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»غمز البارود« 
يطرح العديد 

من القضايا 
التي تهم الشباب 
واألسرة بأسلوب 

جديد

»أروما« تنتهي من 50% من »اخلروج«
خلود أبوالمجد

انتهى املخرج ماندو العدل من تصوير اكثر من 
50% من مسلسله الرمضاني اجلديد »اخلروج«، 
الذي ينتمي لنوعية البطولة اجلماعية، حيث يلعب 
بطولته الثالثي ظافر العابدين ودرة وش��ريف 
سالمة ويكتبه محمد الصفتي، وتنتجه شركة 
»اروما بيكتش��رز« التي قدمت عددا كبيرا من 

االعمال الناجحة في السنوات املاضية.
وينتمي العمل لنوعية االثارة والتشويق الذي 
برعت »اروما« في تقدميه في عدد من االعمال 
الناجحة مثل »الصياد« و»لعبة ابليس« و»ظرف 
اسود«. ويشارك في البطولة أيضا كل من عال 

غامن وصالح عبداهلل واحمد راتب واجني أبوزيد 
واحمد كمال وسلوى محمد علي وتامر ضيائي 

واحمد جمال ورانيا منصور. 
وعن العمل يقول منتجه املخرج تامر مرتضى 
انه اختاره ليقدمه هذا العام ملا ملسه من سيناريو 
مختلف وجدي��د، وانه اختار صناع العمل من 
العناصر املتميزة التي حققت جناحات وقدمت 
أعماال متميزة، بداية من كاتبه محمد الصفتي 
ومخرج��ه ماندو العدل واالبط��ال ظافر ودرة 
وشريف، مشيرا الى أن العمل يعكس سياسة 
»اروما« في إثبات ان الدراما املصرية تستطيع 
تقدمي مس��توى تقني وفني واإلبهار في اعلى 

مستوياته. بوستر »اخلروج«

بعد مشاركتها في »عروس األحساء الدولي األول« تستعد لـ »غمز البارود«

رؤى الصبان تكشف لـ »األنباء«: 
قصة حب جتمعني بفؤاد علي.. واجلسمي يحاربنا!

االول« لعام 2016، الذي اقيم 
الفترة القليلة املاضية وسط 
حضور وإقبال جماهيري 
مميز عك���س مدى النجاح 
الكبير لهذا املعرض، وقالت 
رؤى: سرني جدا املشاركة 
في معرض الرمي لهذا العام 
والتواجد في اململكة العربية 
السعودية، واملساهمة في 
دعم هذه األنشطة واملشاريع 
املتميزة، خاصة  النسائية 
ان ري���ع دخ���ول املعرض 
موجه ألنشطة مهمة خاصة 

بااليتام.
واملع����رض نظمت�����ه 
شركة تصاميم االسطورة 

لتنظي���م املعارض وحظي 
برعاية كرمي���ة من األمير 
بدر بن جلوي ال س���عود 
محافظ األحساء، وتضمن 
التصاميم اخلاصة  عرض 
العباي���ات  دور  ألش���هر 
وفس���اتني  واجلالبي���ات 
السهرة وأصحاب احلرف 
اليدوية من قبل املنش���آت 
الصغيرة واملتوس���طة في 
جتمع س���عودي خليجي 
مهم، وس���اعد عل���ى إبراز 
التنمية  ف���ي  امل���رأة  دور 
االقتصادية وقدرتها على 
التواجد بقوة في املجتمع 

اخلليجي والسعودي.

مصلحتها وتقتنع بالضغوط 
عليها وتستبدل حب حياتها 
مبصلحة معينة، مش���يرة 
الى انه���ا املرة االولى التي 
جتسد فيها هذا الدور، لذا 
احبته جدا النه سيضيف 
ملش���وارها كممثلة، مثنية 
على املنتج اجلسمي والبذخ 
االنتاجي ليخرج املسلسل 
في أفض���ل صورة ممكنة، 
متمني���ة ان ين���ال دورها 

إعجاب اجلمهور.
وفي س���ياق مختلف، 
عبرت الصبان عن سعادتها 
باملشاركة في معرض الرمي 
»عروس االحس���اء الدولي 

عبدالحميد الخطيب

املمثلة واملذيعة  تباشر 
اإلماراتي���ة رؤى الصبان 
الفترة، االستعدادات  هذه 
ملسلسلها اخلليجي اجلديد 
الب���ارود«، والذي  »غم���ز 
الى نوعية االعمال  ينتمي 
»املودرن«، وتشارك رؤى 
ف���ي البطولة مع نخبة من 
جنوم اخلليج ومنهم: أحمد 
اجلس���مي وهدى اخلطيب 
وهدى الغامن وسيف الغامن 
وسميرة أحمد وفؤاد علي 
ومرعي احلليان وآخرون، 
والعمل من تأليف خليفة 
بوشهاب وسيناريو وحوار 
عيس���ى احلم���ر وإخراج 
مصطف���ى رش���يد وإنتاج 
الفنان أحمد اجلسمي، ومن 
املقرر أن يتم عرضه خالل 
ش���هر رمضان الكرمي على 

