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بعد أن شارف املخرج رمضان علي على االنتهاء من تصوير مشاهده

البدر: لهذه األسباب لم تشارك حياة الفهد وهدى حسني في »إلى أبي وأمي مع التحية 3«
الكاتبة القديرة عواطف البدر 
انه كان يسعدها مشاركتهما 

في اجلزء الثالث ولكن 
لظروفهما الشخصية اعتذرتا 

عن املشاركة، موضحة انه 
أمر راجع لهما، خصوصا أن 
املشاركني في املسلسل حاليا 

يعتبرون من جنوم الدراما 
في الكويت واخلليج ولهم 
قواعد جماهيرية عريضة.

وأشارت البدر الى ان هدفها 
في كتابة اجلزء الثالث 

للمسلسل تربوي وليس 
دراميا إليضاح العالقة بني 
املدرسة والبيت ولتصحيح 

األخطاء التي حتدث اآلن 
في املسيرة التعليمية حتى 

تكون مسيرة ناجحة وتعود 
بالفائدة على املتلقي.

وشكرت الكاتبة القديرة 
عواطف البدر اجلهة املنتجة 

على جهودها في إظهار 
اجلزء الثالث بصورة جميلة 

للمشاهد، كما واصلت 
شكرها ملخرج العمل رمضان 

علي على اجلهد الذي بذله 
في تصوير مشاهد املسلسل 
املتعددة، متمنية للمشاركني 

في املسلسل كل توفيق 
وجناح.

الناس التي اختلفت عالقاتهم 
فيما بينهم بسببها، ولذلك 
جاء عنوان املسلسل »إلى 

أبي وأمي مع التحية ـ اجليل 
الثالث«. وبخصوص عدم 

مشاركة الفنانة القديرة 
حياة الفهد والفنانة هدى 

حسني في اجلزء الثالث من 
املسلسل رغم وجودهما في 
جزأيه األول والثاني، ذكرت 

خالل املتغيرات الزمنية التي 
حدثت لكل شخصية منذ 

نهاية اجلزء الثاني إلى جانب 
معايشة التطورات االجتماعية 

والثقافية مع بداية القرن 
احلادي والعشرين وتأثيراتها 

على احلياة االجتماعية في 
ظل التطور التكنولوجي 

وسيطرة أدوات التكنولوجيا 
اجلديدة وحتكمها في حياة 

وأضافت البدر قائلة: للصدى 
الطيب للجزأين األول والثاني 
من هذا املسلسل كتبت جزأه 
الثالث من خالل رؤية جديدة 
تتناسب وزمن العوملة اجلديد 

الذي تعيش فيه البشرية 
حاليا، حيث سيتابع اجلزء 

الثالث من هذا املسلسل 
منو وتطور شخصيات 

اجلزأين األول والثاني من 

قنوات خليجية تعرض حتى 
اآلن اجلزأين األول والثاني 

من هذا املسلسل الذي 
كتبهما الراحل طارق عثمان 

وأخرجهما الراحل حمدي 
فريد وتصدت إلنتاجهما، 

وذلك ملا يحمل هذا املسلسل 
بني طياته الكثير من األمور 

التربوية التي يحتاجها األبناء 
في األسرة واملدرسة.

الكاتبة القديرة عواطف البدر 
في تصريح لـ »األنباء« 

أن الهدف من وراء كتابتها 
للجزء الثالث ملسلسل »إلى 

أبي وأمي مع التحية« تربوي 
بحت لتسليط الضوء على 

التواصل بني البيت واملدرسة 
في وقتنا احلالي في ظل 
التكنولوجيا التي نعيشها 

حاليا، خصوصا ان في 
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شارفت كاميرا املخرج 
رمضان علي على االنتهاء 
من تصوير مشاهد اجلزء 

