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يواصل املطرب ماجد املهندس، 
حتضيرات����ه لالطالل����ة للمرة 
األولى عل����ى جمهور »مهرجان 
موازين � ايقاعات العالم« مساء 
السبت املقبل في حفل جماهيري 
حتتضن����ه العاصم����ة املغربية 
الرباط. املهندس الذي جهز باقة 
متنوعة من أجل اغانيه لتقدميها 
جلمه����وره املغرب����ي ال����ذواق، 
سيفاجئ محبيه بتقدمي اغنية 
جديدة لهم، مقدرا حرصهم على 
مالقاته في املهرجان الذي يشارك 
فيه فضال ع����ن املهندس نخبة 
من ابرز جن����وم الغناء العربي 

والعاملي. 

فوجئت الفنانة ميرنا وليد 
بطلب غريب من املخرجة إنعام 
محمد عل���ي التي تقوم حاليا 
بتصوير »رجل من هذا الزمان« 
وتشارك ميرنا فيه، حيث طلبت 
منها املخرجة االستعانة بابنتها 
الصغيرة لتشارك في العمل.

املق���رر ان تظه���ر  وم���ن 
ابن���ة ميرن���ا وليد في  مرمي 
املسلسل بدور مولودة العالم 
الكبير مصطفى مشرفة وهي 
الشخصية التي يقدمها الفنان 
أحمد شاكر، وزوجته الفنانة 

هنا شيحة.
يرصد املسلسل أهم األحداث 
التاريخية في مصر التي حدثت 
على مدار ال� 27 عاما املاضية، 
ويقوم بتجس���يد ش���خصية 
الفنان احمد شاكر  »مشرفة« 
عبداللطيف، واملسلسل قصة 
وسيناريو وحوار محمد السيد 
عيد، ومن املقرر عرض املسلسل 

في شهر رمضان املقبل.

ماجد املهندس

ميرنا وليد

صابرين

غادة إلى لندن رغم أنف المخرج
القاهرة ـ سعيد محمود

تصعدت حدة اخلالفات بني كل 
من غادة عادل وأحمد صقر مخرج 
مسلسلها اجلديد »فرح العمدة« 
حيث سافرت غادة الى لندن رغم 
عدم موافقة املخرج على حصولها 

على اجازة من املسلسل.
لذل���ك اضطر املخرج الى بدء 
تصوير مسلس���ل »هز الهالل يا 

سيد« بعد انسحاب مخرجه سامي 
محمد علي، وأكد املخرج ان غادة 
بذلك ستعطل تصوير باقي مشاهد 
املسلسل مما يهدد باستبعاده من 

اخلريطة الرمضانية.
يذكر ان مسلسل »فرح العمدة« 
تأليف مصطفى ابراهيم، يشارك 
في بطولته صالح عبداهلل، آينت 
عامر، خيرية احمد ومحمد حسني، 

ومن اخراج احمد صقر، وجتسد 
غادة فيه دور مطربة تدعى »فرح« 
تتزوج من مص���ور فوتوغرافي 
وتنتق���ل مع���ه الى الش���رقية، 
ثم يتوفى وتصب���ح أرملة، مما 
يجعلها تواجه صعوبات كبيرة 
في حياته���ا بعد رحيله، ولكنها 
تستكمل محاولتها للوصول الى 

عالم الشهرة والنجومية.

ماجد المهندس 
يفاجئ  جمهور »موازين«

»رجل من هذا الزمان« 
يستعين بـ »ابنة« ميرنا 

صابرين في المستشفى

القاهرة ـ سعيد محمود
س����قطت الفنان����ة صابرين 
فاقدة للوعي خالل تصوير أحد 
مشاهدها في مسلسل »سامحني يا 
زمن«، وعلى الفور قام فريق عمل 
املسلسل بنقلها الى املستشفى. 
وأكد األطباء انها تعرضت لضربة 
شمس نتيجة تصويرها احداث 
املسلسل منذ الصباح في شوارع 
القاهرة في درجة حرارة مرتفعة، 
لذلك نصحها األطب����اء بالتزام 
الراحة ملدة 48 س����اعة. يشارك 
صابرين بطولة املسلسل بوسي، 
خالد زكي، أمل رزق، سماح أنور 

وآخرين.

اإلعالمية فاطمة الطباخ

»يمعة بنات« جديد »العدالة«
مفرح الشمري

حت���رص قناة »العدالة« دائم���ا على أن تكون 
برامجها التي تقدمها من خالل شاش���تها موجهة 
جلميع افراد االسرة حتى تكون قريبة منهم، وفي هذا 
الصدد أعدت مفاجآت ملشاهديها في دورة برامجها 
الصيفية التي تنطلق ابتداء من الشهر املقبل، ومن 
هذه املفاجآت برنامج يحمل عنوان »ميعة بنات« 
والذي يسلط الضوء على القضايا املطروحة على 
الساحة التي تهم الشباب من اجلنسني بعيدا عن 

السياسة، حيث تتصدى لتقدميه »أربع بنات« من 
أبرزهن د.منى العمي���ري التي تدرس مادة النقد 
باملعهد العالي للفنون املس���رحية والتي تخوض 
هذه التجربة للمرة االولى، باالضافة الى االعالمية 
فاطمة الطباخ التي لها صوالت وجوالت في برامج 

التلفزيون واالذاعة.
وسيبث البرنامج على الهواء ويتلقى اتصاالت 
املشاهدين عن املوضوعات املطروحة في حلقات 

البرنامج الذي سيكون متنفسا لهم.


