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 مطرب غايب عن الساحة  24 
متضايق انه ما راح يشارك 
في حفالت مهرجان غنائي 
النه يعتبر صوته خالد والزم 
الناس تسمعه.. اقول اقعد 

في بيتكم وايد احسن! 

 ممثلة تشبه املومياء 
هااليام تبي جترب حظها 
فـــي االنتاج بعدما خذت 
فكرة واسعة عن الساحة 
مثل ما تقـــول.. خير ان 

شاء اهللا!

 انتاج حفالت
 ممثلة خليجية صاحبة 
ابتسامة صفراء متضايقة 
انه احد املخرجني طردها 
التصوير  من لوكيشــــن 
النها مــــو ملتزمة.. زين 

يسوي فيچ!

 التزام

 «لمع البرق اليماني وشجاني ما شجاني»

 مفرح الشمري
  اختتمت مســـاء امس االول انشطة 
مهرجان القريـــن الثقافي ١٧ من خالل 
ليلة تكرميية للمطرب الشعبي القدير 
حمد خليفة وذلك بحضور االمني العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي واحملتفى به املطرب القدير 
حمد خليفة وعدد كبير من املهتمني بفنون 
املوسيقى الشعبية باالضافة الى جمهور 
غفير اكتظت به صالة مسرح الدسمة.

  جيل الرواد

  انطلقت ليلة التكرمي بكلمات ترحيبية 
من عريفتها املذيعة سودابة على والتي 
قدمت د.فهـــد الفرس املختص بالفنون 
املوسيقية الشعبية والذي وجه الشكر 
الوطني للثقافة  خالل كلمته للمجلس 
والفنون واآلداب على تكرميهم للمطرب 
الشعبي القدير حمد خليفة والذي يعتبر 
من جيل رواد الفن في الديرة ومن ابرز 

املطربني الكويتيني 
الذيـــن ســـاهموا 
بالكثير من اجلهد 
والعطاء املخلص 
في مسيرة احلركة 
الغنائية الكويتية 
انه من  خصوصا 
جمعية  مؤسسي 
الفنانني الكويتيني، 
ومن الذين متيزوا 
بتقدمي فن الصوت 
القدمي  الكويتـــي 

االصيل.

  تسجيالت نادرة

  ومـــن ثـــم بث 
الفـــرس  د.فهـــد 
نادرة  تسجيالت 

للمطرب القدير حمـــد خليفة تضمنت 
تواشـــيح ومواويل القت استحســـان 

احلضور.
ذلـــك    وبعـــد 
كـــرم االمني العام 
الوطني  للمجلس 
بدر الرفاعي املطرب 
القدير حمد خليفة 
بدرع تذكارية لتقدم 
بعدها فرقة مبارك 
البخيت الشعبية 
عددا من االصوات 
التـــي تغنـــى بها 
خليفـــة من خالل 
سلطان  مطربيها 
مفتاح الذي تغنى 
بصوت شامي «ملع 
اليمانـــي  البـــرق 
مـــا  وشـــجاني 
شجاني» واحلقها 
بصوت عربي «يا كاملة احلسن البديع» 
و«انته احلبيب» و«كل ما مسكت القلم»، 

ومن ثم قدم املطرب سلمان العماري عددا 
من االصـــوات اجلميلة منها «ما يطرب 
القلب املعنى» و«قال املعنى» و«يا نسيم 
بلغ» و«مر بي واحترس» واختتم جنل 
املطرب حمد خليفة «صالح» هذه الليلة 
التكرميية بغنائـــه للعديد من االغاني 
واالصوات التي تغنى بها والده منها «لك 
اجلمايل»، «اقمتم فؤادي»، و«البارحة» 
وبعد التجاوب الكبير من احلضور غنى 
لهم اغنية وطنية «عمـــت افراحنا في 
بلدنا» رفـــع احلضور من خاللها اعالم 
الديرة ليرسموا لوحة جميلة في حب 

الوطن.
  يذكر ان تلفزيون الكويت قام بتصوير 
ليلة تكرمي املطرب القدير حمد خليفة 
لعرضها الحقا ملشـــاهديه بينما اذاعة 
الغناء الشعبي  الكويت ممثلة مبحطة 
بثتها على الهواء مباشـــرة ملستمعيها 
املذيعة  حيث تصدت لتقـــدمي فقراتها 

سودابة علي. 

