
 االربعاء الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 
  ٢  فبراير ٢٠١١ 

 مطربـــة قاعدة «تتغلى»  24 
على أحد امللحنني وكل يوم 
تواعده انها راح تركب صوتها 
على حلنه بـــس صاحبتنا 
معطيتـــه طاف.. احلمد هللا 

والشكر! 

 ممثلة مت استبعادها من 
عمل درامي ألنها ما وافقت 
انتاجه  على طلـــب مديـــر 
باعطائه جزءًا من أجرها ألنه 
حط اسمها في هالعمل مثل 

ما يقول.. صچ اي شي!

 استبعاد تطنيش
 منتج ما «سلم» من انتقادات 
املمثلني املشــــاركني في عمله 
اليديد بخصــــوص معاملته 
الباردة  الفوقية والوجبــــات 
اللي يحضرها لهم من مطعم 

بوربع.. بسك بخل!

 وجبات

 (فريال حماد)  املذيع أحمد املوسوي 

 علي الريس سلطان الرومانسية عبداهللا الرويشد  نادر كرم 

 علي احلجار  صابر الرباعي

 كريستينا صوايا 
 ميساء مغربي

 الخال الوحيد ألوالد عمتك هو..
  أ - خالك.

  ب - عمك.
  ج - والدك. 

 مفرح الشمري
  مع افتتاح خيمة «عالم زين» مساء امس االول ستشهد حلقات البرنامج 
املسابقاتي «ألو فبراير» الذي يبث يوميا عبر اثير «كويت fm» العديد 
من املفاجآت السعيدة لعمالء «زين» واسرهم خصوصا ان خيمة «عالم 
زين» تشــــمل العديد من األلعاب الترفيهية والشخصيات الكرتونية 

واملسرحيات التربوية وتستمر حتى نهاية فبراير اجلاري.
  وأكد املشرف العام على «ألو فبراير» على حيدر ان هناك العديد من 
الكوبونات التي سيوزعها البرنامج على املشاركني فيه لقضاء اوقات 
جميلة فــــي خيمة «عالم زين» املوجودة في النادي العلمي باالضافة 
الــــى العديد من اجلوائز املقدمة من رعاة البرنامج «األنباء»، «زين»، 
«متنزه خليفة السياحي»، «معهد كراون بالزا الصحي»، «عيادة بلسم 
لالسنان»، «اجلوثن جاليري»، «الفايز للعود والعطور»، «ليموزين 
اخلرينــــج» باالضافة الى اجلوائز اخلاصة التي تقدمها اجلهة املنفذة 

للبرنامج «ميديا فون بلس».

  مسجات أكثر

  من جانبه طالب املذيع أحمد املوسوي مستمعي برنامجه وخصوصا 
عمالء «زين» بأن يرســــلوا «مســــجات» كثيرة لعل وعسى ان تكون 
السيارة «الشفر» الثانية املقدمة من اللجنة العليا ملهرجان هال فبراير 
من نصيبهم خصوصا ان عملية الفرز جترى بحضور مراقبي االعالن 
التجاري والشؤون املالية بوزارة االعالم دون تدخل الى شخص آخر 

حتى تكون هناك مصداقية في اعالن اسم الفائز بها.

 ميسون عبدالعزيز أول ممثلة 
سعودية في الدراما السورية

 منى واصف: تكريمي ليس 
  من محمود عباس بل من فلسطين

 تتواجد املمثلة الســــعودية 
ميســــون عبدالعزيز حاليا في 
سورية حيث تستعد لتصوير 
مشاهدها في املسلسل الكوميدي 
الى جانب  «صايعني ضايعني» 
املمثل امين رضا واللبنانية روال 
ســــعد، وتعتبر هذه املشاركة 
االولى ملمثلة سعودية في الدراما 

السورية.
  وجتسد عبدالعزيز دور فتاة 
خليجيــــة تأتي فــــي زيارة الى 
سورية وتنزل في الفندق الذي 
يعمل فيه بطال املسلسل عبداملنعم 

عمايري وامين رضا.
  وصرحت املمثلة السعودية لـ «انا زهرة» بأنها سعيدة جدا بالعمل 
في سورية مع جنوم كبار في الوطن العربي، مؤكدة ان الدراما السورية 
تغري اي فنان عربي بالعمل فيها، مشيرة الى انها من متابعي االعمال 
الســــورية وحريصة على التواجد في كل املناسبات في دمشق حتى 

يتسنى لها التواصل مع الوسط الفني هناك. 

