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مطربة بعد ما ضاع 
»أمله���ا« ف���ي حتقيق 
طموحاتها بالغناء راحت 
للتمثيل علش���ان تثبت 
الساحة..  نف��س���ها في 

خير إن شاء اهلل!

ممثل���ة »الم���ت« أحد 
انه  املنتجني بعد ما درت 
راح يحط اسم ممثلة يديدة 
قبل اسمها في تتر مسلسله 
اليديد وهددت���ه إذا صار 

هالشي.. زين تسوين!

طموح لوم
ممثل���ة متضايق���ة 
حي���ل من زمي���ل له����ا 
ما»ناداه���ا« ف���ي عمله 
أنها ساعدته  اليديد مع 
في حتضير لوكيشناته.. 

اهلل يعينچ!

مساعدة 

»المايسترو« خارج خريطتها الرمضانية

»إل بي سي« تخوض منافسة رمضان بـ »سارة« 
سرقة »365 يوم حب«  فيلم أحمد عز  الجديد

ألين خلف لجمهورها: »يا بختك«

القاهرة ـ سعيد محمود
تق���دم املونتي���ر ماجد مجدي بش���كوى لنقابة 
املهن السينمائية يتهم فيها مؤلف فيلم »365 يوم 
حب« ألحمد عز وهو يوسف معاطي بسرقة قصة 

الفيلم.
وقد أكد املونتير انه تقابل مع يوس���ف معاطي 
وأعطاه القصة حتى يكتب السيناريو اخلاص بها 
من اجل ان ينتجها ماجد على نفقته اخلاصة، ولكنه 
فوجئ بأن يوسف معاطي كتب السيناريو ونسب 

القصة لنفسه.
وقد نف���ى معاطي متاما هذا االته���ام، مؤكدا ان 
االوراق الرسمية التي معه ستثبت أحقيته في قصة 
الفيلم، وانه على اس���تعداد للتحقيق معه وسوف 

تظهر احلقيقة.
كم���ا ان الفيلم يتعرض ملش���اكل أخرى كثيرة 
جتعله يؤجل لفترة غير قصيرة وليست محددة، 
وقد بدأت تلك املشاكل باعتذار املخرج عمرو عرفة 
عن عدم استكمال التصوير وإسناد املهمة الى املخرج 

علي ادريس.
وقد وافق املخرج على ادريس اال انه وبعد اقل 
من ش���هر اعتذر هو اآلخر دون ابداء أي أس���باب 

مفهومة حتى اآلن.
كل هذا يؤكد غياب الفنان أحمد عز عن السينما 
ملدة ليست بالقصيرة خالل املرحلة املقبلة، خاصة 
بعد ان حاصر فيلم���ه »365 يوم حب« العديد من 
املشاكل والذي كان من املقرر في حالة االنتهاء من 

التصوير ان يتم عرضه في موسم عيد األضحى.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
يأتي ش���هر رمض���ان املبارك 
خجوال جلهة البرامج التي ترصدها 
املؤسسة اللبنانية لإلرسال للشهر 
الفضيل، حيث تقدم ملش���اهديها 
مسلسلني األول »وراء الشمس« 
س���وري والثان���ي »موع���د مع 
الوحوش« وهو مصري. ووحدها 
»ال بي سي« من بني كل احملطات 
اللبنانية تقدم وجبة محلية، وذلك 
من خالل املسلسل اللبناني »سارة« 
الذي سبق ان عرضته شاشة ال� »إم 
تي ڤي« وأيضا كان أول مسلسل 
لبناني تعرضه قناة مصرية وهي 
»ميلودي دراما«. وتقدم القناة أيضا 
برنامج ألعاب إضافة الى برنامج 

ديني وآخر عن املطبخ الرمضاني، ليبقى االعالمي نيشان الغائب في 
املوس���م الرمضاني 2010 عن احملطة رغم ارتباطه بعقد معها لسنتني 
وكان أطل العام املاضي من خالل »املايسترو« فيما يحضر إلطاللة ما 

بعد رمضان، فما املسلسالت التي ستقدمها احملطة ملشاهديها؟
»وراء الشمس«

»وراء الشمس« مسلسل س���وري يطرح أسئلة موجعة عن عالم 
املعوق���ني ويناقش أحقية الزوجني في التخلي عن اجلنني املعاق قبل 
الوالدة. وهو من بطولة بس���ام كوسا، النجمة األردنية صبا مبارك، 

باسل خياط، الفنانة القديرة منى واصف وغيرهم من النجوم.
»موعد مع الوحوش«

يطل النجم خالد صالح في أول دور صعيدي من خالل مسلس���ل 
»موعد مع الوحوش« ويقع العمل في إطار الدراما الصعيدية ويدخل 
في دهاليز جتار السالح واملخدرات وهو قصة وسيناريو وحوار أمين 
عبدالرحمن وإخراج: أحمد عبداحلميد والبطولة لعزت العاليلي، أحمد 
خليل، أحمد عزمي، سهير املرشدي، حجاج عبد العظيم، فرح يوسف، رمي 

