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محمد السنعوسي

عبداهلل الرويشد

أحمد الفضلي

تواصل الفنانة هبة الدري تصوير 
أعمالها الفنية متهيدا لعرضها في 

رمضان املقبل، حيث من املنتظر ان 
تطل الدري في ثالثة أعمال صورت 

هذا العام عملني منهم، في حني كانت 
قد قامت بتصوير الثالث العام املاضي 

ومت تأجيل عرضه لرمضان املقبل وهو 
مسلسل »احبك أمس وباجر بعد«. 

وأكدت هبة انها سعيدة بالعودة الى 
تصوير األعمال بعد توقفها العام 

املاضي لظروف أسرية متمثلة بإجناب 
مولودها األول »بدر«، حيث دخلت 

تصوير مسلسل النجم داود حسني 
ويحمل عنوان »تذكرة داود« وهو 
عمل كوميدي مكون من 30 حلقة 

متصلة منفصلة، ويشارك في بطولته 
أكثر من 70 فنانا وفنانة من اخلليج 

والدول العربية كضيوف شرف، 
ففي كل حلقة سيحل جنمان على 

فريق العمل األساسي، والعمل يحمل 
مضمونا جديدا يختلف عن النهج 

الذي يظهر عليه األعمال الكوميدية 
حاليا متوقعة ان يحقق جناحا كبيرا. 

كما أشارت الدري خالل حديثها لـ 
»األنباء« الى انها ستشارك في اجلزء 

الثاني من مسلسل »الى ابي وأمي مع 
التحية« وهو العمل املنتظر من عدد 

كبير من املشاهدين، خصوصا بعدما 
سبق وان حصد جناحا كبيرا عند 

عرض اجلزء األول في الثمانينيات، 
وقالت: هذا خالف وجود عمل آخر 

وهو مسلسل »احبك امس وباجر بعد« 
للكاتبة هبة مشاري حمادة والذي من 
املقرر ان يعرض هذا العام بعد ان مت 

تأجيله من العام املاضي.
وفيما يتعلق بأجواء األمومة التي 
تعيشها حاليا بعد إجناب مولودها 

األول »بدر«، قالت هبة: أجواء األمومة 
رائعة بكل ما حتمله هذه الكلمة من 
معنى فوجود بدر في حياتي شيء 

جميل واعمل حاليا على ان أكون أما 
حنونة ومهتمة مبولودها وقادرة 
على العمل أيضا في املجال الفني 

وحصد النجاح، ويساعدني في 
هذه املهمة والدتي التي تعد 
هي األخرى أم حنون وأم 
رائعة لي والبني بدر وهذا 

ليس بغريب عنها فقد سبق 
وان كانت أما حنونا علي، 

واعتبر ان بدر محظوظ 
بأن يكون له أكثر 

من أم.

أكدت عودتها للسباق الرمضاني بثالثة أعمال

هبة الدري لـ »األنباء«: األمومة رائعة 
وابني »بدر« ميتلك أكثر من أم

عظّم اهلل أجرك يا السنعوسي

..و عظّم اهلل أجرك يا بوخالد

تتقدم أسرة فنون »األنباء« 
بأحر التعازي واملواساة إلى 
وزير اإلعالم األسبق اإلعالمي 
املخض���رم محم���د ناص���ر 
السنعوسي في وفاة املغفور 
له بإذن اهلل ابنه طارق، والذي 
الثرى عصر  ووري جثمانه 
أمس »األربع���اء« في مقبرة 
الصليبخات، س���ائلني اهلل 
العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته ويله���م أهله وذويه 
الصبر والس���لوان. )إنا هلل 

وإنا إليه راجعون(.

تتقدم أسرة فنون »األنباء« 
بأحر التعازي واملواساة إلى 
الفنان القدير عبداهلل الرويشد 
في وفاة املغفور لها بإذن اهلل 
خالته شيخة بورحمة، والتي 
ووري جثمانها الثرى عصر 
امس »األربع���اء« في مقبرة 
الصليبخات، س���ائلني اهلل 
العلي القدير أن يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح 
جناته ويله���م أهلها وذويها 
الصبر والسلوان. »إنا هلل وإنا 

إليه راجعون«.

ما حقيقة االعتداء على محمد عساف؟

بعد محاميها.. تيم حسن يتهرب من زينة!

