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مغامرتها بدأت 
من ميامي مع 

مجموعة من النجوم 
العرب

عبداهلل الرويشد يضم »تشرفنا« 
و»رضينا بالهم« أللبومه اجلديد

انتهى سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد 
من تس����جيل أغنيتني جديدتني، األولى بعنوان 
»تشرفنا« كلمات سعود الواوان، وأحلان عبداهلل 
القعود، والثانية بعنوان »رضينا بالهم« كلمات 
سعود الشربتلي وأحلان عبداهلل القعود أيضا، 

وسيضمهما الرويشد إلى ألبومه اجلديد.
كما يش����ارك الرويشد املطربة شذى حسون 
بأغنية جديدة تضمها أللبومها اجلديد، لكن يتكتم 
االثنان عن تفاصيلها، ويستعد ايضا حسب ما ذكر 
موقع »جنوم« لتسجيل سهرات غنائية للتلفزيون، 
م����ن إعداد الزميل صالح الدويخ ونايف النعمة، 
وإخراج علي جمعة وجوهر اجلويهل، ويشاركه 

تلك السهرات نبيل شعيل، ويارا، وأروى، وماجد 
املهندس، وبشار الشطي، وديانا كرزون.

اجلدير بالذكر ان سلطان الرومانسية عبداهلل 
الرويشد سيطرح ألبومه اجلديد، حسب بعض 
االخبار التي تداولتها املواقع االلكترونية مؤخرا 
بعد استقرار األوضاع بالوطن العربي، ويتعاون 
فيه مع ع���دد امللحنني املعروفني ومنهم: خالد 
الشيخ وفايز الس���عيد وابو بكر سالم، ومن 
الشعراء: علي مس���اعد وبدر بن عبداحملسن 
وس���اري وبنت العطا. ومن املتوقع ان يضم 
لأللبوم »ديو« مع الفنانة اإلماراتية أحالم من 

أحلان الفنان فايز السعيد.

سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد

نوعية أفالم اليوم الواحد.
وأصيبت سوسن بنزلة برد 
أجبرتها على عدم اخلروج من 
املنزل واحلصول على اجازة 
ملدة يومني من تصوير مسلسل 
»حلظات حرجة« حلني متاثلها 
للشفاء لتعود بعدها الستكمال 
تصوير دورها داخل استديو 

جالل.

سيتحدثون عن االحداث املؤملة 
التي صقلت وكونت شخصيته، 
كما سيتم الكشف عن مخاوفه، 
فكيف ستساعده النواعم على 

تخطيها؟
يوم خاص ف���ي الطبيعة 
مع محمد حماقي في البرنامج 
االجتماعي الثقافي »كالم نواعم« 
من تقدمي د.فوزية سالمة، رانيا 

سوسن بدر تعيش »حلظات حرجة« 
في »قطار الصعيد«

مخاوف محمد حماقي في البقاع اللبناني

فهد الكبيسي لراشد بن حمد الشرقي: 
»خليها على اهلل« في قصر السراب

انتهى الفنان القطري فهد الكبيسي، من 
تصوير أحدث أغنياته اجلديدة التي تعاون 
فيها مع املخرج اإلماراتي جاس���م اجلسمي، 
حيث اختار منطقة »رمال ليوا«، وبالتحديد 
في قصر السراب، الذي يبعد قرابة الساعتني 
ونصف الس���اعة عن العاصم���ة اإلماراتية 
أبوظبي، واس���تغرق التصوير يوما واحدا 
مبشاركة فرقة »الدواسر« للفنون الشعبية 

السعودية.
هذا وحتمل األغنية عنوان »خليها على 
اهلل«، وتعاون بأحلانه���ا للمرة األولى مع 
امللحن اإلماراتي علي كانو، وهي من أشعار 
الشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي، حيث 

قال الكبيسي، حسب »إيالف«: لقد تشرفت 
بغناء أشعار الشيخ راشد بن حمد بن محمد 
الشرقي، وأحلان علي كانو، وأمتنى أن تالقي 
حظها من االنتشار وكسب محبة اجلمهور، 
خصوصا انها من األغنيات اجلميلة جدا التي 

أقدمها خالل مسيرتي الفنية«.
وأضاف: اختار املخرج منطقة جميلة لم 
يتم التصوير فيها من قبل، وقدمنا أنا وفرقة 
الدواسر سيناريو خاصا رسمه لنا املخرج 
جاسم اجلس���مي، الذي أتعاون معه للمرة 
األولى، وكان رائعا في كل ش���يء، حيث مت 
التصوي���ر في جو من املرح واألداء املمتزج 

بروح الرقصات الشعبية.

