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معدة تلفزيونية حتاول 30
»سد« األبواب بويه زمالئها 
علشان ما يعطونهم برامج 
وتكون هي سوبرمان املعدين 
ف���ي التلفزيون.. احلمد اهلل 

والشكر!

الى زيادة  مذيعة بحاج���ة 
ثقافتها علشان تقدر تتواصل 
بتق���دمي برامجه���ا املنوع���ة 
واحلوارية وتلقى لها متابعني ألنه 
مثل ما يقولون احلي يحييك.. 

هذي بالوي الواسطة!

سوبرمان ثقافة
الل���ي تابع لق���اء الفنان 
حسني فهمي على التلفزيون 
ش���عر انه ماكو انسجام بني 
مذيعين���ه اللي قزّروها مدح 
بالضيف وچنهم مو مصدقني 

مقابلينه.. فشلتونا!

انسجام

روال سعد

محمد اسكندر

إليسا

محمد حماقي

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
الفن����ان املصري  نفى 
محمد حماقي في رد على 
اليسا  الفنانة  تصريحات 
بأنه استغل اسمها للترويج  
لفيلمه بأن يكون قد عرض 
مشاركته في فيلم »فوق 
جزيرة لوحدنا« الذي يعد 
أولى جتاربه في السينما 
واش����ار الى انه من املقرر 
البطولة  ان تشاركه فيه 
النجمة السينمائية منى 
زكي مؤكدا ان كل ما تردد 
عن حديثه عن مش����اركة 
اليسا له في الفيلم مجرد 
اشاعات ليس لها اي اساس 
من الصحة، مؤكدا ان الفيلم 
اليزال في مرحلة الكتابة 
ولم ينته منه السيناريست 
تامر حبيب إلى اآلن. واشار 
إلى ان ترش����يح  حماقي 
باقي ابطال الفيلم لم يتم 
بع����د نظرا لع����دم انتهاء 
الس����يناريو مؤكدا أنه ال 
يتعجل السينما النه في 

االساس مغن.

حماقي ينفي استغالله السم إليسا

ديو روال سعد وإسكندر في األسواق
طرح���ت ش���ركة روتانا 
ألبوم  للصوتيات واملرئيات 
منوعات بعنوان »كله جديد 
2010« ويتضم���ن 6 اغان���ي 
مختلف���ة تط���رح ألول مرة 
للفنانني علي بن محمد وهند 
وملح���م زين وعام���ر زيان 
وعبدالرؤوف ماهر باالضافة 
الى ديو يجمع محمد اسكندر 

وروال سعد.
فمن أحلانه وكلمات الشاعر 
مساعد الشمراني قدم الفنان 
علي بن محمد اغنية خليجية 
بعنوان »ما كان الزم« كما قدم 
الفنان ملحم زين اغنية »كان 
صديقي« وهي اغنية لبنانية 
م���ن كلمات فارس اس���كندر 
وأحلان سليم سالمة تتناول 
موضوع الصداقة واحلب معا 

في حلن فلكلوري شعبي.
البحرينية هند  الفنان���ة 
قدمت من خ���الل هذا األلبوم 
أغنية جديدة من كلمات خالد 
العوض وأحلان بدر الذوادي 
بعنوان »طقت في راس���ي«، 
ام���ا الفن���ان اللبناني محمد 
اس���كندر فأعاد طرح اغنيته 
القدمية »مني الش���اغل بالك« 
والتي القت جناحا كبيرا في 
السابق ولكن هذه املرة بتوزيع 
جديد وعلى طريقة ديو جمعه 

بالفنانة روال سعد.
وللفنانني الشباب حصة 
في هذا األلبوم ايضا من خالل 
الليل« بصوت  اغنية »بنص 
الفنان الش���اب عام���ر زيان 
الذي تعامل مع ياس���ر جالل 
في كتابة وتلحني أغنيته، ومن 
أحلان خليجية قدمية وكلمات 
عبدالصمد كرشيد يعود الفنان 
رؤوف ماهر بأغنية منفردة 
بعنوان »خليلو«، ألبوم »كله 
جدي���د 2010« يتميز بتنوع 
التي ترضي  الغنائية  ألوانه 
كل األذواق م���ن الكالس���يك 
والش���عبي  والرومانس���ي 
والسريع وباختالف لهجات 

األغاني.

أمرشا والزيلعي في المقدمة

روبي تعيش في »الشوق« مطلع مارس

»بالتين���وم  هن���أت 
ريك���وردز« املطربة منى 
أمرش���ا واملط���رب محمد 
الزيلع���ي عل���ى مبيعات 
ألبوميهما القياسية، وذلك 
عب���ر اتصال���ني هاتفيني 
أجراهما املس���ؤولون في 
»بالتينوم ريكوردز« فيما 
عّبر النجمان الشابان عن 
سعادتهما الكبيرة بتحقيق 
نس���بة مبيعات قياسية، 
وق���ررت إدارة »بالتينوم 
ريكوردز« لهذه املناسبة 
اإلسراع في تصوير كليبني 

إضافيني كخطوة أولى لكل من منى ومحمد بعد ان مت تصوير 
أغنيتني فور طرح األلبومني في األسواق، وسيجري التصوير 

في لبنان نهاية الشهر اجلاري.

