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الفنية

مطرب ش���اب قاعد 
يزاي���د ف���ي حوارات���ه 
الصحافية بأنه االفضل 
بني ابناء جيله بس احلظ 
معان���ده مثل ما يقول.. 

خير ان شاء اهلل!

األفضل
ممثلة متضايق���ة النها 
شعرت بغدر احدى زميالتها 
لها بعدما كشف لها احلقيقة 
احد املنتجني ب���أن زميلتها 
قاعدة تشوه صورتها.. حط 

حيلهم بينهم!

تشويه
مدي���ر انت���اج هااليام 
يشعر ب� »سعادة« النه احد 
املنتجني طلبه بأن يشرف 
على عمل���ه اليديد مع انه 
بعض املمثلني ما يحبون 

تعامله.. اهلل يستر!

إشراف

الصالح عاد من رحلته العالجية

هند صبري تعاني من مرض اإليدز

دينا حايك ستجّسد شخصية »كاميليا« 
في »الفراشات يحترقن دائماً«

لورا خليل: أحب صوت إليسا 
وتعجبني شخصية هيفاء

أصبح ف���ي حكم املؤكد ان 
تقوم الفنانة دينا حايك ببطولة 
مسلسل »الفراشات يحترقن 
دائما« بحسب مجلة قمر، حيث 
ستجسد دور النجمة كاميليا 
التي شغلت العالم بحكاياتها 
ما بني الفن واجلاسوسية في 
حقبة اخلمس���ينيات، وكانت 
على عالقة بامللك فاروق لتعود 
وتقضي نحبها في حادث طائرة 

مروع.
ان فنان���ات كثيرات  يذكر 
تنازعن للفوز بتجسيد الدور ملا 
فيه من ثراء ومحطات درامية، 

إال ان اختيار اجلهة املنتجة اس���تقر عل���ى دينا حايك، وكانت قد 
انتشرت الفترة املاضية اشاعات بأن النجمة هيفاء وهبي هي من 
ستجسد شخصية كاميليا لكنها نفت في تصريحات صحافية ان 

الدور عرض عليها اصال.

في حلقة جديدة من برنامج 
 MTV �حديث البلد« على شاشة ال«
استقبلت اإلعالمية منى أبوحمزة 
عددا من الضيوف من أهل الفن. 
وكان����ت الضيفة األولى الفنانة 
لورا خليل الت����ي بررت غيابها 
عن الس����احة الغنائية بزواجها 
وحملها ووالدتها في اميركا، إال 
انها عادت مؤخرا بأغنية »وينك 
يا مس����افر« من كلمات وأحلان 
ياسر جالل والتي القت جناحا 
كبيرا والتي أنتجتها لورا على 
حسابها اخلاص. وحتدثت لورا 
عن »االعجوب����ة« التي حصلت 

معها فهي فوجئت بقميص كانت قد ارتدته في حفل، وبعد ش����هرين 
وجدت عليه 12 صليبا، فأخذتها خليل الى عدد من األديرة حيث كشف 
عليها عدد من رجال الدين. وفي أسئلة »هيك وهيك« كشفت لورا انها 

حتب صوت وأغاني اليسا وشخصية وعفوية هيفاء.

مفرح الشمري
عاد الفنان القدير احمد الصالح الى 
الكويت بعد رحلة عالج ناجحة استمرت 
3 شهور في احد مستشفيات الواليات 
املتحدة االميركية التي مت ايفاده اليها 
من قبل الديوان األمي���ري، بناء على 
توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه.
وسيقيم الفنان الصالح بهذه املناسبة 
حفل استقبال للمهنئني بعودته غدا االحد 
الهاجري بضاحية عبداهلل  في صالة 

السالم في الساعة 6.30 مساء.
م���ن جانبها، ثمنت فرقة املس���رح 
الشعبي مبادرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بإيفاد الفنان القدير 
احمد الصالح للعالج في اخلارج على 
نفقة الديوان األميري التي كان لها أثر 
طيب ف���ي نفوس رواد احلركة الفنية 
بعد عودة الفنان القدير أحمد الصالح 

ساملا معافى ألرض الوطن.

القاهرة ـ سعيد محمود
طلبت الفنانة التونس���ية هن���د صبري من 
جمهورها عبر صفحتها الرسمية مبوقع »الفيس 
بوك«، ان يدعو لها بالتوفيق في جتسيد شخصية 
»أسماء« التي تعاني من االصابة مبرض االيدز 
وتواجه حتدي���ات مجتمعية ضخم���ة، ولكنها 
ترفض ان تقع فريس���ة للم���رض، فتبدأ رحلة 
الع���الج والتعايش مع مرضها، حتى تنجح في 

التغلب عليه.
وأكدت هند عبر صفحتها باملوقع أنها تقضي 
وقتا سعيدا في تصوير الفيلم، وأن هذه التجربة 
ستكون اضافة قوية لها في مشوارها الفني، حيث 
تلعب دور الفتاة »أسماء« في فيلم يحمل نفس 
االسم، وتقوم ببطولته أمام ماجد الكدواني وهاني 

عادل وسيد رجب وأحمد كمال وليلى أسعد.
والفيلم من تأليف واخراج عمرو سالمة صاحب 
التجربة السينمائية الوحيدة في الفيلم املتميز 
»زي النهارده«، والذي مازال يتكتم بشدة على 

تفاصيله ملا يعاجله من قضايا شائكة.

