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بعد أن غابت عن الساحة الغنائية ألكثر من عامني ..
»قيثارة اخلليج« نوال الكويتية جلمهورها: »ذبحني الشوق«!

غالف ألبوم نوال اجلديد

نوال مع زوجها مشعل العروج 

الى أسماء أخرى مثل الشاعر 
عبداهلل األسمري الذي كتب لها 
»خاطري« وصاغ أحلانها االنني 

والعاني الذي كتب لها »يحرم 
« وحلنها ماجد املخيني  عليَّ

و»وحشتني« التي صاغ أحلانها 
مشعل العروج، أما الشاعر 

عبداهلل بوراس فكتب لها أغنية 
»أبيك« من أحلان ناصر الصالح 

والشاعر أحمد بن ظاهر كتب لها 
أغنية »مستحيل أنساك« التي 
صاغ أحلانها مشعل العروج 
والذي حلن لها أيضا أغنية 

»حالة حنان« كلمات الشاعر بدر 
بورسلي، بينما الشاعر ساهر 

كتب لها أغنية »قصة حبي«، من 
أحلان صالح يسلم.

ويشهد هذا األلبوم أول تعاون 
فني بني قيثارة اخلليج نوال 
الكويتية والشاعر ساري من 
خالل ثالث أغان جميلة وهي 

»ذبحني الشوق« من أحلان 
أحمد الهرمي، »في غيابك« أحلان 

مشعل العروج، »ليش«، من 
أحلان ماجد املهندس.

أخيراً ..

أغاني ألبوم »قيثارة اخلليج« 
اجلديد كل واحدة منها حتمل 

بني طياتها حكاية جميلة يحلق 
معها من يستمع اليهم الى عالم 

جميل بعيد عما يدور حوله، 
ليعيش »الرومانسية« احلقيقية 

بينه وبني نفسه، ومن ينتقد هذا 
اجلهد املبذول من »أم حنني« 

فإنه يغرد خارج السرب!

مفرح الشمري  ٭
@Mefrehs

أن تعاونت معها مثل الشاعر 
التركي وامللحن طارق محمد، 

وذلك من خالل ثالث أغان 
جميلة وهي »يا فاهمني«، 

»يا شوق« و»ال تغلط«، باالضافة 

في ظل قائدها صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

حفظه اهلل ورعاه.
تعاونت »قيثارة اخلليج« في 

ألبومها اجلديد مع أسماء سبق 

استحوذت كلمات أغاني ألبوم 
»قيثارة اخلليج« نوال الكويتية 

اجلديد على قلوب عشاقها 
في اخلليج والوطن العربي 

ألنها حملت بني طياتها الكثير 
من حاالت احلب التي يعيشها 
احلبيب مع محبوبته وجنحت 

»أم حنني« في توصيلها حملبيها 
من خالل صوتها العذب 

والشجي، خصوصا بعد غيابها 
عن الساحة الغنائية ألكثر من 

عامني استغلتهما للتحضير 
أللبومها الذي طرح قبل أيام 
في أسواق الكاسيت من قبل 

»روتانا« وتضمن 13 أغنية 
تعاونت فيها مع نخبة مميزة 
من الشعراء وامللحنني، وذلك 
بإشراف زوجها امللحن املميز 

مشعل العروج.
األلبوم الغنائي اجلديد لـ»قيثارة 
اخلليج« تصدر بورصة مبيعات 

أسواق الكاسيت في اخلليج، 
وهذا إن دل على شيء فإمنا 

يدل على أن اجلمهور »ملهوف« 
على صوت »أم حنني« التي 

حترص دائما على تقدمي 
االفضل لهم من خالل ألبوماتها 

الغنائية سواء على مستوى 
الكلمة أو اللحن وحتى التوزيع 

املوسيقي، ألنها »معشوقة« 
اجلميع كما وصفها »املغردون« 

على صفحاتهم على مواقع 
التواصل االجتماعي »تويتر« 
و»الفيسبوك« والذين شنوا 

هجوما على من انتقدوها في 
طرح ألبومها و»الديرة« تعيش 
حاالت من »التوتر« في الفترة 

احلالية، واصفني من يقول ذلك 
بـ »اجلاهل« ألن »الديرة« بخير 

طرد
ممثلة ما سلمت من انتقادات 

زميلتها بعد ما درت انها 
السبب في طردها من 

احد االعمال الدرامية اللي 
يصورونها احلني.. قطع 
االعناق وال قطع االرزاق!

