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جلسات عمل سرية تجمع عز وسعد في فيلم جديد

يعقد النجم املصري أحمد عز في سرية تامة 
جلسات عمل مع املخرج وائل إحسان من أجل 
االستقرار على الشكل النهائي لسيناريو فيلم 
جديد يجمع ألول مرة بينه وبني جنم الكوميديا 
محمد سعد. وقال عز: عقدت عدة جلسات مع 
املخرج وائل إحسان من أجل االستقرار على 
الش����كل النهائي للفيلم، ألن املوضوع مازال 
مجرد فكرة، لكنني أعجبت بها وحتمست لها، 
ألنها ستجمعني مبحمد سعد، بحسب جريدة 

»الفجر« القاهرية.
وأضاف: محمد س����عد ممث����ل رائع ولديه 
طاقات متثيلية أكثر مما تراه على الشاش����ة 
وتربطني به عالقة مودة خاصة، أما املخرج 

وائل إحسان فهو مخرج كبير، وحينما نلتقي 
في أي مكان نقول »يلال نشتغل مع بعض« لكن 
كل منا ينشغل بشيء فيتم تأجيل املشروع، 
مش����يرا الى انه اتفق على فكرة الفيلم فقط، 

لكن لم يتم اختيار اسمه حتى اآلن.
م���ن جانب آخر ينتظ���ر عز أن يعرض 
له في موس���م إجازة منتصف العام فيلمه 
اجلديد »365 يوم س���عادة« الذي قال عنه: 
يتبقى لنا أيام قليلة وننتهي من تصويره 
من بينها يوم كامل في »العني الس���خنة«، 
وأنا متفائل بهذه التجربة، ألننا كلنا اجتهدنا 
فيها والنجاح والتوفيق في النهاية من عند 

اهلل سبحانه وتعالى.

احمد عز

بعد فت����رة قليلة على 
املشكلة التي أثارها املخرج 
مدحت السباعي وهدد فيها 
بوقف مسلسل »سمارة«، 
تصاعدت خالفات جديدة بني 
صناع املسلسل من ناحية 
وب����ني الراقص����ة واملمثلة 
هيامت م����ن ناحية أخرى، 
وذلك بعد أن ادعت األخيرة 
أنها اش����ترت قصة الفيلم 
األصلية من مؤلفها محمود 
إسماعيل منذ أكثر من 25 
عاما لتحويلها إلى مسلسل 
أو مسرحية، وتقول هيامت، 

حسب »النش����رة«: منذ عدة أسابيع فوجئت 
بنشر أخبار عن استعداد شركة »كينج توت« 
لتنفيذ املسلسل بسيناريو وحوار مصطفى 
محرم وإخراج محم����د النقلي وبطولة غادة 

 � عبدالرازق فما كان مني 
والكالم لهيامت � إال أن قمت 
باالتصال باملؤلف مصطفى 
محرم ألبلغه بأحقيتي في 
املسلسل، وأنني الوحيدة 
القص����ة وال أحد  صاحبة 
آخر نظرا ألنني اشتريتها 
مباش����رة من مؤلفها قبل 
السيناريست  وفاته، لكن 
جتاهل األمر وقال لي: أنت 
فنانة شيك وال داعي إلثارة 
املشاكل. وأضافت: هذا األمر 
ليس غريبا على مصطفى 
محرم الذي ح����اول العام 
املاضي السطو على قصة مسلسل »ملكة في 
املنفى« ولكن مؤلفته راوية راش����د وقفت له 
باملرصاد، واآلن جتاهل كالمي كي يتمكن من 

احلصول على أجره كامال.

هياتم: اشتريت »سمارة« من 25 عامًا.. 
وأنا أحق به من غادة عبدالرازق

هيامت

محمد سعد

 عبدالعزيز وّجه شكره للرويشد.. وإخوانه ثّمنوا اختيار »دبي« له

الكويت تخسر مشتركها في »نجم الخليج«
ونانسي عجرم تستقبل المشتركين في منزلها 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
الكويت����ي  املتس����ابق  خ����رج 
عبدالعزيز أحمد من برنامج »جنم 
اخلليج« في السهرة احلادية عشرة، 
النتيجة  وقد استقبل عبدالعزيز 
التي أعلنتها دياال مكي وس����عود 
العريضة  الكعب����ي بابتس����امته 
التي تعود عليها، وشكر اجلميع 
لوصوله الى هذه املرحلة معبرا عن 

رضاه بخروجه في هذا اليوم الذي 
أبدع فيه بحسب جلنة التحكيم، 
متمنيا كل احلظ إلسماعيل وفؤاد، 
ومتوجه����ا بكل الش����كر واحملبة 
لس����لطان الرومانس����ية عبداهلل 

الرويشد.
هذا وعب����ر اخوان املش����ترك 
الكويتي »ماجد وحصة واجلازي« 
عن س����عادتهم بوص����ول أخيهم 

عبدالعزيز الى هذه املرحلة املتقدمة، 
متمنني له كل النجاح في عالم اإلعالم 
والتقدمي من خالل برنامج »سوالفنا 
حلوة« في موسمه اجلديد، شاكرين 
لقناة دب����ي هذه الفرصة اجلميلة 
واصفني صوت شقيقهم بالرائع. 
وكانت قد أحي����ت البرامي الفنانة 
نانسي عجرم التي وصلت باكرا 
جدا الى كواليس البرنامج برفقة 

