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هيفاء وهبي 
 لـ»األنباء«: 

ال عالقة لي 
باختيار جلنة 

حتكيم »شكلك 
مش غريب«

مذيعة في محطة خاصة 
تفكر انها تروح تشتغل 
بره ألن إحدى القنوات 

اخلليجية معطيتها مبلغ 
حلو على قولتها.. خير إن 

شاء اهلل...!

ممثل يبي يرفع قضية 
على أحد اإلعالميني ألنه 
قاعد يكتب عنه شغالت 

ما صارت انتقاما منه 
علشان طرده من برنامجه 
التلفزيوني.. زين تسوي!

ممثلة حتب وايد انها تقول 
اشاعات على ربعها في 

الوسط واذا واجهوها تقول 
قاعدة اتغشمر معاكم.. 

اهلل يشفيچ!

تفكيرقضية  بعد مشاركتها في حفل »عيد املوسيقيني«إشاعة

القنصلية الفرنسية بجدة تكرّم ابتسام لطفي

القديرة  العل����ي املطرب����ة 
ابتس����ام لطفي في منزلها 
الى  لتهئنته����ا بالع����ودة 
الس����احة الغنائية بعد ان 
أكثر من 20  اعتزلتها منذ 
انه من  س����نة، خصوصا 
املعجبني بصوتها وما قدمته 
للساحة الغنائية السعودية 
واخلليجية والعربية متمنيا 
لها كل توفيق في حياتها 

الفنية املقبلة.
اجلدير بالذكر ان املطربة 

السعودية القديرة ابتسام 
لطفي انتهت من تس����جيل 
أغنية »ق����دمي احلب« من 
كلمات الشاعر املعنى وأحلان 
األمير سعود بن عبداملجيد 
وجتهز أغنية حاليا خاصة 
للكوي����ت لنفس الش����اعر 
وامللحن س����يتم تسجيلها 
قريبا وذلك لعشقها للكويت 
وأهلها والذين ال تنس����ى 
فضلهم في دعم مشوارها 

الغنائي الطويل.

ابتس����ام  القديرة  املطربة 
لطف����ي أغني����ة واحدة في 
هذا احلفل للمطرب القدمي 
فوزي محس����ون وهي»ما 
عشقت غيرك وال« والتي 
نالت استحسان اجلميع، 
وش����اركها في هذا احلفل 
مط����رب برنام����ج » جنم 
اخلليج« الشاب عادل حسني 

وفرقة صوت الشام.
ومن جان����ب آخر، زار 
الس����عودي جواد  املطرب 

مفرح الشمري
@MefrehS

كرمت القنصلية العامة 
الفرنس����ية بجدة املطربة 
السعودية القديرة ابتسام 
لطفي بشهادة تقدير ودرع 
تذكارية لغنائها للمرة األولى 
في حفل »عيد املوسيقيني« 
الذي أقيم في بيت القنصل 
العام الفرنسي بجدة أواخر 
يناير املاضي، حيث غنت 

املطربة ابتسام لطفي اثناء غنائها في حفل عيد املوسيقيني شهادة التقدير التي قدمتها القنصلية الفرنسية لها جواد العلي يقبل رأس ابتسام لطفي بعد زيارته لها في منزلها 

محمد عبده جنم حفل ختام »موازين« 2014
يحيي فنان العرب محمد 
عبده حف���ل اختتام الدورة 
13 ملهرجان موازين إيقاعات 
العالم املق���رر تنظيمها في 
الفترة ب���ني 30 مايو املقبل 
و7 يونيو. وأعلن املنظمون 
في بي���ان صحافي أن عبده 
سيحيي حفل ختام موازين 
ليلة 7 يونيو مبنصة النهضة 
بالرباط، حيث سيكون له 
موعد مع عش���اق األغنية 
الطربية اخلليجية في طبق 
غنائي يض���م كوكتيل من 

أشهر أعماله.
وتعد هذه املشاركة األولى 
لفنان الع���رب في مهرجان 
موازين، علما بأنه كان جنم 
عدد مهم من حفالت املغرب 
في سنوات سابقة خاصة في 
مهرجان املوسيقى الروحية 

