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مطرب شاب ناطر 
»الفرج« من رب العاملني 
علشان يطرح ألبومه 
اليدي���د اللي مخلصه 
 من سنة في األسواق..

 اهلل كرمي!

ممثلة »أمرت« بعض 
الزمالء بنش����ر اخبارها 
بطريقة مميزة علشان تبط 
چبد زميلتها واملصيبة انه 
اخبارها كلها مو صحيحة.. 

صچ أي شي!

فرج أوامر
ممثلة »شوهت« صورة 
زميلة لها عند أحد املنتجني 
بعدما اختلفت معاها بسبة 
انه���ا ما عطته���ا چنطتها 
 املاركة علشان تصّور فيها.. 

احلمد هلل والشكر!

چنطة

الموسيقار يسعى لحل الخالف بين معتوق والشركة

نجوى كرم تلغي حفلها المشترك مع ملحم بركات إرضاء لروتانا

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
وزع بيان مشترك صدر عن املكتب اإلعالمي للفنانني 
جنوى كرم وملحم ب����ركات أعلنا خالله إلغاء احلفل 
املشترك الذي كان مقررا في منتجع »االوسكار«. وبرر 
البيان األمر »ان القرار جاء وقوفا عند طلب الفنانني 
بعد ان مت االتفاق بينهما وبني صاحب املنتجع السياحي 
على الغاء حفلة االوسكار باالس املقررة مساء اليوم 
وذلك رغبة منهما بعدم خوض احلفل بجو مشحون 
بالتوتر القائم بني صاحب منتجع األوسكار وشركة 
روتانا الت����ي تعتبرها الفنانة جنوى كرم ش����ركتها 
وبيتها وكذلك الفنان ملحم بركات يحترمها بشدة، كما 
انهم����ا يكنان كامل االحترام واملودة لصاحب املنتجع 

املذكور«.

وأكد البيان انه »مت هذا االتفاق بشرط من الفنانني 
ان يعاودا احلفل في وقت الحق يقرر بني جميع األطراف 
بعد ان تتم املصاحلة بني الشركة وصاحب املنتجع حيث 
ان الفنانني اللبنانيني لن يستمتعا بإحياء هذا احلفل 
بعد ان ساد الس����الم في لبنان ولم يسد بني الشركة 
واملتعهد. آملني ان تكون احلفلة األولى والفريدة من 

نوعها التي قد مت الغاؤها بسالم على أمل السالم«.
يذكر ان خالفا كان قد نشأ بني صاحب »األوسكار« 
عادل معتوق )زوج الفنانة الراحلة سوزان متيم( وبني 
شركة »روتانا« بعد ان عمد عادل معتوق الى اإلعالن 
عن حفالت الصيف وأسماء فنانني سيحيون احلفالت 
بعد ان أخذ موافقة ش����فهية من الفنانني ومن دون ان 
يكون قد وقع عقودا مع ش����ركة »روتانا« التي تدير 

أعمال الفنانني، األمر الذي حمل روتاناعالى مقاطعته 
ومنع فنانيها من الغناء في منتجعه.

ازاء ذلك وجه معتوق بيانا شديد اللهجة الى األمير 
وليد بن طالل مطالبا اياه مبعاقبة سالم الهندي عن 
الشركة بعد اتهامه بقطع األرزاق، لكن روتانا لم تصدر 

أي رد على ذلك.
ومت الغاء العديد من حفالت أهل الفن الروتانيني في 
املنتجع، وتدور مساع عرابها املوسيقار ملحم بركات 
بهدف تقريب وجهات النظر بني معتوق وروتانا وقيام 
صلح ب����ني األطراف، وجاء قرار الغاء احلفل كمبادرة 
حس����ن نية حتى ال تشعر روتانا بان الفنانة جنوى 
كرم تتحداها وعلى أم����ل قيام الصلح وتنفيذ احلفل 

في وقت الحق.

»المصراوية« صراع الحب والنفوذ والسلطة على »روتانا خليجية«
»املصراوية« هو واحد من أهم األعمال 
التلفزيونية التي شاركت بانتاجها »روتانا 
خليجية« وس���يتابعها اجلمهور ضمن 
طائفة منتقاة من األعمال الدرامية خالل 

الشهر الكرمي.
الذي شاهد اجلمهور  و»املصراوية« 
جزأه األول قبل عدة أعوام س���يكملون 
مش���اهدة أحداث هذا اجلزء على روتانا 

خليجية. 
يروي مسلسل املصراوية حكاية بيئة 
مصرية حيث كان الشيخ فتح اهلل الطحان 
رجال غير عادي أو عمدة من العمد الثقال 
ذوي الشأن، ففضال عن علمه وتنوره، 
كان وعيه وطموحه بال حدود. فقد ارسل، 
مثال، أقرب أوالده وأحبهم الى قلبه ليكمل 
تعليمه في اجنلترا وهو حدث غير مسبوق 

في تلك النواح���ي التي لم يكمل معظم 
الدراسة االبتدائية  األوالد فيها سنوات 
أو مرحلة حفظ الق���رآن في الكتاتيب، 
وبالطبع اثار هذا التصرف دهشة األهالي، 
ولكنها دهش���ة مكبوت���ة، ألنه ال يوجد 
من يس���تطيع مناقشة العمدة أو حتدي 
ارادته، فهو العمدة ليس فقط اداريا ولكن 
اكبر  اجتماعيا واقتصاديا فهو صاحب 
اقطاعية في الزمام واقطاعية تتوازى مع 
اقطاعيات البدراوي والشرنوبي وسراج 
الدين والعيس���وي، لذلك فكل ش���روط 
اليها  الديكتاتور متوافرة ف���إذا اضفت 
قوة شخصية الرجل ومتتعه بكاريزما 
ال تنافس، فستدرك انه النموذج املثال 
للعمدة املصري ف���ي أوج اكتماله حتى 

مشهد من مسلسل »املصراوية«ثالثينيات القرن املاضي.

