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 رويتـــرز: حققـــت الفنانة 
الفلســـطينية ميس شـــلش 
املعروفـــة بأغانيهـــا الوطنية 
الدينيـــة حلمها  واناشـــيدها 
بالغناء في وطنها بعد عشـــر 
سنوات من الغناء له في املهجر 
وأحيت مساء أمس األول امسية 

فنية في رام اهللا.
  وبـــدأت ميس التـــي كانت 
الفلســـطيني  ترتـــدي الثوب 
املطرز وحجابا أمسيتها الفنية 
التي امتدت لســـاعتني بالغناء 
لالنتفاضة الفلســـطينية «انا 
صوت االنتفاضة وما يعلى على 

صوتي صوت...انا وصية شـــهيد على تراب الوطن عشق املوت... 
انا اللي صوتي رفض كل صمت وسكوت».

  وعادت ميس التي يلقبها البعض «بصوت احلرية» وهي فلسطينية 
مولودة في الكويت بجمهورها الذي قالت انها طاملا حلمت بان تغني 
امامه الـــى العديد من االغاني الوطنية متذكـــرة العديد من القادة 
الفلســـطينيني من جميع االحزاب واحلركات الوطنية واالسالمية 
فغنت للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والقائد الراحل خليل 
الوزير واحمد ياسني مؤسس حركة حماس وعبدالعزيز الرنتيسي 
وجورج حبش االمني السابق للجبهة الشعبية وابو علي مصطفى 

الذي خلفه واغتالته اسرائيل بعد ذلك.
  واصدرت ميس (٢٢ عاما) اول البوم لها عندما كانت في احلادية 
عشرة من عمرها «صوت احلرية» ساعدها على ذلك والدها الشاعر 
سعود شـــلش لتنطلق بعد ذلك الى احياء العديد من احلفالت في 
الدول العربية واالجنبية محافظة على منط واحد من الغناء متمثال 

في الغناء للوطن اضافة الى االناشيد الدينية.
  وقالت ميس بعد احلفل الذي نظمه احتاد الفنانني الفلسطينيني 
«شـــعوري اليوم ال يوصف بعد ان حتقق حلمي في الغناء هنا في 
بلدي الذي طاملا غنيت له وانا سعيدة جدا بوجودي هنا الحياء عدد 
من احلفالت لقد غنيت في طولكرم ورام اهللا وســـأغني في نابلس 

قبل ان اختتم زيارتي االولى لبلدي». 

 مطرب «حـــس» انه هناك 
أشخاص ما يبونه في مهرجان 
غنائـــي، فقـــرر فضحهم في 
اجلرايد من خالل مؤمتر صحافي 
راح يســـويه االيـــام الياية..

خير ان  شاء اهللا! 

 ممثلة المـــت عدد من 
زميالتها بعد مـــا وزعوا 
رقم تلفونها اخلاص على 
بعض املنتجني اللي رافضة 
العمل معاهم ألنهم بخالء.. 

الشرهة عليچ مو عليهم!

 رفض قرار
خليجيـــة   ممثلـــة 
«عاشت» على وعد من أحد 
املنتجني أنها راح تكون 
معاه في مسلسله اليديد 
بس لالسف طلع وعده 

كاذب.. اهللا يعينچ!

 وعد
 مطرب «حـــس» انه هناك 
أشخاص ما يبونه في مهرجان 
غنائـــي، فقـــرر فضحهم في غنائـــي، فقـــرر فضحهم في غنائـــي، فقـــرر فضحهم في 
اجلرايد من خالل مؤمتر صحافي 
راح يســـويه االيـــام الياية..

خير ان  شاء اهللا! 

 ممثلة المـــت عدد من 
زميالتها بعد مـــا وزعوا 
رقم تلفونها اخلاص على رقم تلفونها اخلاص على رقم تلفونها اخلاص على 
بعض املنتجني اللي رافضة 
العمل معاهم ألنهم بخالء.. 

الشرهة عليچ مو عليهم!

