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منتج مو »عادل« قاعد 32
الفنانني  يطلب من بعض 
النجوم تقليص أجورهم مع 
انه معطي ممثلة كومبارس 
مبلغ كبير علشان ما تزعل.. 

واهلل عيب!

مدير إنتاج ما »يقدر« 
إال على الوجوه اليديدة 
في فرض أوامره وتلبية 
طلباته ألن���ه املمثالت 
الكبار ما ي���ردون على 

كالمه.. صچ أي شي!

مبلغ أوامر
»مغ���رورة«  ممثل���ة 
هاجم���ت اح���د املخرجني 
انها تشارك  بعدما رفض 
في عمله اليديد ألنها فشلت 
في بروڤات الطاولة.. ترى 

الشغل مو غصب!

هجوم

مي عز الدين
خالل استضافتها في »صدى المالعب«

لطيفة:سأشجع الجزائر بالمونديال
القاهرة ـ سعيد محمود

قالت الفنانة التونسية لطيفة انها ستشجع املنتخب 
اجلزائ���ري في نهائيات كأس العالم اذا لعب بش���كل 
جيد قبل ان تقول انها ستشجعه في جميع األحوال 

ألنها عربية.
في الوقت نفس���ه، كشفت عن اعتزامها العودة 
للدراما املصرية من خالل مسلسل يكتب حاليا، 

وتظهر فيه بشخصية مطربة.
وقالت لطيفة لبرنامج »صدى املالعب« 
»انه���ا بالتأكيد ستش���جع اجلزائر في 
مونديال كأس العالم القادمة في جنوب 
افريقيا، ألنهم يلعبون بش���كل جيد، 
مشيرة الى انها عربية، وبالتالي من 
الطبيعي ان تشجع اخلضر«. وأكدت 
الفنانة التونس���ية انها س���بق لها 
تشجيع منتخبي السعودي ومصر 
عند الظهور على املستوى اخلارجي، 
مضيفة انها ساندت ايضا الفرنسي 
زين الدين زيدان ألنه من أصول 
عربية. وعّبرت عن أمنيتها حتقيق 
التونس���ي انتصارات،  املنتخب 
خاصة انه يضم أفضل الالعبني 

العرب، على حد قولها.
من جانب آخر، قالت لطيفة انها 
تعتزم التحضير أللبومها اجلديد 
والذي سيكون منوعا على عكس 
ألبومها األخير الذي اتسم باللهجة 

اخلليجية،. لطيفة

والدة زيدان: محمد يسألني عن مي
القاهرة ـ سعيد محمود

كش����فت نور الدين حسني والدة مهاجم املنتخب املصري لكرة القدم محمد 
زيدان ان جنلها اتفق مع خطيبته السابقة الفنانة مي عز الدين على ان تستمر 

صداقتهما معا رغم االنفصال.
قالت وال��دة زيدان: محمد اتفق مع م�ي بك��ل ح���ب واحترام على فس������خ 
اخلطب����ة، ولكن صداقتهما مس����ت���مرة ح���تى اآلن، والي��زال يس����ألني عنها 

ويطمئن على أخبارها.
وعن فسخ اخلطبة قالت: ليس لي ذنب فيما حدث أبدا، ومي مثل 
ابنتي ياسمني متاما، ولكن ما حدث انه كان هناك اختالف في الطباع 
ولم يتفقا، ومحمد في طبيعته شدة، ومي اعترضت كثيرا على هذه 

التصرفات، وهو بطبعه ال يحب ان يعترض أحد على تصرفاته.
وأضاف����ت: محمد هو من خطب مي وليس أنا، وكان بينهما قصة 
حب، وهي فتاة جيدة، ووالدتها أيض����ا كذلك، وعندما اقتربت من 

أسرتها وجدتهم أناسا طيبني ومحترمني.

جيش »الطاحون بينهم« هدى حسني ومها محمد في إحدى احللقات املخرجان غافل فاضل وحسني املفيدي مع الطاحون

زهرة عرفات مع املخرج ياسر احليدري

هند البلوشي مع باسمة حمادة

الزميل مفرح الشمري مع الطاحون وانتصار الشراح وأحمد إيراج

وجهوا الدعوة للصحافة الفنية لحضور تصوير حلقاتهم حتى ال يتهموا بـ »فبركتها«

»جيش الطاحون« ينتظركم في رمضان

مفرح الشمري
استقبل فريق عمل برنامج »الطاحون بينهم« املكون 
من املخرج ياسر احليدري واملذيع محمد الطاحون واملعد 
الزميل صالح الدويخ ومدير االنتاج أحمد عبداهلل وهم 
يرتدون مالبس عسكرية، الزمالء في الصفحات الفنية 
الذين لبوا دعوتهم حلضور تصوير آخر حلقات البرنامج 
من »األلف الى الياء« وذلك حتى يشاهدوا بأنفسهم الطريقة 
التي يتبعها فريق العمل في تنفيذ البرنامج املنوع حتى 
ال »يتهموا« أثناء تقدمي حلقاته املقرر عرضها في ش���هر 
رمضان املقبل على شاشة احدى احملطات املعروفة على 
مستوى الوطن العربي بأنهم »فبركوها« ويضيع تعبهم 

هباء منثورا.
الطريقة التي اتبعها فريق »الطاحون بينهم« في الرد 

على جميع استفسارات الزمالء كانت راقية وبعيدة عن 
التشنج، خاصة ان هناك اسئلة وجهت لهم كانت »ملغومة« 
مثل ان فكرتهم مش���ابهة لفكرة برنامج »الش���قة« الذي 
قدمته الفنانة هن���د صبري، لكن ردهم على هذا االتهام 
جاء بالدليل القاطع عندما طلبوا من الزمالء الصحافيني 
الذين سيظهرون في احدى حلقات البرنامج مع الطاحون 
مبتابعة تصوير حلقتهم التي كانت بطلتها الفنانة انتصار 
الشراح والفنان احمد ايراج حتى يتعرفوا على االختالف 

الذي بينهم وبني برنامج »الشقة«.
وبخ��صوص الف���نان���ني ال���ذين تعاونوا معهم قال 
املعد الزميل صالح الدويخ: الكثير من الفنانني والفنانات 
لبوا دعوتنا الستضافتهم من دون مقابل مادي، خاصة 
أن هناك ممثلني »كومبارس« طلبوا »فلوس« لكي نصور 

معهم.
وأضاف: هناك لألس���ف فنانة »ضربت« علينا ثالث 
مرات لعدم حضورها للوكيشن مع انها كانت تؤكد على 
حضورها، لكن لألس���ف ال حتضر، مع ان قيمة األوردر 

الواحد في هذا البرنامج 800 دينار.
م���ن جانبه، ذكر املخرج ياس���ر احليدري انه احتاج 
لتركيبات هندسية دقيقة لتجهيز غرفة الكونترول، وانه 
اس���تخدم 12 كاميرا موزعة باملمرات والغرف لتصوير 

حلقات هذا البرنامج.
أما مدير االنتاج أحمد عبداهلل فوجه الش���كر لفندق 
كويت كونتيننتال الذي احتضن تصوير حلقات البرنامج، 
كما شكر الشركات التي تعاونت معهم وفريق عمله على 

حرصهم على تنفيذ ما يطلب منهم دون تأخير.

محمد زيدان


