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  ٧  فبراير ٢٠١١ 

 مطربة خليجية «رمت»  24 
التهامي على إحدى زميالتها 
بأنها السبب في عدم مشاركتها 
في مهرجان غنائي ألنها ما 
حتبها مثل ما تقول.. يالطيبة 

ترى الزين يفرض نفسه! 

 ممثل ينطبق عليه املثل 
اللي يقول «بعد ما شاب وّدوه 
الكّتاب» هاأليام قاعد ينتقد 
اعمال بطريقة غريبة مع انه 
كان طـــرف في هبوطهـــا.. 

اهللا يشفي!

 انتقاد مشاركة 
 ممثلة «عبرت» عن أملها 
بأن يحقق عملها اليديد النجاح 
في عيون املشاهدين مع انه 
ادوارهـــا مكـــررة في جميع 
األعمال اللي تصدت لبطولتها.. 

التغيير مطلوب!

 تغيير

  (فريال حماد)  املذيع أحمد املوسوي في البرنامج

 ديانا كرزون

 امللحن عبداهللا القعود حمود ناصر بشار الشطي فايز السعيد 

 شمس 

 نيكول سابا 

  عبداهللا القعود لـ «األنباء»: ناصر والشطي والسعيد 
وكرزون نجوم الحفل الثالث لـ «ليالي فبراير»

 عبدالحميد الخطيب
  كشف رئيس جلنة احلفالت الغنائية 
مبهرجان «زين الليالي.. ليالي فبراير» 
امللحن عبــــداهللا القعود لـ«األنباء» ان 
احلفل الثالــــث واملقــــررة اقامته يوم 
اخلميس املقبل في صالة التزلج سيحييه 
كل من الفنان حمود ناصر وبشار الشطي 
والنجم االماراتي فايز السعيد واملطربة 
االردنية ديانا كرزون، وذلك بعد اعتذار 
الفنانني املصريني هاني شــــاكر وآمال 
ماهر عن املشــــاركة للظروف التي متر 

بها جمهورية مصر العربية الشــــقيقة 
حاليا.  واضاف القعود قائال: إلرضاء  
رغبات جمهور املهرجان استقر الرأي 
على ان تكون الليلة الثالثة شــــبابية 
لفتح املجال أمام الشباب الكويتي للقاء 
جمهورهم الكبيــــر، باالضافة الى اننا 
الحظنا عــــدم وجود مطربني اماراتيني 
فاتفقنا مع فايز الســــعيد الذي يشكل 
وجوده مع األردنية ديانا كرزون اضافة 
للمهرجان. وأكد رئيس جلنة احلفالت 
بـ «ليالي فبراير» انه تقرر أيضا طرح 

تذاكر احلفل بأسعار مخفضة عن باقي 
احلفالت التاحة الفرصة لعشاق هؤالء 
النجوم ملتابعتهم عن قرب واالستمتاع 
بأجمل ما يقدمون مــــن أغان يحفظها 
اجلمهــــور عن ظهر قلب. واملعروف ان 
الفنانني املصريني هاني شاكر وآمال ماهر 
اعتذرا عن عدم املشــــاركة في مهرجان 
«ليالي فبراير» نظرا للظروف التي متر 
بها مصر، مؤكدين انهما كانا يتمنيان 
لقاء جمهورهمــــا الكويتي الذي ميتاز 
بطيبته وتذوقه للطرب األصيل، متمنني 

للمهرجــــان كل تقدم وازدهار. يذكر ان 
الفنانة شيرين عبدالوهاب اعتذرت هي 
األخرى عن عــــدم احياء احلفل الثاني 
للمهرجان، حيث وزعت شركة روتانا 
أعلنــــت خالله قرار  للصوتيات بيانا 
شــــيرين، وان ذلك جاء نظرا للظروف 
الصعبة والدقيقة التي تعصف بأرض 
الكنانة مصر، حيث وجهت شــــيرين 
اعتذارها لــــكل القائمني على املهرجان 
جلمهورها ومحبيها في الكويت الذين 

كانوا ينتظرون اطاللتها.

