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ممثل ومنتج مطلوب 
منه التجديد في جتسيد 

ادواره على الشاشة 
النه املشاهدين حفظوا 

اداءه سواء باملسرح 
او بالتلفزيون..
تكفى ارحمنا!

مغني يقول انه محارب 
في الساحة الغنائية مع انه 

اغانيه بعيدة عن عادات 
املجتمع اللي يعيشه 

ويقلد مطربني عرب في 
تصوير كليباته.. محارب 

على شنو يا حظي! 

بعض املمثالت اللي 
محد طلبهم في االعمال 
الدرامية طايحيله هجوم 
على الدراما الكويتية في 
حواراتهم الصحافية مع 

انه هذي الدراما هي اللي 
عرفت الناس فيهم.. 

صچ منكر حسنة! 

جتديدحرب  هجوم 

مجموعة من العروض حتتاج الى التريث والتفكير العميق 
وحسن االختيار، هذا ما أكدته اإلعالمية نورة عبداهلل 

التي تعتبر نفسها في استراحة محارب بعد اجلهد الذي 
بذلته عبر أثير االذاعة وكاميرا الشاشة الصغيرة. وقالت 
عبداهلل: تلقيت العديد من العروض اخلاصة بتقدمي برامج 

مسابقات رمضانية داخل وخارج الكويت بعد النجاح 
الذي حققته من خالل تقدمي برامج من هذه النوعية كان 
آخرها برنامج »ويانا« والذي شاركها في تقدميه الفنان 

محمود بوشهري على شاشة تلفزيون الكويت، نافية ان 
تكون قد أعطت أي كلمة أو وعد في العروض التي تلقتها، 
لكنها أشارت الى أنها ستعلن عن قرارها وخطوتها املقبلة 

التي ستكون في شهر رمضان املقبل.
وتضيف: من املفاجآت التي فعال سعدت بها ترشيحي 
لتقدمي حفل ضخم في الكويت يتم التحضير له ليكون 
موعده مطلع العام اجلديد مع شركة عربية بريطانية، 

وجاء ترشيح الشركة حتى اكون العنصر الرئيسي 
والوحيد في التقدمي وأيضا احلملة الدعائية واالعالمية 

التي تطبخ على نار هادئة وسيتكفل مبهمة املتابعة 
واإلشراف على املشروع مصور الباباراتزي الشهير عادل 
الفارسي، مؤكدة ان جلسة التصوير املختصة ستكون في 
دبي قريبا، وأيضا سأخضع لدورات تدريبية من إشراف 

واختيار الشركة ملضاعفة خبرتي اإلعالمية، السيما ان 
التقدمي سيكون باللغتني العربية واالجنليزية وكذلك اي 

مهارات يتطلبها هذا النوع من التقدمي. 
وفيما يتعلق بتجربة التمثيل، ذكرت انها تلقت عرضا 

للمشاركة في فيلم سينمائي أجنبي، ومن املقرر التفاوض مع 
الشركة املنتجة في دبي، مضيفة: لقد شددت على مجموعة 
من الشروط يأتي في مقدمتها طبيعة الشخصية التي يجب 

ان تنطلق من كونها كويتية وفي املقابل وافقت على مضض 
بالتخلي عن رشاقتي املعهودة، حيث ان من ضروريات الدور 
ان اكون »مليانة « نوعا ما، وأكدت أنها اشترطت على اجلهة 

املنتجة ان يكون الدور مناسبا للفتاة اخلليجية وما يحيط بها 
من عادات وتقاليد في مجتمعها احملافظ.

أحمد الفضلي  ٭

نورة عبداهلل بني السينما واملسابقات و»زيادة الوزن«
اشترطت المحافظة على العادات والتقاليد لبطولة الشاشة الفضية

نورة عبداهلل

من التاسعة حتى احلادية عشرة بقيادة نادية وسالم وروان

»صباح اليوم« ينطلق اليوم.. والفيلكاوي تؤكدأنه خارج املنافسة

شرائح املجتمع والتي تتم 
مناقشتها مع اهل االختصاص 
م���ن األطب���اء واملختصني 
ال���ى جانب  واملس���ؤولني، 
الفق���رة اليومية املخصصة 

عن الطبخ.
كما يراهن فريق »صباح 
الي���وم« على قوة وانطالقة 
البرنامج وانه سيكون خارج 
املنافسة مع اي برامج مماثلة 
وذلك حلج���م اجلهود التي 
بدلت فيه الى وجود عنصر 
التشويق واملفاجأة وتغطية 

كل املجاالت.
وبه���ذه املناس���بة قالت 
البرام���ج املنوعة  مدي���رة 

شاب اليزال حتت االختبار.
ويطرح برنامج »صباح 
اليوم« وهو من اعداد منى، 
ردين���ه، نغ���م ،تترأس���هن 
مديرة البرامج املنوعة نوال 
الفيلكاوي ويطرح الكثير من 
الفقرات املتنوعة واملختلفة 
التي تهم كل شرائح املجتمع 
وجميعها افكار لم يس���بق 
ان مت طرحها ف���ي البرامج 
الصباحية وهي الفقرات التي 
يراه���ن عليها فريق االعداد 
كونها متزج التاريخ بالواقع 
باخليال وبالنقد والطرافة الى 
اليومية  جانب املوضوعات 
والقضاي���ا الت���ي ته���م كل 

