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مقدم برامج مو »حامد« 24
ربه انه قاعد يقدم في قناة 
فضائية هااليام ميش���ي 
ويسولف عن اسرار هالقناة 
وشيصير فيها من سوالف.. 

واهلل عيب!

منتج يشعر ب� »سعادة« انه 
في مسرحيته اليديدة عدد كبير 
من الوجوه الشبابية علشان 
يعطيهم فرصتهم بس املشكلة 
اشكالهم غريبة.. شكلك يايبهم 

من قهاوي خيطان!

عيب وجوه

سعيد فارس: 
»رنيت غلط« باألسواق

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
طرح أخيرا باالسواق االلبوم االول للفنان 
سعيد فارس »رنيت غلط« وقد احتوى االلبوم 
على عشر اغنيات هي »بقالي كتير، حلدث 
امتى، كام مرة، فارق يا غالي، كل البشر، قلبي 
داب، رنيت غلط، انت فني، مني غيرك، الوداع« 
وقد تعاون س���عيد في هذا االلبوم مع عدد 
من الشعراء منهم امين فارس، ايهاب ماهر، 
هشام عبداحلليم، وعدد من امللحنني منهم 
تامر عاشور، هاني كمال، رامي جمال، عمرو 
ذكي، شريف عبداللطيف، محمد صديق. وقام 
سعيد ايضا بتلحني بعض اغنيات االلبوم.

»رنيت غلط« انت���اج فور توب لالنتاج 
الفني »هاني كمال، بيشوي راغب«.

يذكر أن سعيد فارس فاز عام 1997 باملركز 
االول على مستوى جامعة االسكندرية مبسابقة 
الغناء حتت قيادة د.سهير أبوشعيشع التي 
تربطها صلة قراب���ة بامللحن الكبير محمد 

املوجي.
وم���ن االس���كندرية الى القاه���رة حيث 
اشترك ببرنامج »س���تار ميكر« الكتشاف 
املواه���ب اجلديدة ووصل ملرحلة العش���ر 
االوائل بالسيزون االول مع الفنانة اجلميلة 

شاهيناز.

بعد بطولتها لـ »بعد الفراق« العام الماضي

هند صبري: »أنا عايزة أتجوز« 
في رمضان القادم

القاهرة - سعيد محمود
املنت���ج ط���ارق  تعاق���د 
اجلناين���ي وإبراهي���م املعلم 
صاحب دار الشروق مع النجمة 
هند صب���ري لتقوم ببطولة 
املسلسل التلفزيونى اجلديد 
»أنا عايزة اجتوز« ومت االتفاق 
معها على بدء تصويره بعد 
العيد مباش���رة بع���د أن يتم 
االستقرار على مخرج العمل 
وترشيح باقي الفنانني الذين 
سيشاركون في بطولته ليكون 
جاهزا للعرض على الشاشة 
الصغيرة في شهر رمضان من 

العام القادم 2010.
املسلسل مأخوذ من كتاب 
نش���رته دار الشروق يحمل 
الكتاب للمدونة  نفس اس���م 
العال وحتكي فيه  غادة عبد 
مشوارها مع الزواج وستقوم 
هند صبري بتقمص شخصيتها 
في املسلس���ل ومن املقرر أن 
تقوم املؤلفة بكتابة السيناريو 

واحلوار للمسلسل. 
مسلسل »أنا عايزة أجتوز« 
يعد ثان���ي تعاون بني املنتج 
طارق اجلنايني والفنانة هند 

صبري بعد برنامج »الش���قة« الذي عرض في 
رمضان املاضي بعدد كبير من القنوات الفضائية 
وحقق جناحا كبيرا كما يعد ثاني جتارب هند 

صبري مع البط���والت التلفزيونية وذلك بعد 
قيامه���ا في رمضان املاضي ببطولة مسلس���ل 
»بعد الفراق« مع خالد صالح واخراج شيرين 

عادل.

سعيد فارس

هند صبري

هبة الدري متسك بقسيمة فوز مقدمة من اتيليه مودا ستايل

امللحن عبداهلل القعود امللحن عبداهلل القعود مع الياس الرحباني وجيهان الناصر وزياد بطرس ومقدمي »سوبر ستار5« وائل منصور ومجدال خطار

وائل جسار في مشهد من الكليب

غريس الريس

 للمشاركة في البرنامج والفوز بجوائزه القيمة

الدعوة مفتوحة لألطفال الموهوبين
 في برنامج »كنز FM« الليلة

مفرح الشمري
وجهت فراشة الشاشة النجمة 
هبة الدري الدعوة جلميع األطفال 
املوهوبني للمشاركة في البرنامج 
الش���عر  إلب���راز مواهبهم في 
والغناء والتقليد للفوز بجوائز 
»كن���ز FM« القيم���ة والثمينة 
املقدمة م���ن »زين«، »األنباء«، 
 «كوالتي نت«، »كون س���بت«، 
»منت���زه خليفة الس���ياحي«، 
الوطنية«، املصممة  »البترول 
الكويتي���ة فريدة النوبي، »ايه 
ون لتأجير السيارات«، »أطياب 
املرشود«، وغيرها من الشركات 
واملؤسسات احلريصة على دعم 

البرامج اجلماهيرية.

