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عالمة وآمال يفتتحان »ليالي سمر« 2
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

يفتتح »الس���وبر س���تار« راغب عالمة 
والفنانة املصرية آمال ماهر حلقات املوسم 
الثاني من برنامج »ليالي السمر« الذي تعرضه 
قناة أبوظبي األول���ى وتديره الفنانة ميس 
حم���دان ويخرجه طوني قهوجي، وتعرض 

هذه احللقة غدا اخلميس.
تشهد احللقة مباراة في الغناء بني أغاني 
زمن الفن اجلميل واألغاني الش���بابية، كما 
تتضمن العديد من األسرار واآلراء يتم الكشف 

عنها ألول مرة.
يتحدث عالمة عن لقب »أبوخالد« الذي 
أصبح يفضل ان ينادي���ه به اآلخرون، كما 
يتحدث عن عشقه لقيادة السيارات بنفسه 
وع���دم االس���تعانة بس���ائق وأيضا رفضه 
االستعانة بحراس شخصني »بودي جارد« 

أو مرافقني له في تنقالته املختلفة.
بدورها تتحدث آمال ماهر عن مشاركتها في 
حفالت مهرجان بيت الدين، وكذلك حفالتها 
بتدمر بسورية واملغرب، وكيف توزع وقتها 
بني املهرجانات، وتكشف امال ماهر عن أسرار 
قلة ألبوماتها الغنائية مقارنة بشهرتها، وهل 
السبب كثرة مش���اركتها في املهرجانات أم 

يعود ذلك خلطة تسير عليها؟
كما ستتحدث آمال عن ارتباطها بأغاني 
أم كلثوم الطربية وفي الوقت نفسه قدرتها 
على تقدمي أغان ش���بابية، كما تتحدث عن 
أسباب عدم حفظ اجليل اجلديد لألغاني مثل 
أيام زمان، وعش���قها ألعمال الفنان الراحل 

عبداحلليم حافظ.
وتتطرق آم���ال الى موضوع األمومة في 
حياتها وماذا غي���رت فيها، وتأثير األمومة 
املبكرة على مشوارها، كما تتحدث آمال ماهر 
عن رؤيتها للمستقبل، وعن عالقتها باملعجبني 

وكيف تتواصل معهم.
وستقدم آمال ماهر خالل احللقة أغنيات: 
»دارت األيام« ألم كلثوم، »أهواك« لعبداحلليم 
حافظ، »حبيتك« لفيروز، و»أنا مالي« لوردة 
اجلزائرية، ومن أغانيها تغني »أنا بعش���ق 

الفن« و»يا ناسيني«.

راغب عالمة

آمال ماهر

مستمرة في إطاللتها اإلعالمية عبر شاشة »سكوب«

فاطمة العبداهلل »صعبة المنال« على »أبوظبي«
عبدالحميد الخطيب

يب���دو ان اجماع اجلمهور عل���ى ان الفنانة واإلعالمية فاطمة 
العبداهلل افضل وجه نسائي جديد في مسلسل »شر النفوس1« 
ومن ثم حصولها على افضل ممثلة عن دورها في »شر النفوس 
2« كان له االثر البالغ في خوض فاطمة للتجربة الدرامية للمرة 
الرابعة على التوالي، غير أن هذا العام س���تكون مشاركتها ذات 
حس حرفي عال خصوصا انها اكتس���بت خبرة كبيرة من خالل 

تواجدها إعالميا وفنيا في السنوات االخيرة.
فبعيدا عن إطاللتها اليومية عبر شاش���ة »س���كوب« تعيش 
العبداهلل حالة من النشاط الدرامي حيث تعكف حاليا على تصوير 
دورها في إطاللتها 
الدرامي���ة اجلديدة 
من خالل مسلسل 
»صعب املنال« الذي 
يصور حاليا لصالح 
ابوظبي  تلفزيون 
م���ن بطولة  وهو 
الفنان���ني حس���ني 
املنصور وابراهيم 
واحمد  الزجال���ي 
العونان وامل عباس 
عبداهلل  ويعقوب 
ومن انتاج وتأليف 
عبدالعزيز الطوالة 
واخ���راج محم���د 
الطوال���ة وخال���د 
الطوال���ة كمخرج 

