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البدوي: سأتخذ 
اإلجراءات القانونية 
الالزمة ضد هيفاء 

وهبي

الظروف السياسية 
سبب تأخير ألبومي 

وانتظروني مع 

اخلليفة قريباً

خالل مؤمتر ألبوم »في بالي« بـ»هوليدي إن الساملية«

حمود ناصر: الناس فهموني غلط في »بيت أبونا«

هيفاء وهبي تسب وتهدد مؤلف مسلسلها.. 
وأحمد عدوية يشاركها »املولد«

وس���أظهر فيه بش���خصيتي 
احلقيقية، ومن يريد ان يراني 
ممثال على الشاشة فليشاهدني 
في رمضان من خالل هذا العمل 
الضخم وأمتنى أن نكون عند 

حسن ظن اجلمهور بنا.
وبسؤاله عن مشاركته في 
أبونا« أجاب:  مسرحية »بيت 
لألس���ف الناس فهموني غلط 
ألنه���م توقعوا اني س���أمثل 
على اخلشبة ولكن مشاركتي 
كان���ت مقتصرة فق���ط على 
غناء أغني���ة واحدة في ختام 
املس���رحية واعتقد انها كانت 

غلطة منتج.
وفي نهاية املؤمتر كش���ف 
املطرب حمود ناصر انه يجهز 
لتعاون فني مع النجم حسن 
البالم من خالل زهيرية جديدة 

ولكن في شكل مختلف.
خالد السويدان  ٭

املطرب الشعبي أحمد عدوية 
التمثيل  إل���ى  أنه س���يعود 
بعد س���نوات م���ن الغياب، 
م���ع هيف���اء وهب���ي، حيث 
سيش���اركها مسلسل »مولد 
وصاحبه غايب«، والذي تقوم 

ببطولته.
وأش���ار عدوي���ة إلى أنه 
س���يقدم في املسلس���ل دور 
أب هيف���اء، التي تلعب دور 
»نوسة«، وهي راقصة شعبية 
تتجول في املوالد، مؤكدا في 
تصريح ل���ه نقله موقع »أنا 
أنه سيقدم مجموعة  زهرة« 
من أش���هر أغنياته الشعبية 
ضمن أح���داث العم���ل، كما 
يش���ارك الفنان���ة اللبنانية 
تقدمي مجموعة من األغنيات 
التي  الش���عبية، واملفاجآت 

يتضمنها العمل.
ويشارك في بطولة مسلسل 
 »مول���د وصاحب���ه غايب« 
عدد كبير من الفنانني، منهم 
صفية العم���ري، وعال غامن، 
 وحس���ن حس���ني، وع���زت 
أب���و عوف، ويج���ري حاليا 
ترشيح باقي أبطال املسلسل 
الهواري،  مع املخرج مجدي 
الذي يتول���ى عملية اإلنتاج 

أيضا.

املنتجة لأللبوم نش���طة جدا 
وقال: اس���تعد معها لتصوير 
 ڤيدي���و كلي���ب خ���الل األيام 
ال� 10 املقبلة ألغنية »في بالي« 
العبكل  من كلمات عبدالعزيز 
وأحلاني وس���يكون اإلخراج 
الرفاعي، وس���يكون  خلال���د 
التصوير مفاجأة والناس عند 
مشاهدتها للكليب لن تعرف من 
أنا. وعن س���بب تأخر األلبوم 
رد: بسبب الظروف السياسية 
التي تلقي بظاللها على املنطقة، 
وهذا ايضا كان س���بب تأخير 
عقد مؤمتر صحافي لهذا الشأن، 
واعتقد ان األمور أصبحت أفضل 
اآلن من خالل ملسي لردة فعل 

الناس.
وحول دوره في مسلس���ل 
»امللك���ة« م���ع النجم���ة هدى 
حسني قال ناصر: لقد تشرفت 
باملشاركة في هذا العمل الرائع 

يحتكرها، ولكن ما أثار انتباهه 
أن اسم بطلة املسلسل »نوسة« 
وأن أحداثه تتش���ابه كثيرا 
مع أحداث املسلسل الذي قام 

بكتابته لها مسبقا.
وقرر بدوي التوجه لنقابة 
السينمائيني، وطلب مقارنة 
ما كتبه مبا كتبه محرم حتى 
تتبني احلقيق���ة، وأعلن أنه 
سيتخذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة ض���د هيفاء في حال 
تأكد من سرقتها لفكرته، مع 
استبعادها من بطولة املسلسل 
وبحثه عن فنان���ة مصرية 
لتلعب دور »نوسة«، وما ان 
علمت هيفاء بتصريحاته حتى 
أرسلت لها الرسالة التهديدية 

