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ش����ددت الفنانة املصرية 
عال غامن على أن مسلس����ل 
»العار« الذي تقوم ببطولته 
وسيعرض في رمضان يختلف 
عن قصة فيلم العار الذي قام 
ببطولته النجم حسني فهمي 

ونخبة من النجوم.
وكشفت في الوقت نفسه 
أنها تستعد لفيلم جديد بعد 
رمضان يرص����د ظاهرة زنا 
احملارم، وذل����ك بعد دورها 
ع����ن اخليان����ة الزوجية في 
فيل����م أحاس����يس، ودافعت 
عن أدوارها اجلريئة، مؤكدة 
أنها ترصد من خاللها عيوب 
املجتمع حملاولة إصالحها، كما 
اعترفت بأنها ال تقبل أية أدوار 

إال بعد موافقة عائلتها.
وقالت عال غامن في حوار 

مطول مع مجلة س����يدتي في عددها األخير: فيلمي 
اجلديد عبارة عن مأساة لم يتطرق لها أحد من قبل، 
رغم أنها من املمكن أن حتدث في الشقة املجاورة لك، 

حيث تدور أحداثه حول زنا احملارم.
وردا على االنتقادات التي توجه لطبيعة أدوارها 
اجلريئة قالت: رغبتي في كش����ف مساوئ املجتمع 
هي أساس النجاح. وعندما تكون هناك أزمة يجب 

أن نواجهها وال نغلق أعيننا 
عنها حتى ال تتفاقم. فاملجتمع 
أصب����ح مليئ����ا بالك����وارث 
األخالقي����ة. وأصبحنا جند 
س����يدة تتزوج 3 رجال في 

توقيت واحد، وغير ذلك.
وعن أعمالها خالل شهر 
رمضان أش����ارت إل����ى أنها 
ستكون متواجدة بعملني في 
رمضان املقبل، األول مسلسل 
»بابا نور« مع حسني فهمي 
والثاني هو »العار«. وكشفت 
أن سبب قبولها العملني هو 
أن حركة السينما أصبحت 
ضعيفة وتكاد تكون نائمة. 
وقالت: اذا انتظرت السينما 
فسأتوقف عن التمثيل، وفي 
هذه احلالة سأنساه نهائيا.

ل����و كان زوجها  وعم����ا 
يحرص على االطالع على سيناريو كل عمل تقدمه 
ومشاهدته وإبداء رأيه فيه، تقول عال: أشارك عائلتي 
بش����كل عام في كل عمل وأحك����ي العمل لكثير من 
أقاربي. وقمت بأخذ آراء بعض األقارب قبل املوافقة 
على فيلم »أحاسيس« واندهشوا من فكرته، وطلبوا 
مني تغيير نهاية العمل، لكني رفضت ألنني أرى أن 

هذه النهاية هي األنسب لهذا العمل.

مطربة شابة صوتها 
ألبوم في  نشاز طرحت 
االسواق تعتقد أنها تبي 
تقطف الورود من وراه، 
بس ط���اح بچب��ده���ا.. 

يبه انتي والغناء وين!

ممث����ل ط����ول عم����ره 
كومبارس »نفى« مشاركته 
في عمل بدوي ألنه الدور اللي 
ك�����ان مع�روض علي������ه ما 
لقي نفسه فيه مثل ما يقول.. 

ودي أصدق بس قوية!

ورود قوية
ممثل����ة كان »وده����ا« 
تطل على املشاهدين بعمل 
رمضان����ي من خ����الل عمل 
درامي بس تصرفات املنتج 
معاه�ا خلتها تنسح��ب من 

هالعمل.. خيرها بغيرها!
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يسراجومانة مراد

