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 مطرب بعد ما «فصل» على  16 
شركة انتاجه هااليام مسوي 
املياه  واسطات علشـــان ترد 
ملجاريها بس مسؤولني الشركة 
رافعني عليه اجلام.. ما دام مو 

قدهم ليش تتحداهم! 

 مخرج خليجي متضايق هااليام 
النه عليـــه ضبط واحضار من احد 
املنتجني بســـّبة انه مـــا اجنز عمله 
بالشـــكل املطلـــوب وقاعـــد يدور 
واسطات علشان يشيلون عنه الضبط 

واالحضار.. خير ان شاء اهللا!

 مطلوب تحدي
 ممثلة «شـــهدت» زور 
على زميلتها علشان تأخذ 
دورها في عمل درامي يديد، 
بـــس املنتج كشـــت فيها 
بعد ما عـــرف احلقيقة.. 

تستاهلني!

 حقيقة

 أعربـــت الفنانة يســـرا عن 
الذين  الشـــديد من  اســـتيائها 
يحاولـــون إفســـاد عالقتهـــا 
بأصدقائها، وتناول تعاونها مع 
شركة جديدة على انه «خدعة» 
للعدل. وقالت جلريدة الشروق 
املصرية: هذه ليست املرة األولى 
التي أتعاون فيها مع شركة اخرى 
غير العدل خالل السنوات الـ ٩ 
األخيرة التـــي عملنا فيها معا، 
وانني تعاونت من قبل مع شريف 
فـــي مسلســـل «حلظات  عرفة 
حرجة» عام ٢٠٠٦ ثم عدت مرة 
اخرى للتعاون مع العدل جروب، 

وكشفت يسرا ان عدم وجود سيناريو جيد هو السبب وانها اختارت 
ســـيناريو «شـــربات لوز» بعد قراءتها ٣٠ سيناريو، وحرفية تامر 
حبيب في الكتابة، واختياره فكرة شديدة االختالف عن املوضوعات 

التي قدمتها هو ما أجبرها على اختيار هذا املسلسل.
 

 الليلة السحب األول لسيارة «الشفر» في «ألو فبراير»
 مفرح الشمري

  استطاع املذيـــــع أحمد املوسوي ان يخلق 
جوا مرحا مع مســـتمعــــــي «كويت FM» من 
خالل برنامج املســـابقات «ألـــو فبراير» الذي 
يعده علي حيدر ونايف الكنـــــدري ويخرجه 
سعود املسفر بينما ينســـق اتصاالته جميل 
إقبال، رامي الشـــعار، محمـــود عطية، وذلك 
بعــــــد االنطالقـــة اجلميلة لكرنڤال مهرجان 
هال فبراير في شارع سالم املبارك، حيث حتدى 
املستمعــــــني، خصوصا عمالء «زين» من خالل 
فقرات البرنامج التي شهدت حلقته املاضية إقباال 
جماهيريا منقطع النظير للتعبير عن فرحتهم 
بانطالق املهرجان رسميا لعل وعسى يفوزوا 
بجوائز أجمل تعليق التي خصصتها لهم اسرة 
البرنامج واملقدمة من رعاة البرنامج «األنباء»، 
«زين»، «منتزه خليفـــــة السياحي»، «اجلوثن 
غاليري»، «عيــــــادة بلسم لألسنان»، «معهد 
كراون بـــــــــالزا الصحي»، «الفايز للعطور»، 
«ليموزين اخلرينـــج»، باالضافة الى اجلوائز 
اخلاصة املقدمــــــة من اجلهة املنفذة للبرنامج 

«ميديا فون بلس».

  الشفر األولى اليوم

  تتجه أنظار املســـتمعني الليلـــة ملعرفـــــة 
مـــــن سيفوز بسيارة «الشفر» األولى املقدمة 
من اللجنة العليا ملهرجـــان هال فبراير والتي 
سيتم الســـحب عليها قبل نهاية حلقة الليلة 
بدقائق بحضــــــــور مراقبي اإلعالن التجاري 

والشؤون املالية وعــــدد من الرعاة بعد ان مت 
تخــــــزين جميع أرقام املســـتمعــــني فـــــي 
«الكمبيوتــــــر» منذ انطالقة البرنامج ٢٠ اجلاري 
وحتى اليوم حيث سيتم سحب رقم الفائــــز 
عشوائيا من خالل عملية الفرز التي ستتم عبر 

جهاز «الكمبيوتر».. 
  فمن سيفوز بالســـيارة األولى، مستمع أم 

مستمعة؟! 

 سيف اهللا المسلول هو لقب..

  أ ـ عمر بن الخطاب

  ب ـ خالد بن الوليد 

 رانيا يوسف

 محكمة األسرة تؤجل أولى جلسات «خلع» رانيا يوسف 

 شكوى بنقابة السينمائيين ومحضر بالشرطة 
يتهم مسلسل تامر حسني بالسرقة

 يسرا: سيناريو تامر حبيب وراء 
انفصالي عن العدل

 اكدت الفنانة رانيا يوسف أنها متمسكة بطلب اخللع من زوجها 
املنتج محمد مختار، وهو األمر الذي ستعلنه وتؤكد عليه في اجللسة 

املقبلة من القضية مبحكمة األسرة واملقرر عقدها االثنني املقبل.
  وأوضحت رانياـ  في تصريح ملوقع mbc.net قائلة: لقد رفضت 
تدخل وســـطاء من الوســـط الفني وخارجه إلجراء الصلح بيني 
وبني زوجي، مؤكدة أنها مستمرة في التقاضي وأنها لن تقبل بأي 

وسطاء وترفض تدخلهم في شؤونها اخلاصة.
  وشددت بقوة على عدم االستعانة بأي أحد للدخول في وساطة 
بينهما، وقالت: لو عدنا سنعود بدون وسطاء، ولو انفصلنا فسيتم 
االنفصال بدون وسطاء أيضا، مشيرة الى إنها علمت من محاميها 
أن اجللســـة القادمة ســـتعقد االثنني املقبل، وأن اجللسة الثانية 
يجب أن تكون بعد ١٥ يوما من أول جلسة لنظر القضية في جلنة 

فض املنازعات أوال. 