 بعد اعتذار هاني شاكر وآمال ماهر بسبب الظروف التي تمر بها مصر حاليًا

 شمس: «اهللا يلعن الفن إذا كان 
سيمنعني  من ممارسة إنسانيتي» 

 السقا يشترط ٢٠ مليون جنيه لبطولة «ثعلب سيناء»

 نيكول سابا تعترض على لصق
   صفة اإلغراء بالفنانة اللبنانية

 أكدت الفنانة شمس الكويتية انها غادرت 
القاهرة قبل أن تبدأ أحداث ٢٥ يناير، مشددة 
على انها كانت تتمنى ان تكون مع الشباب 
في مصر وتشاركهم التغييـــر، وقالـــت 
لـ «ايالف» عند سؤالها عن تأجيل البومها 
اجلديد: «يلتعن األلبوم بأهله»، وأرجو ان 
تكتب العبــــارة كما وردت، انا ال أفكر في 
أي شيء، ال في األلبوم وال األغاني وال أي 
التمارين الصوتية أوقفتها،  شيء، حتى 
اجلس طوال الوقت أمام شاشة التلفزيون 
ملتابعة األحداث املأســــاوية احلاصلة في 
مصر، «شايلة هم أكبر مني» ولم أكن أعرف 
أن هذا الشــــعور ميكن أن ينتابني يوما.  
وأكدت شــــمس انها مع املظاهرات طبعا 

مليار في املئة، وقالت: املتظاهرون رفعوا 
رأسنا عاليا سواء في مصر أو في تونس، 
جعلونا نفخر من جديد بالقول إننا عرب، 
ملمحة الى ان تعاطفها مع ما يحدث ليس 
وليد اليوم، النها تعتبر نفسها فنانة من 
الشــــعب، وقالت: أنا «بنت الشارع وبنت 
الناس الغالبة»، ولطاملــــا كانت همومهم 
همومي. هذا األمر ليس جديدا علي، لكن 
رمبا كان يجب أن أبادر في مكان ما، وقد 
باشــــرت بالفعل من خالل انضمامي إلى 
اجلمعيات التي تعنى بالشؤون االنسانية 
واالجتماعية ولن مينعني شي من الوقوف 
االنســــاني بجانب اخواننا املظلومني في 

كل مكان. 

 يبحث مسلسل «ثعلب سيناء» للمؤلفني عادل 
حســــن عمار وهند مختار عن بطل له مواصفات 
خاصة يجسد دور الضابط همام الذي تزرعه اجلهات 
األمنية املصرية كمواطن «ســــيناوي» ضمن بدو 
سيناء، ليقوم بعملية جتسس ثم تفجير معسكر 
إســــرائيلي كان موجودا أثناء حرب االستنزاف 

مبنطقة العريش.
  وفي تفاصيل االستعداد للمسلسل، حسب جريدة 
«اليوم السابع» املصرية، فقد أخذ عادل عمار مؤلف 
العمل الذي كتبه منذ فترة طويلة جميع املوافقات 
والتصاريح األمنية قبل تنفيذ العمل، وعندما شرع 
في تنفيذه توجه ملدينة اإلنتاج اإلعالمي لتكون 
اجلهة املنتجة ألنه عمل ملحمي وطني يتناول قصة 
بطولية لضابط مصري، وبالفعل وافقت املدينة 

على إنتاج العمل، لكنها اشترطت وجود جنم «سوبر ستار» يقدم 
دور البطولة لتستطيع تسويق املسلسل.

  وذهب السيناريو في البداية للسقا وأعجبه الدور جدا لكنه اشترط 
احلصول مبفرده على ٢٠ مليون جنيه، واعتبرت اجلهة املنتجة هذا 
املبلــــغ مبالغا فيه جدا، ألن ميزانية العمل ضخمة ويحتاج ملعدات 
ومعارك حربية ومالبس وديكورات وإكسســــوارات، إضافة ألجور 
بقية األبطال املشاركني في العمل واجلرافيك الذي سيصممه املخرج 

طارق عبداملعطي املرشح إلخراج العمل.
  وبعد تعذر مشاركة السقا ومغاالته في األجر 
ذهب الســــيناريو للنجم أحمد عــــز الذي أعجبه 
السيناريو وطلب ١١ مليونا، فوافقت شركة إنتاج 
خاصة على مشاركة املدينة لتغطي تكاليف املسلسل، 
لكن عز بعــــد فترة تراجع دون إبداء األســــباب، 
ليعرض السيناريو بعدها على هاني سالمة وقرأ 
أكثر مــــن ٢٠ حلقة من حلقات املسلســــل وطلب 
بعض التعديالت من املؤلف، وبالفعل اســــتجاب 
املؤلف وأجرى بعض التعديالت التي طلبها هاني 
لكنه فجأة طالب اجلهــــة املنتجة بتأجيل العمل 
للعام املقبل النشــــغاله بتصوير فيلمني أحدهما 
يبدأ تصويره في شــــهر مارس املقبل واآلخر في 

شهر يونيو.
  وبعد تعذر مشاركة هاني سالمة حاول املؤلف عادل عمار ترشيح 
خالد الصــــاوي لكنه أغلق هاتفه احملمــــول وأوقف تصوير فيلمه 
«الفاجومي» تضامنا مع املتظاهريــــن، ويعتبر خالد الصاوي هو 
احملاولة األخيرة خلروج السيناريو للنور وتنفيذه لرمضان املقبل، 
خصوصــــا أن املدينة رفضت إســــناد البطولة املطلقة ملجدي كامل 
أو هشــــام سليم، بحجة أنهما ال يتم من خاللهما تسويق العمل في 

الفضائيات.

