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ممثلة كان عندها أمل انها 
تشارك في أحد األعمال 

الدرامية التراثية، 
خصوصا انه منتجه 

مكلمها، بس اجلماعة بلشوا 
تصوير وللحني ما دقوا 
عليها.. البعيد عن العني 

بعيد عن القلب!

ممثل يعتقد انه مشواره الفني 
خالد وهالشي يخليه يستغني 

عن الصحافة ألنه ما وراها 
إال املشاكل مثل ما يقول.. 
أصابعك مو سوا ياحلبيب!

مدير إنتاج ما سلم من 
انتقاد مخرج العمل اللي 

يشرف عليه بعد ما 
اكتشف أن املمثالت اللي 
اتفق معاهم ما يعرفون 
ميثلون واملصيبة أنهم 

كومبارس كانوا في أعمال 
سابقة.. الشرهة على اللي 
حاطك مشرف على عمله!

تصوير

استغناء

كومبارس

كشف الفنان الكبير »الصوت اجلريح« عبدالكرمي عبدالقادر ان 
سبب تأخير طرح ألبومه اجلديد الذي ينتظره عشاقه في كل مكان 

يعود الى التركيز في تسجيل األغنيات التي سيضمها له والتي 
من املتوقع ان تكون 10 أغنيات بنظام اجللسات الغنائية، قائال في 

تصريح لـ »األنباء«: التعطيل خارج عن اإلرادة، السيما ان تسجيل 
األغنيات يحتاج الى العمل هنا في الكويت والسعودية التي يوجد 
بها الشركة التي أتعامل معها في هذا األلبوم، مشيرا الى انه رمبا 

يتم طرح األلبوم باألسواق خالل فترة الصيف.
وعن سبب اختياره لنظام اجللسة في ألبومه بدال من األغنيات 
املنفردة املنوعة قال الفنان الكبير: الفرق ليس كبيرا كما يعتقد 

البعض، واجللسات لها عشاقها، السيما انها عبارة عن أغان شعبية، 
ومؤكدا ان أغنيات األلبوم متتاز بالبساطة وموجهة الى جميع 
شرائح املجتمع اخلليجي سواء كانوا شبابا او كبارا، مضيفا: 

األغنيات »من القلب وستصل الى القلب« وأمتنى ان تنال رضا 
جمهوري العزيز.

اجلدير بالذكر ان الصوت اجلريح عبدالكرمي عبدالقادر له العديد 
من األلبومات الغنائية الناجحة والتي مازالت محفورة في ذاكرة 
اجلمهور ومنها: »من بعد غربة، ساعة الفرحة، آن األوان، راجع، 

وينك، بسيطة« وآخر ألبوماته »انتظرتك«.
عبدالحميد الخطيب  ٭

عبدالكرمي عبدالقادر يكشف 
لـ »األنباء«: أغنيات ألبومي اجلديد 

من القلب وتصل إلى القلب

ليست قلقة من جتربتها التلفزيونية األولى

أنغام: »مش عاوزة حد تاني« مع الشاب خالد
كش����فت الفنان����ة أنغام عن 
مش����روع ديو تعد له مع جنم 
الراي اجلزائري الش����اب خالد، 
مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها 
ليست قلقة من أول جتربة لها في 

عالم الدراما والتلفزيون.
وقال����ت أنغ����ام إنها جتري 
اتصاالت مع جنم الراي الشاب 
خالد لالتف����اق على ديو غنائي 
مشترك سيكون ضمن ألبومها 
اجلديد الذي كش����فت ألول مرة 
عن تفاصيله، حيث سيحمل اسم 
»مش عاوزة حد تاني« ويضم 
14 أغنية تتعاون فيه مع العديد 
من الشعراء وامللحنني، أبرزهم 
أمين بهجت قمر ومحمد يحيى 

وبهاء الدين محمد.
ومن الغناء إلى التمثيل، حيث 
أكدت انغام، بحسب موقع »ام.

بي.سي«، أنها غير قلقة من أول 
جتربة تلفزيوينة لها مبسلسل 
»في غمضة ع����ني« معربة عن 
أمنيته����ا ف����ي أن يحظى بحب 

وأخرى لتتر النهاية، بجانب غناء 
»موالني« في املسلسل.

أنغ����ام ودالي����ا  ويش����ارك 
البحيري في املسلسل عدد من 
النجوم واألبطال، بينهم أحمد 
وفيق، وفادية عبد الغني، ومحمد 
الشقنقيري، وش����ريف رمزي، 

وجنالء بدر.

