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 مطربة بعدما وعدت احد  24 
الشـــعراء انها راح تغني 
من كلماتـــه عطته طاف 
وغيـــرت أرقامهـــا بعدما       
زهقـــت مـــن اتصاالته.. 

زين تسوين! 

 اتصاالت
 ممثلـــة خليجية توها 
«حست» انه ادوارها األخيرة 
مثل بعـــض فقررت تغير 
ادوارها علشان اجلمهور 
ما ميلها مثـــل ما تقول.. 

خير ان شاء اهللا!

 إحساس
 مدير انتاج قاعـــد يقول حق بعض 
املمثـــالت اللي في عمله اليديد انه يقدر 
يكنســـل ادوارهم اذا ما نفـــذوا طلباته 
الشـــخصية، واملصيبـــة ان هاملمثالت 
ســـاكتني عنه.. الشـــرهة مو عليه على 

اللي رازه عليكم!

 شخصية

 شذى حسون: الجمهور الكويتي
  «يسألني عن الساعة»

 عبدالحميد الخطيب
  أكدت الفنانة العراقية شـــذى حســـون انها مشتاقة 
للكويت وجمهورهـــا كثيرا، جاء ذلك لدى وصولها الى 
الديرة مســـاء امس االول في زيـــارة فنية بحتة تلتقي 
خاللها مع نخبة من الشعراء وامللحنني استعدادا أللبومها 

اجلديد الذي حتضر له حاليا.
  وأضافت حسون قائلة: هذه ليست الزيارة األولى لي 
للكويت، فهي املرة الثالثة وشهادتي باجلمهور الكويتي 
مجروحة، فهو جمهور ذواق، ومستمع جيد، لذلك يهمني 
رأيه كثيرا فيما اطرحه من أغنيات، وهللا احلمد أغنيتي 
األخيرة «يسألني عن الساعة» القت جناحا كبيرا بالكويت 

باالضافة الى أغنية «وعد عرقوب».
  من جانب آخر، أوضحت حسون انها ستعقد مؤمترا 
صحافيا مســـاء اليوم في فندق هوليدي ان الســـاملية 
يديره الزميل نايف الشمري، للكشف عن جديدها الفني 

ومفاجآتها جلمهورها الكويتي واخلليجي والعربي.  

 نانسي عجرم فنانة اليوتيوب األولى
 متكنت املطربة اللبنانية 
الشابة نانســـي عجرم من 
حتقيق رقم قياسي هو االول 
من نوعه في الوطن العربي، 
من خالل عرض كليب أغنيتها 
«في حاجـــات» على املوقع 

الشهير «يو تيوب».
  وأعلنت الصفحة الرسمية 
لنانسي عجرم ان مشاهدي 
كليـــب «في حاجـــات» من 
خالل القناة الرسمية لقنوات 

«ميلودي» على موقع يوتيوب فقط، جتاوزوا العشرة 
ماليني شـــخص، وذلك في أربعة أشهر فقط، ليكون هو 

أول كليب عربي يحقق هذا الرقم.
  يذكر ان االغنية من كلمات أحمد مرزوق وتلحني محمد 

رحيم وتوزيع هادي شرارة. 

 شذى حسون عند وصولها الديرة

 نانسي عجرم

 رغم أن فكرته جميلة وتستحق اإلشادة

 «ميكروفون» أبو النجا «ملل» وألفاظه «بذيئة»

 هشام الغامن وحسني اخلوالد في مقدمة احلضور 

 الزميل عماد نويري مع خالد أبو النجا في ندوة الفيلم 

 خالد أبو النجا في مشهد من «ميكروفون» 

 مفرح الشمري
  عرض نادي الكويت للســـينما مساء امس األول فيلم 
«ميكروفون» بحضور بطله الفنان املصري خالد ابوالنجا 
ومدير عام شركة السينما الوطنية هشام الغامن ورئيس 
مجلس ادارة نادي الكويت للسينما حسني اخلوالد وذلك 

