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يتعاون مع الرويشد وأنغام ويارا في ألبوماتهم املقبلة 

عبداهلل القعود لـ »األنباء«: حاولنا إرضاء مختلف األذواق
 في حفالت فبراير.. ومن يرد أن يضع »عذروب« فسيفعل!

وحول مدى مراهنتهم على 
جناح حف���ل االفتتاح ملاجدة 
الرومي، وم���دى تقبل املزاج 
العام في الكويت لهذا النوع 
من املوسيقى رد القعود: نسبة 
املبيع���ات مرتفع���ة للحفل، 
وهناك شريحة كبيرة متشوقة 
لهذا احلفل خاصة اجليل الذي 
نش���أ على أعمالها وارتبطت 
ذكرياته معها، وأنا شخصيا 

اعترف بأنني واحد منهم.

في دورات سابقة مثل مطرف 
املطرف، قال القعود: بالفعل 
الدع���وة ولكنه  ل���ه  وجهنا 
اعت���ذر عن عدم املش���اركة، 
املقرر مش���اركة  وكان م���ن 
الفنان فيصل الراش���د ولكن 
لتقليص عدد احلفالت ألغيت 
حفلته، والفرصة س���تكون 
متاحة ملشاركة عدد كبير من 
الفنانني والنجوم في مهرجان 

املباركية.

عدم املشاركة معنا، وأرى أنها 
كانت فرصة جيدة أمامنا لنقوم 
بعمل باقة متنوعة لنرضى بها 
مختلف األذواق والشرائح، 
ولكن اذا كان هناك ش���خص 
يري���د أن يض���ع »عذروب« 
فسيفعل مهما حاولنا إقناعه 

بالعكس.
وعن س���ر غياب األسماء 
الكويتية الشابة عن املهرجان، 
التي حققت جناحا  وخاصة 

ألبومها اخلليجي اجلديد.
وحول استعداداتهم حلفالت 
فبراير هذا العام، قال القعود: 
حدث تغير في موعد انطالق 
املهرجان ليتماشى مع إجازة 
منتصف العام ولتكون هناك 
فرصة لألس���رة أن تستمتع 
فيه، ولكن هذا املوعد تقاطع 
مع مواعيد احتفاالت أخرى 
ف���ي املنطق���ة، وترتب عليه 
الفنانني عن  اعتذار بع���ض 

البوم  حتضيرات للعمل في 
الفنان عبداهلل الرويشد القادم، 
وأيضا س���يجمعني تعاون 
مع الفنانة أنغام في ألبومها 
اخلليج���ي املقبل بأغنية من 
كلمات عبداللطيف ال شيخ، 
حتمل اسم »ال حتملني ذنوبك« 
ومن توزيع عصام الشرايطي، 
وسيكون إيقاعها بندري، كما 
انتهيت من عملني مع الفنانة 
يارا من املقرر صدورهما في 

الكلمة أمثال الشعراء ساهر، 
احمد الشرقاوي، علي مساعد، 
منصور الواوان، أما امللحنون 
فهم احمد احلم���دان، محمد 
الرويشد، عبدالقادر الهدهود 
وب���در خليفة، وس���يتولى 
التوزي���ع ربي���ع الصيداوي 

واحمد الفرحات.
وح���ول تعاونات���ه م���ع 
الفنانني قال القعود: أصبحت 
مقال فيها عموما، ولكن هناك 

سماح جمال

كش���ف امللح���ن عبداهلل 
القع���ود ع���ن انهماك���ه في 
لألوبري���ت  التحضي���رات 
الوطني الذي سيحمل صبغة 
شبابية في أجوائه من خالل 
األسماء املشاركة فيه غنائيا، 
وسيضم بني ثالث عشرة إلى 
أربع عش���رة لوحة غنائية، 
وأس���ماء كبيرة على صعيد 

عبداهلل الرويشد ياراانغامعبداهلل القعود

منتج مسرحية اضطر 
لتعديل أحداثها بعد 

اعتذار عدد من الفنانني 
عن املشاركة فيها بسبب 
تدخالته في أداء أدوارهم 

إلبراز آخرين على 
حسابهم.. بسك لقافة!

ممثل يبي يرفع دعوى 
قضائية ضد احد املنتجني 

اللي للحني مياطل ومو 
معطيه أجره بعد مشاركته 
في مسلسل رمضاني رغم 

الواسطات الكثيرة اللي 
طرشها له..زين تسوي!

مقدم برامج مستاء من 
مسؤولني القناة اللي 

يشتغل فيها ألنهم ما 
عطوه املوافقة على فكرته 

باستضافة جنوم عرب في 
برنامجه احلواري..
خيرها في غيرها!

