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رابح صقر و»مخاوي الليل« 

يحتفالن بفوز »الرهيب«

أحمد الفيشاوي: سأثبت براءتي 
من السيدة املطلقة

طوني يرفض خوض السياسة 
ويطل رمضانيًا عبر »القاهرة والناس«

رامي عياش يسهر 
مع حبيبته للثامنة صباحًا 

ويهديها سيارة موديل 2011

احتفل املطربان السعوديان رابح صقر وخالد عبدالرحمن، 
مساء اخلميس املاضي، مع مشجعي فريق »الريان« القطري 
الشـــهير بـ »الرهيب«، بفوز النادي بكأس أمير قطر للمرة 

الثانية على التوالي واخلامسة في تاريخه.
بدأ احلفل بعزف الفرقة املوسيقية النشيد الرسمي لنادي 
الريان، قبل أن يصعد خالد عبدالرحمن على خشبة املسرح 
ليهدي جمهور »الرهيب« أغنيته اجلديدة »سالم للريان« من 
كلمات الشاعر حمد عبداهلل البريدي، وأحلان عزازي.ثم غنى 
املطرب السعودي الشهير بـ »مخاوي الليل« مجموعة من أبرز 
أغنياته التي تفاعل معها اجلمهور كثيرا، خصوصا أغنياته 
الرومانســـية: »لو بكيت دموع عيني ما تفيد«، و»تذكار«، 
و»صدقيني«، و»علمتني حبك«، و»حبيبي آسف«، وغيرها 

من األغنيات التي أطربت جموع احلاضرين.
وكانت الوصلة الثانية واخلتامية، حسبما ذكر موقع »ام 
بي ســـي نت« مع الفنان رابح صقر الذي صفق له اجلمهور 
طويال عند صعوده على خشبة املسرح قبل أن يهنئ جمهور 

»الريان« بالفوز بكأس األمير.
وشـــدا صقر مبجموعة من أفضـــل أغنياته، منها: »عني 
الشـــمس«، و»يحق لك«، و»عشـــيري«، و»أزعـــل عليك«، 

و»مجافي«، و»باين عليك«، و»نعم نعم«.

خرج الفنان احمد الفيشاوي عن صمته اخيرا، بعد االفراج 
عنه في احلادثة الشـــهيرة التي مت القبض عليه فيها بشقة 
ســـيدة مطلقة. وكان أحمد قد التـــزم الصمت طوال الفترة 
املاضية لرفضه احلديث عن تلك القضية، ولكنه فتح قلبه 
وحتدث مع مجلة »لها« في اتصال هاتفي، قال فيه: بعد االفراج 
عني سافرت الى ماليزيا ألبتعد متاما عن اقالم الصحافيني 
الذين كتبوا عني كثيرا في احلادثة االخيرة، ولألسف معظم 
الكالم الذي كتب، مغلوط وال ميت الى احلقيقة بصلة، علما 
اني كنت ارفض التعليق او اضافة اي تفاصيل عن قضيتي 
في الفترة املاضية، ولكنني اؤكد اآلن اني ســـأثبت براءتي 
وسآخذ حقي ممن شّوه صورتي وسمعتي بالباطل، ألن ما 

حدث غير صحيح.
وفي النهاية رفض الفيشـــاوي قول اي شيء آخر سوى 

انه سافر في تلك الفترة للراحة ولينسى همومه.
ومن جانبها، قالت والدة احمد الفنانة سمية االلفي انه ال 
ميكنهـــا التحدث في هذا االمر، او تصديق ان ابنها قد قبض 
عليه في شـــقة احدى السيدات في االسكندرية، مرجحة ان 
يكون االمر برمته مجرد مزايدات، هدفها الفرقعة على حساب 

سمعة ابنها.
بينما خرج الفنان فاروق الفيشاوي والد احمد ليعرب عن 
استيائه هو اآلخر من االهتمام االعالمي املفرط بقضية ابنه، 
مؤكدا ان وجود ابنه في شقة مع سيدة ال يعني بالضرورة 

وقوع شيء محرم بينهما.

وضعت الفنانة الســـورية، أصالـــة نصري، ظهر أمس 
االول في القاهرة توأمها من زوجها املخرج، طارق العريان، 
اللذين ســـمتهما علي وآدم. وكتبت الفنانة السورية على 
صفحتهـــا اخلاصة على موقـــع الـ»فيس بوك«: احلمد هلل 
أصالة ولـــدت على خير، علـــي وآدم بصحة جيدة احلمد 
هلل، كما كتبت أيضا: »بدي أشـــوف كم واحد راح يبارك« 

لـ»أصووولة هووون«.
ويتواجد زوجها طارق العريان بجوارها في املستشفى 
الى حني االطمئنان عليها، وبذلك أصبحت أصالة أما الربعة 
أبناء، بعد ولدين أجنبتهما من زوجها السابق، أمين الذهبي، 

وهما خالد وشام.
هذا ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة السورية، حسب 

موقع »دنيا الوطن« صورة التوأم.

