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 بثينة الرئيسي تبوح بأسرار «بو كرمي»: أنا بنت سعد الفرج

 الفنان القدير سعد الفرج الفنانة بثينة الرئيسي .. ومع املخرج اياد اخلزوز أثناء تصوير مسلسل «ما نتفق»

قلبي، خصوصا انه جعلني أقف 
أمـــام جنم كبيـــر لطاملا حلمت 
بالوقوف أمامه وهو الفنان القدير 
ســـعد الفرج، الذي يجسد دور 
والدي، ويشاركني البطولة فيه 
الهام الفضالة وعدد من املمثلني 
املهمني في اخلليج العربي، وهو 

من اخراج منير الزعبي.
 ٭  عبدالحميد الخطيب

الرئيســـي في  الفنانـــة بثينة 
مسلسل «بوكرمي برقبته سبع 
الكاتبة هبة  حرمي»، من تأليف 
مشاري حمادة، وبطولة نخبة من 
النجوم، والذي سيعرض خالل 
شهر رمضان املقبل على شاشة 
تلفزيون «الوطن»، وقالت بثينة 
كاشفة بعض تفاصيل واسرار 
العمل: هذا املسلسل عزيز على 

لتصوير أول مسلســـل «سيت 
كوم» تقوم باالشتراك فيه وهو 
«شلة بنات»، وجتسد فيه دور 
فـــي احـــدى اجلامعات  طالبة 
في اخلليج، تعيش في ســـكن 
الطالبات، وستنتقل أحداث العمل 
بني اجلامعة والســـكن بأسلوب 

درامي ممتع.
  وفي نفس الســـياق، تشارك 

ومن انتاج تلفزيون أبوظبي، أما 
االنتاج التنفيذي فهو لصالح شركة 
أرى االمـــارات لالنتاج االعالمي 

باشراف املخرج اياد اخلزوز.
  هذا، وبعد االنتهاء من تصوير 
املسلســـل خالل الفتـــرة املقبل، 
ستعود بثينة الرئيسي وتدخل 
االستديوهات من جديد الى جانب 
املخرجـــة االماراتية نهلة الفهد، 

على مرحلتني، االولى ٣٠ حلقة 
ستعرض قبل رمضان وستكون 
نهايتها «مبهمـــة»، ليتم اكمالها 
في أحداث اجلزء الثاني في شهر 

رمضان املقبل. 
  ومسلسل «ما نتفق»، مأخوذ 
عن فكرة وأشعار الشاعر االماراتي 
محمد سعيد الضنحاني، وقصة 
وسيناريو الكاتبة سوسن قابسي، 

سيشاهد املسلسل على تلفزيون 
«ابوظبي».

  وأكدت أن شخصية «ميرة» 
في حالة تقبلهـــا اجلمهور كما 
ســـتظهر عليه، ســـتكون مثاال 
ملجموعـــة كبيرة مـــن الفتيات 
الالتـــي ســـيتمنني أن يكن مثل 
«ميرة»، الفتة الى ان املسلســـل 
يتكون من ٦٠ حلقة، سيتم عرضها 

 رغـــم انتهائها مـــن تصوير  
«شوية أمل» مع املخرج البحريني 
علي العلي منذ نحو أربعة شهور 
اال ان الفنانـــة العمانيـــة بثينة 
الرئيســـي كلها شـــوق لعرض 
املسلســـل االجتماعي في شهر 
رمضان املقبل، السيما انها تقدم 
خالله شـــخصية بها الكثير من 
اخلطوط الدراميـــة التي يحبها 
الناس، حيث تلعب دور فتاة تدعى 
«سمية» وهي واحدة من خمس 
أكثر عقالنية  شـــقيقات، لكنها 
وهدوءا واتزانـــا، متر مبراحل 
مختلفة تؤثر بصورة مباشـــرة 
في شخصيتها، ويشاركها بطولة 
املسلسل املمثلون محمد املنصور، 
زهرة عرفات، خالد أمني وخالد 

