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ممثلة »أمنية« حياتها ان 32
تشارك في مهرجان خليجي 
بس اجلماعة مو مقتنعني في 
أدائه���ا التمثيلي واملصيبة 
عارفني منو اللي رازها في 

الساحة.. اهلل كرمي!

مقدم برامج يبي »يصلح« ما 
أفسده الدهر بني زميلتني بحكم 
العالقة اللي جتمعه معهما بس 
واحدة منهم زفته وهددته انه 
تروح تشيكي عليه عند مقر 

عمله.. يبه شلك بالطاليب!

أمنية صلح
منتج م���ا كان »عادل« في 
توزيع أدوار عمله اليديد على 
الفنانات املشاركات فيه ألنه كان 
فيه بعض احملسوبيات بإسناد 
البطولة لعدد من الكومبارس.. 

احلمد هلل والشكر!

توزيع

لتصوير »شيخ العرب همام«

الفخراني يستعين بممثلة جزائرية
القاهرة ـ سعيد محمود

رفض الفنان الكبير يحيى الفخراني االستجابة لنصائح 
بعض زمالئه من داخل الوسط الفني بوجه عام وبوجه 
خاص بعض الفنانني الذين يشاركونه بطولة مسلسله 
اجلديد »ش���يخ العرب همام« املعدل ال���ى »آخر ملوك 
الصعيد« والذي يستعد لبدء تصويره خالل األسابيع 
القليلة املقبلة ليدخل به السباق الرمضاني القادم وذلك 
بضرورة اس���تبعاد الفنانة اجلزائرية الشابة نسرين 

الطافش من املشاركة في بطولة املسلسل.
يحيى الفخراني أكد انه يتحمل متاما مسؤولية مشاركة 
هذه الفنانة بدور كبير ومؤثر في العمل، وذلك من منطلق 
انها فنانة موهوبة وتستحق احلصول على فرصة في 
عمل كبير لتنطلق من خالله، وأشار الى انه ال ميكن ان 
يتعامل مع األم���ور بنظرة قاصرة كما يفعل الكثيرون 
فمصر دولة كبيرة ولها مكانتها ومنذ عشرات السنني هي 
قبلة كل الفنانني العرب وستظل هكذا ومن ثم ال يجب ان 
تدفعنا االنفعاالت التخاذ قرارات غير مدروسة وجتعلنا 

صغارا في نظر من يتصيدون لنا األخطاء.
املسلس���ل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسني 
صالح ويش���ارك في بطولته صابرين وعزت أبوعوف 
وأشرف عبدالغفور وسامح الصريطي وعبداهلل فرغلي 
وباسم سمرة وبهاء ثروت، والسوري غسان مسعود، 

باالضافة الى اجلزائرية نسرين الطافش.
يذك���ر ان يحيى الفخراني كان ف���ي مقدمة الفنانني 
املصريني الذين أبدوا اعتراضهم على قرار نقيب املمثلني 
أش���رف زكي بتحجيم ظهور الفنان���ني العرب في عمل 
واحد س���نويا وهو القرار الذي أثار ضجة واسعة قبل 

عامني من اآلن.

قمرقصي خولي

يحيى الفخراني

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
من املتوقع ان يشارك الفنان 
قصي خولي في اجلزء اخلامس 
من مسلسل »باب احلارة« بعد 
ان طلب منه املخرج بسام املال 
ذلك، هذا وتزخر األيام احلالية 
واملقبلة لقصي بعدد كبير من  
األعمال، حيث يدخل في مارس 
املقبل الى االستديو لتصوير 
دوره مع املخرج جندت انزور 
في مسلس���ل »ذاكرة اجلسد« 
الذي كتبت قصته اجلزائرية 
أح���الم مس���تغامني، فيم���ا 
الس���يناريو واحلوار للكاتبة 
 الس���ورية رمي حن���ا والعمل
انت���اج تلفزيون  ه���و م���ن 

ابوظبي.
هذا ويؤدي خولي في اجلزء 
الثاني من مسلسل »أهل الراية« 

وهو الدور ذاته الذي لعبه في 
اجلزء االول، حيث كان يعمل 
عند مخّزن احلبوب معروف 
بقس���وته وس���طوته ويقوم 
بطرده، فتضطر األم للذهاب 
الى صاحب العمل ليعيد ابنها 
للعم���ل، فيواف���ق املعلم بعد 
مشاهدة األم ويعيد االبن للعمل، 
الوقت نفسه يحاول ان  وفي 
يكسب رضا األم التي ترفضه 
وتصده، وتتطور األحداث مع 
معرف���ة العمال اآلخرين لهذه 
الذي  احلادثة فيعيرون رضا 
يضطر للدفاع عن شرفه فيقتل 
من اجل ذلك، بيد ان شخصيته 
في اجلزء الثاني تتغير، حيث 
يساق الى اجلندية ليقوم بقتل 
بكباشي ظالم دفاعا عن جندي 
مظلوم ويحكم عليه باإلعدام 

مجددا، يذكر ان »أهل الراية« 
هو واحد من املسلسالت التي 

تتناول البيئة الشامية.
أما جلنة األعمال التلفزيونية، 
فقد أس���ند لقصي خولي دور 
البطولة في فيلم »منافس���ة 
ش���ريفة، حلم مواطن« الذي 
يعالج مش���اكل القطاع العام 
في مجال الصناعة ومش���كلة 
الزراع���ة، ويط���ل ايضا في 
املسلسل الدرامي »لعنة الطني« 
الذي يرصد الفت���رة الزمنية 
الواقعة بني بداية الثمانينيات 
من القرن املاضي وصوال للعام 
2005، حيث يرصد من خاللها 
مجموعة من القصص املتداخلة 
التي تب���دأ من البيئة الريفية 
لتنتقل هذه األحداث الى صخب 

