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انه 22 مط���رب »ح���س« 
الن���اس نس���ته هاأليام، 
صاحبنا مقزرها ف��راره على 
املطاعم والقهاوي علشان 
يثبت لهم ان����ه موجود.. 

احلمد هلل والشكر!

مقدم���ة برام���ج »عاهدت« 
املسؤولني في قناتها بأنها تكون 
ملتزمة ألبعد احلدود في البرامج 
اللي يعطونها لها بس هالعهد 
وص���ل متأخر ألنه���م وزعوا 

برامجهم.. خيرها بغيرها!

فراره التزام
ممثل�����ة »ابتلش������ت« 
بعمرها بعد ما عرفوا بعض 
املتطفل���ني أرق���ام تلفوناتها 
اخلاص���ة وطايحيله إزعاج 
لها بع���د منتص���ف الليل.. 

اهلل يعينچ!

إزعاج

ماجد املهندسفنان العرب محمد عبده يتوسط ماجد املهندس وراشد املاجد أثناء احلفل اخلاص الذي أحيوه في الدوحة

مرمي حسني

مي عز الدين

ماجد المهندس: مستمر مع »روتانا«.. 
وأشارك بـ»عيال تسعه« في »شاديات«

اك���د الفنان ماج���د املهندس 
ان سبب وجوده املستمر خالل 
هذه الفترة في القاهرة يرجع الى 
حتضيراته اللبومه املقبل، الذي 
انتاج شركة »روتانا«  سيحمل 
للصوتيات واملرئيات، مشددا على 
انه مستمر مع الشركة، في ظل 
االحترام املتبادل، واالنتاج الفني 

احملترف.
واضاف املهندس في تصريح 
صحافي: أجه���ز حاليا لاللبوم 

اجلديد، وأنا في مرحلة التنفيذ، 
وقد قمت بتسجيل اغنيات عديدة 
منه أتع���اون فيها مع ش���عراء 
وملحنني سبق أن تعاونت معهم، 
الى جانب بعض الشعراء مثل: 
الساري وفائق حسن، كما اتعاون 
مع عدد من امللحنني للمرة االولى، 
وهناك العديد من املفاجآت التي 
أعد بها جمهوري الكرمي، والسيما 
انني اح���رص على تقدمي كل ما 
يرضي تطلعاتهم، مشيرا الى انه 

من املتوقع اصدار االلبوم في الربع 
االول من العام املقبل 2011. 

واستطرد: ستكون لي اطاللة 
غنائية اخرى م���ن خالل ألبوم 
املنوعات اجلديد »شاديات«، وذلك 
في أغنية من كلمات منتج االلبوم 
املنفذ الشاعر السعودي منصور 
الش���ادي، والتي حتمل عنوان 
»عيال تسعه«، وأحلان السعودي 
ناصر الصالح، الذي أشرف الى 
جانبي على عمل »املكس النهائي« 

لالغنية في القاهرة.
وعن احلفالت والنش���اطات 
الفنية املستقبلية، قال انه سيعلن 
عنها خالل الفترة املقبلة، حيث 
الفنية  سيحيي بعض احلفالت 
والغنائية ف���ي الوطن العربي، 
والتي اعتذر مؤخرا عن عدم احياء 
بعضها النشغاله التام في تنفيذ 

االلبوم اجلديد.
يذكر ان الفنان ماجد املهندس 
ش���ارك ف���ي احياء حف���ل كبير 

مبناسبة زواج أحد الشخصيات 
املهمة في دولة قطر، وأطل معه 
ف���ي احلفل فن���ان العرب محمد 
عب���ده والفن���ان راش���د املاجد، 
وقاموا بغناء أغنية مش���تركة 
خاصة في ش���كل »تريو«، نالت 
استحس���ان احلاضرين، واثنوا 
على أداء النجوم الثالثة بها، ليقدم 
بعدها املهندس مجموعة من أهم 
أغنياته التي اشتهر بها وأحبها 

اجلمهور منه.

