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 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  حطمت الفنانة نسرين طافش الرقم القياسي بوجود 
أكبر عدد من البروفايالت املزورة لها على «الفيس بوك»، 
حيــــث جتاوز عددها ٣٥ بروفايل إضافة إلى ٣ غروبات، 
ويقوم منشــــئو هذه البروفايالت بالتواصل مع الناس 
باســــمها، وصرحت نسرين بأنها بالفعل كانت تتواصل 
مع الناس من خالل بروفايل قامت بإنشائه ولكنها حولته 
إلى غروب رســــمي ملجلتها إضافة إلى غروب للمعجبني 
قامت بإنشــــائه لها إحدى املعجبات من السعودية بعد 
احلصول علــــى موافقتها وال ميت أي بروفايل آخر بأي 
صلة لها، وأضافت ان البعض يقومون بتزوير احلساب 
بدافع احملبة ولكن االنترنت أداة مفتوحة للجميع فالبعض 
اآلخر يســــتخدمه لغايات غير نبيلة، ونشر أخبار غير 

صحيحة. 

 تصور املمثلة عبير شمس الدين مشاهدها في مسلسل 
«تعب املشوار» للمخرج سيف الدين سبيعي والكاتب فادي 
قوشقجي، وتؤدي عبير شـــخصية «شيماء» وهي الفتاة 

املتعبة التي تسير الرياح مبا ال تشتهي سفنها.
  وفي تصريح لـ «النشرة» حتدثت عبير عن دورها قائلة: 
هو دور لفتاة تتمرد على واقعها الذي تعيشه، وقد تزوجت 
من رجل فقير ال يلبي رغباتها وطموحها في احلياة، وترى 
نفسها قد تورطت في إجناب ولدين وبالتالي عليها تربيتهما 
وهذا ما يـــؤدي إلى بعدها عن عيش حياة رفاهية هي في 
األســـاس غير موجودة فتحاول العودة ملاضيها. اجلدير 
بالذكر أن عبير شمس الدين انتهت قبل أسابيع قليلة من 
تصوير مشاهدها في مسلسل «سقوط األقنعة» للمخرج 
حســـان داوود وهو بوليســـي يتناول جرائم تستهلك كل 

واحدة منها حلقتني على األقل. 

 فريق البرنامج يغادر لبدء التحضير للحلقة

  ضاحي خلفان: «لكم القرار» في دبي
حيث مت التنسيق مع مجموعة 
من الشباب اخلليجي املوجود 

في دبي حلضور احللقة.
  وتعتبـــر حلقة دبـــي املرة 
الثانية التي يبث فيها البرنامج 
الدوحة  حلقاته مـــن خـــارج 
فقد ســـبق ان صور حلقة من 
اململكة املتحدة في لقاء مع خالد 
املنصوري سفير دولة قطر لدى 
اململكة املتحدة كما يخطط فريق 
البرنامج لبث حلقة أخرى من 
احـــدى الـــدول العربية خالل 

الشهور القادمة.
  اجلدير بالذكر ان اإلعالمية 
أمـــل عبدامللـــك تديـــر انتاج 
البرنامج ويعده كل من مسلم 
عليمات ويقدمـــه عبدالعزيز 
آل اسحاق أما التنسيق الفني 
فهو لوسام بدران ومن االخراج 
زاهر غريزي والعالقات العامة 

لطالل علي. 

السابعة مساء بتوقيت غرينتش. 
وميكن املشاركة في احللقة من 
خالل التسجيل في موقع البرنامج 
www.lakom.pa، كما سيصوت 
اجلمهور احلاضر في االستديو 
على ســـؤال احللقـــة كما جرت 
العادة في برنامج «لكم القرار» 

التحريري واإلنتاج الفني لدبي 
اليوم لبــــدء التحضير للحلقة 
والتي ســــتبث مباشــــرة على 
الفضائيــــة القــطرية ومـــوقع 
البرنامج www.lakom.qa وراديو 
مؤسســــة قطر في متام الساعة 
العاشرة مســــاء بتوقيت قطر 

