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  ١١  فبراير ٢٠١١ 

 مطربة متضايقة حيل ألنها  24 
ما راح تشارك في مهرجان 
اللوم على  خليجي وحطت 
زميلتها اللي حرقت صورتها 
چدام مســـؤولي املهرجان.. 

خير إن شاء اهللا! 

 ممثلـــة «ابتلشـــت» في أحد 
املخرجني اخلليجيني بعد ما رفضت 
التعامل معاه هااليام مطلع عليها 
إشاعات انها مسوية عملية جتميل 
وما تبي متثل معاه علشـــان ما 

تخرب العملية.. اهللا يعينچ!

 إشاعات مشاركة
 ممثلة شابة «مايتها» مو 
معروفة، فمرة تبي تصير 
مقدمة برامـــج ومرة تبي 
تغني ألنـــه صوتها حلو 
مثل مـــا تقول.. احلمد هللا 

والشكر!

 غناء

 «خذوا حذركم».. أربعة مطربين شعبيين
   سحروا الجمهور الكويتي «على ضي الكوكب الساري»  

 عبدالحميد الخطيب
   وســــط حضور كبير أقيمت 
مساء أمس األول في صالة التزلج 
«جلسة كويتية» لفن الصوت احد 
اشهر الفنون الشعبية في منطقة 
اخلليج، حيث بدأت اجللسة والتي 
تصدى لها اربعة مطربني شعبيني 
سحروا اجلمهور الكويتي بأروع 
االغنيات االصيلة مع الفنان جاسم 
بن حسني والذي قدم مجموعة من 
االصوات منها صوت عربي «خذوا 
حذركم» ثم صوت شامي «دعوا 
الوشــــاة» فصوت عربي «احلمد 
هللا» ليتبعه صــــوت عربي آخر 
«ســــبت بذاك احمليا» لينتقل الى 
اللون العدني فيغني «على ضي 

الكوكب الساري» ثم «احملبة».
  وتبعه الفنان صالح حمد خليفة 
الذي بدأ باألغنية الوطنية «بالدي» 
تالها بصوت شامي «أخبره نوح 
احلمام» ثم صوت عربي «ارجيك»ثم 
صوت شامي «يا غصني البان» ثم 
صوت عربي «يا ساري الليل»، ومن 
ثم قدم خليفة الفن اليماني فشدا 
«حنانيك يا من سلبت احلنايا» ثم 
«يا جزيل العطا»، ليترك اجلمهور 
الذي صفق له مستقبال الفنان فواز 
مرزوق الذي كان مميزا عن البقية 

كونه يقدم لونا غنائيا كالسيكيا 
جميال فراح يشدو «يا اللي سلب 
العربية  باللغة  عقلي» ثم اغنية 
الظبي»  الفصحى بعنوان «يأيها 
ثم «نالت على يدها» التي كانت 
من أجمل األغاني وقد أبدع بأدائه 
الرائع خاصة عندما شدا باغنية 
«يا سمار» و«قال بومحضار» وهي 
من اشهر اغنيات ابوبكر سالم ثم 
أغنية ميانية باســــم «يا احملبني 

دلوني».
  وكان مسك اخلتام مع الفنان 
ســــلمان العماري الذي بدأ بغناء 
موال للوطن ثــــم تبعها بصوت 
عربي بعنوان «الكويت دار السالم» 
ليغني بعدها «جسد ناحل وقلب 
جريح» وصوت شــــامي معروف 
بعنوان «مر بي واحترش» وغنى 
بعد ذلك صــــوت خيالي بعنوان 
«ما ماليه يا عني ماليه» ثم صوت 
عربي «يحيى عمر قال» لينتقل الى 
الفن اليماني فيغني «حنانيك» ثم 
يتبعها بكلمات سامرية «سلموا 
لي على اللي ســــم حالي فراقة» 
ليختم وصلتــــه الغنائية برائعة 
عبــــداهللا الفضالة «هات يا قلبي 
عليهم» التي تفاعل اجلمهور معها 

بصورة كبيرة. 

  قدموا جلسة طربية لفن الصوت األصيل

 صالح حمد خليفة سلمان العماري فواز جاسم بن حسني

 املعد علي حيدر مع املذيع أحمد املوسوي  (فريال حماد)

 سوزان جنم الدين

 مصطفى اخلاني

 جانب من احلضور الكبير في صالة التزلج 

 حيدر: سحب «الشفر» الثاني غدًا في «ألو فبراير» 
واالختيار عشوائي عن طريق الكمبيوتر

 مفرح الشمري
  أكد املشـــرف العام على 
برنامج املسابقات «ألو فبراير» 
علي حيدر ان السحب الثاني 
على سيارة «الشفر» املقدمة 
من اللجنـــة العليا املنظمة 
ملهرجان هال فبراير سيكون 
غدا «السبت» بحضور جلنة 
من االعالن التجاري والشؤون 
املالية بوزارة االعالم وأسرة 
إدراج  البرنامج، حيـــث مت 
جميع أرقام املشـــاركني في 
البرنامج حتى  «كمبيوتر» 
يتـــم اختيار الرقـــم الفائز 
عشوائيا دون تدخل من أي 
شخص يتواجد في االستديو، 
وذلك عن طريق مندوبي تلك 

