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نفى تنظيم فرقته حلفل تامر حسني

عبداحملسن العمر لـ »األنباء«: »ستيج جروب« 
لديها مشاريع فنية  جديدة ال تخطر على بال أحد!

فيتحدون ملواجهتها. 
يذكر ان مس���رحية »مدينة 
البطاري���ق« من تأليف جاس���م 
اجلالهمة وبطولة م���رام، هند 
البلوش���ي، ش���يماء علي، بدر 
الشعيبي، ابراهيم دشتي، عبداهلل 
عباس، ناصر عب���اس ومحمد 

املسلم.
عبدالحميد الخطيب  ٭

املسرحية ستش���هد الكثير من 
التغييرات، اذ سيتم ادخال ابهار 
بصري وس���معي وخدع يحبها 
اجلمهور. وتابع العمر: »مدينة 
البطاريق« عم���ل تربوي يقدم 
وجبة خفيفة لالطفال من خالل 
رحلة يقوم بها عدد من البطاريق 
ولكنهم يتعرضون ملواقف متعددة 
قد ته���دد حياتهم وامن قريتهم 

التي حصدتها املسرحية، واقبال 
جنوم الفن على متابعتها مثل: 
داود حسني، عبدالرحمن العقل، 
ادارة  باس���م عبداالمير، مديرة 
املس���رح في املجل���س الوطني 
للثقافة والفنون واالداب كاملة 
العياد، وعبدالعزيز املسلم وعدد 
كبير من الفنانني الذين يعملون 
مع مسرح السالم، الفتا الى ان 

النجاح  واردف: كذلك وبعد 
الكاسح في عيدي الفطر واالضحى 
البطاريق«  ل� »مدينة  املاضيني 
س���نقدمها االربعاء واخلميس 
املقبلني، ومن ثم س���ننطلق بها 
في جولة خليجي���ة تضم عدة 
دول، وسنعود بعدها جلمهور 
الكويت في فبراير املقبل، معبرا 
عن سعادته باالصداء االيجابية 

نفى املمثل واملخرج عبداحملسن 
العمر ان يكون حفل الفنان املصري 
تامر حسني املزمع اقامته منتصف 
الشهر اجلاري هو اولى جتارب 
فرقة »ستيج جروب« في اقامة 
الغنائية اجلماهيرية،  احلفالت 
مؤكدا ان دور فرقته يقتصر على 
انضمامهم الى الرعاة وكذلك قد 
تكون لهم مشاركة في التنظيم 

بصالة التزلج.
العمر في تصريح   واضاف 
ل���� »األنب���اء«: املتعه���د محمد 
ش���حاتة ه���و الذي يقي���م هذا 
احلدث الضخ���م، ونحن دخلنا 
في املوض���وع لنأخذ خبرة في 
مجال تنظيم احلفالت الغنائية، 
قب���ل ان يضيف: معروض علي 
ان اخرج احلفل وهناك اتفاقات 
مبدئية بان تصاحب استعراضات 
فرقة »ستيج جروب« فقرة تامر 
حس���ني، والذي يشاركه احلفل 

الفنان الشاب ابراهيم دشتي.
وعن جديد »ستيج جروب« 
قال: لدينا العديد من املش���اريع 
التي ال تخطر على بال احد نسعى 
الى حتقيقها تباعا كل في وقته، 
وهي تتعدى عملنا في املسرح، 
مس���تدركا: ال اريد التحدث عن 
تلك املش���اريع اآلن ومع الزمن 

ستظهر للعيان.

.. وفي مسرحية »مدينة البطاريق«

ماذا يفعل فنان العرب في أبوظبي؟

»طاش« يغيب للعام الثاني 

استضافت العاصمة االماراتية ابوظبي في حفل كبير فنان 
العرب محمد عبده، وذلك في منتجع س����انت ريجيس بجزيرة 
الس����عديات ضمن االنشطة االجتماعية والترفيهية في اسبوع 
سباق اجلائزة الكبرى، وقد حضر احلفل، بحسب »سيدتي نت«، 
جنوم الرياضة والسينما واملوسيقى من مختلف انحاء العالم 

بعد ان قضوا يوما في تدريبات سباقات الفورموال 1.

