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 مطرب خليجي «زعل» 
في حفلته األخيرة ألنه كان 
يغني للكراسي مع انه كان 
يتوقع إقبال اجلماهير على 
وصلتـــه الغنائية.. ليش 

الزعل الناس مقامات!

 ممثل بعد ما ترك األعمال 
املسرحية، هاأليام يبي يرد 
لها بس فرقته القدمية ما 
تبيه ألنه شاف نفسه عليها 
بعد مـــا دش التلفزيون.. 

تستاهل!

 مسرح كراسي 
 مدير إنتاج هاأليام «سعيد» 
بإشرافه على مسلسل خليجي 
يصّور بالديرة وسبب سعادته انه 
منتج العمل معطيه الصالحيات 
مبعاقبة أي ممثل أو ممثلة تتأخر 

على التصوير.. اهللا يستر!

 صالحيات
 مطرب خليجي «زعل» 
في حفلته األخيرة ألنه كان 
يغني للكراسي مع انه كان يغني للكراسي مع انه كان يغني للكراسي مع انه كان 
يتوقع إقبال اجلماهير على 
وصلتـــه الغنائية.. ليش 

الزعل الناس مقامات!

 ممثل بعد ما ترك األعمال 
املسرحية، هاأليام يبي يرد 
لها بس فرقته القدمية ما لها بس فرقته القدمية ما لها بس فرقته القدمية ما 
تبيه ألنه شاف نفسه عليها 
بعد مـــا دش التلفزيون.. 

تستاهل!

 مسرح كراسي 
 مدير إنتاج هاأليام «سعيد» 
بإشرافه على مسلسل خليجي 
يصّور بالديرة وسبب سعادته انه يصّور بالديرة وسبب سعادته انه يصّور بالديرة وسبب سعادته انه 
منتج العمل معطيه الصالحيات 
مبعاقبة أي ممثل أو ممثلة تتأخر 

على التصوير.. اهللا يستر!

 صالحيات

 علي حيدر مع أحمد املوسوي 

 نانسي عجرم 

 غادة عبدالرازق 

 شيرين عبدالوهاب أصالة مع زوجها طارق العريان
 تامر حسني 

 غادة عادل  هيفاء وهبي  عمرو واكد

(فريال حماد)   اسرة برنامج «طب وتخير» في لقطة تذكارية مع نهاية حلقاته اإلذاعية 

 أحمد الموسوي لمستمعي «ُطب وتخّير»: أشوفكم على خير

 مفرح الشمري
  ودع برنامـــج املســـابقات 
«طب وتخير» مساء أمس األول 
مســـتمعيه في حلقة شـــهدت 
العديد مـــن املفاجآت اجلميلة 
ملتابعيها بعد أن «بطت» أسرة 
البرنامج املكونة من علي حيدر، 
خديجة دشتي، احمد املوسوي، 
سعود املسفر، جميل إقبال، رامي 
الشعار، محمود عطية «اجلربة» 
ووزعت أكثر من مليون ونصف 
املليـــون دوالر قيمة اجلوائز 
التي كانت من نصيب عدد من 
املتصلني في احللقة األخيرة من 
البرنامج التي صادف موعدها 

اليوم األخير من عام ٢٠١٠، األمر 
الذي استغله مخرج البرنامج 
سعود املسفر في بث فالشات 
«فرايحية» استعدادا الستقبال 
العام امليـــالدي اجلديد والقت 
هذه «الفالشـــات» استحسان 
اجلميع الذين كانوا يحتفلون 

برأس السنة.

  ضحك وفرفشة

املتألـــق  املذيـــــع    استقبل 
أحمد املوســـوي اتصـــــاالت 
املســـتمعني ســـواء من عمالء 
«زيــــــن» أو «الوطنيـــة» في 
احللقـــة األخيرة بــــ «ضحك 

وفرفشـــة» حتى يبعد عنهم 
التوتر حني ظهورهم على الهواء 
عبر موجات «كويت FM»، األمر 
الذي شـــكره عليه العديد من 
املتصلني التباعه هذه الطريقة 
في استقبال اتصاالتهم والتي 
حملت لهم جوائز كثيرة مقدمة 
من الشركات الراعية للبرنامج 
وهي «األنباء»، «زين»، «اجلوثن 
غاليري»، «أكادميية اجلوثن»، 
«منتـــزه خليفة الســـياحي»، 
«معهد كراون بالزا الصحي»، 
«ليموزين اخلرينج»، «كوالتي 
نـــت»، «أطيـــاب املرشـــود»، 
باالضافــــة الى اجلهة املنفذة 

للبرنامج «ميديا فون بلس».

