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الفنية

مطربة ناط���رة اخبار 
»سارة« م�ن احد امللحنني 
الكب���ار علش���ان تبلش 
ألبومه���ا بعد  بتس���جيل 
الظروف اخلاصة اللي مرت 

فيها.. خير ان شاء اهلل!

ممثلة بعد ما نساها 
املخرجني، هااليام تبي 
تعيد امجادها من خالل 
عمل فني سيرى النور 
في شهر رمضان الياي.. 

اهلل كرمي!

تسجيل أمجاد
مدير انت����اج قاعد يقول 
ح����ق املمثالت اللي معاه في 
مسلسله انه »يقدر« يوصلهم 
للشهرة اللي يبونها النه عارف 
الساحة شلون ماشية مث����ل 

ما يقول.. اقول استريح!

شهرة

دكتوراه فخرية لدريد لحام 
من الجامعة األميركية في بيروت

سرقة منة شلبي في مول تجاري

بيروت ـ ندي مفرج سعيد
تس���لم الفنان السوري دريد حلام 
ش���هادة دكتوراه فخرية من اجلامعة 
األميركية في بيروت تقديرا اللتزامه 
بالقضايا اإلنسانية، وقال بيتر دورمان 
رئيس اجلامعة األميركية إن الفنان دريد 
حلام ال يتمتع بشعبية في سورية فقط 
وإمنا في جميع أنحاء املنطقة موضحا 
أن الفنان حلام أظهر التزاما بالقضايا 

اإلنسانية طوال حياته الفنية.
 من جهته أعرب حلام في كلمة له عن 
تقديره للجامعة لهذا التكرمي موضحا 
أنه زار اجلامعة عام 1955 و1999 حيث 
اللبناني السابق إميل  منحه الرئيس 
حلود وس���ام األرز اللبناني بناء على 
اقتراح النادي الثقافي الس���وري في 

اجلامعة األميركية في بيروت.

تعرض���ت الفنان���ة منة ش���لبي 
حلادث س���رقة خ���الل تواجدها في 
احد املوالت الشهيرة، حيث فوجئت 
بأحد االشخاص يقوم بخطف حقيبة 
يدها ويهرب بسرعة ولم يستطع احد 

االمساك به.
واك���دت من���ة ان احلقيبة كانت 
املال  تتضمن مبلغ���ا كبي������را من 
باالضافة الى »الكري���دت ك����ارت« 
اخلاصة بها، واشارت الى انها فور 
وق����وع احلادث توجهت الى قس���م 
الشرطة وتقدمت ببالغ وشرحت فيه 

ما حدث.
من ناحي���ة اخرى جت�����ري منة 
حاليا جلسات عمل م�������ع املخرج 
يسري نصراهلل استعدادا لتصوير 
فيلمه���ا اجلدي���د »مرك���ز التجارة 

العاملي«.

مفرح الشمري
تخوض املذيعة واملمثلة مها محمد جتربتها الثانية في 
مسرح الطفل من خالل مشاركتها في املسرحية االستعراضية 
»سبعة توائم« مع النجمة هدى حسني واملقرر عرضها في 
عيد الفطر املقبل وتتصدى إلخراجها املخرجة القديرة جناة 
حس����ني. »األنباء« هاتفت مها ملعرفة دورها في املسرحية 

ومشاريعها الفنية املقبلة فكانت هذه الدردشة:
مها شخبارچ؟

احلمد هلل بخير.
سمعت عندچ مسرحية؟

ايه واهلل عندي مسرحية أطفال مع جنمة الطفل هدى 
حسني اسمها »سبعة توائم« من اخراج جناة حسني وراح 
يشاركني فيها مجموعة من النجوم الشباب وان شاء اهلل 
تنال اعجاب اجلميع وخاصة األطفال اللي أحب اشتغل لهم 

وهاملسرحية راح نعرضها بعيد الفطر الياي.
أعتقد هذي التجربة الثانية لچ في مسرح الطفل؟

صح هذي التجربة الثانية حقي في مسرح الطفل بعد ما 

قدمت مسرحية »أمل في مملكة النمل« مع الفنانة ملياء طارق 
وكانت أجواؤها وايد حلوة واحلمد هلل املسرحية حضرها 
جمه����ور كبير ألنها كانت تقدم أمور تربوية حتث األطفال 
على التمسك بها وكنت سعيدة مبشاركتي األولى في مسرح 

