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جمهور املاجد مينحه املركز األول في سباق »عشرة خليجي«
منح جمهور الفنان راشد املاجد جنمهم التفوق في سباق األسبوع 

املاضي من برنامج »عشرة خليجي«، حيث صوت بكثافة ألغنيته 
»يارب« لتحصل على املركز األول متفوقة على أغنية »أنتي أجمل« 

خلالد عبدالرحمن.
وكانت حلقة اخلميس املاضي من برنامج »عشرة خليجي« ـ 

يقدمه ياسر الشمراني ـ شهدت منافسة كبيرة جدا بني املاجد 
وعبدالرحمن حتى الثواني األخيرة من البرنامج قبل إغالق باب 

التصويت، ليحسم جمهور املاجد السباق لصاحله.

وشهدت الدقائق األخيرة منافسة بني األغنيتني السابقتني باإلضافة 
إلى أغنية ماجد املهندس »كلنا عيال تسعة«، التي حققت تقدما 

كبيرا هذا األسبوع مقارنة بترتيبها في األسابيع املاضية، حيث 
كانت حتصل على مراكز متأخرة، واستطاع املهندس أن يحصل 

على املركز الثالث لسباق األسبوع املاضي.
وكانت احللقة شهدت منافسة بني األغنيات العشر: »اجلبل ـ 
حسني اجلسمي، ما أحبك ـ كاظم الساهر، قلب قلب ـ محمد 
السالم، يا حب ـ راشد املاجد، أصفر ونور ـ يارا، أسعد اهلل 

مساك ـ نانسي عجرم، أنتي أجمل ـ خالد عبدالرحمن، يا رب- 
بندر سعد، كلنا عيال تسعة ـ ماجد املهندس، خالني ـ ميريام 

فــارس«.
وانتهى التصويت على الترتيب التالي: »املاجد في املركز األول، 

عبدالرحمن في املركز الثاني، املهندس في املركز الثالث، يارا في 
املركز الرابع، ميريام في املركز اخلامس، سعد في املركز السادس، 
عجرم في املركز السابع، اجلسمي في املركز الثامن، والسالم في 

املركز التاسع، والساهر في املركز العاشر«.

وسط غموض كامل يحيط 
بأسباب غيابه وعدم رده على 
هاتفه اجلوال، تغيب اإلعالمي 
يســـري فودة، عـــن حـــلقة 
برنامجـــه »آخر كالم« مســـاء 
أمس األول، بــعدما مت اإلعالن 
إلغاء احللقة قبل ساعات  عن 
من بثها عبر الصفحة الرسمية 

للقناة على »الفيس بوك«.
وترددت أنباء عن استضافة 
يسري فودة كال من الكاتبني بالل 
فضل وعالء األسواني، واثنني 
من أعضاء املجلس العسكري 
في احلــلقة، لكن لم يتم تأكيد 
هذه األنباء او نفيها من إدارة 

القناة.
اكتفت اإلعالمية رمي  بينما 
ماجد مقدمة برنامـــج »بلدنا 
إلغاء  باملصري« باإلعالن عن 
احللقة لظروف خارجة عن إرادة 

القناة ومقدم البرنامج.

تعود الفنانة نيكول سابا الى 
الدراما اللبنانية مجددا من خالل 
»كازانوڤا« لـ »مروى غروب« في 
ثالث جتاربها مع الشركة بعد 
»حواء فـــي التاريخ« و»احلب 
املمنوع«، وكتب العمل كلوديا 
مرشاليان، وستقف نيكول امام 
مازن معضم في هذه السداسية 
من مجموعة »للكبار فقط« مع 
املنتج مروان حـــداد واخراج 
فيليب أســـمر، نيكـــول التي 
تنافس على انتزاع جائزة افضل 
دور أول في »املوركس دور«، 
تؤدي نيكول دورا محوريا في 
»كازانوڤا« الذي يضع املوسيقى 
التصويرية له يوسف اخلال، 
وكضيفة شـــرف، في كارول 
االداريـــة في مصر  املوظفـــة 
وواحدة مـــن الفتيات اللواتي 
يقعن في غرام »كازانوڤا« أي 
مازن معضم وستؤثر في حياته، 
ظهور نيكول سيكون سريعا 
في العمل ويتطلب الهدوء في 
االداء والرومانسية، هذا وتدرس 
نيكول مشـــروعا جديدا لتطل 
مقدمة برامج في برنامج يشبهها 

كمغنية.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

اختفاء يسري فودة 
في ظروف غامضة

نيكول سابا تقع
 في حب »كازانوڤا«

يسري فودة

راشد املاجد

نيكول سابا

الســـياحة  بحضور وزير 
اللبناني فـــادي عبود، ووزير 
الطاقة واملياه م.جبران باسل، 
الوطنية لور  الوكالة  ومديرة 
سليمان، ورئيس بلدية البترون 
مارسيلينو احلرك، أقامت جلنة 
الدولية  البتـــرون  مهرجانات 
مؤمترهـــا الصحافي اخلاص 
باطالق برنامـــج  صيف 2011 
في  قاعة املؤمترات في وزارة 
السياحة اللبنانية، حيث كشف 
رئيس جلنة املهرجان، فارس 
اجلّمال عـــن برنامج املهرجان 
لهذا العام ملجموعة كبيرة من 
الوســـائل االعالمية املكتوبة 
التي  واملرئيـــة واملســـموعة 

حضرت املؤمتر.
ويستضيف املهرجان لهذا 
 9 UB40  العام الفرقة العاملية
يوليو املقبل، شـــمس األغنية 
اللبنانية جنـــوى كرم 16 من 
العمل املسرحي  الشهر،  نفس 
 The Little  الغنائي الراقـــص
Mermaid 22 يوليو، اما احلفل 
 Pop الـ اخلتامي فسيكون مع 
 Open Air رامي عياش والـ Star

Party 29 يوليو.
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