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عبداملنعم العامري

أكدت الفنانة منى شداد أنها كانت حريصة على احملافظة 
والتمسك بالعادات والتقاليد اخلليجية في برنامج »شط 
بحر الهوى« الذي يعرض على mbc1، ملعرفتها أن البرنامج 
يتابعه مئات اآلالف من املش���اهدين، لذلك كانت حريصة 

وحذرة في كل تصرف تقوم به.
وعن جديدها، أكدت منى حسب موقع »ام بي سي نت« 
أنها انتهت من املش���اركة في بطولة حلقتني من سلسلة 
»قصة هوانا«، األولى بعنوان »قدر عمري«، وجس���دت 
فيها ش���خصية الفتاة املكافحة، التي تضحي بكل شيء 
من أجل أسرتها، واحللقة الثانية فضلت أن تكون مفاجأة 

للمشاهدين.
كذلك شاركت في حلقتني من اجلزء الثاني من مسلسل 
»امل���زواج«، األولى بعنوان »أعطني حريتي أطلق يداي« 
جسدت فيها شخصية امرأة تبحث عن الطالق هروبا من 
زوجها املتعجرف، والثانية بعن���وان »الفتانة« ولعبت 

شخصية زوجة تسيرها والدتها.
كما تواصل حاليا تصوير س���يت كوم »فلتة الفريج« 
للمخرج نعمان حسني، عبارة عن كوميديا تراثية خفيفة 
وطريفة، من بطولة النجم الكوميدي طارق العلي وشهاب 
حاجية، واملسلس���الت الثالثة س���تعرض على شاش���ة 

.mbc
كانت شداد قد انتهت من تصوير مشاهدها في املسلسل 
الكوميدي »سعيد احلظ«، وجتس���د فيه شخصية فتاة 
أميركية من أصل عربي حتب الطرب، وتقوم بتجس���يد 

شخصية فنانة شعبية.
كما تدخل بعد أيام موقع تصوير املسلس���ل التراثي 
»العضيد« للمخرج األردني أحمد دعيبس، وجتسد شخصية 

فتاة تنظم وتتذوق الشعر.

منى شداد

منى شداد: 
»أعطني حريتي أطلق يدّي«

ممثلة شابة »ابتلشت« مع 
احد معجبيها بعد ما يابتله 
هدية بعيد ميالده صاحبنا 
ما صدق خبر عرض عليها 

الزواج.. الشرهة عليچ!

وصفت ممثلة العمل مع احد 
املنتجني باملصيبة واللي ربها 

ما يحبها تشتغل معاه النه 
منتج بخيل ويسوي نفسه 

فاهم و»مرمرها« ليما عطاها 
فلوسها.. سبحان مغير 

االحوال قبل ما تبني احد 
يقربله!

مطربة يديدة قاعدة تدقدق 
على الصحافة علشان 

يسوولها حوارات بعد ما 
كانت »تتغلى« عليهم بحجة 
مشغولة في االستديو وهي 

مطيحة باملباركية.. احلمد هلل 
والشكر!

زواج

مصيبة

حوارات  يكشف مراهقة »بنات الثانوية« على »دبي«

النشمي يكتب حلياة الفهد »سيدة البيت«
انتهي املؤلف الشاب محمد 
النشمي من كتابة وتصوير 
مسلس���له اجلدي���د »بن���ات 
الثانوي���ة« للمخرج س���ائد 
الهواري وبطولة نخبة كبيرة 
من النج���وم منهم عبداإلمام 
الش���راح،  عبداهلل، انتصار 
أحالم حسن، عبير اجلندي، 
فاطمة احلوس���ني، عبداهلل 
بوشهري، فؤاد علي، سوسن 

الهارون شهد.
وعن فك���رة العمل يقول: 
املسلسل يتحدث عن حياة 6 
بنات يلتقني بالثانوية ونسلط 
الضوء على حياتهن وس���ن 
املراهقة س���واء باملدرسة أو 

خارج أسوارها.
ويضيف: العمل أساسا كان 
مكتوبا على شكل رواية، حيث 
طرحت كتابي في عام 2009 

واحلمد هلل القى استحسان 
اجلمهور وأنا لم أكن مقتنعا 
بتحويل الرواية الى مسلسل 
إال بعد طرحي للجزء الثالث 
حينه���ا فكرت ف���ي حتويلها 
ملسلس���ل درامي وهلل احلمد 
جاءت لي العديد من العروض 
من منتجني وقن���وات ولكن 
عرض قناة دبي كان األنسب لي 
وال أنسى دورا املخرج محمد 
حسني املطيري بإيصال الفكرة 

