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الفنية

ممثل���ة خليجي���ة هاالي���ام 
»حايس���ة« بعمرها بعد ما درت 
ان منتج عملها اليديد راح يهضم 
حقها في ترتيب االسماء خاصة 
وان���ه هالعمل راح يعرض على 

شاشة عربية.. اهلل يعينچ!

مقدمة برام���ج صايرة ممثلة 
هااليام من غير ما تاخذ املوافقة من 
القناة اللي تشتغل فيها واملسؤولني 
بهالقناة يفكرون يستغنون عنها 
الزايدة للشهرة..  بسّبة هرولتها 

من استشار ما خاب!

أسماء استغناء
االغان���ي الل���ي تبث في 
محطة كويت fm بحاجة الى 
تنويع النه مو معقول املستمع 
طوال االسبوع يسمع نفس 
االغاني وچنه ماكو غيرها.. 

ومنا ملراقبة احملطة!

تنويع

خالد سليم: لن أبيع صوتي 
لشركات اإلنتاج

القاهرة ـ سعيد محمود
أكد الفنان خالد س����ليم انه اضطر النتاج ألبومه األخير »ده أنا«، 
ألن����ه يرفض بيع صوته أو التنازل عنه وليس لعدم إقبال ش����ركات 
االنتاج عليه، معتبرا ان الرومانسية سر جناحه، وان تقدميه لألدعية 

الدينية في شهر رمضان ليس من باب الرياء.
واضاف س����ليم – في مقابلة مع أحد البرام����ج التلفزيونية انه ال 
يضع نفسه في مقارنة مع مطربي جيله، وانه ال يسعى ان يكون في 
املقدم����ة، امنا يحرص على تقدمي الفن اجلميل الذي يعيش مع الناس 
ويؤثر فيهم، مشيرا الى ان أولى أغانيه »عالم تاني« التي قدمها منذ 

10 سنوات حققت جناحا كبيرا، ومازالت مستمرة مع الناس.
وأوضح سليم ان هناك كثيرا من املطربني يظهرون فجأة ويعملون 
»فرقعة« ويجذبون الناس، لكن بعد ان تنتهي »الفرقعة« تعود احلياة 
الى ما كانت عليه، مشيرا الى انه كان املطرب الوحيد الذي أثبت نفسه 
بعد فترة طويلة من سيطرة جيل عمرو دياب وإيهاب توفيق وهشام 

عباس على الساحة.
وش����دد املطرب املصري على ان كليبه األخي����ر »كان فني« جديد 
ومختل����ف وجريء، اال انه أوضح في الوقت نفس����ه ان الفن ليس له 
حدود، الفتا الى ان فكرة الكلي����ب جريئة وجديدة، وتقدمي مثل هذه 

األفكار ليس له سقف.
ونفى س����ليم احتواء الكليب على أي كلمة خارجة أو منظر مخل 
يخدش حياء املش����اهد، مشددا في الوقت نفسه على انه ال يوجد فيه 

ما يخالف العادات والتقاليد اإلسالمية.
كما نفى األخبار التي ترددت في الصحف مؤخرا حول رفض رقابة 
املصنفات الفنية الحدى أغانيه، مش����يرا ال����ى ان هذه األخبار مجرد 
ش����ائعات، اال انه شدد في الوقت نفس����ه على استفادته من هذا األمر 

من الناحية التسويقية لأللبوم.

خالد سليم

م اهلل أجركم يا محمود وعبداهلل عظَّ
تتقدم أس���رة »األنباء« بأح���ر التعازي 
واملواس���اة من الفنانني محمود بوش���هري 
وعبداهلل بوش���هري لوفاة املغفور له بإذن 
اهلل والدهما محم���د علي الذي وافته املنية 
أمس األول وووري جثمانه باملقبرة اجلعفرية 

صباح أمس.
س���ائلني العلي القدير ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تواصل الفنانة رشا مهدي تصوير دورها اجلديد في 
مسلسل »بالشمع األحمر« مع الفنانة يسرا وهو املسلسل 
الذي تلعب فيه دور شروق وهي ابنة عمة ابن يسرا الذي 

يلعبه محمد إمام وهي حتبه من طرف واحد. 
املسلس���ل تكتبه ورشة عمل مكونة من مرمي نعوم 
ونادين شمس وجنالء احلديني ومحمد فريد وتدور أحداث 
املسلسل حول يسرا التي تعمل كطبيبة متخصصة في 
الطب الشرعي، يتسبب لها إخالصها وتفانيها في العمل 

في العديد من املشاكل، خاصة عندما تساعد الشرطة في 
كشف العديد من اجلرائم املعقدة.

من جانبها عبرت رشا عن سعادتها بعودتها للتعاون 
مع يسرا وبالتعاون األول مع مخرج كبير بحجم وقامة 
سمير س���يف. اجلدير بالذكر ان رشا يعرض لها حاليا 

مسلسل »حلظات حرجة« اجلزء الثاني.
اجلدير بالذك���ر ان هذا هو اللقاء الثاني بني رش���ا 
ويس���را بعد مسلس���ل »لقاء على الهوا« واألول لها مع 

املخرج سمير سيف.

رشا مهدي

عبداهلل بوشهري محمود بوشهري

أعلن عن »مثلتي« بحضور دعيج الخليفة وعدد من اإلعالميين

إنتاجها مؤخرا ورحيل الفنانني 
الكبار منها.

