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املنتج أبو باروكة ما عجبه 
كالم ممثل ش���اب معاه في 
التلفون راح واشتكى عليه 
بأحد املخافر مع انه هاملمثل 
كان يحاچي���ه بأدب.. واهلل 

عيب!

ممثل����ة بع����د م����ا كانت 
»فرحانة« وايد مبش����اركتها 
في مسلسل خليجي هاأليام 
متضايقة ألنه املخرج قّلص 
مشاهدها في املونتاج.. اهلل 

يعينچ!

شكوى تقليص
مطرب ش���اب ما »رحم« 
أحد امللحنني الكبار باتصاالته 
املتكررة علشان يعطيه حلن 
أللبومه اليديد من غير مقابل 
م���ادي، الش���ي اللي رفضه 
هامللحن.. زين يسوي فيك!

اتصاالت

يشارك في »تصانيف« على شاشة تلفزيون الكويت في شهر رمضان

على طريقة »السلم والثعبان«

تصرفات السليطي كوميدية مع »بنات آدم«

ليلى علوي تنسحب من »يوم للستات«

»لعب النجوم«.. أحمد عز »جزار« ومنى زكي مكسيكية

ياسمين عبدالعزيز تحارب »الكبار«
القاهرة - سعيد محمود

نفت الفنانة الشابة ياسمني عبدالعزيز 
ان يك����ون فيلمه����ا اجلدي����د »الثالثة 
يشتغلونها« � الذي يعرض حالي�ا في 
السينما � مشابها لفيلمها »الدادة دودي«، 
ونفت أيضا ان يكون مستهدفا جمهور 
االطفال فقط.وشددت على ان الفيلم لكل 
افراد االسرة، ألنها حاولت من خالله تقدمي 
رؤية اجتماعية تخلو من أي مش����اهد 
جريئة أو مثيرة، لتحارب هذه النوعية 
من االفالم التي اش����تهرت حتت يافطة 
»للكبار فقط«. وقالت ياسمني عبدالعزيز 
انها عندما أقدمت على البدء في تصوير 
فيلم »الثالثة يشتغلونها« كانت حريصة 
على تقدمي عمل اجتماعي ليتمكن جميع 
افراد االسرة مبختلف االعمار من مشاهدة 
العمل. واستطردت مضيفة: لقد أصبحت 

االفالم التي تعرض في الس����ينما غير 
مناس����بة لالطفال أو حتى للشباب في 
املراهقة، سواء لعرض مشاهد  مرحلة 
غير الئقة بها أو لعرض مشاهد العنف 
والضرب والدم، التي متثل خطورة على 
الشباب واملجتمع. ونفت النجمة الشابة 
ان يك����ون الفيلم مقتصرا على جمهور 
االطفال فقط، أو يكون على نفس منهاج 

فيلم »الدادة دودي«.
وأضافت ان العمل قصة اجتماعية 
في اطار كوميدي لن تخجل االس���رة 
املصري���ة أو العربية من مش���اهدته، 
وانها قررت ان تق���دم اعماال من قلب 
املجتمع املص���ري، وذلك حرصا على 
جمي���ع االطفال في عمر ابنائها والتي 
حترص عليهم وعل���ى تفكيرهم كما 
ابنائها.وأعربت ياسمني  حترص على 

عن سعادتها مبا حققه الفيلم من ايرادات 
وما حققه من جناح جماهيري لم تتوقع 
ان يكون بهذا الشكل، مشيرة الى انها 
تأكدت بعد عرض الفيلم انها تس���ير 
في الطري���ق الصحيح على الرغم من 
حتذيرات البعض من ان يحكم اجلمهور 
على الفيلم بانه يشبه فيلمها السابق 
»الدادة دودي« وحذروها من ان تصنف 

اعمالها لالطفال فقط.
يذك���ر ان »الثالثة يش���تغلونها« 
يعد ثاني بطوالت ياسمني عبدالعزيز 
املطلقة بعد فيلمها االول »الدادة دودي« 
وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول 
صراع بني فتاة وثالثة رجال يحاولون 
النصب عليها، ويش���ارك فيه صالح 
عبداهلل ورجاء اجلداوي ولطفي لبيب 

وأخرين.

