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عادل محمود

مذيعة عندها »أمل« 
كبي���ر ف���ي ان تنفع 
واسطتها للمشاركة 
البرامج  ف���ي أح���د 
املباش���رة..  اإلذاعية 

اهلل كرمي!

واسطة
ممثل يشعر ان ربعه 
حاس���دينه ملشاركته 
 بأكثر م���ن عمل يفكر 
ان يواجههم علش���ان 
يعرف سبب حسدهم.. 

خووش تفكير!

حسد
ممثلة »ع�ب���رت« 
ع���ن اس���تيائها من 
زميل���ة له���ا فضحت 
أس���رارها الشخصية 
حق ربعها بالقهوة.. 

اهلل يعينچ!

أسرار

سعيد بمشاركته مع الفنانة القديرة سعاد عبداهلل

محمد الوادي: لهذا السبب لبست العدسات الزرقاء في »نور عيني«!
بشار جاسم

محمد الوادي من الفنانين 
الش���باب الذي���ن يرك���زون 
وينتقون أدوارهم بدقة، حيث 
كانت انطالقته األولى من خالل 
دور »بشار« بمسلسل »نقطة 
تحول« وبعدها قدم العديد من 
المميز  األدوار، آخرها دوره 
والمركب في الوقت نفسه في 
مسلس���ل »نور عيني« الذي 
يعرض على شاشة تلفزيون 

»الوطن«.
»الوادي« تحدث ل� »األنباء« 
عن هذه التجربة حيث قال: أنا 
وايد مستانس من هذه التجربة 
 في مسلس���ل »ن���ور عيني« 
والل���ي اعتب���ر ان انطالقتي 
الفني���ة م���ن خالل���ه، فأنا 
 شخصيا حبيت دور »حسام« 
في المسلس���ل وعشت معاه 
ألنه وايد قريب، فكل الشكر 
للمنتج عبدالعزيز المسلم على 
 ثقته فيني خصوصا ان هذا 
الدور بالذات كان مرشحا له 

أكثر من فنان لكن وقع علّي 
االختيار واختارني أبوعبداهلل 
باالسم، فهذا فخر كبير بالنسبة 

لي.
وض���ع  س���بب  وع���ن 
 العدسات الزرقاء الالصقة في 
مسلسل »نور عيني« يقول: 
العدس���ات الزرقاء كانت من 
اختي���ار المخ���رج والمنتج 

 عل���ى أس���اس ان والدت���ي 
لبناني���ة ووال���دي كويت���ي  
المسلس���ل تتطلب  وأحداث 
 ان يكون شكلي بلوك أجنبي  
حت���ى تقع ف���ي غرامي نور 
»الفنانة زينة كرم« فعلشان 
العدس���ات  چذي���ه لبس���ت 

الزرقاء.
ويضيف: أنا س���عيد جدا 

ب���ردود األفع���ال وأولها من 
جريدة »األنباء« التي أشادت 
فيني وأتمنى من المشاهدين 
االستمرار بالمتابعة ألن هناك 
العديد م���ن المفاجآت بيني 
وبين نور بالمسلس���ل، مما 
يترت���ب عليه حدوث العديد 
من المشاكل بين أهلي بسبب 

هذا الزواج.
أما ع���ن جدي���ده فيقول 
الوادي: أشارك حاليا الفنانة 
القديرة اللي أحبها من كل قلبي 
سعاد عبداهلل بمسلسل »نور 
في سما صافية« وأجسد دور 
طالب جامع���ي يقع في حب 
زميلته الجامعية حتى تتدخل 
واحدة من األهل وتكون في 
الوقت نفسه زميلتي وتحاول 
ان تفرق بيننا، وتحصل العديد 
من األمور التي ال أود ان أحرقها 
على المشاهدين من خالل هذا 
الدور مع القديرة سعاد عبداهلل 
التي أشكرها على هذه الثقة 

الكبيرة.

