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مطربة »شعرت« بأنها 
بعيدة عن اإلعالم هاأليام 
تفكر انها تس���وي مؤمتر 
صحاف���ي لإلع���الن عن 
مشروع إعالمي قوي مثل 

ما تقول.. اهلل كرمي!

مشروع
مدير إنت���اج ما »قدر« 
املمثلني  إقناع اح���د  على 
الشباب بالعمل في عمله 
اليديد يفكر انه يطرش له 
واسطات.. شدعوة مافي 

بهالبلد إال هالولد؟!

إقناع
مراق���ب ف���ي اإلعالم 
هاأليام يشعر ب� »سعادة« 
النه مسؤولينه مواعدينه 
 مبنص���ب كبي���ر بع���د 
ش���هر رمضان... خير ان 

شاء اهلل!

منصب

يقام 26 الجاري بمجمع البيرق .. ومنيرة عاشور ضمن المكرمات

كارول سماحة

كارول سماحة تكشف 
من كازابالنكا عودتها للتمثيل

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أحيت الفنانة كارول سماحة حفال في 
منتجع Mazagan في كازابالنكا – املغرب 
بعد ان اختارتها شركة Nuxe الفرنسية 
العاش���ر، حيث غنت  لالحتفال بعيدها 
كارول سماحة جديدها، وسط حشد من 

الشخصيات العربية واألوروبية.
ورافقها رقص���ا فريق محترف صمم 
لوحات س���اهمت في رس���م جو يشبه 
أغنيات النجمة س���ماحة التي جتمع من 

خالل املوسيقى الشرق والغرب.
من جانب آخ���ر، رحب���ت الصحافة 
املغربية على طريقتها اخلاصة بالنجمة 
كارول سماحة، من خالل مؤمتر صحافي 
تناول جناح ألبوم »حدودي السما« في 
املغرب وألقى الضوء على نشاطاتها الفنية 

األخيرة.
وتوقفت س���ماحة خالل املؤمتر عند 
حتضيرها لتصوير أغنيتها »خليك بحالك« 
واستعدادها جلولة صيفية تشمل دول 

املغرب العربي ودول عربية وأوروبية.
كما أكدت عودتها القريبة الى التمثيل 
رغم تكتم شديد على تفاصيل وطبيعة 

الدور الذي ستلعبه.

»مزيكا« تفاوض عالمة على توزيع ألبومه الجديد
القاهرة ـ سعيد محمود

قدمت ش����ركة »مزيكا«، عرضا للس����وبر ستار 
اللبنان����ي راغب عالمة، للحصول على حق توزيع 
ألبومه الغنائي اجلديد، الذي يستعد لطرحه باألسواق 

قريبا.
ويبحث املطرب اللبناني راغب عالمة عن شركة 
لتوزيع األلبوم، الذي قام بإنتاجه على نفقته اخلاصة، 
ومن املنتظر طرحه في عيد الفطر 2010، حس����ب 

صحيفة »الدستور«.
ودخل راغب مؤخرا ف����ي مفاوضات مع املنتج 
محسن جابر، الذي قدم له من خالل شركته »مزيكا« 
عرضا لتوزيع ألبوم����ه، ولم يقرر بعد موقفه من 

هذا العرض.
وكان من املفترض أن يطرح راغب عالمة ألبومه 
في مطلع موس����م صيف 2010، لكنه فضل تأجيله 
بس����بب إقام����ة كأس العالم، وأيضا حلول ش����هر 
رمضان في أغسطس. ويتضمن األلبوم 10 أغنيات 
باللهج����ة املصرية واللبناني����ة واخلليجية، منها: 
»بتفل« و»ناطرة كلمة« و»قولي إيه« و»خدت بالي« 

و»عملت املستحيل« و»حكايتنا كملت«.
يذكر أن آخر ألبومات راغب عالمة حمل اس����م 
»بعش����قك«، وطرحه في 2008 من توزيع ش����ركة 

راغب عالمة»ميلودي«. نانسي عجرم

مدير أعمالها أكد أنها لم تتجاهل علم الجزائر في أغنية المونديال

ألبوم نانسي عجرم الجديد .. »في حاجات تنحسّ«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

أجنزت الفنانة نانسي عجرم تصوير كليب 
»في حاجات تّنح���س« وهي من كلمات أحمد 
مرزوق، أحلان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة 
واألغنية من ألبومها املقبل مع املخرجة نادين 
لبكي، ويتوقع ان تكون االغنية املصورة هذه 
»هيد« االلبوم. وجاء تعاون نانس���ي ونادين 
بعد غياب هذه االخيرة عن عالم اخراج االغاني 
املصورة اثر انشغال نادين بفيلمها السينمائي 

االول »سكر بنات«.
هذا ويتوقع ان تطرح نانسي ألبومها اجلديد 
بعد عي���د الفطر، وقد صورت نانس���ي ايضا 
أغنية بعنوان »عيني عليك« وهي رومانسية 
من كلمات إكرام عاصي وأحلان محمد رحيم، 
صورتها مع املخرجة ليلى كنعان، هذا باإلضافة 
إلى كليب ثالث تعاونت فيه نانسي مع املخرج 

يحيى سعادة.