 بعــــد تأجيلها بث ڤيديو كليب «كنت بحالي» 
بسبب األوضاع األمنية في مصر عادت النجمة 
نيكــــول ســــابا الى بيــــروت لتبقى الــــى جانب 
عائلتهــــا، وتدعو اهللا أن تنتهي احملنة التي متر 

بها مصر. 
  ومن جهة اخرى حلت نيكول ضيفة مع اإلعالمية 
ميراي عيد عبر إذاعة «روتانا دلتا» حيث حتدثت 
عن أحدث أعمالها الدرامية مسلسل «نور مرمي» 
وأبدت نيكول إعجابها بالدور الذي سيتطلب منها 
مجهودا ملا فيه من جدية في الطرح، خاصة أنه 

مغاير لألدوار التي سبق ان قدمتها، واعترضت 
نيكول على لصق صفة اإلغراء بالفنانة اللبنانية 
ألن األدوار التي تقدمها أي فنانة متثل قناعة فنية 
لديها، وأن األدوار التي قدمتها نيكول هي أدوار 
من صميــــم الواقع، ودورها األخير د.مرمي وهي 
طبيبــــة أطفال فيه الكثير مــــن اجلمالية باألداء 
والفكرة، كما حتدثت بحب عن زميالتها اللبنانيات 
اللواتي ميثلن مبصر وينجحن ويلقني االحترام، 
وكذلك عالقتها بالصحافة التي يســــيطر عليها 

االحترام املتبادل.

 المستمعون يطالبون بزيادة 
ساعات بث «ألو فبراير»

 نظام احلكم بالكويت
  أ ـ جمهوري

  ب ـ ملكي
  ج ـ دستوري وراثي 

 محمود عبدالعزيز يتخلى 
  عن «الملك» ليواجه «فرقة» إمام

  «غرامي عّياش» لرامي عياش في 
«Virgin» المراتب األولى بمحالت

 دارين لـ «روتانا»: «أكره الشخص 
اللي بيحكي كلمة وما بيكون قدها»

 حقيقة الخالفات بين سالف 
فواخرجي ومخرج «وادي الملوك»

 سعد رمضان أفضل فنان شاب 
للعام الثاني على التوالي

 بعد تصويت دام ألكثر من ثالثة أشــــهر مباشرة على الهواء، 
مت يوم اخلميس املاضي تكرمي الفائزين في برنامج «مني األول» 
 Melody FM إعــــداد وتقدمي االعالمي متام بليق في مبنــــى إذاعة
حيث حضر احلاصلون على املراتب األولى في مجاالت مختلفة: 
السياسة، الفن، االعالم، التمثيل، ومن بني الفائزين النجم سعد 
رمضان الذي حصد لقب «أفضل فنان شــــاب لعام ٢٠١٠» للمرة 
الثانية على التوالي ألنه كان قد فاز باللقب نفسه عام ٢٠٠٩. ورافق 
النجم سعد رمضان في هذا اليوم املميز مدير أعماله وسام املولى 

ووالده السيد علي املولى باإلضافة الى عدد من معجبيه. 

 تـــرك النجم محمود 
عبدالعزيـــز مسلســـله 
التلفزيونـــي «امللـــك» 
ليتعاقـــد علـــى بطولة 
مسلسل كوميدي آخر، 
بعدمـــا تأخـــر فتحـــي 
اجلنـــدي مؤلف «امللك» 
التعديالت  فـــي عمـــل 
التـــي كان طلبهـــا على 
السيناريو خصوصا انه 
الزعيم عادل  سينافس 
إمام بطل مسلسل «فرقة 
ناجي عطااهللا» في شهر 
املقبل. وصرح  رمضان 

محمود عبدالعزيز لـ «اليوم الســـابع» بأن إيجاد نص جيد 
يدفعه للعودة من جديد لم يكن ســـهال على االطالق، وقال: 
أجتهد في املقام األول ألقدم جلمهوري ما يليق مبكانته عندي، 

وهذا ما استطاع السيناريست محمد سليمان ان يقدمه.
 

