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يارا أثناء االحتفال بعيد ميالدها

املمثلة استعانت 
مبحاميها الذي »كسر 

شوكة« املنتج أمام 
فريق عمله

أجور
مطربة خليجية أشعلت 

نار الغيرة بقلوب عدد من 
زميالتها بعد ما أعلنت 
مشاركتها في مهرجان 
غنائي األسبوع املقبل.. 

الزين يفرض نفسه!

ممثل »نصحوه« ربعه بأنه 
يشارك في عمل خليجي 
وبعد ما راح للمنتج طلب 

مبلغا كبيرا الشيء اللي 
خلّى هاملنتج يطرده من 

مكتبه.. من طمع طبع!

مدير إنتاج للحني مو قادر 
يرد على اتصاالت الفنيني 
اللي شاركوا في مسلسله 

األخير علشان يعطيهم 
 باقي أجورهم.. صچ 

أي شيء!

غيرةمبلغ

وع����ن أس����باب اعتزالها 
عرض األزياء بشكل مفاجئ 
أجابت: اعتزلت عرض األزياء 
عام 1986 بعد إصابتي بالغدة 
الدرقية وزيادة وزني، وكنت 
انني طلقت من  أقول وقتها 
الرجل الذي أحبه رغم أنفي 
وكنت أقص����د عرض األزياء 
ألتفرغ للتمثيل وكانت بداية 

مروان خوري يكشف طبيعة 
تعاونه مع وردة

رجاء اجلداوي: شعرت بأنني مطلقة 
عندما اعتزلت عرض األزياء

كش���ف الفنان مروان خوري عن طبيعة 
األغنية التي س���تجمعه م���ع الفنانة وردة 
اجلزائرية في ألبومها املقبل والتي أجنزها 
خالل أسبوع واحد فقط، حيث قال إنها أغنية 
عصرية جتمع أش���ياء من العصر السابق 

وكتبها باللهجة املصرية وفقا لطلبها.
وأش���ار الى ان وردة طلب���ت منه أغنية 
باللهجة اللبنانية ق���د ال تتمكن من ضمها 
أللبومه���ا املقب���ل، مؤكدا في ح���وار له مع 
»ميوزيكنايش���ن«، تعاونه مع وردة سواء 
حققت األغنية جناح���ا كبيرا أو عاديا، ألن 
مج���رد التعاون معها يضيف له الكثير الى 
أرشيفه ومصداقيته، وقال: هذا يعتبر جناحا 
بحد ذاته. وحول تفسيره لتعاونه مع الفنانة 

ميليس���ا صاحبة الصوت املتواضع مقارنة 
مع وردة، قال خوري: لم تضع ميليسا بعد 
صوتها على أغنية »مقهورة« لكن التنويع 
ميكن أن يكون عبر إمكانيات وش���خصيات 
مختلفة، فتركيزي األكبر يكون على احلضور 
احملبب عند الناس، وال أريد أن أقول كم يطلب 

مني أغنيات وأعمال، فلم ال؟
وح���ول تعاوناته املقبلة أك���د ان أعماال 
ستجمعه مع كل من كارول سماحة وماجدة 
الرومي وأصوات يتعامل معها للمرة االولى، 
كما انه تكلم مع صابر الرباعي وش���يرين 
وأنغام على تعاونات مقبلة، هذا اضافة الى 
حفالت له في الصيف بني تونس واجلزائر 

واملغرب ولبنان.

عملي م����ع النجم عادل إمام 
في مس����رحية »الواد س����يد 

الشغال«.

