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مصممة أزياء خليجية 
طلبت من ممثلة عربية 

مقيمة باخلليج بأنها ترد 
الفستان اللي راحت فيه 
حلفل زواج بس هاملمثلة 
عطتها طاف ومو قاعدة 

ترد على اتصاالتها.. 
واهلل عيب!.

ممثل شايف حاله سبب 
ازعاج في لوكيشن 

تصوير عمله بسبة انه 
العامل جابله فنجان قهوة 

زيادة وهو طالب سادة، 
صاحبنا قلب الدنيا وعفس 

اللوكيشن ألنه العامل 
طلعه من مود دوره مثل ما 

يقول..الشرهة مو عليك!.

ممثلة مستاءة من وعود 
احد املنتجني اللي ما 

ينفذها بعد ما تعتذر عن 
املشاركة في أعمال درامية 

ألنه مواعدها بس بعد ما 
تروحله يتعذر منها بسبة 

انه األدوار توزعت.. 
دام مو كفو ال توعد احد!.

مالبسسادة استياء

لقطة جماعية السرة البرنامج

أكد أن برنامجه كان دعماً لـ »األزرق« في البطولة اخلليجية

املوسى خاض جتربة التقدمي للمرة الثانية بـ »سكوب«
وراء موافقته على خوض 
التجرب���ة الثانية في مجال 
التقدمي، حيث تتطلب خبرة 
رياضية اكثر من خبرة تقدمي 

البرامج.
ب���ان  وأف���اد املوس���ى 
البرنامج ش���هد استضافة 
الرياضيني القدامى في حلقاته 
وحتدثوا فيها عن جتاربهم 
في احملفل اخلليجي وحتليل 
فني للمباريات، حيث شكل 
وجودهم اضافة للبرنامج، 
وقال: الهدف الرئيسي وراء 
إطالق برنام���ج »خليجنا 
واحد« هو دع���م منتخبنا 

الوطني ف���ي رحلة البحث 
عن لقب خليجي جديد في 
الرياض التي لم تتحقق بعد 
خسارته من سلطنة عمان 

في مرحلة املجموعات.
اجلدير بالذكر ان برنامج 
»خليجنا واحد« من تقدمي 
عبدالرحمن املوسى وناصر 
الزميل احمد  عطية وإعداد 
عبداللطيف واخراج فادي 
عون ويشكل التجربة الثانية 
للموسى في تقدمي البرامج 
حيث س���بق ان شارك في 
تقدمي برنامج »مع اجلمهور« 

عبر قناة »قدساوي«.

خلود أبو المجد

الدولي  الالع���ب  أعرب 
السابق عبدالرحمن املوسى 
في تصرح خاص ل� »األنباء« 
عن سعادته بخوض ثانية 
جتاربه ف���ي تقدمي البرامج 
الرياضية من خالل برنامج 
»خليجنا واحد« الذي يبث 

حاليا عبر قناة »سكوب«.
وذكر املوسى ان برنامج 
»خليجنا واحد« سلط الضوء 
عل���ى مباري���ات منتخبنا 
الوطني في »خليجي 22«، 
البرنام���ج كانت  املعد احمد عبداللطيف مع مقدم البرنامج الالعب عبدالرحمن املوسىوفك���رة 

دينا آلثار احلكيم: احتفظي برأيك لنفسك وابتعدي عني!

الفور  ال جتي����ده، وعل����ى 
اس����تجابت دين����ا لطلبها 
ورقصت على أغنية »الناس 
الرايقة«، وعندما طلبت من 
الرقص،  وفاء مش����اركتها 
ردت ضاحكة »هترفض«. 
وتطرقت ملوضوع ابنها الذي 
يدرس بأميركا وسبب بعدها 
انها حتاول  عنه، وأك����دت 
ان تتواج����د معه من فترة 
ألخرى، وقالت: »هو فاهم 

ان الرقص فن وال يهمه ان 
والدته راقصة، وجوازاتي 
كانت تفشل بسبب الرقص 
مع اني عايشة بطريقة عادية 
كأي ربة منزل في البيت«. 
وعن محاولة انتحارها مرتني 
ف����ي عمر ال� 15 وعمر ال� 18 
اعتبرت ان شخصيتها لم 
تكن قد تكونت بعد وكانت 
الشخصية غير متينة وأفكار 

مراهقة كثيرة.

