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االجازة التي قدمها مدير 
الشؤون املالية بوزارة االعالم 

ملدة 3 شهور هل هي اجازة 
اعتيادية ام انها ردة فعل 
على عدم صرف املكافآت 
للموظفني.. اللي باجلدر 

يطلعه املالس!

ممثلة بعدما صارت مقدمة 
برامج في احدى القنوات 

وطلعت منها هااليام قاعدة 
في بيتها النها تعتقد انه نور 

ويهها راح يخلي القنوات 
تركض وراها.. خير ان شاء 

اهلل!

كومبارس ما فادت نصايح 
ربعه معاه هااليام متضايق 
النه منتج العمل خصم من 

اجره النه يتغشمر وايد في 
اللوكيشن.. تستاهل!

مكافآت

ركض

خصم

احتفى في جدة السعودية 
بألبوم جدي����د للفنان الراحل 
ف����ي  ط����ال م����داح يط����رح 
الس��������وق بعن���وان »منك يا 
هاجر« بعدم����ا تأخر ظهوره 
س����نوات طويلة، وه����و من 
كلمات »أمير الشعراء« احمد 
ش����وقي، وألح����ان محم����د 
عبدالوه�����اب، وكانت الفنانة 
س����مية قيص����ر قد ادت هذه 

االغنية قبل سنوات ع���دة.
ويأتي هذا االلبوم بعد مرور 
11 عاما على وفاة مداح، ويع����د 
الس����ادس الذي صدر له بعد 

وفاته عام 2000.

كش����فت المطربة السورية 
روي����دا عطي����ة عن الس����بب 
الحقيق����ي لطاقه����ا قائلة: ان 
الساب���ق كان يرفض  زوجها 
فكرة اإلنج����اب، في حين انها 
كانت تحل����م باألمومة، نافية 
صحة ما تردد ع����ن اعتزامها 
الزواج من س����احر او مصور، 
بحسب ما ذكرت مجلة »ألوان« 

اللبنانية.
وأضافت رويدا: لذا عندما 
أتزوج ثانية سيكون شرط���ي 
األساسي أال يتدخل زوجي في 
فن����ي ألعود ال����ى منزلي كأي 
امرأة، والحمد هلل رجلي الحالي 
يحمل وعيا دون نظرة رجعية 
تجاه الفن، وه����و ايضا يقدر 

عمل��ي.
وح����ول صح����ة م����ا تردد 
عن كون العريس س����احرا او 
مصورا، قالت رويدا: تزعجني 
ه����ذه األخبار التي تتس����رب 
وتنقل هكذا عش����وائيا ودون 
ان يسألوني، خاصة ان الخبر 
مع اسم معين يمكن ان يحمل 

مشكلة ألحد الطرفين.
وأضافت: حين قرأت خبر 
عاقت����ي بالس����احر ضحكت، 
فبع����ض الصحافيين يحبون 
ان يبرهن����وا معرفته����م بكل 
ش����يء فيصدقون الكذبة التي 
اخترعوها وينشرونها دون أن 

يحترموا صاحب العاقة.

بعد 11 عامًا على 
وفاته.. ألبوم جديد 

لطالل مداح

رويدا: طلبت الطالق 
من زوجي بعد رفضه 

اإلجناب مني

الفنان الراحل طال مداح

رويدا عطية

يقدم طلبة الفرقة الرابعة »متثيل وإخراج« 
باملعهد العالي للفنون املسرحية مساء اليوم 
على خشبة مسرح »الدسمة« العرض املسرحي 
»حمام روماني« وهو مش���روع تخرجهم في 
املعهد حتت إش���راف وإخ���راج عميد املعهد 
العالي للفنون املسرحية د.فهد السليم أستاذ 

املشروع.
ويش���ارك في املس���رحية عدد من الطلبة 
الذين باتت وجوهه���م معروفة لدى جمهور 
الشاشة سواء في التمثيل أو في التقدمي مثل 
نواف القطان ومنصور حسني املنصور وعلي 

احلسيني وآخرين.
تدور أحداث املسرحية في إطار كوميدي 
ساخر، حيث تتناول الصراع بني األشخاص 

