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الكويتي عبدالسالم يعود إلى »األكادميية«
 ويارا حتث الطالب على املثابرة وفوديل »يشعل« املسرح

وبخروج الطالبة اللبنانية 
ريت����ا، يتناف����س 10 طالب في 
املقبلة،  الثماني����ة  الس����هرات 
الت����ي وصفها أعض����اء جلنة 
البرنامج رئيس����ة األكادميية 
كلوديا مرش����يليان، األساتذة 
والعرابون املؤلف املوس����يقي 
الياس الرحباني، الشاعر أمير 
طعيمة، أستاذة الفوكاليز ماري 
محفوض وأستاذة املسرح بيتي 
توتل، بالصعبة، ألن التنافس 
أكثر حدة،  بني الطالب أصبح 
ارتفاع مس����توى قدراتهم  مع 

الصوتية.

أس����بوعية ضم����ن س����هرات 
»س����تار أكادميي«، وهذه املرة 
مع الطالبني املصريني مينا عطا 
ومحمد ش����اهني وأغنيتي »ما 
بيسألش علي« و»ما تفوتنيش«. 
فيما كانت التحية الوطنية هذا 
األسبوع من الطالبة كنزة لبلدها 
اجلزائر وش����عبه، فغنت لهما 

»يحيا والد بالدي«.
ف����ي التوب 3، حل مينا في 
املرتبة الثالثة، غادة في املرتبة 
الثاني����ة، لتتصدر ش����يرين 
الالئحة، وتف����وز بيوم حافل 

باملفاجآت خارج األكادميية. 

جودة »ما حتكي« ضمن لوحة 
ال� »Suspended Tutus«. ومن 
صراعات املشاعر الرومانسية 
الى صراعات املالكمات البدنية 
مع الطالبة اللبنانية ليا مخول، 
ضمن لوحة ال»Butcher« وأغنية 
»Eyes of the tiger«، املستوحاة 
من فيلم »روكي« الشهير. أما 
الطالب اللبناني ايلي ايليا، فلم 
يكن كس����وال بتاتا لدى غنائه 
»The lazy song«، بل على العكس 
أشعل املس����رح حماسة ضمن 

.»Monkeys 3«�لوحة ال
احملط����ة الطربي����ة محطة 

محمد شاهني »ليلى«، كما أشعل 
املسرح حماسا بأغنيته املنفردة 

.»Tellement je t’aime«
فوديل نصح الطالب باتباع 
تعليمات األساتذة وارشاداتهم، 
للتقدم والنجاح في األكادميية 

وفي حياتهم الفنية.
الرومانسية  البرامي  أجواء 
اللوح����ات  انس����حبت عل����ى 
االستعراضية أيضا، حيث أطلت 
الطالبة اجلزائرية كنزة مرسلي 
ضمن لوحة »القيثارات« وأغنية 
»قلب����ي ومفتاحو«، فيما غنى 
الطالب الفلس����طيني ليث أبو 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد

غادرت الطالبة اللبنانية ريتا 
سليمان في السهرة الثامنة من 
»ستار أكادميي«، بعد وقوفها في 
دائرة اخلطر مع الطالبني ايلي 
ايليا من لبنان وعبد الس����الم 
الزايد م����ن الكويت، تصويت 
اجلمهور أنقذ عبد السالم، فيما 
جاء تصويت الطالب لصالح 

ايلي.
السهرة الثامنة أحيتها النجمة 
اللبنانية يارا بإطالالت راقية 
ومميزة، غنت فيها من ألبومها 
الطالبة املصرية  اجلديد م����ع 
شيرين يحيا أغنية »يا عايش«، 
كما غنت مع الطالبة املغربية 
ابتسام تسكت »مغروم«، فيما 
غنت منفردة »آه منك يا هوى« 
ضمن لوحة رومانسية راقصة 
أهدتها للجمه����ور. يارا عبرت 
عن س����عادتها بنجاح ألبومها 
اجلديد بالقول: »أصداء األلبوم 
كثير حل����وة، وجيدة جدا، أنا 
كثير س����عيدة احلمدهلل«، كما 
حث����ت الطالب عل����ى املثابرة 
والعمل، حت����ى بعد خروجهم 

من األكادميية.
الشاب فوديل ضيف السهرة 
أيض����ا، وبحيويت����ه وأغانيه 
الش����بابية، غنى م����ع الطالبة 
غادة اجلريدي من تونس »عينك 
الطالب املصري  عينك«، ومع 

حلظة اعالن النتائج وفوز املتسابق الكويتي عبدالسالم الزايد بتصويت اجلمهور يارا على خشبة »ستار اكادميي«

فوديل يشعل املسرح مع طالب االكادمييةمن فقرات البرامي

كثفت الفنانة دوللي شاهني مؤخرا البروڤات مع فرقتها 
املوسيقية وفرقتها االستعراضية حتضيرا حلفلها الضخم 
يوم اجلمعة املقبل في كافاليني مصر اجلديدة القاهرة.

وكانت ش����اهني قد اضافت الى فرقتها راقصة شرقية 
الضفاء جو ش����رقي اكثر على اس����تعراضها املبهر الذي 
يطغى عليه الطاب����ع الغربي خاصة مع االغاني الغربية 
التي تقدمها مع اغانيها واالغاني العربية املشهورة حيث 
ستظهر بإطاللتني االولى من تصميمها والثانية من احد 
املصممني املصريني، ولوك جديد طبعا، وسيتخلل العرض 
مفاجآت كثيرة. يذكر ان دوللي ش����اهني تستعد الطالق 
البومها الذي يتضمن 14 اغنية منوعة باللهجات وااللوان 

املوسيقية من انتاج شركة مزيكا وعالم الفن.

دوللي شاهني

سامح حسني

سامح 
حسني.. 

»أنا الرئيس«!
يشارك الفنان سامح حسني، في بطولة العرض 

املسرحي »أنا الرئيس«، مع الفنانة التونسية الشابة 
سوار النجار، والذي سينطلق على خشبة املسرح 

الكوميدي قريبا.
ويشارك في بطولة العرض املسرحي بجانب سامح 

حسني، الفنان أحمد راتب، ويخرجه محسن رزق.
ومن املقرر أن تبدأ البروفات في غضون أيام 

متهيدا إلطالق العرض في أقرب فرصة.

تستعد حلفلها 
في »كافاليني« 
وطرح ألبومها

دوللـي شاهيـن 


