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جعفر محمد قاب قوسني من »الشاهد«
علمت »األنب���اء« ان االعالمي جعفر محمد 
اصبح قاب قوس���ني من االنضم���ام الى قناة 
»الشاهد«، حيث يستعد لتقدمي برنامج يحمل 

رؤية جديدة.
كم���ا علمت »األنب���اء« ان املس���ؤولني في 
»الشاهد« قطعوا شوطا كبيرا من املفاوضات 
مع جعفر محمد، ومت االتفاق معه على الكثير 
من التفاصيل، وفي حال مت االتفاق بني الطرفني 
فسيقطع جعفر الشك باليقني، خصوصا بعد 
الشائعات التي انتشرت خالل الفترة املاضية 
بوجود مفاوضات جدية بينه وبني تلفزيون 

»اليوم« لتقدمي برنامج على شاشتها.
يذكر ان االعالمي جعفر محمد قدم برنامج 
»اللوبي« الش���هير على قناة العدالة، وسلط 
خالله الضوء على القضايا اآلنية في مختلف 
السياسية واالجتماعية والرياضية  مجاالتها 
والثقافية، كما استضاف فيه شخصيات بارزة 
واتسم تقدميه له بالشفافية في تناول القضايا 
املطروحة، وقد فاجأ اجلميع وقدم استقالته من 
البرنامج والقناة وخالل االيام املقبلة ستتضح 

الرؤية حول انتقاله ل� »الشاهد«.
أحمد الوسمي  ٭

اإلعالمي جعفر محمد

يقوم بضربها بشكل عنيف 
مما يصي���ب وجهها بتورم 

شديد.
يذكر ان مسلسل »شارع 
عبدالعزيز« تأليف أسامة نور 
الدين وإنتاج ممدوح شاهني 
وبطولة عمرو س���عد وهنا 
شيحة وريهام سعيد وسامي 
العدل وهادي اجليار ورامي 
وحيد وهبة السيسي ويدور 
في إطار اجتماعي حول شارع 
عبدالعزيز الشهير من خالل 
رحلة صعود شاب وكفاحه 
مرورا مبعاناته حتى يصبح 

رجل أعمال كبيرا.
القاهرة ـ سعيد محمود ٭

تورم وجه عال غامن
 بسبب »علقة موت« في »شارع عبدالعزيز«

ف���ي محاول���ة لالنتهاء 
واللحاق بالسباق الرمضاني 
وضمن أحداث مسلسل شارع 
عبدالعزيز تلقت الفنانة عال 
غ���امن »علقة موت« على يد 
املمثل الش���اب رامي وحيد 
مما أدى إلصابتها في وجهها 
بتورم نقلت على أثره ملنزلها 
في حال���ة إعياء وذلك أثناء 
تصوير أحد مشاهد مسلسل 
»شارع عبدالعزيز« والذي 
تق���وم فيه عال ب���دور بنت 
صعيدية اس���مها »س���ناء« 
وحني يعلم ش���قيقها الذي 
يق���وم ب���دوره رامي وحيد 
عال غامنأنها تقوم بتصرفات سيئة 

الفنانة غادة عبدالرازق  قالت 
إنها عادت من لندن مؤخرا بعد أن 
اشترت فساتني ذات طابع اسالمي 
ترقص بها في مسلس����لها سمارة 

املقرر عرضه في رمضان املقبل.
 وأكدت أنها سترتدي مجموعة 
من فساتني الرقص التي ال حتمل 
اثارة وال تخالف الشريعة االسالمية 
في املسلس����ل بحكم أن شخصية 
سمارة تفتتح ملهى ليليا وتعمل 
فيه راقصة، لكنها اختارت فساتني 
محتشمة تناس����ب شهر رمضان 
الذي يعرض فيه العمل على حد 

قولها.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

بدلة رقص غادة 
عبدالرازق

حسب الشريعة!

غادة عبدالرازق

تقوم الفنانة ميريام فارس في 
الوقت احلالي بالتحضير للجزء 
الثاني من »فوازير ميريام« التي 
ستعرض في شهر رمضان املقبل 
على شاشة القاهرة والناس، وهي 
الفوازي���ر التي ع���رض جزؤها 
االول في شهر رمضان املاضي، 
وستقوم ميريام فارس بتصوير 
جميع حلقات الفوازير في أحد 
االستديوهات بالعاصمة اللبنانية 
بيروت، الفوازير يخرجها أحمد 
املناويشي، يذكر أن آخر أغنية 
مليري���ام فارس حمل���ت عنوان 
»خالن���ي«، وه���و الكليب الذي 

أخرجه الراحل يحيى سعادة.