الش���رفاء واالنتهازيني، وذلك من خال احد 
املوظفني الذين يفاجأ مب���ا حدث في منزله، 
حيث عمت فيه الفوضى بعد ان تركه وذهب 
في إجازة خاصة وعندما يبحث عن س���بب 
ذلك يتوصل الى »حمام« أثري روماني لتبدأ 

قصته مع اكتشافه األثري.
ومن جانبه، متنى عميد املعهد العالي للفنون 
املسرحية د.فهد الس���ليم ان تنال املسرحية 
إعجاب الضيوف الذين سيحضرون عرضها 
ألنه���ا حتمل بني طياتها الكثي���ر من املعاني 

والعبر املوجودة في واقعنا احلالي.
وهنأ السليم طلبته اخلريجني متمنيا لهم 
حياة عملية مليئة باإلجنازات لرفعة اس���م 

وطنهم عاليا في شتى مجاالت احلياة.

عميد املعهد د.فهد السليم

يصور العديد من األعمال وسعيد بـ »متلف الروح«

حسن محمد: نعم..املسؤولون ظلموني!

حسن محمد

وشلون دخلت عالم 
التمثيل؟

٭ كانت بدايتي ف���ي التمثيل 
عام 1993 من خال مس���رحية 
»حكاي���ة امله���رج«، وبعده���ا 
توالت االعمال، وخصوصا في 
مسرحية »اخلفاش« النها كانت 

من بطولتي.

وشنو العمل اللي 
انشهرت منه كممثل؟

٭ مسلس���ل »الكلمة الطيبة« 
ومسلس���ل »حزاوي الدار« مع 
املخرج احمد املقلة وآخرهم اللي 
شهرني عربيا مسلسل »متلف 
ال���روح« اللي عرض قبل فترة 

.mbc على محطة

بس وايد ناس قارنو بني 
»متلف الروح« و»ساهر 
الليل« وقالوا انهم نفس 

الشي.
٭ ميك���ن النهم بنفس احلقبة 
الزمنية واملش���اهد عاش جو 
الس���بعينيات وقبل برؤيتني 
مختلفت���ني وان���ا عن نفس���ي 

استمتعت مبشاهدة العملية.

ايضا »متلف الروح« 
مشكلته في تنوع 

اللهجات اخلليجية في 
االسرة الواحدة؟

٭ احنا حاليا في فترة االعمال 
املش���تركة، خصوص���ا ان في 
مبدع���ني باخللي���ج الب���د انك 
جتمعهم في عم���ل واحد وهذا 
ش���ي حلو وانا اعتبر اللهجة 

اخلليجية لهجة واحدة.

كلمنا عن جديدك.
٭ انتهيت من تصوير مسلسل 
»س���ماء ثاني���ة« للكاتب امني 
صال���ح وللمخرج املبدع احمد 
املقلة وس���يعرض في ش���هر 
 ،mbc رمضان املقبل على شاشة
باالضافة الى تصوير حلقتني من 
مسلسل »قصة هوانا« للمخرج 
محمد القف���اص وحاليا اصور 
دوري ف���ي املسلس���ل الدرامي 
العماني، »ومضة فنار« تأليف 
بهية الشكيلي واخراج يوسف 
البلوشي وبطولة شمعة محمد 
وامينة القفاص وجهاد اليافعي 
واجسد شخصية يوسف القادم 
من البحرين الى سلطنة عمان 

ليبحث عن والده.
دبي - بشار جاسم  ٭

الفنان واملذيع الشاب حسن 
البرامج  العديد من  محمد قدم 
واالعمال س���واء املسرحية او 
التلفزيونية وحقق شهرة واسعة 
من خال برنامج »الرجل« على 
قناة دبي باالضافة الى برامجه 

