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 الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 

 ياسر املصري 

 النجم طارق العلي

 وفاء عامر

 وائل كفوري

 وعد

 حبيبة العبداهللا: تلفزيون الكويت 
  «صار حلو» بعد تفنيشات القنوات الخاصة!

 أشادت بالمسري وتقدم «نجوم فبراير» احتفاًال باألعياد الوطنية

 «هالو كايرو» الليلة في هوليدي إن
 برعاية الخليفة وحضور نجوم الفيلم 

 وفاء عامر: ياسر المصري «ابني»

 حتت رعاية وحضور الشاعر الشيخ دعيج 
اخلليفـــة يقيم مركز فروغـــي لإلنتاج الفني 
واملسرحي مؤمترا صحافيا للفيلم العربي «هالو 
كايرو» من بطولة النجم طارق العلي وحسن 
حســـني وأحمد بدير وسالي القاضي ومحمد 
العجمي وشهاب حاجية وآخرين. وسيتخلل 

املؤمتر عرض للقطات من الفيلم.
  وسيقام املؤمتر الساعة السابعة مساء اليوم 

في فندق هوليدي إن الساملية ويديره الزميل 
ياسر العيلة وسيكون ضمن احلضور السفير 

املصري طاهر فرحات.
  يذكر أن فيلم «هالـــو كايرو» مت تصويره 
في القاهرة وهو ثاني جتـــارب الفنان طارق 
العلـــي الســـينمائية بعد فيلـــم «معتوق في 
بانكوك»وحقـــق جناحا كبيرًا عند عرضه في 

دور السينما العربية. 

 انتهت الفنانة وفاء عامر من تصوير املشاهد 
اخلاصة بها في فيلم «كف القمر» للمخرج خالد 
يوسف منذ أيام، حيث عادت من مدينة األقصر 

جنوب مصر منذ أيام قليلة.
  وكشـــفت وفاء عامر أنها جتسد شخصية 
«قمر»، وهي امرأة صعيدية توفي زوجها تاركا 
لها ٥ أبناء، هم: ياسر املصري وخالد صالح، 
وصبري فواز، وحسن الرداد، وهيثم أحمد زكي، 
مشيرة، حسب صحيفة «الشرق األوسط»، إلى 
أن سبب تســـمية الفيلم «كف القمر» جاء من 

دورها، حيث إنها أم لـ ٥ أوالد.
   وأضافـــت: دائما في أحـــداث الفيلم أقول 
ألوالدي اخلمسة «كف قمر»، وأعتقد أن دوري 

سيكون نقلة فنية ورؤية أخرى ألدواري، وأنا 
سعيدة جدا بالعمل مع غادة عبدالرازق، وجمانة 

مراد، وهي إنسانة لطيفة جدا.
  وحول دخولها في سباق األعمال الدرامية 
في شهر رمضان القادم مبسلسل «كاريوكا»، 
وسط حشد من النجوم، مثل عادل إمام، أكدت 
وفـــاء أنها غير قلقة، ألن العمل اجليد يفرض 
نفسه، وقالت: مسلسالت رمضان كل عام مليئة 
بعمالقة الفن، ولكن أنا لي مدرســـة مختلفة 
عنهم، كما أن الشـــخصية التي سأقدمها ثرية 
جدا، وأعتقد أنها ســـتحقق جناحا كبيرا، وقد 
جنحت من قبل في تقدمي الســـير الذاتية في 

شخصية امللكة نازلي.

 معجبو نجوى كرم يشنون الحرب
   على «روز اليوسف»

 وردت علـــى الصفحـــة 
الرســـمية لنـــادي معجبي 
الفنانـــة جنوى كـــرم على 
موقع «الفيس بوك» رسالة 
تضامن مع جنوى على خلفية 
مقال للصحافية املصرية مها 
متبولي نشر في مجلة «روز 
اليوسف» املصرية تتهم فيها 
جنوى بإشعال فتنة غنائية 
بني مصر ولبنان، وفيما يلي 
بعض ما جاء في الرســـالة 
حســـب جريدة «البشاير» 
املصرية: نحن نادي معجبي 
شـــمس األغنية جنوى كرم 
نوجه حتية كبيرة مغمورة 
بكامل التضامن مع شـــمس 
األغنيـــة جنوى كـــرم التي 
نعتبرها مثال أعلى في الفن 
اللبناني خصوصا والعربي 
عموما، جنوى كـــرم قلعة 
األخـــالق وقـــدوة وطنية 
إنسانية نفتخر بها وبهويتها 
اللبنانية ولن نسمح ألحد 
بتجـــاوز األرزة اللبنانيـــة 
بـ«البونط  ألنها خط أحمر 
لقـــد ذهلنا من  العريض». 
مقـــال منشـــور لصحافية 
تسمى «مها املتبولي» حتت 

