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 مطـــرب يعتقـــد انه عزيز  24 
على قلوب متعهدي احلفالت 
الغنائية، هااليام زعالن النه 
محد يتصل عليه علشان يشارك 
في حفالتهم.. انته احلني طلع 

ألبوم وبعدين عاتب الناس! 

 ممثلة خليجية ما رحمت 
أحد املنتجني في حواراتها 
الصحافية بعدما استغنى 
اليديد  عنها فـــي عملـــه 
النها مـــو قاعدة ترد على 

اتصاالته.. صچ أي شي!

 استغناء زعل 
 حالة من القلق يعاني منها 
عدد من املنتجني لعدم البت 
في نصوص مسلســـالتهم 
اللي قدموها الى جلنة رقابة 
«االعالم» من فترة طويلة.. 

عسى املانع خير!

 قلق

(أنور الكندري)   د.عبد اهللا املصري يقود فرقة التربية األساسية للموسيقى 

 د.محمود فرج ود.جنان اجلندي .. غناء أوبرالي 

 شهد الياسني

  «التربية األساسية» استحضرت التراث الكويتي في «الدسمة»
 مفرح الشمري

  ضمن أنشطة مهرجان القرين 
الثقافي الـ ١٧ قدمت اوركسترا 
وكورال قسم التربية املوسيقية 
مســـاء امس االول على خشبة 
مسرح الدسمة امسية موسيقية 
استحضرت فيها التراث الكويتي 
والعربـــي بقيـــادة د.عبداهللا 
املصري وحضرها جمهور غفير 
يتقدمهم األمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي واســـاتذة قســـم 

التربية املوسيقية بالكلية.
  انطلقت األمســـية بكلمات 
املذيعة  ترحيبية من عريفتها 
ســـودابة علي ثم ألقى رئيس 
قسم التربية املوسيقية بالكلية 
البلوشي كلمة شكر  د.سلمان 
الوطني على  فيهـــا املجلـــس 
اهتمامه بالفنون املوســـيقية 
وعلـــى دعوته لالشـــتراك في 
انشطة مهرجان القرين الثقافي 

بدورته الـ ١٧.
التربية  الى ان قسم    واشار 
املوســـيقية يعمـــل جاهدا منذ 
تأسيسه للتفاعل مع االنشطة 
املوسيقية التي تقيمها مؤسسات 
وهيئات الدولـــة، الفتا الى انه 
يحرص في هذه املشاركة على أن 
يترك بصمة وحضورا يتميز بهما 
دون غيره من الفرق املشاركة.

  «يا حزين القلب»

  بعد ذلك بــــدأت الفرقة اولى 
فقراتها والتــــي كانت من خالل 
مقطوعة موسيقية بعنوان «يا 
حزين القلــــب» من تأليف أحمد 
الزجنباري والتي القت استحسان 
احلضور وتالهــــا غناء اوبرالي 
قدمه د.محمود فرج «باريتون» 
ود.جنــــان اجلندي «ميتســــو» 
سوبرانو ثم غنى الكورال اغنية 
«ابشري عني» كلمات يوسف املنيع 
وأحلان عثمان الســــيد وأحلقها 
مبوشح «يا غريب الدار» كلمات 
وأحلــــان فــــؤاد عبداملجيد الذي 

استحوذ على اعجاب احلضور.

  «نسم علينا الهوى»

  وغنى الطالب وهب عيســــى 
العباســــي اغنية «تــــرى الليل» 
كلمات محبوب سلطان وأحلان 
يوسف املهنا بتوزيع جديد حيث 
اداها بشكل جميل، ثم غنى الكورال 
«نسم علينا الهوى» التي اضاف 
إليها املوزع املوسيقي وقائد الفرقة 
د.عبداهللا املصري بعض االيقاعات 
الكويتية فاستحق عليها التصفيق 
من جميع احلضور وبعدها غنى 
الطالب فهد جمال اغنية «البوشية» 
احلان محمود الكويتي وكلمات 
خميس الشــــمري حيث شاركه 
احلضور ترديد كلماتها اجلميلة 
احملفورة في الذاكرة وبعده غنى 
الكورال اغنية «يا هلي» كلمات 
وليد جعفر وأحلان عبداحلميد 
السيد بتوزيع جديد اعطى جماال 
لهذه االغنية التي غناها الراحل 

عبداحلليم حافظ.

