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طرحت أول »سينغل«.. وأشادت بدعم والدتها مي البلوشي

املطربة الشابة شيماء لـ »األنباء«: 
عانيت الكثير في أولى جتاربي الغنائية

أحمد الفضلي

أعربت املطربة الش����ابة شيماء عن 
بالغ سعادتها بعد بث أولى أغانيها على 
الصعيد الشخصي والتي حملت عنوان 
»اضحك«، حيث تعد هذه األغنية االولى 
للفنانة الشابة التي تقدمها بشكل منفرد 

بعد انفصالها عن فرقة »صولوا«. 
وأفادت ش����يماء خ����الل حديثها ل� 
الكثير أثناء  »األنب����اء« بأنها عان����ت 
التجهي����ز لألغنية حالها ح����ال بقية 
الفنانات الشابات ممن تعانني من عدم 
وجود شركات انتاج فني تتبنى املواهب 
في الكوي����ت، الفتة الى أن الدعم الذي 
تلقته من الفنان املوزع املوسيقي بشار 
س����لطان كان وراء جناحها في إطالق 
االغنية، كما وجهت الش����كر لوالدتها 
الفنانة مي البلوشي على الدعم املعنوي 
الالمحدود الذي تقدمه لها، متمنية ان 
تكون عند حسن ظنها وحتقق النجاح 

والشهرة في املجال الفني.
وفيما يتعلق بأسباب عدم توجهها 
للتمثيل حالها حال والدتها وشقيقتها 
وخالتها، أكدت ان ميولها للغناء اكثر 
من التمثيل أو تقدمي البرامج وهذا ما 
دفعها للغناء، موضحة ان خالتها الفنانة 
مرام سبق ان بدأت كمطربة ثم ممثلة 
ومقدمة برامج إذاعية، وقالت شيماء: قد 
يتكرر هذا السيناريو معي، لكن يجب 
أن يكون عرض خوض جتربة التمثيل 
مقنعا، فأنا أطمح في بداية قوية كفيلم 
سينمائي ضخم.  وعن مشروع طرح 
األلبوم ردت شيماء: إنتاج ألبوم كامل 
أمر مكلف، وهذا ما اتضح لي بعد طرح 
أول سينغل لكن إن شاء اهلل أكون قادرة 
في املستقبل على طرح ألبوم، وتابعت 
»من يدري قد تتغير األمور وجند شركات 
اإلنتاج تعود للعمل من جديد«، وحاليا 
أقوم بالتجهيز لتصوير األغنية لبثها 

عبر القنوات الفضائية.

شيماء مكرمة من وزير اإلعالم الشيخ سلمان احلمود في افتتاح مهرجان »صيفي ثقافي 9«

جنوى كرم تتذكر والدها
قبل عام واحد. وقال حسن، 
بحسب موقع »نواعم«: نحن 
نفاجئ جنوى كرم بني احلني 
واآلخر بأمور تهمها لنقول 
لها دائما إننا نقف إلى جانبها 
في أفراحها كما في أحزانها، 
جنوى بالنسبة إلينا امرأة 
»مفضل���ة« وتفرحنا، فما 
حالنا جميعا اليوم في ذكرى 
والدها الت���ي كانت تكن له 
كل االحترام والتقدير ال بل 
كان أكثر م���ن حبيبها وقد 
فقدته قبل عام، وقد تنادى 
جزء من املعجبني للسفر إلى 
لبنان ملؤازرتها، لكن البعض، 
بحس���ب البلد، وخصوصا 
من فلس���طني، لم يستطع 
الق���دوم إلى بي���روت لذلك 
نرى أنفس���نا معنيني هذه 
الفترة بالتذكير أو مؤازرة 

جنوى كرم مجددا عبر هذه 
احلملة في ذك���رى والدها 
األولى، وه���ي تعمل اليوم 
على إقامة قداس للمناسبة 
األليمة في مسقط رأسها في 
زحلة، وتنوي دعوة عدد من 

أصدقائها املقربني إليه.
يذكر ان جنوى كرم، التي 
تعتكف ع���ن احلفالت هذا 
األسبوع، تعود قبل عطلة 
عيد األضحى أي خالل شهر 
م���ن اآلن بجديدها الغنائي 
الذي ط���ال انتظاره، وهي 
تؤجله مبحض إرادتها، مع 
العل���م أن لديها عددا كبيرا 
من املعجبني واجلمهور الذي 
ينتظرها وينتظر حفالتها 
بعد احلفلتني اللتني قدمتهما 
في اجلزائ���ر ونالتا جناحا 

ساحقا.

