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مط���رب ش���عبي 22
»اختلف« م���ع احد 
اللي يبي  الش���عراء 
اسم���ه مع���اه على 
غالف ألبوم��ه اليديد.. 

اموت واعرف ليش!

مذيعة تعتق���د »نورها« 
راح يخلي مسؤولني القناة 
إلل�ي تشتغل فيها يرزونها 
ف����ي جمي����ع برامجه������م 
احلواري��������ة.. عي��ل اهلل 

يعيننا عالبدليات!

غالف بدليات
ممثلة مثل »البدر« 
تطلب من الصحافيني 
انهم يسوولها لقاءات 
يرزونه����ا  علش����ان 
اذا  وتعوض ما فاتها.. 
ف����ات الفوت م����ا ينفع 

طلب

الفنية

علي العلي

لقطة لبيروت من اجلو

ملكة جمال اإلعالميات العرب حليمة بولند

وائل كفوري

النجم وليد توفيق

أثناء تصوير الكليب

جمال سليمان مع احلضور شويكار

عبدالعزيز املسلم

تواصل عروضها على مسرح كيفان وسط حضور جماهيري كبير

العلي: موضوعات »مصاص الدماء« في غاية الخطورة
 عبدالحميد الخطيب

أك���د املخرج علي العلي أن مس���رحية 
الدماء« س���تظل تعرض خالل  »مصاص 
فصل الصيف إلى أجل غير مسمى في ظل 
هذا اإلقبال اجلماهيري الذي يتدفق على 
مس���رح كيفان رغم تقدمي عرضني بشكل 

يومي.
وق���ال: ان تواجد اجلمه���ور خلف هذا 
الع���رض بهذا الش���كل إمنا ي���دل على أن 
هناك وعيا وتذوقا مسرحيا خصوصا ان 
الدماء« تناقش موضوعات في  »مصاص 
غاية اخلطورة واجلراءة رغم كم الكوميديا 

الذي تتبناه، مش���يرا إل���ى أن التغييرات 
التي متت على املس���رحية بوجود الفنان 
جم����ال الردهان وانتصار الشراح بجانب 
النج���م عبدالعزيز املس���لم وباقي فريق 
الع�م���ل ق���د زادت من وه���ج العرض إذا 
ما وض������ع ف����ي االعتبار تركيب ديكور 
املسرحي����ة بالكام���ل على مسرح كيفان 
رغم ضخامت���ه، مشيدا باالنسجام الكبير 

بني أبطال العرض. 
وش���دد علي العلي على ان التغييرات 
التي تبناها شملت املتغيرات التي طرأت 
على الس���احة االجتماعية بالكامل سواء 

السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية، 
مبعن���ى أن هناك موضوع���ات مطروحة 
للنقاش تهم الناس وهذا هو نهج مسرح 
السالم، متمنيا أن يس���عد اجلمهور بهذا 

العرض أكثر وأكثر. 
اجلدير بالذكر أن املسرحية من تأليف 
عبدالرحمن املس���لم وعبدالعزيز املسلم 
ويش���ارك في البطولة بجانب املسلم كل 
من انتصار الشراح وجمال الردهان وعادل 
املسلم وشوق وعبداحملسن القفاص وجمال 
الشطي باإلضافة إلى مجموعة من الفنانني 

الشباب ومجاميع التعبير احلركي.

استعان بطائرة هيليكوبتر لتصويرها من الجو

وليد توفيق: »شوف شو حلوة بيروت«

شويكار تنضم ألسرة فيلم »كلمني شكرًا«

أكدت أنها لم تنضم إليها

حليمة بولند: أول مرة أسمع بقناة »سهارى«

جمال سليمان يشارك »روتانا« عيدها الرابع في القاهرة

كفوري يبوح بأسراره لـ »سكوب«
يعرض على الـ MBC غدًا

في حلقة غد اخلميس من برنامج »س����كوب« الذي 
يع����رض على ال� MBC، تلتقي جنال ب����در بالنجم وائل 
كفوري على هامش مؤمتر صحافي عقده مبناسبة حفل 
ترعاه شركة هواتف محمولة. وفي هذا السياق يخص 
وائل جمهور »سكوب« باعتراف خاص يعلن فيه ألول 
مرة عن وجود حب جديد ف����ي حياته، فيما تنفي يارا 
شائعات شرائها جلائزة »املوريكس دور«، وتلمح الى 
امكانية اشتراكها مع وائل في أغنية »ديو«. وعلى صعيد 
آخر يلتقي »سكوب« بالفنان احمد الشريف الذي يكشف 
عن تأجيل مشروع ارتباطه بصديقته التونسية »اميان« 

الى العام املقبل.
ومبوازاة ذلك، تلتقي كاميرا »س����كوب« بفريق عمل 
مسلس����ل »أقارب وثعالب« الذي يشارك فيه نخبة من 
فناني السعودية وسورية، كما يسلط »سكوب« الضوء 
على مسلس����ل »عصابة بابا ومام����ا« الذي يلعب أدوار 

البطولة فيه نيكول سابا وهاني رمزي.
وفي الفقرة املخصصة آلخر االخبار الفنية في الغرب، 
تلتقي ريا بهاري بوتر ش����خصيا، وهو النجم دانييل 
رادكليف للحديث عن أحدث أجزاء فيلمه الشهير. وفي 
فقرة اخرى يطل كل من النجمني كلينت ايستوود وجوليا 
روبرتس في مقابلتني حصريتني حيث تتحدث روبرتس 
عن عودتها للسينما بعد الوالدة، فيما يفتح ايستوود 
قلبه جلمهور »س����كوب« مستذكرا ابرز مفاصل حياته 

الفنية التي متتد على مدى اكثر من 55 عاما.

