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ممثلة مقيمة في اخلليج 
هاأليام مستاءة من إشاعة 

انتشرت انها متزوجة 
بالسر من احد املنتجني 
واملصيبة انها صرحت 
بأن اخلبر مو صحيح 

بس الناس ومتابعينها في 
مواقع التواصل االجتماعي 

مو مصدقني نفيها.. 
اهلل يعينچ عيل!

مدير إنتاج بعد ما ترك 
العمل مع شركة إنتاج 
هاأليام متضايق ألن 

مسؤولي هالشركة قاعدين 
يقولون للي يسألهم 

عنه انهم استغنوا عن 
خدماته ألنه لسانه طويل 

وتصرفاته غريبه ومشاكله 
وايد مع الفنانني.. 
خير ان شاء اهلل!

ممثلة خليجية شابة كانت 
فرحانة بعدما اختارها 

أحد املخرجني للمشاركة 
في عمله اليديد بس ما 
صار نصيب ألن أهلها 

رافضني انها تتعامل مع 
هاملخرج اللي سمعته مو 

حلوة وعصبيته زايدة 
مثل ما يقولون.. 

ودي أصدق!

زواجغريبة تعامل

االمسية كانت مقنعة لدرجة كبيرة، 
واستطاع بخبرته الطويلة وذكائه 
ان يجذب اجلمهور إليه بل ويغني 
معه من خالل اغنية »ويلي ويلي« 
بعــد ان طلب منهــم ترديدها معه 
فلبى اجلمهور طلبه وغنى معه بكل 
سرور، ليكرر غناءه معه مرة اخرى 
من خــالل أغنية »عبــر عن فرحك 

بالعربي«.
ولــم يكتــف اجلمهــور الغفير 
من إبداعات شــربل روحانا وأوتار 
عوده الساحرة فشاركه الترديد في 
اغانــي »احلمد هلل حصلت الفيزا« 
وأغنية »سالمي معك« و»الى متى«، 
ليختتم أمســيته الغنائية بأغنية 
»لشو التغيير«، ليحييه اجلمهور 
واقفا على هذه األمســية الغنائية 
االستثنائية التي نظفت »أذونهم« 
مما يطرح حاليا في الساحة الغنائية.

ما شــعرت به امــس االول وانا في 
املسرح، احساس جميل وأداء اجمل 
وكلمــات اغان تالمس واقعنا الذي 

نعيشه حاليا.
اختيارات شربل روحانا في هذه 

وصــدق من قــال »عندما يغني 
شــربل روحانــا فعلــى اجلميــع 
اإلنصات واالســتمتاع، ألنه ينقلك 
من مرحلة الى مرحلة من االستمتاع 
وأنت ال تشعر بذلك«، وهذا بالفعل 

عن الرحيل واحلزن وما قبل الرحيل 
لتالمس قلوب احلضور وتذكرهم 
بأحبــاب فارقوهم. والــذي زاد من 
تأثرهم أسلوب شربل روحانا وهو 

يغنيها بكل إحساس صادق.

العربي فإن قلوبهــم كانت حزينة 
على فراق عزيز من أفراد أســرهم 
خصوصا عندما تغنى شربل بأغنية 
»ســند« التي أهداها جلمعية سند 
اللبنانية التي كانت كلماتها تتحدث 

»إنسانية« بكل ما تعني هذه الكلمة 
مــن معنى، ففي الوقــت الذي فرح 
اجلمهــور الغفير مبالقــاة املطرب 
شــربل روحانا وفرقته املوسيقية 
ألنه من املطربني املختلفني في عاملنا 

مفرح الشمري
@Mefrehs

احتضنت خشبة مسرح الدراما 
مبركز جابر األحمــد الثقافي امس 
االول امســية غنائيــة مغايرة عن 
االمسيات التي اقيمت عليها أحياها 
املطــرب اللبنانــي شــربل روحانا 
مبصاحبة فرقته املوسيقية ليعيش 
فيها اجلمهور أجمل أوقاته مع أوتار 
»عود« شربل الذي قدم إلى الكويت 
بدعوة من جمعية »سوروبتمست« 
لتنميــة املجتمــع و»زيــن« اللتني 
أطلقتا حوارا لنشر التوعية حول 
الرعاية التلطيفية بعد تعاونهما مع 

جمعية»سند« اللبنانية.
األمســية الغنائية التي أحياها 
شــربل روحانا امتــزج فيها الفرح 
واحلــزن معــا ألن أجواءهــا كانت 

أمسية غنائية احتضنها »مسرح الدراما«
 في »جابر األحمد الثقافي« ومن تنظيم »سوروبتمست« و»زين«

شربل روحانا 
»سند« مرضى الرعاية التلطيفية ..  بـ »العربي«

شيخة البدر 
من اخلليج إلى الوطن العربي

تخوض املمثلة شيخة البدر جتربة مهمة في حياتها الفنية، 
وذلك بعد توقعيها على عقد املشاركة في فيلم سينمائي مصري 
كوميدي مع شركة األحمدي لإلنتاج الفني الذي مثلها في توقيع 

