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ممثلة »اشتاقت« للعمل 32
املنتج���ن بعدما  مع أحد 
ابتعدت عنه بس هاملنتج 
معطيه���ا ط���اف النها ما 
التزمت بكلمته���ا معاه.. 

احلمد هلل والشكر!

وممثلة  مطرب���ة 
تبي تنسحب من عمل 
درامي يصور هااليام 
انه  النها »ش���عرت« 
دوره���ا تكملة عدد.. 

خووش شعور!

التزام انسحاب
ممثل مش���هور ما 
»سلم« من لسان ربعه 
املمثل���ن بعد انتقاده 
جلوائز مهرجان املسرح 
بطريق���ة عجيب���ة.. 

تستاهل!

جوائز

ليال عبود

محمد منير

راشد الفارس في مشهد من الكليب

عمرو دياب

اليساعاصي احلالنيجنوى كرمحسني اجلسمي

القاهرة تستقطب الحفالت.. وعمرو دياب يشعل بيروت في رأس السنة
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

اللبنانيون  الف����ن  يغزو اهل 
الفنادق الكبرى في العالم العربي 
خصوص����ا ف����ي القاه����رة حيث 
يش����اركون اجلمهور وداع العام 
. وتأتي  2009 واس����تقبال 2010 
سيطرة اللبنانين على احلفالت 
الغنائية خالل موسم رأس السنة 
بعد ان سيطر اهل الفن من اخلليج 

على حفالت عيد االضحى. 
اما اهل الفن من مصر، فقد كرس 
وجودهم كل من الفنان عمرو دياب 
وش����يرين عبد الوهاب في لبنان 
فيما تواج����د االخرون في مصر، 
كما تعاقد عدد كبير من الفنانن 
اللبنانين على إحياء حفالت في 
مصر، األول حتييه إليسا مبشاركة 
تامر عاشور في فندق سميراميس، 
ومن املقرر أن تصل إلى القاهرة 
قبل احلفل بثالث����ة أيام لتجري 
بروفات مكثف����ة بصحبة فرقتها 
املوسيقية خاصة بعد أن أعلنت عن 
رغبتها في تقدمي عدد من أغنيات 
ألبومها اجلديد الذي سيتم طرحه 
في التوقيت نفسه، ومن املعروف 
ان اليسا كانت قد غابت عن إحياء 
حفالت خالل موسمي عيد الفطر 
وعيد الضحى املاضين، وبررت 
غيابها بعدم وجود ش����ىء جديد 
عندها لتقدمه، لكنها ستقدم خالل 
حفل رأس السنة عددا من أغنيات 
ألبومها اجلديد والذي سيتضمن 
10 أغني����ات، منها »مش فاكراك«، 
»من غير مناسبة«، و»شو بيحب«، 
و»إنس����اني«، و»بيستحي«، كما 
حتيى الفنانة نوال الزغبي حفلة 
رأس الس����نة في فندق »س����يتي 
ستارز« القاهرة، ويشاركها احلفل 
الفنان اإلماراتي حسن اجلسمي.

شبابيك

وكعادته كل عام يحيي الفنان 

محمد منير حفله السنوي في ليلة 
رأس الس���نة باملسرح اخلارجي 
لدار األوبرا املصرية، ومن املقرر 
أن يش���هد جدول هذا العام عدة 
مفاجآت حيث يقوم منير حاليا 
باختيار مجموعة من أشهر األغاني 
مع فرقته املوسيقية التي اعتاد 
اجلمهور طلبها في احلفالت والتي 
تع���اون فيها مع كب���ار امللحنن 
والش���عراء منها »يونس«، و»يا 
أبو الطاقية«، و»طعم البيوت«، 
و»شجر الليمون«، و»شبابيك«، 
وغيرها إضافة إلى أغاني سيقدمها 
ألول مرة من ألبومه اجلديد الذي 
أوشك على االنتهاء من وضع ملساته 
 األخيرة. ويعتبر هذا احلفل هو

ال� 14 على التوالي في التعاون بن 
منير ودار األوبرا املصرية.

ويحيي محم���د حماقي حفل 
رأس السنة بفندق كونراد القاهرة، 
حيث سيقوم بغناء أحدث أغنياته 
»أم الدنيا« والتي قام بتسجيلها 
خصيصا للمنتخب املصري لكرة 
القدم، باإلضافة إلى باقة من أجمل 

أغنياته.
كما سيشاركه احلفل الراقصة 

دينا والتي ستقدم عددا من رقصاتها 
على أغنيات املطرب الشعبي سعد 
الصغير، الذي سيشارك في إحياء 

نفس احلفل.