 تبـــث احللقـــة الرابعة من 
املوســـم اخلامس من برنامج 
«لكم القـــرار»، يوم الســـبت 
املقبل، وتستضيف على الهواء 
مباشـــرة من اســـتديو مدينة 
االنتـــاج االعالمية فـــي دبي، 
الفريق ضاحـــي خلفان القائد 
العام لشـــرطة دبي، وتناقش 
احللقـــة العديد مـــن احملاور 
الهامـــة حول تأثيـــر العمالة 
الدول اخلليجية  الوافدة على 
وانعكاساتها األمنية والسياسية 
والثقافية واالجتماعية، واخللل 
السكاني الذي تعاني منه دول 
املنطقـــة، والتعرض للخطط 
واالستراتيجيات التي يوصي 
بها مجلس التعاون اخلليجي 
حول تفاقم هذه املشكلة ومحاور 
أخرى مهمة حـــول املوضوع 

نفسه.
  هذا ويصل فريــــق اإلعداد 

 ضاحي خلفان  عبدالعزيز آل اسحاق 

 نيكول سابا تتزوج
  محاميًا مشهورًا الشهر المقبل 

 السبكي: زهقت من أسطوانة 
خدش الحياء

  يذكر أن نيكول قامت بتخفيض 
أجرها وتقاضت مليونني ونصف 
املليون جنيه بدال من ثالثة ماليني 
بعد إخفاق مسلسلها األخير الذي 
قدمته منـــذ عامني «عصابة بابا 
وماما» أمـــام هاني رمزي، وقام 

بإخراجه عمرو عابدين.

قصة الفيلم تستدعي وجود هذه 
املشاهد واالغاني التي تغنيها غادة 
عبدالرازق النــــه يتنـاول قصـــة 
٣ فتيات يرثن ملهى ليليا اســــمه 
«بون سواريه» وليس لديهن خبرة 
في هذا العمل اجلديد ما يجعلهن 
فريسة للعديد من الشباب، واختتم 
كالمه بأن اجلمهور سيرى الفيلم 
غدا في السينما وهو من له احلق 

في احلكم عليه. 

 تبدأ الفنانة نيكول سابا الشهر 
املقبل تصوير أحـــدث أعمالها 
التلفزيونية وهو مسلسل «نور 
مرمي» في أول تعاون لها مع املخرج 
إبراهيم الشوادي، وجتمعها حاليا 
جلسات مكثفة مع الكاتبة نوال 
مصطفى والسيناريست محمد 
الباسوســـي للوقوف على كل 
تفاصيل املسلسل، وجتسد نيكول 
من خالله دور طبيبة أطفال بأحد 
العديد من  املستشفيات، تقابل 
الصعاب في مهنتها وتتزوج من 
محام مشهور يترافع عن قضايا 
التعويضات، ويبرز العمل العديد 
من الســـلبيات املتعلقة بهاتني 

املهنتني، حسب «النشرة».
  ومن املتوقع أن يبدأ تصوير 
«نور مـــرمي» مع بدايـــة ٢٠١١، 
ويشارك في بطولته رانيا فريد 
شوقي وياسر جالل، أحمد خليل 

ومجموعة كبيرة من النجوم.

 القاهرة ـ سعيد محمود
  بعد عدة أيام من عرض التريلر 
اخلــــاص لفيلم «بون ســــواريه» 
تعرض فريق العمل وعلى رأسهم 
الفنانة غــــادة عبدالرازق لهجوم 
بســــبب ما يحتويه من ايحاءات 
جنسية ومشاهد مثيرة باالضافة 
الى كلمات أغان اعتبرها البعض 
«تافهة»، منتج العمل محمد السبكي 
قال انه ليس من املعقول أن نتهم 
أي فيلــــم باالثارة وخدش احلياء 
ملجرد ظهور عدة مشاهد في التريلر 
اخلاص به قائال «زهقت من ترديد 
اسطوانة خدش احلياء»، كما تعجب 
من الهجوم الذي يقوده مجموعة من 

