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ماجدة الرومي

بمناسبة االحتفال باألعياد الوطنية

»كويتي وأحب الكويت« تجمع الماس والرغيب والتميمي
عبدالحميد الخطيب

انتهى املطربون عادل املاس 
التميم���ي وناصر  وإبراهي���م 
الرغيب من تسجيل وتصوير 
أغنية وطنية حملت اسم »كويتي 
واح���ب الكويت« م���ن كلمات 
واحلان واخراج علي مطير وهو 
أول تريو وطني غنائي يجمعهم 
من اجل املشاركة في احتفاالت 
الكويت بأعيادها الوطنية ومرور 
5 س���نوات على تولي صاحب 
الس���مو األمير مقاليد احلكم، 
تكفلت بإنتاجه���ا وتصويرها 
بطريقة الڤيديو كليب ش���ركة 
التي فضلت  »طفل املستقبل« 
افساح املجال أمام املطربني من 
الوسط والشباب ليكون  جيل 
لهم حضورهم القوي في أغلى 

املناسبات الوطنية.
ويق���ول املخ���رج مطير ان 
اختي���اره للمطرب���ني امل���اس 
والتميمي والرغيب جاء بهدف 
تشجيع مطربي اجليل احلالي 

ومد يد العون لهم في احتفاالت الوطن، مشيرا الى ان األغنية حظيت 
مبتابعة مباش���رة من رئيس مجلس ادارة شركة طفل املستقبل رشا 
الغنيم التي أعطت الضوء األخضر الختيار املطربني وموقع التصوير 

حتى يتحقق الهدف املنشود من األغنية.
من جهته قال املطرب عادل املاس: الكويت تستاهل الكثير، مشددا 

على ان املطرب���ني من جيله يحتاجون الى جهات داعمة لتقدمي فنهم 
الراقي لصالح وطنهم في وقت باتت فيه املهرجانات تبتعد عن املطرب 
الكويتي.كما أثنى املطرب ناصر الرغيب على اختياره ضمن التريو 
الوطني الغنائي »كويتي واحب الكويت«، بينما أبدى املطرب ابراهيم 
التميمي اعجابه بفكرة التريو، مؤكدا ان املش���اركة في أغنية وطنية 

يعتبر تشريفا وليس تكليفا ألن حب الكويت مستحق من أبنائها.

ماجدة الرومي تصلي يوميًا
 20 دقيقة كي يعم السالم لبنان

»لم يعد هناك ما ينفع في هذا البلد بقدر الصالة، 
لن ينقذنا مما نحن فيه سوى التضرع الى اخلالق 
لكي يحمي هذا الشعب وهذه االرض«، هذا ما قالته 
الفنانة ماجدة الرومي في تصريح ملوقع »النشرة« 
عند سؤالها عن ألبومها اجلديد الذي تتحضر الطالقه 
الربيع املقبل، مؤكدة انها منذ نحو االسبوع تصلي 
كل ي����وم 20 دقيقة لكي يعم الس����الم لبنان، وانها 
نهار االربعاء املاضي التقت مع سبعة من اصدقائها 
وصديقاتها وصلوا ايضا معا من اجل ان ينعم لبنان 
بااليام الهادئة لكي يتمكن هذا الشعب من العيش 

بحرية وكرامة.
 اضافت الرومي قائلة: واهلل ليس عندي نفس 
للغناء، علي ان آخذ بعض الراحة وبعدها اجد الوقت 
املناسب لكي اس����جل ما تبقى من االلبوم، ويا رب 

تكون االيام اجلايه احلى من اللي راحت.

املاس والرغيب والتميمي مع املخرج مطير

هدى حسني

عبداحملسن الروضان

باسمة حمادة

أجواء رعب الساعة 12 بعد منتصف الليل

»كابوس« الروضان حصريًا على »الراي«
عبدالحميد الخطيب

الش���اب  يع���ود اإلعالمي 
عبداحملسن الروضان من خالله 
برنامجه اجلديد »الكابوس« 
ال���ذي يع���رض حصريا على 
تلفزيون الراي ابتداء من اليوم 
اخلميس عند الساعة 12 بعد 
منتصف الليل، ويس���تضيف 
في اولى حلقاته الفنانة باسمة 
حمادة وغ���دا اجلمعة الالعب 

وليد علي.
وعن أج���واء البرنامج قال 
الروض���ان: االج���واء مرعبة، 
حيث تتم اس���تضافة احدى 
الشخصيات املشهورة داخل 
احد املنازل املسكونة باألشباح 
وننتقل معه من غرفة الى أخرى 
عن طريق عرض متثيلة تؤديها 
املجاميع حيث جتسد االموات، 
وعلى الضيف ان يعلق على 
كل مشهد متثيلي يراه داخل 
كل غرفة من غرف املنزل، وفي 
نهاية املطاف يج���د الضيف 
نفس���ه محبوس داخل املنزل 

الروض���ان:  وأض���اف 
»الكابوس« من االعمال الضخمة 
وذو تكلفة انتاجية عالية كون 

ويتوجب عليه أن يحل كلمة 
السر املفقود ليجد املفتاح الذي 

يخرجه من املنزل.

العمل يض���م فريقا كبيرا من 
املجاميع، وكذلك عدد املصورين 
والعاملني، حيث نصور بعدد 
25 كاميرا، وفكرة العمل جديدة 
بحد ذاته���ا ولم تقدم من قبل 
على أي من الشاشات العربية 
واستغرق التحضير لها أكثر 
من عام وتولى عملية اإلعداد 
أن���ا وزميلي صال���ح الدويخ 
واإلخ���راج ياس���ر احليدري 
العي���دان وهو من  وعبداهلل 
انتاج مرك���ز اوتاد الفن وهذا 
العم���ل هو باك���ورة انتاجهم 
لهذه البرامح، متمنيا ان يلقى 
البرنامج الصدى اجلميل لدى 
اجلمهور، السيما ان التحضير 
له كان مجهدا لكي يظهر بصورة 

جيدة.
يذكر ان البرنامج استضاف 
مجموعة كبي���رة من النجوم 
واإلعالميني ومنهم هدى حسني 
وجم���ال الردهان ومش���اري 
الب���الم وم���الك وغيرهم من 

االعالميني. 


