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لطيفة التونسيةهيفاء وهبي وفي اإلطار سماح غندور

ديانا كرزون

مساري يتوسط الفنانة شازيل ومدير اعماله في املؤمتر الصحافي

يارا

الشيخ دعيج اخلليفة

يحل ضيفًا هذا األسبوع على »سهرة سكوبية«

الخليفة: إيقاف العروض السينمائية في »العشر األواخر« 

عبدالحميد الخطيب
اكد رئيس اللجنة االعالمية 
عض���و مجلس ادارة ش���ركة 
السينما الكويتية الشاعر الشيخ 
دعيج اخلليفة ان الش���ركة قد 
اوقفت العروض السينمائية في 
سينما الشعب متهيدا لتسليمها 
الى الش���ركة الت���ي متتلكها. 
وقال ان العروض السينمائية 
مس���تمرة بشكل منتظم خالل 
الفترة املقبلة عدا العشر االواخر 
املبارك،  من ش���هر رمض���ان 
العروض  حيث سيتم تعليق 
السينمائية خاللها نظرا الهمية 
هذه االي���ام املباركة في عبادة 
اهلل سبحانه وتعالى، مشيرا 
الى ان شركة السينما ستقدم 

فيلم »1000 مبروك« للفنان احمد 
حلمي هدية للجمهور في عيد 

الفطر.
من جانب آخر، يحل اخلليفة 
ضيفا على قناة سكوب اخلميس 
املقبل من خالل برنامج »سهرة 
سكوبية« ليختتم موسما حافال 
بالعمل قبيل حلول شهر رمضان 
الذي ش���ارك فيه هذا  املبارك 
العام ف���ي العديد من االعمال، 
حيث كت���ب اخلليف���ة مقدمة 
مسلسل »شر  النفوس 2« من 
غناء الفنانة التونسية لطيفة، 
وكذلك »اس���رار البشر« غناء 
ديانا كرزون، ومسلسل »نور 
عيني« من أحلان وكلمات سامي 
العلي وغناء عصام كمال و»عاد 

املاض���ي« غناء رميا الش���عار 
واحلان عادل الفرحان، وايضا 
مسلس���ل »رسائل من صدف« 
غناء الفنان هاني ش���اكر ومن 

احلان عادل املسليم وغيرها.
ولفت الشاعر الشيخ دعيج 
اخلليفة الى انه سيقدم خالل 
شهر رمضان اكثر من مفاجأة 
من ابرزها كتابة مقدمة برنامج 
»الس���ندباد« وه���و برنام���ج 
مس���ابقات س���يقدم على قناة 
»ال���راي«، حيث يق���وم بغناء 
املقدم���ة مذيع البرنامج نواف 
اغاني  الى  القطان باالضاف���ة 
التي  العالم«  فوازير »ح���ول 
س���تعرض على اكثر من قناة 

خليجية.

هيفاء وهبي تكشف سر جمالها لسماح غندور
عبدالحميد الخطيب

في حلقة جديدة من برنامج »إليك« الذي تقدمه 
املذيعة وملكة جمال اللبنانيات املقيمات في الكويت 
سماح غندور على شاشة قناة »دبي« يجري البرنامج 
عددا م����ن اللقاءات املهمة في مدينة روما اإليطالية 

مع مصممي األزياء وخبراء التجميل.
حيث ستضم حلقة »إليك« هذا األسبوع لقاء مع 
مصمم األزياء اللبناني االيطالي طوني ورد ليتحدث 
عن تشكيلته من األزياء ملوسمي الربيع والصيف لعام 
2009، وفي فقرات اخرى يجري البرنامج مقابالت 
مع صناع املوضة االيطالية والعاملية، وفي فقرات 
أخرى تصحب كاميرا البرنامج الفنانة نيللي مقدسي 
خالل جولة خاصة لتتحدث عن املوضة، وتتضمن 

احللقة مفاج����أة وهي لقاء مع هيفاء وهبي لتتكلم 
عن اسرار جمالها وكيف تتبع املوضة.

