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الصحة  وزارة  تنظم  يناير:   2  *
الوطني،  بالعيد  االحتفال  ضمن  فعالية 
وذلك من الساعة 12 - 1:30 ظهراً في 
السلمانية  بمجمع  االجتماعات  قاعة 

لطبي.  ا
المنظمة  اللجنة  تدعو  يناير:   7  *
إلى  الخيري  ش��ه��رزاد  لمهرجان 
»السوق  في  المساهمة  أو  الحضور 
ال��خ��ي��ري ال��خ��ام��س ل��دع��م األس��ر 
من  وذلك  البحرين«،  في  المحتاجة 
بقاعة  مساًء   7 إلى  صباحًا   9 الساعة 
سابقًا(. )بوشهري  بالبديع  شهرزاد 

 18  -  15  *
برعاية  يناير: 
سامية  ملكية 
وت����ح����ت 
ش����ع����ار 
»ال��زراع��ة 
مة  ا لمستد ا
م�����ن أج����ل 
مستمر  حصاد 
وت��ن��اف��س��ي«، 
معرض  ينطلق 
الدولي  البحرين 
للحدائق،  الثامن 
محلية  بمشاركة 
ودولية  وعربية 
واس���ع���ة 

كبيرين  واهتمام  دعم  ووسط  مرتقبة، 
رئيسة  المفدى  البالد  عاهل  قرينة  من 
للمبادرة  االس��ت��ش��اري  المجلس 
الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
في  وذل��ك  خليفة،  آل  إبراهيم  بنت 
للمؤتمرات  الدولي  البحرين  مركز 

والمعارض.
* 25 يناير - 2 فبراير: تنظم شركة 
»معرض  العربية،  المعارض  إدارة 
الذي   ،2012 المقبل  للعام  الخريف« 
الشركات  من  كبير  عدد  فيه  يشارك 
مختلف  من  التجارية  والمؤسسات 
تجارة  غرفة  ودع��ت  العالم،  دول 
وأصحاب  التجار  البحرين  وصناعة 
البحرينية  والشركات  المؤسسات 
أن  بعد  المعرض  هذا  في  للمشاركة 
على  والتجارة  الصناعة  وزارة  وافقت 

ذلك.
جمعية  تنظم  مايو:   10  -  8  *
مع  باالتفاق  البحرينية،  السكرتارية 
الستشارات  س��م��ارت  أك��ت  مكتب 
اإلقليمي  »الملتقى  العامة،  العالقات 
ال��س��اب��ع ل��إداري��ي��ن وم��وظ��ف��ي 
وسيكون  للقيادات«،  السكرتارية 
المكتبية  »اإلدارة  الرئيسي  محوره 
في  وذلك  التميز«،  بعد  ما  الحديثة... 
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نسرين إمام: خطوتي
المقبلة ستكون للسينما

] أكدت الفنانة نسرين إمام إلحدى الصحف المصرية 
أنها تعكف حالّياً على قراءة أكثر من سيناريو للشاشة 

الفترة  خالل  اهتمامها  ستضع  أنها  مؤكدة  الفضية، 
المقبلة في االتجاه نحو السينما.

أعماالً  رفضت  أنها  إلى  نسرين  ــارت  وأش
»مسجون  فيلم  مثل  مهمة؛  كثيرة  سينمائية 
النجم أحمد عز، و«كابتن هيما«  ترانزيت« بطولة 

أكسيد  و«سامي  حسني،  تامر  النجم  بطولة 
الكربون« بطولة النجم هاني رمزي، وذلك نظراً 
إلى احترامها للعقد الذي قامت بإبرامه مع شركة 
أية  مع  التعاون  من  يمنعها  والذي  سينرجي، 
ستخوض  كانت  أنها  وأضافت  أخرى.  شركة 

من  أحدهما  بمسلسلين  المقبل  الرمضاني  الصراع 
تأليف يوسف معاطي، واآلخر من تأليف أحمد عبداهلل، 
التي  المتوترة  الظروف  إلى  نظًرا  تأجيلهما  تم  ولكن 
تمر بها شركات اإلنتاج في الوقت الحالي. يذكر أن آخر 
رمضان  »مسيو  مسلسل  إمام  نسرين  الفنانة  أعمال 

هنيدي،  محمد  بطولة  حمودة«  العلمين  أبو  مبروك 
وياسر  عنبر  ونهال  مختار  وكريمة  طاهر  وليلى 
وضياء  وفيق  وأحمد  الصاوي  ومحمد  ماهر  علي 
الميرغني، ومن تأليف يوسف معاطي، ومن إخراج 

سامح عبد العزيز.

