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مطرب يعتقد نفسه 
انه »معصوم« من اخلطأ 
هااليام يدور واسطات 
علـشان ترد عالقاته مع 
احد امللحنني.. لسانك 

حصانك!

ممثـــل ومنتج ما 
»ســـلم« من لســـان 
احدى املمثالت بعدما 
خصم من اجرها بسّبة 
الطــــويل..  لســـانها 

الـله يعينك!

خطأ خصم
ممثلة توها »ذكرت« 
احدى زميالتها بعد ما 
صارت لها مشكلة مع 
احـــد املخرجـــني اللي 
تركتها علـــشانه.. فـوق 

شينه قوات عينچ!

مشكلة

سعيد بتجاوب الجمهور مع »فندق الرعب«

الخليفة يكتب مقدمة »عواطف« حياة الفهد و»الحب اللي كان«

مفرح الشمري
مرة أخرى يعود الشاعر الشيخ 
دعيج اخلليفة الى كتابة مقدمات 
االعمال الدرامية من خالل تعاونه 
مـــع الفنانة القديـــرة حياة الفهد 
في مسلســـلها اجلديد »عواطف« 
والتي تلعب بطولته مع مجموعة 
اخرى مـــن الفنانني، ومن املتوقع 
ان تشرع في تصويره خالل االيام 
املقبلة، حيث يضع احلان املقدمة 
عادل الفرحان، كما يتعاون اخلليفة 
مع ابناء املنصور في كتابة مقدمة 
ونهاية مسلسل »احلب اللي كان« 
وهو من تأليـــف فاطمة الصولة 
واخراج شـــرويت عـــادل ويلعب 
بطولته بجانب ابناء املنصور الفنان 

عبدالرحمن العقل.
وكان اخلليفة قدم خالل املوسم 

املاضي مجموعة من االعمال تعاون 
فيها الول مرة مع الفنان طارق العلي 
من خالل مسرحية »ابوسارة في 
العمارة« والفنان هاني شاكر في 
»رسائل من صدف« ومع اصيل جنم 
في مسلسل »شر النفوس« ورميا 

الشعار في »وعاد املاضي«.
وقد اعرب الشيخ دعيج اخلليفة 
عن سعادته لتواجده مع جمهور 
العيد من خالل مســـرحية »فندق 
الرعـــب« التي عرضـــت في دولة 
قطر الشـــقيقة ومسرحية »فايتي 
وسيبدي« ومع الفنان عبدالعزيز 
املســـلم وجاسم النبهان من خالل 
مسرحية »االنس واجلن«، متمنيا 
ان يحقق مزيدا من النجاح خالل 
االعمال املقبلة لتســـعد اجلماهير 

مرة اخرى.

الشيخ دعيج اخلليفة الفنانة القديرة حياة الفهد

الفنان القدير محمد املنصور

الفنان الكبير صالح احلريبي

بعد شفائه من وعكته 

صالح الحريبي
 في جمعية 

الصحافيين غدًا

سيرين تسعى للطالق

جمعيــــة  تســــتضيف 
الصحافيني غــــدا )الثالثاء( 
املطرب الكبير صالح احلريبي 
في حوار مفتوح مع وسائل 
االعالم املختلفــــة وذلك بعد 
شــــفائه من الوعكة الصحية 

التي أملت به.
وسيتحدث املطرب الكبير 
صالــــح احلريبــــي فــــي هذا 
احلوار عن مســــيرته الفنية 
وأهــــم احملطــــات التي مرت 
عليه باالضافة لتقدميه الشكر 
لكل من سأل عنه في وعكته 

الصحية.
احلوار املفتوح سيكون في 
مقر اجلمعية مبنطقة الشويخ 
الشــــمالي في الـ 8 مساء يوم 

غد.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تطل الفنانة سيرين 
عبدالنور اعتبارا من 
الغد على شاشـــة »ام 
تـــي ڤـــي« فـــي عمل 
درامي لبناني مجسدة 
شخصية »سارة« التي 
ترفع لواء احلفاظ على 
حقوق املرأة من خالل 
قصة امرأة تعاني من 
خيانـــة الزوج وتريد 
الطالق، لكن املجتمع 

يقف لها باملرصاد.
املسلســـل  كتبت 

كلوديا مرشليان واخرجه سمير حبشي. ويلقي العمل 
الضوء على االحكام اجلائرة التـــي تقيد حركة املرأة، 
فمثال تصبح »ســـارة« بعد طلبها الطالق مرعوبة من 
تناول فنجان قهوة بصحبة زميل لها حتى ال يســـتغل 
زوجها الفرصة ويستشهد بذلك في احملكمة كداللة على 
خيانتهـــا، وغيرها من القوانـــني التفصيلية التي حتد 
من حرية املرأة. كما يلقي العمل الضوء على االوضاع 

االجتماعية للمرأة اللبنانية.
يتم تصوير العمل في منزل في قرنة شهوان. ويلعب 
دور الزوج اخلائن يوســـف حداد الـــذي ال يتورع عن 
اصطحاب عشيقته الى الفراش الزوجي بعدما هجرته 
الزوجة. أما ســـارة )سيرين عبدالنور( فتتلقى اتصاال 
من زوجة حـــارس منزلها تبلغها عـــن افعال زوجها. 
تقفـــل املرأة احملبطة الهاتف، تتوجه ببطء نحو املقعد 
املواجه ألخيهـــا وحبيبته. تخبرها مبا علمت واحلزن 
يثقل لهجتها قائلة: »ادعوا لي ليتم الطالق بأسرع وقت 
ممكن وأوالدي يصيروا معي، وصدقوني لو بدو يلبسها 

بيجامتي مش فرقاني معي«.
هذا، ويسعى والد سارة لتذليل االسباب التي تدفعها 
لطلب الطالق، معتبرا ان خيانة الزوج امر طبيعي. فيما 
تسعى سارة الى استقالليتها في شقة وحدها، ما أثار 
سخط عائلتها، وجعل سيرتها تسلية االلسن املاكرة. 
وتغرم سارة، اثناء فترة طلبها الطالق بطارق )يوسف 
اخلال( وهو امر نادر احلدوث في ارض الواقع بســـبب 
الوضع النفسي الذي متر به ثانيا. لكن الكاتبة رأت ان 
املرأة في مثل هذه الظروف، تكون بحاجة ماســـة الى 
رجل آخر، بل احيانا قد ترمي نفســـها في أحضان اي 
رجل يتلقفها رمبا انتقاما من زوجها وانتقاما لنفسها. 
وسارة كانت تعاني من الظلم واالهمال من زوجها. اما 
طارق، وهو رجل شـــرقي ال ميانع في االقتران بامرأة 
قيد الطالق ولها أوالد، فليس امرا مستحيال، لكنه حتما 

شخص نادر في مجتمع ذكوري.

سيرين عبد النور