 رفض قرار
خليجيـــة   ممثلـــة 
«عاشت» على وعد من أحد 
املنتجني أنها راح تكون املنتجني أنها راح تكون املنتجني أنها راح تكون 
معاه في مسلسله اليديد 
بس لالسف طلع وعده 

كاذب.. اهللا يعينچ!

 وعد

 ميس شلش   أمين زيدان

 بوستر مسلسل «الفاروق» 

 الفنان الكبير أبوبكر سالم وفنان العرب محمد عبده سلطان الرومانسية عبداهللا الرويشد الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة وعادل محمود أثناء تصوير الكليب

 اإلعالمية جومانا بوعيد

 فرحان العلي

 املخرج سعود املسفر يتوسط منسقي االتصاالت في «ألو فبراير» (فريال حماد)

 الخليفة ومحمود: «الكويت أربع حروف
  بقلوبنا تطوف وحبنا لها ماله وصوف»

 عبدالحميد الخطيب 
  انتهى الشاعر الشــــيخ دعيج اخلليفة 
واملطرب البحريني عادل محمود من تصوير 
االغنية الوطنية «أربع حروف» على طريقة 
الڤيديو كليب، وهي مــــن كلمات اخلليفة 
الشــــطي وإخراج  وأحلان وتوزيع محمد 
املخرج مشعل اخللف واشرف عليها إعالميا 
الزميل نايف الشمري، وقام بغنائها عادل 
محمود إلهدائها للكويت مبناسبة االحتفاالت 

الوطنية.
  وفي هذا الصدد، عبر اخلليفة عن سعادته 
بإجناز الكليب قائال: هذه أقل هدية ممكن 
أن نقدمها لبلدنا احلبيب الكويت، السيما 
أننا نعيش تلك الفترة فرحة احتفاالت شهر 
فبراير الذي يتزامن مع يومي عيد التحرير 
والعيد الوطني للبالد، مشــــيرا الى ان هذا 
العام يختلف عن الســــابق، ألنه يتواكب 
مع مرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ على 
التحرير و٥ ســــنوات على تولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم.
  وأضاف اخلليفة: أشــــكر من كل قلبي 
املطــــرب عادل محمود على إبداعه في هذه 
االغنية التي تؤكد أيضا عمق العالقة الطيبة 
بني الشعبني الكويتي والبحريني، والشكر 
موصول لتلفزيون الكويت الذي وفر لنا كل 
السبل واإلمكانيات لتصوير العمل، وأخص 

بالشكر مدير إدارة املنوعات محمد املسري 
الذي ذلــــل كل العقبات لكي يخرج الكليب 

في أحسن صورة.
  من جانبه، عّبر عادل محمود عن بالغ 
سعادته بتصوير كليب وطني للكويت قائال: 
يشرفني الغناء لبلدي الثاني الكويت التي 
ساندتني طوال مشواري الفني وتربطني 
بجمهورها عالقة خاصة، الســــيما ان أكثر 
مبيعات ألبوماتي دائما تكون في الكويت، 
كما أشكر الشــــاعر الشيخ دعيج اخلليفة 
الذي تشرفت كثيرا بالتعاون معه، وأنوي 
مستقبال الغناء من أشعاره العاطفية، ملمحا 
الى أنهما اتفقا على غناء مقدمة مسلســــل 

رمضاني، وأغنية سينغل عاطفية قريبا.
  يذكــــر ان املطرب عــــادل محمود أهدى 
الكويت أغنية ثانية بعنوان «كويتنا لنا» 
كلمات الشاعر البحريني هشام الشروقي 

وأحلان طارق وتوزيع احمد اسدي.
  أمــــا كلمــــات أغنيــــة «أربــــع حروف» 

