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الفنية

ممثلة من غير اي »اسباب« هاجمت 
زميلة لها بعدما درت انها رايحة حق 
منتج عملها اليديد وطلبت منه املشاركة 
في عمله اللي قاعد يصوره هاأليام ألنها 
حست انها راح تسحب منها األضواء.. 

اهلل يشفي!

مذيع اشترط انه يشارك في تقدمي فقرات 
مهرج����ان وطني مبقابل مادي بس اجلهة 
املسؤولة كشتت فيه واستعانت مبذيعني 
غيره وعطتهم مكافآت مجزية اضعاف اللي 
طلبه صاحبنا ألنهم وافقوا على املشاركة 

من غير شروط.. صچ أي شي!

هجوم شروط
ما ندري ليش املنتج عادل املسيليم 
ما بّلش في تصوير مسلس����له »وهج 
الشموع« اللي احداثه تدور عن مرض 
الزهامير خاصة ان����ه التلفزيون عطاه 
املوافق����ة كمنتج منفذ ألنه املسلس����ل 

مستوفي الشروط.. عسى املانع خير!

تصوير

             عبدالحميد الخطيب
يبدو ان الفنان احمد السلمان اضطر هذا العام 
لكسر قاعدته السنوية حيث يشارك في ثالثة 
اعمال كوميدية مرة واحدة، بعد أن كان يشارك 
في عمل كوميدي واحد حتى ال ميله املشاهدون، 
والس���بب كما اكد ل� »األنباء« يعود للعارض 
الصحي الذي ألم به الفترة املاضية والذي دعاه 
الى رفض العديد من النصوص الدرامية حتى 
امت اهلل له الش���فاء ومن ثم شارك مع النجم 
داود حسني في عمله اجلديد وكذلك مسلسلني 
كوميدين. وعن هذه االعمال قال: لدي مسلسل 
»بلشتي« مع نخبة من النجوم املتميزين منهم 
احمد العون���ان، سمير القالف، سعاد علي، 
خليفة خليف���وه، عماد عكاري واخرين وهو 
مسلسل كوميدي خفيف يناقش العديد من 

القضايا املوجودة في املجتمع وسيتم عرضه على شاشة قناة »فنون«. 

جار موزة

واضاف: عندي ايضا »ال طاح اجلمل« من تأليف عبدالعزيز احلشاش واخراج 
نادر احلداد وبطولة س����عاد علي ومنى ش����داد ومحمد طاحون وشيماء علي وهو انتاج 

خاص ملسلسل اذاعي حول إلى تلفزيوني ودوري 
فيه »فرحان املفتلت« اجلار اجلديد الذي يصبح 
فريسة للعديد من املشاكل بسبب املنزل الذي 
نزل به جوار »موزة« س����عاد علي، كما اشارك 
مع الفنان داود حس����ني في مسلسل »كرميو« 
تأليف ضيف اهلل زيد وبطولة طيف وحسني 
املهدي وهبة ال����دري وامل عباس والعديد من 
النجوم وهو عمل درامي انساني لكن ال يخلو 
من القفشات الكوميدية وسيعرض على شاشة 

»الراي«. 

خط درامي

واستطرد: انا جاهز للمنافسة هذا العام في 
ظل الزحام الشديد لالعمال الرمضانية وبالتحديد 
في مسلسل »كرميو« الذي اراهن عليه خصوصا 
ان خطه الدرامي يختلف عن »بلشتي« و»طاح اجلمل« فأنا فيه انسان شرير طماع واعاني 
من بعض العقد النفس����ية، ابح����ث عن االموال فازعج اخواني واهل����ي لكي احصل عليها 
والدخول بها في البورصة حيث امر بثالث مراحل االولي الطمع والثانية سقوط الشخصية 
اما االخيرة فهي االنهيار ومن خالل الدور نحاول ان نعطي عظة للناس لكي تعرف ما هي 

نهاية االنسان الطماع وان »اللي ما فيه خير الهله ما فيه خير للناس«. 

»كريمو« عّقد السلمان نفسيًا و»بلشتي« سّبب له المشاكل
يبحث عن أموال لدخول البورصة

)سعود سالم( النجم احمد السلمان مع ابطال مسلسل »ال طاح اجلمل« انتصار الشراح ومنى شداد ومحمد طاحون ومعهم املخرج نادر احلداد واملشرف على العمل غافل فاضل 

دوللي شاهني

إلهام شاهني

..وفي احد اعماله الفنية التراجيدية

عادل إمام

فتحي عبدالوهاب

فتحي عبدالوهاب ابن عادل إمام

القاهرة ـ سعيد محمود
انسحب الفنان عمرو واكد بعد 
ان تعاقد على املشاركة في فيلم 
الذي يقوم ببطولته  »زهامير« 
الفن���ان عادل ام���ام، وذلك بعد 
خالفات نشأت بينه وبني اجلهة 