على تلفونه.
انه ال يعرف  وقال بدوي 
مب���اذا تقص���د ح���ني تقول 
»هتوريني«، هل سترس���ل 
بلطجية أم ستتصرف بشكل 
آخ���ر؟، قب���ل أن يضيف أن 
النيابة والقضاء بينهما اآلن 
بسبب هجومها عليه، كما أن 
أمر املسلسل متروك لنقابة 
الس���ينمائيني كي ترى مدى 
التشابه بني العملني حتى يتخذ 

بعد ذلك إجراءات أخرى.
م���ن جانب آخر، كش���ف 

أقيم مس���اء امس األول في 
فن���دق هوليدي ان الس���املية 
مؤمترا صحافيا للفنان حمود 
ناصر مبناسبة طرحه أللبومه 
2011« حتت  اجلديد »في بالي 
رعاية الش���اعر الشيخ دعيج 
اخلليفة وبحض���ور عدد من 
اإلعالميني، وأداره الزميل نايف 

الشمري.
ف���ي البداية املؤمتر حتدث 
الفنان حم���ود ناصر موجها 
شكره للشيخ دعيج اخلليفة 
املتواصل للفنانني  على دعمه 
الشباب ووقوفه معهم، مؤكدا 
حرص���ه على التع���اون معه 
من خالل ألبومات���ه الغنائية 
واألغاني السينغل، كاشفا عن 
دراس���ته لعمل دويتو غنائي 
النور قريبا من  جديد سيرى 

كلمات اخلليفة.
وأك���د ناصر ان الش���ركة 

»أنت إنس����ان قليل األدب 
ومش محترم، لم نفسك عشان 
لو ملمتش نفسك أنا هاوريك«، 
ذلك هو نص الرس����الة التي 
فوجئ بها املؤلف طارق البدوي 
على هاتفه احملمول من النجمة 
اللبنانية هيف����اء وهبي، إثر 
مشكلة بينهما بشأن مسلسل 
»نوسة« الذي كتبه وكان من 
املفترض أن تقوم ببطولته، 
إلى  الفور تقدم ببالغ  وعلى 
الع����ام يتهمها فيه  النائ����ب 

بالتهديد والسب والقذف.
وروى ب���دوي م���ا حدث 
جلريدة »روز اليوسف« بأنه 
سبق االتفاق له من قبل الثورة 
على مسلس���ل يحمل اس���م 
»نوسة«، بعد أن طلبت منه 
هيفاء وهبي الكتابة لها، ولكن 
العمل كامال تأثرا  مت تأجيل 
باألزمة االقتصادية التي يعاني 
منها الوس���ط الفني وتوقف 

اإلنتاج عقب الثورة.
ويكمل ب���دوي أنه فوجئ 
منذ فت���رة قليلة بأخبار عن 
مسلسل جديد لهيفاء يحمل 
اسم »مولد وصاحبه غايب«، 
قام بكتابته مصطفى محرم 
الهواري،  ويخرجه مج���دي 
ول���م يهتم في البداية ألنه ال 

حمود ناصر

أحمد عدوية

الشيخ دعيج اخلليفة والزميل خالد السويدان أثناء املؤمتر

هيفاء وهبي

جمهور »موازين« يتحدى املطر حبًا في فن الرباعي
ألبومه اجلديد جاهز وفي انتظار هدوء األوضاع

أرسلت له رسالة على احملمول إثر مشكلة بينهما

وأمطار السماء وكتبوا »جمهور 
صابر الرباعي يتحدى األمطار 

حبا له ولفنه«.
وكان���ت املطربة املغربية 
حسناء زالغ افتتحت احلفل 
وقدمت مجموعة من أغنياتها 

اجلميلة.
وف���ي الي���وم التالي عقد 
صابر الرباعي مؤمترا صحافيا 
حت���دث فيه عن مش���اركته 
في األوبري���ت الغنائي الذي 
سيشارك فيه إلى جانب ماجدة 
الرومي وكاظم الساهر وحسني 
املنور  اجلس���مي وأس���ماء 
وحسناء زالغ حتت إشراف 
الفنان العاملي كوينسي جونز، 
وعن جديده أكد الرباعي ان 
ألبومه جاهز لكنه في انتظار 
هدوء األوض���اع في املنطقة 

العربية.

