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 مطرب هاأليام أرشــــده  22 
عقله بالتعــــاون مع ملحن 
عربي كبير بس هامللحن طلب 
منه مبلــــغ كبير وصاحبنا 
للحني يفكر يوافق واال أل... 

اهللا يعينك! 

 ممثل شـــاب يبي يهيمن 
على األعمال الدرامية بروحه 
لدرجة انه رافض ان يعطي 
منتج عمله اليديد رقم تليفون 
زميله علشـــان ما يشتغل 

معاه.. اهللا يشفي!

 رفض  مبلغ
 ممثلة بعد ان «حست» 
ان املنتجـــني مـــا يبونها 
بأعمالهم قررت انها تدش 
في االنتاج علشـــان تبط 
چبودهم مثـــل ما تقول.. 

احلمد هللا والشكر!

 إنتاج

 فاطمة عبدالرحيم 

 نانسي عجرم

 (فريال حماد) أحمد املوسوي وعلي حيدر في استديو البرنامج 

 حسني املهدي 

 فاطمة «طاحت» على حسين المهدي يخونها في البحرين

 مفرح الشمري
  تعيش النجمة البحرينية فاطمة 
عبدالرحيم هذه األيام حالة نفسية 
ســــيئة جدا بعدما «طاحت» على 
حبيبها حسني املهدي يخونها في 
أحد فنادق مملكة البحرين وذلك 
بعد قصة حب جميلة عاشــــتها 
معه بحلوها ومرها وكادت تتوج 
بالزواج لوال تصرف املهدي الذي 
هدم كل شيء خصوصا انهما كانا 
يجهزان حلفــــل زواجهما، ورغم 
املهدي لها بعدم وجود  تبريرات 
خيانة اال انها قررت انهاء عالقتها 
به ورمت بوجهه «دبلة» اخلطوبة 
طالبة منه ان ينساها لألبد ألنه لم 
يصن حبها ولم يحترم وجودها 

في حياته!

  في هذا الصــــدد أكدت النجمة 
البحرينية فاطمة عبدالرحيم ان 
تفاصيل قصتها مع النجم حسني 
املهدي سيتابعهـــا املشاهدون مـــن 
خالل حلقة بعنوان «بعد اللقاء» من 
حلقات مسلســل «قصة هوانا ٢» 
للمخرج محمد القفاص ومبشاركة 

عدد من النجوم.
  وأشارت الى ان أحداث القصة 
التي كتبها أحمد الفردان من الواقع، 
مشيرة الى ان قصص احلب فيها 
الكثير من اآلالم واملآسي خصوصا 
اذا كان احــــد الطرفني جتري في 

دمه اخليانة.
انها صّورت    وأضافت فاطمة 
عددا من حلقات هذا املسلسل مثل 
«عود كبريت» و«اليزال يسكن في 

أهدابي» مع نخبة من جنوم اخلليج 
متمنية ان تنال أدوارها في تلك 
الذي  احللقات اعجاب جمهورها 
يطالبها دائما بتقدمي األفضل في 

أعمالها الدرامية.
  وشكرت جميع من أشاد بدورها 
في مسلســــل «على موتها أغني» 
الذي يعرض حاليا علـــى شاشــة 
الـ MBC ويناقــــش قضية مهمة 
تعاني منها املجتمعات اخلليجية 
والتي تتمحور حول زواج العربي 

من خليجية.
  وأكدت انها ســــتزور الكويت 
قريبا للمشــــاركة في عمل درامي 
الفنــــان محمــــد الصيرفي  مــــع 
الذي تعاونت معه في مسلســــل 

«املزواج». 

 بعد قصة حب عاشها االثنان بحلوها ومرها

 نانسي عجرم تقود سيارة الحوامل
   على وقع أغنية «لسة جاية أقولوه»

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  يتوقع ان تعرض القنوات التلفزيونية 
خالل الشهر املقبل كليب اغنية «يا كثر» 
للنجمة نانسي عجرم، وذلك على صعيد 
االطاللـــة االعالنية لها، حيث ســـتظهر 
نانسي احلامل كمروجة لشركة سيارات 
«نيسان» بعد ان اجنزت تصوير االعالن 
للشـــركة فـــي االردن، فتظهر فيه وهي 
حامل، والهدف هو اظهار مدى أهمية هذا 
«املوديل» من السيارة املريح جدا للمرأة 
احلامل، واالغنية التي اعتمدت في االعالن 

هي «لسة جاية أقولوه».
  من جانب اخر تطل نانسي خالل ايام 
على جمهورها مـــن خالل اغنية، حيث 
تباشـــر احملطات بعـــرض كليب اغنية 
«وحشاني يا مصر» وهي االغنية التي 
كانت سجلتها منذ عام ونصف العام لكنها 
لم تطلقها وقد صورتها منذ ايام بادارة 
املخرج املبدع فادي حداد وذلك خالل يوم 
تصوير كامل في ستديوهات ريستينز 
لصاحبها حـــداد، واالغنية والكليب من 

انتاج شركة أرابيكا.
  لكن ملاذا ســـارعت نانسي اثر اندالع 
ثورة الشباب في مصر الطالق االغنية؟ 
جتيب: كانت االغنية بحوزتي ولم يكن 
منطقيا أن أنتظر حلظة اضافية من دون 
تسجيلها واطالقها، «وحشاني يا مصر» 
جاءت في خضم ثورة الشباب، فلمصر 
في قلبي موقع كبير جدا، ومصر أكرمتني 
بالكثير من النجاحات، واستقبلني شعبها 
بحب ما بعده حب، لهذا البد من التحية 

لهذا الشعب العظيم». 

