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ممثلة كانت فرحانة في 
املشاركة بإحدى املسرحيات 
بس انصدمت من املنتج اللي 
عطاها أجرها ناقص بسبب 

خسارته مثل ما يقول.. 
فرحة ما متت!

شاعر غنائي قاعد يتصل 
على مطربة عربية علشان 

تغني من كلماته، بس 
هاملطربة مو راضية ألنه 

كلمات أغانيه ما فيها طرب.. 
زين تسوي فيك!

ممثلة طنشت لقاء صحافي 
خليجي ألنه منتج مسرحيتها 

مو راضي تسوي شي من 
وراه، مع أنها هي اللي حددت 
املوعد لهالشي.. دام ما عندچ 

كلمة ال تواعدين الناس!

خسارة

طرب

موعد

انتهت الكاتبة القديرة عواطف البدر من كتابة سهرة إذاعية 
بعنوان »الدانة واملرواس« لصالح إذاعة الكويت للمشاركة فيها 

بالدورة اخلامسة عشرة ملهرجان االذاعة والتلفزيون العربي 
الذي سيقام في العاصمة التونسية من 23 الى 27 الشهر 

املقبل.
وقد سلمت البدر نص السهرة الى املسؤولني في اإلذاعة بعد 

أن طلبوا منها ذلك، وهو نص يسلط الضوء على األطفال 
والتغيرات التي حتصل حاليا في الوطن العربي، واستغالال 

للوقت فقد بادر املخرج محمد العلوي بتسجيل السهرة 
إلدراجها ضمن األعمال التي حّضرتها االذاعة للمشاركة في 

مسابقات املهرجان املتعددة.
يذكر أن إذاعة الكويت حققت العديد من امليداليات الذهبية 
والفضية والبرونزية من خالل مشاركاتها املتعددة في هذا 

املهرجان الذي يحتضن العديد من الدول اخلليجية والعربية 
للتسابق في فروع مسابقاته اإلذاعية والتلفزيونية.

مفرح الشمري  ٭
@Mefrehs

تعرض تامر حسني ملوقف حرج خالل احلفل الذي أحياه ضمن 
أنشطة ليالي مهرجان »يا سالم« الذي يقام سنويا في أبوظبي، 
إذ كاد يسقط بعدما جذبته فتاة »جنم اجليل« إلى األسفل حني 

صافحها خالل غنائه على املسرح. وكاد يسقط من اخلشبة لوال 
رجال األمن الذين أنقذوه في اللحظات األخيرة. وحاول تامر 

امتصاص غضبه من الفتاة واستكمال الغناء وسط صرخاتها. 
وقد شهد احلفل، بحسب موقع »انا زهرة«، إقباال جماهيريا 

كبيرا وتفاعل اجلمهور مع النجم املصري الذي قدم مجموعة من 
أغنياته. كما فوجئ اجلمهور بأدائه أغنية »حبيبي يا رسول اهلل« 

واستعان بعدد من األطفال على املسرح ملشاركته الغناء. 
ومن جانب آخر وصف تامر عالقته بشبكات التواصل 

االجتماعي قائال: »أتابع كل ما يدور في الدنيا، وال أكتفي 
باملوسيقى والفنون، فعلى الفنان أال ينفصل عن املجتمع بل 

يتورط بالتفاصيل احلياتية في أعماله وأفكاره، أما عالقتي 
بجمهوري، فهي عالقة أخوية وينادونني »متورة« أو »تيمو«، 
فما هناك فنان يلتقط الصور التذكارية مع جمهوره كما أفعل 

أنا، وقد يزورني البعض في املنزل طلبا الستشارتي في األمور 
اخلاصة كخالف أحدهم مع خطيبته، وقد أكلمها عبر التلفون 
لتصليح األمور، ثمة من أغني في أفراحهم ومن كبروا معي 

وتزوجوا ورزقوا أوالدا«.
 وأضاف تامر، في تصريحات صحافية: »كل هؤالء يدافعون 

عني بحب، لو كنت بنظرهم الفنان ال الشقيق ما كانوا ليفعلوا، 
فأنا ال أعتبر نفسي جنما، فهذا كالم فارغ«.

