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ممثلة خليجية »مؤمنة« 22
الفنية هاأليام  مبوهبتها 
 قاع���دة ترف���ض أعم���ال 
درامي���ة بس���ّبة بع���ض 
منتجيه���ا الل���ي عيونهم 

زايغة.. اهلل يعينچ!

إيمان
ممثلة »الم���ت« منتج 
خليجي على موقع اسمها 
 في تتر مقدمة مسلس���له 
اللي قاعد ينعرض احلني 
مع انه دورها رئيسي فيه.. 

اللي ما يطيع يضيع!

لوم
 دكت���ورة ف���ي معه���د 
املس���رح بعدما تالش���ت 
أمانيها في منصب العمادة 
هاأليام تبي جترب حظها 
التلفزيوني..  التقدمي  في 

خير ان شاء اهلل!

تقديم

 الخالفات تطيح 
بـ »الضاحك الباكي«

خير الجراح يستعد 
لـ »أبوبدر«

القاهرة ـ سعيد محمود
الش���ركة املنتجة  ق���ررت 
التلفزيوني اجلديد  للمسلسل 
»الضاحك الباكي« الذي يتناول 
قصة حياة الفنان الراحل جنيب 
الريحاني تأجيل العمل الى أجل 

غير مسمى.
ويرجع السبب في ذلك الى 
اخلالفات التي نشأت بني مؤلف 
املسلسل محمد الغيطي ومخرجه 
بس���بب اعتراض املخرج على 
الش���ك�ل الذي متت به صياغة 
العمل فم���ا كان من املؤلف اال 
اتخاذ قراره باالتفاق مع منتجي 
العمل على استبداله مبخرج آخر 
فهدد املخرج باللجوء الى القضاء 
لوقف العمل واملطالبة بتعويض 
مادي كبير كما ينص تعاقده مع 
الشركة فاتخذت الشركة قرارها 

بتأجيله ألجل غير مسمى.
»الضاح���ك الباكي« بطولة 
عابد فهد الذي يجسد دور جنيب 
الريحاني، وفردوس عبداحلميد 
في دور والدة الريحاني، ومنة 
فضالي في دور شقيقته ونخبة 

من أملع النجوم.

دمشق ـ هدى العبود
يعك���ف الفنان محمد خير 
اجل���راح عل���ى عم���ل جديد 
يحم���ل عن���وان »أب���و بدر« 
مس���توحى من شخصيته في 
مسلسل »باب احلارة« اال انه 
سيقتصر على موضوع عالقته 
بزوجته وعالقته هو وزوجته 
بعائلتيهما. وسيقوم بإخراج 
املسلسل اجلديد املخرج مؤمن 
املال كما سيشرف عليه بسام 
املال وسيبدأ التصوير به فور 
االنتهاء من تصوير مسلسل 

»باب احلارة«.
يذك���ر ان الفنان مصطفى 
اخلان���ي يق���وم ه���و اآلخر 
بالتحضي���ر ملسلس���ل جديد 
مس���توحى من شخصيته في 
مسلس���ل »باب احلارة« وهو 

مسلسل »النمس«.

عابد فهد

منى أمرشا

عبدالحميد الخطيب 
إبداع ومتيز ستشهده الساحة الفنية الفترة املقبلة، 
خصوصا متابعي مسلسل سيدة الشاة اخلليجية حياة 
الفهد »ليلة عيد« والذي سيعرض في شهر رمضان املقبل، 
وذلك من خالل تعاون جديد بني الثالوث املبدع الش����اعر 
الشيخ دعيج اخلليفة وسلطان الرومانسية الفنان عبداهلل 
الرويشد وامللحن عبداهلل القعود في أغنية »زماني باعني« 
والتي قد تكون املش����هد األخير في نهاية مسلسل »ليلة 
عيد«، ويتوقع ان يغنيها الرويشد على آلة العود فقط، 

ويقول مطلعها:
بأنا أن��ا وزم��ان��ي باعني  أل���وان احل��زن  ك��ل 

حسبت العيد فرحة للعشاق طلع غدار يزهى بألوانه
من جهة أخرى قال اخلليف����ة انه قد انتهى من كتابة 
مقدمة املسلسل التلفزيوني »احلب الذي كان« من أحلان 
عادل الفرحان وتوزيع محمد الشطي وغناء الفنانة منى 
أمرشا التي ستصل الى الكويت اخلميس املقبل لتركيب 
صوته����ا، وقال ان املقدمة قد كتبت لتناس����ب أجواء هذا 
العمل الذي مت تصويره بني الكويت وأوكرانيا، مشيرا إلى 

ان هذا العمل من تأليف فاطمة الصولة وإخراج شرويت 
ع����ادل وبطولة محمد املنصور وحس����ني املنصور ومها 
محم����د ونخبة من أملع النجوم ويدور في اطار اجتماعي 
رومانسي، حيث يقدم لعدة قضايا مهمة يعيشها العديد 

من الناس في الوقت الراهن.
كما يباشر اخلليفة العمل على تلحني مقدمة مسلسل 
»الثمن« الذي سيقدمه الفنان عبدالعزيز املسلم خالل شهر 
رمضان املقبل، والتي صاغ كلماتها الشاعر سامي العلي 

ومن املتوقع ان تغنيها أيضا منى امرشا.
ولفت الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة الى انه قد انتهى 
ايضا من كتابة مقدمة مسلسل »املزواج« أحلان وتوزيع 
عادل الفرحان وغناء املطربة واملذيعة أروى، ملمحا الى 
ان هذا املوسم س����يكون حافال باألعمال الكبيرة، السيما 
في ظل تعاونه مع الصوت اجلريح في مقدمة املسلس����ل 
التلفزيوني اجلديد »حيتان وذئاب« الذي كتبه حمد بدر 
وأخرجه شعالن الدباس، ويشارك فيه نخبة كبيرة من 
النجوم بينهم جاس����م النبهان، هدى حمادة، صالح املال، 

أمل عبد الكرمي، الهام الفضالة.

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة امللحن عبداهلل القعود سفير األغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد 

 يتعاون مع منى أمرشا في »الحب الذي كان«

الخليفة والرويشد والقعود معًا في المشهد األخير من »ليلة عيد«


