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ممثل خليج���ي »طلته« 18
خجولة عالشاش���ة هااليام 
مسوي نفسه بطل لالعمال 
الدرامية اللي يشارك فيها من 
خالل حواراته الصحافية.. 

واهلل عيب!

ممثل بعدما »ترك« االعمال 
املس���رحية قاعد يفتر على 
املنتجني علشان يعطونه دور 
بأعمالهم اللي قاعد تتصور 
احلني.. يبه خلك باملس���رح 

وايد ابرك!

بطل دور
ممثلة بعدما »مرمرت« 
فريق عملها اليديد بطلباته�ا 
الغريب����ة هاالي����ام تب���ي 
تفرض ش����روطها علشان 
املقدمة..  يكون اسمها في 

الشرهة على اللي يابچ!.

اسم

)محمد ماهر( مشهد من فيلم »سينمائيو احلرية«سفير اجلزائر حلسن التهامي في مقدمة احلضور 

لقطة من الفيلم تظهر ممارسات االستعمار

»سينمائيو الحرية« واجهوا االستعمار بكاميراتهم لتوثيق بطوالتهم

مفرح الشمري
ضمن انشطة االسبوع الثقافي اجلزائري 
عرض مس����اء امس االول في قاعة عبدالرزاق 
البصير باالمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الفيلم الوثائقي »سينمائيو 
احلرية« الذي حاول من خالله مخرجه سعيد 
مهداوي في جتربته االولى باالفالم الوثائقية 
التطرق لنشأة احلركة السينمائية اجلزائرية 
أثناء الثورة التحريرية وذلك من خالل شهادات 
حية الهم االشخاص العاملني بها من اجلزائريني 
والفرنسيني املناصرين للثورة مثل بيا رشولي 
واملخرج الفرنسي الراحل بياركليمو الذي كان 
صديقا لالب الروحي للسينما والسينمائيني 
اجلزائريني املخرج رونيه فوتييه اضافة الى 
بعض التعليقات السياسية من بعض القياديني 

اجلزائريني القدامى.
الفيلم تضمن توثيقا البرز محطات تاريخ 
السينما اجلزائرية والسينمائيني الذين فعلوا 
املستحيل لالعالن عن نشأتها من خالل كاميراتهم 

التي كانت مبثابة السالح الذي رفعوه في وجه 
املستعمر الفرنسي خالل الفترة املمتدة من عام 
1954 حتى 1962 وذلك لتس����ليط الضوء على 
املوضوعات التي عاجلتها الس����ينما في ذلك 
الوقت رغم الظ����روف الصعبة التي مرت بها 
اليصال صوت الثورة الى كل دول العالم في 
ظل التقزمي الذي جلأ اليه املستعمر الفرنسي 
حملو هوية املجتمع اجلزائري والش����خصية 

الثقافية اجلزائرية.
اس����تطاع مخرج الفيلم سعيد مهداوي ان 
يروي مشوار هذه املجموعة بكل اريحية رغم 
اجلهد الكبير الذي بذله في توثيق هذه الفترة 
املهم����ة من تاريخ اجلزائر وس����اعده في ذلك 
املمثلون الذين شاركوه في الفيلم وهم سكينة 
مسعدي، محمد بن صالح، احمد بجاوي، رضا 
مالك، بيار شولي، كلودين شولي، ملني بشيشي، 
روني فوتييه، مزيان ياال، عمار العس����كري 
وآخ����رون. يذكر ان الفيلم مدته 70 دقيقة من 
انتاج التلفزة الوطنية اجلزائرية عام 2009.

