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مط���رب يعتق���د انه حظه 20
يكسر الصخر هاأليام يحضر 
حق مسرحية أطفال لعيد الفطر 
مع انه املس���رحية اللي قدمها 
املاض����ي فاش���ل��ة..  الع���ام 

احلمد هلل والشكر!

ممثلة بعدما »حس����ت« انه 
املنتجني يبونها بأعمالهم لتجسيد 
دور األم املظلوم����ة بلغتهم انها 
راح ترفض اي عمل چذي ألنها 
تقدر جتسد جميع األدوار مو بس 

هالدور.. زين تسوين!

مسرحية األم
فنانة »ابتلش���ت« بعمرها 
بعدم���ا فضح���ت أس���رارها 
الشخصية زميلتها اللي كانت 
تنام في بيته���ا واملصيبة انها 
موزعة رقمها على ربعها اللي 
قاعدين يأذونها.. اهلل يعينچ!

أسرار

حبيبة العبداهلل

منة شلبي

رمي البارودي

حبيبة: طحت في صالة »البولينغ«

منة شلبي تبحث عن عمل

مفرح الشمري
بعد س���قوطها على ظهرها في احدى صاالت البولينغ، ترقد حاليا 
املذيعة حبيبة العبداهلل في احد املستش���فيات اخلاصة وذلك لتلقي 
العالج نتيجة اآلالم املبرحة التي تعاني منها والتي ابعدت عن عيونها 

النوم.
»األنباء« هاتفت حبيبة لالطمئنان على صحتها فقالت: احلمد هلل 
انا بخير بس اش���عر بآالم في ظهري بعد سقوطي على ارضية صالة 
البولينغ فجأة اثناء ممارس���تي للعبة وبعدها اجريت بعض االشعة 
على ظهري واحلمد هلل كانت االش���عة زينة ب���س فيه كدمات خفيفة 

وحالتي احلمد هلل مستقرة.
وشكرت املذيعة حبيبة العبداهلل كل من سأل عنها وهي في املستشفى 

متمنية للجميع الصحة والعافية.

القاهرة ـ سعيد محمود
بدأت الفنانة منة شلبي تسجيل دورها في مسلسل إذاعي جديد 
بعنوان »حبيبتي آخر حاجة« س���يذاع خالل ش���هر رمضان على 

شبكة »الشباب والرياضة«.
املسلسل من تأليف أحمد عوض، وإخراج إسالم محفوظ، ويشارك 
في بطولته حس���ن حسني، ولطفي لبيب، وعبير صبري. وتدور 
أحداثه في إطار درامي كوميدي حول شاب وشابة متت خطبتهما 
منذ سبع س���نوات، لكنهما غير قادرين على إمتام الزواج ألنهما 

يبحثان طوال الوقت عن عمل.

حصلت الفنانة رمي البارودي على إجازة ملدة 3 أيام من تصوير 
مسلسل »عابد كرمان« بعد أن أجرت عملية جراحية اثر سقوطها 
من فوق السلم أثناء التصوير في سورية، حيث عادت الى مصر 
لقضاء فترة الراحة في منزلها، خاصة أنها انتهت من تصوير جزء 
كبير من مش���اهدها، على ان تستأنف التصوير في »عابد كرمان« 

ومسلسل »مملكة اجلبل« عقب تعافيها.
وجتس���د رمي في املسلسل ش���خصية زوجة عابد كرمان الذي 
يجند كعميل مزدوج خالل حرب االستنزاف، ويتمكن من تكوين 
عالقة صداقة مع وزير الدفاع االسرائيلي موشي ديان ليعرف منه 

تفاصيل خط بارليف وينقلها للمخابرات املصرية.
املسلسل يشارك في بطولته كل من محمد وفيق، وفادية عبدالغني، 

وابراهيم يسري، وميرنا املهندس، وآخرين.

ترقد حاليًا في أحد المستشفيات الخاصة وحالتها مستقرة

وائل شرف 

ريم في إجازة من »عابد كرمان«

نفى وجود أي خالف مع بسام المال ويجسد دور »العقيد« في الجزء الخامس

وائل شرف: الحب والصدق سر نجاح  »باب الحارة«
.. وانتظروني في »بعد السقوط«

مفرح الشمري
أكد النجم الس����وري وائل شرف الشهير 
بشخصية »معتز« في مسلسل »باب احلارة« 
ان اجلزء اخلامس سيش����هد أحداثا مشوقة 
سيفاجأ بها اجلمهور، وستكون مثيرة جدا، 

خاصة انه سيجسد فيه دور »العقيد«.
وأضاف في حديثه م����ع »األنباء« خالل 
تواجده في مكتب املنتج رزاق املوسوي أمس 
االول ان العالقة التي جتمعه مع فريق عمل 
»ب����اب احلارة« ال توص����ف، نافيا أي خالف 

