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بعمرة ووهق نفسه بعدما 
اتفق مع احد االستديوهات 
البومه  الفنية لتسجيل 
اكتشف ان صاحبه يغش 
باالسعار.. اهلل يعينك!

ممثل���ة تعتقد انه 
»نوره���ا« راح يخلي 
اس���مها عند املنتجني 
يلمع بس اعتقادها طلع 
غلط النه���ا ما تعرف 

متثل.. اللي يشفي!

غش تمثيل
مذيعة صايرة ممثلة 
»هّون����ت« انه����ا ترفع 
قضية على احد املنتجني 
اللي »اندهش����ت« من 
كالمه عنها في اجلرايد.. 

زين تسوين!

قضية

أكد أن دعم الشاعر صباح الناصر وسام على صدره

سفير المعاقين: كليب »األم« خالل أيام مع حليمة
مفرح الشمري

اكد سفير املعاقني الشاعر عبدالكرمي العنزي 
ل� »األنباء« انه في غضون االيام املقبلة سيتم 
تصوير كليب قصيدة »األم« مبش���اركة ملكة 
جمال املذيعات العرب حليمة بولند واملخرج 
مناف عبدال بعد ان تأخر تصوير هذا الكليب 
الرتباطاته وارتباطات االعالمية حليمة بولند 

اخلارجية.
واش���ار الى ان تصوي���ر الكليب بدعم من 
الش���اعر الش���يخ صباح الناصر »الصريح« 
موضح���ًا ان هذا االمر كان بالنس���بة له حلما 
وحتقق على يد الشاعر »الصريح« باجناز هذا 

العمل اإلنساني.
واضاف: هذه اللفتة االنسانية من قبل الشيخ 
صباح الناصر اعتبرها وس���اما على صدري 
وامتنى ان اكون عند حس���ن ظنه وظن الذين 

ساعدوني لتحقيق هذا احللم.
وشكر العنزي ملكة جمال مذيعات العرب 
االعالمية حليمة بولند واملخرج مناف عبدال 
اللذين وافق���ا من دون تردد على تصوير هذا 
الكليب م���ن دون اي مقابل مادي وهذا ان دل 
فإمنا يدل على حرصهما الدائم على  املشاركة 
في انشطة املعاقني رغم ارتباطاتهما الكثيرة.

وق���ال: موافقة س���ندريال املذيعات حليمة 
بولند اثلجت صدري لشهرتها الكبيرة خاصة 
بعد جناحها في برنامجها اجلديد »مسلسالت 
 MBC �حليمة« الذي عرض على شاشة محطة ال
ولذلك ستضيف لهذا الكليب الكثير خاصة انه 

سيبث على العديد من احملطات.
يذكر ان قصيدة »األم« كتبها سفير املعاقني 
عبدالكرمي العنزي وهي تتحدث عن معاناة ذوي 
االحتياجات اخلاصة ومت تسجيلها في استديو 
»الدانة« مع موسيقى مؤثرة من اختيار امللحن 

خالد سلطان.

املوسيقار مالك جندلي

سفير املعاقني الشاعر عبدالكرمي العنزي

حليمة بولند

مناف عبدال

بمشاركة الفلهرمونية الروسية وأوركسترا القاهرة

مالك جندلي غدًا على مسرح األوبرا
بدع����وة من وزارة الثقافة وبالتعاون مع اوركس����ترا القاهرة 
الس����يمفوني، تقدم الفلهرمونية الروسية غدا امسية موسيقية 
للموسيقار الس����وري مالك جندلي على مسرح دار االوبرا وذلك 
مبناس����بة االحتفال بالذكرى ال� 21 لتأسيس دار االوبرا املصرية، 
حيث ستجمع االوركسترا اللونني الشرقي والغربي من املوسيقى 
الكالس����يكية. االمس����ية متت من قبل رئيس اوركسترا القاهرة 
الس����يمفوني د.ايناس عبدالدامي بالتع����اون مع املدير الفني قائد 
االوركسترا مرش����يلو موتديلي، وينتظر ان يقدم مالك مجموعة 
من اهم اعماله املوسيقية واحدثها ومنها ما يقدم للمرة االولى في 
حفل حي، حيث سيكون حاضرا على البيانو الى جانب اوركسترا 
ضخمة مؤلفة من حوالي خمسني موسيقيا من اوركسترا القاهرة 

