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شريهان عادل إمام

هل ينجح عادل إمام في إعادة شريهان إلى الساحة الفنية؟

ألف كومبارس الحتفال 
»كليوباترا« بالعرش

درة ترفض إظهار 
بطاقتها الشخصية

ألمن ماسبيرو

صور املخرج وائل رمضان، 
أول من أمس في س���ورية أهم 
مشاهد مسلسل »كليوباترا«، وهو 
احتفال كليوباترا التي جتسدها 
سالف فواخرجي، باعتالئها عرش 
حكم مصر،  وقد استعان املخرج 
ب� 1000 من الكومبارس لتصوير 

املشهد.
من ناحية أخرى، تعود أسرة 
املسلس���ل إلى القاهرة منتصف 
الش���هر املقبل، لتصوير بعض 
املش���اهد اخلارجية في األقصر 
وأس���وان، والعمل يش���ارك به 
البطولة الفنان فتحي عبدالوهاب 
ومحيي إس���ماعيل، تأليف قمر 

الزمان علوش.
العم���ل  وق���د مت تس���ويق 
إلى قن���وات روتان���ا خليجية 
والتليفزيون املصري، وكايرو 
سينما والقاهرة والناس وأوربت، 
وقد سافرت أول من أمس املطربة 
شيرين وجدي لتسجيل أغنيتي 
املقدمة والنهاية للمسلسل، من 
كلمات إبراهيم عبدالفتاح وأحلان 

طاهر املنملي.
ت���دور أحداث املسلس���ل  و 
حول امللكة كليوباترا، وعالقتها 
بالش���عب املص���ري وحروبها 
وإجنازاتها، وعلى اجلانب اآلخر 
بدأ املخرج في مونتاج املشاهد 

التي مت تصويرها.

رفضت املمثلة التونسية درة 
التلفزيون املصري  استضافة 
لها خ����الل االحتفال مبهرجان 
القراءة للجميع، حيث علمت 
»اليوم السابع« انها وبعد ان 
حددت الثالثاء املاضي لتسجيل 
احدى حلق����ات القناة الثانية 
والتي تذيعها يوميا مبناسبة 
مرور 20 عاما على بدء مهرجان 
القراءة للجميع، وطلبت التأجيل 
لالربعاء املاضي وحتدد موعد 
حضوره����ا ملبنى ماس����بيرو 
الساعة السادسة، حضرت في 
التاسعة ورفضت اظهار حتقيق 
شخصيتها عندما طلبها رجال 
أمن مبنى التلفزيون املصري، 
وأبدت غضبها من عدم خروج 
طاقم االعداد الستقبالها على 
املبنى، وانصرفت دون  بوابة 

تسجيل احللقة.
يذكر ان العديد من الفنانني 
وجنوم اإلعالم شاركوا األطفال 
االحتف����ال مبهرج����ان القراءة 
للجميع الذي يقام حتت رعاية 
السيدة س����وزان مبارك، ومن 
الفنان أحم����د راتب،  بينه����م 
والسيناريس����ت تامر حبيب، 
واإلعالمي مفيد فوزي، وذلك من 
خالل سردهم إلحدى القصص 
كل حلقة ألح����د األطفال، في 
محاولة منهم لتشجيع األطفال 

على القراءة منذ الصغر.

القاهرة ـ سعيد محمود
يبذل الفنان عادل إمام قصارى جهده إلخراج الفنانة 
شريهان من عزلتها الفنية وإعادتها إلى الساحة الفنية 
الت���ي غابت عنها طويال ج���راء إصابتها مبرض نادر 

التزال في مرحلة العالج منه.
وتنتظر ش���ريهان قرار األطباء بش���أن مستقبلها 
العالجي بعد أن خفت جرعات العالج التي تتعاطاها 
بشكل كبير، وأصبحت االستشارة الطبية تتم كل شهرين 
في فرنسا واليزال امامها ستة أشهر تقريبا وتكون في 

كامل لياقتها الصحية، حيث سمح لها األطباء بتناول 
كل األطعمة دون محاذير وكذلك التحدث في التلفون 
احملمول دون قيود، مما ساعد على رفع روحها املعنوية 

بعد إجنابها ابنتها آيات منذ فترة.
ويداوم عادل إمام االتصال بشريهان واتفق معها على 
مشاركتها فكرة فيلم بعنوان »أمطار الصيف« وسيتم 
الب���دء في تصوير الفيلم بع���د االنتهاء من برنامجها 

العالجي من اجل استعادة نشاطها الفني.
وأكد إمام اعتزازه بشريهان التي وصفها باملوهوبة 

واملجتهدة والتي جمعت بني التمثيل واالس���تعراض 
وتعد هي ونيللي أفضل من ق���دم الفوازير واألعمال 

االستعراضية.
يذكر ان شريهان شاركت الفنان عادل إمام بطولة 
فيلمني هما »مني فينا احلرامي« عام 1984 وش���اركهما 
البطولة احمد بدير وصالح نظمي ومن إخراج محمد 
عبدالعزيز، وفي عام 1985 قدما معا فيلم »خلي بالك من 
عقلك« مع جالل الشرقاوي وإخراج محمد عبدالعزيز 

أيضا.
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