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عبدالحميد الخطيب
يحل الفنان القدير عبداالمام 
عبداهلل اليوم في العاشرة مساء 
ضيفا على قناة فنون من خالل 
املنوع »س���والف«،  البرنام���ج 
ال���ذي يقدم���ه الثالثي ش���هاب 
حاجية وخال���د العجيرب وهيا 
احلوطي، حيث ينطلق احلوار 
في أجواء من الكوميديا واملرح 
عن تع���دد الزوجات وما يحمله 
من انسجام ومفارقات وكوميديا 
ومقالب ومشاكل ال يعرفها الكثير 
من املشاهدين، كذلك سيتعرف 
املشاهدون لبرنامج سوالف على 
الرج���ل وأجواء  طبيعة عالقة 
حيات���ه عندما يرتبط بأكثر من 

زوجة.
كذلك س���يتطرق احلوار الى 
االعمال الفنية التي شارك فيها 
ابوطالل وحازت اعجاب الناس 
التي  واملسلس���الت اجلدي���دة 
سنشاهدها في ش���هر رمضان 

املقبل وتوقعاته بالنسبة لها ومشاركاته السينمائية.
املعد نايف النعمة أوضح أن هذه احللقة س���تكون ذات ايقاع مميز نظرا ملا حتمله 
من طرائف ومواقف ال يذكرها أصحابها، مش���يرا الى انه س���يتاح للجميع املش���اركة 

على الهواء م���ن خالل االتصال 
حتى تكون السوالف واملواقف 

حقيقية.
وقال النعمة ان االفكار التي 
يتم النقاش حولها رغم ما حتمله 
من بس���اطة اال انه يحرص مع 
زميله املعد مفرح حجاب على أن 
تالمس احلياة العامة وال تخرج 
عن اطار الواقع من اجل أن تكون 
لها جاذبية لدى املشاهد، ملمحا 
الى أن هذا األس���لوب قد اثبت 
جناحه من خالل احللقات التي 

قدمت حتى اآلن.
من جهة أخرى شهدت احللقة 
األخي���رة من برنامج س���والف 
احتفالية خاصة حضرها الشاعر 
الشيخ دعيج اخلليفة والذي اهدى 
البرنامج كيكة على ش���كل الب 
توب، حملت لوغو »س���والف« 
وصور املذيعني وصورة اخلليفة، 
وطغت أجواء الرومانسية والتي 
كانت عنوان احللقة، السيما بعدما 
امتأل االس���تديو بالورد األحمر وقد توجها بوخليفة بقصيدة رومانسية أطلق عليها 

اسم زينة.
اجلدير بالذكر أن »سوالف« من اخراج كل من مناف عبدال ومحمد احلداد.

حل���وة  »طلت���ه«  ممث���ل 
باملسلسالت بس عيبه انه مخارج 
احلروف عنده اي شي واملصيبة 
اليديد  ليما يقوله مخرج عمله 
كالمك مو مفهوم يزعل.. رّكز باللي 

تقوله علشان تنجح!

مخارج
ممثل���ة »هوايته���ا« احلش 
بزميالتها عند املنتجني واملخرجني 
علشان تتقرب منهم وياخذونها 
الياية.. ترى سوالفچ  بأعمالهم 
مفضوح���ة وطيحت���چ ياي���ة 

بالطريج!

هواية
رئيس قسم في معهد املسرح 
بالدوام ومش���غول مع  مطنش 
واسطاته علشان يفوز مبنصب 
العمادة الن مس���تواه عالي في 
الدراسة مثل ما يقول.. يبه جابل 

دوامك وطلبتك وايد أحسن!

دوام

جومانا بوعيد إلى الشاشة مجددًا من خالل قناتين

عبدالمنعم عمايري يعتذر لـ »الكابتن عفت«
دمشق ـ هدى العبود

الفنان عبداملنعم عمايري  اعتذر 
عن دوره في مسلس���ل »انا القدس« 
مع املخرج باس���ل اخلطيب ألنه لم 
يتوصل الى اتفاق مادي مع ش���ركة 
جوى لالنتاج السينمائي والتلفزيوني 
التي ميلكها املخرج باسل اخلطيب، 
مؤكدا ان اخلالف ال يفسد للود قضية، 
وان النص االدبي وسيناريو املسلسل 

ممتاز من وجهة نظره.
من جه���ة اخرى، كش���ف الفنان 
عبداملنعم عمايري عن اعتذاره عن 
عدم املشاركة في املسلسل املصري 
»الكابنت عفت« للمخرج سميح النقاش 
نظرا لتعارض مواعيد تصوير العمل 
مع مواعيد اخرى له، مشيرا الى انه مت 
اسناد الدور الى ممثل سوري يشارك 
املمثلة املصرية ليلى علوي رافضا 

االفصاح عن اسمه.