 أكدت النجمة السورية منى 
واصــــف ان تكرميها من قبل 
الفلسطيني محمود  الرئيس 
عباس، مثلــــه مثل أي تكرمي 
حصلت عليه خارج سورية، 
نافيــــة ان يجعل أي نوع من 
أنواع التكــــرمي الفنان يغير 

مواقفه من أي قضية.
  كالم واصف ملوقع «النشرة» 
جاء بعد التسريبات لوثائق 
حصلت عليها قناة اجلزيرة 
القطريــــة تؤكد ان الســــلطة 
الفلسطينية تساهلت كثيرا 
في املفاوضات مع االسرائيليني 

في السنوات املاضية.
  وأضافت واصف: عندما يكرم الفنان من قبل أي رئيس فإنه 
يكرم من قبل الشــــعب والدولة التي يقودها ذلك الرئيس، وأنا 
أعتبر أنني نلت التكرمي قبل أيام من فلسطني الغالية، فلسطني 

القضية.
  ونأت واصف بنفسها عن احلديث في السياسة، لكنها أكدت 
ان مواقف الفنان ال ميكن ان تتغير مبجرد تكرمي: أعرف متاما ما 
يحصل في الداخل الفلسطيني، وأنا متابعة منذ سنوات بعيدة 
ألحداث ذلك البلد، وبالتالي فإن موقفا نتخذه من هذه اجلهة أو 
تلك سياســــيا، ثم نكرم من قبل تلــــك اجلهات، فهذا ال يعني أن 
نتخلى عن مواقفنا االصلية مــــن تلك اجلهات، الفنان ال يجوز 
ان يغير مواقفه مــــن أي جهة كانت اال اذا غيرت تلك اجلهة من 

سياستها.
  وعــــن أحداث مصر احلالية وتأثيرها على احلركة الفنية في 
البلد العربي االكبر قالت واصف: أحداث مؤسفة، أمتنى أن تنتهي 
على خير بالنســــبة للشعب املصري العظيم، بالنسبة للفن، ال 
أعتقد انه سيتأثر مبا يجري حاليا، فالفن في مصر دائما يكون 
في معزل عن أي صراع، ال بل أعتقد انه ســــيلعب دورا مهما في 

حسم املوقف مبجرد أن تسنح له الفرصة للتحرك.
  يذكر أن منى واصف تشارك حاليا في تصوير أكثر من مسلسل 
درامي للعام احلالــــي، أبرزها «الوالدة من اخلاصرة» للمخرجة 

رشا شربتجي. 

 ميسون عبدالعزيز

 منى واصف

 مظاهرات الشوارع تهدد بزوال عروش المطربين العرب
 جاءت مظاهرات الغضب التي 
اشـــتعلت في الشـــارع املصري 
عصر الثالثـــاء املاضي لتعصف 
في طريقها بخطط شركات إنتاج 
الكاسيت وأحالم املطربني في طرح 
ألبوماتهم، خاصة ان هناك ما يقرب 
من ١٠ ألبومات غنائية كانت معدة 
للطرح خالل هذه األيام، لكن جاءت 
الرياح مبا ال تشتهي السفن، ألن 
الشارع املصري والعربي غير مهيأ 
خالل هذه الفترة الســـتقبال أي 
ألبومات غنائية، خاصة ان األحداث 
الشارع املصري لم  التي شهدها 
تكن الوحيدة في وطننا العربي، 
العربيـــة بها أحداث  فالعواصم 

متشابهة مع الفارق.
  وبحسب التقرير الذي نشرته 
القطرية فبيروت  العرب  جريدة 
تشهد حالة من التوتر تشهد حالة 
من التوتر في أعقاب تكليف جنيب 
الوزارة خلفا  ميقاتي بتشـــكيل 

لسعد احلريري، وتونس صاحبة 
شرارة بداية الغضب مازالت تعاني 
الفاسدين والباقني  وجتاهد ضد 
من النظام الســـابق، واألردن به 
احتقان بســـبب الغـــالء، وكذلك 
اجلزائر واملغرب، وهذا يعني ان 

الوطن العربي مـــن احمليط الى 
اخلليج غير مهيأ متاما ألي حالة 
من السمع، وال صوت يعلو فوق 
صوت طبول املظاهرات واالحتقان 