أصالة نصري:
ألبومي المقبل سيكون األخير

المقبل سيكون األخير، وذلك بسبب  ألبومها  الفنانة السورية أصالة نصري أن  ] أعلنت 
العربي. وأضافت خالل حديثها  العالم  الغنائية في  األلبومات  التي تعاني منها سوق  األزمة 
التي تشبع رغبات  الغنائية  األلبومات  من  »أملك رصيداً ضخماً  اليوسف«:  »روز  إلى مجلة 

طريقة  على  بتصويرها  أقوم  ثم  شهرين  كل  منفردة  أغاٍن  بطرح  سأكتفي  لذا  جمهوري، 
الفيديو كليب«.

يذكر أن أصالة تقوم حالياً بوضع اللمسات األخيرة على ألبومها الجديد، وهي 
محتارة بين »مالك حزين يا قلبي« أو »مالك يا قلبي« كعنوان لأللبوم.

قضتها  أسبوعان  مدتها  إجازة  بعد   [
الفنانة فريال يوسف في بيروت بصحبة 
فريال  عادت  دياب  مايا  الفنانة  صديقتها 
القاهرة لمدة أسبوع لتواصل دراسة  إلى 

عدد من المشاريع الفنية المعروضة عليها، 
بعيد  لتحتفل  تونس  وطنها  إلى  طارت  ثم 

ميالدها الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر/ 
تونس  في  وأصدقائها  أهلها  مع  األول  كانون 

عشرة  بعد  القاهرة  إلى  تعود  أن  على 
الفنية  أعمالها  لتستأنف  تقريباً  أيام 

المعروضة عليها. 
تتابع  ــزال  الت فريال  أن  يذكر 
مسلسل  حققه  الذي  النجاح  أصداء 
شاركت  الذي   « سليمان  »خاتم 
الصاوي  خالد  النجم  مع  بطولته 
ومن إنتاج محمود بركة حيث يعاد 
عرض المسلسل حالياً بالتتابع من 

قناة فضائية إلى أخرى. 
ملك  اإلعالمية  دور  أن  ويذكر 
في  فريال  جسدته  الذي  يونس 
المسلسل قد رفع من رصيدها في 
والعربي  المصري  الجمهور  قلوب 
تفاعلها  خالل  من  هذا  لمست  وقد 
صفحتها  على  جمهورها  مــع 

الرسمية على الفيسبوك.

النحس يطيح بـ »فيال كارما«
] يبدو أن سوء الحظ يالزم المسلسل 
حيث  كارما«  »فيال  الجديد  التلفزيوني 
مسمى؛  غير  ألجل  المسلسل  تأجيل  تم 
شركة  تواجه  إنتاجية  مشاكل  بسبب 

اإلنتاج.
التي  األولى  المرة  هي  هذه  تكن  ولم 
كانت  بل  مشكلة  فيها  العمل  يواجه 
لتصويره  الدين  عز  مي  الفنانة  تستعد 
الماضي  رمضان  في  لعرضه  استعداداً 
ثم انشغلت بتصوير فيلم »عمر وسلمى 
الشركة  ولكن  العمل،  عن  فاعتذرت   »3

العمل  تأجيل  على  وعملت  بها  تمسكت 
لشهر رمضان المقبل.

طارق  يشارك  أن  المفترض  من  وكان 
لطفي ومي بطولة العمل بعد أن ظهر معها 
الذي  صفية«  »قضية  بمسلسل  قبل  من 

عرض في العام 2010.
الدين  عز  مي  أعمال  آخر  أن  يذكر 
أمام  آدم«  مسلسل«  كان  التليفزيونية 
شهر  في  عرض  ــذي  وال حسني،  تامر 

رمضان الماضي.

حورية فرغلي تشارك
في بطولة »المنتقم«

فرغلي،  حورية  الشابة،  الفنانة  انضمت   [
كتبته ورشة  الذي  »المنتقم«  ألبطال مسلسل 
الشباب  المؤلفين  من  مجموعة  تضم  عمل 
ومن  حلقة،   120 إلى  حلقاته  عدد  ويصل 
األسابيع  خالل  تصويره  يبدأ  أن  المقرر 
المخرج  إخراجه  على  ويشرف  المقبلة  القليلة 
السوري حاتم علي. ويضم فريق عمل المسلسل 
بينهم عمرو  من  الممثلين  من  كبيرا  عددا 
يوسف  السعدني،  أحمد  يوسف، 
ودرة،  ــرارة،  ك أمير  الشريف، 
الممثلين  عشرات  إلى  إضافة 
عدد  يصل  حيث  ــن،  ــري اآلخ
إلى  المسلسل  في  المشاركين 
أن  على  ممثل   200 من  أكثر 
انتهاء شهر  بعد  العمل  يعرض 

رمضان المقبل.
فرغلي  حورية  أن  يذكر 
في  المشاركة  على  تعاقدت 
بطولة مسلسل »شربات لوز« 
مع الفنانة يسرا، والذي يقوم 

تامر  السيناريست 
باقي  باستكمال  حبيب 

الوقت  في  حلقاته 
استعداًدا  الحالي 

لبداية التصوير.