الهوندا... الليلة

تش���هد حلق���ة الليل���ة من 
البرنامج السحب علي الهوندا 
الثالثة املقدمة من اجلهة املنفذة 
للبرنامج وهي »ميديا فون بلس« 
حيث فاز بالسحب األول املستمع 
خالد يوسف والثاني املستمعة 
شاهة سعد، فمن يكون صاحب 
احلظ اجلميل هذه الليلة رجال 

أم امرأة!

بالعيمي طاحوا

النجمة هبة الدري تستقبل 
اتصاالت املس���تمعني بطريقة 
»حلوةش« حيث تقوم بتطويل 
كلمة »ألووو« حتى يرد عليها 
الطريقة ولكن  املتصل بنفس 
في احللقة املاضية بعدما قالت 
»ألوو« بطريقتها اخلاصة أكثر 
من مرة ما كان الطرف الثاني 
يرد فضحكت بعدما تعبت من 
كلمة ألو وقالت: بالعيمي طاحوا 

ردوا!

وائل جسار: »غريبة الناس« ببيروت

غريس الريس أّمًا للمرة الثانية

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
صور الفنان وائل جس���ار اغنية »غريبة الناس« من 
ألبوم »توعدن���ي ليه« على طريق���ة الڤيديو كليب مع 
املخرج فادي حداد الذي صور الكليب في عدة مناطق في 
بيروت »أشرفية، جمّيزة، فرن الشباك، الدورة، جديدة، 

ومنطقة جبيل«.
أغنية »غريبة الناس« صورت بناء على طلب جمهور 
جس���ار الكبير وهي من كلمات أمين بهجت قمر وأحلان 
وليد س���عد وتوزيع تومه، أما االنتاج فلشركة أرابيكا 

ميوزيك.

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
رزقت االعالمية غري���س الريس مبولود ثان ومتت 
الوالدة في مستش���فى املش���رق، حيث خضعت لعملية 
قيصرية، وهي متضي اليوم فترة نقاهة وراحة وأوقاتا 
ممتعة برفقة ولديها جورجيو وجيسن املولود اجلديد 

الذي يتمتع بصحة جيدة.
من جهة أخرى، تستعد الريس لتصوير حلقات جديدة 
من برنامج »أصحاب جنوم« وذلك بعد جناحه في دورته 
االولى ومن املتوقع عرضه على قناة »اجلديد« بعد نهاية 
الشهر الفضيل، وذلك كل اثنني الساعة التاسعة والنصف 

مساء عبر االرضية والفضائية.

شبان موهوبني، لكن اقول حقهم 
شدوا حيلكم في الفترة القادمة 
وفي املستقبل االيام احلى وتصير 
احسن والفرص تتوفر بشكل اكثر 

والدعم راح يجي ان شاء اهلل.
عن��دك اعم��ال جدي��دة بعد 

رمضان؟
عندي حلن مللحم زين وكذلك 
سعود بن سلطان وعندي تعاون 
مع ميريام ف����ارس خلصت من 

تسجيله.

الشباب ويش����كرون عليها لكن 
هم مو القيني الدعم ومو القيني 

تسليط الضوء واملساعدة.
يعني اخللل م��ن اجليل وال 

من االنتاج والدعم وال االثنني؟
العامل مشترك الشباب يتحمل 
جزء في ه����ذا املوضوع وطبعا 
الظروف علشان ال اظلم شركات 
االنتاج النهم يب����ون يربحون 

فأقول العملية مشتركة.
انا ال انكر ان عندنا مطربني 

عليهم من قب����ل ادارة البرنامج 
اللي ينجح عنده بعد  وبالتالي 

ادارة جيدة عشان يقدر يكمل.
ما تالح��ظ ان هناك معوقات 
للمط��رب الكويتي للظهور على 

الساحة؟
هذي تعتمد عل����ى التوفيق 
من اهلل س����بحانه، يعني ماكو 
شيء سهل لكن بعض املطربني 
يخدمهم احلظ حتى اللي يخدمه 
احلظ م����رة ما يخدمه ثاني مرة 
علشان چذي الزم املطرب يستمر 
ويفكر في تطوير نفسه، وايضا 
املطرب الكويتي يعوقه االنتاج 
فهو مشكلة الفنانني، والشركات 
بعد االزمة االقتصادية خفضت 

