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ممث���ل »ح���س« ان���ه 22
اللي قاع���د يقدمه  اللون 
صار مومرغوب فيه عند 
املش���اهدين ويفك���ر في  
جتربة يدي���دة راح تعيد 
األضواء حقه.. بالتوفيچ!

خليجي���ة  مطرب���ة 
»مرمره���ا« زمانها ليما 
اشتهرت هاأليام متضايقة 
ألنه شركة إنتاجها بلغتها 
إنها تبي تستغني عنها.. 

اهلل يعينچ!

تجربة استغناء
ممثلة شابة »مّهدت« 
الطريچ ألح���د املنتجني 
علشان يتعامل مع قناة 
خليجية وبع���د ما وقع 
عقد االتفاق كشت فيها.. 

تستاهلني!

عقد

بوصخر ومنصور أثناء التسجيل

خالد بوصخر وبدر منصور في »تضحك عليهم«
 بشار جاسم

طرح جنما برنامج ستار اكادميي 5 خالد 
بوصخر وبدر منصور اغنية سنغل دويتو 
بعنوان »تضح���ك عليهم«، وهي من كلمات 
سعد الصواغ واحلان ضاري املسيليم ضمن 

البوم »كلمة وحلن 2«.
عن هذا الدويتو، يقول بدر منصور: انا 
ش���خصيا حبيت هذه االغني���ة ألنها حتمل 
فك���رة جديدة من ناحي���ة الكلمات واللحن 
والتوزيع وايضا تش���رفت بالغناء بجانب 
صديق االكادميية خالد بوصخر، وامتنى ان 

تعجب اجلمهور الكرمي.

اما الفنان خالد بوصخر فيقول: انا سعيد 
به���ذه التجربة، خصوص���ا انها اول دويتو 
اغنية مع زميلي بستار اكادميي بدر منصور، 
وموضوع االغنية جميل جدا وادعوا اجلمهور 
لسماعها وكل الشكر للمنتج ضاري املسيليم 
على هذه املشاركة في هذه االغنية التي يقول 

مطلعها:
ب�����س�����ك ك���ف���اي���ة

ت���ل���ع���ب ع��ل��ي��ه��م
ص��دق��ن��ي م���و زي��ن

ت���ض���ح���ك ع��ل��ي��ه��م

ميسم نحاس تغني 
لخطيبها »بحبك«

»أحاسيس« في دور العرض 20 الجاري
 القاهرة ـ سعيد محمود

ق���ررت الش���ركة العربي���ة 
لالنتاج والتوزيع الفني عرض 
فيل���م »أحاس���يس« ف���ي دور 
الع�����رض الس���ينمائي��ة ف���ي 
20 اجلاري واملخصص »للكبار 
فقط«، وهو من بطولة عال غامن 
وماريا وادوارد وباسم وايناس 
النجار، ومن تأليف اشرف حسن، 
ويناقش الفيلم العالقة اجلنسية 
في حياة امل���رأة من خالل ثالث 
سيدات، كل منهن تواجه مشكلة 
خاصة، فاألولى تضطر الى خيانة 
زوجها مع شخص آخر لفشله في 

اشباع غريزتها، والثانية ترفض 
ان تطيع زوجه���ا اثناء العالقة 
اجلنسية بسبب ثقافتها، والثالثة 
ترى حبيبها األول اثناء عالقتها 

احلميمية مع زوجها.
ومت تصوي���ر الفيلم ما بني 
شوارع القاهرة والهرم ومدينة 
االنتاج االعالمي والعني السخنة، 
وتكلف انتاجه 8 ماليني جنيه، 
وكان من املقرر عرضه في عيد 
األضحى املاض���ي ولكنه تأجل 
انته���اء مخرج���ه هاني  لعدم 
جرجس فوزي م���ن مونتاجه 

وطباعته.

 بيروت ـ ندى مفرج
بعد انفصالها عن »روتانا«، من المتوقع 
ان تطرح الفنانة ميسم نحاس اغنية جديدة 
باللهجة المصرية تحمل عنوان »بحبك«، 
والمفاجأة هي قيام خطيبها طبيب االسنان 
مجد معوض بكتابة كلمات االغنية ووضع 

هو ايضا االلحان الخاصة بها.
واالغنية سيتم طرحها منفردة في شهر 
فبراير المقبل، بعد ان تنتهي ميس���م من 
تصويرها بطريقة الڤيديو كليب مع المخرج 

اللبناني فادي حداد.
االغنية س���تكون من انتاج ميسم بعد 
انفصالها عن شركة روتانا، حيث قررت 
العمل على انتاج بعض االغنيات لنفسها 

وطرحها سنغل.