أجسد دور فتاة تدعى »نبيلة«، 
أيتام  ف����ي دار  أعيش طفولتي 
وجتمعني صداقة بإحدى الفتيات 
وهي داليا البحيري وجتسد في 
املسلسل »فاطمة« ولكن األقدار 
تفرقهما، كاشفة أنها ستقوم بغناء 
4 أغان م����ن ألبومها اجلديد في 
املسلسل، منها أغنية لتتر البداية 

الناس، قائلة: س����أبدأ تصوير 
املسلسل في االيام القليلة املقبلة، 
مشيرة إلى أن مؤلف العمل »فداء 
الش����ندويلي« يعمل حاليا على 
إح����داث بع����ض التعديالت في 
الس����يناريو وعند انتهائه منها 

سيبدأ التصوير.
وعن دورها في العمل قالت: 

الشاب خالدأنغام

»الوالدة من اخلاصرة« 
من دون سالف فواخرجي

عمرو دياب يطرح 
»في حاجة فيك« األسبوع املقبل

تبدأ املخرجة السورية رشا ش���ربتجي قريبا تصوير 
اجلزء الثاني من مسلسل »الوالدة من اخلاصرة« الذي حقق 
جناح���ا الفتا خالل عرض جزئه االول في رمضان املاضي، 
علما انه من تأليف س���امر رضوان. ويحمل اجلزء اجلديد 
العديد من التغييرات سواء في النص او حتى ابطاله. وذكر 

موقع »أنا زهرة« ان هناك عددا 
من املمثلني فضلوا عدم املشاركة 
في العمل على رأس���هم سالف 
فواخرجي والتي لم تس���تكمل 
دورها الذي جسدته في اجلزء 
االول وحظ���ي بحصة االس���د 
من جناح املسلس���ل، علما انها 
جسدت شخصية سماهر الشاعرة 
التي تتعرض للعنف  املتمردة 
والظلم لكنها تتمرد على الواقع 
واخلوف وتثور على زوجها الذي 

ظلمها وعذبها. 
من جهة ثانية، تأكدت مشاركة 

كل من منى واصف، وشكران مرجتى، وصفاء سلطان في 
املسلسل. ويبقى قرار قصي خولي وعابد فهد بالعودة الى 

اجلزء اجلديد مجهوال. 
يش���ار الى ان املسلس���ل حظي مبتابعة واسعة بفضل 
القضايا التي طرحها، وخصوص���ا حياة الطبقة الفقيرة، 
ومشكالت الناس الذين يسكنون العشوائيات. كما انه يحاكي 
واقع املجتمع السوري بجميع تفاصيله. وتنطلق احداثه 
من عيادة مخصصة لالجهاض والوالدات غير الشرعية في 
مجتمعاتنا. ومن هذه العي���ادة، نرى ثالث قصص، ولكل 

والدة قصتها املختلفة ومسيرتها في احلياة. 

القاهرة: يستعد الفنان عمرو دياب لطرح اغنية جديدة 
بعنوان »فيه حاجة فيك« خالل االسبوع املقبل وسيصدرها 
بالتزامن مع احياء حفل في دبي وغنائه لبعض االغنيات 
اجلديدة فيه بحسب ما اعلنه عبر تويتر. وكشف دياب 
عبر حسابه اخلاص على موقع التواصل االجتماعي بعضا 

من كلمات االغنية:
»في حاجه فيك معرفش ايه.. 
هي بتحليك داميا في عينيا.. 
وانت معايا انا بنس����ا الدنيا.. 

وبسرح فيك انا كل شويه«.
وكتب كلمات االغنية الشاعر 
تامر حسني وحلنها عمرو دياب 
بنفسى كما فعل في اغلب اغنيات 
البومه االخير »بناديك تعالى«. 
كما اشار دياب في تغريدة اخرى 
الى انه ل����م يصور بعد اغنية 
»ألومك ليه«، مؤكدا ان القرار 
بذلك يعود الى شركة »روتانا« 

التي تختار موعد اطالق الكليب ايضا. 

سالف فواخرجي

عمرو دياب

تواصل النجمة يسرا تصوير 
احداث مسلسلها اجلديد »شربات 
لوز« على طريق مصر اسكندرية 
الڤيالت  الصح���راوي باح���دى 
مبنطقة السليمانية، وهو الديكور 
اخلاص بڤيال الفنان سمير غامن 
الذي يتزوج من يسرا تبعا للسياق 

الدرامي لعرض االحداث.
وجتمع املشاهد التي تصور 
هناك بني الفنانة يسرا وسمير 
غ���امن وعايدة رياض وس���امي 
مغاوري ومحمد شاهني. وتدور 
احداث املسلسل، بحسب »اليوم 
السابع« املصرية، حول »شربات« 
جتس���دها يس���را والتي تقطن 
مبنطقة شعبية مطلقة وتعمل 
خياطة، وتتع���رض للكثير من 

املشكالت التي حتاول حلها.

