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هيفاء وهبي تخطف األضواء في »ستاراك 7« 
وتشهد خروج مواطنها اللبناني ريان

الجمهور أنقذ طاهرة من المغرب والطالب أعادوا محمد علي من مصر

هيفاء وهبي أثناء البرامي الثامن

لوحة استعراضية

الطالبان  ليموزين، وسينفق 
4000 دوالر لش���راء ما يحلو 
لهما. فيما حل في املرتبة الثانية 
اللبناني رامي شمالي، وأسماء 
محالوي ثالثة واألردني محمد 
رمضان رابعا وس���لطان من 

السعودية خامسا.
وقد اس���تقبل البرامي ايضا 
جنم »ستار أكادي��مي« السابق 
اندراوس  الفلس���طيني فادي 
املع���روف بإطالالت���ه الغريبة 
أغ��ني���ة »طلعي مني«،  وقدم 
ورافقه باس�����ل خ���وري من 
الزيت���ون  االردن، وناصي���ف 
اندراوس  من س���ورية. وقدم 
انا«،  أغ�نية »هيدا مش  أي�ضا 
ورافقه الغن���اء محمد رمضان 
من االردن وس���لطان بن راشد 

من السعودية.
هذا وجاءت إطالالت الطالب 
متميزة حيث قدموا مجموعة 
من األغنيات التي نالت إعجاب 

اجلمهور.
وحمل البرامي عرضا لعدد من 
التقارير عن أسباب التسميات 
الى تقري���ر عن جوائز الطالب 
بفضل اجنازاتهم، وأيضا عرض 
للتقرير االسبوعي عن كواليس 
البرامي السابق، وتقرير آخر ألقى 
الضوء على زيارة والدة محمود 
ش���كري لألكادميية، ثم والدة 
رحمة التي من الصدمة هربت 
املكان، ثم والدة رامي  وتركت 
شمالي، ثم والدة زينة وبعدها 
والدة محمد رمضان ثم والدة 

ناصيف.
كما تخلل البرامي سلسلة من 
املفاجآت حي����ث دخلت عزيزة 
محالوي والدة أس����ماء، وأمل 
محالوي شقيقتها الى املسرح، 
فقفزت أسماء من مكانها لتحتضن 
أمها وشقيقتها، وأيضا دخلت 
رحمة الى املسرح كرئيسة ملجلس 
طالب األكادميية، وقالت: ال أريد 
ان أقف في هذا املنصب ألسبوع 
آخر، وأريد ان أسلمه لطالب آخر، 
فعرضت روال سعد على رحمة 
هدية اخل����روج من األكادميية، 
ومنحتها فرصة اختيار طالب 
او طالبة معها، فاختارت رحمة 
الطالب محمد، وعللت ذلك بأنها 
اختارته ألنه اختارها في رحلته 

الى باريس. 

خروج املشترك اللبناني ريان الذي 
حصل فقط على 6% من التصويت 
فيما انقذ اجلمهور طاهرة ب� %57 

والطالب أنقذوا محمد علي.
وكانت نتائ���ج التوب 5 قد 
حملت للمرة األولى منذ انطالق 

البرنامج الثنائي ميرال ومحمود 
ش���كري الى املرتبة وجائزتهما 
متضية نهار كامل خارج األكادميية 
مع عشاء vip على شاطئ البحر، 
وبعدها جولة بحرية وجلسات 
الثنائي في  مس���اج، وس���ينقل 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
الفنانة هيفاء وهبي  متكنت 
م���ن ان تختطف األنظ���ار اليها 
ف���ي البرامي الثامن من »س���تار 
أكادميي« حيث غص املس���رح 
مبعجبيها. حيث خطفت األنفاس 
بإطالالتها الثالث وكانت محور 
حديث احلضور خاصة انها حملت 
معها مارلني مونرو في ظهورها 
األول حيث افتتحت البرامي بأغنية 
»متكلمنيش«مرتدية فستانا عليه 
صورة مونرو، ورافقتها الغناء كل 
من زينة افطيموس من سورية 
ورحمة السباهي من العراق. اما 
في إطاللتها الثانية حيث غنت 
من ألب���وم »بيبي هيفاء« »اكلك 
منني يا بط���ة« فارتدت األبيض 
وقد أظهرت كاميرا املخرج طوني 
الوردة في اسفل  قهوجي وشم 

رجلها.
هيل���دا التي رحبت بش���دة 
بالفنانة شاغلة الناس بأخبارها، 
س���ألتها ما إذا كانت حامال لترد 
هيفاء بان خبرا س���عيدا كهذا ال 
ميكن أال تخبر به جمهورها، واذا 
كان حقا حصل فسوف ال تخبئ 
عن جمهورها وس���وف تبلغهم 
بذلك«. وكانت اإلطاللة األخيرة 
لهيفاء في أغنية »انت تاني«، وقد 
لبست ثوبا اسود قصيرا فضفاضا 
ووضعت قبعة بوليسية الشكل. 
ورافقتها الغناء كل من طاهرة من 

املغرب وزينة.
وكان البرامي الثامن قد ش���هد 

عادل محمود

 عادل محمود وهند البحرينية
في »دار الخليفة« 21 الجاري

عبدالحميد الخطيب
توجه الفنان البحريني عادل 
محمود الى دبي لتسجيل »جلسات 
وناس���ة 2« التي ستعرض على 
شاشة قناة وناسة حيث سيقوم 
محمود بغناء أحدث أعماله من 
ألب���وم »قصة جدي���دة« وكذلك 
سيشدو ببعض األعمال التراثية، 
وتأتي مشاركة عادل محمود ضمن 
سلسلة من اللقاءات ل� »جلسات 
وناس���ة« التي يشارك فيها هذا 
املوسم نخبة من أملع جنوم الطرب 
في الوطن العربي أمثال راش���د 
املاجد وماجد املهندس وغيرهما 

ممن متت دعوتهم من قبل الفنان املاجد للمش���اركة في »جلس���ات 
وناسة 2«.

