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ممثل يب���ي »يصلح« بني 32
فنانتني بس املشكلة ان واحدة 
منهم هددته إذا تدخل باملوضوع 
ستبلغ زوجته على مغامراته 
العاطفية.. يبه انت شكو فيهم 

نارهم تاكل حطبهم!

ممثلة خليجية »رمت« 
اليديد بويه  عقد عمله���ا 
أح���د املخرجني بعدما قام 
يتصرف معاها تصرفات 
غريبة بعيدة عن دورها في 

العمل.. زين سويتي!

مغامرات عقد
مدير إنتاج »اعتمد« على 
ممثلة علش���ان تساعده في 
احلصول على وجوه يديدة 
وبعدما يابتهم طردهم املنتج 
ألنهم أربع وعشرين ساعة في 

القهاوي.. خوش مساعدة!

وجوه

بعد اعتذار عبلة كامل

سيرين عبدالنور توافق على »ألف لمبي ولمبي«

القاهرة ـ سعيد محمود
اعتذرت الفنانة عبلة كامل عن جتسيد 
شخصية أم اللمبي في املسلسل التلفزيوني 
اجلديد الذي يقوم ببطولته الفنان محمد 
س���عد ويجري اإلعداد ل���ه حاليا ويحمل 
عنوان »ألف ملبي وملبي« وفي الوقت نفسه 
وافقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور 
على لعب دور البطولة أمام الفنان محمد 
سعد في املسلسل املقرر عرضه في رمضان 

املقبل.
عبلة كامل التي سبق لها جتسيد نفس 
الشخصية في فيلم »اللمبي«، أكدت انها 
لن تستطيع جتس���يد نفس الشخصية 
من جديد ليس لش���يء سوى انها اتفقت 
على القيام ببطولة مسلس���ل تلفزيوني 
جديد س���يتم عرضه في التوقيت نفسه، 
وم���ن ثم ال تس���تطيع التعاق���د على أي 
مش���اريع اخرى لكونها لم تعتد اإلطالل 
على املشاهدين سوى بعمل واحد سنويا 
وطالبتهم بالبحث عن ممثلة أخرى لتحل 

محلها في املسلسل.
أما الفنانة سيرين عبدالنور فقد أكدت 
انها وافقت على هذا الدور على الرغم من 

رفضها للعديد م���ن األعمال طوال الفترة 
املاضية لرغبتها في اإلطالل على اجلمهور 
املصري والعربي من خالل دور كوميدي 
مع فن���ان له هذه الق���درة على اإلضحاك 
مثل محمد سعد، خصوصا انها قد حققت 
جناحا في مثل هذا النوع من األعمال عندما 
شاركت الفنان محمد هنيدي من قبل بطولة 
فيلمه »رمضان مبروك أبوالعلمني حمودة« 
وكانت س���يرين قد حققت جناحا كبيرا 
عندما ش���اركت الفنان احم���د عز بطولة 
مسلس���ل »األدهم« والذي مت عرضه في 

رمضان املاضي.
مسلس���ل »ألف ملبي وملبي« يعد أول 
إطاللة حملمد سعد على صعيد البطوالت 
التلفزيونية املطلقة، حي���ث انه كما هو 
معروف لم يشارك في أي بطوالت تلفزيونية 
منذ انطالقه ملص���اف النجوم األوائل في 
السينما وكانت آخر مشاركة تلفزيونية 
له قبل 10 أعوام في مسلسل »ومازال النيل 
يجري« اخراج محمد فاضل ولم يكن بطال 
مطلقا له كما شارك بدور صغير في مسلسل 
»من الذي ال يحب فاطمة« مع شيرين سيف 
النصر واحمد عبدالعزيز واملعتزلة جيهان 

نصر، وقد اتفق مع قناة احلياة على القيام 
ببطولة هذا املسلسل مقابل أجر قيمته 12 
مليون جنيه اي نصف ميزانية املسلسل 
حيث مت رصد ميزانية لتنفيذه قدرها 25 
مليون جنيه في ح���ني تتقاضى النجمة 
اللبنانية سيرين عبدالنور التي تشارك في 
بطولة نفس املسلسل اجرا قيمته مليون 