أطل مع فنان العرب والماجد من خالل »تريو« في قطر

العراقية مريم حسين بطلة
للمسلسل الخليجي »الخادمة«

د.ب.أ: تعاقدت شركة »الصدف« السعودية لالنتاج 
مع املمثلة العراقية مرمي حس����ني على دور البطولة 
االولى في املسلسل اخلليجي اجلديد »اخلادمة« الذي 
تنتجه الشركة ملصلحة قناة »ام.بي.سي« ويشارك في 
بطولته راشد الشمراني وبدرية احمد ومحمد احلجي. 
واشار املمثل واملنتج السعودي حسن عسيري مالك 
ش����ركة »الصدف« الى ان املسلسل الذي كتبه عالء 
حمزة ويخرجه خالد الطخيم هو اول بطولة مطلقة 
للممثلة العراقية املقيمة في دبي والتي لفتت االنظار 
من خالل دورها في مسلسل »ليلة عيد« مع الفنانة 

القديرة حياة الفهد والذي ادت فيه دورا مميزا.
واضاف عس����يري: عقدنا عدة اجتماعات في دبي 
وج����دة بحضور املخ����رج واملؤلف اس����تعدادا لبدء 
التصوير املقرر له 6 نوفمبر املقبل في الس����عودية، 
بينما يتم تصوير املسلس����ل بالكامل بني السعودية 

ولبنان ومصر.
ومن جانبها، قالت مرمي حسني انها بدأت بالفعل 
بروڤات املسلسل في السعودية معبرة عن سعادتها 
بالعمل الذي تقدم فيه دورا انسانيا من خالل شخصية 
خادمة تتعرض للكثير من املواقف الصعبة في اطار 
عملها، مش����يرة الى ان كونه����ا خليجية رمبا يعطي 
العمل فرصة اكبر للنجاح بخالف جتسيد اي ممثلة 
غير خليجية له حيث تعيقها عادة اللهجة او الثقافة 

املرتبطة باملكان.
هذا وتوجه فريق العمل املكون من املنتج واملخرج 
والبطلة الى العاصمة اللبنانية بيروت للتصوير مع 
عدد من البرامج التلفزيونية حول املسلسل اجلديد الذي 
تدور احداثه في 30 حلقة حول حياة احدى اخلادمات 
البس����يطات التي متر بظروف انس����انية استثنائية 

تدفعها للوقوع في اخطاء فادحة.

مي: لست مكتئبة لزيادة وزني.. وأواجه الخيانة الزوجية
كش���فت الفنانة م���ي عز الدين 
انها ستتصدى خالل اجلزء الثالث 
من فيلمها »عمر وسلمى« لقضايا 
اخليانة الزوجية وبرودة العالقات 
ب���ني األزواج وكيفية احلفاظ على 
روابط احلب، وذلك بهدف توعية 
الفتيات املقبالت على الزواج، مؤكدة 
ان اجلزء الثالث من الفيلم لم يتحدد 
حتى اآلن موع���د تصويره، وانها 
ستسعى من خالل دورها فيه الى 
ان تهمس ف���ي اذن الفتيات قائلة 
الزواج ليس عالق���ة روتينية  ان 

وتقليدية بني زوج وزوجة. 
وأضاف���ت مي قائل���ه: األزواج 
يلجأون الى خيانة زوجاتهم بسبب 
تقصيرهن في منظرهن، فيما يعني 
ان تقول انا اجتوزت وخالص.. وال 
حتاول ان تظ���ل جميلة دائما في 
عيون زوجه���ا، فمن خالل أحداث 
اجلزء الثال���ث تتحول احلياة بني 
عمر وسلمى الى تقليدية وروتينية، 
والس���بب في ذلك لي���س بالطبع 
الزوجة فقط، بل الزوج يكون عليه 

عبء كبير.