متر األحد املقبل الذكرى 
السنوية األولى على وفاة 
الفنان���ة جنوى كرم،  والد 
ويب���دو أن الذكرى األليمة 
أبع���دت ش���مس األغني���ة 
مجددا عن متابعة نشاطها 
الغنائي، فيما جند عدد من 
معجبيها أنفس���هم إلطالق 
وقفة تضامنية عند اخلامسة 
والنصف من مساء األحد 7 
اجلاري للوقوف عند خاطر 

جنمتهم. 
وأطلق هذه الفكرة شادي 
حس���ن، وهو من معجبي 
الفنانة جنوى كرم ويقيم 
في فلسطني احملتلة، ليؤكد 
من خاللها أنه سيحاول حشد 
كثير من املعجبني ليكونوا 
يدا واحدة إلى جانب جنوى 
جنوى كرم التي فقدت والدها كرم كرم 

مطرب يعتقد ان أعماله 
ناجحة يفكر هااليام 

انه يطرح اغنية سينغل 
فكرتها يديدة على الساحة 

الغنائية مثل ما يقول..
يا ولد اركد وبال افكار 

غريبة!

ممثل انتقد زميله بعد ما 
اخذ دوره في مسلسل 
خليجي يصور هااليام، 

واملصيبة انه زميله صرح 
بهالشي في حواراته 

التلفزيونية.
.شالسوالف!

مدير اعمال ممثلة خليجية 
مثيرة للجدل قاعد 

يدافع عنها في املنتديات 
اإللكترونية ويرقع 
سوالفها اللي تفشل

في االنستغرام..
بسك مهايط!

تفكيرتصريح ترقيع

كندة حنا بريئة.. وتنتظر توأماً من البنات
النجمة، التي قرأت اخلبر 
واس���تغربت نشر كلمات 

كهذه عن لسانها.
ونف���ت حنا ما نش���ر 
جملة وتفصي���ال، وقالت 
في تصريحات لها: »بداية 
احلس���اب مزور وس���بق 
ونشرت مرارا أن هذا ليس 
حس���ابي وقمت بالتبليغ 
عن���ه، وأما فيم���ا يتعلق 
بالكالم الذي نشر فال يعقل 
أن أحت���دث بهذه الطريقة 
أبدا، ومن يعرفني شخصيا 
يعلم متاما أنني ال ميكن أن 

أكتب شيئا كهذا«، مضيفة: 
العنكبوتي���ة  »الش���بكة 
ومواقع التواصل االجتماعي 
أصبح���ت فض���اء كبيرا 
للتزوي���ر، وال يج���ب أن 
تنشر وسيلة إعالمية أي 
تصريح ع���ن أي فنان أو 
شخص دون الرجوع إليه 
والتأك���د من صحة الكالم 

الذي نشر«.
يذكر أن الفنانة السورية 
تنتظ���ر والدة ت���وأم من 
البنات، من زوجها املخرج 

السوري ناجي طعمي.

تناقلت بعض الوسائل 
االعالمي���ة مؤخ���را خبرا 
مسيئا هدفه تشويه سمعة 
الفنانة السورية كندة حنا، 
وذلك بس���بب احلسابات 
الكثيرة املزورة، التي كتب 
أحدها كالما مسيئا للقرآن 

الكرمي.
وحسب البيان الصحافي 
من كندة، نشر حساب مزور 
يحمل اس���م حنا منشورا 
غير من معاني ايات القرآن 
الكرمي، وبعده بدأت عاصفة 
كندة حناالشتائم واالنتقادات حول 

راغب عالمة يصدر ألبومه اجلديد على اإلنترنت أوالً
مرتاح جدا أللبومه الغنائي 
الذي من املفترض أن يبصر 
النور، ال بل هو متشوق جدا 

