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أميرة فتحي نانسي عجرم

عبير في سورية
من أجل »القدس«

وصل���ت الفنانة عبير صبري إلى س���ورية وذلك 
لتصوير دورها في مسلسل »أنا القدس« مع املخرج 
السوري باسل اخلطيب، الذي يضم مجموعة كبيرة من 
الفنانني املصريني والسوريني والعرب، فمن مصر فاروق 
الفيشاوي، وأحمد ماهر، وعبير صبري، ومن سورية 
عابد فهد، وأسعد فضة، وغسان مسعود وأمين زيدان، 
وصباح جزائري، وأمل عرفة ورمي علي وعبداملنعم 
عمايري، وقصي خولي وقيس الشيخ جنيب، ومن االردن 
صبا مبارك وعبير عيسى ونارميان عبدالكرمي، أما من 
لبنان فسيشارك كارمن لبس، وأحمد الزين وكريستني 
شويري، ومن العراق باس���م قهار وجواد شكرجي، 

اضافة الى املمثل فتحي الهداوي من تونس.
املسلسل إنتاج سوري مصري مشترك وتدور احداثه 
بني عامي 1917 و1967 وهي فترة حاسمة في الصراع 
على القدس مبا فيها من حروب وثورات، مع التركيز 
على شخصية املواطن، الفلسطيني ومصير مجموعة 
من الش���خصيات تأثرت بهذه التحوالت السياس���ية 

واالقتصادية التي أفقدتهم أراضيهم وأهاليهم.

خناقة نانسي وأميرة على »البنات«
القاهرة ـ سعيد محمود

تصاعدت حدة اخلالفات 
والتصريحات بني كل من 
اللبنانية نانسي  النجمة 
عجرم واملمثلة أميرة فتحي 
بسبب أغنية »عقبال كل 
البنات« حي���ث تؤكد كل 
منهم���ا أن االغني���ة م���ن 

حقها.
واالغنية م���ن كلمات 
محمد جمعة وأحلان محمد 
رحيم، حيث تؤكد نانسي أن 
جيجي المارا مدير أعمالها 
سبق أن اشتراها من محمد 
رحيم، ولكنه���ا فوجئت 
بأن أميرة قامت بتسجيل 
االغنية بصوتها في حني 
تؤكد أميرة أنها اشترتها من 
فترة وستصورها ڤيديو 
كليب ضمن ألبومها اجلديد 
الذي تخ���وض به جتربة 

الغناء ألول مرة.

حسني فهمي

عبير صبري

حسين فهمي يهدد »بابا نور«
القاهرة ـ سعيد محمود

تشهد كواليس مسلسل »بابا 
نور« الذي يقوم ببطولته الفنان 
حس����ني فهمي العديد من املشاكل 
واخلالفات بني كل من حسني فهمي 
ومخرج العمل محمد عبدالعزيز. 
حيث يتدخل حسني فهمي في جميع 
شؤون العمل وهو ما يعتبره املخرج 
تدخال من حسني فهمي في عمله 
كمخرج وقد نشبت بينهما العديد 
من املش����ادات والتي تنتهي دائما 
بتهديد حسني فهمي باالنسحاب من 
العمل رغم انتهائه من تصوير عدد 

كبير من مشاهده بالعمل.
مسلس����ل »بابا ن����ور« تأليف 
النجار، يش����ارك حس����ني  ك����رم 
فهمي ف����ي بطولت����ه الفنانة عال 
غامن واللبناني����ة كارمن لوبس، 
ابوزهرة  وشيرين وعبدالرحمن 
البدراوي وعماد رش����اد  وزيزي 
ومظه����ر أبوالنجا. وتدور احداث 
املسلسل حول رجل سياسي يدعو 
»نور«، يجسد شخصيته حسني 
فهم����ي، وهو رئيس احد االحزاب 
املعارض����ة، ودائما يعترض على 
قرارات احلكومة، ويرى انها جتلب 
االضرار اكثر مما جتلب النفع، مما 
يعرضه ملشاكل وازمات مستمرة 

مع كبار املسؤولني.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
عبرت الفنانة جومانا مراد عن استغرابها 
ودهشتها حول شائعة الزواج التي طالت 
جنوميتها نافية اخلبر بشدة كونها منشغلة 
بش���كل كبير في اعمالها الفني���ة الكثيرة 
خصوصا عمل »شاهد اثبات« كونه يحتاج 
الكثير من الوقت ك���ي يخرج بأجمل حلة 

درامية في رمضان.
م���ن جهة اخ���رى، تع���ود جومانا الى 
الدرام���ا املصرية ببطول���ة العمل املصري 
الكبير »ش���اهد اثبات« والذي حمل الكثير 
من التفاصيل املشوقة واملهمة على صعيد 
الدراما املصرية والعربية، من اخراج محمد 
الرشيدي وسيناريو فداء الشندويلي بعدما 
انتهت من تصوير مشاهدها في اجلزء االخير 
من املسلسل الشهير »باب احلارة« للمخرج 

بسام املال والعمل العربي »رجال مطلوبون« 
للمخرج حامت علي.