 القاهرة ـ سعيد محمود
مت االنتهاء من تصوير 26 حلقة من البرنامج 
اجلديد »لعب النجوم«، الذي يذاع عبر شاشة 
»دبي الفضائية« وتقدم����ه املذيعة مرمي أمني، 
والبرنامج ترفيهي وبه معلومات فنية عديدة، 
الديكورات املس����تخدمة  وفيما يتعلق بحجم 
فيه مت بناء ديكور على مساحة 800 متر مربع 
واستخدم فيه 100 ليد سكرين »مربع ضوئي« 

في حضور 20 شخصا من اجلمهور.
وفكرته مس���توحاة من لعبة »الس���لم 
والثعبان« الشهيرة، وقد أضاف فريق االعداد 
التمثيلية للنجوم  اجلزء اخلاص باملشاهد 

خللق جو ترفيهي وكوميدي للحلقات.
وشهدت حلقات البرنامج تواجد 52 فنانا 
وفنانة من أنحاء الوطن العربي، ومنهم: يسرا 
ومعها تامر هجرس، الس���قا مع مي سليم، 
وأحمد عز  الذي أرتدى مالبس »جزار« مع 
سيرين عبدالنور، هاني رمزي مع نيللي كرمي، 
مي كساب وفايز السعيد، وأيضا حنان ترك 

مع هش���ام عباس، وليلى علوي مع شريف 
س���المة، ومنة شلبي مع ادوارد، ومصطفى 
شعبان مع عال غامن، ورزان مغربي مع خالد 
سليم، ومحمد رجب مع زينة، والهام شاهني 

مع هالة صدقي.
كما استضاف البرنامج ايضا الفنانني منى 
زكي  التي ارتدت مالبس مكس���يكية وأحمد 
سعد ونش���وى مصطفى وسمية اخلشاب 
وعص���ام كاريكا، ومن جنوم اخلليج داوود 
حسني وعبداحملس���ن النمر وهيا الشعيبي 
وحليمة بولند ومنى ش���داد وهيفاء حسني 
وحسني املنصور ومن سورية باسم ياخور 

وسامر املصري وجومانا مراد.
ويحل باحللقة الواحدة ضيفان يلعبان معا 
لعبة »السلم والثعبان« باالنتقال بني املربعات 
التي تظهر في ش���كل مربعات ضوئية »ليد 
سكرين«، وهناك مربع اسمه  Upومربع آخر 
باسم Down، يلعب النجمان امام بعضهما وكل 
طرف يسأل اآلخر عدة اسئلة فنية ومنوعة 

بناء عليها.
ويحصل املتسابق على درجات يتحرك 
 ،Up بها الى االمام أو اخللف اذا وصل مربع
يقوم باحلكم على املتس���ابق الثاني، أما اذا 
وصل الى مرب���ع Down يحكم عليه اآلخر، 

وهكذا تستمر اللعبة حتى النهاية.
وتتضمن احكام اللعبة قيام احملكوم عليه 
بأي حكم يصدر عليه مثل »القفز باحلبل«، 
أو تقدمي مشاهد كوميدية ضاحكة أو الغناء، 

وغير ذلك من االحكام الطريفة.
اجلدير بالذكر ان برنامج »لعب النجوم« 
ترأس حتريره سماح عبدالرحمن، وهو من 
إعداد داليا رشاد ومحمد عبدالعزيز وأحمد 
شوقي، ووضع موس���يقى التتر والبرنامج 
يحيى منير، ومدير االضاءة علي رشاد، ومن 
اخراج ايهاب أبوزيد، ومن انتاج شركة ميديا 
اليف، وتعرضه قناة دبي حصريا على شاشتها 
عقب انتهاء رمضان بشكل أسبوعي وعلى 

مدار 6 أشهر بواقع حلقة أسبوعيا.