اللجان.
  وأضـــاف حيـــدر انه مت 
تأجيل موعد السحب الثاني 
حتى الغـــد التاحة الفرصة 
ألكبر عدد من املســـتمعني، 
خصوصـــا عمـــالء «زين» 
للمشـــاركة في هذا السحب 
الذي يحظى مبتابعة كبيرة 
من مستمعي البرنامج، وذلك 
للفوز بـ «الشفر» موديل ٢٠١١، 
خصوصا ان لونها يكون من 
اختيار الفائز بهذا السحب.

  مفاجآت كثيرة

  ووعد املشرف العام علي 
البرنامج  حيدر مســـتمعي 
بأن هناك مفاجـــآت كثيرة 
تنتظرهـــم فـــي احللقـــات 
املقبلـــة تتضمن العديد من 
اجلوائز املقدمة من الشركات 
الراعية «األنبـــاء»: «زين»، 
«منتزه خليفة السياحي»، 
«معهد كراون بالزا الصحي»، 
«ليموزين اخلرينج»، «عيادة 
بلســـم لالســـنان»، «الفايز 
للعود والعطور»، «اجلوثن 
جاليـــري»، باالضافـــة الى 
جوائز اجلهة املنفذة للبرنامج 

«ميدي افون بلس».

 وعد بمفاجآت كثيرة في الحلقات المقبلة

 مواطن يمني يقر بأنه مجنون
  بهيفاء حسين ويكتب فيها ديوان شعر

 فران «باب الحارة» يعفو عن سارقيه 
  في مسرحية بالسعودية

 معين شريف: القضاء آخر خياراتي ضد «روتانا»

 وجه مواطن مينـــي عبر صفحــة 
بـ «الفيس بوك» عنونها بـ «محبو 
هيفـــاء حســـني» نداء إلـــى الفنانة 
البحرينيـــة، لتمنحه موافقتها على 

نشر ديوان شعر ألفه عنها.
  وقـــال اليمني ويدعـــى صفوان 
القباطـــي فـــي رســـالة كتبها على 
الصفحة: لن يصدقني أحد، إذا قلت 
إنني كتبت في هيفاء ديوان شـــعر 
بعنـــوان «هيفاء التي لـــن ألقاها»، 
وهـــو اآلن جاهز للطبـــع، البعض 
ســـيعتبر األمر مزحا، ولكنني في 
احلقيقة مجنـــون، وال يعيقني عن 
إصدار الديوان حاليا سوى انتظار 
احلصول على موافقتها بالنشر، وأن 
أحظى بشرف إهدائها أول نسخة من 

الديوان، وهذا غاية ما أمتناه.
  من جانبها عبرت الفنانة البحرينية 
عن سعادتها بهذا اخلبر، الذي نقله 
لها موقع mbc.net، وقالت: أحب أن 
اعتذر من خاللكم لكل جمهوري، ألني 
مشغولة حاليا بتصوير أكثر من عمل، 
وليس لدي وقت للتواصل معهم عبر 

«الفيس بوك».
  ووعدت هيفاء بأن تزور الصفحة، 
التي وجه صفوان النداء من خاللها 
في أقرب وقت، لتتفق معه على كيفية 
إرســـال الديوان لها، وقالت: إذا لم 
يكن يحتوي على أي إساءة سأوافق 

على الفور. 

  كشف الفنان السوري حسن دكاك 
عن مشاركته في مسرحية اجتماعية 
تتحدث عن «باب احلارة»، عرضت 
في السعودية الفترة القليلة املاضية 

مبشاركة فنانني سعوديني.
  وأشار دكاك -الذي عرف بتجسيده 
لشــــخصية «أبو بشير الفران» في 
«باب احلــــارة» على مــــدار أجزائه 
اخلمســــة- فـي تصريــح ملوقــــع 
mbc.net إلى أن املســــرحية تهدف 
لتسليط الضوء على قيم الشهامة 
واملروءة والشجاعة، التي برزت في 

مسلسل «باب احلارة».
  وتفترض املسرحية أن «أبو بشير 
وأبو حامت» يقيمان في السعودية، 
ولكنهما يضطران للسفر إلى دمشق 
لقضاء عمل معني، وعندما يعودان 
يفاجآن بأن الڤيال التي كانا يقطنانها 
قد سرقت، وعندما يعرفان باملصادفة 
الذين قاموا بسرقتهم  األشــــخاص 
يسامحونهم، ويعاملونهم بشهامة 
أهل الشام، ويذكرونهم بقيم الشهامة 

والنخوة العربية.

