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املطرب الكبير أبوبكر سالم في حفلته بـ »سوق واقف«

املطرب القدير علي عبدالستار في مؤمتره الصحافي

)فريال حماد(املذيع أحمد املوسوي في برنامج »الو فبراير«

نرمني الفقي

دوللي شاهني

هبة طوجي في الكليب

نايف الراشد

أبوبكر سالم أمتع الحضور وعلي عبدالستار عانى من نكران الجميل!
مفرح الشمري

أحيا املطرب الكبير أبوبكر س���الم 
الليلة الثالثة عشرة من مهرجان حفالت 
الربيع التي تنظمها اذاعة صوت الريان 
وحضرها جمهور غفير استمتع مبا قدمه 
أبوأصيل على مدى ساعة ونصف حيث 
تغنى بأجمل أغانيه القدمية واحلديثة 

التي رددها معه جمهوره الكبير.
الليلة مبشاركة املطرب  وقد أحيا 
اليمني عبود اخلواجه الذي يعش���قه 

الشباب ألغانيه اجلميلة.

نكران الجميل

من جانب آخر عقد املطرب القطري 
القدير علي عبدالستار مؤمترا صحافيا 
على هامش مشاركته في حفالت الربيع 
للمرة األول���ى حيث أكد انه عانى من 
نكران اجلميل من املطربة الشابة أنوار 
التي قدم لها كل شيء وساعدها ولكنها 
لم تقدر هذه الوقفة واختفت فجأة. ثم 

شكر الصحافة على تغطيتها املميزة 
للمهرجانات احمللية ومتابعتها ألنشطة 
القطريني ورصدها اجليد ملا  الفنانني 
يحدث على الساحة الفنية والثقافية 

في قطر والدول العربية.
وحول مشاركته األولى في مهرجان 
ربيع س���وق واقف وم���ا إذا كان ذلك 
متأخرا قال ان املشاركة جاءت في الوقت 
املناسب، خاصة انه يبدأ املشاركة في 
أضخم دورة من دورات املهرجان، مشيرا 
الى انه أهدى أرشيفه كامال إلذاعة صوت 

الريان.
يذك���ر ان املط���رب القط���ري علي 
عبدالس���تار أحيا مس���اء أمس الليلة 
الرابعة عشرة من ليالي حفالت مهرجان 
الربيع مبش���اركة فنان العرب محمد 
عبده بحضور جماهيري الفت للنظر 
حيث غنى عبدالستار قدميه وجديده 
وحتديدا األغاني التراثية املستمدة من 

الفولكلور القطري.

في حفالت الربيع التي تنظمها إذاعة صوت »الريان« في »سوق واقف« بالدوحة

يقدمها »منتزه خليفة السياحي« لمستمعي البرنامج

»شاليهات ملكية« الليلة في »ألو فبراير«

مفرح الشمري
تش����هد حلقة الليلة من برنامج املس����ابقات »ألو فبراير« 
العديد من املفاجآت للمشاركني فيها، حيث خصص »منتزه 
خليفة السياحي« عددا من الشاليهات امللكية للذين يحالفهم 
احلظ باملشاركة في حلقة الليلة، وذلك ابتهاجا باالحتفاالت 

باالعياد الوطنية التي تعيشها حاليا شوارع الديرة.

فالشات وطنية

انتهى مخرج البرنامج سعود املسفر من تسجيل العديد من 

الفالشات الوطنية التي ستبث طوال أيام احتفاالت الديرة في 
برنامج »ألو فبراير« خصوصا ان الشركات الراعية للبرنامج 
وهي »األنباء«، »زين«، »منتزه خليفة السياحي«، »عيادة بلسم 
لألسنان«، »ليموزين اخلرينج«، »الفايز للعود والعطور«، 
»معهد كراون بالزا الصحي«، »اجلوثن غالري« زادت من قيمة 

اجلوائز املقدمة للمشاركني في هذا البرنامج.
يذكر أن برنامج »الو فبراير« من اعداد علي حيدر ونايف 
الكندري وتقدمي أحمد املوسوي واخراج سعود املسفر بينما 
ينسق اتصاالته جميل اقبال، رامي الشعار، محمود عطية.

