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 مدير إنتاج طلب من مخرج 
اليديـــد ان يهمش دور  عملـــه 
احدى املشـــاركات بالعمل ألنها 
انه  مو معطيته ويه واملصيبة 
قدر انه يؤثر على املخرج اللي 

نفذ طلبه.. واهللا عيب! 

 ممثلة تعتقد انه نور ويهها 
راح يخلـــي املنتجني يتصلون 
عليهـــا ويعطونهـــا أعمال بس 
اعتقادها طلع اي شي ألنه ماكو 
احد دق عليهـــا.. قعدي بالبيت 

وايد احسن!

 اتصال تهميش
 مذيعــــة في قنــــاة خاصة 
هاأليام تبي تقدم شكوى ضد 
مديــــر إنتــــاج برنامجها اللي 
قاعد يعاملها بفوقية ألنه شاد 
القنـــاة..  الظهر مبسؤولـــني 

زين تسوين!

 شكوى
 مدير إنتاج طلب من مخرج 
اليديـــد ان يهمش دور  عملـــه 
احدى املشـــاركات بالعمل ألنها احدى املشـــاركات بالعمل ألنها احدى املشـــاركات بالعمل ألنها 
انه  مو معطيته ويه واملصيبة 
قدر انه يؤثر على املخرج اللي 

نفذ طلبه.. واهللا عيب! 

 ممثلة تعتقد انه نور ويهها 
راح يخلـــي املنتجني يتصلون 
عليهـــا ويعطونهـــا أعمال بس عليهـــا ويعطونهـــا أعمال بس عليهـــا ويعطونهـــا أعمال بس 
اعتقادها طلع اي شي ألنه ماكو 
احد دق عليهـــا.. قعدي بالبيت 

وايد احسن!

 اتصال تهميش
 مذيعــــة في قنــــاة خاصة 
هاأليام تبي تقدم شكوى ضد 
مديــــر إنتــــاج برنامجها اللي مديــــر إنتــــاج برنامجها اللي مديــــر إنتــــاج برنامجها اللي 
قاعد يعاملها بفوقية ألنه شاد 
القنـــاة..  الظهر مبسؤولـــني 

زين تسوين!

 شكوى

 (أنور الكندري)  عادل محمود والزميل نايف الشمري واملخرج مشعل اخللف اثناء املؤمتر  اإلعالمي املخضرم محمد لويس الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 

 عادل محمود مهاجمًا: برامج الهواة فاشلة.. والمطربون البحرينيون مظلومون
 عبدالحميد الخطيب

  عبر الفنان البحريني عادل 
محمود عن سعادته بتواجده في 
الكويت هذه األيام، خصوصا 
انها تواكـــب احتفاالت الديرة 
باألعياد الوطنية وذكرى تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم، مشيرا الى انه سيهدي 
الكويـــت اغنيتـــني وطنيتني 
األولى بعنوان «أربع حروف» 
من كلمات الشاعر الشيخ دعيج 
اخلليفة وأحلان وتوزيع محمد 
الشطي وسيصورها كڤيديو 
كليب من اخراج مشعل اخللف، 
الثانيـــة «كويتنا لنا» كلمات 
البحريني هشـــام  الشـــاعر 
الشروقي وأحلان طارق وتوزيع 

أحمد أسدي.
   وأضاف عادل محمود، في 
الذي عقدة  املؤمتر الصحافي 
مساء أمس األول في مقهى ديفاز 
بالساملية حتت رعاية الشاعر 
الشيخ دعيج اخلليفة وادارة 
الزميل نايف الشمري، قائال: 
الكويت لهـــا فضل كبير علي 
منذ ظهوري بالساحة الغنائية، 
وكانت أكثر مبيعات أللبومي 
الثاني فيها وهاتان االغنيتان 
شيء قليل عليها وعلى شعبها 
الطيب املضيـــاف، مؤكدا انه 
يبحث عن كل ما يرضي جمهوره 
في الوطن العربي كله السيما 
ان الفن حاليا لم يعد مرتبطا 

بلهجة مثل السابق.

  «قصة هوانا٢»

  وعـــن التمثيل قال املطرب 
البحريني: بعد مشاركتي في 

«عيون مـــن زجاج» و«مالمح 
بشر» أتعاون مع املخرج محمد 
القفاص في مسلسله اجلديد 
«قصة هوانا٢»، وللعلم جاءتني 
عـــروض كثيـــرة ورفضتها 
لتركيزي علـــى الغناء، ولكن 
هذا ال ينفي ان في حال وجدت 
العرض املناســـب سأفكر في 

األمر.

