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الكويتية إميا تغني مبهرجان األفالم البريطانية

حلضورها املهرجان، كما 
أنها تستعد لتصوير فيلم 

كممثلة يونيو املقبل مع 
مخرج سعودي سيتم 

اإلعالن عنه قريبا.
يذكر أن إميا قد سبق أن 

فازت بسبع جوائز لكليبها 
األخير مبهرجانات أقيمت 
في كاليفورنيا ونيويورك.

بروس التي انتجت اشهر 
األفالم األميركية مثل 

شارلك هوملز وهاري بوتر 
والشخصيات الكرتونية 
مثل بغز بوني وتويتي.

ومن املقرر أن تقيم 
إميا حفال مع فرقتها 

انثروبولوجي اليوم اجلمعة 
في الكويت قبل أن تتوجه 

املنافسة في املهرجان 
مع كليبات حول العالم، 

والتحدث عن جتربتها في 
صناعة الفيلم واإلجابة 

عن أسئلة اجلمهور، كما 
أنها ستحضر حفل توزيع 

اجلوائز املقام في مدينة 
سانت البانس لراعيه 

الرسمي استديوهات وارنر 

أحمد الفضلي

حصلت الفنانة الشابة إميا 
شاه على دعوة للغناء في 

مهرجان سانت البانس 
لألفالم في بريطانيا 4 

مايو املقبل وحضور ندوة 
بعد عرض امليوزيك ڤيديو 

»مشيني عاخلتيارة« 

.. واثناء التصوير اميا شاه في احد كليباتها

جنوى كرم في أميركا.. وحفلها املزعوم في فلسطني!

قريبا ملالقاتهم في مهرجان 
جرش الذي يق����ام بعد نحو 
ش����هرين على املدرج األثري 
في األردن. وورط اخلبر أيضا 
مجموعة من عش����اق جنوى 
في فلس����طني الذين سارعوا 
إلى نفيه، وشنوا هجوما على 

من أطلق الشائعة، ال بل ونفذ 
النجمة  إعالنا يحمل رس����م 
جنوى ك����رم لتأكيد اخلبر، 
وقال املعجبون: يبدو أن ثمة 
عملية نصب جتري من خالل 
استخدام اس����م جنوى كرم، 
خصوص����ا أنها تعد من أبرز 
الفنان����ات العربيات اللواتي 
يتمتع����ن بجماهيرية هناك 
نظرا للونها الغنائي اخلاص 

ونهجها الغنائي الشعبي. 
يذكر أن جولة جنوى كرم 
التي بدأت مساء  األميركية، 
أمس، تستمر حتى منتصف 
مايو املقبل، وستعود بعدها 
إلى بيروت، حيث تطلق أغنية 
جديدة، وبإمكانها تصويرها 
قبيل إطالقه����ا بعدما أصبح 
الراع����ي التج����اري جاه����زا 
وذلك بع����د أن غضت النظر 
عن تصوير أغينتها األخيرة 
»ي����ا مي����ا«، وعل����ى األرجح 
ستكون األغنية اجلديدة التي 
ستصورها من أحلان وسام 

األمير.

وهي تتواص����ل معهم دوريا 
وتنش����ر لهم طلباتهم، فهم 
بالنس����بة إليها ميثلون بعدا 
خاص����ا، ومحبة ف����ي قلبها، 
وبحسب املعلومات تلتقيهم 
جنوى جميعا في األردن أثناء 
إحيائها احلفالت، كما تستعد 

انتش����ر الفت����رة القليلة 
املاضية إعالن يتعلق بإحياء 
النجمة جنوى كرم حفال في 
مدينة بيت حلم احملتلة في 
فلسطني، وتناقل رواد مواقع 
التواصل االجتماعي اخلبر، 
فمنهم من أسعده األمر ومنهم 
من قال إنها مجرد ش����ائعة. 
وفي هذا الصدد قال طارق أبو 
جودة مدير أعمال جنوى إن 
ذلك مجرد ش����ائعة ال يعرف 
مصدرها، خصوصا أن جنوى 
كانت في الوقت نفس����ه في 
طريقها إلى الواليات املتحدة 
للبدء بجولتها الغنائية التي 
تستمر حتى منتصف مايو 
املقبل، وهي مش����غولة جدا 
بهذه اجلولة وتأمل أن تتكلل 