زواج يسرا 
وسمير غامن 

بالطريق الصحراوي

ال�شديد  الإعجاب  خالله  من  لوحظ  الحفل، 

واإبداع  الت�شاميم  بروعة  الحا�شرين  اكافة 

الأفكار الذين بدو وا�شحين في الت�شكيلة.

 نقلة نوعية في اأداء

روائع جنيف لل�ساعات

يهذه الكلمات بداأ ال�شيد/ يا�شر ال�شابوني 

كلمته للحفل الكريم موؤكدًا اأن ال�شراكة مع 

Van Der Buwede تعتبر م�شدر فخر 
كبير لل�شركة كما اأنها تعتبر نقلة نوعية في 

الم�شتهلك  خدمة  في  المميز  ال�شركة  اأداء 

عامًا  خم�شين  م��دى  على  وذل��ك  الكويتي، 

م�ضت.

اأ�شاف ال�شيد/ �شابوني ، اإنه على الرغم من 

�شراكاتنا  بتطوير   اهتماماتنا  ج��ل  تكري�س 

المو�شة  �شركات  وك���الت  كافة  م��ع  القائمة 

اإلى  لحر�شنا  اإ�شافة  تمثلها  التي  ال�شهيرة 

لمحالتنا،  الوكالت  تلك  من  المزيد  اإ�شافة 

لماركة  الح�شرية  وكالتنا  خالل  ومن  اأننا  اإل 

Van Der Buwede نوؤكد للجمهور الكريم 
اهتمامنا بالتحليق عاليًا في مجال المجوهرات 

V.I.P تر�شية لذوق �شخ�شيات

�شابوني عن  ال�شيد/  اأكد  كلمته،  وفي خ�شم 

ا�شتعداد ال�شركة لفتتاح بوتيك خا�س للماركة 

 Van ماركة  اإليه  تو�شلت  ما  اأح��دث  ي�شم 

المجوهرات  م��ج��ال  ف��ي   Der Buwede
اأه���م المراكز  وال�����ش��اع��ات، وذل���ك ف��ي اأح���د 

التجارية والتي هي قيد الت�شييد حاليًا.

Van Der Buwede تعي�ش فترة 
ازدهار مميزة.

 Maxcance /تلك كانت بداية كلمة ال�شيد

التنفيذي  المدير   Van Der Buwede
لل�شركة مبديًا �شعادته بالأداء المميز لل�شركة 

ما  رغ���م  اللحظة  ح��ت��ى   2011 ب��داي��ة  م��ن��ذ 

اقت�شادي  رك��ود  من  الفترة  ه��ذه  به  تميزت 

�شركات  كبريات  اأغلب  اأو  كافة  طال  عالمي 

ال�شاعات والمجوهرات.

لمن  اإن���ه   Maxcance ال�����ش��ي��د/  اأ���ش��اف 

م��ت��واج��دًا �شمن  اأك���ون  اأن  ���ش��روري  دواع���ي 

الح�شد الكريم لالإعالن عن انطالق �شراكتنا 

ال�شركة  لل�شاعات،  جنيف  روائع  مع  المميزة 

ذات التاريخ الذي يمتد جذوره لما يزيد عن 

عم�شين عامًا من الخبرة في ال�شوق الكويتي.

بالحديث   Maxcance ال�شيد/  وا�شتر�شل 

والمرحلة  الفترةالمقبلة  العميق  اإيمانه  فاأكد 

وذلك  الكويتي،  ال�شوق  في  للماركة  القادمة 

انطالقًا من حقيقتين:

الأخيرة  للت�شكيلة  العالمي  النجاح  اأولهما: 

على  المجوهرات  و  ال�شاعات  م��ن  للماركة 

اأعلى  موؤخرًا  حققت  فقد  العالمي  الم�شتوى 

م�شتوى  اتخطيها  اإ�شافة  الإعجاب  درج��ات 

مبيعات متزايد لم يحقق �شابقًا.

ثانيهما: الإيمان المطلق بقدرة ال�شادة/ روائع 

لأعلى  بالماركة  بالإنطالق  لل�شاعات  جنيف 

الم�شتويات �شعيًا وراء بناء تعريف جماهيري 

عاليي  م�شتويين  على  والعمل  الم�شتوى  عالي 

المادي  المردودين  ورائ��ه  مو  يحقق  المهنية 

والمعنوي على حد �شواء.

