ديانا حداد تزرع الفرح في املالديف

زيزي عادل تطرح أحدث أغانيها

أبدت الفنانة ديانا حداد سعادتها إلسهامها في زرع الفرح
ضمن أجواء سهرة عيد الفطر المبارك على الحضور خال
حفلها التي أحيته في جزر المالديف ،بفيا برايفيت آيلند،
تنقلت خالها بين مجموعة من أجمل أغنياتها المتنوعة
األل� ��وان م��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وال�م�ص��ري��ة وال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة
األخرى ،وذلك برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو
ايلي العليا.
وأك��دت ديانا ح��داد أن أج��واء الحفل كانت حماسية برفقة
ال �ج �م �ه��ور ال �ح��اض��ر م ��ن ال �ع��ائ��ات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة
المتواجدين في المالديف ،وقالت« :جمعني مع الحضور
أجواء حماسية وتفاعل جميل زرعنا فيها فرحة العيد بكل

ط��رح��ت ال�ن�ج�م��ة زي ��زي ع ��ادل أح��دث
أغ��ان �ي �ه��ا ب �ع �ن��وان «ع��ال �ل��ه ت �ت �ه��ور»،
ع � �ب� ��ر ق� �ن ��ات� �ه ��ا ال� ��رس � �م � �ي� ��ة ب �م ��وق ��ع
ال�ف�ي��دي��وه��ات ال�ع��ال�م��ي «ي��وت �ي��وب»،
األغنية كلماتها وألحانها ،وتوزيع
وسام عبدالمنعم.
يذكر أن الفنانة زي��زي ع��ادل طرحت
سابقا كليب أغنيتها «الرجالة» عبر
م��وق��ع «ي��وت�ي��وب» ،واألغ�ن�ي��ة كلمات
نادر صالح ،وألحان أحمد برازيلى،
وتوزيع أكرم عادل.

 16إضاءات
محمد رمضان كشف
موعد طرح «بابا»

ً
معانه ،أسعدتني جدا ورأيت السعادة بأعين
الحضور ،وكل عام والجميع بخير».
وع � � � � ��ادت دي� � ��ان� � ��ا ح � � � ��داد ال� � � ��ى دب� � � ��ي ح �ي��ث
إق��ام�ت�ه��ا ،لتستعد لمجموعة م��ن األع�م��ال
ً
ال �ت ��ي س �ت ��رى ال� �ن ��ور ق ��ري� �ب ��ا ،س �ت �ب��دأه��ا
م � ��ن خ� � ��ال أغ� �ن� �ي ��ة م � �ن � �ف ��ردة ج ��دي ��دة
س� �ت� �ق ��دم� �ه ��ا م � ��ن أل � � �ح � ��ان ال � �ع� ��راق� ��ي
ع�ل��ي ص��اب��ر ،وال �ت��ي إن�ت�ه��ت من
ت�س�ج�ي�ل�ه��ا خ� ��ال أي � ��ام شهر
رم �ض��ان ف��ي س�ت��ودي��وه��ات
دبي.
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سماح« :موضي قطعة من ذهب»
المس كل عائلة
كتب مشاري حامد

كشف النجم محمد رمضان عن موعد طرح كليبه
الجديد بعنوان «ب��اب��ا» ،عبر صفحته الرسمية
بموقع التواصل االجتماعي «فيس ب��وك» ،حيث
ط ��رح ص ��ورة م��ن ك��وال�ي��س كليبه و ع�ل��ق ك��ات�ب��ا:
ً
«قريبا كليب بابا».
ي��ذك��ر أن ال �ف �ن��ان م�ح�م��د رم �ض��ان ي�س�ت�ع��د ل�ط��رح
ال�ج��زء الثاني م��ن فيلم «ال�ك�ن��ز» وه��و بطولة كل
من محمد سعد ،هند صبري ،أمينة خليل ،روبي،
أحمد رزق ،هاني ع��ادل ،هيثم أحمد زك��ي ،أحمد
ح��ات��م ،ع �ب��اس أب ��و ال�ح�س��ن ،س��وس��ن ب ��در ،أحمد
م��ال��ك ،أح�م��د ص �ي��ام ،ن�ه��ى ع��اب��دي��ن ،رم ��زي لينر،
والفيلم م��ن تأليف عبدالرحيم ك�م��ال ،و إخ��راج
شريف عرفة.

