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صبا مبارك

سيرين عبدالنور

الشاب فضيل شيرين عبدالوهابالشاب اخلالد أصالة نصري

صبا مبارك
والثنائيات الغنائية
في »سوالفنا حلوة«

سيرين عبدالنور:
أنا لست مغرورة

بيروت ـ ندى سعيد
مواضيع جدي����دة ومتنوعة 
في حلقة غد الثالثاء من برنامج 
»سوالفنا حلوة« على قناة دبي، 
والذي تقدمه مرمي امني مع فريق 
البرنامج: مروان عبداهلل صالح، 
نولي����ا مصطفى، ابراهيم بادي، 
فاطمة الطباخ، بش����ار غزاوي، 
املمثلة  ريتا خوري، فيما حلت 
االردني����ة صبا مب����ارك ضيفة 
هذه احللق����ة حيث حتدثت عن 
الذي عرض  مسلسل »بلقيس« 
على شاشة قناة دبي خالل شهر 
املب����ارك، متمنية على  رمضان 
املخرجني واملنتجني التركيز على 
الشخصيات النسائية البارزة في 
التاريخ وجتسيدها في اعمالهم، 
مؤكدة انها تبحث عن دور متثيلي 
كوميدي. بداية احللقة كانت حول 
العمالت في كل بلد. اما املوضوع 
الثاني فكان حول التسول. وعلى 
انغام الغيتار عزف بشار وغنت 
نولي����ا في افتتاحي����ة موضوع 
احللقة الثال����ث »الديو الغنائي 
في عاملنا العربي« والذي انتشر 
قدميا وبقوة في العالم العربي، 
ليختفي فترة ويعود الى الواجهة 
من جديد، حيث اعتبر بشار ان 
80% من الديو في الوطن العربي 
يصلح الن يكون اغنية منفردة 
يقدمها فن����ان واحد، اما ابراهيم 
فأعتبر ان احل����وار الغنائي في 
الديو مهم جددا ومن الضروري ان 
يعبر عن املجتمع، فيما اكدت ريتا 
ان الديو هو ابن املسرح والدراما، 
وحتدث مروان عن مبادرة فنان 
الع����رب محمد عب����ده في الديو 
الذي جمعه مع طفل اماراتي في 

العاشرة من العمر.

القاهرة ـ سعيد محمود
متن���ت النجم���ة اللبنانية 
سيرين عبدالنور تقدمي روايات 
»الف ليل���ة وليلة« من جديد، 
وقالت: توقف انتاج »الف ليلة 
وليل���ة« يعد خس���ارة كبيرة 
للدراما العربية ككل، وباملناسبة 
فلقد جسدت دور شهر زاد في 
سلسلة حلقات بعنوان »حواء في 
التاريخ« تتحدث عن شخصيات 

نسائية اسطورية عربية. 
وتابعت: ال اخفي انني عشقت 
تلك الشخصية الساحرة الى ابعد 
احلدود فهي تتمتع بغرور امللكة 
وكبريائها ودهاء املرأة وذكائها 
وقلبها الرقيق املفعم باالحاسيس 
واملشاعر وهي تروي حكاياتها 
ولهذا كم امتنى ان اجسدها في 
عمل درامي ضخم االنتاج يستمر 
اللف حلقة وفي كل حلقة رواية 
اسطورية منفصلة ال تتجاوز 

مدتها 45 دقيقة.
وحول ما يقال عن تعاملها 
املغرور مع اآلخرين قالت: ارفض 
هذا االتهام البشع، فرمبا اكون 
خجولة بعض الشيء وال اندمج 
مع من حولي بسهولة، ولذلك 
يراني البعض مغرورة، بل قد 
ال تصدق انني ال اجد نفسي اال 
بني االطفال فسرعان ما اندمج 
وألهو معهم فلست اكثر من طفلة 

ولكنها قوية الشخصية.

القاهرة ـ سعيد محمود
وافقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على تسجيل »ديو« يجمعها 
مبطرب الراي اجلزائري الش����اب فضي����ل مقابل 200 ألف دوالر. 
وتأتي فكرة »الديو« ضمن خطة تسعى إليها شركة »يونيفرسال« 
العاملية املنتجة اللبومات الشاب فضيل من أجل تأكيد انتشاره 
داخل الوطن العربي. وقد اس����تقرت الشركة على أغنية املطربة 
العاملية الراحلة داليدا »كلمتني« كي تغنيها شيرين والشاب فضيل، 
ولكن بعد أن يقوم الشاعر مصطفى مرسي بتغيير بعض كلماتها 

لتتناسب مع هذا »الديو«.

بيروت ـ ندى سعيد
تلتق���ي الفنانة أصالة نصري مع الش���اب خال���د والفنان رضا 
العبداهلل ف���ي اميركا الحياء حفل ضخم يحمل عنوان »س���هرة«، 
احتفاء بالثقافة العربية ومبشاركة عدد من مشاهير الغناء والسينما 
من العالم العربي والواليات املتحدة. ويشارك في االحتفالية أيضا 
100 موس���يقي وراقص محترف من 23 دولة، وتستضيفها ساحة 
»جراند أرينا« الش���هيرة بفندق إم جي إم جراند في الس فيجاس 
بوالية نيفادا السبت 21 اجلاري، وسيخصص عائد االحتفال لصالح 

منظمات خيرية مهتمة بالعناية باألطفال في العام العربي.

شيرين وفضيل في »كلمتين« لقاء أميركي بين أصالة والشاب خالد


