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سينما الخليج

حفلتا الساعة ٢.٠٠ و٨.١٥ 
فيلم هندي

 ٤.٤٥ الــــســــاعــــة  حـــفـــلـــتـــا 
Malayalam و١١.٠٠ فيلم

سينما الخليج (٢)

و   ٢.٠٠ الـــســـاعـــة  حــفــلــتــا 
Malayalam٨.٠٠ فيلم

و   ٥.١٥ الـــســـاعـــة  حــفــلــتــا 
١١.٣٠ فيلم هندي

سينما المول (١)

 ٣.٠٠ الــــســــاعــــة  حــــفــــالت 
و  و٩.٠٠  و٧.٠٠  و٥.٠٠ 

١١.٠٠ فيلم بنات العم

سينما المول (٢)

فيلم   ٢.٣٠ الساعة  حفلة 
المعجزة الكبرى

حفلتا الساعة ٥.٠٠ و٧.١٥ 
فيلم العهد

 ٩.٣٠ الــــســــاعــــة  حـــفـــلـــتـــا 
في  الشيطان  فيلم  و١١.٣٠ 

الداخل

سينما المول (٣)

حفلتا الساعة ٢.٣٠ و٤.٣٠ 
فيلم العالم السري الريتي

و   ٦.٤٥ الـــســـاعـــة  حــفــلــتــا 
٩.٠٠ غضب العمالقة

 ١١.١٥ الــــســــاعــــة  حـــفـــلـــة 
فندق ماريغولد المثير

سينما الالندمارك (١)

 ٣.٠٠ الــــســــاعــــة  حــــفــــالت 
و٩.٠٠  و٧.٠٠  و٥.٠٠ 

و١١.٠٠ بنات العم

سينما الالندمارك (٢)

حفلتا الساعة ٣.٠٠ و٥.٠٠ 
فيلم العالم السري الريتي

 ٧.٠٠ الــــســــاعــــة  حــــفــــالت 
غضب  فيلم  و١١.٣٠  و٩.١٥ 

العمالقة

سينما الالندمارك (٣)

فيلم   ٢.٣٠ الساعة  حفلة 
المعجزة الكبرى

فيلم   ٤.٤٥ الساعة  حفلة 
المشروع إكس

حفلتا الساعة ٦.٤٥ و٩.٠٠ 
فيلم العهد

حفلة الساعة ١١.١٥ فيلم 
رسالة متسلسلة

سينما الرويال بالزا(١)

حفلتا الساعة ٣.٠٠ و٥.٠٠ 
فيلم العالم السري الريتي

فندق   ٧.٠٠ الساعة  حفلة 
ماريغولد المثير

 ٩.١٥ الــــســــاعــــة  حـــفـــلـــتـــا 
غـــضـــب  فــــيــــلــــم  و١١.٣٠ 

العمالقة

سينما الرويال بالزا (٢)

فيلم   ٢.٣٠ الساعة  حفلة 
عمرو وسلمى

حـــــــــــفـــــــــــالت الـــــــســـــــاعـــــــة 
و١١.١٥  و٩.١٥  ٥.٠٠و٧.١٥ 

فيلم ابن ال أحد

سينما الرويال بالزا (٣)

