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شاركت أبناء المنصور »الحب الذي كان«

سناء يونس تلتقي حياة الفهد بـ »الجليب«

جنوى كرم

»خيوط« باسمة »ملونة« في رمضان 
خالد حسين

تشارك الفنانة باسمة حمادة في مسلسل 
»خيوط ملونة« املقرر عرضه في شهر رمضان 
املقبل، وهو من تأليف عبدالعزيز احلشاش 
ويخرجه املخرج منير الزعبي ويش���اركها 
فيه كل من عبدالعزيز جاسم ومرمي الصالح 
وغازي حسني ومشعل اجلاسر وزهرة عرفات 
والقطري ناصر محم���د وهبة الدري، ومن 
املعروف ان هذا هو التعاون الثاني لباسمة 
حمادة مع احلشاش بعد مشاركتها في مسلسل 

»أيام الفرج« الذي يخرجه املخرج البحريني 
جمعان الرويعي ويقوم ببطولته غامن الصالح 
وخالد البريكي وخالد أمني وأسمهان توفيق 

وسيتم عرضه حصريا على قناة »الراي«.
يذكر ان الفنانة باسمة حمادة قد انتهت 
الفترة املاضية من تصوير دورها في مسلسل 
»بقايا س���نني ماتت« للمخرج محمد دحام 
وش���اركت في بطولته بج���وار صالح املال 
التركماني وأمل  وهيا عبدالسالم وعبداهلل 

العنبري.

نجوى كرم  وحفل خيري
أحـالم:في الكويت ألطفال السرطان 

نجوت من 10 عمليات 
خطرة وغبت عن الوعي

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
حتيي الفنان���ة جنوى كرم في 16 يونيو املقبل حفال 
خيريا في الكويت يعود ريعه ملركز س���ان جود ملرضى 
الس���رطان في لبنان، كما حتيي بتاريخ ال� 4 من الشهر 
نفسه في االردن حفال الى جانب املوسيقار ملحم بركات 

في فندق »لورويال«.
من جهة اخرى تصور شمس االغنية اللبنانية أغنية 
»بالروح بالدم« االسبوع املقبل، مع املخرج فادي حداد، 
من كلمات أريج ضو، أحلان سليم عساف وتوزيع داني 
حلو واالغنية من ألبومها املقبل اجلديد، وكانت الفنانة 
قد طرحت االسبوع املاضي في االذاعات اللبنانية االغنية 
حيث مت بثها عبر االثير وقد حرصت االذاعات على التأكيد 
ان العمل هو من انتاج جنوى كرم اخلاص بعيدا عن شركة 
انتاجها »روتانا« ما اثار جدال واسعا في وسائل االعالم 
عن خالفات بني الفنانة وشركة انتاجها خاصة ان العقد 

بني الطرفني كان قد انتهى ولم يتم جتديده بعد.
كما س���يضم ألبوم جنوى أيضا أغنية حتمل عنوان 
»بياع اليناصيب« من أحلان وسام االمير الذي قدم اليها 

أيضا حلنني في البومها املقبل.

جنت الفنان���ة االماراتية أحالم من 10 جراحات خطرة 
ومتتالية، خضعت لها في أقل من ش���هر، بسبب اصابتها 
بڤيروس نادر، عقب وضع مولودتها اجلديدة »لولوة« في 
14 ابريل املاضي بوالدة قيصرية مبستشفى في مدينة دبي 

الطبية التي غادرتها الثالثاء املاضي.
ونقل عنها شقيقها محمد الشامسي ل� »االمارات اليوم« 
التي نقلت اخلبر كرسالة مقتضبة تدحض الشائعات التي 
سرت في االيام املاضية عن وفاتها، قولها: »محنتي لم تكن 
متعلقة بآالم الوالدة القيصرية أو ما بعدها، أو حتى بحالة 
غيبوبة عن الوعي دخلت فيها بسبب 10 عمليات متتالية 
أس���لمتني لدائرة مفرغة من حاالت التخدير ثم االفاقة، ال 
تلبث أن تتكرر من دون أن أعلم الس���بب احلقيقي لكل ما 
يدور حولي، بل بسبب حرماني شهرا كامال من مولودتي 
مبج���رد ان وضعتها، ألن االجراء الطب���ي اقتضى عزلها 
بعيدا عن اجواء املستشفى، خوفا من تعرضها للڤيروس 

املجهول نفسه«.