النقاد ضد فيلمه قبل مشاهدته.
  وقال: من حقي كمنتج للعمل 
البحث عن حتقيق أعلى ايرادات 
ممكنة لذلك قمت بتجميع العديد من 
املشاهد اجلاذبة للجمهور ووضعها 
فــــي التريلر، كمــــا أن االيحاءات 
املوجودة بالفيلم ليست صحيحة 
ويجب االنتظار حتى عرض الفيلم 
في دور العرض باالضافة الى أن 

 نيكول سابا

 محمد السبكي

 مفرح الشمري
  كشفت الفنانة عبير اخلضر أنها كانت 
تنتظر عرض مسلســـل «املزواج» بفارغ 
الصبر، مؤكدة على انه من املسلســـالت 
املهمة في حياتهـــا الفنية بعد أن أعطاها 
بطله محمد الصيرفي ومخرجته شيرويت 
عادل الفرصة الكافية فيه، حيث تشـــارك 
بـ ٢٨ حلقـــة حتمل بني طياتها الكثير من 
املفاجآت للمشاهدين الذين يتابعونه كل 

.MBC جمعة عبر شاشة الـ

  سعادة غامرة

  وأضافت في تصريح لـ «األنباء» قائلة: 
شعرت بسعادة غامرة وأنا أشاهد احللقة 
االولى من مسلسل «املزواج» من خالل شاشة 
الــــ MBC ألنني كنت أنتظر عرضه بفارغ 
الصبر، خاصة ان وجودي فيه مختلف عن 

جميع االعمال التي قدمتها في السابق.
  وتابعت: منتج املسلسل وبطله محمد 

الصيرفي أعطاني مساحة كبيرة في هذا 
العمل بعد أن اقتنعت بأدائي املخرجة املبدعة 
شيرويت عادل، والتي كانت تتعامل معنا 
في لوكيشن التصوير برقي وتعطي الفنان 
أو الفنانة حقه،مضيفة: أنا سعيدة بتعاملي 
مع هذه املخرجة التي تعرف جيدا كيفية 
استخدام أدواتها االخراجية من غير «صراخ» 
على العاملني معها، متمنية أن يحذو حذوها 
باقي املخرجني ليعمل املمثلون بأريحية في 

املسلسالت الدرامية.

  الحلقة الثالثة

  وعن دورها قالت: أجسد دور سكرتيرة 
النجم محمد الصيرفي في املسلسل، وهو 
دور له خـــط جميل وكوميدي ومؤثر في 
االحداث، وأنا سأظهر في املسلسل من احللقة 
الثالثة حتى النهاية وسيفاجأ املشاهدون من 
شخصية السكرتيرة التي أديتها بأريحية، 
وذلـــك بفضل اهللا وتوجيهـــات املخرجة 

شـــيرويت عادل والنجم محمد الصيرفي 
اللذين أشكرهما على هذه الفرصة الذهبية 
إلبراز قدراتي الكوميدية التي لم يالحظها 
أي مـــن املخرجني اال املخرجة شـــيرويت 
عادل، وأمتنى أن يكون هذا املسلسل هو 
انطالقتي احلقيقية بالساحة الفنية، رغم 
أنني موجودة فيها منذ ســـنوات طويلة، 
ولكن املخرجني واملنتجني يســـندون لي 
أدوارا صغيرة، وألنني أعشق التمثيل أوافق 
حتى أثبت نفسي فيه، خاصة انني ال أنظر 

للمادة وإمنا لقيمة الدور.

  خارج األسوار

  وعن جديدها، ذكـــرت أنها انتهت من 
تصوير مشـــاهدها في مسلســـل «خارج 
األســـوار» مع الفنانة القديرة حياة الفهد 
واملخرج نور الضوي، والذي ســـيعرض 
قريبا على شاشة MBC باالضافة الى عدد من 

االعمال الدرامية رفضت االفصاح عنها. 

 شيرويت عادل عبير اخلضر مع محمد الصيرفي في «املزواج»

 عبير الخضر

 تعمل سكرتيرة لـ «المزواج» محمد الصيرفي

  عبير الخضر: يا ليت كل المخرجين
  مثل شيرويت عادل.. «مايصارخون»

 «بروفايالت» نسرين مزورة!
 

 عبير تتورط في إنجاب ولدين