بفاس. فنان العرب محمد عبده 

يستعد للسفر ملقابلة »زوج آخر موديل« في السعودية

خالد العجيرب لـ »األنباء«: »قروب بوخلي« قلب حياتي رأساً على عقب!
هذا األسبوع، وأنه يشعر 
باحلزن لذلك، مستدركا: 

العمل مع طارق العلي 
ممتع فهو فنان »يحط على 

اجلرح يبرد«، معبرا عن 
سعادته بالنجاح الكبير الذي 

حصدته املسرحية طوال 
فترة عرضها في الكويت 

وخارجها.
يذكر أن الفنان خالد 
العجيرب يشارك في 

مسرحية »قروب بوخلي« 
بجانب الفنانني محمد 

العجيمي، انتصار الشراح، 
ومن مصر عالء مرسي، 

بدريه طلبة إلى جانب شهاب 
حاجية، هاني الطباخ، جواهر، 
الوجه اجلديد أميره النجدي، 

أحمد البارود، إسماعيل 
سرور واملسرحية تأليف 
أمين احلبيل ومن إخراج 
عالء مرسي وإنتاج جابر 

احلداد.

االجتماعية التي تشغل بال 
الناس حاليا.

وتابع: سأستمر في 
املسرحية، التي ستعرض 

فترة عيد الفطر املقبل، 
بتقدمي شخصية »الشايب« 

التي القت استحسانا من 
اجلمهور عندما قدمتها في 

أعمال مسرحية سابقة، 
فـ»الشايب« لديه مساحات 
كبيرة من االرجتال وميكن 

استغالله في عدة مناطق 
كوميدية، الفتا إلى أنه يلعب 
في املسرحية شخصية رجل 
لديه ابنتان يسافر في رحلة 

مع »قروب بوخلي« وأثناء 
السفر يتعرض ملفارقات 

عديدة تقلب حياته رأسا على 
عقب.

وبسؤاله عن مسرحية »حتت 
الصفر« وملاذا ال يستمر 
فيها؟، أجاب العجيرب أن 
عروضها ستنتهي نهاية 

من جمهورية مصر العربية 
ليقدموا لعشاق املسرح وجبة 

كوميدية دسمة نطرح من 
خاللها مجموعة من القضايا 

الثقيل يحمل عنوان »قروب 
بوخلي« مبشاركة نخبة من 
جنوم الساحة الفنية احمللية 

واخلليجية ومبعية جنمني 

وفي سياق مختلف، قال 
العجيرب أن اجلمهور 

سيكون على موعد مع عمل 
مسرحي كوميدي من العيار 

مشيرا إلى أن تصوير العمل 
سيكون بالكامل في املنطقة 
الشرقية باململكة، متمنيا أن 

ينال دوره رضا اجلمهور.

عبدالحميد الخطيب

كشف الفنان الكوميدي 
خالد العجيرب عن استعداده 

للسفر إلى السعودية للبدء 
في تصوير املسلسل اجلديد 

»زواج آخر موديل« والذي 
يجمعه مع عدد من النجوم 

منهم شهاب حاجية، ومحسن 
الشمري، سارة اجلابر، زهرة 

البلوشي، غزالن ناصر، 
ومعهم الفنانة خطر. وأضاف 

العجيرب، في تصريح 
لـ »األنباء«، عن تفاصيل 

العمل ودوره: أحداث 
»زواج آخر موديل« تدور 
في إطار كوميدي خفيف 

وحتكي قصة ثالثة أصدقاء 
يتزوجون من ثالث فتيات، 

وتتحكم فيهم والدة زوجاتهم 
»املليارديرة«، وتغريهم مبالها 

لينفذوا لها جميع طلباتها، 

العجيرب مع طارق العلي في مسرحية »حتت الصفر«خالد العجيرب

مازن حايك لـ »األنباء« ردًا على أحالم: طلباتها كما كل النجوم 
أوامر في حجز الفنادق.. أما سياسة »MBC« فال أحد يأمرنا

