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ممثل ش����اب يعتق����د انه 
مستواه »عالي« في التمثيل قاعد 
يتعالى على أوامر مخرج عمله 
اليديد ويتدخل في كل صغيرة 
وكبيرة في تصوير مشاهده.. 

انته شكو يا حظي؟!

تعالي
ممثلة بعدما »شرقت« 
شمسها في أحد األعمال 
الدرامي����ة، هاألي�����ام 
متضايقة ألنه وال منتج 
طلبها في عم���ل.. اهلل 

يعينچ!

شمس
انه  إنت���اج يعتقد  مدير 
»عزيز« على قلوب املشاركني 
في عمله اليديد تعرض ملوقف 
بايخ من ممثلة مش���هورة 
بعدما اس���تعرض عضالته 

عليها.. تستاهل!

عضالت

مها أحمد تكشف أسرار »زمبة«

أشرف عبدالباقي زعالن من أبو الليف

أشرف عبدالباقي نادر أبوالليف

القاهرة ـ سعيد محمود
رفض املطرب الش���عبي نادر أبوالليف غناء 
تيترات مسلس���ل »مش ألف ليل���ة وليلة« الذي 
يقوم ببطولته الفنان اشرف عبدالباقي، وهو ما 

أثار غضب عبدالباقي.
وبرر أبوالليف رفضه هذا بأنه ال يستطيع 
الغن���اء اال بعد موافقة الش���ركة املنتجة التي 

حتتكر صوته.
يذكر ان »مش ألف ليلة وليلة« تأليف وسيناريو 
وحوار وليد يوسف وبطولة اشرف عبدالباقي، 
ريهام عبدالغفور، عزت أبوعوف، محمود اجلندي، 
حسن مصطفى، خيرية أحمد، يوسف داود، لطفي 
لبيب، ميمي جمال، انعام سالوسة، احمد صفوت، 

أمين عزب، فريال يوسف.

القاهرة - سعيد محمود
كشفت الفنانة املصرية مها احمد كواليس 
دورها »زمبة« في مسلسل »قناة أطفالكم« أول 
ست كوم لالطفال، والذي يعرض حصريا على 
قناة MBC1 في شهر رمضان املقبل. وأكدت مها 
انها فضلت تلك الشخصية على 9 عروض اخرى 
ملسلسالت س���ت كوم عرضت عليها مؤخرا، 
مشيرة الى انها س���تظهر فيه ب� »نيولوك« 
جديد. ملمحة الى انها تقوم بتجسيد شخصية 
»زمبة« املثيرة للمشاكل، وهي عاملة البوفيه 
في قناة أطفالكم التي يدور حولها املسلسل. 
وأضافت قائلة: أعمل عندهم في القناة ساعية 
وطموحاتي كلها تتركز في ان أصبح مذيعة، 

فأنا أعمل أي حاجة، لكي أخرب لهم القناة.
ولفتت ال���ى ان »زمبة« قبل ان تصل الى 
غايتها لتصبح مذيعة ستكون مخرجة وايضا 
مسؤولة عن االكسسوارات اخلاصة بنجوم 
القناة، االمر الذي سيؤدي الى وقوع العديد 

من املفاركات الشيقة.

شيرين عبدالوهاب مع ابنتها مرمي

الفنانة القديرة حياة الفهد

شيرين تضع مولودتها الثانية

حاتم علي يتفق على سيرة حياة »زويل« 

أجنبت املطربة شيرين عبد الوهاب امس االول مولودتها الثانية 
في مستش���فى الندى باملنيل، وصرح مدير أعمالها أمين نابليون 
بأن ش���يرين وزوجها امللحن محمد مصطفى لم يستقرا بعد على 
تسمية مولودتهما الثانية ألنهما مازاال في حيرة االختيار بني عدة 

أسماء كل منهما طرحها على حدة.
من ناحية أخرى، احتفى عش���اق ش���يرين عب���د الوهاب على 
موقعه���ا وصفحتها على الفيس بوك مبولودتها الثانية بحس���ب 
»اليوم الس���ابع«، لدرجة أنهم بدأوا يقترحون أس���ماء للمولودة 
اجلديدة منها »سميرة« و»رودينا« و»فاطمة« و»ملك« و»سلمى« 
و»أمني���ة«، كما قاموا بتحميل أغان كثيرة منها »أمورتى احللوة« 
و»سالم للنونو« و»حبيبة أمها« على صفحة شيرين، وتوجه كل 
معجبي ش���يرين برس���الة إلى ابنتها مرمي بأال تغار من شقيقتها 
املولودة اجلديدة وتنص على الكلمات التالية »مبروك عليكي يا 
مريومة أختك، أوع���ي تغيري منها، برضه مريومة عندنا حبيبة 

قلبنا، وانتي األصل«.