بعد ان وقع اختيار رئيس جهاز السينما ممدوح الليثي على 
الفنانة ليلى علوي لتقوم بدور في فيلم »يوم للستات« وقد أبدت 
الفنانة ليلى عل���وي موافقتها املبدئية على القيام بالدور، عادت 

ليلى واعتذرت عن اداء هذا الدور.
وحول انسحابها من فيلم »يوم للستات« قالت ليلى علوي »رغم 
اعجابي الشديد بالقصة ورغبتي في التعاون مع كاملة ابوذكرى 
فقد فضلت االعتذار مبكرا حتى ال اتس���بب في تعطيل التصوير 
بس���بب ارتباطي باعمال رمضان وامتنى لهم التوفيق خاصة ان 

الفيلم سيبدأ تصويره خالل ايام«.
وتدور أحداث فيلم »يوم للستات« حول مجموعة من السيدات 
يحاولن احلصول خالل أسبوع على يوم واحد ليتحررن فيه من 
قيود املجتمع وعاداته وتقاليده، كما أنه يتطرق للعديد من املشكالت 

التي تعاني منها املرأة املصرية ومحاولة إيجاد حلول لها. 
والفيلم من تأليف هناء عطية، وإخراج كاملة أبوذكرى، وإنتاج 
ممدوح الليثي ومن بطولة إلهام شاهني، ومن املرشحات لبطولته 

غادة عادل، ودنيا سمير غامن. 
ومن املع���روف ان هذا الدور الذي اعت���ذرت عنه ليلى علوي 
كانت مرشحة له الفنانة جنالء فتحي ولكنها ايضا اعتذرت عنه 
ورفضت العودة للف���ن مرة أخرى، وانه قد حاول املنتج ممدوح 
الليثي قبل أس���ابيع أن يقنع جنالء فتحي بالعودة إلى شاش���ة 
السينما من خالل »يوم للس���تات«، واشترك معه في تلك املهمة 
كل من زوجها اإلعالمي حمدي قنديل والفنانة إلهام ش���اهني، إال 
أن محاوالتهم جميعا باءت بالفش���ل، ورفضت جنالء العودة إلى 

األضواء بشكل قاطع.

 عبدالحميد الخطيب
بع���د انتهائ���ه م���ن تصوير 
الهادف  الكومي���دي  املسلس���ل 
»تصانيف« والذي سيعرض على 
شاشة تلفزيون الكويت خالل شهر 
رمضان املبارك يخوض  الفنان 
القدي���ر غامن الس���ليطي جتربة 
جدي���دة  في مملكة البحرين من 
خالل مسلسل »بنات آدم« الذي 
يناقش عدة قضايا مرتبطة باملرأة، 
وفي هذا الصدد أوضح السليطي 
في تصريح صحافي أن املسلسل 
يشاركه فيه مجموعة كبيرة من 
إبراهيم  جنوم اخلليج ومنه���م 
الزدجالي و بدرية أحمد وزينة كرم 
وإبراهيم بحر وابتسام العطاوي 
وحبي���ب غلوم وهيفاء حس���ني 
وجنية زينل وآالء شاكر وغيرهم 
وهو من تأليف جمال سالم ومن 
إخ���راج أحمد املقلة ويتكون من 
30 حلقة وس���وف يعرض على 
شاش���ة تلفزيون الكويت وعدد 
من شاشات الفضائيات العربية 

األخري خالل شهر رمضان.
وأش����ار إلى أن »بن����ات آدم« 
مسلسل ينتمي إلى النوع الكوميدي 
اخلفيف الذي يتن����اول عددا من 
القضايا احلياتية واالجتماعية التي 
حتدث في معظم البيوت اخلليجية 
والعربية ولك����ن يتم تناول هذه 
القضايا في إط����ار من الكوميديا 

واملواقف اخلفيفة املمتعة، وتدور 
أحداثه حول مجموعة من النساء 
داخل مكاتب شركة معينة وتتطرق 
إلى مجموعة م����ن القضايا، التي 
حتدث أثناء العمل بني املوظفات 

ومسؤوليهن.
ومن املعروف أن الس���ليطي 

انتهى مؤخرا من تصوير املسلسل 
القطري »تصانيف« الذي ش���هد 
عودة جنمي الكوميديا القطريني 
الس���ليطي وعبدالعزيز  غ���امن 
جاس���م للظهور معا مرة أخرى 
أثارت  انقطاع طويلة  بعد فترة 
كثيرا م���ن اجل���دل والتكهنات. 