ضمن أنشطة األسبوع الثقافي الجزائري

المزيعل: انتخابات »الخليج« مؤجلة حتى إشعار آخر
مفرح الشمري

اكد رئي���س مجلس ادارة 
فرقة مسرح اخلليج العربي 
اس���امة املزيعل ل� »األنباء« 
ان انتخاب���ات الفرقة املقرر 
اقامتها غدا مت تأجيلها بناء 
على طلب م���ن وزير النفط 
ووزير االعالم رئيس املجلس 
الوطن���ي للثقافة والفنون 
واآلداب الشيخ أحمد العبداهلل 

حتى اشعار آخر.
واضاف قائال: ذهبت ملقابلة 
وزير االعالم رئيس املجلس 
الوطني للثقاف���ة والفنون 
واآلداب الشيخ أحمد العبداهلل 
الفرقة  أم��ني س���ر  برفق���ة 
عبدالكرمي خلي�����ل اسماعيل 
وعضو اجلمعي�����ة العمومية 
فواز خالد املنص������ور وطلب 
من���ي تأجي���ل انتخاب�����ات 
املقرر عقدها غ������دا  الفرقة 

حتى اشعار آخر.
 كما طل������ب تشكيل جلنة 
محايدة لدراسة االوضاع في 
الفرقة العط���اء كل ذي حق 
حقه وهذه اللجنة مبثابة جلنة 
اثاره  تقص للحقائق بعدما 
بعض اعضاء الفرقة الذي مت 

فصلهم في الصحف.
واشار الى انه بعد تأجيل 
االنتخابات يبقى هو على رأس 
مجلس ادارة الفرقة ورئيسها 
الش���رعي حتى انتهاء عمل 
انه  الى  اللجنة، مشيرا  هذه 
سيحترم قرارات الوزير في 

ذلك الشأن مهما كانت.

بناء على طلب وزير النفط ووزير اإلعالم

وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل

أسامة املزيعل

سامية عياري

عبير أحمد أثناء البرنامج

عياري مع النجم العاملي عمر الشريف في فيلم »سان بياترو«

عبير أحمد تطالب »أميرة« بحماية حقوق المرأة 
كشفت عن األسباب الحقيقية وراء رفع دعوى خلع ضد زوجها السابق

عبر حوارات انسانية تتناول 
قصصا واقعية تناقش حلقة االثنني 
املقبل من برنامج »أميرة« مسألة 
الزوجية وحتّمل  العالقات  فشل 
املرأة للشق األكبر من نتائج انهيار 
هذا الكيان، ويستضيف البرنامج 
املمثلة  الكويتية  الدرام����ا  جنمة 
عبير أحمد لتش����ارك بتجربتها 
الش����خصية مع ضيفات برنامج 
»أميرة« وتتعرف على قصصهن. 
يعرض البرنامج الس����اعة 21:00 
مس����اء بتوقيت بيروت واململكة 
العربية السعودية. وفي حديث عن 
الفن تقول جنمة برنامج »أميرة« 
عبير أحمد انها ترغب في التعبير 
عن هموم املرأة اخلليجية من خالل 
أدوراها في املسلسالت الكويتية 
واخلليجية، كما تتوجه بعدد من 
النصائ����ح إلى املرأة حتى تعرف 
حقوقها جيدا وجتد املكانة التي 

وأحداثا اجتماعي����ة مؤملة بدأت 
بطفولة عاشتها بعيدا عن بلدها 
بسبب احلرب وتتابعت بتعرضها 
للتعنيف من قبل زوجها ودخولها 
احملاكم من أج����ل احلصول على 
الطالق وحضانة ابنتها، ولم تكتف 
بذلك بل أسس����ت مجموعة على 
موقع الفيس بوك حلماية املطلقات 
العراقيات، األمر الذي أثار اهتمام 
احلكومة العراقية ومنظمة األمم 

املتحدة.
م���ن ناحية أخ���رى يعكس 
برنامج »أميرة« مالمح احلياة 
العادي���ة واليومية في مدينتي 
غ���زة والق���دس خ���الل لق���اء 
الوثائقي  الفيلم  يجمع مبدعي 
 Sleepless in Gaza« الفلسطيني
and Jerusalem« والذي يجسد 
حياة مجموعة فتيات في املدن 

الفلسطينية.

