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أحالم ونوال في أحد البرامج احلوارية

سمير غامن

أحمد الشريف

ميريام فارس

وائل كفوري

أحالم تغني »الشعبي المصري«

          بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اكدت الفنان���ة االماراتية احالم ان 
اق���رب االغنيات الى قلبه���ا هي اغنية 
»عس���اك بخير« املوجودة ف���ي البومها 
اجلديد »هذا انا« التي اثرت فيها كثيرا، 
ودافع���ت عن كليبه���ا االخير، وتكليف 
تصويره املرتفعة، واعتبرت انه عادي 
جدا بس���بب التطور الكبير الذي حدث 
في عالم االغنية املصورة مؤخرا، مؤكدة 
انها ال تزال هي واملطربة نوال في مقدمة 

مطربات اخلليج.
هذا وكشفت احالم عبر برنامج »عرض 
خاص« ال���ذي يعرض على قناة احملور، 
انها تنوي الغناء باللهجة املصرية الول 
مرة في مس���يرتها الفنية، حيث تقوم 
بالتحضير الغنيتني، االولى من اللون 
الش���عبي املصري، واغنية اخرى من 
النوع الكالسيكي، وهي تعمل عليهما 
حاليا في العاصمة املصرية القاهرة، 

واوضحت انها تتمنى الغناء باللهجة املصرية 
منذ فترة لكنها كانت خائفة من هذه التجربة، 

ما جعلها تدقق كثيرا في اختياراتها.
ونفت م����ا تردد اخيرا حول تعرضها لوعكة 
صحية نتيجة احلمية الغذائية التي تتبعها منذ 
فترة، اذ تعرضت الحتقان في اللوز، وهو ما دفعها 
للذهاب للطبيب، لكن اح����د الصحافيني عندما 
سألها عن سبب قلة وزنها في الفترة املاضية، 
وان كانت تخضع لنظام غذائي أجابته بااليجاب، 
ما دفعه للتكهن بأن هذا هو السبب وراء اعيائها 
الفترة املاضية في الوقت ال����ذي قامت الفنانة 

لطيفة بزيارتها لالطمئنان على صحتها.
وعلى صعيد التمثيل قالت النجمة االماراتية 
انها ال تفك���ر في خوض ه���ذه التجربة، رغم 
العروض الكثيرة الت���ي تنهال عليها من وقت 
آلخر، لكنها بررت رفضه���ا لذلك بعدم وجود 
الوقت الكافي ملمارسة مهنة اخرى غير الغناء، 
وقالت ضاحكة انها ال جتد الوقت الذي متشط 

فيه شعرها.

سمير ينتهي من »سمير ومراتاتو الكتير«نفت تعرضها لوعكة صحية

صيف الشريف حافل بالحفالت

 القاهرة ـ سعيد محمود
انتهى الفنان سمير غامن 
من تصوير مسلسله اجلديد 
»س���مير ومراتاتو الكتير«، 
حيث ص���رح املخرج احمد 
البدري لبعض وسائل اإلعالم 
بان���ه انتهى من تصوير 25 
حلقة هي مجموعة حلقات 
املسلس���ل كامال، مضيفا ان 
املسلس���ل سيتم عرضه في 

شهر رمضان املقبل.
وعم���ا يتعل���ق بوجود 
صعوبات في تسويق املسلسل 
على القنوات الفضائية وهو 
ما تردد مؤخرا، نفى البدري 
ان يكون لديه علم بهذا الشأن، 
إال أنه استبعد ذلك، مشيرا 
الى ان اخلريطة الرمضانية 
للقنوات الفضائية في احتياج 
الى جرعة كوميدية كبيرة، 
وليس من الطبيعي ان يقابل 
املسلسل بهذا الرفض املزعوم، 
واضاف ان حجم الفنان سمير 
غامن بطل املسلسل ال ميكن أن 
يتوافق مع مثل هذا الكالم.

أحيى النجم أحمد الشريف حفال 
ب� »قصر النجوم« في عاليه لبنان، 
حضره جمهوره الذي انتظره ليقدم 
له اغنيات البومه اجلديد »أنا عم 
بفكر« من إنتاج »ستار سيستم«، 
األلبوم الذي حصد النجاح الكبير 
ما ان طرح في االسواق العربية. 
يذكر ان اغنية »هي نظرة« اعتلت 
املركز األول في العديد من االذاعات 
املصرية. ويستعد ليقدم جولته 
املوس����يقية في تونس التي تبدأ 
في األول من اغسطس املقبل في 
مهرجان »غابص« وتنتهي في ال� 
14 من الش����هر نفسه في مهرجان 
»صفاقس الدول����ي« حيث يكون 
مس����ك ختام املهرجان الذي يقع 
في مسقط رأس احمد. كما يحيي 
العديد من احلفالت في س����ورية 

واألردن واملغرب.

