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القاهرة ـ سعيد محمود
س���افر الفنان هشام س���ليم الى تركيا 
لالنتهاء من تصوير بعض املشاهد اخلارجية 
للمسلسل اجلديد »اختفاء سعيد مهران« 
وهو من تأليف محمد حلمي ومن اخراج 
سعيد حامد، ويعتبر امتدادا لدور سعيد 
مهران الش���هير في رواية األديب الراحل 
جنيب محف���وظ »اللص وال���كالب«، كما 
ينتظر مخرج العمل احلصول على موافقة 
وزارة الداخلية على التصوير داخل احد 

السجون.
ويتناول املسلس���ل قضية العدالة بني 
الفقراء واالغنياء ويكش���ف فساد رجال 
األعمال ويشارك في بطولة املسلسل النجم 

أحمد بدير والفنانة جيهان فاضل.

مقدم برامج في االذاعة 
يحب يربط عصاعص بني 
ضيوفه علشان يسوي 
اكش���ن ح���ق برنامجه 
االس���بوعي.. الشرهة 

عليهم مو عليك!

ممثل قاعد »يشكي« احلال 
للمنتجني بأنه ما عنده أعمال 
ويبيهم يأخذونه بأعمالهم 
بس املنتجني معطينه طاف.. 
الش���كوى لغي���ر اهلل مذلة 

ياحلبيب!

أكشن شكوى
ممثلة من »شيمها« 
االبتعاد عن القيل والقال 
طلبت م���ن زميلة لها 
انها حتترم نفسها وما 
تطرش مسجات تهديد.. 

زين تسوين فيها!

مسجات

عمرو دياب 

سوزان جنم الدين

فرح

راشد املاجدعبادي اجلوهر

فنان العرب محمد عبده في »جلسات وناسة«

هشام سليم داخل السجن
يكشف فساد رجال األعمال

هشام سليم

عبادي الجوهر لـ »األنباء«: َمحد دعاني لـ »جلسات وناسة«

مفرح الشمري
بعد ان وجهت قناة »وناسة« 
التي ميلكها س����ندباد االغنية 
اخلليجية راشد املاجد الدعوات 
ملجموعة كبي����رة من املطربني 
واملطربات اخلليجيني والعرب 
للمشاركة في »جلسات وناسة« 
الشعبية التي تبث اسبوعيا على 
ال� MBC استغرب  شاشة قناة 
عدد من املتابعني لها عدم دعوة 
القدير عبادي اجلوهر  املطرب 
الثالث  ال����ذي يعتبر الضل����ع 
لالغني����ة الس����عودية و»ملك« 
اجللسات الشعبية و»اخطبوط 

العود« بال منازع.
وقد اعتبر عشاق صوته في 
منتدياتهم ومواقعهم االلكترونية 
ان عدم مشاركته في »جلسات 

وناسة« يعد خسارة كبيرة.
»األنباء« هاتفت مساء امس 
االول املط����رب القدي����ر عبادي 
اجلوهر املتواجد حاليا في مدينة 
جدة ملعرفة الس����بب احلقيقي 
لعدم مش����اركته في »جلسات 

وناسة« فكانت هذه الدردشة:
أبو سارة كيف احلال؟

احلم����د هلل كيفك����م وكيف 
الكويت ان شاء اهلل بخير.

مش��تاقة  الكويت  احلمد هلل، 
لصوتك.

وانا مشتاق لشعبها الطيب 

وجمهورها اللي ما استغنى عنه 
لنه جمهور ذواق وسّميع.

هذا من ذوقك يا بو سارة.
ه����ذي حقيق����ة وليس����ت 

مجاملة.
بو س��ارة في عندي س��ؤال 

محيرني.

اسأل ليش احليرة.
احنا قاعدين نتابع »جلس��ات 
وناس��ة« الل��ي تب��ث حاليا على 
شاشة ال� MBC وفيها الكثير من 
املطربني واملطربات العرب وعلى 
رأس��هم فنان العرب محمد عبده 
بس ما شفناك معاهم عسى املانع 

خير؟
واهلل ما ف����ي احد بعث لي 
دعوة علشان اشارك فيها وامتنى 
للمش����اركني فيه����ا كل توفيق 

وجناح.
عالقتك باملطرب راشد املاجد 

شلونها؟
عالقة عادية أخ وصديق.