وقد تخلل الحفل فترة عر�س ت�شكيلة �شاعات 

على   Van Der Buwede وم��ج��وه��رات 

ميتدئين  الأزياء  وعار�شات  م�شممات  اأيدي 

ثم  وم��ج��وه��رات(  )���ش��اع��ات   IVY بت�شكيلة 

Lace ذات ال�شوار المميز من  تلتها ت�شكيلة 

اإطار  والبني �شمن  الأ�شود  باللونين  الدانتيل 

الذهب  لون  اأو  )ال�شتيل(  الفولذي  ال�شاعة 

.(Rose Gold) الوردي

من  Astro حيث  الت�شكيلة  ذلك عر�س  تال 

 Van Der ت�شاميم  اب��داع  تجلى  خاللها 

بحبات  ال�شاعة  ت���الألأت  حيث   Buwede
محاطًا  النقاوة  عالي  البلجيكي  الألما�س 

الأ�شود  ال��ل��ون  م��ن  الكريم  الحجر  بحبات 

حيث  ال��ج��ودة،  عالي  والبنف�شجي  النفي�س 

تميزت ال�شاعة برموز لالأبراج و�شعت اأ�شفل 

اأعطى  الحركة  ح��ر  ب�شكل  ال�شاعة  زج���اج 

لالأبراج  فريدة  حركة  خاللها  من  الم�شمم 

ميزتها عن كافة مثيالتها في عالم ال�شاعات 

الت�شكيلة  بموجبه  ارت��ق��ت  وال��م��ج��وه��رات 

من  الإع��ج��اب  درج��ات  اأعلى  على  لتح�شل 

كافة الح�شور مبدين اإعجابًا يرقى لدرجات 

الرقي العليا.

باأن  موؤكدة  معلومات  على  الح�شول  تم  وقد 

�شركة روائع جنيف لل�شاعات ب�شدد الإف�شاح 

Van Der Bauwede & روائع جنيف لل�ساعات

تعلنان انطالق �سراكة طويلة الأمد

ال�شيخ دعيج وال�شيد/قدري �شابوني وحرمه

Maxcance/ال�شيخ دعيج وال�شيد/قدري �شابوني وال�شيد

ال�شادة/ يا�شر �شابوني، Maxcance ، رول، كلوديت

عار�شة من الحفل

Van Der  Bauwede  شاعات� Van Der  Bauwede  شاعات�

عار�شة من الحفل

عار�شات من الحفل

الخليفة  دعيج  ال�شيخ/  من  كريمة  برعاية 

اأجواء �شاقها الإعجاب وال�شرور  ال�شباح في 

لدى كافة الحا�شرين من �شحافيين واأع�شاء 

تم  المهتمين،  وك��اف��ة  الدبلوما�شي  ال�شلك 

باإعالن  اإي��ذان��ًا  �شحفي  موؤتمر  عقد  م��وؤخ��رًا 

روائع جنيف  �شركة  بين  الأمد  �شراكة طويلة 

لل�شاعات & Van Der  Bauwede وذلك 

2012/2/19 في فندق هوليداي  الأحد  يوم 

اإن ال�شالمية.

اأ�شدل ال�شتار -خالل الحفل- عن طرح  وقد 

والتي  ومجوهرات  �شاعات  من  ت�شكيلة  اآخ��ر 

الأزي��اء طيلة  اأي��دي عار�شات  بها  تزينت  قد 

عن المزيد من المفاجاآت في عالم ال�شاعات 

لماركات  طرحها  خ��الل  م��ن  وال��م��ج��وه��رات 

جديدة �شيتم الإف�شاح عنها لحقًا.

ال�شيد/  م��ن  كريمة  ب��دع��وة  الحفل  واختتم 

لكافة  ���ش��اب��ون��ي  وال�����ش��ي��د/   Maxcance
ال�شكر  وتوجيه  الع�شاء  لتناول  الحا�شرين 

على  الح�شور  لكافة  ال�شيدين  م��ن  العميق 

حر�شهم على الح�شور وخا�شة معالي ال�شيخ/ 

الكريمة  لمبادرته  ال�شباح  الخليفة  دعيج 

التقدير  معاني  اأعمق  له  كان  مما  بالح�شور 

وال�شيد/  جنيف  روائ����ع  ���ش��رك��ة  اإدارة  م��ن 

Maxcance �شويًا.


