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  ١٧  فبراير ٢٠١١ 

 ممثلة هاأليام «فرحانة»  24 
وايد ألنها راح تقدم برنامج 
منوع على قناة خاصة بس 
املشـــكلة انه املنتج طلب 
منها التفرغ التام.. فرحة 

ما متت! 

 ممثلة «ابتلشت» بعمرها 
بعد ما وافقت على املشاركة 
في عمل درامي طلب منها 
منتجه تخفيـــض أجرها 
ألنه يديد عالساحة مثل ما 

يقول.. اهللا يعينچ!

 تخفيض تفرغ
 مقـــدم برامـــج وايد 
يقلقس عند مســـؤولني 
القناة اللي يشتغل فيها 
لعل وعســـى يصرفون 
النظـــر عن تفنيشـــه.. 

احلمد هللا والشكر!

 تفنيش

 جانب من املؤمتر الصحافي  فهد الكبيسي وعلي بن محمد في الليلة اخلامسة حلفالت الربيع في الدوحة 

 عمر العبدالت 

 علي حيدر مع أحمد املوسوي في البرنامج  (فريال حماد)

 عمر العبدالت: «روتانا» غير منصفة وتعاملها مزاجي!
 مفرح الشمري

  أكد املطرب االردني عمر العبدالت 
ان شركة روتانا ال يوجد بها انصاف 
وتعاملها مع بعض املطربني يتسم 
باملزاجية وتفضل عليهم املطربني 
اللبنانيــــني واملصريني، مؤكدا ان 
ألبوماتــــه الثالثة التــــي أنتجتها 
الشركة له لم تخدمه، ولذلك اتخذ 

قرار مغادرتها نهائيا.
  جاء هذا التأكيد من خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده في الدوحة 
على هامش مشاركته في حفالت 
الربيع التي تنظمها «إذاعة صوت 

الريان» في سوق واقف.
  وأضاف العبدالت قائال: أعتذر 

للجميع عما قلته عند توقيع عقدي 
مع «روتانا» من أن بدايته الفنية 
بدأت في يوم توقيع العقد معها، 
ولكن لالسف الثالث سنوات التي 
قضيتها مع الشــــركة كانت غير 
منصفة رغــــم ان معظم العاملني 
فيها أصدقائي، ولكن هذه السنوات 
لم تخدمنــــي والدليل أنني عندما 
جتولت في االسواق لم أجد أثرا لتلك 
االلبومات التي انتجتها لي روتانا 
التي يوجد عندها نوع من املزاجية 

في التعامل مع مطربيها.
  وبخصوص الدويتو الذي جمعه 
مع املطربة اجلزائرية فلة من خالل 
أغنية «ال تتعذري» قال انه يحب 

صوت املطربة فلة ألن فيه نوعا 
من االصالــــة والبداوة وقليل من 
املطربات العربيات يتمتعن بهذه 
الصفــــة، معربًا عن أســــفه لعدم 
عرضه على الفضائيات خصوصا 
الفنان  «روتانا». وحــــول غياب 
االردني عن معظم املهرجانات ذكر 
ان االعالم العربي مقصر في حق 
الفنان االردني لدرجة ان املشاهد 
العربي ال يعرف شــــيئا عن الفن 
االردني حســــب قوله. وتساءل 
قائال: هل هــــذا التغيب متعمد أم 
من أجــــل دفع الفنان االردني الى 
غناء ألوان أخرى غير اردنية؟ االمر 
الذي دفع بعض املطربني االردنيني 

لغناء هذه االلوان من اجل التواجد 
في املهرجانات، مؤكدا انه لم ولن 
يتخلى عن لونه االردني مهما كانت 

الظروف.

  الكبيسي وبن محمد «عجايب»

  من جانــــب آخر، أحيا املطرب 
علــــي بن محمد وفهد الكبيســــي 
الليلة اخلامسة من حفالت الربيع 
على مسرح سوق واقف بحضور 
جماهيري كبير، حيث تغنى بن 
محمد مبعظم أغاني ألبومه االخير 
«عجايب» وشاركه املطرب القطري 
فهد الكبيســــي في الغناء وسط 

تصفيق حار من احلضور. 

