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سامح حسين ينفي تطاوله
 على حسن حسني

»أزمة« عيد »سكر« في التلفزيون

اإلعالمية فاطمة الطباخ 
في أسواق كوريا

القاهرة ـ سعيد محمود
نفى املمثل الكوميدي سامح 
حس���ن ما تردد مؤخرا بشأن 
الفنان حسن حسني  انسحاب 
من مسلس���ل »اللص والكتاب« 
الذي يقوم ببطولته وذلك بعد 
ان تطاول عليه سامح حسن في 

بالتوه التصوير.
وأكد سامح حس���ن ان كل 
ما تردد ليس له أي أساس من 
الصحة، مؤكدا انه تربطه بالفنان 
حسن حسني عالقة حب واحترام، 
مشيرا الى انه فخور بالعمل مع 
فنان بحجم حس���ن حسني بل 

ويعتبره مبنزلة والده.
يقوم س���امح في املسلسل 
لت���وأم، األول طيب  بدوري���ن 
الش���خصية ويعم���ل م���درس 
تاريخ ف���ي مدرس���ة ابتدائية، 
واآلخر شرير ولص، ويشارك 

نفى احمد عيد ان يكون 
سبب عودته الى التلفزيون 
من خ����الل مسلسل »ازمة 
ت����راجع اسهمه  سكر« هو 
في السينما واوضح انه كان 
متعطشا لتقدمي م����سلسل 
كومي����دي يحم����ل فك����رة، 
وظ����ل اكثر من ثالثة اعوام 
يبح����ث عن سيناريو بهذه 
املواص�����ف����ات حتى وجده 
التجربة مع  فقرر خ����وض 
تأجيل مشروع سينمائي كان 
ينوي تقدميه النه عندما قرر 
دخول جترب����ة الڤيديو كان 
التف����رغ والتعامل  من باب 
معه مبنطق املشروع وليس 

»السبوبة«.
احمد عيد يقدم في »ازمة س����كر« بحسب احدى الصحف املصرية 
شخصية ش����اب يدعى »س����كر« يرث ثروة كبيرة بعد وفاة عمه في 
اميركا ويغير الثراء الفاحش مس����ار حياته قبل ان يقع في غرام ابنة 
عمه ويتعرض للعديد من املش����اكل يتناولها العمل في اطار كوميدي 

وكل حلقة تعد فيلما سينمائيا كوميديا مصغرا.
وحول اكثر املش����اهد صعوبة قال ان اهم املش����اهد التي صورها 
ه����و اثناء خروجه من قريته مط����رودا، حيث تطلب حالة من احلزن 
الشديد، وفضل ان يكون آخر عالقته بالقرية اللعب مع طفلة ليخفف 

من صدمته بأسلوب مييل الى الشجن.
يذكر ان املسلسل من تأليف مجدي الكدش واخراج احمد البدري 
ويش����ارك في بطولته لطفي لبيب وحنان مطاوع وياسمن اجليالني 

وفريال يوسف ورحمة وانتاج تامر مرسي.

في بطولة املسلسل حسن حسني 
وأحمد راتب وعبداهلل مشرف 
الب���زاوي والفنانة  ومحم���ود 
انتصار ومنة فضالي، والعمل 
من تأليف محسن رزق، وإخراج 

عبدالعزيز حشاد.

سامح حسني

احمد عيد

زارت كوريا للمرة األولى وتنتظر عرض »حيتان وذئاب«

فاطمة الطباخ 
»الزوجة الرابعة« لصالح المال!

مفرح الشمري
فاطم���ة الطباخ من االعالمي���ات الكويتيات اللواتي 
يسرن بخطا ثابتة نحو الشهرة سواء من خالل تقدميها 
للبرامج التلفزيوني���ة او االذاعية او حتى في التمثيل 
الذي اجتهت اليه مؤخرا حيث قوبلت باستحس���ان من 
املشاهدين التقانها اداء دورها في مسلسل »رسائل من 
صدف« وحاليا تنتظر عرض مسلسلها »حيتان وذئاب« 

بفارغ الصبر لتثبت اقدامها اكثر في الوسط الفني.
»األنباء« هاتفت االعالمية فاطمة الطباخ التي عادت 
من كوريا التي تزورها للمرة االولى في حياتها فكانت 

هذه الدردشة:
شخبارچ فاطمة؟
احلمد هلل بخير.

احلمد هلل عالسالمة سمعت انچ في كوريا؟
اهلل يس���لمك اي واهلل كنت في كوريا مع صديقتي 
العزيزة وضحة العنزي وهذي اول مرة اروح حق كوريا 

بس لقيتها ديرة عجيبة وحلوة.
استانستي فيها؟

وايد انا وصديقتي وضحة ما خلينا معلم س���ياحي 
اال ورحناله.

تعبتوا بالسفر حقها؟
ال واهلل كل االمور مش���ت على خير بس تعرف انه 
م���ا في طيران م���ن الكويت لكوريا لهالش���ي رحنا من 
الكويت الى دبي وبعدما قعدنا 6 ساعات في دبي رحنا 

حق كوريا.
طبعا ما خليتوا سوق اال ورحتوله؟

»تضح���ك« ال واهلل كان همنا ان نس���تانس بجوها 

احللو ومعاملها السياحية خاصة وان شعبها شعب هادي 
ومنظم البعد احلدود.

طيب شخبار برنامجچ »سوالفنا احللوة«؟
زين بس احلن متوقفن عن تصوير حلقات يديدة.

بس يقولون طلعتي منه؟
ه���ذا حچي فاضي موجودة في البرنامج بس الناس 
شافوني ما اطلع في حلقاته اللي تنعرض أحلن قالوا 

هاحلچي.
يقول��ون انه راح ينتقل تصويره م��ن بيروت الى دبي 

السنة الياية؟
احتمال انه يصير چذي ب���س الراي االول واالخير 
للقائمن على هذا البرنامج اللي حقق شهرة واسعة في 

الوطن العربي.
والتمثيل شخباره؟

ما عندي اال عمل واح���د وهو »حيتان وذئاب« اللي 
كاتبه حمد بدر وأخرجه االردني ش���عالن الدباس ومن 
انتاج باسم عبداألمير وراح اجسد فيه دور »عالية« زوجة 
صالح املال الرابعة وهي شخصية هادئة البعد احلدود 
حتاول احلفاظ على زوجها بعد ان فشلت في حبها األول 

وانا منتظرة بفارغ الصبر عرض املسلسل.
بالفت��رة الياية في ش��ي يدي��د عن��دچ بالتلفزيون او 

باالذاعة؟
ان شاء اهلل راح يكون عندي برامج اذاعية في اذاعة 
البرنامج العام واذاعة البرنامج الثاني حق دورة الصيف 
وبالنسبة للتلفزيون يشرفني ان اقدم برنامج من خالل 
شاشته في ش���هر رمضان الياي النني عمري ما انسى 

فضل هالتلفزيون علي.
فاطمة في فندق انتالنتس بدبي

حسن حسني


