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مدير أعماله رفض الحديث عن الموضوع

رامي عياش ينفصل عن زوجته
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

 بعد أقل من ش���هرين على إعالنه زواجه من 
سيرين أبوزين، ابنة شقيقة الشيخ بهجت غيث، 
شيخ عقل الطائفة الدرزية السابق، وبعد ان مت 
عقد القران في دار الطائفة الدرزية منذ شهرين، 
وقبل موعد حفل الزفاف املرتقب بشهرين، حيث 
كان مقررا في نوفمبر املقبل، يبدو أن الفنان رامي 
عياش انفصل عن سيرين رغم حالة احلب التي 
عاش���ها معها كما صرح س���ابقا، لكن ما أسباب 
االنفصال؟ عياش يرفض البوح بها معتبرا نفسه 
»ابن جبل« ويرفض ال���كالم في املوضوع ألنه 
يتعلق بحياته اخلاصة وايضا رفض مدير اعماله 
باسم عساف احلديث في موضوع االنفصال، وفي 
الوقت الذي نقلت فيه بعض املواقع االلكترونية 
ع���ن مصادر مقربة ان الط���الق لم يقع بعد بني 
الطرفني حتى اليوم لرفض رامي الطالق ما جعل 

خطيبته توكل محاميا لرفع قضية. 
من جه���ة أخرى يعمل رام���ي عياش لوضع 
اللمسات االخيرة على ألبومه اجلديد وقد صور 
كليب���ا جديدا ألغنية لبنانية من ألبومه اجلديد 
في تركيا حتت إدارة املخرج الفرنسي فابني دو 
فيلس، وهي ستكون األغنية التي يدعم من خاللها 
ألبومه هذا املقرر أن يبصر النور خالل 20 يوما، 
وسيضم 9 أغنيات تعاون فيها مع كبار امللحنني، 
والشعراء منهم سليم عساف، رامي جمال، جان 
ماري رياشي، أمين بهجت قمر، نزار فرنسيس، 

رامي عياش مع خطيبته سيرين أبوزينومحمد يحيى.

ميس حمدان

ميس حمدان: »ماسكتلوش« في بداية العام
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد

عادت الفنانة ميس حمدان 
ال���ى القاهرة م���ن لبنان بعد 
قضاء إجازة عيد الفطر هناك 
حيث قامت أثناء تواجدها في 
البيروتية بزيارة  العاصم���ة 
أماكن تصوير كليب أغنيتها 
اجلديدة »ماسكتلوش« وهو 
الكليب الذي وضعت هي فكرته 
وتتعاون فيه مع مخرج أجنبي.
ميس الت���ي يتوقع أن تطرح 
ألبومه���ا مطلع الع���ام القادم 
والذي سيضم لهجات لبنانية 
ومصرية وخليجية، تعمل على 
اجناز تسجيل االغاني قبل البدء 
بتصوير دورها في مسلس���ل 

»العنيدة«.
وفي هذا االطار اجنزت ميس 
حمدان منذ اي���ام في القاهرة 
تسجيل إحدى أغاني ألبومها 
وهي بعنوان »أمنتك« من كلمات 

جمال اخلولي وأحلان تامر.

وزنها زاد مرة أخرى بعد والدة »هنا«

 طبيب شيرين ينصحها بتأخير العودة إلى الغناء
أكدت املطربة شيرين عبد الوهاب أنها لن 
تستأنف نشاطها الفني في شهر أكتوبر املقبل كما 
أعلنت من قبل، ولن تصور أغنية »ماتعتذرش« 

مع املخرجة ليلى كنعان. 
وكانت شيرين قد أعلنت عقب وضعها ابنتها 
الثانية »هنا« أنها ستستأنف نشاطها الفني في 
أكتوبر 2010، ولكن طبيبها اخلاص نصحها بأن 
تقوم مبد فترة إجازتها ستة أشهر أخرى، وأال 
تعود للغناء إال بعد أن تس����ترد كامل عافيتها 
حتى ال حتدث لها أي مضاعفات، حسب صحيفة 

»الشروق«. 
وشجع ش����يرين على االقتناع بنصيحة 
الطبي����ب وتأجيل عودته����ا أن وزنها زاد عن 
الطبيعي بعد اإلجناب مثل املرة األولى، لذلك 
فضلت أن تؤجل ظهورها أمام اجلمهور حتى 
تخسر هذا الوزن الزائد، حرصا منها على أال 

يراها أحد في شكل غير الئق. 

قرار شيرين بعدم استئناف نشاطها الفني 
سيؤجل معه مشروع الدويتو الذي كان مقررا 
أن يجمع بني شيرين واملطرب اللبناني فضل 
شاكر، والذي أكدت انتهاءها من كل الترتيبات 
واالستعدادات اخلاصة به، وأعلنت أن تسجيله 
وتصويره متوقف على عودتها، وبطبيعة احلال 
سيتأجل أيضا التفكير في مشاريع الدويتوهات 
املقرر أن جتمع شيرين عبدالوهاب باملطربتني 

أنغام وسميرة سعيد. 
من جهة أخرى، بدأت شيرين في االستماع 
واختيار أغني����ات ألبومها اجلديد وأكدت أنها 
بالفعل اختارت ثالث أغنيات يتم توزيعها حاليا، 
حيث تتعاون مع املوزعني فهد ونصيب طارق 
مدكور ومحمد مصطفى، وأشارت شيرين إلى 
أنها وحتى هذه اللحظة لم تظهر أمامها املالمح 
األولية لأللبوم، موضحة أن ذلك لن يتحقق إال 

عندما تستقر على 6 أغنيات منه على األقل.

