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بيروت ـ ندى مفرج سعيد
رشح الفنان احمد حلمي الفنانة هيفاء وهبي لتشاركه بطولة 
الفيلم اجلديد والذي اختار له اس���ما مؤقتا هو »املتحرش���ون«، 
والفيلم يدور موضوعه حول ظاهرة التحرش اجلنسي واسبابه 
ليس كما هو معتاد من قبل الرجال بالنس���اء فحسب بينما، وهذا 
هو اجلديد، من قبل النساء بالرجال وهو ما لم يتعرض له اي عمل 
سينمائي او تلفزيوني من قبل، 
وجاء ترشيح حلمي لهيفاء وهبي 
ملشاركته بطولة الفيلم اجلديد 
بعد اعجابه بأدائها في فيلم »دكان 
شحاته« ومعروف ان هيفاء أكدت 
انها شديدة االعجاب بأحمد حلمي 
وافالمه وقالت انه املمثل الوحيد 

الذي تتمنى العمل معه.
اجلديد ايضا ان الفيلم يقوم 
بإخراج���ه محمد دياب في اولى 
جتاربه مع االخراج السينمائي 
وذلك بعد جناح���ه كمؤلف في 
العديد من االفالم مثال »اجلزيرة« 
الحم���د الس���قا وهن���د صبري 
ومحمود ياس���ن، و»بدل فاقد« 
الحمد عز ومنة ش���لبي واخيرا 
»1000 مبروك« مع احمد حلمي وقرر من بعده االجتاه الى االخراج 

بجانب التأليف.
يذكر ان آخر اعمال احمد حلمي كان فيلم »1000 مبروك« الذي 
يعرض حتى اليوم في صاالت السينما وحقق ايرادات كبيرة قاربت 

10 مالين جنيه في اقل من اسبوعن.

منتج ما »سلم« 
م���ن لس���ان اح���د 
العاملن معاه بعد ما 
بخس حقه في عمله 
احلال���ي ويفكر انه 
يقاضيه.. تستاهل!

ممث���ل قاع���د »يهت���م« 
بالتواص���ل م���ع الصحافة 
هاأليام علشان يكتبون عن 
دوره ف���ي عمله الرمضاني 
من خالل املسجات.. ابعد عن 

التصنع بالتمثيل تنجح!

حقوق تواصل

لميس ونور.. خيبة أمل

خيبة أمل أصابت من شاهد حلقات مسلسل »بيني 
وبينك« الذي شاركت فيه املمثلتان التركيتان اللتان 
أدتا دوري »نور ومليس« فال حوار متجانس وال تفاعل 
وال متثيل متقن امنا تكلف واضح وأداء باهت خاصة 
لنور ومليس، هذا باالضاف���ة لعدم جناح الفكرة التي 
استندت الى شعبية نور ومليس إلضفاء طابع جماهيري 
ال حتتاجه اصال حلقات »بيني وبينك« فكما استعانت 
روال سعد في اغنيتها ب� »مهند« وكانت النتيجة مخيبة 

أتى االمر مشابها مع مسلسل »بيني وبينك«.

مليس مع عسيري واملالكي في »بيني وبينك«

كلو إال المكياج

متس����ك املمثالت مبكياجهن الكامل في كل املش����اهد، 
بل حتى عند االس����تيقاظ من النوم أصبح امرا اعتياديا 
ومشهدا طبيعيا في معظم املسلسالت، ولكن ما رأيناه في 
احد مشاهد مسلسل »صبايا« كان قمة في الالمباالة جتاه 
واقعية العمل عندما جند املمثلتن نسرين طافش وجيني 
اسبر عالقتن في صحراء الشام بعد تعطل السيارة وهما 
في طريقهما الى تدمر لتقدمي عرض لالزياء لنفاجأ بهما 
تتحديان عوامل احلر والشمس احلارقة لتبقيا بأبهى حلة 
ولتحافظا على مكياجهما الفاقع رغم قضائهما ليلتهما في 

الصحراء وكأن شيئا لم يكن بالنسبة لتزينهما.