مشق ـ هدى العبود 
المخرج حاتم علي ال يكل وال يمل فهو ما ان ينتهي من عمل 
حتى يبحث عن عمل آخر، وآخر صرعاته اليوم انه توصل إلى 
اتفاق مبدئي مع رجل األعمال المصري وصاحب قناة »دريم« 
أحم���د بهجت، على إنتاج فيلم عن قصة حياة العالم المصري 

الحاصل على جائزة »نوبل« أحمد زويل.
 وفي س���ياق آخر، يصور المخرج الس���وري آخر مشاهده 
في مسلس���ل »أبواب الغيم« في مدين���ة تدمر والمغرب، وهو 
 المسلس���ل الثاني الذي ينتجه المكتب اإلعالمي لحكومة دبي 
من خيال وأش���عار الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم حاكم 

دبي. 

»أتيليه السعادة« تبثه إذاعة البرنامج العام في شهر رمضان المقبل

»مرتاح« يلتقي أخته »خزنة« بعد سنوات طويلة!
وأشارت أم سوزان الى ان اإلذاعة 
في ش����هر رمضان املبارك حتظى 
مبتابعة كبيرة من النساء وكبار 
السن، مشيرة الى انها منافس قوي 
للتلفزيون وما يعرضه من أعمال 

درامية.

مشوار فني

أما مؤلف املسلسل عبدالعزيز 
احلش����اش فعبر عن سعادته بأن 
يتصدى لبطولة مسلسله الفنانة 
القديرة حياة الفهد والفنان القدير 
س����عد الفرج معتبرا ذلك اضافة 
ملش����واره الفني القصي����ر، وقال: 
العمل كوميدي نطرح فيه بعض 
القضايا االجتماعي����ة والثقافية 
بأسلوب جميل بعيد عن اإلسفاف، 
فحلقاته متصلة منفصلة، حيث 
ستكون هناك في كل حلقة قضية 
نطرحها حتى جند العالج لها من 
خالل الرؤية اإلخراجية للمخرج 
محمد العلوي الذي تعاونت معه 

في أعمال إذاعية ناجحة.
وكش����ف احلش����اش عن نيته 
بتحويل املسلسل الى التلفزيون 
بعد بثه على أثير اإلذاعة في شهر 
رمضان، خاصة بعد جتربته األولى 
من خالل حتويل مسلسل »ال طاح 
اجلمل« اإلذاعي الى التلفزيون من 

خالل املخرج نادر احلداد.

دوري في املسلسل هو شخصية 
»خزنة« املرأة التي حتاول ان تسد 
حاجتها من خالل عملها على ماكينة 
خياطة لتخيط املالبس النسائية 
ألهل فريجها وبعد ان تلتقي بأخيها 
»مرتاح« الذي لم تلتقه منذ سنوات 
طويلة يتغير حالها، خاصة بعد 
ان يساعدها على افتتاح »اتيليه 
السعادة« الذي تصادف فيه مناذج 
عديدة من فئات املجتمع ومن خالل 
األحداث احاول إبراز مشاكل العمالء 
بالص����ورة املطلوبة بعد ان أصل 
للعاملية من خالل هذا »األتيليه«. 

يجمعن����ي بفنانة قدي����رة مثل أم 
سوزان التي تقدم أعماال تلفزيونية 

هادفة.

متعة العمل

م����ن جانبها ش����كرت الفنانة 
القديرة حياة الفهد املؤلف الشاب 
عبدالعزيز احلشاش الذي جمعها 
بالفنان القدير سعد الفرج بعد غياب 
طويل ألنه من الفنانني الذين جتد 
املتعة بالعمل معهم متمنية ان ينال 
املسلسل إعجاب جميع املستمعني 
في شهر رمضان املقبل. وأضافت: 

من املفارق����ات الكوميدية الهادفة 
لتوصي����ل الرس����الة الت����ي يريد 
املسلسل توصيلها للمستمع في 

ليالي الشهر الكرمي.
ويضيف: سعيد جدا بالعودة 
الى األعمال اإلذاعية التي ابتعدت 
عنها بسبب عدم وجود نصوص 
قوية وهلل احلمد نص املؤلف الشاب 
عبدالعزيز احلشاش وجدته من 
التي حتمل  النصوص اجلميل����ة 
القضايا  الكثير م����ن  بني طياتها 
االجتماعية التي يعانيها مجتمعنا 
اخلليجي، خاص����ة ان هذا النص 

أثناء تسجيله مع املخرج الراحل 
علي املفيدي.