أكد أن الميزانية المالية وراء تأخر طرح ألبومه الجديد

بدر النوري: لماذا ال تدعم اإلذاعات الكويتية 
الفنانين المحليين بقدر دعمها للفنانين العرب؟!

عبدالحميد الخطيب
وسط أمنيات بتحقيق النجاح 
وارضاء رغبات اجلمهور وتقدمي 
املتميز من األعمال الغنائية عقد 
املط����رب بدر الن����وري مؤمترا 
صحافيا مساء اخلميس املاضي 
في VIRGIN MEGASTORE مبجمع 
املارينا لإلع����الن عن تفاصيل 
ألبومه اجلديد الذي حمل اسم 
»بدر النوري 2010 رقم 1« حيث 
توجه النوري في بداية املؤمتر 
بالشكر لكل من ساعده في إعداد 
وتنفيذ األلبوم حتى خرج للنور، 
ملمحا الى ان التنفيذ استغرق 
قرابة السنة والس����يما انه مت 
في أكث����ر من دولة وهي: مصر 

والكويت والبحرين وتركيا.
واض����اف قائ����ال: رغبت ان 
يكون األلبوم من����وع األحلان 
مع االحتف����اظ ببعض األلوان 
الش����عبية احملبب����ة للجمهور 
الكويتي واخلليجي، وسأعمد 

إثبات  الى  الق����ادم  البومي  في 
نفسي في الغناء باأللوان األخرى 
وأمتنى ان أكون عند حسن ظن 

جمهوري بي.

مستوى مطلوب

 وعن سبب تأخره في طرح 
الكالم  ق����ال: اختي����ار  األلبوم 
واألحلان يحتاج إلى الوقت الكافي 
لكي يكون باملستوى املطلوب 
مشيرا الى انه واجه أيضا العديد 
من املشكالت املرتبطة بتوفير 
امليزانية املالية الالزمة إلنتاج 
ألبوم كام����ل خصوصا انه من 
إنتاجه الشخصي، باإلضافة الى 
التي  التسجيل  حتديد مواعيد 

تطلبت وقتا طويال.
وردا على سؤال عن األغنيات 
التي س����يصورها على طريقة 
الڤيديو كليب قال: لقد انحصر 
االختيار بني اغنيتي »أصبر قلبي 
ويا كبر الفراغ« وسيس����اعدنا 

اجلمهور في معرفة أيهما ستصور 
وذلك من خالل التصويت عبر 

شبكة اإلنترنت. 
وأكد النوري انه يسعى الى 
تقدمي شيء متميز في ظل الزحام 
الغنائية  الساحة  الذي تشهده 
حاليا، مشيرا الى انه سيطرح 
أغنية سينغل في شهر نوفمبر 
املقبل وهي رياضية للمنتخب 
الكويت����ي املش����ارك في كأس 
اخلليج لكرة القدم وس����تكون 
من كلم����ات خالد املطيري، كما 
سيطرح أغنية وطنية للكويت 
في احتف����االت الديرة باألعياد 
الوطنية في فبراير املقبل، كذلك 
قال انه هن����اك فكرة مطروحة 
لتقدمي ديو مع خريجة »ستار 
أكادمي����ي« الفنانة التونس����ية 
مروى بن صغير واملش����روع 

قيد التفكير.
وفي نهاية املؤمتر قام الفنان 
بدر النوري بغناء احدى أغنيات 

ألبومه اجلديد، وتساءل النوري: 
ملاذا ال تدعم احملطات اإلذاعية 
الكويتية الفنانني احملليني بقدر 
دعمها للفنانني العرب الذين نكن 
لهم كل احملبة والتقدير من خالل 
بث أغنياتنا وتعريف اجلمهور 

بنا وبفننا؟!

حرص شديد

وفي مداخلة من املخرج أحمد 
دشتي قال فيها: من خالل تعاملي 
مع الفنان بدر النوري في أعمال 
مسرحية وجدت فيه احلرص 
الش����ديد والدقة في العمل مما 
يساهم في وصول الفكرة فهو 
فن����ان ملتزم يعم����ل بتروٍّ وال 
يستعجل الظهور رغم إمكانياته 
الرائعة، متمنيا له التوفيق في 

هذا األلبوم. 
اجلدير بالذكر ان األلبوم يضم 
أغنيات »رقم واحد«كلمات خالد 
املطيري وأحل����ان بدر النوري 

وتوزيع خالد النوري، و»أصبر 
قلب����ي« كلمات عل����ي املعتوق 
وأحلان بدر النوري وتوزيع أحمد 
سليم، وأغنية »متغير« كلمات 
خالد املطي����ري وأحلان نواف 
عبداهلل وتوزيع خالد النوري، 
كذلك »أخيرا اتص����ل« كلمات 
خالد املطي����ري وأحلان نواف 
عبداهلل وتوزيع خالد النوري 
و»تبان����ا« كلم����ات عبدالعزيز 
العبكل وأحلان ماجد املخيني 
وتوزيع خالد النوري باإلضافة 
الى أغنية »يا كبر الفراغ« كلمات 
وأحلان خالد املطيري وتوزيع 
بدر كرم، و»انت نسيت« كلمات 
وأحلان بدر النوري وتوزيع علي 
مختار، و»شفتوا هذا« كلمات 
البابطني وأحلان نواف  سعود 
عبداهلل وتوزيع خالد النوري، 
و»احملط����ات« كلمات رس����ول 
الصغير وأحلان نواف عبداهلل 

وتوزيع عدنان عبداهلل.

النوري متوسطا عددا من حضور املؤمتربدر النوري


