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منصور المنصور مدافعًا عن حياة الفهد:
 »ليلة عيد« لم يفشل

يفقد بصره في »ضي القلوب« وإنسان طيب في »الثمن«

عبدالحميد الخطيب
الفنان  لم يكن يخطر ببال 
القدي���ر منص���ور املنصور ان 
يصيبه العمى ويصبح ضريرا 
ال يرى، ما اثر على نفس���يته 
لبعض الوق���ت، خصوصا ان 
ابنته هي االخرى معاقة ال تسمع 
وال تتكلم، ما وضعه في حيرة 
متس���ائال كيف سيتواصل مع 
ابنته في ظل هذه االعاقات؟ هذا 
التساؤل سيجيب عنه املنصور 
من خ���الل احداث املسلس���ل 
االجتماعي »ضي القلوب« والذي 
يتناول عدة قصص اجتماعية 

متس حياة الناس في الواقع.
وعن دورة في املسلسل قال 
منصور املنصور في تصريح 
ل�»األنباء«: العمل من ابطال اوالد 
املنصور مبش���اركة نخبة من 
النجوم منهم: انتصار الشراح 
البريكي واخرون ومن  وخالد 
تأليف س���لوان واخراج عمار 
رضوان، وأجسد فيه شخصية 
ابنته  الذي يخ���اف على  االب 
نتيجة اعاقتها، ويتواصل معها 
من خالل االحساس الذي وضعه 

اهلل � عز وجل � بينهما لكي يعرف 
كل منهما ماذا يريد االخر، مشيرا 
الى ان اخلط العام للمسلس���ل 
رومانسي لكنه يختلف كليا عن 
»احلب الذي كان«، مشددا على 

الفنانة القديرة حياة الفهد في 
مسلسل »ليلة عيد« والذي انتقد 
خصوصا بعد م���رور حلقاته 
االول���ى والتي حمل���ت طابعا 
تراثيا وكذلك النه تناول قضية 

ان هذه النوعية من االعمال جتد 
اقباال كبيرا من اجلمهور في ظل 
االعمال الدرامية االخرى التي ال 

تقدم اال الهم واحلزن.
وبسؤاله عن مشاركته مع 

جريئة من وجهة نظر اجلمهور 
اكد املنصور ان العمل لم يفشل 
وحظي بنجاح كبير ورسالته 
كانت واضح���ة وقدمت فيه ام 
سوزان قصة رائعة اعتقد انها 

جتاري الواقع الذي نعيشه.
وحول مشاركته في مسلسل 
»الثمن« مع مسرح السالم اوضح 
العم���ل يناقش  ان  املنص���ور 
بشكل اساسي قضية القروض 
وما يترتب على عدم س���دادها 
من سجن لالب او االم وتأثير 
ذلك على املجتمع ككل، مثمنا 
مش���اركته للفنان عبدالعزيز 
املسلم وعدد من النجوم منهم: 
صالح املال وليلى السلمان وملياء 
طارق ومشاري البالم وشيماء 
عل���ي واخرون، ويجس���د فيه 

شخصية األب الطيب.
اجلدي���ر بالذك���ر ان الفنان 
القدير منصور املنصور يولي 
ذوي االحتياج���ات اخلاص���ة 
اهتماما ملحوظا، حيث شارك 
مؤخرا في فيلم سينمائي يحكي 
قصص ه���ذه الفئة ومعاناتهم 

في احلياة.

الفنانة القديرة حياة الفهد في مسلسل »ليلة عيد«
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الفنان القدير منصور املنصور

وفاء عامر في شخصية حتية كاريوكا

مليس

جراحة تجميل لوفاء عامر في بيروت 
من أجل »كاريوكا«

لميس التركية بالقفطان المغربي
ارتدت بطلة »س���نوات الضي���اع« الفنانة التركية توبا 
بويوكوس���ن، املعروفة عند العرب باسم مليس، القفطان 
املغرب���ي بطلب منها خالل لقائها وس���ائل االعالم احمللية 
االربع���اء املاضي في العاصم���ة االقتصادية املغربية الدار 
البيض���اء التي تعد احدى احملطات في جولتها العربية مع 
عالمة بانتني ملستحضرات العناية بالشعر باعتبارها سفيرة 

لها في الوطن العربي.
وتعتبر هذه هي املرة االولى التي تزور فيها مليس املغرب، 

والتي انبهرت بطبيعته وحسن ضيافته.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
جذبت العاصمة اللبنانية بيروت التي اشتهرت بسياحتها 
التجميلية الكثير من النج���وم العرب ومنهم الفنانة املصرية 
وفاء عامر التي اضطرت إلجراء جراحة جتميل لوجهها لتقترب 
من مالمح الفنانة الراحلة حتية كاريوكا، حيث جتس���د وفاء 
شخصيتها مبسلسل تلفزيوني بعنوان »كاريوكا«، وغادرت وفاء 
بيروت منذ ايام،  بعد أن أجرت عملية جتميل لرفع وجنتيها، 

وتركيب أسنان صناعية أمامية. 
يذكر انه من املقرر عرض مسلس���ل »كاريوكا« في رمضان 
املقبل، وكانت عامر قد اعلنت رفضها ارتداء بدل الرقص التقليدية، 
واستبدلتها مبالبس إسبانية الطابع »بكرانيش«، ألداء رقصات 
الس���امبا والرومبا ورقصة »الكاريوكا« التي اش���تهرت حتية 

بتقدميها في بداية حياتها.

الشحرورة صباح

صباح تغادر المستشفى وتقول:
 »يا عيب الشوم«

غادرت الفنانة القديرة صباح املستشفى بعد عارض صحي اصابها، 
ما استدعى مكثها في املستشفي ملدة 48 ساعة، حيث خضعت للعالج. 
ولكن مبجرد ان اقلتها س����يارة االس����عاف من مكان اقامتها في فندق 
برازيليا � احلازمية الى املستشفى ليل الثالثاء املاضي، سرت شائعات 
تقول ان صب����اح قد فارقت احلياة، لكن صباح التي ش����عرت بدوار 
وس����قطت مغمى عليها، س����ارعت كلودا عقل ابنة شقيقتها »الفنانة 
الراحلة ملياء فغالي«، الى نقلها الى املستشفى، بعد استشارة طبيبها 
اخلاص. والفنانة القدي����رة التي كانت تعاني من انخفاض في معدل 
الضغط، الزالت ورغم كبر سنها ومرضها، تواكب اوضاع البالد وتعي 
كل ما يحدث حولها، السيما االحداث االخيرة التي حصلت في اليومني 
االخيرين، على ضوء »يوم الغضب« فعندما س����ألناها عن سبب عدم 
اس����تقرار »الضغط« لديها بادرتنا بقولها: »بسبب االوضاع البشعة 
اللي عم يخلونا نعيش����ها، لبنان اهم من هيك بكتير، يا عيب الشوم، 

عكل حال هزوا البلد كتير وما وقع«.