ونصف املليون جنيه.
املسلسل تأليف سامح سر اخلتم وتقرر 
بدء تصويره في نهاية الشهر اجلاري بعد 
انتهاء محمد س���عد من تصوير دوره في 
فيلم »املنهج« املعدل الى »8 جيجا« والذي 
يدخل به سباق الصيف املقبل وتشاركه 

بطولته مي عز الدين.
املسلسل تدور احداثه كما يقول مؤلفه 
في إطار مختلف متاما ع���ن اإلطار الذي 
دار حوله فيلم »اللمبي« الذي عرض في 
عام 2002 وانطلق به محمد سعد ملصاف 
جنوم الصف األول بع���د تخطي ايرادات 
الفيلم حلاجز ال� 30 مليون جنيه في دور 
العرض السينمائي فأحدث ضجة كبيرة 
وقت عرضه وتعرض كذلك لهجوم قاس 

وعنيف.

مونيا تتوسط القصبي والسدحان في »طاش« حسن عسيري

مونيا الكويتية.. انثى الشاشة اخلليجية

سيرين عبدالنور عبلة كامل

لتثبت للجميع أنها فنانة تمتلك قدرات هائلة في التمثيل

مفاجأة مونيا الكويتية في رمضان.. مثيرة!

مفرح الشمري
علمت »األنباء« من مصادر مقربة من 
الفنانة موني����ا الكويتية امللقبة ب� »أنثى 
الشاشة اخلليجية« انها حتضر ملفاجأة من 
العيار الثقيل من خالل مسلسل تلفزيوني 
سيعرض في شهر رمضان املقبل سيكون 
مبثاب����ة رد على كل من يقول انها »فقاعة 

في الساحة الفنية وسوف تنتهي«.
هذا وتعقد مونيا حاليا جلسات عمل 
متواصلة مع اجلهة املنتجة للمسلسل الذي 
سيناقش العديد من القضايا االجتماعية 
بأس����لوب جديد بعيدا ع����ن التقليد النها 
تريد مثلما تقول املصادر ل� »األنباء« أن 

تثبت للجميع أنها فنانة ومتتلك الكثير 
من القدرات الفنية التي لم يكتشفها اي من 

املخرجني الذين تعاونت معهم.
واضافت املصادر ان املسلسل يقع في 
30 حلقة وسيكون من بطولتها الى جانب 
نخبة من جنوم اخلليج والوطن العربي، 
وال تريد مونيا ان تفصح عن اسمه حاليا 
حتى تكتمل »طبخته« وحتى يكون مفاجأة 
للجميع، خاصة انه سيصور في احدى الدول 
اخلليجية باالضافة الى مشاهد ستصور 

في احدى املدن العربية الشهيرة.
وبخصوص مشكلتها مع املنتج السعودي 
حسن عس����يري ذكرت املصادر ان مونيا 

تكن كل احترام وتقدير للعسيري رغم ان 
هناك بعض املواقف التي حصلت معها في 
مسلسل »ايام السراب« التي صورت منه ما 
يقارب ال� 60 مشهدا دفعتها لالنسحاب من 
املسلسل بهدوء حتى ال تخسر املنتج حسن 
عس����يري الذي اعطى موضوع انسحابها 
اكثر من حجمه خاص����ة انها متتلك الرد 
عل����ى تصريحاته الصحافية بخصوصها 
وامنا فضلت الصمت النها فنانة ال تبحث 

عن اثارة املشاكل. 
واشارت املصادر الى ان ما يشغل مونيا  
حاليا ه����و التجهيز لعملها اجلديد بعيدا 
عن اي شوش����رة اعالمي����ة باالضافة الى 

انها تس����تعد لطرح اغنية »سنغل« حتى 
تتواصل مع جمهورها التي تعتبره تاج 

راسها من خاللها.
يذكر ان مونيا الكويتية ش����اركت في 
العدي����د من االعمال الدرامي����ة في الفترة 
املاضية مثل »ش����ر النفوس« مع املنتج 
نايف الراشد و»قلوب لاليجار« مع الفنان 
القطري عبدالعزيز جاس����م و»طاش« مع 
النجم����ني الس����عوديني ناص����ر القصبي 
وعبداهلل الس����دحان، وحاليا يعرض لها 
مسلسل »ايام الس��راب« على ش���اشة ال� 
MBC التي شاركت في بعض حلقاته قبل 

انسحابها.

مواقف لـم تعجبها حصلت في »أيام السـراب« أدت النسـحابها منه


