
ملشاهدة الصفحة 20PDFفنون
االثنني ١٤ اغسطس ٢٠١٧

ممثلة مقيمة باخلليج 
بسبب دلعها الزايد استغنى 

عنها منتج عملها اليديد 
واللي ابتلش فيها النها من 

طرف صديق عزيز عليه 
على قولته بس مصختها 

بدلعها املتصنع واللي 
بسببها تأخر موعد تصوير 

عمله.. زين تسوي!

مطربة خليجية زعالنه ان 
القنوات الفضائية ما غطت 
اخبار ألبومها اليديد وتفكر 
انها تسوي مؤمتر صحافي 

علشان تفضح هالقنوات 
ومن وراءها خصوصا 
وانها كانت من املقربة 

عنهم مثل ما تقول.. 
صفي النية!

 البرنامج التلفزيوني 
»مانشيت صحافة« مركز 

على الصحف احمللية 
اللي تناقلت خبر وفاة 

الفنان القدير عبداحلسني 
عبدالرضا وتناسى 

الصحف العربية والعاملية 
اللي تناقلت اخلبر.. 

احلركة فيها بركة!

دلع  زعل  مانشيت  نورة احلميضان مستمرة في »هوى الديرة« وترفض التمثيل
خلود أبوالمجد

نورة احلميضان مقدمة برامج شــابة متكنت خالل فترة قصيرة 
مــن لفت األنظار لها من خــالل النجاح الذي حققته باجتهادها 

في البرامج التي قدمتها، وعملها على التطوير من ذاتها 
والظهور بشكل جديد في كل مرة تطل على الشاشة، 

وعبر اتصال هاتفي مع »األنباء« تعرفنا على 
جديدها، حيث قالت: أقدم خالل فترة الصيف 

برنامج »هوى الديرة« برفقة املذيع مشعل 
معرفي يومــي اخلميس واجلمعة من 

كل أســبوع من الســاعة الـــ 8 حتى 
الـ 9 علــى الهواء مباشــرة، حيث 
نقدم مجموعــة من الفقرات التي 
تتنوع بني اســتضافة الضيوف 
وفقــرة اســئلة وجوائــز التي 
يقدمها الزميــل فيصل الزايد، 
وفقرة الفرقة شــعبية، والتي 
تناســبت مــع طبيعــة مكان 
التصويــر في الهــواء الطلق 
من مجمع البوليفارد، ويقوم 
بإعداده كل من حســني خليل 
ومنار الرويشد وورورد الهولي 

ومحمد الشيباني.
وحول ما ميثله لها العمل في 
تلفزيون الكويت بعد انطالقها 

عبر إحــدى القنــوات اخلاصة 
قالت احلميضــان: »التواجد في 

تلفزيون الكويت إضافة كبيرة لي 
في مشواري بتقدمي البرامج، فكنت 

حريصة على التعلم من كل احمليطني 
بي الكثير، وأصبحت لدي مصادر كبيرة 

في تلقي اخلبرات واالستفادة ممن كانوا 
قبلي وأطلوا عبر هذه الشاشة العريقة، وهذا 

ما اعتبرته حتديا كبيرا مع نفسي منذ اللحظة 
األولى التي علمت فيهــا بانضمامي لوزارة اإلعالم 

وســط هذه الكوكبة من اإلعالميــني املخضرمني ممن لهم 
باع كبير على شاشة تلفزيون الكويت«.

كمــا قدمت احلميضان الشــكر للجميــع في وزارة اإلعــالم لدعمهم 
الكبير لها من خالل التوجيهات والتشــجيع اللذين حتصل عليهما من 

كل احمليطني لها، وبفتح األبواب واملجاالت املتنوعة للطاقات الشبابية 
لتبرز مواهبها وقدرتها على إثبات ذاتها، وبأنهم على قدر املســؤولية 

