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 مطربة خليجية متضايقة  24 
حيل هااليام ألنها وصلتها 
أخبار مو سارة عن االستغناء 
عنها في مهرجان غنائي عربي 
بعد ما كان اســـمها موجودا 

فيه.. اهللا يعينچ! 

انتاج يبي يفرض   مدير 
رأيه على الفنانني املشاركني 
في عمله بس مو قادر ألنه 
شخصيته مهزوزة وخصوصا 
اللطيف..  چـــدام اجلنـــس 

الشرهة على اللي حاطك!

 شخصية  استغناء
 ممثلة بعدما «حســـت» 
انه مخرج عملها اليديد يبي 
يهمـــش دورها اعتذرت عن 
الباقية  تصوير مشـــاهدها 
وســـافرت وخلــت املخـرج 

في ورطة.. زين تسوين!

 اعتذار

 (سعود سالم)  وليد اخلشتي متوسطا عبداهللا اجلدعان وامللحن الكبير أنور عبداهللا وفرح الكندري في املؤمتر الصحافي  مدير ادارة العالقات بـ «زين» وليد اخلشتي  امللحن الكبير أنور عبداهللا 

 املطربة سحر  متعب الفرج 

 ألبوم «زين الكويت» بأصوات شبابية واعدة احتفاًال باألعياد الوطنية

 مفرح الشمري
  حترص شركة «زين» دائما على 
املشاركة في املناسبات السعيدة 
التي تقام في البالد من خالل إقامة 
ورعاية أنشطة ترفيهية وفنية 

لتشارك الشعب فرحته.
  وفـــي هـــذا الصدد كشـــفت 
«زين» عن استعداداتها النهائية 
لالحتفـــاالت الوطنية باليوبيل 
الذهبي لالستقالل ومرور عشرين 
عاما على التحرير وخمس سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح االحمـــد مقاليد 
احلكم وذلك في املؤمتر الصحافي 
الذي عقد صباح امس في مبنى 
الشركة واداره مدير ادارة العالقات 
واالتصال وليد اخلشتي مبشاركة 
العالقات  التنفيذي الدارة  املدير 
واالتصـــال عبـــداهللا اجلدعان 
ومسؤولة التسويق فرح الكندري، 
باالضافة الى امللحن الكبير أنور 
عبداهللا، وحضر املؤمتر الرئيس 
التنفيذي لشـــركة «زين» براك 
الصبيح وعدد كبير من وسائل 

االعالم املختلفة.

  رسم االبتسامة

  في بداية املؤمتـــر ذكر وليد 

اخلشتي ان شركة «زين» تساهم 
دائ ما في رســـم االبتسامة على 
وجوه ابناء الشعب الكويتي من 
خالل انشطتها التي تقيمها سواء 
كانت ترفيهية او فنية خصوصا 
انها تشارك في احلفالت الغنائية 
ملهرجـــان ليالي فبرايـــر، الذي 
ســـينطلق في الثالث من الشهر 
املقبل، مؤكدا ان «زين» حرصت 
على املشـــاركة فـــي االحتفاالت 
الوطنية التي ستنطلق في البالد 
بعد ايـــام ملـــرور ٥٠ عاما على 
االستقالل و٢٠ عاما على التحرير 
و٥ سنوات لتولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
  ومن جانبه قال املدير التنفيذي 
الدارة العالقات واالتصال بـ «زين» 
عبـــداهللا اجلدعان ان الشـــركة 
استعدت منذ فترة طويلة لهذه 
االحتفاالت حلرصها على املشاركة 
فيها وذلك عن طريق طرح ألبوم 
غنائي وطني يتضمن مجموعة 
من االغاني الوطنية التي جتسد 
هذه املشاعر واالحاسيس تصدى 
لكتابتها عدد من الشعراء الكبار 
وهم احمد الشـــرقاوي، يوسف 
ناصر، ساهر، عبداللطيف البناي، 

وصاغ أحلانها امللحن الكبير انور 
الذي تتشـــرف «زين»  عبداهللا 

بالتعاون معه.
  واضاف: ستكون لشركة «زين» 
مشـــاركات عديدة فـــي مهرجان 
هال فبراير حيث ســـتكون هناك 
العديد  خيمة مجهزة ستتضمن 
من االنشـــطة اخلاصة لالطفال 
حتت شعار «عالم زين» باالضافة 
ملشـــاركة «زين» كراع رســـمي 

حلفالت ليالي فبراير الغنائية.

