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بلبل اخلليج نبيل شعيل

حريري وأمرشا تحالن ضيفتين على »أصداء العالم«

نبيل شعيل مع البرازيل في دور الـ 16 لكأس العالم
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

يستقبل الزميل مصطفى اآلغا في حلقة جديدة من برنامج 
»أصداء العالم« على شاشة »إم بي سي« النجمة اللبنانية مي 
حريري والنجمة املغربية منى أمرشا واإلعالمية السعودية 
جلني عمران، ومن املتوقع أن يحل بلبل اخلليج الفنان الكبير 
نبيل شــــعيل ضيفا على البرنامج خالل منافسات دور الـ 16 
وكان قد أعلن سابقا عبر »صدى املالعب« أنه برازيلي خالل 
كأس العالــــم. ويرصد البرنامج أجواء نهائــــي كأس العالم 
لكرة القدم التي جتري في جنوب افريقيا ويســــتضيف فيه 
أيضا نخبة من محللي كرة القدم العرب مثل الناقد الرياضي 
الشهير محمد حمادة والالعب السابق فهد خميس الذي شارك 
مع اإلمارات في كأس العالم 1990 بإيطاليا والالعب واملدرب 
احلالي محمود كندوز قائد املنتخب اجلزائري في نهائيات كأس 
العالم باملكسيك 1986 وشارك في الفوز التاريخي على أملانيا 

في مونديال إسبانيا 1982 واإلعالمي املعروف علي الزين.
ويبدو واضحا خالل احللقة مدى تأثير هذا احلدث الرياضي 

العاملــــي على كل الضيوف حتى من كانوا منهم غير متابعني 
يوميــــا للرياضة مثل جلني عمران، ولكن مي حريري أعلنت 
بوضوح أنها تقف مع اجلزائر خاسرة كانت أو فائزة وطالبت 
العــــرب جميعا بالوقوف مع منتخبها حتى لو خســــر أولى 
مبارياته وتوقعت مفاجآت في الــــكأس العاملية فيما أعلنت 
أيضا برازيليتها املطلقة، ولكنها في الوقت نفسه من مشجعات 
ميســــي وبرشلونة. أما منى أمرشــــا فغنت للجزائر »جيبو 
الــــكاس« وحيت منتخبها والعبيه وأســــفت لغياب منتخب 

بالدها املغربي عن الكأس العاملية.
واســــتمر توافد النجوم على برنامج أصداء العالم حيث 
حلت السندريال حليمة بولند ضيفة ملدة حلقتني تليها الفنانة 
الســــعودية النجمة رمي العبداهلل غدا وبعد غد ويستضيف 
البرنامج النجم املصري طلعت زكريا يومي29 و30 اجلاري. 
وســــتكون النجمة اليمنية أروى ضيفة على البرنامج الذي 
يشــــهد متابعة جماهيرية كبيرة وقد تشهد حلقات البرنامج 

منى أمرشاتوافد جنوم آخرين من محبي الرياضة وكرة القدم. مي حريري

مايا نصري

مايا تؤجل ظهورها »في البيت«
مت تأجيل موعد ظهور املطربة اللبنانية مايا نصري في برنامج »في 
البيت« والذي كان من املقرر عرضه امس في الســــاعة السابعة مساء 
على قناة »نايل اليف«، وذلك النشغال مايا الشديد باالنتقال ملسكنها 
اجلديد بالتجمع اخلامس، ولم يتم حتديد موعد احللقة النهائي. يذكر 
ان البرنامــــج من تقدمي الفنانة الشــــابة إجني وجدان، وتعد هذه هي 
التجربة األولــــى إلجني في مجال تقدمي البرامج، وتدور فكرته حول 
استضافة إجني ألحد الفنانني واجللوس معه في البيت ليقضيا معا 

وقتا ممتعا يتبادالن فيه األحاديث املختلفة واخلفيفة الظل.

بعد إصابته في قدمه

أحمد عزمي يعاني من البطالة
القاهرة ـ سعيد محمود

تعــــرض الفنان احمد عزمي لالصابة في قدمه اثناء تصويره احد 
مشاهد فيلمه اجلديد »الشوق« في مدينة االسكندرية.

لذلك اضطر مخرج العمل خالد احلجر لتأجيل التصوير حلني تعافي 
عزمي من االصابة وخاصة ان اغلب مشــــاهده جتمعه ببطلة الفيلم 
الفنانة روبي. ويشــــارك في بطولة الفيلم سوسن بدر ودعاء طعيمة 
وأحمد كمال وعمرو عابد ومحمد رمضان والفيلم تأليف سيد رجب. 
وتدور احداث الفيلم بالكامل في مدينة االسكندرية حول مجموعة من 
الشباب من بيئات مجتمعية وثقافية مختلفة جتمعهم نفس االزمات 

التي يعاني منها الشباب وابرزها البطالة والكبت اجلنسي.

دمية بياعة

ديمة تعتذر عن »تخت شرقي«
دمشق ـ هدى العبود

قالت الفنانة دمية بياعة إن سبب اعتذارها عن مسلسل »تخت 
شـــرقي« للمخرجة رشا شربتجي، كان بسبب انشغالها بتصوير 

دورها في مسلسل »أبواب الغيم« مع املخرج حامت علي. 
ويتناول العمل تفاصيل حقبة حاسمة وحساسة في تاريخ شبه 
اجلزيرة العربية، ويدور حول صراع خفي بني القوى االستعمارية 
»اإلجنليـــز والعثمانيني« من جهة، وتأثيـــر هذه الصراعات على 
الزعامات السياسية والقبلية العربية قبيل احلرب العاملية األولى 
من جهة أخرى، كما يشاركها البطولة كل من غسان مسعود، سالفة 
معمار، قصي خولي، عبد احملسن النمر، نادين مجيم وباقة كبيرة 

من جنوم الوطن العربي.