علي إلى الرد على آثار.
بعدها، حتدثت دينا عن 
الرق���ص ووصفته بأصدق 
تعبير في الفنون، فهو أصدق 
م���ن التمثيل واملوس���يقى 
وأي شيء آخر. وأكدت في 
الوقت نفس���ه أال عالقة له 

باإلغراء.
وفوجئت دين����ا بعدها 
الكيالن����ي تطلب  بوف����اء 
منها تعليمها الرقص ألنها 

الراقصة دينا مع  أطلت 
اإلعالمية وفاء الكيالني عبر 
الذي  برنامجها »احلك���م« 
يعرض على شاش���ة »أم.
بي.س���ي.مصر« لتتحدث 
عن برنامجها املثير للجدل 
وارتب���اط اس���مها باإلثارة 

واإلغراء.
في البداية رفضت دينا 
هجوم األزهر على برنامجها 
»الراقصة«، فيما قررت الرد 
بقسوة على هجوم آثار حكيم 
قائلة لها بانفعال ش���ديد: 
»احتفظي برأيك لنفس���ك، 
وابتعدي عني أنا كبرت يا 
آثار، وبعرف أرد كويس«.

وباالنفعال نفسه، نفت 
دينا أن تكون هناك مشكلة 
شخصية بينهما، مؤكدة ان 
آثار تتحدث دائما بالسوء 
عنها منذ املسلسل األول الذي 
آثار  أن  جمعها بها، مؤكدة 
عاملتها وقتها معاملة قاسية 
خ���الل التصوير بلغت حد 
التجريح أمام الناس، مما دفع 
العمل مجدي أحمد  مخرج 

اثار احلكيمدينا 

نيكول سابا.. شهرزاد في »ألف ليلة وليلة«
أعلنت الفنانة نيكول سابا أنها تقوم حاليا 

باإلعداد لتصوير مسلسل »ألف ليلة 
وليلة«، ليكون جاهزا للعرض في رمضان 
عام 2015. وأوضحت سابا أن جيلها تربى 

على قصة شهريار وشهرزاد الشهيرة، 
مشيرة إلى أنها جتسد شخصية شهرزاد، 

فيما سيجسد شخصية شهريار، في اجلزء 
األول من املسلسل، املمثل أمير كرارة، 

على أن يجسد الشخصية في اجلزء الثاني 
املمثل آسر ياسني، الفتة، في أحد لقاءاتها 
التلفزيونية، إلى أن كل جزء من املسلسل 

هو عبارة عن 15 حلقة، ومن املمكن أن 
يكون هناك جزء ثالث ورابع من العمل.
وردا على سؤال وجه إليها حول كيفية 

استعدادها للشخصية، أوضحت الفنانة 

اللبنانية أنها مبجرد قراءة أي دور 
ستؤديه، يدخل فورا إلى عقلها، وتستطيع 

تقمص الشخصية قبل أن تبدأ التصوير.
وحول إمكانية تقدمي أي عمل آخر في 

رمضان املقبل، إلى جانب مسلسل »ألف 
ليلة وليلة«، قالت سابا إنها من الفنانات 

اللواتي ال يفضلن الظهور في أكثر 
من عمل، خصوصا في شهر رمضان، 
موضحة أن األمر يختلف مع مسلسل 

»ألف ليلة وليلة«، ألنه يندرج ضمن 
املسلسالت التي تتناول حكايا األساطير، 

لذا، كان املمكن أن تقبل عمال دراميا 
إلى جانب العمل األول، كاشفة عن أنها 

تقرأ مسلسال ثانيا، من أجل التنويع في 
نيكول سابا أدوارها.