الطفل مع ان هاملسرح يخوف أكثر من مسرح الكبار.
شلون يخوف؟

ألن العمل موجه لألطفال فالبد منك ان تنزل ملستواهم 
علشان يفهمون منك شلي تقدمه لهم بطريقة جميلة ومسلية 
وهالش����ي يتطلب من الفنان او الفنانة جهد كبير علشان 

يوصل الفكرة للطفل من خالل احداث املسرحية.
عملچ مع النجمة هدى حسني شنو يعنيلچ؟

يعنيلي الكثير ألن هدى حسني هي جنمة الطفل األولى في 
اخلليج وأنا أحب أعمالها سواء كانت املسرحية او التلفزيونية 
ألنها تناقش قضايا تربوية بطريقة مسلية ومبهرة من خالل 
االستعراضات وهذي املرة األولى اللي اشتغل معاها على 

املسرح وأنا سعيدة وايد مبشاركتي معها.
شخبار مسلسل »الثمن«؟

هاملسلسل املفروض يصّور هاأليام بس املنتج عبدالعزيز 
املسلم أّجل تصويره لبعد رمضان ألنه أكثر النجوم املشاركني 
فيه مشغولني واملسلسل راح يكون من اخراج احمد البيلي 

وما اقدر احتچى عن دوري فيه حتى موعد تصويره.
مستانس��ة ان تلفزي��ون الكويت راح يعرض مسلس��لچ 

»احلب اللي كان« على شاشته في رمضان؟
أكيد خاصة اني بدايتي من تلفزيون الكويت كمذيعة 
وأنا ناطرة عرض املسلس���ل بفارغ الصبر علشان أعرف 
ردة فع���ل اجلمهور عل���ى دوري باالضافة الى اني أمتنى 
عرض مسلسل »الشمس تش���رق مرتني« ألن دوري فيه 

مفاجأة للجميع.
تتابعني مباريات كأس العالم؟

ايه واهلل أتابعها وكنت ضيفة على برنامج »مونديال 
كافيه« اللي ينعرض على شاشة الراي.

اي منتخب تشجعني؟
ماكو غيره البرازيل اللي أمتنى انه يفوز بالكأس ألني 

برازيلية حتى النخاع.

دريد حلام

منة شلبي

شاهيناز: أغنية »راجعين« لمروان خوري 
كانت هدية األكاديمية لي.. فكيف يطرحها في ألبومه؟!

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
كشفت جنمة ستار »أكادميي 5« املصرية شاهيناز خالل إطاللة إذاعية لها عبر اذاعة 
»صوت الغد« مع اإلعالمي مازن دياب أنها أجهشت بالبكاء لدى سماعها أغنية »راجعني« 
من ألبوم الفنان مروان خوري االخير، مشيرة الى »انزعاجها وغير توقعها ان يطرحها 
الفنان في ألبومه األخير خاصة انه���ا اغنيتها وقالت: اجلميع يعرف انها اغنيتي وانا 
حصلت عليها كهدية م���ن البرنامج، لكن عيب على ادارة األكادميية، أنا الوحيدة التي 
خرجت ولم احصل على أي جائزة، ال أريد املال امنا التقدير املعنوي، 17 برامي من دون 
ان أك���ون وال مرة نوميني، كنت امتنى على األقل ان يكون التقدير أغنيتي او جائزتي، 
أنا ال اش���حذ منهم، أنا أطالب بحقي أمام كل الناس، حاولت مع ميشال فاضل أكثر من 

مرة ولكن من دون حل.
وتقول: أنا ال أضع اللوم على مروان، ألن مروان لم يتنازل عن األغنية الدارة االكادميية، 
كانوا يريدون فقط ان يقولوا للناس اننا ندعم املواهب الش���ابة، لكن من خالل حادثتي 

فقدت األكادميية مصداقيتها، اترك احلكم للجمهور على حالتي.
وقالت شاهيناز ان »البرنامج فقد مصداقيته أمام اجلمهور، يقولون أشياء وال يفعلون، 
ما ذنبها، م���ا ذنب صوتها اجلميل، ما الذي حصل، هل هن���اك خالف بني ادارة االكادميية 

ومروان خوري؟ أم انه طلب ثمن االغنية فرفضوا الشراء...؟
يذكر ان املشتركة املصرية شاهيناز التي شاركت في »ستار اكادميي 5« كانت حصلت 
على أغنية من كلمات واحلان مروان خوري، بحسب ما أعلن على مسرح االكادميية اثر 
فوزها ب� توب 5. في اليوم التالي، دخل ميش���يل فاضل االكادميية ومعه CD وتقدم من 
ش���اهيناز قائال لها: هذه اغنيتك من مروان خوري احفظيها، فرحت ش���اهيناز وراحت 
تعمل على االغنية لكن بعد انتهاء البرنامج وعودة شاهيناز الى بلدها، ولم حتصل على 

االغنية التي وعدت بها.