هالل، طارق عبدالعزيز، وسليمان 
عيد. أما اإلنتاج فكنج توت لإلنتاج 

اإلعالمي.
»سارة«

مسلسل تطل من خالله سيرين 
عبدالنور في شخصية امرأة تناضل 
لنيل حقوقها وحلضانة أطفالها 
من خالل دراما اجتماعية تتطرق 
خليانة الزوج لزوجته، وملعاناتها 
ولنظرة املجتمع والقانون لها في 
الط���الق، أو طالبت  حال طلبت 
بحضانة أطفالها واملسلسل لبناني 
اجتماعي وهو قصة وس���يناريو 
وحوار: كلوديا مرش���يليان ومن 
إخراج س���مير حبشي والبطولة 
لس���يرين عبدالنور، يوسف حداد، يوس���ف اخلال، ندى بو فرحات، 
باميال الكيك، مجدي مشموش���ي، ونخبة م���ن املمثلني اللبنانيني، أما 

اإلنتاج فلشركة مروى غروب.
»العب مع ميرهان«

هذا وتطل جنمة »ستار أكادميي« ميرهان حسني للسنة الثانية على 
التوالي في برنامج ألعاب خاص بشهر رمضان املبارك. البرنامج تفاعلي 
يتضمن اتصاالت مع الناس، ورسائل »اس ام اس«، وأسئلة وألعاب، 
وجوائز نقدية، كما تقدم »ال بي سي« برنامج طبخ خاصا بشهر رمضان 
املبارك وسيقدم أطباقا متنوعة من االفطارات واملأكوالت الرمضانية، 
طريقة حتضيرها، ومميزات املائدة الرمضانية، إضافة الى عرض تقارير 

عن عادات وتقاليد العائلة العربية في شهر رمضان املبارك.
»المسافرون« 

في موس���مه اخلامس، يعود املسلسل مع احملطة الدائمة في شهر 
رمضان املبارك مع الشيخ د.محمد العريفي. حيث يتوجه »املسافرون« 

للفئة الشابة العربية من خالل طرح عدة مواضيع تهمها.

مسلسل »سارة«

أحمد عز

ألني خلف

»املايسترو« نيشان

يعرض حصريًا على شاشة »الوطن« في شهر رمضان

جواهر: مو عاجبني شي في »ساهر الليل«

بعد تعافيها من العارض الصحي الذي ألّم بها

لطيفة المجرن تكمل
 »مزحة برزحة« في السعودية

عبدالحميد الخطيب
بعد تعافيها م���ن الوعكة الصحية التي 
أملت بها نتيجة آالم مبرحة في الظهر تواصل 
الفنانة البحرينية لطيفة املجرن تصوير باقي 
مشاهدها في املسلسل السعودي الكوميدي 
»مزحة برزحة« من إخراج هاني إس���ماعيل 
وبطولة مجموعة متمي���زة من جنوم الفن 
اخلليجي منهم: محمد العيسي وليلى السلمان 
وعلي السبع ورمي عبداهلل، وآخرون، ويتكون 
العمل من 30 حلقة ويتناول في أحداثه بعض 
القضاي���ا املهمة والتي تعاني منها األس���رة 
وتأثير ذلك على املجتمع وكيفية حلها بطريقة 

مناسبة وذلك بأسلوب كوميدي خفيف.
من جانب آخر، انتهت املجرن من تصوير 

دورها من املسلسل االجتماعي »أنني« للمخرج 
محمد دحام الش���مري، وتأليف مها حميد، 
وبطولة صالح املال وش���يماء علي وأميرة 
محمد واحمد البارود، ونخبة من املع النجوم، 
ويتناول العمل العالق���ة بني الرجل واملرأة 
وقصص احلب التي ينتهي بعضها بالنجاح 
والبعض اآلخر بالفش���ل. وسيعرض خالل 
ش���هر رمضان املقبل على شاشة تلفزيون 

»الوطن«.
كما شاركت الفنان فهد احليان مسلسل 
»غشمشم« لصالح تلفزيون دبي ومع النجمني 
عبداهلل السدحان وناصر القصبي »طاش ما 
طاش« والذي سيعرض خالل شهر رمضان 

املقبل على شاشة »ام بي سي«.