حفلتا الساعة ٢.٣٠ و٤.١٥ 
فيلم مرآة يا مرآة

 ٦.٠٠ الــــســــاعــــة  حــــفــــالت 
ألعاب  فيلم  و١١.٠٠  و٨.٣٠ 

الجوع

سينما إسباير

 ٤.٠٠ الـــــســـــاعـــــة  حــــفــــلــــة 
المشروع إكس

فيلم   ٦.١٥ الساعة  حفلة 
بيبو وبشير

فيلم   ٨.٣٠ الساعة  حفلة 
رسالة متسلسلة

محمد سعد لص يساعد الفقراء
فـــي تصوير  يــنــشــغــل الــنــجــم مــحــمــد ســعــد حــالــيــاً 
ــــصــــاري»  مـــشـــاهـــد مــســلــســلــه الـــجـــديـــد «شـــمـــس األن
من  عدد  تصوير  أنهى  بعدما  بأسوان،  دراو  بمركز 
التصوير  يستمر  حيث  بالصحراء،  المسلسل  مشاهد 
المشاهد  وتجمع  الــجــاري.  األســبــوع  لنهاية  بــأســوان 
وفاروق  سعد  محمد  الفنانين  بين  بأسوان  المتعلقة 
سعد  وآخرين.ويجسد  الغني  عبد  وسعيد  الفيشاوي 
في المسلسل شخصية شاب صعيدي يدعي «شمس 
األنصاري» يعمل لصاً ليساعد الفقراء، وذلك بسطوه 
على األغنياء المبتزين وأباطرة الفساد الذين يعملون 
على سرقة الطبقة الكادحة في المجتمع الصعيدي. 

يكون  أن  علي  الحميد  عبد  جمال  المخرج  واستقر 
من  بــدالً  للمسلسل  نهائياً  اسماً  األنــصــاري»  «شمس 
«األبـــعـــديـــة». كــمــا ذكـــر «الـــيـــوم الــســابــع». يــذكــر أن 
جمال  وإخــراج  تأليف  األنــصــاري»،  مسلسل «شمس 
الخميسي  لقاء  بطولته  فــي  ويــشــارك  الحميد،  عبد 
وأحمد  زهرة  أبو  الرحمن  وعبد  الجندي  ومحمود 
كامل.  ومحمد  شافع  وسناء  عزمي  وأحمد  سالمة 
للنجم  الفنية  األعمال  آخر  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
محمد سعد فيلم «تــك تــك بــوم» الــذي عــرض في 
موسم عيد الفطر الماضي وشاركت الفنانة التونسية 

محمد سعددرة في بطولته. 

ً المناعي يطلق «صباح الخير يا بالدي» قريبا
في أول أغنية وطنية تجمع نجوم قطر

عبداهللا المناعي

   كتب: أكرم الكراد

يـــعـــكـــف الـــمـــلـــحـــن عــــبــــداهللا 
ــفــتــرة الــحــالــيــة  الــمــنــاعــي فـــي ال
الوطني  عمله  من  االنتهاء  على 
الــضــخــم الـــــذي كــــان يــجــهــز له 
مـــنـــذ فـــتـــرة وذلــــــك بــالــتــعــاون 
مـــع الــشــاعــر الــقــطــري الــمــبــدع 
تم  وقــد  الصديقي  عبدالرحيم 
اختيار «صباح الخير يا بالدي» 
لــــه، ومــــن الــمــتــوقــع كما  اســـمـــاً 
ــــ [ أن  صــــرح الــمــنــاعــي ل
يكون إطالق هذا العمل الغنائي 
الـــضـــخـــم بـــعـــد أســـبـــوعـــيـــن مــن 
كافة  مــن  لالنتهاء  وذلـــك  اآلن 
التفاصيل المتعلقة بإطالق يليق 
أن  خــاصــة  المميز  العمل  بــهــذا 
في  يجمع  أن  استطاع  المناعي 
هذا العمل عدداً مهماً من نجوم 
منهم  عــلــمــنــا  الــقــطــري  الــغــنــاء 
والفنان  عبدالستار  علي  الفنان 
فــهــد الــكــبــيــســي والـــفـــنـــان سعد 
الكبيسي  عيسى  والفنان  الفهد 
والــــفــــنــــان مـــنـــصـــور الــمــهــنــدي 

