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روبي وديع الصافي

روبي الشقيقة الصغرى للنجم سليمان في  »حضور وانصراف«  وديع الصافي يصدح بصوته في مهرجان أبوظبي للفنون
القاهرة ـ سعيد محمود

مت ترشيح املطربة واملمثلة املصرية روبي ملشاركة الفنان السوري 
جمال سليمان بطولة مسلسل »حضور وانصراف« املقرر بدء تصويره 

قريبا للحاق بالعرض في شهر رمضان املقبل.
وقال مقربون من شركة العدل جروب لإلنتاج ان روبي هي املرشحة 
األقوى لشخصية الشقيقة الصغرى لسليمان، لكنها لم تتعاقد بعد، ومن 

املقرر ان حتسم الشركة األمر خالل أيام، بحسب »د.ب.أ«.
يضم املسلس����ل الذي كتبه مدحت الع����دل وتخرجه اللبنانية إميان 
حداد الى جوار جمال سليمان الفنانني بسمة وفتحي عبدالوهاب وأحمد 
فلوكس وحجاج عبدالعظيم وخالد سرحان وسامي مغاوري وانتصار، 

وآخرين يجري التعاقد معهم.
ويجس����د جمال سليمان شخصية ناظر مدرس����ة، وهو األخ األكبر 

واملسؤول عن أشقائه بعد وفاة والدهم.
ومن املنتظر بدء تصوير املسلسل باستديو »أحمس«، وهو االستديو 
اخلاص بشركة العدل نهاية فبراير اجلاري مبيزانية مفتوحة مت رصدها 
له. وكانت روبي نفت ما تردد مؤخرا حول زواجها سرا من رجل أعمال 
خليجي بعد أن وعدها  بأن ينتج لها فيلما استعراضيا تقوم ببطولته، 
معربة عن اس����تيائها الش����ديد إزاء ما قيل انها تقضي معه 3 أيام بأحد 

القصور الفارهة مبدينة الرحاب )شرق القاهرة(.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الفنانة املصرية انها ستتحرر 
من أدوار اإلغراء التي ارتبطت باس����مها، وذلك من خالل أحدث أفالمها 

الذي ستكشف تفاصيله قريبا.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أعلنت مجموعة ابوظبي للثقافة والفنون عزمها تنظيم دورة 
جديدة من انشطة مهرجان ابوظبي للفنون من 20 مارس حتى 

7 ابريل املقبلني.
من جهتها أكدت هدى كانو مؤسسة املهرجان ان الدورة اجلديدة 
تتضمن اكثر من 40 نشاطا تتوزع على مدى ثالثة اسابيع من االبداع 
منها مجموعة عروض للموسيقى العاملية ومعرض للفن التشكيلي 

وبرنامج تعليمي مخصص للجمهور احمللي من الطالب.
وتنطلق انشطة املهرجان بعرض االفتتاح لالوركسترا السيمفونية 
 Grammy الوطنية الپولندية مع كريزس���توف بندريكي، وعازف
املايسترو وامللحن الشهير الفائز بجائزة البيانو والفائز بجائزة 

شوبان كرزيستوف جابلونسكي.
أما مفاجأة املهرج���ان فهي ليلة يؤدي فيه���ا املطرب العمالق 
وديع الصافي باقة من اجمل أغانيه، توزعها اوركسترا سيمفونية 
للمؤلفة املوسيقية هبة القواس، وذلك للمرة االولى حيث تتم كتابة 
موسيقى أغانيه في ابعاد اوركسترالية عاملية، وسيغني الصافي 

مبرافقة أوركسترا القاهرة السيمفوني.
كما يطل على جمهور املهرجان عازف العود العاملي الفنان 
العراقي نصير شمة، حيث يعزف على العود لباجانيني مقطوعته 
كابري���س 24، وهي املقطوعة األصعب الت���ي ميكن أن تعزف 
على اآللة الوترية، مبرزة االمكانات املوس���يقية لهذه اآللة بني 

نظيراتها.

�شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�شلــــل )كال�شلــل الن�شفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �شلــل الأطفال( 

پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 

الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدة

لدينا فريق طبي متخ�ش�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�شحة

نقدم اأف�صل اخلدمات العالجية للعناية ب�صحتك يف منزلك

التمري�صية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ص�اج الط�ب�ي )التدليك(

الطبي��ع��ي ال�����ع����الج  خ��دم���ات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

البورد ال�شويدي يف جراحة العظام واملفا�شل

املفا�شل يف  اخل�شونة  وعــالج  ت�شخي�ش   -

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�شخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�شا�شة العظام

الك�شور حـــالت  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش   -

- ت�شخي�ش وعالج حالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�شخي�ش وعالج حالت اإ�شابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز اال�صت�صاري الطبي

العيادة:

لالإع������الن

يف �صفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �شباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�شاًء – 9:30 م�شاًء

 للإ�شتف�شار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عـرو�ض خـا�صـة
مبن��ا�صب���ة �ص�ه���ر فب��راي���ر

عيادة اجللدية والليزر
د/ حممد عمران - اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

د/ دمـيـانـــة �شـمــيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـيــادة الأ�شـنـــان
تركيبات ثابتة ومتحركة وتبيي�س الأ�شنان

الفنية/ �شـــويـــان وانـــج
فنية العناية بالب�شرة