 من خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده في «الدوحة» على هامش حفالت الربيع

 حلقات خاصة لألعياد الوطنية 
  في برنامج «ألو فبراير»

 مفرح الشمري
  وجه املشـــرف العام لبرنامج «ألو فبراير» علي حيدر الشكر 
جلميع مستمعي «كويت fm» وخصوصا عمالء «زين» الذين ساهموا 
في ابراز البرنامج من خالل مشاركاتهم االيجابية فيه واعدا اياهم 

بتقدمي االفضل لهم دائما.
  واكد حيدر ان برنامج «ألو فبراير» سيحمل بني طياته العديد 
من املفاجآت في احللقات اخلاصة التي خصصها لالحتفال بالعيد 
الوطني وعيد التحرير والتي ســـتكون مختلفة عن باقي حلقات 
البرنامج السابقة، خصوصا وان مخرج البرنامج سعود املسفر اعد 
العديد من «الفالشات» الوطنية التي تتماشى مع اجواء االحتفاالت 

التي تشهدها شوارع الديرة هذه االيام. 
  واشاد حيدر باجلهود التي يبذلها مذيع البرنامج احمد املوسوي 
والذي من خاللها استقطب العديد من املستمعني ملتابعة البرنامج 
الذي ترعاه عدد من الشـــركات وهي «األنبـــاء»، «زين»، «منتزه 
خليفة الســـياحي»، «معهد كراون بالزا الصحي»، «عيادة بلســـم 
لالسنان»، «الفايز للعود والعطور»، «اجلوثن جاليري»، «ليموزين 

اخلرينج».

 تحمل بين طياتها العديد من المفاجآت للمستمعين

 أصالة ُتسّمي «علي» تقديرًا منها 
لرجل أعمال قطري

 سيرين عبدالنور تعلق نشاطها 
بانتظار مولودها ومجلة خاصة

 جومانا عضو لجنة تحكيم
   «مونز السينمائي»

 راغب عالمة يستعد لدويتو مع 
المطربة العالمية غلوريا ستيفان

 يبدو ان سبب اختيار الفنانة اصالة نصري اسم علي الحد 
مولوديها التوأمــــني، اللذين حدد الطبيب موعدا لوالدتهما في 
نهاية شهر ابريل او مايو املقبل، يعود بحسب معلومات ملوقع 
«النشــــرة»، إلى تقديرها لرجل االعمال القطري علي الفردان، 
الذي كثيرا ما قدمت أصالة الشكر لعائلته، على اعارتها بعض 
املجوهرات التي اطلت بها في بعض البرامج التلفزيونية، وكانت 
أصالة سابقا قد أطلقت اسم خالد على ابنها، تقديرا منها لرجل 

االعمال السعودي خالد بن محفوظ. 

 بعد ان أحيت الفنانة سيرين 
عبدالنـــور حفـــال فـــي بيروت 
الى جانب  مبناسبة عيد احلب 
الفنان أمين زبيب، بدأت الفنانة 
التحضـــر الســـتقبال مولودها 
األول، حيث تهتـــم بالتفاصيل 
التي تســـبق والدته (هي اليوم 
في الشـــهر السادس) من شراء 
مالبسه وجتهيز غرفته في بيتها 
اجلديد الذي ستنتقل إليه قريبا 
مع زوجها. حيث أكدت سيرين 
انها لن جتهد نفســـها بالنشاط 
الفني اذ فقط تنتظرها حفلة في 
قطر وتسجيل أغنية في القاهرة 

لتتفرغ بعدها لألمومة. هذا ويحضر معجبو سيرين إلصدار مجلة قريبا 
تتناول نشاطاتها الفنية وتعرض أيضا صورها، وستشرف سيرين على 
املجلة بنفسها، ولن تكون املجلة كغيرها من املجالت اخلاصة بالفنانني 

وستتضمن مفاجآت سارة ملعجبيها في لبنان والوطن العربي.

