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جنوى كرمفنان العرب محمد عبدهسلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد

أصالة نصري

الرويشد وعبده وأصالة يحيون ليالي بيروت.. ونجوى كرم األكثر نشاطًا
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تعيش العاصمة بيروت رغم 
حم���ى املونديال واقت���راب بدء 
الش���هر الفضيل أجواء الصيف 
املعروفة بكثرة احلفالت الفنية، 
حيث مت تسجيل حوالي 30 حفال 
الش���هر اجلاري وسبتمبر  بني 
املقبل تقام في كل أرجاء لبنان، 
لتحتل املرتب���ة االولى في عدد 
احلفالت التي سيحييها فنانون 
عرب ولبنانيون. فكيف تتوزع 
بورصة احلفالت هذه، ومن هم 
الفنانون العرب الذين سيوجدون 

في بيروت؟
يحيي كل من سفير األغنية 
اخلليجي���ة عبداهلل الرويش���د 
وماجد املهندس حفال 26 اجلاري 
في فندق الڤينيس���يا، كما يطل 
الفنان السعودي رابح صقر في 
3 حفالت في الڤينيسيا االول 28 
اجلاري والثاني 2 اغسطس املقبل 
أما احلفل الثالث ففي 16 سبتمبر 
مبناسبة عيد الفطر، فيما يحيي 
فنان العرب محمد عبده حفلني في 

احلفالت في صيف 2010 تتوزع 
بني لبنان ومصر وسورية واألردن 
وتتوزع حفالتها في لبنان كاآلتي: 
23 اجلاري في فندق سان رايز 
في بيروت و26 اجلاري في فندق 
الڤينيسيا، وفي نهاية الشهر في 
فندق لورويال الضبية بيروت، 
وفي 12 سبتمبر املقبل في فندق 
احلبتور بيروت مبناس���بة عيد 

الفطر.

وائل ورامي وروال

هذا ويحيي أيضا في بيروت 
العديد  الفنانني  عدد كبير م���ن 
الفنان  من احلف���الت، فيتواجد 
رامي عياش 14 اجلاري إلحياء 3 
حفالت زفاف في لبنان، ليحيي 
في بعقلني الش���وف في 25 منه 
حفال مع الفنان���ة هيفاء وهبي، 
الفنان فضل شاكر فيشارك  أما 
في حف���الت بني األردن وتونس 
ويحيي حفال فقط في بيروت من 
تنظيم عماد قانصو 24 اجلاري 

في املوڤنبيك.
هذا ويط���ل وائل كفوري في 
23 اجلاري في احلبتور وفي 31 
منه ف���ي الفردوس اهدن وفي 7 
الريجنسي  املقبل في  أغسطس 
باالس، اما الفنان باس���م فغالي 
فيتواجد 31 اجلاري في مهرجان 
البترون الى جانب راغب عالمة 
ايض���ا ضمن أنش���طة مهرجان 
البترون، أما الفنانة كارول سماحة 
فتتوزع حفالتها بني املغرب ودول 
عربية اخرى وأوروبا كما تفتتح 
مهرجان طرابلس في لبنان من 
معرض رش���يد كرام���ي الدولي 
ليل األحد 18 اجلاري، أما الفنانة 
نوال الزغبي التي س���تجول في 
ماليزيا واملغرب وأميركا فسيكون 
لبيروت نصيبها ب� 4 حفالت 3 
منها في الشهر اجلاري وأخرى 
الفنانة  أما  املقبل.  في اغسطس 
باسكال مشعالني التي تتنقل بني 
تونس وسورية والقاهرة فتحيي 

في بيروت 20 اجلاري حفال.