  «البنت الشلبية»

  وبثقة كبيرة غنت الطالبة أمل 
حسني اغنية «البنت الشلبية» 
كلمات وأحلان االخوين الرحباني 
واستحقت التصفيق على ادائها 
اجلميل خصوصا بعدما اضاف لها 
د.عبداهللا املصري بعض االيقاعات 

الكويتية. 
  ثم غنى الطالب وهب عيسى 
العباسي اغنية «يا سعود» مع 
الــــذي اطرب احلضور  الكورال 
بغنائه «زوروني كل سنة مرة» 

أحلان سيد درويش.
الفرقة امســــيتها    واختتمت 
بأغنيــــة «الهلولو» كلمات احمد 
العدواني وأحلان احمد باقر التي 

غناها الكورال.
  يذكر انــــه كان من املفترض 
ان تغني الفرقة اغنيتي «صوت 
السهارى» و«صناع املستقبل» 
اال ان غيــــاب بعض الطلبة حال 

دون ذلك! 

 ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي الـ ١٧

 شهد الياسين ترفض الكشف عن جنسيتها الحقيقية 
 رفضت الفنانة شهد الياسني االفصاح 
عن جنسيتها االصلية، مؤكدة انها تفضل 
بالفنانة اخلليجية،  أن يناديها اآلخرون 
نافيـــة أن يكون ذلـــك بداعي اخلجل من 

معرفة بلدها احلقيقي.
  وقالت: عاهدت نفســـي أال أكشف عن 
جنسيتي احلقيقية في وسيلة اعالمية، 
انا اعتبر نفسي «ابنة اخلليج»، مشيــــرة 
الى أنها منذ أن احترفت التمثيل واجلميع 
في حيرة مـــن أمرهم، لعـــدم معرفـــــة 

جنسيتها.
  وأضافـــت أنهـــا تكـــن كل احملبة الي 
بلــــد خليجي أقامت فيه، بسبب ظروف 

التصويــــــر، لكنهـــا تعتبـــر الكويـــت 
وطنها، الذي ولدت فيه، وترعرعت على 
أرضـــــه، ومنه انطلقت نحو فضاء الدراما 

اخلليجية. 
  مـــن جهة أخـــرى، اعتبرت الياســـني 
تصديهـــا لبطولة الدرامـــا العربية «بني 
املاضي واحلب»، من أهم مشـــاركاتها في 
مشوارها الفني، النها ستقدمها الى اجلمهور 
بأسلوب فني مغاير، وأنها اضطرت الى 
االعتذار عن عدم املشاركة في اجلزء الثاني 
من سلســـلة «قصة هوانا» حتى تتفرغ 
لها، ملمحة الى أن شخصية «ليلى»، التي 
جتســـــدها في املسلســـل تشبهها على 

أرض الواقـــع، وخاصة في صفات الطيبة 
والطموح واالصرار علـــى بلوغ الهدف، 
مؤكدة حســـب «موقع ام بي سي نت» أن 
من أســـباب موافقتها على املشاركة في 
املسلسل هو ان مخرجه هو السوري عارف 
الطويل، الذي يســـتفـــــز «املمثل داخل 
املمثل»، ويخلق أجـــواء حميمــــة داخل 
العمل، نافية وجود غيـــــرة بني املمثالت 

في املسلسل.
   وقالـــت: لكل مجتهد نصيب، لســـت 
مغرورة وال أغار من أي ممثلة، فأنا واثقة 
من نفسي، واذا كانت هناك من تغار مني 

فأنا أتعامل معها بحسن النية. 

