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عبدالقادر الهدهود ألبومه اكتمل دوللي شاهين: »وال كل البنات« يجتاح األسواق »أحلى ذكريات«.. هاني شاكر في بيروت

وفاء عامر تتعرض
 لموقف مرعب في المقطم

نيللي كريم: لم أشبع من الزعيم

روبي: تحررت من الوقوع
تحت رحمة »مصاصي الدماء«

تعرضت الفنانة وفاء عامر 
ملوقف عصيب ومرعب في آن 
واحد، عندما كانت تصور أحد 
مش���اهد دورها في فيلم »كف 
قمر« ف���ي منطقة املقطم بعيدا 
عن املس���اكن اآلهلة بالسكان، 
فقد فوجئت بحيوان »السلعوة« 
يقترب منها ويكاد ينقض عليها، 
وهو حيوان يشبه الكلب ولكنه 
يفوقه شراسة، فصرخت صرخة 
مدوية انتبه معها طاقم التصوير 
إل���ى احليوان املفت���رس الذي 
يقترب منها، وأس���رع املخرج 
خالد يوسف بإلقاء حجر صغير 

باجتاهه فسارع احليوان بالهرب واطلق ساقيه للريح، وهنا تنفست 
وفاء عامر الصعداء، ولكنه���ا احتاجت الى بعض الوقت من أجل 

استعادة اعصابها واستكمال التصوير.
يذك���ر ان وفاء عامر تقوم هذه االي���ام بعمل رجيم قاس حتى 
تتمكن من انقاص وزنها 13كيلوغراما استعدادا لتقدمي شخصية 
»حتية كاريوكا« من خالل مسلسل »سمارة« الذي سيعرض خالل 

شهر رمضان املقبل.

اعتبرت الفنانة نيللي كرمي 
أنها »لم تشبع« فنيا من الزعيم 
عادل إمام، رغم مشاركتها إياه 
في بطولة فيلم »زهامير«، مؤكدة 
أنها تتط���ل���ع إل���ى ال��وقوف 
أمامه ملرات، وق�الت في ح�دي��ث 
ل�mbc.net: العمل مع جنم كبير 
بحجم الزعي���م عادل إمام كان 
بالنسبة إلي حلما، فأنا بالفعل 
لم أشبع فنيا من خبرته، معتبرة 
الزعيم مدرسة، وأنه يكفي أن 
يكتب في سيرتها الذاتية أنها 
عملت معه في يوم من األيام، 
ملمحة الى انه على الرغم من 

أن العمل كوميدي، لم تتحمل املشاهد الدرامية املؤثرة فيه، وهو 
ما دفعها إلى البكاء بش���دة أثناء مش���اهدتها الفيلم ألول مرة مع 

أسرة العمل.
واعتبرت نيللي أصعب مشهد هو الذي اعترفت فيه ل� »محمود 
ش���عيب« - عادل إمام في الفيلم - مبؤامرة أوالده معها ومع كل 
العاملني معه على إيهامه بإصابته مبرض الزهامير بسبب املصالح 
املادية، مشيرة إلى أن املادة بالفعل غيرت كثيرا من نفوس البشر، 
وسيطرت على تصرفات البعض، حتى األبناء أعمت قلوبهم قبل 

أبصارهم.

أك����دت الفنان����ة روبي أنها 
فوجئت مبن يردد انها اعتذرت 
عن عدم العمل في مسلسل »قطار 
الصعيد« لترد الصفعة ل� »العدل 
جروب« حينما استبعدها من 
مشاركة جمال سليمان بطولة 
مسلسله األخير »قصة حب«، 
وقالت: هذا لم يحدث، والتصريح 
غير صحيح ال من قريب أو من 
بعيد، ألنني لم أكن مرش����حة 
للمشاركة في املسلسل، فكيف 
أعتذر عن عدم املشاركة في عمل 

ال علم لي به؟!
وأضافت في حوار لصحيفة 

»االحتاد« اإلماراتية أنها تكن كل تقدير واحترام ل� »العدل جروب« 
وللفنان جمال س����ليمان، معربة عن أمنيتها أن تشاركهم بطولة 
أحد أعمالهم. وفي نفس الوقت، كشفت روبي أنها ستدخل الدراما 
في رمضان املقبل من خالل عمل من إنتاج »مصر ال��عاملية« م���ع 

»بي.بي.سي« بعنوان »شبرا« من تأليف الكاتب عمرو الدالي.
وأش����ارت الفنانة املصرية إلى أن أحداث العمل تدور في حي 

شبرا، حيث يظهر تفاعل املسلمني واملسيحيني في هذا احلي.
واملسلسل إخراج خالد احلجر، وبطولة أحمد عزمي، وحسن 
الرداد، وبس����مة، ونرمني ماهر، وسوس����ن بدر، وزكي فطني عبد 

الوهاب.
وأعربت الفنانة الشابة عن غضبها من الدعوى القضائية التي 
أقامها محام مصري ضد صناع فيلم »الشوق« حملاولة منعه من 

العرض بزعم أنه يشوه صورة الشباب.
وتس����اءلت: على أي أساس بنى احملامي دعواه القضائية رغم 
أنه لم يش����اهد الفيلم، ألن »مونتاجه« لم ينته حتى اآلن؟! نافية 
أن يكون الفيلم متضمنا إيحاءات جنسية. وعن الساحة الغنائية، 
أعربت روبي عن سعادتها بإنتاج أغنيتها »يا الرموش« بنفسها، 
وحترره����ا من الوقوع حتت رحمة من يتحكم فيها من ش����ركات 
اإلنتاج، والتي وصفت أصحابها ب� »مصاصي الدماء«، وأكدت أنها 

لن تكون املرة األخيرة لها في مجال اإلنتاج.

