـــاهد الكليب ملرات عدة بسبب 

عدم قدرة ســـيدة عجوز على حمـــل البندقية، 
وهي التي استعانت بها املخرجة لتصوير مشهد 
حتـمل فيه بندقيـــة وتطلق النار على عدد من 

األشخاص.
  ورغم ان نانسي التي بدت طوال فترة التصوير 
سعيدة بأغنيتها اللبنانية وفكرة الكليب، كانت 
تعاني من بعض التعب بســـبب احلمل، لكنها 
أصرت على إنهاء تصوير األغنية ألنها مرتبطة 

بعدد من احلفالت، ومواعيد أخرى.
  اجلدير بالذكر أن مجموعة من ستة كليبات 
تنجزها نانسي لتكون جاهزة خالل الفترة القليله 
القادمة، بحيث يبدأ عرضها، في الوقت الذي ستبدأ 
فيها باالستعداد للوالدة، وسيتم عرض االعمال 
حصريا على قناة «أرابيكا تي ڤي» فور جهوزها 

قبل عرضها على الشاشات االخرى.

 عبدالحميد الخطيب
  أكد رئيــــس اللجنة االعالمية وعضــــو مجلس ادارة 
شركة السينما الكويتية الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 
ان جمهور الســــينما في الكويت سيكون على موعد مع 
باقة رائعة من االفالم خالل فترة عيد األضحى املبارك، 
وقال ان الشركة قد اختارت مجموعة مميزة من األفالم 
اجلديدة التي تناســــب كل األذواق خالل هذه املناســــبة 
السعيدة، مشــــيرا الى انه قد وضع في االعتبار ان هذه 
األفالم حتمل مزيدا من الترفيه واملرح والتســــلية لكل 

أفراد األسرة خالل عطلة العيد.

  إطار كوميدي

  وأملح اخلليفة الى ان من بني هذه األفالم «بلبل حيران» 
للفنان احمد حلمي وزينة وشيرى عادل وإميي سمير غامن، 
والفيلــــم من تأليف خالد دياب وإخراج خالد مرعي، في 
ثالث تعاون يجمعه مع الفنان أحمد حلمي بعد فيلميهما 
«أسف على اإلزعاج»، و«عسل أسود». حيث تدور أحداث 
الفيلم في إطار كوميدي رومانســــي، حول شاب يقع في 
غرام فتاتــــني ويرتبط بكل واحدة منهما، ثم يقرر فجأة 

أن يختار بينهما فيذهب لطبيبة نفسية لتحل له املشكلة.
  وكشــــف اخلليفة عن عدد من األفالم العاملية سيتم عرضها من بيــنها فيلم 
Harry Potter and the Deathly وهو فيلم مغامرات عائلي مييل الى الفنتازيا بطولة 

دانيال راد كليف، باالضافة الى فيلمLittleBig Soldier، وهو 
من أفالم األكشن ومن بطولة جاكي شان، كذلك سيتم عرض 
فيلم Shanghai بطولة جون جوزاك وهو من أفالم الدراما 
التي تدور في إطار من الغموض والرومانســــية، وفيلم 
Machete وهو أكشــــن وبه كثير من احلركة واملغامرات 

واجلرمية ومن بطولة جيسيكا ألبا.
  وفيما يتعلق باألفالم الهندية أوضح اخلليفة ان شركة 
السينما قد وضعت فيلم Guzaarish على خريطة العيد 
من بطولة أشواري ري، هيرفك روشن وهو من األفالم 

الرومانسية التي تعتمد على التشويق.

  نادي القادسية

  وحول لقائه مع الفنان حســــن حســــني الذي حضر 
الى الديرة للمشاركة في بطولة مسرحية الرعب «بيت 
املرحوم» أكد اخلليفة انه كان حريصا على استقباله في 
املطار بجانب املنتج عادل املسلم والفنان محمد العجيمي 
وانتصار الشراح ومشعل الشايع، وقال: حسن حسني 
اضافة ألي عمل ســــواء مسرحي او ســــينمائي، السيما 
انه قامة كوميدية كبيرة في الوطن العربي، وســــيجعل 
ملســــرحية «بيت املرحوم» التي ســــتعرض فترة عيد األضحى مبسرح نادي 
القادســــية طعما مختلفا بأسلوبه الكوميدي املعروف، متمنيا ان تكون للفنان 

حسن حسني أعمال فنية اخرى إلسعاد جمهوره في الكويت.