آيدول«،  عالمة م���ن »أراب 
وحتدي الفنانة أحالم ملازن 
حايك شخصيا عندما أكدت 
أنها عندما قالت إن طلباتها 
 ،»MBC«أوامر وهل كانت تقصد
أشار حايك الى انه يتحفظ 
ع���ن اإلجابة ك���ون املؤمتر 
مخصصا للبرنامج اجلديد، إال 
أن إجابته ستأتي فقط حتى ال 
يتهم بالتهرب، وهو ما أصرت 
علي���ه هيفاء التي قالت إنها 
تريد سماع إجابة مازن الذي 
الذي  حسم اجلدل اإلعالمي 
أثارته أحالم وقال: إذا كانت 
أحالم تقصد الناحية املتعلقة 
أو األمور  الفن���ادق،  بحجز 
العمل،  الضرورية لتسيير 
فكل الفنانني طلباتهم أوامر، 
أما إذا كانت تقصد الناحية 
 »MBC« املتعلقة بسياس���ة
البرامجية، أو اختيار أعضاء 
جلنة التحكيم، فال أحد يأمر 

احملطة. 
هذا ولف���ت حايك إلى أن 
هذا البرنامج العاملي بصيغته 
 ،»MBC« العربية، هو من إنتاج
أما حق���وق ملكيته الفكرية 
 »Endemol« فتعود لش���ركة

الرمضاني  يخرج مسلسلها 
»كالم على ورق«، نفت هيفاء 
ان يك���ون له���ا اي دور في 
اختيار زمالئها، معتبرة االمر 
مصادفة وقال���ت: انا علمت 
مثلكم متاما بأسماء أعضاء 
جلن���ة التحكيم، وهنا عقب 
 »MBC حكي���م ان »مجموعة
فاوضته قبل تسجيل أغنيته 

في فيلم »حالوة روح«.
كما أبدت هيفاء سعادتها 
باالنضم���ام إلى »MBC« من 
خالل البرنامج، مشيرة إلى 
أنها املشاركة األولى لها في 
برنامج ترفيهي من هذا النوع 
وبهذه الضخامة، معلنة أن 
احللقة األولى ستضم ثالث 
لوح���ات مس���تقلة لكل من 
النج���وم - أعض���اء جلنة 
التحكي���م، يقوم���ون فيها 
بتقمص ش���خصيات فنية 
شهيرة، كاش���فة أن املخرج 
طوني قهوجي اختار لها لوحة 
مميزة لشخصية مشهورة، 
كهدي���ة ملش���اهدي احللقة 

األولى. 
وفي سؤال »االنباء« ملازن 
حايك حول انسحاب راغب 

العاملية، وتابع: ينتمي »شكلك 
مش غريب« إلى نوع مختلف 
من البرامج التلفزيونية، التي 
تركز على البعد الترفيهي، إذ 
يتم تقييم أداء املشترك، من 
قبل جلنة التحكيم، وبالتالي 
تقدير مدى جناحه في تقمص 
شخصيات وأداء النجوم الذين 
يقوم بتقليدهم والغناء لهم 

على خشبة املسرح.
ومن جانبه، متنى الفنان 
حكيم أن يكون ضيفا خفيفا 
البرنامج،  على مش���اهدي 
معربا عن حماسته للمشاركة 
ألول م���رة كعض���و جلنة 
حتكيم في برنامج ترفيهي 
»دمو خفيف« - بحس���ب 
وصفه - وس���يضفي جوا 
أما املخرج  مرحا ومتميزا، 
محمد س���امي، فأعرب عن 
اعتزازه باختياره من قبل 
»MBC« للمشاركة في جلنة 
البرنامج. وأضاف  حتكيم 
سامي أن خبرته اإلخراجية 
ستساعده حتما في تقييم 
أداء املشتركني- املشاهير 
- خصوصا من ناحية أداء 
اللوحات واالستعراضات. 