له.
التي  أما ع���ن األغنيات 
ستوزع عبر املواقع اخلاصة 
بالهواتف لتحميل األغنيات، 
فقد جرى اتفاق بني شركة 
الت���ي أصبحت  »أنغامي« 
واحدة من أكثر الش���ركات 
الفنانني فيما  تعاونا م���ع 
يتعل���ق بنش���ر جديدهم 
الغنائي. وبعد إليس���ا، ها 
ه���و راغب عالم���ة، يتبعه 
الذي ينوي  مروان خوري 
إصدار جديده على اإلنترنت 
بالتعاون مع الشركة نفسها. 
ألبوم  ويتوقع أن يحق���ق 
راغب عالمة انتشارا واسعا 
بعد ثالث سنوات من الغياب 

عن األلبومات الغنائية.
والالف���ت كان م���ا قام 

ب���ه القيمون عل���ى جائزة 
 ،WMA املوس���يقى العاملية
حيث وضعوا برومو أغنية 
»شفت األيام« لعمرو دياب 
على موقع اجلائزة لكونه 
نالها قبل س���نوات، وكان 
ترويجا جيدا من قبل منافس 
عالمة ف���ي جديده الغنائي 
الذي يصدر ف���ي التوقيت 
نفسه لعمل راغب عالمة الذي 
سيقوم بحملة دعائية قريبا 
تشمل لبنان ودول العالم، 
املنافسة مع  ورمبا تصبح 

عمرو دياب أقوى.
اجلدير بالذكر أن السوبر 
ستار راغب عالمة أعلن عبر 
صفحاته اخلاصة عبر مواقع 
التواص���ل االجتماعي عن 
إطالق أغنيات األلبوم عبر 
»أنغام���ي« وأن CD األلبوم 
سيكون متوفرا في األسواق 

بعد عشرة أيام.

سيكون إلى جانب اإلصدار 
الغنائي اجلديد. وكش���ف 
خض���ر عالمة عن أن راغب 

اليوم  لم تعرف حت���ى 
حس���ابات الس���وبر ستار 
ألبومه  راغب عالمة بشأن 
الغنائي الذي من املفترض 
نزوله ويحمل عنوان »حبيب 
ضحكاتي«، ويبدو أن صورة 
األلبوم التي نش���رت على 
»فيس���بوك« هي من ضمن 
مجموع���ة ص���ور التقطت 
لراغب، ومنها م���ا يتعلق 
األلب���وم اجلديد،  بغ���الف 
وفيها ظه���ر عالمة بربطة 
عنق خاصة، ولم تكن إطاللة 
»سبور« كما اعتدنا عليه، بل 

اختار »لوكا« كالسيكيا.
ولف���ت ش���قيقه ومدير 
أعماله خض���ر عالمة، في 
تصريحات ل���ه، إلى أنه ال 
تأخير ف���ي األلبوم، وقال: 
وعدنا أن نطلقه في نهاية 
الشهر ونحن على موعدنا، 
مؤك���دا أن إص���دار الكليب 

راغب عالمة 

من الفيلم، استعدادا لطرحه 
في دور العرض السينمائية 
خالل موسم عيد األضحى 

املقبل. 
والفيل���م يع���د جتربة 
مصرية سعودية مشتركة، 
حيث يضم من مصر الفنانني 
عفاف ش���عيب وياس���مني 
جيالن���ى وش���يماء احلاج 
وحسن عيد ومحمد يونس، 
ومن الوجوه اجلديدة محمد 
جنين���ة وكمال عيس���وي، 

»الشعالن« مع املخرج تامر 
إسحق، بينما انتهى حسن 
من مشاركته في فيلم »خطة 
بديلة« ويس���تعد لبطولة 
مسلسل »تشيلو« مع املخرج 

سامر برقاوي.

منتج سعودي يُكذّب عفاف شعيب

دميا وتيم يلتقيان مجدداً.. والسبب!

ومن السعودية يضم تركي 
اليوسف وهيا فياض ومها 
زين ووليد اليوس���ف، من 

تأليف سمير بدير.

