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في الليلة الثامنة حلفالت »ربيع سوق واقف« في الدوحة

 البلوشي: »ال تواخذني«.. وأنغام: »محدش يحاسبني«..ونانسي: »شاطر« 

حيث قدم لهم العديد من اغانيه 
اجلميلة مثل »ال تواخذني« 
و»جاي تس���ال« و»احملبة« 
والتي شاركه اجلمهور ترديد 

كلماتها اجلميلة.
وبعد اس���تراحة قصيرة 
صعدت انغ���ام حيث قوبلت 
بتصفيق حار من قبل اجلمهور 

البلوش���ي واملطربة  مساعد 
انغ���ام واملطربة  املصري���ة 
اللبنانية نانسي عجرم التي 

احيت حفال لالطفال.
انطلق���ت الليلة الغنائية 
بصع���ود البلوش���ي ال���ذي 
اس���تقبله اجلمهور بحرارة، 
خصوصا الشباب اخلليجي، 

اجلمهور استغرب وجود تذاكر 
حلفل نانس���ي عجرم حيث 
تراوحت التذاكر بني 50 و100 
ريال قطري في حني أن جميع 
احلفالت املقامة في املس���رح 

املكشوف كانت مجانا!

الدوحة ـ مفرح الشمري  ٭

لهم نانسي عددا من اغانيها 
اخلاصة لالطفال مثل »شاطر 
شاطر«، »شخبط شخابيط«، 
»يا بنات«، »وسطوحي« وسط 
اجواء تلقائي���ة وعفوية من 
االطفال الذين شاركوا نانسي 

الرقص على تلك االغاني.
يذك���ر أن ع���دد كبير من 

وأحلقته���ا باغني���ة »ليالي« 
وشاركها اجلمهور غناء كلماتها 

الدافئة. 
ومن جانب آخر ش���هدت 
خشبة مس���رح الريان حفلة 
اس���تثنائية لالطفال احيتها 
نانس���ي عجرم وحضرها ما 
الفي طف���ل، وقدمت  يقارب 

الطربية،  العاش���ق الغانيها 
وقدمت له���م بصوتها الدافئ 
القدمي���ة واجلديدة  اغانيها 
مث���ل »ف���ي الرك���ن البعيد 
اله���ادي« واتبعته���ا بأغنية 
»انا عايشة حالة« و»محدش 
يحاسبني« لتهدي جمهورها 
اغنيتها اجلديدة »نفسي احب« 

سادت اجواء »احلب« الليلة 
الثامنة حلفالت »ربيع سوق 
واق���ف« الغنائية املقامة في 
انها واكبت  الدوحة، السيما 
االحتف���ال ب� »عي���د احلب«، 
حيث تب���ادل جمه���ور تلك 
الليلة »احلب« مع فرس���ان 
احلفل وهم: املطرب الكويتي 

نانسي عجرم تألقت كعادتها وأسعدت األطفالمساعد البلوشي في احلفل  أنغام أمتعت جمهور »ربيع سوق واقف« بأغانيها الدافئة 

ممثلة ابدت رغبتها 
باملشاركة في اي عمل 
درامي علشان الناس 

ما ينسونها النها غايبة 
عن االعمال الدرامية من 
سنتني.. خير ان شاءاهلل!

ممثل اعتبر عدم 
مشاركته في عمل 

مسرحي استعراضي 
خسارة كبيرة بعد جناح 

هاملسرحية عند اجلمهور.. 
اللي ما يطيع يضيع!

ممثلة خليجية بعد ما التزمت 
بالعقد اللي بينها وبني احد 
املنتجني هااليام تفكر انها 
تلغي هذا االلتزام بعد ان 

شافت دورها في عمله اليديد 
تكملة عدد.. اهلل يعينچ!

رغبة خسارة التزام  هيفاء ومايا وحرب األقنعة!

زيادة وزن شيرين 
تفسد إطاللتها اخلليجية!