اجلدير بالذكر ان برنامج »إليك« يبث على قناة 
دبي، كل يوم اثنني الساعة 18 بتوقيت الكويت واإلعادة 
االربعاء الس����اعة 11 ظهرا حيث يلقي الضوء على 
االبتكارات اجلديدة، واسلوب حياة للمرأة العربية 
العصرية في اختيار ما يناسبها من املوضة وذلك من 
خالل جولة اسبوعية على اماكن واشخاص متيزوا 
بتقدمي اجلديد واملبتكر في مجاالت: األزياء والديكور 
الداخلي والتصميم اخلارج����ي لألبنية والرياضة 
والصحة كذلك الغريب واجلديد في املطبخ الى جانب 
االكسسوارات النسائية املبتكرة وتصميم احلقائب 

واملجوهرات واألحذية وكذلك املفروشات.

استعدادًا إلطالق ألبومه الثاني

النجم العالمي مساري يختار يارا لغناء ديو معها
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

على مدى اكثر من 3 س����اعات 
غنى النجم اللبناني العاملي حلشد 
كبير من اجلمهور احمللي العربي 
واالجنبي الذي أتى ليحضر حفال 
ضمن مهرجان����ات البترون التي 
دخلت ال����ى اخلارطة العاملية في 
حفل اسطوري، وكان مساري أطرب 
الشباب الذين تواجدوا بكثافة وقد 
غنت ايضا شازيل الفنانة العاملية 
اآلتي����ة من الكاراييب، مس����اري 
مغني بوب وآر اند بي هاجر الى 
كندا، مونتريال من لبنان يحاول 
في أغانيه الدمج بني املوس����يقى 
الغربي��ة،  العرب��ية واملوسيقى 
من أهم ألبومات�ه وأغانيه »ألبوم 
Be Easy« الذي حصل على املرتبة 
األولى في قائمة أفضل 10 ألبومات 
في كندا، وهو يحضر اليوم الطالق 
ألبومه اجلديد، وكان مساري قبل 
احلفل عقد مؤمترا صحافيا بدعوة 
من جلنة مهرجان����ات في فندق 

ريجنسي باالس � ادما.
ت����رأس املؤمتر الصحافي الى 
جانب مس����اري واملغنية شازيل 
رئيس جلنة مهرجانات البترون 
فارس اجلمال، واملنسقة اإلعالمية 
 Oui سالي موسى، مدير عام شركة
groupe ريشار فرعون، ومدير اعمال 

مساري وشازيل ايفان بيري.
بداي����ة كان احلدي����ث لفارس 
ال����ذي رحب مبس����اري  اجلمال 
وشازيل ملشاركتهما في مهرجانات 
البترون واعلن للمرة األولى ان 
البت����رون أصبحت  مهرجان����ات 
مهرجانات عاملية، ودعا اجلميع 
الى حضور املهرجان واملشاركة في 
األحاد السياحية املجانية املستمرة 
طيلة ش����هر اغسطس ألن الهدف 
األساس����ي هو ان يرى كل الناس 

مدى جمال مدينة البترون.
بعدها حتدث ريشار فرعون 
الذي بدوره رحب بكل احلاضرين 
وهنأ جلن����ة مهرجانات البترون 
الفنان  الختيارهم مس����اري هذا 
الذي يش����كل  العاملي  اللبنان����ي 
حضوره أهمية كبيرة جدا، إذ ان 
على كل مهرجان ان يأتي بفنانني 
عامليني، خاصة الفنانني الالمعني 
ف����ي جميع بل����دان العالم، ونوه 
الى انه على الدولة اللبنانية ان 
تشجع جميع املهرجانات وال تكتفي 
مبهرجانني او 3 ليلمع اسم لبنان 
في كل مكان، من هنا وجد فرعون 
ان على وزارتي السياحة والثقافة 
تشجيع مهرجانات البترون ألن ما 
قاموا به هذه السنة يعتبر اجنازا 

