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.. ومع النجم راشد املاجد

 )فريال حماد(حنان جابر

احمد املوسوي

محمد فؤاد

فؤاد ودياب يصعدان من القاع إلى القمة في رمضان المقبل
القاهرة ـ سعيد محمود

الفن���ان املصري   ق���رر 
محمد فؤاد البدء في تصوير 
مسلسله اجلديد »أغلى من 
حياتي« خالل الشهر اجلاري 
وهو القرار الذي يأتي متزامنا 
مع إع���الن املط���رب عمرو 
دياب عن جتهيزه ملسلسل 

تلفزيوني.
»أغلى م���ن حياتي« من 
تأليف الفنان تامر عبداملنعم، 
الذي انتهى تقريبا من كتابة 
س���يناريو وحوار املسلسل 
الذي مت اختيار املخرج عمر 
الش���يخ إلخراجه، وأوضح 
تام���ر أن أحداث املسلس���ل 

تدور حول املهمشني في املجتمع، حيث يستعرض 
املسلسل حال سائق تاكسي بسيط يصعد من القاع 
إل���ى القمة، وذلك في إطار تراجيدي رومانس���ي، 
يتس���م بخفة الظل، وذلك بحسب صحيفة »اليوم 

السابع« املصرية.
املسلس���ل بطولة حنان مطاوع، وهبة مجدي، 
ومحمد لطفي، ومنى هالل، وسعيد طرابيك، وعبداهلل 

مش���رف، ومديحة حمدي، 
وأحمد حامت، إضافة إلى عديد 
من الوج���وه اجلديدة التي 
أجرى لهم املخرج عمر الشيخ 
عديدا من اختبارات الكاميرا 

خالل الفترة املاضية.
م���ن جانبه نف���ى تامر 
عبداملنع���م تش���ابه قصة 
املسلسل مع قصة املسلسل 
اخلاص باملطرب عمرو دياب، 
التي يعكف السيناريس���ت 
عم���رو س���مير عاطف على 
االنتهاء منها حاليا ويخرجها 

شريف عرفة.
وأوضح تامر ان مسلسل 
عمرو دياب الذي قرر تقدميه 
خالل ش���هر رمضان املقبل -كما تؤكد الصحف- 
تدور أحداثه حول قص���ة صعود مطرب مغمور، 
إال أن قصة مسلس���ل محمد ف���ؤاد ورغم تقدميها 
لقصة كفاح وصعود من القاع إلى القمة، إال أنها ال 
تدور في فلك الغناء، كما يحدث في مسلسل عمرو 
دياب، وهنا يكمن االختالف في التفاصيل وكيفية 

املعاجلة والتقدمي.

يبث عبر أثير »كويت FM« برعاية »األنباء« و»زين«

الموسوي وحنان لمستمعي »ألو فبراير«: كثروا مسچاتكم
مفرح الشمري

طلب املذيعان احمد املوسوي 
وحنان جابر من مستمعي برنامجهما 
اليومي »ألو فبراير« الذي يبث عبر 
اثير محطة »كويت FM« برعاية 
»األنباء« و»زين« االكثار من ارسال 
البرنامج  »املسچات« في حلقات 
املقبلة لعل وعس����ى ان يحالفهم 
احلظ في الفوز بجائزة البرنامج 
الكبرى وهي »جيب هامر 2010« 
مقدمة من ميديا فون بلس خاصة 
ان هناك جلنة »املالية« و»االعالن 
التج����اري« تق����وم حالي����ا بجرد 
االرقام »املخزنة« في »كمبيوتر« 
البرنام����ج لعم����ل احصائية بها 
الفرز س����هلة  حتى تكون عملية 
البرنامج  في احللقة االخيرة من 
التي ستبث في 6 اجلاري وحتمل 
بني طياتها العدي����د من املفاجآت 
السارة جلميع املشاركني في هذا 
البرنام����ج الذي ترعاه العديد من 
الوطنية  الشركات واملؤسس����ات 
مثل »األنب����اء« و»زين« و»منتزه 
خليفة الس����ياحي، املنار كلينك، 
شركة كونسبت للهواتف، اتيليه 
مودا س����تايل، معهد كراون بالزا 
الصحي، سوكر سبورت سنتر« 

وغيرها..

فالشات خاصة

املخرج نايف الكندري يحضر 
حاليا فالشات خاصة ستبث في 

احللقة االخيرة من هذا البرنامج 
الذي يعده علي حيدر، وخديجة 
دش����تي، وينس����ق اتصاالته كل 
من جميل اقبال، رامي الش����عار، 

ومحم����ود عطية حتى تتماش����ى 
مع اجواء احللقة التي يتوقع لها 
اجلميع أن تكون من اجمل حلقات 

البرنامج.

»بالنتيوم ريكوردز« لمدير أعمال الزيلعي: »واهلل طلع لك ريش«!