منفذ.
 اجلدي���ر بالذك���ر ان فاطم���ة العبداهلل مس���تمرة ف���ي اعداد 
 وتق���دمي برنامجه���ا اليوم���ي »بيت���ي« على تلفزيون س���كوب 
 والذي حاز قبول واستحس���ان املش���اهدين ونس���بة كبيرة من 
املشاهدة ملا يتمتع به البرنامج من معلومات متنوعة وملا تتمتع 
به فاطمة العبداهلل من تلقائية وعفوية، علما انه س���يتم تكرمي 
الش���ركات املشاركة في هذا البرنامج اس���تعدادا الطالق املوسم 

الثاني.
ام���ا على صعيد التأليف الغنائي فق���د تعاونت العبداهلل مع 
ش���قيقها املطرب الشاب حسني العبداهلل في اكثر من اغنية كان 

فاطمة العبداهللآخرها »خذ حياتي« والتي طرحت مؤخرا للجمهور.

لقاء اخلميسي

كارول سماحة 
تكسب الرهان 

في »خليك بحالك«
بيروت - ندى مفرج سعيد

بعد ظاهرة تنافس اغنيات ألبوم كارول سماحة »حدودي 
السما«، في غالبية برامج سباقات االغنيات عبر مختلف 

االذاعات العربية، شكلت اغنية »خليك بحالك« حالة خاصة، 
واختيرت كأفضل وأقوى اصدار للعام 2009، في استفتاء 

اجرته اذاعة »س���ورية الغد«، م���ن خالل تصويت مت 
مباش���رة على الهواء وعبر موقع االذاعة االلكتروني 

.sms �وخدمة ال
اغنية »خليك بحالك« التي تنافست مع اغنيات جنوم 
العالم العربي، جعلت كارول س���ماحة تكسب الرهان، 

بعد ان اس���تطاعت اقناع الفنان مروان خوري 
بتعديل كالم االغنية الذي كان على لس���ان 

رجل، ليجعلها على لسان امرأة بعد عام 
من االصرار.

يذكر ان االغنية حلت في املرتبة االولى، 
في اكثر من برنامج لسباق االغنيات في 
االذاعات العربية، ومن املقرر تصويرها 
ب���إدارة املخرج تيري فيرن، بعد اطالق 
اغنية »اقول أنساك«، التي صورت في 

املالديف في نهاية شهر فبراير.
كارول حل���ت ضيفة عل���ى برنامج 
»سكوت حنغني«، في لقاء لم يخل من 
الصدق والعفوي���ة وحلظات كوميدية 
تش���اركتها مع االعالمية مفيدة شيحا، 

تعرض قريب���ا عبر شاش���ة التلفزيون 
املصري، ليكتشف اجلمهور املزيد عن جنمة 

استثنائية على حد قول فريق االعداد.
على صعيد آخر تطل كارول سماحة عبر 

اثير »اذاعة املدينة« في سورية هذا االسبوع 
في لق���اء يليه مؤمتر صحاف���ي وحفل اطالق 
أللبومها يجمعها باجلمهور والوسائل اإلعالمية 

في سورية.

لقاء تكشف حقيقة طالقها
القاهرة ـ سعيد محمود

للمرة الثالثة في اقل من 
تسعة شهور جتد الفنانة لقاء 
اخلميس���ي نفسها مضطرة 
لنف���ي وج���ود اي خالفات 
بينها وب���ني زوجها حارس 
مرمى ن���ادي الزمالك محمد 

عبداملنصف.
واعربت لقاء اخلميس���ي 
عن انزعاجها الشديد بسبب 
كثرة الشائعات التي تطاردها 
في حياتها اخلاصة دون ان 
او  تعرف من يقفون خلفها 

هدفهم.
بدأ املوضوع � كما تقول 
� بشائعة سخيفة في ابريل 
املاضي حول وجود خالفات 
ح���ادة بينهم���ا فقامت هي 
وعبداملنصف بنفي هذا الكالم 

جملة وتفصيال.