وقالت مراد: عن جتربتها في مسلس���ل 
»شاهد اثبات« اجسد شخصية »رانية« التي 
تعمل محامية مخلصة ملهنتها والتي تخوض 
احداث اجتماعية صعبة مما يعرضها للعديد 
من املشكالت واخلداع من اقرب الناس لها، 
السيما انها فتاة تبحث عن احلقيقة سالكة 
الدرب الصادق والصحيح، ويشارك جومانا 
العم���ل العديد من النج���وم، طارق لطفي، 
سوسن بدر، نضال الشافعي، جمال اسماعيل، 

رجاء اجلداوي، رشوان ودنيا املصري.
وش���اركت م���راد كضيفة ش���رف في 
مسلسل »رجل وس���ت ستات« مع املخرج 
اس���د فولدكار، و»عرض خاص« للمخرج 

هادي الباجوري.

النجم حسين المنصور

جومانا مراد تنفي زواجها
رغم دخولها »شاهد إثبات« 

املنتج رزاق املوسوي يتوسط جنوم املسلسل

وصل إلى أوكرانيا الستكمال تصويره

المنصور:
لقيت نفسي

في  »الحب الذي كان«
مفرح الشمري

وصل النجم حسني املنصور مساء أمس 
األول الى أوكرانيا وبرفقة ش���قيقه النجم 
محمد املنصور وابنه منصور ومعهم الفنانة 
سلمى سالم واملخرجة شيرويت عادل وذلك 
الستكمال تصوير مشاهدهم في املسلسل 
االجتماع���ي »احلب ال���ذي كان« من تأليف 
فاطمة الصولة ويشارك فيه نخبة من جنوم 
اخلليج وسورية، وكان في استقبالهم مدير 
عام ش���ركة »جولف ميديا لإلنتاج الفني« 

رزاق املوسوي.
وقد عّبر النجم حسني املنصورل� »األنباء« 
عن سعادته باملشاركة في هذا العمل الذي 
يحمل بني طياته الكثير من املعاني اجلميلة 
التي تفتقدها حاليا أعمالنا الدرامية، وأضاف 
قائال: لقد وجدت نفسي في املسلسل الذي 
كتبته فاطمة الصولة بأسلوب جميل حيث 
حتمل أحداثه قيمة درامية كبيرة من النادر 
وجودها في نصوصنا احلالية، خاصة ان 
املسلسل أعاد أبناء املنصور للشاشة الصغيرة 

بعد انقطاع طويل عنها.
مشاكل

وع���ن دوره ذكر أنه يجس���د دور األب 
وزوجته الفنانة الس���عودية القديرة سناء 
يونس الل���ذان حتدث بينهم���ا العديد من 
املش���اكل لكن رغم كبر هذه املشاكل إال ان 

احلب موجود بينهما.
وبخصوص األجواء ف���ي أوكرانيا قال: 
جميلة وطبيعتها أجمل وأنا هنا لتصوير 
عدد من املشاهد مع شقيقي محمد املنصور 
وابني منصور والفنانة سلمى سالم وأمتنى 
أن جتد هذه املش���اهد القبول عند املشاهد 

وقت عرضها.
جهود

وامتدح املنصور املنتج رزاق املوسوي 
على جهوده الكبي���رة في إظهار العمل من 
الناحية اإلنتاجية بأحسن صورة خاصة انه 
له الفضل بعد اهلل في إعادة أبناء املنصور 
للشاش���ة بعد وفاة شقيقهم األكبر املخرج 

عبدالعزيز املنصور.
يذكر أن مسلسل »احلب الذي كان« يقع 
في 30 حلقة ويشارك فيه نخبة من النجوم 
مثل عبدالرحمن العقل، فرح بسيسو، أمل 
عب���اس، مي عبداهلل، مه���ا محمد، والفنان 

القدير منصور املنصور وآخرين.


