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مغني شاب بعدما جرب حظه 18
بالغناء والتق���دمي والتمثيل، 
 هاالي���ام يفكر يصي���ر منتج 
 م�ن خ�الل عم�����ل درامي راح 
 يك���ون خالد مثل م���ا يقول.. 

خير ان شاء اهلل!

حظ
املمثلة اللي »هوايتها« احلش 
اللي  متهاوشة مع احد املخرجني 
يبي يقلص مش����اهدها في عمله 
اليديد علشان يفتك من مشاكلها 
مع زميالتها بعدما شوهت سمعتهم 

بالقهاوي.. زين يسوي فيچ!

تقليص
ممثل ش���اب ط���ول »عمره« 
شايف نفسه على ربعه، هاأليام 
متضايق انه املنتجني ما نادوه في 
اعمالهم الدرامية اللي يصورونها 
احل���ني.. النه���م ما يب���ون أحد 

يتفلسف عليهم!

فلسفة

صالح السعدني يغادر المستشفى

انسحاب أبوعوف 
من »مش ألف ليلة وليلة«!

الفنان عزت  انس���حب 
أبوعوف من مسلسل »مش 
ألف ليلة وليلة« الذي يقوم 
ببطولته أشرف عبدالباقي، 
بسبب انشغاله بتصوير 
الثالث من مسلسل  اجلزء 
»الدالي« الذي ش���ارك في 
اجل���زء الثاني من���ه، مما 
وضع اسرة مسلسل »مش 
ألف ليلة وليلة« في مأزق 
خاصة ان مخرج العمل بدأ 

التصوير.
وبرر أبوعوف انسحابه 
املفاجئ بأنه ال يس���تطيع 
التنس���يق ب���ني مواعي���د 

التصوير خاصة انه يشارك في عدد من املسلسالت التي ستعرض 
خالل شهر رمضان منها »شيخ العرب همام« بطولة يحيى الفخراني، 

و»العتبة احلمرا« الذي تقوم ببطولته مي كساب.

غادر الفنان صالح الس���عدني املستشفى بعد مكوثه به عدة ايام 
نتيجة احلالة الصحية التي تعرض لها عقب وفاة ش���قيقه الكاتب 

محمود السعدني.
واكد االطباء ان السعدني بخير ويستطيع العودة حلياته الطبيعية 
بع���د ايام من الراحة والهدوء، ومن املقرر ان يس���تأنف الس���عدني 
تصوير مشاهده في مسلسله التلفزيوني اجلديد »سلطان الغمري« 

للمخرج هاني الشني.
وكان الش���ني قد اوقف التصوير حلني حتس���ن احلالة النفسية 
لصالح السعدني، تدور قصة املسلسل حول قضية اآلثار في فترة 

االربعينيات وكيفية احلفاظ عليها من االحتالل االجنليزي.

خالد صالح يعطل »الوحوش« ويذهب لـ »أربع مدن«
اضطر الفنان خالد صالح إلى احلصول على 
اجازة من مسلسل »موعد مع الوحوش« بعد 
اختياره ضيف شرف ضمن انشطة مهرجان 

»األربع مدن« املقام بوسط القاهرة.
وم���ن املقرر ان يس���تأنف خالد تصوير 
مشاهده في املسلسل خالل هذا االسبوع، حيث 
من املقرر ان تسافر أسرة العمل لالسكندرية 

لتصوير عدد من املشاهد هناك.
مسلسل »موعد مع الوحوش« تأليف د.أمين 
عبدالرحمن، وبطول���ة خالد صالح، وعزت 
العاليلي، وأحمد خليل، وس���هير املرشدي، 
واحمد عزمي، وطارق عبدالعزيز، وحسام 
شعبان، ورمي هالل، وفرح يوسف، ومجموعة 
كبيرة من الفنانني والوجوه الشابة، وإخراج 
احمد عبداحلميد في اول تعاون له مع خالد 

صالح.
وتدور أحداث املسلس���ل حول »طلعت« 
الذي يجسده خالد صالح، حيث يصبح رجل 
أعمال بعد ان بدأ حياته فقيرا، ويكتشف ان 
والدته هربت به م���ن القرية التي ولد فيها 

خوفا عليه من الثأر.

تستعد الفنانة مي كساب خلوض أولى 
جتاربها في تقدمي البرامج التلفزيونية من 
خالل برنامج »مصر 2050« الذي س���يتم 

عرضه خالل شهر رمضان املقبل.
فكرة البرنامج تقوم على استضافة جنم 
في كل حلقة، حيث يتم وضع س���يناريو 
مستقبلي تخيلي ملستقبل الكثير من القضايا 

في كل مجاالت احلياة.
ومن املق���رر ان تبدأ كس���اب تصوير 
البرنامج بعد ان تنتهي من تصوير مسلسلها 
»العتبة احلمرا« الذي أوشكت على إكماله 
وسيتم عرضه خالل شهر رمضان ايضا.

اجلدير بالذكر ان برنامج مي كس���اب 
أصاب إحدى شركات االنتاج بالغضب ألنها 
بدأت بالفعل ف���ي تصوير برنامج »طفلة 
2050« الذي تقدمه الطفلة نورا علي، لتشابه 
أس���ماء البرنامجني، اال أن برنامج »طفلة 
2050« سجل فكرته قبل عام ومت االنتهاء 
من تصوير خمس حلقات منه، وجار حاليا 

تسجيل التتر.

خالد صالح

مي كساب كشف سر خالفه معها

الشريعي: وردة لم ترغب 
في العمل معي ألنها كانت ستتزوج

وبعده���ا اختفت، وع���ادت مع 
الش���رنوبي وبعد فترة  صالح 
التعامل معها  إعادة  طلبت مني 
لكنني رفضت، وقلت لها: ال تقتلي 
جناحك على يدي ألنك جنحت مع 

الشرنوبي.

