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ر مع فريق العمل أجواء التصوير تسير بهدوء و»تذكار« لم تقصِّ

فاطمة الشروقي »خادمة« عبدالناصر درويش في »خف علينا«
وأشارت الش����روقي الى ان 
اجلمهور سيعجب باملسلسل 
ألنه كوميدي بحت ويحمل بني 
طياته رسالة مهمة سيكشفها 
اجلمه����ور عن����د متابعته����م 
للمسلسل، خصوصا أنه يضم 
نخبة جميلة من ممثلي الكوميديا 
مثل عبدالناصر درويش والفنانة 
القديرة شكران مرجتى والفنان 
ناص����ر محمد والفن����ان احمد 
عبدال����رزاق والفنان����ة لطيفة 
املجرن وشيالء سبت ومحمد 
أنور وفرج س����عد وكثير من 
الفنانني املتواجدين في الساحة 
القطرية، مشيرة الى أن أسلوب 
إخراج مخرج العمل سامر جبر 
يجعل املمثلني املش����اركني في 
املسلسل يبدعون في تصوير 
مشاهدهم وذلك ملعاملته الطيبة 
وخفة دمه وهدوئه األمر الذي 
سارت معه أوردرات التصوير 
بكل سهولة ويسر، خصوصا أن 
شركة إنتاج املسلسل تتعامل مع 
فريق العمل بكل احترام وتقدير 
وموفرة لهم جميع سبل الراحة 

لتصوير مشاهدهم.

رئيس����ي في العمل مع الفنان 
االماراتي احمد عبدالرزاق )علم( 
الس����ائق الهندي الذي تتطور 
عالقته بي لتنتهي بالزواج في 

اطار كوميدي جدا.

أعيش معهم أحداث هذا املسلسل 
الكوميدي الذي يقع في 30 حلقة 
متصلة وهو دور له أس����لوب 
خاص يختل����ف عن دوري في 
مسلسل »قلوب لاليجار«، دور 

يقارب 22 حلقة من خالل دور 
»حسينة« اخلادمة الهندية في 
منزل الفنان عبدالناصر درويش 
)بوصقر( وناصر محمد )صقر( 
وشكران مرجتى )ام صقر( حيث 

أش����ارك بعمل درامي محبوك 
بطريقة جيدة ويضيف ملشواري 
الفني، وهذا ما وجدته من خالل 
مش����اركتي في مسلسل »خف 
علين����ا« الذي اش����ارك فيه مبا 

الفن وحتديدا املسرح الذي جتد 
نفسها فيه اكثر من التلفزيون 

حسبما تقول.
وأضافت: املس����رح أعشقه 
بجنون ولكن ه����ذا ال مينع ان 

مفرح الشمري
@MefrehS

اجلميل في املمثلة القطرية 
فاطمة الش����روقي انها تختار 
أدوارها س����واء في املسرح أو 
التلفزيون أو حتى في اإلذاعة 
بعناي����ة ودقة ألنها تبحث عن 
التمي����ز وليس الرب����ح املادي 
وقليال ما جند هذا في ممثالت 
اجليل احلالي اللواتي يبحثن عن 
الربح املادي اكثر من ان يحققن 
بصمة في أدوارهن التلفزيونية 

أو املسرحية.
فاطمة الشروقي املشغولة 
حاليا في تصوي����ر دورها في 
املسلسل الكوميدي »خف علينا« 
للمؤلف ضيف اهلل زيد واملخرج 
سامر جبر وهو باكورة انتاج 
االعمال الدرامية لشركة »تذكار« 
لإلنتاج الفني، أكدت ل� »األنباء« 
أن هاجسها األول واألخير في 
الس����احة الفنية هو تس����جيل 
بصمة واضحة لها في االعمال 
التي تشارك فيها بغض النظر 
عن مردودها املادي ألنها تعشق 

درويش وناصر محمد وأحمد عبدالرزاق والشروقي في مشهد من العمل»اخلادمة« فاطمة الشروقي مع »السائق الهندي« أحمد عبدالرزاق فاطمة الشروقي

نيشان 

»أنا والعسل« لنيشان يعود في رمضان باسم جديد

وفي هذا السياق، ذكر موقع 
»نواع����م« أن برنامج نيش����ان 
اجلديد يتضمن أفكارا جديدة 
في طريقة األسئلة والديكور، 
وهو ما اعتاده نيش����ان خالل 
السنوات السابقة وأرسى قاعدة 
كبيرة جلمهور الشاشة الفضية 
بعيدا من املسلسالت التي تغزو 
الشاشات في الش����هر املبارك. 