وسط بيروت

أما في لبنان، فس���وف يقام 
عدد كبير م���ن احلفالت، أكبرها 
احلفل الذي يجمع بن عمرو دياب 
وحتديدا في منطقة السوليدير 
وسط بيروت وستشاركه احلفل 
الفنانة اللبنانية ميليسا، وسيتم 
انش���اء خيمة كبيرة في وسط 
بيروت لتستوعب اكبر عدد ممكن 
من املعجبن واملعجبات للنجمن، 
احلفل من تنظيم ش���ركة ديالرا 
بروداكشن لصاحبها جان صليبا 
وبالتعاون مع املوزع املوسيقي 
الذي رغم  جان ماري رياش���ي، 
خالفه مع »روتانا« إال انه يتمكن 
من استقطاب اهم جنوم الشركة 

الى احلفالت التي ينظمها. 
كم���ا حتيي الفنانة ش���يرين 
عبد الوهاب حفال في قاعة فندق 
»البي���ال« ببيروت، ويش���اركها 
الطرب جورج وسوف،  سلطان 

الذي سيحيى حفلن في قاعتن 
مختلفتن بالفندق نفسه، واملطرب 
فارس كرم، كما س���تحيي حفال 
آخ���ر في نف���س الليل���ة بفندق 
»ريجينس���ي« في بيروت أيضا 
الفنان عاصي  ويشاركها احلفل 
احلالني. وحتيي نانسي عجرم 
حفلن أحدهما مبفردها والثاني 
مبشاركة عاصي احلالني في فندق 

احلبتور.
أما هيفاء وهبي، فتشارك راغب 
عالمة في حفل في منتجع البيال 
مع ميريام فارس ايضا، كما جتتمع 
هيفاء مع وائل كفوري في فندق 
الفينيسيا، اما الفنان زين العمر 
فسيحيي حفال في شمالي لبنان، 
والفنان ملحم زين يقدم حفلن في 
»املوفمبيك« وآخر في »كاستيل 

ماري« في جبيل.

اتفاقات فنية

من جانبها قررت الفنانة جنوى 
كرم إحياء حفل غنائي ليلة رأس 
السنة في فندق ال سيغال بالدوحة 
ويشاركها الفنان امين زبيب في 
احلفل، وذلك بعد النجاح الكبير 

ال���ذي حققته ف���ي حفلتيها 
األخيرت���ن في كردس���تان 

العراق حيث فضلت جنوى 
الدوحة  الوجود في 

على املشاركة في 
حفالت القاه���رة 
وب��ي������روت أو 
ف�����ي  الوج���ود 

أوروب���ا، وم�����ن 
املنتظ�ر أن تسف��ر 
هذه الزي��ارة عن 
عدد من االتفاقيات 
الفنية مع عدد من 
األسماء املعروفة 

في اخلليج.
ام���ا الفن���ان 
صاب��ر الرباع���ي 

فس���يحيي ف���ي 
تونس حف��ل راس 

السنة وديانا حداد 
في دب���ي وكذل���ك مي 

حريري، فيما تودع باسكال 
مشعالني من كندا اوتاوا ليلة 
رأس السنة اما دينا حايك 
فستستقبل العام اجلديد 

في سورية.

دليل السهر ليلة وداع 2009 واستقبال 2010

»أمور« راشد الفارس مفعمة 
باألحاسيس والمشاعر الصادقة

صور الفنان السعودي راشد الفارس قبل أيام أغنية 
»في أمور« على طريفة الڤيديو كليب من ألبومه اجلديد 
»شيء ثاني«، الذي صدر عن شركة روتانا حتت اشراف 
املخرجة االماراتية الش����ابة نهل����ة الفهد في أول تعاون 

بينهما.
وهي أغنية رومانسية مفعمة باألحاسيس واملشاعر 
الصادقة، وتدور أحداث كليبها حول شاب يعيش حياة 
عذاب وألم م����ع حبيبته، التي تهمل����ه وتعامله بجفاء، 
وتكّب����ر وتعجرف، على الرغم من املفاجآت والس����عادة 
التي يقدمها لها لتكون سعيدة، ثم يكتشف انها إنسانة 
وصولية واس����تغاللية في احلب ويص����ل بها األمر الى 

درجة اخليانة.
خالل تصوير الكليب نرى ان »راشد الفارس« يقطع 
مراحل كثيرة جتعله يس����ترجع كل األحداث في شريط 
س����ريع من الذكريات، ليتغلب ف����ي النهاية على محنته 

وميشي في سبيله.
يذكر ان الكليب صور في لبنان مبنطقة جبيل األثرية 
حيث السوق العتيق، واستغرق التصوير يوما واحدا.

ليال: »شّد الجاروفة« 
معاناة يومية

القاهرة ـ سعيد محمود
من خالل قصة تنقل واقع 
احلياة واملعاناة اليومية التي 
يعيشها االنسان في سبيل تأمن 
العيش الكرمي، وصورة حتاكي 
مجتمعنا ومش����اكله وتنتهي 
بطريق����ة كوميدية سلس����ة، 
الفنانة ليال عبود في  أطلت 
الڤيديو كليب اجلديد ألغنية 
»ش����د اجلاروفة« الذي حمل 
توقيع املخرجة رندلي قديح، 
وق����د مت تصوير الكليب على 
مدى يوم����ن وذلك في مدينة 
صور وبحرها الرائع وبكاميرا 
35 ميلليمترا التي تستخدم في 
التصوير السينمائي. واالغنية 
من كلمات الشاعر سمير نخلة، 
حلن ج����ورج عطية وتوزيع 
روجي����ه خوري ام����ا االنتاج 

فلشركة ليالي بروداكشن.

نانسي عجرم


