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 شيرين عبد الوهاب: 

  «متعتذرش» في ديسمبر

 حب جيهان عبدالعظيم من طرف واحد

 سلمى وبشار: شائعة الطالق أفسدت حياتنا

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  باشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب التحضير أللبومها اجلديد وقد 
استقرت على ٦ أغنيات تتعاون فيها مع صناع األغنية في مصر مع 
املوزع املوسيقي طارق مدكور من خالل أغنيتني، األولى «بتحكي في 
إيه» من كلمــــات أحمد محروس ومن أحلان محمد يحيى، أما األغنية 
الثانية فتحمل اسم «أعصابه في تالجة» وهي من كلمات أمير طعيمة 

ومن أحلان أحمد صالح حسني الشهير بسوني.
  وستباشــــر تصوير أغنية «متعتذرش» اعتبارا من شهر ديسمبر 
املقبل على طريقة الڤيديو كليب، وحتى اآلن لم يتم االســــتقرار على 
مخرجها بعد أن كان مقــــررا ان تصورها مع املخرجة اللبنانية ليلى 

كنعان.
 

الســــورية  الفنانة   تبدأ 
جيهان عبدالعظيم تصوير 
مشاهدها االولى في بطولة 
العمل الكوميدي «صايعني 
ضايعني» مبشاركة كل من 
الفنــــان امين رضا والفنان 
عبداملنعم عمايري ونخبة من 

جنوم الدراما السورية.
  وعن مشاركتها صرحت 
جيهان قائلة: أجسد شخصية 
«دالل» التــــي تعيش قصة 
حب من الفنان امين رضا من 
طرف واحد ومن ثم تقلب 
االمور ليعيشها امين رضا 
من طرف واحد مع «دالل» 
والعمل اجتماعي مييل الى 
الكوميديا في بعض زواياه، 
كما يرصد حالة املعيشة في 
الطبقة  العشــــوائيات من 
املنســــية او طبقــــة البيئة 
الوســــط وعندما  ما حتت 
النص ســــعدت جدا  قرأت 
بالسيناريو املقدم بصورة 
لطيفة ويقود عمل «صايعني 
ضايعني» املخرج صفوان 
نعمــــو وســــيناريو رازي 

وردة. 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  كشف جنم «ستار اكادميي» بشار غزاوي انه 
كان على وشك تقدمي أحلان للفنانة هيفاء وهبي 
وملاجد املهندس وهشام عباس، اال ان ضغوط 
العمل لم متكنه من ذلك، وان التقصير كان من 
طرفه، مشيرا الى جتارب ناجحة له مع زوجته 
سلمى، ومع الفنان راغب عالمة، وطوني قطان، 

ومجموعة من الفنانني االردنيني.
  واكد ثنائي «ستار اكادميي ٢» سلمى وبشار 
غزاوي من خالل اطاللتهما في برنامج «صباح 
اخلير يا عرب» ان شائعة طالقهما اساءت لهما 
كثيرا، وتركت اثرا ســـيئا فيهما،  وان اكثر ما 
ضايقهما هو تعامل اهليهما معهما، واضافا انهما 

يحاوالن االبتعاد عن الشـــائعات قدر االمكان، 
حتى انهما ال يـــردان عن طريق االعالم، كي ال 

يزيد انتشارها.
   وكان الثنائي تكلما في البرنامج عن حياتهما 
االسرية والفنية بعد والدة ابنهما زين، ليكشفا 
ان وجود طفل معهما امر رائع ال ميكن وصفه، 
وانه غيـــر في حياتهما امـــورا كثيرة، وجعل 
لديهما مســـؤولية جتاهه، خاصة لو تعرض 
ملرض، وقاال انهما دائما التفكير في اخلطوات 
التالية لتربية زين ومحاولة تخطيط مستقبله، 
خاصة ان حياة الفنان بال استقرار مالي، وهو 
ما جعلهما يتنازالن عن اشياء مهمة في حياتهما 

من أجله. 

 شيرين عبدالوهاب

 جيهان عبدالعظيم

 سلمى وبشار

 بلبل اخلليج نبيل شعيل اثناء البرنامج

 شارك بـ ٣ إطالالت غنائية مع ٣ من النجوم العرب

  «في يوم وليلة» .. بلبل الخليج
  مع نادين الراسي في «ديو المشاهير» 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  استضافت الســـهرة الثالثة من برنامج «ديو 

املشاهير» بلبل اخلليج نبيل شعيل الذي 
شـــارك في ٣ إطالالت غنائية مع ٣ 

من املشـــاهير العرب املشاركني 
في البرنامج.

  حيث غنى مـــع املمثلة 
الراسي  اللبنانية نادين 

أغنية «في يوم وليلة» 
وردة  للمطربـــة 
اجلزائرية، مشـــيدا 
الراســـي  بصـــوت 
اجلميـــل، قائال: ما 
شـــاء اهللا عليها، 
نادين ســـاندتني 
ودربتنـــي علـــى 

األغنية.
  واظهر شعيل 
عن تواضع وخفة 
الســـهرة،  دم في 
خاصة عندما غنى 
مع الشيف رمزي 
«مـــوالي»،  أغنية 
وقال مازحا: رمزي 

شيف بالطبخ، ومن 
األفضل له ان يبقى في 

هذا املجال، كما غنى أيضا 
أغنية «ما أروعك» مع املمثل 

املصري أمير كرارة، معتبرا 
ان الوقوف على املسرح والغناء 

ليس باألمر السهل، ومثنيا على 
إحساس أمير باألغنية.

  وشارك النجم التونسي أحمد الشريف، 
ضيف السهرة أيضا املمثلة السورية جيني إسبر 
في ديو أغنية «سهران معاك الليلة»، واعتبر ان 
جيني مشروع فنانة وجنمة، كما غنى للعندليب 

الراحل عبداحلليم حافظ «أول مرة حتب يا قلبي، 
مع كريســـتينا صوايا، و«أنا عم فكر» مع مينى 
شري، أما جورج عســـاف فغنى مع 
خريجة ستار أكادميي ٧ الطالبة 

.«La Bamba» ميرال أغنية
  وسألت مقدمة البرنامج 
دينا عازار ميرال عن صحة 
زميلها في األكادميية 
الطالب محمود شكري 
الذي تعرض حلادث 
ســـير مرّوع جنا 
منه، وأودى بحياة 
اللبناني  الطالب 
الشمالي،  رامي 
فقالت ان صحة 
محمود اجلسدية 
تتحسن، ولكن 
لـــم  نفســـيا 

يتحسن بعد.
  وفـــي ختام 
الســـهرة، غادر 
الشـــيف رمزي 
بعد  البرنامـــج 
حصوله على أدنى 
نسبة من تصويت 
اجلمهور، مع جائزة 
نقدية قدرهـــا ٥٠٠٠ 
دوالر سيعود ريعها الى 
«قسم التوّحد» في مؤسسة 
الكفاءات، كما ُعرضت تقارير 
عن كواليس البرنامج، وزيارة 
مصمم األزياء املصري محمد داغر 
الى مستشفى مرضى السرطان وتقدميه 
للجائزة والهــدايا لألطفال، كما عرض تقريرا آخر 
حتالف املشاهير الطريف ضد تصويت «ال» من 

قبل جلنة التحكيم، خالل سهرات البرنامج.

 نادين الراسي 


