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الفنية

مطربة خليجية بعدما رمت 
االتهامات على شركة انتاجها بأنها 
مو مهتم���ة فيها هااليام زعالنة 
من زميلة له���ا بعدما درت إنها 
ما حتفظ السر اللي تقوله لها.. 

الطيور على أشكالها تقع!

زعل
ممثلة »الم���ت« كاتب اعمال 
درامية بعدم���ا رفض يكتب لها 
عماًل رومانسيًا علشان تعرضه 
على احد املنتجني لتنفيذه بس 
 صاحبنا طلب فلوسه قبل الكتابة.. 

معاه حق ليش اللوم!

رومانسي
ممثلة بعدما كانت »مشتاقة« 
للعمل مع احد املخرجني املميزين 
في الس���احة ش���عرت بإحباط 
ش���ديد بعدما طل���ب منها طلب 
 سخيف علشان تشتغل معاه.. 

اهلل يعينچ!

إحباط

دومينيك حوراني الفنانة اإلماراتية أرياماملتسابق الكويتي جراح أكبر أثناء إعالن نتيجة تأهله للمربع الذهبي فيصل الصراف الفنانة السعودية أحلان بنت سالم

دومينيك: هناك فنانات يتربصن بي!
القاهرة ـ سعيد محمود

كشفت املغنية واملمثلة اللبنانية دومينيك حوراني، في حوار 
صحاف���ي، عن املوقف الذي لن تنس���اه طوال حياتها للمطرب 
املصري الكبير عمرو دياب، الذي وصفته بالفنان الكبير الذي 

يجب أن يترك الفرصة لتامر حسني.
وقالت دومينيك: املوقف الذي ال أنساه لعمرو دياب، كان عندما 
ذهبت ملقابلة امللحن عم���رو مصطفى، لالتفاق معه على حلن 
اغنية معينة، وفوجئت بدياب يساومه أمامي، دون استحياء، 
ليحص���ل عليه هو، على الرغم م���ن أن الفنان الكبير يجب أال 

يخطف حلنا من أحد، حسب مجلة »لها«.
 وتابع���ت: أن���ا ال أنكر ان عم���رو دياب جنم له ش���عبيته 
 وش���هرته في العالم العربي والعالم كله، ولكن أرى ايضا انه 
أخذ فرصته من خالل جيله الس���ابق، لذا يجب عليه أن يترك 
الفرصة لتامر حس���ني، الذي جنح ف���ي ان يحقق ايضا قاعدة 
جماهيرية كبيرة جدا ويحظى بشهرة واسعة في أنحاء العالم 
العربي كله، وعلى املس���توى الش���خصي فأنا أعشقه وأتابع 

ألبوماته.
وردًا على االتهامات التي تالحق كليباتها دوما بأنها تتعمد 
االثارة والعري لتعوض ضعف صوتها، فقالت: هناك حتريض 
من بعض الفنانات اللواتي يتربصن بي، ويوصني الصحافيني 
في اجلرائد واملجالت الصفراء بنشر هذه اخلزعبالت التي ليس 
لها أساس من الصحة، فأنا أمتلك صوتا قويا وأتابع دروسًا في 

الغناء منذ ثالث سنوات.

