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مط���رب خليج���ي 18
ينوي رفع قضية على 
احد الش���عراء بعد ما 
»حس« انه قاعد يضحك 
 عليه ويستغل شهرته.. 

زين تسوي!

قضية
مذيع تلفزيوني مستاء 
واي����د من وضع����ه على 
الرف وعدم إسناد برامج 
 له في رمضان الياي ألنه 
مختلف مع احد املسؤولني.. 

اهلل يعينك!

استياء
ممثل���ة طلعت بچم 
ب���أدوار عادية  عم���ل 
هاأليام طالبة من أحد 
املنتجني زيادة أجرها 
بعدما شكت له احلال.. 

خير إن شاء اهلل!

زيادة

والدة رامي الشمالي لمحمود شكري: 
ارفع الظلم عن ابني في قبره

كاملة وعلى املأل، فأنت أكثر من 
يع���رف أن رامي ل���م يكن يقود 
السيارة، وارفع عنه الظلم الذي 

حلق به حتى في القبر.

وأقول له: إذا كنت حتفظ لرامي 
ذرة من الصداقة التي جمعتكما، 
واألخوة التي اختبرتها وإياه حتت 
سقف واحد، فقف وقل احلقيقة 

بلبنان؟!
وتوجهت والدة رامي إلى عائلة 
محمود شكري قائلة: سامحكم اهلل، 
وأدعو حملمود بالشفاء العاجل، 

اتهم���ت والدة جنم »س���تار 
أكادميي7« اللبناني الراحل رامي 
الشمالي، عائلة صديقه املصري 
محمود شكري بظلم ابنها وإلصاق 
تهم به ليس له عالقة بها، وقالت 
ان ابنها لم يكن يقود أبدا السيارة 
في لبنان فكيف يقودها في مصر، 
داعية شكري إلى رفع الظلم عن 
ابنها في قب���ره، مؤكدة انها لن 

تسكت على تلويث سمعته.
وأضافت في حوار مع مجلة 
»لها«: لقد اتصل بي والد محمود 
في اليوم التالي ملوت ابني، وقال 
لي: رامي مات في حادث س���ير، 
وكان يقود السيارة، وتساءلت 
ملاذا التأخر في إطالعنا على موت 
ول���دي؟ ملاذا هذه التهمة لترافق 

خبر إعالن موته؟
وأعرب���ت عن اس���تيائها من 
طريقة إعالمها بوفاة جنلها بهذه 
الطريقة، قائلة: ألم يكن بإمكان 
والد محمود أن يخبرني بطريقة 
إنسانية ال يتهم فيها ابني زورا، 
وكي���ف لرامي أن يقود س���يارة 
ف���ي مص���ر وهو ال يفع���ل ذلك 

قالت إنها لن تسكت على تلويث سمعته

محمود شكري الراحل رامي الشمالي

ذهبت إلى لبنان إليمانها الشخصي بقضية فيروز

إلهام شاهين: ال تقارنوني بهند صبري!
ايالف: اكدت الفنانة الهام 
شاهني انها لم تكن تنوي تقدمي 
مسلسلني كل منهما 15 حلقة 
خالل رمضان املقبل مشيرة 
الى ان تقدمي مسلسلني جاء 

استجابة لطلب املنتجني.
وأحملت الى ان تقدميها دور 
العانس في »نعم مازلت انسة« 
يختلف عما قدمته الفنانة هند 
صبري في مسلسلها، »عايزة 
اجتوز« الذي تدور قصته حول 
فتاة في اواخر العشرينيات 
تبحث عن عريس ولديها رغبة 
في الزواج بسرعة، اما »نعم 

مازلت انسة« فيقدم شخصية سيدة وصلت الى عمر ال� 45 دون 
ان تتزوج، ومن ثم فال مجال للتنافس بني العملني.

وع���ن ذهابها الى بيروت للمش���اركة في االعتصام اخلاص 
بالس���يدة فيروز قالت: ليس لي احل���ق ان اعلق على مواقف 
االخرين، كل ما ميكن ان أقوله انني س���افرت الى بيروت وفقا 
لقناعة شخصية تامة والمياني الشخصي بقضية فيروز وليس 

الي سبب آخر.
ندى فاضل

أكدت لـ »األنباء« انها ال تقدم »دلع« على الشاشة وتشارك في »العب غيرها«

ندى فاضل: »الجرس« تأثرت بخروج نضال األحمدية 
عبدالحميد الخطيب

في خطوة جديدة عليها تشارك االعالمية ندى فاضل 
نخبة من جنوم التلفزيون في مسلسل »العب غيرها« 
ال����ذي تدور احداثه في اطار من الكوميديا الهادفة التي 
تناق����ش مجموعة من القضايا املهمة بطريقة س����اخرة 
وس����يتم عرضه خالل شهر رمضان املبارك على شاشة 

قناة »فنون«.
 وعن مش����اركتها في املسلسل قالت ندى 

ل� »األنب����اء«: »العب غيرها« عمل هادف 
يحمل رس����ائل واضحة للناس حيث 

تتعرض كل حلق����ة لقضية معينة 
بطريقة كوميدية خفيفة ومحببة 
للناس واشارك فيه بجانب الفنانني 
خالد العجيرب واحمد العونان 
وعدد م����ن النجوم في جتربة 
جديدة عل����ي وامتنى ان تنال 

اعجاب املشاهدين.