لقناة دبي.
أما ع���ن جدي���ده فيقول: 
وقعت عقد م���ع املنتج عامر 
صباح لتصوير مسلسل درامي 
من تأليف���ي وبطولة الفنانة 
القديرة حياة الفهد واس���مه 
البيت« وسيعرض  »س���يدة 

بعد شهر رمضان.
بشار جاسم مشهد من مسلسل »بنات الثانوية« ٭

محمد النشميالفنانة القديرة حياة الفهد

أوبريت »بكرا« يجمع جنومًا عربًا مع كوينزي جونز 
والكلمات ملاجدة الرومي والساهر تلحينًا

كلوديا مرشليان تنافس رمضانياً بـ »باب إدريس« 
ش����ركة  )Sam Production( من 
إخراج املخرجني السوريني رامي 
حنا وليث حج����و. أما املمثلون 
فه����م لبنانيون، مع مش����اركة 
للمثل الس����وري مكسيم خليل، 
وبعض الشخصيات املصرية. 
مارش����ليان التي كان����ت قدمت 
الذي عرض  مسلسلي »أجيال« 
على الشاش����ة وينتظر موسمه 
الثاني وايضا »م����دام كارمن«، 
تشير الى ان جميع مسلسالتها 
الواق����ع. وتؤكد ان  تنطلق من 
هدفها الوحيد ان تصل رسالتها 
الى املتلقي، حيث كل إنسان يرى 

األمور على طريقته.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

ثم أيام االس����تقالل اجتماعيا ال 
سياسيا. كذلك يسلط الضوء على 
� املسيحي،  التعايش اإلسالمي 
وعلى بيروت خالل هذه احلقبة اي 
في العام 1943 التي كانت خليطا 
من األجانب والعرب والقبضايات 
الذين انقس����موا، وبقي بعضهم 
على قناعاته، بينما سار آخرون 

مع سلطات االنتداب.
هذا وتكش����ف مرش����يليان 
انها حتضر ملسلس����ل س����وري 
ضخم، باش����رت بكتابته حملطة 
ال����� »أم بي س����ي« ويقع في 90 
حلقة، ويتناول قصة اجتماعية 
وتتشعب عنها قصص جانبية 
بحبكة جميل����ة. وهو من إنتاج 

على حياة الناس في بيروت في 
تلك املرحلة. وستتناول الكاتبة 
ما كانت عليه احلياة قبل احلدث 
االستقاللي، ونقل أجواء بيروت 

القدمية.
واعتمدت مرشاليان على لقاء 
أشخاص عاش����وا تلك احلقبة، 
ليأتي س����ردها ونقلها مشابها 
لتل����ك احلقبة. فاملسلس����ل لم 
يخرج أسماء من كتب التاريخ، بل 
يتحدث عن مواطنني عاديني كانت 
لهم أدوار بطريقة أو بأخرى في 
التحرر من االستعمار الفرنسي. 
العم����ل حقبة اعتقال  ويتناول 
رئيس اجلمهورية بشارة اخلوري 
ورئيس احلكومة رياض الصلح 

تقضي كلوديا مرشليان إجازة 
مبوناكو على هامش مشاركتها 
كعضو هيئ����ة حتكيم ملهرجان 
الكاتبة  تلفزيوني. هذا وتنجز 
اليوم كتابة مسلسل »باب ادريس« 
الذي سيجد طريقه الى شاشة ال� 
»ال بي سي« في رمضان املقبل 
لتنافس به احملطة كعمل لبناني 
في املوسم الرمضاني املقبل. ويقع 
املسلسل في 30 حلقة وهو من 
إخراج سمير حبشي وإنتاج شركة 
)مروى غروب(. ويشارك فيه عدد 
كبير من املمثلني، ويتناول حقبة 
من حياة مدينة بيروت، عشية 
حصول لبنان على اس����تقالله، 
حيث ستسلط مرشاليان الضوء 

املغ���رب وحتديدا  تش���هد 
الوطنية  استديوهات اإلذاعة 
املغربية الرس���مية في الرباط 
عاصمة اململكة املغربية تسجيل 
أوبريت »بكرا« بحضور كوينزي 
جونز وطاقم عمل فني مؤلف من 