ورئيسة فريق االعداد نوال 
الفيلكاوي ان من اس���باب 
تأخي���ر انطالق���ة »صباح 
اليوم« كان بسبب البروفات 
املكثفة لفريق التقدمي من اجل 
خلق انسجام بينهم خاصة 
انهم يلتق���ون للمرة االولى 
في استديو مشترك، كما ان 
وجود فقرات عديدة مثقفة 
ومتنوعة استلزم مضاعفة 
عمل فريق االعداد لساعات 
طويلة ب���ني اختيار االفكار 
ومناقشتها وايضا ترجمتها 
عل���ى ارض الواقع بش���كل 
مشوق سيكتشفه املشاهد 

بنفسه.

يبدأ البرنامج الصباحي 
اليومي »صباح اليوم« اولى 
حلقاته اليوم من التاس���عة 
حتى احلادية عش���رة على 
قناة اليوم بعد فترة حتضير 
طويلة ج���دا قضاها فريق 
العم���ل في جتهي���ز األفكار 
وتسجيل التقارير وكذلك في 
البحث ع���ن وجوه اعالمية 
تطل على املشاهدين، حيث 
مت التوصل الى اسناد مهمة 
ال���ى ثالثة مذيعني  التقدمي 
هم نادية سليمان مذيعة في 
القناة وانضم اليها الثنائي 
سالم وروان ومن املتوقع ان 
ينضم الى فريق املذيعني مذيع 

فريق برنامج »صباح اليوم« نوال الفيلكاوي

أمل حجازي تتالسن مع معجبي جنوى كرم
من أخذت تقييما إيجابيا من 
الفنان وديع الصافي ال يحق 
ألي كان من توجيه أي انتقاد 
لها.  وأم����ام هذا اجلدل الذي 
أثير، غردت أمل على »تويتر« 
نافية أن تكون قد صرحت او 
انتقدت أو قيمت أداء وجتربة 
جنوى ف����ي البرنامج لتنهي 
احلرب التي شنت ضدها على 
»تويتر«، واستمرت حتى بعد 
توضي����ح ما حصل ما دفعها 
للرد بالطريقة املناسبة على 

كل من يتخطى حدوده.
من جهة أخرى، أصدرت 
أمل أخيرا، حسب »ايالف«، 
أغنية »فني الضمير يا بشر« 
اإلنس����انية االجتماعية التي 
حتاك����ي الوضع ف����ي الدول 
العربي����ة، وهي م����ن كلمات 
وأحل����ام أحم����د احلفناوي 
وتوزي����ع وليد قب����الن، كما 
حتضر أمل في الوقت احلالي 
أللبومها اجلديد الذي لم حتدد 

موعد صدوره بعد.

تفاعل خالل االيام املاضية 
على »تويتر« موضوع انتقاد 
الفنانة أمل حجازي ملواطنتها 
جنوى كرم وتقييم مشاركتها 
ف����ي حتكي����م املواه����ب في 
 .Arab's Got Talent برنام����ج
وبدأ معجبو كرم بالرد على 
أمل على »تويتر« ووصفها 
ببع����ض العب����ارات املهينة، 
مانع����ني إياها م����ن التعليق 
على جنمتهم املفضلة أو حتى 
جنوى كرمامل حجازيتقييم مشاهدتها، خصوصا أن 

الشاب خالد: كنت بال سعر .. وهذا معنى »دي دي«

السادسة من عمره.
كذل���ك، وج���ه الش���اب 
خالد نصيحة للمشتركني 
بضرورة العمل وحب املهنة 
والبحث عن املوسيقى. وأكد 
أن حب اجلمهور أيضا من 

العوامل التي حتقق النجاح 
والنجومي���ة، مؤكدا أنه ال 
يوج���د فنان ب���ال جمهور. 
واعتبر جنم الرأي اجلزائري 
»دي دي« نقطة حتول في 
حياته، مشيرا إلى أنه سجلها 
في باريس ولم يكن يتوقع 
لها كل هذا النجاح. وأسهمت 
أغنية »عايشة« في حتقيق 
املزيد م���ن االنتش���ار في 

اخلارج.
وح���ل أعض���اء جلنة 
التحكي���م اليس���ا وكارول 
سماحة وحسني اجلسمي 
ووائل كفوري ضيوفا مع 
ريتا ح���رب للحديث عن 
أج���واء احللقة. وأكد وائل 
أن���ه موضوعي وال يتحيز 
ألح���د من املش���تركني، بل 

يختار دائما األفضل، محذرا 
من أنه سيرسل األسوأ إلى 
البيت حتى لو كان متسابقه 
الوحيد أدهم نابلسي. وقد 
أيدته اليس���ا التي وصفت 
وائ���ل باملوضوعي، لكنها 
وصفت نفسها بالعاطفية 
وخصوص���ا م���ع فريقها 
اميان وسلوى، مؤكدة أنها 
ال تس���تطيع أن تقول »ال« 
لهما. أما كارول س���ماحة، 
فرفضت أن يكون البرنامج 
مؤسسة خيرية أو مشروعا 
انسانيا، مؤكدة أنها تفصل 
مشاعرها خالل حكمها على 
األص���وات حت���ى يحصل 
األفضل ومن يستحق على 
»أكس فاكتور«. كذلك، أشاد 

حسني اجلسمي بفريقه.