مروان خوري

تامر حسني يحذر الناس من سماع 
أغنيته الجديدة »كام واحد فينا«

وهي »لو هاكون غير ليك« كلمات 
وليد الغزالب وحلن كرمي محسن 
وتوزيع كرمي عبدالوهاب وإخراج 

محمد سامي.

في أول جتربة له مع اإلخراج ومن 
املقرر اذاعتها خالل األيام القليلة 

القادمة.
ويقوم تام����ر حاليا بتصوير 
األغنية الثالثة من أغنيات األلبوم 

في سابقة جديدة حذر املطرب 
الشاب تامر حسني جمهوره من 
سماع احدى أغنياته اجلديدة اذا 
كان بجوار ش����ريك حياته، ألن 
كلمات األغنية تشير إلى أن عددا 
كبيرا من األشخاص يعيشون مع 
أشخاص آخرين غير الذين كانوا 
يحلمون به����م ويتمنون العيش 

معهم. 
واألغنية، بحسب احد مواقع 
االنترنت، ضمن ألبومه اجلديد 
»اخترت صح« الذي طرحه منذ 
أيام وحتمل عنوان »كام واحد 
فينا«، حيث كتب حتذيرا على 
»غالف األلبوم« بجوار األغنية 
كالتالي: رجاء الى كل من ينطبق 
عليه موضوع األغنية يتجنب 

سماعها مع شريك حياته.
وكان تامر حس����ني قد طرح 
ألبوم����ه اجلديد الذي يتضمن 15 
أغنية هي: »لو هاكون غير ليك« 
و»عني ش����مس« و»صحيت على 
صوتها« و»اطمن« و»ألول مرة« 
و»يا سالم« و»قفلت قلبي« و»يا أنا 
يا مافيش« و»مستني اليوم« و»يا 
واحشني« و»بتصعب عليا نفسي« 
و»كام واحد فينا« و»تعرفي باحلم 
إيه« و»اخترت صح«، وشارك تامر 
في كتابة 3 أغنيات وقام بتلحني 

5 أغنيات.
وأعلن تامر أنه سيقوم بتصوير 
3 أغنيات دفع����ة واحدة األغنية 
األولى هي »تعرفي« كلمات محمد 
عبداجلابر وحل����ن محمد رحيم 
وتوزيع عصمت وجيه وإخراج 
»محمد سامي«، وتذاع حاليا على 

القنوات الفضائية.
واألغنية الثانية »صحيت على 
صوتها« كلمات أمير طعيمة وحلن 
عبدالعزيز الشافعي وتوزيع وسام 
عبد املنعم وإخراج تامر حسني 

يسرا اللوزي»باأللوان الطبيعية« في روتردام
في مدينة روتردام الهولندية عرض األسبوع 
املاضي فيلم »باأللوان الطبيعية« داخل املسابقة 
الرسمية للمهرجان العربي للفيلم والذي يقام 

سنويا في املدينة الهولندية.
وكان العرض قد شهده كل من بطلة الفيلم 
يسرا اللوزي ومخرجه أسامة فوزي وبطله كرمي 
قاسم ومعهم الفنانون انتصار وأحمد الفيشاوي 
والعديد من الصحافيني والنقاد واجلمهور العربي 

والهولندي.

اجلدير بالذكر، ان هذه املشاركة تعد الثانية 
للفيلم بعد مشاركته في مهرجان تطوان املغربي 

من قبل.
اجلدير بالذكر ان يسرا أوشكت على االنتهاء 
من تصوير دورها في مسلسل »اجلماعة« مع 
املخرج محمد يس والسيناريست وحيد حامد. 
وأنهت تصوير فيلمها اجلدي���د »ميكروفون« 
مع خالد أبوالنج���ا وهاني عادل وإخراج أحمد 

عبداهلل السيد.

بعد طرحه أللبوم »اخترت صح«

تامر حسني

مها محمد لـ »األنباء«: انتظروني 
في العيد بـ »سبعة توائم« 

تتابع مباريات كأس العالم وتتمنى أن تتوج البرازيل باللقب

مها محمد وكأس العالم

شاهيناز