 أكد أن حسن حسني سيجعل لـ «بيت المرحوم» طعمًا مختلفًا

 مشهد من فيلم «بلبل حيران» 

 «لحظة غضب» تجمع الجسمي والسعيد

 ٣٠ مليون جنيه لعادل إمام 
  في «فرقة ناجي عطا اهللا»

 بطرس «على خط النار» مع الوطن والمقاومة

 نجوى كرم: «لشحد حبك»  في بيروت الكيالني: اعتذار نيكول سابا ال يستحق الكالم

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
  طرح الفنان زياد بطرس «سي دي» يحمل عنوان «على خط النار»، 
ويضم ثماني أغاني حتتفي باالرض والوطن واملقاومة، وهي «دموع 
القدس»، وأخرى أداها املنشد علي العطار والفنان معني شريف، واعتبر 
زيــــاد االغاني انها تعبر عن الفرح احلقيقي والعيش بكرامة، ويدعو 
من خاللها ملواجهة الظلم الواقــــع علينا.  وقد مول االلبوم مجموعة 
من الشــــباب اللبنانيني ليس لهم باع فــــي هذه املهنة لكنهم يؤمنون 
باملقاومة، رغبــــوا في الوقوف الى جانب زياد بطرس ليكون االلبوم 
باسمه كونه فنانا في لبنان والدول العربية وليس محصورا بجانب 
واحد من الغناء. أما أغنيــــة «دموع القدس» التي قدمها زياد بطرس 
بصوته في جتربته الثالثة مع الغناء بعد «منحبك ايه» و«أنا خوفي 
ع والدي» التــــي أدتها جوليا الحقا، فقــــال عنها: لم يكن مقصودا أن 
أغنيها، فعندما ركبت صوتي على التوزيع اقترح املوزع واملوسيقيني 

أن تبقى بصوتي، النها بحسبهم «ضابطة». 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  من املتوقع أن تصور الفنانة جنوى 
كرم خالل أيام ڤيديو كليب مع املخرج 
فادي حداد ألغنيتها اجلديدة «لشحد 
حبـــك» وهي من كلمـــات عادل رفول 
وأحلان جورج مرديروســـيان، وذلك 
في بيروت بعد أن كان مقررا تصويرها 

في الهند. 
  وســـتطرح كرم األغنية «سينغل» 
ليتم بثها على االذاعات وعرضها على 
الشاشات، خاصة أنها لم جتدد حتى 
اليوم عقدها مع «روتانا»، وبالتالي لم 
تتخذ القرار بطرح ألبومها حتى اليوم 

بعيدا عن الشركة.

 اكدت املذيعة وفاء الكيالني انها التعرف ما اذا كانت 
الفنانة نيكول سابا قد طلبت امواال لكي تظهر في برنامج 
«بدون رقابة» وقالت لـ «النشرة»: ال اعرف الن املسؤول 
عن العالقات العامة في الشركة هو شربل ابو شروش 

وهو الذي كان يتصل بالضيوف.
  واضــافــت: انــا لم اتصل بأي ضــيف ابـــدا، فـــكل 
شخص له تخصصه، فتخصصي ان احــضر حلــلقتي 
واحاور الضــيف جيــدا وانتــهينا، انا ال اعــرف تفاصــيل 
وال اريــــــد ان اعطـي موضـــوع نيكول اهمية اكثر من 
حجمه الن املوضــوع بسيط وال يحتاج الى ان نكبره، 
وهناك كثيرون يعــتذرون عن الظهور معي او مع غيري 
من البرامج، وال يستحق االمــر اصــدار بيـــانات مـــن 
جــهتنا ومن جهــة اي ضيف واملوضوع ال يســـتحق 

الكالم. 

 بأســــلوب الشــــعر الفصيح، 
تطرقت الشاعرة االماراتية غياهيب 
في قصيدتها اجلديدة، التي جتدد 
فيها تعاونها مع صوت ســــفير 
الفنان االماراتي  النوايا احلسنة 
الى موضوع  حسني اجلســــمي، 
انساني دار حول تأثير الغضب 
على االنســــان، والتــــي يقدمها 
ويغنيها اجلسمي الول مرة خالل 
مشواره الفني الغنائي، حيث قدم 
العديد من االلوان الغنائية، لكنه 

لم يقدم الفصحى سابقا.
  وحتمل االغنية اجلديدة التي 
ايام قليلة عبر  ســــتطرح خالل 
االذاعــــات االماراتية واخلليجية 
والعربية عنوان «حلظة غضب»، 
وقد تصدى الحلانها االماراتي فايز 

السعيد. 

