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ممثل ما »سلم« من انتقادات 24
ربعه ف���ي الديوانية بعدما حط 
اللوم على زميل له بأنه السبب في 
حرمانه من العديد من املسلسالت 
اذا فات  اللي تصور هاالي���ام.. 

الفوت ما ينفع الصوت!

حرمان
 الممثل���ة الل���ي »هوايتها« 
الح���ش بزميالته���ا، هااليام 
متضايقة من اللي نكتبه عنها 
ف���ي الكواليس النه���ا صارت 
مكروه���ة من الجمي���ع.. خبز 

خبزتيه ..!

هواية
الساحة  ممثلة منس���ية في 
واملنتجني ما يبونها في أعمالهم 
النها صاحبة مش���اكل، هااليام 
قاعدة تطرش امييالت للزمالء 
بالصحافة علشان تعرف »غالتها« 

عندهم.. احلمد هلل والشكر!

إيميالت

باكورة أعماله الغنائية أللبومه الجديد

وليد توفيق: »ألبعت سالمات« مع باسمة
عبدالحميد الخطيب

انتهى النجم وليد توفيق من 
تسجيل ديو غنائي جديد يجمعه 
والنجمة اللبنانية املتألقة باسمة 
بعنوان »ألبعت س���المات« من 
أحلان محمد يحيى وكلمات سمير 
زكي والتوزيع لفراس شاتيال، 
وس���يكون هذا العم���ل مفاجأة 
جديدة لولي���د توفيق وباكورة 
االعمال الغنائية أللبومه اجلديد 
املتوقع صدوره قريبا خالل العام 

احلالي 2010.
وقد أكد توفيق انه مت اختيار 
باس���مة ملا تتمتع به من خامة 
صوتي���ة وقدرات فني���ة نادرة 
ستضفي على العمل رونقا خاصا، 
مشيرا الى انه من محبي صوتها 
على وجه اخلصوص، وملمحا 
الى ان »البعت سالمات« ستكون 
االغني���ة االبرز خالل هذا العام، 
حيث سيقوم قريبا بتصويرها 
على طريق���ة الڤيديو كليب مع 

النجم وليد توفيق مع باسمة أثناء تسجيل األغنيةباسمة في لبنان.

محمد سعد

كومبارس يثير غضب 
محمد سعد في المحكمة

القاهرة ـ سعيد محمود
غضب النجم محمد سعد بشدة خالل تصوير أحد 
مش���اهد فيلمه اجلديد »8 جيجا« في محكمة جنوب 
القاهرة والذي يقوم خالله بدور محام، حيث كان من 
املفترض ان ينقسم اجلمهور الى قسمني األول سعيد 
بحكم البراءة والثاني حزي���ن لكن أحد الكومبارس 
املفترض تواجده في القس���م احلزين لم يفهم دوره 
جيدا حيث اكتش���ف محمد سعد بعد تصوير املشهد 
ع���دة مرات ان الكومب���ارس احلزين يضحك من أول 
املش���هد حتى نهايته وهو ما أثار غضب محمد سعد 
فانفعل بعد مش���اهدته لهذا املشهد وصاح سعد في 
وجه الكومبارس ونشبت بينهما مشادة كالمية انتهت 

بطرد الكومبارس من مكان التصوير.
وم���ن املقرر ان يعرض الفيلم خالل ش���هر يوليو 
املقبل، ويشاركه البطولة مي عزالدين وحسن حسني 
وعبداهلل مشرف وماجد الكدواني، ومن تأليف نادر 

صالح الدين واخراج أشرف فايق.

وسط حضور كبير من آالف المعجبين وتصفيق مدّو للنجمين الكبيرين

عمالء »X_سايت« عاشوا »ليلة من ليالي العمر« مع نانسي وفضل بالترفيهية
أبهرت النجمة اللبنانية نانس���ي عجرم والنجم املتألق 
الفنان فضل ش���اكر حضور احلف���ل الفني اخلاص األول 
والذي أقامته »X_س���ايت« من الكترونيات الغامن في 
املدينة الترفيهية اجلمعة املاضية وسط حضور كبير 
من آالف املعجبني الذين عاشوا »ليلة من ليالي العمر« 
مع جنميهم املفضلني حيث رحبوا بهما على خشبة 

املسرح وسط تصفيق مدو.
كان أداء الفنان فضل ش���اكر ونانس���ي عجرم 
استثنائيا، حيث قدما أغانيهما بشكل مدهش، مما 
حفز اجلمهور على طلب املزيد واملزيد من األغاني، 
خصوصا ان نانس���ي إح���دى الفنانات األكثر 
ش���عبية حيث متتاز بحضورها اجلماهيري 
الواس���ع ومكانتها التي تتمثل بحصولها على 
العديد من اجلوائز احمللية والعاملية، مبا في ذلك 
جائزة املوس���يقى العاملية 2008، وحتى اآلن، 
كما تعد نانسي الفنانة العربية األصغر سنا 
التي حصلت على مثل هذا التكرمي العاملي، 