برنامجها ال يحمل اسماً معيناً

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
سجلت االعالمية جومانا بوعيد األربعاء 
املاضي احللقة األولى من برنامجها اجلديد 
الذي ستعود به الى الشاشة بعد غياب عام 
وقد استضافت في احللقة الفنان جورج 
وسوف، ولكن لم يتم حتديد موعد البث، 
البرنامج لن يحمل اس���ما مح���ددا وامنا 
سيتلون بحسب اسم الفنان الذي سيحل 
ضيفا عليه وستحمل احللقة األولى اسم 
»الوسوف« بحيث ستتم االضاءة على العديد 
من اجلوانب اخلاصة في حياة س���لطان 
الطرب الفنية واخلاصة، البرنامج سيحاور 
الضيف كما سيستعرض تقارير عن حياته 
وريبورتاجات صورت معه خارج االستديو، 
ويتوقع استضافة العديد من األسماء الفنية 
منها كاظم الس���اهر واليسا وجنوى كرم، 
كما سيتم عرض البرنامج على محطتني 
في الوقت عينه هما »أو تي في« و»روتانا« 
موسيقى، يذكر ان آخر برنامج كانت أطلت 

جومانا بوعيدبه االعالمية كان »كلمة فصل«.

عبداملنعم عمايري في أحد أدواره التمثيلية

جوزيف عطية رومانسي وكيت رايان تلهب المسرح

أبو الليف يهاجم الفتيات في »ستاراك 7 «

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
انتهاء  ي����وم يفصلنا ع����ن 
الس����ابع من برنامج  املوس����م 
»ستار أكادميي«، وكانت خرجت 
افتيموس من  الس����ورية زينة 
ستاراك 88.14% بعد ان حصدت 
3 أصوات من زمالئها الذين أنقذوا 
املصري محمود شكري 22.88 % 
ب� 4 أصوات فيما أنقذ اجلمهور 
املغربية طاه����رة التي حصدت 
24.62% من تصويت اجلمهور.

أما في نتائج التوب 4 )بدال 
من الت����وب 5 ألن عدد الطالب 
أصبح أقل( فحصد األردني محمد 
رمضان املرتبة االولى على خلفية 
أدائه البرامي املاضي خاصة أغنية 
»يا أهل األرض«، وجائزته 4000 
دوالر ستعمد األكادميية بفتحه له 
في بنك »عودة« األردني. وقالت 
روال سعد ان محمد يستحق هذه 
املرتبة وبشهادة اجلميع. ولكن 
املفاجأة جاءت عبر تقرير اخر 
يس����أل عن اسم ش����ريك محمد 
رمضان باملرتب����ة األولى، ليتم 
كشف اسم السوري ناصيف الذي 

حصد أيضا جائزة مقدارها 4000 
دوالر وبالعملة السورية، في بنك 
»عودة« في بلده، هذا وحصدت 
التونسية بدرية املرتبة الثانية 
والسعودي س����لطان حل ثالثا 

واللبناني رامي رابعا.
وكان استقبل البرامي الفنان 
ومتخرج »س����تاراك« جوزيف 
عطية والفنان املصري أبوالليف 
والفنانة العاملية كيت رايان حيث 
افتتح جوزي����ف احلفل بأغنية 
»ل����و غربوها« ورافق����ه الغناء 
ناصيف من س����ورية والطالب 
االردني محم����د رمضان، وفي 
الثاني����ة قدم جوزيف  اطاللته 
عطية منفردا أغنية رومانسية 
الناس«، واختتم  »دور بقلوب 
عطية البرامي بأغنية »لبنان رح 
يرجع« وقد رافقه الغناء الطالب 
ناصيف من سورية ورامي شمالي 

من لبنان. 
أما ضي����ف الب����رامي الثاني 
املثير  الفنان املص����ري  ف����كان 
ال����ذي غنى  ابوالليف  للج����دل 
»كينج كوجن«، ورافقه ناصيف 

