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سينما الخليج (١)

و   ٢.٠٠ الـــســـاعـــة  حـــفـــالت 

فيلم:  و١١٫٠٠  و٨٫٠٠   ٥.٠٠

هندي

سينما الخليج (٢)

و   ٢.٠٠ الـــســـاعـــة  حـــفـــالت 

فيلم:  و١١٫٠٠  و٨٫٠٠   ٥.٠٠

ملباري

سينما المول (١)

 ٣.٠٠ الــــســــاعــــة  حــــفــــالت 

و٧.١٥ و٩.١٥ فيلم: وقائع

الساعة ٥.٠٠ فيلم :  حفلة 

فتاة الشاليه

حفلة الساعة ١١٫١٥ فيلم :  

الجندي  الحباط،  السمكري، 

والجاسوس

سينما المول (٢)

حفلتا الساعة ٢.٣٠ و ٤.٤٥ 

فيلم : التهريب

حفلتا الساعة ٧.٠٠ و ٩.١٥  

فــيــلــم: الــســمــكــري، الــحــبــاط، 

الجندي والجاسوس

حفلة الساعة ١١٫٣٠ فيلم : 

فتاة الشاليه

سينما المول (٣)

الساعة ٢.٣٠و ٧٫٠٠  حفلتا 

فيلم : الجزيرة الغامضة

و   ٤.٣٠ الـــســـاعـــة  حـــفـــالت 

رجــل   : فــيــلــم  و١١٫١٥   ٩٫٠٠

على الحافة

سينما الرويال بالزا(١)

 ٢.٣٠ الــــســــاعــــة  حــــفــــالت 

و٤.١٥ و١١.٣٠ فيلم: أحمق

حفلتا الساعة ٦.٠٠ و ٨٫٤٥ 

فيلم: جاي أدغار

سينما الرويال بالزا (٢)

حفلتا الساعة ٣.٠٠ و ٥٫٠٠ 

فيلم: فتاة الشاليه

و   ٧.٠٠ الـــســـاعـــة  حـــفـــالت 

رجــل  فــيــلــم:   ١١.٣٠ و   ٩.١٥

على الحافة

سينما الرويال بالزا (٣)

فيلم:   ٢.٣٠ الساعة  حفلة 

الفين والسناجب

الــســاعــة  ٤.٣٠ و  حــفــالت 

الشقيق   : فيلم  و٩.٠٠   ٦.٣٠

الغبي

حفلة الساعة ١١.٣٠ فيلم: 

الجندي  الخياط،  السمكري، 

والجاسوس

سينما الالندمارك (١)

 ٢.٣٠ الــــســــاعــــة  حــــفــــالت 

و٤.٤٥ و ٧.٠٠ و٩.١٥ و١١٫٣٠ 

فيلم : واحد صحيح (عربي)

سينما الالندمارك (٢)

حفلتا الساعة ٣.٠٠ و ٥.٠٠ 

فيلم: الجزيرة الغامضة

و   ٧.٠٠ الـــســـاعـــة  حـــفـــالت 

رجــل  فــيــلــم:   ١١.٣٠ و   ٩.١٥

على الحافة

سينما الالندمارك (٣)

فيلم :   ٢.٣٠ الساعة  حفلة 

الشقيق الغبي

و   ٤.٣٠ الـــســـاعـــة  حـــفـــالت 

فيلم   ١١٫١٥ و   ٩.٠٠ و   ٦.٤٥

: الرمادي

كتب ñ محمد السعدي:

ـــهـــى الـــمـــلـــحـــن الـــقـــطـــري  ـــت ان

عــــبــــداهللا الـــمـــنـــاعـــي مــــن وضـــع 

العمل  عــلــى  األخـــيـــرة  الــلــمــســات 

بالفنان  يجمعه  الـــذي  الــغــنــائــي 

الكويتي مساعد البلوشي بعنوان 

األغنية  كلمات  كتب  (عشوائي) 

وقام  األماني  القطرية  الشاعرة 

بــتــوزيــعــهــا مــوســيــقــيــاً ســيــروس 

وتــم ضــم هــذا العمل فــي ألبوم 

البلوشي الذي طرح في األسواق 

مساء أمس . 