للمشاركة بها في مهرجان تونس ..
»الدانة واملرواس« 

جديد عواطف البدر إلذاعة الكويت

فتاة تثير غضب تامر حسني في أبوظبي!

الكاتبة القديرة عواطف البدر

املجموعات األربع أصبحت جاهزة للحفالت املباشرة

صراع في احللقة الثالثة للمرحلة الثانية 
بـ »The voice«.. وشيرين عبدالوهاب تبكي!

إليسا األكثر تأثيرًا على »تويتر« 
وتقول: ألبوم نانسي لألطفال »يتسم بالبراءة«

حيث اختارت ألول منافس����ة 
في هذه احللقة املشتركتني ليا 
رعيدي ويسرا منصور اللتني 
أدتا اغني����ة »Crazy« لتختار 
املشتركة يسرا منصور بعدما 
اعتذرت عن القدرة على حسم 
االختيار، ثم قامت ش����يرين 
بتقبيل رعيدي ودموعها تظهر 
على خديها. أما املنافسة الثانية 
واألخيرة في فريق عبدالوهاب 
فكانت مع املشتركات ناتالي 
ابي حبي����ب وآالء احمد ورمي 
أدين اغنية  اللواتي  عزالدين 
»صدفة« وعند انتهاء األغنية 
اختارت عبدالوهاب آالء احمد 
لتكمل مش����وار املنافسة الى 

جانبها.
وختاما م����ع فريق صابر 
الرباعي الذي اختار املتسابقني 
سامر ابوطالب وبدر سلطان 
ألداء أغنية »لو نويت« للفنان 
جورج وسوف ليعود ويختار 
منهما سامر ابو طالب وينقله 
الى مرحلة النهائيات احلاسمة. 
أما املنافسة األخيرة في هذه 
احللقة فكانت بني املشتركني 
اياد صفير وكريستيان ابوعني 
 »feeling good« اللتني أديا أغنية
لينتقل منهما كريستيان ابوعني 

الى املرحلة األخيرة.

ما نش���ره موقع »ت���وب 100 
آرابز«.

ومن جهة أخرى، عادت إليسا 
الى لبنان بعد وكانت خصت 
معجبيها بدردشة عبر »تويتر«، 
حيث أش���ارت الى أنها بصدد 
تصوير أغنية »أسعد وحدة« 
في الشهر اجلاري. مشيرة الى 
ان أغنية »متفائلة« من ألبومها 
األخير تعكس مشاعرها حاليا. 
ولم تستبعد إحياء حفل غنائي 
العراق قريبا، وأش���ارت  في 
الى انها تنتظ���ر عرض فيلم 
أفالم  »Skyfall« من سلس���لة 
جيمس بوند ملش���اهدته في 
اللبنانية. ووصفت  الصاالت 
ألبوم زميلتها نانسي عجرم 
اخلاص باألطفال، قالت إليسا: 

»لطيف ويتسم بالبراءة«.

النهائية. وكان آخر مشتركني 
في فريق الس���اهر هما يسرا 
محنوش ومحمد خلف، حيث ما 
ان قال الساهر ان االغنية التي 
سيؤديانها هي »وحياتي عندك« 
للفنان���ة الراحلة ذكرى حتى 
انهمرت دموع محنوش لتوضح 
انها رأت في منامها ذكرى مما 
جعلها تتأثر جدا، وبعد منافسة 
كبيرة بينها وبني خلف وسط 
تفاعل كبير من اجلمهور اختار 
الساهر يسرا محنوش لالنتقال 

الى النهائيات.
الى  االث����ارة  كذلك دخلت 
فريق ش����يرين عبدالوهاب، 

وشمال أفريقيا فقد حلت هيفا 
في املركز الرابع وجاءت أحالم 
في املرتبة 31، فيما حلت نانسي 
في املركز 83. وذلك بحس���ب 