السيمفوني ويقودها املايسترو املصري طارق مهران.
 هذا هو احلفل الثاني خالل املوس����م ال� 51 الوركسترا القاهرة 
الس����يمفوني منذ العام 1959 التي تضم 75 عازفا وموسيقيا من 
املنطقة العربية والتي تعد من اهم الفرق السيمفونية في الوطن 
العربي، وقد قاد االوركسترا مشاهير املوسيقيني العامليني مثل آرام 
خاتشاتوريان وجينادي رودستفنسكي ويانوش كوكال وباتريك 
فورنيلييه واشرف بنيامني وغيرهم، وشارك في حفالته العديد من 
مشاهير املوسيقى العامليني مثل رودولف بوخبندر واندريه نافارا 
وميستيالف روستويوفيتش وفيكتوريا بوسينيكوفا وغيرهم. 
كما تقوم شركة عالم الفن ومزيكا للمنتج محسن جابر بتغطية 
اعالمية لهذا احلفل بعد انتاجها الڤيديو كليب الحدى مقطوعات 

اجلندلي »حلم البيانو« من اخراج كرمي كبارة.
 ومن جهة ثانية تقوم شركة فيرجني ميغاستورز باقامة حملة 
اعالمية لتسويق البوم الفنان من خالل حفل توقيع في احد اهم 

افرعها في القاهرة وذلك مساء اليوم في سيتي ستارز مول.

يصورها في األيام المقبلةبعد حذف مشاهدها وموقع اسمها

خالد عجاج »أنا جاي« في عيد األضحىدوللي تتبرأ من »أدهم الشرقاوي«
حالة من الغضب س���يطرت على املطرب���ة اللبنانية دوللي 
شاهني التي جسدت هذا العام دور »مهجة« في مسلسل »ادهم 
الش���رقاوي« بسبب ما حدث معها اخيرا حيث اكدت في البداية 
ان الش���ركة املنتجة تعاملت معها بش���كل غير الئق ولم تلتزم 
ببنود العقد املبرم، وقالت: كان مقررا ان يكون ترتيب اسمها على 
التتر الثاني بعد الفنان محمد رجب »لكني فوجئت اثناء عرض 
املسلسل بترتيب اسمي الرابع 
على التتر، وهو ما يعد مخالفة 
قانوني���ة لبنود العقد املبرم 

بيننا«.
 وع���ن اس���باب تخلفها 
التصوي���ر والوصول  ع���ن 
الى االس���تديو متأخرة كما 
يق���ال، اجابت قائل���ة ان كل 
هذا مجرد شائعات ال اساس 
لها من الصحة، فقد التزمت 
التصوير واداء  بكل مواعيد 
جميع املشاهد املوجودة في 
الس���يناريو، لكني من دون 
انذار فوجئت بتوقف  سابق 
دوري بعدم���ا كان مقررا ان 
نسافر الى سورية الستكمال 
التصوير هناك، وحينما سألت املنتج اجابني بأن توقف التصوير 
تأجل السباب اخراجية، وعندما سألت املخرج قال لي ان االسباب 
انتاجية بحتة، ومرت االيام ولم يكتمل الدور وعرض املسلسل.

وتضيف دوللي: لقد التزمت الصمت حتى اشاهد املسلسل الذي 
لم اجسد جزءا كبيرا من مشاهده وانتظرت حتى انتهى العرض 
بنهاية ش���هر رمضان، واؤكد اآلن انني وافقت على س���يناريو 

مغاير متاما غير الذي شاهدته.

القاهرة ـ سعيد محمود
يستعد الفنان خالد عجاج للعودة للساحة الفنية من خالل البوم 

غنائي جديد من املتوقع طرحه في عيد االضحى املقبل.
 ومن جانبه اكد الش����اعر الغنائي محمد عاط����ف انه يتعاون مع 
عجاج ف����ي ألبومه اجلديد من خالل اغنية واحدة اختارها من كلماته 
ومت االنتهاء من تس����جيلها منذ ايام قليلة. واوضح عاطف ان االغنية 

حتمل اسم »انا جاي« وهي من 
أحلان محمد يحيى وتوزيع املوزع 
املوسيقي مدحت خميس، ومن 
املفترض تصويرها خالل االيام 
الڤيديو كليب،  املقبلة بطريقة 
ليبدأ عرضها م����ع موعد طرح 
األلبوم اجلدي����د. وكان امللحن 
حسام البيجرمي صرح من قبل 
بأنه يتعاون مع عجاج في األلبوم 
من خالل اغنية حتمل اسم »عايز 
اقول����ك حاجة« وهي من كلمات 
الشاعر الغنائي احمد علي ومن 
توزيع املوزع املوسيقي محمد 
عرام، ومت تسجيلها في استديو 
»ص����وت احلب« م����ع مهندس 
الص����وت خالد رؤوف. يذكر ان 