أريام وهزاع وألحان يشعلون حماسة الحضور بأغنياتهم الجديدة

تأهل الكويتي جراح أكبر للمربع الذهبي في »نجوم الخليج 5«

خالد حسين
أحداث كثيرة شهدتها السهرة 
الثامنة من س����هرات مس����ابقة 
»جن����وم اخللي����ج 5«، والتي 
استقبلت بها أول دقائق وساعات 
السنة اجلديدة 2010، أهمها إعالن 
الكويتي جراح  تأهل املتسابق 
أكبر للمرب����ع الذهبي النهائي، 
بعد منافسة ساخنة في عملية 
التصويت مع املتسابق اليمني 
طه سعيد الذي غادر املسابقة، 
وهو على ثقة كبيرة أنها البداية 
وليست النهاية، طامعا أن يحقق 
أمنيات����ه في األوق����ات املقبلة، 
ليكون بذل����ك جراح أكبر ثالث 
املتأهلني ملنافسة املربع الذهبي 
التي ستبدأ أحداثها عبر شبكة 
قنوات جنوم األس����بوع املقبل 
بعد إعالن تأهل املتسابق الرابع 
من متس����ابقي مجموعة اللقاء 
الذي ش����هدتها السهرة  الرابع 
بني املتسابقة اإلماراتية أروى 
أحمد واملتسابق العماني خالد 

الفيصلي.
اإلطاللة األولى للمجموعة 
ج���اءت عن طريق املتس���ابقة 
اإلماراتية أروى أحمد التي بدأت 

بأغنية »كيف أسيبك« للفنان 
عبد املجيد عبداهلل، ثم أتبعتها 
بأغنية »وين إنت« للفنان خالد 
عبدالرحمن، لتق���دم في فقرة 
»العود واإليقاع« أغنيتني أيضا 
حملت االولى عن���وان »واهلل 
أحتاجك أنا« من أغنيات الفنانة 
أحالم، ثم أغنية »عطني احملبة« 

للفنان الراحل طالل مداح.

شجرة الهيل

الثاني في  املتس���ابق  أم���ا 
مجموعة اللقاء الرابع واألخير 
بدور الثماني���ة العماني خالد 
الفيصلى، فق���د أثبت للجميع 
أنه أصبح ميلك جماهيرية كبيرة 
العماني  بسبب عدد اجلمهور 
الكبير الذي رافقه أثناء غنائه 
وحض���ر خصيصا ملس���اندته 
وتشجيعه على مسرح بلدية 
العني، حيث ظهر بزي عماني 
كامل، واستعرض صوته وأداءه 
بأغنية »شجرة الهيل« للفنان 
وامللحن العماني جمعان ديوان، 
والذي اختار من أرشيفه أغنية 
أخرى حملت عنوان »يا صانع« 
قدمها مبصاحبة املوس���يقى، 

قبل أن ينتقل الى فقرة »العود 
واإليقاع« مع املايسترو عارف 
جمن واإليقاعي وحيد مبارك، 
ويقدم أغنية »أحبك لو بغيت« 
للفن���ان ميحد حم���د، وأغنية 
»مس���كني يا ناس« للفنان ابو 
بكر سالم، ليختتم بهذه األغنية 
فقرة ظهور املتسابقني في هذه 
السهرة الثامنة ملسابقة »جنوم 

اخلليج 5«.
كما ش���هدت الس���هرة التي 
اعتبرتها شبكة قنوات جنوم 
احتفاال خاصة مبناسبة رأس 
السنة امليالدية، حضور ثالث 
ضيوف دفعة واح���دة، بدأتها 
الفنانة السعودية أحلان بنت 
س���الم، وقدمت أربعة أغنيات 
اثنتني منهم���ا مع عزف العود 
واإليقاع فقط، في مفاجأة من 
مفاجآت السهرة، بدأتها بأحدث 
أغنياته���ا الت���ي قدمتها للمرة 
األولى »كل ي���وم« من كلمات 
النجم العال���ي وأحلان الفنان 
محمد املزروعي، لتتبعها بأغنية 
أخرى من أغنيات الفنان راشد 
املاجد حملت عنوان »أجيبه«، 
لتختار من األغنيات ذات اإليقاع 

واللون اليمني أغنيتني بدأتها 
بأغنية »أشتكي من طول هجرك« 
للفنان فيصل علوي، وأغنية 
»على إيدي رح تتوب« من كلمات 

وأحلان الفلكلور اليمني.