                مفرح الشمري
علمت »األنباء« ان شركة »بالنتيوم ريكوردز« 
التي ميلكها النجم راش���د املاجد فصلت بندر 
الدوس���ري مدير أعمال املطرب الشاب محمد 
الزيلعي وذل���ك بعد تصريحات���ه الصحافية 
بوجود تش���ابه بني حلن أغنية »واهلل طلع لك 
ريش« التي غناها راش���د املاجد وحلنها بندر 
س���عد وأغنية »أهل النيل« التي غناها محمد 
الزيلعي وحلنها ناص���ر الصالح األمر الذي 
استاء منه املسؤولون في شركة »بالنتيوم 
 MBC �ريكوردز« التي تعمل حتت مظلة ال
من تصريحاته بأن اللحنني متشابهان الى 
حد كبير وان امللحن ناصر الصالح يسأل 

عن هذا التشابه وليس بندر سعد.
وكش���فت املصادر ان قرار فصل بندر 
الدوس���ري مدير أعم���ال املطرب محمد 
الزيلعي اتخذه املسؤولون في شركة 
»بالنتي���وم ريك���وردز« على وجه 
السرعة دون االجتماع معه حيث 

مت ارسال قرار الفصل بإنهاء خدماته من الشركة عن 
طريق بريده االلكتروني األمر الذي ش���عر من خالله 
الدوسري باستياء كبير من هذه الطريقة دون االجتماع 

معه ملعرفة حقيقة ما صرح به للصحافة.
وتابعت املصادر ان بندر الدوس���ري مدير أعمال 
املطرب محمد الزيلع���ي رغم وصول قرار الفصل له 
اال انه اليزال يؤكد ان هناك تشابها بني حلني »واهلل 
طلع لك ريش« و»أهل النيل« خاصة انه ليس الوحيد 
الذي رأى هذا التشابه البسيط، ولكن بعد تصريحاته 
العلنية والتي تناولتها العديد من املنتديات االلكترونية 
بخصوص هذا التشابه أضر نفسه كما يقول، خاصة انه 
يكن كل احترام ملسؤولي شركة »بالنتيوم ريكوردز« 
التي انضم اليها بعد خروجه من برنامج »ذا ماجنر« 
الذي بثته قناة روتانا موس���يقى وقدمته التونسية 

فرح.
»األنباء« حاولت االتصال بامللحن السعودي ناصر 
الصالح واملطرب محمد الزيلعي ملعرفة حقيقة التشابه 
الذي حتدث عنه بندر الدوسري ومت فصله من الشركة 
بسببه ولكن لم جتد أي اجابة من هواتفهم املغلقة!

بعد تصريحاته عن وجود تشابه بين لحن أغنية راشد الماجد و»أهل النيل«

عمرو دياب

عبير صبري: لم أتعرَّ في »أحاسيس«
القاهرة ـ سعيد محمود

اكدت الفنانة املصرية عبير صبري انها 
اكتشفت من خالل كواليس تصوير فيلم »نور 
عيني« تواضع املطرب تامر حسني، وعدم 
شعوره بنجوميته امام الكاميرا، مشيرة في 
الوقت نفسه الى انها لم تقدم مشاهد عارية 
في فيلم »احاسيس« الذي اثار جدال بسبب 

مشاهده اجلريئة.
وقالت عبير: كواليس العمل في  »نور 
عيني« تس���ودها روح التعاون واحلب في 
داخل التصوير، خاصة ان تامر فنان متواضع 
وجمي���ل، ويتعامل مع اجلميع مبودة، وال 

يشعر بنجوميته امام الكاميرا.
ونفت عبير ان تكون مشاركتها في »ن ور 
عيني« امام تامر حسني ومنة شلبي قد تقلل 
منها بعدما حصلت على البطولة املطلقة في 
فيل���م »عصافير النيل« مبررة ذلك بأنها ال 
تهتم بالبطولة، ولكنها تقبل باالدوار الهامة 

بغض النظر عن مساحة الدور.

وعن آخر افالمها »احاسيس« اكدت عبير 
صبري انها لم تتعرض ألي نقد من االعالم 
او اجلمهور حول دورها في الفيلم، مشيرة 
ال���ى انها قدمته بعيدا عن العري واالغراء، 
وانها ليست لها عالقة بأي نقد مت توجيهه 

للعمل.
وقال���ت »قدم���ت فيلما يحمل رس���الة 
ومضمونا وسعيدة باملشاركة فيه، خاصة 
انه يناقش قضية ته���م كل امرأة ولم يتم 

تناولها من قبل في اي عمل فني«.
واضافت صبري انها قدمت في الفيلم دور 
الطبيبة النفسية التي حتاول ان حتل املشاكل 
التي تقع فيها النساء في عالقاتهن اجلنسية 

مع ازواجهن وحياتهن بشكل عام.
انها تس���تعد للعودة  وكش���فت عبير 
للتلفزيون مجددا ببطولة مسلسل »مملكة 
اجلنوب« الذي يشارك في بطولته الفنان 
عمرو سعد، وتدور قصته حول اهم املشاكل 

االجتماعية في صعيد مصر.

تعود للتلفزيون من خالل »مملكة الجنوب«

قرار  إنهاء خدماته من الشركة تم إرساله عن طريق البريد اإللكتروني  
بندر الدوسري مع املطرب محمد الزيلعي 

النجم راشد الماجد