بعد أن كانت نشرت الفنانة هيفاء وهبي منذ 
أيام على صفحتها اخلاصة على »تويتر« 
الصورة األولى من ڤيديو كليب أغنيتها 

»ازاي انساك« التي صورتها منذ أيام بني دبي 
وابوظبي حتت إدارة املخرجة اجني جمال. 

وتظهر »هيفاء« في الصورة وهي تضع قناع 
على وجهها كـ Cat Woman. عمدت الفنانة مايا 

دياب خالل إطاللتها مساء اخلميس املاضي 
كضيفة خاصة في حلقة »عيد احلب« ضمن 
برنامج »سوري بس« للكشف عن ماسك هو 
نسخة طبق االصل ملاسك هيفاء )ماسك عني 

القطة(، حيث قالت انها لم تضعه بعد فيما 
متتلكه منذ فترة طويلة. وظهر وكأن الفنانتني 

تتسابقان في الظهور أمام عدسات الكاميرا 
بهذا املاسك في حرب خفية غير معلنة.

وكانت قد فاجأت اجلمهور بطلتها بشعر 
باللون األحمر، فتناقلت مواقع التواصل 

االجتماعي اخلبر وصورة مايا التي نشرها 
املسؤولون عن صفحتها الرسمية بعد ظهورها 

مباشرة. وأكدت مايا في احللقة انها فخورة 
مبا قدمته من برامج وباجلماهيرية التي 

حققتها، هذا واعتبرت أنها ال ترى من يقلدنها 
من املقدمات اللواتي ظهرن ببرامج مشابهة 

لبرنامج »هيك من غني« بعدها. ونفت خالف 
مع سعيد املاروق مخرج »شكلك ما بتعرف« 
وأيضا نفت خالفها مع رامي عياش. وتباهت 
بصداقتها مع الفنان وائل كفوري الذي أكدت 
أنه صديقها الصدوق بعيدا عن حب العشاق.

بيروتـ  ندى مفرج سعيد  ٭

يبدو أن شيرين عبدالوهاب اكتسبت وزنا في الفترة 
األخيرة، إذ ظهرت أكثر سمنة خالل إطاللتها في 

برنامج »جلسات وناسة«.
ورغم ارتداء النجمة املصرية املالبس اخلليجية، إال أنها 

بدت أكثر سمنة، ولم تنل إطاللتها إعجاب جمهورها 
سواء لناحية الشعر أو األزياء.

وكانت شيرين قد سافرت مؤخرا لتصوير البرنامج. 
كما قامت بتصوير برنامج »كوك استديو« مبشاركة 

جنم الراب األميركي rapper nell. وحتى اآلن، لم 
تعرض احللقة.

هيفاء وهبي ومايا دياب بقناع القطة

شيرين عبد الوهاب في جلسات وناسة وتبدو أكثر سمنة

»غريبة هالدنيا«.. سرقة نوال الزغبي!

بعد أيام قليلة من اختراق الصفحة الرسمية 
للفنانة اللبنانية إليس���ا على »فيس���بوك«، 
تعرضت مواطنتها النجمة نوال الزغبي ملوقف 
مماثل، حيث فوجئت باختراق حسابها الرسمي 

على موقع تويتر.
وتعرضت نوال لعملية اختراق أفقد حسابها 
الرسمي كل املتابعني لها الذين وصل عددهم 
من���ذ أيام إلى 440 ألفا، كما ألغى املخترق كل 

احلسابات التي تتابعها »الزغبي« بنفسها.
وأعلنت النجمة اللبنانية، بحس���ب موقع 
»محيط«، عن هذا االختراق بنفسها في تدوينة 
مس���اء األربعاء املاضي، وكتبت: »شكرا على 
الفيرس، لقد أصب���ح املتابعني صفرا اآلن، ال 
مشكلة، انتظروا ڤيديو جديدا«، ذلك في إشارة 
منها إلى إطالق ڤيديو كليب أغنيتها اجلديدة 

»غريبة هالدنيا«.