  دعم كبير

  ومن جهته شكر امللحن الكبير 
انور عبداهللا الدعم الكبير الذي 

تلقاه من «زين» لتنفيذ مشروعه 
الغنائي الذي جهـــز له منذ عام 
تقريبا وذلك حرصا منه على ان 
الوطنية  يشارك في االحتفاالت 
التي ستشهدها للبالد خصوصا 
انها تتضمن فترات مهمة بتاريخ 

الكويت.
  واشار الى انه توجه مبشروعه 
للعديد من الشركات واملؤسسات 
لعل وعسى ان تنفذوه ولكن كانت 
وعودا دون تنفيذ، مشيرا الى ان 
تلك الشـــركات واملؤسسات كان 
همها االول واالخير قيمة امليزانية 
التي يريدها لتنفيذ هذا املشروع 

الغنائي.

  واستطرد قائال: لالسف كانت 
تلك الشركات واجلهات التي ذهبت 
اليها تعتذر بشكل مهذب ولكني 
لم اشعر باالحباط فتحدثت مع 
االخ وليد اخلشتي بخصوص هذا 
املشروع ووعدني بأنه سيعرض 
االمر على املســـؤولني بشـــركة 
«زين» وبعد مرور شهر ابلغني 
ان املسؤولني يريدون اجللوس 
معي بشأن هذا املشروع وبالفعل 
جلست معهم ولقيت منهم الترحيب 
ولكنهم طلبوا مني حتويله من 
ألبوم غنائي يكون  الى  اوبريت 
بأصوات شابة ومبشاركة ذوي 
االحتياجات اخلاصة الن االصوات 
الكبيرة اخذت دورها في الساحة 
فرحبت بالفكرة وذهبت الى دبي 
لتسجيل املوسيقى واالحلان بعد 
ان اخذت مجموعة من االصوات 
الى سلمان  الشبابية، باالضافة 
العماري، وهللا احلمد حصلت على 
االصوات التي اريدها وقد ساعدني 
في ذلـــك امللحن عبداهللا القعود 
واالخ خالد مضفر النهما تعامال 
مع العديد من الطلبة في اوبريت 
وزارة التربية وركبت اصواتهم 
في استديو النظائر بعدما اجريت 
لهم اختبارات دقيقة حتى تتماشى 

اصواتهم مع األحلان التي قدمتها، 
وقد اجنزنا هذا العمل الذي تقدمه 
«زين» هدية للشـــعب الكويتي 

مبناسبة االحتفاالت الوطنية. 
  بدورهـــا ذكـــرت مســـؤولة 
التســـويق فرح الكندري ان مت 
تصوير احدى اغاني األلبوم مع 
مجموعة من االطفال في لبنان مع 
املخرج سمير عبداملسيح وستبث 
في جميع القنوات االيام املقبلة 
مبينة انه سيتم تصوير االغاني 

االخرى في الفترة املقبلة.
  وفي ختام املؤمتر اشار مدير 
ادارة العالقـــات واالتصال وليد 
الى ان املشاركني في  اخلشـــتي 
األلبوم الغنائي سيظهرون على 
خشـــبة مســـرح مهرجان ليالي 
فبراير بعد االتفاق مع تلفزيون 
«الوطن» حيث ســـيكونون بني 

فقرات احلفالت الغنائية.
  يذكر ان ألبوم «زين الكويت» 
شـــارك به الطالبة ملوك بولند، 
شـــهد االنصاري، سحر، حنان، 
محمد اجلريوي، شيخة املعتوق، 
متعب الفرج، شيخة العسالوي، 
باالضافة الى املطرب الشـــعبي 
ســـلمان العماري ومجموعة من 

االطفال. 

