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 أكد املطرب املصري الشعبي 
انــــه يعتزم  ابوالليف  نــــادر 
مقاضاة جمال مروان صاحب 
اياه  شركة «ميلودي»، متهما 
الفني  العقــــد  بنقض بنــــود 
املبرم بينهما منذ فترة، وقال 
أبوالليف ملوقع «ام.بي.ســــي.

نت»: اوكلت املستشار مرتضى 
منصور القامة دعوى قضائية 
ضد مروان، وقال: لقد وعدني  
جمال مروان شفهيا بأمور مادية 
عديدة خارج نصوص العقد، 
لكنه خلع منها، على ســــبيل 

املثال ال احلصر وعدني بشــــراء سيارة بعد جناح االلبوم الذي حقق 
مروان من ورائه املاليني لكنه لم يف بوعده.

 أكد الفنان السوري الشاب 
الى  النهار انضمامه  معتصم 
فريق عمل املسلسل املصري 
«فرقــــة ناجي عطــــااهللا» من 
بطولــــة املمثل املصري عادل 
إمام ومن إخــــراج ابنه رامي 
إمام، تأليف يوسف معاطي، 
ومن انتــــاج صفوت غطاس، 
ومن املتوقع ان يتم التصوير 
خالل األسابيع القليلة املقبلة، 
وسيصور في عدد من الدول 
العربية، مشيرا الى انه سيجسد 
شخصية شــــاب فلسطيني، 
رافضا الكشــــف عن تفاصيل 
دوره حلني البدء بالتصوير. 

 محمد صبحي عمرو واكد خالد الصاوي عمرو سالمة

 الميتا فرجنية

 أبوالليف

 منى واصف

 محمد صبحي يرفض احتجاجات «يوم الغضب»
  وواكد يوزع المياه على المتظاهرين والصاوي يضرب عن العمل  

  من جانب آخر، تعرض املخرج املصري الشاب عمرو 
سالمة لتعدٍّ من قوات األمن املصرية عليه بالضرب املبرح 
أثناء مشاركته في املظاهرات. وقال عمرو في تصريح 
ملوقع «ام بي سي نت»: «كنت في شارع القصر العيني 
أشـــارك في املظاهرات مع غيري من الفنانني، ومنهم 
املخرج واملؤلف محمد ديـــاب، وبالل فضل، واملطرب 
حمزة منـــرة، وعباس أبواحلســـن، حتى وجدت أحد 
الضباط يأمر العســـاكر بأن يلقوا القبض علّي، وقال 
لهم ان يأخذوني بعيدا عن الكاميرات ويحطموا هاتفي 

احملمول».
  وتابع: «أدخلوني الى داخل احدى العمارات السكنية 
بأحد الشوارع املتفرعة من شارع القصر العيني، وأمر 
العساكر بأن يضربوني، واستمروا في ضربي مدة ١٠ 
دقائق كاملة دون رحمة، حتى غادر الضابط، فوجدت 
العساكر يطالبونني مبحاولة الهرب قبل عودة الضابط». 
حتى جاء ضابط آخر قبل محاولتي الهرب وســـألهم: 
مني ده؟ فردوا عليه اني كنت أصور املظاهرات، فقال 
لهم: "سيبوه" ونصحوني بسرعة الهروب قبل ان يأتي 

الضابط األول.

 مفرح الشمري
املذيع احمد املوســــوي    وّجه 
من خــــالل برنامجه املســــابقاتي 
«ألــــو فبراير» الــــذي يبث يوميا 
عبــــر أثير «كويــــت FM» الدعوة 
جلميع مستمعي احملطة حلضور 
كرنڤال حفل افتتاح مهرجان هال 
فبراير في دورته اجلديدة والذي 
ســــيتضمن العديد مــــن الفقرات 
الترفيهية مبشاركة الشخصيات 
الكرتونية وعدد من الفرق الشعبية 
واخلليجية وذلك في شارع سالم 
املبارك مبنطقة الساملية منذ الساعة 

١ ظهرا وحتى ٨ مساء اليوم.
الى    ودعا املوســــوي األســــر 
احملافظة على أوالدهم من الفقدان 
نظرا لالقبال اجلماهيري املنتظر 
وجــــوده في هــــذا الكرنڤال الذي 
ســــينقل على الهواء مباشرة من 
خالل تلفزيون الكويت وعدد من 

احملطات التلفزيونية اخلاصة.