على قناة »وناسة«.
»األنباء« دردشت مع حسن 
في مقر عمل���ه بدبي وكان هذا 

احلوار:
حسن كلمني عن بدايتك 
في عالم االعالم بشكل 

عام؟
٭ كان���ت وان���ا صغير، حيث 
قدمت برنامجا اسمه »براعم« 
وكنت فيه ممثا ومذيعا بنفس 
الوقت وبعدها اختارني مدير 
اعمال الفنان راشد املاجد النضم 
الى فريق قناة وناسة وقدمت 
البرامج  من خالها العديد من 
منها »كبس���ة زر« و»دي جي« 
و»اطلبها وعليها« و»سوالف« 
وبعدها انتقلت الى قناة روتانا 
خليجي���ة وقدم���ت برنامج���ا 
كوميديا م���ع املذيعة القطرية 
داليا مراد وشاركت في العديد 
م���ن الكركترات الفني���ة التي 
فجرت موهبة التمثيل واحلس 

الكوميدي.

لكن برنامج »الرجل« اهو 
اللي حقق لك االنتشار؟

٭ بالفع���ل برنام���ج »الرجل« 
الذي عرض على قناة دبي هو 
البرنامج الوحيد بالعالم العربي 
الل���ي يتكلم ع���ن الرجل بهذه 
املس���احة الكبيرة وكان شاما 
كل شيء من ازياء وموضة وكل 

ما يخص الرجل.

على الرغم انك بحريني 
اجلنسية لكن كل برامجك 

خارج البحرين؟
اثناء  اذاعيا  ٭ قدمت برنامجا 
تواج���دي بالبحرين وهو من 
اعدادي وتقدميي واس���تضفت 

العديد من النجوم.

انا أقصد برامج 
وباالخص تلفزيونية؟

٭ بصراح���ة ل���م احصل على 
فرصتي في بلدي البحرين.

يعني انت مظلوم في 
بلدك؟

٭ نعم مظلوم ولكن من بعض 
املسؤولني.

حسن مع الفنانة أمينة القفاص في مسلسل »ومضة فنار«

..ومع النجم عبداحملسن النمر في »متلف الروح«

ضمن مشروع تخرج الفرقة الرابعة لطلبة املعهد املسرحي

»حمام روماني« الليلة على مسرح الدسمة

التي  أما ع����ن األوبري����ت   
تعاون����ت فيها م����ع كوينزي 
جونز فتق����ول انه من املتوقع 
صدورها في آواخر يوليو املقبل، 
رفضت ماجدة لقب الش����اعرة 
وقبل����ت بالكاتبة وه����ي التي 
كتبت االوبريت بجزئه العربي 
انها كانت توقع  وحتدثت عن 
بعض أغنياتها باسماء مستعارة 

بدءا من »سمعك بالليل«.
ول����م تغب السياس����ة عن 
احل����وار وقال����ت: ال يهمني ان 
حس����بني بعض الن����اس على 
فئة سياس����ية معين����ة، فبعد 
36 س����نة من احلروب لن أقبل 
بغير لبنان سيدا حرا مستقا 
ومن يشبهني فأنا معه، ونحن 
اليوم نرى وطننا ميوت ونقف 
متفرجني عليه، واشارت الى انها 
السياسية،  الطائفية  الغاء  مع 
وحتدثت ماجدة عن تواصلها 
مع مساجني سجن رومية الذين 
طلبوا منها من خال رس����ائل 
وصلت اليها وبرزتها امام رميا 
جنيم، حيث طالبوها بايصال 

»جنوم« اإلماراتية، األمر الذي 
س���اعده على حتسني طريقة 
النط���ق واحلس املوس���يقي 

باألغاني.
العربية،  وبعد األغان���ي 
انتق���ل ويلي���ام الى س���ماع 
األغاني اخلليجية على موقع 
»يوتي���وب«. ويقول في هذا 
املنهالي هو  الش���أن: عيضة 
املغني املفضل لدي. وأغاني 
»القوس قوسك« و»مهما جرى« 
و»هدي هدي« و»يكفي« هي 

يقوم به الفنان سيجري على 
الفني والثقافي  املس���توى 

والوطني.
ب���دوره ش���كر الفن���ان 
سيجري هذه اللفتة الكرمية 
من الرئيس األس���د، متمنيا 
لسورية قائدا وشعبا املنعة 

والتوفيق.
وكان س���يجري أج���رى 
عملي���ة جراحي���ة ناجحة 
وميضي اآلن مرحلة نقاهة 

في املستشفى.