 أبدت الفنانــــة جومانا مراد 
موافقتها على املشــــاركة ضمن 
الـ ٢٧  الــــدورة  جلنة حتكيــــم 
ملهرجــــان مونــــز الســــينمائي 
الدولي ألفالم احلب، الذي يعقد 
في بلجيكا، حيث تشارك ضمن 
جلنة حتكيم األفــــالم الروائية 
الطويلة والذي سيقام في الفترة 
من ١٨ إلى ٢٥ اجلاري، حســــب 
السابع املصرية. اليوم  جريدة 

حيث وجهت إليها دعوة رسمية 
من «أندريه سيوتيريك» رئيس 
املهرجان بأنها ســــتكون ضمن 
جلنة حتكيم السينمائيات والتي 

تتكون فقط من السيدات.
  اجلدير بالذكر أن جومانا يعرض لها حاليا مسلسل «مطلوب رجال» 

على قناتي «ام.بي.سي» و«ميلودي دراما». 

 في الوقت الذي يتواجد فيه 
الفنان راغب عالمة مع زوجته 
جيهــــان عـلى مــنت باخـــرة 
الـValentines cruise التي تتنقل 
بني ميامي وجزر الباهامس في 
اميركا في رحلة مبناسبة عيد 
العشاق نظمها املتعهد اللبناني 
يوسف حرب، الى جانب عدد 
كبير من الفنانني العرب على 
مـــنت الباخـــرة، اســـتغل هو 
وزوجته وجودهما في ميامي 
وزارا الفنانة العاملية غلوريا 
ستيفان وهي الصديقة املقربة 
للعائلـــة، حيـــث دعت راغب 

وجيهان الى سهرة كوبية بامتياز، وكانت جيهان عالمة اكدت في 
تصريح اعالمي سابق انها ستزور في ميامي املغنية الشهيرة غلوريا 
ســـتيفان التي تربطها بها عالقة صداقة وتردد انه من احملتمل ان 

تقدم دويتو مع راغب. 

 بعد انتهائه من «أربع حروف» في الكويت

 عادل محمود «رقم صعب» أمام لجين عمران

 ندى أبو فرحات تجسد 
«هويدا» ابنة «الشحرورة»

 بهاء سلطان «مية مية»
 اوضح املنتج نصر 
انه سيطرح  محروس، 
ألبوم «مية مية» للمطرب 
بهاء سلطان خالل األيام 
القليلــــة املقبلة، بعدما 
مــــن مرة  أكثر  تأجــــل 
بسبب ما حدث في مصر 
مؤخرا. وكشف نصر، ان 
األلبوم يضم ١٠ أغنيات، 
منها أغنية «أنا زعلتك 
في حاجة؟»، «كوسة»، 
«تدلــــع»، «بخــــاف من 
الناس»، «بوسة» و«يا 
واحشني» وغيرها من 

األغاني. 

 عبدالحميد الخطيب
  عبر املطرب البحريني عادل محمود عن سعادته باستضافته 
في حلقة هذا األســــبوع من برنامج املسابقات «الرقم الصعب» 
على قناة أبوظبي األولى مع االعالمية السعودية جلني عمران 
حيث يتنافســــان خاللها مع فريقني مؤلفني من ٥ أشخاص لكل 
فريق ميثالن هــــواة الرياضة في الهواء الطلق، ومدمني ألعاب 
الڤيديــــو، حيث تقود جلني الفريق األول فيما يكون عادل على 
رأس الفريــــق الثانــــي، ويتنافس الفريقان مــــن خالل عدد من 
األلعــــاب املتنوعة التي تظهر قدرتهمــــا على التخمني والتقدير 
وســــرعة البديهة. ويعتمد «الرقم الصعب» الذي يقدمه ناصر 
اجلهوري على عروض مسرحية وحتديات تقام مباشرة داخل 
االســــتديو باالضافة الى تقارير مصورة، وتطرح األسئلة على 
أعضاء الفريقني املشاركني بناء على هذه التقارير. يذكر ان الفنان 
عادل محمود انتهى مؤخرا من تسجيل وتصوير أغنية اهداها 
للكويت مبناسبة االعياد الوطنية وحتمل اسم «أربع حروف» 

من كلمات الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة. 

