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تشارك في »ساهي وفاهي« و»امللكة«

انتصار الشراح لـ »األنباء«: باسم عبد األمير ظلمني!

عملها كفنانة. وتطرقت الشراح الى 
عملها مع النجم عبدالعزيز املسلم 
نافية ان يكون سبب ابتعادها عنه 
نتيجة مش����كالت، وقالت: الفنان 
البد ان يكون متنوعا ومن األفضل 
ان االنتقال بني ش����ركات اإلنتاج 
الكتس����اب اخلب����رات املختلفة، 
وبالنسبة لي لقد اكتشفت ان هناك 
الكثير من األمور املخفية في الوسط 
الفني ولم أك����ن اعلم بها، مؤكدة 
انها فوجئت بكم كبير من النجوم 
الشباب الذين لم تعمل معهم من قبل 
لديهم موهبة رائعة مثل األخوين 
محمود وعبداهلل بوشهري اللذين 
تشاركهما في »امللكة«، الفتة الى 
انها شعرت بالسعادة بالتعامل مع 
الذين يشكلون مستقبل  الشباب 

الوسط الفني.
عبدالحميد الخطيب  ٭

وفاهي«. وحول املنافسة في شهر 
رمضان قالت الشراح: لكل مجتهد 
نصيب ونحن نح����اول ان نبذل 
العمل  مجهودا مضاعف����ا ليكون 
النهاية  باملستوى املطلوب، وفي 
البد من معرف����ة أذواق اجلمهور 
وتقدمي ما يناسبها والباقي على اهلل 
عز وجل. وبسؤالها عن مشاركتها 
في مسلسل »امللكة« أجابت: أقدم 
في هذا العمل للمؤلف فهد العليوة 
واملخرج خالد الرفاعي وألول مرة 
شخصية مليئة باحلزن واألسى، 
حيث الع����ب دور »فاطمة« أخت 
امللكة »هدى حسني« وهي إنسانة 
طيبة مغلوبة على أمرها وتعاني 
في حياتها اخلاصة نتيجة جتبر 
زوجها »باسم عبداألمير« وظلمه 
لها، باالضافة الى انش����غالها بهم 
اختها والتي تواجه املشكالت بسبب 

كشفت الفنانة املتألقة انتصار 
الش����راح انها تشارك في مسلسل 
جديد يحمل اسم »ساهي وفاهي« 
من بطولتها مع نخبة من النجوم 
املعروف����ني ومنهم: خالد املفيدي، 
بالل الشامي، وآخرون، الفتة الى 
ان العمل كوميدي من الطراز األول 
ويعرض في حلقات مدة الواحدة 
منها 25 دقيق����ة، ومن خالله يتم 
انتقاد العديد من األوضاع احلالية 
بطريقة كوميدية هادفة ال تخلو 

من اإلسقاطات السياسية.
وأضافت الشراح في تصريح ل� 
»األنباء«: أجسد في »ساهي وفاهي« 
شخصية املديرة »الدينامو« والتي 
تدور حولها األحداث، ملمحة الى 
ان الكوميديا التي س����تقدم خالل 
املسلس����ل تعتمد عل����ى احلركة 
»البنتوماي����ن« أكثر م����ن الكالم، 
مشددة على ان الكوميديا جتري 
في دمها لذلك حترص كل عام على 
املشاركة في عمل او اثنني كوميديني 
إلرضاء املمثل الذي بداخلها وكذلك 
تلبية لرغبة اجلمهور الذي يطلب 
منه����ا هذه النوعية م����ن األدوار، 
متمنية ان تكون دائما عند حسن 

ظنهم بها.
وع����ن صعوب����ة تطبيق فن 
»البنتوماين« في عمل فني أوضحت 
الش����راح انها دارس����ة لهذا الفن، 
وال تخش����اه، مشيرة الى انه غير 
مستخدم بشكل مكثف في االعمال 
الكوميدية لصعوبته، ولكنها تراهن 
على جناحه في مسلسل »ساهي 

باسم عبداألميرانتصار الشراح

لبنان يخسر أول مشتركيه في »ستاراك 8« 
وعاصي احلالني يغني لكل الوطن العربي

الغناء محمد دقدوق  وش���اركه 
وعبدالسالم.

