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معد في االذاعة «حس» 14
انه ربعه حاسدينه على 
برنامجه اليومي يفكر أنه 
يعتذر منه علشـــان ال 
يخسرهم مثل ما يقول.. 

زين تسوي!

ممثلة «مهدت» الطريچ 
ألحد املنتجني علشـــان 
يشتغل في قناة عربية، 
وبعد ما وصل صاحبنا 
عطاها طاف.. بو طبيع 

ما ييوز من طبعه!

حسد تمهيد
مقدمة برامـــج يديدة 
قاعدة تستظرف دمها چدام 
املشاهدين بتعليقاتها على 
األخبار اللي تقولها، مع انه 
تعليقاتها بصوب واألخبار 

بصوب.. اهللا يشفي!

تعليقات

«يا ويلك من اهللا» يواجه نقدًا إعالميًا الفتًا

نجوى سلطان تقاضي «بوسمرة»
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد

بعد النجاح الذي حققته أغنية 
«بوسمرة» في الوســــط االذاعي 
الفنانة  احمللي والعربي، قــــررت 
جنوى سلطان مقاضاة «بوسمرة»ـ  
الشاب الذي يبصبص على النسوان 
ويواعد بنات اجليران، ثم يهرب ـ 
من خالل احملكمة اخلاصة بڤيديو 
كليبها اجلديد والذي من املفروض 
أن يبدأ عرضه فــــي غضون أيام 
قليلة، على الشاشــــات اللبنانية 
والعربية.ومحاكمة «بوسمرة» نفذت 
على مرحلتني، من خالل عدســــة 
املخرج فادي حداد الذي اعتمد تقنية 
التصوير السينمائي، مستفيدا من 
جمالية األماكــــن التراثية املميزة 
ملنطقة دير القمر  اللبنانية وموقعها 

التاريخي املهم.

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
طرحت شركة روتانا ألبوم الفنانة أمل حجازي 
اجلديد الذي يحمل عنوان «يا ويلك من اهللا» والذي 
كثرت االعالنات الدعائية له في شوارع بيروت حيث 
القى نقدا الذعا من قبل إنها وسائل االعالم على أكثر 
من محور، فقد اعتبرت صورة غالف األلبوم مثيرة 
للذعر والرعب حيث قيل انه مبالغ فيها خصوصا ان 
امل تظهر فيه مثل لعبة الشمع وعلى شفتيها احمر 
شفاه أسود. من جانب آخر اعتبر البعض ان اغنية 
أمل حجازي «يا ويلك من اهللا» موجهة الى زوجها، 
لكن أمل اكدت ان حياتها الزوجية مستقرة وان زوجها 
زارها في موقع التصوير لالطمئنان على حسن سير 
العمل، مشــــيرة الى أن تركيب االشاعات وتصديقها 

من أسهل االمور على الناس.
ويضم األلبوم ١٢ أغنية منوعة تعاملت من خاللها 
مع: سليم عساف، مارسيل مدور، كرمي العراقي، سمير 
صفير، هيثم زياد، محمد رفاعي، محمد جمعة، محمد 
رحيم وأحمد ماضي، وكانت أمل قد انتهت من تصوير 
كليبها اجلديد «يــــا ويلك من اهللا» مع املخرج فادي 
حداد وأثارت اجلدل مع معجبي الفنانة اليسا الذين 
اتهموها بتقليد جنمتهم في كليب «عا باليو» والذي 
تظهر فيه اليســــا أمام باب القصر وهي ترتدي ثوب 
النوم وتستعد الرتداء ثوب الزفاف، وأمل تظهر وهي 

بوستر ألبوم أمل حجازي اجلديدتفتح بوابة خشبية كبيرة.

الفنان الكبير الراحل غامن الصالح الفنانة القديرة حياة الفهد العمالق عبداحلسني عبدالرضا

الكاتب القدير محمد الرشود األمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي

الحفل يقام ٢٨ الجاري على مسرح الدسمة بحضور رفاق دربه

فرقة الخليج العربي تؤبن غانم الصالح 
بفيلم وثائقي ومعرض للصور وندوة فنية

 مفرح الشمري
تقيم فرقة مسرح اخلليج العربي 
٢٨ اجلاري على خشبة مسرح الدسمة 
حفال تأبينيا للفنان الكبير الراحل غامن 
الصالح حيث يصادف هذا اليوم مرور 

٤٠ يوميا على وفاته.
وسيتضمن حفل التأبني الذي سيقام 
حتت رعايــــة وحضور األمــــني العام 
للمجلس الوطنــــي للثقافة والفنون 
واآلداب بــــدر الرفاعي وعدد كبير من 
رفاق دربه يتقدمهم العمالق عبداحلسني 
عبدالرضا والفنانة القديرة حياة الفهد 
معرضا للصور خاصا للفقيد يحتوي 
العديــــد من اعماله املســــرحية  على 
والتلفزيونية باالضافة الى فيلم توثيقي 
يرصد جميع اعماله من الســــتينيات 
وحتى وفاته.كما حرص رئيس فرقة 
مسرح اخلليج العربي الكاتب القدير 
محمد الرشود على اعطاء هذا الفنان 

حقه بعد ان قّدم الكثير للفن الكويتي 
واخلليجي حيث سيتم اقامة ندوة فنية 
حتمل عنوان «غامن الصالح كما عرفناه» 
يتحــــدث فيها العمالق عبداحلســــني 
القديــــرة حياة  عبدالرضــــا والفنانة 
الفهد والفنــــان القدير محمد املنصور 
وصديق عمره الفنان القدير محمد جابر 
باالضافة الى جنله بسام الذي سيتحدث 
عن اجلانب االبوي لهذا الفنان الكبير.

وسيكون حفل التأبني ليوم واحد فقط 
حيث ستقوم الفرقة بتوزيع الدعوات 
على جميع الفرق املســــرحية االهلية 
للمشاركة في احلفل خاصة وان الفنان 
الكبير الراحل جتمعه عالقات طيبة مع 
جميع فناني الكويت.وسيقوم تلفزيون 
الكويت وعدد من احملطات الفضائية 
بتغطية احلفل لبثه على املشاهدين وفاء 
وعرفانا لعطاءات الراحل «بوصالح» 

جنوى سلطانفي الساحة الفنية.