 في ليلة تكريم المطرب القدير حمد خليفة باختتام «القرين الثقافي ١٧»

 (كرم ذياب) جانب من ليلة التكرمي األمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي أثناء تكرميه املطرب القدير حمد خليفة

 عادل إمام

 هدى اخلطيب

 هيفاء وهبي

 علي احلجار 

 محمود سعد منى الشاذلي عمرو واكد أحمد عز 

 جوائز قيمة للمشاركين في «ألو فبراير» الليلة
 مفرح الشمري

  مع انطالق مهرجان هال فبراير 
خصصت أسرة برنامج املسابقات 
الذي يبث يوميا  «ألو فبراير» 
عبر أثيـــر «كويت FM» جوائز 
قيمة للمشاركني فيه، خصوصا 
عمالء «زين» وذلك ابتهاجا بهذه 
املناسبة اجلميلة التي تتزامن مع 
احتفاالت الديرة بالعيد الوطني 
الــــ ٥٠ وعيــــد التحرير الـ ٢٠ 
ومرور ٥ سنوات لتولي صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح 

األحمد مقاليد احلكم.

  طقم أقالم فاخرة

  وخصصت جريدة «األنباء» 
الراعي االعالمـــي للبرنامــــج 
عددا مـــن أطقم االقالم الفاخرة 
تقدمها للمشاركني الذين يحالفهم 
احلظ في البرنامــــج الذي تصل 
قيمـــة جوائزه الـــى ٣ ماليني 
دوالر ويحظــى برعاية مميزة 
من «األنباء»، «زين»، «منتـــزه 
خليفة السياحي»، «معهد كراون 
بالزا الصحـــي». «عيـــــادة بلسم 
لالسنان»، «ليموزين اخلرينج»، 
«اجلوثـــن جاليـــري»، «الفايز 

للعطـــور» باالضافة الى اجلهة 
املنفذة للبرنامـــج «ميديا فون 

بلس».
  تشهد حلقة الغد من البرنامج 
الســـحب االول على الســـيارة 

«الشفر» املقدمة من اللجنة العليا 
ملهرجان هال فبراير، حيث سيتم 
الســـحب بحضور مراقبني من 
االعالن التجاري والشؤون املالية 

بوزارة االعالم.

 عادل إمام: المتظاهرون مندسون ال يمتون لشعبنا بصلة 
وسأعتزل لو تقاضيت ٨ ماليين دوالر بإعالن المحمول

 اســـتنكر الفنان عادل إمام 
املظاهرات التي شهدتها مصر، 
ودعا عادل إمام في بيان نشره 
مكتبه على شبكة اإلنترنت ابناء 
الشـــعب املصري الى التحلي 
بالصبر وعـــدم االنصياع الى 
اوامر افراد مناهضني حلضارة 

مصر ورقيها.
  ووصف امام هذه املظاهرات 
بالعبثية الصـــادرة عن افراد 
مندســـني ال ميتون لشعب ام 
الدنيا بصلة، مشيرا الى وجود 
اياد خفية ال تريد ملصر ان ترى 
النور، مشيدا بسياسة الرئيس 
حسني مبارك التي حفظت مصر 

طوال فترة حكمه لها، مشيرا 
الى احلروب التي انهكت مصر 
وشعبها قبل حكم مبارك وفقا 
للبيان الذي تداولته العديد من 

املواقع االلكترونية.
  كما شـــن امام هجوما على 
منتقدي مصر ومهاجميها في 
ازمة غزة، ووصفهم بأنهم جهالء 
ال يدركون حقيقة الدور الذي 
تتحمله مصر، وقال إن هناك 
اشخاصا اكل عيشهم من الهجوم 

على مصر.
  من جانب آخـــر نفى عادل 
إمام ما تردد عن حصوله على 
٨ ماليـــني دوالر مقابل اإلعالن 

الذي ظهر فيه إلحدى شركات 
احملمول، وقال: لو حصلت على 
هذا املبلغ سأعتزل التمثيل، لكنه 

في املقابل قال: إن املبلغ الذي 
عرضته عليه الشركة ال يقاوم، 
دون أن يفصح عنه. وأضاف 
الزعيم: تلقيت عددا كبيرا من 
االتصاالت والتهاني بعد عرض 
اإلعالن مباشرة، وكأنني قدمت 
فيلما سينمائيا ناجحا، وتلقيت 
عروضا كثيرة لتقدمي حمالت 
إعالنية طوال مشواري الفني، 
وكنت أرفضهــــا جميعا دون 
اخلوض في أي تفاصيل، بحسب 
جريدة املصري اليوم القاهرية. 
وتابــــع: لكن هذه املرة جاءني 
العرض من خالل املخرج شريف 
عرفة، وهو املنتج املنفذ للحملة 

اإلعالنية، وأنا أثق به جدا، لذلك 
فكرت في األمر، وسألت نفسي: 
الذي مينعني من  «ما السبب 
تقدمي إعالن في حني أن هناك 
جنومــــا عامليني قدموا حمالت 
إعالنيــــة ناجحة؟». وعن مدة 
تصوير اإلعالن قال: لم يستغرق 
التصوير ســــوى ٣ ســــاعات 
فقط، وبعد ذلك قمت بعملية 
التســــجيل الصوتي والتقاط 
بعض الصــــور الفوتوغرافية 
في الشوارع، وبعد أن اكتشفت 
أن التصوير لم يستغرق وقتا 
طويال، قلت لهم: «معندكوش 

إعالن تاني؟». 