إليسا: لم أتعاط حقن كورتيزون
 القاهرة ـ سعيد محمود

كذبت إليسا ما تردد من شائعات مؤخرا حول معاناتها من 
مرض تسبب في زيادة وزنها في الفترة االخيرة، وأحيت 
إليسا حفل رأس السنة في فندق سميراميس مبشاركة 
املطرب وائل جسار، وأكدت في كواليس احلفل غضبها 
من تلك الشائعات التي حاصرتها مؤخرا، وقالت انها 

حرصت على ارتداء فس����تان يوضح ان وزنها كما 
هو ولم يتغير.

وكانت إليس����ا تعرضت لشائعة زيادة وزنها 
وتعاطيها حلقن كورتي����زون للعالج من بعض 
آالم العمود الفقري، وانها حرصت على الظهور 
من مسافة بعيدة في بوسترات ألبومها الغنائي 

احلالي »تصدق مبني«.
وتأتي تلك الشائعة ضمن العديد من الشائعات 
التي الحقت املطربة في الفترة االخيرة ومعظمها 
يتعلق بارتباطها وخطوبتها، وهو ما سارعت 

بتكذيبه في وسائل االعالم املختلفة.
وحضر احلفل مجموعة من الفنانني منهم 
فيفي عبده واملطربة الشعبية هدى واملطرب 

إيهاب توفيق وإيساف ومحمد عطية.
يذكر ان ألبوم إليس����ا اجلديد »تصدق 
مبني« يحقق جناحا كبيرا حاليا في سوق 
الكاسيت، ويضم العديد من األغاني منها 
»وبيستحي« و»متعرفش ليه« و»سلملي 
لي عليه« و»امري لرب����ي« و»ما عاش 

وال كان«.

االستعدادات جارية لالتفاق مع نجوم حفالته الغنائية

»هال فبراير« بين »كوندور« وتلفزيون »الوطن«.. قوة ضاربة
 أحمد الوسمي

علمت »األنباء« ان مهرجان 
هال فبراير هذا العام سيكون 
العاملية  بني ش���ركة كوندور 
وتلفزيون »الوطن« بعد االتفاق 
الذي مت بينهما بحيث تتولى 
مهمة التنظيم شركة كوندور 
العاملية ومديرها العام ناصر 
الس���عدون، بينم���ا تلفزيون 
الوط���ن س���يتصدى لتنفيذ 

احلفالت الغنائية.
وجاء هذا االتفاق الذي يعتبر 
»قوة ضاربة« بعد ان كس���ب 
تلفزيون الوطن الرهان في العام 
املاضي بحفالت ليالي الوطن 
الغنائية، وق���دم ليالي رائعة 
النجاح مم���ا انعكس  وحقق 
بااليج���اب على كل من حضر 
وشاهد ليالي الوطن في لياليه 
الست باالس���تمتاع واالنبهار 
الرائع واملتميز من  بالتنظيم 
خالل املسرح املبهر في صالة 
التزلج وحفالت رائعة من ليالي 
الف ليلة وليلة مبشاركة جنوم 

كبار.
واكدت املصادر ان مهرجان 
ليالي الوطن هذا العام سيتخلله 
الكثير من املفاجآت من خالل 
اس���ماء املطربني املش���اركني 
وبعض الفقرات التي ستكون 

حاضرة في احلفالت.
ويشكل االتفاق تعاونا مهما 
بني تلفزي���ون »الوطن« الذي 

حقق شعبية واسعة وشركة 
كون���دور العاملية التي متتلك 
خبرة كبيرة استمرت لسنوات 
في تنظيم حفالت هال فبراير، 
مما سيضفي خلطة متناغمة 
م���ن النجاح بس���بب معرفة 
تلفزي���ون الوطن كيف تؤكل 
الكتف الرضاء ذائقة مختلف 

فئ���ات املجتمع الكويتي اذ لم 
تقتصر االنشطة على احلفالت 
الغنائي���ة بل كان���ت ترافقها 
احلفالت االنشادية واحملاضرات 
والندوات واالمسيات الشعرية 
على مسرح صالة التزلج، فهذه 
اخللطة ستعطي وجبة شهية 
ملتابعي مهرج���ان هال فبراير 