استنكرت الشركة املنتجة 
لفيل���م »زان« تصريح���ات 
الفنانة عفاف شعيب حول 
تنازلها ع���ن نصف أجرها 
ع���ن الفيلم، كون���ه إنتاجا 
الذي  سعوديا ردا للجميل 

قدمته السعودية ملصر.
وأكد محمد العنزي، منتج 
الفيلم، أن عفاف ش���عيب 
أخذت أجرها كامال بالدوالر 
ألنها أصرت على أال حتاسب 

باجلنيه املصري. 
ومن جانب���ه، قال أمين 
س���ليم، املستشار اإلعالمي 
للفيلم، حسب »بوابة ڤيتو«، 
إن عفاف شعيب انتهت من 
تصوير مش���اهدها بالفيلم 
وحاليا يصور املخرج وائل 
عب���د القادر باقي مش���اهد 
الفيلم الذي يضم مجموعة 
كبيرة م���ن فنان���ي مصر 
والس���عودية، حيث يجري 
التصوير حاليا بڤيلال العزبة 
مبنطقة شبرامنت باملريوطية 

بالقاهرة.
وبدوره أكد املخرج وائل 
عبد القادر، أنه يتبقى له 7 
أيام تصوير وينتهي متاما 

بعد أربع س���نوات على 
انفصالهما، اجتمعت الفنانة 
السورية دميا بياعة بزوجها 
السابق تيم حسن في مكان 
عام للمرة األولى بحضور 
العائل���ة وبع���ض  أف���راد 
األصدقاء. وأكدت بياعة، في 
تصريحات لها، أنها وزوجها 
احلالي أحم���د احللو قررا 
دعوة تيم إلى عيد ميالد ابنها 
األكبر »ورد«، فلبى الدعوة 

على الفور.
أنها كانت  إل���ى  ولفتت 
تلتقي بتيم في أوقات معينة 
وحتديدا عند رؤية األوالد، 
لكنها أش���ارت إلى أنهما لم 
يجتمعا في صورة واحدة 
أربع  انفصالهم���ا قبل  منذ 

سنوات.
يشار إلى أن بياعة تستعد 
للمش���اركة في مسلس���ل 

عفاف شعيب

صورة جتمع دميا وتيم قبل انفصالهما

مجنون ينتحل شخصية سناء يوسف
انتح���ل مجن���ون على 
»فيسبوك« شخصية الفنانة 
سناء يوسف، وذلك بإنشاء 
حساب خاص بها على املوقع 
الشهير وأيضا صفحة رسمية 

يديرها هو.
واملضحك في األمر أن هذا 
املجنون يق���وم بالرد على 
أصدق���اء الفنانة والعاملني 
بالوسط الفني على انه سناء، 
بل يقوم بالرد على املعجبني 
وأسئلتهم ولم ينقصه غير 
أن يق���وم بعم���ل احلورات 

الصحافية.
لذل���ك ق���ررت الفنان���ة 
سناء يوس���ف تقدمي بالغ 
في هذا املجنون، كما قامت 
بنشر ڤيديو تعلن فيه عن 
حساباتها احلقيقية، وطالبت 
عبر حسابها الشخصي من 
محبيها باخل���روج من هذا 
احلس���اب املزيف واإلبالغ 

سناء يوسفعنه.

حديثه أن الفن رسالة محبة 
وجمال وقال: يجب فصل الفن 

عن األمور السياسية.

لهذا السبب تأخرت أغنية عبد الكرمي حمدان
الك���رمي  كش���ف عب���د 
ح����مدان عن مجموعة من 
التي تواجهه في  املصاعب 
الفترة األخي���رة وحتد من 
نشاطه الفني. وأكد حمدان 
في حديث الذاعة »شام إف 
إم« السورية أنه لم يوفق في 
اختيار شركة إنتاج، ما أخر 
إصدار األغنية التي وعد بها 

جمهوره.
وذك���ر عبدالك���رمي أن 
إنت���اج األغ�����ني���ة يكلف 
أرقام���ا خ����يالية، ك���ما أن 
الف��ني متوقف في  نشاطه 
الفترة احلالية بسبب عدم 
إدارة أعمال تدعمه،  وجود 
وذلك يعود وفق ما قال إل��ى 
املوال اخلاص مبدينة حلب 
الذي غناه في برنامج »أراب 
عبدالكرمي حمدانآي���دول«، مؤك���دا في ختام 


