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نجوم الفن يحتفلون بزفاف أحمد إيراج وهيفاء حسين
عاش أبطال مسلس���ل »سماء ثانية« 
أجواء الفرح والس���عادة، وذلك احتفاال 
بزفاف الفن���ان المتألق أحمد إيراج على 
عروسه الفنانة البحرينية هيفاء حسين، 
حي���ث انتابت إيراج حال���ة ترقب وقلق 
بانتظار وصول هيفاء حسين التي أطلت 
بفستانها األبيض الطويل وسط أجواء من 

الحفاوة والسعادة بحدث زواجهما.
وجلست الفنانة هيفاء إلى جانب إيراج 
وأحاطهما نجوم الفن، عبدالمحسن النمر، 
وش���فيقة يوسف، وابتس���ام العطاوي، 
وأحمد مبارك، وجاسم النبهان، وعبداهلل 
عبدالعزي���ز، وحس���ن محم���د، وإيمان 
القصيبي، وحس���ن محمد، وآالء شاكر، 
وشيماء جناحي، وأمين الصايغ وغيرهم 
والذين تمنوا للعروسين حياة سعيدة.

ما سبق ذكره هو احد مشاهد المسلسل 

الجديد »سماء ثانية« الذي يتم تصويره 
حاليا بالبحرين، وتتناول احداثه قضية 
الف���راغ لدى الش���باب، وأهمية التعليم 
بالنسبة لهم، كما يناقش قضية اختيارات 
الفتاة وطريقة رسمها لمستقبلها وعددا 

آخر من القضايا االجتماعية.
وأكد مخرج المسلس���ل أحمد المقلة 
في تصريح ل� » mbc.net« حرصه على 
االبتعاد عن التعقيد ف���ي العمل، وقال: 
اسم العمل يقود المشاهد لعالم آخر من 
خالل كل شخصية فيه، فكما تعيش كل 
شخصية واقعها وخيالها، ندفع المشاهد 

لالختيار بين الواقع والخيال.
بدوره أك���د الفنان احم���د إيراج أنه 
والنجمة هيفاء يش���كالن »دويتو« فنيا 
منسجما، رغم أنه لم يشاركها سوى عملين 
فقط، ملمحا الى انه يجسد شخصية شاب 

يدعى »حسين« يحب أسرته بشكل كبير، 
ويحاول أن ينقذها من الشتات، كما يقع 
ف���ي قصة حب عاصفة مع فتاة اس���مها 

جميلة »هيفاء حسين«.
وكش���ف إيراج عن أن تجسيده أدوار 
العريس في أكثر من عمل يفرح والدته، 
ولكنها تتمنى أن يتح���ول التمثيل إلى 
حقيقة ويدخل القف���ص الذهبي، وقال: 
الزواج قسمة ونصيب ولم يأت نصيبي 

بعد.
أما الفنان القدير جاسم النبهان، فقال: 
العمل يمثل الرومانسية بقالب فانتازي، 
المطروحة س���هلة وبسيطة،  فالقضية 
حيث نتناول العالقات االجتماعية، خاصة 
في دائ���رة العائلة، كما نناقش العالقات 
اإلنس���انية المفقودة في هذا الزمن، من 

خالل طرح مميز وغير مباشر.

يعيشان قصة حب عاصفة في »سماء ثانية«

املعرس أحمد إيراج وعروسه هيفاء حسني في صورة جماعية مع جنوم الفن

أصالة نصري

سحر خليل

إيهاب توفيق

سحر خليل تتعرض 
لهجوم إلكتروني 

ملحن يتهم إيهاب توفيق بسرقة 
»حبك علمني« ويطالبه بمليون جنيه

ترشيح السقا لتقمص »النمر األسود«

أغرب حادث.. كلوديا حنا تحولت لقطة! 

تعرضت املمثلة سحر خليل لهجوم إلكتروني 
ش���مل اختراق صفحتها مبوقع »الفيس بوك« 
وبريدها اإللكتروني، وذلك بواس���طة مش���جع 
س���عودي ينتمي لنادي النصر، احتجاجا منه 
على اعرابها عن تأييد ناديي الهالل واالحتاد في 
برنامج »صدى املالع���ب« الذي يقدمه اإلعالمي 
مصطفى األغا. ومن ناحيتها، رفضت سحر التعليق 
على هذا املوضوع، مؤكده أنه لم يضايقها، لكنها 
وعدت باتخاذ إجراءات فضلت عدم اإلعالن عنها 
في الوقت احلالي. وقالت ل� »mbc.net«: سأكشف 
عن هذه اإلجراءات في مؤمتر صحافي، لكن في 

الوقت املناسب.