إليسا وفارس وزبيب

أما حفالت الفنان فارس كرم 
في لبنان فتت����وزع كاآلتي: 16 
اجلاري في الرويال الضبية، و15 
أغس����طس املقبل في ريجنسي 
باالس، و28 من الشهر نفسه في 
الف����ردوس. فيما الفنان جورج 
وسوف يتواجد 31 اجلاري في 
الريجنسي باالس و5 أغسطس 
املقبل في الڤينيس����يا، و21 من 
الشهر نفسه في الفردوس اهدن، 
كما يحيي 19 سبتمبر املقبل )عيد 
الفطر( حفال في جراند حبتور. 
فيما يطل الفنان أمين زبيب 31 
اجلاري من الريجنسي باالس و21 
أغسطس من الفردوس اهدن. أما 
الفنانة روال س����عد فتتواجد 17 
اجلاري في الفردوس اهدن و6 
اغسطس في الرويال الضبية. أما 
الفنانة ليال عبود فتحيي حفلة 
فنية ساهرة في كوين اليسا أوتيل 
في مدينة صور وذلك الس����بت 
املقب����ل. أما إليس����ا التي حتيي 
حفال في مصر اخلميس املقبل 
في ملعب البولو بنادي سموحة 
الرياضي وسيكون احلفل غير 
عادي لغياب اليس����ا عن الغناء 
وسط اجلماهير االسكندرانية 
منذ فت����رة طويلة. كما تتواجد 
اليس����ا في بيروت 23 اجلاري 
في احلبتور ومنه في حفل في 
صور وف����ي عيد الفطر تطل 19 
س����بتمبر ايضا ف����ي احلبتور. 
وايضا سيكون للموسيقار ملحم 
ب����ركات عدة حفالت في بيروت 
وكذلك للسوبر ستار راغب عالمة 
الذي ايضا يحيي حفل انتخاب 
ملكة جمال بيروت وايضا للفنان 
وائل اجلسار لكن لم يتم حتديد 

مواعيدها بعد.

الڤينيسيا أيضا االول 29 اجلاري 
والثاني 14 سبتمبر املقبل، كما 
ستغيب النجمة املصرية شيرين 
عبدالوهاب عن جمهورها اللبناني 
في صيف 2010 بسبب وضعها 
مولودتها الثانية، وستطل أصالة 
بحفلت���ني في لبن���ان لم حتدد 

وتونس نستعرض احلفالت 
التي يحييها هؤالء في بيروت 
وتتوزع بحسب الفنانني وفقا 
لالتي: جنوى كرم األكثر نشاطا 
في إحياء احلفالت لصيف 2010 
والتي تتوزع بني لبنان وسورية 
وتونس وبلغ عددها 14 حفال. 

الڤينيس���يا بحفل يعود ريعه 
جلمعية الطفل اليتيم، وفي 17 
اجلاري حتيي حفال في فندق 
احلبت���ور الى جان���ب الفنان 

عاصي احلالني.
ف���ي 7 أغس���طس املقبل في 
ريجنسي باالس وفي 31 م��ن الشهر 

تفاصيلهما بعد.

استعراض

ال���ذي يطل  الوقت  وف���ي 
فيه الفنان���ون اللبنانيون في 
حف���الت في عديد م���ن الدول 
العربية السيما مصر واألردن 

ويتوزع جدول حفالت جنوى 
كرم وفقا كاآلتي: بعد إحيائها 
حلفل افتتاح مهرجان بيبلوس 
الدولي مع وائل كفوري في ليلة 
تكرميية للفنان وديع الصافي 
بعنوان »لبنان يا قطعة سما«، 
تغن���ي 14 اجل���اري في فندق 

نفسه في الفردوس اهدن.

