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عبادي الجوهر..
»اسمحلي يا قلبي«

جتيني« كلمات الشاعر علي الغامدي وأحلان 
أحمد عبده، وأمتن���ى ان تنال هذه االغنيات 
إعجاب اجلميع عندما تطرح في األس���واق، 
خاصة انني اخترتها بعناية حتى يكون هناك 

شيء جديد يسمعه الناس مني.
وعن جلساته الشعبية التي يعشقها القاصي 
والداني ذكر اخطبوط العود عبادي اجلوهر انه 
يحضر حاليا جللسة غنائية تتضمن العديد 
من األغاني اجلديدة التي ال يريد االفصاح عنها 
حتى تكون مفاجأة للجميع، موضحا ان هذه 
اجللسة س���ترى النور قريبا وهي إهداء منه 

جلمهوره الذي يعشقه في هذا اللون.

مفرح الشمري
أكد اخطبوط العود املطرب السعودي عبادي 
اجلوهر في اتصال هاتفي مع »األنباء« من مقر 
اقامته مبدينة جدة انه انتهى من تركيب صوته 
على أغاني ألبومه اجلديد الذي سيصدر قريبا 
في األسواق عن طريق شركة »روتانا« مشيرًا 

إلى أن معظم أغاني األلبوم من أحلانه.
وأضاف »بوسارة« : حرصت في هذا األلبوم  
على ان يكون منوعا من خالل الكلمات واألحلان 
حتى ينال اعجاب جمهوري اخلليجي والعربي 
وأمتنى ان تكون اختياراتي موفقة خاصة وانه 
يشاركني فيه نخبة من الشعراء الذين اعتدت 
التعاون معهم في ألبوماتي الس���ابقة وذلك 
ملفرداتهم اجلميلة وأفكارهم غير املستهلكة.

وأشار الى ان امللحن أحمد عبده تولى مهمة 
اإلش���راف على األلبوم من ناحية التسجيل 
والتنفيذ ال���ذي كان في عدة دول منها تركيا 
والقاهرة والبحرين، ملمحًا الى ان تس���جيل 
األغاني كان في اس���تديو فنان العرب محمد 

عبده مبدينة جدة.
وبخصوص ع���دد األغاني التي يتضمنها 
ألبومه اجلديد قال اجلوهر: يتضمن 8 أغاني 
6 منها من أحلاني وهي »قليل أحبك« كلمات 
الشاعر األمير سعود بن عبداهلل، »لقاء« كلمات 
الش���اعر األمير فيصل بن يزيد، »ما طرالك« 
كلمات الش���اعر املعنى، »اهلل يعلم« كلمات 
الشاعر جنيب بطيش، »دقايق« كلمات الشاعر 
علي الغامدي، و»اس���محلي يا قلبي« كلمات 
الشاعرة ثريا، اما األغاني التي تعاونت فيها مع 
ملحنني فهي »من للحزن غيري« كلمات الشاعر 
أس���ير الرياض وأحلان عادل الصالح، »اما 

انتهى من تركيب صوته على أغاني ألبومه الجديد

أخطبوط العود عبادي اجلوهر

بدر محارب عبداهلل عبدالرسول توفيق العيد

درة

محمد فؤاد

درة تدخل »باب الفلة« من تونس

القاهرة ـ سعيد محمود
حالة من التألق تعيشها الفنانة درة بعد جناحها 
في مسلسل »العار« من خالل شخصية »سماح« 
التي قدمتها في املسلسل الذي عرض في رمضان 
املاضي، وشارك في بطولته كل من مصطفى شعبان 
واحمد رزق وشريف سالمة وحسن حسني وعال 
غامن وأحمد سالمة وعفاف شعيب، تأليف أحمد 

محمود أبوزيد واخراج شيرين عادل.
فقد وافقت الفنانة التونس���ية درة املتواجدة 
حاليا في تونس على بطولة فيلم سينمائي تونسي 
جديد يحمل اس���م »باب الفلة« تبدأ تصويره في 
مطلع عام 2011. الفيلم من تأليف واخراج مصلح 

كرمي.
وأوضحت درة انها سعيدة ببطولة الفيلم لكونه 
فيلما تونسيا، وتشارك في بطولته الى جانب الفنان 
التونسي الكبير هشام رستم، باالضافة الى انها 
تسعى للتواجد من فترة ألخرى بعمل تونسي، 

لكي حتقق في بلدها نفس النجاح الذي حققته في 
مصر بأعمالها التي قدمتها في مشوارها.