ص � ��رح � ��ت ال � �ف � �ن� ��ان� ��ة س� � �م � ��اح ف� � ��ي ض� ��وء
مشاركتها االخيرة عبر مسلسل «موضي
ق �ط �ع��ة م ��ن ذه � ��ب» ض �م��ن م ��وس ��م اع �م��ال
رم�ض��ان ب��ان��ه ي��ام��س ك��ل عائلة ويدخل
في كل بيت وذلك من وجهة نظرها حيث
ان ال �ق �ص��ة و االح � � ��داث ال �ع��ائ �ل �ي��ة ممكن
تحصل ف��ي ك��ل ب�ي��ت وم��ع اي اح��د حيث
احتوى العمل على عنصر الحب ومواقف
ورسائل ذات قيمة.
وق��ال��ت اي �ض��ا  :ال �ك��ل اح ��ب الشخصيات
ولله الحمد وبحيادية فان كل الممثلين
أب��دع��وا م��ن دون اس�ت�ث�ن��اء بسبب ال��روح
الجميلة التي كانت بين الكل والمسلسل
ً
نافس بكل قوة اعماال قوية كثيرة كانت
حاضرة وبارزة كما كانت هناك وجهات
نظر مختلفة عن العمل واعتقد هذا جزء
من نجاحه واقول شكرا من كل قلبي لمن
أس �ه��م ف��ي ان �ج��اح ه ��ذا ال�ع�م��ل س ��واء من
ال�م�خ��رج او ال�م��ؤل��ف والممثلين واي�ض��ا
ف��ري��ق ال�ع�م��ل ال ��ذي ك��ان خ�ل��ف الكواليس

«طبعي من اهلل» ..
جديد وليد الشامي

ط ��رح ال �ف �ن��ان ول �ي��د ال �ش��ام��ي أغ�ن�ي�ت��ه ال �ج��دي��دة
«ط �ب �ع��ي م ��ن ال� �ل ��ه» ع �ب��ر «ي ��وت� �ي ��وب» وه� ��ي من
أل�ح��ان��ه وك�ل�م��ات األم�ي��ر محمد ب��ن عبد العزيز
بن محمد وتوزيع زيد نديم ،وكانت آخر أعمال
الشامي أغنية «عزمت» ،وهي من كلمات تركي
المشيقح ،وم��ن أل�ح��ان األن �ي��ن ،وي�ق��ول المقطع
األول منها« :تشيلين يالصحراء كثر ص��دري
هموم بصمت».
ه ��ذا وك ��ان ك�ش��ف ع��ن ت�ح�ض�ي��ره ألل �ب��وم ج��دي��د
لعام  ،2019إذ انه نشر صورة له من االستديو
عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل
ّ
االجتماعي ،وع��ل��ق عليها ق��ائ��ا« :ون�ق��ول بسم
الله يا ألبوم .»2019

ريم الشريف تستعد ألغنية
«ياريت اليوم» الخليجية
كتب مشاري حامد

تستعد الفنانة ري��م الشريف الص��دار اغنية خليجية ج��دي��دة بعنوان «ياريت
ال�ي��وم» خ��ال الفترة ال�ق��ادم��ة وه��ي م��ن كلمات محمد الجبوري وال�ح��ان بسام
مهدي وتوزيع عمر الصباغ كما تتاهب للمشاركة في احياء العديد من حفات
ً
الزفاف في دول الخليج العربي  .يذكر ان ريم قد شاركت أخيرا في اطالة مع
االعامية راب�ع��ة ال��زي��ات عبر شاشة قناة الجديد اللبنانية م��ن خ��ال برنامج
«خلي العيد عنا» حيث كان اللقاء مميزا وشهد اداء العديد من االغاني الطربية
العربية والخليجية.

�سماح مع داود ح�سني
واقول شكرا ايضا لكل كلمة جميلة ونقد
ايجابي او سلبي قيلت لي.
ي��ذك��ر ان ال�ع�م��ل م��ن ب�ط��ول��ة ك��ا م��ن داود
ح �س �ي��ن ،وأس �م �ه��ان ت��وف �ي��ق ،إل ��ى ج��ان��ب
ن ��ور ال�ك��وي�ت�ي��ة ول �م �ي��اء ط� ��ارق وي�ع�ق��وب

ع�ب��دال�ل��ه وح�س�ي��ن ال�م�ه��دي وه�ب��ة ال��دري
وعبدالمحسن القفاص وشهد الياسين،
وم� �ج� �م ��وع ��ة م� ��ن ن � �ج ��وم ال �خ �ل �ي ��ج وه ��و
م��ن ت��أل�ي��ف ح�م��د ال��روم��ي وإخ� ��راج منير
الزعبي.