  جوائز من غير أسئلة

  وكشف املعد علي حيدر ان أسرة 
البرنامج ستوزع اجلوائز املقدمة 
من: «األنباء»، «زين»، «منتزه خليفة 
الســــياحي»، «معهد كــــراون بالزا 
الصحــــي»، «ليموزين اخلرينج»، 
«اجلوثن جالري»، «الفايز للعطور»، 
«عيادة بلسم لألسنان»، باالضافة 
الى جوائز اجلهة املنفذة للبرنامج 
«ميديا فون بلس» على املستمعني 
من غير أســــئلة توجه لهم وذلك 
ابتهاجــــا بانطالق «هــــال فبراير 
٢٠١١» طالبا من املستمعني االكثار 
من ارسال املسجات حتى يفوزوا 
بجائزة السحب األول الذي سيقام 
بعد غد (الســــبت) والتي ستكون 
عبارة عن ســــيارة «شفر» مقدمة 
من اللجنة العليــــا ملهرجان «هال 

فبراير ٢٠١١». 

 ابدت الفنانة املصرية 
عبير صبري انزعاجها 
مـــن اهتمام وســـائل 
االعالم بنوعية املشاهد 
التي ستقدمها في فيلم 
«حفلة منتصف الليل» 
مشيرة الى انها تعرضت 
للسباب والشتائم بعد 
انها  نشر اخبار تقول 
تصر على تقدمي مشاهد 
جريئـــة النهـــا مهمة 

جدا.
  واضافـــت قائلة: ال 
اعرف السر وراء اهتمام 
اجلميع بنوعية املشاهد 
التي اقدمها في الفيلم، 
فوجئت ببعض املواقع 
على االنترنـــت تقول 
على لساني انني استعد 
لتقدمي مشاهد جريئة 
وقبالت وارفض التنازل 

عنها ما عرضني للســـباب والشتائم وجعلني 
اشعر باستياء شديد.

  وتابعت: هناك من يتعمد تشويهي عند قيامي 
بأي عمل وهـــذا يجعلني افقـــد تركيزي، لذلك 
امتنـــى ان تكون هناك رقابة علـــى هذه املواقع 
وضرورة حذف التعليقات اخلادشة للحياء التي 

يقـــوم بكتابتها بعض 
الذين يجهلون  الناس 
اســـتخدام  طبيعـــة 

التكنولوجيا.
  واســـتطردت: انا ال 
احبـــذ حذف املشـــاهد 
اجلريئة النها مهمة جدا 
في االحداث وضرورية 
الستكمال البناء الدرامي 

للحكاية.
  وعـــن اســـتعانتها 
بدوبليرة لتقوم بتلك 
املشـــاهد قالت الفنانة 
فـــي حوارها لصحيفة 
اليوســـف»: لقد  «روز 
تعبـــت من النقاش في 
فكرة املشاهد اجلريئة 
ام  اقوم بتقدميها  وهل 
اعتذر عنهـــا لنرضي 
املجتمع ولذلك وجدت 
مخرجا مناسبا في هذا 
الدور بالتحديد من خالل االستعانة بدوبليرة ألن 
وجه البطلة لن يكون واضحا متاما بل جسدها 
فقط واملخرج محمود كامل ســـيقوم بالتصوير 
بشكل محكم للحفاظ على املصداقية بعكس فيلم 
«عصافيـــر النيل» حيث كانت هناك ضرورة ان 

تقدم البطلة هذه املشاهد. 