ل���م يكد ميضي س���وى 
ش���هرين فقط وحتديدا في 
الصيف املاضي حتى فوجئت 
بسؤال البعض لها عن حقيقة 
اتفاقهما على االنفصال واستند 
الشائعة لظهورهما  مروجو 
منفردين في بعض املناسبات 
الفني���ة والرياضية وهو ما 
دفعها � كما تؤك���د � لنفيها 
بشكل عملي وذلك بالظهور 

معه في أكثر من مكان.
الشائعة وتتردد  وتعود 
م���رة ثالث���ة والغري���ب ان 
مروجيها من معدومي الضمائر 
� على حد وصفها � قالوا انهما 
انفصال بالفعل وهو امر سيئ 
للغاية حي���ث تعيش حياة 
مستقرة مع زوجها وال تعرف 
الشائعات لهما  سر مطاردة 

بهذا الشكل.

جنوى كرم

ألبوم نجوى مايو المقبل

حمادة هالل يستكمل مشوار »الحب«

الرقابة رفضت تغيير اسمه

»جواز سفر مصري« جديد حلمي
القاهرة ـ سعيد محمود

رفضت الرقابة على املصنفات الفنية تغيير اس���م الفيلم اجلديد 
للفنان احمد حلمي من »جواز سفر مصري« الى »مصر هي أوضتي«، 
معتبرة ان االس���م اجلديد غير مالئم خصوصا الحتوائه على كلمة 

مصر.
وتدور احداث الفيلم حول شخصية احمد حلمي الذي قضى عمره 
كله في اخلارج ويعود ملصر ليراها بنظرة غربية متاما وهي فرصة 
ملناقشة كيف يرى الغرب مصر 

ومشاكلها احلالية.
وسيظهر كل أبطال الفيلم في 
»لوك جديد« ومختلف متاما عدا 
الفنان حمدي احمد الذي رفض 

هذا متاما.
الفيل���م كتبه خال���د دياب، 
ويش���ارك في بطولت���ه حمدي 
احم���د وادوارد واحم���د خليل 
الذي مت ترشيحه بدال من محمود 
الذي لعب دور والد  الفيشاوي 
حلمي في فيلمه السابق ومعهم 
احمد راتب بدال من محمد شرف 

الذي اعتذر ملرضه.

القاهرة ـ سعيد محمود
الفنانة اللبنانية جنوى كرم مشغولة حاليا بتسجيل اغنيات 
ألبومها اجلديد الذي سيتم طرحه خالل شهر مايو املقبل، وستطرح 

األلبوم شركة روتانا للصوتيات واملرئيات.
من جهة اخرى قررت جنوى الغاء تصوير ڤيديو كليب جديد 
ألغنية »اهلل يشغلوا باله«، كلمات حسني اسماعيل، وأحلان وسام 
األمير، وتوزيع روجيه خوري، لرغبتها ان يأخذ األلبوم وقته كامال 
في سوق الكاسيت قبل انتهاء موسم الصيف بسبب قصر املوسم 

الصيفي هذا العام ملجيء شهر رمضان في بداية اغسطس.

الذي  الكبير  النج���اح  بعد 
حقق���ه اجلزء االول، يس���تعد 
حالي���ا الفنان الش���اب حمادة 
هالل واملمثلة التونس���ية درة 
لبدء تصوير اجلزء الثاني من 
فيلمهما »احلب كده«، الذي مت 
عرض جزئه االول منذ عامني. 
ويعمل حاليا السيناريس���ت 
طارق االمير على وضع اللمسات 
النهائية للجزء الثاني من فيلم 
»احلب كده«، وجتري محاوالت 
حلل اخلالفات التي نشبت بينه 
وب���ني املنتج محمد الس���بكي 

واملخرج أكرم فريد. حمادة هالل

كارول 
سماحة

أحمد حلمي

حسني املنصور