ماجدة الرومي: متنيت لو عشت 
احلب الذي عاشته أمي مع أبي

مراهق أميركي يروج لألغنية اخلليجية في بالده

بتكليف من الرئيس األسد.. السفير عبدالكرمي 
يطمئن على صحة نضال في أحد مشافي بيروت

صوتهم للرئيس والبطريك مار 
بشارة بطرس الراعي وصرحت 
بأنهم يعيشون ظروفا قاسية 
وانها ستواصل العمل وستوصل 

رسائلهم لتحسني ظروفهم.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

األفضل عندي.
ويضيف: أحب هذه األغاني 
ألنه���ا تش���عرني بالتواصل 
العاطفي مع املوسيقى، خاصة 
ان األحل���ان والغناء في قمة 

اجلمال والرومانسية.

اطلت الفنانة ماجدة الرومي 
في حوار مع االعامية رميا جنيم 
من خال برنامجها »االوائل« عبر 
اذاعة »صوت الغد«، من بيتها في 
جونية، البيت الذي استأجرته 
من أصدقاء لها ينادونها »ماغي« 
الى  انه االس����م األحب  وقالت 
قلبها. واكدت ماجدة ان حياتها 
اخلاصة بعيدة عن حياة طقوس 
الفنانني االخرين وانها تعيش 
هذه احلي����اة باالطار التي تراه 
صحيحا بالنسبة لها معتبرة 
الرابحة وقالت:  قوتها ورقتها 
عندي قوة ما حدا بيقدر يكسرها. 
وكان للح����ب نظرة خاصة في 
حياته����ا، إذ فرق����ت بني احلب 
والغرام ومتنت لو عاشت ذلك 
احلب ال����ذي عاش����ته والدتها 
مع والدها واختها مع زوجها. 
ورفضت ماجدة ان تعيش في 
زوبعة املجد والنجومية، وقالت 
انه����ا ال تلوم الفنان����ني الذين 
يعيش����ون بهذه الزوبعة النها 
تخطف الفن����ان الى مكان آخر 

دون ان يشعر بذلك. 

اش���تهر مراه���ق أميركي 
باللهجة اخلليجية  بالغن���اء 
على موقع »يوتيوب«، حيث 
حازت مقتطفاته نسبة عالية 
م���ن املش���اهدة، خاصة في 
املنتديات اخلليجية، ويطمح 
الى  األميركي ويلي���ام وارن 
تعريف اجلمه���ور األميركي 
باألغان���ي العربية وتثقيفهم 
اللغة والثقافة واألغاني  بأن 
العربية تس���تحق االهتمام، 

ألنها عظيمة.
وق���ال وارن لصحيف���ة 
»البيان« اإلماراتية: اكتشفت 
العربي���ة حني كنت  األغاني 
على منت طائرة في رحلة من 
سنغافورة الى الهند. وخال 
القن���وات اإلذاعية،  تصفحي 
صادفت محطة غنائية عربية 
جذبتني إيقاعاتها. وكان عمرو 
دياب وإيهاب توفيق من أول 

املغنني الذين استهووني.
ويس���تمع ويليام ألغان 
عربية، ويتابع األخبار الصادرة 
بلغة الضاد، كما يشاهد قناة 

بي���روت: بتكلي���ف من 
الرئيس بش���ار األس���د زار 
السفير السوري في لبنان 
علي عبدالكرمي امس الفنان 
النجم نضال س���يجري في 
مستش���فى أوتيل ديو في 
إلي���ه اهتمام  بيروت ناقا 
الرئيس األس���د باالطمئنان 
على صحت���ه ومتنياته له 

بالشفاء العاجل.
كما نقل عبدالكرمي تقدير 
الرئيس األس���د للدور الذي 

ماجدة الرومي

األميركي ويليام وارن أثناء غنائه ب� »يوتيوب«

نضال سيجري


