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حسني املنصور يقاوم موجة البرد 
في لوكيشن »أشوفكم على خير«

 أحمد الفضلي

كشف الفنان حسني املنصور خارطة الطريق 
ألعماله الفنية في الفترة املقبلة واملتمثلة في 

حتضيره لتصوير مسلسلني دراميني، خالف 
قيامه حاليا بتصوير ثالث األعمال والذي 

يحمل عنوان »أشوفكم على خير« وهو آخر 
أعمال الكاتب عبدالعزيز احلشاش وإخراج 

جمعان الرويعي، ويشارك في بطولة العمل كم 
كبير من الفنانني من خارج  الكويت وداخلها 

منهم: الفنان القطري صالح املال، إلهام 
الفضالة، ويعقوب عبداهلل، هدى اخلطيب، 

فاطمة احلوسني، ليلى عبداهلل وغيرهم 
من الفنانني الشباب. وذكر املنصور خالل 
مداخلة هاتفية من خالل البرنامج اإلذاعي 

»أهل الفن« والذي يبث عبر أثير محطة الغناء 
العربي »كويت اف ام« أن تصوير هذا العمل 

أجبره على التواجد في اللوكيشنات اخلارجية 
أثناء موجة البرد التي شهدتها البالد مؤخرا 
ومنها يوم كامل قضاه املنصور بالقرب من 
شاطئ البحر بدرجة حرارة منخفضة جدا. 
موضحا أن مثل هذه األمور باتت اعتيادية 

بالنسبة للفنانني، فقد اعتادوا على التصوير 
في ظروف أصعب من ذلك، مشيرا إلى أن 

أمامه 20 يوما لالنتهاء من تصوير هذا العمل 

والدخول في ثاني أعماله وهو عبارة عن 
مسلسل يحمل عنوان »عزيز النفس« للمنتج 
والفنان باسم األمير، حيث من املقرر أن يبدأ 
املنصور تصوير مشاهده في منتصف شهر 

يناير املقبل ويشاركه بطولة العمل كوكبة 
كبيرة من النجوم. وعن ثالث األعمال ذكر 
بوحسني أن العمل الثالث والذي سبق وان 

توصل إلى اتفاق نهائي مع القائمني عليه 
سيبدأ تصويره في نهاية فبراير املقبل وهو 

مسلسل درامي بعنوان »منطقة محرمة« 
وهو عمل يشهد أيضا مشاركة كم كبير من 

النجوم ويلعب املنصور أدوارا مختلفة في كل 
األعمال الثالث، حيث أوضح انه كان حريصا 

كل احلرص على اختيار األدوار بعناية 
لالبتعاد عن عملية تكرار الشخصيات.

وعن توقيت عرض هذه األعمال ذكر أن عملية 
توقيت العرض ال يد للفنان في اختيارها فهذا 

يرجع للجهة املنتجة التي قد جتعل الفنان 
يظهر في موسم واحد في 3 إلى 4 أعمال 

وهو أمر يصدم به الفنان، حيث تؤجل أعمال 
وتعرض أخرى حتى يجد نفسه يظهر بجميع 

أعماله في وقت واحد وفي قنوات مختلفة. 
متمنيا أال يتم عرض األعمال الـ 3 التي يقوم 

بتصويرها حاليا بالوقت نفسه مرجحا انه 
سيتم عرض اثنني منها قبل رمضان املقبل.

حسني املنصور

مطربة خليجية مثيرة 
للجدل طلبتها جهة إلحياء 

حفل غنائي ومت االتفاق 
مع مدير أعمالها ويوم 

احلفل طنشت وما راحت 
وقطت التهامي على مدير 

أعمالها مثل ما تقول.. 
ودي أصدق!

ممثلة دوخت فريق 
عملها بطلباتها العجيبة 

ألنه منتج عملها ما يقدر 
يرفض لها أي طلب مثل 

ما تقول واملصيبة انه 
الشغالت اللي تطلبها 

بعيدة عن دورها.. 
احلمد هلل والشكر!

ممثلة تعتقد أنها ملكت 
أحد املنتجني هاأليام مطلعة 
روحه انه ما يوقع مع زميلة 

لها في عمله اليديد إال ملا 
يوعدها أنها تكون بطلة 

العمل اللي راح ينعرض في 
رمضان الياي.. الشرهة مو 
عليچ على اللي معطيچ ويه!

