
 السبت الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 
  ١٩  فبراير ٢٠١١ 

 مطربة شعرت أن االضواء  16 
ابتعدت عنهـــا بعد ما قررت 
الغنائية  الســـاحة  اعتـــزال 
هااليام تفكر انها ترد حقها بس 
خايفة من ردة فعل الناس.. 

خير ان شاء اهللا! 

 ممثل «نفى» مشاركته 
في احد االعمال اخلليجية 
علشان ما يخربون عليه 
ربعه ويزلغون له واير 
مــــع منتــــج العمل.. 

  ال تبوق وال تخاف!

 تخريب أضواء
«ابتلشـــت»   ممثلـــة 
بعمرها بعد ما قررت انها 
تصير منتجة النه ما في 
احد يبي يشـــتغل معاها 
لبخلها الشديد.. يبه انتي 

وين واالنتاج وين!

 بخل

 سحب «شفر» ألو فبراير الثالثة الليلة

 الفنانات العربيات يعدن  إلى القاهرة 
  وإلهام شاهين تستأنف «قضية معالي الوزيرة» 

 أعربت النجمة إلهام شــــاهني لـ «اليوم الســــابع» عن اســــتيائها من 
الشــــائعات التي تتردد حول تأجيل مسلسل «قضية معالي الوزيرة» 
ألجل غير مســــمى، حيث أوضحت ان هذا الكالم ليس له أي أساس من 
الصحة. وصرحت إلهام بانه مت وضع جدول زمني للمسلسل، وستبدأ 
التصوير مباشرة خالل األسبوع املقبل في استديو كنغ توت عقب انتهاء 

الديكورات اخلاصة باالستديو.
  ومع انتصار «ثورة الغضب» عادت مجموعة من الفنانات العرب الى 
القاهرة الستئناف اعمالهن بعدما غادرن العاصمة املصرية عند انطالق 
التظاهرات خوفا من تدهور االحوال. واولى الفنانات العائدات اللبنانية 
نيكول ســــابا التي عادت الستئناف تصوير مسلسل «نور مرمي» الذي 
صورت عددا من مشاهده قبل ايام من اندالع الثورة ثم توقف التصوير. 
كما استجابت املمثلة التونسية سناء يوسف وعادت من بلدها بعد اتصال 
الفنان عادل امام بها من اجل اســــتئناف تصوير مسلسل «فرقة ناجي 

عبداهللا» الذي توقف تصويره بعد يوم واحد من انطالقه.

 مفرح الشمري
  مستمعو البرنامج املسابقاتي 
الليلة  «ألو فبراير» علــــى موعد 
ملعرفة اسم الفائز بالسيارة «الشفر» 
الثالثة املقدمة من اللجنة املنظمة 
ملهرجــــان هال فبرايــــر وذلك من 
خالل الســــحب األسبوعي الثالث 
الذي ســــيقام الليلة فــــي الدقائق 
األخيرة من حلقة البرنامج بحضور 
جلنة مراقبة من اإلعالن التجاري 
والشؤون املالية بوزارة اإلعالم بعد 
ان أدرجت جميع أرقام املشاركني في 
البرنامج منذ انطالقته وحتى حلقة 
الليلة، وذلك إلتاحة الفرصة ألكبر 
عدد من املشاركني للدخول في عملية 
الســــحب، خصوصا ان البرنامج 
يشهد اقباال جماهيريا من مختلف 
األعمار للفوز بجوائزه املقدمة من 
«األنبــــاء»، «زين» «منتزه خليفة 
الســــياحي»، «معهد كراون بالزا 
الصحي»، «عيادة بلسم لألسنان»، 
«ليموزين اخلرينج»، «الفايز للعود 
والعطور»، باإلضافة الى اجلوائز 
اخلاصة التي تقدمها اجلهة املنفذة 

للبرنامج «ميديا فون بلس».

 جنسية املطرب حسني اجلسمي:
  أ ـ سعودي
  ب ـ كويتي
  ج ـ إماراتي 

 عاصي الحالني: 
  ال أعطي «روتانا» 

  شيئًا من إيراد حفالتي

 أحيا الليلة السابعة من «حفالت الربيع» التي تنظمها «صوت الريان»

 جانب من اجلمهور  عاصي احلالني 

 مفرح الشمري
  اكد املطرب اللبناني عاصي احلالني انه جتمعه 
عالقة مميزة مع املسؤولني في شركة روتانا، مؤكدا 
انه يعطيها نسبة ١٠٪ من حفالته الغنائية التي تأتي 
عن طريقها بينما ال يعطيها اي شـــيء من ايرادات 

احلفالت الغنائية التي يتفق عليها بنفسه.
  جاء هذا التأكيد من خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقده في «الدوحة» على هامش مشاركته للمرة االولى 
في حفالت الربيع التي تنظمها اذاعة «صوت الريان» 
وحضرته العديد من الوســـائل االعالمية املقروءة 

اخلليجية والعربية.
  وبخصوص غيابه عن مهرجان الدوحة الغنائي 
العاشر ذكر احلالني ان وقت اقامة املهرجان كانت 

لديه بعض االلتزمات الفنية في اميركا وفنزويال، 
مشيدا بشعار املهرجان «ع هوى لبنان» الذي اتخذته 
اللجنة املنظمة وذلك للعالقة الوطيدة بني الشعبني 

القطري واللبناني.
  واعترف ان مشاركته كممثل في «اوبرا الضيعة» 
جاءت النه من محبي الشـــيخ زايد طيب اهللا ثراه 
خصوصـــا ان هذا العمل هو عمل وثائقي يســـلط 
الضوء على دور الشيخ زايد في تطوير دولة االمارات 

العربية حيث وضعها على اخلريطة العاملية.
  وعن غنائه بلهجات عربية قال انه يحب الكلمة 
اجلميلة املعبرة بغض النظر عن اللهجة التي كتبت 

بهمؤكدا انه يفتخر بلبنانيته وبقوميته العربية.
  واشـــاد املطرب اللبناني عاصي احلالني بدولة 

قطر املتميزة على جميع املســـتويات وخصوصا 
على املستوى الفني بتنظيمها العديد من املهرجانات 
الفنية الكبير التي جتمع العديد من املطربني العرب 

بجماهيرهم في الدوحة.

  جماهير غفيرة

  وشهدت الليلة السابعة من ليالي مهرجان حفالت 
الربيع التي تقام في سوق واقف والتي احياها املطرب 
اللبناني عاصي احلالني حضورا جماهيريا غفيرا 
من مختلف الفئات العمرية الذين استمتعوا باالغاني 
التي قدمها لهم احلالني في هذه الليلة وخصوصا 
عندما تغنى بأغنية «ع الهوارة» التي جتاوبت معها 

اجلماهير بشكل كبير. 

 إلهام شاهني 