احتفل البوب ستار رامي عياش بعيد ميالد حبيبته على 
طريقته اخلاصة فــــي RESTAURANT ROSE لصاحبه جان 
ماري رياشي الذي تربطه صداقة كبيرة برامي، حيث أقام 
حلبيبته عيد ميالد األحالم كما في القصص الرومانســــية، 
وحجز نصف الصالة وزينها بالورود احلمراء التي أحاطتهما 
مــــن كل جانب وتدلت ايضا من الســــقف فأصبحا وكأنهما 
جالسان في غابة من الورود احلمراء املشعة باحلب، وحدهما 
ســــهرا وطال بهما الســــهر في أجواء مليئة بالسهر واحلب 
والغرام، بحسب موقع »النشرة«. وبدأت سهرة احلب ولم 
تنته إال بساعات الصباح األولى فودعهما القمر واستقبلتهما 
الشــــمس بدفئها وحنانها ولم تنته مفاجآت رامي حلبيبته 
هنا، فهي وعند مغادرتهما في متام الساعة الثامنة صباحا 
فاجأها بســــيارة من نوع جيب فولكس فاغن موديل 2011 

ملفوف بشريط أحمر كما األفالم.

رابح صقر

أحمد الفيشاوي

أصالة نصري

أول صورة لتوأم أصالة علي وآدم

رامي عياش

أسماء املنور أحيت البرامي األول على »الشاهد«

منافسة شديدة بني الشباب في»صوت السهارى« 
وثناء من جلنة التحكيم على األصوات النسائية

تضم املتسابقني عيسى املرزوق، 
عبداهلل عيســــى، جمال الدريعي 
وعيســــى املرزوق أغنية »احلب 
أســــرار«، وأخيرا شدت املجموعة 
اخلامسة، وكانت جميعها أصواتا 
نسائية جمعت حنان من البحرين 
واملصرية بدور ومواطنتها مروة 
والعمانية غصون، بأغنية »أيوه« 
من خاللها أجمعت جلنة التحكيم 
على قوة أداء املتسابقات، واختتمت 
املنور مشاركتها في البرنامج بأغنية 

»يا منيتي«.
عبدالحميد الخطيب  ٭

ومصيبة اذا ما بيفهم باملوسيقى 
وأبوه املوزع عصام الشرايطي وأمه 

أسماء املنور«.
بعد ذلك أدت املجموعة الثانية 
التي تضم املتســــابقني مشــــاري 
االسود، فهد املال، عبداهلل خير اهلل 
وبشار العليم أغنية »شكواي«، كما 
قدمت املجموعة الثالثة املكونة من 
السعودي جراح جميل واالردني 
يوسف عرفات والكويتيني محمد 
حسن وخالد الفيلكاوي أغنية »دنيا 

الوله«.
ثم قدمت املجموعة الرابعة التي 

انطلق مســــاء امس االول على 
البرامي االول  شاشة قناة الشاهد 
لبرنامج اكتشاف املواهب »صوت 
الســــهارى«، وذلك مبشــــاركة 20 
متسابقا من جميع الدول العربية، 
اختارتهم جلنة التحكيم في البرنامج 
واملكونة من امللحن سليمان املال 
وامللحن يعقوب اخلبيزي والشاعر 
الغنائي احمد الشرقاوي للمنافسة 
على اجلائــــزة الكبرى التي تبلغ 
قيمتها ما يقــــارب 30 ألف دينار 

اضافة الى انتاج ألبوم غنائي.
شــــهدت احللقــــة االولــــى من 
البرنامج والتي قدمها محمد اجلالد 
والسعودية سارة صوفي منافسة 
شديدة بني الشباب املشاركني فيما 
اشادت جلنة التحكيم باالصوات 
النسائية، وكانت احللقة استضافت 
الفنانة املغربية أسماء املنور التي 
قدمت مجموعة اغــــان مع الفرقة 
املوسيقية بقيادة املايسترو جمال 
اخللب، كما شهد البرنامج تقسيم 
املواهب الى مجموعات يتشاركون 
في أداء أغنية أمام جلنة التحكيم 
واجلمهور، حيث قدمت املجموعة 
االولى التي ضمت املصري أحمد 
عبداللطيــــف، والكويتيني فيصل 
العواد ومحمد ثاني وعبدالعزيز 
الراشد أغنية »واقف على بابكم«.

وكشفت املنور خالل احللقة عن 
عشقها للجلسات وعدم مواجهتها 
الي صعوبــــة فــــي غنــــاء اللون 
اخلليجي قائلة عن امكانية دخول 
مولودها اجلديد املجال الفني: »أكيد 

جلنة التحكيم أثناء البرنامج

أمين زبيب يطلق أغنيته املسروقة من »ستاراك« 
ومي سليم ترفض كشف اسم مولودها

االردنيـــة عن جنـــس مولودها 
املنتظر، فأجابت مي: »اللي بيجي 

من اهلل منيح«.
بعدهـــا أطلـــت الفنانة فيكا 
لتؤدي مبشـــاركة كريســـتني 
أغنيتني، ومتيزت كعادتها بالغناء 