سيتم عرضه في رمضان ويقع في 25 حلقة

مدير أعمال ميريام يمنعها من الغناء مع وائل
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

7 ساعات قضتها والدة الفنانة ميريام 
فارس في غرفة العمليات في املستشفى بعد 
ان اخضعت لعملية جراحية خطيرة لكن 
ميريام كانت تركت والدتها في غرفة العناية 
املركزة لتغادر الى سورية برفقة مدير اعمالها 
وسام الشرتوني إلحياء حفل مشترك مع 
الفنان وائل كفوري في فندق الشيراتون 
لكن املفاجأة كانت صعود الشرتوني الى 
املسرح حيث كان يفترض ان تغني ميريام 
قبل وائل، واعتذاره من اجلمهور ومنعها 
من الصعود والغناء ألنها لم حتصل على 

حقوقها من املتعهد.
واذا تضاربت وجهات النظر حول السبب 
الكامن وراء اعتذار الفنانة عن عدم الظهور 
باحلفل الذي اقيم ب� »ش���يراتون سورية« 
حيث قال بعض ش���هود العيان من داخل 
الفندق ان سبب اخلالف هو عدم تساوي 
صورة ميريام وصورة وائل كفوري والبعض 
صرح بأن سبب اخلالف هو اشتراطها أن 
تكون جنمة احلف���ل ويغني كفوري قبلها 
والبعض قال بعدم التزام املتعهد بتسديد 

املستحقات.
وجاء ظهور ميريام بنشرة آخر األخبار 
الفنية على قناة روتانا موسيقى ليوضح 

حقيقة اخلالف حيث اوضحت ان 
متعهد احلفل لم يلتزم بالشروط 
التي بينهما، ومبا انه تعاقد مع 
مطربني كان من األولى ان يضع 
البوس���تر اخلاص بهما بشكل 
متساو وتساءلت ميريام كيف 
يعلن عن ان احلفل ملطربني بينما 
يعط���ي اجرا ملطرب واحد دون 
اآلخر؟ واكدت انها س���تقاضي 
متعهد احلفل الذي لم يلتزم بأي 
من ش���روط العقد بينهما ولم 
يحترمها هي وفرقتها وشركة 

ادارة اعمالها.
من جهته، وسام الشرتوني 
مدي���ر اعمال ميريام صرح بأن 
املتعه���د خالف ش���روط العقد 
حي���ث كان االتفاق على ان يتم 
دفع اجر الفنانة عن احلفل على 
ثالث دفعات األولى عند توقيع 

العقد، ومت تسلمها والثانية قبل اسبوعني 
من تاريخ احلفل ولم يتم تسلمها، وتهرب 
من دفعها، ولكن مع ذلك ذهبت ميريام الى 
س���ورية رغم ان والدتها في حالة صحية 
صعبة، ألنها ملتزمة جتاه جمهورها، ولكن 
املتعهد رفض دفع مستحقات ميريام رغم 
تدخل مدير فندق الشيراتون للوساطة وحل 

االشكال لكن مساعيه لم تنجح.
ونفى الشرتوني في حديثه االعالمي عدم 
رضا ميريام عن صورتها في االعالن ألنها 
اصغر من صورة وائل وقال: ميريام حتيي 
حفالت مش���تركة مع الفنان وائل كفوري 
منذ 3 اع���وام ودوما يكون حجم صورتها 

مس���اويا حلجم صورته، ولم نواجه يوما 
مش���كلة في هذا اخلصوص، ولكننا قبل 
توجهنا الى موقع احلفل بس���اعات وردنا 
اتصال علمنا من خالله ان اعالنات احلفل 
غير الئقة مبكانة ميريام وفعال تأكدنا من 
ذلك لدى وصولنا الى هناك، وبالتالي يكون 
املتعهد قد اخل بجميع بنود العقد املادية 

واملعنوية.
بينما ظهر متعهد احلفل عطا داوي هو 
اآلخر في نشرة اخبار روتانا ليصرح بأقاويل 
متضاربة عند مواجهته بطبيعة اجر ميريام 
القليل حيث قال ان احلفلة جماهيريا كانت 
ممتازة ولكن ماديا ل���م تكن مجدية، وان 

كفوري تنازل ع���ن بعض من اجره بينما 
لم يحدث هذا من ميريام، مؤكدا ان س���بب 
خالف ميريام الوحيد هو رغبتها في وضع 
البوستر بشكل متساو مع كفوري متسائال 
كيف والعمر الفني لكل منهما ال يوجد فيه 
مجال للمقارنة؟ لكن بالرغم من ذلك مت طبع 
اعالنات جديدة بعد ان ابدى مدير اعمال وائل 
موافقته عليها، ولك���ن بالرغم من ذلك لم 
يوافق مدير اعمالها عليها، واشار عطا داوي 
الى انه كان دفع القسم االول من مستحقات 
ميريام وكان اتفق مع مدير اعمالها بالتوافق 
مع مدير الفندق على سبيل لتسديد املتبقي 
من املبلغ فأخذ الشرتوني القسم الثاني من 
املبلغ بحضور مدير الفندق واعتلى املسرح 

ليعتذر عن عدم غناء ميريام.
كما اشار عطا الى ان وائل كفوري كان 
وافق على تخفيض اجره فيما رفضت ميريام 
االمر وأكد مدير اعمال وائل كفوري انه حصل 
على كل مستحقاته من املتعهد واشار الى 

ان احلفل كان ناجحا.
يذكر ان الفنان���ة ميريام فارس جتري 
متارين مكثفة للرقص على ايدي اس���تاذة 
الرقص بوليت مينو لتصوير كليب اغنية 
»ايه لي بيحصل« قريبا مع املخرج يحيى 

سعادة.

بعد أن أجرت والدتها عملية خطيرة

أحالم


