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»عمر« املهندس في »مايك« القايلة طويل!
بشار جاسم 

يتميز برنامج »القايلة« بانفراداته االعالمية من خالل 
الضيوف املميزين، حيث متكن املعدان النشطان 

نايف النعمة وصالح الدويخ من تسجيل حلقة مميزة 
واستثنائية مع النجم البرنس ماجد املهندس، رغم 

ارتباطاته الفنية الكثيرة.
 وكعادتهما مايك مبلتع وعمر العثمان، اللذين لهما 

تقدميهما املميز واخلفيف الظل لدى املستمع، طرحا عليه 
اسئلتهما بأسلوبهما اخلاص الذي سيتابعه املستمعون 

غدا »اخلميس«، حيث مت تسجيل هذه احللقة حتت قيادة 
املخرج خالد ملك.

استضافة املهندس في البرنامج االذاعي »القايلة« تعتبر 
اول إطاللة له عبر اثير محطة »كويت اف ام« وهذا االمر 
يحسب ألسرة البرنامج التي استطاعت ان تقنع املهندس 

بهذا اللقاء الذي يعتبر طويال نوعا ما مع جنم بحجمه. 
مت تسجيل حلقة املهندس بعد جناح مشاركته مؤخرا في 
مهرجان فبراير الكويت مع كل من الفنانني إليسا وأمين 

االعتر ومطرف املطرف.
وسيتحدث املهندس في العديد من املواضيع الفنية التي 

تتناول اهم محطات مسيرته املميزة والثرية جدا سواء في 
الغناء او التلحني، اضافة الى العروض التي تلقاها خلوض 

جتربة التمثيل في السينما املصرية. 
كما سيرد على ما تردد قبل فترة فيما يخص اختياره 
بدال من الفنان راغب عالمة في برنامج »أراب آيدول«، 

ورأيه بعدد من النجوم في اخلليج والوطن العربي. 
وأكد املهندس في اللقاء على عمق العالقة الطيبة التي 

جتمعه مبطربي الكويت، مشيرا الى شغفه لرؤية ولقاء 
الفنان القدير عبدالكرمي عبدالقادر الذي يعشق أعماله، 

حيث سبق ان غنى له »يطري عليه الوله« في ليلة املوعد 
الثاني امام سمو االمير امللكي بدر بن عبداحملسن، كما لم 
ينس اجلمهور الكويتي والدعم الذي يقدمه لشخص ماجد 

املهندس وحبه لفنه منذ بدايته الفنية. 
يذكر أن »القايلة« يبث يوميا عند الساعة الواحدة ظهرا 

وهو من إعداد نايف النعمة وصالح الدويخ وتقدمي مايك 
املهندس يتوسط مايك مبلتع وعمر العثمان وخالد ملك وصالح الدويخمبلتع وعمر العثمان. وإخراج خالد ملك وجاسم محمد. ماجد املهندس

بعد تسجيل حلقة استثنائية تبث غداً اخلميس

يطرح »أبسط األشياء« في ثاني تعاون له مع عبدالعزيز الويس

عاصي احلالني ينشّط السياحة في شرم الشيخ
كش���ف الفن���ان عاصي 
الحالني عن س���بب غنائه 
الت���ي أطلقها  »الخوال���ك« 
حديثا، إذ أكد إلذاعة »شام إف 
إم« أنها أغنية قديمة للفنان 
رجا ب���در، وهو يحبها جدا 
وكان يغنيها ف���ي بداياته، 
فأراد أن يعرف الجيل الجديد 
إلى هذا العمل بعدما حصل 
على تنازل من شاعر األغنية 

إلياس ناصر.
من ناحية أخرى، يستعد 
اللبنان���ي إلحياء  الفن���ان 
احتفاالت »ش���م النس���يم« 
في حف���ل جماهيري ضخم 
يرمي إلى تنشيط السياحة 
وتطوير العش���وائيات في 
الحاالني  مصر، وس���يقدم 
أمسية في فن���دق »كونكورد 
السالم« ف�ي شرم الشيخ 11 

عاصي احلالني الجاري.

محمد كرمي: 3 شخصيات غيرت حياتي!