وسيعتمد البرنامج هذه املرة على 
استضافة النجوم من اجلنسني، 
بعدما اقتصر املوسم األول على 
النجمات وجرت استثناءات في 
املوسم الثاني باستضافة أربعة 
»ش����هريارات«، من النجوم في 

العالم العربي.
وفي سياق متصل، لم يعرف 
ما إذا كانت قناة احلياة هي الشركة 
املنتجة للبرنامج اجلديد لنيشان 
أم غيرها من القنوات املصرية، 
وقيل إن مدير س����وني للشرق 
األوسط زياد كبي اليزال حتى 
اليوم يجري مفاوضات بشأن 
التسويق أو االتفاق على صيغة 
جديدة للبرنامج، فيما تعتبر 
القناة اللبنانية حتصيل حاصل 
لتسويق البرنامج، خصوصا 
أن التصوير سيتم في بيروت، 
 LBC ويجري التشاور مع محطة
اللبنانية التي عرضت البرنامج 

العام املاضي.

تتسارع التحضيرات اخلاصة 
بش����هر رمضان املقبل، وعلى 
الرغم من أن عجلة املسلسالت 
املصرية تدور بش����كل طبيعي 
وس����ريع، ومنه����ا م����ا يجري 
تصويره بني القاهرة وبيروت، 
وكذلك الدراما السورية أيضا، 
يعود مقدم البرامج نيشان هذا 
العام بقالب جديد، مشابه جدا 
لبرنامجه »أنا والعسل« الذي 
قدمه ملوس����مني متتاليني عبر 
محطة احلي����اة. وفيما يتكتم 
نيشان على البرنامج اجلديد، 
يبدو أن شركة »سوني« املنتجة 
املنفذة للعمل اجلديد اقتنعت 
بأن ملعب نيشان في البرامج 
سيكون أهم في شهر رمضان 
نظرا للنجاح الكبير الذي حققته 
جتربتا »أنا والعسل« على مدى 
سنتني، وما أثارته من ردود فعل 
بني الفنانني أنفس����هم وال تزال 

أصداؤها حتى اليوم. 

ممثلة هااليام طايحتله 
مدح بأحد املنتجني 

علشان تشتغل معاه في 
مسرحيته اليديدة اللي 
بيعرضها بالعيد الياي 
بس هاملنتج يدري انه 

هالشي نفاق في نفاق.. 
الطيور على أشكالها تقع! 

ممثلة مصلحجية حيل 
عبرت لزميلتها عن 

استيائها من تصرفات احد 
املخرجني معاها مع انه 

هالشي ما صار بس كله 
علشان تكسر خاطرها 

وتشغل معاها في عملها 
اليديد.. صچ مريضة!

مغني شاب مقزرها 
هااليام قز في املجمعات 

التجارية ويوزع ابتساماته 
على اللي رايح واللي ياي 

ألنه يحس في قرارة 
نفسه انه مشهور.. 
احلمد هلل والشكر!

مدح

استياء

مشهور

شيرين رضا

قالت الفنانة شيرين رضا 
إنها تواصل تصوير دورها في 
مسلسل »املرافعة« مع الفنان 
تام����ر عبداملنعم واللبنانية 
دوللي شاهني، مشيرة إلى أنها 
تشعر بالسعادة ملشاركتها 
بالعمل خصوصا أنه سيرى 

النور بعد حتضيرات عدة.
وأضافت شيرين رضا أن 
سر غيابها اإلعالمي هو عدم 
رغبتها في احلديث عن مشاريع 
التزال قيد التحضير، مكتفية 
باإلطاللة على اجلمهور خالل 
شهر رمضان عبر املسلسل، 
نافية ما تردد عن جتسيدها 
شخصية زوجة رجل األعمال 
املصري املسجون في قضية 
مقتل الفنانة اللبنانية سوزان 
متيم هشام طلعت مصطفى، 
وقالت إنها ستطل في شكل 
غير تقليدي على اجلمهور 
في »املرافعة« حيث جتسد 
ش����خصية الس����يدة جليلة 
الزوجة األولى لرجل األعمال 
جمال أبو الوفا الذي يجسد 
دوره الفنان السوري باسم 

ياخور.
وأك����دت أن االخت����الف 
أكثر  الدور هو  املوجود في 
ما حمسها لقبوله والتفرغ 
له واالعتذار ع����ن أكثر من 
عمل آخر عرض عليها وكان 
يفت����رض أن تعرض خالل 

رمضان.

