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مطرب »ابتلش« مع أحد 30
امللحنني الشباب اللي حرقه 
اتصاالت علشان يشتغل معاه 
وصاحبنا مطنش ألن أحلانه 
مفبركة وما يبي املشاكل... 

اهلل يعينك!

املمثلة اللي صايرة هاأليام 
مقدم����ة برام����ج متضايق����ة 
و»معصب����ة« حيل من ربعها 
اللي فضحوها باإلنترنت بأنها 
جتيب لنفسها هدايا وتقول انها 
من املشاهدين... اهلل يشفي!

مذي���ع في اإلع���ام كان 
»همه« األول واألخير انه إدارة 
املذيعني ترجع علشان يصير 
مديرها بس انصدم برفض 
الوزارة لعودتها... ألنه النية 

مو صافية ياحلبيب!

ألحان هدايا صدمة

أمل عرفة شيرين عبدالوهاب

الفنان الكبير أبوبكر سالم

الفنان القدير غامن الصالح مع فريق برنامج »كرنڤال«

جمهور غفير حضر احلفل أبوأصيل حلظة دخوله املسرح مع عبود اخلواجة

املسرح الذي أقيمت عليه حفالت مهرجان »صوت الريان« الفنان القدير غامن الصالح

أمل عرفة تصور »أسعد الوراق«
القاهرة ـ سعيد محمود

ب���دأت الفنانة أم���ل عرفة بتصوير 
مسلسل »أسعد الوراق« مع الفنان تيم 
حسن، ويش���ارك في املسلسل كل من 
الفنانة منى واصف وفراس ابراهيم وأمين 
رضا، وهو من اخراج رش���ا شربتجي، 

وسيناريو وحوار هوزان عكو.
ومن املعروف ان املسلسل سبق ان 
قدمه التلفزيون الس���وري سنة 1975 
في فترة بث االبيض واالسود في سبع 
حلقات، وقام ببطولت���ه الفنان القدير 
هاني الروماني، منى واصف، ملك سكر، 
أمل سكر، عدنان بركات، علي الرواس 

ويوسف حنا.
وهو مأخ���وذ عن قص���ة لألديب 
السوري صدقي اسماعيل بعنوان »اهلل 
والفقر« من مجموعة قصصية حتمل 
االسم ذاته، كتب السيناريو واحلوار لها 
الكاتب السوري عبدالعزيز هال، الذي 
كان واحدا من كتاب السيناريو البارزين 
في الدراما السورية في السبعينيات 
العش���رين،  القرن  والثمانينيات من 
الذي اخرجه املخرج عاء  واملسلسل 
الدي���ن كوكش، اعتبر من اهم االعمال 
التلفزيون  التي قدمه���ا  التلفزيونية 
الس���وري في فترة االبيض واالسود، 

ومن اكثرها جرأة وعمقا.

تعاقدت على مسرحية »هن آه من هن«

شيرين ترفض اإلعالن عن حملها خوفًا من الحسد
القاهرة ـ سعيد محمود

تعيش الفنانة شيرين حالة من السعادة 
والنشوة الشديدة فسرها املقربون منها بعلمها 
بأنها حامل في األسابيع األولى رغم عدم تأكيد 
او نفي ش���يرين اخلبر مع كثرة املطاردات 

االعامية التي تتعرض لها.
ورفضت ش���يرين االجابة عن اي سؤال 
بهذا الش���أن خوفا من »عني احلسود« وان 
أحملت في حوارات له���ا انها تتمنى اجناب 
مولود ثان يكون »ونيس« لطفلتها مرمي، لذا 
اش���ارت الى انها تنوي االنتهاء من ألبومها 
اجلديد خال 6 اش���هر ك���ي تتفرغ الجناب 
طفل ثان النها تشعر بأن االمومة هي اجمل 
احساس في الدنيا وتتمنى ان تنجب نصف 

دستة اطفال.
من ناحية اخرى، تواصل شيرين اجراء 
بروڤات مع فرقتها استعدادا حلفات رأس 
السنة »الكريس���ماس« كما انتهت شيرين 
م���ن تصوير اغنية »متحاس���بنيش« وهي 
م���ن ألبومه���ا االخير »حبي���ت« وقد قامت 
بتصويرها في لبنان لتعرضها في موس���م 

عيد االضحى.
الى جانب ذلك تعاقدت شيرين على اولى 
جتاربها على خشبة املسرح بعنوان »هن آه من 
هن« من تأليف عبداملنعم محمد، واخراج حسن 

عبدالسام بعد غياب دام خمس سنوات عن 
املسرح، ويشاركها بطولتها خالد صالح.

