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منتج ما »سلم« من انتقادات 
املمثلني املشاركني في عمله 
اليديد بعدما اكتشفوا بخله 
في الوجبــات اليوميـــة 

اللي يجيبها من مطعم 
هنــدي.. يبه انتـه وين 

واالنتاج وين!

ممثل شاب »مرمر« مخرج 
عمله اليديد لعدم التزامه 

مبواعيد التصوير واذا 
حضر مبچر يطيحله غناوي 
ويخرب على ربعه، واملصيبة 
انه املنتج ما يقدر يطرده ألنه 

مفروض عليه.. اهلل يشفي!

ممثلة »أمرت« مدير اعمالها 
بتصفية حسابـهـا من 

عمــل درامي شاركت فيه 
بعدمــا درت انه زميلتهــا 

املنتجــة قلصت عـدد 
حلقاتهــا في املسلسـل.. 

زين تسوين!

تصفيةغناوي

ياسة.. ما تشوفني شر

فريال يوسف تعثر على »خامت سليمان«

عني احلسود تالحق كندة علوش
يبدو أن عني احلس����ود أصابت املمثلة السورية 
كندة علوش، على الرغم من تعاقدها على مجموعة 
من االعمال الفنية في مصر، اال أنه مت تأجيل جميع 
هذه االعمال الى أجل غير مسمى بسبب االوضاع التي 
متر بها مصر حاليا. وقد انهالت العروض املصرية 
على الفنانة السورية فور جناحها في »أهل كايرو« 
الذي شكل أولى جتاربها في الدراما املصرية، إال ان 
كل االعمال التي تعاقدت عليها توقفت بعد الثورة.

والالف����ت ان العمل الذي اعتذرت عنه كندة وهو 

مسلسل »فرقة ناجي عطا اهلل« الذي يلعب بطولته 
عادل إمام، هو الوحيد الذي استؤنف تصويره من بني 
االعمال الدرامية في مصر. وكانت كندة قد صورت 
عددا من مش����اهدها في فيلم »برتيتة« وقرر املنتج 

تأجيل العمل. 
كذلك مت تأجيل فيلم »املصلحة« الذي كانت تشارك 

في بطولته مع أحمد السقا وأحمد عز. 
وأخيرا وبعدما كانت تستعد لتصوير فيلم »واحد 

صحيح« مع هاني سالمة، تقرر تأجيله أيضا.

دخل�ت الفنان��ة ياس��ة الشهي���رة بشخصي��ة 
»أم نصي���ب« التي ادتها في مسلس���ل »زوارة 
اخلميس« في غيبوبة نقلت على اثرها الى العناية 
املركزة مبستشفى مبارك الكبير بسبب التهاب 
حاد بالرئة وضيق التنف���س الصابتها مبرض 
الربو. »األنباء« زارتها برفق���ة الفنانة القديرة 

س���عاد عبداهلل وعدد من االعالميني ولم تتمكن 
من الدخول اليها بعد منع االطباء الزيارة بسبب 
حالتها احلرجة.  و»األنباء« الذي آملها هذا اخلبز 
تتمنى للفنانة ياسة الشفاء العاجل من وعكتها 

الصحية.
بشار جاسم  ٭

الفنانة ياسة مع أطفال مسلسل »زوارة اخلميس«

عبير: لست نيشان »اخلليج«.. واملهندس حبي

جليلة: لن أقدم اإلغراء و»سكتة« قنبلة فنية! 

وقالت ل� »أنا زهرة« انها تكتفي 
بدخول الفن ع����ن طريق االعالم 
فقط، وانها تريد التركيز على ذلك 
من اجل تطوي����ر ذاتها وقدراتها. 
وتش����تهر الوزان بلقب »نيشان 
ال����ى االعالمي  اخلليج« نس����بة 
اللبناني املشهور، فما يجمعهما 
ه����و مجاملتهما الضي����ف كثيرا، 
لكن عبير رفضت ذلك واعتبرت 
انها حتترم ضيوفها وال جتاملهم، 
وقالت ان هن����اك فرقا كبيرا بني 
االحترام واملجاملة. ولم تخف عبير 
حبها الشديد للفنان ماجد املهندس 
الذي تأمل استضافته في احدى 
حلقات برنامجها »ميالد جنم« الذي 
يعرض حاليا على شاشة »فنون« 

لكي تعبر عن حبها الشديد له.