التي تسند إليهم.
كما أكدت نورة احلميضان أن من بني اخلبرات التي استفادت منها 
تقدميهــا لفقرات املهرجانات احمللية التي يقيمها املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، فكل جتربة جديدة 
لي في أي من املجاالت اإلعالمية هي بالتأكيد إضافة 
لي خاصة انني في بداية طريقي وانطالقتي 
في اإلعالم، ومواجهة اجلمهور جتربة على 
الرغــم من صعوبتهــا والرهبة الكبيرة 
التي تنتاب أي شــخص فــي كل مرة 
يعتلي فيها املسرح لتقدمي فقرته، إال 
أنها تعمل على إكسابه ثقة كبيرة 

في النفس«.
وعن طموحها، قالت احلميضان 
»أســعى للتركيز على ما أقدمه 
من برامج في تلفزيون الكويت، 
وأبذل كل جهدي ألكون باملستوى 
الذي ارضي به نفسي واجلمهور 
الذي أعطاني الثقة ويشجعني 
لالســتمرار فــي الطريق الذي 
اخترته لنفســي منــذ البداية، 
فســقف طموحي عال وال يقف 
عند مستوى معني، وأمتنى من 
رب العاملني أن يعطيني القدرة 
لالستمرار في أن أكون عند حسن 
ظن اجلميع، فمن يرغب في النجاح 
فعليه بالتسلح بالثقافة واحلضور، 
واألداء املستقل والثقة بالنفس، وهذه 
نصيحتــي لكل من يرغب في الدخول 

للمجال اإلعالمي«.
من جانب آخر، وحول ما إذا كانت تفكر 
في خوض غمار التمثيل في املستقبل، قالت 
»قدمــت أكثر من إعالن تلفزيونــي، ومن خالله 
عرض علي عمل في شهر رمضان ورفضت، على الرغم 
من أنني أعشق التمثيل، ولكنني لن أدخل هذا املجال، فهذه 
املوهبة تنحصر عندي في مجال اإلعالنات فقط، وعليه فأنا مســتمرة 
فــي هذا املجــال، وكان آخر ما صورته إعالنا إلحــدى املاركات لكنه لم 

يعرض حتى اآلن«.

عبداهلل العماني لـ »األنباء«: ال أفضل توزيع جميع أحلاني
أميرة عزام

@amira3zzam 

عبداهلل العماني بعد شهرته الكبيرة 
في عالم التوزيع الموسيقي، قرر 

خوض غمار عدد من التجارب 
الموسيقية المختلفة في التلحين 

والكتابة وأيضا الغناء، حيث يستعد 
إلطالق أغنية جديدة بصوته وهي 

من كلمات الملحن فهد الناصر، 
اضافة الى مشاركته في العديد 

من األعمال الغنائية الجديدة التي 
تتنوع بين اللونين الوطني والعاطفي 

مع مختلف النجوم الشباب في 
الكويت، وحول هذا التقته »األنباء« 

للتعرف أكثر على جديده:

ما جديدك هذه 
الفترة؟

٭ جديــدي مجموعــة من 
األغنيات واألعمال مع عدد 
من الفنانني الشــباب منهم 
»قصة« وهي ألبوم مشاري 
العوضــي، حيــث تعاونت 
معــه فــي 3 أغنيــات مــن 
كلماتــي وأحلان أخي عادل 
العمانــي وتوزيــع صهيب 
العوضــي، وهنــاك ايضــا 
أغنية »محطتنا« من كلماتي 
وأحلــان وتوزيــع يعقوب 
الكنــدري، وأطلقــت كذلك 

اغنية »جورية« من كلمات 
ســبيكة الشــحي وأحلاني 
وتوزيع عبداهلل عبداملجيد 
عن شخصني عانوا من مرض 
السرطان ومتكنوا من تخطي 
املرض والوصول للشفاء، 
وأيضا انتهيــت من أغنية 
»حبيبــي ورأســك الغالي« 
للفنان عبد الســالم محمد 
من كلماتي وتوزيعي، وأيضا 
انتهيت من أغنية »يا سبة 
أحزاني« وهي فكرة جديدة 
من غنائي وأحلاني وكلمات 
فهد الناصر، وتوزيع يعقوب 
الكندري، وأعمل في الفترة 
احلاليــة علــى 3 أغنيــات 

ملطــرف املطــرف بألبومه 
اجلديد، وسيكون لي عمل 
جديــد مــع الفنانــة رهف 

جيتارا.

