
 السبت
  ١٢  مارس ٢٠١١ 

 20 
 الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 

 مقدمة برامج بعد ما صارت 
ممثلـــة هااليـــام صايرة مثل 
السوسة في لوكيشن التصوير 
بعد ما خربت عالقة املخرج مع 
املصورين.. الشرهة على اللي 

خالچ ممثلة! 

 ممثلـــة اعتقدت انها ملكت 
احد املنتجني اللي طلبت منه 
عدم مشـــاركة زميلتها بعمله 
النها متهاوشة معاها واملصيبة 
انه املنتـــج خضع الوامرهـا.. 

صچ منتج بوربع!

 خضوع سوسة
 ممثلـــة «فرحانة» 
وايد مبشـــاركتها في 
عمل درامي خليجي بس 
فرحتهـــا ما متت النه 
اهلها رفضوا سفرها.. 

خيرها بغيرها!

 سفر
 مقدمة برامج بعد ما صارت 
ممثلـــة هااليـــام صايرة مثل 
السوسة في لوكيشن التصوير السوسة في لوكيشن التصوير السوسة في لوكيشن التصوير 
بعد ما خربت عالقة املخرج مع 
املصورين.. الشرهة على اللي 

خالچ ممثلة! 

 ممثلـــة اعتقدت انها ملكت 
احد املنتجني اللي طلبت منه 
عدم مشـــاركة زميلتها بعمله عدم مشـــاركة زميلتها بعمله عدم مشـــاركة زميلتها بعمله 
النها متهاوشة معاها واملصيبة 
انه املنتـــج خضع الوامرهـا.. 

صچ منتج بوربع!

 خضوع سوسة
 ممثلـــة «فرحانة» 
وايد مبشـــاركتها في 
عمل درامي خليجي بس عمل درامي خليجي بس عمل درامي خليجي بس 
فرحتهـــا ما متت النه 
اهلها رفضوا سفرها.. 

خيرها بغيرها!

 سفر

 قالت إنها ستصّور «جفنات العنب» ١٥ الجاري

 أنباء عن عودة هالة سرحان إلى القاهرة
  بعد هروبها على خلفية حلقة «فتيات الليل»

 «احكي يا شهرزاد» في نادي السينما 
  بمناسبة يوم المرأة العالمي 

 سلمى المصري: تزوجت هاني رمزي 
بالرغم من فرق العمر

 يوم المرأة يعيد أمل وهبي للحفالت بعد ٥ سنوات

 اعتبرت املمثلة السورية سلمى املصري أن العام 
احلالي بالنســـبة لها، هو عامها العربي بامتياز، 
وذلك ملشاركتها في الدراما في ٣ بلدان عربية في 
وقت واحد. وقالت املصـــري في تصريح ملوقع 
«النشرة»: عام عربي بامتياز بالنسبة لي، فهي أول 
مرة أعمل في ٣ درامات عربية في موســـم واحد، 
ففي مصر لي دور بطولة، وفي األردن أشارك في 
عمل كوميدي، وفي سورية ألعب أدوارا مهمة في 

أكثر من لوحة من املرايا. 
  وشرحت سلمى مشاركاتها الثالثة باقتضاب: 
ألعب دور البطولة في مصر من خالل مسلســـل 
«عريس دليفري»، حيث أكون زوجة للممثل هاني 
رمزي الذي أرغب بالزواج منه رغم أنه يصغرني 

كثيرا في السن ويظهر دور املال في حتديد العالقات 
اإلنســـانية في العمل، أما في األردن فأشارك في 
مسلسل «عيلة ابو حرب» وهو كوميدي يجسد 
احلالة االقتصادية التي مير بها املجتمع األردني 
والعائالت، وفي سورية «املرايا» معروفة للجميع 

وال شيء أقوله عنها. 
  ورفضت سلمى اعتبار نفسها قد تأخرت عن 
الدراما املصرية أو العربية ككل وقالت: لم أتأخر، 
بل إن كل شيء يأتي في أوانه، فعربيا شاركت في 
الدراما اخلليجية ســـابقا، كما عملت في السينما 
الســـورية املصرية املشتركة، اعتقد ان الفنان ال 
يتأخر ألن الفن ليس محطات وصول، بل إنه األوان 
متى وصل فيه الفنان إلى املكان الذي يرغب به. 