هذا العام، خصوصا ان االمور 
تسير على قدم وساق الجناح 
هذا املهرجان، ولن يكون بضربة 
حظ امنا باس���تعدادات جيدة 
بني »كوندور« و»الوطن« حتت 
مظلة واحدة مبساعدة كوندور 
وبعيدا عن روتانا، وذلك لعدم 
رغبة الطرفني في التعاون هذا 

العام، كما س���يبتعد سلطان 
الفنان عبداهلل  الرومانس���ية 
الرويشد عن املشاركة في تنظيم 
حفل هذا العام وسيكون التعاقد 
مع الفنانني بالتعاون واالتفاق 
ب���ني تلفزي���ون الوطن ممثال 
مبديره احمد الدوغجي كمنتج 
وكوندور املنظمة ومبشاركة 
امللحن عبداهلل القعود وباشراف 
املدي���ر التنفي���ذي لتلفزيون 
الوطن بش���ار االمير، ولقد مت 
االتفاق مع مجموعة كبيرة من 
املطرب���ني والفنانني العمالقة، 
و»األنباء« حتتفظ بأسمائهم، 

وسيتم االعالن عنهم الحقا.
يذكر انه ش���ارك نخبة من 
الفنان���ني في ليالي الوطن في 
الليلة  العام املاضي منهم في 
االولى فنان العرب محمد عبده 
والفنانة اح���الم وفي الثانية 
بشار الش���طي وتامر حسني 
الثالثة  ونانسي عجرم، وفي 
قيثارة اخللي���ج الفنانة نوال 
واليس���ا وعمرو دي���اب وفي 
الرابع���ة عبداملجي���د عبداهلل 
وفضل ش���اكر، واخلامس���ة 
حسني اجلسمي مبشاركة الفنان 
الكبير ابوبكر سالم والرويشد 
وعبده وعبداحلسني عبدالرضا 
وجمعة والسادسة مسك اخلتام 
الس���ندباد راشد املاجد وبلبل 
اخلليج نبيل ش���عيل ونوال 

الزغبي.

مدير عام »كوندور« ناصر السعدونمدير عام تلفزيون »الوطن« أحمد الدوغجي

أبوبكر سالم يتوسط العمالق عبداحلسني عبدالرضا وعبداهلل الرويشد ومحمد عبده في حفل ليالي »الوطن« العام املاضي

ميسم نحاس

عال غامن

شريف رمزي

شريف رمزي  »هّز  وسط البلد«
 القاهرة ـ سعيد محمود

يستعد الفنان شريف رمزي مع املخرج محمد 
أبو س����يف وفريق عمل ضخم يض����م 35 فنانا 
رئيسيا، للبدء في تصوير احداث فيلمه اجلديد 
»هز وسط البلد«، حيث تدور أحداث الفيلم خالل 
يوم واحد فقط، حيث ت����زرع جهة ما قنبلة في 

شارع عماد الدين مبنطقة وسط البلد.
من جانبه، قال شريف رمزي: »أستعد حاليا 
للبدء في تصوير فيلم جديد بعنوان »هز وسط 
البلد« من تأليف واخراج وانتاج محمد ابو سيف. 
والفيلم يقوم على البطولة اجلماعية فهو يدور 
من خالل 35 ش����خصية أساسية، ومن الفنانني 
املشاركني بالعمل معه الفنانة نيللي كرمي ولبلبة 

وجنوى فؤاد وعبدالرحمن أبوزهرة وعمر احلريري 
وإبراهيم نصر وشريف حلمي.

وأضاف: نحاول من خالل الفيلم توصيل رسالة 
سياس����ية، حتذر من الكبت والقه����ر الذي يولد 
االنفجار، وعندما عرض علي محمد أبو س����يف 
العمل حتمست له جدا خصوصا انه يعتبر أهم 

جتربة في حياته الفنية.
ومن ناحية أخرى ينشغل الفنان شريف رمزي 
حالي����ا بتصوير اجلزء الثاني من الس����يت كوم 
»ش����ريف ونص« مع ابطال اجلزء الثاني الفنان 
س����مير غامن والفنانة دوللي شاهني، من تأليف 
شريف شعبان واخراج يحيى ممتاز، ومن املقرر 

عرضه خالل رمضان املقبل.

إليسا