جمه��ورك مس��تغرب ع��دم 
مش��اركتك في هذي اجللس��ات 

النك ملك اجللسات الشعبية؟
واهلل جمهوري على عيني 
وراس����ي ولكن ما جتني دعوة 
علشان اكون في هذي اجللسات، 
وانا حالي����ا قاعد اجهز لبعض 
اللي س����ترى  اعمالي الغنائية 

النور قريبا.
العود«  يذكر ان »اخطبوط 
عبادي اجلوهر طرح في االسواق 
اغنية سنغل بعنوان »اجهلك« من 
احلانه وكلمات االمير عبدالرحمن 
بن مساعد وحققت شهرة كبيرة 
بني االوس����اط الش����بابية التي 

تعشق صوته.

عشاق صوته استغربوا غيابه عنها

أزمة بسبب »محمول« عمرو دياب

سوزان نجم الدين: سأعتزل التمثيل قريباً 

القاهرة ـ سعيد محمود
أثار االتفاق األخير الذي أبرمه النجم عمرو 
دياب مع إحدى شركات أجهزة احملمول، على 
إطالق نسخة من أحد هواتفها احملمولة، يتضمن 
أغنيات وڤيديوهات لعمرو دياب، غضب جمعية 

املؤلفني وامللحنني.
وقال املوس���يقار هاني مهنى األمني العام 
جلمعية املؤلفني وامللحنني، ان شركة احملمول 
لم حتصل على موافقة اجلمعية على تلفونها 
اجلديد الذي أطلقته الشركة حتت اسم »عمرو 
دياب«، وهو ما يضع الشركة حتت املساءلة 
القانونية، ولن توافق اجلمعية على هذا إال بعد 

احلفاظ على حقوق املؤلفني وامللحنني.
جاءت تصريحات هاني مهنى، بعدما أعلنت 
إحدى شركات أجهزة احملمول في مؤمتر صحافي 
عن إطالق إصدار خاص من أحد أجهزتها باسم 
عمرو دياب الذي حضر املؤمتر، وهي أول مرة 
يتم فيها إطالق اسم فنان على أحد إصدارات 

أجهزة احملمول. ويش���مل هذا اجلهاز ثالثة 
تطبيقات، تشمل ڤيديو حصريا ألغاني الفنان 
عمرو دياب اجلديدة، واالستماع املباشر إلذاعة 
دياب FM، و»أكادميية عمرو دياب« الكتشاف 
املواهب، باإلضافة إلى مجموعة من النغمات 
اجلدي���دة لعمرو دياب، وصور تنش���ر ألول 
مرة حصريا، كما يتي���ح هذا اجلهاز حتميل 

أحدث أغانيه.
يذكر أن عم���رو دياب طرح أغنية جديدة 
بعنوان »أصلها بتفرق«، كما سيقوم بتصويرها 
بطريقة الڤيديو كلي���ب، من توزيع وأحلان 

دياب، وكلمات مجدي النجار.
ومت طرح األغنية في »سي دي« CD بثالثة 
توزيعات في ميني ألبوم، يضم توزيعا أول 
لألغنية، ورميكس، ونسخة خاصة للراديو 
مدتها ثالث دقائق. ومن املقرر أن يقيم دياب 
حفله الس���نوي بجولف بورت���و مارينا 30 

اجلاري.

كشفت الفنانة السورية سوزان جنم الدين عن أنها ستعتزل 
التمثيل قريبا، السيما أن لديها أنشطة خيرية ترغب في استكمالها، 
مشيرة إلى أنها أنش����أت جمعية للنساء الكفيفات في سورية، 
وتش����ارك في جمعيات س����رطان األطفال وجمعيات مكافح����ة 

اإليدز.
وقالت س����وزان في مقابلة في احد البرام������ج: لن أس����تمر 
ف����ي التمثيل كثيرا، ألنني أريد أن أكمل أعمالي اخليرية، وليس 
بالضرورة أن أكون مش����هورة حتى أق����دم أعماال خيرية خلدمة 

