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 قيثارة اخلليج نوال الكويتية فنان العرب محمد عبده

 فهد الكبيسي 

 ناهد األحمد 

 نادين لبكي 

انه   مطرب شـــاب يفكر 
يطرح اغنية سنغل وطنية 
بـــس «حس» انه ما في أحد 
يبي يتعاون معاه النه جتاربه 
اقعد  السابقة فاشلة.. عيل 

بالبيت أحسن! 

الفني   ممثلة مشـــوارها 
ينعد على االصابع هااليام 
متضايقة النـــه صاحبتها 
غدرت فيها وخذت برنامج 
منوع كانت مرشحة لتقدميه.. 

اهللا يعينچ!

 برنامج  تجارب
 مذيع «حس» انه مو مرغوب فيه 
باالعالم وخصوصا في التعيينات 
اليديدة اللي صارت فيها يفكر انه 
يروح حق قناة متخصصة علشان 
يشتغل براحة مثل ما يقول.. خير 

ان شاء اهللا!

 تعيينات

 «كلك نظر».. فنان العرب يلتقي الليلة
   نوال الكويتية في صالة التزلج

 عبدالحميد الخطيب
  أكد فنان العرب محمد عبده ان للكويت دورا كبيرا في 
مسيرته الفنية منذ العام ١٩٦٥ حيث تعاون مع صناع األغنية 
في الكويت وغنى بعض األغاني لينطلق منها بقوة مقدما 
األغنية اخلليجية الى العالــــم العربي واملهجر في أوروبا 
وأميركا وذلك من خالل التعاون مع امللحن يوســــف املهنا 
والشاعر الشهيد فايق عبداجلليل عبر أغنية «أبعاد» التي 
مازالت حتصد النجاح، ثم تلتها أغنيات أخرى مثل أغنية 
«في اجلو غيم، نسيتيني، غنيت» للشاعر فايق عبداجلليل، 
وأيضا أغنية «املعازمي» من أحلان عدنان خوج و«وهم» من 

أحلان عمر كدرس، وأغنية «آخر زيارة».
  وأضاف عبده قائال: كما تعاملت مع صناع األغنية اآلخرين 
في الكويت مثل الشاعر بدر بورسلي من خالل أغنية «محتاج 
لها» و«كلك نظر»، والشاعر امللحن يوسف ناصر من خالل 
أغنية «طجيتك حبيبي»، والشاعر عبداللطيف البناي من 
خالل أغنية «هال بالطيب الغالي» والشاعر عبداهللا الدويش 

عبر أغنية «اللي يبينا» وآخرين.
  ووجه فنان العرب شكره للقائمني على مهرجان «زين 
الليالي.. ليالي فبراير» لدعوته للمشــــاركة فيه، مؤكدا أنه 
من املهرجانات املهمة في املنطقة متمنيا جناح هذا التجمع 

الكبير الذي يضم مجموعة من الفنانني.
  من جانبه أعرب الفنان القطري فهد الكبيسي عن سعادته 

ملشاركته في مهرجان «ليالي فبراير» ألول مرة، مؤكدا أنه 
طاملا حلم بأن يكون واحدا من الفنانني املشــــاركني في هذا 
املهرجان الذي يعتبر األشــــهر خليجيا وعربيا، ويضم كل 
عــــام نخبة متميزة من أبــــرز الفنانني في اخلليج والوطن 
العربي، مبديا فخره بوجوده بني عمالقي الغناء اخلليجي 
وقال: وجودي مع العمالقني عبده ونوال، يضع على عاتقي 
مسؤولية كبيرة بأن أبذل قصارى جهدي، كي اقدم نفسي 
بينهما بشكل يليق بي وبتلك الليلة، وذلك املهرجان الرائع، 
مشيرا الى أن املشاركة األولى له ال تخلو من بعض القلق، 

