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ماهر العنزيعبدالعزيز العنجري

مشهد من الفيلم

تعديالت جذرية وراء تأخير ألبوم عادل محمود الجديد

أصالة تغني لـ »ستار صغار« على »أبوظبي«
الفنانة  ابوظبي: حت����ل 
اصالة ضيفة على احللقة 
الثانية من برنامج »ستار 
ابوظبي  صغار« على قناة 
االولى حيث تلتقي بنجوم 
البرنام����ج م����ن االطف����ال 
املوهوب����ن وتغن����ي معهم 
وتقدم لهم الهدايا، تعرض 
هذه احللق����ة غدا اخلميس 
الس����اعة 20:00 بتوقي����ت 

السعودية.
تش����ارك اصالة ثمانية 
مشتركن من االطفال القادمن 
من دول عربية عدة في حلقة 
استثنائية مليئة باملفاجآت 
يقدم خاللها االطفال مجموعة 
من اغنيات الفنانة السورية 
الش����هيرة عل����ى طريقتهم 

اخلاص����ة مبرافق����ة عازفة 
البيانو جولي.

وتضم قائمة املشاركن 
في حلقة هذا االسبوع من 
»ستار صغار« كال من نورا 
الكتبي »االم����ارات«، مالك 
يوسف »فلسطن«، اسماعيل 
نصراهلل »املغ����رب«، لونا 
اخ����رس وفالدميير بهجت 
»س����ورية«، دان����ا فرحان 
يوسف »السعودية«، نورا 
علي »مصر« ويارا باستوري 

»لبنان«.
برنامج »ستار صغار« 
يعرض مس����اء كل خميس 
بتوقي����ت   20 الس����اعة 
السعودية، مع اعادة اخلميس 

الساعة 4:30 صباحا.

عبدالحميد الخطيب
مازال الفنان البحريني عادل محمود يقوم بوضع اللمسات 
النهائية أللبومه اجلديد املقرر طرحه باألس���واق في الفترة 
القليلة املقبلة، حيث سيتضمن 13 أغنية تعاون فيها مع نخبة 
كبيرة من الشعراء وامللحنن واملوزعن على مستوى اخلليج 
والوطن العربي، وستقوم شركة بالتنيوم التابعة ملجموعة 

شركات اإلم بي سي بانتاج وتوزيع األلبوم.
محمود من جانبه أكد ان األلبوم سيحمل الكثير من املفاجآت، 
وذل���ك من خالل اعمال يقدمها للم���رة االولى، ملمحا الى انه 
س���يظهر فيه بصورة مغايرة عما قدمه في السابق من اعمال 
والقت النجاح بن اجلمهور حتى يبتعد عن التكرار، مشددا في 

الوقت ذاته على انه يبحث كثيرا عن األعمال التي تناسبه.
وعن توقعاته بنجاح األلبوم أوضح ان احلكم النهائي بيد 
جمه���وره وانه حريص على البحث عن األعمال التي ترضيه 
محاوال اختي���ار األفضل من الكلمات واألحل���ان حتى تتفق 
وأذواق جمهوره في اخلليج او الوطن العربي كله، مؤكدا انه 
سيعمد الى تصوير اكثر من اغنية على طريقة الڤيديو كليب. 
ويتعاون محمود في هذا األلبوم مع مجموعة كبيرة من أبرز 
الش���عراء وامللحنن، مثل األمير خالد بن بدر، وخالد البذال، 
وأنور املشيري، وأس���رار اجلراح، وكاظم السعدي، وعوض 
احلارثي، وعبدالسالم احلمري، وناصر الصالح، ووليد شامي، 
ومحمود اخليامي، وفايز الس���عيد، ومحمد العريفي، وعالء 

زلزلي، وحسام كامل، وغيرهم.
يذكر ان ألبوم الفنان البحرين���ي عادل محمود قد تأخر، 

لقيامه بإدخال تعديالت جذرية عليه.

يصور منه أكثر من أغنية على طريقة الڤيديو كليب

أصالة نصري

حميد الشاعري

عادل محمود

تلفزيون الكويت يعرض الليلة »كبار الخدم«
مفرح الشمري

يحل اإلعالم����ي عبدالعزيز 
العنجري ضيفا على شاش����ة 
الكويتي����ة والقناة  الفضائية 
األولى من خالل سهرة خاصة 
تب����ث الليلة عل����ى الهواء في 
الساعة العاشرة مساء يتحدث 
خاللها ع����ن جتربته في انتاج 
الفيلم الوثائقي »كبار اخلدم« 
ويق����دم الس����هرة املذيع ماهر 
العنزي، وسيتم عرض الفيلم 
الذي تستغرق مدته 30 دقيقة، 
وكان العنجري قد فرغ مؤخرا 
من االنتهاء من الفيلم بنسختيه 

العربية واالجنليزية.
وأعلن عبدالعزيز العنجري 
انه جار الترتيب حاليا متهيدا 
لعرض الفيلم في عدد من ابرز 
اجلامعات في الواليات املتحدة 
االميركية خالل الفترة القليلة 
املقبلة للمهتمن مبوضوع حقوق 

اإلنسان في الشرق االوسط.
الفيلم  ان  اجلدير بالذك����ر 
مت تصوي����ر بعض مش����اهده 
الهند واش����تمل على عدة  في 
لقاءات مع د.غامن النجار والقس 

الى  عمانويل غريب باالضافة 
رئيس حترير جريدة »القبس« 
الزميل وليد النصف وعدد آخر 
من الشخصيات، الذين حتدثوا 
عن احلريات وحقوق الوافدين 

بالكويت وواقع حياتهم.
املعروف ان فيلم »كبار اخلدم« 
يعتب����ر اول جترب����ة انتاجية 
في مج����ال االف����الم الوثائقية 

لعبدالعزيز العنجري.

