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على مسرح حلب الرياضي

زفة سورية لتامر حسني.. 
وفتيات يتدافعن لعناقه وتقبيله

القاهرة ـ سعيد محمود
أحيا املطرب املصري تامر حسني حفال فنيا بستاد 
حلب الرياضي في سورية، وسط حضور جماهيري 
كبير، في الوقت نفسه استطاعت الفتيات املعجبات 

ان يخترقن الزحام ويصعدن للمسرح لتقبيله.
وغنى تامر مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه منها 
»هاعيش حياتي، يا تعبه كل الناس، حياتي فداك، 

هو مني، كل اللي فات«.
وأعلنت إذاعة سورية ان استقبال املعجبني 

السوريني لتامر لم يحدث ألي مطرب 
زار سورية من قبل، حيث احتشد 

اكثر من 10 آالف من معجبيه 
مبطار سورية، ووصل الى 

مق����ر إقامته بالفندق في 
زفة اطلق عليها زفة فرح 

تامر حسني.
وبعد انتهاء احلفل 
ظل تامر باملسرح أكثر 
م����ن س����اعة ونصف 
اللتق����اط  الس����اعة 
التذكارية مع  الصور 
معجبيه، وذلك بحسب 

اليوم«  صحيفة »أخبار 
املصرية.

م����ن جانبه����ا، ذك����رت 
منتديات ومواقع على ش����بكة 

االنترنت وقائ����ع احلفل الذي كان 
حديث السوريني، كما نشر موقع »عكس 

الس����ير« صورا للكر والفر بني تامر واملعجبني، إذ 
اضطر املط����رب املصري النهاء حفل����ه بعد مدة لم 
تتجاوز الس����اعة ونصف الساعة من الغناء، وذلك 
بعد أن أصيب العشرات من احلضور بحاالت إغماء 
نتيجة التدافع الشديد، كما شهد احلفل انقطاعا للتيار 
الكهربائي ثالث مرات اضطر خاللها الفنان املصري 

تامر حسني إلى التوقف عن الغناء.
ولم ينه تامر اغنيته الثانية، حتى بدأ اجلمهور 
في التدافع، األمر الذي ادى الى س����قوط العشرات 
معظمهم م����ن الفتيات. وبعد عدة اغنيات ش����هدت 
انقطاعا بالصوت، توقف تامر حسني عن الغناء، وبدأ 
يطالب اجلمهور بالهدوء، إال ان اجلمهور تابع تدافعه 
حتى وصل إلى املسرح. وعلى الرغم من محاوالت 
األمن منع الفتيات من االقتراب الى املس����رح، متكن 
عدة فتيات من الصعود  الى اخلشبة، ومتكنت 
حوالي خمس فتيات من الوصول الى 

تامر وقمن بعناقه.
كما شهدت خشبة املسرح 
حالتي اغماء لشاب وفتاة، 
وفي منتصف احلفل قامت 
الفتيات بتقدمي  احدى 
مصحف لتامر حسني 
كهدي����ة، حي����ث قام 
تامر بتقبيله واعطاه 

ملرافقته.
وف����ي منتص����ف 
احلف����ل، توق����ف عن 
الغن����اء وطل����ب م����ن 
اجلمهور ان يبحثوا عن 
طفلة فقدتها والدتها، وبعد 
حوالي ث����الث دقائق متكن 
احلضور من العثور على الطفلة، 
ليتابع بعدها تامر الغناء. ولم تتمكن 
عناصر االمن من ايقاف التدافع، االمر الذي 
انتهى بسقوط السياج العازل فوق اجلمهور، حيث 
علقت قدم إحدى الفتيات بالسياج، وبعد حوالي عشر 
دقائق متكنت عناصر األمن من إخراجها. كما اوقف 
املطرب املصري احلفل مرة أخرى، وطلب من اجلمهور 
البحث عن امرأة اضاعت ابنتها، حيث صعدت املرأة 

إلى خشبة املسرح ألخذ طفلتها الصغيرة.

تامر حسني اثناء احلفل

جانب من اجلمهور الغفير

عبدالفتاح اجلريني مع املنتج محمد ابوالعزم

في أولى تجاربه مع الدراما التلفزيونية

عبدالفتاح الجريني يغني 
للمطلقات األربع في »بيت العيلة«

الفن���ان املغرب���ي  انته���ى 
عبدالفتاح اجلريني من تسجيل 
اغنيتي املقدمة والنهاية ملسلسل 
السيت كوم اجلديد »بيت العيلة« 
في اول���ى جتاربه م���ع الغناء 
التلفزيونية بعد  للمسلسالت 
النج���اح الكبير الذي حققه في 
اآلونة االخي���رة، خصوصا مع 
صدور ألبوم���ه الثاني »عايش 

حياته«.
االغنيتان كلمات الشاعر اسالم 
خليل واحلان املوسيقار الكبير 
هاني شنودة ومت تسجيلهما في 
استديو »صوت احلب«، ويجري 
حاليا جتهيز احللقات للعرض 
املقبل  التلفزيوني في رمضان 
بع���د انته���اء املونتير كيرلس 
يعقوب من املونتاج حتت اشراف 

املخرج محسن احمد.
املعروف ان املسلس���ل احد 
ابرز االعمال التي تشارك مدينة 
انتاجها  ف���ي  االنتاج االعالمي 
وتسويقها هذا العام حتت اشراف 
م.سيد حلمي رئيس مجلس ادارة 
الشركة املصرية ملدينة االنتاج 
االعالمي ويش���ارك في االنتاج 

شركة افالم محمد ابوالعزم.
املسلسل بطولة هالة فاخر 
وشيرين ورزان مغربي، واميان 
سيد، وحسن عبدالفتاح، ويدور 
حول اربع شقيقات يعدن مرة 
اخرى لبيت العائلة بعد طالقهن 
من ازواجهن الس���باب مختلفة 
لتحدث بينه���ن مواقف يومية 
مضحكة بسبب نظرة املجتمع 

السلبية للمطلقات.