مدير أعمالها جيجي المارا، وعبرت 
نانسي عن سعادتها باملشاركة في 
»جنم اخلليج« الذي يثبت جناحه 
ومتيزه وحرفيته، مشيدة بأصوات 
املشتركني مبدية إعجابها بالطابع 
العصري الذي لبسه البرنامج هذا 
العام والذي أضف����ى عليه رونقا 
خاصا، مضيفة أن كل صوت من 
املشاركني الستة الباقني له ميزة 

خاص����ة، واصف����ة وصولهم الى 
هذه املرحلة باملهم في مسيرتهم 
الفنية. هذا وعبر جميع املشتركني 
عن س����عادتهم بلقاء نانسي التي 
وصفوها بالفنانة املبتسمة دائما 
شاكرين لها استضافتهم في منزلها. 
يذكر أن نانسي غنت أثناء البرنامج 
»أس����عد اهلل مساكم«، و»مشتاقة 

ليك« و»يا كثر«.

عبدالعزيز أحمد نانسي عجرم سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد

ميريام: لم أقصد استفزاز هيفاء.. و»من عيوني« للقعود
أكدت النجمة اللبنانية ميريام فارس ان س����بب 
غيابها ع����ن االعالم بعد بطولته����ا لفوازير رمضان 
املاضي، يرجع ال����ى انها أرادت مراقبة أصداء العمل 
دون التأثي����ر على رأي أح����د، ملمحة الى انها جتهز 
حاليا اللبومها اخلليجي س����تطرحه بعد أعياد رأس 
السنة امليالدية، ويتضمن 8 أغنيات من بينها أغنية 
باللهجة العراقية، وأخ����رى مغربية. وصورت منه 
أغنيتني األولى بعنوان »من عيوني« مع جو بوعيد 
كلمات سعود الش����ربتلي، وأحلان عبداهلل القعود، 
والثانية بعنوان »خالني« مع املخرج يحيى سعادة 

من كلمات وأحلان يوسف العماني. 
وبسؤالها عما قالته عن هيفاء وهبي في برنامج 
»بدون رقابة« ردت بحسب »إيالف«: لم أقل شيئا خارج 
حدود املنطق، واحللقة عرضت منذ عام تقريبا، ولو 

عدت وصورتها اليوم فلن أغير شيئا مما قلت، ألن من 
فهمني خطأ في حينها، حلل وفهم كالمي على ذوقه، 
أنا لم أقل ش����يئا ألضر أحدا، مشيرة الى ان السؤال 
الذي وجه اليها في احللقة كان: هل عرض عليك نفس 
س����كريبت الفوازير الذي عرض على هيفاء؟ فقالت: 
ال، ألن كل فنان يكتب له س����كريبت يليق بأسلوبه 
»ستايله«، وذلك ألنها ميكن أن تقدم أمورا ال ميكنني 
تقدميه����ا، والعكس صحيح، ألن هن����اك عوامل مثل 
الشخصية والعمر حتدد ما ميكن للشخص تقدميه، 
وهذا أمر واقعي، وأنا لم أقل إنني طفلة، وغدا ستأتي 
فنانة أصغر مني لتق����دم ما ال ميكنني تقدميه، هذه 
س����نة احلياة، أنا قلت كلمة »أنتم السابقون ونحن 
الالحقون«، وصدقا لم أكن بوارد استفزاز أحد، فأنا 

هيفاء وهبيانسانة متصاحلة مع نفسي بشكل كبير. ميريام فارس

إيهاب توفيق: حماقي لن يستطيع سحب البساط مني
القاهرةـ  سعيد محمود

أبدى الفنان إيهاب توفيق اعتراضه على ما يتردد حول قيام الفنانني 
محمد حماقي وتامر حسني بسحب البساط من حتت قدميه، وقال: جيل 
تامر حسني وحماقي لم يسحب البساط من حتت قدمي أو أي أحد من 
جيلي. ومثل هذا احلدي����ث يطلقه البعض من أجل إحباطنا ومجاملة 
اجليل احلالي على حسابنا حتى يكبروا. وأضاف اثناء حديثه لبرنامج 
»شوشرة« على قناة »نايل اليف«: لقد قدمت حفلة منذ 10 أيام في نادي 
الشمس، وحضرها جمهور كبير للغاية، وكان اجلمهور يحفظ كل األغاني 
ويرددها معي، وأعتقد أنه ال يقدر أحد أن يسحب البساط من حتت قدم 
أي مطرب لديه تاريخ وأصول. وشدد إيهاب على ان األجور اخليالية 
التي يذكرها بعض املطربني في احلفالت غير صحيحة باملرة ومجرد 
دعاية، الن أجور معظم املطربني املصريني في احلفالت حاليا متقاربة 
للغاية، هذا باستثناء عمرو دياب، الذي استطاع ان يحقق طفرة في عالم 

محمد حماقيالغناء، نتيجة الهتمامه املتواصل بعمله، على حد قوله. إيهاب توفيق