لكنه يحاول أن يتغلب عليه ليظهر في أفضل صورة.
  وعن األغاني التي ســــيالقي بها جمهوره في املهرجان، 
قال الكبيســــي: ال شــــك في أن تزامن «ليالــــي فبراير» مع 
األعياد الوطنية للبالد سيجعلني أقدم أغنية للكويت تليق 
بجمهورهــــا العظيم، باإلضافة الى أغــــان أخرى لي أحبها 
اجلمهور الكويتي في الفترة األخيرة مثل «احلب أســــرار» 

و«سبعني مرة».
  اجلدير بالذكر ان فنان العرب محمد عبده والقطري فهد 
الكبيسي سيشاركان الغناء قيثارة اخلليج نوال الكويتية 
والتي ينتظر اجلمهور ســــماع صوتها على أحر من اجلمر 
خاصة أنها غابت عن املشــــاركة في املهرجان العام املاضي 
بسبب احلمل والوالدة والليلة تعود لعشاقها ومحبي فنها 

الراقي لتمتعهم بأجمل أعمالها القدمية واحلديثة.

 الكبيسي يكشف في «ليالي فبراير» عن «الحب أسرار»

 أصغر مذيعة في القناة السعودية: 
  اإلبداع ال يعترف بالعمر

 الدوحة تنتج فيلمًا لبنانيًا لنادين لبكي

 بعد أن كسبت اإلعالمية السعودية، ناهد األحمد، 
جمهورهـــا بداية من خالل اطاللتها كل صباح على 
القناة السعودية املفضلة لديها، تطمح للوصول إلى 
العاملية، وقالت األحمد في حديث مع «ايالف»: البداية 
كانت جميلة، واجهت بالتأكيد صعوبات كثيرة، لكنني 
تغلبت عليها، وبدأت بتقرير لبرنامج «مكسرات» 
كان عنوانه «انت بالروح ال باجلسد انسانا»، وكوني 
اصغـــر مذيعة في القناة، ألنـــي دخلت التلفزيون 
وعمري حينهـــا ١٩ عاما، وكنت خائفة، لكني كنت 
مجتهدة، وأحب عملي كثيرا، وكنت أحاول جتاوز 
كل الصعوبات، ولم أكن مدللة قط، بل كنت مثابرة 
وأعطيت الفرصة، واحلمد هللا اثبت للعالم بأكمله 
أن اإلبـــداع ال يعترف بالعمر. وعن انطباعها كأول 
إعالمية تقف على مسرح خشبة شركة «أرامكو» قالت: 
تشرفت بوقوفي على خشبة «ارامكو» السعودية 
وتقدميي ملهرجـــان يعتبر من ابرز املهرجانات في 
اخلليج العربي، وأمام عمالقة من عمالقة الفن العربي 
وجنوم عاملنا العربي، وتعرفي على جمهور الشرقية 
والغربيـــة وكل مناطق اململكة مـــن دون حواجز، 
وعرفـــت أن محبة الناس واجلمهور غاية ال تدرك، 

واعتبر هذه التجربة انطالقتي احلقيقة.

 أعلنت مؤسسة الدوحة لألفالم أنها بصدد متويل 
فيلمني عربيني أحدهما لألردني كلود قدسي «رجل 
ذو شـــرف» واآلخر للبنانية نادين لبكي «حلق، 
شو؟». وسيصور الفيلم األول في األردن ولبنان، 
من بطولة مجدي مشموشي وكارولني حامت ويتناول 
قصة رجل يلتقي بامرأة بعد عشرين سنة ويخوض 
معها رحلة مليئة باملغامرة واألسئلة. اما فيلم لبكي 
الثاني بعد «سكر بنات»، يبقى العالم النسائي هو 
املســـيطر، لكن هذه املرة عبر قصة مجموعة من 
النساء يحاولن أن يتجننب قدر اإلمكان ويالت حرب 
وشيكة. ويأتي هذا اإلعالن، بعد شهور من إعالن 
مؤسسة الدوحة عن مشاركتها مبوازنة إنتاجية 
قدرهـــا ٥٥ مليون دوالر في إنتـــاج فيلم «الذهب 
األسود» مع شـــركة «كوينتو كومينيكشن» التي 
ميلكها املنتج التونســـي العاملي طارق بن عمار. 
وقالت أماندا باملير، مديرة املؤسسة، والتي تدير 
أيضا املهرجان السينمائي السنوي «دوحة ترايبيكا»: 
هدفنا من اإلنتاج املشـــترك هو تكريس املواهب 

احمللية، العربية، على الساحة العاملية.