طال ليلي

هذا وكانت إطاللة الضيوف 
الثانية مع الفنان اإلماراتي هزاع، 
الذي قدم هو اآلخر أربعة أغنيات 
بدأه���ا بأغنية »بنج الغال« من 
كلمات علي بن س���الم الكعبي 
وأحلان سعيد الكعبي، ثم أغنية 
»شبيه الغزال« من كلمات سعيد 
بن مصلح وأحلان هزاع نفسه، 
ثم أغنية »ط���ال ليلي« كلمات 
معالي الش���يخ أحمد بن حامد 
وأحلان التراث، خلتتم اطاللته 
التي  بأغنية »آخر أخب���اري« 
كتبها الطي���ر املهاجر وحلنها 

هزاع نفسه.
مس���ك اخلت���ام ج���اء من 
أريام  الفنان���ة االماراتية  قبل 
التي قدم���ت أغنيتني جديدتني 
تقدمهم���ا للم���رة األولى عبر 
برنام���ج »جن���وم اخلليج 5« 
بدأتها بأغنية جديدة أعدها لها 

كلمة وحلنا في استوديوهات 
جن���وم الصوتية جنم األحلان 
سعيد الكعبي، أتبعتها بأغنية 
جديدة أخرى، ليكون ختامها 
بأغني���ة من أغني���ات ألبومها 
األخير حملت عنوان »س���رى 
الليل« كلمات وأحلان العصري 
املهيري، لتهني اجلمهور احلاضر 
باملسرح وخلف شاشات قنوات 
جنوم بالسنة اجلديدة، متمنية 
أن تكون سنة خير على اجلميع، 
وأن ين���ال ألبومها املقبل الذي 
تعد له إستحس���ان اجلمهور، 
خاص���ة أنه يأت���ي بعد غياب 
سنتني ونصف السنة عن آخر 

إصدار قدمته.
من جانبها، اك���دت الفنانة 
رباب خالل الس���هرة أن سبب 
غيابها قبل أسبوعني عن إحدى 
احللقات جاء بس���بب أسباب 
خاصة بها ال تريد ذكرها، وأن 
القلم الذي كتب في إحدى املجالت 
اإلماراتية الصف���راء واتهمها 
بأنها انس���حبت ولم تتعرض 
لظرف خاص، كان يجب عليه 
أن يتحرى منها ش���خصيا وال 
يكتب من جراء نفسه، مطالبة 

اجلميع بأن يتساءل ملاذا تغيب 
شركات اإلنتاج عن الفنانة رباب 
وليس ملاذا غابت رباب؟ حسب 

ما صرحت به خالل السهرة.

لجنة التحكيم

املايسترو عارف  هذا وحل 
جمن خالل السهرة بني أعضاء 
جلنة التحكي���م، الذي تعتبره 
إدارة ش���بكة قنوات جنوم من 
أعمدة مجموعة جنوم اإلعالمية 
ويشغل منصب املستشار الفني 
فيها، وقدم خالل السهرة وجهة 
نظرة األكادميي���ة في أداء كل 
متسابق من متس���ابقي اللقاء 
الرابع األخير في دور الثمانية 
أروى أحمد من اإلمارات وخالد 

الفيصلي من عمان.
هذا وس���يتم خالل السهرة 
املقبلة )التاسعة( بدء املنافسة 
في دور املربع الذهبي النهائي 
بني املتسابقني الثالث املتأهلني 
الذي سيتم  واملتسابق األخير 
الس���هرة  ف���ي بداية  إعالن���ه 
التلفزيونية لنجوم اخلليج التي 
النتشة ويخرجها  يعدها مراد 

العماني سعيد موسى.