صراع كبير شهدته احللقة 
الثالثة واألخيرة من املرحلة 
 »the voice« الثانية في برنامج
الذي يعرض على قناة »ام بي 
سي« بني املتسابقني في فرق 
ش����يرين عبدالوهاب وكاظم 
الساهر وصابر الرباعي وعاصي 

احلالني.
بدأت املنافس����ة مع فريق 
عاصي احلالن����ي الذي اختار 
املشتركني حسان حسان عمارة 
وأحمد راجح ليؤديا اغنية »6 
الصبح« وبعد صراع فني على 
حلبة املنافسة »املسرح« اختار 
احلالني املشترك حسان عمارة. 
ومن ثم انتقلت املنافسة مع آخر 
مشتركتني في فريقه جودي 
مرداش ومارينا شبل اللتني أدتا 
اغنية للفنانة »اديل« ليعود 
ويختار احلالني مارينا شبل 
للبقاء معه في املرحلة الثالثة 

من املنافسة.
ال���ى فريق كاظم  وانتقاال 
الذي اختار زيدون  الس���اهر 
الشمالي في  حس���ني وروني 
أولى منافسات فريقه في هذه 
احللقة اللذان أديا »لقعدلك على 
الدرب قعود« وبعد انتهائهما 
اختار الساهر املشترك روني 
الشمالي لالنتقال الى املرحلة 

احتلت الفنانة إليسا قائمة 
اللبنانية األكثر  الشخصيات 
التواصل  تأثيرا على موق���ع 
االجتماعي »تويتر« لتحل في 
املرتبة االولى لبنانيا والثانية 
ضمن قائمة شخصيات منطقة 
الشرق األوسط وشمال. فيما 
حل���ت هيفاء وهبي في املركز 
الثاني لبنانيا متفوقة على كل 
من رئيس ال���وزراء اللبناني 
الس���ابق س���عد احلري���ري 
والرئيس احلالي جنيب ميقاتي، 
أما النجمة نانسي عجرم فقد 
حلت في املركز العاشر والسوبر 
ستار راغب عالمة في املرتبة 
الثانية عشرة وتلته مباشرة 
شمس األغنية جنوى كرم في 
املركز الثالث عش���ر. أما على 
صعيد منطقة الشرق األوسط 

شيرين عبدالوهاب

إليسا

تامر حسني

نانسي عجرم

الفن  على خالف معظم أهل 
قالت الفنانة ماجدة الرومي إنها 
الغ���رام وليس احلب،  اعتزلت 
قائلة: الغرام انتهى وانطوى من 
حياتي ولكن قصة حبها الكبير 
لكل ما هو جميل تختبره كل يوم 
مع عائلتها واملعجبني واحملبني 

واالستديو.
وعم���ا إذا كان الغرام يتحدد 
مبرحلة عمري���ة محددة، قالت: 
طاملا اإلنسان إنسان فهو بحاجة 
إلى أحد يكلمه لكنني أفضل البقاء 
مبفردي طاملا لم أجد الشخص 
الذي يكلمني، لست في وارد أن 
اتعب احدا معي ولن أسمح ألحد 

بان يتعبني بعد اليوم.
وأضافت الرومي خالل مقابلة 
صحافية: »علينا أن نعرف كيفية 
التعامل مع الوحدة ألنها سيف 
ذو حدين فقد تكون مصدر إبداع 
وأحيانا تنعكس س���لبا وتدفع 

بالنجوم إلى الهاوية«.
وتابعت: »أعيش الوحدة وأتألم 
كثيرا ألنني كنت أمتنى لنفسي 
قدرا مختلفا، لم أس���مح لنفسي 
يوما أن أكون مستسلمة الن ذلك 
يندرج ضم���ن إطار اجلنب، وما 
أعتدت االستسالم بحكم إمياني، 
إلى  ووجود عائلتي وأصدقائي 

جانبي«.