تعديلقضية  استياء

أحمد حلمي بعد »أرابز غوت تالنت«.. إلى أميركا

كارول سماحة حتارب وتقاتل من أجل »الشرق العظيم«

إزالة  تامة، وخضع جلراحة 
ورم من الظهر، وكان بصحبة 
زوجته الفنانة منى زكي التي 
وضعت طفلها »سليم« هناك، 
حيث تعرض الثنائي لالنتقاد 
لس����عيهما وراء اإلجناب في 
الوالي����ات املتحدة األميركية 
من أجل اجلنس����ية كما هي 
عادة الكثير من الفنانني الذي 
يقومون بهذه اخلطوة. ولم 
يرد حلمي أو منى وقتها على 
هذه احلمل����ة من االنتقادات، 
حتى كشف عن حقيقة مرضه 
التي بدأت مع تصويره فيلمه 
األخير »صنع في مصر« ولكنه 
فضل أن يجري اجلراحة في 

السر.
وكان أحم����د حلمي، بعد 
عودته إلى مصر، قد سافر إلى 
السعودية ألداء فريضة العمرة 
ونشر ذلك عبر صفحته على 

الدولية للحقوق والتنمية.
ويحاك���ي الكليب دراما 
متقدمة تخلد ذكرى الضحايا 
ممن سقطوا في العالم العربي 
مؤخرا وتخلد مجد الشرق 
الدينية والعرقية  ووحدته 
وتش���دد عل���ى حض���ارة 
الش���رق. وأخ���رج الكليب 
املخ���رج الفرنس���ي تيري 
فيرن بطريقة مختلفة عن 
السابقة، من حيث  األعمال 
الرؤية السينمائية التي متيز 
بها وتكلفة اإلنتاج الضخمة، 
باإلضافة إلى التقنيات التي 
إذ  استخدمت في تصويره 
مت التصوير بثالث كاميرات 
وهي Phantom، Arri Alexa و
5D Canon. كما مت استخدام 
مؤث���رات بصري���ة خاصة 

تويتر معلقا بأنه كان بحاجة 
لزيارة بيت اهلل احلرام.

اجلدير بالذكر أن آخر عمل 
ش����ارك فيه أحمد حلمي كان 
فيلم »صنع في مصر« الذي 
عرض في املوس����م الصيفي 
لع����ام 2014 وكان من إخراج 
عمرو سالمة وبطولة ياسمني 
رئي����س ودالل عبدالعزي����ز 
والطفلة ن����ور عثمان. وقدم 
خالله حلمي شخصية باندا 
ما جعل����ه عرضة للكثير من 
االنتقادات ألن الفيلم لم يحقق 
اإلي����رادات املتوقعة ألعمال 
أحم����د حلمي، خاصة أنه في 
املوسم الرمضاني، أي قبلها 
بفترة بسيطة، كان قد عرض 
له مسلسل »العملية ميسي« 
الذي قدم فيه شخصية قرد 
ولم يحق����ق العمل أيضا أي 

جناح يذكر.

وجديدة في العمل.
واستغرق تصوير الكليب 
يومني في تونس، حيث مت 
بناء ديك���ورات خاصة في 
االس���توديو، وتألف فريق 
العم���ل م���ن 60 تقنيا من 
باريس وتونس، كما شارك 
في العم���ل أكثر م���ن 100 
كومبارس، وأشرف مدرب 
محترف على مترين كارول 

واحملاربني.
يذك���ر أن األغني���ة من 
كلمات وأحلان الفنان مروان 
خ���وري، توزيع ميش���ال 
فاضل، عزف ألوركس���ترا 
Kiev الفيالرمونيكية بقيادة 
املايسترو فالدميير سيرانكو، 
وستنشر األغنية حصريا 

عبر تطبيق أنغامي.

عدم عودة املرض مرة أخرى. 
وكان أحمد حلمي قد سافر إلى 
الوالي����ات املتحدة األميركية 
منذ أش����هر قليلة في سرية 

على الرغم من انش����غاله 
بالتحضير إلطالالته املقبلة في 
احللقات املباشرة من املوسم 
اجلديد من برنام����ج »أرابز 
غوت تالنت«، يستعد الفنان 
أحمد حلمي في س����رية تامة 
للسفر مجددا إلى أميركا من 
الفحوص  أجل إجراء بعض 
الطبية قبل أن يعود مرة أخرى 
ملواصلة نشاطه الفني. وذكر 
موقع »نواع����م« من مصدر 
مق����رب من حلمي أنه ينتظر 
أن ينه����ي تصوي����ر حلقات 
»أرابز غوت تالنت« للس����فر 
إلى الواليات املتحدة األميركية 
الالزمة  الفح����وص  ليجري 
لالطمئنان إلى نتائج اجلراحة 
التي أجراها منذ أشهر قليلة 
إلزالة ورم من الظهر، حيث 
طلب منه األطباء هناك إجراء 
الفحوص دوريا لالطمئنان إلى 