ميريام فارس 
حتّضر للجزء الثاني 

من الفوازير

أكد أن مسلسل »فرصة ثانية« به الكثير من املفاجآت

أحمد إيراج: ال أراهن على جناح أي عمل أشارك فيه
ويبقى احلكم في النهاية للجمهور

نوال الزغبي: أب ولدي استغل مناسبة دينية
ألطفاله للترويج الفني والتجاري

مطلقة أحمد فؤاد جنم مهاجمة خالد الصاوي: 
»الفاجومي« فيلم »حقير« يشّوه احملترمني

العمل في  وعن حظ���وظ 
رمضان في ظل الزحام الدرامي 
الذي يشهده الشهر الفضيل قال 
إيراج: انا ال أراهن على جناح 
اي عمل اشارك فيه، الفتا الى 
انه وجميع فريق العمل بذلوا 
مجهودا كبيرا لتقدمي وجبة 
درامية متوازنة ويبقى احلكم 

في النهاية للجمهور.
اجلدي���ر بالذكر ان الفنان 
الش���اب احمد إيراج ش���ارك 
في مسلسل »س���ماء ثانية« 
املقلة  م���ع املخ���رج احم���د 
أم���ني صالح، وهو  والكاتب 
عمل رومانسي فنتازي يضم 
النجوم. وش���ارك  نخبة من 
أيضا في مسلس���ل »احلب ال 
يكفي أحيانا« مع عبدالعزيز 
الطوال���ة كمنتج وابنه محمد 

الطوالة كمخرج.
عبدالحميد الخطيب  ٭

األولى للولدين، حيث نفى كل 
االفتراءات التي أطلقها ايلي ديب 
في إطاللته عبر برنامج »للنشر« 
وكشف ان ديب على عكس ما زعم 
كان على معرف����ة تامة بقربانة 
ولديه وانه مت التنس����يق معه 
حتى ف����ي طريقة صعوده على 
املذب����ح مع ولدي����ه وانه التقط 
صورا معهما، وكش����ف الكاهن 
ان دي����ب ح����اول االنقالب على 
وعوده وحاول حتويل املناسبة 
الى تصفية حسابات غير مراعيا 
ش����عور ولديه وكان يقول »هم 
من بيت ديب أو الزغبي« وانه 
تطاول عليه بكلمات بذيئة كاد 
الكاهن ان يعمد الى رفع دعوى 

شخصية في وجهه.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

الكاتبة الصحافية  وختمت 
حديثها ع����ن الفيلم بالقول: ما 
أبشعهم من فرقة رخيصة غبية 
يتزعمها فاشل ينتحل التأليف 
مبعناه »التحريف والتخريف«، 

واإلخراج مبدلوله املقزز.
يذك����ر ان صافين����از كاظم 
تزوجت من أحمد فؤاد جنم في 
24 أغسطس 1972، وأجنبا ابنتهما 
الوحيدة، التي ولدت إبان حرب 
أكتوب����ر 1973، فأطلقت عليها 
اس����م »نوارة«، قبل أن ينفصال 

في يوليو 1976.

لعدد من جنوم الدراما في هذا 
املسلس����ل ومنهم: عبدالعزيز 
جاسم وحسني املنصور وخالد 
أمني وإلهام الفضالة وعبير احمد 
وزينة كرم ومرام وآخرون، في 
ظل قي����ادة املخرج البحريني 
علي العلي الذي قال عنه انه 
ميتلك إمكانات إخراجية متميزة 
ورؤيته ستفاجئ اجلمهور في 

الشهر الكرمي.
إيراج قائال: على  وأضاف 
الرغم من اقتراب الشكل العام 
لشخصيتي في »فرصة ثانية« 
إال انها تختلف عن شخصية 
احملامي  التي قدمتها في »صعب 
املن���ال« حيث حتمل ش���كال 
اجتماعيا، حيث أجس���د دور 
محامي اسمه »فهد« يهتم بفعل 
اخلير وبه طيبة فطرية ويهتم 
بأسرته ويحاول حل مشكالتها 

بعد ان يصاب عمه.

