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 دريد حلام

 هاني شاكر 

 عمرو دياب 

 معتز «باب احلارة» متحدثا للزميل عبداحلميد اخلطيب

 حميد الشاعري 

 دمشق ـ هدى العبود
  كشــــف الفنان الســــوري الكبير دريد حلام ان 
مسرحيته املقبلة حتمل عنوان «السقوط» يشاركه 
فيها الفنانان عمــــر حجو وعالء الدين كوكش في 
كتابتها ويخرجها محســــن العلي، وتتألف من ١٠ 
لوحات، اثنتان مقتبســــتان من كتاب «ســــأخون 
وطني» لالديب الراحل محمد املاغوط. يقول حلام 
ان «الســــقوط» هو عنوان مبدئــــي، فيما لم تنته 
ترشيحات االسماء املشاركة في العرض، وقد اوضح 
حلام ان االســــماء ثابتة من اشــــهرها: عمر حجو، 
حسام حتسني بيك، احمد رافع، محمد رافع وميسون 
ابوأسعد.  على ان ينطلق العرض في عيد االضحى 
من العاصمة القطرية الدوحة، ليجول بعد ذلك في 

الدول العربية ابتداء من سورية. 

 هاني شاكر يتجه 
  لإلنشاد الديني

 تأجيل برنامج عمرو دياب 
  إلى رمضان ٢٠١٢

 قرر الفنان هاني شاكر خوض 
الدينية من خالل  جتربة األغاني 
اداء بعض األدعية بصوته حيث 
يستعد حاليا لغناء عشرة ادعية 
من انتاج التلفزيون املصري، حسب 

جريدة «البشاير» املصرية.
  وقد عرض الفنان هاني شاكر 
على احتاد االذاعة والتلفزيون تقدمي 
االدعية من دون مقابل مادي بشرط 
ان يقوم قطــــاع االنتاج باالحتاد 
بعملية انتاجها على ان تبث على 

الشاشة. 

 قررت الشـــركة املنتجة ملسلسل املطرب عمرو 
دياب، الذي كان من املقرر إنتاجه هذا العام لعرضه 
في رمضان املقبل، تأجيله الى رمضان ٢٠١٢، كما 
قررت تأجيل إنتاج برنامجـــه التلفزيوني األول 
الى نفس العام، وقد صرح مصدر مسؤول داخل 
ماسبيرو بأن املسؤولني في قطاع اإلنتاج الشريك 
في اإلنتاج وافقوا على اقتراح شـــركة سينرجي 
اجلهة املنتجة بتأجيل العملني الى املوسم بعد القادم 
بسبب التزام الشـــركة بأكثر من عمل في املوسم 
القادم وأن العملني سواء املسلسل أو البرنامج في 
احتياج إلى ميزانية كبيرة تتعدى األربعني مليون 

جنيه، وقد مت االتفاق على ذلك مع دياب.
  اجلدير بالذكر ان عمرو دياب ســـيحصل على 

أجر ٣٥ مليون جنيه من املسلسل فقط. 

 حميد الشاعري يتعرض 
  لذبحة صدرية ُتلزمه الفراش

 تعرض الفنان حميد الشاعري 
ألزمة صحيـــة االثنني املاضي 
أجبرته على البقاء في فراشه، 
بناء على تعليمات االطباء الذين 

نصحوه بالراحة التامة.
  وأصيب حميد بحسب موقع 
مصراوي، باألزمة أثناء قيامه 
ببعض أعماله الفنية في منزله 
مبدينة «الرحاب»، حيث شعر 
بآالم شديدة في الصدر اتصل 
على إثرهـــا بطبيبه اخلاص، 

الذي ســـرعان ما اكتشف انه 
مصاب بذبحة صدرية، وطلب 
نقله للمستشفى، ولكن حميد 
رفض بشدة واصر على ان يظل 

في املنزل.
  وبناء على تعليمات الطبيب 
الطبيب  أمـــره  املعالـــج، فقد 
بالراحـــة التامة فـــي الفراش 
حلني حتســـن حالته، واجرى 
اتصاله بثالثة اطباء آخرين، 
كي يتم عمل االشعة والتحاليل 

الالزمة في املنزل دون نقله الى 
املستشفى.

  وقد رفض حميد ابالغ والده 
واصدقائه بأزمته الصحية حتى ال 
يقلقهم، وقرر ان يتصل بهم فور 
حتسن حالته، وسماح االطباء 

له باحلركة.
  يذكر ان آخر اعمال الفنان حميد 
الشاعري هو ألبوم «ميوزيك ناو 
٤» وهو يضم ١٦ اغنية، وقد صدر 

في عام ٢٠٠٩. 

 وصل إلى الديرة للمشاركة في المعرض السوري بأرض المعارض

 معتز «باب الحارة»: انتظروني في «دليلة والزيبق»

 عبدالحميد الخطيب
  عبر الفنان السوري وائل شرف او «معتز» 
في املسلسل السوري الشهير «باب احلارة» 
عن سعادته لزيارته الكويت للمرة الثالثة، 
مؤكدا ان شـــعب الكويت مضياف وذواق 
للفن وداعم أساســـي ألي فنان، خصوصا 
ان الكويت هي هوليوود اخلليج وفيها كم 

كبير من جنوم الوطن العربي.
  واضاف لدى وصوله امس الى الديرة 

للمشـــاركة في املعرض السوري اخلاص 
مبعرض الكويت الدولي انه يحّضر ملفاجأة 
جلمهوره ستكون من العيار الثقيل وقال: 
اعتقد انها اهم جتربـــة في حياتي الفنية 
حيث استعد لبطولة مسلسل جديد يحمل 
اسم «دليلة والزيبق» والذي اشارك فيه مع 
نخبة من عمالقة الدراما السورية ومنهم: 
كاريس بشار وتاج حيدر وآخرون، والعمل 
من انتاج شـــركة «عاج» وهو عبارة عن 

ثالثة أجزاء.
  وتابع: اما بخصوص «باب احلارة» فلقد 
حصد جناحا قلما يصل اليه اي عمل درامي 
آخر وارتبط به املشاهد العربي على مدى 
خمسة اجزاء متتالية حيث عبر عن هموم 
الناس وأحيا القيـــم والعادات التي بدأت 
تندثر مع املدنية احلديثة، مؤكدا انه ال يعلم 
بوجود جزء سادس للمسلسل وان األمر 
غير واضح في هذا اجلانب حتى اآلن، لكنه 

يعتقد ان اجلزء اخلامس هو األخير.
  يذكر ان الفنان وائل شرف قدم العديد 
من االعمال الدرامية من انتاج التلفزيون 
السوري وكانت بدايته مع مسلسل «مرايا 

.«٢٠٠٣
  وقـــد اثبت وجوده بادائه لشـــخصية 
«معتز» في مسلسل «باب احلارة» بأجزائه 
اخلمســـة وتلقى عن هذا الدور العديد من 

التكرميات العربية والدولية. 

 «سقوط» دريد لحام في عيد األضحى

  (قاسم باشا)  وائل شرف 