مجنون نرمين الفقي حاول اغتصابها
القاهرة ـ سعيد محمود

ألقت الشرطة القبض على مجنون الفنانة نرمني الفقي والذي 
حاول الصعود الى شقتها للتحرش بها.

كانت الفنانة نرمني الفقي تقدمت ببالغ الى قس����م الشرطة، 
تتضرر فيه من عامل مبخبز مبنطقة النزهة لقيامه مبطاردتها، 
ومحاولة التس����لل الى مس����كنها، ومت ضبط املتهم وإحالته الى 
النيابة. وقد تلقى اللواء أس����امة الصغي����ر، مدير االدارة العامة 
ملباحث القاهرة، بالغا من نرمني محمد لبيب وش����هرتها نرمني 
الفق����ي، تتضرر فيه من عادل احم����د، عامل مبخبز، يتردد على 
منزلها باستمرار، ويقف أمام باب العقار محل اقامتها، كما حاول 
التسلل الى مسكنها، وترك رقم هاتفه احملمول واسمه مع حارس 
العقار ليوصله اليها، فتم اعداد كمني وضبط املتهم، ومبناقشته 
اعترف بانه معجب بها، فتم حتري����ر محضر بالواقعة وتولت 

النيابة التحقيق.

عمل مشترك بين الراشد ودوللي

حلم هبة طوجي »رحباني« أكاديمي
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

التلفزيونية  في اطالالته 
االولى بعد غيابه عن الشاشة 
اثر مغادرته برنامج »ستار 
اكادميي« كاستاذ للموسيقى، 
انفردت »األنب���اء« بالصور 
االولى للكليب الذي اطل به 
الفنانة  وديع ابي رعد م���ع 
هبة طوجي، وقد باش���رت 
قن���اة »نغم« ومحطة ال� »ال 
ب���ي س���ي« اعتب���ارا من 21 
فبراير ببث���ه والذي يحمل 
عنوان »احلل���م«، وهو من 
انتاج اسامة الرحباني، وقد 
اخرجت هبة الكليب بنفسها 
اب���ي رعد  وحمل���ت اطاللة 
مفاجأة كبيرة، هذا وتستعد 
هبة طوجي لالطاللة في عمل 
مسرحي جديد مع اوالد الراحل 
منص���ور الرحبان���ي ضمن 
مسرحية »دونكي شوت« التي 
ستفتتح بها مهرجانات جبيل 
املقبلة، وهو العمل املسرحي 
االول البناء الراحل منصور 

بعد غيابه.

»الس���ونو ال يصنع الربيع« 
هو عنوان املسلسل االجتماعي 
الذي يجمع الفنان نايف الراشد 
والفنانة اللبنانية دوللي شاهني 
ضمن واحد من أضخم االنتاجات 
العربية مبش���اركة  الدرامي���ة 
اللبنانيني  النج���وم  العديد من 

واخلليجيني.
يتألف املسلسل من 30 حلقة 
ويعالج مكامن األفكار املسبقة بني 
أبناء املجتمعات العربية املختلفة، 
من ناحي���ة طريقة التعاطي مع 
األمور تصنيف األولويات وحتى 
التعبي���ر عن املش���اعر واآلراء. 
دراما عربية مدة احللقة ساعة 
تلفزيونية تعتم���د على قصة 
حقيقية من الواقع العربي املعاش 
تدور في خيال مشاعر جياشة 

من احلب الصافي.
كما يقوم حاليا مخرج العمل 

باخوس عل���وان باختيار باقي 
املمثلني املش���اركني ف���ي العمل 
الذي سيتم تصويره بني لبنان 

والكويت.

يذكر ان الفنانة دوللي شاهني 
تتحضر لبدء تصوير املسلسل 
اللبناني »لقاء« في األيام القليلة 

املقبلة.

يقع في 30 حلقة ويناقش الواقع العربي

لقب الفنان عادل أمام هو:
أ -  العندليب
ب -  الزعيم
ج - الفارس