 مدحت صالح يدخل «قفص» 
الزوجية للمرة السادسة

الفنــــان   دخــــل 
مدحــــت صالح عش 
للمــــرة  الزوجيــــة 
السادسة في حياته، 
بعــــد عقــــد «قرانه» 
مبســــجد «ســــيدي 
أبوالعباس»  املرسي 
شمال  باإلسكندرية 
القاهرة على عروسه 
الغنائية  الشــــاعرة 
التي  البــــاز،  نــــورة 
تعاونت معه في عدد 
ألبومه  أغنيــــات  من 
األخير. وكانت قصة 

حـــب جديدة قد جمعت مدحـــت صالح مع نورة 
البـــاز، منذ التقائهما من فتـــرة، أثناء التحضير 
آلخر ألبوماته «بكتب اســـمك»، الذي تعاون في 
عدد من أغنياته مع نوره ثم تطورت عالقة احلب 
بينهما، ليعلن مدحت صالح للجميع خبر زواجه 
من حبيبته، بحســـب ما نشرته صحيفة «صوت 

األمة» املصرية.
  وأضافت الصحيفة ان مدحت ذهب مصطحبا 
عروسه في سيارته املرســـيدس، ومعه ابنه آدم 
وابنته هانيا إلى املسجد وسط هطول أمطار غزيرة، 
وحضور عدد كبير من األهل واألصدقاء واألحباب. 
وجذب انتباه احلضور وجود أم إبراهيم، البالغة 
من العمر ٩٣ عامـــا، التي يتفاءل بها مدحت، منذ 
بدايات مشواره الفني، وحرص مدحت وعروسه 
على التقاط الصور معها، فيما حرص على احلضور 
الفنان وائل نور وزوجته وابنتهما جودي البالغة 

من العمر ٣ أشهر.
  جتدر اإلشارة إلى أن هذه املرة السادسة، التي 
يتزوج فيهـــا مدحت صالـــح، وكان من بني هذه 
الزيجات زواجه من الفنانات سمية األلفي وفيفي 

عبده وشيرين سيف النصر.

 مدحت صالح 

(فريال حماد)  أحمد املوسوي 

 بدرية أحمد: الغيرة وراء انتقاد الفنانات ألدواري

 زيدان: ممثل تركي مجهول أنسانا «حليب» أبطال الحارة 
.. والدراما السورية تبقى األولى في العالم العربي

 أحمد رزق: معظم األعمال سطحية.. 
  وأرفض التطبيع

 أكــــدت الفنانة االماراتية بدرية أحمد ان دورها 
في املسلسل السعودي «اخلادمة» سيكون مفاجأة 
للجمهور وال تستطيع الكشف عن تفاصيله، موضحة 
انه دور يتميز بالقوة املؤثرة في االحداث الدرامية 
بالعمل معتبرة اياه اضافة جديدة وكبيرة ملشوارها 
الفني، وكشفت عن انها تشارك في عدد من حلقات 
مسلسل آخر بعنوان «من عيوني» كضيفة شرف مع 
الفنان حسن عسيري وحبيب احلبيب ولكنها تظهر 
في دور كوميدي مختلف عن دورها في «اخلادمة» 
موضحة انها ال ترى مشكلة في اشتراكها في عملني 

اذا كانت الشخصيتان مختلفتني متاما.
  وحول ابتعادها عن الدراما الكويتية أوضحت 
بدرية في تصريح لـ «ايالف» ان ظروفها االسرية 
هي الســــبب الوحيد في ذلك، مضيفة انها وجدت 
عددا من العروض املناسبة لظروفها في املسلسالت 
االماراتية والبحرينية والســــعودية. واشارت الى 
انها لم تنس انطالقتها من الدراما الكويتية ولذلك 

ستعود اليها ولكن كمنتجة من خالل مسلسلني احدهما من تأليف محمد النشمي ولم يتم اختيار 
الفنانني املشــــاركني فيه اال بعد االنتهاء مــــن كتابته واآلخر لفيصل العنزي وينتمي الى االعمال 
االجتماعية الكوميدية. من جانب آخر دافعت بدرية عن االعمال التي قدمتها على مدار مشوارها 
الفني، مهاجمة كل من انتقدها خاصة الفنانات، معللة ذلك بالغيرة الفنية، موضحة انهن جلأن 

الى نفس نوعية االدوار التي قامت بها بعد جناحها. 

