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سينما الخليج (١)

مساء  و٨.٣٠   ٢.٣٠ الــســاعــة  حفلتا 

فيلم : هندي

DELHIBELLY

مساء  و١١.٠٠   ٥.٣٠ الساعة  حفلتا 

فيلم: هندي

٢ MURDER

سينما الخليج (٢)

و   ٥.٣٠ و   ٢.٣٠ الــســاعــة  حــفــالت 

٨.٣٠ و ١١.٠٠ مساء فيلم: ملباري

RATHI NIRVEDAM

سينما المول (١)

حفلة الساعة ٢.٣٠ كونغ فو باندا

و   ٦.٤٥ و   ٤.٣٠ الــســاعــة  حــفــالت 

بلبل  فــيــلــم:  مــســاء   ١١.١٥ و   ٩.٠٠

حيران (عربي)

سينما المول (٢)

و   ٥.٠٠ و   ٣.٠٠ الــســاعــة  حــفــالت 

٧.٠٠ و١١.١٥ مساء فيلم: ٢٢ طلقة

أنا  هــذا  مــســاء   ٩.٠٠ الــســاعــة  حفلة 

(عربي)

سينما المول (٣)

مساء   ٥.٠٠ و   ٢.٣٠ الساعة  حفلتا 

فيلم: سيارات

١٠.٣٠ مساء  و   ٧.٣٠ الساعة  حفلتا 

فيلم: المتحولون - عتمة القمر

سينما رويال بالزا (١)

مساء   ٥.٠٠ و   ٢.٣٠ الساعة  حفلتا 

فيلم: سيارات

١٠.٣٠ مساء  و   ٧.٣٠ الساعة  حفلتا 

فيلم: المتحولون - عتمة القمر

سينما رويال بالزا (٢)

و   ٥.٠٠ و   ٣.٠٠ الــســاعــة  حــفــالت 

٧.٠٠ و ٩.٠٠ و ١١.٠٠ مساء فيلم: 

بطاريق مستر بوبر

سينما رويال بالزا (٣)

و   ٩.١٥ و   ٢.٣٠ الــســاعــة  حــفــالت 

١١.٣٠ مساء فيلم: هانا

مساء   ٧.٠٠ و   ٤.٤٥ الساعة  حفلتا 

فيلم: هوني الجزء الثاني

سينما الند مارك (١)

و   ٤.٤٥ و   ٢.٣٠ الــســاعــة  حــفــالت 

٧.٠٠ و ٩.١٥ و ١١.٣٠ مساء فيلم: 

بلبل حيران (عربي)

سينما الالند مارك (٢)

مساء   ٥.٠٠ و   ٢.٣٠ الساعة  حفلتا 

فيلم: سيارات

١٠.٣٠ مساء  و   ٧.٣٠ الساعة  حفلتا 

فيلم: المتحولون - عتمة القمر

سينما الالندمارك (٣)

حفالت الساعة ٣.٠٠ و ٥.٠٠ و ٧.٠٠ 

مساء فيلم: بطاريق مستر بوبر

١١.٠٠ مساء  و   ٩.٠٠ الساعة  حفلتا 

فيلم: أرباب أعمال مريعون

المناعي سعيد بنجاح بشويش ومفاجأة مع عيسى
كتب مجدي صالح:

كــــشــــف الــــمــــلــــحــــن الــــقــــطــــري 
عمل  عن  المناعي  عبداهللا  الكبير 
حاليا  لــه  بالتحضير  يقوم  جديد 
ومــن  الكبيسي  عيسي  للمطرب 
كــلــمــات "األمـــــــان" وســــوف يــبــدأ 
بتسجيلها خالل أيام إال أنه لم يتم 

االستقرار على اسم العمل بعد.
العمل  ان  الــى  المناعي  وأشـــار 
له  بالتحضير  يقوم  الــذي  الجديد 
وسيتم  ِسنجل  أغنية  هــي  حاليا 
طرحها عبر اإلذاعــات خالل أيام 

عيد الفطر المبارك.
سعادته  عــن  المناعي  واعـــرب 
بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية 
"بـــشـــويـــش" الــتــي غــنــاهــا الــفــنــان 
وكلمات  الكبيسي  فهد  الــقــطــري 
تم  والتي  حمد  بن  خليفة  الشيخ 
وحصلت  قليله  أيام  طرحها منذ 

في  األول  الــمــركــز  عــلــى  مـــؤخـــرا 
جمهور  مــن  عليها  الــطــلــب  نسبة 

إذاعة صوت الخليج.
الــــذي  الـــنـــجـــاح  ان  واضـــــــــاف: 
ــيــة "بـــشـــويـــش" كــان  حــقــقــتــه اغــن

في  التفكير  فــي  لــي  كبيرا  دافــعــا 
عــمــل عـــدد مــن الــتــجــارب الفنية 
خاصة  الكلمات  وانتقاء  الجديدة 
ان كــلــمــات األغــنــيــة كــانــت إحــدى 

العوامل المهمة في نجاحها.