الفنان����ة رج����اء  أك����دت 
انه����ا تعتز بفترة  اجلداوي 
عملها كعارضة أزياء، والتي 
امت����دت أكثر م����ن 24 عاما 
سافرت خاللها الى أكثر من 20 
دولة أجنبية للترويج للقطن 
املصري، وقالت: أطلقوا علّي 
في هذه الفترة لقب سفيرة 
القطن املصري، وأتذكر أول 
رحلة ل����ي في اخلارج كانت 
الرئيس  للهند قبل زي����ارة 
الراحل جمال عبدالناصر لها 
بأيام، ووقتها طلب عبدالناصر 
من املس����ؤولني ف����ي وزارة 
الزراعة زيادة عدد العارضات 
إلبراز اس����م مصر باخلارج، 
فتم تشكيل فريق عارضات 
الفنانة ليلى  مصريات ضم 
شعير ومنى حسن ومديحة 
عبدالوهاب، وكان األجانب 
مهيمنني على هذه املهنة في 
مصر في ذلك الوقت، الى ان 
مت متصيرها تدريجيا، حسب 

»املصري اليوم« القاهرية.

مروان خوري

رجاء اجلداوي

وردة

على الرغم من ان الفنان تامر حسني أشاع 
انه سيسافر الى ايطاليا قريبا لتصوير اعالن 
جديد لش���ركة املياه الغازية املتعاقد معها، اال 
انه يتردد ان الشركة رفضت استكمال حملتها 
معه بسبب تراجع شعبيته، اذ تخشى ان تؤثر 
مش���اركته في اإلعالن على املنتج، بل يتردد 

ايضا ان الشركة تبحث عن بديل له.

ورغم مرور اكثر من ثالثة اشهر على الثورة 
املصري���ة اال ان اجلمهور مازال يرفض »جنم 
اجليل« بس���بب موقفه املعارض ل� »ثورة 25 
يناي���ر«، حتى ان تامر قرر االس���تعانة بعدد 
اضافي من احلراس الشخصيني بعد محاولة 
اعتداء جديدة تعّرض لها من قبل مجموعة من 

اجلمهور في منطقة املقطم في القاهرة.

تامر حسني

بعد أن أغلقت تلفونها ألنها سئمت من االنتظار لتصوير مشاهدها

منتج ملمثلة جديدة في الساحة: »تعالي صوري وإال أوديچ للمخفر«!
أعطت ممثلة جديدة في الساحة 
الفنية درسا ألحد املنتجني الذين 
برزوا في الفترة األخيرة ال ميكن 
ان ينساه طول حياته بعدما ردت 
على تهديده ب�»كسر شوكته« أمام 
فريق عمله »املغلوب على أمره« 
خصوصا انه ميارس عليهم دور 
»سي السيد« في حتركاتهم حتى 

يقمع أي مؤامرة حتاك ضده!
وجاء »فعل« املمثلة اجلديدة 
كرد على »مسچ« أرسله املنتج 
لها بعدما قامت بإغالق تليفونها 
ق���ال فيه »تعال���ي صوري وإال 
أوديچ املخف���ر« األمر الذي دفع 
املمثلة إلبالغ محاميها بهذا املسچ 
ليصاحبها الى لوكيشن التصوير 

اللوكيشن حسب قوله لهم.
وأشارت مصادر الى ان املمثلة 
اجلديدة على الساحة حاليا حتضر 
للوكيش���ن التصوير ورأس���ها 
مرفوعة لألعلى بعدما »كسرت 
شوكة« املنتج الذي يعامل فريق 
عمله بطريق���ة غريبة وعجيبة 
تدل على عدم الثقة، مشيرة الى 
ان املنت���ج ال يتحدث مع املمثلة 
حالي���ا وال يزعجها باالتصاالت 
إال عن طريق ادارة انتاجه الذين 
يقومون بإبالغها مبواعيد تصوير 
املتبقية من املسلسل  مشاهدها 
الذي سيعرض في شهر رمضان 