في الشارع العربي.
الذي كان    وكان أول املطربني 

املقـــرر ان يطرح ألبومـــه ليلة 
األربعاء املاضي هو املطرب الكبير 
علي احلجار، وعنوانه «معلش» 
والذي يتعاون فيه مع مجموعة 
من كبار احمللنني. وهناك أكثر من 
موعد لطرح األلبوم في حالة هدوء 
الكتاب  األوضاع واقامة معرض 
في موعده فسيطرح األلبوم خالل 
أحد أيامه، واملوعد الثاني هو ١٤ 
فبراير ليلة عيد احلب، وهو املوعد 

األرجح حتى اآلن.
  ومـــن أكثـــر املتضررين من 
األحداث املطرب التونسي صابر 
الرباعـــي، الذي كان مـــن املقرر 
طرح ألبومه قبل أســـبوع لكنه 
قرر تأجيله حلني هدوء األوضاع 
في وطنه تونس، مؤكدا صعوبة 
خروجه من هناك خالل هذه الفترة 
التي يعاني فيها وطنه، خاصة ان 
األلبوم يحتاج منه الى التنقل بني 

أكثر من عاصمة عربية.

 ميساء مغربي ُتغضب المنتجين السعوديين «ذهب األرض» يغري كريستينا صوايا
 أعرب املنتجون الســــعوديون 
عــــن غضبهم من املمثلة ميســــاء 
مغربي التي تســــتعد إلنتاج أول 
مسلســــل ملصلحة وزارة اإلعالم 

السعودية.
  وأثار هذا األمر حفيظة املنتجني 
الذين وجدوا أن األحقية تعود لهم 
بتنفيذ هذا العمل، وليس عدال أن 

تنتزع مغربي هذا االمتياز.
  وقالت مصادر ان ميساء مغربي 
اجتمعت بوزير اإلعالم السعودي 
وتباحثت معه في هذا األمر، وقد 
متت املوافقة املبدئية على طلبها.

  وفي التفاصيل أن وزارة اإلعالم 
السعودية قد تشتري حقوق العمل 
مببلغ نحو ٧ ماليني ريال سعودي 
وستصور كل مشاهده في السعودية 
مبناطق متفرقة، أما كاتبة العمل 

فهي سارة العليوي.
  يذكر أن تنافسا كبيرا يدور بني 
املنتجني السعوديني من أجل الفوز 
بانتاجات التلفزيون الســــعودي، 
ومن بينهم املمثل فايز املالكي وعدد 
من الشركات األخرى مثل الكاتب 

سعد املدهش.    بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  تطلق ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا 
صوايا قريبا أولى أغنياتها التي تدخل من خاللها 
عالم الغناء وحتمل عنوان «انتو ذهب األرض» 
وهي للشاعر وامللحن طالل القنطار وحتمل في 
كلماتها قضية اجتماعية إنسانية موجهة للمسنني 
في العالم، الذين كانت اختارت كريستينا تبني 
قضيتهم ضمن دعمها جمعية «بيتنا» للمسنني، 
خالل مشاركتها في برنامج «ديو املشاهير». ويقول 
القنطار ملجلة «سيدتي» ان األغنية ستبث على 
كل اإلذاعات وهي مبثابة «جس نبض» اجلمهور 
لكيفية تقبل الناس لكريستينا كمغنية بعد ان 
برزت موهبتها في الغنـــاء حيث لم تتخذ بعد 

قرارها النهائي بدخول عالم الغناء. 

 «عالم زين» ترصد جوائز قيمة 
لمستمعي «ألو فبراير»

 افتتحت رسميًا أمس األول وتتضمن العديد من األلعاب الترفيهية

 «يا عوازل فلفلوا» غدًا في تلفزيون الكويت

 عبدالحميد الخطيب
  يواصل برنامج  «الليلة عندنا سهرة»جناحه من خالل 
تلفزيون  الكويت حيث ستشهد حلقة غد عرض آخر قصيدة 
شدت بها الفنانة جناة الصغيرة «ال تنتقد خجلي الشديد» 
والتي صاغتها بعذوبة الشـــاعرة د.سعاد الصباح وآخر 
حلن للموسيقار كمال الطويل، كما سيتم عرض اغنية «يا 
عوازل فلفلوا» للموسيقار فريد األطرش، بعد أن عثر عليها 
القائمون بالتلفزيون ولكن سيعرضها البرنامج بصوت 
الفنان القطري علي ميرزا.  واألغنية كان قد مت تسليمها 
لتلفزيون الكويت من تلفزيون قطر عام ١٩٨٥ وفقدت ضمن 

األشرطة املفقودة حتى عثر عليها مؤخرا.

