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ممثلة خليجية »حست« انه 24
احد املنتجني قاعد يستغلها بحكم 
العالقة اللي جتمعها معاه وقاعد 
يفرض عليها جتسيد أدوار معينة 
جلذب املشاهدين ألعماله.. اذا فات 

الفوت ما ينفع الصوت!

ممثلة جن جنونها بعد 
ما »درت« انه زميلتها املقربة 
فيها قاعدة تفضح أسرارها 
الشخصية ألصدقائها في 
اللي تعودت تقعد  املقهى 

فيه.. حط حيلهم بينهم!

فرض أسرار

الهام شاهني الهام شاهني وقصي خولي مع فريق عمل البرنامج

الفنان الكبير عبدالكرمي عبدالقادر

عبداحملسن النمر

الصوت الجريح: »انتظرتك« في »الصنوبر«
حتت رعاية الش���يخ دعيج اخلليفة الصباح يقام مساء غد في 
مطعم »الصنوبر« على البالج���ات، مؤمتر صحافي وحفل تكرمي 
للفنان الكبير عبدالكرمي عبدالقادر مبناسبة طرح ألبومه الغنائي 

اجلديد »انتظرتك 2010«، من إنتاج شركة بالتينيوم ريكورد.
سيحضر املؤمتر الذي يديره الزميل نايف الشمري نخبة من 
الش���عراء وامللحنني الذي تعاون معه���م عبدالكرمي عبدالقادر في 
األلبوم، على رأسهم املشرف العام على األلبوم خالد البذال وأنور 
عبداهلل وحمد راشد اخلضر، وسيتخلل املؤمتر تكرمي خاص من 
راعي احلفل الش���يخ دعيج اخلليفة للفنان عبدالكرمي عبدالقادر 

على عطاءاته الفنية الكبيرة في الساحة.

ثالث مراحل زمنية للنمر
 في »أبواب الغيم«

كشف الفنان عبداحملس���ن النمر عن مشاركته في عمل ضخم 
باس���م »أبواب الغيم« من تأليف س���مو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم واخراج حامت عل���ي، ويضم مجموعة من املمثلني النجوم 
العرب على رأس���هم غسان مسعود وقصي خولي وسالفة معمار 
والنجم محمود سعيد، واملسلسل من انتاج تلفزيون دبي واملعاجلة 
الدرامية والسيناريو واحلوار للكاتب عدنان عودة الشمري، وسيتم 
تصويره عل���ى ثالث مراحل زمنية مما يضعه في االطار امللحمي 
ما بني امارة دبي وس���ورية واملغرب مبشاركة خبرات عاملية من 
هوليوود. ورفض النمر ما أش���يع مؤخرا حول خالفه مع املخرج 
علي العلي مخرج املسلس���ل البحريني »على موتها أغني«. وذكر 
إلحدى الصحف الس���عودية ان ما مت تناوله عن املوضوع لم يكن 
سوى اجتهادات خاطئة من البعض الذين يبحثون عن االثارة وهي 
ال متت للحقيقة بصلة، وقال: عالقتي بعلي العلي اكثر من صداقة، 

فهو صديق وأخ، وال أعلم لم تثار مثل هذه االمور.
وحول املسلس���ل الذي يخرجه العل���ي والذي من املفترض ان 
يش���ارك فيه، أوضح النمر قائال: االمر ه���و انني ملتزم بعمل مع 
املخرج احمد املقلة من الس���نة املاضية، وفي الوقت نفس���ه طلب 
مني العلي املشاركة في املسلسل الذي يخرجه ولعدم وجود فارق 
زمني في التصوير اعتذرت عن عدم املش���اركة، وأمتنى من هؤالء 

حتري الدقة في نقل اخلبر.

املشترك الكويتي عبدالعزيز لويس اثناء البرامي الرابع

بلبل الخليج 
نبيل شعيل

صورة جماعية للطالب جانب من أعضاء هيئة التدريس باألكادميية تتوسطهم روال سعد

»top 5« لبنان يخسر ألين ثاني مشتركيه.. واألردني محمد إلى ديزني بعد المرتبة األولى

نبيل شعيل عن »شوية وقت«: أحّب لبنان واللبنانيين

 � راش����د  ب����ن  س����لطان   �  2
السعودية.

3 � محمد علي � مصر.
 � افطيم����وس  زين����ة   �  4

سورية.
5 � محمود شكري � مصر.