عودة حوراني

تعود الفنانة دومنيك حوراني 
في صيف 2010 الى الساحة الفنية 
بقوة لتحتل املرتبة الثانية بعد 
جنوى كرم متفوقة على الفنان 
فارس كرم الذي كان قد حل ثانيا 
في صيف 2009 من بني الفنانني 
اللبنانيني الذين أحيوا أكبر عدد 

من احلفالت.
والالفت ان دومنيك حوراني 
تتقاسم القسم األكبر من احلفالت 
مع الفنان عل���ي الديك وتتوزع 
حفالتها بني س���ورية وبيروت 
ويبلغ عددها 9 حفالت أما حفالتها 
في لبنان فتتوزع كاآلتي: السبت 
املقبل في مطعم جنوم السما في 
عالية مع عل���ي الديك، وفي 17 
اجلاري في مطعم الش���اطر في 
طرابلس أيضا مع علي الديك، وفي 
24 في راشيا مع الديك ايضا، في 
نهاية الشهر في مطعم الكروم في 
البقاع كفريا منفردة، وايضا حتيي 
وحدها حفال في 7 أغسطس املقبل 
في ص���ور في منتجع فيكتوري 

فيالج مطعم أفندينا.

عاصي في المسرح

يثابر عاص���ي احلالني على 
احلركة الدائمة وتتوزع حفالته 
بني لبنان سورية ولندن وتبدأ 
جولة فنية األح���د 4 يوليو في 
»نادي النجوم« في زحلة، تليها 
في ال� 17 من اجلاري 17 حفلة في 
فندق »حبتور« )سن الفيل شرق 
بيروت(، و23 اجلاري يطل على 
مسرح »مهرجانات زوق مكايل«، 
ثم يتجه شماال في 24 من الشهر 
نفسه إلى »مطعم الفردوس« في 
اهدن، بعدها يسافر إلى لندن من 
1 إلى 3 أغسطس املقبل لعرض 
مسرحية »زايد واحللم« مع فرقة 
كركال، ثم يحيي حفال في زحلة 
)لبنان( حيث يعود ريعها ملصلحة 
»جمعية شعاع األمل اخليرية« 
ويطل احلالني في 18 اغسطس 

املقبل ضمن مهرجانات صور.

هيفاء والجمال اللبناني

تستعد هيفاء وهبي لسلسلة 
من احلف���الت واملهرجانات في 
مختلف املناطق اللبنانية والعربية 
واالوروبية استهلتها يوم اجلمعة 
املاضي في زحل���ة لبنان بحفل 
خيري ث���م امس في موناكو من 
خالل حفل جمعية أصدقاء لبنان 
البير دو موناكو  برعاية االمير 
لتشارك هيفاء الفنان راغب عالمة 
اجلمعة املقبلة في حفل انتخاب 
ملكة جمال لبنان، وفي 22 اجلاري 
حتيي مهرجان���ات البترون في 
لبنان، وفي 5 أغس���طس املقبل 
حتيي حفال في الڤينيسيا وخالل 
عيد األضحى حتيي النجمة هيفاء 
وهبي 3 حفالت في لبنان وقطر 

وأبوظبي.

نانسي بين مصر وبيروت

تستعد نانسي إلحياء عدد من 

أكثر من 30 حفاًل تلهب صيف لبنان رغم المونديال وبدء الشهر الفضيل مبكرًا

 مط���رب ش���اب للح���ني
م���و ع���ارف »يفص���ل« بني 
الصداقة والش���غل مسوي 
هوشة مع صديقه الشاعر اللي 
طلب منه مقابل مادي لغناء 

قصايده.. صچ اي شي!

ممثلة بعد ما كان���ت »كرمية« مع 
زميل لها عن���ده برنامج كاميرا خفية 
يصوره هاأليام قلبت عليه ألنه املوقف 
اللي سواه فيها يفّش���ل وطلبت منه 
عدم عرضه ب���س صاحبنا مطنش.. 

تستاهلني!

هوشة موقف
املمثلة اللي صارت مقدمة 
برام���ج تلفزيونية هاأليام 
متضايقة انه وال قناة »نادتها« 
علشان تعطيها برنامج في 
شهر رمضان الياي.. صاحب 

بالني چذاب يالطيبة!

برنامج


