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مذيعة ناطرة »بشارة« 30
حلوة من مس���ؤوليها 
بالدوام علش���ان تقدم 
اذاعي مباش���ر   برنامج 
يبث في ساعات الذروة.. 

خير إن شاء اهلل!

مقدمة برامج مو قادرة 
»تعّب���ر« عن اس���تيائها 
ملسؤوليها من اللي قاعدة 
تشوفها من فريق عملها اللي 
مفشلها چدام املشاهدين.. 

اهلل يعينچ!

بشارة استياء
ممثلة »اشتاقت« للعمل مع 
أحد املخرجني بعدما اشتهرت 
من خالل عمله األخير بس 
صاحبنا املخرج عطاها طاف 
وياب غيرها بعمله اليديد.. 

خيرها بغيرها!

شهرة

يتضمن 6 أغنيات خليجية

»سم وعسل«
ألبوم أصالة الجديد

من املتوقع ان تطرح الفنانة اصالة البومها اخلليجي 
في شهر فبراير املقبل وهو من انتاجها وتردد انها 
اتفقت مع شركة بالتينيوك ريكوردز التابعة ملجموعة 

ام بي سي لتوزيعه.
األلبوم هو خليجي بالكامل وفور طرحه ستتفرغ 
الفنانة لتقدمي البوم جدي���د من األلوان املختلفة 
وكانت الفنانة قد قدمت خالل اطاللتها في برنامج 
»جنم اخلليج« اغنية »س������م وعسل« منه والتي 
الق���ت جناحا مبهرا وقد حلنت ه���ذه األغنية ليل 
وكتب���ت كلماتها معتزة وقد مت تس���ريبها مؤخرا 

عبر االنترنت.
ويتضمن األلبوم اغنية باللون السامري 
واحلضرمي وتتعامل اصالة مع نخبة كبيرة من 
الشعراء وامللحنني ابرزهم امللحن السعودي 
س���هم من خالل تلحينه للقس���م االكبر من 

االغاني التي يضمها األلبوم 6 اغنيات فمنها 
اغنيتا »إلى متى« و»بس دقيقة« اللتان كتب 

كلماتهما الشاعر فيصل السديري.
كما يلحن سهم من خالل اغنيتي »شف عذر« 

و»شخص يهتم« وكتب كلمات األغنيتني األمير سعود 
بن عبداهلل أما اغنية »ش���رهة وعتب« كتبها سعود 

البابطني وحلنها سهم ايضا، واغنية »قانون كيفك« من 
كلمات تركي، و»تش���تكي لي« كتبتها سارة، وحلن سهم 

ايضا اغنية »نص قلب« للشاعرة العالية، وسيكون ايضا 
للملحن الكويتي مش���عل العروج عمل مع اصالة من كلمات 
فيصل بن خالد بن س���لطان ألغنية »ما اس���مح لك« ويلحن 

»خذني لك« البحريني احمد الهرمي وكتبت كلمات االغنية 
اصايل، وستتواجد بنت العطا في تلحني وكتابة كلمات 

اغنية »حب عابر« أما أغنية »س���م وعسل« التي ادتها 
اصالة للمرة األولى خالل اطاللتها في »جنم اخلليج« 
فقد حلنتها ليل وكتب���ت كلماتها معتزة، يتوقع ان 
حتم���ل عنوان األلبوم الذي وزعه عدد من االس���ماء 
املعروفة امثال عصام الش���رايطي وسيروس وهاني 

فرحات واحمد اسدي ومدحت خميس وخالد عز وعمرو 
عبدالعزيز.

أصالة

حلقاته غنية بالطرب والتصريحات الرنانة

 »ليالي السمر 2« يستضيف أكثر من 30 فنانًا

هشام عباس، فايز السعيد، هيفاء 
وهبي، الوسمي، جنوى كرم، راغب 
عالمة وآمال ماهر اللذين يفتتحان 
احللقة األولى من املوسم اجلديد. 
يذكر ان برنامج »ليالي السمر« حاز 
أخيرا عل����ى املركز االول كأفضل 
برنامج جماهيري في اس����تفتاء 
اجرته مجلة »زه����رة اخلليج«، 
باإلضافة ال����ى حصول البرنامج 
على اجلائزة الذهبية في مهرجان 
القاه����رة لإلعالم كأفضل برنامج 
منوعات حيث حصل البرنامج على 
جائزة االبداع الذهبية، والبرنامجم 
من انتاج ش����ركة »ميديا اليف« 

وإخراج طوني قهوجي.