  دويتو غنائي

  وبســـؤاله عن تشـــبيهه 
بالفنان راشـــد املاجد اوضح 
محمود انه رمبا صوته مشابه 
املاجد لكنه ال يقلده،  لصوت 
مشيرا الى انه منذ اول ظهور 
له في «مسابقات دبي» والتي 
حل فيها رابعا بعد الفنان حسني 
اجلسمي أشاد به املاجد وساعده 
كثيرا حتى دخوله الى شركة 

«بالتينيوم»، متمنيا ان يشاركه 
في دويتو غنائي قريبا.

انا راض مبا    واســـتطرد: 
وصلت اليه علـــى الرغم من 
حظي العثر مع شركات االنتاج 
التي تعاملت معها مثل «روتانا» 
و«أونو» واخيرا «بالتينيوم»، 
مســـتغربا من ســـبب عدول 
الشـــركات السابق ذكرها عن 
التســـويق لـــه وأللبوماتـــه 
الغنائية، مؤكـــدا ان هذا أحد 
أسباب قلة ظهوره أو مشاركته 
املهرجانـــات واحلفالت  فـــي 
اخلاصة، ما يجعله يفكر في 
تعيني مديـــر أعمال خاص به 
وانتاج أعماله بنفسه ومتتني 
عالقاتـــه بنا يخـــدم تواجده 

الفني.
  وأكد محمـــود ان املطربني 
البحرينيني مظلومون إعالميا 

ويحتاجون الى الدعم في ظل 
االهتمـــام الواضـــح باألعمال 
الوطنية فقط واهمال األغنية 
العاطفية، مشددا على ان اإلعالم 
البحريني ال يقصر معهم لكنهم 
يحتاجـــون الـــى برامج فنية 
محلية ومجـــالت متخصصة 
تساعد على انتشارهم بالصورة 

املطلوبة.

  أسماء بحرينية

  وقال: رغم وجود أســـماء 
بحرينية مثل احمد اجلميري 
الشـــيخ وغيرهما اال  وخالد 
انني وصلت ملرحلة انتشـــار 
معقولة وشـــاركت في برامج 
عديدة مثل «تارتاتا» وغيره 
ولي جمهور في كل مكان أتفاعل 
معه باستمرار عبر االنترنت.

البحريني    وهاجم املطرب 

الهواة مثل «ســـتار  برامـــج 
اكادميـــي» و«جنـــم اخلليج» 
حيث قال: هذه البرامج فكرتها 
فاشلة فليس من املعقول انه 
خالل شهر أو شهرين يظهــــر 
الفنية  لنا مطربون بالساحة 
يعتقدون انهـــم قادرون على 
منافســـة مطربني كبار تعبوا 
وكدوا حتى وصلوا الى ما هم 
عليه اآلن، اعتقد ان املعادلة غير 
صحيحة وكثير من خريجي 
هــــذه البرامـــج راح في طي 
النسيان، كما ان هذه البرامج ال 
يعنيها اال الـ «sms» والتصويت 
املعتمد على كاريزما املشاركني 
فيها وأشكالهم بصرف النظر 

عن املوهبة احلقيقية.

  أم الدنيا

  مـــن جانبه عبر الشـــاعر 

الشـــيخ دعيـــج اخلليفة عن 
أسفه الشديد ملا يحدث في مصر 
وقال: الكويتيون واخلليجيون 
والعـــرب مرتبطـــون مبصر 
الشـــقيقة، فهي رمز للجميع، 
مســـتذكرا وقوفها وشـــعبها 
الدائم بجانب الكويت في أحلك 
الظروف، متمنيا ان تزول الغمة 
الى ســـابق  الدنيا  أم  وتعود 

عهدها.
   وأضاف اخلليفــــة: عادل 
محمود مطرب محبوب من مملكة 
محبوبـــة للكويتيني وحتظى 
الوطنيـــة والعاطفية  أغانيه 
بقبول كبير لـــدى اجلمهور، 
انه مطرب حقيقي  خصوصا 
وليـــــس مؤديا، مثمنا تعاونه 
معه فـــــــي األغنية الوطنية 
«اربع حروف»، موجها شكره 
الوقت نفســـه لتلفزيون  في 
الكويت الذي تولى عملية انتاج 

األغنية بالكامل.

