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 أكــــد الكاتــــب املصري، 
مصطفى محرم، أن املمثلة 
غــــادة عبد الــــرازق التزال 
هي بطلة مسلسله اجلديد 
«ســــمارة» الذي سيعرض 
املقبل،  خالل شهر رمضان 
نافيا ما تردد عن انسحابها 
منه بســــبب اخلالف على 
األجر، وهــــذا مانفته غادة 

ايضا.
  وقال محرم في تصريحات 
لـ «إيالف» انه سيبدأ تصوير 
املسلســــل مع بداية الشهر 
املقبل وذلك بعد االنتهاء من 

أعمال الديكور، مشيرا إلى أن كل ما تردد عن اعتذار غادة واستبدالها 
بالفنانة وفاء عامر كالم يدعو للدهشــــة واالســــتغراب، الســــيما أنه 
بات معروفا أن وفاء عامر مرتبطة مبسلســــل «حتية كاريوكا» ولن 
تستطيع تقدمي مسلسل آخرا معه. وأوضح أن هناك جلسات عمل مع 
املخرج لالستقرار على باقي أبطال العمل بعد االتفاق بصفة نهائية مع 
الفنان عزت العاليلي والفنانة لوسي للمشاركة في املسلسل، موضحا 
أن العمل ســــيكون جاهزا للعرض قبل رمضان بفترة.  وانتشــــرت 
الفترة املاضية العديد من األخبار من خالل وســــائل اإلعالم تفيد بأن 
السيناريست مصطفى محرم استجاب لطلب شركة اإلنتاج، وأرسل 
سيناريو املسلسل إلى الفنانة وفاء عامر بعد رفض غادة عبدالرازق 

تخفيض أجرها البالغ ١١ مليون جنيه واعتذارها عن العمل.  

املطـــرب محمد   وّجه 
فـــؤاد تهديـــدا صريحا 
لقناة «احليـــاة»، وقال: 
أنـــا ال أدري ملاذا لم تتم 
اعادة إذاعة مسلسل «أغلى 
من حياتـــي» حتى اآلن، 
وقـــد اتصلـــت باحملطة 
أكثر من مرة، لكنني لم 
أجد حال حتى اآلن، وأنا 
أحـــاول أن أبحث األمر، 
ورمبا يصل األمر الى عقد 
مؤمتر صحافي لكشف كل 
التي لم تكشف  الوقائع 

للرأي العام حتى اآلن.
  وقال: أنا أعرف ان هناك مشاكل مستمرة بني احملطة واملنتج، 
لكن الزم نالقي حل، وإذا لم جند حال فسأعتبر ما حدث تقنينا لعمل 
فني عظيم بهذا الشكل، وأنا ال أريد ان أتسبب في اإلضرار بقناة 

«احلياة»، أنا اعتز بهم، ولذلك اخترتهم إلذاعة املسلسل.
  وقال بحسب جريدة «البشاير» املصرية: أنا ظللت أكتب في 
هذا العمل سبع سنوات وجنح في رمضان املاضي، وسيتحول 
الى فيلم ان شاء اهللا. وكان محمد فؤاد يتحدث عقب ندوة نظمها 

نادي الشمس لالحتفال بنجاح مسلسل «أغلى من حياتي».
  حضر النـــدوة كل فريق العمل، ولقي الفريق ترحيبا هائال 

من أعضاء النادي. 

 قررت الفنانة آمال ماهر 
الغنائي  ألبومهـــا  طرح 
اجلديـــد مـــع االحتفال 
برأس السنة، والذي كان 
من املقرر له أن يطرح في 
عيد األضحى ٢٠١٠، وقد 
انتهت ماهر من تسجيل 
األلبوم  أغانـــي  جميـــع 
والبالغ عددها ١٠ أغاني، 
واأللبوم حاليا في مرحلة 
االعداد للطرح، حســـب 

«النشرة». 
آمـــال في    وتعاونت 
الشـــعراء:  األلبـــوم مع 

بهاء الديــن محــمـــد وايــمن بــهجت قـــمر ونـــادر عبداللـــه 
وهـــانــي عبــدالكــرمي وخــالد تـــاج الدين وجمــال اخلـــولي، 
ومــع امللــحنني: وليـــد سـعد ومحمد يحيى وخالد عز وتامر 
علي ورامي جمال، واملوزعني: فهد ونادر حمدي ووليد شراقي 

وتوما. 
  يذكـــر ان آمال ماهر قد عادت للتعاقد من جديد مع شـــركة 
«عالم الفن»، لتتولى انتاج أعمالها، بعد انفصالها عن الشركة 

ألكثر من ثالثة أعوام. 

