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في احلفل األول لـ »روتانا« في قاعة البركة

أسماء املنور جلمهورها في الكويت: »دلعوني أدلعكم« .. وماجد املهندس »روعة«

ألغني����ة »ما عاد ب����دري« لتختم 
وصلتها بأغنية وطنية للكويت 
»جيتك يا غزالة« وأحلقتها ب� »طاير 
من الفرحة« وسط تصفيق كبير من 
اجلمهور الذي قالت له بعد تفاعلهم 

معها »دلعوني أدلعكم«.

ماجد المهندس.. روعة

وفي الواح����دة صباحا وعلى 
أنغام موسيقى أغنية »عامليجانا« 
الى  املهندس  صعد املطرب ماجد 
خشبة املس����رح وسط صيحات 
»الصبايا« املدوية في أرجاء قاعة 

قالت ألبوه����ا« للجمهور ليتبعها 
بأغنية »إشاعة« ومن ثم غنى »أنا 
وياك والدني����ا علينا« من ألبومه 
اجلدي����د، وأتبعها ب� »ما جوز عن 
حبك محمد« و»بنينّ غالك« و»على 
مودك بس« التي ارجتت لها قاعة 
»البرك����ة« وأحلقها بأغنية »أعلن 
انس����حابي« التي غناها اجلمهور 
كاملة ومن ث����م غناها مع فرقته 
التي كان����ت بقيادة  املوس����يقية 

املايسترو مدحت خميس.
مفرح الشمري  ٭
@Mefrehs

»البركة« الت����ي عبرت عن مكانة 
ماجد املهندس في قلوب جماهيره 
الكويتي����ة الذين أهدى لهم أغنية 
»روعة ي����ا الكويت« والذي متنى 
من خاللها للكويت وأهلها كل تقدم 
وازدهار ليتبعها بأغنية »سحرني 
حالها« التي تفاعل معها اجلمهور 
الغفير بشكل ال يوصف وكان يردد 
كلماتها اجلميلة معه، األمر الذي 
دفعه للتوقف عن الغناء واالستماع 

لهم.
ووس����ط هذا التفاعل اجلميل، 
أهدى ماجد املهندس موال »بنية 

وسط إجراءات تنظيمية مميزة 
لش����ركة »روتانا« انطلق احلفل 
الغنائي األول الذي نظمته مساء 
أمس االول في قاعة »البركة« بفندق 
كراون بالزا وكان فارساه املطربني 
ماج����د املهندس وأس����ماء املنور 
وحضره جمهور غفير من عشاق 
الطرب االصيل الذي استمر ثالث 
ساعات كانت من أجمل »الساعات« 

حسب وصفهم ل� »األنباء«.
وقد حضر احلفل رئيس شركة 
»روتانا« س����الم الهن����دي ومدير 
عام تلفزيون الوطن سابقا أحمد 
الدوغج����ي ومدي����ر إدارة التنفيذ 
بتلفزيون الكويت محمد املسري.

ترحيب كبير

الغنائي في  انطل����ق احلف����ل 
ال� 11 مس����اء بعد صعود عريفته 
املذيعة نورة عبداهلل التي رحبت 
الفرقة  ل����ه  باجلمه����ور، وقدمت 
التي كان����ت بقيادة  املوس����يقية 
املايسترو محمود البدير لتصعد 
بعدها املطربة املغربية أسماء املنور 
على خشبة املسرح وهي ترتدي 
فستانا جميال من تصميم املصممة 
ر عن  الكويتية جنان الفارس لتعبنّ
سعادتها بوجودها في الكويت التي 

تعشقها وتعشق أهلها.
وبعده����ا انطلقت في وصلتها 
الغنائية من خالل أغنية »روح« 
والت����ي كان ي����ردد كلماتها معها 
اجلمه����ور الغفير األمر الذي أزال 
الرهبة من أس����ماء ل� »تسلطن« 
و»تطرب« في ه����ذه احلفلة التي 
غن����ت فيها م����ن أغان����ي ألبومها 
»تودعني« و»أبشرك« و»وين اللي 
عشق له شمس« وسط صيحات 
»الشباب« و»الصبايا« التي كانت 
تعبر عن رضاهم عما قدمته أسماء 
في هذه احلفلة، واستغلت املنور 
هذا التج����اوب فغنت »يا منيتي« 
و»قالوا ترى« لتسيطر على مشاعر 
احلضور ومن بعدها غنت »مكس 