كذلك  الحجاجي،  فهد  والفنان 
ستتضمنها  التي  المفاجآت  من 
منها  جزءاً  أن  الجديدة  األغنية 
سيكون بصوت طفل إلى جانب 
لــم يفصح  صـــوت نــســائــي أيــضــاً 
عــنــه الـــفـــنـــان الــمــنــاعــي لــيــكــون 
مـــفـــاجـــأة لــلــجــمــهــور الـــكـــريـــم، 
كـــذلـــك أكــــد الــمــنــاعــي أن هــذا 
بالكامل  تنفيذه  تــم  قــد  العمل 
فـــــي اســـــتـــــوديـــــوهـــــات ضــخــمــة 
بـــتـــركـــيـــا مــــع مـــوزعـــيـــن نــجــوم 
الخبرة  من  عال  مستوى  وعلى 
الموسيقية منهم الفنان التركي 
المناعي  يــقــوم  وحــالــيــاً  زفــيــر، 
بــتــركــيــب األصــــــوات وتــشــطــيــب 
المتعلقة  الــصــغــيــرة  الــتــفــاصــيــل 
أن  إلى  أشار  كما  األغنية،  بهذه 
نصيبها  ســتــأخــذ  األغــنــيــة  هـــذه 
اإلذاعــات  عبر  البث  من  الكامل 
ــيــة والـــعـــربـــيـــة وكـــذلـــك  الــمــحــل
منها،  االنتهاء  حين  الفضائيات 
ــيــة  ـــــى إمــكــان وكــــذلــــك أشــــــار إل
تـــصـــويـــرهـــا بــطــريــقــة الــفــيــديــو 
كليب لكنها فكرة مؤجلة حالياً 

أكد  كما  األغنية  إصـــدار  لحين 
أن هذه األغنية من إنتاج عادل 
عــلــي بـــن عــلــي الـــــذي يــعــد من 
الفنية  األعمال  إلنتاج  السباقين 

الـــوطـــنـــيـــة الــمــمــيــزة 
وأيـــــضـــــاً أضــــاف 

مـــرة  وألول  بــــأنــــه  الـــمـــنـــاعـــي 
اســتــخــدم طــريــقــة جــديــدة في 
قدمه  عما  ومختلفة  التلحين 
العمل  هــذا  بــأن  يشي  مــا  سابقاً 
ســيــشــكــل انــطــالقــة جــديــدة 
من  الوطنية  لــألعــمــال 

خاصة  والــلــحــن،  الكلمة  حيث 
وضــع  الــمــنــاعــي  عـــبـــداهللا  وأن 
طـــاقـــتـــه الــمــوســيــقــيــة فــــي هـــذا 
الــعــمــل والـــــذي يــأتــي اســتــكــمــاالً 
بدأها  الــتــي  الــتــعــاونــات  لسلسلة 
المناعي خالل هذا العام، ومنها 
السعودي  الفنان  مــع  أنــجــزه  مــا 
جابر الكاسر ومن ثم اإلماراتي 
منصور زايد ليحلق منفرًدا بين 
الملحنين الشباب في تعاون يعد 
األكبر على مستوى المنطقة مع 
فــنــان الــعــرب محمد عــبــده في 
عــمــل غــنــائــي وطـــنـــي وآخـــرهـــا 
مــــا تــــم اإلفـــــصـــــاح عـــنـــه بــشــأن 
مع  األربــعــة  الغنائية  التعاونات 
األصيل  القطري  الــطــرب  نجم 
فـــهـــد الــكــبــيــســي والــــتــــي كــانــت 
وعيسى  الجديد،  ألبومه  ضمن 
ومساعد  الفهد  وسعد  الكبيسي 
كان  وأخــيــًرا  وتــركــي،  البلوشي 
مـــع الــمــلــكــة أحـــــالم وغــيــرهــم 
مــن األســـمـــاء الــفــنــيــة فــي قطر 

والخليج العربي.

