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ق�اع����د 28 مط����رب 
»يزايد« في حواراته 
التلفزيونية انه أفضل 
انه  مطربني جيله مع 
للحني ما عنده اال ألبوم 

واحد.. اهلل يشفي!

مذيعة تبي تصير 
»زين����ة« م����ع فريق 
عمله����ا اليدي����د بس 
انهم  مش����كلة ربعها 
مو على قلب واحد.. 

اهلل يعينچ!

مزايدة قلب
ممثلة »مهدت« الطريق 
ألحد املنتجني بأنه يتعاون 
مع محطة فضائية عربية 
بعدما وعده����ا ببطولة 
عمله اليدي����د.. خير ان 

شاء اهلل!

بطولة

أكد أن الحكم على أصوات »نجم الخليج« اليزال مبكرًا

بالطبع، لك���ن تلفزيون دبي يصرُّ دائما 
على وجودي.

هل انت اخترت اعض��اء جلنة التحكيم 
ديانا حداد وفايز السعيد؟

ال ابدا، تلفزيون دبي هو الذي اختار 
اعضاء اللجنة.

ما رأيك في املش��تركني الكويتيني، هل 
االهتمام بهما سيكون مضاعفا من قبلك؟

جميع املشتركني متتعوا بأصوات جيدة 
وال ميكن ان احكم على اي منهم اال بدءا 

من االسبوع املقبل.
هنالك الكثير م��ن البرامج التي تعرض 
على الفضائيات العربية لتخريج الهواة في 
الفن وتعتمد على تصويت اجلمهور، كيف 
تنظر الى ه��ذه البرامج التي فيها اجلمهور 

حكم؟ والى اي مدى ترى حكمه صحيحا؟
اعتقد ان برنامج جنم اخلليج في املوسم 
احلالي س���يكون خياره في املش���تركني 
مناصف���ة بني اجلمهور وجلنة التحكيم، 
 ،» SMS« وخيار اجلمهور يعتم���د على

وامتنى التوفيق للجميع.
ملاذا لن تكون موجودا في احتفال الفنان 
ماج��د املهندس الذي س��تقيمه له »روتانا« 
مبناس��بة اطالق البومه »اذكريني« خاصة 

انه دعاك شخصيا للحضور؟
لن اتواجد بس���بب ظروف خاصة بي 

في الكويت.
ما الكلمة التي توجهها للمهندس؟

اقول له الف مبروك على االلبوم وان 
شاء اهلل بالتوفيق ونراك دائما بهذا النشاط 

ونفرح بك.

احببت هذا البرنامج.
لو كان التنافس على اغنية غير خليجية 
لنقل مصرية او لبنانية او اللهجة البيضاء، 
هل كنت س��توافق على املشاركة ووفق اي 

معايير؟
لو طل���ب مني ان س���أكون متواجدا 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
التوالي يشارك  الثالث على  للموسم 
سفير االغنية اخلليجية سلطان الرومانسية 
عبداهلل الرويشد في جلنة حتكيم برنامج 
»جنم اخلليج«. الرويشد الذي يعتبر ان 
عالق���ة صداقة تربطه باحملطة اكد انه ال 
يستطيع احلكم على اداء املشتركني بشكل 
عام وعلى الكويتيني املشاركني بدر وصالح 
اال اعتبارا من االسبوع املقبل، مشيرا الى 

ان االصوات باالجمال جيدة.
الرويشد الذي عاد الى الكويت مباشرة 
بعد انتهاء انطالق البرنامج اكد ل� »األنباء« 
انه لن يتواجد في احلفل الذي خصت به 
الفنان العراقي ماجد املهندس  »روتانا« 
الطالق البومه »اذكريني« رغم انه متت 

دعوته وذلك بسبب ظروف خاصة.
ما الذي اس��تطاع البرنام��ج احلالي ان 
يقدم��ه من خالل مواس��مه الس��ابقة على 

الساحة الغنائية الفنية العربية؟
كانت فرصة لهم لكن لم يتم استغاللها، 
فيما اليوم يختلف الوضع وسيتم استغالل 

البرنامج بشكل صحيح.
ملاذا؟

ألن النوعية مختلفة وفيها امور وتطلع 
الى املس���تقبل اكث���ر، وامتنى ان يعرف 
املتس���ابقون ان هذه الفرصة ال تعوض 