 صاغ ألحانه القدير أنور عبداهللا وكتب كلماته كبار الشعراء
 طارق العلي يطّلق هيا الشعيبي 

ويخسر ثروته بعد زواج «منحوس»

 كندة علوش تهاجم القنوات الفضائية خوري: مازلت «مش خايف ع لبنان»

 أكد النجم طارق العلي رفضـــه الزواج مرتني، وقال في 
أولى حلقات برنامج «لو»: ال أنصح الرجال بالزواج مرتني 
إذا كانت الزوجـــة األولى ليس فيها عيب، ولكن إذا لم تكن 
كذلـــك فيحق له التفكير في األمر، ولكن في العموم أنا ضد 

الزواج الثاني.
  واعتبر العلي عدم اإلجناب دافعا قويا لتفكير الزوج في 
هذا األمر، ولكن اشترط في حالة اجتاهه للزواج بثانية أن 
يبلغ األولى، وقال: «أحس أني «نذل» لو تزوجت ثانية من 
دون علمها، وإحساســـي بالتسّرع سيجعلني ال أطلقها، بل 

أترجاها وأخليها».
  من جانبها، أكدت الفنانة هيا الشـــعيبي أنها لن تطلب 
الطالق إذا لم يرزقها اهللا بأبناء وســـتعطي زوجها اخليار 
إما أن يتزوج أخرى، أو أن يظل معها وتستمر حياتهما على 
هذا احلال، ولكنها توعدت بضربه إذا خانها وتزوج من دون 
علمها، وقالت: «إذا اكتشفت أمر زواجه السري فستكون نهاية 
عمره وقتها، ألنني سأواجهه وأضربه بالبوكس، هاني الطباخ 

ـ زوجها ـ لو فكر في ذلك سيكون ناوي على عمره».
  وجاءت تصريحات هيا والعلي أثنـــاء قيامهما ببطولة 
قصة ميكن أن حتصل في الواقع، حيث قاما برسم مسارها 
وحكما حبكتها وحســـماها في النهاية، غير أن القصة التي 
رســـمها ضيفا البرنامج، كانت «نحســـا»، وفقد العلي فيها 

ثروته وذلك وسط أجواء كوميدية بامتياز. 

 أعلن مروان خوري انفصاله 
عن شركة روتانا واستقالله التام 
فنيا، وأكد أن العالقة مع الشركة 
طيبة، وأن انفصاله عنها جاء 
بعد انتهاء عقده حيث قدم معهم 
٤ البومات، منتقدا الوضع في 
الســـاحة الفنية، حيث وصفه 
بأنه مترد جدا لناحية اإلنتاج، 
ونشاط الشركات مقنن حاليا، 
مشـــيرا الى انه قرر أن ينتج 
أنه  أعماله بنفســـه خصوصا 
يكتب ويلحن ويوزع ويسجل 

أغنياته.
  وحول الوضع املتوتر سياسيا 
الذي يعيشه لبنان اليوم، وفيما 
إذا كان اليزال غير خائف على 
لبنان كما قال في أغنيته التي 
حتمل عنـــوان «مش خايف ع 
لبنان» قال: عندما غنيت هذه 
األغنية لم يكن هناك شيء جديد، 
مبعنى أنها لـــم ترتبط بحدث 
أمني معني، فهـــو ولد وتربى 
في ظل احلـــرب، وخالل الـ ٣٠ 
عاما املاضية األمور لم تختلف 

كثيرا، واألحداث تعيد نفســـها 
تقريبا بشكل يشبه سيناريو 
مكشوف داعيا الشعب اللبناني 
الى الثـــورة ألجل مصاحله ال 
مصالح زعمائه، وما يحدث اليوم 
هو تكملة لهذا السيناريو، أنا 
مازلت مصرا على انني ال أخاف 
على لبنان ولو للحظة واحدة، 
أنا خائف على القيم اإلنسانية 
اللبنانية، التي تشـــكل وطنا، 

وحكومة، ودولة.