صمود: »أنين« أغراني فتركت »زوارة خميس«

أبوالليف: لست بدياًل لتامر حسني
اكد املطرب الشعبي املصري 
ن����ادر ابوالليف ان����ه مت تكرميه 
باختياره سفيرا للطفولة العربية 
العرب  الس����فراء  من قبل احتاد 
بجان����ب مجموعة م����ن الفنانني 
الوقت  والرياضيني، ونف����ى في 
نفسه ان يكون هذا االختيار بديال 
عن الفنان تامر حسني كما ذكرت 
صحيفة »الدس����تور« املصرية. 
 وعب����ر ابوالليف، ف����ي تصريح
ل� »ام.بي.سي.نت«، عن سعادته 
باختياره سفيرا للطفولة، معتبرا 
انه وسام على صدره، مؤكدا انه 
سيقوم بالسفر الى جميع الدول 
العربية وسيبذل قصارى جهده 
من اجل جمع التبرعات التي تصب 

في خدمة االطفال العرب.
واكد ابوالليف انه سيحرص 
على تقدمي اغنيات جديدة لالطفال 
خ����الل الفترة املقبل����ة، نافيا في 
الوقت نفسه وجود اي توتر في 
عالقته بالفنان تامر حسني، مؤكدا 
ان الصحافة ووسائل االعالم هي 
من تعمل على اشعال نار الفتنة 
والتوقيع بينهما، على حد قوله.
في املقابل، نفى رئيس احتاد 
السفراء العرب اختيار ابوالليف 

سفيرا للطفولة العرب، مؤكدا ان 
االختيار الرس����مي لالحتاد وقع 
على املطرب تامر حس����ني، لكنه 
اوضح في الوقت نفس����ه انه مت 
ابوالليف  الفنان الشعبي  تكرمي 
على اغنيته اخلاصة باالطفال »قبل 
ما انام«. واشار الى ان الفنان اسالم 
جمال تس����لم جائزة االحتاد بدال 
عن تامر حسني. وكانت صحيفة 

»الدستور« نشرت اجلمعة املاضي 
ان احتاد س����فراء الطفولة اعتبر 
تغيب تامر حس����ني عن حضور 
املؤمتر الصحافي الذي عقد بهذه 
املناسبة وكذلك تغيبه عن احياء 
احلفل الغنائي الذي اقيم باملناسبة 
نفسها قبل يومني انسحابا غير 
ابوالليف  مبرر، فقاموا باختيار 

بدال منه.

عبدالحميد الخطيب
بعد مشاركتها للفنانة القديرة 
سعاد عبداهلل في مسلسل »نور 
في سماء صافية« تواصل الفنانة 
الشابة صمود خطواتها الفنية 
بثبات م����ن خالل ظهورها على 
الشاشة من خالل »انني« و»ساهر 
الليل«. »األنباء« التقت صمود 
لنعرف منها تفاصيل هذه االعمال 
وسبب عدم مشاركتها في مسلسل 
»زوارة خميس« وس����ر تعلقها 
بالتراجيديا وغيرها من األمور 

الشائقة فالي تفاصيل احلوار:
حدثينا عن جديدك.

انتهيت مؤخرا من تصوير 
مسلس����ل »أن����ني« وه����و عمل 
اجتماعي يتن����اول العالقة بني 
الرجل واملرأة وهو تأليف مها 
حمي����د واخراج محم����د دحام 
الشمري وبطولة نخبة متميزة 
م����ن النجوم منهم: صالح املال، 
لطيفة املجرن، يعقوب عبداهلل، 
وآخ����رون، ودوري فيه البنت 
الطيبة واملسكينة، كما اشارك في 
»ساهر الليل« وهو ايضا للمخرج 

محمد دحام الشمري ومن خالله نناقش العديد 
من القضايا االجتماعية، وأجسد فيه شخصية 
بنت »ش����يطانة« حتيط بها املشاكل من كل 
جانب، واملسلس����ل من تأليف فهد العليوة، 