نوال الزغبي

من كلمات تام����ر بالتعاون مع 
الشاعر رمضان محمد، أحلان 
محم����د محي����ي وتوزيع كرمي 
عبدالوه����اب، عل����ى أن تكون 
ضمن قائمة أغني����ات األلبوم 
اجلديد الذي يصدر خالل الشهر 
القادم، وسترافقه حملة إعالمية 
وإعالنية ضخم����ة. ويتضمن 
األلبوم حوالي 15 أغنية منوعة 
في األمناط املوسيقية واملواضيع 
التي يتطرق إليها حسني للمرة 
األولى، وينتظر جمهوره األلبوم 

ويترقبون موعد إصداره.

النجمني أحمد  يذك���ر أن 
حلمي ومنى زكي يعدان أشهر 
زوجني في الوسط الفني من 
الش���باب، وقد أستمر  جيل 
زواجهما ألكثر من 10 سنوات 
الوحيدة  ابنتهما  أثمرت عن 

»لي لي«.

»يا بخت اللي بتحب« تامر حسني

منى زكي ترفض احلديث عن احلب

على طريقة النجوم الغربيني، 
أطلق الفنان تامر حسني منذ 
يومني أغنيته اجلديدة »يا بخت 
اللي بتحب«، من ألبومه القادم 
»بحبك انت«، وذلك عبر صفحته 
على موقع ال� »فيسبوك« قبل 
إطالقها عبر اإلذاعات. واختار 
تامر ان يطلق هذه األغنية عبر 
ال� »فيسبوك«، بعد أن تخطى عدد 
معجبيه هناك اخلمسة ماليني 
معجب، وكونه أول فنان عربي 
يكس����ر حاجز األربعة ماليني 
معجب. و»يا بخت اللي بتحب« 

تعد النجمة منى زكي من 
الفنانات الالتي يحرصن على 
أن يكون عيد احلب يوما مميزا، 
فهي عادة ما تأخذ أجازة من 
ارتباطاتها الفنية في هذا اليوم 
لالحتفال م���ع زوجها الفنان 
السفر  أحمد حلمي، وأحيانا 
معا لقضاء هذا اليوم في أجواء 
شاعرية جميلة لتجديد مشاعر 

احلب بينهما.
إال أن األحوال التي متر بها 
مصر حاليا من عنف وإراقة 
الدماء جعلت الفنانة ال تريد 
حتى احلديث عن احلب حيث 
قالت، بحسب موقع »انا زهرة«: 
األجواء التي تش���هدها مصر 
حاليا ال تسمح باحلديث عن 
الفالنتاين، بل قد نستغل هذه 
املناسبة في الدعوة إلى عودة 

احلب بني كل املصريني.

تامر حسني

منى زكي

عياش يعلن خطوبته على الهواء ويقول: 
لقب »النجم األوسم« ال يعنيني.. وعمل مسرحي قريبًا

رانيا يوسف: ال أحصل على أموال من دون وجه حق

حده، فنحن كنا نقلد املشاهير 
نحن وصغار وهلق العالم عم 
بتقلدنا«. وأكد رامي أنه يحب 
ويحترم ربي����ع اخلولي جدا 
وأضاف: »كنا من أعز األصحاب 
وأغنية »يا ريت بترضي« التي 
حلنها أكثر من رائعة، وأحب 
أن أتواص����ل معه لكن أخاف 
»أن ألهيه عن رس����الته«. أما 
عن انتقادات الصحافة فقال 
ان هذا األمر يزعجه حس����ب 
نوع الصحافة، وتابع: »هناك 
صحافة نظيفة تنتقد بشكل 
ايجابي ولكن هناك صحافة 
»مصلحجية« وجتارية«، ورأى 
أيضا أن مستوى الفن تدنى 