فتقول:
  أربع حروف... بقلوبنا تطوف... حبنا 

لها ماله وصوف
  الكاف... كاملة بصورتچ... يا اللي نحبچ 

يا كويت
  والواو... وردة معطرة... فواح عطرچ 

يا الكويت  

 صوراها كڤيديو كليب بمناسبة االحتفال باألعياد الوطنية

 عبداهللا الرويشد يدخل على خط أبوبكر سالم في «سهرات روتانا»
 اســــتضافت االعالمية جومانا بوعيد عبــــر أثير إذاعة 
«روتانا أف أم» من خالل برنامج «ســــهرات روتانا» الفنان 
الكبير أبوبكر ســــالم بالفقيه وقد اتصل به اكثر من فنان 
وكان لسلطان الرومانسية عبداهللا الرويشد مداخلة معه 
حيــــث حتدث عن عالقته بأبو أصيــــل والذي يعتبره احد 
اهم اعمدة الفن في الوطن العربي، وعندما أسهب الرويشد 
في الثناء علــــى أبوأصيل قاطعه ابوبكر بقوله: اآلن فهمت 
قصدك يالرويشــــد، األغنية لدى امللحن يحيى عمر، وسط 

ضحكات من الطرفني.
  كما تلقى أبو أصيل مداخلة من فارس فايق عبداجلليل 
ابن الشــــاعر الكويتي الراحل فايق عبداجلليل، حيث سرد 
للمستمعني قصة تبني شخصية الفنان أبوبكر اإلنسان ال 
الفنان، وذلك حينما انقطع فارس، وهو طالب في القاهرة 
إبــــان أزمة الكويت، وكيف احتضنــــه أبوبكر ووضعه بني 
أبنائه معتبرا انه أحدهم، وكانت اول مداخلة لبالفقيه من 
الفنان علي بن محمد، الذي أشاد بأبي بكر واعتبره قدوته، 
في حني وصف أبوبكر الفنان علي بن محمد باملميز، وقال 
ممازحا:اسمه جميل، وصوته فيه تأثر بنفس لوني، وهو 
مــــن الفنانني القالئل الذين ترجمــــوا الكلمة، فهو يخاطب 
اجلمهور بأداء حواري، وهذا ما مييزه، وفي مداخلة الفنان 
االماراتي حسني اجلسمي من خالل أغنية «يا مروح» تفاعل 
معها ابوبكر، مشيدا باجلسمي وقال عنه اسم على مسمى 

فقد فرض هذا الشاب نفسه وهو صاحب ذوق رفيع.
  ووجه بالفقيه في اطاللته االذاعية كلمة للصحافة الفنية، 
متنى خاللها على الصحافي أن يكون لديه إملام كامل وشامل 
بالثورة الفنية، وتكون عنــــده أيضا معرفة ودراية كاملة 
بشتى أنواع الفن املوســــيقي والشعر، حتى حينما ينتقد 

الفنان أو املطــــرب يجب ان يكون نقده بكل مهنية، وليس 
فقط مجرد ابداء الرأي. واعتبر التنافس بني الفنانني موجودا 
بيد انه يختلف بني جيلني، لكنه أكد مجددا أنه شخصيا لم 
يدخل في هذه الصراعات إطالقا وال تعنيه ومتنى أن يكون 
التنافس في صالح الفن، متحسرا على العالقة بني الفنانني 
كما كان في السابق، مشيرا إلى أن التكنولوجيا ساهمت في 
ذلك، وضرب مثال بتركيب األصوات بني مطربني من بلدان 

مختلفة بواسطة التكنولوجيا.
  وردا على ما قاله فنان العرب محمد عبده عنه «إن الفنان 
أبوبكر بالفقيه يصنع األحلــــان على صوته فقط»؟ أجاب 
أبوأصيــــل ضاحكا: محمد عبده فنان كبير، وأعتبر ما قاله 
نغزة من نغزاته، لكنه هو فنان كبير يستطيع أن يغني أي 
شيء، وعن الفنان رابح صقر، أشاد أبوأصيل به كثيرا وقال: 
هو فنان مميز ولديه فكرة جميلة ويعزف بشــــكل جميل، 

وأهم من ذلك أنه فنان يشدك وال متل منه. 
  وأبدى أبوبكر إعجابه الشخصي بعمل ابنه أصيل، ووصفه 
بالفنان املتأنــــي واملتمكن املوهوب منذ صغره، وقال: كان 
أصيل يعزف ألغاني عبادي اجلوهر وأم كلثوم، واستطاع 
أن يكون نفســــه بنفســــه، وقد أكون دكتاتورا معه لكن إال 