مغربي« نال إعجاب اجلميع.
ولم تبخل أس����ماء املنور على 
جمهورها الذي طالبها بغناء »كل 
ما حملتك« و»أبشرك قلبي صحي« 
فلبت طلباته����م وزادتها بغنائها 

)قاسم باشا( ماجد املهندس .. »روعة يالكويت«جمهور غفير من العائالت والشباب في حفل »روتانا«  أسماء املنور .. »يامنيتي«

ماجد املهندس مع الزميل مفرح الشمريرئيس »روتانا« سالم الهندي مع املخرج أحد الدوغجي
أسماء املنور ترحب بشجون الهاجري

فيصل الهندي وخالد عبداهلل الرويشد واإلعالمي محمد الدغيشم والزميل مفرح الشمري في احلفل

املنتج باسم عبداألمير

فريال يوسف

»ودوني بيته .. يا ميه فديته«

املطربة أسماء املنور رحبت بالفنانة شجون 
على طريقتها اخلاصة وغنت لها »ودوني بيته 

يا ميه فديته«، األمر الذي جعل شجون تقوم 
من مكانها وتسلم عليها.

محمد الهاجري مع أسماء

الهاجري 
»مايسترو 

احلفلة«
املنسق العام للحفل محمد 

الهاجري كان مبثابة 
»مايسترو احلفلة« وكانت 
جهوده واضحة في جناح 

احلفل الغنائي بتعامله 
الراقي مع اجلميع.

عبر املنتج باسم عبداألمير في تصريح ملوقع 
»سيدتي نت« عن سعادته الكبيرة بفوز 

مسلسله »كنة الشام وكناين الشامية« في 
استفتاء مجلة »سيدتي« كأفضل مسلسل 

خليجي، وردا على ما تردد عن وجود جزء 

ثان للمسلسل قال »الى اآلن الرؤية لم تتضح 
بعد، قد يكون هناك جزء ثان، ورمبا يؤجل 
ومن املمكن ان يتم الغاء الفكرة نهائيا، اذ 

سأواصل املفاوضات مع الكاتبة هبة حمادة 
للوصول الى نتيجة مرضية لكال الطرفني«.

وأكد عبداألمير انه اتفق مع كاتب مسلسل 
»ساهر الليل« فهد العليوة على مسلسل 

جديد بعنوان »عزيز نفس« ومسلسل آخر 
مع املخرج محمد دحام مع الكاتبة اميان 

السلطان لشهر رمضان املقبل.

باسم عبداألمير: قد يكون هناك جزء ثان
من »كنة الشام وكناين الشامية« !

أكدت املمثلة التونسية فريال يوسف انه 
اعتذرت عن عدم املشاركة في فيلم »احلفلة« 

بطولة احمد عز ومحمد رجب بسبب عدم 
اتفاقها مع اجلهة املنتجة للعمل، كاشفة ان ابرز 
امنياتها هي املشاركة للمرة االولى في السينما 

املصرية.
كما كشف يوسف، في تصريحات صحافية، 

انها تقرأ حاليا اكثر من سيناريو لدراما رمضان 

املقبل، مشيرة الى انها ستعلن عنها بعد التعاقد، 
مؤكدة ان مشاركتها الدرامية مع املخرج الراحل 

اسماعيل عبداحلافظ في مسلسل »ابن ليل« 
جتربة لن تتكرر.

يذكر ان فريال يوسف شاركت في العديد من 
املسلسالت املصرية منها »كالم نسوان« »أزمة 

سكر«، و»ابن ليل« للمخرج الكبير الراحل 
اسماعيل عبداحلافظ.