وجهة نظر
عبدالستار ناجي

إم .بي .سي
مخطئ من يعتقد أن «إم .بي .سي» مجرد قناة فضائية ،انها
مؤسسة إعالمية ضحمة ،شيء ما يعادل العديد من وزارات
اإلعالم في عدد كبير من البالد العربية.
احترافية اعالمية عالية المستوى ،على صعيد التخطيط
واالنتاج والبرمجة والتشويق.
و«إم .بي. .سي» لم تعد مجرد قناة واح��دة ،بل سلسلة من
القنوات ،وذهبت الى مناطق تفتح أبواب وتشرع نوافذ ،كما
حصل مع «إم .بي .سي» مصر وأخيرا «إم .بي .سي» العراق
وه��ذه األخ�ي��رة ،استطاعت ان تحرك الكثير من السكون..
وتعيد اكتشاف أسماء ومبدعين كادت تذهب الى النسيان
في ظل الظروف السياسية واالقتصادية االجتماعية الصعبة
في ذلك البلد الحبيب.
«إم .بي .سي» مستودع حقيقي لألفكار التي يتم احتضانها
وتطويرها وإنضاجها على نار هادئة ومنحها الدعم المادي
والمعنوي لالنطالق بعيدا.
«إم .بي .سي» فضاء خصب للتحليق بالمبدع واإلنتاج الفني
واالعالمي العربي الى فضاءات أبعد ..وأرحب.
وحتى ال نطيل ..ما أحوجنا ان تظل «إم .بي .سي» دائما محافظة
على ذلك البعد العربي ..وهو األمر الذي تنفرد ..وتتميز به.
على المحبة نلتقي

anaji_kuwait@hotmail.com

كاظم الساهر في حفالت
«صيف قطر»

يشارك الفنان كاظم الساهر في فعاليات مهرجان صيف
قطر  2019يوم  16أغسطس المقبل في مسرح مركز قطر
الوطني للمؤتمرات ،حيث سيشدو بباقة من أروع أغانيه
المعروفة.
ويتمتع الفنان كاظم الساهر بقاعدة جماهيرية عريضة
وم �ك��ان��ة م��رم��وق��ة ف ��ي ق �ط��ر وال �ع ��ال ��م ال �ع��رب��ي وخ��ارج��ه
م �ن��ذ أك �ث��ر م��ن ث��اث��ة ع �ق��ود ،ب ��اع خ��ال �ه��ا م��ا ي��زي��د على
 100مليون نسخة م��ن أل�ب��وم��ات��ه ال�غ�ن��ائ�ي��ة .وي��أت��ي هذا
ّ
الخاصة
الحفل الموسيقي ضمن الفعاليات الترفيهية
ب �م �ه��رج��ان ص �ي��ف ق� �ط ��ر ،ال � ��ذي ي� �ق � ّ�دم م �ج �م��وع��ة ك�ب�ي��رة
ّ
ومتنوعة من العروض الثقافية والترفيهية التي تناسب
جميع األعمار واألذواق .ويقام برنامج الصيف في قطر
م��ن أول أي ��ام ال�ع�ي��د وح�ت��ى  16أغ�س�ط��س ،وه��و ج��زء من
استراتيجية المجلس الوطني للسياحة لتعزيز مكانة
قطر كوجهة مثالية للعائات على مدار السنة.

براد بيت «ينذر» أنجلينا جولي

اتخذ الممثل األميركي ب��راد بيت ق��رارا قانونيا صارما
ب �ش��أن ع��اق�ت��ه م��ع ال�م�م�ث�ل��ة األم �ي��رك �ي��ة أن�ج�ل�ي�ن��ا ج��ول��ي،
وال�م�ن�ف�ص��ل عنها م�ن��ذ س �ن��وات .واس �ت �ص��در ب�ي��ت إن ��ذارا
ب �ح��ق ج��ول��ي ب �ع��د م� ��رور ث ��اث س �ن ��وات م ��ن رف ��ع دع ��وى
الطاق ،بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية .وأضافت
ال�ص�ح�ي�ف��ة أن ف��ري��ق ال� ��زوج ال �ق��ان��ون��ي أع �ل��ن ن�ي�ت��ه ال�ب��دء
بتضييق الخناق على أنجلينا لزعمه أن�ه��ا تماطل في
توقيع أوراق الطاق.
فيما نقلت م�ص��ادر ع��ن بيت ق��ول��ه إن��ه «ل��م يعد بإمكانه
االح �ت �م��ال» ،وأن ��ه «اك�ت�ف��ى م�م��ا ي��اق �ي��ه» .وك��ان��ت ت�ق��اري��ر
سابقة قد أكدت أن أنجلينا «تؤجل إتمام اإلجراءات» على
أم��ل أن يتراجع ب��راد ع��ن ال��دع��وى .إال أن المحكمة فقدت
األمل َوأصدرت حكما مزدوجا ،ما يعني أنهما باتا اليوم
«مطلقين قانونا» قبل إتمام الطاق فعليا.

