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إليسا أفضل مطربة عربية في 2010

داليا البحيري متورطة في قضية فساد

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
تردد ان الفنانة اللبنانية إليسا 
حصدت جائ���زة أفضل مطربة 
عربية في العام 2010 وذلك بحسب 
ما تناقلت���ه معلومات صحافية 
على لسان ستيال بيودجيان مدير 
مجلس إدارة مهرجان جوائز »بيج 

أبل« ميوزيك أوورد«.
ونقل على لس���ان س���تيال 
تأكيدها أن الفنان املصري تامر 
حسني س���يحصل على جائزة 
أسطورة القرن في احلفل املقرر 
أن يقام ي���وم األحد 16 اجلاري 
الساعة 7.30 مساء، على مسرح 
»كابفربرج سنتر«، كما ان هناك 
جنوما آخرين من منطقة الشرق 
األوسط سيحصلون على جوائز 
هذا العام أيضا وهناك اجلائزة 
املاسية س���تذهب هذا العام إلى 
املطرب التركي إبراهيم تاتليسس، 
كما سيحصل اجلزائري الشاب 
خالد على جائزة أفضل ديو عن 
الديو الذي جمعه مع فريق ماجيك 

سيستم.
من ناحية أخرى كشفت ستيال 
بيودجيان أن نتيجة التصويت 
مستمرة حتى اآلن على املوقع، 
وان الفنان املصري عمرو دياب 
مرشح لنيل جائزة الفنان األكثر 

شهرة هذا العام.

القاهرة ـ سعيد محمود
البحيري  الفنانة داليا  بدأت 
تصوير مش���اهدها في مسلسل 
»ري���ش نعام« ال���ذي تعود به 
للساحة بعد غياب عامني بسبب 
ظروف احلمل والوالدة ورعاية 

ابنتها.
وق���د حصلت دالي���ا على 3 
مالي���ني جني���ه مقاب���ل قيامها 
الذي يشارك  ببطولة املسلسل 
فيه تامر هجرس وحسن الرداد 
وعزت ابوعوف وس���يد ممدوح 
وامي���ان سركس���يان، وتأليف 
فداء الشندويلي واخراج خيري 

بشارة.
وجتس���د داليا في املسلسل 
دور فتاة ثرية ابنة رجل اعمال 
مشهور يتورط في قضية فساد 
كبرى فيضطر للسفر الى اخلارج 
وتواجه الفتاة مشاكلها ومشاكل 

اسرتها مبفردها.

إليسا

داليا البحيري علي جمعة

أجواء من المرح والكوميديا الليلة الساعة العاشرة

»سوالف« علي جمعة دراما تلفزيونية على »فنون«
يترقبه حلقة تلو االخرى.

من جانبه، عبر املخرج مناف 
عب���دال عن س���عادته باألصداء 
الكبيرة التي يحظي بها البرنامج 
منذ بداية عرضه على »فنون«، 
مؤكدا ان »س���والف« اس���تطاع 
جذب املشاهدين لبساطة الطرح 
واالعتماد على الروح املرحة ليس 
للمقدم���ني فحس���ب، ولكن لكل 

العاملني في البرنامج..
البرنامج حتول  ان  واضاف 
إلي درام���ا اجتماعية كوميدية 
إذا م���ا وضع ف���ي االعتبار أنه 
يناقش قضية اجتماعية لها ابعاد 
باإلضافة إلى استضافة عدد من 

املتخصصني.
اجلدي���ر بالذك���ر أن برنامج 
»سوالف« استضاف العديد من 
جنوم الساحة الفنية ومنهم داود 
حسني والهام الفضالة والشاعر 
البن���اي وغيرهم  اللطيف  عبد 
ويعرض من األحد إلى األربعاء 
من العاشرة وحتى احلادية عشرة 
مساء عبر شاشة قناة »فنون«.

