
 الثالثاء
  ١١  يناير ٢٠١١ 

 44 
 الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 

انها   ممثلة شـــابه فرحانة 
حققت شهرة بأعمالها اللي تنعد 
على األصابع هاأليام مو قاعدة 
ترد على اتصـــاالت الصحافـــة 
واذا ردت ترد بنفـــس شينة.. 

احلمد هللا والشكر! 

 مدير إنتاج تعامله مع بعض 
ممثلني عمله اليديد مو عادل 
وقاعد يفرق بيناتهم ويبي يفرد 
عضالته عليهم واملصيبة محــد 
يسمع شكواهـــم وصوتهم.. 

واهللا عيب!

 عضالت شينة 
 مقدمة برامــــج بعدما صارت 
ممثلة هاأليام شايفة روحها على 
ادارة انتاج مسلسلها اليديد لدرجة 
انها تزفهم وتصارخ عليهم ألنها 
شادة الظهر باملنتج.. الشرهة على 

اللي رازچ يا سوسة!

 سوسة
انها   ممثلة شـــابه فرحانة 
حققت شهرة بأعمالها اللي تنعد 
على األصابع هاأليام مو قاعدة على األصابع هاأليام مو قاعدة على األصابع هاأليام مو قاعدة 
ترد على اتصـــاالت الصحافـــة 
واذا ردت ترد بنفـــس شينة.. 

احلمد هللا والشكر! 

 مدير إنتاج تعامله مع بعض 
ممثلني عمله اليديد مو عادل 
وقاعد يفرق بيناتهم ويبي يفرد وقاعد يفرق بيناتهم ويبي يفرد وقاعد يفرق بيناتهم ويبي يفرد 
عضالته عليهم واملصيبة محــد 
يسمع شكواهـــم وصوتهم.. 

واهللا عيب!

 عضالت شينة 
 مقدمة برامــــج بعدما صارت 
ممثلة هاأليام شايفة روحها على 
ادارة انتاج مسلسلها اليديد لدرجة ادارة انتاج مسلسلها اليديد لدرجة ادارة انتاج مسلسلها اليديد لدرجة 
انها تزفهم وتصارخ عليهم ألنها 
شادة الظهر باملنتج.. الشرهة على 

اللي رازچ يا سوسة!

 سوسة

 سمير غامن

 جلنة حتكيم البرنامج

 لطيفة

 عادل إمام 

 سامو زين 

 منال سالمة

 قناة فضائية ومحطة إذاعية تحمالن  اسم «كلنا للكويت»
 مفرح الشمري

  مبناسبة االحتفاالت الوطنية مبرور ٥٠ عاما على 
االستقالل و٢٠ عاما على التحرير من الغزو الصدامي، 
باالضافة الى مرور ٥ سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، قررت وزارة 
االعالم إطالق قناة فضائية جديدة خاصة لتغطية 
االحتفاالت الوطنية باسم «كلنا للكويت» باالضافة 
الى محطـــة اذاعية تبث على موجات FM ابتداء من 
٢٢ اجلاري وتستمر حتى نهاية شهر مارس املقبل، 
وخصصت للقناة الفضائية واحملطة االذاعية فرق 
عمل تعمل على مدار الساعة لرصد الفرحة في عيون 
الشعب، باالضافة الى تسليط الضوء على االنشطة 
املقامة على هامش االحتفاالت الوطنية، حيث تنقل 

على الهواء مباشرة.
  وأكد مدير عام القناة االولى علي الريس في تصريح 
لـ «كونا» ان القناة الفضائية ستبث برامج وثائقية 
ومواد مسجلة وتغطيات وبرامج اخبارية ومقابالت 

وأوبريتات تتغنى بحب الوطن.
  وأشـــار الى ان جميع التغطيـــات التلفزيونية 
ســـتتناول تاريخ الكويت منذ االستقالل الى وقتنا 
احلالي، مشيرا الى ان هناك تغطيات يومية لالنشطة 
املقامة في االحتفاالت الوطنية التي ستقام في جميع 

محافظات الكويت.
  من جهته، قال املنسق العام واملشرف على احتفال 
تلفزيون الكويت فخري عودة انه سيكون هناك بث 
مباشر جلميع االحتفاالت سيبدأ في ٢٥ اجلاري لنقل 
االحتفال الكبير بالذكرى الـ ٢٠ لتحرير الكويت من 