 ..والمظاهرات ُتخرج محمود سعد من ماسبيرو ومنى الشاذلي تتمرد

للفيلم، فالوقت غير مناســـب 
على اإلطالق ملشاهده األفالم في 
ظل موجة الغضب في الشارع 

املصري.
  أما الفنان عمرو واكد فيعيش 
حالة من القلق على شقيقه الذي 
اختفى أثناء مشاركته معه في 
أنه ال يعلم  املظاهرات، مؤكدا 

عنه شيئا منذ اختفائه.
  وأوضح عمرو واكد قائال: 
خالل اتصاله ببرنامج «العاشرة 
مساء»: شاركت أنا وشقيقي في 
مظاهرات «يوم الغضب» لنعبر 
عن رأينا، ولكن بعد ذلك اختطف 
ولم استدل حتى اآلن على مكانه، 
ولن استطيع االطمئنان عليه 

حتى اآلن.

العظمى من  الغالبية  ميثلون 
الشعب املصري.

  فيلم جديد

  وفي ســـياق متصـــل قرر 
الفنان أحمد عز تأجيل العرض 
اخلاص لفيلمه اجلديد «٣٦٥ يوم 
ســـعادة»، الذي كان من املقرر 
عرضه مساء األربعاء املاضي، 
وذلك تضامنـــا مع مظاهــرات 
بــــ «يوم  ٢٥ يناير املســـماة 
الغضب»، حيث قال املستشار 
اإلعالمي لشركة أرابيكا املنتجة 
للفيلم أسامة رشدي في تصريح 
ملوقـــع mbc.net: تضامنا مع 
«يوم الغضب» قررت أســـرة 
الفيلم عدم إقامة عرض خاص 

وهي الفترة التي شهدت ازدهار 
الرقابة بشـــكل كبير وتراجع 
احلريـــات في مصر في أعقاب 

ثورة يوليو ١٩٥٢.
  وتأتي تصريحات منى في 
بداية احللقـــة بعد يوم واحد 
من حلقة الثالثاء املاضي التي 
أذاعت فيها مقطع تصفيق آلالف 
املتظاهريـــن في القاهرة قالت 
انه لرجال الشرطة، فضال عن 
عدم تناولها ألبعاد التظاهرات 
بصورتها احلقيقية، مما أدى 
الى تعرضها النتقادات كبيرة 
على املواقع االجتماعية حيث 
اتهمها النشـــطاء السياسيون 
باملـــواالة لرجـــال األمن على 
حساب املواطنني البسطاء الذين 

الظهور في البرنامج خالل فترة 
انتخابات مجلس الشعب أيضا، 
فيما قام بتأييد ثورة الياسمني 
في تونس فور مغادرة الرئيس 
زيـــن العابدين مســـتبقا الرد 
الرســـمي الذي أعلن احترامه 
التونسي في  إلرادة الشـــعب 
وقت الحق، وكان قد نفي انه 

استقال من البرنامج.

  عصر الخمسينيات

  مـــن جانـــب اخـــر فاجأت 
الشـــاذلي  اإلعالميـــة منـــى 
متابعيها أمس عبـــر برنامج 
«العاشرة مساء» بتصريحها 
بأن التعليمات الصادرة لإلعالم 
تعيدنا الى عصر اخلمسينيات 

  أكدت مصادر في التليفزيون 
املصـــري أنه مت إصـــدار قرار 
مبنع اإلعالمي محمود ســـعد 
من الظهور في برنامج «مصر 
النهارده» وذلك بســـبب آرائه 
املعارضة للحكومة، في الوقت 
الذي يقوم فيـــه املتظاهرون 
مبحـــاوالت القتحـــام مبنـــى 
التلفزيون بوسط القاهرة بني 