  أشوفكم على خير

  وأكد املوسوي لـ «األنباء» انه 
ســــعيد بالتواصل مع مستمعي 
«كويت FM» من خالل برنامج «طب 
وتخير» الذي استمر دورة برامجية 
كاملة، مؤكدا ان مثل هذه البرامج 
تقربــــه من النــــاس أكثر وتدفعه 
لتقــــدمي األفضل دائما ســــواء في 

اإلذاعة أو في التلفزيون.
  وأضاف قائال: ال يســــعني في 
نهاية حلقات البرنامج إال أن أشكر 
القائمني عليه والذين ساعدوني 
كثيرا في متيزه عن البرامج األخرى، 

وذلك بسبب الروح اجلميلة التي 
تتمتع بها أسرة البرنامج وما أقول 
إال أشــــوفكم على خير في برامج 

أخرى.

  ثقة الرعاة

  من جانبه، شكر املشرف العام 
على «طب وتخير» علي حيدر جميع 
الشركات الراعية على مساهمتها في 
إجناح البرنامج وعلى ثقتها فيه، 
مؤكدا ان هــــذا يدل على حرصهم 
ودعمهــــم املتواصل للبرامج التي 

تنتجها «ميديا فون بلس».
  وتابع قائــــال: قدمنا ٢٤ حلقة 
 «FM فــــي دورة برامــــج «كويت

مبثابة حلقتني أسبوعيا وحملت 
تلك احللقات العديد من اجلوائز 
القيمة التي تصل قيمتها الى اكثر 
من مليون ونصف املليون دوالر، 
وأسعدنا كثيرا تواصل املستمعني 
التــــي نقدمها عبر  البرامــــج  مع 
موجات كويت FM. وأشـــار الى 
ان هناك العديد من األفكار لبرامج 
مسابقاتية ســـتخرج الى النور 
في الفترة املقبلة، مشيرا الى ان 
التغطية اإلعالمية التي قامت بها 
جريدة «األنبـــاء» كان لها األثر 
البالغ في متيز هذا البرنامج عن 
غيره من البرامج التي تبث في 

 .«FM كويت»

 الحلقة األخيرة شهدت العديد من المفاجآت و«الفالشات» الجميلة

 ديو بين وردة وحسين الجسمي
الفنانـــة   انتهـــت 
اجلزائريـــة وردة من 
تســـجيل ديو غنائي 
الفنـــان اإلماراتي  مع 
حسني اجلسمي ومن 
أحلان اجلسمي نفسه 
وهذا العمل من اقتراح 
شركة «روتانا» لتضم 
وردة هـــذا الديو الى 
ألبومها اجلديد، حسب 

«النشرة».
  وبالرغم من انه كان 
من املقرر طرح األلبوم 

خالل الشهر املقبل، اال ان هناك احتماال كبيرا لتأجيل 
األلبوم ألن وردة لم تبدأ في وضع املوسيقى اخلاصة 
باألغنيتني اجلديدتني في األلبوم ولم تقم بتســـجيل 

صوتها على أي منهما. 

 حمار يعطل تصوير «سمارة» ساعة كاملة!

 تسبب حمار متت االســــتعانة به لتصوير أحد مشاهد 
مسلسل «سمارة» بطولة غادة عبدالرازق في تعطيل التصوير 
ملدة ســــاعة كاملة بســــبب عدم التزامه لذلك طلب املخرج 
محمد النقلي من صاحب احلمــــار التدخل حتى ال يتعطل 
التصوير أكثر من ذلك. ويقول حســــام شــــعبان الذي كان 
يشــــارك في تصوير املشهد مع الفنان محمد لطفي، حسب 
«اليوم الســــابع»: جنسد انا ولطفي صبيان املعلم سلطان 
تاجر الفاكهة، وكان املشــــهد عبارة عن قيامنا بنقل حمولة 
فاكهة على عربية كارو وبعد حتميلها دارت الكاميرا وطلبنا 
حترك احلمار بالعربية، ولكنه رفض فحاولنا دون جدوى 
وتكرر األمر عدة مرات وفي كل مرة يرفض احلمار التحرك 
مــــن مكانه ما أثار املخرج محمــــد النقلي الذي طلب تدخل 
صاحب احلمــــار إلقناعه بالتحرك وهو مــــا حدث بالفعل 

