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أروى

أروى تبحث عن ابن الحالل في سورية

40 ألف دوالر تفك عقدة لسان زينة

عائلة »القعقاع« تعود من الهند

سمير صبري ينصب 
على الملكة نازلي

القاهرة ـ سعيد محمود
عبر الفنان سمير صبري 
عن س����عادته البالغة بالقيام 
بدور الدكت����ور األميركي في 
املنفى«  مسلس����ل »ملكة في 
النجم����ة نادية اجلندي  امام 
التي جتسد دور امللكة نازلي 
حيث يتعرف على امللكة اثناء 
اقامته����ا في أمي����ركا ويقوم 
اموالها  بإقناعها باس����تثمار 
في مشروع مربح وينجح في 

النصب عليها.
واك����د الفن����ان صبري ان 
الدور ال يقيم مبساحته وامنا 
بتأثيره حيث انه ال يظهر اال 
في النصف االخير من احداث 
املسلس����ل وهو اجلزء املليء 

باألحداث والصراعات.
وتعتب����ر هذه ه����ي املرة 
الثانية التي يقف فيها سمير 
صبري امام نادية اجلندي بعد 
ان شاركها فيلم »مببة كشر« 
الذي استمر عرضه الكثر من 

عام في دور العرض.

في زيارة مميزة الى سورية لبت الفنانة أروى دعوة اذاعة ارابيسك، حيث حلت ضيفة 
بحلقة استثنائية بثت مباشرة على الهواء، وذلك بحضور عدد كبير من وسائل االعالم 
العربية مثل تلفزيون مس����ايا وممثلي املجالت العربية مثل سيدتي وروتانا وحشد من 

املعجبني الذين توافدوا الى مبنى االذاعة حاملني معهم باقات الورود.
أروى التي مت تكرميها على جناح اغنيتها املصورة »حاسس بيا« حيث بثت ثالث مرات 
خ����الل اللقاء بناء على طلبات كثيرة وردت لالذاعة، حتدثت عن تكرميها من بلدها األم، 
حيث منحت جواز السفر الديبلوماسي اخلاص بتوجيهات من فخامة رئيس بالدها علي 
عبداهلل الصالح، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بزيارة سورية للمرة الثالثة، خصوصا انها 

توارد الى سمعها أصداء جناح برنامج »آخر من يعلم« وهو التجربة االعالمية لها.
كما نفت كل الش����ائعات التي انتشرت حول خطبتها وأعلنت انها مازالت تبحث عن 

نصيبها، لكنها بررت انطالق الشائعات كونها مازالت غير متزوجة.
كما تطرقت للغناء باللهجات املختلفة س����واء املصرية او اللبنانية، خصوصا ان لها 
جتارب كثيرة بهذين اللونني، وقالت: ال يجوز ان نحصر الفنان في لهجة واحدة والعمل 

اجلميل هو املقياس للحكم على االغنية.
أما على صعيد الغناء فقد كش����فت عن اطالقه����ا لڤيديو كليب جديد ألغنية »جيتك« 
بعد عيد الفطر السعيد، فيما حتضر إلطاللة تلفزيونية لبرنامج جديد ايضا بعد جناح 

جتربتها االعالمية االولى.

القاهرة ـ سعيد محمود
على الرغم من ان زينة ظلت طيلة الش���هرين املاضيني ترفض 
رفضا قاطعا وصارما اخلوض االعالمي من قريب أو بعيد في قضية 
شقيقتها التي ستمثل امام احملكمة االسبوع املقبل، اال انه على ما 
يبدو فإن حصول زينة على مبلغ 40 ألف دوالر مقابل الظهور في 
احدى حلقات برنامج »بلس���ان معارضيك« الذي يقدمه االعالمي 
اللبناني طوني خليفة على شاش���ة قناة »القاهرة والناس« خالل 
شهر رمضان جعل عقدة لسانها تنفك على آخرها لتنطلق بالكالم 

عن قضية شقيقتها وخبايا العالقة التي جتمع بينهما.

