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محمد املزروعي يتعرض حلادث
 أثناء تصوير »عجب عجب«

باستفتاء أجراه موقع »بصراحة« االلكتروني 
تنافست كل من الفنانات إليسا، جنوى كرم، 
هيفاء وهبي، كارول س���ماحة، ميريام فارس، 
نانسي عجرم ونوال الزغبي على لقب »جنمة 

لبنان االولى« للفصل األول من العام 2011.
وامتد التصويت لش���هر كام���ل واحتدمت 
املنافسة بني النجمات ولم حتسم النتيجة إال 
خالل األيام االخيرة، وذهبت املرتبة االولى الى 
الفنانة هيفاء وهبي ب� 255050 صوتا، بينما 

ال يهدأ الفنان اإلماراتي، محمد املزروعي عن 
العمل، فهو يسجل ويحضر ويتابع، ومن املتوقع 
أن يكون صيفه حافال هذه السنة من خالل األغنيات 
التي سجلها وصورها ويستعد لطرحها، كما أنه 

يحضر لعدد من احلفالت العامة واملناسبات.
وطرح املزروعي أخيرا أغنيته اجلديدة »عجب 
عجب« من كلمات الشاعرة أصايل، وأحلان غيث 
محمد، وتوزيع علي املس����افر، بعد أن انتهى من 
تسجيلها في استديوهات جنوم، وصورها على 
طريقة الڤيديو كليب مع املخرج اللبناني بسام 
الترك في منطقة فاريا اللبنانية، ومتيزت أجواء 
التصوير بالف����رح واللعب على الثلج مع فريق 

حصلت على املرتبة الثاني���ة الفنانة جنوى 
كرم ب� 227938 صوتا، واحتلت املرتبة الثالثة 
الفنانة إليسا ب� 57525 صوتا تالها في املرتبة 
الرابعة الفنانة كارول سماحة ب� 8459 صوتا، 
اما املرتبة اخلامس���ة فحصلت عليها الفنانة 
نانسي عجرم ب� 6650 صوتا، وجاء في املرتبة 
السادسة الفنانة نوال الزغبي ب� 5315 صوتا، 
واحتلت املرتبة السابعة واألخيرة الفنانة ميريام 

فارس ب� 4603 أصوات.

العمل. وتعرض املزروعي، حسب »ايالف« وهو 
يتزلج لعدة حوادث أوقف����ت التصوير لبعض 
الوقت، ملعاينته والتأك����د من أنه لم يصب بأي 
مكروه، كما صور اجلزء األخير بعيون السيمان 
وستعرض األغنية املصورة على قنوات جنوم 
والقنوات األخرى، على أن تذاع على محطات ال� 
»اف ام«. ومن املعروف أن الفنان الش����اب محمد 
املزروعي له العديد من األغنيات ومنها على سبيل 
املثال أغنية »شوقي«، و»إنفلونزا احلب«، و»أنا 
ولهان«، و»يا حر«، و»البيرق اخلفاق«، وانتهى من 
تسجيل وتصوير اغنية »ودي اعرف« مع الفنانة 

اللبنانية دارين حدشيتي ستعرض قريبا.

هيفاء وهبي

وغيرهما، كما حضر مالك العقاد 
مخرج العمل ابن املخرج الراحل 
مصطفى العقاد، وأسماء املنور 
والشاب جيالني وطبعا كوينزي 

جونز.
ومن املقرر أن تأتي ديانا إلى 
القاهرة قريبا ملقابلة عدد من 
الشعراء وامللحنني لالستماع إلى 

منهما، لكن بسبب خشية سعيد 
من هذا الزواج ومن أن تترمل 
مبكرا يحاول إبعاد الفكرة عن 
ذهنه مم����ا يجعلها تعيش في 
ص����راع داخلي عنيف، فهي لن 
تستس����لم وستظل تعمل على 
التأثير في أفكاره أمال أن تتوج 
قصة حبهم����ا بالزواج، خاصة 

