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محمد العسعوسي.. 
سالمات

تعرض األمني العام املساعد لقطاع الثقافة في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب السابق محمد العسعوسي 
لوعكــة صحية أجرى خاللها بعض الفحوصات الطبية 

ونصحه األطباء باملكوث في البيت للراحة.
«األنباء» تتمنى من املولى عز وجل الشفاء العاجل لألمني 
العام املساعد لقطاع الثقافة السابق محمد العسعوسي.

ما تشوف شر يا بوصالح وأجر وعافية.

«ساعة معاكم» احتفل بالفائزين بـ «التقديرية والتشجيعية»
مفرح الشمري

احتفلت أســرة برنامج «ساعة معاكم» الذي 
يبث من األحــد إلى األربعاء عبــر أثير إذاعة 
البرنامج الثاني بالفائزين بجوائز الدولة التقديرية 
والتشجيعية، وذلك بعد إعالنها بدقائق ليكون 

أول البرامج اإلذاعية الذي يحتفل بهم.

وفي هذا الصدد استضاف البرنامج األمين 
العام المساعد لقطاع الثقافة والفنون في المجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون واآلداب د.عيســى 
األنصاري، الذي تحدث عن آلية توزيع الجوائز 
التقديرية والتشجيعية، كما استضــاف الفنـان 
سامي بالل الفائز بجائزة الدولة التشجيعية عن 
فئة اإلخراج المسرحي، وأيضا استضاف القامة 

الكبيرة الملحن يوســف المهنا الفائز بجائزة 
الدولة التقديرية.

البرنامج من إعداد رشا الفهد ومنال العمران 
وتقديم منال العمران وعثمان سليمان، والتنسيق 
والمتابعة لروان عبدالسالم والهندسة اإلذاعية 
لفاطمة العلي، والتنفيذ لعبدالعزيز البكر، ويتصدى 

إلخراج البرنامج علي عبدالرحيم.

لقطة جماعية لفريق برنامج «ساعة معاكم»امللحن يوسف املهنا

عمار البني: انتهيت من «أقصى العيون» و«حب الكويت»

ياسر العيلة

يعيش امللحن واملوزع املوسيقي 
عمار البني حالة من النشاط الفني، 
حيث انتهى مــن عدة أعمال غنائية 
وفي الوقت نفســه يجهز ملشــاريع 
فنيــة جديــدة. «األنبــاء» هاتفتــه 
وحدثنــا عن هــذه األعمــال، قائال: 
نزلت لي مؤخــرا أغنية جديدة من 
أحلانــي وتوزيعي بعنوان «يا ويل 
قلبي» للمطرب الشاب فهد السالم، 
ومن كلمــات بان الرفاعي، واألغنية 
رومانسية عاطفية بـ«ستايل» جديد 
علــى الســالم الذي يقــدم ألول مرة 
هــذا اللون بإحســاس مختلف، كما 

انتهيــت من عملــني جديدين، األول 
وطني للمطرب الكويتي عادل سلطان 
بعنوان «حــب الكويت» حلن عادل 
سلطان وتوزيعي، وباملناسبة عادل 
مــن املطربني الذيــن يقدمون أعماال 
هادفة وحتمل رسائل مهمة، والعمل 
الثاني بعنوان «أقصى العيون» وهو 
عمل فني ضخم، أداء نايف الشرهان 
وأحلانــي وتوزيعي، ومــن املتوقع 

طرحه خالل هذا األسبوع.
وكشف البني عن وجود تعاون 
جديــد يجمعــه بالشــاعر يوســف 
الشــطي من خالل عملــني جديدين 
جــار تنفيذهما بعــد جناحهما معا 
في أغنيتني وطنيتني حققتا جناحا 

كبيرا، األولى كانت بعنوان «يا بالد» 
غناء محمد املسباح ومن أحلان البني، 
والثانية «تبرا وجلني» غناء بدر نوري 
وكلمات وأحلان يوسف الشطي، وقام 
عمار البني بعمل التوزيع املوسيقي 

لها.
وتابــع البنــي: هنــاك أكثــر من 
تعــاون يجمعني باملطرب الشــاب 
بدر الشــعيبي، منهم أغنية بعنوان 
«قرة عيونك يا غالي» من كلمات عمر 
الكندري ومن أحلاني، مشيرا إلى أن 
آخــر تعاون جمعه بالشــعيبي كان 
ناجحا جدا من خالل أغنية «شــيء 
مختلف» والتي اختارها بدر اســما 

لأللبوم.

وعن جديده من األعمال الوطنية، 
خاصة أننا في شهر فبراير، قال: عندي 
خمسة أعمال وطنية مع امللحن الكبير 
سليمان املال بتكليف من وزارة اإلعالم.

وحول جديده في األعمال الدرامية، 
قال: لدي مقدمة واملوسيقى التصويرية 
ملسلسل «شــليوي ناش» من تأليف 
عبــداهللا الســعد وإخــراج عيســى 
ذياب، وســبق لــي أن حلنت املقدمة 
الغنائية ملسلسل «مسألة وقت» من 
غناء «الصــوت اجلريح» عبدالكرمي 
عبدالقــادر وكلمات الشــاعر الكبير 
عبداللطيــف البنــاي، وأيضا عملت 
املوسيقى التصويرية لفيلم «عزيزة» 

للمخرج عبدالعزيز اجلناحي.

