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روال سعد
للرئيس التونسي: 

»ربنا يسمع منك«

قمر في إسبانيا
من أجل »هي«

ميرمي عطااهلل وردة

روال سعد

مصطفى قمر

مبناس����بة جتدي����د انتخاب 
الرئيس التونسي زين العابدين 
بن علي أحيا الفنانون روال سعد 
وريان وهدى سعد ومجموعة من 
الفنانني حفلة في القبة مبدينة 
تونس. وقد غنت خالل احلفلة 
الفنان  الفنانة روال س����عد مع 
التونسي kadorim ألغنية »ربنا 
يسمع منك« من اغنيات ألبومها 

األخير »الفستان األبيض«.
من جهة أخرى، احيت الفنانة 
روال سعد حفلة زفاف في بيروت 
مع الفنان محمد اسكندر حيث 
غنيا معا اغنية »مني الش����اغل 
بالك« وبعد استمتاع احلضور 
بهذا الديو طلب اعادة غنائه عدة 
مرات، وبناء على هذا التجاوب 
قرر الفنانان تس����جيل االغنية 
اعادة توزيع موس����يقاها  بعد 
بطريقة جديدة وبثها عبر اثير 
االذاعات العربية. يذكر ان روال 
 MTV قد صورت م����ع تلفزيون
حفلة »مس يونيفرسيتي« مساء 
اخلمي����س املاضي على ان تبث 
خالل االيام املقبلة كما ستحيي 
ع����ددا من احلف����الت خالل عيد 
األضحى املبارك، اما ليلة رأس 
السنة فستحيي حفلة الى جانب 
املوسيقار ملحم بركات في لبنان 

في املارينا ضبية.

القاهرة ـ سعيد محمود
صرح علي رش����اد املسؤول 
االعالم����ي للفنان مصطفى قمر 
بأن الفنان مصطفى سيسافر الى 
اسبانيا بعد 8 أيام لتصوير كليب 
جديد بعنوان »هي« من ألبومه 
املقبل والتي حتمل اسم األلبوم، 
واألغنية من كلمات د.نبيل خلف، 
النادي وتوزيع  وأحلان محمد 
طارق مدكور، والكليب من اخراج 
املخرج الفرنسي استيفن برنارد 
الذي تعاون معه قمر في العديد 
من كليباته السابقة منها »مني 
غيرك« و»منايا« و»لسه حبايب«. 
وأضاف علي ان مصطفى سيسلم 
ماستر األلبوم والكليب للمنتج 
محسن جابر صاحب شركة »عالم 
الفن« بعد عودته من اسبانيا، 
ليحدد بعدها املنتج محسن جابر 
موعد طرح األلبوم. األلبوم يضم 
10 اغنيات منها »يا نهار ابيض« 
كلمات أمين بهجت قمر وأحلان 
وتوزيع مصطفى قمر، و»ليلة 
من عمري« كلمات امير طعيمة 
النادي وتوزيع  وأحلان محمد 
طارق مدكور، و»كالم عينيك« 
كلمات محمد عاطف وأحلان رامي 
جمال وتوزيع توما، و»اتنني« 
ب����دوي وأحلان  كلمات عوض 
الشافعي وتوزيع محمد  عزيز 
مصطفى، و»على أي اس����اس« 
كلمات محمد عاطف وأحلان رامي 
جمال، و»بعدنا وغلطنا« كلمات 
امير طعيمة وأحلان محمد النادي 
وتوزيع طارق مدكور، و»اللعبة« 
كلم����ات نبي����ل خل����ف وأحلان 
مصطفى قم����ر وتوزيع طارق 
مدكور، و»متصحينيش« كلمات 
نبيل خلف وأحلان مصطفى قمر 

وتوزيع حمادة نبيل.

ميريم: »موعود« أهل البحروردة.. »عّدت سنة« مع »روتانا«
الكبيرة  الفنان���ة  انتهت 
وردة م���ن تس���جيل اغنية 
ألبومها  جديدة من اغنيات 
الغنائي اجلديد املرجح طرحه 

في نهاية 2009.
وقال املوزع املوس���يقي 
احمد عادل »اتعاون مع الفنانة 
الكبيرة في االلبوم اجلديد من 
خالل اغنية واحدة، بعنوان 

»عّدت سنة« مت االنتهاء من 
تسجيلها منذ ايام«.

واوضح عادل ان اغنية 
»عدت س���نة« التي يتعاون 
فيه���ا م���ع وردة من كلمات 
الش���اعر الغ��نائي ع��وض 
ب���دوي ومن أحل���ان امجد 
العطافي، ومت تس���ج��يلها 
في اس���تديو 5 مع مه�ندس 

الصوت ياسر انور.
الفنانة  ان  جدير بالذكر 
الكبي���رة وردة تعاقدت مع 
شركة »روتانا« للصوتيات 
واملرئيات على انتاج وتوزيع 
ألبومني غنائيني لها، سيتم 
طرح االول ف���ي نهاية عام 
2009، وهو االلبوم الذي تعمل 

على االنتهاء منه حاليا.

بيروت ـ ندى سعيد
حلت الفنانة السورية ميرمي عطااهلل ضيفة شرف على 
حفل اقامته مجموعة اهل البحر تكرميا الس���رة مسلس���ل 
»موعود« ولعدد من الفنانني والشخصيات السورية. حيث 
قدمت عطااهلل وصلة غنائي���ة مميزة خالل احلفل، اطربت 

الساهرين.
وعلى صعيد آخر تلقت تكرميا خاصا عن مجمل أعمالها 
سواء في الدراما او الغناء، مبا حتققه من حضور متصاعد 

على الساحة الفنية.