بالنجاح.
واملعروف ان جنوى كرم 
لديها عدد كبير من املعجبني 
في فلسطني حتديدا، ومنهم 
الناش����طون عل����ى صفحات 
االجتماع����ي  التواص����ل 
املتخصصة في نشر أخبارها 

جنوى كرم

سهير رمزي: أسعى حلرق أفالمي التافهة 
وأرفض تقدمي برنامج ديني

مديحة يسرى: حالتي في حتسن.. »أزمة وراحت«

أكدت الفنانة سهير رمزي، رفضها 
لفكرة تقدمي البرامج الدينية، مشيرة إلى 

قراءتها كتبا دينية كثيرة، مشددة على أن 
معلوماتها الدينية جيدة، مرجعة السبب 

لكون تلك البرامج يجب أن يقدمها علماء 
الدين فقط، ألنهم أكثر علما.

وأضافت، الفنانة املعتزلة، خالل حوارها 
مع اإلعالمية مها عثمان، في برنامج »بني 

اتنني« الذي تقدمه عبر قناة »احملور 2« 
املصرية، أنها تريد جمع أفالمها التافهة 
املعتمدة على الشكل واملالبس واإلبهار 

حلرقها، وليس لكون بها أشياء حرام، على 
حد قولها.

وعن رأيها في استبدال احلجاب 
بـ»الباروكة«، أعربت سهير رمزي، أنها ال 
تؤيد أو ترفض وإمنا تلك قناعة شخصية 

للفنانة صابرين، التي أخذت آراء علماء 
دين بهذا اخلصوص، مشيرة إلى أنها 
لو ستظهر على الشاشة بباروكة فمن 
األفضل الظهور بشعرها، خاصة أنها 
تضيف شكال جماليا وتزيد من جمال 

املرأة.

غادرت النجمة الكبيرة مديحة يسري، 
املستشفى، بعد أن مكثت به عدة أيام، 
عقب تعرضها ألزمة صحية متثلت في 

كسور بإحدى قدميها وبعض اآلالم 
بأطرافها، حيث قضت النجمة عيد شم 

النسيم داخل منزلها.
وقالت مديحة يسرى، في تصريحات 

إعالمية: »حالتي الصحية في حتسن 
واحلمد هلل، وكانت أزمة وراحت، وأمكث 

اآلن داخل املنزل والتزم بتعليمات 
األطباء«. وكانت النجمة الكبيرة مديحة 

يسري، قد تعرضت مؤخرا، ألزمة 
صحية حادة، ألزمتها دخول املستشفى.

سهير رمزي

مديحة يسري

قصي خولي ومكسيم خليل يباركان لـ »اإلخوة«

عبر شخصياته وقصصه 
وصراعات����ه مجموعة من 
حكاي����ا احلب املس����تحيل 
واخليانة والطمع والصراع 
ب����ني احل����ب والواج����ب، 
واالنتهازي����ة واألخ����الق، 
واملصلحة واملشاعر العميقة، 
واملاضي واحلاضر. ويجمع 

النجوم،  الكثير من  العمل 
منهم: تيم حس����ن، وقيس 
الشيخ جنيب، وباسل خياط، 
وسلوم حداد، وعبداملجيد 
مجذوب، ومرح جبر، وفرح 
الراسي،  بسيسو، ونادين 
وأحمد فهمي، وأمل بوشوشة، 

ويزن السيد.