 بعد مرور أســــابيع 
قليلــــة على اصــــداره، 
الفنان  ألبوم  يســــتمر 
اللبناني رامــي عياش 
اجلديـــــــــد «غرامــــي 
عّياش» بتحقيـــق رواج 
كبيـــر في األســـــواق 
اللبنانيـــــــة والعربية 
املراتــــــــب  ويحصـــــد 
األولـــى فـــي محــــالت 
 «Virgin Megastore» الـ
كذلـــك فـــي ســـباقات 
األغنيــــات عبــــر هواء 
معظم االذاعات اللبنانية 

والعربية. من ناحية أخرى، احتل دويتو «الناس الرايقة» 
مع الفنان القدير محمد عدوية وبالرغم من مرور وقت طويل 
على اصــــداره املرتبة األولى في اســــتفتاء أجراه تلفزيون 
«اآلن» ملدة شــــهر كامل ضمن البرنامج الشبابي «اكسبرس 
نفسك» واستطاعت األغنية ان تفوز بفارق كبير على أغنيات 
حديثــــة االصدار. يذكر ان الفنان رامي عياش ســــيطل في 
حلقة خاصة من برنامج «حديث البلد» مبناسبة عيد احلب، 
تعرض اخلميس املقبل تتضمن مفاجآت كثيرة أعدها رامي 

خصوصا للبرنامج. 

 بعـــد توقيـــف عرض 
كليب «حضـــوره» على 
شاشة «روتانا»، أعلنت 
املغنية دارين حدشـــيتي 
في حديث صحافي لها أنها 
لم تلق يوم خير من شركة 
«روتانا»، وأضافت: «أكره 
الشخص اللي بيحكي كلمة 

وما بيكون قدها».
  مـــن جهـــة أخـــرى، 
نفت حدشـــيتي أن يكون 
ثمـــة خـــالف بينها وبني 
مديـــر أعمالهـــا جـــورج 

أناستازيادس. 

 نفـــى املخرج املصري 
حســـني صالح ما أشيع 
مؤخرا حول وجود خالفات 
بينه وبني املمثلة السورية 
سالف فواخرجي، موضحا، 
حسب «النشرة»، أن السبب 
األساسي في انتشار هذه 
الشائعات هو أنه مت اإلعالن 
عن مشاركة فواخرجي في 
مسلســـل «وادي امللوك» 
الذي يقوم حسني باخراجه 
وذلك قبل االتفاق مع سالف 
على األجر ما أحدث بعض 

االرتباك البسيط.

 الحفل شبابي إلرضاء  رغبات الجمهور وأسـعاره مخفضة عن باقي الحفالت

 محمود عبدالعزيز 

 أحمد السقا 

 مفرح الشمري
  طالب مستمعو البرنامج اليومي «الو فبراير» القائمني على محطة 
«كويت FM» بتمديد ســــاعات بث البرنامــــج مؤكدين أنه من البرامج 
الترفيهيــــة والقريبة من قلوبهم اضافة الى انه برنامج ناجح مبعنى 
الكلمة وذلك حلرص القائمني عليه على تقدمي االفضل لهم، سواء من 
خالل املوضوعات التي يتم مناقشتها او بجوائزه القيمة الذين لم يروها 
في اي برامج اخرى، متمنني من «كويت FM» اســــتمرار بث البرنامج 
لفترة اطول حتى يتسنى لهم املشاركة نظرا لالقبال اجلماهيري عليه 

وهذا ما يعطي للبرنامج اهمية كبيرة لديهم.

  مذيع «شاطر»

  وصف عدد من املستمعني املذيع احمد املوسوي بأنه «مذيع شاطر» 
يعرف من اين تؤكل الكتف، وذلك من خالل اســــلوبه العفوي بتقدمي 
فقرات البرنامج، االمر الذي يجبرهم على االتصال ليس للفوز بجوائز 
البرنامج وامنا لالستمتاع بأسلوب املوسوي الذي يختلف عن باقي 
املذيعني سواء بالتلفزيون او باالذاعة، متمنني للموسوي كل توفيق 

وجناح في البرامج التي يقدمها.
 «FM يذكر ان برنامج «الو فبراير» يبث عبر اثير موجات «كويت  
يوميا برعاية «األنباء» و«زين» و«منتزه خليفة السياحي» و«معهد 
كراون بالزا الصحي» و«ليموزين اخلرينج» و«الفايز للعود والعطور» 
و«عيادة بلسم لالســــنان» و«اجلوثن جاليري» باالضافة الى اجلهة 

املنتجة املنفذة للبرنامج «ميديا فون بلس».
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