وأكدت انها تلقت اتصاال من املسؤولني في شركة 
ميلودي ملشاركتها في فيلم »أنا بضيع يا وديع« 
وسيلعب بطولته أمين قنديل الشهير ب� »تهامي 
باش���ا« وبطل حملة قنوات ميلودي، وأخبروها 
برغبتهم في ان تلعب دور البطولة في الفيلم، وانها 
طلبت منهم ان يرسلوا لها السيناريو بعد عودتها 
من تونس، وفي حالة إعجابها بالنص ستشارك 

فيه، ولكنها لم توقع الى اآلن عقد الفيلم.
يذكرأن فيلم »أنا بضيع يا وديع« بطولة أمين 
قندي���ل »تهامي« وأمجد عادل »وديع« ومرش���ح 
للمش���اركة فيه الفنانة انتصار، وهو من تأليف 
محمد فضل، واخ���راج عمرو عابدين ومن انتاج 

شركة ميلودي بيكتشرز.

مؤتمر لجنة المشاهدة الفنية الليلة بالدسمة
ضمن أنشطة املركز اإلعالمي ملهرجان أيام 
املسرح للشباب في دورته السابعة، يعقد مساء 
اليوم مؤمتران صحافيان لكل من رئيس جلنة 
املشاهدة الفنية للعروض املشاركة باملسابقة 
الرسمية املخرج بدر محارب والذي سيتحدث 
عن اآللية التي اعتمدتها اللجنة الختيار عروض 
الفرق املشاركة باملسابقة الرسمية في املهرجان، 
وذلك في الس���اعة ال� 5.30 مساء مبقر املركز 

اإلعالمي للمهرجان مبسرح الدسمة.
ويليه في ال� 6.30 مس���اء مؤمتر صحافي 
لرئيس واعضاء جلنة التحكيم يحضره مدير 
املهرجان املخرج عبداهلل عبدالرسول ورئيس 
اللجنة اإلعالمية توفيق العيد وللتحدث عن 

آلية عملهم خالل هذه الدورة.
من جانب آخر، شكل تلفزيون الكويت فريقا 
للرسالة التلفزيونية اليومية لتغطية أنشط����ة 
املهرجان يتكون من املخرج جمال العباسي 
وعبداهلل النصار وطيب����ة الصانع واملعدتني 
رش���ا الفهد وشيماء دش���تي بينما يتصدى 

لتقدي���م الرسالة املذيع أحمد ماتقي.

ضمن أنشطة المركز اإلعالمي لمهرجان أيام المسرح للشباب

وفاة والدة محمد فؤاد اثناء تكريمه

توفيت والدة الفن���ان محمد فؤاد بعد معاناة 
طويلة مع املرض، حيث تلقى املطرب خبر الوفاة 
اثناء تواجده في ندوة تكرمي اقيمت بنادي »روتاري 
املعادي« لتكرميه هو واملشاركني في مسلسله الذي 
مت عرضه في رمضان املاضي »اغلى من حياتي« 
وذلك بحسب جريدة االسبوع املصرية، وكان فؤاد 
قد ذهب الى حفل التكرمي وكان في غاية القلق على 

والدته، خصوصا انه مرتبط بها بشدة.
حيث تسلم جائزة التكرمي وألقى كلمة طلب 

فيها من احلضور الدعوة لوالدته بالش���فاء، ثم 
اعتذر عن البقاء في احلفل نظرا لظروف والدته 
املرضية واحتياجها اليه في مثل هذه الظروف، 
واثناء ذهابه اليها تلقى ببالغ احلزن واالسى خبر 
وفاتها االليم، وجاءت الوفاة بعد فترة صراع مع 
مرض صاحبها خالل السنوات االخيرة، وقد شيعت 
اجلنازة امس من مسجد »رابعة العدوية« عقب 
صالة الظهر بينما تقام مراسم العزاء اليوم بعد 

صالة املغرب في جامع عمر مكرم بالقاهرة.

