
 الجمعة الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 
  ٤  فبراير ٢٠١١ 

 منتج من طبعه البخل متضايق  24 
حيل من مدير تصوير عمله اليديد 
بعد مــــا فضحه عند ربعه انه مو 
قادر يستعني بكومبارس علشان 
تصوير املشاهد النه ما يبي يصرف 

وايد.. صچ منتج بوربع! 

 ممثل يبـــي يجرب حظه في 
االغانـــي الوطنية بـــس ما في 
ملحن يبي يتعـــاون معاه النه 
صوته نشاز ومشـــواره الفني 
ينعد عاالصابع.. صاحب البالني 

چذاب!

 نشاز بخل
 ممثلة خليجية هااليام قاعدة 
تلـــف وتدور على املنتجـــني 
علشـــان يظبطونهــــا بــدور 
قوي فـــي اعمالهــــم الدرامية 
بــس الكل معطيها طاف.. اهللا 

يعينچ!

 تظبيط 

 بلبل اخلليج نبيل شعيل  (محمد ماهر)  رابح صقر 

 املذيع أحمد املوسوي  (فريال حماد)

 داليا البحيري

 جورج قرداحي 

 عادل إمام  باسم ياخور

 نبيل شعيل: «خلطتي» الغنائية تناسب جميع األذواق 
  ..و رابح صقر: انتظروا مفاجآتي في «ليالي فبراير»

 أعدا باقة من أعذب أغانيهما مع فارس كرم إلسعاد جمهورهم الليلة في صالة التزلج

 عبدالحميد الخطيب
  أعرب بلبل اخلليج الفنان القدير نبيل 
شعيل عن ســـعادته واعتزازه باملشاركة 
في إحياء مهرجـــان «زين الليالي.. ليالي 
فبراير» والذي ينظمه «تلفزيون الوطن» 
للسنة الثالثة على التوالي، مؤكدا أنه أعد 
جلمهوره باقة من أمتع أغانيه مبصاحبة 
فرقته املوسيقية وسيلبي طلبات اجلمهور 
لتقدمي العديد من األغاني اإلضافية التي 
يعشـــقها ويرددها جمهـــوره املمتد على 

مستوى الوطن العربي كله.
  وقد وصف شـــعيل مهرجـــان «ليالي 
فبراير» بأنه األول على مستوى الكويت 
واخلليج، ويرى أنه مهرجان كل الكويتيني، 
مضيفا أن كل مطرب يغني أمام اجلمهور 
الكويتي البد أن يشعر بالرهبة، ألنه جمهور 
ذواق وعاشق للطرب األصيل واملغني يختار 
من أي اجتاه يخاطب هذا اجلمهور الكبير 
العاشق للفن واملوســـيقى. وقال شعيل: 
أحاول دائما فهم جمهوري وطبيعة تغيره 
من جيل الى آخر، للوصول الى «خلطة» 
قادرة على تلبيـــة رغباته، باإلضافة الى 
أنني وصلـــت اآلن الى مرحلة البحث عن 

تقدمي أغان ممتعة بالنسبة لي وله.

  من جانبه أكد الفنان الســـعودي رابح 
صقر انه يحرص دائما على املشاركة في 
مهرجانات الكويت الغنائية، السيما انها 
تواكب احتفاالت الديرة باالعياد الوطنية، 
ملمحا الى ان هذه هي مشاركته األولى في 

مهرجان «زين الليالي.. ليالي فبراير».

  وعن املفاجآت التي سيقدمها جلمهوره 
قال صقر: لدي مجموعة متميزة ومتنوعة 
من األغنيات ألشارك بها هذا البلد الطيب 
االحتفاالت الوطنية باالستقالل والتحرير، 
وســـأهدي للكويت أغنيـــة وطنية بهذه 
املناسبات، وأخري جديدة أعددتها خصيصا 

ألقدمها على مســـرح فبراير، مشيرا الى 
استعداده الكبير للحفل، الذي أخذ منه وقتا 
طويال لعمل البروفات الالزمة مع فرقته 
اخلاصة في جمهورية مصر العربية ومت 
اختيار األغنيات قبل أن تتطور األوضاع 