هدى حداد

نبيلة عبيد

جنوى سلطان

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل

الوادي مع زينة كرم

محمد الوادي بالعدسات الزرقاء

القاهرة ـ سعيد محمود
صرحت الفنانة نبيلة عبيد 
بأنها تعتزم كتابة مذكراتها خالل 
الفترة املقبلة، اال انها لم تتخذ 
ق���رارا بتوقيت نهائي للبدء في 
هذا املش���روع، الذي سيتضمن 
تفاصي���ل حياته���ا كاملة وبكل 
صراحة ودون رتوش.وأضافت 
انها تفكر حاليا في الطريقة املثلى 
لكتابة هذه املذكرات، سواء كان 
ذلك عن طريق االستعانة بكاتب 
صحافي تسند اليه هذه املهمة، 
أو كتابتها بنفسها، وهو ما متيل 
اليه أكثر، مشيرة الى ان كتابتها 

لقصة حياتها بنفسها سيساعدها 
أكث���ر عل���ى إضفاء مش���اعرها 
وملس���اتها اخلاصة على سطور 

هذه املذكرات.
يذكر ان الفنانة نبيلة عبيد 
تبح���ث من���ذ فترة ع���ن طفلة 
لتتبناه���ا لكنها لم جتدها حتى 
اآلن رغم الزيارات املتعددة التي 
تقوم بها لع���دد من دور رعاية 
األطفال واأليتام، وأوضحت نبيلة 
انها لن تتبنى سوى الطفلة التي 
تشعر جتاهها مبشاعر األمومة 
لكي تستطيع ان تسعدها وتسعد 

بها كأم.

القاهرة ـ سعيد محمود
صرح����ت املطرب����ة 
اللبنانية جنوى سلطان 
بأن جتربة دخولها لعالم 
السينما ستكون من خالل 
املخرج خالد يوس����ف 
واملنتج كامل أبوعلي بعد 
عدة جلسات جمعتهما مع 
خالل مهرجاني »اإلعالمي 
العرب����ي« و»القاه����رة 
العام،  السينمائي« هذا 
واتفقت جنوى مبدئيا 
على خوض التجربة بعد 
عودتها للقاهرة ش����هر 

يناير املقبل.
يذك����ر ان جن����وى 
طرحت منذ فترة ألبومها 
»مالي ماله« مع شركة 
Emi العاملية، وضم عددا 
من األغان����ي اخلليجية 
واملصري����ة واللبنانية، 
يذكر ان جنوى اختيرت 
كملكة جم����ال الفنانات 
ل����� 2009، كما حصلت 
على لقب أفضل مطربة 
استعراضية عربية في 
أوسكار مصر عن أغنية 

»اللي بحبه ده«.

نبيلة: أفكر في كتابة مذكراتي بنفسي

نجوى سلطان بطلة فيلم
 خالد يوسف الجديد

أغنية »قول تاني« دفعتها إلى األمام

هدى حداد: ال أتطلع إلى منافسة أحد بل إلى تقديم أعمال تشبهني
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

تعيش الفنانة ه����دى حداد فرحة جناح اغنيتها 
»قول تاني« الت����ي طرحتها مؤخرا بعد ان كان اخر 
عمل لها اغنية »يوم بعد يوم« التي اصدرتها منذ أربع 
سنوات. وجاء عملها األخير بعد تعاقدها مع شركة 
اإلنتاج »اربيكا ميوزيك« التي رأت فيها صورة مشرقة 

للتعاون التي تطمح لها، أقلة لغاية اآلن.
هدى التي رقصت للمرة األولى في »الكليب« وفق 
خطوات مدروسة رسمها مدرب الرقص سامي خوري، 
بدت سعيدة، وان رأى البعض أنها تعاني عقدة تقليد 
بع����ض الفنانات لها، إمنا كل ما تتمناه أن يبعد اهلل 

احلساد عنها. »األنباء« التقتها بحوار سريع: 
 أغنية »قولي تاني« القت جناحا وهو تعاون ثان لك 

