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مط���رب يعتق���د ان���ه 18
»مح���ارب« م���ن زميل له 
الس���احة بعدما مت  ف���ي 
استبعاده من حفل خاص 
اقيم في دولة مجاورة.. اهلل 

يعينك!

ممثل م���ا »فلح« في 
التمثي���ل هااليام يفكر 
انه يفتح له مكتب انتاج 
علشان يستفيد مثل غيره 
بس يدور على شريك.. 

خير ان شاء اهلل!

استبعاد إنتاج
ممثلة عبرت عن »فرحتها« 
ملشاركتها في عمل خليجي 
بعد ان اس���تعان بها املنتج 
علشان يبط چبد صاحبتها 
الفنانة املشهورة اللي طلبت 

سعر غالي.. اهلل يشفي!

فرحة

ماجدة الرومي

سيد النور اثناء احلفل

ميريام فارس أثناء البرنامج

7 نجوم لبنانيين مع الوسوف
يحيون مهرجان »المحبة  في سورية« 

ميريام دمها خفيف مع »ستار صغار«

اطلت الفنانة ميريام فارس ببساطتها 
وخفة دمها على جنوم »ستار صغار« الذي 
سيعرض على قناة ابوظبي الحقا بعد شهر 
رمضان في موسمه اجلديد وتفاعل معها 
االطفال بشكل ملحوظ وتأثرت مبواهبهم 
خاصة انها تخرجت في صغرها في برنامج 

مواهب صغيرة.
وكانت ميريام قد ألغت جميع حفالتها 
لهذا الصيف ومن أهمه���ا املهرجانات في 
مختلف املناط���ق اللبنانية وبلدان اخرى 
منها: مهرجان القلعة في حمص، مهرجان 

احملبة في الالذقية، مهرجان ليبيا وحفلتان 
ملهرجان اجلميلة في اجلزائر ومهرجانات 
العرش في املغرب وحفلتا الغردقة،بسبب 
انشغالها بتصوير فوازير رمضان للعام 
2010 التي س���تعرض عل���ى قناة القاهرة 

والناس.
والتي تعاقدت معها مؤخرًا واقامت بهذه 
املناس���بة مؤمترا صحافيا، ومن املتوقع 
ان حتظى الفوازير بنسبة مشاهدة عالية 
للجماهيري���ة الت���ي تتمتع به���ا ميريام، 

والجادتها فن االستعراض.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
الفنانني   يط����ل كل م����ن 
ماج����دة الرومي وجنوى كرم 
وباسكال مش����عالني وفضل 
شاكر ومارسيل خليفة وعاصي 
احلالني وملح����م بركات مع 
سلطان الطرب جورج وسوف 
ضمن أنشطة مهرجان »احملبة 
في سورية«، الذي حتول خالل 
السنوات الى مهرجان وطني 
بامتدادات عربية، ويقام كل عام 
في مدينة الالذقية الساحلية 
السورية فإن عددا غير قليل من 
جنوم الغناء العرب )معظمهم 
من لبنان( سيش����اركون في 
دورة العام احلالي من املهرجان 
)الدورة 21(، فضال عن جنوم 

الغناء السوريني. 
وأك����دت اللجن����ة املنظمة 
العليا للمهرجان الذي ينطلق 
في الثاني من أغسطس املقبل 
العاشر منه  ويس����تمر حتى 
)بداية ش����هر رمضان(، على 
أهمية مشاركة أدباء وشعراء 
محليني وعرب في املهرجان، 
باإلضافة إلى شخصيات ذائعة 
الفكر  ف����ي مضامير  الصيت 
والثقافة واألدب والفن. وستقام 
بعض األنشطة الرياضية على 
هامش املهرج����ان كبطوالت 
للمالكمة والدراجات واختراق 
الضاحية مبشاركة رياضيني 
عرب وس����وريني، فضال عن 
إقامة معرض للكتاب ومعرض 
للزه����ور ومع����رض للتراث، 
باإلضافة إلى عروض سينما 

الهواء.

جورج وسوف

املنسق االعالمي للمهرجان الزميل هاني الظفيري اثناء تكرميه

.. وتكرمي مشعل الشايع الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة وخبيرة التجميل الكويتية جواهر يكرمان محمود بوشهري

جنوى كرم

جانب من املكرمني وبعض النجوم احلاضرين باحلفل تكرمي محمد الشعيبي

ضمن أنشطة »صيفي ثقافي 5« وعلى مسرح »متحف الكويت«

»افرح يا قلبي« سيد النور غّنى »كلثوميات«

تحت رعاية وحضور الخليفة وعدد من القائمين على المهرجان

م المتميزين في الفن واإلعالم بالكويت »صيف النجوم« كرَّ
عبد الحميد الخطيب

حتت رعاية الش���اعر الشيخ دعيج اخلليفة وبحضور حشد من 
أهل الفن واإلعالم، أقيم مساء أمس األول حفل ختام مهرجان »صيف 
النج���وم 2010«الذي تنظمه وكالة الفن العربي، حيث مت تكرمي عدد 

من املتميزين في مجال التمثيل واالعالم بالكويت.
في بداية احلفل رحب عريفه الزمي���ل حمود الرباح باحلضور، 
متمنيا أن يس���تمر املهرجان ل���دورات مقبلة خاصة انه يأتي تلبية 
لرغبة اجلمهور الذي اختار تكرمي جنومه من خالل استفتاء كبير.