 اعتبر املمثل السوري امين زيدان ان الدراما 
السورية وبرغم ما متر به من متوجات وحتديات 
عاصفة، تبقى الدراما األولى في العالم العربي، 
نافيا بشكل قاطع ان يكون قد صرح سابقا بأنه 
ال ميكن اللحـــاق بالدراما املصرية بعد ان عمل 

فيها قبل عامني. 
  وأضاف امين زيدان ملوقع «النشرة» قائال: 
لألسف الناس تقولنا ما لم نقله وال نقوله ابدا، 
من اين تخرج تلك التصريحات ال أعلم، أنا قلت 
إن الدرامـــا املصرية دراما محترمة وقوية ولها 
ثقلها ووجودها على الساحة العربية وال ميكن 
جتاهلهـــا، هذا كان رأيي قبل ان اعمل في مصر 
منذ سنتني، وفيما بعد عملت في مصر وسئلت 
نفس السؤال فكان جوابي نفسه مع تأكيدي على 
ان الدراما السورية هي حاليا في املقدمة لكنها 

متر مبرحلة خطر يجب حتاشـــيها. 
  من جهة أخـــرى، رأى أمين زيدان ان تعلق 

اجلمهور العربي مبسلســـل سوري مصري هو مســـألة آنية تنتهي بانتهاء العمل، داعيا 
الدراميني في البلدين الى ابتكار اعمال تتخلد في الذاكرة، وقال الكل شـــاهد حجم التعلق 
العربي مبسلسل باب احلارة وتأثر اجلماهير بشخصية ابي شهاب او معتز او ابي عصام، 
لكن هل شـــاهد العرب انفســـهم كيف ان ممثل تركي غير معروف في بلده انسى اجلمهور 

العربي احلليب الذي رضعه ابطال احلارة والدماء التي أســـالوها من الفرنســـيني؟! 

 ابدى الفنان الشاب احمد رزق ترحيبا بفكرة 
حتويل االفالم القدمية وتقدميها في مسلسالت 
على غرار مسلســـل «العار» وغيره، معتبرا ان 
مشاركته للزعيم عادل امام في فيلم «زهامير» 

مؤخرا شرف كبير له.
  ورفض رزق فكرة ان يشارك في اي عمل فني 
مع فنان او فنانة اســـرائيلية، مرحبا بتقمص 
دور املذيع في اي برنامج تلفزيوني بشـــرط ان 
يكون هذا البرنامـــج هادف، مؤكدا في حوار له 
مع صحيفة «الدستور» املصرية انه ال يرى اي 
عيـــب في احياء االعمـــال القدمية وتقدميها في 
مسلسالت، معتبرا ان هذا االجتاه مأخوذ به في 
جميع دول العالم مادامت تقدم في صورة فنية 
عصرية بعد معاجلتهـــا دراميا، خاصة في ظل 

عدم وجود نص جيد مما يكتب حاليا.
  واعرب رزق عن سعادته باملشاركة في فيلم 
«زهامير» مع الفنان عادل امام، معتبرا ان دوره 