فانفجر اجلميع في الضحك.
  يذكر ان مسلسل «سمارة» سيناريو وحوار مصطفى محرم 

وبطولة غادة عبدالرازق ولوسي ومحمد لطفي وآخرين. 

 غادة عادل: رعاية والدتي 
  أجبرتني على االعتذار عن «الديلر»

 أكدت الفنانة الشابة 
غــــادة عادل أن ســــبب 
اعتذارها عن تقدمي فيلم 
«الديلر» مع الفنان احمد 
السقا راجع الى انشغالها 
برعاية والدتها التي كانت 
متر بحالة حرجة عندما 
عرض عليهــــا الفيلم، 
مؤكدة ان سبب االعتذار 
يرجع لسفر فريق العمل 
الى اخلــــارج لتصوير 
املشاهد اخلارجية وهو 
األمر الذي لم يناسبها، 
ورفضت غادة في حديث 
مع «إيالف» الكشــــف 
عن تفاصيل مسلسلها 
اجلديد مع الفنان كرمي 
عبدالعزيــــز مؤكدة ان 
العمل سيكون مفاجأة 
للجمهــــور في رمضان 

املقبل.

 وردة اجلزائرية

 حسني اجلسمي 

 تامر حسني ونانسي عجرم 
  أفضل مطربين عربيين للعام ٢٠١٠ 

 شيرين تتصل بطارق العريان  غير اسم مسلسله بسبب محمد فؤاد 
  واعدة بإنهاء أزمة غناء أصالة في مصر

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب املتواجدة 
في بيروت حيث أحيت حفل توديع العام ٢٠١٠ 
انها اتصلت باملخرج طارق العريان زوج الفنانة 
أصالة ووعدته بأنها بعـــد عودتها من الدوحة 
وبيروت ستتوسط للصلح بني أصالة والنقابة 
النهاء األزمة بينهما، وأكدت شيرين أنه ال يجب 

ايقاف أصالة من الغناء في مصر ابدا.
  واضافت أنها فوجئت بتصريحات أصالة ضدها 

في اطاللتها في «ابشر» ووصفتها بأنها «عدوتها 
اللدودة»، وقالت: من املفترض أال تتحدث أصالة 
في أمور شـــخصية وحتى اذا كانت عالقتي بها 
حتمل بعض الفتور، فال يجب أن تعلن ذلك على 
الهواء، وأصابتني تصريحاتها بصدمة، ورغم ذلك 
عندما ســـمعت خبر منعها من الغناء في مصر 
اتصلت فورا بزوجها املخـــرج طارق العريان، 
ووعدته بأنني بعد عودتي سأتوســـط للصلح 

بني أصالة والنقابة النهي االزمة.  