  كما سيعرض البرنامج إحدى أغاني سلطان الرومانسية 
عبداهللا الرويشد التي غناها في ثاني شريط له يطرحه في 
األسواق عام ١٩٨٤ وهي األغنية التي تشهد أول تعاون له 
مع الشاعر الغنائي مبارك احلديبي وحلنها سليمان املال 

«اسكت وال كلمة» وأثارت حينها ضجة كبيرة.
  هذا باألضافة الى عـــرض أغنية كويتية يتيمة غناها 
املطرب محرم فؤاد «يا نسمة اخلليج» في الستينيات من 

القرن املاضي ستعرض ضمن فقرات البرنامج املنوع.
   ومن جانب آخر يقوم مخـــرج البرنامج علي الريس 
بترميم شريط قدمي يحتوي على محاورة لسيدة الشاشة 
العربية فاتن حمامة عرضت على تلفزيون الكويت ١٩٧٦ 

حني زارتها بدعوة من وزير إعالمها األسبق الشيخ جابر 
العلي رحمه اهللا، كما سيعرض البرنامج جزءا من حوار 
أجراه املذيع اإلعالمي عبدالرحمن النجار مع املوســـيقار 
الكبير رياض الســـنباطي والوزير الكويتي السابق حمد 
الرجيب حني جمعهما النجار في برنامجه القدمي «شبكة 

التلفزيون» عام ١٩٧٦.
  يذكر ان برنامج «الليلة عندنا سهرة» من اعداد الزميل 
قاسم عبد القادر ومحمد الدريع ومشعل أشكناني وأحمد 
عبد الرحيم ومن تقدمي نادر كرم وورود حيات ويعرض 
مســـاء اخلميس ويعاد بعد منتصف ليل يوم السبت من 

كل أسبوع.

 غادة عبدالرازق: المحتجون غدروا «اسكت وال كلمة» الرويشد والريس.. «الليلة عندنا سهرة»
   بـ ٣٠ عامًا من إنجازات مبارك

 رفضت الفنانة غادة عبدالرازق االتهامات والكلمات النابية ـ على حد قولها ـ التي يوجهها 
احملتجون للرئيس املصري حسني مبارك، معتبرة ان هذا «غدر برمز كبير خدم البلد مدة ٣٠ 
ســـنة». وقالت عبدالرزاق خالل لقاء مع قناة «العربية»: أنا أنزعج عندما أجد أن رمزا كبيرا 

يتعرض للغدر بشكل سيئ، متسائلة «ما الذي يريده احملتجون؟ وما هي مطالبهم؟».
  وأضافت: عندما استجاب الرئيس مبارك ملطالبهم وأقال احلكومة ودعا لإلصالحات، غير 
احملتجون مطالبهم وأصروا على تنحي الرئيس عن منصبه، ودعت لعدم تشويه «رمز مصر 

وكبيرها» وقالت: يصعب علي تخطي تاريخ الرئيس مبارك وما حققه على مدار ٣٠ عاما.
  وختمت غادة عبدالرزاق لقاءها بالدعوة لاللتفاف حول الرئيس املصري حســـني مبارك 
ومشاركته في اختيار احلكومة اجلديدة من أولها إلى آخرها، وقالت: من حقنا ان نختار معه 
احلكومـــة ولكـــن ليس من حقنا أن يرفع كبير البلد يده عن البلد وبعد نصف ســـاعة تدخل 

دولة أخرى وحتتل مصر». 

 غادة عبدالرازق 

 توضيـح 
 ورد في عدد «األنباء» أمس في تغطية مؤمتر اإلعالن عن أنشـــطة مهرجان 
محمد عبداحملسن اخلرافي الدورة الثامنة تصريح على لسان د.نبيل الفيلكاوي 
رئيس مجلس أمناء املهرجان قال فيه: «لقد شـــاركت «اجليل الواعي» معنا في 
الدورات السابقة وحصلت على جوائز فلماذا االعتراض اآلن؟ فإذا كان د.حسني 

املسلم معترضا على اآللية فبإمكانه ارجاع اجلوائز التي فاز بها».
   والصحيح ان هذا الكالم كان على لســـان رئيس جلنة املشاهد الفنان جمال 

الردهان، لذا اقتضى األمر التوضيح. 


