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ممث���ل »ارش���ده« 22
ب���أن يغير  اصدقاؤه 
في لبسه في مسلسله 
الياي فق���رر تصوير 
مشاهده بالكاجوال.. 

اهلل يشفي!

ممثل���ة »عاندت« 
رغبة أهلها وسافرت 
مع زميلة لها علشان 
تسوي عملية شفط في 
إحدى الدول اآلسيوية.. 

بس ال يشفطونچ!

كاجوال شفط
مطرب���ة صاي���رة 
ممثلة »نفت« ابتعادها 
عن الغناء اللي يجري 
بدمها مثل ما تقول حق 
رفيچاتها.. عيل اهلل 

يعني الناس!

ابتعاد

الفنية

200 ألف نسخة مبيعات 
تامر حسني في األسواق

 القاهرة ـ سعيد محمود
تخطت مبيعات ألبوم املطرب تامر حس����ني »هاعيش 
حيات����ي« 200 ألف نس����خة، حيث صرح عل����ي عبدالفتاح 
املستش����ار اإلعالمي لشركة عالم الفن بأن املبيعات األولى 
من األلبوم تخطت 120 ألف نسخة، وبعد ان قامت الشركة 
بتوزيع عدد آخر من النس����خ باألسواق بيعت اكثر من 80 
ألف نس����خة حتى اآلن. يذكر ان البوم تامر يضم 15 أغنية 
 »Come back To Me« متنوعة، حيث يضم األلب����وم اغنية
وتتضمن الغناء باللغتني العربية واالجنليزية، ويشترك 
فيها تامر بالغناء مع كرمي محسن وكرمي عبدالوهاب، اضافة 
الى اغنية مشتركة بني تامر حسني واملطرب عالء عبداخلالق 
بعد ان قرر تامر اش����راكه في األلبوم. اغنيات األلبوم هي 
»هاعيش حياتي« و»هو فني« و»رسمي فهمي نظمي« و»بينك 
وبيني« و»خنتك امباراح« و»Come back To Me« و»تعال 
ارجع تاني« و»حاجات كتير« و»يا حبيبي شوف« و»أحلم 
ليه« و»كل اللي فات« و»حياتي فداك« و»تاعبة كل الناس« 

و»بغير عليها« و»أنت مشيت«.

تامر حسني

دوللي شاهني

دوللي شاهين: محدش باسني خالص
القاهرة ـ سعيد محمود

نفت الفنانة اللبنانية دوللي ش���اهني ما 
ت���ردد مؤخرا حول احت���واء كليبها االخير 
»جديد عليا« للمخرج باخوس علواني على 
قبلة جتمعها باملوديل الذي شاركها التصوير 
وقالت: »محدش باسني خالص« في الكليب 
مشيرة الى انه ال صحة لكل ما ذكر وطالبت 
اجلمهور والصحافيني مبشاهدة الكليب وعدم 

اتهامها بأشياء لم تفعلها.
اضافت دوللي انها حتترم تقاليد االسرة 
العربية وال تقبل على فعل اش���ياء تخدش 
احلياء خاصة انها حتترم نفسها كفنانة وقف 
بجوارها اجلمهور وشجعها كثيرا في مشوارها 

الفني اشارت الى انها تظهر في الكليب بدور 
فتاة رومانسية حاملة تبحث عن قصة حب 
اسطورية في خيالها، وحتلم بنفسها وهي 

ترتدتي فستان الفرح مع فارس احالمها.
من ناحية اخرى اكدت دوللي انها تنتظر 
عرض مسلس���لها التلفزيوني االول مبصر 
»ادهم الش���رقاوي« حيث تعتبر دورها في 
العمل مبنزلة نقلة فنية وجتسد فيه شخصية 
»مهجة« التي تقع في حب املناضل الشعبي 

ادهم الشرقاوي.
املسلس���ل تأليف محمد الغيطي واخراج 
املخرج السوري باسل اخلطيب ويشاركها 

بطولته الفنان محمد رجب.

