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أول مسلسل من بطولة 5 نساء وإخراج ناجي طعمي

»صبايا« روتانا خليجية في رمضان المقبل بشرائح متعددة
و»هزار« )نبال اجلزائري( 
جارة الفتيات وهي أقل جماال 
م���ن الفتيات وأكبرهن س���نا، 
كثيرة الكالم واملش���اكل تقوم 
بزيارة الفتيات بني احلني واآلخر 
ويستعن بها ملعرفة آخر األخبار 
وللوص���ول الى معلومات عن 
أي كان، يتعامل���ن معها بود 
على الرغم من بعض املواقف 
السيئة التي تسببها لهن بقصد 

أو بغير قصد.
ونتعرف في املسلسل على 
العديد من الش���خصيات التي 
الفتي���ات ونراها  حتتك به���ا 
ضيوفا في حلقات متفرقة مثل 
»باسم ياخور، وقصي خولي، 
وعبداملنع���م عمايري، ومحمد 

خير اجلراح وآخرون«.
هذا املسلسل كما تقول كاتبته 
»رنا احلريري« هو منوذج لعدة 
ش���رائح من املجتمع نرى فيه 
مجموعة من العالقات بني هؤالء 
الفتيات وكل منهم متثل شريحة 

من شرائح املجتمع.
العم���ل من بطول���ة: دمية 
بياعة، دمي���ة اجلندي، جيني 
اس���بر، كيندة حنا، نس���رين 
طافش، نبال اجلزائري، باسم 
ياخور، عبداملنع���م عمايري، 
قصي خولي، محمد خير اجلراح 
وآخرين. اما السيناريو واحلوار 
لرنا احلريري واالخراج لناجي 
طعم���ي واالنتاج ل���� »روتانا 

خليجية«.

ذكاء، طيبة وتتصرف بعفوية 
وبس���اطة أقرب الى السذاجة، 
تتعرف على العديد من الشبان 
وتتع���رض للكثير من املقالب 
التي تنتهي دائما لصاحلها ال 

لذكائها بل جلمالها الالفت.
»لبن���ى« )دمي���ة اجلندي( 
وهي آخر القادمات للعيش في 
املنزل، فت���اة طيبة القلب الى 
أبعد احلدود قوية الشخصية 
أنه���ت دراس���ة معه���د اعداد 
رياضي تأتي من إحدى القرى 
الشمالية الى العاصمة باحثة 
عن عمل. وتنج���ح في بحثها 
لتقوم بالتدريب في أحد النوادي 

الرياضية.

بعد وف���اة زوجها الى ديارها، 
تاركة ابنتها الوحيدة في الشام 
بناء على رغبتها وليلى عارضة 
األزياء اجلميل���ة التي تعيش 
الفتيات بطريقة مس���املة  مع 
تبتعد قدر اإلمكان عن الشجار 
واملشاكل، حتاول أن تعيش حياة 
مستقلة بطريقتها اخلاصة لكنها 
تتعب من الضغوط وتقرر في 
نهاية املسلسل السفر لاللتحاق 

بوالدتها في روسيا.
»سميحة« )كيندا حنا( هي 
الفتيات سنا وأكثرهن  أصغر 
اهتماما بجمالها وأناقتها، قدمت 
م���ن حلب للدراس���ة في كلية 
احلقوق، وهي أيضا أقل الفتيات 

قادمة من محافظة الالذقية من 
أجل حتقيق طموحها في مهنة 
التمثي���ل، تواجهها العديد من 
الصعوبات وحت���اول جاهدة 
الوصول الى الش���هرة بشتى 
األساليب فنراها تارة ترشي أحد 
الكتاب لتحصل على دور مهم 
وتارة أخرى تقرر كتابة مسلسل 
خاص بها لكنها تستسلم في 
النهاية وتقرر احتراف الغناء 
وتشجع الفتيات لالنضمام اليها 
لتكوين فرقة غنائية كالفرق 

املنتشرة هذه األيام.
»ليلى« )نسرين طافش( هي 
أكثر الفتيات عقال وحكمة، من 
أب سوري وأم روسية سافرت 

ليعشن معا وهي الفتاة اخللوقة 
الطيبة التي أنهت دراسة معهد 
س���كرتارية وبقيت في املنزل 
دون عمل بناء على رغبة ابن 
عمها وخطيبها »وائل«، وعالقة 
نور بوائل متر مبراحل متعددة، 
البداية يك���ون وائل هو  ففي 
اخلطيب الغيور الشكاك، ومن 
ثم تبدأ ن���ور بالغيرة الى أن 
تكتشف خيانته لها، وفي النهاية 
املياه  تصطلح األمور وتعود 
ملجاريها، وتتفاوت عالقة وائل 
بالفتيات بني ود وشجار حسب 