  طريقة جديدة

بـــدوره أوضـــح املخرج     
انه سيعتمد  مشـــعل اخللف 
طريقـــة جديدة فـــي تصوير 
األغنية، مشيرا الى انه يحاول 
في جميـــع أعماله ان يقــــدم 
كل مـــا هو متميز وينال رضا 
الكويت في  جمهور تلفزيون 
كل مكان، وقال: أنا مصمم على 
ان تكون أغنية عادل محمود 
مختلفة ومتميزة، مشيرا الى 
انـــه انتهى من تصوير اغنية 
للمطرب حبيب الدويلة وهي 
وطنيـــة أيضا وحتمل اســـم 

«شعب الكويت». 

 الخليفة عّبر عن أسفه الشديد لما يحدث في مصر
 محمد لويس أجرى عملية 
  جراحية ناجحة في تايلند

 مفرح الشمري
  اجرى االعالمي املخضرم محمد لويس االربعاء املاضي عملية 
جراحية في املستشفى االميركي بالعاصمة التايلندية تكللت بالنجاح 
حيـــث انه يعاني من قطع عصب الكتف ما ادى الى اصابته بخلع 

في املفصل بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل اشهر.
  وعّبر لويس في اتصال هاتفي مع «األنباء» عن سعادته بنجاح 
العمليـــة خاصة انه اجراها بناء علـــى تقرير الدكتور االخصائي 
باملستشفي االميركي معربا عن شـــكره لكل من اتصل عليه بعد 

اجرائه للعملية.
  وخص االعالمـــي القدير محمد لويس بتوجيه الشـــكر نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
على جهوده واهتمامه بعالجه في اخلارج وواصل شكره الى سفير 
الكويت بتايلند عبداللطيف املواش واعضاء الســـفارة املستشار 

عمر الكندري ومحمد الشطي وعلي العتيبي.
  واختتم لويس حديثه لـ «األنباء» بتقدمي اسمى التهاني والتبريكات 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ملرور ٥ سنوات على 
توليـــه مقاليد احلكم، متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما بعث 
بتهانيه للشعب الكويتي ملرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
على التحرير، داعيا املولى عز وجل ان يحفظ اهللا الكويت وشعبها 

من كل مكروه. 

 قدم تهانيه لصاحب السمو األمير وللشعب الكويتي بمناسبة االحتفاالت  

 (فريال حماد)  املذيع أحمد املوسوي في البرنامج 

 جوزيف عطية

 مايا دياب 

 تقع مدينة دمشق في:
  أ ـ مصر

  ب ـ لبنان
  ج ـ سورية 

 مفرح الشمري
  أشاد مستمعو برنامج املسابقات «ألو فبراير» الذي يبث يوميا 
عبر أثيـــر «كويت FM» باجلوائز القّيمة التـــي يقدمها لهم نظير 
مشـــاركتهم فيه، مشـــيرين الى ان هذا البرنامج قد حقق شهرة 
واســـعة بني األسر الكويتية واملقيمة على هذه األرض الطيبة من 
خالل اســـلوب مقدمه احمد املوسوي وفريق العمل الذي يحرص 
دائمـــا على تقدمي األفضل لهم منذ انطالقة البرنامج في الـ ٢٠ من 

الشهر املاضي.
  جاءت هذه االشادة بعد ان قررت أسرة البرنامج املكونة من املعد 
علي حيدر ونايف الكندري واملخرج ســـعود املسفر بجانب احمد 
املوســـوي ان تزيد قيمة جوائزها القيمة التي تقدمها في احللقة 
الواحدة حتى تدخل الفرحة الى قلوب املستمعني وترسم االبتسامة 
على وجوههم وخصوصا عمالء «زين» مبناسبة االحتفاالت الوطنية 
التي تعيشـــها هذه األيام الديرة، خصوصا ان الشركات الراعية 
للبرنامج وهي: «األنباء»، «زين»، «منتزه خليفة السياحي»، «معهد 
كراون بالزا الصحي»، «اجلوثـــن جالري»، «ليموزين اخلرينج» 
وغيرها أعطت الضوء األخضر ألســـرة البرنامج بزيادة اجلوائز 

ابتهاجا بهذه االحتفاالت حتى تعم الفائدة على اجلميع.