ديانا كرزون على طاولة العشاء 
مع املطرب العاملي ليونيل ريتشي

دمية قندلفت تعاني الفقر واحلرمان

منى زكي غاضبة من »الفيس بوك«
و»XL« يجمعها مع حلمي في عمل واحد

أكد عدد من املقربني من الفنانة منى زكي 
أنها غاضبة بشدة بسبب قيام البعض بإنشاء 

صفحات مزيفة حتمل اسمها على موقع »فيس 
بوك« االجتماعي الشهير، حيث يقوم البعض 

بالتفاعل مع املعجبني ونشر بعض الصور 
املركبة لها، في حني أن كل تلك الصفحات 

وهمية وال عالقة لها بها. وأشار مصدر فضل 
عدم ذكر اسمه جلريدة األخبار املصرية أن ملنى 
صفحة شخصية بالفعل على موقع الفيس بوك، 

ولكنها مغلقة وتقتصر على األهل واألصدقاء 
فقط، وترفض جعلها صفحة للمعجبني حتى 
تظل محتفظة بخصوصيتها، وتعبر فيها عن 
آرائها بحرية، وخالف تلك الصفحة فهي غير 

مسؤولة عن أي صفحات أخرى موجودة 

باسمها، وتبحث حاليا عن وسيلة متنع بها 
ما يحدث ألنه يسيء إليها في الكثير من 

األحــيان.
من جانب آخر قرر الفنان أحمد حلمي البدء 

في تصوير فيلمه اجلديد »XL« والذي ستقوم 
مــنى مبشاركته فيه. وقام بكتابة الفيلم 

السيناريست تامر حبيب، ومن املقرر أن يقوم 
بإخراجه املخرج شريف عرفة، وتدور أحداث 

الفيلم حول شخصية شاب بدين وكسول جدا 
يتعرض للعديد من املشاكل الكوميدية وغالبا لن 
يتعرض الفيلم للثورة لتعمد صناع الفيلم تقدمي 

وجبة كوميدية للجمهور بعد األحداث الصعبة 
اجلارية.

القاهرة ـ سعيد محمود   ٭

أغنيات جديدة، حيث بدأت من 
اآلن التحضيرات األولى أللبومها 

املقبل.

أنها متتلك رغبتها املش����روعة 
بالزواج واألمومة. 

دمشق ـ بروين إبراهيم   ٭

عادت املطربة ديانا كرزون 
جنمة برنامج »سوبر ستار« في 
نسخته األولى إلى األردن بعد 
أن قام����ت بوضع صوتها على 
أوبريت »بكره« الذي يش����رف 
عليه الفنان واملنتج األميركي 
الشهير كوينزي جونز مبشاركة 
عدد كبير من املطربني العرب 
واألجانب، حسب »اليوم السابع« 
املصرية، وكانت ديانا قد سافرت 
إلى املغرب ملدة أسبوع بعد أن 
تلقت دعوه للمشاركة في هذا 
الذي يدعم  الغنائي  األوبريت 

أطفال العرب احملتاجني.
كما احتفلت في حفل عشاء 
خاص يجمعها مع جنوم العالم 
بانته����اء تس����جيل األوبريت، 
العاملي  والذي حضره املطرب 
»ليونيل ريتش����ي« واملطربة 
»سايدا« واملوزع العاملي »ريد 
وان« الذي قام بتوزيع األوبريت 
وعمل م����ع كبار الفنانني منهم 
»جنيفر لوبيز« و»الليدي غاغا« 

الفنانة السورية  تش����ارك 
دمية قندلفت هذا املوس����م في 
الدرامية  مجموعة من األعمال 
منها »االنفجار« إخراج أسامة 
حمد، وتأليف أس����امة كوكش، 
وإنتاج شركة الهاني، وجتسد 
فيه شخصية سعاد التي تعاني 
الفقر واحلرمان وتزداد معاناتها 
مع فقدانها ألخيها معيل األسرة 
وعجز األب املقعد عن العمل، مما 
يدفع بها للتفكير في السير في 
طرق غير جيدة، ولكنها ال تلبث 
أن تتراجع عن هذه الفكرة ألن 
أخالقها وتربيتها مينعانها من 
ذلك، كم����ا تقوم قندلفت حاليا 
بتصوير دورها في مسلس����ل 
»صبايا 3« إخراج ناجي طعمي 
وتأليف مازن طه ونور شيشكلي 
وإنتاج شركة بانة، حيث تؤدي 
شخصية لم تكن موجودة في 
األجزاء الس����ابقة وهي هنادي 
الصديقة اجلديدة للصبايا التي 
تعمل في مجال تنسيق احلفالت 