بعد طول انتظار، أطلقت 
النجمة كارول سماحة عملها 
»الشرق العظيم« من إنتاج 
العربي  ورؤية احلقوق���ي 
د.لؤي دي���ب، والذي أهداه 
للش���بكة الدولية للحقوق 
والتنمية »GNRD«، كما أهدته 
الفنانة كارول للعالم العربي، 
حيث عملت على مدار أشهر 

لتقدمي هذا العمل.
وانطل���ق العم���ل األحد 
ال�  املاض���ي، عبر قن���وات 
»LBCI« وال���� »LDC«، ومن 
خالل برنامج »هنا العاصمة« 
مع اإلعالمية مليس احلديدي 
ال���� »CBC« املصرية،  عبر 
وقناة »القاهرة والناس« كما 
سيكون متاحا على قناة ال� 
»يوتيوب« اخلاصة بالشبكة 

أحمد حلمي

كارول سماحة 

»مجنون فيك« جتمع الهزوم
 والشاعرة  وشم وعبداهلل احلسني

يحضر الفنان السعودي 
هيثم الهزوم جنم »س���تار 
أكادميي« بنسخته السابعة 
أغني���ة جدي���دة بعن���وان 
»مجنون في���ك« من كلمات 
الشاعرة وشم وأحلان عبداهلل 
احلس���ني، ويأتي هذا العمل 
ضمن األعمال اجلديدة للعام 
2015 في أول تعاون يجمع 
الهزوم والشاعرة وشم، حيث 
ستطرح هذه االغنية كسينغل 

في أسواق الكاسيت.
وقال الهزوم في تصريح 
صحاف���ي انه س���عيد بهذا 
ال���ذي يجمع���ه  التع���اون 
أن  مع شاعرة اس���تطاعت 
تترج���م الكلمة عبر كلمات 
بص���ورة متقن���ة من خالل 
حلن يع���د ه���و األول من 
نوعه على مس���توى اللحن 
من أحلان عبداهلل احلسني، 
مؤكدا أنه مت التس���جيل في 
استوديوهات امللحن عادل 
البيط���ار واس���توديوهات 
نهاوند للملحن محمد احلمد، 
مبشاركة عازف الكمان عمر 
اخلمي���س وعبداللطي���ف 
البريكان وتصدى لإليقاعات 

محمد أبوسيف.
وأضاف الهزوم انه شاركه 
في تسجيل األغنية كورال 
مكون من: عبدالرحمن املزيعل 
النوة واألغنية من  ومحمد 
توزيع املوزع حسن اليحيى، 
وسيتم تصوير األغنية بعد 
طرحها في األسواق اخلليجية 

والعربية.

تتقدم »فنون األنباء« 
الى املذيعة نرفانا 

ادريس جنمة تلفزيون 
الكويت في التسعينيات 

بأصدق التعازي لوفاة 
والدها، سائلني املولى 

عّز وجّل ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته 

وان يدخله فسيح جناته 
ويلهم اهله وذويه 
الصبر والسلوان.

)إنا هلل وإنا إليه 
نرفانا ادريس مع والدها الراحلراجعون(.

هيثم الهزوم

امللحن عبداهلل احلسني مع اإليقاعي محمد أبوسيف

عظّم اهلل أجرك يا نرفانا إدريس

أحمد الفضلي

دخلت اإلعالمية القديرة أمل عبداهلل اليوم »الثالثاء« املستشفى 
إلجراء فحوصات روتينية تسبق عملية قسطرة في القلب من 

املقرر ان تخضع لها يوم غد حتت إشراف طاقم طبي متخصص. 
وجاء قرار العملية بعد آالم ومشاكل إصابة اإلعالمية القديرة على 

مستوى دقات القلب، حيث من املقرر ان تشمل عمل القسطرة 
والكي لتعديل كهرباء القلب. 

وطمأنت عبداهلل محبيها عن عدم وجود خطورة للجراحة من خالل 
مداخلة قامت بها عبر احد البرامج اإلذاعية في اذاعة الكويت، وأكدت 

انها ستدخل املستشفى وجتري اجلراحة داعية اهلل عز وجل ان 
مين عليها بالشفاء.

يذكر أن اإلعالمية القديرة أمل عبداهلل واحدة من الرموز اإلعالمية 
في الوطن العربي وهي واحة من العطاء واإلخالص على مدى 33 
عاما هو عمر مشوارها اإلعالمي قدمت خالله مجموعة كبيرة من 

األعمال التلفزيونية من برامج مختلفة ومنوعة باإلضافة إلى العديد 
أمل عبداهللمن األعمال الدرامية في مجال اإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي.

أمل عبداهلل تخضع لقسطرة في القلب