رجل غني

وبخصوص دوره في مسلسل 
»اتيليه الس����عادة« ق����ال أبوبدر: 
الذي  أجسد ش����خصية »مرتاح« 
يلتقي بأخته »خزنة« بعد فراق دام 
سنوات طويلة حيث انه رجل غني 
وأخته تعمل خياطة لسد جوعها 
وبعد ان يلتقي بها تتغير حياتها 
من خالل احداث املسلسل الذي يقع 
في 30 حلقة، حتدث فيها العديد 

مفرح الشمري
البرنامج  اذاع����ة  اس����تطاعت 
العام وحتديدا مراقبة التمثيليات 
ان جتمع الفنانني القديرين حياة 
الفهد وسعد الفرج بعد غياب طويل 
عن التعاون الفني، وذلك من خالل 
مسلسل كوميدي اجتماعي يحمل 
عنوان »اتيليه السعادة« من تأليف 
عبدالعزيز احلش����اش ويخرجه 
محمد العلوي، ومت تسجيل أولى 
حلقاته مساء امس األول في استديو 
الدرام����ا بحضور عدد من الزمالء 
العودة  الصحافيني لتوثيق هذه 
الفنية بني أم سوزان وأبوبدر بعد 
مشاركتهما معا في مسلسل »املقدر 
كاين« االذاعي الذي تصدى الخراجه 

الراحل علي املفيدي.
األجواء في استديو الدراما كانت 
مليئة باحل����ب خاصة بوجود أم 
سوزان وأبوبدر ونخبة من النجوم 
الشباب مثل سماح وأسامة املزيعل 
ويوسف احلشاش ولم تخل هذه 
األجواء من »قفشات« أبوبدر وأم 
س����وزان اللذين ل����م يلتقيا منذ 
س����نوات عدة في عمل فني سواء 
باإلذاعة أو بالتلفزيون حيث تبادل 
االثنان احلديث عن ذكرياتهما في 
مسلسل »املقدر كاين« الذي جمعهما 
بالعمالق عبداحلسني عبدالرضا 
واملواقف الكوميدية التي مرا بها 

نقاش جانبي بني أم سوزان وأبو بدر املخرج محمد العلوي في االستديو

مها أحمد

)محمد ماهر(أم سوزان مع الفنان القدير سعد الفرج وفريق عمل املسلسل

م.أسامة الشيخ

طلة مميزة للمطرب خالد سليم

آمال ماهر تألقت وأمتعت احلضور

»بورت غالب« وآمال ماهر وخالد سليم 
تألقوا في افتتاح مهرجان األغنية العربية الـ 15

ش���هد حفل افتتاح مهرج���ان األغنية 
العربية ال���� 15 ليلة فنية أكثر من رائعة 
بكل املقاييس متيزت بالنظام واالنضباط 
الشديدين وباألداء الفني الراقي لكل جنوم 
حفل االفتتاح ، وهم عازفة الهارب الفنانة 
منال محيي الدين واملطرب خالد سليم، 
وكانت الفنانة آمال ماهر هي بحق مفاجأة 
حفل االفتتاح، حيث قدمت عددا كبيرا من 
أحدث أغنياتها، إضافة الى تقدمي رائعة أم 
كلثوم »دارت األيام«، استمر احلفل حتى 
الثانية من صباح اليوم بعد انطالقه في 

العاشرة والربع مساء امس.
افتتح م.أس���امة الشيخ رئيس احتاد 
اإلذاع���ة والتلفزيون املصري أنش���طة 
املهرجان بصفة رئي���س الدورة احلالية 
بكلمة رحب فيها بجميع احلاضرين من 
مختلف الدول العربية في بلدهم الثاني 
مصر، مشيرا الى ان اختيار ميناء بورت 
غالب الدولي لم يأت من فراغ، وإمنا جاء 
باعتب���اره موقعا منوذجيا لنجاح العمل 
العربي املشترك بإقامة صرح سياحي رائع 
على أرض مصرية برؤوس أموال عربية، 
وخبرات مصرية ليستقبل كل الشعوب 

العربية والعاملية.
ووجه الشيخ إش���ادة خاصة جلميع 
اللجان التي ساهمت في تنظيم املهرجان 
من احتاد إذاعات الدول العربية، ومن احتاد 
اإلذاعة والتلفزيون، ومن املسؤولني عن 
»بورت غالب« الذين لم يبخلوا بأي شيء 

في سبيل إجناح املهرجان.
ثم ألقى عبداملؤمن األورواوي نائبا عن 
مدير عام احتاد إذاعات الدول العربية كلمة 
شكر فيها مصر العريقة على استضافتها 
املهرجان، وش���كر املسؤولني في »بورت 
غالب« الذين وفروا كل أس���باب النجاح 
للمهرجان، بعدها متت دعوة أعضاء جلنة 
التحكيم واحملاضرين في ندوة املهرجان 
للصعود على خشبة املسرح ومن ثم أعلن 
الشيخ افتتاح املهرجان رسميا، حيث عبر 
جميع الذين حضروا احلفل االفتتاحي من 
الضيوف واإلعالميني عن إعجابهم الشديد 
بكل تفاصيل احلفل ابتداء من خشبة املسرح 
العمالقة، وإمكانيات اإلضاءة، والصوت 
وغي���ره من العناصر التي س���اهمت في 
اخلروج باالحتفال بشكل يفوق توقعات 

اجلميع.