حاالت إغماء وإصابات تعطل تصوير مسلسالت رمضان

فيفي عبده وسمية اخلشاب 
البطول����ة والذي ميثل  دور 
الشاش����ة بعد  إلى  عودتهما 
جناح »كيد النسا« في جزءيه، 
موضحا أن ش����خصيته في 
العمل جديدة متاما عليه ولم 
يقدمها سابقا في جميع أعماله. 
هذا، ويعود محمد إلى مسلسل 
»مولد وصاحبه غايب«، في 
شخصية ضابط الشرطة الذي 
يحارب احملسوبيات ويشاء 
الق����در أن يلتق����ي دائما مع 
»نوسة«، أي هيفاء وهبي، رغم 
كل التشكيالت. وقال إنه سعيد 
جدا بالوقوف أمام وهبي في 
ثانية جتاربهما معا بعد فيلم 
»دكان شحاته« وحققا جناحا 

أن يعرض في رمضان.
أما الفنان خالد النبوي، فقد 
اضطر للحصول على إجازة من 
مسلسل »مرمي« الذي يشارك 
بطولته مع هيفاء وهبي في 
أول عمل يجمع بينهما، حيث 
أصيب بنزلة برد نتيجة تقلب 
اجلو، ونصحه الطبيب بالراحة 
لفترة، وبالفعل وافق املخرج 
محمد علي على منحه إجازة 
قبل أن يعود االسبوع املقبل 

الستئناف التصوير.
فيم���ا تعرض���ت درة هي 
األخرى حلادث بسيارتها، أثناء 
عودتها من تصوير دورها في 
مسلسل »بعد البداية«، حيث 
جنت بأعجوب���ة، وروت هذه 

كبيرا كثنائي متثيلي، ويتمنى 
أن يكون العمل عند حسن ظن 
العمل  انتظر  الذي  اجلمهور 

حاله حال أبطاله.
هذا، وينتظر املنتج محمد 
فوزي عرض مسلسله »مولد 
وصاحبه غايب« الذي تأجل 
منذ عام 2013 حتى رمضان 
2015 بعد سلس����لة مطبات 
واجهها. ويتناول العمل قصة 
شابة فقيرة تنقلب حياتها بعد 
دخوله����ا عالم رجال األعمال 
خالل نظام الرئيس املخلوع 
حس����ني مبارك، ويكش����ف 
املسلسل أسرارا وخبايا عن 
فساد األنظمة في تلك الفترة 

من احلكم.

احلادثة ملعجبيها الذين هنأوها 
بالسالمة على مواقع التواصل 
االجتماعي. كذلك تعرض الفنان 
أحمد زاهر حلادث سيارة وذلك 
في منطقة املقطم، حيث كان 
في طريقه لتصوير دوره في 
مسلسل »أرض النعام«، حيث 
فقد التحكم في السيارة التي 

غاصت في الرمال.
وأخيرا تعرضت الفنانة لقاء 
اخلميسي حلالة إغماء أثناء 
تصويرها مسلس���ل »ألوان 
الطيف« وذلك نتيجة اإلجهاد 
الش���ديد وضغط العمل الذي 
تعيش حتت وطأته في الفترة 
األخيرة إلجناز مشاهدها في 

أسرع وقت ممكن.

مرورا باملمثل����ن واإلنتاج، 
إلى كونه سيعرض  وصوال 
في شهر رمضان املبارك. وعن 
العروض  املزيد م����ن  تلقيه 
الفترة،  التمثيلية في ه����ذه 
قال كرمي في تصريحات له: 
»أنا اآلن في قمة التركيز على 
أعمالي حتى أنهيها في الوقت 
املطلوب، وبعد ذلك أفكر في 
كل ما يعرض علي، وعملي مع 
الكوميديا،  إمام، زعيم  عادل 
جديد من نواح عديدة وهذا 

سر النجاح«.
وعن أعماله األخرى، قال 
محمد كرمي إنه يصور مسلسال 
بعنوان »يانا يانتي« من إنتاج 
مها سليم وتؤدي فيه املمثلتان 

إلى تصوير مشاهده اخلاصة، 
والسيما أنه بطل املسلسل أمام 
منة شلبي وكان من الصعب 
تأجيل العمل حيث من املفترض 

يتابع املمثل املصري محمد 
كرمي تصوير مشاهد أعماله 
الرمضاني����ة املختلفة، حيث 
سيطل من خالل 3 شخصيات 

