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»األنباء« تنفرد بنشر صوره والقائمني عليه يراهنون أنه سيكون مفاجأة رمضان

»يا مالكًا قلبي« .. قصص رومانسية خيوطها متماسكة في »دبي«

الرومانسي  هذا املسلس���ل 
إماراتي���ة بطلها فايز  فهي 
الس���عيد وش���ذي حسون 
اللذان يعمالن بنفس القناة 

الى اصطدامه بقصة عربية 
أخرى حتمل نفس املشكلة 

يحاول جاهدا حلها.
أم���ا القص���ة الثالثة في 

اإلماراتي فايز السعيد الذي 
يعم���ل مذيع���ا ف���ي احدى 
القن���وات الفضائية بإيجاد 
احللول لقصتهما باإلضافة 

التي اختفت حاليا من حياتنا، 
فالقص���ة األولى قصة حب 
كويتية أبطالها ملياء طارق 
وحسني املهدي يقوم املطرب 

من القضايا املشابهة لقصته، 
خصوصا ان الطرف الثاني 
ال يعي���ره أي اهتمام، حيث 
تعمل شذى على »كسر« قلبه 
بعدم مباالتها مبشاعر فايز 

السعيد جتاهها.
يقع املسلسل في 30 حلقة 
متصلة احللقات على الرغم 
من اختالف قصصه، إال ان 
خيوطه متماسكة وسيعرض 
املسلسل على عدة قنوات في 
رمضان املقبل وهو من إنتاج 

جرناس لالنتاج الفني.
يذكر ان املسلسل يضم 
نخبة كبيرة من املمثلني مثل 
خالد جنم، هدى صالح، ريتا 
حايك، رشا العبيدي، سارة 
الغنائية  املطيري واملقدمة 
للمسلسل س���يغنيها فايز 

السعيد وشذى حسون.

مفرح الشمري   ٭
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ويقع السعيد بحب شذى، 
ولكن حب السعيد كان من 
طرف واحد وال يستطيع حل 
مشكلته مع انه حل العديد 

يواصل املخرج السوري 
عارف الطويل تصوير مشاهد 
املسلسل اخلليجي »يا مالكا 
قلبي« الذي كتبه وائل جنم 
في دبي وسط تفاؤل كبير من 
املشاركني فيه بأنه سيكون 
مفاجأة املوسم الرمضاني لهذا 
العام خصوصا ان بطلي هذا 
العمل املطرب اإلماراتي فايز 
العراقية  السعيد واملطربة 
شذى حسون اللذان يخوضان 
التجربة للمرة األولى  هذه 
في حياتهم���ا الفنية بعدما 
اقتنعا بالنص الذي قدمه لهما 
الفنان واملنتج اإلماراتي احمد 
اجلسمي الذي سيشاركهما في 
بطولة هذا املسلسل باإلضافة 
الى الفنانة ملياء طارق والفنان 

حسني املهدي.
املسلس���ل تدور أحداثه 
حول ثالث قصص رومانسية 
حتمل بني طياتها الكثير من 
املشاعر الرومانسية احلقيقية 

..وملياء طارق وحسني املهدي أثناء جتسيدهما القصة الرومانسية الكويتية  فايز السعيد مع املخرج عارف الطويل

هدى صالح في مشهد من »يا مالكا قلبي«أحمد اجلسمي في مواجهة فايز السعيد

شذى حسون في املسلسل

عياش يتحدث عن خطيبته داليدا: »أنوثتها الطاغية جذبتني«

طلعت زكريا في »خّلي بالك من زيزو« ..و»الشاويش عطية« قريبًا

 3D رزان مغربي في أول فيلم رعب مصري 

وبالنسبة اليهما كل يوم هو 
عيد العشاق.

وأش����ار رام����ي ال����ى أن 
»صديقه الغالي« امللحن سليم 
عس����اف وبعض االشخاص 
كانوا السبب في تعرفه الى 
داليدا، »وهي من املعجبني بي 
وتتابع أعمالي منذ انطالقتي 
فتم التعارف مصادفة، ومن 
دون استئذان دخلت قلبي«، 
وتابع حديثه عن خطيبته، 
وق����ال: أنوثته����ا الطاغي����ة 
جذبتني سريعا اليها. وسألت 
الصحافية أنيتا عدوان، عياش 
عما اذا كان رجال تقليديا وهل 
يتعارض هذا األمر مع عمله 