واإلخراج والتقدمي.
واعتبر احل���داد أن برنامج 
»س���والف« قارع برامج »التوك 
شو« املس���ائية التي تقدم على 
الفضائيات العربية واس���تطاع 
أن يرسم مالمح لنفسه من خالل 
عملية التجديد والتنويع املستمرة 
س���واء في املوضوعات أو حتى 
في الضيوف، ملمحا الى أن نهج 
الطرافة والكوميديا جعل اجلمهور 

عبدالحميد الخطيب 
العديد من الظواهر االجتماعية 
يناقشها الفنان علي جمعة اليوم 
في متام العاشرة مساء في اطار 
من الكوميديا واملرح عندما يحل 
ضيفا على قناة فنون من خالل 
الذي يقدمه  برنامج »سوالف« 
الثالثي ش���هاب حاجية وخالد 
العجيرب وهيا احلوطي ويعده 
النعمة ومفرح  الزميالن نايف 
حج���اب ويخرجه مناف عبدال 
ومحمد احلداد، وقد أكد املخرج 
احلداد أن حلقة الليلة ستكون 
مخصصة للظواهر االجتماعية 
التي تطرحها الدراما التلفزيونية 
ومدى مالءمته���ا ملا يدور على 
ارض الواقع في احلياة اليومية 
وكيفية معاجلتها دون مبالغات، 
مش���يرا إلى أن البرنامج قطع 
شوطا كبيرا في تناوله للعديد 
القضايا وحظ���ي مبتابعة  من 
كبي���رة م���ن املش���اهدين على 
مستوى الوطن العربي البتعاده 
عن األسلوب التقليدي في اإلعداد 

فريق برنامج »سوالف« في حلقة سابقة مع النجمة إلهام الفضالة

مناف عبدال

نمس »باب الحارة« يكتشف سورية
في منافس����ات الرالي وأشار الى محبته لرياضة 
السيارات حيث يقتني »منس باب احلارة« سيارة 
رياضي����ة مميزة يوجد منها س����يارتان فقط في 

سورية.
وكشف اخلاني الذي يواظب على رياضة اللياقة 
البدنية يوميا عن اهتمام����ات رياضية مختلفة 
حيث ميارس الفروسية وهو ميلك مزرعة ويقتني 

العديد من اخليول فيها.
ولعب اخلاني كرة السلة في مقتبل عمره وشارك 
في عدة دورات برياض����ة الكاراتيه وهو يعتبر 
الرياضة أمرا أفاده في حياته وفي مهنته كممثل وقد 
برز هذا بشكل واضح من خالل رياضة الفروسية 
عبر أدائه دور »جحدر« في مسلسل »الزير سالم« 

حيث قدم مشاهد قوية على احلصان.
وقال اخلاني انه من متابعي أحوال كرة القدم 
ومن محبي املنتخب األملاني الذي »خلق ليعشق« 
على حد تعبيره ورش����حه للف����وز بكأس العالم 
في جنوب أفريقيا إلى جانب املنتخب الفرنسي 
»األنيق« الذي تعلق به أيض����ا أثناء إقامته في 

فرنسا.
وعن أعماله الفنية لهذا العام أشار اخلاني إلى 
مشاركته في مسلسل »ما ملكت أميانكم« مع املخرج 
الس����وري جندت أنزور كما أنهى تسجيل أغنية 

)لعيونك يا شام( مع املخرج بسام املال.
ويشارك اخلاني في اجلزء اخلامس من »باب 
احلارة« الذي سيعرض في رمضان القادم حيث 
سيحدث تصاعد كبير في شخصية النمس على 
مسرح أحداث وستمر ظروف مختلفة ستؤدي إلى 
انعطافة هامة في مجرى حياتها كما أن الشخصية 
س����تكون محور أحداث بني حارة الضبع وحارة 
أبو النار مؤكدا وجود مفاجأة من العيار الثقيل 

في املسلسل الذي ذاع صيته.