التصوير الصعبة، وكذلك باسكال 
مشعالني التي تتمتع بروح املرح 

والدعابة«.
وعن توقعاتها ألجمل احللقات 
قالت ميس هناك العديد من احللقات 
اجلميلة والغنية بالطرب اجلميل 
واالعترافات والتصريحات الرنانة، 
كما اثنت على حلقة جتمع الفنانة 
لطيفة بوائل جسار وقالت اعتقد 

انها ستكون من اجمل احللقات.
ويس����تضيف برنامج »ليالي 
السهر 2« خالل حلقاته االسبوعية 
ما يزيد ع����ن 30 فنانا من جنوم 
الغناء من احمليط الى اخلليج نذكر 
منهم كاظم الساهر، لطفي بوشناق، 

اخلاصة التي متيزني بحيث تبقى 
ه����ذه التجربة عالق����ة في اذهان 

املشاهدين«.
وعن رأيها في الفنانني الذين 
الثاني من  يشاركون في املوسم 
الفنانة  الس����مر« قال����ت  »ليالي 
األردنية: »انهم من جنوم الصف 
األول وقد ادهشني بعض النجوم 

بتواضعهم وعفويتهم«.
وأضاف����ت ميس حمدان: »لقد 
الفنان كاظم  فوجئت بشخصية 
الساهر فقد كان عفويا الى درجة 
كبيرة فيما كنت اتصور انه على 
غير ذلك، وكذلك احببت شخصية 
ايهاب توفيق الذي حتمل اجواء 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يعود البرنامج الغنائي الفني 
احلواري »ليالي السمر« في موسمه 
الثاني على قناة أبوظبي األولى 
اعتبارا من 21 اجلاري حيث املوعد 
مع رحلة جديدة في عالم النجوم 
والطرب األصيل واحلوارات الفريدة 
املواهب  املتعددة  الفنانة  تديرها 

ميس حمدان.
»ليالي الس����مر« � كما عرفه � 
املشاهد في املوسم األول برنامج 
فريد م����ن نوعه يعتم����د البيئة 
الصحراوية في ديكوره ومكوناته، 
والفكرة تدور حول استضافة اثنني 
م����ع جنوم الغناء ف����ي كل حلقة 
يعيشون حياة البداوة في اجواء 
صحراوية، حيث تدير الفنانة ميس 
حمدان حوارا غي����ر تقليدي عن 
الصحراء ورحالت السفاري، وماذا 
يفعل النجوم في اس����فارهم، كما 
يتطرق احلوار الى اعمال الضيوف، 
وذكرياتهم الفنية وأبرز األغنيات 
التي عشقوها او كانت سببا في 
شهرتهم ويتخلل فقرات البرنامج 
الوطن  الفنانني في  الغناء لكبار 
العربي مثل أم كلثوم وعبداحلليم 

حافظ وغيرهما.
وأك����دت الفنانة ميس حمدان 
سعادتها بقيادة دفة »ليالي السمر« 
في املوسم الثاني وعملها كمقدمة 
برامج للم����رة األول����ى، وقالت: 
»التجربة كانت ممتعة ومخيفة في 
الوقت ذاته، فموضوع التقدمي كان 
جديدا علّي والتعامل مع الفنانني 
واالهتمام بشؤونهم ليس باألمر 
السهل، لكنني تخطيت خوفي منذ 
احللقة األولى حيث كانت األجواء 

تبشر بعمل رائع«.
انها  وأوضحت ميس حمدان 
حرصت في البرنامج على الظهور، 
كما هي طبيعتها من دون تصنع، 
وقالت: »حاولت ان اضع بصمتي 

املطرب الكبير عبداهلل الرويشد السعيد يتحدث للزميل مفرح الشمري في كواليس مسرح الدسمة املطربة الكبيرة أحالم