أقام ملحن دعوى قضائية ضد الفنان ايهاب توفيق وشركة 
روتانا طالب فيها بتعويض قدره مليون جنيه الستيالئهم على 
أغنيته »حبك علمني« التي قام بكتابتها وتلحينها، وفوجئ 
بها تنسب لغيره. وقال امللحن سيد عبداحلي انه كتب وحلن 
أغنية »حبك علمني« وس����جل ذلك بالش����هر العقاري اال انه 
فوجئ بالفنان ايهاب توفيق يغنيها وينس����ب كلماتها إلكرام 
العاصي وأحلانها لشركة روتانا. وقررت احملكمة االقتصادية 
إحالة الدعوى الى محكمة شمال اجليزة، التي حددت جلسة 

23 ديسمبر اجلاري لنظرها.

تنتظر الفنانة كلوديا حنا خالل األيام القادمة 
عرض كليبها اجلدي���د »الوقت ده«، والذي يحمل 
نفس اسم ألبومها اجلديد الذي سيصدر في األسواق 
األسبوع القادم، وقد مت تصوير الكليب على مدار 3 
أيام باستديو السمنودي، واستغرق التجهيز له ما 
يقرب من اسبوع، حيث مت بناء 4 ديكورات ضخمة 
ليتم فيها التصوير بطريقة س���ينمائية مما جعل 

الكليب يتكلف ما يقرب من 80 الف دوالر. 
وق���د اس���تطاعت كلودي���ا، حس���ب جري���دة 
 »البشاير« املصرية، أن تتخفى في 4 أشكال منها 
cat woman والفتاة الشقية وأخرى من زمن ألف 
ليلة وليلة، لذلك استعان املخرج بفريق تصوير 
كامل من بيروت وعلى رأسهم مدير التصوير منح 
صليبا حيث مت تصوير الفيلم بكاميرات س���ينما 
35 ملم. وتدور أحداث الكليب حول املرأة اخلارقة 
التي تقوم بعمل الكثير من األش���ياء ولها القدرة 

على التخفي. 

الممثالت السوريات خائفات من أصالة وزوجها

أحمد السقا

القاهرة ـ سعيد محمود
رشح املخرج احمد سمير فرج الفنان احمد السقا ليتقمص شخصية 
البطل ورجل األعمال الش����هير محمد حسن في مسلسل تليفزيوني 
جديد تعكف على كتابته حاليا املؤلفة شهيرة سالم ليتم عرضه على 

الشاشة في رمضان املقبل.
ورصدت مدين����ة اإلنتاج اإلعالمي للمسلس����ل ميزانية قدرها 30 
مليون جنيه لتنفيذه بهدف إخراجه بشكل يليق باسم وتاريخ البطل 
املصري، حيث سيتم تصويره في األماكن احلقيقية التي عاش فيها 
البطل املصري وتردد عليها س����واء بالقاهرة او العواصم األوروبية 
املختلفة ويتم حاليا ترشيح بقية الفنانني والفنانات الذين سيشاركون 

في بطولته.
يذكر ان الشخصية نفسها سبق للنجم األسمر أحمد زكى جتسيدها 
في فيلم شهير بعنوان »النمر األسود« مت عرضه في مطلع الثمانينيات 

وحقق جناحا كبيرا وقتها.

تتردد في الفترة األخيرة أخبار حول املسلس����ل اجلديد 
الذي يحضر له أمين الذهبي عن حياة زوجته السابقة أصالة 
نصري، وان الذهبي يبحث حاليا عن املمثلة التي ستجسد دور 

أصالة في العمل الذي يتوقع عرضه في رمضان املقبل. 
كما تردد أن بعض املمثالت الشهيرات رفضن الدور ألنهن 
ال يردن التدخل في مشاكل الذهبي وأصالة، على اعتبار أنهن 
يحبنب هذه األخيرة، ووسط هذه األنباء كشفت أصالة نصري 
أنها ال تعلم ش����يئا عن املسلسل، متسائلة:كيف يقوم أمين 

الذهبي بإنتاج مسلسل عن حياتي وال علم لي بتفاصيله. 
وأضافت، حسب »النش����رة« أنها تنتظر التفاصيل، ولم 
تتح����رك بعد أمام القضاء حملاس����بة الذهبي الذي كان أعلن 
سابقا أنه سيقوم بتغيير األسماء التي مرت في حياة أصالة 
منذ بداياتها الفنية ودخولها مصر حتى زواجها من املخرج 
طارق العريان، مضيفا أنه سيكش����ف بعض أسرار زوجته 

السابقة.

كلوديا حنا


