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مطرب ينطر »مساعدة« 30
 مــــن احــــدى شـــــركات 
االنتاج اخلليجية علشان 
ألبومه  اغانـــي  يســـجل 
اليديد.. من طلع من داره 

قل مقداره!

ممثلــــة متوهقة هااليام 
النه عمليــــة التجميل اللي 
سوتها في جزء من جسمها 
طلعت اي شي وتبي تعيدها 
والسبب »غيرتها« الزايدة.. 

احلمد هلل والشكر!

ممثلة »انغرت« وايد النه 
املنتجني يبونها بأعمالهم 
الدرامية لدرجة انه كل ما 
يتصل عليها منتج تتصل 
علـــى زميلتها علشـــان 

حترها.. اهلل يشفي!

مساعدة تجميل اتصال

الفنان الكبير عبدالكرمي عبدالقادر

ألبوم عبدالكريم عبدالقادر الجديد
شارف على االنتهاء

أميرة نور في »همس الحيارى«

أحمد الوسمي
الكبير  الفنان  شـــارف 
عبدالكرمي عبدالقادر على 
االنتهاء من ألبومه اجلديد 
حيث سجل قبل ايام األغنية 
قبل األخيرة من كلمات خالد 
البذال وأحلـــان عبدالرب 
ادريس، كما سيسجل خالل 
االيام املقبلة األغنية األخيرة 
للملحن احمد الهرمي، حيث 
سيحتوي االلبوم على ثماني 

أغنيات من انتاج وتوزيع 
شركة بالنتيوم التي ميتلكها 
الفنان راشـــد املاجد، ومن 
املتوقـــع ان يطرح االلبوم 
فـــي أواخر نوفمبر أو أول 
ديســـمبر، حيث يتعاون 
عبدالكرمي مـــع نخبة من 
امللحنني والشـــعراء منهم 
ادريس، ناصر  د.عبدالرب 
الصالح، خالد عبدالكرمي، 
محمد العريفي، خالد البذال، 

الشاكي، حمد اخلضر، أنور 
عبداهلل، سليمان املال.

يذكر ان الصوت اجلريح 
سيطرح البومه اجلديد بعد 
فترة توقف عن االلبومات 
الغنائيـــة دامت ما يقارب 
ثالث سنوات ومن املعروف 
عنه انـــه يدقق في اختيار 
الكلمات واالحلـــان حتى 
يرضي جمهوره املنتشر على 

مستوى الوطن العربي.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
املذيعة  بعد أن جنحـــت 
أميرة نور فـــي تقدمي فقرة 
»شوهذا« من خالل برنامج »54 
بالليل« والتي تقدمه ملناقشة 
املشكالت النفسية والعاطفية 
واالجتماعية على راديو محطة 

مصر تقدم حاليا نفس الفكرة 
من خالل برنامج تلفزيوني 
بعنوان »همـــس احليارى« 
وذلـــك علـــى قنـــاة اللورد 
وتشاركها في تقدمي البرنامج 
املذيعة مينى طـــوالن ومن 
اخراج سامر خضر وسيقدم 

البرنامج في السبت واالحد 
والثالثاء واجلمعة، يذكر ان 
احللقة األولى كانت من تقدمي 
أميرة نور من الساعة الثانية 
عشرةة الى الواحدة والنصف 
صباحا وقد مت اختيار موضوع 

احلب األول لها.

يسجل األغنية األخيرة منه هذه األيام

إلهام الفضالة: تواجدي مع العمالق بوعدنان ضمان للنجاح
ندى مفرج سعيد

لفتــــت الفنانة الهام الفضالة 
اهتمام اهل الصحافة الذين تواجدوا 
في »جنم اخلليج« لتغطية احلفل 
الثاني حيث دخلت بتواضع الفت 
قلما نشــــهده في جنمات اليوم، 
جلســــت بني اجلمهور احلاضر 
كمتفرجة ببســــاطة وابتســــمت 
للجميع ولم تبخل على االعالميني 