 شريهان تخلع الحجاب 
  وتعود للتمثيل

 غسان مطر يكتب سيرة 
  ابنه «من قتل غيفارا»

 بالرغم مـــن اختفاء الفنانة 
شـــريهان عدة ســـنوات عن 
انهـــا خرجت من  اال  األضواء 
عزلتها لتشـــارك شـــباب ٢٥ 
يناير في املظاهـــرات مبيدان 
التحريـــر ولكنهـــا ظهرت من 
دون احلجاب الذي أعلنت منذ 

٣ أعوام ارتداءه.
  وتـــردد وقتهـــا ان الداعية 
الشـــهير عمـــرو خالـــد وراء 
ارتدائها احلجـــاب واعتزالها 
الفن نهائيا ولكنها ظهرت في 
ميدان التحرير بعد ان خلعت 
احلجاب بل ويتردد انها تنوي 

العودة للتمثيل وخاصة انها تلقت في الفترة األخيرة العديد من 
السيناريوهات ولكنها لم تستقر بعد على السيناريو الذي تعود 

به بحسب موقع الفن أونالين.
  وكانت شريهان قد ابتعدت عن األضواء منذ عدة سنوات وذلك 
بعدما أصيبت مبرض الســـرطان ومازالت تخضع للعالج حتى 
اآلن حيث انها تســـافر الى باريـــس بني احلني واآلخر للخضوع 
للتحاليل والفحوصات الطبية والتي أثبتت أخيرا حتسن جهاز 

املناعة لديها.
  يذكر ان فيلم «عرق البلح» كان آخر أعمال شريهان السينمائية 
والـــذي حصل على العديـــد من اجلوائز، والـــذي قدمته منذ ١٠ 

سنوات.

 «من قتل تشـــي غيفارا» هو 
عنـــوان املسلســـل التلفزيوني 
اجلديد الذي بدأ النجم السينمائي 
غسان مطر في وضع اخلطوط 
الرئيسية للمباشـــرة بكتابته، 
واحـــداث املسلســـل، حســـب 
«النشـــرة»، ليســـت من واقع 
اخليـــال بـــل ان فصولها جرت 
وترجمت على األرض بأشـــكال 
درامية، حيث عايش املؤلف كل 
تفاصيل وجوانب احلدث املؤلم 
إبان احلرب اللبنانية وبالتحديد 
ربيع ١٩٧٦، حيث حتكي الرواية 
 غسان مطر مجريات احداث لبنان الدرامية.

 جنوى كرم

 هيفاء تتقدم على نانسي في سباق «الدويتو» 
مع أنريكي إجلسياس على «فيس بوك»

 دخلت املنافسة بني املطربة اللبنانية هيفاء 
وهبـــي وابنة بلدها نانســـي عجرم مراحلها 
األخيرة في استفتاء على «فيس بوك» لترشيح 
النجمة العربية املؤهلة للظهور في «دويتو» 
مع املطرب اإلسباني أنريكي إجلسياس ابن 

املغني الشهير خوليو إجلسياس.
  ودشن االســـتفتاء في ١١ اجلاري، وانتهى 
أمس وتقدمت هيفاء بفارق بسيط عن نانسي، 
حيث حصلت األولى على ١٣٠٠ صوت، بينما 
جمعت الثانية ١٢٧٠ صوتا، وبدت فرص إليسا 

