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أمينة فاخت تغني لملحم بركات
في مهرجان الحمامات الدولي

• رحمة
رياض

• رنني الشعار

احيت الفنانة التون�سية �أمينة فاخ 
ت
ح��ف� ً
لا غنائي ًا مم��ي��ز ًا يف مهرجان
احل��م��ام��ات ال���دويل حيث رافقتها
الفرقة الوطنية التون�سية للمو�سيقي
بقيادة املاي�سرتو حممد ل�سود.
ويعد احلفل العودة الأول��ى لأمينة
فاخت ملهرجان احلمامات بعد ت�سع
�سنوات من الغياب ،وقدمت خالله
العديد من الأغنيات كـ«موعدنا ار�ضك

يا بلدنا» والتي تفاعل معها اجلمهور
ب�شكل كبري واهتز املدرج بالرق�ص
والت�صفيق والغناء.
كما قدمت فاخت «ا�سالوا قلبي وعيني»
و«�سلطان حبك» ثم بد�أت باال�ستجابة
ل��ط��ل��ب��ات اجل��م��ه��ور وخ��رج��ت عن
الربنامج املعد لل�سهرة ،كما قدمت
�أغنية «كل اللي بي�شوفك» للمو�سيقار
اللبناين الراحلملحم بركات.

رحمة رياض معجبة بصوت
رنين الشعار

عربت الفنانة العراقية رحمة ريا�ض عن
اعجابها ب�صوت الفنانة اللبنانية رنني
ال�شعار وذلك بعد ان ن�رشت االخرية فيديو
تغني فيه �أغنية جبار للفنان الكبري
عبد احلليم حافظ ب�صوت واح�سا�س
رائع .وعلقت رحمة م�شيدة ب�صوت
رنني.
وم��ازال��ت رحمة ري��ا���ض حت�صد
النجاح ب�أغنيتها الأخرية «وعد
م��ن��ي» ،وال��ت��ي طرحتها يف
�أغ�سط�س عام  ،2018حيث
تخطّ ت الأغنية الـ 100مليون
م�شاهدة عرب قناتها الر�سمية
على «يوتيوب».
الأغنية من كلمات رامي العبودي،
�أحل��ان علي �صابر وتوزيع حمب
ال������راوي .وال��ف��ي��دي��و اخلا�ص
ب��الأغ��ن��ي��ة ركّ ����ز ع��ل��ى معاين
الكلمات ،اذ ك�شف يف ق�سمه
الأول ع��ن رح��م��ة الطفلة
ّ
واملدللة ،من خالل
ال�سعيدة
ابراز �صور قدمية لذكريات
طفولتها مع والديها،
�أم��ا يف ق�سمه الثاين،
ف�أظهر رحمة النا�ضجة
وال�شابة املت� ّألقة،
ال��ت��ي علّمتها
احل���ي���اة �أن
حتكّ م عقلها
�إلى جانب
ط����ي����ب����ة
قلبها.

• ملحم بركات

• إليسا

خالد سليم :غنائي بدون ميكروفون
دليل على شفائي تمام ًا

وسام األمير يطرح «جوهرة»

�أقيم حفل غنائي للفنان 
خالد �سليم ب��دار �أوب��را
دمنهور وكان حف ً
ال ناجح ًا،
واثناء احلفل حدث ما مل
يكن متوقع ًا حيث حدث
عطل يف امليكروفون ما
�أدى �إل��ى توقفه فما كان
م��ن خ��ال��د �سليم �إال �أن
يقوم بالغناء ب�شكل اليف
بدون ميكروفون واحرتمه
اجلمهور كثريا.
وعلق خالد �سليم قائ ً
ال
مل���وق���ع ال���ف���ن ب����أن���ه
«احلمدلله» بعد اجراء
ع��م��ل��ي��ة م��ن��ذ ف��ت�رة يف
حنجرته مل يقم بعمل
هذه احلركة «�أي الغناء
• خالد سليم
بدون ميكروفون» ولكن
قام بعمل ذلك يف احلفل
املذكور وان هذا دليل على �شفائه متاما وان �صحته جيدة جد ًا.
جدير بالذكر ان خالد عاد �إلى القاهرة ليقوم بت�صوير باقي م�شاهده
يف م�سل�سل «بال دليل» مع درة والذي تقوم ب�إخراجه منال ال�صيفي ومن
املقرر عر�ضه يف �شهر اكتوبر املقبل.

ك�شف الفنان اللبناينو�سام
الأمري عن موعد طرح �أغنيته
اجلديدة «جوهرة» والتي
متّ ت�صويرها على طريقة
الفيديو كليب حتت ادارة
امل��خ��رج ال��ل��ب��ن��اين ع��ادل
�رسحان ،م�شري ًا �إل��ى �أنه
�سيكون الأ�سبوع املقبل.
الأغنية من �أحلانه وكلمات
ب�����س��ام اب��راه��ي��م وتوزيع
روجيه خوري.
ي�شار �إلى ان و�سام الأمري
فنان وملحن لبناين ،حمل
راي���ة الأغ��ن��ي��ة اللبنانية
ب�أغنياته وما زال �إلى اليوم
• وسام األمير
وواكب جناح عدد كبري من
الفنانني ،فكانت له ب�صمة
مميزة يف م�شوارهم .والی اليوم ال يزال الفنان و�سام االمري حمافظ ًا
على مكانته على ال�ساحة الفنية اللبنانية ،ويق�صده كبار الفنانني
لال�ستفادة من �أحلانه الراقية ويطمح الفنانون اجلدد للتعامل معه
واال�ستفادة من خربته الطويلة.