رغم اقامته في كندا 19 س����نة، إال 
ان����ه كان يصر دائم����ا على تعلم 
اللغة العربية ليستطيع التعبير 
بسهولة وليفهمه شعبه، كما اشار 
الى ان قصة الديو مع الفنانة نوال 
الزغبي كانت فقط ما قدماه سويا 
في برنامج »تاراتاتا« لكن اإلعالم 
روج لوجود ديو مشترك سيقدمانه 
وهو أمر غير صحيح، واشار الى 

انه فرح كثيرا بالغناء معها.
وحول سبب عدم غنائه باللغة 
العربية كشف مساري تسجيله 
أغنية عنوانها »روحي بني ايدك« 
يغني فيها مقطعا باللهجة اللبناني 
والبقية باإلنكليزية ألنه يسعى 
دائما ليك����ون مميزا ع����ن باقي 

مهما جدا وعمال عظيما ويستحقون 
كل الدعم.

وبعدها عبرت شازيل القادمة 
من الكاراييب عن حماسها الكبير 
بوجودها في لبنان وباملشاركة بهذا 
املؤمت����ر الصحافي الذي تعتبره 

جتربة مهمة جدا.
أما مساري فأكد ان لبنان تاج 
رأسه، وانه كلما سنحت له الفرصة 
للمجيء الى لبنان ال يقصر ألنه 
يحمل لبنان في قلبه أينما ذهب، 
اللقاء  أمل  وش����كر اجلميع على 
معهم في حفل البترون، ورفض ان 
يكون يستغل حبه للبنان إعالنيا 
للترويج لنفسه، مؤكدا ان من ينكر 
أصله ال أصل له، واش����ار الى انه 

الفنان����ني، فهو يفض����ل أال يغني 
فقط باللغ����ة العربي����ة احتراما 
جلمهوره األجنبي. وبسبب حبه 
الكبير للبنان صرح مساري بأنه 
يرغب في شراء منزل واالستقرار 
يوما ما في لبنان بصورة نهائية 
ألنه يحب ان يربي أوالده في بلده 
لبنان، واشار الى انه ال يعرف ما 
اذا كانت شريكة املستقبل ستكون 
لبنانية أم ال خاصة ان ما يحمله 

املستقبل ال يعرفه أحد.
وعندما خيره أحد الزمالء بني 
النجمات الثالث هيفاء، اليس����ا، 
ونانسي لغناء ديو معها، اختار 

مساري النجمة يارا.
أما ما مييز فنانا عن آخر فهو 
برأي مساري شخصيته القوية، 
ثقته بنفسه، خوفه من ربه، حبه 
جلمهوره.. فهو يتأثر بهذه األمور 
وعلى أساسها يحب الفنان أو ال. 
وأعلن مس����اري انه كان سعيدا 
جدا بتعرفه عل����ى الفنانني وائل 
اللذين  كفوري وجورج وسوف 
يحبهم����ا كثي����را، وتأكي����دا على 
حبه الكبير للبنان غنى مساري 
»بحبك يا لبنان« للسيدة فيروز 
فاستحق التصفيق احلار من جميع 
احلاضرين. هذا وأكد مدير اعمال 
مساري ان ألبومه الغنائي سيصدر 
قريبا بني شهري اكتوبر ونوفمبر، 
كما ش����دد على ان مساري يشكل 
عالمة للبنانيني في العالم، وتقع 
عليه مسؤولية متثيل بلده الذي 
يحبه ويفتخر بثقافته، ولفت الى 
ان دور ألبوم مساري الثاني ليس 
فقط للتأكي����د على تقدمه املهني 
العاملي، امنا هو ايضا مبنزلة دعم 

لبلده لبنان.


