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مخرج شاب حاقد على 
احد املنتجني اللي مو 
معطيه فرصة علشان 

يخرج أعماله مثل مو يقول 
ويفكر يخرب سمعته عند 

القنوات.. موغصب يشغلك 
والزين يفرض نفسه!

ممثل يفكر انه يرفع على 
احد احملررين قضية ألنه 
قاعد يطلع عليه إشاعات 
انه ما يحب ربعه الفنانني 

ويتمنى لهم املضرة.. 
احلقران يقطع املصران!

مخرج في االذاعة 
متضايق النه مت جتميده 

بسبة انه مو ملتزم 
بالدوام وقاعد يدور 

واسطات علشان يشيلون 
عنه التجميد.. مو ملتزم 

ومتضايق.. عجيب!

حقد إشاعات  عبدالناصر درويش يفاجئ جتميد
جمهور »الياخور« مبشاركة عابرة

أحمد الفضلي

فاجأ الفنان الكوميدي عبدالناصر درويش جمهور 
وطاقم املسرحية الكوميدية االجتماعية »الياخور« عند 
قيامه بصعوده على املسرح واالنضمام لفريق العمل 

بأحد املشاهد، حيث قام درويش باملشاركة مبحادثة مع 
الفنانة العراقية ميس كمر ورفيق الدرب في االعمال 

الكوميدية حسن البالم، ولم يغادر املسرح دون افيهاته 
املعهودة التي أمتعت جمهور العمل قبل ان يعود 

للجلوس معهم. 
ومن ناحية أخرى أنهى البالم وطاقم ممثلي وفنيي 

املسرحية استعداداتهم لعرض العمل على مسرح 
كيفان بعد نقلها من مسرح نادي اليرموك الرياضي 
في منطقة مشرف الذي شهد انطالقة العروض في 

عيد الفطر.
وقام البالم بتجهيز الديكورات اخلاصة باملسرحية 
التي القت إقباال كبيرا من اجلمهور، ومن املقرر أن 
درويش مع البالم في مسرحية »الياخور«تبدأ عروض مسرح كيفان يومي اخلميس واجلمعة.

إليسا في احلفلة املنتظرة.. نسيت أغنياتها!
للجيش اللبناني وهي عبارة 
عن أغنية السيدة فيروز »ع 
اسمك غنيت« واستطاعت مع 
الكورال أن تنفذ باألغنية التي 
أثارت حماسة اجلمهور، لتبدأ 
بأغنياتها القدمية ومنها »أسعد 
واحدة«، ثم تعود إلى فيروز 
فتختتم الفقرة األولى بأغنية 
»راجعني يا هوا«، بعد طلب 

اجلمهور إعادتها مرة ثانية.
ووجه����ت إليس����ا حتية 
ألصدقائها الذين حضروا احلفل 
على الرغم من غياب عدد كبير 
منهم، وقد حيت اجلميع على 
املسرح، لتبدأ وصلتها الثانية، 
فأدت من جديدها أغنية »يا 
مرايتي«، فيما لم يكن ملحن 

األغنية زياد برجي في احلفل 
ليؤديها معها كما كان متفقا، 
فغنتها، حسب موقع »نواعم«، 
وحدها ونسيت كلماتها ولم 
تأت على ذكر املقطع الثاني، 
واكتف����ت بقراءتها على دفتر 
وضع أمامها، ثم قدمت »حالة 
حب« قبل أن تختم برنامجها 
بأغنيات للسيدة وردة فأدت 
»لوال املالمة« و»وأنا مالي«، 
وكذلك »خدني معك« لسلوى 
القطريب وغنت أيضا لعايدة 
شلهوب »لو فيي«، كما قرأت 
مقطعا جديدا من »لو« األغنية 
الت����ي حلنها الفن����ان مروان 
خوري للمسلسل الرمضاني 

الذي حمل االسم نفسه.

كسبت النجمة اللبنانية 
إليس���ا الرهان واستطاعت 
أن متأل مدرجات حفلها في 
واجهة بيروت البحرية، حيث 
احتشد اآلالف ملشاهدة جنمة 
اإلحساس وهي تقدم أمسيتها 
الس���نوية ضمن احتفاالت 
مهرجانات »أعياد بيروت« 
التي تنظمها شركات صديقة 
إلليسا نفسها ويشارك فيها 
تنظيما وتنفيذا مدير أعمالها 

أمني أبي ياغي.
واستطاعت إليسا، التي 
ربحت احلفلة أن تغير في عقول 
من المها وغنت ملدة جتاوزت 
الساعتني وبدلت ثيابها مرتني، 
البداية حتية  إليسا وقد أدت ف����ي 

ط حنان ترك مع جمهورها محمد رجب يورِّ
لتفسير سبب نشره للصورة 
وقال إنه يعشق حنان ترك على 
الفني والشخصي،  املستوى 
وأن����ه يش����عر بالفخ����ر بها 
وبتدينها، وأن الصورة قدمية 
إلى س����نة  ويرجع تاريخها 
2003، حني شارك وحنان ترك 
وداليا البحيري كضيوف في 

أحد املهرجانات في األردن.
يذك����ر أن حن����ان ارتدت 
احلج����اب بعد وف����اة الفنان 
عالء ولي الدين، وقدمت بعض 
األعم����ال الفنية بعد ذلك، إال 
أنها قررت مؤخرا أن تعتزل 

التمثيل نهائيا.