ترف����ع دعوى خلع ض����ده.  كما 
تستقبل احللقة السيدة العراقية 
سيرين جميل، التي واجهت ظروفا 

تستحقها في املجتمع، كذلك تكشف 
عن تفاصي����ل خالفها مع زوجها 
الس����ابق واألسباب التي جعلتها 

خالد حسين
كشفت املمثلة السعودية مروى محمد ان 
مشهد »القصاص« في نهاية مسلسل »أسوار« 
أثر على نفس����يتها لدرجة أنها لم تتمكن من 
النوم ملدة يومني، مشيرة إلى إعجاب املشاهدين 
بتجسيدها شخصية »شيماء« في املسلسل، 
وهو ما بدا جليا في ردود الفعل املختلفة التي 
وصفته����ا ب� »الرائعة« مؤك����دة في لقائها مع 
برنام����ج »صباح اخلير يا عرب« على »ام بي 
س����ي« انها اندمجت بشكل كامل مع شخصية 
»ش����يماء« التي تؤديها في مسلسل »أسوار« 
ليظهر املشهد األخير في املسلسل لفتاة مقبلة 

بشكل حقيقي على املوت.
كما تطرقت مروى لدورها في اجلزء الثالث 
من مسلسل »شر النفوس« الذي ينتظر عرضه 
في رمضان املقبل، قائلة إنه يتناول موضوعات 
أكث����ر جرأة كالغيرة ب����ني الزوجات، وقضايا 
اجتماعية أخرى ته����دف الى توجيه الفتيات 
نحو عدم االستس����الم للظلم مادمن يس����عني 

لتنفيذ أشياء غير محرمة.
وعن دورها في املسلسل قالت إنها جتسد 
دور فتاة تعاني هي وأختها )املمثلة ش����يماء 
علي( من ظلم والدهما، والذي يطمع في أموالهما 
ومينعهما من الزواج، فتقف في وجهه وترفع 
قضية ضده في احملكمة للحصول على حقوقها، 
مما يدفعه إلى التراجع.  وصرحت مروى بأنها 
تهوى التمثيل باألعمال الدرامية، إال أن املنتجني 
يرون فيها جانبا كوميديا، لطبيعتها املرحة، 
وخفة ظلها في تعامالتها اليومية، كما أكدت 
أنها تعشق األدوار الرومانسية، ولكنها جتد 

نفسها في األعمال الدرامية بشكل أكبر.
كما حتدثت املمثلة السعودية عن مشاركتها 
ف����ي الفيل����م اإلماراتي »حن����ني«، معربة عن 

استعدادها للتمثيل في فيلم سعودي، ولكنها 
أكدت أنها لم تتلق أي عروض بهذا الشأن.

على جانب آخر، تطرقت مروى لتجربتها 
في تقدمي البرامج التلفزيونية من خالل برنامج 

»نسامي طرب« و»ليالي رمضان«. ورأت أن 
مجال التقدمي يناسبها أكثر من التمثيل، ألنها 

تعشق هذا املجال، مشيرة إلى أنها تقع 
بني خيارين، إما أن تتجه إلى مجال 

تقدمي البرامج وجتعل التمثيل في 
املرتبة الثانية أو العكس. 

وع���ن تقييمه���ا لألعم���ال 
السعودية، أكدت أنها تتطور 
مبرور الوق���ت، متوقعة أن 

يت���م التركي���ز فيما بعد 
على مضامني أكثر أهمية، 
ومش���يرة إل���ى درجات 
النج���اح الفائق���ة التي 
إليه���ا األعمال  وصلت 
اخلليجي���ة  الفني���ة 
والسعودية التي تتزايد 
مبرور الوقت، معتبرة 
أن تلك األعمال ال تقابلها 

أي صعوبات.
يذكر ان مسلسل 
»عمش���ة ف���ي ديرة 
النس���وان« وهو من 

بطولة املمثلة مروى 
محمد س���يعرض على 
شاشة روتانا خليجية، 

املتوقع  وكذل���ك م���ن 
بدء عرض مسلسل 

»عذاب« عبر شاشة 
ام بي سي.