أسعد اهلل مساك

وسيضم البوم نانس���ي تعاونا مع اسماء 
كبيرة أمثال الش���اعر األمير محمد العبداهلل 
الفيصل في أغنية »اسعد اهلل مساك«، وامللحن 
صالح الشهري ملحن أغنية »يا طيب القلب«، 
اضافة الى تعاون مع وليد سعد ونبيل خلف 
و3 أغان من أحلان س���مير صفير كما تتعاون 
نانس���ي مع طارق مدك���ور توزيعا ومع امين 
بهجت قمر وهادي شرارة ومحمد رحيم.. وقد 
صورت نانسي غالف االلبوم بعدسة روجيه 

مكرزل.
من جهة اخرى، أثار كليب نانس���ي ألغنية 
»شجع بعلمك« التي غنتها مع الصومالي كانان، 
اث���ر غياب علم اجلزائر في الكليب، اس���تياء 
جزائريا، خصوصا أن الكليب يضم أعالم جميع 
الدول املشاركة في املونديال واجلزائر هي الدولة 
العربية الوحيدة التي تأهلت إلى كأس العالم 
في جنوب افريقيا، لكن نانسي التي أكدت ان 
تش���جيعها لفريق اجلزائر في مونديال كأس 
العالم، ألنه الفريق العربي الوحيد بالبطولة، 
وأنها ال حتمل بداخلها أي ضغائن جتاهه، حتى 
تتمنى هزميته كما ردد البعض، ألنه في النهاية 

سيرفع علم عربي أمام العالم كله.

أمور خاصة

وفي الوقت الذي أوضح فيه جيجي المارا 
مدير أعمال نانس���ي، أن الفنان���ة لم تتقصد 
جتاهل علم اجلزائ���ر وأنها ال تتدخل في تلك 
األم���ور اخلاصة بتصوير الكليب، خاصة أنه 
من إنتاج إحدى شركات املياه الغازية، ملقيا 
اللوم بذلك على الشركة املنتجة للكليب الذي 
أخرجته ليلى كنعان، ولكن هذا التصريح لم 
يقنع اجلمه���ور اجلزائري الذي كتب البعض 
منه أن نانسي كانت تشجع املنتخب املصري 
خالل التصفيات لنهائيات كأس العالم، وهي 
تتجنب إبراز العلم اجلزائري لتبقى على صلة 

حميمة مع اجلمهور املصري.

أحمد الخليفة: احتفالنا باليوم العالمي 
لمكافحة المخدرات يحظى بإقبال جماهيري كبير

مفرح الشمري
تواصل اللجن����ة العليا املنظم����ة لألوبريت التوعوي 
»اخلليفة ضد املخدرات« اس����تعداداتها إلبراز احلفل الذي 
تنظمه س����نويا اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات لتوعية 
املواطنني واملقيمني وحتذيرهم من هذه اآلفة اخلطيرة على 
حياتهم. ومع اقتراب احتف����ال دول العالم باليوم العاملي 
ملكافحة املخدرات أكد مدير عام اإلدارة العامة للمخدرات اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة الذي يقام هذا األوبريت حتت رعايته 
في تصريح صحافي عن أهمية هذا االحتفال الذي استعدت 
لها بعض الدول قبل شهور، وذلك إلبراز مخاطر املخدرات 
التي تهدد حياة الشباب، مؤكدا حرص األمم املتحدة على 
ان يحتفل العالم بأكمله في 26 اجلاري من كل عام لتقف 
دول العالم أجمع ضد هذا اخلطر.  وأضاف قائال: الكويت 
من الدول احلريصة جدا على مكافحة املخدرات ومن الدول 
املتقدمة ايضا في مجال مكافحتها، مش����يرا الى ان اإلدارة 
العامة ملكافح����ة املخدرات حرصت في احتفالها هذا العام 
على تكرمي املرأة بشكل خاص ملا تلعبه من دور مهم جدا 
في املجتمع في املشاركة مبجال املكافحة سواء بالتوعية 
او بالعالج او املعاناة االجتماعية. وتابع: تقديرا لسيدات 