 ترددت أنباء داخل مدينة اإلنتاج اإلعالمي 
عن عودة اإلعالمية، هالة سرحان، الى القاهرة 
خالل األيام املقبلة لتعود مجددا الى شاشة 
«روتانا»، بعد هروبها من مصر على خلفية 
حلقاتها من برنامج «هالة شو» عن فتيات 
الليل، والتي وضعت بســـببها على قوائم 
ترقب الوصـــول في مطار القاهرة للقبض 

عليها في حال دخولها إلى البالد.
  وتأتي عودة هالة الى القناة في ظل احلملة 
التي تقوم بها «روتانا سينما» للدفاع عنها، 
حيث تقدم مقتطفات مـــن برنامجها الذي 
حذرت فيه مـــن انفجار األوضاع في العام 
٢٠٠٦ مع وضع صور مما يحدث اآلن على 

الشاشة.
  وعززت األنباء عن عودة سرحان، بحسب 
«ايالف»، توقيع الشـــركة املصرية ملدينة 
اإلنتاج اإلعالمي عقدا مع شـــركة «روتانا 
الدوليـــة لإلنتـــاج والتوزيـــع الفني»، مت 
مبقتضاه تأجير أحد االستديوهات مبجمع 
االســـتوديوهات العاملـــي باملدينة بجميع 
جتهيزاته الهندسية من كاميرات الديجيتال 

 مبناسبة االحتفال بيوم املرأة 
العاملي تقيم اجلمعية الكويتية 
حلقوق اإلنســـان، بالتعاون مع 
نادي الكويت للسينما عدة أنشطة 
سينمائية تتضمن عرض ثالثة 
أفالم تصور بعضـــا من هموم 
ومشـــاكل املـــرأة املعاصرة في 
مختلف بلدان العالم، وذلك في 
الفترة من ١٤ الى ١٦ اجلاري، مبقر 
النادي باملدرسة القبلية الساعة 

السابعة مساء.
  واألفالم هي «اوف سايد» من 
اخراج جعفـــر بناهي، و«احكي 
يا شهرزاد»، من اخراج يسري 
نصـــراهللا، والفيلـــم االماراتي 
القصير «بنت مرمي»، من إخراج 
سعيد ساملني و«نساء بال ظل» من 

إخراج هيفاء املنصور.  

 في إطـــار احتفاالت اجلزائر بيوم املرأة 
العاملي، أقام املطربان أمل وهبي والشـــاب 
يزيد - مطرب املـــرأة األول في اجلزائر- 
حفلني اكتظت كل منهما بحشـــد كبير من 
النساء. وعبرت أمل عن سعادتها بعودتها 
إلى جمهورها في اجلزائر بعد غياب دام ٥ 

سنوات ألسباب عائلية. 
  وافتتحت أمل وهبي حفلها، بحسب موقع 
«ام.بي.ســـي»، بأغنية «اخليالة» التي تعد 
أشهر أغنياتها والتي صنعت جنوميتها في 
العالـــم العربي، وردد اجلميع معها كلمات 
األغنية التي حتمل معها ســـحر الفلكلور 
املصري. وتابعت أمل احلفل بأغنية شيخ 
األغنية الشعبية الراحل احلاج العنقة «يا 
رايح وين مســـافر» التـــي تتغنى بالغربة 
واملهجـــر، وأغنية الشـــاب خالد وفضيل 

«عبدالقادر يا بوعالم».

 واكد في فيلم مصري ـ فرنسي
 يشــــارك املمثل عمرو واكد 
متثيال وإنتاجا في فيلم بإنتاج 
مصريـ  فرنسي مشترك، يحمل 
عنــــوان «يوفينتوس في قرية 
تيمجاد» حيث يتنافس فريقان 
لكــــرة القدم مــــن املراهقني من 
التأهل  قريتني مختلفتني على 
إلى منطقة مارسيليا  للســــفر 
الفرنسية، فيختار أحد الفرق اسم 
الفريق اإليطالي «يوفينتوس» 
أن  املقرر  اســــما لفريقه. ومن 
الفيلم ممثلون من  يشارك في 
اجلزائر وفلســــطني، ولم يتم 
االستقرار على األسماء النهائية 

حتى اآلن. 

ووحدات اإلضاءة والتسجيل الصوتي، وذلك 
لعودة انطالق مجموعة قنوات «روتانا» من 

املدينة في األيام القليلة القادمة.