البريجي، وآخرون.
   من جانب اخر، تعيش الرئيسي 
هذه االيام، شـــخصية «ميرة»، 
الفتاة التي تقوم ببطولة املسلسل 
الدرامي العربي «ما نتفق»، والذي 
يتم تصوير مشـــاهده في دولة 
االمارات بني امارتي أبوظبي ودبي، 
مع املخرج االردني اياد اخلزوز، 
حيـــث تخوض مـــن خالله أول 
بطولة درامية أمام املمثل العماني 
ابراهيم الزدجالي، وينتمي العمل 
الى الدراما الرومانسية.وصرحت 
بثينة أن «ميرة» حتمل بني طياتها 
«شخصية مزدوجة»، ستظهر بها 
في املسلسل، وقالت أن الشخصية 
والبطولة بحد ذاتهما مسؤولية 
جديدة تلقى علـــى عاتقها أمام 
اجلمهور اخلليجي والعربي الذي 

 ظهرت املطربة اللبنانية ميريام فارس للمرة الثالثة في 
الدورة الـ ٦٤ من مهرجان «كان» السينمائي مبجوهرات بلغت 

قيمتها ٣ ماليني دوالر من تصميم ديڤيد موريس.
  وأشارت صفحة ميريام على موقع التواصل االجتماعي 
«الفيس بوك» الى أن الفســـتان الذي كانت ترتديه كان من 
تصميم دار أزياء فيرساتشـــي وحقيبة من تصميم جورج 

أرماني واحلذاء من تصميم كريستيان لوبوتني.
  وكانت ميريام قد ظهرت مرتني مسبقا في املهرجان، االولى 
بفستان أصفر طويل من تصميم فيرساتشي أيضا، والثانية 

بفستان فضي قصير من تصميم اللبناني زهير مراد.
  هذا، وتوجهت ميريام حلضور مهرجان «كان» ملدة ثالثة أيام 
بناء على دعوة من ادارة املهرجان، ودعوة من املصمم العاملي 

روبرتو كافالي، حلضور افتتاح متجر جديد له هناك.
 ٭  القاهرة ـ سعيد محمود

 تواصل الفنانـــة غـــادة عبدالــــرازق تصوير أحدث 
أعمالهـــــا التلفزيونية «سمارة»، حيث تصور األربعاء 
املقبل مشهد جنازة والدتها باملسلســــل، والتــــي جتسد 
دورهــــــا الفنانة لوسي، بحسب جريدة «اليوم السابع» 

املصرية.
  ومسلسل «سمارة» من بطولة غادة عبد الرازق، ولوسي، 
وحسن حسنـــي، وياسر جالل، وسامي العدل، وزكي فطني 
عبدالوهـــاب، وعمر احلريري، ورجاء اجلداوي، وشمس 
وجناح حسن وصبري فواز، وحسام شعبـــان، ومحمـــد 
لطفـــي، ومن تأليف مصطفـــى محرم، ومن إنتاج شركــــة 

كنج توت، ومن إخراج محمد النقلي.
  يذكر أنـــه مت تصوير أغلب مشـــاهد املسلســـل، ولم 
يتبق منه إال ســـاعات قليلة لينتهي املسلســـل ويدخل 

ملرحلة املونتاج.

 غادة عبدالرازق  ميريام فارس أثناء تواجدها في «كان»

 ميريام فارس ترتدي مجوهرات 
في «كان» بقيمة ٣ ماليني دوالر 

 األربعاء.. تصوير جنازة 
  والدة غادة عبد الرازق

 «الدجال» لطارق العريان 
  بـ ١٠٠ مليون دوالر

 شقيقة كرمي تكشف أسرار 
انسحابه من «ستار أكادميي»

 صرح املخرج ياســــر النجار، صاحب شركة «ميركيروي»، 
والتي تعمل في األفالم املجسمة، أنه بصدد خوض مشروع فيلم 
«ثري دي» عاملي للمخرج طارق العريان، وهو فيلم «الدجال»، 
والــــذي رصدت له ميزانية تقدر بـــــ ١٠٠ مليون دوالر كتكلفة 
مبدئية للفيلم. وأشار النجار، حسب «اليوم السابع» املصرية، 
إلى أنه سيوفر أحدث التقنيات التي وصلت إليها التكنولوجيا 
في هذا املجال، خصوصا بعد أن انفتح املجال بني مصر والعالم 
للتعاون في ذلك املجال، والذي أتاح الفرصة للعاملني بهذا املجال 
في مصر للمنافسة العاملية. كما أكد النجار أن تفاصيل الفيلم 
ســــيتم طرحها في معرض االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
Cairo ICT واملعرض واملؤمتر الثاني لإلعالم والسينما في الشرق 
األوسط وأفريقيا Cairo MET لعام ٢٠١١ والذي سيحضره ٦ من 
كبار صناع تلك األفالم ممن شــــاركوا في صنع األفالم العاملية، 
مثل فيلم «بيرانا» و«اليس في بالد العجائب» وغيرها من األفالم 

الـ «ثري دي» العاملية، والتي حصلت على جوائز عديدة.