جديدة.
وأعرب كرمي عن سعادته 
الكبيرة بالوقوف أمام النجم 
عادل إمام في مسلسله اجلديد 
»أستاذ ورئيس قسم«، حيث 
يؤدي دور جنل رئيس وزراء 
مصر ضمن إط����ار كوميدي 
ج����ذاب والفت، ويق����ول إن 
الكوميديا املوجودة في العمل 
مختلفة عن كل األعمال التي 
الفئة، وفيه  إلى هذه  تنتمي 
النجاح  كل عوامل وعناصر 
بدءا من السيناريو واحلبكة، 

وس���ط محاوالت صناع 
الدرام���ا ه���ذا الع���ام، إنهاء 
تصوير أعمالهم في أقرب وقت، 
خاصة أن شهر رمضان بات 
على األب���واب، إال أن تصوير 
املسلسالت الرمضانية شهد 
العديد م���ن إصابات النجوم 
التي عطلت التصوير بشكل 

أو بآخر.
بداية من إصاب���ة الفنان 
األردني إياد نصار بكسر في 
ذراعه، أثناء تصويره مشاهد 
مسلسله »حارة اليهود«، الذي 
يش���هد على أزمات متتالية، 
فاضطر املخرج لتصوير مشاهد 
مختلفة، غير التي يظهر بها 
نصار حت���ى يتعافى، ليعود 

محمد كرمي

لقاء اخلميسيخالد النبوي 

ما الذي دفع جنوى كرم إلى إصدار »كلمة حق«؟
أكد امللحن اللبناني وسام األمير ان أغنية 

الفنانة جنوى كرم اجلديدة »كلمة حق« قد 
مت إصدارها في أقل من شهر بعد اتصال 
ورده من جنوى، وطالبته باالستماع إلى 
كلمات صديقه نزار فرنسيس وتلحينها.
وأكد وسام، في تصريحات له، انه عمل 

على تلحني األغنية حتى سجلت األسبوع 
املاضي في استديوهات طوني سابا، دون 

ان يعرف ما املناسبة من وراء هذه األغنية، 
لكنه فهم ان جنوى كرم قررت ان تقول 

»كلمة حق« من خالل األحداث املسيطرة 
على عاملنا العربي بصوتها هذه املرة ال 

مبواقف تشهد لها.
كالم األمير جعل البعض يتساءل: ما 

املناسبة التي أجبرت كرم على إصدار 
أغنية جديدة هي وطنية، بعد تسريبات 

تؤكد انها سجلت أغنيات عادية »عاطفية«، 
ويترقب جمهورها إصدار هذه األغنيات 

بعد تقطع في اإلصدارات او اجلديد الغنائي 
بالنسبة لكرم؟

جنوى كرم

دياب وحس���ني إلى أنهم يد 
واحدة، وأنهم يهدفون دائما 

إلى نبذ العنف.

جماهير عمرو وتامر تنظم يوماً إلسعاد اليتيم
اتفق���ت رابط���ة محب���ي 
املطرب عمرو دياب مع احتاد 
محب���ي تامر حس���ني على 
مواق���ع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«، على تنظيم يوم 
بعنوان »اسعد يتيم« جلمع 
تبرعات وتوزيعها على دور 

األيتام.
ويق���ام احلف���ل بعد غد 
»اجلمعة«، بحضانة »فانكي 
املقرر  بيبي« باجليزة، ومن 
أن يحضره���ا ع���دد كبي���ر 
م���ن الش���خصيات العام���ة 

والنجوم.
ويه���دف القائم���ون على 
تامر حسني تنظيم اليوم من جانب جمهور  عمرو دياب

زفاف رانيا يوسف وزوجها للمرة الثانية!
الفنان���ة املصرية  ظهرت 
رانيا يوسف بصحبة زوجها 
رجل األعمال طارق عزب في 
»الكوشة«، وهي ترتدي فستان 

الزفاف.
وكانت رانيا سعيدة وهي 
متسك بوكيه الورد، وتساءل 
اجلمهور عن سر التقاط هذه 
الصورة وإن كانت أقامت زفافا 
ثانيا لها، ولكنه تبن أن رانيا 
كانت تصور أحد املشاهد وكان 
معها زوجه���ا، فقرر الثنائي 
أن يعيش���ا هذه اللحظة مرة 

ثانية.
وتزوجت رانيا من طارق 
ع���زب بعد زواج فاش���ل من 
كرمي الشبراوي، والذي سبقه 
انفص���ال عن املنت���ج محمد 

رانيا وزوجها طارق عزبمختار.