طرح إذاعي جديد يمزج بين أدب الرحالت السياحية

»fm معالم من العالم« جديد جنان على »أم القيوين«
انتهت االعالمية جنان مرهج من كتابة السيناريو اخلاص ببرنامجها 
اجلديد »معالم من العالم« والذي س����ينطلق خالل االيام املقبلة مع 
بدء الدورة البرامجية اجلديدة الذاعة أم القيوين fm بدولة االمارات 
العربي����ة املتحدة، وذلك عقب النجاح الذي حققته مؤخرا عبر عدد 
من البرامج كان أبرزها »مع جريدة«، »ع بالي« واملسلس����ل االذاعي 

»طفلتي التي لن متوت«، واملسلسل االذاعي »سر السعادة«.
ويعد برنامج »معالم من العالم« الذي تطل من خالله مرهج على 
مستمعيها ابتداء من يناير اجلاري، جتربة جديدة في الطرح االذاعي 
حيث ميزج البرنامج ب����ني أدب الرحالت مبا فيه من جتارب وآراء 
ش����خصية وتسليط الضوء على أبرز الوجهات السياحية واملعالم 

املختلفة من حول العالم.
وفي تصريح لها أكدت جنان أن االعداد لهذا البرنامج قد استغرق 
جهدا كبيرا لكتابة السيناريو اخلاص بالعمل والذي ميزج التمثيلية 
االذاعية بالوثائقي، ويشارك في اداء الشخصيات التمثيلية كل مذيعي 
»ام القيوين fm« حيث تضم كل حلقة وجهة سياحية مختلفة ولقاء 

مع سفير الدولة املختارة او من ينوب عنه في االمارات.
وحول طبيعة البرنامج قال����ت جنان مرهج : يهمني ان يعيش 
املستمع االجواء وكأننا نأخذه برحلة صوتية لكنها تنقل له صورة 
في ذهنه مع مؤثرات خاصة واغاني من كل دولة وموسيقى خاصة 
بكل دولة ايضا للخلفية في املونتاج، وسيبث البرنامج عبر اثر »ام 
القيوين fm« كل يوم أحد الساعة الثالثة بعد الظهر وميكن متابعته 

.www.uaqfm.com عبر املوقع
واضافت: ال ش����ك ان مخرج البرنامج سمير ساعاتي سيضفي 
ملسات راقية على تنفيذ كل حلقة من معالم من العالم، وقد اخترت 
ايطالي����ا كوجهة اولى ألني وقعت في غ����رام مدينة فلورنس لدى 

زيارتي لها«.
 اجلدير بالذكر أن االعالمية جنان مرهج كانت قد عادت للتألق 
عبر أثير إذاعة إم القيوي����ن fm في برنامج »توب 20« الذي يجمع 
ابرز االغنيات العربية واخبار جنوم تلك املراتب وقد غطى احللقات 
موقع www.bisara7a.com بش����كل أسبوعي، وقد قدم البرنامج في 
الفترة املاضية مس����جال لكنه مع دورة البرامج اجلديدة س����يكون 

جنان مرهجمباشرة على الهواء يوم السبت الساعة 1 ظهرا.

منة فضالي

منة فضالي 
تنضم إلى »الغجر«

القاهرة ـ سعيد محمود
صرحت النجمة الشابة منة فضالي بأنها 
تقرأ حاليا نص سيناريو مسرحية »الغجر« 
والذي عرضه عليها الفنان توفيق عبداحلميد 
ملشاركته بطولته، واضافت منة انها معجبة جدا 
باملسرحية، اضافة الى سعادتها الشديدة بالعمل 
مع الفنان توفيق عبداحلميد، وهو ما قد يدفعها 

للموافقة على االشتراك في املسرحية.
يذكر ان اخر اعمال منة فضالي التلفزيونية 
كان مسلس���ل »قاتل بال أجر« بطولة الفنان 
فاروق الفيش���اوي، والفنان حس���ني فهمي، 
ودارت احداث���ه حول صديقني احدهما يعمل 
جراحا، واآلخر وكيل نيابة لديه عمة متتلك 
ثروة كبيرة من املال، تتوفى فجأة، االمر الذي 
يؤدي ال���ى حتويل عالقة الصداقة الى عداء، 
حيث يتهم حسني صديقه بقتل عمته طمعا 

في ثروتها.


