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مطرب���ة خليجي���ة بعد ما 22
وصلتها اخبار ان شركة انتاجها 
تبي تستغنى عنها »رمت« التهامي 
اللي  على زميلته���ا اخلليجية 
قاعدة حتاربها وين ما راحت مثل 

ما تقول.. خير ان شاء اهلل!

ممثلة كانت »امنيتها« العمل 
مع فنانة مشهورة بس بعدما 
ش���افتها هالفنانة في بروڤة 
التعامل معها  القراءة رفضت 
ألنها ش���ايفة نفس���ها حيل.. 

بوطبيع ما ييوز من طبعه!

استغناء تعامل
تعليمات مدير إدارة املنوعات في 
التلفزيون محمد املسري اللي وجهها 
للعاملني بإدارته ومطالبتهم بااللتزام 
الرسمي تستحق اإلشادة والتقدير 
وعقبال إدارات التلفزيون الباقية.. 

عساك على القوة يا بوعزيز.

دوام

لقطة جماعية ألعضاء مجلس اإلدارة اجلديد ملسرح »اخلليج العربي« مع مؤيديهم

الفنان محمد املنصور يدلي بصوته الزميل بشار جاسم يهنئ ميثم بدر بحضور الرشود واملنصور الزميل مفرح الشمري وابتسامة مشتركة مع الفائز عبداهلل العتيبي

الرشود فاز بالمركز األول بحضور ممثلي المجلس الوطني وعدد من الفنانين الكبار

انتخابات »الخليج«.. الكل رابح فيها

عبدالرحمن العقل، الفنانة القديرة 
هيف���اء عادل، ناص���ر كرماني، 
منى شداد وعميد املعهد العالي 
للفنون املسرحية د.فهد السليم 

وغيرهم

يذكر ان فرقة مسرح اخلليج 
العربي شهدت خالل عقد جمعيتها 
العمومية حضور عدد من الفنانني 
الكبار مث���ل: منصور املنصور، 
محمد املنصور، حسني املنصور، 

أمينا  العتيبي  االدارة، وعبداهلل 
للسر، وميثم بدر أمينا للصندوق، 
اللجنة  � رئيس  املزيعل  واسامة 
الثقافية، وفيصل بوغازي � رئيس 

جلنة العالقات العامة.

من جانب آخر، عقد االعضاء 
الفائزون في االنتخابات اجتماعا 
خاصا لتش����كيل مجلس االدارة، 
حيث أسفر االجتماع عن ان يكون 
محمد الرش����ود رئيس����ا ملجلس 

املركز االول في االنتخابات  على 
التي أقيمت حتت إش����راف أمني 
النظ����ام، ما دعا  للمحافظة على 
البعض ألن يقولوا ان »الكل رابح« 

في هذه االنتخابات النزيهة.

للفرقة فوزي التميمي عمت االفراح 
العربي،  أروقة مس����رح اخلليج 
حيث قدم اعضاؤه واملتنافسون 
في االنتخاب����ات التهنئة للمؤلف 
املسرحي محمد الرشود حلصوله 

الرابع وفيصل  املزيعل باملرك����ز 
بوغازي باملركز الرابع مكررا بعد أن 

حصل كل منهما على 35 صوتا.
وبعد إعالن النتائج الرسمية 
املؤقتة  اللجنة  من قبل رئي����س 

مفرح الشمري
أخي����را انتهت انتخابات فرقة 
مسرح اخلليج العربي في أجواء 
هادئة ودميوقراطية رغم الضجة 
االعالمية التي صاحبتها منذ أن حل 
وزير االعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
بقرار وزاري مجلس االدارة السابق 
الذي كان يرأس����ه أسامة املزيعل 
وش����ّكل جلن����ة مؤقتة برئاس����ة 
التميمي  التلفزيون فوزي  وكيل 
لتولي ادارة الفرقة واإلشراف على 
انتخاب����ات جديدة لها، خصوصا 
أنها من الفرق العريقة التي قدمت 
الكثير للحركة املسرحية الكويتية 

واخلليجية.
وجرت االنتخابات التي تأجلت 
4 أيام عن موعدها احملدد مساء امس 
االول في أجواء تنافسية شديدة 
بحضور ممثلي املجلس الوطني 
للثقاف����ة والفنون واآلداب، أحمد 
الرقعي، صالح احلمر، بدر محارب، 
العنزي،  مرتضى مرام، ج�����ابر 
ماج���دة محمود، ف����الح املطيري، 
عبدالك���رمي اله���اج����ري، مدحت 
عبدالهادي، وقد شارك فيها أربع 
قوائ����م انتخابية وضمت القائمة 
االولى املؤلف املس����رحي محمد 
الرشود، أحالم حسن، ميثم بدر، 
عبداهلل العتيبي، فيصل بوغازي، 
أما القائمة الثانية فضمت كال من 
بندر املطيري، جنف جمال، الكاتب 
عبداهلل الرويشد، ناصر السريع، 
بينما القائمة الثالثة ضمت أسامة 
املزيعل، عبدالكرمي اسماعيل، فواز 
املنصور، أما القائمة الرابعة فهي 
قائمة املس����تقلني:  سلطان محمد 
بخيت وعبدالعزيز السويدان بعد 
انس����حاب عبداهلل العابر وعماد 

العكاري.
وقد أس����فرت االنتخابات عن 
فوز محمد الرشود باملركز االول 
وميثم بدر باملركز الثاني وعبداهلل 
العتيبي باملركز الثالث وأس����امة 

)كرم ذياب(محمد الرشود يدا بيد مع منصور املنصور بعد فوزه باالنتخابات

بشكل مميز جدا ومن أبرز النجوم 
الكبار الذين تعاون معهم، النجم 
الراحل مايكل جاكسون في أغنية 
»Earth Song« وكريستينا اغيليرا 
وجوس����تين تيمبرليك وميسي 

اليوت وستينج، وغيرهم.