قبوال جماهيريا عاليا، خصوصا 
أننا عملنا بها خلطة موس����يقية 
مختلفة، أبدع املوزع املوس����يقي 
الفنان حس����ام كامل في إظهارها 
بشكل مختلف، وستكون »قنبلة« 

فنية موجهة جلميع األعمار.
ه����ذا وأكدت جليلة أنها تنوي 
في الفترة احلالية إنتاج األغنيات 
املنفردة، لكي تستطيع خدمة كل 
أغنية بالشكل الصحيح من تصوير 
وتوزيع وتس����ويق، وقالت: أفكر 
في تصوير جميع أغنياتي، لتصل 
بشكل أكبر الى اجلمهور، وأعتقد أن 
خطوة إصدار ألبوم مازالت مبكرة، 
فهو يريد خطة عمل مختلفة عن 
طرح األغنيات املنفردة، مشددة على 
أنها لن تنتهج اإلغراء في طريقها 

الفني، ولن تتجرأ على تقدميه.

املسلسل حتى وقوع الثورة دفع 
املؤلف إلى إضافة جزء من األحداث 
في إطار درام����ي، ملمحة الى أن 
دورها في املسلس����ل سيظهر في 
حلقات متأخرة نسبيا وليس في 
احللقات األولى من العمل، الفتة 
إلى أنها سترتبط خالل األحداث 
الذي يقوم بدور  بخالد الصاوي 
جراح قلب شهير.اجلدير بالذكر 
أن فريال يوسف شاركت في ثالثة 
أعمال درامية عرضت خالل رمضان 
املاضي هي »ملكة في املنفى« و»الف 
ليلة وليلة« و»أزمة سكر«، وحققت 
من خاللها جناح����ا وتواجدا في 

الدراما املصرية.

املذيعة عبير  كثرة احت����كاك 
الوزان بنجوم اخلليج من خالل 
برامجها التلفزيونية ادى بها الى 
االعراب عن خش����يتها على الفن 
اخلليجي سواء في املعنى او الدراما، 
اما مصدر هذا اخلوف بحس����بما 
قالت ملجلة »زهرة اخلليج« فهو 
كثرة الدخالء على الفن، معتبرة 
ان الدخالء هم من يأتون من خارج 
اخلليج ويدخلون الفن ثم يصنفون 
عل����ى انهم فنان����ون خليجيون، 
ورأت ان ذلك س����يحد من تواجد 
الفنية  اخلليجيات على الساحة 
وقالت: أكثر من فنانة أعلنت لي 
عن اعتزالها بسبب ذلك من بينهن 
املمثلة مالك. هذا وال تفكر عبير في 
دخول الفن عبر املغنى او الدراما 

بعد أن أطلقت أغنيتها األولى 
»أذوب« التي تعاونت فيها مع امللحن 
والفنان وليد الشامي، مصورة على 
طريقة الڤيديو كليب، كأول عمل 
تظهر به أمام اجلمهور، بدأت الفنانة 
املغربية، جليلة، املقيمة في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، جتهيزاتها 
الثانية،  املنفردة  إلطالق أغنيتها 
الت����ي انتهت من وض����ع صوتها 
الفنان  عليها وه����ي من أحل����ان 
اإلماراتي، فايز السعيد، وكلمات 
الشاعر س����لطان مجلي، وتوزيع 
الفنان حسام كامل، حيث ستحمل 
األغنية عنوان »سكتة«، وستقوم 
بتصويره����ا قريبا عل����ى طريقة 
الڤيديو كليب قريبا في بيروت. 
وقالت جليلة، حس����ب »ايالف«: 
أتوقع أن تالقي األغنية اجلديدة 