املنتجة للعمل.
وبعد انسحاب واكد تعاقدت 
الشركة املنتجة مع الفنان فتحي 
عبدالوهاب للمشاركة في العمل، 
حيث وّقع فتحي عقد الفيلم مع 
املنتجة اسعاد يونس، ويجسد 
ب���ه دور ابن عادل ام���ام، ومن 
املقرر تصويره بداية اول يونيو 

املقبل.
واعرب فتحي عبدالوهاب عن 
سعادته الغامرة مبشاركته النجم 
الكبير عادل امام، حيث يعد ذلك 
من االحداث السعيدة التي ترتبط 
بذاكرة الفنان ان يش���ارك جنما 
بحجم وتاريخ الزعيم عادل امام 
في احد افالمه، واشار عبدالوهاب 
الى انه اس���تغل توقف تصوير 
مسلسل »كليوباترا« ملدة يومني 
ليحضر الى القاهرة لتوقيع عقد 

الفيلم مع املنتجة اسعاد يونس، 
على ان يس���افر بع���د التوقيع 
الس���تكمال تصوي���ر دوره في 

املسلسل.
يذكر ان »زهامي���ر« بطولة 
النجم عادل ام���ام ومعه فتحي 
عبدالوه���اب واحمد رزق، وهو 
تأليف نادر صالح الدين واخراج 
عمرو عرفة ومن انتاج وتوزيع 

الشركة العربية للسينما.

سعيد الرتباطه بنجم في حجمه 

بيروت – ندى مفرج سعيد
تضع الفنانة دوللي شاهني اللمسات االخيرة 
على احلملة الدعائية اخلاصة بااللبوم الغنائي 
اجلديد اخلاص بها، وضمن هذا االطار، قامت 
بتصوير الغالف اخلاص بااللبوم واليافطات 
الدعائية مع املصور املصري محمود عبدالسالم 
حيث ارتدت فستانني من تصميم عمر البنا، اما 
فكرة التصوير واالدارة الفنية، فكانت لزوجها 

املخرج باخوس علوان.
يذكر ان دوللي شاهني كانت قد تعاقدت على 
توزيع االلبوم مع ش���ركة بيراميديا لالنتاج 
والتوزيع الفني ويتوقع ان ينزل االسواق خالل 
االس���بوعني القادمني ويحمل االلبوم مفاجآت 

عديدة منها دويتو غنائي.

غالف ألبوم دوللي شاهين
فكرة زوجها

موقف محرج إللهام شاهين في »دبي«

القاهرة ـ سعيد محمود
تعرضت الفنانة الهام شاهني ملوقف 
محرج خ����الل احلفل ال����ذي اقامته قناة 
دبي مبناسبة شرائها لعرض املسلسالت 
املصرية، حيث سقط احللق من اذنها على 
االرض مما جعلها تشعر بالتوتر والفزع 

النها تؤمن باحلسد والتشاؤم.
ول����م تهدأ الهام حت����ى اعادت احللق 
مكانه وكانت الهام ق����د حضرت احلفل 
بصحبة شقيقتها ايناس وشقيقها امير 
الذي يشاركها في بطولة مسلسل »امرأة 
في ورط����ة« الذي تقوم بتصويره حاليا 

ويدور في 15 حلقة ويشارك في بطولته 
عبير صبري وحسني االمام وكرمي محمود 
عبدالعزيز، وتدور احداث املسلسل حول 
ارملة ثرية تقدم شخصيتها إلهام شاهني، 
ترتبط بعالقة حب مع رجل تنتهي بالزواج 
من����ه، لكن بعد فت����رة قصيرة يتعرض 
للقتل وتتهم بقتله وتسجن وتنجح في 
الهرب وتطاردها الش����رطة لكنها تفلت 
منهم مبساعدة احدى صديقاتها »عبير 
صبري« التي تؤازره����ا للحصول على 
البراءة، واملسلس����ل تأليف امين سالمة 

واخراج عمرو عبدالعزيز.

مخيون يتعرض لـ »علقة« 
ساخنة على يد كومبارس

تعرض الفنان عبدالعزيز مخيون لعلقة 
س���اخنة خالل تصويره احد املشاهد في 
مسلس���ل »شيخ العرب همام«، حيث كان 
من املفترض ان يتشابك مع مجموعة من 
الكومبارس وبالفعل قام الكومبارس بضرب 
مخيون كما يتطلب املشهد ولكن مخيون 
اصيب بكدمات ومتزق في انحاء اجلسد، مما 

نتج عنه الزامه الفراش ملدة ثالثة ايام.
مسلسل »ش���يخ العرب همام« تأليف 
عبدالرحيم كمال، واخراج حسني صالح 
بطولة يحيى الفخراني وصابرين وريهام 
عبدالغفور، انتاج س���تديوهات اجلابري، 
تدور احداث املسلسل حول الشيخ همام، 
الذي كان زعيما لقبيلة »هوارة« الشهيرة في 
جنوب الصعيد، ويعرض املسلسل تفاصيل 
حياة هذا الرجل الذي ذكره التاريخ واجواء 

جنوب الصعيد في ذلك التوقيت.

عبدالعزيز مخيون