من جهة أخرى، يشارك الفنان عادل محمود في أوبريت »دار اخلليفة« 
وسيكون األوبريت للمبدعني الرياضيني وسيشارك عادل فيه برفقة 

الفنان احمد اجلميري والفنانة هند البحرينية في 21 اجلاري.

يشارك نجوم الفن »جلسات وناسة 2«

 سفير األغنية الخليجية
عبداهلل الرويشد

هند البحرينية

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
عممت شركة روتانا للصوتيات واملرئيات 
في بيان وزعته على وسائل اإلعالم ان سفير 
األغنية اخلليجية الفنان عبداهلل الرويشد أكد 
أنه مت تأجي����ل الديو املزمع غناؤه مع النجمة 
اإلماراتية أحالم، بسبب حملها.. ومتنى الرويشد 

لها السالمة. 
وفي هذا اإلطار نش����ير ال����ى ان الديو كان 
يفترض ان يحمل عنوان »قول واهلل« وهو من 
أحلان فايز السعيد وكان قد تردد انه مت تسجيله 
بني الفنانني وكان ينتظر تصويره في كليب. 
وكان الديو وليد اتفاق بني الفنانني أثناء حلول 
أحالم ضيفة على برنامج »جنم اخلليج« الذي 
كان الرويشد ضمن أعضاء جلنة التحكيم فيه 
وجاء الديو مبباركة رئيس »روتانا للصوتيات« 
سالم الهندي حيث كانت حتمست كل األطراف 
ووضعت ثقله����ا الجنازه. وما يطرح أكثر من 
عالمة استفهام عن سبب إلغائه وقد اتفق عليه 

حيث كانت أحالم حامال في شهرها الرابع. 
وأشار البيان املوزع إلى ان الرويشد كثف 
نشاطاته الفنية في جوالت مكوكية بني عواصم 

بعض الدول العربية واألوروبية الختيار موقع 
تصوي����ر أحد أعماله الغنائي����ة اجلديدة التي 
صدرت عبر ألبومه األخير »جلس����ة ليلة عمر 

2010« والذي طرح مؤخرا.
وأشار بيان »روتانا« الى ان الرويشد عبر 
عن سعادته لألصداء الكبيرة التي يجدها ألبومه 
األخير، مؤكدا في الوقت نفس����ه اعتزازه بهذه 
اآلراء التي أرسلتها وسائل اإلعالم عبر النقاد 

الفنيني لألغنية العربية.
وأضاف سفير األغنية اخلليجية أنه ارتكز 
على فكرة واحدة لتقدمي األلبوم وهي الرغبة 
في مخاطبة مختلف ش����رائح املجتمع وجميع 
الفئات العمرية بنظام اجللسة اخلليجية من 
خالل »التخت الشرقي«، لنقل األغنية اخلليجية 
للجيل اجلديد عبر الوطن العربي من خالل هذا 

اللون واملزج املوسيقي.
يذكر أن ألبوم »جلس����ة ليل����ة عمر 2010« 
يحتوى على 11 أغنية تعاون فيها الرويشد مع 
نخبة الشعراء وكتاب الكلمة الغنائية وامللحنني 
في الكويت واخلليج منهم الشاعرة بنت العطا 
في أغنية »يا صاحبي« التي قامت أيضا بتلحني 

العمل، كما سيقدم الرويشد أغنية باللغة العربية 
الفصحى حتت عنوان »ان وجدي« وهي فولكلور 
عن أحلان ش����قيقه محمد الرويش����د الذي قام 
بتلحني أغنية أخرى ف����ي األلبوم بعنوان »يا 
وعد« كلمات عبدالعزي����ز عبدالهادي، ويعود 
الشاعر علي مس����اعد مرة أخرى للتعاون من 
الرويشد من خالل أغنية »عليك اهلل« وهي من 
أحلان الرويشد نفسه الذي قام بتلحني عملني 
آخرين في األلبوم »ه����ال« كلمات عبداللطيف 
البناي و»تغيب شلون« كلمات مطيع العوني، 
كذلك جدد الفنان عبداهلل الرويشد تعاونه مع 
امللحن اإلماراتي فايز السعيد من خالل أغنية 
»مجنونه����ا« وهي من كلمات أحمد بن فارس. 
أم����ا باقي أغنيات األلبوم فهي »يا أعز الناس« 
كلمات فتحية عجالن وأحلان الفنان خالد الشيخ، 
»تصدق« كلمات حسني الشريف وأحلان محمد 
إبراهيم، و»وال غيرك« كلمات س����اهر وأحلان 
عبداهلل القعود وألول مرة يتعاون فيها الفنان 
عبداهلل الرويشد مع الفنان وامللحن السعودي 
الشاب جابر الكاسر في أغنية »مراسلينا« كلمات 

الشاعر سعد بن جدالن.

 لماذا لم يتم الديو
 بين عبداهلل الرويشد

وأحالم؟

كّثف نشاطاته الفنية في الدول العربية

النجمة اإلماراتية أحالم