كما ش���ارك في املسلسل الفنانة 
الكبيرة هدية سعيد التي عادت 
إلى التلفزيون القطري بعد عامني 

من االنقطاع.
ويعد »تصانيف« املسلس���ل 
القطري الوحيد الذي يتم إنتاجه 
هذا العام وشارك فيه عدد كبير من 

الوجوه القطرية الشابة اجلديدة 
والواعدة في مجال التمثيل والتي 
من املتوقع أن متثل ثراء للحالة 
الفنية القطرية.ومن املقرر عرض 
املسلسل في شهر رمضان املقبل 
على عدد من محط���ات اخلليج 
فضال عن عرضه على التلفزيون 

القطري وهو من إنتاج ش���ركة 
»تارا« لإلنتاج الفني.

اجلدير بالذكر ان مسلس���ل 
»بنات آدم« ومسلسل »تصانيف« 
س���يتم عرضهما على شاش���ة 
تلفزيون الكويت في شهر رمضان 

املبارك.

..مع عبدالعزيز جاسم في مسلسل »تصانيف«

فنان العرب محمد عبده

جنات

غامن السليطي

ليلى علوي

منى زكي

ياسمني عبدالعزيز

أحمد عز 

احتفال بتخرج ابنتيهما هيفاء وسارة

فنان العرب وعبادي الجوهر: 
»بوركت يا أرض العطاء«

جنات سجلت »أزواج الحاجة زهرة«

في مب����ادرة هي 
ق����دم كل من  األولى 
الع����رب محمد  فنان 
عبده والفنان عبادي 
اجلوه����ر ألول مرة 
على مستوى الكليات 
واجلامعات السعودية 
نشيد كلية دار احلكمة 
للبنات خالل احلفل 
الذي أقامت����ه الكلية 
بحض����ور صاح����ب 
امللكي األمير  السمو 
خال����د الفيصل أمير 
منطق����ة مكة املكرمة 

بحس����ب احدى الصحف السعودية وذلك لتكرمي خريجات 
الكلية.

وحمل النش����يد عنوان »بوركت يا أرض العطاء« وهو 
من كلمات د.س����هير القرشي ابنة الش����اعر الكبير الراحل 

حسن القرشي.
اجلدير بالذكر ان فنان العرب محمد عبده احتفل أيضا 
في نفس الليلة بتخ����رج ابنته هيفاء في كلية دار احلكمة 

والفنان عبادي اجلوهر بابنته سارة.

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
انتهت الفنانة جنات من تسجيل تتر مسلسل »أزواج 
احلاجة زه���رة« األغنية كتبها حس���ن مصطفى محرم 
وحلنها عمرو إسماعيل واملسلسل تأليف مصطفى محرم 
وإخراج محمد النقلي وبطولة غادة عبد الرازق وحسن 

يوسف.
هذا وتتواجد جنات الي���وم في املغرب حيث حتيي 
الفنانة جنات في املغرب حف���ال كبيرا وتعود منها إلى 
تونس إلحياء حفل آخر، كما ستحل ضيفة راديو مصر يوم 

السبت املقبل في سهرة ملدة ساعة ونصف الساعة. 

عبادي اجلوهر

املنتج مصعب الفيلكاوي

عّظم اهلل أجرك يا الفيلكاوي

بعد أن رزق املولى عز وجل املنتج مصعب الفيلكاوي 
بتوأم بنات السبت املاضي ومت وضعهما حتت اإلشراف 
الطبي إلجراء الفحوصات الطبية الالزمة لهما ألنهما ولدتا 

في الشهر السابع توفيت احداهما أمس األول.
»األنباء« تتقدم بأحر التعازي واملواس���اة من املنتج 
مصعب الفيلكاوي بوفاة ابنته وتتمنى الشفاء العاجل 

ألختها التي ترقد اآلن في غرفة العناية املركزة.
إنا هلل وإنا إليه راجعون