املجتمع الكويتي فقد اجتهدنا في اختيار نخبة من سيدات 
املجتمع الناش����طات في كل املجاالت سواء السياسية او 
اإلعالمية او الفنية او االجتماعية او االقتصادية والتربوية 
وه����ن من أبرز س����يدات املجتمع وله����ن بصمة في مجال 
عملهن وهذا أقل تقدير للمرأة الكويتية »أخت الرجال« ان 
نكرمها يوم 26 اجلاري في مجمع البيرق مبنطقة العقيلة.  
وأوضح ان االحتفال سيكون بسيطا للغاية، وذلك لوفاة 
الشيخ باسل الصباح، حيث سيكون دون صخب او مبالغة، 
مؤكدا ان املكرمات سيقمن بإلقاء كلمة مختصرة للتعبير 
عن مشاعرهن بهذه املناسبة. واستطرد قائال: املسؤولون 
ف����ي الدولة يدعمون هذا االحتفال الس����نوي الذي يحظى 
بإقبال جماهيري كبير، حيث حضره في األعوام املاضية 
رئيس وأعضاء مجلس األمة وعدد من الشخصيات العامة 
االجتماعية، وذلك ألهميته. واختتم اللواء الش����يخ أحمد 
اخلليفة تصريحه بتوجيه الشكر للجنود املجهولني الذين 
يقومون بدور كبير في هذا االحتفال وجناحه.  من جانب 
آخر، عبرت اإلعالمية منيرة عاشور عن سعادتها الختيارها 
من ضمن اإلعالميات املكرمات في حفل هذا العام، متمنية 

ان تكون دائما عند حسن ظن اجلميع.

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة مع الزميل نايف الشمري اإلعالمية القديرة منيرة عاشور

بوفيصل ورجاله
كلفت اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات الزميل 
نايف الش����مري بكتابة أغنية خاصة لالحتفال 
عنوانها »بوفيصل ورجاله« غناء وأحلان مطرب 
»س����تار أكادمي����ي« عبدالعزيز الوي����س، يقول 

مطلعها:
ابتع��د ي��ا اب��ن آدم ع��ن درب الخطا

خط��وة بين الم��وت او بي��ن الهالك
ابتع��د واع��رف وش الل��ي بك جرى

وق��ول باعلى الص��وت ال للمخدرات
لن��ا قص��ر  م��ا  وبوفيص��ل 

نبي��ه ش��ي  كل  وف��ر  بطيب��ه 
المش��كلة الخليف��ة حل��وا  ورج��ال 

والفض��ل يرج��ع إلدارة المخ��درات
علي��ك ح��ق  ل��ه  ل��ك  ش��ي  كل 

اس��اله وقلب��ك  عيال��ك  بيت��ك 

ألول مرة في أغنية واحدة

أبوبكر سالم وراشد الماجد لجمهورهما: »سامح«
بدأت اإلذاعات اإلماراتية بث أغنية ديو 
جديدة جتمع عمالقي الغناء الفنان الكبير 
أبوبكر سالم وسندباد االغنية اخلليجية 
راشد املاجد بعنوان »سامح« وهي األغنية 
التي أبدع كلماتها صاحب الس���مو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم »فزاع« 
وقام بتلحينها سفير األحلان فايز السعيد 

في تعاون جديد.
وتعتبر هذه األغنية التي جتمع للمرة 
األولى صوتي النجمني راشد وأبوبكر في 
أغنية واحدة، أحدث أغنيات »فزاع« التي 
ينتظرها اجلمهور اخلليجي والعربي بكل 
صبر، مل���ا تتمتع به من جماليات خاصة، 
يضيف إليها ملحن هذه األعمال النجم فايز 

السعيد الكثير من األلق والتألق.
وعن هذا العمل قال السعيد في تصريحات 
إعالمية انه فخور جدا بالتعاون اجلديد مع 
سمو الش���يخ حمدان ملا يتمتع به سموه 

من حرفية عالية في إبداع النصوص الشعرية، كما أعرب عن سعادته كونه امللحن الذي استطاع أن 
يجمع النجمني أبوبكر سالم وراشد املاجد في عمل مشترك، متمنيا أن ينال هذا العمل اهتمام اجلمهور 

العربي.
وقال الس���عيد: نحن نعمل بجد واجتهاد بش���كل مستمر إلس���عاد جماهيرنا، وأعتقد أنني أحتمل 
مس���ؤولية مضاعفة، األولى إيصال كلمات سمو الش���يخ حمدان بأفضل طريقة والثانية العمل على 

إظهار جنومنا العرب الذين يشدون بهذه األعمال بأحسن طلة.

السندباد راشد املاجد

الفنان الكبير أبوبكر سالم