عدد كبير من االشخاص.
يش���ارك في هذا األوبريت 
الرومي م���ن لبنان،  ماج���دة 
كاظ���م الس���اهر م���ن العراق 
وحسني اجلسمي من االمارات 
والفنان عيس���ى الكبيسي من 
قطر والفنان أحمد حسني من 
الكويت والفنانة أسماء املنور 
من املغرب وديانا كارزون من 
االردن والفنان الشاب جيالني 
من ليبيا والفنانات حسناء زالغ 
وجنات وحياة اإلدريسي من 
املغرب ومي���ادة احلناوي من 
سورية وعمرو دياب من مصر.. 
وهو جتمع غير مسبوق لقمة 
شرق أوسطية فنية لم يسبق 
أن اجتمعت من قبل، هذا وسجل 
النجوم مقاطعهم من االوبريت، 
املن���ور مقطعها  مثال أجنزت 
اخل���اص بحض���ور كوينزي 
جون���ز وامل���وزع املوس���يقي 
العاملي احلاصل على  املغربي 

وتشرف عليه جمعية »مغرب 
الهيئة  الثقافات« ع���ن طريق 
املشرفة على تنظيم مهرجان 
»موازي���ن إيقاع���ات العالم«، 
وكتب االوبريت ماجدة الرومي 
وحبيب يونس، أما الفنان كاظم 
الساهر فشارك في تلحني جزء 
العقاد  منه، ومن إخراج مالك 
ابن املخرج الس���وري الراحل 

مصطفى العقاد.
وتقوم مجموع���ة جلوبال 
جامبو التي تأسست في مطلع 
هذا العام بتسجيل نسخة عربية 
جديدة من اوبريت »بكرا« الذي 
ظهر منذ 26 عام���ا من إنتاج 
كوين���زي جونز أيض���ا، وقد 
جمعت األغنية ماليني الدوالرات 
للمساعدة في تخفيف املعاناة 
افريقيا، كم���ا مت إطالق  ف���ي 
نس���خة معاصرة من األغنية 
العام املاضي ملساعدة ضحايا 
زلزال هاييتي، ومن املتوقع ان 
يحقق االوبريت جناحا كبيرا 
في الشرق االوسط، االوبريت 
سيصدر في شهر سبتمبر املقبل 
في احتفالية كبيرة ستقام في 

املغرب.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

ملنور.
ويعد االوبريت مش���روعا 
غنائيا ضخم���ا خيريا يهدف 
جلمع االموال الالزمة حملاربة 
فقر االطفال في العالم وهو من 
إنتاج كوين���زي جونز ورجل 
االعم���ال االماراتي بدر جعفر 

جائزة غرامي رضوان وعندما 
بدأت أسماء بالغناء جن جنون 
كوينزي جونز وفوجئ بخامة 
صوتها وراح يصرخ ويرقص 
هو وفريق عمل���ه، معربا عن 
سعادته الكبيرة بتعرفه على 
صوت فريد مثل صوت أسماء 

ماجدة الرومي وكاظم الساهر أثناء اإلعداد لألوبريت

أجرى الفنان اإلماراتي امللقب بـ »األسطورة« 
بني جمهوره، عبد املنعم العامري عملية جراحية 

ناجحة صباح يوم السبت املاضي، في أحد 
املستشفيات اخلاصة بالعاصمة أبوظبي، خرج 
بعدها وفي مساء نفس اليوم وهو في صحة 

جيدة بعد أن اطمأن الطبيب املعالج على حالته.
وقد أكد العامري بعد خروجه من املستشفى 

جلمهوره أنه في صحة جيدة وقال: »أحمد اهلل 

أنني أمتتع بصحة جيدة بعد العملية اجلراحية، 
وأطمئن اجلمهور بأنني بخير وسأقوم خالل 
الفترة املقبلة من العودة الى الغناء وتسجيل 

األغنيات التي أقوم بتحضيرها للفترة املقبلة«.
وأضاف: »أشكر كل من سأل عني واطمأن 

على صحتي، كما أشكر من أرسل الورود التي 
عبرت عن حبهم الذي أفتخر به«، مؤكدا أنه 

سيزاول عمله خالل وقت قريب. 

العامري يجري عملية جراحية ويخرج من املستشفى 

انضم الفنان عبدالعزيز مخيون 
ألس����رة عمل مسلس����ل »الفاروق 
عمر« وصرح ل� »اليوم الس����ابع« 
القاهري����ة بان����ه يس����تعد حاليا 
للس����فر الى املغرب ليبدأ تصوير 
أول مشاهده، حيث يقوم بتجسيد 
شخصية »أبو طالب« عم الرسول 
الكرمي، ويتناول اجلوانب الطيبة 
في حياته ومدى تأثيره على قومه 
ووقوفه بجانب ابن اخيه. واضاف: 
الشخصية مليئة بالقيم واملعارف، 
ومن خاللها استطيع بث جزء من 
التاريخ اإلسالمي العريق. واملسلسل 
بطولة حسن عويتي، محمد حداقي، 
فاتن شاهني، من تأليف وليد سيف 

وإخراج حامت علي.