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أعلن الفنان السوري مصطفى اخلاني مشاركته 
في رالي اكتشف سورية في نسخته الثامنة الذي 
س����يقام بالفترة من 12 حتى 15 اجلاري بتنظيم 
من نادي الس����يارات السوري ورعاية من وزارة 

السياحة السورية.
وقال اخلاني الذي اشتهر بدور »النمس« في 
مسلسل »باب احلارة« انه يتوقع تسجيل نتيجة 
جيدة في فئة املش����اهير التي سيشارك ضمنها 

مصطفى اخلاني

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
الطالب املص���ري محمد علي  غادر 
مغربي أكادميية النجوم )36.69%( بعد 
أن خذله تصويت زمالئه الذين أنقذوا 
التعادل  السورية زينة )21.67%( بعد 
4 - 4 للطالب غير النومينيز، فأعطي 
احلسم لصالح زينة، فيما أنقذ تصويت 

اجلمهور التونسية بدرية )%41.64(.
وكانت نتائج التوب 5 حملت محمد 
رمضان م���ن األردن الى املرتبة االولى 
خاصة انه بحسب التقرير حمل اجلمهور 
ف���ي البرامي املاضي الج���واء الف ليلة 
وليلة ولتمتعه بإحساس عميق صاف 
ساعده في الوصول وحصل على مبلغ 
5000 دوالر لش���راء دراجة نارية لكن 
بعد خروجه من البرنامج ليحافظ على 
تركيزه هذا وحصد السعودي سلطان 
املرتبة الثانية والتونسية أسماء املرتبة 
الثالثة وحل الس���وري ناصيف رابعا 

واملغربية طاهرة خامسة.
وكان أحيا البرامي احلادي عشر من 
برنامج ستار أكادميي 7 الفنان التونسي 
صابر الرباعي الذي افتتح السهرة مبيدلي 
من أغانيه ورافقه سلطان من السعودية 
وناصيف من سورية ومحمد رمضان 
من االردن. صاب���ر الرباعي الذي عبر 
عن حبه جلمهور س���تار اكادميي قال: 

األغنية العربية ذاهبة 
التنوع، وأمتنى  نحو 
من الطالب ان يختاروا 
األغنية التي تناسبهم 
وتناسب شخصيتهم 
ومش���اعرهم. وف���ي 
الثانية غنى  إطاللته 
أما  الرباع���ي منفردا. 
إطاللته األخيرة فكانت 
مع واح���دة من أجمل 
أغنياته »انا قلت اسأل« 
الغناء محمد  ورافقه 
رمضان م���ن االردن، 
سلطان من السعودية 
ومحمد علي من مصر.

وأيضا حلت الفنانة املغربية حسناء 
زالغ ضيفة على البرامي حيث غنت »غايب 
عني« ورافقتها أسماء من تونس ورحمة 
من العراق. وفي اطاللتها الثانية قدمت 
أغنيتها »حبتن���ي أل« ورافقتها الغناء 
بداية بدري���ة من تونس ثم طاهرة من 

املغرب. 
وكان البرامي ق���د حمل عرضا لعدد 
من التقارير منها عن أس���باب تسمية 
الطالب ليط���ل النومينيز بعد التقرير 
على املسرح فغنت بدرية »يوم ليك يوم 
عليك« للفنانة الراحلة ذكرى وزينة غنت 