برغ���وت، هبة جم���ال وفرح 
بسيسو، وتعرض احللقة االحد 

.MBC1 املقبل على

وافقت الفنانة سوسن بدر 
على املشاركة في فيلم »ساعة 
السيناريس���ت  ونصف« مع 
أحمد عبداهلل، واملخرج سامح 
عبدالعزي���ز، واملنتج محمد 
السبكي، الذي يتناول حادثة 
قطار الصعيد التي وقعت قبل 
عدة سنوات وراح ضحيتها 
اكث���ر من 500 ش���خص بعد 
احتراق القطار الذي كان مكتظا 

بالركاب.
ويعد هذا هو الفيلم األول 
الذي تشارك فيه بعد حصولها 
على جائزة افضل ممثلة في 
القاهرة السينمائي  مهرجان 
الدولي في دورته األخيرة عن 

دورها في فيلم »الشوق«.
وجتس���د سوسن، حسب 
»ايالف«، دور إحدى السيدات 
اللواتي يركنب القطار احملترق 
لدى حتركه ف���ي طريقه الى 
الصعيد لتستعرض حياتها 
من خالل الشخصيات املوجودة 
في األحداث والفيلم ينتمي الى 

حلقة جدي���دة من برنامج 
»كالم نوع���م« ينطلق خاللها 
فريق البرنامج مع الفنان محمد 
حماقي ف���ي رحلة الى البقاع 
اللبناني، فقرات متعددة تتنوع 
فيها االحاديث والنش���اطات 
الرياضي���ة والترفيهية، بعد 
الوص���ول الى ضف���ة بحيرة 
تعنايل تتولى د.فوزية توزيع 
مهمات الشوي وفرم البقدونس، 
أما حماقي فسيساعد في عصر 
احلامض وسيروي قصة لقائه 
خطيبته كما سيغني شريكة 

حياته.
وفي جلس���ة ش���رقية في 
الطبيع���ة تتناول  أحض���ان 
»النواع���م« مع حماقي هموم 
الشباب العربي وأخبار الثورة 
في مصر، وتس���تمر احللقة 
بالرج���وع الى الطفولة حيث 
والول مرة سنش���اهد حماقي 
يلعب في ماتش كرة قدم بني 
االهلي والزمالك، ويتحول اللقاء 
من رياضي الى رومانسي حيث 

سوسن بدر

محمد حماقي

أكدت أن لديها »فوبيا« من دوار البحر 

منى شداد خائفة وتطلب الرجوع للكويت بأسرع ما ميكن

خالل جلستهم على مائدة 
الطعام على سطح باخرة »ذا 
نرويج سكاي« املتجهة إلى جزر 
الباهاما، طلب���ت الفنانة منى 
شداد واملطربة أصالة نصري 
واالعالمي نيش���ان من أحمد 
البايض استعراض مهاراته في 
ألعاب اخلفة، وهو ما رحب به 

البايض نفسه.
جاء ذلك في برنامج »شط 
بحر الهوى« الذي يعرض يوم 
السبت من كل أسبوع الساعة 
23:00 بتوقي���ت الس���عودية، 
ويشارك فيه نخبة من جنوم 
العرب مثل راغب عالمة، وأحالم، 
ومنى شداد، وميساء مغربي، 
وروي���دا عطي���ة، ومصطفى 
اخلان���ي، وأصال���ة نص���ري، 

واإلعالمي نيشان، وغيرهم.
وكان���ت البداية م���ع قيام 
البايض بتحريك ملعقة كانت 

وتشهد الرحلة عديدا من املواقف 
الطريفة واملثيرة، كما تتضمن 

أنشطة وألعابا ترفيهية.
املغامرة تبدأ في ميامي، حيث 
يصل كل النجوم بشكل منفصل 
من بلدهم األصلي، قبل 3 أيام 
من اإلبحار، وترافقهم الكاميرات 
لترصد جميع األنش���طة التي 
سيقومون بها. ويعتبر البرنامج 
فرصة لرؤية احلياة مع هؤالء 
النج���وم الكبار واالس���تمتاع 
التي تتخلل  الفنية  باألنشطة 

الرحلة املثيرة.
اجلدير بالذك���ر ان الفنانة 
منى شداد تشارك في العديد من 
األعمال الدرامية التي ستعرض 
في شهر رمضان املقبل، وكانت 
مش���اركتها في مسلسل »زمن 
مريان« مع النجم طارق العلي 
والذي ع���رض رمضان حققت 

جناحا كبيرا.