الناس.
وأوضحت الفنانة السورية أنها ال تنتظر من أعمالها احلصول 
عل����ى منصب، كما ال ترغب في لقب س����فيرة لألعمال اخليرية، 
معتبرة أن الفنان قدوة، والبد أن يس����تغل شهرته ويقدم أعماال 

مفيدة للمحتاجني.
وش����ددت س����وزان على ضرورة أن تكون هناك منافسة بني 
الفنانني في تقدمي األعمال اخليرية، مثلما هناك سباق على تقدمي 

األعمال الهابطة وارتداء املالبس القصيرة والتعري.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بعد سلسلة من النشاطات الفنية آخرها 
إحياء حفل عيد املوس���يقى ف���ي جبيل على 
مسرح بيبلوس الدولي، صورت الفنانة فرح 
أغنية »زعالنة منك« من ألبومها »حاضر يا 
زمان« الذي صدر مؤخرا عن شركة »بالتينوم 
ريكوردز« إنتاجا وتوزيعا، واألغنية من كلمات 
وأحلان طوني أبي كرم وتوزيع نيكوال شبلي. 
وق���د اختارت املخرجة رندل���ي قديح مواقع 
مختلفة في لبنان لتصوير الكليب الذي أرادت 
 شركة »بالتينوم ريكوردز« التابعة ملجموعة
»ام بي سي« أن يكون سياق السيناريو فيه 
لبنانيا بحتا، في إطار بسيط وقريب من القلوب، 

متاما كما كلمات أغنية »زعالنة منك«.
وفي هذا اإلطار، قالت املخرجة رندلي قديح 

إنها في هذا الكليب أعادت إحياء مشهد »الزجل« 
التراثي اللبناني وإمنا بطريقة عصرية تتناسب 
مع شخصية فرح الطفولية. وأضافت: اعتمدت 
ف���ي كادرات التصوير عل���ى األلوان الزاهية 
والفرحة، واخترت شخصية شاب حتبه فرح 
لكنها تكتشف فيما بعد أنه »نسوجني«، وكل 
ذلك في إطار طريف وبريء، بعيدا عن االبتذال 

والتكلف.
من جهتها، اعتبرت فرح أنها لم حتتج إلى 
التمثيل في هذا الكليب، ألن السيناريو قريب 
من ش���خصيتها، خصوصا أن قصة الكليب 
تشبه قصص احلب البريئة لدى العديد من 
املراهقني واملراهقات، وأضافت: »زعالنة منك« 
أغنية جميلة وقريبة من الناس، غنيتها في 

األلبوم من كل قلبي.

فرح: »زعالنة منك يا زمن« 

ألبوم مشاعل الجديد 
خليجي آخر العام

بعد نجاح »كيد النساء«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أعلنت شركة »بالتينوم ريكوردز« التابعة ملجموعة 
MBC عن انضمام مشاعل الى كوكبة جنومها، وقد 
أت���ى هذا االنضم���ام مبوجب عقد انت���اج وتوزيع 
وادارة أعمال وقعته مش���اعل مع الشركة في دبي، 
وس���تق������وم الشركة على أساسه بانتاج وتوزيع 
ألبوم باللهجة اخلليجية للمطربة الش���ابة يصدر 

أواخر العام احلالي. 
وقد عبرت مشاعل عن س���عادتها بالتعامل مع 
»بالتينوم ريكوردز« التي تنتمي الى أعرق مجموعة 
اعالمية في املنطقة، واصفة توقيع هذا العقد بواحدة 

من أبرز نقاط التحول في حياتها. 
من جهتها، أعلنت ادارة الشركة أن مشاعل فرضت 
حضورها الفني في اململكة العربية السعودية وباقي 
الدول اخلليجية، من خالل فنها امللتزم، وموهبتها 
التي دفعت أبرز الشعراء وامللحنني الى التعامل معها 
في ألبومها األول »كيد النساء« الذي نالت عليه جائزة 
»أفضل مطربة تغني باللهجة اخلليجية«، وهذا ما 

دفع الشركة الى توقيع العقد معها.


