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س����افرت ش����يرين عبدالوهاب وزوجها محمد مصطفى الى 
بيروت في رحلة استجمام تستمر أياما عدة. وذكرت »أنا زهرة« 
ان الفنانة املصرية ستنتهز فرصة تواجدها في لبنان لتلتقي 
املخرج وليد ناصيف لالتفاق على موعد تصوير كليبها اجلديد 
»ماتعتذري����ش«. إذ تفكر في تصويره في بيروت خالل الفترة 
املقبلة. يذكر ان هذا الكليب تأجل تصويره أكثر من مرة بسبب 
الظ����روف الصعبة التي مرت بها مص����ر. علما بأن األغنية من 
تأليف ساري، وأحلان املطرب ماجد املهندس في أولى جتاربه 

كملحن باللهجة املصرية مع شيرين عبدالوهاب.

يش���ارك الفنان القدير منصور املنص���ور بأربعة أعمال 
درامية خالل ش���هر رمضان املقبل، وهي »جفنات العنب«، 
»اجلليب«، »الثمن«، و»خيوط العمر«، وفي حوار مع »إيالف« 
حت���دث املنصور عن أدواره، وقال: أقدم مسلس���ل »جفنات 
العنب«، والعمل يتناول قصة حب حقيقية وقوية، ونسلط 
الضوء على احلب في سن كبيرة، بينما أقوم في »اجلليب« 
م���ع الفنانة القديرة حياة الفه���د بدور اخلال الذي ميكن أن 
نس���ميه رمانة امليزان، فيحاول أن يوازن بني اخلير والشر 
واحلق والباطل. وفي »الثمن« ألعب دور أب يساعد احملتاج 
ويقف معه، ويح���اول أن يقدم اخلير لآلخرين، وعن دوره 
في »خي���وط العمر« يقول: اس���تمتعت بالتجربة واحببت 

اللهجة العمانية.
وبسؤاله: متى سيشارك أوالد املنصور معا من جديد في 
عمل درامي واحد؟ أجاب املنصور: سنقدم عمال حتت اسم »ضي 
القلوب«، ومن احملتمل أن يخرجه علي العلي، ويشاركنا فيه 

ليلى السلمان، ومحمد جابر، وخالد البريكي، وغيرهم.

شيرين عبدالوهاب وزوجها

الفنان القدير منصور املنصور

هيفاء تصل إلى حفلها 
في أبوظبي.. بالهيليكوبتر 

صراع بني قطبي التوزيع 
السينمائي في مصر مع عودة 

األفالم لدور العرض 

شيرين وزوجها في رحلة 
استجمام في بيروت

املنصور: أحببت اللهجة العمانية 
وانتظروا عماًل يجمع أوالد املنصور ممثلة »عبرت« عن استيائها 

من بعض زميالتها اللي 
يتطنزون على مكياجها مع 

انها مثل ما تقول حاصلة على 
دورة في املكياج.. احلمد هلل 

والشكر!

ممثل يفكر انه يبتعد عن 
الساحة الفنية لفترة النه 

»حاس« انه ربعه حاسدينه بعد 
مشاركته في اكثر من عمل 
درامي الفترة االخيرة.. اهلل 

يعني!

ممثلة تعتقد ان مالمحها 
احللوة راح تخلي املنتجني 
يلهثون وراها و»ينادونها« 

العمالهم الدرامية لكن للحني 
وال واحد دق عليها.. خيرها 

بغيرها!

مكياج

حسد

حلوة

باريس � أ.ف.پ: يستضيف 
»مهرجان باريس- سينما« في 
دورته التاسعة التي تقام بني 
الثاني من يوليو والثالث عشر 
منه، ضمن سلسلة تظاهراته 
الساعية جلعل السينما مادة 
اكثر شعبية جلمهور باريس 
في الصيف، فيلمني ملخرجتني 
عربيتني برزتا في مهرجان كان 

السينمائي االخير.
ويقدم املهرجان فيلم »هلق 
لوين؟« )اآلن إلى أين؟( للبنانية 
نادين لبكي الذي عرض ضمن 
تظاهرة »نظرة ما« في مهرجان 