ممثل ومقدم برامج يقول 
في تصريحاته الصحافية انه 

مبادئه تخليه يحرص على 
تقدمي اعمال هادفة علشان 

يكون من املميزين في 
الساحة.. استريح بس!

مطرب شاب رفع قضية 
على شاعر قبل فترة 

هااليام تنازل عنها بعدما 
تدخل احد امللحنني اللي 

أعاد املياه ملجاريها.. 
خير ان شاءاهلل!

محمد عبده يوضح حقيقة اعتزالهتنازلهادف

أحمد عز يتسبب في أزمة 
لفريق عمل فيلم »احلفلة«

دينا لالسكندرية لتصوير آخر مشاهد »أهل الهوى«

سمية تكشف:  لهذا السبب رفضت »كيد النسا2«

طليق حنان ترك ال يصدق كالمها: 
سبق أن نفت زواجها ثم فوجئت بها حاماًل!

لها بأنها تبحث عن أدوار اإلثارة 
قائلة في حوار أجرته معها صحيفة 
»االحتاد« االماراتية: سمعت هذا 
الكالم كثيرا وال أهتم به ألنني عادية 
وأنثى جميلة وأحاول احلفاظ على 
جمالي، لكن كيف تس����تغل هذه 
األنوثة، وبالنس����بة لإلغراء فقد 
قدمته في فيلم »راندفو« وكان غير 
مبتذل، وقدمته من وجهة نظري 
وبال إسفاف، ألن اإلغراء من املمكن 
أن يكون من نبرة الصوت وقدمت 
الدور من ناحية إنسانية لدرجة 
الفتاة  أن اجلمهور تعاط����ف مع 

وظروفها التي جعلتها تنحرف.
وعن مسلسلها اجلديد »ميراث 
الريح« والذي تعرض للتأجيل، 
قالت انها تستعد قريبا الستئناف 
تصوير العمل الذي يجمعها ألول 
مرة مع محم����ود حميدة وعفاف 
ش����عيب وصالح رشوان وبسام 
رجب وطارق اإلبياري وسيد صادق 
وإسماعيل محمود وصفاء مغربي، 
تأليف مصطف����ى محرم وإخراج 
الدين، مستدركة:  يوسف شرف 
هذا املسلسل كان مقررا أن يعرض 
في رمضان املاضي، لكن لم نتمكن 
من إجنازه قب����ل رمضان بوقت 
كاف فقرر منتج����ه محمد فوزي 

تأجيله.

لولدي أن يشاهدا أمهما في صحبة 
رجل آخر وهما في هذه املرحلة، فقد 
سبق ان نفت حنان قصة زواجها 
من اإلخواني املصري - األميركي 
أحمد يحيى ثم فوجئت بها حامال 

وأجنبت منه ابنها محمد.
وشدد خطاب على أنه سيأخذ 
ولديه منها لو تأكد له أنها تزوجت 
أو لو حتى فكرت في فعل ذلك في 
املس����تقبل، وقال: إذا ما تأكدت من 
حقيقة زواج حنان فسأحصل على 
حضانتهما وتربيتهما بنفسي في 

أميركا.
وكانت الفنانة حنان ترك، قد 
نفت بشكل قاطع كل ما يتردد بهذا 
الشأن، مؤكدة أنها اعتزلت احلياة 
الفنية متاما، وبشكل نهائي للتفرغ 
لرعاية والدتها، وأسرتها، مؤكدة أنها 
غادرت احلياة الفنية مبا فيها من 
أضواء، وشهرة مرضاة لوجه اهلل 
تعالى، وقالت: أمتنى أن أستريح 
من تتبع وسائل اإلعالم ألخباري 

الفنية، والشخصية.