حدثنا عن قصة 
أغنيتك »سبة 

أحزاني«؟
 ٭ هي أغنية حتمل تنوعات 
كثيرة »single-multi«، كان 
اجلديد فيها أننــي تبادلت 
فيها األدوار مع امللحن فهد 
الناصر، فقمت بوضع أحلانها 
وقام هو بكتابة كلماتها بعد 
إصــرار وإحلــاح مني على 
ذلك إلحساســه الكبير بها، 

والتوزيع سيكون أفريقيًا.

ملاذا لم تقم بتوزيع 
األغنية؟

٭ ال أفضل توزيع جميع 
أحلاني، أحب التنويع فهذا 
يعطي فرصة أكبر لنجاح 

األغنية.

ما األعمال الوطنية 
التي قدمتها؟

٭ قدمــت أغنية ملشــاري 
العوضــي باســم »نحمــد 
اهلل أنت أبونا يا أمير« من 
كلمات الشيخ دعيج اخلليفة 
من توزيعــي وأحلان فهد 
الناصــر، وأطلقــت أغنية 
»يوم الغزو« بصوت إبراهيم 
دشتي بكلمات الشيخ دعيج 
اخلليفة وأحلان فهد الناصر 
وتوزيعي، وأغنية باســم 
»أجراس الولي« بتوزيعي 
وكلمــات امليم وأحلان فهد 
الناصر، وهناك الكثير من 
األعمــال الوطنيــة قادمــة 
وسيتم االتفاق مع املطربني 

قريبا.

ما األغنية األقرب 
لقلبك؟

٭ كثيــر مــن األغنيــات 
أحبها، ولكن أكثر األغنيات 
قربا لقلبي مما قدمته هي 
»وال راح األمــل« ملطرف 

املطرف.

عبداهلل العماني في االستديو

يستعد لطرح 
أغنية من كلمات 

فهد الناصر 
ويحبذ التعاون 

مع الشباب

بعد غياب.. ميادة احلناوي في »الفحيص«
أقيم هذا العام مهرجان مدينة الفحيص في اململكة 
األردنية الهاشمية في دورته الـ ٢6 بافتتاح كبير مع 
أكبر وأجمل وأعظم الفنانني املصريني والعرب وعلى 
رأسهم الفنانة السورية الكبيرة ميادة احلناوي وأمير 
الغناء العربي الفنان الكبير هاني شــاكر، وســلطان 
الطرب الفنان الكبير جورج وسوف والفنان عاصي 
احلالني والفنان احمد شيبة وحسني الديك وباقة من 
أملع وأجمــل الفنانني واملطربني األردنيني حتت إدارة 

وإشراف الفنان بهاء حسني.
فكانت أولى ليالي املهرجان بتاريخ 3 اجلاري في 
أجمل صورة وأفضل االستعدادات من أجهزة صوت 
وإضاءة ومعدات تصوير، لتغطية كل فعاليات املهرجان 
وكذلك باقي الليالي واحلفالت حتى ليلة اخلتام التي 

كانت بتاريخ ١٠ اجلاري.
واعتبــرت ليلــة حفل الفنانـــــة ميــادة احلناوي 
وفرقتها املوسيقية من أقوى احلفــــــالت التي قدمت 
في املهرجان، حيــث كانت مبنزلة العودة لها لتقدمي 
حفالت جماهيريــــة بعد غياب عن الساحة العامــــة 
والفنية لعــــــدة ســنوات، وهو احلفل األول لها في 
األردن، حيـــــث أصرت على تواجدها إدارة املهرجان 
التي حترص دائما على تقدمي األفضل وكل ما هو قيم 
وجميـــــل وحديـــــــث جلمهور املهرجان على مدى 
السنوات املاضيـــــة التي أقيم فيها املهرجان، وكذلك 
مجهــــودات الفنـــــان بهاء حسني وحرصه على تقدمي 
الفن األصيل والصحيــح واجلميل وكل ما هو ممتع 
جلمهوره ومحبيه والذي أثمر جناحا كبيرا وإعجابا 
كل مــن حضر املهرجان أو تابعــة من خالل القنوات 
التلفزيونية واإلذاعية باململكة األردنية الهاشــمية، 
أو من خالل صفحات السوشــيال ميديا واليوتيوب 
واإلنترنـــــت على وعــد بتقدمي الكثير مــن األعمال 
الفنيــــــة واملهرجانات واحلفــالت العامة واملفاجآت 
في املستقبـــــــل القريب في مصر والعديد من الدول 