فعال.
ملاذا انت مص��رٌّ على البقاء في عضوية 

جلنة حتكيم البرنامج للموسم الثالث؟
ذلك بحكم الصداقة التي تربطني مع 
تلفزيون دب���ي، فهم اصدقائي، كما انني 

سلطان الرومانسية: لم أحضر حفل المهندس ألسباب خاصة
يستضيف مديرة مشروع زوايا اليوم

»هي وأخواتها« بحلة جديدة
خالد حسين

يع���ود برنام���ج هي 
واخواتها على القناة األولى 
الكويتية بحلته اجلديدة 
ومبذيع���ات ج���دد وهن 
د.س���هام القبندي استاذة 
علم االجتم���اع ود.عفاف 
الروم���ي طبيب���ة أطفال 
وس���هيلة السالم إعالمية 

وناشطة سياسية.
هي واخواتها برنامج 
يهتم باملرأة الكويتية بشكل 
خاص واملرأة العربية بشكل 

عام حيث يتحدث عن حتديات املرأة وس���ر جناحها في 
جميع املجاالت س���واء كانت املرأة عامل���ة أم ربة بيت 
والبرنامج يتناول املواضيع بأس���لوب شيق من حيث 
الطرح الراقي والسلس لتكون الرسالة واضحة وصادقة 
لكي يتقبلها املشاهدون، حيث يأخذ املواضيع في إطار 

احلوار والنقاش لتسليط الضوء عليها عن قرب..
البرنام���ج يبث يوميا الس���اعة 9.30 صباحا ما عدا 
اجلمعة والسبت ويعاد بثه بعد منتصف الليل ويرأس 
فريق عمله الزميل قاسم عبدالقادر ويتكون من هنادي 
إبراهيم، وحنان بهبهاني، ومشعل اشكناني وموزة اجلناع 
وسعود مزيعل من اخراج مشعل الشمري، ناصر قاسم، 

جابر محمدي.
يذكر أن البرنامج سيستضيف في حلقته صباح اليوم 
مديرة مش���روع زوايا رنا اخلالد حيث سيدور احلديث 
عن األهداف املرجوة من هذا املشروع اخليري الستثمار 
اوقات الشباب مبا ينفع حياتهم كما يستضيف الطفلة 
الكفيفة بسمة السعيد التي ستتحدث عن االستفادة التي 

حصلت لها بعد انضمامها لهذا املشروع.

يحّضران ألغنية جديدة بتكتم شديد

محمد عبده وناصر الصالح حبايب
ام.بي.س���ي: يج���ري حاليا 
التجهيز لتعاون فني كبير بني 
فنان العرب محمد عبده وامللحن 
ناصر الصالح، بعد التحسن الذي 
طرأ مؤخرا على عالقة النجمني 

الكبيرين.
وكشفت مصادر سعودية عن 
وجود امللحن ناصر الصالح في 
القاهرة هذه األيام  استديوهات 
لوضع اللمس���ات األخيرة على 
حل���ن األغنية الت���ي يتوقع لها 
النجاح، وان تك���ون ذات قيمة 
طربية تضاهي األعمال السابقة 
العرب مثل  التي جمعته بفنان 
»األماكن« و»بنت النور« و»سمي« 
و»اعترف لك«، خاصة ان النجمان 
يحضران ألغنية جديدة يتكتمان 
عليها وذلك حلرصهما الش���ديد 
حتى تكون مفاجأة سارة ملتذوقي 

الطرب األصيل.
على جانب اخر، يقوم الصالح 
ايضا خالل وجوده في القاهرة 
بتجهيز عدة أحلان خليجية لعدد 

من املطربات العربيات من بينهن 
الفنانة اللبنانية كارول سماحة 
في أغنية »ذبحن���ي« واملطربة 
العراقية شذا حسون في أغنية 
»وعد عرقوب« وأماني السويسي 
في أغنية »يا قلبي يا مسكني«.

وتأتي هذه األعمال في اطار 
سعي الصالح جلذب األصوات 
النسائية وتقدميهن كنجمات كما 
فعل مع الفنانة اللبنانية يارا من 

خالل أغنية »صدفة«.
يذكر ان امللحن ناصر الصالح 

سيقدم نهاية االسبوع اجلاري 
عملني في األلبوم اجلديد للمطرب 
الس���عودي راشد الفارس »شي 
ثاني« وهما أغني���ة »يا فنان« 
وأغنية »شي ثاني« من كلمات 

الشاعر ساري.

عال غانم نادمة!