امام الزعيم اهم من اي بطولة مطلقة قد يحصل عليها في فيلم آخر، مشيرا الى انه ال ينظر 
للعمل الســـينمائي بهذه النظرة الضيقة التي تأخذ من الفنان اكثر مما تعطيه، مشيرا إلى 
أن العمل جنح في ظل كثرة األعمال الســـطحية. ونفى رزق ان يكون قد رفض التعاون مع 
جنوم جيله في عمل فني واحد اذا توافر النص اجليد، مستشهدا بتعاونه مع الفنان شريف 
منير في فيلم «التوربيني». وعن ظاهرة رفع معظم الفنانني الجورهم، قال رزق: ان مسألة 
االجور يحكمها سوق العرض والطلب فكلما كنت موجودا بأعمال ناجحة سيسعى املنتجون 
الـــى العمل معك واغرائك باالجر ألن هدف املنتـــج االول هو الربح، وتطرق رزق لالوضاع 
السياسية في العالم العربي ووصفها بأنها تبعث على التشاؤم ألنها اصبحت ملغمة ومليئة 

باالحداث الساخنة، حسب قوله. 

 بدرية أحمد 

 أحمد رزق

 سندريال الشاشة العربية 
  هو لقب الفنانة:

  أ ـ يسرا
  ب ـ سعاد حسني 

 نقاش حاد في «ألو فبراير» بسبب تعدد الزوجات

  وأشار حيدر الى ان قيمة جوائز 
«الو فبراير» هذا العام تصل الى ٣ 
ماليني دوالر، مشيرا الى انه سيكون 
هناك سحب أســـبوعي على سيارة 
بحضور جلنـــة مراقبة من اإلعالن 
التجاري والشـــؤون املالية بوزارة 

اإلعالم. 

مقدمة من رعاة البرنامج «األنباء»، 
السياحي»،  «زين»، «منتزه خليفة 
«عيادة بلسم لألسنان»، «معهد كراون 
بالزا الصحي». «ليموزين اخلرينج» 
«اجلوثن جاليري»، «الفايز للعطور»، 
باالضافة الى اجلهة املنفذة للبرنامج 

«ميديا فون بلس».

 مفرح الشمري
  شهدت احللقة املاضية من البرنامج 
املسابقاتي «ألو فبراير» نقاشا حادا بني 
املستمعني بعدما طلب مذيع البرنامج 
احمد املوسوي معرفة رأيهم مبوضوع 
تعدد الزوجات، فمنهم من كان معارضا 
ومنهم من كان مؤيدا لذلك، مستندا 
الى الشريعة اإلسالمية التي جتيز 
ذلك، ولكن بعض املستمعات عارضن 
هذا األمر إال للضرورة القصوى، إذا 
كانت الزوجة ال تنجب فيحق للرجل 

أن يتزوج حتى يرى ذريته.
  وفي هذا الصدد قال معد البرنامج 
علي حيدر: في هذه الدورة من البرامج 
سنطرح على املستمعني بعض القضايا 
االجتماعية بأســـلوب مخفف حتى 
نتعرف على رأيهم، مؤكدا ان جميع 
املشاركني سيحصلون على جوائز قيمة 

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

 نانسي عجرم تسجل أغنية
   «وحشاني يا مصر موت»

 قررت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تسجيل 
أغنية «وحشـــاني يا مصر موت» خالل الفترة 
املقبلـــة على الرغم من انتهائهـــا منها منذ  عام 

تقريبا.
  وأجلت نانسي تسجيل وتصوير األغنية التي 
انتهت منها العام املاضي، لتعود هذه االيام وتعلن 
عن استعدادها لتصويرها واهدائها إلى الشعب 
املصري، ولم تقرر بعد ما إذا كانت ستظهر بشكل 
كامل في الكليب، وخصوصا أن عالمات احلمل 
بدأت تظهر عليها بشـــكل واضـــح، أو إذا كانت 

ستكتفي بإظهار وجهها فقط.
  يذكر أن األغنية من كلمات محمد عوف، وأحلان 
مصطفى شـــوقي وتوزيع رفيـــق عاكف، وهذه 
االغنية هي الثانية التي تهديها نانسي للشعب 
املصري بعد أغنيتها الشـــهيرة «لو سألتك أنت 

 نانسي عجرممصري». 

 أمين زيدان 


