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وائل شرف

زينة

ليلى علوي

وائل شرف عقيد 
»باب الحارة«

ليلى علوي تنفي 
انفصالها عن زوجها

دمشق ـ هدى العبود
الفنان وائل  انتهى 
شرف من تصوير دوره 
ف���ي مسلس���ل »لعنة 
الطني« منذ ش���هرين 
تقريب���ا، ويقوم حاليا 
ف���ي  بتصوي���ر دوره 
مسلسل »باب احلارة« 
ليصل خالل هذا اجلزء 
وبعد أربع سنوات من 
معتز القبضاي الى عقيد 

حارة الضبع.
وم���ن املتوق���ع أن 
يب���دأ وائ���ل بتصوير 
»بعد الس���قوط« بدور 
وجدي���د،  مختل���ف 
املسلس���ل م���ن انتاج 
غولدن غلوب واخراج 

سامر البرقاوي.
ونشير أخيرا الى ان 
الفنان وائل شرف قد 
رزق مؤخرا مبولوده 

الثاني »جود«.

القاهرة ـ سعيد محمود
الفترة  ف����ي  انتش����رت 
األخيرة شائعات تؤكد وجود 
ب����ني ليلى علوي  خالفات 
وزوجها منصور اجلمال، بل 
ترددت أخبار عن قيامها بنقل 

اقامتها ملنزل والدتها.
التعليق  ورفضت ليلى 
على تلك الش����ائعات حيث 
ق����ررت جتاهله����ا وعندما 
علم زوجها بانتش����ار تلك 
الش����ائعات قام على الفور 
أثن����اء تصوير  بزيارته����ا 
مشاهدها في مسلسل »كابنت 
عفت« داخل بالتوه مدينة 
الس����ينما، في محاولة منه 

لنفي تلك الشائعات.
من جانب آخر تواصل 
ليلى تصوير مشاهدها في 
مسلسل »كابنت عفت« تأليف 
د.محم����د رفع����ت وإخراج 
سميح النقاش، ومن املقرر 
ان يع����رض خالل ش����هر 

رمضان.

الرقابة تعترض على »بنتين من مصر«
القاهرة ـ سعيد محمود

اعترضت الرقابة على املصنفات الفنية على عدد كبير من املش���اهد التي 
يتضمنها فيلم »بنتني من مصر« الذي من املقرر ان يعرض خالل املوس���م 
الصيفي هذا العام ويش���ارك في بطولته زينة وطارق لطفي وعمرو حسن 

يوسف وصبا مبارك ورانيا شاهني ورامي وحيد ونهال عنبر.
ويرجع السبب في اعتراض الرقابة لكون الفيلم يتضمن عددا من املشاهد 
اجلريئة، وطالبت محمد امني مخرج الفيلم بضرورة تعديلها كشرط اساسي 

للتصريح بعرض الفيلم في دور العرض.

قحطان القحطان حمد بدر أحمد اجلسمي

الفنانة القديرة حياة الفهد مع جواهر وأمل عبدالكرمي وطفلني مشاركني في العمل

الفنان القدير غامن الصالح مع جواهر وأمل عبدالكرمي

الزميل مفرح الشمري مع حمد بدر وقحطان القحطان باسم عبداألميرعبداحملسن العمر مع مرمي حسني

تتعاون فيه للمرة األولى مع المؤلف حمد بدر

»ليلة عيد« حياة الفهد.. قضايا إنسانية جريئة

حسني ابل ويقع في 30 حلقة.
وبخصوص دورها في املسلسل 
قالت: اجسد ش����خصية لولوة 
واعتبر هذا ال����دور جديدا علّي 
النني تدرجت فيه من شخصية 
طفلة في املراحل االولى بالعمل 
التي تكون في حقبة الستينيات 
ومن ثم تكبر هذه الطفلة حتى 

وقتنا احلالي. 
من جهته قال الفنان البحريني 
قحطان القحطان انه يتش����رف 
بالعمل مع الفنانة القديرة حياة 
الفهد التي جتد اعمالها استحسان 
اجلميع النها فنانة من طراز فريد، 
مش����يرا الى ان دوره في »ليلة 