 تســــتعد املمثلة نــــدى أبوفرحات 
للسفر الى القاهرة لتصوير مشاهدها 
في مسلسل «الشحرورة» حيث تلعب 
دور هويدا ابنة الفنانة صباح والتي 
لعبت دورا كبيرا وأساسيا في حياة 
والدتها صباح والتزال حتى اآلن تشعر 
بالذنب حيالها. واملعروف ان الفنانة 
صباح اعلنت مرارا انه بســــبب رغبة 
ابنتها هويدا فإن املسلسل لن يتطرق 
الى حياتها وال املشاكل التي مرت بها 
بسبب ابتعاد أمها عنها ولكن على ما 
يبدو ان صّناع املسلســــل لم ينصتوا 
لرغبة الصبوحــــة وراهنوا على دور 

هويدا املليء باإلثارة. 

 جلني عمران عادل محمود

 بهاء سلطان  ندى أبوفرحات

 سورة قرآنية وردت فيها 
البسملة مرتين:

  
  أ - البقرة.

  ب - الفاتحة.
  ج - النمل. 

 «الشعبي» هنأت اليوحه وشكرت الرفاعي

 وجهت فرقة املسرح الشعبي 
من خالل رئيس مجلس ادارتها 
الفنان القدير ابراهيم الصالل 
التهنئة للمهندس علي اليوحه 
لتعيينه أمينا عاما للمجلس 
الوطنــــي للثقافــــة والفنون 
واآلداب من خالل كتاب بعثت 

به الى وسائل االعالم املقروءة 
متمنية له كل توفيق وجناح 
في عمله اجلديد الســــتكمال 
مسيرة املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.
  وفي كتاب آخر شــــكرت 
فرقة املسرح الشعبي االمني 

العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب السابق بدر 
الرفاعي على ما قام به جتاه 
الشــــعبي وللحركة  املسرح 
املســــرحية بالكويت متمنية 
له النجاح في حياته اخلاصة 

والعامة. 

 م.علي اليوحه بدر الرفاعي إبراهيم الصالل

 أصالة نصري

 سيرين عبدالنور 

 جومانا مراد

 راغب عالمة

 أكد أنه ليس ديكتاتورًا لكنه يحب النظام

 حسين فهمي: زوجتي تصورني مع فتيات يقبلنني
 أكد الفنان حســــني فهمي أن هناك حالة من احلب والتفاهم جتمع 
بينه وبني زوجته الفنانة «لقاء»، الفتا إلى عدم ممانعتها من تصويره 

اخيرا مع فتيات قابلهن في دبي باألحضان والقبالت.
  وأضاف: زوجتي فنانة ولديها الوعي الكافي، فعلى ســــبيل املثال 
كنا في بيروت منذ أيام، وكانت هناك مجموعة من الفتيات يقابلنني 
باألحضان والقبالت، وكان ذلك ال يغضب لقاء مني، وكانت تقوم هي 

بتصويري معهن بنفسها، فهي فنانة وتقدر ذلك.
  وتابــــع فهمي في حواره مع مجلة «كالم الناس»: أنا رجل بيتوتي 
وال أحب اخلروج ملجــــرد اخلروج، ومتعاون جــــدا في البيت، حتى 
انني من املمكن أن أعمل «شــــاي» بنفســــي، لكن احلقيقة أن زوجتي 
قررت عدم دخولي املطبخ، ألنني كثير اخلطأ وبصراحة ببهدل الدنيا 
وأخلبطها. وأكمل: لكنني لست ديكتاتورا أبدا ولكنني «سي السيد» 
على خفيف وأحب النظام جدا في كل شيء وأحب التعامل مع األجهزة 
اجلديدة مثل الالب توب واآلي باد وأحب القراءة واالســــتفادة من كل 

دقيقة من وقتي.
  ولم ينف فهمي مســــاندته لزوجته فنيا، قائال: البد أن أســــاندها 
فنيا فهي زوجتي وفنانة وأنا فنان ولي تاريخ وخبرة، فهناك الكثير 
يساعدون زوجاتهم وأبناءهم، فمن من الفنانني لم يساعد ابنه أو ابنته 
أو زوجته؟! فهذا شــــيء طبيعي، لكن مع ذلك لم أفرض زوجتي على 

أحد، فعملها واتقانها للفن سبب جناحها.    حسني فهمي مع زوجته لقاء سويدان