مشهد من مسلسل »صبايا«

واهلل ضيعتونا
مجرد تساؤل يطرح 
نفسه، هل كان لزاما على 
املنتجن ان يقدموا لنا 
مسلسلي »قلبي دليلي« 
و»أبوضحكة جنان« في 
العام لتش����تيت  نفس 
املشاهدين بطريقة كلية، 
اذ تدور احداث املسلسلن 
التاريخية  الفت����رة  في 
نفسها، واالشخاص الذين 

نراهم في مسلسل ليلى مراد نراهم في مسلسل اسماعيل 
ياسن، فنشاهد ش����خصية جنيب الريحاني يؤديها في 
»قلبي دليلي« احمد راتب ليظهر لنا جنيب ريحاني آخر 
في »أبوضحكة جنان« وهو س����مير غامن، هذا باالضافة 
لش����خصيات عديدة يتعرض لها املسلسالن كاملوسيقار 
محمد عبدالوهاب، فطن عبدالوهاب، انور وجدي وغيرها 

العديد من الشخصيات.. واهلل ضيعتونا.

مسلسل »أبوضحكة جنان«

برعاية مميزة من »زين« و»األنباء« وآخرين

»FM فراشة الشاشة« مستانسة لتقديمها »كنز«

مروى

هبة الدري علي حيدر

مفرح الشمري
الش����اشة« هبة  »فراش���ة 
الدري عّبرت عن س�����عادت����ها 
لتقدمي برنامج املسابق������ات 
ال���ذي يبث يوميا   »FM كنز«
عبر محطة كويت FM ويعده 
علي حيدر وخديجة دشتي ومن 
اخراج نايف الكندري وذلك ألنه 
قّربها أكثر من جمهورها الذي 
تعتز ب���ه وتعتبره تاجا على 
رأسها وحتاول دائما إسعاده 
من خالل م���ا تقدمه من أعمال 
تلفزيونية أو مسرحية متمنية 
ان تك���ون عند حس���ن ظنهم 

دائما.

الهوندا الثالثة

حلقة السبت »غدا« ستشهد 
الثالث األس���بوعي  الس���حب 
لس���يارة الهون���دا املقدمة من 
لل����برنامج  املنف���ذة  اجله���ة 
بل���س« وطالبت  »ميديا فون 
النجمة هبة الدري املستمعن 

وخصوصا مش���تركي »زين« 
بتكثي���ف »مس���چاتهم« حتى 
ب�����داي���ة احللقة وذلك للفوز 
ال����فوز  أو  الس�������يارة  بهذه 
ب����جائزة البرنام�����ج الكب���رى 
ال� »لك���زس« التي س���ي����تم 
اعالن اسم الفائز بها رابع أيام 

العيد.

فريق متكامل

وصف أح���������د املتصلن 
بال���فريق   »FM فريق »كن���ز
املتكام���ل وذل���ك لصدورهم 
الواسعة وتقبلهم أي نقد يوجه 
له���م على اله���واء كما وصف 
الشركات الراعية له »زي�����ن«، 
»األنباء«، »البترول الوطنية«، 
»كواليتي نت«، »كون سبت«، 
»منت���زه خليفة الس���ياحي«، 
معهد فن���دق ك�����راون ب��الزا 
الصحي، وغيرهم بأنهم »أقوياء« 
لتصديهم لرعاية هذا البرنامج 

اجلماهيري.