ومس���رحية »هن آه من ه���ن« كوميدية 
استعراضية تتناول الصراع داخل االسرة 
املصري���ة حول أحقي���ة املرأة ف���ي العمل، 
ومطالباتها املستمرة بحصولها على املناصب 
القيادية احملتكرة من الرجال من خال زوج 
وزوجة يقدمهما شيرين وخالد صالح خال 

احداث املسرحية.
وأكد مدير املسرح الكوميدي مدحت يوسف 
انه انته���ى اخلميس املاضي من التعاقد مع 
ش���يرين عبدالوهاب وخالد صالح لبطولة 

املسرحية.
واش���ار الى انه بدأ عق���ب عيد األضحى 
املبارك بروڤات حتضيرية على ان يتم عرض 
املسرحية بعد اربعة اشهر من بروڤاتها على 

املسرح العائم الكبير في القاهرة.
يذكر ان آخر اغنيات شيرين املصورة هي 
اغنية »كتر خيري« والتي تعاونت فيها مع 
سعيد املاروق وأبدت اعتراضها على الصورة 
النهائية الذي ظهر عليه الكليب مؤكدة انه 
كان م���ن املمكن ان يكون اكثر ابهارا اال انها 
بررت ذلك بضيق وقت التصوير وخاصة انها 
غيرت رأيها في آخر حلظة وقامت بتصوير 

»كتر خيري«.

في آخر ليالي »كرنڤال سوق واقف« ومهرجان »صوت الريان«

غانم الصالح يتذكر »حّبابة« وأبو بكر سالم »كما الريشة«

نورا حسـين افتتحت مطعمًا مع غانم الصالح 
الـذي أهـدى أعمالـه التاريخيـة إلـى جمهوره

جعلت أبو أصيل املرتدي ثوبا 
شتويا يفتح أزرار ثوبه بعد أن 
وقف راقصا مع اإليقاعيني في 
حلظة تاريخية وس���حب معه 
كل اجلماهير الى حلظة راقصة 
رائعة على أغنيته »متى متى 

قوللي بتسمح ظروفك«.
ش���ارك الفنان الشاب عبود 
الطرب بأغنيته  اخلواجة عميد 
»سر حبي فيك غامض« وجلس 
عبود بجانبه بعد ان دعاه قائا 
له »تعال يا ول���دي خلي���نا نغني 
مع بعض« وكانت لوحة غنائية 
النجمان في  وق��ف في نهايتها 
حلظة راق��صة جميلة وقد أبدع 
أبوبكر س���الم عندما بدأ يغني 
مق���ط���ع »أنت حتف���ة صاغها 
الرحمن من أحلى التحف« وهو 
ميول فيها بطريقته اخلاصة ما 
أنعش احلاضرين واملشاهدين 
الذين كانوا يتابعون احلفل على 
الفضائية  الهواء مباش���رة من 

القطرية وصوت الريان.

سر حبي

كان الفن����ان اليمن����ي الراحل 
حسني احملضار حاضرا فقد غنى 
أبو بكر له »احملبة وال شي، أعود 
له، يقول أنتي، متى قوللي، ماعلينا، 
يا حامل األثقال، س����ر حبي، كما 
الريشة، ونسي معك طاب، شلنا 
يابوجناحني« بينما غنى لنفسه 
كلم����ات وحلن »ياهلل م����ع الليل 

بنسهر«.
القدير غامن  الفن����ان  أن  يذكر 
الصالح كان متواجدا خلف كواليس 
املسرح للسام على الفنان أبوبكر 
س����الم ألنه احد أصدقائه القدامى 
والتق����ط كذلك العديد من احملبني 
واإلعاميني وموظفي صوت الريان 
الصور التذكارية مع هرم األغنية 
اخلليجي����ة الكبي����ر واجرى لقاء 
للفضائي����ة القطرية عبر فيه عن 
سعادته الكبيرة للحضور والغناء 

في الدوحة.