العنجري يتحدث عن تجربته الوثائقية األولى في سهرة خاصة

الشاعري يتفادى أخطاء »حلم« دياب
القاهرة ـ سعيد محمود

يعكف املطرب حميد الشاعري 
حاليا على التحضير لكتابة سيرته 
الذاتية ليقدمها في صورة عمل 
فني ضخم لم يقرر بعد ان كان 
مسلسال او فيلما سينمائيا، حميد 
اكد انه طلب من عدد من اصدقائه 
كتابة كل املواقف التي تعرضوا 
لها مرفقة بالتواريخ والتفاصيل 
هذا باالضافة لقيام شقيقه االكبر 
بكتابة جزء كبي���ر من طفولته 
وحياته في ليبيا مسقط رأسه، 
هذا ال���ى جانب جزء كبير يقوم 
حميد حاليا بتس���جيله بصوته 
يحكي في���ه مش���واره وحياته 
وذكرياته مع الطفولة والدراسة، 
كما اكد حميد انه سيقوم بانتاج 
املشروع على نفقته حتى ال يتحكم 
منتج في اختيار شكل وطبيعة 
املعلومات التي يذكرها او يخفيها 

خاصة انه قال سأذكر كثيرا من 
احلقائق التي ال يعرفها احد عن 
عالقته بأصدقائه املطربن ومن 
بينهم الفنان عمرو دياب والفنان 
محمد منير الذي قدم له اول حلن 
في حياته وكذلك مصطفى قمر 
وعامر منيب الذي يعتبر من اقرب 

اصدقائه. 
وعن رأيه في برنامج »احللم« 
الذي قدم فيه عمرو دياب سيرته 
الذاتية، قال الفكرة اعجبتني جدا 
وشجعتني على خوض التجربة، 
البع���ض لبرنامج  انتقاد  وعن 
»احللم« إلخفاء عمرو سلبيات 
وحقائ���ق كثيرة في حياته، قال 
الشاعري: كل شخص له مطلق 
احلرية ف���ي اختيار م���ا يعلنه 
للجمهور ومع ذلك قررت ان اقوم 
بإنتاج البرامج لنفس���ي حتى ال 

ميلي علي منتج شروطه.

مها صبري تنتظر سامية جمال
 وتشارك في »حد سامع حاجة؟«

بعد نجاحها في»الباطنية« و»جنة ونار«

   بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تخضع الفنانة الشابة مها صبري لدروس مكثفة في الرقص الشرقي استعدادا 
لتجسي��د دور الفنان��ة الراحل��ة سامي��ة جمال ضمن احداث مسلسل »مداح القم��ر« 
ال��ذي يتناول قصة حي��اة املوسيق�ار الراح��ل بلي��غ حمدي ويلعب دور البطولة 
في املسلسل محم��د جنات��ي واملمثل��ة التونسي��ة سناء يوسف، ومن تأليف احمد 

الرفاعي واخراج مجدي احمد علي.
مها تصور حاليا دورها ضمن احداث فيلم »حد سامع حاجة« بطولة رامز 
جالل، الميتا فرجنية، ماجد الكدواني، سوس���ن بدر، محي اسماعيل، وفاء 
س���الم، تأليف احمد عبداهلل واخراج سامح عبدالعزيز الذي قام بترشيح 
مه���ا لدورها في الفيلم بعد إعجابه بأدائها في االعمال التي ش���اركت فيها 

مؤخرا.
كما تنتظر النجمة مها صبري عرض فيلم »عصافير النيل« الذي تقف 
فيه امام الفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة عبير صبري وهو رواية ابراهيم 
اصالن واخراج مجدي احمد علي وجتس���د فيه دور »افكار« وهي ممرضة 

في مستشفى حكومي.
تألقت الفنانة الشابة في الدراما الرمضانية من خالل مشاركتها في مسلسلن، 
األول بعنوان »البابطن« امام صالح الس���عدني وغادة عبدالرازق واحمد 

فلوكس ولوسي ومن تأليف مصطفى محرم واخراج احمد النقلي.
والثاني بعنوان »جنة ونار« امام تيسير فهمي، يوسف شعبان، سامح 

الصريطي ومن اخراج محمد ابوسيف.
كما ش���اركت مها في فيلم »األكادميية« الذي بدأ عرضه في موسم عيد 
الفطر ومازال يعرض الى اآلن وش���اركت ف���ي بطولته عال غامن، احمد 
الش���امي، ريهام عبدالغفور، ادوارد، نادر حمدي، نسمة ممدوح، تأليف 

احمد البيه وعبدالفتاح البيه واخراج اسماعيل فاروق.

مها صبري