مروى: حفل زواجي أسطوري
وسيكون على مدار 7 أيام

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يبدو ان الفنانة م���روى تلقي اخبار 
زواجها املزعوم من رجل اعمال مصري على 
دفعات في وسائل االعالم، فبعد االعالن على 
طريقة التشويق عن عالقة حب جتمعها 
برجل اعمال مصري معروف يرفض الظهور 
عبر وسائل االعالم، وتأكيدها انها ستؤدي 
معه العمرة، ها هي اليوم تروج لعرس 
اسطوري سيقام على مدار سبعة أيام وان 
احلفل س���يتحاكى به اهل الفن في مصر 
وخارجها، نافية ان تكون قاصدة محاكاة 
حفل زفاف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 
في طقوس زفافها واملغاالة فيه، اال انها في 
الوقت ذاته اشترطت على زوج املستقبل 

ان يقيم لها عرسا ال يقل عن عرس هيفاء 
في فخامته وتكلفته وبحس���ب االخبار 
التي توزعها م���روى، من املقرر ان تقيم 
حفل خطبتها خالل االيام القليلة املقبلة 

في القاهرة.
واكدت مروى وفقا ملا ورد ان عرسها 
االسطوري املهيب »حسب وصفها« سيقام 
على مدار س���بع ليال، كما انها ستقضي 
فترة شهر العسل في تايلند ألنها تعشق 
مناظرها اخلالبة وتتمنى السفر اليها في 

هذه املناسبة.
يذكر ان مروى كانت في خبر س���ابق 
اشارت الى انها ستقضي شهر العسل في 

جزيرة قبرص.

علي جمعة

وليد توفيق اثناء احلفل

هيفاء وهبي

باسم عبداألمير

 أحمد حلمي

العب وثالثة نجوم في »غبقة« 
كويت FM الليلة

يستمر برنامج »غبقة« في تواصله مع املستمعن خالل شهر 
رمضان املبارك عبر اثير محطة كويت FM، وذلك مساء اجلمعة من 
كل اس���بوع بداية من الساعة 11 مساء حتى الواحدة بعد منتصف 

الليل.
وف���ي حلقة الليلة يحل ثالثة جن���وم ضيوفا وهم علي جمعة 
وباسم عبداألمير وباس���مة حمادة، باالضافة لالعب احمد موسى 

ليتحدثوا عن جديدهم وخططهم املستقبلية.
اجلدير بالذكر ان احللقة ستتخللها اتصاالت مع فنانن ومستمعن 
والبرنامج من اعداد الزميل بشار جاسم وتقدمي محمد جنم واخراج 

حامد الرندي.

عبدالحميد الخطيب
افتتح النجم العربي وليد توفي���ق مهرجانات حاصبيا 2009 
بحض���ور وزير الس���ياحة اللبناني ايلي مارون���ي والنائب انور 
اخللي���ل حيث قدم توفيق باقة من اغاني���ه التي رددها احلضور 
معه وقد مت تق���دمي درع تكرميية له كعرب���ون محبة من اللجنة 

املنظمة للمهرجان.
اجلديد بالذكر ان النجم وليد توفيق احيا خالل الفترة القليلة 
املاضية حفال ساهرا في مهرجانات طرابلس 2009 داخل معرض 
رش���يد كرامي الدولي حي���ث قدم باقة من اجم���ل اغانيه القدمية 
واجلديدة والتي القت جناحا مبهرا بن اجلمهور كما اطلق اغنية 
»شوف ش���و حلوة بيروت« من كلمات الش���اعر نزار فرنسيس 
وأحلان وليد توفي���ق وتوزيع داني حلو وكانت قد مت تصويرها 

على طريقة الڤيديو كليب وهي من اخراج وليد ناصيف.

وليد توفيق يفتتح مهرجانات حاصبيا

أحمد حلمي يتحرش بهيفاء وهبي

)فريال حماد(نايف الكندري

السؤال:
أصغر دولة خليجية

من حيث املساحة البحرين:
أ – نعم
ب – ال

ممثلة مو كويتية تبي 
يكون لها »ذكريات« حلوة 
في أحد األعمال الدرامية 
تهاوشت مع مدير انتاجه 
ألنه م���ا يعاملها زين.. 

خووش ذكرى!

ذكرى