معهم، خاصة مع مخرجه بسام املال.
ورفض ش����رف احلديث ع����ن دوره في 
مسلسل »بعد الس����قوط« الذي كتبه غسان 
زكريا ويخرجه س����امر برقاوي حتى يكون 
مفاجأة للجمهور، مثمنا العمل مع املنتج رزاق 

املوسوي.. وإلى تفاصيل احلوار:
وائل ممكن أعرف سبب زيارتك للكويت؟

في البداية أنا سعيد بوجودي في الكويت 
منارة الفن اخلليجي وزيارتي لها ليست غريبة 
ألنها تعيش في قلبي، خاصة أن شعبها طيب 

ويتابع كل ما هو مميز من أعمال عربية تعرض على شاش����ات القنوات 
الفضائية، وهذه الزيارة جاءت بناء على طلب املنتج رزاق املوس����وي 
منتج مسلسل »بعد السقوط«، وذلك مبناسبة انطالق قناته الفضائية 

اجلديدة »الساحل« التي سيبدأ بثها في االول من الشهر املقبل.

تحت األنقاض

حدثنا عن دورك في مسلسل »بعد السقوط«؟
من عادتي أال أحتدث عن ادواري في أي مسلسل أشارك فيه ألنني أريد 
أن يتعرف املشاهد عليه من خالل عرضه على الشاشة، لكن دوري بشكل 
عام هو »مجيد« أحد االش����خاص املوجودين حتت االنقاض بعد انهيار 
املنزل الذي يعيش فيه وال����دور يحمل بني طياته الكثير من املفاجآت، 
كما ان الش����خصية جديدة ألول مرة أجس����دها على الشاشة وأمتنى ان 
يتقبلها املش����اهدون مثلما تقبلوا ش����خصية »معت���ز« في مسل���سل 
»باب احلارة«، وهنا أحب أن أش����ير الى حرص املنتج رزاق املوس����وي 
على تذلي����ل جميع الصعوبات امام فريق عمل »بعد الس����قوط« وذلك 

حتى يكون العمل متكامال من جميع النواحي 
بغض النظر عن التكاليف، وهذه ميزة عند 
املنتج رزاق املوسوي احلريص على إظهار 
العمل بش����كل جميل حتى يتابعه القاصي 
والدان����ي، وأمتنى ان يكون العمل طفرة في 

االنتاج العربي.
هن��اك أقاوي��ل تناولته��ا بعض الوس��ائل 
االعالمي��ة واملنتدي��ات االلكتروني��ة عن أنك 
اختلف��ت مع املخرج بس��ام امل����ال مخ���رج 

»باب احلارة 5«؟
أستغرب مثل هذه االقاويل التي تناولتها 
تلك الوسائل، خاصة ان عالقتي مع املخرج 
بسام املال ال توصف، ومشاركتي في اجلزء 
اخلامس من »باب احلارة« سيكون أبلغ رد 

على تلك االقاويل غير الصحيحة.

شخصية العقيد

هل س��نرى في ش��خصية »معتز« باجلزء 
اخلامس ل� »باب احلارة« أي تغير؟

في كل أجزاء »باب احلارة« يوجد تغير 
في ش����خصية »معتز« وهو تغير ايجابي وتصاعدي لدوره الكبير في 
احلارة وفي اجلزء اخلامس س����يكون التغير كبيرا، حيث سأجسد فيه 
شخصية »العقيد« وهذا الدور ليس استكماال لدور النجم سامر املصري 
وإمنا سيكون مختلفا بعد التغيرات التي حدثت ل� »معتز« الشاب املقاوم 
لالحتالل وأمر طبيعي ان يصل لهذه املكانة وأمتنى ان أضيف من خالل 

الدور صفات جديدة لشخصية »معتز« التي أحبها الناس.
في رأيك ما سر جناح »باب احلارة«؟

احلب الذي يجمع فريقه والصدق في أدائهم لشخصياته التي أحبتها 
اجلماهير العربية، وهذا االمر نادرا ما نراه في عمل تلفزيوني.

هل تتابع الدراما اخلليجية؟
بكل تأكيد والدراما اخلليجية خالل السنتني املاضيتني حققت طفرة 
كبيرة وأصبحت مهمة للمشاهد العربي ألنها تسلط الضوء على قضايا 
اجتماعية تخص املجتمع العربي، وهذه الطفرة ايجابية بفضل وجود 
العدي����د من القنوات اخلليجية التي حترص على عرضها بش����كل دائم 

ليتعرف عليها املشاهد العربي.

وائل شرف في مشهد من مسلسل »باب احلارة«

املنتج رزاق املوسوي