مروى محمد: »شيماء« أثرت على نفسيتي
أقبلت على الموت ولم تنم لمدة يومين

أماني: ال أعلم سبب إبعادي 
عن برايمات »ستار أكاديمي«

القاهرة ـ سعيد محمود
حلت الفنانة التونس����ية أماني السويسي ضيفة على برنامج 
»ميكرو س����كوب« مع اإلعالمي روبير فرجنية وتكلمت عن آخر 
أعمالها ألبوم »انا مش مالك« الذي تصور منه 4 أغان على طريقة 
الڤيديو كليب وقالت ان أغنية »أنا مش مالك« هي وسيلة اعتراف 
بذنب احلبيبة حلبيبها. كما صرحت بأن األلبوم مفاجأة للمستمعني 
ألنه يتضمن ديناميكية لم يعتد عليها جمهور أماني الذي اعتاد 
على النمط الكالسيكي الذي تؤديه الفنانة، وتناولت أغنية »هاي 
جزاتي« أول أغنية في ألبومها واألغنية األكثر رواجا في اإلذاعات 
اليوم وقالت: موضوع هذه األغنية يعاني منه الكثير من الفنانني 

وهو التخيير بني احلياة الفنية والعاطفية. 
أم����ا عن عدم ظهورها في حفالت »س����تار أكادميي« حتى اآلن 
فأوضحت أماني أنه لن تأخذ املبادرة إال إذا دعتها أسرة البرنامج 
وال تعرف ملاذا لم تش����ارك بعد في احد البراميات مع العلم أنها 

جنمت قبل بعض الفنانني الذين شاركوا في البرامي.

سامية عياري تحمل 
»رايات الحق« في رمضان المقبل

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
انتهت الفنانة التونس���ية 
س���امية عياري من تصوير 
دورها في املسلس���ل الديني 
الس���وري »راي���ات احل���ق« 
والذي يشاركها بطولته الفنان 
السوري أمين زيدان وغسان 
مسعود وأسعد فضة وتلعب 
فيه سامية دور سجاح مدعية 
النبوة التي يتزوجها مسيلمة 

الكذاب.
املسلسل مت تصويره بني 
سورية ومصر ومن املنتظر 
عرضه في شهر رمضان املقبل. 
وكتب���ه محم���ود عبدالكرمي 
ويخرج���ه محم���ود دوامية، 
الدينية  الثقاف���ة  ويتن���اول 
والسياس���ية والعقالنية في 
الدين اإلسالمي ويروي العقبات 
التي واجهها اإلسالم واخللفاء 
الراش���دون في نش���ر الدين 

اإلسالمي أثناء الفتوحات.

اجلدير بالذكر ان سامية قد 
ش���اركت من قبل في عدد من 
الفرنسية واإليطالية  األفالم 
ومنها فيلم »س���ان بياترو« 
مع عمر الشريف. وكان قد مت 
عرض مسلسلها السوري »من 
غير ليه« مؤخرا على القنوات 

الفضائية.

مروى محمد

حتل الفنانة اللبنانية وشمس أغنيتها جنوى كرم ضيفة على 
برنامج »آخر من يعلم« لتطرب بصوتها األصيل أسماع عشاق 
الطرب، ومتأل بإطاللتها وحضورها املميزين قلوب جمهورها العربي 
في كل مكان عبر شاشة »ام بي سي« في الساعة 11 مساء االثنني 
املقبل، حيث تتحالف مقدمة البرنامج أروى في هذه احللقة مع 
أصدقاء جنوى: جورج مارديروسيان امللحن املوسيقي املعروف 
الذي رافق جنوى منذ انطالقة مشوارها الفني، وأنطوان الشعك 
املايسترو واملوزع املوسيقي وقائد فرقة جنوى كرم، وغادة أبو 

جودة ساميا قريبة جنوى وصديقتها احلميمة.
وخالل احللقة، تتكش���ف الكثير م���ن املعلومات عن طفولة 
جنوى وحياتها العائلية والشخصية وعالقتها بالوسط الفني، 
فما هي حكاية علبة الغاز املسيل للدموع؟ وإالم يرمز أول خامت 
حتتفظ به جنوى لديها؟ وما الذي جاء مبكعب شهد العسل إلى 

االستوديو؟
مجموعة من اخلفايا واخلبايا واألسرار واألخبار عن جنوى كرم 
الفنانة واإلنسانة يضعها »آخر من يعلم« برسم صراحة جنوى 

كرم وجرأتها، وتسريبات مقربيها من حلفاء أروى السريني.

ما سر استخدام نجوى كرم 
للغاز المسيل للدموع؟

تطرب جمهورها عبر »آخر من يعلم«