سحر حسني وسماح وتصريحات مثيرة في »عالوتر 4«

حتت احلراس����ة املش����ددة. 
وشملت تلك احلراسة محمد 
عساف أيضا الذي كاد يتأذى 
لوال العناية اإللهية، بع�دم�ا 
وض�ع ح�دا لإلشكال ال�ذي وق�ع 
ب�ني املوجودين داخل املخيم، 
وذلك بعد منع بعض الشبان 
من االقت����راب منه والتحدث 

إلي�ه..
واألم�ر ال�الفت، حس����ب 
م�وقع »ن�واعم«، كان سرعة 
الس����يطرة من جدي����د على 
الوض�ع، وقد قيل إن تراشقا 
باحلج�ارة وق�ع هن�اك، ث�م ما 

»الوس���واس« محمد كرمي، 
الشافعي، ومدحت  ونضال 
تيخا، علم���ا أنه من تأليف 
الفق���ار وإخراج  محمد ذو 

حسني صالح.
يذك���ر ان عاصم قنديل 
محامي زين���ة، في قضية 

مي���ول أوالدها الفنية، أما 
الفنانة س���ماح فقد متت 
مناقشتها في قصة االعتذار 
عن عدم املش���اركة بأحد 
االعمال مع الفنانة القديرة 
س���عاد عبداهلل وحكاية 

لبث أن انتهى بعد تدخل أمن 
املخيم.

ي�ذكر أن محمد عس����اف 
يست�عد اليوم إلطالق ألبومه 
األول مع ش����ركة بالتينيوم 
ريكوردز، ويتعاون فيه م�ع 
مجموعة كبيرة من الشعراء 
وامللحنني من لبن�ان والدول 
العربي����ة، من بينه�����م زي�اد 
ب�رج�ي، ملحم ب�رك�ات، رام�ي 
عياش، فارس إسكندر وآخرون، 
ومن امل�رتقب إصداره بالتزامن 
مع بداية املوس����م اجلديد من 

برنامج »أراب آيدول«.

الفني  االبتعاد عن املجال 
وارتدائها للحجاب، وهل 
هناك أمل في العودة مرة 
أخرى للشاشة الصغيرة 
التصريحات  والعديد من 
املثيرة والقضايا األخرى 

إثبات نسب توأمها إلى أحمد 
عز، امتنع متاما عن الرد على 
أي وس���يلة إعالمية، وذكر 
مصدر مق���رب منه انه قرر 
الهروب وع���دم الرد نهائيا 
على تساؤالت الصحافيني، 
وذلك بعد جلس���ة جمعت 

بينه وبني زينة منذ أسبوع، 
إعداد مس���تندات  تضمنت 
جديدة ستفيدهم في قضية 
إثبات نس���ب توأمي زينة 
للفنان أحمد عز والتي أكد 
املصدر أنها ستحمل مفاجآت 

عديدة.

الصريحة واملميزة من كلتا 
النجمتني.

يذكر ان احللقة ستعرض 
في التاس���عة مساء اليوم 
واإلعادة يوم السبت املقبل 

في الساعة 4 عصرا.

أش����ارت بع����ض املصادر 
إلى أنه خالل تصوير الفنان 
الفلس����طيني محمد عساف 
أغنية »ي����ا حاللي ويا مالي« 
في بيروت، وحتديدا في مخيم 
برج البراجنة، جرى التعرض 

له.
وف����ي التفاصيل، أنه بعد 
قرار املخ����رج ديڤيد الزعني 
باحلصول عل����ى التصاريح 
الالزمة للتصوير والشروع 
باملش����اهد األول����ى، لم تكن 
األوضاع في املخيم هادئة، إذ 
كان فريق العمل ينجز مهمته 

اس���تطاع تيم حسن أن 
ينهي مش���اكله سريعا مع 
املنتجة للمسلس���ل  اجلهة 
»الوس���واس«  املص���ري 
بسبب تأخره عن تصوير 
العم���ل املق���رر عرضه في 
املقب���ل، وتردد  رمض���ان 
أن الفن���ان الس���وري كان 
إلى  يتهرب م���ن احلضور 
القاهرة لتصوير مشاهده 
في املسلس���ل، كما تردد أن 
اجلهة املنتجة أرسلت إنذارا 
رسميا له، ما جعله يسرع 
في العودة إلى القاهرة حتى 

يبدأ مشاهده.
ويجسد تيم في العمل، 
حس���ب موقع »أنا زهرة«، 
شخصية »همام« البلطجي 
الذي يقع في غرام »صباح« 
)زينة(، وتنشأ بينهما قصة 
إلى أن  ح���ب رومانس���ية 
حتدث املفاجآت التي تقلب 
األحداث. ويشارك في بطولة 

يعرض تلفزيون مملكة 
الليل���ة احللقة  البحرين 
التاسعة من حلقات برنامج 
»عالوتر« في موسمه الرابع 
وسيكون ضيوف احللقة 
الفنانتان س���حر حسني 
وسماح بعد غياب طويل 
عن اللقاءات التلفزيونية. 
البرنامج  وس���يتناول 
ال���ذي تقدم���ه اإلعالمية 
عبدالك���رمي  معصوم���ة 
ويخرج���ه بن���در ط���الل 
السعيد بفقرة »بالصميم« 
أهم التصريحات الصادرة 
من ضيوف احللقة ومنها: 
حقيقة إقناع الفنانة هدى 
الفنانة  حسني لشقيقتها 
س���حر حس���ني للعودة 
للمج���ال الفن���ي ودف���اع 
الفنانة س���حر حسني عن 
الدرام���ا االجتماعية وما 