خالد السويدان
الفن���ان  يواص���ل 
الهده���ود  عبدالق���ادر 
استعداداته لطرح ألبومه 
الفترة  اجلدي���د خ���الل 
املقبلة، حي���ث يتضمن 
عدة ألوان غنائية اختارها 
الهدهود بعناية، خصوصا 
انه يعود به الى الساحة 
الغنائية بعد فترة انقطاع 
لم يعوضها إال أغنية »يا 
قو عين���ه« التي تتصدر 
املراكز األولى بني األغاني 
ف���ي الس���احة الغنائية 

الكويتية واخلليجية.
الهدهود في  ويحاول 
هذا األلبوم الظهور بشكل 

مختلف حتى يرضي طموحه ويكون عند حسن ظن جمهوره.
وعن األلبوم قال الهدهود: ال أريد التكلم عن األلبوم اجلديد وكل 
ما أس���تطيع قوله هو انه سيكون مفاجأة وأمتنى من اهلل التوفيق، 
خصوصا انن���ي تعبت كثيرا في اختيار أغاني���ه وكلماته وأحلانه 

والتوزيع اخلاص به.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
ش���ركة  ب���دأت 
بيراميدي���ا بتوزيع 
البوم الفنانة دوللي 
ش���اهني الذي يحمل 
كل  »وال  عن���وان 
البنات« في األسواق 
املصرية على أن يكون 
املقبلة في  األيام  في 
لبنان وجميع األسواق 

العربية.
ويحتوي األلبوم 
على 14 أغنية متنوعة 
بني اللبناني واملصري 
واخلليجي واجلزائري 
والفرنسي وقد أعادت 
الفنانة دوللي شاهني 

 je suis تقدمي أغنية الفنانة الراحلة داليدا
malade وأش���ارت الى انه كان من املقرر 
تسمية األلبوم »دوللي« فقط وذلك على 
اسم األغنية األولى من األلبوم »دوللي« 
التي كتبها شريف رضا وحلنها ووزعها 

ب���ودي نعوم، ولكن 
بع���د أن ق���ّدم له���ا 
الشاعر وامللحن كرمي 
خطاب أغنية »وال كل 
البنات«، قررت ضم 
لعنوان  األغنيت���ني 

األلبوم.
ه�����ذا ويتزام���ن 
ط���رح االلب���وم مع 
عرض كلي���ب »زي 
القم���ر« م���ع النجم 
س���مير صبري وقد 
شاركت ابن���ة دوللي 
التمثيل  أمها  »نور« 
في الكليب ألول مرة 
وه���و م���ن توقيع 
اللبنان���ي  املخ���رج 

باخوس علوان.
يذكر أن الفنانة اللبنانية تتحضر إلقامة 
عدد من املؤمترات الصحافية في معظم 
الدول العربية لالحتفال بصدور ألبومها 

في األيام القليلة املقبلة.

بيروت – ندى مفرج سعيد 
عقب عودته من اخلارج بعد قضائه 
اجازة عيد االضحى مع اسرته، يعقد 
حاليا الفنان هاني شاكر جلسات عمل 
مع املخرج وليد ناصيف لالتفاق على 
التفاصيل النهائية اخلاصة بالڤيديو 
كليب الذي سيقوم بتصويره قريبا 
والذي سيحمل اس����م احدى اغاني 
االلبوم »احل����ى ذكريات« وهي من 
كلمات هاني الصغير وأحلان خالد 
البكري وهي اغنية درامية، وبذلك 
يكون ثاني كليب س����يصوره بعد 
التي حتمل اس����م األلبوم،  األغنية 
وفور انتهائه من هذه اجللسات سيتم 
حتديد موعد ومكان التصوير والذي 
سيكون بشكل كبير في بيروت، ويعد 
هذا الكليب الثاني من البوم »بعدك 

ماليش« والذي صور منه األغنية التي حتمل اسم األلبوم 
مع املخرج وليد ناصيف ايضا، وهي من كلمات نبيل خلف 
وحلن وليد سعد وتوزيع عادل عايش، كما يدرس شاكر 
حاليا مجموعة من العروض إلقامة حفالت غنائية خارج 

مصر الحتفاالت عيد امليالد ورأس السنة.

 يذكر ان الفنان هاني ش����اكر قد 
قام باحياء حف����ل ضخم في ختام 
انشطة الدورة التاسعة عشر ملهرجان 
ومؤمتر املوسيقى العربية بدار االوبرا 
املصرية والذي ش����هد احتشاد عدد 
كبير من اجلمهور والذي وصل الى 
اآلالف لدرجة ان دار االوبرا املصرية 
رفعت شعار كامل العدد على شباك 
التذاكر فور االعالن عن احلفل ولم 
تتمكن م����ن اضافة اكث����ر من 500 
كرسي فقط باالضافة الى املوجودين 
بقاعة املسرح الكبير وشهد احلفل 
حضور عدد كبير من رجال املجتمع 
والسياسة باالضافة الى الفن ومنهم 
د.مفيد ش����هاب، د.علي املصيلحي، 
د.فايزة أبوالنجا وعائشة عبدالهادي 
والسفير السعودي بالقاهرة هشام 
الناظر وزوجته ومنى عبدالغني وزوجها س����ليم سحاب 
ونادية مصطفى، وفي بداية احلفل شدا الفنان هاني شاكر 
بباقة من أغاني الطرب اجلميل هي: موعود، ونار، وجواب 
للعندليب األسمر عبداحلليم حافظ، ومتسبنيش أنا وحدي 

لسيد مكاوي.
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