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 انسحب النجم الكوميدي 
طلعت زكريا من بطولة اجلزء 
الثاني من مسلســــل «جوز 
ماما» بسبب اعتراضه على 
استبدال املخرج أسامة العدل 
باملخرج أسد فوالدكار، وكان 
اجلزء األول من املسلسل قد 
ُعرض فــــي رمضان املاضي 
وشاركته بطولته هالة صدقي 

ورجاء اجلداوي.
  ومــــن ناحيــــة أخــــرى، 
البشاير  وبحســــب جريدة 
املصرية، وافق طلعت على 
املشاركة في مسلسل «امليراث 
امللعون» مــــن تأليف محمد 

صفاء عامر، كما ينتظر طلعت زكريا عرض فيلمه اجلديد «الفيل في 
املنديل» والذي يقوم من خالله بدور فكهاني يتم االســــتعانة به في 

إحدى عمليات املخابرات املصرية في اسرائيل.

النجم   يســـتعد حاليـــا 
الكبير يحيى الفخراني لبدء 
تصويـــر املسلســـل اجلديد 
«بواقـــي صالـــح» والـــذي 
يخرجه ابنه شادي في اولى 
جتاربه اإلخراجية الدرامية، 
واملسلسل، حســـب جريدة 
البشاير املصرية، من تأليف 
ناصر عبدالرحمن ومن انتاج 
محمد فوزي. وتدور أحداث 
املسلسل في إطار اجتماعي.

   يذكر أن آخر اعمال النجم 
يحيى الفخراني هو مسلسل 
«شيخ العرب همام» من إخراج 
حســــني صالح وشــــاركته 

بطولته النجمــــة صابرين وعرض في رمضان املاضي وحقق جناحا 
كبيرا، وكان من املتوقع ان يقوم الفخراني بتصوير مسلسل «محمد 
علي» والذي أعلن عنه عقب انتهاء شهر رمضان املاضي مباشرة ولكن 

لم يبدأ تصويره ولم يتم اإلعالن عنه حتى اآلن. 

 حتـــدث املخـــرج أحمد 
العوضـــي مخـــرج فيلم 
«بون سواريه» عن اخلالف 
أبوزيد  بينه وبني محمود 
مؤلف الفيلـــم الذي اتهمه 
بتشـــويه الفيلم من خالل 
الفيلـــم وبرومو  اعالنات 
غادة عبدالرازق اخلاص به 
والذي اعطى انطباعا سيئا 
عن الفيلم ودفع العديد من 
النقاد النتقـــاد الفيلم قبل 

بداية عرضه. 
  وجاء رد احمد، حسب 
البشاير املصرية،  جريدة 
بان برومـــو الفيلم يخص 

منتج الفيلم وطريقته في تسويق الفيلم وانه ليس مسؤوال عنه 
باملرة وانتقد احمد بشدة الهجوم الذي شنه النقاد على الفيلم قبل 
مشاهدته حتى ان أحدهم قد قام بنقد الفيلم بشكل صارخ جدا ليلة 
عرض الفيلـــم. واكد احمد ان الرقابة قد وافقت على الفيلم وعلى 
اعالنات الفيلم. كما اكد احمد العوضي انه كان قد ابتعد عن إخراج 
أفالم من انتاج السبكي بسبب عصبيته الشديدة ولكنه وافق على 
الفور على إخراج الفيلم بعد علمه انه من بطولة غادة عبد الرازق 
النها من أذكى املمثالت وانهـــا موهبة حقيقية ومن ناحية اخرى 

أكد أنه يطمئن على اإليرادات بشكل يومي. 

 ميساء مغربي 

 الفنانة القديرة سعاد عبداهللا باسمة في مسلسل «أيام الفرج»

 طلعت زكريا

 يحيى الفخراني

 غادة عبدالرازق 

 ميساء مغربي تتعرض
   لحادث سير في بيروت

  
  بيروت ـ ندى مفرج سعيد

  أنقذ األطباء في لبنان عني الفنانة ميساء مغربي اثر تعرضها 
حلادث ســـير مروع في بيروت بعد اصطدام ســـيارة كانت تقلها 
بأخرى. وقد طمأنت ميســـاء جمهورها بانها بخير، مشـــيرة الى 
ان األطبـــاء متكنوا من إنقاذ عينها التي دخل فيها زجاج النظارة 
الشمسية التي كانت ترتديها أثناء احلادث بعد ان أجروا لها العالج 
الالزم في الوقت املناسب. وقد غادرت الفنانة بيروت متوجهة الى 
دبي بعد ان سمح لها األطباء بركوب الطائرة اثر استقرار حالتها 

الصحية.  باسمة حمادة

 «آخر فرصة» لباسمة مع سعاد عبداهللا

 بشار جاسم
  انتهت الفنانة باسمة حمادة من تصوير 
آخر مشاهدها من مسلسل «قصة هوانا٢» مع 
املخرج محمد القفاص في مملكة البحرين، 
وعن هذا العمل تقول: صورت اجلزء الثاني 
من مسلسل «قصة هوانا ٢» مع املخرج محمد 
القفاص حيث اقدم في كل حلقة موضوعا 
ودورا مختلفا عن احللقة االخرى من خالل 
العديد من القصص االجتماعية التي تتحدث 
عن العالقة الشريفة بني االطراف، وايضا 

عــــن اخليانات الزوجية ويشــــاركني في 
املسلسل العديد من النجوم منهم: ابراهيم 
الزدجالي ومشــــاري البالم وهبة الدري 

وقحطان القحطان وآخرون.
  وعن اعمالها الرمضانية اجلديدة، تقول: 
سأباشر خالل ايام قليلة ببروڤات القراءة 
للمسلســــل الرمضاني «آخر فرصة» مع 
القديرة ســــعاد عبداهللا والعمل  النجمة 
من تأليف وداد الكــــواري واخراج احمد 
املقلة واجسد في هذا املسلسل شخصية 

األم املخلصة واملعطاءة البنائها وال اريد 
ان اشــــرح الشــــخصية اكثر ألنها مليئة 

باالحداث.
  يذكر ان مسـلســــل «آخر فرصة» من 
الفنانــــة القديرة بطولة ســــعاد عبداهللا 
وعبدالعزيز جاسم وحسني املنصور وخالد 
امني ومشــــاري البالم وملياء طارق ومرام 
حســــني املهدي واحمد ايراج وعبير احمد 
وصمود ومالك وهيا عبدالسالم والعديد 

من النجوم. 

 طلعت زكريا ينسحب
   من «جوز ماما» بسبب أسد

 الفخراني في مسلسل
   من إخراج ابنه شادي

 غادة عبدالرازق تفجر أزمة
  بين مؤلف ومخرج «بون سواريه»