املخرج غافل فاضل مع شيماء سبت ومشاري البالم في املسلسل

شيماء سبتإبراهيم البنكي في مشهد من املسلسل

شيماء سبت وشفيقة يوسف ومشاري البالم

بأمر »التلفزيون« مسلسل »رحمة« أصبح »..وعاد الماضي«

مفرح الشمري
علمت »األنباء« أن املس���ؤولني في التلفزيون 
رغبوا في تغيير اسم املسلسل احمللي »رحم��ة« 
الى »..وعاد املاضي« ليتماشى مع اخلطة البرامجية 
لشهر رمضان التي سيعلن عنها رسميا الثالثاء املقبل 

في فندق املارينا وحتديدا في قاعة سلوى.
جاءت هذه الرغبة بعد مشاهدة عدد من حلقات 
املسلس���ل الذي كتبته الفنانة القديرة اسمهان 
توفيق وأخرجه القدير غافل فاضل، خاصة أن 
اجواءه تراثية، حيث صورت بعض مشاهده في 
رأس اخليمة، فرأى املسؤولون ان اسم »رحمة« 
قريب من املسلسالت املصرية، فلذلك فضلوا ان 

يكون اس���مه »..وعاد املاضي« حتى ال يتشتت 
ذهن املشاهدين.

املسلسل سيعرض على شاشة التلفزيون في 
ش���هر رمضان وهو من بطولة نخبة من جنوم 
اخلليج منهم: الفنان احمد الصالح والفنانة شيماء 
سبت التي ستجسد دور »رحمة« باملسلسل والفنان 
مشاري البالم الذي سيجسد دور »أخيها« املختل 
عقلي���ا والفنان ابراهيم البنك���ي والفنانة مرمي 
الصالح وشفيقة يوسف وملياء طارق وعبداهلل 
مل���ك وبدرية احمد وآخرين، ويقع في 30 حلقة 
وهو من انتاج تلفزيون الكويت واملنتج املنفذ 

له »بانوراما ميديا«.

ألن اسمه قريب من المسلسالت المصرية

وعد البحري: أنا ضد التعري واألغنيات الهابطة
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

على الرغم من صغر س����نها، اال انها متلك نظرة واضحة ملسيرتها الفنية 
التي تأثرت فيها بعمالقة الفن.

»وع����د البحري« التي أس����رت القلوب من خالل ادائه����ا ألغنيات الفنانة 
اسمهان في املسلسل الذي عرض في رمضان الفائت وحكى سيرة »أسمهان« 
والذي فتح لها ابواب االمل والتفاؤل كما تقول، حلت ضيفة للمرة االولى في 

تاراتاتا، ومعها كان هذا احلوار:
ماذا تعني لك املش��اركة في برنامج تاراتاتا وخصوصا في حلقة الفنان فضل 

شاكر؟
انا سعيدة جدا ومتحمسة لهذه احللقة، وخاصة انني 
كنت أمتنى املشاركة من وقت طويل وانا من متابعي تاراتاتا 
وأصفه دائما ببرنامج اجلودة، ويعجبني االسلوب الذي 

يظهر فيه الفنان والذي ال يشبه البرامج االخرى.
وبخصوص الفنان فضل ش����اكر فسعادتي ال توصف 
حلضوري معه الليلة، فأنا من أشد املعجبني بصوته الهادئ 
وبإحساسه املرهف وما مييزه ايضا ان املستمع ال ميل من 

االستماع الى أغانيه وكأنه يسمعه للمرة االولى.
حدثينا عن انطالقتك من برنامج سوبر ستار2؟

ببساطة برنامج سوبر ستار ظلمني على الرغم من أني 
كنت من املشتركني املجتهدين واملثابرين. ولكنه علمني في 
املقابل كيفية التعاطي مع الناس والوقوف على املس����رح 
وأمورا موس����يقية كثيرة واكتش����فت من خالل البرنامج 

قدرتي على تأدية االغنيات الرومانسية ببراعة والتي كانت قبله بعيدة عن 
اختياراتي.

وماذا عن ألبوم »ابتدى املشوار«؟
هذا االلبوم اليتيم من انتاج املس����تقبل في العام 2005 وتشاركنا فيه انا 
وعدد من مشتركي سوبرس����تار وحمل أغنيتي بعنوان »ناداني احلب« من 

كلمات وأحلان االستاذ الياس الرحباني.
واليوم أين أصبحت عروض االنتاج؟

هناك عقد قريب مع شركة انتاج مهمة ولكني لن أفصح عن املوضوع قبل 
امتامه، فأنا أؤمن مبقولة »سيروا اموركم بالكتمان«.