مع وليد سعد؟
 »مكسرة الدنيا« ودفعتني الى األمام، وهي التعاون 
الثاني مع امللحن وليد سعد الذي يعرف ماذا يليق 
بي، وانا شعرت نفسي في األغنيتني، فقد صنعت لي 
أغنية »يوم بعد يوم« هوية معينة وأحبني الناس 
فيها، أما أغنية »قول تاني« فكانت قريبة من األولى 

ألن امللحن واحد ولكنها مختلفة أداء وحلنا.
 أيهم��ا األفضل إصدار ألبوم كامل أم أغنية منفردة 

بني فترة وأخرى؟ وملاذا؟
 أش����عر أن اإلصدار املنفرد يعطي األغنية حقها 
الكافي من االنتش����ار في حني أن تعدد األغنيات في 
األلبوم يحرم بعضها من الوصول إلى أذان الناس. إمنا 
من جهة أخرى، فاأللبوم مهم جدا بالنسبة إلى الفنان 
ألنه يشكل نوعا من الرصيد الفني له و»ريبرتوار« 
يستخدمه في حفالته حتى ال يضطر إلى االستعانة 

دوما بأغنيات اآلخرين.
 لكن ما رصيدك الفني حتى اليوم؟

 أص����درت ألبوما بعنوان »ش����و عامل هاحللو« 
ويتضمن سبع أغنيات، وبعده أطلقت ثالث أغنيات 
منفردة هي: »مني غي����رك«، »يوم بعد يوم« و«قول 

تاني«. 
 ما الرس��الة الت��ي اردت إيصالها م��ن خالل »قول 

تاني«؟
 أهم ما احرص عليه في اختياري لألغنيات هو 

وعلى املشاهدين الذين يحبون الفن.
 ما التعليقات الس��لبية التي أزعجتك من الصحافة؟ 

وحول أي »كليب«؟ وما اإليجابي منها؟
 لم أنزعج من النقد الذي طالني من الصحافة، فلم 
يكن سلبيا مبجمله، بل على العكس لطاملا أنصفتني 
األقالم الش����ريفة، ووصفتني بأجمل الكلمات. رمبا 
كليب »كل شي منك حلو«، هو الذي حظي بنصيب 
األس����د من التعليقات، ألنني ارتديت خالله بيجاما، 

الكلمة وكلما كانت حساس����ة كلما كانت مؤثرة، من 
ثم يأتي امللحن وبعده التوزيع، والرسالة التي اردت 
بعثها االبتعاد عن االبتذال، فهناك فنانات ينش����دن 
بجسدهن ووصلن الى املال وليس الى الفن ألن التي 
لديها طمع مادي تفكر هكذا، ولكن التي لديها طموح 
أو هدف للوصول بفنها الى مكان معني، ال أتخيل أن 
املال يكون أساسيا في تعاملها، وقد انتشرت موجة 
اإلغراء واالبتذال منذ سنوات وأثرت على عقول الناس 

املفترض أنها تخص زوج����ي الذي ميوت في بداية 
الكليب، فتذكرني به، لكن التعليقات لم تكن مؤذية، 

بل نوعا من لفت االنتباه وليس أكثر.
 ما س��بب عدم جناح أغني��ات ألبومك األول هل هو 

تعدد شركات اإلنتاج؟
 األغنيات جنحت كلها خصوصا أنه األلبوم الوحيد 
في رصيدي وقد نالت كل أغنية حقها من االنتشار. 
هذا بالتحديد ما دفعني لكي أعتمد سياسة األغنية 
املنفردة ألنني لم أشأ إصدار ألبوم ثان وأنا عاجزة 
عن دع����م كل أغنياته، وأغنية واحدة ناجحة أفضل 
من ألبوم متعثر. لقد تعاونت مع الكثير من شركات 
االنتاج ولم نكمل الطريق معا. اليوم أنا مرتاحة مع 
ش����ركة »أرابيكا ميوزيك« على أمل ان تبقى األمور 