كان السينمائي االخير.
ونال الفيلم تنويها من جلنة 
حتكيم التس���امح بني االديان 
)اكومونيك( كما حازت نادين 
الناقد  عن عملها هذا جائ���زة 
»فرانسوا شاليه« التي تعطى 
كل س���نة ألفضل عمل روائي 
طويل في مهرجان كان الدولي 
و»ملؤلف أبدع في إبراز حقيقة 

عاملية«.
وعاجلت لبك���ي في فيلمها 
التراجيدي-الكومي���دي واقع 
قرية تعمل نساؤها على ابعاد 
ش���بح احلرب عن رجالها وال 

يقتصدن السبل في ذلك.
وكذلك يعرض املهرجان فيلم 
»على احلافة« للمخرجة املغربية 

ليلى كيالني.
واملسابقة الرسمية هذا العام 
نسائية بامتياز اذ تضم اعماال 
اكثر ملخرجات وسيكون افتتاح 
املهرجان وختامه فرنسيا مع 
فيلم »بوليس« ملخرجه مايوين 
الذي نال جائزة جلنة التحكيم 
في مهرجان كان الس���ينمائي 
وتخت���م بش���ريط »الراهب« 

لدومينيك مول.

يواجه الفنان تامر حسني أزمة 
جديدة في مسلسله »آدم« بسبب 
املمثلة التونسية درة، حيث تغيبت 
عن املسلسل بعد قيامها بتصوير 
حوالي 20% من املش����اهد، وذلك 
لتعاقده����ا على بطولة مسلس����ل 
»الريان« الذي يقوم ببطولته خالد 
صالح وبسبب ضيق الوقت يصعب 

تغيير درة بأخرى حاليا.
وس����بقت تلك املشكلة مشاكل 
أخرى كانت بدايتها مع بداية الثورة 
التصوير ثم تصريحات  وتوقف 
تامر حسني عن الثورة التي أثرت 
بالسلب أيضا في نفوس محبيه 
وأخيرا تأجيل بعض املشاهد التي 
م����ن املفترض تصويرها بش����رم 
الش����يخ، وهو م����ا يصعب حاليا 
بس����بب وجود الرئيس الس����ابق 

هناك.
اجلدي����ر بالذكر أن املسلس����ل 
يتحدث عن الشباب وفكرة الفساد 
املتفشي، املسلسل من بطولة مي عز 
الدين وأحمد زاهر وكرمي أبوزيد.

لبكي  وكيالني
في مهرجان باريس 

السينمائي

بسبب خالد صالح.. 
درة تضع تامر حسني 

في ورطة

نادين لبكي 

»روتانا« تطرح ألبومه اجلديد 7 يوليو املقبل

قال: إن مسلسله اجلديد مشروع منذ سنوات طويلة وهو عمل يتعلق به شخصياً

ملن يتوجه عبداهلل الرويشد برائعته »إنتى حلم«؟

وفيق الزعيم: الكتّاب قصّروا في التعرف على دراما البيئة الشامية

»فوبيا« اخلوف تنتاب الصيرفي.. 
والعجيمي يكشف لداود حسني سر »15 سنة صياعة«

تس����تعد ش����ركة »روتانا« 
للصوتيات لطرح األلبوم اجلديد 
النوايا احلسنة سلطان  لسفير 
الرومانس����ية عبداهلل الرويشد 
ف����ي 7 يوليو املقب����ل. ويحمل 
األلبوم عن����وان »إنت����ى حلم« 
ويحت����وى األلبوم على 13 عمال 
غنائيا تعاون فيها الرويشد مع 
نخبة من الشعراء وكتاب الكلمة 
الغنائية وامللحنني في الكويت 
واخلليج منهم من سبق أن تعاون 
مع الرويش����د في أعمال ناجحة 
ومنهم من تعاون معه ألول مرة، 
لكن كعادة الرويشد يحرص على 
التميز من خالل اختياراته اجليدة 
ليفاجئ به����ا جمهوره العريض 

