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 عمر الشريف: رفضت ٢٠ مليون دوالر 
  من القذافي لبطولة «عمر المختار»

إلى أنه قدم مسلســـل «حنان وحنني»، 
الذي عرض في رمضان قبل املاضي، فقط 
لكي «يبسط نفسه ويشغل أصحابه» 
على حد تعبيره، ولم يفكر إطالقا بعد 

عرضه في عمل مسلسالت جديدة.
  ولفت إلـــى أن املخرجة إيناس بكر 
ســـاعدته كثيرا في مسلســـل «حنان 
وحنني» على حفظ الدور، وتبســـيطه 
له، ألنه ليس معتادا على شغل الدراما 
التلفزيونية، ولكنه عمل به فقط ليعبر 
عـــن حنينه ملصر واشـــتياقه للعودة 
واإلقامة بها، مؤكدا أنه يكون في غاية 
السعادة خالل سيره بني الناس الغالبة 

في الشارع املصري.
  ورأى الفنان املصري أن الســـاحة 
حاليا تخلو من وجود األفالم اجليدة، 
وأنه لم يســـمع عن عمل يشجعه على 
الذهـــاب إلى الســـينما، وال يعرف أي 
ممثل من املوجودين حاليا على الساحة 
السينمائية، ولم يسمع إطالقا عن أحمد 
حلمي، أما أحمد عز الذي يشاركه بطولة 
فيلم «إشاعة واحدة ال تكفي»، فقد عرفه 

فقط حينما قرأ عنه في الصحف.
  وكان املنتج محمد ياســـني قد أعلن 
مؤخرا عن التعاقد مع عمر الشـــريف، 
للقيام ببطولة فيلم «إشاعة واحدة ال 
تكفي»، املستوحى من قصة فيلم «إشاعة 
حب»، الذي قام الشريف ببطولته قبل 
عقود، مبشاركة هند رستم والراحلني 
يوسف وهبي وســـعاد حسني وعبد 

املنعم إبراهيم. 

 قال الفنان املصري عمر الشـــريف 
إنـــه رفض ٢٠ مليـــون دوالر عرضها 
عليه الزعيـــم الليبي معمـــر القذافي 
مقابل جتسيد شخصية احملارب «عمر 
املختار» في املسلسل املنتظر تصويره 
بإنتاج ليبي، وذلك لعدم اقتناعه بفكرة 
تضييع وقت وجهد كبير في عمل ميتد 
حللقات طويلة، وال يعتقد أنه سينجح 

مع الناس.
  وأضاف الشريف أنه رفض متاما هذا 
العرض، على رغم أنه في حاجة إلى املال، 
وهو ليس غنيا، ويطلب حاليا مساعدات 
ماليـــة من جنله طارق لكي ينفق على 
نفسه، موضحا أنه لم يتحمس لفكرة 
املسلسل بأن يركب حصانا ألن ذلك ال 
يتواكب مع العصر احلديث، بحســـب 

صحيفة «األهرام» املصرية.
  وتساءل الفنان املصري ساخرا: «من 
يعرف عمـــر املختار في مصر.. ال أحد 
يسمع عنه، ومفيش اتنني يعرفونه، ومن 
عرفه كان فقـــط من خالل الفيلم الذي 
جسده املمثل العاملي أنطوني كوين»، 
مضيفا: هذا يعني أنني سأجهد نفسي 
في شيء غير مضمون جناحه، خاصة 
أنني ال أســـتطيع حفظ احلوار كامال 
باللغة العربية الفصحى، باإلضافة إلى 
اللهجة احمللية الليبية التي ال أستطيع 

التحدث بها.
  وتابع املمثل العاملي: أنه من األساس 
يرفض فكرة املسلسالت، ألنه ال يوجد من 
لديه املقدرة على متابعة ٣٠ حلقة، مشيرا 

 تساءل بسخرية: من يعرف هذه الشخصية في مصر؟

 تامر حسني 

 فيفي عبده  سمية اخلشاب 

 عمر الشريف

 فرقة «مسك» الكويتية في «للحب زمن آخر»

 تامر حسني يصّور «عمر وسلمى ٣» في «لبنان»