 مفرح الشمري
  رفــــض عدد من املســــتمعات 
من خالل برنامج املسابقات «ألو 
فبراير» في حلقته املاضية دخول 
الرجل الى املطبخ، حيث أكدن أن 
هذا دور املــــرأة وليس دوره في 
احلياة رغم ان البعض منهن ابدين 
موافقتهن على ذلك بشرط ان يكون 
«ُطباخ» الرجل حتت اشرافهن حتى 
ال حتدث كارثــــة في البيت وذلك 
إلميانهن العميــــق بأن الرجال ال 
يعرفون «الُطباخ» وال يعرفون كيف 
يتعاملون مع أدوات املطبخ بالشكل 
الصحيح األمر الذي استفز عددا من 
املستمعني الذين أطلقوا شعارات 
التحــــدي لهن، ولكن دون جدوى 
ألن أصوات املســــتمعات مرتفعة 
وال يوجد مجال للتحدي، كما ذكرن 
ملذيع البرنامج احمد املوسوي الذي 
صفق لهن كثيــــرا لثبوتهن على 
رأيهن بكل صالبة وقوة. وأشــــاد 
املشاركون في حلقة «ألو فبراير» 
التي  املاضية بالطريقة اجلديدة 
استحدثتها أسرة البرنامج في اثارة 
موضوعات اجتماعية خفيفة حتمل 
بني طياتها أفــــكارا حلوة العطاء 
البرنامــــج حيوية وبث احلماس 

في نفوس املستمعني وخصوصا 
عمالء «زين» لإلدالء بآرائهم حول 

تلك املوضوعات. 
  هذا وتشهد حلقة الليلة توزيع 
جوائــــز قيمة للمشــــاركني فيها 
مقدمة من الشركات واملؤسسات 
الراعية للبرنامج وهي «األنباء»، 
«زين»، «منتزه خليفة السياحي»، 
«اجلوثن جالري»، «عيادة بلسم 
لألســــنان»، «معهد كراون بالزا 
الصحــــي»، «الفايــــز للعطور»، 
«ليموزين اخلرينج»، باالضافة 
الى اجلهة املنفذة لبرنامج «ميديا 

فون بلس».

الســــورية  الفنانة   رجحــــت 
كنــــدة علوش أن تنســــحب من 
مسلسل «ناجى عطا اهللا» الذي 
تقــــوم ببطولته مع الفنان عادل 
إمام خلشــــيتها من عدم االلتزام 
بســــبب ارتباطها بأعمال أخرى 
قبل املسلسل، فضال عن أن ٧٠٪ 
من مشاهد املسلسل تصور خارج 
مصر، معربة عن اعتزازها بالزعيم 
الذي تعتبره «أســــطورة» ألنه 

حافظ على جناحه حتى اآلن.
  وأوضحت كندة، اثناء حوارها 
مع برنامج «٩٠ دقيقة» على قناة 
احملور الفضائية، أنها تشارك في 
٤ أعمال ســــينمائية وهي فيلم 
الرعب «برتيتة» من انتاج وائل 
عبداهللا وإخراج شريف مندور، 
و«املصلحة» مع أحمد عز وأحمد 
السقا واملخرجة ساندرا نشأت، 
و«الفجومــــي» مــــع الفنان خالد 
الصاوي والذي يتناول قصة حياة 
الشاعر أحمد فؤاد جنم، و«واحد 
صحيح» مع هاني سالمة وتأليف 

تامر حبيب.

  من جانب آخر، رأت كندة أن 
الدراما التركية أصبحت «هاجسا» 
لدى السيدات العربيات، منتقدة 
القنــــوات التي تقوم باســــتيراد 
األعمال التركية مباليني الدوالرات 
لعرضها على شاشات التلفزيون 
إلــــى أن تلك  العربي، مشــــيرة 
األعمال «ال تعبر عن مشــــكالتنا 
أو همومنا» في حني أن لدينا القدرة 
على اخلروج بعمل أروع من تلك 

األعمال.

 طارق العلي وهيا الشعيبي

 املذيع أحمد املوسوي 

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

 المستمعات يرفضن «ُطباخ» الرجل في «ألو فبراير»!

 تقع أبراج الكويت في منطقة:
  أ ـ حولي

  ب ـ دسمان
  ج ـ الجهراء 

 كندة علوش  مروان خوري 


