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World Music بعد فوزها بجائزة الـ

إليسا أمام 100 ألف شخص
في »موازين« بالمغرب

أحيت إليسا مهرجان »موازين« في املغرب حضره 
 عدد كبير من اجلمه���ور املغربي قدر عدده مبا يفوق 
ال� 100 ألف شخص. وقد أقامت إليسا مؤمترا صحافيا 
على هامش املهرجان حيث دارت مجمل االسئلة حول 
نيله���ا جائ���زة World Music Award لعام 2010 للمرة 
الثالثة، وباركت لها الصحافة العربية بهذه اجلائزة. 
من ناحي���ة أخرى، يبدأ قريبا ب���ث أغنية »عبالي 
حبيبي« التي صورتها إليسا على طريقة الفيديو كليب 

بإدارة املخرج مازن فياض في لبنان.
ومن املعروف ان فنانني عامليني أحيوا بعض حفالت 
مهرجان »موازين« هذا العام ومنهم ألتون جون وسانتانا 

وميكا وستينغ وخوليو إيغليسياس.

جواهر مع الفنان القدير غامن الصالح وأمل عبدالكرمي

جواهر .. مع خالد املفيدي في »البيت املسكون« الفنانة القديرة حياة الفهد وجواهر في »ليلة عيد«

تشارك في »البيت المسكون« كضيفة شرف

جواهر: لقائي مع ماما حياة »ليلة عيد« عندي

شهر رمضان املقبل ويشاركني فيه 
نخبة من جنوم اخلليج مثل الفنان 
القدير غامن الصالح واإلماراتي أحمد 
اجلسمي والبحريني قحطان القحطان 

أمرها وطيبة ألبعد احلدود وامتنى 
أن ينال دوري اعجاب املش���اهدين 
خاصة ان املسلسل سيعرض على 
شاشتي »الوطن« وال� »MBC« في 

تعامله بكل عفوية وكأننا اس���رة 
واحدة ولذلك سعيدة بالعمل معها 
من جديد من خالل »ليلة عيد« الذي 
اجسد فيه دور زوجة مغلوبة على 

وباسم عبداألمير وأمل عبدالكرمي 
وسناء صالح وآخرون.

وعن مش���اركتها في مسلس���ل 
»البيت املسكون« مع املنتج والفنان 
عبدالعزيز املسلم واملخرج حسني 
املفي���دي قالت: اش���ارك في العمل 
كضيف���ة ش���رف ودوري مختلف 
متاما عن »ليلة عيد« حيث أجسد 
فيه دور الزوجة التي تفرض كالمها 
على زوجها النه���ا »دلوعة ابوها« 
وال ميكن لزوجه���ا أن يرفض لها 
أي أوامر وإذا رفض »ياويله مني«، 
ولألمانة أنا ألول مرة اش���تغل مع 
املنتج والفنان عبدالعزيز املس���لم 
ووجدت تعامله راقيا مع فريق عمل 
املسلسل وهذا األمر يدفعني للتعامل 
معه مرات عدة، أما بالنسبة للمخرج 
حسني املفيدي فتعاملت معه اكثر 
من مرة وهو من املخرجني املميزين 
ادواتهم االخراجية  الذين يعرفون 
بش���كل جيد ويعطي فرصة للمثل 
ألن يبدع في دوره لطريقة تعامله 
احلسنة مع اجلميع وان شاء اهلل 
دوري يعجب املشاهدين ويحقق لي 

بصمة عندهم.

مفرح الشمري
الكويتية جواهر  الفنانة  ثمنت 
الش��اشة  مش���اركتها مع س���يدة 
القديرة حياة  الفنان���ة  اخلليجية 
الف����هد من خالل عملها اجل����ديد 
»ليل���ة عيد« ال���ذي كتبه حمد بدر 
ويخرجه حس���ني ابل واصفة هذه 
املشاركة باحلدث املهم في مشوارها 
الفن���ي بعد ان غابت عن الس���احة 
س���نوات طويلة بس���بب ظروف 

خاصة.
وقال���ت ل� »األنب���اء« ان لقاءها 
مع »ماما حي���اة« بحد ذاته »عيد« 
بالنسبة لها النها قدوتها في الوسط 
الفني متمنية لها الصحة والعافية 

لنستمتع بإبداعاتها الفنية.
وأض����اف���ت: ع���ندما عرضت 
علي ام سوزان املشاركة في »ليلة 
عيد« طرت م���ن الفرحة ولم أفكر 
في الدور الذي اجسده وال في عدد 
حلقاته النني متلهفة للعمل مع »ماما 
حياة« بعد غياب عن الساحة حيث 
عملت معها في الس���ابق من خالل 
مسلسل »قلوب متحجرة« واعجبني 
جدا تعاملها مع فريق العمل الذي 