املقبل.
مفرح الشمري  ٭

حسب ما ينص عليه العقد املبرم 
بينهما حتى ال يحدث ما ال حتمد 
عقباه، األم���ر الذي جعل املنتج 
يخضع لطلب���ات احملامي الذي 
»كسر شوكته« أمام فريق عمله 
وتأسف ملا بدر منه، خصوصا ان 
العديد من املشاهد  املمثلة  لدى 
لم تصورها حاليا، حيث جتسد 
دورا رئيسيا في مسلسله اجلديد 
وانسحابها قد يسبب له مشاكل 
كثيرة، واعدا محاميها بأن تصرفه 
لم ولن يتكرر مرة ثانية األمر الذي 
جعل فريق عمله يستغرب من 
رده وهو الذي كان يحرص على 
حضور »املمثلة« في اللوكيشن 
منذ بدايته حتى نهايته ل� »حتلي« 

حتى تعرف من »يروح« للمخفر 
ه���ي أم هو بعدما س���ئمت من 
تصرفاته، فقام محامي »املمثلة« 
بتوبيخ املنتج على »مس���چه« 
واستغالله للعقد املبرم بينه وبني 
موكلته »املمثلة« بطريقة خاطئة 
وكأنه���ا »جاري���ة« تعمل عنده 
وطالبه بكش���ف سبب إصراره 
على حضور املمثلة للوكيش���ن 
التصوير منذ بدايته وحتى نهايته 
رغم انها ال يوجد لديها إال مشهد 

واحد لتصويره!
ومتنى احملامي قبل مغادرته 
للوكيشن التصوير من املنتج أن 
يعامل موكلته »املمثلة« اجلديدة 
على الس���احة معاملة حس���نة 

قالت إن ارتداء احلجاب ال يعني تأييدها لإلخوان والسلفيني

يشارك في بطولته عباس النوري وسلوم حداد

حنان ترك: أحلم برئيس ملصر مثل اخلليفة عمر بن اخلطاب )ے(

»طالع الفضة« يجمع بني املسلمني واملسيحيني واليهود 
في حارة واحدة بسورية

الشابة حنان  الفنانة  قالت 
ت���رك انه���ا حتل���م ان يتولى 
مقاليد احلك���م في مصر رجل 
لديه أخالق وصفات الصحابي 
الثاني عمر  اجلليل واخلليفة 
بن اخلطاب )ے(، الذي ُعرف 
عنه الزهد والعدل، وقالت بشأن 
املرش���ح األكثر قرب���ا بالفوز 
مبنصب رئي���س اجلمهورية 
في مصر: أقربهم هو أفضلهم 
وأكثرهم وعيا مبصر وأبنائها 
ومشاكلها وسياستها، وأنا ال 

أستطيع حتديد أي منهم.
وأضاف�ت حن���ان ترك ف�ي 
ح�وار م�ع صحيف�ة »املص�ري 
الي��وم« القاهرية: لك�ن حلم�ي 
ف����ي رئي�����س مص����ر املقبل 
 ان يك��ون قريب����ا من أخالق 
سيدنا عمر بن اخلطاب، الذي 
كان ينام في الطرقات، ألنه حكم 
فعدل فنام آمنا، ليتنا جند من 
يحكمنا فيعدل فنأمن له ويأمن 

لنا.
وح���ول اعتق���اد بع���ض 
األش���خاص كونه���ا فنان���ة 
محجبة انها ستنحاز للسلفيني 
واإلخ���وان، قالت حن���ان انها 
ترفض اي استنتاجات افتراضية 
يتخيلها بعض األشخاص بسبب 

يواصل فريق عمل املسلسل 
السوري »طالع الفضة« تصوير 
مشاهد العمل، الذي يروي تاريخ 
منطقة حتمل االس���م نفس���ه 
بدمشق خالل الفترة بني عامي 
1914 و1920م، حيث كانت تعيش 
فيها 3 طوائف دينية »مسيحية 