اجلدير بالذكر أن مسلسل 
بال����ك من زيزو«  »خل���ي 
بطول���ة الفنان طلعت زكريا، 
ويشاركه البطولة كل م���ن 
انتصار، واميمة طلع����ت 
زكريا، وعمر طلعت زكري����ا، 
وتدور أحداث املسلس�ل في 
قالب كومي����دي حول م����ا 
تتعرض له األسرة املصري�ة 

من مواقف يومية. 
وعلى اجلان���ب اآلخر 
الفن���ان طلعت  ي���درس 

تقنيات عاملية حتت ادارة 
نخبة م���ن املتخصصني 
األجانب بها، ومحترفني في 

مجال اخليال العلمي«.
وتدور أح���داث الفيلم 
ح���ول حال���ة الغموض 
التي حتيط بقصة »قصر 
البارون« املوجود مبنطقة 
مصر اجلديدة في القاهرة، 
ووصوله ليبقى مقر »عبدة 
الشيطان« في التسعينيات 
من القرن املاضي، يشارك 

في مجال الفني، فأجاب: نعم 
أنا رجل تقليدي، وال أرى أن 
هذا املوضوع يتعارض بتاتا 
مع الفن، وأن����ا أعتبره مبدأ 
والبعض لديهم فكرة خاطئة 

عن الفنان.
وأكد رامي أن األهم بالنسبة 
له هو أن يكون من االشخاص 
الذين يتمتعون بسمعة طيبة 
في الوسط الفني واإلعالمي، 
فيمكن إيجاد مئات االشخاص، 
على حد قوله، الذين يتمتعون 
بأص����وات جميلة، »ولكن ما 
يبقى هو رس����الة االنس����ان 
ومبدؤه وأخالق����ه ونظرته 

الى من حوله«.

زكريا جدي���ا فكرة تقدمي 
قصة حياة الفنان الراحل 
الذي  رياض القصبج���ي 
عرفه اجلمهور في األفالم 
القدمية بالشاويش »عطية« 
الفنان  وكون ثنائي���ا مع 
الراحل إسماعيل يس في 
الكثير من األفالم القدمية 
والتي القت جناح منقطع 
النظير عند جماهير الوطن 

العربي.
 ٭القاهرة – سعيد محمود

في الفيلم كل من س���عيد 
صالح وران���دا البحيري، 
ومن تأليف واخراج د.طه 

احلكيم.
ابتعدت  يذكر أن رزان 
ع���ن الس���احة الفنية في 
بداي���ة 2011 بعد انتش���ار 
ڤيديو فاضح لها، وعادت 
في نوفمبر 2012 في برنامج 

»صوت احلياة«.

 ٭القاهرة – سعيد محمود

بذلك، وأكد أنهما سيحتفالن 
معا، وأن تفكيرهما متشابه 
كثي����را في ه����ذه املواضيع، 

حتدث الفنان رامي عياش 
ع����ن عيد احلب وق����ال: عيد 
العشاق مخصص ملن نسوا 
معنى احل����ب. وتابع: أما من 
يعيش احلب بش����كل يومي 
فليس بحاجة الى حتديد حبة 

في يوم معني.
وق����ال في ح����وار له مع 
مجلة Gala ان الرومانس����ية 
تولد مع الفنان وتدفعه الى 
تقدمي أغان ناجحة، وأش����ار 
ال����ى أن هدي����ة خطيبته في 
عيد احلب س����تتمحور حول 
االزياء، ألن داليدا تعمل في 
مجال املوضة وهي مصممة 
أزياء وحتب كل ما له عالقة 

الفن���ان طلعت  انتهي 
زكريا م���ن كتابة حلقات 
مسلسله اجلدي����د خلي 
بالك من زيزو، والذي كان 
ب� »عائلة  يعرف س���ابقا 

حاحا«. 
ويعود س���بب تغيير 
االسم نتيجة العت����راض 
مدينة اإلنتاج اإلعالم����ي 
عل���ى اس���م املسلس���ل 
باعتباره��ا اجلهة املنتجة 

للعمل. 