فريال يوسف تعتذر عن عدم املشاركة في »احلفلة«

جنوى كرم ملحنة في ألبومها اجلديد

بعد خوض الفنانة جنوى كرم جتربة الكتابة 
في ألبومها األخير »ما في نوم« ورفضها االعتراف 
بنفس����ها كش����اعرة أغنية من باب انها التجربة 
األولى لها، وال تؤهلها لتكون شاعرة أغنية وان 
كتاباتها ليست اال مجرد خواطرها اخلاصة، تتجه 
اآلن جنوى كرم مرة أخرى الى التلحني في عملها 

املقبل.
ومن املؤكد ايضا انها لن تعترف بنفسها كملحنة 
وبأنها تترجم فقط مجرد مشاعر وأحاسيس بجمل 
حلني����ة، هذا التوجه اجلديد للفنانة جنوى كرم 
نحو الكتابة والتلحني رمبا يكون اشارة منها الى 
اب وملحني األغنية تعاملوا معها على مدار  ان كتنّ
خمسة وعشرين عاما قد نضبت كتاباتهم وأحلانهم 
وأدخلوها في التك����رار، وهي الباحثة دوما عن 
التجدد، كما حصل مع امللحن عماد شمس الدين 
الذي يتردد ان جنوى كرم أحالته الى التقاعد باكرا 
بعدما لم يأتها بجديد من األغنيات اللبنانية التي 
اعتادتها منه، خاصة ان جنوى كرم مستمعة جدية 
الى جميع األعمال الغنائية املطروحة مؤخرا وما 

ك  حتمله من جديد ف����ي النص واللحن الذي حرنّ
فيها هذا الق����رار بالتوجه الى الكتابة والتلحني، 
علما بأن جنوى كان مبقدورها ان تفسح املجال 
����اب وملحنني جدد يأت����ون لها بنص وحلن  لكتنّ
جديدين يتناسبان مع خصوصية صوتها التي 

هي نفسها تعرف مكامنه وأسراره.
فاجلديد الذي تبحث عنه جنوى كرم في النص 
واللح����ن هما بحاجة ايضا منه����ا الى جديد في 
اس����لوب غنائها، فإذا أرادت جنوى التوجه الى 
تلحني اعمالها املقبلة عليها ان تأتي لنفسها بنص 
 Copy وحلن جديدين واال تكون قد قامت بعملية
Paste ألعمال سبق ان غنتها، وتكون قد وقعت في 
التكرار نفسه الذي تسعى للهروب منه، وحينها 
����اب وامللحنني الذين  لن تكون املش����كلة في الكتنّ
تعاملوا معها، امنا املش����كلة في اللون الغنائي 
الواحد الذي اعتمدته منذ بدايتها والذي ال مجال 
فيه للتنوع الدائ����م في النص واللحن، وجنوى 
كرم تدرك في قرارة نفسها هذا األمر رغم سعيها 

الدائم الى التجديد.

جنوى كرم

دارين حمزة تنهي تصوير »املالئكة السفاحة« في إيران
اللبنانية  املمثل���ة  ع���ادت 
داري���ن حمزة من إيران، حيث 
مكث����ت ألكثر من 3 أس���ابيع، 
إيراني جديد  لتص�����ور فيلم 
من بطولته���ا، بعد 6 أفالم لها 

هناك.
 Butcher« والفيلم بعنوان
Angel« أو »املالئكة السفاحة«، 

إخراج اإليراني سهيل سليمي، 
ويشارك دارين البطولة املمثل 
اللبناني بي���ار داغر، ونخبة 
من جنوم إيران، أهمهم النجم 
ريزا غفاري. وجتسد حمزة في 
الفيلم ش���خصية آشلي، وهي 
ش���ابة تبدو طيبة وسوية في 
تصرفاتها، لكن يتبني أنها تتاجر 

بأعضاء البشر، مستغلة احلرب 
األميركي���ة األفغاني���ة، حيث 
الفيلم سرقة املتاجرة  يناقش 
باألعض���اء البش���رية في ظل 

احلروب العاملية.
هذا وعادت حمزة التي غابت 
عن لبن���ان، لتنهي مسلس���ل 
»ع���زل البنات« م���ع املخرجة 

اللبنانية رندلي قديح، ولتحضر 
للمش���اركة في صدور فيلمها 
اللبناني  اجلديد مع املخ���رج 
املبدع عادل سرحان، بعنوان 
»Betroit«، وال���ذي تلعب فيه 
دور البطولة إلى جانب حسن 
اللحام، مديحة  فرحات، ختام 
كنيفاتي من سورية، وديريك 

كيلي من أميركا.
ويع���رض حالي���ا حلمزة 
اجلزء الثاني من مسلسل »زي 
الورد« للمنتج صادق الصباح، 
على كل من قناة »املس���تقبل« 
اللبناني�����ة، و»الس���ومرية«، 
و»أبوظب������ي«، وغيره���ا من 

القنوات العربية.