وأشارك فيه مع عدد من النجوم.
ــر عدم مشاركتـــك أم طالل في  لكن ما س

»زوارة خميس«؟
أوال أريد أن أعبر عن س����عادتي بأن أكون 
من الفنانات الالتي شاركن مع الفنانة القديرة 
سعاد عبداهلل في أعمالها الدرامية، أنا اعتبرها 
قدوتي وس����عدت بالعمل معها في مسلسل 
»نور في س����ماء صافية« والذي كان اضافة 
ملش����واري الفني، ثانيا ما حدث ان مسلسل 
»أنني« هو س����بب عدم مشاركتي في »زوارة 
خميس«، السيما ان دوري في »أنني« أغراني 
ولم استطع مقاومته وأمتنى ان ينال أعجاب 

اجلمهور.
وأين أنت من الكوميديا؟

حتى اآلن لم أجرب الكوميديا، لكن شاركت 
في حلقة من املسلسل السعودي الكوميدي 
»طاش ما طاش 17« مع النجمني ناصر القصبي 

وعبداهلل السدحان وهما جنمان لهما خبرتهما 
الطويلة في مجال الكوميديا، وتناقش احللقة 
قضية حبس الفتيات وتكبيل أفكارهن من قبل 
األهل وأثار ذلك على نفسيتهن وهو دور فيه 

بعض التراجيديا.
ــن إلى التراجيديا  ــن كالمك أرى أنك متيل م

أكثر من الكوميديا.
)مقاطعة( ألن الفنان في التراجيديا يجد 
مساحات اكبر لألداء ونقل املشاعر املرتبطة 
باألحداث الدرامية الى املتلقي، كما ان االعمال 
التراجيدية هدفها ورسالتها مباشران بحيث 
انها تصيب كب����د احلقيقة وتضع يدها على 
الوجع وحتاول اعطاء احلل له دون تزويق، 
اما الكوميديا فأحيانا تخلو من الهدف وتكون 
فقط إلضحاك الناس وال ننكر هنا انها ايضا 

تناقش قضايا لكن بشكل غير مباشر.
هل تعتبرين نفسك فنانة محظوظة؟

األم����ر يخضع للتوفيق م����ن رب العاملني 
وانا راضية عما انا فيه ويكفيني انني قدمت 
اعماال فنية مع كبار النجوم وهذا لم يتوافر 

لكثيرات في مثل سني.

تراهن على »يا صديقي« وشخصيتها »شيطانة« في »ساهر الليل«

»طاش ما طاش« يثير جداًل واسعًا
قبل أسبوعين من عرض نسخته الـ 17

أجور أبطال دراما رمضان تتخطى نصف تكلفة اإلنتاج
إيالف: اس����تطاعت صناعة 
الدرام����ا أن تناف����س صناع����ة 
القليلة  السينما خالل األعوام 
املاضية بقوة، خصوصا بعد أن 
تضاعف عدد القنوات وأصبح 
شهر رمضان مبنزلة موسم لها، 
وصار الطلب على املسلسالت 
أكبر من ذي قبل. لذلك، يتجه 
إليها جنوم وصناع الس����ينما، 
األمر الذي أدى إلى اشتعال أجور 
الفنانني العاملني فيها، لدرجة أن 
أجر بعضهم يصل إلى ما يقرب 
من نصف تكلفة املسلسل إجماال، 
وهو ما يؤثر على باقي عناصر 

العمل، وتقل جودته بالطبع.
وعلى الرغم من أن الفنانني 
يرفضون احلديث عن أجورهم 
لوسائل اإلعالم، إال أن »إيالف« 
اس����تطاعت الوصول إلى قيمة 
ما يتقاضاه النجوم األبرز في 
مسلسالت شهر رمضان املقبل، 
ومقارنتها بالتكلفة اإلجمالية 
لألعم����ال، واتضح أن قس����ما 
كبيرا منهم يحصل على نصف 
امليزانية، فيما يحصل آخرون 

على ربع امليزانية.
يتربع الفنان يحيى الفخراني 
على رأس قائمة الفنانني األعلى 
أجرا في سوق الدراما هذا العام، 
حيث يتقاضى 14 مليون جنيه 
مصري أي ما يعادل 2.6 مليون 
دوالر مقاب����ل القي����ام ببطولة 
العرب همام«،  مسلسل »شيخ 
فيما تبلغ تكلفة املسلسل نحو 
30 مليون جني����ه مصري، أي 
ي����وازي 5.5 ماليني دوالر،  ما 
وبذلك يكون قد ذهب ما يقرب 
من 50% من امليزانية إلى بطل 

