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عمرو دياب

أصالة نصري

مادلني مطر

مادلني طبر

اكد املوسيقار حلمي بكر أن 
نقابة املوسيقيني أرسلت انذارا 
ثانيا الى الفنانة السورية أصالة، 
لكنها لم متتثل له ولم حتضر 
في املوعد احملدد لها، مؤكدا أنه 
لن يتنازل عن حقه بعدما أهانته 
عبر صفحات املجالت وشاشات 
التلفزي����ون. واض����اف بكر في 
تصريح ل� »ايالف« أنه كان من 
املقرر أن حتيي أصالة حفلتني في 
مصر خالل الفترة املاضية، لكن مت 
الغاؤهما بسبب اخلالف الذي لم 
يحسم من النقابة لعدم حضورها 
في املوعد احملدد لالستماع لها، 
مشددا على ضرورة أن حتترم 
أصالة نقابة املوسيقيني والبلد 

املقيمة فيه. 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
الفنان���ة مادلني  ص���ورت 
مطر أغنيتها اجلديدة »كلمني 
اس���معلك« من كلم���ات نادر 
عب���داهلل، أحلان تام���ر علي 
وتوزي���ع ب���الل الزي���ن على 
الڤيدي���و كليب حتت  طريقة 
إشراف املخرج فادي حداد في 
منطقة »حبوب � جبيل ونهر 
ابراهيم«. وعن فكرة الكليب، 
اشارت مطر الى أنها تلعب دور 
زوجة ال تستطيع إجناب االوالد، 
االمر الذي يسبب املشاكل مع 
زوجها ويهدد حياتها باالنهيار 
وأضافت: نهاية الكليب غامضة 
وأترك احلرية للمشاهد أن يقرر 
ما القرار الذي يجب أن يتخذه 

في حالة مماثلة.

الثلوج  تس���بب س���قوط 
في ش���مال سورية في تأجيل 
تصوير مسلس���ل »الشيماء« 
بطولة مادلني طبر والسورية 
قمر خلف ويوس���ف شعبان 
ومجدي كامل لشهر فبراير 2011 
بعد ذوبان الثلوج، ليكون اجلو 
مناسبا للتصوير. وفي املقابل، 
مازال العمل مستمرا في بناء 
ديكور مدينة مكة املكرمة مبا 
فيها مبنى الكعبة الش���ريفة، 
وه���و ثاني ديكور رئيس���ي 
باملسلسل، ومن املقرر أن يسافر 
مخرج العمل الى سورية ملتابعة 

عملية بنائه.

إلغاء حفلتين ألصالة 
في مصر

زواج مادلين مطر 
مهدد باالنهيار

تساقط الثلوج يسبب 
تأجيل »الشيماء« 

إصابة 35 طالباً في حفل عمرو دياب.. والنيابة تباشر التحقيق
اقيم مساء أمس االول حفل النجم عمرو دياب بجامعة 
املس���تقبل بالتجمع اخلامس، وقد شهد احلفل العديد 
من املفاجآت منها حضور النجمة هيفاء وهبي والتي 
جاءت في بداية احلفل في فقرة املوزع العاملي ديڤيد 
فانديتا والذي قام بعرض اغنية »ياما ليالي أكثر من 
مرة« التي قام بتوزيعها لهيفاء وهبي، كما شهد احلفل 

كارثة فوقع 35 طالبًا في حفره كبيره كانت حتفر من 
أجل »جراج« داخل اجلامعة وكان الشباب يقفون على 
»استيدج« الكاميرا التي تصور احلفل ووقعوا بها مما 
أدى الى تعطيل احلفل ملدة ربع ساعة تقريبا، وتولت 
النيابة العامة التحقيق حاليًا في مالبسات احلادث، وقام 
عمرو، حسب »النشرة« بغناء عدد من أغانيه القدمية 

واحلديثة منها »أصلها بتفرق« و»ياما« و»وحكايتك 
إيه« و»وياه« و»قمرين« و»قصاد عيني« و»رصيف 
منرة خمس���ة«، وقد امتد احلفل مدة س���اعتني، حيث 
بدأ عمرو وصلته الغنائية في احلادية عش���رة مساء 
بينما بدأ ديڤيد فانديتا فقرته في الثامنة مساء حتى 
العاشرة مساء، وقد شهد احلفل اثناء دخول احلضور 

مش���ادات بني األمن وجمهور حفل عمرو دياب وذلك 
بسبب الزحام الش���ديد الذي شهدته بوابة اجلامعة، 
حيث متركز ما يقرب من 40 ألف شخص على البوابة 
يريدون الدخول دفعة واحدة، وهو ما تسبب في كسر 
السور املبني من األسالك الذي يحيط بالبوابة ما دعا 

األمن الى محاولة تفريقهم بكالب احلراسة.