واخلليجية واملغربية وسط 
تفاع���ل كبير، وق���د تناولت 
الصحاف���ة املغربية في اليوم 
التالي ذاك املشهد الرومانسي 
الذي مزج بني صوت الرباعي 

أحيا النجم صابر الرباعي 
حفلة مميزة ضمن أنش���طة 
مهرج���ان موازين � إيقاعات 
 العالم إذ فاق عدد احلضور 
ال� 60 ألف مح���ب للرباعي 
والذين حتدوا هطول األمطار 
بغزارة وأبوا ان يغادروا املكان 
وكل ذلك من أجل االستمتاع 
بغناء الرباعي الشجي الذي 
أطرب احلاضرين على نحو 
ساعتني ونصف الساعة دون 

كلل او تعب.
وأمام هذا املشهد الرائع الذي 
امتزجت في���ه األمطار بألوان 
املس���رح وهت���اف وتصفيق 
الرباعي  اجلمهور غنى صابر 
مجموع���ة م���ن أغنياته التي 
حفظها محبوه عن ظهر قلب 
فكان���ت األغني���ات باللهجات 
التونسية واملصرية واللبنانية 

صابر الرباعي أثناء احلفل

ممثلة شابة متضايقة حيل ألنه 
الناس ليما تشوفهم بالشارع 

يقولون لها ليش تتصنعني 
بأدوارچ مع انچ خريجة متثيل 
وإخراج.. الفن موهبة واللي ما 

عنده موهبة يقعد في بيتهم 
مو چذي يالطيبة!

ممثل أربع وعشرين ساعة 
منفس وشايف حاله انه 

الوحيد اللي يفهم من بني 
أبناء جيله هاأليام يفكر 
انه يجرب حظه بإخراج 

املسلسالت علشان يطلع 
من مرحلة املمثل إلى مرحلة 
اإلخراج.. خير ان شاء اهلل!

مطربة يديدة عالساحة مو 
محصلة أحد يوزع أغنيتها 

اليديدة ألن املوزع املوسيقى 
طلب مبلغ »غالي« وعالي 

منها، الشي اللي خالها تفكر 
انها توزعها بره الديرة.. يبه 
قعدي بالبيت وايد وارحمي 

الناس من صوتچ!

تصنع

مرحلة

توزيع

بعدم���ا نالت جائ���زة أفضل 
فنانة لعام 2010 في حفل »دير 
جيست«، تستعد الفنانة أنغام 
لطرح أغنية جديدة خالل أيام، اال 
ان أنغام، بحسب موقع »النشرة« 
تتبع سياسة التكتم على تفاصيل 
االغنية كي تفاجئ جمهورها كما 

اعتادت أن تفعل.

الفنان خالد الصاوي  اعتذر 
عل���ى صفحته ب� »الفيس بوك« 
لإلعالميني والصحافيني لنزول 
»الفاجومي« فجأة بغير عرض 
خاص. وق���ال الص���اوي على 
صفحته: »أعتذر بشدة جلميع 
السادة اإلعالميني والصحافيني، 
وعائلتي وأصدقائي املقربني، كان 
من الواجب وجود عرض خاص 
لفيلم »الفاجومي« ولكنه اقتحم 
السوق بدون عرض خاص، أرجو 
أنكم تعذروني، وأمتنى التوفيق 
لكل أسرة الفيلم الذين أخلصوا 
في عملهم، وبهذه املناسبة أمتنى 
من املنتجني واملوزعني فتح الباب 
إلبداعات فناني الثورة الشباب 
من كل األقاليم، وأطالب النقابات 
الفني���ة باحتضانه���م بدال من 

استبعادهم«.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

أنغام تتبع 
سياسة التكتم

خالد الصاوي 
يعتذر لعائلته 

والفنانني!

أنغام

املش����هورة التي تتس����بب في 
استبعاده من السفارة، وجتميد 
أرصدته ببنك داخل إسرائيل، 
يحاول بعدها ناجي احلصول 
أموال����ه بالتفاوض دون  على 
جدوى، ثم يقرر العودة إلى مصر 
لتنفيذ مخطط ما الس����ترجاع 
أمواله فيقوم بتجميع فرقة من 

فترة النقاهة باملنزل.
وقدم محبو أصالة التهاني 
على ال�»فيس بوك«، ودعوا 
لها بالس���عادة والهناء بعد 
والدة أول ت���وأم من زوجها 
اجلديد املخرج واملنتج طارق 
العري���ان، ومتن���وا لهما ان 
يعيش���ا حياة مليئة باحلب 
واألم���ل، كما وضع���وا لهما 
صورة جتمعهما بتوأميهما 
وكتب���وا عليه���ا »واكتمل 
احللم«، وقالوا انه بهذا التوأم 
فإن أصالة بات لديها 4 أوالد، 

