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مط���رب »ابتل���ش« 14
بعمره ألنه توّسط إلحدى 
املطرب���ات عن���د إحدى 
الشركات بس ما طلعت 
كفو ألنها غير ملتزمة.. 

الشرهة عليك!

ممثل »حمد« ربه انه ما 
ش���ارك في مسلسل نصه 
قص ولزق واللي مشاركني 
فيه ادوارهم اي شي وچنهم 
تكملة عدد يايبهم املنتج.. 

زين سويت!

التزام أدوار
ممثلة ما كانت »كرمية« 
مع جمهوره���ا اللي يبي 
يس���لم عليه���ا ف���ي أحد 
املجمعات طنشتهم، وكملت 
طريچها بنفس ش���ينة.. 

صچ ما تستحني!

تطنيش

»FM شروق تفوز بـ »الهوندا« الرابعة في »كنز
مفرح الشمري

فازت املستمعة شروق بورحمة ب� »الهوندا« 
الرابعة التي يقدمها »كنز FM« ملستمعيه من 
خالل السحب االسبوعي الذي كان مساء امس 
األول في استديو البرنامج بحضور مراقبني من 
اإلعالن التجاري بوزارة اإلعالم وأسرة البرنامج 

هبة الدري، علي حيدر، خديجة 
دشتي، احمد املوسوي، نايف 
الكندري، جميل اقبال، رامي 
الشعار حيث مت االعالن عن 
اس����م الفائزة بالسيارة قبل 
نهاي����ة البرنام����ج بدقيقتني 
وذل����ك العط����اء الفرصة ملن 
يريد املشاركة في هذا البرنامج 
للفوز بجوائ����زه املقدمة من 
»زي����ن«، »األنب����اء«، كوالتي 
نت، منتزه خليفة السياحي، 
البترول الوطنية، مودا ستايل، 
اوراد للزهور، أطياب املرشود 

وآخرين.
وّجه املذيع احمد املوسوي 
نداء جميال ملستمعي البرنامج 
خصوصا ملش����تركي »زين« 
قال فيه: اذا تبون ندفع عنكم 
مصاري����ف العي����د ارس����لوا 
»مسچاتكم« علشان تعّيدون 
وانتم مستانس����ني مع »كنز 
FM« اللي راح يستمر معاكم 
طوال ايام العيد عبر موجات 
محطة كويت FM من 8 مساء 

حتى ال� 9.30.
وّدع فريق العمل النجمة هبة الدري بتصفيق 
حار عل����ى املجهود الذي بذلت����ه طوال ليالي 
الش����هر الكرمي متمنني لها النجاح والتوفيق 
في مسرحيتها اجلديدة »اإلنس واجلن« التي 

تعرض اآلن على سينما غرناطة.

يتواصل طوال أيام العيد مع مستمعيه برعاية »زين« و»األنباء«

أحالم وشمس ونضال وراغب وفضل.. اتفاق بعد خصام

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
 يبدو ان روحانية الشهر الكرمي 
حملت معها غسل القلوب ومتكن 
العديد من الفنانني الذين فرقتهم 
السنوات وااليام من أن يتعالوا 
على املشاكل ويجتمعوا من جديد 
بعيدا عن البغض والتصريحات 
التي تغذت منها وسائل  النارية 

االعالم.
وكان للفنانة االماراتية أحالم 
احلصة الكب����رى من املصاحلات 
حيث انهت منذ يومني خالفها مع 
االعالمي����ة نضال أحمدية بعد أن 
جنحت احملاول����ة الثالثة للفنانة 

أمل حجازي بجمعهما.
فيما فشلت احملاولة االولى لدى 
افتتاح املقه����ى اخلاص بأمل في 
»الصيفي«، واحملاولة الثانية خالل 
االحتفال ال����ذي اقامته مجموعة 
من الفنانات في »الصيفي« أيضا 
مبناسبة عيد ميالد االحمدية والذي 
أقيم مباشرة بعد حلولها ضيفة 

على »املايسترو«.
لكن أحالم ما إن دخلت املكان 
حتى غادرته عندما حملت االحمدية 

في الداخل.
ومبصاحلة نض����ال واحالم، 
تك����ون نضال قد ط����وت صفحة 
خالفه����ا م����ع كل الفنان����ني بدءا 
إلى نوال  بنجوى كرم وص����وال 
الزغب����ي وهيفاء وهبي ثم احالم 
التي كانت طوت أيضا خالل الشهر 
الفضيل خالفها الطويل مع الفنانة 
الكويتية شمس، ذلك مببادرة قام 
بها الصديق املش����ترك للفنانتني 
العب املنتخب السعودي سعيد 