العمل وحده.
ويحتل الفنان نور الشريف 
املركز الثان����ي، حيث يتقاضى 
12 مليون جني����ه مصري عن 
بطولة اجلزء الثالث من مسلسل 
»الدالي«، أي ما يعادل 2.4 مليون 
دوالر، فيما رفضت شركة اإلنتاج 
اإلفصاح عن تكلفة املسلس����ل، 
مؤكدة أنه����ا مفتوحة إلى حني 
االنته����اء من آخر مش����هد فيه، 
لكن م����ن املتوقع اال تزيد على 
27 مليون جنيه مصري، وبذلك 
يكون الش����ريف قد تقاضى ما 

يقرب من نصف امليزانية.
وعلى الرغم من أنه ليس من 
جنوم الدراما وتعد أول جتربة 
له، إال أن الفنان محمد فؤاد احتل 

واخراج سمير سيف، ويشارك 
فيه سامي العدل، شيرن، محمد 

عادل إمام واميي سمير غامن.
وبف����ارق مليونني ونصف 
املليون جني����ه، جاءت الفنانة 
إلهام شاهني في املركز اخلامس 
� بعد يسرا � وذلك عن بطولتها 
ملسلسل »امرأة في ورطة«، حيث 
تتقاضى 7 ماليني جنيه مصري 
)1.3 مليون دوالر تقريبا(، في 
حني تبلغ ميزانية العمل اجماال 
20 مليون جني����ه مصري، أي 
ما يس����اوي 3.6 ماليني دوالر، 
وهو من تأليف أمين س����المة، 
واخراج عمر عبدالعزيز، ومتثيل 
سوسن بدر، محمود قابيل وعبير 

صبري.
الفن����ان خال����د صالح،  أما 
فيتقاضى خمسة ماليني جنيه 

املركز الثالث من حيث األجر، وقد 
يرجع ذلك إلى أنه كتب قصته 
أيضا، فيما تبلغ ميزانية العمل 
نحو 25 مليون جنيه مصري، 

أي نحو4.5 ماليني دوالر.
الفنانة يس����را في  وجاءت 
املركز الرابع بفارق نصف مليون 
جنيه عن محمد ف����ؤاد، وذلك 
عن دور البطولة في مسلس����ل 
»بالشمع األحمر«، وهو العمل 
الذي رصد له منتجه جمال العدل 
ميزانية مفتوحة، ومن املتوقع 
أال تتجاوز حاجز ال� 25 مليون 
جنيه مصري نظرا ألنه ال يتطلب 
التصوير في دول خارجية، وال 
يحتاج إلى ديكورات ذات تكلفة 
عالية، واملسلس����ل من تأليف 
نادين شمس، وجنالء احلديني، 
وسيناريو وحوار مرمي ناعومي، 

عن بطولة مسلسل »موعد مع 
الوح����وش«، ويتقاضى الفنان 
العاليلي ع����ن دوره في  عزت 
املسلس����ل مليونني و750 ألف 
جنيه، وتصل امليزانية ككل إلى 
21 مليون جنيه، واملسلسل من 
تأليف أمين عبدالرحمن، وإخراج 
أحمد عبداحلميد، ومتثيل عزت 
العاليلي، أحم����د عزمي، فرح 
يوسف، سهير املرشدي، حسام 

شعبان ورمي هالل.
وتقاضت الفنانة سميرة أحمد 
عن دورها في مسلس����ل »ماما 
في القسم«، مبلغ خمسة ماليني 
جنيه أيض����ا، فيما تبلغ تكلفة 
انتاجه 20 مليون جنيه، في حني 
يتقاضى الفنان محمود ياسني 
عن دوره في املسلسل نفسه 3 
مالي����ني جنيه، وهو من تأليف 