سمية الخشاب ووفاء عامر في »هجرة الصعايدة«
سمية  النجمتان  تعاقدت   [
بطولة  على  عامر  ووفاء  الخشاب 
بعنوان:  جديد  تلفزيوني  مسلسل 
تأليف  من  الصعايدة«  »هجرة 
عبدالرحمن،  ناصر  السيناريست 
إخراج  ومن  فوزي،  محمد  وإنتاج 

حسني صالح.
حسني  العمل  مخرج  وصرح 
جلسات  هــنــاك  ــأن  ب ــح،  صــال
وبين  بينه  بالفعل  قائمة  عمل 
عبدالرحمن  ناصر  العمل  مؤلف 
لالستقرار على التفاصيل النهائية 
الخاصة بالمسلسل، مشيراً إلى أن 
هناك جلسات عمل أيضاً مع سمية 
النهائية  التفاصيل  على  للوقوف 
تقدمها،  التي  بالشخصية  الخاصة 
استعداداً 

المقبل  شباط  فبراير/  في  للتصوير 
المشاركة  عدم  المخرج  قرر  أن  بعد 
في إخراج ملحمة »شفيقة ومتولي«.

حالّياً  يجري  أنه  صالح  وأكــد 
على  لالستقرار  المعاينات  بعض 
فيها؛  التصوير  سيتم  التي  األماكن 
القبلي  الوجه  محافظات  بعض  منها 
مثل سوهاج وقنا، كما سيكون هناك 
من  مصر  محافظات  بجميع  تصوير 
وأكثره  أسوان  وحتى  اإلسكندرية 

سيكون على سفح نهر النيل.
المسلسل  أن  إلى  صالح  وأشار 
جزءين،  على  حلقة   60 من  مكون 
في  يعرض  أن  المقرر  من  حيث 
أن  على  حلقة   30 المقبل  رمضان 
الباقية بعيداً  تعرض الثالثون حلقة 
تصوير  سيتم  لكن  رمضان،  عن 

الـ60 حلقة دفعة واحدة.
العاملين  أن  صالح،  ــاف  وأض
بالمسلسل قد يصلون إلى 200 فنان 
األعمال  أضخم  من  وأنه  وفنانة، 
ويتطلب  الفنية،  حياته  في 
التحضير،  في  كبيراً  جهداً 
وقتاً  له  اإلعداد  ويستغرق 

طوياًل.
عن  صالح  وأعلن   
تخليه عن إنتاج قصة 
ومتولي  شفيقة 
منفردة  كقصة 
في  وضــمــهــا 
سياق أحداث 
ــل  ــم ــع ال

مؤكداً  الصعايدة«،  »هجرة  الكبير 
أن السيناريست تناولها بشكل جيد 
لم  التي  الخبايا  من  العديد  وأظهر 
يكن يعلمها أحد عن الرواية الحقيقية 
من  العمل  سيكون  وقال:  للملحمة، 
التي  اإلنتاجية  األعمال  أهم وأضخم 

ستعرض على الشاشة هذا العام.
من جانبه، قال منتج العمل محمد 
باقي  ترشيح  سيتم  إنــه  ــوزي  ف
االنتخابات  انتهاء  عقب  األبطال 
تستقر  حتى  مباشرة  البرلمانية 
ويتم  البالد،  في  الداخلية  األوضاع 
أن  وخاصة  هــدوء،  في  التصوير 
التصوير  تتطلب  المسلسل  أحداث 
في مناطق كثيرة خارجية ومختلفة، 
ضخمة،  موازنة  أحداثه  تتطلب  كما 

نظراً إلى كثرة ديكوراته. 
قال  ــه؛  ذات السياق  وفــى 

ناصر  العمل  مؤلف 
إنه  عبدالرحمن، 

على  أوشـــك 
ــة  ــاب ــت ك

المسلسل  من  النهائية  الحلقات 
المسلسل  من  األول  الجزء  ليكون 
رمضان  شهر  خالل  للعرض  جاهزاً 

المقبل.
خالل  المسلسل  أحــداث  وتــدور 
من  والخمسينات  األربعينات  فترة 
ألحوال  رصد  في  الماضي  القرن 
السودان  النيل من  مصر على سفح 

إلى اإلسكندرية.
الثاني  هو  المسلسل  هذا  ويعد 
بالفنانة  صالح  حسني  يجمع  الذي 
معاً  قدما  أن  بعد  الخشاب  سمية 
شهر  في  الملوك«  »وادي  مسلسل 
العمل  وهــو  الماضي،  رمضان 
الخشاب  سمية  بين  أيضاً  الثاني 
عبدالرحمن  ناصر  والسيناريست 
بعد أن سبق وتعاونا في فيلم »حين 
إخراج  من  ميسرة« 

خالد يوسف.

فريال يوسف تتابع
أعمالها في القاهرة