ال���دول العربية، وأضاف: »أنا 
فنان أتفاعل مع شعور الناس 

من حولي«.

وقد بدأت جومانا في تصوير 
املشاهد اخلاصة بها.

يذكر أن هذا الفيلم شهد أكثر 
من اعت���ذار لعدد من الفنانات 
منهن نيكول سابا والتونسية 
اتفاقهما  فريال يوسف، لعدم 
مع اجلهة املنتجة، بسبب األجر 
من جهة وحجم الدور من جهة 
أخرى. ويش���ارك في بطولته 
محمد رج���ب وصالح عبداهلل 

وإخراج احمد عالء.

الضجة التي حدثت عند اعتذاري 
على الرغم من أن موقفي من اجلزء 
النسا«  الثاني من مسلسل »كيد 
كان واضحا من����ذ البداية فأنا ال 
أقبل تكرار نفسي، وعندما طلبت 
ش����ركة اإلنتاج التعاقد معي بعد 
جناح اجلزء األول رفضت متاما، 
حلرصي على عدم اس����تغالل أي 
جناح، ألن����ه ليس من الضروري 
تقدمي جزء ث����ان ويحقق النجاح 
الذي حققه اجل����زء األول اضافة 
الى أنني لم أجد لدي شيئا جديدا 

ألضيفه للشخصية.
وردت سمية على اتهام البعض 

الفنان����ة خلبر زواجه����ا من جنل 
القيادي بجماعة اإلخوان املسلمني، 
حسن مالك، قائال انه ال يصدق النفي 
الذي أعلنته طليقته. وأضاف خطاب 
أنه يشعر بأن اخلبر حقيقي ألنه 
يعلم أن حنان شخصية مترددة، 
متابعا، بحسب موقع »دنيا الوطن« 
نقال عن مجل����ة »ألوان«: ال يصح 

طمأن فن���ان العرب محمد 
عب���ده محبيه عل���ى صحته 
قائال: »حالتي الصحية جيدة 
واحلم���دهلل، وأحب أن أطمئن 
اجلميع إلى أنني بخير«، نافيا 
الشائعة التي انتشرت في الفترة 
األخيرة، وتروج، بحسب موقع 
»جولولي«، العتزاله، مشددا 
على ع���دم نيته االعتزال طاملا 
أنه م���ازال يحتفظ مبوهبته، 
مضيفا: »الفن���ان ال يعتزل ما 
دام ميلك املوهبة، ويستطيع 

التعبير«.
وبرر فن���ان العرب بع���ده 
ع�������ن الس���اح������ة الفني���ة 
ف����ي الفترة األخيرة، وإيقاف 
حفالت��������ه الفني���ة باألزمات 
السياسية التي تشهدها بعض 

رغم السرية التي كان الفنان 
أحمد عز يرغب في فرضها على 
فيلمه اجلديد »احلفلة«، إال أن 
يوم التصوير األول كان كارثيا 
بكل ما للكلمة من معنى، إذ ان 
جنومية الفنان وتصويره في 
مكان خارجي عطال التصوير. 
فقد كش���ف تصوير املش���اهد 
النجم في  اخلارجية تواج���د 
مدين���ة 6 أكتوب���ر، وحتديدا 
في واحد م���ن أكبر املجمعات 
التجاري���ة في املدينة، وهو ما 
دفع اجلمهور إلى التجمع حوله، 
لفترة جتاوزت الس���اعتني ما 
تسبب، بحسب »سيدتي نت«، 
في تعطي���ل التصوير، حيث 
اقترب اجلمهور اللتقاط الصور 
التذكارية معه، ما جعل مخرج 
العمل يصور ثالثة مشاهد في 

عشر ساعات كاملة.
وم���ن ناحية أخ���رى، وقع 
اختيار املنتج وائل عبداهلل على 
الفنانة السورية جومانا مراد، 
لتجسد دور البطولة النسائية 
في فيلم »احلفلة«، وذلك بعد 
االعتذار املفاجئ لنيكول سابا، 

