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فيصل الصراف

بسبب بطولة »مذكرات سيئة السمعة«

مشادة كالمية بين لوسي وسوزان

من إنتاج »هاب« ويتعاون فيه مع نخبة مميزة من الشعراء والملحنين

فيصل الصراف لجمهوره: 
إصابة فتحي عبدالوهاب في سورية»شوقي طال«

القاهرة ـ سعيد محمود
للمرة الثانية يش���هد بالتوه تصوير مسلس���ل »مذكرات سيئة 
السمعة« مشادة كالمية عنيفة بني كل من لوسي والفنانة السورية 
سوزان جنم الدين، وذلك بسبب بطولة املسلسل حتى تؤكد كل منهما 
انها بطلة العمل. وقد نش���بت مش���اجرة حامية بني الفنانتني حيث 
تتعمد كل منهما التأخير عن مواعيد التصوير حتى تثبت للجميع 
انها بطلة املسلسل حيث تعالت اصواتهما وظلت كل منهما تؤكد انها 
البطلة وهو ما اثار غضب مخرج املسلس���ل خالد بهجت الذي فشل 

في الصلح بينهما أكثر من مرة لذلك ألغى التصوير.
املسلس���ل يش���ارك في بطولته خالد زكي وحس���ني االمام وأمل 

رزق.

مفرح الشمري
ينتظر املطرب الش���اب فيصل الصراف 
بفارغ الصبر طرح البومه االول في االسواق 
الذي سيحمل عنوان »شوقي طال« من انتاج 
شركة هاب لالنتاج والتوزيع الفن�����ي بعد 
ان وقع معها عقد احتكار لي������شق طريقه 
للشهرة في الساح�����ة الغنائية خاصة انه 
من االصوات الشبابية التي تبشر باخلير.

ويتعاون الصراف في هذا االلبوم مع نخبة 
مميزة من الشعراء وامللحنني على رأسهم 
الشاعر الشيخ صباح الناصر »الصريح« 
ال���ذي كتب له ثالث اغان مختلفة االفكار 
وهي »مانويت اجلراح« احلان د.يعقوب 
اخلبيزي و»مستحيل« من احلان املطرب 
نفسه واغنية »شوقي طال« احلان مشعل 
العروج، بينما الشاعر محمد خليل كتب 
له اغنية »حبيبي انا« احلان محمد يحيى، 
والشاعر عبدالعزيز العبكل كتب اغنية 

»صدقت« احل���ان احمد برهان باالضافة الى 
اغنية »من يعوضني« احلان نايف صقر.

اما الشاعر منصور الفضلي فكتب له اغنية 
»قلب���ي قفلته« احلان عبدالق���ادر الهدهود، 
والشاعر خالد املطيري كتب له »يتصل« من 
احلان ماجد املخيني، والشاعر راكان تعاون 
معه من خالل اغنيتني هما »انس���ى« و»ليه 

خايف«.
اما الشاعر احمد بن فارس فكتب له »رحت 

ملح« من احلان فايز السعيد.
يذكر ان الش���ركة املنتجة لاللبوم قامت 
بتصوير كليب الغنية »حبيبي انا« مع املخرج 
وليد ناصيف حيث مت التصوير في العاصمة 
اللبنانية وسيتم عرضه حصريا على قنوات 
»جنوم اخلليج« بالتزامن مع طرح االلبوم في 
االسواق خاصة ان املطرب فيصل الصراف 
س���يظهر ب� »لوك« جديد على جمهوره من 

خالله.

القاهرة ـ سعيد محمود
تع���رض الفنان 
فت�حي ع��بدالوهاب 
الصابات بالغة خالل 
تصوير مشاهده في 
مسلسل »كليوباترا« 
ف���ي منطق���ة قلعة 
حمص بس���ورية، 
حي����ث تع�����رض 
لالصاب���ة في قدمه 
خالل تصوير مشهد 
مير خالله من اسفل 
اق���دام اجلمل حيث 
رفسه اجلمل خالل 
مروره مما ادى الى 
سقوطه على االرض 
املمتلئ���ة باالحجار 

واحلصى.
يش���ارك فتحي 

البطولة س���والف فواخرجي ومحيي اس���ماعيل ويوسف شعبان، 
وطلعت حمدي وعالء الدين كوكش ونضال سيجري وفرح بسيسو 
وعبير ش���مس الدين وخليل مرسي، اضافة الى العديد من املمثلني 

السوريني، تأليف قمر الزمان علوش واخراج وائل رمضان.

لوسيسوزان جنم الدين

مشعل العروج الشاعر الشيخ صباح الناصر »الصريح«

فتحي عبدالوهاب