من س����ورية، واإلطاللة الثانية 
ألبوالليف ف����ي »دوال مجانني«، 
ورافقه الغن����اء رامي من لبنان 
وسلطان من السعودية والالفت 
ان النس����اء والفتيات رغم كون 
األغنية تش����كل هجوما عليهن 
ورغم كلماتها اخلفيفة املخجلة 
كن ترقصن وس����ط اصوات في 
املس����رح كانت تستنكر اطاللة 
أبوالليف الذي لم يجد الترحيب 
الكثير من احلضور، وكان  من 
الفنان أج����اب مقدمة البرنامج 
هيلدا خليفة، في كلمة يوجهها 
للشباب »بانه ال شيء يقف أمام 

العزمية عندما تكون قوية«.
هذا وأطل املشتركون خالل 
البرامي بإطالالت مبهرة، فقدمت 
بدرية من تونس أغنية »بتسأل 
ليه عليا« للفنانة فايزة احمد، 
كما قدمت أسماء وبدرية اغنية 
»عم مب����زح معك« ضمن لوحة 
استعراضية، ومت عرض التقرير 
األسبوعي عن تسمية النومينيز 
ليطل ه����ؤالء ويقدموا فقرتهم 
الفني����ة حيث غن����ت زينة من 

سورية »توصى فّي« ليارا، ثم 
أطلت طاهرة م����ن املغرب »أنا 
طبعي كده« للفنانة نيكول سابا، 
واخلتام كان مع محمود شكري 
الذي غنى للنجم اللبناني العاملي 
مس����اري اغنية »بي ايزي«، أما 
محمد رمضان فغنى »ال تشكي 
فيي« لنجم »س����وبر س����تار« 
ملحم زين، فيما منحت رئيسة 
االكادميية روال س����عد محمود 
شكري الذي كان رئيس مجلس 
الطالب بأن يختار بنفسه الطالب 
الذي يخلفه في رئاسة مجلس 
الطالب، وقد اختار محمود مكانه 
رامي من لبنان، الذي أعرب عن 
اس����تعداده لتسلم املنصب بعد 
محمود شكري، هذا واطل سلطان 
من السعودية بأغنية »يجيلك 
يوم« للفنان ج����واد العلي، أما 
رحمة من العراق فغنت »رقصني 
دخل����ك ي����ا حبيب����ي« لصباح 
الطالبة أسماء من  وش����اركتها 
تونس، وكانت شاركت الطالبة 
زينة الفنانة العاملية كيت رايان 

الغناء.

لوحة استعراضية أبوالليف

تتصدى لتقديم برنامج »توالليل« الليلة

غادة الرزوقي تنضم رسميًا لتلفزيون »الوطن«
مفرح الشمري

بعد غي���اب طويل عن تق���دمي البرامج 
التلفزيونية تعود اإلعالمية غادة الرزوقي 
الليلة جلمهورها من خالل تقدميها لبرنامج 
»توالليل« بعد انضمامها لتلفزيون الوطن 

رسميا.
وأكدت الرزوقي ل� »األنباء« انها سعيدة 
بهذه اخلطوة متمنية ان تكون عند حسن 
ظن املش���اهدين بها من خ���الل تقدمي هذا 
البرنامج الذي يض���م العديد من الفقرات 
اجلميلة منوهة بأن هناك العديد من املفاجآت 
التي سيتابعها املشاهد في البرنامج خالل 

األيام املقبلة.

وقالت: أمتنى النجاح في هذه اخلطوة 
خاصة ان آخ���ر برنامج قدمته كان »أحلى 
بلد« على شاشة تلفزيون الكويت الذي أكن 
له كل تقدير واحترام واستضفت من خالله 
العديد من الوزراء والسياسيني واملطربني 
للحديث عن الديرة والتطور الذي شهدته 

وكان ذلك العام املاضي.
يذكر ان���ه منذ اطالل���ة اإلعالمية غادة 
الرزوقي على الشاشة وهي حتظى بتقدير 
كبي���ر من املش���اهد في الداخ���ل واخلارج 
خصوصا أنها إعالمية مثقفة وتهتم كثيرا 
فيما تقدمه على الشاشة وحريصة على ان 

يتابع برامجها الصغير قبل الكبير.

دعيج الخليفة أهدى البرنامج كيكة »الب توب«

»سوالف« عبداإلمام عن تعدد الزوجات الليلة على »فنون«

الفنان القدير عبداإلمام عبداهلل نايف النعمة

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة مع فريق »سوالف« وأمامهم كيكة »الالب توب«