واكــــــد الــمــلــحــن الـــمـــنـــاعـــي لـــ 

احد  هو  العمل  هــذا  أن    ]

االعـــمـــال الـــجـــديـــدة فـــي الــشــكــل 

والـــمـــضـــمـــون ويـــتـــمـــيـــز بــطــابــع 

ــــي حـــيـــث أحــــــــاول ان  خــــــاص ب

أكــــون فـــي ثــــوب جــديــد مـــع أي 

ــان أتـــعـــاون مــعــه ، وأضـــاف  فــن

الفنية  االسماء  أحد  البلوشي  إن 

كبيرة  بجماهيرية  تحظى  التي 

فــــي قـــطـــر والـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 

نالت  فنية  أعــمــاالً  خاللها  قــدم 

في  الجمهور  ورضــا  استحسان 

االمــر شجعني  وهــذا  كل مكان 

الـــتـــعـــاون  عـــلـــى  أحــــــــرص  الن 

كــمــا أن لـــه إســـهـــامـــات كــبــيــرة 

فـــي األغـــنـــيـــة الـــشـــابـــة ، اضــافــة 

الفنية  الــمــقــومــات  امــتــالكــه  الــى 

مساهمات  لــهــا  الــتــي  الــنــاجــحــة 

كبيرة في نجاح الفنان. وأضاف 

لـ  تصريحه  سياق  فــي  المناعي 

[ أنـــه انــتــهــى مــؤخــراً من 

عــــدة أعـــمـــال غــنــائــيــة مـــع كــبــار 

النجوم مثل فنان العرب محمد 

عــبــده وأحــــالم وجــابــر الــكــاســر 

وفهد الكبيسي وعيسى الكبيسي 

الفنانين  وغــيــرهــم مــن  وجـــواد 

لقاءات  هناك  أن  إلــى  مشيراً   ،

عــدة مــع نــجــوم الــفــن فــي قطر 

كانت  العربي  والوطن  والخليج 

في  أعمال  عن  وستثمر  مثمرة 

الساحة الفنية عن قريب  .

أن  عــن  المناعي  تحدث  كما 

على  يجب  كثيرة  أمـــوراً  هناك 

بها  يقوم  أن  الملحن  أو  الفنان 

والــمــثــابــرة  اإلصــــرار  أوالً  وهـــي 

االستمرارية  ثــانــيــاً   ، والعزيمة 

األهم  وهو  ثالثاً   ، أنواعها  بشتى 

الــعــالقــات الــعــامــة والــتــي يجب 

ــســان  أن يـــحـــرص عــلــيــهــا كـــل إن

االنتقاء  حسن  رابعاً   ، بالتواصل 

لألعمال الغنائية ، فإن تواجدت 

عليها  وحـــــرص  الـــنـــقـــاط  هــــذه 

قــادمــاً  أضــمــن أن هــنــاك فــنــانــاً 

فقد   ، وبقوة  القطرية  للساحة 

للقيل  مــرتــعــاً  الــســاحــة  أصبحت 

والقال .

وتابع  : أود أن أشير هنا إلى 

الشاعرة القطرية األماني حيث 

قـــدمـــت الـــعـــديـــد مــــن األعـــمـــال 

قوية  إضافة  لها  كانت  الغنائية 

لــلــســاحــة الــفــنــيــة فــــي الــخــلــيــج 

العربي بشكل عام ، فقد حققت 

 كبيرة 
ً
أصـــــداء أعــمــالــهــا  جــمــيــع 

لــــدى الــجــمــهــور الــفــنــي فـــي كل 

يجب  ولــهــذا   ، بالخليج  مــكــان 

الــشــاعــرة  بــهــذه  نهتم  أن  علينا 

وأن نــضــع اســمــهــا ضــمــن كــبــار 

كتاب األغنية في قطر والخليج 

العربي فهي تستحق هذا .

لـ  المناعي  اكــد  الــخــتــام  وفــي 

عما  تــمــامــاً  راض  انــــه    ]

الماضية  الــفــتــرة  خـــالل  قــدمــه 

شـــارك من  اعــمــال غنائية  مــن 

قطر  فــي  الــنــجــوم  كــبــار  خاللها 

والــخــلــيــج الــعــربــي وآخـــرهـــا هو 

ألبوم الفنان فهد الكبيسي (تجي 

نعشق) والذي طرح في األسواق 

 
ً
، وكــــانــــت لــــه أصــــــداء مــــؤخــــراً 

ومازلت  ورائعة  جميلة  مبدئية 

توضح  الــتــي  الــنــاس  آراء  أنــتــظــر 

الــجــانــب اآلخــــر لــنــتــالفــاهــا في 

األلبومات واألعمال القادمة .

المناعي والبلوشي يجتمعان في ªعشوائي´

عبداهللا المناعيمساعد البلوشي.

عودة شريهان وزينة 
وغياب ليلى علوي في رمضان

    القاهرة - دينا محروس

تــرتــدي درامـــا رمــضــان هــذا العام 

أولى  خــالل مشاركة  من  جديدا  ثوبا 

آخرين بعد  وعودة  النجوم  لعدد من 

غــيــاب دام لــعــدة ســنــوات ، فــي نفس 

الوقت يغيب بعض النجوم والنجمات 

ــهــم  بـــســـبـــب تـــعـــثـــر إنـــــتـــــاج مــســلــســالت

الجديدة..ومن النجوم الذين يعودون 

بــعــد غــيــاب ســـنـــوات طويلة  لــلــشــاشــة 

ــعــود إلــى  الــفــنــانــة شــريــهــان، والـــتـــي ت

خالل  من  العام  هــذا  رمضان  شاشة 

مسلسل ªدموع السندريال´ من تأليف 

وإنــتــاج شركة كنج  الــحــنــاوي،  محمد 

قليلة تبدأ شريهان  أيام  وخالل  توت 

فـــي عــقــد جــلــســات الــعــمــل اســتــعــدادا 

للتصوير.