الفنان املصري   أرجع 
ابتعاده  أحمــــد حلمــــي 
عــــن التلفزيــــون لكثرة 
ارتباطاته الســــينمائية، 
مشــــيدا بنجــــاح فيلمه 
األخير «بلبــــل حيران»، 
متهمــــا كل مــــن هاجمه 
بأنه لم يشاهد الفيلم أو 
لم يستوعبه، وقال حلمي 
في حوار له مع صحيفة 
«الدستور» املصرية – أثناء 
حضوره معرض الوزير 
الفنــــان فاروق حســــني 
الذي أقيم أخيرا: «أنا من 
الفنــــون جميعا،  محبي 
التشــــكيلي ميثل  والفن 
لي حالة خاصة وشــــكال 
مختلفا، اذ أحب انسجام 
اخلطــــوط اللونيــــة مع 
بعضها البعض، خصوصا 
ان الدهشة متتلكني وأنا 

أتابع خطوط الفنان فاروق حسني.
  وعن كون حضوره املعرض نابعا من تفكيره في 
جتسيد شــــخصية الفنان التشكيلي قال حلمي «ال 
أنكر انني قدمت العديد من الشخصيات الدرامية في 
املرحلة الســــابقة، ولكنني لم أقترب من شخصيات 
درامية أخرى، على رأسها شخصية الفنان التشكيلي، 
ورمبا أفكر في هذه الشــــخصية جديا ألن شخصية 
الفنان التشــــكيلي ثرية جدا على املســــتوى الفني، 
لكن هذا لم يكن دافعي وأنا ألبي دعوة وزير الثقافة 

حلضور معرضه».
  ودافع حلمــــي بقوة 
عن فيلمه األخير «بلبل 
حيران» ووصفــــه بأنه 
جتربــــة فنيــــة إنتاجية 
ناجحــــة جدا، واعتبر ان 
كل من هاجــــم الفيلم لم 
يشــــاهده، أو لم يفهم أو 
يســــتوعب ما جــــاء فيه 
انه حريص  جيدا. مؤكد 
على ارضــــاء ومخاطبة 
جميع شــــرائح املجتمع 
أثناء تقدميه ألي عمل فني. 
وحول ابتعاده عن الدراما 
التلفزيونية رغم دخول 
معظم جنوم جيله مؤخرا 
التلفزيوني  في السباق 
قال حلمي: «أقول لزمالئي 
براڤو عليكم ألنكم وجدمت 
النص والعمل اجليد الذي 
يشــــجعكم على خوض 
التجربة، لكن ال ميكن القول ان اجتاهكم وجناحكم 
يعني بالضرورة ان أتبنى القرار نفسه، فأنا ال أنكر 
انني أحب التلفزيون لكنني لم أعثر بعد على النص 
الذي يشجعني على اتخاذ قرار في هذا اخلصوص، 
والظروف لم تهيأ أمامي بعد خلوض جتربة البطولة 
التلفزيونية وال أبالغ عندما أقول انني «مش فاضي» 
ولدي ارتباطات بأفالم سينمائية أقوم بالتحضير لها، 
وعندما أجد متسعا من الوقت سأجته الى التلفزيون 

الذي أحبه.

 عبرت الفنانة الميتا فرجنية عن سعادتها بفيلم 
«٣٦٥ يوم سعادة» وقالت عن دورها فيه: الدور 
جديد علي وهو لفتاة غنية وجميلة يحبها احمد 
عز ولكنه ال يصدق في حبه لها، وأعتبر الوقوف 
امام جنم له جماهيرية اضافة كبيرة بالنسبة لي، 
باالضافة الى انني احب احمد عز كفنان، ومازلت 

انتظر طرح الفيلم العرف رأي اجلمهور.
  وعن آخر اعمالها السينمائية «محترم اال ربع» 
مع محمد رجب قالت: طبيعة الدور كانت تتطلب 
فتاة من اصـــل لبناني تدعى ملا ألم حتمل نفس 
اجلنسية، وقضت اغلب حياتها هناك ثم جتيء 
ملصر فكان من املنطقي اال تتكلم املصرية بشكل 

