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الفنانة القديرة حياة الفهد الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

وفاء عامر

الميتا فرجنية

بسام املال

باسكال مشعالني

محمد الصيرفي

بعد غياب .. »الجليب« يعيد حياة الفهد 
إلى شاشة »دبي« في رمضان المقبل 

عبدالحميد الخطيب
تعقد الفنانة القديرة حياة الفه���د ومدير تلفزيون دبي علي 
الرميثي في السادسة من مساء اليوم )االربعاء( بفندق الشيراتون 
مؤمترا صحافيا برعاية الش���اعر الشيخ دعيج اخلليفة، ويديره 
الزميل نايف الش���مري، ويحضره كل من امل���وزع عامر صباح 
ومخرج مسلسل »اجلليب« سائد الهواري، ومدير البرامج بقناة 
دبي عبداهلل العجلة للتح��������دث عن عودة التعاون مجددا بني 
»دبي« وسيدة الشاشة اخلليجي�����ة حياة الفهد من خالل عرض 
مسلسلها »اجلليب« في شهر رمضان املقبل وأهم خططهم الدرامية، 
وتفاصيل أعمالهم اجلديدة، كما س���يتحدث الرميثي عن الدورة 
البرامجية اجلديدة لقناة دبي والتي بدأ بالتحضير لها من اآلن.

من جانب آخر يواصل مسلسل »خارج األسوار« للقديرة حياة 
الفهد حصد النجاح على قناة »ام بي سي« وذلك للقضايا االنسانية 

التي يطرحها في قالب تراجيدي ممتع ومنها نتائج إجبار الفتيات 
على الزواج وحب املال الذي يجعل اإلنسان يفقد أعز ما لديه من 
أجل احلصول عليه، وكذلك تعدد الزوجات واثره على االس���رة 
واملجتمع وقضية النكران التي تواجهها األمهات الالتي يضحني 
من أجل أبنائهن وتؤدي ام سوزان في املسلسل دور فاطمة التي 
تواجه صعوبات احلياة وتتعرض للعديد من املواقف النفسية 
التي تهزها وتفقدها جزءا من وعيها مبا يحيط حولها ما يسبب 
لها مشكالت نتيجة تصرفاتها املتضاربة بني الطيبة والعصبية 

وال جتد من يقف بجوارها غير ابنتها نورة )مالك(.
يذكر ان مسلس���ل »خارج األسوار« تأليف خالد احلربي ومن 
إخراج نور الضوي ومن بطولة الفنانة القديرة حياة الفهد، محمد 
جابر، أحمد السلمان، مالك، زهرة اخلرجي، شهاب حاجية، بثينة 

الرئيسي، وآخرين. 

تعقد مؤتمرًا صحافيًا اليوم برعاية الخليفة وحضور مدير القناة

»تحية كاريوكا« في عام 2012

الميتا: أفضل المشاركة 
في األعمال المضمونة

بسام المال 
يصّور »الزعيم« في أبريل

الحمل يمنع باسكال 
من الغناء بالمغرب

محمد الصيرفي 
يواجه صعوبات الحياة

طلب منتج مسلسل »كاريوكا« من فريق العمل تخفيض أجورهم 
إلى النصف فوافق أغلبية املش���اركني في املسلس���ل الذي يتناول 
س���يرة حياة الفنانة الراحلة حتية كاري���وكا، لكن املخرج رفض 
إلغاء السفر لتخفيض قيمة اإلنتاج ملا له من تداعيات سلبية على 
أحداث العمل، لذا مت االتفاق على تأجيل العمل، حسب »النشرة« 

إلى رمضان 2012.
يذكر أن مسلس���ل سيرة حياة حتية كاريوكا يضم فريق عمل 
ضخما يشمل 150 ممثال ابرزهم وفاء عامر وعزت أبو عوف وفاديا 
عبد الغني وتامر عبد املنعم وعالء مرس���ي ومحمد رمضان وأينت 
عام���ر. وكان من املق���رر أن تكون مواقع التصوي���ر بني القاهرة 

واإلسكندرية واإلسماعيلية واسطنبول وبيروت.

توجهت املمثلة اللبنانية الميتا فرجنية إلى القاهرة، 
لعقد اجتماعات حول مش����اركتها في فيلم سينمائي 
جديد من إنتاج ش����ركة »ميلودي«، وسيتم كوم من 
إنت����اج أحمد هالل، وهو عبارة عن بطوالت جماعية 
مبشاركة عدد من املمثلني، حسب »إيالف«. وعن احتمال 
رؤيتها مجددا في األعمال اللبنانية بعد انقطاعها عنها 
ودخولها إلى السوق املصرية، أشارت الميتا إلى أنه 
ال مشكلة لديها في املشاركة في أعمال لبنانية سواء 
سينمائية أو درامية، وقالت: لقد وقعت على فيلمني 
وطلب مني التوقف عن املش����اركة في أعمال أخرى 
حلني اس����تكمال التصوير، ولكن وألسباب إنتاجية 
ومادية مت إيقاف العملني، لذلك أفضل املش����اركة في 
األعمال املضمونة، كم����ا أنني مكتفية باألعمال التي 

قدمتها ووصولي إلى السينما املصرية. 

بالرغ����م من عدم حتديد أس����ماء املمثلني الذين 
سيجس����دون األدوار الرئيسية في املسلسل إال أن 
املخرج السوري بسام املال قد بدأ التحضير لتصوير 
مسلسل »الزعيم« في ابريل املقبل، بحسب »النشرة«. 
يذكر انه مت تغيير اسم املسلسل من »خان الشكر« 
الى »الزعي����م«، ومن املقرر تصويره في دمش����ق 
القدمية على أن يعرض خالل شهر رمضان املقبل، 
وهو تأليف وفيق الزعيم وبطولة نخبة من جنوم 

الدراما السورية.

القاهرة ـ سعيد محمود
اعتذرت الفنانة اللبنانية باسكال مشعالني، 
عن عدم إحياء اح���دى احلفالت الفنية، التي 
كان من املقرر إقامتها باملغرب، بسبب ظروف 
احلمل، وحتى ال تتعرض ألي مشاكل صحية 
وذلك بعد نصيحة الطبيب لها بعدم التعرض 
إلجهاد في األش���هر األولى من حملها، حسب 

مجلة »بصراحة« اللبنانية. 
وكانت باس���كال مش���عالني قد انتهت من 
تصوير كليب ألغنيتها اجلديدة »عم تهددني 
ب���دك تطلقني«، مع املخرج فادي حداد، لكنها 
قررت تأجيل عرض الكليب، بسبب األحداث 

التي تسود الوطن العربي.

يواجه الفنان محمد الصيرفي واملمثلة السعودية مروة 
محمد قضايا اجتماعية وإنسانية تعترض طريقهما، وذلك 
ضمن الرواية اخليالية التي جتمع النجمني في احللقة 
املقبلة من برنامج »لو«، والتي ال تخلو من املنعطفات 
القاسية التي تفرضها احلياة. وتغوص الفنانة أروى 
ف����ي تفاصيل احلياة املهنية لكل من مروة والصيرفي، 
لتفسير عالمات االستفهام التي تسيطر على واقعهما 
الش����خصي واملهني، مسلطة الضوء على أهم أعمالهما 

الفنية املستقبلية.
وتنجح أروى في تقدمي القصة االفتراضية في أجواء 
يسودها التشويق، لتخلق نكهة واقعية مختلفة بطرح 
بعض األسئلة للضيفني حول آخر أخبارهما، وتدفعهما 

إلى الرد على بعض الشائعات التي طالتهما مؤخرا.