احلني واآلخر.
  وأضافت املصادر لـ «إيالف» 
ان هنـــاك توجها ملنع محمود 
ســـعد من الظهور نهائيا على 
شاشة التلفزيون املصري نظرا 
لرغبته املستمرة في إعالن رأيه 
املعارض على الشاشة التابعة 
للحكومة، الفتا الى ان هامش 
الـــذي كان متاحا في  احلرية 
التلفزيون املصري والقنوات 
الفضائية تقلـــص كثيرا، مما 
يستدعي إيقاف كل من لم يلتزم 
بالتعليمات الصادرة من اجلهات 
العليا، مشيرة الى أن اإليقاف 
الفوري هو القرار الوحيد الذي 
سيصدر ضد كل من يتخطى 
التي سيتم  اخلطوط احلمراء 
وضعهـــا في الوقـــت احلالي، 
الفتا الى أن احملطات الفضائية 
التزمت في برامج الثالثاء مبا 
هـــو مقرر لها حتـــى ال تؤدي 
تقاريرها الى خروج متظاهرين 

في محافظات هادئة.
  وكان محمود سعد قد رفض 

 اختفاء شـقيق واكد في «يـوم الغضب» وعز يؤجل عرض «٣٦٥ يوم سـعادة»

 عاصمة لبنان هي:
  أ ـ صيدا

  ب ـ بيروت
  ج ـ بعلبك 

 سودابة علي

 هدى الخطيب: الراقصات
   أفسدن الوسط الفني الخليجي

 هيفاء وهبي تخشى عين الحسود

 الحجار: أقلعت عن السهر والخمور.. 
وقدمت أغنية ألميرة عربية ألسدد ديوني

 أكد املطرب علي احلجار أنه منذ عشر سنوات يحرص على أال يغضب 
اهللا سبحانه وتعالى، وأنه امتنع عن السهر وتناول اخلمور، معتبرا 
الفترة الصعبة التي عاشــــها بعد احلكم عليه بالسجن ثالث سنوات، 

لعدم مقدرته على دفع الضرائب، عقابا من اهللا على اخطائه.
  واوضح احلجار في مقابلة مع برنامج «في القصر» على القناة األولى 
بالتلفزيون انه اضطر في فترة من الفترات الى التنازل بالغناء وتقدمي 
اغنية الى اميرة عربية مقابل ٦٠ ألف دوالر حتى يدفع غرامة الضرائب 
التي كان مقدارها ٣٦٠ الف جنيه، وقال: وقوفي في قفص املجرمني في 

احملكمة وحزن شقيقي احمد هو الذي دفعني الى هذا العمل. 

 اكدت الفنانة االماراتية هدى اخلطيب انها تســـاند فكــرة 
استعانة االعمال الدرامية بالعنصر النسائي، وقالت في مقابلة 
مـــع جريدة «الرياض» الســـعودية: ال ضيـــر ان تكون هناك 
مسلســـالت تقوم على عناصـــر نســـائية الن لنـــا مشاكلنا 
وهمومنا وقضايانا النسائية، ولكن املشكلة ليست هنا وامنا 
املشكلة عندما تكون هناك دخيالت على الفن، من الراقصــــات 
والشـــوارعيات وغير ذلك مما اتنزه عن ذكره حياء واحتراما 
لذاتـــي وللجميع، هنــــا املشـــكلة، هـــؤالء الدخيالت علــى 
الفن الالتـــي اقتحمن الدرامـــا التلفزيونيـــــة بتحريض من 
املنتجني، ما الفائدة منهــــن؟ هل املسألة صناعة جنم أم هــــي 
خطة لتفشـــي الفساد، مشـــددة على ان املنتجـــني ال يهمهم 

اال التجارة فقط.

 تطير املطربة اللبنانية هيفاء وهبي الى هولندا الفترة املقبلة 
من اجل املشـــاركة الى جانب املطرب تامر حسني في احياء حفل 

غنائي للجاليات العربية املقيمة هناك.
  من ناحية اخرى تتكتم هيفاء وهبي بشدة على كل التفاصيل 
واالخبار املتعلقة مبسلســـلها الرمضاني القادم الذي يعد مبثابة 
باكورة جتاربها في مجال الدراما التلفزيونية خشية عني احلسود 
التي اصبحت مبثابة عقدة شـــخصية لها وذلك بعدما اصابها من 
تعطل تنفيذ مشروع الفوازير العام املاضي عقب اعالنها عنه في 
وسائل االعالم وبالرغم من ابرامها اتفاقا مع املنتج عمرو عفيفي 

لهذا الغرض.
  كما تقوم هيفاء مع مطلع الشهر اجلديد بتوقيع عقد مسلسلها 
مع شركة «عرب سكرين» التي جنحت في احلصول على موافقة 
هيفاء للقيام بأول بطولة لها على الشاشة الصغيرة مقابل ثالثة 

ماليني دوالر.