 هالة سرحان 

 مشهد من فيلم «احكي يا شهرزاد»

 سلمى املصري هاني رمزي 

 مي عز الدين 
  ترفض تخفيض أجرها

 رفضت الفنانة مي عـــز الدين عرضا 
من املنتج محمد السبكي بتخفيض أجرها 
عن اجلزء الثالث من فيلم «عمر وسلمى» 
بسبب اخلسائر التي تعرضت لها شركة 

السبكي.
  وبررت مي موقفها، حسب «النشرة» بأنها 
ال حتصل على مبالغ كبيرة من األساس، 
وأنهــــا على اســـتعداد لالنتظار إلى أن 
تتحسن األحوال حتى لو اضطرت الظروف 

 مي عز الدين لتأجيـــل الفيلم إلى العام املقبل. 

 أمل وهبي 

 الكاتب حمد بدر

 عمرو واكد

  مفرح الشمري
  بعد غياب عن الســـاحة الفنية تعود الفنانة 
القديرة هيفاء عادل لألعمال الدرامية من خالل 
بطولتها للمسلسل احمللي «جفنات العنب» 
للمؤلف واملنتج حمد بدر مبشاركة عدد 
من جنوم الكويت واخلليج، خصوصا 
انهـــا أبدت اعجابها الشـــديد بنص 
املسلسل الذي يناقش العديد من 
القضايـــا االجتماعية ويوضح 
املفهوم احلقيقي للصداقة من 
خـــالل احداثه التي تقع في 

٣٠ حلقة.
  وأكدت الفنانة القديرة 
هيفاء عادل لـ «األنباء» 
ان نص املسلسل الذي 
كتبه حمد بدر يحمل 
بني طياته الكثير 
القضايــــا  مــــن 
املكتوبة بشــــكل 
صحيــــح األمر 
دفعهــــا  الــــذي 
للمشاركة في هذا 
انها  العمل خصوصا 

الساحة الفنية لفترة طويلة غائبــــة عن 
لعدم وجود نص يســــتفزها من الداخل، 
مشــــيرة الى ان نــــص «جفنات العنب» 
اعجبها ولذلك قررت ان تعود من خالله 

للساحة الفنية.
  وأشادت أم صقر بفكرة النص 
الذي يعتبـــر خطا دراميا جديدا 
ينتهجه الكاتب حمد بدر يضاف 
لنجاحاتـــه الســـابقة، متمنيـــة 
ان يكون تنفيـــذ العمل بنفس 

اجلمالية املكتوب بها.

 الفنانة القديرة
   هيفاء عادل

 

 ياسمين تبحث عن منتج لفيلمها
 تبحـــث املمثلـــة ياســـمني 
عبدالعزيز عن منتج بديل حملمد 
ياســـني النتاج فيلمها اجلديد 
بعدما أنهت تعاقدها معه خالل 

األيام املاضية.
  وبعدما أخبرهـــا بأنه غير 
مستعد خلوض جتربة االنتاج 
خالل الفترة املقبلة، نظرا الى 
التي  الكبيرة  املادية  اخلسائر 
تعرض لها بعد ثورة ٢٥ يناير 

حسب «النشرة».
  ُيذكر ان ياســـني ُيعرض له 
فيلم «٣٦٥ يوم سعادة» الذي لم 
يحقق اي ايرادات تتيح لعجلة 

االنتاج ان تدور مجددا.   ياسمني عبدالعزيز

 مجهولون يهددون وفاء عامر وحلمي بكر بالقتل

 القاهرة ـ سعيد محمود
  تلقت الفنانة وفاء عامر واملنتج محسن جابر 
واملوســـيقار حلمي بكر وأحمد الدســـوقي مدير 
شركة جود نيوز، رسائل على هواتفهم احملمولة 

حتتوي على تهديدات بالقتل.
  بدأت الواقعة، حسب صحيفة «اليوم السابع» 
املصرية، بتلقي املقدم محمد فوزي رئيس مباحث 
قسم شرطة الدقي واملقدم أحمد الوتيدي رئيس 
مباحث قسم شرطة العجوزة ٤ بالغات من كل من 

الفنانة وفاء عامر واملوسيقار حلمي بكر ومحسن 
جابر صاحب شركة عالم الفن، وأحمد الدسوقي 
مدير شركة جود نيوز تفيد بتلقيهم رسائل نصية 
على هواتفهم احملمولة من أرقام مجهولة تتضمن 
تهديدات لهم بالقتل واإليذاء، كما طالبهم املتصلون 
بدفـــع مبالغ مالية كبيـــرة لالبتعاد عنهم وعدم 
تهديدهم، فتم إخطار اللواء فاروق الشـــني مدير 
أمـــن اجليزة وحترر عن الواقعة احملضر الالزم، 

ومت إخطار النيابة ملباشرة التحقيق. 