أح����دث الفن����ان املصري 
محمد رجب ضجة كبيرة على 
مواق����ع التواصل االجتماعي 
بعدما نش����ر صورة جتمعه 
بالفنانة حنان ترك وهي من 

دون حجاب.
وفسر جمهور رجب وحنان 
الصورة بأن الفنانة احملجبة 
خلعت احلجاب، وجاءت أغلب 
التعليقات كاآلتي: »هي حنان 
خلعت احلجاب، يا رجب امسح 
الصورة، ه����ي الصورة دي 
قدمية، لو س����محت امسحها 

يا فنان«.
حنان ترك من دون حجاب مع محمد رجبواضط����ر الفنان املصري  حنان ترك 

يبدو أن النجمة املصرية 
شيرين عبد الوهاب قررت 
ع���دم ال���رد أو اإلدالء بأي 
تصري���ح يتعل���ق بأزمتها 

هل جتاوزت شيرين أزمتها أم سافرت لتنساها؟
األخيرة مع الفنان ش���ريف 
منير واستدعاء النيابة لها. 
وقد اصطحبت ابنتيها مرمي 
وهنا، وسافرت إلى اجلونة 
في الغردقة لقضاء إجازتها 
هناك، وذلك بعد عودتها من 
تونس، حيث أحيت أخيرا 
حفال غنائي���ا كبيرا ضمن 

فعاليات مهرجان قرطاج.
من جه���ة أخرى، رفض 
مدير أعمالها ياس���ر خليل 
التعلي���ق عل���ى أزمتها مع 
ش���ريف منير، وخاصة أن 
الرد  ش���يرين فضلت عدم 
على املوضوع، ولم تطلق أي 

تصريح بخصوص األمر.
يذكر ان شيرين مشغولة 
حاليا بالتجهيز إلطالق ڤيديو 
كلي���ب جديد ألغنية »ومني 
اختار« الذي سبق أن قامت 
بتصوي���ره من���ذ فترة في 
بي���روت، وقد نفت من قبل 
أنها تس���تعد إلطالق أغنية 

خليجية. شيرين عبدالوهاب 

»فرخ البط عوام«، ورمبا 
»ابن الفن فنان« أيضا، هكذا 
الفنان الشاب ميار  يس���ير 
النوري على خط���ى والده 
الفنان عباس النوري، حيث 
يس���تعد ميار الذي كانت له 
مشاركات خجولة في الدراما، 
إلخراج أول أفالمه، وسيحمل 

ابن عباس النوري مخرجاً للمرة األولى

تيم حسن عازف »تشيلو« رمضان املقبل
الس����وري  النجم  تعاق����د 
تيم حس����ن مع املنتج صادق 
الصباح على بطولة مسلسل 
»تش����يلو«، من إنتاج ش����ركة 
صباح لإلعالم وش����ركة إيجل 
فيلم، وذلك للعرض خالل شهر 
رمضان املقبل. واملسلسل من 
تأليف الكاتب السوري جنيب 
نصير، وإخراج املخرج السوري 
سامر البرقاوي، كما يشارك في 
بطولة العمل من لبنان النجمان 
يوسف اخلال ونادين نسيب 
جنيم. وهناك توقعات صحافية 
بأن يكون مسلس����ل »تشيلو« 
نسخة طبق األصل عن مسلسل 
»لو«، السيما أنه يتناول أيضا 
قصص احلب واخليانة، كذلك 
الشركة نفسها التي أنتجت »لو« 
ستتولى اإلنتاج، واملخرج هو 
ذاته، والعمل من بطولة نفس 
املمثلني، فيما يعتبر تيم حسن 

اجلديد الذي سيحمله العمل.

الفيلم اس���م »طاب���ة أمل«، 
التحضير  وهو حاليا قي���د 
والتصوير، وسيكون فيلما 
روائيا قصيرا، وس���تنتجه 
العامة للسينما  املؤسس���ة 

في سورية.
والفيل���م عن س���يناريو 
ملي���ار أيض���ا، فيم���ا يلعب 
أدوار البطولة كل من: عباس 
النوري، وجهاد سعد، وشكران 
أبو حجر،  مرجتى، ون���زار 
ورميي س���رميني، ومهران 

نعمو، وتوليب حمودة.
يشار إلى أن ميار النوري 
درس الغرافيك في لندن، ثم 
ط���ار إلى فلوريدا لدراس���ة 
الس���ينما في جامعة »فول 
سايل«، وكانت له مشاركات 
ضمن عدة أعمال سورية مثل 
الفضة«، »الغربال«،  »طالع 

