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 مطربة اشـــترطت على  26 
انتاجها بأن تكون  شـــركة 
صورتها على غالف ألبومها 
ألنها مسوية لوك يديد بعد ما 
احترق لوكها القدمي... احلمد 

هللا والشكر! 

الغيرة   ممثل «اشـــعل» 
في قلوب بعـــض املنتجني 
بعـــد اعالنـــه بالتوقيع مع 
منتج عربـــي لبطولة عمل 
خليجـــي.. اهللا يوفقه بس 

ليش الغيرة؟!

شرط غيرة
 ممثلة شابة هاأليام سعيدة 
بأنه فنانة مشهورة «نادتها» 
للمشاركة بعملها اليديد الشي 
اللي خالها تطرش مسجات 
حق الصحافة علشان ينشرون 

اخلبر.. اهللا يشفي!

مسجات

 عامر احلمود  هيفاء حسني  عادل إمام 

 تخفيض أجر عادل إمام
   من ٣٠ إلى ٢٠ مليون جنيه

 انخفض أجر املمثــــل املصري عادل إمام مــــن ٣٠ مليونا إلى 
٢٠ مليــــون جنيه مصري، بعدما وافــــق على عدم احلصول على 
الدفعة الثانية من أجره في مسلسل «فرقة ناجي عطااهللا» الذي 
يقوم ببطولته وذلك، حسب «النشرة» لعدم التمكن من استكمال 
تصوير أحداث املسلسل في ظل األحداث األخيرة وتداعياتها على 
االقتصــــاد املصري. يذكر ان أحداث مسلســــل «فرقة ناجي عطا 
اهللا» تدور حول خمســــة جنود كانوا يعملــــون حتت امرة قائد 
عســــكري يقرر بعد تقاعده أن يقوم بالسطو على بنك إسرائيلي 
فيســــتدعي فرقته لتكوين عصابة لتنفيذ املهمة، حيث يذهبون 
إلى غزة ومنها إلى تل أبيب ويســــتأجرون مسكنا بجوار البنك 

استعدادا للسطو عليه.  

 عامر الحمود: هيفاء حسين ال ترضى بالظلم
 الرغبة في االنتصار انتهت بألم شديد يحرق 
القلب، والطمع واجلشع جنحا في االستيالء على 
أموال األهل.. تلك هي أحداث املسلسل اجلديد «وجع 
االنتصار» الذي بدأ املخرج السعودي عامر احلمود 
فـــي تصويره بالبحرين منذ أيام، وتقرر عرضه 

على قناة أبوظبي في السابع من ابريل املقبل.
  والعمل من تأليف د.ليلى الهاللي وبطولة الفنانة 
هيفاء حسني، علي جمعة، يوسف بوهلول، قحطان 

القحطاني، سارة، ونخبة من النجوم.
  وصرح املخرج السعودي عامر احلمود، حسب 
«ايالف» بأن العمل يناقش قضية مهمة وهي الطمع 
واجلشع ثم صحوة الضمير التي تأتي لإلنسان 
بعدما يغلب عليه الشعور بالندم إزاء ما فعله مع 

أقرب النـــاس إليه، وهم عائلته، ويتحدث العمل 
أيضا عن قضية الزواج من الطبقات االجتماعية 
املختلفة، وعن سر تسمية العمل بهذا االسم، أكد 
احلمود أن االســـم نابع ومنشق من قصة العمل، 
فالنصر على االهل بالطمع واجلشع البد ان يكون 
مؤملا. من جانبها كشفت الفنانة هيفاء حسني عن 
دورها في العامل وقالت انها جتســـد شخصية 
مضاوي وهي بنت طيبة وال ترضى بالظلم، ويجسد 
العمل قضايا الصراع بني اخلير والشـــر، فتفوق 
ســـلطة املال واجلاه البساطة والصدق، وكشفت 
أيضا ان العمل تدور أحداثه في ٣ مراحل تاريخية 
وهي فترة الثمانينيات والتســـعينيات وصوال 

الى ٢٠١٠.

 نانسي عجرم 

 يسرا 

 ميسون 

 من الذي تسبب في قطع فستان نانسي عجرم؟

 يسرا تعيش حالة نفسية سيئة 
  بعد تجميد «شربات لوز» 

 السعودية ميسون: أعمالي جريئة فنيًا

 «ألو فبراير» يختتم حلقاته غدًا
 مفرح الشمري

  يختتم برنامج املسابقات «ألو 
فبراير» حلقاته غدًا بعد أن قدم 
العديد من اجلوائز ملســـتمعيه، 
خصوصا عمـــالء «زين» املقدمة 
من الشركات الراعية: «األنباء»، 
«زين»، «منتزه خليفة السياحي»، 
بـــالزا الصحي»،  «معهد كراون 
«ليموزين اخلرينـــج»، «عيادة 
بلسم لألسنان»، «الفايز للعود 
والعطور»، «اجلوثن جاليري»، 
باالضافة الـــى اجلوائز اخلاصة 
املقدمة من اجلهة املنفذة للبرنامج 

«ميديا فون بلس».

  الشيفروليه غدًا

  تشهد حلقة غدًا السحب االخير 
على سيارة «الشيفروليه آفيو» 
الرابعة املقدمة من اللجنة املنظمة 
ملهرجان هال فبراير، وذلك بحضور 
مراقبي االعالن التجاري والشؤون 

املالية بوزارة االعالم.