وحصل محم����د على صاحب 
املركز األول على جائزة وهي 
رحلة إلى ديزني الند في فرنسا، 
وقد منحته روال سعد فرصة 
اختيار طالبة تش����اركه هذه 
الرحلة، وقد اختار محمد رحمة 

السباهي من العراق.
الى  محمود ش����كري دخل 
املسرح في لوحة استعراضية 
ليغني »رايت ناو« األجنبية، 
وانضم اليه مهدي من اجلزائر، 
بعد ذلك عرض تقرير عن الطالب 
وعن مش����اهدتهم ملس����رحية 
»صيف 840« ملنصور الرحباني 

العالم  وهي أطول مسرحية في 
العربي.

وجاءت حلظة احلسم حيث 
أعلنت نتائج البرامي الرابع حيث 

أنقذ اجلمهور طاهرة التي حصلت 
على 66.70% اما نتيجة تصويت الطالب 

بني الني وباس����ل، فانتهت بالتعادل 8 لباس����ل و8 
اللني وكان احلسم عند طاهرة التي اختارت باسل 

بعد تردد كبير.

عبدالحميد الخطيب – ندى مفرج سعيد
انطلق البرامي الرابع من برنامج »س����تار 
اكادميي 7« مساء امس االول كما في كل اسبوع، 
بأغنية »سوا« والتي شدا بها الطالب جميعا 

في لوحة استعراضية مشتركة.
ثم أطلت مقدمة البرنامج هيلدا خليفة التي 
ارتدت فستانا ابيض اللون من األسفل وفضيا 
المعا من األعلى، ورحبت ببلبل اخلليج نبيل 
شعيل، وقالت ان »النومينيز« ينتظرون على 

نار هذه الليلة.
ومن ث����م دخلت إلى املس����رح رحمة من 
العراق حيث غنت »حبيبي يا عيني«، وهي 
ترتدي الزي الش����عبي، ورافقتها الراقصات 
االس����تعراضيات في لوحة رائعة وشاركتها 

رانيا اجلزار من مصر.
بع����د ذلك مت عرض تقرير عن النومينيز 
الثالثة، بداية من الني من لبنان، ثم طاهرة من 
املغرب وأخيرا باسل من األردن الذين دخلوا 
الى مسرح بعد انتهاء التقرير عنهم، ليقدموا 
فقرتهم، وقد اس����تقبلهم اجلمهور بالهتاف 
والتصفيق حيث غنت الني »فاكرني حعاتبك«، 
بعد ذلك غنى باس����ل »ميلي ميلي«، ثم غنت 

طاهرة »بص بقى«.
تال ذلك دخول جديد لضيوف في البرامي 
الرابع فرقة الفرس����ان االربع����ة مع كوكتيل 
منوع من األغاني، ورافقهم الغناء سلطان من 
السعودية، ريان من لبنان، ناصيف من سورية. 
ومن ثم دخلت ميرال من سورية الى املسرح 
لتكرم النجمة العاملية ويتني يوستون، بأغنية 
»اولويز الف يو« من ألبومها األخيرة، ومبرافقة 
ميشيل فاضل على البيانو، وبعد فقرة ميرال 
مت عرض تقرير عن ميشيل فاضل الذي يواكب 
مس����يرة الطالب.  بلبل اخلليج نبيل شعيل 

عاد مرة أخرى الى املسرح وقدم أغنيته باللهجة اللبنانية 
»ش����وية وقت« ورافقه مجموعة من الراقصني والراقصات 
 االس����تعراضيات الذين دمجوا لوحتهم بحركات مشتركة.
من جانبها رحبت هيلدا ببلبل اخلليج، وقالت له ان غناءك 
رائع باللهجة اللبنانية، فرد عليها بوشعيل مداعبا: انا أحب 
لبنان وأحب اللبنانيني وأنا أصيف في لبنان دائما ووجه 
بوشعيل شكره مليشيل فاضل على مجهوده الكبير لنجاح 
هذه األغنية. بعد ذلك دخل الى املسرح محمد علي من مصر، 
والذي عمل جاهدا في رئاسة اللجنة الطالبية باالكادميية في 
األسبوع األخير وقد منحته روال سعد الفرصة الختيار واحد 
يترأس اللجنة الطالبية مكانه، فاختار محمود شكري من 
مصر. التونسيتان بدرية وأسماء قدمتا أغنية »يا مجنون 
مش انا ليلى« تالهما محمد علي وسلطان من السعودية، 
وم����ن ثم مت عرض تقرير عن كوالي����س البرامي، ثم دخلت 
زينة الي املس����رح وهي تغني »ال بأحالمك«، تالها عرض 
تقرير عن ام زينة في األكادميية »مدام ميري« األم الثانية 
للطالب. ومجددا عاد فرس����ان الغناء اللبناني )الفرس����ان 
األربعة( على مسرح ستار اكادميي حيث قدموا فقرة أخرى 
من أغنياتهم اجلميل����ة، ورافقهم بداية ريان من لبنان، ثم 
باس����ل من األردن ورامي من لبنان. وكانت فقرة جماعية 