ومن جانب آخر، أعربت مي عن 
دهشتها من الشائعات التي تناثرت 
حول انه���ا زادت في الوزن وتلزم 
منزلها وال تخرج منه، وهو ما جعلها 
تشعر بحالة اكتئاب، حيث قالت: كل 
هذا الكالم  عار متاما عن الصحة، 
وتساءلت منذ متى وهي تترك نفسها 
لتزيد في الوزن بشكل كبير؟! وانها 
قد تزي�د بالفع��ل من اثن���ني ال����ى 
3 كيلوات فقط، وهذا يكون في فترة 
جلوسها وقتا طويال في املنزل دون 

عمل، لكنها تفقدها سريعا.

الكبيرة فيروز، حيث عبرت عن حبها الشديد 
لها، مؤكدة أنها كانت حريصة على رؤيتها 
واالستمتاع بجمال صوتها، حيث نشأت منذ 

صغرها على صوت فيروز وأغنياتها.

ام.بي.سي: اعتبرت الفنانة اللبنانية يارا 
تشبيه املطربة اإلماراتية أحالم لها وملواطنتها 
نانسي عجرم باملكسرات في الغناء بأنه رأي 
خاص بها، وقالت: ما تردد عن وصف الفنانة 
أحالم لي ولنانس���ي عجرم باملكسرات في 
احدى املقابالت التلفزيونية، ووصفها نفسها 

بالكبسة رأي خاص بها ولن أرد عليه.
وأشارت إلى أنها لم تسمع بنفسها ما قالته 
أحالم، ألنها عادت مؤخرا من الس���فر حيث 
ش���اركت في أكثر من حف���ل غنائي، ولكنها 
قرأته من خالل بعض املواقع والصحف التي 

كتبت ذلك.
وحتدثت يارا عن أحدث ألبوماتها، وقالت 
إنها التزال في مرحلة التحضير له، نافية أن 
يكون األلبوم اجلديد باللهجة اخلليجية فقط 
كما تردد، ملمحة الى أنها تعمل على تسجيل 
ألبوم منوع اللهجات بني املصري واللبناني 
واخلليجي، وذلك بالتع���اون مع نخبة من 

الشعراء وامللحنني في الوطن العربي.
ولم تس���تبعد الفنان���ة اللبنانية وجود 
»دويتو« يجمع بينها وبني الفنان وائل كفوري، 
وإن كانت الفكرة تأجلت من فترة، حلني العثور 

على أغنية جديدة تضيف لكل منهما.
يذكر ان يارا قد حضرت مؤخرا حفل الفنانة 

نفى الفنان رامز جالل حصوله عل���ى أجر 
5 ماليني جنيه عن فيلمه االخير »حد س����امع 
حاجة«، مش����يرا الى أنه ميثل مع املنتج أحمد 
السبكي وال يسأل عن االجر، وقال: فلوس السبكي 

فيها البركة وال ميكن ان تضيع ابدا.
واضاف ف����ي لقائة مع برنامج »كش ملك« 
على قناة احلياة املصرية أنه ال يفضل لنفسه 
لقب »أمير االنتقام«، مؤكدا أنه سيشعر بالفخر 
والسعادة لو لقبه أح��د ب� »تافه«، وذلك النه 
من وجهة نظره أفضل م����ن لقب حاقد، والن 
التافه يعتبره شخصا طيب القلب وال يحمل 

الضغينة الحد. 
وع����ن اتهامه في قضية فتي����ات الليل مع 
املنتخب املصري ب����كأس العالم للقارات، قال 
انه مت توجيه االتهام له بناء على كثرة عالقاته 
املتعددة وصدقاته، مؤكدا أن دليل براءته مع 
الكابنت مجدي عبدالغني، النه كان يجلس معه 
وولده سيف بغرفتهما، في يوم احلادثة، مشددا 

على أن املنتخب ظلم في تلك القصة امللفقة.