معاص����ر، مقتب����س ع����ن 
مسلس����ل أجنبي بالعنوان 
نفسه، يروي قصة خمسة 
شباب إخوة، ويتحدث عن 
احلب واخليان����ة وهوس 
جمع الث����روة وأثرها على 
العالقات االجتماعية ضمن 
أسلوب مشوق، وهو يقدم 

حاملا بدأت شاشة »أبوظبي 
األولى« ع����رض »اإلخوة«، 
انهالت عبارات اإلطراء على 
جنوم املسلس����ل، واحتفى 
قصي خولي ومكسيم خليل 
بزمالئهما وب����اركا لهم مع 
العرض األول للعمل، فغرد 
األول قائال: »ألف مبروك يا 
شباب املسلسل، إن شاء اهلل 
بالتوفيق«، قبل أن ترد عليه 
نادين الراسي إحدى بطالت 
املسلسل: »دخيل قلبك أنا، 
ولك تئبش����ني م����ا أطيب 
قلبك يا ملك، اهلل يعطيك 
عأد نيت����ك يا طي����ب ويا 
أما مكسيم، فكتب:  كبير«. 
»مبروك لكل األصدقاء وكل 
العاملني في »اإلخوة« عرض 
املسلسل، بالتوفيق والنجاح 

رفقاتي«.
واملسلس����ل اجتماع����ي 

مكسيم خليلقصي خولي

وذلك بعد مناصب عدة احتلها 
ضمن املنظمة الدولية، ومنها 
سفير البيئة وسفير للحد من 

آفة اجلوع.
وفي الس���ياق نفسه، أكد 
خضر عالمة، في تصريحات 
ل���ه، أن راغب متفرغ في هذه 
الفترة لتنفيذ ألبومه الغنائي 
وهو يعد كل متابعيه بإصداره 
في شهر 7، أي بعد انتهاء شهر 
رمضان واملونديال، ويتضمن 
ألوانا غنائية جديدة، منها ما 

عدة سنوات في فيلم »بدون 
رقاب���ة« مع املخ���رج هاني 

جرجس فوزي.

إلى مصر لتبدأ بتصوير الفيلم 
السينمائي اجلديد من إنتاج 
الس���بكي منتج فيلم  محمد 
»حالوة روح« لهيفاء وهبي.

الشاب الذي يكون دوره في 
األفراح الشعبية تقدمي فقرات 
الرقص واملطربني الشعبيني 
باإلضاف���ة إلى جم���ع أموال 
النقطة م���ن املعازمي لصالح 

العروسني.

كشف سبب تأجيل حفل تنصيب راغب عالمة

دوللي شاهني غاضبة!

.. ودومينيك حوراني في فيلم من إنتاج السبكي

مي كساب بطلة فيلم شعبي

هو مص���ري ولبناني وحتى 
خليجي في قالب راغب عالمة 

الذي اشتهر به.

يب���دو النجم راغب عالمة 
منهمكا بسلسلة من االجتماعات، 
حيث سيعقد خالل األيام القليلة 
املقبلة احتفاال ملناسبة تنصيبه 
سفيرا للمنظمة الدولية حلقوق 
اإلنسان، وذلك بعد تعيينه من 
قبل رئيس املفوضية الدولية 
حلقوق اإلنسان د.محمد شاهد 
ممثال بالس���فير فوق العادة 
للمفوضية في لبنان والشرق 
األوسط الس���فير علي عقيل 
خليل، الذي أبلغه قرار رئيس 
املفوضية باختياره س���فيرا 
للسالم ولألمور اإلنسانية وأنه 
مكلف بتعليق زر املفوضية على 
صدره كعربون تقدير لرسالته 
اإلنسانية، وخاصة ملا يقوم به 
من أمور إنسانية وآخرها ما 
قام به من أجل األطفال ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وإقامة 
املركز األول لهم في مدرسته 