براثن الغزو الصدامي، وذلك من جزيرة «قاروه».
  وأضاف قائال: ســـتنقل القنـــاة وجميع القنوات 
الكويتية مراســـم رفع علم الكويت من قبل صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد في ٢٦ اجلاري 
ايذانا ببدء االحتفاالت الرسمية واملشاركة في حملة 
ترديد النشيد الوطني في البرامج الصباحية والظهيرة 
واملساء مثل برنامج «بيتك» و«صباح اخلير يا كويت» 
و«هي واخواتها» و«مساء اخلير يا كويت» باالضافة 
الى بـــث العديد من االغاني الوطنية ونقل مهرجان 

االلعاب النارية الذي سيقام بجانب االبراج.
  وذكر عودة ان التلفزيون سينقل في ٢٦ فبراير 
الذي يصادف مرور ٢٠ عامـــا على التحرير وقائع 
العرض العسكري البري واجلوي على طريق الصبية، 
بحضور صاحب السمو األمير وضيوفه الكرام، بينما 
ســـينقل االوبريت الوطني على مسرح قصر بيان 

مساء في اليوم نفسه.

 يبثان في ٢٢ الجاري بمناسبة االحتفاالت الوطنية

 مدير عام القناة األولى علي الريس فخري عودة

 برنامج «بيتك»

 فخرية خميس.. 
عظم اهللا أجرچ

 تتقدم اسرة «األنباء» 
بأحر التعازي واملواساة 
مـــن النجمـــة العمانية 
فخريـــة خميـــس فـــي 
املغفـــور له باذن  وفاة 
اهللا زوجهـــا فـــي احد 
املانيا بعد  مستشفيات 
مـــع  صـــراع طويـــل 

املرض.
العلي    ســـائلني اهللا 
القدير ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه 
فســـيح جناتـــه ويلهم 
اهلـــه وذويـــه الصبر 

والسلوان.
  

  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 سمير غانم ينضم ألسرة «الكبير أوي»

 جمهور أصالة يصف شيرين بـ «بتاعة الحشيش» 

 العنود ترفض المشاركة في «ليالي فبراير»  
 بسبب كشف وجهها

 اكدت الفنانة العنود رفضها التام املشاركة في 
مهرجان «ليالي فبراير» بالكويت، وذكرت ان السبب 
الوحيد الذي حرمها من املشاركة في املهرجان هو 

اشتراط القائمني على املهرجان كشف وجهها.
  وكانت العنود بحسب موقع الوئام تلقت مؤخرا 
عرضا للمشاركة في املهرجان الغنائي الذي يقام 

في الكويت بعد مهرجان هال فبراير، والذي نظم 
الدورة االولى منه تلفزيون الوطن بالتعاون مع 
شركة روتانا. ووفقا لتقارير صحافية فإن العنود 
بررت رفضهـــا بأن هناك عادات وتقاليد حتكمها 
ألنها فتاة ســـعودية ومن بلـــد محافظ وال بد ان 

متتثل لتلك العادات والتقاليد. 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  بدأ الفنان الكوميدي سمير غامن في تصوير بعض 
مشاهد اجلزء الثاني من مسلسل «الكبير أوي» كضيف 
شرف بعد ان جنح الفنان الشاب احمد مكي في اقناعه 
باالشتراك في املسلســــل وسيقوم سمير غامن بدور 
والــــد هدية زوجة الكبيــــر اوي والتي تقوم بدورها 
ابنته دنيا ســــمير. وقد اشاع وجود سمير غامن في 
املسلسل جوا من البهجة وسط فريق العمل واثناء 
تصوير املسلسل، واملسلسل من تأليف ورشة عمل 
من ضمنها محمد عزالدين واخراج احمد اجلندي الذي 
اصبح يشكل دويتو مع الفنان احمد مكي في الفترة 
االخيرة، وكان اجلزء االول من املسلســــل قد عرض 

في رمضان املاضي وحقق جناحا كبيرا. 