ناجحة تفاعل معها اجلمهور.
محمد علي من مصر دخل املسرح مجددا وغنى »مغرم« 
وانضم اليه محمد رمضان من األردن وواصل األغنية في لوحة 
استعراضية مع رانيا من مصر. ومن ثم دخل بلبل اخلليج 
ليقدم أغنية »طبعا غير« برفقة سلطان من السعودية، ثم 

انضم الى سلطان املشترك الكويتي عبدالعزيز لويس.
بع���د ذل�������ك مت عرض ن����تائج ال����� »top 5« وجاءت 

كالتالي:
1 � محمد رمضان � األردن.

في حلقة مميزة من »آخر من يعلم«

 إلهام تعترف بقصة غرامها ..  وقصي إلى هوليوود

مطرب شاب يعتقد انه أغانيه 
السنغل راح تكون »خالدة« عند 
الن���اس هاأليام قاع���د يفتر في 
املجمعات علشان يعرف ردة فعل 
الناس على اللوك اللي مسويه.. 

احلمد هلل والشكر!

لوك

الجمهور أنقذ 
طاهرة المغربية 
التي أعادت 
باسل األردني 
بعد تردد كبير

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حتل الفنانة الهام شاهني ضيفة 
على برنامج »آخر م���ن يعلم« في 
حلقة مميزة جتمع املوهبة واحلرفية 
في التمثيل، وقد اس���تقبلت مقدمة 
البرنامج أروى الى جانب الهام املمثل 
السوري قصي خولي، ليكشفا معا عن 
بدايتهما الفنية وعن جوانب عدة من 
حياتهما الشخصية واملهنية وصوال 

الى مشاريعهما املستقبلية.
احللقة التي تعرض غدا في متام 
الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، 
تنطلق بكش���ف املعلوم���ات حول 
الضيفني من قبل أروى ومبساعدة 
حلفائها، وتنكشف املفاجآت باجلوانب 
املشتركة بني الهام وقصي. فبالنسبة 
للطفولة االثنان متتعا بطفولة سعيدة 

وكانا مدلالن اما الفارق بينهما فهو 
ان الهام كانت خجولة أما قصي فقد 
كان ش���قيا حتى انه كشف انه بّدل 
تسعة مدارس بسبب شقاوته. وعن 
اجلانب املهني، كي���ف بدآ حياتهما 
املهنية بااللتحاق بكلية الطب وكيف 
وص���ال الى كلية الفن���ون! كل هذه 
التفاصيل يكش���ف عنها الضيفان 
بجو من الطرافة، حيث اعترفت الهام 
بأنها حصلت على عالمة صفر في 
مادة التمثيل، وأخبر قصي كيف كان 
يهرب من صفوف التمثيل في الكلية. 
وفي فقرة مفاجآت البرنامج تفاجأ 
الهام بجلب لوح من الش���وكوالتة 
ودواء التنحيف إلبراز غرامها وارادتها 
الضعيفة جت���اه الطعام اللذيذ، أما 
لباس الرياضة اخلاص بقصي والذي 

هو هدي���ة قدمية من وال���ده فكان 
الغرض الذي فاجأه والذي كش���ف 
الكاراتيه.  القدمية فيلعبة  موهبته 
وبالتكلم عن اعمالهما املستقبلية، 
تكشف الهام عن دورها في »شجرة 
الدر« كما يتكلم قصي عن مشاريعه 
املستقبلية وطلبه للمشاركة  في فيلم 
أميركي � عرب���ي الى جانب ممثلني 

عامليني من هوليوود.
أما حلفاء أروى الس���ريون، فهم 
املقربون من الهام شاهني: صديقتها 
منذ الطفولة فري���دة صالح زوجة 
املخرج محمد عبدالعزيز واملقدمتان 
س���هير شلبي وبوس���ي شلبي. اما 
املقربون من قصي خولي فهم أقرباؤه 
وعفيف خولي وجورج نعمة، وكاتب 

السيناريو فؤاد حميرة.