يوسف معاطي واخراج رباب 
حسني، ويش����ارك في التمثيل 
راني����ا فريد ش����وقي، خيرية 
أحمد، عمر احلريري وصبري 

عبداملنعم.
ويبل����غ أج����ر الفنان����ة مي 
البطولة في  عزالدين عن دور 
مسلسل »قضية صفية«، أربعة 
ماليني جنيه مص����ري، وتبلغ 
ميزانيته 16 مليون جنيه، وهو 
من تأليف أمين سالمة، وإخراج 
أحمد شفيق، ويشارك فيه أحمد 
صالح السعدني، طارق لطفي، 
س����امي مغاوري، لطفي لبيب، 

وسامح الصريطي.
وحص����ل الفن����ان مصطفى 
قمر على املبلغ نفسه عن دور 
البطولة في مسلس����ل »منتهى 
العشق«، فيما كان أجر األردنية 
ديانا كرازون عن دور البطولة 
في العمل مليون ونصف املليون 
جنيه، على اعتبار أنها التجربة 
األولى لها ف����ي مجال التمثيل، 
وبلغت ميزانية املسلس����ل 17 
مليون جنيه، وهو من تأليف 
محمد الغيط����ي، اخراج محمد 
التمثيل،  النجار، ويشترك في 
نهال عنبر، رانيا فريد شوقي، 
منة فضالي، رانيا محمود ياسني 

وسوسن بدر.
ولم يقل الفنانون العرب عن 
نظرائهم املصريني، حيث حصلت 
السورية سوزان جنم الدين على 
ثالث����ة ماليني جني����ه عن دور 
البطولة في مسلسل »مذكرات 
سيئة السمعة«، متساوية بذلك 
مع شريكتها في العمل املصرية 
لوسي، وهو املبلغ نفسه الذي 
تقاض����اه الفنان خالد زكي عن 
دوره في املسلسل، الذي كتبه 
محمد مس����عود، واخراج خالد 
بهج����ت، وتبل����غ ميزانيته 17 
ملي����ون جنيه، ويش����ترك في 
التمثيل توفي����ق عبداحلميد، 
رجاء اجل����داوي، ميمي جمال 

ورانيا يوسف.
أما السورية جومانة مراد، 
فكان أجرها عن بطولة مسلسل 
»شاهد اثبات« ثالثة ماليني جنيه 
أيضا، فيما بلغت ميزانيته 15 
مليون جنيه، وهو من تأليف 
فداء الشندويلي، واخراج محمد 
الرشيدي، ويشترك فيه طارق 
لطفي، جمال إسماعيل، ميسرة 

ورجاء اجلداوي.

أك����دت الكاتب����ة واإلعالمية 
الس����عودية نادي����ن البدير ان 
أحدا من فريق عمل املسلس����ل 
الكوميدي »طاش ما طاش« لم 
يستأذنها في اقتباس موضوع 
مقالها املثير للجدل »أنا وأزواجي 
األربعة« في إحدى حلقات اجلزء 
ال� 17 من العمل املقرر عرضه في 

شهر رمضان املقبل.
وقال����ت البدير في تصريح 
خاص لوكال����ة األنباء األملانية 
من مدينة جدة السعودية إنها 
ش����اهدت احللق����ة التي حملت 
عنوان »تعدد الزوجات« بعدما 
مت تسريبها على شبكة اإلنترنت 
وق����رأت املقدمة التي كتب فيها 
عبارة »مأخوذ من مقال نادين 
البدير بتصرف«، مش����يرة إلى 
أن احللقة في اعتقادها جسدت 
موقفها اخل����اص في الرد على 

منتقدي املقال.