محمد عساف 

زينةتيم حسن

سحر وسماح في البرنامجاإلعالمية معصومة عبدالكرمي

يعرض الليلة على تلفزيون »مملكة البحرين« العربية قريبا.
الكليب في قصر  وصور 
»سرسق« العريق في بيروت، 
وقد اهتم بتفاصيله فريق من 
احملترفني قدموا رحمة بطريقة 
جديدة وممي����زة حتت إدارة 

املخرج »جاد شويري«.
اجلدير ذك����ره أن أغنية 
»بوس����ة« من كلمات تركي 
الشريف، أحلان فايز السعيد 

وتوزيع حسام كامل.
يذكر ان إش���اعة انطلقت 
الفترة املاضية مفادها أنه مت 
إلقاء القبض على رحمة من 
قبل إح���دى اجلهات األمنية، 
األمر الذي استدعى ظهورها في 
نشرة األخبار الرئيسية عبر 
الرسمي  العراقي  التلفزيون 
لنفي اخلبر جملة وتفصيال.

ً »بوسة« رحمة وفايز السعيد عبر الفضائيات قريبا
أطلق����ت الفنان����ة رحمة 
رياض كليب أغنيتها اجلديدة 
»بوسة« على قناتها اخلاصة 
عل����ى موق����ع »يوتيوب«، 
وحصريا على قناة »وناسه« 
ومن ثم على باقي احملطات 

فايز السعيدرحمة رياض

املاضية تصوير أول مش����اهد 
كليب أغنيتها اجلديدة »هاكاوا« 
التي أطلقتها قبل أيام، واختارت 
الكبير  التجاري  املنور املركز 
»موروكو مول« بالدار البيضاء 
الكليب، حيث  مكانا لتصوير 
ف����ي فضائ����ه بعض  صورت 
املشاهد، وهي على سالمله وفي 
مصاعده، باإلضافة إلى مشاهد 
أخرى قرب حوض األس����ماك 

الكبير والنافورة املوسيقية.
وأوضح����ت املن����ور، ف����ي 
تصريح لها، أن اختيارها فضاء 
»موروك����و مول« ف����ي املغرب 
لتصوير كليبه����ا اجلديد جاء 
بعد أن رأت في أغنيتها »هاكاوا« 
دعوة إلى الفرح والسعادة، وهو 

ما يعكسه فضاء املركز.

أسماء املنور تصور أول ڤيديو كليب لها باملغرب
ب����دأت املطرب����ة املغربية 
أس����ماء املنور، الفترة القليلة 

أسماء املنور

هبة الدري

ديانا حداد: نوال الزغبي تشبهني
وال يوجد رجل مثل كاظم الساهر

حتدثت الفنانة ديانا حداد عن مسيرتها الفنية وقالت: مسيرتي 
محطة واحدة، ومررت خاللها بظروف صعبة رمت بثقلها علي، 
خاصة وفاة والدي وتزامنها مع انفصالي، وهذه الظروف حالت 
دون رغبتي في الغناء، ألن اإلبداع في الغناء بحاجة إلى فرح 
وسعادة، أما طالقي فقد استطعت جتاوزه بسهولة، بينما 
وفاة والدي كان صعبا علي جتاوزها، خاصة أنني فقدت 
والدتي باكرا، وقد عوض����ت غيابها بوجود والدي إلى 
جانبي، كنت إلى جانبه في مرحلة مرضه وشعرت 
بأمله، وعندما توفي شعرت حقيقة بأن احلياة ال 

معنى لها، غياب األهل ال يعوضه أحد.
وعن الفن����ان من أعضاء جلان التحكيم 
في برامج الهواة الذي يعجبها، ردت ديانا 
في احد حواراتها الصحافية: كل واحد 
في مكانه جنم، لكن أنا أحب وأحترم 
كثيرا الفنان كاظم الساهر، فهو راق 
ومحترم جدا على الشاشة وخارجها، 
حقيقة هو نصير النس����اء، ومن 
خالل تعامل����ه الراقي مع املرأة ال 
أجد رجال مثله. وبسؤالها أي أم 
من األمهات الفنانات تشبهها كأم، 
أجابت: رمبا نوال الزغبي ظروفها 
كأم تشبه ظروفي، لكن الفرق أن 
والدته����ا إلى جانبها تعينها في 

تربية أوالدها.