عل���ى أثر االعت���داء من قبل 
ش���خص مجهول على أبنها ذي 
ال� 6 سنوات داخل جدران نادي 
اجلزي���رة بالقاه���رة، أصيبت 
النجمة لقاء اخلميسي بصدمة 

عصبية.
وبدأت القصة، بحسب ما ذكر 
موقع »جولولي«، عندما قام ابن 
جنم الزمالك األس���بق باالعتداء 
عل���ى طفلة من ذات س���نه كان 
يلع���ب معها وبعدها ذهب نحو 
أمه، وبعدها بدقائق قام شخص 
مجه���ول باالعتداء عل���ى ابنها 

بالضرب وفر هاربا.
وكان���ت الفنانة، زوجة جنم 
ن���ادي الزمالك األس���بق محمد 
عبد املنصف، مبفردها مع ابنها 
بنادي اجلزيرة، في غياب زوجها، 
حيث قام املتواجدون واألعضاء 
بالن���ادي بتهدئتها، واالطمئنان 

على ابنها.

ماجدة الرومي: الغرام 
انتهى من حياتي

إصابة 
لقاء اخلميسي 
بصدمة عصبية

ماجدة الرومي

لقاء اخلميسي

الصوتي���ة عل���ي دش���تي 
والوتري���ات للمايس���ترو 
احمد فرحات وهي من إنتاج 
الناصر  امللحن فهد  وأحلان 
وسيتم تصويرها بطريقة 
املونت���اج كڤيديو كليب في 
الس���وري  دبي مع املخرج 
العاتكي ومن  الدين  حسام 
إشراف مرئي للشاعر علي 
اخلوار واإلش���راف االداري 
التصوير  العلي ومت  نواف 
في القاهرة وفي الكويت في 

استديو ان سكيب ارت.

الديو املرتقب مع ميريام مازال 
موضوع أخذ ورد، مؤكدا أنهما 
اقتربا من التوصل الى حتديد 
التي ستكون  كلمات األغنية 

باللهجة املغربية. 

كبي���را في مص���ر والوطن 
أعاد  أنه  العربي، خصوصا 
جنم األغنية الش���عبية إلى 
الساحة بعد غياب سنوات.

الدوالرات ويعيدها  يلتقط 
لصحابها ألنها ليست بحاجة 

اليها.
وعلى اجلانب اآلخر، فقدت 
جنوى توازنها وسقط����ت 
عل���ى اجلليد مرت���ني أثناء 
تدريبه���ا للتزحل���ق على 
اجللي���د متهي���دا لتصوير 
واحدة من أغنياتها بإحدى 
الدول األوروبية، اال ان املدربة 
استطاعت ان تنقذها وحتد من 
الضرر الواقع عليها خاصة 
انها كانت ترتدي الفس���تان 
الذي ستظهر به في الكليب 
مما جعل احلركة صعبة عليها 

للغاية.

بالعيد في دبي بصحب�����ة 
اختها مي ودان���ا والعائلة 

ف�����ي االمارات. 
ومن جهة أخرى تناف�����س 
ميس حمدان على جائ�����زة 
افضل ممثله في مهرج�����ان 
»تايكي جوردن أوردز« ف������ي 
األردن، وتستعد لتصوي�����ر 
أري���ده«، وهي  كليب »م���ا 
أغني����ة باللهجة اخلليجية 
مع املخ���رج اللبناني فادي 

حداد.

فهد الناصر: »فدا القلب« 
بداية سلسلة ألغاٍن وطنية قادمة

الفن املغربي يجمع ميريام وحامت عمور

مفاجأة بني رامي عياش وعدوية!