إيالف: أكدت الفنانة حنان ترك انها 
ترف���ض ان تقوم بالتمثيل وهي ترتدي 
الباروكة ألنها تس���تمد احلالل واحلرام 
من القرآن والسنة، مشيرة الى ان القرآن 
واألحادي���ث النبوية ال يوجد بهما نص 
يسمح لها بارتداء الباروكة، مشددة على 
انه ال يوجد ما يدل على ان ارتداء الباروكة 
ح���الل، لذلك ال ميكن ان تقوم بالتمثيل 

بها مطلقا.
واعترفت حنان بان األجور اخليالية 
التي يحصل عليها الفنانون هي السبب 
في تدمير صناعة السينما، وهي اآلن في 
التلفزيون، وطالبت حنان  الى  طريقها 
الفنانيني باالحتاد من أجل إنقاذ الصناعة، 
وان يقوموا بتخفيض أجورهم لزيادة 

ميزانية انتاج األفالم.

يارا

رامز جالل

حنان ترك

حنان ترك: أرفض التمثيل بالباروكة 
ألنها ليست في القرآن والسنة

يارا ترفض »مكسرات« أحالم
وتفكر في »ديو« مع وائل كفوري

رامز جالل: دليل براءتي من »فتيات الليل« 
عند الكابتن مجدي عبدالغني

عبرت عن حبها الشديد لفيروز وحرصها على رؤيتها

صابرين ترفض العمل 
مع خالد يوسف

أك����دت الفنانة صابرين 
انه����ا ال تتش����دد وتأخ����ذ 
بالرأي االيس����ر في الدين، 
وقالت: احلجاب الكامل هو 
أن ألزم البيت، مشيرة الى 
انه رغم انها تضع مكياجا 
اآلن بعد عودتها للتمثيل، 
لكنها حافظت على ان تظل 
محتشمة واميانها لم ينقص. 
وبررت صابرين اعتذارها عن 
عدم القيام ببطولة مسلسل 
»الشيماء«، بانخفاض نسبة 
املش����اهدة للمسلس����الت 
الدينية. وشددت على انها 
ترف����ض العمل ف����ي افالم 
املخرج خالد يوسف، خاصة 
اذا كانت فيها مشاهد ساخنة، 
وأكدت اس����تعدادها إلجراء 
عمليات جتميل إذا طلب منها 

زوجها ذلك.

أ.ش.أ: وقعت الشركة املصرية ملدينة االنتاج 
االعالمي برئاسة احملاسب سيد حلمي عقد 
اتفاق مع شركة كينغ توت لالنتاج االعالمي 
منتجة مسلسل »محمد علي« يتم مبوجبه أن 
تقوم ش���ركة االنتاج ببناء قلعة محمد علي 
واالحياء اخلاصة بها على مساحة تسعة أفدنة 
ونصف ف���دان توفرها املدينة خلف املنطقة 
الفرعونية بها الستخدمها في انتاج املسلسل 
التاريخي ال���ذي يتناول قصة حياة »محمد 
علي« في مقابل ان تؤول ملكية جميع املنشآت 
واملباني والتركيب���ات املقامة داخل وخارج 
منطقة القلعة الى مدينة االنتاج االعالمي وذلك 
بعد انتهاء ش���هر رمضان القادم 2011 موعد 
انتهاء تنفيذ العمل. ويجرى حاليا على قدم 
وساق بناء وتنفيذ القلعة وجميع الديكورات 
امللحق���ة بها حتت اش���راف د.عادل املغربي 
املشرف على ديكورات املسلسل وبالتعاون 
مع قطاعي املشروعات واخلدمات االنتاجية 

يحيى الفخراني في شخصية محمد علي باشامبدينة االنتاج االعالمي. 

بناء قلعة لتصوير مسلسل محمد علي
 على مساحة تسعة أفدنة ونصف