اخلاصة »السان جورج«. 
وأكد شقيقه ومدير أعماله 
خضر عالمة أن تعيني راغب 
سيكون رسميا، بعدما تعذر في 
الفترة السابقة حضور رئيس 
املفوضية إلى بيروت ألسباب 
صحية، وستقام حفلة خاصة 
للصحافة واإلعالميني لتبيان 
البرنامج اجلديد ملهام راغب، 

أقيم ف���ي الفترة القليلة 
الع���رض اخلاص  املاضية 
للفيلم الس���ينمائي اجلديد 
الذي تقوم  »ظرف صحي« 
اللبنانية  الفنانة  ببطولته 
دوللي شاهني وابتسام املالكي 
والفنان الشاب محمد رضا، 
ويخرجه إبرام نش���أت في 
أولى جتاربه اإلخراجية داخل 
مجمع قاعات فاميلي سينما 

مبنطقة املعادي.
وشهد العرض اخلاص، 
بحس���ب »إيالف«، حضور 
الفيل���م وغي���اب  أبط���ال 
الفنان���ة اللبناني���ة دوللي 
شاهني بس���بب غضبها من 
فريق العمل لطريقة وضع 
صورتها على األفيش بشكل 
ال يتناسب معها باإلضافة 
إلى وجود مشاكل إنتاجية 
حدثت خالل التصوير، علما 
أن املشاهد للفيلم يشعر بأن 
دورها مبتور بدرجة كبيرة، 
وهو نفس ما تكرر معها قبل 

تطل���ق النجمة دومينيك 
حوراني قريبا ألبوما غنائيا 
جدي���دا بعن���وان »دومينيك 
حوراني 2014«، ويضم أغاني 
متنوعة وهي »عم بيزعلني« 
، و»امبارح«، و»بطل فيي«، 
و»الس���لك ضاربني«، و»أه 
منك«، و»صباح اخلير«، و»يا 
حبيبي خلي بالك«، و»حسك 
عينك«، و»أهال بيكم«، و»طلقني 
وأمش���ي«، و»وريني وري«، 
و»زعالن لي���ه«، و»العلكة«، 
و»قطة«، و»ماضيي معدوم«، 

و»مالك«. 
يجدر بالذك���ر أن األلبوم 
سيتوافر بنس���ختني واحدة 
للسوق املصري وأخرى لباقي 
الدول العربية، وبالتزامن معه 
بدأت القنوات الفضائية بعرض 
فيديو كلي���ب جديد ألغنية 
»مالك« من إخراج س���وزي 
سلمان. وتقوم دومينيك حاليا 
بجولة ف���ي بلغاريا وتركيا 
تعود من بعدها إلى دبي ومنها 

بدأت الفنانة الش���ابة مي 
كساب تصوير أحدث افالمها 
السينمائية »النبطشي« حتت 
إدارة املخرج اسماعيل فاروق 
حي���ث يتم تصوي���ر العمل 
داخل اح���د ديكورات احلارة 
الشعبية التي تدور فيها أحداث 

الفيلم.
وينتم���ي »النبطش���ي« 
إلى نوعية األفالم الش���عبية 
ف���ي بطولته مع  وتش���ارك 
محم���ود عبداملغني وإدوارد 
الفنانة هاله  إل���ى  باالضافة 
صدقي، والفيل���م من تأليف 
محمد سمير مبروك، وإنتاج 
ش���ركة نيو سينشري، فيما 
يجري التصوير وفقا جلدول 
زمني بحيث يتمكن مخرجه من 
إنهائه بالكامل قبل بداية شهر 

رمضان، حسب »ايالف«.
الس���رية  ورغ���م حال���ة 
املفروضة من فريق العمل حول 
تفاصيل الفيلم إال أن معلومات 
قيلت بأنه يرصد قصة حياة 
احد الش���باب ويجسد دوره 
محم���ود عبد املغني، ويعمل 
»نبطش���ي« باألفراح، وهو 

راغب عالمة 

دوللي شاهني 

دومينيك حوراني

مي كساب 