القاهرة ـ سعيد محمود
الفنان���ة عال غ���امن نادمة 
الش���تراكها في بطول���ة فيلم 
»األكادميي���ة« واعتب���رت ان 
مش���اركتها في الفيلم »غلطة 

عمرها«.
وأكدت انها ل���ن تكرر هذه 
الغلطة مرة أخرى، خاصة بعد 
ان اكتشفت ان الفيلم ال يصلح 
للعرض أو الطالق كلمة »فيلم 
س���ينمائي« عليه، وأكدت انها 
الفني،  ستسقطه من تاريخها 
ودعت اجلمهور الى نس���يانه، 

وعدم محاسبتها عليه.
وحول عدم وجود صورتها 
عل���ى أفيش الفيل���م رغم انها 
بطلته قالت عال: من ظهروا على 
أفيشات الفيلم قاموا بتصويره 
على نفقته���م اخلاصة، حيث 
هرب املنتج، وأنا لم يكن لدي 
أي اس���تعداد ألن أصرف على 
العمل م���ن مالي اخلاص، ألنه 
عمل لن يضي���ف الى تاريخي 

بل سينتقص منه.

عبير الوزان  في »مهن غير« 
على قناة »فنون«

خالد حسين
تس����تعد املذيعة عبير الوزان لتقدمي برنامج جديد يحمل عنوان »مهن غير« 
الذي سيبث على قناة فنون وفكرته تدور حول طبيعة العمل الشاق الذي يقوم 

به الرجل. »األنباء« دردشت مع الوزان فكان هذا احلوار السريع:
 ما فكرة برنامج مهن غير؟

اقوم بتجسيد املهن التي يقوم بها الرجال فتقوم فتاة واتسوي 
هذي املهن الصعبة وفي الوقت نفسه اعطي املشاهدين معلومات 

عن هذه املهن فف����ي حلقة من احللقات اعمل مهنة اخلباز 
واشلون اخلباز يعجن العجينة ومتى يعجنها وألبس 

لبس اخلباز وأخبز معاه وأبيع للناس وبالتالي اعيش 
طبيعة العمل وهم في حلقة عن املطافي واتكلم عن 

رجال املطافي وممن تتكون س����يارة املطافي وفي 
الوقت نفس����ه أصحاب العمل ش����نو ينصحون 

املشاهدين.
البرنام��ج فقط للمه��ن الرجالية وال هم مهن 

نسائية؟
كان في اجتماع مع ادارة القناة وكان هناك 
رفض للمهن النس����ائية فالبرنامج يكون 

فقط للمهن الشاقة الرجالية فقط.
ما تش��وفني ان املهن الرجالية صعبة 

عليچ وشاقة؟
شاقة وايد وهذا اللي امحببني 
في البرنامج والناس اعرفتني في 

جد ولعب3 ان انا كله كاشخة 
وميكاب واشعر في هالبرنامج 

انا غير متاما على طبيعتي 
وكل البس����اطة والبس����ة 
بلس����وت وكاب كأن����ي 

رجل.
إع��داد  البرنام�����ج 

وإخراج منو؟
البرنامج من اعدادي 
وتقدمي����ي وم����ن اخراج 
حس����ن اش����كناني يبث 
كل يوم خميس الساعة 

.8.30
ش��لون تش��وفني أصداء 

جد ولعب3 عند اجلمهور؟
وايد حلو واحلمدهلل في ناس كانت مو 

متقبلته في البداي����ة ألن البرنامج كان لزميلتي 
أمل العوضي اهلل يعطيها العافية وبعدين صرت انا اقدم 
هالبرنامج واحلمدهلل مع الوقت الناس تقبلتني وهم نفس 

الوق����ت في ناس ما تقبلتني وبع����د رمضان الناس اتقولي 
ولهنا عليچ وينچ.

هل حققت النجاح اللي تبينه في برنامج جد ولعب؟
ما اقول اني حققت اللي ابيه بس كل انس����ان يطمح 
للمزيد وكل ما يوصل حق هدف يطمح حق الهدف اللي 
اعلى منه، انا حققت هدف ان الناس اعرفتني مو بس داخل 
الكويت هم في اخلليج وعندي جمهور في السعودية اكثر 
من الكويت فأطمح اني اقدم برنامج يرضي املشاهدين 

نفس جد ولعب3.

سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد

ماجد املهندس

ناصر الصالحفنان العرب محمد عبده

عال غامن

قاسم عبدالقادر

بعد نجاحها 
في برنامج 

»جد ولعب 3«

عبير 
الوزان