األمنية هناك. 
  بدوره أعرب النجم اللبناني فارس كرم 
عن سعادته الكبيرة باملشاركة في مهرجان 
«زين الليالي.. ليالي فبراير» للمرة األولى، 
مشيرا الى أن الغناء في هذا املهرجان الكبير 
حلم ينتظره كل فنان عربي الســـتقطابه 
كبار النجوم العرب في دوراته السابقة. 
وأضاف كرم قائال: أمتنى من كل قلبي أن 
أحظى من خالل مشاركتي األولى في هذا 
املهرجـــان مبحبة اجلمهور الكويتي الذي 
أعتبره جمهورا مثقفا وراقيا ومتذوقا للفن، 
وأنا استعددت جيدا لهذه املشاركة وااللتقاء 
وجها لوجه مع هذا اجلمهور الكبير وسوف 
أقدم لهم باقة من أجمل أغنياتي التي القت 

جناحا خالل مشواري الفني.
  واختتم فارس كلمته متمنيا للكويت 
اخلير والتطور مبناسبة مرور ٥٠ عاما على 
استقاللها و٢٠ عاما على الكويت ومرور ٥ 

أعوام على تولي صاحب السمو األمير.

 الفنان اللبناني فارس كرم عند وصوله مطار الكويت 

 داليا البحيري وباسم ياخور 
   يتصارعان على ميراث والدهما المتوفى 

 خالف مادي على امليراث يحول 
العالقة بني جنمة الدراما املصرية 
داليا البحيري والنجم الســــوري 
باسم ياخور إلى عداوة وبغضاء، 
ضمن سيناريو درامي يلعب فيه 
 MBCضيفا برنامج «لــــو» على ١
دوري البطولة. وكما هي طبيعة 
البرنامــــج، تطرح أروى عددا من 

النجمني  األســــئلة على ضيفيها 
للذين يجــــدان نفســــيهما خالل 
احللقــــة الثالثة من «لــــو»، وقد 
إلى بطلني وكاتبني لقصة  حتوال 
درامية مشوقة يلعبان فيها دوري 
األخوين اللدودين املتصارعني على 
ميراث والدهما املتوفى. ومن خالل 
إجاباتهما عن أســــئلة أروى التي 

غالبا ما تتطرق إلى تفاصيل دقيقة، 
يرســــم كل من داليا وباسم مسار 
احلبكة الدرامية للقصة التخيلية 
التي يخطان بنفسيهما تفاصيلها، 
ويرسمان خامتتها مع كل إجابة أو 
موقف يتخذانه، لتتكشف مبوازاة 
ذلك جوانب خفية من شخصيتيهما 

احلقيقيتني أمام املشاهدين.

 جورج قرداحي: يجب إيقاف البرامج
   التي تطعن في العادات والتقاليد

 فسخ خطبة منة فضالي
  بعد اعتراض أسرة العريس

 عادل إمام يمنح «فرقة ناجي عطا اهللا» 
إجازة إجبارية بسبب تظاهرات مصر

 كشف االعالمي اللبناني جورج قرداحي 
انه ليس راضيا عن االعالم في بلده، مؤكدا 
على ان اللوم يقع علـــى النظم والقوانني، 
حيث اشار في حلقة من برنامج «مع ميراي.. 
صباحك غير» على اذاعـــة «روتانا دلتا»، 
الى ان ثمة «فلتانا» كبيرا، وهذا ما اســـاء 
الى االعالم العربي. وصرح جورج بأن ثمة 
نوعني من برامج الضحك، برامج مســـلية 

ومحترمة وال تخدش حياء العني، وتظهر 
على العديد من الشاشات العربية، وأخرى 
حتمل اسفافا كبيرا وطعنا لالخالق والتقاليد 
وعاداتنا، وهو مع ايقافها حاال، اال ان ما من 

رقيب وال قانون.
  وتطرق ايضا الى البرامج السياســـية، 
علمـــا ان بعضها فقد احلس الوطني، وهي 

بعيدة كل البعد عن الوحدة الوطنية.

 مت فســــخ خطبة الفنانة منة فضالي من ضابط الشرطة 
وليد عباس، وترددت أنباء ان ســــبب االنفصال هو اعتراض 

أسرة وليد على خطبته من منة.
  ونقل موقع مجلة «أنا زهرة» عن منة قولها: ان كل شيء 
«قســــمة ونصيب»، مضيفة انها تكن كل االحترام والتقدير 
لوليد، مؤكدة انه شــــخصية محترمــــة، لكن الظروف حالت 
دون ارتباطهما، مشيرة الى انها ستسعى خالل الفترة املقبلة 
لتخطي هذه األزمة عبر التركيز على عملها، اذ قررت التفرغ 

لعملها الفني.
  ُيذكر ان هذه هي املرة الثانية التي يتم فيها فسخ خطبة 
منة، اذ اعلنت خطبتها قبال من املوزع املوسيقي عادل حقي 
وانفصال بعد شهور، ومازاال يتبادالن الهجوم والبالغات في 

أقسام الشرطة.
 