 يعكف السيناريست محمد سليمان على كتابة مسلسل «رسايل» 
للنجمة حنان ترك املكون من ثالثني حلقة، وذلك لبدء التصوير أول 

ابريل املقبل.
  وأوضح سليمان، حسب «اليوم السابع» املصرية، أنه يتواجد في 
اإلسماعيلية هذه األيام لكي ينتهي من كتابة باقي حلقات املسلسل 

للحاق بالعرض الرمضاني املقبل.
  املسلسل من تأليف محمد سليمان وإخراج منال الصيفي وبطولة 
النجمة حنان ترك وأحمد ســـعيد عبدالغني وأميرة العايدي ورامي 
وحيـــد ووائل عالء، وتدور أحداثه كلها في القاهرة واإلســـماعيلية 

وبورسعيد ومقرر عرضه في رمضان املقبل.
  يذكر أن آخر أعمال النجمة حنان ترك مسلســـل «القطة العميا» 
من تأليف محمد سليمان وإخراج محمود كامل ويشارك في البطولة 

عمرو يوسف وعالء مرسي. 

 «رسايل» حنان ترك أول أبريل 

 مفرح الشمري
  أكد املشرف العام على برنامج املسابقات «ألو فبراير» علي 
حيــــدر ان عدد الفائزين في البرنامــــج وصــــل الى أكثر مــن 
٣٨٠٠ فائز حتى احللقة املاضيــــة، مؤكدا ان هذا العدد الكبير 
هو دليل على ثقة املســــتمعني بهذا البرنامج، خصوصا عمالء 
«زين» األمر الذي يحمل أســــرة البرنامج مسؤولية كبيرة في 

احملافظة على هذه الثقة في دورات البرنامج املقبلة.
  وأضاف حيدر: العدد في تزايد، حيث ان البرنامج مستمر مع 
املستمعني حتى ٩ اجلاري، مشيدا بالشركات الراعية للبرنامج 
وهي: «األنباء»، «زين»، «منتزه خليفة السياحي»، «عيادة بلسم 
لالسنان»، «ليموزين اخلرينج»، «اجلوثن جاليري»، «الفايز 
للعود والعطور»، «معهد كراون بالزا الصحي»، «كادو فرح» 
على دعمها املتواصل ومشاركتها الدؤوبة في رسم االبتسامة 
على وجوه املســــتمعني من خالل اجلوائز التــــي تقدمها تلك 

الشركات.

 صباح في العناية الفائقة 
  بمستشفى «قلب يسوع»

 تأجيل  قضية سرقة شركة زينب العسكري

 ميسون: «السقوط» أبعدتني عن الدراما 

 توفيق يصالح الحالني بعد خالف طويل

 يبدو ان الفنان وليــــد توفيق واثناء تقبله 
التعازي بوفاة شقيقه في بيروت قام مبصاحلة 
الفنانني عاصي احلالني ومعني شريف اللذين 
حضرا لتقدمي واجب العزاء، حسب «النشرة».  

وبعــــد طول خالف متكن وليد توفيق من جمع 
الفنانني معا، وقد تبادل عاصي ومعني السالم 
والقبالت وجرى حديث بينهما بعد خالف وقطيعة 

استمرت اعواما. 

 أكدت املمثلة الســـورية ميسون ابو أسعد 
أن عدم دخولها في تصوير أي مسلسل درامي 
للعام احلالي ال يعني أنها ستغيب عن الدراما 

السورية لهذا املوسم، معللة األمر بأن 
املوسم مازال في بدايته، وبسبب 

السفر الذي ترتب عليها في 
الفتـــرة املاضية من أجل 

مسرحية «السقوط».
  وقالت أبو أسعد في 
تصريح لـ «النشـــرة»: 
تلقيت بعض العروض 
من قبل بعض املخرجني، 
لكـــن أيا منهـــا لم يلب 

رغبتي التي أســـعى من 
خاللها إليجاد املكان الذي 

أريده في الدراما.
  وأضافت: املوســـم مازال في 

بدايته، وهناك أربعة أشـــهر أو أكثر 
من العمل، سأكون موجودة في الدراما. 

  ولقد كان لغيابي خارج سورية في األشهر 

املاضية من أجل عرض مسرحية «السقوط» دور 
في غيابي الدرامي لكنه ليس سببا وحيدا.