طلبت الفنانة منة فضالي 
من أحد احملام���ني املعروفني 
القاهرة استئناف احلكم  في 
الصادر ضدها بإعادة »الشبكة« 
الس���ابق عادل  إلى خطيبها 

حقي.
وكانت أزمة »شبكة« منة 
فضالي قد ع���ادت لألضواء 
بعد حصول عادل حقي على 
حكم قضائ���ي يلزم فيه منة 
بضرورة رد »الشبكة« املقدمة 
إليها، والتي تبلغ قيمتها 59ألف 
جنيه، وفي حال���ة عدم الرد 

سيتم احلجز عليها.
وأكدت منة، حسب موقع 
»شريط السينما«، أنها تركت 
األمر للمحامي، وأنها لن تسمح 
لتلك القضية بأن تشغلها عن 

نشاطها الفني.
ارتبطت  ق���د  وكانت منة 
بعادل حقي ف���ي خطوبة لم 
انتهت  تستمر طويال، لكنها 
مبش���اكل وقضايا منذ العام 
2009، حي���ث فس���خت منة 

عادل إمام انتهى من تصوير مشاهد 
»ناجي عطااهلل« في تركيا

»واكتمل حلم« أصالة نصري على الـ»فيس بوك«

منة فضالي تستأنف احلكم الصادر ضدها

الشباب لتنفيذ املخطط وتتوالى 
األحداث.

اثنان منهم من زوجها السابق 
املنتج أمين الذهبي وهما خالد 
وش���ام، واثنان من زوجها 
احلالي طارق العريان وهما 
آدم وعل���ي، ودعوا ألصالة 
ب���دوام الصحة والس���عادة 

وراحة البال.

اخلطبة ورفضت رد الشبكة، 
فقام عادل حقي برفع دعوى 
قضائية مطالبا فيها باسترداد 

»شبكته«.
وجاء في عريضة الدعوى 
أن »الش���بكة« عب���ارة ع���ن 
خامتني مرصع���ني باألحجار 
الكرمية ومجموع���ة أحجار 

من األملاس.

انتهى النجم عادل إمام من 
تصوير مسلسله اجلديد »فرقة 
ناجي عطااهلل« في تركيا مساء 
أمس »االثن����ني«، حيث صرح 
املنتج صفوت غطاس جلريدة 
»اليوم السابع« قائال: انتهى عادل 
إمام من تصوير مشاهده بتركيا 
ويعود القاهرة اليوم »الثالثاء« 
التصوير ببعض  الس����تئناف 
شوارع القاهرة، وبعدها يسافر 
فريق عمل املسلسل إلى العاصمة 
اللبنانية بيروت لتصوير بعض 
املشاهد هناك، بعد أن كان من 
املفترض أن يصورها بسورية، 
ولكن ما مت تصويره حتى اآلن 
يبلغ حوال����ي 80% من أحداث 
املسلسل. وتدور أحداث املسلسل 
في إطار اجتماعي كوميدي حول 
الذي  شخصية ناجي عطااهلل 
يعمل بامللحق اإلداري بالسفارة 
املصرية في تل أبيب، ولكن فجأة 
حتدث له مشكلة، عن طريق أحد 
برامج »التوك ش����و« املصرية 

الفنانة السورية  وجهت 
أصالة الشكر لكل أصدقائها 
وأهلها الذين وقفوا بجوارها 
لالطمئنان عليها بعد وضعها 
لتوأمها »علي وآدم« اجلمعة 
املاضية، باحد املستشفيات 
بالقاه����رة، حي����ث حرصت 
مجموعة كبي����رة من األهل 
واألصدق����اء عل����ى التواجد 
معها باملستشفى، بينما اكتفى 
البعض، حسب »اليوم السابع« 
املصري����ة بإرس����ال الورود 
واالطمئنان عليها من خالل 
شقيقتها أماني التي لم تتركها 
منذ ذهابها إلى هناك، وكانت 
تطمئن كل أصدقائها بشكل 
دائم، كما لم تنس أيضا طمأنة 
محبي أصالة الذين حرصوا 
على االطمئنان على فنانتهم 
املفضلة، وحرصت أماني على 
كتابة جميع األخبار تفصيليا 
على صفحتها اخلاصة على 
ال�»فيس ب����وك«، مؤكدة أن 
التوأمني في  أصالة وضعت 
صحة جيدة، كما انها تتمتع 
هي أيضا بصحة جيدة اآلن، 
وس����تخرج من املستش����فى 
خالل س����اعات قليلة لتكمل 

عادل إمام

أصالة نصري

منة فضالي