 أعلنت مقدمة البرامج 
رزان مغرب���ي أنها قررت 
السينما  العودة لشاشات 
املصرية م���ن خالل فيلم 
رعب جديد تستخدم فيه 

.D3 �تقنية ال
قال���ت رزان: »الفيل���م 
يحمل اسم »قصر البارون« 
واخترته لرغبتي في العودة 
للجمهور املصري تابعت: 
»الفيل���م س���يحقق اقباال 
جماهيريا كبيرا، الستخدام 

رامي عياش 

طلعت زكريا

رزان مغربي

داليا البحيري تتمنى جتسيد دور »نفرتيتي«
أكدت املمثلة املصرية داليا البحيري أن 

الفن في مصر سوف يتجه إلى األفضل 
»لذلك ال أخشى من التيارات اإلسالمية 
واعتقد أنهم لن يستطيعوا تغيير شيء 
في مجاالت الفن املختلفة، فالشخصية 

املصرية معروفة باالعتدال وتعتمد 
منهج الوسطية، ولن يستطيع شخص 

حتويل مجتمعنا إلى منهج التطرف، 
ألنه ضد عاداتنا وتقاليدنا وإذا حاول 

شخص أن يأخذنا إلى التطرف ميينا أو 
يسارا سيقف الشعب ضده بكل حزم«. 
كما قالت البحيري إن »أمنيتي جتسيد 

شخصية امللكة الفرعونية »نفرتيتي«، 
وكنت بدأت التجهيز لها لكن العمل 

يحتاج إلى إنتاج ضخم فتأجل العمل 
إلى أن انتهي من مسلسلي اجلديد«. 

وردا على سؤال عن حقيقة خالفها مع 
املمثلة السورية سوالف فواخرجي، قالت 
البحيري: »غير صحيح، فسوالف إنسانة 
جميلة وأحبها على املستويني الشخصي 

والفني وال مشاكل بيني وبينها، لكن 
عندما قدمت »كليوباترا« حدث سوء 

فهم عند بعض اإلعالميني واعتقدوا أنها 
خطفت نفرتيتي مني«.

ماذا تفعل 
نانسي عجرم 

مع زوجها 
في دبي؟

الفنانة نانسي عجرم 
موجودة حاليا في إمارة دبي، 

حيث تقوم بتصوير عمل 
ما لم تكشف عنه حتى اآلن. 
نانسي التي انتهت أمس من 
اجللسة التصويرية األولى، 

قامت اليوم بالتبضع من أجل 
اجللسة التصويرية الثانية 

برفقة زوجها طبيب األسنان 
فادي هاشم.

داليا البحيري

نانسي عجرم مع زوجها في دبي

الكبير يحيى الفخراني للعام 
التالي على التوالي مبشاركة 

باقة من املع النجوم.

وتتفرغ  »اجلرس���ونيرة« 
بعدها ملسلسل »حكاية حياة« 
الذي حدد املخرج محمد سامي 
منتصف الشهر اجلاري موعدا 
النطالق تصويره، فيما اوشك 
على االنتهاء من اختيار باقي 

فريق العمل.

هند صبري سعيدة بقدوم ابنتها الثانية 

خديجة »حفيدة« غادة عبدالرازق أميركية

التونسية  النجمة  أعربت 
هند صبري عن سعادتها بقرب 
قدوم ابنتها الثانية بعد ثالثة 
شهور من اآلن لتحل ضيفة 
كرمية عل���ى عائلتها لتكون 
الش���قيقة الصغرى البنتها 
علياء الت���ي تبلغ من العمر 
عامني واشارت هند أن كل اللي 
يجيبه ربنا كويس، والبنات 
نعمه من ربنا وحنونني، مؤكدة 
انها لم تستقر بعد على اسم 
مولودته���ا اجلديدة، اجلدير 
بالذكر ان هند ستقوم خالل 
الفترة القادمة بوضع صوتها 
على مسلسل قصص االنسان 
في القرآن الذي يقدمه النجم 

القاهرة: اصبحت الفنانة 
غادة عبدالرازق جدة بعدما 
وضع���ت ابنته���ا روتان���ا 
حفيدتها االولى في الواليات 
املتح���دة االميركية، حيث 
قضت اسابيع احلمل االخيرة 
هناك، وسافرت والدتها اليها 
قب���ل موعد ال���والدة بأيام 
قليلة لتك���ون الى جوارها، 
فيما حصلت احلفيدة على 
اجلنسية باعتباها ولدت فوق 

االراضي االميركية.
وعلمت »ايالف« ان غادة 
هي من اختارت اسم حفيدتها 
اتفقت مع  »خديجة« بعدما 
ابنتها وزوجه���ا على االمر 
قبل اشهر من الوالدة، ومن 
املقرر ان تعود من الواليات 
املتح���دة قريبا الس���تكمال 
تصوي���ر دورها ف���ي فيلم 

هند صبري

غادة عبدالرازق