توجهت الفنانة دينا إلى مدينة 
اإلس����كندرية لتصوير مشاهدها 
األخيرة في مسلسل »أهل الهوى«، 
حيث جتس����د دينا ضمن أحداث 
العمل دور الراقصة جليلة، التي 
يقع في حبها بيرم التونسي. ومن 
جهة اخرى أوش����ك املخرج عمر 
عبدالعزيز، على االنتهاء من تصوير 

املشاهد األخيرة من املسلسل.
و»أه����ل الهوى« م����ن بطولة 
مادلني طبر، ودينا، وعماد رشاد، 
وعالء زينهم، وسميرة عبدالعزيز 
وعماد محرم، وم����ن اخراج عمر 

عبدالعزيز.

أوضح����ت النجم����ة املصرية 
سمية اخلشاب بطلة اجلزء األول 
من مسلسل »كيد النسا« أسباب 
عدم اش����تراكها في اجلزء الثاني 
من املسلس����ل. وقالت سمية انها 
ليست أول فنانة تعتذر عن عدم 
املشاركة في جزء ثان لعمل سبق أن 
قدمته، واضافت: ال أعرف ملاذا هذه 

شكك خالد خطاب طليق الفنانة 
املعتزلة حنان ترك، في صدق نفي 

فنان العرب محمد عبده

أحمد عز

دينا

سمية اخلشاب

حنان ترك

ميريام فارس تنضم للجنة 
حتكيم »ارقص مع النجوم«

منير: لم أقصد شاكر بكالمي

ياسمني عبدالعزيز: 
»كيف تصطادين عريسًا«

باشرت النجمة الشابة ياسمني عبدالعزيز بعقد 
جلس���ات عمل مكثفة مع السيناريست خالد جالل 
استعدادا لتصوير فيلمها اجلديد »كيف تصطادين 
عريسا« رغم التكتم الذي يحيط بكل فريق العمل. 
 وقصة الفيلم بعيدة متاما عن اسمه الذي مازال 
اسما مؤقتا، ألن ياسمني س���تلعب، بحسب ما ذكر 
موقع »النش���رة«، دور فتاة ال ترغب بالزواج رغم 

كثرة األشخاص الذين يتقدمون لطلب يدها.

وافقت الفنانة اللبنانية مريام فارس على االنضمام 
لفريق حتكيم برنامج املواهب االس����تعراضية اجلديد 
»ارقص مع النجوم«، املقرر أن تبدأ أولى حلقاته السبت 
في األسبوع األول من ديسمبر املقبل. وسيذاع البرنامج، 
بحسب موقع »عيون عالفن«، بشكل أسبوعي من خالل 
قناة MTV، التي وقع اختيارها على فارس بسبب موهبتها 
في الرقص وتقدميها عدة عروض استعراضية سابقة 
بصحبة أغنياتها. وس����اعد على ترشيح فارس للجنة 
التحكيم أيضا الفوازير التي سبق وقدمتها في عام 2011 
من خالل قناة القاهرة والناس، وأدت من خاللها العديد 

من االستعراضات التي لفتت االنتباه.

نفى املطرب محمد منير أن يكون قد وقع خالف بينه 
وبني مواطنه الفنان هاني شاكر على خلفية تصريحاتهما 
املتبادلة بشأن برامج املواهب. وأكد منير أن هاني شاكر 
»حبيبه وصديقه«، وال ميكن ألي ش����يء أن يؤثر على 
عالقتهما، مؤكدا أن تصريحاته االخيرة أس����يء فهمها 
بشكل كبير. وقال منير، بحسب موقع »جود نيوز«: لم 
أكن أقصد أبدا هاني شاكر بكالمي، ألنه قامة كبيرة في 
عالم الغناء، ولم أغضب من كالمه ألن ما بيننا أكبر بكثير. 
وذلك على خلفية تصريحاته األخيرة بأن مشاركة الفنانني 
في برامج املواهب إحالة للمعاش املبكر، وهو ما رد عليه 

هاني شاكر بأن الظهور في اإلعالنات »إفالس«.

ميريام فارس

محمد منير