سماح جمال 

يستعد الفنان الشاب علي عبداهلل لطرح سنغل 
جديد بعنوان »ابسط األشياء« كلمات وأحلان 

عبدالعزيز الويس، توزيع جراح الصايغ، مكس 
وماستر ماجد صالح، ومت تسجيلها وتنفيذها 

بني الكويت والقاهرة وتركيا، واالغنية بها جانب 
كالسيكي مودرن وإيقاع حركي بسيط.

وأشار عبداهلل الى ان الفترة القادمة هي املناسبة 
لطرح السنغل بغض النظر عن اذا كانت األغنية 

تتناسب مع اجواء فصل الشتاء التي تتماشى 
مع األغنيات احلزينة والهادئة او فصل الصيف 

والتي تغلب على االغاني التي تطرح فيه اجلانب 
احلركي.  وعن سبب تكرار تعاونه مع الفنان 

عبدالعزيز الويس قال: العمل ال يوجد فيه 
مجاملة او محاباة كوننا اصدقاء، وهو فنان 

موهوب ولديه مجموعة واسعة من التعامالت 
الناجحة.

وحول توقفه عن طرح األلبومات واالكتفاء 
بالسينغل، قال: األلبومات لم يعد من ورائها 

ربح وبحكم ان عدد األغنيات فيه أكثر فتحتاج 
لوقت اطول حتى تأخذ صدى مع اجلمهور، اما 

السينغل فالتفاعل يكون معها أسرع، وحتى 
الفنانني الكبار اليوم اجتهوا  لطرح األغاني 

املنفردة او »املني البوم«، وشركات االنتاج التي 
تعتمد على احلفالت هي املستمرة لآلن.

اما عن مشاركته في اوبريت »البيت العود« الذي 
يحضره سمو أمير البالد حفظه اهلل فاعتبرها 

علي عبداهلل مبثابة وسام على صدره في 
مسيرته الفنية، كونها شرفا كبيرا.

ونفى علي عبداهلل أن يكون لديه نية مشاركة 
في أعمال درامية، خاصة انه رفض عمال قدمه 
له الفنان الكبير محمد املنصور، وقال: عندما 
اقوم بتصوير ڤيديو كليب »اجننهم« فما بالنا 
مبسلسل كامل، ومن األفضل »اعطي اخلباز 

خبزه«.

علي عبداهلل لـ »األنباء«:
ال مجاملة في العمل.. 

واأللبومات لم يعد من ورائها ربح

أحمد الفضلي 

الكوميدي  الفن����ان  انضم 
الش����اب خالد مظفر الى طاقم 
الفنان  عمل احدث مسلسالت 
القدير طارق العلي »الفصلة« 
والذي من املقرر تصويره في 
األيام القليلة القادمة في عدد 
الكويت مبشاركة  من مناطق 
العديد من جن����وم الكوميديا، 
حي����ث يحمل العم����ل الطابع 

الكوميدي. 
وتسجل مش����اركة مظفر 
في املسلسل ثاني املشاركات 
في اعمال العلي الذي ش����اركه 
مؤخرا في املسرحية االجتماعية 
الكوميدية »الصيدة بلندن« التي 
عرضت على مسرح نقابة العمال 
وحققت جناحا كبيرا وشكلت 
البطاقة التعريفية للفنان خالد 

مظفر كممثل كوميدي قادم. 
ويلعب الفنان الشاب دور 

خالد مظفر ينضم إلى طاقم عمل »الفصلة«
احد افراد اس����رة النجم طارق 
العل����ي وهي أس����رة تتعرض 
للعديد م����ن املواقف واملقالب 
الكوميدية على امتداد حلقات 
املسلسل الثالثن، ومن املنتظر 
ان يشهد العمل مشاركة عدد من 
النجوم منهم طارق العلي ومرام 

ونورة العميري وغيرهم، ومن 
املقرر ان يعرض في رمضان 

املقبل.

خالد مظفر