  أغان وطنية

  وعد مخرج البرنامج ســـعود املســـفر املستمعني في احللقات 
املقبلة ببث العديد من األغاني الوطنية طيلة الشهر اجلاري وذلك 
من خالل الفالشات التي تفصل بني فقرات البرنامج، خصوصا ان 
هذه األغاني مطلوبة في الوقـــت احلالي لبث الروح الوطنية في 

نفوس أبناء الشعب.

 رويدا: أحب الكليبات الجريئة 
و«كلمتي مسموعة» قريبًا

 عبداهللا الدوسري يصّور أغنيتين

 أحالم تقّرر مقاطعة نيشان: 
  لن أشارك في برامجه مجددًا

 أكدت الفنانة اإلماراتية رويدا 
احملروقي إنهــــا تفضل تصوير 
الكليبات اجلريئة، مؤكدة عدم 
خشــــيتها من الظهور بشــــكل 
مختلــــف كما فعلــــت في كليب 
«أي أي»، حيــــث ظهــــر وجهها 
مغطى بالشوكوالتة، الفتة إلى 
ان الهجوم الذي تعرضت له من 
أمرا  بعض وسائل اإلعالم بات 
معتادا لديها خالل مشــــوارها 

الفني.
  وكشفت رويدا في تصريحات 
لصحيفة «البيان» اإلماراتية أن 
ألبومها اجلديد يتضمن ٨ أغنيات 

متنوعة منها أغنية «عارف» باللهجة املصرية، و«واثق من نفســــك» 
وهي أغنية خليجية بروح جزائرية للملحن منير اجلزائري وكلمات 

أحمد علوي، باإلضافة إلى أغنية «كلمتي مسموعة».

 انفصل جنم ستار أكادميي 
الســــعودي عبداهللا  الفنان 
الدوسري عن شركة روتانا 
ليدخل االســــتديو ويصدر 
أغنيات من إنتاجه اخلاص. 
فسجل الدوسري أغنية «مني 
القاهرة، من كلمات  انا» في 
علي عسيري، أحلان ناصر 
الصالــــح، وتوزيــــع مدحت 
خميس، كما ســــجل أغنية 
حتمل اســــم «خليــــك فاكر» 
في الكويت، كلمات عبداهللا 
االســــمري، أحلان عبداهللا 

اجلاسم.

 يبدو أن برامج نيشان املقبلة ستشهد غياب الفنانة االماراتية احالم 
حيث اعلنت أنها لن تشارك في اي برنامج جديد يقدمه.

  ففي تصريح ملجلة روتانا اكدت احالم انها لن تشارك في أي برنامج 
جديد لإلعالمي نيشــــان ألنه يكرر نفسه ولم يســــتفد من التجارب 
الســــابقة. وكان نيشان قد استضاف الفنانة احالم في احللقة األولى 

.LBC من برنامجه االخير «أبشر» الذي عرض على شاشة الـ

 رويدا احملروقي 

 عبداهللا الدوسري 

 أحالم نيشان 

 جوزيف عطية: الوضع السياسي يدعو لالشمئزاز

 مايا دياب تغني 
  «بنت اليوزباشي» 

ليحيى سعادة

 أعلن الفنان اللبناني جوزيف 
عطية وللمرة االولى انه هو من 
قام بإخراج كليب اغنية «حبيبي 
بـــدأت االذاعات  الذي  الغرام» 
ببثه نهاية االســـبوع املاضي، 
وأكد عطية ان هـــذه اخلطوة 
جاءت ليختبر نفسه وقدراته 
ان لديه  االخراجية، خصوصا 

املاما في املوضوع.
  وأضاف قائال في حديث مع 
«ايالف»: احلمد هللا القى الكليب 
الكثير من االصداء وردود االفعال 
االيجابية، ورأى عطية ان ابرز ما 
اكتشفه من خالل هذه التجربة 
الغناء والتمثيل واالخراج  ان 
في الوقت نفســـه صعب جدا، 
لكن الطاقة التي امتلكها خالل 
تصويـــر الكليب كانت كبيرة، 
لقد واجهتنا العديد من املشاكل 
التقنية التي سأنتبه لها خالل 
االعمال املقبلة ألجتنب الوقوع 