جنوى كرم تلقن رجاًل درسًا 
على املسرح أمام اجلمهور

ميس حمدان متخفية بفستان أسود 
وقناع من الذهب بـ »دبي«

 

صرح امللحن فهد الناصر 
بعد قيامه بإنتاج أغنية »فدا 
القلب« قائال: األغنية هي بداية 
سلسلة الغاني وطنية قادمة 
وسبق أن صرحت لوسائل 
االع���الم املتعددة ب���أن تلك 
النوعية م���ن األغاني تبعث 
الطمأنينة وتشجع على احلافز 
الوطني وحب الكويت أيضا 
الس���مع والطاع���ة لصاحب 
السمو األمير، و»فدا القلب« 
هي من إنتاج���ي ومع العلم 
أنا أول مرة أنتج ألن الكويت 
تستاهل كل شي، وسأتولى 
مجموعة أغان وطنية اخرى 
مع مجموعة فنانني، ونتمنى 
من اهلل القدرة وان نرد اجلميل 
لديرتن���ا وس���يتم إهداؤها 
للقن���وات واالذاعات احمللية 

سواء اخلاصة واحلكومية.
وتعد أغنية »فدا القلب« 
أول أغني���ة وطنية حلنت 
في االحداث وهي من كلمات 
سعد املسلم وغناء عبدالقادر 
الهدهود وتوزيع وماسترينغ 
ربيع الصيداوي والهندسة 

يستعد الفنان املغربي حامت 
عمور الفائز بلقب »ستوديو 
دوزمي« لع���ام 2005، إلصدار 
أغنية منفردة جديدة من أحلان 
وتوزيع جالل احلمداوي مع 
بداية السنة اجلديدة، حتفظ 
على ذكر اسمها حاليا ألسباب 
فنية، كما كان من املتوقع أن يبدأ 
بجوالت فنية في كل من ميالنو 
بإيطاليا، وجنيڤ بسويسرا، 
وبرشلونة بإسبانيا، وباريس 

بفرنسا.
إلى ذلك، يحضر  وإضافة 
عمور لديو غنائي باالشتراك 
اللبنانية ميريام  الفنانة  مع 
فارس، من كلمات وأحلان نزار 
إيديل، وفي هذا السياق أشار 
حامت، بحس���ب »إيالف«، أن 

يبدو أن جن���اح دويتو 
»الناس الرايقة« الذي جمع 
بني رام���ي عي���اش وأحمد 
عدوية، سيدفعهما إلى تقدمي 
فيلم في أولى جتارب املطرب 
اللبناني التمثيلية، حيث ذكر 
موقع »أنا زهرة« أن املخرج 
عالء سالم يجهز لفيلم يجمع 
بني املطرب اللبناني واملطرب 
الشعبي بعنوان »خلي بالك«، 
ورشح للمشاركة كل من رانيا 
فريد شوقي، ويسرا اللوزي. 
وقد رفض املخرج الكشف عن 
تفاصيل العمل لغاية إمتام 

االتفاق بني الطرفني.
ومن املعروف أن دويتو 
»الناس الرايقة« حقق جناحا 

سيطرت حالة من الغضب 
على الفنانة اللبنانية جنوى 
كرم خ���الل غنائه���ا بأحد 
املسارح بأس���تراليا بسبب 
قيام أحد احلاضرين برمي 
دوالرات عليها وهي تغني. 
ولم تس���تطع جنوى متالك 
الغناء  نفسها وتوقفت عن 
فورا، وتوجه���ت للجمهور 
قائلة، بحسب ما ذكر موقع 
»جود ني���وز«: »تكرمونني 
عندما تسمعون غنائي وليس 
برمي املال، فأنا جئت ألغني 
ولي���س اللتق���اط املال عن 
األرض«. بع���د ذلك طلبت 
جنوى من أحد مساعديها ان 

النجمة ميس  احتفل���ت 
حمدان بعيد ال� »الهالوين« في 
دبي، وارتدت فستانا أسود 
وقناعا من الذهب، وكعادتها 
كانت مح���ط أنظار اجلميع 
وطرحت ميس صور احتفالها 
على حس���ابها اخلاص على 
التواصل االجتماعي  موقع 
»تويتر«، وانهالت التعليقات 
القناع  التي استعجبت من 

الذي ارتدته. 
واحتفل�������ت مي�������س 

عبدالقادر الهدهود

حامت عمور

رامي عياش وأحمد عدوية

فهد الناصر

ميريام فارس

جنوى كرم

ميس حمدان والقناع الذهبي