عنوان «جنوي كرم.. تشعل فتنة غنائية بني 
مصر ولبنان»، ولقد أخذنا الوقت الكافي للرد 
على هذا املقال وتبصرنا بإمعان حول الهدف 
من هـــذا املقال وتبني لنـــا ان هناك صحافية 
تشعل فتنة صحافية بني لبنان ومصر متخطية 
جميع األصول واملعايير املعترف بها في قانون 
الصحافة، وذلك من خالل التمادي على كرامة 
شمس األغنية اللبنانية شخصيا وعدم اكتفائها 

بالنقد الفني الســـلبي املبنـــي على معلومات 
مغلوطة ال متت للحقيقة بصلة وحتريف كالم 
جنوى كرم ما يساهم في تشويه صورة جنوى 
كرم أمام الرأي العام املصري والعربي، وذلك 
يضـــع كاتبة املقال حتـــت املالحقة القانونية 
بتهمة القدح والذم بحق الفنانة لعدم مراعاة 
الصحافية أخالقيات املهنة، كما ان الصحافية 
املذكورة خرقت عن سابق إصرار وترصد معايير 

الدقة والصدق وحتريف عرض احلقائق.

 كفوري يناجي حبيبته: «رديلي الصور»!

 وجهت عتبًا لـ «روتانا» بسبب إدارتها الكويتية

  السعودية وعد تتقرب إلى اهللا 
  بدعاء يحث المسلمين على الصالة

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  لم تكن إطاللة الفنانة الســـعودية وعـــد من خالل برنامـــج 
«هال وغال» على قناة أبوظبي االولى عادية، حيث فاجأت الفنانة 
اجلمهور أوال بلوك متجدد، وثانيا بتطرقها بجرأة الى الكثير من 
احملاور، حيث تكلمت عـــن دخولها عالم التجارة والبزنس من 
خالل افتتاح بوتيك مالبس في بيروت يحمل اسمها، كما حتدثت 
حديثـــا مطوال في البداية عن اللوك اجلديد الذي اعتمدته كونه 

يتضمن جرأة وفيه تغيير جذري.
  وأكدت وعد ان «روتانا» كشـــركة سعودية يفترض أن تهتم 
بالفنان السعودي، معربة عن حرقة قلبها على الشركة ومسؤوليها 
بسبب شروط العقد الذي قدموه لها، مشيرة الى ان ما حدث في 

الشركة يقع لكون إدارتها كويتية.
  وامتنعت وعد عـــن الغناء لفيروز في البرنامج، وقالت انها 
تسمع أغانيها فقط، وتخشى الغناء لهذه الفنانة العمالقة أمام 
اجلمهور، معتبرة أن أحلان زياد الرحباني ال تناسبها، وال تناسب 

طبقات صوتها، وترى أن أحلانه لفيروز فقط.
  وبصراحة تامة كشفت وعد عن غرامها بالزعيم الفنان املصري 
عـــادل اإلمام الذي حترص على متابعـــة أفالمه حاملا تطرح في 
الصاالت، مشـــيرة الـــى انها تتابع أعماله فقـــط من بني األفالم 

العربية.
  وكانت وعد جريئة اكثر من الالزم عندما اعلنت أنها تتشرف 
بأن تصبح زوجة لفنان العرب محمد عبده، نافية ما مت تداوله 

بأنهما تزوجا كما يتم الترويج له في االعالم.
  كما كشفت الفنانة الســـعودية أنها جتهز لدعاء ديني يحث 
على الصالة تهدف منه إلى رضاء اهللا ســـبحانه وتعالى، نافية 
ما يتردد عن تقدميها أدعية دينية أخيرا من أجل إرضاء أهلها، 
مشيرة إلى أنها أحبت األمر، بعدما سمعت «أسماء اهللا احلسنى» 
بصوت الفنان املصري عمرو دياب، وكيف يســـتطيع الفنان أن 
يكون قدوة لعشاقه، من خالل حثهم على حفظ مثل هذه األدعية، 
مؤكدة في مقابلة مع برنامـــج «هال وغال» على قناة «أبوظبي» 
اإلمارات أنها مثل أي فتاة تتمنى ارتداء احلجاب، ألنه فضل كبير 
على أي إنســـان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن احلجاب نعمة 

من عند اهللا عز وجل مينحها ملن يشاء.  