جنوى كرم ملحم بركات

حسني العبداهلل

خالد أمني

عبدالرب ادريس سليمان املال عبدالكرمي عبدالقادر

انتهى من تسجيل أغاني ألبومه المقبل

»غاليين« »حاول علشاني«  »أحبس الدمعة« جديد الصوت الجريح
خالد السويدان

ال ميكن ان نحدد سر جناح اي عمل فني ألن هناك عوامل كثيرة 
منها اإلتقان وحب العمل نفسه، واذا شاهدنا والحظنا سر جناح 
اي فن���ان ترك بصمة واضحة في الس���احة الفنية جند انه أفنى 
حياته كلها من اجل هذا الفن، هذا هو حال الفنان القدير والصوت 
اجلريح عبدالكرمي عبدالقادر الذي يتحفنا دائما في أغانيه اجلميلة 
واختياره للكلمات املناس���بة التي تتماشى مع العصر واألحلان 

اجلميلة التي تتواكب مع السرعة في هذا الزمن.
 ولو نظرنا إلى اعماله الس���ابقة جند التطور املستمر مع كل 
عق���د من عمره من اي���ام أغنية »تكون ظال���م« حتى يومنا هذا، 
وحرصا من هذا الفنان القدير على ان يتواجد مع زمالئه الفنانني 
وألجل جمهوره املخلص، س���يكون هن����اك ألبوم من انت�����اج 
وتوزيع ش���ركة بالتينيوم يحمل 8 أغ���ان متنوعة في املضمون 

واإلطار العام.
وقد قام الصوت اجلريح باختيار هذه األغاني بدقة ومن ضمنها 
»انتظرت���ك« كلمات خالد البذال وأحلان عبدالرب ادريس، اغنية 
»حاول علشاني« كلمات وسيم سعد وأحلان حسني عبدالعزيز، 
وأغنية »غاليني« من كلمات خالد البذال وأحلان س���ليمان املال، 
وأغني���ة »واهلل ياأليام« كلمات عب���داهلل بوراس وأحلان ناصر 
الصالح، واغنية »أحبس الدمعة«، كلمات عبداهلل بوراس وأحلان 
أنور عبداهلل، أغنية »أنا قلبي« كلمات مس���اعد الدوس وأحلان 
الس���عودي خالد عبدالكرمي، باالضافة الى اغنية »جرح احملبة« 

من كلمات الشاكي وأحلان حمد راشد اخلضر.

عبدالحميد الخطيب
يقوم الفنان حسني العبداهلل باختيار 
أغاني األلبوم اجلديد الذي اختار منه حتى 
اآلن »أنت سيد الناس« من كلمات وأحلان 
وتوزيع عادل الفرحان، وكذلك أغنية »ما 
فيني صبر« كلمات الش���اعر البحريني 
علي القطان وأحلان حس���ني أيضا »وال 
تشكك« من كلمات وأحلان حسني أيضا، 

متمنيا ان يحوز رضا اجلميع.
وعلى صعيد التقدمي قال الفنان حسني 
العبداهلل: »برنامجي اجلديد تدور فكرته 
حول استضافة نخبة من املشاهير في 
مختلف املجاالت فنانني واعالميني نتحدث 
معهم عن أهم احملطات في حياتهم وهو 
برنامج شبابي اجتماعي يناقش العديد من 
القضايا املطروحة على الساحة ويتخلله 
العديد من الفقرات املتنوعة ويبث على 
اله���واء مباش���رة عبر اح���دى القنوات 

الفضائية ومدته ساعة تلفزيونية«.
يذك���ر ان العبداهلل ق���ام بغناء فيلم 
سينمائي باسم »أمنية« من أحلانه وكلمات 
شقيقته املذيعة فاطمة العبداهلل وتوزيع 

عبدالواحد كاديروف.

حسين العبداهلل لجمهوره: »ما فيني صبر«

بعد الموافقة على موعدها

خالد أمين: »ورشة التمثيل« 10 أيام
 والتسجيل في مسرح الشباب بالدعية

خالد السويدان
صرح الفنان خالد امني ل� »األنباء« بان 
الهيئة العربية للمسرح � مكتب الكويت � 
قد اتفقت على موعد »ورشة التمثيل« التي 
س����تقام في ثاني اسبوع من شهر رمضان 
املبارك وسيكون التسجيل في مسرح الشباب 
في منطقة الدعية وستستمر هذه الورشة 
ملدة عشرة ايام فقط وبعدها سيتم توزيع 
شهادات معتمدة من قبل الهيئة، وذكر الفنان 
خالد أمني انه حرصا من الهيئة على استمرار 

التط����ور فقد قررت ان تك����ون هناك دورة 
ثاني����ة للتمثيل بعد العيد مباش����رة وملدة 
اطول لكي يس����تفيد منها اكثر واكبر عدد 
ممكن من جيل الشباب كما نود من بناتنا 
وخواتنا اللي حاسني عندهم موهبة التمثيل 
املشاركة معانا الن العنصر النسائي مهم جدا 
وال ميكن االستغناء عنه في كل الظروف، 
وفي النهاية ش����كر امني »األنباء« على هذا 
االهتمام ومتنى التوفيق لكل املشاركني في 

هذه الورشة.


