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 أحمد السلمان: تصريحات بوعدنان وأم سوزان نارية
  ..و«الفيس بوك» يوقع الفنانين في المشاكل

 عبدالحميد الخطيب
  لم يكن الفنان المتميز احمد السلمان يعلم أن رعاية 
والديه لشقيقه وإغداقهما عليه من حنانهما ستترك 
أثرا في نفسه لدرجة انه يخطط لالنتقام من شقيقه، 
حيث يدبر له المكائد خصوصا بعد وفاة والديه اللذين 
تركاه وهو تحت تأثير حالة من الكراهية كونها ضد 
شقيقه طوال فترة تنشـــئتهما، هذا ما أكده السلمان 
في تصريح لـ «األنباء» قائال: الكثير من الحقد والكره 
كونته ضد شقيقي األصغر (إبراهيم الزدجالي) بسبب 
تفضيل أبي وأمي له وتميزه عني حتى في الدراســـة 

حيث نال نصيبه منها وتركاني أنا دون تعليم.
  وأضاف الســـلمان قائال: ما ســـــبق هو مـلخـص 
دوري في المسلسل االجتــماعي الجديد «دار الحبايب» 
للمنتج خالد البذال، وأشـــارك فـــي العمل مع نخبة 
متميـــزة من النجوم منهم: جاســـم النبهان، إبراهيم 
الزدجالي، هيفاء حسين، ونخبة من نجوم الخليج، 
ويـــدور في إطار اجتماعي مـــودرن، وأتمنى ان ينال 
إعجاب المشـــاهدين عند عرضه، خصوصا انه مليء 

بالخطوط الدرامية المثيرة.
  وحول سبب عدم وجود مكان له على موقع «الفيس 
بوك» أوضح الســـلمان انـــه ال يعرف كثيرا في أمور 
االنترنت ويكتفي بتصريحاته الصحافية، مشددا على 
أهميـــة الموقع في عملية التواصل بين الناس وقال: 
اسمع أن بعض الفنانين لديهم إيميالت خاصة بهم عليه 
ويتواصلون مع جمهورهم ليس في الكويت والخليج 

فقط وإنما على مستوى الوطن العربي.
  واستطرد: لألســـف رغم أهمية هذه الوسيلة في 
انتشار أي فنان إال أنها أحيانا توقعه في مشاكل كثيرة 
من خالل بعض المتطفلين الذين يسيئون استخدام 
هذا الموقع الشـــهير ويشوهون صورة الفنان بنشر 
أخبار كاذبة، مشيرا إلى بعض الفنانين الذين يروجون 
الشائعات عن أنفسهم وفي النهاية يتم كشفهم مما يؤثر 
على مصداقيتهم أمام الجمهور، ونصحهم باستخدام 
الجانب الحميد في هذا األمر وترك السلبيات التي لن 

تفيدهم في مشوارهم الفني. 
  وبســــؤاله عن اعتماده علــــى التصريحات الرنانة 

للترويج لنفســــه قال:هذا يحدث في المناسبات فقط 
خصوصا وقت المهرجانات، اعتقد انه من الجيد أن يكون 
للفنان تصريح قوي من وقت آلخر، ألنها ملح الوسط 
الفني، وتعطيه نكهة وتجذب الجمهور لمتابعة الموضوع، 
ملمحا إلى ان مثل هــــذه التصريحات تجذب المتلقي 

لمتابعة األعمال الفنية وتجعله في حالة ترقب.
  وعـــن أكثر فنان يتابع تصريحاته رد الســـلمان: 
بالتأكيد العمالق عبد الحســـين عبد الرضا والفنانة 
القديرة حياة الفهد فأخبارهما تشـــد انتباه الجميع، 
السيما أن ظهورهما في الصحافة قليل وعندما يدليان 
بتصريح يكون له مردود كبير، مؤكدا انه يتابع أيضا 
أخبار النجوم العرب مثل: هيفاء وهبي ونانسي عجرم 
واليسا وعادل إمام وغيرهم عن طريق صفحات الجرائد 
المحلية، مشددا على أن نجوم الكويت لهم متابعوهم في 
الخليج والعالم العربي، خصوصا ان الصحافة الكويتية 
منتشرة في كل مكان وقال: الزمالء في قطر واإلمارات 
والسعودية والبحرين يتصلون بنا ويستفسرون عن 

هذه التصريحات.

 أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي 
حفلتها الغنائية الوحيدة في بيروت بتألق 
منذ وصولها الى فندق موڤنبيك، حيث 
جترأت على تقدمي هذا احلفل الكبير في 
وقت تراجع فنانون كثر عن هذه اخلطوة 
بسبب مخاوفهم من الوضع العام، وغنت 
فيه بطرب وحماس بوجـــود عدد كبير 
مـــن أهل الصحافة واالعـــالم اضافة الى 
شـــخصيات اجتماعية وفنية، وحضور 
العواصم  الفت جلمهـــور من مختلـــف 
العربيـــة اكتظت بهم الصالة. هيفاء بعد 
أن وجهت حتياتهـــا ومعايدتها للجميع 
مبنتهى العفوية، افتتحت احلفلة وغنت 