في صالة ٥ بسينما مجمع «٣٦٠».
  تدور احداث الفيلم في قالب اجتماعي حيث استعرض 
مؤلفه ومخرجه أحمد عبداهللا عددا من الفرق الشـــبابية 
في مدينة االســـكندرية تبحث عن دعم املسؤولني إلبراز 
ابداعاتها من خالل الشاب خالد الذي يعود إلى وطنه بعد 
غياب قضاه في اخلارج، حيث بدأ البحث عن حبيبته التي 
يجدها بعد فوات األوان ألنها على وشـــك السفر، ليعيش 
حالة من احلزن زادتهـــا عالقته املتصدعة مع والده الذي 
يحاول بكل الطـــرق ترميمها ولكن دون فائدة األمر الذي 
دفعه للخروج إلى شوارع االسكندرية للتأمل فيها حيث 
يلتقي بعدد من الشـــباب من اجلنســـني منهم من يغني 
الهيب هوب ويعزف موسيقى الروك فوق اسطح املنازل 

وبعضهم على أرصفة الشوارع وآخرون يرسمون لوحات 
«اجلرافيتي» على اجلدران فينخرط هذا الشاب معهم محاوال 
مساعدتهم بشـــتى الطرق لتحقيق حلمهم في إقامة حفل 

فني ولكن دون فائدة.
  فكرة الفيلم جميلة وتستحق االشادة لتسليطها الضوء 
على مشاكل الشباب خاصة املبدعني منهم والذين ال يجدون 
الدعم الكافي البـــراز مواهبهم ولكن مدته طويلة نوعا ما 
خاصة انه يعتبر من افالم الدراما التوثيقية اضافة إلى ان 
حواراته حملت بعض االلفاظ البذيئة التي تكررت كثيرا رغم 
ان جلنة الرقابة في اإلعالم ابلغت القائمني عليه بضرورة 
حذفها حتى ال جترح مسامع احلضور ولكن لم تنفذ اجلهة 
تعاليم جلنة الرقابة بحجة أن عرض الفيلم جاء من خالل 
CD لذلك من الصعب حذفها األمر الذي اشارت اليه «األنباء» 
في الندوة التي اعقبـــت الفيلم والتي ادارها الزميل عماد 
النويري، حيث شكر خاللها الفنان املصري خالد أبو النجا 
نادي الكويت للسينما على عرض الفيلم، متمنيا عرضه 

على شاشات السينما في الفترة املقبلة. 

 سليمان: أتمنى العمل في فيلم جزائري 
وفنانات الخليج يبالغن في «التجميل»

 خالف ميريام فارس 
وسيروس يؤجل طرح 

ألبومها الخليجي

 روبي: معرفش حاجة 
عن «دوران شبرا»

 تــــردد ان خالفا ماديا وقع بني 
املوزع املوسيقي البحريني سيروس 
والفنانة اللبنانية ميريام فارس، 
وقيل، حسب موقع «النشرة»، بأنه 
الســــبب في تأخير طرح ألبومها 
اخلليجي، حيث تردد ان سيروس 
يطلب مبلغا وقدره ١١ ألف دوالر 
عن كل اغنية قام بتنفيذها، وهذا ما 
تعتبره ميريام مبالغة ال ضرورة 
لها، واملوضــــوع حتى كتابة هذه 

السطور معلق الى اشعار آخر. 

 انتشــــرت في الفترة االخيرة 
اخبار تؤكد ان روبي وشــــقيقتها 
تشاركان في مسلسل «دوران شبرا» 
مع املخرج خالد احلجر، بل وتردد 
ايضا ان روبي تسببت في تعطيل 
تصوير املسلســــل نتيجة حالة 
احلداد التي تعيشها منذ وفاة جدها. 
ورغم كل ما تردد، اال ان روبي اكدت 
في تصريح خــــاص ملوقع «الفن 
اونالين» انها ال تعرف شيئا عن هذا 
املسلسل من االساس وليست لها 
عالقة به، مؤكدة ايضا ان شقيقتها 
كوكي ال تشارك في املسلسل وكل 
ما تردد حول مشاركتها ال اساس 

له من الصحة. 

 تصاعد خالفات أصالة وشيرين  

الفنـــان جمال   طالب 
ســـليمان، احلكومـــات 
العربية باستيعاب درس 
تونـــس، مؤكدا أن رجل 
الشارع ســـيثور حتما 
الى مرحلة  عندما يصل 
من اليأس يشـــعر معها 
بأنه ال يوجد شيء يخاف 

خسارته. 
  كما طالب ســـليمان ـ 
في حواره مع اجلمهور 
عبر «ناس TV»ـ  ممثالت 

اخلليج باالقالل من عمليات التجميل، وقال: االطباء 
املشـــهورون بهذه العمليات معدودون على االصابع، 
ومن ثم فان أســـلوبهم في عمليات التجميل متشابه، 
ما يجعل املمثالت يشبه بعضهن بعضا، ويؤثر ذلك 

في أدائهن.
  وأعرب سليمان عن سعادته باالشتراك في املسلسل 
اجلزائري «ذاكرة اجلسد»، رغم اعتراضه على طول 
حلقاتـــه، وقال: كان ميكـــن اختصارها في ١٥ حلقة، 

متمنيا املشاركة في فيلم سينمائي جزائري. 

