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مط���رب هاالي���ام يب���ي 24
»يصلح« بني شاعرين غنائيني 
متهاوشني بخصوص منو راح 
تكون أغنيته عل���ى »كڤر« 
اليدي���د.. احلمد هلل  ألبومه 

والشكر!

صلح
ممثلة بعدما »شهدت« عليها 
إحدى زميالتها بأنها ناكرة جلميل 
أحد املخرج����ني هاأليام حتاول 
ترقيع ما حصل منها بعد ما درت 
ان هاملخ����رج راح يخرج عملها 

اليديد.. خير إن شاء اهلل!

ترقيع
مدير إنت����اج ما كان »عادل« 
في توزي����ع أوردرات التصوير 
على فريق عمله اليديد وخاصة 
املمثالت واملصيبة انه مو مقدر 
ظروفهم العائلي����ة.. ترى ظلم 

اجلميع عدالة!

ظروف

دومنيك حوراني

أسماء املنور أحالم

دومنيك حوراني تنفي طالقها
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

نفت الفنانة دومنيك حوراني كل الش���ائعات التي حتدثت عن 
طالق وشيك مع زوجها، النها حتبه كثيرا وتكره الطالق، وقالت 
انها تنزع���ج جدا من اولئك الفنانات الالت���ي طلقن من ازواجهن 
ف���ي الفترة االخيرة، وراحت كل فنانة حتكي في حق زوجها على 
الشاش���ات، وكذلك راح الزوج يحكي في حق زوجته، على الرغم 

من ان بينهما عشرة وأطفال.
ورأت دومني���ك ان احلب احلقيق���ي ال يعرف الفروق بني عرق 
أو ل���ون او فقر او غنى او غي���ر ذلك، وانها لو حدثت هذه القصة 
معه���ا على ارض الواقع لتصرفت بنف���س الطريقة، وحول الديو 
الذي سجلته مؤخرا مع علي الديك الفنان السوري ويحمل عنوان 
»الناطور« قالت انها ارادت من هذا الدويتو والكليب ان تعبر عن 
شخصيتها احلقيقية، وان توجه رسالة اجتماعية من اجل احترام 

االنسان كإنسان.
وعن مش���اريعها املس���تقبلية، قالت دومنيك: »هناك كثير من 
العروض حتت الدرس، ومنها مسلس���ل تاريخي عن احدى الدول 
العربية، س���أرى قريبا اذا ما كنت اوافق عليه ام ال، باالضافة الى 

دويتو الناطور واحلفالت الغنائية وغيرها«.

أشادتا بالمسرح المبهر لمهرجان »ليالي فبراير« الذي ينظمه »الوطن«

أحالم وأسماء: غناؤنا أمام الجمهور الكويتي مسؤولية كبيرة 

عبدالحميد الخطيب
أعرب���ت املطرب���ة أحالم عن 
سعادتها باملشاركة في مهرجان 
»ليالي فبراي���ر« للمرة الثانية 
على التوالي، مؤكدة أن وقوفها 
الكويتي يحملها  أمام اجلمهور 
مسؤولية كبيرة، وقالت: أعيش 
التحضير  أثناء  حالة قلق دائم 
لبروفات حفل غد اخلميس حتى 
أصل للحظة التي أقف فيها على 
أمام اجلمهور  خشبة املس���رح 
األصي���ل الس���ميع، مؤكدة أنها 
تنسى كل ش���يء وتندمج معه 
لتقدمي أجمل حفالتها الغنائية.

وأضافت: ال أنس���ى حفاوة 
واستقبال اجلمهور الكويتي لي 
من���ذ أن تطأ قدماي أرض مطار 
الكويت وحتى حلظات املغادرة، 
فإنني أشعر بدفء احلب، خاصة 
أنني في الكويت أعيش في بلدي 
وبني أهلي وناس���ي، فأنا عندما 
أغني في الكويت أكون مبسوطة، 
وأمتنى بالفعل أن أسعد جمهوري 
في احلفل���ة املرتقبة في الدورة 
الثانية من عم���ر هذا املهرجان 
املميز، والذي قدم لنا العام املاضي 
مس���رحا مبهرا سواء من حيث 
اإلضاءة أو الديكور، ولذلك أتوقع 

أن يكون مسرح الدورة احلالية 
للمهرجان أكثر متيزا وإبهارا.

من جانب آخر تشارك النجمة 
املغربية أسماء املنور ألول مرة 
في مهرجان »زين الليالي.. ليالي 
فبراير« الذي ينظمه »تلفزيون 
الوطن«، وهي التي استطاعت 
في اقل من خمس سنوات من 
مشوارها الفني خطف األضواء 
الفريد، فتحولت الى  بصوتها 
واحدة من جنوم الطرب األصيل، 
وقال���ت املنور إنها ستش���دو 
بالعديد م���ن األغاني احملببة 
الكويت���ي ومنها:  للجمه���ور 

»حلفت عم���ري«، »يا هلي«، 
»ايدي بيدك« وكذلك من أغاني 
ألبومها األخير وستغني أغنية 
الكويت س���تكون  خاصة عن 
مفاج���أة جلمه���ور املهرجان، 
وقالت: اجلمهور الكويتي ذواق 
أمامه مسؤولية  للفن واللقاء 

أمتنى أن أكون على قدرها.
وأعربت املنور عن سعادتها 
مبشاركة الكويت أفراحها وأعيادها 
الوطنية وااللتق���اء باجلمهور 
الكويتي ال���ذي تكن له كل حب 
ومودة، خاصة أنها تدربت على 
يد امللحنني القديرين يوسف املهنا 

ود.عامر جعفر وغنت لهما العديد 
من األغنيات، وأحبت من خاللهما 

الغناء باللهجة اخلليجية.
وأش���ادت املنور باملهرجان 
وقالت: إن الدورة األولى له كانت 
مدهش���ة في كل شيء فاملسرح 
من حي���ث الديك���ور واإلضاءة 
واالستعدادات األخرى، إضافة 
الى مش���اركة العديد من جنوم 
الطرب سواء كانوا من الكويت أو 
من كل أرجاء الوطن العربي وهو 
ما دفعها للمشاركة في مهرجان 

هذا العام.
أنها س���عيدة جدا  وبين���ت 

مبشاركة فنان العرب محمد عبده 
والفنانة وردة اجلزائرية، احلفل 
الس���ادس واألخير للمهرجان، 
مؤكدة أن هذه الليلة س���تكون 
ذات طابع خاص، حيث ستكون 
ليلة من الطرب األصيل الذي يعيد 

للجمهور زمن الفن اجلميل.
يذكر أن الفنانة أحالم ستحيي 
الليالي  احلف���ل اخلامس م���ن 
الغنائية للمهرجان غدا اخلميس 
مبشاركة اثنني من أملع املطربني 
على مستوى الوطن العربي وهما 
الفنان���ة أنغ���ام والفنان أصيل 

أبوبكر سالم.