شيرين: لست زوجة 
قاتل سوزان متيم.. 

وال خالفات في »املرافعة«

وفاة املمثلة اللبنانية 
ليلى حكيم

توفت مساء امس االول املمثلة 
القديرة ليلى حكيم بعد صراع مع 

املرض عن عمر يناهز 83 عاما. 
وخسر لبنان بوفاة ليلى حكيم 

فنانة كبيرة من زمن الفن اجلميل 
التي انضمت الى شقيقتها الراحلة 

الفنانة ميشلني ضو وقافلة 
الفنانات والفنانني املبدعني. 

وسيوارى جثمانها اليوم 
»السبت« في كنيسة قلب يسوع 

في بدارو.
الراحلة ليلى حكيم

بعد رّد هيفاء وهبي القاسي.. 
آثار احلكيم تعتذر

بعد العاصفة الغاضبة التي أثارتها 
تصريحات آثار احلكيم األحد املاضي 
ضمن برنامج »العاشرة مساء«، حيث 
اللبنانيات بالعري،  النساء  اتهمت 
وذلك أثناء وصلة هجومها على فيلم 
»حالوة روح« للفنانة اللبنانية هيفاء 
وهبي، حاولت آثار تهدئة األمور من 
جانبها واالعت���ذار إلى هيفاء وذلك 
في بعض التصريحات التي ذكرتها 
ملقربني منها وطلبت منهم نشرها عبر 
الوسائل اإلعالمية املختلفة تتراجع 

فيها عن كل ما قالته بحقها.
من جانبه، نفى منيب الشافعي 
رئيس غرفة صناعة السينما املصرية 
ما مت تداوله بشأن إعادة عرض فيلم 
»حالوة روح« للفنانة هيفاء وهبي 
في دور العرض املصرية، مؤكدا أن 
ما أشيع ليس إال معلومات مغلوطة، 
وأن رئيس الوزراء املصري م.إبراهيم 
محل���ب أم���ر بإعادة عرض���ه على 

الرقابة وهذا كفيل بأن ينه����ي أي 
شائعات.

ومن جانبه أيضا، نفى عبد الستار 
فتحي رئيس جلنة املشاهدة بالرقابة 
على املصنف���ات الفنية هذا اخلبر، 
قائال، حس���ب موقع »سيدتي نت«، 
إن الفيل���م اليزال متوقفا، وإنه كان 
يتمنى إعادة عرضه ألن ما يهمه هو 
السينما املصرية ودوران  مصلحة 

عجلة اإلنتاج في مصر.
يذكر أن حمالت واسعة واعتراضات 
شديدة اللهجة كانت قد انطلقت على 
كل م���ا قالته الفنان���ة آثار احلكيم 
وأساءت به لهيفاء وهبي وكل فتاة 
وام���رأة لبنانية، حي���ث اجتاحت 
املناهضة لها  تعليقات اجلماهي���ر 
التواصل االجتماعي وأجمع  مواقع 
الرأي العام العرب���ي على ضرورة 
اعتذار آثار حكيم من هيفاء والشعب 

اللبناني.

آثار احلكيم هيفاء وهبي 

10 آالف دوالر لشعبان عبدالرحيم 
نظير مشاركته في »موازين«

اتفقت إدارة مهرجان موازين 
وبشكل نهائي مع املطرب الشعبي 
شعبان عبدالرحيم على احلصول 

على مبلغ 10 آالف دوالر، نظير 
مشاركته بالغناء ضمن برنامج 

العروض الشعبية، خالل أنشطة 
املهرجان، والذي يقام سنويا 

مبدينة الرباط، بحسب »اليوم 
السابع« املصرية.

وتعد هذه املرة هي األولى التي 
يشارك فيها عبدالرحيم بهذا 

املهرجان، والذي يعد أحد أشهر 
املهرجانات الغنائية العاملية، 

والذي وقف على مسرحه العديد 
من جنوم األغنية العربية أمثال 

الكينج محمد منير وراغب عالمة 
ونانسي عجرم وتامر حسني 
وشيرين عبدالوهاب وغيرهم. شعبان عبدالرحيم 


