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املطربة القديرة جاهدة وهبة أثناء احلفل

 )قاسم باشا(السفير اللبناني بسام النعماني والسفير األردني جمعة العبادي ضمن احلضور

جانب من احلضور الكبير

عمرو دياب

خالل حفل غنائي نظمته لها »اليسرة« للدعاية واإلعالن بعد غياب 8 سنوات

جاهدة وهبة لجمهورها في الكويت:
»لو يشا يمشي على خدي مشى«

مفرح الشمري
اقل م���ا يقال ع���ن احلفل 
الغنائي الذي نظمته ش���ركة 
»اليس���رة« للدعاية واالعالن 
وأحيت���ه املطرب���ة اللبنانية 
القديرة جاهدة وهبة مس���اء 
أمس االول في قاعة »اجلهراء« 
بفندق »جي دبليو ماريوت« 
بع���د غي���اب 8 س���نوات عن 
جمهورها في الكويت، انه كان 
ليلة من ألف ليلة وليلة، حيث 
استمع احلضور من »الطبقة 
اعاد  املخملية« لطرب اصيل 
إليهم زمن الغناء اجلميل بعد 
»الهذيان« الذي نس���معه في 

الساحة الغنائية حاليا.

»طلعت يا محال نورها«

انطلق احلفل في ال� 9 مساء 
بدخول الفرقة املوسيقية املكونة 
من أرمني كيش���يك »بيانو«، 
غسان سحاب »قانون«، بشار 
ف���ران »كونترب���اص«، احمد 
اخلطيب »ايقاع« وكانت بقيادة 
عازف »الكمان« كلود شلهوب 
حيث عزفوا اغنية »طلعت يا 
محال نورها« وغنتها املطربة 
جاهدة بطريقة جميلة وشاركها 
الكبي���ر في ترديد  احلضور 

كلماتها العالقة في أذهانهم.
وبعده���ا قدم���ت حتياتها 
للكوي���ت حكوم���ة وش���عبا 
ووجهت ش���كرها الى شركة 
»اليس���رة« على تنظيم هذا 
احلفل لتلتقي بجمهورها في 
الكويت بعد غياب عنهم دام 8 
سنوات ثم صدحت بصوتها 
مب���وال »صوتك م���رق« من 
كلمات الش���اعر الكبير طالل 
حيدر ونال استحسان اجلميع 
للقدرات الصوتية التي متتلكها 
جاهدة وهبة خاصة انها قدمت 
هذا »املوال« من غير موسيقى 
لتلحقه بأغنية »أعطني الناي 
وغن« التي سيطرت من خاللها 
على مشاعر اجلميع خاصة انها 
قدمت هذه االغنية ب� »سلطنة« 
حيث صفق لها احلضور كثيرا 

وحلنها اجلميل.

»رح حلفك بالغصن«

وبعده���ا غن���ت لالخوين 
الرحبان���ي اغني���ة »رح حلفك 
بالغص���ن« وأتبعته���ا بأغنية 
»جفنه علم الغزل« للموسيقار 
محمد عبدالوهاب وتلتها قصيدة 
»أجنبن���ي« لالديبة اجلزائرية 
التي نالت  احالم مس���تغامني 
استحس���ان اجلمي���ع لفكرتها 
اجلميل���ة خاصة انها من قامت 

وأحلقته���ا بأغني���ة »أهواك« 
بتوزيع موسِيقي جديد اسعد 

املوجودين.
ومن ثم قدمت مواال من شعر 
احلالج »يا نس���يم الريح قل 
للرش���ا.. لم يزدني الورد اال 
عطش���ا.. حلبيب حبه وسط 
احلش���ا.. لو يشا ميشي على 
خدي مشى« واتبعته بأغنية 
الت���ي متايل  ب���اهلل«  »آمنت 
احلضور معها وهم جالسون 
على كراسيهم لكلماتها اخلفيفة 

بصياغ���ة حلن يتماش���ى مع 
مفرداتها القوية.

وبعد ه���ذا التجاوب الكبير 
الذي شعرت به املطربة جاهدة 
وهبة من احلضور غنت لهم »يا 
املأخوذ  حبيبي تعال احلقني« 
حلنه���ا من حلن تركي ثم غنت 
»أم���ل حياتي« بش���كل جميل 
واختتمت حفلتها الغنائية من 
خالل غنائها الغنية »ال تلتفت الى 
الوراء« من كلمات غونتر غراس 

وأحلان املطربة نفسها.