بأي حوار.
وفي دردشــــة »األنباء« معها 
قالت ان تواجدها في بيروت هو 
الســــتضافتها في برنامج »كالم 
نواعم« الذي يعرض على شاشة 
الـ »ام.بي.سي« حيث تكلمت عن 
مشوارها الفني والصعوبات التي 
واجهتهــــا في هــــذا املجال، وعن 
الطالق والنساء واالشاعات، كما 
حضرت ملشاهدة برنامج »جنم 
اخلليــــج« كونهــــا تواجدت في 

لبنان.
وحول مــــا اذا كانت حضرت 
لدعم املشتركني الكويتيني قالت: 
لم اتابع البرنامج بعد النني والدة 
واشغالي كثيرة وعندي الكثير من 
املشاكل، لكن تواجدي في  لبنان 
فتح امامي فرصة مشاهدة العمل 
بشكل مباشــــر وسأحرص على 
الكويت،  فــــي  البرنامج  متابعة 
واكدت املمثلــــة القديرة على ان 

تواجد اسماء كبيرة في البرنامج 
وبالتحديد في جلنة التحكيم مثل 
عبداهلل الرويشــــد وديانا حداد 
وفايز الســــعيد وهم من النجوم 
في اخلليج، تأكيــــد على جناح 
البرنامج، ومتنت للمشــــتركني 
النجــــاح وان يصل الــــى اللقب 
من ميتلك املوهبة. هذا واعربت 
الفضالة عــــن عدم انزعاجها من 
اعادة اطالق شــــائعة وفاتها من 

جديد النها اعتادت عليها.
اما عن جديدها على الساحة 
الفنية قالت: اعمل على مسلسل 
هو من تأليف هبة مشاري حمادة 
من انتاج باسم عبداالمير كما انني 
احضر لعدد من املسلسالت بني 
قناة الراي ودبــــي واعمل عليها 
حاليا. حول ردود الفعل على عملها 
»احلب الكبير« قالت: هلل احلمد 
انني تواجدت مع الفنان الكبير 
العمالق عبداحلسني عبدالرضا، 
دائما اي مسلسل يوجد فيه هذا 
الفنان العمــــالق يحصد النجاح 
واضافــــت: كل ســــنة من خالل 
االستفتاء احصل على املركز الثالث 
بعد ام سوزان حياة الفهد وسعاد 
عبداهلل، واشــــكر ربي على ذلك 
وعلى تكرميي بعد ان حصلت على 
جائزة املبدعني كأفضل ممثلة اولى 

في مسلسل »احلب الكبير«.

حضرت كمتفرجة في البرايم الثاني لـ »نجم الخليج«

الهام الفضالة

نادر قيراط .. في مشهد من الكليب

صفاء سلطان.. في دور ليلى مراد

نادر قيراط »مالك مفقود« في أوكرانيا
بقيت في ذاكرته وعرفها دون 
أي تردد السيما انها كانت في 

نظره املالك املفقود.
الفرنســـية  باللغة  األغنية 
الطابعني الشرقي  جمعت بني 
والغربـــي رومانســـية حتمل 
اسم L'Ange Perdu كلمات امين 
جوادي، احلان مروان خوري، 
توزيع ميشال فاضل، ميسكاج 
 Studio وماسترينغ مت في فرنسا
Labie Paris وقـــد مت تصوير 
األغنية علـــى طريقة الڤيديو 
كليب في أوكرانيا مع االوركسترا 
السمفوني بكييف الكليب من 
اما  اخراج: سمير عبداملسيح، 
االنتاج لنجيب قيراط، وانتاج 
تنفيذي مليشـــيل فاضل. هذا 
 وســـيتم عرضـــه حصريـــا
الفضائيـــة  القنـــاة  علـــى 

اللبنانية.
من جانب آخـــر يقوم نادر 
قيراط بتحضير ألبومه األول 
والذي يتضمن اغاني باللغتني 
االجنليزية والفرنســـية وهذا 
الدائم مع ميشـــيل  بالتعاون 
فاضل ويتم التوزيع في كندا 
وفرنسا ويخفي االلبوم العديد 
من املفاجآت والتي ستكشـــف 

في حينها.

فيما بعد البومـــه الذي يضع 
عليه ملساته االخيرة.