عبدالحميد الخطيب
أطلق النجم العربي وليد 
توفيق اغنية »ش���وف شو 
حلوة بي���روت« من كلمات 
الشاعر نزار فرنسيس وأحلان 
وليد توفي���ق وتوزيع داني 
حلو وكانت قد مت تصويرها 
على طريق���ة الڤيديو كليب 
اخراج وليد ناصيف، حيث 
اياما  التصوي���ر  اس���تغرق 
متتالي���ة لتصوي���ر مدينة 
بيروت م���ن اجل���و، حيث 
استعان بطائرة هيليكوبتر 
من مديرية التوجيه وقارب 
في البحر من جانب آخر، أحيا 
توفيق ليلة من العمر حيث 
التق���ى اجلمهور املغربي في 
افتتاح صالة »ليالي بيروت« 
في مراكش، وبعد ذلك شارك 
في تصوير احللقة النهائية 
التلفزيوني »اللة  للبرنامج 
العروسة« ومن ثم يعود إلى 
بيروت ليلتقي جمهوره في 
ربوع لبنان ي���وم الس���بت 
النجوم  املقبل ف���ي قص���ر 

عاليه.
الفن���ان وليد  أن  يذك���ر 
توفيق قدم العديد من األغاني 
الفنية،  الوطنية منذ بدايته 
حيث يعتبرها رسالة يجب 
على كل فن���ان إيصالها إلى 

الناس.

مفرح الشمري
نفت ملكة جمال اإلعالميات العرب حليمة بولند 
اخلبر املتداول في الصحف السعودية والذي اشرنا 
إلي���ه امس عن انضمامها لقناة »س���هارى« التي 
تعود ملكيتها للشاعر السعودي اسير الرياض 
والتي انضم���ت اخيرا لقائمة القنوات اخلليجية 
الترفيهية. جاء نفي االعالمية حليمة بولند عن 

طريق رس���الة SMS موضحة فيها انها لم تنضم 
لهذه القناة التي تس���مع عنه���ا ألول مرة طالبة 

تكذيب اخلبر على لسانها. 
يذكر ان اإلعالمية حليمة بولند مت تكرميها قبل 
ايام من قبل بن���ك الدم مع مجموعة من الفنانني 
واإلعالميني حيث اقيم احلفل حتت رعاية وحضور 

الشيخ دعيج اخلليفة.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
النجم جمال سليمان  حضر 
احلفل الفني الذي اقامته مجلة 
»روتانا« باملركب العائم »روتانا 
كافيه« )النيل مكسيم( سابقا، 
وعلى الرغم من انشغال سليمان 
بحضوره ضم���ن جلنة حتكيم 
املهرجان القومي للمسرح اال انه 
حرص عل���ى احلضور لتهنئته 
أسرة حترير املجلة وعلى رأسها 
رئيس���ة حتري���ر املجل���ة هالة 
الناصر، وحرص الفنان الكبير 
على التواجد في احلفل من بدايته 
حتى الساعات األولى من الصباح، 
وقد أكد س���ليمان خالل احلفل 
ان مجلة روتانا تعتبر من أهم 
املجالت الفنية املوجودة بالساحة 
الفنية في الوقت احلالي وان هذا 
التفوق خالل تلك الفترة القصيرة 
التي ال تتجاوز االربع س���نوات 

يعتبر اجن���ازا كبي���را، وتقدم 
بخالص الشكر والتقدير ألسرة 
التحرير من رئاس���ة ومحررين 
وفنيني على التطور واالبداع الذي 
تظهر فيه املجلة يوما بعد يوم. 
كما اشاد سليمان بتنظيم احلفل 
ومبجهودات القائمني عليه وكان 
جمال آخر جنم غادر املكان في 
الثالثة صباحا حيث كان في حالة 
الطربية  الوصلة  أثناء  انسجام 
التي قدمها جنم س���تار أكادميي 
عزوز عبدالرحمن الذي قام بغناء 
األغنية املفضلة لدى س���ليمان 
وهي )جانا الهوا( للفنان الراحل 
عبداحلليم حافظ، وقد ضم احلفل 
نخبة كبيرة م���ن جنوم مصر 
العربي حيث حضرت  والوطن 
كل من الفنانة أنغام وصبا مبارك 
العلي ودوللي ش���اهني  وجواد 

ونخبة من جنوم اخلليج.

القاهرة ـ سعيد محمود
بعد غياب طويل عن السينما تعود الفنانة 
القديرة شويكار لالعمال السينمائية بعد ان 
وافقت على املشاركة في فيلم »كلمني شكرا«، 
واكد املخرج خالد يوسف ان شويكار لم تكن 
ضيفة ش���رف، وامنا احد االبطال االساسيني 
للفيلم وتأتي مشاركتها في الفيلم ألنها االنسب 
للدور ، واكد ان انضمام شويكار ألسرة الفيلم 

يعد قيمة لفيلمه اجلديد »كلمني شكرا«.
اجلدير بالذكر ان الفنانة شويكار ستحضر 
غدا املؤمتر اخلاص بداية تصوير »كلمني شكرا« 
املقام بديكور احلي الشعبي في استوديو مصر، 
وذلك بحضور ابطال الفيلم عمرو عبداجلليل، 
غادة عبدالرازق، شويكار، صبري فواز، رامي 
غيط الفيلم قصة عمرو سعد سيناريو وحوار 
سيد فؤاد باالضافة لفريق عمل الفنيني: مصمم 
فني ديك���ور حامد حم���دان مهندس الصوت 
مصطفى علي، مصمم مالبس منية فتح اهلل، 
اكسس���وار عباس صابر، مكياج شريف هالل 
الفيلم من انتاج ش���ركة مصر للسينما »كامل 

أبو علي«.