 يبدو أن الفنانة السورية، أصالة، على موعد مع خالفات 
وأزمات جديدة في مصر، على الرغم من أنها لم تنته من 
املشاكل التي سببها لها املوسيقار، حلمي بكر، وأدت إلى 
منعها من الغناء، وذلك بعد أن تصاعدت اخلالفات بينها 
وبني الفنانة املصرية، شـــيرين عبدالوهاب، التي شنت 
هجوما قاسيا عليها، متهمة إياها بالوقوف وراء احلملة 
اإلعالمية التي خاضتها وسائل اإلعالم السورية ضدها، 

ووصفتها خاللها بـ «مطربة احلشيش».
  ومن جانبها، رفضت أصالة الرد على هجوم شيرين 
ضدها، وقال زوجها املخرج، طارق العريان، لـ «إيالف» 

إن أصالة ليس لديها أي تعليق على ذلك الكالم. 

 جمال سليمان

 ميريام فارس

 روبي 

 شيرين عبدالوهاب  أصالة نصري

 مؤلف «محمود درويش» يدافع عن فراس إبراهيم
 أكد مؤلف مسلسل «في حضرة الغياب» الذي يتناول سيرة الشاعر 
الفلســــطيني الكبير الراحل محمود درويش انه عادة ال يتدخل في 
اختيارات املخرجني واملنتجني لألعمال الدرامية التي يكتبها، مشددا 
على ان املسلســــل سيحمل الكثير من «املفاجآت» جلمهور الشاشة 
الصغيرة، وجاءت تصريحات الكاتب والسيناريست السوري حسن 
يوسف لـ «العربية. نت» بعد اعتراض الكثير عبر مواقع التواصل 
االجتماعي والســــيما موقع «فيس بوك» على إسناد دور شخصية 
الشاعر الراحل الى الفنان السوري فراس ابراهيم، معترضني على 
ما أسموه «االمكانيات الفنية الضعيفة» لهذا املمثل، ولكن يوسف 
دافع عن فراس ابراهيم قائال: «اعتقد شخصيا ان شغف املمثل هو ما 
يحدد مستواه، وقد ملست لدى فراس ابراهيم شغفا كبيرا بالشاعر 
محمــــود درويش، منذ البداية وعدني بأن فراس املنتج لن يضحي 

 فراس إبراهيمبهذا املشروع لصالح فراس ابراهيم املمثل».

 فرقة «نيرو سترنغ الرباعية البريطانية» أثناء العرض 

 ينطلق الليلة برعاية «األنباء» و«زين» 

 «ألو فبراير» برنامج مسابقات 
«FM يومي عبر أثير «كويت  

 مفرح الشمري
 «FM تنطلق الليلة في الساعة ٧٫٣٠ مساء على محطة «كويت  
أولى حلقات البرنامج املســـابقاتي «ألو فبراير» واملوجه حصريا 
ملشـــتركي «زين» ويتصدى إلعداده واإلشـــراف عليه علي حيدر 
ونايف الكندري ويقدمه «الذيب» احمد املوســـوي بينما يخرجه 
املبدع سعود املسفر ويرعاه عدد من الشركات واملؤسسات الوطنية 
وهي «األنباء»، «زين»، «منتزه خليفة الســـياحي»، «معهد كراون 
بالزا الصحي»، «الفايز للعطور»، «اجلوثن جاليري»، «عيادة بلسم 

لألسنان» و«ليموزين اخلرينج».
  وفي هذا الصدد أكد رئيس جلنة املساندة والتسويق في مهرجان 
«هال فبراير» علي حيدر لـ «األنباء» ان البرنامج يعتبر أول أنشطة 
املهرجان في دورته اجلديدة حيث تبث أولى حلقاته الليلة ويستمر 
حتى ١١ مارس املقبل برعاية رئيســـية مـــن «زين» وإعالمية من 
جريدة «األنباء» باإلضافة الى العديد من الشـــركات واملؤسسات 
الوطنية التي حرصت على املشـــاركة في هذا البرنامج من خالل 