وأضاف����ت: »عتب����ي عل����ى 
الزمالء أن أحدا لم يستأذني في 
موضوع االقتباس ومع احترامي 
للعاملني في املسلسل لكن كان 
من العرف املهن����ي واألدبي أن 
أو يطلعوني  يخبروني باألمر 
على فكرتهم كي ال أفاجأ باألمر 

كبقية املشاهدين«.
وأعلن مساء امس االول عن 
تسريب حلقتي »تعدد األزواج« 
و»وجه الش����به« من املسلسل 
الشهير على ش����بكة اإلنترنت 
وإمكاني����ة مش����اهدتهما عبر 
موقع »يوتي����وب« قبل أن يتم 
حذف احللقتني من املوقع ليتم 
املنتديات  تداولهما عبر بعض 
وسط اتهامات متبادلة بني شركة 
»الهدف« املنتجة للمسلسل وقناة 
»إم.بي.س����ي« صاحبة حقوق 
عرضه خاص����ة بعدما تأكد أن 
التسريب مت من دبي حيث مقر 

القناة.
ويعد »طاش ما طاش« أشهر 
األعمال الكوميدية العربية حيث 
ظل يعرض في ش����هر رمضان 
س����نويا طيل����ة 16 عاما مضت 
بنجاح كبير رغ����م العديد من 
األزمات التي واجهته والتي كان 
آخرها إلغاء عرض حلقتني مت 
العام املاضي ومنع  تسريبهما 
عرض بع����ض احللقات رقابيا 

في أعوام سابقة.
وقال مقربون من الش����ركة 
السعودية املنتجة التي ميتلكها 
بطال املسلسل عبد اهلل السدحان 
وناصر القصبي ان عرضا وصل 
الشركة من قناة دبي اإلماراتية 
للحصول عل����ى حقوق عرض 
اجل����زء اجلديد من املسلس����ل 
الشهير حصريا مقابل مليون 

ريال سعودي عن كل حلقة.
وبينما استحوذت قناة »إم.

بي.س����ي« على حقوق العرض 
طيلة الس����نوات املاضية إال أن 
شركة الهدف بحسب ما يتردد 
تفكر في التعاقد مع قناة دبي التي 
قدمت عرضا ماليا يقارب ضعف 

عرض قناة »إم.بي.سي«.
م����ن جه����ة أخ����رى، طالب 
الشيخ صالح بن سعد اللحيدان 
القضائي السعودي  املستشار 
بعدم بث حلقة »تعدد األزواج« 
ملا تروجه من رذيلة وإش����اعة 

للفاحشة.
واشار اللحيدان في تصريحات 
نشرتها وسائل إعالم سعودية 
ال����ى أن مثل هذه احللقات البد 
من من����ع عرضها ألنها مخالفة 
للدين والشرع والواقع ومصادمة 
للفط����رة وللنزعة البش����رية، 
الش����رع يبطل هذا  أن  مضيفا 
ويحكم عليه باحلرمة على وجه 
مطلق وأنه باإلمكان إقامة دعوى 

قضائية ضد املسلسل والقائمني 
عليه.

وتنتهي احللقة التي حصلت 
)د.ب.أ( على نسخة منها بتنفيذ 
الزوجة لتهديدها والزواج برجل 
ثان ثم تأتي بالعريس اجلديد 
إل����ى املنزل لتبدأ سلس����لة من 
املشكالت بني الرجلني »الزوجني« 
والزوجة ما ب����ني غيرة وحقد 
ومشادات كالمية وخالفات في 

إطار كوميدي مثير.
يذكر ان املسلسل يشارك فيه 
مجموعة كبيرة من الفنانني إلى 
جانب بطليه الرئيسيني عبداهلل 
السدحان وناصر القصبي بينهم 
محم����د املفرح وخالد س����امي 
ويوس����ف اجلراح وعبد اإلله 
السناني ورمي عبداهلل وأغادير 
السعيد وجنات الرهبيني وسناء 
بكر يونس ولطيفة املقرن وأمينة 

القفاص وآخرون.

أكدت أن فريق العمل لم يستأذنها في اقتباس موضوع مقالها »أنا وأزواجي األربعة«

يحيى الفخراني يتربع على رأس القائمة يليه نور الشريف  عال غانم: تمنيت الخيانة الزوجية!