 تسببت األحداث اجلارية في مصر حاليا في توقف احلركة الفنية 
متاما، حيث ألغيت احداث فنية مت االعالن عنها سابقا وتوقف تصوير 
العديد من االعمال التي بدأ تصويرها مؤخرا استعدادا للعرض في 

شهر رمضان املقبل.
  وأوقف الفنان عادل إمام تصوير مسلسله التلفزيوني اجلديد فرقة 
ناجـــي عطا اهللا حلني انتهاء األزمة قائال لوكالة األنباء األملانية انه 
وكل فريق العمل ال ميكنه االستمرار في التصوير ألن الوضع يطول 
اجلميع في أمنهم وسالمتهم اوال كما انه ال ميكن ألحدهم التركيز في 

العمل لتشتتهم في متابعة ما يجري في بلدهم من احداث جسام.

 نور اللبنانية تعود للتمثيل كـ «نجمة» وليست «سنيدة» 
 قررت الفنانة اللبنانية نور العودة الى عالم الفن 
من جديد بعد غيـــاب أكثر من عامني منذ زواجها في 
ديسمبر ٢٠٠٨، حيث اختارت التفرغ للمنزل ملراعاة 
زوجها واالستقرار لبعض الوقت في جو أسري بعيدا 
عن الفن، ثم أجنبت ابنها «ليوناردو» وظلت شهورا 
عديـــدة معه في املنزل رغبـــة منها في رعايته وعدم 
االنشغال عنه بأي شـــيء آخر، اال انها قررت مؤخرا 
العودة من جديد للفن ورجعت ملصر مؤخرا، بعدما 
أوشك ليناردو على إمتام عامه األول وأصبحت تستطيع 

تركه بعض الوقت مبفرده.
  وتبحث نور حاليا عن عمل فني قوي للعودة به 
جلمهورها من جديد، حيث أكدت انها اشتاقت جلمهورها 
كثيرا وتريد العودة له للعمل دون توقف، ونفت متاما 
نيتها اعتزال الفن، كما ردد البعض، مشيرة الى انها 

تنوي العودة ولكن مبرحلة جديدة من النجومية مختلفة عما قدمته في 
السينما من قبل، حيث تنوي تقدمي دور الفتاة والسيدة الناضجة ألنها 

باتت اآلن في مرحلة حياتية مختلفة.
  كما أكدت نور انها لن تقبل تقدمي دور السنيدة للبطل من جديد ألنها 

أصبحت اآلن جنمة وفي مرحلة فنية مختلفة وجديدة، 
ولن تكون بها مجرد وجه جميل فقط، بل كل ما يهمها 
التركيـــز على موهبتها الفنية، لذا لن تقبل بأي عمل 
درامي ســـطحي يعرض عليها، وقالـــت انها أخبرت 
املخرجني واملنتجني بهذه الشروط وتطلب منهم عدم 
عرض أي عمل فني ليس ذا قيمة عليها ألنها سترفضه 
دون تفكير، مهما كانت املغريات، ولن جتامل أحدا في 
عملها ألن هذا يحسب عليها اآلن واسمها بات يفرض 
عليها شروطا صعبة وهامة للحفاظ عليه ولن ترضى 
عنها بديال، لذلك تعد نور حاليا للعودة الى التلفزيون 
هذا العام مبسلسل قوي تتكتم تفاصيله حاليا، ونفت 
مشاركتها مبسلسل «ابن امه» للمطرب حمادة هالل، 
كما تقرأ حاليا عددا من الســـيناريوهات السينمائية 

لتختار من بينها استعدادا لعودة فنية قوية.
  من جهـــة أخرى، ترفض نور ظهور ابنها ليوناردو في أي وســـيلة 
إعالمية أو ظهوره معها على صفحات اجلرائد، حيث ال ترغب في الظهور 
به حاليا ألنه مازال صغيرا جدا، وتريده ان ينشأ بصورة طبيعية ليكون 

طفال وال ينبهر باألضواء والنجومية.

 «شاليهات ملكية» الليلة في «ألو فبراير»
 مفرح الشمري

الليلة    تشـــهد حلقة 
البرنامج املسابقاتي  من 
«ألـــو فبراير» الذي يبث 
يوميا في الــــ ٧٫٣٠ عبر 
أثير «كويت FM» مفاجآت 
جميلة للمشاركني فيها، 
حيث يخصص من خاللها 
«منتزه خليفة السياحي» 
عددا من الشاليهات امللكية 
ملن يحالفهـــم احلظ في 
البرنامـــج لقضاء أوقات 
ممتعـــة مع أســـرهم في 
الذي  املنتزه  شـــاليهات 
حقق شهرة واسعة بني 
الناس لبرامجه الترفيهية 
شـــاليهاته،  ملرتـــادي 
خصوصا ان إدارة املنتزه 
خصصت برامج موجهة 
أفراد األســـرة  جلميـــع 
مبناســـبة احتفاالت أهل 
الوطنية  الديرة باالعياد 
والتي تشهدها الشوارع 

حاليا.