تطنيشمصيبة وعد

شهد خروج السعودي عبداهلل واستمرار املصرية رنا

مايا لطالب »ستار أكادميي«: ارتاحوا في املرحلة املقبلة

جيدة. برنامج »ستار أكادميي« 
أثبت على مدى مواسمه أنه 
ملك اللوحات االستعراضية، 
وقد حول مسرحه هذه املرة 
الى غابة من األس����ود تربع 
على عرشها عبداهلل في لوحة 
ال�����»Lion king« وغنى »دق 
هيوا«، لتطل بعدها سكينة 
في لوحة »السجن« وأغنية 
 ،»Something gotta hold of me«
ورنا في لوحة »األمل« وأغنية 
السيدة فيروز »إيه في أمل«. 
أما محمود وزينب، فعادا بنا 

الى زمن الفن اجلميل، ضمن 
لوحة قدم����ا فيها ديو أغنية 
أقول����ك« للعندليب  »تعالي 
الراح����ل عبداحللي����م حافظ 
واملطرب����ة القديرة ش����ادية، 
لتعود زين����ب وتقدم الفقرة 
الطربية وأغنية الس����يدة أم 

كلثوم »حب إيه«.
ومن أجمل أغنيات النجم 
املصري عم����رو دياب، أطل 
محم����ود وجان ف����ي ميدلي 
أغنيات »مالو، حبيبي وال على 

بالو، وبناديك تعاال«.

جنم الراي اجلزائري الشاب 
فوديل الذي اجتمع مع سكينة 
وزينب من املغرب بأغنيتي 
 Tellement je«عبدالقادر« و«
t’aime«، وأطل منفردا بأغنية 
»Je veux vivre«، مضفيا جوا 
م����ن احلماس والف����رح على 
املس����رح. فوديل وجه حتية 
اللبنانية للجمهور  باللهجة 
قائال: »كيفكم اشتقتلكم«، كما 
أضاف أن جناح الفنان يتطلب 
الثقة بالنف����س، تقدمي أغان 
ناجحة، وأن تقف وراءه إدارة 

أكثر من حماسية  سهرة 
ش����هدها برنام����ج »س����تار 
أكادمي����ي«، متيزت بحضور 
النجمة املتألقة مايا دياب بثالث 
إطالالت ساحرة »أذابت عيون« 
املشاهدين واجلمهور وحتى 
الطالب، كما شهدت منافسة 
محتدمة بني الطالبني السعودي 
عبداهلل واملصرية رنا، حيث 
أتت النتائج متقاربة بينهما، 
وانتهت مبغادرة عبداهلل بعد 
حصوله على نسبة %46.97 
من تصويت اجلمهور مقابل 

53.03% لرنا.
ماي����ا اخت����ارت حصريا 
مسرح »ستار أكادميي« إلطالق 
أغنيتها اجلديدة »أيوه« ضمن 
استعراض راقص، كما أطلت 
مع جان بأغنية »دابوا عينيك«، 
ومع رن����ا بأغنية »ش����كلك 
ما بتع����رف«، وكعادتها في 
اخلروج عن املألوف، نصحت 
مايا الط����الب بالراحة وعدم 
اجلهد، والتوكل على اهلل في 
املرحلة املتبقية من البرنامج. 
السهرة ال�13 استضافت أيضا 

مايا دياب على مسرح »ستار أكادميي«جانب من اللوحات الغنائية

فسخ التعاقد مع جميع العاملني بقناة mbc مصر
القاهرة – محمد صالح

ينوي عدد من العاملني بقناة »m.b.c مصر« 
االعداد للتقدم بدعوى قضائية موحدة وبالغات 
وشكاوى الى وزارة القوى العاملة بعد قرار 
ادارة القناة برئاسة محمد عبداملتعال االستغناء 
عن جميع العاملني بالقناة من معدين ومذيعني 
ومخرجني وعمال فنيني واالبقاء على خمسة 
اشخاص فقط منهم اثنان مذيعان ومثلهما 
مخرجان ومدير انتاج فقط، من بينهم قريبة 
للمطرب محمد منير واخرى قريبة حلسن 
حامد رئيس مدينة االنتاج، وتعتمد ادارة انتاج 

القناة في قرارها بتصفية العاملني على بند 
بالعقود يتيح للقناة االستغناء عن العاملني 

وفسخ عقودهم دون ابداء اسباب.
وقامت ادارة القناة بدفع جميع مستحقات 
الراحلني عن القناة ثم منعت دخولهم القناة 
نهائي����ا، الغريب ان ادارة القناة تعاقدت مع 
ش����ريف عامر لتقدمي برنام����ج »يحدث في 
مصر« ومع الفنانة فيفي عبده لتقدمي برنامج 

آخر.
كما علمت »األنباء« ان محمد عبداملتعال 
يعد حاليا طاقم عمل جديدا يسعى للتعاقد 

معه لتعويض الراحلني.