فايز السعيد في أوبريت »جسر احملبة«

ميس حمدان تتوسط مي كساب والوسمي

انتهى من صياغة لحن دويتو عبداهلل الرويشد وأحالم وال يفكر في خوض تجربة التمثيل

فايز السعيد: سعيد بلقب »سفير األلحان« وألبومي المقبل يحمل مفاجأة لجمهوري

)أسامة البطراوي(

المطرب اإلماراتي فايز السعيد

مفرح الشمري
أكد املطرب اإلماراتي فايز السعيد أنه انتهى 
من صياغة اللحن اخلاص لدويتو املطرب الكبير 
عبداهلل الرويشد واملطربة الكبيرة أحالم والذي 
يحمل عنوان »قول واهلل« كلمات الشاعر سلطان 
مجلي وس���يطرح كأغني���ة Single بعد أن يتم 

تصويره في بيروت.
وأضاف الس���عيد ل� »األنباء« التي حاورته 
اثناء وجوده بالكويت لتقدمي اوبريت »جس���ر 
 احملبة« ف���ي افتتاح مهرج���ان القرين الثقافي 
ال� 16 انه سعيد بالتعاون مع الرويشد وأحالم في 
هذا الدويتو الكالسيكي متمنيا ان ينال اعجاب 
اجلميع، مش���يرا الى ان لقب »سفير األحلان« 
ال���ذي لقبه به اجلمهور ه���و من اجمل األلقاب 

القريبة لنفسه.. فإلى التفاصيل:
فايز سعداء بوجودك بالكويت؟

انا اسعد خاصة أن الكويت وشعبها لهم معزة 
خاصة بقلبي وامتنى ان هاملعزة تدوم وانا سعيد 
ان اك���ون من ضمن وفد دولة االمارات العربية 
املتحدة في مهرجان القرين الثقافي علشان نقدم 
اوبريت غنائي يحمل بني طياته معاني جميلة 
مع اخواني حسني اجلسمي وجاسم محمد وهلل 
احلم���د كان تفاعل اجلمهور واي���د حلو معانا 

في هذا األوبريت اللي كان من كلمات 
الش���اعرين علي اخلوار وحسان 
العبيدلي وشاركنا ممثلون كبار 
مثل الفنانة سميرة أحمد والفنان 
احمد اجلسمي ود.حبيب غلوم 
العطار اللي تصدى إلخراجه 

ايضا.
شخبار األحلان معاك؟

قبل فت���رة انتهيت من 
صياغ���ة حل���ن للدويتو 
اخلاص اللي راح يكون بني 
الرويشد  املطرب عبداهلل 
واملطربة أحالم وهو دويتو 
كالسيكي كلماته جميلة 
الش���اعر سلطان  كتبها 
مجلي والدويتو عنوانه 

واهلل«  »ق���ول 
ان  وامتن���ى 
ين���ال حلني 

اعجاب اجلميع.
متى راح نسمعه؟

واهلل هالشي عند »روتانا« اللي راح تصوره 
في بيروت وتنزله باالس���واق كأغنية سنغل 

مثل ما عرفت.
شرايك بلقب »س��فير األحلان« اللي ملقبينك 

فيه اجلمهور؟
هاللقب وايد قريب من نفسي ألنه من عند 
اجلمه���ور وامتنى دائما أن اكون عند حس���ن 

ظنهم.
شخبار ألبومك اليديد؟

إن ش���اء اهلل راح ينزل في االسواق قريبا 
وفيه الكثير من األلوان الغنائية املختلفة  خاصة 
انني تعاونت مع شعراء وملحنني لهم بصمات 

واضحة في االغنية اخلليجية.
فايز عودتن��ا داميا على املفاج��آت هل يحمل 

ألبومك مفاجأة جلمهورك؟
ألبوم���ي اليديد راح يكون فيه دويتو بيني 
وبني مطرب اميركي هو راح يغني بلهجته وانا 
راح اغني بلهجتي بس العامل املش���ترك بيننا 
موضوع الدويتو واللي راح يكون عن الشهرة 

من خالل نظره ونظري.
منو اللي كاتب الكلمات اللي تخصك؟

بصراحة انا، وأمتنى أن تنال 
هالكلمات اعجاب اجلميع 
وهالدويت���و صورته 
مع املخرج ياس���ر 
الياس���ري وراح 
ينع���رض قريبا 

على احملطات.
م��ا  ف�اي���ز 
انع��رض علي��ك 

التمثيل؟
بس   واي�����د، 
ما راح اخوض 
جت�رب�����������ة 
لتم�ث�ي�������ل  ا
وراح اكتف����ي 
بغناء مقدم�ات 
املسلس������الت 
وايد احس����ن 

»يضحك«.