 يحّضر الفنان معني شريف حاليا أللبومه 
الغنائي اجلديـــد الذي طال انتظاره، واجتمع 
بعدد كبير من املؤلفني وامللحنني منهم: وسام 
األمير، رواد رعد، زياد بطرس، سليم سالمة، 
وغيرهم، من أجل اختيار املناسب له، ويعمد 
الفنان، حسب «النشرة»، الى التأني في اختياراته 
متوخيا االبتعاد قدر املســـتطاع عن اإلسفاف 
واالبتذال، ويقول في هذا املجال ان الفن بحر 
واسع فيه من التنوع والغنى ما يكفي اآلالف 

من األجيال.
  وأشار معني الى ان انتاج األلبوم سيكون 
لشركة «روتانا» التي متر عالقتها معه بخالفات 
كثيرة ال يجد من التصريحات عنها أمرا مهما 

خصوصا ان العقد بينهما ينتهي بعد اإلصدار 
الغنائي الثالث واألخير، مؤكدا أنه ســـيتركها 
باملعروف مثلما دخلها من دون التنكر لدعمها 
له في بداياتهـــا قبل تغلغل جيش احملتكرين 
واالنتهازيني اليها، الفتا إلـــى أن اللجوء الى 

القضاء هو آخر اخليارات.
  من جانب آخر، أبرم معني العديد من عقود 
احلفالت داخل لبنان وخارجه، ومن املتوقع أن 
يغادر الى أميركا للقيام بجولة واسعة تشمل 
العديد من الواليات األميركية والكندية، على 
أن تكون محطته الثانية في استراليا وأوروبا، 
إضافـــة الى العديد من البلدان التي ســـيعلن 

عنها في أوقاتها.

 ينتظر موافقتها لنشره والفنانة وعدت بالتواصل معه

 سوزان نجم الدين تعاني
   من «هيستيريا األضواء» 

 الخاني يورط الشباب السوري 
  في  تجارة المخدرات 

الســــورية  الفنانــــة   جتــــري 
ســــوزان جنم الدين عبر شركتها 
«سنا لإلنتاج الفني» حتضيراتها 
ملسلســــل اجتماعــــي جديد، كتب 
نصه السيناريست السوري هاني 
السعدي، يحمل عنوان «هيستيريا 

األضواء».
  والعمل الــــذي يتطرق حلياة 
الفنانني وصخب الشهرة سيكون 
التعــــاون األول بني جنــــم الدين 
كمنتجة والسعدي ككاتب، علما 
أن األخيــــر كتب نص مسلســــل 
«الكواسر» الذي ينتمي إلى نوع 
الفنتازيا وشاركت جنم الدين في 

بطولته.
  وسبق لنجم الدين أن أنتجت 
وقامت ببطولة مسلسل بوليسي 
هو «الهاربة» وأخرجه زهير أحمد 
قنوع، قبل أن يتم إنتاج عمل مماثل 
في مصر، وشــــاركت جنم الدين 

 أعلن الفنان السوري مصطفى 
اخلاني استعداده للمشاركة في 
مسلسل «الكينغ» للمخرج جندت 
التصوير  أنزور، والذي سيبدأ 
فيه شـــهر ابريل املقبل بعد أن 
ينتهي أنزور من تصوير مسلسل 
الغياب»، حســـب  «في حضرة 

«النشرة». 
  وعن دوره في املسلسل قال 
اخلاني: ألعب شـــخصية تاجر 
مخدرات يسعى للحصول على 
عـــدد كبير من الشـــباب بهدف 
العمل باملخدرات  توريطهم في 
تهريبـــا وتعاطيـــا، إضافة إلى 
اجلرميـــة، وكل ذلك من أجل أن 

يسير عمله. 
  وبسؤاله عن عمله مع أنزور 
قال: ليست جتربتي األولى مع 
املخرج جندت، حيث سبق لي أن 
تواجدت معه في مسلسل «سقف 
العالم» قبل أربعة أعوام، إضافة 
إلى مسلسل «ما ملكت أميانكم» 

الفائت في بطولة مسلسل  العام 
«مذكرات سيئة السمعة» في مصر. 
ويرد اسم أكثر من مخرج كمرشح 
لتولي العمل منهم مروان بركات، 
والليث حجــــو، ومحمد عزيزية، 

وغيرهم.

حيث لعبت دور البطولة فيه. 
  يذكـــر ان مصطفـــى اخلاني 
«منس باب احلـــارة» قد انتهى 
من تصوير مشاهده في مسلسل 
«آخر خبـــر» للمخرج هشـــام 
شربتجي حيث لعب دور شرطي 
مرور يتحدث اللبنانية بحكم أن 

املسلسل لبناني في األصل. 

 هيفاء حسني

 حسن دكاك

 معني شريف 

 ال يلدغ مؤمن من جحر:
  أ ـ أبدا

  ب ـ مرتين
  ج ـ الكافر 