الثالث من املسلسل التربوي 
»إلى أبي وأمي مع التحية 

ـ اجليل الثالث«، حيث 
يشارك فيه نخبة من جنوم 

الدراما احمللية واخلليجية 
منهم: سليمان الياسني، 

عبدالرحمن العقل، أسمهان 
توفيق زهرة عرفات، أحمد 

السلمان، لطيفة املجرن 
غدير صفر، أحمد مساعد، 

أمل محمد وآخرون، إضافة 
ملشاركة مجاميع من الطالب 

والطالبات.
والعمل من إنتاج شركة »أم 
آند أم برودكشن«، ويتكون 

من 30 حلقة، وتصدت لكتابة 
اجلزء الثالث الكاتبة القديرة 
عواطف البدر التي وضعت 
أيضا السيناريو واحلوار، 
بينما كتب اجلزأين األول 

والثاني الراحل طارق عثمان 
وسيعرض على عدة قنوات 

في شهر رمضان املقبل.
وأكدت رائدة مسرح الطفل 

الفنانة هدى حسني الفنانة القديرة حياة الفهد 

وائل جسار: أسحب كالمي عن ميريام فارس

باللهجة املصرية لكان استمر 
في تقدميها لكنه فشل، وأنا 
أقدره وأحترمه ألنه مدرسة 

في الفن.
وعن الفنانة جنوى كرم، 
متنى جس���ار لو أنها تغني 
باللهجة املصرية فهكذا بحسب 
رأيه تزيد من جنوميتها في 
الوطن العربي، مشيرا الى أنه 
لم يقصد التهجم على الفنانة 
اللبنانية ميريام فارس بل 
يعتبر أن لديها صوتا جميال 
ومهما وليست مضطرة الى 
»اإلبهار« في الفيديو كليبات 

التي تقدمها، وقال:»إذا الناس 
زعلت من حكيي بسحب هيدا 
الكالم عن ميريام وأنا أمتنى 

لها اخلير دائما«.
ونفى جسار ما تردد في 
وس���ائل اإلعالم والصحافة 
انفصاله عن زوجته،  حول 
وأكد أنه على وفاق تام معها 
وعالقتهما تس���ودها احملبة 
أم  واالحترام، وق���ال: »هي 
وزوجة مثالي���ة ووراء كل 
رجل عظيم امرأة، ولألسف 
بعض الصحاف���ة يكتبون 
ملجرد الكتابة والشائعات«.

الى  واحلف���الت، باإلضافة 
عدم وجود مدير أعمال جيد 
إدارة أعماله  لديه يستطيع 

بالطريقة الصحيحة.
انتقاد املوس���يقار  وعن 
اللبناني ملح���م بركات له 
بس���بب تقدمي���ه األغني���ة 
املصرية أكثر من اللبنانية، 
قال جسار: ال يحق لبركات 
النصائح ألحد وهو  إعطاء 
أهان عائلتي، وأنا طلبت من 
العائلة بعد املش���اورات أن 
نلغي الدعوة بحقه، مضيفا: 
لو جنح ب���ركات في الغناء 

أكد الفنان اللبناني وائل 
جسار أن شهرته لم تتأخر 
كونه بدأ صغيرا وأس���س 
لنجوميته، رغ���م احملاربة 
التي كان يتعرض لها ومازال، 
حتى أن اس���مه بق���ي دائما 
ملغى عن قائمة الفنانني في 
املهرجانات واحلفالت، معتبرا 
أنه من جنوم الصف األول في 
العالم العربي وذلك يعود الى 
محبة جمهوره، لكنه اعترف 
بتقصيره إعالميا باإلضافة 
ال���ى تقصي���ر الصحاف���ة 
اللبنانية بحقه، وقال إنه ال 
يضع شروطا مادية تعجيزية 
للظهور في مقابالت صحافية 
أو في املهرجانات واحلفالت 
فشروطه كشروط أي فنان 
يهمه الظهور بطريقة تليق 

