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ممثلة »فرحانة« وايد 
النه مخرج عملها اليديد 
مس����تانس من شغلها 
وهالفرحة خلتها تسوي 
حفلة صغيرة في بيتها.. 

احلمد هلل والشكر!

مقدمة برامج هااليام 
»حست« انه مس��ؤول 
القناة اللي تشتغل فيها 
حاط عليها علشان ما 
نف�������ذت طلبات���ه.. 

اهلل يعينچ!

حفلة طلبات
مخ����رج تلفزيون����ي 
»اش����تكى« عليه عدد من 
العاملني ببرنامجه املنوع 
النه يعاملهم بفوقية لعل 
وعسى يصحى من غروره.. 

خير ان شاء اهلل!

شكوى

فريق سوالفنا لكرة القدم

مدير عام قناة »العدالة« جعفر محمد

يوسف الرفاعي يكرم الفنانة القديرة حياة الفهد

)أحمد باكير(أحالم حسن تتوسط عبدالعزيز صفر وفيصل العبيداألمني العام بدر الرفاعي واألمني العام املساعد عبد الهادي العجمي يتقدمان احلضور

محمد احلملي واملخرج علي العلي في احللقة النقاشية

سيف سبيعي مع مرمي أمني

»مذكرات« سيف سبيعي وعلي حميد في »سوالفنا حلوة«

سالمات وما تشوف شر

مدير عام قناة »العدالة« الفضائية االعالمي 
جعفر محمد تعرض مساء امس االول لوعكة 
صحية بع���د تقدميه للبرنام���ج احلواري 
»اللوبي« ومت نقله الى املستش���فى الجراء 
بعض الفحوصات الطبية التي جاءت ايجابية. 

»األنباء« تتمنى ملدير ع���ام قناة »العدالة« 
الفضائية الزميل االعالمي جعفر محمد الصحة 
والعافية ملواصلة استكمال حلقات برنامجه 
»اللوب���ي« الذي يناق���ش العديد من قضايا 

الديرة، سالمات وما تشوف شر.

بيروت- ندى مفرج سعيد
حلق����ة الثالثاء املقبل من برنامج »س����والفنا حلوة« على قناة دبي 
مليئة بالكثير من املوضوعات املتنوعة التي تقدمها مرمي أمني مع فريق 
البرنام����ج مروان عبداهلل صالح، نوليا مصطفى، ابراهيم بادي، فاطمة 
الطباخ، بشار غزاوي، وريتا خوري، الذين استضافوا املخرج واملمثل 
السوري سيف سبيعي في حوار شيق حيث حتدث فيه عن جتربته في 
مجال التمثيل ومشواره الفني كمخرج اضافة الى العديد من املوضوعات 
املتنوعة كعالقته مع زوجته املمثلة سالفة معمار وتطور الدراما السورية 

في السنوات األخيرة.
بداية هذه احللقة س����تكون مع موضوع »املذكرات اليومية«، حيث 
تذك����رت فاطمة الطباخ ما كانت تدونه مع صديقاتها في املدرس����ة عن 
األس����اتذة، أما املخرج سيف س����بيعي فتذكر الدفتر اخلاص مبغامراته 
العاطفية. وبعدها سيقدم فريق سوالفنا مباراة كرة قدم مشوقة جمعت 
بني مروان وبشار ونوليا وفاطمة، مع تعليق مباشر من املعلق االماراتي 
املعروف علي حمي����د الذي حتدث عن بداياته في ه����ذه املهنة وكيفية 
حتضيره للمباريات، مفسرا ملاذا يقتصر احلماس واالنفعال في التعليق 
على املباري����ات في بالدنا العربية، وملاذا لم تدخ����ل املرأة بعد الى هذا 
املجال، والى أي حد ميكن للمعلق الرياضي ان يبقى حياديا، في الوقت 
الذي تذكر فيه بشار ونوليا للجمل والكلمات اخلاصة ببعض املعلقني 
والت����ي بقيت محفورة في الذاكرة، وفضل م����روان احلديث عن الكثير 
من أصوات املعلقني اإلماراتيني التي نشأ على أصواتها كاإلماراتي علي 
حمي����د الذي يعطي حياة للمباراة ولو كانت من دون جمهور، فيما ذّكر 
ابراهي����م بالعناصر الضرورية التي يجب على املعّلق الرياضي التمتع 

بها الى جانب ثقافته الرياضية العالية.

الحلقة تبث الثالثاء المقبل على قناة دبي

وفد من األكاديمية الدولية لإلعالم 
يزور الفنانة القديرة حياة الفهد

قام مدير عام األكادميية الدولية لإلعالم 
يوسف الرفاعي على رأس وفد بزيارة الفنانة 
القديرة حياة الفهد في منزلها لعدم متكنها 
من حضور حفل تخري���ج طلبة األكادميية 
والذي أقيم بفندق ريجنس���ي حتت رعاية 
وكي���ل وزارة اإلعالم الش���يخ فيصل املالك 
الصباح وبحضور النجم الكبير حسني فهمي 
والسيناريست ممدوح الليثي رئيس احتاد 
النقابات الفنية ورئيس جهاز السينما املصرية 
وذلك لالطمئنان على صحتها بعد أن أجريت 

لها عملية جراحية ناجحة.
وقد تلقت الفنانة حياة الفهد اتصاال هاتفيا 
من الفنان الكبير حسني فهمي لالطمئنان عليها 
وتهنئتها بنجاح العملية اجلراحية التي أجريت 
له����ا والتي حال����ت بينها وب����ني حضور حفل 
التخريج. وقدم لها مدير عام األكادميية درعا 
تذكارية متوجها بكل الشكر والتقدير ألحد رواد 
الفن في العالم العربي وعرفانا بعطائها املتميز 
خالل مشوارها الفني الكبير ومتمنيا لها الشفاء 

العاجل ودوام الصحة والعافية.