احترافي نظرا لعدم وجودها فترة طويلة بها.
  واضافت عند ســـؤالها عن استعانة املخرج 
بها جلاذبيتهـــا: اعتقد ان املخرج حاول توظيف 
الشخصية الدرامية بشكل جيد خالل االحداث بأن 
تظهر كفتاة جميلـــة دون ابتذال في تصرفاتها، 
واعتقد ان كل القائمني على العمل رأوا انني االصلح 
لتقدمي الدور واال ملاذا يتكلف املنتج تكاليف سفري 
وأجري وخصوصا ان كثيرات يصلحن لتقدمي هذه 
النوعيـــة، وبأقل تكلفة، واعتقد ان املنتج اقتنع 
بأنني اجيد تقدمي االغراء، ولكن بإتيكيت وشياكة 
وبراءة وانوثة حلوة ال يســـتاء منها اجلمهور، 
وهناك مناذج اجادت في الرقي باالغراء البريء 

مثل نانسي عجرم وسعاد حسني. 

املمثلة السورية منى   تعيش 
واصــــف حالة من الســــعادة اثر 
النجوم  مــــن  مــــع عدد  تكرميها 
الســــوريني مــــن قبــــل الرئيس 
الفلســــطيني محمود عباس، في 

العاصمة االردنية.
  وصرحــــت منى بأنهــــا التقت 
الرئيس محمــــود عباس حلوالي 
الســــاعة  اربع ســــاعات ونصف 
بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني 
ســــالم فياض، وذلك في السفارة 
الفلسطينية باالردن. واعتبرت منى 
واصف ان عباس كرم تاريخ الدراما 
الســــورية وهو من متابعيها منذ 
البدايات بسبب دراسته في سورية. 
يذكر انه الى جانب منى واصف، مت 
تكرمي كل من جمال سليمان، سلوم 
حداد، دميــــا قندلفت، رنا جمول، 
عبير شمس الدين، شكران مرجتى، 
رنا أبيض، حســــن عويتي، خالد 

القيش، والكاتبة هالة دياب. 

املظاهرات، حيث شارك الفنان عمرو واكد املتظاهرين 
املعتصمني مبيدان التحرير بالهتاف واالعتصام داخل 
امليـــدان. وقام واكد بإحضار زجاجات مياه وتوزيعها 
بنفسه على املعتصمني، وكان واكد قد أعلن منذ أيام عن 
مساندته للشعب املصري في يوم الغضب، وكتب رسالة 
على صفحته الشخصية عبر «الفيس بوك» والتي حملت 
عنوان «بالنسبة لـ ٢٥ يناير»، وجاء نصها كما يلي: «من 
حقنا ان نحلم بالتغيير الذي يجعلنا دولة متحضرة 
ومتقدمة، التغيير الذي يجعل املواطن ماشي رافع رأسه 
في بلده وفي أي مكان في العالم، التغيير الذي سيبقى 
ويستمر، والبقاء زي ما احنا عارفني لألصلح، أنا لست 
خبيرا سياسيا ولكني درست االقتصاد، وأعرض هنا 
وجهة نظري الشـــخصية اللي هي عزيزة عليا، هذا ال 
يعني انها الزم تبقى عزيزة عليكم أو بالضرورة إني 

فاهم، أنا باألحرى بحاول أفهم».
  كما كتب الفنان خالـــد الصاوي على صفحته عبر 
«الفيـــس بوك»: أنا مضرب اليـــوم عن العمل.. تأييدا 
للمطالب الشعبية السلمية والعادلة في اخلبز واحلرية 

والكرامة.