بعد ذلك صعد الش���اعر الشيخ دعيج اخلليفة وخبيرة التجميل 
الكويتية جواهر صاحبة مرك���ز جواهر باالس أحد رعاة املهرجان 
إلى خشبة املسرح، والتي ألقت كلمة أوضحت فيها أن ما مت تقدميه 
هو هدية متواضعة لهؤالء النجوم املتميزين، متمنية لهم التوفيق. 
ومن ثم مت تكرمي الفنان محمود بوش���هري كأفضل ممثل عن مجمل 
أدواره األخي���رة، وقال في كلمة موجزة: فخ���ور بهذا التتويج ألنه 
يأتي في وقت أس���تعد فيه لتقدمي عدد من املسلسالت الرمضانية، 
متمنيا أن حتوز هذه االعمال إعجاب جمهوره، تاله تكرمي مش���عل 
الشايع كأفضل مذيع، حيث قال: التكرمي ميثل دافعا كبيرا لي إلرضاء 
جمهوري الغالي، خاصة أنه مؤشر على جناح برنامج »وينك«، ثم 
كرم محمد الش���عيبي كأفضل ممثل شاب ومن بعده صالح الراشد 
كأفضل مذيع برامج شبابية عن برنامج »رايكم شباب« وزينب خان 
كأفض���ل مذيعة إخبارية، ثم حبيبة العبداهلل كأفضل مذيعة برامج 

ثقافية وأدبية عن برنامج »الديوان«.
اجلدير بالذكر ان اللجنة املنظمة للمهرجان منحت جائزة تقديرية 
ملس���ابقة »شاعر العرب« كونها املس���ابقة األهم في الكويت وتسلم 
التكرمي ممثل رئيس مجلس إدارة تلفزيون رواسي فايز بن دم����خ 
ومت ت����كرمي املنسق اإلعالمي للمهرجان الزميل هاني الظفيري جلهوده 

كما مت تكرمي الشيخ دعيج اخلليفة لرعايته املهرجان.

مفرح الشمري
استطاع املطرب الكويتي سيد النور 
الذي تبن����ته أس�������رة كوكب الش���رق 
أم كلثوم ان يع���يدنا ل����زم���ن الط���رب 
اجلميل لنتحسر على ما وصل إلي���ه حال 
األغنية حاليا، فعلى ال����رغم من املشاكل 
التقنية التي واجهته في االجهزة املوجودة 
باملسرح خصوصا اجهزة الصوت خالل 
حفلته الغنائية التي أقيمت مساء أول من 
امس على مسرح متحف الكويت ضمن 

أنشطة مهرجان »صيفي ثقافي 5« إال انه 
أثبت للجميع انه ميلك خامة صوتية تؤهله 

لغناء إبداعات »الست« أم كلثوم.
بدأ احلفل بكلمات ترحيبية من عريفته 
املذيعة س���ودابة علي التي قدمت نبذة 
مختصرة عن انطالقة سيد النور الفنية 
بعد أن تبنته أسرة كوكب الشرق أم كلثوم 
ليصبح املطرب الوحيد التي تبنته هذه 

األسرة.
ومن بعدها غنى س���يد النور أغنية 

»للصبر حدود« مع فرقته املوس���يقية 
بقيادة املايسترو عصام زين واستطاع 
ان يقدم اغنياته بطريقة جميلة محافظا 

على لونها، كما تغنت بها »الست«.
ومن ثم غنى »حيرت قلبي« التي متايل 
احلضور على حلنها وكلماتها اجلميلة 
مرددين كلماتها مع سيد النور الذي بدا 
واثقا من نفس���ه ليلحقه���ا ب� »رباعيات 
اخلي���ام« التي س���يطرت على مش���اعر 

اجلميع.

وبعد استراحة قصيرة غنى »افرح يا 
قلبي« ليس���عد بها قلوب العشاق الذين 
كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر ومن ثم 
غنى »انت عمري« بتمكن ش���ديد وأداء 

رائع من الفرقة.
واخت���تم املط���رب سي���د النور حفلته 
الغنائية بأغنية »غنيلي ش���وي شوي« 
ال���تي ش����اركه احل���ضور بترديد كلماتها 
اجلميلة التي التزال محفورة في قل���وب 

عشاق ص���وت أم كلثوم.

)كريم دياب(

)أنور الكندري(جانب من احلضور