التونس����ية  الفنانة  تس����تعد 
الشابة، فريال يوسف، للمشاركة في 
بطولة مسلسل »خامت سليمان« مع 
الفنان خالد الصاوي، ورانيا فريد 
شوقي، حيث من املقرر أن يتم البدء 
في تصوير العمل خالل األسبوع 
املقبل ليكون جاهزا للعرض خالل 
رمضان املقبل، واملسلسل من تأليف 
محمود احلفناوي، وإخراج أحمد 
عبداحلميد، وإنتاج شركة »بركة 
لإلنتاج الفني«. وعن املسلس����ل 
قالت فريال في تصريح ل� »إيالف« 
انه مت االتفاق عليه، وكانت تتم 
كتابته قبل أحداث الثورة في مصر 
وتونس، مشيرة إلى أن عدم اكتمال 

عبير الوزان

جليلة

فريال يوسف

بعد غياب عشر سنوات عن املشاركة في املهرجان

سندريال املسرح اإلماراتي بدرية أحمد لـ »األنباء«: 
 »قرموشة« أعادتني لـ »أيام الشارقة«

بعد غياب عشر سنوات عادت 
سندريال املسرح االماراتي النجمة 
بدرية احمد ل� »أيام الش���ارقة 
املسرحية« حيث سيعرض لها 
اليوم مسرحية »قرموشة« على 
خش���بة معهد الشارقة للفنون 
املس���رحية وه���ي مس���رحية 
كوميدي���ة حتمل ب���ني طياتها 
الكثير من القضايا االجتماعية 
والسياسية من تأليف عبداهلل 
صالح واخراج احمد االنصاري 
ويشارك في بطولتها باالضافة 
الى النجمة بدرية احمد النجم 
بالل عبداهلل واملمثلة بدور وهي 
من ضمن املسابقة الرسمية اليام 
الش���ارقة املسرحية في دورته 

ال� 21.
»األنب���اء« هاتف���ت النجمة 
االماراتي���ة بدرية احمد ملعرفة 
ش���عورها بع���د ه���ذه الغيبة 
فقالت: لقد ش���اركت في »ايام 
الشارقة املسرحية« بالكثير من 
املسرحيات اجلادة والكوميدية 
وهلل احلمد حققت من خالل تلك 
العديد من اجلوائز  املشاركات 
وكانت آخرها عام 2005 من خالل 
مسرحية »حبة رمل« مع املؤلف 
ناج���ي احلاي واملخ���رج احمد 
االنصاري وشاءت الصدف ان 
اعود بعد غيبة عشر سنوات مع 
املخرج احمد االنصاري من خالل 
املناسبة  »قرموشة« وفي هذه 
اشكر فرقة مسرح دبي االهلي 
واملخرج احمد االنصاري على 
هذه الثقة وان ش���اء اهلل أكون 
عند حسن ظنهم وظن جمهوري 
بتحقيق افضل النتائج من خالل 
هذا املهرجان الذي اصبح عالمة 
مميزة بني املهرجانات الدولية، 
خصوصا انه يقام بدعم من حاكم 

الكويتي  االماراتي جمهوره���ا 
على السؤال عنها دائما واعدة 
اياهم بعمل درامي قريب سيصور 
في الكوي���ت مع احد املخرجني 
املميزين مفضلة عدم االفصاح عن 
اسمه حاليا حتى يكون مفاجأة. 
واختتمت حديثها قائلة: امتنى 
لفريق مس���رحية »قرموشة« 
كل توفيق ف���ي عرضهم الليلة 
وامتنى االس���تمرارية ملهرجان 
ايام الشارقة املسرحية النه من 
املهرجانات التي يتابعها القاصي 

والداني.
مفرح الشمري  ٭

بعد هذه الغيب���ة الطويلة عن 
املهرجان. وبخصوص اعمالها 
الدرامية اجلديدة قالت: سأشارك 
في مسلسل »بيني وبينك« مع 
الفنان حس���ن عسيري وراشد 
الشمراني، باالضافة الى مشاركتي 
في مسلسل »اخلادمة«، وحاليا 
اس���تعد لتصوير مشاهدي في 
املسلسل االماراتي »لن نتفق« مع 
الفنان ابراهيم الزدجالي واملطربة 
رويدا احملروقي، باالضافة الى 
مسلس���ل »هوامير الصحراء« 
الذي تنتجه »روتانا خليجية«. 
وش���كرت س���ندريال املس���رح 