هند صبري

هند صبري تلتقي »أسماء« 
منتصف أكتوبر 

القاهرة ـ سعيد محمود
بعد عدة تأجيالت، قرر املؤلف واملخرج عمرو س����المة بدء 
تصوير فيلمه السينمائي اجلديد »أسماء« الذي تقوم ببطولته 

الفنانة التونسية هند صبري، في منتصف أكتوبر املقبل.
قال املؤلف واملنت����ج محمد حفظي »تقرر بدء تصوير فيلم 
»اسماء«، الذي كان قد مت تأجيله ألكثر من مرة السباب مختلفة، 

وسيبدأ التصوير في منتصف أكتوبر القادم«.
وتقوم الفنانة هند صبري ببطولة الفيلم، ويش����اركها كل 
من الفنان ماجد الكدواني والفنان هاني عادل، وهو من تأليف 

وإخراج عمرو سالمة.
يذكر ان فيلم »أسماء« هو ثاني تعاون يجمع بني محمد حفظي 
وعمرو سالمة، بعد فيلم »زي النهارده«، الذي قام ببطولته احمد 
الفيشاوي وبس����مة وآسر ياسني وأروى جودة ونبيل عيسى، 

واإلنتاج كان لشركة »فيلم كلينك«.
وآخ����ر أفالم هند صبري كان »ابراهيم األبيض« مع محمود 
عبدالعزيز واحمد السقا وسوسن بدر، من اخراج مروان حامد 

وتأليف عباس أبو احلسن، وإنتاج شركة »جود نيوز«.

ابراهيم احلكمي

الحكمي يجري عملية جراحية
»في السر« لتخسيس وزنه

جميلة ملمارس���ة الفنان حياته الطبيعية، 
واملعارضون يرون أنها خطوة غير موفق��ة 
ساهمت ف��ي اختف��اء ال� »كاريزما« اخلاصة 
به وأيضا يرى املشتغلون في الفن أنها أثرت 
سلبا على صوته. ويرى مهندسو الصوت 
أن حسني اجلسمي ونبيل شعيل وإبراهيم 
ميتلكون طبقة صوت نسائية وكسبوا من 
خاللها محبة اجلمهور، ولكن الوقت القادم 
س���يحدد ما إن كانت تلك اخلطوة ستؤثر 
على صوتيهما أم ال. فيما رفض الفنان نبيل 
شعيل في وقت س���ابق املخاطرة وإجراء 

العملية ذاتها.
يذكر ان الفن���ان إبراهيم احلكمي عاود 
نشاطه الفني خالل األيام املاضية وسجل 
العديد من األعمال العاطفية والوطنية بجانب 

الشاعر وامللحن األمير بندر بن فهد.

في خطوة مفاجئة التزال حتاط بسرية 
أجرى السوبر ستار الس���عودي إبراهيم 
احلكمي عملية جراحية لتخس���يس وزنه 
مشابهة للعملية التي أجراها الفنان اإلماراتي 
حسني اجلس���مي.حيث خسر احلكمي من 
وزنه حتى اآلن 30 كيلوغراما وسيستمر في 
تقليل نسبة كبيرة أيضا من وزنه حسب 
تقديرات الطبيب املختص - بحسب جريدة 

»الشرق األوسط«. 
واملعروف أن حس���ني اجلس���مي فاجأ 
جمهوره العريض في مختلف الدول العربية 
حني ظهوره قبل أشهر في املسارح العربية 
بشكل مختلف، حتى محبوه لم يستطيعوا 
معرفته للوهلة األولى. فيما انقسم اجلمهور 
والوسط الفني بني مؤيد ومعارض خلطوة 
اجلس���مي حيث رأى البعض أنها خطوة 

فقد 30 كيلوغراماً.. وتساؤالت عن تأثيرها على صوته


