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مدي���ر انتاج عن���د احد 34
املنتجني اللي ما عندهم »عدل« 
 ف���ي تعاملهم قاعد يس���اوم 
ممثلة يديدة اذا يا بتله اللي 
 يب���ي راح متث���ل بعملهم.. 

يا غريب صير اديب!

مساومة
مخرج تلفزيوني »حس« 
انه فرقته املسرحية ما تبيه 
هاأليام قاعد يدور واسطات 
علشان ربعه بالفرقة يرضون 
عنه ويخلونه يجدد اشتراكه.. 

اهلل كرمي!

تجديد
ممثل���ة ش���ابة توه���ا 
»تذكرت« زميلة لها بعدما 
ابتعدت عنها بس���ّبة أحد 
املنتج���ني هاألي���ام قاعدة 
تتقرب منها علشان ما عندها 

شغل.. اهلل يشفي!

شغل

»الديلر« يثير غضب مي سليم

القاهرة ـ سعيد محمود
فوجئت الفنانة الشابة مي سليم باستبعاد صورتها 
من أفي���ش فيلم »الديلر«، وهو االمر الذي أثار غضبها، 
وجعلها تؤكد عدم تعاونها مرة أخرى مع الشركة املنتجة 

للعمل.
وأكدت مي ان الشركة املنتجة كانت قد وعدتها بوضع 
صورتها على أفيش الفيلم بجانب فريق العمل، ولكنها 
فوجئت مبجموعة أفيشات حتمل صور احمد السقا فقط، 
وهو ما أثار غضبها بشدة، خاصة ان الفيلم يعتبر أول 

جتربة سينمائية لها.
وتقوم مي في الفيلم بدور راقصة ش���عبية، وتؤكد 
مي انها تقدم الدور بش���كل مختلف وبعيدا عن املالبس 

واملشاهد املثيرة التي ترفض أداءها.
وكان فيلم »الديلر« قد ش���هد سلس���لة من املشاكل 
واألزمات أدت ال���ى تعطيل تصويره أكثر من مرة، وان 
كان آخرها مشكلة استبعاد مخرج الفيلم أحمد صالح من 
استكمال التصوير بسب جنسيته اجلزائرية، ووصلت 
املشاكل بني مخرج الفيلم ومنتجه الى النقابة ومحاضر 

الشرطة.
وأخيرا مت الصلح بني جميع االطراف، ومت االنتهاء من 
تصوير الفيلم، ومن املقرر ان يعرض الفيلم في موسم 

الصيف املقبل.

مي سليم

هيا والعجيرب وشهاب في حلقة سابقة مع النجم داود حسني

بعد غيابها عن اللقاءات التلفزيونية الرتباطاتها الفنية

 »سوالف« منى شداد عن عالقة الزوجة بأم زوجها الليلة

املعد النشط نايف النعمة

النجمة 
منى شداد

             مفرح الشمري
النجمة املتألقة منى شداد حتل الليلة ضيفة على البرنامج 
االجتماعي »سوالف« الذي يبث على قناة »فنون« لتتحدث عن 
عالقة الزوجة بأم زوجها خاصة ان هناك الكثير من املش����اكل 
حصلت في البيوت بس����بب هذه العالقة أدت الى الوصول الى 

»أبغض احلالل«.
منى س����تطل من خالل هذا البرنامج بعد غياب عن اللقاءات 
التلفزيونية بسبب ارتباطاتها الفنية التي كان آخرها مشاركتها في 
املسلسل االجتماعي »سليم ودستة حرمي« الذي مت تصوير مشاهده في 
دبي وبيروت والقاهرة وهو من تأليف عالء حمزة واخراج خالد الطخيم، 
حيث ستجس����د منى دور احدى زوجات »سليم« حسن عسيري، كما انها 
انتهت من تصوير مش����اهدها في مسلسل »عواطف« الذي سيعرض على قناة 

أبوظبي الشهر املقبل وهو من بطولة الفنانة القديرة حياة الفهد.
يذكر ان برنامج »سوالف« يبث في الساعة العاشرة مساء على قناة »فنون« 
وهو من إعداد النش����ط نايف النعمة وتقدمي هيا احلوطي وش����هاب حاجية 
وخال����د العجيرب واخراج محمد احلداد، وهو برنامج اجتماعي ثقافي 
يناقش القضايا االجتماعية التي تهم املجتمع اخلليجي والعربي 
من خالل استضافته لنخبة من الفنانني املميزين على الساحة 

الفنية حتى يتحدثوا عن تلك القضايا من وجهة نظرهم.