 بالرغـــم مـــن تأخر 
الشـــاب حسام  املطرب 
حبيب عن حفله في قرية 
بورتو السخنة أكثر من 
ساعة، إال انه استطاع أن 
يتدارك غضب جمهوره 
الذي حرص على التواجد 
في احلفل قبـــل موعده 

بساعات.
  وفــــي تـمام السابعة 
والنصف وعـــلى نغمات 
أغنية «شـــوفت بعيني» 
اعتلى حســــــام حبيب 
خشبة املســــرح لتتبدل 

حالة امللل واإلحباط التي أصابت اجلمهور نتيجة تأخر حسام 
إلى حـــالة من الفرحة والسعادة ليــبدأ اجلمهور في الرقص 
والغــناء والـــهتاف على صــوت حبيب الذي قام بغناء العديد 
من أغنياته الـــقدمية واحلديثـــة مثــل «لســــه» و«زي االيام 
دي» وغــيرهــا من االغنيات لينهي بــعد ذلـــك حفله الغنائي 
في متام الســــاعة التاسعة. وقد حرص حسام على اصطحاب 
خطيبتــــه معه وعائلته في احلفل الــــذي تولى تنظيمه وليد 

منصور.

 مطرب «ابتلش» بعمره 
بعدما عـــرض خدماته على 
مطربة شابة ملساعدتها في 
اليديـــد صاحبتنا  ألبومها 
طايحتله اتصاالت في اوقات 

متأخرة.. اهللا يعينك! 

 املمثلـــة اللي مالمحها 
«هاديـــة» متضايقة النه 
املنتجـــني مـــا نادوها في 
اعمالهم الياية بسّبة مشاكلها 
الكثيرة مع زميالتها.. خبز 

خبزتيه..!

 مشاكل اتصاالت
 مقدمة برامج هااليام سعيدة 
بتقدمي برنامج منوع على احدى 
القنوات بس صاحبتنا شكلها مو 
مصدقة قاعدة تطرش مسجات 
للصحافة علشان يسوون معاها 

لقاءات.. احلمد هللا والشكر!

 مسجات
 مطرب «ابتلش» بعمره 
بعدما عـــرض خدماته على 
مطربة شابة ملساعدتها في مطربة شابة ملساعدتها في مطربة شابة ملساعدتها في 
اليديـــد صاحبتنا  ألبومها 
طايحتله اتصاالت في اوقات 

متأخرة.. اهللا يعينك! 

 املمثلـــة اللي مالمحها 
«هاديـــة» متضايقة النه 
املنتجـــني مـــا نادوها في املنتجـــني مـــا نادوها في املنتجـــني مـــا نادوها في 
اعمالهم الياية بسّبة مشاكلها 
الكثيرة مع زميالتها.. خبز 

خبزتيه..!

 مشاكل اتصاالت
 مقدمة برامج هااليام سعيدة 
بتقدمي برنامج منوع على احدى 
القنوات بس صاحبتنا شكلها مو القنوات بس صاحبتنا شكلها مو القنوات بس صاحبتنا شكلها مو 
مصدقة قاعدة تطرش مسجات 
للصحافة علشان يسوون معاها 

لقاءات.. احلمد هللا والشكر!

 مسجات

 عبدالحميد الخطيب
  رغم جناح الفنان عبداهللا التركماني في 
اداء دور املعاق مبسلســـل «ساهر الليل» 
والذي عرض على شاشة تلفزيون «الوطن» 
في شهر رمضان املاضي اال انه اجته هذا 
العام الى العمل باالخراج من خالل مساعدته 
للمخرج املتميز محمد دحام الشمري في 

مسلسله اجلديد «تو النهار».
  وعّبر التركماني لـ «األنباء» عن سعادته 
بهذه التجربة خصوصا انه يعمل مع مخرج 
مبدع مثل دحام الشمري حيث قال: العمل 
مع مخرج قدير مثل دحام هو أكبر استفادة، 
فقد تعلمت منه أسرار املهنة وكيف أحّول 
املشهد من الورق الى الشاشة، فهي مهمة 

ليست سهلة.

