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محمد عبده يشارك بأوبريت غنائي في اإلمارات

الذي أدته في »زمن العار«

نجيب نصير: كتبت دور بثينة
وأنا أتخيل أمل عرفة!

اطل الكاتب جنيب نصير الذي ملع اسمه 
في عدد كبير من االعمال كان اهمها »زمن 
العار، نساء صغيرات، االنتظار وغيرها« 
في حوار عب���ر تلفزيون الدنيا ليتحدث 
عن هموم الدراما وشجونها في سورية 
والوطن العربي وصرح بانه عندما كتب 
مسلسل زمن العار كان يتخيل امل عرفة 
بدور بثينة وان���ه عندما علم انها حامل 
ولن تستطيع جتسيد الدور شعر بخيبة 
امل كبيرة، هذا وكانت املخرجة السورية 
رشا شربتجي قد صرحت منذ ايام قليلة 
بان العمل لم يعرض على امل عرفة ال من 

قبلها وال من قبل ش���ركة االنتاج وعادت 
لتقول »رمبا قامت شركة االنتاج بعرض 
العمل على امل قب���ل ان اقوم باخراجه« 
مما يدل على اختالف كبير وتناقض في 
تصريحات الكاتب واملخرجة، هذا وكان 
نصير قد وصف بعض املخرجني السوريني 
باالباطرة الذين ال يستطيع اي شخص ان 
يفرض رأيه في وجودهم، وحاليا يقوم 
املخرج مروان بركات بإخراج نص جديد 
كتبه نصير مع زميله حسن سامي يوسف 
بعنوان »انفلونزا الطيور« في تعامل درامي 

هو التاسع بني الكاتبني الشريكني.

سجل فنان العرب محمد عبده 
خالل زيارته األخيرة الى االمارات 
اللوحات  صوته على إح����دى 
الغنائية، ألوبريت وطني إماراتي 
كبير، يتم جتهيزه إلطالقه خالل 
أيام االحتف����ال بالعيد الوطني 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
والذي يشاركه في نفس اللوحة 
الفنان اإلماراتي فايز  الغنائية 
الس����عيد والفن����ان عبداملنعم 
العامري، حيث قام فنان العرب 
بالتواجد في ستديوهات فايز 
السعيد ساوند في دبي، بوجود 
ملح����ن لوحة األوبريت امللحن 

اإلماراتي القدير ابراهيم جمعة، 
والشاعر اإلماراتي أنور املشيري 
كاتب كلمات األوبريت، وحضور 
فايز السعيد الذي أبدى سعادة 
كبير لتواج����د فنان العرب في 
االستديو اخلاص به، معربا عن 
أمنيت����ه أن يحقق هذا التعاون 
اجلديد بينهما جناحا كبيرا كما 
التي  الس����ابقة  حققت األعمال 

جمعتهما معا.
وذكر س����فير األحلان فايز 
السعيد ان األوبريت اجلديد الذي 
يتم جتهيزه للعيد الوطني في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

يضم لوحات غنائية مختلفة، 
من بينها اللوحة التي سيقدمها 
الى جانب فن����ان العرب محمد 
عبده وعبداملنعم العامري، والذي 
يشارك به مجموعة كبيرة من 
فناني اإلمارات واخلليج والوطن 
العربي، وق����ال: »مجرد الغناء 
الى جانب فنان العرب ما هو إال 
جناح إضافي ملسيرة أي فنان 
في الوطن العربي، وهو تتويج 
عملي يحصده الفنان، وأنا سعيد 
بتواجده معنا في االس����تديو 
وبروحه املرحة واملتواضعة، 

التي دائما ما يسعدنا بها«.

وف����ي ظ����ل أج����واء املرح 
والعفوي����ة، قام محم����د عبده 
بتسجيل صوته على األوبريت، 
وأطلق امللح����ن ابراهيم جمعة 
مجموع����ة من الدعاب����ات التي 
يشتهر بها في املجالس الفنية 
والتي تبادل معه فنان العرب 
وفايز السعيد ذلك، وذلك بعد 
االنتهاء من عملية التس����جيل، 
مبديا � فنان العرب � س����عادته 
الكبيرة بلحن األوبريت وقال 
للملحن إبراهيم جمعة: »كيف 
وجدت األمر، لقد فعلت ما تريد 
في األوبريت، هل أعجبك ذلك؟«، 

فأجابه جمعة: »أنت فنان كبير 
ووجودك وتعاونك شرف كبير 

لنا«.
ومن جهة أخرى بدأ س����فير 
األحلان فايز الس����عيد بتجهيز 
الوطنية  مجموعة من األعمال 
احتفاال بعي����د االحتاد الوطني 
بدولة اإلمارات، من الغناء لبعض 
األغنيات والتلح����ني لبعضها 
للفنان����ني اإلماراتيني والعرب، 
وس����يطلق خالل أيام االحتفال 
مجموعة من املفاجآت التي يعدها 
في الوقت الراهن والتي سيعلن 

عنها خالل الفترة القادمة.