القاهرة ـ سعيد محمود
رغم مرور سنوات على انقطاع 
العالقة بني الفنانة وردة اجلزائرية 
وعمار الشريعي، اال انه حتدث عن 
سر اخلالف الذي دام بينهما خالل 
ندوة تكرميه التي أقامها املركز 

الكاثوليكي بالقاهرة.
وكشف أنه كانت تربطه بوردة 
وبليغ حمدي صداقة أس���رية، 
مش���يرا الى انه تعامل معها في 
أغاني »طبعا أحباب« و»يا ليلي 
طول« و»بل���د احلبايب«، وفي 
الثمانينيات حلن لها عدة أغنيات 
وفوجئ بأنها أرسلت له شخصا 
يقول ل���ه بطريقة غير الئقة ان 
وردة ال تري���د العمل معك ألنها 

ستتزوج.
وأض���اف: وعندم���ا مرضت 
عام 1987 أرس���لت ل���ي بوكيه 
ورد وحاولت ان تعيد العالقات 

عمار الشريعي

وردة اجلزائرية

بعد انتهائها من »العتبة الحمرا«

مي كساب ُتغضب »طفلة 2050« في مصر

صالح السعدني

عزت أبوعوف

حصة اللوغاني

عبدالحميد الخطيب
جناح تلو اآلخر حتصده املذيع����ة حصة اللوغاني من خالل 
تقدميها لبرنامج »بنات وبس« على شاش����ة تلفزيون »الوطن«، 
مؤكدة ان هذا التمي����ز يأتي نتيجة دعم إدارة التلفزيون، وكذلك 

جلهود العاملني فيه.
وأشارت الى ان البرنامج يشهد تطورا وتغيرا في فقراته من 
وقت آلخر لكسر امللل عند املشاهدين الذين تعودوا ان يروا كل ما 
هو مختلف ومتميز على تلفزيون »الوطن« الذي تزخر شاشته 
ب����كل أنواع البرامج واالعمال الدرامي����ة الرائعة، ملمحة الى انها 
تسعد بردة فعل الناس االيجابية جتاه برنامجها وفقراته، لذلك 
تس����عى الى ان تطور من امكانياتها لكي تكون عند حسن ظنهم، 

متمنية ان تقدم كل ما يرضيهم.

عمل المرأة

وعن حلقة هذا االس����بوع أوضحت انها س����تتابع في »بنات 
وبس« اجلزء الثاني من احللقة املاضية والتي اس����تعرضت فيها 
عمل املرأة في القطاعات املختلفة التابعة لوزارة الداخلية، لنشاهد 
معها ونتعرف على طبيعة عمل هؤالء النس����اء واملصاعب التي 
يواجهنها في عملهن، وكيفي����ة تغلبهن عليها، وكذلك مدى تأثر 
حياتهن العائلية بأعمالهن وغيرها من اجلوانب املهمة املرتبطة 

بعمل املرأة في قطاعات الداخلية املختلفة.

يونيفورم خاص

وأضافت: ان في حلقة هذا األسبوع مجموعة من املفاجآت التي 
قام بها فريق برنامج »بنات وبس«، حيث تقوم بجولة في 

البحر برفقة سيدتني تعمالن في قطاع اإلطفاء إلى جلسه 
برفقة مصممة اليونيفورم اخلاص بالسيدات 

العامالت في وزارة الداخلية هنادي الدليمي، 
ومقابله حصرية وألول مرة في الكويت ينتقل 

فريق البرنامج لسجن النساء إلجراء مجموعة 
من اللقاءات مع املس����ؤوالت عن املسجونات 

واملهام التي يقمن بها في هذا املكان.
اجلدير بالذكر ان برنامج »بنات وبس« 
يعرض في التاسعة من مساء كل أحد عبر 

شاش����ة تلفزيون »الوط����ن«، وهو من 
اللوغاني وإعداد خلود  تقدمي حصة 

أبواملجد وإخراج نانسي جمال الدين 
وإدارة إنت����اج منيرة 

القطامي.

بعد قيامها بجولة في البحر بمصاحبة سيدتين من قطاع اإلطفاء

حصة اللوغاني تدخل السجن مع »بنات وبس«

القاهرة ـ سعيد محمود
اشتعلت احلرب من جديد بني كل من عمرو دياب وتامر حسني، 
وذلك بعد ان اعلن كل منهما فوزه بجائزة »بيج أبل ميوزك أووردز 

.»2010
في الوقت الذي يعلن تامر انه فاز باجلائزة، أرسلت ادارة اجلائزة 
خطابا رسميا لعمرو دياب تؤكد خالله انه املرشح املصري الوحيد 

جلوائز املهرجان هذا العام.
وكانت قد نشرت تصريحات كثيرة للفنان تامر حسني في العديد 
من الصحف واملجالت تفيد بأنه فاز بجائزة »أس���طورة اجليل« من 
»البيج ابل«، بالرغم من عدم اعالن اجلوائز من قبل ادارة املهرجان 
حت���ى اآلن، وبالرغم من اختالف الكثيرين حول فوز تامر حس���ني 
باجلائزة، اال انه كان مرشحا بالفعل لنيل جائزة من املهرجان، وهذا 

ما تنفيه ادارة املهرجان حاليا.
وم���ن املقرر ان يظهر الفائز احلقيقي بتلك اجلائزة خالل ش���هر 

نوفمبر 2010، حيث سيتم فيه احلفل الرسمي لتسليم اجلوائز.

»البيج أبل« تشعل الحرب 
بين عمرو دياب وتامر حسني

عمرو دياب وفي اإلطار تامر حسني