»بصراح���ة« للفنانة 
جوليا بطرس ومحمد 
علي غن���ى »قمرين« 
للفنان املصري عمرو 
دياب. بع���د ذلك أطل 
محمد رمضان ليقدم 
االرض«  أه���ل  »ي���ا 
للفنان غسان صليبا.
ليحملنا تقرير ثاني 
ال���ى كواليس البرامي 
العاشر، حيث تطرق 
التقرير حلاالت الفرح، 
احلزن ومرحلة احلسم 
ب���ني النومينيز. وقد 
اظهر التقرير حلظ���ات احلزن والبكاء 
بعد اعالن مغادرة ميرال من س���ورية 
وعبدالعزيز من الكويت. بعد ذلك أطل 
السعودي سلطان وهو على دراجة نارية 
ليغني »ناري ن���اري« للفنان املصري 
هشام عباس. وقد رافقه الغناء محمد 
علي من مصر. وحملنا تقرير عن رئيس 
مجلس الطالب محمود شكري، واحلفلة 
التنكرية التي رسمها مع بعض زمالئه، 
وعندما س���ألته مقدمة البرنامج هيلدا 
خليفة محمود شكري عن اللوحة وماذا 
يريد العمل بها، فوجه كلمة للجمهور، قال 
فيها ان اللوحة معروضة للبيع، وننوي 

جتميع اكبر مبلغ من املال لتقدميه إلحدى 
اجلمعيات اخليرية.

ثم كانت اطاللة مع رامي شمالي من 
لبنان واغنية »شو عملتلي بالبلد« وهي 
أغنية سياس���ية للفنان زين. ليعرض 
تقرير مصور للمسيرة الفنية للصبوحة 
وقد كشف انه متت دعوتها للمشاركة 
في ستار اكادميي، ولكن يبدو ان صحة 
الصبوحة املتدهورة حملتها الى رفض 
الدعوة ليخلص التقرير بعبارة »نحبك 
نحبك نحب���ك«. هذا وأطل���ت طاهرة 
حماميش لتغني »مس���يناكم مسونا« 
للصبوحة وبعدها غنت أسماء محالوي 
»دق الكف وقوم ع الساحة« أيضا للفنانة 
الكبيرة صباح، ثم غنت رحمة للصبوحة 

»زقفة زقفة يا شباب«.
وكانت ايضا وقفة مع بدرية من تونس 
واغنية »تصور« للفنانة السورية اصالة، 
وغنى ناصيف السوري »اشتقنا كثير يا 
حبايب« للفنان زكي نصيف.ليطل محمود 
شكري في لوحة اس���تعراضية راقصة 
أخذتنا بها مصممة اللوحة يارا العيسى 
الى لندن غنى »دونت ستوب ذا ميوزيك«. 
ثم عرض تقرير عن رحمة العراقية التي 
ذهبت الى دار املصمم اللبناني زهير مراد 
بعد ان حصلت األسبوع املاضي على املرتبة 

األولى واشترت فستانا من تصاميمه.

مصر تخسر محمد علي والجمهور أنقذ التونسية زينة

 الرباعي لنجوم »ستاراك7«: اختاروا األغنية التي تناسبكم

محمد علي

صابر الرباعي رئيسة األكادميية روال سعد تتوسط أعضاء هيئة التدريس

منة من اإلسكندرية إلى »مركز التجارة العالمي«
القاهرة ـ سعيد محمود

سافرت الفنانة منة شلبي بصحبة 
الى  الفنانة زيزي مصطفى  والدتها 
االسكندرية، وذلك من اجل االستجمام 
واالبتعاد عن اجواء التصوير وخاصة 
بعد انتهائها من تصوير فيلمها اجلديد 

»نور عيني« مع تامر حسني.
واكدت منة انها حتتاج الى فترة 
راحة بعد املجهود الذي بذلته في الفيلم 
خاصة انها قامت بتصوير عدد من 
املشاهد في لبنان، مشيرة الى انها فور 
عودتها ستبدأ في التحضير لفيلمها 

اجلديد »مركز التجارة العاملي«.
في الوقت نفسه اشارت منة الى 
انها تنتظ���ر رد فعل اجلمهور حول 
فيلمها اجلديد وخاص���ة انها تقوم 
فيه بدور فتاة كفيفة وهي شخصية 
مختلفة ع���ن االعمال التي قامت بها 

منة شلبيمن قبل.