أكد النجم السوري تيم حسن 
خبر اعتذاره عن أداء بطولة مسلسل 
»حياة ماحلة«، نافيا أن يكون لذلك 
عالقة بحساس����ية العمل وجرأته 
الكبيرة بسبب تناوله فساد األنظمة 
العربية، قائال انه من املرجح أن 
يؤجل العمل إلى ما بعد رمضان 
املقبل، خاصة بع����د اعتذاره عن 
عدم تقدميه، الفتا، حس����ب موقع 
»النش����رة« إلى أن سبب اعتذاره 
عائد إلى مجموعة من األس����باب 
اجلوهرية واالرتباطات والس����فر 
الدائم وضيق الوقت واقتراب شهر 
رمضان. لكنه اس����تطرد: إذا أجل 
املقبل  إلى رمضان  العمل بالفعل 
قد أكون أحد أبطال املسلس����ل، أو 

أعتذر نهائيا، وفق الظروف.
ومسلسل »حياة ماحلة« تأليف 
فؤاد حميرة، إخراج رشا شربتجي، 
إنتاج ش����ركة »كالكيت«، يتناول 
فكرة فس����اد النظم العربية عبر 
قصة رجل سلطة مصاب مبرض 
خطير، وتدور حوادث املسلس����ل 
الرجل إخفاء  حول محاوالت هذا 
حقيقة مرضه عن الناس، لكن اخلبر 
ينتشر تدريجيا، وكلما انتشر ازداد 
رعبه وازدادت شراسته فيحاول 
استعمال كل وسائل القمع الفكرية 
واملادية من سلطة ومال ووسائل 
إعالم إلخفاء احلقيقة، لكنه يفشل 

ويكشف سره في النهاية.

عبدالعزيز مخيون 
في املغرب لتصوير 

»الفاروق عمر«

تيم حسن: الفساد 
ال يقف وراء اعتذاري 

عن »حياة ماحلة«

عبدالعزيز مخيون

تيم حسن

جورج وسوف يلغي حفلني 
في اللحظة األخيرة

سامي يوسف يحيي حفاًل 
مبركز شباب اجلزيرة

اعلن الفنان جورج وسوف عن الغاء حفليه في املانيا 
والس���ويد واالبقاء على احياء حفلي ڤنزويال والبرازيل 
السباب لم تعلن بعد، بعد ان كان من املقرر ان يحيي سلسلة 

من احلفالت بني القارة االوروبية وجنوب اميركا.
ومت الغاء احلفلني، حسبما ذكر موقع »النشرة« دون 
اس���باب تذكر وهو ما بات يخيف متعهدي احلفالت من 
الوسوف الذي بات يلغي حفالته في اللحظة االخيرة كما 

حصل في عمان قبل شهر.

القاهرة � أ.ش.أ: يحيي الفنان العاملي سامي يوسف البريطاني 
اجلنسية � والذي لقبته مجلة »تامي« األميركية بأكبر جنم روك 
إس����المي � حفال موسيقيا مبركز ش����باب اجلزيرة بالزمالك 11 
يونيو املقبل. ونقل بيان وزعته السفارة البريطانية بالقاهرة 
عن سامي يوسف قوله: املوس����يقى هي لغة تصل لكل الناس 
من جميع العقائد من رجال ونس����اء وبالغني وأطفال، ما أغني 
له ال يحدده عقيدة أو ش����عب أو ح����دود بالد ما أهدف اليه هو 
توحيد الناس في السالم، وأنا ال اعتقد في تسميات احلضارات 
باملسيحية أو الغربية أو اإلسالمية ولكنني اعتقد في حضارة 
واحدة وهي احلضارة اإلنسانية ونحن جميعا جزء منها، معربا 

عن تطلعه إلى الغناء للشعب املصري بأكمله.
وأضاف البيان ان يوسف أصدر ألبومه اجلديد حتت عنوان 
»حيثما كنت« وه����و األلبوم الثالث له وميث����ل تطورا جديدا 
ملوسيقاه، مش����يرا إلى أن يوس����ف يعد واحدا من 500 مسلم 
األهم واألكثر تأثيرا في العال����م ويتبنى روحا غنائية جديدة 
جتس����د الروحانية وهي من وحي إميانه وجتاربه في احلياة 
ويطالب بأس����لوبه بالوحدة واحملبة والتماسك االجتماعي بني 

كل الشعوب واألديان.

جورج وسوف

سامي يوسف


