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ممثلة خليجية كانت »شمعة« 22
األعمال الدرامي���ة لقدرتها على 
جتس���يد جمي���ع األدوار ب���س 
هاأليام متضايقة ألنه املنتجني 
ما يطلبونها بأعمالهم احلالية.. 

اهلل يعينچ!

طلب
ممثل ما يبي يفهم انه قدراته 
مح���دودة بالتمثيل وهالش���ي 
عارفينه املنتجني بس صاحبنا 
يب���ي »يهيمن« على كل ش���يء 
ويقطع الدرب على ربعه.. ال تكون 

توم كروز واحنا ما ندري!

قدرات
ممثلة »عّبرت« عن استيائها 
من تصريح زميلة لها تنقدها 
في���ه بعدم���ا أب���دت رأيها في 
مشاركتها باألعمال املصرية.. 
ليش الزع���ل زميلتچ ما قالت 

إال الصچ!

تصريح

استغل مشهد »عسل أسود« المحذوف

يعكف اآلن على كتابة مسلسل درامي من 30 حلقة

أحمد حلمي يخضع للتفتيش بالمطار

جاسم الجطيلي انتهى من »أم تلش«

خالد السويدان
انتهى الكاتب الشاب جاسم الجطيلي من تسجيل باكورة أعماله 
االذاعية »أم تلش« من بطولة جاسم النبهان، هدى حسين، فهد 
العبدالمحسن، سماح، محمد الحملي، ميثم بدر وإخراج عبدالمحسن 

العمر، وسيتم بثه عبر أثير اذاعة الكويت في رمضان المقبل.
وصرح الجطيلي بأن العم���ل هو باكورة أعماله االذاعية من 

خ���ال الثقة التي أوالها ل���ه المخرج الكبير 
فيصل المسفر الذي أخذ بيده وأدخله الى بوابة 
االذاعة، وقال: لم يبخل عليَّ بنصائحه التي 
دائما ما يقدمها اليَّ فهو يعتبر األب الروحي 
في تعليمي لغة الكتابة، وايضا أشكر االستاذة 
الكبيرة نج���اء الفهد مراقبة الدراما االذاعية 
على منحها لي هذه الفرصة من خال تقديم 

أول عمل اذاعي.
وعن قصة العمل قال: تدور أحداث المسلسل 
في اطار كوميدي ساخر يسلط الضوء على 
عدة قضايا تهم المجتمع، حيث تلعب شخصية 
»أم تلش« المرأة شديدة البخل التي تسيطر 
على افراد أسرتها حتى في أمورهم الخاصة 
وتتسبب في عرقلة تحقيق اهدافهم البسيطة 

في سبيل النقود.

ويضيف انه قد انتهى من كتابة مسلسل كوميدي تلفزيوني 
بمشاركة الكاتب عبدالعزيز الحشاش وستنتجه احدى شركات 
االنتاج المحلية والتي بدأت تصويره، ومن المحتمل ان يعرض 

في شهر رمضان المقبل.
وحول اعماله المس���تقبلية، أش���ار الى انه يعكف اآلن ع لى 
كتابة أول مسلس���ل درامي له مكون من ثاثين حلقة س���يعلن 
عنه قريبا، وأيضا كتابة أول فيلم قصير من 
اخراج نصار النصار بعدها سيتجه الى كتابة 
ثاني عمل اذاعي له بعد االصداء الطيبة التي 
وجدها من النجوم المشاركين والذين أثنوا 

على عمله.
وع���ن طموحاته قال: أتمن���ى كتابة فيلم 
الفتوحات  س���ينمائي يس���لط الضوء على 
االسامية بطريقة مغايرة لما قدمته النصوص 
السابقة، وان يسلط الضوء على اهم االحداث 

التي حدثت في عهد الرسول الكريم ژ.
وفي الختام، ش���كر الجطيلي كل النجوم 
المشاركين في مسلسل »أم تلش« من مخرج 
وممثلين حيث أظهروا العمل بصورة جميلة، 
على أن يتم عرضه في اذاعة الكويت ومن ثم 

االستماع الى آراء المستمعين المختلفة.