الكبير وضعها ف����ي مكانة مهمة 
تؤهلها لدخول سباق أفضل األغاني 
الراقصة على مستوى العالم. يذكر 
ان المخرج الموسيقى هاني البدر 
تعاون مع عدد كبير من النجوم 
العالميين وأخرج أغنياته موسيقيا 

المتاج����ر المتخصصة في مجال 
األغاني والموس����يقى ومن أهمها 
متج����ر »I Tunes« ال����ذي تملكه 
شركة Apple العالمية للكمبيوتر. 
واستطرد: احتالل »لوما« قمة هذه 
االستفتاءات وتحقيقها لهذا النجاح 

عبدالحميد الخطيب
أكد المخرج الموسيقي وال�»دي 
جي« العالمي الكويتي هاني البدر 
)Hani( المقيم بالواليات المتحدة 
األميركية انه قام بناء على تكليف 
من شركة »ايوا جلف« بعمل حملة 
دعائية كبيرة للريمكس الخاص 
بأغنية الملحن والمطرب المتألق 
مشعل العروج »لوما« والتي يتم 
بثها عبر أثي����ر محطات الراديو 
العالمية الشهيرة، مشيرا الى ان 
الريمكس احتل قمة االستفتاءات 
التي أجرتها أشهر محطات الراديو 
العالمية، حيث حقق أعلى نسبة 
تصويت من قبل المستمعين لهذه 
اإلذاع����ات، خصوصا في أميركا، 
البرتغ����ال، نيوزيلندا،  ايطاليا، 
وس����نغافورة والعديد من الدول 
األخ����رى. وأض����اف الب����در: كما 
يتواج����د الريمك����س في أش����هر 

HANI شعار الدي جي مشعل العروج

مرشحة لسباق أفضل األغاني الراقصة دوليًا

هاني البدر: »لوما« لمشعل العروج 
تحتل قمة ريمكسات اإلذاعات العالمية

نجوى كرم: ملحم بركات كسالن.. 
وأنا مش البيبي سيتر بتاعتو!

هيفاء وهبي ضيفة على مهرجان 
دمشق السينمائي

انتش����رت مؤخ����را 
شائعات سببت غضبا 
شديدا للفنانة اللبنانية 
جنوى كرم، حيث قيل 
انها كانت السبب وراء 
قل����ة االنت����اج الفن����ي 
للملحن اللبناني ملحم 
ب����ركات، لكنها بدورها 
نفت هذه الشائعة، وذلك 
ببث مباشر ومبواجهة 
الفنان ملحم بركات في 
برنامج »عن جد«، خالل 
اللق����اء بدا على جنوى 
التوتر واالستياء  كرم 
من االسئلة التي يوجهها 
البرنامج  لها مراس����ل 

حول قيامها مبنع ملحم بركات من التعاون مع بعض الفنانني، وقالت 
له: هذا الكالم كالم نسوان أو كالم عيال صغار، وأكبر دليل على ذلك 
انن����ي رفضت حلنا قدمه لي منذ فترة قصي����رة، وأخبرته ان الفنانة 
ماجدة الرومي أحق به. واضافت: أنا مش البيبي سيتر بتاعت ملحم 
بركات، وأنا ما بحمل ضميري اني أسرق فنه من معجبيه، أنا بحاول 

اسرق منه حلظات حزنه ألشاركه فيها.
وبنبرة غاضبة للغاية، تابعت جنوى قائلة: السبب في هذه األقاويل 
ان ملحم كسالن لدرجة انه ال يلحن لي أي أغان، وأنا لن أرد على هذه 

االتهامات ألن ما يقال إهانة له وليست لي.

أك��������دت  أ.ف.پ: 
العام��ة  املؤسس������ة 
للس���ينما، اجله������ة 
املنظمة ملهرجان دمشق 
السينمائي، ان النجمة 
اللبنانية هيفاء وهبي 
عل���ى قائم���ة ضيوف 
املهرجان الذي سينطلق 
في السابع من نوفمبر 
املقبل ويس���تمر حتى 

الثالث عشر منه.
وقال محمد االحمد 
العامة  مدير املؤسسة 
للسينما لوكالة فرانس 
برس ان املهرجان دعا 
الفنانة اللبنانية كنجمة، 

وه���ذا امر مألوف في املهرجان���ات، ان تدعو النجوم والوجوه 
الثقافية البارزة، ال السينمائيني فقط.

وردا على سؤال حول املوقف الذي كان اطلقه صباح عبيد، 
نقيب الفنانني الس���ابق في سورية حول منع هيفاء وهبي من 
الغناء في سورية قال االحمد اذا كان لعبيد موقف خاص فنحن 

غير ملزمني به.
وذكر االحمد ان الفنان اللبناني وديع الصافي من احملتمل ان 
يكون على قائمة املكرمني في املهرجان اذا ساعدته صحته وذلك 

باعتباره شارك وظهر في العديد من األفالم السينمائية.

جنوى كرم هيفاء وهبي


