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داليا البحيري أصالة نصري

»أحالم« داليا البحيري »مشبوهة« أصالة تفرض سرية على موقع تصوير كليبها
القاهرة – سعيد محمود

جلسات عمل مكثفة تدور بني الفنانة 
داليا البحيري وفداء الشندويلي مؤلف 
أحدث أعمالها التلفزيونية، والذي يحمل 
عنوان »أحالم مشبوهة«، وتدور أحداثه 
خالل 30 حلقة ف���ي إطار اجتماعي يتم 

تصويرها بني مصر وأميركا.
وجتس���د داليا دور فت���اة من طبقة 
اجتماعي���ة فقيرة تعيش قصة حب مع 

ش���اب من عائلة ثرية ويتم زواجه��ما 
رغم اختالف الطبق���ات، إلى أن حتدث 
مفاجأة تقلب األحداث. ولم يتم االستقرار 
حتى اآلن على أبط���ال العمل ومخرجه 
حلني انته���اء املؤلف م���ن كتابة جميع 

احللقات.
جدير بالذكر أن آخر أعمال داليا كان 
مسلسل »ريش نعام«، الذي مت عرضه 

في رمضان املاضي.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
في حي عماد الدين في مدينة االنتاج االعالمي فرضت 
س���رية تامة ومنع اهل االعالم من الدخول، بحسب ما 
اكده املوقع الرس���مي للفنانة اصالة نصري على موقع 
»الفيس بوك«، حيث تقوم حاليا اصالة بتصوير كليب 
جديد من املقرر ان يصدر خالل منتصف الشهر اجلاري 
الغنية ستكون باللهجة املصرية من املقرر ان تطرحها 
سينغل. وقام املخرج طارق العريان زوج اصالة وهو 
مخرج الكليب بإبعاد جميع كاميرات املصورين سواء 

كانوا صح�����افيني او اعالميني ورفض دخول اي شخص 
غريب الى م�����وقع الك����ليب. وكانت اصالة كش���فت 
خ���الل اطاللتها في برنامج »جن���م اخلليج« انها تقوم 
حاليا بالتحضير أللبومها اجلديد والذي سيكون باللهجة 
املصرية وتقوم باالجتماع مع عدد من الشعراء وامللحنني 
من بينهم وليد سعد ومحمد يحيى ورامي جمال ومحمد 

مصطفى.
يذكر ان اصالة صدر لها ألبوم خليجي مؤخرا بعنوان 

»قانون كيفك«.

حنان مطاوع

بشرى

غادة عادل

حنان مطاوع ترفض 
المالبس المثيرة

القاهرة ـ سعيد محمود
أكدت الفنانة املصرية حنان 
مطاوع انها اعت����ذرت عن عدم 
القمر«  املشاركة في فيلم »كف 
مع املخرج خالد يوسف بعد ان 
طلبت اجراء تعديالت على دورها 
في السيناريو، اال ان خالد رفض 
ذلك، األمر الذي جعلها تعتذر عن 

العمل في الفيلم.
وع����ن تأخ����ر وصولها الى 
البطولة النسائية مقارنة ببنات 
جيلها أرجع����ت حنان ذلك الى 
رؤيتها بأن تقدمي أعمال البطولة 
النجومية سهل  الى  والوصول 
مقارنة بصعوبة احلفاظ عليها 
وعدم التراجع عنها مؤكدة رفضها 
الظهور مبالبس مثيرة من أجل 

الشهرة.

بشرى ترتدي 
الحجاب للمرة الثانية

القاهرة – سعيد محمود 
حذت الفنانة الشابة بشرى 
حذو بع���ض الفنانات بارتداء 
احلجاب ولك���ن لفترة مؤقتة، 
وذلك من أجل دورها في فيلمها 
اجلديد »678«، حيث تظهر بشرى 
للمرة الثانية مرتدية احلجاب 
في أعمالها وذلك بعدما أدت دور 
فتاة محجبة في فيلم »أنا مش 

معاهم« مع أحمد عيد.
وق���د أعربت بش���رى عن 
سعادتها باملش���اركة في فيلم 
»678« ب���دور فت���اة مرتدي���ة 
احلجاب مؤكدة أن الدور الذي 
تقدمه جديد ومختلف في ذات 
الوقت، مشيرة إلى أنها تعشق 
هذه النوعية من األدوار خاصة 
أن الشريحة الكبرى من الفتيات 

في مصر ترتدي احلجاب.

غادة و»آخر أيام الحب«
تس����تعد الفنانة غادة عادل 
ملشاركة الفنان أحمد فهمي في 
الفيلم اجلديد »آخر أيام احلب« 
تأليف محم����د ماهر، واالخراج 
حملم����د جمعة، وت����دور أحداثه 
حول املشاكل الزوجية التي تؤثر 
بدورها على الزوجني وخصوصا 
األطفال، من خالل زوجني ارتبطا 
بعد قصة حب ولكنهما فوجئا 

بالعديد من املشاكل األسرية.
يذكر ان هذه هي املش����اركة 
الثانية ألحمد فهمي مع الفنانة 
غادة عادل حيث التقيا في فيلم 
»خليج نعم����ة« عام 2007 وقد 
حقق الفيلم إيرادات كبيرة وقت 
عرضه وشارك في بطولته الفنان 
السوري باسم ياخور، وكان من 

اخراج مجدي الهواري.