إنه النجم التونســـي نادر 
قيـــراط الـــذي أدى اغنيتـــه 
بإحساسه الصادق حيث جسد 
قصة واقعية عاشها منذ طفولته 
مع فتاة أحبها وفجأة اختفت 
عن الوجود لفترة زمنية طويلة 
اال ان الصدفة جمعتهما مجددا 
لكن االيام جعلت الفتاة تنسى 
شـــكل نادر عكسه متاما حيث 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بعـــد تخرجه مـــن برنامج 
»ســـتار أكادميي« في موسمه 
اخلامس غاب عن الساحة الفنية 
واإلعالمية وغيابه لم يكن عبثا، 
حيث كان بصدد حتضير ألبومه 
األول الـــذي ســـيبصر النور 
قريبـــا، كما انـــه تعمد اصدار 
عمله األول »سينغل« بعنوان 
»املالك املفقود« وتصويره على 
طريقـــة الڤيديو كليب ليلحق 

صفاء سلطان: العمل الناجح يتعرض كثيراً للجدل
سعيدة برأي عادل إمام في »أنا قلبي دليلي«

ولكنهــــا تفاجأ بأنه يعيش حياة 
مادية بعيدة عما يســــمى باحلب 

لتصطدم بواقع االغتراب.
من جانب آخر، تستعد سلطان 
إلطالق ألبوم غنائي جديد قريبا 
ستستهله بتصوير أغنية بعنوان 
»ماهو ماهو« من أحلان هيثم زياد 
وتوزيع طوني سابا وكلمات محمد 
موافي، وسيتم تصوير األغنية 
بطريقــــة الڤيديــــو كليب وعلى 
األرجــــح ان يتــــم التصوير في 
مصر فيما تأكد ان املمثل التركي 
محرم سار وهان هونل املعروف 
بـ »أســــمر« في املسلسل التركي 
»ومتضي األيام« لن يقوم ببطولة 
أمام ســــلطان، ومازالت  الكليب 
الشركة املنتجة تبحث عن وجه 

جديد يشاركها الكليب.
وعن دور ليلى مراد في مسلسل 
»قلبي دليلي« قالت: العمل الناجح 
يتعرض للكثير من اجلدل، وكل 
من نقده في أولى حلقاته أشــــاد 
بنجاحه في وقت الحق ويكفيني 
اتصال الفنان املصري الكبير عادل 
إمام وتهنئته لــــي بنجاح العمل 
حيث قال انني استطعت حتقيق 
معادالت صعبة في  كل اجلوانب 
الفنية. يذكر ان صفاء ســــلطان 
ممثلة سورية من اصل اردني من 
مواليد عام 1980 أمضت 5 سنوات 
في أميركا لدراسة طب األسنان، 
ولم تدرس في اي معهد فني وكان 
مسلسل »مرايا« نقطة انطالقتها 

احلقيقية في عالم الفن.

حلقة وكتب نصه سامي جنادي 
فيما سيشارك في بطولته عدد من 
جنوم الدراما العرب من سورية 
واخلليج العربي ولبنان ومصر. 
سلطان جتسد في املسلسل دور 
فتاة مرحة تكــــون مفتاح األمان 
ومجمع أسرار صديقاتها، تسافر 
من دمشق إلى إمارة دبي للعمل في 
مركز جتميل هاربة من الظروف 
االجتماعية واملادية الصعبة في 
بالدها ومما يشجعها على السفر 
وجود حبيبها الذي يعمل في دبي 

دمشق ـ هدى العبود
حتضر الفنانة صفاء سلطان 
ألداء دورها في مسلســــل درامي 
ضخم بعنوان »رجال مطلوبون« 
ولم يتأكــــد الى اآلن فيما إذا كان 
الشاب سامر  الســــوري  املخرج 
برقاوي أو املخرج القدير حامت علي 
هو من سيتولى إخراج املسلسل 
علما ان شــــركة »صــــورة« التي 

ميلكها األخير ستنتج العمل.
وميتد املسلسل وهو من النوع 
االجتماعي الدرامي املعاصر الى 90 