العويران.
ومن آخر املصاحلات استغالل 
الفنانة أصالة حفل السحور الذي 
أقامته الفنانة نبيلة عبيد مع أبطال 

الثانية« حيث  مسلسل »البوابة 
تقدمت إلى املائ����دة التي يجلس 
عليها املوسيقار حلمي بكر وقامت 
بتقبيل رأس����ه واالعتذار له عن 
املشكلة التي حدثت بينهما بسبب 
إذاعة قناة »مزيكا« تسجيال جديدا 
ألغنية »ما قلتليش من األول ليه« 
قدمته أصالة للقناة دون وجود 
اس����م ملحن األغني����ة حلمي بكر 

عليها.
وكان حلم����ي بكر ق����د تقدم 
بش����كوى ضد أصالة إلى جمعية 
املؤلفني وامللحنني وكذلك طلب من 
محسن جابر صاحب قناة »مزيكا« 
بضرورة عدم عرض هذه األغنية 
مرة أخرى بهذا التصوير اجلديد 
واستبداله بتصوير آخر لألغنية 
نفس����ها الذي مت في اسبانيا منذ 

15 عاما.
وبالفعل وافق محس����ن جابر 
على رف����ع األغنية وعدم عرضها 

في قناة مزيكا.
التي باركها  ومن املصاحلات 

الشهر الفضيل بعد معارك نارية 
وصلت الى التهديدات ولم تخمد 
اال مبساع سياسية خالف الفنانني 

راغب عالمة وفضل شاكر.
االطالالت االعالمية ألهل الف��ن 
التلفزيون��ية  البرامج  من خالل 
أشعلت العديد من اخلالفات بني 
ابناء »الكار«، وكان أهمها اخلالف 
الذي قام بني الفنان وائل كفوري 
واملوسيقار ملحم بركات على خلفية 
تصريح����ات ادلى بها هذا االخير 
خالل اطاللته في »املايسترو« بحق 

جنم الرومانسية.
وإن كان����ت االطالل����ة الثانية 
االستثنائية لبركات في البرنام��ج 
عين��ه أعادت لوائل »اعتب��اره« 
مع أغنية كهدية يعتبره��ا من أهم 
الشاعر  أحلانه، وهي من كلمات 
توفيق بركات قدمها له مبناسبة 
عيد ميالده، وكذل��ك ق��ام خالف 
إثر  الرحابنة واملوس����يق��ار  بني 
تصريح��ات االخي����ر، فك��ان رد 
بأن��ه  الرحبان��ي علي��ه  أسام��ة 

ل��م يحف��ظ اجلمي��ل الرحبان��ي 
وجاء رد املوس����يقار على الهواء 
في االطالل����ة الثانية كم��ن ي��ذر 
الرماد في العيون ليزيد من الهوة 

بني الطرفني.
من جان����ب اخر ح����ذر نادي 
معجبي الفنانة هيفاء وهبي بعد ان 
أكدوا انهم »تلقوا بعض التهديدات 
من فانز نانسي عجرم« بانهم لن 
يسكتوا »على اي ادعاء او هجوم 
يطول فنانتنا هيفاء وهبي ومن 
سيدق بابنا فسيسمع اجلواب«، 
ذلك إثر االتهامات التي قامت بني 
نادي معجبي الفنانتني على خليفة 
استضافة »اوبرا وينفري« لهما.

ويبقى القول ان الشهر الفضيل 
وما يجب أن يحمل معه من محبة 
وتقوى وغسل للقلوب حمل معه 
مفاجأة غير متوقعة عبرت رابطة 
محبي شيرين على »فيس بوك« 
ع����ن أملها في الصلح مع جمهور 
تامر حسني بعد اخلالف الشديد 

الذي نشب بينهما.
وقالت رابطة ش����يرين على 
صفحته����ا بال�»فيس بوك«: نأمل 
الصلح بني جمهور تامر وجمهور 
ش����يرين وتامر وشيرين نفسهم 
عشان مش دي احلاجة اللي تفرق 
ناس عن بعض او اخوات او بنى 
آدمني عل����ى أرض واح����دة كلنا 
بنعترف إن تامر حس����ني اعتلى 
مرتبة كبيرة مهما كان أس����لوبه 
وشيرين كمان أعلى مرتبة غناء 
في العالم كفاية حلد كدا إحنا في 
رمضان وده شهر كرمي مهما قالت 
شيرين على تامر إن كان صح أو 
ال، شيرين قالت كدا عاوزة حتافظ 
على الطرب األصيل وتامر عايز 
يخلق نوعا جدي����دا من األغاني 

للشباب.