عمرو دياب يقيم »معسكرًا محصنًا« 
إلنجاز ألبومه الجديد

شكري بدأ العالج الطبيعي.. وصديق 
له يعترف: أنا من كان يقود السيارة

أعلن جنم »ستار أكادميي 7« املصري 
محمود شكري عبر صفحته على موقع 
»الفيس بوك« أنه بدأ تلقي جلس���ات 
العالج الطبيعي بسبب اإلصابات التي 
تعرض لها في احلادث الذي أودى بحياة 
النجم رامي شمالي. وطلب محمود شكري 
من محبيه ان يتمنوا له الشفاء والتعافي، 

بحسب »النشرة«. 
وفي موضوع متصل باحلادث صرح 
أحد أصدقاء ش���كري ألحد الصحافيني 
بأنه هو من كان يقود الس���يارة التي 
كانت جتمعه مبحمود شكري والراحل 
رامي شمالي الذي كان جالسا في املقعد 
اخللفي للسيارة. وأوصل نفسه الى بيته 
في طريق العودة من إحدى الس���هرات 
ألنه وكما قال يخاف من قيادة محمود 
ش���كري ألنه يقود بسرعة كبيرة جدا، 
ولكن الصديق نفسه تهرب من اإلجابة 
عن السؤال املعتاد والذي لم يبق أحد 
اال وطرحه لغاية اليوم، وهو من أكمل 
القي���ادة بعد وصوله الى منزله؟ وهذا 

الصديق نفسه عاد وطلب من الصحافي 
الذي أجرى معه هذا احلوار عدم نشره 

ألنه سيغضب والد محمود شكري.

وسط تكتم شديد وبعيدا عن الصحافيني وعدسات املصورين، يقيم الفنان عمرو 
دياب »معسكرا محصنا« هو أشبه بالقلعة املنيعة لالنتهاء من ألبومه الغنائي اجلديد 
الذي لم يعرف عنوانه بعد، ويشارك دياب هذا املعسكر عدد غير معروف من امللحنني 
واملوس����يقيني وكتاب االغنيات، وهم ال يغادرون موقع العمل اال للضرورة، ويسجل 
دياب حاليا عددا من أغانيه في االس����توديو الذي ميلكه املوزع املوسيقي عادل حقي، 

ومن املتوقع أن يظهر األلبوم في االسواق مطلع العام املقبل.
يش����ار الى أن دياب أجرى حفالت عدة ناجحة في والي����ات أميركية مختلفة، كان 

آخرها في الس فيغاس.

سرقة شقة حلمي بكر

ميس حمدان: سأعتزل 
الفن إذا تزوجت

القاهرة ـ سعيد محمود
تكثف اإلدارة العامة ملباحث اجليزة بإشراف اللواء 
كمال الدالي مدير اإلدارة جهود البحث لكشف غموض 
حادث سرقة شقة املوسيقار حلمي بكر حيث انتدبت 
النيابة املعمل اجلنائي لرفع البصمات واملعاينة وسماع 
أقوال اجلي����ران. وتعود تفاصيل البالغ عندما تلقى 
املقدم محمد امبابي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم 
بالغا من املوسيقار حلمي بكر املقيم بترعة املنصورية 
بتعرض شقته للسرقة واكتشافه سرقة مبالغ مالية 
ومصوغات ذهبية وجهاز البتوب وهاتفني وجار حتديد 
املبالغ املسروقة. حيث انتقل فريق من املباحث الى 
الفحص واملعاينة حيث تبني وجود آثار عنف وكسر 
بباب الشقة ومازال البحث جاريا لتحديد اشخاص 

اجلناة وضبطهم.

القاهرة ـ سعيد محمود
أعلنت الفنانة ميس حمدان انها من املمكن ان تعتزل 
الفن اذا طلب منها زوج املستقبل ذلك مشيرة الى ان 
الرجل الذي يجعلها تضحي بفنها من أجله، البد وأن 
يكون »رجال فوق العادة«. واشارت في الوقت ذاته 
الى أنها ال تشترط في زوج املستقبل أن يكون غنيا، 

لكنه يجب أن يكون خفيف الظل.
ومتنت ميس أن جتد فارس احالمها في أقرب فرصة 
ألنها وبنات جيلها من الفنانات الش����ابات استوعنب 
متام����ا درس الفنانات اللواتي انغمس����ن في عملهن 

ونسني الزواج حتى فاتهن القطار.

محمود شكري

حلمي بكر

ميس حمدان