 من الذي تســــبب بقطع فســــتان الفنانة نانسي عجرم في إحدى 
احلفالت التي قامت بإحيائها؟ وهــــل مت األمر عن قصد وبفعل فاعل 
أم أنه كان وليد الصدفة؟ أســــئلة سيكشف على إجاباتها في برنامج 
تلفزيوني مصري جديد بعنوان «مصــــر اليوم» من تقدمي د.توفيق 
عكاشة، وإخراج محمود سالم. كما سيتم طرح أسئلة أخرى واإلجابة 
عليها مثل: ما ســــر قبلة الســــادات ألم كلثوم؟ وما صحة خبر فريد 
األطرش في الزواج من امللكة نارميان، واحتراق ســــاق رشدي أباظة 
أثناء حالقة ذقنه؟ وغيرها من األسرار التي تكشف اجلانب اآلخر حلياة 
املشاهير حسب «النشرة». من جانب آخر حتضر املخرجة اللبنانية 
ليلى كنعان حاليا لتصوير أغنية للفنانة اللبنانية نانســــي عجرم، 
وتستعد إلى جانب ذلك لتصوير أول أفالمها السينمائية. وقد اختارت 
نانسي عجرم تصوير أغنية «إمتى هاشوفك» من ألبومها اجلديد مع 
ليلى كنعان، وينتظر البدء في تصوير الكليب بعد أن تلد نانســــي، 
حيث إنها في الشــــهر السابع مع احلمل حاليا، وكشفت كنعان عن أن 
إيقاع األغنية ســــيكون «التاجنو» مما يدفع املستمع إلى االعتقاد في 
أن الكليب ســــيدور حول التاجنو، ولكن نانسي سترقص في العمل 

حسبما تقول كنعان، وستكون الرقصة مفاجأة للناس. 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  يتعرض مسلسل الفنانة يســــرا اجلديد «شربات لوز»، ملا ميكن 
أن يطلــــق عليه حالة «جتميد»، خاصة بعد إيقاف الشــــركة املنتجة 
استكمال التعاقد مع الفنانني الذين كانوا من املفترض أن يشاركوا به، 
باإلضافة ملوقف شركتي «وايت هاوس» للمنتج محمود بركة، وشركة 
«أفالم يحيى شــــنب» منتجتي املسلسل، الذي يهدد بخروج يسرا من 
املنافســــة الدرامية لرمضان ٢٠١١، فقرر املخرج خالد مرعي عدم بدء 
التصوير، إال بعد اكتمال كتابة كل احللقات واســــتالمها بالفعل، في 
حني لم ينته املؤلف تامر حبيب اال من كتابة «١٥» حلقة فقط. وتدور 
أحداث مسلسل «شربات لوز» حول سيدة تعمل في مصنع للمالبس 
اجلاهزة لإلنفاق على أسرتها، بسبب الظروف الصعبة التي متر بها، 

وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.
  يذكر أن آخر أعمال يسرا الدرامية كان مسلسل «بالشمع األحمر»، 
ومت عرضه في رمضان ٢٠١٠، وشارك في بطولته كل من محمد عادل 
إمام وشيرين وهشام عبداحلميد وإميي سمير غامن، ومن تأليف مرمي 

ناعوم وإخراج سمير سيف. 

 اعتبرت الفنانة السعودية ميسون أن عملها في «صايعني ضايعني» 
فتح لها ابواب النجومية والعمل في أكثر من حقل فني، منتقدة وبشدة 
ما وصفته بعالم الرجل داخل الوسط الفني، وقالت ان املساحة لو تركت 
للفنانات فسيستطعن جتسيد ادوار والكشف عن تلك احلقوق املهضومة 
للمرأة اخلليجية، معترفة بأنها تخطت احلواجز، واتســـمت باجلرأة 
الفنية في جتسيد بعض أدوارها. واضافت ميسون، حسب «ايالف»، 
أنها تعطي فنها جل وقتها واهتمامها حتى لو كان على حساب حياتها 
الشخصية (املقصود هنا الزواج) على الرغم من ان دور العاشقة بات 
مفصال عليها واتقنته وابدعت فيه مبسلسلها الذي انهته اخيرا «سوق 
احلراج»، حيث جتسد دور عاشقة في ظروف صعبة مع فهد احليان، 
الى جانب الكويتي محمد جابر، عماد اليوســـف، بشير الغنيم، ماجد 
مطرب فواز، عبداهللا املزيني، شيرين حطاب، شافي احلارثي، مرزوق 
الغامـــدي، لطيفة املجرن، أغادير الســـعيد، عبدالعزيز املبدل ويحيى 
ابراهيـــم من اليمن وهو من تأليف الســـعودي ناصر العزاز واخراج 
السوري نضال عبيد، وقد صور العمل في الرياض. وكشفت ميسون 
عن عمل مصري سوري مشترك ستذهب على اثره الى القاهرة لالتفاق 

والتنسيق وتقوم في العمل بدور فتاة مصرية شعبية. 

 يقول المثل: اسأل مجرب وال تسأل:
  أ ـ أحد

  ب ـ صديق
  ج ـ طبيب 