بيروت  - ندى مفرج سعيد

تنطلق احللق���ة األولى 
من البرنامج اجلديد »شكلك 
 »MBC4« مش غريب« على
و»MBC مص���ر«، ابتداء من 
السبت املقبل في متام الساعة 
9 مساء بتوقيت السعودية، 
8 مساء بتوقيت القاهرة. وقد 
احتضنت بيروت عقد املؤمتر 
الصحافي اخلاص بالبرنامج 
بحضور جلنة حتكيمه التي 
تألف���ت من الفنان���ة هيفاء 
وهب���ي، والفن���ان حكي���م، 
واملخرج محمد سامي ومازن 
حايك، املتحدث الرسمي باسم 
»مجموعة MBC« - مدير عام 
العالقات العامة والش���ؤون 

التجارية. 
وفي إجابة هيفاء وهبي 
ل� »األنباء« عن موقفها مما 
كتب في اإلعالم حول ان جلنة 
حتكي���م البرنامج هي جلنة 
»هيفاء وهبي« خاصة بعد ان 
طرح اسم الفنان أحمد السقا، 
وأيضا بسبب تواجد حكيم 
الذي شاركها فيلمها »حالوة 
روح« ومحمد س���امي الذي 

)محمود الطويل( جانب من املؤمتر الصحافي لبرنامج »شكلك مش غريب«  هيفاء ومازن حايك

سيرين عبدالنور بخير
انتشرت في الفترة القليلة 
املاضية ش���ائعة على مواقع 
التواصل االجتماعي تفيد بأن 
النور تعرضت  سيرين عبد 
لوعكة صحية خطيرة ستوقفها 
عن عملها ألشهر، هكذا تساءل 
محبو النجمة اللبنانية حول 

حقيقة هذا اخلبر.
ولم تنتظر سيرين طويال 
حت����ى نفت تلك الش����ائعة، 
فكتبت في تغريدة ردا على 
س����ؤال إح����دى معجباتها: 
»أنا كتي����ر منيحة، واخلبر 
أبدى  كاذب لألسف«، بعدها 
إزاء  معجبو سرين غضبهم 
مطلق اخلب����ر، وأعربوا عن 
سعادتهم ألنه لم يتعد حدود 

الشائعة. سيرين عبدالنور

الص����ورة لتؤكد خبر تعاونها 
مع حماقي، للمرة األولى، في 
ألبومها اجلديد، حيث ستغني 
أغنية من تلحينه، تخرج عن 
السياق الرومانسي الكالسيكي 

اخلاص بها.
وستكون األغنية كما ذكرت 
مصادر قريبة من أنغام بصبغة 
محم����د حماقي املوس����يقية، 
ما سيش����كل بطبيع����ة احلال 
جتربة جديدة ومهمة ألنغام، 
التي تسعى في الفترة األخيرة 

ماذا يربط أنغام مبحمد حماقي؟
إلعادة تقدمي نفسها إلى اجلمهور 
بأسلوب يختلف عما اعتادت 
عليه قبل ذلك. وما يدل على ذلك 
حتقيق أغنيتها ال�»سينغل« التي 
أطلقتها قبل أربعة أشهر »أجمل 
مكان« نسبة مشاهدة مرتفعة 
ال�  على موقع يوتيوب تعدت 

1.800.000 مشاهدة.
من ناحية أخرى، قالت أنغام، 
حسب موقع »سيدتي نت«، إنها 
تركز في املرحلة احلالية على 
حياتها الفني����ة، بغض النظر 
عن كل الصخب الدائر حولها، 
أما في ما يتعلق بالتمثيل، فقد 
أبدت حرصا شديدا في خياراتها 
التمثيلية، سواء في التلفزيون 
أو السينما، بعد جناح مسلسلها 
»في غمضة عني«، الذي عرض 
في عام 2013 املنصرم. وتقول: 
عرض علي الكثير من النصوص 
التلفزيوني����ة، لكنني اعتذرت 
عنه����ا جميع����ا الفتقادها إلى 
اجلاذبية التي تدفعني للعودة 
إل����ى الشاش����ة الصغيرة من 

جديد.

ص����ورة جديدة نش����رتها 
الفنان����ة أنغام على حس����ابها 
في موقع التواصل االجتماعي 
ابنها  »انس����تغرام«، جتم����ع 
»بودي«، كم����ا قالت، والفنان 
محم����د حماق����ي. وتأتي هذه 

انغاممحمد حماقي 