 بـــدأت املشـــاكل تواجـــه 
مسلســـل «فرقـــة ناجي عطا 
اهللا» من بطولة الفنان عادل 
إمام بسبب ميزانيته الكبيرة 
الذي بلغ ٣٠  وأجر «الزعيم» 
مليون جنيه مصري، بحسب 
ما ذكرته صحيفـــة «البيان» 

اإلماراتية.
  وقالت الصحيفة في عدد أول 
من أمس إن امليزانية الكبيرة 
للمسلسل التي بلغت ٥٧ مليون 
جنيه، تقاضى منها عادل إمام 
٣٠ مليون جنيه، دفعت جهات 
رقابية بالتلفزيون لالعتراض 
على امليزانية، مشيرة إلى أن 
هذه اخلطوة تؤكد أن التلفزيون 
املصري سيكتفي بإنتاج مسلسل 

«فرقة ناجي عطا اهللا» بجانب 
مسلسل «محمد علي» للفنان 
الفخراني، ويؤكد عدم  يحيى 

مشاركته في إنتاج مسلسالت 
النجوم محمد هنيدي، وكرمي 
عبدالعزيز، ومحمد سعد، والتي 

كان مقررا أن يشارك فيها.
  يذكر ان احداث املسلســـل 
تـــدور حول ٥ جنـــود كانوا 
يعملون حتت رئاســـة ناجي 
عطا اهللا، وبعد خروجه على 
املعاش يقرر أن يقوم بعملية 
سرقة بنك إسرائيلي، فيستدعي 
«ناجي» فرقته لتكوين عصابة 
لالستيالء على البنك، ويذهبون 
إلى غزة ومنها إلى تل أبيب، 
ويســـتأجرون شـــقة بجوار 
البنـــك، ويرتـــدون مالبـــس 
جنود إســـرائيليني، وتتوالى 

األحداث.

 يغني بالفصحى ألول مرة بأشعار غياهيب

 التلفزيون المصري يعترض على أجر «الزعيم»

 زياد بطرس

 وفاء الكيالني جنوى كرم 

 فايز السعيد  حسني اجلسمي 

 عادل إمام 

 سمية الخشاب تغني «اديني أطة»
  .. واللبنانية مروى «الوز بيحب الهز»

 قرر عدد من جنمات السينما 
الغناء الشعبي  خوض جتربة 
ألول مرة مــــن خالل جتاربهن 
املقبلة، ســــواء  الســــينمائية 
مبشــــاركة مطربني شعبيني أو 

حتى الغناء بشكل منفرد.
  جاء ذلك في تقرير لصحيفة 
«روز اليوسف» املصرية نشرته 
امس االول عن األغاني الشعبية 
التي سيتم عرضها  في األفالم 
فــــي عيد األضحــــى، والتي مت 

تأجيلها.
  وذكرت الصحيفة أن الفنانة 
ســــمية اخلشاب ســــتغني في 
فيلمها اجلديد «شــــارع الهرم» 
التي تؤدي فيــــه دور راقصة 
أغنيتني باللون الشعبي، األولى 
بعنوان «أديني أطة وأديك أطة» 
من كلمات مالك عادل، وأحلان 
محمــــد عبد املنعــــم، واألغنية 

الثانية دويتو مع سعد الصغير 
بعنوان «متاكلش بعقلي حالوة» 
كلمات مالك عادل، وأحلان عبد 
إيســــفا. وفيلم «شارع  املنعم 
الهرم» مــــن تأليف محمود أبو 

زيد، وإخراج أحمد عواض.

  كما تغني اللبنانية مروى، 
في فيلم «بون ســــواريه» على 
أداء األغنية الشعبية، حيث تقدم 
أغنية «قالوا البط بيحب اللظ.. 
وقالوا الوز بيحب الهز.. وقالوا 

الرومي قطعلي هدومي». 

 مروى سمية اخلشاب

 «شيخ الشباب» لنانسي عجرم 
يبصر النور على «أرابيكا تي ڤي»

 أصرت على التصوير رغم أنها كانت تعاني من بعض التعب بسبب الحمل
 راغب عالمة: أنا من عائلة متواضعة

  
  بيروت ـ ندى مفرج سعيد

  حل الســــوبر ســــتار راغب عالمة ضيفا على االعالمي نيشان في 
«أبشر» على mbc١ ومتحورت الفقرة االولى حول بدايات راغب ومشواره 
الفني الطويل، فســــأله نيشــــان عن وضع عائلته فقال انه من عائلة 
متواضعــــة واعترف بأنه عمل في أكثر من مجال متواضع كي يجني 
املال، أما عن ســــر حفاظه على النجومية بعد مشوار دام أكثر من ٢٥ 
عاما فقال: التواضع واملصداقية وقود كل فنان هدفه االستمرار، رافضا 
التكلم عن أموره العائلية بعد سؤال له اذا كان هناك فتور بينه وبني 
زوجته جيهان، وسأله نيشان عن وضع الساحة الفنية اليوم، فقال 

 راغب عالمةان االنتاج رديء والفن يبقى بألف خير اذا لم يحرقوه.

 الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 

 حسن حسني 