مبسيرته الفنية.
أثناء  وأضاف جس���ار، 
اس���تضافته ف���ي برنامج 
»احلكم« على قناة »ام بي سي 
مصر« والذي تقدمه اإلعالمية 
وفاء الكيالني، أن جنوميته 
ليست أقل من جنومية راغب 
عالمة ووائل كفوري وعاصي 
احلالني وكاظم الساهر، وهو 
يتفوق عليهم بنجوميته في 
مصر، لكن في لبنان يفتقر 
العالق���ات االجتماعية  الى 
للظهور اكثر في املهرجانات 

وائل جسار  ميريام فارس

النيابة املصرية ترفض اتهام أحمد عز لزينة بالتزوير 
والسقا: كنت أظن أن أزمة أحمد عز وزينة »كذبة إبريل«

تصريح����ات ل����ه: ظننت مع 
بداية انطالق هذه األزمة في 
الصحف، أنه����ا كذبة إبريل، 
أو إعالن دعائي لفيلم جديد 
سيقدمانه معا، ولم أتصور أن 

يصل األمر إلى هذا احلد.
ونصح السقا زميله الفنان 
أحمد ع����ز بقول����ه: أنصحه 
بض����رورة اخلروج نفس����يا 
من هذه األزمة، والتركيز في 
أعماله الفنية، وأن يضع ثقته 
ف����ي اهلل إن كان مظلوما في 

هذا األمر.
إلى أن  جتدر االش���ارة 
النيابة حفظت ايضا البالغات 
املقدمة م���ن زينة ضد عز 
تطالب فيها باالعتراف بنسب 
الطفلني، فيما رفض التظلم 

اخلاص بها.

من جانبه، عبر النجم أحمد 
السقا عن مفاجأته مبا حدث 
بني الفنان أحمد عز والفنانة 
زينة، مشيرا إلى أنه في البداية 

ظن أنها »كذبة إبريل«.
ف����ي   - الس����قا  وق����ال 

رمض����ان املقبل بالتزامن مع 
جلسات محكمة األسرة التي 
س����تكون قد ب����دأت في نظر 
دعوى النسب املقامة من زينة 
ضده تطالبه باالعتراف بنسب 

الطفلني له.

رفض����ت النياب����ة العامة 
املصري����ة التظلم الذي تقدم 
به الفنان أحمد عز ضد قرار 
نياب����ة مدينة نص����ر حفظ 
التحقيقات بالبالغ املقدم منه 
ضد الفنانة زينة يتهمها فيه 
بالتزوير في األوراق الرسمية 
وحترير شهادة ميالد طفلني 
تقول انهما منه باسمه، دون 
علمه مستغلة حصولها على 

صورة من جواز سفره.
وج����اء رف����ض تظلم عز 
بالتزامن مع تقارير إعالمية 
نش����رت في مصر تفيد بأن 
مسلسله اجلديد »إكسالنس« 
يواجه صعوبة في التسويق 
بعد تراجع شعبيته وتعاطف 
اجلمهور مع زينة، خاصة وأن 
العمل سيعرض خالل شهر 

أحمد عزأحمد السقا  زينة 

حلقة تلفزيونية لتلفزيون 
»اجلدي���د«، وحتديدا ضمن 
برنام���ج »بعدنا مع رابعة«، 
كما أنها تدرس مشروع اطاللة 
تلفزيونية أخ���رى لكنها لم 

تعلن موافقتها عليها بعد.

عنها بس���بب األوضاع هناك 
وكونها ال ميك���ن أن تخاطر 
بحياتها بسبب املسؤوليات 
امللقاة على عاتقها،  العائلية 
وحيت املمثلني الذين يعلمون 
ف���ي الداخ���ل في ظ���ل هذه 

الظروف.