العقد املنتج شــريف املهدي، وذلك مبشاركة عدد من الفنانني 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، حيث سيصور 

هذا الفيلم مطلع العام املقبل بني مصر ودبي.
البدر في هذه التجربة تنتقل من اخلليج إلى العالم 

العربي خصوصا أن العمل يجمع نخبة مميزة من جنوم 
مصر خصوصا في مجال الكوميديا وهي جتربة 

نتمنــى لها التوفيق لها خصوصا بعد متيزها 
في األعمال اخلليجية سواء كانت مسلسالت 
درامية أو أعماال سينمائية خليجية مع عدد 

من املنتجني في اإلمارات.
املتابــع ملشــوار البــدر يجــد أن األعمال 
الســينمائية ليســت بغريبــة عليهــا، حيث 

شاركت في السابق بورشة عمل مسرحية مع 
املخرج املصري املعروف خالد جالل، وشاركت 

في فيلم »بســمة ألم« وحاليا لديها فيلم إماراتي 
سينمائي بعنوان »أمنية عمري« وهي متتلك قدرات 
فنية جميلة ألنهــا ممثلة موهوبة وجتيد األعمال 
التراجيدية والكوميدية، وهذا ما اتضح للمشــاهد 
من خالل بطولتها ملسلسل »في أمل« للمخرج محمد 
دحام الشــمري ومشــاركتها في حلقات مسلســل 

»طماشة 6«.

ما رّد 
عبداملجيد عبداهلل 

على متابع لّقبه 
بـ »فنان العرب«؟

جانب عفــوي مع تلقائية وشــيء من 
البساطة كشفتها مواقع التواصل االجتماعي 
في شخصية النجم عبداملجيد عبداهلل الذي 
ينشط حضوره عبر »تويتر« ويظهر أحيانا 

في »سنابات« األصدقاء واملقربني.
ومؤخرا دار بينه وبني أحد متابعيه في 
»تويتر« حوار فني طريف عندما هجم أحد 
محبي »فنان العرب« على تغريدة لعبداملجيد 
ورمــى تعليقا اســتفزازيا قال فيه: »آهات 

فنــان العرب بتاريخك«، وقــرأ عبداملجيد 
الــرد، وكتب: »طبعا ما قلــت إال احلقيقة، 
يبقى محمد عبده أعظم فنان في اجلزيرة 
العربية واهلل يخليه لنا ويطول في عمره«، 

فرد عليه املتابع معتذرا: »أمزح معاك!«.
وأضاف في رد ثان مخاطبا عبداملجيد: 
»إنت فنان العرب«، فجاءه الرد العفوي وغير 
املتوقع من عبداملجيد عبداهلل: »عبداحملسن 

إنت نصاب«.

السعيد: لست راضياً عن جتربتي مع شذى حسون
حتــدث املطــرب فايــز 
الســعيد عن أصداء أغنيته 
اجلديدة »أجي املغرب« التي 
طرحتها أخيرا، وقال: ردود 
الفعل كانت جيــدة للغاية، 
إذ جاءتنــي مئات الرســائل 
واالتصــاالت التــي هنأتني 
على األغنية وأبدت إعجابها 
بهــا، ومــا أســعدني كثيرا، 
إعجاب الصحافــة املغربية 
بهذه األغنية وكتابتها عنها 

وإشادتها بها.
وتابع: هذه هــي األغنية 
الرابعة التي أقدمها للمغرب، 
فاألغنية األولى كانت ملسعد 
الكويتي  الشــاعر  العنــزي، 
املعروف عنه كتابته اللهجة 

املغربيــة، وذلــك لقربــه من 
الفن املغربي، وكانت جتربة 
األغنية األولى ناجحة للغاية، 
ولهذا السبب كررت التجربة 
ألكثر من مرة بعد ذلك، حتى 
وصلت إلى األغنية الرابعة، 
وأنا عاشــق للفــن واإليقاع 
املغربيني، واللهجة املغربية، 
لذلك عندما أجد فكرة ألغنية 
جديــدة ال أتردد في تنفيذها 

على الفور.
وبسؤاله عن جتربته في 
التمثيــل من خالل مسلســل 
»يا مالكا قلبــي« وهل كانت 
ناجحة، أجــاب: لدي جتربة 
واحدة في التمثيل، وكانت مع 
الفنانة شذى حسون، وهي لم 

تضف إلي، على الرغم من حب 
البعض لي في التمثيل وفي 
هــذه التجربة، لكــن لي رأي 
مختلف، مــن ناحية أخرى، 
حقق املسلســل جناحا جيدا 
وأعجــب اجلمهور بــه، وقام 
بشــرائه العديد من القنوات 
الفضائية، ومتت إعادة عرضه 
ألكثر من مــرة، والى الوقت 
احلالــي يعــرض فــي إحدى 
القنوات باإلمارات، مستدركا: 
ال أشعر أنني أرغب في تكرار 
هذه التجربة مرة أخرى، فقد 
كانت جتربة صعبة للغاية، 
ووجــدت أن هذا املجال بعيد 
متاما عن املجال األساسي الذي 

