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حلت ضيفة على »آخر من يعلم«

أصالة: الخيانة سبب طالقي من الذهبي

رانيا فريد شوقي »نصابة شيك«
القاهرة ـ سعيد محمود

انتهت الفنانة رانيا فريد شوقي من التحضيرات 
اخلاصة بدورها في مسلسل »منتهى العشق« مع 
املطرب مصطفى قمر وديانا كرازون، حيث قامت 
بشراء مالبس فخمة، وذلك ملا يحتاجه دورها في 
املسلسل، حيث تقوم بدور سيدة تدعى »فريدة«، 
نصابة ولكن بشكل ش����يك، فهي توهم ضحاياها 
بأنها سيدة أعمال ثرية متتلك شركات مما يجعلها 

دائما تظهر بشكل يناسب مستواها.
من ناحية أخ����رى، تقوم رانيا حاليا بتصوير 
دورها في مسلس����ل »ماما في القسم« مع الفنانة 
سميرة احمد، حيث جتسد دور ابنتها التي تتصرف 
تصرفات طائش����ة تضطرها للذهاب الى القس����م 

دائما.
يذكر ان رانيا انتهت مؤخرا من تصوير دورها 
في مسلسل »الصيف املاضي« واملسلسل من اخراج 
عبداحلكيم التونس����ي، وقصة وسيناريو وحوار 
مها الغنام ويشاركها البطولة محمد وفيق واحمد 
عزمي ونهال عنبر ويناقش املسلس����ل الكثير من 
السلبيات في املجتمع مثل النظرة اخلاطئة لسلوك 

البنت واخلجل من اجناب البنات.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تس���تقبل أروى في حلقة الليلة من برنامج 
»آخر من يعلم« الفنانة أصالة ويشاركها أصدقاء 
ومقربون منها للكشف عن اجلوانب اخلفية من 

حياتها الشخصية واملهنية.
مواق���ف وتصريحات أطلقته���ا أصالة خالل 
احللقة التي حتالف فيها مع أروى كل من أنس 
االخ االصغر لها، صديقة الطفولة سماح املؤذن، 
وامللحن محمد ضياء الدين هاشم الذي أعطاها 

أكثر من ثالثني حلنا.
وفي حديث حص���ري للبرنامج عن زوجها 
السابق أمين الذهبي تعكر مزاج أصالة واعترفت 
بأن اخليان���ة هي الس���بب االول واالخير وراء 
طالقهما. لكن هذا التعك���ر لم يطل، فباحلديث 
عن طارق العريان، أكدت أصالة انه ليس زوجها 
فقط، بل هو حبيبها وصديقها، وهي تعيش معه 

سعادة مطلقة لم تعرف مثلها من قبل.
ولكن ما األزمة التي أثارتها أغنية »علي جرا« 
خصوصا بعد اعت���راف امللحن أحمد حلمي في 
حلقة سابقة من »آخر من يعلم« أن أداء أصالة 
كان عاطال؟ فبحزن شديد لم تستطع تقبل نقده 
ووجهت العتب لصابر ال���ذي لم يحترم طبقة 

صوتها.
حلقة لم تخل من املواقف الطريفة واخلفيفة، 
حيث وضعت أروى لوحا دونت عليه اس���ماء 
فنانني وطلبت من أصال���ة اختيار من تريد ان 
يكون في عاملها. وباحلديث عن أهلها وطفولتها، 
حاول حلفاء أروى املساعدة بإعطاء أكبر قدر من 
املعلومات وتعريف اجلمهور على مواقف مسلية 
عاشتها خالل طفولتها، كما لم تنس التكلم عن 
والدها الذي كان أول من اكتشف موهبتها وعن 

الشجاعة التي امتلكتها ملقاومة شلل االطفال.

أصالة مع أروى

رانيا فريد شوقي

ساعده وكيل نيابة لمشاهدة المحامين بالمحكمة

أحمد إيراج بارع في كسب القضايا »صعبة المنال«
عبدالحميد الخطيب

استمرارا ملسيرة التميز الفني وتقدمي االعمال 
الناجحة، انتهى الفنان احمد ايراج مؤخرا من 
تصوير مشاهده االخيرة في مسلسل »صعب 
املنال« من تأليف وإنتاج الكاتب عبدالعزيز 
الطوالة وإخراج محمد الطوالة، ويقوم ببطولته 
بجانب ايراج يعقوب عبداهلل، ابراهيم الزدجالي، 
اميرة محمد، حمد العماني، في الش���رقاوي، 

شهاب جوهر ونخبة من النجوم.
وعن دوره، قال ايراج: املسلس���ل يقع في 
ثالثني حلقة، وسيعرض على شاشة أبوظبي 
الفضائية ف���ي الفترة املقبلة، وأجس���د فيه 
شخصية جديدة بالنسبة لي وهي قاض في 
احملكمة قدم استقالته من سلك القضاء ليعود 
ويعمل محاميا في احملكمة لظروف خاصة به، 
مما جعله محاميا فذا بارعا في كسب القضايا 

مهما كانت صعوبتها.
وأضاف: رمبا سيالحظ اجلمهور ان مساحة 
الدور صغيرة بعض الشيء، لكنها استفزتني 
كممثل لتقدميها بس���بب لونه���ا اجلديد عليَّ 
وصعوبة اتقان حواراته���ا التي تعتمد على 
املصطلحات القانونية البحتة، حيث اضطررت 
الى حضور مجموعة من اجللسات في احملكمة 
ملراقبة أداء احملامني والقضاة في قاعات احملكمة، 
وأشكر صديقي وأخي وكيل النيابة محمد الباذر 
الذي يقوم باإلش���راف القانوني على مشاهد 
احملكمة في املسلس���ل والذي ساعدني كثيرا 

في تفاصيل شخصية رجل القانون.
وتابع اي���راج: أمتنى أن ينال املسلس���ل 
الى مجموعة  استحس���ان اجلمهور وينضم 
االعم���ال اجلديدة التي س���أقدمها في الفترة 

أحمد إيراجاملقبلة.

.. ومع أميرة محمد احمد إيراج في مشهد من مسلسل »صعب املنال«