 «كيد النسا» بين فيفي وسمية منتصف فبراير

 القاهرة ـ سعيد محمود
  يبدأ املخرج احمد صقر تصوير مسلسله اجلديد «كيد النسا»، الذي تشترك في بطولته فيفي عبده 
وسمية اخلشاب، في منتصف فبراير املقبل، وذلك النه اليزال في مرحلة الكتابة ولم يتم االنتهاء منه 
بعد. وقرر صقر اســـتغالل تلك الفترة في معاينة اماكن التصوير اخلارجي وبناء الديكور الداخلي، 
وعقد جلســـات عمل مع بطلتي املسلسل للوقوف على التفاصيل النهائية قبل بدء التصوير كما انه 

يتمم االتفاق مع باقي فريق العمل.
  وتدور احداث املسلســـل في اطار اليت كوميدي حـــول زوجتني لرجل واحد – ضرتني – وتقومان 
بعمل املقالب في بعضهما، وتنشأ عن ذلك العديد من املواقف الكوميدية، ويعد هذا املسلسل هو اللقاء 
الثاني بني فيفي عبده وســـمية اخلشـــاب بعد ان جمعتهما معا بطولة مسلسل «احلقيقة والسراب» 

منذ عدة سنوات.

 ميريام فارس نجمة الشباب األولى
 LAU تلقت الفنانة ميريام فـــارس دعوة من جامعة 
في بيروت لتســـلم جائزتها كنجمة الشباب األولى بعد 
استفتاء جرى في اجلامعة وفازت به اثر استفتاء اجري 
في جميع فروع اجلامعـــة، واجلدير بالذكر انها حملت 
هذا اللقب من اجلامعات املصريـــة ولكن لهذه اجلائزة 
نكهة مميزة، ألنها جاءت من ارض وطنها، وكانت احيت 
ميريام فارس حفال لصالح شركة Pepsi Co العاملية في 
فندق «روي امليراج» في دبي حضره رؤســـاء الشركة 
وشـــركاؤهم في جميع أنحاء العالم، وكان احلفل الذي 
حصد جناحا الفتا تفاعـــل خالله اجلمهور مع اغنياتها 

وأدائها االستعراضي الراقي على املسرح. 

 رغم أنه ال مشـــاهد للفنان املصري 
تامر حسني ليصورها في اليوم األول، 
إال أن تامر تواجد فـــي موقع التصوير 
لساعات لتشـــجيع فريق العمل بفيلمه 

اجلديد «عمر وسلمى ٣».
  وقد اختار املخرج محمد سامي محالت 
Faces ألدوات التجميـــل لبدء التصوير 
فيها، والفرع الذي بدأ التصوير فيه يقع 
في شـــارع «لبنان» مبنطقة املهندسني 
املصرية حيث ظهرت املمثلة مي عز الدين 
وحيدة في كادر املخرج والتصوير بدأ 
في السابعة صباحا وانتهى في الواحدة 

والنصف من بعد منتصف الليل.
  يذكـــر ان تامر حســـني يتعاون مع 
املخرج ذاته في جتربتـــه التلفزيونية 
األولى في مسلسل «آدم» الذي يفترض 
ان يدخل السباق الرمضاني للعام ٢٠١١ 
ما يعني ان تامر يجب ان يبذل مجهودا 
كبيرا لتصوير فيلم ومسلسل في أوقات 

متقاربة. 

 انتهت عضوة فرقة مسك الكويتية (مسك) من 
تصوير مشــــاهدها في املسلسل االجتماعي «للحب 
زمن آخر» الذي سيعرض قريبا على قناة «الراي» 
من تأليف الكاتبة سالم احمد واخراج سامي العلمي 
واملنتج املنفذ الشاعر خالد البذال، ويعد هذا التعاون 
الثاني بني البذال وفرقة مســــك الكويتية، مسلسل 
«للحب زمن آخر» قصة درامية اجتماعية رومانسية 

تتمحور حول سؤال معني، وهو: هل احلب انتهى في 
زمن طغت عليه املادة بكل انواعها؟ كما يقدم العديد 
من القضايا االجتماعية املتنوعة، وتلعب مسك دور 
الفتاة التي تقع ضحية للحب في زمن تطغى عليه 
املصالح الشــــخصية، كما يشارك في العمل العديد 
من النجوم مثل جاسم النبهان وابراهيم الزدجالي 

وهيفاء حسني واحمد السلمان. 

 فرقة مسك الكويتية 
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