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خالد حسين
في زحمة »س���وق واقف« ووسط حش���د ضخم ضم أكثر من 100 عارض 
وعارضة واآلالف من السياح، جلس الفنان القدير إبراهيم الصالل ومعه املذيعة 
نورا حس���ن في أولى حلقات البرنامج التلفزيوني »كرنڤال« الذي يقدم أيام 
عيد األضحى املبارك من »س���وق واقف« املعلم السياحي التراثي في الدوحة 

ليقدم ذكرياته القدمية مع بعض األماكن التي تعني في ذاكرته الكثير.
الصالل أشار إلى انه ولد بعد انتهاء فترة الغوص، لكنه يحفظ الكثير من 

املواويل القدمية وقد تعلم السباحة منذ صغر سنه.
وأشاد بالبناء التقليدي في »سوق واقف« وقال انه زار الكثير من الشوارع 
واألس���واق التجارية في العالم مثل الش���انزليزيه الفرنسي وأسواق لندن 
الش���هيرة، لكنه يشعر باحلنني أكثر ملثل هذه األس���واق اخلليجية القدمية 

التي دعا في احد مسلسالته إلى 
احلفاظ عليها وعدم التفريط فيها 
ألنها تعن���ي الكثير ألبناء جيله 

واألجيال القادمة.
وقد تن���اول الص���الل طبق 
الهريس الشعبي بدعوة من مذيعة 
البرنامج نورا حس���ني لكنه لم 
يكثر منه ألنه كما قال »يختلف 
عن هريس الكويت« وبالذات ألنه 

يعاني من السكر.
وعن مصدر مالبسه التقليدية 
القدمية التي يظهر بها في اعماله 
بالذات ادوار كبار الس���ن، أجاب 
الصالل ملمح���ا الى انها مالبس 
والده التي ورثها منه، فالساعة 
الشعبية والعقال والغترة وكذلك 
التقليدي���ة كلها من  الصديرية 
مالبس والده ومازال يحافظ عليها 

ويعتز بها ويرتديها، مطالبا اجليل اجلديد من الشباب باحلفاظ على مالبسه 
التقليدية ألنها تشكل هويته احلقيقية واستغرب قيام شباب اخلليج بلبس 
املالبس الغربية واس���تنكر ذلك عليهم. وأش���اد الصالل بالكثير من املمثلني 
اخلليجيني الذين يؤدون ادوار كبار الس���ن مثل س���عد الفرج وعبداحلسني 
عبدالرضا وهالل محمد وسعد البوعينني وغازي حسني، وقال انه تدرب على 
أداء دور الشيبة ألنه قدمه منذ صغر سنه وكان من أوائل املمثلني الذين برعوا 
في أداء هذه النوعية من األدوار. وتذكر العيد في صغره، الفتا إلى انه تعرض 

للسرقة عندما منح العيدية ولم يتمتع بها وقال انه تعلم الدرس جيدا.
 يذك���ر أن برنامج »كرنڤ���ال« من إعداد اإلعالمي تيس���ير عبداهلل وأدار 
اإلنتاج مبارك بوغنيم وس���عد احلبابي واخراج الفنان عبداهلل عبدالعزيز. 
وقد شارك املذيع الش���اب حمد العدساني في إجراء لقاءات مع بعض األسر 

والضيوف السياح.

ن���دري ليش  م���ا 
برامج العيد في اذاعة 
الكويت افكارها قدمية 
وم���ا فيها يديد اال في 
مقدميها واوقات بثها.. 

عسى املانع خير!

ممثل���ة »حن���ت« 
على اح���د املخرجني 
انه يعطيها دور فيه 
حني���ة وطيبة ألنها 
ملت من ادوار الشر.. 

خير ان شاء اهلل!

عيد حنين
ممثلة صايرة مقدمة 
برامج هااليام »عاهدت« 
برنامجه���ا  اس���رة 
اليديد انها راح تكون 
 ملتزمة ألبعد احلدود..

نتابع ونشوف!

عهد

ميس حمدان

.. مع فريق عمل برنامج »كرنڤال«

الفنان القدير إبراهيم الصالل

عادل محمود

وليد املخلف

الصالل أثناء البرنامج

عّظم اهلل 
أجرك يا وليد

تتقدم اسرة الصفحة 
الفني���ة بأحر التعازي 
واملواساة للمذيع وليد 
املخلف لوفاة املغفور له 
باذن اهلل تعالى والده، 
سائلني العلي القدير ان 
يتغمد الفقيد بواس���ع 
رحمته ويسكنه فسيح 
جناته ويلهم اهله وذويه 

الصبر والسلوان.
»إن���ا هلل وإنا إليه 

راجعون«

عادل محمود: »ياكثر ماجيت« في بيروت
عبدالحميد الخطيب

يتواجد الفنان البحريني 
عادل محمود في دبي خالل 
عي���د األضحى املبارك حيث 
يحل اليوم ضيفا على برنامج 
»عيدكم« الذي يعرض على 
شاشة قناة »ام بي سي« في 
متام احلادية عش���رة ظهرا 
حيث س���يتحدث الفنان عن 
الذي قررت  الق���ادم  البومه 
أن  شركة بالتنيوم ريكورد 
يكون وقت ن���زول األلبوم 
مع بداية السنة وكذلك أهم 
احملطات في مشواره الفني.