  أخطاء

  وأضاف: أعمل كمخرج مساعد في مسلسل 
«تو النهار» وهذا العمل يحتاج الى تدقيق 
وانتباه دائمني حتى ال نقع في أخطاء، أعتقد 
ان املخرج املســـاعد هو دينمو اللوكيشن 
لذلك اي خلل في عمله سيؤثر على اجلميع 

وأولهـــم االنتاج. وتابع: «تو النهار» عمل 
اجتماعي تدور أحداثه في ثالثني حلقة وهو 
من تأليف الكاتب الشاب جاسم اجلطيلي 
وبطولة الفنان القدير جاسم النبهان ومحمد 
الرشود وطيف وفاطمة احلوسني وعبداهللا 
بوشهري وهيا عبدالسالم وصمود وعيسى 
ذياب ومحمد صفر وليلى وشـــهد ومسك 
وغيرهم، مؤكدا على ان ســـبب استعانة 
املخرج محمد دحام بنفس وجوه «ساهر 
الليل» ألنه متفاهم معهم ويصل من خاللهم 
الى أعلى مستوى من األداء الفني ما ينعكس 

على العمل ككل.

  تركيز

  وبسؤاله عن سبب عدم مشاركته كممثل 
في «تو النهار» أجاب: لقد ُعرض علي هذا 
األمر لكنني أؤمن بـــأن التركيز في مكان 
واحد أفضل حتى ال تختلط األمور، لذلك 
وجودي كمخرج مساعد في العمل أفضل 

لكي يكون أدائي جيدا.
  وعن دور «وليد» في «ساهر الليل» قال 
التركماني: لقد كنت أخشى من هذا الدور 

لكن رغبتي في جتسيد اجلديد شجعتني 
وساعدتني على النجاح فيه، وللعلم كثير 
من النجوم متنوا أداء هذا الدور مثل صالح 
املال وفؤاد علي وغيرهما، ملمحا الى ان اي 
فنان يتمنى أداء الشخصيات التي تستخرج 

امكانياته.

  بساطة

  وعن تشابه «تو النهار» و«ساهر الليل» 
قال: العمالن مختلفان، كما ان املخرج محمد 
دحام يأخذ األمور ببساطة وقد يغير اسم 

العمل وهو في مرحلة املونتاج، 
ملمحا الى ان العمل من 

انتاج شركة محمد 
الشـــمري  دحام 
ود.عامر جعفر 
ورمبا يعرض 

على شاشـــة 
MBC وعدد 
من القنوات 
الفضائية 

األخرى. 

 عّبر عن سعادته بالعمل مخرجًا مساعدًا بجانب دحام الشمري

 التركماني مع محمد دحام الشمري

 إيناس الدغيدي 

 سميرة سعيد

 محمد فؤاد غادة عبدالرازق

 حسام حبيب  آمال ماهر

 ..وفي شخصية «وليد»

 نجوى كرم تخرج من صمتها:
  أنا و«روتانا» خطيبان وانفصلنا!

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  للمرة االولى تخرج الفنانة جنوى كرم من صمتها 
حول عالقتها بشـــركة «روتانا» وعدم جتديد عقدها 
معها، حيث أطلت عبر إذاعة «ميلودي» املنافس األكبر 
لـ «روتانا» لتؤكد أنه ال يوجد بينها وبني الشركة أي 
إنذارات، ألنهما عائلة واحدة، وشبهت عالقتها بالشركة 
باخلطيبني اللذين ابتعدا عن بعضهما مع احتمال أن 
يبقى احلب، إال أنه ال نصيب بينهما ليعيشا حتت سقف 
واحد، و«روتانا» مازالت بالنسبة لنجوى البيت الذي 
ترعرعـــت فيه وأكلت من خيره، وهي غير قادرة على 

أن تنكر فضلهم أو وجودهم.
  وأكملت جنوى: اال أنه في نهاية املطاف، عندما جتد 
أن الوقت ســـيصب ملصلحتهم، وهم مياطلون ملجرد 
كسب الوقت، خصوصا أنهم ميلكون ٥٠٠ فنان، فأنا 
أريد أن أكمل، مؤكدة أنها لم جتدد العقد مع «روتانا» 

في العرض املطروح.
  يذكر ان جنوى كرم أجنزت تصوير أغنيتها اجلديدة 
«لشحد حبك»مع املخرج فادي حداد، وأشارت الى ان 
احلب هو أهم ما ميكن أن نشـــحذه من اهللا، فنحن ال 
نشحذ الفقر وال الكراهية، معترفة بأن أغنيتها اجلديدة 

ال تتطلب الهدوء، بل تتطلب احلنية و«الفجور».