روحانية الشهر الفضيل تغسل قلوب الفنانين

)فريال حماد(احمد املوسوي يتوسط هبة الدري وعلي حيدر

)فريال حماد(الزميل بشار جاسم متوسطا فطومة وحصة اللوغاني

وائل كفوري ملحم بركات

فضل شاكرراغب عالمةشمسأحالم

يقول املثل
لو جتري جري الوحوش غير رزقك ما..

أ ـ تشوف
ب ـ حتوش

ج ـ تالقي

فطومة لـ »األنباء«: أنا ما أطق الطار بالمقلوب
بعد مشاركتها مع حصة اللوغاني في »چولة وحچي نقوله«

المطربة فطومة

عبداللطيف البناي وانور عبداهلل 
وحبي����ت ان����ي اجدد م����ن خالل 
االغني����ات اجلديدة بدال من غناء 

االغنيات الشعبية القدمية.
ووين صورتيهم؟

سجلت وصورت االغاني اليف 
في اس����تديو »الراي« مع املخرج 
محمد حس����ني املطيري والفكرة 
فكرتي مع مديرة اعمالي واختي 

هدى الياقوت.
انتاج منو؟

انتجتها على حسابي اخلاص 
كلها سواء التسجيل والتصوير 
ألبومي  انتج����ت  مثل ما 
السابق فطومة 2008.

األلب��وم  ومت��ى 
الياي الن سنة 2009 

راح تخلص؟
واهلل ما افكر 

حالي���ا باأللب���وم وكل تفكيري 
بالسنغل.
ليش؟

الن األلبوم مكلف جدا جدا من 
كلمات وأحلان وتوزيع وس���فر 
وتنفي���ذ وتصوير ومثل ما انت 
عارف ما في شركات انتاج تنتج 

ألبوما وأغلبها توزيع.
معقولة؟

اي الن سوق الكاسيت كل ماله 
بالنازل وتأثر بس���ّبة االنترنت 
والداون لود صار ببالش وقليل 

جدا اللي يشترون األلبوم.
يعني ما راح تنزلني ألبوم؟

ال.. أكي���د راحل أن���زل ألبوم 
لكن مو بالوقت احلالي ومؤجلة 
الفكرة شوية وناطرة ردود افعال 
املستمعني واملشاهدين باالغنيتني 

السنغل.

كالمهم شيقول؟
حب من طرف واحد

جنة بليا نار
يا أهل اهلل ما تنداس
حب من طرف واحد
ماله طعم واحساس

ش��دعوه يا حافظ.. ال نظرة او 
بسمة

ال كلمة حلوة.. ترى الكبر هلل
وانتا ي��ا ولد الن��اس.. بليتني 

بلوه..
واغنية »ذبحت قلبي«:
ذبحت قلبي مرتني مرتني

االولى طوفتها.. والثانية ال ال
امس اجنرح واليوم
من يرضى هاحلالة

يا تغير األسلوب
يا ابتعد واتوب

ما عرف اطق الطار

يا خالي باملقلوب.
كالمهم حلو وغريب؟
تسلم وما قصرت.

كلمين��ا ع��ن مش��اركتچ ف��ي 
برنامج »چولة وحجي نقوله«؟

انا  واهلل واي���د استانس���نا 
الياقوت م���ع اجلميلة  وه���دى 
ف���ي برنامج  اللوعاني  حص���ة 
»چولة وحچي نقوله« واحللقة 
وايد ياتنا ردود افعال عليها والول 
مرة نطلع في برنامج نسولف فيه 
على راحتن���ا ونطبخ خصوصا 
اني احب حص���ة اللوغاني اللي 
متيزت في هالبرنامج املسلي في 

شهر رمضان.
كلمة أخيرة؟

مش���كورين يا »األنباء« على 
اهتمامكم الدامي في فطومة وانشاء 

اهلل اكون عند حسن ظنكم.

بشار جاسم
انته����ت الفنان����ة فطومة من 
تسجيل وتصوير اغنيتني »سنغل« 
وطرحهما باالس����واق والقنوات 
العربي����ة تزامنا م����ع حلول عيد 
املب����ارك وهما »ذبحت  االضحى 
قلبي« و»حب م����ن طرف واحد« 
كلمات الشاعر عبداللطيف البناي 
وأحلان أنور عبداهلل، وعن هذه 
االغنيات تقول فطومة: س����جلت 
وصورت اغنيتني س����ينغل على 
شكل اجللسة وهما مع القديرين 