الذي ينتظره بشوق. 
وتبدأ أعمال األلبوم بأغنية 
»على نيتي« والتي كتب كلماتها 
الزاير وحلنها  الشاعر مش����عل 
امللحن املبدع مش����عل العروج، 
وأغنية »الزم أش����وفك« كلمات 
الشاعر س����لطان مجلي واحلان 
امللحن املميز الفنان فايز السعيد، 
وأغنية »إنتي حلم« كلمات األمير 
الشاعر بدر بن عبد احملسن وأحلان 
الفنان املتجدد خالد الشيخ وأغنية 
»خالص يا زين« كلمات الشاعر بن 
سالم أحلان الفنان العصري حسن 

أكد الفن���ان وفيق الزعيم 
البيئة الشامية  ان مسلس���ل 
»الزعيم« الذي كتبه ويجري 
ادارة  تصويره حالي���ا حتت 
األخوين بسام ومؤمن املال هو 
مش���روع منذ سنوات طويلة 
وهو عمل يتعلق به شخصيا 

وبعالقته بالشام.
الزعي���م: ليس  واض���اف 
طموح���ي ان أك���ون كاتبا إال 
أنني أحب ان أكتب ما يجول 
في خاط���ري، وم���ا أحب ان 
الناس ونقل  أوضحه لبعض 
العالقات االجتماعية في البيئة 
الشامية بصورتها احلقيقية 
كون دراما البيئة الشامية في 
الفترة األخي���رة حتولت الى 
جتارة رابحة عند البعض فكان 
مسلس���ل »الزعيم«. وأوضح 
الفنان وفي���ق الزعيم »برأيي 
ان بع���ض الكّتاب قّصروا في 
التعرف ع���ن كثب على دراما 
البيئة واحل���االت التي كانت 
تعيش���ها، ووجدت ان هناك 
الكثير مما يجب ان يظهر وان 
يتم احلديث عنه في مسلسل 

يستضيف النجم داود حسني 
ف����ي حلقة جديدة م����ن برنامج 
»فاصل ونعود مع داود« على قناة 
دبي والتي ستبث السبت املقبل، 
كال من النجمني محمد الصيرفي 
ومحمد العجيمي، حيث يحل أوال 
الصيرفي، ليفاجئنا بفوبيا اخلوف 
من رك����وب املصاعد على الرغم 
من النجاح الباهر الذي حققه في 
برنامج املقالب »األسنصيد«، فما 
املواقف التي تعرض إليها في هذا 
البرنامج، وملاذا استمر الصيرفي 
في املعهد العالي للتمثيل مدة 6 
سنوات، وهل السبب هو شغفه 
الدراسي أم حقيقة الدجنوان الذي 
ال يستمر في عالقاته أكثر من 24 
ساعة، وملاذا أطلق على نفسه لقب 
»ممثل جت����اري« أكثر من كونه 
أكادمييا وهل السبب هو »البقالة« 
كما ذكر في حواره أم خفايا هاتفه 

املتحرك واملعجبات؟
في الوقت الذي يستذكر محمد 
العجيمي الذكريات التي جمعتهما 
واملقالب الطريفة التي مر بها في 
تلك الفترة، أما طفولة العجيمي 
فهي طفولة ضائعة خشنة سببها 
الت����ي جمعته بأصدقاء  املقالب 
الطفولة واملرحلة السعيدة، لتبدأ 
بعدها مرحلة املراهقة التي تخللتها 
قصة حب لم تكتمل أسفرت بعدها 
عن »15 سنة صياعة« ولكنها كانت 
السبب في دراسة احلقوق والعلوم 
السياس����ية باإلضاف����ة إلى علم 
النفس كتخصص مساند، ولكن 
هل براعته في العلوم السياسية 
كانت سببا في انتخاب كلينتون 

واإلطاحة ببوش؟
ويعد »فاصل ونعود مع داود« 
برنامج����ا فنيا يناقش مواضيع 
عام����ة تهم املجتم����ع اخلليجي 
والعربي، يقدمه النجم الكويتي 
داود حسني، الذي يضيف بطرحه 
الكوميدي حملة فنية طريفة في 
تناول املواضي����ع التي فحواها 
سفرياته أو جتاربه الشخصية 

