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محمد سعد: »ألف لمبي ولمبي« 
نهاية أكتوبر

قمر تلجأ للقضاء إلثبات زواجها

دموع حنان ترك في »كش ملك القاهرة«

فوجئت الفنانة حنان ترك بتسجيل ملكاملة هاتفية من زوجها 
الس���ابق خالد خطاب الذي اكد خاللها انه ينتظر عودة حنان له 
حتى آخر العمر وانه الس���بب وراء كل قراراتها التي اتخذتها بعد 
الطالق ويتحمل مس���ؤوليتها بالكامل. وقد انهمرت دموع حنان 
تأثرا باملكاملة ودموع مقدمة البرنامج هبة االباصيري التي حاولت 
اقناع حنان بالعودة لزوجها الس���ابق بعد ان استشعرت متسكه 
وحبه الشديد لها، ولكن حنان اصرت على ان تترك هذا املوضوع 
لاليام وانها ال تفكر في الزواج مرة اخرى في هذه الفترة واعلنت 

انها لن جتد مثله مهما بحثت وانها ظلمته كثيرا.

استقر الفنان محمد سعد مع 
املنتجني محمد س����مير ومحمد 
عبداحلميد، صاحبي شركة فيردي، 
على نهاية شهر اكتوبر موعدا لبدء 
تصوير مشاهد مسلسل »ألف ملبي 
وملبي« مع املخرج وائل احسان 
بعد ان وقع االختيار عليه إلخراج 
املسلسل الذي كتبه احمد عبداهلل، 
ويقوم ببطولته محمد سعد مع 

اللبنانية سيرين عبدالنور.
»ألف ملب����ي وملبي« يعود به 
محمد سعد الى الدراما التلفزيونية 
بعد غياب 11 عاما منذ مسلسل من 
الفجالة 2000، ومن املقرر عرضه 

في شهر رمضان 2011، ويشهد املسلسل عودة التعاون بني محمد سعد 
ووائل إحس����ان منذ آخر لقاء جمع بينهما في فيلم »اللي بالي بالك« 

الذي عرض في عام 2003.

القاهرة ـ سعيد محمود
تنوي الفنانة اللبنانية قمر 
رفع دعوى قضائية امام احملاكم 
املصرية ضد والد طفلها »جيني« 
الذي اجنبته منذ ايام في احد 
املستشفيات اللبنانية من اجل 
ابوته لطفلها واعترافه  اثبات 

به.
اللجوء للمحاكم  واكدت ان 
املصري���ة جاء لع���دم اعتراف 
القضاء اللبناني بالزواج العرفي 
لذا ق���ررت مقاضاة زوجها في 
اثبات  مصر خاصة ان حتليل 
النس���ب »DNA« كفيل بإعادة 

احلق الصحابه واعتراف والد طفلها الذي التزال حتى اآلن مصرة 
على عدم االفصاح عن اس���مه مكتفية بأنه رجل اعمال ومن عائلة 
عريق���ة ومحترمة في مصر، ارتبط بها بعالقة حب وقام بالزواج 
منها عرفيا واشترط ذلك الن لديه اسرة وعائلة وحتى ال يتسبب 

اقترانه بها في اي مشاكل، وقد وافقته على طلبه النها حتبه.
قمر تفرض س���تارا س���ريا حول جنينها خشية تعرضه الي 
اذى مشيرة الى انها مصممة على موقفها بإمهال والد الطفل مهلة 
للتفكي���ر والتفاهم ولو لم يعترف بابنه وزواجه منها فس���تعلن 
امام املال احلقيقة كاملة ولن تسكت عن حقها ابدا مثلما فعلت هند 

احلناوي مع الفنان احمد الفيشاوي.
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ميرڤت أمني

غرور: أغضبت المتدينين بإغوائي  للشخصية
 التي تمثلهم في »زوارة خميس«!

ميرڤت أمين تعود للسينما ببطولة 
أمام روبي وترفض حمادة هالل

أم.بي.سي: كشفت الفنانة غرور التي جسدت شخصية »جناة« 
في املسلس����ل االجتماعي »زوارة خميس« عن ان املتدينني في 
بلدها غاضبون منها بسبب دورها في املسلسل الذي جتسد فيه 
دور مطلقة أغوت عالم الدين )أحمد(، وقالت: انهم باتوا ينظرون 
اليها نظرة غضب، عندما يتلقونها في االماكن العامة، الى درجة 

انها اصبحت تتجنب الوجود معهم في اماكن مشتركة.
وفي حوارها رفضت غرور اتهام شخصية »جناة« التي جسدتها 
في املسلسل بانها امرأة خطافة للرجال، مؤكدة انها مجرد ارملة 
تسعى لالستقرار مع زوج يحميها، ووجدت في عالم الدين أحمد 

الشخصية املناسبة والسهلة في نفس الوقت.
وكش����فت عن ان جناة شخصية واقعية وليست من نسيج 
خيال الكاتبة، ما اثار حماسها لتقدمي الشخصية والوقوف امام 