في مجال الفن.
  وعندما سألت جومانا بوعيد أبابكر حول اجلنادرية ومتى 
يشارك فيها؟ أجاب فورا بأنه موجود وينتظر أن توجه له 
الدعوة، واســــتدرك: على أي حال صحتي اآلن ال تساعدني 
على الوقوف طويال، حتى في حفــــالت فبراير طلبت بأن 
أغني جالسا، كاشفا عن رفضه ملسلسل يحكي قصة حياته 
قال: طرحت الفكرة علي من قبل، جاءني أناس يريدون عمل 

مثل ذلك، لكني رفضت في الوقت احلاضر. 

 أبو أصيل قال لجومانا بوعيد: محمد عبده يستطيع أن يغني أي شيء

 فرحان العلي يكشف عن جنسيته:
 سعود المسفر يشكر المستمعين   أنا باكستاني وأعمل فني ستاليت 

 كشف الفنان فرحان العلي جنسيته احلقيقية للمرة األولى، مشيرا لمشاركتهم في «ألو فبراير»
إلى أنه من أصول باكستانية، وأن دخوله عالم الفن يرجع إلى إجادته 
اللهجة الكويتية، حيث ولد في الكويت، واليزال يسكن بها مع أسرته، 
مؤكدا أنها املرة األولى التي يصرح بها عن جنسيته احلقيقية لوسيلة 

إعالمية.
  وحول دخول عالم الفن رغم بدايته في تصليح أجهزة الستاليت، 
قال العلي الذي يشارك كضيف شرف في مسلسل «حرمي عنزروت» 
الذي يعرض على MBC إنه احترف التمثيل مصادفة عندما رشــــحه 

املمثل الكويتي حسن البالم للمشاركة في برنامج «قرقيعان» للفنان 
.MBC داود حسني، وعرض حينها على

  وأضاف فرحان العلي في تصريح ملوقع «ام بي سي نت»: كان البالم 
أحد زبائن احملل، حيث أعمل في تصليح وتركيب أجهزة الستاليت، 
وعرض األمر علي أكثر من مرة حتى أقنعني، وصدق حدسه، وتألقت 
في أول ظهور على الشاشة الصغيرة. مؤكدا أنه يدين بالفضل للنجم 
الكبير طــــارق العلي الذي مد له يد العون وقدمه للجمهور من خالل 

املسرح، وتعلم منه الكثير من األمور في حياته اخلاصة. 

 يواصل بثه على «كويت FM» برعاية «األنباء» و«زين»

 زيدان يعود إلى «يوميات مدير عام» بعد ١٥ عامًا

 «الفاروق» يثير جدًال في المغرب
 يثير مسلســــل «الفاروق» الذي يتناول حيــــاة وحكم ثاني اخللفاء 
الراشدين عمر بن اخلطاب جدال كبيرا حول تصويره في املغرب. وأكدت 
صحيفة «الصباح» املغربية ان االســــتعدادات قائمة للبدء في تصوير 
املسلسل في املغرب خالل االسابيع املقبلة، وتشير مصادر فنية مغربية 
الى ان هناك شركات مغربية وأجنبية متخصصة في االنتاج السينمائي 
والفني وصناعة الديكور بتكاليف عالية تعمل حاليا على تشييد ديكورات 
ضخمة جتســــد املشــــاهد املعروفة قدميا في مدينة مكة. غير ان املركز 
السينمائي املغربي وهو أعلى هيئة رسمية متنح التراخيص للمنتجني 
لتصوير افالمهم ومسلســــالتهم على االراضي املغربية، نفي لصحيفة 
«االحتاد» االماراتية ان يكون قد منح ترخيصا لبدء تصوير هذا العمل 
الذي يجسد فيه الفنان السوري غسان مسعود شخصية الفاروق عمر 
بن اخلطاب. وكان املجمع الفقهي االســــالمي في رابطة العالم االسالمي 
جدد تأكيده على قراره السابق بتحرمي انتاج االفالم واملسلسالت التي 
تشخص االنبياء والصحابة وترويجها والدعاية لها واقتنائها ومشاهدتها 

واالسهام فيها وعرضها في القنوات. 

