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القاهرة ـ سعيد محمود
تس���تعد النجمة والفنان���ة الكبيرة 
التلفزيونية  يسرا لتقدمي اول برامجها 
الذي يحمل عن���وان »احلياة الواقعية« 
والذي ستقوم فيه بتحليل ضيوفها من 
رجال ونساء الفن والسياسة والرياضة 

واملجتمع نفسيا خالل لقائها معهم.
التحضير للبرنامج يتم اآلن بش���كل 
سري في استديو النحاس، دون الكشف عن 
أي تفاصيل اخرى حول البرنامج، خاصة 
ان يس���را كانت تتابع بكل توتر عمليات 
حتضيره وبناء ديكوراته خالل ايام عيد 
الفطر املاضي، على ان يبدأ تصوير اولى 

حلقاته خالل االيام املقبلة.
ه���ذه هي املرة األولى لتقدمي يس���را 
برنامجا تلفزيونيا ولكنها جلس���ت في 
كرس���ي املذيع ببرنامج »اجلريئة« امام 
مقدمت���ه املخرجة اين���اس الدغيدي في 
آخر حلقاته لكي تواجه االخيرة بأسئلة 

»جريئة« كتبها لها ضيوفها.
يذكر ان يس���را قدمت مسلسال القى 
كثيرا من النجاح ف���ي رمضان املاضي 
وهو »خاص جدا« وكان من تأليف تامر 
حبيب واخراج غادة س���ليم، كما عرض 
لها فيلم »بوبوس« مع النجم عادل إمام 

خالل الصيف املاضي.

بيونسيه تلتقي سميرة توفيق في ملهى ليلي!

ذكرى البشير و»دموع الرجال«

سميرة توفيق

يسرا ايناس الدغيدي

ذكرى البشير

مشاهد للمطربة روال سعد في الكليب

بيونسيه

الكاتبة هبة حمادة العمالق عبداحلسني عبدالرضا

ندى مفرج سعيد
في الوقت الذي تالزم فيه الفنانة سميرة 
توفيق السرير بسبب وعكة صحية أملت بها 
منذ يومني، فوجئت باعالن يتم بثه عبر اثير 
اذاعة صوت الغد يعلن عن احيائها الى جانب 
الفنانة العاملية بيونسيه والدي دجي تيستو، 
حفل اعادة افتتاح النادي الليلي »سيتي بار« 

في منطقة الكسلسك في لبنان.
وقد اثار االعالن استغراب شارل كرميونا 
شقيق ومدير اعمال الفنانة الكبيرة سميرة 
توفيق الذي نفى االمر جملة وتفصيال، واوعز 

الى محامي الفنانة االدعاء على كل من يثبته 
التحقيق انه متواطئ في عملية »استغالل اسم 
الفنانة الكبيرة في احلملة الدعائية للملهى 
الليلي والطلب فورا ايقاف بث االعالن على 

اثير االذاعة«.
يذكر ان الفنانة الكبيرة س���ميرة توفيق 
تعيش في منزلها الكائن في منطقة احلازمية 
على بعد امتار من تلفزيون لبنان، وهي لم 
تق���دم اي جديد فني منذ فت���رة طويلة وال 
تلبي الدعوات االعالمية للظهور وال احلفالت 

الفنية.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بعد جناح البومها االول »اجرح وشوف« تتحضر الفنانة اللبنانية ذكرى البشير الطالق 
البومها الثاني الذي سيحمل عنوان »دموع الرجال« ويتضمن سبع اغنيات منوعة لبنانية 
ومصرية باالضافة الى اغنية وطنية، العمل سيبصر النور خالل الشهر املقبل، هذا وتستعد 
املطربة ذكرى البش���ير لدخول االستديو لتصوير اغنية على طريقة الڤيديو كيلب بعنوان 

»احلب مالوش ثمن« من البومها االول.

روال سعد تعشق رجلين في بيروت
»بشرفك« عنوان األغنية التي صورتها الفنانة 
روال سعد بعدسة املخرجة بتينا خوري وإنتاج 

روتانا.
روال املتجددة دائما بأغنيات األطفال اختارت 
األطفال ايضا ملش���اركتها الكليب في السيناريو 

التي وضعته املخرجة خوري.
تدور أحداث األغنية املصورة حول فتاة مغرمة 

بجارها، تقوم بأي شيء للفت انتباهه، وفي الوقت 
ذاته، هناك عاشق آخر مغرم بها.

روال تقوم بدورين خالل الكليب، البائعة في 
محل ملبوسات واملضيفة في مطعم.

استغرق تصوير الكليب مدة يومني في بيروت 
كانت روال من خالله كالفراش���ة التي تنتقل من 

زهرة الى اخرى.

يسرا تحّلل ضيوفها نفسيًا في »الحياة الواقعية«

بعد نجاح عملها  »أم البنات«

هبة حمادة تكتب للعمالق عبدالحسين في رمضان
بشار جاسم

بعد جناحها في مسلس���ل »أم البنات« للقديرة س���عاد عبداهلل 
تستعد الكاتبة هبة مش���اري حمادة لكتابة مسلسل جديد لعمالق 

الفن اخلليجي عبداحلسني عبدالرضا لرمضان املقبل.
وف���ي تصريح ل� »األنباء« تقول الكاتبة هبة حمادة: عندي عمل 
جديد مع العمالق عبداحلس���ني عبدالرضا بعدما اعطاني الثقة بعد 
مكاملته لي اثناء عرض مسلس���ل »ام البن���ات« وتكليفه لي بكتابة 
مسلسله اجلديد وهذا بحد ذاته اجناز لهبة حمادة، وال اخفيك ان هذا 
العمل سيكون بالنسبة لي من اصعب االعمال خصوصا ان اعمالي 

السابقة تسلط الضوء على القضايا النسائية.
وعن فكرة املسلسل تقول حمادة: العمل بحد ذاته يتطرق الى منطقة 
جديدة جدا على هبة حمادة فالعمل مجتمعي بحت وفيه العديد من 
الشخصيات الكثيرة خصوصا اني راح اتطرق الى قضية حساسة 
جدا لكنها س���تكتب بقمة االخالق والذوق والعمل مع بوعدنان بحد 
ذاته يعتبر حتديا بالنسبة لي. وامتنى ان اكون على قدر هذه الثقة 

التي كلفني بها الغالي بوعدنان.
وعن تعاونها مع القديرة سعاد عبداهلل تقول: اتشرف لو يتجدد 
التعاون مع ام طالل للمرة الثالثة في حال ان اكلف من قبلها فأنا مستعدة 

لكن للحني ما صار اي اتفاق وبعدها مت االتفاق مع بوعدنان.
وعن مسلس���لها اجلديد مع هدى حس���ني تق���ول: بالفعل عندي 
مسلسل جديد مع النجمة هدى حسني واتفقنا عليه قبل مسلسل ام 
البنات والعمل اسمه »عافية ووسواس عباس« باالضافة الى مسلسل 

»رصاصة رحمة« الذي سيعرض في رمضان املقبل.
يذكر ان آخر اعمال الكاتبة هبة حمادة هو مسلس���ل »ام البنات« 

.MBC الذي حاز اكبر نسبة مشاهدة ويعرض حاليا على قناة