استغرقت 3 شهور ويقيم حفل استقبال غدًا

خطيبة رامي عياش تكشف عن أسباب انفصالهما: 
اشترى سيارة فخمة لنفسه وأعطاني واحدة قديمة

القاهرة ـ سعيد محمود
اخيرا كشفت سيرين أبوزيد خطيبة املطرب 
اللبناني رامي عياش عن أسباب انفصالهما الذي 
مت اخيرا في هدوء شديد قبل حفل زفافهما بأيام، 
وبعد عقد قرانهما بش���هرين فقط. حيث اكدت 
سيرين انها هي التي طلبت الطالق، مشيرة الى 
ان ذلك بسبب تهرب رامي من وعوده لها، التي 
كان آخرها وعده ببيع سيارتها القدمية واستبدالها 
بسيارة جديدة كهدية منه لها، لكنها فوجئت به 
يشتري سيارة فخمة لنفسه، ويعطيها سيارته 

القدمية.
وفي الس����ياق ذاته، اكدت مصادر مقربة من 
سيرين أبوزيد ان مشكلة السيارة لم تكن هي بداية 
اخلالفات بينها وبني رامي عياش، موضحة أنها 
بدأت منذ أن قام رامي بتوزيع صور خطوبتهما 
على وسائل االعالم، وصرح وقتها بأنه قام بشراء 
هدية ثمينة للغاية لعروس����ه، وهو األمر الذي 

اعتبرته سيرين إهانة كبيرة لها وألسرتها.
من جانبه، مازال رامي عياش يلتزم الصمت 
جتاه أسباب انفصاله عن زوجته، واكتفى بإعالن 
انه هو من طلب الطالق وليس العكس، وأكد انه 
سيأتي يوم يتحدث فيه عن االسباب احلقيقية 
لالنفصال، نافيا قصة الس���يارة التي أشاعتها 

سيرين.
اجلدي���ر بالذكر ان رامي عي���اش عقد قرانه 
على خطيبته سيرين أبوزيد خالل شهر يوليو 
املاضي، وكان من املقرر ان يقيم قريبا حفل زفاف 
ضخما يدعو خالله جميع أصدقائه من الفنانني 

رامي عياش وخطيبته سيرين أبوزيدوالصحافيني.

وعن المسلسل، أكدت عبداهلل في تصريح 
صحافي انه يختلف عن االعمال الدرامية االخرى، 
السيما انه طويل، حيث يتكون من تسعين حلقة 
ما يعطي العمل مصداقية لتناوله المفصل لكل 
كبيرة وصغيرة في القضايا المطروحة خالل 
أحداثه، الشائقة التي ستبدأ في شهر رمضان 
2011، كما ان دورها فيه مفاجأة، مش���ددة على 
انها وفريق العمل يثقون في رؤية مخرج العمل 
عارف الطويل، خصوصا ان���ه يمتلك تاريخا 
حافال من االعمال الناجحة، معبرة عن سعادتها 
لمشاركتها مع نخبة من نجوم الدراما الخليجية 
ومنهم الفنان القدير عبد اإلمام عبداهلل وجاسم 
النبهان وسعاد علي وإبراهيم الزدجالي وهند 

البلوشي واخرون.
 وعن أص���داء أعماله���ا الرمضانية، ذكرت 
انها تلقت العديد من اإلشادات بأدائها وبقصص 
 هذه االعمال خصوصا مسلس���ل »تصانيف« 
 الذي حظي بنجاح كبير بع���د عودة التعاون 
بين الثنائي المبدع غانم السليطي وعبدالعزيز 
 جاس���م اللذين أنعش���ا التواج���د القطري في 
الشهر الفضيل وقدما وجبة درامية استمتع بها 
الجميع، مضيفة انها سعيدة ايضا بمشاركتها 
في الجزء الثاني من مسلسل »هوامير الصحراء« 
والذي ضم عددا من النجوم، وللقضية المهمة 
التي تناولها وهي صراع األغنياء على النفوذ 

والمال.
الجدير بالذكر ان الفنانة البحرينية ابتسام 
عبداهلل ش���اركت في مسرحية »عيال سعادة« 
من إنتاج شركة »سبت 4« التي تملكها الفنانة 
البحرينية ش���يماء سبت والقت نجاحا كبيرا 
أثناء عرضها فترة عيد الفطر السعيد وشاركها 
بطولتها سعاد علي وشذى سبت وايمان البلوشي 
وغيرهن والمسرحية من تأليف يوسف الحمدان، 

وإخراج حسين الحليبي.

الفنان القدير أحمد الصالح

هند صبري

بعد نجاح »تصانيف« و»هوامير الصحراء 2« 

ابتسام عبداهلل

       عبدالحميد الخطيب
بعد نج���اح االعمال الدرامية 
التي شاركت فيها في شهر رمضان 
الماضي والتي قوبلت باستحس���ان 
وثناء الجمهور، خصوصا في المسلسل 
الفنانة  القطري »تصانيف«، تس���تعد 
البحرينية ابتس���ام عب���داهلل لتصوير 
دورها في المسلسل الجديد »بين الماضي 
والحب« الذي ي���دور في إطار اجتماعي 
ويتعرض في قصته لحياة بعض العائالت 
والعالقات المعقدة بينها من خالل التعرض 

لمشكالت وقصص الحب بين افرادها.

ابتسام .. 90 حلقة 
»بين الماضي والحب« في 2011

دينا حايكلورا خليل