  وعن املسرحية قالت: ستعرض في سورية 
قريبا لكن ليس قبل الصيف.

  ألعب دور باحثة في الشأن 
القومـــي العربي وأســـباب 
ضعـــف األمـــة العربية، 
ســـتعرض  وعندمـــا 
املسرحية ستلقى تفاعال 
كبيرا من قبل اجلمهور 
السوري كما حدث في 

قطر.
  يذكر أن ميسون أبو 
أسعد ممثلة شابة متكنت 
في ظرف قياسي من طرح 
نفســـها جنمة ورقما صعبا 
في حسابات املخرجني، وبخاصة 
كونها ال تقبل باألدوار العادية، وكان 
لها آخر بروز في مسلسل «وراء الشمس» مع 

املخرج سمير حسني.  

 أكدت مصادر موثوقة ان الفنانة صباح دخلت 
أول من أمس الى مستشفى «قلب يسوع» في 
احلازمية وعلى جناح السرعة، حسب موقع 
«النشرة». وفور وصولها الى املستشفى أمر 
طبيبها اخلاص واملشـــرف على عالجها منذ 
بضعة شهور، بإعطائها ٤ وحدات دم وذلك إثر 
إصابتها بعارض صحي حاد، وقد امر باعطاء 
الشحرورة هذه الوحدات إلنقاذ الوضع اإلنساني 
واحلساس الذي متر به صباح في هذه اللحظات 

احلرجة والدقيقة في آن.
  واملعروف ان صباح ابنة وادي شحرور التي 
تألقت في فضاء النغم والسينما طيلة نصف 
قرن من الزمن حققت العديد من النجاحات في 
ميادين فنية عدة وتركت بصماتها العديد من 
األعمال الفنية التي ســـتتحدث عنها األجيال 
املقبلة، وتقوم النجمة كارول ســـماحة التي 
نالت مباركـــة على عملها الفنـــي من صباح 
بتجسيد شخصيتها في املسلسل التلفزيوني 
«الشحرورة» من إنتاج شركة الصباح لالنتاج 

السينمائي. 

 أّجلت محكمة جنائيــــة بحرينية النظر في 
قضية الفنانة البحرينية املعتزلة زينب العسكري 
الى ٢٣ اجلاري، وذلك في ختام جلســــة سابقة 
استجوب فيها محامي املدعى عليها وهي املديرة 

السابقة لشركة العسكري.
  وخلص محامي املديرة السابقة للشركة محمد 
اجلشي بحسب جريدة «الوطن» السعودية الى 
ان موكلتــــه كانت خــــارج البحرين وقت ادعاء 
العسكري سرقة شركتها «بنت اململكة لالنتاج 

الفني».
  وأشــــارت وقائع القضية، بحسب ما كشف 
رجال املباحث، الى ان موظفة وشقيقتها املمثلة 
متكنتا من ســــرقة هواتف نقالة، منها الهاتف 
اخلاص بالعسكري، ومصوغات ذهبية ثمينة، 
ومبالغ مالية ضخمة، ومستندات مهمة، ثم بدأت 
املتهمتان بإرسال رسائل خاصة للمجني عليها 
محفوظة في هاتفها املســــروق عبر رقم هاتف 
مجهول، وبعد االستعالم عن رقم الهاتف من قبل 
رجال املباحث واالتصال به، مت اغالق الهاتف، 
وأخذت املباحث تتعقب الرقم التسلسلي للهاتف 
املسروق، حتى توصلت ملستخدمه وهو شخص 

آسيوي.
  وبسؤاله عن مصدر الهاتف أرشدهم حملل يبيع 
الهواتف النقالة، حيث أخبرهم العامل انه اشترى 
الهاتف من فتاة وأعطاهم اسمها، وتبني فيما بعد 
انه اسم ممثلة تعمل مع الفنانة زينب العسكري، 
فتم التحقيق معها، وأكدت ان موظفة تعمل معها 

باملؤسسة هي التي أعطتها الهاتف، وطلبت منها 
بيعــــه لعدم امتالكها املال، فتم احضار املوظفة 
التي أنكرت قيامها بالسرقة، وقالت ان الهاتف 
يعود لها، كما أثبت تقرير املختبر اجلنائي ان 
املكتب مت فتحه بواسطة مفتاح صحيح، وبعد 
ذلك متت عملية االتــــالف، وكانت املوظفة هي 

الوحيدة التي لديها نسخة منه. 

 الشحرورة صباح 

 زينب العسكري

 يقول المثل: الباب اللي يجيلك 
  منه ريح سده و..

  أ ـ بس
  ب ـ روح

  ج ـ استريح 

 وليد توفيق

 حنان ترك 

 عاصي احلالني

 ٣٨٠٠ فائز في برنامج «ألو فبراير»
 بعد أن نال ثقة المستمعين لجوائزه القيمة