لالطمئنان على صحتها بعد أن أجرت عملية ناجحة

مشاكل الشباب في المسرح والتلفزيون بـ »الدسمة«

مفرح الشمري
إميانا من املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بدور الش���باب البارز في احلركة 
الثقافية والفنية نظم مساء أمس األول حلقة 
نقاشية حول الشباب واملسرح بحضور األمني 
العام للمجلس الوطن���ي للثقافة والفنون 
واآلداب بدر الرفاعي واألمني العام املساعد 
للشؤون اإلدارية واملالية باملجلس عبدالهادي 
العجمي ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي 
ال� 16 وذلك في قاعة الندوات مبسرح الدسمة. 
شارك في هذه احللقة النقاشية من الشباب 
املمثلة أحالم حسن، املخرج عبدالعزيز صفر، 
املؤلف فيصل العبيد، املخرج علي العلي، 
املمثل محمد احلملي وآخرون وشكرت املمثلة 
أحالم حسن املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب على هذه املبادرة الطيبة ملناقشة 
هموم الشباب في املسرح متمنية ان جتد 
هذه الهموم حلوال في الوقت القريب خاصة 
وان النهضة الثقافية في جميع الدول املتقدمة 
تعتمد على تواصل األجيال ونقل املكتسبات 

املعرفية من جيل الرواد الى جيل الشباب بكل 
حب بدال من اجلفا الذي يعاني منه بعض 
الشباب العاشق خلشبة املسرح. ومن جانبه 
حتدث املخرج عبدالعزيز صفر عن جتربته 
الشخصية في مجال املسرح التي وصفها 
بأنها لم حتقق طموحه حتى هذه اللحظة رغم 
مشاركاته الكثيرة في املهرجانات املسرحية 
وشاركه في هذا الصدد املخرج علي العلي 
الذي طالب املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بدعم كبير للشباب املسرحيني حتى 
يستطيعوا ابراز قدراتهم الفنية في شتى 

مجاالت املسرح. 
ومن جهته طالب املؤلف فيصل العبيد 
واملمثل محمد احلملي املجلس بإقامة الورش 
املسرحية س���نويا حتى تساهم في صقل 
موهبة الشباب العاشق للمسرح كما طالبوا 
منتجي األعمال الدرامية باالهتمام مبخرجات 
املعهد العالي للفنون املس���رحية وخاصة 
قس���مي التمثيل واالخراج وذلك من خالل 

االستعانة بأعمالهم التلفزيونية.

عّبروا عنها من خالل الحلقة النقاشية بحضور األمين العام للمجلس الوطني

ألبومه يضم 12 أغنية تعاون فيه مع أبرز الشعراء والملحنين

»قصة جديدة« في حياة عادل محمود
عبدالحميد الخطيب

من املنتظر أن تشهد الساحة الفنية 
م���ع مطلع فبراير املقبل »قصة جديدة« 
البحريني ع���ادل محمود، وهي  للفنان 
عنوان االلبوم الغنائي الذي سيسدل عنه 
الستار قريبا، وتشهد هذه القصة تعاونا 
جديدا من نوعه مع ابرز الشعراء وامللحنني 
واملوزعني في اخللي���ج والوطن العربي 
ويحتوي االلبوم على 12 اغنية وفيما يلي 

تفاصيل البوم عادل محمود اجلديد:
 »عشان خاطرك« من كلمات خالد املريخي 
واحل����ان محمد العريف����ي وتوزيع 

س����يروس، واغنية »قصة جديدة« كلم����ات حامد الغرباوي 
واحلان وليد الش����امي وتوزيع احمد اسدي، و»في خاطرك 
شي« من كلمات خالد البذال واحلان ناصر الصالح وتوزيع 
مدحت خميس، وايضا اغنية »ال تطلع برة« من كلمات كاظم 

السعدي واحلان وليد الشامي وتوزيع ابراهيم السويدي.

يامنام

يضم جديد محمود اغنية »يامنام« من كلمات اسرار اجلراح 
واحلان عادل محمود وتوزيع حس���ام كامل، و»ابحكيلك« 
من كلمات انور املش���يري واحلان محمود خيامي وتوزيع 
اسامة الهندي واحمد فرحات، و»كثرة اعذارك« من كلمات 
ابراهيم بن سواد واحلان خالد وتوزيع احمد اسدي، و»من 
عشقتك« من كلمات ابراهيم الرويضان واحلان عالء زلزلي 
وتوزيع نادر زلزلي واحمد اسدي، واغنية »يسلم لي قلبك« 
من كلمات اسرار اجلراح ومن احلان فايز السعيد وتوزيع 

حسام كامل.
وكذل���ك »اليق عليك« من كلمات عبدالس���الم احلميري 
واحلان محمد العريفي وتوزيع سيروس وهاني فرحات، 
واغنية »زمن« كلمات حامد الغرباوي واحلان وتوزيع 
حسام كامل، و»صحى جرحك« من كلمات علي الغامدي 

واحلان عصام كمال وتوزيع خليفة زميان.
ويعتبر البوم »قصة جديدة« االلبوم الثالث 
للفنان عادل محمود واالول مع شركة بالتينوم 
ريكورد وستقوم قنوات ام بي سي بحملة 

اعالمية لاللبوم خالل االيام املقبلة.

عادل محمود