قناة دبي.
وعن تفاصيل املسلسل 
قالت رؤى ل� »األنباء«: »غمز 
الب���ارود« درام���ا إماراتية 
محلية، اجتماعية معاصرة 
من 30 حلقة، تقع أحداثها 
بني الفجيرة ودبي، وتعتمد 
على التشويق واإلثارة في 
بع���ض خطوطها، كما انها 
تتصدى خلطوط متنوعة 
ومتشابكة األحداث. مضيفة: 
أتوقع ان يحتل العمل مكانا 
متقدما في نسب املشاهدة 
في الشهر الفضيل، السيما 
انه يطرح العديد من القضايا 
التي تهم الشباب واالسرة 

باسلوب جديد.
وبس���ؤالها عن دورها 
في العمل، قالت رؤى: أقدم 
دور »فاطمة« التي ترتبط 
بعالق���ة حب م���ع جارها 
سالم »فؤاد علي« ويواجه 
ارتباطهما العراقيل بسبب 
والد سالم »أحمد اجلسمي« 
الذي يحاربهم���ا ويحاول 
ان يزوجها م���ن صديقه، 
مستدركة: شخصية »فاطمة« 
مركبة جدا، فهي تفكر في 

رؤى مع املنتج والفنان أحمد اجلسمياإلعالمية رؤى الصبان

النجم فؤاد علي

بالصور.. منذر رياحنة يتعرض إلصابة في القدم بسبب »دقة قلب«

باإلضاف����ة إلى قصة احلب 
التي نشأت بينه وبني إحدى 
الفتي����ات، والت����ي حتاول 
مس����اعدته في اخلروج من 

مأزقه.
يذكر أن آخر أعمال الفنان 
منذر رياحنة مسلسل »مملكة 
يوسف املغربي«، والذي مت 
عرضه مؤخرا على شاشة 
التلفزي����ون، ويتطرق إلى 
مافيا رجال األعمال والصراع 

الدائم بني هذه الطبقة.

و»مملكة يوسف املغربي« 
تألي����ف حمدي يوس����ف، 
وإخ����راج ع����ادل األعصر، 
ومن إنت����اج مدينة اإلنتاج 
اإلعالم����ي، وبطولة منذر 
رياحن����ة، مصطفى فهمي، 
عال غامن، إين����اس النجار، 
أحمد سالمة، هالة صدقي، 
عبدالرحمن أبوزهرة، محمود 
اجلندي، أنوش����كا، سحر 
رامي، عصام شاهني، فاروق 

فلوكس وغيرهم.

تصوي����ر مسلس����ل »دقة 
قلب« لتص����ل إلى نحو 14 
ساعة يوميا، لسرعة جتهيز 
العمل الذي يخوض سباق 
الرمضانية املقبل،  الدراما 
حيث انته����ت من تصوير 
نح����و 50% من مش����اهده، 
وتدور أحداث املسلسل حول 
شاب بسيط يتم إيداعه في 
احد مستشفيات األمراض 
النفسية والعصبية، متناوال 
األسباب التي أدت إلى ذلك، 

خلود أبوالمجد

تع����رض النج����م منذر 
رياحنة إلصابة الكسر في 
قدمه أثناء تصوير مشاهده 
في مسلسله اجلديد »دقة 
قلب« في أحد االستديوهات 
الكبرى باألردن، ومت إجراء 
اإلس����عافات الالزمة له من 

قبل الطبيب املعالج.
وتق����وم املخرجة روال 
حج����ي، بتكثيف س����اعات 

رياحنة بعد عالج قدمه مع فريق عمل املسلسل

فايز العامر لـ »األنباء«: 
»الدعلة« وجبة كوميدية رمضانية

العامر مع الفنان القدير ابراهيم الصالل في مسلسل »املعزب«

يجهز لعمل مسرحي في عيد الفطر

املفترض تصويره لرمضان 
املقبل لكن مت تأجيله لضيق 
الوقت، وهو عمل تراثي وهذا 
النوع م���ن األعمال يحتاج 
لبناء قلع���ة تراثية لتكون 
لوكيشن تصوير وإنشاؤها 

يتطلب وقتا طويال.
وأضاف العامر: قد يرى 
العمل الن���ور بعد رمضان 
وبعد االنتهاء من إقامة القلعة 
التراثية لب���دء التصوير، 
موضحا ان املسلس���ل من 
املق���رر ان يضم كوكبة من 
جنوم الفن الكويتي، ويرصد 
من خ���الل أحداثه القضايا 
االجتماعية التي كانت حتدث 

في كويت املاضي.
وفيما يتعلق مبشاريع 
أخرى، ذكر انه توصل التفاق 
مع إحدى ش���ركات االنتاج 
للمش���اركة في عمل درامي 
س���يحمل عن���وان »انتقام 
امرأة«، مشيرا الى ان العمل 
درامي بح���ت، وهذا واضح 
من عنوانه لكنه س���يؤجل 

تصويره الى ما بعد الشهر 
الفضيل.