وما الذي يزعجك في العروض املقدمة؟
تزعجني فكرة االحتكار الديكتاتوري وعدم التشاور في االمور املتعلقة 
بعقود العمل واالغاني. وأنا عندي خطان احمران مينع جتاوزهما، فأنا ضد 

التعري واالغنيات الهابطة.
هل تعتبرين ان اللون الطربي الذي تبرعني فيه خيار صحيح لفنانة تريد اليوم 

شق طريقها عبر الفن؟
ليس باالمر السهل ان نبدأ املش����وار بالطرب فاملهم ارضاء اذواق الناس 
وخاصة الشباب بأغنيات سريعة ولكن مع احملافظة على املستوى املطلوب 

وبعدها يصبح من الس����هل ان يقدم الفنان املعروف اي لون غنائي ولو كان 
طربيا. وأنا عرفت من خالل الطرب واغنيات الفنانة اس����مهان ولم أتوقع ان 

انال كل هذه احملبة والدعم من الناس.
هل ساعدتك اقامتك في االمارات في أداء االغنية اخلليجية بشكل محترف؟

االمارات بلدي الثاني أعيش فيها منذ الطفولة واللهجة اخلليجية تسير 
ف���ي عروقي، وأنا أموت على الكثير من االصوات من اخلليج كصوت فنان 
العرب محمد عبده وميحد حمد وغيرهما من الفنانني الذين تركوا بصمة في 
الفن اخلليجي. وأنا أمتنى أن أقدم ألبوما خليجيا كعربون وفاء ومحبة لهذا 
البلد الذي تربيت فيه، وألنني اعتبر ان االغنية اخلليجية 

التزال حتافظ على اصالتها في اللحن والكلمة الراقية.
كي��ف تلقي��ت خب��ر ترش��يحك ألداء اغنيات مسلس��ل 

»أسمهان«؟
صراحة لم اصدق وحلظة تلقيت العرض رأيت نافذة 

االمل تفتح امامي واعتبرتها خطوتي االولى والفعلية في 
عالم الفن. واعتبرت ان مشاركتي هي مبنزلة حتد ألثبت 

للكل انني أملك طاقات صوتية وقدرة على التميز.
هل حاولت التميز بأدائك عن الفنانة اسمهان؟

لم أتقمص الشخصية وحاولت ترك املجال إلحساسي 
ان يظهر من خالل االغنيات التي قدمتها، ولكني ال 

انكر وجود شبه في الصوت فأنا متأثرة بأسمهان 
واعتبرها مدرس����تي الفنية االولى، ولطاملا 

اجنذبت الى تلك املساحة التي متلكها في 
صوتها ومتيزها عن الكثير من الفنانات.

ما الذي تغير في وعد بعد املسلسل؟
أنا لم أتغير، ولكن حياتي العملية تغيرت وزادت 
العروض����ات واحلفالت واهتم����ام االعالم مبوهبتي 

وصوتي.
ملاذا لم حتس��مي ق��رارك بعد بخصوص جتس��يد 
ش��خصية الفنانة ميادة احلناوي في مسلس��ل »مداح 

القمر« الذي يروي سيرة الراحل بليغ حمدي؟
صراحة أنا لم أرفض الع����رض حتى اآلن ولكنني 

خائفة من جتربة التمثيل وأنا لم أثبت نفسي كمطربة 
حتى اآلن.

ولكن قد يفتح لك هذا العمل ابواب الشهرة واالنتشار.
هذا العمل س���الح ذو حدي���ن وعلى الرغم من انني 
اعتبر السيدة ميادة فنانة عظيمة، اال أنني افضل فيما 
لو فكرت في خوض مجال التمثيل ان اكون بشخصيتي 
وصوتي وش���كلي حتى ال انطبع بذاكرة الناس بصورة 

فنانة اخرى.

أكدت أن »أسمهان« جعل نافذة األمل تفتح أمامها
وعد البحري