وأشــــاد الــمــنــاعــي بــالــدور الــذي 
الخليج  صــوت  اذاعـــة  تلعبه  الـــذي 
والمبدع  الفنان  تشجيع  في  حاليا 
الــقــطــري بــقــيــادة الــفــنــان الملحن 
مــحــمــد الــــمــــرزوقــــي. وقــــــال: ان 

المشروع الذي تقوم به حاليا إذاعة 
بتأسيس  والخاص  الخليج  صــوت 
وإنشاء أكبر استديو مجهز بتقنية 
الدعم  يستحق  هو مشروع  عالية 
سيجعل  ــه  أن خاصة  بــه  واإلشــــادة 

األولــى  الفنية  القبلة  الدوحة  من 
فــي الــعــالــم الــعــربــي كــمــا سيدعم 
والعربي  القطري  والمبدع  الفنان 
إنعاش  في  وسيساهم  عام  بشكل 
القطرية  والغنائية  الفنية  الحالة 

والعربية.
كــمــا كــشــف الــمــنــاعــي عــن عــدد 
يتم  التي  الفنية  المشروعات  من 
الحالي  الــوقــت  فــي  عليها  االتــفــاق 
لــكــي تـــعـــرض فـــي رمـــضـــان ومــا 
زالــت تحت الــدراســة واالتــفــاق اال 
ان  قبل  عنها  االعــــالن  انـــه رفـــض 

يتم االنتهاء منها.
أهم  واحــدا من  المناعي  ويعد 
ــيــن الــشــبــاب  الــمــلــحــنــيــن الــقــطــري
في  واضـــح  بشكل  ساهموا  الــذيــن 
وغنى  القطرية  باألغنية  االرتقاء 
القطريين  الــفــنــانــيــن  مــعــظــم  لـــه 
وعــــدد مـــن الــفــنــانــيــن والــفــنــانــات 

العرب.

أشاد بفكرة استديو صوت اخلليج اجلديد

عبداهللا المناعي عيسي الكبيسي

التهاب المفاصل يبعدحسن حسني مع هيفاء في «المولد»
عفاف شعيب عن «آدم»

القاهرة - سعيد خالد: 

بـــــدأ الـــمـــخـــرج مـــجـــدي الـــــهـــــواري اســـتـــعـــداداتـــه 
لــبــدء تــصــويــر مسلسل " مــولــد وصــاحــبــه غــايــب " 
من  الحلقات  معظم  تسلم  أن  بعد  يومين  خــالل 
لمعظم  واخــتــيــاره  مــحــرم  مصطفى  السيناريست 
أبطاله وتوقيع العقود معهم مع جهة اإلنتاج وهم: 
ــوعــوف وعــال غــانــم وحــســن الـــرداد  الــفــنــان عــزت أب

وحسن حسني.  المسلسل يُناقش قضايا الفساد التي 
كما  مبارك  حكم  فترة  في  المجتمع  في  انتشرت 
يعلم  ال  التى  الفقيرة  الطبقة  معاناة  مــدى  يكشف 

عنها المسؤولين أي شيء .
معروف أن البطلة األولى للمسلسل هي اللبنانية 
هيفاء وهبي ومعها أحمد عدوية، صفية العمري، 
وإخــــراج  مــحــرم  مــصــطــفــى  تــألــيــف  ومــــن  إدوار، 

مجدي الهواري.

أيـــام   ٤ لـــمـــدة  إجـــــازة    :]  - الـــقـــاهـــرة 

عفاف شعيب من محمد  الفنانة  عليها  حصلت 

إصــابــتــهــا  بــعــد  ســامــى مــخــرج مــســلــســل "آدم" 