بها.
  وعـــن ترشـــيحه جلائزة 
امليوزيـــك اوورد وفوز الفنان 
املصري محمد حماقي فيها، اكد 
جوزيـــف انه لم يعط اجلائزة 
اهميـــة كبيرة، ألنـــه ال يحب 
الناس،  ان يفرض نفسه على 
فمن يحبه ســـيصوت له لذلك 
لم يقم بدعم ترشيحه من خالل 
احلمالت، وأشار الى ان العديد 

 بيروت - ندى مفرج سعيد
  تطل الفنانة مايا دياب اليوم في 
برنامج «حديث البلد» مع االعالمية 
منى ابوحمزة، حيث ستغني وللمرة 
األولى مقطــــع من أغنيتها اجلديدة 
التي كانت ستصور في تركيا نهاية 
العــــام املاضي مع املخــــرج الراحل 
يحيى سعادة وهي من أحلان هيثم 
زياد وكلمــــات احمد ماضي توزيع 
موسيقى طوني سابا بعنوان «بنت 
اليوزباشي»، كما ستغادر مايا الى 
دمشــــق حلضور العيــــد الثالث لـ 
«روتانا كافييه» في حفل ســــيضم 
جنوم الدراما الســــورية، وسيحيي 
احلفل كل مــــن النجمني فارس كرم 
وأمين زبيب لتغادر في اليوم التالي 
٧ اجلاري الى أميركا لتشارك النجوم 
وتغني جديدها في الباخرة السياحية 
التي ستنطلق من والية ميامي الى 
بهاماس مع املتعهد الفني يوســــف 
حرب، وفــــور عودتها الــــى لبنان 
ستدخل االستديو لتسجيل أغنية 
جديدة ســــتصور الكليــــب اجلديد 
إضافة الى تصوير فوتوغرافي يصلح 

حلمالت إعالنية.

انتقدوه ألنه استهتر باجلائزة، 
مشيرا الى انه ال عالقة لتسييس 
او شراء هذه اجلوائز باملوضوع، 
وانه فخور بوضع اســـمه في 
منافسة مع كل من خالد سليم 

ومحمد حماقي.
السياسي في    وعن الوضع 
العربي عموما ولبنان  الوطن 
خصوصا، اكد عطية ان الوضع 
اللبناني امللبد اعتاد عليه، وهو 
يدعو لالشمئزاز نوعا ما، لكن 

اللبناني متمسك بوطنيته وبلده، 
التي تعيشها  الثورات  اما عن 
العربية قال  الدول  العديد من 
عطية: ال ادري ان كانت الدول 
العربيـــة بحاجة لنهضة ام ال، 
لكن أدعو اهللا ان يســـاعد هذه 
الشعوب والدول عسى ان يكونوا 
راضني عـــن نظام احلكم الذي 

سيأتي الحقا.
  وعن املوجـــة التي يتبعها 
الفنانون بالتزامن مع اي حدث 

سياسي، اشـــار عطية الى انه 
اصدر اغنيـــة وطنية بعنوان 
«لبنان رح يرجع» وجنح فيها، 
وما من مشروع اغاني وطنية 
جديدة، لكنه يقف بجانب الدول 
العربية في محنتها لكن ليس 
بأغنية، مـــع احترامه لكل من 

يقدم على مشاري كهذه.
  وعن وصفه بأنه الفتى املدلل 
في «ستار سيسم»، اشار عطية 
الى ان كل شخص يدلل نفسه، 
واضـــاف: ما من شـــك ان لكل 
انســـان ميزات وقدرات تدفع 
الى تبنيه ومساعدته، لكن كل 
انسان يبني نفسه بنفسه من 
خالل جهده وتعبه، فأنا ركضت 
ومازلت أركـــض كثيرا ألثبت 
نفســـي وخطواتي، وهناك من 
اقتنع بي، لكن احلمل كان على 

عاتقي اوال.
  وبعد جناح جتربته باللهجة 
املصرية من خالل غناء اغنية 
«لينـــا رب» لفيلـــم «الرجـــل 
الغامض بسالمته»، أكد عطية 
انه لم يغن هذه اللهجة اال بعد 
ان اتقنها جيـــدا، وقال: احلمد 
هللا النـــاس احبتني من خالل 
هذه االغنية، واكيد انني سأعيد 
التجربة وهناك مشـــروع في 
هذا اخلصوص، عسى ان تهدأ 

االوضاع السياسية حاليا. 
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