إلى احلقيقة بصلة، وقد سقطت 
علنا بعد أن ظهرت حقيقة نواياه 
املبيتة واالستغاللية للمناسبة 
الروحية املقدسة من أجل االجتار 

والترويج الفني.
الزغبي من وسائل  وطلبت 
اإلعالم توخ����ي الدقة واألصول 
فيما خص هذا املوضوع، معتبرة 
ان هدفها كأم كان ومازال حتييد 
الولدين النزاع وعدم استغاللهما 
إعالميا بل العمل الدؤوب للحفاظ 
على حسن تنشئتهما املتوازية 
النفس����ي والعاطفي،  ومنوهما 
ملمحة الى ان احملكمة الروحية 
أولتها جلدارتها  ق����د  املارونية 
وأهليته����ا في ه����ذا املجال حق 
حراس����تهم. وكان أط����ل كاهن 
الكنيسة الذي متت فيها القربانة 

املدونة تخص الكاتبة أم ال: لقد 
خسر خالد الصاوي كل ما جمعه 
من جناح عن دوره في مسلسل 
»أه����ل كايرو«، وظه����ر في هذا 
»القرف« فظا بشعا سميك الظل 
ال ميت، بكل كتلته الدهنية، بأي 
صلة بش����اعر نحيف كما ورقة 
القيمة كما  الس����يجارة كبي����ر 
أهرامات اجليزة، والقول نفسه 
ينطبق إلى حد بعيد على املمثل 
الذي أدى دور  صالح عبداهلل، 
الشيخ إمام، فلم ير من هذا الفنان 

العظيم سوى فقدان البصر.

يواصل الفنان املتألق أحمد 
إيراج نشاطه الفني من خالل 
مش���اركاته الفني���ة املتعددة 
والت���ي س���يظهر خاللها في 
املبارك بعدة  ش���هر رمضان 
ش���خصيات، تختلف كما أكد 
عما قدمه في السابق، متمنيا 
ان يكون دائما عند حسن ظن 

اجلمهور به. 
وعن هذه املشاركات حتدث 
ايراج ل����� »األنباء« معبرا في 
البداية عن س����عادته البالغة 
القديرة  الفنانة  بالتعاون مع 
س����عاد عبداهلل في مسلسلها 
اجلديد »فرص����ة ثانية« من 
تألي����ف وداد الكواري والذي 
س����يعرض في رمضان على 
شاش����ة قناة »ال����راي« وعدة 
فضائيات اخرى، الفتا الى ان 
العمل م����ع ام طالل بحد ذاته 
متعة، مثمنا مشاركته ايضا 

ردت الفنانة نوال الزغبي عبر 
برنامج »للنش����ر« مع اإلعالمي 
طوني خليفة مس����اء الس����بت 
املاض����ي على ما قاله ايلي ديب 
زوجه����ا ال����ذي الت����زال قضية 
الطالق عالقة بينهما في احملاكم، 
من خالل رد م����ن قبل وكيلتها 
القانونية احملامية د.ريتا فرح 
الطنب، قائلة ان ايلي ديب جريا 
على عادته املألوفة في التأويل 
املرة،  واإلثارة اس����تغل ه����ذه 
مناسبة القربانة األولى لولديه، 
للظهور االعالمي وحتوير واقع ما 
جرى، متخذا منحى األب الضحية 
املبعد عنهما، مؤكدة عبر مكتبها 
القانوني الى »من يهمه األمر« أن 
املزاعم واالفتراءات التي روجها 
الزوج غير صحيحة، وال متت 

ش����نت الكاتب����ة املصري����ة 
صافيناز كاظم، مطلقة ش����اعر 
العامية أحمد فؤاد جنم، هجوما 
الذعا على فيل����م »الفاجومي«، 
الذي يتناول قصة حياة األخير، 
وجتسد دور الزوجة فيه الفنانة 
كندة علوش، واصفة على مدونة 
إلكترونية منسوبة إليها، الفيلم 
بأنه »صنعة تشويه احملترمني«، 
معتبرة أنه »شيء حقير وفاجر 
وكاذب«. وأضافت صافيناز قائلة، 
بحسب موقع »ام بي سي نت« 
والذي ذكر انه لم يتأكد اذا كانت 

أحمد إيراج

نوال الزغبي

صافيناز كاظم

.. ومع مرام في مشهد من مسلسل »فرصة ثانية«

إيلي ديب مع ولديه

خالد الصاوي في »الفاجومي«

أجسد في
»فرصة ثانية« دور 

محاٍم اسمه 
»فهد« يهتم

بأسرته ويحاول
حل مشكالتها