 عبـــر الفنان الكوميدي محمـــد صبحي عن رفضه 
لالحتجاجات التي شهدتها مصر أمس األول، وصادفت 
احتفال احلكومة املصرية بيوم الشـــرطة والتي أطلق 
عليها يوم الغضب، رافضا  املقارنة بني ما يجري في 
بالده واحتجاجات تونس التي قادت الى خلع الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي.
  وأضاف قائال لوكالة أنباء الشرق األوسط املصرية 
الرسمية: قبل قيام بوعزيزي في تونس بحرق نفسه 
كانـــت توجد في مصر حاالت انتحـــار ولكنها لم تؤد 
الى ثورة، وغيـــر منطقي ان نقارن رئيس برئيس او 

نظام بنظام.
  وتابع: نعيش في مصر حرية إعالمية ملموسة ونقول 
ما نشاء بحرية، ولو تفوهنا مبا نقوله اآلن في عهود 

سابقة حلدثت مذابح، وهذا شيء ال ينكره أحد.
  وأوضح ان ما يحدث اليوم من بعض املظاهرات ليس 
إحساسا جماعيا لدى املصريني، وما قاموا به ليس احلل 
اجلماعي الذي يراه املصريون، وطبيعة الشعب املصري 

أنه ال يستجيب حملاولة توجيهه أو تعبئته.
  من جانب اخر شـــارك مجموعة مـــن الفنانني في 

 مخرج مصري: ُضربت من األمن والعساكر هربوني

 انطالق كرنڤال «هال فبراير»
   اليوم بـ «سالم المبارك»

 عبير صبري: تعرضت للسّب والشتم
   بسبب المشاهد الجريئة

 أحمد حلمي: «مش فاضي للتلفزيون» 

 منى واصف تلتقي محمود عباس الميتا فرنجية: لست مغرورة وجاهزة ألدوار اإلغراء
   ألربع ساعات ونصف

 الموسوي وّجه الدعوة إلى جميع مستمعي برنامجه للحضور

 الشيء الذي يسمع بال أذن ويتكلم 
  بال لسان:
  أ ـ الراديو

  ب ـ التلفون 

 أبوالليف: جمال مروان «خلع» من وعده 
لي بسيارة هدية بعد نجاح األلبوم

 معتصم النهار في مواجهة عادل إمام

 تامر حسني في مأزق
 يعيش الفنان تامر حسني 
حالــــة مــــن القلــــق والتوتر 
وذلك بعدمــــا أصبح مصير 
مسلسله اجلديد «آدم» مهددا 
بعدم اســــتكماله، حيث تقدم 
سيناريست شاب بشكوى الى 
نقابة املمثلني يتهم فيها مؤلف 
املسلسل أحمد أبو زيد بسرقة 
مسلسله من مسلسل له يحمل 

عنوان «ذئاب وثعالب».
  بل وقرر السيناريست عادل 
عبدالهادي صاحب مسلســــل 
«ذئاب وثعالب» رفع دعوى 

قضائية على القائمني على املسلسل يتهمهم فيها بسرقة فكرته.
  وتدور أحداث مسلســــل «آدم» حول قصــــة حب تربط بني فتاة 
مسيحية وشــــاب يدعي عمر يحاول بناء مســــتقبله، إال أنه يتهم 
بارتكاب عدة جرائم وكل هذا في قرية ريفية تسيطر عليها مجموعة 

من االشرار. 

 تامر حسني 

 معتصم النهار 

مــــا غيرت   مطربــــة بعد 
اســــمها هااليام قاعدة تتغلى 
على الصحافة وترفض اجراء 
انها مسوية  املقابالت بحجة 
مفاجــــآت حلــــوة لالعيــــاد 

الوطنية.. خير ان شاء اهللا! 

 ممثلة «انغرت» على املنتجني 
اللي ساهموا في بروزها هااليام 
تطلـــب منهـــم مبالـــغ كبيرة 
للمشاركة في اعمالهم والنتيجة 
قاعدة من غير شغل بالبيت.. 

الغرور بداية الفشل!

 مبالغ رفض
 ممثل بعد مـــا نصحوه 
ربعه انه ما يشتغل مع احد 
املنتجني النه نصاب مثل ما 
يقولون، صاحبنا ما صدقهم 
اال بعـــد ما نصـــب عليه.. 

تستاهل!

 نصب

 عبير صبري

 أحمد حلمي 

 (فريال حماد) املذيع أحمد املوسوي واملعد علي حيدر في ستديو البرنامج 