 القاهرة ـ سعيد محمود
مــــن محبي    اختــــرق هاكرز 
الفنانة السورية املوقع الرسمي 
لشــــيرين ردا منه على الهجوم 
احلاد علــــى أصالة خالل الفترة 
االخيرة باحتالل املوقع ووضع 
صور أصالة بدال من صور شيرين 
بعنوان «لعيون أصالة نصري 
تاج االغنية العربية» مصحوبة 
بتساؤل عن الســــبب وراء منع 
«الفنانة االصيلة» من الغناء في 
مصر، وحمل الهاكرز ڤيديو يوضح 
فيه كيفية اختراق املوقع، واصفا 
شيرين بأنها «بتاعة احلشيش».
جاء ذلك بعد أن تصاعدت االزمة 

بــــني الفنانــــة أصالــــة والفنانة 
شيرين عبدالوهاب بعد جتاهل 
أصالة خطوة ايجابية من شيرين 
ومبادرة للصلح اعلنت عنها خالل 
مؤمترها الصحافي على هامش 
مهرجــــان الدوحــــة لالغنية في 
نســــخته العاشرة، حيث أعلنت 
شيرين خالل مؤمترها أنها أجرت 
اتصاال باملخرج طارق العريان زوج 
أصالة، وأخبرته بأنها ستذهب مع 
أصالة في زيارة ملنير الوسيمي 
نقيب املوسيقيني مبجرد عودتها 
للقاهرة خالل االسبوع اجلاري، 
وبأنها ترغب في إنهاء مشــــكلة 

أصالة مع نقابة املوسيقيني.  

MBC مسابقة الجماهير» الليلة على» 

 يلتقي اإلعــــالم بالفن، ويجتمعان معا في جلنة 
واحدة متثل احلكم بني املتسابقني في جديد برامج 
الترفيه التثقيفي على MBC١ «مسابقة اجلماهير»، 
وهذا البرنامج يجسد النســــخة العربية للبرنامج 
العاملي «The People's Quiz». وعبر جوالت مكوكية 
يقوم بهــــا فريق البرنامج في انحاء العالم العربي، 
تعمل جلنة احلكم املمثلة باإلعالمي جورج قرداحي 

والفنانــــة منى زكي واالعالمية ســــارة الدندراوي، 
يرافقهم مقدم البرنامج اشرف حمدي، على اختيار 
افضل املتبارين الذين ينجحون في االجابة عن اكبر 
قدر من اسئلة املعلومات العامة، لينتقلوا اثر ذلك الى 
املرحلة املتقدمة من البرنامج، والتي يجري تصويرها 
داخل االستديو. يعرض برنامج «مسابقة اجلماهير» 

كل ثالثاء في متام الساعة ١١ مساء. 

 لجنة التحكيم مكّونة من قرداحي وزكي والدندراوي

 لطيفة تستعين بمدرس فرنسي لمسلسلها

 عادل إمام بين األزمة القلبية 
  والفحوصات الطبية والبكاء

 النيابة استمعت ألقوال سامو زين في سرقة 
٢٥ ألف جنيه من سيارته

 نفى املمثل املصري عادل إمام اإلشاعة التي طالته مؤخرا عن تعرضه 
ألزمة قلبية، مطمئنا جمهوره بأنه في  حالة صحية جيدة، لكنه توجه 
امس الســــبت إلى فرنســــا ليجري  بعض الفحوصات الطبية الدورية، 
وتعليقا على حادثة كنيســــة القديســــني، اعترف بأنه بكى عندما سمع 
اخلبر، كما انتابه شعور بالغضب الشديد فما كان منه إال أن حتدث مع 
زمالئه األقباط لتعزيتهم. ويذكر ان عادل إمام سيبدأ تصوير مسلسل 

«فرقة ناجي عطاهللا» مباشرة بعد عودته من فرنسا. 

 استمعت نيابة مصر اجلديدة صباح أمس ألقوال الفنان سامو زين 
في البالغ املقدم منه واخلاص بســــرقة ٢٥ ألف جنيه وجهاز الب توب 
من داخل سيارته. وكان رئيس مباحث مصر اجلديدة قد تلقى بالغا من 
الفنان اسامة محمد القبرصي، وشهرته سامو زين، يفيد بقيام مجهول 
بكسر زجاج سيارته واالســــتيالء على ٢٥ ألف جنيه وجهاز الب توب 

اثناء توقف السيارة اسفل العقار محل سكنه.