صرح عبدالرحمن الزايد مدير إنتاج شركة »الهدف« لإلنتاج 
اإلعالمي، بأن الفنانني ناصر القصبي وعبداهلل الس����دحان لم 
يس����تقرا حتى اآلن على العمل الدرامي لش����هر رمضان املقبل، 
موضحا أن الفنانني لم يتفقا على أن يتشاركا في عمل واحد أو 
أن يق����وم كل منهما ببطولة عمل منفرد، كما حدث في رمضان 
املاضي عندما قام الس����دحان منفردا ببطولة مسلس����ل »طالع 
نازل«. وأكد الزايد، بحسب »سيدتي نت«، غياب املسلسل الشهير 
»طاش ما طاش« للع����ام الثاني على التوالي بعد أن توقف في 
رمضان املاض����ي جنما العمل ناصر وعبداهلل عن تقدمي اجلزء 
ال� 19 من املسلسل الذي ارتبط به اجلمهور السعودي على مدار 

أكثر من 20 عاما.

فنان العرب محمد عبده

ناصر القصبي وعبداهلل السدحان

هل تعود شيرين إلى »روتانا«؟

يارا باخلليجي مجددًا

الفخراني: لم أعتذر 
عن بطولة مسلسل »محمد علي«

يبدو ان هناك محاوالت من جانب ش����ركة »روتانا« لعودة 
النجمة شيرين مرة أخرى إلى أحضان الشركة التي انتهى عقدها 
معها مؤخرا، حيث كان آخر ألبومات شيرين مع »روتانا« بعنوان 
»اسأل عليا« وهو األلبوم املشكلة والذي بسببه غضبت شيرين 
وأطلقت تصريحاتها النارية في اجلرائد واملجالت ضد »روتانا« 
بسبب عدم االهتمام باأللبوم وسوء 
الذي صاحب  الدعاية والتسويق 
صدوره إضافة إلى تسريب األلبوم 
بطريقة أضرت بشيرين نفسها. 
وتأتي محاوالت عودة شيرين مرة 
أخرى إلى »روتانا«، بحسب »اليوم 
السابع« املصرية، عن طريق بعض 
الوسطاء الذين يرغبون في إذابة 
جبل الثلج واملصاحلة بني الطرفني، 
حيث ساعد وجود شيرين املستمر 
والدائم في بيروت حاليا بس����بب 
 »the voice « تس����جيلها برنامج
في محاولة املصاحلة بني شيرين 
وسالم الهندي الذي يتواجد هو أيضا أغلب الوقت في بيروت، 

ولكن حتى هذه اللحظة لم تؤت هذه احملاوالت ثمارها.

اختارت الفنانة اللبنانية يارا أغنيتني من احلان امللحن الشاب 
حمد اخلضر، وكلمات الشاعر السعودي »أسير الرياض« حيث 
حتمل األغنية األولى التي سيتم طرحها منفردة عنوان »يا ليل«، 
واألغنية الثانية »غايب«، وس����يتم تنفيذهما، بحسب »إيالف«، 
بني الكويت ومصر. هذا وكان امللحن طارق أبوجودة مدير أعمال 
الفنانة يارا قد نفى خبر الدويتو 
الذي سيجمع يارا مع الفنان اللبناني 
وليد توفي����ق، بعد أن كان األخير 
قد أعلن من خ����الل بيان صحافي 
أرسله لوسائل اإلعالم بأنهما اتفقا 
على تقدمي أغني����ة معا، وأثار هذا 
النفي اس����تياء وليد توفيق الذي 
أوضح من عبر احدى وسائل اإلعالم 
التلفزيونية ذلك، مؤكدا أن حديثه 
حول الديو مع ط����ارق أبو جودة 
ويارا قد دار في إحدى السهرات في 

العاصمة البريطانية لندن.

نف���ى النجم يحي���ى الفخراني، ما تردد م���ن انباء حول 
اعتذاره عن بطولة مسلسل »محمد علي باشا«، والتي كتبت 
له السيناريو واحلوار د.مليس جابر، مؤكدا بأنه في انتظار 

اتخاذ اجلهة املنتجة خطوات جادة لتنفيذه.
وأوضح الفنان، بحس���ب »اليوم السابع« املصرية، انه 
يعك���ف حاليا على قراءة بعض 
النصوص الدرامية التي عرضت 
عليه مؤخرا، الفت���ا الى انه لم 
يستقر حتى اآلن على اي مسلسل 
يخوض به الس���باق الرمضاني 

املقبل.
يشار الى ان آخر اعمال يحيى 
الدرامية مسلس���ل  الفخران���ي 
»اخلواجة عبدالقادر« وشاركته 
البطولة سوس���ن بدر وأخرجه 
شادي الفخراني ومت عرضه في 

رمضان املاضي.

شيرين

يارا

يحيى الفخراني

عبداحملسن العمر