مشاهدة عالية

واس����تطردت: ال اعتب����ر 
مشاركتي في »العب غيرها« 
مخاطرة السيما انه سيعرض 
على شاشة قناة »فنون« والتي 
حتظى بنسبة مشاهدة عالية 
بشهادة اجلميع، كما اني اشترك 

في العمل مع فنانني محترفني 
ومتفائلة بعملي معهم.

وحول سبب انس����حابها من 
مسلسل »ش����ر النفوس 3« اجابت 

قائلة: ألنني في البداية لم اقرأ النص 
جيدا واكتش����فت ان الدور ال يناسبني 

وانس����حبت بهدوء، واذا كان لدى املنتج 
نايف الراش����د اعمال اخرى تناس����بني وقتها 

سيكون لكل حادث حديث.
وبسؤالها عما يقال ان وراء االنسحاب مشاكل مع نايف 
الراش����د ردت: ال يوجد عندي شيء ضد نايف كشخص 
لكن كما قلت ان الدور ال يناسبني اطالقا وخفت من ان 
تعلق الشخصية في ذهن املشاهدين خصوصا انها اول 
جتربة لي، ولن امثل في بدايتي دور الناس لن تتقبلني 

بعده في دور ثان.
وتابعت: لقد دخلت مجال التمثيل للتجربة بغض النظر 
عن فكرة النجاح والفشل فكل شيء بيد رب العاملني، وهذا ال 
ينفي انني ال ادقق في اختيار االدوار املعروضة علي الرى 
ما يناسبني ويناسب عائلتي وتقاليدها، النني ال استطيع 
املش����اركة في عم����ل فني فيه خدش للحياء الس����يما انني 
باالساس مذيعة ويراني الناس في برامج اجتماعية 
واخاف ان اختار ادوارا دون املس����توى تهدم 

عالقتي بهم.
وعن سبب اثارة اجلدل الذي يصاحبها 
في برامجها اينما حلت قالت ندي: الني 
طبيعية زيادة عن اللزوم وال اتصنع 
في تصرفاتي مث����ل اآلخرين، كما 
ان الناس لم تتعود على ان ترى 
انسانا على طبيعته، في النهاية 
انا اقدم ف����ي برامجي مضمونا 
وفكرا ق����د يعجب البعض وال 
البعض اآلخر واعتقد  يعجب 
انني لم اظهر على الشاشة الن 
عندي واسطة او القدم اغراء او 
دلع ومواضيع تافهة، وللعلم 
قمة النجاح ان تختلف الناس 

على شخص واحد.

نجاح »الجرس«

وعلقت ندى فاضل على اجتاه 
االعالمية نضال االحمدية للتقدمي 
على فضائية مصرية قائلة: سمعت 
باملوضوع واعتقد ان نضال ستنجح، 
وال يجب ان نغفل انها هي سبب جناح 
»اجلرس« وقد نزلت اسهم القناة ل�%50 
بعد تركها لها، ارى انها ستنجح النها امرأة 

مثيرة للجدل.
وحول رأيها في املش����كالت التي تتعرض لها نضال 
االحمدية مع جنوم الفن اجابت: انا ضد فضائح النجوم الن 
كل فنان او اعالمي بعد انتهائه من عمله له حياته اخلاصة 
التي من املفروض ان تكون خطا احمر ال يجب الي احد ان 
يقت����رب منه وللعلم انا اكثر من مرة مدحت جنوما وكانت 

نضال على خالف معهم وتقبلت االمر.

نضال األحمدية

إلهام شاهني

سمية الخشاب تحول 
»أيام جميلة« إلى مسلسل تلفزيوني

صرح السيناريست امين 
س���المة بأنه اتفق مع الفنانة 
س���مية اخلش���اب لتحوي���ل 
مسلسله االذاعي اجلديد الذي 
يتم تصويره حاليا الى مسلسل 
تلفزيوني تقوم ببطولته سمية 

اخلشاب ايضا.
واشار سالمة الى انه سيبدأ 
بكتابة حلقات املسلسل اجلديد 
قريبا ليخرج الى النور في اقرب 
وقت، الفتا الى ان قرار التحويل 
جاء باالتفاق مع س���مية التي 

رحبت بهذه الفكرة.
واملسلس���ل م���ن بطول���ة 

س���مية اخلشاب، ومعالي زايد، وحس���ن الرداد، ومن اخراج علي 
مصيلحي.

سمية اخلشاب

نفت خالفها مع خالد يوسف

جومانا تقبل مشاهد »كف القمر« الحساسة
القاهرة ـ سعيد محمود

نفت الفنانة جومانا مراد ما 
نشر أخيرا حول رفضها العمل 
مع املخرج املصري خالد يوسف 
في فيلمه اجلديد »كف القمر« 

بسبب مشاهده احلساسة.
الفنان���ة  أك���دت  وبينم���ا 
السورية ان املشاهد احلساسة 
ال تخدش حياء مش���اهديها، 
عبرت في الوقت نفسه عن انها 
أداء عمرة رمضان  ترغب في 

هذا العام.
وقالت ان ما نشر عن رفضها 
الفيلم اجلديد »كف القمر« مع 
املخرج املصري خالد يوسف 
لكون���ه يحتوي على نس���بة 
كبيرة من املشاهد احلساسة 

خالد يوسفبعيد متاما عن الصحة. جومانا مراد