جيدة بيننا.
 كيف تخططني ملس��يرتك الفني��ة وماذا حتاولني أن 

تثبتي فنيا؟
 هناك خطط جديدة وضعتها بالتنسيق مع اإلدارة 
الفنية لشركة »أرابيكا« خاصة بنوعية األغنيات التي 
س���أختارها وبكيفية التسويق اإلعالمي واإلعالني 
لها. منذ انطالقتي الفنية لغاية اليوم اليزال هدفي 
إيصال صوتي إلى اجلمهور في جميع أنحاء العالم 
وتأكيد أن الساحة الفنية لم تخل يوما من األصوات 
واألعم���ال الفنية اجلميلة، احملترمة، والبعيدة عن 

اإلغراء. 
 أي��ن أنت م��ن ح��رب النج��وم وغي��رة الفنانات 

واملنافسة؟
 على الرغم من تعرضي في الس����ابق للعديد من 
»احلرتقات« ومحاوالت اإللغاء، إال أنني اليوم بعيدة 
كل البعد عنها، فأنا باإلجمال على عالقة طيبة بهن 
لكن ال صداقة بيني وبينهن. ال أتطلع إلى منافسة أحد، 

بل إلى تقدمي أعمال تشبهني وال تشبه غيري.
 هل تعتقدين أن هناك من ينافسك؟

 ال أفس����ر املوضوع على هذا النحو، ألن التقليد 
هو إفالس فني. إمنا ميكن القول إنه يجوز أن تعجب 
فنانة ما بلوك أو فكرة »كليب« فنانة أخرى، فتعمد 
إل����ى تنفيذ بعض تفاصيلها في عملها. أما أن يكون 

التنفيذ حرفيا فهذا هو اإلفالس.

     عبدالحميد الخطيب
سافر الفنان البحريني عادل محمود الى 
قطر ليحل ضيفا الي����وم اخلميس في متام 
الساعة التاسعة والنصف بتوقيت البحرين 
على إذاعة »صوت اخلليج« في سهرة خاصة 
من إعداد حنان محمد وتقدمي محمد املري، حيث 
سيتحدث عن أهم احملطات في مشواره الفني 
ومفاجآت ألبومة اجلديد الذي ش����ارف على 

االنتهاء، والذي يقدم فيه 10 أعمال متنوعة.

من جهة اخ����رى، وبعد جناح الدويتو بني 
محمود والفنانة منى امرشا في أغنية »احلب 
يكبر« التي طرحت ضمن البوم »راشد وأحبابه« 
سيقدمان دويتو جديدا بعنوان »حب وطيبة« 
من كلمات عارف الهاشل وأحلان الفنان عادل 
محمود وتوزيع أحمد أسدي، وهو مقدم ململكة 
البحرين مبناس����بة العيد الوطني، وسيقوم 
محمود وامرشا بتصويره وكان اإلخراج من 
نصيب املخرج البحريني محمد القفاص، وقد 
خص عادل بالش����كر وزارة الثقافة واإلعالم 
البحرينية والشيخ راشد بن عبدالرحمن رئيس 
هيئة وإذاعة تلفزيون البحرين على تكليفهما له 
بالعمل، متمنيا ان ينال استحسان اجلمهور.

يذكر ان من األس����ماء املش����اركة في ألبوم 
عادل اجلديد من الش����عراء خالد البذال، أنور 
املشيري، أسرار اجلراح، كاظم السعدي، خالد 
املريخي، ومن امللحنني ناصر الصالح، وليد 
الش����امي محمود اخليامي، فايز السعيد، 
محمد العريفي وعالء زلزلي والعديد من 

الشعراء وامللحنني املميزين.
ومن ناحية التوزيع املوسيقي 
تعاون مع سيروز، مدحت 

خميس، احمد اس����دي، حس����ام كامل، هشام 
السكران، أسامة الهندي.

وأسماء اخرى لم يتم الكشف عنها وقد مت 
التسجيل في القاهرة ودبي والبحرين وتركيا، 
وسيكون موعد نزول األلبوم مع بداية 2010 وهو 

من إنتاج وتوزيع شركة بالتنيوم ريكورد.

يحل ضيفًا على »صوت الخليج« ويقدم »دويتو« وطنيًا للبحرين

»حب« عادل محمود »طيبة« مع منى أمرشا

منى امرشا