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  من املتوقع ان تطرح الفنانة 
لطيفة التونسية ألبومها املصري 
اجلديد يوم عيد احلب الذي يتزامن 
مع عيد مولدها، بعد ان اجنزت 
تســـجيل جميع اغنياته. لطيفة 
التي حتضر لديو غنائي سيجمعها 
الفنان املصري محمد منير،  مع 
عـــادت الى القاهـــرة بعد احياء 
مهرجان الدوحـــة الغنائي وهي 
تستعد للمباشرة بتصوير عملها 
التلفزيونـــي اجلديد الذي تعود 
به الـــى التمثيل بعـــد جتربتها 

الوحيدة «سكوت  الســـينمائية 
هنصـــور» مع الراحل يوســـف 
شـــاهني، وفـــي املســـرح «حكم 
الرعيـــان» مع منصور رحباني، 
التلفزيونية  لتخوض جتربتها 
االولى من خالل مسلسل «من سبق 
االشهار» اخراج غادة سليم واملقرر 
عرضه خالل شهر رمضان املقبل 
والذي ســـيقف اياد نصر امامها 
في دور البطولة، وقد استعانت 
لطيفـــة مبدرب متثيل فرنســـي 
عاملي، وســـتحصل على دروس 

حلني بدء التصوير. 

 تطرح ألبومها في «عيد الحب» المقبل

 منال سالمة:  مناخ سيئ يسود السينما
 القاهرة ـ سعيد محمود

  أعربت الفنانة منال ســـالمة عن خوفها من مستقبل الدراما 
في مصر وأيضا خوفها من املستقبل بوجه عام، خصوصا على 
أوالدها، حيث حتدثت منال بصراحة عن الوسط الفني، وأكدت 
ان ابتعادها عن السينما ليس بإرادتها، وأضافت: احلكاية اآلن 
ليســـت من هي املمثلة أو املمثل األصلح، أو االفضل أو االقوى، 
فاملعايير تغيرت، ففي الزمن املاضي كانت هناك مقولة «البقاء 
لالصلح»، لكـــن اآلن تغيرت وأصبحت غيـــر حقيقية في هذا 
املناخ الســـيئ الذي تســـوده «املصالح» والذي حتكمه أسباب 

غير واضحة.

 مرتضى منصور يحارب هيفاء من أجل روال

 أحمد الحسن يرفض دور «الشاذ» 

 قامت املغنية اللبنانية روال سعد بتوكيل املستشار مرتضى منصور 
ليتولى رفع دعويني قضائيتني باسمها األولى ضد نقابة املهن املوسيقية 
بسبب رفضها اعطاءها ترخيصا بالغناء في مصر، والقضية الثانية ضد 
هيفاء وهبي التي تعتقد روال انها سرقت منها اغنيتها «إيه ده إيه ده»، 
حيث ستحضر روال سعد الى القاهرة خالل يومني لتعقد عدة جلسات 
مع مرتضى منصور للتشــــاور بخصوص األمر. اجلدير بالذكر ان منع 
روال سعد من الغناء في مصر جاء على خلفية عدم تنفيذها لقرار نقابة 
املوســــيقيني والذي يقضي بعدم أحقيتها في أغنية «إيه ده ده»، حيث 
رفضت القرار وقامت بتصوير األغنية على الرغم من أســــبقية هيفاء 

وهبي في شرائها وأدائها، األغنية من كلمات وأحلان عزيز الشافعي.

 رفض الفنان السعودي 
الشاب احمد احلسن فكرة 
جتسيد شخصية شاب 
شاذ جنســـيا خوفا من 
غضب مجتمعه السعودي 
واجلمهور اخلليجي الذي 
عادة ما يصـــدق كل ما 
يراه على الشاشة على 
حد تعبيره، واوضح ان 
احترامه لزوجته واسرته 
كذلك مينعانه من االقدام 
على مثل هذه اخلطوة.

  جاء ذلك فـــي وقت 
طالـــب فيـــه مجموعة 
مـــن الفنانني الكويتيني 
وزارة االعـــالم بإلغـــاء 
قرارها مبنع جتســـيد 
الشـــخصيات الرجالية 
الســـلبية مثل الشواذ 

واملنحرفني، وايضا منعها املمثلني الرجال من جتسيد الشخصيات 
النسائية، وبرر الفنانون مطلبهم بأن رسالة الفنان حتتم عليه تقدمي 

مختلف الشخصيات.
  وقال احلسن، الذي انتهى من تصوير مسلسل «خارج االسوار» 
حلياة الفهد ويجســـد فيه شـــخصية تدفعها طيبتهـــا للوقوع في 
مشـــكلة كبيرة، انه من املستحيل ان يوافق على جتسيد شخصية 
شـــاب منحرف وشاذ حتى ال يدفع الثمن الذي سبق ان دفعه غيره 

من الفنانني الشباب.

 مرتضى منصور  روال سعد

 احترامًا ألسرته والمجتمع

 أحمد احلسن

 أصالة نصري 