 عمرو واكد: أؤيد عرض أفالم إسرائيلية 
بمصر.. والتطبيع لم يعد تهمة

 ردًا على انتقاداته.. هيفاء وهبي: 
  أنا من جمهور جورج وسوف 

 أكــــد الفنان عمرو واكــــد أنه ال ميانع فــــي عرض األفالم 
اإلسرائيلية في مصر في إطار التعرف إلى اآلخر. وعلى رغم 
اعترافه مبروره بفترة عصيبة خوفا من االعتداء عليه مباء 
النار، بعدما نشرته وســــائل اإلعالم عن تأييده التطبيع مع 
إســــرائيل، أشار واكد إلى أنه ال يوجد قانون في مصر يجرم 
التطبيــــع. وقال في مقابلة مع برنامج «كالم على ورق» على 
قناة «نايل اليف»: موضوع اتهامي بالتطبيع بعد مشاركتي 
في مسلســــل «بيت صدام» عام ٢٠٠٧م شيء مؤلم، وال أدري 
ملــــاذا ال يغلق حتى اآلن؟ ومن العيــــب أن يكتب اإلعالميون 
عن موضوع لم يشاهدوه. هذا األمر ليس عدال وال ميثل نقال 
للحقيقة. وأضاف: التطبيع لم يعد تهمة، كما أن التطبيع معناه 
أن يقتنع الشــــخص باألفكار الصهيونية، وهذا ما لم أفعله، 
ولذلك أنا ضد أن يتــــم تصنيف ما أعمله ضمن التطبيع مع 
إسرائيل دون مشاهدته». يذكر أن واكد أدى دور زوج إحدى 
بنات صدام في مسلسل «بيت صدام» أمام الفنان اإلسرائيلي 
«يغال ناؤور»، الذي اختيــــر لدور الرئيس العراقي الراحل، 
ومتت إحالة واكد إلى التحقيق من قبل نقابة املهن التمثيلية 
املصرية التي حتظر التطبيع مع إسرائيل، لكن النقابة برأت 
واكد من التهمة بعد نفيه معرفته مسبقا بوجود فنان إسرائيلي 

في املسلسل قبل توقيعه عقد العمل.

 القاهرة ـ سعيد محمود
  نفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ما نشـــر حول 
اســـتعدادها خلوض جتربة الدويتو مع الفنان أحمد 
عدوية، وفي التفاصيل أن بعض املواقع االلكترونية 
نشرت خبرا مفاده بأنه بعد جناح ديو «الناس الرايقة» 
الذي جمع الفنانني أحمد عدوية ورامي عياش، تستعد 
كارول سماحة وهيفاء وهبي خلوض جتربة مشابهة 
مع عدوية، والالفت أن عدوية صرح عبر هذه املواقع 
بأن ســـر تهافت الفنانني على غنـــاء الديو معه كونه 

مدرسة فنية في هذا املجال.
  وبشأن ما صرح به الفنان جورج وسوف حني أطل في 
مقابلة مع االعالمية جومانا بوعيد، ضمن حلقة خاصة 
عرضتها مساء االحد محطة MTV اللبنانية، مبناسبة 
عيد امليالد، حيث تساءل الوسوف ماذا تغني هيفاء؟! 
وأنه ال يعرف شيئا من أرشيفها الغنائي، وأنها متلك 
شـــكال جميال يجذب اليها اجلمهور، مؤكدا أنها متلك 
ذكاء جعل منها جنمة، وأنه الســـبب في جماهيريتها، 
كشـــفت هيفاء أن الوســـوف هو «معبود اجلماهير»، 
ويعلم جيدا من هو الفنان احملبب الى الناس والعكس 
صحيح، علما انها فرحت جدا حني تناولها الوســـوف 
في كالمه ألنها من جمهوره، خصوصا أنه مختلف عن 

سائر الفنانني، كما يشجع غيره من النجوم. 

 فاز الفنان تامر حسني بجائزة 
افضل مطرب عربي في تصويت 
 ،Arab Sound Music Award ٢٠١٠
كما فاز كليبه ايضا «لو هكون 
غير ليك» للمخرج محمد سامي 
كأفضـــل كليب عربـــي، وفازت 
ايضا الفنانة اللبنانية نانســـي 
عجرم بلقب افضل مطربة عربية 
للمسابقة نفسها، وسيتم تكرمي 
حسني خالل احلفل الذي سيحييه 

قريبـــــــا فـــي هولندا لتســـلم 
اجلائزتني.

  مـــن جانب آخر قـــرر تامر 
حســـني تغيير اسم مسلسله 
األول «ابن البلـــد» إلى «آدم» 
بســـبب تشـــابه اســـم العمل 
مع اســـم أغنية محمـــد فؤاد 
الشـــهيرة «ابن بلد»، وآدم هو 
اسم الشـــخصية التي يؤديها 
تامر حسني في املسلسل، حيث 

يجسد شخصية عامل يوصل 
إلـــى املنازل يدعى  طلبـــــات 
«آدم» وهو شاب فقير يعيش 

في منطقة شعبية. 
  يذكر ان املسلسل من تأليف 
أحمد محمود أبوزيدو من بطولة 
مي عزالدين ودرة، واإلخراج 
حملمد ســـامي في أول جتربة 
تلفزيونية له بعد أن قدم عددا 

كبيرا من الكليبات. 