تعمل على جتهيز ألبومها الثاني وتستعد لطرح مفاجأة جديدة

عريب سعيدة بنجاح »بالليل« من الفلكلور البدوي
التي تش����رفت وشاركت فيه 
مع جنومها الفنانني حس����ني 
اجلسمي وفايز السعيد وهزاع 
وس����عيد السالم في أكثر من 
مناسبة خالل االحتفاالت«. 

وق����د قام����ت »عري����ب« 
بتس����جيل وتنفي����ذ أغنية 
»بالليل« من كلمات وأحلان 
الت����راث في اس����توديوهات 
فايز السعيد ساوند في دبي، 
حيث قالت: »لقد فكرت بعد 
أن طرحت مجموعة متنوعة 
من األغنيات من كلمات أهم 
شاعرات وش����عراء اإلمارات 
واألغني����ة اخلليجي����ة على 
خ����وض جترب����ة الغناء من 
التراثية، فاخترنا  األغنيات 
أغني����ة »بالليل« التي حتمل 
ش����هرة خاصة بني اجلمهور 
ب����روح جديدة من  العربي، 
خ����الل التوزيع املوس����يقي 
مع احملافظة عل����ى هويتها 
التلحني  اخلاصة من ناحية 

والغناء«.

دبي: أبدت الفنانة األردنية 
املقيمة في اإلمارات »عريب« 
س����عادتها بنج����اح األغنية 
املنفردة األخيرة التي أطلقتها 
مؤخرا حتت عنوان »بالليل«، 
خاصة بعدما ملست ذلك من 
خالل طلب اجلمهور لألغنية 
أثناء إحيائها للحفالت الغنائية 
الت����ي أحيتها على  األخيرة 
هامش مشاركتها في احتفاالت 
اإلمارات باليوم الوطني ال� 42، 
وقالت: »تشرفت وغنيت من 
أغنيات الفلكلور البدوي الذي 
ينتمي للفنانة الكبيرة سميرة 
توفيق صاحبة األغنيات التي 
ال متوت والتي س����تتناقلها 
األجيال باستمرار، والتي أعاد 
توزيعها بشكلها الذي قدمته 
املايسترو محمد صالح املشرف 
العام عل����ى أعمالي جميعها 
الفنية واإلدارية«، وأضافت: 
»لقد ردده����ا معي اجلمهور 
بعدما طلبها أكثر من مرة خالل 
املطربة عريبحفالت العيد الوطني اإلماراتي 

ماذا يفعل نبيل شعيل في دبي؟

زار بلبل اخلليج الفنان القدير نبيل شعيل 
دبي واجتمع مع املوزعني حسام كامل ووليد 
فايد، بعدما أوكل لهما مهمة توزيع وتنفيذ عدد 
من أغنيات األلبوم اجلديد الذي بدأ اإلعداد له 
برفقة امللحن فه���د الناصر الذي تولى تلحني 
السواد األعظم من أغنيات األلبوم، وتشارك في 
األلبوم مجموعة من امللحنني والشعراء كالشاعر 
أحمد علوي، وامللحن نواف عبد اهلل اللذين قدما 
مع شعيل أغنية »يا عسل« من األلبوم املاضي، 
والش���اعر خالد املطيري الذي تعاون معه في 

أغنيتي »من الصادق«، و»هده هده«.
وكشف ش���عيل، حسب موقع »أنا زهرة«، 
أنه تعاون مع أس���ماء جديدة في عالم الشعر 

الغنائي والتلحني كالش���اعر عم���ر الكندري 
وامللحنني محمد العامر ومحمد غازي، الى جانب 
ش���اعرين من الس���عودية هما علي الغامدي، 

وخالد الغامدي.
ومن جهة أخرى، ش���ارك شعيل في حفل 
أقام���ه »مركز االمارات للدراس���ات والبحوث 
االس���تراتيجية« في أبوظبي ضمن احتفاالت 
املركز بالعيد الوطني ال� 42 لإلمارات، وشاركه 
في إحياء احلفل عيض���ة املنهالي واللبنانية 
ميريام فارس، وقدم ش���عيل خالل األمس���ية 
أغنية خاصة باملناسبة بعنوان »عيال زايد« من 
كلمات الشيخ دعيج االبراهيم الصباح وأحلان 

فايز السعيد وتوزيع زيد ندمي.