كما أن العديد من الفنانني يجدون الفنانة نانس���ي إحدى أفضل 
األصوات الغنائية الش���بابية على الساحة الفنية احلالية وأنها 

ترمز إلى جيل كامل.
من جانبه قال الفنان فضل ش���اكر عن احلفل: احلماس الذي 
ش���عرت به كان خاصا ونابعا من ضخام���ة وروعة هذا احلدث 
الفريد الذي احتضنته »X_س���ايت« من الكترونيات الغامن فمن 
الواضح أن هذه الش���ركة تعرف متام���ا أجمل الطرق للتواصل 

مع عمالئها. 
ومن املعروف أن الفنان فضل ش���اكر اس���م مرموق في عالم 
الغناء العربي حيث اس���تحق العديد م���ن اجلوائز العريقة في 
منطقة الشرق األوسط، ليصبح بصوته املخملي فنانا قادرا على 
أن يحملك إلى آفاق الرومانسية، ويعد شاكر من أهم الفنانني في 

جيله، قد أطلق جمهوره عليه لقب »ملك الرومانسية«.

خطوة أولى

أما هالل فرحات مدير تسويق »X_سايت« فأوضح ان احلفل هو 
اخلطوة األولى في تكرمي عمالء »X_سايت« وقال: نحن على وعد بأنه 

سيكون هناك املزيد من األحداث املشوقة في املستقبل، ونود 
التقدم بالشكر إلى جميع عمالئنا لوالئهم ومشاركتهم التي 

توجت جناح هذا احلفل الرائع، كما تقدم فرحات بالشكر 
لشركة أبراج املنظمة للحفل وعلى رأسها ماهر العجيمي، 
والى جميع اجلهات األمنية والطبية واالطفاء على جهودها 

احلثيثة إلجناح هذا احلدث الفني الضخم.
وتابع هالل: يجب اال ننس���ى ان الفضل في 

اجن���اح هذا احلفل يعود لوزارة اإلعالم التي 
أتاحت الفرصة ل� »X_سايت« القامة هذا 

املهرجان آملني اننا كنا على قدر 
هذا احلمل والثقة. يذكر ان هذا 

املهرجان ه���و األول في 
الكويت الذي يتقاسم 

فيه الفنانان فضل 
ش���اكر ونانسي 

عجرم خشبة 
ذات املسرح. 

املسرح الضخم الذي أقيم عليه حفل »X ـ سايت« ويبدو اجلمهور من عمالئها الذين تواجدوا بـ »الترفيهية«

بوستر املسرحية اجلزائرية »احلشامني«

النجمة 
نانسي عجرم

النجم 
فضل شاكر

يستمر من 16 إلى 21 الجاري ويتضمن أنشطة متنوعة

موسيقى طربية في افتتاح 
األسبوع الثقافي الجزائري بمسرح الدسمة

موسيقية وطربية لنخبة من 
املطربني اجلزائريني.

وستستضيف قاعة الفنون 
بضاحية عبداهلل السالم معرض 
الف����ن التش����كيلي اجلزائري 
املعاصر االثنني املقبل وفي اليوم 
نفسه ستقام في رابطة األدباء 
بالعديلية محاضرة للدكتور 
معاشو كرور بعنوان »تطور 
األدب اجلزائ����ري«، وم����ن ثم 
سيكون اجلمهور على موعد مع 
العرض املسرحي األول ملسرحية 
»احلشامني« على خشبة مسرح 
الدسمة، وهي من بطولة نوال 
مسعودي ومحفوظ الهاني وعلي 
جبارة، ومن إخراج زرارة كمال. 
وتقام خالل األسبوع مجموعة 
من الع����روض الس����ينمائية 
لألفالم الطويلة منها »معركة 
اجلزائر«، و»األفيون والعصا« 
للمخرج العاملي أحمد راشدي 
باالضاف����ة لع����رض الرقص 
الشعبي واملوس����يقى والذي 
يتضمن مجموعة من العروض 
التراثية واألغاني واملوسيقى 
التي تعكس التنوع الفني من 
الراي إلى األمازيغي وغيرهما.

األحد املقبل على مسرح الدسمة، 
معرض للكتاب وآخر للحرف 
التقليدية، كما سيكون اجلمهور 
على موعد مع العرض الفني 
اجلزائ����ري ملجموع����ة البالي 
للدي����وان الوطن����ي للثقاف����ة 
إبداعات  واإلعالم تصاحب����ه 

الشقيقة في الكويت.
تتنوع أنش����طة األسبوع 
بني األنشطة الثقافية والفنية، 
والتي تعكس التطور احلادث 
في اجلزائر الشقيقة في هذه 
املجاالت، حيث سيتخلل حفل 
االفتتاح الرسمي الذي سيقام 

مفرح الشمري
العامة  تستضيف األمانة 
الوطن����ي للثقافة  للمجل����س 
والفن����ون واآلداب األس����بوع 
الثقافي اجلزائري خالل الفترة 
من 16 إلى 21 اجلاري، بالتعاون 
مع سفارة اجلمهورية اجلزائرية 

لوحة استعراضية رقصة جزائرية ريفية