  السحب الثاني غدًا

البرنامج    طالب مذيع 
أحمد املوسوي املستمعني، 
خصوصا عمالء «زين» 
باإلكثـــار مـــن إرســـال 
«املسچات» ألرقام البرنامج 
املنشورة في «األنباء» حتى 
الوقت للدخول  يسعفهم 
الثاني على  الى السحب 
سيارة «الشفر» املقدمة 
من اللجنة العليا ملهرجان 
«هال فبراير»، باالضافة 
الـــى فوزهـــم باجلوائز 
الشـــركات  املقدمـــة من 
الراعية للبرنامج وهي: 
«األنباء»، «زين»، «منتزه 
خليفة السياحي»، «معهد 
بـــالزا الصحي»،  كراون 
«الفايز للعود والعطور»، 
«اجلوثـــن جاليـــري»، 
«ليموزيـــن اخلرينج»، 
«عيادة بلسم لألسنان»، 
الـــى اجلوائز  باالضافة 
اخلاصة التي تقدمها اجلهة 
املنفذة للبرنامج «ميديا 

فون بلس».

 بمناسبة االحتفاالت الوطنية التي تشهدها الديرة

 جمال عبد الناصر كان رئيس:
  أ ـ األردن
  ب ـ مصر 

للعام الثاني على التوالي، حتصل شركة وهران التجارية 
على جائزة أفضل إدارة وتسويق ملاركة كارتير للعطور 

على مستوى الشرق األوسط وجنوب آسيا

حصل���ت ش���ركة وه���ران التجارية 
إدارة وتس���ويق  على جائزة أفضل 
ملاركة كارتير للعطور على مستوى 
الشرق األوس���ط وجنوب آسيا لعام 
2010 - 2011 وذلك للعام الثاني على 
التوال���ي بعد حصوله���ا على نفس 
اجلائزة ع���ن ع���ام 2009 - 2010، 
ج���اء هذا التكرمي م���ن خالل املؤمتر 
السنوي الذي يقيمة املكتب اإلقليمي 
لكارتير في دبي لتقييم نتائج العام 
املاضي وحتليل أداء األسواق وكذلك 
عرض العط���ور اجلديدة. وقد قامت 
السيدة/كورالي دي فونتيناي مدير 
عام العطور لشركة كارتير بتسليم 
جائزة أفضل إدارة وتسويق للسيد/ 
تامر اجلمال، املدير التجاري بشركة 
وه���ران التجاري���ة وذلك ع���ن عام 
2010-2011 وعب���رت عن ش���كرها 
التجاري���ة لدعمها  لش���ركة وهران 
الس���وق  ماركة كارتير للعطور في 
الكويتي.وقد أشاد السيد مازن باقي 
املدير اإلقليم���ي للنظارات والعطور 
بش���ركة كارتير في الشرق األوسط 

وجنوب آس���يا بال���دور الذي تؤديه 
التجارية وبحس���ن  ش���ركة وهران 
إدارته���ا للماركة مم���ا انعكس على 
زيادة املبيعات في الس���وق الكويتي 
بالرغم من املنافس���ة الش���ديدة بني 
امل���اركات للحص���ول على  مختلف 
الس���وقية رغم انخفاض  احلصص 
املبيعات بشكل عام في املنطقة. ومن 
جانب���ه صرح الس���يد/ تامر اجلمال 
التج���اري بش���ركة وهران  املدي���ر 
التجارية بأن حصول شركة وهران 
إدارة وتس���ويق  على جائزة أفضل 
للمارك���ة عل���ى مس���توى الش���رق 
الثاني  األوسط وجنوب آسيا للعام 
عل���ى التوالي يرجع الى السياس���ة 
الش���ركة  التي تتبعها  التس���ويقية 
من خالل افتت���اح عدة فروع للمركز 
الفرنسي للتجميل في أرقي املجمعات 
التجارية ف���ي الكويت والى التعاون 
مع أكبر متاجر التجزئة في الكويت 
وكذلك املتابعة والتدريب املستمرين 
التس���ويق واملبيعات في  ملوظف���ي 

شركة وهران التجارية.

 نور 