النجوم »ذا  وكانت باخ���رة 
نرويج س���كاي« قد أقلعت إلى 
جزر الباهاما وعلى متنها فريق 
»شط بحر الهوى«. وفور إقالع 
السفينة سيطرت حالة من اخلوف 
على منى شداد بعد أن حتركت 
باخرة النجوم »ذا نرويج سكاي« 
إلى ج���زر الباهاما وعلى متنها 

فريق شط بحر الهوى.
سبب اخلوف كشفه اإلعالمي 
نيشان ديرهاروتنيان في حلقة 
»شط بحر الهوى«، حيث قال 
إن منى شداد لديها »فوبيا« من 
دوار البحر، وهو ما أكدته منى 
بنفسها، لكنها حاولت التماسك 

بعد حترك الباخرة.
واملعروف أن »ش���ط بحر 
اله���وى« هو برنام���ج واقعي 
جتري فيه مجموعة من النجوم 
العرب جوالت ومغامرات على 
ظهر سفينة في البحر الكاريبي. 

أمامه دون أن يلمس���ها ويديه 
بعيدتان، ما دفع أصالة إلى أن 
تقول – برد فعل عفوي – »يخرب 
بيت شيطانك«، في إشارة إلى 
تعجبها مما قام به البايض خالل 

جلسة الطعام.
وطل���ب كل من منى ش���داد 
وأصالة واإلعالمي نيش���ان من 
البايض أن يقدم لهم درسا عمليا 
في كيفية قيامه بألعابه اخلفيفة، 
وهو ما نفذه البايض على الفور 
بأخذ أحد املناديل املوجودة على 
املائدة، وقام بإخفائه عن األنظار، 
ما أثار تخوف منى ش���داد التي 
طلبت أن ترجع للكويت بأسرع 
م���ا ميكن. بعدها ق���ام البايض 
بإظهار خفاي���ا اختفاء املناديل، 
م���ا دفع أصالة إل���ى الطلب من 
زوجها ط���ارق العريان أن يبلغ 
إدارة الباخرة برغبتها في سماع 

أغاني فيروز.

..ومع طارق العلي في »زمن مريان« منى شداد

رفضت اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص هذا املوضوع

قالت إن األدوار الشعبية تتمتع باحليوية والواقعية أكثر من غيرها

عبير صبري تتبرأ من شائعة عالقة محّرمة جتمعها بثري خليجي 

جومانا: رقصي في »شارع الهرم« بال عري وال يخدش احلياء

الفنانة عبير صبري  أبدت 
انزعاجه���ا من ش���ائعات يتم 
تداولها عبر موقع »الفيس بوك« 
عن وجود عالقة محرمة تجمعها 

برجل أعمال خليجي.
وقالت صبري في تصريح 
لموقع mbc.net موجهة حديثها 
لمستخدمي الموقع: »يا رب من 
يريد تشويه سمعتي ترد له في 

أمه أو أخته«.
ووض���ع ش���باب بالموقع 
صورة شبه عارية، يبدو أنها 
من أحد أعمالها القديمة، وقالوا 
إنها مأخوذة من ڤيديو التقطه 
رجل أعمال خليجي لها بعد أن 
أقام معها عالقة غير شرعية في 

أحد فنادق القاهرة.
وزعموا أن���ه أخذ موافقتها 
على ذلك، لكنها لم تكن تتخيل 
أن يتم تس���ريبه إلى »الفيس 

بوك« والمنتديات.
ويطلب واضع الصورة من 
المستخدمين تنفيذ عدة خطوات 
حتى يتم مشاهدة الڤيديو الذي 
أخذت منه، وهي عمل »اليك« 
ل� »40 صفح���ة«، ثم الضغط 
على كلمة »شير« حتى يستفيد 
الجمي���ع � على ح���د وصفه � 

أك���دت الفنان���ة الس���ورية 
جومانا مراد ان تجسيدها دور 
راقصة في فيلمها الجديد »شارع 
الهرم«، ال يعني قبولها العري 
أو تقديم مش���اهد مثيرة على 
العام،  الحياء  الشاشة وخدش 
نافية ما تردد عن رفضها العمل 
مع المخرج خالد يوسف، لكون 
أعماله تتسم بالجرأة والخروج 
أن  إلى  المألوف، مش���يرة  عن 
معياره���ا الوحيد ف���ي الحكم 
على العمل هو طبيعته ال اسم 

المخرج.
وقالت جومانا مراد: لم أرفض 
العمل مع المخرج خالد يوسف، 
لكن���ي أرف���ض األدوار التي ال 
اللحظة  تناسبني، وحتى هذه 
لم أغير موقفي، ولن أقبل تقديم 
المشاهد المثيرة التي ال تتناسب 
مع جمهوري، حسب ما ذكرت 
مجل���ة »كالم الناس« الصادرة 

هذا األسبوع.
وعن سر قبولها دور راقصة 
في فيلم »شارع الهرم« رغم أنه 
يعد م���ن األدوار المثيرة، قالت 
جومان���ا مدافعة: أق���دم خالل 
األح���داث دور راقصة في فرقة 
فنون شعبية، تتحول مع تطور 
العم���ل إلى راقصة في المالهي 
الليلية، وتقديمي دور راقصة ال 
يعني أنني أتنازل عن مبادئي، 
ألنني س���أقدم الدور بعيدا عن 

بعيد ميالده���ا، جزء من هذه 
الخطة.