هذا واستضاف البرامي الفرقة 
 Accent That’s my name العاملية
ش���اركها غيلبرت غن���اء، وفي 
العاملية  الثانية للفرقة  اإلطاللة 
 Can’t رافقتها كريس���تني بأغنية
you tell، وكان اطل الطالب على 
اجلمهور بعدة لوحات استعراضية 

غنائية.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

هتافا وتصفيقا له لتعلق مقدمة 
البرنام���ج هيلدا خليف���ة قائلة 
»وقفت لي ش���عر بدني«، واكد 
احلالني اعتزازه وفخره باألغنية 
الوطنية، مش���يرا الى انه عندما 
يغني للبنان يغني جلميع األمة 

العربية.
وفي مروره الثاني غنى احلالني 
أغنيته اجلديدة »بالعربي«، وفي 
الدبكة  إطاللته االخي���رة رقص 
على أنغام أغنيت���ه »ندر عليا« 

خسر لبنان اول مشتركيه في 
برنامج »ستار أكادميي« مع خروج 
املشتركة نينا )33%( التي صوت 
زمالؤها لصال���ح محمد عبداهلل 
)29%( فحصل عل���ى 6 أصوات 
مقابل 5 لنينا، فيما أنقذ تصويت 
اجلمهور حسام الذي كانت تسميته 
متت للمرة الثالثة ففاز ب� 38% من 

نسبة تصويت الناس.
وش���هدت نتائج تصويت ال� 
»توب 5« لهذا األسبوع تراجع افرام 
من املرتبة االولى الى اخلامسة، 
واملرتبة الرابعة احتلتها سارة، اما 
غيلبرت فحل في ثالثا وأميمة ثانية 
لتحافظ نسمة على املرتبة االولى 
وهي التي قدمت األسبوع املاضي 

لوحة أوبرالية بأداء رائع.
وفازت نسمة برحلة الى لندن 
وحتضر خاللها عرض مسرحية 
Phantom of the opera وعلى جلسة 
relooking ف���ي لندن كما منحتها 
رئيسة األكادميية روال سعد فرصة 
الختيار إحدى زميالتها لتشاركها. 
هذا وحص���د ممثل الطالب احمد 
عزت من مصر هدية حلضور حفل 
النجمة العاملية شاكيرا في بيروت 
األسبوع املقبل اضافة الى لقائه 

بشاكيرا.
افتتح الب���رامي الثامن الفنان 
عاصي احلالني الذي أشعل املسرح 
بأغنيته الوطنية »لبناني« ورافقه 
الغناء أفرام، وقد امتأل املس���رح 

لوحة استعراضية من البرامي الثامن

قام املخرج مجدي الهواري بتصوير مش���اهد حية داخل 
مولد السيدة نفيسة ضمن أحداث مسلسله اجلديد الذي يقوم 

بإخراجه وإنتاجه »مولد وصاحبه غائب«.
وأكد الهواري، حس���ب ما ذكرت »البشاير« املصرية، أنه 
ذهب لتصوير املولد حتى تبدو املشاهد طبيعية أكثر خاصة 
أن املولد ال يتكرر إال مرة واحدة في العام كما أنه يتماش���ى 
مع طبيعة األحداث والتي تتناول فتاة فقيرة تقوم ببطولتها 
هيف���اء وهبي تعمل راقصة ش���عبية داخل املوالد وتطوف 
بفرقته���ا أكثر من مولد في مختلف أنحاء اجلمهورية حيث 
انتهى مهندس الديك���ور عادل املغربي من جتهيز ديكورات 
مولد ضخم بجميع تفاصيله باإلضافة جلمع عدد كبير من 

الكومبارس للمشاركة فيه.
وأضاف الهواري ان هيف���اء تقوم حاليا بتجهيز مالبس 
الشخصية وهي عبارة عن جالليب وفساتني رقص شعبية 
باإلضافة الكسس���وارات الشخصية وستحضر ملصر خالل 
األس���بوع املقبل اس���تعدادا لبدء التصوير والذي سيكون 
داخل املولد حتى تنتقل أس���رة املسلسل للتصوير ببالتوه 

األهرام.
يذكر ان العمل من بطولة شريف سالمة وعال غامن وداليا 

مصطفى ومن تأليف مصطفى محرم وإنتاج الهواري.

كشفت مصادر مقربة من النجمة غادة عبدالرازق عن إصابتها 
بداء السمنة بسبب جلوسها في البيت وعزوف املخرجني واملؤلفني 
عنها بعد وضعها في القائمة السوداء املعادية لثورة 25 يناير. 
وقالت املصادر حس����ب »البش����اير« املصرية، ان غادة أصيبت 
باكتئاب ش����ديد بعد ان هجرها معظم أصدقائها خاصة املخرج 
خالد يوس����ف الذي قاطعها منذ الثورة خلروجها في مظاهرة 
مؤي����دة للرئيس املخلوع مبارك. ويبدو ان اجللوس في املنزل 
تسبب في زيادة مفرطة في وزنها، األمر الذي اصابها باالكتئاب، 
وس����رب مقربون منها صورة لها، حيث حتولت فيها غادة الى 
شكل مختلف متاما عن رشاقتها املعتادة وأنوثتها املثيرة خالل 
الفترة املاضية، وأنها تتلقى عالجا طبيعيا إلنقاص وزنها الذي 

تضاعف بصورة خطيرة.