ونوال الزغبي اللتني تضمنهما االستفتاء نفسه 
ضعيفة جدا، حيث لم جتمع االثنتان سوى 

٥٠٠ صوت.
  ويقوم نظام االستفتاء على الضغط على 
صورة النجمة التي تراها مناســـبة لتسجل 
في صفحتها ترشيحك لها، وبينما اهتم أغلب 
املشـــاركني في االستفتاء باالكتفاء بذكر اسم 
النجمة التي يرغبون في منحها صوتهم، اهتمت 
قلة بترشيح أسماء أخرى لم يشملها االستفتاء، 

وذكروا األسباب التي دعتهم لذلك. 

 نانسي عجرم

 سمية اخلشاب 

 هيفاء وهبي

 سمية الخشاب ممنوعة من اإلجازات  
النجمة ســــمية   أبــــدت 
الكبيرة  اخلشاب سعادتها 
ببــــدء تصوير مسلســــلها 
اجلديد «وادي امللوك» خالل 
يومني وذلك بعد توقف دام 
عدة أسابيع بسبب أحداث 
الثورة املصرية، وأكدت سمية 
اخلشــــاب أن مخرج العمل 
حسني صالح وضع جدوال 
قاسيا ملواعيد التصوير ميتد 
لـ ١٥ ساعة في اليوم، بحسب 
«النشرة»، كما ألغى اإلجازات 
نهائيا ليتمكن من إنهاء العمل 
قبل شهر رمضان بوقت كاف 
وال يضطر للتصوير خالل 
ايام الشهر الكرمي، مثلما حدث 
العام املاضي في مسلســــله 
«شيخ العرب همام» الذي قام 
الفخراني،  ببطولته يحيى 
املسلســــل بطولة صابرين 

وريهام عبد الغفور.
 

 «جارة القمر» فيروز

 فيروز تغني في ربيع البحرين
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

  كشـــفت الصفحة الرســـمية 
الكبيرة فيـــروز على  للفنانـــة 
االنترنت عـــن إحيائها حفال في 
البحرين بتاريخ ٢٣ مارس املقبل 
وذلك فـــي قلعة «عـــراد» ضمن 
مهرجـــان الربيـــع الثقافي الذي 
النجوم  يشـــارك فيه عدد مـــن 
العامليـــني والعرب أمثال خوليو 
ايغالسياس ومارســـيل خليفة 

وكورين بايلي راي ودان زان.
  يذكر ان آخـــر إطاللة لفيروز 
كانت أكتوبـــر املاضي في مجمع 
«البيال» في بيروت حيث أطلقت 
أجمل أغنياتها اجلديدة من آخر 
ألبوماتهـــا «أيه فـــي أمل» ومن 
قدميها أيضا. وال شك ان املهرجان 
يرتبط إحيـــاؤه ايضا باالحداث 
البحرانية  الساحة  التي شهدتها 

منذ فترة والتزال.
  هذا وأعلنت الصفحة الرسمية 
عن إمكانية شراء التذاكر اما على 
املوقع الرســـمي للمهرجان على 

الرابط اآلتي: 
http://www.springofculture.org  

  أو من خالل الصفحة اخلاصة 
   FairuzFan.com :بفيروز

 نجوى كرم تسعى إلى توظيف 
شقيقها طوني في «روتانا»

 يبدو ان الفنانة جنوى كرم، تسعى قدر املستطاع 
لدى شـــركة «روتانا»، لتأمني وظيفة لشـــقيقها 
طوني كرم، الذي انفصل أخيرا عن العمل كمدير 
أعمال للنجم فارس كرم، حسب معلومات حصل 
عليها موقع «النشرة» من مصادر مطلعة، وتردد 
ان تخلي فارس عن شـــقيق جنوى، جاء نتيجة 
اخلالفـــات التي تصاعدت وتيرتهـــا أخيرا بينه 

وبني جنوى. 

 شريهان 