من جهة أخرى، قام محمود 
مؤخ���را بإضاف���ة أغنيتني 
أللبومه اجلديد، األولى من 
كلمات الشاعر خالد املريخي 
ومن احلان محمد العريفي، 
وسيتم تصويرها على طريقة 
الڤيدي���و كلي���ب قبل نزول 
الثانية  أما األغنية  األلبوم، 
فهي م���ن احلان الفنان عالء 

زلزلي.
اجلدير بالذكر أن الفنان 
عادل محم���ود صور خالل 
الفترة املاضية أغنية »ياكثر 
ماجيت« من كلمات خالد البذال 
واحلان ناص���ر الصالح في 
بيروت وكان االخراج لرندلي 
قديح وستعرض مع نزول 
األلبوم املقبل. كما طرح أغنية 
س���نغل بعنوان »ابحكيلك« 
م���ن كلمات أنور املش���يري 
واحل���ان محم���ود اخليامي 
واحتلت املراتب األولى عند 
بثها على قناة وناسة وإمارات 
fm وقد صورت في بيروت 
وكانت أيضا من إخراج رندلي 

قديح.

أضاف أغنيتين أللبومه الجديد

إبراهيم الصالل لـ »كرنڤال«: ما زلت أرتدي مالبس والدي
يرى أن »سوق واقف« أهم من الشانزليزيه

ميس حمدان تتجه لعمل كوميدي
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

نف���ت الفنانة ميس حم���دان رفضها 
مشاركة احمد مكي بطولة فيلمه السينمائي 
املقبل، حيث اش���ارت الى تأجيل العمل 
بسبب انشغال كل منهما بتصوير اعمال 
فنية اخ���رى، لكنها اكدت رفضها بطولة 
العمل املسرحي الذي عرضه عليها احمد 
االبياري ألن املسرح يتطلب تفرغا كامال 
فيما تبح���ث هي عن التركيز على تقدمي 

السينما والبرامج.
من جانب آخر، اجنزت ميس تصوير 
كل حلقات برنامجها »ليالي السمر« الذي 
يتوقع ان تعرضه شاش���ة قناة ابوظبي 
الفضائي���ة مطلع الع���ام اجلديد، والذي 
تتم خالله اس���تضافة اهم جنوم الوطن 

العربي.
ميس اعتبرت ه���ذه التجربة جديدة، 
حيث مت تصوي���ر العمل في القاهرة في 

مدين���ة االعالم، ومت بن���اء ديكور جديد 
خاص بالبرنامج يتطابق مع جو الصحراء 
والبادي���ة، وقد اعتمدت ميس حمدان في 
اطاللتها في البرنامج على املالبس التي 
تتناس���ب متاما مع ه���ذا اجلو كاالثواب 
الفضفاضة والعبايات واالكسس���وارات 
العربي���ة القدمية، كما اس���تضافت كبار 
جنوم العالم العربي امثال هيفاء وهبي 
ونانس���ي عجرم وجنوى كرم واليس���ا 
وراغب عالمة ووس���ام االمير وغيرهم، 
وف���ي كل حلق���ة س���تظهر جنمة وجنم 
يتبادالن الغناء وكالم الس���مر بعيدا عن 
احلوارات التقليدية واحيانا تشارك ميس 
حمدان ضيوفها الغناء. هذا واتفقت ميس 
حمدان مع اجلهة املنتجة للبرنامج على 
ان تقدم معها برنامج���ا كوميديا جديدا 
شبيها بالبرنامج الذي قدمته من قبل على 

شاشة »ام.بي.سي«.

رمي الغزالي

دويتو ريم مع مطرب فرنسي
بيروت ـ ندى سعيد

تستعد جنمة »ستار اكادميي« اجلزائرية رمي الغزالي 
شقيقة الفنانة سلمى الطالق اغنية دويتو سنغل مع 
مطرب فرنسي قبيل اعياد امليالد ورأس السنة لتكون 

مفاجأة للجميع.
وحول ما تردد في املواقع االلكترونية عن دوسها 
العلم املصري، قالت في لقاء قصير مع برنامج »وانت 
مروح« الذي يقدم على اذاعة »صوت الغد« االردنية ان 
اخالقها وتربيتها متنعانها من القيام بذلك، وتعتبر كل 
الدول العربية مهما حصل بينها من خالفات هي دولة 
واحدة، حيث تكن املودة والتقدير للشعب املصري ولن 
تفكر حتى ف���ي القيام مبا الصق بها من تهم ال تهدف 

سوى التأثير على مسيرتها الفنية.