 تقــــدم سيناريســــت شــــاب 
يدعى عادل عبدالهــــادي لنقابة 
الســــينمائيني والرقابــــة علــــى 
املصنفات الفنية بشــــكوى ضد 
مسلسل تامر حسني «آدم» ومؤلفه 
احمد ابوزيد بتهمة سرقة مجموعة 
الدرامية ملسلسله  من اخلطوط 
«ذئاب وثعالب»، كما قام بتحرير 
محضر بقسم شرطة الدقي بهذا 
الشــــكوى  املعنى.وقال صاحب 
جلريدة «الشروق» املصرية انه 
كان قد سجل فكرة مسلسله في 
الشهر العقاري في شهر مايو من 
العام املاضي، وقام بتسجيلها مرة 

اخرى في الرقابة بعدها بشهر، حيث تدور حول عالقة 
حب تربط بني فتاة مســــيحية وبطل عمله املسمى 
عمر، وهو شاب يحاول بناء مستقبله قبل ان يتهم 

بارتكاب عدة جرائم وكل هذا في 
قرية ريفية يسيطر عليها مجموعة 
من االشــــرار.وأكد أنه من خالل 
قراءة الصحف ومواقع االنترنت 
اكتشف وجود تشابه بني عمله 
وقصة «آدم» وحدد أوجه التشابه 
بني القصتني مــــن ناحية الفتاة 
املسيحية وعالقتها بالشاب املسلم 
وايضا قصة الشاب املكافح، مؤكدا 
انه كان قد ذهب قبل نحو ٥ اشهر 
الى الشركة املنتجة ملسلسل تامر 

وعرض عليهم السيناريو.
انه تقدم بشــــكوى    وأوضح 
لنقابة الســــينمائيني حتمل رقم 
٣٢٥ كما قدم شكوى مماثلة امام جهاز الرقابة على 
املصنفات وحرر محضرا بالواقعة لوقف التصوير 

حتى يحصل على حقوقه كاملة. 

 عادل إمام ينفي اعتبار مظاهرات مصر «عمًال غوغائيًا» 
  ونقيب الممثلين ينتقد مشاركة بعض الفنانين في المظاهرات 

 أعلـــن الفنان عادل إمام مســـاء امس األول انه 
لم يصـــف اطالقا مظاهرات الشـــباب بأنها «عمل 
غوغائي»، مؤكدا ان التصريحات التي نسبت اليه 
ونشـــرت على االنترنت ال أساس لها من الصحة، 
نقال عن صحيفة «الشـــروق» املصرية. وقال إمام 
في تصريح لوكالة األنباء الفرنسية ان كل ما نسب 
اليه على مواقع انترنت مختلفة «ليس حقيقيا وانه 
مت اختالقه»، مؤكدا على انه من حق هؤالء الشباب 
التعبير عن أنفسهم واملطالبة مبا يريدون على ان 
يكون ذلك في اطار سلمي، خصوصا ان احلرية هي 
أمانة يجب ان نحسن استخدامها، مشددا على ان 
«هؤالء الشباب يجب ان يجدوا من يستمع اليهم 
ويحاورهم من قيـــادات الدولة، ألن لهم احلق في 

ان يعّبروا عن آرائهم وان تؤخذ هذه اآلراء بعني االعتبار».
  من جانب آخر، غضب نقيب املمثلني د.أشرف زكي من دعوة الفنان خالد الصاوي 
لتجمع الفنانني داخل مقر نقابة املهن التمثيلية، دون الرجوع اليه وابالغه بذلك،مشيرا  

الى انه شارك الفنانني في اجتماعهم لبحث األوضاع 
التي حتدث في الشارع املصري بسبب مظاهرات 
الغضـــب.وكان الفنان خالد الصاوي قام بتوجيه 
دعـــوة لزمالئه عبر موقع الــــ «فيس بوك» كتب 
فيها: «زمالئي وأصدقائي وأساتذتي األعزاء فناني 
مصر من جميع املهن، أدعوكم للتجمع غدا اخلميس 
٢٧ يناير في نـــادي نقابة املهن التمثيلية بالبحر 
األعظم بدءا من الثامنة مساء إلعالن انتمائنا للناس 
وتضامنا مع مطالبهم العادلة في اخلبز واحلرية... 

خالد الصاوي».
  يذكر أن عددا من الفنانيني  املصريني قد أصدروا 
بيانا أكدوا فيه انهم يؤيدون كل مطالب الشـــعب 
املصري في انتفاضته التي أعلنها بكل جالء يوم 
الغضب، والتي تتلخـــص في احلرية والتغيير والعدالـــة االجتماعية، ومنهم: خالد 
يوســـف، خالد الصاوي، تامر حبيب، بالل فضل، يسري نصراهللا، وعشرات الفنانني 

اآلخرين.

 تامر حسني
 يسرا

 عادل إمام  د.أشرف زكي 