شذى حسون تكشف للجمهور 
سر ابتسامتها الهوليوودية

نسرين طافش زوجة رجل انتهازي

إصابة روبي بجرح في رأسها

كش���فت الفنانة العراقية 
ش���ذى حس���ون عبر موقع 
االجتماع���ي  التواص���ل 
»انستغرام« عن سر ابتسامتها 
الهوليوودية من خالل نشر 
صورة لها مم���ددة في غرفة 
طبي���ب األس���نان. وظهرت 
حسون تبدو عليها السعادة 
من خالل ابتسامتها العريضة، 
معلقة: »صورتي مع طبيب 
اسناني خالد من أهم الدكاترة 

في لبنان والوطن العربي«.
من جانب اخر، أكدت شذى، 
التي أنهت وضع صوتها على 
أغني���ات ألبومها، أن األلبوم 
شبه منته، ولم يعد ينقصه 
سوى إنهاء عملية امليكساج 
واملاسترينغ، وأنها ستصل 
إلى بيروت في الفترة القليلة 
املقبلة بهدف تصوير غالف 
األلبوم، وعقد جلسات عمل مع 
عدد من املخرجني ألجل تصوير 
ڤيديو كليب، وكذلك تصوير 

كش���فت املمثلة السورية 
نسرين طافش عن تفاصيل 
دورها في مسلس���ل »حالوة 
الروح« للمخرج شوقي املاجري 
واملؤلف واملمثل رافي وهبة 
ومن إنت���اج روال تلج، حيث 
تقدم شخصية إعالمية تعمل 
في قناة إخبارية عربية، تقوم 
بتغطية النزاعات في املنطقة، 
ولكن الرتباطها برجل أعمال 
انتهازي، يطالبها بترك عملها 
ألنه يضر مبصاحله التجارية، 
وينشأ صراع بينهما، يتدخل 
فيه جم���ال صاحب احملطة 
الذي يقوم بدوره الفنان خالد 
صالح، ويحاول إعادتها لعملها 

في القناة.
وعب���رت نس���رين ع���ن 
سعادتها وما يعنيه لها هذا 
العمل وتوقعاتها له بالنجاح 
الكبير كونه يعد من أضخم 
الدرامي���ة لرمضان  األعمال 
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وكش���فت طافش، حسب 
»ايالف«، بأنها تلقت عروضا 
درامية عديدة يتم تصويرها 
في سورية حاليا لكنها اعتذرت 

الفنانة املصرية  أصيبت 
روبي بجرح في رأسها، وذلك 
على إثر مشاجرة بينها وبني 
مواطنتها الفنانة نيللي كرمي، 
خالل تصويرها ألحد مشاهد 
مسلس���لها اجلديد »س���جن 
النس���ا«. وأدت إصابة روبي 
إلى إيقاف التصوير، حيث مت 
استدعاء الطبيب، وخضعت 
الفنانة الشابة للعالج في موقع 
التصوي���ر، حتى تتمكن من 

استئناف العمل.
يذكر أن »س���جن النسا« 
من املقرر عرضه في رمضان 
املقبل، من تأليف كوثر العسال، 
سيناريو وحوار مرمي ناعوم، 

إخراج كاملة أبو ذكري.

شذى امام طبيب االسنان

نسرين طافش 

روبي

رائدة مسرح الطفل الكاتبة القديرة عواطف البدر

فيفي عبده تستبعد سلمى الدالي 
من برنامج »أحلى مسا«

فجأة ومن دون مقدمات، استبعدت سلمى الدالي من 
برنامج »أحلى مسا« الذي كانت تشارك في تقدميه مع 
فيفي عبده وهشام عباس على »أم. بي. سي. مصر«، 

وفوجئ املشاهدون في حلقة األحد املاضي بهشام عباس 
يعلن مغادرة الدالي البرنامج، مؤكدا أنها ستقدم برنامجا 

جديدا، وجتاهلت فيفي كليا اخلبر، واكتفت بالتعليق: »إيه 
ده هي راحت فني«، متجاهلة اختفاءها متاما.

وذكر موقع »أنا زهرة« من كواليس البرنامج أن فيفي 
عبده هي التي طالبت باستبعاد الدالي من البرنامج، 

خصوصا أن ال كيمياء بينهما منذ بدء احللقات، وكانت 
الفنانة املصرية ال تسمح للدالي باحلديث طوال احللقة 

فيفي عبدهوتتعمد إحراجها على الهواء. سلمى الدالي