املرحلة االولى منه والتي تقع في 
7 حلقات وحاليا نصور املرحلة 
الثانية وامتن����ى ان ينال العمل 
اعجاب املشاهدين حني عرضه على 
الشاشة خاصة انه يشارك فيه 
نخبة مميزة من جنوم اخلليج مثل 
منصور املنصور وغامن الصالح 
وعبداالم����ام عبداهلل واالماراتي 
احمد اجلسمي والبحريني قحطان 
القحطان ومرمي حسني وجواهر 
وأمل عبدالكرمي وباسم عبداالمير، 
باالضافة ال����ى نخبة مميزة من 
جنوم الشباب مثل عبداحملسن 
العمر وعبداهلل الطراروة وغيرهم 
واملسلس����ل يتصدى الخراجه 

أحاسيسها في توصيل فكرة العمل 
للمشاهدين. واضافت: اخترت 
نص »ليل����ة عيد« للمؤلف حمد 
بدر النه يحمل بني طياته الكثير 
من القضايا االجتماعية خاصة ان 
حمد بدر من املؤلفني املميزين في 
الساحة الفنية واعماله السابقة 
القت النجاح لذلك بعد ان قرأت 
النص استمتعت به فقررت تنفيذه 
تلفزيونيا لصالح شركة خاصة 
ستقوم بتسويقه حملطة فضائية 
سيتم االعالن عنها قريبا خاصة ان 
العمل منقسم الى حقبتني زمنيتني 
تبدأ من حقبة الستينيات حتى 
يومنا ه����ذا وهلل احلمد صورنا 

عيد« سيكون مختلفا عن دوره 
في »ايام السراب« الفتا الى انه 
ال يريد احلديث عنه حتى يكون 

مفاجأة للمشاهدين.
اما الفنان����ة جواهر العائدة 
للساحة الفنية بعد غياب طويل 
فذك����رت انها من عش����اق اعمال 
الفهد  القديرة حي����اة  الفنان����ة 
وسعيدة بالتعاون معها في هذا 
العمل خاصة انها كانت بعيدة عن 

املجال الفني لظروف خاصة.
واضافت: اجسد دور الزوجة 
الطيبة املغلوب على امرها والتي 
املواقف  الكثير م����ن  تص����ادف 
الصعبة وه����ذا الدور الول مرة 
اجسده على الشاشة وامتنى ان 

اوفق فيه.
ب�دوره ذك���ر مخرج العمل 
حسني ابل ان التصوير ميشي على 
ما يرام خاصة انه تطلب مراعاة 
االزياء والديكور واالكسسوارات 
في حقبة الستينيات حتى تكون 
الصورة واضحة لدى املشاهد.

بينما عب����ر املؤلف حمد بدر 
عن سعادته بالتعاون مع الفنانة 
القديرة حياة الفهد واصفا تعامله 
معها بالشيء املمتع النها فنانة من 
طراز فريد متمنيا ان ينال العمل 

النجاح في عيون املشاهدين.

مفرح الشمري
حتظي اعمال سيدة الشاشة 
الدرامية  الفهد  اخلليجية حياة 
مبتابعة كبيرة على مس����توى 
الوط����ن العربي مل����ا حتملة من 
معان جميلة تس����ليط الضوء 
على مشاكلنا االجتماعية بصورة 
واقعية دون تزييف سواء كانت 
هذه االعمال م����ن تأليفها أو من 
تأليف غيرها. وفي عملها اجلديد 
»ليلة عيد« التي تتعاون فيه للمرة 
االولى مع املؤلف املميز حمد بدر 
قضايا كثيرة وجريئة حيث تدور 
احداثه حول العالقات االنسانية 
بني افراد االسرة الواحدة من خالل 
انتهازية حتاول ان  شخصيات 
حتقق مطامعهم على حساب اقرب 

الناس اليهم.
»األنباء« زارت لوكيشن »ليلة 
عيد« والتق����ت عددا من جنومه 

فكانت هذه احلصيلة:
ف����ي البداي����ة اكدت س����يدة 
الشاش����ة اخلليجية حياة الفهد 
حرصها الش����ديد عل����ى اختيار 
النصوص الدرامية التي تالمس 
الواقع الذي نعيشه حتى يظهر 
العمل بالصورة املطلوبة النها 
باختصار حتب »البساطة« في 
كل شيء حتى تكون »صادقة« في 

)أسامة البطراوي(.. وأثناء تصوير دورها