القاهرة ـ سعيد محمود
ابتكر النجم الكوميدي احمد حلمي تقليعة 
جديدة من اجل الترويج لفيلمه اجلديد »عسل 
اس���ود« حيث قام بعرض املش���هد احملذوف 
م���ن الفيلم عبر املوقع الرس���مي للفيلم على 

االنترنت.
ويعرض املوقع املشهد حتت عنوان »املشهد 
احملذوف« والذي يتعرض خاله احمد حلمي 
ضم���ن احداث الفيلم ملوق���ف باملطار على يد 
ش���اب مصري عائد معه من الواليات املتحدة 
االميركية بعدما اخبره عن حيلة جتعله يتجاوز 
التفتيش في املطار سريعا وهي ان يضع يدا 
على الشنطة واالخرى على »السوستة«، ولكن 
حلمي اعتقد انه يقصد »سوستة« البنطلون 
فنفذ ما طلبه منه الش���اب بطريقة كوميدية، 
لكنه تعرض ملوقف محرج مع املوظف املسؤول 

عن التفتيش باملطار.
ونفى احمد حلمي ان يكون للرقابة اي دور 
في حذف املشهد، ولكن مت تسريب املشهد ضمن 
اطار اخلطة الدعائية للفيلم، مشيرا الى ان هناك 
12 مشهدا مت حذفها في املونتاج السباب فنية، 

واخراجية بحتة دون تدخل الرقابة. أحمد حلمي

بوستر مسلسل »أم تلش« جاسم اجلطيلي

عبداحملسن العمر

مرام تفتح ملف األعراس  مع زهرة

للتكنولوجي���ا، ومحمد املرزوقي لش���ؤون 
االتيكيت، فيما يتولى مينا دميان قراءة بريد 

املجلة والرد على استفسارات املشاهدين.

تفتح الفنانة مرام في حلقة هذا االسبوع 
من البرنامج احلواري املنوع »زهرة اخلليج« 
والتي ستعرض غدا في الساعة 20 بتوقيت 
الس���عودية على قناة أبوظبي االولى ملف 
االعراس، حيث ستحل ضيفة على احللقة التي 
تتناول فقرة املوضة وأهم 10 قطع في جهاز 
العروس، وفي املوضوع االقتصادي تستقبل 
سميرة منسق االعراس رميون شويتي لتناقش 
معه كيفية حتضير زواج منخفض التكاليف. 
وفي السفر والسياحة سيتعرف املشاهدون 
على افضل الوجهات لقضاء شهر عسل مميز، 
أما فقرة الديكور فعنوانها ترتيب االس���رة 
بشكل أنيق، وفي االتيكيت سنتعلم اصول 

الدفع في املطاعم.
يذكر ان برنامج »زهرة اخلليج«، استضاف 
العديد من جنوم الوطن العربي، حيث يهتم 
في املقام االول، باملش���اهد، وتتم ادارة دفة 
احلوار فيه من قب���ل الفنانة زهرة عرفات، 
أم���ا بقية االدوار فيتوالها كل من س���ميرة 
ابراهيم للموضوعات االجتماعية، ونيكول 
شامي للموضة والتجميل، ومحمد الغامدي 

زهرة عرفات

بدر الرفاعي يتوسط رابح حامدي واحلسن التهامي املطرب نصرالدين شاولي

ضمن أنشطة األسبوع الثقافي الجزائري

»لندن ريڤر« يدعو لحياة أجمل بتقارب األديان
مفرح الشمري

ضمن أنشطة األسبوع الثقافي 
اجلزائري عرض مساء امس األول 
الفيلم السينمائي »لندن ريفر« أو 
»نهر لندن« للمخرج اجلزائري 
املغترب رش���يد بوشارب وهو 
انتاج مشترك بني اجلزائر وفرنسا 
واجنلترا وتصدى لبطولته سامي 
بوعلجية، رشيد زام، سوتيغي 

كوباتي، براندابليتني.