واألعراس.
أم����ا ف����ي مسلس����ل »تعب 
املش����وار« إخراج سيف الدين 
سبيعي وتأليف فادي قوشقحي 
وإنتاج شركة بانا لإلنتاج الفني 
فتؤدي شخصية ميسون التي 
ش����اءت األقدار أن جتمعها مع 
سعيد الرجل اخلمسيني الذي 
يكبرها بست وعشرين سنة، 
ورغم هذا الف����ارق الكبير، إال 
أن س����هم احلب أصاب قلب كل 

ديانا كرزون

دمية قندلفت

منى زكي

أكد أنه متابع خلطوات اجلسمي ويستعد لتصوير »ألف مرة«

الزدجالي: الكسل أبعد الكثير عن الساحة الفنية
ومتفائل بـ »عّيار« في ألبومي اجلديد

كش����ف الف���ن����ان ص����الح 
الزدجالي ان سر وجود أغنية 
»عيار« من كلمات حميد البلوشي 
امللق����ب بالعاي����د، ومن أحلانه 
وتوزيع إبراهيم السويدي في 
ألبومه اجلديد، يرجع لتفاؤله بها، 
مؤكدا أن سر جناحها واحتاللها 
للمرتبة األولى إمنا يرجع جلمال 
الكلمات وطريقة طرح الفكرة، 
ومش����يرا في الوقت نفسه الى 
ان ألبومه اجلديد يحتوي على 
ألوان متعددة، حيث اعتمد فيه 
على مجموعة من املوزعني وهو 

.EMI من إنتاج شركة
واضاف الفنان العماني اثناء 
استضافته في »جلسات إمارات 
اف ام« أنه سيقوم قريبا بتصوير 
3 أغنيات من ألبومه وهي »عّيار« 
مع املخرج اللبناني ديڤيد زين 

امل���س���ابقات ثم  ب����رامج  في 
ابت����ع���دت واختفت ولم يعد 
ل����ها مشاركات رمبا يرجع ذلك 
للكسل وعدم املتابعة واستغالل 
الت����ي ص��احبتهم،  الش���هرة 
كم���ا أن هن���اك مجموعة من 
رواد األغنية العمانية ساهموا 
العمانية  في تطوير األغني���ة 
وانتشارها مثل سالم بن راشد 
الص���وري وحم���دان الوطني 

واحلكم عائل.
 اجلدي���ر بالذكر ان احللقة 
التي بثت مساء الثالثاء املاضي 
الفن���ان العماني  تخللها غناء 
الزدجالي ملجموعة من  صالح 
أغانيه والتي عرفه اجلمهور بها. 
وقدمت له شهادة تقدير تكرميا 

له من »امارات اف ام«.
عبدالحميد الخطيب  ٭

ان���ه مرتب���ط بصداق���ات مع 
مجموعة من الفنانني وهو يعتز 
بها ويحافظ عليها مثل مهندس 
الصوت جاس���م محمد، كاشفا 
الغنائية  أنه متابع للس���احة 
اإلماراتية وفنانيها مثل ميحد 
حمد وخطوات النجم حس���ني 
اجلسمي وهو مستمع لكل جديد 

على الساحة الغنائية.
كما صرح الزدجالي بأن سبب 
قلة بروز املواهب العمانية هو ان 
عمان تزخر باملواهب اجلميلة إال 
أنه ينقصها الدعم املادي وهو أمر 
مهم ألي مجال، كما أن املوهبة 
واملادة والتخطيط السليم من 
أهم أسباب بروز الفنان، وأشار 
ال���ى أن اإلعالم ه���و أهم داعم 
للفن���ان، وان هناك أص����وات 
ع���دد من ال��شباب التي ب����رزت 

في اإلمارات، و»صوتك بعيد« في 
الهند، »وألف مرة« مع املخرج 
عام����ر رواس، مبينا أن الفرق 
بني ألبومي����ه الغنائيني اللذين 
أصدرهم����ا »مفه����وم احل����ب« 
و»عي����ار« هو انه ب����ات اليوم 
أكثر نضجا في اختيار الكلمة 
واللحن، وقد استفاد من عمله 
باإلعالنات التجارية في كيفية 

صناعة األغنية.
وتطرق الزدجالي في حديثه 
الى مشاريعه الفنية املقبلة وقال 
انه بصدد تنفيذ ديو مع إحدى 
الفنانات، كما س���يطرح بعض 
الس���ينغل، باإلضافة  األغاني 
لتركيزه على تصوير أكثر من 
عمل لكي يدعم تواجده وانتشاره 