تقدمي الرعاية املميزة له حتى يكون بالصورة املطلوبة.
  وذكر حيدر ان البرنامج ســـيقدم اســـبوعيا سيارة ملستمعي 
«كويت FM» خصوصا مشتركي «زين» حيث تصل قيمة جوائزه 
الى ٣ ماليني دوالر، موضحا ان كل من يشـــترك فيه لديه اكثر من 

فرصة للربح واملشاركة على الهواء مباشرة. 

 (فريال حماد)  املذيع أحمد املوسوي مع املعد علي حيدر

 «البريطانية» عزفت مقطوعات كالسيكية 
عالمية في «مشرف»

  مفرح الشمري
  ضمن انشطة مهرجان القرين الثقافي السابع 
عشر قدمت فرقة نيرو سترنغ الرباعية البريطانية 
عرضها املوسيقي األول على مسرح مركز عبدالعزيز 
حســـني الثقافي مبنطقة مشـــرف وسط حضور 
ديبلوماسي وجماهيري عريض حرص على متابعة 
األمسية املوسيقية ذات النكهة الغربية الكالسيكية 
الرومانسية الساحرة والتي عادت باجلمهور إلى 
املاضي اجلميل وأجوائه احلاملة التي نفتقدها في 

عصر السرعة.
  وعلى مدار ساعتني قدمت الفرقة البريطانية 
مجموعـــة متميزة مـــن املقطوعات املوســـيقية 
الكالسيكية تباينت اجتاهاتها وقوالبها بني الهادئة 
والسريعة ألشهر املوسيقيني في أوروبا والعالم 
أحتفت بها اجلمهور مبزيـــج متناغم من العزف 

على آالت الكمان والتشيلو.
  وجاءت املقطوعة األولى ألحد مؤلفات امللحن 
النمساوي موزارت الذي يعتبر من عباقرة املبدعني 
في تاريخ املوسيقى واتسمت املقطوعة باملرح من 
خالل نغمتها السريعة وانسجم معها اجلمهور بشكل 
واضح وتفاعلوا معها وما هي إال دقائق حتى بادرت 
الفرقة احلضور باملقطوعة الثانية التي اتســـمت 
بالكالسيكية للمؤلف اإلجنليزي جورج فريدريك 

هاندل وتندرج حتت موسيقى (Watermusic) والتي 
كانت تشـــتهر بها أوروبا في القرن الثامن عشر، 
وبنفس األجواء أدت الفرقة املقطوعة الثالثة وهي 

احد مؤلفات جوزيف هايدن.
  ومن الكالسيكية عزفت الفرقة املقطوعة الرابعة 
لرائد املوسيقى الكالسيكية املؤلف األملاني يوهان 
سبيســـتيان باخ وكانت أقرب فـــي اجوائها إلى 
موسيقى الشعائر الدينية ولم ال، وباخ كان مذهبه 
الديني البروتستانتي األملاني أساسا ملعظم أعماله 
املوسيقية، أما املقطوعة اخلامسة فكانت للملحن 
الروسي (Tchaikovsky) وهي أشهر مؤلفاته بعنوان 
(Waltz of the ìowers)، واختتمت الفرقة عروضها 
مبقطوعة للتشيكي دفورجاك كانت انغامها اقرب 
إلى احلزن فأثارت في القلوب الشـــجن املمزوج 
بلذة االســـتماع إلى موسيقات عمالقة لغة الروح 

في العالم.
  يذكر أن فرقة نيرو ســـترنغ الرباعية تتكون 
من أربع موسيقيات محترفات تدربن في املعاهد 
املوســـيقية في اململكة املتحـــدة، ومتتلك الفرقة 
ذخيرة فنية شـــاملة ومختلفة متتد من باخ إلى 
كولد بالي ومن موزارت إلى كول بورتر، وتتميز 
الفرقـــة بأنها أكثر الفـــرق الرباعية املطلوبة في 

منطقة وسط اململكة املتحدة. 

 أصله من الطني ويعشي املساكني:
  أ ـ التمر

  ب ـ البطاط
  ج ـ الفقع 