»أخذ قلب����ي« وألول مرة كلمات 
وأحلان الفنان الش����اب يوسف 
العماني وأغنية »ليالي اخلوف« 
كلمات الشاعر أبو املجد حسني 
وأحلان عبداهلل الرويشد وأغنية 
»أبيك حتس« كلمات أسير الرياض 
أحلان حمد اخلضر، وأخيرا أغنية 
»مقدر أصبر« كلمات أسير الرياض 
واحلان الفنان وامللحن احلاضر 

يحيى عمر. 
يذكر أن سلطان الرومانسية 
عبداهلل الرويشد يعيش حاليا 
جملة من النجاحات واحلضور 
الالمع على مستوى الساحة الفنية، 
ففي شهر مارس املاضي احتفت 
ش����ركة »روتانا« بنجمها، وذلك 
مبناسبة اختياره سفير للنوايا 
احلس����نة حيث قدمه لها األمني 
العام ملنظمة »االمسام« الدولية 
السفير روميجو مارادونا، وذلك 
تقديرا لعطاءات وجهود الرويشد 
التي يبذلها خلدمة الفن العربي 
وتألقه على قمة الفن اخلليجي 
والعربي. السيما تألقه في اللقاءات 
الفضائية كحواره املباشر عبر 
أثير راديو FM، وكذلك مشاركاته 
األخرى عبر جلان اختيار وحتكيم 

البرامج الغنائية الفضائية.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

التي  للعالق���ات االجتماعية 
كانت سائدة في البيئة الشامية 
وهي ليست توثيقا تاريخيا 
وامنا حكاي���ة اجتماعية من 
الت���ي يتناولها  قلب املرحلة 
العمل وهي فترة نهاية العمل 
الفيصل���ي من ثم ترس���يخ 
هذه احلكاي���ا بطريقة درامية 
جميلة وإن شاء اهلل تنال رضا 

اجلمهور.
ولفت الفنان وفيق الزعيم 
الى ان العمل ال يتناول حكاية 
زعيم واحد كونه يحمل اسم 
الزعي���م بل يتن���اول حكاية 
مجموعة من زعماء احلارات 
في الشام وأنا أجسد شخصية 
»داغر« أحد الزعماء وشخصية 
»داغر« هي شخصية متوازنة 
وأن���ا معجب بها ج���دا كونها 
مختلفة متاما عن ش���خصية 
أبوحامت التي قدمتها في مسلسل 
باب احلارة ورغم انني أحبها 
جدا ولكنني أردت اخلروج من 
عباءة هذه الشخصية فكانت 
شخصية »داغر« وهي مختلفة 

شكال ومضمونا.

في احلياة اليومية أو االستفادة 
من جتارب الغير بأسلوب انتقادي 
كوميدي ساخر بناء، يشاركه في 
كل حلق����ة ضيف أو ضيفان من 
مشاهير الوطن العربي وأصحاب 
املواهب الفنية فيدور حوار فني 
وكوميدي حول موضوع احللقة 
التي تتخللها فقرات فنية تتناسب 
مع املوضوع املطروح في احللقة، 
باإلضافة إلى عرض مشاهد من 
مسرحيات أو أفالم كوميدية يتم 
االستناد اليها في مدى مطابقتها 
لواقع حياتن����ا، إلى جانب قيام 
الضيوف بتمثيل وتقليد مواقف 
كوميدية تصب في مجرى نفس 
املوضوع، كما سيتم كشف الستار 
عن حقائق ل����م نعرفها بعد عن 
مشاهير وفناني حلقات البرنامج 

اجلديد.

اللطي����ف البناي وأحلان امللحن 
القدير سليمان املال.