الشارقة س���مو الشيخ سلطان 
القاس���مي. واضافت قائلة: كما 
اشكر أخوي الفنان بالل عبداهلل 
النه هو الس���بب ف���ي عودتي 
للمس���رح اجل���اد وللمهرجان 
وامتنى ان نقدم انا وهو واختي 
ادوار جميل���ة من خالل  بدور 

أحداث مسرحية »قرموشة«. 
واش���ارت الى انها تش���عر 
بخوف كبي���ر وكأنها اول مرة 
تق���ف على خش���بة مس���رح، 
مؤكدة ان هذا اخلوف نابع من 
حرصها الشديد على تقدمي اعمال 
مسرحية جادة ومميزة خصوصا 

سندريال املسرح اإلماراتي بدرية أحمد

بحضور عائلتيهما وأصدقائها املقربني

هيفاء وهبي شاركت األمهات فرحتهن في بيروت

مي تقيم حفل زواجها بالرفاعي نهاية الشهر اجلاري في عمان

في حفلة شهدت إقباال كبيرا 
ملختلف شرائح اجلمهور أحيت 
هيفاء وهبي مبناسبة عيد األم 
حفلة ضخمة ف����ي مدينة كميل 
شمعون الرياضية � بيروت تابعة 
جلمعية »سيدرز للعناية« يعود 
ريعها لدعم العائالت احملتاجة في 
القاعة بعدد  لبنان. وقد غصت 
كبير من اجلمهور معظمهم من 

األمهات واألطفال والعجزة.
كما حضر احلفل جمهور من 
العربي  العالم  أنح����اء  مختلف 
إضافة إلى أبرز سيدات املجتمع في 
لبنان. الالفت كان تفاعل اجلمهور 
معها مبختلف ش����رائحه بشكل 
غير عادي، حيث أعرب اجلميع 
عن محبت����ه الصادقة والعفوية 
لهيفاء رقص����ا وغناء وتصفيقا 
حارا. من جانبها بدت على هيفاء 
الس����عادة وقد بادلت احلضور 
مبحبة كبي����رة وتفاعل تلقائي، 
حيث توجهت إلى اجلمهور في 
القاعة، وسلمت على  أنحاء  كل 
اجلميع يدا بيد وراقصت الكبار 
والصغار والعجزة، وقد تهافت 

في تطور مفاجئ قررت الفنانة 
مي سليم نقل حفل زفافها على 
رجل االعمال علي الرفاعي واملقرر 
إقامته نهاية الشهر اجلاري من 
القاهرة لالردن. وأكدت مي سليم 
في تصريحات صحافية انه كان 
من املقرر ان تقيم احتفاال كبيرا 
بهذه املناس����بة في أحد فنادق 
الكبرى وسط حضور  القاهرة 
عدد كبير من أصدقائها س����واء 
من داخل الوسط أو خارجه إال 
ان األح����داث اجلارية في مصر 
دفعته����ا لالتفاق مع عريس����ها 
على نقل حف����ل الزفاف لالردن 
العسل في إحدى  وقضاء شهر 
ال����دول االوروبية ث����م العودة 
واالقامة بع����ش الزوجية الذي 
مت تأسيس����ه بالقاهرة اجلديدة 
مبنطقة التجمع اخلامس. وعما 
إذا كانت ستقيم حفال كبيرا بأحد 

عطاءتها وباعتبارها الفنانة التي 
أسعدت قلوب األمهات. اجلدير 
بالذك����ر ان ص����ورة جتمع بني 
اللبنانية هيفاء وهبي وزوجها 
رج����ل األعمال املص����ري أحمد 
أبوهشيمة، انتشرت الفترة القليلة 
املاضية عبر املنتديات واملواقع 
االلكترونية، حيث حصدت العديد 
من التعليقات املثيرة والساخرة. 
ويب����دو أن الصورة مت التقاطها 
دون علمهما، حيث يظهران في 
الصورة وهما يرقصان ويدلالن 
بعضهما البعض، بل كاد يقبلها 
قبلة مثيرة، وهو األمر الذي أثار 
الكثير من التعليقات املثيرة عبر 
املنتديات والت����ي تنحصر بني 
الدعاء لهما بدوم الس����عادة في 
حني أن البعض األخر ظل يحسد 
أبو هش����يمة على هيفاء وهبي.
وجتدر االش����ارة إلى أن هيفاء 
أبو هشيمة  وهبي تزوجت من 
منذ عامني تقريبا ومنذ زواجهما 
وشائعات االنفصال تالحقهما، 
ولكنهما يظهران دائما معا لينفيا 

تلك الشائعات بشكل عملي.