مفرح الشمري
ألغت املمثلة الكويتية جواهر 
س����فرها مع عائلتها الى »ش����رم 
الشيخ« بعد أن أغراها الدور الذي 
عرضه عليها املخرج محمد دحام 
الشمري للمشاركة في عمله اجلديد 
»ساهر الليل«، خصوصا أنه مغاير 
لدورها في مسلس����ل »ليلة عيد« 
الذي انتهت م����ن تصوير جميع 
مشاهدها فيه وتنتظر عرضه بفارغ 
الصبر على شاشتي »الوطن« وال� 
»MBC« في شهر رمضان املقبل، 
خاصة انه يجمعه����ا مع الفنانة 
القدي����رة حياة الفهد بعد عودتها 

للساحة الفنية.
وأكدت جواهر ل� »األنباء« ان 
أجواء مسلسل »ساهر الليل« الذي 
كتبه الشاب فهد العليوة مختلفة 
كليا عن أجواء »ليلة عيد« الذي 
كتبه حمد بدر، ولذلك وافقت على 
املشاركة فيه، والسيما انها تكن كل 
احترام وتقدير ملخرجه محمد دحام 
الشمري الذي يعتبر اآلن من أفضل 
املخرجني باخلليج بعد النجاحات 

التي حققتها أعماله الدرامية.

وعن دورها في »ساهر الليل« 
قالت: أجس����د ش����خصية شيخة 
البنت الكبرى للفنان القدير جاسم 
النبهان وهي متسلطة ألنها غنية 
وال يعجبها أي شيء وتعامل الناس 
بفوقية ولسانها سليط الى أبعد 
احلدود، وأمتن����ى ان ينال دوري 
إعجاب املش����اهدين حني عرض 
املسلس����ل حصريا على شاش����ة 
»الوطن« وأال يكرهوني بس����بب 
لساني املتسلط وأنا أعتبر هذا الدور 
حتديا مع نفس����ي إلثبات قدراتي 
الفنية في أداء أي شخصية على 
الشاشة، ومن أجله ألغيت سفري 
مع عائلتي الى »ش����رم الشيخ«. 
وأضافت: أحب ان تكون أدواري 
على الشاش����ة متنوعة وال أحب 
أن أظهر في أعمالي التلفزيونية 
ب����أدوار مكررة ألنه����ا ال تضيف 
ملش����واري فالتنوع مطلوب من 
الفنان حتى ترى الناس إبداعاته 
على الشاش����ة، لذلك شخصيتي 
في املسلس����ل تختلف عن »ليلة 
عيد« الذي أقوم فيه بدور غالية 
الطيبة. وأشارت الى ان مسلسل 

»ساهر الليل« يشارك فيه نخبة 
ممي����زة من املمثلني مث����ل الفنان 
القدير جاس����م النبهان والفنانة 
باسمة حمادة وعبداهلل بوشهري 
ومحم����ود بوش����هري وعبداهلل 
التركمان����ي وفؤاد علي وآخرين، 
مشيرة الى انها تعتز بالعمل مع 
املخرج محمد دحام الشمري الذي 
عملت معه س����ابقا في العديد من 

أعمالها التلفزيونية.
وقالت: احلمد هلل صورت في 
املسلسل معظم مشاهدي ولم يتبق 
منها اال القليل، وذلك بفضل تعاون 
فريق العمل احلريصني على االنتهاء 
من تصوير مشاهد املسلسل حتى 
يكون جاهزا لعرضه في ش����هر 

رمضان على شاشة »الوطن«.
يذكر أن مسلسل »ساهر الليل« 
من انتاج مؤسس����ة »هارموني« 
ويقع في 30 حلقة تدور أحداثها 
في سبعينيات القرن املاضي حول 
ثالث أس����ر من طبقات اجتماعية 
مختلفة بينها روابط عائلية في 
كل أس����رة حكاية مليئة بالدموع 

واالبتسامات. جواهر

..مع الفنان القدير جاسم النبهان وأفراح في مسلسل »ساهر الليل«
لطيفة املجرن

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
من املتوقع ان تطرح الفنانة اللبنانية الني 
خل���ف قريبا ألبومها اجلدي���د ويضم أغنيات 
تتراوح بني املص���ري واللبناني واخلليجي. 
وكانت انتهت الني من تسجيل أغنية جديدة في 
أستوديو »صوت احلب«في مصر مع مهندس 
الصوت خال���د رؤوف، واألغنية بعنوان »يا 
بختك« وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى 
مرسي وحلن أشرف سالم وتتعاون فيها للمرة 

األولى مع املوزع غاندي.
وأك���دت خلف أن األغنية س���تكون ضمن 
ألبومها الذي تتعاون فيه مع امللحن املصري 
محمود اخليامي ومن لبنان تتعاون مع سليم 

سالمة.
هذا والتزال خلف في مرحلة اختيار األغنية 
التي ستصورها من ألبومها الذي تعمل على 
اجنازه خالل الفترة املقبلة، ومن املقرر تصوير 
أغنية »يا بختك«، كما ستقوم بتصوير أكثر 
من أغنية أيضا يذكر ان إلني شاركت مؤخرا في 
حملة ينابيع احلياة، حيث أعربت عن سعادتها 
باملشاركة في مثل هذه احلمالت اإلنسانية والتي 

تنوي تكرارها دائما.

مشهد من »موعد مع الوحوش«