وأضاف ان هناك مشروعا 
التحضير له  يعكف عل���ى 
حاليا عبارة عن مسرحية 
أطفال انتهى من كتابة نصها، 
وسيتم عمل بقية التجهيزات 
املتمثلة بالديكورات واألغاني 
وكذلك اختيار طاقم العمل، 
وم���ن املنتظ���ر ان تعرض 
ف���ي عيد الفط���ر املقبل في 
حال جناحه بتأمني املسرح 
اخل���اص بالعرض، وأردف 
العام���ر: غالبا م���ا يعاني 
أغلب الكتاب واملنتجني من 
مشكلة إيجاد املسرح وبعض 
األمور اخلاص���ة باألعمال 

املسرحية.

أحمد الفضلي

الفنان والكاتب  كش���ف 
فاي���ز العام���ر ع���ن أحدث 
مش���اريعه الفني���ة للفترة 
املقبلة، واملتمثلة بعدد من 
األعمال الت���ي من املقرر ان 
تشهد مشاركته على مستوى 
الكتابة او التمثيل، ومنها ما 
سيعرض في رمضان املقبل 
ومنه���ا ما مت تأجيله الى ما 

بعد رمضان.
وذكر العامر انه انتهى من 
تصوير مشاهده في املسلسل 
االجتماع���ي  الكومي���دي 
»الدعلة« الذي صور مؤخرا 
في الكويت ويشهد مشاركته 
ككاتب لنص العمل وممثل 
في نف���س الوقت، موضحا 
ان العمل من نوعية االعمال 
الكوميدي���ة، وقال: حلقات 
العم���ل متصل���ة منفصلة، 
والت���ي غالب���ا م���ا حتظى 
بنسبة مش���اهدة عالية في 
الشهر الفضيل لكونها تبعد 
املشاهد عن أجواء األعمال 
البحت���ة، فأغلب  الدرامية 
املشاهدين حاليا يبحثون 
عن الكوميديا، خصوصا في 
رمضان وحتديدا في فترة 

بعد اإلفطار.
وأفاد العامر خالل حديثه 
ل� »األنباء« بأن العمل سيضم 
كوكبة من جنوم الكوميديا 
الكويتية، مثل عبدالرحمن 
العقل ومنى شداد، ويشهد 
النجمة اإلماراتية  مشاركة 
هدى اخلطيب وغيرهم من 
النجوم، وس���يعرض عبر 
شاشة تلفزيون الكويت في 
رمضان املقبل ان لم يستجد 
جديد، مضيفا ان مشاركته 
كممثل ستكون ضيف شرف 
بطل���ب م���ن القائمني على 

العمل.
وعن بقية أعماله، ذكر انه 
انتهى من كتابة عمل اخر لم 
يحدد له اسما حتى اآلن، وهو 
اجتماعي تراثي ومت االتفاق 
مع أغلب طاقم العمل وكذلك 
فايز العامراجلهة املنتجة، وتابع: كان من 

هاني شاكر يستقبل الربيع في األوبرا

القاهرة - محمد صالح 
 

مبناس���بة أعياد الربيع، تنظم دار االوبرا 
املصرية برئاسة د.ايناس عبدالدامي، احتفالية 
فنية حتييها فرقة عبداحلليم نويرة للموسيقى 
العربية بقيادة املايسترو احمد عامر ومبشاركة 
الفنان هاني شاكر مع نخبة من جنوم الغناء 
بفرق األوبرا للموس���يقى العربية، وذلك في 

الثامنة بعد غد االحد على املسرح الكبير. 
ويتضم���ن البرنامج فاصل���ني، االول باقة 
من اش���هر األغاني التي ابدعها كبار امللحنني 
وحتتفي بهذه املناسبة، منها »الدنيا ربيع« لكمال 
الطويل، »يا بدع الورد«، »موس���يقى الربيع« 
لفريد األطرش، »افتكرني« حملمد عبدالوهاب، 

»الورد جميل« لزكريا أحمد و»متر حنة« حملمد 
املوجي، وستكون االغنيات من أداء مي اجلبيلي، 
ياس���مني علي، مروة حمدي، إميان عبدالغني 

وعازف الكمان حازم سليم. 
أما الفاصل الثاني فيشدو خالله النجم هاني 
شاكر بنخبة مختارة من اجمل أغانيه اخلاصة 
التي قدمها على مدار مشواره الفني املمتد الى 
جانب مجموعة من أغاني الطرب العربي واالعمال 
الوطنية التي اشتهر بتقدميها، منها »يا مصر 
متخافيش، بعد حبك، صديق عمري وذكرياتي، 
في كل شارع، مش حب وبس، ال مش أنا اللى 
أبكي، كل شيء راح وانقضى، بأمر احلب، علي 
الضحكاية، يا أغلى اسم في الوجود، بتحبيه، 

سألتك، لو بتحب حقيقي، لسه بتسألي«.

اميان عبدالغني هاني شاكر

منذر رياحنة