ميادة احلناوي وبهاء حسني في بروفات احلفلالعربية وبالد املهجر.

»النخبة لإلعالم العربي« يكرّم جنوم دراما رمضان
القاهرة - محمد صالح

شــهدت قاعة املؤمترات 
مبدينة نصر الدورة الثانية 
من مهرجان النخبة لإلعالم 
العربي، وحضر التكرمي عدد 
كبيــر مــن جنوم الســباق 
املاضــي، ومن  الرمضانــي 
بــني املكرمني حمــادة هالل 
أبــو  وإدوارد ومصطفــى 
ســريع عن مسلسل »طاقة 
القدر«، واحمد صيام ومحمد 
لطفي ووائل عبدالعزيز عن 
مسلســل »كلبش«، واجني 
أباظــة وحســني شــتا عن 
الروحي«،  مسلســل »األب 
والفنانة االستعراضية دينا 
عــن مسلســل »احلرباية«، 
ومحمد فهيم عن مسلســل 
الثاني،  »اجلماعة« اجلــزء 
وحصل كل من فيفي عبده، 
واحمد التهامي واحمد عدوية 
ومها أبوعوف وإيناس مكي 
وشريف إسماعيل واملطربة 
ايناس عزالديــن واملطربة 
مروة ناجي واحمد التهامي 
وأحمــد وفيــق وحجــاج 
عبدالعظيم وشــذى ومنى 
ممــدوح ومحمــد جناتــي 
ومحمود فارس وأميرة نايف 

القاضي علــى جائزة  ومي 
اإلبداع الفني، بينما حصل 
شــريف باهر علــى جائزة 

أفضل برنامج إذاعي.

فيفي عبده وأحمد عدوية ومحمد لطفي في حفل النخبة

دينا في حفل النخبة واإلبداع

حبس سامح عبدالعزيز حليازته مواد مخدرة

ألقت مباحث الســياحة واآلثار باجليزة 
القبــض علــى املخــرج ســامح عبدالعزيز 
وبحوزته مواد مخدرة بالهرم، فأثناء توجهه 
ألحد الفنادق لقضاء يومني لالستجمام هناك، 
وقبل دخوله الفندق أوقفته شرطة سياحة 
الهرم وبتفتيشــه بعد الشــك في سيجارة 
يدخنها، عثــر على غرام كوكايني و١٢ غرام 

حشــيش، وكيس باجنو، ونصف شــريط 
ترامادول، فتم احتجــازه، وإخطار مباحث 
الهرم، ومبواجهته اعترف بأن هذه املخدرات 
تخصه، وأنه كان ذاهبا للفندق لقضاء يومني 
لالستجمام قبل استعداده حلفل زفاف أحد 
أقاربه، وبالفعل مت حتويله للنيابة وباعترافه 
أمامها مت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.

سامح عبدالعزيز

»العيدروسي« يجري العملية الثانية

أجرى الفنان محمد جابر العملية 
الثانية امس في مستشــفى شيشلي 
ميموريال في اسطنبول وذلك لتوسعة 
شرايني القلب بعد أن أجرى عمليته 
األولى قبل أيام إثر شعوره بآالم حادة 

في قلبه.
العاجل  الشــفاء  »األنباء« تتمنى 
للفنــان القدير محمد جابر الشــهير 

بشخصية »العيدروسي«.
ما تشوف شر يا بوخالد

الفنان القدير محمد جابر في املستشفى