جماهيريا مكثفا.
وقبل ظهور الفنان أبو أصيل 
قدم مذيع احلفل فواز الشمري 
القطري املوهوب علي  الفنان 
الراشد الذي عبر عن سعادته 
القصوى أن يشارك عميد الطرب 
العربي ليلت���ه وغنى باقتدار 
بصوت واث���ق وحضور الفت 
أغنيتني وأشاد به الفنان القدير 
الذي كان يسمعه في كواليس 

احلفل.
بع���د ذلك أطل أب���و أصيل 
على املس���رح املعد له في جو 
رائع مييل الى البرد لكن متعة 
الغناء واالنس���جام واحلماس 

احملافظة عليه والتمس���ك به 
وكذلك كان سعيدا بالكرنڤال 

املرافق للعيد.

صوت الريان

من جانب آخر، أحيا عميد 
الط���رب العربي الفنان الكبير 
أبوبكر س���الم بلفقيه في آخر 
االحتف���االت الت���ي احتضنها 
»سوق واقف« بالدوحة التراثي 
السياحي ضمن مهرجان صوت 
الريان لألغنية الشعبية السابع 
الذي قدم ع���ددا من األصوات 
الش���ابة والش���هيرة طوال 4 
ليال متتالية شهدت حضورا 

اخلليج من عصر الغوص إلى 
عصر النفط.

وعندما طرح عليه س���ؤال 
حول مسلسل »حّبابة« القدمي 
تذكر بشيء من احلزن الراحلة 
م���رمي الغضبان الت���ي كانت 
إنها ترجع  تقوم بالدور وقال 
كل رمضان بهذا العمل للناس 
الذين تعودوا على مشاهدتها 

دائما.
كما أب���دى الفن���ان القدير 
إعجابه الشديد بالبناء والتكوين 
وتفاصيل التصاميم التي عليها 
الدول  السوق وقال إن أصالة 
تنبع من تراثها وواجب عليها 

خالد حسين
في ش���رفة مطلة من مقهى 
عشريج الشعبي بسوق واقف 
التراثي الذي تفوح منه رائحة 
الفنان  احلنني للماضي جلس 
القدير غامن الصالح واملذيعة 
نورا حسن يتجاذبان أطراف 
التلفزيون���ي عب���ر  احل���وار 
الذي  العيد »كرنڤال«  برنامج 
يعده اإلعامي تيسير عبداهلل 
إنتاجه مبارك بوغنيم  ويدير 
وسعد احلبابي ويخرجه عبداهلل 
عبدالعزيز حيث قضيا معا وقتا 
ممتعا على الهواء مباشرة حينما 
قررا افتتاح مطعم لألكل التراثي 
اتفقا عل���ى تس���ميته مطعم 
»غامن ون���ورا« خاصة ان كا 
من برجيهم���ا الفلكيني قريب 

من اآلخر.

خبز ساخن

غ���امن الصال���ح حتدث عن 
املاضي وتذكر كيف كان يرسله 
والده إلى اخلباز الشعبي من 
صب���اح اهلل خي���ر حيث كان 
يغتنم فرصة اخلبز الساخن 
ليتلهم بعضا منه قبل أن يصل 

للمنزل. 
وقد أهدى أعماله التاريخية 
التي مثله���ا منذ ما يقارب من 
40 عاما الى ع���دد من محبيه 
ومعجبيه وقال إن مسلس���له 
البنات«  الناج���ح »أم  األخير 
يهديه إلى كل أم تضحي من اجل 
الشهير  أوالدها وان مسلسله 
»الغرباء« يقدمه مع التحذير إلى 
كل ظالم يعاقب شعبه ويدخله 
في متاهات الظلم والتعس���ف 
كي يتعلم من جتربة املسلسل 
ويتجه نحو العدل واإلنصاف 
ويهدي مسلسل »رقية وسبيكة« 
إلى كل صاحب طموح جتاري 
مش���روع وقال إن مسلس���له 
»األقدار« هو شاهد عيان على 
النقلة احلضارية التي مرت على 


