
 الجمعة  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 
  ٢٥  فبراير ٢٠١١ 

 ممثل هااليام «فرحان» وايد النه  20 
احدى القنوات اخلليجية طالبته 
يقدم عندهـــا برنامج منوع بس 
صاحبنا مبتلش مع منتج عمله 
اليديد اللـــي مو معطيه املوافقة 

علشان يسافر.. اهللا يعينك! 

 طلب
 ممثلـــة شـــابة توها 
«تذكرت» احد املخرجني بعد 
ما درت انه عنده عمل يديد 
صاحبتنا طرشتله باقة ورد 
بنفسجية لزوم املصلحة.. 

احلمد هللا والشكر!

 بنفسجي
 مذيعة كانت حاّبة انها 
تصير مطربـــة من خالل 
فـــي برنامج  مشـــاركتها 
مواهب بس حلمها ما حتقق 
النه ادارة البرنامج رفضوا 

طلبها.. خيرها بغيرها!

 رفض

 إليسا تتعرض لقرصنة إسرائيلية  

 رمزي يغني «ديو» مع دنيا سمير غانم

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
  تعرضت أغنية «ع بالي حبيبي» للفنانة اليســــا للســــطو من قبل 
الفنانة االســــرائيلية ســــاريت حداد التي أطلقتها حتــــت عنوان «أفير 
دافيف». وســــاريت حداد التي تعتبر من أشــــهر املطربات املوجودات 
في الســــاحة اإلســــرائيلية، ولها العديد من األلبومــــات الغنائية جاء 
ســــطوها على أغنية اليســــا التي هي إحدى أغاني ألبوم اليسا األخير 
«تصدق مبني» وكتب كلماتها فارس اســــكندر وحلنها ســــليم سالمة، 
بعد ان كانت حداد ســــرقت في االشــــهر االخيرة من العام ٢٠١٠ أغنية 
Do You Love Me التــــي تعود لفريق عائلة بندلي الذي أسســــه الراحل 
إدوارد بندلــــي في العام ١٩٨٤، وجعلت من هذه االغنية عنوانا أللبومها 

الـ ١١ والذي أطلقته العام املاضي. 

 اضطر الفنان هاني رمزي الى الزواج بسيدات يكبرنه في السن السترداد 
أموال والده املنهوبة، وفي الوقت نفسه أكد انه سيقدم «ديو» غنائيا مع 
دنيا سمير غامن، وكل ذلك ضمن أحداث مسلسله اجلديد «عريس دليفري» 
 mbc.net الذي يجري تصويره اآلن. وقال رمزي في تصريحات خاصة لـ
إنه عن طريق مسلسله يقدم شخصية (نيازي)، وهو شاب من طبقة راقية، 
يدرس في باريس، وحينما يعود الى القاهرة يصطدم بوفاة والده بعدما 
تعرض لعمليات نصب. وأضاف انه سيقدم «ديو» غنائيا مع الفنانة دنيا 
سمير غامن يتوافق مع السياق الدرامي لألحداث، وان كانت مشاركة دنيا 
في املسلسل صوتا فقط، فيما تشارك شقيقتها إميي في البطولة بجوار 

هاني رمزي وكل من هالة فاخر، حسن حسني وآخرين. 

 نانسي عجرم بلوك جريء
 القاهرة ـ سعيد محمود

  قامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بجلسة 
تصوير خاصة في إعالن جديد لصالح خبير 
املكياج اللبناني الشهير فادي قطايا حيث ظهرت 
فيها بشـــكل مختلف جدا، حيث خطت أنامل 
اخلبير فادي قطايا مكياجا فنيا لم نعتده في 
جلسات التصوير االعالنية في العالم العربي، 
فهو أمر دارج فـــي الغرب ان تضع الفنانة او 
العارضـــة مكياجا يحول وجههـــا الى لوحة 
فنيـــة تعرض ابداعات «املاكيير» في الرســـم 

باأللوان.
  يذكـــر ان هذا االعالن ليـــس االعالن االول 
لنانسي مع فادي، فقد سبق ان قامت نانسي 
بتصوير اعالنات سابقة لصالح فادي، والقت 

 نانسي عجرم النجاح املرجو. 

 اليوحة قّدم تهانيه لصاحب السمو األمير

 «المجلس الوطني» احتفل باألعياد الوطنية  

 مفرح الشمري
  مبناســـبة االحتفـــاالت الوطنية التي تشـــهدها 
البـــالد هذه االيـــام مبرور ٥٠ عاما على االســـتقالل 
و٢٠ عاما على التحرير مـــن براثن الغزو الصدامي 
و٥ ســـنوات علـــى تولي صاحـــب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، أقامت االمانة 
العامة للمجلس الوطنـــي للثقافة والفنون واآلداب 
احتفاال كبيرا حضره األمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنـــون واآلداب م.علـــي اليوحة واألمني 
العام املساعد للشـــؤون االدارية واملالية عبدالهادي 
العجمـــي ومديرة ادارة املســـرح كاملة العياد وعدد 
كبير من العاملني في قطاعات املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب وذلك في مقر االمانة العامة مبنطقة 
الصوابر.

  أجـــواء احلفل كانت مفعمة بالروح اجلميلة التي 
يعيشها الشعب الكويتي وكل من يقيم على هذه االرض 
الطيبـــة، واثرتها االغاني الوطنية بأصوات عدد من 
املطربني البارزين الكبار مثل عوض دوخي وعبداحملسن 

املهنا وعبدالكرمي عبدالقادر ونبيل شعيل.
  وعلـــى هامش احلفل قدم األمـــني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب م.علي اليوحة تهانيه 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ملرور ٥ 
سنوات على توليه مقاليد احلكم، متمنيا لسموه موفور 
الصحة والعافية وطول العمر، كما هنأ الشعب الكويتي 

وكل من يقيم على هذه االرض مبناسبة االحتفاالت 
مبرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما على التحرير، 
داعيا املولى القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل 
مكروه في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد.
  وفي نهاية احلفل مت قطع «كيكة» عمالقة حملت 
صورة علم البـــالد من قبل األمني العـــام للمجلس 
الوطني م.علي اليوحة وعدد من املديرين واملوظفني 
من مختلف االدارات والقطاعات في املجلس الوطني 
في جو من احملبة والسعادة مرددين كلمات النشيد 
الوطني «وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك 

طالع السعد». 

 األمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب م.علي اليوحة واألمني املساعد عبدالهادي العجمي ومديرة إدارة املسرح كاملة العياد يقطعون «كيكة» األعياد الوطنية

 إليسا

 هاني رمزي 