 حلمي بكر وفاء عامر

 تامر حسني ينفي حصوله 
  على ٣٤ مليون جنيه لبطولة «آدم»

 نفـــى الفنان تامر حســـني، 
األخبار التي يتم تداولها حاليا 
حول رفضه لتخفيض أجره في 
مسلسل «آدم»، معتبرا أن هذه 
االخبار عارية متاما عن الصحة. 
وفي هذا الصدد، أكد تامر انه منذ 
بداية مشواره الفني وهو ال يفضل 
التحدث في مسألة األجر، نافيا 
ايضا ما ورد في بعض الوسائل 
االعالمية بأن أجره في املسلسل 
يصل إلـــى ٣٤ مليـــون جنيه، 
حيث رفض ان يكون موضوع 
أجره مثارا للشائعات الصحافية 
خصوصا في مثل هذه الظروف 

الصعبة التي متر بها مصر.
  يذكر ان مسلســـل «آدم» من بطولة تامر حسني، مي عز الدين، 
ماجد املصري، أحمد زاهر، درة، دينا فؤاد، عفاف شعيب، حجاج عبد 
العظيم، ونهال عنبر، وهو من إخراج محمد ســـامي، وتدور أحداث 
املسلســـل حول شاب فقير من بيئة شـــعبية يواجه ظروفا صعبة 
بعد وفاة والـــده، فيضطر للعمل مبهنة عامل توصيل ألحد مطاعم 

املأكوالت السريعة، وهكذا تتوالى احداث القصة. 

 تامر حسني

  أضافت قائلة: سأدخل اللوكيشن لتصوير أول 
مشاهدي في هذا العمل ١٥ اجلاري مبشاركة نخبة 
من جنوم الكويـــت واخلليج، متمنية التوفيق 

والنجاح جلميع املشاركني في هذا العمل.
  وعن اسم املسلســـل «جفنات العنب» قالت: 
يكفـــي انه مأخوذ من أغنيـــة جميلة تغنت بها 
«جارة القمر» السيدة فيروز وهي «هل مشيت 
العصر مثلي بني جفنات العنب والعناقيد تدلت 
كثريات الذهب» من قصيدة جبران خليل جبران، 
ولذلك أنا سعيدة بان أشارك في مسلسل تغنت 
بعنوانه فيروز وأمتنى ان ينال دوري فيه اعجاب 
جمهـــوري العزيز الذي أحرص على ان أقدم له 

األفضل دائما. 

 يورغو شلهوب: لم أندم ألنني اعتذرت عن «لونا»
 قال املمثل اللبناني يورغو شلهوب انه غير 
نادم على اعتذاره عن قيامه ببطولة ٣ مسلسالت 
عرضت عليه واعتذر عنها وهي «لونا»، «نقطة 
حب»، و«لو ما انقطعت الكهربا». كالم شلهوب 
جاء في برنامج «ضيف الضيف» مع اإلعالمي 

روبير فرجنية عبر إذاعة «صوت الغد».
  وأضاف يورغو ان اعتذاره عن «لونا» كان 
ألســــباب مادية، ولفت بعد مشاهدته حلقات 
من «نقطة حب» الى ان املخرج ميالد ابي رعد 
«شقل» العمل بجهده، مشيرا الى انه يستعد 
لتجسيد دور الفنان وسيم طبارة في مسلسل 
«الشــــحرورة»، وان نص مروان العبد الذي 
قدمه اليه املنتج ايلــــي معلوف في «األرملة 
والشيطان» جميل جدا، وان «علقة بالعلية» 
كان علقــــة جميلة جدا، وان فيلمه الكوميدي 
املشترك مع الفنان جورج خباز يدرس ويطبخ 

 يورغو شلهوب على نار هادئة. 

 هيفاءعادل: سعيدة بمشاركتي 
  في عمل تغنت بعنوانه السيدة فيروز