اتخاذ أي  ورفضت عبي���ر 
إج���راء قانوني تج���اه هؤالء، 
مضيفة: لمن ألجأ حتى أحصل 
على حقي.. هل سألجأ للمجلس 
العس���كري؟.. ربن���ا يأخذ لي 

حقي.
يذكر أن الفنانة عبير صبري 
عانت أخيرا من اس���تبعادها 
م���ن بطول���ة بع���ض األعمال 
التلفزيونية، فبعد أن كانت من 
أول المرشحات للمشاركة في 
بطولة مسلسل »أهل الهوى«، 
المسلسل،  تم استبعادها من 
الدور للفنانة نيرمين  وذهب 

الفقي.
وتكرر هذا الوضع مع عبير 
في مسلسل »شارع عبدالعزيز« 
للمنتج ممدوح شاهين، فبعد أن 
كانت عبير من أول المرشحات 
في المسلسل، حيث قام المنتج 
بإرسال السيناريو لها لتجسد 
أحد األدوار المهمة ضمن أحداث 
المسلس���ل، واتفق معها على 
تفاصيل الدور، إال أنه قام في 
ه���دوء ت���ام بالتوقيع مع عال 

غانم.

العملية، والمحامية، والصعيدية، 
وعشرات الشخصيات األخرى.
من جانب آخر أبدت الفنانة 
القيام  السورية موافقتها على 
ببطولة املسلس���ل التلفزيوني 
اجلديد »اع���ادة نظر« الذي مت 
االحتفال ببدء تصويره مؤخرا 
اس���تعدادا لعرضه على شاشة 

رمضان القادم.
واملسلسل قصة وسيناريو 
وحوار احمد دردير احمد واخراج 
محمد الرش���يدي ويشارك في 
بطولت���ه الفنانون الكبار ليلي 
طاهر ونبيل احللفاوي وجمال 
اسماعيل ومحمد متولي، باالضافة 
ملجموعة من الفنانني املعروفني 
مثل عنبر وسلمى غريب وشروق 
وماهر عصام ويسري مصطفى 
ومحم���د عبداجلواد ومجموعة 
كبي���رة م���ن الوجوه الش���ابة 
واملطربني اسرار اجلمال ودعاء 

رجب.
ومت االتفاق مع املطرب علي 
احلجار عل���ى تقدمي اغاني تتر 
البداي���ة والنهاية م���ن كلمات 

الشاعر محمد احلمايل 
انتاج شركة  واملسلسل من 
طم���وح مبيزاني���ة قدره���ا 15 
مليون جنيه ورفضت جومانا 
مراد االفص���اح عن االجر الذي 
تعاقدت به على القيام ببطولة 

املسلسل.

متعمدة لتشويه سمعتها، بسبب 
ما أشيع عن معاداتها للثورة 

المصرية.
واعتبرت أن ما نشرته مواقع 
إلكترونية أخي���را عن إقامتها 
حفال صاخبا منذ أس���بوعين 
شربت خالله الخمور لالحتفال 

اللعوب التي هي في الوقت نفسه 
مسكينة وتقع في غرام »ذكري« 

الذي يرفض االرتباط بها.
وعن سبب تفضيلها األدوار 
الشعبية، قالت جومانا: األعمال 
التي تتناول األدوار الش���عبية 
تتمتع بالحيوية والواقعية أكثر 
من غيرها، كما تتناول الشريحة 
الكبرى في مجتمعاتنا العربية، 
لكني لس���ت متخصصة بهذه 
األدوار، بدليل أني قدمت السيدة 

وأخيرا نسخ الكالم المصاحب 
للڤيديو والذي يشرح تفاصيله 
في 15 صفحة ب� »الفيس بوك«، 
ليفاجأ من يقوم بهذه الخطوات 

أنه ال يوجد ڤيديو.
وأوضحت عبير صبري أن 
الهدف من نشر كل ذلك هو خطة 

العري والمشاهد المثيرة وغيرها 
من التفاصيل التي يظن البعض 
أنها البد أن تكون مالزمة لمثل 

هذا الدور.
أم���ا ع���ن دورها ف���ي فيلم 
المخرج  القم���ر« م���ع   »ك���ف 
خالد يوسف، فقالت: أجسد في 
الفيلم ش���خصية فتاة شعبية 
تعمل بائعة في أحد األسواق، ولها 
ظروفها ومصطلحاتها وطبيعتها 
الخاصة، إنها شخصية »لبنى« 

عبير صبري

جومانا مراد

يستعد لتسجيل سهرات غنائية تلفزيونية