املدينة.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
طرحت الفنان���ة قمر ألبومها اجلديد »حلوة« 
في األسواق العربية وهو من إنتاج شركة »لورد 
ساونت«، وضمت فيه أغنيات معظمها باللهجة 
املصرية باستثناء أغنية »سهرتلك« وهي باللهجة 
اللبنانية، واستعانت قمر لتلحني كل أغنيات ألبومها 
ال� 11 بامللحن املصري محمد رحيم الذي متكن من 
تقدمي أمناط مختلفة من اجلمل املوسيقية في كل 
أغنية، وأثبت جدارة في تطويع الكلمات املختلفة 
ليبرز نعومة ص���وت قمر في كل أغنية بطريقة 
مغايرة عن األخرى، واس���تطاعت قمر ان تعطي 

كل أغنية روحية مختلفة عن غيرها.
واألغنيات هي: »حلوة« و»سهرتلك« و»اشرب 
اللي طلبتو« كلمات أحمد فودا، »نفس���ي أقولو« 
كلمات أمير طعيمة، »أهو انت« كلمات محمد رحيم، 
»العتبة ك���زاز« و»أو الال« و»ما بخافش« كلمات 
هاني الصغير، »الش���مس طالعة« كلمات محمد 
جمعة، »بتاع بنات« كلمات أحمد مرزوق، »احنا 
من مالمحنا« كلمات أحمد مصطفى أحمد، وستقوم 
القنوات الفضائية بعرض عدد من كليبات ألبومها 
على شاشاتها تزامنا مع طرح ألبومها الذي أنتجته 

موزيكا التي ميتلكها محسن جابر.

قمر تؤكد أنها »حلوة« في ألبومها الجديدقصي من »باب الحارة 5« إلى »أهل الراية 2«
تضمن عدداً من األلوان الغنائيةيجسّد دور البطولة في فيلم »منافسة شريفة«

»نشوة« يناقش أضرار المواقع 
اإلباحية على قناة »دبي«

يتناول برنامج »نشوة« في حلقة هذا االسبوع خطورة 
املواقع اإلباحية على االنترنت وتأثيراتها السلبية على 
الش����باب، من خالل مناقش����ة ضحايا هذه املواقع حيث 
يروي شاب عربي قصة إدمانه ملشاهدة املواقع اإلباحية 
والتي كانت سببا رئيسيا في رسوبه الدراسي ويروي 
رجل متزوج ملاذا يدمن هذه املواقع وال يستطيع اإلقالع 

عن مشاهدتها!
كما يستضيف البرنامج املذيع شريف مدكور الذي كان 
ضحية ألح����د املواقع اإلباحية حيث وضعت صوره في 
أحد املواقع بهدف االنتقام منه، ويتناول رئيس جمعية 
االمارات النفسية د.جاسم املرزوقي أخطار تلك املواقع 
وما ينتج عنها من جرائم وانحرافات وإفس����اد ألخالق 
الشباب. ويختتم البرنامج فقراته باستضافة شاب يتبنى 
حملة عنوانها »حياتي أفضل« دون تدخني ليظهر اجلانب 

اإليجابي من أخالقيات شبابنا امللتزم.
اجلدير بالذكر ان برنامج »نش����وة« تنفذه ش����ركة 
»بيراميديا«، واملنتج الفني شيرين فوزي، ومن اخراج 

محمد عاطف.

اإلعالمية نشوة الرويني

 مفرح الشمري
مع انطالق مهرجان هال فبراير في دورته ال� 11 التي تنظمه شركة كوندور 
العاملية تصل االعالمية اللبنانية مينى ش����ري للبالد في غضون 
االيام املقبلة من اجل املشاركة في انشطته الترفيهية والتسويقية 
التي تس����تمر حتى 28 اجلاري حيث ستقدم مينى في هذه 
املناسبة يوما مفتوحا من املدينة الترفيهية تتضمن العديد من 
اجلوائز القيمة والثمينة لرواد املدينة في هذا اليوم وسيقوم 
تلفزيون الكويت ممثال في برنامج »هال تيم« التي 
تعده شيماء دشتي ورشا الفهد ويقدمه حبيبة 
العبداهلل وفايز الس����هيل ويتصدى الخراجه 
جمال العباس����ي ومحمد املوسوي بتغطية 

هذا اليوم املفتوح.
وستتوجه اإلعالمية اللبنانية مينى شري بعد 
مشاركتها الشعب الكويتي فرحتهم بشهر فبراير 
الذي يحمل بني طياته العديد من املناسبات 
الوطنية إلى العاصمة القطرية للمشاركة 
في تقدمي برنامج ترفيهي مبناسبة اختيار 
الدوحة كعاصمة للثقافة العربية 2010 بعد 
أن قدمت فيها حفال كبيرا أحيته املطربة 
اللبنانية جنوى كرم في فندق »السيغال« شاركه 
فيها املطرب امين زبيب وحضره جمهور كبير 
حيث احتفلت من خالله ش����ري بعيد ميالدها 
مع والدتها والفنانني املشاركني في هذا احلفل. 
يذكر انه مت االتفاق مع قمر الشاشة العربية 
مينى ش����ري لتكون عريفة »مهرجان االعالم 
اخلليجي« الذي سيقام في مملكة البحرين الشقيقة 

خالل الشهر اجلاري.

يمنى شري في »هال فبراير«
تقدم يومًا مفتوحًا بالمدينة الترفيهية

قمر الشاشة العربية 
يمنى شري