بلبل اخلليج نبيل شعيل 

عال غامن.. »سيدة مصر«

انضمت املمثلة املصرية عال غامن الى بطولة 
الفيلم السينمائي اجلديد »سيدة مصر«، الذي 
يدور في إط���ار اجتماعي كوميدي، مع املمثل 
املصري حسن الرداد، وتبدأ غامن بتصوير أول 

مشاهدها في الفيلم نهاية الشهر اجلاري.
ويعكف حاليا وائل عبد القادر، مخرج الفيلم، 
على وضع اللمسات النهائية عليه استعدادا 
لتصويره، ويعتبر ه���ذا الفيلم هو التعاون 
الثاني بني املخرج وائل عبدالقادر وعال غامن، 

بعد فيلم »البرنسيسة«.
من جانب آخر، كشف املنتج هاني وليم عن 
أس���باب تأجيل البدء في تصوير فيلم »حبة 
طراوة« أكثر من مرة بأن عال غامن قد اعتذرت 
عن بطولة الفيلم وأدى ذلك إلى حدوث بعض 

التغييرات في السيناريو لتقدم دينا شخصية 
البطلة بدال منها. وأضاف وليم، في تصريح له، 
أنه حدث تغيير آخر في مخرج العمل أيضا، 
حيث استعان باملخرج هاني صبري بدال من 
سيد عيسوي الذي اعتذر عن الفيلم، مشيرا 
إلى انضمام املطربة الش���عبية هدى وحسن 
حسني إلى فريق العمل، حيث مت حتديد بدء 

تصوير الفيلم أواخر نوفمبر اجلاري.
يذك���ر ان فيلم »حبة ط���راوة« من تأليف 
مصطفى السبكي وبطولة دينا، مروى، هدى، 
إدوارد، أحمد فهمي، حسن حسني وتدور فكرة 
العمل حول مجموعة من فتيات الليل الالتي 
يعمل���ن »ركالم« في ملهى ليلي، ويتصارعن 

على جذب أكبر عدد من الزبائن.

عال غامن 

الشيخ سلمان احلمود

كونا: أكد وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب ورئيس املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الشيخ سلمان احلمود 

حرص املجلس على عودة املسرح الكويتي 
الى مكانته احلقيقية.

وقال الشيخ سلمان احلمود لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( مساء أول من امس على 

هامش حفل عشاء أقيم على شرف ضيوف 
مهرجان الكويت املسرحي الـ 14 »ان املجلس 

الوطني يعمل دائما حتت توجيهات سمو 
األمير الشيخ صباح االحمد وسمو نائب 
االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد 

باالهتمام بالثقافة والفنون مبختلف مجاالتها 
احليوية وخصوصا املسرح مبا فيه مسرح 

الطفل«. 
وأشاد باالقبال الواسع من قبل اجلمهور 

العاشق للمسرح والذي القته العروض 
املسرحية في املهرجان هذا العام، الفتا الى 

أن الفرق املسرحية حترص سنويا على 
املشاركة في هذه االحتفالية التي تساهم 

بدورها في زيادة وعي اجلمهور من خالل 
عرضها حلوال لبعض قضايا االنسان 

ومشكالته. وأعرب الشيخ سلمان احلمود 
عن االمل في أن يعد القائمون على املسرح 

في الكويت خططا مستقبلية من شأنها 
املساهمة في زيادة الدعم للفرق الشبابية، 
مؤكدا حرص الدولة على عودة املسرح الى 
مكانته الصحيحة من خالل جذب وتشجيع 

الشباب على استغالل طاقاتهم املسرحية 
بطريقة يرفعون من خاللها اسم الكويت 

عاليا في احملافل العربية والعاملية.
وأشاد باملجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب والعاملني فيه على اهتمامهم باملسرح 
وعملهم اجلاد من أجل تطوير الثقافة 

مبختلف فروعها في البالد على طريق تنمية 
املجتمع ككل ثقافيا وفنيا وأدبيا.

سلمان احلمود: حريصون على عودة 
املسرح الكويتي إلى مكانته احلقيقية