الدعم في الكثير من االمور.
ش��لون تش��وف مس��توى 

االغنية الكويتية حاليا؟
بشكل عام جيدة، وموجودة 
وماخ����ذة مكانتها ب����ني االغاني 
بس اجليل اجلديد ما في شيء 
قاعد يقدمه بش����كل واضح من 
الرويش����د ونبيل  بعد عبداهلل 
وعبدالكرمي واجليل اجلديد يعاني 
من امور كثيرة يعني قلة منهم 
يحاولون بخطوات ناجحة واهلل 
يعينهم الن الظروف اصعب احلني 
لكن احنا نفتقر الى اجليل املساند 
للجيل القدمي، محنا القيني اربعة 
او خمس����ة مطربني في الكويت 
يكملون املسيرة او ناس تتنبأ 
لهم مبستقبل مثل اجليل القدمي، 
صحيح هن����اك مح����اوالت من 

يجّهز لعمل فني مع ملحم زين وميريام وسعود بن سلطان

القعود: األغنية الكويتية موجودة ومحتفظة بمكانتها

»سـوبر سـتار« أخرج أصواتـًا كثيـرة و»الشـاطر« هو اللـي يكمل المشـوار
الجيل الجديد ما في شي قاعد يقدمه بشكل واضح واهلل يعينهم على الظروف الصعبة

العملية ميكن تنجح في البرنامج 
بس مو شرط تنجح في احلياة 
اللي يكمل  العملية الشاطر هو 
ارادة  واللي جنح����وا عنده����م 
واختيارات واس����لوب جيد مع 
الناس وقب����ل كان فيه كنترول 

وطيدة مع اللجنة كلها وما في 
ابدا مشاكل.

البرنامج اخرج اصوات كثيرة 
ب��س القليل منه��ا اللي فرضت 

نفسها في الوسط الفني؟
البرنام����ج غير ع����ن احلياة 

وال أل، واذا اس����تمروا وص����ار 
مخاطبة راح اكمل معاهم.

يقال ان هناك مشاكل حصلت 
مع اللجنة في اجلزء االخير؟

ما ص����ارت مش����اكل واحنا 
اصدقاء وللحني جتمعنا عالقة 

رمضان مع طارق العلي وقدمت 
مقدمة »صوتك وصل« على قناة 

سكوب.
هل انت حلد اآلن مستمر مع 

»سوبر ستار«؟
للحني ما اعلنوا انهم يكملون 

خالد حسين
امللحن املبدع عبداهلل القعود 
الكثير من  ف����ي جعبت����ه  مازال 
املفاجآت فها هو يحضر لتعاون 
جديد مع ميريام فارس وسعود 
بن سلطان وملحم زين واخرين 
بعد جناح اعماله مع املع جنوم 

الفن في العالم العربي.
القعود ال يعلم حتى اآلن ان كان 
برنامج »ستار اكادميي« سيعود 
ام ال، مش����يرا الى انه سيعود اذا 
عاد البرنامج، ومشددا في الوقت 
نفسه على ان توقف البرنامج لم 
يكن سببه اخلالفات بني اعضاء 

جلنة احلكم به.
»األنب����اء« التق����ت بامللح����ن 
عبداهلل القعود لتعرف منه جديده 
واهم اعماله ف����ي رمضان، فإلى 

التفاصيل:
وين��ك عب��داهلل وش��نو آخر 

اعمالك الفنية؟
قدمت مجموع����ة من االغاني 
واحلمد هلل جنحت والقت قبول 
عند الناس في املوسم اللي فات 
حيث قدمت اغنية مليريام فارس 
اس����مها »حبيبي مكان����ه وين« 
وواحدة حق عبداهلل الرويش����د 
وهي »وحش����تي الدار وما قول« 
وقدمت الحالم »آخ����ر االخبار« 
ويارا »سلمولي« وبالتالي احنا 
موجودين بكثرة االعمال واالغاني 
اللي تنزل خلت الناس ما تثبت 
من كثرتها وميك����ن انا مقل في 
الظه����ور االعالمي ب����س اعمالي 
موجودة في السوق وعندي في 

يقول املثل:
 خذ من جيبه و...

أ – جامله
ب – عامله
ج – عايده

»FM فريال حماد(هبة الدري تتوسط فريق عمل برنامج »كنز(

ممثلة صابها »غرور« 
على الصحافة بعد ما رزها 
احد املنتج���ني في اعماله 
الل���ي تتعرض  الدرامية 
هاالي���ام.. الطي���ور على 

اشكالها تقع!

غرور