باقة من أجمل أغانيها القدمية واجلديدة 
بدءا من «أقول أهواك» وصوال الى أغنية 
«ياما ليالي» بنسخة بودابار التي حتتل 
منذ أربعة أسابيع متتالية املراتب االولى 
على اذاعة روتانـــا اللبنانية. واختتمت 
هيفاء حفالت العيد بعد أن توجهت الى 
مصر في ثاني أيـــام العيد، حيث أحيت 
حفلة غنائية في فندق «املاسة» في القاهرة 
حضرها أكثر من ٣٠٠٠ شخص من مختلف 
اجلنسيات والعواصم العربية، إضافة الى 
شخصيات سياســـية وفنية بارزة، وقد 
بيعت جميـــع تذاكر هذا احلفل منذ أكثر 

من عشرة أيام. 

 يتآمر على إبراهيم الزدجالي في «دار الحبايب»

  الفنانة القديرة حياة الفهد العمالق عبداحلسني عبدالرضا

 (فريال حماد) أحمد املوسوي وعلي حيدر في البرنامج

 النجم احمد السلمان

 هيفاء تتألق في حفالت العيد

 مفاجآت «ُطب وتخّير» مستمرة لمستمعيه طوال األسبوع

 مفرح الشمري
  وعد املشرف العام لبرنامج «طب وتخّير» علي حيدر مستمعي محطة 
«كويت FM» بـ «مفاجــــآت» مثيرة خالل حلقات البرنامج املقبلة التي 
ستبث أسبوعيا يومي اخلميس واجلمعة، خاصة بعد النجاح الكبير 
الذي حققته حلقات هذا البرنامج االستثنائية التي بثت طوال أيام عيد 
االضحى املبارك وحققت نسبة كبيرة من االتصاالت كانت لها االثر البالغ 

في نفوس أسرة البرنامج والشركات الراعية للبرنامج.
  هذا الوعد الذي أطلقه حيدر ما هو إال لتشــــجيع املســــتمعني على 
ارســــال «مسجاتهم» للبرنامج واملشاركة في إجابة السؤال االسبوعي 
املنشور في «األنباء» والذي خصصت له جوائز قيمة مقدمة من «زين»، 
«األنباء»، «منتزه خليفة السياحي»، «كوالتي نت»، «أطياب املرشود»، 
«ليموزين اخلرينج»، «معهد كراون بالزا الصحي» باالضافة الى اجلهة 

املنفذة للبرنامج «ميديا فون بلس».

  شاليهات ملكية

  حرص عدد من املتصلني على البرنامج ان تكون جائزتهم عبارة عن 
«شاليهات» ملكية مقدمة من منتزه خليفة السياحي، االمر الذي جعل 
مقدم البرنامج احمد املوسوي يرد بان ليس بيده اختيار اجلائزة، وامنا 
هو اختيارهم من خــــالل االرقام املوجودة بالبرنامج، خاصة ان هناك 
جلنة من االعالن التجاري والشؤون املالية في وزارة االعالم تشرف على 
البرنامج يوميا وترصد نوعية اجلوائز املقدمة للمشاركني فيه لكتابة 
تقرير يومي الى مســــؤوليهم حتى ال يكــــون هناك أي تالعب في هذه 
اجلوائز التي يتم اختيار اصحابها عن طريق «الكمبيوتر» عشوائيا.

  مواهب الصغار

  انطالقا من احللقات املقبلة ســــتكون هناك جوائز خاصة للصغار 
املوهوبني مقدمة من الشركات الراعية، وذلك تشجيعا ملتابعتهم لفقرات 
البرنامــــج، خاصة ان مثل هذا التوجه قد اتبعته أســــرة البرنامج في 
برامجهــــا الســــابقة الناجحة مثل «كنز FM» و«ألــــو فبراير» ووجدت 
صدى طيبا في نفوس االســــر التي تتابع هذا البرنامج بشــــغف كبير 

للفوز بجوائزه القيمة. 

 يبث على «كويت FM» برعاية «األنباء» و«زين»

 كلمة «امتبتب» كويتية تطلق ع لى الشخص:
  

  أ ـ الرفيع
  ب ـ السمين
  ج ـ الطويل

 مديــــر إنتاج معتمــــد عليه احد 
إقناع  املنتجني اعتماد كبير في 
عدد من املمثالت باملشاركة بعمله 
اليديد بس هاملدير قاعد يساوم 
هاملمثالت واللي تنفذ شــــروطه 

تشتغل.. يا غريب صير أديب! 

 ممثلة شابة توها «تذكرت» 
زميلتهـــا اللي ابتعدت عنها 
بسبة احد املنتجني وقامت 
تتقرب منها علشـــان تبيها 
تشـــغلها معاها فـــي عملها 

اليديد.. اهللا يشفي!

 شغل مساومة
انــــه فرقته   مخرج «حــــس» 
املســــرحية هاأليام مــــا تبيه 
يشــــارك في مهرجان املسرح 
احمللي قاعد يدور واســــطات 
علشان يوافقون على مشاركته 

مع فرقة خاصة.. اهللا كرمي!

 مشاركة