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
  أطلق الفنان وائل كفوري أغنية جديدة حتمل عنوان «رديلي الصور»، 
وذلك حصريا على إذاعة «ميلودي أف أم»، واألغنية من كلمات كفوري 

نفسه ومن أحلانه وتقول كلماتها:
  رديلي الصور اذا بعدن معك 

   ورديلي مكاتيبي اللي كتبتا إلك 
  صعب ترديلي ايامي وسنيني وعمري واحالمي

   ما بعلمي كنتي غرامي وشو اللي غيرك؟ 
  رديلي الصور اذا بعدن معك

   ميكن ما بدك تعطيهن وعندك بدك تخليهن
  العشرة لو بتضويهن أنا بدي الصور

   رديلي الصور اذا بعدن معك 

 جنوى كرم 

 حبيبة العبداهللا 

 عبدالحميد الخطيب
   تواصل املذيعة املتميزة حبيبة العبداهللا شق 
طريقها اإلعالمي في هدوء تام حتت مظلة تلفزيون 
الكويت والذي أرجعت له الفضل فيما وصلت اليه 

حتى اآلن، مثمنــــة دور ادارة املنوعات بقيادة 
محمد املسري في توفير املناخ املناسب 

لكي تقدم أفضل ما عندها مبا ينصب 
في مصلحة املشاهدين.

   وأكــــدت العبــــداهللا في 
انها  لـ «األنباء»  تصريح 

تلقت العديد من العروض 
من قنــــوات فضائية 
خاصــــة لكنها آثرت 
البقاء في التلفزيون 
أمانا  أكثــــر  ألنــــه 
تلفزيون  وقالت: 
«صار  الكويــــت 
حلو» في عيون 
الناس  بعــــض 
التفنيشات  بعد 
التــــي  الكثيرة 
حدثت في بعض 
ت  ئيــــا لفضا ا
صــــــــــة  خلا ا
مؤخرا، مشددة 

علــــى انهــا لن 
تتركــــــــــه اال 

اذا جاءها عرض 
برنامج يناسبها 

وعلــــى قناة تقدر 
خبرتها اإلعالمية.

   وأضافــــت قائلة: 
االســــتقرار صعــــب في 

القنــــوات اخلاصة وكوني 
مذيعة فأنــــا أبحث عن املكان 

الذي اشــــعر فيه بقدراتي واعتقد 
انني وصلت ملرحلة من االحتراف تؤهلني 

لتقــــدمي أي نوعية من البرامج، مشــــيرة الى 
انها تســــتعد لتقدمي برنامج منوعات جديد 
سيعرض أســــبوعيا في «الويك اند» متمنية 

ان ينال رضاء اجلمهور.
  وأكملت: في السابق وقبل دخولي اإلعالم كنت 
انظر لهذا املجال كمشاهد عادي احكم على األمور من 
خالل ما أراه يقدم فقط، أما اآلن فقد تغيرت نظرتي، 
فاملجال يحتاج الى اصرار وكفاح وثقة بالنفس 
وعلى اإلنسان ان يتمسك مببادئه حتى 

النهاية.
  وعن غياب األفكار اجلديدة 
في تلفزيون الكويت قالت: 
العديد  بالعكس يوجــــد 
مــــن األفــــكار اجلديدة 
نالــــت إعجاب  والتي 
اجلمهور وبالنسبة 
املنوعــــات  إلدارة 
فمديرهــــا محمــــد 
املسري ال يرفض 
أي فكرة ويعطي 
فرصــــة للجميع 
هنــــاك  مــــادام 
شيء جديد ميثل 
هويــــة الكويت، 
مؤكدة على انهم 
التلفزيون  فــــي 
لديهــــم حــــدود 
إجبارية ال ميكن 
جتاوزها في هذه 
األفكار السيما ان 
التلفزيون يختلف 
عن القنوات األخرى 
ألنه جهــــاز دولة وله 
التي  خطوطه احلمراء 
يعلمها كل العاملني فيه. 

  وكشفت حبيبة العبداهللا 
عن انها ســــتقدم سهرة خاصة 
بعنوان «جنوم فبراير» ستتحدث 
فيها عن الفنانــــني الذين غنوا في حب 
الكويت وستعرض هذه السهرة في فترة األعياد 
الوطنية، مثمنة البرامج التي قدمتها من قبل على 
شاشة تلفزيون الكويت ومنها «بازار» والذي نال 

إعجاب اجلمهور.

 محمد المسري 


