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مطربـــة على قولتها 30
«امينة» على اسرار شركة 
انتاجهـــا هااليـــام تبي 
تسوي مؤمتر صحافي 
علشان تكشف املستور.. 

خووش امانة!

ممثلة خليجية بعدما 
«حســـت» ان زميلة لها 
قاعدة حتاربها في الساحة 
الفنية فكرت في االبتعاد 
والتفرغ لتربية اوالدها.. 

زين تسوين!

اسرار احساس
مدير مو «حامد» ربه ان 
النيابة ما عاقبته على هدر 
االمـــوال العامـــة بالبرامج 
االذاعيـــة هااليام مســـوي 
واسطات علشان يرد لشغله.. 

فوق شينه قوات عينه!

واسطات

لقطة جماعية بعد توقيع العقد 

سلطان الرومانسية عبداهللا الرويشد

الرويشد إلى القاهرة لتسجيل أغانيه الجديدة
ألبومه يتضمن العديد من األلوان الغنائية

أحمد الوسمي
غادر أول من أمس ســـلطان الرومانسية 
الفنان عبداهللا الرويشد الى القاهرة لتسجيل 
مجموعة من أغاني ألبومه اجلديد حيث يضع 
اللمســـات األخيرة على ألبومه الذي شارف 
على االنتهاء منه والذي ســـيتميز بأجواء 
اجللسات التي يتميز بها الغناء اخلليجي، 
حيث يتضمـــن ألوانا عدة من بينها التخت 
الشرقي واألندلسي واخلليجي واللغة الفصحى 
التي أبدع ســـلطان الرومانسية بغنائها في 

السابق باإلضافة الى اللهجة العامية.
وتعـــاون «بوخــــالد» مـــع نخبة من 
الشعراء وامللحنني في ألبومه منهم عبداهللا 
القعود، ساهر، سعود الشربتللي ومجموعة 

كبيرة أخرى.
يذكر أن الفنان عبداهللا الرويشد شارك 
مؤخرا في دويتو جمعه مع قيثارة اخلليج 
الفنانة نـــوال خـــالل االحتفـــال بالذكرى 
اخلامسة والســـبعني لتأسيس شركة نفط 
الكويت «اليوبيل املاسي» والذي كان برعاية 
صاحب السمو األمير واألوبريت من تأليف 
الشاعر ساهر وأحلان عبداهللا القعود وتعتبر 
هذه األغنية أول أغنية اقتصادية، كما اجنز 
الرويشـــد مؤخرا مع الفنانة أحالم دويتو 
كالسيكيا حمل اسم «قول واهللا» من كلمات 
الشاعر سلطان مجلي وأحلان فايز السعيد 
وســـيتم تصويره في لبنان قريبا كأغنية 

«سينغل».

حربي العامري ينضم إلى «نجوم ميوزيك» إلنتاج ألبومه الجديد

حربي العامري وهو مكسب وإضافة لنجوم 
ميوزيك، وســــنعمل معا بطريقة تليق به 
كفنان كبير نفتخر به في اإلمارات، وتليق 

بنا وفي قنواتنا».
هذا وقد تضمــــن العقد املبر بينهما أن 
تقوم «جنوم ميوزيك» بإنتاج ألبوم غنائي 
كامل ال تقل أغنياته عن عشــــر، الى جنب 
الڤيديو  تصوير بعض األعمــــال بطريقة 
كليب، واجراء حملــــة إعالمية كبيرة عبر 

الكثير له.
وبهذه املناسبة أكد سهيل العبدول أنهم 
في مجموعة جنوم اإلعالمية مستمرون في 
تبني ودعم كل ما هــــو في صالح األغنية 
اإلماراتية واخلليجية، ونشرها في الوطن 
العربي والعالم وقال: «هذه خطوتنا األولى 
في العام ٢٠١٠، ونحن لن نتوقف في منهاجنا 
الذي بدأناه منذ زمن طويل عبر التخصص 
في األغنية اإلماراتيــــة، وروادها، والفنان 

جميع وسائل اإلعالم التي متلكها مجموعة 
جنوم اإلعالمية.