أحمد السقا يرد هجمة معجب حقود!
أصفر اللي بتشربها مش اللي 
بتستحمى بيها وده لو القيتها 
كمان ومش القي شغل مع إنك 
قدمت في عشروميت وظيفة 
وطرقت يجي عشروميت ألف 
باب ومفيش فايدة ومش القي 
حتة تسكن فيها وال نامي على 
الرصيف من غير غطا مكنتش 
قلت البوقني دول، روح يا عم 
روح«. وعلى غير العادة قرر 
السقا ان يرد على هذا املتابع 
الذي لم يعجبه حديثه، فكتب 
يقول له: »بعد التحية.. أنا 
باشتغل وأنا عندي 16 سنة 
بدأت كومبارس وربنا شاء 
إني أخش األكادميية وجتلي 
الفرصة وأنا في تالتة جامعة 
مع األستاذ أسامه أنور عكاشة 
ومسكت وراعيت ربنا فيها، 
ولو حضرتك متابع هتتأكد 
من كالمي وش���قيت وربنا 

األعلم اللي الواحد ش���افه، 
أنا ما بلومكش على وجهة 
نظرك ألن السبب فيها مش 
اللي  حضرتك السبب فيها 
بعض املستسهلني من أبناء 
مهنتي اللي خلوا الناس تظن 
إن احنا بنروح نهزر وناخد 
فل���وس ونرك���ب عربيات، 
ومعلومة حلضرتك أن فلوس 
أي عمل دي مش داخله جيبي 
دي رايحة ملنتج صرف فلوس 
علش���ان يعمل حاجه على 
األقل متت���ع الناس، ده غير 
إنها فاحتة بي���وت كتير«. 
وتضامن مع الس���قا العديد 
من متابعيه وراحوا يردون 
على هذا املعجب ويهاجمونه 
على طريقة حديثه التي تنم 
عن عدم رضاه مبا قسم اهلل 
له، ووصفوه باحلقود الذي 

ينظر إلى ما في يد غيره.

عربيتك الفارهة، الزم طبعا 
الرضا والقناعة  تتكلم عن 
إمن���ا لو انت محش���ور في 
ميكروب���اص وال أتوبيس 
اللي بتشربها لونها  واملياه 

كعادته في نش���ر أبيات 
شعرية من تأليفه عبر صفحته 
الرس���مية مبوقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«، قام 
الفنان املصري أحمد السقا 
مؤخرا بنش���ر مجموعة من 
األبيات حول الرضا والقناعة، 
فكتب يق���ول: »لو كل واحد 
بص لذاته.. ورضى با أربعه 
وعشرين قراطه.. وفكه ماللي 
ف ايد غيره وامتناله من قلبه 
يديله خيره.. هايعيش ملك 
ملوك الرض���ا.. يفهم يعنى 
إيه الطعم احللو.. ملا ميلى 
حياته.. ده لو بص لذاته؟«. 
وفوجئ السقا بتعليق أحد 
متابعيه يهاجمه، حيث كتب 
املعجب: »مهو حضرتك راكب 
حصان���ك قاعد ف���ي فيلتك 
بتبلبط في حمام سباحتك 
أجرك بتاخده باآلالف راكب 

أحمد السقا

تنتشر جماهيريا، فلم جتد 
سوى هذه الشائعة املغرضة 

واألساليب الرخيصة«.

جانو فغالي نافية خبر وفاة الشحرورة: 
الصبوحة بألف خير

أعرب���ت املطرب���ة جانو 
فغالي جنلة شقيقة صباح، 
الشديد من  عن اس���تيائها 
الشائعة التي سرت الفترة 
القليل���ة املاضية، بش���أن 
وفاة الشحرورة، مؤكدة ان 
الصبوح���ة تتمتع بصحة 