 غادة عبدالرازق تنفي انسحابها: 
  مازلت بطلة «سمارة»

 سميرة سعيد: أنا صاحبة أعلى أجر في الحفالت «الاليف»

 محمد فؤاد يهدد قناة «الحياة» 
بفضيحة صحافية

 آمال ماهر مع «عالم الفن» 
  في رأس السنة

 حسام حبيب يثير غضب الجمهور 
في «بورتو السخنة»

 إيناس الدغيدي تتمنى ترخيص 
أوكار الدعارة قبل أن تموت!

 القاهرة ـ سعيد محمود
   مرة أخرى جتاهر املخرجة املصرية الكبيرة (٦٣عاما) 
إيناس الدغيـــدي بدعوتها إلى منح التراخيص لبيوت 
الدعارة معلنة أنها تتمنى حتقيق أمنيتها هذه قبل أن 
متوت حتى حتس بأنها قدمت خدمة جليلة للبشرية أو 

صدقة جارية ينتفع بها راغبو املتعة احلرام.
  وقالت الدغيدي في تصريحات ملجلة ليدي كل العرب 
اإللكترونية انها لن تتخلى أبدا عن أفكارها ومبادئها مهما 
كان الفكر «الظالمي» للمعارضني وأنها تستقوي بزوجها 
الذي يساندها في تأييد أفكارها وأعمالها ووصفت من 
يرميها بالفجور ألنها تطالب بنشر بيوت الدعارة بانه 
هو املتضرر األول من عـــدم ترخيص الدعارة، وقالت 
ان هنـــاك العديد من القضايـــا تؤرقها أصبحت جتري 
في العالم العربي كالســـرطان في جســـم طفل صغير 
على رأسها الكبت اجلنسي الذي يعانيه الرجل واملرأة، 
وقالت إيناس ان هناك أكثر من قضية تنظر إليها بعني 
اجتماعية ولكنها استقرت على أزمة أصبحت كالسكني 
تقطع في أجسادنا يوميا وهي زنى احملارم وقالت: «أعتقد 
أنه مهما كان معارضّي في كل أعمالي فلن يعارضوني 
في هذا العمل، ألنه مشـــكلة تضـــرب املجتمع املصري 
يوميا في مقتل وتفكك األســـر املصريـــة وتنتج عنها 

جرائم كثيرة». 

 رفضت الفنانة املغربية ســـميرة ســـعيد في احدى مقابالتها 
التلفزيونية الدخول في تفاصيل حياتها الشخصية مشددة على 
أنها ليست من هواة التصريحات املثيرة، مؤكدة أنها ال حتب أن 
تدلي برأيها الشخصي في بعض املطربني، جتنبا للخالفات التي 
تسيطر من وجهة نظرها على الساحة الفنية في الوقت احلالي، 
مؤكدة أن معظم التصريحات التي تنســـب على لسانها مؤخرا 
غير صحيحة باملرة، وأن كل هذه شائعات وافتراءات، مشيرة الى 
ان أكبر دليل على ذلك ما نشـــر حول تدخلها حلل خالف الفنانة 
أصالـــة مع امللحـــن حلمي بكر، مع أنها ال تعلم أساســـا بوجود 

خالف بينهما.
  ونفت سميرة ما نسب إليها حول أن هاني شاكر وعلي احلجار 
ال يتطوران مع األغنية احلديثة، وقالت إنها ال تتحدث في حواراتها 
أو لقاءاتها عن أشخاص محددين، وال تصدر أحكاما مطلقة على 
املطربني.كما نفت وجود أي خـــالف بينها وبني منتج ألبوماتها 
الســـابق محســـن جابر، ملمحة الى أن االنفصال مت بينهما بعد 

انتهاء التعاقد من دون مشاكل.
  وحول عدم جتديد جابر للتعاقـــد معها قالت: «رمبا يرى أن 
شكل الغناء الذي أقدمه أصبح ال يتناسب مع شركته، السيما أن 
صناعة سوق الكاســـيت اختلفت بكافة معطياتها، ورمبا تكون 
املصالح الســـبب، خاصة أن نســـبة املبيعات انخفضت بنسبة 

٨٠٪ عن املاضي».
  وأكدت سميرة أنها صاحبة أعلى أجر في احلفالت، وأنها تتعمد 
أن تغالي في رفع أجرها في حفالت الغناء «الاليف» ألنها ال ترغب 

في تقدمي احلفالت «الاليف» بالطريقة التي تقدم بها. 
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