 رفضت داليا كامل، شقيقة كرمي كامل، الشاب املصري الذي 
انسحب مؤخرا من برنامج «ستار أكادميي»، أن يكون انسحاب 
شقيقها بســــبب الشــــائعات التي روجها البعض على املواقع 
االلكترونية وتتعلق بسمعته وتنال منها. وقالت داليا في مداخلة 
هاتفية مــــع برنامج «محطة مصر» الذي يقدمه االعالمي معتز 
مطر على قناة مودرن حرية، ان انسحاب شقيقها من البرنامج 
وراءه عدة أسباب ليس من بينها ما نشر على شبكة االنترنت، 
مشيرة الى أن االسباب احلقيقية أبرزها تعنت مسؤولي البرنامج 
ضده، موضحة أن البرنامج كان يخصص له وقت أقل من زمالئه 
للظهور والتحدث أمــــام الكاميرات، الى جانب أن هناك اجتاها 
واضحا من ادارة البرنامج لرفض أن يكون جنم املوسم الثامن 
من البرنامج مصريا، االمــــر الذي رفضه كرمي واعتبره تدخال 
في نتيجة البرنامج. وأضافت داليا أن سمعة أسرتها أهم بكثير 
من أي شــــهرة رمبا ينالها شقيقها، واصفة قرار انسحابه بأنه 

صائب الى حد كبير.

 كرمي كامل طارق العريان 

 نفت مشاركتها في فيلم «الفستان العريان»

محترما ومن تتاجر بجسدها.
  وأرجعت دينا تدني مستوى 
الرقص الى الكليبات، قائلة: أعتقد 
أن كل الكليبات في الوقت احلالي 
توضح الى أي درجة وصل مستوى 
الرقص الشرقي في مصر والعالم 

العربي.

النني أحب هــــذه املهنة، وأحترم 
فني جدا وسأدافع عنه حتى آخر 
يوم في عمري، ولكن الصورة التي 
تقدمها الراقصة للناس هي التي 
تدفعهم الى احلكم بأن الرقص فن 
دون املستوى، الن اجلمهور ليس 
ســــاذجا، فهو يعلم من تقدم فنا 

الراقصة دينا صحة ما   أكدت 
نشر عن زواجها من رجل أعمال 
مصري، لكنها رفضت اخلوض في 
أي تفاصيل عن حياتها الشخصية 
سوى قرارها بعودة ابنها «علي» من 
أميركا ليكمل دراسته مبصر بعد 
الثورة، وقالت دينا:خبر زواجي 
من رجل االعمال وائل أبو حسني 
نشــــر بالفعل، ولكن هذه حياتي 
الشخصية وال أحب اخلوض فيها، 
عندما يصبح ممكنا أن أحتدث عن 
املوضوع سأفعل ذلك على الفور، 
وأريد أن أوضح أن احلب والزواج 
مهمان بالنســــبة الي، بحسب ما 
ذكرت مجلــــة «لها» الصادرة هذا 

االسبوع.
  وعما تردد بشــــأن مشاركتها 
البطولــــة فــــي فيلم «الفســــتان 
العريان» قالت دينا: «هذا الفيلم 
ليس له وجود اال في أذهان بعض 
الصحافيني، فأرجــــو أن يتأكدوا 
من صحة االخبار قبل نشــــرها، 
نافية تفكيرها في االعتزال حاليا، 
قائلــــة: االعتزال قرار صعب جدا 
وهو دائما فــــي ذهني، ولكني ال 
أطيل التفكيــــر فيه، النني عندما 
أقرر االعتزال لن أعود عن قراري، 
لذلك فهو قرار صعب جدا ويحتاج 
الى تفكير. واآلن أرى أني مازلت 
أصلح للعمــــل». وزادت دينا: أنا 
مقتنعــــة بالرقص كفــــن وليس 
كتسلية واثارة، وباملناسبة أنا ال 
أرقص الكل العيش، ولكنني أرقص 

 دينا 

 دينا: تزوجت برجل أعمال مصري