ورثة زينب الغزالي يتعقبون
 « أم الصابرين »

مشاكل    » الصابرين  أم   » مسلسل  أســرة  تواجه 
مع ورثة الداعية االسالمية االخوانية « زينب 
الــغــزالــي « األمــر الــذي تسبب فــي تأجيل 

تصوير العمل . 
العمل  مــخــرج  رشـــح  أن  فــبــعــد 
احــمــد اســمــاعــيــل الــفــنــانــة أثــار 
عن  تراجع  للعمل  الحكيم 
الورثة  بسبب  ترشيحه 
تكون  أن  لــشــرطــهــم 
تؤدي  التي  الممثلة 
الغزالي  زينب  دور 
بـــال مــــاض فــنــي به 
كما  إغـــــــراء   أدوار 
رفضوا بعدها ترشيح 
 » مـــــطـــــاوع  حــــنــــان   »
لــــلــــدور لـــيـــســـتـــقـــروا فــي 
الــنــهــايــة عــلــى الــفــنــانــة رانــيــا 
مــــحــــمــــود يــــاســــيــــن لــتــجــســد 

الشخصية .. 
هذا ما أكده مؤلف المسلسل  احمد 
عاشورلـ « [ « قائال إنهم يواجهون 
من  موضوعية  غير  وعراقيل  اعتراضات 
تحديد  تم  وبعدما  الراحلة  الداعية   أسرة 
تم  المقبل  الــســبــت  الــتــصــويــر  بــدايــة  مــوعــد 
تأجيله  حين حل الخالفات وبناًء عليه تم 
مقررا  كان  الــذي  الصحفي  الموتمر  إلغاء 

إقامته في اول ايام التصوير .
معروف عن  الداعية زينب الغزالي انها 
شخصية   .. وسياسية  ودينية  ثقافية  قيمة 
والجدل  العناد  بين  تجمع  جــداً  متناقضة  قوية 
الوقت  نفس  وفــي  الغير  مع  تعاملها  في  والصبر 
رقيقة وناعمة وهادئة جداً في تعاملها مع زوجها 

.. لها آراء دينية يحترمها ويقدرها الجميع ..     

هالة صدقي مع الخفافيش
 في الغردقة
   القاهرة - سعيد خالد

تستعد الفنانة هالة صدقي للسفر خالل ايام ولمدة اسبوع الى 
مدينة الغردقة لتصويرعدد من مشاهد « حكاية هند « ضمن 

قصص مسلسل « الخفافيش « للمخرج احمد النحاس .. 
ويشاركها بطولة هذه الحلقات نبيل نور الدين وستة 

من  العمل  مخرج  انتهى  جانبه  ومــن  جــديــدة  وجــوه 
تــصــويــر جــمــيــع الــمــشــاهــد الــداخــلــيــة ويـــقـــوم حاليا 

بــتــصــويــر الــمــشــاهــد الــخــارجــيــة مـــا بــيــن شــــوارع 
ومستشفيات، كما يقوم بعمل مونتاج  للمشاهد 

الــتــي يــتــم تــصــويــرهــا انـــجـــازا لــلــوقــت تحسباً 
انتهى  حيث  الرمضاني   بالموسم  للحاق  
النحاس من عمل مونتاج حلقات قصة « 
تضارب األقوال « الذي يقوم ببطولته عبد 
الرحمن ابو زهرة وسميرة عبد العزيز .

الجريني يحتفل
 بالربيع في مصر

غادر المطرب عبد الفتاح جريني القاهرة إلى المغرب 
«قفطان»  مهرجان  فعاليات  ضمن  للمشاركة  اســتــعــدادا 

الـــــذي يـــقـــدم كـــل عــــام في 
لصالح  ريــعــه  ويــعــود  مــايــو  شهر 
ــيــم الـــفـــتـــيـــات فــي  ــعــل جــمــعــيــه ت
الـــمـــغـــرب وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــر 
األسبوع  هذا  نهاية  جريني  يعود 
إلحـــــيـــــاء عــــــدد مـــــن الـــحـــفـــالت 
 ٢٠١٢ الربيع  لحفل  والتحضير 
ــــــى الـــحـــفـــالت يـــوم  وتــــكــــون أول
السبت الموافق ٢١ أبريل الجاري 
لدعم  أربــاحــه  تخصص  والـــذي 

مشروعات الشباب.
عبد الفتاح الجريني
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