الفنادق في عمان، أش����ارت مي 
الى ان االوضاع احلالية وقلقها 
الشديد على ما يحدث في مصر 
دفعتها لالتفاق مع عريسها على 
ان يقتصر احلفل على حضور 
العائلتني  أف����راد  املقربني م����ن 
وبعض االصدقاء املقربني. يذكر 
ان مي سليم احتفلت بعقد قرانها 
على رجل االعمال علي الرفاعي 
21 يناير املاضي وذلك مبنزلها 
في مدينة نص����ر بحضور أهل 
العروسني يتقدمهم شقيقة مي 
الفنانة ميس حمدان وشقيقها 
حيدر، بينما تغيبت داليا حمدان 
الكبرى ملي وميس،  الش����قيقة 
وأكدت مي يومها انها اتفقت مع 
عريس����ها على إقامة حفل كبير 
يوم الزفاف، إال ان الرياح جاءت 
كما يقولون عكس ما اش����تهت 

السفن.

ملا حتمله هذه املناسبة من مشاعر 
وعواطف صادقة. في نهاية احلفل 
كرمت جمعية »سيدرز للعناية« 
النجمة هيفاء وهبي على مجمل 

عليها الصغار والكبار بشكل كبير 
اللتقاط الصور معها، وقد بادلت 
اجلميع مبحب����ة وود، معتبرة 
هذه احلفل����ة من أجمل حفالتها 

هيفاء وهبي أثناء احلفل

مي سليم وخطيبها علي الرفاعي

عادل إمام ينتظر ديكور »فرقة ناجي عطاهلل« 
يواصل الفنان عادل إمام، 
تصوير مسلسله اجلديد »فرقة 
ناجي عطاهلل« في استوديو 
املغرب����ي، بع����د أن انتهى من 
تصوير مش����اهد اس����توديو 
نحاس، على أن يعود له مرة 
انته����اء مهندس  ثانية عقب 
الديكورات  الديكور من عمل 

اجلديدة.
وص����رح املنت����ج صفوت 
غطاس بأن مسلسل فرقة ناجي 
عطاهلل مت تسويقه بشكل جيد 
لعدد من الفضائيات املصرية 
والعربي����ة رف����ض اإلفصاح 
عنها، وه����و من بطولة عادل 
إمام وأنوش����كا ومحمد عادل 

إمام وهيثم أحمد زكي وأحمد 
السعدني وعمرو رمزي وأحمد 
تهامي، وإنتاج صفوت غطاس، 
ومن إخراج رامي إمام، وتدور 
أحداثه حول شخصية ناجي 
عط����اهلل الذي يعم����ل ملحقا 
إداريا بالسفارة املصرية في 
أبيب، ولكن فجأة حتدث  تل 

له عدة مش����اكل ويكمن أحد 
أس����بابها في أن����ه يعبر عن 
الوضع الصهيوني واملجتمع 
اإلسرائيلي بصراحة عن طريق 
أحد البرامج املصرية املشهورة 
التي تتسبب في استبعاده من 
السفارة وجتميد أرصدته ببنك 

داخل إسرائيل.

ويح����اول بعده����ا ناجي 
عطاهلل، احلصول على أمواله 
بالتفاوض ولكن دون جدوى، 
ث����م يقرر الع����ودة إلى مصر 
لتنفيذ مخطط ما السترجاع 
أمواله فيق����وم بتجميع فرقة 
من الش����باب لتنفيذ املخطط 

وتتوالى األحداث.

انتظروني في »بيني 
وبينك« و»لن نتفق« 
و»هوامير الصحراء3« 

و»اخلادمة«