هذا، ويضم األلبوم أيضا أغنية 
»س����وق واقف« كلمات الشاعر 
الشيخ عيس����ى بن راشد أحلان 
عبدالعزيز ناصر وأغنية »قول 
واهلل« كلمات الش����اعر سلطان 
مجلي وأحلان فايز السعيد. أغنية 

خالل العم���ل ان نقدم حكاية 
غنية جدا تتعلق بتلك الفترة 
واحلكاي���ة منس���وجة بدقة 
وواقعية وكل ش���خصية في 
العمل ه���ي توثيق اجتماعي 

عبداهلل وأغنية »تشرفنا« كلمات 
الشاعر منصور الواوان وأحلان 
الفنان امللحن املعروف عبداهلل 
القعود وأغنية »رضينا بالهم« 
كلمات ش����اعر األغنية الشهير 
سعود شربتلي وأحلان عبداهلل 
القعود وأغنية »قال أنتظر« كلمات 
الش����اعر الكويتي املعروف عبد 

الش���امية بإخالص  البيئ���ة 
ووف���اء وأمانة وخصوصا ما 
يتعلق بحياة الناس في هذه 

البيئة«.
وقال الزعي���م: حاولنا من 

سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد

وفيق الزعيم

محمد الصيرفي

تتجه الفنانة هيفاء وهبي الى أبوظبي إلحياء حفل فني 
ضخم االحد املقبل في ستاد محمد بن زايد وذلك خالل انشطة 
االمسية الترفيهية التي يقيمها نادي اجلزيرة بعنوان »احتفال 
االبطال« حيث ستتم مباراة نهاية املوسم التي يخوضها نادي 
اجلزيرة أمام نادي دبي، ويش���ارك في احلفل أيضا الفنان 

حسني اجلسمي واملنتج املوسيقي 
واملغني االميركي تيمباالند. 

وم���ن املفت���رض أن تنق���ل 
الى  هيليكوبتر خاص���ة هيفاء 
ملع���ب محمد بن زاي���د لتعلن 
أمام اجلماهي���ر حلظة انطالق 

املباراة.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

القاهرة � د.ب.أ: استقبلت امس االربعاء دور العرض املصرية 
العرض الس����ينمائي األول ألفالم مصري����ة منذ قيام ثورة »25 
يناير«، حيث توقفت ش����ركات التوزي����ع واإلنتاج عن عرض 
أفالمها اجلديدة طيلة األش����هر اخلمس����ة املاضية ألسباب عدة 
أهمها عدم توافر األمن في البالد واستمرار فترة حظر التجوال 

التي مازالت قائمة.
وأعلن ف����ي القاهرة عن إقامة عرض����ني احتفاليني لفيلمني 
جديدين هما »الفاجومي« و»صرخة منلة« اللذين يتناوالن بشكل 
ما أجزاء من أحداث الثورة املصرية، كما مت تعديل س����يناريو 
الفيلمني للتوافق مع الثورة وتصوير عدد من مش����اهدهما في 
مي����دان التحرير. ورصدت وكالة األنب����اء األملانية )د.ب.أ( في 
القاهرة ما ميكن تس����ميته بعودة الصراع بني أكبر ش����ركتني 
للتوزيع السينمائي في مصر على كعكة اإليرادات، حيث تقرر 
االحتف����ال بعرض الفيلمني في نفس اليوم ونفس التوقيت، ما 

يؤكد االفتقار إلى التنسيق بني شركات التوزيع.
وكان مقررا في الس����ابق عرض فيلم »الفاجومي« 26 مايو 
املاضي لكن مت تأجيل عرضه أس����بوعا ليعرض أمس األربعاء 
بينما كان مقررا عرض »صرخة منلة« يوم الثالث من يونيو، 

لكن مت تقدمي موعد العرض إلى أمس أيضا.
وشهدت القاهرة اخلميس املاضي ندوة موسعة بحضور عدد 
كبير من السينمائيني املصريني الذين طالبوا بالتجمع في اكتتاب 
عام إلنشاء شركة إنتاج وشركة توزيع جديدتني للتخلص من 

هيمنة الشركتني على اإلنتاج والتوزيع في مصر.

هيفاء وهبي

داود حسني ومحمد العجيمي في البرنامج