بشكل دائم.
وعن عالقاته الفنية أوضح 

...ومكرما من »إمارات اف ام« صالح الزدجالي

قالت إنها ستعتزل لو طلبت أمها ذلك

ساندي: جرأتي في السينما لن تتجاوز املايوه والقبالت
 قال����ت الفنانة التونس����ية 
س����اندي إنه ال وج����ه للمقارنة 
العربية ومثيلتها  بني السينما 
الغربية فيما يخص املش����اهد 
اجلريئة، مشيرة إلى أن ما ميكن 
أن تقدمه هي كممثلة هو ارتداء 
املايوه واملالبس العارية نوعا ما 
وتبادل القبالت، مستشهدة مبا 
كانت تقدمه الس����ينما املصرية 
فترة الستينيات والسبعينيات 
ومدى اجلرأة التي لم تصل إليها 

السينما اآلن.
وأضافت ساندي قائلة: ال أضع 
خطوطا حمراء لنفسي، خاصة في 
مصر، ألننا مهما قدمنا من مشاهد 
جريئة في السينما، فلن نصل 
للسينما املوجودة في هوليوود 
الش����ديدة،  واملعروفة بجرأتها 
فنحن نقدم املشاهد باإليحاء في 
السينما العربية، أما في السينما 
األميركي����ة والفرنس����ية، فهذه 
املشاهد تقدم للجمهور مباشرة 
ودون حذف منها، ونحن لن نصل 
لهذه املرحلة في السينما، ألننا 
في النهاية شرقيون ولدينا عادات 

وتقاليد يجب احملافظة عليها.
وتابع����ت: أقص����ى ما ميكن 
تقدميه في السينما املصرية هو 
ارتداء املايوه في أحد املش����اهد 
وتبادل القبالت وارتداء املالبس 
العارية نوعا ما، وأرى أن األفالم 
القدمية كانت تقدم هذه املشاهد 
دون حرج، فلماذا لم ننتقد هذه 

جريئا عندما أرتدي املايوه في 
السينما، ألنني أرى في احلقيقة 
فتيات أجرأ بكثير مما أقدمه في 

السينما.
وحول إمكانية اعتزالها الفن، 
قالت الفنانة التونسية: ال ميكن 
أن آخذ هذا القرار، إال إذا طلبته 
مني أمي، فهي اإلنسانة الوحيدة 
التي ميك����ن أن أخضع لرغبتها 

في ذلك.
أما عن حياتها الش����خصية، 
فكشفت س����اندي عن مرورها 
بقصة حب واحدة في حياتها، 
لكنها لم تكلل بالنجاح، قائلة: 
لم أعش جتربة ح����ب باملعنى 
أنها لم تكتمل  الصريح، بدليل 
بالنهاية السعيدة وهي الزواج، 
ولكنني اس����تفدت منها نضجا 
أعي����ش هذا احلب  أكثر وكنت 

في تونس.
وعن سبب فشل التجربة قالت 
ساندي: الرجال غيورون بدرجة 
مبالغ فيها، وأنا ال أحب الرجل 
الغي����ور لدرجة زائدة، ألن هذه 

الغيرة تخنقني.
يذكر أن س����اندي س����تقدم 
برنامج����ا رياضي����ا على إحدى 
القنوات، وسيعرض على الهواء 
مباش����رة ملدة ساعة يوميا، كما 
ستتم استضافة فنان خالل حلقة 
واحدة في األس����بوع، كما تقوم 
حاليا بقراءة سيناريو مسلسل 

جديد.

أقدم دورا لفتاة محجبة في فيلم 
سينمائي وأرتدي بعدها مايوه 
في مارينا أم����ام الناس، وأنا ال 
أحتدث عن نفس����ي فقط، ألنني 
في النهاية ال أقدم ش����خصيتي 
احلقيقية، وإمنا أقدم دوري في 
الفيلم، لذلك ال أرى أنني أقدم أمرا 

األفالم س����ابقا؟ كما أن هذا كله 
العادية في  موجود في حياتنا 
مصر، بحس����ب ما ذكرت مجلة 
»كالم الن����اس« الص����ادرة هذا 

األسبوع.
ودللت س����اندي على رأيها 
بالقول: ليس م����ن املعقول أن 

ساندي

هيفاء وهبي أفضل فنانة لبنانية