خواطر روجينا

 ...نصائح لجمهورها

• روجينا

• أمينة
فاخت

ن�������ش�رت
ال��ف��ن��ان��ة
روج���ي���ن���ا
ع�بر �صفحتها
الر�سمية مبوقع «ان�ستغرام
» ���ص��ورة �شخ�صية لها،
ووجهت ن�صيحة للجمهور من
خاللها لتحقيق الأحالم.
وت��ت��وا���ص��ل روج��ي��ن��ا مع
متابعيها عرب ح�ساباتها
ال�شخ�صية على مواقع
التوا�صل االجتماعي،
وظهرت ب�صورة مرتدية
ف�ستانً ا ق�صري ًا ونظارة
�شم�س م��ن داخ��ل
�أح����د الأم���اك���ن
العامة.
وعلقتقائلة:
«ت����خ����ي����ل
حلمك وهو
ي��ت��ح��ق��ق،
ك��ل الأ���ش��ي��اء
ال���ع���ظ���ي���م���ة يف
حياتنا كانت جمرد �أحالم
وحتققت» و�أ�ضافت «يقيني
بالله ي��ق�ين» ،و�أطلقت
عليها ها�شتاج خواطر
روجينيا.
ُيذكر �أن روجينا غابت
ع���ن درام������ا رم�����ض��ان
 ،2019واكتفت بالظهور
�ضيفة ��شرف يف حلقة
من حلقات م�سل�سل «بدل
احلدوتة  »3يف احلدوتة
الثانية «عودة لهفة».

إليسا تعلن
لجمهورها
اعتزالها

الفن بعد

ألبومها األخير
�أعلنت الفنانة اللبنانية �إلي�س ا
خ ً
ربا �صادم ًا جلمهورها ،م�شريةً
�إلى �أن الألبوم الذي تعمل على
حت�ضريه حالي ًا �سيكون الأخري
يف م�سريتها الفنية.
وكتبت عرب �صفحتها اخلا�صة
ع��ل��ى �أح���د م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي قائلةً « :انني �أح�رض
هذا الألبوم اجلديد بكثري من
احلب واحلما�س ،وال�سبب �أنه
�سيكون �آخر �ألبوم يل يف م�سريتي
املهنية ،وان��ا �أعلن هذا الأمر
بقلب حزين جداً ،ولكن بقناعة
تامة لأنني ال �أ�ستطيع العمل
يف جمال �شبيه باملافيات ،ال
�أ�ستطيع �أن �أكون منتجة �أكرث من
ذلك».
و�أح��دث كالم �إلي�سا هذا �صدمة
كبرية ب�ين املتابعني الذين
�أع��رب��وا عن حزنهم لقرارها،
ا�ضافة �إلى عدد من الفنانني كان
�أولهم الفنان نا�صيف زيتون 
ال���ذي اكتفى بو�ضع عالمات
الوجه احلزين.

خالل أسبوع

روال سعد مصرية

في «دكان شالطة»

على طريقة الفيديو
كليب

انتهت الفنانة روال �سعد من ت�صوير �أحدث
�أغانيها على طريقة الفيديو كليب ،التي
حتمل عنوان« :دكان �شالطة» ،من كلمات
ف�ضل ال���راوي ،و�أحل��ان بينو ،وتوزيع
رام��ي ،والكليب من �إخ��راج ايهاب
عبد اللطيف.
وحر�صت روال �سعد على �أن تكون
�أغنيتها اجلديدة بالطريقة
ال�شعبية امل�رصية ،يف ديكور
داخلي حلارة �شعبية.
و�أو�ضحت روال �أنها جت�سد يف
كليب الأغنية �شخ�صية فتاة
م��ن ح��ارة �شعبية ،تعول
جمموعة من الأطفال ،مما
ي�ضطرها للعمل يف «دكان
���ش�لاط��ة» ،ال���ذي ميدها
ب��امل����شروب��ات الغازية
وال�شوكوالتة ،وذلك حتى
تبيعه داخل �أتوبي�سات النقل
العام ،لرتطيب اجل�سم وتقليل
عط�ش النا�س يف احلر.
ؤخرا �أغنية «اتقدم يا
�
وطرحت روال �سعد ،م ً
فرعون» ،على طريقة الفيديو كليب وطرحتها
ع�بر قناتها اخل��ا���ص��ة ،مب��وق��ع الفيديوهات
«يوتيوب» ،والتي حققت ن�سب م�شاهدة تخطت
حاجز املليون خالل �أ�سبوعني.
و�أهدت روال الأغنية للمنتخب امل�رصي ،وجنمه
ال��دويل حممد �صالح ،قبل انطالق بطولة �أمم
افريقيا .2019
الأغنية من كلمات ف�ضل الراوي ،و�أحلان �رشيف
�سعد ،وتوزيع عمرو اخل�رضي ،والكليب من
�إخراج �إيهاب عبد اللطيف.

• روال سعد