جيدة.
وكتب���ت جان���و، عب���ر 
صفحتها الش���خصية على 
التواصل االجتماعي  موقع 
»فيسبوك«: »الصبوحة بألف 
خير نشكر اهلل، لألسف فيه 
ناس ما وراه���ا غير أخبار 
عاطل���ة ع���ن الصبوح���ة، 
هلكتوها وأهكلتونا، كل ما 
بسمع هيك شيء شقفة من 
روحي بتنخلع، الصبوحة 
شقفة من أمي ومن خاالتي 

اهلل يرحمن«.
وفي السياق ذاته، أصدرت 
الصفحة الرسمية للصبوحة 
بيانا على »فيسبوك«، اتهمت 
خالله قناة تليفزيونية جديدة 
حتمل اسم »آسيا«، بإذاعة 
ش���ائعة الوف���اة، موضحة 
أن هذه القن���اة اتبعت هذا 
األسلوب الرخيص من أجل 

االنتشار جماهيريا.
وجاء نص البيان كاآلتي: 
إدارة الصفح���ة  »تتلق���ى 
العديد والعديد من املكاملات 
واالستفس���ارات من لبنان 
وخارج لبن���ان، لالطمئنان 
على الصبوحة، بعد الشائعة 
أذاعتها قناة  التي  املغرضة 
»آسيا« التلفزيونية، ويبدو 
الشحرورة صباحأنها قناة مغمورة وتريد أن 

نيللي كرمي.. »حتت السيطرة«
عادت النجمة نيللى كرمي 
الى القاهرة قادمة من بيروت، 
بعدما شاركت كعضو جلنة 
حتكي���م ف���ي برنام���ج »يال 
نرقص« الذي أذيع على عدد 
من القن���وات وهى »النهار«، 
 ،»Fox Movies«و  ،»MTV«و
وذل���ك م���ن أجل اس���تكمال 
جلسات عمل مسلسلها اجلديد 
»حتت السيطرة« مع املؤلفة 
مرمي ناع���وم، واملخرج تامر 
محس���ن، من أجل االستقرار 
على جميع تفاصيله، وترشيح 
التصوير،  ب���دء  أبطاله قبل 
املق���رر أن يتم عرضه  ومن 
في رمضان املقبل. يشار إلى 
أن نيللي كرمي، تصور أيضا 
دورها ف���ي اجلزء الثاني من 
مسلسل »س���رايا عابدين«، 
وأوشكت على االنتهاء منه، 
وتش���اركها البطولة النجمة 
يسرا، وصالح عبداهلل، وقصي 
خولي، وأنوشكا، وعدد كبير 
النجوم، وسيتم عرضه  من 

نيللي كرمي خالل الفترة املقبلة.

أكد الفنان املصري تامر عبداملنعم، أنه ال 
صحة مطلقا ملا أشيع حول عدم حصول الفنانة 
سميحة أيوب على باقي مستحقاتها املالية عن 
مسلسل »املرافعة« الذي شارك في إنتاجه ومت 

عرضه في رمضان املاضي.
وقال تامر في بيان صحافي انه تش���رف 
بالتعاون مع الفنانة سميحة أيوب في املسلسل، 
مش���يرا إلى ان العمل شاركه في إنتاجه وائل 
أبوحسني وكان من املفترض حسب اتفاقهما 
معا ان يقوم »وائل« بسداد املستحقات املالية 
املتبقية لعدد من الفنانني، على ان يقوم »تامر« 

بسداد جزء آخر.
وأضاف ان من ضمن ما اختص به شريكه 
مستحقات س���ميحة أيوب، مع العلم ان ذلك 
التخصي���ص يدخ���ل ضمن تس���وياتهما في 
مدفوعات وإي���رادات العملية اإلنتاجية فيما 
بينهما، مؤكدا ان شريكه قام بسداد مستحقات 
الفنانة س���ميحة أيوب على هيئة شيك بنكي 
صادر على حسابه اخلاص، وان شركته غير 
مسؤولة على ما يثار بشأن ذلك من إشكاليات، 
باعتبار ان ذلك خارج عن تسوياتهما املالية 

مع كالهما.

تامر عبداملنعم يتبرأ من مستحقات سميحة أيوب!

سميحة أيوب تامر عبداملنعم