البند الذي أضيف ويتضمن 
حصولها على العربون كتبه 

السبكي بخط يده.
وأوضحت أنها ال تقبل 
احلصول على أموال من أي 
منتج م����ن دون وجه حق 
حيث سبق ان وقعت عقد 
عمل فني م����ع املنتج أمير 
شوقي وبعدما حصلت على 
العربون لم يكتمل املشروع 
وأعادت ل����ه أمواله التزاما 
املبرم  العق����د  منها بنص 

بينهما.
وأكدت راني���ا أنها تقوم 
حالي���ا بتصوير املش���اهد 
الداخلية ملسلسلها اجلديد 

في لبن����ان والدليل على ذلك 
هو الطريقة التي حتصل بها 
املهاجمات على مواقع التواصل 
من فن����ان الى آخ����ر«.  وعن 
موقفه من الزواج املدني أعلن 
رامي خطوبته على الهواء في 
البرنامج وقال: »ال شيء يجب 
ان يقف بوجه حبيبني، واذا 
كان احلل ه����و الزواج املدني 
فليكن«، مؤكدا أنه سيتزوج 
زواجا ديني����ا وليس مدنيا. 
أما عن مشاريعه املستقبلية 
فقال: »سأطل بعمل مسرحي 
قريبا وسكريبت العمل شدني 
وشجعني والفكرة »حاضرها 

قوي«.

الذي ينتمي ألعمال البطولة 
اجلماعية وبدأت تصويره 
قبل 3 أيام في أحد الديكورات 
التي سيستغرق  الرئيسية 
 6 حوال���ي  به���ا  العم���ل 

أسابيع.
وأضافت أن طبيعة العمل 
فرضت على األبطال الستة 
هي ومنة شلبي وكندة علوش 
وعمرو يوسف ومحمد شاهني 
وظافر عابدين، وهم يقضون 
فترة طويل���ة في التصوير 
من الصب���اح الباكر وحتى 
الساعات األولى من فجر اليوم 
التالي وهو ما جعلها متفرغة 

متاما لتصوير املسلسل.

كما ان����ه ال ينزعج من تقليد 
العديد له وقال: »أنا افتخر بهذا 
األمر شرط أال يزيد التقليد على 

لصاحلها حي���ث أنصفتها 
النقاب���ة التزاما مبا ورد في 
أن  العقد بينهما، خصوصا 

في حلقة جديدة من برنامج 
»بعدنا مع رابعة« الذي يعرض 
عبر قناة »اجلديد«، استضافت 
اإلعالمية رابعة الزيات الفنان 
رامي عياش والذي حتدث عن 
أغنيته اجلديدة »ما بدي شي« 
وقال: بالفعل أنا لست متطلبا 
واملواد املادية ال تعنيني وكل 
ما اطلبه ف����ي عيد احلب هو 
ام����رأة متنحني راح����ة البال 
واالستقرار. وأضاف عياش ان 
لقب »النجم األوسم« ال يعنيني 
ألن ال يوجد أحد اآلن ال يهتم 
بشكله وأفضل لقب الصوت 
األفض����ل بالرغم من ان هناك 
العديد من األصوات اجلميلة«، 

قالت الفنانة رانيا يوسف 
انها رفضت رد 100 ألف جنيه 
حصلت عليها من املنتج أحمد 
السبكي عربونا عن مسلسل 
الذي لم  »نيران صديق���ة« 
ينتجه الحقا التزاما منها مبا 
ورد في العقد بينهما، حيث 
كتب الس���بكي بندا إضافيا 
ينص على أنه في حال عدم 
إنتاج املسلسل في 2012 ال يرد 
العربون ويضاف ألجرها في 

أي تعاون مقبل بينهما.
وأضافت رانيا، بحسب 
التي  »إيالف«، أن الشكوى 
تقدم بها السبكي أمام نقابة 
السينمائيني صدر قرار فيها 

رامي عياش مع خطيبته

رانيا يوسف