النجمة سعاد عبداهلل.
أرفض المرأة اللعوب

واوضحت غرور انها استخدمت اسلحتها االنثوية من دالل 
وافتعال املصادفات وحلظات اللقاء في املسلس����ل، ومتادت في 
ذلك ال����ى درجة انها جترأت ووضعت يده����ا على يده، ويبدو 
ان ه����ذه احلركة اثارت غضب املتدينني، وتس����اءلت: أال توجد 
في حياتنا العادية نس����اء على هذه الشاكلة؟ مضيفة ان جناة 
اختارت زواجا ش����رعيا ولم تلجأ الى احليلة او اخلداع، كما ان 
النص رسم لشخصية الرجل املتدين هذا اخلط الذي جعل منه 

صيدا سهال.
وذكرت انها ترفض جتسيد دور املرأة اللعوب، مؤكدة ان هذه 
االدوار تفقدها القاعدة الش����عبية التي كونتها، وتابعت الفنانة 
الكويتية بأنها متزوجة ولديها اوالد، ومن ثم ال تريد ان تسبب 
حرجا اجتماعيا السرتها، خصوصا ان غالبية اجلمهور يربط 

بني ما يقدمه املمثل على الشاشة وحياته الشخصية.
وقالت غرور: ان الوس����ط الفني ال يخلو من فنانات يقدمن 
تنازالت بحثا عن طرق مختصرة للشهرة والنجومية، واضافت: 
ال توج����د فنانة لم تتع����رض الى اغ����راءات او طلبات للتنازل 
مب����ن فيهن انا، واملهم ان تنجح الفنانة في التعامل مع ضعاف 

النفوس بعقالنية.

أكدت الفنانة ميرڤت أمني موافقتها على العمل مع الفنانة الشابة 
روبي، من خالل بطولة فيلمني هما »املسطول والقنبلة« و»عزيزي 
األستاذ إحس���ان«، بينما أبدت رفضها مشاركة املطرب حمادة هالل 
بطولة املسلسل التلفزيوني اجلديد »حبيب ماما« والذي يتم جتهيزه 
للعرض خالل شهر رمضان املقبل، كاشفة عن ان الظلم الذي تعرض 
له مسلسلها »بشرى س���ارة« كان سببا لرفضها جتسيد شخصية 

امللكة نازلي.
وقال���ت الفنانة الكبيرة: وافقت على املش���اركة في بطولة فيلم 
»املس���طول والقنبلة« مع الفنانة الش���ابة روبي ويفترض ان نبدأ 
تصويره خالل األس���ابيع القليلة املقبلة، وهناك مشروع سينمائي 
آخ���ر، من املقرر أن يجمعني قريبا بروب���ي ومحمد خان وهو فيلم 

»عزيزي األستاذ إحسان« من انتاج جهاز السينما.

ميس حمدان تغلق ملف الصدمات وتستأنف نشاطها الفني
القاهرة ـ سعيد محمود

قررت الفنانة الش����ابة ميس حمدان اغالق ملف 
الصدمات واألزمات التي تعرضت لها هذا العام والتفرغ 
متاما ملشاريعها الفنية اجلديدة التي ستطل بها على 
جمهورها في الفترة القادمة، حيث انتهت أخيرا من 
تسجيل أغنية جديدة بعنوان »أمنتك« كلمات جمال 
اخلول����ي وأحلان تامر علي وتوزي����ع أحمد ابراهيم 
استعدادا لضمها أللبومها الغنائي اجلديد الذي تغني 
فيه بلهجات عدة منها اخلليجي واللبناني واملصري 
ومن املقرر اصدار األلبوم حتت شعار شركة روتانا 
بعد انضمامها لقائمة مطربيها منذ عدة أشهر عدة، اال 
ان ارتباطاتها في الفترة األخيرة حالت دون االنتهاء 
منه حتى اآلن. وفي الوقت نفسه تستعد ميس لتصوير 
كليب )ماسكتلوش( بالعاصمة اللبنانية بيروت وقد 
قامت هي بوضع فكرة الكليب استعدادا لعرضه في 

عيد األضحى القادم. وبعيدا عن الغناء وعن نشاطها 
كممثلة خاصة انها غابت عن جمهورها في س����باق 
رمضان هذا العام تس����تعد ميس الستئناف تصوير 
مسلسل »العنيدة« الذي كان من املقرر ان تدخل به 
س����باق رمضان املاضي اال ان العمل توقف به ملرور 
منتجته بأزمات مادية حالت دون استكماله وشعرت 
ميس بالطبع بصدمة عنيفة لتوقفه خاصة انها سبق 
واعت����ذرت من أجله عن العديد من الس����يناريوهات 
األخرى. ولم تكن هذه هي الصدمة الوحيدة التي تلقتها 
هذا العام فقد عانت أيضا من صدمة أخرى هي رحيل 
املؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة الذي تعاونت معه في 
بطولة اجلزء الثاني من مسلسل »املصراوية« والذي 
كان مبنزلة »وش اخلير« بالنسبة لها وكانت تستعد 
النطالقة أكبر معه باجلزء الثالث من نفس املسلسل 

ميس حمدانوبالطبع توقف العمل به متاما برحيله.