دمشق ـ هدى العبود
عادت عائلة مسلسل »القعقاع بن عمرو  التميمي« من الهند، حيث 
صورت هناك بعض مشاهد املعارك التي تضمنت االستعانة بفيلة 
وباملئ���ات من الكومبارس الهنود. وكانت مرحلتا التصوير االولى 
والثانية قد مت تنفيذهما في املغرب والصحراء السورية على التوالي 

لتبدأ عمليات املونتاج حتضيرا لعرض العمل في رمضان.
يذكر ان العمل من اخراج املثنى صبح عن نص الكاتب محمود 
اجلعفوري وتنتجه شركة سورية الدولية لصالح تلفزيون قطر. 
ويقوم ببطولة املسلس���ل نخبة من املمثلني يتقدمهم سلوم حداد 

في دور القعقاع.

سمير صبري

زينة

مشهد من مسلسل »القعقاع«

وذكرت بولند انها س���تطل 
على املشاهدين بعدة أزياء عاملية 
اختارتها لتتماش���ى مع اجواء 

البرنامج املنوعة.
وش���كرت فريق عملها في 
الذي وف���ر لها جميع  بيروت 
البرنامج متمنية  احتياج���ات 
ان تكون دائ ما عند حسن ظنه 

وظن جمهورها العربي.

الع���ام املاض���ي حقق نس���بة 
مشاهدة عالية، وهذا دليل على 
ان اجلمهور يبحث عن الشيء 
املميز مهما كان توقيته، ومحطة 
ال� MBC لم تقصر معي بشيء، 
ووفرت لي جميع سبل النجاح 
إلبراز البرنامج من خالل تكثيف 
بث البروموشن اخلاص به في 

أوقات متفاوتة.

مفرح الشمري
كشفت ملكة جمال االعالميات 
العرب حليمة بولند ل� »األنباء« 
خالل اتصال هاتفي انها ستقوم 
بتقليد شخصية »أم عليوي« 
التي اقترن���ت بالفنان الراحل 
عبدالعزي���ز النمش، وذلك في 
برنامجها »مسلسالت حليمة 
 MBC �2« الذي ستعرضه قناة ال
في ش���هر رمضان بعد النجاح 
الذي حققه اجلزء االول منه في 
عيون املشاهدين العرب العام 

املاضي.
التي غادرت  وأكدت بولند، 
الديرة مساء امس الى بيروت 
لالقامة فيها حتى نهاية عطلة 
عيد الفط���ر لتقدمي برنامجها، 
انه���ا تخوفت ف���ي البداية من 
تقليد ش���خصية »أم عليوي« 
ألنها اقترن���ت بالفنان الراحل 
عبدالعزيز النمش الذي استطاع 
ان يجن���ي من خاللها ش���هرة 
واس���عة في الشارع اخلليجي 

ألدائه املتقن.
وأضافت: هلل احلمد استطعت 
تقليدها في احد مشاهدها مع 
العمالقني عبداحلسني عبدالرضا 
الفرج في مسلس���ل  وس���عد 
»درب الزلق« وقد نال تقليدي 
استحسان فريق العمل، وأمتنى 
ان ينال رض���ا جمهوري الذي 
أحرص على ان أقدم له كل ما 

هو جديد.
وأشارت الى انها انتهت من 
تصوير 30 فزورة خالل الفترة 
املاضية مع فري���ق عملها في 
بيروت، خاصة انها خصصت 
جوائز قيمة للذين يتوصلون 
للحل الصحيح لهذه الفوازير التي 
تتحدث عن بعض املسلسالت 
اخلليجية والعربية باالضافة 

الى االفالم السينمائية.
وبخص���وص موع���د ب���ث 
 MBC �البرنامج على شاشة ال
قالت بولند: سيكون في نفس 
موعده العام املاضي، وأنا سعيدة 
التوقيت ألنه يتزامن مع  بهذا 
اجتماع األس���رة عل���ى وجبة 
ملكة جمال اإلعالميات العرب حليمة بولندالسحور، وهلل احلمد البرنامج 

الفنان الراحل عبدالعزيز النمش في شخصية »أم عليوي«

انتهت من تصوير 30 فزورة في بيروت

حليمة بولند: أقلد »أم عليوي« على الـ »MBC« في رمضان