جانب غنائي

وكشف البحر عن استعداد 
فرقت���ه لتق���دمي مس���رحية 
اس���تعراضية باسم »الباص« 
حتت رعاية الش���يخة فريحة 
األحمد وستقدم في فترة عيد 
الفط���ر املبارك وقال: لن نقوم 
بالتمثيل في املسرحية ودورنا 
الغنائي  يقتصر على اجلانب 
ان نق���دم عمال ينال  ونتمنى 

إعجاب اجلمهور.
اجلدي���ر بالذكر ان املطرب 
الشاب فيصل اخلرجي تعاون 
في ألبوم »مثلتي« مع الشاعر 
الشيخ دعيج اخلليفة في أغنية 
»قبل ال ت���روح« ومن أحلانه 
وش���اركه غناءها الفنان علي 
بحر، كذلك تعاون مع الشاعر 
منص���ور ال���واوان وامللح���ن 
د.يعقوب اخلبيزي من خالل 
أغنية »ماني طايق« ومع الشاعر 
عمر الكندري في »حبيب األمس« 
ومع الشاعر وامللحن عبداهلل 
السالم في أغنية »يا هوى« ومع 
الفنانة التشكيلية وداد املطوع 
في اول جتربة لها في الكتابة 
من خالل أغني���ة »مثلتي«من 
أحلان وتوزيع حسني االحمد، 
ومع الش���اعر عم���ر الكندري 
في أغنية »حبيب االمس« من 
أحلانه و»أحل���ي البنات« من 
كلماته وأحلان رياض الربيعان 
و»عندي كالم« من كلمات نايف 

البشايرة وأحلانه.

الى انه تش���رف باملشاركة مع 
اخلرج���ي في دويت���و »قبل ال 
تروح« والس���يما انه يأتي من 
قناعته بأهمية دعم الشباب وهو 
ما شجعه على املشاركة، مشددا 
على ان���ه لم يجامل أحدا طوال 
مشواره الفني وهذا سر جناحه 

هو وفرقته.
واس���تطرد قائ���ال: الف���رق 
الفترة  ف���ي  الغنائي���ة تعاني 
االخيرة من س���رقات االنترنت 
وهو ما أثر سلبا على وجودها 
بالساحة الفنية، ملمحا الى ان 
هذا السبب كان وراء فسخ عقدهم 
من شركة النظائر التي انحسر 

وعن مش���كلة اغنية »أحلى 
البنات« ق���ال اخلرجي: ال أعلم 
سبب اعتراض رقابة »اإلعالم« 
عليها لكن بعد ذلك متت إجازتها 
وضممتها لأللب���وم، مؤكدا في 
الوقت نفسه انه ال يعلم سبب 
املقارنة بينه وبني املطرب تامر 
حسني وقال: رمبا ألن ستايلنا 
متشابه او ألنني أقدم لونا غنائيا 
متقاربا للونه، انا أحب ان يكون 
لي أسلوبي اخلاص في الغناء 
لذلك أركز في أعمالي الفنية حتى 

أرضي جمهوري.
ب���دوره، أش���ار عضو فرقة 
البحريني���ة علي بحر  األخوة 

مستوى التلحني واألشعار وقال: 
لقد بذلت جهدا كبيرا في إجناز 
األلبوم وال اعتبره مغامرة فأنا 
اعشق الغناء ومتفائل، خصوصا 
انني راعيت فيه التنويع وابتعدت 
عن األخط���اء التي وقعت فيها 

باأللبومني السابقني.
وأضاف: وبناء على مبيعات 
»الفيرجن« في األسابيع الثالثة 
املاضية فإنه يحتل مرتبة متقدمة 
من حيث نسبة املبيعات، ملمحا 
الى انه س���يعتمد على تصوير 
أكثر م���ن أغنية عل���ى طريقة 
الڤيديو كليب وسيبدأ ب� »ماني 

طايقو«.

عبدالحميد الخطيب
أكد الش���اعر الشيخ دعيج 
اخلليف���ة ل� »األنب���اء« أهمية 
الش���باب املوه���وب في  دعم 
جميع املجاالت مبا يصب في 
صال���ح الكويت، مش���يرا الى 
انه يحرص على مس���اندتهم 
ونصحهم ليواصلوا مشوارهم 
دون النظر الى أي عراقيل. جاء 
ذلك على هام���ش وجوده في 
املؤمت���ر الصحافي الذي عقده 
الشاب فيصل خرجي  املطرب 
حت���ت رعاي���ة فن���دق كويت 
كونتيننتال للتحدث عن ألبومه 
اجلديد الذي طرحه باألسواق 
مؤخرا، وكذلك تعاونه في ديو 
مع علي بحر عضو فرقة األخوة 
البحرينية وأدار املؤمتر الزميل 
نايف الشمري وحضره عدد من 

اإلعالميني.
واض���اف اخلليف���ة قائال: 
اخلرج���ي ميتل���ك املؤه���الت 
الصوتية واملوهبة املوسيقية 
اللتني متيزان���ه عن غيره من 
مطربي جيله، فقد استطاع ان 
يجعل لنفسه »ستايل« خاصا 
به وسعدت بالتعاون معه وعلي 
بحر في أغنية »قبل ال تروح« 
وأمتنى له التوفيق في مشواره 

الفني.

جهد كبير

من جانب���ه أوضح املطرب 
فيصل خرجي ان ألبومه األخير 
»مثلتي« من انتاج شركة يارا 
لإلنتاج الفني، هو الثالث له وقد 
جانب من املؤمتر الصحافيتعامل فيه مع أسماء كبيرة على 
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فخامة... اأناقة... واأداء
                       الآن يف متناول يدك

»بالشمع األحمر«
.. رشا مهدي

 تحب  ابن يسرا

الخرجي: ال أعلم سبب اعتراض »اإلعالم« على »أحلى البنات«