  أنهى املخرج السوري زهير قنوع تصوير اجلزء الثاني من املسلسل 
الكوميدي الشــــهير «يوميات مدير عام»، والذي يعود بعد ١٥ عاما من 

اجلزء األول من بطولة الفنان امين زيدان.
  وأوضح املخرج زهير قنوع في تصريح ملوقع «ام بي سي نت» قائال: 
العمل من النوع الكوميدي اخلفيف ولن يقدم جتديدا على مستوى الطرح، 
الفتا إلى أن العمل سيتناول الرشوة بطرق جديدة ومبعادالت مبتكرة 
تختلف عــــن الدفع الكاش. وأضاف أن أبطال اجلزء األول األساســــيني 
موجودون في اجلزء الثاني، والتغيير طال فقط دور الزوجة وشقيقتها، 
أما بقية املمثلني الذين يجســــدون أدوار املوظفني، فتغيروا بحكم تغير 
املديرية التي يعمل بها املدير العام، ملمحا الى ان العمل سيكون جاهزا 
للعــــرض خالل دراما رمضان ٢٠١١، ويشــــارك فيه نخبة من أملع جنوم 

الدراما السورية الذين يصل عددهم إلى نحو ١٢٠ شخصية.
  ويســــتمر الفنان أمين زيدان في دور املدير «أحمد عبد احلق» حيث 
ضمن أحداث اجلزء اجلديد يكلفه الوزير مبحاربة الفســــاد مبؤسســــة 
حكومية جديدة وخالل رحلته يكشف عديدا من أشكال الفساد والتجاوزات 

القانونية بطرق غريبة ولكن في إطار كوميدي. 

 فنانة فلسطينية تحقق حلمها بالغناء 
في الوطن بعد سنوات المهجر

 حلمه من اخلارج وشعره
  من الداخل فما هو:

  أ ـ االصبع
  ب ـ القدم
  ج ـ األنف 

 مفرح الشمري
  وعــــد مخــــرج برنامــــج 
املسابقات «ألو فبراير» سعود 
املسفر، مســــتمعي البرنامج 
بفالشــــات جديدة تتماشــــى 
مع أجواء احتفــــاالت الديرة 
الوطنية، وستكون  باالعياد 
هذه الفالشات بطريقة جميلة، 
حيث ســــيتم فيها دمج عدد 
من االغانــــي الوطنية وكأنها 
أغنية واحدة، وذلك لرســــم 
االبتسامة على شفاه مستمعي 
«ألو فبراير» وخصوصا عمالء 

«زين».
  وأشاد املســــفر بالتعاون 
الكبير الذي يلقاه من اجلهة 
املنفذة للبرنامج «ميديا فون 
بلس» حيث إنها لبت جميع 
الى  طلباته كمخرج، مشيرا 
ان هذا التعاون كان له واقع 
ملموس على حلقات البرنامج 
التي حققت جناحا كبيرا لدى 
املستمعني، وهذا ان دل على 
شيء فإنه يدل على ان اجلهة 
املنفذة للبرنامج حريصة على 

إسعاد املستمعني.
الى    ووجه املسفر الشكر 
املعدين في البرنامج علي حيدر 
ونايف الكندري على اجلهود 
التي يبذالنها فــــي البرنامج 
وواصل شــــكره الــــى املذيع 
املتألق أحمد املوسوي ومنسقي 
االتصاالت جميل اقبال، رامي 

الشعار، محمود عطية.

  طلباتكم أوامر

  مــــن جانبه، ذكــــر املذيع 
احمد املوســــوي في احللقة 
املاضية ان طلبات املستمعني 
أوامر، خصوصا ان الشركات 
الراعية: «األنبــــاء»، «زين»، 
«منتزه خليفة الســــياحي»، 
«معهد كراون بالزا الصحي»، 
«اجلوثن جاليري»، «ليموزين 
اخلرينج»، «الفايــــز للعود 
والعطــــور»، حريصــــة على 
إسعادهم من خالل اجلوائز 

التي تقدمها لهم. 