ومسلمة ويهودية«.
وعن املسلسل قال املخرج 
سيف الدين سبيعي في تصريح 
ملوقع »ام بي سي نت«: العمل 
اجتماعي في قال���ب تاريخي، 
ويهدف إلى تقدمي صورة حقيقة 
عن دمش���ق خالل تلك الفترة، 
ألن معظم مسلس���الت البيئة 
الشامية »قدمت صورة مشوهة 
عن دمشق، موضحا أن »طالع 
الفضة« حارة كانت موجودة في 
دمشق وتضم واحدة من أقدم 
الكنائس املسيحية، كما يوجد 
إلى جانبها كنيس يهودي يتعبد 
فيه أبناء اليهود بوفاق تام مع 
املسيحيني، هذا إلى جانب اجلامع 
الذي يجمع الكتلة الس���كانية 
األكبر من املس���لمني، مؤكدا أن 
التس���امح الديني الذي يسلط 
العمل الضوء عليه حقيقة كانت 
موجودة في دمش���ق ومازالت 
حتى وقتنا احلالي، فالسوريون 

وأضافت: هذه ليست أخالقي 
وال أعرف هدف من يروج لتلك 

األشياء السخيفة الكاذبة.
وبش���أن امتناع ع���دد من 
النج���وم والفنانني عن تقدمي 
أعمال بسبب األزمة في مصر، 
أكدت حنان انها ضد املقاطعة 
واجللوس في البيت، ألن هناك 2 
مليون عامل يعيشون من وراء 
الى  السينما والدراما، مشيرة 
انها احترمت جدا كل املنتجني 
الذين أصروا على اإلنتاج، على 
الرغم م���ن كل الظروف حتى 
ال ندم���ر صناعتن���ا وريادتنا 

بأيدينا.
وع�ن س�ر اعت�ذارها املتك�رر 
ع����ن تقدي��م أعم����ال ديني�ة، 
ب�ررت حن�ان ذل�ك بع�دم إتقانه�ا 
اجلي�د للغ�ة العربي�ة، وقال�ت: 
 أنا ال أجي�ده���ا عل�ى اإلطالق 
وال أستطيع نطقها بشكل سليم 
مهما حاولت التدرب عليها، وهذا 
من س���وء حظ���ي، وفي مرات 
حاولت الضغط على نفس���ي، 
وحفظت بعض اجلمل وقرأتها 
باللغة الفصحى، فوجدت نفسي 
ال���ى »الكوميديا«، لهذا  أقرب 
أعتذر أوال بأول عن املسلسالت 

الدينية.

لسبب ما يتم عزله من منصبه 
إلى حياته االجتماعية  ليعود 
في »طالع الفضة«، بينما يلعب 
الفنان سلوم حداد شخصية »أبو 
نزيه الدهبجي«، وهو تاجر ذهب 
كبير من جتار دمشق، ويعتبر 
احد أهم الش���خصيات املؤثرة 
في قص���ة العمل، أم���ا الفنان 
رفيق سبيعي فيقدم شخصية 
»طوطح« اليهودي الذي تأخذ 
شخصيته منحى طريفا نوعا ما، 
حيث يعمل في مجال تصليح 
األحذية وله فلسفته اخلاصة 
في احلياة، ومع تصاعد األحداث 
يكون اليه���ودي الوحيد الذي 
يرفض السفر إلى فلسطني في 
إطار مشروع توطني اليهود إلى 
فلس���طني، ألنه يعتبر سورية 

بلده األساسي.
كما يطل الفنان جمال سليمان 
في العمل كونه ضيف شرف، 
حيث يجسد شخصية تاريخية 
كانت مؤثرة للغاية بدمشق في 
تلك الفترة، وهو املفكر العربي 
الش���هبندر«،  »عبدالرحم���ن 
ال���ذي درس الطب في بيروت، 
وكان مناضال ثوريا باملشروع 
القومي العربي املناهض للدولة 

العثمانية.

الشابة ما تردد من مهاجمتها 
للداعية اإلسالمي عمرو خالد، 
وانها وصفت صوته باملزعج، 
وقال���ت: ال أحب الرد على تلك 
األشياء التي ال صحة لها، ولم 
يحدث على اإلطالق اني حتدثت 
عن عمرو خالد او هاجمته او 

تطاولت عليه.