تصرفاته مع نور.
»ميديا« )جيني اسبر( أكبر 
الفتيات سنا وهي فتاة جميلة 

املميزة  ضمن االستعدادات 
لقناة روتان���ا خليجية لتقدم 
ملشاهديها موسما دراميا متنوعا 
خالل ش���هر رمض���ان املبارك 
املقب���ل، انتهى ف���ي العاصمة 
الس���ورية تصوير مسلس���ل 
»صباي���ا« ليك���ون واحدا من 
مجموعة أعم���ال متنوعة بني 
األعمال السورية واخلليجية 
واملصرية التي تعرض حصريا 
على خليجية، وهذه املسلسالت 
ترضي كافة األذواق من محبي 
الكوميديا إلى األعمال االجتماعية 
والتاريخية وغيرها من فنون 

الدراما املعروفة.
ومسلسل »صبايا« الذي يبدأ 
فريق عمله بإش���راف مخرجه 
ناجي طعمي العمليات الفنية 
استعدادا لعرضه خالل الشهر 
املبارك ه���و واحد من األعمال 
القليلة ورمبا األول عربيا الذي 
يعتمد على البطولة النسائية، 
حيث يحكي املسلس���ل قصة 
خمس فتيات يعشن في منزل 
واحد ويروي في ثالثني حلقة 
أحداث���ا ومغام���رات متفرقة 
يعشنها معا في اطار اجتماعي 

كوميدي خفيف.
»ن���ور« )دمية بياعة( فتاة 
جميلة توفيت والدتها وسافر 
والده���ا للعمل في إحدى دول 
اخلليج وكي ال تعيش وحيدة 
في منزلها الكبير قامت بتأجير 
الغرف ألربع فتيات من عمرها 

دميا اجلندي وقصي خولي ودمية بياعة نزار ابو حجر مع فادي صبيح في مشهد من املسلسل

جيني اسبر مع كيندا حنا دمية بياعة مع نسرين طافش

يارا صبري

النجم العربي وليد توفيق

مشاري البالم مع شجون الهاجري في مسلسل »أم البنات«

يارا صبري تحافظ على النظافة

قدم باقة من أغانيه القديمة والجديدة

وليد توفيق يعود للمسرح في طرابلس

خالد سليم يغني »قاتل بال أجر«

القاهرة ـ سعيد محمود
تقود الفنانة السورية يارا صبري في بداية الشهر املقبل 
حملة بعنوان »كمان ورا الباب إلك فخليها نضيفة متل الفل«، 

تهدف الى احملافظة على نظافة املدن السورية.
وتشارك صبري كمساهمة منها في إحياء روح املبادرة 
في املجتمع، حيث جاءت فكرة احلملة األهلية للحفاظ على 
نظافة البلد. يذكر ان للفنانة يارا صبري العديد من النشاطات 
االجتماعية الهادفة والتي كان آخرها دعوتها إليقاف جرائم 
الشرف، حيث شاركت مع مجموعة من الفنانني في الوقوف 

الى جانب احدى ضحايا هذه اجلرائم.

عبدالحميد الخطيب
أحيا النجم العربي وليد توفيق حفال ساهرا يوم 
الس���بت املاضي في مهرجانات طرابلس 2009 داخل 
معرض رش���يد كرام���ي الدولي حيث ق���دم باقة من 
اغانيه القدمية واجلديدة والتي القت جناحا مبهرا بني 
اجلمهور وقد اشاد احلضور واالعالميون واملشرفون 
على املهرجان بالتفاعل الكبير الذي حدث بني توفيق 
ومحبيه حيث قالوا: لقد استجاب النجم العربي بحب 
كبير جلمهوره وعاد مرات عدة الى املس���رح وس���ط 

تصفيق وهتاف شديدين.
يذكر ان النجم وليد توفي���ق اطلق مؤخرا اغنية 
»شوف ش���و حلوة بيروت« من كلمات الشاعر نزار 
فرنس���يس وأحلان وليد توفيق وتوزيع داني حلو 
وكانت قد مت تصويرها عل���ى طريقة الڤيديو كليب 
اخراج وليد ناصيف، حيث اس���تغرق التصوير اياما 
متتالية لتصوير مدينة بيروت من اجلو، كما احيا حفال 

في افتتاح صالة »ليالي بيروت« في مراكش.