وقد أكد حربي العامري ارتياحه الكبير 
بهذه اخلطوة اجلديدة في مســــيرته وقال: 
«أحس أن ألبومي املقبل ســــيكون ذا طابع 
مختلف من جميع املجاالت، حيث تطلعت 
في هذا الوقت الــــى الوضع اإلعالمي الذي 
أجته إليه حاليــــا، ووجدت تطلعاتي هذه 
في «جنوم ميوزيك» وشبكة قنوات جنوم 
بشكل عام، خاصة أن العقد املبر بيننا ليس 
عقدا احتكاريا أو ما شابه، فنحن عملنا على 
التعاون بطريقة أخوية»، مؤكدا في نفس 
الوقت أنه سيقوم بتغيير وتطوير اسلوبه 
الغنائي، حيث قام بعمل واختيار مجموعة 
مــــن االغنيات التي يقدمها ألول مرة وقال: 
«أحــــس أن ألبومي اجلديد له طابع خاص 
ومختلف عن ألبوماتي السابقة، وفيه تنوع 
كبير في األلوان املوســــيقية التي اخترتها 
بعنايــــة وتعاونت بها مع اســــماء كبيرة 

ومتميزة من ناحية الكلمة واللحن».
هذا وقد بــــدأ حربي العامري فعليا في 
تنفيذ وتســــجيل أغنيات األلبوم اجلديد، 
املتوقع صدوره خالل الثالثة أشهر املقبلة، 
وســــيقوم بالعمل فيه بســــرية تامة حتى 
ينتهي منه، وسيكشف خالل الفترة القادمة 
عن األلوان املوسيقية التي اختارها، وعن 

جميع االسماء التي تعاون معها.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
قام الفنان اإلماراتي حربي العامري، في 
خطوة اعتبرها نقلة كبيرة في مســــيرته 
الفنية وأول تعاون يجمعها، بالتوقيع مع 
مؤسســــة «جنوم ميوزيك» إلنتاج ألبومه 
املقبل الذي بدأ االستعداد له منذ وقت، ضمن 
شروط وبنود عملية مريحة للطرفني، تأتي 
ضمن استراتيجية «جنوم ميوزيك» إحدى 
شركات مؤسسة جنوم اإلعالمية، في دعم 
االغنية اإلماراتية بشــــكل خاص واألغنية 
اخلليجية بشكل عام، والعمل على نشرها 

في الوطن العربي.
وقد أقيم حفل توقيع عقد األلبوم اجلديد 
على مسرح مسابقة «جنوم اخلليج ٥» في 
مدينة العني، بحضور سهيل العبدول رئيس 
مجلس إدارة مجموعة جنــــوم اإلعالمية، 
واإلعالمي مراد النتشة مدير اإلنتاج والنشر 
لـ «جنوم ميوزيك»، ومجموعة من الفنانني 
واملوسيقيني، من بينهم الفنان عمر العامري، 
املوزع املوســــيقي علي املسافر، املايسترو 
عارف جمن، املوسيقي وحيد مبارك، ومدير 
أعماله ناصر، وقد أسعدت عملية التوقيع 
على مسرح املسابقة الفنان حربي العامري 
الذي أكد أنه ســــعيد بالعمل ضمن أجواء 
«جنوم اخلليــــج ٥» التي حل عليها ضيفا 
في األســــبوع الثاني لها، معتبرا استقبال 
سهيل العبدول له اســــتقباال رائعا يعني 

ناصر البلوشي

ناصر البلوشي مع شقيقه بدر في إحدى املسرحيات

غادة عادل

حربي العامري مع سهيل العبدول

تشارك بـ ٣ أعمال بعد غيابها الفني

غادة عادل: أنا لست مادية!
الذي اعتبره نقلة  «الوتر» 
في حياتي الفنية واجســــد 
فيه عازفــــة كمان تتعرض 

حلادث.
يوم ٢٠ اجلاري، تبدأ غادة 
تصوير فيلم «ابن القنصل» 
مع احمد السقا وخالد صالح 
واخراج عمرو عرفة، والذي 
قالت عنه انه مفاجأة، النها 
تقدم فيه دورا جريئا، رفضت 
ذكر تفاصيله، لكنها قالت ان 
الفيلم يرد على اتهامها بإثارة 
املشاكل مع السقا واعتراضها 
على فيلم «الديلر» وقالت: 
السقا رشحني لبطولة «ابن 
القنصل» وانا سعيدة النه 
املمثل الوحيد الذي لم اعمل 

معه.
غــــادة حتضــــر ايضــــا 
العمدة»  ملسلســــل «فــــرح 
الرداد وصالح  مع حســــن 
عبداهللا وخيرية احمد، تأليف 
مصطفــــى ابراهيم واخراج 

احمد صقر.
وقالت عنه: عرض علي 
ابراهيم  املؤلف مصطفــــى 
معاجلة للمسلسل منذ ثالثة 
اعوام تقريبا، واعجبني الورق 
جدا، ثم توقف املشروع فجأة، 
بعدها صورت مسلسل «قلب 
ميت» الذي عرض في رمضان 

قبل املاضي.
وهــــذا العام عرض علي 
عمالن جيدان كنت سأختار 
احدهما، وفجأة عرض علي 
املنتج محمد فوزي مسلسل 
العمــــدة» باملصادفة  «فرح 
وهو عمل مختلف سيعيدني 
للتلفزيون بشكل ال يقل عن 

مسلسل «قلب ميت».
واجســــد فيه دور سيدة 
تعيش في الريف ومتزوجة 
من مصور فوتوغرافي يتم 
قتله، فتذهــــب لتعيش في 
القاهــــرة وتتعرض ملواقف 
كثيرة، وسيبدأ تصويره في 

فبراير املقبل.