القاهرة ـ سعيد محمود
تس���تعد الفنانة الشابة 
روبي لتصوير مش���اهدها 
في الفيلم اجلديد »الشوق« 
واملقرر ان يب���دأ تصويره 
في م���ارس املقب���ل. الفيلم 
اجلديد من تأليف سيد رجب 
وإنتاج وإخراج خالد احلجر، 
ويشارك في بطولته كل من 
باسم سمرة وبسمة، وسيتم 
تصويره في إحدى املناطق 
الش���عبية باالس���كندرية، 
بحسب جريدة »الدستور«. 
ويتناول الفيلم ما يحدث في 

املناطق العشوائية نتيجة الكبت العاطفي واجلسدي عند الشباب، 
باإلضافة الى تأخر سن الزواج، مما ينتج عنه من انتشار حلوادث 
التحرش واالغتصاب. يذكر ان آخر مشاركات روبي السينمائية فيلم 
»الوعد« الذي لعب بطولته الفنان الكبير محمود ياسني وآسر ياسني 
وأحمد عزمي وباسم سمرة والفنان السوري غسان مسعود، وهو 
من تأليف وحيد حامد وإخراج محمد ياس���ني، ومن انتاج محمود 
بركة بالتعاون مع شركة »مصر للسينما« كامل أبوعلي، ومن توزيع 

الشركة العربية لإلنتاج والتوزيع اسعاد يونس.

منى أمرشا

كلوديا حنا

روبي
كلوديا تنتهي من تحضير »قنبلة«

انتهت الفنانة كلوديا حنا من تس���جيل 
أغنية »قنبل���ة« واألغنية باللهجة العراقية 
ويعد اسم األغنية غريبا ولكنها سوف تكون 
مفاجأة للجمهور، واألغنية من كلمات حيدر 
الساعدي وأحلان قصي السهيري ومن توزيع 

ميثم عالء الدين.
ولم تستقر بعد كلوديا على تصوير األغنية 
في أي دولة، ولكنه من املتوقع ان يتم التصوير 

مع املخرج اللبناني عادل س���رحان في أول 
تعاون يجمعهما معا.

كم���ا تنتظ���ر كلوديا عرض مسلس���لها 
»مشاعر في البورصة« في أولى جتاربها في 
الدراما املصرية ويشاركها في البطولة هشام 
عبداحلميد ونرمني الفقي واملسلس���ل قصة 
الكاتب الصحافي سمير رجب، سيناريو وحوار 

مصطفى ابراهيم، اخراج مدحت السباعي.

بعد انفصالها عن زوجها تاجر المخدرات

فاطمة عبدالرحيم
تعشق موزع صحف!

مفرح الشمري
تعيش النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم هذه 
األيام في صراع مع قلبها، حيث يعشقها شخصان 
في آن واح���د، احدهما موزع صحف وافد واآلخر 
تاجر مخدرات قلبه قاس جدا وال يعرف الرحمة، 
االثنان يعش���قانها بجنون، وهي حائرة بينهما 

تختار من وتبتعد عن من؟!
هذه احليرة املوجودة في قلب فاطمة سيتعرف 
عليها اجلمهور في اخلليج والوطن العربي بعد 
ان يعرض مسلس���لها »على موتها أغني« على 
شاشة ال� MBC في شهر رمضان املقبل بعد ان 
دارت كاميرا املخرج البحريني علي العلي في 
شوارع مملكة البحرين الذي يشارك فيه نخبة من 
جنوم اخلليج والوطن العربي منهم عبداحملسن 
النمر ومنذر الرياحنة ووفاء مكي وعبير أحمد 
وعلي اجلابري وابراهيم احلساوي ومرمي يوسف 
ولطيفة املجرن ويقع في 30 حلقة كتبها حسني 
املهدي وتصدت إلنتاجه شركة »عمران ميديا« 

بإشراف املنتج عمران املوسوي.
»األنباء« هاتف���ت النجمة البحرينية فاطمة 
عبدالرحيم ملعرفة ماهية هذا املسلسل االجتماعي 
فقالت: أحداث املسلسل تتناول قصة وافد عربي 
يعمل في توزيع الصحف اليومية يتعرف على فتاة 
خليجية »اللي هي انا« تعيش في ظروف قاسية 
على اثر انفصالها عن زوجها املسجون ألنه تاجر 

مخدرات ومن بعدها تتوالى األحداث التي تصورها 
حاليا في البحرين مع املخرج علي العلي.

وأضافت: نص املسلسل الذي كتبه حسني املهدي 
مكتوب بطريقة جميلة ال تخلو من اإلثارة والرومانسية 
باإلضافة الى األحداث احلزين���ة، خاصة انني في 
املسلسل يتصارع على حبي شخصان احدهما موزع 

صحف وافد واآلخر تاجر مخدرات.
وانت اخترت منو؟

»تضحك« ما راح أقول علش���ان تكون مفاجأة 
للجمهور ليما ينعرض املسلس���ل وبصراحة انا 
سعيدة لتجسيدي هذا الدور الذي يحمل بني طياته 

الكثير من املعاني اجلميلة.
يعني م��ا راح نش��وفچ بعمل ثان ف��ي رمضان 

املقبل؟
واهلل للحني انا مشغولة في تصوير مشاهدي 
وان شاء اهلل يكون عندي عمل كوميدي عن قريب 

جدا بس ما راح أتكلم عنه احلني.
شرايچ باملخرج علي العلي؟

شهادتي فيه مجروحة خاصة ان هذي جتربتي 
الثانية مع���اه بعد الفي���لم السي����نمائي »مرميي« 

ال���ذي حصلت م������ن خالله على ش���هادة تقدير من 
مهرجان دبي السي���نمائي األخ���ير وانا اعتبره من 
املخرجني الش���باب اللي ميل��كون قدرات اخراجية 
جميل���ة وأمتنى له التوفيق وان ينجح هذا العمل 

بعيون اجلماهير.

النجمة البحرينية
فاطمة عبدالرحيم