السعيد يتوسط فنان العرب محمد عبده وامللحن ابراهيم جمعة فنان العرب محمد عبده في حديث جانبي مع فايز السعيد

وائل جسار يتعرض 
لحادث سير

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تعرض الفنان وائل جسار 
صباح امس االول حلادث سير 
عند مفرق القصر اجلمهوري 
اللبنان���ي في بعب���دا، حيث 
اصطدمت سيارة مرسيدس 
بيضاء بس���يارته اجلديدة 

.»5-X«
والتي كان قد اش���تراها 
قبل ي���وم واحد، وكانت الى 
جانب الفنان في السيارة ابنته 
»خمس س���نوات« لكنها لم 
تصب بأذى، وتزامن احلادث 
مع توافد احلشود السياسية 
الى القصر اجلمهوري لتهنئة 
رئي���س اجلمهورية في عيد 
االستقالل، وقد جتمهرت حوله 
ق���وة من اجلي���ش اللبناني 
واحلرس اجلمهوري، وكان 
الفنان وائل جسار قد طمأن 
الناس ومحبيه بأنه بخير ولم 
يتعرض لألذى جراء احلادث 
في اتصال مع اذاعة »اجلرس 
س���كوب« وأكد بالصوت ان 
اقتص���رت على ما  االضرار 
تعرضت له الس���يارة وانه 

هو وابنته بخير.

وائل جسار

جنيب نصير أمل عرفة

حمادة هالل رئ يس مباحث مارينا سميرة سعيد: محسن جابر 
القاهرة ـ سعيد محمودهو من تركني ولست أنا!

يس���تعد الفنان حمادة هالل للبدء في تصوير 
فيلمه اجلديد الذي استقر له على اسم مبدئي هو 
»أبوضيف«، وتدور أحداثه في اطار كوميدي يؤدي 
فيه حمادة دورا جديدا وهو ضابط مباحث، وهو من 
تأليف سيد السبكي وانتاج محمد السبكي ومرشح 
إلخراجه احمد البدري، عل���ى ان ينتهي منه قبل 

موسم الصيف املقبل متهيدا لعرضه خالله.
تدور أحداث »أبوضيف« حول رئيس مباحث 
في إحدى قرى املنصورة، يقوم بدوره حمادة هالل، 
يت���م ترقيته وتعيينه رئي���س مباحث »مارينا«، 
وتعرض االحداث للمواق���ف الطريفة واملفارقات 
التي يتعرض لها. يذكر أن آخر أعمال حمادة هالل 
السينمائية كان فيلم »حلم العمر«، وشاركت في 
بطولته الفنانة دينا فؤاد وهالة فاخر ورامي وحيد 

والطفلة منة عرفة.

 القاهرة ـ سعيد محمود
رفضت املطربة املغربية سميرة سعيد في احد لقاءاتها 
التلفزيونية الدخول في تفاصيل حياتها الش���خصية 
معتبرة إياها شيئا يخصها فقط، كما أكدت نفيها ملعظم 
التصريحات التي تنسب لها، مشيرة الى ان أكبر دليل 
على ذلك هو ما نشر حول تدخلها حلل خالف الفنانة 
أصالة مع امللحن حلمي بكر، مع انها ال تعلم أساس���ا 

بوجود خالف بينهما.
كما أكدت سميرة على قوة العالقة بينها وبني منتج 
ألبومها السابق محس���ن جابر، وان االنفصال بينهما 
مجرد انتهاء للتعاقد ومت بشكل ودي، وانه كان برغبة 

حمادة هاللاملنتج الكبير وليس برغبتها. احمد الفيشاويسميرة سعيد

 القاهرة ـ سعيد محمود
ف���ي ع���ودة جديدة 
للقصة الكالسيكية التي 
س���بق ان قدمت في عدة 
افالم قدمية اشهرها نسخة 
الفنان عبداملنعم ابراهيم 
في واحد من اهم افالمه، 
تعود طاقية االخفاء من 
جديد ولكن في يد احمد 
الفيشاوي هذه املرة، حيث 
تعاقد مؤخرا على فيلم 
س���ينمائي جديد باسم 
»طاقية االخفا« يجسد فيه 
دور ش���اب يجد الطاقية 
ويحاول استخدامها في 

حل مشاكله.

»طاقية االخفا« على »رأس« الفيشاوي