أحبه وأعمل به. فايز السعيد

يسرا متهمة بالسرقة!
يبــدو أن عودة الفنانة املصرية 
يسرا للغناء بعد سنوات طويلة من 
االبتعاد، ستواجه بعض األزمات، بعد 
االتهام األخير الذي وجه إلى أغنيتها »٣ 
دقات«، تلك األغنية التي قدمت ألول مرة 
خالل فعاليات الدورة األولى من مهرجان 
اجلونة السينمائي الذي عقد نهاية 
الشهر املاضي، وما زال اجلمهور 
ينتظر طرحها بشــكل رسمي، 
حيث جتمعها باملطرب محمد 

أبوالعينني الشهير بـ »أبو«.
وعلى الرغم من كون الدويتو 
لم يطرح بشــكل رســمي بعد، 
إال أنــه حقق ردة فعل واســعة 
لدى اجلمهور، لتأتي الصدمة من 
قبل املوسيقار عادل حقي، الذي 
أكد أن حلن األغنية مسروق من 
املوسيقى اخلاصة بفيلم »تصبح 
علــى خير« الذي قــام ببطولته 
تامر حســني، وتولى هو وضع 
املوســيقى اخلاصة به، فيما قام 

»أبو« بتلحني األغنية.
وكشف حقي في لقاء مع برنامج 
»ET بالعربي« أنه اكتشف أن اجلزء 

األول من حلن األغنية مأخوذ من املوسيقى 
التصويريــة للفيلم التي قام هو بوضعها، 
موضحا أن كافة العقود التي يبرمها ال يتنازل 
فيها عن امللكية الفكرية لألعمال التي يقدمها.

ووجه حقي اعتذاره للفنانة يسرا ولكاتب 
األغنية تامــر حبيب، وكذلك للقائمني على 
مهرجان اجلونة السينمائي، بسبب ما قام 
به، ولكنه في النهاية صاحب حق، مؤكدا أنه 
توجه جلهاز الرقابة على املصنفات الفنية 
إلخبارهم أن هناك موسيقى قام هو بتأليفها 
ولكن هناك اســما آخر متواجــدا عليها، إال 
أنه لم يفترض سوء النية في األمر وحاول 
إيجاد أكثر مــن مبرر لكن األمر في النهاية 

يرتبط بحقه.
من جانبه أكد تامر حبيب مؤلف األغنية 
أنــه يعلــم أن »أبو« وضــع اللحن اخلاص 
باألغنية منذ وقت طويل قبل كتابة الكلمات، 
وأطلع تامر حبيب عليه قبل 4 أشهر، معتبرا 
أن اللحن يشــبه كافة األحلــان التي قدمها 
»أبو« في أعماله خاصة أنه يتولى التلحني 
لنفسه. واستبعد حبيب صحة االتهام املوجه 
لألغنية، ووضــع احتماليــة تواجد توارد 
خواطر أو تشابه، إال أنه نفى أن تكون هناك 

نية للسرقة.

املهنة التي أعشقها منذ 
القدم وجعلتني محبوبا 

من قبل اجلمهور 
الرياضي في الكويت 
وخارجها، مؤكدا انه 

مستمر بالعمل في هذه 
املهنة مهما بلغ من العمر. 
وأضاف احلربان انه على 

استعداد للعودة للعمل 
مع تلفزيون الكويت 
كمعلق في أي وقت 

طلب منه ذلك ليخدم 
التلفزيون والرياضة 

الكويتية، موضحا انه 
يرى نفسه قادرا على 

العمل في مهنة التعليق.

طبيعي في العاصمة 
االسبانية وكذلك عمل 

بعض الفحوصات، نافيا 
خضوعه جلراحة في 

إسبانيا، حيث ستقتصر 
األمور على عمل العالج 
الطبيعي والفحوصات، 
مضيفا أن موعد سفره 

سيكون في مطلع 
ديسمبر املقبل. 

وفيما يتعلق باعتزاله 
ملهنة التعليق التلفزيون، 

قال شيخ املعلقني لـ 
»األنباء«: لن اعتزل عن 
العمل في مهنة التعليق 

على املباريات، وهي 

أحمد الفضلي

يستعد شيخ املعلقني 
خالد احلربان الستكمال 

عالجه في اخلارج من 
خالل السفر إلى العاصمة 

االسبانية مدريد، وذلك 
لعمل بعض الفحوصات 

والعودة الى الكويت. 
وذكر احلربان انه 

انتهى من كل اإلجراءات 
اخلاصة بالسفر الى 

مدريد الستكمال رحلة 
العالج التي خضع لها 

في الفترة املاضية، حيث 
تنتظره جلسات عالج 

خالد احلربان لـ »األنباء«: لن أعتزل التعليق

شيخ املعلقني الرياضيني خالد احلربان