تم ترشيح السينمائي خالد الحجر 

ليتولى إخراج العمل رغبة في تقديم 

في  سواء  سينمائي  بأسلوب  المسلسل 

الشكل أو في الصورة السينمائية،

ألول  أنــغــام  المطربة  تخوض  كما 

التليفزيوني  التمثيل  في  حظها  مــرة 

عين´،  ªغمضة  مسلسل  خــالل  مــن 

تأليف فداء الشندويلى وإخراج سميح 

في  المسلسل  أحـــداث  تـــدور  الــنــقــاش. 

إطـــار اجــتــمــاعــي رومــانــســي وهـــو من 

إنتاج محمد الشقنقيرى الذي يشارك 

.ويشاركها  المسلسل  بطولة  في  أيضا 

ونجالء  كريم  نيللي  المسلسل  بطولة 

بــــدر. أمـــا الــنــجــمــة زيــنــة فــتــعــود هي 

األخــــــرى بــعــد غـــيـــاب ثــــالث ســنــوات 

ليالي   ª األخير  مسلسلها  تقديم  بعد 

بعنوان   جــديــد  خــالل مسلسل  ª  مــن 

ªجــمــيــلــة´ وتــجــســد زيــنــة مــن خالله 

إنتاج  من  والمسلسل  طبيبة  شخصية 

ª مدحت العدل´ .

ــجــمــة غــــــادة عــــادل  كـــمـــا تـــعـــود الــن

بـــــعـــــد غــــــيــــــاب عـــــامـــــيـــــن، لـــتـــقـــديـــم 

ناير  محمد  مــســلــســل´الــعــهــد´تــألــيــف 

وإخراج غادة سليم، وتقدم غادة من 

خالله شخصية أستاذة جامعية.. 

هذا  كــريــم  نيللي  تــشــارك  وكــذلــك 

 ª ªذات  مسلسال  هما  بعملين  الــعــام 

سيناريو وحوار مريم ناعوم، وإخراج 

كــامــلــة أبـــو ذكــــري، عــن روايــــة لصنع 

بعد موعد  يتحدد  ولم  إبراهيم،  اهللا 

الــتــصــويــر، ويـــشـــارك نــيــلــلــي الــبــطــولــة 

النجم باسم سمرة´ و المسلسل الثاني 

ª في غمضة عين´ الذي تقتسم فيه 

البطولة مع المطربة أنغام،

ــجــمــة مـــنـــة شــلــبــي فــتــعــود  أمـــــا الــن

عامين  مــن  أكثر  غياب  بعد  للدراما 

بالل  تأليف  أليكس´،  بمسلسل ªأهل 

الفنان  لبطولته  وكان مرشحا  فضل، 

هشام سليم. 

ــمــا تـــغـــيـــب  لــيــلــى عـــلـــوي هـــذا  ــيــن ب

الــعــام بسبب عـــدم تــعــاقــدهــا عــلــى اي 

عــمــل، عــلــى الــرغــم مــن اإلعــــالن عن 

في مسلسل ªحكايات بين  مشاركتها 

رفعت  تأليف محمد  مــن  الــســطــور´، 

ستقدم  أيضا  وكانت  الماضي،  العام 

الــصــحــفــيــة ªروز  الــكــاتــبــة  شــخــصــيــة 

اسمها  يحمل  مسلسل  فــي  الــيــوســف´ 

ولـــكـــن تـــأجـــل الـــمـــوضـــوع ألجــــل غير 

مسمى.

زينةليلى علوي 

ª ابن النظام ª هاني  يلتقي
 في الحي الشعبي

بدأ الفنان هاني رمزي تصوير المشاهد األولى من مسلسله   

ªابن النظام´ داخل الحي الشعبي بمدينة اإلنتاج اإلعالمي .

تم تصوير المسلسل بعد عدة تأجيالت   وقد وضع المخرج 

يوما   ١٢٠ يستمر  الــمــســلــســل  لــتــصــويــر  جــــدوال  ســالــم  أشــــرف 

تصوير ما بين مدينة اإلنتاج اإلعالمي وشوارع القاهرة وأحد 

االستوديوهات´.

أميرة  في بطولته  ويشارك  المسلسل تأليف مجدي يوسف 

تقع  شعبية  منطقة  مــن  كــادحــة  فتاة  دور  تلعب  التي  فتحي 

في غرام ابن النظام، وفور قيام ثورة ٢٥ يناير تحاول إقناع 

هاني رمزيحبيبها بالتخلي عن سلطته والنزول إلى ميدان التحرير .
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