بعد ان اشتد اخلالف بني املمثلة عال غامن والفنانة مروى 
خالل تصويرهما ملسلسل »شارع عبدالعزيز«، وبعد ان كان 
يشهد كل يوم املزيد من املشاحنات بينهما، اتخذ مخرج العمل 
أحمد يسري قرارا بالتخلي عن مروى بشكل نهائي من العمل 
لصالح عال غامن. وقام املخرج بإعادة توزيع أدوار املسلسل 
مرة أخرى، فاقتنصت ع���ال دور مروى، في حني ذهب دور 

عال للممثلة ريهام السعيد.
يذكر ان مسلسل »شارع عبدالعزيز« تأليف أسامة نور 
الدي���ن، ويلعب أدوار البطولة فيه عدد من املمثلني أبرزهم: 
عمرو س���عد، عال غامن ونهال عنبر، حيث يتناول املسلسل 
قصة ش���اب صعيدي رقيق احلال، ن���زح للقاهرة إثر فترة 
االنفتاح االقتصادي التي ش���هدتها مصر، وعمل سمس���ارا 

بشارع عبدالعزيز، وأصبح رجل أعمال كبيرا.

هيفاء وهبي

غادة عبدالرازق

مروى

غادة السني: العواش 
بّث روح النشاط في اإلذاعة

وصلة رقص حقيقية لهيفاء وهبي 
في »مولد السيدة«

غادة عبدالرازق أصيبت بالسمنة 
بعد مقاطعة اجلمهور لها

مخرج »شارع عبدالعزيز« 
يتخلى عن مروى

سرقة أغنية »شو بعملك« 
ألمين زبيب قبل طرحها

كسر ساق والدة نيشان

بعد أن كان من املتوقع أن يصدر الفنان اللبناني، أمين زبيب، 
منذ حوالي الشهرين أغنية منفردة جديدة بعنوان »شو بعملك«، 
على أن تسبق طرح ألبومه اجلديد من إنتاج شركة »روتانا« الذي 
انتهى من التحضير له، تس����ربت األغنية على مواقع اإلنترنت 
واملنتديات واليوتيوب بصوت فنان شاب يدعى محمد فوعاني، 
كما انتشرت على الهواتف اجلوالة، وفي النوادي الليلية. وأكد 
زبيب، حسب »ايالف«، أنه ميتلك هو وشركة »روتانا«حقوق 
األغنية التي اش����تراها من امللحن، وأشار إلى أن املغني الشاب 
اتصل به واعتذر منه، علما أن األغنية موجودة ضمن نس����خة 
غير موزعة، وهي من كلمات نسيم العلم، وأحلان ماجد األمني، 

وتوزيع داني حلو.

تعرضت والدة اإلعالمي نيشان خالل عطلة نهاية االسبوع 
املاضي لكسر في ساقها قرب الكاحل ومت نقلها الى مستشفى 
املشرق مبنطقة س���ن الفيل، حسب مجلة نادين في عددها 
األخير، كما ذكرت املجلة ان اإلعالمية رميا جنيم اتصلت به 
لالطمئنان على والدته وزيارتها في املستشفى ففوجئت بكسر 

قدم والدتها ما اضطرها لنقلها أيضا الى املستشفى.

أمين زبيب

نيشان

تعود املذيعة الش���ابة غادة السني الى احضان االذاعة 
بعد غياب دام عامني عن اذاعة الكويت fm من خالل برنامج 
»الفن في اس���بوع« الذي يبث كل يوم سبت من الساعة 10 
الى 11 مساء، حيث يتناول االخبار والتغطيات الفنية التي 
حتدث في اس���بوع سواء في الكويت او الوطن العربي من 

خالل تقارير فنية مع املراسلني.
وعن عودتها الى مكروفون االذاعة بعد توقف دام عامني 
قالت السني: في البداية اشكر الوكيل املساعد لقطاع االذاعة 
محم���د العواش على دعمه الال محدود جلميع العاملني في 
قطاع االذاع���ة، خصوصا وان هذا القطاع دام فترة طويلة 
في حالة من الركود بعكس اآلن لو دخلت االذاعة لوجدتها 
شعلة من النشاط واحليوية والكل يعمل، والفضل يعود الى 
العواش الذي بث روح احلياة في هذا القطاع وجعل احلياة 
تعود اليه. واضافت انا متفائلة باملرحلة املقبلة، السميا ان 
اذاع���ة الكويت لها باع طويل واجنازات عديدة ولها قاعدة 

جماهيرية كبيرة سواء بالكويت او الوطن العربي.
وحول أصداء البرنامج قالت السني: جدا مرضية وطيبة 
وهذا ما ملسته من املس���تمعني واملتابعني للبرنامج حيث 
نحاول التنويع في الفقرات الفنية والفضل يعود الى فريق 
االعداد الذي يتواله الزميالن صالح الدويخ وعبداحملس���ن 
الروضان اللذين يشاطرانني تقدمي البرنامج ويقوم باخراجه 

احمد االمير.
عبدالحميد الخطيب  ٭

محمد العواش غادة السني