باللغة األجنبية.
ولعل أفضل إطالالت الطالب 
غناء كانت للمشتركة املصرية 
نســـمة بأغنيـــة »مـــا بخاف« 
للفنانة كارول ســـماحة، والتي 
قدمتهـــا بإحســـاس الفت رغم 
اللوحـــة الراقصة التي واكبتها 
واملستوحاة من أجواء مغطس 
ورداء احلمـــام وهي بعيدة عن 

مضمون االغنية.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

باسمه، ما دفع مقدمة البرنامج 
هيلدا خليفـــة للتعليق بقولها 
»االغنية رائعـــة«، فيما اعتبر 
أمين أن اجلمهور هو الذي يتفاعل 
مـــع الفنان لكي يؤدي أفضل ما 
عنده، ومن ثم غنى زبيب منفردا 
في إطاللته الثانية أغنيته »شو 
بعملك أنا حبيت« التي كانت قد 

سرقت منه.
أما ضيفة البرامي مي ســـليم 
التي تنتظر إجناب طفلها فغنت 
»سكتالو« مع الطالبة الفلسطينية 
ليـــان وظهرت بقصـــة جديدة 
لشـــعرها، وما ان انتهت حتى 
انفجرت ليـــان بكاء اثر وصول 
والدتها لتقضي بعض االوقات 
مع الطالب، وسألت هيلدا الفنانة 

أنقذ تصويـــت اجلمهور في 
البرامي األخير لبرنامج »ستار 
أكادميي« املشترك أحمد بنسبة 
75.93%، ليقف كل من حســـام 
ومحمد عبـــداهلل امام تصويت 
زمالئهم، فحصد محمد 6 أصوات 
مقابل 3 حلسام، مع االشارة الى 
ان املشترك السوري محمد دقدوق 
صوت ضد ابن بلده حسام، فيما 
شـــوهدت أيضا السورية سارة 
تضحك طويال قبـــل تصويتها 
حلسام، وقد أثار تصويت سارة 
الدهشـــة اثر اخلالف الذي شب 
بينهما منذ أيام داخل األكادميية 

طغت عليه الشتائم والضرب.
الـ »توب  أما جلهة تصويت 
5« لهذا االسبوع، فاحتلت ليان 
املرتبة اخلامسة، نسمة املرتبة 
الرابعة، عبد السالم في املرتبة 
الثالثة، ســـارة من سورية في 
املرتبة الثانية لتتربع اميمة على 
املرتبة االولى وتفوز برحلة الى 

تركيا.
وحل الفنـــان اللبناني أمين 
زبيب، والفنانة األردنية مي سليم، 
والفنانة األجنبية فيكا، ضيوفا 
على البرامي التاسع، حيث افتتح 
زبيب احلفل بأغنيته »كرمالك يا 
حبيبي« التي أداها معه الكويتي 
عبدالسالم، وبعد االغنية أعرب 
اجلهور عن حماســـه من خالل 
التصفيق لنجمهم أمين والهتاف 

أمين زبيب مي سليم

يطــــل اإلعالمي طوني خليفة في رمضــــان املقبل عبر قناة 
»القاهرة والناس« من خالل برنامج جديد لن يحمل نفس اسم 

البرنامج الذي أطل به العام املاضي أي »ملاذا«.
وكشف خليفة لـ »األنباء« ان اجتماعا جمعه منذ أسابيع في 
بيروت مع صاحب القناة طارق نور، حيث عرض عليه تقدمي 
برنامج حواري سياسي يتماشى مع 
األحداث التي مرت بها مصر بعيدا 
عن نوع البرامج املتنوعة التي أطل 
من خاللها، على ان يعرض البرنامج 
قبل انتخابات الرئاســــة ومجلس 
الشــــعب في مصر، ملمحا الى ان 
صاحب احملطــــة رأى ان برنامج 
كهذا سيستقطب نسبة كبيرة من 
املشاهدة في مصر خاصة إذا قدمه 
إعالمي لبناني حيادي وعلى مسافة 

واحدة من كل الفرقاء في مصر.
إدارة  وقد اســــتمهل خليفــــة 
احملطة، لكنه عاد وأكد لهم انه بعد 
ان راجــــع فكره رأى كلبناني أنه ال عالقة له بسياســــة الداخل 
املصري، ففضل املضــــي بنفس نوع البرامج التي أطل بها، أي 

مبا يشبه »بلسان معارضيك« و»ملاذا«.
هذا ولم يحســــم حتى اآلن ما إذا كان البرنامج سيصور في 
بيروت كما العام الفائت، حيث أشار خليفة لـ»األنباء« ان مخرج 
برنامجه ميالد أبي رعد سيتواجد خالل األيام املقبلة في القاهرة 
لوضع اللمســــات االخيرة على تفاصيل البرنامج، مؤكدا انه ال 
يوجد جزء ثان من »ملاذا«، وإمنا برنامج بأفكار مختلفة لكنها 
متواصلة وأشبه باملسلسل، مبعنى أن كل برنامج جديد يكمل 

ما سبقه لكن بأفكار مغايرة.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد   ٭

طوني خليفة

أصالة وضعت توأمها »علي وآدم« ونشرت 
على الـ»فيس بوك« أول صورة لهما