»تعب املشوار«. عباس النوري ميار النوري

الكشف عن أسماء جنوم »عالقات خاصة«
النابلس���ي وإنتاج  ومؤيد 
شركة »أون الين برودكشن«، 
وستتنقل كاميرته بني دبي 
ودمشق وبيروت والقاهرة 
وتركيا، ويحك���ي قصة 5 
زيجات مختلف���ة تبدأ في 
اليوم نفس���ه وتنتهي في 
مكان واحد، وتنطلق حكايا 
العشق بكل تفاصيله، وتدخل 
خبايا الرغبات ضمن توليفة 

درامية.
إلى أن شربتجي  يش����ار 
غابت عن الدراما الس����ورية 
هذا العام بس����بب انشغالها 
في إجناز املسلسل اخلليجي 

»وش رجعك«.

ويتألف العمل من ستني 
حلق���ة وه���و م���ن تأليف 
الس���وريني نور شيشكلي 

وكارمن لبس، وجوي خوري 
)لبنان(، على أن تنضم أسماء 

أخرى في وقت الحق.

خالل أي����ام قليلة، تعلن 
املخرج����ة الس����ورية رش����ا 
شربتجي عن انطالق تصوير 
أول مشاهد مسلسلها اجلديد 
»عالقات خاصة« بعدما قطعت 
شوطا طويال في مرحلة توزيع 
األدوار. وبعدم����ا انتش����رت 
تكهنات كثيرة حول األسماء 
املشاركة في العمل العربي، ذكر 
موقع »أنا زهرة« ان النجوم 
الذين ثبتت مش����اركتهم هم: 
منى واصف، وسوزان جنم 
الدين، ودمية قندلفت، وعبد 
الهادي الصباغ، وباسم ياخور 
)سورية(، أحمد زاهر )مصر(، 
عمار شلق، وميرفا القاضي، 

كارمن لبسأحمد زاهر سوزان جنم الدين 

همسة لـ »األنباء«: 
»االكسالنس« أكد موهبتي

القاهرة ـ محمد صالح 

الفنانة الشابة همسة لفتت األنظار من خالل صورة 
نشرت لها على مواقع التواصل االجتماعي وهي تقود 
دراجة بخارية في شوارع القاهرة، حيث تعشق هذه 

الهواية، واستغنت بشكل شبه نهائي عن سيارتها.
وفي هذا الصدد قالت همسة لـ »األنباء«: منذ طفولتي 
وأنا عاشقة لقيادة الدراجات البخارية، وأيضا هي حل 
مثالي الزدحام الطرق والشوارع، مؤكدة انها ال تخجل 
من مشاهدة الناس لها في الشارع وهي تقود الدراجة 

البخارية ألن هناك الكثير من الفتيات اآلن ميارسن 
هذه الهواية. 

وأبدت همسة سعادتها الشديدة بنجاح دورها في 
مسلسل »اكسالنس« مع احمد عز في شخصية 
صديقة الفنان صالح عبداهلل وكان لها تأثير في 

األحداث الدرامية، وقالت إنها تلقت إشادة من الكثير 
من الفنانني والنقاد، مشيرة الى أن هذا العمل اكد 
جناحها في مسلسلها »حكاية حياة« مع غادة عبد 

الرازق في دور زوجة طارق لطفي. وتنتظر همسة بدء 
تصوير عمل سينمائي جديد تعتبره شهادة ميالدها 

الفنية، مؤكدة انه سيكون مفاجأة للجميع، رافضة 
اإلفصاح عن تفاصيله حلني بدء التصوير، ملمحة الى 
أنها حتلم بان تنهال عليها األعمال الفنية املميزة حتى 

همسة على الدراجة في شوارع القاهرةتدخل دائرة الفنانات املميزات.

غادة عبدالرازق: كل مالبس مسلسالتي 
على ذوقي ومن جيبي اخلاص

عل���ى النقيض متاما من 
أغلب النجمات الالتي يلجأن 
إلى االستعانة ب� »ستايلست« 
ملساعدتهن في اختيار مالبس 
ش���خصياتهن في أعمالهن، 
تؤكد الفنانة غادة عبدالرازق 
أنها ال حتب أن تلجأ إلى أي 
التام  »ستايلست« إلميانها 
ب���أن املالب���س ذوق خاص 
ج���دا، مرتبط بش���خصية 
من يرتديه���ا، وال يفقه أي 
شخص آخر ذوق وطبيعة 

الشخصية«.
 وأضافت غادة، حس���ب 
موقع »س���يدتي ن���ت«، أن 
مالبس���ها ف���ي مسلس���لها 
األخي���ر »الس���يدة األولى« 
كان���ت كلها، من »تاييرات« 
واكسسوارات وفساتني، من 
جيبها اخلاص، بعدما قرأت 
تفاصيل الش���خصية جيدا 

لتعرف ما يليق بها. غادة عبدالرازق

تيم حسن 