تصويرها  أثناء  الظهر  مفاصل  فى  بالتهابات 

إحـــــدى مــشــاهــد الــعــمــل الـــتـــى كـــانـــت تــجــمــعــهــا 

ظــيــم أثــنــاء مــطــاردة  ــان حــجــاج عــبــد الــعــ والــفــن

لتشعر  االرض  عــلــى  وســقــطــت  لــهــمــا  الــشــرطــة 

بآالم قوية في الظهر ويتم نقلها 

وبعد  مستشفى  أقرب  إلى 

إجـــــــــراء الـــفـــحـــوصـــات 

واإلشـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــات 

الــمــقــطــعــيــة لــهــا 

تـــبـــيـــن وجــــود 

الـــــــتـــــــهـــــــاب 

قــــوي فــى 

التامة. الراحة  األطباء  وطلب منها  المفاصل 

ــامــر حــســنــي فى  ت مــســلــســل آدم مــن بــطــولــة 

ويشاركه  التليفزيونية،  وتجاربه  بطوالته  أول 

الــبــطــولــة مــي عــز الــديــن وأحــمــد زاهــــر ودرة 

وعبد  الجندي  ومحمود  عنبر  ونهال  التونسية 

الرحمن أبو زهرة، ومن تأليف أحمد أبوزيد، 

سامى. وإخراج محمد 

تــشــارك  عـــفـــاف  أن  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 

مسلسل  فــى  أيضا  الموسم  هــذا 

مــع  شــــــبــــــرا"  "دوران 

الـــــــمـــــــخـــــــرج خـــــالـــــد 

الــــحــــجــــر إضــــافــــة 

إلـــــــــى مـــســـلـــســـل 

كرامة  مسألة 

لــــــلــــــمــــــخــــــرج 

لبيب. رائد 

غادة وحسن حسني في لقطة من  "سمارة"

لحظات حرجة لدالل عبد العزيز وابنتها

غــنى إبراهــيم تغـــني «بعـــرف عــنــك»

أقـــنـــع   :]  - الـــــقـــــاهـــــرة 

الــمــخــرج احـــمـــد صـــالـــح الــفــنــانــة 

بــاالنــضــمــام  الــعــزيــز  ــد  عــب دالل 

ألســـــــــرة مـــســـلـــســـلـــه «لـــحـــظـــات 

حـــرجـــة٣» كــأحــد أهــــم ضــيــوف 

إحـــــدى  دور  لـــــتـــــؤدى  الـــــشـــــرف 

ـــردد على  ـــت الـــمـــريـــضـــات الـــتـــى ت

األولى  للمرة  لتجتمع  المستشفى 

إيمي  ابنتها  عمل درامــي مع  في 

من  جمعها  أن  بعد  غانم  سمير 

ــل مــســلــســل «لــلــعــدالــة وجـــوه  قــب

كثيرة» مع ابنتها دنيا.

السبب  أن  دالل  واعــتــرفــت 

الرئيسي لقبولها المشاركة في 

هذا العمل اقتناعها به، خاصة 

األول  جـــــــزآه  حـــقـــق  ـــعـــدمـــا  ب

والــثــانــي نــجــاحــاً كــبــيــراً، وهــو 

مـــا جــعــلــهــا تــشــعــر بــالــحــمــاســة 

من  مجموعة  وســط  للتواجد 

الــنــجــوم الــذيــن يــقــدمــون أيــضــاً 

أدوار شرف. 

عمرو  حرجة بطولة  لحظات 

واكــــــد، مــحــمــود عــبــد الــمــغــنــي، 

أمير كرارة، اللبناني عمار شلق، 

ســـوســـن بـــــدر، إنـــجـــي الـــمـــقـــدم، 

لــطــفــي لــبــيــب، يـــوســـف فــــوزي، 

عــزت أبــو عــوف، عمرو يوسف، 

إيمي سمير غانم.

صرحت الفنانة غنى إبراهيم  بأنها 
أصـــــدرت أغــنــيــة جـــديـــدة لــهــا بــعــنــوان 
"بـــعـــرف عـــنـــك" مـــن كــلــمــات منير 
بوعساف وألحان هشام بولس، مشيرة 
لألغنية  فيديو كليب  صــّورت  أنها  إلى 

من إخراج ليال راجحة.
وعـــن رأيـــهـــا فـــي الــفــنــانــتــيــن هيفاء 
ــســي عــجــرم قــالــت غــنــى:  ــان وهــبــي ون
هيفاء  بالنجمة  الكبير  إعجابي  أبــدي 
في  غنته  الـــذي   Remix للـ  ومحّبتي 

كما  دور"،  "الــمــوريــكــس  حفل 
فهي  عجرم،  نانسي  أحب  أنني 
سفيرة  ُعّينت  واآلن  جــداً  ذكية 
تستحق كل  وهي  الحسنة  للنوايا 

خير.

دالل عبد العزيز في لقطة من العمل
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