يستعد ألعمال جديدة مع املال والشطي والشعيبي

عمار مع امللحن مشعل العروج بدر الشعيبيعمار البني

الليلة.. كليب «عقلي وقف»
للنجمة الذهبية نوال الزغبي

يعرض الليلة كليب «عقلي وقف» للنجمة 
الذهبية نوال الزغبي السادسة مساء على 

اليوتيوب.
العمل من إنتاج شركة «روتانا»، كلمات 

أحمد حســن راؤول، أحلــان أحمد زعيم، 
توزيع وسام عبداملنعم.

تصــدى إلخراج الكليب فادي حداد في 
أول تعاون له مع الزغبي.

ريهام عبدالغفور:

هذا ما فعله التمثيل بي
القاهرة - خلود أبواملجد

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور إن التمثيل فعل معها أموراً كثيرة، 
أهمها أنه عاجلها نفسيا، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من أزمة ثقة في 
النفس، لكن التمثيل ساعد على عالج هذا األمر. وفسرت ريهام ذلك، 
خالل لقائها في برنامج «B My Guest»، بأنها عندما تقدم الشخصيات 
تخرج كل طاقاتها ومشاعرها ما ساعد على عالجها وإعطائها الثقة.
يذكر أن ريهام عبدالغفور عرض لها مؤخرا حكاية «ربع قيراط» 
من مسلســل «إال أنا» وحققت جناحا كبيرا، وهي من تأليف أمني 
جمال، إخراج أحمد حسن، وشارك في البطولة: مصطفى درويش، 
نادية رشاد، محمد علي رزق، إبراهيم السمان، سناء يوسف، محمد 
الصاوي، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة. وتشارك ريهام 
في رمضان املقبل مبسلسل «قصر النيل» مع دينا الشربيني وأحمد 
مجدي وصالح عبــداهللا وصبري فواز ومحمد محمود عبدالعزيز 

وأحمد خالد صالح ومحمد حامت ونبيل عيسى.

ملحم زين 
يدافع عن 

نفسه
بيروت - بولني فاضل

ال يزال الفنان ملحم زين يدافع عن نفسه 
بعــد إحيائه حفل رأس الســنة في لبنان وما 
أعقبه من ارتفاع مرعب في اإلصابات بڤيروس 

كورونا، وقد أكد في هذا اإلطار أنه لم يفعل ما 
فعله من أجل املال، كما يدعي البعض، بدليل 
أنه تقاضى أجره بالليرة اللبنانية ال بالدوالر 
«وكســر كتير» من السعر الذي كان يتقاضاه 
في املاضي، قائال إن ثمة حملة ممنهجة عليه.

املخرج سامي بالل د. عيسى األنصاري

داليا مصطفى: زوجي سيقتلني!
القاهرة - محمد صالح

خضعــت الفنانة داليا 
مصطفى جللسة تصوير 
داخل منزلها، ارتدت فيها 
النجــم  قميــص زوجهــا 
شــريف ســالمة، وعلقت 
عليهــا مؤكــدة أن زوجها 
ســيقتلها بسبب ظهورها 
املتكرر مبالبسه، وشاركت 
جمهورهــا صــورة لهــا 
بإطاللة كاجوال من حديقة 
منزلها، وعلقت عليها عبر 
بـ «إنستغرام»:  حســابها 
«إيه رأيكو.. مع العلم إنه 
قميص شريف وهيقتلني». 
واملثير أن شــريف سالمة 

تدخل بالتعليق مستنكرا جتاهل «االسكارف» 
اخلاص به، قائال: «واالسكارف كمان بتاع مني 
يا تــرى؟»، وردت عليه زوجته داليا قائلة: 

«االسكارف بتاعنا كلنا».
واعترفت داليا مؤخرا بأن زوجها الفنان 
شريف سالمة ال يبادلها الكالم الرومانسي، 
ألنــه ال يجيد التعبير عن مشــاعره، ولكنها 
بنفس الوقت وصفته باجلوهرة، مؤكدة أنه 
هديــة من اهللا، وتغيرت طباعه بشــدة بعد 
الزواج وصار ألطف وأهدى وأصبح بشــكل 

عام أفضل.
وأضافت داليا خــالل لقائها  في برنامج 
«حلو الكالم»، املذاع على قناة «صدى البلد»: 
«أي امــرأة في الدنيا حتب املفاجآت، خاصة 
من زوجها ألنها حاجة لطيفة وجتدد احلياة 
الزوجية جدا»، مشيرة إلى أنها ترى أن وجود 
الزوجة مع زوجها مبفردهما بعيدا عن األوالد 
وأي ضغوط للحياة يعمل على جتديد احلياة 
الزوجية ويزيل الطاقة الســلبية ويجددها 

بطاقة إيجابية بني الزوجني.

عبداهللا السدحان..
«شليوي ناش» في الكويت

بشار جاسم

يواصل النجم الســعودي عبداهللا السدحان تصوير مشاهده 
في الكويت اخلاصة باملسلســل الكوميدي «شليوي ناش» الذي 
تنتجه «كنوز اخلليج» ويتصدى إلخراجه عيسى ذياب ويشارك 
فيــه نخبة من املمثلني منهم يعقوب عبداهللا وعبداإلمام عبداهللا 
ومحمد العجيمي ومرام البلوشي وعبداحملسن القفاص وحصة 
النبهان وآخرون. املسلسل يناقش عددا من القضايا االجتماعية 
املوجــودة في واقعنا، بأســلوب كوميدي هادف، وهو من تأليف 
عبداهللا الســعد، ومن املقرر عرضه في شهر رمضان املقبل. كما 
أنهى الســدحان تصوير مسلسل «الديك األزرق» ما بني الرياض 
والقاهــرة وذلــك مع نخبة من املمثلني في مصر وســيعرض في 

شهر رمضان املقبل على التلفزيون السعودي.