آخر ألبومات عجاج ه����و »على قد حالي« الذي طرح عام 2006 وكان 
االخير له مع شركة روتانا للصوتيات واملرئيات. وطرحت له اغنية 
منفردة هي »احلياة« والتي اس����تخدمت كدعاي����ة لفيلم »خارج على 
القانون« للفنان كرمي عبدالعزيز وكانت من كلمات الشاعر امين بهجت 
قمر وأحلان محمد يحيى وتوزيع احمد ابراهيم، وحصلت على أفضل 
اغنية فيلم في اس����تفتاء مجلة دير جس����ت السنوي االخير، كما قدم 
مؤخرا تتر مسلسل »أدهم الشرقاوي« الذي عرض في شهر رمضان.

»L.B.C«شائعات عن عودة هالة سرحان لـ
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

نفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ما تتناقله األوساط اإلعالمية املصرية 
عن استعداد »L.B.C« الستقبال اإلعالمية هالة سرحان ببرنامج جديد 

على شاشتها خالل الفترة املقبلة.
فاحملطة التي ستطل من خاللها اإلعالمية وفاء الكيالني ببرنامج 
جديد اعتبارا من الشهر املقبل، كانت أوقفت برنامج »ايل مايسترو« 
الذي كان يفترض ان يقدم فيه اإلعالمي نيشان 8 حلقات لشهرين بعد 
رمضان مبعدل حلقة أس����بوعية كما أعلن اإلعالمي نفسه قبل انتهاء 
احللقات الرمضانية، ولن يكون لنيشان أي برنامج على الشاشة هذه 
أقله للموس����م اجلاري، فيما تعمد احملطة الى »عصر« نفقاتها واحلد 
من املصاريف غير املجدية، وتس����ريح عدد من املوظفني بعد ان طلب 

من رؤساء األقسام وضع لوائح مبوظفيهم في جميع املجاالت.
واحملطة التي تطلق اجلمعة برنامج »غالديايتر« الضخم االنتاج، وفي 
الشهر املقبل »برفيكت برايد« الذي ستقدمه رزان مغربي، سيعود برنامجها 

»انت واحلدث« وكذلك »عيشوا معنا« بعد التوقف الرمضاني.
لكن عصر نفقات املؤسسة اللبنانية لإلرسال شمل أيضا محطات 
أخرى بسبب األزمة املالية العاملية وانعكاساتها السلبية على سوق 
اإلعالنات الذي تراجع بشكل ملحوظ، اذ يبدو ان األزمة بدأت تشمل 
شاشة »املستقبل« حيث تردد ان احملطة استغنت عن املوسم اجلديد 
من »س����وبر س����تار«، وتدرس حاليا خطة ل�»عصر« النفقات بعد ان 
كانت استغنت خالل فترة االنتخابات املاضية عن عدد من املوظفني، 
كذلك س����رحت محطة ال� »ام تي ڤي« التي عادت الى البث بعد توقف 

قسري لسنوات عددا آخر من موظفيها.

خالد عجاجدوللي شاهني

سعيد بتجربته مع الفنانة القديرة حياة الفهد

أسرة »مدينة الظالم« تحتفل بعيد ميالد طالل
بشار جاسم

قبل انتهاء عروض مسرحية »مدينة الظالم« 
احتفل فريق العمل بعيد ميالد »چعدة« املسرحية 
املمثل طالل باسم عبداألمير وسط تصفيق الفنانني 
واجلمهور وتوقف عرض املسرحية لعدة دقائق لعيد 
امليالد  هذا حيث انتظره والده الفنان واملنتج باسم 

عبداألمير خلف الكواليس وفاجأه بالهدية.
»األنباء« التقت »الچعدة« طالل باسم الذي قال: 
انا وايد مستانس من ابوي وزمالئي الفنانني اللي 
فاجأوني بعيد املي����الد خصوصا چدام اجلمهور 
وهالشي خالني استمتع ملا قدمت العرض والعروض 

الثانية.
شلون اجلمهور معاك بعد مسلسل دمعة يتيم؟

احلمد هلل اجلمهور وايد حبني من خالل دوري 
مع ماما حياة الفهد في مسلسل دمعة يتيم.

وشلونك مع الدراسة؟
الدراسة طبعا اهم من الفن لكن امثل في العطل 
واوقات الف����راغ واحلمد هلل انا ناجح وش����اطر 

بالدراسة علشان ارفع راس امي وابوي.
منو احسن انت وال اخوك فهد؟

أنا احسن )يضحك(، ال ال كلنا زينني ونتعلم 
من ابونا.

هالة سرحان

جانب من االحتفال بعيد ميالد طالل

طالل باسم