تفجيرات 2005

الفيل���م ي���روي قص���ة أب 
افريق���ي مس���لم وام بريطانية 
الى لندن  مس���يحية يتوجهان 

بحثا ع���ن أبنائهما الذين فقدوا 
بعد تفجيرات 2005 التي حدثت 
البريطانية وبعدها  بالعاصمة 
تتوالى األحداث، حيث يش���كل 
اللقاء بينهما في ظل هذه الظروف 
الصعبة محورا أساسيا لرصد 
العاقات اإلنسانية في أبعادها 
النفسية والثقافية والتاريخية من 
خال إسقاط جميل من املخرج 
بوش���ارب وهو ان التاقي بني 
اإلسام واملسيحية ممكنا خاصة 
عندما اخت���ار ان تكون النهاية 
سعيدة حلظة تقبل األم خيارات 
ابنتها ويقبل األب مبصير ابنه 
فتزول بينهما أسباب الكره الذي 

اجتاح قلبيهما لتصبح احلياة 
أجمل.

وفيلم »لندن ريفر« صّور في 
2008 وعرض في قاعات السينما 
الفرنس���ية 2009 كما شارك في 
ال� 34 ملهرجان تورنتو  الدورة 
ويعد من األفام اجلميلة التي تنبذ 

العنف بني األديان السماوية.

حفل فني

من جانب آخر، قدم مس���اء 
امس األول على خش���بة مسرح 
الدسمة حفل فني جلميع األلوان 
الغنائية في اجلزائر شارك فيه 
املطرب نصرالدين شاولي الذي 

قدم الل���ون األندلس���ي ببراعة 
ونال استحسان اجلمهور القليل 
الذي حرص على متابعة احلفل 
والفنانة ندى الريحان وهي من 
أبرز مطربات اجلزائر وقدمت عددا 
من األغاني اجلميلة من الفلكلور 
الشعبي اجلزائري واملطربة آمال 
زان التي أطربت اجلميع بأغانيها 

القبائلية.

قصائد جميلة

كما قدم الشيخ عمران ألوان 
الغن���اء الريف���ي الصح���راوي 
مبصاحبة فرقت���ه حيث تغنى 
بأغنية »وعد اهلل« و»هذا أول« 

باالضافة للعدي���د من القصائد 
الت���ي أهداها للكويت  اجلميلة 

وشعبها حلسن االستضافة.
يذكر انه تقدم احلضور األمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفن���ون واآلداب بدر الرفاعي 
واألم���ني العام ل���وزارة الثقافة 
اجلزائرية رابح حامدي والسفير 
اجلزائري احلسن التهاني، وكانت 
الفرقة املوسيقية بقيادة املوسيقار 
كم���ال معطي ال���ذي تعامل في 
مجال التلحني مع نخبة من كبار 
الشعراء اجلزائريني واملطربني 
مثل ملكي���ة مداح وزكية محمد 

وندى الريحان وآخرين.

زينة

القبض على شقيقة زينة 
وبحوزتها 45 غراماً من الكوكايين

القاهرة ـ سعيد محمود
أغلقت الفنانة الشابة زينة تلفونها احملمول وذلك 
بعد ان انهالت عليها االتصاالت ملعرفة رد فعلها بعد 
القاء القبض على ش���قيقتها وبحوزتها 45 غراما من 

الكوكايني.
وأكد املقربون من زينة انها ترفض التعليق على 
ما حدث مؤكدة ان شقيقتها بريئة وسيتبني ذلك في 
احملكمة، وكانت اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات قد ألقت 
القبض على ياسمني رضا اسماعيل، أمام جراند مول 
املعادي، وبحوزتها 45 غراما من الكوكايني، و22 ألف 
جنيه مصري، و650 دوالرا. وتبني من التحقيقات ان 
املتهمة، تستخدم سيارتها املرسيدس في نقل املخدرات، 
وترويجها بني متعاطيها، بأحياء املعادي ومدينة نصر، 

بعد ان تتسلمها من أحد املروجني في أميركا.

)أنور الكندري(

مشهد من فيلم »لندن ريڤر« فرقة الشيخ عمران