تبرع بالدم

وأضاف:  لم يكن هناك أكثر صدقا ومحبة من اصرار كثيرين 
على ايصال رغبتهم في املساعدة بالتبرع بالدم من أجل انقاذ 
حياتي، بل ان كثيرين تواصلوا معي وحاولوا الوصول الى 

املستشفى، على الرغم من عدم السماح بأي زيارات.
وحسب الشامسي، فإن الڤيروس الذي أصيبت به أحالم 
هو من النوع الذي ال وجود له اال في غرف العمليات املعقمة، 
مضيفا: حاولت ادارة املستشفى اخفاء حقيقة االصابة متاما 
في البداية، لكننا اكتشفنا القصة املرضية احلقيقية، من 
خالل استشارة طبيب عربي مقيم في لندن، بعدها وجدنا 
ان االمور تتدهور بش���دة، الس���يما مع اصرار أحالم على 
رفضها اخلضوع إلجراءات نقل دم عن طريق املستشفى 
نفسه، في حني ان االنتقال الى مستشفى آخر كان متعذرا، 

بسبب طبيعة انتشار الڤيروس وخطورته.

مالحقة قانونية

وأشار الى ان االطباء أكدوا ان الڤيروس معروف مبقاومته 
الشديدة للمضادات احليوية واجراءات التعقيم التقليدية، 
نافيا عزم العائلة مالحقة املستشفى قانونيا، قائال: حتريك 
دعوى بالواقعة سيصب حتما في اطار احلصول على تعويض 
س���يظل قاصرا عن تلك املرارة التي عاشتها احالم، وهي 
تتمن���ى فقط اتخاذ مزيد من اجراءات الوقاية لعدم تكرار 
املوقف ذاته مع غيرها، الس���يما شائعات روجت حلدوث 
حاالت الوفاة في املستش���فى ذاته متأثرة بهذا الڤيروس. 
ولفت الشامس���ي الى أن أحالم رفضت ايضا التعامل مع 
ممرضة سورية رش���حها لها املستشفى، ملرافقتها بعد ان 
عرفت انها في أشهر احلمل االولى، خوفا عليها من العدوى 

واالصابة بالڤيروس.

تعرضت لڤيروس خطير ومعروف بمقاومته للمضادات الحيوية

عبدالحميد الخطيب
حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة 
السعودية س����ناء يونس هذه االيام حيث 
تس����تعد  للمش����اركة مع س����يدة الشاشة 
اخلليجية حياة الفهد في مسلس����ل جديد 
يحمل اسم »اجلليب« ومعهما نخبة من املع 
النجوم و سيتم تصويره بعد شهر رمضان 
املبارك خصوصا ان ام س����وزان مشغولة 
بتصوير عملها املنتظر »ليلة عيد« والذي 

سيعرض خالل الشهر الفضيل. 
من جانب اخر انتهت يونس من تصوير 
دورها في مسلسل »احلب الذي كان« والذي 
يشهد عودة ابناء املنصور الى العمل معا في 

عمل درامي واحد وتشارك فيه مع نخبة من 
أملع النجوم منهم: منصور املنصور، عبد االمام 
عبداهلل، محمد املنصور، حسني املنصور، 
عبدالرحمن العقل، واخرين واملسلسل من 
تأليف فاطمة الصولة واخراج شيرويت عادل. 
وقد عبرت سناء عن سعادتها باملشاركة في 
هذا العمل مع ابن����اء املنصور مؤكدة انهم 
ميلكون سجال حافال من االعمال الناجحة 
باالضافة الى خبرتهم الطويلة في الوسط 
الفني، ومش����يرة في نفس الوقت الى انها 
بصدد التعاون معهم مجددا في عمل درامي 