احلسبة املادية هي االساس، 
فلماذا ظللت في بيتي ألكثر 

من عامني دون عمل؟
واعترفت غادة بأن فيلم 
«الوتر» توقــــف تصويره 
ملدة ســــتة اشــــهر بســــبب 
ازمة مادية، وقالت:  وجود 
العاملية  االزمة االقتصادية 
انعكست على السينما، وال 
توجد سيولة عند املنتجني 
بدليل توقــــف افالم عديدة 
منها «اسوار القمر» و«الرجل 
الغامض بسالمته» وحتى 
«والد العــــم» كان قد توقف 
تصويره اكثر من مرة وايضا 
«الديلر»، وعموما فقد اوشكنا 
على االنتهــــاء من تصوير 

القاهرة ـ سعيد محمود
«الوتر» و«ابن القنصل» 
و«فــــرح العمــــدة» ثالثــــة 
اعمال تعيد غادة عادل بعد 
الســــينما  غياب عامني عن 
والتلفزيون، واجهت خاللهما 
اتهاما بــــأن رفع اجرها هو 
الســــبب في ابتعادها، االمر 
الذي نفته من خالل الوسائل 

االعالمية املصرية.
وقالت: لو كنت ابحث عن 
املادة كنت وافقت على كل ما 
يعرض علي من اعمال، لكنني 
انتقي اعمالي وال اتســــرع، 
وقد احتمس لدور اجري فيه 
اقل مــــن دور آخر غير جيد 
اجري فيه اكبر، واذا كانت 

أكد أنه بخير بعد انتشار رسالة تفيد بوفاته بين أجهزة «البالك بيري»

البلوشي: أحّضر لمسرحية «القطار» في مهرجان « الخرافي»

مفرح الشمري
بعدما انتشرت رسالة هاتفية 
صادرة مـــن «الــبالك بيري» 
مفادها وفــاة الفــنان الشـــاب 
ناصر البلوشي عن عـــمر يناهز 
٢٨ سنة مساء امس، ســــارع 
الفنان ناصر البلوشي باالتصال 
بــ «األنباء» لنفي هذه الرسالة 
بعـــد ان وصلتـــه العديد من 
الهاتفية من االهل  االتصاالت 
الفنية  واالصدقاء في الساحة 
الرســـالة  ملعرفة حقيقة هذه 
الصادرة من اجهـــزة «البالك 

بيري».
الفنان ناصر البلوشي قال 
لـ «األنباء» ان املوت حق على 
كل انسان ولكن استغرب من 
انتشار هذه الرسالة بشكل كبير 

في االوساط الفنية.
واضاف: اوال اشكر كل من 
سأل عني بعد هذه الرسالة وانا 
بصحة جيدة واهللا يسامح من 
اطلق هذه الشائعة التي ازعجت 
اهلي واصدقائـــي متمنيا من 
مطلقي مثل هذه الشائعات أن 
يخافوا اهللا قبل نشر مثل هذه 

الرسائل املزعجة.
وبخصوص جديده في املسرح 

البلوشـــي  الفنان ناصر  ذكر 
انه يســـتعد حاليا للمشاركة 
في مهرجان محمد عبداحملسن 
اخلرافي لالبداع املسرحي في 
دورته اجلديدة التي ستنطلق 
في االول من فبراير املقبل من 
خالل مسرحية «القطار» الذي 
كتبها جراح الشيحة وساعده 
فيها ويقـــوم ببطولتها النجم 
الى  العجيمي باالضافة  محمد 
مجموعة من الشباب وهي من 
اخراج فواز التوتيان، مشيرا إلى 
انه يشارك في هذه املسرحية 
كممثل ومشرف عام والعمل من 
انتاج مؤسسة تفاصيل لالنتاج 
الفنـــي متمنيـــا ان تنال هذه 

املسرحية اعجاب اجلميع.
الفنان  ان  اجلدير بالذكـــر 
الشاب ناصر البلوشي يشارك 
في البرنامج املنوع «نايت شو» 
الذي يعرض على قناة فنون 
ويتصـــدى لتقدميه مشـــعل 
معرفي وعبير الوزان من خالل 
التمثيلية  بعض االستكشات 
التي تعالج القضية املطروحة 
بالبرنامج ويشـــاركه في ذلك 
أكـــوا ومحمد  الفنـــان محمد 

عابدين.