القاهرة ـ سعيد محمود
يستعد املطرب خالد سليم خالل االيام القليلة املقبلة 
لتسجيل اغنية تتر مسلسل »قاتل بال اجر« من كلمات 
مصطفى محرم، أحلان هشام اسماعيل، املسلسل من تأليف 
مصطفى محرم، وانتاج عرب سكرين، اخراج رباب حسني، 
وبطولة حسني فهمي، إميان سركسيان، فادية عبدالغني، 
لقاء سويدان، سارة 

بسام.
ت���دور اح���داث 
ح���ول  املسلس���ل 
احدهما  صديق���ني 
يعمل جراحا واآلخر 
وكيل نيابة لديه عمة 
متتلك ثروة كبيرة 
م���ن امل���ال، تتوفى 
الذي  فجأة، األم���ر 
ي���ؤدي الى حتويل 
الى  عالقة الصداقة 
عداء، حي���ث يتهم 
حسني صديقه بقتل 
عمت���ه طمع���ا في 
ثروتها ومن املقرر 
عرض املسلسل خالل 
ش���هر رمضان على 
النايل دراما  قناتي 

والراي. خالد سليم

مالك: أعيش قصة حب مع مشاري البالم

خالد السويدان
رمبا يكون املشاهد في حيرة عندما يرى الفنان في شهر 
رمض����ان بأكثر من عمل ولكن األجمل عندما نرى هذا 
الفنان يحاول ان ينتقي أدواره في كل عمل ويجعل 
دوره مختلفا متاما عما قدمه في اي مسلس����ل 
آخ����ر ويحاول جاهدا ان يضع لكل ش����خصية 
بصمة واضحة ومختلفة، هذا ما حتاول ان تفعله 
الفنانة الكويتية مالك من خالل مشاركتها في اكثر 
من عمل في ش����هر رمضان لهذه السنة. »األنباء« 
التقت الفنانة مالك ملعرفة آخر أخبارها الفنية فكان 

هذا احلوار:
مرحبا مالك.

أهلني ب�»األنباء«.
يعطيچ العافية على هالتعب مبني عليچ صچ 

تعبانة؟
إي واهلل والواحد يحاول انه يجتهد ويقدم 
كل ما عنده والتوافيچ من اهلل سبحانه ومن 
ردة فعل اجلمهور م����ع كل عمل أقدمه واهلل 

يسهل عاجلميع.
يقول��ون هالس��نة بتهدين التمثي��ل وتچابلني 

الطباخ! شالسالفة؟
تصدق الوضع مع الطباخ حده قوي بس طبعا 
ما اقدر أستغنى عن التمثيل ولكن هالسنة ان شاء اهلل 
راح يكون عندي برنامج على قناة »الراي« اسمه »بهارات 
مالك« كل يوم نستضيف فيه جنم ونشوف قدرته ومهاراته 

في الطباخ.
شي جميل التغيير واهلل يوفقچ يا رب.

مشكور وايد على هالدعم وإن شاء اهلل بالتوفيق.
شنو عندچ أعمال في رمضان هالسنة؟

اخلير وايد من اهلل بس عسى جمهوري ما ميل مني لكن 
انا متأكدة بإذن اهلل ان كل عمل مقدمته يختلف اختالف كامل 
عن اآلخر من حيث القصة وفري����ق العمل واإلخراج واألهم 
باألداء والش����خصية اللي مقدمتها ومن األعمال اللي مشاركة 
فيها مسلسل »ام البنات« مع القديرة سعاد عبداهلل وأجسد 
دور وح����دة من بناتها متمردة ولكن ب����أدب الدور وايد حلو 

والقصة أحلى والعبرة اللي فيها جدا مؤثرة.
أيضا أشارك في مسلسل »امرأة وأخرى« وراح ينعرض 
على قناة »الراي« وأجسد شخصية البنت الرومانسية واللي 
أموت على مشاري البالم وأتزوجه وأعيش معاه قصة حب ال 
صارت وال استوت مثل ما يقولون. وعندي مسلسل »رسائل من 
صدف« للكاتب عبدالعزيز احلشاش واملنتج باسم عبداألمير 
ويشارك في بطولته الفنان القدير غامن الصالح واجسد دور 
البنت احلقيرة اللي نهاية املسلس����ل راح تكون على ايديني 
وراح ابرد قلوب الكل، باالضافة الى مشاركتي البسيطة مع 
مسلسل »سدرة البيت« مع املنتج منقذ السريع وطبعا املشاركة 
األجمل في مسلس����ل »طاش ما طاش 16« مع املخرج هش����ام 
شربكچي طبعا ضيفة شرف في حلقتني حتمل اسم »سيوف 
املها« وانا طبعا املها واحللق����ة تتكلم عن الظلم واالضطهاد 
للبنت الس����عودية واخلليجية في تطبيق قرارات األهل من 

غير اللجوء اليهم واملوافقة عليها من غير اقتناع.
كلمة اخيرة لقراء »األنباء«؟

أنا مادري شلون أقدر اشكركم على وقوفكم معاي من بداية 
ظهوري وان ش����اء اهلل اكون عند حسن ظن اجلميع في كل 

شيء أقدمه للجمهور وأمتنى التوفيق للكل يا رب.

تتصدى لتقديم برنامج على »الراي« في رمضان