جديد سيرى النور خالل الفترة املقبلة.
وجتسد يونس في مسلسل »احلب الذي 

كان« شخصية االم التي تقف دائما بجانب 
زوجها وابنائها في مواجهة العوائق الكثيرة 
التي تواجه االسرة متمنية ان ينال العمل 
اعجاب املش����اهدين خصوصا انه يتطرق 
لعدة قضايا نعاني منه����ا حاليا وتهم كل 
افراد املجتمع. اجلدي����ر بالذكر ان الفنانة 
سناء يونس ش����اركت مع الفنانة القديرة 
حياة الفهد في مسلسل »عواطف« لصالح 
قناة أبوظبي وشاركهما بطولته منى شداد 
وعبدالرحمن العقل وصادق دبيس واخرون 
وكذلك مسلسل »دمعة يتيم« والذي حظي 
بنسبة مشاهدة عالية عند عرضه في شهر 

رمضان املاضي.

سناء يونس مع الفنانة القديرة حياة الفهد وبطالت مسلسل »دمعة يتيم« 

سناء يونس

أصالة
تطلق ألبومها الخليجي

اليوم في عيد ميالدها الـ 41
تطلق الفنانة الس����ورية اصالة نصري البومها 
الغنائي اجلديد »قانون كيفك« اليوم الس����بت وهو 
اليوم الذي حتتفل فيه بعيد ميالدها ال� 41. االلبوم 
الذي يحمل صفة مميزة وهي الغناء باللهجة اخلليجية 
يعتبر الثاني من نوعه بعد ان اصدرت البوما كامال 
باخلليجية هو »سواها قلبي« ويضم االلبوم اجلديد 
بحسب »الوطن« السعودية 10 اغنيات تعاونت فيها 
مع عدد من الشعراء وامللحنني، منهم سعود بن عبداهلل 
وفيصل السديري وس����هم وليل وخالد عز وتركي 
وغيرهم. وينتج االلبوم زوج الفنانة املخرج طارق 
العريان، ويتوقع ان تقوم بعملية توزيعه ش����ركة 
ميلودي ف����ي اول تعاون بينهما ايضا، فيما يتولى 
توزيعه في دول اخلليج احدى الشركات االماراتية، 
وق����د بدأت بعض القنوات الغنائية في بث اعالنات 

االلبوم التلفزيونية، ومنها قنوات ميلودي.
وكان آخر البوم الصال����ة بعنوان »نص حالة« 
وصدر قبل عامني، وكان مبثابة آخر تعاون لها مع 
شركة روتان التي انفصلت عنها منذ اشهر، كما انها 
تستعد النتاج البوم عاطفي آخر يتوقع صدوره في 

اجازة عيد الفطر املقبل.

كومبارس تبي تاكل »األخضر« واليابس 
من ربعها اللي معاها في عملها اليديد بتقربها 
من مدير االنتاج علشان يهتم فيها بس بعد 
ما دري منتج العم����ل طردها وطرد مدير 
االنت����اج معاها ألنه ما يب����ي خرابيط في 

اللوكيشن.. بوطبيع ما ييوز من طبعه!

خرابيط
ممثلة خليجية ما تبي »تصفي« 
النية مع فري���ق عملها اليديد وكله 
على بالها انهم يضحكون عليها ليما 
تصّور مشاهدها، مع انه دورها عادي 
جدا.. يبه روحي حق طبيب نفسي 

علشان يفج هالعقد اللي عندچ!

ُعقد
ممثل ما »نس���مع« عنه إال في 
بعض االعمال الدرامية وعمره ما 
أخ���ذ أدوار بطولة يايب معاه في 
لوكيشن عمله اليديد عامل علشان 
يصفط دشاديشه اللي يبي يصور 

فيهم بكبت غرفته.. اهلل يشفي!

دشاديش