اس����تطاع الشاب خالد 
إش����عال مس����رح »أك����س 
فاكتور«، حيث قدم أغنيتني 
وسط تفاعل اجلمهور الذي 
 C’est La تراقص على نغمات
Vie و»دي دي«، وقد سألته 
كارول سماحة عن معناها 
الواحد مش  ليرد: »تعني 
الزم يفرط في الزين، فيقال 
خد اجلمال خد«. وفور انتهاء 
حلقة العروض املباشرة، 
ح����ل النج����م اجلزائ����ري 
ضيفا على ريتا حرب في 
برنامج »أكسترا فاكتور«. 
وأكد أنه استطاع الوصول 
إلى العاملية بعدما كان بال 
إذ تخطت مسيرته  سعر، 
ال� 40 عاما. ولفت إلى أنه 
كان يغني منذ أن كان في 

الشاب خالد 

وسوف يستعد إلحياء أولى حفالته يوليو املقبل

يستعد سلطان الطرب جورج وسوف إلحياء 
أولى حفالته الغنائية بعد شفائه، وذلك يوليو 
املقب���ل في بيروت. ويقوم الوس���وف حاليا، 
حسب موقع »عيون عالفن«، بتكثيف التمارين 
الصوتية رغبة منه ف���ي لقاء جماهيره التي 
تعش���قه في القريب العاج���ل بعد غيابه عن 

املشاركة في احلفالت الغنائية بسبب حالته 
الصحية. يذكر أن وسوف تعرض جللطة دماغية 
أثرت على جميع أطرافه، األمر الذي أدى إلى 
بعده عن الساحة الغنائية لفترة، ولكن حتسنت 
حالته الصحية في الوقت احلالي بنسبة %80 

تقريبا، وأصبح يحرك جميع أطرافه.

جورج وسوف

بعد مايا ونانسي… فارس كرم بالنظارات

فارس كرم بالنظارات

يبدو أن ظاهرة استخدام 
النظارات الطبية ذات العدسات 
املربعة واإلطار األسود لم تعد 
الفنانات. بعدما  حكرا على 
اجتاحت هذه املوضة فنانات 
كثيرات كمايا دياب ونانسي 
عجرم وهيف���اء وهبي، ها 

هو فارس كرم يس���تخدمها 
أيضا في ص���وره اخلاصة 
بألبومه اجلديد الذي أطلقه 
منذ فترة تقريبا. وحظيت 
صور فارس كرم باإلعجاب، 
خصوصا أنها منحته اطاللة 
جديدة ومختلفة. ومت تشبيه 
نظاراته، حسب ما ذكر موقع 
»أنا زهرة«، بتلك التي يضعها 
حسن الشافعي في برنامج 

»أراب آيدول«.
يذك���ر أن كاظم الس���اهر 
كان من أوائل الفنانني الذين 
الطبية  النظارات  استخدموا 
كن���وع من االكسس���وار في 
كليب »حافية القدمني«. وسبق 
للفنان ماجد املهندس أن وضع 
النظ���ارات الطبية كنوع من 
تغيير »اللوك«، واتهم وقتها 

بتقليد كاظم الساهر. مايا دياب نانسي عجرم

»فاكهة احلب« في ألبوم كاظم الساهر اجلديد

قال الفنان العراقي كاظم الساهر إنه يعمل 
على قدم وس���اق لالنتهاء من ألبومه الغنائي 
اجلديد، مش���يرا الى أنه انته���ى بالفعل من 
تس���جيل 6 أغنيات، وس���يضم األلبوم من 8 

إلى 10 أغنيات.
من ضمن األغنيات التي انتهى الساهر من 
تسجيلها، حسب موقع »عيون عالفن«، أغنيتان 
للشاعر الراحل الكبير نزار قباني وهما »فاكهة 

احلب« و»لو لم تكوني«، باإلضافة لثالث أغنيات 
للش���اعر كرمي العراقي، واحدة منها تسجيل 
جللس���ة خليجية، وواحدة أخرى من تأليف 
كاظم الساهر ومن املقرر أن يرى األلبوم النور 

خالل موسم الصيف املقبل.
أما آخر أخبار الساهر الفنية فهي استعداده 
إلحياء حفل غنائي كبير مبهرجان جرش باألردن 

27 يونيو املقبل.

كاظم الساهر 