بالطريقة نفسها واالستعراض، 
الذي درجت عليه مسلس���الت 
البيئة الشامية، ألننا سنتناول 
قصة اجتماعي���ة تنتمي ملكان 
معني بكل مفرداته وعناصره.

يذكر ان النوري يجسد في 
املسلسل شخصية »اخلال« وهو 
موظف رفيع في سلك الدولة، لكن 

حجابها، مؤكدة انها ال تنحاز 
ألي اجتاه، سواء أكان دينيا ام 
سياسيا، لكنها تنحاز ملن يفهم 
في لعبة السياسة، ويجيدها، 
ويستطيع السيطرة على األمور 
وخدمة مصر واخلروج بها من 

األزمات.
من جانب آخر، نفت الفنانة 

على الرغم من اختالف طوائفهم 
يعيش���ون مع بعضهم مبحبة 

وتسامح.
أما الفنان عباس النوري - 
الذي كتب نص العمل باالشتراك 
مع زوجته عنود اخلالد - فقال: 
الش���خصيات  س���نبتعد عن 
الكرتونية املخترعة التي متثل 

حنان ترك

عباس النوري في مشهد من مسلسل »طالع الفضة«

فاجأ امللحن طارق أبوجودة وأسرة برنامج 
»تاراتاتا« الفنانة اللبنانية يارا، بالورود وقالب 

احللوى على مسرح البرنامج، أثناء تصوير بروڤة 
احللقة اخلاصة بعيد الفطر، التي دعيت يارا الى 

املشاركة فيها بعد أن لبت دعوة افتتاح هذا املوسم 
من البرنامج.

وعزفت لها الفرقة املوسيقية بقيادة املايسترو 
إيلي العليا، معزوفة الـ »happy birthday« ورافقها 

الكورس غناء.
وبدت يارا، حسب ما ذكرت »ايالف«، متفاجئة 

جدا بهذه اللفتة اجلميلة من مدير أعمالها وبرنامج 
»تاراتاتا«، وشكرت اجلميع عليها، وقطعت قالب 

احللوى وسط متنيات اجلميع لها بالسعادة واملزيد 

من النجاح.
من ناحية أخرى، تطل يارا على جمهورها يوم 

اجلمعة املقبل على مسرح برنامج »ستار أكادميي« 
مبوسمه الثامن، وكان من املقرر أن تؤجل يارا 
حلقتها في »ستار أكادميي« بسبب مشاركتها 

األخيرة في برنامج »أغاني عمري«، إال أنه تعذر 
عليها ذلك بسبب ارتباطها مسبقا بعدد من 

احلفالت.
ومن املقرر أن تطلق يارا جديدها خالل إطاللتها 

في »ستار أكادميي« بعد طول انتظار، لتفتتح 
صيفها بأغنية منفردة لبنانية من كلمات نزار 

فرنسيس، وأحلان وتوزيع جان ماري رياشي، 
.»T Music« وإنتاج

طارق أبوجودة يفاجئ يارا ويحتفل بعيد ميالدها 
وتطلق جديدها من خالل »ستار أكادميي«

جوزيف غريب ينفي زواجه من صباح 

البحث عن بديل لتامر حسني

نفى جوزيف غريب اخصائي العناية بالفنانة 
صباح، اخلبر الذي تناولته الصحف واملواقع 
االلكترونية عن زواجه بالشحرورة، والذي كان 
مصدره جريدة قمر اللبنانية، مؤكدا انزعاجه 
الشديد من كم االتصاالت التي جاءته لتبارك 

الزواج.

وأكد غريب أن الصورة املنشورة مت التقاطها 
منذ خمس سنوات ونشرت في عدد أول ابريل ك� 
»كذبة أبريل«، وأهاب جوزيف باملواقع والصحف 
الى احترام حالة الفنانة الكبيرة صباح الصحية، 

خاصة أنها ال حتتمل مثل هذه االخبار.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭


